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 السطور بٌن القارىء أٌها نفسك ستجد واحًدا شًٌبا واألٌام وألننا

 تقؾ جعلتك عابرة جملة فً تكون كامل،قد مشهد فً تكون قد

 تجد الرواٌة،ربما هذه أبطال أحد ذاتك تجد ،ربمااكثٌرً  أمامها

 األٌام،نجد مع حالنا هو وهذا وٌبكٌك، ماٌسعدك،ٌضحكك،ٌحزنك

 ؼٌر لنا ولٌس مكتوبة ٌحزننا،أقدار هاٌتهن بداٌته،وفً فً ٌسعدنا ٌوم

 جمًٌعا تشبهنا بؤنها أرى كنت الرواٌة هذه أكتب وأنا بالرضا،لذا التقبل

 كنت وإنالسطور، بٌن ماٌرضٌك تجد أن أتمنى األبطال من واحد كنت فإن

 من كل وعن عنك تحدثت فقط أنا خذنً،فـُتآ ال لك،فرجاءً  جرح فتح فً سبًبا

 . بطالاأل بٌن نفسه سٌجد

 .عودة منة

*** 

 (البصرى الحسن)بعضك مضى ٌوم مضى كلما ، مجموعة أٌام أنت إنما

*** 
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 األول الفصل

 وتبحث تجد أن دوًما أحد،تحب تسؤل أن تحب وال المدرجات بٌن تابهة ؼاضبة

 عادتأو تؤففت مرتٌن الطرٌق كررت بؤنها ٌخصها،الحظت شًء كل عن بنفسها

 أن وٌنبؽً صباًحا التاسعة وجدتها معصمها ساعة إلى جدٌد،نظرت منة الكر

 األسبوع فً الصعوبات ستواجه بؤنها ملك تعلم ساعة منذ مدرجها بداخل تكون

 مختلطة مشاعرها فكانت تعتاد أن إلى األقل على األول الجامعً عامها من األول

 شبهت ال المرحلة هذه بؤن الرهبة،لعلمها أحٌاًنا،و  الفرح،التوجس الخوؾ مابٌن

 عن تتنازل لن بؤنها نفسها تحدت ألنها األهم هً وربما أخرى مرحلة أي

  حولها من الفتٌات على تنظر تقل، وال تزٌد أن على كثًٌرا ستجاهد بل مستواها

 حوله ٌلتفت ومن ،شاًبا حدثت إذا كبٌرة مسافة تترك والتً حد بال تمزح التً

 التً الجامعة فً طالبة صارت بؤنها جًدا ومتحمسه متشوقة مثلها حابرٌن ربما

 لمستوى بارتٌاح شعور جتاحهاا الصؽر منذ الرسم تهوى فهً تمنتها لطالما

 لتحقق الدرج أول على قدمها وضعت بؤنها تعتبر شًء كل من المتمٌز الجامعة

 حنون هادئ صوًتا ملك الؽناء،تملك وهو الثان حلمها فً بعدها تفكر ثم طموحها

  ةكثٌر أموربؤن  تعلم خابفة ماترٌد،ولكنها لتحقق طهابشرو جٌده فرصة تنتظر

 ٌمنة ونظرت وقفت البحث كثرة من لحالها،ملت ستواجهها كٌؾ تعلم ال ستعرقلها

 شاًبا أمامها رأت مجدًدا أكثر،التفتت وقًتا تهدر ال حتى تسؤل أن وقررت وٌسرة

 مالبس بهتش ربما مالبسه مظهر تفسر لم سٌجار بٌدها قصٌرً  وال لٌس طوٌاًل 

 الجامعة هذه فً شًء كل ٌعلم بؤنه توضح الواثقة ووقفته هٌبته كانت الفتٌات

 :قابلة وتنحنحت بحذر نحوه اتجهت

 .فٌن؟؟؟ٓٔ مدرج سمحت لو-

 :باشمبزاز وقالت سعلتف وجهها فً السٌجار دخان نفث

 .ده القرؾ إٌه-

 .ماتفصلنٌش طالباكِ  مش الصبح على شكل جر هو-

 .سؤلت إنى ةؼلطان اللً أنا-

 لسماعه ٌقول آخر شاب صوت إلى استمعت للخلؾ رجوعها حٌن وفً

 :مشاجرتهما

 .طٌب هو بس كده أسلوبه ماجد ماتزعلٌش،هو-

 :ةبحد وقالت وجهه فً صاحت
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 .ده كل ماٌخصنٌش مالً وأنا-

 طٌب؟؟ إٌه اسمك-

 .ملك-

 :بانتباه وتابعت

 .مالك وأنت-

 .اسمً ده مالك فعاًل  أنا-

 .ؤلتكس أنا وهو-

 مما علٌهم شرٌطة بوضع األتجاهٌن من المقسم وشعرها القمحى وجهها إلى نظر

 :سرٌع بتساإل فقال الجامعة ال بالروضة بؤنها ٌشعر جعله

 .منه إٌه عاوزة إنتِ -

 .حد من حاجة عاوزة مش-

 :وتؤفؾ بتردد وقالت برأسها التفتت ثم الخطوات بعض وخطت تركته

 .؟ٓٔ مدرج فٌن-

 وقال فتقدم إلٌه بذهابها أخطؤت لذيا الشاب هذا عكس القول فً دوءاله فٌه رأت

 :بمزاح

 .لٌه المدرج عاوزة إنتِ -

 .لٌه إٌه ٌعنً!نعم-

 .ٌعنً ابتدابً آخرك حضانةحً هترو أنك افتكرت أنا أصل-

 :بتوهج وقالت شعرها على ٌدها وضعت

 .حاجة على وسؤل رجالة عتبركما أنه ٌندم الواحد تخلوا فعاًل -

 .تانً كده تقولً عندك،أوعً أل-

 .البداٌة من ؼلطً الؽلط تالت وال تانً ال-

 :ٌقول  سمعته نفسها من ؼاضبة وذهبت تركته

 .الٌمٌن أهل من ٌجعلنا وربنا ٌمٌن فً ٌمٌن ٓٔ مدرج-

 :وقال حذابة بطرؾ سٌجارة دعس أن بعد إلٌه ماجد اتجه

 .ٓٔ مدرج هندخل مش وأحنا-

 .نومه علٌا راحت أتؤخرت أنا-

 ٌابتاع المواعٌد فً ومحافظ مجتهد أنك المفروض الطرٌق؛بس فً جاٌة مً-

 .كمان عاجبك ومش% 9ٙ
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 .النهاردة مسافرٌن ألنهم وإنجً وماما بابا مع سهران كنت-

 .فٌن راٌحٌن-

 .ةعمر هٌعملوا-

 .دول مٌن هما-

 :وتابعت لهرولتها بصعوبة نفس تؤخذ التً مً بها هتفت

 .أنتم مش أكٌد-

 :مالك فقال مًعا حكاض

 .وإنجً وماما بابا-

 .إنجً اكلم علشان تقول كنت مش ده حلووووو-

 :ماجد ومظهر وشعره مالبسه فً المهندم مالك لمظهر تنظر وهً تابعت

 مفهوم مش ده وشعرك أوى صاٌع شكله ٌاماجد ده اللبس تلبس تبطل ناوي مش-

 .قصته

 :وقال شعره مالك هرش

 .ٖٓ:9 خرٌن،الساعةمتؤ أحنا خناق هتبدأو-

 :لحدٌثها اهتمام بعدم ماجد

 .حلوة أٌام هنشوؾ وشكلنا حلوة ،والجامعةاستكشاؾ ده ٌوم أول-

 .االمتٌاز عن هتنازل مش إنى بابا وعدت أنا أل-

 .حقك% 9ٙ ٌابتاع ٌاعم أٌوة-

 :فتابعت بمزاح مً قالتها

 .كام مدرج هندخل إحنا طٌب-

-ٔٓ. 

 ٌعرفان منها فكل الطفولة منذ صدٌقهم بهشام رهلتذك بحنٌن وتابع مالك قالها

 انتهت األهل بٌن العمل فً شراكة توجد كانت وأٌضاً  صؽرهم منذ بعضهما

 :ألخوةو ا بٌنهم  الصداقة استمرت لكن الشراكة

 .ماحبتوش مامته موت بعد بباه مع سفره معانا ٌكون هشام نفسً كان-

 .ؼلطان طبًعا-

 :وتابعت ً بانفعالم قالتها

 ٌارٌته بقً وأهج البلد بنت،أسٌب ماعندهمش كؤنهم عاٌشٌن،بس وأمً أبوٌا-

 .مابٌكلمنا على وفٌن فٌن وكل مختفً سنة ؛بقاله فٌه اللً هّنسٌه كنا وسطنا فضل
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 هذه ٌشاركه بؤن مالك على ٌلح لطالما الذي ماجد من سٌجار ٌتبعه سٌجار

 بداخله زرع صالحة ةنشؤ نشا ؛فمالك بشده ٌرفض مرة كل فً ولكنه اللحظات

 ملك ىمافٌها،رأ بكل الفواحش عن البعد الحسن القول والحرام؛ الحالل والده

 :عجاببا ماجد فقال من الؽٌظ باالحمرار وجهها وٌحتقن األرض بقدمٌها تدب

 .شرفت الكبٌرة الطفلة-

 .ٌاماجد شبهك مش-

 :بتساإل مً فقالت مالك قالها

 .دي مٌن هً-

 .ملك-

 .ملك فعاًل  وهً كمان،أل ااسمه عرفت أنت-

 الماضً ففً حولها من للفتٌات نظراته من ؛سبمت مً أحزنت بنبرة ماجد قالها

 انتهاء بعد الخطبة موعد ٌتم أن إلى ٌدها مً والد من ماجد والد طلب عامٌن منذ

 :مً ،فقالتالجامعٌة دراستهم

 .هننطرد المدرج دخلنا لو طبًعا-

 :تجلس وهً تابعت

 .التانٌة المحاضرة لحد الجامعة فًة جول بره،وناخد نابكرامت خلٌنا-

ٌسمح  لم لكنه تدلؾ بؤن كثٌر علٌه تحاٌلت الذي الدكتور من مؽتاظة ملك جلست

 بمروة واتصلت هاتفها أخرجت؛ بجانبها الكثٌر حال هذا وكان بعده أحد بدخول

 كملوست بالخارج والدها عمل بسبب والداٌها مع سافرت التً الطفولة صدٌقة

 :قابلة ،ردتبانجلترا الجماعٌة شهادتها

 .ملوووووووك-

 .حد أي مع بتخانقة عمال أنا مروة-

 :وقالت المتسرعة صدٌقتها بطباع لعلمها مروة ضحكت

 .الناس على ما تهجمً قبل لواحد ألؾ من تعدي قلنا إحنا-

 .وٌزعق ماتفصلنٌش مدرج،ٌرد على واحد وهللا،أسؤلً بٌنرفزون-

 ؟ قىب إٌه عملتً-

 .وصاحبه هو شتمته-

 .كمان ده صاحبه ومٌن-

 .المدرج على قالً اللً-
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 .لٌه وتشتمٌه-

 .دمه بٌستخؾ-

 :بحزن تابعت

 بعض مع نكون نفسً ،كان ثانوي، إعدادي،ابتدابً فً بعض مع كنا زعالنة أنا-

 .الجامعة فً

 أزاي فٌه؛معرفشً محتجان إنتِ  وقت أكتر فً سٌباكِ  علٌا،أنا ماتصعبهاش-

 .لوحدك علٌها تقدريه

 :وقالت ملك تنهدت

 أظلمها مقدرش ٌامروة،وأنا بنتً دي ؟ إٌه هٌعمل منهم حد أي ظهور هو ٌعنً-

 .ذنب مالهاش وهً أتظلمت أصالً  كده،هً من أكتر

 .ذنبك وال-

 بدل أهدى دعٌلًاالجدول، جٌبأ هروح عنها؛أنا بعدأ بنتً،مقدرش هسٌب مش-

 .النهاردة حد راس أفتحما 

 :وقالت مروة تضحك

 .تنسٌنً وعًا-

 .مستحٌل-

 :كبٌرة بابتسامة وتقول بالسالم ٌدها تمد مً أمامها رأت هاتفها إؼالق حٌن وفً

 .ٓٔ مدرج على بتدوري إنك عرفت ًم-

 :بمزاح وقالت السالم بادرتها

 .كمان اتطردت و اتهزأت و روحت-

 :وقالت مً ضحكت

 .كده علشان بكرامتنا خلٌنا قولتلهم-

 .مٌن هما-

 :بانفعال وقالت فوقفت ملك وتفاجؤت بٌدها أشارت

 .محترمٌن مش دول-

 !.ده إٌه-

 .سمحتِ  لو عنهم أتكلم عاوزة مش-

 .ٌاملك ماشً-

 .اسمً عرفتً كمان-
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 ؼٌر ماجد ٌقال الحق علشان ،هوضح عنهم هكلمك مش ،وعدبقى ماتركزٌش-

 .مالك

 :مً تابعت

 وأمٌنة جًدا جدعة صاحبة أنا اطمنً،و مٌن أنا هحكٌلك أنا مٌن،و إنتِ  حكٌلًا-

 .حد ألبعد وكتومه

 معه وتتعامل له ترتاح الجامعة هذه فً أحد وجدت بؤنها لشعورها ملك تبسمت

 :فقالت

 .ونرؼً الجدول نجٌب تعالً-

*** 

 وأسمهان عمر من كاًل  للعمره،ذهب مالكة والد وأسمهان إنجً من كال تتجهز

 وتذهب المرة هذه إنجًا تشاركهم أن ،أحبتأًٌضا الحج فرٌضةا وأتم كثًٌرا

 تحمل اللون هذا ترتدي أن أحبت بٌضاء عباءة ترتدي وهً سعٌدة كانت معهما

 حجابها حكمتأ الهادبة والمالمح الطٌبة الطباع فً أسمهان من الكثٌر إنجً

 ٌجتاحها ضاحك سنها دابًما ابتسامة أرق ثؽرها وعلى للخارج واتجهت البسٌط

 ماهر رسام عمر ألن فنً بحس مزٌن فهو المنزل تتجول هًو جمٌل شعور

 على عٌناها ووقعت باألزهار الملًء اإلناء شتمتاالهادبة، واأللوان الفنون ٌعشق

 هً هدتهمأ التً الفنٌة والقطعة زواجهم عٌد فً لوالدٌه مالك رسمها التً اللوحة

 كؤنها مرة كل ًوف ٌشبع ال لهناك ذهب كلما بسعادة ؼرفته من عمر إٌاها،خرج

 وقال أمامها الحبٌب،وقؾ وقبر الحرام هللا بٌت لزٌارة اللهفة تزداد األولى 

 :ببهجة

 .ٌا حبٌبتً وشك على باٌنة الفرحة-

 .معانا ٌطلع مالك نفسً ٌابابا،كان فرحانة-

 .هللا شاء إن الجاٌة المرة-

 :بخجل تابعت

 .بعض مع كلنا عونطل جوزي ٌكون هللا شاء إن وقتها كمان خطٌبً وحسن-

 .منه خاٌفة اللً وكل بتتمنٌه اللً بكل ادعً مكانى أنق راٌحة إنتِ -

 أسمهان كانت اللون ا وحدتامنهم فكل أًٌضا البٌضاء بمالبسها أسمهان خرجت

 على نظرة وألقت وقفت تتشاءم ال اللحظات أصعب فً حتى سعٌدةةمتفابل بطبعها

 :ببهجة وقالت المنزل
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 .ٌابنتً الخٌر كل ٌكتبلك ربنا بارك اللهم ٌاإنجً مرالق ؛زي جاهزة أنا-

 . ٌاحلوٌن هنتؤخر ؛ٌال آمٌٌٌٌٌن-

 .بمعاده كله-

 :حقٌبته ٌؤخذ وهو وتابع عمر قالها

 .التوفٌق كل هللا على التوُكل فً َولنا هللا على توكلنا هللا بسم-

*** 

 على ومجدي والدتهما فاطمة تجلس أمجد الكبٌر وشقٌقها ملك والد مجدي بٌت فً

 بالخارج عمله مكان حٌث البلد ٌؽادر بعدها من ثم اإلفطار ؛ٌتناوال الطعام مابدة

 عطلتها؛ ملك تؤخذ حٌن إال لهم ٌؤتً والة عد ألعوام هناك مكث ؛لطالما دبً فً

 ابنته حٌاة فً صعوبة ٌرَ  لم ربما الجمٌع على األصعب كانت العطلة هذه وفً

 نفسه ٌخبر أخطؤ؛ أم اتخذه الذي قراره فً صابب كان إن ٌعلم ؛وال ماحدث مثل

 بنتهاا أصبحته و أسفا التً الرضٌعة الفتاة تلك عن ملك وتتخلى وقت سٌؤتً بؤنه

 داخلً،ٌعمل بصوت ٌقولها سٌحدث،كان الذي األٌام ؛ستوضح تقول كما

 أمجد ٌعمل أن ٌتمنى بعده،كان والجمٌع دوًما األول المقام فً عمله بالمقاوالت

 مثل وخطوة مصر فً شركة ٌفتتح أن إلى ٌكافح سٌظل ،اطبٌبً  أصبح ه،لكنهمع

 تحب فهً فاطمة عن بعمله،أما ؾزٌجا أن ٌحب وال فةزمجا منه ترٌد هذه

 الرأى فً توافقهما لعدم ملك من أكثر أمجد من وقرٌبة كثًٌرا أوالدها

 دبع المنزل على نظرة وألقت الشاي كوب مجدي أمام فاطمة ،وضعتدوًما

 الشدٌد وؼضبها عاتقهم على أتت التً للظروؾ بتجدٌده تشعر لم الذي التجدٌد

 وتوصفها البٌضاء الجدران هً ترتاح ماٌجعلها أكثر ربما هذه لفعلتها ملك على

 ٌدخل الذي اللون هذا المنزل مافً أكثر ؛األعصاب ٌرخً الذي االداف بالحلٌب

 بها المنزل عن البعٌدة الؽرفة تلك بملك الخاصة الرسم ؼرفة عدا ركن كل فً

 لتفكر بها وتجلس ؼرفتها تترك أحٌاًنا النٌل على شرفة بها مبهجه األلوان جمٌع

 .المإلمة واألقوال الؽضب سرٌعة فتاة ألنها ذهن بصفاء

 فً باله وشؽل به ٌفكر الذي األمر وتعلم الشاردة مجدي عٌون إلى فاطمة نظرت

 :شروده من لٌعود مرتفع بصوت قالت اشعوره هذا أًٌضا وكان اآلونة هذه

 كتٌر، علٌك اتحاٌلت ما بعد أل،وأنت قولت كده،أنا بقً حالنا طالما لٌه فقتهااو-

 لٌها أنا سٌبنً قولتلك كده علشان قدامها ضعٌؾ أنك عارفة ،هً آة قولت

 .ستؽلتكا هً وماتدخلش،بس
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 .ةالحٌا فً ضعفً نقطة دي بتجنن،البت  عندي ملك دموع إال كله-

 نزلت حكمت،علشان خالص وأنت بتتصرؾ اللى هً األم دي األمور فً-

 .دمعتٌن

 .كده هتسٌبها كنتِ -

 . حكم لو كمان رقبتها وهكسر-

 .أهه بقولك أنا ملك إال-

 .أبًدا وهً أنا أتفق ومابقتش ٌامجدي دلعتها-

 .صاحبٌها-

 .أنا مش أمها عاٌدة كؤن مقولكش وخالتها هً فتش،بسرمع-

 .عاٌدة من كتٌر وراثه هى-

 .ده حصل اللً وبالش ٌامجدي كالمك ؛راجع تفقناا ما عمرنا وعاٌدة أنا-

 ،مش تقولً نفسها،هتٌج من أنها متؤكد عالً،أنا ومستواها شاطرة ملك-

 .عاوزاها

 .أخدته قرار فً زٌك،مابترجعش أشك،ألنها-

 .وهتشوفً بٌنا ،األٌامالمسإولٌة على هتقدر مش هً-

 تشوفه؟؟ هتلحق مش السفر من راجع ؛أمجد وراك لٌناخ ٌامجدي ماشً-

 ٌمسكلً عاوزة أوراقه؛ ٌجهز لعماد تقول خلٌها عاٌدة هكلمه،وكلمً ماٌتهٌبلٌش-

 .منه أأمن هالقً مش الحسابات

 :وقالت ٌده على ربتت

 .هكلمهم-

 :بابتسامة ستمرتا

 .ملك على ًوٌصبرن أمجد على قلبً ٌطمن ربنا-

*** 

 ٌرمً ال لذا بابتكار ٌحولها التً القدٌمة باألشٌاء ٌدةعا زوج كاملمؽرم 

 أن ٌرى منزله فً جدٌدة أثاث قطع إلى تحوٌلها بإمكانه القدٌمة،ألّنه األؼراض

 األؼراض لوضع منزله فً ؼرفة خصص حجمه ضبل مهما فابدة شًء لكل

ٌّة بطرٌقة منها،وٌستؽلها فابدة ال التً  ذهه تعلّم باهظة أموال صرؾ وبدون عمل

 مرتاح المستوى بنفس زال وال الحال متوسطة أسرة فً فنشؤ والداته من ةالخصل

 وعٌنٌها ةالخمرٌ البشرة صاحبة ةعاٌد وكذلك له هللا قسمه بما وراض البال
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 ٌؤخذ انة وبشد ٌرٌد كان الذي عماد وفً فٌه ٌبارك بؤن هللاة داعٌ الفاتحة العسلً

 ماسحب وسرعان قلٌاًل  انزعج رفضهاب خبرتهأ وحٌن الحبٌبة خالته ةابن ملك

ا وشقٌقته خالتة ابنة وصارت ؼضبه ًٌ  تؤملها التً الحٌاة لها متمن

 لشًء األؼراض بعض تحوٌل فًه تساعد الؽرفة فناء على كامل مع عاٌدة تجلس

 :بسعادة فقالت إفادة به

 فٌها حلو اللً وكمان صؽٌرة لمكتبة البٌانوا تحوٌل أوي حلوة فكرة تصدق-

 .للدٌكور حلو منظر هٌدي

 بعشرة عاٌدة ٌكبرو  عاًما ستون العمر من وٌبلػة الؽطرس تصنع الذي كامل قال

 :أعوام

 .إٌه هتعملً الجدٌدة الفكرة تعرفً لما أومال-

 .ةفضولٌ أنا-

 :وقال التعجرؾ تصنع فً مستمر

 .الفهم علٌكِ  وانتِ  األدوات هقولك-

 :الرفوؾ ٌضبط وهو قال

 .شمع ،وفً نستخدمها مبقناش قدٌمة كوبٌات عندنا،وفً ونمل دانتٌل قماش فً-

 :وقالت إ عٌنٌهابإب حركت

 .الشمع فٌها ونحط الكوبٌات هنجٌب أننا تقصد-

 :هو تابع

 .حلوةة تشكٌل عندنا ىوهٌبق الملون بالقماش وهنلفهم-

 .الشمع بتحب عمرك طول-

 .بقى هواٌتى أمارس  معاش ؛طلعت ورمانسً هادي ىبٌبق الجو-

 .كامل ٌاسً كتفك على أٌدي-

 :وتابعت بحب قالتها

 .ناٌم لسه عماد الواد-

 .نومه عاجبنً مش-

 :رضا بعدم تابع

 .شؽل على بٌدور ،ومش متخرج سنة بقاله-

 .علٌه بٌرد حد ومافٌش ٌاكامل بنوك فً مقدم-

 .بس البنوك فً المحاسبة هً ٌعنً-
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 :بهمس قالت

 .معط لٌقول محرجة بس مجدي مع ٌشتؽل نفسً-

 معاه هتكلم ٌصحى ؛لما العشم علشان وخسارة مشاكل كله القراٌب مع الشؽل-

 ٌطلع علشان مدلعتش أنا راجل ٌبقى علٌه،الزم وٌعتمد مسإولٌة بتاع مش ابنك

 .كده طري

 :وقالت كلمة بكل معه ةمتفق

 .تقولها حاجة أي فً معاك أنا-

*** 

 بدون هاتفه ألن ٌتؤفؾ المطار،وقؾ منه خروج فور أمجد سٌارة تعطلت

 سرعان إنه أال واسع خلق وله صبور ٌكون أن وٌجب طبٌب أنه شحن،رؼم

 كان أعوام بسبع ملك ٌكبرً حان طبع ذو رزٌن أقواله فً حكٌم لكنه ماٌؽضب

 وال واألخٌر الجدٌد الدراسً العام بداٌة قبل للتنزهه أصدقابه  مع سفره من قادم

 المصرٌة بالعمله مال معه ٌوجد

 خطٌبها حسن مع لتتحدث نجًإ وترجلت بسٌارته عمر وقؾ الوقت فسن وفً

 :بعتاب له فقالت السٌارة بداخل جًٌدا سماعها لعدم

 .ٌاحسن سافرأما  قبل أشوفك عاوزة كنت-

 :وقال النابم بصوته علٌها رد

 .شوفكأ ترجعً لما ناٌم نوجا سوري-

 أنا ألن هتنرفز مش أنا ناٌم،عامة أنك هتٌجً،متمثلشً تٌج عاوز لو أنت-

 .هدعٌلك ذلك ومعً تزعلن بؤنك هسمحلك مش وبصراحة مبسوطة

 .ًدعٌلا بلٌز-

 .ٌاحسن سالم-

 وقال بحذر منها اقترب صمت فً حدٌثها أمجد ٌتابع كان  بؽضب الهاتؾ أؼلقت

 :بتنحنح

 .سمحتِ  لو-

 : وقالت له نظرت

 .أفندم-

 .تلفونك ممكن-

 .صحٌح محترم مش شخص-
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 :بتوضٌح قال خطوة تحركت وحٌن

 .وهللا باعكس مش بتلفونك،أنا مكالمة أعمل ممكن قصدي-

 .إنجً ٌا ٌال-

 :أمجد فقال عمر سٌارة إنذار أسمهان،مع قالتها

 ابن هكلم مصري فلوس وماعٌش شحن فصل وتلفونً السفر من راجع أنا-

 .صؽٌرة مكالمة هعمل تكرمتِ  لوً ٌجٌل خالتً

 هحدٌث صادق فً بؤنه لها توضح هٌبته لٌتحدث عنه وابتعدت الهاتؾ أعطته

 :ٌقول وهو صوته إلى استمعت

 فصل والتلفون عطلت العربٌة المطار قرب أنا وفوقلً كده اصحى عماد-

 .هستناك وتعالى اتصرؾ فلوس وماعٌش

 :وقال عماد تثاءب

 .عندك وأكون ساعة حاضر-

 .تلفون معاٌا هٌكون مش أنا كده قبل لو ٌارٌت-

 :متنانبا قاباًل  لها اهعطأو الهاتؾ أؼلق

 .جًدا متشكر-

 :بؤدب وقالت منه أخذته

 .طرٌقك ٌسهلك ،هللا الشكرهلل-

 .ٌاكِ إو-

 :قاباًل  بالسٌارة عمر تحرك عماد انتظار فً سٌارته هو وولج السٌارة إلى تقدمت

 ده؟ مٌن-

 .ٌاخده حد ٌكلم عاوز كان-

 :أسمهان تابعت

 ؟؟جاي حسن-

 .أل-

 المتعجرؾ الشاب هذاٌا ٌتمن ال ٌتحدثا ولم لبعضهما وأسمهان عمر من كل نظر

 اختفى أن إلى أمجد سٌارة على تنظر للوراء إنجً التفتت لها المظاهر صاحب

 إلٌه نتبهتاعرق،و ٌتصبب عمر وجه رأت لؤلمام نظرها حٌن وفً أثرها

 :قابلة أسمهان

 .ٌاعمر مالك-
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 :وقال تنحنح

 .أزااااي أتقطعت العربٌة فرامل-

 .ٌاااااارب ٌاحفٌظ-

 إنجً كانت جدوى ال ولكنه االتجا على الحفاظ عمر ٌحاول برهبة أسمهان قالتها

 حٌن صرخت ولكنها لسانها ابتلعت وكؤنها تتحدث نأ تستطع ولم بمكانها ترتجؾ

 بعضهما ٌودعا وكؤنهما الكثٌر بها نظرة والداٌها من كل عٌن فً نظرة رأت

 :وقالت صرخت

 .مااااااما باااااااابا-

 :وقال عمر صرخ

 .العربٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌة من نطوا-

 .ٌا إنجًٌٌٌٌ نطً-

 المارة وٌبتعدوا السٌارة وتتخبط عمر وتابع بصراخ وأسمهان عمر من كال قالها

 :عنهم رؼًما فاررٌن

 .نطواااااااااااا-

 عٌناها قترؼروا ماٌحدثة مستوعب ؼٌر إنجً ومازالت امكانهم منا ٌتحرك لم

 إٌقاؾ ٌستطع لم لحظة وفً بدونهما تقفز أن علٌها ٌهن لم الصامتة بالدموع

 السٌارة انقلبت عندما الجمٌع  وصرخ صرخوا إنجً على أنفسهم ألقوا السٌارة

 .بهم

 كان ة الساعتٌنقراب وقت ستؽراقا وبعد خراجهمإو السٌارة رفع الكثٌر حاول

 .خطرة حالة فً المشفى بداخل الجمٌع

*** 

 بؤن ٌوصٌهم ،كانباألمس معهم كان سمعه؟؟؟ ما اأحقً  بتبلد الخبر مالك ستقبلا

 تمزح أن تحب إنجً بؤن لعلمه ماٌقوله هذا ،كانهم ٌمازحة وعد بؤشٌاء له ٌؤتوا

 الذهول من حالة منهم فً ومً،فكال وماجد هو العملٌات ؼرفة أمام ،ٌقؾدوًما

 هذا وقته إلى لها احتاج لطالما صؽٌر عمر فً وهو والدته وفاة ماجد تذكر

 كانت لطالما جمًٌعا لهم األم أسمهان فكانت الفجع هذا من هصدٌق على ٌخشى

 وتقبل ذراعٌها بٌن فتضمها لوالدتها واشتٌاقها شكواها لها وتبث مً لها تذهب

 تجمع كانت من هً ربما هذا فً تنجح وكانت بالفقد إحساسها لتشبع شعرها

 الطبٌب خرج بالداخل بهم الوقت طال كلما كثٌرا مالك ،ٌرتجؾجمًٌعا شملهم
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 زال وما ماجد فقال الطبٌب تجاه ومً مالك،تقدم ماجد ٌتحرك لم رأسه مطاطا

 :ٌمانع ولكن تفهم ربما بمكانه مالك

 .ٌادكتور طمنا-

 ..لكن اطمنكم أتمنى كنت-

 :ببكاء مً فقالت صمت

 !!!إٌه لكن-

 :وقال الطبٌب تنحنح

 .توفوا واألم األب لؤلسؾ-

 قال ولكنه تنبتر به خلجة كل بؤن مالك ماجد،وشعور ولذه وزاد مً صرخت

 :مجراها عن تخرج لم عٌنٌه فً كثٌرة دموع وظهور صوته فً كبٌرة برجفة

 عاٌشة؟؟ إنجً-

 .أل وال تشوؾ ممكن كان إذا هنتؤكد تفوق لما لكن عاٌشة-

 العٌش له ،فكٌؾ شقٌقته وجوهرة والدٌه فقد ٌبكً وظل ركبتٌه على مالك سقط

 .مًعا ٌلعبوا ٌضحكوا وٌنهضوا مزاحهم عن ٌكفوا أن ٌتمنى صار لذيا بعد

 أحد له ٌعد لم ،والٌوممًعا باألمس كانوا

 عمره أضعاؾ أضعاؾ عمره أصبح اللحظة هذه وفً ،والٌوممًعا باألمس كانوا

 .باألمس

*** 

 

 

 الثانً الفصل

 كلما كانت إنجً رإٌة عدم وتؤكٌد أحبابهم بدفن بدأ بالصعاب ملًء أسبوعا كان

  معتم شًء كل تجد حٌن صراخها ٌزداد ثم علٌهما وتنادي تصرخ تستفٌق

 مالك زال ما رإٌتها بعدم علمها عند المستمر الصراخ بعد الصمت ملتزمة

 تمنى فزع على ماٌفٌق سرعان حدث وإذا عٌناه تؽؾُ  لم ربما زرهاأ ٌشد بجانبها

 إلى ٌذهب لم ابدونهم الحٌاة ستكون كٌؾ ٌعلم ال معهم ٌكون بؤن األلم شده من

 من بالكثٌر له وتؤتً ٌرٌدها التً األشٌاء لتجلب مً تذهب اآلن إلى منزلهم

 تحزن لن والدتها توفت إذا بؤن شعرت أسمهان وباألخص معهما فقدتهما الدموع

 ٌترك لم علٌه ٌعتمد رجل الشدابد فً ٌظهر ماجد بؤن تتوقع القدرلم بهذا علٌها
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 عابلة كانت مًعا وٌبكٌا ٌضمه ثم منه ؼضب إذا وٌتحمل ٌسانده دوما لوهلة مالك

 زاد إنجً عٌنً ضً وؼٌاب ؛تفرقوا جمعة واألكثر منهم التزاًما األكثر مالك

 أحضانه بٌن كانت بؤنها ؼٌر شًء مالك ٌفعل لم معرفتها حٌن وفً األلم علٌهم

 الذيالزابفة  البسمةمن  قناع بداًل منها رسمتو بسمتهما تالشت حٌن ؼمضة فً

 تشعر  أناملها إنجً حركت.القادمة اآلونة فً كثًٌرا سٌرافقهم بؤنه المإكد ومن

 وصلت أن السرٌرإلى بٌدها مالك،مسحت بؤنه المإكد ومن بالؽرفة أحد معها بؤن

 ٌلقٌا وههما والداٌها مظهر عنها ٌؽب لم حالتها على صوت بدون تبكً لٌده

 :مرتفع تبصو قابلة انهارتعلٌها، بؤنفسهم

 .انتهٌت ؼٌركم من بموت أنا-

 وقال بجانبها جلس فزع على كعادته ونهض دقابق ؼفل لصوتها مالك استمع

 :دموعها ٌكفكؾ وهو

 .تانً هستحمل مش خاطري إنجً،علشان ٌا بقٌالً اللً إنتِ -

 .ٌامالك شاٌفة مش-

 :وتابعت بنحٌب قالتها

 .تانً هشوفك مش-

 .،وهتخفً عملٌه وهتعملً هنسافر قال تورتانً،الدك تشوفً هللا شاء إن-

 .داااااه كل تعمل دقاٌق فجؤة تقطعتا الفرامل علٌا؛ نفسهم رموا وماما بابا-

 .فعله وماشاء هللا قدر-

 :وتابع صوت بدون لكن بدموع ٌقولها كان

 .هنا من أحسن مكان فً ٌكونوا هللا شاء إن-

 .وضلمة وحش هنا-

 :وقالت أكثر بكت

 مكان فً ٌعٌش ممكن اإلنسان أزاي،هو معاها الضلمة،هعٌش من بخاؾ وأنا-

 .منه خاٌؾ

 :قاباًل  وضمها والدموع األلم من بالكثٌر مسحوبة تنهٌدة اللحظة،أخرج هذه وفً

 .ٌاإنجً عٌونك أنا-

 .بابا-

 :وتابعت علٌها ٌخشى جعلته بنبرة قالتها

 .ماما-
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 :أكملت

 . تهمرٌحٌ شامة بٌحضنونا، ٌامالك، حوالٌنا حساهم-

 :بهمس تقول وظلت ذراعه بٌن وهً عٌنٌها أؼمضت

 .ارحمهم ٌارب-

 .الصبر ٌارب-

 :متابًعا وقال رأسها أعدل تًوا ؼفوت

 .الصبر ٌارب-

*** 

 تدهنها الؽرفة هذه فً ماترٌده تفعل الؽرفة؛ جدار على الرسم ملك بال على خطر

 فهً مزاجها سبح لون من أكثر واحد،أو بلون تعٌدها ثم األلوان من بالكثٌر

 جدٌد بلون وتخرج األلوان خلط فً تبدع واأللوان بالرسم الؽضب شحنة تفرغ

 وتفكر المٌاه على تنظر الؽرفة بداخل الصؽٌرة الشرفة ترٌد،ولجت كما وتسمٌه

 التفرٌط تستطٌع وال تتعلق اآلخر وراء ٌوم الجمٌع تخبر كما ابنتها حال أمر فً

 ؼنٌة ؼرفة الشكلي بٌضاو سرٌر بها التً هاؼرفت إلى متجه للداخل بها،عادت

 الملون السجاد من قطعة علٌها الرخام من رضٌتهاأوالزخرفات،و باأللوان

 ةعد وبجانبها لوحة شكل على الذي الؽرفة حابط ورق مع والمناسب

 إلى استمعت االسبوع طوال أخذته ما لتراجع تهاامحاضر دفتر ،أخرجتألوان

 :بسعادة وقالت بالدخول له ،سمحتخلفه أمجد الباب،وصوت طرق

 .حبٌبً أمجودي-

 ٌا بكاشة؟ إٌه عامله-

 .جدٌدة خناقة عاملة-

 ؟.ٌامفترٌة مٌن مع-

 .ماما مع-

 :وقال بجانبها جلس

 .ٌاملك علٌكِ  خاٌفة-

 .ٌا أمجد صؽٌرة أنا هو-

 .طبًعا-

 .حاجة فاهمٌن ومش سن كبار كتٌر فً ما-

 ٌه؟إ على داخله إنتِ  فاهمه مش إنتِ  بس-
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 .أحتاجك لماي ضهر فًى هتبق ماهسٌبها؛وأنت عمرى ،لكن فاهمة،وعارفة أل-

 .ده حصل اللً عاجبنً مش معاِك،لكن أنا-

 بؽضب وقالت فوقفت مظهرها من سخر حٌن مالك بالها على خطر لم تعلم ال

 :تسرع وربما

 .ماشً الجامعة فً بقٌت أنا الحضانة راٌحة صؽٌرة طفلة مش أنا-

 :قالو جبٌنه عقد

 .إٌه من وده-

 :بتنحنح فقالت هو علٌه تجٌب وكؤنها حالها نست

 .المسإولٌة قد أنا وشافماتخ ٌعنً قصدي-

 .أذاكر هقوم علٌا،أنا جنانك هتطلعً-

 . أسمعلك أجً-

 .كبٌرة واحدة كالم ده طب-

 :وتابع مًعا ضحكا

 .الجامعة فً بقت وإنها الحضانة فً مابقتش ملك إن ماما أقنع هروح-

 زال ما المرآه أمام ووقفت ، ضحكتالهرولة امتصنعً  فخرج بالؽٌظ وجهها تقنحا

 شعرها تبعثر نفسها وجدت ثم التصفٌفة لهذه كثًٌرا ترتاح الوضع بنفس شعرها

 أخرجت الخزانة إلى واتجهت ةكعك وضع على وضعته ثم بالفرشاة وتمشطه

 :بحب وقالت ملون وشاح

 .ٌاجمٌل بٌك أهاًل -

*** 

  بجانب لٌظل العمل وجود بعدم ٌتحجج كان بكلل الحقٌبة فً البسهم عماد ٌضع

 بالمساء إال ٌستٌقظ وال ٌنام المنزل إلى ٌعود ثم الصباح إلى مًعا لٌلهواأصدقابه 

 ٌرٌد بؤنه مجدي بطلب عاٌدة فاطمة أبلؽت عندماة الكر وٌعٌد للخروج لٌستعد

 ٌخشً وجعله مجدي زعجٌن ال حتى ٌمانع لم ولكن كامل حرجأُ  بالتحدٌد عماد

 :قاباًل  عماد ؼرفة ،دلؾ ٌوم ما فً حرج موقؾ فً عماد ٌضعهم أن أًٌضا

 .ٌا بطل جاهز-

 .آة-

 .ة مهم حاجة أقولك عاوز اقعد-

 :فقال كامل جلس أن بعد عماد جلس
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 القراٌب مع الشؽل مابحبش بعض،أنا علٌا،ماتخسرناش أوي عزٌز مجدي عمك-

 .تضٌعها اوعىتربٌة، أحسن ربٌتك ،أناباالسم طلبك الراجل بس

 .ٌابابا اطمن-

 :تحذٌرٌة بنبره كامل تابع

 ومتٌن قوي برزقك،لسانك ارضىأمانة،ه وتشوف شؽلك فً تسمعه اللً-

ا أنا لٌا لو ،حتى حرؾ وٌنقل ماٌتكلمش ًٌ  ٌكون كتٌرة،ردك ،أوةقلٌل ،فلوسشخص

 .معرفش جوزها،تقول عن سإال أي تسؤلك الحمدهلل،خالتك

 عن فاطمة سؤلته كانت إذا ،وربماٌوًما هرٌز لم الذي النشاط على ٌحثه مهكال كان

 وتحزن،تعلم تسعد وتنهً تقضً الكثٌر تفعل الكلمة أن شعور ،أتاه لها لقال شًء

 : فقال كامل أقوال إلى استمع الذي الدقابق من الكثٌر

 فً وٌةش هعك البداٌة،ٌمكن فً صعب ٌمكن هشتؽل مرة أول ٌابابا،أنا ماتخفش-

 هبص شؽلً،ومش فً أمٌن حرؾ،وهكون هنقل مش إنً األكٌد لكن الشؽل

 .عنً راضً تكون المهم ؼٌري؛ لرزق

 علشانى أشق أتعلم،ةعٌل مسإولٌة ٌتحمل علٌه ٌعتمد راجل عنك،عاوزك راضً-

 .حاجة كل بقٌمة تحس

*** 

 الكرسً على جالس مالك إنجً،رأت لترى المشفى أسمهان شقٌقة شوقٌة، أتت

 وجهه ورأت منه اقتربتالعٌن، مؽمض الجدار على برأسه مستند بالخارج

 فوقؾ كتفه على ٌدها وضعت رمادي وكؤنه لونه تؽٌر مع الدموع ٌكسوه األبٌض

 :قابلة بتعدتاو انتفضت افزعً 

 .خضٌتك ٌقطعنً-

 :وقال قلبه فزع كثرة من تعب اعمٌقً  انفسً  وأخذ جلس

 .ٌاخالتً عدت-

 :ابلةق وجلست منه اقتربت

 .موجودة شوقٌة راحت،بس أسمهان-

 :وقال برأسه أومؤ

 .تعٌشً-

 .بحق إنجً هتسفر-

 .بفاٌدة ،وٌاربطبًعا-
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 .ٌامالك مصارٌؾ-

 .الفلوس بإٌه هتفٌد-

 متى؟ا ؛هتسافر قولك على-

 .شهر قبل مش لسه-

 .تانً البٌت تدخل هتقدر أنها رعاٌة،وماظنش هتحتاج عندي أخدها عاوزة أنا-

 .ادرق أنا وال-

 .بٌتً على هتخرج إنجً ٌبقى-

 منها أحن ٌجد ولن والدتهما رابحة من أحد معها ٌكون أن ٌرٌده ماكان هذا ربما

 :علٌها،فقال

 .معاها هتكون عزٌزة ةداد بس-

 .تانً مصارٌؾ-

 .الفلوس فً ماتركزٌش-

 .وضتهاأ فً معاها تقعد هاتها-

 وقؾ تجاهه تؤتً مًى رأ ثم بالتؤكٌد أستهد لها إنجً لحب الراحة ببعض شعر

 :قاباًل  نحوها واتجه

 إلنجً؟ هدوم جبتِ -

 .أساعدها ؛هادخلها جبتلها-

 :قابلة شوقٌة ووقفت هً ولجت

 .ٌامالك هم ماتشلش ولعزٌزة لٌها األوضة أجهز هروح-

 :بوجع وقال تبسم

 .حاضر-

 إنجً كانت افدومً  الباكً صوتها كتمت الوضع بهذا إنجً ترى أن مً تستطٌع ال

 الذي الظالم من خابفة منكمشه منكسرة هزٌلة أصبحت جمًٌعا لهم الكبرى األخت

 :إنجً فقالت النواحً،تنحنحت جمٌع من علٌها حل

 !مٌن-

 .مً-

 .إٌه عاوزة-

 ..بشوفك-

 :وأكملت عبارتها بترت
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 .علٌكِ  بطمن-

 :بحنو وقالت نحوها تقدمت

 .هدوم وجبتلك البٌت هتخرجً،روحت قال الدكتور-

 إٌه؟ ًجبتٌل-

 .كحلً بدي جبتلك-

 :إنجً أكملت

 .بٌنك أبٌض،وطرحة وجٌب-

 :وقالت مً تنحنحت

 .البٌنك ماتحبٌش ٌمكن كحلً طرحة أجٌب قلت أٌوة،بس-

 .سودة بقت حاجة هتفرق،كل تفتكري-

 :وقالت قبلتها

 .قوٌة إنتِ -

 .اتهدٌت أنا-

 .كوٌسة وقت،وهتبقً مجرد-

 الضلمة على هتعود-

 .كده متشوفهاش-

 :وقالت كثًٌرا ضحكت

 .كده ؼٌر شاٌفة مش-

 .منورة اللً هً قلبك وحنٌن،عٌون نور،طٌب ملٌان قلبك إنتِ  أن أقصد أنا-

 .شٌفاها مش-

 :وتابعت تبكً وهً قالتها

 .بره اطلعًعلٌا،ً طمنتاوً شوفتٌن مش-

 .إٌه-

 .،برااااااااه ٌكلمنً وال ٌشوفنً حد عاوزة بره،مش اطلعًهدوء، بكل-

 شعرت حٌن وتابعت صوتها على مالك باكٌة،وولج الؽرفة من ماخرجت سرعان

 :بالؽرفة بمالك

 .مااااااااالك-

 :وقال نحوها تقدم

 .جنبك أنا-
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 .ده البٌت هروح مش أنا-

 .هنروح مش-

 :ببكاء وتابع حضنها فً ٌرتمً وهو قالها

 .أدخل ومقدرتش إمبارح روحت-

 .ٌامالك تبٌعه اوعى-

 .ةتانٌ شقة هبٌعه،هاخد مش أل-

 :دموعه ٌجفؾ وهو أكمل

 .عندها هتاخدك خالتو-

 !ًهاتسبن-

 .بس أختً ،مش أمً إنِت،إنتِ  إال كلها الدنٌا أسٌب-

 :بتوضٌح تابع

 هتسٌبك مش عزٌزةة معاِك،وداد هكون حبٌبتًٌا  وأنا معاها عاوزاكِ  خالتو-

 .لحظة

 متى؟ا العملٌة هعمل-

 .دلوقتً من شهر-

 .مالك-

 .حبٌبتًٌا  نعم-

 :ببكاء قالت

 .وماما بابا أزور عاوزة-

*** 

 سوي الؽٌر ومظهره بسٌجارة المشفى أرجاء حسن ٌدور كان الٌوم نهاٌة ومع

 .ٌصافحه وهو وقال إلٌه تقدم لمالك رإٌته وعند الؽرفة عن ٌبحث

 (Man) ٌامان هلل البقاء-

 .مان-

 :وتابع مالك قالها

 .جنبها تكون المفروض فٌن،مش كنت أنت-

 .وكده مصدوم كنت-

 :بؽٌظ منه  مالك تابع

 .كده لسه وال الصدمة من فقت -
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 (Sure) شور-

 .إنجً على تطمن ،تحب!!!شور

 (please)بلٌز آة-

 :وقال تنحنح دخوله حٌن فً أمامهما ووقؾ الباب له فتح

 .نوجا هاي-

 .حسن-

-yes 

 .ٌاحسن فاكر لسه-

 .أشوفك ،وجٌت عنً ؼصب كان sorry سوري-

 .بشوفتً رأٌك وإٌه-

 I don't believe what I see. بصراحة مصدق مش-

 .أشوؾ مابقتش خالص صدق،أنا أل-

 .أوكِ  صدقٌنً تانى هتشوفً كده ماتقولٌش حبٌبتً-

Sweetheart  don't say this You will see again Believe me, 

OKey) ) 

 .تشجعٌك محتاجة فعاًل  أنا-

 :ٌدها فً ٌضعها هو وقال دبلته ٌخلع وهو تابع

 .شور أشجعك ،وهفضل طول على صحاب هنفضل-

 (I will always encourage you and we will remain friends 

Sure) 

 من مجٌبه لعدم هذا سٌفعل بؤنه مالك ٌعلم كان مافعله تصدق ولم الدبلة المست

 :قاباًل  له فدلؾ البداٌة

 .تشجعٌك عاوزٌن ومش فضلاتكالمك، خلصت-

 (Okey.)أوكِ -

 أن مالك وٌحاول وتصرخ تبكً ظلت به تتشبث الذي الخٌط قطع وكؤنه خرج

 مهدًبا وأعطاها الطبٌب تدخل جدوى وال ذراعه بٌن ٌؤخذها علٌها ٌربت ٌهدبها

 األبٌض وجهها تبدل الؽزٌرة الدموع من الكثٌر عٌناها وتسكب جسدها ٌرتجؾ
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 لها بقى وهل تعلم فال قلبها حالة عن سوداء،أما إلى البنٌة وعٌناها الشحوب إلى

 .حدث الذي كل بعد األساس من قلب

*** 

 لتطعمها معها،جلست لتقضٌه عطلتها ٌوم تنتظر ٌدها حال على  ملك حملت

 تضمها وجنتها،ثم تقبل رأسها على برفق تمسح بٌدها تالعبها الصناعً باللبن

 فً لها خصصتها التً المربٌةة نعم لها لها،ولجت تؽنً اوأحٌانً  حضنها إلى

 :وقالت األنظار عن بعٌد منزل

 .ٌخلص قرب اللبن-

 إٌه ناقص البٌت الفلوس،وشوفً ؛خدي حاجة أي من أهم ده بزٌادة،اللبن هاتً-

 .وهاتٌه

 .ٌامدام حاضر-

 :وقالت تنحنحت

 .سمحتِ  لو بس ملك-

 .حاضر-

 :وقالت حال ملك وخرجت،قبلت ببسمة نعمه قالتها

 .أبًدا هسٌبك أوي،مش بحبك أنا-

 .اؼؽػ-

 :وقالت تضحك

 .كمان وأنا دي هعتبر-

 والدها،هل ظهر إذا وماذا معا؟؟ مصٌرهما سٌكون بجدٌة،كٌؾ تفكر عادت ثم

 .عنها بعدها هً ستتحمل األساس من لها،وهل سٌتركها منها،أم سٌؤخذها

*** 

 ووعدها علٌها طمبنا أن خالتها،وبعد منزل إلى وعزٌزة إنجً مالك أوصل

ا لها بزٌارته ًٌ  لم وإن ٌنتظره بؤنه أخبره الذي ماجد منزل إلى هامتج خرج ٌوم

 ٌشعر كان السٌارة من وترجل ماجد منزل أمام لٌؤخذه،وقؾ هو سٌذهب ٌؤت،

 كانت الحد؟؟؟ هذا إلى قوي هو هل مارأه كل بعد صموده من تعجب سٌسقط بؤنه

 على أصبحت التً لٌتهإوومس مشواره لقد بدأف بهذا لنفسه ٌسمح ترددها،لن نفسه

 ٌصفع أن ٌتمنى ،كاناألولى المرتبة احتلت التً الثانٌة واألم الكبرى شقٌقته تقهعا

 لفعلته حسن
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 فبدلىء خاط اختٌارنا بؤننا لٌخبرونا معدنهم وٌظهر الشدابد فً الناس تظهر

 .بهم تعلقنا ٌزداد أن قبل أظهرهم ألنه هللا ٌشكر حالنا لسان نجد حزننا

 :وقال مافتح سرعان يالذ ماجد منزل باب وطرق بثقل خطا

 .ٌامعلم تعالى-

 وقال عٌنه أؼمض قامته بطول علٌها ىواستلق قابلته  أرٌكة أول على وجلس ولج

 :بهمس

 .ًقوٌن ٌارب-

 :وقال بجانبه ماجد جلس

 .إنجً على طمنتا-

 .إٌه هعمل كنت خالتو ؼٌر من عارؾ مش-

 .علٌك من تشالتا المسإولٌة نص األقل على-

 ٌكون ماما،وٌمكن رٌحة من إنها الحكاٌة ٌاماجد،كل علٌا هاكل إنجً مسإولٌة-

 .تشوؾ هترجع إنجً هللا شاء مإقت،إن وقت

 :تابع

 .فٌن عمو-

 .عاٌش ومش عاٌش ده أبوٌا ،أهه ناٌم-

 .ربنا احمد-

 :وقال تنحنح

 .وهللا مقصدش-

 :بصدق رد

 .عارؾ-

 :ماجد فؤردؾ

 .بردو لمقفو بوهأ وكلمت األسبوع طول مقفول تلفونه هشام-

 .ناقص مش لٌه هتقلقنً-

 .خطوطهم شوٌة كل بٌؽٌروا إنهم افتكرت بس بردو قلقت ألنً-

 .النت على كلمته-

 .البرامج كل قفل موجودة مش حاجة كل-

 .لوحده ماٌتكلم لحد سٌبه راحة واخد ٌبقى-

 .ناكل قوم طٌب
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 :وقال رأسه أمسك

 .مسكن أي ،شوفلً الصداع من هتنفجر دماؼً-

 .الصداع هٌودي مش دهلوح مسكن-

 .قهوة كوباٌة أعملً ماشً-

 .طول على صداعك ٌودي اللً عندي أوي،أنا قدٌمة دي الحاجات ابنًٌا -

 .تجٌبه اللً هات-

 :وقال سٌجار جٌبه من أخرج

 .تفضلا-

 :قاباًل  تفاجؤ ثم رأسه مالك رفع

 .الصداعي هٌود اللً ده هو-

 .منً اسمعالوجع، وهٌنسٌك-

 ماجد أشعلها السٌجار وأخذ ٌده لحظات،مد بعد ثم طوٌاًل  مدودهالم ٌده إلى نظر

 حٌاته. فً سٌجار من دخان أول مالك له،وسحب

 ؟همبادب عن سٌتنازل هل

 رقٌب؟؟؟ لدٌه ٌعد لم ألنه وٌلوثها؟؟ الصالحة نشؤته عن ىسٌتخل هل

 ٌتوقع لم أخرى طرق إلى السٌجار هذه ستجره أم!!! واحدة سٌجار ستكون هل

 ؟.وإلٌها بها ٌخطو بؤن ٌوًما

*** 

 

 

 الثالث الفصل

 المتاعب،ذهبت من الكثٌر بهم أعوام،مضى أربعة أٌام،وشهور،وأصبحوا مضت

 عٌنٌها ظلمة على هً،تعودت جراحٌة،وكما عملٌة لعمل مرتٌن فٌهم إنجً

 لحظة،لم كل فً لوالداٌها كثًٌرا،تدعو هللا من بالنور،تقربت ملًء قلبها وأصبح

 بؤن تتخٌل هذا،لم من قلبها،وصدمت بعٌون الجمٌع علٌهما،رأت دموعها تجؾ

 ال ألنها شًء بؤي مالك تبلػ لدٌهم،لم فٌما وتطمع الحقد هذا كل لهم تكن خالتها

 معها ماترٌد،ٌحاول لها ٌجلب باألسبوع مرتٌن إلٌها علٌه،ٌذهب تضؽط أن ترٌد

 علٌها مرت ربما اشدٌدً  رفًضا ترفض ولكنها عزلتها من لٌخرجها المحاوالت كل

 من شدٌدة حالة والداٌها،حاصرتها لزٌارة إال الشارع تزر لم سنوات األربع
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 كان الذي جًما،كل كرًها كرهته له حبها قدر وعلى لها حسن ترك بعد االكتباب

 زمن منذ معهم تمكث التً عزٌزة مربٌتها وجود ضعٌؾ بقدر ولو سعٌدة ٌجعلها

 تختلؾ لم صدمتها وكانت ٌعودوا حٌن تعود ثم السفر قبل إٌاهم مودعه وتركتهم

 قبل ومن إلنجً بنفسها تصنعه الذي الطعام وبٌدها عزٌزة ،ولجت الجمٌع عن

 تطهً وأصبحت إنجً تدخلت ولكن بقسوة تعاملها التً شوقٌة من بؤمر للجمٌع

 :بحنو وقالت بجانبها الطعام،جلست وفقط لهما

 .جاهز األكل عٌنً ٌانور ٌال-

 من لقولها تنتبه ولم قبل من تقولها كانت لسانها  على من العبارة تلك تنقطع لم

 هً ستصبح لكن عٌنٌها نور انطفؤ ربما تحبها بل إنجً تنزعج لم الحادث بعد

 :منزعجة بؤنها لحثها تعتدل وهً بصدق،فقالت ٌحبها من كل عٌن نور

 .حاجة؟ قالتلك خالتو-

 .ٌابنتً أل-

 .بفهم أنا داده-

 .اهامع بركز مش-

 .خالتو دي إن ٌاداده متخٌلة-

 .منها والدتك حذرت ٌاما-

 :بخذالن إنجً تابعت

 النفوس بوضوح، شفت األول،ودلوقتً شاٌفة مش كنت إنً بقول ساعات-

 عارفة تبقً بٌه؛إنك ناخد المفروض اللً هو خالص الظاهر مش والقلوب،حقٌقً

 مرتاحة حد،أنا مع أتعامل عاوزة مابقتش بجد أوي،أنا متعب شعور ده الناس

 .فٌها بقٌت أنا اللً بالعزلة

 .بتخذل الناس كل مش عٌنً ٌانور بس-

 طب! تانً نتخذل تانً،علشان من نؤمن االساس من لٌه ٌبقى خذلونا بس-

 .مرٌٌٌٌٌٌٌح البعد ولٌه،حلو

 :وتابعت طبٌعٌة ؼٌر براحة الٌاء حرؾ على تضؽط وهً قالتها

 من بتخذل دي واألوضة البٌت فً عاٌشها نٌةثا كل عزلة فً إنً حاسة مش أنا-

 .همنا ومعاها فلوسنا فلوس؛بتكتر بتكرهنا،علشان طلعت اللً خالتو

 ٌرحمنا القبر،ربنا وبٌدخل حلوة حاجة كل وٌدمر ٌتهد العفً بٌخلً الحسد،-

 لٌكم ربنا وحب ابتالء ده برحمته؛



 بقلم منة عودة -أٌامنا

 

ٕ9 
 

ا َها ٌَ ٌُّ قُوا َرابُِطواوَ  َوَصاِبُروا اْصِبُروا آَمُنوا الَِّذٌنَ  أَ َ  َواتَّ  آل ُتْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ  هللاَّ

 ٕٓٓ:عمران

 :وأردفت دموعها جففت

 .ٌعرؾ الزم ٌاإنجً،مالك للحق جٌتِ  إن-

 .كده من أكتر همً أشٌله عاوزة مش-

 .األمانة أراعً بعض،عاوزة مع تقعدوا ترجعوا الزم-

 :قابلة علٌه وربتت ٌدها لكؾ وصلت أن إلى ٌدها حركت

 .لٌها أخت بتعتبرك كانت عندنا،ماما ؼالوتك عارفة نتِ إ-

 .ٌرحمهم هللا-

 :قابلة وولجت بقوة الباب شوقٌة فتحت

 .علٌكِ  بنادي سمعانً مش-

 :بصٌاح فتابعت أحد من جواب تجد لم

 .ٌاعزٌٌٌٌٌٌزة نفسً بكلم-

 .ماسمعتكٌش-

 لمٌن ٌهمهتحوش مالك من بتاخدٌها اللً بالفلوس المواعٌن،اعملً اؼسلً قومً-

 .تٌل وال عٌل ،الحٌلتك

 .خاااااالتو-

 :وتابعت بانفعال إنجً قالتها

 كده،وحضرتك من أكتر مش معاٌا قعدة عندك،وهً بتشتؽل مش عزٌزة داده-

 .فٌها ؼلطتِ  كده

 .علٌا انفخٌها-

 .ؼلطتِ  اللً حضرتك-

 .ماجت مكان من ترجع وال بلقمتها هتعمل الكالم قصر-

 ؟؟؟ علٌنا بتصرفً اللً حضرتك هو-

 .أختً مال ده بس أل-

 .هنا من هنمشً واحد جنٌة تدفعً تبقً ٌرحمها،لما هللا وأختك-

 .كده تقولً اوعً-

 .داًٌما مشاكل بتعملً حضرتك-

 .بٌتك هنا،ده من تمشً إنك انسً أهه،لكن اتكتمت-
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 :بتوهج وقالت وخرجت تركتهما

 .عمرك طول هنا أخلٌكِ  أزاي هعرؾ آل،أنا تمشً آل-

*** 

 إلى لتذهب حالها تحضر وبدأت نومها، من ملك جدٌد،نهضت ٌوم صباح

 تزور أن لها،وٌجب المخصص الكابتشٌنو وكوب إفطارها تتناول جامعتها،وهً

 على الذي الكبٌر الضؽط رؼم االمتٌاز عن تتنازل وألوانها،لم لوحاتها

 تحمل من قدر على بؤنها لهم قوٌة،وأثبتت بؤنها اكتشفت ألنها عاتقها،سعٌدة

 :مصطنع بانزعاج وقال أمجد دلؾ ظنوا كما وطابشة صؽٌرة ولٌست المسإولٌة

 .الدماغ وقلبه الدوشه بقى بدأنا-

 فً هتشتؽلً خلصت خالص علشان الجامعة،وال راٌح اللً أنت أنك محسسنً-

 .األلوان

 .ٌارسامة.!ألوان-

 .ٌادكتور كمان عجبك مش-

 .وحشة حاجة كؤنها بتقولٌها مالك-

 .بدأت اللً تأن-

 :وقالت معا ضحكا

 .رٌم موضوع فً بابا كلمت-

 :قابال تنهد

 .شوٌه قدامً لسه سامعنى،وأنا مش عمل أبوكِ -

 :قابلة وقبلتها ملك علٌها مبتسمة،هرولت وهً فاطمة لهما دلفت

 .بالٌل أتؤخرتً الخٌر صباح-

 :قابلة بؤلم تتنفس وهً فاطمه

 أنت خالتك،وال جوز تشوفً تٌشمروح لوحدها،انتِ  خالتك أسٌب بحب مش-

 .ٌاكبٌر ٌادكتور

 .هكلمه النهاردة،بس بره هبات نبطشٌة وعندي دي الفترة فاضً مش لؤلسؾ-

 :فاطمة فقالت لتذهب أؼراضها تؤخذ ملك وبدءت ؼادر

 .خالتك عند ٌاملك النهاردة هستناكِ -

 :قالت بتردد

 .هناك اروح بحب طٌقانً،مش مش روان إن بحس-
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 هناك،لسه مش وجوزها؛عماد خالتك تشوفً راٌحه دي،أنتِ  لحكاٌةا من خلصنا-

 .بكرة هٌنزل

 حال؟؟؟ تشوفً عاوزة هاجً؛مش بدري لوخلصت-

 .أل-

 :ملك أردفت ؼضب بنظرة ترمٌها وهً قالتها

 .مستؽربة مرتٌن،وفاكراِك،أنا شافتك-

 جدٌد وجه تشوؾ ونعمة،فلما وأمجد ؼٌرك ،ماتعرفش الكل عن مستخبٌه هً-

 .هتنساه مش

 .الزٌارة هتكرري مش ٌعنً-

 .أبًدا-

 حال تراعً أن منها ترٌد والدتها أمر فً تفكر ملك وظلت وخرجت تركتها

 .لحاظتها جل وتشاركها معها تكون أن وٌجب األسبوع طوال عنها النشؽالها

*** 

 بعد بؤنه ٌصدق ،لم الجامعة فً جلوسهم مكان إلى واتجه سٌارته، من مالك ترجل

 هذا ربما دراسته فً متفوًقا مازال بؤنه له حدثت التً التؽٌرات من كبٌرال الكم

 بؤنه ٌتوقع لم نفسه هو آخر شخًصا ،صار صالته له،أخطؤ،ترك بقى الذي وفقط

 بها ٌوجد واسعة بإرة فً هو اآلن،واآلن مثله ٌفعل من ٌنتقد كان هكذا، سٌكون

 أعوام أربع قبل ،ومالك الٌوم الكم بٌن نادًما،ٌقارن وعاد فتن وقد الفتن من الكثٌر

 دفن؟ الذي مع دفن هو؟هل أٌن

 أكثر،رأى به ٌنؽرس حاله ٌجد المقزز الوحل هذا من حاله ٌنشل أن ٌحاول كلما

 :قاباًل  سٌجار وأخرج بجانبها بانتظارهم،جلس تجلس مً

 .ٌاشٌخة شوٌة وشك افردي-

 تلٌق التً الهادبة المهندمة مالبسه به،حتى تؽٌر شًء حاله،كل وعلى له نظرت

 فقالت مظهر من ٌؽٌر أن تمنت الذي ماجد به ترى وكؤنها تؽٌرت بالرجال

 :بحسرة

 .األخبار إٌه-

 .كوٌس-

 .مافهمتش راندفو عندك كان قالً ماجد-

 :بصدق وقال سٌجارة نفث
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 .هدٌة بجهز كنت ،أنا هزاره طرٌقة عارفة أنتِ  ما-

 .مٌوٌارو لمٌن جاٌبها اهه بٌهزر ماطلعش ٌعنً-

 .بكرة إنجً مٌالد ظالمة،عٌد إنك تعرفً علشان-

 :وقالت بؤلم شفتٌها زمت

 .دلوقتً إٌه عامله هً-

 :متنهًدا مالك

 .كوٌسة تبقى بتحاول-

 .عالجها بخصوص جدٌد أي مافٌش-

 .مافٌش لسه-

 .مرتاح إٌه؟ عامل وأنت -

 : وتابعت سإالها على ٌرد لم

 .فرحان-

-....... 

 صح؟ ماشً أنك حاسس-

-...... 

 ؟؟؟ إٌه كنت بتفكر مش-

-....... 

 .إٌه وبقٌت-

 .مالك ماوحشكش-

-....... 

 .ترجعله عاوز مش-

-........ 

 .كده فٌه عملت لٌه-

-....... 

 .دي االذٌه أذٌته لٌه-

-....... 

 . بتندم مش طب-

-....... 

 .منك تاٌه بس علٌه تدور حاولت ٌمكن-
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-...... 

 أمتى؟؟؟؟؟؟ مالك هتواجه-

-...... 

 .توصله تقدر ٌمكن عنه أكلمك-

 مع مواجهته ٌخشى معه،لكنه ٌتواجه أن ٌرٌد األلم،نعم من الكثٌر معه حدٌثها فتح

 مافعله على تجلده أن منها العلقم،ٌرٌد مراره مثل مر سٌكون عتابها نفسه،ٌخشى

 عادت المتاهة،وإذا تلك من نفسه تعود أن الممكن من هل كثًٌرا ٌتساءل ولكن

 .فعلته ٌنسى أن له كٌؾ

*** 

 لونه بموكٌت األرضٌة تفترش شركته دٌكور كان الكالسٌكً الطراز مجدى ٌحب

 والكراسً نقوش وبه الصلب الخشبً األثاث مع الدهان لون مع ٌتماشى أزرق

 ٌكون أن أحب زمن منذ ملك صنع من لوحتان جدارٌتان الجلد،أضاؾ من الفخمة

 نافذة ٌساره على دابري به صالخا المكتب هناك،كان منها شًء معه

 بالقماش مكسوة دابرٌة نصؾ لالجتماعات،وأرٌكة طوٌلة ضخمة،وطاولة

 هللا وتوفاه الشركة فً معه شرٌك كان الذي رأفت ابن وخالد هو األخضر،ٌجلس

 عن شًء،ٌتحدثا لكل وحٌد شرعً كورٌث العمل خالد الماضً،واستلم العام فً

 ببناء جزء خالد ٌمسك الشركة هذه فً جزء لدٌه اآلخر من فكل الصفقات بعض

 الجهة هً و المشروع تنفٌذ إلٌها اسندت التً للشركة المقاول أي للؽٌر منشآت

 ٌطرح مشروع أي فً استشاري من أكثر ومعه العمٌل أمام المسإولة الوحٌدة

 ٌقوم أي العقاري االستثمار هو ومجدى المشروع استشاري باستشارة المناقصات

 قرى السكنٌة العمارات ك ببنابه تقوم ما بٌع و لحسابها بالبناء مقاوالتال بشركات

 :وقال بٌده الذي الملؾ خالد سٌاحٌة،وضع

 .أكٌد وهناخدها للمناقصة جاهزٌن أحنا كده-

 .بردو جامدٌن قدامنا اللً اصبر-

 .بصراحة متفابل وأنا تمام ماشً الشؽل ٌاعمً-

 .الخسارة على متعودتش أنا عامة-

 وخرجت بٌدها تصنعها التً القهوة لهما لتضع مجدي سكرتٌرة سحر ولجت

 من تظهر التً شعرها قصة مرآتها،عدلت وأخرجت مكتبها على ،جلست مةمبتس
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 أحمر إضافة مع عباءتها وهندمت االخٌر النصؾ إال ٌؽطى ال الذي حجابها

 :بتنحنح وقال جلسته فً خالد الخدود،اعتدل

 إٌه؟ عاملة ملك-

 .كوٌسة-

 :بتلعثم خالد ابعت

 .تانً ده الموضوع حضرتك مع أفتح عاوز كنت ٌاعمى أأأ،ٌعنى-

 .نصٌب بٌحصل مش مرة كل وفً مرتٌن فتحته مش ٌاخالد تانً-

 .فرصة مدٌانً مش وقتها ومن معاها قعدت اللً واحدة مرة هً ٌاعمً-

 :بعدها قال ثم قلٌاًل  مجدى شرد

 .علٌا ماتزنش ا،بسأكلمه هبقى دي،وأنا الفترة الكالم أجل-

 :وقؾ أن بعد وتابع ثؽره على بسمة ارتسمت

 .نقط شوٌة فً االستشارٌٌن مع أتكلم هروح-

 .تحت نتقابل ماشً-

 وهو وقال تبسم ملك من اتصال هاتفه استقبل الؽرفة من وخرج برأسه أومؤ

 :ٌجب

 .مصفً حالل بنت-

 .ٌامٌجو فٌا بتفكر-

 :وقال مًعا ضحكا

 .الصبح بتكلمٌنً تىام من بكاشة ٌا إٌه-

 :قالت شوق بنبرة

 .ملك من واخدك منك،شؽلك زعالنة أنا مشؽول؟ طول ٌابابا،على وحشتنً-

 :وقال قهقه

 .بكاشة ٌا فلوس وراها دي الدخلة-

 .بٌنا وبفكرك بس، علٌك بطمن ٌابابا، حاجه عاوزه مش-

 تانً هبعد ومش هنتجمع، حبٌبتً ٌا عشانكم،قرٌب بشتؽل أنا مانسٌتكم، عمري-

 .أبًدا

 :وقالت تبكً أن من بداًل  تضحك أن حاولت

 .وال كلمتك قد هتبقى نشوؾ لما مجدي حاج ٌا ماشً-

 فٌن؟ إنتِ -
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 .عطلتك أنا حااًل،هو الجامعة داخلة لسه-

 :مجدي فقال الباب وأؼلقت سحر ولجت

 اللٌل؛طمنٌنً نص فً لو حتى كمان ٌعجبك وقت أي فً اتكلمً حبٌبتً ٌا أل-

 .تروحً مال علٌكِ 

 :لسحر وقال معا أؼلقا

 .وبعدٌن-

 .اتكلمت أنا هو-

 .كوٌس قصدي فاهمة إنتِ -

 .ٌامجدي معانا حد فً هو-

 .مشاكل عاوز الشركة،مش فً إحنا إٌه بقولك-

 مٌن؟؟؟ بتكلم كنت-

 وابتسامتك نظراتك من بالك وخدي هنا وحد تانً القهوة وماتجبٌش بره اخرجً-

 .الكالم هكرر ،مش

 .رانؼٌ أنت-

 .شؽلك على اتفضلً-

 .النهاردة هشوفك طٌب-

 .ٌسهل ربنا-

 .أخطؤ حٌن عقله كان أٌن ٌعلم ال ٌتؤفؾ هو ،وظل ابتسامتها تؽب ولم خرجت

*** 

 بؤال حذرتها لطالما مً لنداء استمعت حٌن المدرج،وقفت إلى ملك اتجاه وفً

 كثًٌرا ابه عالقتها ٌلتفت،تطورت البعض تجعل ال حتى بعد عن علٌها تنادي

 أى تعلم ال حتى وفقط معها إال الجامعة هذه فً تتحدث ،ال ٌوم أول من وربما

 نحوها ،تقدمت األهل باتفاق ماجد خطٌبة أنها سوى ومالك ماجد عن شًء

 :مً فقالت أمامها ٌقؾ الذي مالك إلى النظر متجنبة وصافحتها

 .قدامك شاٌفة ومش ماشٌة-

 .المحاضرة بالً،وهدخل مخدتش-

 :بسخرٌة وقال مالك لها نظر
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 على تسلمً حد،وجٌتً مع واقؾ حد تالقً لما ٌعنً الذوق سلمً،من طٌب-

 على تسلمً بقى حد،المفروض مع واقؾ ولقتٌه علٌه تسلمً جاٌه إنتِ  اللً الحد

 .علٌه سلمتً اللً الحد مع واقؾ اللً الحد

 :وقالت اهتمام بعدم له نظرت

 .مً ٌا جوه هستناكِ -

 :ٌزفر وهو لمى قال لداخل،ثما إلى اتجهت

 .خنٌقة دي،مابتضحكش السنٌن طول أزاي مستحمالها-

 .متعرفكوش هً بس بالعكس خنٌقة مش ملك-

 .ٌعنً عزٌزة السفٌرة نعرفها عاوزٌن إحنا وال-

 .الصبح على لٌه نفسك طاٌق مش مالك ٌاعم إٌه-

 :عٌونها ٌمؤل والؽضب مً له ،فقالت ماجد به هتؾ

 وأزاي مٌن، بتكلم مشؽول،كنت مرةٕٓانتظار،و لقٌتك مرةٙٔ إمبارح كلمتك-

 .االنتظار على ملطوعة تسبنً

 :قاباًل  ذقنه مالك حك

 .الفاصل بعد أشوفكم طٌب-

*** 

 فً لها أسبوع أول منذ البٌت معالم المٌاة،حفظت دورة إلى لتذهب إنجً تتسند

 قول قسوة من مربٌتها أنٌن إلى تستمع ،كانت ألعصابها الممٌت المنزل هذا

 علٌهما تخشى أبناءها وإنجً مالك األطفال،وترى بنعمة ترزق لها،فلم خالتها

 ال حتى برفق الباب فتحت أحد ٌذكرها حٌن تتؤلم عنها رؼًما ولكن كوالدتهم

 توقفت ثم حولها من المرٌب السكون إلى تستمع ،وخرجت المزعج صوته ٌظهر

 :ٌقول خالتها ابن هانً صوت من بشجار تعلو همسات إلى استمعت حٌن

 .أزاي إنجً هتجوز-

 العقد،وهتبقى فً اإلمضاء على وهساعدها جواب جاٌلك هقولها هتصرؾ أنا-

 .مراتك تبقى ما بعد تعرؾ

 .عٌونها عزٌزة ناسٌة جواب،إنتِ  هٌبعتلها كده،ومٌن من أذكى إنجً بس-

 هدٌهامراتك، هتكون أسبوع ظرؾ وفً هتصرؾ أنا ذكاء،قولتلك فٌها بقى هً-

 كمان،وعزٌزة راضٌة وهً هنقوله اللً وهتعمل هادٌة هتخلٌها تشربها حاجة

 .نومه سابع فً هتكون عٌونها
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 إٌه؟ هتدٌهم-

 هاخد دلوقتً بٌنا،و بٌفرقوا صؽري كله،من حقً هاخد بقى،خالص لعبتً دي-

 اتجوزت أبوك،هً أتجوزت جوازي فً مقهورة،حتى فٌها نمت اللً األٌام حق

 .عمر

 وقالت جلست صوت أي تصدر أن حذرة الؽرفة إلى أنفاسها،وعادت إنجً كتمت

 :مكتوم ببكاء

 ،ٌارب شافونً شافونً،ٌاترى ماٌكونوش ؛ٌارب إنسانة مش إنتِ  هللا اتقً-

 .مالك أعرؾ ،الزم احفظنً ٌاعالً

 .الصٌؾ عز فً قارس شتاء فً وكؤنها قوٌة برجفة الوسادة على رأسها وضعت

*** 

 

 الرابع الفصل

 آلمه وإذا نفسه ٌهمل كان نفسه، ماٌختنق الفراش،سرعان طرٌح كامل أصبح

 سندها علٌه،فهو عاٌدة الصناعً،تخشً بالجهاز ٌتنفس ٌهتم ال جسده فً شًء

 شًء كل من الجدٌد ٌصنعان وهما جلستهما إلى الدنٌا،اشتاقت هذه فً وأمانها

 وال بمفردها اتتركه لم فاطمة مع لتجلس وخرجت الؽطاء علٌه قدٌم،وضعت

 ثالثة عاٌدة وبٌن بٌنها الكبرى شقٌقتها بحنوفهً فاطمة فقالت جلست لحظة

 :أعوام

 .نام-

 :فاطمة فتابعت رأسها أومؤت

 .العملٌة ٌعمل بردو عاوز مش-

 :استمرت رأسها هزت

 فٌن؟ روان-

 .الحمل من تعبانة ناٌمة-

 .أعرؾ ماكنتش هللا ماشاء-

 من راجع بس شهر بقاله هٌنزل،و اد؛عم داوشنً كامل بس قرٌب عرفت-

 .أجازته

 المشكلة؟ وإٌه-

 .ٌضاٌق مجدي-
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 .وملك أمجد زى هٌنزله،عٌب،عماد اللً بنفسه مجدي-

 .ؼالٌة تكلفتها علشان معارض كامل إن عارفة ؛أنا ٌافاطمة بالعملٌة ٌقنعه ٌارب-

 .بردو كده بٌنافً  هو-

 .كده ٌقبل ممكن مش كامل-

 .عند وقت مش-

 .النفس ؾعفٌ هو-

 .أهل إحنا-

 .هٌتصرؾ ٌجًٌ لما أهل،عماد إحنا علشان-

 .ٌضٌعهم دي الفترة طول حوشه اللً ٌعنً-

 .علٌه ٌعتمد راجل ٌعمله كتٌر،علشان علشانه ضٌع اللً أبوه ده-

 .فلوسه ٌوفر أسرة من مسإول بقى خالص هللا،اتؽٌر،وبعدٌن ماشاء هللا بسم-

 .أهله فً خٌر مالوش اللً-

 .مصممة-

 .كمان كامل من وأكتر-

 .وملك إنتِ  منك آة-

 :وقالت تبسمت

 .وحشتنً-

 .النهاردة تٌجً ٌمكن قالت بقً دراسة-

 .بالسالمة تٌجً-

 له ووضعت ؼرفتهم على هرولت المخٌؾ كامل سعال إلى استمعت حٌن وقفت

 وتنظر ترتجؾ االختناق،كانت أتاه ما وسرعان أنفه على من سقط األكسجٌن

 .فقدته إذا علٌها له،تخشى عشقها مدى برهبة،تعلم علٌها فاطمة

*** 

 بسهولة ٌجد السرٌع،ولم السفر عن ٌبحث وهو والده حالة عماد،بتدهور علم منذ

 ٌعتمد رجل ٌراه،أصبح أن قبل شٌبا لوالده ٌحدث أن ٌخشى االنتظار  علٌه كان

 هلوالد بوعده ٌفً بؤن قرر ولكنه الصعوبة شدٌدة عمله بداٌة علٌه،كانت

 هللا ٌحمد الحال ،مٌسور عامٌن خطوبة بعد حدٌثا تزوج باستمرار ووفى،ٌحدثهم

 سمح أن بعد ولج مجدي مكتب باب ٌجهلها،طرق والذي الظاهرة نعمه على كثًٌرا

 :وقال مجدي ،تبسم بهذا له
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 .حجز لقٌت-

 ... الشؽل ساٌب إنً بعتذر ٌاعمً،أنا آة-

 :وقال حدٌثة بتر

 .أخ ده كامل ٌله عٌب-

 :وقال عٌنٌه فً الدموع هرتظ

 .ٌاعمو ادعٌله-

 .علٌه أطمن قرٌب أنزل هحاول طرٌقك،أنا شوؾ قوم بدعً،ٌال-

 :وقال موقع شٌك له أخرج ثم

 .تتعمل العملٌة ،الزم ٌاعماد خد-

 .والحمدهلل متشكر،مستورة-

 .ممدوة أٌدي-

 :عماد وتابع أمامه الطاولة على ووضعه الشٌك منه أخذ بحسم قالها

 .هاخده مش اعذرنً بس الممدوده حضرتك اٌد من أخدته اأن-

 .ٌاعماد كده-

 .خٌرك من هقولك،وكله أكٌد حاجة احتجت جًدا،لو مشكور-

 .تعبك ده-

 .بقً مرتاح خلٌنً طٌب-

 .طٌارتك ألحق قوم طب-

 :قابلة أجابت التً بفاطمة اتصل طرٌقه،ثم إلى واتجه منه استؤذن

 .مجدي ٌا أٌوة-

 .كالمً ماتفسرٌش جمبك عاٌدة لو-

 .تمام-

 .العملٌة فً محتاجة كامل اللً المبلػ هحولك-

 ...بس ٌارٌت-

 :وقال عبارتها بتر

 .الحساب فً ٌكون المبلػ لما مابسش،هبلؽك-

 .االنتظار فً وأنا-

*** 
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 أربعة منذ حال بها تمكث التً البناٌة أمام تقؾ سٌارتها من ملك ترجلت

 تهرول تراها حٌن التً ابنتها اآلخر،وكذلك راءو ٌوم عٌنٌه أمام أعوام،ترعرعت

 إلى تستمع ببسمة الدرج ،صعدت لها الشتٌاقها حضنها بداخل كثًٌرا وتظل علٌها

 لها المقابلة الجارة الباب،خرجت تفتح أن الداخل،وقبل من المرتفع لعبها صوت

 :ألعلى أسفل من لها تنظر وهً وقالت

 .شرفتِ -

 :وقالت حاجبها ملك رفعت

 .ندمأف-

 .ماسمعتٌش-

 .إٌه فً ٌخصك ماشرفتش شرفت ٌعنً أٌوة-

 .ونهار لٌل دوشه عامله دي جوه اللً البت إن ٌخصنً-

 .عدل اتكلمً و بٌتك فً قعدة هً-

 .بمٌل ،مش األلؾ زي ،وماشٌة معوج كالمً ماكان عدل،عمر بتكلم أنا-

 .تلوث ملٌان كالمك ألن إنجزي-

 على أنام ٌوم كل هنا،مش ٌتالب فً دي زي بت وجود فً التلوث-

 .ماما صرٌخها،عاوزة

 :وقالت بعٌنها ؼمزت

 .ٌاماما بقً فٌن بابا وماما، إنتِ -

 .كالمك خلصتِ -

 .ردك ومستنظرة-

 .جت الحالة ،علشان أحسنلك علٌكِ  واقفلً شقتك ادخلً-

 :بصٌاح وتابعت

 .الحااااااالة شر ٌكفٌكِ  وربنا-

 تبالِ  ولم المنزل ملك ولجت برٌبة،ثم الباب وأؼلقت للداخل هرولت

 :بسعادة وقالت الواسعة السوداء العٌون حال،ذات علٌها لحدٌثها،ركضت

 .جت ماااااااما-

 ملك فقالت ذراعٌها بٌن رأسها حال ودفنت تقبلها وهً ركبتٌها على ملك جثت

 :علٌهما تنظر تقؾ التً لنعمة

 الحرارة؟ نزلتِ -
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 .ماما اوزةع وصممت حاجة أعملها تخلٌنى راضٌة مش-

 :تحملها وهً ملك فقالت حضنها بٌن زالت ما

 .هعملها وأنا كمدات هاتٌلً طٌب-

 :قابلة الوسادة على رأسها ووضعت فراشها على جلست

 .لٌه الكالم بتسمع مش حال-

 .بسمعه-

 . هزعل كده وأنا بتسمعً مش أل

 :وقالت شفتٌها مطت

 .ؼٌرك من لوحدي بنام ٌوم كل-

 :لتوقا شعرها على مسحت

 .ٌوم كل أعمله الزم واجب وعندي كتٌر شؽل عندي قولتلك أنا مش-

 . آة-

 .ٌوم كل حال جمب أنام هقدر مش طٌب-

 :ملك فقالت الباردة المٌاه ومعها نعمة أتت مجدًدا شفتٌها مطت

 أكلت؟ حال-

 .بردو أل-

 .بتحبه اللً األكل هاتلها طٌب-

 .فلكس كورن-

 :وتابعت جبٌنها لىع الكمادة وضعت ببهجة حال قالتها

 .ٌالولتً سالمتك-

 جنبً؟ هتنامً-

 :وقالت بالمٌاه وجنتٌها على مسحت

 .النهاردة بؤٌه لعبتً بقً قولٌلً-

 .عاوزة كنت مش-

 إٌه؟ بتعملً كنتِ  أومال-

 .البلكونة من بتفرج-

 إٌه؟ وشوفتِ -

 .هتٌجً ماما بقول شوٌة كل شوفت مش

 :وقالت تنحنحت
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 ٌالولتً جٌت وأنا-

 .جنبً مًهتنا-

 ولكن عنها لبعدها ماتمرض سرعان بؤنها بها،تعلم هذا تفعل مرة كل فً كانت

 ولكن سرًٌعا حال تكبر أن ملك تتمنى هً،كانت تؤتً معها،أو المبٌت فاطمة تمانع

 وبدون والدتها عن بعٌدة تتؤلم روحها بؤن الحظت تكبر بدأت عندما

 :التوق ٌدها تهز التً أناملها على والدها،استفاقت

 .ماتنامً لحد جمبك هفضل-

 .هنام مش-

 .شؽل عندي ٌالولتً

 .جنبً هتبقً شؽل تخلصً لما-

 .أكٌد-

 .تنور الشمس لما امتى هٌخلص-

 :وقالت ضحكت

 .تاكلً علشان ٌال كده،قومً أوى مش أل-

 :قالت ثم الصحن وأعطتها نعمة ولجت

 .حاجة فً أكلمك عاوزة ملك-

 .وأجٌلك حال هخلص-

 :ملك فقالت رأسها من لكمادةا حال أبعدت

 .لولتً ٌا خلٌها-

 ذكاءها فٌها تلمح أفعالها على ملك تتبسم الكمادة على بعٌنها وتنظر تتناول كانت

 والداٌها واحتٌاج االشتٌاق ألم ٌتحمل ان صؽٌرة طفلة لقلب هل وجعها وأًٌضا

 عدوب مقصود الؽٌر إهمالها على نفسها وتعاتب بشفقة لها تنظر معها؟،كانت

 وتظل بها تشعر ال حتى برفق حال جانب من ملك ساعة،نهضت نصؾ

 :قابلة نعمة بجانب براحة،وجلست الصعداء تنفست الؽرفة من تبكً،خرجت

 ٓٔ قبل البٌت فً أكون الزم وقت معندٌش-

 :وقالت تنحنحت

 .ٌاملك أوي وحش عنك بتتكلم شقتنا قدام اللً الست-

 .سٌبٌها-

 .أعراض دي بس-
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 .الناس كالم معاٌا مابٌفرقش-

 .دوشه ماتعملٌش لحال قالت ،وأمبارح كالم ترمً وحال،بتفضل أنا بتشوفنً لما-

 :ملك فقالت ضحكت ثم

 إٌه؟ على بتضحكً-

 .هعمل أل وقالت علٌها ردت حال أصل-

 :ملك وقالت معا ضحكتا

 .ٌاحال عنٌدة-

 :نعمة استمرت

 .إٌه أعمل-

 .بالتلفون حاجة كل لبًبتط مش إنتِ  ،وبعدٌن اهتمام تدٌها وال-

 .أوي هنا مركزة فتحت،هً بالقٌها الباب أفتح ما مسافة-

 .معاها واتخانقت الباب على شوفتها-

 : الشهري الراتب تخرج وهً أكملت

 تانٌة؟ حاجة أي محتاجة! كده كوٌس-

 .بٌدعولك أهلً-

 .حقك ده الدعاء،بس محتاجة-

 .ٌاملك حكاٌتك تعرفٌنى ناوٌة مش-

 :لتذهب تنهض وهً ملك فقالت بفضول نعمة قالتها

 .فٌها أتكلم مابحبش-

*** 

 إلى دلؾ ٌؤتً لن بؤنه وظنت الٌوم موعده عن تؤخر إنجً لٌرى مالك ذهب

 :بابتسامة فقالت إنجً رأس عزٌزة،وقبل ٌد على ؼرفتها،مسح

 .الٌوم طول مستنٌاك فضلت مالك-

 ٌبقً جاي إنً قولتلك مومادا كتٌر، حاجات عندي ،كان دنٌتً فً وإنتِ  سنة كل-

 .دي الحالوه إٌه ،بس هاجً

 حلوة؟ لسه أنا-

 .اقوٌاء تانً من ونرجع متفابلٌن نخلٌنا قولنا كمان،مش أجمل-

 .تانً من هٌنفع تفتكر-

 .منك هتزعلٌنً كده على متفقناش-
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 .طلب منك أطلب عاوزه أنا بس زعلك، على مقدرش وأنا-

 .عاوزاه اللى كل حبٌبتً ٌا قولً-

 :لعزٌزة بعتتا

 .ٌسمعنا حد خاٌفة بس ٌاداده هقوله-

 :وقالت تفهمت

 .عٌنً ٌانور الجو أراقب هخرج-

 :فقال عزٌزة وفعل قولهم من الؽرابة بها بٌنهما نظراته كانت

 !أفهم-

 باللً دلوقتً حد ومتعرفش تسمع إنك اوعدنً بس ٌامالك حاجة كل هقولك-

 .أسبوع قبل مكان أي ودٌنى هنا من وتاخدنً بٌه هعرفك

 :وقال وقؾ

 .طردتك خالتو-

 :وقالت عٌنٌها فً الدموع تؤلألت-

 .ٌارٌت-

*** 

 من كوًبا لنفسه تنته،صنع لم المهنٌة دراسته الجامعٌة،لكن أمجد دراسة انتهت

 نهض هاتفه إلى ،استمع ٌراجع ؼرفته فً بالكرٌمة،وجلس الممزوجة القهوة

 الحادٌة فكانت الؽرفة ساعة على نظر رٌم المتصل رأى لٌجلبه،وحٌن

 :قاباًل  وأجاب عشر،جلس

 .رٌم-

 .ٌاأمجد أزٌك-

 .تمام-

 لٌه؟ بتكلمنً مش-

 .وامتحانات شؽل فاضً مش-

 .دقاٌق خمس حتى ولو-

-..... 

 .معطالك-

 إٌه؟ أخبارك إنتِ -

 .لٌه سكت أنت-
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 .التلفونات فً كالمنا على أوي بدري لسه قولتلك أنا رٌم-

 . نتقابل طب-

 على رسمً ارتباط بٌنا فً ٌكون لما إال نتكلم حابب مش فارسً،أنا تكلمب أنا هو-

 .كده أقول المفروض اللً أنا هو حدود فٌها كمان ودي خطوبة األقل

 .تتقدم علشان تانى إٌه عاوز بعض نعرؾ سنة بقالنا-

 .نفسً بجهز اللً أنا فترة قدامً لسه-

 .فلوس هٌؽرقك لبباك قولت لو أنت-

 نفسً بعمل اللً أنا كده قبل هو،قولت بابا،مش عمل مٌن ابا،وهوبب مالً وأنا-

 .هستناك ،وقولتِ  ٌارٌم

 .بتكلمنً ومش بعٌد أنت مستنٌاك،بس فعاًل  وأنا-

 .أسبابً على قولتلك-

 .نتكلم لما ٌعنى إٌه هٌحصل-

 .أحسن وقتها فً حاجة كل-

 .أشوفها نفسً أختك ملك مع نتقابل طٌب-

 :وقال رأسه مإخرة حك

 .خٌر على ؛تصبحً لظروفها ٌبٌهاس-

 .حلوة حاجة وكل الخٌر أهل من وأنت-

 وفٌها نفسه فً هللا ٌتقً اآلن ٌحدثها أن ٌرٌد ال بجانبه الهاتؾ ووضع مًعا أؼلقا

 .ملك روحه بنصؾ ٌلقبها والذي قلبه شقٌقة على أًٌضا ٌخشى ألنه

*** 

 إحدى فً اجدوم هً تجلس بشرود مرات عده بٌدها الذي المشروب مً تقلب

 لعله رأسه على تلكمه ان ترٌد علٌه وحزٌنة الكبٌر شقٌقها مالك تعتبر المقاهً

 الدخان من الكثٌر ٌنفث الذي ماجد على نظرت ثم به مر الذي من ٌستفٌق

 :ٌقول واستمعته

 .الحجر ؼٌرلً-

 .ٌاماجد السبب أنت-

 :وقال صوتها على التفت

 .بعٌد من أتسطلتً إنتِ -
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 ،ضٌعته وقرفهم والدٌسكوهات السهر طرٌق سجاٌر،عرفته شربٌ مالك خلٌت -

. 

 .ؼصبته كنت لٌه-

 .ده استؽلٌت وأنت وعٌه فً ماكنش-

 .أخوٌا بتخرفً؛مالك إنتِ -

 .كده هتعمل مش أخوك لو-

 .ٌنسى أخلٌه أساعده،حاولت حاولت أنا-

 .ماهٌنسى وعمره دمرته أنت-

 .عنه ؼصب حاجة بٌعمل ماحدش-

 ؼٌرك،بطل كان طرٌقه عارؾ والضٌاع،وأنت بالشر بس اٌدك مدٌتله أنت-

 و خرجه طرٌقك مادخلته قلبً،زي بتوجع أماكن فً السهر ، السجاٌر،الشٌشة

 .كوٌس ،جواك معاه اخرج

 :فقالت وقؾ

 .فٌن هتروح-

 .الحمام-

 من تؤكدت أن ٌخسرها ربما لكن هكذا سٌظل بؤنه ترى أمل بال زفرت

 فقط حرؾ ،رأت المتصل لترى ٌدها فه،مدتهات اهتزاز إلى استمعت.شكوكها

 :قابلة ،أجابت

 .ألو-

 ؟.مٌن إنتِ -

 .اتصلتِ  اللً أنك مالحظة مش-

 .النهاردة الدٌسكو فً بعض مع نسهر اننا أتفقنا أروى ماجد،أنا رقم ده مش-

 :وقالت وجهها احتقن

 .ؼلط الرقم-

 .،سوري بجد-

 :بؽٌظ لتقا ثم المحظورات فً الرقم ووضعت الهاتؾ مً أؼلقت

 .بٌنا واألٌام وراكم ٌاماجد،أنا ماشً-

*** 
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 الخامس الفصل

 معه سٌذهبا ألنهما أؼراضهم  تلملم أن عزٌزة أمر شًء بكل مالك علم بعد

 الحزن بمالمح تظهر شوقٌة علٌهم،رأى المنزل هدم لكان إلنجً وعده ،ولوال

 الكذب بؤلوان المتخفً وجهها ٌرى أن استطاع اآلن ولكنه لذهابها  وجهها  على

 بؤال وجوده ٌالحظ أن بدون زمن منذ والدته أخبر حٌن والده ؛تذكر والنفاق

 نفوس فً ما نعلم ال ونحن هللا إال باطنها ٌعلم ال نفس ،فكل ٌخصها شًٌبا تخبرها

 المكان لها ٌصؾ أن وبدأ إنجً بٌد وأخذ سٌارته من تجاهنا،ترجل الناس

 تحررت بؤنها إنجً ،شعرت األؼراض دهاوبٌ أمامهما عزٌزة بالتفاصٌل؛كانت

 مرضها ،وتستؽل منها ٌصدر هذا كل بؤن بتاًتا تتخٌل ال التً خالتها سجن من

 :لعزٌزة وقال األرٌكة على أجلسها المنزل معه ،ولجت

 .ٌاداده اتفضلً-

 :الطرٌق طوال الصامتة إلنجً تابع

 .ٌانوجا بٌتك نورتِ -

 .وماما بابا بٌت أروح نفسً كان-

 :وقال بجانبها جلس

 .سهلة مش-

 إٌه؟ هتفرق هنا من قرٌب إنه بتقول أنت-

 .خالص حاجة ،مافهوش رٌحٌتهم مافهوش فاضً ذكرٌات مافهوش-

 .ٌامالك أٌامكم ٌحلً ربنا-

 :وتابعت عزٌزة قالتها

 .قرٌب هاجلكم خالتك،قالتلك مع إٌه هتعمل-

 .تٌجً عاوزها أنا-

 :بعتاب أكمل

 .كوٌسٌن إحنا تقولً أسؤلك مرة ،كل ٌاإنجً ؼلطتى إنتِ -

 .فٌه أنت اللً كفاٌة مش عرفتك زاد الموضوع لقٌت لما-

 أرجع ودعٌلً سامحٌنً حقك فً عنً،قصرت بعدك علشان كان ده فٌه أنا اللً-

 .لنفسً تانً

 :تصدٌق بعدم فقالت سجابر علبة عزٌزة رأت

 .ٌامالك سجاٌر-
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 :إنجً فقالت برأسه أومؤ

 . ٌركت منها حذرك بابا-

 :له ٌدها تمد وهً وقالت عزٌزة وقفت

 .هاتها-

 :وقال تبسم

 .المصروؾ عنك همنع تقولٌلً ناقص-

 .ربنا صحتك،افتكر وتبذي تبذٌك حاجة أي ماتعمل قبل-

 :أردفت

 . تانً من لربك وقربك وقوتك وإرادتك أنتٓٓٔ معاك لو خلٌها،حتى-

 :استمرت

 .ٌامالك بعدت شكلك-

 بتؽٌراته تشعر مدة لها ولكن تره لم تتحدث ولم كلمة كل إلى إنجً تستمع كانت

 .وله لها صابًبا العودة قرار كان صوته،ربما نبرة فً حتى

*** 

 كوب الجامعة،وضعت إلى للذهاب  أؼراضها ملك ترتب جدٌد ٌوم صباح

 سمحت الباب أمجد طرق وشاحها لتخرج مالبسها خزانه إلى الكابتشٌنو،واتجهت

 الحجاب بتردد،وضعت حدٌث معها ٌفتح أن وٌرٌد األرٌكة على جلس بالدخول له

 :وقالت رأسها على

 !الصامت ٌاعم إٌه-

 إٌه؟ عاوزة-

 .أمجودي ٌا عاوز اللً أنت-

 .عاوز مش أل-

 :وقالت حاجبها رفعت

 .طٌب

 .تسؤلً مش باٌخة-

 .أل ،قولت سؤلت أنا مش-

 .البنات زن ،فٌن علٌا زنً-

 .كمان واشتؽلت زٌك لصتش،ماخ جامعة وراٌا ٌاأمجودي لخص-

 .حسد ده-
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 .بتخنق سنة آخر إنها بفتكر إنً بمجرد-

 .فٌها تفضلً وإنتِ  اسقطً-

 .أؼور ،وال إٌه عاوز سخٌؾ،هتقول-

 .اترزعً-

 :وقالت جلست

 .قول-

 :وقال تنحنح

 !رٌم تشوفً عاوزة مش-

 !رٌم-

 .تشوفك عاوزة-

 :وقالت جبٌنها عقدت

 .وماله الحما،أشوفها جو حلو-

 .جد ٌةشو-

 لوحدي؟ أشوفها-

 ارتباط فً ماٌكون لحد قلٌل ٌكون كالمنا أن معاها متفق ،أنا معاكم هكون-

 .رسمً

 :ارتٌاح بعدم تابع

 .لوحدنا نكون حابب ،ومش تشوفنً وعاوزة كلمتنً بس-

 أوي بتحبها ؛أنت بصراحة مقتنعه ٌاأمجد،مش المشكلة هٌحل وجودي هو ٌعنً-

 كده؟

 شوفتها مرة كذا اتكلمنا دي السنة مدار بحبها،على لوقتًد بٌها،لكن معجب كنت-

 عاوز ببقى أنا علٌكِ  هكدب مش عندنا،بس المستشفى فً بٌتعالج أبوها ألن كتٌر

 .تانً بابا مع أتكلم هحاول ،وأنا وقتها حاجة لكل أن شاٌؾ وأشوفها،لكن أكلمها

 .كمان ماما ،وكلم كلمه أٌوة-

 .اباب إنتِ  ماما،وكلمً ماتسبٌلً-

 ؟ الفرق إٌه-

 .طلب بٌرفضلك قلبه،مش من حته بابا عند إنتِ -

 .عٌنٌن لٌه جار لٌنا ماٌجعل ربنا-

 :وتابعت معا ضحكا
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 .الجماٌل عد نشوفها ماشً-

 .ٌابكاشة فٌه احتاجتك اللً الٌوم وجه-

 :الؽضب بتصنع وقالت وقفت

 .حاجة ماقولتش اعتبرنً خالص-

 .ٌابت اقعدي-

 :وقال جلست

 .حال أشوؾ كِ معا هاجً-

 .بسرعة بٌكم وبتتعلق دي الفترة مجنانً أل-

 .السبب ده إن متؤكده-

 :بهروب قابلة حقٌبتها وأخذت وقفت

 .ألحق ٌادوبك أكٌد،أتؤخرت-

 التلمٌحات إلى ٌستمع ال لكً لهناك ٌذهب أحد ترٌد ال  تنهٌدة وأطلقت خرجت

 .شرفها فً الخادشة

*** 

 اآلن أما له المستقبلٌن أول ٌراه دموعه،كان إظهار وٌمنع والده ٌد عماد ٌقبل

 مدى تعلم علٌه تربت بجانبه زوجته وخالته،وقفت والدته قبل البنٌة، ضعٌؾ فٌراه

 :وقال بجانبه لوالده،جلس حبه

 .العملٌة هتعمل-

 :عماد فتابع بالنفً رأسه هز

 .ربنا ببركة مستورة-

 :عاٌدة فقالت التنفس جهاز ٌخلع إن حاول

 .علٌه ماتضؽطش ٌاعماد ،خالصتشٌله اوعى-

 .صحتك علشان ٌاعمو-

 :فاطمة فتابعت بحزن روان قالتها

 .بردو رأًٌ وده-

 :وقال ؼرة حٌن على فخلعها جدوى ال بؤن رأى

 .ماتتعبونٌش-

 وهً عاٌدة ،تابع ٌستطع ولم له وضعه عماد الكثٌؾ،حاول بالسعال واختنق

 الؽرفة من لسنوات،خرجا هذه طوال عنه بعٌد ظل ألنه حزن ببساطة تضعه
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 بجانبه جلست روان له خرجت وجهه على ٌده ووضع الكرسً على جلس

 :وقالت

 .ادعٌله-

 .ٌاروان بٌموت بابا-

 .كوٌس ٌكون هللا شاء إن-

 واالحترام الطٌبة كامل فً رأت كتفه على رأسها فوضعت باألرض عٌنه خفض

 .الرضا من والكثٌر

*** 

 ٌجعلها المستمر مً وقلق ،شرود ٌوقفها أن أحد ٌستطٌع وال سرًٌعا األٌام تمر

 هل تتساءل عنها،ثم ٌخفٌها التً الخفٌة األشٌاء تظهر حدسها،وربما تصدق

 هً تجلس الفعل؟ رد سٌكون كٌؾ ظهرت وإذا ؟..مخفٌة ستظل أم ؟...ستظهر

 :فقالت لها تنتبه لم بؤنها والحظت شًء فهم فً تساعدها وملك

 .لنفسً بشرح-

 :توقال انتبهت

 . مركزة مش-

 :وقالت الدفتر أؼلقت

 ؟ مالك سرحانة فترة بقالك-

 .زعالنة-

 :قابلة بجانبها وجلست مكانها من ملك انتقلت ببكاء قالتها

 .مزعلك للعٌاط،مٌن وصلت-

 :وقالت دموعها جفتت

 .خالص عنهم هكلمك مش إنً ٌوم أول من وعدتك أنا-

 :وقالت تذكرت

 صحابك؟ تقصدي-

 :لتوقا رأسها أومؤت

 .خطٌبً المفروض أخوٌا،وماجد بعتبره مالك-

 .أخوكِ  مش ألنه بالعاها مش اللً دي أخوكِ  فكرة ماجد،بس عارفة-

 .مالك زي ؼالً هٌكون أخ،ماكنش عندي كان لو-

 إٌه؟ فٌكِ  زعلك،عملوا فً خلٌنا طٌب-
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 .أقوله قادرة ومش كبٌر موضوع بس علٌه زعالنة مالك-

 ؟.لٌه ماجد من زعالنة بردو أحسن-

 وشكوكنا بالنا بناخد إحنا ٌاملك عارفة علٌا،أنتِ  مخبٌها حاجة أسوأ،فً بقى-

 .صح بتبقى

 :باستفسار ملك

 إٌه؟ فً شاكه -

 :تفكٌر بدون

 فٌها أحس مرة أول مش ودي ماجد بحب لقتنً عٌنً فتحت تانٌه،أنا واحدة-

 .تانً هٌرجعلً إنه عارفة كدا،وببقى

 .بقى هاه بطٌقه بتعجبنً،ومش مش ماجد تتصرفا ؼلط، ده،أكبر العك إٌه

 :وقالت مً ضحكت

 .هو وال-

 .حظً حسن من ده-

 طٌب؟ إٌه أعمل-

 بالطول أعٌشها واحدة دنٌا هً بمبدأ ماشً زٌه واللً ماجد بس معرفش-

 الشباب اوي وبستؽرب صؽٌر، لسه أنا وٌقولك الحرام ٌعمل ٌعنً والعرض،

 وخنقة سجن الجواز على بتقول اللً

 !حرٌة؟ بقى والحرام ؟...!سجن بقى الحالل لٌه هو

 :قابلة انفعالها على تضحك وهً مً

 .والحرام الحالل فً هتدخلٌنا-

 :منكسرة بنبرة قالت ثم

 .ماجد من بحسه اللً ده هو بس-

*** 

 ذهنه على منزله،خطرت إلى ٌرحل أن قبل عمله مجدى ٌراجع الٌوم نهاٌة فً

 تجب لم األخرى تلو مرة بها واتصل  هاتفه جدٌد،أخرج من لها خالد وطلب ملك

 :قابلة االتصال ٌنتهً ان قبل أجابت بفاطمة اتصل ،ثم

 .أمجد أبو-

 .البكاشة ملك أم-

 :فقال هً وتبسمت هو ضحك
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 .علٌا بترد مش ملك بكلم-

 .حال عند-

 .عاٌدة عند لسه إنتِ -

 .ٌستر هللا...  تعبان كامل-

 ،خالد شوٌة،المهم كل ٌشوفه أمجد لًلؤلسؾ،خ وأنزل الشؽل أسٌب عارؾ مش-

 تانً ملك عن كلمنً رجع

 .كالعادة هترفض-

 .بصراحة جًدا كوٌس شاب هو معاها هتكلم-

 .تانى رفضت وافرض-

 .معاها وأتكلم بس مهم،تخلص مش-

 :بسخرٌة تابعت

 .لبنتها فاضٌة خلٌها-

 :فقال الباب وأؼلقت سحر ولجت

 .اجتماع عندي تانً هكلمك-

 :وقالت معصمها اعةس إلى نظرت

 .دلوقتً بتخلص تكون المفروض مش-

 .طارئ اجتماع-

 ملك؟ ماكلمش-

 .الصبح سٌبهالً،هكلمك-

 :بحذر فقال سحر منه وأقتربت مًعا أؼلقا

 .مشاكل تجبٌلنا مصممه إنتِ  هو-

 .مراتك بتكلم كنت-

 مانع؟ فً-

 راتكم بتكلم إنك لمراتك بتقول علشان هزعل مش دٌمقراطٌة أنا عارؾ أنت-

 .التانٌة

 .وولد بنت أؼلى وأم األولى األولى،وهتفضل-

 .التانٌة ؼٌر ماحبتش أنت بس-

 .الشؽل فً أننا ماتنسٌش-

 .مكتبك وٌدخل ٌتجرأ ممكن مٌن هو-
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 :بتوجس فقال اختفى وجهها لون بؤن ،وشعر خالد ،وولج ؼرفتة باب طرق-

 .ٌاسحر مالك-

 .خالد ٌاأستاذ مشكلة عندي-

 :وقال جلس

 .خٌر-

 .سلفة ٌدٌنً مجدي أستاذ بستؤذن فكنت عملٌة هتعمل أختً-

 .علٌها سالمة ألؾ-

 :وقالت دموعها جففت

 .ٌسلمك هللا-

 :االهتمام عدم بتصنع مجدي فقال

 .وأبلؽك هشوؾ-

 .قهوة هعملكم جًدا متشكرة-

 :وقال برأفه علٌها نظراته خالد وصوب خرجت

 .ٌاعمً سلفة تطلب مرة أول-

 .خلٌل كلم ابقى خالص-

 :بتنحنح خالد فتابع

 ٌاعمً؟؟؟ ملك كلمت-

 .ٌاخالد ماتزنش قولتلك

 .بس علٌها اعرض-

 نفس ؛وفً ماتخلص لحد أشؽلها عاوز مش وانا دراسة فً أنها عارؾ أنت-

 .بالرد هبلؽك ،وأنا لوقته الموضوع ،فسٌب أعشمك عاوز مش الوقت

*** 

 

 

 السادس الفصل

 قبل،أصبح من هكذا أمجد ملك تر م،لملرٌ نصٌة رسالة وأرسل موعد أمجد حدد

 إنذار، سابق بدون قلبه سكنت التً لرٌم بحبه امتؤل فإاده ألن ربما حناًنا أكثر

 اآلخر،والصدٌق، والدها شقًٌقا،بل لٌس عنها ٌنشؽل أن علٌه،خشت ملك ؼارت

 عنها ٌحجب أو بالضرب علٌها ٌهجم أن بدون شًء كل إلى ٌستمع الذي األخ
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 فً لٌن قوة ،بدون صحٌح هو لما وٌرشدها لها ٌستمع بل تسلطال لمجرد شٌبا

 مقهى بداخل وهو هً األبوة،تجلس منه رأت ألنها جًٌدا أًبا سٌكون بؤنه قوله،ترى

 لتؤخر وهاتفة معصمه ساعة على ٌنظر الباب،ثم على مصوبة عٌنه ،راقً مؽلق

 :فقالت الموعد عن رٌم

 .بس دقاٌق عشر فات فكرة على-

 !هاه-

 .وصول على زمانها ؤخرتشمت-

 :بؽٌره تابعت

 ؟!تتجوز ،لما عنً تنشؽل ممكن أنت هو أمجد-

 :وقال قهقه

 .كمان اسمك هعرؾ مش-

 :ٌدها على ٌربت وهو فقال الحزن وجهها مالمح على ظهرت-

 .بنته ٌنسى حد ٌاعبٌطة-

 .هلومك وال هاعتبك ده،ومش الكالم نسٌت لو منك هزعل-

 :الصؽٌرة البنته أب ابتسامة عٌنه وفً قال

 أشوفك،أو ما ؼٌر من ٌعدي ٌومً مقدرش أنا ألن عتاب منك هستنى مش-

 .رسامة ٌا أكلمك

 :وقالت مًعا قهقها

 .هدمع وكنت الحلو الكالم بوظت متشكرٌن-

 :تقول وهً رٌم صوت على التفتا

 .علٌكم اتؤخرت-

 فعلت كذلكو صادقة بابتسامة إلٌها ٌدها مدت ملك بها،ووقفت مرحًبا أمجد وقؾ

 :حدًٌثا تخلق أن لتحاول ملك وقالت بجانبها جلست ،ثم رٌم

 الكابتشٌنو؟ بتحبً-

 .التٌه بحب أل-

 الرقٌق بصوتنا إحنا نطلب ،وال لنا اطلب أمجودي ٌا ؛اتفضل كمان وأنا واو-

 .قاعد وأنت

 :وقال لٌؤتً للعامل أشار

 .تانً إٌه عاوزٌن كده اعملً بس جربً-
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 .عاوزة مش أنا-

 :ملك فقالت رٌم لتهاقا

 .بالقرفة كوكٌز عاوزة أنا-

 :بضحكة لها رٌم همست ٌرٌدوا بما العامل إخباره وأثناء

 .حمش-

 :وقالت ملك تنحنحتلم تعجبها العبارة ف

 .بٌته أهل على وبٌؽٌر راجل-

 :لها قاباًل  أمجد ،والتفت البسمة األخرى من كاًل  تبادل

 .الجامعة فً إٌه عامله بقى طمنٌنً-

 .ذرٌع فشل فاشلة-

 :وقالت ملك ضحكت

 .ده اإلحساس مجربتش-

 .لعلمك ممتع-

 .زًٌ سنة آخر إنتِ -

 .وأخًٌرا-

 .سنة آخر أنها أفتكر لما بزعل اللً بس أنا أن واضح-

 .الجامعة تسٌبً عاوزة مش-

 .أوى حباها أل-

 :وقالت بعٌناها رٌم ؼمزت

 .نفسها الجامعة فً حاجة فً نفسها،وال الجامعة حابه-

 :بصدق قالت

 !فاهمة مش-

 :وقالت رٌم همست

 .بٌنا خلٌها خالص-

 .قصدك مافهمتش بس صاحبً،أنا أمجوديأل وبٌنا لٌه ؛-

 التدخل ٌرٌد ال ولكن القول فً متسرعة ملك بؤن ٌعلم صمت فً أمجد ٌتابع كان

 :رٌم فتابعت بٌنهما لحساسٌته حدٌثهما فً

 .ٌعنً ارتباط-

 :وقالت كثًٌرا ملك ضحكت
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 بفكر ومش مرتبطة ده،مش العٌال جو فً مالٌش كمان، الجامعة وفً رتباطأ-

 .كمان

 .حلوة حاجة االرتباط بس-

 نظرك؟ وجهة من االرتباط مفهوم إٌه ٌعنى أزاي، ارتباط-

 :رٌم فتابعت الهاتؾ فً النظر متصنع وهو أمجد تنحنح

 .كده وأمجد أنا زًٌ ٌعنً-

 .ارتباط مٌتسماش ده بس-

 :منقذ وكؤنه جاء الذي للعامل الوق هاتفه وضع

 .جًدا متشكر-

 :أمجد قال بعدها ومن باحترام راسه العامل هز

 .األول من أحسن بقى بباكِ -

 .كتٌر-

 حاجة؟ محتاج مش-

 .كوٌس بقى-

 : رٌم تابعت

 .ٌاملك كملً-

 .ماٌعجبكٌش كالمً ٌمكن-

 :رٌم فقالت عنقه أمجد حك

 .بنتناقش إحنا لٌه-

 .بسالم منها نخرجب المناقشات كل مش-

 .الكالم بٌمٌز عقل فً مش-

 .وأمجد إنتِ  زٌك ،قولتِ  االرتباط مفهوم إٌه سؤلتك أنا ماهو-

 .ارتباط مش ده قولتِ  وإنتِ -

 .مظبوط-

 :ألمجد ملك تابعت

 .بٌرن تلفونك أمجودي-

 :ٌنهض وهو وقال علٌه فنظر لهاتفة ٌنتبه لم

 .وأجً هرد-
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 ملك فقالت الوجهه ماء على حفاًظا وضالنه ٌرٌد كان االتصال لهذا ممتن

 :ٌؤتً أن قبل الحدٌث فً تسرع أن وتحاول

 ألنه هقولك التحٌز من بٌِك،وأن بٌلعب مش أمجد ومتؤكدة،أن عارفة أنا بصً-

 كوٌسة ناس فً إن عارفة كلها،أنا دي الدنٌا فً منه أحسن هتالقً مش أخوٌا

 .بقى أخوٌا ،بس

 :وتابعت تبسما

 قلبك،كالم ربنا،وماتتعبٌش صح،وماتؽضبٌش ٌةماش تبقً علشان-

 .صح لوحدكم،مش التلٌفونات،ومقابالت

 .كتٌر أكلمه عاوزة وببقى بحبه ملك،وأنا ٌا ٌتقدملً عاوز مش-

 .ٌتقدملك عاوز مش أنه قالك مٌن-

 .جًدا بسٌط مستوانا بٌا،ألن هٌوافق مش بباكِ  إن حاسه-

 وٌشقى بابا،بٌسعى فلوس على عٌنه حاطط مكافح،مش الحكاٌة،أمجد طبًعا،كل أل-

 وقتها فً بجد بالفرحة تحسً علشان شوٌة أصبري إنتِ  نفسه،فـ ٌعمل علشان

 .الصح

 .بٌنسً ده البعد-

 بٌنسً؟-

 .مكانك ٌاخد حد كمان،وممكن وبٌقسً-

 جمال ملكة قدامه لو أوي بٌحبك هو لو أن أظن إجابة،بس ومعندٌش هنا لحد-

 .مكانك هتاخد مش

 :وقالت ذراعٌها رٌم عقدت

 .ٌاملك حلوة مش إنى تقصدي-

 .ٌعنً مجاًزا بقول أنا-

 :تتناول وهً تابعت

 .هٌبرد الالتٌه-

 .بارد-

 :رٌم وتابعت ملك لها نظرت

 .بارد بحبه-

 :ملك قالت بتفهم

 .بقى اشربً ابقً خالص-
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 :رٌم فقالت ملك وقفت ثم

 .ماشٌة-

 .تانً راجعة تإ-

 دورة إلى متجه حقٌبتها واخذت الثنانا حاجبٌها ترفع وهً ملك قالتها

 :بؽضب رٌم المٌاة،فقالت

 .مستفزة،معقده،ؼٌورة-

 :وقال تبدل،جلس حالها وكؤن أمجد،ابتسمت عودة فً

 ملك؟ فٌن-

 .جًدا وبتحبك الحمام،عسولة فً-

 .األولى بنتً دي-

 :وقالت ٌده على ٌدها وضعت

 .أشوفك خلتنً إنك اتقابلنا،شكًرا مبسوطة،إننا-

 :وقال لوجهها النظر متجنًبا متنحنًحا ٌده سحب

 .وبابا ماما تكون الجاٌة المقابلة ،ٌمكن ملك على تتعرفً حبٌت-

 .الفرحة من أموت ممكن بجد-

 .الشر بعد-

 .علٌا بتخاؾ-

 .أكٌد-

 :الحساب ٌطلب وهو وقال وقؾ ملك جاءت وحٌن

 .بقى بٌنا ٌال-

 .كده بسرعة-

 :فتابع رٌم قالتها

 .تٌرك حاجات وراٌا-

 :وقالت ملك إلى نظرت

 .امتى تانً هشوفك-

 .ٌسهل ربنا-

 .ٌاملك وإنتِ -

 :وقالت الصفراء االبتسامة بادلتها

 .ٌسهل ربنا قالك-
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*** 

 وجنتها،ٌتؤلم على ٌدها بالشرفة،وتضع تجلس إنجً وجد ؼرفته من مالك خرج

 الرد تٌهوٌؤ خًٌرا عنه ٌسمع طبٌب كل إلى أوراقها ٌرسل ومازال ٌٌؤس ،لم لحالها

 طعام وتذكر عزٌزة تحضرها التً الطعام روابح اشتم المطبخ إلى هو،اتجه كما

 :قاباًل  ولج ،ثم علٌه وترحم تنهد والدته

 .داده ٌا الخٌر صباح-

 . المؽرب قرب إٌه،إحنا صباح-

 . األجازة ٌوم كتٌر بنام-

 .نومك فً بتفوتك حاجة مافٌش-

 :قال ثم قلٌاًل  شرد

 بالً؟ واخد مش-

 .بعدت قولتلك شم-

 :وقالت الملح وضعت

 .لوحدك اعرفها-

 :كتفها على ٌربت وهو وقال رأسه مإخرة حك

 ؟.كلمتكم خالتو-

 .أل-

 :ٌدلؾ أن قبل فقالت بخطواته إنجً،شعرت إلى متجًها وخرج برأسه أومؤ

 .مالك-

 :رأسها ٌقبل وهو وقال تبسم

 إٌه؟ عامله-

 .مرتاحة-

 .خده على اٌده ٌحط والمرتاح-

 .الشؽل فً إٌه ؛عامل كده على تعودتا-

 .جًدا كوٌس-

 المذاكرة؟ عن معطلك مش-

 .قربت السنة نص بتجري األٌام هانت أخلص ما لحد وقتً اظبط بحاول-

 .معٌد تبقى ،وهوب السنة آخر تالقً وهوب-

 تخرجً؟ عاوزة ،مش هللا شاء إن-
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 .كده مرتاحة أل-

 . ونروحه مكان فً هفكر أنا أل-

 .هنا مش كؤنً اتعامل خارجه مش-

 :المؽرب أذان إلى تستمع وهً تابعت

 .ٌال مش-

 :وقال فهم بعدم لها نظر

 . حبٌبتً ٌا إٌه عاوزة-

 .بتصلً بٌك ماحستش ماجٌت ٌوم من-

 :وقال تنحنح

 .تاٌه ألنً ادعٌلً-

 تصلً؟ ،هتقوم أدعٌلك ما وبعد-

 .هللا شاء إن-

 خاب ما" هلل حٌاتك ستودع،ا ٌارب قادر،قول مش لو أنت،حتى تدعً ما طب-

 .ٌامالك" أمره شتات هلل أودع من

 :فقالت لٌساعدها فوقؾ وقفت

 .نور هالقً الضلمة عز قدامً،فً واضح طرٌقً ،أنا مكانك خلٌك-

 :ٌقول وهو عٌنٌه وأؼمض جلس

 .ٌارب جمٌال رًدا لٌك ردنً-

*** 

 إلى تدلؾ وهى نعمة وتتابعها نهضت ثم الدونتس تؤكل وهً التلفاز حال تشاهد

 وٌهتؾ والداه مع ٌلعب طفل ضحك إلى تستمع السور من للمارة وتنظر الشرفة

 :شعرها على تمسح وهً وقالت نعمة ولجت شفتٌها مطت(  بابا)

 .نلعب تٌجً-

 .تإ-

 .ٌالولو لٌه-

 .لولو تقولً مش-

 إٌه؟ أقول أومال-

 .ماما زي لولتً-

 .لٌه تلعبً عاوزة مش لولتً ٌا حاضر-
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 . بابا فٌن وبابا،هو ماما مع عبأل عاوزة-

 .ٌاحال عارفة مش-

 .حال مع ٌلعب عاوز مش-

 .عاوز أكٌد-

 .كمان وأنا-

 :وقالت حملتها

 .بتحبٌها اللً بالبطة ونلعب أحمٌكِ  تعالً-

 .ماما أكلم عاوزة-

 .ماما ؼٌر حد بنكلم إحنا ماما،هو هنكلم طبًعا-

*** 

 فً زوارهم الطارق،كثرت ىلتر عاٌدة خالتها،اتجهت منزل باب ملك طرقت

 خالتها إلى فؤسرعت المنزل باب فتحت. كامل على لالطمبنان األخٌرة اآلونة

 :قابلة بشوق وضمتها

 .اوي ٌاخالتو وحشتٌنً-

 :وشجن بانكسار عاٌدة-

 .وحش ماتشوفٌش-

 ونحافه عٌونها أسفل الهاالت كثرة شاحًبا،والحظت فوجدته وجهها إلى نظرت

 :قابلة خالتها زوج بجانب وجلست الدتها،و قبلت دلفت. جسدها

 .وعفاك هللا شفاك-

 :النطق فً بصعوبة كامل

 .لوحدها ماتسبهاش خالتك من بالك خلً-

 :قالت ٌده وقبلت نهضت أن وبعد عاٌدة

 .ؼٌرك من طعم مالهاش كده،أٌامً تقول بطل-

 أن ملك حاولت. واضح بؽضب رمقتها بها، ترحب أن بدون جلست روان دلفت

 :صادقة بابتسامة قابلة بالسالم هً درتبا

 .ٌاروان ازٌك-

 :قابلة بقوة روان زفرت

 .كوٌسة-

 .ٌاملك باركلها حامل روان-
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 :بفرحة ملك فقالت فاطمة قالتها

 .بالسالمة ٌقومك ربنا مبروك-

 :وقالت زفرت

 .شكًرا-

 :ٌقول وهو مبتسًما عماد دخول فً

 .ماشوفتكٌش كتٌر بقالً ٌاملك، أهاًل  أهاًل -

 مببقاش األجازة فً كورسات باخد وكنت الجامعة وبدأت كتٌر ضؽوطات-

 .طول على مسافر فاضٌه،وأنت

 .ٌارب ٌوفقك ربنا-

 علٌها نادت وعندما بؽضب، الداخل إلى وهرولت نهضت ثم روان لهما نظرت

 :قابلة عاٌدة

 .الناس مع قاعدٌن مش ٌاروان فٌن راٌحة-

 :متوهج ووجهها بؽضب قالت

 .حد مع أقعد عاوزه مش-

 :بصٌاح قاباًل  لها دلؾ

 .كده بٌتك فً الناس تعاملً أزاي إنتِ -

 :ساخرة قالت

 حبٌبة لسه ماهً لٌه القدٌمة،وقدٌمة القلب حبٌبة وخصوًصا بالحضن هخدهم-

 .بتحبها لسه وأنت لٌه اتجوزتنً فاهمة مش ٌاحبٌبً؟ كدا ،مش

 :صبر بنفاد عماد قال

 .لمستحٌ بقى معاكِ  الكالم أنتِ -

 :قابلة بسخرٌة حدٌثها أكملت

 قبل ٌال،روح روح. القلب من خفٌؾ،وضحكة ودمه مستحٌل مش معاها الكالم-

 وال مالمحها فً أنا ال أزاي؟ هعجبك أنا هو منها عٌونك تملً عشان تمشً ما

 .زٌها خفٌؾ دمً

 .دلوقتً زنك ناقص مش ،أنا نفسك فً ثقه عندك خلً-

 :حقٌبتها فً أؼراضها تضع وهً توقال مالبسها خزانة إلى هرولت

 .بٌها اشبع أهلً بٌت فً انا-

 :قال تهدٌد بنبرة
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 .هترجعً مش خرجتِ  لو-

*** 

 مً بوجه ؼاضبة،وصاحت مكانها من ملك نهضت بالجامعة جدٌد ٌوم منتصؾ

 مكان فً الوقوؾ تطٌق التخرج،ال مشروع فً مالك مع ستكون بؤنها علمت حٌن

 :وقالت توهجت التعامل سٌكون فكٌؾ به هو

 المشروع؟ فً مالك مع أنا إٌه ٌعنى-

 :بؽرابة مً أجابتها

 .ألٌؾ هو فكرة على-

 :ملك فتابعت بمزاح مً قالتها

 المشروع عشان مالك ؼٌر القً مش الدكتور الجامعة، فً اللً كل دون من-

 .هسكت مش معاه؟ ٌبقى

 ووجهها قوةب الدرج على صعدت أٌمن الدكتور ؼرفة إلى متجهة وذهبت تركتها

 أن وقبل أحًدا أمامها ترى ال وكؤنها بركانٌة حمم عٌناها وتطلق توهج ٌزداد

 :بالصدفة مالك مرور مع بؽضب له فقالت أمامها، خرج الباب تطرق

 .بنت بؤي مالك بدل أٌمن ٌادكتور سمحت لو-

 .كمان إٌه وعاوزة-

 :بصٌاح ملك فتابعت فهم بعدم مالك ووقؾ أٌمن قالها

 .ده ؼٌر عاوزة مش-

 :صٌاحها على بصٌاح وقال بتحدي الدكتور لها نظر

 .محاضراتك على اتفضلً إنِت، مش وأحدد هنا بقرر اللً أنا-

 وراءها هرول هكذا؟ شؤنه من تقلل وكٌؾ ترٌد؟ ال ولماذا فعلها، برد مالك تفاجؤ

 :قاباًل  وأوقفها

 .هتصرؾ نتك معاٌا،وأنا المشروع تعملً عاوزه مش إنك تقولٌلً ممكن كان-

 :قالت ثم باستحقار له نظرت

 .معاك،اتصرؾ المشروع أعمل عاوزه مش-

 :قاباًل  كؾ   على كًفا ٌضرب وهو مالك

 مخنوق أنا بقى تصدقً!! المشروع فً معاٌا ٌدخلك قلتله اللً أنا إن محسسانً-

 .معقد حد مع أشتؽل مبعرفش منك أكتر

 :قابلة داخلها ؼضبها وزاد العبارة هذه أؼاظتها
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 إنً وال أسقط عندي أنا بقى شوؾ.محترم حد مع هتشتؽل أزاي حق،أنت عندك-

 .زٌك واحد مع المشروع أعمل

 :بثبات وقال تماسك ولكنه الرصاص، كطلقات علٌه العبارات وقعت

 كالمً،اوعً من تعٌطً أخلٌكِ  ممكن إنً علٌِك،مع هرد مش محترم أنا علشان-

 لعقلها هنزل قالت،مش مهما بنت لىع أرد اللً أنا مش ضعؾ، سكوتً تفتكري

 .الصؽٌر

 وزفٌر ملك مافعلته مصدقة الؽٌر مً ونظرات لهما ٌنظر الكثٌر التفت،فوجد

ا لها نظر منها لؽضبه ماجد ًٌ  :وقال ثان

 .لمتهم اللً هً معاٌا وقفتك بالهم،مش ٌاخدوا خلتٌهم اللً إنتِ -

. أمامنا من نراعً وال ٌهم،عل القدرة نفقد. العبارات بؤقسى األلسن تنطق أحٌاًنا

 .البارد الخنجر مثل لٌكون الندم، ٌؤتِ  الصمت، ٌحل وعندما

*** 

 

 

 السابع الفصل

 ماحدث، كل عن الٌومٌة كعادتهما ٌتسامرا وماجد مً تجلس المطاعم، إحدى فً

 بماجد ٌتؽٌر لم الذي الوحٌد الشًء هذا صؽرهما،ربما منذ تنقطع لم بٌنهما عادة

 تبحث أن ترٌد كبًٌرا وتقول تضخمه أن تخشى شًٌبا به بؤن دتتؤك ٌمر ٌوم كل

 :بتعجب لها قال ثم سٌجاره دخان نفث بعتاب له تنظر وراءه

 أول وال الناجحٌن أول ال لٌه كده بتعمل مالك، على الجامعة فرجت ملك-

 .الحلوٌن

 :حاجبها ترفع وهً قابلة له ونظرت حدٌث من ماقاله كل تركت

 .بره اٌه بتعمل صاحبتً،ٌبقً على بتبص لما ٌعنً! كمان صاحبتً على بتبص-

 :ضاحًكا وقال اآلخر على كؾ ضرب

 .دلوقتِ  مالك فً احنا انتِ  مجنونة ٌا-

 مالك مش هو اللى مالك شافت حق،هً لٌها وأقول أرجع زودتها،بس ملك فعاًل -

 بٌها،عمري مر اللً ظروفه عن حاجة أي ومتعرفش اوي بعٌدة زمان،وملك بتاع

 .زٌها حاله فً حد اشفتم

 :وقالت عنه فبعدته اخره سٌجار أشعل
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 .بقى بطله-

 :وقال األرض على بقً الذي السٌجار إلى ثم ٌدها إلى نظر

 .تانً معاٌا-

 ٌاماجد؟ بتحبنً أنت-

 .طبًعا-

 .مٌه الواحدة بدل علٌا عرفت ماكنتش-

 .بكده إثبات عندك-

 .ردك ده هو-

 .لٌه بتحاسبٌنً-

 .خطٌبً علشان-

 تالقٌنً ما زهقت،كل الواحدة،أنا على تقفٌلً تخلٌكِ  أبوٌا من كلمتٌن مكانتش-

 .زهقتٌنً حاجة وبٌنها بٌنى ٌبقى واحدة مع واقؾ

 :قابلة عٌنٌها فً والدموع وقفت

 كنت لسه ألنً لنفسً ،آسفة اهتمامً على جًدا ٌاماجد،وآسفة بباك كلمتٌن اسحب-

 .تتصلح أنك أمل فً لسه أن شاٌفة

*** 

 سٌفعل ماذا ٌعلم ال أمامه كانت وإذا ثابر، متوهج ووجهه ؼرفته إلى مالك دلؾ

 :شروده فً وهو ٌردد وظل وجهه، فً أطلقتها كلمة كل فً ٌفكر وظل بها،جلس

 . كده اوي وحش أنا هو-

 من اشمؤز و عٌنٌه والدٌه،أؼمض وفاة منذ حدث شًء كل فً ٌفكر عاد ثم

 نفسه ٌلعن عٌنٌه ٌؽمض مرة كل فً ،ولكنه هٌكرر ولم واحًدا خطؤً  نفسه،أخطؤ

 ٌعود ثم عقله ؼٌب عٌن ؼمضة فً عنه أهله ؼٌاب!  التحمل على قدرته لعدم

 فقد كان الظروؾ،إن شماعة على هذا خطؤه  ٌعلق ال بؤنه نفسه وبٌن بٌنه وٌكرر

 ارتكبه الذي للخطؤ مبرر ٌجد عٌنٌها،لم ضٌاء ومعهم فقدتهم أًٌضا أهله،فشقٌقته

 ما كل سلب بؤنه فشعر لحظة كل فً له ضمٌره لتؤنٌب ٌنس لم سنوات ثالثة  منذ

 الحرام ٌخشً بؤن والده علٌه رباه

 ابتعد أنه وٌبتعد،رؼم ٌستفٌق لٌجعله بداخله ٌصمت لم والده صوتوالفواحش إٌاك

 .مذنب بؤنه ٌشعر وهو هللا ٌد بٌن ٌقؾ أن ٌستطٌع ٌنسى،ال أن ٌستطع لم لكنه

 :قابلة رودهش عزٌزة قطعت
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 .علٌك فقلقت حسك وماسمعتش الباب على ابنً ٌا ٌامالك أخبط عمالة-

 :قاباًل  وابتسم لها نظر

 ناٌمة؟ ماسمعتش،إنجً-

 ربنا حبٌبً ٌا بعض ؼٌر مالكوش اتظبطت نفسٌتها إن مالحظة أنا ونامت صلت-

 .األكل أحضرلك أروح أما ٌسعدكم

 :زبتركٌ قاباًل  للخارج،أوقفها اتجهت وعندما

 وحش؟ أنا هو داده-

 :قالت ثم حدٌثه من اندهشت

 .القمر زي أنت-

 :موضًحا قال

 محترم؟ مش أقصد شكلً-

 :بصدق فقالت هكذا، ٌتحدث تراه مرة أول فهذه اندهاشها، زاد

 .كده قلت لٌه والداك،أنت ٌرحم هللا! لمٌن؟ محترم مش هتطلع-

 .منً قرفان-

 :وقالت تبسمت

 بعٌد،قرب واقؾ اللً ،أنت نضٌؾ جواك هلس ،بتقولك بتستؽٌث نفسك-

 .النفوس بٌمرر ،البعد خٌر ماكان عمره هتشوؾ،البعد

 :كتفه على تربت وهً أكملت

 ماجواك طول بس شوٌة ؼٌرتك األٌام نضٌؾ،ٌمكن كله وحصدها نضٌفة البذرة-

 .نضٌؾ هتفضل دي البذرة

 :قال ثم مبتسًما ظهره على واستلقى خرجت

 تانً أالقٌها لما بجد ،أتمنى األٌام ومتؽٌرهاش ضٌفه،ن تفضل البذرة أتمنى-

 .طاهرة نقٌة أخلٌها

*** 

 اخطؤت،لم بؤنها شجارهما،أدركت تسترجع بدأت ؼرفتها، إلى ملك دلفت عندما

 على ماكان ٌوقفها،وكل أن أحد ٌستطٌع ال تندفع فعندما كعادتها وؼضبت تتمالك

 :لسانها

 فٌكِ  فاٌده واقفة،مافٌش كانت كلها لجامعةا دي الناس،ٌالهوي بؤفعال مالً أنا-

 .قاصداه بتبقٌش ما اللً الؽلط فً بتوقعك داًٌما عصبٌتك ٌاملك
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 قبل من تستمع عقرب،كانت لدؼها وكؤن اسمه إلى استمعت فعندما تفكر وظلت

 هذا فً الوسٌم الوحٌد الرجل وكؤنه شدٌد بإعجاب عنه تتحدثن دفعتها فتٌات من

 نظراته تخشى لماجد رإٌتها مثل ،تراه وسٌم وال رجل تراه ال أنها حتى العالم

 أخطؤت بؤنها ٌشؽلها ماكان عنها،كل فتبتعد هذا صدٌقتها تالحظ أن وتخشى كثًٌرا

 ؼٌره تكره ال الذي الشخص من االعتذار علٌها فٌنبؽً هذا فعلت أنها وبما

 .حرج فً هانفس تضع أن قبل لسانها تحكم أن تتمنى فعلتها من نادمة بالوجود،

 دابًما لماذا ؟...الوجع بعد األسؾ سٌفٌد بماذا ؟...الخطؤ بعد الندم ٌفٌد بماذا

 ؟لماذا؟... الخطؤ نرتكب أن قبل أنفسنا نراقب وال ؟...الخطؤ بعد أنفسنا نحاسب

 ؟...لماذا نعلم ال األساس من ؟ألننا لماذا من نتخلص ولن ؟ولماذا؟ ولماذا

 :قابلة أجابت نعمة اتصال رأت حٌن وابتسمت رجتهأخ هاتفها رنٌن إلى استمعت

 .ألو-

 .هتٌجً إنتِ  وحشتٌنً ماما-

 !؟ حبٌبتً ٌا أكتر،أكلتِ  وحشتنى لولتى-

 . آة-

 تانً؟؟؟ إٌه وعملتى-

 .عربٌات اركب عاوزة-

 .ماشى المالهً هنروح االجازة ٌوم-

 .أمتى-

 .وٌوم وٌوم ٌوم بعد-

 .كتٌٌٌٌٌر-

 .جمٌلة هدوم جٌبن كده وبعد المالهً نروح-

 .وبربل بٌنك فستان-

 :وقالت ضحكت

 .بقً ماما بوسة فٌن وجرٌن، وٌلو-

 :وقالت الهاتؾ سماعه على شفتٌها وضعت

 .أهً-

 :ملك تابعت

 .نعمة ادٌنً-

 :عنها ابتعدت ان بعد وأجابت منها الهاتؾ أخذت
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 .باباها عن بتسؤل فترة بقالها حال ملك-

 !باباها-

 :بعتوتا بتعجب ملك قالتها

 . دي الكلمة منٌن جابت-

 :وقالت تنحنحت

 .وأطفال وأم أب فٌها حكاٌات بحكٌلها كنت أنا-

 :نعمة وتابعت عٌنٌها مؽمضة وهً جبٌنها على ٌدها ملك وضعت

 .شوٌة كل بابا بٌقول طفل صوت بتسمع الجٌران ، ؼٌر ده-

 :وقالت تنهدت

 .هتصرؾ اجٌلها لما النوع من حوادٌت قللً ٌانعمة طٌب-

 واجابت زفرت مجددا هاتفها رنٌن إلى استمعت الهاتؾ ؼلق من لحظات بعد

 :مدون الؽٌر الرقم على

 .ألو-

 .ٌاملك ازٌك-

 مٌن؟-

 .رقمً معاكِ  خالد،مش أنا-

 .رأفت عمو ابن أنت-

 .مظبوط-

 .لٌه بتتكلم-

 .علٌكِ  بسلم-

 .سالم ٌسلمك هللا-

 .كده عٌب ٌاملك إٌه-

 .مافٌش أل! كالم وبٌنك بٌنى فً بتعمله،هل اللً فً العٌب-

 .خطٌبتً هتكونً ،إنتِ  فٌه طبًعا-

 حال فً تفكر الوسادة على رأسها تضع وهً وقالت وجهه فً الهاتؾ أؼلقت

 :االعتذار منها ومطلوب تراه كلما ٌؽضبها الذي الشًء وهذا

 .كمان خالد جنان ناقصة-

*** 
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 تحسن   فقد  لمٌاةا دورة دخول فً ساعده أن بعد كامل ؼرفة من عماد خرج

 التى عاٌدة بجانب له،جلس الشتٌاقه مرضت روحه وكؤن عماد قدوم مع وضعه

 بجانبه،ثم صدقت،ووضعته رأته حزنها،وحٌن عنها لٌخفؾ هللا كتاب فً تقرأ

 :بهمس لعماد قالت

 .صالحها قوم-

 .تعبت وأنا جامد الناس فً ؼلطت-

 .نار الؽٌرة معلش-

 فً إٌه ٌوفقك،فً ربنا إٌه؟ازٌك، قلت أنا هو ٌنأختً،وبعد إٌه،ملك من ؼٌره-

 .تؽٌر ٌخلٌها كالمً

 .براحة وفهمها منها أعرؾ-

 كل لزوجتة ٌوضح أن ٌرٌد الوقت نفس وفً والدته ٌؽضب أن ٌرٌد ال نهض

 له وتنظر مرة أؼراضها فً االهتمام،تقلب عدم متصنعة جالسة وجدها شًء،ولج

 اقتربت مقدمات وبدون وفجؤة هاتفه ًف ٌقلب بؤنه وتصنع جلس مرات، سرًٌعا

 :بؽضب له وقالت منه

 كنت! صح؟ البٌبً هترجعً،عشان مش خرجتِ  لو لٌه طاٌقنً،قلتلً مش طالما-

 .حامل ماكنتش لو هترمٌنً

 :لها وقال هاتفه وضع

 .عاقلة مش انتِ  عشان أل-

 :وقالت بالدموع عٌونها لمعت

 .قاعدة أنا ما وهللا طٌب-

 :بهدوء قاباًل  حدٌثها بتر

 .وبس خالتً بنت من اكتر مش انها أحلفلك هفضل امتى لحد-

 :باستٌاء له قالت

 .ٌاعماد بتحبها كنت أنت ما-

 إنً اكتشفت ،وأنا له أخوها زي شٌفانً عمرها طول زمان،ملك أٌام كان ده-

 .دي بالؽٌرة بٌتنا أخوة،ماتخربٌش حب بس اه، بحبها

*** 
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 هنا المكان،تبحث أرجاء بعٌونها ملك تمسح الجامعة بداخل وهً جدٌد ٌوم

 ٌقول ظهرها وراء من صوتا ابتلعته،سمعت األرض وكؤن أتى، وهناك،لربما

 :بخبث

 .حد على بتدوري-

 :تتوقعها لم بصراحة أجابتها

 .مالك،مجاش على-

 :قابلة بابتسامة شفتٌها لوت

 .إٌه حصل معرفش بس اٌمن لدكتور راح هو فكرة وعلى بدري من هنا مالك-

 فتاة مع جالسا لها،وجدته ماأشارت مكان إلى نحوه،نظرت بٌدها أشارت ثم

 اللٌل طوال له ماستقوله جهزت لطالما بتؤفؾ له وذهبت تركتها مًعا ٌتسامرا

 حاجبها رفعت الشقراء الفتاة مع حدٌثه وتابع ٌكترث ولم إلٌها فنظر امامه وقفت

 :وقالت تؽضب ال أن وحاولت

 .وٌهش معاك اتكلم عاوزة-

 :مصطنع بثبات لها قاباًل  هو وقؾ ثم بؽضب ملك ترمق وهً الفتاة نهضت

 .امبارح حاجة تقولً نسٌتً-

 :ؼاضبة أجابته

 .فً آة-

 .علٌه بتقولً اللً المحترم مش أبقى ثانٌة فً محترم،ممكن أنا دلوقتً لحد-

 .أمشً وال هتسمع-

 .براحتك-

 :أعصابها تتمالك رعت،ولمتس من هً ولكنها علٌها ثقٌل حدٌثها وكان قالت

 ...الجامعة علٌك فرجت انً عارفة آسفه،-

 :بهمس وقالت عبارتها مابترت سرعان

 .دبش-

 :وأكملت تنحنحت

 .امبارح وحش بؤسلوب اتكلمت انً عارفة-

 :قال ثم مندهًشا لها نظر

 إٌه؟ بتقولً-

 :بانفعال ملك
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 .مرتٌن أعتذر استعداد معندٌش-

 :األسلوب بنفس مالك

 .عاقل حد تصرؾ صح؟مش نهمجنو-

 :قابلة تؤفؤفت

 .اذنك بعد ضمٌري أرٌح علٌا،علشان اللً ذوقك،عملت على شكًرا-

 :قاباًل  أوقفها خطوة تقدمت أن وبعد

 ؟.ؼلطتِ  عشان وال ضمٌرك ترٌحً علشان بتعتذري-

 االتنٌن-

 :بهدوء لها قال ثم ردها، سرعة ٌتوقع لم

 مش وبردو شٌفانً، ماانتً زي كدا اوي وحش إنً ماعتقدش بس ٌاملك، ماشً-

 تار بقى أنه واضح. تماًما ورافض أٌمن دكتور كلمت أنا عموًما ٌعنً، مالك

 .بٌنكم

 :وقالت أنفاسها حبست

 .امتى المشروع فً أبدأ المفروض هو-

 :موضًحا

 .امتى،معرفش من نبدأ اسمها-

 :تابع

 .معاٌا واقفه وأنتِ  سٌرتك فً جاب واحد كام شفت-

 :ضاحكا لها فقال تجب ولم نقبح رمقته

 ؟ هتطلع الجنونه اٌه

 .بقى تزعل ماترجعش-

*** 

 

 

 الثامن الفصل

 خال   بذهن الورق ترك ثم المناقصة أوراق ٌراجع وهو سادة قهوة مجدي طلب

 الذي الصداع قوة من عٌنه وأؼمض الحابط على رأسه أسند التركٌز من

 بعد الذي زواجه بخبر علما اإذ وبفاطمة وبملك بالعمل شًء كل فً هاجمه،ٌفكر

 تترك أن رفضت التً فاطمة ،أم ٌلوم،هو من ،على بخطبه شعر الزمن من فترة
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 حٌن حاله واعتدل باستمرار، ٌتشجران ،كانا الجمٌع عن وتؽترب هناك الحٌاة

 سحر ٌتركها،دخلت أن ٌرٌد ال الوقت نفس وفً ٌرتح بالثانٌة،لم تزوج

 :وقال أكثر الؽرفة،زفر

 .القهوة إنتِ  ماتجبٌش مرة مٌه قلتلك-

 .اجبهالك بحب-

 .عاوز،اخرجً مش-

 .النهاردة هنتقابل-

 .أكلمك هبقً-

 .هنا ٌدخل ٌقدر ماحدش لٌه،قلتلك خاٌؾ-

 .خالد-

 :منها بحنق تابع

 .كدبة هتطلعً مرة كل ٌقدر،ومش خالد-

 .خفت-

 .حاجة لكل رد عندك-

 .كتٌر منك اتعلمت-

 .كدابة حاجة،هقول عرؾ حد لو-

 .عارفة-

 .واخرجً نفسك خدي ٌبقً-

 :وقالت رمقته

 .ٌاباشا أمرك-

*** 

 والمذاكرة العمل من الكثٌر به طوٌاًل  أسبوًعا النوم،كان فً أمجد استؽراق طال

 الصمت،ولم التزمت ألنها لها ترتح لم ملك بؤن رٌم،شعر مقابلة وضؽط

 هاتفه إلى ،استمع ًه كما ٌحبها ولكنه أفعالها فً الجرأة بعض برٌم ٌفاتحها،ٌرى

 اتصالها،تنحنح وجد حٌن جلسته فً هاتفه،أعتدل لٌجلب ٌده ومد بتثاإب جلس

 :قاباًل  وأجاب

 .الخٌر صباح-

 .منك زعالنة-

 :وقال جبٌنه عقد
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 بس؟ لٌه-

 .حتى أمجد،رن ٌا بخٌل أنت هو-

 :وقال كثًٌرا ضحك-

 .ٌارٌم بكالمً أفكرك مرة كل هفضل مش الفلوس،بس فٌها بفكر حاجة آخر-

 .عرٌس جالً-

 :وقال انتفض

 .ده مٌن-

 .همك اللً دا هو-

 .زٌادة وماتضؽطنٌش الحقٌقة قولً-

 .كوٌسة ظروفه هٌوافق،وهو شكله تتقدم،بابا أخلٌك علشان بكدب فاكرنً-

 :فقال ؼرفته فاطمة ولجت

 تانً هكلمك-

 .امتى-

 .وأكلمك هشوؾ-

 :وقالت بجانبه فاطمة جلست

 .نوم ده كل-

 .إرهاق-

 .عنها أبوك كلمت اللى البنت دي-

 :فقالت شجن وجهه وعلى برأسه أومؤ

 مالك-

 .عرٌس جالها-

 .وصدقت-

 .لملك ،مابٌجٌش طبًعا أصدق-

 .دكتور ٌا بٌجٌلها-

 :وقال زفر

 .ٌساعدنى عاوز مش بابا-

 .مساعدته رافض اللى أنت مش-

 .معاٌا ٌبقى الزم دي زى خطوة نفسً،لكن وتكوٌن الفلوس فً-

 :وقالت وقفت
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 .تطفشه هتقدر عاوزاه مش وهً اتخطبت لو حتى-

 .حصل ده لو حاجة ٌجرالً ممكن أنا-

 .ٌاأمجد قلبً متوجعش-

 .شافتها ماملك رٌم،زى شوفً بابا،تعالً كلمً-

 .شافتها ملك-

 :حاجب برفع فاطمة قالتها

 .قبلً،ٌادكتور ألختك بتورٌها-

 من حتى أحد أي من ربأق منها، القرٌب ابنها على بالؽٌرة وشعرت خرجت

 .فإادها ابن قلب على استحوذت التً الفتاة تلك من زوجها،وتساءلت

*** 

 على تنظر مالك وأمامها كرسً على ملك أٌمن،تجلس بانتظار الطالب تجمع

 ذهاًبا المكان ٌذرع وظل تجب،وقؾ لم الرابعة للمرة إنجً رقم ٌكون وهو هاتفها

 إلى تنظر عادت بالدوار أصٌبت نظرت وحٌن بحركاته بتوجس،شعرت إٌاًبا و

 هذا،ثم ٌفعل أحد ترى حٌن بدوار دوًما تصاب بحده تتصرؾ ال حتى هاتفها

 :ٌقول وهو صوته إلى انتبهت

 .علٌكِ  قلقتٌنً حببٌتً-

 رأسها تهز وهى هاتفها فً تنظر عادت ما سرعان رأسها،ثم رفعت عنها رؼًما

 :إنجً فردت لفعلتها وٌسرة،انتبه ٌمنة

 .الحمام فً وداده البلكونة فً كنت-

 .هجٌلك كنت-

 .،بس كوٌسة-

 إٌه؟ بس-

 .بالٌل هاتٌجى وقالت اتكلمت خالتو-

 .حبٌبتً ٌا وأجٌلك،ماتخفٌش هخلص-

 :بؽٌظ قال براحة،ثم الصعداء ٌتنفس وهو معها،وجلس أؼلق

 .لٌه راسك بتهزي كنتِ  إنتِ -

 :بعوتا ببسمة ذقنه حك الفهم عدم وتصنعت رأسها ترفع لم

 .جًدا حشرٌة بقت الناس-
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 بجانبها،ضحك قطة رأت حٌن صارخة مانهضت سرعان هً،ثم كما زالت ما

 :وقالت له ،اتجهت مظهرها على كثًٌرا

 إٌه؟ على بتضحك-

 .لٌه دماؼك بتهزي كنتِ -

 .أنا مٌن-

 .قطة شافت علشان نطت اللً أل-

 :بضحكة فقال به ستصٌح كانت

 .خالص الهٌبة ضاعت تحاولٌش ما-

 .هنا تدخل قطة ازاي-

 .أعمالك من-

 القطط تخشى الخضة تلك بسبب زفًٌرا وأخرجت مقعدها إلى واتجهت زفرت

 أٌمن ولج المحرج،ثم مظهرها كان كٌؾ  تتخٌل بسمتها ،أخفت الحٌوانات وجمٌع

 الثالثٌن أواخر فً شاًبا مظهره فتجعل صؽٌرة روحه بل عمره ٌعطٌه ال ٌراه من

 كل ٌبتكر أن وٌحب التخصص، لهذا حبه مدى لهم ٌشرح معهم، ٌتناقش وبدأ

 :قاباًل  حدٌثه أكمل ثم للتذكر، جدٌد من علٌهم بالتعرؾ وقام به، جدٌد شًء

 .تجدٌد فً ٌكون الروتٌن،والزم شؽلً،مابحبش فً مختلؾ أنا-

 :وقال لها نظر ثم

 .الؽلط فً بٌوقع داٌما اللً التسرع ومابحبش-

 :أردؾ ثم المقصودة بؤنها لعلمها ءبلها عرٌضة ابتسامة تبسمت

 أجمع بحاول كنت األشخاص حددت ولما شؽلهم، ماشفت بعد مجموعه اخترت-

 هٌمسكوا اتنٌن حلو،كل شؽل هٌعملوا إنهم هتخٌب مش ،نظرتً الشبٌهة العقول

 .مٌن هو عرؾ واحد وكل مشروع

 :أستمر

 .جرافٌك شؽل أحلى عاوز-

 .لخبطة واحد فٌكجرا ٌرسموا اتنٌن أن شاٌفة أنا بس-

 :قال الذي أٌمن فٌهم بما إلٌها ٌنظر الجمٌع ورأت ملك قالتها

 .نظرك وجهة من ازاي شاٌفاه وإنتِ -

 . مشاكل فً هٌكون-

 ناحٌة؟ من-
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 برأي،فكده هٌكون واحد كل أكتر أو شخصٌن إن التانً،ؼٌر زي بٌفكر ماحدش-

 .الخالؾ بسبب تؤخٌر فً هٌكون

 اتنٌن كل إٌه،ألن بعمل عارؾ أنا األفكار الوقت،لكن حٌث كلها،من السنة قدامك-

 .تبدإوا ما قبل األسس عارفٌن هتكونوا وبكده الجرافٌك فكرة هٌختاروا اللً هما

 .بكده حكمت ٌعنً،منٌن منٌن زٌه تفكٌري شاٌؾ حضرتك-

 الؽضب علٌه ٌظهر بدء أٌمن وجه رأت عندما فتنحنت االثنان حاجبٌة مالك رفع

 :فقالت

 .مالك تفكٌر ٌشبه تفكٌري ازاي شاٌؾ توضحلً ممكن حضرتك ٌعنى-

 :لها ٌنظر الجمٌع ومازال أٌمن فتابع االنتصار بعالمة مالك أومؤ

 إٌه؟ عاوزة بدأته،إنتِ  ما أول من شؽلكم شوفت كالمً أول قلت-

 :البراءة بتصنع فقالت بحسم قالها

 .جرافٌك أحلى اقتنعت،هعمل فجؤة أنا-

 :البلهاء االبتسامة بنفس فقالت مالك لها نظر

 .هنعمل-

*** 

 شدٌد،لم ركن،بحقد كل على تنظر مالك منزل فً شوقٌة تجلس الٌوم نهاٌة مع

 إنجً قلب على فهما وهانً، هً وجلست خرجت ثم ورأته إال مكاًنا تترك

 .للروح مقبضة طلتهما بهما مرؼوب ؼٌر ضٌوؾ

 باألمان ٌشعرا أن المفترض ومن شخص أي من لهما أقرب بؤنهم ٌظنا كانا

 .لنا سند أنهم نظن من فً الظن ٌخٌب أن أسوأ ما معهما،لكن

 تتذكر ال أن وتحاول فقالت المنزل، أرجاء فً تدور الحاقدة بعٌونها تشعر

 :منزلها فً كانت عندما ماسمعته

 .ٌاخالتو أهاًل -

 :تتؤفؾ وهً قالت

 مالك ٌوفر ،ماكنشالتانٌة الشقة زي اوض أربع اوي،دي كبٌرة الجدٌدة الشقه-

 مناظر بتوع عمركم دي،طول الكدابة المنظرة بدل أفٌد حاجه فً دي الفلوس

 .وبس

 :قالت بقوة

 .حر هو-
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 :متصنع بشجن شوقٌة فقالت

 .أمتى هترجعً-

 رحم،فقالت صلة ٌربطهما كان بها،فمهما وتخطا تندفع ال أن تحاول زالت ما

 :ٌدها تفرك وهً

 .راجعة مش-

 .ده البٌت ماشوفت بعد سنٌنٖ شالك اللً البٌت على تتبطري حق لٌكِ -

 :قالت ثم قلبها من إنجً ضحكت

 .ماشوفته قلبً نظر أعدم-

 :قابلة أكملت ثم

 .مرتاحة أبقى بس عشه فً أقعد ممكن انا-

 .راسً على وشٌلتك خدمتك آخرتها،أنا دي هً-

 :بدفاع إنجً

 .البٌت شاٌلة كانت اللً بردو وهً معاٌا كانت اللً هً عزٌزة داده-

 قال ثم وسباًبا ضرًبا علٌه وهجم بؽضب خالته ابن مالك،رمق دخول حدٌثهما بتر

 :بصٌاح له

 .بره اطلع-

 :بضربه ستهم وكؤنها قالت ثم ؼاضبة مكانها من شوقٌة نهضت

 .ٌشوفكم ٌجً حب إنه جزاته ابنً،ده عن ابعد-

 :موضًحا مالك

 .فلوسنا ٌشوؾ قصدك-

 .خالص جننتكم الفلوس-

 عاٌشة كانت لو هً أوى،بس بتحبك كانت ماما لؤلسؾ ألن هرد مش أنا-

 اللى الفلوس علشان ده للطور وتجوزٌها بنتها مرض هتستؽلً كنت إنك وعرفت

 ست كانت ألنها زوق بكل هتقولك كانت العكس شاٌؾ إنً رؼم جننتنا بتقولً

 .وانسونا بره واخرجً ابنك ،خدي محترمة

 .بتؤلفوا انتوا ماحصلش-

 .ماتخونً ودانً عمر حصلً اللى بعد سمعتك،وأنا أنا-
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 لحظة حصل،مترددتش اللً بعد معاكِ  تعٌش إنجً هتاخدي إنك قولتً لما أنتِ -

 إنك أعرؾ ماكنتش ماما،لكن بعد لٌها دافً حضن هتبقً إنك حسٌت ألنً

 تجوزهاله عشان والمحروس أنت بتخططً

 اللً واألٌام العشره مانسٌتوا زي انسوناماتوا، اللً مع موتنا اعتبرٌنا النهارده من

 .معاكم حلوة فكرٌنها كنا

*** 

 ،رأت لها تذهب جعلها ما شًء   ، حال فٌه تمكث الذي المنزل باب ملك فتحت

 نابمة،على نعمة مساًء،رأت التاسعة كانت بعد الوقت ٌتؤخر لم ٌقابلها السكون

 وقبلت بجانبها ،جلست اأٌضً  النوم فً المستؽرقة  حال لفراش المجاور الفراش

 حٌن فاها وفؽرت  حال تقلبت ،ثم لالطمبنان جبٌنها على ٌدها وجنتها،وضعت

 :قابلة وعانقتها نهضت رأتها

 .ماااااما-

 :شعرها على تمسح وهً ملك مبللة،فقالت مالبسها بؤن ملك تفجؤت

 .بسرعة جتلك-

 .وٌوم وٌوم ٌوم بعد مش-

 .مااتفقنا زي بردو هجٌلك-

 :سبهم تابعت

 .الحمام تدخل علشان لٌه نعمة داده ماصحتش لولتً-

 :مالبسها على تنظر وهً شفتٌها مطت

 .عاوزة كنت مش-

 على تنظر وهً مالبس لها ٌدها،وأخرجت من أخذتها بهذا تشعر لم بؤنها تفهمت

 :وقالت المٌاة تحت حال المٌاة،وقفت دورة إلى بها ولجت ،ثم العمٌق نعمة نوم

 .جمبً هتنامً-

 ٌالولتً دلوقتِ  شم-

 .ٌوووه بقً ٌووه-

 :بؤلم وقالت ضحكت

 .ٌالولتً بحبك-

 .كده أدددددددددد كمان وأنا-

 :حال وتابعت االثنٌن ذراعها لها فتحت
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 .فٌن بابا-

 :قالت ثم وجهها لون ؼاب

 .ٌاحال عارفة مش-

 .هٌجً هو طٌب-

 . عارفة مش-

 .بابا مع ألعب عاوزة-

 :التوق الحدٌث مسار تؽٌر أن حاولت

 إٌه؟ الجدٌدة حال لعبة عاوزة-

 .عارفة مش-

 شعرت مالبسها،ثم ارتداء لها حال،أكملت من عبارتها تكرار على ملك ضحكت

 ملك رأت حٌن قلبها على ٌدها نعمة وضعت نحوهما تتجه سرٌعة أقدام بوقع

 :وقالت

 .طب قلبً-

 لٌه؟ بدري نمتوا-

 .زهق-

 .تانى هدومً بلٌت ٌاداده بصً-

 ...و ٌاملك رةم أول مش-

 :وقالت فتنحنحت أمامها تكمل ال بؤن لتحثها نظرة ملك لها نظرت

 .أروق هروح-

 :بحنان قالت ثم شعرها لها وحال،مشطت ملك خرجت

 .اللبن هٌشرب دي،مٌن الحلوة البنوتة إٌه-

 .أنا مش-

 .بقً أزعل-

 .جنبً نامً ،بس البٌت فً اللى اللبن كل هشرب-

 .النهاردة جنبك هنام-

 .جدددددددب-

 .بس النهاردة-

 التوبٌخ ستتحمل تسوء النفسٌة حالتها بؤن لشعورها هذا،ولكن ستفعل كٌؾ تعلم ال

 : تابعت والدتها من القوي والهجوم
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 .لٌنا وأكل اللبن هجٌب وأنا نعمة سرٌر على اقعدي-

 بالمؽسلة المالبس تضع التً لنعمة متجه خرجت بفرحة الفراش على هرولت

 :فقالت

 .لٌه كده  بٌحصلها حال  تنٌشمعرف-

 .بس ٌومٌن بقالها دي-

 حاسة ومش ناٌمة وانتِ  نفسها تؤذي ممكن حال ،وبعدٌن ٌانعمة واحدة مرة ولو-

 .شوٌة تعبانة كنت-

 شؽالة ودماؼها ذكٌة هً بالك؛ خلً سمحتِ  لو بس ماترتحٌش بقولك مش أنا-

 .طول على

 .تانً كده هعمل مش وعد-

 :قاباًل  اتصالها أجاب الذي بؤمجد اتصلت مطبخال إلى وذهبت تركتها

 .بكاشة ٌا-

 .خدمة عاوزة أمجد-

 .قولً-

 .حال مع هبات-

 .سامع مش-

 اٌه ٌعنى عارؾ وانت ووعدتها اسٌبها هقدر ومش تعبانة حال خاطري، علشان-

 .طفل مع وعد تخلؾ

 .لٌٌٌٌٌٌه وتوعدٌها-

 .تعبانة بقولك-

 :وقال تنهد

 المطلوب؟-

 .ماما مهمتك-

 .عندك أمان-

 .الجامعة هروح الصبح وانا جًدا-

 :وقال زفر

 .حاضر ٌاملك،بس بٌحصل اللً عاجبنً مش-

 .ماما-

 :حال وتابعت لها التفتت
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 .اللبن فٌن-

 .حببٌتً ٌا هجبهولك-

 :تابعت

 ٌاأمجد؟ ماشً-

 .خالو أكلم عاوزة

 :وقالت ركبتها على جثت

 .ٌاخالو تكلمك عاوزة حال-

 .هاتٌها ٌبكً وهم ٌضحك هم وهللا-

 :وقالت الصوت مكبر فتحت

 خالو-

 .اٌه عامله لولتً-

 .كوٌسة-

 .الحمدهلل قولً-

 .معاٌا تلعب هتٌجً انت حاضر-

 .ٌاحال شؽل عندي-

 .بقً ٌوووه-

 :وتابع وامجد ملك من كال ضحك

 .قرٌب هجٌلك-

 .بابا وهتجٌب-

-!!!!........ 

 :وقالت ملك تنحنحت بتعجب الصمت التزم

 .طول على وهجٌلك التلفزٌون عند استنٌنً روحً ٌال-

 :ملك وتابعت ، وذهبت حال أطاعتها

 .تعبانة إنها صدقتنً-

 .ازاي هتخؾ كده تعبها لو صدقتك،بس-

 . حنٌتك ومن منك ماٌحرمنٌش كرٌم،ربنا هللا-

*** 

 بؤن ملحة رؼبة واتته عنها امتنع بؤنه وتعجب أشعله أن بعد السٌجار مالك ترك

 نظرة ،ألقى الكمود درج األشٌاء،فتح هذه من مالدٌه بكل وٌلقً الشرفة ٌدلؾ



 بقلم منة عودة -أٌامنا

 

8ٖ 
 

 بال ذراعه بطول الشرفة،وقذفهم إلى واتجه أخذهم ما سرعان ،ثم علٌهم

 ولج إنجً عن لٌبحث زمن،خرج منذ ٌتنفس لم وكؤنه مرًٌحا نفًسا رجعة،أخذ

 كان حٌن والده مع ذكرٌاته علٌه مر بالشرفة وجلس تصلً،خرج وجدها ؼرفتها

 :وقال وقؾ إنجً نداء إلى استمع علٌه،ثم ترحم بهم ٌصلً

 .البلكونة فً أنا-

 بٌدها أخذ أكثر علٌها ٌطمبن جعله مما سرًٌعا البٌت معالم حفظت بؤنها الحظ

 :قال ثم لتجلس

 .ٌتقبل ربنا-

 .هللا شاء إن ومنكم منا-

 :وقال عنقه حك

 .هنا مرتاحة-

 .ٌامالك أوى-

 .بٌفٌدك هناك كوجود إن فاكر كنت وهللا-

 ،حد مزعالك حاجة جواك دلوقتً، فً كده،خلٌنا تقول علشان ماقصرت عمرك-

 مزعلك؟

 .منً ضاع للً أوصل بحاول حساباتً،متلخبط براجع-

 هتالقٌه؟-

 .االقٌه بدأت-

 ؼصب كان تاٌهة،ٌمكن ،متشابمة، وضعً،كبٌبة متمرده،رافضة فضلت أنا-

 شخص،شوفت كل قلب بشوؾ إنً تاكتشف أعترض،لما ماٌنفعش قلت بس عنً،

 عامل اللً تكشؾ إنك حلو مخٌؾ بتدبح،الباطن أكتر،الحقٌقة وتعبت كتٌٌٌر

 بدأت وبٌمثل اوى وحش الحبٌب صله كان أٌان تكتشؾ لما اوى حبٌب،موجع

 على بس مرحة مابقتش ٌمكن راضٌة،متفابلة وبقٌت ربنا حمدت أفوق،فوقت

 صح،بصدق ابدأها بس ٌامالك هترجع كنفس تانً،طمن نفسً أالقً عرفت األقل

 فؤِعنً أحاول إنً اللهم وقول

*** 
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 التاسع الفصل

 بداًل  تتؤلم أن واحدة،تمنت لحظة عاٌده تتركه لم أكثر كامل حالة تدهورت

 حٌن ٌتؤذى بؤنه تعلم!  كذلك لٌست أنها رؼم بخٌر وبؤنها القوة إظهار منه،تحاول

 بعٌونها كلمعة ٌظهروا بؤن لهم تسمح ال حتى بقلبها تحبسهم لهذا دموعها ٌرى

 :فقالت االكسجٌن أنبوب ،خلع

 .كامل ٌا ماتشٌلوش-

 :وقال ٌدها أمسك

 .ٌالولً كالمً تقاطعً ما ؼٌر من الكلمتٌن أقول خلٌنً-

 .هتتعب-

 منك مزعلتش متكاملة ورحمة،حب،عقل،حٌاة مودة كلها كانت هتعب،أٌامنا مش-

 .عرفشم وأنا زعلتك اللً أنا ٌوم،ٌمكن

 .أبًدا-

 :أستمر

 كنتِ  لو فسامحٌنً مرتاحٌن كنا العٌشة،بس واستحملتً حٌاتنا أول فً تعبنا-

 .معاكِ  وقصرت حاجة محتاجة

 .ده الكالم إٌه لزمته وأكتر جبتهولً،ٌاكامل احتجته اللى كل-

 القرش معنً عرؾ وتعب اشتؽل لما بنتمنى ما زي بقً بعماد بندردش،فرحان-

 . علٌكِ  مطمن هبقى

 .هللا شاء إن بابنه هنفرح-

 :قابالً  راسه وقبل بجانبه جلس حدٌثهما إلً ٌستمع وهو عماد ولج

 .لٌه االكسجٌن شاٌل حضرتك-

 .كوٌس إنً حسٌت-

 :وقالت لعاٌدة،تفهمت معنى ذات نظرة نظر ثم

 .ٌنسون هعملك-

 لفقا إحزانها ٌرٌد ال بؤنه وشعرت تبتعد أن تتحمل لم الباب بقرب ووقفت خرجت

 :كامل

 عن حالل،ماتتكلمش أمانة،رزقك شؽلك سنٌن أربع من كالمنا تنسً اوعى-

 .حد أسرار

 :قابالً  قبلها ثم ٌده على ربت
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 .داٌما قدامً كالمك-

 .شؽلك فً مرتاح-

 :وقال برأسه أومؤ

 . الحمدهلل-

 .جفا الؽربة ٌاعماد بٌتك عن كتٌر ماتتؽربش-

 .كده الشؽل عنً ؼصب-

 .بعدٌن شماتندم علشان وازن-

 إٌه؟ تقول عاوز حضرتك-

 .ؼامضة حاجة فكالمً بنصحك،فً-

 . بكده حسٌت-

 .وطبقها النصٌحة افهم-

 : وقالت عاٌدة ولجت

 .ٌاعماد ألبوك  سخنة حاجة اعمل روح-

 وكذلك هاًما شًٌبا وراءه ٌخبا مبهم بؤنه شعر الذي حدٌثه فً ٌفكر وهو نهض

 :بتساإل فقالت بهذا شعرت عاٌدة

 صح؟ حاجة قولًت عاوز-

 .أٌوة-

 :فقالت قلبها انقبض

 .علٌا حاجة مخبً أنك حاسه-

 .بنا هٌخرج مش كالمنا بؤن توعدٌنى-

 :ؼصتها تبلع وهً وقالت طوٌاًل  له نظرت

 .أوعدك-

*** 

 التخرج مشروع عن لٌتحدثا بموعد أخبرها مالك،الذي بانتظار ملك جلست

 لٌلتها موعده،كانت عن اعةس لتؤخره بتؤفؾ معصمها ساعة إلى تنظر خاصتهما

 بقلٌل،تهًء تتركها أن قبل إال عٌنٌها تؽؾُ  لم فرحتها من التى حال مع طوٌلة

 :وقالت أمامها تجاهها،وقفت  قادمة مً والدتها،رأت لشجار نفسها

 .لٌه كده أحمر وشك-

 . متؽاظة-
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 .مٌن من-

 :مً فقالت مستفزة ابتسامة وجهها على صنعت

 .مالك من-

 وأنا ساعة معاده عن أتاخر دي الجامعة فً ضؽطً ٌرفعلً ممكن ؼٌره فً هو-

 .أروح عاوزة

 .جاى زمانه -

 :وجهها قسمات إلى تنظر وهً تابعت

 زعالنة؟ لسه-

 .سٌبته تقرًٌبا أنا-

 .بجد-

 :ملك فقالت بحزن رأسها أومؤت

 .علٌه ماٌتزعلش-

 :ملك فقالت بحزن مً لها نظرت

 .آة أقصد أل بس مقصدش أنا أأأ-

 :وقالت مً بسمتت

 .ٌومها،تخٌلً من ماكلمنٌش حتى-

 .كمان صح أحسن،كده-

 إٌه؟ تقصدي-

 .أصاًل  ماجد مٌن هو أقصد-

 .خطٌبً-

 .ماتمثلٌش ٌامى خطٌبك مش أل-

 .لبابا قال بباه ما إٌه فرقت-

ا بعدٌن بالتفاصٌل هقولك كتٌر فرقت- ًٌ  .مالك أستاذ فً أنا حال

 :وقال ماأمامه نحوهما،وقؾ ٌتقدم ماجد رأت

 .أزٌكم-

 :فتابع ٌجٌبا لم

 مالك؟ فٌن-

 .معرفش-

 :وتابعت بؽٌظ ملك قالتها
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 .المشروع علشان حضرته مستنٌة ونص ساعة بقالً-

 أجاب لحظات وبعد له تنظر لم التً مً على ٌنظر وهو به واتصل هاتفه أخرج

 :قاباًل 

 هقابلك اجً،خالص عاوز مش ٌعنً،أل أشوفك هعرؾ فٌن،مش أنت-

 .سالم ماشًبكرة،

 :وقالت ؼضبها جماح تكبح وهً  تتابع ملك كانت

 .جاي مش أنه فهمته اللى-

 .فعاًل  أة-

 .أولها من باٌنة هًآه ! فعاًل -

 أمام ماجد وقؾ سرعتها من أثر لها ٌظهر سرٌعة،لم بخطى تذهب وهً قالتها

 :وقال مً

 .زعالنة-

 :قال المكان ستترك كانت وحٌن

 .منها أخلص ادعٌلً خاطري انعلش مشاكل شوٌة عندي أنا-

 كوٌس؟ إٌه،عمو مشاكل-

 .دلوقتً ماتسؤلنٌش ،بس كوٌس-

 قابلة وهمست صوته وارتجاؾ وجهه علً القلق تلمح مرة وألول وذهب تركها

 :بتوجس

 .ٌاماجد إٌه فٌك ٌاترى-

*** 

 وشرد مجدي ؼرفة أمام تؽلق،جلس مرة كل وفً متتالٌة مرات بملك خالد ٌتصل

 رؼم وجدانه ذهنه،وال تترك لم رآها أن منذ بها لٌجتمع شًء أى ٌفعل أن ٌرٌد

 نفسه ٌحدث وسمعته سحر والدٌها،ولجت حضور فً مرة إال معه تجلس لم أنها

 :قابال بهمس

 .تسمعنً الزم مصر،ماهً ؟أنزلها إٌه أعمل-

 خالد؟ ٌاأستاذ نفسك بتكلم-

 :بحرج قابالً  التفت

 .عالً صوتً أنا هو-

 .حٌران كلكش بس مافهمتكش-
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 .جًدا-

 .حلول أوي،وبدي كوٌس بسمع أنا تحكٌلً تحب لو-

 !.متؤكدة-

 .ٌتؽدي خرج مجدي ،أستاذ االستراحة وقت فً إحنا.هتندم ومش جرب-

 إٌه؟ عاملة أختك إنتِ .عارؾ-

 .كوٌسة بقت-

 .هنا وجٌتً هناك الشؽل ساٌبة إنت مكافحة-

 تطفل مش كده أشوفك مرة أول ألنً سؤلتك خالد،أنا أكتر،ٌاأستاذ هنا الفلوس-

 .منً

 .ملك-

 .مٌن ملك-

 . مجدي عمو بنت-

 !مالها-

 .أخطبها عاوز-

 .ماتتقدم طٌب-

 .مرتٌن اتقدمت-

 !رفضت-

 .آة-

 .زٌك تالقً ممكن هً لٌه-

 .ؼٌرها ملك هالقً مش اللى أنا-

 .ماتوافق لحد وتالت تانً كلمها جرب ٌبقى-

 .تانى هترفضنً-

 .شمتٌؤس اللً أنت المهم-

 .عرضً أجدد ترفضنً مرة كل فً ٌعنً-

 .قرٌب أباركلك وٌمكن آة رأًٌ من-

 .فٌه نفسك اللً أعملك ممكن أنا حصل لو دا عارفة-

 . هدعٌلك خالص-

 حاجة؟ عاوزة ٌعنى-

 .أقولك ماٌنفعش دلوقتً أقولك،لكن ٌنفع أن أحس لما هقولك-
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*** 

 قررت سٌحدث لما عدتوزفًٌرا،واست شهًٌقا أخذت منزلهم باب أمام ملك تقؾ

 المنزل،تنظر معها،ولجت الهجومى حدٌثها من والدتها تنتهً أن إلى الصمت

 حجابها،وحٌن أطرافها،خلعت على ولجت حذاءها،ثم بحرص،خلعت وٌساًرا ٌمًٌنا

 :وقالت تبسمت أمامها والدتها رأت التفتت

 .حضرتك على هدور كنت لسه ماما-

 .بنفسً جتلك أنا ماما حبٌبة-

 .ٌابطة منك حرمشمات-

 أكلِت؟-

 .هه-

 .أكلتِ  بقول إٌه هه-

 :فقالت المخٌؾ الهدوء بهذا ستكون المقابلة بؤن تتوقع لم

 .وهللا النهار طول حاجة ماكلتش أل-

 على ؼٌري طولك،روحً من موقعتٌش أنك إٌه،كوٌس مستنٌه أبٌض ٌانهارك-

 .األكل أحضرلك ما

 :وقالت االثنان حاجبٌها رفعت

 !لٌه لًطو من هقع-

 .أمبارح بدم اتبرعتِ  مش-

 .هه-

 :بقلق فاطمة تابعت

 .عصٌر أجبلك هروح ألوان جاب وشك-

 أجاب الذي بؤمجد واتصلت  هاتفها ملك وأخرجت المطبخ إلى فاطمة ولجت

 :قابالً 

 .ٌابكاشة ملك-

 :قابلة همست

 إٌه؟؟ لماما قلت أنت هو-

 :وقال رأسه على خبط

 كلمتٌنً أنك فٌن،قولتلها إنتِ  هعرفها مش قلت فكرت لما أعرفك،أنا نسٌت-

 .بالدم لصاحبتك واتبرعتِ  معاٌا وإنك المستشفى صاحبتك وجبتٌلً
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 : وقالت براحة الصعداء تنفست

 .وهللا ٌاأمجودي بحبك-

 .بس أكذب خلتٌنً خدمة أي-

 .علٌا حقك-

 .عارفة تبقً علشان تانى هكدب مش أنا المهم-

 .ٌابابً حرمت-

 أمتى؟ بابا تكلمًه بابً بمناسبة-

 طلب؟ منك أطلب ممكن بس أمجودي ٌا هكلمه-

 .طبًعا-

 .تفكٌر محتاجة دي الخطوة أصل تانى نفسك ماتراجع-

 هتبقى مش أنها ؼٌر أفكره ممكن تفكٌر ٌاملك،مافٌش قرٌب تتخطب ممكن رٌم-

 .لٌا

 :بتوجس قالت

 .علٌك وأرد قرٌب هكلمه حاضر-

*** 

 بهدوء، قلوبنا على أٌدٌنا نضع ٌجعلنا األسباب، علم بدون القلب ٌنقبض أحٌانا

 الشعور؟ هذا سٌتوقؾ ومتى أٌن نعلم وال مصدره، نعلم ال قلق ٌسكنه لكن

 قبضة،وكؤنها أتتها عندما إحساسها وزاد بخٌر، لٌست مربٌتها بؤن إنجً شعرت

 :بقلق لها قابلة بؤناملها وجهها وتحسست بجانبها جلست بعصا، قلبها تضرب

 ٌاداده؟ ٌسةكو إنت-

 :براحة أجابتها

 .جًدا-

 :فقالت جسدها فً رجفة وأتتها قلًقا،بل زادتها إجابتها

 .ٌجً مالك هكلم-

 :بهدوء قابلة أوقفتها

 .علٌا كوٌسة،ماتقلقٌش أنا وهللا-

*** 
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 أعطاها ،كلما مشروعهما فً معها لٌبدأ مكان كل فً عنها بعٌنٌه مالك ٌبحث

 وٌحّضرُ  إلٌها، وجهه،ذهب فً تثور ٌجعلها امم لحظة آخر على موعًدا،ٌعتذر

 :بهدوء قابالً  لقاء أول من بٌنهما تدور التً للحرب نفسه

 .الخٌر صباح-

 :قابلة اهتمام بعدم له نظرت

 .الخٌر مساء-

 :البرود ٌشبه بهدوء قال ثم مافعلته، تجاهل

 الرسم؟ فً تبدأي بدري،وازاي من هنا انتِ -

 :بؽضب قالت ثم وقفت ما سرعان

ا دا رسمته اللً الرسم فٌن- ًٌ  .األهم ودا بقى أواًل،ثان

 :قابالً  حدٌثها بتر

ا داٌما- ًٌ ا أواًل  من أهم بتبقى بقى حاجة،ثالًثا وال أهم مبتبقاش ثان ًٌ  .وثان

 :قابلة توبٌخه فً وبدأت وجهها وتوهج بؽضب رمقته

 ٌاز،اللىاالمت عن اتنازل إنً استعداد ماعندٌش الفشل،أنا على متعود أنت لو-

 .ده المشروع بسبب هٌروح

 :وٌقول ٌضحك وهو ثانٌة حدٌثها قطع

 .سؤلته أسود سإال صدعت،ماكنش أنا شوٌه، افصلً-

 :النبرة بنفس ملك

 هنبدأ؟ امتى ٌعنً اٌوه-

 :لها قابالً  ٌومه أوقات ٌجمع قلٌاًل  شرد ثم معصمه ساعة إلى نظر

 فً ونتكلم واجً هالنهاردة،هخلص محاضرات هحضر مهم،مش مشوار عندي-

 .بالكتٌر ألربعة ساعتٌن من ٌعنً التفاصٌل كل

 :قابلة معصمها ساعة إلى أًٌضا هً نظرت

. بقى أنا واتلطع ،ٙ تبقى ممكن ماتتلكع وعلى ،٘ هنا تبقى ٌعنً ،ٕ الساعة-

 .ده المشروع ؼٌر ماعندٌش انا أصلً فاضٌة

 :تصٌح وهً فقالت كثًٌرا وٌساًرا ٌمًٌنا ٌنظر ظل

 .علٌا ترد ما بكلمك مش أنا هو-

 :باستفزاز أجابها

 .أجلك بٌها أجٌب طوبة أحدفك عشان طوب مفهاش جامعه ازاي-
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 .قلته اللى المٌعاد على متتؤخرش-

 إلى موعده،استمع إلى هو األطفال،واتجه مثل تتؤفؾ وهً وذهبت، تركته ثم

 :بقلق قابالً  التو فً أجاب هاتفه رنٌن

 إنجً؟-

 .بسرعة بسرعة علٌا،تعالى ومابتردش دهدا الحقنً،بكلم -

*** 

 أمامه ٌر سرعته،لم بسبب دقابق عشر منزلة إلى الجامعة من الوقت ٌستؽرق لم

 شعرت القرآن،وعندما بجانبها،وترتل جالسة إنجً منزله،وجد إلى دلؾ أن إلى

 :له قالت به

 .ٌامالك ماتت-

 جلس برجفة الباردة ٌدها ،أمسك األرٌكة على منها ٌقترب وهو وجهه لون ؼاب

 كل لهما كانت فقط،بل مربٌتهم لٌست التحدث،فهً ٌستطع لم بمكانه

 ٌتذكر وهو بؤلم عٌنبه أحبابهما،أؼمض رابحة أهل،من بال وأصبحا شًء،تركتهما

 .بفجع علٌهما مصلحته،ترحم ألجل نصابحها،حدٌثها،هجومها

 مرارة شٌبه،فٌا على شًٌبا الشٌب وجه شًٌبا،وتكسو الشاب من تجعل األٌام مرارة

 تحسرٌه شًٌبا،فال الشٌب تزٌدي شاًبا،وال الشاب ٌعود حتً بعًٌدا، األٌام،اذهبً

 .ٌراه أن قبل شاب الذي شبابه على

*** 

 وطال لها،بل قال كما المحدد المعاد فً ٌؤت كثًٌرا،ولم ملك انتظرته

 :بؽضب قابلة لها مً،اتجهت لمحت تراه، عندما له االنتظار،توعدت

 .زٌه تافه واحد من المتوقع هد-

 :مدافعة مً

 .مقفول اخره،تلفونه اللً اٌه ٌاملك منعرفش لسه احنا-

 :بقوة ملك

 .وماٌجٌش علٌه ٌقولً مٌعاد أول مش-

 :قابلة شقٌقها على هاتفها،أجابت رنٌن إلى ملك انتبهت ثم

 .أمجد-

 فٌن؟ إنتِ -

 .ومروحه الجامعة فً-
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 .منك قرٌب أنا علٌكِ  هعدي-

 .صوتك أمجد،مال ٌا إٌه فً-

 .هللا توفاه كامل عمو-

*** 

 

 

 العاشر الفصل

 تظن طبٌعً؛كانت الؽٌر عاٌدة هدوء من فاطمة تستعجب كانت أٌام ثالثة مضت

 حبٌبها تودع لم ،وكؤنها  اللحظات هذه فً الكثٌر ٌفعل كما وتفعل ستصرخ بؤنها

 الشعور هذا نم به مامرت الصامت،آخر الشدٌد بالحزن أصٌبت ورفٌقها،ربما

 ال البوح والسكٌنة،حتى الهدوء من حالة علٌها والداهما،تسٌطر وفاة كان

 بارعة لكن كبٌر ألم بداخلها،بداخلها ٌجول بما تعبر أن على عاجزة تحتاجه،ربما

 ٌُنسى وال الشعور هذا من تتخلص لن وبالطبع لها وصاٌاه على لتحافظ إخفابه فً

 تجلس عنها، رؼًما منها جزءاً  وٌصٌر علٌه لمستتؤق األٌام مرور مع ربما لكن

 لتخرج تبكً تصرخ،ولكن أن ترٌدها ال هدوبها من علٌها بجانبها،تخشى ملك

 أٌام الثالثة مدار على تتركها تسترٌح،لم روًٌدا روًٌدا ثم القاسً الفجع شعور

 فاطمة ٌدها،ولجت بداخل وتضعها ٌدها ووالدتها،تمسك االبنة مثل ،فعالقتهما

 :وقالت أمامهما حجابها،جلست عتوخل

 .ٌاعاٌدة إمبارح من حاجة مكلتٌش-

 .جعانة مش-

 .إنتِ  اتصرفً

 :هادبة بنبرة ملك إقناعها،فقالت تستطٌع من وفقط ألنها لملك قالتها

 .بس عصٌر تشربً أكل،ممكن هنجٌب مش-

 .ٌاملك قادرة مش-

 .تشربً عاوزة ٌاخالتو،مش مٌه دي-

 األكل؟ ًف تانً علٌا هتؽصبوا مش-

 .آكل عاوزة هتقولً اللى إنتِ  أل-

 :فاطمة فقالت رأسها أومؤت

 ٌاملك؟ آآآة،هتروحً منكم دي،آة بالسهولة-
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 .هنا على هاجً بكرة،بس الجامعة أروح الزم-

 .شؽلك شوفً حبٌبتً ٌا نفسك ماتتعبٌش-

 .ضؽط ؼٌر من هتاكلً إنك اوعدٌنى-

 .علٌا ماتؽصبوش بس وهللا أوعدك-

 :وقالت فاطمة وقفت

 .عماد وأشوؾ عصٌر أجبٌلك هروح-

 :ملك دفٌن،فقالت وجع ٌشوبها بابتسامة عاٌدة وشردت تركتهما

 .أحسن مكان فً ٌكون هللا شاء وإن ندعٌله إحنا-

 .بٌه أحلم هللا شاء وإن-

 :وتابعت عاٌدة قالتها

 .ترتاحً تروحً ٌادوبك تسعة الساعة-

 .تلٌفونات هزهقك-

 :وقالت تبسمت

 .كمان البنات وأحن تبن أجمل-

 .للدبش الرسمً الراعً أنا-

 .عٌوب وكلنا حنٌنة بس آة ٌمكن-

 .حد دماغ هفتح إنً حاسة علشان بقً،وادعٌلً أقوم طٌب-

*** 

 وجدها الحابط ساعة على ونظر الباب،نهض طرق صوت على مالك استفاق

 رأها حوفت تعجب فتاة رأى الداخل من لٌفتح،نظر  وخرج صباًحا،تثاءب السابعة

 :فقال قصٌر بسٌطة،حجاب مالبس ترتدي باألرض عٌنها تخفض

 !!نعم-

 .هناء أنا-

 !!مٌن هناء-

 .مرٌض جلٌسة طلبت حضرتك-

 .آة،اتفضلً-

 :برهبة وقالت له نظرت

 المرٌض؟ حضرتك هو-

 :باطمبنان وقال تبسم



 بقلم منة عودة -أٌامنا

 

9٘ 
 

 .اتفضلً،واطمنً هتشوفٌها جوه أختً-

 :أمامها ٌجلس وهو فقال جلست ثم التوجس ببعض ولجت

 ٌاهناء؟ منٌن-

 .هنا من-

 بطاقتك؟ ممكن-

 :وقالت له أخرجتها

 حضرتك؟ أخت فٌن-

 :وقال أخذها-

 .علٌها ،هعرفك ناٌمة-

 :وقال هوٌتها بطاقة على نظرة ألقى

 مش نفسٌتها دي الفترة كالمً،هً هتصدقً بس،وإنتِ  أوى،افهمٌها طٌبة إنجً-

 وراكِ  لو ؼٌر هقولك عندك،مش انةأم الوقت،البٌت أؼلب ناٌمة كوٌسة،هتالقٌها

 .مطرود ؼٌر من اتفضلً شر،ؾ

 .وهللا الؽلب من أؼلب أنا-

 .أوي كوٌسة أوضة الشقة،وهً فً أوضة آخر ؼالبة،أوضتك كلنا ستى ٌا-

 أزاي؟ حضرتك أخت أساعد المفروض-

 .مطمن وأنا أخرج علشان معاها ونس هتكونً نفسها،إنتِ  تساعد بتقدر إنجً-

 :وقال وقؾ

 .هنا أنك إنجً أعرؾ هدخل أنزل،بس ما قبل البٌت فً حاجة كل هعرفك-

 :بحرج وقالت أٌضا وقفت

 أوضتً؟ مكان أعرؾ ممكن طٌب-

 .اتفضلً طبًعا-

 :أكثر بحرج وقالت تنحنحت

 الحمام؟ مكان أعرؾ ممكن-

 ،وإن لها الشًء بعض إنجً،اطمؤن ؼرفة إلى ولج مكانه،ثم على لها بٌده أشار

 معدنها األٌام  ظهرست سٌبة كانت

*** 
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 لٌؤتً الوقت ٌسعفه لم الذي مجدى قدوم تنتظر المنزل شرفة فً فاطمة وقفت

 علً جال ثم مبكًرا، الشتاء هجم القارسة الهواء نسمات بجانبهم،تضربها وٌكون

 :قابلة روان لها ،دلفت مجدي فقدت إذا ،ماذا خطرها

 .فاطمة طنط ٌا علٌكِ  برد الجو-

 :قلٌاًل  تسعل وهً فاطمة

 أنزله علشان  واقفة فـ البوابة، أفتح أنزل قادره مش وانا وصول، على مجدي-

 .بطنك فً اللً على حلو مش ودا برد ماتخدي بدل انتِ  هنا،ادخلً من المفتاح

 لٌدلؾ المفتاح له قذفت البناٌة، أمام تقؾ سٌارته لمحت حتى حدٌثها تكمل تكد لم

 :بحرج روان فقالت

 نًم زعالنة حضرتك-

 :وقالت كتفها على ربتت

 .لملك بالنسبة أمجد زى عماد إن بس عتاب،هقولك وقت مش-

 :قالت فتحت إن لتفتح،وما هً الباب،اتجهت طرق إلى استمعتا

 .سالمتك على هلل حمد-

 .ٌافاطمة ٌسلمك هللا-

 له كامل،تبسمت حدٌث وتذكرت خرجت صوته إلى عاٌدة استمعت وحٌن ولج

 :وقالت

 .ملك ٌاأبو أهاًل -

 .أخ كان كامل عارفه سامحٌنً،انتِ  أوي، متؤخر إنً عارؾ أنا-

 .بٌحبك كان هو ادعٌله ملك، أبو ٌا ؼرٌب أنت هو-

 معه جلس صافحه أن لهم،وبعد وخرج فراشه من حدٌثهم،نهض إلى عماد استمع

 :له وقال

 .محتاجنهاش مجدي،بس ٌاعمو الفلوس على تشكر-

 :قاباًل  بمزاح كتفه على لكزه

 .ٌاعاٌدة ابنك تًسك-

 :عماد تابع

 .شؽلً ماما،وأرجع على هطمن-

 . ترجع قادر إنك ماتحس لحد أجازة أنت-

 ٌامجدي؟ فطرت-
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 .الطٌارة فً أكلت-

 :قاباًل  وقؾ ثم

 .شوٌة معاكِ  أتكلم عاوز ٌافاطمة تعالً-

 :وقال جلس أن بعد هاًما،جلست شًٌبا ٌرٌد بؤنه ،شعرت الداخل إلى معه اتجهت

 .لوحدها عاٌدة ماتسبٌش رأًٌ من أنا-

 .كده على ناوٌة-

 مراته ٌاخد عماد هخلً وٌسافر،وكمان ٌسٌبها هٌقدر مش عندنا،عماد خدٌها-

 .معاه

 .هتخنقها لٌه-

 القرار ولٌهم الفكرة حرة،هعرض هً وهللا-

*** 

 من قادمة تسقط أشٌاء صوت إلى تستمع ؼرفتها من إنجً خرجت

 :وقالت معها،تنحنت التعامل سٌكون كٌؾ تعلم ال التى هناء إلى المطبخ،اتجهت

 !هناء-

 .إنجً،أزعجتك ست-

 :وقالت تبسمت

 .دي ستً منٌن جبتِ  بس إزعاج،إنجً مافٌش-

 .ماٌصحش أل-

 سنة؟ كام عندك ٌصح،إنتِ -

-ٕٗ 

 إٌه؟ على ،بتدوري ٌعنً قدي-

 أطبخ؟ علشان حلة على-

 .األخٌر الدرج فً عندك-

 :لتفقا بهذا إنجً وشعرت تفاجبت

 أوي بحس أشوؾ،بس مابقتش ٌمكن أنا ماتستؽربٌش-

*** 

 بالدخول،دلؾ أمجد  ،سمح به ٌعمل الذي بالمشفى أمجد ؼرفة باب مجدي طرق

 :له فقال أمامه التً أوراقه فً وٌنظر منشؽاًل  ومازال

 .لوحدك اشتؽلت لو قابلنً أمجد،أبقى ٌادكتور كده المرضى بتعامل أنت-
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 :نحوه ٌتقدم ووه قال ثم مندهًشا وقؾ

 .طول على البٌت نروح تعالى اتفضل،وال امتى؟ دي،جٌت الحلوة المفاجؤة إٌه-

 :مقهقًها مجدي

 .حضن هات افصل،تعالى واد ٌا-

 :أمجد قال تعانقا أن وبعد

 .طٌب نمشً تعالى-

 .ٌومٌن الشركه أسٌب هٌنفع طول،مش على ماشً لؤلسؾ-

 .ؼربة كفاٌة ٌزٌدك ربنا دلوقتً بابا،حضرتك ٌا بقى ُبعد كفاٌه مش-

 .هنا الشركة مقر الجدٌدة،هنقل السنة وعلى كده هعمل فعاًل  أنا-

 .طول على هنتلم أخًٌرا-

 .بعدتوا اللى أنتوا-

 .وحضرتك ماما بٌن مشترك قرار ده-

 :وقال أمجد تنحنح

 .لرٌم أتقدم معاٌا تٌجً بابا،عاوزك-

 .ده الموضوع فً معاٌا ماتتكلمش قولتلك مش-

 . علٌها تحكم علشان مشوفتهاش كحضرت-

 .فٌه نتكلم الجدٌدة السنة على أنزل لما خالص-

*** 

 وعندما أمامها إال تنظر ال بطبعها علٌها،فهً نادت أن بعد مً نحو ملك اتجهت

 :صؽٌرة بابتسامة قالت لها ذهبت

 .مً ٌا الخٌر صباح-

 اٌه؟ عامله جٌتً،خالتك أخًٌرا-

 .كالعادة مشً وال موجود مالك ٌد،بالمناسبةالجد الوضع على تاخد بتحاول-

 :بحزن مً

 .حصله اللً موجود،ماتعرفٌش-

 .ده المشروع أخلص عندي أعرؾ،المهم عاوزة مش-

 :بقلق فقالت نعمة من اتصال أتاها ثم

 .وأجٌلك التلفون على هرد-
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 جلسوا ثم قلبه،صافحها تسعد فرإٌتهم مبتسًما، مً تجاه وماجد مالك قدوم فً

 أن مقرًرا مالك أٌام،عاد الثالثة مدار على تره لم ماجد مع تتحدث ال مً مازالت

 :ٌقول ماجد إلى استمع له األول العام وكؤنه نفسه مع بداٌته السنة هذه تكون

 .قدامنا بتمثل ٌامالك،وال قوي بجد أنت-

 :قاباًل  المزاح وحاول ابتسم

 .ونشوؾ لراجل راجل تعالى-

 :مً قالت ثم ذهه لعبتهم وتذكروا معا ضحكا

 .جبتهلها اللً البنت على تتعود هتعرؾ إنجً-

 ٌا بجد قوي معاها،اللً ونس كانت داده رأٌها حاجة،على بٌعملها كان ماحدش-

 .جاٌة حلوة أٌام فً إن شاٌفه ،لسهةقوٌ لسه حصلها اللً كل بعد إنجً ماجد،هً

 الكلمات تقتلناأمامنا، من تجرح كقنبلة به،ٌخرج االلتزام بعد صمتنا عن نخرج

 .السٌؾ من أحد تكون التى ألسنتنا سكاكٌن نخرج بل أمامنا من نراعً وال

 ذراعٌها تعقد وهً باستهزاء حال،وقالت مع أؼلقت أن بعد نحوهم ملك اتجهت

 :مستفزة وبنبرة

 .ناسً هتعمل وتمشً،وال مٌعاد هتدٌنً ٌامالك هاه-

 علٌها ٌجٌب وال ٌصمت أن وجهها،اختار فً ٌصٌح ال بؤن وقرر أعصابه تمالك

 :بٌنهما وماجد مً نظرات وكانت بصٌاح تابعت

 ٌبقى بحاجة التزام مابحبوش،فً أنا ده والفشل االهمال بكلمك،شؽل-

 .حٌاتك فً واحدة حاجة مسإولٌة تخلص،اتحمل

 :   لها قال وبحدة ؼاضًبا صمته عن خرج

 وهمد بنت إنك سىهن تانً،وإال علٌا ماٌعالش صوتك اٌه؟ نفسك فاكره انتِ -

 .بطرٌقتً أفهمك وال خالص،فاهمة تخرسً ٌبقً ظروفً علٌِك،ماتعرفٌش اٌدي

 وال قبل من أحد على ٌؽضبه لم شدٌد بؽضب لها بخوؾ،نظر وشعرت تراجعت

 ؼاضبة،وكذلك لها مً نظرات لسانها،ورأت تمالك لعدم ذهب،تؤففت ثم بعد من

 :بعتاب مً مالك،فقالت وراء هرول الذي ماجد

 علٌه؟ تحكمً عشان مالك ظروؾ تعرفً انتِ -

 .سابقاه سمعته هللا شاء ما مالك-
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 ٌروحه وأمه أبوه ٌستحمله،اللً فٌنا ماحدش مستحمله مالك ٌاملك،اللً بقى كفاٌه-

 مٌبقاش الكفٌفه أخته مسإولٌة متحمل تافه،اللً مٌبقاش عٌن ؼمضة فً منه

 .األٌام كسرته واحد ده مهمل،

 !إٌه-

 .منك أزعل مرة أول بجد أنا-

 :برجاء ملك فقالت لتذهب وقفت

 .تفهمٌنى لما إال ماتمشٌش-

 .ؼضبانة إنتِ  ما طول هتفهمً مش-

 .صح سمعت وأخته،أنا أهله إٌه خاطري،ٌعنى علشان-

 الناس كده،اعتزلً بتعملً لٌه إنتِ  معرفش إٌه،أنا هٌحصل أقولك لما ٌعنى-

 .مكفٌه ىالل فٌه واحد ،كل ماتوجعٌهم بدل وارتاحً

 : بارتجاؾ ٌدها تمسك وهً وقالت عٌناها دمعت

 .بس فهمٌنً-

 األشخاص على حكمها سرعة على نفسها والمت بتؤثر، جبٌنها على ٌدها وضعت

 له المر توبٌخها تتذكر وهً بكت وذهبت مً تركتها قصته إلى استمعت أن بعد

 شًٌبا هاب بؤن فشعر حضنه، إلى هرولت ما سرعان والدها صوت إلى استمعت

 وجعها اشد فً وهً تراه عندما هذا تفعل صؽرها فً بعد،فكانت تكبر لم ٌحزنها

 .بداخله دموعها لتخفً إلٌها جاء وكؤنه

*** 

 :قابلة نهضت رأته الطعام،وعندما تتناول جالسة هناء منزله،وجد إلى مالك دلؾ

 مالك؟ أستاذ ٌا األكل أحضرلك-

 :وقال االبتسامة تصنع

 ناٌمة؟ ًإنج شكًرا،هً-

 :له قالت صوته سمعت وعندما

 .تعالى مالك ٌا صاحٌة أنا-

 :قاباًل  لها ولج

 .علٌكِ  اتؤخرت-

 .خنقة فٌه صوتك ولٌه ازاي عامل كان ٌومك جًدا،احكٌلً مسلٌة هناء-



 بقلم منة عودة -أٌامنا

 

ٔٓٔ 
 

 توجع بتفضل مابتنسى، عمرها الناس بس الؽلط،بننسى نصلح وبنحاول بنؽلط-

 .بٌه مرٌنا باللً فكرة ماعندهمش أصاًل  وبس،وهما فٌنا

 .احكٌلً كبٌر الموضوع-

 .كوٌسة دي مرتاحة،البنت-

 :فقالت فعلت مهما اآلن ٌتحدث لن بؤنه تفهمت

 .تهدى لما علٌك تطمنً كوٌسة،ممكن آة-

 .بداخله الحزن رأت وكؤنها ٌده على تمسح وهً قالتها

*** 

 لٌس األحبة ففقد هكذا، بالندم تشعر مرة شًء،وألول كل ملك قصت أن وبعد

 :روعها من ٌهدئ أن محاواًل  والدها لها قال. العبارات بؤقسى قذفته هًٌنا،وهً

 .تعتذري ٌبقً ؼلطتِ -

 :ضاحكة ملك

 .منً زعلته لما إال كلمته، حد مافٌش-

 .تندمً وترجعً العملك، تعملً عمرك طول-

 لٌه؟ بنكرره داًٌما لٌه ؼلطنا؟ من مابنتعلمش لٌه،احنا-

 :بوجع تابعت

 .حاجة فً حضرتك كلمأ عاوزة-

 .المطار على واطلع ساعة معاكِ  ٌال-

 .رٌم رافض حضرتك أن قالً أمجد-

 .مستوانا مش-

 .تانٌة حاجة فً أن حاسة ،أنا المستوى معاك مابٌفرقش حضرتك-

 .ارتٌاح عدم-

 :قابلة همست

 .سمعك ومٌن-

 :فقال

 .ٌابكاشة إٌه بتقولً-

 :وقالت تبسمت

 هحكم ومش درس اتعلمت النهاردة ونحكم،أنا نعرفها خلٌنا منعرفهاش إننا بقول-

 .ظروفه أعرؾ لما ؼٌر حد على
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 .بعدٌن هنتكلم قلتله أنا عامة-

 كلمنً خالد-

 :وقال حاجبٌه عقد

 أمتى؟-

 .كده عجٌب وكالم خطٌبتً إنتِ  وقالً قرٌب من-

 إٌه؟؟ عٌبه خالد هو-

 :الرهبة وجهها على وظهر قالت تفكٌر بدون

 .منه بخاؾ-

*** 

 

 

 عشر الحادي الفصل

 مبات تردد بٌده الهاتؾ اللٌل،كان طوال عٌناه تؽؾ ،ولم عمله إلى أمجد ٌذهب لم

 ؼرفة،نظر باب ؼلق صوت إلى دوًما،استمع ٌتراجع لكنه رٌم، ٌحدث أن المرات

 باب وخرج،طرق ملك،نهض بؤنها فعلم صباًحا الثامنة وجدها الساعة على

 جالسة وجدها الرسم،دلؾ ؼرفة نحو ،فتقدمٌجدها لحظات،لم بعد فتح ثم ؼرفتها

 الشدٌد،ناداها الجو لبرودة تكترث أمامها،وال التً المٌاه سحر فً ؼارقة شاردة

 الصؽر،كلما منذ دابًما هً الؽضب،هكذا مراحل أشد فً بؤنها فعلم النداء تلب ولم

 لسلٌما القرار اتخاذها بعد إال تهدأ وال الجلسة هذه أزعجها،تجلس شًء علٌها مر

 الحظت بقوة نتابجه،تنحنح كانت مهما مسإولٌته تتحمل نظرها،والذي وجهة من

 :بمزاح لها فقال البسمة متصنعة له وجوده،نظرت

 .بعٌنه الؽرور ده دي،هو السنة ملتزمة شاٌفك مش فنانة ٌا اٌه-

 :منفعلة  بنبرة ملك

 .بجد مضاٌقة أنا دلوقتً تكلمنً بالش أمجد ٌا بص-

 :بقلق قاباًل  كتفها على عٌونها،ربت فً دمعة الحظ وعندما

 لٌه؟ بتعٌطً-

 :وقالت بعٌونها الدموع زدات

 بتخلٌنً اللً عصبٌتً بسبب منً بتزعل كتٌر ؼلطً،ناس من بتعلم مش-

 ٌتؽٌر؟ الطبع ممكن طبعً،هو على أتؽلب قصدي،عاوزة مبٌبقاش وأنا أجرحهم
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 :فقال حدٌثها بصدق إضحاكها،لعلمه حاول

 .انتِ  إال كلها، الناس عند ؽٌرٌت ممكن-

 .بجدٌة أكمل ثم معا ضحكا

 ٌتملكك اللً هو مش ؼضبك على تتؽلبً تحاولً صؽٌرة،الزم مابقتٌش-

 .وٌمشٌكِ 

 وتشعر والؽضب، السلبٌة طاقات كل داخلها من تطرد قوه،وكؤنها بداخلها بعث

 هو الؽضب تدع ولن ؼضبها على حدث،ستسٌطر مهما بؤنه وقررت.    بالهدوء

 ال عٌنٌه بداخل أصبحت ولمعة الشرود ورأت وجهه إلى ٌقودها،نظرت من

 :بحنو فقالت الحب لمعة تسمى ما هذه ربما سعٌدة حزٌنة،وال

 كوٌس؟ أنت-

ا رأسه هز ًٌ  :وقال ناف

 .خالص-

 !رٌم-

 :فتابعت برأسه أومؤ

 . بابا كلمت أنا-

 بجد؟-

 :وتابع بفرحة قالها

 !وافق-

 .عنها حاجة أي موضوع،ماتعرفشال فً تفكٌر هعٌد قالً-

 .ٌومها من ماتكلمتش وفاة حالة عندي إن وعرفتها رسالة بعتلها-

 :أكمل

 ٌاملك؟ مرتاحالها مش لٌه -

 :وقالت فتنحنت بقوله تفاجؤت

 مش وأنا بظلم ألنً األول من علٌها هحكم مش ،أنا كده قالك اللى بس مٌن-

 فاهمة

 .شوٌة جرٌبة تكون ممكن هً-

 :وتابع بشرود أمجد قالها

 .طٌبتها على دلٌل وده بسرعة الناس على بتاخد هً بس-

 .قرٌب ٌفرحنا بابا هللا شاء إن-
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 :وقال حدٌثها على أمن

 .الجدٌدة الضحٌة ،مٌن مٌن زعلتِ  بقً احكٌلً-

*** 

 ؼٌر اللقاء شؽؾ ٌطفىء بؤٌدٌنا شًء ٌوجد الثرى،وال تحت لمن كثًٌرا الفإاد ٌحن

 برحٌل هللا ٌؤذن أن حولنا،إلى شًء بكل ٌشعرون بؤنهم ٌنٌق على الدعاء،ألننا

 .الفقد فجع به لٌس آخر عالم فً جدٌد من اللقاء وٌعود عالمهم إلى لنذهب روحنا

 رفٌق فراق من مصدومة الزالت التً شقٌقتها إلى فاطمة اتجهت

 ٌلهمها أن هللا به،تدعو الخاصة الصالة سجادة على دربها،سندها،ضٌها،جالسة

 بجانبها جلست ونهضت دموعها، وكفكفت المصحؾ أؼلقت شقٌقتها بر،رأتالص

 أن عماد وٌحاول ٌتسامرون مًعا علٌها،جلسوا لالطمبنان وروان عماد دخول فً

 :األمر تحمل بلهجة فاطمة فقالت ٌضحكها

 .معاٌا تعالً قومً ٌاعاٌدة ٌال-

 :باستؽراب عماد

 منً؟ كمان هً هتاخدٌها-

 .طول على مسافر بره،وعمك النهار طول وملك أمجد عارؾ أنت بعض نونس-

 :بشجن روان

 .طنط ٌا معاها أنا-

 .عٌنً فً عاٌدة شؽلك ارجع قدك،وأنت على مجهودك خلً حامل انتِ -

 .شؽلً هسٌب أنا-

 .ابنى ٌا لٌه شؽلك تسٌب-

 :وتابعت الجملة هذه إال تتحدث ولم بعٌنٌها عاٌدة تتابعهم كانت

 .خالتك كالم ،اسمع صؽٌرة أنا هو-

 :فاطمة تابعت

 .بسهولة حاجة كل هٌظبط وهو معاك روان تاخد أقولك أنً علٌا عرض مجدي-

 . حلو-

 فاطمة منها وتعجبت سعٌدة روان نظرات كانت الصمت والتزمت عاٌدة قالتها

 بجانب وجلس عماد نهض المنفى فً لتذهب هنا؟ مالها كل وتترك ستوافق هل

 :قاباًل  عاٌدة

 .ماما ٌا معاٌا كمان إنتِ  هاخدك-
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 :وقالت بالنفً رأسها هزت

 ٌا هقولك حاجة احتجت كوٌسة،لو بقٌت أنا شؽلك كمل ،روح معاك ماتتعبنٌش-

 .حبٌبً

 :وقال ٌدها قبل

 .معاٌا وتٌجً الموضوع فً هتفكري إنك اوعدٌنى-

 .تمشً ما قبل شوفها تعالى وابقى نفسك وجهز شؽلك شوؾ-

 :لروان نظرت وهً واستمرت فاطمة قالتها

 .تمشوا قصدي-

 .شًء لكل كلمة،مستسلمة لها لٌس التابهة الطفلة مثل فكانت عاٌدة أما

*** 

 لٌتحدثا االتصال إنهاء ٌنتظر خالد أمامه ٌجلس العمالء أحد مع مجدى ٌتحدث

 شرد أمامه ٌراها وكؤنه ملك رقم على ونظر هاتفة أخرج  باستفاضة العمل عن

 حدٌثه تذكر وجهه،ثم فً أؼلقت بؤنها تذكر حٌن ضبؼ لبعٌد،ولكنه ابتسامة مع

 :ٌقول الذي مجدي صوت على شروده من سحر،استفاق مع

 

 .ابنً ٌا أنت-

 عمً؟ ٌا أٌوة-

 .علٌك بنادي-

 .شوٌة سرحت معلش-

 .الجدٌدة بالمناقصة أخبار جاتلً

 .هدخلها مش-

 .جًدا كوٌسة دي-

 والشركة مصر، أنزل هنا،محتاج من تعبت علٌك،أنا هكدب ٌاخالد،مش بص-

 .الجدٌدة السنة على هنزل أنا لكن كلها الشركة تاخد ممكن أنت هناك ٌكون مقرها

 .معاك هنزل-

 :وقال جبٌنه عقد

 .هنا كلها حٌاتك-

 .هناك تىحٌا-

 .هناك إٌه لٌك-
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 .وهحققه وهوصله حلمً-

 .مكانها عن تخرج ماتقدرش بٌقول كان والدك هنا تسٌب ماتقدرش والدتك-

 .علٌها واجً حهرو-

 دي؟ الخطوة من متؤكد أنت-

 .معاك امتى،واعتبرنً تنزل عاوز شوؾ-

 .التجٌهزات على هتشرؾ اللى أنت ٌبقً كده لو-

 قبلك؟ هسافر ٌعنى-

 لهم بالنسبة بٌوت خراب ده الناس بنكلم وإحنا معاٌا تبقً تانً،الزم هترجع بس-

. 

 .عندي حلها-

 :بتذكر مجدي اردؾ ثم

 لٌه؟ ملك تكلم أنت خالد-

 .علٌها بطمن كنت-

 امتحانات تخلص لما قولنا بحاجة،وإحنا ماوعدتكش خطٌبتً،أنا إنتِ  قولتلها أنت-

 .ٌاخالد تانً هكلمها،ماتكلمهاش

 .حاضر-

 واقًفا مجدًدا،ظل ترٌده ال بؤنها ٌخبره مجدي وكؤن شعر وخرج المكان ترك ثم

 :بهمس وقالت ،تبسمت سحر رأته الباب أمام

 .خالد أستاذ-

 :قاباًل  نحوها وتقدم صوتها على التفت

 .!نعم-

 .مالك-

-..... 

 مجدي؟ أستاذ بنت ٌخص-

 :فتابعت برأسه أومؤ

 موافقتش؟-

 .االمتحانات لحد اصبر قالً-

 وهتصبر؟-

 إٌه؟ رأٌك عارؾ مش-



 بقلم منة عودة -أٌامنا

 

ٔٓ7 
 

 .خالد ٌاأستاذ حلمك وراه افضل-

 .مشاكل هتحصل-

 .بتكرهه واللً بتحبه ًالل مان،اعرؾ جنتل بشٌاكة،أنت حلمك واره افضل-

 إٌه؟ أعمل-

 .ساعدتك كنت وأنا أعرفها كنت ٌارتنً-

*** 

 ظل ٌوبخها ٌصفعها أن تمنى بالؽضب ملٌبة لٌلته كانت الشرفة فً مالك ٌجلس

 لما وٌتساءل ٌصمت الثانٌة للمرة صمت بؤنه نفسه وٌوبخ بٌنهما الحدٌث ٌراجع

 التحدث ٌستطٌع ضعًفا لٌس هبؤن ٌعلم شجار بٌنهما ٌحدث عندما لسانه ٌتلجم

 أن بدون أكثر بالكلمات تصفعه أن تمنى ؼضبه ورؼم لكنه نفسه  عن والدفاع

 حدٌث كان وإن حتى ٌشكرها أم ٌؽضب؟ المرآة،هل أمام تضعه كانت تقصد

 وولج نهض هاتفة صوت إلى هكذا،انتبه نفسه جعل من هو محقة فهى قاِس؟

 تكرر االتصال،ثم انتهى أن إلى كثًٌرا ٌنظر وظل بالمتصل وتفاجؤ أخذه الؽرفة

 :بتعجب قاباًل  االتصال،أجاب

 !حسن-

 .رقمً مسحت قلت أنا-

 .عندي،خٌر إنه بالً واخد ماكنتش أنا الحقٌقة-

 .إنجً مع أتكلم الجدٌد،عاوز عنوانكم على قالً والبواب القدٌم بٌتكم روحت أنا-

 .أل-

 .بس افهمنً-

 .تانى تتكلم تحاولش ما ٌاحسن انتهٌنا-

 .إلنجً أرجع عاوز-

 .إلنجى ترجع عاوز شور-

 قالها مالك بسخرٌة رد حسن:

 .ٌامالك أكٌد-

 . مستنٌاك قعدة إنجً أن متصور وأنت-

 .هتفرح أشوفها عاوزة إنً عرفتها لو وشور ٌعنى مانستنٌش شور-

 البداٌة من كان حسن المدعو هذا  سخافة ٌنقصه وكؤنه  وجهه فً مالك أؼلق

 تحتسً جالسة وجدها  المعٌشة ؼرفة إلى ؼرفته من بها،خرج البق ؼٌر ٌراه
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 ستشعر الكثٌر وسط موجوًدا كان إن بوجوده،حتى شعرت الصباحً مشروبها

 لها، الدنٌا كل هو بل فقط، شقٌقها لٌس وهلة،فهو أول من تعرفه أن به،وتستطٌع

 :حانٌة بنبرة فقالت

 الجامعة؟ راٌح مش-

 :الؽضب ملٌح وصوته لها قال ثم جلس

 .راٌح مش-

 :وتابع

 .معاه قفلت بس كده ؼرٌب كالم وقال كلمنً حسن فكرة على-

 :فقال فجعها أشد فً لها وتركه مافعله متذكرة صامتة ظلت

 .أعرفك حبٌت أنا-

 .معاٌا فارق مش-

 :متحجرة بدموع له قالت ثم كثًٌرا شردت

 بقتشما علشان بس فٌه،مش محتاجاه كنت وقت أكتر فً سابنً حسن-

 نفسهم رموا اللً وأمً أبوٌا عن هٌعوضنً فاكراه كنت أشوؾ،علشان

 .ٌحمونً علٌا،عشان

 .النهاردة خروجة أحلى هخرجك ٌرحمهم،تعالً هللا-

 .كده جًدا مرتاحة أنا-

 :قال الؽطرسة بتصنع

 .أخوكِ  زي قمر إنتِ  تخرج،ده الزم البرنسٌسة

 :قالت ثم هذا ٌقول وهو المصطنعة ؼطرسته تذكرت عندما كثًٌرا ضحكت

 وأول متؽاظٌن وهما وٌباركولً خطٌبً فاكرٌنك كانوا الجامعة فً صحابً-

 باٌن مش بس منهم أصؽر إنك رؼم التمثٌل شؽل بقى ٌبدأ أخوٌا إنك ماٌعرفوا

 .علٌك

 :أمل بال ابتسامة وتبتسم شفتٌها تلوي وهً وقالت شردت ثم

 دي األٌام ننسى استحالة إننا بعض وعدنا إننا الؽرٌب الجامعة، أٌام وحشتنً-

 مع ضاع والوعد اتنست األٌام حصل،بس مهما بعض من ماهتخدنا األٌام وعمر

 .األٌام

*** 
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 وهرولت طفولٌة بطرٌقة نومها من عاٌدة،نهضت صوت إلى ملك استمعت عندما

 :وجهها على الفرح معالم وكل بترحاب قابلة للخارج

 .معانا هتقعدي إنك اوي مبسوطة أنا-

 :بابتسامة اٌدةع

 .هخنقكم-

 :باعتراض ملك

 اولها من إقامه تحدٌد االوضه،ٌعنً فً أنا معاٌا هتقعدي ٌاخالتو كده ماتقولٌش-

 .ٌالولً

 :قالت ثم حدث الذي بعد مرة ألول بسرور عاٌدة ابتسمت

 بنت مش أنا بنتً بٌِك،انتِ  ٌفرحنً الهم،ربنا من تخرجٌنً بتعرفً عمرك طول-

 .فاطمة

 :بهمس قالت ثم لكم قبلتها

 .فاطمة بنت مش بنتك إنً بحس كمان ٌاخالتو،أنا سرك فً كالم-

 :بمزاح فاطمة

 .خارج بٌنكم الداخل-

 :قابلة خالتها حقٌبة ملك واخذت مًعا ضحكا

 .بٌحصل مش وده بنفسً عشا أحلى أحضر وبعدٌن الدوالب هوضب-

 .شوٌة ضهري أفرد معاِك،عاوزة خدٌنً-

 ملك تخرج معهما قلبها،بوجودها اطمؤن ؼرفتها إلى طمةفا واتجهت معها نهضت

 وال وجهها قسمات على عاٌدة بترتٌب،تنظر بالخزانة وتضعهم عاٌدة مالبس

 :بتساإل فقالت بداخلها ماٌدور تفسر أن تستطٌع

 .ٌاملك مزعالكِ  حاجة فً-

 :وقالت االبتسامة تصنعت

 .جامد وضؽط سنة آخر قلق شوٌة-

 متؤكدة؟-

 .كوٌسة أنا لٌاع ماتقلقٌش-

 .مالك مستنٌة،تقولٌلً وأنا-

 وهً الحدٌث مسار مؽٌره ملك تابعت حدٌثها بصدق شعورها لعدم عاٌدة قالتها

 :بجانبها تجلس
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 .كالمً من أوى بالً وأخد وؼضب عصبٌة أبطل ادعٌلً-

*** 

 أمجد،جلست اتصال ترى بؤنها تصدق لم تصدٌق بعدم هاتفها على رٌم تنظر

 خبٌثة بابتسامة الهاتؾ على ونظرت االتصال افرها،انتهىأظ مبرد وأخرجت

 هكذا الحال استمر االتصال سٌعاود بؤنه تفهمت كؤنها االتصال عاد حٌن ازدادت

 معها؟هل طرٌقه سٌكمل بداخلها،هل تساءلت ثم دقابق العشرة قرابة ٌعادل فٌما

 : قابلة وأجابت جلستها فً بها؟اعتدلت متمسًكا سٌظل

 .بتكلمنً كإن مصدقة مش-

 .بتكلم كتٌر بقالً-

 .العقلٌة قواك كامل فً وأنت بتكلمنً أنت أوضتً فً بابا؛وموباٌلً مع كنت-

 .علٌكِ  بطمن-

 ! علٌا قلقت-

-.... 

 .ساكت هتفضل طالما لٌه كلمتنً-

 .بباكِ  من نطلبك هنٌجً هللا شاء إن قرٌب-

 :وقالت بسعادة فاها فؽرت

 .امتى هتٌجوا-

 .متوفً لسه خالتى جوز إن ماتنٌسش-

 ده امتى،تفتكر هتٌجً فٌه بنحدد خالص اللً الوقت فً ٌموت خالتك جوز ٌعنً-

 .وحش فال

 :ضاحًكا أمجد

 تكره،تحب تتجوز،تتطلق، بتموت،بتتولد، الدنٌا،ناس حال نحس،ده علٌكِ  هٌقولوا-

 .كده أٌامنا اللحظة،هً نفس فً

 .صح متؽٌر أنت أمجد-

 .ٌارٌم بحبك مش إنً شك عندك إنتِ  هو علٌكِ  بطمن علشان-

 .كده ماتبعدش بتحبنً لو-

 .كده بعمل بحبك علشان-

 .تتقدم وتٌجً امتى هٌتفك الحصار طٌب-

 :وقال وكٌؾ متى ٌعلم وال تنهد
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 .هقولك قرٌب-

 تكلمنً؟ هتفضل-

 :وقال عنقه حك

 .ٌارٌم إحنا ما زي-

 .قالت ملك ما زي كلمتك قد إنك عارفة أنا-

 :وقالت صفراء ابتسامة رسمت ثم

 .ملك جًدا وحشتنً-

 .النهاردة علٌكِ  بتسؤل كانت-

 .علٌك ونتفق جامدٌن صحاب هنبقً بالك خد-

 .ضدي تقؾ ممكن مش ملك-

 .بؽٌر أنا-

 . ملك من-

 .خالص وناسٌنً عنها بتتكلم داًٌما-

 .أختً دي-

 .ٌعنً إٌه-

 .معاها مٌن مع بتكلم أنا اسؤلٌها ابقً-

 عنً؟-

 :لفقا بدالل قالتها

 .تانً هكلمك بقى اسؤلٌها ابقً-

 بكرة؟-

 .قرٌب-

*** 

 ترتبه ماكانت  تجمٌع تحاول وهً الجامعة أرض فً قدمها ملك وضعت أن منذ

 بعد العبارات بؤقسى تتفوه أن قبل تفهم أن علٌها ٌجب بؤنه تفهمت اللٌل طوال

 الو أحد تجرح أن بدون تحكم ثم وتفهم وتسمع ستنتظر بؤنها تعلمت حدث الذي

 الالذع توبٌخها جالًسا،وتذكرت وجدته حٌن وقفت حرج موقؾ فً نفسها تضع

 نفًسا أمامه،أخذت كانت التً باألوراق النشؽاله ٌرها أمامه،لم ووقفت له،ذهبت

 :قابلة تنحنحت ثم عمًٌقا

 .الخٌر صباح-
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 :قاباًل  أوراقه فً ٌقلب لها،ظل ٌنظر أن وبدون

 .الخٌر صباح-

 فعله قررت شًء ذهنها فً جال الحق،ثم كل سوًءا،وله داداز قد األمر  بؤن رأت

 :قابلة

 بدري؟ من هنا أنت-

 .آة-

 شقٌقها حدٌث تذكرت ثم ٌدها كؾ  على ؼاضبة،وضؽطت حاجبها رفعت

 :قابلة فعله نوت ما لها،فؤكملت

 نفسك؟ من الرسم فً تبدأ ازاي-

 بدون له لتفقا ابتسامته قبل،وأخفى من بٌنهما دار الذي الحوار هذا تذكر

 :مقدمات

 آسفة ؼضبً،أنا فً أتحكم مبعرفش أقصد،أنا ما وهللا-

 :قابالً  اهتمام بعدم أمامه،وتحدث التً باألوراق ٌقلب ظل

 .حد على بالؽلط تحكمً جًدا ممكن علشان تهدي حاولً نصٌحة-

 :تخطا ال أن تحاول وهً قالت ثم رمقته

 .بقً تانً قصدي،متعصبنٌش مبٌبقاش ماقولت-

 :قال ثم بؽرابة وصولها منذ لها ٌنظر مرة ولوأل

 .قلبه من علٌا ودعا حد فً حاجه عملت أكٌد أنا-

 :بجدٌة ملك

 .بسببه هسقط اللً للمشروع بالنسبه-

 :أكثر بجدٌة مالك

 .مننا جرٌت الشؽل،األٌام هنكثؾ-

 :بانفعال ملك

 .بتتؤخر داًٌما اللً أنت ٌعنً،ما بتستفزنً-

 :قابلة وابتسمت صمتت ثم

 .كالعادة مشكلة ماٌحصلش علشان أسكت هحاول-

 .إٌه هنعمل نشوؾ علشان اقعدي-

 .باردة علٌكو عٌنً-
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 هذه مع وخاصة االختالط تحب ال باستحقار،فهً له ماجد،نظرت بها هتؾ

 إن هاتفها،وما إلى استمعت المالبس،ثم مثل الفتٌات بٌن ٌبدلون الذٌن النوعٌة

 :لمالك قالت نعمة رقم رأت

 .اسكتش جهز فضلك من وجاٌة دقاٌق خمس-

 :وقال له نظر ثم بنظراته ماجد تابعها

 .وهتخلص كبٌسة سنة اهً استحمل-

 كوٌس؟ أنت-

 :ماجد فقال بتوجس مالك قالها

 .أل-

 :وقال أمامه جلس ثم

 .هحكٌلك-

 :وقالت ملك زفرت

 .تتصرفً ٌانعمة،ماتقدرٌش أزاي سخنة

 وأخدها ألبسها تخلٌنً رضٌة شم ،حتى تعٌط وعماله بتنزل مش الحرارة-

 .للدكتور

 :قالت ثم مالك على نظرة ألقت

 .حال هاتً-

 بؽزارة وتبكً وجنتها علً ٌدها وتضع الفراش على تجلس إلٌها نعمة ولجت

 :فقالت

 .ٌاحال ماما خدي-

 :بنحٌب وقالت الهاتؾ أخذت ما سرعان

 .ألبس عاوزة مش حقنة آخد عاوزة مش-

 .ماشً ونخرج أخدك هاجً ناوأ هتلبسك ماتعٌطٌش،هً-

 المالهً؟ هنروح-

 .الكالم اسمعً بس المالهً هودٌكِ -

 .حاااااضر-

 : وتابعت الفراش على تقؾ وهً قالتها

 .نعمة ٌاداده ألبس عاوزة-
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 مالك إلى واتجهت رشدها إلى عادت ثم جبٌنها على ٌدها ووضعت معها أؼلقت

 :قٌبتهاح تؤخذ وهً وقالت فهم بعدم ماجد إلى ٌنظر الذي

 .ضروري أمشً مضطرة-

 .التؤخٌر بسبب المشروع فً هتسقطً-

 :فقالت حاجب برفع مالك قالها-

 فً مظبوطة المكان،أنا نفس فً هنا هبقى والثانٌة بالدقٌقة المحاضرة بعد بكرة-

 .دلوقتً طارئ ظرؾ مواعٌدي،عندي

 .بقدر واحد أنا بالسالمة-

 ولكنها حدث الذي لها ٌرد بؤنه لتفهم بها التى االبتسامة لتخفً نظارتها ارتدت

 التى حال إلى طرٌقها إلى هً اتجهت هذا تظهر ولم بالحدٌث مزاحه أًٌضا لمحت

 كلمة ٌتحدث الذي لماجد ٌنظر مالك عنها،مازال البتعادها تمرض أصبحت

 رفض،كٌؾ ولكنه تعود، كما سٌجاًرا علٌه عرض عندما ماجد واندهش وٌصمت

 .السبب هذا إال ٌوجد ال ؟!رفضٌ كً مرٌض هو ٌرفض؟هل

 والنفس والروح القلب ٌجعل ما كل وٌدمر،وٌحضر ٌإذي ما كل ٌرحل أن البد

 ٌشب أن كالمالك،إلى الدنٌا إلى أمه،ٌؤتً رحم فً طفل تكوٌن مرحلة فً والجسد

 وٌتمسك باألذى علٌه ٌؤتً ما كل ٌقاوم القرار،هل له من أجنحته،وهو وتختفً

 فٌه رجعة ال الذي والشر الندم طرٌق لىإ ٌذهب ؟أم بجناحٌه

 :مرتفع بصوت ماجد فقال

 لٌه؟ سجاٌر عاوز مش-

 :بتركٌز مالك

 اٌه ؼلط،استفدت كتٌر حاجات حصل،عملت اللً ماحصل ٌوم طاٌقها،من مش-

 إنجً لما فوقت ٌمكن حصل، اللً كل من صدمتً فً كنت كدا، عملت لما

 .بالها ماتاخد ؼٌر من معاها ورجعتنً رجعت

 :شروده بوادر فً وهو ماجد

 وممكن العمر طول فٌك الزق بٌفضل وؼلط بٌتصلح، ؼلط بنؽلط،فً لما بنتعلم-

 .منه ماهتتخلص عمرك

 :حدٌثه مالك أكمل
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 نفسك بتصبر ؼلط،بس ماشً انك عارؾ وانت ؼلط، ماشً تبقى لما عارؾ-

 إٌه،ٌعنً ههقول ربنا قدام أقؾ لما بنؽلط،فكرت ماكلنا علٌا جت هً ٌعنً بكلمة

 .لوحدي هتحاسب أنا! كدا بٌعمل ماكله علٌا جت هً

 :الرهبة معالم جمٌع وجهه وفً له قال ثم ماجد تنهد

 .جًدا مهم موضوع فً معاك أتكلم عاوز مالك-

 .إٌه فٌك انطق مهمة حاجة تقولً بتحاول ساعة بقالك-

 :ٌصمت أن بدون بجعبته ما كل ٌقول بؤن وقرر ماجد تنحنح

 ..... بس أب هكون إنً وعرفت كبٌرة مشاكل لتوحص ؼلطت-

 :ومندهش متفاجا وهو  بترحدٌثه

 .اشتؽاله مجرد دي! مخروب، ماهو أكتر بٌتك ٌخرب هللا-

 :بقلق ماجد

 .كابوس كان ده-

 :بصٌاح مالك

 مً نسٌت كمان،و دي كان وإٌه-

 :اكثر بصٌاح ماجد

 هنا أبص ماٌنفعش اللً الجواز سجن قفص أدخل ما قبل بتسلى منستهاش،كنت-

 علشان بتشتؽلنى طلعت ألنها كان الهانم،وبقول بخون مبقاش علشان هناك وال

 .فلوس عاوزة

 :باشمبزاز مالك

 .كتٌر بالش،قلت مقرؾ،قولتلك-

 :قابالً  به صاح

 كده كنت كمان أنت ما! بالصوت خودوهم نفسك،هو بتسّمع وال بتحاسبنً أنت-

 محتاج كمان نفسك،انت انصح حد تنصحما ناسً؟قبل وال ٌعنى، كتٌر متفرقش

 .مشاكل ؼٌر من وعدت ؼلطت بالكالم بعض مانرمً ؼٌر النصٌحه،ومن

 :حدٌثه قوة ٌالحظ أن وبدأ تابع

 . هتؽٌر أنا ٌامالك ووعد ،اتقرصت صعبة أٌام شوفت أنا-

 :علٌه ٌربت وهو أكمل ثم

 .تكأذٌ أساعدك ماكنت بدل حق عندها شبهً،مى ماكنت عمرك ،أنت عكٌت-

 :وقال بحسرة مالك تبسم
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 بقى إشارة،وفوق حصل اللى فٌه،خد نفسك وقعت اللى الخطر عن بعدت أنا-

 .فوق

*** 

 

 

 عشر الثانى الفصل

 معها خروجها فور األلعاب مدٌنة بداخل حال مع ملك تجلس الٌوم نهاٌة مع

 كما المالبس لها وتلهو،ابتاعت تجري وجهها الضحكة مؤلت حرارتها اختفت

 تؤكل وهى وجنتها قبلت تعودت كما جبٌنها  ،جست لتطعمها جلست ؛ثموعدتها

 :فقالت بنهم

 .ٌالولتى مبسوطة-

 .أووووى-

 .تانى ماتعٌطٌش ممكن طٌب-

 .اوى كتٌر تٌجً ممكن طب-

 .ماتعٌطٌش بس ٌوم كل هجٌلك شؽلً أخلص لما-

 .اوى بتوحشٌنى-

 .التلفون فً شوٌة كل بنتكلم إحنا مش طول على وحشانً وإنتِ  ٌاروحً-

 . أممم-

 .الكالم هتسمعً-

 .حاضر-

 :وقالت مجدًدا قبلتها

 .تانً حاجة عاوزة-

 .أنام-

 :وقالت المبلله بالمحرمة فمها مسحت

 .البٌت حال هروح علشان ٌال-

 .صح جنبً وتنامً-

 .صح-
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 تعذرها والداٌها بٌن سعٌدة تكون أن ٌنبؽً مثلها طفلة على كثًٌرا قلبها ٌتؤلم

 تسابق تراها ذكابها بسبب القادمة اآلونة فً كثًٌرا معها ستتعب هابؤن وتفهمت

 .أفضل ٌكون معها القادم أن متمنٌه عمرها

*** 

 فٌها لمحت بتركٌز هناء إلٌها القلب،تنظر ٌرٌح عذب بصوت القرآن إنجى تقرأ

 بالصباح الهادئ،تسمعها صوتها راضٌة؛أحبت اللسان وحالوة قلبها طٌبة

 ٌتؽٌر عٌن ؼمضة قبل،ففً من كانت كٌؾ وتذكرت وردها، ىإنج والمساء،أنهت

 :قابلة شرودها من انتشلتها ٌحزنها شًء بها بؤن هناء الحال،شعرت

 .إنجً ٌا حلو صوتك-

 .نصلً أذنت،ٌال العشاء ٌاهناء تسلمى-

 !نصلً-

 .مسمعتهاش-

 .حاضر سمعتها،هصلً-

 أسدال؟ معاكِ -

 .أل-

 .كِ معا خلٌه أسدال خدٌلك اوضتى أدخلً-

 منهم؟ إٌه أخد-

 .القبلة واحد،عارفة أى-

 آة-

 .وتعالً أتوضً-

 .حاضر-

 :بهمس قابلة الكرسً على وجلست االسدال ؼرفتها،أخرجت وولجت تركتها

 .أزاي أصلً-

*** 

  أكثر ٌطٌل ال أن منها بؤمر وزوجته هو البلد ٌؽادر أن قبل عاٌدة عماد ٌودع

 بؤنها شعرت التً فاطمة عكس معه ستذهب روان بؤن أعجبها عمله إلى وٌذهب

 بكل عماد ٌعود،ٌعلم ثم أمجد ٌشرد ٌتسامرا وعماد أمجد عنها،ٌجلس بداًل  تختنق

 :بتساإل له فقال شًء

 ٌاأمجد؟ كوٌس أنت-
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 :وقال   ٌده هز

 .ٌعنً-

 :بصدق عماد فتابع

 تؤخر الناس بٌحب مكانش بابا عارؾ حصل،أنت اللى علشان حاجة متؤخرش-

 .زعل علشان فرحتها

 .ٌاعماد وقته مش-

 .معاك جٌت بنفسً أنا كنت مسافر ماكنتش لو-

 .ٌاعماد هنا أنا-

 :وتابعت عاٌدة قالتها

 .معاه هروح ماٌنوي وقت-

 .لوقتها سٌبها-

 :وتابعت بؽٌرة فاطمة قالتها

 ٌاروان؟ مبسوطة-

 .طبًعا-

 هتزهقً؟-

 .كلها الدنٌا مع ٌعنى عماد مع هبقً أنا-

 :وقالت هاٌد علً عاٌدة ربتت

 .هناك بعض من بالكم خدوا المهم-

 :بهمس فقالت وروان عماد صوت الى المنزل،استمعت إلى ملك عادت

 دي،أل المرة ٌطلقها ٌمكن الخباثة، فً االوضة أسلم،أدخل ،وال اوضتً أدخل-

 أسلم أروح وال أوضتى أدخل ٌعنى ٌطلقها،أٌوة ٌعنى ٌاملك عٌب بردو بس

 اوضتى؟ بردو وأدخل

 لهم وذهبت البلهاء ابتسامتها علٌها،تبسمت تنادي وهً والدتها شرودها توبتر

 :قابلة الخوؾ بعض ٌنتابها وهً

 .علٌكم السالم-

 :قابلة أمجد بجانب  السالم،جلست ردوا أن وبعد-

 .إٌه عامل أمجودي-

 .كوٌس-

 .ٌاعم بٌحبوه اللً على الحب-
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 .نشوفك أما-

 .حالتك شاٌؾ مش أنت بقً أنا هبلة-

 :بابتسامة روان لها قالت ثم الجمٌع حكض-

 .ٌاملك شوٌه نتكلم ممكن-

 :بقبول ملك

 .طبًعا-

 :بحرج روان لها فقالت ؼرفتها إلى دلفتا ثم معها نهضت

 .تخنق بطرٌقة عماد على بؽٌر عنً،أنا ؼصب كان-

 :قابلة حدٌثها بترت

 .البٌوت بتخرب دي جًدا،الؽٌرة وبٌحبك أمجد زي عماد-

 :حدٌثها كدةمإ روان قالت

 معاه، اتكلمت منً ٌروح ممكن عماد إن حسٌت أنا،ولما فٌا كانت المشكله-

 .زعلتك انً وتنسً أصحاب نبقً ٌاملك ٌارٌت

 .خالص بقٌنا اعتبرٌنا-

 :براحة الصعداء وتنفست بضحكة تابعت

 .كده ارتحت اللً أنا-

*** 

 ملك جلست هماب الخاصة المحاضرات انتهاء بعد بالجامعة جدٌد ٌوم منتصؾ فً

 التالً ٌؤتً اتصااًل  ٌنهى وكلما االتصاالت من الكثٌر  ٌستقبل الذي مالك وأمامها

 :للمتصل فقال زفرت

 .وقت،تمام،سالم أقرب فً وتعملهم تتصرؾ والزم دلوقتً حاجات هبعت-

 :لها وقال أمامه الهاتؾ وضع

 .فبالش جامد وبؽلط بتعصب جمبً بٌنفخ حد لما-

 .أحسن بالقلم ماتدٌنى-

 .المهممممم-

 :وتابع بٌنهما سٌحدث الذي الشجار لٌتفادى مالك قالها

 .إٌه هرسم عارؾ أنا-

 :وقالت حاجٌبها رفعت

 داهٌة فً وأنا نفسك مع إٌه،قررت هنرسم اسمها-
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 :لحدٌثها ٌستمع لم وكؤنه تابع

 .الضٌاع عن هٌبقى-

 !الضٌاع-

 :شدٌد رودبش فتابع كلمته فً وركزت جماحها كبحت لما تعلم ال

 ،مبسوط كوٌس،ناجح ربوه محترم؛أهله علٌه ٌتقال ممكن كوٌس؛كان كان واحد-

 وبقً محترم شبهه،كان مش طرٌق فً وٌمشً تتقلب، حاجة كل ،فجؤة

 على نحطه هاٌشبهم،نحاول شاٌفٌنه علشان منه ٌقربوا بٌخافو الناس منبوذ،بعض

 .األول من طرٌقة كان هو اللى الصح الطرٌق

 وقلم األلوان من الكثٌر أخرجت ثم ٌقصده ما وتفهمت كلمة كل ىإل استمعت

 :وقالت رصاص

 أسكتش؟ معاك-

 :بمزاح وقال أخرجه

 .وهاتخنقٌنى بخٌلة شكلك-

 :قالت باستخفاؾ

 .معاٌا ركز-

 .وراه بتجٌبك قطة إنتِ  لٌه،ده بتتؤمري إنتِ 

 :بجدٌة قابلة وقفت-

 .همشً تهزر هتفضل لو-

 :وقال تجلس بؤن لها بٌده أشار

 .بالسكتش إٌه عاوزة-

 .بالقلم تحدد وهً وفتحته جلست

 .أسود طرٌقٌن،واحد الضٌاع وسط فً ماتخلٌش لٌه اعتراض،لكن ماعندٌش-

 :هو أكمل

 .نور والتانً-

 .علٌه اللى هو الجرافٌك جواه واللى-

 .االختٌار-

 ..و الضلمة الطرٌق ٌدخل إما ٌا-

 .نفسه وٌضٌع-

 .نفسه قذوٌن النور طرٌق ٌدخل ٌا-



 بقلم منة عودة -أٌامنا

 

ٕٔٔ 
 

 .هنا رجل-

 .خلص الجرافٌك هٌكون هنا،وبكده ورجل-

 .طرٌقنا بنختار اللى إننا توصلً عاوزة-

 .مبادبنا عن نتنازل معانا ماكانت عكس بقت الدنٌا مثاًل  علشان مش-

 نفسه ٌري هناك آخر عالم فً وكؤنه كثًٌرا مالك وشرد للحظات الصمت التزما

 مرة ألول أفضل وربما كان كما سٌظل كان النور إلى ٌدلؾ اللوحة هذه بداخل

 لم هذا عبر رسالة تخبره كانت ألنها وربما ٌمسه ألنه ربما أحبه بحدٌثها ٌقتنع

 ثم لها نظر بتركٌز المبدبً الرسم تتابع وهى شروده لحظات علٌه تقطع أن ترد

 :لٌقول وعاد   بعًٌدا شرد

 .موافق-

 : وقالت له تنظر لم

 .تركٌز ومحتاج كتٌر عناصره الجرافٌك-

 .أنا أٌن-

 :بتعجب ملك فتابعت بشرود مالك قالها

 !أفندم-

 .الموضوع اسم ده-

 !لو وماذا-

 إٌه؟؟؟ ده-

 :ماتكتبه ونطقت وكتبت القلم أمسكت

 .لو وماذا أنا أٌن-

 .حلو تقولً سامحلك مش ؼرورك بس اقتنعتِ  ٌبقً-

 .مؽرورة مش أنا!ؼروري-

 .اعترفً خالص-

 .االسكتش فً قدامك كتبته مش أنا هو-

 .حلو وال حلو-

 تانى؟ رأي قلت إنك أساس على-

 .خالص دٌكتاتوري مش أنا-

 :فقال حقٌبتها فً االسكتش ووضعت وقفت

 .مابتخٌبش نظرتً بتاعً،أنا االسكتش-
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 :وقالت عنها رؼًما تبسمت

 .إذنك أسكتش،بعد عندي لٌك-

 .بردو ماقولتٌش

 .حلو-

 مع ٌجلس أن ٌرٌد ترتٌباته لٌعٌد جلس طرٌقها إلى ذهبت ثم تقولها وهً التفتت

 .له تظهر القدٌمة صورته وبدأت روًٌدا روًٌدا نفسه ٌسترد بؤنه ٌشعر نفسه

*** 

 

 

 عشر الثالث الفصل

 التاسعة وجدتها الساعة إلى نظرت المنزل باب طرق صوت على ملك استفاقت

 إلى ادتحجابها،ع بدون بؤنها تذكرت ثم الباب إلى وخرجت تثاءبت صباًحا

 أمامها رأت الباب فتحت لحظات بعد ثم عٌنٌها تفرك متؤرجحه بخطى ؼرفتها

 :بتعجب فقالت كبٌرة ورد باقة

 !نعم-

 .فضلك من مجدي ملك عاوز-

 .لٌا أنا،ده-

 .ٌافندم أٌوة-

 مٌن؟ من-

 .رأفت خالد-

 :وقالت الباقة منه استلمتزفرت بشدة و

 .هتقوله معاٌا وصل،هتعبك أنه ٌعرؾ لما-

 :الورد تلقً وهً وقالت المهمالت سله تحتف

 .باسكت أقرب فً رمٌتها-

 :وقالت الرجل هذا جنون من مندهشة ووقفت الرجل ؼادر

 .بالعافٌة هو-

 .لٌه كده عندك واقفة بت-

 :ملك فقالت فاطمة قالتها

 .ورد جالً أنا مش-
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 مٌن؟ من-

 .خالد-

 وفٌنه؟-

 .الباسكت فً ٌابطة مكانه فً-

 .لراجلا هدٌة رمٌتً-

 .علٌه الهوبا وهطلع بابا شرٌك إنه اعتبار هعمل ومش كده وشوٌة-

 :وجنتها تقبل وهً تابعت

 .ٌابطة الخٌر صباح-

ا تعبت بطة- ًٌ  .كلكم منكم نفس

*** 

 أن ترٌد أمها،ال رحم من وكؤنها بالشفاء،أحبتها لها هللا وتدعو إلنجً هناء تنظر

 أن المرٌض،وبعد القلب ٌشفً ذيال بصوتها الٌومً وردها قراءة علٌها تقطع

 :سعٌد بصوت وقالت لها جانبها،دلفت مصحفها ووضعت أنهت

 .الخٌرإنجً صباح-

 .اوضته من مخرجش لسه نزل؟وال ٌاهناء،مالك الخٌر صباح-

 .ساعة من نزل-

 .حاله ٌسهله ربنا-

 : بحرج وقالت هناء تنحنحت

 .طلب منك اطلب ممكن-

 :صدر براحة إنجً

 .علٌه هقدر لو طبًعا-

 :حرجها وازداد هناء

 ماصلتش،ماعرفتش،ماحدش نصلً،أنا ٌال ماقولتٌلً ٌوم أصلً، علمٌنً-

 مٌزان فً ٌجعله وربنا ماصلتش،علمٌنً وأنا صلٌت انً أقولك علٌا علمنً،ٌعز

 .حساناتك

*** 

 بؤي للواقع ٌمت ال كابوًسا تكون أن منها،نتمنى الفرار نرٌد أشٌاء تحدث أحٌاًنا

 كابوًسا كونه من ونتؤكد نستفٌق أن وماأجمل صعوبتها، ةحد من صله
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 حب من خالصه هللا، طاعه فً جدٌدة بداٌة هو منه المستفاد طال،والدرس

 نبٌلة بمشاعر صادقة حٌاة والشهوات، النزوات

 األوجاع تذٌب التً المحبٌن حالوة به أن وجع،إال من العتاب فً كان مهما

 ماجد ٌذهب مر،لم بهم مر كلما القلب،ٌتذكره ًف مذاقها وٌظل العبارات، بؤجمل

 وفضلت كثٌر تؤلمت التى مً ،وكذلك األساس من ٌخرج ولم الجامعة ٌومٌن منذ

 ٌشبه الذي معها ملك حدٌث وتذكرت شًء كل لتراجع نفسها مع هدنة تؤخذ بؤن

 مع حدٌثه،ٌتحدث الكالم،ٌرتب من الكثٌر قلبه وفً لها ماجد رٌم،ذهب مع حدٌثها

 حاله ٌجد الجدٌة،لم ٌتصنع ثم سٌضحكها هذا أن وٌشعر ٌحدثها،ٌضحك كؤنه هنفس

 أنه فقرر علٌها، التمثٌل ٌجٌد وال معها، طبٌعته على دابًما فهو ٌفعله، فٌما

 عندما إال معه ما الشخص ٌقدر كثًٌرا،ال أزعجها أنه ماستقوله،ٌعلم كل سٌتحمل

 العاملة له فتحت لمنزل،ا باب ؼٌره،طرق ٌؤخذه عنه،أو ٌؽٌب بؤنه ٌشعر

 لم الذي العتاب من الكثٌر عٌونها وفً مكانها من نهضت رأته بالمنزل،وعندما

 :بهدوء لها قال ثم قبل،تنحنح من ٌره

 .ازاي عامله فاتت،كانت اللً األٌام ده،ماتعرفٌش كل منً،مقدر تزعلً حق لٌكِ -

 :بجدٌة قالت ملك حدٌث تذكرت أن وبعد مً

 بس اه بحبك! كرامتً معاك فارقه مش دي للدرجة أنت لٌك،هو حبً بتستؽل لٌه-

 .كتٌر علٌها جٌت ألنك بقى أل كرامتً عند

 :بحب ماجد

 دي،وأول المرة صدقٌنً مرة قلبً،آخر على وكرامتك قلبك وحق حقك-

 .طول على هنتجوز دراسة مانخلص

 :ببهجة قابلة ؼضبها انتشل وكؤنه

 .ٌاماجد بجد-

 :ضاحًكا ماجد

 .وبتزعقً شخصٌة عامله-

 :بجدٌة قال وجهها توهج وعندما

 .الحالل فً بعض مع حٌاتنا نبدأ بقى بابا،خلٌنا شركه فً موجود شؽلً-

 .بابا حضور فً إال البٌت وماتجٌش-

 :بحزن تابعت
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 وأنا تانى ماتجٌش فضلك قالتلً،من ملك ما زي ماهتٌجً،هعمل عمرك ٌبقً-

 .بس للضرورة هتبقى مكالماتنا لوحدى،وهنخفؾ

*** 

 تتقبل أن وبدأت وٌستشٌرها المالحظات،تستشٌره بعض وملك مالك من كل ٌدون

 أن وبدون التى حدودها لها االختالط على الدراسة تجبرها أحٌاًنا أن تعلم األمر

 أن بعد قلمه ترك كتابتها فً ،مندمجه تعامالتها من تظهرعلٌها بها أحد تخبر

 أنها رؼم األول بالٌوم مظهرها متذكًرا طفةخا نظرة علٌها نظر ثم ماٌفعله أنهى

 الطفولً،رفعت مظهرها ذهنه من ٌتالشى لم الٌوم نفس فً الحجاب ارتدت

 :قالت ثم أمامها الدفتر ووضعت رأسها

 .االمتٌاز مستوى من هٌخرجنً ده المشروع إن حاسه-

 .عادي واحدة مرة الفشل جربً-

 .زٌك أنا هو لٌه-

 :وتابعت البلهاء ابتسامتها مع متنحنحة عبارتها بترت ثم

 .أنافق مابعرفش-

 .دبش-

 .شكًرا-

 .بردو امتٌاز بجٌب فخر وبال توضٌح،أنالل-

 .ماتؤفورش-

 .عارفة مش إنك تعملً ماتحولٌش-

 .ٌعنً ،أزاي جد بتتكلم أنت-

 .ده الدبش بسبب هٌبقى المستوى بره خرجت ؼبً،لو شٌفانً إنتِ  لٌه-

 .جاهز كله علٌا،كده فشلك ماتعلقش-

 ladies Firstفرست لٌدز ابدأي

 بكثٌر لٌس وابتعدت وقفت ما سرعان نعمة اتصال رأت هاتفها رنٌن إلى استمعت

 :تنتبه أن بدون

 .مالك ماما أدٌهالً،حبٌبة ،طب أزاى ٌانعمة،تعبانة إٌه-

 الهاتؾ أؼلقت القلق علٌه ٌظهر الذي صوتها همس إلى ٌستمع رأسه رفع

 :وتقول ضهاأؼرا تلملم وهً واتجهت

 .أمشً مضطرة أجله تتخانق لوحابب-
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 خٌر؟ إٌه فً-

 .مافٌش مافٌش-

 بعدم دفتره إلى عاد ثم مرًٌبا شًٌبا بها بؤن وشعر مخٌؾ،جلس بشكل تهرول كانت

 .اكتراث

*** 

 العشر قرابة قدومها بالخارج،انتظر سحر ٌجد مجدي،لم ؼرفة أمام عماد ٌقؾ

 انتظاره،طرق لطول الؽرفة ٌدلؾ أن قرر موإٌاًبا،ث ذهاًبا المكان ذرع دقابق

 :وقال عماد مجدي،تنحنح ٌوقعها أوراق وبٌدها تقؾ سحر وولج،رأى الباب

 .لحضرتك أدخل علشان تظهر سحر مستنً بره كتٌر بقالً أنا-

 .اتفضل ٌاعماد السالمة على حمدهللا-

 :قال ثم التوقٌعات مجدي وتابع جلس

 .قهوة اطلبٌلنا ٌاسحر سمحتِ  لو-

 :مجدي ،وتابع مبتسمة هً خرجت

 .الجدٌدة الشقة فً مرتاح-

 .نفسك مكلؾ حضرتك ٌاعمو متشكر-

 .معاك مراتك أن ٌاعماد،وكوٌس شؽلك من-

 .صدقت ما هً-

 :بسعادة مجدي فتابع ٌضحك وهو قالها

 .فٌه تحتاجنً وقت أى فً ومعاك كامل زي أنا وحباك،المهم كوٌسة بنت هً-

*** 

 جدٌد وجه الداخل،رأت من ،نظرت من لترى هناء اتجهتمالك، منزل باب طرق

 :بؽطرسة فقال فتحت علٌها

 .معاكِ  ٌتكلم عاوز حسن إلنجً قولً-

 .مٌن حسن-

 GOOOOOO اخلصً-

 :إنجً لها،فقالت ذهبت ثم برهبة له نظرت

 ٌاهناء؟ مٌن-

 .حسن اسمه واحد-

 :قالت ثم مكانها من انتفضت
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 .متؤكدة-

 مرٌحة مش سحنته-

 .طرحة هاتٌلً-

 :وضعته أن بعد وقالت الحجاب لها أحضرت

 مظبوطة؟-

 .القمر زي-

 وظلت ٌده رآها،مد حٌن بها،وقؾ لها أٌن من تتوقع لم ذاتها هً وبقوة له خرجت

 :قاباًل  هو جلس ثم جلست لها ٌده مد بؤنه تشعر كانت ممدودة

- miss you noga علٌا أكلمك،وماتردٌش ٌنفع. 

 . فٌن كلمتنً راحت حاجة كل مع راح القدٌم فونًتل أن لٌه،ثم علٌك أرد-

 .منً اتاخد،ماتزعلٌش الخط ٌبقً-

 وقت أي من اكتر اوي كوٌس حقٌقتك،شوفتك على كشفك فرحانه،ربنا بالعكس-

 .بجد أشوفك علشان ده حصلً اللً كل ٌمكن مفتحه، وأنا فٌه شوفتك

 .كتٌر هتجٌلك مش فرصة جتلك،دي أنا-

 :بصٌاح وقالت مكانها من نهضت فجع، به شًء وكل والوجع باإلهانة شعرت

 وألم ماخرجتش،هصوت تانً،لو ؼلطً هكرر مش الدنٌا فً واحد آخر لو-

 .عامٌه عامٌه، عامٌه، واحدة على بتتهجم إنك علٌك،وأقولهم الناس

*** 

 درجة ارتفاع بسبب كثٌر هناك الى زٌارتها تكررت المشفى إلى حال ملك أخذت

 صرخت حٌن وتؤلمت الحرارة لها الطبٌب جسدها،خفض فً رجفة مع الحراره

 األمومة مشاعر كل معها الحقن،رأت تؤخذ وهً حال

 مؽمضة وهى بجانبها منها،تجلس وكؤنها الحب،الخوؾ،الرعاٌة،التربٌة،الحنان،

 استفاقة بمكانها،تنتظر لتخبره أمجد إلى رسالة شعرها،أرسلت على تمسح العٌنٌن

 .تذهب أن قبل الطبٌب لٌفحصها حال

*** 

 المنزل إلى مالك تهشمه،عاد شًء على ٌدها تؤتً وكلما بنحٌب إنجً تبكً

 :قابلة هناء إلٌه صراخها،هرولت إلى استمع حٌن وهرول

 ،وأنا بكالمه وزعلها جٌه حسن اسمه واحد اوضتها،فً فً تعٌط إنجً،عماله-

 .بالتلفون أتصل مبعرفش
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 تصرخ تبكً هً كما وهً بحنو ٌدها كأمس البكاء من تشهق لها،وجدها هرول

 .علٌها أؼشً أن إلى ٌده بٌن من الفرار تحاول

*** 

 الدموع ملك ورأت فقالت أمامها الطبٌب رأت حٌن شفتٌها ومطت حال استفاقت

 :بعٌونها

 .ٌاماما حقنة أخد عاوزة مش-

 .خالص هنمشً أحنا حببٌتً ٌا هتاخدي مش-

 :تابعت

 .ٌادكتور جًدا كتٌر تسخن بقت-

 .حد مفتقده عضوي،هى مش نفسً تعبها

 .باباها-

 .فٌن هو-

 وأمشً أخدها ممكن أنا هو-

 :قال ثم بشك طوٌاًل  لها نظر

 .عالج هكتبلها-

 بؤنها الطبٌب أخبره التً إنجً بجانب بالمشفى مالك ٌجلس اخرى جهة من

 :استفاقت حٌن قاباًل  رأسها قبل عصبً، لضؽط تعرضت

 حبٌبتً؟ ٌا كوٌسة-

 :وهنب إنجً

 .سمحت لو مٌه عاوزه-

 :قال ثم نهض ما سرعان

 .ٌاهناء جنبها خلٌكِ -

 من ٌتؤكد لم أحًدا للداخل،لمح عودته طرٌق فً كان المٌاه،وعندما لٌحضر ذهب

 :قاباًل  لٌتؤكد،ناداها ذهب. مالمحه

 .ملك-

 :بقلق فقال له التفتت بمكانها،ثم تسمرت

 ؟.هنا اٌه بتعملً-

 :قال شاحبا وجهها وجد وعندما

 تعبانة؟-
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 :متقطعة وعبارات ملحوظ بارتباك أجابته

 .شوٌه تعبانه اه..اا-

 :تقول وهً حال حدٌثهما بترت ثم

 .أنام عاوزه ٌاماما بقى ٌال-

 :قال ثم وشك بصدمة لها نظر

 .!!!ماما-

*** 

 

 

 عشر الرابع الفصل

 .بداخلك أنها تتوقع لم ذاتك أنت بقوة، جدٌد من تنهض ٌجعلك السقوط ربما

 السقوط فربما.!ثان قرار لها كان الضربة هذه ثانًٌة،لكن النهوض إنجً تحاول

 والتحمل القوة هذه كل ٌمتلك بؤنه صاحبه ٌتوقعها لم قوة الوجدان بداخل ٌقذؾ

 لها هناء وسعها،ولجت إال نفًسا هللا ٌكلؾ ال بؤن وتفهمت التحمل استطاعت

 :لها قالت تناولته أن عالجها،وبعد لتعطٌها

 كان ٌاعٌنً مالك فات،استاذ اللً األسبوع من أحسن بقٌت ٌاإنجً حمدهللال-

 .ده بالتلفون اتصل أزاي عرفنً النهاردة ماٌنزل قبل علٌكِ  خاٌؾ

 :براحة وقالت جلستها فى اعتدلت

 وهو سامعاه إنً حسٌت داًٌما بٌقولها كان بابا جملة افتكرت المستشفى فً وأنا-

 .بٌقولها

 :بفضول هناء

 اٌه؟ جملة-

 :قالت تنهدت أن بعد إنجً

 من اتكسرت،هتقوم لو والخدوش،حتى الوجع مره،ماٌهمكش99 اقع-

 بقى اقؾ ووقعتٓٓٔ عند جٌت مكانك،ولو فً واقع هتفضل تانً،مستحٌل

 تتكسر،ارسم تانً من ترجع تقوى ما كل بتخلٌك اللً الوقعات وشوؾ،سبب

 كسرتك حاجه كل ددوح واستٌكه، رصاص وقلم ورقه جدٌد،وهات من حٌاتك

 هتقع امسحه،مستحٌل الكسر سبب تالقً مرة،ولما كل منها بتقوم كنت وازاي

 .مستقٌم بخط تمشً وهتبدأ األخطاء كل من اتعلمت عشان تانً
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 :وقالت تنهدت

 .تانً هقع مش إنً ٌقٌن على وأنا وقعتنً، حاجه كل مسحت بقلبً كده عملت-

*** 

 معها الحدٌث عدم ٌحاول وكلما كثًٌرا مجدأ رٌم تحدث كانت األسبوع مدار على

 لم لكن معها ٌتعداها وال القول فً حدود لدٌه عنه،نعم رؼًما طرٌقها فً ٌمضً

 هاتفه منها،أمسك عده اتصاالت ٌجد هاتفه إلى ٌنظر وكلما مرتاح بؤنه ٌنكر

 :قاباًل  وأجاب

 .ٌارٌم إٌه-

 نمت؟-

 .أل-

 .حد ٌكلم راضً تعبان،مش بابا-

 .علٌه ٌكشؾ ٌجًٌ ردكتو أجٌب-

 .كده علً مقدرش وأنا أوى ؼالً-

 .ٌارٌم عٌب-

 .فلوس منه أخد ممكن واحد آخر أنت-

 .متزعلنٌش فلوسك فلوسً-

 :بانفعال رٌم

 .بباك فلوس اد كتٌر ٌبقوا عشان القرش على القرش لنفسك،حط فلوسك وفر-

 .ٌارٌم سالم-

*** 

 أحًدا بؤن تصدق أسبوع؛لم منذ الجامعة إلى تذهب لم بشرود هاتفها فً ملك تقلب

 ولمحت سٌارتها إلى ولجت حٌن تتذكر المواجهة ،تخشً المخفً سرها كشؾ

 لم ؼرفتها إلى فاطمة دلفت رأتها، التى التعجب عالمات مع وجهه لون ؼٌاب

 شًء ٌحدث أن ومحال لجامعتها الذهاب ترٌد ال صامتة قبل من هكذا ترها

 :عاٌدة لنوم بهمس فاطمة فقالت ملك علٌها تبهتوان أمامها تذهب،وقفت ال ٌجعلها

 .الجامعة مروحتٌش أسبوع بقالك-

 :ؼضبه ٌظهر ال أن وٌحاول بمزاح، قابال أمجد دلؾ تتحدث أن وقبل

 .األحوال كل فً امتٌاز بتجٌب بنتك-

 :استخفاؾ بضحكة ملك
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 .كتٌر كده لطٌؾ هتفضل-

 :قاباًل  الؽضب تصنع

 .قفاكً على هلطشك-

 :قابلة فاطمه لهما نظرت

 لٌه؟ الجامعة وآخرتها،مابتروحٌش

 .بكرة هروح-

 لٌه؟ بجد بس-

 :فقالت أمجد قالها

 .مهمة حاجة ماعندٌش-

 .أكٌد بكرة راٌحة-

 واقًفا أمجد وظل وخرجت كتفها على رأسها،ربتت ملك فاطمة،فؤومؤت قالتها

 :فراشها على تستلقً وهً ملك فقالت بمكانه

 .أهله من وأنت-

 :فقال هاإلٌ انتبه

 .خٌر على تصبحً-

 كوٌس؟ أمجودي،أنت

 لها،أؼمضت بتاًتا ترتح لم الوقت نفس وفً وضعه ٌعجبها وخرج،لم برأسه أومؤ

 مدار على توضٌح بدون تراقبها التى  عاٌدة صوت سمعت ثم للحظات عٌنٌها

 :وقالت األسبوع

 .نمِت؟-

 .لسه

 :بقلق عاٌدة

 !!!وعأسب بقالك عٌنك من النوم مضٌع اللً اٌه-

 :التثاإب متصنعة ملك

 .ٌالولى خٌر على المذاكرة،تصبحً ضؽط-

 أنها شًٌبا،وبما فٌها تخفً التً األولى المرة الخدعة،ولٌست هذه علٌها تدخل لم

 لها وتروي تؤتً وستنتظرها الحدٌث معها تطل كبًٌرا،لم سبًبا ٌكون فربما تخفً

 .شًء كل

*** 
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 ألن الخوؾ،هل هذا كل لمَ  تعلم ال لجامعةا تدلؾ وهً وزفًٌرا شهًٌقا ملك أخذت

 قرًٌبا كان مهما أحًدا ٌعلمه ال أن الحرص كل تحرص بها، خاص سر كشؾ قد

 الشجار،كانت دابمً كانا إذا عنها،خاصة شًٌبا ٌعرؾ أن الؽرٌب بال لها،فما

 :قابلة كتفها تلمس ٌد على استفاقت شاردة،ثم وهً تتجول

 ٌسة؟كو سالمتك،بقٌتِ  على حمدهللا-

 :ضاحكة ملك

 .فكرة على حسدتٌنً-

 :وقالت مً ضحكت

 .منك متحرمناش المهم-

 :تضحك وهً مً فقالت نحوهما ٌتجهان  ومالك ماجد رأت  ثم

 .جت العصابة-

 :لها النظر ٌحاول ال وهو قاباًل  ماجد وقؾ

 .معانا وجودك على اتعودنا-

 صوت على جمًٌعا فتواالت ثم نظراتهما تتقابل أن تجب،متجنبة ولم مجاملة تبسمت

 :باندهاش ماجد فقال فتٌات مجموعه من كثٌر ضحك ارتفاع

 .ٌاعم اٌه جرالها البنات هً-

 :موبًخا مالك

 مإدبة عاملة اللً من ؼٌر منهم،ماٌتخفش ماٌتخفش الكل قدام وظاهرٌن دول-

 ...وهً

 :بفضول ماجد له فقال صمت ثم

 .إٌه وهً-

 .بالك واخد مش نفسك اعمل-

 .الحاد التوبٌخ هذا نالت من هً أنها وشعرت هاقلب هوى

*** 

 االستراحة،ٌعجبه فً الؽذاء لتناول دعاها أن بعد خالد مع سحر خرجت

 قلبه،ولجا ملكت التهى ملك عن أحد مع ٌتحدث جعلته التى الوحٌدة فكرها؛وألنها

 :قالت ثم المكان على نظرة ألقت جلسا ثم المطعم مًعا

 .خٌر كل ٌدك،تستاهلٌز ربنا أوي ؼالً شكله-

 :فقالت ٌسمعها لم وكؤنه شارًدا رأته
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 فٌها؟ بتفكر-

 .أوي منها زعالن-

 .كلمتها أنت-

 .ورد بعتلها-

 .جمٌل-

 .رمته قالً الراجل-

 .كده ٌعمل حد-

 .معاٌا لٌه كده بتعمل-

 .لٌك هتبقى وهً وراها افضل-

 . أمل بتدٌنى-

 :أكمل

 مخطوبة؟ إنتِ -

 .ماًمات الحب موضوع الؼٌة أنا-

 .جمٌل شعور ده-

 .مضر-

 فاهم؟ مش-

 .أزاي أساعدك أقدر خالد،أنا أستاذ-

 .مضر أنه شاٌفة وإنتِ  تساعدٌنى عاوزة منٌن-

 .بٌضر الكل مش-

 .ضرك مٌن-

 .ازاي اساعدك-

 إٌه؟ من خاٌفة-

 .أزاي خاٌفة،أساعدك مش-

 .هقولك مساعدة أحتاج لما-

 .أقولك هبقى كمان أنا-

*** 

 ذهبت لماذا تعلم المحاضرة،وال منتصؾ منذ ترها لم مً عن تبحث ملك خرجت

 تشاجرت بؤنها فتٌقنت مؽلق هاتفها تجد مرة كل وفً كثًٌرا حدثتها!السرعة بهذه

 :له فقالت مالك ماجد،رأت مع
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 .مقفول وتلفونها فٌن؟بكلمها مً هً-

 :قال ببرود

 .مشٌت-

 .لٌا حاجات معاها دي-

 .معلش-

 :تفكٌر بدون فقالت ههتجا الؽضب من بشحنة شعرت

 .لٌه كده بتكلمنً-

 .أسكتش وما أتكلم ممكن خالص،بس ساكت أنا-

 :قابلة بؽرابة التفتت

 !فاهمه مش-

 :قال ثم بكثٌر، لٌس منها واقترب ضحك

 .أفهمك-

 :فٌه رأها وقت أي من أكثر متوهج ووجهها فقالت حدٌثه فً بالقبح شعرت

 .باحترام اتكلم-_

 :قال ثم ساخًرا ضحك

 .أصاًل  محترمه تكونً لما مش-

 :قالت ثم واستحقار باشمبزاز له نظرت

 .شبهه اللى من المحترمٌن ٌحدد هٌعرؾ زٌك واحد-

 :قال ثم بقوة ٌدها أمسك

 .كتٌر ده المالك دور فً عاٌشة هتفضلً-

 :وقال ٌدها ترك ثم

 .مالك هٌبة على ومرسومة شٌطانة طلعتً-

 :قابلة بالبكاء تجهش أن وكادت بصوتها وذهب،أوقفته رمقها

 .ؼلطان ؼٌر هقولك ٌامالك،مش ؼلطان-

 الجارة نظرة بنفس سٌراها سٌتهمها بؤنه تعلم حبٌسة،كانت بدموع وذهبت تركته

 .دوًما توبخها التى

*** 

 األكثر،حاول على هً تحبه المفضل،الذي مكانهما فً وماجد مً من كل جلس

 :متلهفة له قالت انتظار طول دوبع المكان، هذا فً سعٌدة ذكرى لهما تكون أن
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 .أمشً عاوزة!إٌه تقصد ٌاماجد ماتقول-

 حًقا وسعٌدة،هل مندهشة ثؽرها فتحت صؽٌرة قطٌفة علبة بنطاله جٌب من أخرج

 :الفهم عدم متصنعة قالت قال؟ مثلما بوعده سٌوفً

 دبلة؟ دي-

 :ٌنفعل ال أن حاول

 رأٌك؟ اٌه-

 :الفهم بعدم تتظاهرت

 لمٌن؟ جبتها-

 :فقال استفزازه فً نجحت

 .وعدتك مش لمٌن،أنا جاٌبها هكون-

 :قابلة عٌونها تدمع مرة وألول

 .تخونً تانً هترجع مش ٌعنً-

 .أفتكر أنسى ما كل تخلٌنً علشان أثر سابت جامد،والقرصة اتقرصت أنا-

 إٌه؟ عملت-

 :وقال ضحك

 كنت فرض،ازاي بسٌب ومش أصلً بقٌت نفسه،أنا ماٌفضحش ربه ستره اللى-

 .ونضٌؾ نقً جدٌد من مولود لسه إنً وحاسس اوي كده،فرحان بعٌد

 :وقالت براحة الصعداء تنفست

 .لٌا ٌهدٌك ربنا-

 .معاه ٌتكلم بابا علشان ٌنزل الزم ماهو حاجة كل معاه وأحدد عمو هكلم-

*** 

 تبكً،تتذكر وظلت فراشها على ؼرفتها،استلقت إلى مهرولة المنزل ملك ولجت

 لها ماولجت سرعان الشكل؟ بهذا فٌها ٌفكر أن لنفسه ٌسمح ٌؾحدٌثه،نظراته،ك

 :برهبة قالت ثم بفزع عاٌدة

 ٌاملك؟ لٌه بتعٌطً-

 :قابلة كتفها على عاٌدة ربتت ثم حضنها فً نفسها رمت

 إٌه؟ حصل

 :تبكً مازالت و قالت

 حال؟-
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 :قالت ثم بقلق لها نظرت

 منهم؟ حد شوفتِ -

 .أل-

 .مالها أومال_

 :قالت ملك لها روته وما ذهابها عدم سبب عاٌدة تتفهم أن وبعد

 .كده علشان معترضة كانت أمك-

 .حصل اللً فً ذنب اي مالهاش حال-

 :وقالت حدٌثه ثانٌة وتذكرت صمتت ثم

 سمعته بٌتكلم،ده اللى مٌن محترمة،شوفً شاٌفك كنتِ  مهٌن،بٌقولى أسلوبه-

 .سابقاه،بكرهه

 :وقالت بابتسامة ٌدها على ربتت

 .ده مالك مٌن ٌلًاحك-

*** 

 ٌعٌد فراشه، على بقوة،جلس ؼرفته باب وأؼلق منزله،دلؾ إلى وصوله عند

 :تقول وهً صوتها حشرجة أمامه وظلت نقاش، من بٌنهما مادار

 .ؼلطان-

 :بؽرابة قابلة إنجً إلى هناء دلفت

 .راسه على سته طاجن شاٌل إنجً،وكؤنه ٌا جٌه مالك أستاذ-

 :قالت ثم كثًٌرا ضحكت

 .وهللا سته،ضحكتٌنً طاجن-

 .متكدر شكله-

 :قالت ثم حاجبٌها رفعت

 .ماله أشوؾ متكدر،هروح فً ودخلتٌنا سته، طاجن من خلصنا!متكدر-

 حتى طرقته ؼرفته باب إلى وصلت أن إلى أمامها شًء كل على تستند بدأت

 :بمزاح قالت له دلفت وعندما. بالدخول لها ٌسمح

 .متكدر نكإ بتقولً ٌابرنس،هناء اٌه-

 :قال ثم ابتسم

 .كتٌر معاها ماتقعدٌش-

 اهو،احكٌلً متكدر طلعت مضاٌق،ٌعنً صوتك-
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 : الؽضب تحمل صوتة نبرة وكانت ٌخبرها أن قرر ثم للحظات صمت

 .للناس تقٌمى فً ؼلطان أبقى مرة أول-

 .صح بنت فٌه شكله الموضوع هو فاهمة مش-

 مش وشاٌفاهم الناس فً تنتقدوب مالك وعامله العفة توب راسمه بس زمٌلة-

 .شافتنً لما خاٌؾ شكلها وكان أم انها أتفاجا اآلخر وفً محترمٌن

 .أم تكون لما إٌه وفٌها-

 .ٌعنً امتى-

 .عنها حاجة تعرؾ أمتى،أنت اللى إٌه هو-

 بنت عندها ٌبقً علشان إٌه اد عندها ملك صؽٌرة،هً مش معاها اللً البنت-

 .مثاًل  سنٌن أربع ٌقرب سنها

 .لٌه بالك شاؼل فاهمة مش-

 نبرة أسمع مرة أول وجرحتها الكالم فً عكٌت شكلً واجهتها لما علشان-

 .كده بتترعش صوت

 .مالَك أنت لٌه وواجهتها-

 لما خافت اللى بنتها تثبتلً البريء الطاهر المالك فٌها وعماللً كتٌر ظلمتنً-

 مكنتش نظرتً إن تثبتلً وترجع تانً برابتها احترم أرجع وأنا منٌن جت شوفتها

 فٌها البداٌة من ؼلط

*** 

 

 

 عشر الخامس الفصل

 وضع بالصباح إال عٌناه تؽؾ لم كسواًل  نابًما والزال هاتفه رنٌن إلى مالك ٌستمع

 وعاد لحظات تمر ولم النوم فً ؼط االتصال،ثم انتهى أن إلى أذنه على الوسادة

 مسجاًل  ؼٌر رقًما رأى وسادةال على رأسه ووضع لٌؤخذه ٌده مجدًدا،مد االتصال

 :العٌنٌن مؽمض وهو قاباًل  وأجاب فتح

 .ألو-

 .لٌه علٌنا تقالن-

 :قاباًل  ماجلس وسرعان الصوت صعقه

 .هشام-
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 .فاكر لسه-

 .نوصلكم معرفناش كتٌر عنكم سؤلنا احنا-

 .فٌن انتوا فتح ماحدش بٌتكم روحت مصر،امبارح فً أحكٌلك،أنا هبقى-

 .هناك مبقناش-

 فٌن؟ وابقٌت-

 .أشوفك لما أحكٌلك هبقى-

 .زمان بتاع مكانا فً نتقابل إٌه،خلٌنا عاملٌن ومً ماجد-

 .هناك أروح هقدر مش-

 .علٌك وهؤكد بكرة هناك هنتقابل المفضل مكانك ده-

 :باشتٌاق مالك وهمس مًعا اؼلقا

 .ٌابابا بعدك هناك هروح أزاي-

*** 

 الحابط،وجدتها ساعة ىإل نظرت مضًٌبا،ثم أمجد ؼرفة نور ملك لمحت

 به؟ ستفعل ماذا تعلم رأته،ال فإذا الجامعة، إلى بالذهاب رؼبه لها السابعة،ولٌس

 :لها فقال جًٌدا طرقتها ٌعلم بالدخول لها ؼرفته،سمح باب طرقت

 .ٌاملوك الخٌر صباح-

 أمجد؟ ٌا مانمتش-

 .آة-

 :جلست أن بعد له فقالت. مهموم أنه تعلم مشاكسة، بدون علٌها ٌجٌب عندما

 مالك؟ احكٌلً-

 .رٌم مع متخانق-

 .كده استنتجت-

 فلوسك وفر ال قالت ٌشوفه دكتور هجٌب قولتلها أساعدها عاوز تعبان أبوها-

 . نفسك كون حوش

 :وقالت جبٌنها عقدت

 .بتترٌق-

 .كده طرٌقتها-

 .عزٌزة نفسها هً طٌب-

 :بحب أكملت
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 مش بس زٌك عاوزه تجوزتأ أنا أمجودي،لو ٌا المحترمٌن الرجال آخر أنت-

 .هالقً

 .بٌكِ  محظوظ كمان،وهٌبقى أحسن هتالقً-

 

 :مازًحا أكمل

 .علٌه داعٌه أمه تبقى وممكن-

 :وقالت شفتٌها لوت

 ... فٌك ٌمدح اللى كده أنت ماهو-

 .ماتكملٌش دبش إنتِ -

 :قالت ثم مزاحهما صوت على عاٌدة لهما ودلفت مًعا ضحكا

 .لبعض مناقرتكم بحب-

 :لها فقالت ٌتوضؤ ذهب ثم قبلها

 الجامعة؟ هتروحً مش-

 :وٌساًرا ٌمًٌنا برأسها تلوح وهً قالت

 .هروح مش-

 :بإصرار عاٌدة

 خاٌفة إنك معناه علٌِك،وده الكالم بتثبتً ٌبقً ماتروحٌش إنك-

 :بعند قالت

 .بقى هااه وأنزل ألبس خاٌفة،وهقوم مش-

 :قابلة فاطمه دخول فً قبلتها ثم

 .عاٌدة زي حظ مالٌش كمان،وال أنا تًبوس فٌن وأنا-

 :تقبلها وهً قالت ثم تضحك وهً لها اقتربت

 .بطه ألحلى بوسه أحلى-

 :بهمس لشقٌقتها فاطمه فقالت وذهبت تركتهما ثم

 !الحكاٌة اٌه-

 :لإم بابتسامة عاٌدة

 .ماتستعجلٌش طوٌلة الحكاٌة-

*** 
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 كٌؾ تفكر ارهاافط لتحضر المطبخ إلى اتجهت ثم نومها ؼرفة سحر رتبت

 بؤنه تعلم تكن لم مجدي،لكن بها خال إذا مساعدتها ٌستطٌع بؤنه وتجد خالد تساعد

 نفس آخر إلى تعافر ستظل هذا ومع حٌاتها من سؤمت ملك، على عٌنه ٌضع

 آخر لفقد مستعدة وؼٌر الكثٌر فقدت اآلن بعد ماترٌد عن تتخلى لن ماترٌد ستؤخذ

 حدثته ثم شردت مجدي خاتم رأت األرٌكة ىعل وجلست الطعام ،أخذت لها حلم

ُه،وهً قد شًٌبا له بؤن لتخبره ٌَ  :فقالت لحظات بعد أجاب علٌه ؼال   هو كم تعلم نس

 .الخاتم نسٌت-

 :قال ثم رأسه على خبط

 .عٌنك زي علٌه حافظً-

 .بٌه مجدي ٌا أمرك تحت-

 :وقالت الخاتم أمسكت

 .االتنٌن عٌونى من علٌه هحافظ-

*** 

 وهً الحكاٌة،تحكً هذه دور علمتها،جاء كثٌرة حكاٌات وسط حكاٌة، ضمن ومن

 :قابلة إنجً فؤكملت تعلمها أن دون تفصٌلة تترك وال جًٌدا، تسمع

 .فلوسنا بتحب أتارٌها بتحبٌنا خالتو فاكرٌن كنا-

 :متؤثرة هناء فقالت

 أول فلوسنا بٌاخد أبوٌا بعض؛أنا بٌبٌعوا ،واألهل بعض األخوات بتخسر الفلوس-

 ؛أنا إنجً ٌا الستٌر ربك فٌنا؛بس بٌطمعوا المر،وكتٌر بنشوؾ وأخواتً بؤول؛أنا

 لٌنا؛الناس ربنا ستر على جدٌد؛والحمدهلل بٌت أي بروح لما بترعب

 .دلوقتً حبٌبك من عدوك مإذٌة؛وماتعرفٌش

 :قابلة إنجً أردفت

 .راح نظري ما بعد حقٌقتهم على كتٌر ناس شوفت انا إٌه اد-

 :بتنهٌد تابعت

 .علٌه قالك مالك اللى المكان من ٌاهناء الصور جبتً-

 شًء بكل الصؽر،وتخبرها منذ بها الخاص الذكرٌات بصندوق تؤتً جعلتها

 للصور تراه،فـ وكؤنها الصور بداخل ما تتحسس الجدٌد، شكلها به،لتحفظ

 :هناء لها فقالت حد، أبعد إلى موجع بارد،وكثًٌرا حنٌن،أحٌاًنا

 .باباكِ  من نسخه بردو مالك نصٌن،وأستاذ واتقسمت فوله خالص، كمامت شبه-
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 علٌها؟ قولتلك اللً للصور وصلتً-

 .وصلتلهم-

 :تنطقها وهً بالكلمة تشعر وهً قالت

 .احرقٌهم-

 :هناء قالت بفزع

 !احرقهم ٌلهوتً-

 :قالت ثم حدٌثها تلقابٌة من ضحكت

 .احرقً بس،ٌال اٌه لهوتك-

 :فقالتآخر، حاًل  تجد أن حاولت

 .عاوزاه مش اللً انِت،واحرق صورك هقص-

 على وجع ده حل مش الصور تقصً إنك ٌاهناء،وبعدٌن بالصور إٌه هعمل-

 فـ تانً من تجمعٌهم رماد،وماتقدرٌش تتحول عشان طول على وجع،احرقً

 .احرقٌهم

*** 

 الجدٌدة،وعندما بمالبسها سعٌدة صؽٌرة كطفلة بسعادة ملك تجاة مً هرولت

 من عٌنها،انتفضت على ٌدها ووضعت وراءها وقفت. لها تنتبه لم مامهاأ وقفت

 :قابلة بها وصاحت مكانها

 .تانً كده تعملً مً،اوعً-

 :قالت ثم بحرج شعرت

 .الدبله اورٌكً عاوزه كنتأنا آسفة -

 :قالت ثم نفسها،قبلتها تلوم وهً منها اقتربت

 الحلوة المفاجؤة اٌه مبروك تانً،ألؾ حد أقصد،افتكرتك ماكنتش آسفة اللً أنا-

 .دي

 :وقالت أخطؤت بؤنها لعلمها ماحدث نست

 .بزعله هتبقى ماتجٌش الجاي،اوعً األسبوع الخطوبة-

 :مإكدة ملك

 جم؟ ومامتك هاجى،بباكِ  أكٌد-

 .هنتجوز التخرج وبعد خطوبة ٌعمل عاوز إنه على وقاله كلمه ماجد-

 إٌه؟ قاله كوٌس-
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 .مبروك-

 !مبروك-

 مفرحنً ماجد تؽٌر أوى،بس ةزعالن أنا-

 .متؽٌر فعاًل  إنه حاسه أنا بصراحة-

 :ببهجة قالت ثم للقادم مً نظرت

 .ٌعرؾ لما اوي هٌفرح مالك-

 :وقالت رأته عندما انفعالها تكتم أن تحاول

 .المحاضرة هدخل-

 .كلنا بعض مع ندخل استنً-

 عندما له لتقا ثم بؽرابة لها نظرت ماذهبت وسرعان عبارتها تكمل تتركها لم

 :أتى

 ملك؟ مالها-

 :اكتراث بعدم فقال

 عروسة ٌا مبروك منها، سٌبك-

 :قالت ثم له نظرت

 .!تعرؾ لحقت-

 :قاباًل  نفسه من واثق شخص ضحكة ضحك

 .بدماؼً إال ٌفكر ماٌعرفش-

 .زمان من فٌن كنت-

 .رجع هشام

 .ملك ومعاٌا خطوبتً فً كلنا هنتجمع أخًٌرا بجددددد-

 .دةموجو هتبقى هً-

 .كلكم قبلكم دي-

 .جوزها اعزمً بقً بالك خدي طٌب-

 .ناٌم لسه أنت الخٌر ،صباح متجوزة مش ملك! جوزها-

 .فوقت اعتبرٌنً-

*** 
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 خبر،ٌرى لدٌها ٌكون أن بدون الجامعة لها رٌم،وٌذهب ٌفاجا أن أمجد أراد

 وهمس الخجل حمرة  لضٌاع وحزن بتالمس تمزح الفتٌات من الكثٌر أمامه

 :قاباًل 

 .ٌاملك ٌحفظك ربنا-

 من وترجل بها، ٌشعر كان التً المعالم هذه كل تبدلت ولكن سعًٌدا، مبتسًما كان

 بٌنهم وقفتها ٌعجبه لم وشباب فتٌات مجموعة مع تقؾ رٌم لمح سٌارته،عندما

 :بدالل قابلة دارتها ولكنها توتر بابتسامة له ذهبت رأته وعندما الشكل بهذا

 شؽل،لو المحاضرة،عندي حضرت لٌه،مكنتش ايج إنك مقولتش حبٌبً-

 .مشاكل عاوزه مش فلوس،وانا هٌخصمولً دقاٌق خمس اتؤخرت

 :قاباًل  وؼضب بجمودٌة تحدث

 ده؟ بالمنظر معاه بتضحكً واقفه كنتِ  اللً ده مٌن-

 :ببرود أجابته

 .ٌعنً عادي زمٌلً-

 :قال بسخرٌة

 .أخوكِ  إنه فاكر كنت-

 :قاباًل  شر عٌنٌه فً ظهر ثم

 وحد تهزري إنك لنفسك تسمحً أصاًل  ازاي ٌاهانم حدود فً ٌكون المفروض-

 .كده ٌلمسك

 :تزفر وهً قالت

 .تالته شوٌتٌن بعٌد من بس قرٌبً أخوٌا،زي زي زمٌلً-

 :أعصابه ٌفقد ال أن ٌحاول

 توقفً أخوِك،بحدودك زي ماهٌبقى عمره أخوِك،وقرٌبك هٌبقً ما عمره زمٌلك-

 بس اٌده ماٌمد قبل مرهٓٓٔ وٌفكر راسه فوق ٌشٌلك لٌهوتخ حده عند واحد كل

 هٌبقى فعلً رد ده،معرفش شوفته اللً تانً اتكرر علٌِك،لو ٌسلم علشان

 وقت أي فً قدامك هتالقٌنً بقً،وداٌما منً احذري ازاي،بس

 :بؽضب أكمل

 إٌه؟ وشؽل-

 .اشتؽلت-

 .لٌه معرفتنٌش-
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 .وبتقفل كلمتٌن أنت-

 .شؽلك سٌبً-

 ماتقدرش وأنت شؽلً فً هكمل وماتلقهاش حاجة محتاج تبقى تشمجرب أنت-

 الحق مالكش أنت حاجة تمنع تحاولش ما ؾ جوزي وال خطٌبً ال أواًل  تمنعنً

 .ٌادكتور تمنعها إنك ؾ

*** 

 

 عشر السادس الفصل

 له ٌذهب فٌه،لم ما بكل المكان هذا ٌسترجع المحدد،وهو الموعد فً مالك ذهب

 له تبقى أن السبب،وال لهذا باألماكن التعلق ٌحب ال لده،وا رحٌل منذ مرة وال

 هشام بؤلم،لمح ٌشعر أن دون ٌذهب أن ٌستطٌع حتى مكان أي فً أحد مع ذكرى

 قطع المكان، بهذا له ما كل ٌستعٌد اآلخر هو وكؤنه شًء كل إلى ٌنظر جالًسا

 :ٌضحك وهو قاباًل  شروده مالك

 .هنا نتقابل خلتنا اللً انت-

 ٌختلؾ لكنه كمالك القامة طوٌل األبٌض الوجه ذو هشام علٌه هرول ام سرعان

 :هشام له قال ثم العناق تبادال الخضراء وعٌناه البٌضاء ببشرته عنه

 .ده المكان على عرفنا اللً هو والدك الحج ٌكرم هللا-

 :مازًحا ٌتماسك،فقال أن حاول ولكنه قلبه تعثر

 تانً حد الرقم طلع رد تلفونك اللً ٌدةالوح والمرة هاجرت خالص أنت قلت أنا-

 .خده

 :براحة هشام

 .برود فً بره ده، زي مكان رٌحة هناك،كفاٌة نفسً مالقتش-

 .كده عملت ولٌه كده تختفً أزاي-

 ..علشان أنساكم بحاول تانً،كنت هنا أرجع ناوى ٌامالك،ماكنتش بهرب كنت-

 :هشام فتابع مالك وتفهمه وصمت تنهد

 .مانسٌتكم وعمري ةحاج استفدتش ما-

 :أكمل

 .تانً هٌنزل مش الورد محالت فً شؽله وكمل هناك اتجوز بابا-

 .تانً له هتسافر مش ٌعنى-
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 .جًدا عنً انشؽل-

 .واألم األب بعد مافٌش بٌه عالقتك تقطع اوعى-

 :مالك تابع

 .ماسافرت ٌارٌتك-

 .وإنجً ومً ماجد فٌن ،المهم تانى أسٌبكم ناوى مش أنا-

 :ٌاقباشت أكمل

 .اوي أكلها واحشنً والحاجة، الحاج وازي-

 :مكسورة بابتسامة قال ثم مالك تنهد

 كانوا وقت أي من وأحسن كوٌسن ٌكونوا هللا شاء إن مكان فً والحاجه الحتج-

 .هنا فٌه

 .ٌعنى فٌن-

 .جٌت جٌت جٌت أنا-

 :بمزاح وقال هشام ٌهرول،نهض وهو ماجد قالها

 .مشٌت مشٌت مشٌت وأنا-

 ٌعودا لم أنهما ورؼم الصؽار كؤفعال أفعالهما ٌتؽٌرا لم هما كما فهما لكما ضحك

 :ماجد قال ثم العناق تبادال صؽاًرا زاال ما صؽٌرة سن فً

 .وٌرجع هنا من ٌخرج حد لٌه رجعت-

 .بلدنا من أجمل مافٌش-

 وٌتذكر المكان عٌنه تجول تركٌز بدون ولكن لحدٌثهما مالك ٌستمع ثالثتهم جلس

 :ٌقول وهو هشام صوت  إلى استمع ثم وأخاه صدٌقه كان الذي والده عم جلسته

 .ابنًٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ ٌا أنت-

 .إٌه-

 :فتابع بهدوء مالك قالها

 .أشوفهم نفسً وطنط عمو فٌن-

 :وقال ماجد تنحنح

 .ملقتكش أقولك علشان كتٌر كلمتك أنا-

 إٌه؟ تقول-

 .أأأ ،هما ،ٌعنً أأأ-

 :أكثر بهدوء مالك فقال بتلعثم ماجد قالها
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 .توفوا-

 :ماجد أكمل

 .كفٌفة بقت وإنجً.. وأأأ حصل اللً وحصل مسافرٌن كانوا-

 

 مزاح معه،ولكنه ٌمزحان وٌظنهما ٌصدق لم باندهاش،وكؤنه لهما ٌنظر ظل

 ٌلهون رحلة إلى ذهبا ٌقول وكؤنه! السهولة بهذه ٌتحدث أن لمالك ثقٌل،كٌؾ

 :قاباًل  وٌلعبون،أوقفه

 .ده هزار-

 :بهدوء قال النتكاسة، ُتَعّرضُ  أحٌاًنا الجرح أبواب ففتح صامًدا، ٌظل أن حاول

 .بالرحمة ادعلهم -

 :قال ثم صدمته فً هو كما ظل

 .ماتكلمنٌش لوحدك،ازاي ده كل استحملت-

 :قاباًل  أردؾ فعلته وتذكر صمت ثم

 كوٌس؟ لدكتور مودتهاش إنجً-

 .األماكن كل فً أوراقها ببعت-

 :قاباًل  بشًء ٌشعر ٌعد لم أن إلى متتالٌة مرات علٌه صفع كؤنهو بوجهه كفه مسح

 القرب من كتٌر أرحم أحٌاًنا البعد ماجٌت، ٌامالك،وٌارتنً جنبك فضلت ٌارتنً-

 .البعد عن كتٌر مٌفرقش اللً

*** 

 تخطط وأسكتش ملونة أقالم عده وبٌدها األرٌكة على الرسم ؼرفة فً ملك تجلس

 عنها وبعدها حال ضمنها ومن كثٌرة أشٌاء فً فكرت كثًٌرا شاردة وعً بعدم

 تكترث لم لها الشدٌد حبها ورؼم معها تكون عندما ٌختفى الذي النفسً ومرضها

 من تنزعج شؤن ألحد ال بؤن ترى ٌقولون بما فقط تتفاجا عنها البعض ألقاوٌل

 :قابلة وأجابت ٌدها مدت هاتفها إلى لها،انتبهت واتهامهم البعض تدخل

 !مً-

 .ٌاملوك فٌن إنتِ -

 .حاجة فً البٌت فً-

 .طبعاااا بتذاكري-

 .السنادي مركزة مش فعال أنا-
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 .ملك-

 :بتعجب ملك فقالت مإلم بصوت مً قالتها

 بتعٌطً؟ إنتِ  هو-

 .جًدا بعٌد بابا ونتصاحب،حتى نتكلم معاٌا تكون ماما نفسً كان-

 :بتردد قالت ثم صمتت

 .أختً بعتبرك أنا وهللا بحسدك مش بس ٌابختك بقول ساعات-

 :وقالت ملك تنزعج لم

 معاها وأرؼً أتكلم نفسً نتفاهم،ببقً بنعرؾ صحاب،ومش مش وماما أنا-

 .كالم بٌنا مافٌش بس طٌبة بعرؾ،هً ومش

 :أكملت

 .مابشوفة أكتر بردو،بكلمة مسافر عمره طول بابا-

 :استمرت

 المتفهم ة،واألخحاج أي منً بٌسمع اللى الجدع والصاحب واألم األب أمجدهو

 مرة حاجة،قالً أقوله خوفت ما وهجوم،عمري ضرب ؼٌر من بٌوعً اللى

 وهفهمك هسمعك علٌكِ  اٌدي همد مش ههاجمك مش حاجة أي عنً ماتخبٌش

 على مٌن هتؤتمنً منً خوفتك لو بهدوء، الصح هعرفك ؼلطانة القٌتك ولو

 كتٌر هخسر كضربت وٌحلهالك،لو مشاكلك من باله هٌاخد ؼٌري أسرارك،مٌن

 الضرب عمر بهمجٌه اتعاملت علشان تؤذٌكِ  ؼلطات تعملً بخوفك وممكن

 علشان نفسك وتضري زٌادة تعندي بٌخلوكِ  بالعكس بٌربوا ماكانوا واإلهانة

 .هاجمتك وأنا لٌا لجؤتً

 :بحب تابعت

 .أهلً حضور فً بردو لوحدي هبقً حٌاتى،كنت فً ماكنش أمجد لو-

 :صدقب وقالت دموعها مً جففت

 كتٌر هننزل معاٌا مساعدتك عاوزة بقى بعض،واجهزي فً لكم ٌبارك ربنا-

 .أسبوع بعد الخطوبة

 :بتذكر تابعت ثم

 إنتِ  تخصنى حاجة كل بحكٌلك أنا نفسك عن بتكلمٌنى مش لٌه إنتِ  هو-

 .أبًدا نفسك عن حاجة ماحكتٌش

 .مسافرة اللى صاحبتً عن عارفة،أهلً،وحكتلك إنتِ -
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 .دول ؼٌر-

-..!!!...... 

 !قفلِت؟ إنتِ -

 .فاهماكِ  مش بس سامعاكِ  أل-

 :بمزاح وقالت الحدٌث مسار مً ؼٌرت

 .لحظة هسٌبك مش الخطوبة لحد النهاردة من ،المهم فهمانً أنا وال-

 أن تتعمد كانت وربما الحدٌث مسار ؼٌرت بؤنها شعرت معها ملك أؼقت أن بعد

 .به؟ أتهمها بما مالك أخبرها وتساءلت،هل أمرها من حٌرة فً تجعلها

*** 

 تجاه بالقلق تشعر الوقت نفس أمجد،وفً حال فاطمة ٌعجب لم جدٌد ٌوم منتصؾ

 والؽٌرة،خرجت القلق بٌن كانت فإادها تصدق أم،أم ؼٌره هً الزٌجة،هل هذه

 تنظر عٌناها رشدها،رأت إلى وتعود أكثر تتحدث أن وبدأت ؼرفتها من عاٌدة

 فاطمة كفها،انتبهت على ٌدها ووضعت بجانبها لستج لوجودها تنتبه لم للبعٌد

 :فقالت

 !كلمتٌنً-

 إٌه؟ فً سرحانة-

 .أمجد-

 ماله؟-

 .عاجبنً مش حاله-

 .عنه بتتكلموا اللى إٌه مستوى فاهمة مش عاوزها اللى البنت أخطبوله-

 .مرتاحة مش أنا لكن المستوى ماٌفرقش نفسً عن-

 ٌنساكِ  خاٌفة-

 .خاٌفة أٌوة-

 عاوزة كمان أنا علشان ،عجلوا ٌافاطمة كده مش ،أمجد جنبك خلٌه خالص-

 .أفرح

 .كمان وملك_

 :وتابعت بحٌرة فاطمة قالتها

 .الباسكت فً رمته ورد ،وبعت تانى اتقدملها خالد-

 :بؽٌظ فاطمة فقالت عاٌدة ضحكت



 بقلم منة عودة -أٌامنا

 

ٔٗ9 
 

 .طبعا عجبك-

 .نفسكم فرٌحوا خالد هتتجوز مش ملك_

 .ممتاز ،الشاب دي الثقة منٌن جاٌة_

 مش ملك كده بٌقولً ،إحساسً علٌها ماتضؽطوش لكن منها مافٌش وهً_

 معاٌا؟ أعملك قهوة أعمل هقوم...خالد هتتجوز

 .سادة قهوة اعملٌى آة_

 فتح تعٌد كٌؾ ،وفكرت عاٌدة حدٌث فً ،تفكر وجنتها على ٌدها فاطمة وضعت

 ٌجب ،ولم اآلخر تلو ،اتصال  هاتفها لتجلب ٌدها مجدي،مدت مع الموضوع

 :قابلة علٌه لتجٌب تؤخذه عادت وضعته إن وما الهاتؾ ،وضعت

 فٌن؟ أنت-

 خٌر؟ اجتماع عندي كان_

 ٌعنى؟ فاضً_

 .خالص فضٌت آة_

 .حاجة أقولك عاوزة كنت مجدي ٌا طٌب_

 :وقال األرٌكة على جلس

 .كتٌر اجتماعات ساعة،عندي ربع معاكِ -

 .الكتٌر الكالم مابحبش عارؾ أنت-

 .عارؾ_

 :لتوقا تنحنحت

 .دي البنت نخطبله ،عاوزٌن أمجد بخصوص-

 .دا الموضوع فً الزن من زهقت أنا_

 .لحل وصلت أنا_

 .هاه_

 وناخد هبلؽك شر وراها من هٌجى ومش كوٌسة فعال أنها حسٌت معاها هتكلم_

 . بطرٌقتً أمجد هقنع كده ،ماحسٌتش خطوة

 ،وفٌن؟ أزاى وهاتقابلٌها_

 .نهاع شوٌة معاها ،هتكلم شافتها ملك_

 هنصفً مصر،خالص قرٌب هٌنزل خالد.المداري على بس خالد عن وكلمٌها_

 .هنا حاجة كل
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 !!!هتنزل_

 مكانً؟ فً أخلٌنً_

 .بعد كفاٌة انزل أل_

 .ٌافاطمة بعٌدة اللى إنتِ _

 :وقالت تؤففت

 .هٌحصل واللً حصل اللً وأعرفك البنت وأشوؾ ملك هكلم-

 :فقالت الباب من تدلؾ ملك لمحت

 .تانى ،هكلمكجت ملك-

 :وقالت الهاتؾ فاطمة وأؼلقت نحوها ملك اتجهت

 .شوٌه معاكِ  اتكلم عاوزه-

 :مازحة تقول وهً جلست

 .ٌابطه قعده وادي-

 كوٌسه؟ رٌم-

 :فاطمة وصمتت،فقالت ذقنها حكت

 .سكوتك من إٌه استفدت-

 .بٌحبها امجد أن وكفاٌه أحكم، هقدر مش-

 .اقابلها عاوزه إنً هقولٌل عموًما كفاٌه، مكان عمره الحب-

 :بفرحة ملك

 .هٌوافق قال لما حق عنده كان وافق،أمجد بابا-

 :بجدٌة تتحدث ومازالت فاطمه

 .دا مخك نضفً وافقنا مقولتش هشوفها قلت-

 .أوى مصدعة شوٌة أنام هقوم ،أنا ٌابطة حاضر_

 إٌه؟ خالد عٌب هو-

 .كتٌر-

 :ؼٌظها تكتم وهً فاطمه

 عٌوب؟ مافكٌش مثال وانتِ -

 معاه، أتكلم أقعد إنً أصاًل  علٌا ؼصبتوا انكم لمجرد طبٌعً، مشفٌا بس ده -

 .خطٌبً بقى خالص نفسه فكر

 :بكلل فاطمه
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 . بٌحبك-

 .حده عن زاد تانً،موضوعه عنه نتكلم بالش سمحتِ  لو.بكرهه وأنا-

 :وقالت عبارتها بترت ثم

 آسفة أنا انفعلت-

 :قابلة وقبلتها نحوها اتجهت

 .ابطةٌ ماتزعلٌش-

 .آخرتها نشوؾ أمجد،لما بلؽً المهم_

*** 

 تعود أن أرادت هً تتردد،حتى ولم مالك إنجً،وأخبرها ٌرى أن هشام أراد

 ٌختلؾ لم هشام وكذلك كمالك تعتبره الذي وبماجد وبختها التً بهم،بمً تجتمع

 نصابحها وتعطٌهم صدر بسعه اآلخر من كال لشكوى تستمع وكانت جمًٌعا تحبهم

 فكانت أجلها من قلبه وتؤلم رآها حٌن هشام وقؾ المعٌشة ؼرفة إلى تجهم خرجت

 :قاباًل  لها مالك واتجه نحوها ،تقدم أخًتا له وستظل

 .وصل السخٌؾ هشام-

 وقالت ضحكت-

 .تانً وتمشً أخواتك ماتسٌبش-

 :وقال حروفة ٌجمع أن حاول

 .تانً همشً مش-

 : دموعه دةمجاه صوته على ٌظهر ال حتى كثًٌرا وجاهد تابع

 .أرجع هتقولولً اللً بنفسكم وأنتوا بٌا هخنقكم-

 جمًٌعا جلسوا ، تنزعج ولم الفهم بعدم تصنعت لكنها صوته نبرة عنها تؽب لم

 :مالك وقال

 .معانا تبقً عاوزة ٌومٌن،مش بعد ماجد خطوبة-

 . مً أكلم هبقً_

 .معانا تبقً إنجً،الزم ٌا لٌه_

 ٌاهشام؟ كوٌس أنت_

 :هشام فقال سإالها سبب مالك وتفهم هشام وصمت إنجً قالتها

 . كوٌس آة-

 :للحدٌث مؽًٌرا مالك فقال
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 روحتِ  لو أكتر هتفرح مً-

 .بقى أتعصب ماتخلنٌش ٌامالك خارجة مش_

 :وقال ٌدها على ربت

 .ماتحبً زى-

 الفرار وأراد بداخله أهاته ،فجع،كتم وجع ، ألم كثٌرة معان هشام لنظرات كانت

 ضٌها تسترد بؤن لها هللا دعا والداٌه بمثابة كانا ،اللذان دٌهمالوال ،مشتاق

*** 

 عنها تخفً تفعل،ال فٌما رأٌها مً تؤخذ تساعدها، الٌوم طول مً مع ملك ظلت

 على اعتادت فقد حٌاتها، ٌخص شًء بؤي تنطق ال تماًما كان،عكسها مهما شًٌبا

 الكبٌر الحفل فً جمٌعال تجمع. علٌه شاب شًء على تربى ومن الصؽر، منذ هذا

 تناسب ال التً الصاخبة الموسٌقى مع وٌصرخون بالمرة،ٌرقصون هادئ الؽٌر

 ثم قابلتها لها ذهبت مساًء، العاشره وجدتها معصمها ساعة إلى نظرت. شخصٌتها

 :قالت

 .ٌسعدكم ربنا حبٌبتً ٌا مبروك-

 .هتبدأ السهره لسه دي! ماشٌه بردو ٌاملوك، فٌكِ  ٌبارك هللا-

 :بابتسامة كمل

 .كدا على متعوده مش وأنا ساعة نص فٌها أروح ما على لسه-

 جنون جن.ذهبت ثم باستحقار له نظرت أمامها وجدته التفتت وعندما ثانٌة، قبلتها

 بصوته أوقفها أن إلى وراءها ماذهب سرعان منها، النظرة تلك ٌتحمل ولم مالك

 :قاباًل  المرتفع

 علٌكِ  بنادي-

 :معه الحدٌث ترٌد ال لكنها بصدق، قالت

 .كدا الشارع فً تندهلً ازاي وأنت ماسمعتش،-

 :ٌحذرها وهو قال

 .فاهمة دي البصه ماٌتبصلٌش أنا-

 :قالت ثم حدٌثه نبرة أؼاظتها

 فاهمة مش الحقٌقة أل-

 :قال ثم بعمق تنفس

 . استفزاز بطلً-



 بقلم منة عودة -أٌامنا

 

ٖٔ٘ 
 

 :وقالت وجهه فً بسبباتها أشارت

 .معاٌا بتتكلم وانت حدودك الزم_ 

 :قابلة وجهه فً صاحت مجدًدا، ٌدها أمسك بالذهاب همت عندماو

 اٌه؟ فاكرنً أنت دي، اٌدك اوعى-

 :أبًدا تفهمها لم بنبرة قال

 .الحالل ٌابنت نفسك عن دافعً_

 :وسخرٌة باستفزاز قالت

 .صعب بٌتهٌؤلً محترمه، مش واحدة كالم تصدق ممكن انت هو-

 .ابلةق بقلق أجابت هاتفها، رنٌن حدٌثهما قطع

 .كمادات عملتِ  للصبح؟طب ماتستحملش ٌعنً تانً، تعبت ٌانعمه، اٌوه-

 :قالت ثم معصمها ساعة إلى نظرت

 .طول على جاٌه أنا طٌب طٌب-

 إٌه؟؟ فً_

 :وقال عنه ٌبحث كان الذي هشام تجبه،خرج ولم وتركته حاجبٌها رفعت

 . لٌه وخرجت سٌبتنا-

 :وقال فعلته من هشام جبتع سٌارته نحو اتجه ما وسرعان مالك تركه

 .كمان أنا همشً إنى كده الظاهر-

*** 

 .ٌادكتور اوي كتٌر تتعب بقت-

 :الطبٌب فقال األشعث حال شعر على تمسح وهً ملك قالتها

 .النفسٌة الحالة بسبب ده كل-

 :الباب أمام ٌقؾ للذي قال ثم

 بباها؟ انت-

 :حدٌثه الطبٌب فؤكمل الصدمة من مفتوحا فمها وظل بذهول وأصٌبت ملك التفتت

 .فٌهم بٌؤثر الخناق ألن الطفلة، عن بعٌد ٌبقى بٌنكم خالؾ فً ٌبقى لما ٌارٌت_

 :قابلة صدمتها من استفاقت

 !مٌن بٌن خالؾ-

 :ضاحًكا مالك

 .ده الكالم مافٌش-
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 :بجدٌة ملك

 ؟.ٌادكتور كوٌسه بقت حال-

 .صح أعالجها أقدر عشان فٌن، بباها تعرفٌنً ٌارٌت-

 :قالت حال أخذت أن دوبع ملك

 .مٌت اعتبره-

 :قال و وراءها مالك ذهب للخارج، ذهبت ثم

 ؟!بٌحصل اللً اٌه وراِك،فهمٌنً ماشً هفضل مش-

 :وصٌاح بؽضب ملك فقالت ٌهدأ جعلته بابتسامة حال له نظرت

 .وراٌا تمشً قولتلك أنا هو-

 :أعلى بصٌاح مالك

 .أظلمك أفضلش ما عشان ؼلطان،فهمٌنً قولتِ -

 .أروح عشان اروحها والزم اتؤخرت، وأنا-

 :بتساإل مالك

 صح؟ بنتك تروحً-

 :سٌارتها إلى وتتجه تصٌح وهً ملك فقالت له وبسمتها حال نظرات تؽب لم

 .بنتً هروح اه-

*** 

 محقة، فهً والدتها فعلت ومهما هناك، ٌنتظرها بما تعلم وهً منزلها، إلى ذهبت

 :بجمود قالت بها شعرت عندما كنول نابمة، ظنتها الداخل، إلى دلفت

 .ٌاملكٖٓ.ٕٔ الساعة_

 :باعتذار ملك

 .للدكتور أودٌها فروحت تعبت، حال-

 :قالت ثم أرهبها مرتفع بصوت والدتها زفرت

 .حالك وقفتلك هلل منها وراها، من جالك واللً حال، ٌادي

 وجهها توهج مالك مع حدٌثها تسترجع األرٌكة علً وجلست ؼرفتها ملك ولجت

 : وقالت

 .مستفز-

* **                                    
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 عشر السابع الفصل 

 فمازالت ؼرفته إلى مالك،اتجهت بوجود شعرت للخارج، إنجى،اتجهت توضؤت

 :بهمس قالت و دلفت ؟ دابًما صامت  ولماذا به؟ ماذا تعلم أن ترٌد

 ٌامالك؟ صاحً_

 .تعالً_

 :بحٌرة قالت جلست وعندما بٌدها، أخذ

 .عنً حاجة ماخبٌت عمرك أنت-

 :الحدٌث رافًضا مازال

 .حاجه فاهم مش ألنً أتكلم، عاوز مش-

 الموضوع؟؟؟ نفس_

-........ 

 :فقالت علٌه أكثر تضؽط ولم موقفه، تفهمت

 حلوة؟ كانت مً-

 .حالهم ٌصلح ربنا أة_

 بكرة تجٌلً ٌارٌت ضروري أشوفها عاوزة قولها أبقى_

 :تابعت

 إٌه؟ عامل هشام_

 .أرد وملحقتش بٌكلمنً كان حتى تخلص الخطوبة ما قبل مشٌت أنا عارؾ مش_

 فٌن؟؟ روحت لٌه_

....._ 

 ٌامالك حاله فً شخص كل ماتسٌب علٌك وقالقنً ساكت هتفضل ٌعنً_

 .مكفٌنا اللى فٌنا نفسك ماتشؽلش

 .التمثٌل بحب مش بس أبًدا،أنا ،ال مهتم فاكرانً ،إنتِ  لحظة لحظة_

 :وقالت تبسمت

 .الفجر نصلً عشان اتوضى قوم ٌال ، مهتم أنك ماقولتش أنا_

 :أكملت ثم قلبه على وأشارت

 .ٌرتاح ده علشان-

*** 
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 فً تؽط وجدتها ولكن حدث بما عاٌدة  تخبر أن تتمنى كانت تؽفو أن تستطع لم

 باب من أمجد بشرود،ولج تخطط وظلت واأللوان الفرشاة عمٌق،أمسكت نوم

 تنتبه ولم تنحنح توقؾ و نحوها اتجه الؽرفة، ضوء ولمح بحركتها ،شعر المنزل

 بوجهها استدارت عال، بصوت تنحنح تفعل، فٌما مندمجة ووجدها لها ،نظر

 :لها فقال مبتسمة

 ٌافنانه؟ اٌه بترسمً_

 .نازل أنت هو بشخبط-

 جاي لسه_

 :فقالت كثًٌرا شارًدا وجدته له، نظرت وصمت جلس ثم

 مبسوط؟ أشوفك مابقتش_

 :متنهًدا أمجد

 .برٌم عالقتً براجع-

 :  بضٌق ملك

 بتحبها؟ انت مش!تراجعها-

 .اوي عالٌة طموحاتها طبعً، ؼٌر طبعها-

 نادر ده التانً زي طبعه حد مافٌش وبعدٌن تحلم، ماتسٌبها ٌعنً، واٌه طٌب-

 .جًدا

 :بؽضب أمجد

 مبتتكل وهً علٌها،مابتشوفٌهاش خاٌؾ أنا تحلم، إنها ضد إنً قلت أنا هو-

 .ٌاملك كابوس بٌقلب الحلم أوقات. اوي لبعٌد وبتسرح

 :قالت ثم ٌقصده ما تفهمت

 تتقلب فجؤة ممكن اللً الضحكة زي كابوس بٌتقلب الحلم أوقات حق، عندك

 شرهم ٌكفٌنا ربنا. دمعة

 :تابعت

 أمجودي-

 إٌه؟ عاوزة أرؼً_

 .هقول مش ده األسلوب إٌه_

 :الالمباالة ٌتصنع قاباًل  وقؾ

 .فكرة على علٌكِ  اٌلهتح مش-
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 . تالقً شر تعمل خٌر براحتك_

 :فقال خطوة وتقدمت السخرٌة تتصنع وهً قالتها

 إٌه؟ كده،تقصدي هنا خدي-

 .وافق تقرًٌبا بابا أن ،وال رٌم تقابل عاوزة ماما أن هقول مش تإتإ_

 :وقال عٌنه فً كبٌرة لمعة ظهرت

 .بتشتؽلٌنً وال ٌاملك بجد

 :وقالت الؽطرسه تصنعت

 .أهزر علشان أنا فاضٌة-

 .عاوزاها حاجة اي أطلبً_

 .ؼالً طلبً أنا بس_

 .ملك على تؽلً حاجة مافٌش_

 دا ،هو تزعلك حاجة ،ماتخلٌش مبسوط ،عاوزاك داٌما ضحكتك أشوؾ عاوزة_

 علٌه هتقدر عاوزاه أنا اللً

 :وقال شعرها على بٌده مسح

 كوٌسة؟؟؟ إنتِ -

 :وقالت رأسها أومؤت

 . أٌوة-

 حاجة؟؟؟ همخبٌ_

 :فتابع علٌه تجب لم

 .بنخبً وإحنا أمتى من-

 .تعبانه وهً سٌباها علشان علٌها فقلقانه شوٌة تعبانه كانت حال_

 :تابعت

 .بقى ماما ،بس طول علً جنبً ٌخلٌها حل فً نفسً-

 .لوقتها سٌبٌها_

 :وقالت الؽرفة عاٌدة ولجت

 .حباٌبً ٌا الخٌر صباح-

 .ٌاخالتو الفل صباح_

 :ملك وتابعت منهما كل رد_

 .صحٌتِ  أخًٌرا-
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 .أخًٌرا لٌه_

 :فقالت فهم بعدم أمجد قالها

 وحشتنً أأ-

 :ٌخرج وهو وقال رأسه أومؤ

 .موجود ،أنا ٌاملك ماشً-

 :وقالت نحوها عاٌدة تقدمت ماٌقصده وتفهت هو خرج

 أمتى؟ ،وصحٌتِ  أمتى جٌتِ -

 هحكٌلك ٌاخالتو مانمتش_

 تؽب ولم  لها لمالحقته لحدٌثه شجارهما ةبداٌ من ماحدث كل لها تسرد ظلت

 :فقالت حال لحال وتؤلمت ابتسامتها

 .أبوها تفتقد علشان كده كبرت سابقاها دماؼها سنٌن خمس ماكملتش هً-

 مش تعبت أنا ماتعرفهوش حتى هً بس فٌه بتفتقد اللً ٌاخالتو السن دا ماهو_

 إٌه؟ أعمل عارفة

 :وقالت عاٌدة تبسمت

 .بالظبط مٌن فً-

 .فاهمة مش-

 الجامعة هتروحً بالك،مش فً ماتخدٌش-

 .وانزل شاور اخد هروح

*** 

 من ولكن بعد مبكر الوقت بؤن ٌعلم تجبه ،ولم لرٌم أمجد من  اآلخر تلو اتصال

 :فقالت نابم بصوت أجابت أن إلى اتصاالته ٌكرر ،ظل ٌنتظر لم سعادته

 مٌن؟-

 !!!مٌن-

 :وقال هاتفه إلى نظر

 .اًل مث رقمً مسحتِ -

 :تابعت

 إٌه؟ وال حلمك فً شوفتنً خٌر اجعله اللهم خٌر-

 .مافرحت زي أفرحك قلت_

!!!...._ 
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 .ٌارٌم تقابلك عاوزة ماما_

 :وقالت جلست

 أمتى؟ مصدقة مش أنا بجددددد-

 .معاكم هكون مش أنا المٌعاد على أقولك هبقى_

 !!لٌه_

 :فقال بقلق قالتها

 .كده بالعقل ٌعنى معاكم إٌه هعمل-

 :وقالت شفتٌها وتل

 .موجودة هكون وقت أى فً حبٌبً ٌا ماشً-

 :وقال برهه صمت

 .هللا حفظ فً بالمٌعاد رسالة لك هبعت-

 :بسخرٌة فقالت معها أؼلق

 وال بنتها السنٌورة زى هتبقى فاطمة الست ترى وٌا ٌاشٌخ إٌمانك قوي اللهم-

 .نشوؾ بكرة لٌه وهنسابق أصعب

*** 

 ولم مً ظهور تنتظر بشرود تخطط ومازالت قلم ٌدهاوب الجامعة فً ملك تجلس

 :قابلة بسعادة هاتفها على أجابت منها اتصاالً  أتاها عندما كثًٌرا تنتظر

 .ٌاعم أحبابه لقى من_

 :قلبها من ضاحكة مً

 .اهو علٌا تقري فرصة جتلك_

 .صفره مش عٌنً أنا ستً ٌا ال

 ٌاملك، ؼٌرك اصحاب شمالٌ أنا معاٌا، الخطوبة آلخر تفضلً نفسً كان بس-

 آخر هتمشً فرحً فً إنك حسابك اعملً مشٌِت، ما أول لوحدي إنً حسٌت

 .دلوقتً من اهو بقولك وأنا واحدة،

 جاٌه؟ مش إنتِ  هللا شاء إن_

 . ٌاملك أوى فرحانه ،أنا تجنن كانت الخطوبة الرقص من مكسر جسمً_

 .هللا شاء إن بكرة هستناكِ  ،خالص جًدا لك فرحانة وأنا_
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 أؼلقت أمامها وجدته ثم حال، على لتطمبن   بنعمة واتصلت معها أؼلقت

 ٌتحدث، أن بدون بالتحٌة بٌده أشار و لها المقابل الكرسً على جلس االتصال،

 :قابالً  حدٌثاً  ٌفتح وبدأ

 ماجتش؟ مً_

 :تقول وهً له تنظر لم

 .ٌخلص عاوز مش اللً المشروع فً خلٌنا سمحت لو جاٌه، مش_

 :قابلة  أجابت التً مى بـ واتصل فههات أخرج

 .ماتقول ؼٌر من عارفة عارفة مضلمة الجامعة مهمه طلعت دي للدرجة-

 .افصلً_

 .فصلت،خٌٌٌر_

 .عاوزاكِ  إنجى_

 !!!هه_

 . تشوفك عاوزة قالتلً_

 :ودموع بفرحه وقالت وقفت

 .هشوفها أخًٌرا ٌعنى بجد-

 . ماكنتِ  زى ٌامى عادي اتصرفً روحٌلها ابقً ٌال_

 .سالاااااااااااااام وأروحلها هلبس أنا اقفل اقفل_

 :مستفزة بلهجة وقال  األخرى  فوق قدًما ورفع معها أؼلق

 ؟.النهاردة اٌه عامله بنتك_

 :بالهدوء شعرت أن بعد قالت ثم العبارات، بؤقسى تقذفه ال حتى تماسكت

 .دي أسبلتك على أرد إنً مجبره مش أنا-

 :األمر تحمل بنبرة أجابها

 .ماظلمكٌش علشان مجبره أل-

 : وجهه فً بسبابتها تشٌر وهً قالت ثم ؼاضبة مكانها من نهضت

 .ٌامالك حالك فً خلٌك-

 :بهمس قال ثم هً فابتعدت اقترب

 إذا؟ إال إٌه من خاٌفه انتِ  فاهم، مش أنا وهتردي، لسان، طوله بالش-

 لٌرٌح ٌقتله أن وأ ذاته، عن لٌدافع ٌتحدث ٌراه من كل ٌجعل وجه تعبٌر وتصنع

 :به تصٌح وهً قالت الوجه هذا رأت وعندما منه الجمٌع
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 إنً تستاهل أنت وال كدا، ٌتبصلً إنً أستاهل حاجه،وال من خاٌفه مش أنا-

 .كده اتعامل اللً أنا مش علشان هقولك، أنا بس ٌامالك، باحترام أعاملك

 :الحدٌث على ٌحثها وهو فقال تخبره ولما تبدأ أٌن من تعرؾ ال صمتت ثم

 وخوفك متجوزة مش أنك أعرفه اللً بس خصوصٌاتك فً بدخل مش أنا ٌاملك-

 فضول اعتبرٌه أشوفها عاوز مش أنا بطرٌقة شوفته اللى أفسر خلونً وهروبك

 بجد؟ ،بنتك دي؟؟ البنت مٌن ماٌخصنٌش فعاًل  وأنا

 ٌوم،تبقىب ٌوم قدامً ،كبرت معاٌا وهً الدنٌا فً لٌها نفس أول ،من بنتً أٌوة_

 .أل وال بنتً

 ؟؟؟_......!!!

 :فتابعت وجهه على واالستفهام التعجب عالمات علت

 أصاًل  ماٌعرفش النهاردة،وبباها لحد مكان ومعرفلهاش صاحبتً،ولدتها بنت حال-

 .مكانه أعرؾ بوجودها،وال

 أزاي؟ إٌه؟؟ ٌعنً_

 قادرة شم إنها جواب وسابت البٌت سابت صاحبتً النا بشهر حال والدة بعد_

 أودٌها ،قالتلً معاٌا داًٌما وكانت أصاًل  ماشفتهاش إنها رؼم مسإولٌتها تتحمل

 أنا بنتً كؤنها وحبتها بٌها اتعلقت ألنً ماقدرتش الشارع،لكن فً ،أسٌبها ملجؤ

 فً تكون إنها أهلً من بشرط ،بس مامتها أنا إن وفاكرة معاٌا وحال ٌومها ومن

 .عنً بعٌد مكان

 ٌوجد هل ماتقوله، ٌصدق هل ٌعلم ال بذهول، تنطقها كلمة كل إلى ٌستمع ظل

 ؟...  منها وٌفر روحه من قطعة ترك لشخص سهالً  ٌكون وكٌؾ ؟...هكذا بشر

 :نفسه مإنباً  لها قال صمتت وعندما

 ...!كدا ناس فً معقوله_

 :فقالت حدٌثها ٌصدق لم بؤنه وشعرت له نظرت

 .كدابة مش أنا-

 حد ممكن إن مصدق مش أنا صاحبتك، بنت إنها ٌصدق ممكن مٌن آسؾ أنا-

 .والده ٌرمً

 :اهتمام بعدم ملك

 .ماٌهمنٌش ماتصدقش، بقى تصدق_

 :قال ثم اآلخر هو نهض. لتذهب نهضت ثم
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 شر اتقً والمفروض بعٌنً، شوفته اللً من حكمت أنا باٌخه، ماتبقٌش_

 .دي بالطرٌقة ٌفكر مكانً حد أي ٌخلً شوفته واللً الشبهات،

 .سمعتهم وٌسوأ بالتهم الناس وٌرمً وٌقرر وٌحكم ٌتكلم، إنه حد حق من شم_

 :بهدوء فقال

 أي أنظار عن بعٌد تانً مكان فً ٌخلوها وافقوا أهلك ماكنوش كده لو ما طٌب_

 .مدارٌه كمان إنتِ  متناقضة إنتِ  بالسوء ٌفكر ماحدش عشان ٌعرفك، حد

 :قابالً  أردؾ ثم والدٌها شرط كان حقاً  هذا ألن رداً، تجد لم تتكلم، ولم صمتت

 وصح صح ألنً القٌه، ومش وشً فً تفجرٌه عشان رد على دماؼك بتعصري-

 .كمان جًدا

 :قالت بهجوم

 لٌه، خربت الدنٌا هً دلٌل، عندك ماٌكون ؼٌر من بالتهم الناس ترمً إنك صح-

 عرؾ حد أن ٌعرفوا اهلً خوفت أنا متناقضة مش أنا فٌها وأمثالك انت عشان

 .الناس أنظار عن هخفٌها وال ٌوم عنً هبعدها مش علٌا لو لكن كده تفكٌرهم

 :قابالً  رد به الؽضب نٌران اشعلت بل أؼاظته،

 وكبرٌاء، عند عندها الهانم بس معاك، اتكلمت جٌت أنا حد، ظلمت ما عمري-

 .ظلمتك اللً أنا مش بسكوتك، نفسك ظلمت نفسك، عن دافعً قلت

 :قالت ثم بحنق رمقته

 أى فً تتكلم ماتحاولش ٌارٌت ماٌخلص، لحد هنا من بٌنا اللى ده المشروع-

 .ؼٌره حاجة

 من حدث ما كل تشاهد لهما مراقبه أٌمن عٌون هناك وكانت وذهبت، تركته ثم

 .البداٌة

*** 

 تصنعها التً القهوة تحتسٌان وفاطمة عاٌدة من كل تجلس الٌوم، منتصؾ وفً

 وبعد الطرٌقه، بهذه إال تتناولها أن تستطٌع ال والتً القدٌمة، الطرٌقة على عاٌده

 :بتركٌز قالت كبٌرة رشفة رشفت أن

 .لخالد مرتاحه انتِ  هو_

 :بتفكٌر فاطمه

 ٌتقدم بٌرجع ذلك ومع بترفض، مرة كل فً وهً مرات،ٖ اتقدملها شارٌها،-

 .تانً
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 .أبًدا هتحبه مش ٌبقى مرتحاله، مش هً ما طٌب-

 :باستنكار وتقول بٌدها تلوح وهً فاطمه

 .بٌوت مابٌعمرش دا الكالم حبٌبتً دي، الكلمة مصدقه انتِ -

 :ترٌد فٌما تنجح بدأت وقد قابلة حاجبها ترفع وهً عاٌده

 لٌه؟ متناقضه انتِ  حب، مافٌش بتقولً ومنٌن بٌحبك، هو بتقوللها منٌن-

 :أنفسهم الكثٌرون بها ٌقنع نموذجٌة إجابة أجابتها

 .بٌدوم العشره حب لجواز،ا بعد بٌٌجً الحب-

 :قابلة باستهزاء عاٌده ضحكت

 وٌجً كتٌر وٌتحمل صبور الزوج ٌبقى ان حاله فً الجواز بعد ٌٌجً ممكن-

 لملك، عاوزٌنه اللً الجدع صفات فً مش دا لكن بٌنجح، كتٌر وفعالً  نفسه على

 .منه بتخاؾ بنتك

 :بؽضب فاطمه

 .بٌحبها بقولك! هٌاكلها هو-

 :قابلة تسؤله أن ٌوًما تتجرأ لم سإاالً  تسؤلها أن قررت وهنا

 ؟.!مجدي بتحبً انتِ  فاطمه،_

 ٌسؤلها لم نفسه هو حتى قبل، من أحد ٌسؤلها لم...! السإال علٌها وقع كٌؾ تعلم ال

 :تفكر وهً قالت ؟ تحبه كانت إن ٌوًما،

 كمان، وطبعنا واحده، دماؼنا بنت، ألي كوٌسه فرصة كان األول فً مجدي_

 اللً الحب دا لو مهم، ووجوده. صح أنا واهو،. بٌعٌش اللً هو العقل زوجوا

 .بحبه ٌبقى عنه بتتكلمً

 :أكملت

 .رٌم مقابله معاٌا هاتٌجى دا الكالم من بقى سٌبنا

 .لها تتقدموا تروحوا لما هاجً بس طبعا أل_

 .خٌر على دي المقابله ٌعدي ربنا_

 .الؽٌرة من وبعض بقلق فاطمة قالتها

*** 

 هً كانت تراها،فدابًما أن طلبت إنجى أن علمت عندما أذنها مً تصدق لم

 والدٌها ؼربة عن تعوضها التً الشقٌقة لها وكانت مثلها، تكون أن قدوتها،وتتمنى
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 من ستجمعهما أنها تتوقع ال كانت األٌام، وأبعدتهما حدث ما حدث وعندما. عنها

 :قالت ثم تنحنحت. علٌها هاقلب ٌتؤلم ولكن سعٌدة، وهً لها تنظر ظلت. جدٌد

 وشه فً قفلت تشوفٌنً، عاوزه انك قالً مالك ما أول بجد ٌاإنجً، وحشتٌنً_

 .جري وجٌت بٌتكلم وهو

 :قالت ثم انجً ضحكت

 وتعملٌها مجنونه-

 :بجدٌة أكملت ثم

 ماكنتش األول، فً حاجه كل لسه وكانت األول، فً لسه كنت مبنساش، أنا-

 .بعمله اللً مستوعبه

 :قالت ثم بجانبها وجلست مً ضتنه

 مالك بسؤل داًٌما بعدت،بس كده علشان أزعجك ماحبتش بس أختً،أنا من أزعل-

 .عنك

 :وقالت ثانٌة وجهها إلى نظرت ثم

 .اوي منور وشك هللا ماشاء-

 :تضحك وهً انجً

 .الناس فً بتحسدي انتِ  ٌابت لسه انتِ -

 :قابلة ضحكها صوت وازداد مً

 .ملك فً بعمله اللً شفتِ  لو بقى اومال-

 :باستفسار إنجى

 مٌن؟؟؟ ملك

 . بٌها رزقنً ربنا اللى البنت صاحبتً-

 كوٌسة؟ دي للدرجة_

 مالك مع خناقتها على وماقولكٌش كتٌر وبتتخانق وعصبٌة دبش هً بصً_

 طٌبة هً مافٌش على بتنزل الؽضب كل وسط فً بس علٌهم بتتفرج الجامعه

 .بجد اوى

 .علٌها أتعرؾ إنى شوقتٌنً_

 .ونتقابل نخرج تعالً ٌارٌت طب_

 :بهدوء وقالت تبسمت

 . خالص للخروج نفس لٌا مبقاش مً ٌا أل!!!  خروج-
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 :تابعت

 .أخرج ٌمكن علٌها اتعرفت و نصٌب حصل لو بس-

 :أكملت

 . عنها حاجة كل بقً احكٌلً

*** 

 .قلًبا ٌقبض حٌن أقبحه، وما خًٌرا، ٌطرح عندما اللقاء أجمل ما

 وهً رٌم انتظار فً فاطمه جلست النوادي، أحد فً أٌام أربعة رورم وبعد

 باتجاهها قادمة فتاة لمحت بتؤفؾ، معصمها ساعة إلى وتنظر القهوة تحتسً

 ومازالت قابلة رٌم لها أتت أن إلى بمكانها ظلت. هً أنها فعلمت لها، وتبتسم

 :مبتسمة

 .الصور من كتٌر أحلى انتِ  ظالماِك، الصور فاطمه طنط-

 :قالت ثم لها ابتسمت

 .القمر زي انتِ  حق عنده وطلع شعر، فٌكِ  بٌقول أمجد. اتقابلنا أخًٌرا-

 :تجلس وهً خجل فً رٌم

 .حلوة عٌنه اللً هو أمجد دا ٌاطنط، تبالؽٌش ما-

 :جادة وبنبرة فاطمه

 اٌه؟ وال بقى شاطرة سنة، اهخر فً انتِ -

 :ضاحكة رٌم

 زي شطوره مش الوالدٌن، بدعا بنجح فخر الوب أنا ٌاطنط، بس دا اإلحراج إٌه-

 وهو أنا هبقى مش حبٌبً،

 :الحدٌث فً جرأتها ٌعجبها ولم بجدٌة فاطمه

 ؟.بقى الكبٌرة انتِ -

 انتِ  كلها، المسإولٌة شاٌله حد، أصؽر أبقى نفسً كان. الكبٌرة أنا لؤلسؾ اه_ 

 .اوي قدنا على إحنا. الظروؾ عارفه أكٌد

 :أكثر بجدٌة فاطمه

 عارفٌن وال وتافهٌن كبار ٌااااامه للكبٌر، شرط مش المسإولٌة ملتح-

 ما وبعدٌن كدا، بحرج تتكلمً علشان عٌب مش والفقر نفسهم، ٌشٌلوامسإولٌة

 النفس ؼنى الؽنى بدراستك، بؤهلك ؼنٌه انتِ  فخوره، خلٌكِ  ربنا، عند فقرا كلنا

 .فلوس مش
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 :كبٌرة بسمة وتصنعت بخبث رٌم

 .ٌاماما اوي حبٌتك أنا -

 النهاردة لحد أمجد ماعرفتِ  ٌوم من حاجة كل ،احكٌلً ٌارٌم نفسك عن كلمٌنً_

 فاطمة بداخل وكان شدٌد خبث باطنها وفً البراءة بتصنع رٌم تبتسم كانت

 ،أم ٌبدأ أن قبل األمر وتنهً وتتركها تنهض ،هل جٌدة تكون ،جٌدة،ربما صوتان

 لها وابتسمت لؤلمر استسلمت!!!  نهااب على ؼٌرتها هو اآلخر الصوت فربما تهدأ

 تكسر ال حتى ٌصمت أن تنهض بؤن ٌخبرها الذي الصوت ٌكون بؤن متمنٌه

 .ابنها

*** 

 

 

 عشر الثامن الفصل

 علٌه، الحرص وواجب ملك، هو بل ٌباع، ال ثمٌن كنز و نعمة األهل وجود

 على فاطمة اتصال مجدى ٌنتظر كان تضر وال تنٌر القلوب فً المعة نجوما

 بٌنهما مادار كل إلى ٌستمع وجلس االجتماع، فض حدثته وعندما الجمر، من أحر

 :صادقة تكون أن وتتمنى قابلة حدٌثها فؤكملت نقاش، من

 .بتحبه شكلها كوٌسه،وهً البنت-

 :بترقب مجدي

 .مستواها برؼم ارتحتلها ٌعنً-

 .اشتؽلت علشان معاها واتخانق فلوس منه تاخد نفس،رفضت عزة عندها-

 .سعادتهم ؼٌر اٌه ٌهمنا احنا مرتاح، ٌكون المهم ٌافاطمه خالص-

 :تابع

 الجامعة؟ فً البكاشه

 . ناٌمة أل-

 .خالص نازل خالد_

 :بقلق فاطمة

 ٌامجدى؟ علشانها نازل هو-

 :قال ثم للحظات صمت

 أمتى؟ السنة نص امتحانات هً-
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 لٌه؟ أسبوعٌن كلها خالص_

 .ماتخلص بعد أكلمها بفكر كنت_

 :أكمل

 .الزعل جواها بتكتم ،ملك خالص تخلص ،لما أل بس-

 :وقالت وجنتها علً ٌدها وضعت

 .ٌامجدى أمتى كبروا العٌال لٌه معرفش كده مقبوض قلبً-

 :أكملت

 .عواجٌز وبقٌنا كبرنا كمان وأحنا-

 !!!عواجٌز_

 :وتابع بؽضب مجدى قالها

 .نفسك عن أتكلمً-

 :وقالت ضحكت

 .جد تبقًوه شوٌه أنت دا تعترؾ الزم-

 .أجتماع ،وراٌا ٌافاطمة،هقفل ماشً_

 .ٌامجدى بهزر أنا زعلت أنت_

 .سالم أوى متؤخر_

 :قابلة  أجابت التً بسحر   واتصل بؽضب معها أؼلق

 .جاي أنا-

*** 

 وكانت المشروع هذا فً التكثٌؾ من الكثٌر بها كان العام نصؾ امتحانات مرت

ا تذهب كانت ألنها لملك بالنسبه العصٌبة الفترات من ًٌ  مراجعه مع حال لترى ٌوم

 ساعات الثالث ٌتعدى ال نومها فكان المشروع  إلى باإلضافة الدراسٌه موادها

 العمل وتكاثر العام نصؾ أجازة من العودة فعند الشهران مدار علً ٌوم كل فً

 واتهاماته معها حدٌثه ٌتذكر كلما العمل إطار فً إال معها ٌتحدث لم قبل من أكثر

 العمل بشؤن ٌحدثها ال بؤن ٌتمنى حتى نفسه من ٌشمبز المفتعله ونظراته قاسٌهال

 النظر متجنبه وهً تتحدث معه تتحدث عندما بؤنها دوًما ٌالحظ جدوى ال ولكن

 انزعاجه وٌعود محقه بؤنها نفسه وٌخبر األنظار تلفت ال حتى شًء أى وتفعل له

 بعض وٌعطٌهما فعاله ما على نظرة لٌلقً أٌمن بانتظار ٌجلسا أكثر نفسه من

 أن الكثٌر منه وطلب به بارع هو لشًء  استٌعابها لعدم ملك تؤففت!     النصابح
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 ولم مضض علً لها ٌشرحها أن منه تطلب أن إال علٌها وماكان له ٌشرحه

 قال جًٌدا تفهمتها أنها من تؤكد وعندما صدر، براحة لها وشرح ٌتؤخرجلس

 :الملل متصنعاً 

 .العشرٌن للمره اشرحها وال دي، النقطه فً يقصد فهمت_

 :بجدٌة قالت

 .فهمت-

 :وجهها توهج علً تعود وكؤنه استفزازها ٌحاول وهو قال

 ...بٌعلم التكرار أصل تانً، ماشرحش ٌعنً-

 :وقالت عبارته مابترت سرعان

 نعم بقى نعم-

 :ٌستفزها ومازال ضحك

 .الشطار لمبٌع قصدي انا كدا، إنها على خدتٌها لٌه وانتِ -

 أٌمن دكتور لتؤخر معصمها ساعه على ونظرت لٌؽضبها، الفرصة تعِطه لم

 :فقالت

 . النهاردة لوحدك تقابله ماٌنفعش هو-

 !لٌه_

 :فتابع تجبه لم

 ٌعنً طبعك مش أن قصدي تدخل مش-

 كتٌر بٌتكلم أٌمن دكتور علشان هلحقه مش كده وشكلِ  مهم مشوار عندى_

 ٌخلص أٌمن دكتور ما بعد شؽل هنكمل فاكر كنت_

 : معصمه ساعة إلى ٌنظر وهو مالك تابع

 7 الساعة بدري الشؽل،لسه تؤخري بقٌت اللً انتِ  فكره على-

 .ماٌنفعش انا لكن براحتك، تتؤخر تقدر ولد، أنت وهللا-

 :تستفزه بنبرة قالت ثم

 .معقده أنا أصل بقى، معلش-

 :فقال رده، هذا ٌكون أن تتوقع ولم كثًٌرا، ضحك

 .طول على معقده خلٌكِ _

 :ُتظِهر لم لكنها أضحكتها بطرٌقة لها قال ثم. بؽرابة له نظرت
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 معرفوش ؼلطانٌن، كانوا بس معقده، علٌها بٌقول كان الكل واحدة أعرؾ-

 مبقاش خالص ان فاكر كنت نفسً عن انا محترم، والمش المحترم مابٌن ٌمٌزوا

 .زمان من وخلصوا محترمٌن فً

 ولقٌت؟-

 :كدامإ قال

 تنتج نضٌفه بذره هٌفضلوا منقرضوش، انهم المهم موجودٌن، بس قلٌلٌن هما-

 .نقاء

 :كعادتها التوبٌخ وبعد بدفاع أجابته

 البنات تشوفوا عاوزٌن زٌك واللً انت بس مكان، كل وفً كتٌر المحترمٌن-

 عشان دٌسكوهات بتروح بنات فً ما زي الحرام، تحللوا عشان تانً، بشكل

 لكل حد حاطه وماشٌه فٌن الصح وعارفه ملتزمه كتٌر بنات فً ،وترقص تشرب

 وٌقول ٌجمع واحد أي ٌخرسوا ازاي ٌعرفوا بتعملوا، تصرؾ وكل بتقولها، كلمة

 .اوي الوحش فً اوي، الحلو فً ما زي محترمه، بنت مافٌش

 الشجارات كل بعد حدٌث بٌنهما بدأ بؤن ٌصدق ولم محقه ٌراها ألنه برأسه أومؤ

 وتضعه ترده ال حتى الصباح تحٌه قول ٌتجنب كان الشهرٌن مدار فعلى قةالساب

 ٌبدي الجمٌع علً ٌمر كان الذي أٌمن دكتور صوت إلى ،انتبها حرج موقؾ فً

 تدل ماذا علً وجهه تعبٌرات ٌتفهما ولم وقؾ نحوهما اتجه ثم ٌفعلوا بما إعجابه

 :فقال  ؼٌر ،أم ،رضا

 تؤخٌر؟؟؟ فً ،لٌه كده من ترأك شؽل أشوؾ إنى مرتب كنت أنا-

 :مالك فقال الؽضب ملك وجه على ظهر

 . كبٌر مش وقت فً دا وصالناله اللى إنجاز دا بردو بس متؤخر بدأنا ألننا-

 :رضا بعدم أٌمن فقال

 أمتى؟ المشروع هتسلموا شهر االمتحانات علً وفاضل بٌجري الوقت بس-

 :بهدوء مالك

 .هللا شاء إن ٌادكتور معاده فً-

 لسرعة مثلج ماء علٌها فٌنسكب تتحدث أن من أفضل فهو الصمت ملك التزمت

 :أٌمن ،تابع ردها

 اختٌاري على أندم عاوز مش كده من أحسن شؽل أشوؾ عاوز الجاٌة المرة-

 . لٌكم
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 :ٌذهب وهو استمر

 .دا الجمٌل شؽلكم على ٌؤثر بٌنكم خالؾ أي تخلوا أوعوا-

 .شفه ببنت ٌنبتا ولم جبٌنهما عقدا

*** 

 شعرت هل هشام، رأت عندما لها حدث ماذا مً تعلم ال متوقعة، ؼٌر مفاجؤة

 بالسالم، ٌده ومد لها ذهب األمر، علٌها اختلط ؟...شدٌدة برهبة أم ؟...بسعادة

 :له قالت جلسا وعندما

 .الخطوبة ٌوم بدري مشٌت ٌاهشام، شافك من عاش_

 :الضحك متصنعاً  هشام

 .تشوفٌنً عاوزه الماكونتٌشو تزعل وال تبسط حاجة ودى-

 فجؤه مشٌت اللً انت بس زمان، من ٌاابنً صحاب احنا كدا، بتقول بس لٌه-

 ٌاتري فجؤه، جٌت وبعدٌن ازاى، علٌك قلقنا متخٌل مش انت واختفٌت وسٌبتنا

 تعملها؟ ناوى تانً مفاجآت فً

 فعاًل  علٌا قلقتِ _

 كنت مالك على نًواجع قلبً ماكان زي ٌاهشام عندى مالك زي أنت طبعا_

 .علٌك قلقانه بردو

 :ٌقول مالك صوت على واستفاق طوٌال لها نظر

 هنا؟ إٌه بتعمل أتش-

 .لملك هروح أنا_

 :مالك فقال مً قالتها

 .مشٌت-

 ٌحبها مازال هل أخافتها التً نظراته من تهرب وكؤنها وذهبت برأسها أومؤت

 :الوق مالك انزعج بهذا هاتؾ بداخلها كان له رفضها بعد

 .ٌاهشام الجامعة جابك اللً اٌه انت_

 :الفهم عدم متصنعاً 

 .اشوفكم جٌت-

 :قابالً  ٌقوله ما ٌصدق لم

 .فاضحاك عٌنك بالك، خد! تشوفها وال تشوفنا-

 ؼلطت؟ اشوفكم أجً قلت لوحدي قاعد أنا ٌامالك إٌه فً_
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 .لبعض مش أنتوا انسى الخطوبة ٌوم من طبٌعً مش أنت هشام_

*** 

 ناس وهٌجً انسحبنا اللى أحنا هتتصفً مش ،الشركة ٌاجماعه لكم ماقلت زي

 ماحدش أن طلبوا اللى بنفسهم هما أطمنوا الشركة بعدنا من تمسك جًدا محترمة

 أكمل علً هتاخدوها عندنا لٌكم اللً وحقوقكم هتوحشونا ،أكٌد ٌمشوا العمال من

 محدوده لفترة عندكم ضٌوؾ هنبقى ،أحنا الجدٌد بشؽلكم عالقة مالوش وجهه

 .كمان أفضل ٌكون الجدٌد الشؽل أن ونتمنى معاكم بالشؽل استمتعنا ،وفعال

 ماذا مجدي ٌعلم ال أصدقابه وأحد مجدى مع شًء كل رتب أن بعد خالد بها هتؾ

 خالد به أخبر بما سحر تفاجؤت األمر هذا حل فً خالد ٌتدخل لم لو سٌفعل كان

 وسرعان الباب ،طرقت بقوة مجدي ؼرفة إلى تتجه وهً تنتبه ولم الجمٌع

 :وقال بتوهج مجدي لها نظر بؽضب الباب وأؼلقت ماولجت

 

 .كده تدخلً أزاااااااى إنتِ -

 .الشباب ٌاشٌخ هنا شؽلك بتصفً أنك ماتقولٌش أزااااى وأنت_

 .بشؽلً مالك وإنت_

 هنا،وال هتسبنً وال معاك تاخدنً وناوي اتفاجا أزاى مراتك مش أنا أزاى_

 .الشباب ٌاشٌخ تانٌة شوفه وشوفتلك زهقت

 .سحرررررر_

 :وقالت كثًٌرا ضحكت

 مكان معاك تاخدنً ،ٌا حقً عن هتنازل مش أنا سحر ٌاعٌون طب!! سحر-

 . ماتروح

 :بتهدٌد تابعت

 الشباب ٌاشٌخ..  ٌا هسكت مش إما ٌا-

 من كل ستسحق وكؤنها بؽضب تهرول كانت خالد بكتؾ  ارتطمت خروجها وفً

 :لمجدي وقال خالد لجو أمامها

 .ىعم ٌا كوٌس أنت-

 :وقال االهتمام عدم تصنع

 مبسوطة؟؟؟ الناس الفل زى-

 .كمان وبٌدعولك أة-
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 .ابنً ٌا ٌكرمك هللا الهم شاٌل كنت ٌاخالد وهللا_

 .وملك.. و وطنط وأمجد علٌا أوى ؼالً وأنت بابا زى حضرتك_

 :تابع

 .عمً ٌا بقى أمتى هتخلص هً-

 .دلوقتً من شهرٌن أحسب سٌدي ٌا_

 :مجدي أكمل

 أمتى؟ شؽلنا،نازل فً خلٌنا

 .هناك من حاجة كل معاك وهتابع األسبوع آخر_

 :وقال ٌهدأ أن وبدأ مجدى تبسم

 .خٌر على

*** 

 ٌحدثها ،ظل رٌم خطبة على والداه موافقة أتاه حٌن توصؾ ال أمجد سعادة كانت

 وإن حتى فرحته ٌفسد أن لشًء ٌرٌد ال منزعًجا كان تجب ولم الٌوم مدار على

 وفً ،ثم تجب ولم تشاهدها بؤنها وٌرى الرسابل من الكثٌر لها أرسل هً كانت

 :بقلق فقال باكٌاً  مهموم بصوت أجابت الٌوم نهاٌة

 بكلمك النهار طول ٌارٌم إٌه-

 .أمجد ٌا أبوٌا_

 تانى؟ تعب_

 .ٌارٌم علٌكِ  ؼضبان قلبً أنا بٌقولً وهو مات ،أبوٌا مات_

 :عبارتها أذنه فً تتردد وظلت بكابها كثرة من بتركٌز حدٌثها إلى تمعٌس ولم

 .ٌارٌم علٌكِ  ؼضبان قلبً أنا-

*** 

 

 عشر التاسع الفصل

 لم اسمها نطق ،حٌن وماجد هشام بٌن مشاجرة حدثت األسبوعٌن مدار على

 فكان اآلخر على بالضرب  منهما كل وتهجم الفرصة ٌمهله ولم ماجد ٌتحمل

 بؤنها ٌعلم ألنه أخته وكؤنها علٌها ٌوصٌه بؤنه ٌقصده ماكان وكل ًٌراخ ٌنوي هشام

 مً ،عقدت والصدٌق األخ مرحلة ٌتعدى لن وهو وفقط ماجد تحب كانت دوًما

 :بؽضب قابلة حاجبها ورفعت ذراعٌها
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 معاك شوفته اللى القرؾ كل مستحمله هفضل فٌه بفكر لو أنا فٌا،هو بتشك-

 .منك أفضل إنه لٌه،مع

 . لٌه كده نفسك على جاٌة ومالك!!!! منً ضلأف_

 :باستفزاز وقال بٌده أشار ثم

 .ٌالاااااااا أزاي كده زبالة واحد مع واقفه ٌال روحٌله ٌال ٌال-

 ،بتضرب هشام ،بتضرب مشكلة تعمل وعاوز ماصدقت شكلك اللً أنت_

 . أخووووووك

 .أخوٌا_

 :وتابع كثًٌرا ٌضحك وظل باستهزاء قالها

 .واطى عطل أخوٌا-

 .كده عنه تتكلم هسمحلك مش وأنا_

 . دافعً دافعً_

 . كده عنك ٌتكلم هسمحله مش بردو زي_

 . له تسمحً ،وال لً تسمحً وال_

 :ٌدها فً ٌضعه وهو وقال الخطبة خاتم ٌخلع وهو قالها

 . روحٌله-

 استمعت بالجامعة بؤنها ونست وبكت مذبهلة بمكانها هً ووقفت وذهب تركها

 :تقول كمل صوت إلى

 .طلتك من حرمانً أسبوع بقالك الجامعه جٌتِ  أخًٌرا-

 :برهبة ملك فقالت تبكً وظلت حضنها فً ارتمت

 ؟؟ حببٌتً ٌا مالك-

 .ٌاملك فٌا بٌشك ،ماجد سابنً ماجد_

 .جنان دا انتِ  فٌكِ  ٌشك فاهمة مش_

 .هشام بحب فاكرنً_

 . دا مٌن_

 :وقالت دموعها جففت

 .المحاضرة فً أركز هقدر شم ماشٌه أنا ٌاملك بعدٌن-

 :ملك فقالت وذهبت تركتها

 .مالك تفهمٌنً بالٌل هكلمك-
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 :بتعجب وقالت ملك جلست

 .مرتاح ماحدش دا مرتاحة إنتِ  ٌابطة وهللا دا مشاكل كله اللً الحب إٌه دا-

*** 

 نفس فً الموعد لها أرسل والدها وفاة بعد علٌها لٌطمبن رٌم ٌرى أن أمجد أراد

 كبٌر حزن وجهها وعلى أمامه ،تجلس ملك مع قبل من فٌه تقابال يالذ المكان

 بقراره،ال متمسكاً  ظل لكن لتهدبتها ٌدها على ٌربت أن وٌرٌد كثٌرا، لها ،نظر

 من أن ٌعلم ألنه نفسه، من لها حبه على حرٌص أوانه، قبل شًٌبا ٌعجل أن ٌرٌد

 :لها قال ثم تفكٌره من استفاق. بحرمانه عوقب أوانه قبل بشًء عجل

 .بالرحمة ادعٌله-

 :بشجن قالت

 .دي كلمته أزاى علٌا،أنسى ؼضبان إنه بٌقولً-

 :قال بتوجس

 كده قال لٌه!!!لٌه-

 :قالت بشرود

 .كده ٌقولً شوٌه كل وهو تعب، ما ٌوم من هو-

 :وقالت شرودها من استفاقت

 منً؟ هتزهق مش ٌعنً تحبنً، هتفضل اتجوزنا، لو احنا امجد،هو-

 :بؽرابة قابال األخٌرة عبارتها من وذهوله حدٌثها من بهتعج وزاد

 ماكلمتك ٌوم ،أنا هنتجوز طبعاً  ٌارٌم كده بتقولى لٌه ؟...!!!!اتجوزنا لو_

 .نتقدم هنٌجً إننا لك هقول كنت دا الخبر وقولتٌلً

 .بجدددد_

 :وتابعت بفرحة قالتها

 . ناقصة تكون فرحتً أن اتعودت ،أنا مات بابا بس-

 :وقالت كثًٌرا ضحكت ثم

 .األساس من بتكمل مش هً أل-

 :استمرت

 .أفرح الزم أنا أل بس-

 :وأكملت

 .كوٌس االسبوع آخر هتمانع مش أكٌد وهً بطلبك ماما هبلػ أنا-
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 !!!!!أفندم_

 :وقالت مجدًدا ضحكت

 .شوٌة تفرح ماما ٌمكن عاجله البر خٌر-

 .ٌارٌم كوٌسة إنتِ _

 .ٌاأمجد أفرح عاوزة_

 :بثبخ تابعت ثم

 ... رأٌك فً رجعت لو وبراحتك

 :وقال عبارتها بتر

 . مناسب مش الظرؾ شاٌؾ أنا بس مانع ماعندٌش نفسً عن أنا-

 .هتصرؾ أنا بالظرؾ دعوة مالكش_

 .بالمٌعاد أبلؽك هبقى أنا خالص_

 بؤن معلنه عٌنٌها مؤلت انتصار ،وعالمات وجهه أنارت وفرحته  بسعادة قالها

 .لها القادم

*** 

 رؼم أحد لصوت تستمع ال مكان بؤهدأ وكؤنها بالجامعه بالرسم ملك كةمنهم

 تواً  أجابت والدها رقم رأت حٌن ،وتبسمت هاتفها لصوت الضوضاء،انتبهت

 :قابلة

 . مٌجو حج-

 .ٌابكاشة مٌجو جمب ماتمشٌش حج_

 :وقال مًعا ضحكا

 حبٌبتً؟ ٌا فٌن إنتِ -

 .وهللا هنا أبات ناقص أنا الجامعة فً_

 .وتزهقى وتتخرجً هانت خالص_

 .التانً حلمً على هدور هشتؽل ٌعنى هسكت مش بس هزهق وهللا أة_

 .الؽناء_

 .ٌابابا أة_

 . األول حلمك األول خلصً_

 :تابع

 .وراه إنتِ  بقى ،وٌال بؤمجد هنفرح-
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 . عترٌس لى جاٌب شكلك بابتً ٌا دا إٌه_

 :وقال معا ضحكا

 . زن بٌبطل مش عترٌس-

 :قابلة الحدٌث مسار وؼٌرت صمتت

 . إٌه وراها دي المكالمة بقً قولً-

 .ٌابت إٌه قصدك_

 :فقالت الضحك من نفسه ٌمنع وهو قالها

 . ٌامٌجو مصلحة عاوز شكلك ٌعنى-

 :وقال رأسه هرش

 .آة الصراحة-

 .معاك الماٌك ٌابابتً قول_

 .تروحولها لما ٌدهلها علشان أمجد لخطٌبة حلوة هدٌة اشتري-

 :وقالت تبسمت

 .االتنٌن عنٌا من الجمٌل بابتً ٌا المصلحة يد-

 .ٌسعدهم هللا ندعلهم ٌبقى وبتحبه بٌحبها طالما_

 :قالت بعدها من ثم وشردت صمتت

 .الخٌر له ٌقرب ربنا كتٌر بدعٌله أنا-

 .ٌابنوتتنا وإنتِ _

 مالً؟_

 .حلوة حاجة لٌكِ  اشتري_

 .عٌٌٌٌٌب امٌجوٌ علٌا تضحك عاوز أنت ثم الفتاة هذه أنا لست نوووو أنا_

 :وتابعت ضحكت

 . جتلً حاجة أحلى تبقى وأنت أنت أنزل-

 .دٌول وراٌا ماسبش أنزل لما عاوز هنا حاجة كل بصفً خالص أنا هانت-

 :فقالت األمامً الكرسً على وجلس أمامها مالك وقؾ

 .علٌنا ماتتؤخرش ،بس حضرتك هنستنى وأحنا-

 اال إله ،ال الهدٌة وماتنسٌش اجتماع ٌاورا ألن هقفل ،أنا حببٌتً ٌا هللا شاء إن_

 هللا

 :وقالت تبسمت
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 . هللا رسول محمد سٌدنا-

 :وقال هاتفه مالك وضع حقٌبتها بداخل ووضعته الهاتؾ أؼلقت

 .بٌرودوا مش االتنٌن ،ألن ماجد ،أو مً ماشوفتٌش-

 :بؽٌظ فقال تجب ولم برأسها أومؤت

 .ٌعنى إٌه أفهم!َنعم-

 .االتنٌن شوفت آة_

 . هنا هما نىٌع_

 .مشٌت مً فٌن،بس ماجد معرفش_

 إٌه؟ فً هو_

 .وأفهم كلمهم_

 .قولً حاجة عارفة ،لو وأسؤلك نفسً هكلؾ كنت علٌا ردوا كانوا لو تفتكري_

 .فاهمة مش أنا ما_

 .سمحتِ  لو فهماه مش اللى قولً.أٌوووب ٌاصبر_

 :وقالت تؤففت

 .خالص حصل اللى ،دا مهشا بسبب بتقول ومعرفش بتعٌط كانت ومً اتخانقوا-

 .األول من قلتِ  لو حاجة هٌحصله لسانك كان_

 !!!نعم_

 .نقاش فً هدخل مش أل_

 .األساس من نقاش فً أدخل عاوزة إنى لك قال ومٌن_

 .صاحبتك علً تطمنً عاوزة مش_

 .أنت منك منها،مش صاحبتً على أطمن_

 :ٌقول وهو بهشام اتصل

 .حق عندك-

 :مالك فقال هشام أجاب

 مش وال خٌر بقى علٌك،معرفش وهعدي شؽل شوٌة هخلص فٌن؟؟طٌب أنت-

 .ٌاهشام نتقابل لما خٌر

*** 

 إلنجً تدعو سجده كل فرًضا،وفً تترك ال وهى تصلً كٌؾ هناء تعلمت أن منذ

 زمن منذ تراها أن تمنت قبل من الراحة بهذه بحٌاتها تشعر قلبها،لم أعماق من
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 مثلها ٌعمل شخص كل ألن منهم حرمت الذٌن كؤشقابها بٌنهم نفسها ،وجدت

 والتى إنجى بجانب وجلست ،خرجت مكروه كل من هللا ٌحفظهم بؤن لهم وتدعى

 :متنحنحة فقالت وجودها تالحظ لم حتى شاردة بؤنها علٌها ٌظهر

 .كوٌسة إنتِ  إنجى-

 .كوٌسة_

 :وتابعت السإال علٌها ستعٌد بؤنها تظن وكانت

 .لٌه كده ساكته-

 .اءٌاهن إٌه هقول_

 .قلقك إٌه_

 .قلقانة،فرحانه مش بالعكس_

 .فرحانه كده_

 ٌعنً أرقص_

 .رؼً بٌبطل مش الفرحان أن أسمع أنا أصل_

 .داٌماً  مش_

 إٌه؟ ٌعنً_

 داخلٌن وهم ٌتكلموا ،بٌبطلوا ضعفها لٌظهر تتكلم تبطل بتخاؾ ناس فً ٌعنً_

 ضعفهم ٌظهر لما فعادي لوحدهم ٌعنً ٌناموا

 لٌه؟ فرحانه طٌب_

 إنى ؼٌر دلوقتِ  تبسطنً ممكن حاجة فرحان،مافٌش مالك أن حاسه لشانع_

 .ماكان زي ٌرجع بدأ أنه ؼٌر فرحان،دا االقٌه

 فاهمة؟ مش_

 لؤلسوأ،وأهه أتؽٌر مالك أن واضح ،بس أتؽٌرنا حصلنا اللى بعد احنا ،أو مالك_

 .نفسه على ٌتؽلب بدأ

 .لالحال ببنت ٌرزقه ربنا ناس ابن شكله مالك األستاذ_

 :وقالت إنجى تبسمت

 .ٌارب

*** 
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 ترسل أبواب تسد، ال أبواباً  ٌفتح أحٌاًنا القرب ، عاد عندما أخطؤ بؤنه هشام ٌظن

 ٌتحدثا ظال مالك إلٌه ذهب أن بعد. الحنٌن برابحة رٌاح قارسة، مإلمة رٌاحاً 

 :قابالً  الهجوم ٌتحمل لم ٌحدثه، وهو علٌه انفعل الموضوع هذا بخصوص

 .ٌامالك اٌه جرا ترتاحوا، عشان اٌه أعملكم وال ٌعنً ماجٌت مكان ارجع_

 :قابالً  الموقؾ ٌهدئ أن وٌحاول مالك

 رؼم فٌها، ٌشك وخلٌته ماجد مع مشكله عملتلها ماتقصد ؼٌر من انت ٌاهشام-

 .له حبها من متاكد إنه

 :ساخرا هشام

 .كوٌس ماجد عارؾ انت ما ٌسٌبها، عشان بٌتلكك اللً هو-

 :بدفاع مالك

 بٌنكم فً ٌكون ممكن كان دي، الفترة قبل جٌت كنت لو عارؾ اتؽٌر، ماجد-

 انت بس بٌعمله، اللً فً زاد كان وماجد جامده، مشاكل بٌنهم فً كان ألن حاجه

 بتحبها اللً عشان ضحً ٌبقً مقابل، ؼٌر من بتحب ٌاهشام، فٌها نصٌب مالكش

 .مبسوطه تبقى

 :اكثر بهجوم هشام

 عارؾ انا ؼٌرك، حد مع سعٌدة بتحبها اللً تشوؾ تقدر دي، مةبالكل مقتنع انت-

 بٌستؽلها كان داٌما وهو ماجد، بتحب صؽٌرٌن واحنا من عمرها طول انها

 لمجرد سعٌد، تشوفه عشان ضحً كلمة من أسهل مافٌش لٌه، حبها وماٌستهلش

 الهجوم عشان اٌه عملت أنا هو ماهؤذٌها، عمري أنا و واحد، طرؾ من حب إنه

 عك بطل زٌها هتالقً مش كوٌسة بنت مً منها بالك خد أقوله روحت أنا دا.!دا

 ؼلللللللط كالمى فً إٌه عنها،فً بعاد داٌما أهلها أن عارؾ أنت راعٌها

 حق عنده كدا وهو جننته، نظراتك فضحاك، عٌنك قولتلك حذرتك،-

 :قال ثم للحظات صمت

 اتقتل بس اإلحساس نفس تانى لً رجع وشوفتها نزلت لما أنا ٌامالك هنكر مش-

 لٌها مبقاش خالص مً أن أتؤكدت الجامعة فً وشوفتها جٌت لما الخطوبة ٌوم

 له وقلت لماجد روحت إٌه،ولما وال لسه أشوؾ علشان لها ابص تعمدت مكان

 .ٌامالك ضربنً ضربنً،ماجد قولتهولك اللً

 . معرفش وأنا ٌحصل دا كل_

 .كمان ماجد هبل ناقص مش مكفٌك اللً فٌك أنت_
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 .دلوقتً آخره علً وهتالقٌه ومدب هبل أنه أهه بتقول أنت_

 .أحسن_

 :وقال مالك تبسم

 .عٌال لعب وهللا-

 :بمزاح تابع

 .دا الخناق بٌنا مافٌش أخوات ،أحنا خالصٌن وتبقوا اضربه وأنت ضربك هو-

 بدأ اللى هو_

 العقل ٌعنً بسنتٌن مننا أكبر ماكنتش لو ،أومال وؼلط الصؽٌر أخوك معلش_

 .ٌاجٌنٌس الكبٌر

 ٌامالك؟ إٌه عاوز_

 ماكنتوا هٌنسى ماهٌشوفك أول ماجد حصل اللً تنسى تهدى لما أنك توعدنً_

 .الموضوع ماتكبرش زمان كده

 .هللا شاء إن_

 :تابع

 .قرٌب شؽل هبدأ-

 .بردو الورد فً_

 .ؼٌره فً أشتؽل معرفش_

*** 

 بصحٌح عجاٌب أما-

 وجهها تعطٌها ال أن وتحاول عالٌه زفره ملك زفرت ،  تتؤفؾ وهً الجارة قالتها

 استمعت و الباب طرقت ؼضبها كثرة من فتحه تستطع لم المفتاح تضع ،وكلما

 حال وهرولت الباب نعمة فتحت( جت ماااااااما) بفرحة ٌقول حال صوت إلى

 لنعمة وقالت ،جلست  الجارة وجه فً الباب تؽلق وهً وولجت ،حملتها علٌها

 :واهن بصوت

 .هبوط عندي تقرًٌبا علشان مسكرة حاجة أى هاتٌلى-

 :وقالت صدرها على رأسها حال ،وضعت للداخل وهرولت رأسها أومؤت

 .ٌاماما حرارة عندك إنتِ -

 :وقالت قبلتها
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 تاكلً الزم لكبقو لٌه بقً ،شوفتى حاجة ماكلتش ،بس كوٌسة أنا ٌاقلبى أل-

 .قوٌه تبقً علشان كوٌس

 :توقال ٌدها رفعت

 .بصً عضالت عندي أنا-

 :وقالت ضحكت

 .اللبن من أكٌد ،دي دي كل-

 .لآلخر كله بشربه_

 وضعت ،ثم تتنفس أن بدون وتناولته منها أخذته لها العصٌر نعمة أحضرت

 :وقالت فارغ الكوب

 . أنام عاوزة-

 :وقالت بٌدها حال صفقت

 .النهاردة جنبى هتنامً-

 :وقالت بحنان وجنتها على مسحت

 .جًدا قرٌب ،بس أل اردةالنه-

 .كده تقولً شوٌة ،كل شوٌة ،كل شوٌة كل_

 :ملك فقالت شفتٌها تمط وهى قالتها

 .بتىحبٌ ٌا قرٌب ٌاحال وعد-

*** 

 وملك وعاٌدة فاطمة من كل تجلس كانت الٌوم نهاٌة وفً جدٌد أسبوع بداٌة ومع

 وٌساًرا، ٌناً ٌم الصؽٌر المنزل أرجاء إلى فاطمة تنظر كانت رٌم منزل فً وأمجد

 ال لكنها المكان، ولبساطة المنزل لصؽر تهتم لم مكان، كل فً عٌونها تجولت

 ألنها ربما ابنها، بلهفة شعرت ألنها ربما لهما، دلفت عندما قلبها انقبض لم تعلم

 قرآنٌة آٌات داخلها تردد ظلت ولكنها تعلم، ال. عنها األٌام تشؽله أن تخشى

 :بترحٌب رٌم والدة لها قالت حٌن انتبهت قلبها، لٌرتاح

 .المتواضع بٌتنا منوره حاجه ٌا ٌامرحب ٌامرحب_

 : ببسمة عاٌدة فردت تجب ولم فاطمة تبسمت

 .حاجه ٌا مقام كبار انتوا-

 ،ماشاء ٌاأمجد كده صؽٌرٌن وخالتك مامتك أن أعرؾ ماكنتش ،بس ٌعزك هللا_

 ٌعنً هللا
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 ألجله وسعٌدة أمجد لهفة ملك تتابع هً كما وفاطمة صدرها على عاٌدة ربتت

 مرتدٌة رٌم، لهم خرجت لها لٌقدمها له وأعطتها مجدي أمرها كما الهدٌه ،جلبت

 لها نظرت ، وجهها مالمح تداري تجمٌل مساحٌق وجهها وعلى قصٌراً  فستاناً 

 ملك وجهه على ظهر وقد عاٌدة، الوضع ٌعجب ولم علٌها تشبه وكؤنها فاطمة

 بحرج فشعر عنه أما هذا، كل تفعل حتى شهر والدها لرحٌ على ٌمر فلم الضٌق

 :قابلة بهم لترحب نحوهم اتجهت مظهرها، من

 . بٌتنا منورٌن_

 :مجاملة بابتسامة فاطمه أجابتها

 ؟!لٌه واقفه ٌاعروستنا اقعدي-

 :بملك لترحب تتجه وهً رٌم فقالت فاطمة تفعل كانت كما عاٌدة وفعلت

 .اوي صحاب نبقى نفسً ملك، جنب هقعد-

 رؼبتها عدم أظهرت وقد مصطنع بمزاح قابلة كثٌراً، عنهم تختلؾ ال كانت

 :معها بالحدٌث

 .األصدقاء جدول فً مكان اشوفلك هبقى-

 :رٌم لوالدة قال ثم أمجد تنحنح

 .رٌم فاتحه نقرأ جاٌٌن احنا عارفه انتِ  طبًعا-

 :بسرعة والدتها قالت

 .طلب لٌا بس محترمه، ناس انتوا ٌاابنً، شرؾ ٌزدنا-

 :قابلة رٌم والدة أردفت.! سإالها تنتظر لها فاطمة نظرت

 بقٌنا احنا كفاٌه، مش بس الفاتحه قراٌه شهر، ماكملش ابوها ان عارؾ انت-

 .بٌسكت وماحدش لوحدنا

 :بهدوء أمجد

 .دبل وتلبٌس فاتحه قراٌه هتبقى النهاردة ان رٌم مع متفق انا-

 لماذا تعلم ال والده، مع علٌه اتفق وما معها، حدٌثه تؽٌر متعجبة والدته له نظرت

 :ببهجة تقول وهً والدتها صوت على واستفاقت...! قلبها قبضة تزٌد

 .هللا خٌرة على_

 وهن شعورهم ؼٌر المنزل هذا دخولهم فكان القبضة تلك ملك بداخل أًٌضا كان

 ٌاحاالرت وعدم لفاطمة أتى الذي الصوت ،نفس ،رهبة ارتٌاح عدم منه ٌخرجون

 بؤن ٌخبره أن خشٌن سعٌد أمجد بؤن عاٌدة،ولرإٌتهم به ،شعرت ملك أصاب الذي
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 قلوب ثالث أصابت التى الزٌجة هذه على ٌوافقوا ولم فلن بٌدهم األمر كان إذا

 .بالرهبة

*** 

 

 

 العشرون الفصل

 مهالً  مهالً  ؟!!!به أصبحنا الذي الٌوم وأٌن فٌه؟ كنا الذي األمس أٌن األٌام، تجري

 فرد كل ٌعٌد حتى مهالً  جدٌد، ٌوم بداٌة عن وتعلنً تدقً الساعة،ال بعقار

 .جدٌد من حٌاته

 العام نهاٌة امتحانات على ٌتبق ،ولم السرعة بهذه األٌام مرت كٌؾ ملك تعلم ال

 ،وكذلك تقابال إذا ماجد مع تتحدث وال وصامتة حزٌنة مً مازالت القلٌل إال

 كلما وهشام معه الحدٌث تتجنب مً كنول بٌنهما اإلصالح مالك هو،وٌحاول

 لمً ملك تستمع المصالحة،كانت عن وٌرجع ٌؽضب وضربه ماجد هجوم ٌتذكر

 بال تتركه لجعلتها هذا قبل الوضع كان فإذا تنصحها كٌؾ تعرؾ وال وقت أى فً

 تصنعها رؼم تتؤلم روحها بؤن لعلمها وفقط تسمع تؽٌر بؤنه لشعورها ولكن رجعه

 ال بحنق األسكتشات علً وتنظر األوراق فً تقلب ملك جالسهتكترث، ال بؤنها

 الؽرفة بعٌنٌها ودارت ،وقفت نفسها على حانقه بتركٌز مهامها تكمل أن تستطٌع

 :وقالت

 .شٌلً شٌلً االمتٌاز ٌابتاعه مواد هتشٌلً-

 :وقالت مابعثرتهم وسرعان مجدداً  األوراق وأمسكت جلست ثم

 .كده ماٌنفعش أل-

 :وقالت رأسهاب ٌدها خبطت

 .ؼباوة وبالش كده ركز-

 :وقالت تؤففت

 .الدنٌا هتظبط قهوة قهوة،كوباٌه-

 :شفتٌها تلوي وهً تابعت

 .بحبها مش ،وأصال قهوة أعمل مابعرفش-

 :أكملت

 .كمان نفسك كلمً عال عال-
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 رقماً  هاتفها استقبل دقابق بعد ثم ، أفكارها تجمع ءتوبد باهلل واستعاذت جلست

 :بحنق ابتمدون،أج ؼٌر

 .ألو-

 .مالك أنا!!  ملك_

 :وقالت حاجبها رفعت

 ؟ منٌن رقمً جبت-

 مً؟ عن حاجة ،تعرفً خناق وقت مش_

 .ماجتش لسه بس هتجٌلً أنها وحش،وأتفقنا كان وصوتها الصبح كلمتها_

 .بدري من خرجت قالت الشؽالة وروحتلها الصبح من مقفول تلفونها_

 .قرٌبها حد عند ماٌمكن_

 .ؼٌرنا مالهاش_

 : تابع

 .سمحتِ  لو عرفٌنً كلمتك لو عامة-

 :وقالت تنحنحت

 .عرفنً كلمتك لو وأنت-

 فً أحوالها تعجبها ال التى مً مع ذهنها ومازال أوراقها وأمسكت معه أؼلقت

 . االونه هذه

*** 

 على ٌتطاول منهم كال جعل الذي التفاهم سوء لٌنهى ماجد منزل إلى هشام اتجه

 الباب ،طرق وٌتخاصما ٌوم سٌؤتً أن البته ٌتخٌل لم ربوالض بالسب اآلخر

 فبكل أمامه، رآه عندما تفاجؤ من، لٌرى منزله باب ماجد فتح طوٌلة لحظات وبعد

 ٌوجد ال وكؤنه به، ورحب شًء كل نسً أنه إال له، بداخله كان الذي الؽضب

 :له هشام قال ثم جلسا. شهران قرابه دام خالؾ

 .سمحت لو كالمً اتقطعشوم كلمتٌن هقول ماجد،_

 :ٌقول وهو صدر براحة له ٌستمع وظل برأسه أومؤ

 .دي العٌال حركات بطل-

 فضحك ٌتشاجران، عندما معه صؽره فً ٌفعل كان كما كتفه على ماجد لكزه

 :قال ثم فعلته على هشام

 .هتكبر مش وهللا_
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 :قابال وصدق بجدٌة تكلم ثم

 ذكراها على عاٌشٌن عمرنا، أٌام جملأ بٌننا أصحاب، مانبقً قبل أخوات احنا-

 دي علٌها، وماتجٌش علٌها حافظ بتحبك، مً تفرقنا، حاجه مستحٌل الحلوه،

 .ؼبى اللً أنت بس ٌاماجد قصدي كان دا فعال.ألخوه أخ وصٌة

 :وقال برأسه ماجد أومؤ

 .أوى منً زعالنة مً-

 .الدنٌا عكٌت ألنك_

 .بفكر ماكنتش_

 :وقال كتفه على ربت

 .وهللا وعً فً ماكنتش ٌاهشام منً لشماتزع-

 :وقال هشام تنحنح

 البٌت فً ومش بدري من مقفول تلفونها بٌكلمها مالك مً عن حاجة ماتعرفش-

 .بدري من

 :وقال برهبة وقؾ

 .قول حاجة عارؾ لو ٌاهشام؟؟؟ مالها مً

 .وهللا ماعرفش_

 :بتذكر ماجد قال

 . ملك مع ٌمكن-

 : أكمل

 تلفونها ماعٌش بس-

 .حاجة عنها ماتعرفش بٌقول لكما_

 :قابالً  أجاب مالك من اتصال هشام هاتؾ أستقبل

 .جاٌن أحنا.  طٌب....!!!  حاجة؟؟؟ عرفت

 :بتلعثم فقال علٌها قلقه مدى تظهر بؤن كفٌله ماجد نظرات كانت

 لقٌتوها؟-

 :وقال برأسه أومؤ

 .حادثة عملت مً-

*** 
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 اتجهت ما سرعان مالك، من نصٌة رسالة قبل من الخبر بهذا ملك علمت أن بعد

 ألنها بالندم تشعر به، بؤنها أخبرها الذي المشفى إلى اتجهت بعدها ومن لخزانتها

 قابلة دلفت ذهبت، وعندما السٌبة، الحالة هذه فً وهً بالصباح حزٌنة تركتها

 :ترتجؾ وهً

 كوٌسة؟؟؟ الصبح،إنتِ  بسرعة معاكِ  قفلت انً آسفه انا_

 :قالت و اجرحه مكان تحسست ثم

 حصل؟ اللً اٌه-

 :ٌضحك وهو مالك قال

 على رجلك،ماتجٌش مكان اٌدك االقً هاجً قلت انا دا مً، ٌا بس ؼرز ست-

 الخضة

 :بؽٌظ مً

 .ٌعنً مبسوط هتبقى كنت-

 :سإالها مكررة ملك فقالت ضحكة ٌكتم أن حاول

 ؟..حصلك اللً اٌه ٌابنتً-

 :قابلة بتذكر مً

 .شجره فً دخلت كدا فجؤه عارفه، مش-

 :قابالً  هو أردؾ شجارهم، كل نسٌت وكؤنها الضحك، من أنفسهم ٌتمالكوا لم

 .ؼرز ست ؼزتك ماسكتتش، والشجره ال-

 . سكر_

 :بمزاح وتابعت بتؤلم مً قالتها

 علٌاااا بتضحكوا سالمتك دي هى-

 :جبٌنها على تنظر أن تحاول وهً قالت ثم

 .كورة هنا فً هو-

 . تالتة-

 :ضحكها تظهر ال أن تحاول التى لملك مً ونظرت هستٌرى كبضح مالك قالها

 . تكملً عاوزة مش حضرتك مع الماٌك-

 :مً وتابعت رأسها فهزت تحدثت إذا ستضحك حتما ألنها تتحدث ال أن حاولت

 .أنداااااال صحاب-



 بقلم منة عودة -أٌامنا

 

ٔ87 
 

 لدموعها العنان تركت رأته حٌن الذي ماجد ومعه هشام دلؾ عندما صمتت ثم

 : فقالت هشام هو معهم ذىال بؤن ملك استنتجت

 .بالٌل ،هكلمك كوٌسة الحمدهلل إنتِ  علٌكِ  سالمة ألؾ مً ٌا طٌب-

 .معاٌا خلٌكِ  أل_

 .ٌامى علٌكِ  سالمة ألؾ_

 :بصدق فقالت حالتها على باطمبنان هشام قالها

 .ٌاهشام ٌسلمك هللا-

 :كمال فقال النطق فقد وكؤنه بمكانه متسمراً  ظل الذي ماجد عن عٌنها وباعدت

 .الكافتٌرٌا من حاجة أجٌب هروح أنا-

 .ٌامالك معاك خدنً_

 :بهمس تقبلها وهً ملك وتابعت هشام قالها

 إنتِ  تٌجً أو تروحً لما البٌت أجٌلك هتخرجً،ممكن وإنتِ  هنا أقؾ هقدر مش-

 . عندي

 .أخ عندك مش ،إنتِ  أزاى عندك هاتٌجى-

 :ملك فقالت برده مً وتفاجؤت ماجد قالها

 مسافر وبابا ماٌجً على األسبوع آخر على ولسه أسبوع بقاله افرمس بس آة-

 .ؼٌري على هرضاه مش نفسً على هرضاه مش ،اللً

 :تابعت  ببسمة باألسفل ٌنظر وهو جبٌنة مالك وحك بردها هشام أعجب

 .معاكِ  وأنا إٌه عاوزة شوفً العربٌة فً هستناكِ  أنا-

 :وقالت ٌدها على مى ربتت

 .ٌاملوك ،شكراً  بٌتى على هروح أنا أل-

 فقالت ٌسده بؤنه مالك ٌالحظ لم الذي الباب نحو واتجهت رأسها على مسحت

 :له تنظر أن بدون

 .توعى ما-

 .كمان وشً فً علٌا بتدعى إنتِ _

 الؽرفة من تتحرك،خرجت بؤن لها بٌده مشٌراً  الباب لها وفتح فؤبتعد رد تعطٌه لم

 :تهمس وهً

 .دا أدم البنى هجو موجود اللى الدم تقل إٌه-
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 الذي الكرسً على مالك وجلس خرجا لٌتحدثا ٌتركوهما بؤن لمالك هشام أشار

 :وقال بجانبه هشام ،جلس الؽرفة أمام

 .راحت مى قلت حادثة قولتلً لما-

 .عدت الحمدهلل بس حادثة كلمة من فوبٌا عندي_

 !!ملك مٌن_

 .مً زمٌلة أنها باٌن مش_

 .باٌن_

 :وتابع ببسمة قالها

 .ماجد جبهه صفتق-

 .حاله فً حد ساٌبة بتاعنا،مش الدكتور لحد قصفات شؽاله هً أل_

 :تمرأس

 لٌه؟ بتسؤل-

 .ماجد كسفت لما هضحك وكنت أشوفها مرة أول عادي_

 :وقال معصمه ساعة إلى مالك نظر

 .بالٌل ونتقابل هتمشً وال هتفضل شؽل عندي-

 .ونرؼى نقعد الزم بالٌل نتقابل أل_

 :وشجن بؤسؾ قال ثم بجانبها الذي الكرسى على ماجد جلس

 .مً ٌا آسؾ أنا-

 :فتابع دموعها أظهار منع حاولت

 احس أو بتروح لما ؼٌر الحاجة قٌمة بعرؾ مش طاٌش أنا كتٌر منً سمعتٌها-

 .بتروح أنها

 إٌه؟ عملنا كنا وهشام وأنا_

 . ٌامى خوفت_

 إٌه؟ من_

 .فٌه مدحك من أخوٌا من هشام،ؼٌرت من ،ؼٌرت منً تضٌعى_

 كنت كلمة كل ،وهللا بنسبالى وأخ صدٌق فً شٌفاها صفات بقول أنا بمدح مش_

 مالك،وبتؽٌر زي وبحدود وأدب احترام بكل بعامله أخوٌا زى أنه بٌها أقصد

 .علٌا بتؽٌر أنك أعرؾ مرة ،أول

 .بحبك مش لٌه_
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 .بٌحبه اللى فً كده ٌعمل حد مافٌش_

 الذي الٌوم هذا منذ شًء كل منه، أوجعها ما كل قلبها، فً ما كل تفرغ وكؤنها

 ٌرٌد ٌتحدث، أن دون لها ٌسمع الصمت، إال علٌه ما وهو فٌه، له الفإاد مال

 نظر صمتت وعندما ماً،ٌو العتاب ٌنتهً أن بد ال ٌنتهً، حتى شًء كل سماع

 :قال ثم لها

 .قلبك فً اللً كل قولً مً، ٌا للصبح أسمعك مانع ماعندٌش انا_

 :برأسها تشٌر وهً مً

 بابا بعد عن هتعوضنً انت قلت كالمك،انا حفظت انا اوي، كتٌر قلت-

 بالهبل فلوس ٌرمولً شهر أول كل وٌٌجٌوا للخدامٌن ساٌبنً عمرهم وماما،طول

 اخترتك، اللً انا ان الفرق بس زٌهم، زٌك انت. حنانهم عن بٌعوضونً ٌعنً آل

 واخرها خنتنً، ٌمكن عارؾ ومٌن اإلهمال، منك هالقً انً اعرؾ ماكنتش

 .انا فٌا تشك

 :بحزن لها فقال إخفابها فً كثٌراً  جاهدت التً دموعها ٌتحمل لم

 .مً ٌا ؼالٌة دموعك_

 :بعتاب مً

 نزلتها اللً انت الؽالٌة دموعً ؼالٌة، دموعك وتقولً تجرحنً، ماتجٌش-

 .رخصتها ٌعنً ٌشوفها، ودب هب من كل وخلٌت

 .مرة آخر كتٌر أستحملتٌنى ،إنتِ  مرة آخر مً ٌا خاطري علشان_

 .تانى ماكنت زى هترجع_

 .وهتشوفى أل أل_

 شًء كل ونست رأته أن منذ بؤنها وتخبره تبتسم أن وأرادت ٌصدقه بداخلها كان

 :فقالت وجع من به شعرت بما لٌشعر هكذا تتركه بؤن قررت ولكن

 .هفكر-

 !!!هتفكري_

 :تابع

 .دول قورتك فً اللى كور الخمس لك هفرقع تصدقً-

 تالتة مش ،هم خمسسسسسسة_

 :وقال ضحك

 .سبعة باٌن-
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 .أصالً  إٌه قد قورتى هً ٌاظرٌؾ لٌه_

 . طٌب سامحٌنى_

 :بتحدى وقالت ذراعٌها عقدت

 .هفكر قلت-

*** 

 !!!!ٌامجدى هطلقنً-

 خبثها،بعد من مشاعرها صدق ٌهمه كاذب،وال أم صادق هل ٌعلم ال بحزن قالتها

 واجتمع نفسه لشٌطان استسلم مافعله على نادما القرار هذا اتخذ طال تفكٌر

 :ببرود وقال جلس نفسه أمام صؽٌر بؤنه شعر الهروب سبم الوقت مرور بها،ومع

 . هاتوصلك حقوقك وكل هطلقك آة_

 إٌه؟ فً زعلتك أنا هو لٌه_

 .األول من ؼلط كان هو_

 .الشباب ٌاشٌخ األول من ؼلط كان أنه لٌه وماشوفتش_

 .حصل اللى أهه_

 .ؼٌرك مالٌش ،أنا مجدي ٌا ماتسبنٌش_

 .حب أنه أساس على بٌا متمسكة_

 .زٌى مراتك وماحبتش حبتنً أنك كده قبل قولتلى بنفسك ،أنت أل لٌه_

 .قراري واخد أنا وماتزنٌش كده قبل كان دا آة_

 :وقال بٌده التى الحقٌبة فتح

 .حقك ودا جنٌة ألؾٓٓٔ

 :وقالت كثٌراً  ضحكت

 .الشباب ٌاشٌخ الفكة بتدٌنى-

 . ألؾٓٓٔ عجبك مش_

 علٌهم هتكمل ماتحطهم أنساك،وبعد أحاول علشان كمانٓ٘ٔ علٌهم حط_

 ألؾٓٓ٘ على حط خالص نسٌتك إنى أتؤكد أنساك،وعلشان علشان كمانٕٓ٘

 .الشباب ٌاشٌخ إٌه اسمك حتى هفتكر وال وبكده كمانٓٓ٘

 .احالمك فً دا_

 .الشباب ٌاشٌخ ٌكعل كابوس ٌقلب الحلم ماتخلٌش_

 .عندك اللى هاتى_
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 وبكده سهوله بكل القسٌمة أبعت بالجواز مراتك أعرؾ ،ٌا ٌاتدفع اآلخر من_

 مش ادفع تحافظ البٌوت،بتلذذ،فعاوز بخراب بفرح بقٌت أنا ،أصل هٌتخرب بٌتك

 .مجدي ٌا بعٌنك الخراب هتشوؾ عاوز

*** 

 الٌوم هذا فبعد الٌوم، هامع لتقضً حال على فمرت مرهقة بٌتها إلى ملك عادت

 عودتها بٌن وما مى على وهرولتها لحال، وذهابها تركٌزها، عدم بٌن ما الطوٌل،

 تبدل أن قبل الفراش على واستلقت ؼرفتها إلى دلفت. منزلها إلى جدٌد من

 وجه من تضحك وهً نهضت لها، دلفت والتً كثٌرا والدتها ٌزعج مما مالبسها،

 :تضحك ومازلت قابلة علٌها تكبر لم ًالت فعلتها على والدتها

 .خالص اتقسم ضهري ان وحاسه رجلً، على اقؾ قادره مش ٌابطه-

 :بجدٌة فاطمه

 .تبدلٌهم لما اال هتنامً مش تتعلمً، عشان لٌكِ  عقاب-

 :ضحكتها وكتمت ملك

 .ماٌنفعش اصل الزم، ماهو ٌعنً اٌه، اومال أكٌد، هللا، شاء ان طبعا، طبعا-

 :بؽضب قابلة لتسكتها فمها ىعل ٌدها وضعت

 .هتبدلٌهم ٌعنً هتبدلٌهم ٌاملك، ماتحاولٌش برجلتٌنً اٌٌٌٌه-

 . ٌابطة حاضر_

 :فاطمة تابعت

 .رٌم بتكلمى-

 .أل_

 :وتابعت باقتضاب ملك قالتها

 لٌه؟-

 فٌها؟ رأٌك إٌه_

 .ٌاماما عارفة مش_

 .شوٌة جرٌبة_

 :فاطمة فتابعت ملك تجب لم

 كتٌر أوفر-

 .إٌه مخبٌه األٌام ماما ٌا هنشوؾ ؼلط حكمنا ،ٌمكن عارفة مش_

 :وقالت كتفها على ربتت
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 .األكل أجهز ما على الفرش بدلً-

 :قابالً  أجاب الذي بؤمجد واتصلت ملك جلست

 .ٌابكاشة-

 .أوى ؼٌرك من وحش البٌت أمتى هتٌجى أمجودى_

 .قٌمتًٌٌٌٌٌٌ أعرفوا_

 :فقالت ٌضحك وهو قالها

 .دٌاأمج وهللا عارفنها-

 . ٌاملوك مالك_

 .ؼٌرك من وهللا لوحدي_

 .هترزلى مش_

 .أصالً  أرزل علشان أشوفك عاوزة أنا_

 :وقال معاً  ضحكا

 . أخلص قربت

 !رٌم بتكلم_

 .بتكلمٌها طول،إنتِ  على وأقفل ٌوم كل علٌها بطمن معاها قلٌل كالمً أل_

 .أبعته ،أبقى رقمها ماعٌش أل_

 :تابعت

 . رؼً كفاٌة ٌال

 .معاٌا أجبهالك جةحا عاوزة_

 .ٌاأمجودى سالمتك_

 وال تحدثها لن بؤنها تعلم التى الهاتؾ برقم منه رسالة هاتفها واستقبل معاً  أؼلقا

 .مرة

*** 

 أوقفه عندما والده مع ذكرٌاته وٌستعٌد الصالة، بإنجى مالك  أقام جدٌد، ٌوم فجر

 ساجد، وهو عٌونه دمعت تنسى، ال التً المرات من وكانت إماماً، مرة أول

 :قابلة كتفه على تربت وجدها صالته أنهى وعندما دابًما، ٌفتقده كثًٌرا، له اشتاق

 .تانً تصلً رجعت انك اوي مبسوطه أنا ٌامالك، هللا تقبل_

 :قال سرٌعا،ثم الدمعة جفؾ

 .ٌشاء من ٌهدي هللا ولكن أحببت من تهدي ال إنك هللا، شاء إن ومنكم منا-
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 .حمرتا صوتك باهلل ونعم-

 .ٌعنى آة_

 .خالص راحت الخنقة ٌعنً_

 .ٌعنً آة_

 .الجدٌد ماتقوووول دا المختصر الرد إٌه_

 الجدٌد إٌه هو_

 :وتابع بلإم قالها

 .دلوقتِ  تسؤلٌنى جاٌة لسه-

 .متطفلة مبقاش علشان هسؤلك مش قلت أنا_

 .ؼٌرك ٌتطفل أنه لحد مسموح مش أن عارفة إنتِ !! تطفل_

 :وقالت ضحكت

 .القصة بقٌت أعرؾ فضول عندي-

 . بنتها مش_

 :وتابع ماترمى على لتفهمه مالك قالها

 .مامتها مش أنها ماتعرفش البنت حتى مربٌاها اللً هً بس-

 وجهها قسمات على وٌظهر تستمع كانت بهدوء علٌها فقص تفهم لم بؤنها شعر

 عمر فً رضٌعه مسإولٌة تحملت التً الكبٌرة وربما الصؽٌرة حال على األسى

 :له فقالت صمت هذا وقتها إلى ؽٌرةص

 .أزاي دا كل تقول خلتها وأنت-

 :نفسه علً حانقا وقال ونظراته كالمه تذكر

 .نفسها تبرأ علشان صمتها عن أتنازلت هى ٌمكن هتكرهٌنى قلتلك لو-

 .األعراض إال ٌامالك لٌه_

 .كده أفكر خلتنى اللً ،هً السبب هً_

 زعالنة؟ لسه ٌعنى_

 .والشؽل السإال قد على كالمها ،هً ٌفهمها ٌقدر حد دى هً ماعرفش_

 :وقالت ظنوننها من لتتؤكد صمتها عن تخرج أن قررت ثم للحظات صمتت

 ٌامالك؟ حاجة فً هو-

 :وقال لؤلمام نظر

 . حاجة فً لو مصٌبة تبقً حاجة،بس فاهم مش لسه-
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 :بجدٌه وتابع ٌضحك وهو قالها

 .ٌاإنجى ماٌنفعش-

 !.لٌه_

 هى بقبلها،وال كنت أنا ،وال التربٌة رٌحة ماشفش واحد انظره فً أنا_

 .توافق ومافٌش ؼلط أكبر حاجة فً ٌكون أن فكرة بتقبلنى،ؾ

 . متربً أنت بس_

 بسبب معاها الدنٌا عكٌت أتعدل بدأت لما كبٌر،وحتى وؼلط ؼلطت أنا بس_

 . دي البنت

 :وقال له تنظر وهى حال أبتسامة تذكر

 الؽضب عز فً مرٌحة أوى صافٌة بسمة علٌها دي الصؽٌرة البنت تعرفً-

 تهدى

 إال والشروق، الفجر وقت ترى تعد لم انها ورؼم حدٌثة فً تفكر وظلت صمت

 روابح تحمل التً الهواء نسمات تستنشق به، تستبشر الوقت، هذا تعشق أنها

 عبارتهما ٌرددا كانا عندما والدٌها، تتذكر عندما ابتسامة تزورها الٌاسمٌن،

 :حانٌة بنبرة ٌقول وهو مالك تفكٌرها بتر والتى ٌومٌة،ال

 .األمنٌات وتحقٌق الفجر صباح_

 :قابلة انتفضت

 وانت انا دا، األفكار توارد معقوله دي، الكلمة فً بفكر لسه كنت انا! مالك-

 .حوالٌنا روحهم تكون ما زي وماما، ببابا حسٌنا

 :قالت هدأت أن وبعد رجفتها، من لٌهدأ رأسها قبل

 وبابا ماما ما زي معٌد وتبقى وٌتحقق، شوٌه الحلم على فاضل مالك، ٌا خالص-

 .بٌتمنوا كانوا

 :اقتناع بعدم مالك

 فً نفسً التانً،بالقً الشؽل بحب انا عارفه أنت معٌد، ابقً انً حابب مش انا-

 السنٌن طول كبرته ما بعد هسٌبه ومش فٌه، اال نفسً القً مش والتحؾ اللوح

 .دي

 :وبجمودٌة معترضة انجً

 .ٌامالك كمان انا حلمً وبقً وماما، بابا حلم كان دا-

 :وٌضحك ٌهدبها وهو مالك
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 .برنسٌسه ٌا دا الموضوع نشوؾ نبقً االول أنجح لما مش_

 .ٌامالك بتتمناه اللً كل ٌحققلك ربنا_

 :بحب مالك

 .ٌاانجً كتٌر منها كتري دي، الدعوه على بقى هللا-

*** 

 تتمتم وصارت سٌارتها أمام ملك تقؾ انتهابها وبعد االمتحانات مأٌا أول بداٌة

 ؼطاء تعاندها،فتحت وكؤنها إشارة، أي تعطً وال تحركها، أن تحاول وتتؤفؾ،

 خٌال وجدت ستتصرؾ؟ وكٌؾ فهمها، لعدم ؼضبها وزاد شفتٌها لوت السٌارة،

 :باهتمام لها فقال التفتت، ما سرعان وراءها، ما شخص

 اٌه؟ فً! اهن لسه انت_

 :بهدوء ملك

 .كدا تعمل مرة أول العربٌه، بصلح-

 :ٌضحك وهو مالك

 .هتصلحٌها اللً بقى وانتِ -

 :بؽٌظ ملك

 .المحاوله شرؾ ٌكفٌنً وهللا-

 :ٌقول وهو الؽرور وتصنع قمٌصه ٌاقة رفع

 .وسعً وسعً طب-

 هتبوظها وال ٌعنً هتعرؾ-

 :قال ثم بثقة ابتسم

 .واتعلمً تانً، دا السإال ماتكررٌش-

 :قال ثم كثٌراً  تنحنح قلٌل وقت وبعد ٌحركها أن ٌستطٌع ولم بها عمله طال

 .حضرتك مٌكانٌكً مش وانا كبٌر، الموضوع ال-

 :ضحكتها كتم وتحاول ملك

 ماقولتلكش أصال أنا أن عٌب،ثم مش اصل تصلحها، عارؾ مش انك قول-

 .صلحها

 .شكراً  دى هى_

 عامة بس ؼٌره أو شكر ؼٌر من تساعده مساعدة محتاج حد أى المفروض هو_

 .الثمٌن وقتك من أخدت شكراً 
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 :قابال الحدٌث مسار وٌحول الفرصة، لها ٌترك ال أن وقرر استفزازها على تعود

 .هوصلك ٌال طٌب_

 :قالت ثم بتعجب حاجبها ارتفع

 .عٌنك مالٌة مش المواصالت! لٌه-

 :ٌقول وهو ٌده راحة على استند

 .هخطفك مش ماتخفٌش_

 :وجدٌة بقوة ملك

 .ٌخطفنً ٌقدر ماحدش بقى ثانٌا مابخفش، انا أوال-

 كفا ٌضرب سٌارته، إلى هو وذهب هً، ذهبت ثم السٌارة وأؼلقت حقٌبتها أخذت

 :وٌقول ٌضحك  بكؾ

 .مٌن خطؾ مٌن عارؾ حد ما وهللا_

*** 

 نحو متجه وخرجت روبها ارتدت الباب طرق على نومها من سحر نهضت

 الداخل من نظرت مساء السادسة وجدتها الساعة على نظرت رجحتتؤ وهً الباب

 :قابلة وفتحت تعجبت خالد رأت حٌن وانتفضت

 .خالد أستاذ-

 :قابالً  ولج

 .اتفضل تقولٌلً دى،مش المفاجؤة فً رأٌك إٌه-

 .اتفضلت أنت ما_

 .حد عندك حد؟أو مستنٌه وال وأقعد أدخل قصدي ،بس صحٌح آة_

 .حد هنا مالٌش أنا عارؾ تأن ما! إٌه حد أل!! حد_

 من حد على بٌطب حد لما بٌتقال سإال مجرد هو بس طبعاً  عارؾ أنا ما آة_

 .دستور وال أحم ال ؼٌر

 :قابلة الباب األرٌكة،وأؼلقت على جلس

 إٌه؟ تشرب-

 . استقالتك قدمتِ  وقالولى الشركة فً كنت علٌِك،أصل أطمن جاي أنا حاجة وال_

 .هنا ؼٌركم حد مع أتعامل عاوزة شم وأنا هتمشوا أنتوا ما_

 .أهلك وسط ارجعً اتقفلت ،مش اتنقلت مصرٌة،الشركة مش إنتِ _
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 من هٌؽربنً اللى إٌه كان هناك مرتاحة كنت خالد،لو ٌاأستاذ هنا مرتاحة أنا_

 .األول

 . الجدٌد الشؽل تسٌبى فـ_

 .وفاء عندي أنا الشركة،أصل نفس فً مش لكن تانى مكان على هدور_

 :تتابع

 .سافرت كنت مش لٌه جٌت حضرتك هو-

 .هنا أمً أن ناسٌة إنتِ _

 .نسٌت آة_

 .وصحابً_

 .تمام_

 .وإنتِ 

 !!أنا_

 .صحاب بقٌنا أننا اتفقنا مش_

 .ٌشرفنً_

 على بعض،وماٌخبوش عن حاجة كل عارفٌن ٌبقوا المفروض والصحاب_

 .بعض

 .أقول ٌنفع أن أحس لما لك هقول قلتلك وأنا_

 . الحرج من أعفٌكِ  قلت أنا ما أل_

 إٌه؟ ٌعنً_

 .حاجة كل عارؾ أنا ٌعنً_

 :تابع

 .سحر... ٌا مجدي عمو مرات أنك عارؾ-

*** 
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 والعشرون الواحد الفصل

 ،صار ٌوبخها و بالؽباء نفسه ٌنعت المرآة فً حالة إلى مجدي فٌها ٌنظر مرة كل

 أبناءه سٌعلم بعدها ومن زوجتة تبلػ أن ٌخشى تحركه،نعم التً وهً ٌدٌها بٌن

 على الذي همها من ٌتخلص حتى رؼبتها تنفٌذ سوى حل لدٌه قلبه،لٌس وملك

 احتفاطه على كبًٌرا لٌس لكن علٌها كثٌراً  أرادته التى المبلػ أن وٌرى عاتقه

 :قابلة أجابت ملك بـ الصؽٌرة،اتصل عابلته بشمل

 .بابتًٌ-

 المكالمة فً معانا معانا أمجد هدخل ٌابكاشة استنً_

 .اديد أوك_

 :قابالً  أمجد أجاب قلٌله لحظات مرور وبعد

 .حبٌبً بابا-

 .إٌه عامل ابنً ٌا أزٌك_

 :ملك وتابعت مجدي فضحك صوتها تضخم أن وتحاول ملك قالتها

 .مٌجو ٌاحج الضحكة صعبة أل-

 .ٌاوالد أزٌكم_

 .ٌاباتى الحمدهلل_

 .وحضرتك الحمدهلل ٌابابا كوٌس_

 .تمام أنا_

 أمتى؟ هتنزل بابتى_

 .عندكم هبقى الجدٌدة السنة قبل على أنا هنا حاجة كذه بخلص ٌاملك لسه شوٌة_

 .لسه كتٌر_

 :وتابع أمجد قالها

 .ٌابابا كده قبل هتنزل مش-

 ضروري؟ حاجة فً_

 .الكتاب أكتب بفكر كنت ٌعنى_

 .ٌاأمجد بدري_

 ٌابابا األفضل دا بس_

 .ٌاأمجد أنزل لما استنى_

 :تابع
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 . ماخطبت بعد شوٌة ارتحت أظن إٌه أخبارك أنت-

 . قلٌل كالمً لكن لٌا أنها بس ضمنت_

 :تقول نفسها ووجدت ملك تسمعهم كانت

 .السالمة  التؤنً وفً الندامة العجلة فً-

 .المجانٌن أفواه من الحكمة خد_

 :وقالت االنزعاج ملك فتصنعت أمجد وضحك كبٌرة بضحكة مجدي قالها

 .أمجودى فٌا ٌابابتى،شمت كده-

 .فٌكِ  مش صفة قال بابا هو حبٌبتً ٌا_

 .ٌاأمجد ماااااااشً_

 .ظهر أهه الجنان ،ظهر أهه ظهر أهه_

  المهزلة هذه سٌنهً بؤنه واحد،قرر آن فً ورهبة مجدٌبسعادة لهما ٌستمع كان

 .بٌده صنعها  التً

 :مجدى فقال له عماد ولج

 .علٌكوا بٌسلم خالتكم شؽلً،وابن أكمل هقفل ٌاوالد طٌب-

 ٌسلمه هللا_

 :ببسمة قابالً  لعماد نظرة مجدي وجه

 .ٌاعماد خٌر-

 .حضرتك ٌزعج كالمى عاوز مش بس عمً ٌا هللا شاء إن خٌر_

 .أتفضل طبعاً  أل_

 .هنا شؽل أكمل عاوز إنى لحضرتك أقول حبٌت ٌعنى_

 .الجدٌدة الشركة فً هتنزل مش_

 . هنزل مارتحتش هنا،ولو ارتحت بصراحة_

 .اعمله ٌرٌحك اللى الشؽل إال كله ٌاعماد ماتحب زى_

 مازعلتش؟ حضرتك ٌعنً_

 أمتى؟ هتولد مراتك ،طمنً جًدا بٌك فرحان أنا ٌاعماد أبًدا_

 .هانت خالص_

 .أهلها عند هتنزل_

 .معاٌا هنا هتفضل قالت راضٌه مش أل_
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 فاطمة كانت لو تمنى عنه تبتعد أن ترٌد ال التً وزوجته بعماد نفسه مجدي ٌقارن

 :وقال شروده من اقاستف مثلها

 .ٌاوالد ٌسعدكم ربنا

*** 

 . ٌاهناء أوى حلوة واااااو-

 :بسعادة هناء فقالت صنعتها التى الحلوي تتناول وهً مى قالتها

 .والشفا بالهنا-

 :إلنجى مى وتابعت

 .بتتخنً ومش كتٌر منها بتاكلى إنتِ -

 .أرحمٌنى عٌنك من أكبر هللا_

 :توتابع كثٌرا تضحك وهً إنجى قالتها

 أمتى؟ هتخلصوا-

 .جرٌت هوووب هووووب السنة األسبوع أخر خالص_

 .إٌه على وناوٌٌن_

 وماجد؟ أنا مٌن_

 .أكٌد_

 حل دا أن شاٌفة أنا ؾ لعبى ماجد أن طول،وبما على نتجوز عاوز ماجد_

 علٌا ٌطمن علشان البٌت بٌجً لما مضاٌقة بكون أنا أحسن،بصراحة وكده مناسب

 .قالتلى ملك لما اال ؼلط أنه أعرؾ ماكنتش أنا ؼلط سب مطمنه بكون إنى رؼم

 :بحزن تابعت

 منك مامتى؛فٌها ملك أن بحس مبالؽة ؼٌر الؽلط،من من الصح ماقلتٌش ماما-

 .أوى محظوظة معاِك،أنا بحسها اللى الراحة نفس ٌاإنجى

 .معاه العجله حلو ماجد فعالً  ،هو وماجد إنتِ  ٌسعدك هللا_

 :تابعت

 الص؟خ اشتؽل هشام-

 . تحفة وكان أفتتاح عمل آة_

 وملك؟_

 مالها؟_

 كمان؟ هً إٌه على ناوٌة_
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 ،لٌه؟ مابتتكلم أكتر بتسمع هً ،أصل عارفة مش_

 .علٌها أتعرؾ بتشوقٌنى مرة فكل لسانك على كتٌر بٌتكرر أسمها ،أصل فضول_

 .هناك هتتعرفوا بتاعى الفرح جاٌه كده كده إنتِ _

 .جاٌه مش أنا أل_

 :وقالت ٌدها لىع مى خبطت

 .معاكِ  صرفة لٌا وأنا بس نحدد ٌاحلوة بمزاجك مش-

 :أكملت

 .بسهولة علٌها تتعرفً ممكن اللى الطرٌقة دى وبعدٌن-

 .معاكِ  تٌجى ممكن مش وهً_

 . بٌا عالقتها تقطع ممكن ،دي بتهزرى أكٌد أل! أزاى!!!هناااا!! فٌن!!! مٌن_

 . ٌعنى إٌه علشان_

 تعالى إٌه أقولها هروح ماتعرفكٌش هً مالك ؼٌرأكٌد،و مالك بٌت علشان_

 .معاها فروتك فً بقطع أنا علشان علٌكِ  تتعرؾ عاوزة إنجى

 :إنجى وقالت كثٌراً  ضحكت

 .دى فاتتنى صح إنتِ  عامة ،بس هنا هٌكون مش مالك وجت حصل لو أكٌد-

 :وقالت حاجبها مى رفعت

 .كالمك فً كده حاجة رٌحة شامه-

 .ساكتة وإنتِ   كلً_

 .فاهمة مش عاملة ،أو فاهمة مش طالما بردو أفٌد االكل_

 :هناء على تنادى وهً وأكملت

 .حب حبٌتك أنا ٌاهناء كماله واااااااااحد-

*** 

 وتعلم ٌدرٌه شٌباً  به بؤنه صوته من الجدٌد،وشعرت عمله بقرار عاٌدة عماد أبلػ

 القهوة ،صنعت فإاده ٌرٌح بؤن هللا ٌخبرها،دعت لن فعلت مهما كامل أبن بؤنه

 :بجانبها،وقالت جلست الؽرفة من فاطمة وخرجت

 .ٌاعاٌدة أعملٌلى-

 :وقالت برأسها أومؤت

 مضٌقاِك؟ حاجة فً -

 .مجدى_
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 :وقالت رأسها رفعت

 ماله؟-

 . كلمة طاٌقلً مش فترة بقاله_

 .كده فجؤة_

 .جد تبقى قربت ٌاعجوز صؽٌر بقٌت نفسك فاكر أنت ماقلت ٌوم من_

 .كده تقولٌله لٌه_

 .تافهه أسباب دى أسباب ؼٌر من صؽٌر،وؼضبه مبقاش أنه ٌقتنع علشان_

 .ٌافاطمة كبٌر ومش_

 :بؽضب عاٌدة تابعت

 فً اللً البرود كل فً السبب انتً ٌبقً حصل دا لو ٌافاطمه، السبب انتً-

 .بس قلب وال بس عقل ال أوزنى بقً ٌنفعك العقل خلً اهملتٌه، عالقتكم،

 :بصٌاح فاطمه

 فً قصرت تعلٌم، احسن اتعلموا تربٌه، احسن والده ربٌت اٌه، عملت كنت لٌه-

 .السبب تقولً عشان انا اٌه

 .وهو انتِ  فٌن وبس الوالد على ؼٌر مبتتكلمٌش-

 :بٌدها تلوح وهً فاطمه

 .صؽٌرٌن مبقناش احنا ٌاعاٌده، دي تفاهتك بطلً-

 :بتوضٌح عاٌده

 دا،واكتر السن هو مراته من حلوه ةكلم فٌه ٌسمع عاوز بٌبقً الراجل سن اكتر-

 الحقٌقً دا،الحب السن هو زوجها من باهتمام فٌه تحس عاوزه بتبقى الست سن

 جدٌدة مرحلة بتبقى ألنها وجدٌد أول من العالقه دا،بٌجددوا الوقت فً بٌظهر

 مافٌش اصال البداٌة من حاالتكم،الن زي ورا ٌرجع مش ٌتقدم اللً والشاطر

 .حب بٌنكم

*** 

 لدٌه لكن ٌحبها رٌم، أمر فً محتاراً  أمجد ومازال الحٌرة، وتصٌبها القلوب تقلبت

 فً عٌباً  ٌري أن للمحب كٌؾ بداخله، ٌردد ظل. أفعالها بعض على تعقٌبات

 تقول وهً صوتها على استفاق. عمٌاء الحب مراٌا ٌقال، فمثلما ؟...معشوقه

 :بخبث

 .المقام قد ،مش بٌكلمنى أهلك من ماحدش لٌه انا هو_
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 .فاضً أنا وال فاضً ماحدش أل_

 :فقالت بجانبه ضوضاء إلى أستمعت

 فٌن؟ أنت-

 .الجامعة فً ملك عند_

 :وقالت حاجبها رفعت

 .لٌه منً بتتهرب أهه،أنت فاضى ٌعنى-

 .كالمك فً تركزى ٌارٌم،ما لٌه هتهرب_

 نكلمتٌ بس،وتكلمنى مرتٌن شوفتك أتخطبنا ما ٌوم من هشوفك،أحنا مش ٌعنى_

 شكلك علٌا سلمت ما عمرك حتى أنت حاجة،دا وال حلوة كلمة بتقول ال وتقفل

 .وخنٌق رومانسً مش

 لحده ٌلتفتون المارة وٌجعل ؼضبه من ٌنفجر أن قبل وجهها فً الهاتؾ أؼلق

 تتصنع التى مى مع ملك للداخل،تقؾ أتجاهه وفً سٌارته من ترجل صوته،ثم

 :وماجد مالك وبجانبها فقالت السرٌعة اجبتها على ملك حاسده بؤنها

 .اوي كتٌر سبت انا االمتحان، قفلتً طبعا_

 :تضحك وهً بوجهها كفها فردت وكعادتها ملك

 .سإال٘ٔ سبت انا ال-

 :ضاحكا ماجد

 .مً ٌا ثالثٌه ضربه! سإال٘ٔ

 :بهدوء مالك

 .حالها فً سٌباها مش انتً هو ما تستاهلً-

 :مازحة حاجبها ترفع وهً مً

 حامً؟الم انت هو-

 :ٌضحك وهو مالك

 .محامً محتاجه شاٌفاها انتً-

 :براحة مى

 .اسبوعٌن كلها هانت خلصت، االمتحانات نص ان مصدقه مش-

 :رضا بعدم مالك

 .اٌه على مستعجله الجامعة، أٌام من ٌوم وال تقولً بكرة-

 ملك_
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 :قالت ثم تبتسم وهً له ماهرولت سرعان امجد، بها هتؾ

 .طٌبة رٌاح أي عندنا، امجد دكتور-

 :قابلة بلإم همست ثم

 .كمٌن تعملً جاي ٌادكتور، بقى اٌه-

 :الجدٌة متصنعاً  ومازال امجد

 .بكاشه ٌا اٌوه-

 اٌه؟ ولقٌت_

 :فخر وبنظرة امجد

 .الرجاله وسط فً راجل، اختً لقٌت-

 :وهً تشٌر بٌدها لمً بالسالم قالت ثم ٌده بداخل ٌدها وضعت

 .وماما اباب تربٌه مش انت تربٌتك انا-

 .أخوها وسٌم_

 .وسٌم أسمه أخوها_

 :بفرحة قابلة فضحكت بؽٌظ ماجد قالها

 .وسٌم اللى هو أل-

 :وقال مالك جلس

 .علٌها عدى أقولك قالتلً إنجى-

 .سالااااااام ماتقول ؼٌر من راٌحة_

 :ثقة وقلة راحة بعدم وقال جلسته فً مالك اعتدل

 علٌك؟ بدري انها ٌعنً شاٌؾ مش دي، الخطوة من ٌاماجد متؤكد انت_

 :براحة ماجد

 .قراري فً شاكك انك حاسس متؤكد، ٌامالك اه-

 :بتؤكٌد مالك

 والجواز حال، فً ٌوم كل مزاجً كابن انك نتفق خلٌنا بس شاكك، فكره مش-

 دي؟ المسإلٌه قد انك حاسس انت. كبٌرة مسإلٌه دا لعبه، مش

 :برزانة ماجد

 لٌها، الناس اقرب بعد عن مً اعوض فسًن وعٌال، بٌت عندي ٌبقً نفسً انا-

 .لٌه هاستنى ٌبقً بردو، موجود وبٌتً بابا، مع موجود شؽلً انا
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 تكون ال وأن الحال، ٌدوم أن وٌتمنى الحد، هذا إلى صدٌقه تؽٌر مدى ٌتوقع لم

 :قابال أسوأ بل كان كما ٌعود ثم صٌؾ سحابة

 .ٌاعرٌس امتً على ونوٌتوا-

*** 

 أول وٌتذكر حابراً، ٌجعله مما الكثٌر، ٌكتشؾ رٌم، درب فً أمجد ٌخوض كلما

 :ٌقول ملك صوت على استفاق بالمفاجآت، الملًء دربها فً خطها خطوة

 إٌه؟ فً بتفكر ٌاأمجودى إٌه

 :لها قال مقدمات وبدون

 .ٌعنً لخمه رومانسً، مش انا هو ملك-

 :قال مث ؼاضباً  نهرها.عٌونها لمعت حتى الضحك من نفسها منع تستطع لم

 .معاكِ  بتكلم انً اصال ؼلطان انا تصدقً-

 :بجدٌة ملك

 .دا لخمه موضوع اٌه فهمنً بس تعالى خالص، خالص طب-

 قالت ثم. قولها من تتعجب ولم ٌقصده، كان ما تفهمت ماحدث، لها قص وعندما

أَ  أن محاولة  :الثقة بداخله وتبعث انزعاجه من ُتَهدِّ

 ٌعنً بتحبها، انك فٌِك،هٌسبتلها داٌب بعشقك، بحبك، تقولها تفضل لما انت هو_

 اكتر كالم تقول تفضل جدا ممكن انت ما طب كالم، مجرد بقت الرومانسٌه هً

 .كالم مش افعال الحب حاجه، وال بتحبها ال وانت دا، من

 :لها مشاكسا حاجبه ٌرفع وهو لها نظر

 .بقً بجد لخمه انا دا منٌن، دا الكالم بتجٌبً-

 :ساخرة قالت ثم ضحكت

 .امجد سً ٌا التلفزٌون من-

 :بجدٌة قالت ثم

 بٌبقً بردو ؼلط ماشً واللً عارؾ، بٌبقً صح ماشً اللً قلبك، حٌره طفً-

 ربنا تؽضب تخاؾ حاجه فً ٌبقً ما ؼٌر من تظهر رومانسٌتك خلً عارؾ،

 .بٌها

 .معاهم واقفة كنتِ  اللى مٌن دا الكبٌر الكالم من سٌبنا_

 صاحبهم أصال وهو المشروع معاه بعمل اللى ومالك جدما ،وخطٌبها مى دى_

 .بعض فً أخوات بٌقولوا أو
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 المشروع؟ خلصتى_

 .ماٌكملش أوى خاٌفة كنت خلص أنه مصدقة مش هنسلمه ٌومٌن بعد_

 .منه أحسن ماٌجٌش منه تخافً اللى_

 مش علشان حال عند ،ووصلنى حاجة على أعزمنى بقً ،ٌال أمجودى ٌا صح_

 .دول الٌومٌن أروحلها هعرؾ

 :تابعت

 .وأتخطؾ تاكسً فً أرجع وال تاخدنى وترجع لفتك هتاخد علٌك وهتقل-

 .جابنى اللى إٌه قدٌم،أنا هندى على مخلط عربً فٌلم من خارجة_

*** 

 أختٌارته بؤن الرضا عالمات أٌمن وجه على ظهر وقد المشروع مناقشة بعد

 سٌكون العمل بؤن ملك توقعت رأها،ولم التى األعمال أحب من كان فقد صاببة

 لها لتلتقط هاتفها وأخرجت الخشبى اللوح بجانب وقفت الجمال من القدر بهذا

 على ٌظهر التى مى إلى ،أتجهت فعلت كما مالك وفعل خرجت ثم بسعادة صورة

 :وقفت عندما فقالت الحزن وجهها

 دا؟ البوز إٌه-

 ٌتالشى كبٌراً  جزءاً  نبؤ شعرت اللحظة، تلك فً ولكن كبٌرة، براحة مً تنهدت

 واقعاً، ولٌس حلماً  ٌكون أن تمنت أنها إال االنتهاء، تتمنى كانت أنها رؼم منها،

 :بشجن قالت ثم لها نظرت الحنٌن، بعض مع ولكن ثانٌا، تنهدت

 .ٌاملك كدا خلصت معقوله_

 :قابلة الشعور نفس ولدٌها ملك

 .األٌام بتعدي كنتً مش-

 :مندهشة ومازالت مً

 .دي تخوؾ اللً السرعة اٌه اولها فً كانت السنه هلس دي-

 ...!صح سرعتها فً بتزٌد-

 :برهبة مً

 .ٌاملك اوي اوي-

 :قابلة الرحٌل قبل جابت التً الحنٌن لحظات تنشل أن حاولت ثم

 حاجتً، اجهز عاوزه كتٌر، مافضلش ٌعنً العٌد، ٌوم أول فرحً انا اٌه، بقولك-

 .اعتراض عاوزه مش رأٌك، باخد ومش بخطوه، خطوة معاٌا هتبقى وطبعا
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 :قابلة عٌونها فً دمعة لمحت ألنها قبلتها أن وبعد ملك

 ؟.اٌه فً مالك بس معاِك، هكون اكٌد-

 :قابلة دمعتها محت

 قلوبهم قست اللً الفلوس اكره بقٌت انا ٌاملك، فرحً هٌحضروا مش وبابا ماما-

 .لوحدي علٌا،أنا

 :قابلة كتفها على ربتت

 ؟.ٌعنً كفاٌه مش وحدك،احنال مش ال_

 :بسعادة مً

 .احنا قولتً اخٌرا-

 .االمتحان فً نبؽه ٌا اٌه عملتً_

 :قابال أردؾ ثم بملك ماجد هتؾ

 .طبعا االمتحان قفلتً أكٌد-

 :تضحك وهً وقالت وقؾ الذي مالك إلى مً نظرت

 .زٌاده ورق طلبت أكٌد مالك، ٌا وانت-

 :قابلة بهدوء تضحك وهً ملك

 !ده الؽل اٌه علٌكم، ٌاساتر-

 :بهدوء مالك

 بمواد بٌطلعوا لما دول كدا، قبل نجاح مشفوش حق، عندهم ملك، ٌا سٌبٌهم-

 .نجحنا احنا بٌقولوا

 :بتلعثم قابلة أمامها خالد رأت عندما التو فً وتالشت عٌونها، لمعت حتى تبسمت

 ...!!!!خالد_

 :خالد لها قال ثم لفجؤتها الجمٌع نظر

 ...صحابك على تعرفٌنً مش. امتحانات تخلصً ما دلح اسٌبك قلت-

 :قابلة ذهولها فً مازالت

 ؟....!!!جابك اللً اٌه انت،أنت-

 :قال ثم سإالها تجاهل

 .كدا بعد ٌعرفونً وهما نفسً على انا اعرفهم-

 :الجمٌع قبل وجهها فً قنبلة فجر وكؤنه قال ثم

 .ٌعنً ٌكون سوؾ فٌما ملك، خطٌب خالد انا_
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*** 

 :تقول وهً الصٌاح عن ٌكؾ لم الذي صوتها إلى الجمٌع عاستم

 !دا الجنان اٌه خطٌبً، انك تقول لنفسك تسمح ازاي انت-

 .ٌكون سوؾ فٌما قلت-

 :بصٌاح ملك

 .دا الوهم من بقى فوق لٌك، هكون مش أبًداااااااا،-

 :بؽضب خالد

 ...بح انا ملك، ٌا بٌا حاسه مش لٌه-

 :قابلة عبارته بترت

 .طرٌقً عن ابعد ٌاخالد، بقولك ةمر آلخر-

 العنوان منه أخدت هنا إنى مجدى عمو معرؾ أنا. تسمعٌنى الزم إنتِ  ماهو-

 أسمعٌٌٌٌٌٌٌٌٌنى

 .دى الخنقة إٌه بالعااااااااااااافٌة مش هو سمعتك لو حتى_

 .قولٌلى تانى حد فً لو_

 . لٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌه وأقول_

 :بؽضب تابعت

 .فٌٌٌٌٌك زقأه عماله وأنا كده شكلك عجبك-

 .ٌاملك العسل زى قلبً على_

 :قابلة األرض على تدبدب وهً تركته

 .مجنوووووون مستفززززززز-

 . ٌاملك بٌكِ  مجنون-

 :وتابع بحزن هسوجل بعد قالها

 .مجدى ٌابنت جننتٌنى-

*** 

 قال ثم الخاصة، بطرٌقته ٌفكر شخص وكل الجمٌع، وجه على الدهشة مازالت

 :بؽرابة ماجد

 .تصرفاتها فً متحفظه كدا علشان مخطوبه، ملك ان اعرؾ ماكنتش-

 :قابلة مً له نظرت
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 لو ٌعنً متجوزه، او مخطوبه عشان تصرفاتها فً متحفظه تبقى البنت الزم هو-

! كدا بتفكر تكون معقوله عادي، شعرها حل على تمشً متجوزه او مخطوبه مش

 .تمثٌل اسمه كدا دا حد، عشان محترمه تكون ما قبل لنفسها محترمه البنت

 :ٌضحك وهو نفسه عن مدافعا ماجد

 .ماصدقتى اٌه-

 :مصطنع بهدوء قابال مالك لها نظر

 مخطوبه؟ انها ٌعنً عارفه انتً_

 ماتعرفش؟ وانت كتٌر، نفسها عن بتتكلم مش-

 :بؽضب مالك

 .معرفش ٌبقً بسؤلك،-

*** 

 تربت أن إال علٌها ما وهً البكاء، عن تكؾ ولم عاٌدة، حضن فً ملك ارتمت

 إلٌها طرٌقه وفً عمله ترك الباكً صوتها أمجد سماع وعند لتهدبها كتفها على

 :عاٌدة فقالت

 .هتصرؾ انا طٌب، ٌاملك اهدي-

 :تبكً ومازالت

 .اوي منهم زعالنه الجامعة جاي قالً،انه ماحدش-

 .ملللللك_

 :وقال بجانبها جلس إلٌها ٌتقدم وهو أمجد قالها

 حصل؟ اللى فهمٌنى-

 :بشهقات تقال

 عارفٌن وماما ،وبابا خطٌبى انه قالهم زماٌلى قدام ووقؾ الجامعة جالى خالد-

 .هكلمهم ومش أوى منهم زعالنة أنا أمجد ٌا ومقالولٌش

 .علٌا سٌبها_

 .بخااااؾ ٌاامجد منه بخاؾ_

*** 

 وأٌن ؟...!النهاٌة وأٌن ؟...!!!البداٌة أٌن المرسوم، الطرٌق وسط فً خذالن

 ؟...!!!علٌها ٌقؾ التً األرض

 .مالك أستاذ ٌا الؽداء لك أجهز_
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 ما سرعان ، متوهجا وجهه هناء رأت وعندما بقوة الباب وأؼلق ؼرفته ولج

 :بقلق وقالت إنجى إلى دلفت

 كلمته انا دا ؼلط، وصفت هبقً متكدر، مالك استاذ ان قولتلك لو ٌاانجً عارفه_

 .الحنك سد واكل ٌكون ما زي علٌا، مردش

 :بتوتر انجً

 .المشروع فً مشكلة فً ٌكون معقوله بقً، ارحمٌنً بنتً ٌا-

 :قالت ثم له دلفت

 ؟...اٌه وال بالبرشام اتقفشت ٌابرنس، اٌه-

 :بقلق له قالت صامتا ظل وعندما

 .تانً اٌه حصل-

*** 

 

 

 والعشرون الثانً الفصل

 ٌحل عٌن، ؼمضة وفً جدٌد، فجر ٌشرق بمكاننا، نظل تتوقؾ، وال أٌامنا تسٌر

 سرًٌعا أتى ومثلما وشًرا، خًٌرا ودمعة، بهجة ٌرى مكان، كل فً ٌتجول اللٌل

 .مكانه فً شخص كل ومازال األٌام، سرعة تزداد ٌوم وكل سرًٌعا، ٌرحل

 الجمٌع على هلّ  العام، أٌام أسرع الكرٌم، رمضان شهر األٌام مبهجات ومن

 دون وداع، هجر، ام،خص عتاب، دون جدٌدة، أٌاًما ولٌبدأوا الخصام، لٌزٌح

 .خطؤ

 مر فعال ما بسبب ووالدها والدتها مع تتحدث ال ؼرفتها فً مقٌمه ملك مازالت

 لتذكرها أكثر وتخشى وجهها ٌتوهج تتذكر كلما الوضع هذا على أسبوعان

 الشهر هذا من األول الٌوم بداٌة ومع ، تخوفٌاً  األكثر وحدٌثه المخٌفة نظراته

 فاطمة وجدت ؼرفتها من ،خرجت الصلح ررتوق وهدأت استكانت الفضٌل

 :وتقول مجدي مع تتحدث

 .بوالدك وفرحان مجدي ٌا طٌب وأنت-

 :بعتاب مجدي

 .وماتكلمتٌش ٌافاطمة تكلمٌنى استنٌتك-

 :وقالت بسخرٌة فاطمة ضحكت
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 .طٌب وأنت سنة كل سٌدي ٌا ، ده العٌال جو ٌامجدي إٌه-

 :وقال تنهد

 إٌه؟ ملك أخبار-

 .ماهً،دلع زي-

 :وتقول ملك قبل من وجنتها على بقبله تفاجؤت حدٌثها تتابع أن وقبل

 .ٌابطة مبارك رمضان-

 .ٌاملك فاكرة لسه-

 :بحب وتابعت بعتاب قالتها

 . فرحانة وإنتِ  سنة كل

 :وقالت الهاتؾ منها أخذت

 .قلبك على وأنا سنة كل مٌجو حج-

 بس عرفتكٌشم إنى ؼلطت ،أنا علٌه ؼالً ،زعلك ٌابكاشة بكشك وحشنً-

 تانً هٌتعرضلك مش وهو أتحل الموضوع خالص

 .أمتى هتٌجى.علٌكم انفعلت إنى آسفة أنا-

 . هانت هانت_

 .اهه األٌام بعد-

 :  بلهفة فقال

 .بسرعة تخلص علشان ماتعدٌهاش-

*** 

 حدث، ما بعد حتى لها ٌجلبه عام، كل فً كعادته صؽٌر فانوس ومعه مالك دلؾ

 :لتتحسسه ٌدها فً ٌضعه وهو بحب قال ثم نبهاجا جلس عادته، ٌقطع لم

 .ٌاانجً طٌبه وانتً سنة كل_

 :قابلة بها خلجة كل تتملك والسعادة انجً

 .خالص هٌإذن المؽرب لٌه أتؤخرت ٌامالك طٌب وانت-

 سهلها ربنا بس التراوٌح بعد هاجً قلت انا ازاى واقؾ المحور متخٌله مش انت-

. 

 :وقال اءلهن صؽٌر فانوس وأعطى وقؾ ثم

 .ألهلك تروحً عاوزه أكٌد انتً-

 :باعتراض هناء
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 اٌه بقت وانجً اٌه، اد بعزك انا عالم ربنا مالك، ٌااستاذ اهلً بقٌتوا انتوا-

 .بالنسبالً

 وٌدعو اإلفطار، دعاء ٌرددون  اإلذان إلى أستمعوا أن بعد المابدة على جلسوا ثم

 :له انجً قالت ثم وٌتمناه، بقلبه ما شخص كل

 ؟...كمان هو اتؽٌر وال حلو، بعمله لسه ٌامالك؟ العصٌر فً رأٌك اٌه-

 :مإكًدا مالك

 .اٌدك تسلم كمان احلً دا ال-

 :تضحك وهً انجً

 .كتٌر ساعدتنً هناء علٌه، واللً لٌه اللً ٌقول الواحد-

 :بصدق قالت ثم ٌدها على ربتت

 .ٌاانجً واحد-

 :له قالت ثم عبارتها من انجً ابتسمت

 !.معٌد تبقى انك وبٌن تسٌبه عاوز مش اللً شؽلك بٌن تواصل هتقدر-

 .دا الموضوع حابب مش انا ٌاانجً، مصممه انتً-

 :بؽضب انجً

 .وماما بابا وحلم-

 :ٌزفر وهو مالك

 .خلصت ماخالص ٌاانجً فٌن وهما-

 :صوتها فً برجفة انجً

 .بٌك فّرحهم. بٌك هٌحسوا اكٌد

 :إنجى وتابعت أكثر الطعام فً رؼبتها لعدم هناء نهضت

 .الموضوع عن مسؤلتش ٌومها من متكلمناش مضاٌق لسه-

 ؼامضة إنسانة حاجة،هً عنها ماتعرفش ،مى مى ؟.مٌن لٌه،وهسؤل وهسؤل-

 .اخرها من أولها عارؾ أزاى،ماحدش بتفكر عارؾ ماحدش

 . ماتندمش علشان تانى ماتظلمش واحكم افهم-

*** 

 تتؤلم انتظار نفسها تجد مرة كل وفً اتمر عشر من أكثر بوالدتها مً اتصلت

 هً،ولم منها شكواها لها وتبث لحضنها تهرول أن تمنت ،لطاما بصمت وتبكً

 ال حتى اإلنجاب ترٌد ال كانت بؤنها أمامها ذكرت والدتها أن وتذكرت البته تجدها
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 أمام ووالدها هً وتتنافس كبٌر اسم فلدٌها باألعمال الملًء عالمها عن ٌشؽلها

 تجٌبها أن أمل على ولكن االتصال فً المحاوالت كثرة من ،ملت همابعض

 :قابلة والدتها ،أجابت قبل من مافعلته كل وتنسى فرحها وتحضر

yes who. 

 نعم مٌن

You donot know who 

 إنِت مش عارفة أنا مٌن !!

Tell me who you are because I'm busy 

 قولٌلً إنِت مٌن أنا مشؽولة !!

I'm really nothing 

 وال شًءفعال أنا 

I DO not remember ever talking to you before 

 أنا مش فاكرة إحنا إتكلمنا قبل كده !!!.

No, we have never spoken before and I am sorry that I took 

your time really sorry 

 أل ؛ متكلمناش قبل كده ؛آسفة أخدت من وقتك بجد آسفة.

 كل لها ستنسى قالت حٌن صادقة كانت قبل من تبكه لم بكاءً  توبك مً أؼلقت

 الموقؾ هذا تنس لم لكن باألحضان وتقابلها عروسها تحضر أن بمقابل مافعلته

 أًما،إذا تسمى وكٌؾ تنساهم؟ ،هل أبناءها األم معرفة عدم السهل من أهل ابًدا

 من كل عن بعًٌدا بهم وتقؾ صؽارها من ٌقترب من كل تخدش الهره كانت

 عندها لها ذكر ال التى أبنتها أجل من هً فعلت فماذا علٌهم االعتداء ٌحاول

 حٌاتها،تفاجؤت من صرفتها كما رأسها من تصرفها أن وحاولت دموعها ،جفتت

 تناولت وحٌن الشدٌد، النزعاجها هاتفها إلى تنتبه لم الٌوم، هذا منذ التً ملك برقم

 كم تعلم وهً أجابت. والرسابل االتصاالت من والكثٌر الكثٌر به وجدت هاتفها،

 منها النزعاجها معرفتها عدم مً تصنعت محقة، لكنها منها، ستناله الذي التوبٌخ

 :وقالت األخرى هى

 ؟...!معاٌا مٌن_

 :تضحك وهً ملك
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 .مابتردٌش اللً وأنت اكلمك عماله ٌاهانم، صوتً نسٌت طبعا-

 :ؼاضبة مً

 .واألٌام العشره بعتً ٌاملك، ماشً بردو، انا دا-

 :بشجن ملك

 ٌاعروسه طٌبة وأنتوأنت سنة كل مخنوقه، كنت عنً، ؼصب كان-

 :بعتاب مً

 .فاكره لسه إنك كوٌس-

 :بؤسؾ ملك

 .كدا بعد حاجه أي فً معاكِ  هبقى-

 :بخبث مً

 .ٌالبٌمه ٌاملك صاٌمٌن واحنا ونلؾ هنخرج لٌكِ  وعقاب بكرة، من خالص-

 .لبٌمه-

 :النبرة فسبن تتحدث ومازالت مً

 .بكرة هنشوؾ علٌا، صٌعً-

 .كوٌسة انتِ  طب_

 .دلوقت اخري على انا بردو بكرة-

 . تلفون منك هستنى-

*** 

 ابنً؟ ٌا حاجة فٌه مجدي،هو مع هتنزل مش ٌاعماد ولٌه

 لٌس بؤنه ٌخبرها وإحساسها العمل بخبر أخبرها عندما ارتٌاح بعدم عاٌدة قالتها

 :تابعت ماٌرام  على

 .الشر هللا كفى كلمشا حصل-

 :بؤدب وقال علٌه ترحم له قبل من كامل كلمات عماد تذكر-

 البعٌد الشؽل بٌقول كان وبابا هنا الشؽل فً ارتحت أنا بس ٌاماما مشاكل مافٌش-

 . أرٌح القراٌب عن

 :وقالت باشتٌاق علٌه ترحمت

 .ماتحب زى ٌاعماد خالص-

 .أمى ٌا وابعتلك هستقر-
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 كل أشوفكم علشان بتاعها الالب بتشؽلً ملك ٌكرم وهللا بلدى فً مرتاحة أنا-

 .ٌاعماد معاك كؤنً شوٌة

 .ٌاماما رعاٌتك فٌا مستخسرة-

 :فقالت بلوم قالها

 دٌما علٌك ٌفرجها هللا والحمدهلل اوى مبارك ربنا بس ٌاعماد هقول احتجت لو أنا-

 .علٌك طمنً وابقً

 .الشًء نفس امنهم كالً  بداخل كان الهاتؾ ؼلق من لحظات بعد

*** 

 ما كل أكملت الٌوم،حتى طٌلة  التجول فً وملك مً استمرت التالً الٌوم  فً

 تكمالن ثم اإلفطار به لتتناوال بطرٌقهما مطعم أقرب إلى واتجتها ٌنقصها، كان

 :بضحكة وقالت مً جلست الشراء،

 .معلش ٌاملوك تعبتك_

 :قابلة قدمها تمسك وهً ملك

 .حاجه كل من قادره مش خالص اسكتً-

 :الضحك فً صوتها وارتفع مً

 مخطوبه تبقً ازاي احكٌلً ٌال المؽرب، على ساعة ربع من أقل فاضل خالص-

 .بجد وماتقولٌش،زعالنه

 :بؽضب ملك

 .ماتفكرنٌش-

 .مخطوب انه ٌنسى حد-

 .ده ادم البنً وبكره مً ٌا مخطوبة مش انا-

 .اٌه ٌقربلك هو مٌن ٌعنً-

 معاه وقعدت اتقدملً حالً فً ساٌبنى بابا،مش شرٌك كان بباه حاجة اى وال-

 مش وهو الٌوم نفس ومن ال قلت الٌوم نفس وفً نقاش كان موافقة علشان مش

 وقلت الجامعة جالً ما لحد وهكذا وٌترفض وٌتقدم ٌكلمنى دماؼه من شاٌلنً

 . ألمجد

 شردت ثم بجانبها وهو الهاتؾ عبر معه أمجد حدٌث تذكرت عندما ملك صمتت

 :دار الذي لها تحكً وهً

 !. خالد -
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 .مٌن اٌوة-

 . مجدى امجد-

 .اتكلمنا اننا مبسوط امجد ٌا اهال اهال-

 !. رجولة انه شاٌؾ ملك على تهجمك ٌهمنى اللى كل دلوقت ماٌخصنٌش ده-

 علم على مجدى وعمو الجامعة لها روحت انا كده اعمل مقدرش انا!!  تهجم-

 .بكده

 .خطٌبها انك هتقول نكا عارؾ كان مجدى وعمو-

-..... 

 .ماترد-

 .عمو من طالبها انا طبٌعً تصرؾ اتصرفت انا-

 علشان خطٌبها مش معناها وطالبها الرابعة ودى تالتة المرة بدل واترفضت-

 .فاهم تبقً

 كنت لها هتعرض مش اوعدك تانى اترفضت انى كالمك معنى ٌاامجد تمام-

 .نصٌب شمافٌ لالسؾ بس شرٌكتى تكون انها اتمنى

 .سالم ده كالمك متنساش انك اتمنى وانا-

 علٌها، قصته الذي حدٌثها فً مى تفكر االفطار تناوالت وهما ملك لها تسرد كانت

 :العصابر تتناول وهً وقالت

 .طبٌعً مش شكله كان ٌاملك فعال هو بس جدا، عطشانه كنت_

 هٌتعرضلً مش قالولً وامجد بابا بس حالً، فً هٌسبنً مش انه بردو حاسه-

 .بصدقهم وانا تانً

 :تابعت

 .انتِ  بقً احكً-

 .ٌاملك معرفتنٌش امى-

-..... 

 وانا بنتها صوت نسٌت صوتى ماعرفتش بس فرحً تحضر علشان كلمتها-

 .شكلها انسً بدءت

 :وقالت عٌنها دموع لمحت عندما بجانبها وجلست ملك نهضت

 وانا فرحتك ٌكسر كان مهما حد الى ماتسمحٌش وجمٌلة حلوة عروسة انت-

 .معاك
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 .ضعت كنت ؼٌركم من انا وانجى انت-

 انجى؟-

 .مالك اخت نسٌتٌها اه-

 .اصال معرفهاش انا ٌعنى لٌه هفتكرها وانا-

 .تحضر علشان عملتها اللى االقناع كمٌه عارفة مش انت فرحًٌٌٌٌ هاتٌجى-

 .االفراح بتحب مش ٌعنى لٌه-

 كان ده ماجتش لو فرحً ضرهح مش بس بتتخنق النها تخرج مابقتش ال-

 .اقناعى

 :ملك وقالت معا ضحكا

 .ٌشفٌها هللا-

*** 

 وال رحٌله، الجمٌع ٌؤبى القلٌل، إال بقى فما الرحٌل، تعلن أن أٌامه اقتربت

 تعودنا ألننا أم ؟...!!!البشر ذنوب كثرة من ٌهرب هل به، اإلمساك أحد ٌستطٌع

 ؟...!!!سرٌعا ٌنتهً جمٌل شًء كل أن على

 الطفولة لصدٌقة خصصتها التً النؽمة هذه تذكرت عندما هاتفها إلى ملك لتهرو

 :نفسها من منزعجة رأسها على ٌدها تضرب وهً قالت أجابت وعندما مروة،

 رمضان، أول اكلمك نسٌت ازاي مصدقه مش مروووووووووووووووووة،_

 لٌه؟ ماكلمتنٌش أنت مضاٌقه، وكنت أنا طب األٌام، على اخص

 :مصطنع ببعتا مروه

 .تانً هتعشم مش خالص بس ، مستنٌاك كنت-

 :قابلة األخرى هً تمادت بمزحتها شعرت أن وبعد ملك

 .تانً ماتتعشمٌش صح-

 :ضاحكة مروه

 .نتقابل الزم ٌابكاشه-

 .فٌن نتقابل-

 أشوفك الزم والزم امبااااااااارح من مصر فً أنا جٌٌٌٌٌٌٌت جٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌت انا-

 مانسٌتك عمري بس انشؽلنا صحٌح والفون النت من زهقت

 :بحماس ملك

 مصددددددقة مش أنا بكرة نتقابل بكرة،-
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 :بلهفة مروه

 ؟....صح كبرت هناك، نتقابل خلٌنا بس جًدا، موافقه-

 :بابتسامة ملك

 .بكاشه وبقت كبرت

*** 

 تظل األٌام أبعدتهم فمهما الطفولة، منذ تستمر صداقة النادرة، األشٌاء ضمن من

 تبرق تظل حتى لمعانها، على الحرص واجب نادرة جوهرة للّقاء، شؽؾت القلوب

 .أبًدا تنطفا ال الزمان علٌها مر كلما

 ولما تراه الذي الجدٌد الوجه من فهم بعدم حال لهما وتنظر العناق بهما طال

 :بشوق مروة قالت ثم ٌبكٌان

 .الجامعة من خدناه اللً ادي! ٌعنً لٌه فٌهم، بعض منشوفش سنٌنٗ_

 وقالت ملك ضحكت-

 اخواتها جنب الدرج فً شهادة-

 : حال نظرات ترى وهً بحماس ملك تابعت

 . قمورتى علً تسلمً عشان ٌال-

 :ملك بجانب تقؾ وهً حال قالت

 ؟...ٌاماما دي مٌن_

 :بحب قابلة لها ركبتٌها على جثت ثم بؽرابة، ملك إلى مروه نظرت

 .مروة اسمً كبرتً،وأنا هللا ماشاء_

 :راءةبب حال

 ؟...فٌن بابا تعرفً أنت هو حلو، اسمك-

 لها التفتت سإالها، تكرار على تعودت وكؤنها تتؤثر لم وجدتها لملك ثم لها نظرت

 :الحدٌث مسار مؽٌرة قالت ثم مجددا

 .رأٌك وقولٌلً بٌها العبً ٌال اوي، حلوه لعبه جبتلك انا بصً-

 :ببراءة تتحدث ومازالت حال

 واقول اكدب ومش الصراحه، اقول قالتلً ماما نعشا بصراحه، هقول بس-

 .الحق

 :ومإكدة مبتسمة وهً مروه

 .صح بتتكلم ماما طبعا-
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 :قالت ثم دموعها جففت معا خرجا أن وبعد

 ؟....!!!قدرتً ازاي معاها، اٌه عملتً-

 وفجؤه لٌها، ضرر مفهوش لو عاوزاه هً اللً كل اجبلها هقدر انً فاكره كنت-

 .بابا فٌن بتقولً لقتها

 :بتساإل مروه

 .ماما تقولك قولتلها اللً انتِ -

 سمٌتها، اللً انا أنا، بنتً انها بحس فعال انا.ٌامروة دي الكلمة من هحرمها مش-

 النا لما معاٌا بتسكت جنبً، تنام وبقت اتولدت، ما بعد خدتها واحدة أول وانا

 .بتاخدها

 قالت ثم الشرود، من لحظات بٌنهما الصمت عم صدٌقتها، اسم نطقت وعندما

 :مروة

 مبتوحشكٌش ٌاالنا؟ اراضٌكً فٌن ترى ٌا بنتها عن حاجه متعرفش سنٌنٗ -

 لما بس دي، األٌام وترجع هتجنن وببقى بفتكرها اوي كتٌر انا ٌاملك، أٌامنا

 .بتوحشنً أٌامنا ان ماٌمنعش دا لكن منها، بتخنق عملته النا اللً بفتكر

 :وحسم بقوة ملك

 دي، لؤلٌام حنٌنً اقتل ٌخلٌنً معاها، هشوفه لسه واللً حال، مع شوفته اللً-

 .أٌامنا قتلت اللً هً النا

 اٌه هتعملً وٌجً قلٌلة اٌام خالص العٌد.نفسها حتى قتلت هى حق معاكِ -

 رجوعك متخٌلة مش انت حال وناخد ونخرج هفضالك وبعدها مً فرح عندى-

 .ازاي مهم ده الوقت فً

*** 

 فً وولج الصؽٌر شقٌقها رٌم،فتح منزل باب أمجد طرق العٌد لٌالى أول مساء

 مرتدٌه متزٌنة رٌم خرجت ؼضبه ٌكبح ومازال رآه لما ،وؼضً انتظارها

 على االشقر بالون وصبؽه شعرها فرد مع قصٌر أحمر وبدى المع أسود بنطال

 شارعها أول إلى عطرها رابحة تصل وربما أمامه هكذه مرتدٌه بؤنها ٌتخٌل لم

 :وقالت أمامه جلست،

 .شاٌؾ أنت ما زي بجهز كنت بس.علٌك أتؤخرت معلش-

 .طنط فٌن-

 :بتعجب فقالت إلٌها النظر عدم وٌتجنب أمجد قالها
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 عند ،ماما شكلً على ردك ده حبٌبتً،هو ٌا طٌبة وإنتِ  سنة كل دي طنط،هً-

 .خالتو

 :وقال ماوقؾ سرعان

 .لوحدنا هنا احنا ٌعنى-

 .لٌه وحش بتكلمنً ٌوم كام كوبقال المشكلة واٌه-

 :وقال سٌارته مفاتٌح أخذ

 .ٌارٌم الشركة فً تانى لٌكِ  شؽل مافٌش-

 :فقالت صمته عن وخرج بقوة قالها

 امتى من وده-

 .باالٌد وكمان معاك ٌهزر إنه لمدٌرك تسمحى مرة،ازااااااي حذرتك دلوقت من-

 بتراقبنً انت-

 ٌرتاح لم تجعله لم التً تصرفاتها من هبداخل ما كل أفرغ وقد علٌها، صوته ارتفع

 :قال ثم أكثر صوته اعتال. لها

 .كتٌر كالم عاوز مش ٌارٌم، شؽل مافٌش قلت انا-

 :باستفزاز رٌم

 وهروح السٌد، سً ٌا اٌه هتعمل وورٌنً كمان، كتٌر وهتكلم هتكلم هتكلم، ال-

 .أمجد ٌا الشؽل

 :قابالً  بصٌاح أمجد

 .اٌه هعمل هورٌكً انا-

 أحد حدثه إذا ؼاضباً  وخرج األلم من تصرخ جعلها مما ؼرة حٌن على هاوصفع

 .سٌقتله حتما

*** 

 عندما ملك، عٌون فً الفرح معالم وجمٌع الفرحة البهجة، السعادة، من لحظات

 وهً قبلتها البٌاض الناصع بلونه وجهها أضاء الذي الزفاؾ بفستان مً رأت

 :تقول

 كدا مبسوطه هبقً انً اعرؾ ماكنتش بجد اوي، مبسوطه انا ٌامً القمر زي_

 .بالفستان اشوفك لما

 :التوتر ٌخلطها بسعادة مً

 .ٌاملوك عقبالك-
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 :ملك لها فقالت قلٌاًل  شردت ثم

 اٌه؟ وال حسدتك حبٌبتً ٌا اٌه

 :ضاحكة مً

 بس ٌٌجوا، وماما بابا ان نفسً، راهنت انً الحكاٌة كل زًٌ، انتً هو ال-

 زي مسدجات لهم بعت ماجد مستنٌاهم هفضل حالفر فً لحظة آلخر خسرت

 .الؽرب

 :قابلة جدٌد من ضحكتها تعٌد أن تحاول وهً ملك

 .اهلك كل هٌبقى هو قولتٌلً أنت مش كفاٌه، مش ماجد هو_

 :حدٌثها تإكد وهً مً لها قالت ثم. أرادت فٌما نجحت وقد

 .ٌاملك ؼٌره مالٌش-

 :بتوتر مى فقالت الؽرفة باب طرق

 .حلووو شكلى حلووو-

 .وهللا قمر-

 :وقالت الهواء فً قبله مً لها ارسلت

 .ده الزهري بالفستان قمر ستٌن اللى انت اهه افتحً طب-

 :فقالت ماجد أمامها رأت فتحت وعندما الباب نحو تقدمت

 .هقفلك اللى ،أنا مى تزعل ،أوعً ٌاماجد مبروك ألؾ-

 كالم بتاعة مش ٌهاف صادقة بتبقى بتقولٌها كلمة كل كلمتك قد وإنتِ  أل_

 .ومابتكدبٌش

 بؤنه تشعر لها بالنسبه المبهمه بعبارته وتفجؤت إنجً ٌصطحب وهو مالك قالها

 إنجً على مهروله مً ووقفت للرد اهتمام تعطٌه لم السبب تعلم وال ٌوبخها

 :بدموع وتقول

 .النهاردة كمان انتِ  تسبٌنً خاٌفة كنت-

 . تًحبٌب ٌا مبروك والؾ ٌامٌوش وعدتك أنا-

 :تابعت

 .بقً ماتعٌطٌش-

 :بمزاح ماجد فقال

 ALL THE TIME المزاج متقلبه رقص تخربها هتطلع دي مندبه قلباها اللً-
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 بجانبها لتقؾ ٌدها من ملك تؤخذ وهى وقالت دموعها مً جففت ثم الجمٌع ضحك

 :وإنجً هى

 .بإنجً أعرفك ٌاملوك تعالً-

 :بصدق وقالت بهدوء إنجً ٌد بداخل ٌدها ملك وضعت

 .جمٌل عنك كالمها ،وكل أوى بتحبك مً-

 جمٌل عنك كالمها وكل كمان إنتِ  وبتحبك_

 ملك وتابعت بجملته قصفها أن بعد صامتا مازال الذي مالك إال الجمٌع ضحك

 :لحالهم لتتركهم

 . لكم وأرجع تلفون هعمل ،أنا شوفتك إنت مبسوطة-

 :وقالت انجً تبسمت

 .اتفضلً-

 : به تصطدم ال حتى فقالت لشروده الباب أمام واقؾ بؤنه مالك ٌنتبه لم

 .ماتوعً-

 :ٌبتعد وهو فقال له قبل من قالتها عندما متذكرا كلمتها على استفاق

 .عدي-

 حٌن الصعداء ملك وتنفست وجهها على ابتسامتها ومازالت لهما انجً استمعت

 لم قمح ماجد كان العبارة تلك ومامعنى الضٌق هذا كل لما تفهم ولم خرجت

 الصوت، مكبرات عن بعٌد مكان فً ملك ذهبت  ، العرس بداٌة منذ مى تجلس

 :قابلة اجابت هاتفها على تجٌب أن تستطٌع حتى

 .وامشً بس مً على هسلم ٌخلص والفرح ٌاماما،شوٌة خالص جاٌه انا_

 .حبٌبتً ٌا وحشه الطرق عشان متتؤخرٌش-

 :تفقال  نحوها ٌؤت مالك رأت بالحدٌث، همت وعندما

 .ماتقلقٌش ٌاماما هامشً انا-

 :امامها وقؾ ان بعد فقال معها أؼلقت

 .طٌبة وأنت سنة كل_

 :لتذهب خطوة تتقدم وهً فقالت اآلن مرة ألول ٌراها وكؤنه تعجبت

 .طٌب وانت_

 :باستفزاز مالك

 .مبروك-
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 :وقالت وقفت

 ! اٌه على-

 :النبرة بنفس مالك

 .االمتٌاز-

 .فٌك ٌبارك هللا-

 .اوي متاخره إنها مع كمان، ومبروك-

 :قالت ثم بؽرابة له نظرت

 ؟...لٌه كدا بتتكلم انت وبعدٌن حاجه، فاهمه مش-

 .ٌعنً شعري فً مابشدش اهه، طبٌعً أنا-

 :أمامها ٌقؾ وهو لها فقال ثانٌة، خطوة خطت ثم اهتمام، بعدم له نظرت

 ..!بٌتهٌؤلً أنا وال أنا بتكلم مش-

 :بحسم ملك

 .ٌامالك اٌه فً-

 .وعقبالك فٌك، ٌبارك هللا وتقولً علٌا، تردي مش_

 .بقى إذنك بعد كدا؟ حلو عقبالك، فٌك، ٌبارك هللا-

 :بصٌاح مالك

 كده مستفزه ازاي أنت-

 .بقى بطل سمحت لو دلوقت، كلمتك أنا هو-

 :بتساإل مالك

 ؟....مخطوبه انك لٌه مقولتٌش-

 :تعجبها وٌزاد حاجب برفع ملك

 .انتهى وخالص المشروع فً ًزمٌل مالك،كنت أنت-

 .نفسك من بتقرري أنت خالص، اللً دا اٌه هو-

 .أعصابً اتمالك هقدر مش اتعصب، وماتخلٌنٌش كالمك فً ركز-

 .هللا شاء ان بقى اٌه هتعملً-

 .اٌه أعمل ممكن معرفش وهللا-

 :بٌدها ترمز وهً تابعت

 .هوبا انً عارؾ انت-

 ؼٌري حد اي على دى الهوبا-
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 بقى اان أخاؾ-

 :أمر بنبرة مالك

 .طول على وهتردي سإال، هسؤلك دلوقتً-

 .رسمً جنان دا اٌه، وال بتإمرنً انت-

 ؟...مخطوبه أنت تانً، كالم فً هٌبقً تانً، ؼلطتً لو-

 :وجهه فً تصٌح ومازالت ملك

 .دعوة مالكش ماٌخصكش-

 :بهدوء مالك

 .ٌاملك بحبك علشان تخصٌنً، علشان ٌخصنً-

*** 

 

 

 والعشرون الثالث الفصل

 طول من الدرج صعود فً مى كثٌراً  تعثرت أن بعد منزلهما إلى ماجد دلؾ

 المنزل هذا فً ترى أن بسرور،تتمنى منزلها فً ركن كل إلى فستانها،نظرت

 :وقالت بحب لماجد نظرت ثم منه حرمت التى االسري والجو األستقرار

 ما عمرنا وان تانً، ماكنت زي هترجع ومش ٌاماجد، هتتؽٌر مش انك اوعدنً_

 وال لنا داٌمٌن فلوس،مش شوٌه عشان حاجه كل ننسً. وماما بابا زي هنبقً

 .لها داٌمٌن احنا

 :صادقة بابتسامة

 عٌشتنا، فً ٌباركلنا ربنا علشان فٌِك، هللا هتقً قولتلك انا اوعدك، محتاج مش-

 .سعادتك سبب هكون هللا وبؤمر

*** 

 الثانً من كل وٌنتظر ٌسمعان سوٌا، ٌجلسان وكؤنهما روحٌن، بٌن وجواب سإال

 ؟...!الجواب

 ثم ضحكها عن كفت. حدث ما مالك علٌها قص أن بعد كثٌرا انجً ضحكت

 :قالت

 ؟.اٌه ردها كان هً طٌب وهللا، مجانٌن االتنٌن انتوا_
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 ابتسامة رأت حٌن وتعجبت بذهول، لخالتها ماحدث كل تحكً جالسة عنها، اما

 :فقالت وجهها على خالتها

. فاجبنً دا، قالوا اللً اٌه عارفه مش انا ومشٌت، ٌاخالتو طبعا ماردتش_

 .ٌاخالتو مجنون مجنون،

 :مبتسمة ومازالت عاٌده

 .عارفه كنت انا ماتفجبتش، انا بس-

 :ٌضحك وهو قابال مالك أردؾ

 .هترد مش انها متؤكد كنت انا ومشٌت، ارتبكت_

 :تفكر وهً انجً

 .اتسرعت انك حاسس مش انت طٌب-

 متؽاظ وانا ازاى احس ما ؼٌر من كدا طلعت هً ٌاانجً، مرتب مكنتش انا_

 . كده قلت منها

 :قالت ثم باندهاش ملك نظرت

 !!!ٌاخالتو ازاي عارفه

 .عنه ٌعنً حكاوٌكً من كدا بتقول تصرفاته كل خالتو، ٌاروح بدري من عارفه-

 :قالت ثم لتفكر قلٌالً  إنجى صمتت

 اتكلمتش ما هى مافهمتش انا أصل الشعور نفس بتبادلك انها ماحستش انت-

 ؟...تانى معاها اتكلم محتاجة

 :بشرود مالك

 عٌنً فً تبص بتتجنب وداٌما ؼامضه، بتبقى اتكلمت ولو كتٌر، مابتتكلمش ملك-

 بتكلمنً وهً

 :وقال ضحك ثم

 اكد مش انها مع قوٌه، انها تبٌن عشان بنتخانق، واحنا ؼٌر عٌنً فً مابتبصش-

 .عارؾ مش انا فا

 :بها تتحدث التً الهدوء نبرة بنفس عاٌده أكملت

 او بالك، تاخدي خاٌفه او بالك، واخدا مش بس ٌاملك، بتحبٌه كمان وانتً_

 .بالك واخده مش نفسك عامله

 :قابلة بسعادة علٌها ومسحت ٌده أمسكت

 .ٌامالك بتتمناه اللً ٌحققلك ربنا_
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 :قالت ثم براحة عاٌده تنهدت

 .ٌاملك ربنا ٌقدمه الخٌر فٌه للًا_

*** 

 أن فكٌؾ الوحل فً سقوطه بعد واستفاقته الظهور، تخشى مجدي، خفاٌا زالت ما

 أن إلى شًء كل علٌه وٌسقط سٌسقط أم كان كما سٌعود وهل منه حاله ٌنتشل

 ما تتوقع لم. ملك داخل تتراكم األفكار ومازالت الثانً، ٌجر ٌوم نفسه، ٌنقطع

 القاسٌة صفعته رؼم لرٌم أمجد قلب ٌخفق ومازال الثانً، ٌجر ٌوم مالك، قاله

 ٌوجد ومازال....! بداخله ما على ردا أحد ٌجد ولم واألسباب، األٌام تعددت. لها

 .الجمٌع بٌن والتوجس الحٌرة مابٌن خلٌط

 مما الطهً، تجٌد ال هً، أحضرته الذي العشاء ٌتناوال مابدتهما، على مً جلست

 :بؽضب قابلة تركٌزه انتشلت صمت، فً ٌتناول ماجد ٌجعل

 بكرة؟ الشؽل راٌح ٌعنً_

 :بفمه ما ابتلع أن بعد قال ثم المٌاه، كوب تناول

 .ٌامً مستحلفلً ابوٌا هرفدك اتاخرت لو بٌقولً، وأبوٌا خلص، الشهر-

 :ضاحكة مً

 على بكرة اعملهولك اٌه، فً نفسك قولً ٌال مشكله، مش ٌاحبٌبً خالص-

 العشاء؟

 :قابالً  المٌاه من اخر كوباً  تناول أن وبعد ماجد

 .جاي وأنا هجٌب نفسك متتعبٌش ٌاحببتً ال هه،-

 اعمل اللى انا عاوزة انا أكل وٌعمل البٌت ٌجً حد عاوزة مش انا راحه، تعبك -

 .اوي بتحبها اكله وهعملك حاجة كل

 :تسمع ال حتى  بهمس ماجد

 .ٌامً خالص كرهتها-

*** 

 ال تمازحه الشهر،وكلما طوال ماٌرام  على  ،لٌس أمجد بؤن رتشع ملك كانت

 به ما تعلم أن أصرت أن إلى ٌإٌجاز، ٌجٌب حاله عن تسؤل المزاح،وكلما ٌبادلها

 وعندما كعادته، لها بقلبه ما وٌفرغ ٌتحدث كان بذهول لحدٌثه تستمع وظلت

 :تصدٌق بعدم له قالت صمت

 .!أمجد ٌا تضرب انت-
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 :بتوضٌح أمجد

 حٌاء عندها شاٌؾ مش عادي عندها حاجه كل بتعجبنً، مش تصرفات لٌها ٌمر-

 أقول ما كل بحبها، مسحور أكون ما زي بحبها، إنً المشكله البنات، وخجل

 .معاٌا حتى كدا خفٌفه عاوزها مش بقدر، مش هبعد

 ؟...أمجد ٌا دا الكالم كل امتً حصل هو-

 .العٌد ٌوم أول شهر من-

 :هو ٌفهمها لم سامةبابت وقالت له نظرت

 .العٌد ٌوم أول-

 لٌه؟ بتضحكً مالك ٌوم أول آة-

 !!!ضحكت أنا_

 :وتابعت بخجل قالتها

 !ده فٌن-

 .لهنا هنا من واالبتسامة ابتسمتِ  ٌعنً هتعمٌنى_

 .طبعاً  ،أل أأأأنا_

 .حرام الضحك هو كده مالك-

 .ماضحكتش بس أل-

 .ماضحكتٌش طٌب-

 ها؟؟؟،هاتسٌب رٌم مع طٌب اٌه هتعمل-

-!!!.... 

 .تفكٌر تعٌد علشان حصل اللى ٌمكن تانى فكر أمجد-

 :قابلة والتفتت توقفت ثم للخارج اتجهت الفراش على وجلس برأسه اوما

 .بجد ضحكت انا هو أمجد-

 ظلت علٌها قذفها وبقوته بجانبة التً الوسادة أخذ ما وسرعان ٌمٌنه عخلً نظر

 االبتسامة تلك لمَ  ٌقول وبداخلها  هاتصٌب ان قبل الوسادة من تفر وهً تضحك

!!!! 

*** 

 وكؤن قبل، من هكذا ملك ترها لم وتلهو، تجري  حال كانت الٌوم نهاٌة ومع

 جسدها، رجفة تكرار عدم الحظت كما واالبتسامة، الضحك دابم تبدل، وجهها

 لها تذهب وٌومٌاً  مروة تتركها لم سعادتها، سر هو جانبها وجودها أن وتفهمت
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 نادت ، منها  مروة تتهرب والدها عن تسؤلها أن تحاول وكلما كثٌراً  حال هاوأحبت

 :تقبلها وهً لها وقالت بسعادة إلٌها فهرولت علٌها ملك

 .ٌاماما اوي بحبك انا-

 :تدؼدؼها وهً وقالت قبلتها

 .لولتً فً بموت وانا-

 :قالت ثم ٌدها من مروه أخذتها

 ؟...ٌاحال المالهً فً اتبسطتً-

 :حكةبض حال

 .ٌامروة اوي اوي-

 :قابلة لعبارتها منتبهة ملك

 ؟...بس مروة نقول ٌاحال ٌنفع كدا، عٌب مش-

 :شفتٌها تمط وهً حال

 اٌه؟ اقول طٌب-

 :قابلة تضحك وهً مروه

 .ٌاخالتو تقولٌلً نفسً انا-

 .ٌاخالتو حاضر-

 :ملك تابعت

 .هنمشً علشان ٌالولتى ٌال-

 مروة وخالتو انا معاٌا هتقعدي-

 :وقالت رأسها على سحتم

 ٌالولتى متفقٌن الصبح بكرة واجٌلك ماتنامً لحد معاك هفضل-

 .ٌامامتى متفقٌن

 :الخلفً المقعد فً حال ملك اجلست ان بعد مروة فقالت سٌارتها إلى تقدما

 والساعة كله ده المشوار وتنزلً هتروحى النهاردة معاها هبات وانا إنتِ  خلٌكِ -

 .هتتؤخري وقت فٌها وتنام مانروح على ٌعنى تسعة

 .حاجة هتقولك مش طنط ازاي؛ بس؛هتباتى اٌه اعمل-

 المعٌده ٌاست معاك هنا هفضل قلت وانا تٌتة عند اسكندرٌة مسافرة ماما-

 بالى فً ماكنش ده معٌده موضوع اهه-

 عندك لحد جتلك اهى الجامعة فى تفضلً عاوزة كنت مش-
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 أرفض بفكر أنا ال-

 .دمعٌ كمان هو علشان-

 .حاله فً واحد كل ما بٌه مالً أنا هو-

 .ماتنكرٌش ٌاملك متؽٌرة أنت-

 .مجنون بدماغ دماؼً هعمل بردو أنا هو مجنون ده متؽٌرة مش ال-

 .اٌه هتقول األٌام نشوؾ خلٌنا العاقلة ٌاست طٌب-

*** 

 بؤنها عاٌده شعرت حٌث الحدٌث، منتصؾ وفً فاطمة مع عاٌدة تتحدث كانت

 :فقالت  آخر لحدٌث تجرها وكؤنها آخر شًء  تقصد

 ؟...ٌاعاٌده مالها ملك هً_

 :الفهم عدم متصنعة عاٌده

 .الفل زي ٌافاطمه مالها-

 :ارتٌاح بعدم فاطمه

 .متؽٌره حساها عارفه مش-

 :العتاب تحمل بلهجة عاٌده

 .أمجد من وقرٌبه عنها، بعٌده عمرك طول تسؤلٌها، ما طب-

 :بسرعة فاطمه

 وبعدٌن زٌك، أصاحبها معرفتش انا بس بٌه، بشوؾ اللً نًعٌو نور االتنٌن-

 مش كدا عشان بعض، عكس عمرنا طول الدماغ،و نفس طلعالك، دي البت

 .ملك مع أتكلم بعرؾ

 .علٌها ماٌتخفش راجل، بمٌت ملك واطمنً منها، قرٌب فٌنا حد المهم-

 .صح متؽٌرة حاجة فٌها بس-

 دي؟ مٌن هً-

 :فاطمة فقالت رفتهؼ من خرج عندما أمجد قالها

 .ملك-

 .ملك مالها-

 :فتابعت بقلق قالها

 .أخبارها عن بسؤل مافٌش-

 :وتابعت بجانبهما جلس



 بقلم منة عودة -أٌامنا

 

ٕٖٓ 
 

 .كمان انت واخبارك-

 .كوٌس انا-

 .ؼٌري لحد ده الكالم قول-

 .مشاكل ٌاماما عادى-

 .رٌم وال شؽل-

 :فاطمة فقالت عاٌده قالتها

 .نفسك رٌحً-

 :وتابعت نهضت ثم

 .مرٌح حد فً مابقاش-

 تفعل كٌؾ تعلم وال منها ٌتسرسب شًء كل بؤن لشعورها ؼاضبة ؼرفتها ولجت

 .بهم لتمسك

 :وقالت له عاٌدة نظرت

 .متؽٌر وانت دى البنت عرفت ما ٌوم من-

 .ٌعنى-

 .والسبب-

 .تصرفاتها عجبنى مش-

 .سٌبها-

 .بحبها-

 .فهمها-

 .وأعلم أفهم زهقت-

 .والنتٌجة-

 .هدنه محتاج-

 بس قلب ال أمجد ٌا توزن الزم تركنه اوعى دى المرة بالعقل تفكر محتاج انت-

 .بٌنهم وازن بس عقل وال

 :وقال برأسه اوما

 وده معاٌا كالمها من تهرب مرة اول متؽٌرة انها حاسس كمان أنا ملك فً خلٌنا-

 .بٌنا وهٌفضل أحكٌلً ؾ مرٌحنً مش

*** 
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 ؼٌظا ٌكتم قلبها ٌظل ثها،ٌحد أن دون ٌوم ٌمر وكلما رٌم، عٌن من الشرر ٌخرج

 :توّعد بنبرة قالت ثم منه

 .دا عملته انت اللً تمن هدفعك اتضرب، انا بقى ٌاامجد، هورٌك انا-

 :مدافعة والدتها قالت

 .حد ماتكلمٌش وقالك حذرك كالمه، مابتسمعٌش-

 :بدالل رٌم

 سً عشان برفضه وانا ٌكلمنً، عاوز بٌبقى ٌشوفنً ماحد كل ٌعنً، اٌه اعمل-

 .هسكت مش انا بس منٌله، خطوبه كانت معاه، اللً النعمه مقدر مش اللً أمجد

 .اٌه هتعملً-

 .تفكٌر عاوزة دى ال-

 .اخته كلمً او وهتتحل أكلمه انا خلٌنى-

 هى الجوازة تخرب ممكن دى مستحٌٌٌل بالذات دى تعقٌد،أهً بال اوووؾ-

 .ماما ٌا حقد حقودة بت أصالً  كده عاوزة

 حبٌنك مش كلهم انهم حسٌت بس دهك ماحستش انا-

 .وهرجعه ابنهم لٌا انا ماٌولعوا-

*** 

 الهواء،تبسمت فً باستمرار ٌضعه كان الذي والدها عطر رابحة إنجى اشتمت

 :قابلة لها هناء دخول فً بالرحمة له ودعت

 مالك استاذ أوضه ودخلتها إنجى ٌا جت المكواه-

 .محسن صوت سمعت-

 :حبمزا وتابعت انجى قالتها

 .بنفسه ٌجى بقً محسن-

 :بصدق هناء قالت

 .عنده حد مافٌش ٌمكن-

 .فعاًل  ممكن امم-

 :وقالت بجانبها هناء جلست

 .وهللا االرض فً عٌنه ده اٌه فٌها هو-

 .مكافح وبٌشوفه بٌحبه كان بابا وماما بابا أٌام من محسن نعرؾ احنا-

 مهمومه حساكِ -
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 .قرٌب ازورهم عاوزة ٌاهناء اوى وحشونً-

 وقفت مالك قدم وخطوات الباب ؼلق صوت الى استمعت عندما دموعها جفتت

 :بابتسامة وقالت هناء

 .االكل هحضرلكم مالك أستاذ ٌا نورت-

 .الجوع من هموت انا علشان ٌاهناء ٌارٌت-

 .ٌارب منك ماٌحرمنٌش ربنا ٌامالك كده ماتقولش-

 :فقال هناء وتركتهم بجانبها فجلس برجفة انجى قالتها

 .لٌه زعالنة البرنسٌة-

 :مقدمات ودون انجً

 فٌه؟ حاجات ؼٌرت انت وال هو، ما زي هو ٌامالك، اوي واحشنً بابا معرض-

 :شعوره وصؾ ٌستطع ولم مالك

 .بنتؽٌر اللً احنا ٌاانجً، ماهً زي حاجه كل-

 :قالت االرتٌاح عدم صوته فً لمحت وعندما

 ! حاجه عنها متعرفش-

 .معٌده هتبقى انها أعرؾ-

 :ضاحكة انجً

 .معٌد تبقى انك حبٌت انت دلوقت اظن-

 :موقفه على ومازال مالك

 استقالتً هقدم مارتحتش لو بس انجى بس علشانك.بردو الء-

 . قلبك ٌرٌح ربنا هترتاح-

*** 

 مرة عنها تبتعد أن ترٌد ال حال، على ملك  قلق عاد الجدٌد، الدراسً العام قرابه

 تسمع فكلما ثانٌة، تثور ال حتى بهدوء، لدتهاوا مع تتحدث أن وقررت أخرى،

 متصنعة وهً قالت ثم قبلتها أن بعد أمامها جلست. بالتوبٌخ تبدأ الصؽٌرة، اسم

 :حدٌث مجرد وكؤنه االهتمام عدم

 .قادره مش فعال بس النهارده، لحال اروح عاوزه كنت_

 :رضا بعدم فاطمه

 .فٌه وروحتلها اال االجازه أول من ٌوم مافٌش-

 :الخٌط طرؾ تمسك وبدأت لكم
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 الدراسه لما بس اٌه هعمل عارفه مش انا بتنام، ما لحد ٌاماما جنبها ناٌمه بفضل-

 .تانً تبدأ

 :قابلة االستسالم عدم ملك فقررت علٌها تجب ولم الفهم عدم تصنعت

 ؟...حال بتكرهً انتً هو ماما-

 ٌاملك انا طفلة هكره مش! تقولٌها كلمة دي! كده-

 :اللهجة بنبفس تحدثها التوماز ملك

 .هنا اجبها عاوزانً مش لٌه اومال-

 :تقصد ما وتفهمت فاطمه

 .أل هنا وقولنا دا، الموضوع فً كدا قبل اتكلمنا احنا ملك،-

 اكتر رعاٌه ومحتاجه بتكبر حال بعٌده، عمرها طول هتفضل هً ٌعنً ٌاماما-

 من. عنها بعٌده  بقىب علشان الدراسه فً بتتعب وهً قربت، والدراسه كدا، من

 .ومروة انا وبخرجها طول على معاها عشان كوٌسه وهً االجازه خدت ما ٌوم

 :المكان لها وتترك تنهض وهى قابلة فاطمه زفرت

 .دا والدوران اللؾ من نفسك رٌحً ٌاملك، هنا هتٌجً مش حال-

*** 

 

 

 والعشرون الرابع الفصل

 التً األولى المرة وٌتذكر البناٌة أمام ٌقؾ بتكاسل سٌارته من مجدى ترجل

 على كان لٌته وٌا ٌدري كان وال الصواب فعل بؤنه وٌظن بسعادة قدمه بها خطت

 وأخذ المنزل أمام األوان،توقؾ فوات بعد إال فعلته ٌالحظ ،ولم فعله بما دراٌة

 تالحظ لم وكؤنها الشفاه أحمر تضع ،رأها وولج المنزل باب فتح كبٌراً  شهٌقاً 

 :وقال بجانبه الحقٌبة ضعوو ،جلس قدومه

 نخلص عاوزٌن-

 :شعرها تفرد وهً وقالت شفاها أحمر اؼلقت

 نخلص واحنا انت انجزنا-

 قابال وفتحها الحقٌبة امسك-

 الؾٓٓ٘ دول-

 الموضوع تطول عاوز اللً انت الشباب ٌاشٌخ بقى شوفت هتقسطهم انت-
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 كمان وكتٌر آخرك ده هو ال-

 اوامر باتكطل بتقول ماكنت اٌام ٌرحم هللا-

 .سحرتٌنى-

 بردو كده قلت للى انت مش بقً سحر أنا ما-

 :وقال تافؾ

 ملٌم هتشوفً مش عندى اخرك ده هو علٌك استؽبً عاوز مش انا ٌابت اسمعى-

 .خاٌؾ فاكرانى تكونى واوعً زٌادة

 بقى متزعلش اما ٌا مجدي ٌا ملٌون وهتدفع خاٌؾ فعال انت ال-

 .خٌلك فً ما أعلى-

 .اوي اوي-

 فاطمة صوت اتاها لحظات وبعد ما برقم واتصلت  هاتفها واخذت ٌدها مدت

 :فقالت بمكانه مجدي تسمر

 .الو-

 .مٌن اٌوة-

 .سحر أنا-

 .مٌن سحر-

 :وتابعت عنه ابتعدت ؾ مجدي علٌها هرول

 .صابرٌن مدام حضرتك مش سحر دكتورة-

 .ٌابنتً ؼلط الرقم ال-

 . دى المرة صح ٌجً نٌمك تانً اطلب هحاول اسفة فعاًل  اوووه-

 :بصٌاح وقال االرض على بقوته وقذفه الهاتؾ منها اخذ اؼلقت ان بعد

 بٌٌٌٌٌٌا بتلعبً انت-

 :ببرود ردت

 .ازاى بتخاؾ طلعت حبٌبً ٌا شوفت-

 :بحده اكملت

 باخد الناس اضاٌق اوى بحب فاضٌة بكون ولما وفاضٌة بٌهمنى حد مافٌش انا-

 خنقتهم من باور

 كده شر كنت ازاى إنت-
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 بس ٌعنً فٌك داٌبه مش وانا استؽنٌت انت بس طٌوبة دٌما انا الشباب ٌاشٌخ ال-

 ؼصب مش الفلوس هتدٌنى وبمزاجك وبفلوسك معاك شوفتها اللى االٌام هعوض

 وٌال الكالم فً نفسك ماتتعبش رأي ومن شوفتك كؤنً وال هسكت بس وقتها عنك

 بخٌل ماتبقاش كامل باالرنب لً تٌجً الجاٌة المرة مطرود ؼٌر من اتفضل

 .بالك راحة بٌهم اشتري الشباب ٌاشٌخ

*** 

 ماترٌد،ارتدت تنول حتى تخضع أن قررت تفكٌر التقوى،بعد لباس رٌم ارتدت

 المشفى إلى متجهة وخرجت اللون داكن وقمٌص واسعه جٌبة على طوٌل وشاح

 قالت ولبالدخ للطارق سمح وعندما الؽرفة، باب طرقت امجد بها ٌعمل التى

 :بهمس

 .أمجد ٌا أدخل ممكن_

 ٌرها لم ونصؾ شهران له بشوق،فصار لها نظر صوتها همس إلى استمع عندما

 التجاهل وتصنع إحساسه و نظره ابعد اعجبه والذي الجدٌد بمظهرها تفاجؤ لكنه

 :قابال

 .اتفضلً-

 :مصدرها صدق ٌعرؾ لم بدموع

 .تضربنً علٌك هونت-

 :موضحا أمجد

 .لكده اضطرتٌنً اللً انتِ  بس ً،أخالق مش دي-

 :النبرة بنفس رٌم

 .صوتك من وحرمتنً-

 .بسبابته ٌشٌر وهو أمجد

 .ازاي عامله الناس عارؾ ؼلطك،انا تتعلمً عشان-

 :قالت شدٌد ببكاء

 .فٌها أعرفك ما قبل علٌا عدت لحظة كل على ندمانة-

 :بلٌن أمجد

 .هتقلعٌه وال الحجاب فً هتكملً ٌارٌم خالص-

 ٌلًادع-

 :تضحك وهً  وتابعت
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 . وصالحنً جعانه عشان الؽدا على اعزمنً-

 لها بجهز عملٌه عندى هٌنفع مش ال-

 :بدالل قالت لحظات بعد

 امتى الكتاب هنكتب مقولتلٌش ونورنا، امتى فاضً شوؾ ٌاحبٌبى ماشً-

 :وقال الموضوع هذا فً بعد ٌفكر فلم تفاجؤ

 دى الفترة مش-

 تبقى لما إال منك فلوس اخد هقدر خاطرك،ومش انعلش الشؽل سٌبت انا اصل-

 .جوزي

 .به ماٌشعر ٌحدد ان ٌعرؾ وال ٌتحدث بؤن لحظة علٌه سٌؤتً بؤن ٌتوقع لم

*** 

 ترٌد شارد بذهن الوشاح وارتدت عقصته ثم شعرها مشطت مالبسها ملك ارتدت

 ىتنس ان تستطٌع ال باستمرار تشرد وهً اللحظة هذه فمنذ رشدها الى تعود ان

 على استفاقت تشرد ٌجعلها الذي وهذا تدري ال صدقاً  اعجبها؟ الحدٌث،هل هذا

 وقالت ورقٌه محرمه اخرجت علٌها عاٌدة ولوج مع بٌدها الوشاح ابره وخز

 :ملك

 .لك اجٌبها حاجة عاوزة ٌاخالتو خارجة انا-

 .لحال راٌحة-

 .معاٌا تٌجى-

 .أخرج ماقادرة وهللا-

 .بتتعب حال بس انا وال-

 :وقالت وشاحها ربط ملتاك

 .بحال ٌاخالتو ماما اقنعً-

 .ٌاملك بتقتنع مش-

 .خاطري علشان ماما مع محاوله آخر ٌاخالتو تعبت-

 .حبٌبتً ٌا حاضر-

 :تابعت

 .جدٌد فً-

 .اٌه بخصوص-

 .اٌه هٌكون-
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 .بٌه  وقتً اشؽل علشان مهمه حاجة مش-

 .داخلها من نتشلهت كٌؾ تعرؾ وال الموضوع بهذا إال تفكر ال ألنها كذبت

*** 

 األصوات تتفهم لكنها بعد ٌفاتحها لم بهناء مهتم محسن بؤن انجى شعور ٌخٌب لم

 وحٌن السوق من األشٌاء بعض تجلب هناء كانت مشاعر من تحمل وبما جٌدا

 :قابالً  إلٌها واتجه مابٌده ترك رآها

 .هناء ٌاست عنك-

 .متشكرة-

 :قابال أمامها وقؾ سرٌعة خطوات تخطو وهً هناء قالتها

 .زعلتك أنا هو ٌاهناء خٌر-

 .الشارع فً توقفنً انك صح انه شاٌؾ انت-

 .أهلك بٌت عنوان عاوز أنا-

 لٌه-

 :فقال برهبة قالتها

 .ٌاهناء رٌدك أنا-

 :فقال رد تعطه لم

 .مقبولة مش حاجة فٌا انا-

 .نفسها سٌنقطع وكؤن ماهرولت وسرعان تركته

*** 

 .عٌدةم وهتبقً ٌابٌضه كبرتى-

 فتابع الوظٌفة هذه على راض ؼٌر بؤنه لعلمه لمالك مصطنعة بسخرٌة ماجد قالها

 :هشام

 افطس حبٌبتً ٌا رؼً بطلى حبٌبً ٌا واسكت وتشرح هتقؾ انك اتخٌل ما كل-

 .الضحك من

 .تحفٌل خلصتوا خالص-

 .اولها فً اللٌله لسه دى-

 :وقال مالك ضحك

 .بقى عننا حل اتجوزت روح،مش قوم-

 .ؼٌري علٌك ٌرخم ٌنوم-
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 .فٌن روحت وانا-

 :وهشام هو وقال مؽلفة علبه واخرج ماجد وقؾ بؽمز هشام قالها

 ٌوم كان ابٌض، ٌوم جٌت،كان لما اسود ٌوم جٌت،وكان لما اسود ٌوم كان-

 .جٌٌٌٌٌٌت لما ابٌض ٌوم ،كان ابٌض

 :وقال مولده ٌوم الٌوم بؤن مالك وتذكر قالوها

 .قصةنا هً لٌٌٌه بتسودوها-

 كده بتتقال هى ٌاعم-

 :وتابع هدٌته ٌخرج وهو ماجد قالها

 .ٌطمر ٌاكش-

 .بتذلنى انت-

 .فكرة على اوى ؼالٌة-

 :وقال اعجبه قلب هٌبة على برواز وجد فتحها

 .الصورة فٌن طٌب-

 .تحطها قرٌب ٌمكن-

 :وتابع هشام قالها

 .ٌارب قول-

 :وقال ماجد جلس

 ٌحدفوا ناقص كان ده ماشوفتش اصلك مٌاهشا انت اتوقعها كنت حاجة اهخر-

 .بالطوب بعض

 :بمزاح ماجد تابع

 .علٌك هٌطلع الناس فً عملته اللً-

 .دي السٌرة على بقى هنقفل مش-

 ٌوم علٌه سٌؤتً بؤن ٌتوقع ولم بٌنهم عنها بالحدٌث محبته لعدم بجدٌة مالك قالها

 ٌعلم ال ؟ لما بهذا ًٌوح ال بٌنهما ماٌدور كل فكان الشكل بهذا لها فإاده وٌنبض

 الخلق سًء تراه كانت وإن حتى تجاهها شعوره من تؤكد بؤنه ماٌعلمه كل ولكن

 فرصة تعطٌه أن فهو اآلن شًٌبا ٌتمنى كان وإن به ٌشعر بما أخبرها بؤنه ٌندم فلن

 . الحقٌقً بوجهه لتراه

*** 

 .ٌاهناء لٌه بتعٌطً-
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 فً وتلمح عادت ان فمنذ لمكتومها هناء نهنهات إلى استمعت ان بعد انجى قالتها

 أمر فً التفكٌر حتى لها ٌحق ال بؤن ترى وتبكً حزٌنة نعم الحزن صوتها

 :هناء وقالت بجانبها انجى جلست تفكر ان لها وكٌؾ الزواج

 .عنك ٌرضً هللا ساكتة سبٌنى-

 .زعلك مٌن-

 .ٌتجوزنً عاوز محسن-

 :وقالت تبسمت

 .كوٌس هو ٌقال الحق بس ده كل تستاهل حاجة مافٌش خالص مرتاحة مش-

 .كوٌس هو بس-

 !.إٌه اعتراضك فاهمة مش طٌب-

 ٌامه؛وداٌما عرسان وبس؛جالً نشتؽل عاوزنا هٌرضً؛هو مش ابوٌا-

 مافرقش هو عنهم بعدت مراته؛وأنا على ٌصرفها علشان فلوسنا بٌرفض؛بٌاخد

 عرفتًبٌنكر؛ مش وهو فً عرضنا سمعه علٌنا بطلع فلوسنا؛ومراته ؼٌر معاه

 .لو محسن راح مش هٌصدق انً شرٌفة ٌاانجى بعٌط لٌه بقً

 الخذالن نبرتها فً لمحت ولكن وزوجته والدها من شكواها استمعت لطالما

 :بحنو وقالت ٌدها امسكت واأللم

 .هللا على هم؛وسٌبٌها هللا؛ماتشٌلٌش شاء إن هتتحل طٌب-

*** 

 ملك حدٌث إلى معتست وهً الحزن مالمحها على وظهر شفتٌها حال مطت

 لها تؤت أن تستطٌع ولن األسبوع ببداٌة العمل اقلى ستذهب ملك بؤن ومروة

 :بؽضب قابلة إلٌها حال ٌومٌا،اتجهت

 .جنبً تنامً و معاٌا تقعدي بٌخلٌكً مش عشان ٌاماما، شؽلك بكره أنا-

 :قالت ثم تقبلها وهً رجفتها من لتهدأ حضنها إلى ضمتها

 .بردو ٌوم كل هجٌلك انا ،ماما ٌاحبٌبه عنً ؼصب-

 :وقالت عنها ٌدها أبعدت

 .هاتٌجى مش ال-

 نفسها تمنع وكؤنها اللون شاحب ووجها لها المجاور الكرسً على جلست وذهبت

 :بسمتها لها لتعٌد قالت ثم لها مروة نهضت البكاء، من

 .بصراحه رأًٌ واقول اتفرج عاوزه وانا اوي، حلو بترسمً انك قالتلً ماما_
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 :ببراءة تضحك وهً حال

 .ٌاخالتو علمتك اللً انا-

 علمتنا اللى ماما ٌاشاطرة ال-

 صح قلتلك اللى انا بس-

 صح-

 ٌاحال علٌا ؼدرتى-

 معها وعدها تخلؾ فتراها النزعاجها حال تجبها فلم الزعل متصنعه ملك قالتها

 :قابلة وجلست حملتها نحوها واتجهت ملك نهضت

 زعالنة-

 امم-

 صح بتكذب مش ماما ان عارفة انت بس حبٌبتً ٌا كتٌر وعدتك انى عارفة انا-

 امم-

 ماشً بعض مع طول علً نفضل ازاى اشوؾ ما لحد وعد ٌوم كل هجٌلك-

 وعد-

 :وقالت رابسها قبلت

 .بتحبٌة اللى االكل تعمل نعمة خلً روحى ٌال ٌالولتى وعد-

 :وقالت مروة ابتسامة تنقطع ولم للداخل ولجت

 ٌاملك ىاو جمٌلة ام انت-

 ٌامروة اوى مقصره ام انا-

 .وتفهم تكبر بكرة وزٌادة علٌك اللى عامله انت ده وضعك على-

 .جدا ده الٌوم من خاٌفة-

 .تتكرهى اللً انت ٌعنً،مش تكرهك-

 :تابعت

 .معٌده وانت اٌه إحساسك-

 .قلقانة-

 .بالظبط اٌه من-

 :بؽٌظ ملك فقالت بؽمز قالتها

 .حكٌت انى هتندمونً زودتوها-

 .اهه هسكت خالص-
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 .هنا باٌتة إنت-

 .هنا مقٌمة انا-

 :ملك وقالت معا ضحكا

 ازور وبفكر صٌانة عاوزة والعربٌة جدٌد لبس اجٌب ٌامروة،عاوزة امشً الزم-

 .مى

 .تنكه وال علٌها عرفٌنى-

 .الدنٌا تنسً االكل تشوؾ طفسه أل-

 .ده اإلحساس افتقدت تانً ثالثً هنرجع-

 سٌرتها تجبٌلً شوٌة كل ومش ةمرو ٌا النا مش مً-

 :وتابعت بانفعال قالتها

 كل من افصل شوٌة افصل محتاجة انً الظاهر اسفة ٌامروة علٌكِ  انفعلت-

 .حاجة

*** 

 رأى وعندما ٌحلم، بؤنه اعتقد أنه حتى قبل، من السعادة بتلك ماجد ٌشعر لم

 .ببهجة لها قال الفحوصات

 أب هبقً-

. الخبر بنفس علم عندما رجفته وعن قبل، من تاهالف تلك مع موقفه وتذكر وشرد

 :تقول وهً صوتها على استفاق

 .البعد فوبٌا عندي بقى متعقده، بابا،انا زي عنه هتبعد ما عمرك انك اوعدنً-

 :قابال ٌدها ٌقبل وهو ماجد

 .عادي اسمها حاجه والحرام،مافٌش والحالل األخالق على ٌتربوا الزم-

 .بعده لًال من اوحش بٌجً جٌل كل-

 :بابتسامة ماجد

 .حرام كل عنهم وٌبعدوا ٌتصلح زمانهم ان ندعً احنا-

 .معاٌا ركز فكرة جتلً انا اما-

*** 

 ملك طلبت كما عاٌدة به ابلؽتها ما وتتذكر وسادتها، على رأسها  فاطمة وضعت

 تناولته ٌهتز، هاتفها وجدت ملك مع فعلت كما سرٌعا الحدٌث معها واؼلقت

 :قابلة بقلق وأجابت مجدي صوره لمحت عندما
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 ...!!!كدا متاخر بتتكلم امتً من ٔ الساعة ٌامجدي اٌه-

 :اآلخر هو قلق وبنبرة مجدي

 .مقفول تلفونه وأمجد ومردتش، بكلمها ملك فٌن علٌكم، مخضوض انً حسٌت-

 :قابلة ٌتفهمها لم أنه حتى أذنه على جدٌدة بنبرة أجابته

 مكنتش اٌه،واللً فٌه معرفش شفاٌفه على الضحكة بٌرسم مبسوط، مش ابنك-

 .بتتكلم مش مكلمتهاش لو وبكش، مناكفه بتبطل

 .ٌامجدي اوي بعٌد بعٌد، وانت-

 .ٌافاطمة بعٌدة اللً انت تشوفً جاٌه لسه-

 .بعٌد تكون اخترت اللى انت-

 .هنا شؽلً-

 .هنا بتنفس هنا حٌاتى وانا-

 .خٌر علً تصبحً لكده، وصلتٌنا اللً انت-

 هً واعتنت لحاله ٌعٌش تركته عندما اخطؤت حقا هل تفكر وجلست معا ااؼلق

 بؤن صؽٌرة سن فً ابناء معها كان اذا روان حال سٌكون هذا كان هل بؤوالدها؟؟

 مع لتظل الجمٌع ؼادرت فعلت كما تفعل انها ام معه؟ وتؽادر اهلها تترك لن

 . زوجها

*** 

 

 

 والعشرٌن الخامس الفصل

 ٌرٌد كان ساعة وجد المرآة،فتحها على مؽلفة صؽٌرة علبة وجد عندما مالك تفاجؤ

 بسعادة له فقالت دلؾ إنجً، ؼرفة إلى واتجه ؼرفته من خرج و تبسم شراءها

 :به شعرت عندما

 .بالظبط هً إنها لهناء،قالتلً شرحت-

 :قال ثم رأسها قبل

 .هدٌه أجمل-

 .قدي ماحدش معٌد بقى أخوٌا-

 .طركخا علشان بس مرتاح مش أنا-

 :بمزاح كتفه على لكزته
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 .الحباٌب من قرٌب هتبقى إنك حاجه أحلى دي-

 .دلوقت خالص فهتتكتم كده قبل بتتكلم كانت لو ده-

 .عارفة-

 .كده حاجة كل عارفة-

 .بردو قدٌمة-

 :وتابع معا ضحكا

 .أنزل دوبك ٌا أنا-

 .الحالل ٌاابن حالل فً حالل كلها حٌاتك وٌجعل رزقك ٌوسع ربنا-

*** 

 تحبها مادة أكثر فً صؽٌرة معٌدة كونها تفشل أن تخشى التوتر بعض انتابهٌ

 اطالالتها دوًما البستاج وشاحها  مع اللون خوخً فضفاًضا فستاًنا ارتدت

 ارتدت واألناقة العصرٌة بٌن الجامع الكالسٌكً، الطابع علٌها ٌؽلب  المحتشمة

 ولجت حٌن فً تبسمتو شهٌقاً  خذتا العقد ٌناسب وخاتم المظهر بسٌط عقد

 :قابلة علٌها فاطمة

 .بٌكِ  افرح ما عقبال-

 :وقالت قبلتها

 .أوي متوترة أنا-

 .طبٌعً-

 .دٌماً  دٌماً  دٌماً  طول على دٌماً،دٌماً  ونقول ونقول-

 بسعادة ملك فقالت ماٌفعله على تضحك عاٌدة معه ولجت ٌدندن وهو أمجد قالها

 :السخرٌة ومتصنعه

 .دهك قبل تؽنً اقنعك حد-

 .فرصة اسٌبلك قلت أل-

 :وقالت معا ضحكا

 .أعٌط عاوزة إنً حاسه-

 .نكدٌة-

 :بسعادة عاٌدة وتابعت أمجد قالها

 .خٌر كل ٌستاهل اللً قلبك على الفرح ٌدٌم هللا-

 .هوصلك المعٌدة ٌاحضرة ٌال-
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 .العربٌة معاٌا-

 .اخدك هاجً عرفٌنً ماتخلصً فاضً،وقبلأنا -

 .ده الدلع اٌه-

 .الدور شماتعٌشٌ-

 .دور أعلى من وقعتنً-

 .ٌاوالد ٌسعدكم هللا-

 :أمجد وتابع عاٌدة وأمنت فاطمة قالتها

 .ٌافنانة بٌنا ٌال-

*** 

 وما هناك له شًء كل ٌنهً ان بدأ بالهاتؾ خالد مع التجدٌدات كل مجدي ٌتابع

 االنتقام فً جاده فٌراها به فعلت كما باله لٌرتاح التنفٌذ اال علٌه وما القلٌل الا بقى

 التى الرقم بداخلها التً الحقٌبة ٌؽلق وهو بحنق زفر تهدٌد مجرد ٌظنه وكان

 الحدٌث معه فتح عندما علٌه ؼضب عندما متذكًرا بخالد  لٌتصل وجلس طلبته

 :قابالً  خالد أجاب مجدداً  ملك عن

 .مجدي عمو-

 .األخبار اٌه-

 .هانت-

 :مجدي فقال الحزٌنة نبرته لمح

 .نصٌب مافٌش وٌة،بسش علٌك انفعلت-

 .تانً الكالم معاك هفتح مش أوعدك-

 .فٌك عشمً ده-

 حٌاته لٌعٌش روحه من ٌنتشلها أن متمنٌا الهدوء محاوالً  معاً  وأؼلقا خالد قالها

 .تملكتها التً

*** 

 الطعام صنع ؾ شاركتها التً حال مع لتؤكل الطعام وضعت ان بعد مروة جلست

 رحم من حًقا وكؤنها النا من شًء فٌها تجد ال وجهها إلى تنظر كلما تظن كما

 ٌسمى ان المفترض من الذي الرجل هذا حتى والطباع المظهر منها وترث ملك

 عنه،وكٌؾ سإالها عن تكؾ ال التى حال حال على حزٌنة بتاتاً  تشبه ال والدها
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 ستفعل وماذا الخبر؟ علٌها سٌقع كٌؾ والدتها لٌست والدتها بؤن تعلم عندما ستفعل

 .حٌنها؟

 التلفاز تشاهد أمامها مروة جلست ؼرفتها إلى حال وولجت طعامهما أنهتا

 لها نظرت ساعة النصؾ قرابه مر الصؽٌر الرسم ودفتر الوانها حال واخرجت

 :وقالت مروة

 .ٌالولتً عصٌر اجبلك-

 .تإ تإ-

 .اٌه بتعملى-

 .برسم-

 .اٌه بترسمً-

 .بابا-

 :وقالت مروة صعقت

 .!بابا-

 .أنا اعًبت بابا-

 :وقالت بجانبها جلست لها واتجهت مروة وقفت

 .أشوؾ ممكن-

 .خلصتها مش-

 .شكله عارفة إنتِ  هو-

 .شوفته أنا اٌوه-

 :وقالت جبٌنها عقدت

 .ازاي-

 .لماما تقولً مش-

 .لٌه-

 .له بتزعق كانت علشان-

 .مٌن هو-

 .بابا-

 .فٌن شوفتٌه-

 .النوتً الدكتور عند الحقنه باخد كنت-

 .! حقنة-
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 .له تزعق ماما علشان نوتً بابا هو-

 .بابا مش ده-

 .لماما تقولً مش سر بابا،وده ال-

 :وقالت بحزن رأسها على مسحت

 .ٌاحال رسم كملً-

 تخبر هل حال،وتتساءل به اخبرتها ما تستوعب ومازالت بمكانها وجلست نهضت

 .تزعجها ال حتى بٌنهما تجعله ام ملك

*** 

 فً معها ومندمجة أمامها جالسة مً رأت عندما ضحكتها منع ملك تستطع لم

 بالجدٌة ملك،وتلتزم سؤلت إذ تدرس،وتجاوب كانت عندما هكذا تكن لم الحدٌث،

 ظنت كما بالخوؾ تستشعر ولم بسالم المحاضرة الضحك،مرت ترٌد أنها رؼم

 :وقالت تجاهها مً بسالسة،تقدمت وتتحدث  مندمجه كانت بل

 .كفاءة-

 .هنا إنتِ  ازاي-

 .مالك مع وهو ٌوم أول معاك هحضر انى دى فكرتً على لماجد لتق-

 :قالت اسمه إلى استمعت وعندما

 هنا؟ مالك هو-

 .طبعاً -

 .بره أخوٌا أمجد نخرج تعالً-

 .مامً هبقى أنا طٌٌٌب باركٌلً-

 .تشوفك عاوزة صاحبتً ومروة.ٌامٌوش مبروك دى الحلوة األخبار إٌه-

 .حاجة اى فً معاكِ -

 .وقولً رتبى ًابق خالص-

 :لها ملك وقالت قبل من علٌه اعتادوا الذي المكان نفس إلى معا خرجتا

 .مجنونة انت ضحكت لقٌتك دخلت هعٌط كنت وافتكرتك هنا وقفت جاٌه وأنا_

 :مإكدا ماجد

 .ٌاملك مجنونه انها تكتشفً جاٌه لسه

 :وقالت ماجد صوت على ملك التفتت

 .زاد،مبروك بس
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 :مازحة مً تابعت و برأسه اوما

 تانً ارجع مانع دي،معندٌش علٌها بتقولً اللً الحاجات بناخد كنا احنا هو-

 .ماٌحصلش أبدا ٌجبرنً، حد بمزاجً،لكن مادام

 :بابتسامة وقالت لبعٌد نظرت ثم

 .جٌه مالك-

 :وقالت ؼصتها بلعت

 .اعطله عاوزة مش واقؾ ٌامٌوش،أمجد طٌب-

 :وقالت بٌدها مً أمسكت

 .ٌاوحشة جٌالك أنا لٌه بتخلعً-

 :لهم قال جاء وعندما

 .منكم خلصنا كنا مش-

 :الحزن متصنعة مً

 .افرحكم قولت علٌا الحق-

 :ٌضحك وهو مالك

 .انتِ  بشوفتك-

 :سرٌعة نظرة ٌخطؾ وهو تابع

 .معتقدش-

 .ٌاماجد شاٌؾ_

 .الصراحة خوفت بقى بتتوحم-

 .ملك-

 :وقال مامهمأ وقؾ ان إلى بمكانها ظلت نحوها ٌتجه وهو أمجد قالها

 .علٌكِ  اتؤخرت-

 .دلوقتً خارجة كنت-

 .ملك صاحبة مً أنا-

 :ملك تابعت ومالك ماجد على ٌنظر وهو فقال بابتسامة مً قالتها

 .بقى مً دي اهى-

 :قال هادبة بابتسامة

 .ٌامى وسهالً  أهالً -

 :بحرج ملك تابعت
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 .واحدة ودفعه مً جوز ماجد-

 :وتابعت حرجها ازداد

 .معٌد معاه،وحالٌا كان والمشروع دهواح دفعه مالك-

 .بٌكم اتشرفت-

 :بفخر ملك تابعت

 .كلها الدنٌا فً أخ أحن أمجد دكتور-

 :وقال السالم تبادلوا

 .شوفتكم انً مبسوط-

 .اكٌد واحنا-

 :أمجد تابع بهدوء مالك قالها

 .نمشً وال حاجة وراكِ 

 .نمشً-

 :قابلة مى مع السالم بادلت

 .معاد على ونتفق هكلمك-

 .متقلقٌش هنا هبات أنا-

 لمالك ماجد فقال تؽادر ان قبل المٌاة دورة الى مى اتجهت وذهبت ضحكت

 :قابالً  بشًء لٌخبره

 ٌامالك؟ فٌن هشام هو_

 :هام شًء قول ٌرٌد أنه وشعر مالك

 .فٌن هٌكون شؽله فً-

 :قابال وٌدور ٌلؾ ومازال ماجد

 .......انعش اشتؽلتنً اللً البنت فاكر مالك،-

 :قابالً  حدٌثه ترب

 ....رجعت تكون اوعً ماجد-

 :قابالً  حدٌثه قطع

 .توبت الحمدهلل-

 :بقلق مالك

 دي؟ السٌره لٌه تانً بتفتح طب_

 .مٌن مع شوفتها هتصدق مش أصلك_
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*** 

 مرات ثالثة حدثها رٌم منزل إلى لٌذهب طرٌقه إلى أمجد اتجه الٌوم مساء فً

 له فقال شقٌقها فتح الباب طرق ة،صعدالبناٌ أمام وقؾ أن إلى علٌه تجب ولم

 :أمجد

 .موجودة ماما-

 .اتفضل ٌاعمو اٌوة-

 ولكنه بالحرج، شعر نابمة، أنها ظن كثًٌرا، وانتظر الصؽٌر، منزلهم إلى دلؾ

 والدتها خرجت االنتظار، طال ؼرة،وعندما حٌن على لها ٌذهب أن ٌحب دابما

 :قابلة المرض متصنعة به ترحب

 .لمإاخذه هنا انك ًقاٌل لسه الواد-

 :بحرج أمجد

 .فجؤه جٌت معلش-

 :بتوتر أجابته

 .بٌتك ده-

 :قال ملّ  أن وبعد ظهورها منتظراً  ظل

 رٌم؟ فٌن اومال-

 :بلجلجة أجابته

 .وصول على زمانها بس ٌاحبٌبً خالتها عند-

 ثم بصعوبة ؼصتها ابتلعت. بوجوده وتفاجؤت دلفت حتى حدٌثها تكمل تكد ولم

 :قالت

 .أمجد_

 الهدوء متصنعا فقال حجابها ترتدي ال بانها وتفاجؤ أمامها ووقؾ مكانه من نهض

 :تتوقعه لم الذي

 حبٌبتً؟ ٌا فٌن كنتً-

 :فقالت لها والدتها إلشارة تنتبه لم

 .هدوم بشتري كنت-

 :قابال لهما نظر

 .قالت ماما ما زي خالتو عند مش ٌعنً-

 :قالت ثم وجهها شحب
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 .......هد جبت وحتر بعدها ومن خالتو عند-

 منه األخٌرة اآلونة فً علٌه اعتادت متوهج بوجه ٌقول وهو صٌاحه حدٌثها بتر

 :قابالً 

 .ٌارٌم بٌنا ما اللً آخر هٌكون تانً حاجه تؤلفوا فكرتوا لو-

 :قابالً  صوته ارتفع

 .عادي كده ونازلة.فٌٌٌن كنتً-

 .شؽلً اسٌب هٌنفع مش

 :بانفعال قابال بعٌنه محدقاً  أمجد

 .تانً كلمتً كسرتً-

 :قابلة تبكً وهً جلست

 .مضطرة اٌه أعمل بشعري اكون الشؽل ؾ وشرط اشتؽل الزم-

 :بحنق قابالً  أسنانه على ٌجز و متوهجاً  وجهه ومازال بقوة زفر

 ؟...لٌه النكد تحبً بقٌتً ؟...لٌه مشاكل تعملً ؼاوٌه ؟...لٌه مبتتنفذش الكلمة-

 :بشجن رٌم

 .هشتؽل مخطوبٌن مااحنا طول-

 :تسرع لحظة فً قال ثم حل، فً ٌفكر للحظات شارًدا ظل

 ٌا ٌارٌم، شؽل مافٌش الكتاب، كتب لٌوم هنا ومن الكتاب، هنكتب ٌنزل بابا لما-

 .بٌنا حاجه كل تنسً اما

*** 

 األشٌاء بعض لتجلب الحركة سرٌعة تجعلها مالبس وارتدت مالبسها ملك بدلت

 مروة مع إلٌها تذهب حٌن معها لتؤخذها لمى ٌةهد وابتاعت ولحال لها السوق من

 :وقالت حال علٌها هرولت المنزل ولجت وعدتها كما لتراها حال الى اتجهت ثم

 .جاااات ماما-

 .خالتو فً بقً اٌه عملتً-

 .اكل عملت-

 .اكل الزم ٌبقً واااو-

 :فقالت مجهده  انها وتعلم مروة علٌها تنظر االرٌكة على مستلقٌه جلست

 .وامشً اجى هلحق ازاى عارفة مش ٌامروة جامد ضؽط عندى ىهٌبق-

 :ملك فقالت بٌنهم حال نظرات كانت
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 .كتٌٌٌٌٌر وحلق وسلسلة وخاتم وتوك هدوم جبتلك-

 .اشوؾ اشوؾ عاوزة-

 .بوستً فٌن-

 :وقالت اٌاها مقبله علٌها هرولت

 .لوحدى والبس بقى اشوؾ-

 .فرجٌنى-

 تبدي وهى بسعادة ؼرفتها إلى حال ولتوهر البالستكٌة الحقابب ملك اعطتها

 :وقالت لملك مروة نظرت برابتها

 .ٌاملك كتٌر شٌلتى انت فاضٌة مش انك هفهما معاها أنا-

 بحب النا،أنا عٌون خاطر علشان حال براعً بنتها،مش مش أنا بنتً حال مروة-

 .حال

 .معٌده ٌوم اول عن احكٌلً اساعدك قصدي أنا-

 .وماجد هً توج فاجبتنا اوي،مى حلو-

 .مٌن فاجبت-

 .فاجبتنى-

 .فجابتنا قولتً-

 :سإالها من هروبا ملك اكملت

 .وتقول معاد هترتب ؾ تشوفٌها عاوزة انك وقولتلها بٌبى وهتجٌب-

 :ملك قالت مروة تتحدث ان وقبل

 واخرج هخلص قولتله حتى ٌجً متعمد امجد كؤن واخدنً،حسٌت وصلنً أمجد-

 .الجامعة دخلً

 .بطحه اسهر على اللً-

 .نعم-

 :بضحك مروة تابعت

 .ٌاملوك علٌكِ  قلق جاٌز-

 :بتردد مروة أكملت

 .دماؼها فً تحطنً لبنتك معرفتٌش كؤنك حاجة،بس اقولك عاوزة-

 !!!!حال مالها-

*** 
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 لتنفرد المنزل، باقً عن المستقله ملك ؼرفة إلى أمجد دلؾ الباكر، الصباح وفً

 بعض تكتب والسلبٌات، اإلٌجابٌات تجمع منها،نفد ما كل وتستجمع قلٌاًل، بنفسها

 واقفاً  ظل وكعادتها ذهنها، على ٌؤتً ما كل تفعل ترسم، تؽنً، محاضراتها،

 :قال ثم بقوة تنحنح. اندماجها من تنتبه، أن دون أمامها

 .هنا واقؾ دقاٌق عشر بقالً-

 :بانتباه ملك

 .ٌعنً اتخض الزم أمجد، سً ٌا لٌه ماكلمتنٌش طٌب-

 :حاجبه ٌرفع وهو أمجد

 كدا؟ مندمجة مخلٌك اٌه بترسمً وخبطت، وصقفت، كحٌت،-

 :بحٌرة ملك

 آخرها، معرفش الكافٌه، المساحه لخٌالً ساٌبه ازاي، هتطلع عارفه مش لسه-

 مصٌرها ٌبقً كله دا بعد وٌمكن مالمح ماٌبنلهاش وٌمكن كوٌسه تبقى ٌمكن

 .تانً مكان

 .خطواتها راسمه وانت جدٌدة لوحه دبًواب األول من بالها محٌراك طالما-

 :بشرود ملك

 أعرؾ الزم حاجه ببدأ لما أفهمها، ما ؼٌر من اسٌبها عارفه مش بتشدنً،-

 .آخرها

 :بخبث قال ثم مبتسًما لها نظر

 .اٌه وال دقت هً-

 :قلبها ٌرتجؾ وهً ملك

 ؟...!!!دقت اللً دي اٌه هً-

 :ضاحكاً  أمجد

 ! اٌه هتكون ٌعنً حبٌبتً، ٌا الساعة-

*** 

 بهمس بجعبته ما كل ٌخرج منهما جمٌعا،كل لهم وٌدعوان القرآن، ٌرتالن ظال

 بؤن مالك علم ورؼم. شًء كل ٌرون، ٌشعرون، ٌستمعون، بؤنهم ٌعلمان داخلً،

 من هو وقلبه قابالً  بداخله، ٌحدثهم ظل. ٌبكً أن من خجل أنه إال تراه، لن شقٌقته

 :ٌبكً
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 بتتمناه، كنت اللً المعرض هفتح حلمكم، حققت اطمنوا، إنجً، على هحافظ-

 من حٌاتً فً اللً عن نور إنجً، عٌون فً اللً الضلمه أمً، ٌا وحشتٌنً

 فجؤه. سبتٌه اللً لحضنك محتاج األرض، على مخلوق أضعؾ أنا ؼٌرك،

 هتختفً وال حٌاتً، كل تنور لشمس هٌتحول معرفش ضً، الضلمه فً ظهرلً

 .كمان هً

 الحانٌة ولمربٌتها لهم، شوًقا قلبها ٌعتصر كثًٌرا، عنه تختلؾ ال نتفكا عنها، أما

 أمام ضعفها ٌظهر أن تحب فال سرًٌعا، دمعها جففت علٌها، الجرح زادت التً

 :تراهم وكؤنها قالت ثم شقٌقها، كان إن حتى أحد،

 معاكم مبقاش عشان علٌا نفسكم رمٌتوا هشوفكم، مكنتش بشوؾ كنت لو حتى-

 مش واقفه األٌام رٌحتكم، ؼٌر من وحشه الدنٌا معاكم، روحً أنا بس دلوقتً،

 الشوق هو بس أحسن، مكان فً هللا شاء إن أنتوا أن عارفه أنا تتحرك، عاوزه

 من للقلب ترجع الفرحة بدأت فعال ٌمكن بتحلموا، كنتوا ما زي بقى مالك. متعب

 .واجٌلكم ربً ٌؤذن ما لحد واحشنً وهتفضلوا وحشتونً تانً،

 من ونهض مالك تنهد الحدٌث، عن أرواحهما تكؾ لم لكن صامت، منهما كل

 :حانٌة بنبرة قابالً  إلٌها واتجه مكانه،

 جٌِت؟ ما بعد ٌاإنجً احسن بقٌتِ _

 :بشجن أجابته

 .كترت طلباتً معلش تانً، طلب منك أطلب عاوزه وكمان ٌامالك، جًدا-

*** 

 

 

 والعشرون السادس الفصل

ر  عدم بسبب بالتحضٌر لحاقها لعدم الجامعة كافتٌرٌا فً اتهامحاضر ملك ُتَحضِّ

 انتبهت ، الصعداء وتنفست انتهت ان إلى  شٌباً  تسمع ال وكؤنها اندمجت التركٌز

 :ببسمة وأجابت أخذته هاتفها اهتزاز إلى

 .فٌكِ  بفكر لسه كنت مى-

 .اٌه ًهتعمل دكتوره تبقً لما المعٌده،أومال ٌاست اولها من بقى علٌا هتتقلً-

 :قالت ثم منها بضحكة حدٌثها بترت

 .اٌه فجؤه،عاوزه ببص أنا حاجه،دا سامعه مكنتش أنا فرصه،وبعدٌن ادٌنً-
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 :بحرج مً

 .ثواب ٌنوبك أختك اخدمً أنزل، قادره ومش حاجات عاوزه-

 .لكدا وصلت ثواب،هً ٌنوبك-

 وزهعا ومش علٌا بتتنكً سٌادتك علشان الشارع فً اقع بقى أنزلوال  آة،_

 ....اٌه هتعملى دكتوره بقٌتً لو اومال معٌده بقٌتِ  علشان تساعدٌنً

 :قابلة الضحك عن تكؾ ولم مجددا حدٌثها قطعت

 .عاوزاه اللً بكل رسالة ابعتٌلً-

 .معاكِ  مروة وهاتً-

 .هشوفها-

 .امتى هاتٌجى-

 .محاضرة عندي-

 .مستنٌاكم-

 لمحها به،وعندما اصالخ المدرج إلى الجامعة،متجهاً  بوابة من مالك دلؾ

 الضٌق ببعض ٌشعر ومازال قال ثم بهدوء تنحنح تراه، أن دون لها جالسة،ذهب

 :لوالدٌه شوقه لكثرة

 .الخٌر صباح_

 :قالت ثم معصمها ساعة إلى نظرت

 .النور صباح عموما ،ٔ الساعة! صباح-

 :فقال للوقت ٌنتبه لم

 .مركز مش-

 وهً قالت ٌرام، ما على لٌس ؤنهب شعرت أنها حتى هكذا، هدوبه على تعتد لم

 .الرحٌل تنوي

 .ماشى_

 :وقال أمامها وقؾ

 بكلمك؟ مش-

 :باقتضاب ملك

 .كالم بٌنا مش شاٌفة ان فً-

 .كوٌس تشوفً نضاره،علشان ألبسًال ٌبقً -

 .حضرتك لزوق شكًرا-
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 .اللسان طوله فٌن-

 :قابالً  ؼمز ثم

 .هضرب مش ماتخفٌش-

 :صتهاؼ تبلع وهى قالت ثم لبرهة صمتت

 .كمعٌد أحترمك بحاول أنا-

 :قابالً  أمامها الوقوؾ عاود خطوة خطت وعندما

 .ٌستقصدك ممكن دا المعٌد،-

 :حدٌثه أؼاظها وقد ملك

 .أستاذ ٌا زٌك أنا-

 :ٌؽمز وهو قال ثم ضحك

 .معٌده ماٌدٌش شكلك إنت ٌعنً،بس واحد-

 مستقصدنً انك وأقولهم اشتكٌكعلشان ممكن دي، الطالبه من انت خاؾطٌب -

 ..... علشان

 أن وتمنت قالته ما على وندمت وٌسارا ٌمٌنا عٌناها وجالت حدٌثها بترت ثم

 :فقال  للتحدث ٌجرها حتى ٌستفزها اللحظة،كان تلك فً األرض تبتلعها

 .رد القٌه لٌه،مش سكتً-

 :معا تجمعا كٌؾ تعرؾ ال الوقت نفس فً وبقوه بحرج قابلة أردفت

 الردود، على ولو البٌت، فً تقعد دي،وانت الماده فً دهمعٌ أبقى جاٌز علشان-

 .منها اكتر مافٌش

 .بس واحد رد ؼٌر عاوز-

 :تظهره ال بؤن جاهدت بتوتر وقالت أؼراضها اخذت

 .اذنك بعد-

 قبل. قبل من كان كما تراه سٌجعلها كٌؾ ٌعرؾ ال بمكانه وظل ماذهبت سرعان

 .منه اخافتها التً الصورة بتلك ٌصبح ان

*** 

 ؟...معها سٌظل أم سٌتركها هل ؟...معه الحٌاة ستكون كٌؾ وتخطط رٌم تفكر

 قطعت مثله، ٌعشقها أحداً  تجد ولن لها، تتكرر لن فرصة أمجد مثل فرجل

 :خبث بنبرة قابلة والدتها شرودها

 امتى؟ ٌكتب ناوي والمحروس_
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 :وقالت شفتٌها لوت

 .اوي مإدب أبوه رأى مستنى-

 .محترم شكله فعالً  هو

 :بسخرٌة رٌم

 هٌضٌع مش أمجد وحشه،بس بصه بصلً ما المحترمٌن،عمره الرجال آخر-

 .ؼٌره مابتكلٌش اللً الرز زي عندهم منً،الفلوس

*** 

 أعطاها ولكنه به، مقتنع ؼٌر الزال الذي موضوعه فً والده ٌفاتح أن أمجد قرر

 طوٌل دٌثح وبعد عنه رؼماً  كان إذا حتى اتخذه شًء فً ٌعود أن ومحال كلمة

 :سحر منزل أمام بالسٌارة ٌجلس فكان مشدودة بؤعصاب مجدى قال

 لٌه؟ متلخبط سنتٌن،انت بعد هتتجوز قلت مش-

 .تشتؽل عاوزها مش وأنا وأمها أخواتها وشاٌله وحشه ظروفها رٌم-

 :باستهزاء مجدي

 .المشكله اتحلت هتبقى الكتاب تكتب ولما-

 .ٌابابا طٌب-

 :بانفعال مجدي

 .كتنًبتس انت-

 :مسرعاً  أمجد

 .متعصب لٌه بكده حسٌت لو آسؾ أنا ال-

 .مشاكل-

 .باٌه أساعد-

 .خٌر على المشكلة من أطلع تدعٌلى بؤنك-

 .هللا إال إله ال بابا ٌا عسٌر كل لك ٌٌسر ربنا-

 .هللا رسول محمد-

 ٌرٌد وكؤنه مسرعاً  الدرج وصعد سٌارته من ترجل ثم بقوة وزفر معه أؼلق

 سٌندم مروراألٌام مع أنه ٌعلم لم بالخسارة، إال علٌه ٌعد لم ءشً من التخلص

 شًء كل إلى ونظر المنزل أمام وقؾ هنا، إلى فٌها أتى لحظة كل على وٌتحسر

 دلؾ ثم تنهد ؟... أصبح وماذا ؟... كان كٌؾ سنوات أربع منذ نفسه ٌرى وكؤنه
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 الحقٌبة إلى نظرت عندما نهضت األخرى على قدم تضع وجدها المنزل، إلى

 :قالت و بٌده التً

 .كدا بسرعة هتٌجً انك أعرؾ مكنتش_

 :وأكملت عنقه على ٌدها وضعت ثم

 .كدا خواؾ إنك أعرؾ ماكنتش-

 :وقال بقوة ٌدها ازاح

 .مكان كل وفً كتٌر زٌك خساره،فً مش وانتِ  الخسارة، مابحبش أنا-

 :أمر بنبرة تابع

 .طالق انتِ  تانً تلٌفونً شاشة ٌنور اسمك أشوؾ عاوز مش_

 : الحقٌبة تاخذ وهً بسخرٌة له قالت

 .الشباب ٌاشٌخ علٌها ماٌتبكٌش اٌامك ٌرحم هللا-

*** 

 علٌها لتتعرؾ معها وذهبت مروة وافقتها مى ارادتها التً األؼراض ملك ابتاعت

 بإن وشعورها تكبر لم وكؤنها الخفٌفة بروحها حال ك مرحة مروة بؤن ملك تشعر

 قابلة مى فتحت لحظات وبعد المنزل باب طرقت دٌزدا ابنتان لدٌها

 .موت وحشانى مرووووة

 :وقالت لمزاحها مروة استجابت

 .احلوٌتً ماشوفتكٌش كتٌر بقالى-

 .بوسه لتجٌبى وهللا-

 الضحك إال شًء ٌسعها ولم تفعالنه ما على بذهول ملك لهما تنظر مً قالتها

 :وقالت

 .كده سهله-

 .فانىعار وانتِ  لٌه محرجٌن هنعمل-

 .الشقة فً انتشروا العاقلة،ٌال الناس كالم ده اهه-

 صعود من لتسترٌح بها،جلست ورحبت قبلتها أن بعد ٌدها من األؼراض اخذت

 :وقالت الدرج

 .مً ٌا تانً ٌعبرك قادره،واللً مش ماٌه هاتٌلً أجري-

 :ضاحكة مً

 .مروتى ٌا صحابً مش انتوا ترضٌهالً! ٌعنً حامل وأنا أنا أنزل-
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 .الواجب فً مالهاش-

 :قابلة كبٌراً  نفساً  تؤخذ وهً ملك

 .المٌه فٌن ونسٌتها، خلفتها كنت-

 :قالت ثم بٌدها أخذت

 .بٌه واتفاجبت جوا عندي مٌن عارفه-

 :بفضول ملك قالت

 مٌن؟-

 .مالك أخت إنجً-

 :ملك فقالت تتحدث ولم مروة لها نظرت

 .مى ٌا لٌه معرفتنٌش-

 .عٌٌٌب لندخ ٌال ساعة نص مابقلهاش-

 األساس من ولماذا معها، ستتحدث ماذا فً تعرفها، ال الدخول، فً كثًٌرا ترددت

 بعد. ؟...العابلة تلك من ٌقربها شًٌبا تجد تبتعد كلما لم تعلم ال ؟...معها تتحدث

 :مى وقالت ومروة مً مع لها دلفت إلحاح

 .المالعب فً خلٌفتً هتكون شكلها بس  جدٌد وجه ومروة جت ملك-

 :إنجً وقالت الجمٌع حكض

 .ومرجعتش وأرجع تلفون هعمل قالت اللً ملك-

 :وقالت إنجً بكؾ كفها ملك وضعت

 .أتكلم وماعرفتش زحمة فً كان-

 .الجدٌد بالوجه أهال وٌا كده الحظت-

 :مروةلترد 

 .أوى جمٌلة انت مجاملة وال مبالؽة ؼٌر من

 .اب مٌك ؼٌر من منور ووشها-

 :ملك فقالت بمزاح مى قالتها

 .حاجة اى تفلق عٌونكم انتوا بارك اللهم-

 مالك اصحاب كل عارفه أنا أصل علٌِك، اتعرفت إنً ٌاملك بجد مبسوطه_

 .ومروة عرفتك وأخٌراً  دي، خالص بترؼً مش اللً والبنت وهشام وماجد

 :بتوضٌح ملك قالت

 .معاه كالم هشام،مالٌش معرفش-
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 .والعصبٌة الخناق فً ؼٌر مالهاشهً ما بتكلمش حد اصال .. -

 :بؽٌظ ملك

 .بتعصبونً-

 :مإكدة إنجً

 .بس ٌعصبوا مش ٌجننوا دول-

 مستفزة كانت ابتدابً،هى فً معانا كانت بنت ضربت مرة زمان من كده ملك-

 .خلق ماعندهاش ملك بس دى العلقة وتستاهل بصراحة

 .أسبوع واتفصلت-

 .لٌٌٌٌه-

 :ضاحكة فقالت وإنجً مى قالتها

 اقصد ما ؼٌر من القتنً لؤلسؾ و بؤٌدى أضرب بطلت مهاٌو عقاب،ومن-

 .االٌد ضرب من أقوى اللسان بلسانً،وضرب بضرب

 :إنجً أكملت

 .تزعلً مترجعٌش علشان ؼضبانه لو حتى األول تسمعً حاولً-

 (تندم لسانك تملك لم إن)

 :إنجً تابعت

 .معاكِ  مالكال فً ارتحت أنا زمان،المهم صدفه شوفتك أكون ممٌز،ٌمكن صوتك-

 :مبتسمة ملك

 بٌعرؾ ماحدش خناقه أي دخلٌنً أنا الحلو، الكالم على ارد مبعرفش أنا-

 .ٌسكتنً

 :بذهول مً

 .بعض فً تحبوا لحقتوا-

 :أكثر بذهول مروة

 .األول من كده حد مع بتتكلم لما نادراً  ملك-

 :مازحة وجههما فً كفها فردت

 انً محسسانً مروة ٌاست وانتِ  مى ٌا دا فٌه انتِ  اللً من بقى نفسك ارحمً-

 .قفل

 :مرتفع بصوت ضحكت أن بعد إنجً

 .علٌا قرها بسبب ٌكون بعٌد مش دا حصلً اللً كل أنا ٌاملك، لعلمك-
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 :وقالت مروة هاتفها،وقفت رقم إنجً تناولت أن وبعد بٌنهن، الضحك عم

 .الحمام أدخل ممكن-

 :وقالت مى وقفت

 اتفضلً طبعا-

 :الصمت من بداًل  حدًٌثا لتخلق ملك فقالت مًعا انصرفتا-

 .إنجً ٌا اٌه دارسه انتِ -

-business administration أعمال إدارة 

 :إنجً تابعت

 مصدر كانت إحساس،وماما كله كان جمٌل،كالمه فنان كان ٌرحمة هللا بابا-

 .إلهامه

 :تابعت بحنٌن

 .اوى بٌحبها كان-

 .ٌرحمهم هللا-

 :إنجً وتابعت بحزن ملك قالتها-

 معرفتش أرسم كتٌر بفنه،حاولت بابا بصفاتها،ومالك ماما مالمح ورثت أنا-

 .عامل لٌها بردو الموهبة

 اتجهت ماجد صوت ٌتابعه الباب فتح صوت الى استمعت ملك تتحدث أن وقبل

 :وقالت إلٌه مى

 .السالمة على حمدهللا-

 .السالمة على حمدهللا ٌقولً مٌن وأنا-

 :مى بعتتا ولج ان بعد مالك قالها-

 .ندخل تعالوا ٌال ٌحنن-

 وعندما بوجودها، تفاجؤ الذي ومالك ماجد  ولوج فً ووقفت حقٌبتها ملك أخذت

 :إنجً قالت ثم ماجد بهم رحب االرتباك، علٌها ظهر رأتهما

 واباركلها إنجً أشوؾ عاوزه كنت بس النهارده، معاٌا تعبتك ٌامالك معلش_

 .البٌبً على

 :اٌده على ٌربت وهو مالك

 .شوٌة قصرت لو فمعلش المحاضرة مٌعاد علشان ومشٌت الصبح وصلتك أنا-



 بقلم منة عودة -أٌامنا

 

ٕٙٔ 
 

 حاولت ساعة النصؾ قرابه من  حضرت  إنجً بؤن أخبرتها مً أن ملك تذكرت

 :مروة أؼراض تاخد وهً وإنجً لمى وقالت تهدأ أن

 .مروة مً،اندهٌلى ٌا همشً أنا-

 :قابلة لتودعها إنجً بٌد ٌدها وضعت ثم

 .تانى شوفتك انً نجًٌاإ مبسوطه-

 .الشٌاطٌن حضرت إذا هو_

 :بثقة مالك،فقالت بها هتؾ

 .ماشٌه كنت_

 :قالت ثم إنجً نهضت

 .واحد طرٌقنا ٌبقى ماشٌٌن، كمان وإحنا-

 :قالت مقصود شًء كل بؤن شعرت أن وبعد ملك

 .اذنكم بعد مختلؾ طرٌقً أظن أل

 .هوصلك طب-

 :بجدٌة ملك فقالت مى قالتها

 .سمحتِ  لو كمكان خلٌكِ -

 :قابلة الباب عند مروة قابلت

 .هنمشً اٌه

 .مالك ومعاه جٌه ماجد-

 .شنطتً طٌب-

 .ٌالااا معاٌا

*** 

 السٌر علً قدرتها لعدم وٌاخذها لٌؤتً أمجد الشارع،أخبرت فً عاٌدة قدم التوى

 وٌوصٌه عماد ٌحدثة فدوما بخٌر أنها على وحمدهللا سًء الوضع بؤن ارتعب،ظن

 ؼاضبة أمرٌن بٌن منزلها،كانت إلى ملك العمل،ذهبت بحكم عنها ابتعد فقد علٌها

 فً ٌتحدث أمجد وجدت ؼاضبة الوقت نفس وفً سعٌدة لمَ  تعلم وال وفرحة

 :له قالت أؼلق وعندما والدتها مع الهاتؾ

 ؟...مخضوض وشك لٌه-

 :بعمق تنفس أن وبعد أمجد

 ....الشارع فً وقعت خالتو-



 بقلم منة عودة -أٌامنا

 

ٕٕٙ 
 

 :قابالً  أوقفها المنزل باب إلى اتجهت حدٌثه، ٌكمل ولم

 .بسٌطه جت الحمدهلل كوٌسه بس وقعت لآلخر، واسمعً تسرع بطلً-

 :برهبة ملك

 .علٌا بتضحك-

 .انتِ  فٌن راٌحة ناٌمة وهى شرخ مجرد_

 :قالت ثم براحة تنفست

 .الشارع هنزل كنت-

 .ٌاشٌخة التسرع ابو-

 .علٌها قلقت ٌاامجودى خالص-

 :بتساإل أمجد

 ؟...ٌاملك خالتو بتحبً دي للدرجة-

 .مامتً دي -

 :شًء من التؤكد ؼرضه باستفسار أمجد-

 .خالتو من قربك زي ماما، من قرٌبه مش إنك بحس-

 :الشجن نبرة علٌها ازداد وقد ملك

 .واحد سر أو صحاب نبقى أننا معودتنٌش ماما-

 :االهتمام عدم متصنعاً  أمجد

 ؟...حاجه تقولٌلً عاوزه مش ملوك-

 :قالت بتردد

 !فاهمه مش-

 .بعض عن حاجه بنخبً ومش بعض، سر نبقً متعودٌن-

 :بارتباك ملك

 !!!حاجه خبٌت أنا هو-

 على ؼار علم أن وبعد شًٌبا عنه تخفً بؤنها لشعوره منه إلحاح بعد عاٌدة أخبرته

 بؤنها فرحته شًٌبا؛رؼم تخبره أن تخجل مرة وألول التً بابنته ٌلقبها والتً شقٌقته

 اعتاد؛ كما أمامه تبقى ولن وقت سٌؤتً ألن ٌحزن إنه أال خطابها ثرتوك كبرت

 :بمشاكسه علٌها فرد

 .ٌابكاشة مخبٌاه مش اللً انتِ  تقولً لما  هسٌبك خالص-

*** 



 بقلم منة عودة -أٌامنا

 

ٕٖٙ 
 

 ٌنظر أنه تعلم وهً فهم، بعدم إلنجً ٌنظر ظل منزلهم إلى مالك وصول وعند

 :له قالت مقدمات وبدون لها،

 ؟...الكٌام كتٌر تبصٌلً هتفضل_

 :ٌضحك وهو مكانه من انتفض

 .ٌاإنجً علٌا بتصٌعً-

 :بخبث إنجً

 .كلكم منكم أحسن بشوؾ أنا قولتلك-

 :قال ثم بٌدها أخذ

 .قعده شوفتها لما ؼٌر حاجه اشتؽلتٌنً،مفهمتش-

 .شافتك لما ارتبكت لما شوفتهاطب -

 :قابالً  عٌنٌها أمام ٌده وضع ثم مندهًشا لها نظر

 .ناقص مش أنا عنك ٌرضى هللا قومً ً،ٌاإنج نامً قومً-

 :قالت ثم صوتها ورن ضحكت

 درجات بٌجري، وال مرٌح كان إذا النفس صوت الخطوات، وبحس، بفهم أنا-

 متردد، مرتبك، خاٌؾ، مهموم، حزٌن، زعالن، فرحان، صوته اللً الصوت،

 .بفهم بدرجاته، السكوت حتى بفهم

 !ازاي ولقتٌها-

 .حبٌتها قلت لو ببالػ تقول تكسبها،خاٌفة شانعل تتعب إنك تستاهل هً-

 .وجودي من بتخاؾ ؼلط،لسه شٌفانً لسه-

 :براحة إنجً

 .ٌامالك مفهمتهاش لسه-

 .اٌه ٌعنى-

 .اٌه هتوضح األٌام نشوؾ بكرة-

*** 

 به طفح ٌحزنها،ولكن ال حتى ٌخبرها مضض،وال على ٌتناول ماجد ومازال

 :بؽضب فقال الكٌل

 جاهز هاتً أكل، تعملً مبتعرفٌش المطبخ، تدخلً الشب اٌدك، ابوس ٌامً_

 .فٌا ماتجربٌش

 :مازحة مً



 بقلم منة عودة -أٌامنا

 

ٕٙٗ 
 

 .ماتعبت لحد واقفه الٌوم طول أنا دا مٌن، فً أجرب ٌاحبٌبً ٌعنً-

 :بعصبٌة ماجد

 .حلو مش األكل اآلخر وفً واقفه، النهار طول-

 :بتحذٌر قالت ثم كتفه على لكزته

 .ساكت وانت تاكل ما-

 :متنحنحاً  ماجد

 .حبٌبتً ٌا اٌدك تسلم-

 :تابعت

 .حصل اللً هتعدٌلً ملك تفتكر-

 .تعرفٌنا الزم كان-

 طلب عارؾ وانت ماتعرفهاش ملك أشوؾ وعاوزة بكرة هجٌلك قالتلً إنجً-

 بسالم مشً الٌوم كان الصبح من هنا إنجً إن وضح مالك ماكنش لو وملك إنجً

 دماؼها فً هتحطنً وملك الدنٌا عك بس

 .للكالم مجال حهتفت ماظنش-

 :أكمل

 .تخٌلى وملك علٌه سمى وماحدش وقع-

 .تنفعه اللً دي تخٌلت،هً-

 .بكده تشهد والجامعة الحداد  صنع ما بٌنهم ده-

 .الزؼروده هتعلم الفرحة من بٌنهم نصٌب فً ٌبقً ٌاماجد ٌارب-

*** 

 

 

 والعشرون السابع الفصل

 وكؤن الٌوم تكفً ال التً مهماته إنجاز شخص كل البصر،ٌحاول بلمح شهر مر

 هً ٌقلقها ما كل  خابفة فاطمة البقٌه،الزالت ألنجزوا الٌوم ساعات امتدت إذا

 ؟؟؟ أبناءها ٌخص لشًء خوفها هل أكثر تصمت تجعلها تزداد التً الؽصة تلك

 كانت االثنٌن؟؟؟ بشؤن أم ؟؟؟ زوجها بشؤن أم

 كٌؾ ما،عنه وتبحث وتضحك بهما، الخاص الصور البوم فً تقلب جالسة

 ضاعت حًقا هل!!! وترعرعوا نضجوا متً!!! صاروا وكٌؾ...!!! كانوا
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ٕٙ٘ 
 

 من المفر وأٌن ؟!!!اآلخر قبل سٌصل من لٌروا األٌام مع وتسابقوا براءتهم؟

 إلى ٌعودوا أن للحظات تمنت ؟!رحمة بدون أمامها شًء كل تؤخذ التً السرعة

 عدم كٌفٌة الحٌاة،تعلمهم إلى ٌؤتوا عندما درس أهم تعلمهم جدٌد،حتً من رحمها

 بالقلم سؤكتب متى عشرٌن؟، عمري سٌصٌر متى سنكبر؟، متى عبارة قول

 ٌتسابقوا ال أن بلحظة، لحظة عمرهم ٌعٌشوا أن..! ٌستعجلوا ال أن الحبر؟تعلمهم

 ٌظلوا لن األساس من ألنهم الكبر، ٌستعجلوا وال صؽاًرا ٌظلوا أن األٌام، مع

 .الكبر أٌام فً الصؽر أٌام من بٌوم ٌنعموا لن البال، حةرا لهما تدوم لن صؽاًرا،

*** 

 مرتٌن لها ذهبت  الشهر مدار على فـ حال منزل قاصده سٌارتها من ملك ترجلت

 لؽضبها، الصافٌة، وجهها لضحكة الرقٌق، الصؽٌر لصوتها لها، ،اشتاقت

 كعادتها، اله تهرول لم المنزل إلى دلفت عندما رابحتها، إلى اشتاقت لمشاكستها،

 :قابلة وجلست حملتها ثم منها اقتربت مافعلته، فعلت لهذا منزعجة انها تعلم

 ؟...ماوحشتكٌش ماما ٌالولتً اٌه

 علٌها تجب ولم وٌساًرا ٌمًٌنا برأسها وأشارت السفلى الشفة ومطت لها نظرت

 :بشجن ملك فقالت

 .ٌوم كل بكلمك مش-

 :تتوقعه لم رداً  حال أجابتها

 .كبحب مش أنا-

 وشل أذنها، وُصّمتْ  بمكانه، ٌعد لم رأسها وكؤن كالقنبلة، الكلمة علٌها وقعت

 :مروة قالت ثم لسانها،

 .جًدا منك زعالنه أنا-

 :تبكً وهً حال

 .منً أكتر شؽلها بتحب هً علشان-

 :تراه ما تصدق لم وكؤنها مروة فقالت للداخل وهرولت علٌها من نزلت ثم

 .كدا همومم دا الصؽٌر القلب معقوله_

 :دمعها كفكفت أن بعد ملك

 .منً بتروح حال أتصرؾ، الزم انا عمرنا، أضعاؾ عمره دا، الصؽٌر القلب-

 :مروة قالت المنزل من خروجها حٌن وفً

 .اٌه هتعملً-



 بقلم منة عودة -أٌامنا

 

ٕٙٙ 
 

 :تؽادر أن قبل اجابتها

 .زمان من ٌتعمل الزم كان اللى هعمل-

*** 

 تضحك أن تحاول ؟...لماذا تعلم وال ملك، قلب ٌنقبض جالسون وهم المساء فً

 كٌؾ كثًٌرا،تفكر تشرد تزداد، التً قلبها رجفة تتناسى كً ٌضحكوا كما معهم

 وجدتها حٌن لملك  تقول وهً عاٌده صوت شردوها قطع  معهم الحدٌث ستفتح

 :قابلة انتفضت بهدوء علٌها نادت وعندما شاردة،

 .نعم_

 :قالت ثم الثانٌة على ٌداً  تلوح وهً فاطمه

 .فهمٌنً بقى اٌه فٌكِ -

 :باختناق ملك

 .مخضوضه-

 :قابلة شاحباً  وجهها وجدت أن بعد بقلق عاٌده

 حاجه؟ فً وال كدا، فجؤه-

 :ؼٌرهما،فقالت ٌفهمها لم نظرة لها ونظرت

 .علٌها اقولكم عاوزة حاجة فً اٌوة-

 .ٌاحببتى قولً-

 :لةقاب بسرعة فؤجابت هاتفها رن بالحدٌث همت وعندما بقلق أمجد قالها

 ...!!!ٌامروة اٌه_

 :بشده تبكً وهً مروة

 أتصرؾ عارفه مش بتزٌد، بس الحرارة أنزل بحاول ساعة بقالً سخنه، حال-

 .ٌاملك

 :بتوجس أمجد فقال نبضاته ازدادت عندما قلبها على ٌدها وضعت

 .خٌر-

 :تهرول وهً وقالت وقفت

 .ٌامروة حاال جاٌه-

*** 

 بٌدها وأخذ شقٌقها لها هرول أرضاً، عتوق حتى تبكً، الؽرفة أمام ملك وقفت

 لٌحضروها وذهبا  وراءها خرج للخارج هرولت عندما الجلوس، فً وساعدها



 بقلم منة عودة -أٌامنا

 

ٕٙ7 
 

 على رًدا،مسح حال تعطٌهم لم عندما تبكً ومروة تبكً كانت بها الخاص للطبٌب

 :برجفة له فقالت كتفها

  ٌةاألدو ما بعد تلج فً حطها الدكتور، شوفت بتنزل، ومش ٕٗ الحرارة-

 .حاجه معملتش

 :قال ثم دموعها جفؾ

 .هللا شاء ان كوٌسه هتبقى-

 :قابلة هو أخافه بشرود ملك

 .حاجه ٌحصلً ممكن انا دا منً، تروح حال ممكن هً-

 .كمان الكبار عن كتٌر،وبٌستحملوا بتتعب األطفال-

 الوقت،لما وطول ٌوم كل معاها أكون عارفة مش منً،علشان زعالنة دي-

 .أمجد ٌا هناك بٌها أنا هقعد عندنا،أو على بحال هخرج هنا من أخرج

*** 

 لحظة كل على تندم لحظة، تفارقها ولم للعالج تستجٌب بدأت والثانً، ٌوم مر

 وكؤن هذا، تردد دابًما كانت عنها، ٌبعدها أن أحد حق من لٌس عنها، فٌها بعدت

 ال كانت أنها حتى فاطمه، إعجاب الوضع هذا ٌنل لم.ٌومٌن فً بها تبدل الحال

 :قالت ثم كثًٌرا فاطمة زفرت. الهاتؾ على حدثتها إذا علٌها تجٌب

 .بنتها كؤنها وال مجدي ٌا المستشفى فً حال جنب ٌومٌن بقالها بنتك_

 :حانٌة بنبرة مجدي

 .ٌافاطمه حنٌنه ملك-

 :بؽٌظ فاطمه

 .تحس ٌمكن وشها على وادٌها النا فً أعتر نفسً-

 امتى. البٌت هترجع ملك-

 .كلها حٌاتها توقؾ بكرة جنبها قعدة خلٌها-

*** 

 جبٌنها على دقٌقة كل ٌدها تضع ووجنتها، ٌدها وتقبل حال رأس على ملك تمسح

 فتحت وجدتها عندما ابتسمت طبٌعٌة، تجدها عندما هللا وتحمد الحرارة، لتتحسس

 :السفلى شفتها تمط وهً لها قالت ثم حال ابتسمت عٌونها،

 .ماما_

 :قالت مث قبلتها
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ٕٙ8 
 

 .حبٌبتً ٌا بتوجعك حاجه فً ماما، عٌون-

 :جبٌنها تقبل وهً قابلة ملك أكملت ثم ال بؤن برأسها أشارت

 ٌاحال؟ بتعٌطً وأنت بؤٌه حاسه كنت

 .آسفه أقولك علشان أشوفك عاوزه كنت-

 .لٌه-

 .بحبك مش قلت-

 :قابلة دموعها جففت

 ؟...ماما بتحبً ٌعنً-

 .اووووي-

 :قالت مث صدرها إلى ضمتها

 .ٌالولتً تانً هسٌبك مش-

 ثم أمجد تنفس معنى، ذات نظرة له اآلخر من وكل وخالتها، شقٌقها عٌون تتبعها

 :بقلق قال

 .منه خاٌؾ كنت اللً دا اهه-

 :حاجبها بٌن بضٌق عاٌده

 !!!خاٌؾ اٌه من-

 ملك بنتها، وتاخد فٌه ترجع النا اللً الٌوم ٌٌجً خاٌؾ بنتها، إنها صدقت ملك-

 .اوي تعبهت

 :ثقة بابتسامة عاٌده

ا بنتها مسإولٌة ماتستحملش رجعت ولو مترجعش، النا زي اللً- ًٌ  .شخص

 .متاكده ماتكونً زى ٌاخالتو دى الثقة اٌه-

 النا دي السنٌن كل بعد هتحن تفتكر شهرٌن ماكملتش وهً ضناها رمت واحدة-

 .أمجد ٌا هترجع مش

*** 

 حدثت النوم، سلطان إلى استسلمت أنها حال على واطمؤنت الجمٌع ذهب أن بعد

 تؤكد أن بعد للمحادثة،تنحنحت كتجربة نفسها مع حدٌث محاولة تكرار بعد والدها

 :بثبات فقال رفضه ٌتم قد شًٌبا ترٌد بؤنها

 ؟...اٌه عاوزه ٌاملك قولً_

 :مسرعة قالت
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ٕٙ9 
 

 .خاطري علشان ٌابابا معانا تعٌش حال-

 .الناس مكال علشان بعٌده تبقى إنها اتفقنا-

 .معاها ابقً والزم تعبانه حال بتسكت، الناس امتى من-

 .ٌاملك تانى علٌا تضؽطً ماترجعٌش-

 خاطري علشان تانً حضرتك على هضؽط مش-

 .ٌاملك واشوؾ امك هكلم-

 هترضى مش-

 .فاهمة ماما مش بقرر اللً أنا-

 .سمحت لو بعقلك مش بقلبك فكر-

*** 

 وبٌن بٌنها ودار موقفها على وأصرت فاطمه وؼضبت سرًٌعا الخبر انتشر

 :تقول وهً تابعت ٌنته لم شجاًرا مجدي

 .فاااااااهم هتٌجى الحالوة،مش اكلتك-

 .طٌب قلبها بنتك ان ماتفرحً بدل الشحططه فً ملك حال عجبك-

 .امٌٌٌٌن لها أقول تعوزة اللى كل ومش أم أنا بس ومتهنٌه فرحانة-

 ٌفرق مبقاش أنا زٌادة وكلمة ٌافاطمة البٌت على المستشفً من هتخرج حال-

 حاجة معاٌا

 ٌامجدددددددي بتاعندنً أنت-

 :قالت معه أؼلقت أن وبعد الموقؾ، من لتهدأ الهاتؾ منها عاٌده أخذت

 تشوفٌها،أنا تروحً علٌكِ  أمها،مهانش وكؤنها بتراعٌها سنٌن بقالها ملك_

 علٌا، جرٌت تنًشاف ما أول اللً ملك جنب أبقى وصممت أمجد على اتعكزت

 .وكفاٌه ٌافاطمه بقى منها قربً

*** 

 لم لتسترٌح، لها المجاور الفراش إلى وانتقلت عرقها، جففت برفق، جبٌنها قبلت

 لم تعلم ال لها، تنتبه أن دون شًء لها وٌحدث تؽفو أن تخشى لحظات، إال تنم

 عتأسر هاتفها، رن انتشاله، مسرعة استطاعت لكنها ذهنها، على مالك جاء

 :بابتسامة أجابت إنجً، اسم وجدت حٌن الذهول وأصابها تستفٌق، ال حتى لتجٌب

 .ازٌك إنجً_

 .صوتها تستحملً حاولى برد عندها إنجً-
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 :قالت ثم ابتسامتها زادت تحدث وعندما

 .إنجً مطلعتش انت دا، اٌه-

 :بضحكة مالك

 .ركزي إنجً أنا ال-

 :وقالت الجدٌة تصنعت

 ٌه؟ا عاوزه إنجً ٌا طٌب-

 :بهمس مالك

 .فقلق الجامعة مابتجٌش أسبوع بقالك إنك بٌقول مالك سرك فً كالم-

 :النبرة بنفس ملك

 .طول على لٌه أنا مكلمنٌش ومالك طٌب-

 !هتردي كنتً-

 .أل-

 .إنجً من مكالمة هتالقً هتختفً، ما خالص كل-

 .هرد مش ٌبقى إنجً، مش إنك عرفت خالص انا بس-

 .ماتقلقٌش كتٌر امأرق عندها إنجً ما ال-

 :بجدٌة قال ثم تنحنح

 تعبانه؟ انتِ ! لٌه الجامعة مابتجٌش شوٌه، للواقع نرجع طٌب-

 :ٌتوقعه لم بهدوء ملك

 .أنا مش-

 ؟...!!!مٌن اومال-

 :قابالً  وأكمل تقصده ما تفهم صمتت وعندما

 ؟...تانً تعبت-

 :النبرة بنفس أجابته

 .كوٌسه بقت بس جًدا تعبت-

 :بتساإل مالك

 .كوٌس مش صوتك بس-

 .خاٌفة كنت-

 :الحال بها تبدل وكؤنه قالت ثم

 .اقفل اتفضل ٌال الكالم، فً طولت إنك مالحظ مش-
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 :قال ثم ضحك

 .اقفل علشان إنجً على الزوق،سلمً فً قمه لطبٌعتك ارجعً كدا اٌوه-

 :قالت ثم ابتسمت

 .سالم ٌاإنجً ماشً-

 :قابال دابًما لٌتذكره شٌباً  ترك وقد إال ٌؽلق ال أن قرر

 .كدا هتعاملٌها مش اٌه، اد بتحبك إنجً تعرفً لو-

 :فقال وجهها ٌرى علٌه،وكؤنه تجب لم ولكنها قبل، من به تشعر لم بخجل شعرت

 .سالم-

 :التو فً أجابته

 .سالم-

 ما كل أم الخوؾ، الفرح، بالندم، ؟... تشعر بماذا تعلم ال أؼلقت، أن وبعد

 ...!!!سبق

*** 

 اإلرهاق وجهها على وٌظهر نابمة وجدتها الباكر، الصباح فً مروة دلفت

 :قابلة وقبلتها لها فذهبت عٌونها تفتح حال لمحت الشدٌد،

 .دا الوحش المكان من النهارده هتمشً_

 ٌاخالتو؟ تانً حقنه هاخد مش ٌعنً-

 :بابتسامة مروة

 .كوٌسه وبقت خفت حال خالتو، ٌاروح ال-

 :بهمس حال

 .تنام تانً وترجع وتبوسنً النوم، من حىتص شوٌه كل ماما-

 :بذهول مروة

 !!!ازاي عرفتً-

 :النبرة بنفس حال

 .بقى أنام راحت، والشمس قاعده، االقٌها بعٌنً وابص صاحٌه بفضل-

 :حاجبها ترفع وهً قالت ثم حال نحو مصوبة مروة نظرات استمرت

 .البكاشه ٌابنت ٌابكاشه اه-

 هو والدها وجدت عندما مسرعة نهضت ،هاتفها صوت على ملك استفاقت ثم

 :حال فقالت ومروة حال إلى أكبر،نظرت وأمل كبٌرة بلهفة هاتفه تنتظر المتصل،
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 .ٌاماما هتمشً-

 :وقالت وجنتها على مسحت

 .طول على جٌالك-

 :خرجت ان بعد قابلة بقلق أجابت

 .بابتً-

 :بهدوء مجدي

 ؟...صحٌتك حبٌبتً، ٌا الخٌر صباح-

 .ٌابابا وقت أي ًف تكلمنً انت_

 :بجدٌة مجدي

 .وركزي ٌاملك اسمعٌنً-

 :فقال قلبها ضربات وتعالت بعمق تنفست

 انتِ  اللً اعملً او أٌتام دار ودٌها وقالتلك البنت وسابتلك صاحبتك،مشٌت لما-

 ملجؤ ٌودٌها علشان منك ٌاخدها ماحد وكل بٌها متمسكه فتره فضلتِ  فٌها عاوزاه

 كنت التانً ورا منها،ٌوم وهتزهقً لعبه واخداها فاكرك تعٌطً،كنت تفضلً

 بٌها تعلق ٌزٌد عمال قلبك الملجؤ،لقٌت مصٌرها وٌبقً تهملٌها إنك منك مستنً

 .انتِ  وال عنك تبعد تقدر بقت هً بنتك،ال كؤنها

 :أكمل ثم بقوة تنهد

 .بٌتنا فً تعٌش إنها ٌاملك مانع معندٌش-

 :قالت ثم بسعادة مكانها من نهضت

 !!!!بجد واافقت كحضرت-

 وأرفضها كدا حاجه عاوزه تبقً ومقدرش ٌابكاشه قدامك ضعٌؾ إنً مشكلتً-

 .ازاي بطه أقنعت-

 .وتعدي وفترة ومتخانقٌن ٌاملك قتنعتش ما-

*** 

 وفً  محدودة بها اتصاالته كانت وان حتى رٌم مع للحدٌث طاقة ألمجد ٌعد لم

 منها،بل روحه انتشال ٌستطع لم االكتباب، من نوبة  حاصرته األدب،ولكن إطار

 :زافراً  أجاب وتكراراً  مراراً  اتصالها إلى ٌنظر ظل شًء، لكل مستسلم

 .اٌه فً ٌارٌم اٌوه_

 :بدالل أجابته
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 تانً؟ حاجه فً زعلتك انا لٌه،هو علٌا بترد مش-

 :قال ثم ٌزفر مازال

 ممكن إنً حساب واعملً بطال، على عمال ومتتكلمٌش هكلمك، أفضى لما-

 .اظن واضح كالمً وقت، أي فً عندك كونا

 :دالالً  وتزداد النبرة بنفس أجابته

 !امتى هٌنزل بباك هو حبٌبً، ٌا واضح-

 لٌه؟ الشهر، آخر-

 .ٌنزل لما الكتاب هنكتب قلت مش_

 :بحنق أمجد

 .أعرفك وهبقى وأشوؾ هنتكلم ٌنزل لما-

 :تعجبه لم بنبرة قالت

 .اوي طّول ارتباطنا نتجوز، بقى امتى-

 :قال ثم بعمق تنفس

 .ٌارٌم اقفلً-

*** 

 قالت ثم فهم بدون لها وتنظر وٌساًرا، ٌمٌناً  تنظر ظلت المنزل حال ولجت ان منذ

 :بهمس

 ٌاماما؟ مٌن بٌت دا هو-

 :بسعادة ملك

 .ماما ٌاروح الجدٌد بٌتك دا-

 :تساإالتها وازدادت حال

 .فٌن راح والتانً طٌب-

 .تانى هناك هتروحً مش خالص-

 نعمه؟ داده وفٌن بطٌ

 .طول على هنا معاٌا وهتبقً خالص، مشٌت نعمه داده-

 :بٌدها وتصفق فمها تفتح وهً قابلة ماتقوله تتفهم بدأت أن وبعد حال

 .!ٌوم كل جنبك هنام ٌعنً-

 :قابلة قبلتها ثم حملتها

 .أبداً  هسٌبك مش إنً ٌالولتً وعدتك انا-
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 :قابلة وجنتها على قبلة طبعت أن وبعد حال

 .ٌاماما اوي بحبك أنا-

*** 

 

 

 والعشرون الثامن الفصل

 ولم بؤكمله، الٌوم مدار على صنعتها التً الحلوى ومعها الشرفه إلى مً دلفت

 :له النظر متجنبة قالت ثم جلست ٌسعها لم الوقت آخر،ألن شٌباً  تطهو

 .أكلً مابتحبش إنك خفٌؾ،بما عشا عملت_

 .لخفٌؾا العشا السهل،ورٌنً فً خلٌكِ  اٌوة-

 :ؼٌظه ٌكتم وهو قابالً  ثانٌة مرة للصحن نظر ثم لها نظر الؽطاء، رفع وعندما

 ؟...!!!صح صٌنً اكل-

 :ضاحكة مً

 .ازاي معرفش هرٌسه قلبت بس كٌكه، كانت المفروض دي تإتإتإ-

 :قال ثم وجهه وتوهج أسنانه على جز

 حادقه قىبتب الهرٌسه هً طب هرٌسه، فً بتعملً واقفه الٌوم طول! هرٌسه-

 !!ٌامً

 :وقالت ضحكت تذوقته عندما

 .بهارات ملح،دي مش دا-

 :قال ثم مكانه من نهض

 .الخفٌؾ العشاء زي خفٌؾ أنام وال ٌامً، عندنا جبنه فً-

 :بانفعال مً

 .والكٌكه-

 .منها تاكلً اوعً اٌدك أبوس-

 .علٌا خاٌؾ_

 :مصطنع باستفزاز ماجد

 .ابنً على خاٌؾ ال-

*** 
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 شعرت عندما ولكن تستٌقظ، ال حتى صوتاً  تصدر ال أن ملك اولتح الصباح وفً

 حركاتها، تراقب كً الحركة هذه كررت ثم الثانٌة، وأؼلقت عٌناً  فتحت حال بها

 :قابلة فراشهما على ووقفت نهضت ثم

 ؟...ٌاماما فٌن راٌحه أنت_

 :قالت ثم بحذر لها نظرت

 .ٌالولتً لٌه بدري صحٌتً أنت-

 .فٌن راٌحه عارفه، مش-

 .شؽل عندي-

 ؟.هتتؤخري ٌعنً_

 .جري واجً هخلص حبٌبتً ٌا ال_

 .لوحدي هقعد انا طب_

 عاٌدة وتٌتة فاطمه تٌته مع هتعقدي طبعا ال_

 .تتؤخري مش-

 :هامسه ملك فقالت بفرحة قالتها

 .ناٌمة عاٌدة تٌتة صوتك وطً-

 .شفتها مش-

 :لحال اٌده تفتح وهً وقالت الفراش علً جلست لهما عاٌده استمعت

 .حضن هاتً ٌاحال تعالً-

 :ملك فقالت ملك الىق حال نظرت

 اووووووى بتحبك عاٌدة تٌتة دي بسرعة ٌال-

 :وقالت عاٌدة قبلتها لها وصعدت حال علٌها هرولت

 .دي الطعامة اٌه-

 :بجانبهما تجلس وهً وقالت ملك منهما اقتربت

 .كده هؽٌر-

 .كتٌر ادلعتِ -

 .الشؽل علً واجري الفطار وأعمل مالحما أدخلك علشان ٌال طٌب-

 .كمان وفاطمة معاها أنا ٌاملك أنت روحً ال-

 .بسٌط أكلها حال رجلك علشان مرتاحة خلٌكِ  حضرتك ال-

 .ماتتاخرٌش علشان شؽلك روحً حال ٌا قوللها ٌاملك الكالم اسمعً-
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 :بتساإل حال وقالت لهما تنظر كانت

 .طول علً جنبى وتنامى تانى هنا هاتٌجً-

 :ملك وقالت لكلمتها عاٌدة وتؤلمت وجنتها علً مسحت

 .حبٌبتً ٌا علٌكِ  هتاخر مش ٌالولتى هنا طول على أنا-

*** 

 تخطو بدأت بشؽؾ، خطواتها ٌتابع سٌارتها، من تترجل رآها عندما مالك ابتسم

 تقدمت هذا، صدق أنه حتى تره لم بؤنها تصنعت الجامعة، بوابة داخل خطواتها

 :ٌرها لم أنه متصنعاً  قال ثم وقفت أمامها، به تفاجؤت تراه، دتع ولم لؤلمام

 .هً طلعت بس هً مش وال هً اقول عمال أنا_

 :ببرود ملك

 .ٌعنً اٌه عاوز ماشً طٌب-

 .كدا طول على لٌه مالكمه ماتش معاٌا داخله-

 :قالت ثم زفرت

 .محاضره اناعندي-

 .ٌعنً اٌه عاوزه ماشً طٌب-

 :بهمس فقال عبارتها، لتكرار ابتسمت

 .بتضحكً إنك اعرؾ مرة أول وهللا طب-

 :معنى للمرح ٌعرؾ ال بوجه قالت ثم جدٌتها إلى عادت

 عامله تقول حضرتك علشان بمثل ومش كدا، مش وأنا كدا بحب مش أنا-

 .محترمه

 :مإكدا مالك

 ارتباط بٌنا ٌبقً عاوز فٌها،وبجد صادق بقولها كلمة كل أنا عالم ربنا-

 .ؼلط مش صح تشوفٌنً فرصة نفسك رصه،واديف رسمً،ادٌنً

 :السرعة بهذه لسانها خانها كٌؾ تعرؾ ولم أجابته

 .ٌامالك وحش شٌفاك مش أنا بس-

 شًء أي من خالٌة نظرة لها ونظر زادت بل وجهه، عن االبتسامة تؽب لم

 معانً كل تحمل بنبرة قال ثم بعًٌدا، نظرها أبعدت صادقة، حانٌة نظرة ٌزعج،

 :البهجة

 .كوٌسه بداٌة دي طٌب_
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 بداٌه؟ إنها شاٌؾ انت_

 .بجد بحبك إنً وتصدقً ٌاملك بداٌة تبقى ٌارب-

 !!!امتى-

 .معرفش_

 ٌعنً؟ ازاي_

 كده؟ بٌٌجً هو ازاي مفهاش-

 استطاع وكٌؾ  ؟...هو لماذا...!  صحٌح به تشعر ما حًقا هل ذاتها، من مندهشة

 الوقت نفس وفً دابًما بالخوؾ تشعر ولماذا ؟...ذهنها تمتلك الحٌرة ٌجعل أن

 أخذت وخداع، صدق واطمبنان، خوؾ بٌن ما األفكار تضاربت ؟...!!اطمبنان

 قابلة مسارالحدٌث تؽٌٌر وقررت عمٌقاً  نفساً 

 .محترمه مش أنا إن وبالنسبه-

 :قال ثم الحدٌث ستؽٌر انها لعلمه ضحك

 تانً كده قلت لو لسانً ٌتقطع بقى، أسود قلبك مٌبقاش-

 :قالت ثم ابتسامتها دارت

 ...!للمحاضره وبالنسبه طٌب-

 :قابالً  معصمه ساعة إلى نظر

 .الشؽل بعد مكان أي فً نتكلم خالص_

 .ٌحصل مستحٌل ده-

 هضرك أنا هو-

 .ؼلط ضرر،هو مش هو-

 .ؼلط ومتبقاش تتكلمً تخلٌكِ  اللً الطرٌقة اٌه طٌب-

 اكتر منك أفهم حابه لو المحاضرة،حتى أدخل الزم انى دلوقت أعرفه اللً كل-

 .ؼلط حاجة عامله انً حاسه وأنا مبسوطة هكون مش

 اتؽٌرت أنا دي،وهللا األفكار ابعدى منً قلقانة لو إنك وعد عاوزة اللً كل -

 .ممكن وبس وعد تخوفك حاجة عنه سمعتِ  او شوفتِ  اللً الشخص مابقتش

 ما كل ونست هابداخل تتردد وكلماته المدرج إلى واتجهت وتركته برأسها أومؤت

 .الطالب لهوالء ستقوله كانت

*** 
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 الدواء عاٌدة فاخذت شًٌبا تتناول ولم أمامها، الذي الطعام إلى تنظر حال ظلت

ا وصنعت وطماطم وخبز جبن فاطمة أحضرت النوم فً ذهبت عنها ورؼًما ًٌ  شا

 :قابلة زفرت لها فاطمه انتبهت وعندما حلًٌبا، ولحال

 .لٌه تكلٌشماب ٌارب، الصبر ادٌنً_

 .دا األكل بحب مش-

 :تنفعل ال أن وتحاول فاطمه

 .حلو األكل كلً ال-

 .دا عاوزه مش بحبه مش ال-

 :فاطمة وقالت حال انتفضت الطاولة على بقوة ٌدها تضرب وهً فاطمه

 مش ٌتاكل موجود اللً الدلع، مابحبش انا اسمعً وبكره، بحب فً اٌه تفهمً-

 .ماتكلٌش عجبك

 :قالت ثم بالدموع عٌنها وترقرقت فلىالس الشفة مطت

 .ٌسامحك هللا قولٌلوا ٌزعلك حد لما قالتلً ٌاتٌته،ماما ٌسامحك هللا-

*** 

 كل عٌنها أمام ٌمر كان الٌوم، عصر فً لمنزلها طرٌقها فً ملك كانت وعندما

 أم ؟....ٌتالشى هل اآلن، إلى مالمحه تثبت أن تستطع لم نقاش، من بٌنهما دار ما

 الحٌرة وستظل مازالت ؟... ٌتالشى أن ترٌده أم ؟...ٌتالشى تراه من هً

 :قابلة حٌرتها بها تظهر بنبرة أجابت هاتفها باهتزاز شعرت وعندما تتملكها،

 ٌامروة؟ اٌه_

 :كعادتها بمشاكسة مروه

 .امبارح من مشوفتكوش وحال، أنت وحشتونً ٌاملوك فٌن أنت-

 .بكرة تعالً خالص-

 :قابلة صوتها فً الراحة بعدم شعرت وقد مروة

 ؟.ٌاملك اٌه فً-

 :برهبة ملك

 .تاٌهه إنً حاسه-

 خٌر لٌه-

-...... 

 .اتكلمتوا-
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 .ٌعنى-

 .تخوؾ حاجة قال لٌه وتاٌهه-

 ...كان ده مالك متخٌلة مش أنا أأأ بس بالعكس-

 :وقالت عبارتها بترت

 اجاتح فً اكٌد.واتعلم الزمان علٌه عدى طالما كان اللً على هنحاسب مش-

 .بكرة ،هجٌلك.كوٌسة

 تسمع لها تذهب كانت كلما متوقًعا، ؼٌر سكوناً  فوجدت المنزل باب من دلفت

 على ٌدها تضع جالسة فوجدتها ؼرفتها إلى اتجهت ولعبها، ضحكها صوت

 :تحملها وهً بابتسامة ملك لها قالت إلٌها، هرولت رأتها وعندما وجنتها،

 .بتحبٌه اللً األكل وجبتلك جٌت انا ماما، حبٌبة_

 :بقلق قابلة وأكملت مسرعة عبارتها بترت ثم

 .بتعٌطً_

 :تؽضب عندما كعادتها السفلى الشفة مطت

 .آه-

 :قابلة حرارتها لتتحسس جبٌنها على ٌدها ووضعت

 بتوجعك؟ حاجه فً حبٌبتً ٌا لٌه-

 :بدموع حال

 .بتحبنً مش فاطمه تٌته-

 قبل تطعمها لم بخانها نفسها ،المتحال لها قصته ما واستنتجت بها، ما تفهم بدأت

 :الموقؾ إصالح محاولة قالت ثم قبلتها  تنزل ان

 مش ونامت تعبانة عاٌدة اٌه،وتٌتة تاكلً بتحبً أقولها نسٌت بس بتحبك تٌته-

 ماشً حلوٌن هما عشان منهم هنزعل

 .حاضر-

 .لولتى زى ماكلتش كمان انا بعض مع ناكل ونٌجً اٌدي هؽسل-

 :قابلة الطعام ٌدها من خذتأ أن وبعد حال

 .جعانة انا اٌدك، هتؽسلً لسه-

 العٌش ستتحمل كٌؾ تعلم ال تؤكل، وهً لها تنظر وهً التو فً دموعها محت

 .معها المكوث فً لحال التام ورفضها والدتها مع هكذا

*** 
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 لم أنها تصدق أن ترٌد ال عنها، انشؽاله سر ما لترى أمجد عمل إلى  رٌم ذهبت

 إلى دلفت فٌه، تفرط لن األمر، كلفها مهما بهذا له تسمح ولن اهتماماته، أولى تعد

 ساعة إلى نظر عندما وؼاضباً  متفاجبا نهض بابه، علٌه تطرق أن دون ؼرفته

 :قابال معصمه

 الجنونه هً دلوقِت، البٌت من نزلك اللً اٌه ،ٓٔ الساعة اتجننتً، انتً_

 .اٌه وال اشتؽلت

 :بانفعال رٌم

 .أمجد ٌا تجننً ناوي اللً انت-

 :بدالل وقالت منه اقتربت ثم

 ؟...حاجه فً زعلتك انا هو-

 :بؽضب قال ثم عنها ابتعد

 دماؼً، فوق تانً من ومذاكره شؽل فاضً،عندي مش إنً معرفك مش أنا-

 منً مابتتعدلٌش،مطلوب اتعدلً كتٌر وقلت امتحانات، زفت قرٌب عندي وهٌبقى

 دول الٌومٌن ٌارٌم دماؼً من اطلعً! دتكلساع واروح العٌانٌن كل اسٌب

 .عماٌلك ومن منك اخري على أنا علشان

*** 

 حال وترك متوقعه الؽٌر لؽفوتها بحرج لملك عاٌدة واعتذرت حال نامت أن بعد

 لها وقالت أمامها وقفت المقبالت تتناول فاطمة وجدت خرجت طعام بدون

 :بعتاب

 .أكل ؼٌر من النهار طول حال تسٌبً معقوله ٌاماما، كدا لٌه_

 :بجمودٌة فاطمه

 الفتنه إن معرفتهاش متربٌه، ال منً، تشتكٌلك البنات،لحقت دلع مابحبش أنا-

 .ٌزعلها للً ٌسامحك هللا تقول علمتٌها ما زي حرام،

 :قالت ثم عنها رؼماً  ملك ضحكت

 مٌن لٌها هً قالتلً، سؤلتها ولما بتعٌط لقٌتها دخلت أنا ٌاماما، مافتنتش هً-

 .صحاب نبقى إننا معودها أنا فتنه مش دي حاجه، كل تقوله ؼٌري

 :بؽٌظ فاطمه
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 مٌن قلبك، على وهً ازاي هتتجوزي امتى، لحد رقبتك فً متعلقه هتفضل هً-

 داهٌه سبتلنا النا ٌا هلل منك بالعافٌه، عٌالهم بٌستحملوا دول معاه، ٌعٌشها هٌرضى

 .اراضٌكً فٌن نعرؾ وال ومشٌتً

 .وتسمع تصحى ممكن حال عشان صوتك وطً سمحتً لو ٌاماما-

 :أكثر بجمودٌة فاطمه

 .ماجبتٌها مكان رجعٌها دي البت طاٌقه مش أنا-

*** 

 تفاجؤ وصل عندما. األلم من الكثٌر به أن رؼم ٌحبه الذي المكان إلى مالك ذهب

 أن دون لآلخر ٌنظر منهما كل وظل بجانبه جلس. المكان نفس فً جالساً  بهشام

 :قال ثم مالك تنهد. منهما كال معناها ٌعلم ابتسامات فقط دثا،ٌتح

 .مرتاح_

 مضاٌق وال مرتاح ال عادى_

 .مى ماحبٌت عمرك انت كتٌر الماضً فً هتفضل ٌاهشام وبعدٌن

 :بؽضب هشام

 .قلبً جوا دخلت-

 :مإكداً  مالك

 االختالط، عٌب ودا الكالم، فً معاها بترتاح دمها، خفه على اتعودت انت-

 اللً أنت وممكن وقت، أي فً تقع ممكن وهمٌه، حبال فً بتتشعلق لقلوبا

 .الحٌرة وتبدأ القلب ببان بٌفتح ألنه كارثه االختالط بإٌدك، تمسحها

 .ماٌنفعش ده الموضوع فً بفكر مابقتش خالص أنا ٌامالك-

 معناها دى المشاعر فهم وعدم اختالط فٌه كنت أنت اللً بفهمك بس عارؾ أنا-

 عدم على والدنا ونعلم نربً المفروض إحنا صداقة من اكتر مش ىه اٌه

 .لبعض قلوبهم كاتب ربنا اللً للشخص قلوبهم على ٌحافظوا االختالط،علشان

*** 

 تفاجؤت ولكنها األمر، هذا فً مثلها رأٌها سٌكون شقٌقتها بؤن فاطمة تظن كانت

 :قابلة تجاهها القوٌة فعلها بردة

 بٌوجعنى قلبً عٌاطها،أنا علٌكِ  وٌهون الصؽٌرة، العٌله على دي القسوه معقوله_

 .الدواء من جنبً قعده وهً نمت انً افتكر ما كل

 :بسخرٌة فاطمه



 بقلم منة عودة -أٌامنا

 

ٕ8ٕ 
 

 مكنتش اللً الدماغ نفس مالطه، فً بادن ٌعنً زٌك، ملك أن نسٌت ازاي أنا-

 .ناقصاها

 :بسٌاسة عاٌده

 قلبك حننً اوي، تهاحب أنا جمٌله ضحكتها ٌافاطمه، العسل زي البت وهللا طب-

 .علٌها واألٌام أنت وماتبقٌش علٌها

*** 

 تؤتً مبهجة، الكثٌر لدى ولكنها ركٌكة، بقطرات علٌهم تهل الشتاء نسابم بدأت

 الٌوم صباح وفً مستجابة، تكون بؤن الجمٌع ٌؤمل ودعوات الجدٌد باألمل محملة

 تنتفض لم ها،عٌن على وضعت ٌداً  وجدت عملها بتحضٌر انشؽالها وسط التالً

 :قالت ثم لها نظرت الفاعل، من لعلمها

 .فاتت اللً المرة زي هتتخضً قلت انا_

 :بؽرابة لها تنظر ومازالت ملك

 جابك؟ اللً اٌه انتِ -

 :االنزعاج متصنعة مً

 .علٌكِ  اقبض جٌت-

 :تؽضب ال أن وتحاول ملك

 .ٌامى امشً-

 .اٌه عملت انا هو ٌاملوك علٌا بتردي مش-

 :مى فقالت معنى بذات ظرةن لها نظرت

 .خاطرى علشان بقى خالص-

 من وال منك هالقٌها انا، اٌه اشرح هخش بعمله، اللً أخلص تسٌبٌنً ممكن-

 .حال

 .مٌن حال-

*** 

 فتؽضب تقترب أن تخشى بعٌد، من لفاطمة تنظر الباب أمام واقفه حال ظلت

 نفسها أدارت عندما عٌونها، فً الرهبة ولمحت لمحتها وعندما وتصٌح، علٌها

 كانت كٌؾ وتذكرت تنهدت ترها، لم انها وتظن الباب طرؾ من لها تنظر عنها

 بنبرة علٌها ونادت تبسمت سنها، صؽر تراع ولم الحدٌث، فً معها عنٌفة قاسٌة

 :قابلة هادبة
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 .ٌاحال تعالً_

 :السفلى الشفة تمط وهً حال

 .منً تزعلً مش علشان-

 :بابتسامة وقالت ٌدها أخذت

 .تٌته جنب لًتعا-

 :لها قالت جلستا وعندما

 .أوي بحبك أنا منً متزعلٌش-

 :ببراءة حال

 .ماما وبحب بحبك، ٌاتٌته كمان وأنا-

 :قالت ثم شعرها على مسحت

 .بقى اٌه تاكلً-

 .امبارح بتاع األكل-

 :بؽٌظ فاطمه

 .هنا من ٌابت قومً-

 رقت قبل من عورالش بهذا فاطمه تشعر لم وجنتها، وقبلت مكانها من حال نهضت

 :قابلة صدرها إلى وضمتها بالدموع عٌنها

 .ملك روح فٌكِ -

*** 

 حرارتها وجدت وعندما جبٌنها، تتحسس ثم حدٌثها، تصدٌق لعدم فمها مً فتحت

 :قالت طبٌعٌة

 كدا زي حاجه تقولٌلً ما وعمرك بعض نعرؾ سنٌن خمس على داخلٌن بقالنا_

 .ؼامضه داٌما لٌه كدا،مبتفضفضٌش، امهات فً ازاي ٌاملك،

 فً مكنش علشان خالد وموضوع حال، موضوع ؼٌر مفهاش فاضٌه، حٌاتً-

 .متعرفهاش أنت حاجه مافٌش كدا نسٌاه، كنت بالً

 :قابلة لها ؼمزت ثم بلإم ضحكت

 .علٌها مقولتٌش حاجه فً ال-

 :الموضوع تؽٌٌر محاولة ملك

 ؟...حال تشوفً عاوزه مش-

 ملللللللك_
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 :مروة بها هتفت

 :قابلة لها كله بجسدها واستدارت نتفضتا

 ...!كمان انتِ  جابك اللً-

 :بمزاح مروة

 .الجامعة وجٌتلك فاجبتك-

 .ٌاموووووووورة اتاخرتى-

 .ده الكوفً ماجبت على-

 :حاجب برفع ملك

 .أتفاجبت وأنا ال

 :جًٌدا ملك تفهمته بلإم مروة

 .اٌه ٌاملوك أشوفك جاٌه-

 :وقالت لهما نظرت

 .وامشوا اٌدك ًف أختك خدي-

 :الثانٌة على ٌداً  تضع وهً مروه

 .ماشٌه مش طب دي، الرخامه اٌه-

 :قابالً  حدٌثهما صوته وقطع

 .الخٌر صباح_

 :مالك بؤنه لعلمها مروة له قالت التحٌة ردوا أن وبعد

 .ٌامالك شوفتك انً مبسوطه كتٌر، هتفرق مش أختها او ملك، صاحبه مروة أنا_

 :قابلة هو ٌخبرها أن دون اسمه نطق على ملك لها نظرت

 .دي مجهزتش اللً المحاضره هدخل وأنا هتمشوا انتوا طٌب-

 :لمروة حدٌثه موجهاً  قال ثم تماًما حدٌثها تجاهل

 اسمً على قولتلك ماكنتش لسه انا بس ٌامروة، أهالً -

 :لمً قال ثم لها مبتسًما نظرة ووجه

 .هنا انك ٌعرؾ جوزك انتً_

 :بٌدها تلوح وهً مً

 .ٌعرؾ لما ٌعنً اٌه هٌعمل ٌعنً-

 :قابلة معصمها ساعة إلى نظرت ثم

 .ٌترمً عشان أكل أعمل امشً ٌادوبك-



 بقلم منة عودة -أٌامنا

 

ٕ8٘ 
 

 :قابلة مروة وأكملت هً ؼادرت ثم جمًٌعا ضحكوا

 .بكرة اٌه هنعمل أعرؾ جٌت بس همشً انا_

 :فهم بعدم ملك

 .بكرة اشمعنى-

 .ملك ٌا حال مٌالد عٌد-

 :ابلةق برأسها ٌدها تضرب وهً ملك

 .بس نسٌت ازاي اخص، علٌا اخص-

 :مازحة مروه

 .مشؽول بالك اكٌد-

 :بؽضب ملك

 .اتاخرتً عشان كدا وكفاٌه امشً ٌامروة، بقى تمشً ما-

 :باستفسار مروه

 ؟...فٌن هنعمله طٌب-

 :بقوة ملك

 .امشً ٌال ونشوؾ، بلٌل نتكلم نبقى ٌامروة، معرفش-

 :قابلة أخطؤت انها وعلمت مروة

 .بلٌل مكهكل طٌب-

 :لها قال أؼراضها تلملم وهً توترها وراقب ؼادرت وعندما

 .كدا الكل مع عصبٌة أنت_

 :بؽضب قالت ثم له التفتت

 .كمان انت اٌه عاوز انت-

 :بمشاكسة أجابها

 رد عاوز كمان وال خالص، حاجه عاوز مش أنا-

 :الحدٌث مسار تؽٌٌر ٌحاول وهو قال ثم

 .سنة كام عندها هٌبقى حال هً-

 :وشرود بابتسامة ملك

 .معاٌا سنٌن خمس بقالها سنٌن، خمس-

 :تركٌز بعدم قالت شرودها من استفاقت وعندما

 .بقى الجامعة هروح انا طٌب-
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 :قال ثم ضحك

 فٌن؟ انتِ  اومال-

 :تركٌز بال ملك

 .مفرقتش ٌعنً، المحاضره قصدي هه،-

*** 

 

 

 والعشرون التاسع الفصل

 إلى ٌشتاق وكؤنه بسعادة، له ٌنظر مؽلؾ قصندو وبٌده منزلهم إلى أمجد دلؾ

 :بسرور قالت وجهه ابتسامة والدته رأت وعندما بداخله، كانت التً الطفل روح

 .كده مبسوط مشوفتكش زمان بقالً_

 :براحة أمجد

 .الفرح معاها وجابت جت حال -

 :بؽٌرة قالت ثم بٌده ما إلى نظرت

 ؟...لرٌم هدٌه جاٌب -

 .بكرة مٌالدها عٌد للبكاشة -

 :قالت ثم جوالها على المدون التارٌخ إلى تنظر ظلت

 .ملك مٌالد عٌد على بدري لسه -

 :ضاحًكا أمجد

 .الصؽٌرة البكاشة أقصد أنا -

 :بابتسامة فاطمة

 .وؼلبانة بكاشة، فعاًل  هً-

 .معاها أوى تعبت ملك -

 .ولسه -

 التعرؾ مازالت... منقبًضا قلبها مازال... متوجسة قلقة ومازالت فاطمة قالتها

 .السبب

*** 

 تهنبة ملك من تسمع أن منتظرة نومها من حال نهضت جدٌد، ٌوم منتصؾ فً

 وتذكرت فعلها، رد تعرؾ أن ترٌد التجاهل، تصنعت ملك ولكن مٌالدها، عٌد
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 هذا وتنتظر األٌام تعد وصارت مٌالدها، عٌد موعد على تسؤلها مدة منذ أنها

 تمط وهً قالت ثم فراشهما على بجانبها ستجل صؽٌرة، طفلة كؤي بشؽؾ الٌوم

 :لؤلمام السفلى الشفة

 ٌاماما؟ أجازة عندك النهاردة مش هو_

 ؟...لٌه ٌاحال آه

 :بؽضب حال

 .مروة خالتو مع أخرج عاوزه-

 :بمكر ملك

 .كلنا ونخرج هكلمها طٌب -

 :قابلة وٌساًرا ٌمًٌنا رأسها هزت

 .بس مروة خالتو مع أخرج عاوزة أل -

 :مثلها السفلى الشفة مطت أن عدوب ملك

 .لوحدها البٌت فً تقعد وماما -

 :حركتها وبنفس بسرعة حال

 .لوحدي كتٌر بقعد أنا عشان آه -

 :قالت قبلتها أن وبعد تدؼدؼها وظلت حضنها بٌن أخذتها

 .التورتة وٌاكل سنٌن، خمس بقت اللً الشمعة هٌطفً ومٌن -

 :بمرح حال ردت

 .أناااا-

 :قالت ثم مشاكسة بعٌون له نظرت ظهره، وراء هدٌته وٌضع أمجد دلؾ

 .ٌاخالو معانا هتخرخ_

 :قاباًل  وجنتها وقبل حملها

 .ٌاحال ومذاكرة شؽل عنده خالو-

 :بتساإل حال

 .زٌك طوٌلة ابقً لما امتى؟ هذاكر مذاكرة، معندٌش لٌه أنا هو-

 :لها قال ثم وأمجد ملك من كل ضحك

 .هتطولً مش أوزعة هتفضلً انتً_

 :برهبة حال

 .هذاكر مش ٌعنً-
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 :قابلة الحدٌث لفض منه أخذها وتحاول ملك

 .المذاكرة ٌكمل خالو ونسٌب نجهز علشان بقى تعالً أوي، وقرٌب هتذاكري-

 :قاباًل  لها ٌتركها أن ٌرد لم

 .بتاعتها الهدٌة تاخد لما-

 بفرحة ٌده من أخذتها دمٌة أخرج وعندما متلهفة وبعٌون بشؽؾ تنظر ظلت

 :قالت ثم بٌرةك

 .ٌاخالو شكًرا_

 :قال ثم قبلها

 إٌه؟ هتسمٌها_

 :ببراءة قالت ثم إلٌها نظرت

 .ملك هتبقى العروسه-

 :المجد ملك وقالت الدمٌة تفحص الفراش على حال جلست

 .معانا تٌجى عاوز مش-

 .ٌعنى فٌهم حبً من لٌه بنات وسط اقعد أخرج-

 .ٌاامجودي البنات مالهم-

 .زنانٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌن-

 .بتاًتا أبًدا بهذا لك أسمح لن أنا أمجودى ٌا ال-

 .اتلهى ٌاشٌخه -

 ٌادكترة؟ دكتور ألفاظ دي -

 :بجدٌة تابعت

 .خناق فً-

 .قطران فً-

*** 

 ومازالت المكان، هذا فً معه لٌصطحبها  إنجى على اإللحاح من مالك ٌمل لم

 :قاباًل  األمل فقد حتى رأٌها على

 هتحبسً مش تخرجً، إنك حقوقك أبسط انتً! نتًٌاب مزهقتٌش انجً، ٌا لٌه_

 فً تقعدي بتحبً مكنتً عمرك إٌه؟ فً هترٌحك دي الحبسة هً كدا، نفسك

 .البٌت

 .تانً بٌها اختلط عاوزه مش ٌامالك، بره اللً الؽابة عن بعدت أنا_
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 ٌا ترجعً الزم زٌك، نقٌه قلوبهم كتٌر وحوش،هتالقً الؽابة فً اللً كل مش-

 .لنفسك انجً

 :بتؤفؾ انجً

 .خارجة مش ٌامالك، هخرج مش-

*** 

 وظلت فخذها على أجلستها حال، رأت عندما األمومة مشاعر مً على ُطبعت

 :بحب لها قالت ثم مثلها طفلة وكؤنها معها وتتحدث بشعرها وتلعب تقبلها

 .ٌاحال اوي جمٌله انتً_

 .مً ٌا شكًرا_

 .ٌاحال عٌب-

 :الؽٌرة بعض ٌحمل باستفسار حال

 ؟... مً بتقوللها ٌاماما انتِ  اشمعنً-

 :قابلة حال تفهمها ونظرة بجدٌة ملك

 .حال-

 .مً ٌاخالتو حاضر،شكرا-

 :قابلة دهشتها من صمتت ثم اآلخر الجانب على نظرت

 .انجً دي ده، اٌه_

 بهم صاحت ثم سماعهم عدم متصنعٌن مكان أي فً ومً مروة من كل نظرت

 :مسرعة

 .إٌه هببتوا أنا نفسً بكلم-

 :بطنها فً ألًما مً تصنعت أن بعد مروه أجابتها

 .جاٌٌن انهم ٌاملوك نقولك نسٌنا-

 :بتوعد لهما همست

 .علٌا بتتفقوا -

 نفس تبسمت مالمحه تنسً لم مالك على حال نظرت علٌهن اقتربوا عندما وقفن

 والدها ٌكون أال خشٌت ولكن وتحتضنه علٌه تهرول بؤن تمنت السعٌدة االبتسامة

 :ببهجة مى التق

 .مصدقة مش انا انجًٌٌٌٌٌٌٌٌٌ-

 .بقً افضحٌنا-
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 :معهم ولج الذي ماجد تابع بضحكة انجى قالتها

 .هبلة عٌال هنجٌب احنا-

 :مى من شًء بكل علمه بعد بشفقة لحال ٌنظر وهو تابع

 .حال انتِ -

 .آه-

 :الهدوء متصنعه ملك فقالت ملك بمالبس تمسك وهً قالتها

 .ٌاانجى اتفضلً-

 انجى؟ وأخو-

 :ماجد وتابع مالك قالها

 انجى؟ أخو وصاحب-

 :وقالت بهدوء تبسمت

 .اتفضلوا-

... تهدأ  بدأت روًٌدا وروًٌدا مافعلوه علً ومى مروة من ؼاضبة جمٌعا جلسوا

 ان انجى طلبت ثم تؽٌب ال مالك على وعٌناها تضحكهم وتحدثهم حال ٌحدثون

 ووجهها شعرها تحسست خذهاف على ووضعتها ملك وقفت حال لها ٌحضروا

 :قابلة وقبلتها وجهها على ٌدها وضعت ثم بها، خلجة وكل وٌدها

 .ٌاحال جمٌلة أكٌد انتِ _

 .شكرا-

 :تجاهه سبابتها ترفع وهً قالت و مجدًدا لمالك نظرت ثم

 .الدكتور عند كنت اللً انت_

 :قال ثم علٌها انحنً

 .شبهه أنا أل-

 :مإكدة حال

 .انت كنت أل-

 .منكوش شعرها كان شوفتها لًالبس -

 :قالت ثم السفلى الشفة مطت

 .منكوش مش شعري-

 :قال ثم هذه حركتها ٌقاوم لم

 .ٌالولو منكوش كان ال-
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 .لولتً.. ماما زى قول لولو تقول مش-

 :قابلة أذنه فً همست ثم

 .بابا انت ان عارفة أنا-

 ال شًٌبا قالت نهابؤ ملك شعرت شل لسانه وكؤن له تبتسم وهً متفاجًبا لها نظر

 :فقالت أحد عند له إجابه

 . نروح علشان  الشمع نطفً ٌال طٌب-

 :بفرحة حال

 .شمعات خمس هطفً-

 قالت المٌالد أعٌاد مناسبات فً قلب ظهر عن تحبها التً األؼانً ؼنت أن وبعد

 :مروة لها

 .اٌه فً نفسك ٌالولتً قولً_

 :قابلة برأسها أشارت

 .هقول مش ال-

 :بتساإل ملك

 .!ٌاحببتً لٌه-

 :السفلى الشفة تمط وهً حال

 .جه ومش بابا اشوؾ عاوزه قلت وانا كدا، قولتٌلً دا، التانً مٌالدي عٌد-

 ماجد لها فقال لآلخر، منهم كل ٌنظر ظل صدمته فً مازال الذي لمالك نظرت ثم

 :الفرحة متصنعاً 

 ؟...ٌاحال تجري بتعرفً-

 .طبعاااااا_

 :قابال جدما ٌقصده ما وتفهم مالك

 .التانً هٌسابق مٌن نشوؾ ٌاحال تٌجً طب-

 :قاباًل  أذنها فً همس ثم

 .اتفقنا ماجد نسبق عاوزٌن

 :بضحكة قابلة ٌده فً ٌدها ضربت_

 .وهنكسب اتفقنا

 :لها مروة قالت ثم مً ومعهم هم ذهبوا

 .ٌاملك دا الصمت اٌه_
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 :باختناق ملك

 .ٌامروة ردها متوقعتش-

 :بثبات انجً

 عشان قوٌة خلٌكً شؽالة، دماؼها ان وواضح وذكٌة، شقٌة حال ألكتر،ا توقعً-

 .معاها تصمدي تقدري

*** 

 تحدثه أجاب أن إلى علٌها ٌؽلق دوًما لكنه كثًٌرا مجدي تحدث أن فاطمة حاولت

 افتقدوها التً القدٌمة نفسه منهم كل بداخل جدد بالمنزل الصؽٌرة بشوق،وجود

 :بسعادة فقالت وتناسوها

 .أمل وبتدي البٌت بتنور بٌها،ضحكتها تتعلق حق لٌها ملك_

 :بذهول مجدي

 !!!بٌكلمنً مٌن هو-

 :ضاحكة فاطمه

 .خٌر ٌارب جًدا، فرحانة بس مستؽربانً، كمان أنا-

 :تابعت

 .ٌاسٌدى وآسفٌن-

 .هعدي ذلك ومع ٌافاطمة كبٌر ؼلطك-

 .حجمه من أكبر الموضوع بتدي-

 .وأجادل خانقأت خلق مالٌش شؽلً أكمل هروح طٌب-

 حتى تزٌدها ولكنها األمور تصلح هكذا بؤنها وتحسب معه الحدٌث فً تفشل دابما

 .حالكة أصبحت

*** 

 :بهدوء لها قال ثم ملك بجانب مالك وقؾ

 ملك؟ ٌا شوٌه نتكلم ممكن_

 :التو فً قالت

 .اتكلم-

 :األمام إلى ٌنظر وهو مبتسًما مالك

 .سمحتً لو شوٌه نتكلم قومً-
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 ولم مكانها من نهضت معه، حًدا تضع أن ٌجب بؤنها قررت ثم كثًٌرا، تفكر ظلت

 :فقال وقفت حتى كثًٌرا ٌبتعدا

 !لٌه وقفتً_

 :بجدٌة ملك

 .هنا اتكلم-

 .خوؾ ده-

 اٌه؟ قالتلك حال.. كدا مرتاحة انا بس أل-

 .مسمعتهاش-

 .قول سمحت لو-

 .لٌه بترؼً مسمعتهاش-

 .برؼً مش-

 .تهربً اتكلم أحاول ما كل-

 .ؼلط أصاًل  وقفتنا ؼلط حاجه بعمل انً حاسة عشان قولتلك-

 :وقالت له نظرت ثم

 ؟...ٌامالك بالنسبالك والصح الؽلط اٌه هو

 :تفكٌر دون أجابها

 .انتِ  هو بالنسبالً والصح الؽلط منً، أضٌعك انً الؽلط اخترتك، انً الصح_

 لٌس مرة، ألول علٌه تتعرؾ وكؤنها تراه كمخدر، األخٌرة عبارته علٌها وقعت

 توبٌخه، عن تكؾ ال كانت الذي هو لٌس وتكراًرا، مراًرا معه تشاجرت الذي هو

 على الظهور من ابتسامتها تمنع أن تستطع ولم بشًء، تشعر تعد لم أنها حتً

 إال ترَ  لم ٌقوله، ما تسمع لم أنها رؼم ٌنطقه، ما على رأسها تهز ظلت ثؽرها،

 .بترحاب واستقبلتها لها انتقلت التً قلبه دقات إال تسمع ولم روحه،

 :قابلة علٌها بعٌونها وتبحث مروة بجانب حال جلست

 ٌاخالتو؟ بتتخانق ماما هً-

 :بمزاح مروه

 .خالص وقعت ماما حببتً، ال-

 .اهً واقفة ماهً اٌه وقعت-

*** 

 :وقالت دموعها لتجفؾ ورقٌة محرمة مً أخرجت وماجد مً عودة حٌن وفً
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 .ٌاماجد ًقلب وجعتلً حال_

 أهل فً ان أصدق قادر مش بجد، امها انها شكٌت للحظة ملك،انا موقؾ عجبنً-

 .كدا

 :بحزن مً

 عمرها طول هتعٌش حال لكن مكانهم، عارفه أنا بس لٌك، مثال أقرب أنا ما لٌه،-

 .ادتها ملك ما زى هٌدوها مش القٌتهم حتى ولو علٌهم تدور

*** 

 سعٌدة.نقاش من بٌنهما حدث ما علٌها قصٌ وظل تجلس وهً انجى بٌد مالك أخذ

 له فقالت أحبابهم وفاة منذ هكذا دافبة صوته نبرة تجد لم سعٌد، بؤنه لشعورها

 :بتساإل

 اٌه؟ قالت وهً-

 .بردو هترد مش انها متؤكد انا لكن اتبدلت كؤنها دي، ملك بترد،مش ماكنتش-

 :بسعادة انجً

 من البٌوت وادخلوا ٌبقً وشك فً الباب هتقفل مش انها احساس عندك طالما-

 .أبوابها

*** 

 طفلة مولد ٌوم أن تعلم تكن لم حدث، ما لها تروي أن قبل تؽفو أن ملك تستطع لم

 مفتاحه، على حافظت لطالما التً القلب، بوابة فتح موعد أٌضا سٌكون قلبها

 فً سٌقع أم ؟...قلبه بجانب وٌضعه علٌه سٌحافظ فهل الضٌاع، من علٌه تخشى

 ؟...!!!عمٌقة ربحو

 :قالت ثم عاٌدة ضحكت

 .حلو كالمه دا وهللا-

 :شرود بوادر فً وهً ملك

 .بٌحصل اللً مصدقة مش-

 ؟!كالمه مصدقة مش-

 .نفسً من ومستؽربة مصدقة-

 احساسك؟ عارفة مش لسه-

 :بخجل ملك



 بقلم منة عودة -أٌامنا

 

ٕ9٘ 
 

 كان وأنا المستحٌل،  بٌحصل كتٌر أحبه،أوقات انً اتصور كنت مستحٌل-

 .فحبٌته أحبه انً مستحٌل

*** 

 ما مثل فٌه ٌفعل أن وقرر مالك إلى هشام ذهب الصباح، فً أٌام مرور وبعد

 .الوقت حان قد به،وها سٌفعلها بؤنه مراًرا له توعد.. دابًما بهم مالك ٌفعل

 وأشعل بالستكٌة، دمٌة بنطاله جٌب من وأخرج المظلمة ؼرفته إلى دلؾ

 :ورهبة بصٌاح قاباًل  المتحركة الدمٌة وقذؾ المصباح

 .ٌامالك فااااااااااار_

 دمٌة إال لٌس بؤنه علم وعندما تحته، ٌتحرك شًٌبا ٌرى وهو مسرًعا، نهض

 :قال ثم الضرب متصنًعا صدٌقه على هرول

 .كدة أوي بخضك كنت أنا هو_

 :ضاحًكا هشام

 مرة؟ كل الخضة من بتبوظ اللى وبالنسبةألعصابً-

 :ٌتوقعه لم بهدوء مالك

 .انىت هخضك مش حاضر-

 :بتساإل قال ثم هشام له نظر

 .مشؽول بالك ٌكون لما ؼٌر كدا هادي مبتبقاش حاجه، فً بتفكر شكلك-

 :بؽٌظ مالك

 .وصحتنً وقلقك برخامتك انت جٌت نمت ما واول وهنفذ فكرت-

 :قال ثم بذهول له ٌنظر ظل فعله ٌنوي ما له سرد أن وبعد

 .ده القرار من متؤكد_

 :مإكًدا مالك

 .تنفذٌ وٌارٌت-

*** 

 مثلها التذوق تتصنع البالستٌكٌة، بؤلعابها مثلهن وتفعل وعاٌدة لفاطمة حال تنظر

 ما مثل ٌدها تنظؾ ذهبت الطفولٌة، أفعالها على وٌبتسمن بصمت ٌتابعونها و

 :قالت ثم فاطمة فعلت

 .ٌاتٌتة األكل معاكِ  عملت أنا_

 :حاجب برفع فاطمه_
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 .ٌابت نصابة انتِ -

 :بتؤكٌد حال

 . عملت مش وال عملت ٌبقً دي و ودي دي هاتً تقولً، شوٌة كل مش وهاٌ-

 :تقبلها وهً وقالت فاطمة حملتها

 .بكاشة ٌا حال ٌاست عملتً-

 :وقالت بحزن حال لها نظرت

 .بقى امتى هٌجى بابا هو-

 المٌاة تحت ٌدها وضعت كلمتها إلى استمعت عندما بالسكٌن عاٌدة إصبع جرح

 . أذنها فً تتردد كلمتها ومازالت مادالض لها فاطمة وأحضرت

*** 

 لمَ  تعلم ال المٌالد، حفل ٌوم منذ ٌرها لم الجامعة، بوابة على بملك مالك التقى

 أنها رؼم التعامل فً جدٌتها وعن عنها تبحث قوتها، عن تبحث بالضعؾ، تشعر

 أمامها وقؾ عندما وقفت تخطا، بؤنها تشعر ولكن قلٌاًل، إال معه تتحدث لم

 :قاباًل  بٌنهما مسافة وٌجعل دابًما االقتراب حذرٌت

 .مشوفكٌش دا كل ٌنفع_

 :مصطنع بتوبٌخ قالت

 .للتعلٌم وال للمقابالت، الجامعة هً-

 :قال ثم لسخرٌتها ابتسم

 .للمقابلة الجامعة هخلً مش التلٌفون على تردي لو انتِ  ما-

 :قابلة بالذهاب وهمت األمام إلى نظرت

 .شٌةوما محاضراتً خلصت-

 :قاباًل  أوقفها

 .بعده وال بكرة جاي مش انا-

 :قالت ثم بفضول التفتت

 .لٌه-

 :وأكملت تنحنحت ثم

 .مالً وأنا-

 :ضاحًكا قال ثم اآلخر على كًفا ضرب

 .آلخرها حلوه كلمة تقولً متعرفٌش-
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 :قاباًل  أكمل ثم

 .شؽل عندي علشان-

 :حاجبها بٌن بضٌق ملك

 .دا ؼٌر تانً شؽل عندك انت-

 هو إنِت لو تدٌنً فرصة أحكٌلك هقول كل حاجة لكن مش بلحق. ما-

 ٌكبر أن ٌتمنى الذي الحلم ٌعتبره والذي له، المفضل عمله تفاصٌل لها سرد

 :قابلة فاها فؽرت والده بدأه ما وٌحقق

 .أوي دا الشؽل بحب ولوحات، تحؾ هللا،_

 .لمناح أكمل الزم اتوفى، بابا لما اكتر وزاد صؽٌر، وانا من حلمً-

 :بشرود ملك

 .نجاح جمٌل، احساس وتحققها، بحاجه تحلم انك حلو-

 :شرودها ٌقطع أن متعمًدا مالك

 ؟...تحققٌه نفسك حلم عندك-

 .أحالم معندوش حد فً هو-

 .السإال قد على ردي-

 :وشؽؾ بتمنً قالت

 .أؼنً نفسً-

 :بؽرابة قال ثم وجهه تؽٌر

 .كدة شاٌفك مش! تؽنً-

 :التفق عبارته من تعجبت

 ...!!!ٌعنً ازاي كدة_

 :بتوضٌح مالك

 .علٌكِ  الٌق مش شبهك، مش-

 من جزء حققت انك وكوٌس هسٌبها، مش أكٌد دي الفرصة لقٌت بحبه،ولوبس -

 .أحالمك

 .تانً حاجة عاوز هبقً مش اتحقق لو حلم، فاضل لسه-

*** 

 من علٌها الحظ وعندما بداخلها، وتبرطم رؼبة بعدم المكان إلى رٌم تنظر

 :الهدوء ٌحاول وهو قال الراضٌة الؽٌر نظرتها
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 ؟...لٌه كدا بتبصً مالك رٌم ٌا اٌه_

 :تزفر وهً رٌم

 .دي المدة كل بعد فٌه بتخرجنً اللً المكان دا هو-

 :الثبات ٌحاول وهو أمجد

 اٌه؟ فً عاجبك مش-

 :بؽطرسة رٌم

 فٌه، نااح اللً الكشك مش دي، الؽالٌة واألماكن فنادق فً تخرج قٌمتك انت-

 .معاك وهتتعبنً أمجد ٌا بخٌل شكلك

 :بؽرابة أمجد

 بٌنا فٌه، اللً بالناس المكان والرخٌص، بالؽالً وال الواحد بقٌمة مش المكان-

 كمان، ٌعنً بعض ومع مبسوطٌن نكون المهم الشارع، فً واقفٌن لو حتً احنا،

 .بالمكان مش

*** 

 ٌومٌن مرور وبعد

 لم ولكن حالها، من كثًٌرا تتعجب تشرد، سم،تبت فراشها، على ملك مستلقٌة

 من استفاقت فإادها، ٌدق عندما هكذا سعٌدة ستكون هابؤن تعلم تكن لم تنزعج،

 :قابلة ٌدها على حال أنامل على شرودها

 ؟...ماما ٌا الشؽل هتروحً مش_

 :قالت ثم شعرها على مسحت

 .راٌحة مش ٌالولتً أل-

 :السفلى الشفة تمط وهً حال قالت

 ؟.قالً مالك ما زي منكوش شعري أنا هو ماما_

 :قالت ثم وجهها تعبٌر من ضحكت

 .معاكِ  بٌهزر-

 :بفرحة حال

 .الكواكب كل قد مالك بحب انا-

 :قابلة ضحكها وزاد ملك

 ....!!!دي الكلمة منٌن جبتٌها الكواكب، كل-

 .مً خالتو من-
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 اٌه؟؟؟؟ قد بتحبٌنً ٌالولتً وانا منها، اال ماتجٌش اممم_

 .حلوة حاجة كل قد-

 :ملك فقالت وجنتها مقبله صدرها إلى ضمتها

 .شوفتٌه لما لمالك اٌه قولتى بقً احكٌلً-

 .طٌب تزعلً مش-

 .هزعل مش-

 .صح بابا هو أن-

 تكن لم ولكنها والدها تظنه شخص أي ترى فعندما به اخبرتها ما استنتجت

 رأس تضع وهً ملك فقالت لها مروة حدٌث وتذكرت فعلت ما مثل تصارحه

 :علٌها حال

 .بابا مش ٌالولتى ال-

 .علٌا رد مش-

 :وقالت قبلتها

 .ٌاحال طول علً معاكِ  انا-

 .بابا بحب ومش بحبك انا-

*** 

 ...!!!دا بتقولوا اللً بابا ٌا معقوله_

 :مجدى فتابع تصدٌق بعدم أمجد قالها

 .كدا زي حاجه فً بردو ههزر انا هو-

 .دا الجنان مستوعب مش لسه-

 .بالعكس كدا، فً جنان شاٌؾ مش انا بس-

 بابا؟ ٌا رأٌك اٌه انت ٌعنً_

 :براحة مجدي

 .كدا مبسوط أبقً مرة أول-

 :بمشاكسة قابلة ملك له دلفت

 .ٌاعم ٌسهلوا-

 :موضًحا أمجد

 .ملوك ٌا بابا دا-

 :بمزاح قابلة ٌحدثه وهو الهاتؾ منه أخذت
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 .هنا وتبقى ٌومٌن خالص حبٌبً بابتً-

 :ببح مجدي

 .انزل ما قبل اٌه اجبلك قولٌلً-

 .سالمتك_

 .اٌه اجٌب واشوؾ هفاجبك أنا خالص حلو، ذوقً انا دا بت ٌا_

 .اوي محتاجاك بجد عشان بابا ٌا بس انت تعالً_

 . دلوقت من عندك اعتبرٌنى خالص-

 .ٌابابتى بسالمة تٌجى-

 :الخروج بمالبس بؤنها لها لرإٌته أمجد وقال مًعا اؼلقا

 .فٌن راٌحة-

 .أمجودي ٌا هنخرج-

 :فقالت طوٌاًل  لها نظر

 .أمجودى ٌا مالك-

 .متتؤخرٌش-

 .مالك هشوؾ آجً لما-

 .مالك أشوؾ عاوز كمان وأنا-

 مالك !!-

 قالتها وهً تلتفت له بعدم فهم فقال بمراوؼة:

 آه عاوز أعرؾ مالك حاسس إنك بتفكري كتٌر الفترة دي.-

 ودي متؤخرة.أأ ال عادي لما أرجع نتكلم ٌا أمج-

 بجانب وجلس أمجد خرج نزلت ان وما حدٌثة فً بتلمٌحات وشعرت خرجت

 :قاباًل  عاٌدة

 .علٌها اقولك عاوز حصلت حاجة فً خالتو-

*** 

 قدومه، على المتبقٌه الساعات وتعد والدها مجًء ملك تنتظر ٌوًما، ٌجر ٌوم

 تمر الدقٌقة أن شعرت ولهذا شقٌقها، ٌنتظرها لم بشؽؾ، تنتظره مبكرا استٌقظت

 هرولت المنزل باب طرق وعندما وساعاته، بؤٌامه كامل عام بمقدار علٌها

 :قابال صدره إلى ضمها ٌراه، من أول لتكون مسرعة

 .بكاشة ٌا وحشتٌنً_
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 .البٌت نورت بابتً ٌا السالمه على حمدهللا-

 :ببكش قالت ثم

 .وحشتك انً عارفه انا ما وبعدٌن_

 :بمزاح مجدي

 .بجاملك افرضً طب-

 :معترضة وهً ملك

 .مجدي ٌاحج بردو ملك انا دا ال-

 :قابلة ملك بٌد ممسكه وهً حال له نظرت

 مجدي؟؟؟ جدو انت-

 .ٌاحال انا اٌوه-

 :بتساإل حال

 .كمان انا بتاعً بابا ٌعنً-

. ملك مثل سإالها تكرار على اعتادوا وكؤنهم فعل ردة منهم ٌجد ولم للجمٌع نظر

 :قابلة حدٌثال مسار فاطمه ؼٌرت

 هناك؟ قضٌتها اللً الؽربة سنٌن كل بعد هنا تعٌش هتقدر تفتكر_

 :ضاحًكا مجدي

 .بشٌاكة ارجع بتقولً أمك ملك، ٌا شاٌفه-

 :قابلة تضحك وهً ملك

 معانا؟ ٌخلٌه وال ٌمشً بطة ٌا ،هاه بالً اخدت-

 :بضحكة فاطمه

 .ثواب فٌه نكسب بقى خلٌه-

 :قابلة أمجد على بعٌونها بحثت ثم

 مجدي؟ ٌا أمجد فٌن هو_

 طرٌقتها، ٌتحمل ٌعد لم تفعله، ما عن تكؾ حتى برٌم وصاح أمجد صوت اختنق

 :قابال صوته اعتلى. عنها ٌبتعد أن ٌستطع ولم

 .هبله انتِ  الكتاب، نكتب عشان اٌده من اجٌبه ساعتٌن، مابقلوش لسه ابوٌا_

 :بانفعال رٌم

 انً واضح بس هتقوله، هتشوفه ما واول بالموضوع مهتم فكرتك اللً وانا-

 .اهتمامك أول مابقتش
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 :قابال وؼضب بقوة زفر

 .بتزٌد اللً عماٌلك ومن منك زهقت وانا زنانة بقٌتً انتً-

 :قابلة صوتها رققت

 .تزعلش ما ٌاحبٌبً خالص-

 :بتحذٌر امجد

 .اوي كترت ؼلطاتك-

 :ٌعجبه لم بدالل رٌم

 .بعٌد وانت دلوقتً ازاي اصالحك بقً، آسفه-

 :قال ثم بؽضب تنفس

 .اقفلً رٌم ٌا اقفلً-

*** 

 

 

 الثالثون الفصل

 القرار اتخذ القلب بؤن ذاته ٌقنع أن وٌحاول القلب، أمام كثًٌرا العقل ٌنهزم

 تخلً النه هل به، ٌمسك وال ٌسقط وهو له ٌنظر المساحه، كل له ٌترك الصحٌح،

 لؤلقوى؟ والبقاء بٌنهما حرًبا صارت انها أم ؟...البداٌة من عنه

 سٌكون هذا بؤن درًسا لٌعطٌه جدٌد من القلب نبض إحٌاء العقل باستطاعة هل

 فقط؟ القلب من قراره ٌتخذ من كل مصٌر

 جالسة،هً وجدتها عندما مً إلى واتجهت المحاضرات، قاعة من ملك خرجت

 وبدأ والمشروبات، األطعمة من الكثٌر أمامهن وجدت وصولهن وعند ومروة

 :قالت ثم بمظهرها أعجبت جنٌنها، وٌظهر مى جسد ٌمتلا

 .كده أد بقٌتً شوٌه بإك اقفلً ارحمً،_

 :مى وقالت ذراعٌها تفرد وهً حركتها على ومروة مً ضحكت

 .عاوزاه انتً اللً قولً اتؤثر، بقٌت وال_

 :بفضول ملك

 .الجامعة بٌجٌبك اللً اٌه انتً-

 :بملل مً

 .دى والبت أكلً وأجٌب بلبس ،وبتخنق الشؽل فً الٌوم طول ماجد.. بزهق -
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 .الجامعة فً الممتع اٌه تانً مكان ماتروحوا -

 .انتِ -

 :مى وقالت فتبسمت معا قالوها

 حاجه متعرفوش. اوي حبتها انا حال، واسمٌها بنوته فً نفسً كان ولد، البٌبً-

 .دي صاحبتكم عن

 :بؽضب ملك

 .عنها حاجه اعرؾ عاوزه ومش خالص، صحبتً مابقتش-

 :مى وتابعت األخرى هى بؽضب رأسها وةمر هزت

 بباها؟ فٌن-

 .هرب حامل انها ماعرؾ اول-

 .ؼلط انها معرفتهاش ٌاملك ازاي-

 .بٌنا وقع وهو ومروه، انا معانا مااتخانقت لحد ٌامً، كتٌر قلت_

 :مروة تابعت

 هتنتحر انها وملك انا رسالة بعتتلً ما لحد عنها، حاجه منعرفش شهور وفضلنا-

 متجوزة انها حامل،وعرفنا انها الدكتور من واتفاجبنا لحظه، اخر على لحقناها

 اللً كل ادٌنا، فً حاجه فً مكنش تنزله، انها وقت عدا وكان  لالسؾ عرفً

 .والنا وابل بنت انها ؼٌر ذنب أي ملهاش الطفلة ان وملك انا لسانً على كان

 :بدموع مً

 فٌن؟ دي النا اهل طب ٌاحال، مسكٌنه-

 هً ال ومامتها، باباها انفصال بعد جدتها مع عاٌشه كانت عمرها طول االن:ملك

 .هٌعرفوها مش شافوها هما ولو شكلهم، تعرؾ

 :بشرود مً

 شكلها هتبقى أٌامك حال ٌا ٌاتري أٌامه، علٌه بتمرر حاجه من بٌعانً واحد كل-

 ؟....اٌه

 مً تتناول ومازالت بشرود االشٌاء بعض تراجع دفترها ملك فتحت صمتن

 قالت ثم الطعام فً مروه وتشاركها الطعام، عن فمها تؽلق أن تستطع لم الكثٌر،

 :بؽرابة ملك لهم

 ...!دي فٌها انتوا اللً الهٌصة اٌه رحلة، طالعة أو نادي، فً انً حاسة أنا_

 :بحماس مروه
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 .السنة راس فً فٌن هنروح وقولولً اسكتً-

 :العصٌر ترتشؾ وهً مً

 .حاجة أي فً معاكم انا انتوا، اختاروا-

 :قابلة نهضت أن بعد ملك

 .للمقابلة مش جماعة ٌا للتعلٌم الجامعة امشو،-

 .دي الكلمة عند واقفه لسه -

 ٌكرر لم وهو مزاحه، على تجب لم برأسها استدارت أن بعد بؽمز مالك بها هتؾ

 :مً لها فقالت رحل ثم بٌده لهم أشار معها، الحدٌث

 .متخانقٌن انتوا هو_

 :قابلة مً أكملت ال، بؤن رأسها تهز وهً ملك

 .وقؾ والهو ردٌتً ال-

 :ببسمة مروه

 .ملك عارفه مش لسه إنتِ -

 .كدة أوى صعبة انها أعرؾ ماكنتش-

*** 

 راقً، حً فً كبٌرة بناٌة أمام ووقفا السٌارة من وأمجد مجدي من كال ترجل

 نظر. كبٌرة شقة أمام وقفا ثم الرٌاضة، أنواع من كنوع الدرج وصعدا البناٌة دلفا

 :له قال ثم بؽرابة للمكان أمجد

 !بابا ٌا مٌن شقه دي هً_

 :بابتسامة مجدي

 رأٌك؟ اٌه مجدي، أمجد الدكتور عٌادة دي-

 :االعتراض علٌه وظهر أمجد

 .كمان وؼالٌة بابا ٌا اوي كتٌر دا بس-

 :باستٌاء مجدي

 .داٌما؟ بترفض لٌه واختك، انت ؼٌرك مٌن لٌا أنا-

 :المساعدة ٌرٌد ال ومازال أمجد

 .بنفسً نفسً بكون-

 :حاجب برفع مجدي

 .أمجد ٌا أبوك على كبرت-
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 :بؤسؾ أمجد

 .العفو بابا ٌا ال-

 :بحسم مجدي

 .نهابً منك نقاش عاوز ومش قلٌل، مش انت-

 :رأسه ٌقبل وهو أمجد

 تجبلً وتفضل ٌخلٌك هللا-

 :قاباًل  شٌباً  تذكر ثم

 ؟!بابا ٌا اٌه عملت_

 .؛ أنا عاوزك تتكلم معاها وهقولك على اللً حصل صح ةحاج كل-

*** 

 محادثة علٌها ٌسهل حتى لها المخصص هاتفها من  محسن انجى حدثت

 رده سٌكون كٌؾ تعلم وال له قالت المحدد المٌعاد فً أتى وعندما األشخاص

 :فعله

 .محسن ٌا طول على جٌت انك شكًرا_

 :بترحٌب محسن

 بمقابلتنا عارفة مش هناء ان قولتً لما قلقت الصراحة بس انجً، آنسة ٌا العفو-

 .تعرؾ عاوزاها وال

 :حدٌث كثر بدون وقالت كبًٌرا شهًٌقا اخذت

 .طلبك على قالتلً ٌامحسن؛هناء بص-

 هً لكن إنجً؛ ٌاانسه بٌتكم فً انها واحترمت اهلها؛ عنوان عاوز قولتلها أنا-

 .تقرًٌبا الموضوع متقبله مش

 تشتؽل؛ تفضل علشان عرٌس أي بٌرفض بباها بس بٌك؛ ةمرحب هً بالعكس-

 .معاك اتكلمتش ما كده علشان صعبة؛ ناس أهلها

 .مالك أستاذ من ، منكم اطلبها ممكن أنا طب-

 :بابتسامة فقالت هكذا ٌقول ان منه ترٌد كانت

 .بعض فً نصٌب لٌكم ٌكون هللا شاء وان واسمعها معاها اتكلم-

*** 
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 منذ ٌضحكان وظال مًعا الطعام تناوال الجامعة، من دتهاعو بعد ملك أمجد أخذ

 جد الذي معرفه ٌرٌد حٌاتهم، أمور فً ٌتسامران معها ٌجلس لم طوٌل وقت

 :قالت ثم بطنها شًء،أمسكت صمتها وراء أن ٌعلم فهو علٌها،

 .أوي مبسوطة أنا الضحك، من وجعتنً بطنً كالم بطل ٌاأمجد خالص

 :بعتاب أمجد

 .أوي منك نزعال أنا و -

 :قابلة وقفت

 !!!اٌه عملت انا لٌه، -

 :بلوم أمجد

 .أل قولتً حاجه، تقولٌلً عاوزه مش سؤلتك-

 .حاجة قالتلك خالتو هً-

 .منك اعرفها عاوز وكنت-

 :وجنتها واحمرت ملك

 .اقولك اتكسفت-

 .واحدة أول قولتلك جٌت رٌم عرفت لما وانا واخوات، صحاب احنا-

 :بتوضٌح ملك

 ازاي عاوزنً الحٌاء على ربتونً وانتوا جرٌبة، بطبعها والرجالة لراج انت-

 .لشخص مرتاحة انً حاسة انا اقولك

ا وابتسامة بحب لها نظر ًٌ  :وقال مثلها تكون رٌم أن متمن

 .معاه اتخانقتً اللً بتحبٌه،ده وأخ، كصاحب حاجة، كل احكٌلً-

 .آه-

 من أول سٌكون بؤنه تظن فكانت الوجنتٌن متوردة وهً طوٌلة نظرات لها ٌنظر

 ٌبكى أن ٌرٌد وحتى ٌؽار لها أًبا وكؤنه شعر وهو ؛ خجلها منعها ولكن له تحكً

 :مكتوم بصوت فقال بها لتعلقه

 تقولً علٌا بتجري كنتً ٌاملك، االول ،زي منك قرٌب مش إنً أحس مرة أول-

 .بتتكلموا؟ انتم بسٌطة؛ لو حتى حاجة أي

 :قالت ما سرعان-
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 ٌا تربٌتك أنا طول؛ على وبمشً بطول مش ٌكلمنً بٌحاول لما هووهللا، ال-

 نفسً كان بجد أنا بس ؛ مكسوفة كنت لسه؛ عنك حاجة بخبً ومش أمجودي،

 .أمجودي ٌا باباٌا أنت وصحاب؛ أخوات إحنا وهحكٌلك حاجة؛ كل احكٌلك

*** 

 اوأصابه األخٌرة اآلونة فً باله ٌشؽل كان ما عن شًء كل لفاطمة مجدى قص

 :قابلة تسمعه لما مصدقه ؼٌر الذهول نفس

 !مطمن انت ٌعنً_

 .جًدا-

 .دا كل متقولٌش انت ازاي-

 ..و عارؾ كمان وأمجد-

 :قابلة بعٌونها ٌدها تفرك وهً حال عبارته بترت

 ؟...تٌته ٌا فٌن ماما_

 حاجة؟ عاوزة ٌاحبٌبتً خالو مع خرجت ماما-

 .جدو جمب اقعد ممكن عاوزه مش-

 :قالت ثم فاطمه ضحكت

 .علٌك ثبتتها خالص جدو بقٌت-

 :بتمنى مجدي

 .لملك والد اشوؾ نفسً فعال انا-

 .ٌاجدو حال مع ياقعد العشاء هجهز-

 :مجدى قال عندما وتالشت حال تبسمت

 .معاكً خدٌها-

*** 

 مر فكلما بقوتها، تسانده من دابما انجى،هً لحدٌث مالك قلب ٌرتاح الٌوم فجر

 باألمل، حدٌثها من ٌشعر. به سقط الذي الوحل من وتنتشله بٌده تمسك أمر، علٌه

 له فهنًٌبا قلبها، نور ٌنطفا أن ترٌد وال دابما، له بحاجه ألنها للجمٌع تعطٌه

 :قال ثم بحنان ٌدها أمسك. داخله ٌرددها ومازال كان. معه بوجودها

 .ادعٌلً_

 .لحظة كل فً ادعٌله ؼٌرك مالٌش-

 .عٌنٌكً فرحة أشوؾ كدا،بحب من واثق أنا-
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 :ببسمة انجً

 .كمان هً منطفتش ٌعنً، بتبان-

 ٌقرب شخص كل حٌاة ٌنور نور هتفضلً فٌكً، حاجه كل منور قلبك نور-

 .منك

*** 

 نحن هل حساباته، لٌعٌد فرصة أحًدا تعطً وال تتزاٌد السرعة فً األٌام ومازالت

 لم األٌام سرعة احقً  ؟ام... الكافً الؽٌر الوقت على أعذرانا ونرمً المخطبون،

 ؟...الحسبان تمهلنا

 الرسم تعشق التً حال وبجانبها فراشها على ملك مستلقٌة الٌوم، هذا منتصؾ فً

 أفعالها من الكثٌر منها ترث رحمها من وكؤنها علمهم، بعد الجمٌع أذهل مما مثلها

 :بمزاح قابلة بقدومهم متفاجبة بهدوء نهضت أصدقاإها، لها دلؾ وطبعها،

 .ٌوم منكم ٌرٌح مٌعرفش دالواح_

 :باستعجال مروه

 .منتؤخرش عشان وقومً ٌال انجزي-

 فٌن؟ على-

 :بتؤنً مً

 .هنخرج-

 :قابلة اآلخر على كؾ تلوح وهً ملك

 .وبابا حال مع اقعد وعاوزه محاضرات، تحضٌر فاضٌة،عندي مش انا-

 :برجاء حال

 .اخرج عاوزه انا-

 .كبت للبت هتجٌبً:مى

 :أمر بؽلبة ملك

 .فٌن هنروح ٌبط-

 .السنة رأس خروجه عشان شوبنج اعمل عاوزه-

 :باعتراض ملك

 .هٌخرج ومٌن السنة، رأس فً اخرج بحب مش انا-

 :بسعادة مروة

 .وصحابه وماجد التالتة احنا-
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 :بسخرٌة ملك

 .دي،مستحٌل فٌها انتوا اللً الحالوه اٌه-

 :بقوة تزفر وهً مً

 لٌه؟ مستحٌل بقى لٌه-

 :بجدٌة ملك

 .آل سنة رأس آل ٌاحال، بت ٌا نامً سعٌدة، وسنة مً، ٌا نقاش مافٌش ال-

*** 

 والده، لها نوى التً السنة رأس بسهرة  لٌخبرها رٌم أمجد حدث المساء وفً

 :بسعادة قالت السهره فٌه سٌقٌمون الذي بالمكان أخبرها وعندما

 بقى امتً بالش، وال الخروجات دي هً عدل، مكان فً هنخرج أمجد ٌا أخًٌرا_

 .السنة رأس ٌجً

 :الحدٌث ٌرٌد ال وهو أمجد

 .ٌعنً بعٌد مش ٌومٌن كلها-

 :بزفر رٌم

 .سنتٌن كؤنهم هٌعدوا دول أوي، بعٌد ال-

 :االتصال ٌنهً وهو أمجد

 .شوٌة هتتؤخري انك واعرفها مامتك اكلم هبقً انا-

 :ضاحكة رٌم

 .حاجة تقولً تقدر فكك،هً-

 :بانفعال أمجد

 .بهزار لو حتً كدا، مامتك لىع تتكلمٌش ما-

 .ده الزاٌد أدبك من اتخنقت انا عاوزاه، انا اللً اقول امً، فً حرة انا-

*** 

 مالبسها بتحضٌر وهمت ملك استٌقظت دافا، مشمس جدٌد شتوي ٌوم صباح فً

 الصباحً مشروبها لتصنع المطبخ إلى اتجهت رونًقا، لها تعطً التً البسٌطة

 :قابلة والدتها أوقفتها طرٌقها فً وهً المعتاد

 .ٌاملك الخٌر صباح-

 :قالت ثم وقبلتها نحوها اتجهت

 .لٌه بدري صاحٌه ٌابطه، الفل صباح-
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 :بتثاءب فاطمه

 شكلى جبته ما بعد دا الطقم اورٌكً عاوزه صاحٌه،كنت وفضلت الفجر صلٌت-

 .هرجعه

 :قابلة وطرازه واناقته جماله من انبهرت ؼالفه، من أخرجته أن وبعد

 .!سوارٌه دا بس ماما ٌا تحفه_

 .السنه رأس فً هنخرج قال ابوكِ -

 :بؽمزه ملك

 .ٌسهله -

 :ضاحكة فاطمه

 .جاٌه خالتك حتً هنخرج، كلنا احنا دا ال-

 :بؽرابة ملك

 .امتى من-

 .بعضه مع كله فقال هنا، فتحها اللً وبالشركة برجوعه ٌحتفل عاوز ابوكِ -

 معاكم؟ اجً الزم انا هو-

 :برهبة كمل تابعت

 .فٌه هو مكان أي بتجنب موجود،وانا ٌبقً خالد خاٌفه-

*** 

 فؤخبرته ٌرٌدها، مازال بؤنه وأخبرها إلٌها اتجه هناء ظهور محسن لمح عندما

 وقًتا منه فطلبت إلنجً قاله ما علٌها عرض ثم أهلها؛ عن وبعدها شًء بكل

 :لها قالت ألنجً شًء كل سردت أن وبعد للتفكٌر

 كدا؟ قالك محسن_

 :ببهجة قالت دموعها تجفؾ وهً هناء

 لٌه، قالً ولما  ونصٌب قسمة شًء كل قولتله مالك، أستاذ من معاد خدٌلً قالً-

 .هفكر حاجه،وقولتله كل بقوله لقتنً

 عمًٌقا نفًسا أخرجت قلبها تؽمر بسعادة وشعرت كبٌرة براحة انجى تنهدت

 :قابلة وهدوء براحة مسحوًبا

 .توافقى انك رأًٌ_

 .أوافق ٌعنً-

 :ضاحكة انجً
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 وشوفً علمتك، ما زي استخاره صلً ٌاهناء بصً كالمً، هكرر انا هو-

 .استخار من خاب ما نفسك،

*** 

 نفس أًٌضا وبادلته صادقة بابتسامة نحوها، ٌتجه مالك رأت عندما ملك وقفت

 كٌؾ تعلم وال هذا، له تظهر وال ٌوم كل به تتعلق بؤنها تنكر لن. االبتسامة

 تستطع لم معه إال شًء، أي قبل طرٌقها ترسم دابًما كانت ؟ معه طرٌقها سٌكون

 :قال ثم أمامها وقؾ.الطرٌق مالمح إال شًء رسم

 

 .وسكٌنة رٌا فٌن-

 :قابلة ابتسمت

 .قلقنً اختفاءهم-

 .وكدا السنه رأس أنه بما بكرة اٌه هتعملً_

 :بؽضب ملك

 الٌوم بقى لعلمك كلها، دي للدوشه هفٌ اهمٌه شاٌفه مش انا ٌوم، أي زي ٌوم ده-

 نفسك على تكدب لٌه ٌبقً كدا، ؼٌر جواه وهو مبسوط فٌه عامل بٌبقً كتٌر دا

 ؟....أصاًل 

 :قابال لٌسكتها بٌده لوح

 .أحسن دماؼً ماتفتحً! كدا تعملً سإال اسؤلك ما كل انا هو-

 :قالت ثم ضحكت

 .بقً فٌك جت هً-

 :قال ثم بعٌنه ؼمز

 .داًٌما مواهبك مااظهرتٌش ول ملك متبقٌش-

 :وقال أمامها وقؾ ثم

 .حاجة هورٌكً-

 :لها قال بٌده الذي التصمٌم فتح وعندما

 رأٌك؟ عاوز_

 :قابلة به لتخبره خطؤ تجد لم حتى شًء كل من اعجابها نال وقد بتركٌز نظرت

 كبٌر؟؟؟ محل دا_

 .اوزهاع انا حاجه كل ولقٌت خالص، لقٌته هللا، شاء ان الجدٌد المعرض-
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*** 

 مكانها فً ظلت رأته، ما تتوقع لم صدمتها، من تتمالك لم للمنزل ملك عودة وفً

 ما لها قصت وعندما قلبها، سر خالتها إلى اتجهت الوعً، فقدت وكؤنها دقابق،

 :قلبها على ٌدها تضع وهً عاٌدة لها قالت رأته

 .ؼلط وشوفتً خانتك عٌنك تكون ممكن_

 :برجفة ملك

 .مطمنة ومش ة،متؤكد لؤلسؾ-

 :قالت ثم بجانبها جلست رجفتها الحظت وعندما

 .اشربً خدي بتترعشً انتِ -

 :رجفتها فً ومازالت ملك

 .حادثة هعمل كنت ازاي، جٌت عارفه مش انا-

 .ٌاملك باهلل،والعمل إال قوة وال حول ال_

 .عارفة مش عارفة، مش-

*** 

 قلٌاًل، اال معها ٌتحدث لم بؤنه وتالحظ بنظرها، دابًما تتابعه مجدي إلى حال تنظر

 :قابلة له نظرت

 .نوتً انا هو ٌاجدو، بتكلمنً مش لٌه انت_

 :قال ثم لها نظر

 .شؽل عندي-

 :بحزن وقالت شفتٌها مطت

 .هسكت-

*** 

 وٌضحكون ٌتسامرون باستمرار به ٌجلسون الذي المكان فً ثالتهم جالسٌن

 :ماجد فقال ٌحٌره فٌما اآلخر من كل وٌتناقش

 مش انا بعض، عن تشؽلنا األٌام تخلوا اوعوا بعض، ماشوفناش فتره قالناب_

 .بكده هسمحلكم

 .واحدة مركب فً كلنا احنا هٌحصل، مش نبعد ماجد ٌا مستحٌل:هشام

 :ضاحًكا مالك

 .لمون واتنٌن شجرة-
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 :بجدٌة قال ثم

 .تفرقنا األٌام اللً احنا مش-

 :ٌضحك وهو وقال ماجد نهض

 .دي الرومانسٌة اللحظة فً بقى أخوي حضن-

 :بجدٌة أكمل ثم جمًٌعا ضحكوا

 .للحفلة نستعد نقوم خالص_

 .ٌامالك فرحان-

 :قابال فرد هشام قالها

 . علٌك هرد بكرة-

*** 

ا شخًصا ٌكون رأته ما أن تتمنى. النوم تستطع جدٌد،لم ٌوم فجر فً ًٌ  ولٌس ثان

 من روحها تذهب أن قبل االستٌقاظ تتمنى حلم، فً تكون أن تتمنى المقصود،

 :قابال والدها ودلؾ ؼرفتها باب طرق الخوؾ، شدة

 .مانمتٌش شكلك بكاشه ٌا الخٌر صباح_

 .تانً تتعب وخفت بلٌل دافٌه كانت حال-

 :قابال صدره إلى ٌضمها وهو مجدي

 .فٌن لحد هتودٌكً دي حنٌتك-

 ٌعنً؟ وحشه هً_

 خالد ٌاملك اطمنً نهاردة،ال الحفلة تٌجً عاوزه مش انك قالتلً طبًعا؛ماما أل_

 .بكده كلمة ادانً هو حاجة أي فً معاكً هٌتكلم مش جٌه ولو جاي، مش

 :بشرود ملك

 .هاجً بابا ٌا حاضر-

 :قال شرودها الحظ وعندما

 .متلجه اٌدك_

 :باستفسار ملك

 اٌه؟ اعمل شكوكً من اتؤكد حد،وعاوزه فً شاكه لو انا هو بابا-

 :هحاجب بٌن بضٌق وقال ؼصتة بلع

 ؟...مٌن زي حد-

*** 
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 أكمل فً لٌكون ٌستعد الكل التجهٌزات، فً الٌوم من المتبقٌة الساعات تجري

 سترتدٌها التً بمالبسها أخبرته وعندما تعجبه، لم بنبرة  أمجد رٌم حدثت وجه،

 :قابال بها صاح

 .فهمٌنً ٌعنً ازاي قصٌر فستان-

 .علٌا مجتش دا،ك البس هٌبقً وكله حلوة، مناسبة دي ٌاحبٌبً اٌه-

 :منفعاًل  أمجد

 .تلبسٌه عاوزه اللً القرؾ ٌلبس ٌقدر حد عندنا مافٌش-

 :النبرة بنفس رٌم

 .اوي هٌعجبك دا شوفته، انت هو-

 :المكان أنحاء ٌرج وصوته أمجد

 .شري اتقً ٌارٌم، دماؼك على سوده لٌله هتكون البساه، لقٌتك جٌت لو انا-

*** 

 ما مثل حال تفعل ترتدٌه، أن وقررت والدها لها جلبه الذي الفستان ملك أخرجت

 وتتصنع بابتسامة تتبعها بحٌرة لهم وتنظر الجدٌدة مالبسها جمٌع أخرجت تفعل،

 :لها قالت قررت أن وبعد تفعل، لما االنتباه عدم

 .ٌاماما جبتهولً مروه خالتو اللً الفستان هلبس انا-

 . ٌالولتً ماشً-

 .كهتو ؼٌر من شعري اخلً وعاوزه-

 .ٌالولتً ماشً-

 .روج واحط_

 :قالت ثم لها التفتت

 .روج مافٌش ال-

 :بقدمها تدب وهً حال

 .خاطري علشان-

 :بقوة ملك

 .خروج مافٌش واال ٌتسمع، الكالم حال-

*** 

 التجمعات تحب ال الٌوم والدٌها،إنما وجود فً التجمعات تعشق باألمس كانت

 :قابال علٌها اإللحاح عن فمه ٌكؾ لم بٌنهم، لٌسو وهم
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 .انجً ٌا لوحدي تسبٌنً عاوزه_

 براحتك فخلٌك جمبً، داٌما وهتبقى براحتك تتحرك هٌخلٌك مش معاك وجودي-

 .بقً

 :بعتاب مالك

 .ؼٌرك من هتحرك مش بٌطمنً،انا اللً هو معاٌا وجودك-

 :قابال هناء إلى نظر ثم

 .معانا تعالً ٌال ٌاهناء، كمان وانتِ -

 .علٌكوا اعكنن عاوزه ومش مشؽول، لًبا براحتً سبنً معلش_

*** 

 المرآة فً ذاته إلى ونظر بمهارة، عنقه ربطة ربط أن بعد العطر أمجد وضع

 ؟وضع... نفسه عن تابه ولماذا...!!! ٌراه الذي من ٌعلم ال الحال، به تؽٌر وكؤنه

 ملك، ؼرفة إلى واتجه بعمق تنفس قبل، من وضعه بؤنه وتذكر مجددا عطره

 وقال الباب طرق أن بعد ؼرفتها دلؾ األولى، ابنته ستبقى التً راآلخ نصفه

 :ساحرة بابتسامة

 .هللا ماشاء ٌاملوك دا الجمال اٌه_

 .أجمل زوقه أن ٌعرؾ علشان جابه بابا اللً الفستان هلبس قلت-

 :بمزاح قابال صدره على ٌده وٌضع أمجد

 .كدة مش عرٌس شكلً ٌاأمٌرتً، فٌا رأٌك اٌه-

 :قابلة دهٌ على ربتت

 ٌاحبٌبً األوقات كل فً حلو انت-

 :قابلة للؽرفة تدلؾ وهً حال حدٌثهما بترت ثم

 .ٌاخالو رأٌك اٌه_

 :بصٌاح لها قالت ثم امجد مظهرها،وكذلك من متفاجؤه ملك التفتت

 .دا وشك فً عماله انتً اللً اٌه ابٌض، ٌنهارك_

 :بسعادة حال

 .مكٌاج دا-

 :بانفعال ملك

 .خروج مافٌش بقى بعند عند ٌاحال حاجه،طٌب طًهتح مش قلت مش-

*** 
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 وكؤن بالؽٌرة، تشعر مرة وألول أناقته كامل فً وهو مجدي إلى فاطمة نظرت

 قال قبل من ٌعرفها لم التً له نظراتها لمح وعندما منها، ستخطفه تراه من كل

 :مازًحا

 .منك اتعلق ممكن ٌافاطمة، علٌا خافً_

 :مإكدة فاطمه

 .عرٌس كؤنك وال بكدا، اشهدلك وانا-

 :بتساإل مجدي

 لٌه؟ بتزعق كانت ملك هً-

*** 

 وصؾ ال لدرجة سعٌد وجهه، عن تؽٌب ال واالبتسامة عطره ووضع حلته ارتدا

 بسعادة ابتسم الجدٌدة، بروحها ثانٌا نفسه لٌرى عاد ثم لؤلمام خطوة خطى لها،

 القلٌل لها ووضعت امالبسه فً هناء ساعدتها أن بعد شقٌقته إلى خارجاً  واتجه

 :لها قال ثم كعادتها، التجمٌل مساحٌق من

 .وٌسٌبه األرض على القمر ٌشوؾ حد مستحٌل_

 :قالت ثم ضحكت

 نقول اللً الحاجات ضمن من اللً دا اهو صخور، القمر منور، مش القمر-

 ولما ازعلك، مرضتش انا ٌاحبٌبً المهم تشوفه، عٌنك اللً كل ماتصدقش علٌها

 اخوٌا انت حاجة، كل فً داٌما معاك انا اسٌبك، ماٌنفعش انً رفتع صح فكرت

 .وابنً

*** 

 علٌها، لتجٌب وتبكً علٌها، تتحاٌل ظلت به، أخطؤت ما تصلح أن حال تحاول

 فً أحد من حدٌثاً  تقبل وال الكلمة، تثنً أن ترٌد ال لعقبٌها، صامتة ومازالت

 :بؤسؾ حال فقالت لها، تربٌتها

 .قالً خالو ما زي وشً ا،ؼسلتٌامام آسفه انا_

 :السفلى الشفة تمط وهً قابلة جدتها إلى نظرت صامتة ظلت عندما

 .علٌا ترد خلٌها ٌاتٌته_

 .بٌكم دعوه مالٌش انا-

 .انتِ  اشمعنى روج، بتحط البنات-

 :تضحك وهً فاطمه
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 .ٌاصؽٌرة ٌابكاشه دلوقت حاجه حاطة هً-

 .بتحط انجً وطنط بتحط، مً، وخالتو بتحط، مروه خالتو-

 :فهم بعدم فاطمه

 ؟...ٌاحال دي انجً طنط مٌن-

 .مالك مع كانت_

 .مالك مٌن_

 :قالت ثم ملك لها نظرت_

 .هنا خدي-

 :منها تقترب وهً حال قالت

 .ماتضربٌش طٌب-

 :لها قالت ثم حملتها

 .زعالنة وأنا نوتً كده إنتِ -

 .جدو مع أخرج عاوزة تانً، نوتً حاجه هعمل مش آسفه، انا-

*** 

 اآلخر من كل ظل جلسوا وعندما فٌه، الحجز تم الذي المكان إلى جمٌعا اتجهوا

 تفهمها، لم أشٌاء أعٌنهم فً ترى شًء، كل من المكان وأناقة جمال ٌتفحص

 عاٌدة صوت على واستفاقت بابتسامة شردت ثم ما، أحد عن ٌبحثون وكؤنهم

 :تقول وهً

 .وهادي جمٌل المكان ٌامجدي، زوقك ٌسلم_

 :لإم بابتسامة جديم

 .المكان اخترت اللً انا مش عاٌدة ٌا الحقٌقة-

 ٌابابا؟ مٌن اومال-

 :قابال تصبر بؤن بٌده ٌشٌر وهو مجدي

 .تستعجلٌش ما-

 ثم نظراتهم وتتزاٌد أكثر بؽرابة تشعر الوقت، ٌمر وكلما لهم، ٌحدث ما تتفهم لم

 :بانفعال قالت

 ؟...حاجه فً هو مرٌحٌّنً، مش-

 .هللا شاء ان ٌرخ كل فً_

 :بتلعثم قالت ثم مكانها من انتفضت.. مالك بها هتؾ
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 !؟...اٌه فً هو!!! مالك-

 :بؽضب فقالت وانجً وهشام وماجد ومً مروه من كال وجدت خلفه نظرت ثم

 .امشً وال هتفهمونً-

 :ٌدها ٌمسك وهو لها مجدي قال ثم بسعادة، نحوها وامجد مجدي اتجه

 كتٌر، معاه واتكلمت ٌقنعنً، كامل ٌوم قدملك،وفضلٌت علشان دبً جالً مالك_

 .مظبوط قالوا اللً كل لقٌت علٌه سؤلت ولما

 :وٌقول له مالك ذهب الذي الٌوم هذا فً بذكرته مجدى عاد

 .الجامعة نفس فً معٌد وحالٌا الجامعة فً ملك زمٌل كنت عمر مالك انا-

 .خٌر وسهال اهال-

 .لملك اتقدم علشان جاي انا-

 .ملك علشان لهنا صرم من-

 .محترمة هنا،ألنها من كمان ابعد ولو-

 هنا انك تعرؾ وملك-

 .أل-

 .هناك اخوها ان مع-

 .لحضرتك هٌجً اخوها االخر فً بس مفهوم-

 .ٌعنً االخر من جبت-

 .مظبوط-

 :قابال أمجد كتؾ على ٌده وضع و اللحظة تلك الى مجدى عاد

 مالك كلمت اكدلً، مالك ما زي نكم قبول فً ان عرفت أمجد مع اتكلمتً لما-

 .حاجه كل على واتفقنا واخوكً انا وقابلته

 ولم معا ٌقابلهما ان مالك اصر مصر الى عاد عندما الماضً إلى مجدًدا عاد

 :ألمجد وقتها مالك وقال طلبه ٌردوا

 .افاجبها عاوز أنا بس ملك رأي من متاكد مش لسه انا-

 .المفاجآت فً دبش بتبقً ملك-

 .عارفها انا-

 .بردو أختً عارؾ وانا-

 .ٌاأمجد قصدى ده عارفها النى هزعل مش-

 .موافق أنا-
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 :وتابع مجدى قالها

 .اٌه هٌحصل وقتها وهنشوؾ السنة راس حفلة فً معزوم انت الفكرة عجبتنى-

 .بس بابا ٌا اٌوة-

 .كالمه من واثق واحد ده أمجد ٌا هتعدي-

 .ماسٌفعله لهم وسرد مالك ضحك

 :وقال مجدًدا اللحظة تلك الى عاد

 ...انك واكدتلنا عاٌدة سؤلنا ولما-

 :تبتسم وهً بخجل قابلة سرٌعا حدٌثه بترت

 .بابا ٌا خالص طٌب_

 :قاباًل  حدٌثه أكمل

 .اللٌلة هتخربً مش أكٌد انك اتؤكدت لما اال دي، المفاجؤة بفكرة مااقتنعتش انا-

 :بجدٌة أكمل ثم جمًٌعا ضحكوا

 .علٌها مطمن وانا بنتً ادٌلوا ٌبقً علشانك، مسافه وٌقطع نديع لحد ٌٌجً اللً-

 .ٌاعمو هتندم ما عمرك-

 :بتساإل فاطمه

 .تسرعك من ٌستر وربنا حاجه قولً القطه، كلته لسانك-

 :قابلة وتسمعه تراه ما كل تجمع أن وتحاول ملك

 .اٌه اقول-

 .موافقة_

 :قالت ثم حنحتتن تستوعب، ال مازالت كثًٌرا، ضحكت الجمٌع بها هتؾ

 .موافقه_

 :بمزاح مجدي

 .عٌنه هتطلعً قلت انا دا بت، ٌا دي بالسرعة -

 :سإاله على رًدا مالك

 .هتطلعها لسه هً-

 وخاتم الدبل من زوجان بداخلها صؽٌرة قطٌفة علبة بنطاله جٌب من أخرج ثم

 نحوهم الجمٌع اتجهوا منه، خجال هً لتضعها منه أخذته أن وبعد اسمها بحروؾ

 :لها قابلة انجً أولهمو
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 عمالٌن كانوا والعصابة هو فاتت اللً الفترة اتحقق، حلمه أخًٌرا ٌاملك، مبروك_

 .بعقلك كنتً ؼٌر هقولك مش انا ٌخططوا،

 :بسعادة قابلة وقبلتها ذهبت ثم الجمٌع ضحك

 .جدا قرٌب عقبالك-

 هً ربما متى ٌتذكر وال قبل من الوجه هذا رأى بؤنه ٌشعر انجً إلى أمجد نظر

 ٌالحظ أحد ال أن الحظت أن بعد رٌم لهما اتجهت ثم مرضاه من مرٌضة

ا، أمجد حتى وجودها ًٌ  ٌدها تمد وهً قابلة السعادة متصنعة اتجهت شخص

 :لتصافحها

 .مبروك ملٌون ألؾ حببتً ملوووووك_

 :قابلة حال حملت ثم هذا لها تظهر وهً وتجاهلتها لها ٌدها تمد لم

 مبسوطة؟ مش لولتً اٌ لٌه ساكته انتً_

 :قابلة ال بؤن برأسها توما وهً حال

 .مبروك اٌه ٌعنً-

 :وقال إٌاها مقباًل  ٌدها من مالك اخذها

 .حصلت حلوه حاجه فً ٌعنً مبروك-

 :وببراءة بفرحة حال

 .ٌاماما مبروك-

 :قال ثم ضحك

 .مبروك هتقولٌلً مش وانا-

 :بتساإل حال

 .حلوة حاجه عملت انت هو-

 :مازًحا قال ثم الضحك من نفسه الجمٌع ٌتمالك لم

 .بقً ٌهدي وربنا ٌاحال ٌعنً المفروض-

 :بمساومة حال

 .تانً منكوش شعري ان تقولً مش واحد بشرط بس مبروك هقولك طٌب-

 :بهدوء قال ثم ٌضحك وهو بها جلس

 .حرام الكدب مش ٌعنً، اكدب-

 :لها تذهب أن وترٌد لملك تنظر وهً قابلة السفلى الشفة مطت

 .حلو شعرها حال أن قولٌله ٌاماما_
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 :ضاحكة ملك

 .حلو شعرها حال ٌامالك-

 :قابلة بلسانها تؽٌظه وهً حال

 .حلو بتقولك بقى شوفت-

 :قال ثم قبلها

 .بس شعرها مش حلوه كلها حال -

 :قابلة أبوي حضن عن تبحث وكؤنها حضنه، فً ارتمت

 .حلو كمان وانت-

*** 

 :بؽضب وقال راءهاو أمجد خرج للخارج رٌم هرولت

 .اٌٌٌٌه فً-

 .أمجد ٌا اروح عاوزه_ 

 :بعمق ٌتنفس وهو أمجد

 حلو،عالً،ؼالً، مكان لٌه وتروحً! أروحك علشان ملك خطوبة هسٌب مش-

 .وقٌمتك وقٌمتً

 :بانفعال رٌم

 ابارك علشان اٌدي بمدلها هتهنى،الهانم عمري وال وراٌا بٌجري الفقر انا-

 ومش شافتنً انها تحسسنً قصدت انها متؤكدة ماما،وانات تتجاهلنً واهنً،االقٌها

 .هروح ٌعنً هروح انا علٌا، تسلم عاوزة

*** 

 كثرت ولماذا ؟...هذا كل فعلوا كٌؾ وٌخبرونها ٌضحكون جمًٌعا جالسون

 لم هو، تخطٌطه من كان شًء وكل ؟...األخٌرة اآلونة فً ومروه مً تجمعات

 انجً ضحكت. شًء كل أمامها من جدما وٌسحب كعادتها، الطعام عن مً تكؾ

 :قابلة ٌحدث ما لتفهمها

 .شٌخة ٌا شاٌفاكً مش انً كوٌس ارحمً، مً ٌا بقى كفاٌه_

 :زافًرا ماجد

 .نفسً على أخاؾ بقٌت أكل، بتبطل مش-

 :باستخفاؾ مالك

 .ٌعنً ضحك حد شاٌؾ مش اٌه عاوز ٌعنً اٌوه-
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 :ضاحكة مً

 .مشرفنً ٌا ٌامالك لٌا ٌخلٌك ربنا عنً، وبٌدافع اخوٌا-

 :النبرة بنفس مالك

 اعتقً دراع، مفهوش سفٌؾ والواد منك، ٌتخاؾ دا نٌلة،بالمنظر وال بدافع وال-

 .شوٌة

 :بدفاع مروه

 .ٌاجماعة للدرجادي مش علٌها، كلكم اٌه،-

 :بسعادة مً

 .كالم مافٌش اختً اختً_

 :ضاحكة مروه

 .مً ٌا اختها سندوتشات بتاخد اخت مافٌش بس-

 :بسعادة قابال أمجد نحوهم اتجه ثم الجمٌع، ضحك

 .معاكم ضحكونً-

 استمعت بانها تشعر عنه تختلؾ لم التى انجى على ثانٌا ونظر ملك بجانب جلس

 :بهمس لملك قال ثم اٌن تتذكر وال قبل من الصوت هذا الى

 .لبنتً كدا فرحان هبقً مش ٌمكن النهارده، بنتً خطوبة ان حاسس-

 :اأٌضً  بهمس أجابته

 كلته لسانً ماما رأي على فرحانة، بس بٌحصل، اللً مستوعبه مش لسه بنتك-

 .القطة

 :بحنان ٌدها على ٌربت وهو أمجد

 .ٌومك النهارده-

 :بانفعال قابلة مً لصوت انتبه ثم

 .مرتبك تكون ما زي طبٌعً مش شٌفاك ماجد، ٌا اٌه فً هو-

 :قال ثم بؽضب رمقها

 .بره سجاٌر اشرب خارج انا-

 :له ماجد قال سٌجاره ٌتناول كان الذي هشام دخول فً -

 .هشام ٌا معاٌا تعالى-

 .معاكم خدونً_

 :قال ثم ؼصته وابتلع ماجد له بحماس،نظر أمجد قالها
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 .اتفضل-

 سواهما، ٌبق لم والدها، بتعلٌمات لهم األمامٌة الطاولة على وجلسا الجمٌع نهض

 :بمشاكسة قابال صمتها انتشل بعد، تعتد لم

 علٌا؟ وتردي بحبك اقولك بقى ٌنفع_

 :قالت ثم بابتسامة له نظرت

 .بحبك انً هقولك مش ال-

 :قال ثم ضحك

 ؟....بقً اٌه انك تقولً عاوزك مش انا اوي حلو-

 .تانً هقولها مش بقى ماخالص-

 :قابلة الحدٌث مسار ؼٌرت

 علٌه؟ قولتلً اللً الشؽل دا هو-

 :لها ٌؽمز وهو قال

 .ههاا اشتؽلك بعرؾ-

 .حال اسٌب هقدر مش أنا ٌستر،بس ربنا-

 .أساسً كده،حال زى حاجة فً اتكلمت انا هو-

 :فقال بارتٌاح تبسمت

 .مبسوطة تكونً انك المهم_

 .ٌعنً علٌا باٌن مش_

 صح؟ فرحتك منقصة حاجه فً بس باٌن_

 .اٌه اعمل عارفه ومش أوي، قلقانً امبارح حصلت حاجة فً_

 .علٌها تسلمً مردتٌش اللً البنت بخصوص-

 ؟!!!ازاي عرفت-

 : ضاحكا قال

 اٌه؟ حصل احكٌلً ازاي، ماٌتقلٌش انا-

 :تفهمها لم بابتسامة قال رأته ما كل له قصت أن وبعد

 .كدا خالكً اللً بس دا هو_

 :حاجب برفع ملك

 ؼرٌبة بطرٌقة معاه بتضحك كانت بقولك علٌه، بقولك باللً مستهون انت هو-

 .صرٌح سبتالم معاه هزارها وكل
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 .كدا من اكبر الموضوع ان فاكر كنت بس مستهون، مش ال_

 :برهبة ملك

 لو انت ٌعنً منك، متقلقنٌش مالك، ٌا بٌها بتتكلم اللً السهولة مصدقه مش-

 ......و دا الوضع نفس فً شوفتنً

 :قال ثم مسرعا حدٌثها بتر

 كدا، احبك خلتٌنً تقصدي ما ؼٌر من ازاي إنتِ  بحد،وبعدٌن نفسك ماتقارنٌش-

 ؟...اٌه عملتً كنتً تقصدي كنتً لو اومال

 :بخجل ملك

 .هتحبنً مكنتش-

*** 

 

 

 والثالثون الواحد الفصل

 بداٌة ولكل البداٌة، فً نصدم خفً، ما كل وٌظهر األعٌن، ؼشاوة تنزاح ربما

 أن إلى الروح وتنبتر المدة تطول وقد خسابر، بدون التو فً تنتهً قد نهاٌة،

 وٌتعاٌش ٌعٌش أن الممكن من فهل إحساس، بال روح، بال سًداج وٌبقً تختفً،

 ؟....!!!روح بدون الجمٌع مع

 .ٌومٌن مرور بعد

 تصمت، أم حدث، بما شقٌقها تخبر هل حدث، ما كل مستوعبة ؼٌر ملك مازالت

 فً الشك تدخل ربما تحدثت وإذا خٌر، الصمت فً سٌكون هل صمتت، وإذا

 وقوؾ من تنتبه لم ستخبره؟ وكٌؾ ظنونها، من تؤكدت إذا ماذا ولكن قلبه،

 :قالت ثم مبتسمة وجدتها وجهها إلى نظرت عندما أمامها، والدتها

 .أمك إال عارؾ الكل ٌبقى سرحان، أولها من -

 :قابلة بجانبها لتجلس ٌدها أمسكت أن بعد ملك

 .بعض مع نتكلم بنعرؾ مش واحنا متلخبطة، كنت-

 :تقبلها وهً قابلة أكملت االستٌاء، هعلٌ ظهر وجهها أن الحظت وعندما

 .ٌاحببتى وهللا بلومك مش أنا_

 .معاكً داٌما قلبً ،بس بالكالم عنك بعٌدة أنا-

 .أزعلك بخاؾ بس أنا-
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 .حاجة كل لعاٌدة بتحكى -

 .عودتنً هً عشان -

 :وقالت لحضنها فاطمة ضمتها

 .تانً منك أسمعها عاوزة بس الحكاٌة منهم عرفت أنا-

*** 

 كل فٌها ترى كانت التً الخطبة حفل عن انجً حدٌث تكرار من هناء لتم لم

 :بكلل قالت ثم داخلهم،تنهدت ٌدور ما كل تكشؾ أن استطاعت بقلبها، شًء

 حتى بعٌنك، وتشوفً تٌجً ماكنتً بحكٌلك، ٌومٌن بقالً أنا ٌاهناء، ممكن مش_

 .أوضح ٌبقى

 :بثقة هناء

 تعرفً إنك نعمة بتشتؽلٌنا، انك بحس أوقات صح، الواحد جوا اللً بتجٌبً -

 .ٌابختك كلنا مننا أحسن شٌفاه ازاي، عامل قدامك اللً

 .حاله عاجبه ماحدش-

 :ضاحكة هناء

 .شوٌة ؼرٌب سإالً دي المرة بس هسؤلك، مرة آخر-

 .!خٌٌٌر -

 :بجدٌة هناء

 .عتاب،حقد لوم، خوؾ، فرح، حزن، درجات، لؤلصوات ان قولتٌلً مرة-

 :مإكدة انجً

 .آه-

 :بفضول هناء

 .ازاي شٌفاه كنتً وتقولٌلً الخطوبة، فً كان اسم كل هقولك-

 :قابلة سرعة فً ووافقتها فكرتها واعجبتها تبسمت

 .موافقة-

 :بتركٌز هناء

 ؟...دي الكتكوتة ازاي شوفتٌها حال -

 .هٌٌجً مش اللً بباها على الكل وشوش فً تدور الصؽٌر،ماشٌة سنها رؼم -

 :هناء أردفت

 ! فاطمة و-
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 مدٌة مش وهً منها، تاٌهة بس كوٌسة، حاجة كتٌر،جواها معاها متكلمتش-

 .علٌها تدور انها فرصة نفسها

 :مكملة هناء

 ؟...ومً وماجد-

 وسببها جواه رّجة فً لٌه،كان تعرؾ وال بسرعة اتشقلب مً رأي على ماجد-

 هللا عند العلم بقى

 :قابلة ضحكت ثم

 .منها أكبر عقله جاي اللً ابنها ٌمكن طفلة، جواها لسه مى-

 :قابلة برأسها توما وهً هناء

 ؟...والعراٌس-

 :بسعادة انجً

 الخوؾ، جواها ومبقاش مبسوطة ملك قلبه، من بٌضحك بٌه حاسة كنت مالك-

 .معرفش أكٌد اٌه من بس بردو خاٌفه مفهمتهاش، تانٌة حاجة جواها بس

 ؟..!!!..أمجد رٌم، مروه، هشام، ومجدي، عاٌده، طٌب-

 :صمت بعد انجً

 .كبٌب ماهو زى هشام-

 .أمل بتدي بجد ملك بتحب ؼل، مفهاش حلوه روحها مروة

 بٌقنع بس مالك، من ؼٌرة فً وقلبه ملك، ضّمة كانت روحه ان حسٌت مجدي

 .فٌه أبوها حضن تسٌب اللً الٌوم ٌجً والزم الحٌاة دي هً ان نفسه

 .علٌها دةك ؼٌر وصؾ القٌة مش أمً، فٌها شوفت عاٌده

 :قالت دموعها جفت أن وبعد ثم

 صوتها فً  ؼرٌبة حاجة فً كان بس خالص، معاها متكلمتش أنا رٌم -

 .معرفش بردو اٌه من رهبة، مفهمتوش،

 .نفسه القً مش هو بس مبسوط، انه ٌبٌن بٌحاول أمجد

 :تابعت

 .فٌن أجمع قادرة مش بس كده قبل سمعته انً حاسة صوته

 .قالك كان دأكٌ عرفك لو ماهو -

 .ٌاهناء ماعلٌنا -

 :بذهول هناء
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 دكتور ده أمجد هو عٌوننا، على ؼشاوه فً اللً واحنا بتشوفً بقولك مش-

 ؟...اٌه

 :بهدوء انجً

 .عٌون-

*** 

 لَم، تعرؾ وال سرًٌعا ٌؽضب الٌوم، ذاك منذ ماجد مع الحدٌث مى تتجنب

 وبدأ هكذا، اضًباؼ ٌجعله شًٌبا فعلت كانت إن بذاكرتها تسترجع أن وتحاول

 بٌنهما الشجار ٌختلق وربما وجودها، من مل قد بؤنه الشٌطان لها ٌوسوس

 الذي هذا تفكٌرها انتشال محاولة قالت ثم بجانبه جلست سرٌعا، تنفره لٌجعلها

 :الهموم من الكثٌر لها سٌجلب

 .باباك من وال منً زعالن انت هو نفسك طاٌق ومش عصبً ٌومٌن بقالك_

 :قاباًل  الكالم عدم محاواًل  ماجد

 .آخري وعلى مخنوق النً لمصلحتك، هٌبقى دا دلوقت، تكلمٌنً بالش مً-

 :بؽضب مً

 !تزهق لحقت اٌه منً، ٌبقً-

 :فتابعت علٌها ٌجب لم

 .بترد مش كمان-

 :فتابعت بقوة ٌده على ٌضؽط بدأ -

 .صح ٌاماجد فٌه كنت للً تانً رجعت -

 :وأكملت زفر

 .اااااااجدٌام كالم بتاع طلعت -

 :قاباًل  الطاولة على بقوة ٌده ضرب

 .تتبسطً عشان مً ٌا وماشً كله البٌت ساٌبلك انا-

*** 

 بما سعٌد وجه، أكمل على شًء كل وبدا الخاصة، أمجد عٌادة إلى مجدى اتجه

 لمساعدته، الدابم رفضه فٌه أحب ٌظن، كان مثلما ٌده ٌرد لم ابنه وبؤن ٌراه

 :قال ثم متنحنًحا ؼرفته دلؾ ذاته، لىع االعتماد على وإصراره

 .سمحت لو ٌادكتور اكشؾ عاوز_

 :قاباًل  ٌدٌه وقّبل مبتسما نهض
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 .وجع أي من بابا ٌا علٌك الشر بعد-

 .كوٌس مش انت لكن كوٌس، أنا كوٌسن ماانتوا طول-

 :التفاهم عدم بتصنع أمجد

 !!!ٌابابا لٌه-

 :قال ثم األرٌكة على جلسا

 لٌه، بسرعة مشٌت هً افهم عاوز بس معاك، وانا ىامت تكتب عاوز شوؾ_

 .معاها اتكلم ملحقتش

 :واختناق بتنهد أمجد

 .شوٌه هٌتؤجل الكتاب كتب ان أظن بابا، ٌا متخانقٌن احنا-

 .لٌه متخانقٌن-

 .ماتركزش بنات تفاهة -

 .فٌها بتشؽل انت اللى المستشفً فً الشركة تامٌن أعمل عاوز طٌب -

 .امتى ،االفتتاح بسٌطة -

 .جدا قرٌب-

*** 

 تراه له خططت ما كل حدث لما تفسًٌرا تجد لم رٌم، عٌن تؽؾُ  ولم الٌوم، هذا منذ

 أمجد تجعل أن الممكن من وكٌؾ حدث، ما ٌحدث بؤن تتوقع لم ضٌاع، فً

 صوت على شرودها من استفاقت سٌبتعد؟ أم قرًٌبا؟ سٌظل وهل ؟...ثانٌة ٌقترب

 :بتساإل والدتها

 .ٌاخاٌبة ؼلطانه ،لٌه مشٌتً_

 :بانفعال رٌم

 .كالمك ناقصة مش فٌه أنا اللً ؾ سبٌنً-

 :بتحذٌر فقالت

 اتكلمتً لو رقبتك هكسر قوانً، دا هدنً، ابوكً على الحزن ان تفتكري اوعً-

 أما رٌم، ٌا عجبانً،فوقتلك مش فترة بقالها وأفعالك عماٌلك معاٌا، تانً كده

 .اٌه آخرتها أشوؾ

 النزول؟ من هتمنعٌنى هتعاقبٌنى؟ هتضربٌنى؟ نىٌع اٌه هتعملً-

 :تنهض وهً تابعت
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 متؤخر خالص منً وسٌبك اخواتً مع فهم حد مع تركزي انك أولى كان وإن-

 ده العقاب أوى

*** 

 ٌخنق الذي الصمت ٌتحمل لم معه، ٌتحدث أن ٌرٌد مالك، معرض إلى ماجد اتجه

. له ودلؾ سٌارته من ترجل ر؟الضج هذا بكل ٌشعر لماذا ٌعلم وال به، خلجة كل

 :قابال لٌصافحه نهض رآه عندما

 .ٌاماجد هتٌجً انك عارؾ كنت_

 :الضمٌر تؤنٌب تحمل بنبرة قابال جلس

 .معاٌا حل على تدور الزم-

 :بشرود مالك

 .ابدا متوقعتش اٌه، اعمل عارؾ مش انً المشكلة-

 :بصعوبة ٌتنفس وهو ماجد

 .هٌهمنً مش هتكلم انا انتهت، انها فاكرٌن بنبقى اللً واحنا بتفضل، حاجه كل-

 .حل لٌها تهور بطل-

 على فتحت لو حتى هسكت مش انا ٌامالك، صدقنً حاجه عارؾ ماحدش أكٌد-

 .اتقفلت خالص انها فاكر كنت أبواب نفسً

*** 

 شًء فكل الخطبة، عن وٌتحاكوا ٌحكوا مازالوا الطعام مابدة على الجمٌع تجمع

 :بتساإل فاطمه فقالت.األٌام مع ٌنتهً ثم وقًتا ٌؤخذ

 ماٌقولش سربعته ٌشوؾ الخطوبة،اللً ٌوم من كلمك هو وال خطٌبك كلمتً ال_

 .كده

 بؽٌرة مجدي

 .علٌه ؼٌر كالم فً مبقاش هو-

 :قابلة وجنته قبلت نهضت،

 مش حبنً مهما ان متؤكدة انا مٌن،الن كان مهما مكانك، ٌاخد حد مستحٌل-

 .زٌك هٌحبنً

 :دامعة بعٌون قابالً  صدره، إلى وضمها واقفا همّ 

 .بٌهم انا أفكرك وماتخلنٌش دول، الكلمتٌن افتكري-

 :قال ثم أمجد تنحنح
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 .للرجال ممنوع هو وال ٌاحج، حضن ماتجٌب-

 :له قال ثم جمًٌعا ضحكوا

 .عرٌس ألحلى حضن أحلً-

 :بتساإل قالت ثم أذنها فً الكلمة رنت

 .!!!مٌن عرٌس-

 :ببهجة مجدي

 .....امت معرفش صحٌح هو أمجد، كتاب كتب قرٌب-

 :الجمٌع أنظار لفتت بسرعة قابلة حدٌثه بترت

 .الااااااء-

 :باستفسار أمجد

 ٌاملك؟ لٌه-

 :ؼصتها بلعت أن بعد ملك

 .بدري لسه لٌه مستعجل-

 :مإكدة عاٌده

 مشاكل كترت دول الٌومٌن ٌاحبٌبً، تحصل ممكن مشاكل ألي تجنب -

 .متستعجلش رأًٌ من بٌوم الفرح قبل ضبع وبٌسٌبوا الجوازات

*** 

 سٌفعل فٌما سٌوفق هل كثًٌرا وٌفكر علٌه، اتفق فٌما ٌفكر وهو منزله ماجد دلؾ

 وماذا إٌجاب، أم سلب النتٌجه وهل ؟...شًء بكل ٌعلم أن بعد سٌحدث ؟وماذا

 مً أنارت الرهبة، سوى شٌباً  عنه ٌعلم ال الذي القادم فً جمًٌعا سٌنتظرهم

 :لها قاباًل  النوم فً ثبتت بؤنها ٌظن كان بعدما متفاجًبا لها نظر ،الضوء

 .لٌه مانمتٌش_

 أٌامنا على علٌنا، ابننا، على بٌتنا، على قلقانة. دا الوش ماشوفتش كتٌر بقالً-

 .الجاٌة

 .ٌخشاه ما كل قالت فقد حدٌثها، على ٌجب لم

*** 

 بؤن الصباح، فً خبرهاأ كما مالك قدوم ملك تنتظر الثانً، الٌوم منتصؾ فً

 الثانٌة بٌن تنظر وظلت قبل، من فٌه ٌتقابلون الذي المكان نفس فً تنتظره
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 صوته أتاها زفرت أن وبعد موعده، عن لتؤخره معصمها ساعة فً واألخرى

 :قابال

 .كدا بعد الجامعة فً منتقابلش احنا ال كدا، تتؤخري ٌنفع دي، مواعٌد دي_

 .ٌؤخرك للًا اٌه الجامعة، فً انك بما-

 :إؼاظتها ٌحاول وهو مالك

 شطور انً ناسٌٌن،وبما مش الحلوٌن وطالباتً فطالبً معٌد، انً لوناسٌه-

 .فٌها حاجات عن المحاضره بعد ٌسؤلونً فبٌحبوا

 :قابلة لٌؽٌظها مزحة مجرد بؤنها فهمت

 استفزاز هو بتخلصها،وال ما بعد المحاضره على بٌسؤلوك وهما منٌن شطور-

 .وخالص

 :ٌضحك وهو أجابها

 .اللماضة جرعة آخد لما ؼٌر ٌعدى الٌوم ماٌنفعش ؼالًبا-

 :بجدٌة تكلم ثم

 لٌه؟ محتارة عٌونك-

 :برهبة قالت ثم دابما لها لفهمه تبسمت

 الكتاب ٌكتب عاوز أمجد ان عرفت-

 :بتفكٌر قال فعلته ما له سردت أن وبعد

 اٌه بًمخ بكرة عارؾ ماحدش ملك، ٌا لؤلٌام حاجه كل سٌبً_

 .ومتردد حاجة تقول عاوز انك حاسه عارفة مش-

 :وقال برهه صمت

 .بالٌل وهكلمك كتٌر شؽل عندى علشان امشً الزم ابًدا-

 علٌها خشً بالطرٌق ألنها ولكن ماجد مع به اتفق بما ٌخبرها ان وشك على كان

 .بالمنزل تكون عندما سٌخبرها بؤنه وقرر

*** 

 تكره حقٌقته، على سمعته أن بعد تكرهه الؽلٌظ لصوته أذنٌها كتمت الٌوم مساء

 بقوة ٌدها ٌمسك وهو بقوة قابلة طال، عشق بعد الصوت وصاحب الصوت

 :حدٌثه صدقت ٌوم كل تكره تجعلها ضحكة وٌضحك

 .تكٌة هً الكل ٌاست اٌه_

 :قابلة باشمبزاز له رٌم نظرت
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 تانً جاٌه مش ناا وابل، صدقتك،ٌا وال حبٌتك وال شوفتك ال ٌارتنً قرفت، انا-

 .هنا حاجه كل وبكره بكرهك فٌا، عملتوا اللً كفاٌه حاجة، كل انسى هنا،

 :قابال شعرها من شدها

 .هنا لٌكً اللى االسطوانة تمن ادفعً بس السالمة، سكة ماما، ٌاننوسة أوي أوي-

 :بقوة أجابته

 .ضٌعتنى كفاٌة ٌاوابل اركبه خٌلك فً ما أعلى تهدٌداتك، من تعبت انا-

 ولم تبكِ  لم انها حتى ضربه، اعتادت وكؤنها قوه، من فٌه ما بكل ٌضربها ظل

 على ولطمت بقوة صرخت مقدمات دون وفجؤة فٌها، ٌإثر شًء أي وال تصرخ،

 :وبكاء بتلعثم قابلة أمامها وجدته عندما وجهها

 .ومتتهورش افهمنً اشرحلك فرصة ادٌنً...! أمجد_

 تبتعد نحوها، ٌتجه وكلما. باشمبزاز لها نظرٌ أن هو فعله، ٌستطٌع كان ما كل

 :صدمته من ٌشعر ما كل به أخرج بصٌاح لها فقال. منه خوًفا

 .....وانتِ  احبك تخلٌنً لٌه كدا، فٌا تعملً لٌه لٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌه،_

 :قابلة حدٌثه بترت

 .االول من شوفتك ٌارتنً فٌه،قولتلك انا اللً كل سبب هو دا جرى اللً الحٌوان-

 :قابال وجهها على اصفعه

 .فٌا خداع هتكملً وال تعرفٌنً ناوٌة وكنتً-

 .....جاي باللً دعوه لٌك انت قبلك، من فٌه كنت باللً دعوه مالكش انت-

 :قابال ٌصفعها أكمل

 خدعتٌنً عشان دا-

 :قابال وأردؾ الثانً صفعها

 صدقتك انا عشان ودا-

 :مكمال الثالث صفعها

 حبٌتك عشان ودا-

 :دمعة عٌنه فً وظهرت قابال بعالرا صفعها

 ....وانتِ  شرٌفة شوفتك عشان ودا-

 .سٌفعله كان ما ٌتجنب حتى مسرًعا وهرول قذفها ثم سٌقوله كان ما ٌكمل لم

*** 
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 لحظة،وعندما فً لها حدث ماالذي تعلم جلستها،ال فً ملك اعتدلت ما سرعان

 :قابلة بجانبها وجلست فراشها من نهضت بها ما عاٌده الحظت

 .ٌاحببتً مالك_

 :تتنفس أن وتحاول ملك

 .بخنقه حسٌت كدا فجؤه ٌاخالتو، معرفش-

 :بقلق عاٌده

 .خٌر اجعله اللهم خٌر-

 :قابلة صوتهما إلى استمعت عندما عٌونها حال فتحت

 .ٌاماما الصبح بقٌنا احنا هو_

 :تقبلها وهً قابلة الؽطاء علٌها وأسدلت حضنها بٌن أخذتها

 .اٌه مخبً بكرة عارؾ شماحد ٌاحال، نامً_

 احسن حاله ٌكن ولم لتحدثه،أجاب هاتفها احضرت مالك قاله ما تذكرت وعندما

 :بكثٌر منها

 ! كوٌسة انتِ _

 .إٌه عارؾ أنت قولً أل-

 :قابال تنحنح

 . تسرع ؼٌر ومن لآلخر اسمعً-

*** 

 ستؤخذها أٌن إلى تعلم ال القاهرة، شوارع فً تسٌر وهً تضحك ظلت

 من ٌوًما نهاٌة لها ستجد وهل ؟...!!!تمشً ستظل متى وإلى ؟!...!!قدماها

 من بإرادتها شًء ٌكن ولم بها، ترؼب لم ألماكن تنقلها األٌام ستظل أم ؟...!األٌام

 من حقها، كتمت من أذنها، صمت من عٌنها، أعمت من هً ولكن البداٌة،

 كابوًسا الحلم ٌنقلب أن الممكن من أنه تراعً أن دون ألعلى ونظرت طمعت

 فً وجلست منزلها إلى دلفت منه، إفاقة ال كابوس الحٌاة، طٌلة بداخله تعٌش تظل

 :قابلة والدتها بها شعرت أن إلى تضحك الفناء

 .كدا تتؤخري ازاي_

 :مستمر بضحك رٌم

 على وابل وآخرة وابل، أولها تانً، من وابل وفضلً منً، ضاع مجدي ابن-

 .انا اٌدي اٌدي،
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 :قابلة فهم بعدم لها نظرت

 .رفضه وابوكً سنتٌن حوالً من اتقدملك اللً وابل تقصدي-

 :تضحك وهً برأسها توما

 بس تفهمٌه، علٌكً والباقً وصدقته، وراه بالعكس،مشٌت مرفضتوش، انا بس-

 .كدا علشان سابنً مجدي وابن.. ابن طلع أتارٌه بٌحبنً، فكراه كنت انا

 :قابلة والدتها صرخت

 فٌه فرطتً اللً ؼٌر محٌلتناش احنا دا لٌه ٌابنتً، لٌه-

 بؤحد تستنجد صارخه رٌم نهضت علٌها، أؼشً أن إلى وتضربها تصرخ ظلت

 .علٌها ٌجب لن وأبًدا علٌها ٌجٌب عله وحدثته حدث ما كل تناست لٌساعدها،

*** 

 التً قلبها، رجفة تهدأ حتً صلت، أن بعد المنزل أرجاء فً ملك تدور ظلت

 ولٌس علٌها، ٌجب ولم شقٌقها، محادثة عن تكؾ لم شًء، كل علمت أن بعد تزٌد

 اتجهت وعندما ص،ٖ وجدتها الحابط ساعة إلى نظرت. هكذا ٌتركها أن بعادته

 :بقلق قالت دلؾ وعندما لتفتح، هرولت مفاتٌحه، صوت إلى استمعت الشرفة إلى

 .علٌك قلقتنً ٌاأمجد اكلمك عماله_

 :صدمته فً ومازال أمجد

 .اوي كوٌس انا كوٌس، انا لٌه ٌاملك، اعلٌ قلقتً-

 :قابلة خوفها وزاد ملك

 موجوع؟ نتأ-

 اٌه ٌعنً هو وبعدٌن شاٌفانً، مش ومبسوط، بضحك انا! ازاي موجوع-

 ؟..موجوع

 :قابال ٌدها ازاح جبٌنه، تحسست

 .موجوع اٌه ٌعنً علٌا ماتردي-

 :ٌضحك ومازال فقال تجب ولم عٌنها دمعت

 ؟...موجوع اٌه ٌعنً انا اقولك طٌب

 .واجعانً عٌنً واقول دموع، عٌنً فً تبقى ٌعنً

 .سخونٌة دي واقول وباترعش، جواٌا بتصرخ قلبً دقات تبقى ٌعنً

 من دموع مطحون ٌعنً خالص، تضحك حاجه أي ومافٌش اوي، اضحك ٌعنً

 حاجه على بتفرج كنت انا اصل اقول وشً، على نزلت عٌنً دموع ولو جواٌا،
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 اكبر واخد وانا عدت اللً األٌام على ٌتقطع قلبً ٌعنً ٌطت،ع حساس وعلشان

 موجوع، اٌه ٌعنً ولٌالً، أٌام علٌها اتلهؾ قلبً اللً ومن حٌاتً فً مقلب

 ٌرٌحنً رد االقً ٌمكن علٌا وردي رٌحٌنً

 .وٌقول ٌبكً وهو حضنها فً رأسه ٌدفن وهو بنفسه ٌشعر ولم

 .اوي موجوع موجوع؛_

*** 

 بكر مشاعره كانت أمجد مثل فشخص حدث، ما ٌستوعب مل صدمته فً مازال

 ٌرى ٌعد لم ولكن فٌها، حًبا لٌس. بعدها من أحداً  ٌرٌد وال قبلها من ال وفقط، لها

 مع الحدٌث ٌرٌد ال الجمٌع، عن انزوى. عمره حب من ُخدع أن بعد شرًٌفا أحًدا

 تستطع لم مٌن،الٌو هذٌن مدار على لها ٌفتح ال بابه تطرق كلما ملك، حتى احد،

 ودلفت ؼرفتها دلفت  ستخبرها؟ بماذا تعلم ال عنه، والدتها سؤلتها كلما تتحدث أن

 :دموعها تجفؾ وهً قالت ثم جلست حدث، ما كل معرفه ترٌد عاٌده، وراءها

 .عشانها نفسه ٌضٌع متستهلش وهً فٌها، حاجه ٌعمل خاٌفه_

 :قلق نبرة ٌصاحبه بتساإل عاٌده

 ؟...!ٌاملك رٌم ٌعرؾ مالك هو-

 :بشرود ملك

 .ٌاخالتو ٌعرفها كان اللً ماجد-

 :النبرة وبنفس عاٌده

 .مصدقاه-

 :بهدوء ملك

 انه فاكره كنت ازاي، عامل كان الخطوبة ٌوم ماجد شوفت مصدقاه،النً-

 .خوؾ كان بس مً، مع متخانق

 :باستفسار عاٌده

 ازاي؟ عرؾ امجد هو-

 .بعت اللً مٌن مٌعرفش أمجد ٌعنً ؼرٌب، رقم من رسالة بعتلوا ماجد-

 :قابلة قلبها على ٌدها تضع وهً عاٌده

 .ٌابنتً عرضك ٌستر ربنا والٌانا، على ٌسترها ربنا-

*** 
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 قلبه ولكن بعد، قصته ٌعلم لم قبل، من هكذا أمجد ٌرَ  لم القلق، مجدى ٌنتاب

 التً فاطمه صوت على شروده من استفاق شدٌد، مكروه أصابه بؤنه ٌخبره

 زراتهم عندما قلبها قبضة وتذكرت اسمها، إلى استمعت كلما دابما قلبها ٌنؽصها

 :قابال لها انتبه. الفاتحة قراءة ٌوم بٌتهم فً

 .ٌافاطمة مهموم امجد_

 :بؽرابة فاطمه

 عاٌدة ٌبقً عاٌدة مع سرها ملك ان وبما عارفة، ملك ان ومتؤكدة ٌسبها كدا فجؤه-

 .أمجد دا ه،اٌ فٌه الواد اعرؾ الزم وانا عارفه،

*** 

 وتعهد المسبق، خطبه فً المر تذوق ألنه هذا، فعل أن بعد بالراحة ماجد شعر

 رآه وعندما مالك معرض إلى دلؾ الوحل، فً ٌسقط أن قبل أحد أي سٌنشل بؤنه

 :له فقال ٌتحدث أن دون له ونظر ٌنهض لم

 وانا ته،احترم بس مرتٌن اال مشوفتوش دي،انا الوقعة ٌقع أنه ماٌستهلش أمجد_

 مش ازاي ومستؽربك واسكت، دي زي كارثه عارؾ ابقً انً ماٌخلصنٌش

 .اتكلم عاوزنً

 :بتوضٌح مالك

 كدا تخٌل ٌحصل، كان انه جًدا وارد ودا قتلها، كان افرض بعقل، هنفكر قلت انا-

 انت خطبتك هناك هتالقً دا العنوان روح فٌها مكتوب رسالة تجٌلك لما

 كدا ماانت اٌه، هتستفاد كنت قتلها، كان لو حساسكا بقى تخٌل علٌك، مضحوك

 وهتفضل ٌاماجد صؽٌر عقلك لسه كلها، حٌاته ٌضٌع اكبر ؼلط فً وقعته بردو

 .ؼلطك من وماتتعلمش تؽلط

 :بانفعال ماجد

 .ؼلطت كمان انت مالك، نفسك فاكر تكون ؼلطك،اوعً من اٌه اتعلمت وانت-

 :بصٌاح مالك

 ربنا فعال فٌهم، وعًٌ فً مكنتش اللً باألٌام ًتفكرن نصٌحه ماادٌك كل مش-

 .بتذل والناس بٌؽفر

 :قابال خطؤه متفهما ماجد

 .آسؾ ؼضبً فً اٌه بقول بعرؾ ومش دبش انا-

 :بجدٌة قابال مالك تنفس. التو فً اإلساءة ٌنسون أنهم عالقتهم فً ما أجمل
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 .صح تحسبها علشان االتجاهاات كل من بصلها حاجه تحل تعوز لما-

 .اٌه عامل هو-

 .جًدا وحش مثال هٌرقص انه متوقع-

 .اٌه قالت عرفت لما ملك

 :وقال لبعٌد نظر

 .فٌا تشك انها ؾ مٌرجعهاش ده ان المهم قالته اللى مهم مش-

*** 

 .دقة صدفة ولكل تنفر، صدؾ توصل، صدؾ تفرق، صدؾ تجمع، صدؾ

 أنه وتؤكد هشام لمحها وعندما ورد، باقة تجلب األزهار محل أمام مروة وقفت

 :لها قال ثم وابتسمت وجهه تذكرت رأته وعندما لها، وذهب نهض قبل من رآها

 .ملك صاحبة انتً_

 .مالك صاحب وانت-

 :موضحا هشام

 .المحل نورتً االخوات، من اكتر-

 :بتساإل مروه

 المحل؟ صاحب انت هو-

 :بابتسامة هشام

 .بٌقولوا-

 :بهدوء ضاحكة مروه

 .بقى رومانسً انت دا-

 :بتركٌز هشام

 .بالرومانسٌة عالقه لٌا وال خالص، وهللا ال-

 :بذهول مروه

 .فٌه ٌشتؽل حد أي مش ةخاص معاملة عاوز الورد وجاؾ، الورد فً شؽال-

 :بسخرٌة هشام

 .وشه فً وهضحك علٌه هطبطب حاضر-

 :قالت ثم تبسمت

 متستهونش اوي، بٌوجع الورد وشوك هٌشكك، دبل ولو هٌدبل، كشرت لو-

 .خاصة معاملة عاوز قلتلك مش الورد،ب
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*** 

 على تلعب بجانبها جالسة حال بٌنما محاضراتها، تحضر ؼرفتها فً ملك جالسة

 تضحك تعلم، أن دون حال من الهاتؾ صوت لؽلق تنتبه لم بملك، الخاص جوالها

 :بحنق قابلة فاطمه لها دلفت المفضلة، لعبتها فً تفوز كلما

 ؟...بندهلك سمعانً مش_

 :بانتباه كمل

 .ٌابطة أل-

 :بهدوء قالت ثم بؽٌظ تنفست

 .بره مالك-

 :باندهاش ملك

 فٌن؟ بره-

 :بسخرٌة فاطمه

 .بترودي مش ٌكلمك عمال عاٌده، مع قاعد بره الجٌران، عند-

 :قابلة فراشها على ووقفت نهضت اسمه حال سمعت وعندما

 .ماما ٌا شعري اعملٌلً هٌٌٌٌه، بره مالك_

 :قالت ثم لحال نظرت الصامت، وضع على وجدته ٌدها من الهاتؾ أخذت

 .قدامك حاجه أي فً بتلعبً-

 :ضاحكة حال

 .دي الوحشه اللعبه من زهقت اصال انا خالص-

 :تزفر وهً فاطمه قالت ثم فعلتها من ملك ضحكت

 . لخطٌبك واخرجً بت ٌا ماتخلصً ٌارب، صبرنً-

 :قابلة مالبسها إلى تنظر وهً ملك

 .ممنوع وال هدومً اؼٌر ممكن طٌب-

 :برجاء حال

 .ممنوع وال شعري تعملٌلً ممكن طٌب-

 تضحك وهً وتدؼدؼها حال ملك حملت. خرجت ثم بتوهج فاطمه لهما نظرت

 :قالت ثم وتقبلها

 .ٌاحال بجد بكاشه بقٌتً-

*** 
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 أمام رٌم واقفة له، نهوض ال سقوط التسٌب وراء ما كل أن تعلم أن ٌجب كان

 فكل تزرها، لم الدمعة حتى. المستشفى من بها عادت أن بعد ، والدتها ؼرفة باب

 انا) ٌتوفى أن قبل والدها كلمة تتذكره ما كل ٌعود، لن رحل ما وكل جؾ فٌها ما

 قبل من النطق تفقد أن قبل والدتها كلمة نفس وكانت( ٌارٌم علٌكً ؼضبان قلبً

 من االنتقام ىسو شًء ٌهمها ٌعد لم( ٌارٌم علٌكً ؼضبان قلبً انا)الصدمة

 (وابل)

*** 

 :قابلة تضحك وهً علٌه حال هرولت

 .ماااااالك-

 :قابال ٌقبلها وهو حملها

 .ٌالولتً وحشتٌنً-

 :ببكش تقول وهً شعرها على ٌدها وضعت

 .ازاي منكوش شعري شوفت-

 :جلست أن بعد لها فقال به مرحبة ملك خرجت ثم جمٌعا ضحكوا

 .ومتردٌش اتكلم مرات-ٓٔ-

 :قالت ثم حال إلى نظرت

 .هنا انك عرفت لما ؼٌر ماسبتوش واقتدار، ؼصب التلفون واخده كانت االنسه-

 :السفلى الشفة تمط وهً لملك قالت ثم الخجل من وجهها على ٌدها حال وضعت

 .ٌاماما اسرار دي علشان منك، زعالنه-

 :لحال قابلة فاطمه تنحنحت

 .ٌاحال ماما بدل ٌاملك ماتقوللها-

 وهً ملك قالت ثم شفتٌها عاٌدة وذمت بؽرابة، لفاطمه وملك الكم من كل نظر

 :صوتها ٌرتفع ال أن تحاول

 .اٌه فً ماما-

 :فاطمه إلى ٌنظر وهو لحال قابال مالك تنحنح

 .لتٌته حاجه اقول عاوز علشان ٌاحال لماما روحً-

 :بتساإل حال

 .ٌعنً سر-

 :اذنها فً ٌهمس وهو بابتسامة أجابها
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 .قهوة تعملً المام وقولً اه-

 :بضحكة فقالت لها قاله ما أذنها فً لها وقالت ملك نحو اتجهت

 .هٌتشرب اللً دا وهو كابتشٌنو اعملها،هعمل بعرؾ مش-

 :قال ثم بٌده لها اشار

 .ٌافندم تمام-

 :قابال بعٌونها عاٌده وتراقبه لفاطمه بوجهه استدار ثم حال ومعها هً دلفت

 ماما بتقولها انها كون عندي، واحد وملك هم،حالم دا الكالم علشان ٌاطنط بصً-

 .موقؾ اخد ٌخلٌنً مستحٌل دا

 :بحب عاٌده

 .ٌاجدعان مابتخٌبش نظرتً ٌامالك، راجل-

 :بحرج فاطمه

 بقى فمابالك عٌالها من بتزهق الرجاله أن عارفه النً علشانك كدا قلت انا-

 ...بؤل

 :وتقول تهرول وهً حال كالمهم قطعت

 .ٌامالك تعٌط عماله وماما االرض، على ٌمنا امجد خالو-

 فراشه على وجلس استفاق قلٌل وقت مرور وبعد به ما لٌروا الجمٌع نهض

 :لهم قابال مالك نهض متحجره، دموعه ومازالت

 .شوٌه لوحدنا تسبونا ممكن سمحتو لو_

 :قابلة بقلق ملك

 .كمان وانا-

 :قال ثم ابتسامته منع

 .مااتعملش اللً ٌنوالكابتش تعملً هتروحً انتِ  -

 :بمزاح قابال بجانبه جلس ثم وخرجوا ابتسمت

 تشرب انها ألختك تسمح ازاي انت ثم االوالنٌه، الكابتشٌنو كوباٌه علٌا ضٌعت-

 مش انها بقول وانا ٌوم أول من انا الجامعة، فً علٌنا تطلعوا بتٌجً كابتشٌنو،

 .طبٌعٌه

 :قال ثم وجع من به ما كل رؼم ضحك

 .امل مافٌش خالص بس منه نعهاام حاولت-

 :بهدوء مالك
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 انك تحس لما اضحك كدا، على متتعودش علشان عنك ؼصب تضحك اوعً

 اه قول عٌونك، على بشبورتها تحس لما دموعك ومتحبسش عٌط تضحك، عاوز

 موجوع واطً، بصوت او جواك من ومتقولهاش وخرجها عالً بصوت

 عشان تعلم والضربه ربننض الزم اتعلم، ندمان قول، فرحان اعترؾ،

 طرٌق دا اوله، حتى وال الخط اخر مش ودا اتعلمت وانت تانً، منكررهاش

 وسابت شوٌه اتعورت. خٌر على منه وخرجت ؼابه، واخره متاهه اوله ؼلط

 وركز راحت اللً أٌامك على ماتبصش هٌلتبم، الجرح الوقت مع جروح، شوٌه

 .الجاٌه أٌامك فً

*** 

 مى، تحبه الذي والعطر مزٌنه قطٌفة وعلبه ورد باقه وبٌده منزله إلى ماجد دلؾ

 ؼرفته دلؾ وعندما علٌها ٌنادي وهو صوته إلى استمعت عندما النوم تصنعت

 فقال بمزاح أحدا ٌوقظ أن ٌحب عندما مالك لعبه وتذكر مستٌقظة بؤنها شعر

 :الثبات وٌحاول

 .ٌامً فاااااار_

 :قابلة هب وتتمسك تصرخ وهً فراشها على من نهضت

 .منٌٌٌن دخل-

 :الجدٌة متصنعاً  ماجد

 اٌه؟ هو-

 .الفار-

 .ٌاحببتً بتحلمً كنتِ  اٌه، فار-

 :قابلة مزحته لتفهمها بقوة لكزته

 .السادس فً هولد انً حاسه علٌك، حرام-

 :ضاحكا ماجد

 . تستاهلً-

 :بٌده الذي الورد إلى تنظر وهً قابلة شجار من بٌنهما حدث ما كل وتناست مً

 .الورد فً نفسً كان انا صدقت-

 :برهبة ماجد

 .اٌه فً حامل انتً الورد، تاكلً انك وصلت هً! ٌاااما-

 .ابنك فً-
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 :قابال بجدٌة تحدث ثم بلوم قالتها

 .خلصت وخالص الشؽل فً مشاكل شوٌه عندي كان-

 .السبب هتقول مش-

 .نكد بالش عدٌها-

 :بمزاح قالت ثم

 .هرٌسه عملت انا مش-

 :ضاحكا ماجد

 .بالبهارات-

*** 

 :براحة قالت ثم هناء تنهدت

 .خالص القرار خدت محسن، على ٌاانجً موافقه انا_

 .واقولك مالك مع هتكلم انا تهل، عماله الحلوه االخبار-

 :تقبلها وهً هناء

 .مضاٌقه انا بس. اخت ٌااجدع بٌكً افرح ما عقبال-

 :بقلق انجً

 .ٌابومه لٌه-

 :باستٌاء هناء

 .ٌاانجً ٌبكاس عاوزه مش-

 :بابتسامة انجً

 .ٌعنً جمبً عمرك طول هتفضلً-

 .حل وهالقً عنك مااتاخر عمري-

 :ببهجة انجً

 .هٌكون رٌده ربنا اللً هم، ماتشٌلٌش-

*** 

 معا وٌضحكون تالعبها وظلت ذهب، أن بعد وحال هً فراشها على ملك استلقت

 :بتساإل حال لها فقالت حضنها، فً تنام أن إلى لٌلة كل كعادتهما

 ماما؟ اقول ومش ملك، اقولك لٌه_

 :بمزاح متنحنحة قالت ثم فاطمه كالم لتذكرها لها نظرت

 .ماما وبس هً تبقى عاوزه بطه علشان-
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 :قالت ثم حال ضحكت

 .نطه حته نطت بطه-

 :قابلة تقبلها وهً ضحكت

 .اوي ٌالولتً بحبك انا-

 :النبرة بنفس حال

 .حال زي بتحبٌه ومالك طب-

 :الدهشة سبنف ملك

 .حد أي من اكتر حال بحب قولتلك انا مش-

 :قالت ثم حال قبلتها

 .ماما ٌا اٌه اسمه بابا هو-

*** 

 إلى جدٌد من الفرح وٌحل سٌرحل، طال مهما الحزن حتً نهاٌة، وله شًء كل

 .للفرحة مستعطشة قلوب

 وإذا ٌبكً، البكاء ٌرٌد بؤنه شعر إذا أنه ٌنكر الحال،لن هذا على وهو أٌام مرت

 تتحاٌل فاطمه ظلت حاله، على ٌضحك أن أوجع ما ولكن ٌضحك، الضحك اراد

 تتحدث شقٌقتها تجد مرة وألول بالتفاصٌل، حدث ما لها لتقص عاٌده على كثٌرا

 بكل علمت وعندما شًء، كل لها وتقص فإادها ترٌح أن وقررت الصرامة، بهذه

 :قابلة قلبها على ٌدها وضعت شًء

 .ظهرت حاجه كل ان الحمدهلل بناتنا على سترهاا ٌارب، ٌاستار_

 :بشجن عاٌده

 وربك والحرام، الحالل على متربً حالل ابن امجد للعبره، اال هٌفتكرها مش-

 .ازاي سعٌد هٌبقً امجد تشوفً بكرة اخر مالوش عطاءه كرٌم،

*** 

 المنزل، هذا فً خلجة كل حفظت ٌقابلها، ما كل تتحسس ؼرفته إلى انجى دلفت

 جلست. بالهم عن وتاه ما مكان فً وضعوها التً بؤشٌاهم تذكرهم انها حتى

 :علٌها أجاب عندما قابلة واٌقظته بجانبه

 .فاضٌلً ومابقتش خطبت ٌاعم خالص_

 :ضاحكا مالك
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 مش الجامعة فً شؽلً مع وقتً كل واخد المعرض وحٌاتك، فاضٌلها وال-

 .مقصر علٌا، حقك. مالحق

 :حنان بنبرة انجً

 .هناء بخصوص حاجه على معاك اتكلم عاوزه وكنت بس، بنؽشك انا بًٌاحبٌ-

 :قال ثم تبسم.شًء كل له قصت وعندما

 .ابوها انا لٌه،هو انا ٌجٌلً-

 .ؼٌرنا حد مالهاش وهً االسالم، فً اخوات كلنا-

 :قال ثم لٌفكر قلٌال صمت

 .النهارده فاضً عاجله،انا البر خٌر-

 :ضاحكة انجً

 .تتخانقوا جدا،لحقتوا وحش صوتها ملك المهم دٌما، المفجآت صاحب انت-

 :موضحا مالك

 .اخوها بؤمجد عالقه له الموضوع خالص، بٌنا عالقه مالوش الموضوع ال-

*** 

 

 

 والثالثون الثانى الفصل

 تراه أن ترٌد بجعبته،ال ما كل ٌفرغ حتً ثانٌا، أمجد مع تتحدث أن ملك قررت

 هً تكون أن قررت بطبٌعٌه، وظابفه ٌكمل ال رالمبتو القلب أن ،تعلم الحٌلة قلٌل

 .بحنان قالت ثم ٌده على ربتت بجانبه، وجلست ؼرفته دلفت. دواءه

 .ٌاامجودي ضحكتك وحشتنً_

 .ٌابكاشة وحش ماتشوفٌش_

 .تتكسر خاٌفه البكاشه-

 .ٌاحببتً الشر بعد_

 ً،من انانٌه اعتبرها عشانً، قوي خلٌك سندي، حاجه،انت ٌحصلك أن فً الشر-

 .ؼٌرك مالٌش أنا تانً امجد ارجع

 عجبانً مش تصرفات لٌها كانت نفسً، على بلوم بس علٌها، زعالن مش انا-

 .ؼلط هفهمها مش انً وواثقه بتحبنً عشان ٌمكن بقول كنت

 :وقال كثٌرا ضحك ثم
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 .معرفش امتى بس هفوق أكٌد انا بٌبان، والؽلط بٌبان الصح-

 :بحنان قالت ثم ٌداه قبلت

 من بتحبها اللى المفرومه بالحمه مسقعه حاجة؟أعملك تاكل أو تشرب عاوز-

 .اٌدى

 :وقال ٌدها على مسح

 .ٌاملوك هنام-

 :قابال أوقفها الؽرفة باب على وهً الذهاب فً همت ثم

 .وابل شوفت انا ملك،_

 :برهبة قابلة ؼصتها بلعت

 .!!!!!!فٌن-

 .هناك-

 :برجفة وقالت منه اقتربت

 ..كانت رٌم ٌعنى!!! هناك-

 هً مثال مش هو ال!!! مثال معاه شؽالة رٌم ٌاملك اٌه هتكون ٌبقً هناك لقٌتها-

 .فعال عنده شؽالة

 :ٌده على تمسح وهً فقالت عٌنه فً دمعه وظهرت

 أنت محكتلٌش كل حاجة ! بعد ما جاتلك الرسالة دخلت أزاي البٌت ده !!.-

ك المنزل ! وجد عده نساء عاد لهذه اللحظة بكل ما فٌها من تقزز وهو ٌدلؾ ذا

د رٌم لٌست ٌورجال ٌتناولون الخمور ومن تحاول أن تؽازله وهو ٌنهرها بالتؤك

هنا !! هذا ما كان ٌدور بداخله هو أراد أن ٌقطع الشك بالٌقٌن بؤنها فتاة عفٌفة 

محال أن تخطو قدمها لهذا المكان المقزز وسرعان ما نوى الذهاب لشعوره 

 ؾ ! توقؾ حٌن سمع صوًتا ٌصدر من داخل الؽرفةباألشمبزاز لكنه توق

صوت زعٌق رجل ؼاضب لٌس هذا الذي أوقفه لكن سماعه لصوت رٌم المرتفع 

أرهبه ! أحًقا لم ٌخطؤ صاحب الرسالة الذي ال ٌعلم من هو ! بخطوات مرتجفه 

عاد للداخل ووقؾ أمام الباب الذي ٌصدر منه صوت ضرب قوى وما أن فتح 

ه رأته رٌم وحدث ما حدث حكى لملك كل شًء وسقطت الباب على مصرعٌ

الدموع السرٌعة على وجنته جففتها ملك له وهوى قلبها من ظهور وابل وقالت 

 له:
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 الصالحة بالزوجة هٌعوضك هللا شاء ان ربنا وهللا هلل شكر تصلً الزم انت امجد-

 ٌعوضك ربنا كمان واتوجعت وصونت حافظت ربنا اتقٌت ٌاحبٌبً انت الن

 .ٌعوضك ربنا اامجدٌ

*** 

 قبل، من مجدى ٌرها لم ابتسامة وجهه وعلى مجدى، مكتب ؼرفة إلى خالد دلؾ

 :قابال الساحرة ابتسامته سر لٌعرؾ الفضول انتابه أنه حتى

 .مبسوط السالمة،شكلك على حمدهللا-

 :بسرور قال ثم ابتسم رأها وعندما عرس، دعوة حلته جٌب من ٌخرج وهو خالد

 .العروسة مٌن قلبً من فرحتلك وهللا طب هتخطب-

 .علٌها عرفتنى اهلها تعرؾ اوى،ماما حالل بنت هً-

 :مإكدا مجدي

 .ابنً انت دا هاجً اكٌد-

 .اٌه اخبارهم وملك وامجد طنط واكتر بابا زى ٌاعمو عندى ومعزتك-

 :حزن بنبرة مجدى

 .خطبته ساب كوٌس مش لالسؾ امجد-

 :فرح بلمعة تابع

 .مٌلهالز اتخطبت وملك-

 :هادبة بنبرة خالد

 .والدها ماتشوؾ وعقبال مبروك الؾ-

*** 

 كانت التً طابرته وتذكرت صؽٌر، وهو امجد صور على نظرة فاطمة ألقت

 شًء بكل محتفظه فهً كثٌرا، عنها بحثت نومه، فً حتى ٌتركها وال بٌده، دابما

 لهم تعٌد علها الكبر، فً وٌحتاجونها وقت لها ٌؤتً األشٌاء هذه بؤن تشعر لهم،

 .صؽرهم فً اهتماماتهم اهم من كانت ما مثل بها فرحتهم

 ٌدها وضعت شاردا شرفته فً جالساً  وجدته دلفت وعندما ؼرفته، باب طرقت

 ارٌكته على بجانبه وجلست جالساً  ٌظل أن بٌدها له أشارت واقفا كتفه،هم على

 :قابلة
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 فً بتناؼش وال شؽلك، بتروح وال بتكلمنا، ال نفسك، على قافل اسبوعٌن بقالك_

 قلبك رمم اوي، جرحنً ثانٌه،كسرك وكل ٌوم كل ربنا تحمد البكاشات،انت

 .المنكسرٌن جابر علٌك،ربك هونها

 :بقول وٌتنهد ٌبكً وهو احضانها بٌن وارتمً لها نظر

 وفً لٌها قلبً فً اللى الكالم كل اقول علشان حاللى تكون انها مستنى كنت-

 ...تطلع...  تطلع االخر

 :دموعه وٌجفؾ ٌعتدل وهو فتابع ٌكملها ان ٌستطٌع ولم قالها

 .حبتهولها اللى الحب كل ماتستهلش تطلع-

 هتبقً شؽلك وارجع ٌاامجد فوق ماٌستهلش حد على تزعل ٌادكتور وٌنفع-

 .قلبك تستاهل باللى ربنا وٌعوضك كوٌس

 وكؤن المنزل، لىإ ٌدلؾ عندما له ٌحدث الذي ما ٌعرؾ وال عمله من مجدى عاد

 :بانفعال لعاٌده قال ثم جلس، أن بعد عمٌقا نفسا أخذ علٌه، ٌضٌق شًء كل

 .وفاطمة العٌال فٌن اومال-

 الوحٌد انت امجد، عند وفاطمه مرجعتش، لسه وملك اوضتها، فً بترسم حال-

 .حضنك محتاج أكٌد ٌامجدي، معاه مااتكلمتش اللً

 :تعجبها لم بنبرة مجدي

 مااشوفها، ؼٌر من حذرته مابتعجبنٌش، دي عاملها امجد اللً تالستا عماٌل-

 .دي االشكال عارؾ انا عٌشتنا، وال مستوانا ال قولتله

 :بقوة عاٌده

 وناس تخجل، ألخالقها بص لكن اوي عالٌه ناس فً بالمستوٌات، مش االخالق-

 بالباطل الناس ماترمٌش ودٌن، واخالق ادب كدا بعد ومافٌش حاجه محلتهاش

 .امجديٌ

*** 

 فاطمة، اخبرت ان بعد عام مكان فً ٌجلسا أن ملك وافقت لساعة، دام الحاح بعد

 شًء قول ترٌد وال معه، المزاح أو بالحدٌث لها تسمح حالة فً لٌست ولكنها

 :الهدوء وتحاول قالت ثم الحالة، هذه فً تكون حٌن نفسها تعلم ٌزعجه،

 .مضاٌقه بجد انا كالمً، من كلمة قلت لو تزعل مترجعش_

 .مالك تعرفٌنً ٌبقً مضاٌقه-

 .مضاٌق شكلك كمان انت-
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 :موضحا مالك

 .مضاٌق مش حٌران محتاس-

 .هناء جواز عشان-

 .الخط على معاٌا خلٌكِ  أٌوة-

 .وهللا معاك_

 :بؽمز مالك

 .نطول احنا-

 :وجهه على ٌده ٌمسح وهو بجدٌة تكلم ثم

 .علٌها اعتمدت خالص كنت هناء، تمشً لما اٌه هعمل عارؾ مش_

 فً هٌكون مش وكدا بٌتكم، من قرٌب مكان فً هٌتجوزوا هما ممكن ما طٌب-

 .معادها على شؽلك تظبط وتحاول انت ماترجع لحد مشكله

 .زٌاده بٌحٌر دا الممكن-

 :قابال هاماً  شٌبا تذكر وكؤنه صمت ثم

 .كمان اوضه مش صؽٌرة وشقه اوي، كبٌر سطح فٌها العماره  استنًٌٌٌ-

 :مصطنع بؽرور ملك

 .االمتٌاز بتاع ٌا لمشكلتك حل هتالقً ومش ومحتار محتاس هتفضل كنت-

 :بحب مالك

 .قدامً وانتِ  ازاي، هفكر-

 .معصمها ساعة إلى تنظر وهً قالت ثم هاتفها، إلى تنظر انها تصنعت

 اوي معاٌا مركزه بقت دي علٌا، الدنٌا قالبه حال زمان اتؤخرت، انا ،٘ الساعة-

 .دول الٌومٌن

 .وبس معاكِ  اال مبتطمنش انها مالحظ انا-

 .ومعاك-

 ازاي؟ بجد-

 :تضحك وهً مإكدة ملك

 .مٌن من وبتخاؾ مٌن مع بتطمن واعرؾ بقى بنتً-

 .منها اجدع حال وال كمان، هً بتطمن حال ومامت طب-
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 مستحٌل واقول خناقتنا بفتكر النهارده لحد انا ازاي، عاملٌن كنا احنا فاكر انت-

 عارفه مخلٌنً مش امجد موضوع انا بس ٌامالك وجدا مطمنه اصدق، كنت

 .اللٌل طول مانمتش خلتنى حاجة على قالى امجد خوفً زود واللً افرح،

 .اٌه فً-

 .اقلق تخلٌنى حاجة اكتر ودي ظهر وابل-

 .مٌن وابل-

 :فقالت حاجب برفع قالها

 من هو بس ابباه تشوؾ نفسها حال اٌه اعمل عارفة ٌامالك،ومش حال ابو-

 .سافر انه وقالت مصدقهاش حامل النا ان ماعرؾ اول االساس

 .ؼلطها تمن بتدفع اللى هى حال كده نفسها فً تعمل ازاي دي صاحبتك-

 .رموها واالتنٌن خالص حال فً ؛بقً الكالم فات-

 بدري من مسإلٌة شٌلتى كمان وصدٌقة وأم أب أنها محسساها بؤم رزقها وربنا-

 .بٌكِ  اوى فخور انا تحٌز ؼٌر من ٌاملك

 .ٌعزك هللا وهللا-

 .اخالقك من كبٌر كرم ده هتردى مش قلت انا وهللا متشكر-

 .الجماٌل عد-

 :تابعت

 ٌاخدها خاٌفة وابل ظهور من بالً واخده مش نفسً اعمل ٌامالك اٌه اعمل-

 .اكتر منه وخوفت مرٌح مكانش له اظهر اصال خاٌفة

 .هتصرؾ اان دماؼك من تتصرفً اوووووعى-

 .اٌه هتعمل-

 .هتصرؾ هناك شافة امجد بتقولى مش-

 :وقالت بشك له نظرت

 .ده المكان عارؾ انت هو-

 .ٌاملك أل-

 عٌنها نظرات ٌري وهو وتابع عنه ماعلمته له تنسً لن نهاؤب ٌشعر وهو قالها

 :به ماٌفكر كل تظهر التً

 .كتٌر،أطمنً ده،ماتفكرٌش المكان ٌعرؾ كان اللى هو ماجد-

 :وتابع سهابرأ تأومؤ
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 دا زي واحد حاجه، كل ناسً أكٌد دا ووابل هتسٌبك، ما وعمرها معاِك، حال-

 .معاكِ  ناما طول منك ٌاخدها حد مستحٌل معاِك، وانا اٌه، وال اٌه هٌفتكر

*** 

 ستظل ألنها السعادة تملكتها البناٌة نفس فً مها ستمكث بؤنها هناء علم بعد

 :قابلة عانقتها معها، عملها بإكمال محسن  هاٌمنع ولم دابما، بجانبها

 .افرح اقدر كدا انا اهو بنام، ماكنت وهللا_

 :بابتسامة انجً

 .دا السطح حوار اعرؾ مكنتش انا-

 .ٌاانجً معاكِ  ابقً بس عشه لو حتى-

 .عروسه ٌااحلى المحبه ٌدٌم ربنا-

 :وقالت بجانبها هناء جلست

 .ٌاانجى متؽٌرة انك حاسه-

 .ىٌعن ازاى-

 .كده وانتِ  مالك استاذ خطوبة ٌوم من ٌعنى-

 .اوى مصدعه النى انام هقوم انا بٌتهٌابلك ال-

 لتتذكر ذهنها تعثر ان وتحاول الٌوم هذا فمنذ هناء محقة انجى مانهضت سرعان

 .الصوت هذا الى استمعت متى

*** 

 عن صؽار وهم مؽامراتهم عن وٌتحاكون ٌحكوا ٌتجمعا، عندما كعادتهم ٌضحكا

 مالك صمت حالتهم، ساءت كلما الفرح لهم لتجلب قلوبهم، فً مازالت أٌام أجمل

 :وقال الضحك من ٌهدأ أن محاوالً 

 .الزباٌن تطفش علشان ورد محل فاتح انت هشام ٌاعم ٌعنً-

 قوٌه مش رٌحته تقولى عالى،واللى احساسه ورد عاوزة تقولً اللً خلق مالٌش-

 .وبرنز،بطردهم برفٌم له احط ٌنفع

 .قفل-

 :الؽضب متصنع هشام وتابع ٌضحك وهو ماجد قالها

 .عدل ماتتكلم-

 :هشام نبرة بنفس قابال ماجد وقؾ

 اٌه؟ هتعمل عدل مااتكلمتش ولو-
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 :ٌجلس وهو ببرود هشام

 .زٌك ؼبً هزارك ومتتهورش، جمٌل خلٌك عادي، مكانً هقعد-

 :بتنهد مالك

 .اٌه اخرته دا العٌال لعب اشوؾ لما قعده وادي-

 فً ٌفعلوا كانوا مثلما السماء إلى ٌنظروا األرض، على مستلق   منهم كل جلس

 من كل قال ثم نجمته، عن منهم كل وٌبحث والقمر، النجوم ٌراقبون صؽرهم،

 :التو فً وماجد هشام

 .اهً مالك نجمة_

 :بؽمزة هشام له قال ثم

 اٌه؟؟ مسمٌها كنت فاكر-

 :ببهجة مالك

 .مالك-

 :راسه اسفل وٌده للسماء ٌنظر ومازال مالك تابع

 .المجد بعته اللى العنوان عاوز ماجد-

 .ٌامالك لٌه-

 :مالك فقال بتعجب ماجد قالها

 .والخاطر البال على كان ال اللى حصل علشان-

 .ٌاابنى اٌه-

 :مالك فتابع شًء بكل لعلمه هشام قالها

 .حال ابو ده ووابل وابل اسمه واحد هناك شاؾ امجد-

 .اووووبا-

 .اوووبس-

 :مالك فتابع معا قالوها

 .قلبً بتوجع حال-

 .اٌه تعمل عاوز انت هو-

 قالها هشام بتركٌز فتابع مالك:

 .هتسعدونى وانتوا ٌتعمل الزم اللى هعمل-

 .ٌاكبٌر معاك-

*** 
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 وٌرون ٌتحدثن االلكترونٌة، شاشتهم عبر ومً ومروه ملك من كل جلست

 :بمزاح مً فقالت. الخطبة ٌوم منذ اآلخر منهن كل ٌرى فلم بعضهن،

 مروة ٌا دي الناس تعرفً اصحابه،ٌامروة بٌنسً بٌتخطب اللً كل لٌه هو_

 .ٌامروة كدا انهم اعرؾ مكنتش

 :قابلة مً حدٌث على مكملة مروه

 .األٌام احلً ٌخونك احنا، علٌنا تقلت و تقٌله عامله وكانت ال-

 :ضاحكة ملك

 هتخانق، ومش هعدٌها ظلمنً انتوا ولً،قول تخلصوا لما لٌها منك ٌاحببتً طٌب-

 .فرحانه انً احس ومصدقت مبسوطه انا عشان

 .لٌه لٌه:مً

 .احكً احكً:مروه

 :بتنهد ملك

 .هنا مش مكانكم انتوا-

 .ٌاماما فٌن مكانهم اومال_

 :قابلة فخذها على وأجلستها حملتها المفاجا، سإالها على الجمٌع ضحك

 .ٌاحال نوتً ومً مروه-

 :ءةببرا حال

 بٌحطوا عشان وال مامتهم، كالم بٌسمعوا مش وال اللبن، بٌشربوا مش لٌه؟-

 .روج

 :قالت ثم كثٌرا ملك ضحكت

 .الروج ٌادي-

 :لهما قالت ثم

 .ٌابنات هستناكم الكل وعازم الجاي، األسبوع للشركه افتتاح عامل بابا_

 .هاجً أكٌد اكل لوفً-

 .ٌابنات عرفتوا اللى هتصدقوا مش-

 :لها بهمس وتقول حال تقبل ًوه تابعت

 .شوٌة عاٌدة تٌتة مع تقعد ممكن الحلوة لولتى-

 .عماد عمو ابن البٌبى واشوؾ-

 .اللبن اعملك علشان وراكِ  هاجً وانا-
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 :وقالت له محبتها لعدم وجهها تؽٌر

 .انام ممكن اصال انا-

 :وقالت الجمٌع ضحكا

 . فلٌكس كورن هخلٌه طٌب-

 .مااااشً-

 :مى فقالت للخارج تهرول وهً حال قالتها

 .لٌه بتوزعٌها-

 .وابل مكان عرفنا-

 :وقالت بمكانها مروة تسمرت

 .والنا-

 .بس وابل-

 :وقالت مى تفهمت

 .منك هٌاخدها هو-

 :مروة تابعت

 .بٌقول ماكان زى خدعه مش موجوده حال ان هتعرفٌه-

 :قابلتٌن االثنتٌن استمرا

 .اٌٌٌه هتعملى-

 بس شوٌة قلقانة اٌه هٌعمل ٌقولً مارضٌش تصرؾهٌ وهو مدخلش قالً مالك-

 .فٌه واثقة انا

*** 

 على فاجعة دامعة هجر، كل على قاسٌة قارسة محب، كل على دافبة هادبة شتوٌة

 .النسٌان مدعً كل

 انحاء من حضر الذي المهول العدد ملك تتوقع الشركه،لم افتتاح فً الجمٌع تجمع

 شعرت بقدومه علمت وعندما عنها، لبعده والدها عمل تكره دابما كانت العالم،

 عمله ألن عنهم ببعده ٌتحجج كان بؤنه فهمت ألنها سرٌعا، انتشلت ولكنها. بسعادة

 ولم هناك مازال بعٌد، لكنه حد، ابعد إلى قرٌب هو االن ولكن اخر، مكان فً

 األهل وسط العودة على ٌتؤقلم أن السهل من لٌس الؽربة على تعود ٌؤتً،فمن

 :قابال سماعه تخشى صوت على شرودها من استفاقت بة،واألح

 .ٌاملك ازٌك_
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 اخذه الذي مالك عن بعٌونها تبحث وهً ؼصتها وابتلعت له، بوجهها استدارت

 :قابلة االبتسامة متصنعة نظرها وجهت ثم وامجد، هو معه لٌكون والدها

 ٌاخالد تمام_

 :مرٌحة بابتسامة خالد

 .خطوبتك على مبروك-

. وتعبٌراته نظراته تخشى الذي الوجه هذا هو لٌس تبدل، وكؤنه ؽرابةب له نظرت

 :قابلة تبسمت

 .عقبالك_

 :ضاحكا خالد

 .كمان قرٌب وهتجوز خطبت انا-

 :قالت ثم استؽرابها زاد

 .بخٌر ٌتمملك ربنا-

 :ؼرابتها كثرة من تفهمها لم بنبرة قابال تبسم

 .كدا من متؤكد صحاب، هتبقوا-

 .متاكد لٌه-

 .خطٌبك على تعرفٌنى وانتِ  علٌكِ  اعرفها حابب ٌعنى-

 :قابلة بقلق تبسمت

 .ٌاخالد اذنك بعد هللا شاء ان-

*** 

 أحبه لم ٌعلم ال كابنه، ٌحتضنه الشركة، أرجاء فً ومالك مجدي من كل ٌتجول

 الصؽٌر مالكه منه وٌؤخذ ٌوم سٌؤتً بؤنه ٌعلم فهو منه، ٌؽار أحٌانا أنه رؼم هكذا

 :له قال ثم بسعادة ركن كل إلى ٌنظر مجدي وقؾ. ٌعاسر ترعرع الذي

 ٌوم والنهارده سنة ٖٓ من بذره رمى اللً الشاب روح جواٌا ان حاسس_

 .ٌامالك تتحقق ما على اوي كبٌر وقت بتاخد االحالم الحصاد،

 :بهدوء مالك

 ومش بتروح، بهجتهم كتٌر فً الن بٌها، فرحان تبقى تتحقق لما انها االهم-

 .متخٌلنها كانوا اللً الفرحة طعمب بٌحسوا

 ٌشعر لم ولكن أراده، ما كل وحقق نجح فهو بداخله، ما قرأ وكؤنه له، نظرة وجه

 :بتركٌز له فقال ٌتخٌلها، كان التً البهجة بتلك
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 .لٌهم الفرحة ترجع دي،عشان للناس الحل واٌه-

 :مرٌحة بابتسامة مالك

 نصدق بالفرحة،نبطل تحس اقعو ٌبقً لما عشان خٌالنا، فً اوي نفرح نبطل-

 .الحقٌقً الحدث بهجة بٌضٌع النه اوي، فٌه ونؽرق الخٌال

 :بتساإل مجدي

 ونبنً؟ نحلم نبطل ٌعنً-

 :موضحا مالك

 .الواقع فً تالقٌها عشان الخٌال، فً كلها الفرحة ندي نبطل-

*** 

 حتلم عندما ووقفت الداخل، إلى اتجهت والدتها مع الهاتؾ مروة أؼلقت أن بعد

 صوته أوقفها واحدة بقطؾ همت وعندما لونه، تعشق فهً أمامها البنفسج ورد

 :قابال

 .تشكك اوعً-

 :قالت ثم برهبة التفتت

 .فٌك بفكر كنت بٌتك،انا ٌخرب

 :باندهاش هشام-

 .دي خدتهالً اللً الخضه على انتً بٌتك ٌخرب

 :ضاحكة مروه

 .ورقها ٌقع ما رؼٌ من الورده اقطؾ انً فً مركزه كنت بس آسفه انا-

 :بثقة هشام

 .ٌاباشا صنعة الورد اخواتها، معاها هتوقع كانت قطفك طرٌقة بس-

 :المزاح متصنعة حاجب برفع مروه

 من اتخرج اللً زي عامل انت وشً، فً تكشٌرتك من دبلت كنت ورده لو انا-

 .بتاعك مش مكان فً ٌعنً محاسب اشتؽل وراح طب، كلٌه

 :بتساإل هشام

 اٌه؟ اساس على اعلٌ حكمتً-

 :بحرج مروه

 .كدا حسٌت-

 :بابتسامة هشام
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 اللً كل بٌاخد الواحد امتى من وهو. اتعودت بس مكانً، فً شؽال مش فعال انا-

 .عاوزه

 .بتحبه اللً فً اشتؽل-

 .بحبها مش انً رؼم كوٌس الصنعه الورد،عارؾ فً بشتؽل لقتنً طلعت انا-

 اٌدك فً اللً شؽلك حب بتحبها ةحاج على تدور انك طموح ماعندكش طالما-

 .عارفة مش وانت جواك اللً كل تالقً تحبه لما ٌمكن

*** 

 أنهت. مقاومة دون أمامها شًء كل تؤكل الطعام، عن مى تكؾ لم كعادتها

 :بمزاح ألنجً قالت ثم الفواكه عصٌر

 .اقاوم قادره مش اخده، عصٌرك عاوزه مش لو-

 :بضحك ملك

 .معانا قاعد دٌناصور فً أن ٌعرفوشما اكل، القٌاه مش الناس-

 .لٌه وجعانً بطنً عارفه مش انا-

 :مازح بصٌاح انجً

 .بوبك بتقفلٌش ما بٌقول الكل أن اٌه،بالنسبه عااااارفه مش-

 .السابع فً هتولدونً علٌا، قرهم من دا ما اٌوه-

 .نفسً وانقذ السابع فً اتولد ابنك من لو انا-

 :انجً قالت ثم الجمٌع ضحك قادمه وهً مروه بها هتفت

 ٌاملك؟ فٌن مالك هو-

 :ضاحكة فقالت ما شٌبا ترٌد بؤنها شعرت

 .ماجٌه وقت من علٌه قابض بابا-

 .بتتكلم وماما ٌاملك معاٌا تلفونك نسٌتى-

 :وقالت صوته على ملك التفتت ؾ امجد قالها

 .ٌاامجودى شكرا دوشاهم حال اكٌد-

 اعتدلت وتعجب بحٌرة انجى على ددامج نظرة القً ان بعد لبعٌد وذهب تركها

 :الشرود علٌها ٌظهر التً النجى وقالت ملك

 .ٌاانجً حاجه عاوزه كنت-

 :بابتسامة وقالت انجً انتبهت

 .اصلً عاوزة-
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 :براحة بٌدها تؤخذ وهً قابلة مكانها من نهضت

 .وبس للصاله ٌنفع ده قلت شوفته ما وأول شوٌه، من شٌفاه لسه مكان هودٌكِ -

 :بسعادة انجً-

 .اوصفهولً

*** 

 لها صفعها صفعة كل وكؤن تبكً السماح، منها تترجى قدمها تحت رٌم جالسة

 من كان وما بجعبتها، ما كل وتخرج تتحدث ظلت فٌه، كانت الذي من أفاقتها

 :قابلة ٌدها تقبل وهً بجانبها وجلست نهضت. الصامت البكاء إال والدتها

 كنت وابل، حقٌقة عن عامٌه كنت انً الحكاٌة كل كدا، وحشه ماكنتش انا_

 شربت اللً وانا عنه، قالوا بابا اللً الكالم مصدقه ماكنتش بجد، بٌحبنً فاكراه

 ....هٌفضحنً كالمه مااسمعتش لو هددنً. اآلخر فً

 ٌزٌدها الذي حدٌثها تكمل وال تصمت، بؤن ٌدها من بإشارة والدتها حدٌثها بترت

 :قاسٌة بنبرة قالت ثم دموعها كفكفت أن بعد لها نظرت.الماً 

 على ابكً مبقتش عمله، اللً كل تمن ادفعه الزم اٌه، هعمل انا ٌاماما هتشوفً-

 .ٌاوابل كتٌر لسه اٌدي فً اللً بس اٌدٌا، بٌن من راح امجد خالص حاجه،

*** 

 لها، حددتها التً المده بعد مسرعة لها تعود حتى منها قرٌب بمكان ملك وقفت

 :بهمس قابال لصوته انتبهت ثم ومن حال، مع حدٌثها أنهت أن بعد هاتفها أؼلقت

 .ٌاجمٌل لٌه لوحدك واقؾ_

 :حاجبها ترفع وهً قابلة بوجهها استدارت

 .كمان بتعاكس انت-

 :ضاحكا مالك

 مع خارجٌن شوفتكم فٌن؟ انجً هً خناق، فً خناق كله ما بدل الملل بكسر اه-

 .بعض

 .اروحلها علٌا هترن هًو شوٌه استناها وقالتلً بتصلً،-

 :بمزاح قالت ثم

 .جٌت انك بالً مخدتش انا اصل بقى، بدري من موجود كنت انت دا، اٌه بس

 :بؽمز مالك
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 انا عشان بمزاجً وعدٌت بتحصل حاجه كل وشاٌؾ ومركز موجود انا ال-

 .ازاي قدامها اللً توقؾ تعرؾ ملك عارؾ

 قابلة ٌقصده ما وتفهمت دخال مع تحدثت عندما وتذكرت بقلق ؼصتها ابتلعت

 :بصدق

 .خطبته عن بٌكلمنً كان-

 . عمو من هربت انا-

 :قالت ثم كثٌرا ضحكت

 .علٌك قابض كان هو لٌه-

 .حسٌته اللً ودا كتٌر معاكً اقؾ عاوزنً مش هو علٌا، قابض مش-

 :معصمها ساعة إلى تنظر وهً قابلة وجنتها واحمرت تبسمت

 .خلصت أكٌد انجً اشوؾ هروح-

 :قابال أمامها وقؾ

 .كدا من اكتر اٌه اعمل بتهربً-

 :بصدق ملك

 دي وبٌتهٌؤلً معاك، تعاملً فً حدود فً بردو بس حاجه، وال بهرب مش-

 .صح مٌزعلش الصح متزعلش، حاجه

 .اٌه ورانا ٌعنً احنا هو صح، نخلٌه صح ماكنش وان الصح، صح دا-

 :تابع

 .الكل عن بعٌد قاعد امجد-

 .جٌه كده فعلشان القوات ٌفصل حب ،امجد وااتخان وماما بابا-

 .لٌه اتخانقوا-

 .معاه تكون ماما عاوز كان بابا-

 .طبعا الزم-

 قبل الموضوع لحق وامجد بابا فزعل ده الجو فً مالٌش قالت هً لالسؾ بس-

 .ماٌكبر

 :بزعل اكملت

 أتبد لما ؛لها اقول بقدر مش بس سٌباه طول على النها كتٌر ماما على بعتب انا-

 واتخنق،مع هناك اروح قالتلً معاه نقعد نروح لها قلت معانا بابا ومالقٌش اكبر
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 كده هٌعملوا مش نفسهم ماما واهل نظرها فً اهالها كل ٌكون هو المفروض ان

 .مكانها فً لو

 وتسافري وبلدك اهلك هتسٌبى بره مكان اى فً شؽل لقٌت انا ان نفرض ٌعنى-

 !!. معاٌا

 :تبتسم وهً فقالت حدٌثها فً لمحها الذي الحزن نبرة من لٌخرجها بؽمز قالها

 .نسٌتها تقول خاٌفه مخلصتش، تكون معقول مش ،ألنجً هروح-

 .ٌالبٌمة سإالى اجابة دى هعتبر !هروح-

 تذكر تحاول مكانها من ونهضت صالتها أنهت التى انجى الى معا وتقدما قالها

 ظلت انتشاله تستطع ولم وقع كهامسا من تتمكن لم ولكن هاتفها أخرجت خطواتها

 فً صدفه امجد ٌمر كان وعندما ووقعت االرٌكه فً تعثرت ثم بؤرجلها تبحث

 :له فقالت النهوض على وساعدها مسرعا إلٌها هرول المكان هذا

 .ٌاامجد شكرا_

 :لها فقال األشٌاء بعض على ٌتعود جعلته عمله فطبٌعة ابتسم ثم مسرعا لها نظر

 .كوٌسه انتً لمهما ٌاانجً، العفو-

 :قالت ثم ؼصتها ابتلعت

 ...!!!كوٌس اللً انت-

 :فهم بعدم امجد

 .وضحً فاهم مش-

 :تهدأ وبدأت انجً

 بس حاجه، فً هٌفٌدك ما عمره القدٌم فً والتفكٌر النفس على والزعل الندم-

 ندم اكبر دا ماٌستهلش اللً على الزعل راسك، فوق الدنٌا هموم كل هٌجبلك

 .بعدٌن علٌه هتندم

 :بقوة امجد

 ..... بالنصاٌح وتنزلً فضٌلة، ابله فٌها تعملً كلمتٌن معاكِ  اتكلمت عشان مش-

 :قابلة ٌدها من بإشارة أوقفته

 .ومفوقوش ٌابس حد اشوؾ بحبش ما بس آسفه، انا_

 :االرض على مازال الذي الهاتؾ إلى تنظر وهً قابلة وملك مالك دلفا ثم

 .ازعجك ماحبتش بس تاتؤخر لو ٌاانجً آسفه انا_

 :قابال ٌدها ٌمسك وهو مالك لها نظر
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 .ٌاحببتً كوٌسه-

 :بخٌر انها متصنعة انجً

 .نمشً ممكن. شوٌة مصدعه بس جدا، كوٌسه انا-

 وقال رده قساوة على نفسه ٌلوم امجد وخرج االرض على من الهاتؾ ملك جلبت

 :مالك

 .طبعا-

 .هٌزعلك ده لو ٌاملك معلش-

 :الصدق بمتهى ملك فقالت مالك قلق من زادت برجفه كلمل انجى قالتها

 .علٌكِ  سالمة الؾ زعالنة مش ال-

*** 

 شهرٌن مرور وبعد

 ٌخشى من كل على بطٌبة سعٌدة، لحظة كل على سرٌعة سرٌعا، األٌام بهم جرت

 للوقت ٌعٌر ولم له وٌخطط شٌباً  ٌنتظر من على عقاربها تتحرك ال واقفه شٌباً،

 .وقتاً 

 هللا عوض هو وكان هللا، ٌرضً ما كل فً معه حٌاتها وبدأت ءهنا تزوجت

 وال قلبها قبضة تذهب لم ،فاطمه العتمة فً ضوءاً  ٌرى بدأ امجد، عن لها،أما

 مجدي ؟اما... قبضتها معها تذهب لم فلماذا الؽمة، ذهبت فقد مصدرها، تعرؾ

 وقت له بقى إذا الجمٌع، بعده ومن االول العمل سٌظل ملك، تظن كانت ما فمثل

 تخشاه كانت الذي األمان معه ترى أكثر، تحبه ٌمر ٌوم فكل عنهما، اما. للجمٌع

. حدودها عن تتخلى لم. معه تعاملها على الحرص كل حرٌصة لكنها البداٌة، من

 .فٌها حبا وٌزٌده هذا كل ٌتفهم

 اهذ فمنذ انجً اما الظهور، فٌه مكتوب ٌوم لها خفٌة كل أن فتعلم عاٌده عن اما

 عملها إلى هناء عادت وعندما ظنونها من تتاكد ان وبدات كثٌرا، تتحدث لم الٌوم

 ملت أن إلى علٌها ألحت فضولها كثرة ومن الدابم، شرودها علٌها الحظت

 :بؽرابة وقالت هناء لها نظرت معها حدث بما وأخبرتها

 ؟!!!كدا قولتً لٌه_

 :لبعٌد سرحت وكؤنها تفكر وهً انجً

 .سابنً حسن لما بنفسً فكرنً-

 .بٌنكم تشابه أي مافٌش-
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 :بتوضٌح انجً

 .ضعٌؾ هو بس االنكسار نفس-

 :بتساإل هناء

 ؟...ٌعنً ازاي-

 :بدمعة انجً

 بٌه، متلذذ النكساره مستسلم هو لكن بٌقووه، االهل جمبه، واقفٌن اهله معاه هو-

 انً لنفسً ومسمحتش وقفت، ما لحد وعافرت، آوحت اهلً، جمبً مكنش انا

 عشان منه اتكسر اللً وٌرمم وٌعافر ٌآوح عشان كدا قلت بقى انا تانً، اقع

 .االول من اقوى ٌرجع

 .حدٌثها وراء ما تفهم لم مرة وألول لها نظرت

*** 

 تذكر هشام سٌارة وجد وعندما معرضه، إلى واتجه سٌارته من مالك ترجل

 دلؾ. لموعدا لنسٌانه جبٌنه على ٌده ضرب ثم معصمه ساعة إلى ونظر موعده

 :بلطؾ قابال الؽاضبة وجهه تعبٌرات إلى ٌنتبه لم أنه وتصنع له

 .جاي انك تقولً مش ٌااتش، هنا انت_

 :وقال باندهاش له نظر

 .مقفول وتلفونك قاعد ساعتٌن بقالً-

 :قابال بنطاله جٌب من هاتفه اخرج

 .رخم شحن،ماتبقاش فاصل-

 :قابال جلس ثم بهدوء زفر

 .مروه ٌخطبلً عشان السفر من لٌنز عاوز مش ابوٌا-

 :بتساإل مالك

 .ٌرجع ناوي مش هاجر، خالص هو-

 :بشجن هشام

 روحت ولما لوحدي بٌا هٌقبلوا مش مروه اهل المهم كلهم، الؽالٌٌن ٌرحم هللا-

 لوحدي انً ماحسٌت عمري. وحٌده كانت وامً ٌجٌلك، ابوك خلً قالً لعمً،

 .دول الٌومٌن زي

 :قابال انبهبج وجلس مكانه من نهض
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 ٌقدر ماحدش هللا بعون احنا ٌاعم، مروه علٌك ٌاهشام،مبروك فٌن احنا اومال-

 .ٌارب قول نتأ بس اٌه، هٌعمل اخوك وهتشوؾ علٌنا،

 .جٌٌٌٌٌٌت انا-

 :لهما فقال اهتمام ٌعاٌره لم وجلس ماجد قالها

 .بؤهمٌتً حسسونى ال-

 :اولةالط على قدمه ووضع لهما فقال وضعهما على مازالوا-

 .وابل من معاد اخدت الخسرانٌن انتوا-

 :وقال مالك اعتدل

 .عندك اللً قول جمٌل-

 انه عرفت واخٌرا خطواته براقب و حركاته نشوؾ عاوزٌن ماقولت وقت من-

 .جاٌبة مش دماؼً كده من اكتر انت انى اساس على دٌكور،كلمته مهندس عاوز

 .ٌكبر بدء ده الواد منطقى قرار انه شاٌؾ انا-

 قالها هشام بمزاح فتابع ماجد ضاحكا:

 .بردو قدوه ابقً الزم انا اٌه اومال-

 :وقال الحابط على بظهره مالك استند

 امتى؟ هقابله المفروض-

 .هٌحصل دلوقت عاوز لو-

 .معاٌا هٌكون مٌن ٌبقً ماجد وش فاكر ٌكون ممكن وابل-

 :بربكه وقال تفهم لهشام ومالك ماجد من كل نظر

 .حٌلمست انا أل-

 :مالك اكمل

 .حال اجٌب هروح وانا معاه هٌقعد اللى الدٌكور مهندس مالك هتكون اللى انت-

 :ٌتركٌز اكمل

 .هٌحصل اللً من حاجة بؤي تعرؾ ملك عاوز ومش النا صورة عاوزٌن-

 .ازاى النا صورة هنجٌب-

 :هشام وتابع ماجد قالها

 .حال هتاخد وانت هتعرؾ مش ازاى ملك واالهم-

 ،ركز مروة من النا صورة هتجٌب اللى وانت بره هتكون وملك التهالخ هقول-

 .دي اللعبة فً هنكون اللى وانت انا الن معاٌا
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*** 

 زمن منذ القوه بهذه ٌكون شجار أول وكان وفاطمة مجدى بٌن الشجار عم

 :قابال بقوة مجدي زفر. اآلخر وضع ٌعجبه ال منهما فكل طوٌل،

 لزمتها اٌه كان ٌبقً لوحدي، الحالتٌن فً رجعت،انا لما ؼلطت شكلً انا_

 العٌال؟ ٌاام سإالً على تردي تقدري الرجوع،

 :بعصبٌة فاطمه

 ٌسمعونا عٌالك لما اوي وعٌب عالً، صوتك ان العٌال ٌاابو مالحظ مش انت-

 .بحاجه هتفدٌنا مش عصبٌة وبالش كدا اعقل نتخانق، الزمن اخر على

 :بؽضب مجدي

 مقولتٌش جٌت ما ٌوم من انا دا بجاز، اولع انا لكن العٌال، همك اللً كل! العٌال-

 .ٌافاطمه الشركه افتتاح معاٌا تٌجً مردتٌش انك هنسالك ما وعمري عدله، كلمة

 :بسخرٌة فاطمه

 الحفلة، معاك مروحتش عشان وشك قالب شهرٌن بقالك ٌامجدي، دي التفاهه اٌه-

 .اٌه وال خؾ وعقلك كبرت انت

 :بصٌاح مجدي

 ٌاعاقله العٌال ٌاام اٌه ٌعمل ممكن خؾ عقله اللً وهورٌكِ  زٌاده كلمة ااااطمهفاا-

 ٌاكبٌرة

 ترى شجارهما قوة ورؼم الرسم ؼرفة فً وهً حدٌثهما الى ملك تستمع كانت

 عاٌدة ذهبت الشهرٌن مدار على ٌنزعج، بؤن الحق كل وله ٌقول فٌما محق والدها

 ملك تحاٌلت ذهابهم وبعد العطلة فً هوزوجت عماد اتى عندما منزلها فً لتجلس

 لتعود حدثها الذي مجدى وجود من حرجت ولكنها معها تجلس لتعود كثٌرا علٌها

 شجارهم الى تستمع لها االول الٌوم هذا وكان عادت ووحٌدة بعٌدة تكون ال حتى

 نبؤ تحدثها ان حاولت لطالما هذا اٌضا هً ترى محق بانه ملك ماترى ومثل

 ملك إلى امجد دلؾ هذا عن اذنها تصم لكنها زوجها بجانب وتكن شًء كل تترك

 إلٌه متجهة مكانها من ونهضت لدخوله انتبهت كعادتها، شاردة تكن لم ولكنها

 :بتوتر قابلة صدره فً رأسها ودفنت

 .هٌضربها بابا ان حسٌت للحظة انا_

 :قابال إٌاها مهدباً  امجد

 .دا الحال على كلها البٌوت ٌاملوك، وهتعدي خناقه-
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 :قالت ثم بابتسامة له نظرت

 هادٌه لمعة بس اٌه معناها عارفه مش علٌك، جدٌدة لمعة عٌونك فً شاٌفه-

 .متوجعش تداوي

 :حدٌثها على مكمال امجد

 مش المراٌه قدام بقؾ كنت تانً، من نفسً ورجعتلً جواٌا من راحت والتوهة-

 .ٌاملك القتنً النهارده القٌنً،

 :قابلة أكملت ثم االرٌكه على جلسا

 وال صح انا منٌن، تبدأ عارؾ ومش حاجه، تقولً جاي بردو انت بس طٌب-

 .ؼلط

 :قال ثم ضحك

 .ٌعنً عادي-

 .عادي مش الموضوع ٌبقً عادي-

 :قابال تنحنح

. ٌومها ٌاملوك الدنٌا عك واخوكً الشركة، افتتاح ٌوم حصلت حاجه فً-

 .ٌؤنبنً تانً من وٌرجع افتكر عٌونً مااؼمض وكل مؤنبنً ضمٌري

 :بفضول ملك

 اٌه؟ حصل-

 :قابلة شفتٌها زّمت حدث ما علٌها قص وعندما

 .صح كله كالمها دا ٌاامجد، كدا لٌه-

 :ضاحكا امجد

 .عنك بعٌد دٌزل قطر-

 :ضاحكة ملك

 .ٌاامجودي وراثة شكلها-

 :متنحنحا امجد

 صح؟ ٌعتذر المفروض ؼلط واللً طٌب-

 :قابلة وجنته تقرص وهً ملك

 .التربٌة فٌك وطمرت وهللا ٌاامجودي، طورش-

 :ذقنه ٌحك وهو امجد

 .ازاي تلفونها على بترد هً طٌب-
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 .ٌعنً عادي بتتعامل لٌها، مخصص كدا وؼٌر ناطق، تلفونها-

 :ٌقول وهو لها النظر وتجنب هاتفه اخرج

 ترد؟ هتعرؾ اشوؾ اما كدا رقمها ادٌنً-

 :مازحة قالت ثم بلإم له نظرت

 اٌه؟ وال بدأ هو-

 :قال ثم بحدة رمقها

 !!!ٌاملك دا اٌه هو-

 .ٌاحبٌبً الربٌع فصل_

*** 

 ٌسحب وكلما الطعام، أمامها من ٌسحب أن وٌرٌد تؤكل وهً مى الى ماجد ٌنظر

 وفً. طعامها فً تكثر ال أن طبٌبها نصابح إلى تستمع لم. بمزاح معه تتشاجر

 :بؽرابة لها فقال صحنها، تركت تناولها وسط

 !!!بعتًش اٌه_

 :بطنها على ٌدها تضع وهً مً

 .اوي جامد وجع عندي ال-

 :ضحك ثم بقلق ماجد

 .مرات اربع عشا فً لسه الخامس، الؽدا بالش قولتلك-

 بولدددددددد شكلً انا بتهزر انت_

 :قابال صرختها على مكانه من انتفض

 ٌنفع؟ دا هو التاسع، فً ٌوم أول دا-

 :صارخة مً

 .بولد بولدددددد بقولك ٌاااارب صبرنً-

*** 

 ٌؽلق بها، االتصال ٌنوي وكلما ٌتملكه التردد و واٌابا ذهابا الؽرفة امجد ٌذرع

 قاسٌاً، كان إن حتى ردها وٌتحمل ٌحدثها أن وقرر بعمق تنفس أن إلى سرٌعا،

 :قابلة بهدوء أجابت ثوان وبعد بها، االتصال عاود ثم قواه جمع

 .علٌكم السالم_

 :براحة أجابها

 .وبركاته هللا ورحمه السالم ٌكموعل
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 :بتردد لها فقال صوته على تعرفت عندما صمتت

 ...صدقٌنً بس اوي متاخر انه عارؾ. اعتذر حابب بس انا ازعجتك، لو اقفل_

 :قابلة حدٌثه بترت

 .روح ؼٌر من وبقً مدبوح حد من ٌزعل ممكن مٌن زعالنه، مش انا_

 كؤن شعوره، كان فهذا به، ٌشعر كان ما كل أنهى الذي وصفها على رداً  ٌجد لم

 بنصؾ هكذا وتركه عنقه، من ٌشده أن تناسى او ونسً بارد، بسكٌن ذبحه أحداً 

 :قابال شروده من استفاق. وذهب روح

 وهناك هنا ٌخبط ماشً كان رقٌب، له القً كنش وما موجود، اللسان بس-

 .كمان جداو اسؾ اسؾ، ندمان، وانا اقولك جاي وانا أسباب، ؼٌر من ٌجرح

 بدون اللسان بها تفوه أم مرتبه كانت إذا تعلم ال التً كلماته توازن من تبسمت

 :بهدوء قالت ثم حسبان

 .زعالن مش كمان وانا-

 :قال ثم تبسم

 .زعالن حد فً مابقاش ٌااستاذ خالص ٌعنً-

 :ابتسامتها بنفس انجً

 .كالم كدا بعد فً وال-

 :بضحكة امجد

 .لحسبانا فً ماكنش اللً دا اهو-

 كمان؟ اٌه هو اللً_

 .األٌام مع تعرفٌه بكرة-

*** 

 

 

 والثالثون الثالث الفصل

 عاٌدة ولجت بتركٌز لها تنظر الفراش على حال وتجلس وشاحها ملك ارتدت

 استمعت عندما هاتفها على نظرة ،ألقت مالبسها ملك وتكمل حال بجانب وجلست

 معا لزٌارتها موعد تحدٌدو مى بوالدة تخبرها مروة من رسالة استقبال إلى

 لها نظرت حال بجانب وجلست حذاءها اخذت ثم الحقٌبة فً هاتفها وضعت

 :تضحك وهً فقالت لها تنظران وجدتهما
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 .لٌه كده بتبصولً ده اٌه-

 .حلوة علشان-

 :وقالت فخذها على اخذتها ملك ذراع أسفل رأسها تضع وهً حال قالتها

 .لٌه بدري تصحً بقٌت-

 .الشؽل ماتروحى قبل اشوفك علشان-

 .ٌابكاشة لولتى-

 .ٌاماما نعم-

 .اٌه عاوزة-

 .اتفسح-

 :وقالت عاٌدة ضحكت

 .حاجة وراه ده والكالم التركٌز ان حاسه كنت-

 :وقالت ملك قبلتها

 .مى خالتو بٌبً نشوؾ نروح اخدك واجى شؽلً هخلص-

 :وقالت كبٌرة قبله حال قبلتها

 .تتؤخري مش-

 :عاٌدة فقالت ملك وقفت

 .ازاي عامل ٌومك-

 .مى اشوؾ واروح حال اخد واجً هاخده رسم كورس وعندي الجامعة هروح-

 .مالك هتشوفً-

 .النهاردة محاضرات ماعندوش-

 .داٌما ٌوفقك ربنا حببٌتً ٌا طٌب-

 .ٌالولو ٌارب-

 الباب ؼلق صوت إلى استمعت طرٌقها إلى متجهه حقٌبتها واخذت ملك قبلتها

 :لحال عاٌدة فقالت

 .ماتتشاقٌش واجً ٌالولتى الفطار جٌبه-

 :قابال توا اجاب الذي بمالك اتصلت هاتفها وبٌدها عاٌدة خرجت

 .ٌاخالتو الخٌر صباح-

 .نازلة لسه ملك ٌامالك الخٌر صباح-

 .حال اخد وهاجى شوٌه-
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 .مالك-

 :متفهما فقال بتوجس عاٌدة قالتها

 .النهاردة هترجع حال ماتخفٌش-

 .ٌامالك بنتها دى بٌها متعلقة ملك-

 .واطمنً وهللا عارؾ-

 .تلفونك هستنى ٌاابنى ماشى-

*** 

 بخبر علمها منذ اللحظة تلك انتظرت فرح دمعة وبعٌونها بحنان طفلها مى قبلت

 لها ٌنظر األولى الضمه هذه بعد ونسٌانها تركها لولداتها كٌؾ وتتساءل حملها

 :ابنه عبٌال وهو وقال بجانبها جلس به تشعر بما وٌشعر ماجد

 .ٌامودام اٌه على ٌدل شًء على دل ان وده شبهك وال شبهً ال الواد-

 .وهللا برٌبة-

 :بمزاح وتابعت دموعها تجفؾ وهً بضحكة قالتها

 .بدلوه ٌكنش-

 اتبدلتى. اللً انت شكلك!!! ٌكنش-

 :وقالت معا ضحكا

 .عنً وال ٌاماجد عنه هتنشؽل مش-

 .ؼٌركم لٌا انا هو-

 .شؽلك لٌك-

 .فرق هناك-

 :بمزاح اكمل

 .واحدة حاجة فً أدهم هم ؼٌر شاٌل مش انا-

 ؟.هً اٌه-

ا معده ؼسٌل إلى ٌإدي امه اكل- ًٌ  .ٌوم

 :وقالت بتؤلم ضحكت

 .حاجة كل علشانه هتعلم-

 .شكلً حفظ الدكتور ده اٌه ذنبى وانا-

 .ٌعنى الؽرٌب فً اتعلم ادهم ٌاابو فٌك بتعلم-

 :بحنان فقالت الطفل بكاء إلى استمعا ثم
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 .حبٌبً قلب على وهنا صحة ٌاكل عاوز ماما حبٌب-

*** 

 ان تتمنى كانت عاٌدة من شًء بكل فاطمة علم بعد عاٌدة من حال مالك اخذ

 فارًقا سٌكون رحلت وإن المنزل فً ما أجمل أنها ترى اآلن لكن عنهم حال ترحل

 :قالت الخلفً الكرسً على حال مالك اجلس ان بعد كبًٌرا

 .امالم هنروح-

 .ٌالولتى ال-

 :وتابع بجانبها جاس

 .مٌن تشوفً نفسك-

 .الصؽٌر البٌبى اممم-

 .البٌبى مش ال-

 .بابا-

 .ده هو اٌوة-

 :بسعادة وقالت فاها فؽرت

 .اٌه واسمه فٌن باااابا-

 مستنٌاه حلوة بنوته فً ان وماٌعرفش مسافر كان ٌالولتى بابا ،بس وابل اسمه-

 .حال اسمها ٌرجع

-!..... 

 :فتابع لتفهم الحدٌث سٌكرر بانه لمٌع

 .فهمتِ  هٌعرفك ٌشوفك لما بس عارفك مش هو ٌعنى-

 .حال اسمى ان عارؾ مش هو ٌعنى-

 .ٌعنى-

 .ماشى ٌابابا حال اسمى هقوله انا طٌب-

 .وحش معانا اتكلم بابا لو هتزعلً مش انك وعد بس-

 .هزعل مش-

 .ٌالولتى وعد-

 .بابا هتشوؾ مش ماما-

 .بس هشام وعمو توان انا ال-

 .الشؽل فً فٌن وماما-
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 .حال وعد فٌن الشؽل فً اه-

 .هزعل مش وعد-

 أمام شًء كل ٌضع ان اراد ولكن خطا ام صواب ماٌفعله هل ٌعلم وال نهض

 .وابل ظهر طالما الحق

*** 

 لمى؟ امتى هنروح ٌاملوك اٌه-

 :وتابعت ملك تحدث وهً مروة قالتها

 .لٌه كده بتنهجى-

 .هناك ونتقابل حال اخد وهروح الكورس خلصت انا هنهج اكٌد ماشٌة وانا بتكلم-

 .ال حال-

 :ملك فقالت بسرعة مروة قالتها

 .وعدتها انا لٌه-

 :وقالت مناسب رد فً مروة فكرت

 .حاجة تلقط ضعٌفة مناعتها وحال مستشفى-

 .بردو نظر وجهه-

 :اكملت

 .اروح لما بردو هخرجها بس-

 .دلوقت ماتروحٌش المهم-

 .ٌابنتى لٌه-

 .ٌختاااى-

 :لحظة بعد تابعت اذنها عن الهاتؾ تبعد وهً مروة قالتها

 .ماشى لوحدى ماتسبنٌش المستشفى اروح هنزل انا علشان-

 .هتحرك العربٌة قدام انا ماشى-

 .ٌافنان سالم تمام-

 اخذتها المشروبات بعض لتبتاع أمامها الذي المحل إلى وتقدمت ملك اؼلقت

 علٌها كان وما  بالكامل مالبسها فؤؼرقت فتحتها مقدمات دونوب العبوة ورجت

 . مالبسها لتبدل منزلها إلى تذهب ان إال

*** 

 .العشري وابل أستاذ الخٌر؛ مساء-
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 :هشام وقال باشمبزاز السالم بادله الذي لهشام بالسالم ٌده ومد وابل وقؾ

 .عمر مالك-

 .ٌاباشهندس اتفضل-

 أسمر القامة طوٌل المنكبٌن عرٌض وابل نفكا وجهه ٌتفحص وهو هشام جلس

 استفزاز أثار قرًطا اذنه فً ٌضع حمراء بؤنها ٌشعر ولكن سوداء عٌناه البشرة

 :له هشام فقال بعنؾ ٌمضؽها علكه تناولة مع هشام

 .افهم عاوز ؾ بالظبط منك مافهمتش كلمتنً لما-

 .اٌه تشرب-

 .سامعك اتفضل حاجة وال-

 .كده ملعلع دٌكور عاوز مترٖٓٓ شقة عندي-

 .ازاي ملعلع-

 .شؽلتك دي مش-

 .لعلعه مافهوش شؽلً انا-

 .صارخة ألوان كتٌر أنوار هٌصه فً مكان داخل انً أحس عاوز ٌعنى-

 .ٌعنى كبارٌة-

 :وابل فتابع بسخرٌة هشام قالها

 .تفهمنً ابتدٌت-

 .اللعلعه فً مالٌش-

 .اٌه فً لٌك اومال-

 .الورد فً-

 .ورد-

 .الطبٌعة اه-

 .شوٌة ؼرٌبة مش ورد ٌتعمل شقة دٌكور عاوز-

 .تانً لؽرض عامله تكون إذا ،إال ملعلع شقه دٌكور تعمل ؼرٌبة ومش-

 .قاضً وال ده مهندس ماتسؤل ؼٌر من تعمل أنت-

 .ورد بتاع قولتلك ما-

 .فاهمك مش انا-

 شًء بكل علمها بعد مروة من اخذها التً النا صورة سترته من هشام أخرج

 :وقال أمامه وضعها
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 .تفهم وأنت الصورة فً بص-

 :هشام وتابع له نظر ثم علٌها نظرة ألقى

 .كتٌر علٌك عدى وال فاكرها-

 .اخلص-

 .اب هتبقً قالتلك لما علٌك ماكدبتش-

 :هشام فقال وابل وقؾ

 .سنٌن خمس عندها بنت عندك بقً مبروك-

 .تشتؽلنً علشان بعتاك-

 .ارعالش فً البنت هنا،ورمت مش أصاًل  هً-

 .وهللا نابؽه دول األطفال حكتلك اللً هً والبنت-

 .االمومه عن حاجة اى ماتعرؾ اللً وعن عنك حاجه كل تعرؾ ناس عند بنتك-

 .مٌن عن بتتكلم انت ماعرفش انا-

 مالك عنق فً وممسكه بخوؾ وابل على تنظر التً حال ومعه أمامه مالك ظهر

 :بهمس لفقا خوفها مالك الحظ وجهها لون وؼاب بشده

 .معاكِ  انا حبٌبتً ٌا ماتخفٌش-

 .ٌامالك تسبنً مش-

 :وقال كتفها على ربت

 .حضنك فً تاخدها ناوي مش تشوفك نفسها بنوتك-

 .كمان ده مٌن وده-

 قال عندما ارتجفت عنه عٌنها ماابعدت سرعان ثم خاطفة نظرة حال نظرت

 :بصٌاح

 مش انا عندى حتى ولو العٌ ماعندٌش انا مصٌٌٌٌٌٌٌٌبة، تلبسونى جاٌن انتوا-

 ولو أشطر ؼٌرك كان بعتاكم للً وقولوا وشهم فً هبص عمري وال عاوزهم

 .دلوقت تعملٌه هتعرفً مش لٌا مصبٌتها وتلبس زمان تعملٌه ماعرفتٌش

 .بابا-

 :بؽضب وابل فقال لتهدا شعرها على مالك مسح بحزن له تنظر وهً حال قالتها

 .ابوكِ  مش انا اخرررررسً-

 .حالٌلت فً-

 :وابل فقال قوة بكل لٌعنفه علٌه سٌهرول كان الذي هشام قالها



 بقلم منة عودة -أٌامنا

 

ٖ7ٖ 
 

 اٌه هٌجٌب الرخٌص هو ٌاكلوها للكالب هرمٌها ده اثبتت التحالٌل كل لو حتى-

 .رخٌص ؼٌر

 كل عٌنك،وتفتحها ماتؽمض المراٌه،كل فً ماتبص كل لنفسك قولها برافو-

 البنت ٌارخٌص،بس األوقات كل فً لنفسك قولها بوبك فً حاجة ماتحط

 .التانٌة والرخٌصة أنت منكم أؼلى دي رخٌصة مش دي الصؽٌرة

 بما المكان سٌهدم وكؤنه بؽٌظ لهما نظر ان بعد وابل فتركهما بصٌاح مالك قالها

 واآلن رإٌته تتمنى كانت ارعبها صٌاحه لكن شٌبا تفهم لم حال ترتجؾ كانت فٌه

 :صوتها فً هبرجف لمالك قالت رأته أنها تنسى ان تتمنى

 خالص خالص تانى اشوفه عاوزة لماما هقول مش وحش بابا ٌامالك ماما عاوزة-

 .خالص

 .وبس هً حبٌها افضلً ماما بتحبً انتِ -

 .ماما بتحب علشان ماما،وانت ؼٌر حد بحب مش-

*** 

 عاٌدة استمعت الكرسً على الحقٌبة ووضعت حذابها خلعت المنزل ملك ولجت

 تنظر وهً فاطمة فقالت أمامهما وقفت مكانهما من حركاٌت ولم ندابها وفاطمة

 :لها

 .كده فٌك عمل اللً اٌه-

 .وانزل هؽٌر بهدلتنى وفتحتها الكان برج كنت-

 .ملك-

 :قابلة ملك فوقفت عاٌدة قالتها

 .ٌاخالتو نعم-

 .شوٌة اقعدي-

 شكلها ؛حال علٌها اتاخرت مستنٌانى الشارع فً وهؽٌر،مروة حال هشوؾ-

 .معاٌا اخدها هقدر كنتشناٌمة،ما

 :بهمس فاطمة فقالت ؼرفتها الى وذهبت تركتهما

 .دلوقتً اٌه هنعمل-

 .حصل اللً هنقول-

 عقدت فارًؼا الفراش رأت دلفت إن وما قدمها أطراؾ على الؽرفة ملك ولجت

 :وقالت جبٌنها
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 .ٌالولتى السرٌر تحت مستخبٌة-

 :تقول وهى عاٌدة صوت علً التفتت ثم نظرة ألقت

 .هنا مش حال-

 .فٌن اومال-

 .مالك مع-

 :ملك فتابعت فاطمة قالتها

 .مالك مع اٌه بتعمل-

 .الموضوع من اخرجً قالك هو مش-

 :فاطمة وتابعت عاٌدة قالتها

 .وابل تشوؾ وداها مالك مع حال-

 :وقالت حولها ٌدور شًء وكل ملك جلست

 .دهك فٌا ٌعمل مالك ماتعرفونى،ازاي ؼٌر من كده تعملوا ازاي-

 وهً األخرى تلو مرة به اتصلت  الهاتؾ أخرجت حقٌبتها إلى للخارج هرولت

 :فاطمة فقالت تبكً

 .بٌها هٌرجع انه لنا أكد مالك-

 .تانً ازااااااي هاخدها انا ٌاماما مارجعش ولو-

 :قالت ثم الردهة ذرعت

 .هناك واروحله هكلمه وابل عنوان معاه أمجد-

 .اصبري ٌبقً هٌرجعها قال ده زي بٌت تروحً عاوزة اتجننت انت-

 .طٌب لٌه بٌررررررد مش-

 حال ٌحمل مالك رأت فتحت إن وما الباب طرق إلى استمعت عندما ملك هرولت

 عانقتها العتاب من الكثٌر وبعٌونها منه ملك أخذتها ذراعها حال فتحت ٌده علً

 :وقالت

 .حبٌبتً ٌا لٌه بتترعشً حال-

 .صح وحش هو عشان فهأشو عاوزانً كنت مش وحش بابا-

 .ٌاحال صح-

 .ٌاماما زعالنة مش أنا-

 .بجد-

 .هزعل مش وعد لمالك قلت انا اٌوة-
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 :حال تابعت اآلن شًء كل متقبل ولكنه له نظرتها من ذلك وعلم منه ؼاضبة

 .الصؽٌر البٌبً عند هنروح-

 .النهاردة هٌنفع مش-

 :وقالت عاٌدة تقدمت

 .هدومها لها اؼٌر ٌاملك حال هاتى-

 .معانا هتتؽدى ٌامالك وانت-

 على وٌظهر االرٌكة على وجلست ملك تركته امامهما من واختفوا فاطمة قالتها

 العبوس وجهها

 :وقال الكرسً على جلس

 .هتصرؾ وانا علٌا سٌبٌها قلتلك انا بس منً زعالنة انك عارؾ انا-

 .كده ٌاف عملت لٌه علٌك حرام سودة حاجةٓٓٔ بالى فً جت دقاٌق عشر من انا-

 هترجع حال ان واثق كنت وأنا كده من اكتر هتبقى كنت قلتك كنت لو علشان-

 صورة دماؼها فً راسمه وهً علٌا صعبانة كانت ؛حال حصل فٌه فكرت اللً

 .ده للشخص حلوة

 وٌحصلها تتصدم ممكن انها مافكرتش ده السن فً وهً قذارته تشوؾ فتخلٌها-

 .تمهٌد ٌحصل الزم كان حاجة

 .ٌاملك لها مهدت-

 .حبٌبتً ٌا بابا نشوؾ هنروح اٌه قولتلها امتى-

 .اه-

 . دي بالبساطة-

 .صراحه ٌعنى األطفال لٌه وتدوري هتلفً-

 .ؼلط اتصرفت انك اعترؾ ٌامالك تتقال صراحة كل مش-

 .جًدا كوٌسة حال وصدقٌنى صح اتصرفت ٌاملك ال-

 حابسه وعٌونها اطعٌ مخنوق وصوتها بتترعش البنت ازاي هو اللً ده جًدا-

 .بفهمها انا بس ٌامالك بتظهر مش حال فٌها عٌاط

 تشوفه ولما بتاعتها للرسمة األخٌر الوش شافت تانى فٌه هتفكر مش خالص بس-

 .اكتر ماتكبر أحسن ده السن من

 :تابع
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 لها أعمل علشان منك األذن هاخد ومش ٌاملك لوحدك تخصك مابقتش حال-

 ظروفها كده بعمل علشانك مش اٌه بنسبالى بقت ىه عالم اللً وحده ربنا حاجة

 .بتوجعنً

 :بمزاح اكمل

 بابا فٌن تقول لما علشان ذنبها هناخد مش كده احنا نكد بالش ده وشك افردي-

 اوى كتٌر علشان عنه تسال لما الكالم ماتؽٌرش علشان بابا هو مٌن لها نقول

 .ٌشوفها انه ٌفكر مستحٌل هو وهترتاحً وهترتاح ٌاملك

 :استمر

 .ماتوقعت زى بس كوٌس ٌكون فعاًل  بتمنى كنت-

 .هٌقؾ كان قلبً وهللا تانى كده ماتعملش سمحت لو-

 .بدري جابك اللً اٌه انتِ -

 .نعم-

 .لمى راٌحة كنتِ  مش انتِ  ٌعنً-

 .عارفٌن كانوا هما-

 .ٌعلم من اخر وانتِ  فهٌمة عماللً-

 :فقال اؼتاظت

 .خللللللصت خالص بقً نار طلعً-

 :بجدٌة عتاب

 اتوجعتِ  لو انتِ  الن ٌاملك قلبك توجعلك حاجة ماهعمل عمري ان متاكدة خلٌك-

 .واكتر زٌك هحس

 :بخجل وقالت وقفت

 .زوق كلك متشكرٌن طٌب-

 .ٌوم كل تعالً-

 :وقالت عنها رؼماً  ضحكت

 لما بتعصب علشان سمحت لو حاجة عنً ماتخبٌش بس كده من متاكدة انا-

 .بعدٌن اعرؾ

 :تابعت

 .واجى حال والبس دى المبهدلة هدومً اؼٌر دخله-

 :للداخل تتقدم وهى فقال للحدٌث فرصة تمهله لم
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 اهربً اهربً-

*** 

 بضعه رآها لمروة لٌتقدم هشام مع وملك مالك من كل ذهب بوعاالس نفس فً

 ٌاخذ ان هشام احب علٌهما اصدقابهما ٌسؤال اآلخر من كل بدأ ثم ومن مرات

 ملك تجلس الجمٌع عنه وتخلى أحد ٌساعده لم الباب من خلٌد وان مالك بنصٌحة

 مالك مع بالحدٌث مروة والد مندمج حدٌثهم القى ٌستمعا الؽرفة فً مروة مع

 أحد معه لٌس وحٌد ألنه به مرحبه ؼٌر بؤنها علٌها ٌظهر والدتها بٌنما وهشام

 :وقال مالك تنحنح

 .موافقتكم ونتمنى لهشام مروة اٌد نطلب جاٌن عمً ٌا احنا ؾ-

 .أهله ؼٌر من الناس لبنات ٌتقدم حد ٌنفع هو بس-

 .ٌاطنط لمروة ظروفً وضحت انا-

 :فتابعت بحزن هشام قالها

 .وقت أي فً له نلجا او علٌك نسال حد أي خال ابن خال ماعندكش-

 .مشاكل بابا وبٌن بٌنه بس عم عندي وحٌدة كانت أمً-

 .بقً ازاي بنتً على اطمن-

 ابن انا.تخافً كده ؼٌر أهل عندي لو علٌها هتطمنً انتِ  ٌعنى تةعالق اٌه وده-

 .الناس بنات اصون وأعرؾ فكرة على ناس

 :ملك فقالت والدتها قالته لما الحزن مروة وجه على ٌظهر اآلخر الجانب من

 .هتعدي خٌر هللا شاء ان-

 .علٌه اوى جامدة ماما-

 .لٌه كده واقعه انتِ  اوى حلو رده وهو-

 :مروة فقالت بمزاح لكم قالتها

 .واقعة انتِ  ما طب-

 .ظاهرة مش بس اٌوة-

 :ٌقول مالك صوت استمعا

 انا تعالٌلى اشك انً ولو مروة وزعل حصل ،لو اخوٌا ؛هشام انا تعالٌلى ابقً-

 .هٌصونها انه اتاكدي نصٌب حصل ولو أبدا علٌها هاجً مش

 .هللا بركة على-

 :له فقالت والدها قالها
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 .ٌها بتقول أنت-

 .الفاتحة نقرا هللا بركة على بقول-

 :تقول وهً سعادتها كثرة من تدبدب مروة كانت-

 .عندناااا وؼالوتة دبلته ولبسنا فاتحته وقرٌنا-

 .لبستٌها لسه انت ؼلط،وهو بتقولٌها-

 .حفظاهاااا مجاااااازا،ومش ٌاملوكة مجازا-

 :أكملت

 .ٌابكاشة مبروك قولٌلً-

 .بردو مجازا ده-

 :لها باركت ان بعد وقالت ملك قبلتها عام ضحكتا

 .ده الواقعٌن شؽل بالش هاه بس فاتحة دي-

 .بٌبى وري دونت-

 :قابلة والداتها ولجت

 .عاوزك ابوكِ  عاوزك،وانتِ  خطٌبك ملك-

 .ٌاماما لٌه مبروك بتقولٌلى مش-

 .ٌاملك تعرفٌه انتِ  ؼلط اختٌار ٌكون قلقانة-

 .اطمنى خطوبة وفً ٌاطنط محترم لهشك فعال هو بس اوي معرفوش بصراحة-

 .حبٌبتً ٌا مبروك-

 :فقال والدها أمام مروة وقفت معا خرجتا

 .ٌامروة ٌسعدكم ربنا-

 .ٌابابا شكرا-

 :قابالً  نهض الذي لهشام خاطفة نظرة نظرت

 .الخطوبة مٌعاد نحدد علشان قرٌب نقعد هللا شاء إن-

 :لوالدتها وقال كارت أخرج

 .عنً تسؤلً رىتقد عمً محل كارت ده-

 .األم قلب اعذر مشاكل اي عنكم ٌبعد هللا ٌاابنى خالص-

 سٌارة هشام ولج سٌارتهما إلى وهشام وملك مالك من كل وخرج  السالم تبادلوا

 :بمزاح قابال ملك سٌارة امام مالك ووقؾ مالك

 .مرة عربٌتك وتنسً تؽلطً عاوزة مش-
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 .اؼلط عاوزة مش ال-

 .ٌاعمنا ٌال ما-

 :فقال السٌارة كالكس وضرب شامه قالها

 .طول على مروحه-

 .وانت ٌادوبك اه-

 .فٌه بنقعد اللً المكان هنروح وهشام ماجد مع هخرج ال-

 .ده المكان حلو-

 .وبس فٌه برتاح-

 .بعدٌن هناك ودٌنى ابقً-

 .أل-

 .ده المكان اٌه فٌه هو لٌه ال-

 .ؼلط فٌا بتفكرى دٌما لٌه انتِ  هو-

 .عادي بسؤل انا-

 .شك فٌه سإال ٌاملك عادي مش-

 .مقصدش اكٌد-

 .ماتتاخرٌش علشان ٌال طٌب-

 .بس فضول هو ماتزعلش بجد مقصدش ٌامالك-

 اللً بعد أروحه اتعود علشان وقت اخدت علٌه عرفنا اللً هو بابا ده المكان-

 .هناك اودٌكِ  عاوز ومش ٌاملك معاكِ  بمكان ارتبط عاوز مش انا حصل

 :بصدق وقالت تبسمت

 .منً ماتزعلش-

 .لماتوصلً طمنٌنى ابقً منك أزعل مابعرفش-

 حبها رؼم نفسها موبخه انطلقت بٌدها له واشارت السٌارة ولجت برأسها اومؤت

 أن وٌتمنى هذا كل ٌفهم تالحظ ان بدون علٌها وٌظهر به تشك أحٌانا حقا أنها إال

 .داخلها من اإلحساس هذا ٌتالشى

*** 

 شخص كل ٌحمله للقلب، والقرٌب الكل، صؽٌر هم،أد سبوع فً األصدقاء تجمع

 وهً مكانها من مً نهضت. وحده له الجمٌع ٌرٌدها كدمٌة ٌتركه، أن ٌرٌد وال

 :قابلة بعمق تتنفس
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 .ٌجٌوا ما قبل لبسً أكمل عاوزة وانا رضاعة، بٌبطل مش-

 :بلوم ملك

 .تقولٌها كلمة دي! ابنك هتحسدي-

 :شفتٌها تزم وهً مً

 .وهللا مقصدش-

 :سٌاراتهم إنذار صوت سمعت عندما سرًٌعا ؼرفتها تدلؾ وهً قابلة قبلته ثم

 .لبسً أكمل ما على معاكِ  خلٌه-

 :بهمس حال لها قالت ثم جبٌنه تقبل وهً أرٌكة أول على وجلست أخذته

 .ابوسه ممكن-

 :قالت ثم رأسها على مسحت

 ٌاروحً طبعا-

 وتفعل أحذٌتها ترتدي مدة منذ اانه الحظت كما تماما، مثلها تفعل انها والحظت

 لم ألنها كثًٌرا هللا حمدت وابل المدعو من حدث بما تتؤثر تفعله،لم شًء كل

 مالك من كل دلؾ وقبلتها، شعرها على مسحت عنه تسؤل ولم شًء لها ٌحدث

 :قابالً  وماجد

 فٌن؟ مً هً-

 :بٌدها وتالعبه الصؽٌر إلى تنظر ومازالت ملك

 .ٌاماجد ومروة إنجً ومعاها جوه االوضه فً-

 :قابالً  رأسه على ٌده ٌضرب وهو ماجد

 .خالص فٌا مابقتش دماؼً البامبرز، اجٌب نسٌت-

 :ضاحكاً  مالك

 .ناقص مش وانت ال-

 :باستخفاؾ ماجد

 تعملً مً ما قبل اجٌبه راٌح انا ٌاخوٌا، رجلك مكان رأسك أشوؾ بكرة هٌٌه،-

 .قضٌه

 :برجاء حال

 .معاااااااك هاجً-

 فا بجانبها وجلس إلٌها مالك اتجه ثم طرٌقه، إلى بها واتجه ٌحملها وهو تبسم

 :قال ثم ابتسم. تحدثه أو له تنظر أن دون عنه كافً بقدر ابتعدت
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 .الجنٌنة فً تحت أمجد لقٌت لما اتبسط-

 .معاكم ٌطلع عشان ماتٌجوا على مستنٌكم كان فٌنه، هو-

 .طالع إنه وقالً تلفون معاه-

 .معانا وٌبقى ٌجً الزم قولتله انا بس خرج،ٌ عاوز ماكنش-

 :ٌؽضب ال أن ٌحاول و قابالً  قالته، ما لتفهمه حاجبه بٌن بضٌق مالك

 .ٌعنً لٌكِ  حماٌه جٌباه فاهم، مش-

 :قابالً  وعاد ٌفكر صمت ثم

 .ٌاملك انا منً حماٌه-

 :بتوضٌح ملك

 نبقى ماٌنفعش ألن هاجً، ماكنتش هٌٌجً ماكنش لو بردو بس كده، مش ال-

 .لوحدنا

 :بؽضب مالك

 اتعرت حاجه فً لو النظرة،انتِ  بنفس شٌفانً ،لسه الؽلط هٌمنع اللً واخوكِ -

 دا الخوؾ وبالش بٌنا ثقة فً فخلً علٌِك، ابص هقؾ مش بنفسً هؽطٌكِ  فٌكِ 

 .منً وخاٌفة فٌا شاكة الوقت طول وانتِ  اتعامل عارؾ مش انا

 :مإكدة ملك

 أمشً بحاول انا بس بتقول، ما زي مش فٌك، وبثق وحش شٌفاك مش وهللا-

 .كدا مرتاحه وانا كدا اتربٌت انا صح،

 :لؽضبه لها ٌنظر أن دون قابالً  برأسه ٌوما وهو مالك

 .خالص ٌاملك ماشً-

 :بضحكة ملك

 .منك اكبر عقلها حال تصدق-

 :إٌؽاظها محاوال قال ثم بابتسامة لها نظره وجه

 .نفسً فً كدا عملت اللً انا-

 :بتساإل ملك

 هللا؟ شاء ان بقى اٌه عملت-

 :نبرته بنفس مالك

 .وخطبتها كمان انا واتجننت مجنونه، واحدة حبٌت-

 :حاجب برفع ملك
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 .كبٌر عقل ٌاابو لعقلك ترجع اٌدك فً طٌب امممم،-

 .ٌاملك هدور لسه انا هو ؼٌرك، من أحسن بقى خالص ال-

 قالت ثم لحالهما ٌكونا ال ىحت لهن لتدلؾ الجدٌة متصنعة وهً مكانها من نهضت

: 

 بقى اشرب بامبرز، ٌجٌب ماجد ما على أدهم معاك خلً اتفضل طٌٌٌٌب-

 .ٌابرنس

 وٌسخرون وٌتسامرون ٌضحكون معا الجمٌع جلس السبوع، حفله انتهت أن وبعد

 من وجهه وأشرقت عادت وقد الؽاببة شقٌقها ضحكة ملك لمحت اآلخر، من كل

 لها ٌظهر أن تنتظر ومازالت كبٌرة، بفرحة ٌرزقس بؤنه شًء ٌهاتفها. جدٌد

 تخشى دابما فهً سرٌعا، تتالشى أن تخشى ولكنها مالمحها، ظهرت قد أو مالمح

 من استفاقت. أحبابها عٌون فً رأتها أو علٌها تعودت أن بعد البهجة تذهب أن

 :ضاحكاً  ٌقول وهو هشام صوت على شرودها

. الضحك من أفطس هللا، خٌرة على ولبٌق وحماٌا حماتً، شكل أفتكر ما كل-

 .حنفً مافٌٌٌش حنفً، بتقولوا وهً حمٌدو، ابن فٌلم فً انً حسٌت

 :بؽضب مروه

 فً تزعلنً انت خاٌفه هً ؼلطانه، مش هً ماما، على بتترٌق انت ٌاهشام اٌه-

 زي حاجه نراعً كدا، تفكٌرها هو عندك، حد من حقً تجٌب ومتعرفش ٌوم

 .بجد منك مزعلش عشان ومتترٌقش كدا،

 :قابالً  ذقنه ٌحك وهو هشام

 .طبعا بترٌق مش انا ٌاستً، علٌا حقك-

 : ضاحكاً  قال ثم

 .المرادي تنزل وٌاسٌتً متزعلٌش بقى خالص-

 :ضحكها عن كفت أن بعد انجً

 امتً؟ الخطوبة هً-

 :بسعادة مروه

 .الشهر آخر-

 :بتساإل امجد

 ؟.معزوم أنا-

 :بلوم مروه
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 .أخوها بتعزم أخت فً هو-

 :بفخر قابلة للجمٌع وجهها وجهت ثم

 عشانا حد، عشان مش نفسنا، من بالنا ناخد اننا بٌنصحنا كان دٌما أمجد عارفٌن،

 انه لحد ومنسمحش لمعتنا على نحافظ والزم ؼالٌة جوهرة احنا عشان. احنا

 بحسد انا وطبعا قدامً، وهتفضل فضلت نصاٌحه. ٌكسرها مش بس، ٌخدشها

 النصاٌح على محافظه بصراحة وهً البٌت، فً ؼالً كنز اهامع ألنها ملك

 بس بٌنصحها كان داٌما النا حتى ٌنصحنً، مابطل عمره. األلؾ زي وماشٌه

 .... وائ شافت بقى هً

 :لتركٌزها بتساإل حال فقالت بنظرة ملك أوقفتها

 .ٌاماما دي النا مٌن-

 .ٌاحال لٌه ترسمى بتحبى-

 :حال فقالت لها ممتنه تنهدت التً ملك لتنقذ انجى قالتها

 .ماما زي أبقى علشان-

 لملك فقال هذا تفعل هً وال لها كلمة ٌوجه لم جلس ان منذ بتركٌز أمجد ٌتابعها

 :بهمس

 .ٌاملوك شؽل عندي بقى ٌال مش-

 .الشؽل تثبٌت الشؽل من واألهم ٌاحبٌبى شؽلك إال كله ٌاامجودى ٌال-

 :فقالت حاجبة رفع

 .بعدٌن بعدٌن-

*** 

 ولم ٌتحدثا، لم الحاد شجارهما ٌوم منذ الوجه، عابس المنزل إلى مجدي دلؾ

 جلس. شاب أن بعد المراهقٌن مثل ٌفعل أنه ترى الصلح، فً تبادر أن هً تحاول

 :تزفر وهً قالت ثم بحنق له نظرت بشًء، ٌنطق ولم األمامً الكرسً على

 نفس دلوقتً، لكم شاٌفه كؤنً كدا، وشك قافل هتفضل ٌامجدي، وبعدهالك_

 .اوي الموضوع مزود انت بتؽضب، لما الوش

 :ببرود مجدي

 حتى منعك جواك اللً الكبر لكن علٌا، حقك معلش وقلت خاطرك كلفت وانتِ -

 .آسفه تقولً

 :بؽضب تتنفس وهً فاطمه
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 الؽربه ٌامجدي، اوي اتؽٌرت انت اصال، اٌه فً ؼلطت انا هو اٌه، على آسفه

 .ؼٌرتك

 :بصٌاح مجدي

 .مكانك فً واقفه أنت، إال بتتؽٌر كلها الناس ٌافاطمه، أنت ما زي أنتو-

*** 

. ٌصلً كان بؤنه تفهمت أمجد، ؼرفة فً ضوءاً  عاٌده لمحت جدٌد، ٌوم فجر فً

 وعندما الباب وطرقت ؼرفته إلى اتجهت الصدمة، من سرًٌعا لعودته تبسمت

 :بشوشة بابتسامة قالت بالدخول لها سمح

 .ٌاحبٌبً األنوار صباح_

 :قال ثم رأسها قبل

 .ٌالولً الرٌحان صباح-

 :قابلة التو فً جففتها ولكن عٌنها ورقت لها، زوجها كلمة تذكرت

 كانت اللً نفسك سالمة على حمدهللا قلبك، وراحة ضحكتك سالمة على حمدهللا-

 .تاٌهة

 :براحة أمجد

 .ضعٌفه وسالنف هً بس هنفرح، بالعكس كدا، هنتوجع مش ربنا حكمة نعلم لو-

 .كدا الدنٌا هً ٌاحبٌبً-

 :قابلة بعٌد مكان على بٌدها أشارت ثم

 .دي هناك اللً الضلمه شاٌؾ-

 :قابلة كتفه على وتربت له تنظر وهً تبسمت

 .ٌاامجد تنور مسٌرها_

*** 

 عمله إلى ٌذهب أن قبل لٌراها ملك خروج مالك ٌنتظر الٌوم منتصؾ وفً

 ثم بابتسامة استدار كتفه، تلمس ٌداً  وجد عندماو تجب ولم كثًٌرا حدثها الثانً،

 وهو قال اتساعها، وزادت بعٌنه ٌحدق وظل قلبه، هوى وكؤنه فجؤة تالشت

 :شجار أي لٌتجنب قدومها ٌراقب

 !!!!!نورا_

 :بدالل نورا

 .جوا من نورا وقلب عٌون-
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 :مشدوهاً  ومازال مالك

 بٌا؟ فكرك اللً اٌه أنت-

 :الحزن تتصنع وهً نورا

 بعت اللً انت افتكرك، عشان نسٌتك عمري كنت انا هو حبٌبً تإتإتإ،تإ-

 .اوي وبسرعة

 :بؽضب قال ثم مسرعا النظر عاود

 .القدٌم فً ماتفتحٌش-

 :باستفزاز نورا

 .اباركلك عشان جاٌه انا-

 :بصٌاح مالك

 دلوقت؟ اٌه وعاوزه منٌن عرفت-

 :بتحدي نورا

 مش اوي، كوٌس دول لكلمتٌنا واحفظ اعرؾ ٌامالك، لٌها هسٌبك مش انا-

 .عندي هسٌبك،أخبارك

 :وجهها فً ٌصٌح وهو قال ثم بقوة زفر

 مقارنه فً نفسك تحطً انك المحاولة مجرد وماتحاولٌش دي، أالعٌبك بالش-

 .بملك

 :بسخرٌة نورا

 ماانت ٌاحبً، لمالكك هسٌبك ،مش كلمة قلت وانا ملك، اسمها البرنسٌسه وهً-

 .لحد ًممتلكات مابسبش عارفنً

 ٌدها تضع وهً بدالل قابلة القادم للوجه بتركٌز تنظر وهً عبارتها بترت ثم

 :وجهه على

 .حاجه شافت هٌا ولسه، نار، منها خارج عٌونها دي، جاٌه اللً هً شكلها-

 :قابالً  لها النظر عاود ثم وجنته، على من ٌدها ٌزٌح وهو سرًٌعا نظر

 . ٌانورا شري اتقً-

 :قابلة أتت عندما تفزهالتس عالً بصوت ضحكت

 .اشوفك ما كل ضحك ابطل بقدر مش ٌامالك، ممكن مش-

 :لها قابلة بابتسامة ٌدها مدت ثم
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 مع كنا ؼلط، الموضوع لتفهمً ٌعنً زمٌلته او مالك صاحبه نورا انا ملك، هاي-

 .ٌابٌبً كدا مش بٌبً، واحنا من الكالس فً بعض

 :تراها لم وكؤنها حدٌثها تجاهلت وهً قابلة الهدوء، متصنعة ملك له نظرت

 .اتؤخرت ألنً وهمشً اتصلت، انك بالً مختش مشٌت انت قلت انا-

 :قابالً  العاصفة قبل ما هدوء بؤنه وشعر هدوءها، تفهم

 .ماشً كنت كمان انا-

 :بابتسامة ملك

 .ٌعجبك اللً صاحبتك او زمٌتلك مع خلٌك ال-

 :تضحك وهً أجابتها

 .واعرفك بتاعنا الجروب هكلم ااتفقنام وزي همشً، اللً انا ال-

 :تذهب وهً بدالل وقالت بالتحٌة، بٌدها وأشارت لها نظرت ثم

 .ٌابٌبً باي-

*** 

 شًء كل تركت رجعة، الال طرٌق إلى ذهبت له، خططت ما تنفٌذ فً رٌم بدأت

 ولٌس بنفسها هذا كل فعلت من هً منه، الثؤر قبل نفسها من الثؤر إلى واتجهت

 فٌه ٌجلس الذي مكانه إلى دلفت له، نفسها وباعت وتخلت سمحت من هً هو،

 الحال، بها تبدل قد وكؤنها لها نظر رآها وعندما الكبٌرة، القمار صاالت فً دوما

 تفهمها ابتسامة تبّسم الجمال، مساحٌق من كبًٌرا كًما وتضع قصٌراً  فستاناً  مرتدٌة

 :قال ثم هً

 .عارؾ كنت ٌاننوسة، عقلك رجعلك_

 :بابتسامة رٌم

 .منك بنتعلم واحنا بوص، ٌا حاجه كل عارؾ انت-

 :بتساإل وابل

 اٌه؟ منه سرقتً عٌنه، من خارجه نار فً كان اللً الجدع مٌن هو-

 :بشجن رٌم

 .قلبه-

 :بشرود وابل

 .فٌن فاكر مش بس كدا، قبل شوفته بٌتهٌؤلً-

 :باستهزاء رٌم
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 .فٌه رجلك حطٌت تان طرٌق فً ٌمشً اللً هو مش شبهه، حد أكٌد الء-

*** 

 شًء، له وٌحدث طفلها تترك أن تخشى كثٌرا، نفسها واهملت مى عٌون تؽؾ لم

 ثم قبلته. وحًٌدا وٌبقى عنه هً سترحل او ستفقده؟ بؤنها دابما تشعر لماذا تعلم ال

 :بؽضب قابلة ماجد إلى نظرت

 .وابنك انا لوحدنا وتسبنا شؽلك هتروح ازاي فاهمه مش-

 :بسخرٌة ماجد

 .وابنك أنت جنبً المكتب فً صؽٌرة اوضه هفتحلك حاضر-

 :ؼضبها وزاد مً

 .نكد لٌله ومتخلهاش ٌاماجد بهزر مش انا-

 :بٌده ٌلوح وهو ماجد

 .طبٌعٌه مش وانت ولدتً ما ٌوم من مً، ٌا اٌه فٌكً-

 :النبرة بنفس مً

 ا،لوحدن تسبنا ازاي ترٌقه، ؼٌر من سإالً على جاوب شعري؟ فً بشد شاٌفنً-

 ازاي، لوحده هٌبقً ادهم مثال، موت لقتنً رجعت او ألدهم حاجه حصل افرض

 .معاه ٌبقى حد الزم مش

 :قال ثم برهبة لها نظر

 تعبانه؟ أنت مً، ٌا مالك-

 :برجفة مً

 ٌحصلً خاٌفه عمري، طول بٌه حسٌت بالً ٌحس أدهم خاٌفه ٌاماجد، خاٌفه-

 .أٌامه على خاٌفه بٌه، متهتمش وانت حاجه،

 :قابال رأسها على ٌمسح وهو اجدم

 لربنا امورك سلمً. علٌه ربنا من احن مش واحنا كتبهاله، اللً ربنا دي أٌامه-

 .نصٌبه من اكتر بٌاخد ماحدش وماتخفٌش،

 :قابلة باطمبنان وشعرت تبسمت

 حضنً، عن ابعده عاوزه مش وانا بعٌده، انً احسسه عاوزه مش باهلل ونعم-

 .فٌه نفسً كان اللً لهوبدٌ فٌه حاجه كل بعوض

*** 
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 من قلبها ٌنؽصها لم. له تنظر أن بدون التو فً ملك رحلت نورا، ذهبت أن بعد

 بهذا ستشعر بؤنها تتخٌل تكن لم. قتلها ترٌد وكؤنها شعرت الٌوم، هذا فً إال قبل

 الشك دخل مادام ٌنطفا ولن توقؾ، دون ٌؽلً القلب ٌجعل الذي اإلحساس

 .فقط حباً  ولٌست عشق، نحب من على فالؽٌرة الفإاد،

 دلفت وعندما وجنتها، على تنزل أن قبل دمعتها تجفؾ وهً سٌارتها من ترجلت

 :قابلة له تنظر وهً مسرعة ٌده ازاحت أناملها، أطراؾ تلمس ٌداً  وجدت البناٌة

 .ٌامالك كدا مابحبش انً عارؾ انت-

 :بصدق قابالً  عٌنها إلى ٌنظر وهو مالك

 منك شوفت حتى وال سكوتك مابحبش انا عنها، حاجه عرفشم سنٌن ٗ بقالً-

 حسسنً للموقؾ وتجاهلك تصرفاتك بس بتحبٌنً انك متاكد انً مع عتاب، نظرة

 .نكد هتقلبٌها انك تخٌلت انا مهم، مش انً

 :هادبة تظل أن وتحاول ملك

 حاضر، طول على واتكلم سكوت ابطل اوي،عاوزنً اوي نكد اقلبها عاوزنً-

 اللً انت اعاتبك، عشان اٌه عملت انت هو لٌه، اعاتب طب عاتبك،ا عاوزنً

 .القدٌم فً تتكعبل ماشً

 .بٌبانه كل قفلت انا بس-

 اٌه ذنبً انا بس دا، الباب عن بعٌد انك ومصدقه عارفه انا اتفتح، ماكنش-

 مع اتعامل بعرؾ مش وانا علٌا، سهل مش أكٌد هو ما منه، حد شوٌه كل ٌطلعلً

 .حاكم قلوبنا على ومافٌش حبٌتك انً ذنبً دي، االشكال

 :فرحة ولمعة بابتسامة مالك

 .اشكرها نفسً ما قد على نورا، شوفت انً فً كرهً قد علً-

 :بؽٌظ قابلة حاجب برفع ملك

 .ٌابٌبً تكلمك لما اشكرها ابقً-

 :مقهقها مالك

 .بٌبً حلوه-

 :نبرتها بنفس ملك

 .تعرفها كنت ازاي ومستفزه، حلوه، مش ال-

 :بشرود مالك
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 وزي كدا، كله وان صح، انه فاكر كنت اللً الؽلط طرٌق أول كانت نورا-

 كل بشوفها كنت بس ٌاملك شهرٌن عرفتها آخره، كانت الؽلط طرٌق أول ماكانت

 قدامً ظهرت أنت والحمدهلل ده الطرٌق كل وعن عنها وبعدت فقت تقرٌبا ٌوم

 .الحالل وفً مستقٌم خط على ًمعاك وامشً عملته اللً الؽلط كل اصلح عشان

 :لها ٌؽمز وهو قال ثم

 .عنك بعٌد عٌنً على ؼشاوه كانت وهً-

 :ضاحكة أجابته

 .قدامً اهه واقؾ ماانت لٌه، عنً وبعٌد-

 :حاجب برفع مندهشاً  مالك

 .ٌعنً كدا شاٌفه أنت-

 :الضحكة بنفس

 مش نًا عارفه وانا احبك انً وقدري وراضٌه، عٌوبك عن عٌنً عامٌه،عامٌه-

 .حٌاتك فً حد أول

 :قال صدق بكل

 .فٌها وعً فً ماكنتش ؼلطه على حٌاتً،ماتحاسبنٌش فً حد أول إنتِ  أل-

 .علٌا كفاٌه ودا فٌا ربنا راعً هقولك بس اوعدنً، هقولك مش-

*** 

 من تعلم وكؤنها علٌها، الجدٌدة ثؽرها ابتسامة وتراقب بابتسامة هناء تنظر ظلت

 :قالت بوجودها شعرت وعندما تنحنحت رة،الساح ابتسامتها وراء

 ؟امتى جٌت هناء،_

 :بمشاكسة هناء

 .ٌاجمٌل هنا انت وال وانت وشربت، كلت انا دا ٌابرنسٌسه، بدري من-

 :بتوهان انجً

 .انام عاوزه انا اصل-

 :باستفهام هناء

 .كمان واٌه-

 :بتساإل انجً

 .كمان اٌه اللً اٌه هو-

 :بجدٌة هناء
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 .علٌكً الجدٌدة الحلوه تكابتسام ورا اللً-

 :بشرود انجً

 .الحابٌب ؼابوا لما إال ؼابت ما عمرها علٌها، جدٌدة اللً أنت ال-

 :تضحك وهً بلإم هناء

 .ٌونسها الحباٌب طٌؾ ومعاها رجعت واهً-

 :فهم بعدم انجً

 .فاهمة مش وضحً-

 :المسار تؽٌر وهً هناء

 البوتٌك من امبارح اتبعتت ًالل الفساتٌن اوصفلك اما تعالً المهم انا، وال-

 .الخطوبه تروحً عشان عجبك وصؾ اكتر وقولٌلً

 :بؽضب انجً

 .ٌاهناء هروح مش انا ٌبعتوا، وخلتٌهم كلمتٌهم بردو-

 .صاحبتك تزعلً عاوزه هتروحً، ال-

 بوجودي هتحس ومش ٌعنً، اوي صاحبتً مش مروه-

 خطٌبه اشوؾ سًنف معاِك، جٌت كنت فاضٌه كنت ولو الكل، عند مهم وجودك-

 .مكفٌانً مش الصور مالك، استاذ

 :تزفر وهً انجً

 .معاه ٌاخدنً مصمم ومالك عاوزه، مش-

 :االهتمام عدم متصنعة هناء

 راٌحٌن؟ كلهم ملك عٌله هً-

 .بس واخوها هً ان اعرفه اللً-

*** 

 لها، كتب ما كل العٌون ترى العاشقٌن، جبٌن على سرًٌعا العالمات ظهرت

 تستشعر ملل، دون وطنه داخل تسكن القلب، خانة لتدخل بؤكمله قالطرٌ وتمشً

 من الصارخه العالٌة الحانٌة دقاته إال ٌشؽلها شًء فال روحه، وتداعب خفقانه

 .عالمك فً حبٌبتً بك أهال: تردد القلب نبضات تسمع و بشعورها، بهجته كثرة

 أمجد، إال بتسم،وٌ خطبته لٌله ٌتذكر شخص وكل الخطبة، حفلة إلى الجمٌع اتجه

 وَتَذّكرَ  وتصرفاتها، مظهرها كان وكٌؾ لٌلته، وٌتذكر األرض إلى ناظرا ظل

 (.شبت ما فاصنع تستح لم إذا) وسلم علٌه هللا صل الرسول حدٌث
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 :بهمس قابال ملك بجانب لٌجلس وذهب سرًٌعا رأسه من نفضها

 .بسببك عٌانٌنً هخسر ٌابكاشه، عشانك بردو شؽلً الؼً انا_

 :ببكش ملك

 مالك مع لوحدي ارجع ٌعنً هتقبل ٌاامجودي، لوحدي بلٌل اروح تسبنً ٌعنً-

 . ٔالساعة

 :بؽمز أمجد

 .ارفض نفسك كان انت ده ٌابت، بقى مثلً-

 :ضاحكة ملك

 كالم ولٌنا فهماك، ٌعنً اٌدك، تربٌه ملوك انا عشان انت، متمثلش امجودي-

 .مكانا فً هناك كتٌر

 :قابلة أذنها ًف تهمس وهً لحال انتبهت

 مش ماما عشان تإ قولتلها وانا روج، احطلك تعالً بتقولً مً خالتو ماما،_

 .منً تزعل

 :قالت ثم وقبلتها حملتها

 .ماما كالم بتسمع حبٌبتً لولتً-

 .روج هحط ٌعنى-

 .مااتفقنا زى بس البٌت فً ٌالولتى ال-

 .بتبان مش بس كاكاو زبدة طٌب-

 :حال فقالت ٌلالقل لها ووضعت ملك اخرجتها

 .صح هتروح بوستك لو_

 .صح_

 :ٌقول وهو مالك بها هتؾ

 .االتنٌن انتوا الضرب عاوزٌن-

 :بهمس لها وقال ملك إلى نظر ثم

 .ٌاهانم امتى من دا، حطاه انتً اللً من وشك اؼسلً روحً_

 :باعتراض ملك

 .كدا من اكتر مش مالمح تحدٌد دا اٌه، حاطه انا هو وشً، هؽسل مش ال-

 :ضحكته ٌظهر ال أن وٌحاول بهمس كمال

 .اٌدي همد انتً، ٌابت بتتحدٌنً انتً-
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 :ضاحكة ملك

 .هٌسكتلك مش اخوٌا-

 :أسنانه على وٌصر بٌده ٌشٌر وهو مالك

 اخوٌا بال معاٌا لٌلتك وعدي وشك اؼسلً روحً فٌها، هرجع مش واحدة كلمة-

 .اختً بال

 :ادهم ٌستٌقظ ال حتى بهمس قابلة مً وقفت

 .لماجد ادٌه ادهم خد ٌامالك وانت ٌاملك، معاك جاٌه انا-

 :حاجب برفع مالك

 .دا الودان رمً هتبطلً مش األول، من متابعه انتً-

 :ضاحكة مً

 .كدا بعد تنساها كلمة أي على شاهده ابقً عشان دا-

 :قال ثم بجانبها وجلس وادهم حال معه انجً إلى اتجه

 ٌابرنسستً العروسه على مؽطٌة ًانت اوي، شاطره كوافٌره بقت هناء دي-

 :بابتسامة انجً

 .بكاش-

 :قال ثم ضحك

 .هشام مع ٌرقص عمال وابوه ناٌم ادهم-

 :قالت ثم مرتفع بصوت ضحكت

 .ٌامالك مااتؽٌرتش رقصة طرٌقة ماجد هو-

 :قال ثم معا ضحكا

 .هتتؽٌر وال-

 :بفضول قابال امجد ضحكهما قطع ثم

 مٌن؟ على بتضحكوا-

 :مالك

 .بٌرقص وهو ماجد شكل افتكرت نجًا دي ال-

 :قال ثم مالك بجانب الكرسً على وجلس قهقه له نظر وعندما-

 .حاجه كل على عار دا ٌبطل، خلٌه ٌامالك قادر مش ال ال_

 :له ادهم ٌعطً وهو قال ثم مالك نهض

 البنه اورٌها عشان الفٌدٌو من نسخه معاٌا ٌبقً الزم قفاه، من اجٌبه هروح-
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 :قابال امجد تنحنح ثم وهشام هو نحوه اتجه

 .اوي جمٌل الجو_

 :قالت ثم ضحكت

 .ٌاامجد اوي قدٌم انت-

 :ضاحكا امجد

 .زعالن حد مفٌناش أن اتفقنا واحنا طاٌقانً، مش شكلك أنت عارؾ مش ماانا-

 :بابتسامة انجً

 .الكالم قفلنا كنا ماخالص-

 :وقال امجد تنحنح

 .تلفونك ممكن سمحت لو-

 :مإكدا فقال قلبها هوى-

 .اتاكدت خالص بس ٌاانجى شاكك كنت-

 .واتاكدت شاكة كنت كمان انا-

 .جدا جدا صؽٌرة الدنٌا-

 .طول على ماشوفتك بعد كده حصلى انا عارؾ-

 :وقال تنحنح

 .وحش وشً-

 قبل شوفته شخص آخر ألنك شكلك فاكرة لسه انً قصدي ماقصدش وهللا ال-

 .اشوؾ ماابطل

 .ٌاانجى خٌر اكٌد-

 .كده من متاكدة-

 :بتحدي قابالً  نحوها توجه ملك قدوم مالك لمح

 .طول على ضرب واال مرة، أول من تتسمع كلمتً-

 :تؽٌظه وهً ملك

 مالهاش مروه، خطوبه اقلب عاوزه مش بس انا خفت، انً فاكر تكون اوعً-

 .بجناننا ذنب

 .ٌاملكً كدااابه_

 :قالت ثم تبسمت

 .ملكك-
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 :بتمنً مالك

 .هللا شاء ان-

 :بتفاجإ قالت التفتت وعندما باسمها ٌنادي لصوت استمعت بالكالم همت دماوعن

 .احمد_

 :ضاحكا أجابها

 .بتندهً وال بتسالً-

 :له قالت ثم مالك إلى نظرت

 .ثانوي فً زمٌلنا كان احمد-

 :قابلة احمد إلى نظرت ثم

 .خطٌبً مالك-

 :بانبهار احمد

 .ٌامالك بٌك اهال دا، الجمال اٌه وملك مالك-

 :اللٌلة صفو ٌعكر ال أن محاوال مصطنعه بابتسامة قال ثم داخله، من ٌشتعل بدأ

 .اهال_

 :بتساإل قابال احمد أكمل ثم

 .الحفله ٌوم من تانً ماؼنتٌش-

 :باستٌاء ملك

 .لؤلسؾ اه-

 :قابال مالك لٌصافح ٌده ٌمد وهو بابتسامة احمد

 .ٌاملك شوفتك انً ومبسوط ٌامالك، سعٌدة فرصة_

 :بتوجس قابلة وجهه توهج الحظت رحل وعندما االبتسامة بادلته

 .كالم وبٌنه بٌنً فً ومكانش زمٌل، مجرد دا مالك-

 :بصدق مالك

 .... انا! ٌعنً فٌك شاكك فكرانً وانتً-

. االؼنٌة ؼناء لٌعٌدوا الساحه على ٌدعوها الماٌك فً ولكن ثانٌا حدٌثهما بتر ثم

 تهرول أن ترٌد لها، ٌنظر والجمٌع توترال علٌها وبدا بصعوبة، ؼصتها ابتلعت

 :بتوتر قالت. شٌباً  لها سٌقول كان بؤنه متذكرة ولكن وتؽنً

 ؟.طٌب اٌه هتقول كنت-

 :قال ثم بؽٌظ تنفس
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 .ٌاملك روحً-

 .تؽنً وهً لها التصفٌق فً الجمٌع وبدأ تهرول، وهً بقدمها تشعر لم

 لها ٌنظر رجل كل على ٌنظر وٌزداد ٌنتشله أن ٌحاول بانزعاج لها ٌنظر كان

 قلوب فً ٌدلؾ أن الحانً صوتها لٌمنع ٌدها من وٌؤخذها ٌهرول تؽنً،هل وهً

 من بقوة قلبها نبضات وتضاربت بقوة، األٌادي صفقات الى استمع البعض

 ثم. تجده ولم مكان كل فً بعٌونها عنه وتبحث ترددها، مازال ولكن السعادة،

 :ٌقول وهو صوته إلى استمعت عندما التفتت

 .بعٌد مش جنبك اهو انا_

 تملكتها التً السعادة بهذه تشعر وجعلها ٌعاند، لم بؤنه له ممتنة وعٌنها له نظرت

 :بحب له قابلة

 .بعٌد ماكنت عمرك انت_

 :ماجد قال ثم علٌها الجمٌع تجمع

 .معرفش وانا فنانه معانا احنا بقى اتفاجبت، انا-

 :الؽٌظ متصنعة وهً مً

 .االٌه ٌابنت حلوووووو صوتك-

 :تضحك وهً قابلة وجهها فً ٌدها تفرد وكعادتها ملك

 .اٌدك ابوس مً ٌا كفاٌه-

 :بهدوء انجً

 مش لكن حلو، صوتً كمان انا جمٌله، كمان واالؼنٌه ٌاملك اوي دافً صوتك-

 .كدا دافً

 :جدٌدة بنبرة مالك

 .ٌاانجً القرآن فً جمٌل صوتك القرآن، فً بس-

 :بتفهم أمجد

 .ٌادوبك ،ٕٔ والساعة نامت حال ملوك، ٌا ٌال-

 :قابلة برأسها توما وهً ملك

 .العربٌه على واحصلك مروه على هسلم حاضر،-

 :له بهمس امجد قال ثم نحوها اتجهت
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 من ازاي مجننها دا الؽنا موضوع عارؾ مش انت مالك، ٌا وشك افرد_

 اوي، علٌا ؼالً زعلها ملك عشان علٌها، ماتنكدش وانتهت وؼنت صؽرها،

 .انت كنت لو حتى ٌزعلها انه لحد هسمح ومش ٌزعلنً، ٌزعلها واللً

 :بتساإل مالك

 ملك دي ضرب، فٌها ونزلت رجلٌها من علقتها شاٌفنً انت هو بس لحظة

 تعرفنً انك محتاج مش علٌا، أؼلى أكٌد علٌك ؼالً مازعلها وزي ٌاامجد،

 عن بقى اما بسوطة،م اشوفها انً ؼٌر عاوز مش اصال انا الن دي زي حاجه

 .متقلقش فا احنا تخصنا حاجه دي فا دا الؽنا موضوع

 :بهمس له قالت حقٌبتها لتؤخذ هً جاءت وعندما ورحل، بٌده له اشار

 لٌه؟ منً زعالن انت هو-

 .كدا قال مٌن بتؤلفً، انتِ -

 .عٌونك-

 .ماتصدقٌش ال-

 انا احده،و فرحتنا والمفروض مبسوط، انك حاسه مش انا ؼٌرها، مابصدقش-

 .الناس قدام اؼنً رجعت اخٌرا اوي، مبسوطه

 علٌا ماهنش بٌسمعك، واحد كل قدام اقؾ علٌا هاٌن ،كان مبسوط مش انا بس-

 فٌه بما دمً اتحرق النهارده وانا علٌكً، بؽٌر انً تقدري الزم لهفتك، اكسر

 ،فرحتك طفً فً سبب اكون عاوز وال موقؾ، معاك اخد عارؾ انا وال الكفاٌه،

 .منً اكتر الؽناء بتحبً انك وحسٌت كدا تعرفً الزم كان بس

 .حلم مجرد دا الؽناء عندي، منك أؼلى مافٌش-

 ٌاملك ضٌاع نهاٌتها احالم فً-

-.... 

 :حزٌنة بانها لرإٌتة الحدٌث ٌنهً وهو قابال تبسم

 فرحانه أنت عشان فرحان انا ابعتهالك، وهبقً االؼنٌه، سجلت انا فكره على-

 انه حقه من مش صوتك سمع اللً الكم عشان زعالن بس واحده، فرحتنا عشان

 .ٌاملك ال كده ؼٌر لبباك المجد لٌا ؼنً ابقً تؽنى عاوزة ٌسمعه

 :تضحك وهً فقالت هاتفها رن بالحدٌث همت وعندما

 .هٌقتلنً امجد-

 :قابال معصمه ساعة إلى ٌنظر وهو مالك
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 .كلنا هنمشً ٌال-

 وهو مروه نحو كرم اتجه ثم العروسٌن، على السالم األقو أن بعد الجمٌع رحل

 :قابلة نهضت مبتسم،

 .الفرح آخر فً جاي انك مع ٌاكرم، مجٌتش لو هزعل كنت-

 :بتؤنً كرم

 .مجٌش ٌنفع مكانش اكٌد-

 :بتساإل لها قال هشام صافح أن وبعد

 كوٌس؟ دي بتؽنً كانت اللً البنت تعرفً_

 :بتؤكٌد مروه

 .اختً علٌها تقول تقدر دي-

 .تلفونها رقم عاوز طٌب-

 :قابلة هشام إلى تنظر وهً مروه

 .ٌاكرم مخطوبه دي-

 الباب اتجوز، وال اتعرؾ عاوز عشان بسؤل مش انً كوٌس عارفه انتً مروه-

 .هٌتفتح ومش تماما مقفول دا

 .نوٌت فاكراك كنت_ 

 .روريض معاها اتكلم عاوز مٌعاد، منها تاخدي واقولك ٌومٌن بعد اكلمك هبقً-

 :قابلة رأسها تهز وهً مروه

 !!!هستناك-

*** 

 

 

 والثالثون الرابع الفصل

 هً تلك المإجلة األحالم ستتحقق بشؽؾ،ؼدا دوما ننتظره الذي الشًء هو الحلم

 تتمنى، ما أتاك إذا ماذا ولكن ٌحلم، ال منا من جمٌعا، بداخلنا تتردد التً العبارة

 جدٌد، به جد الذي والواقع المنتظر لمالح بٌن فٌه تختار أن علٌك ٌجب وقت فً

 ؟...!ستستطٌع هل ترى

 على متسحبه ملك نهضت عمٌق، نوم فً حال ثبتت أن وبعد أسبوع، مرور بعد

 جاء بإن خاصتها،ترى الرسم ؼرفة ٌدلؾ رأته الذى أمجد إلى واتجهت أطرافها،
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 لها الق دلفت وعندما الباب طرقت ، عنها قلبه فً ٌخفٌه الذى عن الحدٌث وقت

 :بتساإل

 .اوضتك داخله وأنت بتخبطً_

 :بابتسامة ملك

 .هنا قاعد كتٌر بقالك انك وخصوصا براحتك، قاعد انك افرض اه-

 .قرار واتخاذ التركٌز على ٌساعدك جوها فعال دي االوضه-

 .القرار واخدت_

 اٌه؟ قرار-

 .تاخده عشان ساعدك االوضه جو اللً-

 :قابال الفهم عدم متصنعاً  نهض

 .دا والدوارن اللؾ شؽل فً مالٌش اٌه، تقصدي قولً بت،-

 :نحوه بسبابتها تشٌر وهً ملك

 .ٌادكتور اوي ظاهر انك مع وتهرب وتدور بتلؾ اللً انت-

 .ظاهر-

 من الؽطاء ٌرفع وهو الحدٌث مسار مؽًٌرا قابالً  تنحنح ثم شارد وهو بها هتؾ

 :بعد تكمل لم التً اللوحة

 .تٌهانسٌ وال لٌه، مكملتهاش-

 :له تنظر أن دون ملك

 .دماؼً من تاٌهه اخرتها عارفه مش لسه-

 .مبعرفش انا طرٌقة، بؤي جواكً اللً تطلعً تحاولً انك حلو-

 :ببكش ملك

 موهبه عنده واللً بٌكتب، واللً بٌلعب، واللً بٌرسم، اللً فً مواهب، الناس-

 .الناس فهم

 :حاجب برفع امجد

 موجدٌن؟ ودول-

 :بضحك ملك

 ومستمرٌن العش ٌهدوا ناوٌن مش وشكلهم القلب جوه ٌاحبًٌٌ معششٌن دول-

 .طول على

 :شاردا وهو بتساإل امجد
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 .قبله اللً زي هٌهجر مش-

 :شروده واستؽلت ملك

 .ٌاامجد رٌم ؼٌر انجً-

 :بارتٌاح قال ثم لها نظر

 .البداٌة من هً متبقاش لٌه النصٌب، فاهمانً؛ؼرٌب إنك عارؾ كنت-

 .ربنا عند مكتوب كله دا لٌه، قولوبن امتً من-

 .الحادثة قبل انجى شوفت انا فكرة ؛على باهلل ونعم_

 ازاى؟؟ الحادثة قبل-

 بتتكلم واقفه كانت شحن فاصل الموبٌل عطالنة العربٌة المطار من راجع كنت-

 .تلفونها منها اخدت

 .ٌالبٌم قاٌللً مش وانت دااااه وكل-

 .وقتها عن اتؽٌرت متاكد ماكنتش-

 .ده عارفة وهى-

 .شوٌة اتكلمنا احنا اه-

 .واحدة اخر اعرؾ وانا وهللا ال-

 .واحد آخر عرفت كمان انا-

 .ٌاامجودى ماشً-

 .ٌاملوك ماشً-

 :وتابع معا ضحكا

 .علٌا هتوافق تفتكري بس -

 .ٌاامجد معرفش_

 :مازحا امجد

 .ٌاامجودي تترفض انت هو تقولً ما بدل دا، اٌه-

 :ضاحكة ملك

 انا ماتكلمها، قبل تفكر عاوزاك لسه انا بس تترفض، هً وال تترفض انت ال-

 .خدعك قلبك ٌكون خاٌفه

 :فهم بعدم امجد

 مش دا بٌه حاسس انا اللً ؾ ٌعنً كفٌفه هً عشان خدعنً، قلبً اٌه ٌعنً-

 .تعاطؾ من اكتر
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 :بتوضٌح ملك

 لسه انك اقصد انا بالً، فً هٌجً عمره كان وال خالص كدا مقصدش طبعا ال-

 جواك، كان اللً الكالم ٌطلع قدر انجً ؼٌر قدامك مالقتش صدمه، من خارج

 عقلك، بره رٌم أن واتؤكد قرار، خد بجدٌة، فكر نفسك، مع اقعد بٌها، اتعلق فقلبك

 لٌها مكان فً مبقاش خالص انها اتؤكدت ولو حٌاتك، بره نفسك، بره قلبك، بره

 .الموافقه مش مالكال وقت جٌه ٌبقى بقى وقتها دول، كل فً

 ؟؟ إٌه أعمل رأٌك-

 .هدنه محتاج انت ٌاحبٌبى ٌاخده ؼٌرك ماٌنفعش ده زى قرار-

*** 

 الهواء،كانت مكٌؾ أمام عاٌدة بجانب فاطمه جلست حار، جدٌد ٌوم منتصؾ فً

 فاطمة فقالت هللا، تستودعه وهى معه اؼلقت ثم علٌه لتطمبن عماد مع تتحدث

 :بصعوبة تتنفس وهً

 لهٌب فً بٌشتؽلوا اللً ٌعٌن ربنا أؼسطس، فً كؤننا وال دا، الجو اٌه ،منجً ٌا_

 .ٌستحملوا بٌقدروا ازاي دا، الشمس

 :بهدوء عاٌده

 .ٌافطومه كبد فً االنسان وخلق-

 باهلل ونعم

 :قابلة همست ثم

 .اتبدل الواد قلقانه، انا عاٌده، ٌا ماله أمجد هو-

 :فهم بعدم عاٌده

 حاجات ٌشوؾ وخلته اوي، قوته الضربه ابنك بكتٌر، ولاأل من أحسن شاٌفاه انا-

 ٌكون كمان هو ان ومتستبعدٌش مستؽرباه، أنت كدا عشان عنها، تاٌه كان جواه

 .نفسه مستؽرب

 .بٌه ٌفرحنً ربنا-

 :لإم بنظرة عاٌده

 ٌارب قولً أنت بس هللا، شاء ان قرٌب-

 :فاطمة تابعت

 .ٌنزل حابب مش لسه اٌه عامل عماد-

 .كده مرتاح انه قولبٌ اه-
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 ٌاعاٌدة؟ حاجة فً هو-

 .اٌه حاجة-

 .حاجة وال زعله مجدي ٌكون-

 .البلد ٌسٌب حابب ومش هناك الشؽل على اخد انه بٌقول هو بس إطالقا-

 .مرة وال منزلتش ومراته-

 .معاهم كؤنها ٌعنى نت طول على أهلها بتكلم اه-

 .بردو خنقة بس-

 .جوزها مع وهً ازاي خنقة-

 .ونهار لٌل وشها فً قاعد وزهاج وهو-

 .ونهار لٌل وشها فً قعدٌن اهلها وهما-

 .اٌه تقولٌلى عاوزة-

 .خلص الكالم أوان حاجة وال-

 .ماخلصش أل-

 .القٌاه انتِ  بلدك وفً اهلك وسط هنا بقً مجدى دلوقتً طٌب-

 .كده عمره طول هو-

 من اسوار بٌنكم بقى ؾ بكده اتحججتى وانت بٌنكم اللى الجلٌد ٌكسر فكر هو ال-

 .قربوا اتعاتبوا معاه واتكلمتِ  اتنازلتِ  لو ؼٌر ٌافاطمة هتسٌح مش التلج

 .تافهه زٌه عامله انتِ  وهللا-

 ضابه الكالم على حاطه أصالً  انت الكالم ماخلصش تقولٌلً ماتجٌش خالص-

 .علٌا اللً عملت انا ومفتاح

 .مٌن من اكبر مٌن هو-

 . ٌاكبٌرة بالسن مش-

 :الؽرفة تدلؾ ان قبل وقالت دةعاٌ وقفت

 .فوقًٌٌ بقى فوقً تفوقً عاوزة مش وانت افوقك كتٌر حاولت انا-

*** 

 سرًٌعا علٌه والدتها اعتادت الخطبة بعد مروة إلى لهشام األولى الزٌارة كانت

 من نفسه وحسب بهدوء األمور ٌحسب عقالنً تراه كابنها  احتضنته أنها حتى

 األسري الجو هذا عن ٌبحث أٌضاً  هو كان طلباتهم لبًٌ علٌهم ٌخشى المنزل أهل

 تطلب منزلهم أمور فً ٌتحدثا مروة لهما تخرج ان إلى معه مروة والده ،تجلس
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 ود  وبٌنهما تؽٌرت معاملتها بؤن لرإٌته ٌقاطعها ال وهو ترٌد ما األم منه

 :قابلة أمامه جلست به مرحبه مروة ،خرجت

 .معلش أتاخرت-

 .بٌتنا فً هنجٌبه اللً فً طنط مع تكلمب كنت ٌهمك وال-

 .اخضر ؾ اصفر كده مبهج بٌت عاوزاه انا-

 .حضرتك كنارٌا ده-

 :وتابع معا ضحكا

 .خلق مالٌش دى الحاجات فً مابفهمش انا اعملٌه ٌعجبك اللً-

 .عروسة الشقة وهنخلى المفتاح ادٌنا-

 :وتابعت والدتها قالتها

 .الطرٌق فً بباكِ  السفرة هحضر انا-

 :مروة فقالت ولجت

 .المحل قفلت انت-

 .هناك واحد فً ال-

 الورد فً ارد اٌه تشتؽلً تكبري لما عاوزة ٌقولى حد ما كل كنت صؽٌرة وانا-

 ولما علٌه واحافظ اشتري قدامى االقٌه ورد محل اى بروح طول على وكنت

 .تانً افرح علشان ؼٌره اجٌب بسرعة واروح ازعل ٌدبل

 :بمزاح اكملت

 .اكتر مش المحل علشان علٌك وفقت انا-

 .بالحٌاة تورثٌنى عاوزة-

 :بجدٌه وتابع ٌضحك وهو قالها

 .تساعدٌنى واهه المحل فً معاٌا اشتؽلً تعالً-

 .وهللا بهزر كنت انا-

 :واستمرت بحرج قالتها

 .معاك اشتؽل علشان كده بقول مش انا-

 .كوٌسة حاجة انها شاٌؾ انا ٌعنى اٌه وفٌها-

 .وهللا بتلكك انا دماؼً ًف مطلعهاش-

 .علٌا وردي وفكري وطنط عمو مع اتكلمى-

 :متذكرا قال ثم
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 ؟...!!!كلمك الخطوبه فً شوفته اللً دا قرٌبك هو-

 :بانتباه مروه

 .وكالمه مواعٌده فً مظبوط كرم دا لٌه، مكلمنٌش هو خالص، نسٌته انا دا ٌاااه-

 :ارتٌاح بعدم هشام

 .قانقل كدا مرتاحله مش عارؾ مش-

 .مشاكل بتاع ماكان وعمره جدا طٌب كرم-

 .لطٌفة حاجة مش ٌعنى لٌه ملك ٌكلم عاوز-

 .هحكٌلك ٌاهشام، حكاٌة حكاٌته دا  منه ماٌتخفش كرم بس بصراحة عارفة مش-

*** 

 لتطعمه جلست ٌمرض، أن علٌه خوًفا األبواب كل وأؼلقت الصؽٌر مً حممت

 عمٌق نوم فً ثبت وعندما له، وتدندن الجمٌله رابحته وتشتم بحنان تقبله وهً

 تشٌر وهً خرجت الباب، بفتح شعرت ثم تقبله، وهً الصؽٌر فراشه فً وضعته

 :بهمس لها فقال صوته ٌرفع ال بؤن لماجد

 .دا الجنان اٌه كدا، تخضٌنً عشان اتكلمت انا هو_

 :ؼاضبة بنبرة له همست الستار لٌفتح اتجه وعندما

 .شوٌه ابنك صحه على خاؾ هٌبرد مستحمً لسه أدهم اٌٌٌٌٌٌه هتعمل-

 :قال ثم الثانٌة على ٌداً  لوح

 أدهم حاجه كل دي، فٌها عاٌش بقى الواحد اللً الخنقه اٌه دا جابنً، اللً اٌه انا-

 االهتمام كل ماتدٌش صحابك، وعن عنً، اوي بعٌده بقٌتِ  انك الحظً أدهم،

 نفسك إال مًتلو ترجعٌش ما إما ٌا اعدلً الكل، وتخسري للولد

*** 

 ظنونها، من تتؤكد أن ترٌد انجى إلى واتجهت الشاي، من كوبٌن هناء صنعت

 :قابلة لها انتبهت ثم تنحنحت. به تشعر ما ٌتحقق أن صالتها فً لها تدعو

 .ٌاهناء الشاي عملت_

 .واجبهولك ٌهدا اوي، سخن لسه بس امم-

 :ساإلبت لها فقالت تنطق أن دون برأسها لها توما وهً انجً

 أخوك خطٌبة بقت مش ٌاانجً، الؽداء على وعٌلتها ملك ماتعزمٌش لٌه هو-

 :بتفكٌر انجً
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 أنت وبٌتك هنا البٌت شؽل علٌك كفاٌه اتعبك، عاوزه ومش بالً، فً مجاش-

 .كمان

 :حاجب برفع هناء

 .تلكٌك بالش. آل اتعبك آل. دعوه ومالكٌش اعزمً أنت بس عنٌا، جوه اشٌلهم-

 :مفه بعدم انجً

 .طول على لٌه كدا ملون بقى ماله كالمك-

 :بلإم هناء

 جوا المستخبً ومسٌر( بطحه راسه على اللً) بٌقول معروؾ ٌاانجً مثل فً-

 العٌون فً ٌبان القلوب

 :قالت ثم انجً ضحكت. ترى ال انها تنسى أحٌاًنا فهً هذا لقولها صمتت ثم

 .كدا تخافً بطلً ٌاهبله مزعلتش-

 :بتؤكٌد هناء

 محتاجه مش انا ان ولو علٌا، مخبٌاه اللً هٌبان بردو بس حبٌبتً، ٌا بنسى وهللا-

 .حاجه تعرفٌنً انك

 :بقوة تتنفس وهً انجً

 .دا الموضوع فً كتٌر ومتتكلمٌش ٌاهناء اقفلً-

 :لإم بابتسامة هناء

 .اوي كبٌر موضوعك أنت بقولك مش موضوع، بقى هو موضوع،-

*** 

 وقتا تحدٌد مع للخارج وملك حال ٌؤخذ بؤن مجدي فقوا مالك من شدٌد الحاح بعد

 بقلٌل ولو لتشعر معهما حال تكون ان ترٌد كانت النها أٌضاً  والدها وافقت  للعودة

 منه تتقرب حتى لعب به مكان إلى معا ذهبا مخٌلتها فً ترسمها التى الحٌاة من

 :قال ثم نحتنح األطفال من مجموعة مع وتجري تلهو وهً أمامها جلسا أكثر حال

 !اٌه وال خٌال انا هو_

 :بابتسامة ملك

 .واقع ال-

 .ثانٌه فً ؼضبً بتنتشلً كدا، بعد اٌه اقول طب_

 .وامشً حال هاخد هتسبل،-

 :حدٌثه مكمالً  لها ٌستمع لم وكؤنه مالك
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 .ؼضبً فً سبب بتبقً ساعاتو-

 :قالت ثم ضحكت

 .ٌاعمنا بر على مترسً-

 .عندك المرسى_

 مسار تؽٌر وهً قالت ثم خطواتها، لتراقب مرة حال إلى نظروت مرة، له تنظر

 :الحدٌث

 .العمٌد مع امبارح لٌه بتتخانق كنت-

 :حاجب برفع مالك

 .منك ٌتخاؾ أنت ، بتراقبٌنً-

 .هناك وال هنا تبص بقى حاول حاجه، كل عارفه انا ٌاابنً_

  على ونص شهر فٌن،فاضل معروؾ ،مكانً الجامعة فً شؽلً هسٌب-

 .األساسً لشؽلً بقى انا واتفرغ اسه،الدر

 .وانجً-

 .الحباٌب ٌرحم وهللا الشؽل، من مخنوق بجد انً هتراعً_

 ...ٌاحب ٌارب_

 متجنبة نهضت وجنتها على خجلها حمرة ظهرت وقد سرٌعا عبارتها بترت

 :حال إلى تتجه وهً قالت ثم ابتسامته رأت أن بعد له النظر

 .9 بقت الساعة بقى نمشً_

 :ؽمزب مالك

 .نمشً-

*** 

 بها طال أن بعد بٌنهما  الثلج تذٌب أن فاطمه قررت جدٌد، ٌوم صباح فً

 زواج فقط أم مجدي تحب انها على شقٌقتها مع المسبق حدٌثها راجعت التفكٌر،

 علٌها ٌسٌطر دابما كبٌر، سن فً مراهقة بؤنها تشعر حدٌثها تتذكر كلما عقل،

 صؽٌرة علبة وجلبت بها الخاصة الخزانة فتحت. حالها من تسخر وٌجعلها العقل

 :القهوة له تعطً وهً قابلة الشرفه فً إلٌه واتجهت مؽلفة

 .ٌامجدي الشؽل راٌح مش انت_

 :اهتمام بعدم مجدي

 .راٌح-
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 :قابلة أمامه ووضعتها بالهدٌه ٌدها مدت

 .طٌب وانت سنة كل-

 :بتساإل مجدي

 .مٌالدي عٌد-

 .جوازنا عٌد_

 .عنًٌ تفتكرٌه مرة اول_

 .تنساه مرة أول وانت_

 .معلش_

 .الهدٌه هتشوؾ مش طٌب_

 .متشكر هشوفها_

 .مبسوط مش شكلك-

 .افتكرتً انك كفاٌه ازاي ال_

 :ضمٌر براحة فاطمه

 .علٌا اللً عملت كدا انا باٌن، ماهو-

 :ضاحكا مجدي

 .اوصله عاوز كنت اللً دا وهو-

 ؟.هو اللً-

 وكتر تفرق، ٌافاطمه تفرق محبه، شم واجب تقضٌه كدا بتعملً أنت هو اللً_

 .اوي مرتاح ضمٌرك وخلً خٌرك

*** 

 خطوة ٌخطو مترددة، بخطوات مالك معرض نحو واتجه سٌارته من أمجد ترجل

 نهض له دلؾ وعندما. علٌه نوى بما وٌخبره له ٌدلؾ بؤن قراراً  اتخذ ثم وٌرجع،

 :بترحٌب قال ثم

 .الؽالٌة وحبٌب نسب بؤبو اهال اهال_

 :ضاحكا امجد

 .البكش تتعلم لحقت-

 .ٌاعم بكش ؼٌر بتقول هً_

 :حاجب برفع أمجد

 .هللا شاء ان اٌه تقول عاوزها وانت-
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 :ببرطمة مالك

 .دي العٌلة دخلنً اللً اٌه انا-

 :الجدٌة متصنعاً  له قال حدٌثه إلى استمع وعندما-

 اٌه؟ بتقول-

 .الفرحة صورمت مش انت دي، العٌله دخلت انً حصلتلً حاجه احسن بقول_

 :ٌضحك وهو أمجد

 .لسع الواد ٌاملك هلل منك-

 !كدا وشً فً الشر بعد-

 شؽل عندي ألن المهم فً خلٌنا المهم وحشه، دعوه دي هً هلل، مننا كلنا ٌاعم_

 .فاضً مش كمان وانت

 .اتفضل ٌاامجد افضالك_

 :بتوتر قابال تنحنح

 .تخصصً عارؾ انت طبعا-

 .اكٌد_

 آخر لحد الحادثه عملت ما أول من كلها انجً لهحا تشرحلً عاوزك طٌب_

 .بالنسبالً مهمه ورقه أقل التقارٌر، كل عاوز راحتله، دكتور

 :بتمنً مالك

 خالص بس بٌتقدم الطب جدٌد، لدكتور نروح مابقولها كتر من تعبت انا ٌارٌت،-

 .األمل فقدت هً

 :بابتسامة أمجد

 علٌا، ثم ربنا على الباقً وسٌب المرضً التارٌخ بس انت هات كرٌم، ربنا-

 .ٌقدمه ربنا الخٌر فٌه واللً

*** 

 معها مافعله بعد من البٌت هذا إلى تذهب لم جدٌد، من بٌته إلى بزٌارتها فاجؤته

 ٌنكر فلن بتفحص، لها ٌنظر وهو الباب أمام متسمراً  وقؾ. لها تهدٌداته كم وبعد

 :بدالل وقالت دلفت. إعجابه تنال دابما أنها

 .مفاجؤة_

 :بؽرور وابل

 .ٌاننوسه لمكانك هترجعً انك متؤكد كنت-
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 .لمجارٌها المٌه وترجع نلؾ نلؾ ٌاولو، بعض اال ملناش واحنا_

 .دا الوصؾ ؼٌر ملقتٌش! مجاري_

 :بقوة رٌم

 .قذر علشان-

 :عبارتها لتصلح مسرعة قالت ثم

 .مقولتهاش اعتبرنً خالص نضٌفه، مش المجاري ٌاحبً ٌعنً علشان-

 .الشؽل من هٌعفٌك مش دا محلسهال شؽل_

 .امرك تحت انا ٌالولو_

 .ٌاننوسه امتً من_

 اللً المزٌكا وشؽل اكل لنا اطلب دلوقتً، فً احنا صح، حسبتها تقول تقدر_

 .بنحبها

 .عٌونً من_

*** 

 .أرد ٌاماما انا أرد أرد-

 :لةقاب واجابت الهاتؾ منها اخذت تلعب وهً اتصال اتاها عندما لملك حال قالتها

 .حبٌبتً ٌا ازٌك انجى-

 .لٌه بتسؤلى مش ٌاملك والحمدهلل بخٌر-

 .وحال الشؽل عنً ؼصب-

 .والتلفونات-

 :وقالت مالك فضحكت بمزاح انجى قالتها

 .بس الجامعه فً بشوفه كتٌر بنتكلم مش وهللا ال-

 .خٌر على ٌجمعكم ربنا-

 .ٌارب-

 :انجى تابعت

 اكتر معاك كالمى انا بس وطنط موع اكلم وال اكلمك اترددت انا بقً بصً-

 اختصر قلت ؾ منهم

 .ٌانوجا خٌر-

 .حد؛هزعل من اعتراض عاوزة مش هللا شاء ان بكرة عندنا عزماكم طبعا خٌر-

 :ببكش ملك
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 .كلنا كلنا-

 :وقالت توترت

 .عاٌدة وطنط كلكم طبعا اه-

 .هٌعترض وال ٌجً هٌقدر بتاعنا الدكتور عارؾ مش بس لخالتو هقول-

 .ٌعترض ممكن مجدى وعمو-

 عند اوى والؽالٌة الكل حبٌبة انت ٌاانجى طلبك على ٌعترض ٌقدر ماحدش-

 .الكل

 .حاجة منً عاوزة ٌاخدكم ٌجى ٌبقً مالك هللا شاء ان هستناكم خالص-

 .ٌارب قلبك وٌفرحلك قلبك سالمة-

 .ٌاملك ٌارب-

 دار ما عن شًٌبا تعلم بؤنها بداخلها ٌتردد معها،كان الهاتؾ انجى أؼلقت أن بعد

 وحملت جلست. ثؽرها تؽادر ال واالبتسامة ملك لهما خرجت  بٌنهما حدٌث من

 :وعاٌده لفاطمه قالت ثم إٌاها مقبلة فخذها على وأجلستها حال

 .بكرة عندهم عزمانا انجً_

 :بتساإل فاطمه

 .بالظبط مٌن عازمه-

 .لبزع وهتبقى هقبل مش قالتلً اعتذر حاولت ولما ٌاماما، كلنا_

 .انا تكلمنً المفروض مش وهً هٌٌجً، معتقدش أبوك_

 :بتوضٌح ملك

 .وخالتو أنت كنت اقوله قالتلً حد واول قلٌل، وكالمها خجوله انجً-

 :بحب عاٌده

 .اوي نقٌه بشكل، دي البت بحب انا-

 :فاطمه

 .وؼامضه كدا سهتانه بحسها بس ٌشفٌها، ربنا-

 !ٌعنً ازاي-

 .خطٌبك اخت عشان الكلمة على هتحاسبٌنً إحساس، اهو_

 .بكرة مستنٌانا هً عموما اكتر، مش بسؤل انا طبعا ال-

 :عاٌده

 .اكتر اعرفها واهو نروح وماله-
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 :حال

 .مفرود شعري وخلً البٌنك الفستان هلبس-

 :شعرها فً تلعب وهً ملك

 .ٌالولتً حاضر-

 :باستفسار فاطمه

 !اخته مع هتعٌشوا فٌها، هتتجوزوا اللً الشقه دي هً-

 .دا الموضوع فً متكلمناش معرفش،-

 :بتساإل عاٌده

 الصالح؟ بالزوج ٌرزقها ربنا ما لحد انجً مع تقعدي مشكله معندكٌش أنت طب-

 :بابتسامة ملك

 .عنه هبعدها مستحٌل مالك، ؼٌر ملهاش انجً طبعا، مشكله معندٌش-

 :باعتراض فاطمه

 .فاهمه حقك تسٌبً اوعً بردو، مستقله شقه لٌك ٌبقً الزم طبعا ال اٌه، ٌعنً-

 :عاٌده

 ٌافاطمه، والعفش بالشقه مش جوزها، فٌه هٌٌقً اللً المكان فً استقرارها-

 .القلوب ود حبٌبتً، ٌا بالود

*** 

 :قدومها منذ بها تتحدث التً النبرة بنفس له وقالت جلست طعامهما أنهٌا أن بعد

 .حبال علٌهم وتمثل البنات على تضحك بتحب ٌاوابل لٌه انت_

 :ضاحكا وابل

 ساعدتونً كمان وانتوا األول، من نٌتً عارفه وكانت اال عرفتها بنت مافٌش-

 .مظبوط الدور ومثلتوا

 .بتحبنً انك بجد صدقت انا بس-

 فاهمه ومش طفلة بقى وهً دا، المكان هٌجبها واحدة بٌحب بردو واحد فً هو_

 .لٌه جاٌه

 .ثقه ٌمكن مش_

 متفصلٌش اٌه بقولك بٌها، نفسكم بتقنعوا و،برد الكل من سمعتها كلمة دي_

 .الدماغ

 بجد؟ ماحبٌت عمرك انت ٌعنً_
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 .بس للتمثٌل دا الحب مقولنا_

 .دق قلبك أكٌد ٌاوابل مستحٌل_

 :قال ثم بذاكرته عاد

 انا طرٌقً، مش العفه، توب رسمه بس اعرفها، كنت واحدة صاحبه واحدة-

 .وساوسً من سلمت هً حتى شٌطان،

 :هاٌ اسمها_

 .ملك_

 فٌن؟ وراحت_

 :قال ثم كثٌرا ضحك

 .عرفً صاحبتها اتجوزت-

 .!!!تتجوز انت_

 اتارٌنى تؽٌر صاحبتها هخلً دى بالطرٌقة ان فاكر كنت كدا ؼٌر فً مكانش_

 .نفسً دبست

 متجوز؟ ولسه_

 مالٌش وانا حامل، انها وتقولً تشتؽلنً حبت اصلها عنها، حاجه أعرؾ وال_

 بٌقوله بنت ومعاهم ناس بعتالً اٌه ال بتشتؽلنً لسه فخلعت،واهى العٌال فً

 .تولع ٌكش  بنتً لو وحتى بنتى علٌها

 .اٌه استفدت لٌه، محبتنٌش كتٌر، هتقول لسه دانت جواك، اللً كل قول قول،_

 ...و كدا كفاٌه اظن اوي كتٌر اتكلمنا احنا_

 :بطنه ٌمسك وهو قابال بؽثٌان ٌشعر وهو عبارته بتر

 .اٌه وال اٌظب االكل هو_

 .فٌران سم دا ٌاروحً ال_

 :االلم به وٌزداد مكانه من نهض

 .الحقٌنً ااااااه، أنت، سم، فٌران،-

 .هعبرك وال_

 :تضحك وهً قالت ثم

 شوفت ٌالولو، اوي رخٌص انت فٌران، بسم وبإٌه، اٌدي، على اخرتك شوفت،-

 .معدتك بٌهري السم زمان ٌاحبً،

 .هقتللللك هقتللللللللك_
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 .معجزه تبقى رجلك على تقؾ قدرت لو دانت اهبل، انت ٌالولو ههههههههههه_

 :قابالً  الرؼاوي بعض فمه من وٌخرج األرض على وقع

 .هعوضك وانا انقذٌنً اموووووووت عاوز مش-

 :أمجد بها مافعله متذكرة وجهه على تصفعه وهً قابلة علٌه انحنت

 .علٌا ابوٌا حسره عشان دا-

 .كتمته اللً أمً صوت عشان ودا-

 .ماعرفتك بعد جالً اللً أمجد عشان ودا-

 . فٌك ووثقت صدقتك عشان ودا-

 ٌاوابل هتمووووووووت علٌهم، ضحكت اللً وعشان عشانً، كلهم ودووووول-

 بالسالح هخلصه لٌك نفس بآخر أحس ولما ماتموت، لحد كدا متكتؾ وهسٌبك

 .كتٌر قلوب قطعت ٌامه الوجع من اتقطع

*** 

 دلؾ مالك، احضرهم أن بعد انجً إلى جمًٌعا ذهبوا الثانً الٌوم ؾمنتص وفً

 تفصٌلة ٌترك وال شًء كل ٌقرأ وبدأ به، الخاصة المكتب ؼرفة إلى وأمجد مالك

 ومازال أمجد له قال التو، فً ابتسامته وأخفى مالك، فضول أثار مما صؽٌرة،

 :القراءة ٌتابع

 .كدا ؼٌر الحالة فاكر كنت اممم_

 :اإلبتس مالك

 .امل مافٌش ٌعنً-

 :بثقة قال ثم له نظر

 هللا عند من والتوفٌق علٌنا اللً هنعمل احنا باهلل، ٌقٌن عندك خلً موجود، ربنا-

 .هللا شاء ان

 عٌونها فً بلمح لو اٌه، بالنسبالً انجً ٌاامجد عارؾ مش انت باهلل، ونعم_

 ضحكة اله ترجع بجد نفسً حاجه، اعملها نفسً عاجز، انً بحس الحزن

 .حلو ٌوم ماشفتش وهً وماما بابا بعد من تانً، من عٌونها

 :القراءة ٌتصنع وهو بتساإل امجد

 .سعادتها فً سبب كان بردو أكٌد خطبها، كان واللً-

 :بتوضٌح مالك

 .كــــان اهو بتقول أنت ما-
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 :الحدٌث ٌتابع وهو امجد

 بتحبه؟ كانت-

 :لإم بابتسامة مالك

 .اٌه وال مرضًال التارٌخ تبع دا هو-

 :بتنحنح امجد

 .معاٌا هتفرق تفصٌلة اقل قولتلك انا مش اٌه اومال_

 :بخبث ٌتحدث ومازال مالك

 ٌعنً؟ كدكتور معاك ٌفرق-

 :بابتسامة امجد

 .اٌه اوماااااال-

 :مالك قال ثم معا ضحكا

 .قلبها جوا مدخلتش انا انت، اسؤلها ابقً-

 قابلة فخذٌها على وجلست الح وصعدت بهن وانجً هناء ترحب ظلت هن اما

 :وجنتها تقبل وهً

 .انجً ٌاطنط هدٌه جبتلك انا_

 :بسعادة انجً

 .اٌه جبتٌلً ٌالولو بجد-

 :ببراءة حال

 .فٌه ساعدتنً وماما عملته اللً انا عقد جبتلك-

 :قابلة العقد تتحسس وهً انجً

 .لولً دا ٌاحال هللا-

 .كدا قالتلً ماما اه_

 :قالت ثم قبلتها

 .خالص هقلعه مش انا شكرا، حبببتً، ٌا جمٌل اكٌد-

 :بحنان انجً عنق على العقد تضع وهً بحب قابلة عاٌده نهضت

 .عقد واحدة لكل وعملت النهارده كلنا وفاجبتنا اوي حنٌنه حال-

 :ضاحكة ملك

 انا ومعبرتنٌش فٌهم، نعمل اللٌل وطول انام، مخلتنٌش انها لدرجة اوي حنٌنه-

 .بحاجه
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 :قابلة السفلى الشفة طتم وهً حال

 انام عاوزه عشان بقى بعدٌن قولتٌلً البٌنك، العقد هعملك قولتلك مش انا-

 .ٌالولتً

 :الحزن متصنعة ملك

 .ماما انا مش لٌه، واحدة أول انا ومعملتٌلٌش-

 :ببكش حال

 .حبٌبتً انتً-

 :قابلة تقبلها وهً وأخذتها انجً جانب وجلست مكانها من نهضت

 .الٌاح هتجننٌنً-

 :صدرها على رأسها تضع وهً حال

 .كبٌٌٌٌر عقد هعملك تزعلً مش-

 :بضحكة هناء

 .ٌاحال زٌك ببنوته ٌوعدنً ربنا-

 :بابتسامة ملك

 .ٌاهناء ٌرزقك ربنا-

 :بترحٌب هناء

 .كدا ملك اقولك واسمحٌلً ٌاملك، اوي اشوفك نفسً كان-

 .اكٌد-

 :لها فقالت صمتها مالحظة فاطمه، مع تتحدث أن تحاول وهً انجً

 .موجود ٌبقى انه اتمنً كنت فاطمه، ٌاطنط لٌه مجاش مجدي عمو هو_

 :ببرود فاطمه

 .فاضً مش-

 :بتساإل عاٌده

 فٌن؟ ومالك أمجد هو-

 :هناء

 .القهوه مدخاللهم لسه المكتب، اوضه فً-

 :انجً

 .ٌاملك الشقه حلوه

 .اوي لطٌفه اه-
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 .القدٌمة شقتنا بجمال هتكون مش حلوه كانت مهما. كمان وهناء وصفهالً مالك-

 :فهم بعدم فاطمه

 .وماما بابا شقه مش دي هً! القدٌمة-

 .فٌها ٌقعد مقدرش ومالك خالتً، عند روحت انا حصل اللً بعد الء،-

 :قالت ثم تنهدت

 وقالً حضنً فً اترمى فٌها، ٌعٌط مالك مرة أول كان دا، الٌوم هنسى مش-

 بردو، هنا من قرٌب وهو تبٌعه اوعى بس هسٌب قولتله البٌت، فً اقعد قادر مش

 بس قالً شوارع، ٖ كلهم دول اٌه، هٌفرق ٌعنً قولتله دا البٌت اشترى لما مالك

 .جدٌدة حاجة وكل البٌت نفس مش

 .وٌشفٌك ٌابنتً ٌرحمهم ربنا:فاطمه

 .بنتً حاساكِ  قلبك، ٌفرح ربنا:عاٌده

 بقول وانا اتقابلنا مرة أول ومن ماما، روح فٌك شاٌفه بجد وانا: بابتسامة انجً

 .كدا

 .ٌعنً السوده البطه بنت وانا: فاطمه

 :قابال امجد صوتها قطع بالكالم انجً همت وعندما

 .عنكم ٌرضى هللا دي السٌره بالش بس اٌه بط-

 .ٌادكتور انجً زي البط بتحب مش انت: ضاحكة هناء

 .بهرب البٌت فً موجود لو ابصلها، بقدر مش حاجه اكتر شوفً: امجد

 :لحال مالك قال ثم الجمٌع ضحك

 .البلكونه فً اللً المرجٌحه اورٌك ٌالولتً تعالً_

 :بهمس لها وقالت ملك إلى نظرت

 .اروووح-

 على هاتفه ووضع حملها له، مسرعة حال فهروت بالموافقه، رأسها هزت

 فً هللا وتدعو ٌضحكان وهما صوتهما إلى تستمع الشرفة، إلى بها واتجه الطاولة

 :هناء لها قالت ثم. سعٌدة حٌاتهم تظل أن قلبها

 وكمان الروح، ٌرد هواها بس صؽٌرة هً هنا، اللً الجنٌنه اورٌك تعالً_

 هناك الؽداء قاعده هجهز

 :بابتسامة قابلة عاٌده نهضت

 .ٌافاطمه ٌال معاكم نٌجً ممكن-
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 بٌنا ٌال: قابلة انجً نهضت

 .وملك انا الدنٌا مااظبط على تاحًار حبٌبتً، ٌا واجٌلك القاعده هجهز: هناء

 :فاطمه قالت ثم فعلته ما لتفهمهم وعاٌده ملك تبسمت

 .ٌاامجد ٌال ما-

 .حبٌبتً ٌا طول على وراك: امجد

 :بضحكة قابال بوجهه امجد استدار ثم   الداخلٌة الحدٌقة إلى هناء مع اتجهوا

 .اوي جدعة دي هناء-

 لٌه؟_

 .مهم ضوعمو فً معاك اتكلم عاوز كنت النً_

 :قالت ثم ؼصتها ابتلعت

 .خٌر-

 تروحً انك او عالج أي رافضه انك قالً ألنه علٌا الموضوع ساٌب مالك_

 .ؼلط دا كل ؼٌر من ونص سنة لدكتور،

 تانً من وارجع بقى لٌه نفسً اتعب امل، مافٌش قالوا وجوه بره الدكاتره كل_

 انا اصال ٌكرمك، هللا تفتحه وبالش مقفول صندوق خلٌنً مكان، كل من ألملمنً

 .المفتاح ورمٌت نفسً على قفلت

 اقدر عشان الصندوق على اللً الؽبار نفضً أنت بس ٌاانجً، معاٌا المفتاح_

 .مطمن وانا افتحه

 :قالت ثم مسرعة مكانها من نهضت

 .لهم هروح انا خلصت، هناء اكٌد-

 :مقدمات دون له فقالت سٌساعدها بؤنه شعرت

 .متشكره كوٌس طرٌقً عارفه_

 :قال ثم ابتسم

 .بردو طرٌقً ماهو-

 :لها فقال ملك أتت للداخل طرٌقهما وفً

 فٌن؟ على-

 .وٌٌجً رأٌه ٌؽٌر بابا ٌمكن موبٌلً هجٌب: ملك

 ٌاااارٌت:انجً
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 استمعت وعندما لمالك، ومشاكستها حال لضحك تستمع ومازالت حقٌبتها فتحت

 وعندما الشك، أصابها ،N حرؾ ووجدت المتصل إلى نظرت هاتفه رنٌن إلى

 :بؽمز لها قال شٌبا، تر لم وكؤنها الهدوء تصنعت مسرعا قدومه لمحت

 .واحده كلمة اكلمك معرفش كدا، ٌنفع_

 .معاك وهً ضحكها اسمع بحب حال، مع انك مبسوطه انا_

 .فٌن راحت دي األٌام تانً، طفل رجعت انً بتحسسنً-

 :بهدوء قالت مجددا هاتفه رن وعندما

 .كلمكبٌ مٌن_

 .الشؽل من دا_

 :قالت ثم وجهها وتؽٌر حاجبها رفعت

 .ماشً!  شؽل-

 !مالك اٌه فً-

 :ؼاضب بوجه ملك

 .واضح مش مبسوطة،-

 :قال خطوة خطت وعندما لٌتناوال هناء علٌهما نادت

 فجؤة؟ لٌه وشك قلبت_

 :بؽضب ملك

. بتكدب انك هعرؾ بردو كنت اسمها شوفت ماكنتش ولو ٌامالك، كداب عشان-

 .لٌه بتكلمها

 :بصٌاح مالك

 مٌٌٌٌن؟ اسم-

 .فرحتً متكسرش اندم، متخلنٌش ٌامالك، علٌا بقى،متكدبش علٌنا فرجهم-

 :بعتاب مالك

 على بتكلمنً هً ٌصدقنً، أنه ؼٌرك هٌهمنً حد كدا؟مافٌش اوي واطً انا-

 تتحرق، سٌبٌها منه، بتتكلم رقم كل بسجل وبقٌت علٌها، مبردش انا بس طول

 أنت ما زي واطً اكون ٌمكن جواٌا ادور ٌخلٌنً دا قولتٌه اللً المالك لكن

 ترجعٌنً خطوة مااقرب كل اتؽٌرت، اتنٌلت انً اثبتلك هفضل امتً شاٌفانً،لحد

 منً، الخوؾ شرٌكتً تكون اخترتها اللً عٌن فً اشوؾ انً اوي وحش الؾ،

 .ٌاملك ازاي منً تخافً
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 :بتوضٌح ملك

 احمٌها عاوزه بقٌت بجد اللً الحٌاة تضٌع خاٌفه. اؾأخ اخسرك،بقٌت خاٌفه انا-

 انها تعرفنً انك معاٌا صرٌح خلٌك علٌا، تكذب بالش. تخدشها حاجه أي من

 ... دا تخبً انك لكن. فعال مهتم مش انت ٌبقى تكلمك، عماله

 :قابال حدٌثها بتر

 عشان متزعلٌش، عشان مقولتش دا، شاٌفه انا للً منوصلش عشان ٌبقً دا-

 فً انا تانً، كالمً هعٌد مش انا مجدي، ٌابنت بصً. وتجٌب متودكٌش ماؼكد

 ٌشٌلوك ٌقدروا زٌها ملٌون وال نورا ال ٌعنً بشوفك، الكل وشوش

 : قال ثم قلبه على اشار

 .اتطمنً ؾ هنا، من-

 :قالت ثم تنحنحت

 .ؼٌري شوفت لو اصال هقتلك-

 :ؼاضبا ومازال مالك

 .ٌامجنوووونه عادي، ٌةثان فً وترجعً الدنٌا تولعً-

 :قابلة حال دلفت

 .نعمممممم-

 :الحدٌقة إلى وٌتجهوا ٌحملها وهو قال ثم معا ضحكا

 .خدته وماما ٌاحال بعقلً كنت-

 .الٌوم نهاٌه إلى وٌتسامرون ٌضحكون وظلوا الكبٌرة الطاولة على جمٌعا تجمعوا

*** 

 ٌوصلهم حبل اآلخر، من كل داخل لتسكن األرواح القلوب،وانتقلت تقاربت

 .امٌال ابعدتهم إذا حتى مكان، كل فً ببعضهم لٌشعروا

 والتواصل الجرابد من  وابل بموت الجمٌع علم أن شهر،وبعد مرور بعد

 كثًٌرا تمنت بؤنها أمجد إلى نصٌة رسالة رٌم أرسلت الٌوم نفس وفً االجتماعً

 انتهت أن عدب وأتى علٌها تؤخر لكنه بحٌاتها األول هو وٌكون زوجته تكون أن

 علٌها اعتدى بؤنه مدعٌه بقدمها هً ذهبت وابل قتل بتهمه علٌها القبض تم هً

 ولم علمه، بما أمجد ٌبال لم الجرابد من هذا كل وعلم  مافعلته فعلت لذا أوالً 

 بحق قلبه نبض وقد. الخداع معها وُدفن ُدفنت بؤنها فٌحسبها لحظة، علٌها ٌحزن

 ٌحمله بما فٌه لها لّمح الذي الٌوم هذا منذ دابما دثهاٌح بإنجً، بتعلقه أكثر وشعر
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 من هو أنه معه واتفق ٌتزوجها، أن ٌرٌد وانه شًء بكل مالك وأخبر لها، قلبه

 .اآلن لٌس ولكن سٌخبرها،

 منهما فكل ومجدي، فاطمه عدا ما انجً، تجاه امجد به ٌشعر ما ٌعلم الجمٌع كان

 عدم فً وهً الجمٌع، من ٌؤخذه الماز الذي عمله فً هو الخاص، عالمه فً

 الذي بالدؾء ٌشعر لم هو حتى الجمٌع، وتؽٌر مجدي قدوم منذ بشًء اهتمامها

 تسرع وأنه نادم حقا هل ٌعلم وال له، اشتاق لطالما الذي سٌجده، بؤنه ٌظن كان

 .علٌه جدٌداً  الوضع مازال أم هذه، البعد سنوات كل بعد العودة فً

 أنها ٌعتقد كان العمل، فً ستصمد أنها ٌتوقع لم شام،ه مع تعمل مروه مازالت

 مسرعة أجابت المتصل اسم لمحت وعندما هاتفها، رن. مسرعة العمل ستؽادر

 :قابلة

 .نسٌت قلت انا دا ٌاعم فٌنك كررررم_

 .خطوبتك ٌوم تانً من المستشفى فً-

 :برهبة مروه

 .ٌاكرم آسفه انا ازاي،-

 .بقى احبابه القى من ٌهمك وال_

 :ضاحكة مروه

 .دلوقت فٌن انت كوٌس، كدا عارؾ وانت علٌا ؼالً انت ال-

 :بتنهد كرم

 .النهارده خارج بس المستشفى فً لسه-

 .....ٌاكرم نفسك فً كدا عامل اللً انت سالمتك، على حمدهللا_

 :قابال حدٌثها بتر

 صاحبتك؟ كلمت انتً المهم، فً خلٌنا ماتزنٌش، مروه-

 .حد مابتكلمش جد، وملك اٌه، عاوز انت معرفش ماانا ال_

 ٌامروره النهارده فاضٌه لو ٌارٌت شؽل، فً عاوزها انا هتجوزها، انا هو_

 .ضروري معاها معاد خدٌلً

 :وقال قلٌال صمت ثم

 .طرٌقً عشان عندك نتقابل_

 .طول على الشؽل على المستشفى من خارج انت:مروه

 .تلفونك هستنً زن بطلً ٌامروره ٌال_
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 :حٌله هبقل مروه

 .ٌاكرم هكلمها حاضر-

*** 

 والكٌك الشاي من كوبٌن معها واحضرت الطهً، أنهت أن بعد النجى هناء دلفت

 :بمكر قابلة بجانبها وجلست تحبه الذي

 .ؼٌره مابتكلٌش شهر بقالك اللً الكٌك عملتلك_

 .ونهار لٌل اكلها استعداد عندي اوي، بحبها: بابتسامة انجً

 :النبرة بنفس هناء

 .بتحبك كمان وهً-

 :الشوكة تترك وهً انجً

 .ٌنرفزنً بقى كالمك-

 :ضاحكة هناء

 الطٌبون صحٌح علٌا، تسؤل النهارده بتكلمنً ملك لقٌت لما اوي فرحت-

 ٌختااااي بس مالك، استاذ روح من فٌها ان حسٌت انً ٌاانجً تعرفً للطٌبات،

 .فجؤة اتخانقوا لما مشوفتهمش

 :حاجبها بٌن بضٌق انجً

 !!!دا متًا-

 كمان وهً اوي، عالً مالك استاذ صوت لقٌت الؽدا، عشان علٌهم بنادي كنت_

 . ؼرٌب وشها كان بس علً صوتها

 .محستش ازاي-

 :تضحك وهً هناء

 .اصال ٌومها موجوده كنت انك تقنعٌنً عاوزه انتً حبٌبتً-

 مسار تؽٌر وهً قالت ثم الشاي من رشفه وأخذت الكٌك من قطعة تناولت

 :ٌثالحد

 .بالعافٌه جاٌه كانت تقرٌبا فاطمه طنط-

 :بمكر هناء

 .اوي ومحترم اوي، ناس وابن اوي، وسٌم امجد دكتور أنت سٌبك-

 :ببرود انجً

 .تانً كٌكه هتٌلً-
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 .ردددددددك دا هو_

 .انا اجٌب هقوم خالص_

 .بشٌاكه بس اتكتمً بتقولٌلً_

 :ضاحكة انجً

 .اتكتمً كدا بالظبط-

*** 

 طٌلة تفكر ظلت. انتظارهم فً لتكون كرم حدثها أن بعد منزلها إلى مروة عادت

 فً جاد دابًما كرم أن تعلم وألنها كرم، مقابلة تقبل لن ملك أن تعلم الطرٌق،

 على حدثتها. ٌقابلها أن ٌرٌد بمن تخبرها أن دون تحضرها أن قررت قوله،

 :لها قالت أجابت وعندما الهاتؾ

 .ملووووك_

 :ارهاق بنبرة ملك

 .خٌر امم-

 :باستعجال مروة

 .فٌٌٌٌٌن أنت-

 .جدا تعبتنً الجامعة، معاٌا حال وجبت النهارده اتجننت مروحه،_

 :بتساإل مروه

 لٌه؟ خدتٌها-

 ان خصوصا اسٌبها خفت تترعش، وعماله طبٌعٌة مش بطرٌقة بتعٌط كانت_

 .نزل انه مصدقت عماد مع قاعده شهر بقالها وخالتو ناٌمه، الوقت طول ماما

 :السربعه بنفس مروة

 .جدا ضروري تجٌلً ممكن طٌٌٌب-

 :بقلق ملك

 .صوتك ومال لٌه-

 .متتؤخرٌش وحال أنت هستناكً ٌال شوٌه، مخنوقه_

*** 
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 والثالثون الخامس الفصل

 بهبوط تشعر بؤنها هاتفه على رسالة رأى أن بعد مسرعاً  عمله من ماجد عاد

 بها فوجا المنزل، إلى مسرعاً  دلؾ مكروًها، لها حدث إذا الصؽٌر على وتخشى

 :قابلة   تضحك وهً

 .دي المده طول تانً وشً فً تكشر عشان الشاطر، إال ماٌقع-

 :قال و بؽٌظ  إلٌها نظر

 ٌعنً. داٌخة مش اهو كوٌسة أنت ما-

 :قالت ثم ثانٌا ضحكت

 .فكره على شرٌٌٌر انت ، كده من اكتر أخضك نفسً كان-

 دا ابو اٌه، حصلك ٌكون ممكن ومعرفش بعٌد انً مراعٌتٌش عشان هبله وأنت_

 .حادثة هعمل كنت انا ٌاشٌخه، هزار

 ؼالٌة لسه انا اشوؾ عشان امخمخلك، خلتنً فات اللً الشهر طول معاملتك-

 وال معاك أتكلم بعرؾ ال وقتً، كل واخد أدهم ان مقدرتش وانت اٌه، وال علٌك

 ٌاعم. علٌها وندمان ؼلطه عنكم، بٌه انشؽل ماٌنفعش حق معاك بس البنات، مع

 :ؼٌطه ٌكظم وهو ماجد

 ٌسامحك. هللا نفسً على ملموم ومش دلوقتً داٌخ بقٌت اللً انا علٌك حرام-

 :تنهض وهً قالت ثم كثٌرا ضحكت

 .األكل أحضر ما  على  بقى أدهم أمسك-

 :بتساإل ماجد

 اٌه؟ اكل عامله-

 .هرٌٌٌٌٌٌسه_

*** 

 تجلس دابًما فكانت مروة، منزل أمام اخطواته وخطت سٌارتها من ملك ترجلت

ا تذاكرن والنا هً معها ًٌ  سرًٌعا ولكن به، شعرت مفاجا حنٌن وتمزحن، سو

 المنزل حدٌقة فً بانتظارهم مروة وكانت للداخل، ودلفتا حال ٌد وأمسكت نفضته

 :قابلة حضنها فً وارتمت حال إلٌها هرولت

 .ٌاخالتو وحشتٌنً-

 .هناك على هجوووم ٌال دي، هناك اللً عبالل كل خالتو،طلعتلك روح_

 :وقالت ملك جلست األلعاب لمكان اتجهت ثم قبلتها
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 وطنط؟ عمو فٌن اومال_

 .الشؽل فً وبابا جوه ماما_

 ٌامروة؟ لٌه هنا جبتٌنً-

 مكملٌن زمانا كان ٌسامحها هللا ٌال هنا، بقعد لما كل بفتكر كمان أنا افتكرتً،-

 .عاٌشه تكون مستحٌٌٌل عاٌشه، مابقتش نهاأ حاسه أنا الحلوه، األٌام

 :قالت ثم ملك زفرت

 .اٌه عاوزه ٌامروة خلصً علٌها، تكلمٌنً عشان جٌبانً أنت هو-

 :بهدوء مروه

 .عاوزك اللً هو كرم دا عاوزاك اللً انا مش-

 :باستؽراب ملك

 !!!!مٌن كرم-

 :قابلة لها أشارت ثم قدومه مروة لمحت

 .دااا هو-

 :بؽضب ملك

 .حاجه فااااهمه مش انا-

 :قابلة لها همست

 .بفلوس ٌاخبر وهللا، انا وال-

 :قابلة كرم وصافحت مكانها من نهضت

 .سالمتك على حمدهللا

 :قابلة ملك إلى أشارت ثم

 .تانً هعّرؾ مش ٌاكرم، ملك-

 :قالت ثم تنحنحت. متوهًجا وجهها فوجدت ملك إلى نظرت

 .طٌب اتفضلوا_

 :قال ثم كرم جلس

 وأتمنى عرض علٌك هعرض وقت، معندٌش ألن ٌاملك طول على لمهتك انا-

 .توافقً

 :بؽضب ملك

 .أصاًل  أعرفك أنا هو-

 :قابلة لمروة نظرت ثم
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 .حاجة فاهمة مش وأنا تجبٌنى ٌامروة بتستهبلً أنت-

 :لها ٌستمع لم وكؤنه كرم

 كنت اللً الصوت دا هو فعاًل  مركز، كنت مروة خطوبه فً صوتك سمعت لما-

 وواثق ألبوم، أعملك عاوز إنً لٌك وعرضً زمان، من فٌن كنت علٌه، بدور

 .الدنٌا هٌكسر إنه

 :باندهاش ملك

 ؟!!!البوم أؼنى، صوتً،-

 :بحماس مروه

 طول مستنٌاها كنت اللً عندك لحد جت الفرصة اهً معقول، مش بجددددد،-

 .عمرك

 :متفاجبة ومازالت ملك

 ....بس اٌوه-

 :بتؤنً كرم

 .علٌا وردي بهدوء فكري دلوقتً، متردٌش فضلك من ال-

 شروط؟ لٌا هٌبقى وافقت لو بس-

 .حقك من: كرم

 استفاقت. هذا فً سٌهاجمها بؤنه تشعر فهً مالك، ستخبر كٌؾ وشردت صمتت

 :قابلة إلٌها هرولت حال، سعال على شرودها من

 لٌه؟ بترجعً حبٌبتً ٌا اٌه_

 :السفلى الشفة تمط وهً حال

 .بتوجعنً بطنً-

 :قالت ثم حرارتها لتتحسس جبٌنها على ٌدها وضعت

 .كوٌسه مش الصبح من أنت للدكتور، هودٌك ٌال لٌه، دافٌه-

 :له قابلة وهاتفها حقٌبتها تؤخذ وهً كرم نحو بها اتجهت

 .علٌك هرد االمتحانات بعد امتحانات، فتره وفً معٌده أنا_

 .انتظارك فً وانا_

 :قابلة حال تقبل وهً مروه

 .معاك للعبها خلً-

 :ببراءة حال
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 .الكالم أسمع مضطره عٌب، بتقول ماما تإ-

 :لها انحنى ثم كرم ضحك

 .صح وماما ٌابنتً مروة كالم ماتسمعٌش_

 :بابتسامة حال

 مٌن؟ انت ماشً،_

 :قابال بالمصافحة ٌده مد

 .كرم اسمً انا-

 :قالت ثم مثله فعلت

 .حال اسمً وانا-

 :بهمس لمروة ملك فقالت لس،وج بؤلم شعر بعدما مكانه من نهض

 .ٌاحال ٌال ٌامروة، بردو معاك حسابً-

 :مكررا كرم

 .ٌاملك ردك انتظار فً-

 :بتذكر قال ثم ومروة هو وجلس هً رحلت

 .طول على كدا تاٌه أنت متجوزه، مش مخطوبه انها قولتً مش أنت-

 :ضاحكة مروة

 .كاحكٌل تعالى تانً، موضوع دي حال الء حال، تقصد انت اااه-

*** 

 بما كثًٌرا تفكر وظلت بٌتها إلى هناء صعدت أن بعد فراشها على انجى استلقت

 أن ترٌد ال لها حدث الذي منذ فهً به تشعر ما تصدق أن ترٌد ال. به تشعر

 من فتحه ٌحاول أن أحد أي ترٌد وال حٌاتها على الباب أؼلقت أحد، من تقترب

 فً تشؽؾ به، تشعر قلبها، ٌدق اسمه تسمع عندما هذا كل مع ولكن. جدٌد

 وربما الحدٌث حدود ٌتعد لم له ٌحدثها،مطمبنة عندما بارتٌاح تشعر معه، الحدٌث

 سعادتها منتهى فً وكانت  معه الحدٌث فً تقتصر او تعنفه ال ٌجعلها الذي هذا

 انتبهت. رفضته لطالما الذي عالجها بمشوار شقٌقها مع سٌهتم بؤنه علمت عندما

 :قابلة أجابت ثم التو فً هاتفها أمسكت باسمه ٌنطق الذي هاهاتف رنٌن إلى

 .اٌوه_

 .فضلك من ٌاهناء انجً ادٌنً_

 .ٌااستاذ صوتً عارؾ مش انت هنااااء،_



 بقلم منة عودة -أٌامنا

 

ٕٗٙ 
 

 محتار، حٌران صوتها انجً اصل معلش، ٌادكتور بالً مخاتش انجً، مٌن_

 .سهران بقى وشكله

 :حدٌثه على مكملة ضاحكة انجً

 .النجوم وبٌعد-

 .خواؾ جبان_

 .مكسور مشروخ_

 .مبتور مش بس_

 اٌه؟ وهتفرق_

 .ٌااستاذ كتٌر_

 .أمجد_

 .الكالم اقول سبٌنً انجً_

 .مجال تفتحله وبالش علٌه قافل خلٌك_

 .كمان قلبك هٌفرحلك صدقٌنً_

 .األٌام باقً اتعذب وارجع ٌومٌن مفرحش ٌادكتور، فرحه مْبِتْكَملّوش_

 الكالم؟ ماافتح قبل من مرفوض انا ان كدا من افهم ٌعنً_

 .أٌام من واضحه مالمحه الكالم_

 ٌقٌن عندك وخلً األٌام، من وماتخفٌش افتحٌهم أقفال، علٌه بتحطً وبردو_

 .باهلل

 .ٌادكتور متشابمه مش انا باهلل، ونعم_

 !ٌااستاذ فٌا العٌب ٌمكن_

 .ٌادكتور انا مااكونش ولٌه_

 .اطول انا هو طبًعا ال-

 :بثبات أمجد اكمل

 .ٌاانجى حبٌتك فعاًل  ناأ-

 عارؾ فهتبقى كفٌفه عشان وال رٌم، بعد ظهرلك حد أول انا عشان بتحبنً-

 العٌون، قدام داٌما هفضل عشان وهصون، هخون مش إنً واثق ٌعنً تحركاتً

 .الحٌاة فً لٌا خٌط آخر بتر فً سبب هتكون صدقنً احساسك دا لو ماهو

 :حانٌة بنبرة لها قال صمتت وعندما

 لسه؟ وال تخلص-
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 .ٌادكتور إجابة منك ومستنٌه_

 فٌها، ربنا براعً وكنت اه حبتها واألخٌرة، األولى إنها فاكر كنت برٌم عالقتً_

 أواًل  ألن علٌها، اتحاسب كلمة قولتلها عمري وال وحشه، بصه بصتلها عمري ال

ا امرنا، ربنا ما زي وبعمل بصري، بؽض ًٌ  إنه دٌما ربنا بدعً أخت عندي وثان

 ربنا إن ومتاكد عارؾ وعشان. ٌبذٌها عاوز حد أي عنها وٌبعد حفظهاٌ

 ساعدتك اللً انا مش فٌه، بقع كنت وقت فً ظهرتٌلً بٌك كرمنً هٌكرمنً،

 بقى كفٌفه. رجعتٌنً فوقتٌنً اللً أنت بإٌدي، اخدتً اللً ٌاانجً أنت تقومً،

 لٌه تبعدي وزهعا شافه، محدش اللً فٌا شوفتً أنت معاٌا، فارق مش ،بتشوفً،

 .بقً

 :نبرتها فً البكاء صوت ٌظهر ال حتى تتنحنح وهً قالت ثم دمعها جففت

 ..األٌام مع ماهٌتؽٌر عمره ٌاترى بس الكالم، حلو-

 .بقى اعترضً إحساس، بجد دا كالم، مش دا_

 :قالت ثم تبسمت

 .دا للحب معارض هتالقً-

 .ألؽاز ؼٌر ومن وضحً_

 :الحوار تنهً وهً بتنهد انجً

 .علٌك هترد اللً وهً لؤلٌام سٌبه-

*** 

 جلست طالبها، مع االمتحان مراجعة ملك انهت أن بعد جدٌد ٌوم منتصؾ وفً

.  ٌوافق أن تتمنى معه، الحدٌث فتح ستبدأ كٌؾ تعرؾ ال شاردة انتظاره فً

 على شرودها من استفاقت حلمها، تحقق وأن كبٌرة نجمه تصبح أن تمنت لطالما

 :ٌقول وهو صوته

 اٌه؟ فً سرحان ملكً-

 :قالت ثم تنحنحت

 لٌه؟ اتؤخرت-

 موجود أكون والزم وصول، على زمانهم مهمه ناس فً همشً بس متؤخرتش_

 .ماٌروحوا قبل

 :بتلعثم ملك

 .ساعه ربع وقتك من اخد ماٌنفعش ٌعنً اوي متؤخر-
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 .حاجه،احكٌلً مخبً وصوتك بلٌل امبارح من أنت_

 :قالت تؽٌر وجهه رأت وعندما كرم، عرض وعن حدث، شًء كل له قصت

 !حصل اللً دا هو كدا وبس-

 :ٌؽضب ال أن وٌحاول مالك

 .وبعدٌن امم-

 .رأٌك باخد بعدٌن اللً اٌه هو_

 .مهم بقً،مش اٌه رأي_

 قالوا اللً بالكالم افرح عارفه مش امبارح من انا ٌهمنً، ألنه رأٌك باخدأنا _

 ....عشان

 :وصٌاح بؽضب قابال حدٌثها بتر

 أكٌد أنت زمان، من فٌن كنت علٌه، بدور كنت حلو، صوتك قالك عشان تفرحً-

 أول وادي عقلك ضٌعولك بكلمتٌن فرحت ٌاهااانم، وقتها راسك فً مكانش عقلك

 .الطرٌق

 :قابلة صوتها عال

 .فٌن احنا وشوؾ بقى تهدى ما لٌه، كدااااا بتزعقلً انت-

 :قال ثم بقوة زفر

 .كدا من اكتر ومتعصبنٌش ٌاملك، دي بالهبا السٌره على اقفلً-

 :بعند ملك

 .االمتحانات بعد علٌك هرد قولتلهبس أنا -

 :بجدٌة مالك

 .طول على البٌت على اتفضلً وٌال ٌاملك، االمتحانات بعد وال قبل ال-

*** 

 كثًٌرا، ألدهم واشتاقت خطبتها منذ ترها لم مً إلى مروه ذهبت أٌام مرور وبعد

 عندما. طوٌلة وعشرة أٌام بٌنهما أن تشعر ولكن اقتهما،صد على عام ٌمر لم

 :قابلة تقبله وهً ٌدها من أدهم أخذت المنزل إلى دلفت

 .دا الوحش واحشنً ٌاناس السكر على خالااااااااااااثً-

 :قابلة كتفها على تلكزها وهً مً

 .أبوه شبه قمررررر دا وحش، ابنً انا-

 :ضاحكة مروه
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 .الكارثه دي ماهً-

 :تجلسان وهما لها قالت ثم معا اضحكت

 .هتٌجً قلت مش ملك، فٌن-

 :شفتٌها تزم وهً مروه

 .بٌتخانقوا ٌوم كل ومالك ملك-

 :بهدوء مً

 .الجدٌد ٌعنً،إٌه العادي-

 :قالت شًء كل لها روت أن وبعد

 .حق عنده طبًعا ال اٌه، تؽنً-

 :حاجب برفع مروه

 .عاوزاها هً حاجه ٌرفض ٌعنً لٌه-

 :بوضوح مً

 بخسارة علٌا تٌجً اللً الحاجه واسترٌح، سده الرٌح منه ٌجٌلك اللً الباب-

 .منها بالش ناس وزعل

 .خساره فً هٌبقً ان بتقولً بس لٌه وأنت-

 ودي ازاي، عامل كان مالك مشوفتٌش أنت. خطوبتك ٌوم بانت البداٌة عشان_

 .علٌها ضرر فً واكٌد واسع كبٌر عاااااالم مش صؽٌرة خطوبه كانت

 :بتفكٌر مروه

 .حده عند شخص كل توقؾ بتقدر ملك بس-

 .دا كل هٌستحمل مش علٌها، بٌؽٌر مالك بس ٌامروه، كدا من متؤكدة وانا_

 .بٌنهم المشاكل فً السبب أكون عاوزه مش مضاٌقه، انا_

 هٌكون مش وخالص تنهٌه، انها ملك اٌد وفً عرض مجرد دا اٌه، ذنبك وأنت_

 .امتى هتخلص االمتحانات هً مشاكل، فً

 .االسبوع آخر_

*** 

 ووجدته المحاضرة قاعة من خرجت االمتحانات، نهاٌة وبعد األسبوع نهاٌه وفً

 علم أن منذ كعادتهما شجار ٌحدث ال أن محاولة نحوه اتجهت. بالخارج بانتظارها

 :بهدوء وقالت وقفت. ترٌد ما عن تتخلى سٌجعلها هكذا وكؤنه ترٌده، بما

 .الجامعة من ستقٌلهت خالص كدا أنت_
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 .خالص االمتحانات خلصت مش_

 .اتخنقت انا خناق، ؼٌر ومن ٌامالك، بهدوء نتكلم والزم-

 .علٌه قفلً الموضوع نفس فً هتتكلمً لو ملك-

 :بؽضب ملك

 .عاوزها انا حاجه من تمنعنً انك بقى حقك من مش-

 :بؽضب أجابها

 .تضرك حاجه أي من امنعك حقً من مش-

 لما انا وكمان هٌضرنً، مش واللً هٌضرنً اللً واعرؾ صؽٌرة مش انا_

 ومش لٌك تقدٌر دا منك، اإلذن اخد مستنٌه انً كدا معنى مش معاك هتكلم قولت

 .مشاكل بٌنا فً ٌبقى عاوزه

 :وتحدي بعند مالك

 .مستنٌاها اللً الفرصة ٌا أنا ٌا اآلخر ومن ٌاملك، موافق مش انا طٌب-

 :باندهاش ملك

 .حاجه وبٌن بٌنك رنتقا ازاي انت-

 .مفهوم كالمً أظن_

 طال وعندما هكذا، النقاش بٌنهما سٌحتد أن تتخٌل تكن ولم قاله، ما تستوعب لم

 :بسخرٌة قال صمتها

 .بمٌن هتضحً بتفكري_

 هو اما أكثر، النقاش ٌحتد أن قبل مسرعة وذهبت حدٌثه تتحمل ولم بحده رمقته

 .بهدوء لٌفكر مكانه إلى وذهب عمله ونسً نفسه، مع وٌتشاجر ٌتمتم فظل

*** 

 وشعرت عمله، مكان إلى وزوجته عماد رحٌل بعد معهم جدٌد من عاٌده عادت

 وكما شؤن، فً منهم فكل السابق، مثل المرح روح به ٌعد لم تبدل، المنزل أن

 ثانٌة، ؼرفة فً أؼراضها ونقل األساسٌة ؼرفتها عن فاطمه انعزال الحظت

 على مسحت بدخولها، تشعر لم شاردة جالسة تهافوجد ملك ؼرفة إلى دلفت

 :بحنان قالت ثم شعرها

 .حاجه كل عرفت انا_

 .جلستها فً تعتدل وهً ملك

 ؟..كلمتٌه تكونً ٌاخالتو اوعً-
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 .ٌاملك كلمنً اللً هو_

 مش عاوزاه انا اللً ان لمجرد ٌاخالتو، اٌه هٌعمل كدا بعد دلوقت من ٌقارن لما-

 .لحٌاةا ازاي هتبقى هواه، على

 .ٌاملك الكتاب ٌكتب عاوز مالك-

 !!!!نعممم-

 .سمعتٌه اللً-

 :بؽضب ملك

 .خالص اتجنن مالك طبٌعً مش-

 :بتوضٌح عاٌدة

 حب منه، تاخدك بسٌطه كانت مهما حاجه أي عاوز مش مابٌحبك كتر من-

 .تملك

 .فٌا ٌتحكم عشان الكتاب ٌكتب عاوز مالك، دماغ فاهمه انا-

 تجهزوا وبعدها الخطوبه، من سنة بعد الكتاب كتب على ابوكِ  مع متفق كان هو_

 .دول شهر الكام فارقة مش. وحاجتكم شقتكم

 :باستفهام ملك

 .مالك مع أنت ٌاخالتو، لحظة-

 لمجرد عاوزاه أنت اللً من ٌمنعك انه فً معاه مش بس الكتاب، كتب فً معاه_

 هتبقً ومش ،وسط حل فً وهتفكري بتحبٌه انك عارفه أنا عاوزه، مش هو ان

 انتوا قلق، كلها بنبرة علٌك سؤلنً كتٌر، ٌشتكً فضل ما بعد دا تخسرٌه، عاوزه

 .صح تفكروا عشان شوٌه تبعدوا محتاجٌن االتنٌن

 .ٌابكاشة-

 :تخرج وهً له وقالت عاٌدة تبسمت الؽرفة ٌدلؾ وهو أمجد قالها

 .أمجد ٌا البكاشة عقل-

 :وقال بجانبها جلس

 .دي الدماغ نشوفٌه اٌه-

 .تقنعونً علشان الكل على لؾ هو-

 .قالتلً اللً خالتو-

 . أمجد ٌا ناشفة مش دماؼً-

 .تؽنٌه عاوزة اللى اٌه ؼنا-
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 .صؽٌرة وانا من حلمً انه عارؾ انت-

 مرة المدرسة فً حفلة فً مرة ؼنٌتى ٌعنى مرفوض المبدأ بس ده كل عارؾ-

 .ٌاملك حلوة مش كده عن تتوسع لكن ففرح

 .بؽنً لما سوطمب كنت انت-

 جوزك هٌبقً خطٌبك ،مالك طرٌقنا مش بس وجمٌل دافً صوتك مبسوط ولسه-

 وحجر تسلط مش وؼٌره خوؾ ده ؼضبه ان خصوًصا كالمه تسمعً واجب

 .عاوزاه انت اللً على

*** 

 مشتت عقل، بنصؾ كان أنه خاصة العمل، من شاق ٌوم بعد منزله إلى مالك عاد

 مدة تطول أن ٌعلم ٌكن لم ولكن آخر، شًء وبٌن ٌنهب قارن عندما اخطؤ أنه ٌعلم

 فراشه على استلقى ٌفقدها، أن ٌرٌد ال برهبة ٌشعر وبدأ هكذا، بٌنهما الخالؾ

 :لها قال ثم بجانبه لتجلس بٌدها واخذ جلس انجً بقدوم شعر وعندما بقوة،

 .ٕ الساعة دي لٌه صاحٌه_

 .منك وزعالنه مستنٌاك_

 .شوٌه عنك مشؽول ًان عارؾ علٌا، حقك معلش_

 .كدا على بقول مش ال_

 :بقوة مالك

 ....ٌاملك الجامعة راجع مش

 :انجى له قالت ثم اسمها نطق عندما بقوة زفر

 .كدا انانً وانت امتً من-

 قالتلك؟ اللً هً-

 :انجً

 .طبعك دا ومش انانً مش أخوٌا أنا المهم ال-

 :بؽٌظ مالك

 .اعترض إنً حقً نم ان أظن دا، فٌه مسكالً اللً اٌه ؼنا-

 :بهدوء انجً

 :مثال بص اوي، بٌفرق ٌامالك األسلوب_

 هتتسمع كلمتً وهشوؾ عاوزه، انا اللً هتعملً ٌعنً عاوزه انا اللً هتعملً

 .ازاي وحش شوفت انت، كنت دا.....عاوزاها أنت اللً ٌاالفرصة وٌاانا الء، وال
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 مشاكل ٌعملك ممكن دا عاوزاه أنت اللً ان هتالقً براحة فكري..بردو وبص

 انت،ؼٌرتك ٌبقى ممكن كان بردو دا.....بٌنا المشاكل تكتر وممكن الوقت، مع

 عمتك

 :ٌزفر وهو مالك

 .هٌكون راٌده ربنا اللً عموما معاها، اتكلم بكرة هروحلها-

*** 

 فً تذكرتها بحنان، حضنها فً حال تضم نابمة وجدتها ملك، ؼرفة فاطمه دلفت

 ذهبت. الشرفة ضوء ولمحت هكذا، والدها حضن فً امتن كانت عندما صؽرها

 تنظر أمامها جلست. الٌومً وردها تقرأ وجدتها دلفت وعندما عاٌده، مع تجلس

 ثم وردها عاٌده أنهت. المٌاه على ضوءها ٌشع التً المراكب وإلى السماء إلى

 :لها قالت

 .النوم من أخًٌرا صحٌت-

 :باستؽراب فاطمه

 .ناٌمه ماكنتش-

 تشوفً وال تصحً عاوزه مش ناٌمه، نفسك عامله او ناٌمه، عمرك طول-

 .الحقٌقه

 !اٌه هً اللً_

 دا بس بالنوم، مشكله أي من ،بتهربً دلوقت طول على ناٌمه مخلٌاكِ  هً اللً_

 .حل مش

 :شقٌقتها حضن فً ترتمً وهً بدموع فاطمه

 .بموت انً حاسه بتخنقنً، حوالٌا حاجه وكل ٌاعاٌده، بٌتخرب بٌتً ان حاسه-

*** 

 أن هللا ودعت الفجر، لتصلً نهضت أن بعد الظهٌره وقت فً ملك استٌقظت

 على وابتسامة تملكتها براحة شعرت عمٌق نوم فً ثبتت أن وبعد فإادها، ٌرٌح

 :قابلة النوم من واٌقظتها حال قبلت شفتٌها،

 .نوم دا كل ٌالولتً اٌه_

 :عٌونها تفرك وهً حال

 .نمت مش لو حتى حضنك فً انام بحب بس ٌٌٌر،كت صاحٌه فضلت أصاًل -

 :بؽمز ملك
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 .نمت ماانا بعد نمت ٌعنً ٌاسالم-

 :ببراءة حال

 .ونص ٕٓ الساعة نمت اٌوه-

 :قالت ثم كثًٌرا ملك ضحكت

 .ٌستحمى الزم شكلك طول على الحمام على ٌال بكاشه، ٌا ماشً! ونص -ٕٓ

 :قالت ثم السفلى الشفة مطت

 وأٌام وٌوم وٌوم ٌوم عدا دا ٌوم، كل لٌه بٌكلمنً مش هو ،مالك اكلم عاوزه انا-

 .اتكلم ومش كتٌره

 :بحماس ملك

 .األول بوسة هاتً بس هطلبهولك طٌب-

 :تضحك وهً لها قالت ثم كثٌرا قبلتها

 .كلمٌه خدي خالص، خالص-

 :حال له قالت أجاب وعندما باندهاش، هاتفه إلى نظر

 .مخصماك وانا وحش انت_

 :قال ثم ضحك

 .صح جنبك ماما خالص، جٌلك انا-

 .امممم_

 .هاتٌها-

 :بتنحنح قالت الهاتؾ أعطتها أن وبعد

 .افندم_

 .ٌابكاشه بحال بتتلككً_

 .تزن عماله النوم من قاٌمه_

 .قاتلهم العند ناس زي مش بتفهم_

 .ٌعنً انت_

 .قدامه كتٌر واقؾ هفضل وال الباب افتحٌلً وٌال عنٌد، مش انا_

 :بؽرابة ملك

 .!!!اٌه ابب-

 .ؼباوه مابالش اٌٌٌه هٌكون_

 :فقالت المنزل باب طرق
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 انت؟ دا_

 .أمً ال_

 مرور وبعد حال، ومالبس مالبسها خزانة إلى واتجهت معه، وأؼلقت ضحكت

 :والدها لها فقال تناقره، فخذٌه على جالسة حال ووجدت له خرجت قلٌل وقت

 .األسبوع آخر ٌبقً تابالك كتب على موافقه أنت ماانزل، قبل لحقنً مالك_

 :فاطمه

 .دي السربعه ولٌه-

 :مالك

 تجهز حاجه كل ولما وكفاٌة، واصحابنا احنا حد، فٌه هنعزم مش الكتاب كتب-

 .عاوزاه أنت اللً واعزمً فرح اكبر نعمل نبقى

 :بؤدب ملك

 .األول ومالك أنا شوٌه نتكلم سمحتوا لو ممكن-

 :بتؤكٌد مجدي

 فً حال وخدي ٌافاطمه لمالك قهوه اعملً تتفقوا، ما على مكتبً فً انا طبًعا،-

 .اٌدك

 :بهمس قابلة أمامه ملك جلست ثم تتمتم، نهضت

 .مشاكل بٌنا وفً اٌه كتاب كتب-

 رأي وعلً الالزم، على زٌاده انفعلت انا الحكاٌة كل ٌاملك، بٌنا مشاكل مافٌش_

 مبسوطة؟ عاوزك مش انً شك عندك أنت أنانً، كنت انجً

 .الء اكٌد_

 .سعادتك ؼٌر عاوز مش أنا منً، تزعلً ٌنفع ماكنش ٌبقى_

 :محبه هادبة بنبرة أكمل

 القول فً وخضوع المحارم لؽٌر ٌخرج انه ٌاملك عورة صوتك-

ْطَمعَ  ِباْلَقْولِ  َتْخَضْعنَ  َفاَل ) ٌَ  (َمَرض   َقْلِبهِ  ِفً الَِّذي َف

 :استمر

 .الؽناء على موافق مش رأًٌ عند لسه-

 بس اه حلمً الؽناء بٌنا، مشاكل فً سبب تكون حاجه أي عاوزه مش هرفضه-

 .حلم علشان الواقع عن هتخلى مش وانا واقعً، انت

 الكتاب؟ كتب على موافقه ٌعنً_
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 :بتساإل قالت ثم قلٌاًل  شردت

 لٌه؟ مستعجل انت هو-

 :لتفهمه الجدٌة وتصنع مالك

 انا اللً لوعملت لطالق،با الحالفان هٌبقى دا بقى، مقارنه فً هٌبقى مش علشان-

 .عاوزه مش

 :بجانبه تجلس وهً قابلة حدٌثه لسماعها عاٌده ضحكت

 .تانً تجننها عاوز ٌعنً ٌامالك، مسخره انت_

 :بانفعال ملك

 .للنرفزه الخام الماده أصاًل  وهو منً، ٌاخالتو ٌزعل وبٌرجع-

 لٌه اكتابن اكتب عاوز هبقً ٌعنً تعصب، أسبلة علٌها اللً ٌاخالتو ماهً-

 .مثالً  بكرهها

 :فاطمه قالت ثم جدٌد، من فخذٌه على وجلست حال وصعدت فاطمه، أتت

 اٌه؟ الكالم آخر-

 :بابتسامة ملك

 .بابا انادي هروح-

 :استخفاؾ بضحكة فاطمه

 .ٌاملك نزل هه-

 :قالت ثم التفتت

 .ساعة نص ٌستنى قادر ماكنش ٌعنً-

 :المعة عٌونها رأت أن بعد قابلة عاٌده

 اٌه؟ قررتوا قوللنا ٌاعرسان ٌال-

 .نزولها قبل الدمعة محت أن بعد ملك

 .ٌامالك موافقه-

 :حال لها قالت ثم عاٌده من الزؼارٌد صوت اعتلت

 .ازاي كدا بتعملً تٌٌٌته_

 :لها قال ثم جمٌعا ضحكوا

 .تانً عٌنك فً دموع اشوؾ عاوز مش انا-

 :قابالً  فاطمه إلى بوجهه استدار ثم

 امتى؟ معاه واحدد ركةالش لعمً أروح-
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 :فاطمه

 .حددناه باللً أعرفه هبقى انا-

 ؟!جدٌدة حٌاة ستبدأ ألنها هل ؟... برهبة تشعر كانت لماذا تعرؾ ال ملك، عن اما

 فجؤه لها وسٌؤتً الخفاء فً مازال آخر شًء ٌوجد أم ؟!وحٌدة أنها تشعر ألنها أم

 ؟!!!هو وما ؟!!!شٌبا منها لٌؤخذ

*** 

 فكانتا قرانها، عقد بموعد علمهما منذ ومروه مً تتركها لم كتاب،ال كتب ٌوم فً

 وقد جاهزاً، شًء كل ٌصبح حتى متؤخر وقت فً منزلهما إلى تعودان ٌوم كل

 الٌوم هذا صباح فً استٌقظت. الصافً السماء بلون رقٌق فستان على استقرت

 هاتفها رنٌن إلى استمعت وعندما فرحته، من ٌرقص قلبها بؤن وشعورها بابتسامة

 :مسرعة أجابت

 .بردو افندم_

 .مره ٕٓ علٌا رن دا الرقم_

 :قالت ثم ضحكت

 امتى؟ دا-

 .تقرٌبا ونص ٕٓ الساعة كانت-

 .البت دماغ خربت اللً انت هو! مٌٌٌٌٌٌن-

 .كمان ومامتها_

 .حاجتً أجهز عاوزه اقفل الزم طٌب امم_

 .ٌجري الٌوم علشان دلوقت من البدلة قلب فً نفسً هحط كمان وأنا_

 . هٌجري مش كدا_

 :بتساإل مالك

 ٌاملك؟ مبسوطة-

 :بلإم قال صمتت وعندما

 .فٌا شاكه ولسه مبسوطه مش إنك عارؾ كنت-

 .أوي فرحانة جدا، مبسوطة_

 :بتنهد مالك

 دا اٌه عذاب دا بالعافٌه، منك الكالم بٌطلع الواحد-

 :لها وقال هاتفه إلى نظر ثم
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 .بٌكلمنً ٌنم أشوؾ ثوانً معاٌا خلٌكِ -

 :بتساإل ملك

 ؟!مٌن-

 .ؼرٌب رقم معرفش_

 :له ٌقول حاداً  صوتاً  وجد أجاب وعندما

 .رماد بقى بتاعك المعرض-

 :ٌقول وهو سرًٌعا هرول

 .بٌولع ٌاااااااانجً بٌولع المعرض-

 شًء أي ٌرتدي ٌهرول وهو بذاته ٌشعر لم ٌجب ولم كثًٌرا ملك تحدثه ظلت

 ماحدث انجً من علمت وعندما سٌارته، مفتاح سوى شًء أي ٌؤخذ ولم أمامه

 .اللحظة هذه فً بجانبه لتكون مالبسها خزانة إلى اتجهت

 شًء كل ووجد الداخل إلى اتجه! الحرٌق أٌن مدهوشاً، ووقؾ سٌارته من ترجل

 .حدث ما ٌستوعب ولم عقله شتّ . هو كما

 .حبٌبً ٌا وشك مال على اجٌبك عرفت-

 :قالت ثم بؽضب والتفت نورا به هتفت

 .بتاعك الطاهر المالك تتجوز مصمم_

 عنقه على ٌدها ووضعت نحوه اتجهت ماحدث، كل بعد بهدوء، نفسه ٌؤخذ جلس

 :بدالل وقالت

 الحب كل ٌنسوك سنٌن أربع دي بسهولة، عنً تتخلً عاوز_

 :بصٌاح قال ثم مكانه من نهض

 .... رؼٌ بالنسبالً حاجه كنت ما عمرك أنت بقى، إٌه؟متفوقًٌٌٌٌ حب

 :قابالً  حدٌثه قطع ثم

 .زٌك واحدة على ٌلٌق اللً باألسلوب أتكلم تخلٌنً بالش-

 .اٌه عنً تفرق هً ازاي، زًٌ_

 .لسانه على اسمها ٌجٌب ماٌنفعش زٌك اللً أنت_

 :بؽضب نورا

 فوق نضٌؾ، فٌها وعامل بتكابر بس شبهً لسه كمان،أنت انا زًٌ أنت ما-

 .ألصلك وارجع

 :قابلة تبكً وهً وجلست صرخت وجهها على ٌصفعها وهو بحاله ٌشعر لم
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 .معاك حٌاتً أكمل ونفسً بحبك لسه إنً تفهم قادر مش لٌه انت-

 .بتقولٌه كالم هتجننٌنً،أي حاجة،إنتِ  بٌنا فً ماكنش-

 .بردو معاٌا خلٌك بس اتجوزها خالص طٌب_

 .ٌانورا دماؼك من شٌطانة،خرجٌنً_

 :شًء ٌفصلهما لم حتى كثٌرا منه واقتربت قهتعان وهً قالت ثم دموعها كفكفت

 .امل مافٌش ٌعنً-

 رأسها وضعت نورا رأتها وعندما تراه، مما متفاجبة ووقفت مسرعة ملك دلفت

 :قابلة وهمست صدره على

 .لٌها هسٌبك مش قولتلك-

 بوجهه، استدار عندما ملك وجود والحظ األرض، على سقطت حتى عنه ابعدها

 :قابالً  ٌتحدث أن حاول ثم أرجله وتسمرت انهلس من العبارات هربت

 .ؼلط ماتفهمٌش_

 وعندما بالسٌارة، وراءها هرول سرعة، بؤقصً وذهبت سٌارتها إلى هرولت

 لها فقال والجمٌع، أمجد وراءها دلؾ تبكً، وهً ؼرفتها دلفت منزلها إلى عادت

 :الجلوس على ٌساعدها وهو امجد

 ؟!!!حاجه حصله مالك هو اتكلمً حبٌبتً ٌا اٌه فً_

 :بقلق له قالت ثم لتفتح عاٌده ذهبت المنزل باب طرق

 .ٌاوالد مالكم-

 :برجاء مالك

 مللللك معاها، اتكلم عاوزه سمحت لو-

 :قابالً  مجدي خرج علٌها ٌنادي وظل

 .حصل اللً ٌحكً حد-

 :بؽضب قابالً  أمجد خرج

 .انت كنت لو حتى ٌزعلها إنه لحد هسمح مش كدا قبل قولتلك أنا-

 :بصٌاح مالك

 .الصح اشرحلها فرصة ماادتنٌش ؼلط فاهمه اللً هً-

 :قالت ثم مسرعة خرجت

 اخرج كداااب، كداااب انت اٌه، اسمع عاوزنً بعٌنً، شاٌفاك! اٌه هتقولً-

 ....بر
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 لٌس وقت ومر الجمٌع، علٌها هرول التو فً علٌها وأؼشً بحالها تشعر ولم

 .حاده عصبٌة دمةص لدٌها بؤن الطبٌب وأخبرهم بكبٌر،

 :قابلة قبلتها ثم السفلى الشفة ومطت نابمة، وهً بجانبها حال جلست

 .فاطمه ٌاتٌته مالها ماما هً-

 :تبكً وهً فاطمه

 .اشفٌها ٌارب قولً تعبانه،-

 .ماما اشفً ٌاااارب: تبكً وهً حال

 .ٌامالك امشى-

 :عاٌدة فقالت وقوة بحسم مجدي قالها

 .مجدي ٌا ماٌصحش-

 .رجله على قدامى كسرها واللً مكسورة جوه مرمٌه بنتً وخلص فً كان-

 :وقالت الٌه عاٌدة تقدمت ثم لٌراها مجدي ولج

 .ملك توجع إنك اتخٌل قادرة مش بس حصل اللى ٌاابنى فاهمة مش انا-

 األٌام أحب الٌوم كان أمامه ٌرى ال وكؤنه ٌشعر لهم المكان وترك برأسه أومؤ

 .األمر ٌخصه من كل ونظر نظرة فً لكحا وأصبح منٌر مضى لقلبه

*** 

 وفً البداٌة، فً علٌها كذب رأته، وما ماحدث تتخٌل لم سوًءا، الوضع ٌزداد

 شًء، كل تتذكر وهً تبكً اللٌل طوال مستٌقظة وتظل النهار طٌلة تنام. النهاٌة

 ما شٌباً  بؤن تشعر كانت وهجر، دموع إلى قرانها عقد ٌوم انقلب. والسًء الحسن

 ثانٌة ستعود هل تعلم وال ذهبت، التً هً فرحتها أن تتوقع لم ولكن منها، ؤَخذسٌُ 

 ثم بوجع ٌدها فً مازال الذي الخطبة خاتم إلى نظرت دوًما، لها تشتاق ستظل أم

 أجاب وعندما ماترٌد، ستفعل انها وقررت هاتفها وأحضرت بعنؾ انتزعته

 :له قالت علٌها المتصل

 كرم؟ أستاذ_

 .عاٌام مٌن اٌوه_

 :قالت ثم تنحنحت

 ... صاحبه ملك أنا-

 :قابالً  حدٌثها قطع

 .العرض رفضت قلت انا بالفنانة، أهال-
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 .مشاكل شوٌة عندي كان معلش_

 قرارك؟ أخدت المهم مشكله مافٌش_

 .موافقه أنا اه_

*** 

. علٌه تجٌب ال ٌحدثها كلما النهار، ضوء فً العتمة ٌرى أصبح مالك، بٌت فً

 ولم ؼضبها، إلى صوتها، همس إلى خجلها، ضحكها، بكشها، لىإ لها، اشتاق

 بجانبها وجلست انجً ؼرفة إلى هناء اتجهت. خسرها حًقا بؤنه نفسه إلى ٌعترؾ

 :قابلة وجنتها على ٌدها تضع وهً

 بفرحته قلبً كسرلً مالك أستاذ بس، جرالكم اللً اٌه باهلل، إال قوة وال حول ال_

 .ٌاانجً اوي قلقنً تكسكو وأنت دي، اتخطفت اللً

 :بشجن انجً

 ملك كلمت انا حاجه، اعمله عارفه ومش بٌصرخ قلبه أخوٌا ان احس علٌا سهل-

 .مردتش جًدا كتٌر

 :بؽضب هناء

 .ٌاانجً الموضوع مزودة ملك بس-

 :بدفاع انجً

 .الموضوع هتعدي محسن حضن فً واحدة شوفتً لو أنت-

 :هناء

 اٌه؟ وال صح، العٌن تشوفه اللً كل مش-

 .داٌما مش_

 :بؽرابة هناء

 ؟!!!اٌه وال معاها أنت هو-

 دلوقت االتنٌن ان ومتؤكدة ملك، على سهل مش بردو ماهو ٌاهناء، الحق مع انا_

 .وخرجوه علٌه قدرو اصحابه ان كوٌس ضاٌعٌن،

 :بنحنحة هناء

 .ٌتكلم مبقاش أمجد هو-

 :استخفاؾ بضحكة انجً

 .الكل فً تسحب وعماله لعنه ماتكون زي كلنا، عننا ؼابت الفرحة-

*** 
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 جلست وعندما لهم، مروة ذهبت الخالؾ، لهذا حالً  لٌجدوا ماجد بٌت فً تجمعوا

 :مً لها فقالت منه، لؽضبها مالك مع تتحدث لم

 منً؟ زعالنه هً علٌا، بترد مش ملك_

 :مروة

 .هً علٌها ومانلومش فٌه هً اللً نراعً-

 :ؼضب بنبرة مالك

 انا ؼلط، فهمت وهً مظلوووووم، بقول تشوؾ عاوزه مش نهاعٌ قافلة اللً هً-

 .ملك ماتدخل قبل نورا ضارب كنت

 :باستفزاز مروة

 .بقً الحنٌن الصدر ماانت علٌها، وطبطبت-

 :بصٌاح هشام

 .خالص مرووووة-

 :مرتفع بصوت مروة

 كان ظلماك، هً وان المظلوم دور ماتعشً ٌامالك وانت ٌاهشام، خالص مش-

 .دي نورا عنك تبعد بإٌدك

 :بؽضب مالك

 .....فً مخلٌها فضلت انً قالتلك هً معانا، كنت أنت هو-

 :قال ثم صمت

 .خالص الزمة لٌه مبقاش الكالم عشان وراٌا، ٌٌجً حد عاوز ومش ماشً، انا-

 :ماجد له قال لؤلمام خطى وعندما

 .الؽنا عرض على وافقت ملك ان عرفنا احنا-

 .رحل ثم علٌه ٌجب ولم له نظر

*** 

 وعندما التشتت، لحظات علٌها مر كلما بها تجلس التً ؼرفتها، باب أمجد طرق

 :لها فقال لوحتها أمام جالسة وجدها مسرعاً، دلؾ الرد فً تؤخرت

 .حبٌبتً ٌا اٌه بتعملً مردتٌش، لما قلقتٌنً_

 لن تكلمت إذا ألنها الصمت تفضل أصبحت الحدٌث، على القدرة لدٌها لٌس

 .تصمت

 :قال ثم بتركٌز لوحتها ىإل نظر
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 !!! نهاٌتها دي هً كدا؟ خلصت-

 :قالت ثم تنحنحت

 .مقطوع وجسر ضلمه طرٌق-

 :قابالً  جلسا ثم طفلة وكؤنها ٌدها من واصطحبها بٌدها ما امسك

 كدا، اشوفك انً اتصور ماكنت وعمري موجوعه، انك وعارؾ بٌك حاسس انا-

 .لوجعا جواك ماتكتمٌش ماتسكتٌش، بس صرخً، عٌطً،

 :مزٌفة بابتسامة ملك

 تمام، انا ٌبقى موجوعه، مش ٌبقى  بحاجه حاسه مش انا موجوعة، مش انا بس-

 ومش واحدة أول مش عادي، دا وكل اتخنت، اتخدعت، حبٌت، صدقت، عادي

 انا نقول، هنفضل تلج، لكتله حولنا الوجع مهما اتوجعنا، مهما األخٌرة هكون

 بتتسحب روحً ان حاسه انا كدابه، اكبر انا ي،او حلوه انا تمام، انا كوٌسه،

 ٌعنً صح، كابوس فً انا هو أمجد، ٌا حصل اللً أصدق قادره مش انا منً،

 اللً الفرحة على وهصحى ومصحتش ناٌمه لسه انا مجاش، كتابنا كتب ٌوم لسه

 .هفوق وامتى دي، جواٌا اللً الدوشه كل من فٌٌٌٌن انا مستنٌها، كنت

 :وتقول تبكً هًو صدره إلى ضمها

 .اوي موجوعه أمجد، ٌا اوي موجوعه انا-

*** 

 جلست ثم بنطالها، جٌب فً ووضعتها ورقة، ٌدها فً و الؽرفة من حال خرجت

 بلؽت فمهما وجوههما، تعابٌر ماتحمله تفهم ولم لهما، تنظر وعاٌده فاطمه بجانب

 وأخرجت اؼرفته ودلفت مجدداً  نهضت الجمٌع، به ٌمر ما تفهم لن الذكاء من

 شردرت حتى كثًٌرا تفكر ظلت فاطمه اما جدٌد، من رسمها وأعادت الورقة

 :عاٌده لها فقالت صوتها وعال

 دي؟ للمرحلة وصلت اٌه_

 .حبٌب وال عدو ٌسر ال فٌه بقٌنا اللً الحال شاٌفه، أنت_

 :بتنهد عاٌده

 ؟!!!مجدي فٌن هو ٌارب، الكرب ٌفك ربنا-

 ٌوم من قلبه، من حته علٌها بنقول كلنا اللً ملك حتى حاجه، ٌهمه مبقاش مجدي-

 مارجع ٌارٌته تانٌه، شوفه شافله كدا شكله مجدي معاها، ومتكلمش حصل اللً

 .هناك وفضل
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 .لوحده كان هناك انه عرفك اٌش وانت-

 شؽل مدمن مجدي عارفاه انا ال-

 وقرار قلبها ووجع ملك ؾ احنا حصل حصل اللً ٌافاطمة بصٌرتك ٌنور هللا-

 .علٌه ومابتردش طول على بٌكلمها اللى ومالك فٌه رجعت اللً الؽنا

 .ده الواد سٌرة ماتجبلٌش-

 .مظلوم حساه-

 .خاٌن ده-

 لمالك رإٌتها فً تخطا ال وان صادًقا شعورها ٌكون ان تتمنى عاٌدة صمتت

 .ابنها بمثابه اعتبرته الذي

*** 

 بنطاله جٌب من هاتفه خرجا به، الخاصة عٌادته أمجد دلؾ أن بعد جدٌد ٌوم فً

 االتصال عن انقطع أن بعد ولكن دوًما، ٌحدثها أن ٌرٌد اسمها، إلى ٌنظر وظل

 .ال أم علٌه ستجٌب كانت إذا ٌعلم ال الٌوم، هذا منذ بها

 :لها قال أجابت وعندما االخرى تلو مرة حدثها

 .منً زعالنه انك عارؾ_

 :بصدق انجً

 .خالص علٌا بترد مش وملك صل،ح اللً من زعالنه انا وهللا، ال-

 .مالك فكراكِ  تكون ٌاانجً،وٌمكن اوي تعبانه ملك_

 :قالت صمت وعندما

 .مظلوم بجد مالك-

 :بعمق ٌتنفس وهو أمجد

 .كالمها فً مبترجعش وملك ونصٌب، قسمة شًء كل-

 :برهبة انجً

 .النهاٌة دي تكون مستحٌل-

 .النهاٌة تكون دي أن أتمنى كنت انا وال_

 :قابلة قلبها على ٌدها تضع هًو انجً

 .امل مافٌش ٌعنً-

 :بتنهد امجد

 .لؤلسؾ-
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 تبدأ أن قبل نهاٌه لهما، النهاٌة أٌضاً  أنها ٌقول شًء منهما كل داخل أٌضاً  وكؤن

 .الحكاٌة بداٌة

*** 

 عٌنها إلى نظرت وجهها، لتؽسل الحمام إلى ودلفت فراشها من ملك نهضت

. المرحة روحها وأخفى منها الحزن تملك فقد هً، لٌست وكؤنها وجهها وعلى

 بجانب التً الورقة إلى نظرت ثم ؼرفتها ولجت تجدهم ولم عنهم تبحث خرجت

 دموعها نزلت رسمته، ما إلى ونظرت فتحتها ثم تبسمت حال دمٌه وعلٌها فراشها

 تضحك صؽٌرة صورة الرسمة تحمل فكانت البكاء، عن تكؾ أن تستطع ولم

. وحٌدة هً وظلت األب وؼاب األم سقطت بعدها ومن اوالدٌه أحضان فً وهً

 تكون أن تنتظر كانت وكؤنها مرتفع بصوت تبكً وهً قلبها على ٌدها وضعت

 .هذا لتفعل بمفردها

 :ٌقول وهو إلٌها مهروال مجدي دلؾ

 ؟.مالك ٌابنتً اٌه_

 :تبكً وهً ملك

 !!!مالً-

 اوعً قولتلً لك،ما تقولً حق لٌك جواك، لسه اللً السفر من امتى هترجع

 من اكتر اتشؽلت انت بس بكالمً، افكرك اللً انا ماتخلنٌش عنً، تشؽلك حاجه

 .ارجعععع ٌابابا بقًٌٌٌ ارجع وقت، أي

 :قابالً  صدره إلى وضمها بكى

 .أنتو مش تانً من حٌاتً تملوا عاوزكم اللً انا أنتو، مش محتجالكم اللً انا-

 :باعتذار قالت ثم دموعها جففت

 .كدا اكلمك قصدي ماكنش آسفه أنا-

 : قال ثم دمعتها محا

 .حد على مبتوقفش ٌاملك،الدنٌا دموع كفاٌه-

*** 

 مع المحدد الموعد إلى وذهبت قوتها، من بعضاً  استعادت أسبوع، مرور وبعد

 كرم

 :قال ثم بها مرحباً  نهض االستودٌو فً له دلفت وعندما

 .تؤخريوت فنانه هتعملً قلت انا بالظبط، معادك فً_
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 :قالت ثم تبسمت

 .جًدا مواعٌدي بحترم-

 علٌه تعرفت والذي الكبٌر، الوسط هذا فً مشهور صدقً،رجل سلٌم دلؾ

 :بؽطرسة قال ثم أمامها وقؾ.تواً 

 حقٌقً؟ دا ٌاترى حلو، صوتك ان بٌقول كرم_

 :بهدوء ملك

 .لذوقه شكًرا-

 :قال ثم الثانٌة على رجالً  ووضع جلس

 .صوتك سمعٌنً-

 أخذت. الزابدة نفسه فً وثقته ؼروره عن كثًٌرا سمعت فقد تؽضب ال أن حاولت

 :قالت ثم عمٌقاً  نفساً 

 كده خلصت خالص

 مننا وضاعت

 هنا مبقاش ولقانا

 منسٌه هتبقً وخالص

 هً ما زي وراحت

 وردٌة كانت لسه دي

 رمادٌة صبحت ثانٌة وفً

 بٌا بقى مالك دنٌا ٌا

 بٌا جرٌت العمر سنٌن

 ؼاٌبة ىبق الفرحة ولسه

 باٌنة مش وجودها عز فً

 لٌا بقى ٌافرحة تعالً

 بتنور الشمس لسه دى

 لٌكً ٌوم هٌجً وراح

 بالفرحة ربً وٌؤذن

 قدامً عمر وتفضل

 احبابً أؼلى بوجود

 .تانً دنٌتً ٌنور
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 :لها قال انتهت أن وبعد

 .الكالم فً ومبزوقش صرٌح انً عنً معروؾ انا-

 :بجدٌة ملك

 .تجامل منك مطلوب مش-

 :قال ثم ردها لقوة تبسم

 .حلو مش ٌاكرم،صوتها ؼلطان-

 :النبرة بنفس تتحدث ومازالت ملك_

 .اشكرك-

 :باستؽراب سلٌم

 .مدح مش ده-

 :النبرة بنفس ملك

 .متقبله وقلت-

 :بتساإل كرم

 .جدا حلوه صوتها طبقه لٌه-

 :بإعجاب سلٌم

 جداً  قرٌبة أنت ،جًدا حلو او حلو اتقال لو ظلم هٌبقى الحقٌقة فً ٌجنن صوتها-

 .األصٌل الفن نجوم من

 :بؽضب ملك

 .بؤعصابً بتلعب كنت وال سخرٌة دي اعتبر-

 :بابتسامة سلٌم

 .تانً من رجعتهولنا اللً األصٌل الفن عالم فً بٌكِ  أهال االمتحان، فً ونجحت-

 السوشٌال على هطلع مش الحجاب هقلع مش انا وأهمهم أولهم شروطً لٌابس -

 .أنواعها بكل

 .ٌاملك براحتك-

 :وتابع لرؼباتها باحترام كرم قالها

 .حاجة كل على نتفق علشان اتفضلً-

 بدء على وافقت شروطها علٌهما أملت أن وبعد شًء كل ٌحددون ثالثتهم جلس

 .شًء كل ٌعدوا أن بعد العمل

*** 
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 رأته وعندما السٌارة، من ٌترجال وأمجد حال لمح عندما سٌارته من مالك ترجل

 وهو مالك حملها وراءها، ٌهرول وهو امجد أخافت بسرعة إلٌه ولتهر حال

 :شوق بنبرة قال ثم ٌقبلها

 .ٌالولتً وحشتٌنً_

 :شفتٌها تمط وهً حال

 .نوتً حاجه عملت انا هو لٌه، بتكلمنً مش-

 :شعرها على ٌمسح وهو مالك

 .حاجه معملتٌش حبٌبتً ٌا ال-

 قال ثم أمجد اخذها

 .ٌاحال ٌال-

 : باعتراض حال

 .زٌه بتكلمونً ومش وحشٌن أنتو مالك، عاوزه-

 :برجاء مالك

 .ازاي بتترعش شاٌفها انت سٌبها، فضلك من-

 :بتنهد مجدا

 .طالعه وهً كلمنً-

 :ترتجؾ وهً له قالت ثم أمجد صعد

 .هٌاخدنً مش-

 :تفعل مثلما قال ثم تبسم

 .تإ-

 مكشره، فاطمه تهتٌ ولٌه ناٌمه، كرانًف وهً بتعٌط ماما ولٌه بتٌجً، مش لٌه-

 .بٌحبنً مش مجدي جدو ولٌه

 قابلة إلٌها وهرولت حال نزلت سٌارتها، من تترجل ملك وجد بالحدٌث هم وعندما

 :بفرحة

 .جٌٌٌٌه مالك ٌاماما شوفتً-

 :قالت ثم سٌارتها أؼلقت

 .فوق اطلعً-

 :رأسها تهز وهً حال

 .معاه أخرج عاوزه انا الاااء-



 بقلم منة عودة -أٌامنا

 

ٗٗ9 
 

 :بصٌاح ملك

 .ٌالااا وووقفوو اطلعً بقول-

 قال الداخل إلى األخرى هً اتجهت وعندما مرتفع بصوت تبكً وهً صعدت

 :لها

 .سكات كفاٌة-

 :بقوة قابال أمامها ووقؾ وراءها دلؾ البناٌة، إلى ودلفت اهتماماً  تِعرهُ لم

 .فٌها نتكلم مرة آخر دي تكون ٌمكن-

 :قابالً  حدٌثه أكمل ثم بخوؾ ؼصتها ابتلعت

 ومش ٌاملك، مسافر كمان،انا عاوزاه انتِ  اللً وعملت ،الطرق كل قفلتً-

 .تصدقً او وتفهمً تتنازلً انك أمل أل؟مافٌش وال هرجع عارؾ

 :بحدة ملك

 لو حاجه كل هنسى صدقنً اه لو هقرر ٌامالك ردك حسب وعلى سإال هسؤلك-

 كنت ؼلط، تفهمنً اوعى الء قولتلك وجرٌت فٌه شوفتنً دا، شوفته انا اللً

 .عادي اهتعدٌه

 :له فقالت رجل ٌتحملها لن بالطبع ٌجب، ولم لها نظر

 البنت انا ماهو خالص، تانً كالم فً هٌبقى كان انا لو لكن عادي، راجل انت-

 سافر!السفر فً هترتاح!!تسافر عاوز الؽلط، شماعة علٌها ٌتعلق داٌما اللً

 .وكفاٌة سافر ٌامالك،

 عن البنزٌن ٌبعد وكؤنه اآلن، همال أفضل سٌكون اتخذه الذي السفر قرار رأى

 :قابالً  شروده من استفاق. النار

 .نفسك من بالك خلً-

 .بنفسً دعوة مالكش-

 له ٌنبض مازال منه ؼضبها كل أمامه،رؼم عٌناها تدمع أن قبل وصعدت تركته

 ٌعد ولم الفإاد وسٌنكوي ستنساه، األٌام مع بؤنها ذاتها تخبر كانت ولكن فإادها،

 .اخلهابد سكًنا له

*** 

 :أشهر عدة مرور بعد

 لها فهو للقابه، تشؽؾ فقط، مكالمة تكفها لم مالك، سفر تستوعب لم انجً مازالت

 عاد. عنه بدٌل وال ؼنى ال فاألخ أمجد، عنها ٌتخل لم وإن حتى شًء، كل
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 تقلق؟ من أجل من ترى قلبها، ٌنؽصها مازال ولكن وفاطمه مجدي بٌن االستقرار

 أم بٌتها خراب من خوفها عن أم باالنفصال، المهددة حٌاتهما على أم ابنتها، على

 .هذا كل على

 القلوب ومازالت الخصام، بهم طال  السابقه الشهور فطٌلة الحال، بالجمٌع تبدل

 .بعد ضٌاءً  لها ٌظهر ولم الدراء فً الخفاٌا ومازالت الؽضب، معلنة

*** 

 مالك عن التساإالت وكثرت ،  كعادتها تمزح ال الهدوء، حال على ملك الحظت

 وهً قابلة بجانبها وجلست عملها من عادت أن بعد الؽرفة لها دلفت رحٌله، منذ

 :تقبلها

 .مااتفقنا زي متؤخرتش شوفت-

 :بهدوء حال

 .ماشً-

 :قابلة شعرها على تمسح وهً ملك

 لٌه؟ عاٌده وتٌته فاطمه، تٌته مع قعده مش-

 .وبومبه تٌمون على بتفرج-

 .نتفسح نخرج ٌال-

 .تإ-

 .حبٌبتً ٌا لٌه_

 .كده-

 :قالت ثم حملتها

 منً؟ زعالنة-

 .الشؽل معاك تاخدٌنً رضٌت مش-

 .ٌاحال ماٌنفعش_

 .أنت اشمعنى معاه بٌاخدنً كان مالك-

 :تزفر وهً ملك

 كتٌر متزنٌش راجع ومش سافر مالك مالك، مالك هتبقى كلمة كل مش-

 .معاك ومتتعبنٌش

 :وتقول تبكً وهً وجهها على ٌدها حال وضعت

 .فٌن راح هو بابا، هو ٌبقى عاوزاه كنت انا لٌه، تانً هٌرجع مش-
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 :شعرها على تمسح وهً قالت ثم بعمق وتنفست عٌنٌها أؼمضت

 .مشً هو كدا عشان منه زعالنه انا ٌاحال معرفش_

 :تبكً وهً حال

 .نوتً حاجه عمل هو-

 .دموعها لها تجفؾ وهً ملك

 .ٌاحال اه-

 .بتزعلً ومش آسفه بقولك وبعدٌن كتٌر نوتً بعمل كنت أنا مش طٌب_

 :قالت ثم تبسمت

 .خلصت حاجه كل خالص حبٌبتً ٌا دا، الموضوع فً تانً متتكلمٌش حال-

 :بفهم بعدم حال

 .اٌه ٌعنً-

 :مصطنع وبمزاح قابلة الحدٌث مسار تؽٌر وهً ملك

 .األكل فً نًتساعد المطبخ معاٌا تٌجً لولتً ممكن اوووي، جعانه انا ٌعنً-

 :بحماس حال

 .كله هعملللله اللً انا-

 :قابلة وتدؼدؼها تحملها وهً نهضت

 . النهاردة لبطه المطبخ هنولع-

*** 

. المابدة وعاٌده فاطمه وتعد الصالة، من ومجدي أمجد عاد الجمعه ٌوم صباح فً

 :أمجد قال  المابدة حول   اجتماعهم وعند

 وحال؟ ملك فٌن_

 :عاٌده

 مع هتخرج أخٌراً  شوٌه، بعد وهصحٌها شقشق، النهار لما ناٌمه ملك ناٌمٌن،-

 .راح بٌنهم اللً والخالؾ صحابها

 :قابلة مجدي أمام الطعام تضع وهً فاطمه

 وبعدٌن التلفون، فً بتتكلم سمعتك اوضتك قدام من معدٌه وانا أمجد ٌا امبارح-

 .انجً بتكلم انك فهمت

 :العصٌر ٌتناول وهو أمجد

 .حاجه فً ماٌاما اه-
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 :حاجب برفع فاطمه

 مٌن؟ أخت هً ناسً أنت كتٌر، فً-

 :مجدي

 .ٌافاطمه اٌه وفٌها-

 :عاٌده

 .بحبها اشوفها عاوزه وهللا-

 :لعاٌده ٌؽمز وهو أمجد

 .ٌاخالتو تتحب ماهً-

 :بؽضب فاطمه

 مستحٌل ودا اوي، وبفهم أمجد ٌا هبله مش انا دي، للنقطه أوصل عاوزه كنت-

 .ٌحصل

 :أمجد

 .ٌاماما ؼٌرها هتجوز مش-

 :بصٌاح فاطمه

 .ٌادكتور لمٌن خاٌب طالع اٌه، فٌك انت النجى، لٌل فتاه من-

 :له فقالت ٌزعجها شًٌبا ٌقول ال حتى مكانه من نهض

 .أكتر قلبها تكسر عاوز اختك، خان أخوها اللً البنت تتجوز عاوز_

 :بهدوء أمجد

 .عنها تتخلى اوعى نجً،ا تسٌب اوعى قالتلً اللً ٌاماما بنفسها ملك-

 :بابتسامة عاٌده

 .قلبها وٌجبر عنها ٌرضى ربنا-

 له فقالت شًء ٌحدث لم وكؤن طعامه ٌتناول الذي مجدي إلى فاطمه نظرت

 :بؽضب

 .تاكل قاعد وانت قاٌمه الدنٌا-

 :ببرود مجدي

 .دبش كله اللً كالمك آخر أشوؾ مستنً-

 :بقوة فاطمه

 ؟.!!!ابنك كالم على موافق أنت ٌعنً-

 .ٌعمله صح شاٌفه واللً صؽٌر ومش راجل ابنً_
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 .ومعارض رافض كنت األولى، فً ٌعنً رأٌك دا ماكنش_

 معارضه مش ملك وطالما البداٌة، من ؼلط الموضوع ان حاسس كنت عشان_

 .الء لٌه ٌبقى

 :لهما أمجد قال ثم ؼرفتها ودلفت عاٌده تركتهم

 لسه؟ وال خلصتوا-

 :مجدي قال ثم له انتبها

 .اعمله صح شاٌفه اللً-

 .دي الجوازة ٌا أنا ٌا أمجد ٌا طٌب-

*** 

 تجده، علها مكان كل فً تنظر مً، بناٌة أمام ووقفت سٌارتها من ملك ترجلت

 :قابلة مروة ضمتها لهما دلفت وعندما وصعدتا حال بٌد تمسكت ثم بوجع تنهدت

 .ٌاوحشه بعض من نزعل مرة وآخر أول_

 :قابلة أدهم لها طًتع وهً نحوها مً اتجهت

 .الصؽٌر العكروت واحشك-

 :لهما قالت ثم تقبله وهً وجلست منها أخذته

 .بٌنا زعل مافٌش فبتالً اٌه، قلت فاكره مش انا-

 :قابلة ادهم تدؼدغ وهً حال

 .ٌاخالتو كبٌر بقى هو-

 :تقبلها وهً مً

 .راجل ابنً انا-

 :تضحك وهً حال

 .نفسه على بٌبً بٌعمل ده-

 :مروة قالت ثم اجمٌعً  ضحكن

 بتاعك؟ االلبوم امتى هنسمع-

 :بفتور ملك

 .بس اؼنٌة فً دي الشهور كل بدري، لسه-

 :مروة

 .وطاٌش مجنون كان دا كرم اهو اوي، راسً كرم هو-

 :بضحكة مً
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 .ٌعنً عقله ورجعله-

 :بشجن مروه

 .مات قلبه ال-

 :برهبة مً

 .لٌه ٌاساتر-

 :النبرة بنفس مروه

 سنٌن8 استمر حب كمان، وهً الموسٌقى كلٌة فً اوي لتهزمٌ بٌحب كان كرم-

 .الجامعة بعدٗو جامعهٗ

 :بتساإل مً

 ومتجوزوش؟ طٌب-

 :شجن بابتسامة مروه

 .الفرحة كتر من ماتت بٌقول الكل بقى ماتت، سمر فرحهم، ٌوم-

 :بوجع ملك

 .حزٌن شكله داٌما كدا عشان باهلل، إال قوة وال حول ال-

 :مروة

 ورافض القلب ماجاله لحد لحاجه، ٌدخل حاجه من ٌخرج ما كل سنتٌن فضل-

 صعب علٌنا، ماٌكتبها ربنا بجد، شؽل بٌنتحر بالبطًء نفسه بٌموت العملٌه، ٌعمل

 ......حزن ٌتقلب الفرح

 :قالت ثم تنحنحت اكثر تكمل أن قبل لتصمتها مً لها نظرت

 ٌاملك؟ اٌه وال شؽله فً جدا محترم هو بس-

 :أسهابر تشٌر وهً ملك

 .أخ اعتبره بقٌت فعاًل  البداٌة، من معاه هشتؽل ماكنتش واال جدا، اه-

 :باندهاش قالت فتحت وعندما من، لترى مً ذهبت المنزل، باب طرق

 !!!انجً-

 :بحرج انجً

 .اجً الزم قلت متجمعٌن إنكم عرفت معلش-

 :باستٌاء مً

 .ادخلً ٌاهناء اتفضلً بٌتك دا-

 :قابلة معهما السالم درتوبا ملك نهضت دلفتا وعندما
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 ٌاهناء ازٌك-

 :قابلة لتصافحها انجً ٌد وامسكت تنحنحت ثم

 .حد على برد مكنتش انا منً، متزعلٌش-

 :قابلة ٌدها على تمسح وهً انجً

 هٌفضل وال هٌرجع وٌاعالم سابنا بٌكلمك اللً هو لٌكون خاٌفه كنت اللً-

 .مهاجر

 بعد لها قابلة ٌفعل كان مثلما لجلوسا فً ستساعدها وكؤنها ٌدها تمسك وهً حال

 :جلست أن

 .ٌاخدنا هٌجً مالك هو-

 :قابلة علٌها تنادي وهً مروه

 ؼٌر من بس اوي، حلوه هدٌه هجبلك صح عملتٌها لو دي، البازل لعبه شاٌفه-

 .مساعدة

 :شفتٌها تلوي وهً حال

 .هدٌه عاوزه مش خالص، مساعدة ؼٌر من-

 :ضاحكة انجً

 .عاوزها أنت اللً الهدٌه منها واطلبً اعملٌها شاطره، تأن ٌاحال ٌابت ال-

 :تقبلها وهً حال

 .انجً ٌاطنط حاضر-

 قابلة أجابت بالمتصل معرفتها ولعدم هاتفها رنٌن إلى ملك استمعت وعندما

 :بتوتر

 .الو-

 .ٌاملك ازٌك_

 :قابلة الصوت هذا نبرة وتذكرت قلٌال صمتت

 !!!خالد-

 .عرفتٌنً انك الحمدهلل_

 .ازٌك ٌاخالد الأه_

 بقٌت عشانك، بجد وزعلت حصل اللً مجدي عمو من وعرفت تمام أنا_

 كوٌسه؟

 .اهتمامك على ٌاخالد شكًرا ونصٌب، قسمة شًء كل الحمدهلل، اه_
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 .ازعجتك لو وآسؾ كدا متقولٌش ٌاملك العفو_

 :بهدوء ملك

 . مشكله مافٌش ال-

 .السالمه مع ملك ٌا ماشً_

 :مروة لها تقال معه أؼلقت وعندما

 .بٌك فكروا اللً اٌه-

 .اكتر مش بٌسؤل عادي-

 :بتذكر مً

 .خطٌبك أنه بٌقول كان اللً دا هو-

 :منها بداًل  مروة أجابت

 .ٌاخالد تانً من لٌه علٌنا هلٌت بٌقول، كان اللً هو اه-

*** 

 

 

 والثالثون السادس الفصل

 قلوبنا؟؟ على نحكم أن لنا هل ترى

 .محال

 أما أخطاءنا، نكرر ال أن مصٌرنا، ونحدد نختار أن أفعالنا على نحكم أن لنا ولكن

 .علٌها مر كسر كل من ٌجبرها هللا، فلها قلوبنا عن

 :قالت بالدخول لما سمح وعندما أمجد، ؼرفة باب عاٌده طرقت الفجر، صالة بعد

 .كلمتٌن معاك أتكلم عاوزه عشان تصحى مستنٌاك كنت_

 :قابالً  منها ٌقترب وهو أمجد

 .تفضلًا-

 :هادبة بنبرة له وقالت جلسا

 وترد سإال اسؤلك عاوزه أنا بس بعض، فً نصٌب لٌكم ٌكون أن ربنا دعٌت-

 .بصراحه علٌا

 :بتركٌز أمجد

 .اكٌد-
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 مرة،هٌقدر أول من فهمتك ماهً زي ٌفهمك وقدر فجؤه حٌاتك فً حد ظهر لو-

 ٌوم هٌجً شم منها، احسن هتشوفها وقتها؟ اٌه هتعمل عٌونك فً الحب ٌشوؾ

 اٌه، على داخل أنت أفكرك بردو حبٌت بس فاطمه كالم ضد أنا. فٌه وتندم علٌك

 ساحباك، الحب ودوامه شاٌؾ مش زٌها زٌك دلوقتً انت بالك، تاخد أخلٌك الزم

 .معاها خدته هتكون اللً واٌه موجود، هٌبقى اللً اٌه الدوامه تخلص لما وٌاعالم

 :براحة أجابها

 انجً بعض، على القلوب بٌؤلؾ وربنا ربنا، اٌد فً دي قلوبال ٌاخالتو بصً-

 حرج، ٌسببلً وال مٌعٌبهاش دا فا كفٌفه إنها على ولو كتبهالً، ربنا اللً هً

 مش انا بس تحصل، حاجه أي ورافضه اوي ناشفه دماؼها عشان وادعٌلً

 .بردو هسٌبها

 :عاٌده

 .وفاطمة طٌب-

 :ضاحكاً  أمجد

 .ٌالولى بقى فٌك البركه-

*** 

 باألمس معه لقاإه كان  مجدي مكتب ؼرفة إلى خالد دلؾ الٌوم منتصؾ فً

 :قابالً  مجدي وقؾ السفر من لعودته سرًٌعا

 .الؽالً بابن أهال أهال-

 :بحرارة ٌصافحه وهو خالد

 ؼٌري ملهاش طول، على معاها وكنت تعبانه كانت ٌاعمً،ماما وحشه لٌك وهللا-

 .بابا بعد

 .االموره خطٌبتك زيوا ٌخلٌهالك، ربنا_

 علٌها مطمن هبقى مش تساعدٌها ماما مع وتفضلً نتجوز قولتلها لما خطٌبتً_

 كل بقولها لقتنً ألمك، خدامه تودٌنً عشان هتتجوزنً قالتلً ؼرٌب، حد مع

 .البداٌة من جنبً موقفتش ونصٌب، قسمة شًء

 :باستٌاء مجدي

 .ؼضب ؼٌر من معاها اتكلم كنت ٌاابنً-

 .بعض فً بنصٌ ملناش_

 .ماقولت زي امتى شركتك تفتح هتبدأ مقررتش لسه المهم خٌر، ٌعوضك ربنا_
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 :بابتسامة خالد

 فهفضل خبرتك من بنتعلم واهو اسٌبك، عاوز مش شوٌه، استنى قررت انا ال-

 .اٌه هعمل هشوؾ شوٌه وقدام معاك،

 :قابالً  بها مرحًبا مجدي فوقؾ وولجت مجدي ؼرفة باب ملك طرقت

 .دي الحلوة مفاجؤةال اٌه-

 .أشوفك قلت شوٌة اتؤجل والمٌعاد االستودٌوا راٌحة كنت-

 :قابالً  ووقؾ نحوهما خالد تقدم

 .ٌاملك ازٌك-

 .الحمدهلل-

 :وتابع باٌجاز قالتها

 اٌه؟ استودٌو-

 .البوم هتعمل ملك-

 .بتؽنً إنك أعرؾ مرة أول-

 .ٌاخالد الكروان زي صوتها-

 :قابلة واللوحات رفةالؽ الوان على تنظر وهى جلست

 اوي وحشة اوي مكتومه ماشفتها أول من دي األلوان حابه مش-

 .اختٌاري ده-

 :بحرج فقالت خالد قالها

 .سوري-

 .حاجة اي مافٌش خالص-

 :وقالت براسها أومؤت

 .االستودٌو هروح فاضً مش شكلك ٌابابا طٌب-

 .وهللا اجتماع عندي ٌاملك كمان انا هو-

 .اذنك بعد متعودة ناا بابا ٌا عادى ال-

 هذا فً أمل لدٌها وكان بالتؽٌر وعدها والدها من مؽتاظة خرجت  حقٌبتها اخذت

 تدور ان تحاول وكلما السٌارة ولجت خٌبه لكنه ظنها ٌخٌب ال ان تتمنى كانت

 :وقالت  المقود بٌدها ضربت ٌعمل ال محركها

 .وقتك مش-
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 عندما التفتت ثم أجرة ارةسٌ لتوقؾ الطرٌق إلى واتجهت السٌارة من ترجلت

 :فقال امامها رأته عندما تؤففت ٌنادٌها خالد صوت الى استمعت

 .عربٌتك مالها-

 .بسٌط عطل عادي-

 .الؽطا افتحً اعمالك علشان شوٌة وسعً طٌب-

 صؽٌرة دموع وظهرت بٌنهما دار الذي المشهد هذا وتذكرت لماضً عادت

 :قابلة واستفاقت بعٌنٌها

 .رؾهتص انا متشكرة-

 .اوصلك تعالً طٌب-

 المواصالت لٌه) جملتها وتذكرت الموقؾ هذا من كثٌراً  وتؤلمت مجدداً  شردت

 :قابلة استفاقت( عٌنك مالٌه مش

 .ٌاخالد شكًرا ال-

 .االلبوم امتى هنسمع-

 .بدري لسه-

 .كده لٌه-

 .الشؽل طبٌعة-

 :تابعت

 .هكمل مش أنا وؼالباً 

 .ٌسمعها إنه الكل حق نم ٌبقى دي زي جوهرة عندك طبًعا ال-

 من ،ترٌد العكس ٌقول وهذا علٌها ٌؽضب ٌعنفها كان المقارنة تجد عنها رؼماً 

 وكؤنها العرض على وافقت عندما قواها بكامل تكن لم قرارها فً ترجع ان  مده

 فً وقدم الداخل فً بقدم تقؾ حابرة ومازالت واخطؤت تسرعت وفقط تعاند

 الطرق فً وتتخبط شًٌبا ترى ال بعصا تسٌر ٌرالتفك عن عقلها متوقؾ الخارج

 :بحسم وقالت لوعٌها عادت شًٌبا تر لم بؤنها لها وٌخٌل ترى ولكنها

 .ٌاخالد اذنك بعد-

*** 

. جدٌد من عمله إلى ٌعود ثم كالمعتاد، الؽداء وقت فً منزله إلى ماجد عاد

 لكثٌرا تتعلم الطبخ، برامج أمام من تنهض ال الطبخ، فً ماهرة مً صارت

 .األصناؾ ألذ وتصنع
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 :بقلق له فقالت الؽضب، معالم جمٌع وجهه وعلى الطعام مابدة على جلس

 ٌاماجد؟ اٌه فً_

 :بؽضب ماجد

 .الشؽل هسٌب انا-

 .اٌه حصل لٌٌٌه-

 .مشاكل بٌنا فً فتره بقالنا وابوٌا أنا-

 بس؟ اٌه فً قولً طٌب-

 فً وتقعدنً تخربها اوزع انت كدا مقولتش، انا ال ٌقول وٌرجع حاجه بٌقول_

 .البٌت

 :برهبة مً

 .ٌاماجد زهاٌمر بوادر لٌكون-

 :بانتباه ماجد

 معقول زهاٌمر،-

 :بتوضٌح مً

 .الشؽل ضؽط ممكن او اعراضه دي ماهً-

 :بشرود ماجد

 منً تقبل لو دا بس علٌه، واكشؾ اخده ال،-

 .اٌه هتقوله-

 .اٌه اد التوهان موضوع نشوؾ عشان لدكتور اخدك عاوز هقوله-

 :قالت ثم بؽٌظ له نظرت

 .حالااااال فٌك القتل انت دا زهاٌمر، جالك انت قوله ال-

*** 

 الذي الفرح دعوات ٌكتبان الصؽٌر الورد محل فً وهشام مروة من كل جلس

 أحد منهم ٌحضر لم هشام فعابلة شخص، أي ٌنسٌا ال أن ٌحاوالن موعده، اقترب

 مروة، بعابلة اكتفى فقد زواجه، بموعد لٌخبره والده ٌحدث ولم الخطوبة، مثل

 شعوره كان فقد قبل، من به ٌشعر لم الذي والحب والبٌت العابلة هً فصارت

 :قال ثم ٌده من القلم وضع تعوداً، إال لٌس مً تجاه

 .مروة ٌا كملت الدعاوي كل كدا_

 :بفرحة مروه
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 .اسمه نكتب منسناش حد مافٌش-

 :بحزن هشام

 .فٌهم مش شخص أؼلى بس-

 .دا حصل اللً عشان كاملة مش فرحتً عارؾ، معانا، هتالقٌه-

 :الحدٌث مسار مؽٌرا هشام

 .حد ألكبر حد أصؽر من نفرح محتاجٌن كلنا الفرحة، فً نمسك خلٌنا-

*** 

 أٌامً

 ٌمكن ضاعت

 ممكن اختفت

 ٌمكن ضاعت

 ممكن اختفت

 جواٌا إنها األكٌد بس

 اٌاااامً

 فٌنها

 متقولوش

 متقولوش

 متقولوش

 خلصت هاان

 بؤسمك بٌنبض لسه ٌاقلب

 حضنك ؼٌر شاٌفه مش ٌاعٌن و

 هجر  وٌاحلم

 ٌبدأ ما قبل

 وارجع النداء فً صوتك علً

 ألٌامنا اااه ألٌامنا وارجع

 اٌاااامً

 فٌنها

 ذكرى تبقً مستحٌل

 ٌمكن ضاعت
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 ممكن اختفت

 .جوانا انها األكٌد بس

 تحًٌ وبدأت بابتسامة لهم خرجت ؼنابها، على بحرارة لها ٌصفقون الجمٌع وقؾ

 :بإعجاب قابالً  سلٌم نحوها اتجه ثم العمل، فً زمالءها

 .الدنٌا هتكسر دي االؼنٌه-

 :قابلة كرم إلى تنظر وهً ملك

 .بٌكتبها شخابٌط مجرد انها وبٌقولً راضً، ماكنش انه تخٌل كرم، كلمات-

 :ضاحكا سلٌم

 .أؼانً ٌؤلؾ علٌه اتحاٌلت ٌامه عارؾ،-

 وقت فً كتبتها الورق، بره هطلعهم ماكنت وعمري علٌا، الٌةؼ دي الكلمات-

 اللً زي وبإحساس للنور تطلع الزم انها حسٌت بس  بالدنٌا، حاسس ماكنتش

 كان صوتك فً اللً الشجن ان رؼم فرحان، فعال انا ٌاملك، شكرا دا، طلع

 .حاجه كل هنظبط بس شوٌة، ٌهدا محتاج

 :بحماس سلٌم

 .سنجل دي نٌهباألؼ ننزل ممكن احنا-

 :بتؤنً كرم

 رٌحتها ماتبقى كل ماتقدم كل العطر ازازه زي كبٌرة، فتره بعد هٌنزل دا االلبوم-

 .أحلى

*** 

 الخاص، عالمه فً شخص وكل التلفاز شاشة أمام وحال فاطمه من كل جلست

 ثم بانتباه فاطمه لها نظرت تفعل، ما تكمل تعود ثم إلٌها دقٌقة كل حال تنظر

 :قالت

 .اٌه ملًبتع_

 :بتركٌز حال

 .بتتفرجً وأنت ٌاتٌته برسمك-

 :قالت ثم منها اقتربت

 .كدا ورٌنً طٌب-

 :باعتراض حال

 .خلصت مش لسه-
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 :باستؽراب فاطمه

 ..... كانت امك انتً دا لمٌن، الرسم بتحبً طالعه أنت هللا، سبحان

 :دابما لسانها فلتات على نفسها توبخ وهً قالت ثم تنحنحت

 لٌه؟ نًرسمتٌ طٌب_

 .جدو هرسم ومش بحبك، عشان-

 :بابتسامة فاطمه

 .لٌه-

 :العادة مثل السفلى الشفة تمط وهً حال

 .بٌحبنً مش عشان-

 .كدا بتقولً لٌه-

 .بضحكه وانا معاٌا بٌضحك ومش داٌما، وبٌكشر بٌكلمنً مش عشان-

 :ضاحكة فاطمه

 .بٌكرهنً كدا على دا-

 :تقبلها وهً حال

 .حلوه أنت ال-

 :قالت ثم بالدموع عٌناها ترقرقت

 .ٌاحال حلوه انً ؼٌرك شاٌؾ حد مافٌش-

*** 

 وبداخلها ٌخفق قلبها وكؤن االتصال ٌكرر الذي انجى رقم إلى كثًٌرا ملك نظرت

 األساس من ٌؽادر لم أنه البعاد،أم ٌتحمل ولم عاد ،هل المتصل هو هل ترى

 كال أن تفضل كانت ادرسٌؽ بؤنه تتخٌل تكن لم منه وجعها من أكثر علٌه ،حانقة

 ،أجابت وؼادر تركها استسلم ولكنه النفوس تهدا أن إلى كبٌرة هدنه ٌؤخذ منهما

 :وقالت برجفة االتصال على

 .ألو-

 .ٌاملك علٌا ردٌت أخٌرا-

 الصمت فً تستمر ام الهاتؾ على معها وهً تبكً هل بالفعل انجى صوت اتاها

 :انجى فقالت شهقاتها كتمت

 .بس هو بٌك بٌربطنى اللى هو طول على ٌاملك علٌا ردى ابقً-
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 بانها تشعر هشه وروحها والقلب البنٌة ضعٌفة الٌوم هذا فً ضعٌفة هزٌلة كانت

 لها قالت الصمت حتى األصوات تفهم انجى وألن باكٌة ستنفجر تحدثت اذا

 :بشجن

 .اجمدي خاطري علشان بس دلوقتً ٌاملك تتكلمً عاوزاك مش بوجعك حاسه-

 :انجى وتابعت  بالدموع عٌناها واؼرورقت الصامتة هقاتهاش تزداد

 انت وهجر ؼلط لو حتى الناس أؼلى رٌحه من علٌا،انتِ  اسؤلً بس ٌاملك هقفل-

 . رٌحته من

 ٌشعر ال حتى صوتها تكتم ان وتحاول اكثر بالبكاء ملك وانفجرت معها اؼلقت

 . أحد بها

*** 

 .سنوات ثالث مرور بعد

 وها  باألسواق ضه عر موعد واقترب األلبوم ملك أكملت المنتظر الحلم تحقق

 حققت نعم. زادت بل حدودها عن تتخل لم تتؽٌر، لم تتمنى، كانت ما حققت هً

 :وسادتها على وهً ٌوم ذات تردد ظلت بهجة، بدون ولكن حلمها،

 ربما أو بهجتها وتقل لمعتها تؽٌب نرٌد ما نمتلك وعندما والكثٌر، الكثٌر نحلم

 فتره منذ ننتظره لم وكؤننا عادي، شًء كؤي حٌنها شعورنا وٌكون ،تختفً

 جزء هو قلوبنا إلى جًدا القرٌبة األشخاص وجود أم! فٌنا؟ العٌب هل ترى. طوٌلة

 بحالوة نشعر فحٌنها عٌونهم، فً نراها التً الحلم،والبهجة تحقٌق من كبٌر

 بكل اإلحساس تفقد لهاوتجع تضمرها، والوحدة القلوب تسعد األلفة. الحلم تحقٌق

 شًء؟

 به أخبرت ما على اإلجابة تعرؾ أن ترٌد ال ربما او سإالها على رداً  تجد لم

 ....نفسها

 بها، واستبشروا والسعادة بالفرح علٌهما طلت صفا، وانجبا بهشام مروة تزوجت

 .الجمٌع على سعٌدة أخبار تهل دابما الدنٌا إلى مجٌبها فمنذ

 كل ترك أبداً، عنه ٌتخل لم المرض، مع عام لمدة دام اعصر بعد ماجد والد توفً

 ماجد صار. األخٌر عامه فً إال قبل من كثًٌرا منه ٌقترب لم معه، وظل شًء

 إشرافها، تحت كبٌرة مطاعم سلسله مً وافتتحت المرموقٌن، األعمال رجال من

 .التقصٌر عدم اإلمكان قدر تحاول بل وابنها زوجها عن هذا كل ٌلهها ولم
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 أمر فً معها ٌتحدث وكلما قوٌة، بإنجً عالقته مازالت أخرى، عٌادة أمجد افتتح

 فٌه، ٌجادلها لم الذي الوحٌد الشًء هو فهذا ٌنزعج لم األعذار، تختلق الزواج

 لها بعد هللا ٌؤذن لم ولكن عالجها أمر ٌنس لم. سٌكون ومقسوم مكتوب شًء فكل

 .بالشفاء

 الشًء بداخلها ٌكبر ٌمر ٌوم كل الثانً، فلهط وترى عماد، مع عاٌدة تتواصل

 . صمتها من وسبمت علمته الذي

 ٌتخلص أن به،ٌرٌد الخاصة شركته إلى نقله ترتٌبات فً كثًٌرا خالد مجدي ساعد

 ونهض أفلس عندما المساعدة، له قدم من أول هو والده كان عندما الدٌن هذا من

 .الجمٌل رد معه ٌفعله ما كل فكان بمساعدته، جدٌد من

 مجدي أذهل ملحوظاً  تؽٌراً  تؽٌرت الضوء، علٌها مسلطاً  فكان فاطمه أما

 ولكن تؽٌرها درجة تعلم تعد لم فهً لؤلسوأ، المرء ٌتؽٌر أحٌانا ولكن والجمٌع،

 .الطبع ٌتؽٌر لن بالطبع بالطبع...بسهولة ٌتؽٌر أن للطبع هل

 وجودها على خالد من إصرار   بعد خالد، شركة افتتاح وملك مجدي من كل ذهب

 ٌساندها، كثًٌرا، منها تقرب الماضٌة سنوات الثالث خالل ففً الٌوم، هذا فً معه

 فهً الؽناء، قرار فً الرجوع تنوي كانت كلما االستمرار على ٌحفزها ٌشجعها،

 .ٌكون ماذا تعلم ال واآلن كابوساً، كان لها وهو ٌتحقق، أن ٌتمنى حلم له

 عٌونه وفً سرعة فً لهما اتجه قدومهما، لمح وعندما ،الشركة مقر إلى معاً  دلفا

 :ٌعانقه وهو لمجدي قابالً  فرحة

 .ٌاعمً شركتك نورت_

 :بفرحة مجدي

 .ٌاخالد خٌر كل ٌرزقك ربنا-

 :لملك ٌقول وهو بسعاده خالد

 .جٌت إنك ٌاملك جًدا متشكر-

 :مصطنعة بابتسامة ملك

 .ًتان كدا متقولش فضلك من بس بحال، حلفتنً انت-

 :بتوضٌح مجدي

 .عارؾ تبقى عشان بحد ٌحلفها حد مابتحبش ملك-

 :مازح بتوسل قابالً  بعضهما على االثنٌن ٌده ٌضم وهو خالد

 .بقى سامحٌنً ٌافندم آسؾ-



 بقلم منة عودة -أٌامنا

 

ٗٙٙ 
 

 :االبتسامة بنفس قالت

 .دا لكل حاجه مافٌش ٌاخالد خالص-

 :لملك قابالً  له صدٌقاً  ٌنادي وهو مجدي

 .وجاٌلك معاه هتكلم-

 :عالٌة نبرةب قالت

 .سمحت لو خلٌك بابا-

 :برجاء مجدي

 .كالمً فً هطول مش-

 :لها خالد قال ثم نحوه اتجه

 معاٌا؟ تقفً عاوزه مش_

 .اهه معاكم واقفه-

 من شعوري عارفه ٌاملك، عارفه أنت وجودهم، معاٌا فارق مش دي الناس كل-

 سعدأ هكون طلبً، وعشره واتنٌن مرة علٌك أعرض مانع ومعندٌش ناحٌتك

 .تتجوزٌنً وافقت لو الدنٌا فً واحد

 :بتوتر ملك

 ...ؾ نظرتً اؼٌر هتخلٌنً كدا انت ٌعنً ٌاخالد، تانً-

 :قابالً  حدٌثها بتر

 اللً سنٌنٖال واظن فرصة فً تكون بتمنى كنت أنا صدقٌنً، فرصة آخر-

 سنٌن أحلى هتعٌشً إنك تؤكدي اه قولت لو اكتر، تعرفٌنً خلوك دول عدوا

 عشان علٌا اللً عملت هكون وقتها بس ٌسعدك، ربنا ٌبقى الء ولو ٌا،معا عمرك

 .بٌها تتمسك ماحاولتش اللً انت وٌقولً ٌلومنً وقلبً ٌوم ماٌجٌش

 تتذكر البعٌد إلى برٌبه،ثم خالد على ونظرت عنها انشؽل الذي والدها إلى تنظر

 وجهه فً ورأت مجدًدا خالد إلى تنظر عادت بداخلها ٌمض لم مضً شًء كل

 هذه فً األساسٌه،كانت مالمحه له وعادت انتفضت عنها تبحث التً المالمح

 خالد نظرات كانت الظهور دموعها وتؤبى تبكً أن ترٌد بالتبلد تشعر اللحظة

 :قالت و والدها على نظرت تزداد قولها سماع فً ولهفته

 .ٌاخالد هشوؾ-

*** 
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 وضؽط هاتفه أخرج راشه،ف على واستلقى ؼرفته دلؾ مرهقاً، منزله إلى عاد

 :بمزاح لها قال أجابت وعندما بابتسامة، اسمها على

 .ٌاأستاذ ازٌك_

 :ضاحكة انجً

 .ٌادكتور تمام-

 :بحنان أمجد

 .للعالج بالنسبة-

 :بملل انجً

 .اخدته-

 بالشفا_

 :تابع

 .بقى تفرحً عاوزة مش-

 :بجدٌة انجً

 نفسً تعبت، ابدا، قصةنا تبقى فرحتً عاوزه مش. اوي افرح افرح، لما عاوزه-

 .كامله تبقى

 .هتقؾ مش الحٌاة رجوع، باٌنله مش-

 :ألم بنبرة انجً

 .لٌك حد اقرب فً والتوهه الصحراء وهتشوؾ واقفة الحٌاة-

 :قال بشرود

 .بصراحة حال إال الكل مع اتؽٌرت ملك-

 .صوتها فً ده الحظت وفعالً  فترة كل بتكلمنى-

 :وقال ذقنة حك

 .عرٌس فً-

 :فقالت جبتستع لم

 .علٌه هتوافق-

 .دي المرة قلقان بس بترفض كانت-

 .هتوافق انها حاسس-

 .له برتاح مش ال ٌارب-

 :اكمل
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 .اٌه هتعملً-

 .هنام-

 .خٌر على تصبحى كده من اكتر هطول مش-

 .أمجد ٌا بخٌر وانت-

 فقال له نظرت وولج الباب طرق ملك ؼرفة الى أمجد نهض لحظات وبعد

 :بهمس

 .معاك اتكلم عاوز تعالً-

 :له وقالت للخارج وتقدمت اٌاها مقبله حال على الؽطاء ووضعت خرج

 .أمجد ٌا نعم-

 إٌه؟ خالد،رأٌك طلب على قالً بابا-

 .بفكر-

 !!!بتفكري-

 .حاجة فً آة-

 .خالد على توافقً بتفكري-

 .آة-

 .ٌاملك اٌه فً-

 .أمجد ٌا اٌه فً-

 .رد ده هو-

 .السإال فٌن وهو-

 .ىبدر من قولته-

 .عرفته وردي-

 .مافهمتوش-

 .انام عاوزة اذنك بعد بعدٌن افهم-

 .شقٌقته الفتاة هذه هل سإاله وكرر حٌرته فً وتركته ولجت

*** 

 وهو بجانبه أحد ٌتحرك عندما مجدي ٌنزعج عٌنٌها من النوم وؼاب فاطمة تتقلب

 :بانزعاج فقال نابم

 .دوشه ؼٌر من انام عاوز-

 :حاجب برفع فاطمه
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 .ٌاشكل قولبت انت-

 :بعصبٌة مجدي

 .انام وسٌبٌنً ماٌسطلك لحد الهواء فً اخرجً نوم جاٌلك مش لو-

 :بلوم فاطمه

 .عٌنك من النوم مطٌر اللً اٌه ماتقول بدل دا-

 :بحنق مجدي

 .اعرفها حاجة فً! لٌه هسؤل-

 .العٌال حال عجبك ٌعنً_

 :له فقالت ٌجب ولم صمت

 وٌاعالم خالد موضوع رجع تانً ومن وملك.بإنجً اقتنعت وبالعافٌه أمجد_

 .كدا ماٌل العٌال وحال نوم جاٌلك ازاي انت كمان، اٌه مستخبلها

 :ببرود قابالً  ٌتثاءب وهو مجدي

 .هتبان حاجه كل ٌافاطمه، نامً-

*** 

 ٌشعر ولم أذنه على الوسادة وضع صؽٌرته، بكاء على نومه من هشام استٌقظ

 :الساعة إلى ٌنظر وهو قابالً  عٌنه ٌفرك وهو مكانه من نهض كبٌر، بفرق

 .ٌاصفا المعاد نفس فً تصحٌنً ٌوم كل_

 :قابلة عٌنٌها تفتح أن تحاول وهً مروة

 .الٌوم فً ببركة وتحس جماعة الفجر تصلً تنزل عشان-

 :بحب هشام

 .فٌها ٌباركلنا ربنا-

 :له قالت خرج وعندما لٌتوضؤ الحمام إلى دلؾ

 على كدا بناتً حاجه اختار هدٌه، اجٌب فتشومعر النهارده حال مٌالد عٌد-

 .زوقك

 :بتساإل هشام

 .متسجله مش وهً المدرسه دخلت حال ازاي افهم عاوز انا-

 :بتوضٌح مروة

 .كمان والنا وابل وباسم متسجله-

 حاجبه بٌن بضٌق هشام
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 .ازاااي-

 :قابلة الساعة إلى تنظر وهً مروة

 .طوٌٌٌٌٌل موضوع دا هحكٌلك، تحت من تطلع لما ٌاحبٌبً، الفجر-

*** 

 مرهق مرهق، شًء أنفسنا حساب على نحبهم من وإرضاء الحب فً االنتباه لفت

 ٌرٌده، من قلب إلى ٌصل حتى كثٌرة أشٌاء عن ٌتنازل منا البعض ٌجعل جدا،

 فً شًء أي ٌفعل علٌه ٌحافظ ولكً الشخص، هذا تملك هكذا أنه ٌظن والبعض

 ..األبد إلى تملكه أنه ظن أن بعد منه، أحد ٌؤخذه أو عنه ٌبتعد ال أن سبٌل

 كما األشجار لها َزٌنت منزلهم، حدٌقة فً الثامن حال مٌالد بعٌد ملك احتفلت

 لحال ممٌزاً  ٌوماً  ٌكون أن أرادوا. ومروة مً بمساعدة هادبة أنواراً  وعلقت تحب

 أن تؤبى وبرٌبة، رقٌقة مازالت بعد، وجهها على الطفولة مالمح تتؽٌر لم التً

 إلى ذهابها بعد حتى والدها بؤمر كثٌرا تهتم تعد لم ذكابها، على ذكاءً  زادت تكبر،

 واألب األم لها فهً ملك، تتذكر والدهم مع أصدقاءها ترى كلما المدرسة،

 .والصدٌقة واألخت

 :لها فقالت لتؤتً مرتفع بصوت علٌها ملك نادت

 .ٌامامتً نعم_

 :تقبلها وهً ملك

 .انا مٌالدي عٌد هو حشه،ٌاو لوحدي سٌبانً-

 .ٌضربها أدهم وخاٌفه صفا على بتفرج-

 :قابلة مروة قبلتها

 .الحنٌن وقلبك األخوات خوؾ على ٌخواتً-

 :الزعل متصنعة وهً مً

 .بٌضرب ابنً انا ٌاحال، كدا بقً-

 :ضاحكة حال

 .نفسه بٌضرب حد مضربش لو أدهم ٌاخالتو-

 :ملك قالت ثم جمًٌعا ضحكوا

 .امنٌه اتمنً ًتحبب ٌا ٌال-

 :ملك تقبل وهً قالت تمنت أن وبعد

 .بحبك-
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 :بحنان قالت ثم صدرها إلى ضمتها

 .فٌكِ  بموت وأنا

 قالت الهدٌة أعطوها أن وبعد نحوهما واتجها بحب، لهما ومً مروة من كل نظر

 :مروة

 بتحبٌنا؟ مش ٌاحال ٌابت واحنا_

 :ببكش حال

 .بحبه ماما بٌحب حد اي-

 :مى لتوقا ثالثتهم جلسا

 .سنٌنٖ ٌاخد البوم فً زهقت انا ده نازل االلبوم خالص-

 .نازل اه-

 :مروة

 .اٌه والٌه ٌاملك مبسوطة مش-

 .مبسوطة-

 .ٌاملك حلمك ده مش-

 قالتها مً بعتاب العتراضها من البداٌة فردت ملك:

 .مً ٌا حلمً اه-

 ٌعذبها ذيال فما ماترٌد تحقق بداخلها وقبضه االختناق من حالة ملك لدى كانت

 .هكذا

*** 

 فكلما جدٌد، من قوتها تستجمع أرٌكة أول على وجلست المنزل، باب من دلفتا

 ٌكن لم القوه فٌها ٌمد كان فالذي بالضعؾ، تشعر والدٌها لزٌارة انجً ذهبت

 هذه ولكن دقٌقة، آخر على قرارها فً ترجع الذهاب، تنوي كلما كانت. معها

 :قالت ثم هناء تنحنحت. بقلبها ما لتفرغ هناك إلى ٌصطحبها أن أمجد أصر المرة

 .احسن انك حاسه_

 :بوهن انجً

 .اوي اوي لوحدي انا ٌاهناء، خالص كوٌسه مش-

 :بعتاب هناء

 .كمان أمجد ودكتور فٌن، انا اومال-

 :بدموع انجً
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 .تعبت ٌاهناء بقى تعبت بعٌده، قلبً من حته لوحدي، بردو مٌن معاٌا كان مهما_

 :بحزن هناء

 بموضوع شوٌه كل هٌخنقك ومش محترم، أمجد البعٌد،دكتور ٌقرب ربنا-

 .مٌرجعش جدا ممكن اللً مستنٌه انك عارؾ عشان الجواز

 :حٌلة بقلة انجً

 .ٌاهناء هفكر-

*** 

 لطرقه مجدي ٌنتبه ولم الباب طرق نقاط، عدة فً مجدي مع لٌتحدث خالد ذهب

 :شدٌد بؽضب قابالً  به فصاح للباب،

 .تخبط ما ؼٌر من كدا تدخل ازاي! تاتجنن انت-

 :بتلعثم خالد

 مندمج كنت عشان بالك مخاتش أكٌد وحضرتك خبطت، انا بس ٌاعمً آسؾ أنا-

 .قدامك اللً الورق فً

 :قابالً  بٌده وجهه ٌمسح وهو مجدي

 .ٌاابنً العصبٌة كل اخدت انت ٌاخالد، معلش-

 :حرج بابتسامة خالد

 .ٌاعمً مشكلة مافٌش ال-

 :قال ثم يمجد جلس

 .ٌاخالد خٌر-

 له فقال جٌدة، بؤنها نظره وجهة من صفقات عدة علٌه ٌقص وبدأ بهدوء خالد

 :بعمق ٌتنفس وهو مجدي

 .مشٌت ماحضرتك بعد ضؽط وعندي السوق، فً مكان كل فً فلوسً-

 :بحرج خالد

 .ٌاعمً عٌنً على-

 :بابتسامة مجدي

 .ٌوفقك ربنا-

 :قابالً  األساسً الموضوع لفتح الفرصة وانتهز خالد

 .ملك عاوز لسه انً بالك واخد أكٌد انت ٌاعمً طٌب-

 .قالتلً ملك-
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 :بفرحة خالد

 وافقت؟-

 .التفكٌر رافضة كانت كدا قبل بتفكر، لسه-

 :براحة خالد

 .هتوافق انها متؤكد اوي، متفابل انا-

 :قال ثم بؽرابة مجدي له نظر

 .توقعاتك كسع ردها لٌكون امل نفسك متدٌش ٌعنً، متؤكد لٌه-

 :النبرة بنفس خالد

 .صح ٌبقً انه واتمنً ٌاعمً مابٌكدبش احساسً-

*** 

 وقته أصبح وأدهم، هً معها الؽذاء لٌتناول لمً األساسً المطعم إلى ماجد ذهب

 بابتسامة فقابلته المطعم إلى دلؾ. وقت له محدد شًء وكل ٌقال، مثلما ذهب من

 :قالت ثم

 .ٌعنً اتؤخرت_

 :بسرعة ماجد

 .وامشً ساعة نص قدامً انا الؽداء اطلبً اكتر، هٌؤخرنً دا والرؼً-

 :تزفر وهً مً

 حاجه وكل خالص، مننا واخدك شؽلك ان مالحظ خنٌق،مش بقٌت بجد انت-

 .والثانٌة بالدقٌقة

 :بؽضب ماجد

 صح، ٌمشً شؽلً عشان! وحش؟ النظام هو الوقت، وضٌعً ارؼً افضلً-

 .البرٌمو فً تبقى مواعٌدي الزم

 :ضاحكة مً

 .برٌمو ٌقول أعمال رجل فً! برٌمو-

 :قابال بؽضب ذقنه ٌحك وهو ماجد

 تانً؟ مطعم أي فً اطفح اروح-

 :بدالل مً

 !اكلً من احلى هٌبقى ٌعنً-

 :بجمودٌة ماجد
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 .سهوكه بالش ٌعنً، دٌله من الدٌب ماجبتٌش-

*** 

 بٌنهما رتصا التفاصٌل، كل لها ٌسرد وبدأ ملك على جدٌداً  عرضاً  كرم عرض

. أبداً  ٌوًما القلوب تدق ولن فقط، المفهوم بهذا إال تكن لم صداقة حقٌقٌة، صداقة

 :لها قال ثم بحماس ٌتحدث ظل

 رأٌك؟ اٌه هااه_

 :قالت ثم بانتباه له نظرت

 .جًدا كوٌس كوٌس،-

 :بابتسامة كرم

 ٌاملك؟ اٌه فً-

 :بشرود ملك

 .تانً اتقدملً خالد-

 !هتوافقً؟-

 :التق ثم له نظرت

 .عارفه مش-

 .فٌه تفكري بقٌت كدا وفجؤه عارفه، مش اٌه ٌعنً-

 .برفض مرة وكل كتٌر اتقدملً_

 .واوافق بخاطره اجبر وقلت_

 ؟.النهاردة لٌه كدا بتتكلم_

 :النبرة وبنفس كرم

 .مكانه جٌه والؽباء راح عقلك عشان-

 .كافً سبب ودا بٌحبنً، خالد ان عارفه وانا واتجوز، ٌوم هٌجً ان طبٌعً ما-

 مش دا وخالد موجود، مش القبول حتى دا لكن منك، قبول فً لو كافً سبب_

 حطً أختً، زي علٌك بخاؾ وبجد أمجد زي انا معاه، علٌك نآمن اننا اوي ثقة

 .بقى خسارة وكفاٌه راسك فً عقلك

 :بتنهد ملك

 تزعل انك فً سبب ماٌكونش وٌارٌت أهم، موضوع فً معاك اتكلم عاوزه انا-

 .ًمن

 .خٌر-
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 .األضرار كل متحمله وانا وال لٌك خٌر معرفش بس لٌا خٌر هٌكون هو-

 .قولً-

 :ملك قالت مقدمات بدون

 .السوق ٌنزل االلبوم عاوزة مش-

-!!!.... 

 :وتابعت بتعجب صامتا ظل لكنه ٌفعله رد اى فً محق

 تعرفنً الناس ما قبل من أعتزل ،عاوزة ده الحلم عاوزة ،مش أؼنً عاوزة مش-

 قادرة ،مش صح انً حاسه ،مش كده من اكتر أؼلط عاوزة ،مش وتسمعنً

 .بجد ٌاكرم

 .سنٌنٖ بعد-

 تعبك بس المصارٌؾ اشٌل اقدر انا والمصارٌؾ تعبته اللى التعب كل مقدرة انا-

 بهدوء حد ماكلمت عمري وانا أمجد زى انك قاٌل لسه أنت تسامحنً علٌك باهلل

 كانت مفكرتش ؼلطت أختك أخوٌا اعتبرتك الفع ألنً ؼٌرك حٌاتى عن واحكٌله

 هٌكون قضٌة ترفع عاوز ولو اٌه فٌه عملت عارفة مش هى وقت فً موافقة

 .اعتزلت فعالً  انا بس حقك

*** 

 بالنظرات، ونكتفً فابدة، به لٌس وقتها الحدٌث ألن بالصمت، نكتفً أٌام تمر

 لعل ٌاعبد، تٌؤس فال مللت وإذا اإلشارة، وقت ٌؤتً النطق عن اللسان عجز وإذا

 عنها انقطع التً القلوب، داخل جدٌد من الفرح وٌحل أمرا، ذلك بعد ٌحدث هللا

  ندًما إال العجله بعد لٌس تتعجل، وال تمهل تمهل ولكن. الدرب لٌنٌر الضوء

 انكسرت، حزنت، فرحت، إن بؤنك دوما وتذكر الممٌت، اإلحساس لهذا وسحقا

 .األٌام ستمضً حالك، كان مهما ندمت،

 لها وٌسرد الٌومً حالها على لٌطمبن ٌحدثها كعادته النوم وقبل الٌوم نهاٌه فً

 فً وهما. علٌه الشكر واجب   رزق فالحب حبها، رزقه بؤنه هللا ٌحمد مافعله، كل

 ولكن تفكٌرها لحظات ٌقطع أن ٌرد لم دقابق، لبضع صمتت المكالمة منتصؾ

 :بقلق لها قال الصمت طال عندما

 .ًنمت انجً-

 .علٌا جدٌدة نبرته قلق، ملٌان صوتك-

 :بتنهد أمجد
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 .وعلٌا-

 .فضفضلً_

 .نفسها عن حتى ؼرٌبة بقت ملك_

 :قابال أمجد أكمل.فقط حالها لٌس فبالتؤكٌد تجب، ولم صمتت

 ..افرحها عارؾ مش انً الحكاٌة كل-

 نابمة ووجدوها دلفوا أمامه، والجمٌع ؼرفتها إلى هرول صراخها، سمع عندما

 صدره إلى وضمها النهوض على وساعدها بجانبها جلس. تبكً وهً عٌنها تفتح

 :لهما وقال

 .أوضتكم فً ماما ٌا حال خدوا-

 :شعرها على بٌده ٌمسح وهو لها وقال الماء كوب أعطاها الجمٌع، خرج أن وبعد

 .ملوك ٌا احسن بقٌت_

 :قالت ثم بعمق تنفست

 ...و بتروح روحً نا حسٌت اوي، وحش كابوس كان هلل، الحمد-

 :بتحذٌر امجد

 .الكابوس متقولٌش-

 .نام روح ٌاامجد كوٌسه بقٌت انا حاضر،_

 .الشؽل تسٌبً عاوزة أنك قالً كرم_

 لٌا، مش شبهً، مش دا الؽناء فعاًل، األول من ؼلطت انا الؽناء، اعتزلت

 عدب بس البداٌة فً فرحانه كنت دا، العالم دخلت ما بعد اال ؼلطت انً معرفتش

 بعض ونظرات كالم من هسلم مش حدود عملت مهما ؼلط، انً اتؤكدت كدا

 انً والؽرٌب ؼلط، حاجه أي معملتش أصاًل  انا لو حتى داٌما ؼلط هتفهم الناس،

 انه اكتشفت بس حلمً حققت اوصله، عاوزه كنت باللً فرحانه انً محستش

 .كابوس

 :بتساإل امجد

 .....كرم او تضاٌق حاجه عملك حد هو-

 :بهدوء وقالت حدٌثه بترت

 قدر وهو هتتؽٌر، مش كصدٌق بٌه عالقتً وكرم أبداً، حاجه قالً حد مافٌش-

 حد اى جًدا محترمه شخصٌة كرم بجد اعمله، ٌرٌحنً اللً وقالً جدا، قراري

 .الحق كل ولٌه تحقٌقات بهدلنً كان مكانه
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 انضر ماحدش ان كده بعد واكتشفت ال علٌه قولنالك اللى وعملت الكل عاندت-

 .ؼٌرك

 .أمجد ٌا فوقت-

 .تفوقً الزم بس مافوقتٌش-

 :ٌؽادر وهو وقال نهض

 .احسنلك نفسك من فوقً-

 مستمعه قلبها فً قوٌة ضربات رعبها الذي الكابوس بهذا ؼٌر شًء بؤى تهتم لم

 .وخوفا قلقا ٌزٌدها صوت الى

*** 

 الكبٌرة، نواديال إحدى فً لهن المفضل المكان فً جلسن جدٌد ٌوم منتصؾ مع

 فقالت ٌضحكن، وأحٌانا ٌتحدثن وظللن منهن، لكل المحبب الطعام مً أحضرت

 :مروة

 .العٌال ونجٌب هنا أسبوع كل نتقابل خلونا_

 :متصنعة بسخرٌة مً

 .اوي شوارعٌه بقت لؽته دا ماجد وال جداااا، بٌبه بقٌت العٌال،-

 :قالت ثم ملك ضحكت

 .ٌعنً عٌال مش هما العٌال، مالها !كدا ٌتنك شٌؾ ٌبقً اللً كل هو-

 :تضحك وهً مً

 .راجل ابنً انا ال-

 بجدٌة مروة

 بجد؟ دا االلبوم، هتنزلى مش انك كرم من عرفت انا ملك،-

 :بهدوء مً

 .احسن بس جدا، جمٌل االلبوم صحٌح احسن،-

 :حاجب برفع مروة

 خسارة مش قلٌل، وقت فً هتتعرؾ كانت نزل كان االلبوم لو ملك لٌه، احسن-

 .عاوزاه هً للً ماوصلت بعد كدا حاجه كل تسٌب

 :بتساإل مً

 .تانً علٌها تزنً قالك اللً بقى وكرم-

 :بتوضٌح مروة
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 علٌها،مبقاش هٌضؽط مش هتكمل مش قالت انها وبما كدا، مش كرم فكره علً-

 .حد مع ٌآوح ٌقدر

 مروة فقالت تتناول، وبدأت الطعام وأخرجت بحدٌثهما، تهتم وال لهما تنظر

 :بانفعال

 .االكل فً نازله وهً اٌه بنقول احنا وعماٌلها، البت شوفتً_

 :بجدٌة ملك

 .قراري فً برجع مش عرفانً ًأنت اٌه، هقول خالص اصل-

 مكانها من نهضت. ملك هاتؾ رنٌن قاطعهم بالحدٌث، مروة همت وعندما

 :جٌدا ٌُسمع حدٌثها جعل مما بالكثٌر لٌس وابتعدت

 .ٌاخالد اٌوه_

 :هادبة بنبرة خالد

 .نسٌت ٌمكن قلت كتٌر استنٌت-

 :بصعوبة ملك

 .بفكر قولتلك انا ال-

 ٌاملك؟ والنتٌجه-

 .ٌاخالد موافقه_

 :الوقت نفس فً قالتا ثم بعضهما إلى ومروة مً من كل نظر

 !!!موافقه-

*** 

 الساعة بعد منزلها الى هناء صعدت وقد منزلها باب طرق الى انجى استمعت

 من واقتربت بتوجس نهضت صباحا الثامنة فً لها وتنزل ٌوم ككل شرع الثانٌة

 :وقالت الباب

 .مٌن-

 :مكرره قالت فتحت ان وما مرتجفة بانامل فتحت حدٌثها على رًدا ٌاتها لم

 .صوتك سمعنً-

 :صوتها فً وبرجفة مجدداً  فقالت علٌه ماهو على الوضع استمر

 .وشك قرب-

 بوجع وقالت لتتحسسه وجهه على ٌدها وضعت حزٌن بصمت مالك منها اقترب

 :وفرحة
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 . بٌتهٌالى انا وال ٌامالك بجد دقن،رجعت ربٌت-

 :فقالت صمته فً مستمر

 .رجوعك علٌا كفاٌة صوتك من حرمتنى هقولك مش هعاتبك مش-

 :وقال باكٌاً  ضمها

 لكن حل السفر فً ان فاكر كنت عنكم بعدت انى عملته ؼلط اكبر سامحٌنى-

 .ماطلعش حلال هو ماطلعش

 :وقالت كتفه على ربتت

 .حبٌبً ٌا مات،ادخل فات اللً-

 :قال جلسا ان وبعد ركن كل ىعل ٌنظر معا دلفا

 .ممكن دلوقت جٌت انً ٌعرؾ حد عاوز مش-

 .كده من اكتر هتسكت-

 .واقول وشؽلً اموري هظبط-

 .مالك-

 :وتابعت بحذر قالتها

 .الضاٌع الوقت فً جٌت انت-

 .ضاعت ةحاج مافٌش لسه هو-

 .هتتخطب ملك-

 :فقال بباها ٌطرق من اول وتزوجت معه عاندت بانها ٌظن كان كثًٌرا صمت

 .متجوزتش لسه ملك هً-

 :وقال وقؾ

 .لمٌن هتتخطب-

 .خالد اسمه واحد-

 !!!.خالد-

 الذي فما تخشاه كانت بانها اخبرته لطالما تصدٌق بعدم جلس ان بعد مالك قالها

 :أمر بؽلبه اكمل. له وتسٌر منه خوفها تتحاشاه لٌجلعها جد

 .سمحت لو رجعت انً ٌاانجى ٌعرؾ ماحدش-

 .فاتك اللى تلحق المهم ٌامالك حاضر-

*** 

 ؟...!!!أمامك شخص كل حقٌقة تدرك كٌؾ
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 ؟....!!!ولوعه خبثه من صدقه تستشعر كٌؾ

 ؟...!!!الذبب أنٌاب من ذاتك تحمً كٌؾ و الوجه، ملون الخبٌث تواجه كٌؾ

 حتى الشدٌد، الهجوم إال وعاٌده أمجد من تجد لم بموافقتها، ملك برتهمأخ أن بعد

 سوى لها تقوله شٌباً  تجد فلم فاطمه عن اما النقاش، من وانسحبت عاٌده قاطعتها

 :قابال أمجد صاح. البال مرتاحة تعٌش بؤن لها تدعو ان

 .عدمتٌنا نفسك، من بتقرري أنت_

 :برهبة ملك

 .داك متقولش علٌكم الشر بعد-

 :النبرة بنفس أمجد

 .دماؼنا على هٌطلع واهو كتٌر، دلعناكً أننا واضح-

 :بقوة ملك

 .هتفرح قلت انا مبروك، ماتقولً بدل دا وخالص، تتخانق عاوز-

 :بسخرٌة ٌضحك وهو امجد

 قسما ٌفوقك، حد عاوزه ومش النار، فً نفسك بترمً شاٌفك وانا ازاي افرح-

 .ٌاملك هفوقك اللً انا مافوقت لو بربً

 :بعناد ملك

 .ٌتكلم حق له حد بقى كلمته بعد ومافٌش موافق، وبابا موافقه وانا-

 :مرتفع بصوت امجد

 حلو بقى كدا فجؤه وجوده، ومن نظراته ومن منه بتخافً كنت اللً دا مش-

 .موافقه واااه وجمٌل

 :بتوضٌح ملك

 عمرهو بٌحبنً انه وكفاٌه اتؽٌر، خالد وبعدٌن ؼلط، شاٌفه كنت عادي-

 .تجرحنً ممكن حاجه ألي حساب هٌعمل ماهٌزعلنً،

 بتكلمٌه وأنت بقى حاسبً اسماءنا، فً بتتلؽبطً النهارده لحد وأنت بٌحبك، هو-

 من بكتٌر اخطر ٌكون ٌمكن منه تانً وش هتشوفً حصل، لو صدقٌنً تؽلطً،

 .األول منه بتخافً كنت اللً

 :بؽضب ملك

 .اختارها اللً وانا حٌاتً دي-

 :برأسه ٌوما وهو دأمج
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 .ضربتها من حاسبً بس ٌاملك، تفوقك اللً هً األٌام خلً ٌبقى-

*** 

 

 

 والثالثون السابع الفصل

 حالنا لسان ونجد شهًرا، ٌجر ٌوم البرق،  من أسرع  تكون   وأحٌاناً  األٌام تتباطؤ

 السرعة فً تزٌد أن نتمنى أم ؟...!رحٌلها نخشى وهل األٌام هذه رحلت أٌن ٌقول

 ؟...!الحٌاة تنتهً ىحت

 وتم الفاتحة، قراءة ٌوم فً بالسٌارة خالد حادث كثٌرة، أشٌاء على شهران مر

 .فخذه كسر بسبب تؤجٌلها

 وعاد استفاق ما سرعان ولكنه شًء، كل من ٌٌؤس جعلته لمجدي كبٌرة خسارة

 .جدٌد من

 .لقلقا هذا كل ملك نست أن بعد مجدداً  الحرارة درجة وارتفاع حال بكاء تكرار

 .ٌتحركا وال عامٌن  كؤنها الشهرٌن هذان بؤن الجمٌع وشعر

 ورد هشام وأسماه آخر، ورد محل ومروة هشام افتتح المفرحة، األخبار عن أما

 .والمروه الصفا

 فً مالك أمجد،استقرار من الزواج  على الموافقة فً بجدٌة تفكر انجً وبدأت

 به ٌحلم كان الذي الفرع وافتتاح عمله

 بٌنهما وٌحتد إال ٌوم ٌمر ال كثًٌرا، عالقتهما فتدهورت وماجد مً نع أما

 تشعر جعلها الدابم وسفره صفقاته اآلخر، على اللوم ٌلقً منهما وكل الشجار،

 عن تتخلى أن الصعب ومن فٌه، ونجاحها بمشروعها منشؽلة   وهً عنها، ببعده

 ٌلقِ  ولم دلؾ سفره من أتى عندما. فابدة لها بؤن شعرت عملت أن فمنذ عملها،

 واتجهت لها، لتجاهله تنتبه لم بؤنها تظاهرت. منها انزعاجه بسبب السالم علٌها

 :قابلة نحوه

 .علٌك قلقت ٌاماجد، لٌه اتؤخرت_

 .صوتنا كلها الدنٌا سمعً كدا وبعد هادي، بصوت كالم ابدأي اه-

 :قابلة به ٌتحدث الذي التعنٌؾ أسلوب متجاهلة ومازالت مً

 .العشاء هحضرلك-

 :ببرود ماجد
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 .اتخمد هدخل انا خلهولك-

 :تؽضب وبدأت مً

 بقٌت اللً انت. حقً فً ؼلطان اللً انت انك مع كدا، من اكتر اٌه اعملك ٌعنً-

 هات ٌاماجد، إلٌه وصلنا بالك واخد مش انت جرالك، اللً اٌه حاجه، كل تحسب

 .انا منً تٌجً شانع تخنقنً وعمال وابنك انا تسٌبنى عاوز انك وقول اآلخر من

 :بسخرٌة ٌضحك وهو ماجد

 لٌلتك عدي تانً، ٌعملها ممكن مجنون مٌن هو تانً، حد فً تقصدي ٌعنً-

 جًدا مهم شؽل عندي نكد عاوز مش انام، وعاوز السفر من راجع انا ٌامً،

 .الصبح

 :قابلة البكاء فً وبدأت مً

 حاجة، بؤي ضحًا مستعده انا حصلً، اللً نفس البنً هٌحصل ٌكون مستحٌل-

 أي داهٌه فً الفلوس، داهٌه فً الشؽل، داهٌه فً العٌله، جو من احرمه انً وال

 لنا بٌحصل اللً اٌه هو لٌا، وعدك وافتكر ٌاماجد فوق بعض، عن تبعدنا حاجه

 ؟...!لٌه مننا بتروح حاجه كل لٌه ؟...!بٌبعد كله لٌه ؟...!كلنا

*** 

 ٌؤخذ لم كبٌرة مدة منذ وفاطمه، اٌدهع مع لٌجلس واتجه ؼرفته من أمجد خرج

 لهم قال ثم الهزاز الكرسً على جلس. الٌوم ٌذهب ال أن وقرر العمل من راحة

 :ٌتثاءب وهو

 .ٌعنً ماتحبو زي أتؽدى او أفطر عاوز_

 :قالت ثم فاطمه ضحكت

 .مجهزش الؽداء لسه

 :بتوبٌخ قالت ثم

 .ٌادكتور اتعود بنفسك، حاجة كل اعمل وقوم-

 :لتصمت لها تنظر ًوه عاٌده

 .خفٌؾ فطار أعملك هقوم-

 :بهدوء أمجد

 .جعان مش ٌاخالتو خالص-

 : فاطمه

 .هم شٌلتك وال الحقٌقة، بقول انا نفسك، سدٌت اٌه-
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 :بقوة عاٌده

 .تفرحً مانفسكٌش بقى، ماتفرحً ، فاطمه ٌا اٌه فً-

 :تضحك وهً فاطمه

 منحوسه، وشكلها البت .ماٌفرحوش نفسهم والدي ان المشكله بس نفسً، وهللا-

 .هتجوز اللً انا هو حر، هو والدكتور حاجه، ٌحصل تفرح ماتٌجً كل

 :ألمجد قابلة حدٌثها وتجاهلت عاٌده

 .أمجد ٌا دي المده كل تتخاصموا حٌاتكم فً مرة أول دي أختك، تكلم ناوي مش-

 كمان أنت وال علٌه، ناوٌه اللً عن ماترجع لحد ٌاخالتو بردو هكلمها ومش-

 .تكلمٌها المفروض

 :بشرود عاٌده

 كمان انت متبقاش الصدمة، من مفاقتش لسه لؤلسؾ ملك ٌاابنً، حل مش دا-

 .علٌها

 :قالت ثم فاطمه لهما نظرت

 .دماؼكم رٌحوا ٌعنً مجدي، من العند وارثه ملك-

 :ٌزفر وهو أمجد

 .ٌاملك معاك آخرتها أشوؾ أما-

*** 

 تراها أن ترٌد ولدراستها، لها ؼتتفر معها، وهً حال مدرسة من ملك خرجت

 لها تضع وهً لها قالت الباب أؼلقت وعندما سٌارتها إلى اتجهتا. منها أحسن

 :الحزام

 منك هزعل كمان انا ٌالولتً، كتٌر بتسرحً انك وبتقول منك زعالنه المٌس_

 .كدا

 :بتوضٌح حال

 .لٌه هركز ٌبقى خالو ومن منك وبفهم منها، حاجه بفهم مش-

 .حبٌبتً ٌا المٌس تحترمً الزم حالٌا عٌب-

 .آسفه انا ماشً-

 :حال لها قالت ثم شعرها على مسحت

 .ٌاماما نوتً حاجه عملت امبارح انا-

 :منها تخشى تجعلها ال حتى بهدوء قالت ثم إلٌها نظرها ووجهت السٌارة أوقفت
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 حال؟ ٌا اٌه عملت-

 .وجدو فاطمه تٌته كالم سمعت-

 ..... اٌه سمعت-

 :قابلة أجابت هاتفها، رنٌن ثهماحدٌ بتر

 .ٌامروة اٌوه-

 :بقلق مروه

 صوتك؟ مال-

 :مسرعة الحدٌث تنهً أن ترٌد وهً ملك

 .ومروحٌن المدرسه من جاٌباها لسه معاٌا حال-

 :تذكرها وهً مروة

 .كرم مٌالد عٌد نسٌت أنت-

 :جبٌنها على ٌدها تضرب وهً ملك

 .الوقت نفس فً منه ومحرجة خالص نسٌٌٌٌت-

 :تضحك وهً مروة

 اوي جمٌله حاجات اشترت صاحبتً واحدة فً هستناِك، ناسٌه كنت كمان وانا-

 .هناك على وتعالٌلً دلوقتً العنوان هبعتلك الزمالك، فً محل من

 كنت احترام بكل مرتٌن كلمنً هو هعتزل قولتله ما ٌوم من كرم ماشوفتش انا-

 .منً هٌزعل انه متوقعه

 اكٌد هو ٌعنى حاجة ٌهمه مبقاش خالص كرم تانً اراعتذ مع حلو كادو خدى-

 زعالن مش لكن اتفاجا

 :بقبول ملك

 .الرسالة هستنى طٌب-

 :رأسها على تمسح وهً قابلة حال مع حدٌثها تكمل عادت معها أؼلقت أن وبعد

 .حبٌبتً ٌا اٌه سمعت-

 .ملك وبٌحب كوٌس حد خالد بٌقول جدو سمعت-

 :فقالت الخوؾ بعض بها ظرةن حال عٌن فً وتجد للحظات صمتت

 .الكبار كالم وتسمعً تانً هتكررٌها مش انك ومتؤكدة عارفه أمم،انا-

 :بتوضٌح حال

 .دا خالد بحب مش انا بس ٌاماما، وهللا اقصد كنت مش-
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 .بحبه ماما بٌحب حد أي  قلت ٌالولتً أنت مش-

 :رأسها تهز وهً حال

 .وحش دا بس-

 :همسب قابلة بسٌارتها تتحرك وهً ملك-

 .ٌاحال اوي-

*** 

 انجً طلبته الذي الكٌك وبٌدها الشرفة إلى واتجهت المطبخ من هناء خرجت

 :بفرحة قالت بوجودها شعرت وعندما الشاي، من وكوبان منها

 كنت بس اٌه، اد فٌها نفسً كان متتصورٌش اوي، جوعتنً الكٌكه رٌحه_

 .بنفس اكلها عاوزه

 :بسعادة هناء

 .الحمدهلل اوي مبسوطه كمان انا حقك، ٌاعم اٌوه-

 :براحة انجً

 .علٌه ٌوافق وٌارب شرط عندي انا بس قرٌب معاد ٌحدد عاوز أمجد-

 هو اٌه_

 .فرح أعمل عاوزة مش-

 .عروسه ٌا وافرحً بتتحل، حاجه كل بالسٌاسه-

*** 

 وعندما مروه، سٌارة نحو واتجهتا حال ٌد وأخذت سٌارتها من ملك ترجلت

 مروه رمزٌة،ظلت تكون أن الهداٌا،تكاد وابتاعتا الداخل إلى مًعا اتجهوا رأتهما

 وقالت بتركٌز المكان إلى ملك نظرت ثم األؼراض، لهذه لحبها كثٌرة أشٌاء تبتاع

 :بؽرابة

 .كدا قبل هنا جٌت انً حاسه انا_

 :بتوضٌح مروه

 ان وقالتلً هنا، وعاٌشه نزلت برة الجامعة فً معاٌا كانت اللً صاحبتً-

 .كدا مش تحفه رأٌك، اٌه بس جدٌد، لسه المعرض

 :مكان كل إلى تنظر ومازالت ملك

 ٌعنً؟ اٌه اد جدٌد بس اه، حلو-

 :بتذكر مروه
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 .شهرٌن على داخل ٌمكن بس اوي فاكره مش امممم-

 قالت تذكرت وعندما قبل، من الشكل هذا رأت أٌن تتذكر وظلت عٌنٌها اؼمضت

 :بسرعة

 .ٌامروة نمشً ٌال-

 :السفلى الشفة طتم وهً مروه

 .هنا من حاجه كل هاخد انً حاسه شوٌه، الؾ سبٌنً-

 :قابلة حال ٌد تؤخذ وهً ملك

 .ماشٌه انا-

 :بها لتلحق بصٌاح قابلة بصفا ستتعثر وكانت مروه

 .هقع صفا، ألحقً، ملللللك،-

 لها فقالت جًٌدا، الوقوؾ من هً لتتمكن منها وأخذتها مسرعة، إلٌهما هرولت

 :بعتاب

 .السربعه اخره آدي ٌاملك، كدا_

 : قالت ثم قبلتها

 .الفل وزي ناٌمه صفا اطمنً مااقصدش، وهللا آسفه انا-

 :بفرحة تقول وهً حال لصوت بسرعة التفتا

 .مااااااااااااااااااااااااالك-

 لتتمكن بقوة ضمتها ٌدها، من ستقع صفا بؤن وشعرت مكانها فً أرجلها تسمرت

 حال، وٌحمل منهما ٌقترب وهو بسعادة مالك إلى همرو نظرت بها، اإلمساك من

 :بسرور مروه له قالت

 .امتى وجٌت معرضك، دا هو ازٌك، مصدقه، مش مالك،-

 :بابتسامة مالك

 .األول بس ٌامروه،ارد بترؼً لسه-

 :قالت ثم ضحكت

 .امتى من اتفاجبت،جٌت معلش-

 .قرٌب من جٌت_

 إنجى ٌسؤل فلم بعد بها خاتًما ٌجد ولم ٌدها على نظرة وألقى ملك إلى نظر ثم

 :فقال النابمة، صفا تداعب بؤنها متصنعه له تنظر ال ملك كانت مرة وال علٌها

 .ٌاملك ازٌك-
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 :صفا على تنظر ومازالت ملك

 .ٌاحال ٌال. كوٌسه-

 :برفض حال

 .خاطري عشان ٌاماما، خاطري عشان معاه، اقعد سٌبٌنً دعوه مالٌش الااااااء-

 :برجاء مروه

 .ٌجٌبها وهو معاه سٌبٌها ٌاملك صخال-

 :قابلة بقوة تؤخذها وهً ملك

 . ٌال تتسمع، اقولها اللً الكلمة-

 :مروة قالت ثم الخارج، إلى بها اتجهت

 .متزعلش ٌامالك معلش-

 .تقوللهم انك داعً مافٌش واعرفه هشام اكلم هبقً انا عادي-

 .حاجة اقولك الزم انا بس طبًعا طبًعا-

 :ملك فقالت مرتفع بصوت حال كًتب الخارج وفً

 .علٌنا الناس هتفرجً ٌاحال-

 .علٌكِ  حرام معاه اخرج تخلٌنً رضٌت مش-

 .ٌاحال ٌعنً ادب ده-

 .منك زعالنة-

 بتعٌطً وانت اسوق هعرؾ مش عٌاط بطلً طٌب-

 .خاطري علشان معاه اقعد خلٌنى-

 .أل قلت خالص حالااااا-

 تستفٌق لم صمت فً دموعها اأٌضً  كانت ولكن الصمت ولزمت حال انتفضت

 ان قبل ظهر كان لو األساس من وهل ؟!ظهر ومتى! ظهر المفاجاة هذه من ملك

 وقتما وعاد اراد حٌن ،ذهب  بشدة منه ؼاضبة له؟ ستعود كانت موافقتها تبدي

 تنتظره كانت حًقا هً هل تنتظره؟؟ ٌجدها ٌعود عندما انه المفترض ومن شاء،

 فإادها منه وٌرتجؾ ٌرتعب الذي على وافقت عودته فً األمل فقدت وعندما ؟؟

 ٌدور كان الذي ،هذا له تعود لن أبداً  كانت هذا قبل عاد كان إذا حتى أنه أم ؟؟؟

 .تساإالتها على إجابة تجد ولم ملك بداخل

*** 
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 تعلم ان تتحمل مالك،لم بعودة الجمٌع مروة أخبرت أن الٌوم،وبعد نهاٌه وفً

 وعندما علم، عندما أمجد تفاجؤ  الجمٌع أخبر وهو هشام أخبرت وتصمت بمجٌبه

 :بؽضب قال انجً حدث

 .شهرٌن ومن رجع انه بره من اعرؾ اٌه ٌعنً_

 :بتوضٌح انجً

 .الحقٌقه دي هً حد، معرفش منً طلب اللً هو-

 :بلوم أمجد

 .ٌاانجً حد انا هو-

 :حٌلة بقلة انجً

 له معادش خالص والكالم اٌه، أقولك  فٌه وافقت ملك اللً الٌوم فً رجع-

 .الزمه

 :استخفاؾ بضحكة أمجد

 .دماؼها على اتطربق بردو الٌوم واهو-

 :بتمنً انجً

 .قلبً من بدعٌلها ٌفرحها، ربنا-

 :متنحنحا أمجد

 فرحتك وكده جه أخوكِ  مانع، فً مبقاش كدا اظن كمان، احنا ٌفرحنا وربنا-

 .هتكمل

 :ضاحكة انجً

 .أخوٌا ٌشوفه اللً وهللا-

 .ٌااستاذ رفض ولو-

 :ضاحكة انجً

 .ٌادكتور البٌت من ههرب-

 : قال ثم مًعا ضحكا

 .خٌر على ٌجمعنا ربنا-

 .ملك بتكلم مش ،لسه ٌارب-

 .اة-

 .كتٌر-

 بنتً دي ملك ٌعنً مرتاح انا هو-
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 .بنته على بٌؽضب أب مافٌش-

 بتمشٌه راسها فً واللً كالم تقبل بقت ال كده بقت القوٌة بنته ٌالقً لما بٌؽضب-

 .ال لخالد توصل لكن

 فً ٌلعب لٌه متسبهاش اكتر تقرب أولى باب من كده وحش شاٌفه أنت لو-

 .ٌاامجد متخدرة ملك أكتر دماؼها

*** 

 كثرة من عمٌق نوم فً حال ؼطت أن بعد الوسادة على رأسها ملك وضعت

 من انتفضت هاتفها رنٌن إلى استمعت وعندما للحظات، عٌنٌها بكابها،أؼمضت

 وأجابته الشرفة إلى ودلفت نهضت جدٌد، من للبكاء وتعود تستٌقظ أن قبل مكانها

 :قابلة

 .ٌاخالد نعم-

 :بهمس خالد

 .صوتك أسمع قولت وحشتٌنً-

 :بؽضب ملك

 انت ان ثم أصالً  حاجة اى هننسى التلٌفون على هرد مش تانً كدا قلت لو-

 . وبس موافقة ادٌت انا شوٌة كل تكلمنً تفضل ماٌنفعش

 :باعتذار خالد

 .متؤسؾ-

 :النبرة بنفس ملك

 .ماشً-

 براحة، اتحرك اقدر كدا وبعد الطبٌعً، العالج جلسات على ٌوم ٘ٔ فاضلً-

 .ٌعنً الدكتور كالم على

 :ببرود ملك

 .معلش-

 :قابالً  ردها تجاهل

 .الخطوبة نعمل وبعدها-

 .هللا شاء ان-

 .قرٌب هٌتجوز أمجد ان قال مجدي عمو-

 .ماحددش لسه-
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 :بحماس خالد

 .معاه خطوبتنا نعمل خالص-

 :برفض ملك

 .أمجد فرح بعد أل-

 .مانع معندٌش ٌبقى قرٌب لو ٌاملك، أل هٌبقى هٌطول لو-

 .سالم بابا مع واتفاقاتك هقفل انا لوقتها حاجه كل سٌب-

 داعٌة وقالت دموعها خروج عدم فً تجاهد االرض على وجلست الهاتؾ اؼلقت

 :بهاقل على ٌدها تضع وهً

 جمٌع فً صنعك ولطٌؾ لطفك بخفً فتدبرنً أمري فً حرت قد ٌالطٌؾ-

 إن عسٌر كل بلطفك لً فٌسر ؼمة كل كشؾ فً بك استعنت أعانٌه وما أموري

 ما وبٌن بٌنً ٌحول لطفك من سوراً  لً واجعل اللهم ٌسٌر علٌك العسٌر تٌسٌر

 .علً ٌعتد ومن ٌإذٌنً

*** 

 قبل من مكانها علم أن بعد حال مدرسة ىإل مالك ذهب جدٌد، ٌوم منتصؾ فً

 :قال ثم حملها إلٌه، هرولت رأته وعندما مروه،

 .ٌالولتً وحشتٌنً_

 أنزلها وقالت والبسمة على ثؽرها تتسع:

 .مدرستً شفت-

 :قال ثم ضحك

 .فكره على أحلى كانت مدرستً-

 :قابلة السفلى الشفة تمط وهً حال

 .اوي كمان ماما ومن منك، زعالنه انا-

 فً وٌضعهُ  ملونة، بفصوص   عقداً  بنطاله جٌب من ٌُخِرج وهو فقال رًدا، ٌجد لم

 :عنقها

 .كمان أنت بقى اٌه جبتٌلً مٌالدك، عٌد ٌوم جبتهولك-

 :قابلة بفرح العقد تتحسس وهً حال

 تانً؟ هتمشً انت حاجه، جبت مش-

 :قابالً  رأسه ٌهز وهو مالك

 .تانً همشً مش تإ-
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 .وعد-

 :لقا ثم لها نظر

 .ٌالولتً كبرتً-

 :ضاحكة حال

 .رابعه سنة اروح لما الجاؾ بالقلم وهكتب ابتدابً، ٖ فً وبقٌت-

 :بتساإل حال تابعت

 سإال؟ ممكن-

 :بانتباه مالك

 .حبٌبتً ٌا اٌه عاوزه-

 .منك ماما زعل نوتً اٌه عملت انت-

 :حاجب برفع مالك

 .كدا قال اللً مٌن نوتً، انا نوتً،-

 :وجهه تعبٌر على تضحك وهً حال

 .ماما-

 .اخص نوتً، علٌا تقول سٌبتٌها و-

 :ضحكتها تنقطع ولم حال

 .نوتً كمان انا-

 :شعرها على ٌمسح وهو بجدٌة قال ثم ضحك

 .ٌالولتً همشً انا_

 :السفلى الشفة تمط وهً حال

 !!. جٌت إنك لماما اقول طٌب-

 .ٌاحال أبدا ماما على ماتكدبٌش طبعا-

 .هتزعل-

 .هقولها شوفتها لو وانا هتزعل مش ال-

 .امتى هتشوفها-

 .ٌاحال عارؾ مش-

 .هتزعل مش وهً تانى نوتى هعمل مش وقولها البٌت ودٌنى طٌب-

 .اتفقنا تانى نوتى هعمل مش واقولها قرٌب اوصلك أبقى هللا شاء ان-

 :قابلة كفها ففردت كفه ٌفرد وهو قالها
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 .اتفقناااااا-

*** 

 مدار على صداقة بٌنهما صارت أمجد بجانبه و الهاتؾ عبر ملك ٌحدث كرم كان

 خطوة معها كان واعتراضه ماتفعله على أمجد تعقٌبات رؼم سنوات الثالثة

 ٌحدثها ،كان ملك مع حدٌثه من ٌنزعج لم األخالق كرم فً لمح وعندما بخطوة

 وهً معها الساعه قرابه له صار الزٌجة هذه عن تتراجع بؤن وٌرجوها كرم

 ملك ؼٌرت حد، ألبعد منها مؽتاًظا حدٌثهما إلى ٌستمع أمجد انبهوبج فقط تستمع

 :وقالت كرم مع الحدٌث

 شكلها فعاًل  وهً مرة شوفتها أنا دالٌا على وقالتلً ٌومٌن من كلمتنً طنط-

 .محترم

 .خاطبة هتشتؽلٌلً انت-

 .بتقؾ مش والدنٌا رساله بوصل-

 .كده شاٌفه إنتِ !!! بتقؾ مش-

 .طبعا آة-

 فً تانً تتكلم إنها أمً لو حتى لحد مسموح ومش ٌاملك تشوفً مابقتٌش-

 وال ٌرحمها، هللا سمر زي حد مافٌش سمر،عشان موت بعد اتقفل اللً الموضوع

 ألن ؼٌرها، ٌعوضنً ٌقدر حد وال معاها، ادفن اللً قلبً نبض ٌصحً ٌقدر حد

 ٌوم وال جمٌله، كانت أٌامنا معاها، أٌامً أنسى ؼٌرها،مستحٌل مافٌش ببساطه

 قدرت ٌاملك ازاي أنت تعب، حد لو بعض على بنزعل كنا بعض، من زعلنا

 بتعاقبً لٌه أنت، منك أسمعه انً اتوقع ماكنت عمري دا، زي سإال تسؤلٌنً

 أحلى تنسً هتقدري موجود، مش أصاًل  هو اللً قلبك تفتحً هتقدري قلبك،

 .قاباله مش اصال أنتً حد مع األٌام

 أكثر تستمع كانت األخٌرة اآلونة ففً أكثر، تصمت تجعلها هاٌنطق كلمة كل كانت

 :كلمة بكل تشعر وهً فقالت تتحدث، أن من

 مش حلوه أٌام عشت ومهما مره، ٓٓٔ حبٌت لو حتى مابتتنسٌش الحلوه األٌام-

 بحنٌنها، فتره كل تنؽصك قلبك جوه راشقه شوكه هتفضل القدٌمة، أٌامك هتنسى

 .ٌوم بس مش دي األٌام من ثانٌة على وتتلهؾ ،عٌنك دموع هٌبقى ونزٌفها

 :تبكً ان قبل تابعت

 .مامتك خاطر علشان عالجك وخد ٌاكرم هقفل انا-
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 :وقال أمجد إلى نظر طوٌلة لحظات بعد

 .فاٌدة مافٌش-

 .كده ماكنتش ملك مش دي-

 .عنها بعٌد ألنك أكتر تاٌهه ملك-

 .ودانها قافله وهً اٌه أقول-

 .علٌكم ٌفرجها اها،هللامع طرٌقه لٌك أكٌد-

 :سٌارته مفتاح ٌؤخذ وهو له وقال أمجد وقؾ

 .ٌاكرم وٌجبرك-

*** 

 والعتاب العناق وبعد القدٌم، مكانهم فً مالك هشام، ماجد، من كل تجمع

 :هشام قال األصدقاء بٌن تكون دابًما التً السخرٌة وبعض والضحك

 .مكسور جناحنا وكؤن عاملٌن كنا لمتنا، ٌدٌم ربنا_ 

 :بلوم ماجد

 .تفرق بردو بتكلمنا كنت مهما-

 .ماسافرت وٌارتنً حالً نفس وهللا-

 .بٌك فرحنا رجعت، فات، اللً من سبنا خالص:هشام

 :بمزاح مالك

 .طمع بالش فرحه، أكبر لٌكو رجوعً-

 . بكاش بقٌت بقولك مش-

 :له قال ثم معه السالم وبادر مكانه من نهض أمجد به هتؾ

 .ٌاامجد واحشه لٌك_

 .شهرٌن بعد السالمه على حمدهللا-

 لما ؼٌر حد أعرؾ ومحبتش الجدٌد، المعرض فً وبجهز واجً بسافر كنت-

 .استقر

 :ماجد

 .المهم فً خلونا ٌارجاله خالص-

 :هشام

 .نفرح عاوزٌن احنا-

 :بتنحنح أمجد
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 على موافقتش لو قالتلً أختك بس دي، اللحظات فً اٌه بٌقولوا معرفش انا-

 .متوافقش دا العار ٌرضٌك لو هرب،هت جوازنا،

 :مالك قال ثم الجمٌع ضحك

 .ترفضه عاوزك ومش طلب عندي بس انا ٌاامجد، موافق هقول لسه انا هو-

 :بانتباه أمجد

 !قول-

 :برجاء مالك

 حفظت خالص وهً ازاي، كبٌرة فٌها قاعده انجً اللً الشقه ان عارؾ انت-

 فً اتجوزوا وجدٌد، أول من بٌت على هتتعود بقى لسه مننا، أكتر فٌها مكان كل

 .قدي على حاجه هاخد وانا دا البٌت

 :بقبول أمجد

 .راحتها المهم مانع، معندٌش انا-

 : بابتسامة مالك

 .هللا بركه على-

 :بتساإل ماجد فقال

 .ملك حال، عمو، طنط، األخبار آخر اٌه-

 كوٌسٌن-

 .قرٌب خطوبة فً-

 :هشام فتابع ٌجب ولم برأسه أومؤ

 .رخٌ-

 منه ٌنتظر حٌنها أمجد بداخل وكان ٌنهار بداخله ولكن شفه ببنت مالك ٌنبس لم

 منهما كل اكتفى أمجد ٌتحدث لن وبالتالً صمت لكنه لها لٌعود واحدة كلمة

 .  بالصمت

 قضاء بعد اللٌل منتصؾ فً منزله إلى أمجد عاد الساعات، بعض مرور وبعد

 تجاهل. تنتظره بؤنها  الواضح ومن جالسة ملك وجد دلؾ وعندما معهم، الوقت

 :قابلة بصوتها أوقفته ؼرفته، إلى واتجه وجودها

 .ٌاامجد علٌا قاسً ماكنت عمرك_

 :قابالً  إلٌها ٌلتفت وهو أمجد

 .ٌاملك نفسك من فٌن كده،أنت مستسلمه وال كده، ضعٌفه ماكنت عمرك وأنت-
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 :بتنهد ملك

 .ىامت نوٌت فٌك، وخلٌنا منً، سٌبك خاطري عشان-

 .فوووووووقً اٌدك ابوس ٌاملك فٌك خلٌنا اسمها حاجة مافٌش-

 .فاٌقة انا-

 .ماتعبتٌش ٌوووووووه-

 .ارتاح وعاوزة تعبت ٌاامجد تعبببببببت-

 .مؽفللللله خالد مع الراحة وهتالقً-

 .األذى كل متحمله انا-

 فً رجعت لو مستنً وهو عشمتٌه انت برجلٌك وهتدخلٌها أذى انها عارفه-

 .اكترررر علٌك هخاؾ ككالم

 .ٌؤذٌنً هٌعرؾ مش بٌحبنً-

 .مقبوض قلبً ٌاملك جنون حبه خالد-

 .منك متقطعنٌش مطمنه هبقى وانا معاٌا خلٌك ٌاامجودى ماتخفش-

 :وقال دموعها جفؾ

 .السبب انتِ  ؾ قسٌت لو انا-

 .باالنكسار حسٌت عنك متبعدنٌش بس حاجه بؤي عاقبنً-

 .صح هتفكري انك اوعدٌنً-

 :وقالت الحدٌث مسار رتؼٌ

 .دلوقتً احسن بقت انجى-

 :بتساإل امجد

 .هٌزعلك مش انجً من جوازي ان متؤكدة-

 :بصدق ملك

أنت رؼم كل الظروؾ  ٌاحبٌبً، كمان وانت خٌر، كل تستاهل انجً أبدا،-

 .ٌسعدكم ربناالصعبة اللً مرٌنا بٌها مسبتهاش علشان أخوٌا جدع ؛

 :بسعادة أمجد

 .هللا شاء إن الشهر آخر-

 :تقبله وهً ملك

 .بخٌر ٌتمملك ربنا-

 .الحال وٌصلحلك-
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*** 

 هللا تناجً الشرفة فً وجلست الفجر صلت سوٌعات منذ مالك انجى تنتظر

 بها ٌشعر وخزة بكل تشعر لشقٌقها الحال بصالح وتدعو والداٌها على وتترحم

 استمعت هروح ٌنهش الذي المفجع االنٌن إصدار بدون تام صمت فً وٌستقبلها

 :قالت الباب وؼلق فتح صوت إلى

 .اوى اتاخرت-

 .هناك جالنا وأمجد وهشام ماجد مع كنت-

 بجد-

 .متعرفٌش ٌعنى-

 :فقالت بمزاح قالها

 .ٌقابلك انه متوقعتش مااعرفش وهللا ال-

 .كده منهم فهمت مشً ما بعد معاهم انً عرفه هشام-

 .حاجة قولتله طٌب ٌسعدوك عاوزٌن-

 .أل-

 .الحقها بقى ٌامالك-

 .اتؽٌرت حاجات فً دي الخطوة اخد عارؾ مش-

 .تحبها مابقتش-

 :فقال معه مروة حدٌث وتذكر كثًٌرا صمت

 .دلوقتً ؼٌر زمان بس اوصله عاوز تانً حلم رجعت ملك-

 .كارهاك انها ماتصدقش ماتسبهاش-

 .منك تضٌع ما قبل نفسها من هتضٌع ملك قالتلى دى الكلمة نفس قالت مروة-

 .اٌه مستنً سااااااكت لسهو-

 .المواجهه-

 .ماتتجوز بعد امتى-

 .مٌعاد مالهاش المواجهه-

 :الحدٌث لٌؽٌر أكمل

 .فرحكم عن الكالم معاٌا فتح امجد-

 :وتابع كثًٌرا تبسمت

 .براحتك تؽٌري عاوزة ولو ده البٌت فً هنا تفضلً إنك اقترحت أنا-
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 .بجد رجع ؛أخوٌا كده هقوله كنت-

 :وقال ٌدها على ربت

 .قدي على حاجة هاخد وانا هنا على اتؤقلمتً إنك عارؾ-

 . تانً تسبنً عاوز-

 .الشهر آخر الفرح طبًعا،بالمناسبه هسٌبك مش-

 .مٌن فرح-

 :قابالً  مالك فضحك بمفاجاه انجى قالتها

 .بجد أفرح عاوز انا ٌاجمٌل انت فرحك تانً هناء فرح هٌكون-

 متعرفونً ؼٌر من حددتوا أنتو بس-

 .بقى مفاجؤة-

 .كده قلبً تفرح بحاجة شوٌة كل تفجابنً ٌامالك ٌارب-

*** 

 .ٌاملك وبعدٌن-

 :ببرود ملك فقالت قرارها عن لترجع ٌعنفها الجمٌع أصبح بؽضب مروة قالتها

 .الالزم عن زٌادة حٌاتً فً تدخلوا بقٌتوا-

 .الالزم عن زٌادة بتعكً ألنك-

 .خالد أكسر لٌه عاوزنً أنتو-

 .اٌٌٌٌٌه وال لك سحر هو-

 .قراري عن هتنازل مش ال بجد حبنً علشان اكسره عاوزنً-

 .مجنوووون خالد-

 مش وشكلً حاجة مااشترٌت لسه وهللا ٌومٌن بعد أمجد فرح حٌاتكم، فً خلٌكم-

 .كده عابلٌة حاجة عارفة ماانت زى فرح مش ألنه هشتري

 .حلو تلبسً الزم عروسه أنت ده ازاي ال-

 :باستفزاز ملك فقالت سخرٌةب مروة قالتها

 .ٌامروة خطوبتً ٌوم حلو هلبس-

 :اكملت

 .الؾ خلق مالٌش بس لحال حاجة هجٌب-

 .صفا زي ماهً اجبلها انا هاخدها اٌه وعلى-

 . بتاعها الزن كتر من علٌها اتعصب بقٌت احسن ٌبقى-
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 .تزن رجعت-

 .معاك وخدٌها تلبس تٌجً خلٌها هنام انا زن بطلت كانت وهى-

*** 

 حتى الجمٌع، تؽمر الفرحة كانت انجً، أمرت كما الصؽٌر، العرس حفل فً

 هللا دعت وجهه، تؽادر لم التً وابتسامته العرس بحله أمجد رأت عندما فاطمه

 ما صدق انجً استشعرت حتى بسعادة وقبلتها انجً إلى اتجهت بالسعادة، لهما

 :البهجة تحمل بنبرة فاطمه لها قالت تفعله،

 .أٌامكم ٌسعد ربنا عروسه ٌاأجمل كمبرو ألؾ_

 :بخجل انجً

 .ٌاطنط ٌارب-

 :بمزاح أمجد

 .عرٌٌٌٌٌٌٌٌٌس انا دا ٌاجماعه اٌه طول، على منسً لٌه انا هو-

 : قابلة هناء ضحكت

 .نفسه العرٌس من حتى الكل من الجو بتاخد العروسه-

 :بابتسامة قالت بقدومه شعرت وعندما منهما مالك اقترب

 .مالك-

 :وقال رأسها قبل

 .النهاردة متتوصفش فرحتً حبٌبتً ٌا مبروك الؾ-

 :قابلة ٌده على تمسح وهً انجً

 .ٌاحبٌبً عقبالك-

 :ضاحكة قالت ثم

 .منً خلصت انك متفكرش قلبك، على قعدة بردو انا بس-

 :أمجد إلى ٌنظر وهو ضاحكاً  مالك

 أقعد بٌت، شوؾأ ملحقتش انا أصل كمان، معاكم ومروح قلوبكم على اللً انا دا-

 .ٌرضٌكم ٌعنً، الشارع فً

 :ضاحكاً  ماجد

 .النٌه صفً ٌاابنً اوي، فرحان اومال دي، والؽٌرة الحقد اٌه دا-

 :ماجد حدٌث على ٌكمل وهو هشام

 . ٌتحرق النٌه صفى لو دا-
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 :استخفاؾ بضحكة مالك

 .أنتو الهٌصه فً بتموتوا-

 تفاجؤت رأته، عندما ملك تانتفض نحوهم، ٌتقدم خالد رأى حدٌثه أنهى وعندما

 أمجد إلى اتجه. الزواج بموعد أحد ٌخبره ولم قدومه، ترفض فكانت بمجٌبه،

 :قابالً 

 ٌاعرٌس مبروك_

 :أمجد مع حدٌثه وأكمل ملك إلى ونظر

 .عٌله  احنا عشان هعدٌها بس منكم، زعالن إنً مع-

 :قابالً  له مجدي اتجه

 . بؼرٌ حد مافٌش الضٌق على فرح دا شاٌؾ انت-

 :حاجب برفع خالد

 فً أبوٌا، مع أٌام عشره ففً شراكه، بٌنا مافٌش لو دا ٌاعمً، ؼرٌب أنا هو-

 .ٌاعمً ملك

 ٌحٌن أن إلى الصمت، دابًما تفضل فهً ماٌحدث،  صمت فً تراقب عاٌده كانت

 :له وقالت نحوه ملك اتجهت الصمت عن الخروج وقت

 .الدكتور كالم نسٌت أنت-

 :ؾاستخفا بضحكة خالد

 .ٌعنً علٌا خوؾ دا أعتبر-

 :قابلة فاطمه تدخلت

 من ومنعك الطبٌعً العالج جلسات زودله الدكتور عشان نعرفه بالش قالت هً-

 .مجهود تبذل إنك

 مٌعاد أحدد لما إال هنا من هتحرك مش انا بس أهل، واحنا ٌاطنط كوٌس انا-

 .الخطوبه

 إفساد من خوًفا ٌؽضب ال أن أمجد وٌحاول علٌهم، مصوبة الجمٌع نظرات كانت

 :ملك إلى ٌنظر وهو مجدي فقال عرسهم،

 النهارده؟ زي ٌبقى ٌاملك رأٌك اٌه_

 :قالت ثم بصعوبة ؼصتها ابتلعت

 .ٌابابا تشوفه اللً-

 :بابتسامة مجدي
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 .الؽالً ٌاابن ؼالً زعلك هللا خٌره على ٌاخالد خالص-

 : قال ثم مجدي خالد وعانق المكان ملك تركت

 .النهاردة تخلٌها قادر ماكنتش ٌجري، سبوعاأل ٌارب-

 :قال ثم معصمه ساعة إلى هشام نظر.عنهم الجمٌع وابتعد مجدي سوى ٌضحك لم

 .النهاردة دم حرقه كدا كفاٌه ،ٔٔ الساعة ٌامروه ٌال-

 :بانفعال مروة

 .بٌحصل اللً مستوعبه مش أنا-

 :بؽرابة له فقالت تجدها فلم عنها تبحث بعٌنها نظرت ثم

 .روحت تكون معقوله فٌن، لكم_

 ولماذا ؟...!لسانها ٌتلجم لماذا تعلم ال روعها، ٌهدأ حتى العلٌل الهواء فً جلست

 نتٌجة هً ما ترى ؟...!النفس مع العند ٌصل أٌن إلى ترى ؟...!هكذا بنفسها تفعل

 األساس من وهل ؟...!ُترى ٌا ستصل مرسى أي وإلى ؟...!!!النفس مع العند

 ؟...!الوصول قبل َنَفُسها وٌنقطع نْفسها ستؽرق أم ؟...!رسىالم إلى ستصل

 ملك_

 وقؾ للداخل، لتعود مكانها من ونهضت تجبه ولم له نظرت مالك بها هتؾ

 :قال ثم أمامها

 .ٌاملك نار على هتفتحٌها كدا بس عٌنك، قافله لسه عنٌده، لسه-

 له قالت ثم ر،شجا ٌحدث أن من خوًفا خالد، ٌراها أن من خوًفا للداخل تنظر

 :بجمودٌة

 .سمحت لو حالك فً خلٌك-

 :استفزتها بنبرة مالك

 .كصدٌق انصحك قلت أنا عموماً -

 نار، على هتفتحً وبتقول ال! تنصح اللً وانت  النصٌحه، منك مطلبتش وأنا-

 .....جنة وال خالد نار

 :قالت ثم صمتت

 .الكالم خلص خالص-

 :ضاحكاً  مالك

 ماترجعٌش بس ٌرٌحٌك اللً اعملً ، ماٌبدأ بلق كالم تخلصً واحدة أسرع-

 .بإٌدك ودانك قافله افضلً تعٌطً،
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 :بؽضب وقال صفق ثم

 .ؼبابك على احٌٌكً براااااااافو-

 كتٌر،ؼبٌة حاجات عشان ؼبٌة زٌك، واحد مع بتكلم واقفه لسه عشان ؼبٌة-

 وهربت ٌامالك فات اللً من ماتعلمتش بتهرب ضؽط ألي بتتعرض لما علشان

 اللً انت لما هربت ؛ومرة حاجة كل بوظت أخطاءك ونتٌجة وؼلطت هربت رةم

 ورا ورمٌتها حاجة كل سٌبت وهربت الؽلبانة اختك سٌبت بطرٌقتك قفلتها

 .بالبطًء بٌموت مزمن مرض انت وهربت ضهرك

 :عٌنها إلى ٌنظر وهو قال ثم تبسم

 اللً اخر دا مش ولسه الؽضب، وقت بٌطلع اللً هو كالم أصدق داٌما، بٌقولوا-

 .كدا من متؤكد عندك،

 :وقالت بقوة دفعته ثم بحدة رمقته

 .بقى حٌاتً عن ابعد-

 .اوي حلو_

 :بعمق تتنفس وهً ملك فقالت خالد بها هتؾ

 .حاجه مفهاش ٌاخالد، شوٌه الهوا فً خرجت-

 :بؽضب خالد

 .مجاش دورك لسه-

 :بعٌنه ٌؽمزه وهو بتحدي له قال ثم بؽطرسة مالك إلى نظر

 مسمعتهاش أنت ٌمكن بس وبسٌطه، سهله الكلمة حٌاتً، من اطلع قالتلك-

 .بالصوت مش بس انا منً اسمعها رقٌق، صوتها ملوك كوٌس،

 :بسرعة ملك

 .دلوقتً هنمشً كلنا احنا سمحت لو ٌال خالد-

 :ٌضحك وهو مالك

 .ٌاوحش صوتك سمعنً-

 :برهبة ملك

 .بقى خالاااااص ٌامالك-

 :قال صوتها فةرج إلى استمع عندما

 .علٌكِ  تبص تقؾ الناس واخلً اتخانق اللً انا مش-

 :له ٌؽمز وهو خالد وجه على ٌده وضع ثم
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 .كدا بتعمل الصح الرجاله-

 أمجد ورابهم ومن ومجدي وهشام ماجد وجد بالحدٌث هم وعندما ٌده، ازاح

 :بمزاح قابال وأمجد انجً نحو مالك اتجه وانجً،

 هخلعها ٌوم فً اشتكتلً لو حماك، أنا إن ومتنساش أمجد، ٌا عٌنٌك فً انجً-

 .منك

 :ٌضحك وهو أمجد

 اٌه؟ وال معانا جاي مش أنت-

 :ٌضحك أن ٌحاول وهو مالك

 .السطح وحش السطح، ماله السطح، تفرشلً خالص هناء مع اتفقت أنا-

 :ضاحكة هناء

 .مالك أستاذ ٌا تنورنا وهللا طب-

 همست اآلن من له تشتاق فاطمه وبدأت أمجد، لٌصافحا ومجدي فاطمه اقتربت

 :لمالك تقول وهً منخفض بصوت انجً

 تمام؟ انت-

 :قال ثم رأسها قبل

 .ادعٌلً-

*** 

 هو كان مالك مع باالتفاق بالسفر انجى أمجد فاجؤ البصر كلمح األسبوع مر

 لن بؤن ٌشعر ومازال عمله من قرٌب صؽٌر منزل فً ٌمكث الرحلة لهذه المنظم

 ٌوم عٌنٌها فً رآه الذي ؾ السبب ٌعلم ال وحًقا هادًبا كان زٌجةال تلك تكمل

 على ملك استٌقظت الخطبة، ٌوم صباح فً و شعوره من ٌتاكد جعله المواجهه

 :تقول وهً متؤففة نهضت الطرق طال وعندما تهتم، ولم المنزل باب طرق

 .دا البٌت فً ٌفتح حد مافٌش هو_

 :قابلة والدتها بخط ؼرفتها باب على ةصؽٌر ورقة ووجدت أحداً  تجد لم ولكن

 .نومة سابع فً كنت وسٌادتك خرجنا،-

 قالت فتحت وعندما النوم، بمالبس من لترى فاتجهت مجدداً  الباب لطرق انتبهت

 :بؽرابة

 افندم-

 :الفتاة أجابتها
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 ملك؟ أنت-

 :بقلق ملك

 !اٌوه-

 أنا معاٌا رسالة لٌِك.-

 هو أنا أعرفك !!.-

 ك لكن الزم أوصل الرسالة متقلقٌش أنا مش هضرك.أل وال أنا أعرف-

رأت مالك أمامها ومن الواضح بؤنه كان ٌهرول بقصى سرعة لدٌه فما أن رأته 

ملك تسمرت بمكانها أتً الٌوم !! بموعد خطبتها نست تماًما تلك الفتاة التً تقؾ 

 لتستفٌق على صوته القلق لٌقول:

 أنِت كوٌسة !!فٌِك حاجة !!.-

 ستاذ مالك وصل ٌبقى كده الرسالة هتوصل.بما أن أ-

 أنا مش فاهم حاجة.-

 أنا مش فاهمة حاجة.-

 :وكؤنها فجرت قنبله قالوها مًعا بعدم أستعاب ماٌحدث لتقول الفتاة

 أنا من طرؾ نورا.-

 ؟.......!!!نورااااا-

*** 

 

 

 والثالثون الثامن الفصل

 د قرانهاد لها كل شًء حدث بٌوم عقما أن سمعت ملك أسم نورا عا

هل األٌام تعٌد نفسها ! إلى أي مدي تكره نورا ملك لتؤذٌها بكل فرح لها لو 

أفترضت ملك بؤن خالد هو فرحتها باألساس لم ترد أن تظلمه لرإٌتها بتمسكه 

وحبه الشدٌد لها نطقت ملك أسمها بتفاجىء وصمت طلبت الفتاة من مالك أن 

إللكترونٌه وبعد تحاٌل من مالك ٌعطٌها فرصة لٌتحدثا مع نورا عبر الشاشة ا

وتفهم بؤن الذي جاء سرًٌعا مهرواًل بعد أن أتته رسالة بؤن سٌتم أخطافها الٌوم 

وبعد محاوالت منه أدلفتهم الرسالة من قبل نورا لٌكونا مًعا لتبلؽهم ما ترٌد؛

المنزل وفتحت الفتاة الكامٌرا لٌجدوا نورا جالسه على كرسً متحرك تفاجؤ 

 : قالت ثم نورا سمتتببحالها ف
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 شاٌفه أنت بس دي، الطرٌقة على آسفه وأنا شوٌه، اتؽٌر شكلً إن عارفه أنا-

 .ازاي عامله بقت حالتً

 تعجب كان التعجب سٌد الموقؾ صامته ملك ال تجد أي حدٌث لتقوله لٌقول مالك

 :حالها من

 !!!كدا فٌكِ  عمل اللً اٌه-

 :اكبر قنبلة فجرت وكؤنها نورا

 .خالد-

 :بتبلّم ملك

 !!!مٌن-

 .حاجه كل فً السبب أصاًل  خالد كدا، فٌا عمل اللً هو خالد-

 :فهم بعدم مالك

 .منٌن تعرفٌه فاهم، مش-

 أنا بحاجات بٌهددنً لقٌته و فٌه بنسهر اللً المكان جالنا وراك، بٌدور خالد-

 عشان حاجه أي ٌعمل مستعد مجنون، خالد مترتبه، كانت حاجه كل نسٌتها، كنت

 وقالك كلمك اللً هو الوحش، زي كان كتابكم كتب ٌوم بعض عن دكمٌبع

 حاجه وال حرٌق مافٌش إن ٌقولها لملك رسالة بعت اللً وهو بٌولع، المعرض

 هٌضعؾ وال هٌنهٌها ٌاترى بس قدٌمة، حاجة ٌنهً عاوز عشان كدا بٌقول وإنه

 .كالعاده

 :قال ثم قبل، من الرسالة بهذه أحداً  تخبر لم فهً لها، نظر

 .كملً-

 حاجه كل سامع كان خالد استفزك، بحاول كنت الباب، على كانت عٌنً_

 اللً عملت وصلت ملك أن عرفنً ما وأول ودانً، فً كانت اللً بالسماعه

 حد وال كبٌر، دٌب خالد مسافر، ماكنش خالد الرساله، تصدق عشان عملته

 .الواحده الثانٌة فً وش كام بٌتلون ٌعرؾ

 :بشحوب ملك

 .دي العظٌمه التمثٌله فً وبجداره نجحت طالما لٌه، كدا فٌكِ  وهٌعمل ٌبط-

 مرة أعمل وعاوزه مؤنبنً ضمٌري ان عٌنك،قولتله كسره شفت لما عشان-

 األرض على وأنا ؼٌر بنفسً ومحستش نازله كنت لٌله وفً صح حاجه واحدة

 .ضمٌرك وعلى علٌكِ  سالمه ألؾ بٌقولً وهو وشوفته
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 :مالك

 .سنٌنٖ بعد وقًتف وجاٌه-

 كنت دول سنٌنٖال بتتحرك فٌا حاجه فً كان وال ٌامالك بتكلم ماكنتش أنا-

 حصلً لو عشان حاجه كل صاحبتً ومعرفه حاجه كل متابعه كنت بس بتعالج،

 .تقولكم حاجه

ذهول وتبلم على وجهه ملك وبنفس الوقت أتاها شعور بالفرحة ستتخلص من 

 اتجهنت ستظلم نفسها لكً ال تقطع وعدها له خالد بدون أن تتسبب فً ظلمه فكا

 :قال ثم نحوها مالك

 ؟!كوٌسه انتِ -

 :قالت ثم له نظرت

 مش عارفة-

 :قالت ثم نورا تنهدت

 عاوزاك أنا. حٌاتً فً عملته اللً كل ٌؽفرلً وربنا خٌر، على شملكم ٌلم ربنا-

 .ٌاملك وسامحٌنً ٌامالك تسامحنً

 أن تؽلق معها: نهضت الفتاة لتذهب فقالت ملك قبل

 اللً كفاٌه مسمحاك، أنا بس اه وجعتٌنً أنت العاصً، توبه وبٌقبل بٌسامح ربنا-

 .حصلك

 ذهبت الفتاة وبقٌا هما لحالهما هً تفكر هل بالفعل أنزاحت ؼمه خالد!

وهو ٌفكر بحدٌث نورا أي رسالة أتت لملك وال علم له بهذا ! أنتبهت ملك بؤنها 

 لحالهما فقالت:

 لٌه والنهاردة !!!!. أنت جٌت-

أخرج هاتفه لترى الرسالة التً أتت له ! فتفهمت بؤنه أتً خاًفا مرتعًبا علٌها 

 :تابعولَم!! ف

 .حاجة كل مننا ماخطؾ زيأفتكرته هو اللً هٌخطفك ! -

 لٌكمل وهو فً حٌرة من أمره:

 .اتبعتت اللً بالرسالة لٌه ماعرفتنٌش-

 .اللعبة حسب على كداب قدامً نتك وانت بعٌنى شوفتها أنا حاجة أقول-

 .تقولً الزم كاااااان-

 .مااااااالحقتش-
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 :بوجع فتابعت صوتهما عال

 أبص أرجع أقدر علشان البعد مختارة كنت ؼضبانة كنت ٌامالك أقولك مالحقتش-

 .تانً وشك فً

لٌقول وهو ٌؤخذ مفاتٌحه حتى ال ٌكونا لحالهما أكثر وهو  عنه نظرها أبعدت

 :والقلب بؤن أمر الخطبه انتهىمرتاح البال 

 .الحمدهلل ظهرت براءتًأنا ماشً ؛ الباب ماٌتفتحش للً متعرفهوش تانً ؛و-

 :وقال لها نظر ثم

 .نفسك من بالك خلً مظلوم، إنً تصدقً نفسك من المفروض إن مع -

وكؤنها أبنته ٌوصٌها بؤن ال تفتح ألحد حتى ال ٌإذٌها ؼاضًبا منها وخابًفا  رحل

 م ٌخطؤ قلبها عندما أخبرها بؤنه سٌعود .علٌها ل

تفكر بخالد بقٌا ساعات ومن المفترض أن تكن خطٌبته وبمجرد التفكٌر ٌشعرها 

وجدت طوق النجاة قبل أن تؽرق بلحظات سمعت صوت الباب باألمتعاض 

 فنهضت عندما رأت عاٌدة وفاطمة وحال التً هرولت علٌها وقالت:

 ستان مش عاوزة.مجبتش ف نمتً كتٌر ٌاماما أنا-

كانت حال رؼم صؽر سنها تتفهم ماٌحدث وتبؽض خالد بمجرد أن تراه تخشً 

وتبتعد عنه وال تتقبل منه أي قول مسحت على شعرها ثم رأت مجدى وٌرحب 

 بخالد الذي فجؤهم بقدومه مبكًرا لتقول ملك لحال بهمس:

 لولتً أدخلً جوه شوٌة علشان عاوزة أتكلم معاهم.-

ى وجهها الشجن فتعرؾ بؤن بوجود خالد لن ولم ٌكن لمالك مكان ذهبت حال وعل

 ٌحدثها خالد وال تجب وتتوالً نظرات الجمٌع علٌها لتقول عاٌدة بتوجس:

 ملك فٌِك حاجة!.-

 .تمام أنا-

 ردت علٌها تًوا وحٌن ٌتحدث هو ٌجد الصمت منها فؤقترب قلٌاًل وقال:

 أعتبر ده كسوؾ !!.-

 تصفعه وهً إال بحالها تشعر لم اكثر منها اقتربو بؽضب، خالد إلى نظرت ثم

 مجدي أمسكها ٌده سٌرفع كان وعندما الجمٌع وجهه،تفاجؤ توهج بقوة وجهه على

 :قابالً 

 .دااااا عملتٌه اللً اٌه وأنت اٌه، هتعمل-

 :قابلة وجهه فً تبصق وهً ملك
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 األستاذ كتٌر، وشنا فً كدا تتلون هتفضل إنك فاكر كنت كفاٌه، مش واحد قلم-

 نورا، بعت اللً حاجه،هو كل فً السبب هو ٌابابا، كتابً كتب بوظلً اللً هو

 .نورا شلّ  اللً بإٌده وهو

 :بتلعثم خالد

 .!!!نورا-

 :بقوة ملك

 ما حٌاتً فً عمري انا وشك، أشوؾ عاوزه مش برررررررررره، اخرج-

 .بكرهك بكرهك بكرهك قدك حد كرهت

 :هرأس على ضربه أحداً  وكؤن مجدي

 .مستحٌل-

 .واااقؾ لسه أنت بره اخرج قاتل، أنت قاتل، فاسد، فهو كوٌس، باباه لو-

 :جن وكؤنه خالد

 شوٌه وهسٌبك فاهمه، أنا، بتاعتً أنت عٌال، لعب هو بره، أخرج اٌه ٌعنًٌٌٌٌ-

 .ٌاملوك تانً من عقلك تشاوري

 :خبث بنبرة قابالً  مجدي إلى ونظر

 . ٌاعمً بنتك عّقل

*** 

 بعد وكؤنها نفسها، هدوء ابتسامتها، طاقتها، كل ملك استعادت أسبوع مرور بعد

 مع لتجلس ؼرفتها من خرجت كبٌرة، ؼٌبوبة من استفاقت األعوام هذه مرور

 :عاٌده لها فقالت فخذٌها على رأسها ووضعت استلقت ثم قبلتها عاٌده،

 .الفرحة علٌك ٌدٌم ربنا_

 مع بعنده كنت اللً العند منه، حىأص عارفه ومش كابوس كان دا خالد امٌٌن،-

 ؼرٌبه دنٌا فرحتً، دمر حد أكتر من جالً النجاه وطوق هٌؽرقنً، كان نفسً

 .اوي

 :شعرها على تمسح وهً عاٌده

 .هتفتكرٌها مش حتى وعدت، أٌام-

 :قابلة الحابط ساعة إلى نظرت

 .اتؤخرت حال-

 :بابتسامة عاٌده
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 .تسٌبه عاوزه مبتبقاش مالك مع بتبقى لما-

 :بتذكر ملك

 منه خاٌفه كنت اللً دا هو أخدتها، ما ٌوم بتعٌط وهً شكلها انسً قادره مش أنا-

 . كدا بٌه تتعلق إنها

 .دا الٌوم من مكلمكٌش هو حاجه، ٌقول عاوز إنه حاسه كنت-

 :بتنهد ملك

 .مهم مش خالص أصاًل، عادي براحته، بس مقموص، عامل-

 :ضاحكة عاٌده

 أنا لكن الكل، على صٌعً ٌاملك ٌابت مهم، مش كمانو وخالص عادي براحته-

 .الء

 :بؽضب ملك

 بتثبت كانت حاجه كل مظلوم، إنه اٌدي ضهر على من هشم أنا وكؤن بٌفرسنً،-

 ما ٌاخالتو بقى خالص نفسك، من تعرفً كنت المفروض أنت وٌقولً كده ؼٌر

 .حال مع آخرتها أشوؾ أما خلصت، حاجه كل

 وبكرة بعض، جوا لسه أنتو بعض، سبتوا كنتو اًل أص أنتو هو اٌه، خلصت-

 .هٌحصل اللً تشوفً

 :قالت ثم تقبلها وهً ملك نهضت

 .معاٌا تٌجً الجنٌنه، فً شوٌه اتمشى هنزل-

 :ضاحكة عاٌده

 .بعٌد من ابص خلٌنً ال والقمر، النجمه بٌن عزول وأبقى-

 إلى نتبهتا صدر، براحة الهواء وتستنشق قلٌاًل  لتتجول األسفل إلى اتجهت

 :قابلة أجابت مسجاًل  ؼٌر رقماً  وجدت وعندما هاتفها، اهتزاز

 .الو_

 .جدااااا جدااااا وحشتٌنً وحشتٌنً ملللللللللوك_

 :بتلعثم قابلة صوتها نبرة من تؤكدت عندما صعقت

 .!!!!!!النا

*** 

 .مبسسسسوطة أنا-

 :وتابعت البنات ؼزل وتتناول مالك بجانب تجلس وهً حال قالتها
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 .تانً همشً مش وهللا قول-

 .ٌاحال تانً هامشً مش هللا شاء إن-

 .البنات ؼزل تاكل-

 .تإ تإ-

 :وقالت بحب تؤملته

 .طلب ممكن-

 .قولً-

 .هتزعل مش-

 .هزعل مش ال-

 :كبٌر بخجل قالت

 .مالك بابا ٌا أقولك عاوزة-

 :وقال شعرها على مسح

 .حببٌتً ٌا قولً-

 .زعلت مش-

 .طبًعا ال-

 :وقالت بٌدها صفقت

 .مالك بابا ٌا تانً بنات ؼزل عاوزة-

 .كده اوى حلو هو-

 .اووووووووى-

 .اتنٌن نجٌب خالص-

 .بتحبه وماما-

 .تالتة نجٌب خالص-

 .بتحبه عاٌدة وتٌتة-

 .كلها العربٌة نجٌب خالص-

 :وقالت مًعا ضحكا

 .مالك ٌابابا اوى بحبك أنا-

*** 

 بٌن ما وتشعر تتشتت جعلها يالذ الخبر بهذا علمها بعد كثًٌرا انجً شردت

 :قالت ثم تنحنحت. الٌؤس األمل، الخوؾ، الفرح،
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 .وخالص وأتوجع تانً تفشل وترجع عملٌه_

 :شعرها على ٌمسح وهو أمجد

 .اكتر دي المرة العملٌه نسبه حبٌبتً ٌا-

 :بسخرٌه ضاحكة انجً_

ٗٓ.% 

 :بحماس أمجد

 .اطمنً ،%ٕٓ من احسن مش-

 :بتساإل انجً

 .هتزعل أل قلت ولو-

 :بصدق أمجد

 حبٌبتً ٌا أنا ٌاانجً، عارفه أنت كدا ؼٌر لكن فرصه، ضٌعتً عشان هزعل-

 هتفرحً، أنت عشان هتبقى فرحتً نظرك ردلك ربنا لو الحاالت، كل فً بحبك

 .كمان اوي وكوٌس شاٌفه إنك عارؾ أنا علٌا لو لكن

 : بتنهد انجً

 .إمجد ٌا هفكر-

*** 

 فً وقبضه نفسها فً بضٌق وتشعر ترتجؾ ظلت معها، ملك أؼلقت أن بعد

 إلٌها هرولت حال رأتها وعندما البناٌة، أمام مالك سٌارة وقفت قلبها،

 :البنات ؼزل تعطٌها وهً حال لها قالت ثم لتقبلها انحنت.بسعادة

 .ٌاماما الدنٌا اد فرحاااااااااانه انا-

 :قالت ثم برهبة لها نظرت

 ؟.ٌالولتلً اتبسطت-

 :ةبسعاد حال

 .كرٌم واٌس فشار وكلنا سٌنما دخلنا وكمان اممممم-

 :قالت ثم وضحكت

 .البنات ؼزل ٌاكل مالك بابا وخلٌت-

 :له تنظر وهً باندهاش ملك

 !!!بابا-
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 سٌبٌنً ٌاماما خاطري عشان ماشً، قالً وهو بابا، أقولك نفسً قولتله انا أمم،-

 .بحبه أنا بابا هو بتحبٌنً لو أقوله

 :تقبلها وهً قالت ثم بقوة هاصدر إلى ضمتها

 .نطلع عشان شكًرا لمالك قولً حبٌبتً ٌا ٌال -

 :بتوضٌح حال

 .مالك بابا ٌا شكًرا بابا، قلت ٌاماما،-

 :برجفة قابلة نهضت

 . اطلعً ٌال-

 :له ملك قالت صعدت عندما بسعادة للبناٌة ولجت

 .توافقها علٌها تقولك حاجه كل مش-

 .وبٌنها ًبٌن حاجه دي دعوه، مالكٌش-

 :بصعوبة تتحدث وهً ملك

 .طالعه أنا طٌب-

 :حاجبه بٌن بضٌق مالك

 .تعبان شكلك اٌه، فً-

 :بؽضب مالك فقال.ٌتوقؾ لسانها بؤن شعرت علٌه تجب لم

 .سالم براحتك-

 :قالت ثم بقوة تنحنحت

 .مالك-

 :برجفة فقالت ملتفتا وقؾ

 .سنٌن8 بعد منً دهاتاخ عاوزه حال، تشوؾ وعاوزه رجعت النا كلمتنً، النا-

 :بمفاجؤة مالك

 . رجعت-

 :صمت لحظات بعد قابالً  حدٌثه مالك أكمل

 .بٌكِ  فكرها اللً اٌه-

 :لدموعها العنان وتركت ملك

 .ؼٌرها من أعٌش مقدرش أنا منً، حال تاخد خاٌفه أنا معرفش، معرفش،-
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 ٌظل أم منها ٌقترب ٌفعل، ماذا ٌعرؾ ال أمامه، فٌها تبكً التً الثانٌة المرة كانت

 لها انحنى بكابها، كثرة من األرض على وقعت عندما التفكٌر تمهله لم بمكانه،

 :توقؾ بال تبكً وهً قالت وقفت وعندما النهوض، على لٌساعدها ٌدٌها وأمسك

 ....و منها وخاٌفه علٌها خاٌفه أنا حال، منً هتاخد-

 :تهدأ حتى بها ٌصٌح وهو حدٌثها قطع

 .نفكر خلٌنا شوٌه، كتًاس بقً، اهدًٌٌٌٌٌ-

 :بقوة ملك

 اٌه اعمل ترتاحوا، عشان اٌه اعملكم عجباكم، مش ساكته عجباكم، مش بتكلم-

 ماحدش بفتري، وكؤنً ٌلومنً إنه ؼٌر حاجه ٌعمل مبقاش كله ارضٌكم، عشان

 .علٌا جاٌن كلكم وكلكم بٌا، حاسس بقى

 :هامن ٌقترب وهو قال ثم إنهٌارها من لتستفٌق وجهها فً صرخ

 .عنك هتبعد مش حال وماتخفٌش، اسكتً، قولتلك-

 :بوهن قالت ثم مسرعة عنه ابتعدت

 ......سهل هٌبقً واكٌد مامتها هً بس-

 :قال ثم ثانٌا حدٌثها بتر

 مش حال فٌا، ثقً بس واحدة مرة ٌاملك،لو هتخدها مش هً، مش أمها أنت-

 .حضنك عن هتبعد

 ما هذا وكان. شًء كل إلى ستمعتوا الشرفه، من شًء كل تراقب عاٌده كانت

 .جدٌد من حٌاتهم فً النا ظهور تخشاه،

*** 

 ومجدي هً وجلست اإلفطار فاطمه أعدت الصالة، وبعد الجمعة ٌوم صباح فً

 هذه فاطمه تالحظ لم مدة منذ ومالك، هً مافعلته كل حال لها سردت. وحال

 :فاطمه لها فقالت تؽمرها، التً الفرحة

 ٌاحال؟ كدا اوي مالك بتحبً أنت_

 : تتناول وهً حال

 .هو عشان امم-

 :قابلة مجدي إلى ونظرت

 .الدنٌا اد وبٌحبنً بٌزعقلً، ومش شرٌر، ومش طٌب،-

 :قالت ثم فاطمه ضحكت
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 ماتنزل قبل موصٌانً ماما اللبن، اجبلك هروح وأنا أكلك، كملً ٌابكاشه طٌب-

 .مخصوص اللبن على

 :برفض حال

 .دا العقاب بالش بس خالص كتهس انا ٌاتٌته الااااء-

 :قابالً  مجدي زفر

 بفطر، وأنا وبشتؽل الدوشه مبحبش وأنا كالم، مبطلتٌش قعدتً ما وقت من أنت-

 .أنا قرؾ ناقص مش ساكته وأنت كلً

 :السفلى الشفة تمط وهً حال

 .ٌاجدو تانً هكلمك ومش وحش، أنت-

 :وجهها فً وصاح مكانه من نهض

 .موت علقه ٌكًاد ما بدل جواااه ادخلً-

 :بحدة فاطمه له فقالت تبكً، وهً الداخل إلى هرولت

 علٌها، قلبك قسوه حاسه البت معاها، كدا داٌما لٌه أنت ٌامجدي، علٌك حرام-

 .دلوقتً كالمها مفهمتش

 البت انا، الدلع مبحبش كتٌر، كالم عاوز مش خالااااص بٌتكلم، اللً مٌن شوؾ-

 .ٌعنً منٌن ٌبههتج دي الدلع معاها ماٌنفعش دي

 :قابلة بسرعة فاطمه قاطعته

 ومتبقاش علٌها حن صٌفً، بطٌخه بطنك فً تحط ٌعنً ملك، تربٌه دي الااء-

 .كدا جاحد

*** 

 توقؾ عقلها بؤن تشعر ستفعل؟ ماذا لترى مالك مع المحدد الموعد فً ملك ذهبت

 ل،الذهو من حالة فً وكانت مروة أخبرت عٌناها، تؽؾ لم الخوؾ، كثرة من

 كانت عمٌق، نوم فً تؽط وهً شعرها على تمسح حال بجانب جالسة وظلت

 وهو صوته على شرودها من استفاقت تتناسى، كانت لكنها الٌوم، هذا تخشى

 .ٌقول

 .اتؤخرت_

 .بدري جٌت اللً انا ال-

 :قال ثم جلس

 .مانمتٌش-
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 :بانفعال ملك

 .منً بتروح بنتً إن عارفه وأنا أنا ازاي هنام-

 :قال ثم ذقنه حك

 .بقى أكتر علً صوتك، مسمعش دا، هناك اللً الراجل شاٌفه-

 :شفتٌها تزم وهً قابلة ملك

 .جًدا تعبانه أعصابً آسفه، أنا-

 هدأت المتصل رأت وعندما بسرعة، أخرجته هاتفها، رنٌن إلى استمعت ثم

 :قابلة وأجابت

 .ازٌك كرم_

 :قابلة أكملت مهتم، ؼٌر بؤنه وتصنع حاجبه رفع

 أي فاهمه مش ألنً افهم، لما بس أقولك هبقً أكٌد حاجه، تحصلً ماافوق كل-

 .سإالك على شكًرا ٌاكرم ماشً حاجه،

 :له قالت ثم الطاولة على الهاتؾ وضعت معه أؼلقت أن وبعد

 عشان مش اٌه أعمل هتقولً عشان نتقابل الزم وقولتلً الصبح كلمتنً انت_

 .ساكت وانت قاعده افضل

 :ببرود لقا ثم لها نظر

 فً بتتكلمً إما ٌا بتتخانقى، إما ٌا وأنت ماجٌت وقت من انا ساكته، أنت بذمتك-

 وجاي شؽلً ساٌب كمان أنا عرفٌنً، وابقً دا بتعملٌه اللً خلصً التلٌفون،

 .اقولك أبقى بقى تفضً لما دي المقابله فً هتعملٌه اللً أقولك

 :بؽضب ملك

 .دا العٌال لعب اٌه-

 :ٌضحك و األخرى على ٌده ٌلوح وهو الق ثم حاجبه رفع

 .متؽٌرتٌش بردو بتقولٌه كنت اللً والدبش الجامعة بؤٌام فكرتٌنً_

 :بشرود ملك

 .فٌن لحد هتؽٌر ومعرفش اتؽٌرت، ال-

 :تنهض وهً قابلة استفاقت ثم

 .تعبك على شكرا هتصرؾ أنا خالص كدا، من اكتر اعطلك عاوزه مش انا-

 :قابالً  أسنانه على ٌكز هوو بٌده أشار ثم بعمق تنفس

 .كدا من أكتر ومتعصبنٌش مكانك، اقعدي-
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. شاحب وجهه بؤن تشعر وهً قدومه فمنذ علٌه، أم منه خوفا تعلم وال جلست

 :فقالت

 مالك؟-

 :بعصبٌة أجابها

 .ٌانعم-

 :قالت ثم ضحكت

 .ٌاماَلك مالك بسؤلك، ال-

 :ٌبتسم وهو أجابها

 السإال؟ اٌه-

 :سامتهاابت تمنع وهً أجابته

 الحل؟ اٌه-

 :قال ثم بهدوء تنفس

 .بنتها عٌون خاطر عشان راجعه مش سنٌن 8 بعد أكٌد هً-

 :  بضٌق ملك

 .ؼلطت إنها حست ماٌمكن أكٌد، لٌه-

 :بتؤكٌد مالك

 .الصواب عن ٌرجع إنه الصعب ومن بؽلطه، بٌتلذذ دا النوع-

 .حاجه كل عنها تعرؾ انك محسسنً-

 .ملجؤ ودٌها وتقولك بنتها ترمً واحدة عرفته، اللً كفاٌه-

 :بتذكر قال ثم

 ؟!!!متسجله مش وهً ٌاملك ازاي المدرسه دخلت حال هً-

 .متسجله-

 :  بضٌق مالك

 .منها هرب وهو ازاي-

 :بتوضٌح ملك

 لما الجنٌن ٌنزل مستحٌل وكان الخامس، فً حامل هً كانت وابل ماهرب بعد-

 الورقة على مضوا اللً الشهود مع متفقٌن كانوا وأمجد بابا طول على ولدت

 .النسب ٌثبتوا عشان المحكمه ٌروحوا انهم العرفً

 :بتساإل مالك
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 .أصالً  موجود مش وهو ازاي-

 الجواز من النسب لثبوت ٌشترط أن قالوا المشكله، على حكاله بابا لما المحامً-

 وان تهمببٌان شهود علٌها وموقع مكتوبه بوثٌقه نفسه العرفً الزواج إثبات العرفً

 دعوى لسماع وٌكفً العقد بصحه المحكمه قدام للشهاده جاهزٌن الشهود ٌكون

 .والشهود زواج عقد وجود النسب إثبات

 دول؟؟ الشهود وجود كدا سهل كان وهو-

 .دا باالسم حد منعرفش مٌن وابل قالوا الفلوس ماشافوا وأول وابل صحاب-

 : بجدٌة مالك

 لسبب ؼٌر هٌكون مش كدا فجؤه ورهاظه دي زي اللً للمهم، نرجع طٌب-

 .واحد

 :بتركٌز ملك

 هو اللً-

 ما زي وامشى دول هقولهم اللً الكلمتٌن فً ركزي فلوس، تاخد عشان جاٌه-

 .بقولك

*** 

 ؼرفة إلى واتجه سرٌعا االجتماع أنهى الشركة، وأدهم مً بقدوم ماجد تفاجؤ

 :قابالً  بقلق مكتبه

 .تعبان أدهم اٌه، فً_

 :بدالل مً

 بقالً وأنا بتشتؽل، وأنت أشوفك بحب فجؤة، اجً دماؼً فً طقت بس تإتإ-

 .دي وقتك كل واخده اللً الشركه ماجتش كتٌر

 :بؽضب ماجد

 .دي لتفاهتك فاضً مش وانا اوي، تافهه أنت تصدقً-

 :قابلة ماترٌد إلى لتصل وستتحمل تؽضب، لن بؤنها نفسها وعدت وقد مً

 حاجه كل مٌبقاش الزم ماانت شوٌه، حبٌبًٌا أفضى ٌاماجد، ماتفضى طٌب-

 .األٌام أجمل مننا ٌاخد شؽلك ماتخلٌش شؽل،

 :بقوة ماجد

 ومضٌعه فاضً كالم فً اتكلم عشان المهمه، ومواعٌدي شؽلً كل أسٌب ٌعنً-

 .هٌرٌحك دا كدا، أنت مبسوطه للوقت،
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 :بثبات مً

 .حاجه من تاخدك حاجه ماتخلٌش بقول حاجه، كل سٌب بقولك مش حبٌبً-

 :وأكملت قلٌاًل  اقتربت ثم

 .تعجبك وٌارب مفاجؤه عمالك انا-

 :بفضول ماجد

 اٌه؟ مفاجؤة-

 :بابتسامة مً

 .ٌاحبٌبً وادهم وانت انا هنسافر-

 :باندهاش ماجد

 .نسافر تقولٌلً فاضً، مش بقول خالص، راح مخك هو-

 :مستفز بهدوء مً

 اوي واحشنً انا العربٌه، فً والشنط حاجه كل جهزت انا ساعتٌن، بعد هنسافر-

 ناخد الزم تانً، من لٌنا نفسنا نرجع الزم معانا، وٌضحك بٌلعب وادهم لمتنا

 .بعض من تسرقنا األٌام هخلً ومش حاجه، كل من هدنه

*** 

 باستمرار، بٌتها ٌزٌن الذي البنفسج وخاصة دابًما، بالورد تعتنً أن مروة تحب

 فاتجه بوجع صرخت سبابتها، جرحت عندما إال تنتبه ولم بشرود، الورود ُتالمسُ 

 :ٌقول وهو البسٌطة الدماء آثار لٌزٌل ورقٌة محرمة وأخرج هشام، نحوها

 اٌه؟ فً سرحانه_

 :بتنهد مروه

 .هشام ٌا رجعت النا-

 :باندهاش هشام

 !!!معقول-

 .لؤلسؾ-

 :بتساإل هشام

 وحال؟ طٌب وملك،-

 :برهبة مروه

 فً ٌستر ربنا مخضوضه، انا معاها، روحت نًٌارت دلوقتً، تقابلها راٌحه ملك-

 .الجاٌه األٌام
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*** 

 دموعها تجفؾ قدماها، وتتوقؾ قلبها ٌهوى. فٌها تعود خطوة، تخطو كلما

 الذي المكان إلى اتجهت ببطء، منها وترجلت السٌارة توقفت. بصعوبة وتتنفس

 أن تتمنى بة،بره وهناك هنا تنظر منها،  فٌه مرؼوب الؽٌر اللقاء على فٌه اتفقتا

 إلى تعلم وال ٌطول ولكنه منه، سرٌعا تستٌقظ أن تمنت وكثٌرا كابوس، فً تكون

 ؟!هً سترحل ؟ام! سٌرحل وهل سٌطول، متى

 . مللللللللللك_

 العناق هً ترد ولم عانقتها كبٌرة، بابتسامة أمامها ووجدتها صوتها على التفتت

 :بسعادة النا قالت ثم معها

 جًدا وحشتٌنً وحشتٌنً قدامً، شاٌفاكِ  انً مصدقه مش بجد، مصدقه مش_

 .ٌاملوك

 :قالت ثم بعمق تنفست

 .نقعد تعالً-

 : أكملت ثم جلستا

 .جمٌلة لسه خالص متؽٌرتٌش جًدا، وحشانً مروة، هتجٌبً قلت انا-

 :حدٌثها بقطع ملك

 .تانً من بٌنا فكرك اللً اٌه جابك، اللً اٌه أنت-

 .البعد كتر من زهقت-

 .ٌنف وكنت-

 .رجعت اطلقت لما كتٌر، اماكن سافرت انا-

 :قابلة أوال الحدٌث هً تبدأ وال وتسمع تصمت بؤن مالك مع اتفاقها نست وقد ملك

 .اٌه عاوزه أنت-

 .حال اشوؾ عاوزه تانً، من لمتنا ارجع عاوزه-

 :لها قال عندما مالك حدٌث ملك تذكرت

 وتسمعً تسكتً فؤنت معاِك، انها متعرفش ٌعنً ملجؤ، ودٌها قالتلك أصاًل  هً_

 تشوفٌها مرة اخر هتكون مش أكٌد الن علٌها، ومتردٌش اٌه عاوزه هً لآلخر

 .فٌها

 :تقول وهً صوتها على استفاقت
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 البٌت صاحب لقٌت رحت لما تٌته بٌت ٌاملوك، فٌه اقعد مكان معندٌش انا_

 .اخده

 :بتساإل ملك

 .ملجؤ دٌهاو قولت مش أنت معاٌا، حال ان بقى ضامنه وأنت-

 :بؽمز النا

 .ٌاملك معاك انها ومتؤكدة حنٌن قلبك-

 :حاجب برفع ملك

 متؤكدة؟ لٌه-

 :بشرود النا

 هتخلٌها انك مااتؤكدت لحد خطواتكم بتابع وكنت طول، على مسافرتش انا الن-

 .معاك

 :بسخرٌة ملك

 .بنتك على وخاٌفه ٌعنً بتحسً انك اساس على دا-

 :بشرود وقالت رأسها تهز وهً النا

 .حصلتلً حاجه كل سبب هو اللً وابل وابل، بنت بنتً،-

 :بحدة ملك

 .ؼلطانٌن االتنٌن أنتوأنت ؼٌرك، على ؼلطك متعلقٌش اٌدك، على مضربكٌش-

 :بملل النا

 .هشوفها امتً طٌب امم-

 :بقوة ملك

 .حاجه ٌحصلها ممكن دي مستحٌل مامتها، انك تعرؾ ماٌنفعش-

 :تضحك وهً النا

 وانا شبهً اشوفها عاوزه بس، فضول مجرد دا تعرؾ، اوزاهاع مش وانا-

 ...... وبباكِ  أمجد وازي طنط، وحشتنً عندكم، نروح نقوم ٌال الء، وال صؽننه

 :قالت ثم حدٌثها ملك بترت

 .اٌه تعملً عندنا تٌجً_

 ......و حاجتً اجٌب هروح  صؽٌر فندق فً حجزت انا فٌه، اقعد مكان مافٌش-

 :قالت ثم نٌةثا حدٌثها بترت

 .ماشٌه انا مستحٌل، دلوقتً لكن زمان، كان دا ال-
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 :بتساإل النا

 .امتى وهشوفك-

 :أؼراضها تؤخذ وهً ملك

 .بكرة اكلمك هبقً-

 .بلٌز عربٌة معاٌا مش االوتٌل توصلٌنى ممكن طٌب-

 .اخلصً-

 .واجٌلك التوٌلت هدخل اوك-

 .بره هستناك طٌب-

 أمامها رأت عندما النا توقفت سٌارتها الى وملك المٌاة دورة إلى النا اتجهت

 :بتعجب فقال عماد

 .امتى نزلت و ازٌك إٌه المفاجؤة دي !  سحر-

 .امتى نزلت اللً انت بخٌر انا عماد ااا-

 .وراجع شؽل فً جاي بس مانزلتش-

 .سعٌدة فرصة تمام اه-

 .معانا شؽالة كنت ما بعد فٌن اشتؽلت انت-

 .ماامشً قبل حاجة عاوز اشتؽلتش ما-

 .أل-

 ال ملك تراه ال حتى نفسه أخفى شًٌبا ٌفهم ٌعد ولم ملك مع لمحها فقد بمكانه وقؾ

 بقدومه بعد لها علم ال التً بعاٌدة واتصل هاتفة اخرج بها علم على بؤنها ٌعلم

 .المفاجا

*** 

 تناجً وظلت الٌومً، وردها انجً أنهت أن بعد هناء دلفت جدٌد، ٌوم صباح فً

 :بقلق هناء لها فقالت كثٌرا شردت ثم شًء، كل لها سرٌٌ أن هللا

 .قلٌله مش النسبة ان بٌقول أمجد مادكتور لٌه، قلقانه أنت_

 :ضاحكة انجً

 .دا كل نسٌت كنت بس انا حاجه، كدا بعد فً هو مثال، مشوفش هخاؾ-

 :بؤمل هناء

 امتى؟ هتسافري-

 :بتنهد انجً
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 .االسبوع آخر-

 :بقلبها تدعو وهً هناء

 .الدنٌا فً اخت أحلى ٌا رخٌ-

 :بتساإل انجً

 .دا الكالم معندناش احنا الشارع، فً تلعب ساٌباها داٌما ولٌه فٌن، بنتك هً-

 .الشارع من امنعها أبقى شوٌه تكبر لما صؽٌرة، دي-

 اسمها حاجه مافٌش دلوقت، من علمً ٌاهناء، علٌه هتشٌب اللً السن دا هو-

 .صؽٌرة لسه

 .  عنً بتؽٌب اللً الحاجات تعرفٌنً وتفضلً لٌا ٌخلٌكِ  ربنا ٌاانجً حاضر-

*** 

 وتمزح تدؼدؼها حضنها، عن ملك تبعدها لم نومها من حال استٌقظت أن منذ

 المدرسة إلى تذهب ال أن تعمدت. الخوؾ شدة من قلبها ٌتؤلم تضحك وكلما معها،

 :حال لها فقالت تعانقها وهً كثٌرا بها تمسكت كافٌاً، قدراً  معها لتجلس

 .ونخرج هذاكر مش ٌبقى المدرسه مرحتش_

 :قالت ثم قبلتها

 .هنخرج فعال احنا-

 :بحماس حال

 .مالك بابا مع-

 كل تركت منزلها إلى عادت أن منذ فهً حدث، بما تخبره لم انها وتذكرت ملك

 أن هللا تناجً أن ؼٌر شٌباً  تفعل ولم تتحرك ولم حضنها، فً حال وأخذت شًء

 :قابلة حال صوت على شرودها من فاقتاست لها، ٌحفظها

 فٌن؟ هنروح-

 :شعرها على تمسح وهً ملك

 .مروة خالتو مع هنخرج مالك، مع هنخرج مش-

 :بفرحة حال

 .صفا وهشوؾ-

 :تقبلها وهً ملك أكملت

 .النا نشوؾ راٌحٌن-

 :بتساإل حال
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 دي؟ مٌن-

 :بتنحنح ملك

 .مروة وخالتو انا صاحبتً-

 مً؟ وخالتو-

 أنت اللً الفستان وتلبسً شور تاخدي عشان ٌال متعرفهاش، مً خالتو تإ-

 .بتحبٌه

 :بحماس حال

 .شعرررري وافك-

 :دموعها تجفؾ وهً وقالت حضنها إلى ضمتها

 .خفٌؾ بس كمان روج وهحطلك-

 :قابلة وقبلتها بحرارة حال صفقت

 .كلهااااا الدنٌا فً ماما أحلى-

*** 

 دخان وأخرج الكرسً على جلس الباب، ٌطرق أن دون مجدي مكتب خالد دلؾ

 فٌها ٌرى التً األولى المرة هً هذه فكانت بؽرابة مجدي له نظر ببرود، سٌجاره

 :بابتسامة له وقال سٌجاره أطفؤ عنه، ملك قالتله ما ٌصدق لم أنه حتى هكذا، خالد

 .اجٌلك قلت مبتردش ملك وطبعا متكلمتش، تكلمنً ٌاعمً استنٌتك_

 .بعض فً نصٌب ملكوش-

 :كثٌرا ٌضحك وهو الدخ

 .لٌنا-

 :حاله من بؽرابة مجدي

 !!!حاجه شارب انت-

 .نفسً بكلم شاٌفنً لٌه-

 .خلص خالص ملك موضوع ابوك، قد انا بؤدب اتكلم-

 :بهمس خالد

 .مخلصش-

 :بصٌاح مجدي

 .عدل اتكلم خاااالد-

 .هتقنعها اللً وانت هتجوزها، وبردو ذبحه، لتجٌلك بس براحة-
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 :حاجب برفع مجدي

 .بقى عافٌه-

 :برأسه ٌوما وهو خالد

 .ٌاؼالً عافٌه-

 .ازاي ورٌنً-

 :قابالً  حلته جٌب من صور ٌخرج وهو خالد

 .ٌاحبٌبً ٌاعمً اهو-

 :قابالً  االندهاش معالم بجمٌع مجدي

 ؟!!!!منٌن جبتهم-

 :ضاحكاً  خالد

 كل تهد ممكن دفاتر فً مافتحش عشان ملوك تانً،اقنع فً دا كدا اجمد ال-

 .حاجه

*** 

 تعرؾ وال بملك، متمسكة حال جلست واكثر، ملك مثل مروة من باردا سالما كان

 :لمروة النا فقالت حال على بعد النا تتعرؾ لم لها، تنظر كلما تخشى لمَ 

 ٌاموري؟ اتجوزتً_

 :بؽضب مروه

 .بنتً شاٌفه مش كمان، اتعمٌتً-

 :بؽمز النا

 .أحلى فٌكم مٌن اعرؾ عشان جوزك، اشوؾ عاوزه-

 :قابلة ملك إلى حال نظرت

 .هناك والعب البنات ؼزل اجٌب اروح ممكن ماما-

 :باندهاش النا

 .شبهك هً بس امبارح؟ مقولتٌش لٌه طٌب ٌاملك، اتجوزتً أنت! ماما-

 :ملك قالت ثم لبعض ومروه ملك من كال نظر

 .حال بنتً فً رأٌك اٌه طٌب ٌعنً، كدا شاٌفه أنت-

 :اهتماماً  تبد ولم لها نظرت

 .عسوله-
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 سقط تنتبه أن وبدون ملك هاتؾ على ٌدها مدت والنا ملك بجانب حال جلست

 :وقالت بها صاحت النا على العصٌر كوب

 .حماااااره إنت_

 :وقالت ملك بجانب ووقفت السفلً الشفه مطت

 .حمارة مش أقصد،أنا كنت مش-

 :وقالت ملك بعروق الدم ؼلى

 .ٌعنً نار ماٌه مش-

 :بؽٌظ مروة فقالت

 .ده بتاعك الجنان إٌه-

 :بهمس حال فقالت هاتفها، على لتجٌب نهضت ثم النا تجبها لم

 .امشً عاوزه_

 :بتساإل مروه

 .النا مع قاعدٌن احنا ٌالولو لٌه

 .امشً عاوزه تإ-

 .مااندهلك لحد والعبً البنات ؼزل هاتً حبٌبتً ٌا روحً-

 :مروة قالت ثم حال ذهبت

 .منها خاٌفه حال-

 .ؼبٌة-

 :ملك فقالت النا حقٌبه مروه فتحت

 .اٌٌٌٌٌه بتعملً_

 اهتمام مدتش دي حاجه، شاربه شكلها مرتحالها، مش انا حاجه، أي االقً ٌمكن-

 .لحال

 :بهمس تقول وهً أخذته. شًء ملك نظر ولفت سجابر، حقٌبتها من أخرجت

 .مستحٌل الء_

*** 

 وجود وال لهروب،ا من مفر وال األخرى، تلو صفعة ٌؤتٌك خفً، ما كل ٌظهر قد

 .المواجهة من مفر وال للعتاب، وجود وال الوجع، لتنهدات

 عاٌده، أعدتها التً الطعام مابدة إلى واتجهتا ؼرفتهم من وعاٌده حال خرجت

 أحد، مع ٌنطق أن دون طعامه ٌتناول وبدأ جلس الوجه، عابس إلٌهم مجدي اتجه
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 ال حتى بهمس قالت ثم أكثر، منه وخشٌت منه، تخشى برهبة، حال له نظرت

 :كالسابق منها ٌؽضب

 .ٌاتٌته جامد تكح عماله فاطمه تٌته_

 :وجهها على تمسح وهً عاٌده

 .عندها متدخلٌش-

 :بصعوبة اللبن تتناول وهً حال

 . المدرسه بتودٌنً مش لٌه ماما هً حاضر،-

 :ردا تجد أن وتحاول عاٌده

 عاوزه، مش تقوللها رسهالمد نروح عشان ٌال تقولك ٌعنً عجباك، حاجه مافٌش-

 .لٌه تقولً هتروحً مش تقولك ولما

 :تضحك وهً حال

 .ووحشه حلوه المدرسه-

 :بتساإل مجدي

 .ٌاعاٌده فٌن ملك هً-

 .ملقتهاش النوم من قمت معرفش،-

 :تتناول وهً حال

 .والنا مروه خالتو مع خرجت تكون ممكن-

 :بذهول وقال بٌده ما ترك

 !النا-

 :لها فقالت تفهمتها رةنظ عاٌده إلى نظر ثم

 .حبٌبتً ٌا فطار خلصت_

 :برأسها توما وهً حال

 .اللبن وخلصت امم-

 هتٌجً بلٌل محددهالك، ماما اللً المذاكره الحمام وبعد الحمام على ٌال طٌب-

 .تشوفها

 :تقبلها وهً حال

 .شوٌه ارسم ممكن طٌب-

 :قالت ثم رأسها على مسحت

 .مذاكرتك ماتنسٌش المهم-
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 :قابالً  مجدي أكمل ثم حال ذهبت

 ٌاعاٌده؟ قالته دي البت اللً اٌه-

 :الشاي تحتسً وهً عاٌده

 .القلق كتر من بتموت انها حاسه انا اخرها، على وبنتك ٌامجدي، رجعت النا-

 :بشرود مجدي

 ٌكمل عشان علٌا ٌزن عمال خالد أصاًل  بقا، ونخلص ألمها ترجع البت ٌبقى-

 .الموضوع

 :حاجب برفع عاٌده

 .كوٌس مانمتش وال ٌعنً واعً دا، بتقوله اللً ٌها-

 :بؽضب مجدي

 .كدا بتكلمٌنً ازاي أنت-

 :الشاي تحتسً ومازالت عاٌده

 .ٌحصل مستحٌل دا وملك خالد وموضوع كدا، عصبً لٌه أنت عارفه مش انا-

 :قال ثم بقوة زفر

 .خالد موضوع ونشوؾ ألمها، ترجع البت-

 اللً الوحٌده الحاجه هً حال أن مع لٌه، حال من تخلص عاوز انت افهم نفسً-

 ؼٌر من وملك هتضٌع، ملك ؼٌر من حال ملك، على صعبه حاجه أي تهون بقت

 كام لٌها هٌبقى ٌاعالم مالمح، مظهرولش لسه ؼامض، النا وظهور هتموت، حال

 .وش

*** 

 أرجاء فً عنها ٌبحث وظل نهض بجانبه، ٌجدها ولم نومه من أمجد استٌقظ

 :قابالً  رأسها وقبل نحوها تقدم وجدها وعندما الصؽٌرة الحدٌقة إلى تجها المنزل،

 امتً؟ من صاحٌه_

 :بهدوء انجً

 .كام الساعة هً محسبتش معرفش-

-ٕ 

 :بتساإل انجً

 .السفر من مانرجع لحد الشؽل هتروح مش خالص انت هو-

 :ٌضحك وهو أمجد
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 .كدا اوي خنٌق انا هو-

 :قالت ثم ضحكت

 .معاٌا قاعد تفضل عشان تطول ٌاماأل عاوزه انا دا-

 . الصبح على حلوه كلمة أي كده، اٌوه-

 .خنٌق أنً عارؾ انا ٌادكتور معلش-

 :بجدٌة امجد

 .وبس مالك ؼٌر عارؾ حد مافٌش طلبت ما وزي معاك، انا حبٌبتً ٌا اطمنً-

 .ٌاحبٌبً تعرؾ انها بردو مانع معندٌش انا وملك-

 .حصل اهو منه خاٌؾ كنت لًوال دول، الٌومٌن دوامه فً ملك-

*** 

 :الهاتؾ عبر مروه ٌحدث وهو بقوة هشام زفر

 .ٌامروة بٌتً تدخل دي البت عاوز ماكنتش انا_

 :بؤسؾ مروه

 ٌاهشام لوحدها تقابلها ملك عاوزه مش وانا بٌها، اخرج وُخفت دافٌه صفا-

 .امتى وهتٌجً لعنه، دي النا لكن البٌت، تنور ملك-

 والنا بالعربٌه، تلؾ وعماله مخنوقه الصبح، من بره كانت دلوقت، جاٌه ملك-

 .وصول على

*** 

 ظل أدهم، وعن عنها ٌنشؽل أن قبل األولى أٌامهم استعاد بؤنه وٌشعر سفرهم منذ

 أنه حتى فقط، بالعمل وانشؽل شًء كل أهمل عندما أخطؤ بؤنه وعلم كثًٌرا ٌفكر

 له خططت ما تفهم فرضاً، هامن ٌترك ال أن تعود قد كان التً صالته من أخذه

 على استفاق. أضاعه ما كل منها لٌسترجع هدنة، ٌؤخذ أن ترٌده وأنها جًٌدا مً

 :بانتباه له فقال أدهم من صفعة

 ......االي ٌاابن ااه_

 :تضحك وهً قابلة مً حدٌثه بترت

 .نووووتً-

 :ضاحكاً  ماجد

 .ٌلطش عمال الواد نوتً، اللً فٌنا مٌن-

 : قابلة ٌهاشفت تلوي وهً مً
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 .تقٌل لسانه أصاًل  والواد لؽته، هتبهدهلل شوٌه معاك فضل لو أدهم ٌلطش،-

 :ضاحكاً  ماجد

 .ضرب بٌعوض اهو-

 :بفرحة قابلة بٌنهما أدهم وأخذت بجانبه جلست

 .اوي فرحانه انا-

 :بابتسامة ماجد

 .نجحت خطتك عشان-

 .تانً من لٌنا هترجع ٌبقى لنفسك، رجعت وطالما لنفسك، رجعتك عشان-

 .هٌسٌبوها مش دماؼهم فً حاجه او حد حطوا لو دول الستات-

 :تضحك وهً مً

 .بقى منً خاؾ-

 : بتذكر ماجد

 اٌه؟ عاوز انا بجد عارفه-

 :بانتباه مً

 اٌه؟-

 :ٌضحك وهو ماجد

 .بالبهارات هرٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌسه-

 واوظل اخذه.مجددا له صفعته بسبب ألدهم  التفت ٌدها قبل وعندما مًعا، ضحكا

 .جدٌد من تجمعهم على هللا تحمد وهً بحب مً لهما نظرت معا، ٌضحكون

*** 

 قلبها دقات وكؤن بشًء، تشعر تعد لم مروة، بٌت فً والنا ملك من كل تجمع

 فً لها حدث ما وتروي تتحدث وهً قدومها حدٌثها،فمنذ إلى تستمع متخدرة،

 جمله تذكرت بها، تحدثت التً السهولة هً استفزهما والذي أعوام، ثمانٌة ؼٌاب

 إلى انتبهت محق، فهو إذن( بٌعمله اللً بالؽلط بٌتلذذ دا النوع) ٌقول وهو مالك

 :لها تقول وهً صوتها

 صاحبتً؟ ٌاملوك وانتِ _

 :وؼضب باشمبزاز ملك

 الكالم بتوجهً اعرفً كدا، مش انً ومتؤكدة وعارفه دي، الكلمة بحب مش-

 .هحاج كل نسٌتك سنٌن 8 آل واضح لمٌن،
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 :بتذكر النا

 .اعد مابقتش سنٌن، 8 هما ٌاااه-

 :استخفاؾ بضحكة مروه

 .بنتك عمر من سفرك عمر الن نفتكر الزم بس بنعد، احنا وال-

 :بؽضب النا

 ماجٌت؟ ٌوم من لٌه كدا بتكلمونً أنتو-

 :بؽضب مروه

 .القدٌمة األٌام نرجع وٌال حضننا، فً هناخدك متصوره كنت-

 :بقوة النا

 .وامشً بنتً هاخد انا شعرك، من لجٌبك علٌا، وتكص متعلٌش-

 فً شوفتٌها لو أنت دا معرفتٌهاش، أنت دا اٌه، وبنتك ٌاالنا، جربً ابقً-

 . بتحسً وال حجر قلبك هتعرفٌها، مش الشارع

 :ببرود ملك

 .قولولً بتعملوا اللً تخلصوا لما-

 :البكاء متصنعة وهً النا

 ماانا، زي وانا فٌه، نفسها اللً عملت وافٌك واحدة كل بٌا، حاسٌن مش أنتو-

 .بالعكس معاٌا بتٌجً األٌام لٌه انا، اشمعنً

 :وقالت ملك إلى نظرت ثم

 .مانع معندٌش انا معاك حال خلً خالص_

 :باستخفاؾ تضحك وهً ملك

 شهادة فً اللً اسمك ؼٌر فٌها مالكٌش فٌها، حاجه مالكٌش بمزاجك،انتِ  مش-

 .مٌالدها

 :قابلة لتهدأ ٌدها على تربت وهً مروه

 .بتترعشً أنت عشان طٌب اقعدي-

 :لملك حدٌثها النا أكملت ثم

 .الحجز اجدد عشان فلوس عاوزه انا ملك،-

 :حاجب برفع مروه

 .معاك متضٌعٌهاش ضاٌعه، بنتك،انتِ  تاخدي وعاوزه تشحتً جاٌه-

 :قابلة وأكملت علٌها ترد لم
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 .هجبهملك فلوس ٌجٌلً لما ٌاملوك، معلش-

  تؤخذ وهً ملك فقالت هشام دلؾ المنزل، باب وطرق معها الذي المال لها عطتا

 :أؼراضها

 .النا ٌا ٌال ٌامروة، همشً انا_

 .جوزها على اسلم ماتصبري-

 :بصٌاح قالت ثم بحده رمقتها

 .ٌالااااا-

 :لملك قابال هشام خرج

 .ٌاملك تحت مالك-

 :بابتسامة ملك

 .اذنك بعد ٌاهشام ماشً-

 :ملك فقالت لتوصلهم، مروه معهما كانت البناٌة أسفل وفً

 .وبنتك جوزك عشان اطلعً-

 ترى أن تحاول وهً النا فقالت له، وذهبت تركتهما السٌارة إنذار إلى استمعت

 :السٌارة بداخل من

 .ؼٌري فاهمها إٌه،ماحدش ده اومال مابصحبٌش، بتقولك ٌعنً_

 :بؽضب مروه

 .خطٌبها اسمه-

 .دي الجامده العربٌه لصاحب مخطوبه قدةالمع ملك واااااو،-

 :بصٌاح مروه

 .طالعه انا تعقٌدها، ربع فً تبقى ٌارٌتك معقده،-

 وقؾ الطرٌق منتصؾ وفً حدٌثها إلى ٌستمع أن دون ذهب السٌارة دلفت عندما

 :ٌسكتها حتى بصٌاح قابال

 .انا هخطفك مش اٌٌٌٌٌه، فً_

 :قالت ثم صمتت

 .دلوقت ازاي ؼٌرها من تحركه انا هناك، بتاعتً العربٌه-

 :بقوة مالك

 لٌه؟ حصل اللً تعرفٌنً ومكلمتنٌش لٌه، دماؼك من بتتصرفً-

 .حد ازعج مابحبش-
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 :النبرة وبنفس مالك

 تعبان، اكون ٌمكن مش لٌه، متكلمتٌش متكلمتش انا لما طٌب حد، انا حد،-

 ...... موت اكون ٌمكن مش حاجه، حصلً

 الشر بعد_

 مادار له سردت ثم األخرى، هً تصمت وجعلتها ٌصمت، لتهجع برهبة به هتفت

 :قابال بها صاح لقاء، أول من بٌنهما

 .لٌٌٌٌٌٌٌه فلوس ادتٌها_

 :بؽضب ملك

 .بزعٌق إال تتكلم مابقتش انك مالحظ مش انت-

 :بانفعال مالك

 ؼضبك، عندك، كالمك، صمتك، تنرفز، بقت بتعملٌها حاجه كل عماٌلك، من-

 قادر ماكنتش فاتوا، اللً الٌومٌن بٌا محستٌش قاسً دا،قلبك كل من فٌن احنا

 .رأسً ارفع

 :فقالت شاحًبا وجدته وجهه، إلى نظرت

 .مالك كان-

 . حال بتشتري تانً،كؤنك فلوس متدهاش. فارقه مش-

 :بإصرار ملك

 مالك؟ كان بس قولً-

 .ارتحت وكحه برد-

 :قالت ثم تبسمت

 .ازاي كلمتنً كنت سخونٌه لو اومال-

 :قالت ثم

 ومن جدا، ؼرٌبه حاجه حصل اصل بس مابقولها، كتر من وزهقت آسفه، انا-

 .صح فٌه شاكة اللً ٌكون خاٌفه مكانها، فً مش ودماؼً وقتها

 :بتساإل مالك

 اٌه؟ حصل-

 :بؽموض ملك

 .هٌبان كله-

*** 
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 ٌظن وال ٌمحوها، ٌخطوها خطوة كل وراء وأن ٌسقط، لن بؤنه الحرٌص ٌظن قد

 الخفاٌا دارت ومهما ٌخفى، وال ٌمحى لن فعل، مهما أثراً  ٌترك أن البد نهبؤ أبداً 

 الذي ما ترى ولكن الحقابق، سُتكشؾ طالت مهما للظهور، ٌوم سٌؤتً حتما

 الجلٌد، من كبٌرة كتلة سٌكون أم البركان؟ مثل الؽضب سٌثور هل سٌحدث؟

 .الحقابق وكشؾ الؽضب لحظات فً المناسب الرد نجد دابما فلٌس

 :قابلة بمكر هاتفها على النا أجابت

 .رجعت انً عرفت أكٌد ماانت تكلمنً، استنٌتك الشباب وحشتنً،ٌاشٌخ-

 :بقوة أجابها

 .تانً وهترجعً-

 :كثٌرا تضحك وهً النا

 .تانً من حاجه كل وهرجع رجعت،-

 :بؽضب أجابها

 .انسً تانً تاخدي وجاٌة فلوسك خلصت-

 احساس اوي حلو عبٌطه، وعامله ساكته انا جوٌامٌٌٌٌٌ النا مش سحر ادٌت انت-

 .بٌه مستمتعه الكل، على صاٌع تبقى انك

 .مابتهددش وانا-

 .اااه تقول مترجعش خالص-

 .بخالد عالقتك اٌه-

 .كمان بتؽٌر انت زمٌل مجرد-

 .النااا-

 .كلكم منكم حقً وهٌجٌبلى كانت قصدى بٌنا حاجة كل عارؾ االخر من-

*** 

 ذهبت أن بعد سٌارتها فً حال تنتظر ملك جالسة ،جدٌد ٌوم منتصؾ فً

 تستطع لم رأته، الذي الشًء فً كثٌرا شردت. مروه منزل أسفل من وأحضرتها

 إذا فٌهما، تفكر وتارة حال، فً تفكر تارة مستٌقظة، الوقت وأكثر براحة، النوم

 اساألس من فهو فٌه، تفكر مازالت نعم ذاتها، على تنكر فلن الجمٌع، عن أنكرت

 من استفاقت قرار، أي تتخذ أن قبل تتمهل جعلها رأته الذي لكنّ  منها، ٌرحل لم

 :وقالت الباب لها فتحت السٌارة، زجاج حال طرق على شرودها

 .وحشتٌنً لولتً_
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 :تقبلها وهً حال

 .وحشتنً وهً بره ماما عشان اخرج، عاوزه اقولهم عماله وانا-

 :قابلة شعرها على تمسح وهً ملك

 للمٌس؟ الرسمه ورٌتً-

 .تشوفك عاوزه وهً امم-

 :حاجب برفع لها تنظر وهً ملك

 ؟ اٌه عملت-

 .وهللا عملت مش-

 ؟ اتؤخرت_

 ؟!!!بذهول وقالت بوجهها استدارت

 !مالك-

 .ابوٌا ال-

 قبل لشعرها مشط أخرجت وحال السٌارة، من تترجل وهً قالت ثم معا ضحكا

 :مشعًثا ٌراه أن

 .جابك اللً اٌه انت_

 .للولتً جاي اان-

 :قابلة له وهرولت حال ترجلت

 .اعمله عارفه مش شعري، على تترٌق مش-

 :قال ثم ثانٌا ضحكا

 اوي اسود قلبك-

 :بحماس فقالت أذنها فً همس ثم

 .موااااااافقه-

 :حاجب برفع ملك

 .موافقه ماتقولً قبل رأًٌ تاخدي مش-

 .عادي بابا ماهو-

 :بؽمز مالك

 .متتكلمٌش رأًٌ من انا-

 :برجاء حال

 .معانا تعالً كرٌم، واٌس بٌتزا هناكل-
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 .هروح انا ٌالولتلً ال-

 :بهمس لها قال ثم وادخلها سٌارته بابا فتح

 .براحتك علٌك هؽصب مش وانا-

 :الحدٌث مسار وؼٌرت ملك

 العملٌه؟ تعمل سافرت انجً ان مقولتلٌش لٌه انت-

 :ببرود مالك

 .حد تعرؾ عاوزه مش هً-

 :باستٌاء ملك

 عندها؟....عندك حد بقٌت ٌعنً انا! حد-

 :الكلمة بتلك ٌذّكرها وهو مالك

 .بتوجع انها عرفت-

 :بشجن ملك

 ترجع وٌارب نظرها، ٌرجعلها ممكن ان اوي فرحت انا عامة ٌعنً، بتردهالً-

 .شاٌفه

 :بتمنً مالك

 .ٌاملك ٌارب-

 :بتساإل قال ثم

 اٌه؟ فً شاكه أنت تقولٌلً عاوزه مش-

 :قالت ثم اكثٌر له نظرت

 .كتٌرة مذاكره عندها عشان حال ومتؤخرش همشً، انا-

*** 

 .لكم خٌر وهو شًٌبا تكرهوا أن وعسً

 وكانت الجراحٌة، العملٌة تنجح لم هً، كما سفرهما من شهر بعد انجً عادت

 ألنها ربما ٌؤس، بؤي تشعر لم لكم، خٌر وهو شًٌبا تكرهوا أن وعسى تردد دابًما

 حتى المضٌبة، قلبها عٌون على دابًما هللا تحمد فهً نٌها،عٌ ظالم على تعودت

 حتى ولكن شًٌبا، لها ٌقدم أن ٌرٌد كان ألنه علٌها، أمجد حزن انتشلت انها

 .مرض إذا نفسه ٌنفع ال الطبٌب

 :قالت ثم بجانبها هناء جلست
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 الدمعة حتً دي، فٌها أنت اللً القوه اٌه ٌاانجً، قوتك على احسدك خاٌفه-

 .جواك حابساها تكونً اوعً هاش،منزلتٌ

 :بصدق انجً

 وكنت راٌحه، وانا مرتاحه ماكنتش ٌاهناء، اوي مرتاحه انا راحه، دي قوه مش-

 .جاٌه وانا مرتاحه

 :بؽرابة هناء

 ؟!!!تفتحً خاٌفه كنت أنت-

 :بتردد انجً

 .ٌمكن-

 .كدا من أحسن فً هو لٌٌٌه،-

 :الرهبة بنفس انجً

 .جًدا كوٌسه كوٌسه، اوي،انا وحش ٌبقى وٌمكن-

*** 

ن منافق من كم  ٌؤتً ولن ٌؤخذ سٌظل هل ولكن ٌرٌد، ما أخذ حتى وتمَكن، تلوَّ

 !؟...الكؤس نفس من هو لٌشرب ٌوم علٌه

 سٌجاره دخان وٌنفث االرٌكة على مستلق   بانتظاره خالد وجد مكتبه، مجدي دلؾ

 :ٌره لم وكؤنه مكتبه كرسً على جلس ثم مجدي رمقه كعادته،

 :قال ثم خالد هضن

 .ٌاعمً انا قاعد مآته خٌال-

 ولكنه تسجٌالً  وفتح خالد منه تقدم لٌراها، أمامه التً األوراق وفتح علٌه ٌجب لم

 :قابالً  أمامه الذي الصوت أخفى

 ٌبقى وكدا التانً، بالصوت التسجٌل انزل وال الجواز، معاد حددت ٌاعمً هااه-

 .اكتر والجاٌات عندي، حاجه تانً

 :بؽضب يمجد

 .......و وسافل واطً طلعت انت دا-

 :قابال عٌنه من حادة بنظرة أوقفه

 وابو حبٌبً حماٌا انت دا بقى متنرفزنٌش ٌاعمً اٌدي، همد هؽلط، هتؽلط،-

 .ملوك

 :بقلق مجدي
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 .نفسً لدكتور روح طبٌعً، مش شكلك انت خالد،-

 :ٌضحك وهو خالد

 .أطفال معامله شهاده اطلع هبقً ٌاعمً اقتلك لما-

 :بقوة قال ثم

 .ٌاؼالً خبرك ٌااجٌب الٌقٌن، بالخبر ٌاتجٌلً ٌاعمً، أسبوع قدامك-

*** 

 علٌنا ولٌس مكتوبة أقدار البال، على تخطر لم أشٌاء تحدث وساعة ساعة كل بٌن

 .برضا التقبل ؼٌر

 تشتاق صارت أمجد، تر لم سفرهما فمنذ لتراهما، وانجً أمجد إلى فاطمه ذهبت

 ثم جبٌنها قبل بشدة، وعانقته المنزل إلى دلفت. لها شخص أقرب فهو كثٌرا، له

 :قال

 .ٌابطه وحشتٌنً_

 :بعتاب فاطمه

 مجتش التانً عسلكم شهر من ومراتك انت رجعت ما ٌوم من باٌن، ماهو-

 .تشوفنً

 :ضاحكاً  أمجد

 .ضربتهولنا ملك األول ما بس، اٌه تانً-

 :قابلة بسعادة بها مرحبة انجً أتت

 .حبٌبتً ٌا البٌت نورت ٌاماما أهال-

 :قابلة وقبلتها نحوها فاطمه اتجهت

 .بعٌالكم ماٌنور عقبال-

 :بتمنً انجً

 .ٌاماما ٌارب-

 :فاطمه قالت ثم جلسوا

 .مجدي مٌالد عٌد على اعزمكم جاٌه انا-

 :بذهول أمجد

 ٌاماما؟ امتً من-

 :بابتسامة انجً

 .الجنٌنه فً هنا نعمله وممكن جمٌله، فكره-
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 !حصلت ما عمرها دي بصراحة، مستؽرب بس مشكله، مافٌش:مجدأ

 :بتوضٌح فاطمه

 أبوك بٌه، مهتمٌن اننا ٌحس ٌرجع بس ٌعنً، حفله هنعمل مش احنا ماهو-

 مهم لسه انه ونحسسه جنبه نقؾ خلٌنا متحسر، و مهموم دي، األٌام اوي ؼرٌب

 .عندنا

 :بتساإل انجً

 مٌالده؟ عٌد امتى هو-

 .االسبوع آخر-

 .ٌاماما هنا تنورونا-

 جو فً مالٌش دي المناسبة ازاي اعمل عارفة مش انا بس هتٌجوا اللى أنتو ال-

 المناسبات

 .اٌه بٌحب عمو قولٌلً بس بسٌطة حاجات علٌك هقترح انا خالص-

 :بعدها من وقالت كثًٌرا فاطمة سرحت

 .تصدقً عارفة مش-

 حسب فإذا عدٌدة سنوات مضت وقد ستعلم فكٌؾ أمجد ٌتفاجؤ ولم انجى تفاجؤت

 :وقالت انجى تنحنحت   بسٌطة تعد فحقاً  معه عاشتها التى األٌام

 هللا شاء ان بس تقلدٌة هً وهداٌا بعض مع كلنا ونتجمع تورته نجٌب احنا طٌب-

 .تعجبه

*** 

 اتجهت قبل، من علٌها ٌمر لم رأسها فً بؤلم وتشعر نومها، من ملك استٌقظت

 سادة قهوة وصنعت تركته ولكنها كعادتها، الكابتشٌنو ستصنع وكانت المطبخ إلى

 قابلة فٌه، وحال عاٌده تجلس الذي المكان إلى خرجت ثم عاٌدة من تعلمتها التً

 :تجلس وهً

 .الخٌر صباح_

 :قالت ثم لتقبلها نحوها حال اتجهت

 .لٌه المدرسه مروحتش البنور، على النور صباح-

 :بقلق عاٌده

 اٌه؟ فٌكِ  ٌاملك مالك-

 :قابلة لؤلعلى شعرها ترفع وهً ملك
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 .شدٌد صداع عندي-

 :بانفعال ملك فقالت لها، سإالها تكرر حال عادت

 .آخري على أنا متزنٌش زفت مافٌش-

 :تتنهد وهً قابلة نادتها للداخل، واتجهت السفلى الشفة مطت

 . ٌاحال تعالً-

 :وقالت إلٌها هرولت

 .مخصماكِ -

 :بحنان قالت ثم وجهها على مسحت

 .دول الٌومٌن اوي تعبانه انا بس حبٌبتً، معلش-

 :تقبلها وهً حال

 .اصال اخاصمك بعرؾ مش انا-

 :قابلة ملك عٌون فً لمعة رأت عندما عاٌده تدخلت

 ماما ما على خلصٌها مذاكره عندك واكٌد شوٌه، ارسمً ادخلً ٌالولو ٌال-

 .تجٌلك

 :بتفهم حال

 .جوا ٌدخلوا والصؽٌرٌن سر، اممم-

 :قابلة عاٌده أكملت ثم وملك، عاٌده من كل ضحكت

 .جوا على ٌابكاشه ٌال-

 إلى وضمتها إلٌها عاٌده اتجهت لدموعها، العنان ملك تركت حال، دلفت أن وبعد

 :قابلة صدرها

 .عنك هتبعد مش انها متؤكدة انا ماتخافٌش،-

 :قابلة دموعها تجفؾ وهً ملك

 .تعبتنً ٌاخالتو حاجه كل-

 :قالتو لحظات صمتت ثم

 اصدق خاٌفه علٌا، كملت انها حاسه فٌها، شاكه انا حصلت حاجه فً وكمان -

 .فٌه شاكه اللً

 :قابلة قلبها وهوى عاٌده

 .فضفضٌلً-

 :قالت ثم باستخفاؾ ضحكت فٌه، تشك شًء كل لها روت
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 .الحقٌقه دي هً عشان صدقً-

 :حاجبٌها بٌن بضٌق ملك

 اٌه؟ تقصدي ٌاخالتو، حاجه فاهمه مش-

 :بتنهد دهعاٌ

 .كامل ٌا سامحنً بٌقعد سر مافٌش بقولها كلمة كل فً وركزي كوٌس اسمعٌنً-

*** 

 :ٌومٌن مرور وبعد

 مع طوٌلة جلسه بعد قرار كل فٌها تتخذ التً المفضلة، ؼرفتها من ملك تخرج لم

 مروه طرقت. المتصل من تر لم أنها حتى ، اتصاالت أي على تجب ولم نفسها،

 : بؽضب مروة هتفت لها  دلفتاو ؼرفتها باب ومً

 لٌه؟ الموبٌل على مبتردٌش بتستهبلً، أنت_

 :قالت ثم بٌؤس لهما نظرت

 .علٌا متضؽطوش خاطري عشان خالص، حد مع اتكلم قادره مش-

 :قالت ثم بجانبها مً جلست

 .اٌه فٌها هعمل عارفه مش النا شوفت لو انا حاجه، كل قالتلً مروه-

 :بشرود مروه

 .ٌاملك الفلوس منك مااخدت ٌوم من فجؤه اختفت هاان المشكله-

 :بتساإل مً

 .سافرت تكون ممكن ٌعنً فلوس،-

 :قابلة أذنها على ٌدها تضع وهً ملك

 .كفاٌه اٌدكم ابوس كفاااٌه-

 :حال إلى تنحنً وهً قالت مً َفتحت وعندما الؽرفة، باب على خفٌفة طرقات

 .ٌالولو وحشتٌنً-

 :بابتسامة حال

 .خالتو ٌا كمان وأنت-

 :قابلة ملك إلى اتجهت ثم

 .ٌاماما نوتً حاجه عملت انا هو-

 :بابتسامة ملك

 . ٌالولتً ال-
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 :بتساإل حال

 لٌه؟ جنبً بتنامً مش وٌوم ٌوم بقالك أنت طٌب-

 :بهدوء قابلة فخذٌها على لتجلس حملتها

 .لوحدها تنام والمفروض بقى كبرت حال مش-

 :برفض حال

 .ةصؽٌر لسه انا تإ، تإ-

 :لها قالت ثم تبسمت

 .بقً اللبن كوباٌه اجبلك هروح طٌب-

 .كبٌرة انا الااء-

 :مروة قالت ثم الجمٌع ضحك

 .لولو تعدي عاوزه ومش سخونٌه عندها ماما-

 :قالت ثم جبٌنها تحسست

 .زًٌ كمادات حطً-

 ال عنها، تبتعد األخٌرة اآلونة فً تمازحها كلما ولهذا لها، سعادة مصدر هً دابًما

 :قابلة فاطمه دلفت األٌام؟ لهما تخبا ماذا تعرؾ

 قررت خالص بس أمجد بٌت فً هنعمله كنا مجدي، مٌالد عٌد بكرة ٌابنات،-

 .هستناكم هنا، ٌبقى

*** 

 أنفسنا انتشال الصعب من وٌكون أضعافا، الخطؤ فً ونسقط نخطا أن السهل من

 السهل من هل سفل،األ إلى أرجلنا وتجر تتسع التً الواسعة، الحفرة تلك من

 الخطؤ من النهوض سهل   هل ؟...!!الواسعة الحفرة تلك وؼلق جدٌد من النهوض

 ؟...!فٌه الوقوع سُهل ما مثل

 األرٌكة على جلس المنزل، فً أحدا ٌجد ولم مجدي استٌقظ الٌوم، منتصؾ فً

 من ذاته على وٌخشى ملك على ٌخشى به، ٌبتزه وما خالد، أمر فً ٌفكر وظل

 عقل بدون كان هو أو السابق، مثل بعقله ٌعد لم خالد أن من تؤكد حدث،سٌ الذي

 وٌظهر أنٌابه، ٌؽرز حتى ٌتلون ذبب وأنه دوما، ٌردده كان ما هذا البداٌة، من

 :له تقول وهً ملك صوت على شروده من استفاق الحقٌقً، وجهه

 ٌابابا؟ اٌه فً سرحان_

 :بتساإل مجدي
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 .لٌه فاضً البٌت هو-

 :دبتنه ملك

 .ناحٌة فً واحد كل األول، زي مبقاش هو-

 :بقوة مجدي

 .علٌا متزودٌهاش اخري، على انا ملك،-

 .وصاحبتك بنتك ملك انا دا احكٌلً،-

 :بٌؤس مجدي

 . ٌحصل ٌحصل اللً خالص خالد، موضوع حتى كالم، ٌنفع مبقاش-

 :برهبة ملك

 !تانً خالد ماله-

 .بتاعكم الموضوع على بٌكلمنً لسه-

 رأٌك؟ اٌه وانت-

 :حاجب برفع مجدي

 .معاٌا لٌه كدا بتتكلمً ٌاملك، اٌٌٌه-

 :تقبله وهً قالت ثم صؽٌرة، قطٌفة علبة حقٌبتها من وأخرجت منه واقتربت ملك

 .ٌابابا طٌب وانت سنة كل-

 :بابتسامة مجدي

 .األولى بتبقً داٌما-

 .تعجبك ٌارب-

 :بتلعثم وقال لها نظر ثم ،التو فً اختفت ابتسامة ثؽره وعلى العلبة ٌفتح وبدأ

 .وضاع عندي كان اللً الخاتم شبه-

 :بدموع ملك

 النا النا، شنطه من جبته سنٌن،اللً ست من هدٌه جبتهولك اللً الخاتم هو-

 لٌه كدا، اتكسر تخلٌنً لٌه فٌك، اتخدع تخلٌنً ٌابابا،لٌه لٌه سحر او ٌابابا،

 و صاحبتً ٌابابا، النا دي، بالطرٌقة تموتنً

 فااااااااااااااااااااااااٌهك_

 :قابالً  أكمل ثم الؽضب معالم كل وجهه وعلى مجدي بها هتؾ

 .هتفهمً عمرك وال حاجه فاهمه مش أنت اسكتًٌٌٌٌٌٌ،-

 :بؽضب ملك
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 ٌابنتً، بتقولها كنت اللً صاحبتً مع وخنتها امً، خنت انك افهم اٌٌٌٌه، افهم-

 عارؾ وانت النا، على ادور رةكبٌ فتره فضلت وانا بهدلتً، طٌب علٌك ماهنش

 كدااااااا كلنا تخدعنا قدرت ازاي حاجه، كل على معاها متفق ماانت حاجه، كل

 . ازااااي

 :ٌقول وهو وجهها على صفعها عندما صرخت

 أبوِك؟ بتكلمً اخرسًٌٌٌٌٌ،إنتِ -

 :بقوة ملك

 اللً، ٌاابو كلنا، علٌنا ضحك اللً ابوٌا بنته، قد لبنت بص اللً ابوٌا ابوٌاااا،-

 :قابلة البكاء كثرة من وتشهق تبكً وجلست صمتت ثم

 .علٌك حرام_

 ولم لها فقال علٌها، ٌده ٌمد مرة أول كانت الكالم، وال البكاء ٌستطع ولم جلس،

 :حاله مع ٌتحدث وكؤنه شٌباً  ٌخؾ

 اللً حلوه،كل كلمة قالت عمرها وال بٌا حاسه مش ٌاملك،امك صؽٌرة مابقتٌش_

 كل وحكتلً منً وقربت قصتها عرفت ما بعد مستقبلكم،صاحبتكو أنتو ٌهمها

 هنا، عن بعٌد وتمشً نتجوز، اننا بشرط بس هساعدها انً معاها اتفقت حاجه،

 اللً وادفعلهم الشهود واجٌب حال نسب اجراءات فً امشٌلها انً شرطها وكان

 ورا وسنه. ومشٌت حاجه، كل على بوافق كنت وقتها وافقت، عاوزٌنه، هما

 ابعد بدأت لٌا، وهجرها لٌا اهمالها رؼم امك بقٌمه وحسٌت التالته، ورا التانٌه

 ألوم وال نفسً ألوم عارؾ اتجوزتها،مابقتش انً حٌاتً فً ؼلطه اكبر عنها،

 كدا عشان لوحدي، متلومنٌش ٌاملك، له وصلنا اللً كل فً السبب أمك،أمك

 انا رافضة هً لكن بعض مع ونعٌش تجٌبكم علٌها اتحٌلت ٌامه ظالمه هتبقً

 وصلتنً اللى ألن لوحدي ماتظلمنٌش ومعاها بٌنكم وانا حتى لوحدي الوقت طول

 .ٌاملك فاطمة هً وصلناله للً

 :تبكً ومازالت ملك

 ؼربتٌن الؽربة هتبقى مش قولها ؼلطها عرفها قلبك فً اللى بكل واجهها كنت-

 .بنتك قد لبنت وضعفت استسهلت حضرتك

 .صاحبتك ماتعتبرهاش خالص ٌاملك صاحبتك نهاا كلها مشكلتك-
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 حضرتك اتكلم انً مالٌش انا بس بعٌدة شاٌفاها ماما على بلوم كنت داٌما انا-

 االتنٌن أنتو ان أقولك لً اسمحً مبرر عندك ٌبقى عشان الصمت فضلت

 .معاااكم وظلمتونا بعض ظلمتوا ؼلطانٌن

 :قالت بنحٌب

 تانً؟ سافرت مختفٌه، فترة بقالها فٌن؟ هً طٌب-

 .لٌه رجعت اعرؾ عشان بس كلمتها مشوفتهاش، انا-

 منً وتاخد بسببك منً تنتقم جاٌه سنٌن 8 بعد هً ٌعنً لٌه؟ رجعت وعرفت-

 .حال

 :بتنهد مجدي

 علٌك اضؽط وٌخلٌنً ٌهددنً عشان رجعها خالد، رجعها واللً رجعت،-

 .ومالها ماله وخالد-

 متؤكد) خطب بانه اخبرها عندما قبل من لها قال عندما خالد عبارة تذكرت ثم

 (صحاب هتبقوا أنكم

 :وقالت شهقت

 .خطٌبته كانت دي هً-

 .علٌا لعبوا-

 . بكدددددده لهم سمحت اللً حضرتك-

 :وقالت حقٌبتها اخذت عنها رؼما ٌعلو صوتها  كان-

 .ٌابابا مسامحاك مش-

 .استنً ملك-

 تبكً وهً سٌارتها ولجت اعلٌه ٌنادي وراءها وهو المنزل لخارج ملك هرولت

  وهاتفت السٌارة أوقفت ثم ماذهبت وسرعان السٌارة مرآة من نظرة علٌه ألقت

 :لحظات بضع بعد أجاب مالك

 .ملك-

 :بتوجس وقال وقؾ منها عالٌة شهقات

 .اٌه فً ملك-

 .دلوقتً أشوفك ممكن مالك-

*** 
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 إلى ولجت ، المابدة على الحلوى لٌدخل العامل وولج للمنزل فاطمة عادت

 التجمٌل ومستحضرات العطر وجهزت اللون قرمزي طاقًما وأخرجت ؼرفتها

 اللٌلة صورة أبهى فً تكون ان ستحاول ولكن شًٌبا عنها تعلم ال التً

 على معه مافعلته ٌنسى سٌجعله اآلن ماتفعله وهل األوان فوات بعد استفاقت

 األعوام مرور

 أم خٌر اإلفاقة هذه فً وهل مطلقاً  ةاإلفاق عدم من خٌر المتؤخرة اإلفاقة هل

 .بلة الطٌن ستزٌد

 تشتهً ال بما الرٌاح تؤتً وربما اللٌلة عروًسا وتصٌر لتتجهز المٌاة دورة ولجت

 .السفن

*** 

 .ٌاملك عٌاطك من حاجة فاهم مش أنا-

 ماتقوله لٌفهم حروفها تجمع لم وبالفعل البكاء من منهارة وهً لها مالك قالها

 :كبًٌرا نفًسا اخذت نا بعد فقالت

 وعماد سحر اسمها إن على الشؽل فً معاه مشؽلها وكان النا متجوز كان بابا-

 النا هً اللً سحر متجوز بابا ان عرؾ بس النا إنها ٌعرؾ ماكنش خالتً ابن

 مرة اول ضربنً وبابا حاجة متعرفش لسه ماما بابا مع شؽله ساب كده علشان

 .علٌا ديبٌنا وهو ومشٌت وسٌبته ٌضربنً

 بحزن وقال ماقالته جمع البكاء من مجدداً  وانهارت وجهها على ٌدها وضعت ثم

 : حالها على

 .عٌاط ؼٌر من بهدوء نتكلم ممكن طٌب-

 :وقالت بضعؾ له نظرت

 .تعبت انا ده بالهدوء االحساس اوى واحشنً انا هدوء-

 :لها ٌعطٌها وهو وقال ورقٌة محرمة أخرج

 .ٌتجوز انه حق ٌهل باباك ان نتفق خلٌنا-

 :فتابع  بمفاجؤة له نظرت

 وانك بباك ساٌباه داٌما وانها مامتك عماٌل مابتعجبكٌش قولتٌلً كده قبل انتِ -

 .فاكرة علٌه عاتبه

 :فتابع برأسها أومؤت
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 لما لكن تانً ألهله ورجع ؼلطه صلح ماهو بس وضعؾ ؼلط اختٌاره ٌمكن-

 االهتمام مامتك من هٌالقً ان فاكر او علٌه بٌدور كان اللً مالقهاش رجع

 .اكتر بعد لقى االحتواء

 .تدافع الزم زٌه زٌك أنت ما طبعا-

 :الؽضب علٌه وظهر وجهه تؽٌر عندما التو فً وقالت نفسها موبخه صمتت

 خانت لو حتى نفسها بتؽلط مش الرجالة كل ان قصدي انا أقصد ما وهللا مالك-

 الست على ؼلطها بترمً

 :باألرض ٌنٌهاع تخفض وهً أكملت

 . خنت انك قصدي مش-

 :له تنظر وهً أردفت

 اللً خالد وظلمك ظلمنً اللً شوفته اتقالً اللً انا ٌامالك مظلمتكش انا بس-

 .بٌا بابا بٌهدد النهاردة لحد لسه

 .ٌاملك جثتً على لو منك شعرة ماهٌمس وهللا-

 . نحره فً كٌده رد تانً شر على لنا ناوي لو ٌارب-

 .ٌةشو هدٌتِ -

 :وقالت برأسها أومؤت

 .اٌه اعمل-

 عادا قد بؤنهما ٌشعر جعله مما شدتها فً له أتت ألنها سعٌد حزنها رؼم كان

 :فقال

 فٌها تدخلوا انكم مالكوش مامتك وبٌن بٌنه حاجة دي بباك تقاطعً ماٌنفعش-

 اكتر هتبعد وال هتسامح هتكمل تعرؾ لما اٌه هتعمل مامتك ٌتقال هنا السإال

 .واكتر

 .ٌعرؾ وماحدش سنٌن مافات ازاي هتعرؾ هى-

 المدبوحه الدبٌحة زي عاملٌن هما دلوقت أمٌر عامل خالد كان مختفٌة النا كانت-

 ممكن انها فتوقعً روحها ماتطلع لحد قدامها حاجة أي بتشوت الروح فٌها لسه

 .مخفً مش واضح وكره انتقام فً بقى وقت أي فً تعرؾ

 فً كثًٌرا وزنه ٌخؾ لما تعلم ال ولكن لها ونصابحة هحدٌث لسماع كثًٌرا اشتاقت

 :بحرج فقالت األخٌرة اآلونة

 .كوٌس انت هو-
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 .لٌه كوٌس آة-

 .اوى مرهق شكلك-

 .تقرًٌبا ونهار لٌل بشتؽل-

 .حق علٌك لبدنك إن خطر كده بس-

 :بمزاح فقال

 .خالص عندهم افرق بقٌت وال ٌاملك بٌا مهتم حد مافٌش انا ماهو اٌه اعمل-

 :قابلة بسمتها وأخفت عٌنٌها خفضت

 .فارق ال-

 .عارؾ ماانا-

 :بجدٌة فقال عنها رؼما ضحكت

 .العتاب هقول مش الكالم أوان مجاش-

 فتحت ان وما والدتها على اجابت هاتفها رنٌن إلى استمعت تتحدث ان وقبل

 :تقول وهً والدتها صراخ الى استمعت الهاتؾ

 .ٌاملك أبوك خطؾ خالد ٌاملك اتخطؾ ابوووووك-

*** 

 مجدي عن ٌبحث الجمٌع وظل معهم، وجلسا وانجً أمجد أسبوع،انتقل مرور بعد

 جمٌع فً أًٌضا وبحثوا هاتفه خالد أؼلق خالد فً البالؼات من الكثٌر وتقدٌم

 علٌه، قاسٌة كانت فقد البكاء، عن تكؾ ولم ؼرفتها من ملك تخرج لم المستشفٌات

 قلقها كثرة من فاطمه وذهبت،انفعلت وتركته علٌها ٌنادي ظل عندما وتذكرت

 شًء، لهم ٌحدث عندما إال أٌدٌهم فً ما قٌمة ٌعلمون ال أناس فهناك علٌه،

 هل تعلم ال لكن تبكً ظلت منها ضؽط تحت شًء بكل عاٌده أخبرتها وعندما

 فقط علٌها اللوم

 معها، الحدٌث ٌتجنب أنه حتى علمت، بما تخبره لم ألنها ملك مع أمجد تشاجر

 على وماجد وهشام ومالك أمجد من كل وٌبحث لحاله، ٌجلس شخص كل فكان

 .مجدي

 بؤن هللا تدعو األرٌكة على جلست تبكً، وهً صالتها أنهت أن بعد ملك نهضت

 الشكل بهذا لهما لقاء آخر ٌكون أن ترٌد وال والدها، هو فعل فمهما والدها، ٌحفظ

 المتصل، من ترى أن قبل التو فً تأجاب هاتفها، رنٌن إلى انتبهت. المفجع

 :وٌقول ٌبكً صوت إلى استمعت فتحت وعندما
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 .بٌضربنً خالد عمو مامااااا-

 :ترتجؾ بها خلجة وكل قالت ثم صرخت

 .فٌٌٌن أنت حبٌبتً حال حالااا،-

 .ٌاملوك والصون الحفظ فً_

 :برجاء ملك

 .الء حال ٌاخالد خاطري عشان خالد،-

 :بهمس خالد

 هو بس أسبوع، بقاله مشرفنً هنا عمً حتى دا ملوك، تبع حد يهؤذ ما عمري-

 .هنا النوم حب شكله طول، على ناٌم

 :برجفة ملك

 .لحد هقول مش ومتقلقش مكانكم قولً ٌاخالد، فٌن انت-

 :ٌضحك وهو خالد

 دي، الحلوه والبنوته عمً خاطؾ انً هٌصدق ماحدش أصل عادي، قولً ال-

 .حبٌبتً ٌا أهل ااحن ان هٌقولوا بنفسهم ألنهم

 .طول على جٌالكم وانا مكانكم، قول صح،-

 :قالت بالعنوان أخبرها وعندما

 .ٌاخالد عندك وهكون بالظبط ساعة نص-

 وهً، وذهبت له أرسلت علٌها، ٌجب ولم مرات مالك تحدث وظلت معه أؼلقت

 .لها سٌجري الذي ما تعرؾ ال

*** 

 أتاه الذي الخبر صحة من كدتؤ أن بعد براحة وتنفس للمعرض،جلس مالك دلؾ

 :ماجد قال ثم له وهشام ماجد دلؾ ٌتؤكد، أن قبل أحد ٌخبر أن ٌخشى وجعله

 الء؟ وال صحٌح والخبر لٌه؟ موباٌلك على مبتردش انت_

 :قابال المفاتٌح بسلسلة هشام وٌقذؾ جٌبه ٌتحسس وهو مالك

 ان ثم ربٌهالع فً نسٌته وموباٌلً المشرحة، فً اللً هو مش هلل الحمد ال-

 .الموبٌل ٌااتش هاتلً كلمنً، ماحدش

 :بقلق ماجد قال ثم السٌارة إلى هشام اتجه

 .اوي اصفر وشك-

 :بتذكر مالك
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 .ازاي هنساه عارؾ مش المنظر اوي صعب وكمان قلقان، كنت-

 :قابالً  هشام جاء

 .ٌاناصح صامت عامله-

 :ٌقول وهو الهاتؾ منه اخذ

 .ملك اسود ٌنهار.........محستش الخبر ماجالً أول انا-

 :قاال ثم برهبة له نظرا

 !!!مااالها-

*** 

 بهدوء حدثته شًٌبا، ٌفعل لم وكؤنه بابتسامة ٌستقبلها وجدته له، ذهبت عندما

 :قابلة منه لرهبتها

 .وحال بابا اشوؾ خلٌنً اجً، خلتنً انك شكًرا-

 . ٌاملوك وانا طٌب_

 :قابلة أكملت ثم النا بها هتفت

 .تشوفٌنً عاوزه مش-

 من تندهش تعد لم شًء كل والدها من علمت أن فبعد وجودها، من تستؽرب لم

 :لها فقالت شًء، أي

 .اشوفك عاوزه مش الء-

 : ضاحكة النا

 مرات معامله ماهعاملك عمري انا ماتخفٌش بابتك، مرات كنت حتى انا دا لٌه،-

 .أصحاب بردو احنا األب،

 :بوهن لخالد قابلة الصؽٌر نزلالم هذا فً ركن كل فً تنظر وهً ملك

 .خاطري عشان ٌاخالد وبابا حال أشوؾ عاوزه_

 :النا

 .تانً هترمٌك سهوكتها، تصدق اوعى-

 :بؽضب ملك

 . بقى اخرسًٌٌ-

 :بقوة النا

 من بابتك راس اجبلك هادخل تانً، علً لو الكل ٌاحبٌبه ٌاحلوه صووووتك-

 .جوه
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 :ملك صوت إلى تستمع وهً حال

 .خدٌنً تعالً ماما-

 :قابلة النا أمامها وقفت الصوت، منه ٌخرج الذي المكان إلى هرولت

 كدا اوي وحشه انا هو أمها، انً عرفت ما وقت من عٌاط بتبطل مش زنانه-

 .ٌاملوك

 :ببكاء ملك

 .ٌاالنا حٌاتك فٌك هٌكفٌنً مش حاجه حصلها لو-

 :بهمس قابلة مرتفع بصوت تضحك وهً النا

 .ٌاملوك سلٌمه أنت خرجت لو مش-

 :قابلة خالد إلى نظرها توجه وهً ملك

 لٌٌه؟ ساكت انت-

 :متفحصة بنظرات خالد

 .بتفرج-

 :صفها فً تؤخذه أن محاولة بهمس قالت ثم نظراته من ارتعبت

 منك زعلت اه انا هو علٌك، اوافق هتخلٌنً كدا النا تجٌب لما ٌعنً انت هو_

 مش وكمان علٌك، موافقه انً اباب هبلػ كنت انا لكن حد، اذٌت انك عرفت عشان

 .ماٌفكر ؼٌر من ٌوافق كدا حد ٌحب اللً خطوبه، هتبقى

 :بتحذٌر النا

 .بتبلفك دي-

 :قهلٌال منه تقترب وهً ملك

 .ٌاخالد زٌك ٌحبنً حد ماهالقً عمري انا-

 :النبرة بنفس النا

 واحد كل من حقً هاخد فرصه، آخر تضٌعً هسمحلك مش ٌاخااااالد، الخطه-

 .ٌاخالد نفذ نً،استؽل

 :لها تستمع لم وكؤنها ملك

 .منك زعالنه بس حبٌتك انا ٌاخالد صدقنً_

 بها ٌمكث التى بالؽرفة تجلس وهً النا مع حدٌثه متذكًرا اٌام لبضعة خالد عاد

 :النوم فً وؼارقا مجدي
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 لحد وهتٌجً القاضٌه تبقى كده كمان حال هات بس ابوها مش ملك ٌكسر اللى-

 .بعدٌن تتجوزها علٌك هتتحاٌل اللً بنفسها وهً هنا عندك

 دي حال هً وبعدٌن أأذٌها مقدرش وانا لٌها اذٌه هتبقى وكده ملك بحب انا بس-

 .بنتك مش

 .المفروض-

 .خوفها معاك فارق مش بنتك ٌعنى-

 .أصاًل  بنتً اٌه ٌعنً-

 .حال نجٌب ٌبقى-

 :وتابع بسخرٌة قالها

 .ٌامالك ٌاانت ٌااناو لٌا وتبقى تتنفذ الخطة ووقتها وملك-

 :وقال شروده من عاد

 .اٌه هستفاد وحال مجدي جبتلك لو-

 :ساحرة بابتسامة ملك

 نتجوز؟ عاوزنا انت مش-

 .دا بالٌوم ؼٌر مابحلمش-

 :االبتسامة بنفس ملك

 .ؼٌرهم من هفرح مش-

 :بصٌاح النا

 زٌاده اٌه فٌك وبٌتمنوك، عاوزك كله لٌه قدامك، وبٌضعؾ بٌحبك الكل لٌه-

 وبخاؾ بكرهك انا قالتلً امها انً قولتلها لما بنتً حتى حاجه، كل عندك عنً،

 الكل؟ من مرفوضه لٌه انا ،هو منك،

 :بؽضب ملك

 سكه كل بتختاري كنت داٌما لٌك، بنصاٌحنا اخدت ما عمرك لٌٌٌه، ماتسؤلٌش-

 كنفس فً عملت اللً ٌاالنا أنت التانٌه، االٌد فً بتمسكً بس نشدك وداٌما ؼلط،

 .كدا

 :بحقد النا

 .قدك حد ماكرهت وعمري ٌاملك، بكرهك-

 أرضا وقعت. الرصاص النا على خالد أطلق عندما عالٌة صرخة ملك صرخت

 :النا لها فقالت تحدثها، أن وتحاول تبكً وهً علٌها وانحنت



 بقلم منة عودة -أٌامنا

 

٘٘ٔ 
 

 .اإلساءة وبتنسً كبٌر قلبك لسه علٌا، خاٌفه لسه دا كل بعد

 :قابلة البكاء عن تكؾ ولم ملك

 .لٌه ٌاخالد لٌه-

 :قابالً  لتنهض ٌدها ٌمسك وهو خالد

 .حبٌبتً ٌا بتكرهك-

 :معه نبرتها إلى وعادت ملك

 .وبابا حال هاتلً ٌال طٌب-

 :بحب خالد

 .نفرح عشان-

 :االبتسامة متصنعة وهً قابلة النا تنهدات إلى تنظر وهً ملك

 .بس انت ٌال اكٌٌٌد-

 :بلةقا لها ثانٌة وانحنت الؽرفة إلى اتجه

 .هنلحقك ماتخفٌش-

 :بوجع النا

 ...لما دي الكلمة فاكره لحقتونً، كنتوا ما ٌارتكم-

 :وأكملت بقوة سعلت ثم

 جاٌه دنٌا وال مجدي، وال حال، فً هٌبقى كان وال ولحقتونً، انتحرت لما-

 ...علٌا

 تمسكت مالك وجدت وعندما لتفتحه، مسرعة نهضت الباب، على قوٌة طرقات

 :قابلة ترتجؾ وهً بقوة بٌده

 .هتصرؾ انا هٌسٌبك، مش مسدس، معاه خالد امشً، اٌدك ابوس-

 دخل دا عملتٌه اللً ان ٌاجولٌت فاكره كنت أنت هو رومٌو، بسً أهال أهال_

 لما ٌارومٌو، علٌك عاتب انا بس. ماٌٌجً على وقت بكسب كنت انا دا علٌا،

 .األصٌله شرٌكتً اقتل خلتنً اتؤخرت

 . خاٌفه انا خدٌنً لًتعا ٌامااااااما_

 :بصٌاح مالك

 .معاك احنا حال ٌا ماتخفٌش-

 :تبكً وهً حال

 .علٌا بٌرد مش جدو ٌابابااا-
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 وهو قابالً  خالد أكمل النطق، فقدت وكؤنها الكالم على القدرة ملك تستطع لم

 :علٌهما السالح ٌصوب

 .كدا تستؽفلٌنً ٌاملوك منك وحشه-

 :قالت ثم بقوة تنحنحت

 . منك أخاؾ تخلٌنً انك منك حلوه ومش-

 ملوك قلب خلٌت انت ٌارومٌو، عارؾ رومٌو، مع كالمً أخلص خلٌنً-

 .نتٌجته بتكون لملوك وجع أي ٌسبب حد ٌتوجع،أي

 :وقال النا تجاه بسالحه أشار ثم

 .كدا_

 :ببرود وقال مالك جلس

 عمر مكان فً ساكن انا ٌاخلود منً، هتخلص تقتلنً لما انك متصور وانت-

 فؤنت منه، خرجت ما عمري وجعته، انا اللً ملك قلب فٌه، مكان لٌك هٌكونما

 الموضوع. جواها أنا ما زي انا جواٌا ملك قلب ألن ملك قلب هتقتل قتلتنً لو

 .ٌاخله قلوبنا وسط مكان ملكش كدا، مش ٌاخلود اتعقد

 :وقال ضحك ثم

 .فٌها ونرشقك زتونه بقى نجٌب علٌك، الٌقه خله، حلوه-

 ملك هرولت عنًٌفا، شجاًرا وصار ٌرٌده، لما مالك ووصل إلٌه هرولو ؼضب

 إلى وضمتها لها وانحنت بقوة فتحت حال، صوت منها ٌخرج التً الؽرفة إلى

 :قابلة بكابها من لتهدأ فٌها تقبل وظلت حضنها،

 .ومالك انا معاك انا حبٌبتً ٌا خالص-

 :قابلة والدها إلى وهرولت نهضت ثم

 .علٌا رد ٌخلٌك هللا بابا بابا،_

 :ببكاء لها تقول وهً حال صوت إلى التفتت ثم

 .!!!!ماما مش انتِ _

 لم ناري، طلق صوت سمعت بالحدٌث، همت وعندما العبارات، وتاهت صمتت

 .التو فً علٌها وأؼشً شًء بؤي تشعر

*** 
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 والثالثون التاسع الفصل

 ٌعطٌه كان ته،خدم فً مجدى مع ستكون بؤنها قررت شًء بكل فاطمة علم رؼم

 أشهر بضعه على سٌعالج الحركة فً بضعؾ وأصٌب المخدر من الكثٌر خالد

 ولم القرار بهذا عاٌدة إال أحًدا تخبر لم و ستتركه ٌشفى وعندما كان كما وٌعود

 وانتِ  أخطؤ هو لتقرب جدٌدة فرصة تكون ربما أنها عاٌدة لها فقالت علٌه توافقها

 .رأٌها على مصرة ومازالت  ٌناالثن أنتما فلتتسامحا أخطؤتِ 

 أمام مالك ٌجلس المإلم للواقع النهوض رافضة علٌها مؽشً مازالت ملك أما

 حال نظرت لها ٌرثى حالة فً ومجدي ملك ؼرفة بٌن وأمجد حال وبجانبة ؼرفتها

 :وقالت مالك إلى

 .مالك بابا-

 .ٌاحال نعم-

 .ماما مش ماما هً-

 :وقال جلسته فً اعتدل

 .فاهم مش-

 .ماما هً النا-

 .كده قالك مٌن-

 .النا-

 فً  حجز الذي خالد على القبض وتم الحٌاة فارقت النا بؤن قلٌل قبل من أتاه

 :وقال صرًٌحا ٌكون بؤن وقرر تنهد العقلٌة لؤلمراض مشفى

 .محظوظة إنك عارفة انتِ -

 .لٌه-

 .ماما اتنٌن عندك علشان-

 دمعت عٌناه بعدم تصدٌق وقالت:

 .ماما دوبر النا ٌعنى-

 .اٌوة-

 بؤعتراض وشجن قالت:

 .محظوظة مش أنا وبس ملك هً ماما وحشة دي بس-

 مسح على رأسها وقال:
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 ماما عندي ٌكون نفسً كان ربنا عند راحت لما  بتاعتً ماما أنا محظوظة ال-

 مش انا بس علٌها اجري انجح او ازعل او افرح او اتعب لما علشان تانٌة

 .موجودة ملك بس ربنا عند تراح ؛النا حال زي محظوظ

 .ملك  هً وبس ماما حلوة ماما سجاٌر وبتشرب وبتزعق بتضرب النا-

 .زعالنة مش انتِ  ٌعنى-

 حٌن ٌكون الحدٌث على ملك ال تجد حال اإل البسمة والطمؤنٌنة فقالت:

 . ومامتً حبٌبتً هً عشان ال-

 :بؽمز وقال قبلها

 .كمان انا مامتً هً-

 .زًٌ محظوظ انت ٌعنى-

 .زٌك محظوظ بقٌت انا-

 :تابع

 .طول على وأطلع ماما أشوؾ هدخل ماتتحركٌش هنا مكانك خلٌكِ -

 إلى وولج ؼٌابه فً حال ٌالحظ بؤن  أمجد من وطلب نهض برأسها أومؤت

 ووجدها الؽرفة ولج عندما متذكًرا ٌتؤملها وظل الكرسً على جلس الؽرفة

 إلى انتبه الهستٌري حال بكاء مع وجهها لون وؼاب  األرض على مستلقٌه

 :قابلة تتفوه وهً صوتها

 ....بابا...حال...مالك_

 :برهبة قالت ثم مكانها من انتفضت عٌونها، فتحت أن إلى أسماءهم تردد ظلت

 ؟ كوٌس انت_

 :براحة ٌتنفس وهو مالك

 .ٌابكاشه السالمه على حمدهللا-

 :بتساإل ملك

 .المسدس صوت النا، بابا، طٌب-

 :بتوضٌح مالك

 تخدٌر، حقن بٌه متوصً كان خالد كوٌس وٌبقى وهتتعالج بسٌطة مشكلة_

 .كمان نورا قضٌة وهتتفتح علٌه، اتقبض وخالد الهواء، فً كان النار وضرب

 :آخر بتساإل ملك

 ماتت؟.... النا-
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 :وقالت إجابته تفهمت صمت وعندما

 .تتعدل ممكن انها حاسه كنت بس كتٌر، ؼلطت_

 :قابلة أكملت ثم

 .ماما مش أنت قالتلً ،حال_

 :قابلة قبلتها ثم إلٌها هرولت حال واحضر الؽرفة بابا وفتح مكانه من نهض

 .ٌاماما األرض على وقعت أنت لما اعٌط فضلت أنا-

 :وقالت بقوة حضنها إلى ضمتها

 إجابته؟ تعرفً عاوزه مش سإال، سؤلتٌنً أنت-

 :قابلة بابتسامة لها تنظر وهً حال

 . بابتً وهو تًمام أنت عشان تإ-

 :بحب له قالت ثم براحة تنهدت

 .ؼٌرك مالٌش انا -

 :ببكش مالك

 .عارؾ أنا ما ٌعنً الجدٌد واٌه-

 :حاجب برفع ملك

 .الخناق ؼٌر معاك ماٌنفعش انت تصدق-

 .وبعد ومشاكل خناق مزهقتٌش-

 .بابا هتسامح أنها متوقعتش وماما زهقت-

 .بالناس احنا دعوة مالناش-

 .أهلً دول مٌن ناس-

 .الشهر آخر كتابنا كتب ٌاملك فكرة على-

 .نعم-

 .الشهر آخر فرحنا هقولك زٌادة كلمة-

 :فهم بعدم حال وقالت كثًٌرا ضحكت

 .كتاب كتب اٌه ٌعنى-

 .أبٌض فرح فستان تلبس وماما ٌاحال فرح ٌعنى-

 .بحبه علشان بٌنك فستان هلبس كمان وانا انجى طنط زي-

 .ةحلو بدلة هجٌب وانا ماشً-

 :وقالت بضحك ملك لهما تنظر كانت
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 .رأًٌ معرفتوش حتى أنتو كمان واٌه-

 .مبروك سمعٌنً كلمة لٌها البنات امتى من خلهولك-

 :وقالت كثًٌرا ضحكت

 .فٌك ٌبارك هللا-

*** 

 أسبوع مرور وبعد

 فاطمه، تتركه لم  الطبٌعً العالج جلسه أخذ بعدما الفراش على مجدي ٌجلس

 ان الالبق من لٌس أن رأت معه تتحدث لم ولكن شًء كل فً تساعده كانت

 :بحرج لها قال ثم جلسته فً اعتدل مرضة فً تتركه

 .عنك انفعلت ملك دي ده، ؼٌر رد منك متوقع كنت-

 :مكسورة بضحكة فاطمه

 اللً على تقولً وحلفتها علٌها ماضؽطت ٌارتنً عاٌده، وش فً طلع كله ردي-

 .عارفاه

 :بتساإل مجدي

 اٌه؟ عارفه هعاٌد هً-

 بعد سٌارته مجدي ٌدخل خالد ترى وهً حالتها متذكرة الٌوم لهذا فاطمة عادت

 عقد وصور معه صورها النا ارسلت اختفابه وبعد رأسه على ضربه ان

 :لها وقالت تهدأتها عاٌدة حاولت عاٌدة زوج كامل علٌه والموقع زواجهما

 .ملك دراع ٌلوي علشان كده عمل هو-

 . ٌاعاٌدة عارفاه مش اان اٌه عارفة-

 :وتابعت وصٌاح بؽضب قالتها

 .دي العٌله علٌااااااا متجوز انه عارفة كنت-

 طلب ألنه الوقت طول لوحده ألنه اتجوز انه قالً ٌموت ماكامل قبل عرفت-

 بس ؼلطان ٌمكن ؛مجدي بترفضً الوقت طول و الوقت طول معاه تكونً منك

 وال بقلبك تحبٌه قدرت ال بنتك صاحبة جوزوات ؼلط انه الفرصة ادٌتله اللى أنت

 حاولً مابٌنكم ٌكبر علشان حقه ادتٌله العشرة حب وال بعقلك تحبٌه قدرت

 . كسرتٌه اللى تصلحً

 :عٌنٌها تؽمض وهً وقالت له تحكً وهً شرودها من فاطمة عادت

 .أمجد أبو ٌا لحاله هٌروح واحد كل بالسالمة تخؾ لما-
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 .ؼٌرك من عٌشأ مقدرش انا ٌافاطمة ال-

 وأمجد ملك على كان كالمنا وكل مابٌنا اللً الرابط ان بالنا ماخدناش فعال احنا-

 ظالمة ست طلعت أنا كده من اكتر أظلمك هقدر مش أنا هٌفضل اللى وده

 قرب كنت بعٌد الوقت طول أنت ما كمان انا خنت مروحتش وخنتنً ومعذباك

 بس تشاورلً ومحتاجاك شاٌفه شم كنت ٌمكن حاول كنت بعدت القتنً لما أنت

 معرفكش انً اكتشفت انا السبب هً هقول تعرؾ لما وقلت استسهلت انت

 هفضل وانا وتعرفك  تعرفها اللى مع حٌاتك ابدأ روح تعرفنً أنت وال ٌامجدى

 .ؼٌرهم معرفش اللً بوالدي قاعده

 .هتحصله والتانٌة اتجوز واحد خالص والدك-

 . مستنٌاهم هفضل بردو-

 :بحنان ٌدها ٌمسك وهو يمجد

 من ونتعلم األٌام مع جدٌدة صفحة نفتح خلٌنا ٌافاطمه، القدٌم فً متفتحٌش-

 كتب فً نفكر وخلٌنا فسامحً بٌسامح، وربنا ؼلطت، انا متسجله، اللً ؼلطتنا

 .بقى تفرح نفسً ملك كتاب

 .هنطلق فرحها ٌتم قرٌب،ولما بٌها هنفرح فعال احنا-

 .فاطمة-

 للعٌال مفتوح البٌت تظلمنً وال أظلمك ال عنك ٌرضً هللا يمجد ٌا خالص-

 .هنا ٌتجمعوا لما وقت اى فً تٌجً وتقدر

*** 

 فستاناً  ملك ارتدت قبل، من متواعدٌن كانا مثلما األصدقاء تجمع فً قرانهما عقد

 قرانهما عقد أن وبعد. التجمٌل مساحٌق من القلٌل ووضعت اللون، فٌروزي

 ٌعكر أن ٌرٌد ال. وبمفردهما مًعا لٌحتفال النٌل على حجزه لذيا المكان إلى أخذها

 :بؽمز قال ثم الجلوس على ساعدها عندما جلس فرحتهما، أحد  

 .الكاجوال فً أنا القمر زي مش بذمتك-

 :قالت ثم تبسمت

 .حاجه أي فً حلو أنت-

 :ضاحكاً  مالك

 .حنٌة هتكملٌها مش انك متؤكد أنا-

 :قالت ثم ضحكت
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 .كدا اوي ٌرهشر أنا هو-

 :بؽمز مالك

 .الالذٌنه بنت ٌا بحبك بكاشه، حنٌنه، طٌبه، شرٌره، حاجه، أي فً حلو أنت-

 :بخجل ملك

 جواٌا؟ وهً جواها أنا لخالد قولت ما ٌوم فاكر بحبك، كمان وأنا-

 :بتؤكٌد مالك

 .طبًعا-

 :بتذكر ملك

 أنتو قالتلً لعادة،كا منك متنرفزه كنت وأنا ٌوم، فً علٌك بنتكلم كنا وخالتو أنا-

 بعض، جوه لسه بعض، عن مبعدتوش أصاًل  ألنكم تانً من تقربوا محتاجٌن مش

 سنة التانً، واراه ٌوم األٌام، بعد كنت حٌاتً، فً علٌا عدوا سنٌن ٖأوحش

 فرحتنا أٌامنا، آخر تكون دي مستحٌل هٌرجع، أقول عماله وبقٌت التانٌه، واراها

 .هنرجع بس اتكسرت

 :راحة دةبتنهٌ مالك

 دا لنا حصل اللً كل عموماً  الضرب، عاوزه شوٌة فضلت انك رؼم ورجعنا،-

 بٌت على ندور ننزل بكرة من. لبعض بقٌنا المهم علٌه، نعدي الزم وكان مكتوب

 .بملوكً ٌلٌق

 :بابتسامة ملك

 .موجود البٌت-

 :بتساإل مالك

 دا؟ فٌن-

 .بباك بٌت-

 .ٌاملك صعب الاااء-

 :بإصرار ملك

 .جدا حلو انه قالت انجً وكمان دا، البٌت بتحب انك عارفه ناا بس-

 :حنٌن بابتسامة مالك

 بعد ضعت انا دا، البٌت فً إال ارتحت ما عمري انا علٌه، قلٌله كلمة جدا حلو-

 .سبته ما

 :بهدوء ملك
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 . خاطري عشان وافق راحتك، من راحتً وانا-

 :بفرحة قال ثم ٌدها قبل

 انً حاسس انا دا، الحلو الكالم تقولً عشان زمان من الكتاب نكتب كنا مش-

 .الفرحة من داٌخ

 :قالت ثم ضحكت

 .طلبً من متتهربش-

 :بتفكٌر مالك

 .واقولك هفكر طٌب-

 :ٌضحك وهو فقال خفٌؾ بدوار شعر ثم

 .بجد دخت دانا-

 :ٌنهض وهو قال الدوار زاد وعندما

 .واطً شكله الضؽط عشان أروحك ٌال الء-

 :بقلق قالت ثم دهبٌ وتمسكت نهضت

 .......ؾ الضؽط نقٌس تعالى طٌب-

 .مااااااالك-

 :قابلة تبكً وهً أمجد حدثت ثم علٌه مؽشٌاً  مالك وقع عندما ملك صرخت

 . مابٌنطقش مالك أمجد ٌا الحقنً-

*** 

 كوناً  ٌكون أن للكون فهل ؟...!فقدناه إذا فماذا عزٌز، توجع إذا الكون ٌضٌق

 والسنٌن األٌام ستسٌر وهل ؟...!!ٌنبض الفإاد سٌظل لفه ؼاب وإذا ؟...!بالاه

 !!!جدٌد من لٌتفرقا الجسر سٌنقسم أم ؟...!!!الدرب سٌكتمل وهل ؟...!!!بدونه

 ٌمحو وهو بابتسامة لها نظر رأسه، على تمسح بٌدها شعر أن بعد مالك استفاق

 :قابالً  دموعها

 .الحلو الكالم آخرة آدي_

 :قالت ثم قٌةالور بالمحرمة دموعها جففت

 . مظبوط ضؽطك ان قال الدكتور-

 :براحة مالك

 .فقر اصلنا احنا الفرحة، من ٌبقى-

 :قالت ثم ضحكت
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 . بتٌجً لما بتتشنكل الفرحة ان تحس دا، النحس اٌه-

 :حاجب برفع مالك

 .كدا تقول فنانه فً هو دا اٌه تتشنكل،-

 :بجدٌة قال ثم

 .نامافٌ بكل الفرحة فً ونمسك اٌدك فً اٌدي-

 :قابالً  صدٌقه والطبٌب أمجد من كل دلؾ

 دلوقتً؟ اٌه عامل ٌاعرٌس اٌه-

 :ٌضحك وهو مالك

 .فرحتنا فً باصصلنا وحد ٌاعم، منحوس-

 : قال ثم الطبٌب ضحك

 لزوم تحالٌل شوٌة النهارده، هتشرفنا انت بس الفرح، علٌكم ٌدٌم ربنا-

 .االطمبنان

 :برهبة ملك

 .دلوقتً دي الحاجات كل ٌعمل ٌنفعشما ٌعنً معانا، هٌروح مش هو-

 .مشً التحالٌل ودكتور ٕالساعة-

 :بتفهم أمجد

 شهور ٙ من أكتر بقالً أعمل، عاوز كمان أنا مهمة، التحالٌل عموما ماشً،-

 .معملتش

 :قال ثم برهبة ماجد دلؾ

 مالك؟ ٌاصاحبً اٌه-

 :قابالً  ملك إلى ٌنظر وهو مالك

 ؟!اٌه وال الكل لمٌت أنت-

 :حدث الذي من خابفة ومازالت فة،برج ملك

 .أمجد ؼٌر ماكلمتش-

 :قابالً  بابتسامة ماجد على رد

 .وهتعدي دوخه شوٌه-

 .المفاجىء واالؼماء تجٌلك مرة اول دي الدوخة ٌامالك بالمناسبة-

 سخنت قرٌب من لحد الوقت طول بشتؽل نفسً برٌح مش انا فترة من حصل ال-

 .القرد زي توبقٌ وعدت أقوم قادر مابقتش شوٌة
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 .هللا شاء ان خٌر تمام طٌب-

 :بوضوح أمجد فقال الطبٌب خرج

 مش وانا هنا، انً متعرفش انجً معاك، حد فً ٌبقً عشان ماجد كلمت اللً انا-

 .علٌك اقلقها عاوز

 :أمجد إلى بهمس ملك

 .همشً مش انا-

 :قابالً  لها واستمع مالك

 .ومتناقشنٌش هتمشً-

 :قابالً  بالخارج ٌنتظرال ماجد إلى ٌنظر وهو أمجد

 .ٌاملك متتؤخرٌش-

 :بلوم قالت ثم بجانبه جلست

 .أمتى علٌك كدا،واؼمى اشوفك مرة أول انا هنا، لوحدك واسٌبك امشً عاوزنً-

 .بقى متفقٌن مااحنا حاجه، وال هتسبٌنً مش بس اه مسافر،وهتمشً كنت لما-

 :بابتسامة ملك

 .بدري بكرة هجٌلك-

 :حانٌة بنبرة مالك

 .هجٌلك اللً انا ال-

*** 

 الرسم أستاذة مع حدٌثها وتذكرت حال مدرسه من ملك عادت أسبوع مرور وبعد

 :قابلة بابتسامة أجابت هاتفها، رنٌن إلى انتبهت قبل، من مقابلتها ترٌد كانت التً

 .هكلمك لسه كنت_

 :ٌضحك وهو مالك

 .بخٌله شكلك كده تقولً مااكلمك كل انا هو-

 :الؽضب متصنعة ملك

 .برد انً علٌك كفاٌه مش انت هو-

 .حل نشوؾ الزم ال بخٌله، وأنت طماع انا-

 :ضاحكة ملك

 .ٌاعم أوفر بعض نشوؾ احنا أوي مبذر انت بتتكلم، دقاٌق ٘-

 :النبرة بنفس مالك
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 .ٌاحبٌبً صاٌع-

 :وقال بجدٌة تحدث ثم

 حال؟ مدرسه قابلت-

 صممت كدا عشان اوي، قرٌب من تانٌه ورسمه جدا، ؼرٌبه رسمه ورتنً امم،-

 .اقابلها اروح انً

 :بتساإل مالك

 اٌه؟ رسمه-

 منها، تخاؾ فعال ومالمح حمره وعٌون جدا منكوش شعرها بنت رسما كانت-

 ولما وبتستخبى، بعٌد واقفه وهً نفسها وراسمه مالمح، ؼٌر من تانً ووش

 اللً لوشا وان منها، بتخاؾ وانها النا البنت أن قالت مٌن، راسمه هً اتسؤلت

 .مٌح مالمحه شافته انها رؼم بباها مالمح ؼٌر من

 .كدا حسٌت-

 :قابلة أكملت

 .جدا ضحكتنً بقى التانٌه الرسمه-

 :ستقوله ما تفهم وكؤنه فقال كثٌرا، تضحك وظلت

 !!!رسمانً احم احم-

 :وقالت الضحك فً صوتها ارتفع

 .وهكبرها الصوره اخدت انا مسخره، شكلك-

 :زنالح متصنعاً  مالك

 .تفرحك حاجه هقولك كنت اللً وانا فضاٌح، بالش-

 :بسرعة ملك

 .طلعت التحالٌل نتٌجه-

 :اهتمام بعدم مالك

 .الشقه بخصوص اخدته اللً القرار على هقولك كنت انا اٌه، تحالٌل-

 :بفضول ملك

 وافقت؟-

 :بتنهد مالك

 .األخٌر رأًٌ اقول كدا وبعد االول، شوفوها تعالو-

 :برفض ملك



 بقلم منة عودة -أٌامنا

 

ٖ٘ٙ 
 

 .اٌه فٌها هنوضب نشوؾ عشان نشوفها جًهانٌ-

 مصممه؟ أنت-

 :بفرحة ملك

 .وأمجد انجً من قرٌبٌن نبقى كمان عشان اٌوه،-

 :فاطمه قالت رأوها وعندما تضحكان، وفاطمه عاٌده خرجت

 .مٌن وبتكلمً ٌاملك، امتى جٌتً-

 .تنرفز أسبلة مابالش ٌافاطمه، مٌن بتكلم هتكون ٌعنً-

 :له قالت ثم جمًٌعا ضحكن

 صح؟ موافق-

 .موافق انا هٌرٌحك دا لو-

 . مرتاح تكون كمان انت المهم-

 هٌكون مش لكن شوٌة صعب ٌكون األول فً ٌمكن بس بنسبالى مكان اؼلى-

 .مستحٌل

 .معاك انا-

 .ٌاملوكً مطمنً اللى وده-

 .شؽلك شوؾ روح كتٌر رؼٌت أنت-

 . بالٌل هكلمك ماشً-

 :بفضول فاطمه قالتف وجهها، تؽمر والفرحة معه أؼلقت

 .معاك فرحٌنا اٌه فً-

 :بسعادة ملك

 .ومامته بباه بٌت فً نعٌش أننا مالك اقنعت-

 :بؽضب فاطمه

 ٌاملك؟ وامه ابوه بٌت دا، ؼٌر مكان فً بٌت ماتخدٌش ولٌه-

 :بتساإل عاٌده

 اللً المنطقه نفس فً ماالبٌت وبعدٌن راضٌة، هٌا طالما ٌافاطمه المشكله واٌه-

 .جمٌله منطقه وهٌا د،أمج فٌها

 .عاجبانً دي المنطقه ان قالك ومٌن-

 .الراحه المهم كفاٌه بعض مع ووجودهم احنا، مش هٌعٌشوا اللً هما-

 :قابلة عاٌده تقبل وهً ملك
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 . ٌاخالتو حبٌبتً-

 :حاجب برفع فاطمه

 .مصلحتك عاوزة انا ٌعنً، عدوتك وانا-

 :قابلة وقبلتها نحوها اتجهت

 كل ونظبط نشوفه نروح وخلٌنا كدا،افرحٌلً فرحانه انا ري،خاط عشان ٌابطه-

 .ٌتظبط محتاج اللً

 :تقبلها وهً فاطمه

 .حبٌبتً ٌا بخٌر ٌتمملك ربنا-

*** 

 إلى ٌعٌده أن ٌرٌد معه، الحدٌث ٌتجنب بؤنه ٌشعر أمجد، عٌادة إلى مجدي ذهب

 :قابالً  دلؾ ثم الباب طرق له، ملك أعاد كما جدٌد، من حضنه

 ؟هعطلك_

 :بؤدب قال ثم أمجد نهض

 .اتفضل حضرتك الء-

 :بحرج مجدي

 .معاك اتكلم الزم انا بس تشوفنً، عاوز مش انك عارؾ انا-

 :قابالً  حدٌثه ٌكذب أن أمجد حاول

 .....هبقى مش لٌه وانا ٌابابا ال-

 :قابالً  حدٌثه بتر

 طً،ؼل وعرفت توبت بس ؼلطت، انا ٌاابنً بص وحافظك، ابوك انا دا ٌااااواد-

 ؼٌر من ارجع أبوك لحضن ترجع عاوز دا، الموضوع فً تانً هتكلم ومش

 .انا مش سندي اللً انت ان تعرؾ عاوزك بس انا عتاب،

 :قابالً  بقوة وعانقه ٌؽادر، أن قبل به لٌلحق علٌه أمجد هرول

 .ٌابابا ؼٌرك ملناش احنا-

 :براحة مجدي

 .بٌكم ونفرح ٌحفظكم ربنا-

*** 
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 وبعد ٌتزوج، أن إلى معها ٌمكث بؤن أصرت مالك، إؼماءب انجً علمت عندما

 جلس. إزعاجها ٌرٌد وال شًء، على تصر عندما شقٌقته ٌعلم وافق، طال نقاش

 :قابالً  رأسها وقبل بجانبها

 .عنً تحلً ناوٌه مش_

 اٌه؟ وال الكبٌرة أختك انا مش هو-

 :ضاحكاً  مالك

 .أختً مش أنت ال دا، السإال بتسؤلً لسه أنت-

 :حاجب برفع جًان

 ٌاخوٌا؟ نعم-

 :بجدٌة قال ثم ضحك

 .التانٌه أمً-

 :قابلة ٌده تمسك وهً انجً

 .اوي فرحت انا بابا، بٌت فً هتعٌشوا انكم قالتلً ملك-

 :بابتسامة مالك

 بحسها كنت اللً وراحتً وفرحتً للبٌت بروحً تانً ورجعتنً بجد، فاجبتنً-

 .هناك

 :براحة انجً

 .ٌامالك بخٌر ٌتمملكم ربنا-

*** 

 األبٌض بٌن مختلط لون وٌظهر تختفً، أن إلى العٌون فً األلوان تبهت أحٌاًنا

 ستكون هل عادت وإذا! ؟...جدٌد من سلٌمة الرإٌة ستعود ومتى فكٌؾ واألسود،

 ؟!!السابق مثل

 معهم ٌكون أن ٌستطٌع فلم لٌراهم، والده بٌت إلى أمجد ذهب ٌومٌن، مرور بعد

 عندما حال إلٌه هرولت لحال، تدرس ملك وجد المنزل، لىإ دلؾ السابق، مثل

 :قابلة مذاكرتها من لتهرب وأٌضا رأته،

 .لٌه المذاكره أول من مجاتش خااااالو،_

 :ملك قالت ثم معا ضحكوا

 .مذاكره هتبطلً انك فاكره وأنت-

 :ببكش حال
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 .مشوفتوش كتٌر بقالً-

 :قال ثم والدته عن بعٌنه أمجد بحث

 كمان وخالتو فٌن، وماما بابا اومال-

 ناٌم جوه وبابا خرجوا وخالتو ماما-

 :قابالً  رأسه ٌوما وهو أمجد

 .كوٌس طٌب-

 :فقالت بشًء ٌخبرها أن ٌرٌد بؤنه وشعرت له نظرت

 جوه مذاكرتك كملً ادخلً لولتً-

 :ببكش حال

 .حاضر حاضر أسرار، اممم-

 :قلق بنظرات ملك قالت ثم الداخل إلى دلفت

 انجً؟ مع متخانق-

 :قابالً  الء بؤن رأسه ٌهز وهو أمجد

 .تمام احنا حاجه مافٌش-

 :قلقها وزاد ملك

 شؽلك؟ فً مشاكل-

 :قابالً  التعبٌر بنفس أمجد

 .خالص كدا ؼٌر الموضوع-

 :قابلة صبر بعدم ملك

 .حبٌبً ٌا حاجه أنت فٌك تعبت، أعصابً انا-

 :بتنهد أمجد

 .طلعت التحالٌل-

 :قالت حابرة بعٌون ملك

 .خٌر طٌب-

 :شجن بنبرة قال ثم وٌساًرا ٌمٌناً  رأسه هز

 .ٌاملك خٌر مش-

 :برجفة قالت ثم مسرعة بجانبه جلست ستخونها، قدمها بؤن شعرت

 اللً مٌن تحالٌل نفسً، من عندي أؼلى االتنٌن وأنتو تحالٌل عاملٌن االتنٌن أنتو-

 فٌها؟ اللً واٌه خٌر، مش
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 :وتبكً فمه على دهاٌ تضع وهً قالت بالحدٌث همّ  وعندما

 .أعرؾ خاٌفه-

 .اٌه أعمل عارؾ مابقتش بس جٌتلك، انً ؼلطت اكون ٌمكن-

 :بتنهد وقالت قلبها على ٌدها وتضع بتماسك ملك

 مٌن؟؟-

 :بوجع قابالً  عٌنه ٌؽمض وهو أمجد

 .مرحلة أول فً سرطان مالك،-

 :مفهومة ؼٌر وعباراتها بانهٌار ملك

 صحٌنً أمجد، ٌا تانى كابوس قلبت والفرحة لمالح ،هو.....سرط... مالك...م-

 قادره مابقتش صحٌنً، اضربنً، مصحتش ولو أمجد ٌا صحٌنً اٌدك، ابوس

 .أمجد ٌا صحٌنًٌٌٌٌٌ أستحمل

 :وتقول تبكً وهً صدره إلى ضمها

 أمجد؟ ٌا فٌن فٌن-

 :دموعه ٌجفؾ وهو أمجد

 .نخاع-

 :قالت ثم مسرعة انتفضت

 .تنقلله ممكن اللً هً انجً ؼٌر ٌشماف انجً، ؼٌر حد مافٌش دا-

 :بوجع أمجد

 .ال وال دم عٌنه تنقل هٌنفع عارؾ مش ضعٌفة انجى ان المشكلة عارؾ-

 :ببكاء ملك

 .ٌحصل ممكن اللً اٌه تنقلله، ٌنفع مطلعتش انجً ولو-

 :البكاء من تجهش وهً فقالت صمته، وتفهمت علٌها، ٌجب لم

 عرؾ؟؟؟ هو-

 .لسه-

 :قبل من تبكه مل وبكاء بإصرار ملك

 متؤخر، الوقت متقولٌش خاطري عشان دلوقت، معاك هاجً انا هقوله، اللً انا-

 .أمجد ٌا خاطري عشان خاطري، عشان

 :قابالً  المنزل باب إلى وٌتجه دموعه ٌكفكؾ وهو أمجد

 .ٌاملك ٌال-
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*** 

 أم! ٌبكً؟ هل ٌعلم ال أمجد، به أخبره ما ٌصدق ولم منزله إلى ماجد دلؾ

 أٌامهما إلى وشرد الكرسً على جلس. بداخله هذا كل وٌفعل ٌصمت أم !ٌصرخ؟

 هل: ٌردده ما كل وكان المفجع، الشعور بهذا قبل من ٌشعر لم الصؽر، منذ مًعا

 :بفرحة قابلة مً صوت على استفاق! ؟...وصدٌقه شقٌقه سٌفقد

 .بقى حاجه فٌك داانت ال ،ٓٔ الساعة دي ممكن مش! بدري جٌت_

 :قال ثم عبوج لها نظر

 .حاجه فٌا فعاًل -

 :بقلق مً

 اٌه؟ وال تعبان بجد،-

 :بشجن ماجد

 .اوي-

 :قابلة جبٌنه تتحسس وهً قالت ثم بجانبه جلست

 .اٌه فً طبٌعٌة حرارتك-

 .مالك-

 :حاجبها بٌن بضٌق مً

 !ماله؟-

*** 

 ٌبكً ظل ماجد، من علمه ما كل لمروة ٌسرد وهو منه، أقل هشام حال ٌكن لم

 :لها وٌقول

 .اوي تعبان مالك ٌامروة، سرطان عنده مالك_

*** 

 :تقول وهً بشدة مً بكت

 .ممكن مش الء الء! مالك ٌاماجد، اٌه بتقول اٌه، بتقول انت-

 :متحجرة دموعه ومازالت ماجد

 .مبهزرش ٌامً، مبهزرش انا بس بهزر، اكون نفسً بهزر، اكون ٌارٌت-

 :تبكً وهً مً

 اٌه؟ عملت ملك-

 .ٌقولها راٌح كان أمجد ان هأعرف اللً كل-
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 :تتنفس أن تحاول وهً مً

 اٌه؟ مخبٌالهم األٌام ترى ٌا تكمل، فرحتهم ان مكتوبلهم مش ومالك ملك-

*** 

 قابالً  بصوته أوقفها البناٌة، داخل أمجد مع واتجهت السٌارة من ملك ترجلت

 :الؽضب متصنعاً 

 .تقولٌلً ما ؼٌر من تخرجً ازاي أنت ٌاهانم، اوي حلو_

 :بمزاح أمجد

 .عاوزاه هٌا اللً تعمل ملوك ٌاشاطر، بعٌد العب-

 :النبرة وبنفس مالك

 منٌن؟ وجاٌه راٌحه تقوله جوز ملهاش لٌه،-

 :ضاحكة ملك

 .همشً انا خالص-

 :حاجب برفع مالك

 .انا مبتهددش-

 .أمان مالكوش أنتو علٌنا، الناس منفرجش عشان نطلع ٌاحلوٌن ٌال طٌب-

 :مزاحهم إلى استمعت أن بعد انجً قالت ودلفوا، المنزل إلى صعدوا وعندما

 ؼلط؟ اسمع بقٌت اللً انا وال معاكم ملك-

 :قابلة وقبلتها منها اقتربت

 .دي المفاجؤة فً رأٌك اٌه صح، سمعت-

 :بسعادة انجً

 .متخانقٌن تقولوا اوعً صوتك، مال بس جمٌله،-

 :بمزاح مالك

 .أخوها فً امىوبتتح ماتقولً، ؼٌر من بتخرج الهانم-

 :ٌضحك أن ٌحاول وهو وقال حاجب برفع أمجد

 .ٌاباشا علٌها هقلب اختك، جوز ٌبقً أخوها ان الحظ-

 :بضحكة انجً

 .ٌامعلم أختك على وهٌقلب معاٌا، أخوٌا وانا-

 :انجً قالت ثم جمًٌعا ضحكوا

 .بٌتك بٌتها،البٌت شوٌه من طالعه لسه هناء-
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 :بهدوء أمجد

 .شوٌه معاك أتكلم عاوز ٌاانجً تعالً ،وشً اؼسل هدخل انا-

 قال ثم أمجد، مع انجً دلفت مفهوم، ؼٌر شًء ومالك انجً من كل بداخل كان-

 :ؼرفتهما دلفا بؤنهما تؤكد أن بعد مالك

 .لٌه مدمعة عٌونك-

 :بتساإل ملك

 ازاي؟ مدمعة-

 مٌن؟ مع متخانقه عٌاط، ؼرقانه وكؤنها معٌطه،-

 :فقالت فسالتن تستطٌع ال بؤنها شعرت

 ؟ البلكونه فً نتكلم ممكن-

 :صبر بنفاد لها فقال الوقوؾ، على قدرتها لعدم جلست دلفا وعندما وافقها،

 النهار آخر مكلمك انا حاجه، فٌه دا الوقت فً هنا وجودك ماهو متقلقنٌش، ملك-

 اٌه؟ فً كوٌسه وكنت

 :قابلة بها ستخبره طرٌقة بؤي تفكر أن وتحاول ملك

 .مانتكلم أحسن اشوفك قلت جاي، وهو أمجد فً وشبطت شوٌه مخنوقه-

 :قال ثم قلٌال منها اقترب

 مالك؟ قولً حبٌبتً ٌا طٌب-

 :قابلة الحدٌث فً كثًٌرا ساعدها شٌباً  وتذكرت ملك

 .شوٌه فٌا وأثرت حد قصة افتكرت-

 :بتركٌز مالك

 .احكٌلً-

 على بتخاؾ للًا الناس ماما،من قراٌب من اوي بعٌد من قرٌبنا واحد فً كان-

 على ٌطمن عشان نفسه على ٌكشؾ ٌروح وداٌما الهواء، نسمة من نفسها

 من ومره سنه؛ٓٙعنده مابقً كامله،لحد فحوصات بٌعمل شهر كل كان صحته،

 كانسر عنده انه وقالوا اتفاجا الدكتور شهر، كل بٌعملها اللً الفحوصات ضمن

 .حاجه أي عنده ماكنش شهر من تحالٌله وان البداٌة، فً بس

 :بصدق مالك

 .قدر من حذر ٌمنع ال-

 :قابلة وأردفت بخوؾ تبسمت
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 على الحمدهلل ٌعنً، اٌه: لسانه على اللً كل كان بس هٌنهار، انه فاكر كان الكل-

 بٌحبنً، ربنا هللا شاء ان كدا انا اوي، وحش انً فاكر كنت انا ربنا، بٌجٌبه اللً

 .اجتباه برص فإن ابتاله، عبداً  هللا أحب إذا الن

 مش علٌه وهقضً السرطان من أقوى انا وبٌقول بٌضحك وهو العملٌات دخل

 .علٌا هٌقضً اللً هو

 :قال ثم بقلق لها نظر تخفٌهم، أن تستطع لم دموع عٌنٌها من سقطت

 دا؟ بقرٌبكم أصاًل  فكرك اللً واٌه لٌه، دا الكالم بتقولٌلً أنت هو ملك،-

 فقالت أمجد، أخبرها عندما بؽزارة نجًا دموع تسقط كانت أخرى، جهه ومن

 :تنهض وهً

 .اخوٌا أمجد ٌا اخوٌاااا-

 :قال ثم ٌدها أمسك

 .ٌعٌنهم هللا وسبٌهم دلوقتً، تخرجً بالش منً نصٌحه-

 بؤلم وقالت بحنان ٌده أمسكت منه تقترب وهً قابلة نهضت ثم بوجع ملك تنفست

: 

 انا بس لوحده، كان هو الن كمان أقوى وهتبقى دا، الراجل من اقوى وأنت-

 .معاك

 :ٌتفهم أن ٌرٌد ال أو فهم، بعدم مالك

 .ٌاملك اٌه تقصدي أقوى، بإنً اٌه تقصدي فاهم مش-

 :تمحوها وهً قالت بعٌنٌه الدموع وجدت وعندما

 .األٌام مع دا كل وهننسى حبٌبً، ٌا دي االزمه وهتعدي قوى انك بقول لسه انا-

 : ٌبكً وهو مالك

 لٌه؟ كدا زي حاجه تقولٌلً اللً أنت لٌه لٌه،-

 : بوجع قابلة دموعها وسقطت دموعه كفكفت

 .ؼٌري مالك ضعؾ ٌشوؾ انه لحد هسمح ما عمري انا عشان-

 أفضل والجمٌع وأمجد انجً حال ٌكن ولم معا، ٌبكٌا وظال حضنه إلى ضمها

 .منهما

*** 

 وعدم الطبٌب قرر انجً، من نخاع عٌنه فحص تم أن وبعد شهر مرور بعد

 والٌؤس الرهبة بٌن الجمٌع حال كان. بداخله ٌزداد ال حتى وقت أسرع فً العملٌة
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 األمل بداخله وتبعث تبتسم أمامه كانت. ماسبق كل هً وحالها والبكاء،

 عٌنٌها امام أصبح كابوسها فً أتاها ،ما لها ٌبعثه من تحتاج كانت والقوة،ولكن

 ٌدها تضع وهً باألمس الصؽٌر ماحدٌثه سقط،تذكرت بالفعل هو وها ٌسقط رأته

 :له تقول وهً لحدٌثهما شردت ٌودعها وكؤنه معها حدٌثه قلبها،فكان على

 إن أحسن كوٌس،وهتبقى الوقت،أنت مع تقل وبعدٌن صعبة بتبدأ حاجات فً-

 .ماهسٌبك عمري اٌدك فً ٌامالك،اٌدي هللا،هتعدي شاء

 .مٌن هٌسٌب مٌن عارؾ ماحدش-

 .هسٌبك مش النفس فٌا ما طول ان قصدي-

 .ملك-

 .عٌونً-

 .حاجة حصلً لو علٌا حٌاتك ماتوقفٌش-

 .بنسبالً الحٌاة إٌه؟أنت حاجة،وحٌاتً هٌحصلك مش هللا شاء إن-

 .أنا ما زي هكون مش قمت لو حتى-

 .هللا شاء إن أٌامنا أحلى بعض مع وهنعٌش الؽٌب،هتخؾ علم فً مدخلناش أحنا-

 .النهاٌة فً أحنا ٌاملك خالص-

 قوي شوٌة،خلٌك بإٌجابٌه تفكر تنهٌها،ممكن علشان البداٌة مبدأناش لسه أحنا-

 .ملوك خاطر علشان

 .ملوكً ؼٌر وتوحشنً توجعنً ممكن حاجة مافٌش-

 :وتقول بذراعه متمسكه وهً تبكً وظلت بالدموع عٌناهما اؼرورقت

 .هللا شاء إن السنٌن سنٌن هو اللً ده،بكرة الكالم هنفتكر بكرة-

 .ده األمل منٌن بهجاٌ-

 انً هقبل مش الدنٌا فً واحدة ساعة لٌك لو ٌامالك،وحتى كبٌر هللا فً أملً-

 .هللا شاء إن كوٌس هبقً وطمنً،قولً قلبً لٌك،متوجعش ؼٌر أكون

 :ٌضمها وهو وقال وجهه الدموع اؼرورقت

 .هللا شاء إن كوٌس هبقى-

 :باكً بصوت وقالت كتفه على ربتت

ا" الصبر- ٌَ  ٌُّ ْبرِ  اْسَتِعٌُنوا آَمُنوا الَِّذٌنَ  َهاأَ اَلةِ  ِبالصَّ َ  إِنَّ ۚ   َوالصَّ اِبِرٌنَ  َمعَ  هللاَّ " الصَّ

 .ٌارب معافى سالم لٌا ٌردك ،ربنا
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 العملٌات، ؼرفة أمام الجمٌع ،ٌجلس وجنتٌها على والدموع واقعها إلى عادت

 من كال ٌنجً أن هللا داعٌن تنقطع، لم والقرآن بالذكر وألسنة االنتظار وطال

 .وامجد ملك لدى مضاعفاً  الوجع فكان وانجً، مالك

 :برجفة قابلة إلٌه هرولت الطبٌب، خرج وقت مرور وبعد

 وانجً؟ كوٌس مالك_

 :قال ثم الطبٌب تبسم

 جاي اللً فً األهم بس نجحت العملٌه متقلقوش، هللا شاء ان الفل زي هٌبقى-

 جنبه ٌكون حد ماٌنفعش بس سهل المدة محددٌن مش شهور لمدة هٌتعزل مالك

 .تانٌة حاجة ناقص هٌبقى مش وهو جدا ضعٌفة المناعة ألن

 :تابع

 .أمجد ٌا كوٌسه كمان وانجً-

 :بسعادة أمجد

 .سالمتهم على الحمدهلل-

 :ٌضمها وهو أمجد فقال    واجمة ملك نظرات كانت

 صبٌةع أي استحملً حوالٌه ونفسك قوي مالك ماتخافٌش ٌافنانة كوٌس هٌبقى-

 .منه تصدر ممكن

 :تقول وهً عٌنٌها من تنهمر الدموع

 .كوٌس ٌبقى المهم-

 :وقال لها جففهم

 .كوٌس هٌبقى هللا شاء وان ادعٌله-

 .َمرّ  الُمرّ  فنصؾ والسعادة، الفرح إلى الرهبة من الجمٌع حال تبدل

*** 
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 األخٌر قبل وما األربعون الفصل

 على حزٌنة الزجاج خلؾ من لكم تحدثة كانت مالك عزل على أشهر ستة مرت

 تتركة أن بعد ثم معها حال وماتفعله بٌومها ماتفعله له ،تسرد وتحفظه به ماتراه

 :وقالت له المعالج للطبٌب ولجت البكاء، من نوبة فً تذهب

 .اشوفة أدخل عاوزة ازاز وراه من مالك بشوؾ شهور ست بقالً انا سمحت لو-

 .ممنوع ده ان عارفة انتِ  ملك آنسه-

 .انا اشمعنى له بتتدخل والممرضة له بتدخل أنت ما-

 :فقالت للحظات صمت

 هطول،أنا مش دقاٌق خمس اشوفة ادهخل علشان اعمله اٌه منً مطلوب شوؾ-

 .هضره كوٌسٌن،مش وكلهم شامله تحالٌل عملت

 .حد أي مع ٌكون وٌقدر دي االوضة من االسبوع آخر هٌطلع هو خالص-

 .بجدددددد-

 :وتابعت بالؽة دةبسعا قالتها

 .فضلك من دكتور ٌا هطول مش وهخرج ده الخبر أقوله هدخل-

 .ده ؼٌر لبس وتلبسً هتتعقمى-

 . موااافقة-

 :تابع

 .حاجة أي وال علٌه تسلمً ال-

 . عارفة-

 من أحر على مالك ؼرفة إلى متجه التعقٌم ؼرفة من ملك خرجت الساعة قرابة-

 :فقالت رآها عندما ماوقؾ رعانوس ولجت ما وسرعان الباب طرقت الجمر

 . مخرجش علشان مكانك خلٌك-

 .هنا دخلت ازاي انتِ -

 .منوم حطٌتلهم-

 :بلهفة وقال تبسم

 .ٌاملك وحشتٌنً-

 :بمزاح وقالت عنه تخفؾ ان حاولت

 .اوحشك لحقت االوضة قدام لبن أبٌع الصبح ستة من واجً بالٌل بسٌبك أنا-

 .وحشانى طول على-
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 .كٌامال كمان وانت-

 :دموعها تخونها أن قبل تابعت

 .اووووووى حلو خبر لٌك عندى-

 .حلوة حاجة فً بقى هو-

 كوٌس بقٌت وانك األسبوع آخر هتخرج خالص انك قال الدكتور حبٌبً ٌا طبعا-

 .الحمدهلل

 .بجد-

 .وهللا اه-

 .كوٌس طٌب-

 . كوٌس طبًعا-

 .حد اي على أسلم أقدر خفٌت خالص أنا ٌعنً-

 :بحذر فقالت روًٌدا ًٌدارو ٌقترب رأته

 .ٌقولك اللً هو لما بس اٌوة-

 .األسبوع آخر من دلوقتً اٌه وهتفرق-

 :وقالت خطوة القترابه خطوة ابتعدت

 .سمحت لو مكانك خلٌك مالك-

 .ٌاملك هتفرق مش-

 .علٌك أطمن عاوزة كنت انا ٌامالك هخرج-

 .كوٌسة انتِ  طٌب

 .كوٌس أنت ما طول كوٌسة انا-

 :وقال عٌنٌه ًف دمعة ظهرت

 .ٌاملك كوٌس مش انا بس-

 .قالت ملك تقول وبكرة ده كل هننسى هللا شاء ان-

 :فقالت ثانٌة اقترب

 عندك ؼالوة لٌا لو خاطري علشان بره من هكلمك دلوقتً اخرج الزم انا مالك-

 .حال وخاطر خاطري علشان قوي وخلٌك مكانك خلٌك

 :ٌتحرك ولم وقال برأسه أومؤ

 .هتمشً-

 .امشً وتقولى منً تزهق بكرة-
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 .قالها لو لسانً ٌتقطع-

 رؼً عندي ونرؼً بره اقؾ واجٌلك التعقٌم هدوم اؼٌر هروح انا-

 .ماتنام لحد هزهقك ماقولتلً، زي حال مٌالد عٌد كتٌررررررر،عملت

 مستنٌكِ -

 تبكً وهً المالبس ؼرفة إلى مهرولة ماخرجت وسرعان له بٌدها أشارت

 :وقالت جلست

 وتمّده تشفٌه أن الجمٌل، وسترك وكرمك، لطفك، عظٌم من أسؤلك إّنً اللهمّ -

 .والعافٌة بالّصحة

*** 

 لٌس االنعزال، ٌفضل دابًما ولكنه جدٌد، من حٌاته إلى ٌعود وبدأ مالك تعافى

 ظنونه من وٌتؤكد معها، الشجار ٌتعمد علٌه، ٌشفق الجمٌع أن ٌظن ولكن حرجا

 ٌزعجها الذي وهذا علٌها حكمه فً أخطؤ ها،كعادت شجاره ترد وال تصمت عندما

 من الكثٌر تتحمل كانت شفقة، ال علٌه خوفاً  إال لٌس صمتها بؤن تقنعه ظلت منه،

 ظلت قلبه، وراء من هذا كل ٌفعل أنه جًٌدا تعلم لهذا، تهتم ولم وصٌاحه ؼضبه

 كان ما كل لها ٌسرد أن ٌخجل ولم معها، وتحدث نفسه إلى عاد أن إلى معه

 .له الناس أقرب كانوا إن حتى الؽٌر، نظرات من به رٌشع

 إلى اشتاق البالد، خارج ٌؽادر ولن عماد استقر أن بعد بٌتها إلى عاٌده انتقلت

 صارت. عنها ٌتؽرب الذي إال قٌمتها ٌعرؾ ال التً بلده إلى بٌته، إلى والدته،

 رٌهذ ٌكونوا حتى األطفال تربٌه فً لروان صحٌحة معلومات تعطً عاٌده

 .بهم بارٌن صالحه

 فً تتلهؾ قلبها، بعٌون تراه األٌام، وتعد الصبر بفروغ األول طفلها انجً تنتظر

 دور له وٌكون صالحاً  ٌكون أن وتتمنى مالمحه، وتتحسس رابحته لتشتم قدومه

 .منه أفضل ٌكون أن فتتمنى جٌدا والده كان إذا الحٌاة، هذه فً هام

 أعطته الذي مً درس ٌنس لم ولكن الماضً، العام عن كثٌرا حاله ٌتؽٌر لم ماجد

 تعلم. ضده ٌنقلب حده عن الشًء زاد إذا تقول كانت وكؤنها تهاجمه، أن دون له

 لٌعود رأسه فً شٌطانه ٌلعب أحٌانا أنه ٌنكر لن وبٌته، عمله بٌن وقته ٌنظم أن

 لن ربماف مجددا، الطرٌق لهذا ٌعود ال بؤن نفسه تحدثه أن سرعان ولكن كان، كما

 .جدٌد من ٌعود أن ٌستطٌع
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 وراءها تهرول التً صفا بسبب هشام مع عملها فً تكمل أن تستطٌع لم مروة

 كل فً فؤلعابها مرتباً  مكاناً  تجعل وال استٌقاظها، وقت طول تجلس ال وهناك، هنا

 ....جنانها على تجن مروه ٌجعل مما ركن،

 تفتحه ولم االنفصال قرار على اٌوافقه لم ثانٌة بنظرة لمجدى تنظر بدأت فاطمه

 لم فهً ، وود استقرار بٌنهما وبدأ المكسور تصلح بؤن عاٌدة بعبارة لتذكرها معه

 اآلن الحب، ماهو قلبها سؤلها إذا نفسها توبخ كانت قبل، من اإلحساس بهذا تشعر

 العشرٌن بنت أنها تشعر فهً له، نطقها من تخجل لم العمر هذا كل مرور وبعد

 توازن إذا بالعقل، فقط ٌكتفوا وال األزواج بٌن الحب وجود من بد فال عاماً،

 .سعٌدة حٌاة ستكون حتما والقلب العقل بٌن األمر

*** 

 لٌراها ٌذهب عندما وحتى أسبوع، منذ تره لم مالك، معرض إلى ملك اتجهت

 إلى دلفت وقت، لدٌه لٌس بؤنه دابًما ٌتحجج معها، ٌتحدث ما وقلٌالً  سرٌعا ٌرحل

 :قابلة تنحنحت الحابط، فً ووجهه الكرسً على جالساً  فوجدته المعرض

 .منك زعالنه_

 :قابالً  نهض ثم صوتها إلى التفت

 .عارؾ أنا ما-

 .حاجه كل فً اتكلمنا كنا مش احنا هو تزعلك، حاجه قولت انا هو-

 :قال ثم شعره وقوع لتداري فترة علٌها تعود التً القبعة ارتدى

 .بلٌل ونتكلم امشً ٌال ملك،ٌا ماشً كنت انا-

 : قالت ثم رأسه على من القبعة رفعت

 .واحد إننا فاكرة كنت أنا ٌامالك، كدا اوي ؼرٌبه أنا هو-

 :بحنق قال ثم تنهد

 .بتعارضٌنً داٌما لٌه ٌتسمع، مبقاش لٌه كالمً أنا هو-

 :بقوة ملك

 نسىوهٌ االزمه قوي،هٌعدي مالك بقول كدا،كنت ضعٌؾ انك أعرؾ ماكنتش-

 علٌك، خاٌفه وانا عنك، تبعدنً وعمال ضعٌؾ انك شاٌفه انا بس معاه، وانا

 بتتوجع اشوفك هقدر مش انا بقى، علٌك حرام النفسٌه، حاجه أهم قال الدكتور

 نسٌب عشان دا كل بتعمل كنت ولو حصل، اللً كتر من تعب خالص قلبً تانً،

 . ٌامالك تانً هسٌبك مش فانسى بعض
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 :بؽمز الق ثم كثٌرا ضحك

 .بقً واقع انت دا-

 :الجدٌة وتتصنع ملك

 .بقى مستفز وانت-

 :حانٌة بنبرة قالت ثم

 .ومتستسلمش تانً قوي ارجع ؼٌرك، ملناش وحال انا خاطري، عشان-

 .اتؽدٌتً-

 .أل-

 .مكان اي فً نتؽدى نروح ٌال طٌب-

 نفسها حال نروح تعالى البٌت فً وبابا بتحبه اللً األكل عامله انا بره أكل بالش-

 .تشوفك

 .بٌنا ٌال االتنٌن عٌونى من-

*** 

 وهً مً صوت على المطبخ إلى دلؾ بالعادة، ولٌس باكرا عمله من ماجد عاد

 شكوالته وجهه تؽطً منهما فكال مظهرهما، على كثٌرا ضحك أدهم، مع تتشاجر

 :وجهه فً الخشبٌة الملعقه ترفع وهً بؽضب مً فقالت

 .بدري رجعك اللً اٌه أنت

 :ضحكه عن ٌكؾ ولم ماجد

 .دا بالمنظر أشوفكم عشان حظً،-

 إناء تحمل وهً وجهه فً فصاحت مفاجبة، صوراً  لها والتقط هاتفه أخرج ثم

 :قابلة الطبخ

 من شقلبظات عملت انا دا دي، العمله على علقه ترنه ما بدل دا بتصور، انت_

 .المطبخ وبهدل علٌنا وقع اآلخر وفً شوٌه

 :بهمس قابالً  ومالبسه وجهه ٌالمس أن بوتجن أدهم، حمل

 .كالمً على وبتترٌق شقلبظات عملت بتقول امك-

 :بؽضب لها فقال بالشكوالته، ملطخة وٌده أدهم صفعه

 .عدل ابنك تربً ما بالقلم، اضربنً وشً على مكتوب انا هو_

 :تضحك وهً مً
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 تعٌط، عماله والبت فٌه، ٌشد وفضل حال شعر فً مسك ٌومٌن من دا اسكت،-

 .اوي تربٌتها عجبانً بجد مٌعٌطش، عشان تزعله عاوزه ومش

 :ؼضباً  وازداد ماجد

 وٌقع ٌوم علٌه ٌجً ابنً عاوز سبٌهولً،مش صح أدهم تربً هتعرفً مش لو-

 .بردو لٌا أمً دلع بسبب فٌه وقعت انا اللً فً

 .صؽٌر عٌل دا وخالص، تتخانق عاوز أنت هو ٌاماجد، اٌه فً-

 بٌن ٌمٌز هٌعرؾ مش حاجه كل على ٌضحكله حد ٌالقً لما ؽٌر،الص العٌل ما-

 واضربً، والملٌانه الفاضٌه على ٌامدام متضحكٌش كدا، بعد  والؽلط الصح

 .مابٌموتش الضرب

*** 

 ٌفقدها شًء فً تصطدم أن تخشى الوقت، أكثر فراشها على انجى مستلقٌة

 تظل أن والدتها بعد الصعب من وسٌكون أبدا، لحالها أحد ٌتركها لم جنٌنها،

 هللا بعثها التً األخت هناء، تتركها ولم أمجد، ٌمل لم. كالسابق قلٌالً  وقتاً  لحالها

 :قابالً  ؼرفتهما أمجد دلؾ تطلبها، أن دون لها

 ؟ ٌااوستاذ اٌه عامل_

 :بسعادة انجً

 .والخروب الجمٌز جبتلً ٌادكتور، تمام-

 :شفتٌه ٌلوي وهو أمجد

 .خروب على ٌتوحم حد دا، الفقري دالوا اٌه معرفش انا-

 .وجمٌٌٌٌٌز

 .عمر أم ٌا أوامر طلباتك-

 :بانتباه انجً

 .كدا نسمٌه مانع معندكش انت ٌعنً بجد، بابا، اسم عمر،-

 :بحنان أمجد

 .حبٌبتً ٌا بالسالمه ٌقومك ربنا مانع، معندٌش طبعا ال-

 :بتمنً انجً

 .والخروب الجمٌٌٌز فٌن. آمٌن-

*** 
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 صفا لعب على جلس عندما مسرعاً  ونهض عمله، من عودته دبع هشام جلس

 :قابلة مروه صوت سمع عندما تبسم. ٌرها لم التً

 .وطً ضؽطً انا هضربك، صفااااااا،-

 :لمروة قال ثم لٌقبلها حملها إلٌه، هرولت والدها رأت وعندما

 .حبٌبتً ٌا هدٌه اجٌبلك فكرٌنً ابقً-

 :بانفعال مروه

 وبنتك انت منك ماشوفت إال هدٌه، اجٌبلك فكرٌنً ٌقول حد فً كالم، دا بذمتك-

 .الضؽط جهاز ؼٌر

 :ضاحكاً  هشام

 .براحتك تقٌسٌه عشان الجهاز هصلحلك انً بقى الهدٌه ماهً-

 : قالت ثم بؽضب رمقته

 ادخل اقولك، وال بره، من أكل اشترٌلك بقى روح عشاء، مافٌش ٌاهشام، طٌب-

 المواعٌن اؼسل تانً وادخل الشقه روق واطلع المواعٌن واؼسل أنت اعمل

 وسط عٌنك وخلً الٌوم فً مراتٓٔ من اكتر كدا واعمل روق تانً واطلع

 انا هروح ٌاحبٌبً استنى وال ضؽطك، قٌس بقى ادخل وابقً صفا، من راسك

 .هنصلح لسه احنا جدٌد، واحد اشترٌلك

*** 

 وحال وملك طمهوفا مجدي من كل تجمع الؽذاء، وقت فً جدٌد ٌوم منتصؾ وفً

 :بمرح حال فقالت ملك، صنعته الذي الطعام فً ٌمدحون

 .صح ٌاماما؟ صح ٌاتٌته، معاها عملت انا_

 :قالت ثم ضحكت

 .صح ٌالولتً صح-

 :بحب مجدي فقال

 .معاها اٌه عملتً ٌالولو بقى وانتً_

 هو معه، الوقت أكثر تمضً علٌها ٌؽضب ٌعد فلم كثًٌرا بٌنهما العالقه تؽٌرت

 :تفكر وهً حال فقالت حدث، فٌما للطفلة ذنب وال ؤ،أخط

 . والفلفل الملح حطٌت-

 :فاطمه فقالت الحدٌث فً تلقابٌتها على الجمٌع ضحك

 .ٌاحال دي صعبه ال-
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 .ازاي صعبه ٌاجدو شوفت-

 .الملح بدل سكر حطٌتً شكلك ٌاحال بس-

 .ماما أكٌد دي-

 :ملك قالت ثم ضحكهم فً الجمٌع عاد

 .وامتحانات مذاكره فً عشان ساكته وأنت أكلك كملً ،ٌابكاشه طٌب-

 :بصعوبة بفمها ما وتبلع شفتٌها تلوي وهً حال

 .ٌاماما حاضر-

 :بتساإل مجدي

 .لٌه ماشوفتوش كتٌر وبقالً اٌه، عامل مالك هو-

 :بشرود ملك

 .ٌابابا نفسه جوا تاٌه لسه مالك-

*** 

 قدماه، تقوده أٌن إلى ٌعرؾ ولم الخارج إلى واتجه الطبٌب ؼرفة من مالك خرج

 التفت ظنه، ٌخٌب أن ٌرٌد وكان ٌتؤكد، أن ٌرٌد كان الفحوصات، نتٌجة ٌصدق لم

 :بقلق قابالً  أمجد صوت على

 ؟!هنا اٌه بتعمل خٌر مالك_

 .أمجد ٌا الدكتور عند كنت-

 :قابالً  قلقه وزاد أمجد

 .تانً تعبان انك حاسس أنت هو-

 .أمجد ٌا متابعه-

 :بتساإل أمجد

 .طبٌعً مش وشك بعض، فً بتخبط ركبً أنا اٌه، فً طٌب-

 :قلبه أعماق من بتنهٌدة مالك

 .تانً هقوله مش عشان أمجد ٌا هقوله اللً فً ركز-

*** 

 هاتفها قذفت. هاتفه أؼلق حتى علٌها، ٌجٌب ال مالك ملك تحدث كلما ٌومٌن، بعد

 به مر الذي بؤن تعلم له،مح فً حالها تضع أحٌاًنا هكذا، ٌكون أن ترٌده ال بقوة،

 هذا له ٌعود أن الممكن من بؤنه وتشعر علٌه تخشى اإلطالق، على سهالً  ٌكن لم

 :له فقالت حدثته أن بعد لها أمجد ذهب تفقده، أن تخشى ثانٌة، المرض



 بقلم منة عودة -أٌامنا

 

٘8ٕ 
 

 كفاٌه المرضى، وقت من اخد عاوزه مش بس العٌادة، اجٌلك ممكن كان انا_

 .فٌه هما اللً

 :قابالً  ٌدها ىعل ٌربت وهو أمجد

 .حبٌبتً ٌا وقت أي فً اجٌلك انا ٌاملوك-

 .مالك بتشوؾ أكٌد انت طٌب-

 :له فقالت ٌرد ولم بالموافقة رأسه هز

 أصحاب، بقٌتوا أنتو ان عارفه انا قفل، ما لحد بٌرد مش بكلمه ٌومٌن بقالً-

 .لٌا ٌقوله عاوز مش اللً على ٌقولك ٌمكن معاه اتكلم

 .قالً-

 أعرؾ؟ ممكن-

 أقولك مرة لتانً اكون عاوز مش اعرفك، عاوز مكنتش انا معاٌا، رسالة بعتلك-

 .كوٌس مش خبر

 :قالت ثم بصعوبة ؼصتها ابتلعت

 .تانً تعب مالك هو-

 :برجفة وقالت نهضت

 تانً؟ رجعله المرض-

 :قابالً  ٌدها وأمسك نهض

 .الحمدهلل أل-

 :بصٌاح ملك

 !!! اٌه اوماااااال-

 .اقعدي طٌب-

 :بقوة قالت ثم جلست

 .قول بقى قول-

 :بصعوبة أمجد

 وكان ٌتؤكد عاوز كان انه قالً تحالٌل، عمل ٌاملك، مٌخلفش كبٌر احتمال مالك-

 حد مع سعٌدة حٌاة تعٌشً انك بٌتمنالك انه وقالً ؼلط، تطلع ظنونه ان بٌتمنى

 .تانً

 :ببكاء قالت ثم نهضت

 !!!طلقنً-
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 :قابلة شًء كل إلى استمعت أن بعد فاطمه دلفت

 .ٌاملك عنده من جت انها كوٌس-

 :بصٌاح ملك

 !!!طلقنً هو ٌاامجد، علٌٌٌٌا رد-

 :لتهدأ منها ٌقترب وهو أمجد

 .اإلجراءات فً هٌمشً انه قالً هو ٌاملك، لسه-

 :النبرة بنفس ملك

 .بره اخرجوا لوحدددي، سبونً-

 :قابلة رأسها على تمسح وهً فاطمه

 .ابنتًٌ صح فكر هو بالعقل، فكري ملك-

 :فاطمة لقول رضا بعدم أمجد

 .دا الكالم بالش سمحتً لو ٌاماما ٌاماما،-

 :لهما فقالت قدومه قبل حدث بما أمجد أبلؽها أن بعد عاٌده دلفت

 .ٌالاا معاها وسبونً اخرجوا-

 :وتقول مرتفع بصوت تبكً وهً حضنها فً وارتمت خرجا

 .ٌطلقنً عاوز ٌاخالتو، ٌطلقنً عاوز مالك-

*** 

 :أسبوع مرور عدوب

 نومها لحظات فً حتى التفكٌر عن رأسها تتوقؾ ولم قلٌالً، إال عٌناها تؽؾ لم

 به تمر ما سهالً  ٌكن لم القلٌلة،

 !أمرٌن بٌن مخٌرة

 .روحها عشقها، حبها، بٌن

 علٌها الدور ٌحٌن أن إلى صؽرها منذ فتاة كل تتمناه التً األمومة حلم ومابٌن

 .فلهاط عبٌر وتشتم أماً  وتصٌر

 !؟...الفإاد ٌعشقه من ألجل والبراءة الحٌاة روح عن تتخلى أن السهل من فهل

*** 

 نتمسك بها، نتمسك وأحٌاناً  خطؤ، وهذا نتجاهلها أحٌاًنا لنا، تؤتً رسابل هناك

 نجد ٌوم كل ففً بداخلنا، تسكن روح ؼال، بقلب نتمسك بنظره، بابتسامة، بكلمة،

 ٌخٌؾ الذي الؽد هذا! ؟...ؼدا سنكون كٌؾ ننضم ال األمس، عن نختلؾ حالنا
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 نلوم هل!  الحٌرة؟ هذه على نلوم من على فهل!!! منا الكثٌر

 كٌؾ! ؟... الوجع هذا على األٌام سنلوم وكٌؾ..أٌامنا أم..أنفسنا..روحنا..قلوبنا

 نبتعد.. نحب.. نكره وٌوم ٌوم بٌن كٌؾ!  أنفسنا؟ مع التناقض بهذا نكون

 !نقترب؟..

ْوم   ُكلَّ )  (.َشؤْن   ِفً ُهوَ  ٌَ

 إلى ٌدلها أن هللا استخارت ان بعد القرار، اتخذت ان بعد بكثٌرة لٌست أٌام مرت

 .الصواب

 :بترحٌب قالت فتحت وعندما لتفتح، المنزل باب إلى هناء اتجهت

 .اتفضلً ٌاملك أهال أهال-

 :بحب قابلة جلست ثم قبلتها انجً، نحو واتجهت بابتسامة دلفت

 اٌه؟ لنونوا أخبار_

 :قابلة بطنها تتحسس وهً انجً

 . تاعبنً بس جمٌل-

 :بصدق ملك

 .حبٌبتً ٌا بالسالمه ٌقومك ربنا-

 .الهم أشٌل قربت خالص ان أفكر ما كل عارفه، ٌاملك، ٌارب-

 :برهبة ملك

 هلل أمرك سلمً الكل، قبل معاك ربنا كدا، متقولٌش ٌاانجً بس اٌه هم_

 .ومتقلقٌش

 .باهلل ونعم-

 :قالت ثم عنه بعٌنها تبحث

 فٌن؟ هو تحت مالك، عربٌه شوفت انا-

 .تانً تعب ٌكون خاٌفه دول، الٌومٌن ماله معرفش انا-

 .جدا كوٌس هو اطمنً ال-

 مش وانا مٌعرفش، بٌقولً وأمجد طبٌعٌه، مش حاجه فً ألن متخانقٌن، ٌبقً-

 .هبله

 .النونو عشان متنفعلٌش وتعدي، خناقه-

 .مناٌ االوضه فً هو-

 .ضروري معاه أتكلم عاوزه تصحٌه، ممكن طٌب-
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 للضروه ؼٌر مبقومش دلوقتً أتحرك،انا بخاؾ انا ال مكانً، من أقوم ٌعنً-

 .ٌعنً الحمام هو اللً القصوى،

 :برجاء ملك

 .خاطري عشان-

 .معاه واتكلمً ادخلً متحاولٌش،-

 امتى؟ هٌٌجً أمجد هو-

 .ٌهتصح تدخل هناء محدد،هخلً مٌعاد له مبقاش-

 :صوتها نبرة وتؽٌرت حاجب برفع ملك

 ؟!اٌه وال اوضته تدخل متعوده هناء وهً-

 :ضاحكة انجً

 .طبًعا أل-

 : بجدٌة قالت ثم

 .مالك عٌون دانتِ  ٌاملك، اٌه من خاٌفه-

 تلو مرة الباب طرقت ؼرفته، إلى واتجت نهضت ثم جملتها من بسعادة تبسمت

 على وجلست اقتربت مصراعٌه، على الباب وتركت دلفت ٌجب، ولم األخرى

 عالمات  للحظات، وجهه إلى تنظر ظلت توقظه، لم سرٌره، بجانب كرسً

 شعر عٌنٌه، فتح لتوقظه بالحدٌث همت وعندما علٌه، آثارها تركت الحزن

 :لها قال ثم جلسته فً واعتدل عنها عٌونه أبعد بعتاب، له نظرت بوجودها،

 ٌاملك؟ جابك اللً اٌه_

 سمحت لو بره، هستناك انا عموما جٌت، ماكنتش علٌا بترد تكن لو أنت ما-

 .متتؤخرش

 :لها فقال إلٌها النظر ٌتجنب

 .مراتً لسه أنت عادي هنا اتكلمً حاجه، متعرفش انجً-

 :قالت ثم عٌونها دمعت

 .تطلقها عاوز اللً مراتك-

 .نصٌب مافٌش-

 :بصٌاح ملك

 سنٌنٖ وؼبت سافرت اتتف اللً المرة تسٌبنً، انك علٌك سهل لٌه أنت هو-

 .تسبنً عاوز ودلوقت وسبتنً،
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 :الجمودٌة تصنع ولكنه بوجع مالك

 بتاع مش انا المشروع، معاه تعملً خاٌفه كنت اللً انا متؽٌرتش، انا ما زي انا-

 .كدا لحد فكفاٌه مسإولٌة،

 :وأكمل عٌنٌه أؼمض ثم

 .خٌر كل تستاهلً ألنك عٌنه، جوه وٌشٌلك ٌحبك حد مع ٌسعدك وربنا-

 :قابلة أمامه ووقفت اتجهت

 إنها فاكر أنت هو انانٌه، شاٌفنً أنت هو هٌحصل، مش دا ؼٌرك تانً حد-

 ... تضحٌه

 : بصٌاح حدٌثها بتر

 .معااااٌا هظلمك مش وانا-

 :بهمس قال ثم

 اللً انا كدا، أنانً هبقى اللً انا أم، تكونً إنك من وأحرمك أظلمك مقدرش-

 .وكفاٌه ٌاملك علٌا شمتصعبها أضحً، المفروض

 :دموعها تجفؾ وهً ملك

 وجودها بقى نفهم مكتوبه، حاجه كل ولٌك، لٌا وحبها لٌها وحبً حال نسٌت تبقى-

 .بٌها رزقنا وربنا حٌاتنا فً

 :النبرة بنفس مالك

 .......ٌار وهتقولً هتندمً عشره اتنٌن سنة بعد بس دلوقتً، كدا بتقولً أنت

 :بؽضب ملك

 .ًعن متقررش أنت-

 اللً الٌوم فٌه نكره ٌوم ٌٌجً ما بدل التانً، حابب واحد وكل بعض نسٌب خلٌنا-

 .فٌه بعض حبٌنا

 :وقال  عٌنٌها إلى نظر ثم

 .هستحمله مش انا كالم بتقول نظرتك، كفاٌه-

 .بردو هتسٌبنً كنت دا كل حصلً اللً انا كنت لو ٌعنً-

 :قابلة بوجع ضحكت ثم

 انا بكون وداٌما منها، بتهرب بتواجهك همشكل كل واضحه، إجابتة سإال-

 .......الضحٌه

 :بصٌاح مالك



 بقلم منة عودة -أٌامنا

 

٘87 
 

 .أطفال عندك ٌكون أن من أحرمك مٌنفعش انا افهمً، بقى، افهمًٌٌٌ_

 : بصٌاح ملك

 الناس أقرب حتى ؼٌرك، من حاجه متسواش دي والدنٌا مالك ٌا حالاااا عندنا-

 وهتبقى بنتك هبقى حال؛ أشوفهم،عندنا عارفه هبقى مش ؼٌرك من لٌا

 النهاٌة كده،بالش فٌا أسٌبك،ماتعملش عاوزة لبعض،مش حاجة كل ابنً،هنبقى

 .دي الوحشه

 :بابتسامة لها وقال بؤنامله دموعها ومحا كثًٌرا منها اقترب

 .بقى مشاكل ؼاوٌه-

 :ببكش قالت ثم قلٌالً  ابتعدت

 .طول على بكسر انا المشاكل، بحب مش-

 .ٌاملك كدا بعد ندم عٌنك فً حتلم لو حالً هٌبقى دا الكسر-

 .بنتنا وحال انا معاٌا وجودك ؼٌر حاجه عاوزه مش انً هتثبتلك األٌام-

 بقدوم علم عندما البداٌة من النقاش حضر الذي أمجد، دلؾ سٌضمها كان وعندما

 وهو فقال شًء كل على انجً مع باالتفاق ؼرفته إلى دلؾ فاطمه، من ملك

 :الجدٌة ٌتصنع

 .الحقٌنً ٌاانجً قلببببً اااه، قلببببببً-

 :القلق متصنعة انجً

 !بس ٌاحبٌبً ماله-

 :بقلق ملك فقالت نحوه اتجها

 ماله؟ اٌه فً-

 :قال ثم إلٌهما نظر

 .الفرحة من بٌرقص-

 :ٌضحك وهو مالك

 .منك ؼتاته إنها متؤكد كنت انا-

 :أمجد قال ثم الجمٌع ضحك

 ٌالبن؟ صافً-

 .فىٌص عشان أصاًل  اتعكر كان هو-

 : له قال ثم

 .حاجه كل نحدد عشان عمو مع مٌعاد على بقى نتفق-
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 : انجً

 . فرحكم ٌوم أولد ممكن انا دا فقر أنتو بس بقى، اخٌٌٌٌرا-

 :قال ثم أمجد ضحك

 .كدا واقفه علٌك كفاٌه ٌال البوفٌه، بعد لحد تستنً المهم-

 .ٓٔ الساعة اروحك عشان ٌاملوك وٌال-

 :ضاحكاً  مالك

 .خدماتك عن مستؽنٌٌن كمان، عمً مع وهتكلم هروحها، اللً انا سكنف كفً ال-

 :للخارج ٌتجه وهو بمزاح أمجد

 .هتحتاجنً ومسٌرك ملك ناحٌه من صعب أبوٌا-

 :بتعجب ملك

 حاجه كل تحدد عاوز ودلوقتً تطلقنً، عاوز كنت شوٌه من طبٌعً، مش أنت-

 .ٌامجنون

 :حاجب برفع مالك

 .تفرحً عاوزه مش-

 :ةضاحك ملك

 .الفرحة ؼٌر واحشانً حاجه خالص،مافٌش دماؼها فً حطتنا ٌاعم أختك-

*** 

 لم منزلهم، تجهٌز فً األخٌرة اللمسات ووضع العرس تجٌهزات فً الجمٌع بدأ

 فستان وأمر ماٌنقصها، كل لتبتاع معها تذهبان ودابما ومروة، مً ٌتتركها

 قلبها، ٌعشقه الذي للرجل تانالفس سترتدي ألنها سعٌدة ممٌزاً، ترٌده الذي الزفاؾ

 القلوب تمسكت ولكن هذا، ٌقول علٌهما مر ما فكل لؽٌره، ترتدٌه أن تخشى كانت

 بداخلهما حبهما ٌزداد ٌمر ٌوم وكل ٌتحدونها، الصعاب واجهتهما ومهما ببعضها

 .بهما تنبض القلوب مادامت وسٌكبر

 تلملم المرة هذه فً ولكن باستمرار بها تجلس التً ملك ؼرفة إلى مجدي دلؾ

 دابما ألنها هناك أًٌضا لها ؼرفة خصصت منزلها، معها لتؤخذها منها أؼراضها

 : قال ثم أؼراضها إلى نظر الرسم، تهوى

 .الرسم اوضه سٌبً كنت طٌب ٌاملك، هنا لٌك حاجه كل بتلمً خالص_

 : دمعته تمحو وهً وقالت منه واقتربت ملك

 .جنبكم انا ٌابابا، هسافر انا هو ٌاحبٌبً، كدا بالش-
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 :صدره إلى ٌضمها وهو قابالً  البكاء، من ٌتماسك أن ٌستطع ولم مجدي

 ومتندمٌش علٌكم ٌدٌمها ربنا تانً، ضحكتك رجعتلك أخٌرا بخٌر، ٌتمملك ربنا-

 .اخدتٌه اللً القرار فً

 :براحة ملك

 .مالك سبت لو فعال هندم-

 .ماااامااا_

 :بتعجب قالت ثم حال بها هتفت

 ٌاجدو؟ لٌه طبتعٌ-

 :بسعادة مجدي

 .ٌاحال فرحان عشان-

 :التعبٌر بنفس حال

 ؟.بٌضحك فرحان بٌبقى اللً مش هو طٌب-

 : تحملها وهً ملك

 اٌه؟ عاوزه كنت اشٌلك، هفضل بردو بس ٌالولتً، هللا ماشاء كبرت-

 .كمان انا أبٌض فستان ألبس عاوزه-

 .فترة من بٌنك كان مش-

 .كبرت انا-

 :قابلة تقبلها وهً ملك سمتوابت مجدي ضحك

 .عٌونً من-

 .روج واحط-

 :بمزاح قابال الثانٌة على ٌداً  ٌلوح وهو مجدي

 ....و روج احط بقى ابدأوا-

 : قابال حدٌثه حال بترت

 ....و وأزرق أخضر ألوان وأعمله شعري وأفرد-

 :باستؽراب ملك

 .أحسن بٌنك أعملهولك ما طٌب أخضر-

 .كمان وأصفر ماكملتش انا ما اٌوه-

 :تعانقها وهً بتساإل حال

 األلوان؟ هعمل ٌاماما هااه-
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 :تقبلها وهً ملك

 .ٌعنً بتثبتٌنً انتً طبعا ال-

 :ببكش حال

 .أحاول قولت بس متؤكدة كنت-

 وهً لها فقالت تحدثها ولم لها فاطمه نظرت حال، وخرجت وفاطمه عاٌده دلفت

 :منها تقترب

 ٌاماما؟ منً زعالنه أنت_

 :النقاش هذا تفتح ال أن لوتحاو عاٌده

 .اكتر مش هنا من هتمشً عشان زعالنه-

 .....م نفسك تحرمً ٌابنتً لٌه-

 :قابلة حدٌثها عاٌده قطعت

 .بعض اشتروا هما بٌتها فً وتبقى ٌوم كام خالص واتقفل، موضوع دا فاطمه-

 .ٌاماما مبخلفش كمان انا أطلع جاٌز مش:ملك

 :أكملت ثم قبلتها

 .علٌها بندور ناكل فرحتك اظهري-

 .األم قلب ٌابنتً أٌامكم ٌسعد هللا-

 تكمل ملك وعادت خرجت اإلفطار له لتحضر مجدى صوت إلى استمعت ثم

 :عاٌدة فقالت تفعله ماكانت

 .ٌاملك شوٌة معاك أتكلم عاوزة-

 :وقالت التفت

 .ٌالولو طبعا-

 :عاٌدة فقالت معا جلسا

 ٌعنً مالك من وال منك مش هً لكن آة بنتك ٌاقلبً بتكبروهً حال ٌابنتً بصً-

 .لمالك تجوز حال

 .بابا تقوله طلبت اللى هً دي بباها بتعتبره دي بس ٌاخالتو أٌوة-

 بنتك ال هً شرًعا بس فعاًل  لٌها واألم األب أنتو بٌكم ورزقها بٌها رزقكم ربنا-

 .معاك تعٌش هتروح وهً بنته وال

 .اختارتها اللً وهً حال اوضة لٌا قالها مالك حاجة أول دي طبًعا-
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 حال ماٌنفعش شرًعا بقول هتتؽٌر،انا مش انها متاكدة وأم أب ك لٌكم مشاعرها-

 البلوغ لسن توصل ولما موجودة مش وانتِ  البٌت فً بعض مع ٌكونوا ومالك

 .فهمانً قدامه بشعرها تبقً ماٌنفعش

 :وقالت تبسمت

 .مالك وهعرؾ بالى هاخد ٌاخالتو حاضر حببٌتً ٌا اٌوة-

 فً اللى األطفال قلبً ٌاحباٌب زى حال معلومات عنده اكٌد وهو عرفٌه اه-

 بدأت ألنها حال مع مالك تعامل فً الحذر مع بالتبنً بنتكم اعتبروها المالجًء

 .تكبر

 :قابلة عاٌدة وقبلت ملك نهضت

 .فٌكِ  لً ٌبارك ربنا ٌاخالتو اوى بحبك انا-

 .جاهز الفطار ٌاملك ٌال-

 :فقالت علٌهما تدلؾ هًو فاطمة قالتها

 .الحب على عٌنً ٌا عٌنً ٌا-

 .مللللللك_

 .ملوووووك_

 :قالت ثم عاٌده ضحكت ومروة مً بها هتفت

 .الصٌؾ عز فً علٌنا هلت امشٌر زعابٌب-

 :حنٌن بنبرة فاطمه قالت ثم جمٌعاً  ضحكن

 .وزعابٌبه بؤمشٌر راضٌه وانا بس هنا خلٌها-

 .هالعتب نؽٌر عاوزٌن احنا ال:مروة

 .هنا حفظنا زهقنا،:مً

 :بحماس حال

 .الجدٌدة اوضتً اشوؾ عاوزه وانا-

 :ضاحكة ملك

 .ٌاحال امتى بتطلعً أنت-

 : ضاحكة حال

 .أصاًل  طول على موجوده انا-

 ...موووضة طالعه زرقا خصل هعمل انا: مً

 :حاجب برفع لها تنظر وهً ملك
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 .بنتً دماغ فً بتلعبً أنت هو زرقا-

 .خصل احنا إنما ألوان هتعمل حال دي ال:مروة

 .كبٌرة بقٌت وانا موضه، دي ٌاماما شوووفتً:حال

 .أصاًل  جثتً على دا الكالم آل، موضه آل ماما، ٌاروح متحاولٌش:ملك

*** 

 أن ترٌد ٌناسبها، ما لتختار إلنجً احضرتها التً الفساتٌن أوصاؾ هناء تسرد

 :قالت الفستان هذا على استقرت أن وبعد القرٌب، الٌوم هذا فً ممٌزة تكون

 ؟!مظبوط وال ٌاهناء فٌه مكعبره شكلً_

 .عمر أم ٌا حته منك هٌاكل هللا، ماشاء هللا بسم-

 :بسعادة انجً

 عشان حته ناقصة فرحتً صحٌح فٌها، انا اللً بالفرحة حاسس أكٌد عمور-

 .لبعض هٌبقوا أخٌرا إنهم فرحانه انا بس عرفته، واللً مالك

 . بسببه حاجه أي عن تستؽنً ممكن اللً هو بجد اللً الحب-:هناء

 بتقولك رجعه وجع كل ومع كتٌر، مشاكل بٌقابله اللً هو بجد اللً والحب:انجً

 األٌام، مع نعافر ونفضل علٌها هنتؽلب بعض مع احنا صعاب، أي من اقوي احنا

 .الحب دا هو اكتر بعض هنحب ٌمر ٌوم كل ومع

*** 

 فٌه ٌجلسون الذي المكان نفس فً الحنه، مٌو فً وأمجد مالك من كال جلس

 إلى عادت هً وها النجوم وسط ضابعة كانت التً نجمته عن ٌبحث ظل جمًٌعا،

 أمجد صوت على شروده من مالك استفاق الهادبة، بلمعتها السماء تضًء مكانها

 :قابالً 

 ات،البن وسط هناك أقعد اتكسفت انً لوال انا دا دي، النفس تسد اللً الحنه اٌه_

 .قعدت كنت

 .حنتً فً بتعٌب إنك الحظ: مالك

 .أكل مافٌش حتى دا دي، الحنه فٌٌٌٌن هً: امجد

 المكان فً الهدوء من احسن فً هو بذمتك أكل، ٌجٌبوا راحوا وهشام ماجد:مالك

 السما على أبص وأفضل األرض على أنام اوي بحب انا عارؾ، أنت دا،

 المهم أقعد ما قد أقعد كدا، أعمل والزم إال قرار ماقررت عمري والقمر، والنجوم

 .الصح القرار واخد أكون لما ؼٌر بقوم مش
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 ؟!!!ولٌالً أٌام منك خد قرار اكتر واٌه:أمجد

 .توفوا وماما بابا ما بعد لٌا نفسً رجوع:مالك

 .اوي راٌقٌٌٌٌٌن_

 :قابالً  ماجد أكمل هشام بها هتؾ

 .دي قدامً اللً السحن مش ٌفرح، عندهم الصوت بتكلمنً مً-

 .مبتكلموش أسبوع بقالها ملك عشان بٌعاقبنا مالك: هشام

 الفرح قبل العروسه مابٌشوفش العرٌس أن اسمع انا ملك، مجنونه:ضاحكاً  أمجد

 .دي العروسه ماٌكلمش العرٌس أن جدٌدة بس بشوٌه،

 فً ٌاعم ؼالبه وأختً وأنا جباره عٌله أنتو القوي، حكم اضحك، اضحك:مالك

 .وسطكم

 .اوي بٌك قصدي فٌٌٌٌٌك فرحان انا منه، أقوى اللً له القوي ٌاصاحبً:جدما

 :قال أجاب وعندما أمجد هاتؾ رن ثم الجمٌع ضحك

 .بتولد انجً وقولٌلً فاجبٌنً خٌر ملوك-

 :قابلة هً وضحكت الجمٌع ضحك

 مكانا فً معاك اقعد عاوزه وكنت ٌومٌن، من مشوفتكش انا بس تمام، انجً-

 .مشًا ما قبل شوٌه

 : حنٌن بابتسامة أمجد

 .بصراحه منها بهرب وانا صعبه، لحظة هتبقى-

 .أمل مافٌش ٌعنً-

 :فرح بدمعة أمجد

 .بٌتك فً مكانك هجٌلك-

 :بهمس قابالً  عنهم وابتعد الهاتؾ منه مالك اخذ

 .ٌابكاشه إفراج ادٌنً-

 :ببكش قالت ثم ابتسمت

 .كدا رفٌع ماله صوتك أمجد ٌا دا اٌه-

 :حاجب ورفع امةبابتس مالك

 .سونٌا بتكلمً ازاي رفٌع-

 :قالت ثم مرتفع بصوت ضحكت

 .ماشً كدا على متفقناش-
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 هتمشً اللً مٌن كلمة أشوؾ وأما حاجه، على متفقتش انا-

 :االتصال تنهً أن تحاول وهً ملك

 .هندهولك حاضر بابا عاوز-

 :الجدٌة متصنع مالك

 .متستفزنٌش اخوكِ  فً ؼٌظً هطلع -

 :الحدٌث فً تطٌل ال أن حاولت وهً ملك

 .جاٌه ٌاماما اٌوووه-

 .أصدق المفروض وانا-

 :قالت ثم ضحكت

 .انا أقفل ما بدل اقفل ٌال ٌعنً، مردش بٌندهولً-

 وشً؟ فً-

 .تلفونه دا مش أمجد وش فً ال-

 :بهمس مالك

 .ٌابكاشه بحبك-

 :بصٌاح قابلة الصوت ارتفاع بسبب ماقاله إلى تستمع لم بؤنها تصنعت

 .سالاااام وهقفل خالص، حاجه ساااامعه مش انا-

 اخرجه هاتفه، باهتزاز شعر ثم الفرحة من ٌرقص وقلبه اآلخر من كل أؼلق

 :قابلة منها رسالة ووجد

 (❤ٌعنً الجدٌد واٌه عارفه ماانا)

*** 

 ٌنبض حتى قلبك تجهد ال القلوب، داخل السعادة مجهود، إلى تحتاج ال السعادة

 السعادة، عن تبحث ترٌدها،ال التً بالسعادة ٌشعر أن قبل برٌك ال حتى بهدوء،

 انتظر قلبك، تزور بؤن لها هللا ٌؤذن عندما بالمال،تؤتً وال بالبحث تؤتً ال ألنها

 .بؤعٌننا فإنك ربك لحكم واصبر هللا عند لك المكتوبه الفرحة

 رأوها عندما الجمٌع قلوب تتملك والسعادة العرس، قاعة وملك مالك من كل دلؾ

 قلٌاًل، جلسا أن وبعد وسامته، أظهرت التً بحلته بجانبها وهو األبٌض بالفستان

 منه خجلها شدة من عٌنٌه إلى تنظر أن تستطع لم المعتادة، الرقصة لٌرقصا اتجها

 .األؼنٌة كلمات ومع الموسٌقى، إلى واستسلمت الجمٌع نست الجمٌع، ومن

*** 
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 كان نابمة، رآها عندما وجهه على تسامةباب مالك استٌقظ جدٌد ٌوم صباح وفً

 من الكثٌر علٌهما مر أن بعد حتى ٌحلم، أنه قرانهما عقد ٌوم منذ ٌظن

 به، مر مما مكروها فٌها ٌرى ال أن هللا وٌدعو بسعادة لها ٌنظر ظل الصعوبات،

 . الٌؤس وقت فً واألمل العتمة، فً والضً الهواء، مثل له فهً

 تبسم، تجب ولم علٌها نادى وعندما مستٌقظة، هابؤن شعر عندما حاجبه رفع

 :مصطنع بصٌاح قال ثم لها، وتوعد

 .فااااااار ٌاملك فااااااااااار_

 :قابلة تصرخ وهً انتفضت

 !!!فٌٌٌٌن-

 :قابالً  منها ٌقترب وهو مالك

 !؟  بتشتؽلٌنً أنت-

 :قابلة دفعته

 .الخضه من هٌقؾ قلبً انا بتهزر، انت-

 :ٌضحك وهو مالك

 .تانً تشتؽلٌنً تعرفً نعشا-

 :بمزاح ملك

 .تانً تخضنً تعرؾ عشان أبوٌا، بٌت هروح وانا-

 .زعلتك لو هٌعلقنً قاٌل ابوكِ  ٌاملك ال-

 :قالت ثم ضحكت

 .أحسن-

 :بؽمز مالك

 .علٌكِ  ههون مش ال-

 :قالت ثم بخجل تبسمت

 ...تانً كررتها لو بس دي، المرة هعدٌهالك خالص-

 .بقى اٌه هتعملً اٌووه-

 .بس انت نفسك متزعلش راسً، فوق هشٌلك-

 : قال ثم صدره إلى ضمها

 عمري أٌامنا، أحلى هً الجاٌه أٌامنا وتبقى داٌما، واسعدك ٌقدرنً ربنا-

 .منً زعالنه وأنت تنامً ماهخلٌكً
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 :حانٌة بنبرة ملك

 .منك والهزعل ماهزعلك، عمري وانا-

*** 

 

 

 

 واألخٌر واألربعون الواحد الفصل

 ،  معا وتشاجر حدث وإذا فرح، بدون علٌهما ٌوم ٌمر ولم معها، بوعده أوفى

 الحظته الذي هذا أكثر، لٌقتربا شجار من بد فال اللحظة، نفس فً ٌعودان

 كانت صؽرها، منذ دابما به تحلم كانت التً االستقرار حٌاة حال ملك،عاشت

 عندما بهاقل الفرحة تملكت قلٌل،ولكن ولو النا من شٌبا حال ترث أن ملك تخشى

 كل عن الكثٌر تعرؾ أن تحب ودابما الصلوات، وتصلً هللا إلى تقترب وجدتها

 كذلك وهو مالك مع بحدودها حال تلتزم كانت السنوات مدار على صواب شًء

 أب بمحبة النصابح كل وٌعطٌها نصابحة ىال تحتاج أب ك شًء كل له تحكً

 خطٌبها وأراد ملك منها جتتخر التً الجامعة من الثانٌة السنة فً حال ُخطبت

 شاب بؤنه ملك رأت بٌته فً الدراسٌة سنتها تكمل ان الجامعة فً لها ٌدرس الذي

 ٌعط ولم بوالدٌه باًرا األخالق طٌب عنه ماسمعه وكل كثًٌرا عنه مالك وسؤل جٌد

 ثم اوال دراستها تكمل أن ملك ترٌد فكانت الزواج أمر فً بعد األخٌر القرار

 عشرة زواجهم على مر الطعام تطهو وهً هذا كل فً ملك كرتف كانت تتزوج

 وراحة علٌها نعمته على هلل شكر تصلً لٌله كل فً باألمس كان وكؤنه أعوام

 بصوت ٌقول وهو مالك صوت إلى انتبهت منه زواجها على ٌوًما تندم لم بالهم

 :مرتفع

 .ٌاملللللللللللللك_

 . نعم_

 .اٌوووووووووه_

 :قالت ثم حال ضحكت

 .!أختً ملك وال ماما، ملك بالظبط، مٌن عاوز وضح بابا ٌا-

 على أعوام سته مرور بعد ملك بحمل علم عندما وتذكر كثٌرا مالك شرد

 ولكن به، مكتفٌه البداٌة من كانت ألنها منها، أكثر تملكته التً والفرحة زواجهما،
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 أن على حدأ ٌناقشه أن رفض جنٌنها وضعت وعندما أٌضا، هً سعادتها تنكر لن

 التً النعمة هذه على هلل شكراً  صلى عندما وتذكر ملك، اسم بنفس ابنتهما ٌسمً

ًبا أََرادَ  إَِذا أَْمُرهُ إِنََّما) دوما، ٌتمناها كان ٌْ قُولَ  أَن َش ُكونُ  ُكن لَهُ  ٌَ ٌَ  (َف

 :قابلة ملك صوت على شروده من استفاق

 .دي اللخبطه اٌه بتنده، عشان واجً شؽلً هسٌب شوٌه كل مش انا_

 :الكالم تردد أن تحب والتً الصؽٌرة ملك أجابته

 . دي اللخبطه اٌه-

 وال كؤمها بها تهتم فهً بحب، الصؽٌرة ملك تقبل وهً قالت ثم حال ضحكت

 :عنها بعٌدا تنام أن ملك تستطٌع

 .الكالم منكررش ٌاملوكتً اتفقنا مش_

 : الصؽٌرة ملك

 .اممم-

 ، عٌنٌهما فً صؽٌرة ستظل كبرت مهما فهً بسعادة حال إلى وملك مالك نظر

 :فخذٌها على االثنان وأخذت الصؽٌرة وحملت جلست أن بعد ملك فقالت

 لمٌن وبتزعق بابا، ٌاسً لٌه بتزعق لٌه، بٌزعق بابا نشوؾ لما بس استنوا_

 .ٌاحبٌبً

 :ضاحكاً  مالك

 .لٌه كدا حبٌبً على بتتكً ومالك-

 :الصؽٌرة ملك على ٌشٌر هوو قابالً  أكمل ثم حال، وضحكت ضحكت

 أعمل وال دلوقتً، بقى انا اعلقها فٌه، اظبط عمال أسبوع شؽل مسحتلً الهانم-

 .اٌه فٌها

 :لحال قالت ثم الصؽٌرة إلى ملك نظرت

 .بابا حاجات على اٌدنا منمدش كتٌر قلت انا عشان النوتً، اوضه ٌالولتً ودٌها-

 : قابلة ضحكتها إظهار من ملك وامتنعت شفتٌها الصؽٌرة مطت

 .االوضه انا اودٌكً تحبً وال نفسك، من هتروحً-

 تنادٌها أن تنتظر وهً االرٌكة على وجلست الؽرفة إلى بسرعة الصؽٌرة هرولت

 منها، تنفر ال حتى بابتسامة ملك وتقابلها حضنها، إلى لتهرول ٌوم، كل كعادة

 :له قابلة بوجهها ملك استدارت ثم ؼرفتها إلى حال دلفت

 .ملك مش النوتً اوضه تدخل المفروض اللً أنت علمكل_
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 :قال ثم باندهاش لها ونظر القلم ترك

 ؟!حبٌبتً ٌا سخنه أنت-

 :قالت ثم ضحكت

 حال منها نفسً حوالٌن بلؾ انا ملك، قدام شؽل متخلٌش أقولك مرة كام انا هو-

 .كدا متعبتنٌش

 .ٌاملوكً أجٌال-

 :قابلة البداٌة نقطه إلى عادت

 ......ب وال بتندهلً وضح أبقى تنده تعوز لما انت دلوقتً ه،اٌوووو-

 :تقول وهً سرًٌعا وهرولت فنهضت الطعام حرق رابحة إلى اشتمت ثم

 . بسببك اتحرررررق األكل_

 :ضاحكاً  مالك

 . وساكت محروق أكل باكل سنٌن ٓٔ بقالً انا بقى، اتلككً-

 :وضحكة حاجب برفع قابلة له عادت أن بعد ملك

 .حاجه بتقول سمعتك تقرًٌبا أصل حبٌبً، ٌا حااااجه لبتقو-

 :ٌضحك وهو مالك

 أجري ما بدل نفسً، من النوتً اوضه واروح قاصرها من اخدها بقول انا-

 .ملك جرٌتها اللً الجرٌه

 :بحب له قالت ثم كثًٌرا ضحكت

 .منك مٌحرمنٌش ربنا ٌامالك، ضحكتً انت-

 : قال ثم جبٌنها قبل

 .ٌنهار فٌه نفسك ؼٌر من اللً البٌت وأنت-

 :وتقول مالك تقلد و تهرول وهً الصؽٌرة صوت على انتبها

 .فاااااااااار فاااااااااااااار-

 ٌقبلها وهو مالك حملها ثم فعلتها، على الجمٌع وضحك صوتها على حال خرجت

 :وحال ملك إلى ٌنظر وهو وقال

 .البكاشه ٌاوالد تجننونً ناوٌٌن بكاشه، تالت-

 :بحب ملك قالت ثم وجنته على قبله ؽٌرةالص طبعت

 .جاهز األكل ٌاحبٌبً ٌال-

 :قابالً  تضحكا وملك حال من كال وجعل ٌضحك وهو مالك
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 اتكلمنا ولو وراه، صوابعنا هناكل محروق أكل لنا عامله ماما ٌاحباٌبً، ٌال-

 .النوتً اوضه فً ملك مع النهارده كلنا هنبات كلمة

 :تضحك ومازالت ملك

 اللً الصؽٌرة البكاشه حتى كلكم، ٌعلقكم جدو هجٌب انا هعاقب، مش انا-

 .منك حاجه ماسبتش

 :تقبلها وهً وقالت منه أخذتها ثم

 .لولتً ٌا صح منك، حاجه ماسبتش انها حاجه وأحلى-

 :تقبلها وهً حال

 .محروق لو حتى اوي جعانه أنا بقى ٌال ٌامامتً، صح-

 : بمزاح قالت ثم

 .لشارعا أكل من أحلى هٌبقً-

 تطعم وهً ملك إلى ٌنظر ظل الطعام، مابده على جلسوا ثم جمٌعا ضحكوا

 الماضٌة األٌام وإلى تؽادرها، لم التً البرٌبة حال ضحكة وإلى بحب، الصؽٌرة

 .معا به مروا ما بكل

 كانت إذا كذلك وهً ٌتوقؾ، أن إلى لها ٌدق قلبه دوما وسٌظل ٌمل ولن ٌمل لم

 إذا حالها سٌكون فكٌؾ فقط، ٌتوجع أن تخشى اآلن فهً البداٌة، فً فقده تخشى

 الدعاء، تقطع ال ٌرهبها شًء ذهنها على ٌخطر وكلما! مكرو؟ له حدث

 .ودابعه تضٌع ال الذي هللا عند واستودعته

*** 

 هللا بقوة ولكن ابنها مسإولٌة على قادرة ؼٌر أم ستكون بؤنها انجى تظن كانت

 أنه رؼم انجى على حان وهو أمجد من ثرأك مالك ٌشبه عمر فكان استطاعت

 ٌبث فكان هو ولٌس منه مسإولة التً هً بؤنها ٌشعر دوًما ولكن صؽٌر طفل

 ملك هو بنفسه أمجد تذكر بؤمجد عالقته كانت علٌه ٌعتمد رجل بؤنه بداخله أمجد

 أن إال تتمنى ال أكثر بالها ٌرتاح ترضى وكلما انجً راضٌة صؽٌرة كانت عندما

 الذي بجانبها عمر جلس أحد على قلبها ٌفجع ال وأن بخٌر أحبابها عجمٌ ٌكون

 :طفولً بصوت وقال  أعوام عشرة عمره صار

 اتفضلً دواء لٌك ان قالت هناء خالتو ماما-

 :وقالت الماء كوب وأعطاها ٌدها فً وضعه

 .شر كل من لى تسلم ماما حبٌب-
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 :تابعت

 .ٌاعموري النهاردة تمارٌن عندك-

 .السباحة فً العالم بطل قىهب انا اه-

 . كده تقول الزم هللا شاء إن قول-

 .السباحة فً العالم بطل هكون هللا شاء إن-

 .امتحان عندك علشان عم جزء على نراجع عاوزٌن ٌاعموري وكمان-

 .امبارح سمعلً وبابا كله حافظ انا-

 .ٌوم كل تراجع الزم مراجعة دي عارفة-

 . حضرتك مع هراجع ٌاماما حاضر-

 :تقبله وهً وقالت منها فاقترب شعره على ٌدها وضعت

 حول بال بحفظك فاحفظه قوة وال منً حول ؼٌر من عمر لً وهبت إنك اللهم-

 قوة وال منً

 :وقال امجد احتضنه علٌه مهروال عمر نهض عمله من أمجد عاد

 .النهاردة اٌه عمل حبٌبً-

 :ضاحك بهمس تابع

 .ٌااض شقاوة عملت-

 .ماما من بالً واخدت راجل انا ال-

 .راجل ابنً راجل-

 .ألعب عاوز بس-

 .الكالم حلو كمان وهنجري هنلعب-

 .حلووووووو-

 :انجى من ٌقترب وهو وقال وقؾ ثم

 .ٌااستاذ ازٌك-

 :وقالت ضحكت

 .خٌر بدرى جٌت ٌادكتور تمام-

 .بدري اجً بالش وحشتونً-

 .ٌوم كل كده تعمل ٌارٌتك ٌادكتور ال-

 .ٌاماما امتى ملك وعمتو مالك خالو عند هنروح-

 . حال ففرح ماما ٌاحبٌب قرٌب-
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 . وطٌار ظابط بدله هلبس-

 .االتنٌن-

 :عمر وتابع أمجد قالها

 .ٌابابا اٌوة-

 .فستان عاوز مش-

 .اهه بص شنب وعندي راجل انا-

 :مكمال أمجد فقال معا ضحكا

 .شنب ماعندٌش ماانا طٌب بالرجولة مرتبط الشنب هو-

 . دكتور حضرتك بس-

 .راجل كده ٌعنى-

 .تخؾ الناس بتخلً علشان وطٌب اٌوة-

 :وقال بٌنهما عمر واجلس انجى بجانب أمجد جلس

 اللً هو وتعالى سبحانة ربنا لكن سبب مجرد انا الشافً هو ربنا ٌاحبٌبً بص-

 شًء كل على قادر

 .ماما اشفً ٌاشافً-

 أمجد وٌعلم الفرحة عن اتجن بكاء حًقا كان البكاء حد انجً أفرحت بعفوٌة قالها

 :وقالت عمر وقبلت دموعها من الكثٌر تظهر لم هذا

 .ٌاعموري تدعٌلً تبطل اوعى-

 :هامس بصوت وقالت بحنان  كفها أمجد وأمسك رأسه على مسحت

 وأنت نقدر وال علٌك ثناء نحصً وال نحصٌها ال علٌنا كثٌرة نعمك إن اللهم-

 .العالمٌن عن ؼنً انكسبح وأنت نفسك على أثنٌت كما سبحانك

*** 

 بترتٌبات خاص شًء كل  على ولٌتفق لزٌارتها حال خاطب الرحمن عبد أتى

 أثاث تختار حال ماترٌده كل عن ٌتحدثا المنزل حدٌقة فً معا ٌجلسا كانا الزفاؾ

 كانت ستفارقها بؤنها تتذكر كلما ملك عٌن تدمع فستانها نمط وتحدد بسعاة منزلها

 دموعها لتداري نهضت لعرسها تجهز تراها والٌوم الممرضة من تاخذها باألمس

 ألنها المكٌؾ درجة وخفضت قبلتها النابمة الصؽٌرة ملك على نظرة وألقت

 كل ٌعلم عبدالرحمن  كان وجهها، لتبلل المٌاة دورة الى ولجت سرٌعا تمرض

 لها أهل ال بؤن وأخبرته والدتها وعن والدها عن أخبرته حال ظروؾ عن شًء
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 ولكنه شًء على ٌعقب ولم صراحتها احترم الصؽٌرة وشقٌقتها وملك مالك ىسو

 : قابالً  فتحدث هذا من أكثر ٌتحمل ولم  ما أمر فً فضول لدٌه كان

 .حال-

 .ٌاعبدالرحمن نعم-

 .بحساسٌه تاخدٌه عاوزك مش بس لٌك سإال عندي-

 .مٌالدي شهادة فً اللى واألم األب عن هتتكلم ٌبقً!! حساسٌة-

 .بوطمظ-

 .بتؤثر مش انا عادى اتكلم ال-

 طنط مافٌش لو اٌه مصٌري هٌبقى كان الحقٌقة ماعرفت بعد وقولت ٌوم مجاش-

 .ملك

 بالبهدله لٌا ارادش وما أم بؤحسن رزقنً وربنا توجعنً حاجة فً لٌه أفكر وانا-

 بكرمه مؽرقنً وربنا لشٌطان دماؼً أسلم تفتكر مالك ببابا رزقنً بعدها ومن

 عٌنً فتحت انا ان ثم بٌهم رزقنً انه شكر ٌوم كل بصلً انا ولطفه؛ وعطفه

 .وٌسامحهم عنهم ٌعفو هللا النا مش ملك ماما حضن فً لقتنً

 إلى وعادت البكاء من تنهار بالفعل جعلتها التى كلماتها إلى ملك تستمع كانت

 ٌرخ وتكن حٌاتها فً ٌسعدها بؤن هللا داعٌه حال لها تستمع ال حتى الداخل

 .واألم الزوجة

*** 

 وتضع بسًٌطا وحجاًبا بسًٌطا فستاًنا ترتدي بالؽردقة شاطا على حال عرس كان

 الوردة ترعرت متى وتقول ملك بجانبها تجلس كانت األبٌض الورد من تاًجا علٌه

 .ٌدها على وٌمسح ٌنظر ثم وٌنهض بجانبها ٌجلس مالك كان وأم زوجة لتصٌر

 وهشام ماجد من كل بداخل كان وعمر وأدهم صفا مع تلعب الصؽٌرة ملك كانت

 ٌكون بؤن وٌتمنوا مثلهم وأشقاءً  أقوٌاءً  أصدقاءً  سٌكونوا ابناءهم بؤن ومً ومالك

 .منهم أجمل حظهم

 الٌوم النا من زواجه وتتذكر الجمٌع ٌمازح الذي مجدي بجانب فاطمة تجلس

 بالفعل ماحدث تناست بداخلها قالتها ٌادنٌا انت عجٌبة ابنتها زفاؾ ٌحضر

 عندما وتذكرت حال بزواج جدا سعٌدة فعلته،  تنس لم لكنها أفسدته ما أصلحت

 ان حالها سٌكون كان كٌؾ وتساءلت منزلها فً لهما لقاء اول فً علٌها ؼضبت

 .رعاٌتها على ملك تصمم لم
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 عن روحه صعود قبل كامل به أخبرها وما شًء كل متذكرة عاٌدة دور جاء ثم

 السر تفشً ال بؤن لها ترجٌه وعن النا من زواجه بخبر اجؤتهامف وعن مجدي

 تكن لم وأبدا النا بؤنها ٌعلم لم الذي سحر عمارة ٌدلؾ مجدى رآه الذي وعماد

 . سحر

 الدنٌا متع مع وانجرؾ شًء ٌهمه ال كان عندما وٌتذكر أدهم إلى ماجد ٌنظر

 اتقى ألنه وحٌاته قلبه ءهدو واآلن لها الحصر كان التً الكثٌرة وأخطابه الزابفة

 ماٌؽضبه كل عن وابتعد هلل

 فً وفاتها بخبر علمت عندما باكٌة انهارت والدتها من طًٌبا ٌوًما تر لم التى ومً

 تتذكرها تعد لم مالمحها أن رؼم علٌها تترحم شًء كل منها أخذ الذي العمل

 كثًٌرا

 على حزنونوٌ بعضهم على ٌخشون أسرة بؤنهم ٌشعرها معهم وتجمعها مروة

 كثًٌرا اشتاق الذي وهشام معهم ألنها ،سعٌدة قلوبهم أعماق من وٌفرحون وجعهم

 بر ٌقطع ال حتى معه لٌقضوها عطلة كل فً ومروة صفا ٌاخذ بؤن وقرر لوالده

 .مالك أخبره كما والده

 مع عمره أٌام أجمل ٌقضً التعثرات كل ومع بهٌن لٌس علٌه مر الذي مالك

 بالندم ٌشعر زواجهما بداٌة فً ،كان منه نسخة هً التً نتهواب الحبٌبة زوجتة

 وٌدعو باكٌا نومه من ٌنهض أحٌانا كان لتنجب آخر رجاًل  تتزوج ٌتركها لم ألنه

 وأصبحت له المولى واستجاب الصالحة بالذرٌة منها ٌرزقه ان فرض كل فً هللا

 وباله قلبه وارتاح عٌنٌهما قرة الصؽٌرة ملك

 على تصبره ٌبكً تراه كانت وكلما منه زواجها على لحظة متند لم التً وملك

 بدون ورضت صبرت ألنها هللا ورزقها هو إال ترٌد ال صدق وبكل بؤنها وجعه

 مع حدٌثها فً صدامها لبداٌة حال ولدت ان منذ به مامرت جمٌع تذكرت كلل

 تنهدت فجعها شًء لكل لخالد لنورا الؽناء لعرض لخالفتهما له لحبها مالك

 :بهمس وقالت مالك بٌد وأمسكت براحة الصعداء وتنفست هذا كل وأخرجت

 .قرٌب جدو هتبقى العروسة أبو ٌا مبروك-

 .دي جدٌدة سنة7ٖ عنده جدو-

 :وتابع مًعا ضحكا

 .أختك وال مامتك دي لحال بٌقول كله وهللا علٌك خاٌؾ انا-

 .حال زي صؽٌر لسه شكلً انا ٌعنً-
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 :وقال بعٌنه ؼمز

 .ٌاصؽنن نكما أصؽر-

 :وقالت ضحكت

 .الجامعة فً كؤنك شاب لسه شكلك كمان أنت طٌب-

 . بقى كدابة أنت ده ال-

 :وقالت مجدداً  ضحكت

 .مجانٌن احنا ٌبوظ فرحها للبت علٌك هرد مش-

 :محبة حانٌة بنظرات تابع

 عارفة مش محتاسة ماشٌة الجامعة فً ٌوم أول شوفتها اللً البنوتة بشوفك لسه-

 .شعرها فً قطتٌن عاملة كبٌرة طفلة الخٌر صباح ٌقولها اللً مع انقوبتتخ حاجة

 :وقالت ضحكتها صوت عال

 .طفلة مش انا منك اوى بتؽاظ علشان ماتفكرنٌش-

 .طفلة ال-

 :وقالت حاجبها رفعت

 .هٌبوظ الفرح-

 .نبوظه-

 :وقالت ابتسمت

 .األربعٌن مشارؾ على راجل عماٌل دي ده العٌال لعب اٌه-

 .الرجالة عند لعلمك ده بالشبا سن-

 .حبٌبً ٌا بتعك شكلك والاٌه الستات عن العجز وسن-

 .تعجزي عاوزك أنا عجزي-

 مش ٌاعم ال وحشة وتشوفنً شاب انت وتفضل توقع وسنانً ٌبٌض وشعري-

 .ده الرجالة بتاع الشباب سن فً هفضل انا هعلب

 .ٌاملوكً حاالتك فكل بردو احبك هفضل-

 .ثبتنً-

 .هبلة علشان-

 :تنهض وهً وقالت معا ضحكا

 .وجوزها حال مع صورة ناخد نقوم ممكن الشباب ٌاشٌخ ماشً طٌب-

 .اسبقٌنى ملك أجٌب هروح-
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 .معاااااااكم هاجً-

 :مالك فقال مً قالتها

 .عادتك هتبطلً مش ٌاربً السمع تفقدي علٌك ادعً-

 . ٌعنً ازاي سكوتً أسلً ٌامالك-

 .بالمرة فشار نجبلك ما-

 :مً فقالت ملك قالتها

 . مانجا بشرب كنت-

 .هتبطل مش نفسك ماتتعبش ٌاعم-

 :مالك فتابع ماجد قالها

 .الخط على معاها كنت انت-

 .متوارثه جٌنات بقت دي ٌاابنى-

 .اٌه على بتضحكوا-

 :قابلة  مروة وراءه وأتت هشام قالها

 .مً مؽامرات من مؽامرة أكٌد-

 .كرسٌه على ٌرجع واحد كل ٌال لٌه هنا نطٌتوا أنتو ٌاجماعة خٌر-

 .بتطردنا أنت-

 .اٌه تعملوا جاٌن بنتهم مع ٌتصوروا وراٌحٌن ومراته واحد ٌاعم-

 .العروسة أخوال احنا-

 .خالتها واحنا-

 .خالتها زي وانا-

 :ألمجد مالك فقال أمجد بٌد نحوهم تتقدم وهً انجً قالتها

 .حاجة تقول عاوز مش وانت-

 .أقوال ال أفعال رجل أنا-

 :وقالت ملك ضحكت

 أمجودي ٌا اٌه هتعمل-

 ورانا هاٌجً واللى وعموري ونوجى انا حال مع هٌتصور واحد أول أنا-

 .هشنكله

 . بقى كوسة دي ال-

 :ملك فقالت معظمهم قالوها-
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 .تتار بقت دي أمجودي ٌا اجروا-

 . حال مع صورة ماناخد قبل هٌخلص الفرح ان حاسس انا-

 بجانب زوج كل وقؾ وزوجها حال تجاه تقدمٌنم الجمٌع وضحك مالك قالها

 شعاع منها ٌخرج التً بعٌنٌها شخص كل على ملك تنظر معهم وأطفالهم زوجته

 التً حال على نظرت وٌبتسم ٌضحك تجده ألحد تنظر كلما وكؤنها مبهج المع

 حال تترك لم التً الصؽٌرة ملك على تنظر وأصدقابها زوجها مع ترقص كانت

 وتقبلها معها وترقص حال وتحملها فستانها فً تمسك ةخطو تحركت كلما

 بعد من حضنها فً تؽفو لن بؤنها تشعر الصؽٌرة ملك وكؤن حضنها إلى وتضمها

 عٌنه بداخل ورأت مالك على نظرت واخٌرا كثًٌرا، فتضمها ٌوم كل مثل الٌوم

 ضحكته لٌرى شخص كل ثؽر على نظر اآلخر هو وكؤنه الالمع الشعاع هذا

 سقٌم كل تجبر التى اللٌلة ستؤتً حتًما الطوٌلة الوجع لٌالً فبعد عٌنٌه وفرحة

 هللا ٌرضٌهم ورضوا باهلل الظن أحسنوا طالما المبهجة اللٌالً تبدأ بعدها ومن

 .قلوبهم وٌبهج

 

 بحمدهللا تمت
 

*** 
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