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 اهداء ..

 الى القلوب النقية التي ال يغيرها زمن

 ال تتغيروا الي سبب

 الى المتحطمة امالهم 

ابهابنوا غيرها وال تنظروا لها فتجرحوا بسب  

نين المتفائليوالى اليائس  

 جميعنا تحديدا ..

ن عامًة "شييالى " العا  

مع  يرحلون وييهبون ويتبخرون ندصدااء الييالى اال

 الزمن

" بالسالمة والقلب داعي لك " لهم من نستطيع ان نقول  

ل العمر اطو من سيبقىالى   

.." فربنا يديمكم "   

نابدأوا العمر مع منوالى   

.. ال تفكروا يوما بالبعد  

ينطبق عليهم منوالى   

الف الف معاد " ـ" وان الصدفة احيانا بتبقا ب  

.. ذلكوبعد كل   

مين ئ، الى االدصل ، الى الدا الحياةالى اغلى ناس في 

 في القلوب 

 الى االهل وكفى ..
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١/١/٢٠١٤ 

ن الى عملهمايتسير هي وصديقتها متجهت  

 اميرة تلك الفتاة التي يزين وجهها حجابها 

عاما  25ذات الـ   

 تخرجت من كلية الطب منذ اشهر 

شفيات لطب جدا فتعينت بعد تخرجها مباشرة في احد المستولكنها تحب ا  

 بجوارها صديقتها رحمة هن صديقات منذ الجامعة ..

 تخرجتا معا وتعينتا معا ..

 تكلمت اميرة بـ استهزاء وهي تضحك بقوة

فسه طنط بتنجانة جيبالك الواد حمادة بس عريس ايه لقطة بيشتغل ن -  

وجعتني من كتر الضحك يا اميرة اهدي معدتش قادرة بطني -  

عاوزة  نتي حاجة مستفزة فعال وهللا كل يومين عريس عريس انا مشيا ب - 

 اتجوز اصال وال بفكر في الجواز

يا بنتي امك عايزة تفرح بيكي فرحيها -  

وانا افرحها على حسابي يعني ! -  

ي فرحتيها يا سيتي اقبلي بواحد واتخطبوا ، كملتوا كان بها مكملتوش اديك -

رة وخالصم  

ال يا شيخة !! -  
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ههههههههههههههههههههه انتي رفضتي عرسان بكل الطرق معدش  -

 عندك حجج خالص

ال اكيد فيه مفيش حاجة ملهاش حل  -  

وهللا بجد ربنا يكون في عون مامتك فعال  -  

... 

رعةدكتور اميرة ! فيه حالة جت في الطواريء ومستدعين حضرتك بس -  

حاضر -  

رعة وهي تردد تنهدت وقامت مس  

ربنا يستر -  

 توجهت الى الطواريء في عجلة من امرها

اديدج اكعادتها تدعو هللا ان ال يموت قبل ان تصل وان يكتب هللا له عمر  

 وصلت الى غرفة الطواريء لتفاجأ بأول حادثة تحرك قلبها 

 كادت ان تسقط من طولها 

ه تقريبا ذلك الطفل الذي قد شو  

 سألت مسرعة 

كدة من ايه ؟ هو جاي -  

ا لحقوه العربية اللي كان فيها يا دكتور اتقلبت وولعت لوال ستر ربن -  

واللي معاه فين ؟ -  
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، تقريبا كانوا والده ووالدته لهم ماتوا لالسف ك -  

يااااربي ، ربنا يصبره .. اندهلي دكتورة رحمة بسرعة  -  

حاضر يا دكتور -  

... 

 خرجتا اخيرا من غرفة العمليات 

رها له اي عملية فقط حاوال ان يخففا عنه الحروق وغي قومانكونا يلم ي

را ان مان بعملهما فـ  اضطولكنهما خافا جدا ان يستيقظ من اغمائه وهما يقو

.. خدرانهي  

اهله وق يالقي نفسه كدة ويا وجع قلبي يا رحمة بجد صعبة اوووي هيف -

 ماتوا 

 لقوا اي حاجة تدل على طيب احنا منعرفلوش اهل ، انا سألت اذا كانو -

هويته قالوا مفيش اي حاجة لالسف الن االوراق وكل حاجة كانت في 

 العربية اتحرقت بعد ما طلعوه هو واهله

ربنا يصبره  -  

... 

 انتهى اليوم بعد بعض الحاالت وتعب شديد من اميرة ورحمة

 تحدثت رحمة وهي تخلع معطفها االبيض

اميرة ، يال انا كدة خلصت خالص -  

طيب اقعدي شوية انا فاضل لي حبة -  
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كتير يعني ! -  

ال بس شوية كدة بتاع نص ساعة  -  

طيب يا سيتي اديني قعدت  -  

 ـجلست رحمة على مكتبها مرة اخرى و امسكت بهاتفها وفتحت ال

*facebook وظلت تتصفحه ثم ضحكت وهي تقول *  

اوعدنا يارب -  

 نظرت لها اميرة بتعجب ثم قالت 

يا بومة انطقي شوفتي ايه -  

وليد ومريم طبعا -  

مين وليد ومريم ؟ -  

 وضعت رحمة هاتفها بجانبها 

كملي شغلك وانا هحكيليك -  

احكي يا اختي احكي -  

قا في وليد ديدا دا كان بيحب مريم ، بس مكانش عايز يقولها غير لما يب -

شهور ، وكان بيكتب دايما  6الحالل وقدام اهلها ، ديدا فضل يحب مريم 

الها ال كالم كتير تحت عنوان " تعرفي " ولما راحت قالت له الكالم دا ليا ق

ضل مش ليكي ، اتقدم لها مرة واترفض و التانية واترفض وميأسش وف

ث مرة يحوش و يشتغل ويكمل يكتب في تعرفي دي وراح اتقدم لها لثال

لهم  واتقبل لما والدها شافه راجل ومتمسك بيها ، بس يا سيتي واتعمل

 خطوبة كبيرة اوي وكدة وبس يا سيتي
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طيب وايه المبهج في الموضوع اوي كدة يعني !! -  

يا بنتي دا رجل في زمن قل فيه الرجال وهللا  -  

اهدي يا رحمة ربنا يهديكي -  

ويهديكي يا حبيبتي ويهديكي وتتخطبي واخلص منك -  

اما ابقا اخلص منك انتي االول  -  

اميرة خلصينا عايزين نروحان شاء هللا ، ما تياال يا  -  

خلصت اهوه ، يال بينا -  

يال بينا  -  

... 

ًء مسا 7ها كعادتها في تمام الساعة دخلت اميرة منزل  

مامااا -  

تعالي يا اميرة انا في المطبخ -  

مساء الخير يا ماما -  

مساء النور يا مرمر يا حبيبتي -  

باااااااس انا عارفة الدخلة دي  -  

!دخلة ايه يا بت  -  

يبالك بتاعت مرمر وحبيبتي و بعدين تدخلي لي بدخلة طنط مدشيحة ج -

ت الواد ممدشوح عريس ايه لقطة مكانة و مرتبه حلو اوي و هيستتك ياب  
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طيب وهللا خدتيها من على لساني  -  

شوفتي انا عارفة الدخلة دي دخلة ايه -  

يا بنتي عايزة افرح بيكي يا بنتي بقا -  

ب افرح هفرحك وهللا يا مامتي بقايا مامتي يوم ما اح -  

ماشي !! 9بصي انا اديتهم معاد بكرة الساعة  -  

ال مش ماشي  -  

تبقي هنا مفهوم ! 7 -  

ال مش هيحصل -  

امييييرة انا قلت كلمتي خالص عايزة تكسفي امك مع الناس ! -  

خالص يا ماما حاضر -  

حاضر يعني حاضر يا اميرة  -  

با عشان معدتش قادرة افتح عيني من التعاه حاضر ،هروح انام انا بق -  

استني تاكلي وبعدين نامي -  

حاضر هروح اغير واجي اكل -  

... 

٢/١/٢٠١٤ 

 في اليوم التالي استيقظت اميرة وذهبت لعملها مع رحمة كعادتها

 وصال الى المشفى وجلست كل واحدة منهم على مكتبها
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وهما في  الحظت رحمة الول مرة صمت اميرة الذي لم تعقب عليه

 طريقهما الى المشفى

 سألتها بفضول 

ان فيه امييرة !! ايه اللي شاغل بالك اوي كدة ، مبشوفكيش كدة غير لو ك -

 عريس جاي 

طيب طالما عارفة يا اختي بتسألي ليه ! -  

بشبع فضولي يا اختي ، نوعه ايه ها ها !! -  

ايه اللي نوعه ايه يا حبيبتي هو انا جايلي موبايل  -  

ني بيشتغل ايه اقصد !يع -  

بيقولوا مهندس ديكور  -  

حلوين حلوين بيكسبوا كويس  -  

ال حول وال قوة اال باهلل ، يا مادية يا معفنة  -  

طيب حوليه عليا كدة في البيت وانا مش هقول للنعمة ال -  

ني مش عارفة ليه حساكي عايشة في حالة حرمان  ، مع انك بيجيليك ب -

ت يعني ادمين برده مش حيوانا  

مافيهم حد عدل يا اختي متالقيش  -  

وانا كمان مفيهومش حد عدل اتهدي بقا واشتغلي  -  

انا هقوم اطمن على صحابي حبايبي في العنابر اصال -  
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قومي يا اختي ربنا معاكي -  

 ذهبت رحمة لترى المرضى وتطمئن عليهم

ن زبينما ظلت اميرة تفكر في طريقة جديدة لتخلص من ذلك المدعو ما

 النشار ولكن يجب ان تكون هذه المرة قادرة على جعله هو من يرفض 

كل االتي  ظلت تفكر وتفكر حتى وصلت لخطتها القادمة ، خطتها في رفض

 وبنفس الطريقة ..

صر فزعت من على مكتبها وارتدت معطفها االبيض وابتسمت ابتسامة ن  

 سارت ناحية باب الغرفة وهي تحدث نفسها 

باب ثم ادارت وجهها مرة اخرى الى مكتبها ونظرت امسكت بمقبض ال

 لهاتفها 

 وضحكت ضحكة مسموعة وتحدثت اليه وكأنها تحدث احدهم

هحتاجك كتير اوي المدة اللي جاية يا حلو انت -  

 فتحت الباب وتوجهت الى الطواريء في انتظار الحاالت الجديدة

... 

 في احد منازل عائلة النشار ..

امي  -  

زن !ايوة يا ما -  

هي اللي رايحين نخطبها دي شوفتيها قبل كدة  -  
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ال يا ابني هشوفها فين  -  

اصلي بشبه على اسمها بصراحة ،وحاسس كدة اننا نعرفها -  

هتكون مين يعني -  

اخت محمود صحبي لو تفتكريه -  

ورة ما بس طنطك سامية بتقول عليها اممش عارفة وهللا يا ابني يمكن ،  -

د الدنياشاء هللا ودكتورة ق  

يعني وبعدين اما تكون دكتورة مش فاهم ! -  

ةدا كفاية كدة اما تقول مراتي دكتور -  

ايه يا ماما ما انا مهندس اهوه يعني مش سباك مثال  -  

ما انا عارفة يا حبيبي  -  

هاجي معاكي الني عايز اريحك بس انا ، بس  قلق من الحوار دام -  

ربنا يطمن قلبك يا ابني  -  

... 

اميرة برفقة رحمة كعادتها من المشفى  خرجت  

عندي فكرة ايييييه عسل -  

ايه هتقوليله انك ملبوسة  -  

ايه الخفة اللي نازلة عليكي النهاردة دي ! -  

ما انتي اللي كالمك غريب -  
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ال مش غريب انا هقولك -  

قولي -  

... 

٢/١/٢٠١٤ 

 في تمام السابعة كانت اميرة  في منزلها

ان قليالتحدثتتالسالم على والدتها وجلستا القت كعادتها دخلت   

االكبر وهعة كان قد وصل مازن ووالدته واخوفي تمام التاس  

 استقبلتهم والدة اميرة بسعادة وادخلتهم غرفة الضيافة

منورين وهللا -  

 تكلمت والدة مازن 

دا نورك وهللا ربنا يخليكي -  

اال قولي يا مازن انت عندك كام سنة ! -  

جلسته ثم قال لها  عدل مازن من  

 سنة يا طنط ، وبشتغل مهندس ديكور 27النشار ، عندي  مدحت انا مازن -

 في شركة ديكورات هنا في التجمع الخامس 

بسم هللا ما شاء هللا ربنا يبارك فيك -  

 تكلم ايمن اخو مازن االكبر 
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نت طبعا حضرتك عارفة اننا جاين عشان نطلب ايد الدكتورة اميرة ب -

مازن اخوياحضرتك ل  

ايوة طبعا ودا شرف ليا وهللا -  

 تحدثت والدة مازن 

مش هنشوف اميرة بقا وال ايه ؟ -  

ال طبعا ثانية واحدة -  

 خرجت ألفت والدة اميرة من غرفة الضيافة وذهبت لغرفة اميرة 

يال يا مرمر تعالي عشان يشوفوكي -  

حاضر يا امي  -  

انتي مش هتحطي حاجة على وشك ؟ -  

 ى وانا بحط اصال ، ال مش حاطة ، هما جايين يشوفوا اميرة علىمن امت -

 طبيعتها مش جايين يشوفوا مهرج هما

خالص خالص يال الناس برا مستنين -  

... 

مرة ظهرت لهم اميرة في زيها الوردي المعتاد لهذه المناسبة الغير مهمة بال

 بالنسبة لها

 وحجابها الطويل الذي يغطي منطقة الصدر بالكامل

ن و االنف الصغير لك الفتاة ذات البشرة البيضاء والعنين العسلتين الجميلتيت

العادةوالفم الصغير المتناسقين معا يعطيانها جماال يبهر كل من يراها ك  
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 وقفت والدة مازن وهي تبتسم لها

ما شاء هللا دي اميرة !! -  

اه انا اميرة -  

ما شاء هللا اسم على مسمى فعال  -  

ن الواقفان على يسار المرأةيشابلنظرت اميرة ل  

 احدهم علمت الول مرة انه من المتسحيل ان يكون هو العريس

االكبر  وهه ليس اخوجد في ذقنه شعرا ابيض ظنت انه ابيو  

 واالخر الذي يقف بجواره 

ه شاب متناسق الجسد ، ذقنه منظمة جدا ، شعره على قصة العصر تشب

لعسلي و ' عيناه خضراء مائلة للون ا قصة العب الكرة ' كريستيانو رونالدو

 رموشه ثقيلة 

 تستطيع ان تطلق عليه انه اوسم من تقدم لخطبتها 

 جلست بجوار والدتها 

يتعرف لعائالت لاوبعدها بدقائق تركت والدتها مازن معها على انفراد كعادة 

 العروسان على بعضهما البعض

 بدأ هو بالحديث اوال 

هنفضل ساكتين ؟ -  

وبايلك !!ممكن م -  
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 تفاجأ من طلبها 

الرقم يعني ؟ -  

ال ال الموبايل نفسه ، اكيد انت عندك فيس بوك صح ! -  

اه اكيد بس ليه ! -  

موبايلك بس ثواني  -  

ي اعطاها هاتفه وفتح لها البرنامج المخصص لموقع التواصل االجتماع

 فيس بوك 

يس على الفاخذت الهاتف منه بهدوء شديد ، وبدأت بالبحث عن اسم محدد 

 بوك 

رة وصلت لما تريد ارسلت طلب صداقة ثم اغلقت الهاتف واعطته اياه م

 اخرى

ايه دا ؟ -  

ايه دا ايه ؟ -  

عملتي ايه يعني ؟ -  

وال حاجة بعت لي ادد على الفيس ^^ -  

كدة عادي !!  -  

يس ال اصل انت هتعرف الرد على طلبك بليل ان شاء هللا من على الف -  

ي مجنونة ؟انتي معلش يعن -  
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ال وهللا ابدا ، بليل ان شاء هللا هتفهم كل حاجة  -  

ة ..نادت اميرة لوالدتها وتركت مازن جالس في حيرته و خرجت من الغرف  
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٢/١/٢٠١٤ 

بدأ دة تماما ان تفي تمام الحادية عشر كانت اميرة ممسكة بهاتفها ومستع

.. ان تجربها ة وخطتها الجديد  

 امسكت الهاتف وفتحت ذلك المدعو بالفيس بوك 

 بعد ان قبلت طلب صداقة مازن ..

 بدأت في كتابة بوست لتنشره ..

 وكتبت :

 " الى المدعو : مهندس الديكور ..

ويس مش معنى ان حضرتك بسم هللا ما شاء هللا مهندس ديكور و بتكسب ك

هبقا مجبرة اقبلك كزوج مستقبلي ليا .. ، اني   

 اطالقاا ؛ تعاال نبص لها سوا من منظور اخر تماما 

!  انت كـ بني ادم طبيعي هل ، هل يعني هتقدر تعيش مع حد مش عاوزك  

.. ال طبعا ، هل هتقدر تخليه يحبك بسبب فلوسك او شغلك ! اطالقا  

  بالعكس اصل بص جواز الصالونات دا صدقني احيانا مش بيصيب

يصنع ومش معنى اني واحدة رفضتك يبقا انا بحب بقا ومقتنعة ان الحب ه

 المستحيل وهذه الخرافات ..

يه ودي بالعكس ابدا ، انا اصال مش مؤمنة بفكرة الجواز في السن اللي انا ف

 الفكرة مش اكتر ..

 دعني اقول لك سيدي المهندس ، ان طلبك رفض :( "
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رفض هذا المدعو بمازن ..كانت هذه اول طريقة لها ل  

... 

 قرأ ما كتبته له ، وبديهي علم انه المقصود

 الغريب انه لم يتفاجأ ، بل انه اعجب بالمنشور وابستم

 اعجبه تفكيرها 

 لكنه قرر ان يحترم رأيها 

قرر اال يكون هو مهندس الديكور " الرخم " الذي سيقرر ان ال يتركها 

 وهي ال تريده

لى والدته الجالسة على هاتفها ايضاترك هاتفه ، واتجه ا  

مامااااااااا -  

ايوة يا مازن ! -  

هي والدة اميرة دي مقالتش ليكي حاجة قبل ما نمشي ؟ -  

ال مقالتش يا ابني ليه ؟ -  

بصي ع العموم خالص محصلش نصيب  -  

ليه يا ابني هي دي تترفض -  

معلش يا امي خيرها في غيرها قوليلها محصلش قبول وخالص -  

...  

٣/١/٢٠١٤ 
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 " ايه داا دا شاافه وعمل اليك كمان " 

 كان هذا رد فعل اميرة وقتها ، ايقنت ان ما تريده قد حدث

 ولحسن حظها انها رأيت ذلك صباحا وهي متوجهة الى عملها مع رحمة

- i did it I did it  

بس يا بت اهدي مالك اتجننتي ؟ -  

الفيس ؟انتي شفتي البوست اللي نزلته امبارح على  -  

بتاع مهندس الديكور ! -  

ايييييييوة  -  

العرسان  دا بقا يا سيتي كان اول طريق لتتفيذ سلسلة الى المدعو لرفض -  

يا بنت االيييه اييه الفكرة دي ! -  

وعلى فكرة فهم وبعت لماما الرفض النهاردة نيهاهاهاهاها -  

دة بس يا اميرة شكلك وحش المفروض انتي دكتور وعاقلة عيب ك -  

اسكتي يا شيخة خليني افش غلي اسكتي -  

فشيها يا مجنونة براحتك .. -  

... 

٢٠/٢/٢٠١٤ 

 تلك االيام الروتينية التي نعيشها جميعا االن ليست اميرة فقط

 كعادتها استيقظت بكامل نشاطها 
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 لكنها تعلم تماما انه في صباح كل يوم جديد هناك من ال" طنطات " من

" مش ناوية تفرحينا بقا يا اميرة "سياقبلها بجملتين اما   

لتا او " اسكتي يا ضكتورة دا انا جايبة لك عريس انما ايه لقطة " في ك

يا طنط "  الحالتين تقابل هاتين الجملتين بـ ابتسامة و " ابقي قولي لماما  

 ولكن في هذا اليوم قابلتها امها لتخبرها بما قالته " طنط ام شيماء "

 جارتها ..

... 

في ذلك اليوم  تأخرت  

 فـ اتصلت برحمة وطلبت منها ان تسبقها الى العمل 

 وصلت اميرة الى المشفى وجلست على مكتبها 

 ولكن فاجأها سؤال ورد فعل رحمة وقتها

قالبة وشك كدة ليه !! بسسس يبقا عرفت السبب -  

هششششششششش امشي امشي  -  

وهللا ما يحصل قاعدة على قلبك -  

رة شر نظرت اميرة لرحمة نظ  

 ضحكت رحمة 

ا !!يا بنتي انتي كل ما يجي لك عريس تقلبي وشك وتطلعيه علي -  

المشكلة ان المرة دي عندي حق اقلب وشي -  
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ليييه يا ست الحجة ؟ -  

ظااابط يا رحمة ظااابط  -  

وهللا وبقا يجيليك ظباط عرسان يا بت ، مكتوبالك يا بصلة -  

اقسم باهلل اقوم اخبطك بالكرسي دا -  

طيب ودا هيترفض ليه ؟ -  

ما هي دي المشكلة ، هرفضه ليه وازاي  -  

ني وريحي امكما تخلصينا بقا يا اميرة وتتخطبي ، يا سيتي اقبليه وريحي -  

في  رحمة يا حبيبتي ، راحتك اما تبقي حرة محدش متحكم فيكي ، مش -

 حد يكتفك ويكتف حركتك

  الناس هيقولوا عليكي عانسسنة.   25ويا اميرة يا حبيبتي انتي بقا عندك  -

العنوسة عنوسة العقل ، العنوسة مش بالسن ارحموني .. -  

كض قاطع حديثهما احد الممرضين قائال وهو ال يستطيع التنفس من الر  

تي دكتورة اميرة ... الحقي بسرعة في حالة في الطواريء بتموت و ان -

 مطلوبة هناك

اريءارتدت معطفها بسرعة و ركضت الى غرفة الطو  

فس راقدا على الفراش وال يستطيع التن 30وجدت شاب عمره ال يتجاوز الـ 

 ، وكأنه قد استسلم للموت ..

ة القلب سألت عن حالته فعلمت انه ضيق شديد في التنفس وربما احد اورد

 سدت مما قد اظهر شحوب وجهه واقترابه من الدخول في غيبوبة
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 سريعا امرت بتجهيز غرفة العمليات

دقائق كانت مجهزة 5من  في اقل  

اعده خالل هذه الخمس دقايق ، كانت هي قد استعملت انبوبة اكسجين لتس

 قليال على التنفس ..

 قبل ان تتوجه لغرف العمليات سألت كعادتها 

مين اللي جاي معاه وال جاي لوحده وال ايه ؟ -  

 اجابها احدهم وهي ترتدي معطفها لتتوجه للعمليات

وه ، انا اللي جاي معاهانا يا دكتورة اخ -  

 نظرت للمتحدث وهي تبستم ثم قالت له 

ادعي له .. -  

دأ عملها لم تنتظر لتسمع اي كلمة اخرى فتحت غرفة العمليات ودخلت لتب

 محاولة انقاذ ذلك المسكين ..

... 

 بعد ثالث ساعات

 جلست على كرسيها بتعب شديد 

 نظرت لها رحمة قليال ثم قالت

ك ! ايه يا اميرة مال -  
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بقرا قران  انقذته في اخر دقايق ، اقسم باهلل انا بقيت واقفة في العمليات -

 طول ما انا بعمله العملية ، كان قلبه تعبان جدا ..

الحمدهلل ، دا انتي دكتورة اميرة عبدالخالق برده مش اي حد .. -  

ة يا شيخة روحي  ، اهوه كان هيموت ، الحمدهلل ، بحب جدا اشوف الفرح -

يس ي بتبقا في عيون اهل الناس دي لما اطلع واقولهم الحمدهلل هو كوالل

 تقريبا ، والعملية نجحت 

كان معاه والدته ؟ -  

ة ال اخوه ، بس فرحته اما قلتله كدة كان هاين عليه يعيط من الفرح -  

الحمد هلل ، ها بقا قوليلي هتعملي ايه النهاردة في اللي جايين ؟ -  

 عت يدها على المكتب امامها وشبكتهما فياعتدلت في جلستها ووض

 بعضهما البعض

ما  بصي يا رحمة يا حبيبتي ، نظرتي عن اي حاجة في حياتي عمرها -

 هتتغير ،  الحياة عند حوا مش كلها راجل وبس ، مش هقولك اني بخالف

ل وبس سير الدنيا ، ال ابدا ، بس اي واحدة بتفكر ان حياتها عبارة عن راج

 هي عايشة ولو مش موجود فـ هي عانس ، دي بتفكر نفسلو موجود فـ 

هم النهم تفكير مثال قريش زمان اما كانوا بيدفنوا البنات ، كانوا بيدفنو

ي قريش شايفين انهم مش مهمين ، او انهم عااار ،، اللي بتفكر كدة ، بتبقا ز

، ان هي وال شيء من غير الراجل ، مش بقول مش هتجوز ، بس مش 

، دي  معنى اني خلصت كلية ابقا عانس ، لو لسة متجوزتش دلوقتي ، مش

تقيد حريتي انا ، وقت ما اشوف انه وقت مناسب اني اتخلى عن حريتي و ا



 

- 25 - 

لفترة بقيود راجل هبقا اقبل حد من الناس اللي بتيجي دول مع انه صعب ا

 دي مخصوص 

يا حكمك يا اميرة .. -  

طول عمري اساسا بس اللي يقدر -  

... 

بعد عناء عادت اميرة لمنزلها ..اخيرا و  

 سلمت على والدتها و اتجهت لسريرها 

 امسكت بهاتفها قبل ان تغط في نومها 

 القت نظرة على " الفيس بوك " 

 لم تجد جديد ، اغلقت الهاتف ونامت ..

... 

 استيقظت على رسالة لهاتفها من رقم غريب كتب فيها 

ش يك على فكرة ، وم* ارفضيني مرة واتنين وعشرة ، بس مش هسيب

 هسيبيك تعرفي انا مين .. بحبك .. *

عدت نظرت بتعجب للرسالة ، واغلقت الهاتف بعد ان رأت ان الساعة قد ت

 الثامنة ..

 اتجهت لوالدتها وقبلت رأسها 

مساء الخبير يا امي -  
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مساء الفل يا حلوة انتي  -  

ص ان باقي نمبحبش انا يا امي كالم المصالح دا ، هقوم اجهز حاضر عش -

 ساعة و االخ يجي 

يال قومي ، توكلي على ربنا كدة ، وخير ان شاء هللا  -  

 تركت والدتها واتجهت الى الحمام وغسلت وجهها و توضأت ..

... 

 " ها قد وصلت الضحية الجديدة الى المصيدة "

 هكذا قالت اميرة عندما رأت شهاب ووالديه قد استقبلتهما امها ..

... 

بطريقة طبيعية تماما سارت االمور  

 تعارف بين االسرتين 

 و قد طلبوا ان يروا اميرة 

 خرجت اميرة بمالبسها المعتادة لتلك المناسبة 

 القت السالم وجلست بجانب والدتها 

حب هيئته تدل على انه صريم جدا ، شخصيته قوية على ما تتوقع ، ي

يتان و لحيته العسل المنافسة و يرى في نفسه شابا كامال ال نقص فيه ، عيناه

 الخفيفة وذلك الوجه المستدير المتناسق تعطيه وسامة قليال ..

 واخيرا جاءت لحظة جلوسهما معا
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مش هتتكلمي وال ايه ! -  

اتكلم اقول ايه ! -  

ة اي حاجة ، ع العموم اعرفك على نفسي ... شهاب جالل ، ضابط شرط -

سنة ووحيد امي وابويا  26، عندي   

سنة وخريجة كلية طب  25وانا اميرة عندي  اهال وسهال ، -  

طيب جميل خالص اهوه  -  

ممكن الفيس بوك بتاعك  -  

امم تمام ، موبايلك ثواني  -  

 اعطته هي هذه المرة هاتفها 

 كتب اسمه وارسل له اضافة وناولها هاتفها مرة اخرى

... 

 " الى المدعو : شهاب جالل

نى باشا ملوي هدومه ، ومش معمش معنى ان حضرتك بسم هللا ما شاء هللا 

مور ان حضرتك حلم كل فتاة معاصرة ، ومش معنى انك ماشاء هللا يعني ا

بول ، ، ان انا هبقى مجبورة اقبلك ، ابدا ، كل ما في الموضوع انه مفيش ق

مع  انت شكلك شخصية كويسة جدا ومحترمة جدا وربنا هيوفقك بس مش

و بجماله  رطي تبهر بيه الجميعاميرة لالسف .. ابحث عن فتاة تبحث عن ش

 وتزوجها "

... 
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ص احدهم رأى هذا البوست وضحك بشدة من طريقتها ورفضها لذلك الشخ

.و تأكد انها لن تكون لغيره ولكن ذلك يريد القليل من االصرار منه .  

... 

ضباعلى جانب اخر هناك من ينظر لهاتفه ويقرأ هذا الكالم وقد استشاط غ  

ي على يا بتاعة انتي ، جتك القرف ، مامااااااا ، اتصلانتي تطولي اصال  -

ير ام البت اللي رحنا لها النهاردة دي ، وقولي لها مش عايز بنتها .. ومن غ

 ليه 

...  
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٢/٤/٢٠١٤ 

 ولكن احيانا ، نختار ان نبتعد برغم ان كل ما حولنا يجبرنا على البقاء ،

 هناك شيء دائما يدفعنا للمغامرة والسير عكس التيار ..

... 

 

مازن ركز معايا يا حبيبي شوية بالش سرحانك دا متجننيش  -  

ايه يا امير مالك ، بطل زن شوية  -  

زن !! قوم كلم المدير يا عم السرحان -  

طيب قايم وسع بقا كدة شوية .. -  

لمدير ترك مازن ما كان بيده من اوراق وتوجه الى ا  

مساء الخير يا فندم -  

مساء النور يا بشمهندس  -  

حضرتك عايزني ! -  

اتفضل اقعد يا مازن  -  

 جلس مازن على الكرسي المقابل لمكتب مديره

ويس بص يا مازن ، انت مهندس شاطر ، وبسم هللا ما شاء هللا ، وشغلك ك -

 جدا وتنسيقك لاللوان و الديكورات كويس جدا

شهادة غالية جدا من حضرتكمتشكر يا فندم  -  
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عشان كفائتك في الشغل انا قررت ارقيك .. -  

 نظر مازن لمديره بتعجب ثم اشار الى نفسه

انا !! ترقيني انا ! -  

ايوة انت ، والترقية المرة دي غير شوية  -  

 صمت مازن ينتظر ما سيقوله مديره

لشركة اترقيتك المرة دي انك هتروح تشتغل في ايطاليا ، هتروح فرع  -

ه اللي هناك ، النهم محتاجين مهندس ديكور كفاءة زيك ، وانت اول حد ج

 في بالي لما طلبوا مني حد زيك ..

ة مرة ظل مازن يستمع لما يقوله مديره في تعجب شديد ، ويعيد الكلمة مئ

 على نفسه

بس يا فندم ، دا كتير عليا جدا .. -  

ي اية الشهر الجاي هتكون فال ابدا يا مازن انت تستاهل كل خير ... بد -

 ايطاليا ان شاء هللا ، وربنا يوفقك 

خرج مازن من مكتب المدير وهو في حالة ذهول ، حالة فرح وحزن ، ظل 

 ينظر حوله قليال بعد ان توقف عن السير لدقيقتين

نذ سار الى مكتبه واكمل طريقه اخيرا بعد ما استوعب عقله ما قيل له م

 قليل ..

... 

٣/٤/٢٠١٤ 
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يب ال طبعا ، انا مقدرش اسيب مصر ، مقدرش اسيب الذكريات هنا و اس -

 صحابي وحلمي واسافر

يش فكري كويس ، دي مبتجيش غير مرة في العمر ، ارجوكي متضيع -

 كل حاجة ارجوكي ..

مينفعش مقدرش ، حتى والدتي مش هتوافق -  

ززة عانتي هناك مرتبك هيبقا الضعف افهمي يا دكتورة ، هتبقي هناك م -

 مكرمة ، وهيتعرف اسمك كدة جوا وبرا مصر

... 

٥/٤/٢٠١٤ 

اميرة ، محمود هيرجع من ايطاليا بكرة  -  

تووه ما افتكرنا يا ماما  -  

.معلش يا بنتي هو اكيد مكنش بيلعب يعني ، شغله واكل عيشه . -  

ربنا يوصله بالسالمة  -  

ايه اللي شاغل بالك ؟ -  

اما محمود يجي نتكلم فيه كلنا -  

... 

٦/٤/٢٠١٤ 

 في مطار القاهرة ..
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 تجد راحل و قادم

 تجد من يجر خيبته خلفه في حقيبة 

 وتجد من يحمل حقيبة مليئة باالمل

 تجد من يبكي فرحا لعودته لبالده

 وتجد من قد عاد رغما عنه 

 تجد دموع وضحكات 

 مشاهد مختلفة

 واحضان وداع واحضان شوق 

 في المطار 

  دائما تجد كل شيء وعكسه

 ولن تتعجب ابدا

 النك حتما ستكون جزء من هذه المشاهد ..

ي " تعلن مصر للطيران عن وصول رحلتها القادمة من ايطاليا بسالم ف

" 3صالة   

 اشارت بيدها في سعادة لذلك القادم

محموووووود -  

 ها قد رأها ، اسرع في خطاه نحوها 

ه رقبتبمجرد ان رأته حتى قفزت الى احضانه في سعادة وتعلقت ب  
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 قبلها على رأسها وهي بين احضانه

وحشتيني يا قردة  -  

 ضربته على ظهره وهي ترد عليه 

وانتي يا جزمة وحشتني اوووووي -  

انزلي بقا عشان اشوف فين الفت حبيبتي وحشتني  -  

 افلتته ووقفت امامه وقالت وهي تبتسم بشدة

ماما في البيت بتعملك محشي ، انا هنا بمفردي  -  

ها وقبلها ثم نظر الى يدها قائالامسك يد  

لسة متخطبتيش يا بت ؟ -  

انت مش ألاا يا حبيبي لسة ، محبتش اسيبك لوحدك الحقيقة او اتخطب و -

 هنا

انا جيت لك اهوه هتتخطبي يعني هتتخطبي -  

ايه يا حودة ، بحيث انك مش عارف رأيي في الموضوع يعني -  

ونةنونة ع الفيس يا مجنال عارفه طبعا ، وشايف طريقة رفضك المج -  

 ترجال السيارة بعد ان وصال لها وهما يتحدثان

 ناولت اميرة هاتفها لمحمود وهي تقوم السيارة

افتح المسدجات ، وشوف المسدجات اللي مش متسجل لها اسم كدة -  

 بدأ محمود يقرأها بصوت مرتفع وكانت عبارة عن :
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تقدري تقولي مجنون ، بس بيكي مثال وبس .. -"   

ع العموم يعني هفضل بحبك جدا برده .. -  

عاشق مجهول لسيادتك وقادر يحقق كل اوامرك .. -  

ش ارفضيني مرة واتنين وعشرة ، بس مش هسيبيك على فكرة ، وم -

 هسيبيك تعرفي انا مين .. بحبك .. "

 تحدث محمود وهو ينظر ألميرة بخبث 

عاشق مجهول وال تعرفيه يا سهونة وساكتة  -  

ما اعرفه لحد دلوقتي وهللا  -  

تصدقي وتؤمني باهلل -  

ال اله اال هللا -  

انا مش هحاول اعرف هو مين ، انا هخليكي تحبيه من كونه مجهول كدة  -

ص ، و بعدين لما يجي ياخد خطوة تاني ويقول انا تبقي ادبستي واخل

 منك ...

بقااا كدةة !! -  

ايييوة -  

ماااشي يا محمود ماااشي -  

... 

ب من كثرة التفكير على الكرسي المقابل لوالدتهجلس في تع  
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ها يا ماما ، ايه رأيك ؟ -  

وهللا يا مازن اللي تشوفه  -  

نتي بس انا عايزك معايا هناك ، مش عايز اسافر لوحدي واسيبيك هنا ، ا -

 عارفة اني مقدرش استغنى عنك يا امي

انتي هتسيبني هنا مع ايمن ووالده يا مازن متخافش  -  

ا امي ، عشان خاطري ، مش عايز اسافر لوحدي واسيبيك هنا ..ال ي -  

دلوقتي  اللي فيه الخير يقدمه ربنا يا مازن ، لسة بدري ، ركز في شغلك -

 بس وساعتها يبقا يحلها ربنا 

... 

 جلست تأكل وهي تفكر فيما حدث في صباح قبل االمس

 الحظ شرودها 

بيس بيس بيس يا انسة انتي !! -  

امة ردت بـ ابتس  

ش مش عيب يا حضرة انك تعاكسني قدام امي كدة ، عاكسني لما متكون -

 واخدة بالها مثال او لما تكون مش موجودة

يا شييييييخة !! -  

ود اومأت برأسها بسرعة وهي تغمض عينها في حركة طفولية جعلت محم

 و والدتها يضحكان عليها

 تكلم محمود بجدية 
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ايه اللي شاغل بالك يا اميرة ؟ -  

ياحبيبي مفيش وهللا عادي ..  -  

 هنا قاطعتها والدتها 

،  ال انتي كان فيه حاجة شاغلة بالك وقلتي لي هقولك اما محمود يجي -

 ممكن نفهم مالك ؟

جايلي عقد عمل برا مصر يا ماما -  

 محمود بفرحة : فين ، قولي انه في ايطاليا معايا ؟

.اميرة بحزن : هو فعال في ايطاليا يا محمود .  

طيب ودي حاجة تزعل برده يا اميرة انك انتي وماما هتبقوا جمبي .. -  

ال طبعا متزعلش ، بس مش عايزة اسيب مصر .. -  

هو مش دا ترقية من المستشفى ؟ -  

ايوة -  

طيب ايه اللي مزعلك دي حاجة جميلة جدا .. -  

مش عايزة اسيب مصر يا محمود دي الفكرة اللي مضيقاني .. -  

يزة تسيبي ماما يا ميرا انتي مش عا -  

 نظرت اميرة لمحمود الذي قد انهى االمر ..

 ونظرت لوالدتها التي تتابع بصمت منذ البداية 

 ليقطع تفكيرها كلمات محمود
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 لو على ماما فهتيجي معانا ، اكيد مش هسيبها انا وانتي هنا لوحدها ، -

 وادينا نبقا مع بعض هناك برده 

تنظرت للصحن امامها ثم اردف  

هصلي استخارة تاني ، واللي فيه الخير يقدمه ربنا .. -  

 

ما  محمود ؛ اخو اميرة االكبر منها بعامين فقط تخرج من كلية هندسة منذ

تحضر  يقارب العامين والنصف ، صديق طفولتها وحبيبها االول ، فهي لم

عر كانت تش والدها قبل ان يتوفاه هللا ، كبرا سويا و احبته جدا وتعلقت بيه ،

ا دائما انها مددلته الوحيدة ، حتى عندما اراد ان يخطب بكت يومها وعندم

 سألها عن السبب اجابته انها لن تصبح مدللته الوحيدة وغارت ..

 هو ابيها واخيها االكبر وحبيبها و صديقها وكل شيء بعد والدتها ..

 عندما علمت بقرار سفره اليطاليا بكت طوال الليل و طلبت منه ان ال

 يطول غيابه ، فهي ال تقدر على فراقه طويال

.ووعدها بذلك ، ولكنه ولظروف خارج ارادته تأخر في الخارج سنتين .  

... 

١٦/٤/٢٠١٤ 

وال  تمر االيام ، و لم يتغير شيء غير ان اميرة الزالت مصرة على رأيها

ة تقليدية زالت ترفض كل من يتقدم لخطبتها بطريقتها التي باتت طريق  

منشورات من الى المدعو   3الفترة كتبت في هذه   

 كانوا عبارة عن :
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 " الى المدعو : مدرس اللغة العربية

وانت  عزيزي ، الحياة ليست فقط قال وقيل ، لم اكن مجبورة ان استمع لك

 تقول لي

مش  * شغل مش هينفع تكملي فيه ، انتي عايزة الناس تقول عليا ايه ،

 عارف اصرف على بيتي ومراتي * 

أنا لسة مجبورة على ان اترك حلمي وهدفي الي سبب ايا كان "ف  

 

 " الى المدعو : محمد طالل 

 بص يا حضرة ، مش معنى اني دكتورة ابقا رخمة او متكبرة او ما الى

 اخره ..

 خالص حضرتك ، كل الحكاية انك مكنتش مستظرفني من االول

حقيقة ..ي الوانا اللي ميحبنيش ميلزمنيش ، خلينا صريحين معلش بس د  

 متأسفة ال "

 

 " الى المدعو : حاضر يا ماما 

اوال انت المفروض راجل ، يعني مش اي حاجة ماما تقولها تقولها اه 

حصل اه هو كدة اه اي حاجة ، مينفعش ، الن وبكل سهولة ، ربنا خلقك 

 راجل ..

 مش بقولك اعصي والدتك وربك ..
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 بس بقولك خد قرارك بنفسك ..

 اتجوز واحد ممكن في ثانية يطلقني لسبب مش معروف ثانيا انا مش

 وخالص عشان انا مش عاجبة مامته ..

 خليك جمب مامي احسن " ...
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 الفصل الرابع
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١٧/٤/٢٠١٤ 

جلس محمود وامامه فتاة بشعرها االسود الناعم الطويل ، وذلك الوجه 

اعها، وهو اسعة ، رقيقة في شكلها وطبالحسن بعيونها البنية الفاتحة والو

 يعشقها ، حبيبة ..

ايه يا بيبا ، هنفضل مخطوبين كتير كدة ؟  -  

ما يا محمود انت اللي مصمم نعيش برا .. -  

هتكون  يا حبيبتي ايه المشكلة اننا نعيش برا ؟ ، وبعدين خالص اميرة -

 معانا هي وماما ، مش هتحسي بالغربة يا بيبا يعني ..

كدة ، بس مش هقدر اسيب اخواتي وبابا لوحدهم هنا ..مش  -  

 يا بيبا ، الغربة صعبة انا عارف ، فراق االهل صعب ، كل حاجة يا -

ان نعيش .. حبيبتي جديدة بتكون صعبة ، بس احنا الزم نستحمل ونكمل عش

كي يا الزم نجري ونغامر ، عشان نحس بمعنى الحياة ، وبعدين انا هبقا معا

فيه مغامرة احسن من كدة ! سيتي كمان ،  

طب انتي مثال دلوقتي اقنعتني ، مين هيقنع بابا ؟ -  

ل ما زي ما اقنعتك هقنعه ، بس انا عايز اخلص كل حاجة قبل اسبوع قب -

 اسافر ، عايز اسافر معاكي 

اسبووع !! ال طبعا مينفعش قليل اوي اسبوع .. -  

 تك جاهزة هناك ، هاخدكقليل ليه ؟ احنا مش هنعمل حاجة هنا ، انتي شق -

 بشنطة هدومك بس ..

بس يا محموود ... -  
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 صمتت قليال 

 امسك بيدها وقبلها 

 دطاليايشقتك هنا اول ما نرجع من ا خالص بقا متضايقيش ، ومتقلقيش -

 هتكون جاهزة ..

ماشي يا محمود .. -  

... 

٢٢/٤/٢٠١٤ 

 في يوم زفافهما ..

دانتيل من  طويلة ، الفستان كانارتدت حبيبة فستانا ابيضا تزينه طرحة 

االعلى ومن على االكتاف ، وتركت لشعرها حرية الحركة فوقه تلك 

 الطرحة الطويلة ..

نة البيضاء و بينما اميرة اكتفت فقط بـ ارتداء فستان اسود وعليه بعض الزي

 حجابها الذي زينها باالسود واالبيض ايضا ..

... 

 داخل القاعة 

معارف العائلتين وجد عدد كبير جدا من   

كد اصدقاء عمل واصدقاء طفولة واقارب و البعض مجاهيل ولكنهم من المؤ

 اصدقاء االصدقاء فهذا عرس مصري ..
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ن نادا محمود اميرة الواقفة مع رحمة ، والتي بكت من فرحتها الخيها ، و م

 حزنها انها لم تعد مددلته الوحيدة كما كانت

يه هو وحبيبةصعدت له على المسرح الذي يجلس عل  

ايوة يا حودة ! -  

 امسك بخدها والعبها قائال 

بتعيطي ليه يا بطوطة ، فيه حد ضربك -  

هاهاها خفة خفة  -  

ال بجد مالك  -  

مبسوطة لك يا حبيبي هيكون ليه يعني -  

 في اثناء حديثهما

وسامته  دخل احدهم القاعة ببذلته االنيقة الجميلة جدا التي زادته وسامة على

  بمراحل

... 

يناها خوفا من احيانا يفاجأنا القدر بأشياء تمنيناها يوما ، ولكننا تركناها وتنس

 وجعها ..

 رفعت اميرة رأسها ب ابتسامة..

 والتفتت لتتفاجأ بمازن يقف خلفها " مهندس الديكور "

 ابتسم لها ثم ادار وجهه لمحمود الجالس بجانب حبيبة
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 مد يده والزالت االبتسامة على وجهه

الف مبروك يا بشمهندس يا جامد -  

هللا يبارك فيك يا حبيبي عقبالك  -  

الحةربنا يخليك يا حودة ، ربنا يسعدكم يارب ويرزقكم بالذرية الص -  

حبيبي وهللا ربنا يخليك  -  

 نظر مازن الميرة ثم طرح سؤاله على محمود بصوت ليس بالمرتفع

دكتورة اميرة اختك وال اخت العروسة ! -  

ي ، انت تعرفها ؟ال اخت -  

هههههه اه طبعا اعرفها ، ابقا احكيلك بعدين مش وقته دلوقتي ،  -

 مبرروووووك 

ها الف ونزل من على المسرح بعد ان ترك ابتسامة الميرة التي دار في رأس

 سؤال عما حدث منذ قليل امامها

... 

٢٣/٤/٢٠١٤ 

 وصلوا الى المطار 

 انتهى محمود من اجرائات السفر جميعها

اسبوعين يا قردة وهشوفك تاني -  

ادعيلي بس اخلص كل حاجة خالل االسبوعين دول -  
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هتلحقي ان شاء هللا  -  

 قبلها على رأسها واخذها في حضنه كعادته

محمود لو مجتش لك متتأخرش علينا تاني -  

حاضر يا قلب محمود ، سلميلي على ماما اوووي -  

يوصل  -  

 اخرجها وقبلها على رأسها مرة اخرى 

 ما اجمل ان يكون االخ هو الحبيب الوحيد في حياة اخته ..

 امسك محمود بيد حبيبة 

 اشار لـ اميرة وهو يبتعد عنها 

... 

٢٩/٤/٢٠١٤ 

 بعد اسبوع ..

 في المطار ايضا 

 كان يتواجد مازن ووالدته 

 ها هم ايضا سيتركون مصر ويتجهون لـ ايطاليا

... 

٥/٥/٢٠١٤ 

 بعد ذلك اليوم بـ اسبوع
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اميرة قد حزمت حقيبتها هي ووالدتها للسفر في اليوم التالي كانت  

شيء واحد  ىلكن تبق  

 استأذت من والدتها لتفعله قبل تسافر

 ذهبت الى محل ورود واشترت باقة كبيرة الى حد ما ..

وذهبت ايضا لمحل شوكالتة ، واشترت ما يقارب ثالث علب من 

 الشوكالتة ..

.اشترت ايضا كارتا كبير نسبيا .  

 وكتبت به : " الى المدعوة : رحمة عيد

 الى الصديقة الشقية المرحة جدا ..

 الى رفيقة درب دراسي وحلم اكملناه معا

 الى تلك البسمة التي ال تغيب 

 الى البئر صاحب اكبر عمق للحفاظ على االسرار

ات ستفقد ، الى نكات سأشتاق لها جدا كالى ضح  

 مرح يخرجني من غيابيب الحزن 

تزيل االمي فرحة   

 صانعة ضحكة ، وفرحة ، وراحة 

 لم اكن اتمنى ان يكون هكذا وداعنا ، وال ان تكون هذه النهاية 

 ولكن احيانا يجبرنا القدر على ما ال نطيق وال نفضل ..
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 ستظلين جزئي الحلو المفقود والبعيد عني 

 فوداعا ، والى لقاء قريب

 احبك في هللا ..

 اميرة .. 

٥/٥/٢٠١٤ " 

... 

٦/٥/٢٠١٤ 

 في بالد كثر فيها الجمال

 ورائحة البيتزا تفوح في الطرقات

 في والية توسكانا

 برج بيزا المائل واللون االخضر الذي يحيطه ويعطي المكان بهجة 

رقة ذلك البرج المكون من ثمانية طوابق من الرخام االبيض الذي يعانق ز

 السماء فيفرح النظر

 تواجدا هناك

ان المكان ويكتشفانهمازن ووالدته يتفحص  

جميلة اوي البلد دي يا مازن  -  

طبعا يا ماما دي ايطاليا مش اي بلد -  

وبعدين هي نظيفة اوي وال انا بيتهيألي  -  
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 رد عليها بمرح

ال هي نظيفة فعال ، هو انتي مفكرانا في مصر يا امي -  

شغلك من بكرة ؟ -  

كمانال لسة قدامي خمس ايام وهاخدك ونروح روما نتفسح  -  

شكلك هتتعب اوي هنا يا حبيبي -  

،  ال يا ماما ابدا ، شغل هنا شغل هناك مفرقتش ، الفرق بين هنا وهناك -

خلصلي ان التقدم هنا اكتر ،  مفيش حاجة اسمها انا تبع الباشا فالن فالزم ت

ش شغلي دلوقتي بدل ما هرفدك ، حضارات برا غير في مصر خالص ، م

ح بكتير ة جدا ، صدقيني العيشة هنا هتبقا اريهتالقي عنصرية غير من قل  

... 

 توسكانا 

 هو ذلك االقليم الجميل الكامن في جزء من ايطاليا 

 جمال االخضر وعناقه لزرقة البحر والسماء تسر الناظريين اليها 

 ابطالنا يقطنون هناك ، تلك المشفى وذلك المكتب 

 طبيبة و مهندسان ..

 والدتان وزوجة ..

عنا " كل شيء قسمة ونصيب " لطالما سم  

 ولكن هل يجمع القدر المتحابين بدون علم احد حتى هم مرة اخرى وعلى

 ارض اخرى
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... 

نورتوا وهللا  -  

ديدا كانت تلك كلمات محمود الميرة عند وصولها هي ووالدته اليطاليا تح

 الى منزله 

 ليقابله رد بسيط من والدته 

هللا يسلمك يا ابني  -  

من وسط ذهولها بجمال المدينة  تكلمت اميرة  

محمود ، انا عندي خمس ايام اجازة ، عاوزة اروح روما  -  

بس كدة حاضر يا مرمر من عيوني  -  

طيب وشغلك ؟ -  

شغل ع مش مشكلة ناخدهم اجازة حتى بيبا تتفسح معانا الني رجعت ع ال -

 طول

... 
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 الفصل الخامس
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٨/٥/٢٠١٤ 

 الى روما

 وهل كجمال مثل جمال روما

 يرن هاتفه ليعلن عن اتصال من عمله

 لينظر للهاتف بتأفأف ، ويجيب ..

ايه ؟ مش انا اجازة يا ابني بتتصل ليه ؟ -  

جديد غصب عني وهللا يا بشمهندس ، بس اطلب مني اديك رقم الموظف ال -

ونص والزم بوع تتصل بيه ، النهم بيقولوا انه هنا في ايطاليا بقاله تقريبا اس

 تتصل عليه تتفق معاه على مواعيد شغله

هو اجازته قدامها قد ايه وتخلص ؟ -  

تقريبا ثالثة ايام  -  

هات رقمه  -  

 اعطاه الطرف االخر رقم الموظف الجديد ولكنه نسي ان يعطيه اسمه 

ه واجازتهاتصل محمود على الرقم بعجلة لينهي ذلك االمر ويستمتع برحلت  

... 

هاتفه  نظر مازن الى  

 ليجد الرقم الذي يتصل به هو رقم محمود صديقه

 هو يعلم انه مدير فرع الشركة في ايطاليا
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 لذلك لم يتعجب من ان رقمه الجديد معه

 رد في سعادة 

الوو ازيك يا بشمهندس ! -  

... 

 ابعد محمود الهاتف عن اذنه ونظر له بتعجب 

 نعم هذا صوت مازن النشار

يقول  وضعه بتعجب على اذنه وهو  

مازن النشار !! -  

  لتلتفت اميرة الى محمود عند نطق االسم بسرعة وتنظر له بتعجب

... 

ايه يا ابني انت بتتصل من غير ما تعرف انا مين وال ايه -  

هههههههههه ياااه ع الصدف ، هو انت المهندس الجديد ؟ -  

جرا ايه يا محمود اومال انت بتتصل ع الرقم على انهي اساس -  

جديد ابني انا خدت الرقم من محسن ونسييت خاالص اسأله المهندس ال يا -

هيكون اسمه ايه ، المهم ، قدامك ثلث ايام وتبقا في الشركة ، معادك الصبح  

 الساعة عشرة ، واما تيجي نكمل اتفاق

ن ابقا انا في روما عموما بكمل االجازة ، كويس انك اتصلت عليا بقا عشا -

 عارفة مواعيدي



 

- 54 - 

فيين ؟انت  -  

ايه في روما ، ليه فيه حاجة ؟ -  

... 

 ضحك محمود بشدة عندما سمع ما قاله مازن 

 ليجعل والدته و حبيبة واميرة يتوقفان وينظران له بتعجب

 ليكمل هو حديثه 

في روما في روما يعني ؟ ايه يوم الصدف العالمي دا  -  

هااصدرنظرت له اميرة بتعجب مصحوب بفرحة مجهولة جدا ال تعلم ما م  

 لينهي حديثه مع مازن بـ 

عشر دقايق وهكون عندك -  

... 

 الى نافورة تريفي او فونتانا دي تريفي كما تسمى في روما

 الى تحفة فنية عريقة كبيرة مثل هذه النافورة

 هي تعد اكبر نافورة في ايطاليا 

 بل وانها اجملها واعرقها

ة االوروبية و هي نافورة مشهورة ايضا بالفن و االثار والسياح  

 وقد عادت كلمة " تريفي " الى معناها " عذراء "

 ربما الن النساء الثالث الموجودين على هذه النافورة كانوا عذروات 
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ذهبن اليها تي لم يتزوجن يوربما ايضا النها عندما بنيت كانت الفتيات الال

ذلك ويلقين بعمالت نقدية على امل ان تحقق لهم امنيتهن ويتزوجن وك

.. نكان يريدن ان ينجب لواتيال  

... 

 عندما يحين وقت لقاء لم يكن مرتب له 

مرتب لها بالمرةالغير هللا ان يجمعهما للمرة الثالثة عندما يريد   

ده وقف مازن ووالدته امام هذه التحفة بـ انتظار محمود " من المفترض وح

 " 

... 

سعيد رحمة الرن هاتف اميرة لتنظر له بفرحة وترد عليه لتفاجأ بصوت 

 جدا وهي تقول لها 

وحشتينيييي -  

لحقنا يعني ما انا لسة مكلماكي امبارح  -  

يووه يا اميرة وحشتيني وخالص ، عاملة اييه ؟ -  

انا بخير الحمدهلل ، طمنيني عنك ؟ -  

الحمدهلل ماشي حالي ، ايوة ياعم ايطاليا بقا وكدة وهايص  -  

دي يا قلبي وهللا يا رحومة نقصاكي برده الخروجة -  

يا راااجل  -  

اديكي مفاجأة  -  
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قولي يا ست يا بتاعة المفاجأت انتي  -  

ال ما انتي غلبتني بمفاجئتك امبارح -  

بس برده مش زيك ، قولي قولي ايه !  -  

مازن النشار طلع هنا -  

 حاولت رحمة تذكر صاحب االسم ، فهي سمعته من قبل من اميرة 

فكريني مين كدة ! -  

ع لديكور اللي جربت عليه الول مرة " الى المدعو " و اللي طلمهندس ا -

 صاحب محمود دا وجه فرحه

 ضحكت رحمة 

بتهزري !! -  

وهللا ابداا  -  

شووفي ازااي -  

يا روقااانك يا ست الحجة  -  

طبعاا يا بنتي دا انا مش مصدقة وال مستوعبة لحد هذه اللحظة -  

اي حد طبعاا يا ماما دا ادهم عصام بنفسه مش  -  

طيب اقفلي يال بقا عشان معايا مكالمة وكدة  -  

وانا كمان وصلت اهوه المفروض -  

يا سبحان هللا ، يا محاسن الصدف  -  



 

- 57 - 

... 

 نطقت رحمة جملتها االخيرة لتجد اميرة ، مازن ينطقها معها

وب فكالمها مع رحمة اخذها ولم تستطع ان تعرف انها وصلت للمكان المطل

انه يقف امامها ..تماما ، بل وايضا   

طيب يا رحمة هكلمك بعدين -  

ايوة ياااعم يسهلوووو -  

يال يا بت من هنا سالم  -  

 واغلقت الهاتف بعد ان ردت رحمة ب ' سالم ' هي االخرى 

... 

 كم من اناس نلقاهم مرة او مرتين وال نتوقع ان نراهم ثانية

لعشاق ا وكم من صدف تجمع اثنين ال يعرفون بعضهم ليكتبوا في كتب

 عشاقا 

ضهم بسببهاوكم من صدفة جعلت اثنين يعرفان بعضهما تتغير نظراتهم لبع  

 كم حدثت لنا صدف غيرت لنا مجرى ايامنا ،  وكم منها مر مرور الكرام 

ها ا نؤمن ان الصدفة مهما كانت صغيرة وقصيرة جدا ، فإن للكننا جميع

 تأثيرها علينا حاليا او مستقبليا

قا ان لم ي هذه الدنيا صدفة ايا كانت اال لحكمة سنعلمها الحفلم يجعل هللا ف

 نعلمها في وقتها 

... 
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ازيك يا دكتورة اميرة ؟ -  

 كانت هذه كلمات مازن عندما اغلقت اميرة مكالمتها مع رحمة 

مة بلهاء خرجت منها بتلقائية تساابتسمت اميرة اب  

الحمدهلل بخير -  

 هنا تكلم محمود

ن تعرفوا بعض قولي منين ؟قلت لي بقا يا موز -  

 هنا تحدثت والدة مازن لتجيب بدال عنه 

احكي لك يا ابني  اان -  

 ليقاطعها محمود

ال االول بس يا طنط نقعد في حتى كدة بدل ما احنا واقفين  -  

اه وهللا يا ابني ياريت -  

قليال حتى اصبحوا امام النافورة تماما مشوا  

سكة بيدهثم قالت حبيبة بمرح لمحمود وهي مم  

ت امنية ع فكرة بيقولوا النافورة دي لو رميت فيها قطعة معدنية واتمني -

 بتتحقق وانه هيجي يوم بعد ما تتحقق وترجع لروما

 ضحك محمود وهو يقول لها 

دي زي مصر كدة لو شربت من نيلها الزم ترجع لها ؟ -  

 ضحكت بشدة على قوله ثم قالت له
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طيب ما تخلينا نجرب ! -  

بتعجب  نظر لها  

ال ، وقت ما يا بنتي ما احنا في ايطاليا اصال وبعدين هتتمني ايه يعني مث -

 تحبي تيجي روما هجيبك يا سيتي انتي تؤمري 

يووووه -  

طيب استني وهللا ما انا مزعلك  -  

 ثم اوقفهم ونظر لهم جميعا

دنية استنوا يا جماعة ، كل واحد بالصالة ع النبي يطلع من معاه عملة مع -

دة بعد اذنكم ك  

 نظروا له ثم نظر كل منهم لالخر

ما تياال يا جدعان  -  

 اخرج كل منهم كما قال محمود عملة من معه 

 ثم وجهوا ايدهم التي بها العمالت له 

 ليجيب هو 

توء توء توء ارموها في النافورة دي  -  

نعم !! -  

 كانت هذه ردت فعل اميرة 

مود لهم هذا ضحكت حبيبة على اشكالهم عندما قال مح  
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 ولكن اول من فعل ذلك كان مازن 

 نظر لمحمود بعد ان القى عملته 

كنت هعمل كدة عموما من غير ما تقول  -  

 تحدثت اميرة باستغراب

فيه ايه يا جماعة ما تفهمونا  -  

 نطقت حبيبة في هذه اللحظة بعد ان القت هي ومحمود عملتهما

دنية النافورة دي قطعة مع بيقولوا لك يا سيتي ، ان اللي بيرمي في -

 وبيتمنى امنية وبتتحقق بيجيلوا يوم ويرجع روما

ايه يا بنتي التخاريف دي ، وانتي بتصدقي اي حاجة كدة ؟ -  

طيب ماتجربي يا بنتي هتخسري ايه ! -  

مش هخسر حاجة بس دي تفاهة بصراحة  -  

 هنا تكلم مازن

يا سيتي جربي ادينا بنجرب وبننبسط وخالص -  

ه ثم نظرت للعملة التي بيدها نظرت ل  

 والقتها..

 ذهبوا الى احد المطاعم المقابلة للنافورة الساحرة 

 فكم من شخص يعشق البيتزا حول العالم

 فكيف اذا كان احد عشاقها في اصل البيتزا
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 في بلد ومصنع البيتزا

 لربما يعلم ذلك من زار ايطاليا يوما ..

Pizza in trevi 

ذي ظهر من اسمه ما سيقدم فيهذلك هو اسم المطعم ال  

 وما سيجدونه بداخله ..

 متعة البيتزا بطعمها الذي ال يقاوم

ل كل من تلك الجبنة المودزاريال التي تنصهر عليها فتعطيها طعما و تجع

  يجرب ان يسحب قطعة من البيتزا يتلذذ بشكلها قبل طعمها ايضا

... 
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٥/٥/٢٠١٤ 

 مصر

 يدق باب شقة رحمة معلن عن قدوم احدهم

 فتحت الباب لتجد من يحمل لها وردا و كيسا مغطى تجهل ما بداخله

 قائال لها بـ ابتسامة 

دكتورة رحمة عيد ! -  

ايوة انا  -  

دي جاية لك من دكتورة اميرة عبدالخالق  -  

اميرة !!  -  

 استلمته منه بـ ابتسامة ثم شكرته واغلقت الباب

...  

كنتي فين يا اميرة ؟ -  

كنت ببعت حاجة لرحمة يا امي قبل ما اسافر -  

وبعتيلها ايه ؟ -  

بعتلها ورد وشوكالتة -  

 قبل ان يكمالن حديثهما 

 كان هاتف اميرة يرن

 نظرت للهاتف واشارت لوالدتها بمعنى انها رحمة 
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 واجابت

ايوة يا رورو -  

 ً  ليأتيها صوت رحمة باكية فرحا

ما عارفة اشكرك وال اشتمكوهللا انا  -  

 ضحكت اميرة عليها ، ثم قالت بكبرياء 

االتنين بعد اذنك -  

عاوزة اشوفك يا اميرة دلوقتي حاال  -  

عندك شغل يا ماما عيب كدة  -  

النهاردة اجازتي يا سيتي ، ممكن بقا اشوفك ؟ -  

حاضر يال ، كمان نصاية في الكافيه المعهود -  

تمام ، يال سالم -  

سالم -  

... 

 جلستا في الكافيه ورحمة تبكي

خالص يا رحمة دا انتي لو ميت لك حد مش هتعملي كدة  -  

هتوحشيني وهيوحشني هبلك اوووي -  

اههه قووولي كدة الهبل  -  

بس يا اميرة  -  
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عاوزة اقولك على حاجة هتفاجئك -  

 مسحت رحمة دموعها بسرعة ثم نظرت لها بتتطفل قائلة : ايه ايه ؟

فلة على شكلها وهي تمسح دموعها وعلى تلك النظرة المتط ضحكت اميرة

 التي تحولت لها فجأة عيناها

رسايل المجهول متوقفة بقالها اسبوع ونص  -  

يا سالااام ! -  

اه وهللا ، تصدقي وحشني وهللا -  

اوبااااا ، شكل محمود كان عارف انك هبلة وهتتعلقي بمجهول -  

يبعت في وبتمسى بيه ،  وعارفة بمتعلقتش ، بس اللي هو كنت بتصبح  -

عني هو اوقات انا بكون نايمة فيها ، ومهما اتصل ع الرقم بيديني مقفول ، ي

 يبعت و يقفل الموبايل ، حبيت جو شغل المجاهيل دا بصراحة 

ي تتعلقي اللي يخليكي تكتبي حاجة زي الى المدعو بهبل الفكرة يخليك -

الى مجهول بمجهول وكمان الفكرة اتحولت الى رسايل  

ومتابع ماهو بيشتغلني هشتغله ، اصل اكيد عارف الفيس بتاعي يعني -  

... 

١٦/٣/٢٠١٤ 

 " الى المدعو : مجهول الهوية

 احب اعرفك بنفسي اكتر 

 انا اه دكتورة ومن المفترض اني عاقلة 
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 بس انا والعقل منذ قديم االزل واخدين عهد اننا منقربش لبعض

جوا ة قدام الناس اني عاقلة فهو العكس دايما مناي بمعنى ؛ مهما كنت باين  

ة وهو العكس برده دايما مع الناس القريبة مني ، عاوزة كمان اعرفك حاج

معينة متعة  مهما كان العقل بيتحكم فينا احيانا ،، ففقدانه احيانا برده مع ناس

 هنجهلها لو مفتقدنهوش معاهم ..

 بس برده بالش الناس دي تكون انا "

٢١/٤/٢٠١٤ 

 " الى المدعو : مجهول الهوية 

حد عدينا يجي شهر ولسة حضرتك عايشلي في دور لهو خفي ، وال الوا

 عارف يجيبلك قرار وال طريق

 اقولك انت بتفكرني ب ايه ؟

ايل تهديد بتفكرني بالمافيا اما تكون عاوزة من حد حاجة وتبدأ تبعت له رس

 انه لو مجبهاش هيموت 

مكن ميكونش عارف هما بيتكلموا عن ايه ..مع ان الشخص دا اصال م  

 عموما ، الموضوع بقا مسلي جدا بالنسبة لي 

 اقولك ليه !

 النه بقا بمثابة حاجة جديدة جت فجأة ودخلت في روتيني اليومي 

اال من  وبعدين كمان موبايلي بتجيله رسايل بفلوس ودا مكنش بيحصل

 شركة االتصاالت ، فدي في حد ذاتها حاجة مفرحة 
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 واخيرا ، شكرا وهللا على تعبك 

 اه استمر كمان "

... 

٧/٥/٢٠١٤ 

 صوت رجولي اوقفها وهي في طريقها للخروج من المشفى والذهاب الى

 منزلها 

دكتورة رحمة من فضلك -  

 التفت لمصدر الصوت ثم ابتسمت 

ايوة يا دكتور ادهم ! -  

بعد اذنك بس كنت عايز اقعد اتكلم معاكي شوية  -  

اضر ، بس امتىايوة ح -  

لو ينفع النهاردة  -  

عدي بس انا خلصت شغلي والمفروض هروح وانت المفروض بتستلم ب -  

يت ال ماهو انا وانتي بقينا في نفس المعاد من بعد ما دكتورة اميرة مش -  

تمام ، يعني انت المفروض خلصت ؟ -  

ربع ساعة بس معلش ، هروح اطمن على كذا حالة وابقا خلصت  -  

 ي تمام ، انا هقعد في الكافيه اللي جمب المستشفى هنا لحد ماماش -

 حضرتك تخلص
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متشكر جدا ، معلش هأخرك واتعبك معايا النهاردة  -  

ال ال يا دكتور ال تعب وال حاجة  -  

... 

ي جلست رحمة تقرأ احد الرويات ، كما تفعل عادة في اوقات فراغها وف

ل هذا الى حد ما ولكنها تفض اذنها بعض الموسيقى من ذلك النوع الصاخب

 النوع من الموسيقى ..

وصل ادهم الى الكافيهرحمة بعد نصف ساعة من وصول   

 لم تلحظ وصوله اال عندما سحب الكرسي المقابل لكرسيها وجلس 

 ازالت السماعة من اذنها واغلقت هاتفها الذي كانت تقرأ عليه 

معلش اتأخرت عليكي  -  

ال ال عادي  -  

شغولة او وراكي حاجة يتأجل الموضوعلو كنتي م -  

ال ابدا ، دا انا كنت بقرأ رواية حتى عما تيجي  -  

طيب تشربي ايه االول ؟ -  

ماهو انا شربت وانا بقرأ ، شوف انت عاوز تشرب ايه -   

مينفعش طيب ، اطلبي اي حاجة تانية  -  

خالص اطلب لك انت واطلبلي معاك -  

يه 'سادة له و طلب لها كوبا من ' النسكافاشار ادهم للنادل وطلب منه قهوة   
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عما الطلبات تيجي ، كنت عاوز ايه مني بقا  -  

 هنا بدأ التوتر يظهر عليه 

ماهو اصل يعني ،، هوو ،، اصل  -  

ههههههه ايه يا دكتور ! -  

ماهو اصل هو انا يعني معجب بيكي -  

 اتسعت عينا رحمة وهي تنظر له في ذهول 

ركة  تلقائية واشارت على نفسها في ح  

انا ؟؟ -  

 لم يكن التعجب من قليل 

 ف ان كل من في المشفى يعلمون من هو 

 * دكتور ادهم عصام *

 ذلك الشاب طويل القامة 

 ٢٨عاما

 ابيض البشرة

مال لونه واسع العينين الزرقواتين اللتان تشبهان البحر في صفائه وج  

 له يقول سبحان ذا الوجه المتناسق المالمح ، الذي يجعل كل من ينظر

 الخالق ..

 وايضا المتواضع المتعجرف في نفس الوقت 
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كونه  حيث انه متواضع جدا مع من ينظر له انه دكتور فقط ، وال يكلمه عن

 شخص شديد الجمال ، ومتعجرف جدا ايضا مع من يعامله على انه جميل

 فقط وينسى كونه طبيب ..

 كل من حوله يعلم بذلك 

ميع تجنبوا ه التعجرف ، ونكره من يبين لنا ذلك ، فالجوالننا نحن البشر نكر

 ان يظهروا له تعاملهم معه على انه وسيم 

 قلة من يعاملونه بصدق كطبيب فقط ، ومنهم * رحمة *

ها من وهي تلك الفتاة البيضاء البشرة ، بنظارتها الطبية التي لم تفارق

 باالبتدائي 

نعة لذاتها متصالغير الطبيعي جدا  ابها ، ذات الجميلتلك الفتاة الجميلة بحج

 ببعض المساحيق 

ا ليست بنحيفة جدا او ب " قلبوظة جدا " لكن جسمها طبيعي تقريب  

  ٢٥عاما هو سنها الذي لم يظهر ابدا عليها ..

 اجابها ادهم بعد سؤالها المتعجب

ايوة انتي  -  

طيب دا اللي هو ازاي -  

معرفش  -  

ئاجاباته السريعة تجعلها تفاج  

طيب اشمعنى يعني ؟ -  
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عرفش نغير وهللا انا معرفش ،  بس انا دايما بسمع انه لما القلب بيختار مبن -

عمة اختياره ، او نبدله او حتى نسأله اشمعنى ، الحب دا نعمة ، مش بس ن

ن اول دي حاجة ف ايدين ربنا ، زرع حبك في قلبي ومن غير ليه ، يمكن م

لمعاد يرة ، انا ورديتي كانت في اما جيتي المستشفى انتي ودكتورة ام

نت بشوف بتاعكم ، بس لما لقيتكم اتنين بنات عكست الورديات ، يمكن ك

ستنيكم عليكي االستغراب لما تالقيني دايما جاي قبل معادي بساعة وقاعد م

عموما  تمشوا ، غالبا كانت دي ساعة تأمل فيكي وانتي رايحة وانتي جاية ،

 ليكي ، جيلي الجرأة واقول الكالم دا في يوم اصال، انا مكنتش اتوقع اني هي

كوني شكلي انا بكره جدا الناس اللي بتعاملني لكوني شكلي حلو ، او تحبني ل

، و  حلو ، من اول ما اشتغلتي في المستشفى وانا عمري ما شفت دا منك

تكيش في حقيقي دا قلة لما بيحصل ،  حبيتك النه انتي مش متصنعة ، مشف

 اجة ، وال بتلفي بعينك زي بعض الناس اللي هناك عشانمرة حاطة ح

ت اميرة تلقفي عريس ، بتحبي شغلك ومخلصة فيه ، عموما انا اللي رشح

نتي اللي هي اللي تروح ايطاليا ، وليه هتعرفيها بعدين .. بس اخترت انك ا

تفضلي هنا ، ع االقل لحد ما اخد انا الخطوة دي ، وكنت الزم اخدها 

تفتح في هسافر انا وانتي كمان شهرين للفرع الجديد اللي هي دلوقتي الني

وانتي  شرم الشيخ ، وانا برده اللي اخترتك معايا ،  الني هبقا هناك المدير

ناك هتبقي المساعدة ، فكان الزم اخد الخطوة دي ، ع االقل نعرف نتعامل ه

م مع بعض من غير قيود ، بعد كل دا عموما يعني برده ، انا معايا رق

الباب  ها ، و دلوقتي الساعة تمانية اهيه ، الساعة تسعة ونصتمامتك ،وكلم

ك انك هتالقيه بيخبط و انا ووالدي هنكون عندكم ، بس يعني فمطلوب من

 تقومي عشان تلحقي تروحي و تلحقي تجهزي نفسك

 بتلقائية اجابته رحمة من وسط ذهولها 



 

- 72 - 

حاضر  -  

ها ن مما سمعته منه ومن احراجوبالفعل اختفت من امامه في ظرف ثانتي  

اله وظل هو ما يقارب العشر دقايق ينظر الى مكانها ويضحك ، ضحك لما ق

بالفعل ، النه بطبيعته الخجولة لم يتوقع ان يخرج منه كل هذا ، بل ولها هي  

... 

 ليذهب ادهم ووالده في المساء لمنزل رحمة ..

 ويطلبوها رسميا 

ا كان يجاببل وان كل ما كنت تطلبه والدته  

ن التكبر لعلنا دائما ننظر الى من يكون قد عاش في " فيال " او بيت كبير ا

ا مأل قلوبهم ، وانه كما تصوره لنا المسلسالت واالفالم ان اوالدهم عندم

يريدون ان يتزوجوا ، سوف يتزوجون ممن تملك امواال هي االخرى 

و ..ليس لكونه ه وعائلتها ، وان تزوج من غيرها فهي تزوجته فقط لماله  

ولكن كيف عندما يكون هو من اختارها وعندما صارحها ، صارحها قبل 

 ان تصبح خطيبته تقريبا بساعتين فقط ..

 حدد موعد الخطبة ، وقرأت الفاتحة وكل ذلك كان في ساعة 

بعدها بكل  عندما يكتب هللا لقلبين ان يجتمعا في حالله ،  تسير كل االمور

 يسر ..
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١١/٥/٢٠١٤ 

 بعد ثالثة ايام في روما ، وجمال روما ، وجمال المتحابين فيها ..

 عاد الجميع الى توسكانا ..

ين العمل عاد الجميع ليعتادوا على ايام ستصبح روتينية بحتة ، تتكرر ب

 والمنزل والمنزل والعمل وهكذا ..

... 

فى تعلم انه مشفى ، ولكنها مش مبنى كبير جدا ، عندما تراه من الخارج

ر كبيرة جدا ، تدل على فخامتها ، وربما اتقانها المعماري يعطي الناظ

 بهجة ..

تدرج ذلك التنسيق المعماري الذي جعلها مربعة كبيرة ، وكل جهة لها لون و

 من تدرجات اللون الرصاصي ، كل جهة زجاج مكون من لون ..

يه ليال طبيعيا صباحا ، وتعط ءً س اشعة الشمس ، فتعطي المكان ضوتعك

 ضوءا اختزن من شمس الصباح ..

 اول يوم لها في المشفى ..

بأن المشفى فيها من كل الجنسيات ..ئ دخلت لتفاج  

يزيا و فلم تجد ايطاليين فقط او مصريين فقط ، بل وجدت من الهند ومال

 فرنسا ..

ض ي المريكون المشفى مجمع اطباء من جميع انحاء العالم تقريبا يعط

قط ..راحة ، فأنت تعلم جيدا انه لم يأتي الى هذا المكان اال من يستحقه ف  

... 
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 على الجهة االخرى ..

 مبنى اخر طويل ، يشبه في تصميمه االبراج ..

 تستطيع ان دققت النظر فيه ترى ما يحدث بداخل المبنى ..

ر اخ صمم كي يبين لمن يراه من الخارج انك على وشك الدخول الى عالم

ك ..من الفن المعماري ، وتصميمات ديكورية فخمة جدا ولربما جديدة علي  

كم المهندسين الذين بداخله ، جعلت كل انواع الفن تخرج في انحاء 

 المكان ..

ة من فتجد في كل مكتب قد صمم حسب ذوق من سيكون موجود فيه ، بداي

 المكتب والكرسي وصوال لسقف الغرفة ..

... 

ات مجموعة مستشفي  

 "Helping  "  

 الموجودة في جميع انحاء العالم ..

سبة اكبر التي يمتلكها اكثر من خمسين شخص ، وهي مستشفيات خيرية بن

ضى ..من كونها مستشفيات تأخذ مبالغ مثل باقي المستشفيات من المر  

انه مصري .. ئلت اميرة غرفة مدير المشفى لتفاجدخ  

اتفضلي يا دكتورة اميرة  -  

وت د/ حسني النشار كان ذلك ص  

 جلست اميرة وعلى وجهها ابتسامتها المعهودة 
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صباح الخير يا دكتور -  

صباح النور ، بصي يا دكتورة ...... -  

 واكمال حديثهما عن العمل وعن مواعيد اميرة في المشفى ..

 ولم تنتبه اميرة السمه طوال فترة كالمه ..

... 

 في مبنى شركة

" Change Or Design / COD "  

 دخل مازن المكتب على محمود الجالس امامه بعضا من االوراق

صباحو يا بشمهندس -  

يا صباح الخير ، اقعد تعاال -  

ال ما انا كنت هقعد من قبل ما تقول  -  

من قبل عشرة كمان في المكتب مواعيدك مظبوطة  -  

من يومي الحمدهلل -  

ل عكس ما كان قبنظر له محمود نظرة جدية ثم اكمل بنبرة تحمل الجدية 

 قليل 

ة ..مواعيدك من عشرة الصبح ل اربعة ونص ، وبعدين من ستة لتسع -  

ايه ياعم االفترى دا  -  
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ة دا مؤقت بس لحد ما فيه مهندسة ومهندس تانيين هيجوا خالل الفتر -

 الجاية هيبقا شغلك اربع ساعات بس في اليوم 

مؤقت دا اللي هو قد ايه ؟ -  

قول بتاع اسبوعين -  

طيب ماشي -  

مكتبك هتالقيه فاضي تماما ، انت هتختار ديكوره كله  -  

ايه دا يعني هو مش جاهز ؟ -  

يتم  هنا مفيش حاجة بتيجي تالقيها جاهزة ، انت بتعمل كل حاجة عشان -

ر بس الحفاظ عليها النك هتكون تعبت فيها ، مكتبك فيه مكتب صغي

ة سنتين ، تة اسبوعين تالتوكرسي لحد ما تخلصها انت بقا كمان شهرين تال

 انت حر ، انت وسرعتك ، اه وشغلك فيها يعتبر من شغلك العادي ..

تمام ، يال اقوم انا اشوف انا الدنيا هنا ايه  -  

هللا معك .. -  

 خرج مازن من مكتب محمود ، وتوجه الى مكتبه 

ن الذي كان عبارة عن جدار ابيض ومكتب وكرسي فقط فعال وبعضا م

مستلزمات الرسم والتصميم الي مهندس ..االوراق و   

ه من نافذته مكونة من زجاج بطول جدار الغرفة تطل على مبنى كتب علي

 االعلى 

Helping  
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ع ف انه وحديقة ذلك المبنى كببرة جدا ، نظرا لوجود مكتبه في طابق مرتف

 يرى الناس كالنمل فقط وال يفرق بينهم ..

ى استعداده لما سيفعله نظر للغرفة واخذ نفسا عميقا يدل عل  

 ثم بدأ وجلس على مكتبه وامسك ورقة وقلم وظل ينظر الركان الغرفة قليال

 في رسم تصميمه لها ..

... 

٢٠/٥/٢٠١٤ 

 في منزل محمود بتوسكانا

 اخيرا قد تجمعوا على مائدة الطعام

 لربما ال نجد والدة زوج مع زوجة ابنها لطيفة دائما

بنتها ..اكلكنه يوجد فعال من تعاملها   

 وهكذا كانت الفت مع حبيبة 

 وضعت اميرة وحبيبة االطباق على الطاولة ..

 ولكن لماذا االكل بهذه الكمية الكبيرة ؟

 كان هذا سؤال اميرة لمحمود

 ليرد عليها جرس المنزل 

مين هيكون جاي لنا دلوقتي ! -  

 كان ذلك صوت اميرة ايضا
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اب اء مالبسهما ، وتبديل ثيطلب منها محمود ان تذهب هي وحبيبة الرتد

 المنزل ..

 دخل من باب المنزل رجل في عمر الخمسين تقريبا و شاب ووالدته

 حسني ومازن النشار و وزينب والدة مازن

 استقبلهم محمود ب ابتسامة وادخلهم الى صالون المنزل 

البيت نور وهللا  -  

... 

 في غرفة تبديل المالبس

 تكلمت اميرة بتعجب 

يه يا بنتي بيحصل برا ؟هو فيه ا -  

وال حاجة ، محمود عازم مازن صاحبه ووالدته وعمه -  

عمه مين ؟ -  

ه هنا مشفتوش قبل كدة انا بصراحة ، بس بيقول هو اول حد ساعده لما ج-

 وكدة 

اهااا ، ماشي -  

... 

اخل المنزل يبحث عن شيء محددينظر دتحدث مازن وهو   

ي وال ايه ؟ايه يا ابني انت جايبنا والبيت فاض -  
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رة وحبيبة ال وهللا بس ماما تعبانة شوية فقاعدة مستنياكم في اوضة السف -

 واميرة جايين اهو ..

طيب ميصحش نسيب طنط في االوضة لوحدها وال ايه ؟ -  

وهللا انا بقول كدة ، اتفضل يا دكتور اتفضلي يا طنط من هنا -  

ورهاغرفة مفتوحة نواشار على باب الغرفة الذي يوجد امامه ممر ينتهي ب  

 تقدم هو وساروا خلفه 

 وصلوا الى الغرفة حاولت والدة محمود النهوض لتصافحهم لكن تعب

قدماها منعها ، فجلست مرغمة واعتذرت لهم على عدم قدرتها على 

 النهوض

... 

دخلت اميرة ذات الحجاب البسيط جدا ولبسها المتناسق مع حجابها ، 

اناالسود الطويل الناعم وهما مبتسمتبجاورها حبيبة تلك ذات الشعر   

 كل منهما يرى اميرته 

 احدهم هي اميرته امامهم كلهم واالخر هي اميرته بينه وبين نفسه فقط

 تفاجأت اميرة عندما رأت مدير المشفى امامها ..

رقها ابتسم لها فهو يعلم انها اخت محمود عبدالخالق من اول يوم وصل له و

ضها ..برها بشيء حتى ال يخلط االمور على بعولكنه لم يكن يريد ان يخ  

 جلسوا على مائدة الطعام بعد ان القتا السالم ..
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رج ليست الوالدتان تتحدثان في االمور العادية وان المعيشة في الخا اجلست

وه في أما رات في مصر مختلف بشكل كبير عكما في مصر وان لبس الفتي

 الخارج ، لتلقي زينب سؤالها على اميرة 

انتي بتمشي بالحجاب عادي يا اميرة هنا مبيحصلش حاجة  -  

 ترك مازن الملعقة من يده ونظر الميرة بإنتظار ردها

نظرت اميرة في الصحن امامها ثم نظرت لوالدة مازن الجالسة بجواره 

 وابتسمت 

اجة ر مسلم بالحجاب ، دي لوحدها حيوهللا يا طنط اني اعيش في بلد غ -

 تضايق ....

دث مازن بصورة تلقائية هنا تح  

قصدك ايه ؟ -  

سمت نظرت له نظرة تحمل معنى " انت مالك بالموضوع اصال " ولكنها ابت

 ونظرت لصحنها مرة اخرى واكملت كالمها بتنهيدة

بيبصوا لي  يعني ،، بشوف ناس بتضايقني بنظراتها .. ناس تانية ال عادي -

بضايق  زمته وكدة ، كنتبطريقة عادية .. وفيه ناس بتيجي تسألني ايه ال

لشغل شوية في االول وبعدين بقا االمر عادي جدا وطبيعي مع الوقت ومع ا

 وكدة ..

 تذكر محمود شيئا عندما ذكرت اميرة العمل 

 نظر لمازن وسأله

خلصت مكتبك يا بشمهندس وال لسة ؟ -  
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 اجابه مازن بسرعة وكأنه كان ينتظر ذلك السؤال 

م طلب طالما متجمعين كلنا هنا ..، بس هطلب منك لصتص خخال -  

 صوبوا جميعهم نظرهم اليه

كتب بتاعي ابتسم وقال : اخد بكرة ساعتين من وقتكم بس تيجوا تشوفوا الم

 وتقعدوا معايا هناك شوية ، دا بعد اذنك طبعا يا بشمهندس محمود ..

اه طبعا بس كدة -  

 كانت تلك اجابتهم الجماعية ..

... 

٢١/٥/٢٠١٤ 

مام باب مكتبه والجميع امامه ..يقف مازن ا  

 فتح الباب دون ان يلتفت له وادخلهم عالمه الجديد ..

يه كان عندما تدخل مكتبه ستشعر انك في منزل ليس مكتب ، فكل ركن ف

 مختلف تماما عن االخر ، من بداية الوان الحائط الى االثاث ..

تب ..لكفكان الجزء المجاور للباب ، بني يحتوي على مكتبة صغيرة ل  

التي  وبجوراه لوحة كبيرة فارغة ملصق عليها اوراق بأحجام مختلفة تلك

 ستفيده في عمله ..

 و الحائط المجاور كان ذا الوان ممزوجة بين االبيض واالخضر الفاتح

ين لهما واللون الزهري الفاتح على شكل دوائر ، ليكون فيه كنبة وكرسي

 نفس اللون والنظام ..
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ة كثيرة ن هو اكبرها ، فكان يحتوي على اشكال هندسياما الحائط المقابل فكا

ل االلوان ولكن بطريقة منظمة ..كعليه ب  

و  مكتب طويل يحتوي في بدايته على جهاز الحاسب االليليكون امامه 

 الماسح الضوئي والطابعة خاصته .. 

،  ييسالمقا أجهزةالرسم و  وأقالم الرسم لوحةويحتوي ايضا على 

.. الحائط وأوراق الجدران ألوان ونماذج الكتالوجات  

ينمنبهرة كما كان الحال عند الباق وقفت اميرة امام جمال الغرفة  

 تكلم محمود ممازحا مازن

كلفت الشركة قد ايه بكل دا !! -  

اقل مما تتوقع  -  

 ومد يده واخذ ملفا من المكتب امامه واعطاه لمحمود 

بكل تكاليفها وتفاصيلها وانواعها كمان  اتفضل اهوه كل حاجة -  

تحتوي  ر ورقة فيه والتي غالباخامسك محمود بالملف ونظر تلقائيا على ا

كثير فعليا على كل التكاليف ليفاجيء انه برغم كل ذلك لم يكلف الشركة ال

الثمن باهظةة في كل شيء و غير دبل كانت الخامات جي  

  ابتسم محمود ونظر للجميع وتحدث بثقة

ا يا وهللا الدفعة بتاعتنا دي ما هيجي زيها يا جدعان ، يا زين ما اختارو -

 مازن انهم يجيبوك هنا يا ابني وهللا

رة وضة من اوض الدكاتبالمناسبة كمان ، كان جالي ملف شغل امبارح ال -

 في المستشفى دي 
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 واشار الى المشفى الذي يظهر من زجاج غرفته 

بكرة ان شاء هللا هروح اشوفه واعاين انا خلصت كل حاجة خالص و -

وهبدأ  بنفسي ، وجالي فايل تاني لشقة كدة هنا هروح اشوفها كمان شوية ،

يه كل شغل فيها النهاردة وممكن على يومين كمان كدة يكون الفايل جاهز ف

 حاجة عندك يا محمود تراجعه قبل ما يبدأ يتطبق على الموقع

ك دا كالم ! اهم حاجة اول ما تخلص يا راجل عيب عليك انا اراجع ورا -

 تقولي عشان اتصل على اصحاب االمر يجوا هما يشوفوا االول 

 هنا قاطعهم حسني وهو ينظر لمازن

عجباها  الشغل اللي في المستشفى لمكتب اميرة على فكرة النها مكنتش -

 فوريها بقا يا سيدي اللي عملته من حقها تتشرط جاية جديد وبتاع

ثم قالت ابتسمت اميرة  

وانها ال وهللا مش الزم بس النه اوضة المكتب دي فعال كانت كئيبة وال -

 غامقة وانا مبحبش الغامق بس كدة

ا ال تمام متقلقيش هي وال غامقة وال أي حاجة الوانها فاتحة جدا وخليه -

 مفاجأة يا سيتي اما اجي لك بكرة بقا وتشوفي االلوان ..
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الثامن الفصل   
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١٢/٥/٢٠١٤ 

اً .. في احد " الكافيهات " المعروفة في * وسط البلد * كانا يجلسان مع  

سة يعني ايه ؟ ال طبعا مش هينفع ، كل حاجة تتم في شهرين واحنا ل -

وخنا ق نافومش كويس ممكن كل حاجة تتربق ف، منعرفش بعض كويس 

شوية .. خالف او مشكلة وكبرتاحنا االتنين لو حصل أي   

 تنهد وهو ينظر لها نظر ة حزن 

له سوا ماهو يا رحمة برده مش هينفع نبقا في شرم هناك ويعتبر الوقت ك -

 ومفيش بينا حاجة غير خطوبة ، الناس تفهم غلط يا حبيبتي 

يس هم ، احنا عارفين حدودنا كوتفهم غلط تفهم صح يا ادهم دي مشكلت -

ن انك فاهم ..ظوا  

مامه ثم لها النظر لها قائال بترددنظر للصحن الذي ا  

وة من ال ماهو يعني يا حبيبتي النبي صلى هللا عليه وسلم محرمش الخل -

 شيء ، يعني دا قال ) ثالثهما الشيطان ( .. ماهو يعني ماهو ..

خالص خالص فهمتك ، عن اذنك يا ادهم  -  

 همت بالنهوض لوال انه امسك يدها 

 ، حاولي تفهميني ، ان احنا اغلب رحمة ، انا مش قصدي حاجة وهللا -

، ودا غلط ، انا مش قصدي اني افكر أءذيكي وال الوقت هنكون سوا 

نا هيحصل ، بس انا عايز كل حاج في عالقتنا من االول صح ، وقدام رب

دمتلك وقدام الناس ، عشان كدة اول ما جيت كلمتك كان نفس اليوم اللي اتق

 فيه وكانت قراية فتحتنا فيه ..
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استسلمت لالمر وتفهمته جيدا اجابته بـ استسالم  هاعند  

كلم ماما يا ادهم ، واللي فيه الخير ربنا يقدمه -  

واما تعقلي كدة وتفهمي ايوة كدة يا شيخة هللا اكبر على عقلك -  

و ايوة بس انا عاوزة اعرف عنك كل حاجة برده من طقطق لسالمو عليك -

 اديني قلت يا سي ادهم

ا سيتي ..وهو كذلك ي -  

... 

 في احد منازل عائلة النشار 

ن جلس ايمن وزوجته يتناقشان ولكن النقاش تحول لجدال في دقائق م

 بدايته ..

ة يعيشون قد نعتقد انه عندما نسمع اسم عائلة كبيرة ان جميع افراد هذه العائل

 في قصور و " فلل " ..

ليس اال .. ولكن من االساس من يعلي اسم هذه العائلة هو مجهود شخص  

م فـ آدم نزل الى االرض لعمارتها ، أي انه لم يخلق احد ملك لدولة من يو

 خلق هللا االرض ، ولم يخلق احد " على راسه بيضة ذهب " 

 كل واحد بمجهوده يصل لما يريد 

" التحدي "  هو الشيء الذي يجعلك تشعر بلذة الحياة وجمالها  

. تريد واكثر بكثير .وان تفوز فيه " بشرف " يجعلك تصل لما   
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ا ، كل انا تعبت يا ايمن ، اخوك وابن عمك الكبير في ايطاليا ، وانت هن -

وخالص ، ليه احنا مش زيهم اللي بتعمله انك محاسب في شركة  

ا سيتي ريهام الحوار التعبان دا انا قرفت منه ، يا سيتي انا كنت فاشل ي -  

وامكطيب ليه باباك مسبش لك زي ما ساب الخوك  -  

عايزة تعرفي ليه ؟ عشان اتجوزتك ، ها ارتحتي !! -  

  المث ليه يعني وانا وحشة وال وحشة  ، وال اكونش عملتلك عمل يعني -

هم مكنوش موافقين ، وهللا وشكلهم كان عندهم حقبس  -  

تقصد ايه يا ايمن ! -  

مقصديش يا ريهام ، وبصي عشان انا مصدع اصال ومش ناقص وجع  -

ا هسيب لك المخروبة دي وانزل دماغ فـ ان  

الشقة  وتركها بين جدران الغرفة االربعة والشقة الواسعة واغلق خلفه باب

 بقوة ..

 عادت بذكراتها ليوم رأته والول مرة تحدثا 

.. 

25/9/2010  

في احد سهرات رجال االعمال وابنائهم ، والتي غالبا ما تكون حفالت 

 للتعارف ليس اكثر ..

وتضع  ،الفخمة ن ترتدي احد الفساتين السوداء القصيرة كانت تقف احداه

.احمر شفاه ثقيل جدا ومستحضرات تجميل اكثر من علبة تقريبا .  
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من  وقف مدحت النشار ينظر لكل ما حوله بتقزز ، بالفعل هو رجل اعمال

نسى اكبر رجال االعمال الموجودين في الحفلة ، ولكنه مهما اصبح فلن ي

ربه ، وهذا ما حاول تعليمه ألبنائه " ايمن ومازن " .. دينه ، وما امره به  

يمينا  يجلس بجوار والده وعينيه لم تنزاح من عليها للحظة ، يراها تتحرك

ها من ويسارا مع الموسيقى ، وتضحك وتمزح مع الجميع ، فالحفل مقام ل

 االساس ..

ة عيد سبريهام فؤاد المنشاوي ، الفتاة المقام على شرفها هذه الحفلة بمنا

ومع ذلك فهي لم تتزوج بعد ، فهي من وجهة  28مولدها ، اكملت عامها الـ 

ي نظرها " مفيش حد هيعرف يعيشني زي ما بابي معيشني ، محدش ف

 مستوانا " ..

 في وسط الحفلة وجدت احدهم يقف حلفها وينادي على اسمها 

آنسة ريهام !! -  

ق ل القامة متناسنظرت خلفها لترى صاحب الصوت ، وجدته شاب طوي

الحلية  ، حنطي البشرة وعينه ضيقة ، يرتدي تلكالجسد ، حليق اللحية 

 الرسمية التي جعلته وسيما اكثر 

 اجابته بتكبر  كعادتها بالرغم من اعجابها به 

افندم ! -  

له وردت عليه  استدارتتنحنح قليال عندما   

كل سنة وحضرتك طيبة  -  

ه له شيء اخفاه ذلك الورق المغلف بومد يده بكيس خاص للهدايا بداخ  
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 مدت يدها لتأخذ ما بيده

ميرسي  جدا -  

سنة 31ال ابدا مش محتاج ، انا ايمن مدحت النشار عندي  -  

اهال وسهال ، وانا ريهام  -  

بعض بنسبة ظال يتحدثان قرابة النصف ساعة تقريبا وتعرفا على بعضهما ال

 كبيرة ..

... 

15/5/2014  

اتجهت نحوه امرأة في الخمسين من عمرها ، ترتدي " دق جرس المنزل ، 

 خمارا " طويال 

 فتحت الباب لتقول بنبرة فرحة 

اهال اهال يا ادهم اتفضل -  

ربنا يخليكي يا طنط ميرسي -  

 دخل وجلس في غرفة الصالون الخاصة بالمنزل

رحمة مش هنا وهللا يا ابني  -  

ي عارف يا طنط ، انا عاوز اتكلم مع حضرتك انت -  

 جلست والدة رحمة على الكرسي الذي امامه 

معايا انا ! ، ليه جرا حاجة بينك وبين رحمة ؟ -  
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 ال ال يا طنط ربنا ما يجيب شر ابدا يا رب ، بس عاوز حضرتك في -

 موضوع 

اه يا حبيبي اتفضل قول  -  

هيفتح  ان شاء هللا ، انا ورحمة هيتم نقلنا لفرع المستشفى اللي 8/7يوم  -

م الشيخ في شر  

 قاطعته وهو يتحدث 

انت ورحمة ؟ مقالتليش حاجة هي يعني بخصوص المعاد دا  -  

هللا ،  يا طنط استني هقولك اهوه ، هي رحمة هيتم تبليغها النهاردة ان شاء -

 لسة موصلهاش المعاد ، لكن هي عارفة من زمان اصال بالموضوع وكدة ،

ن كام يومهي اكيد حكت لك على الحوار اللي حصل بينا م  

قالك اه قالت لي ، بس احنا توقعنا انك بتهزر او حاجة النك سكت عنه ب -

 يومين 

ن ال ال انا بس كنت بظبط كذا حاجة بخصوص الحوار دا ، المهم انه ممك -

ا كدة عما نسافر ، وطبع مينعشان يبقا قدامنا يو 5/7الفرح مثال يبقا يوم 

ك هنا لوحدكحضرتك هتكوني معانا هناك ، مينفعش نسيب  

 تنهدت قليال ثم قالت 

زينة ، بص يا ادهم ، رحمة بنتي الوحيدة ، منفسيش اشوفها مكسورة او ح -

 نفسي اشوفها فرحانة على طول ، وبصراحة انا خايفة انا كمان من ان

 الحوار جه بالسرعة دي 

بصي يا ماما ، لو تسمحي اقول لك يا ماما يعني -  
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اه طبعا يا حبيبي براحتك -  

كنش خاف عليها مو مش بحبها وبرحمة في عيني وفي قلبي كمان ، انا ل -

حبها زماني جيت وكلمتك قبل ما اكلمها هي واقولها اني بحبها ، انا عشان ب

شان وهللا مش عايز حد يقول عليها كلمة ، وال يغلط فيها بأي طريقة ، ع

شرم نقل لكدة عايز نتجوز قبل ما نرووح هناك ، مش انا وهي بس اللي هنت

جدا على  والمشكلة ان دول منفسنين، فيه كذا ممرضة هيتنقلوا معانا وهللا ، 

ى رحمة ، لكذا سبب مش عايز حد يعرفهم وهللا حتى هي مقولتش لها عل

 الحوار دا عشان متضايقش ، غير كدة وهللا يا ماما انا مش عاوز اغضب

.. االوقات هناكربنا بأي طريقة خاالص ، وانا وهي هنكون سوا في اغلب   

 خالص يا ادهم بكرة ان شاء هللا هنرد عليك بخصوص الحوار دا ، بس -

 اهم حاجة عيلتك موافقة ؟

وا مني طبعا يا ماما ، دا يوم المنى اال انهم يشوفوني بتجوز عشان يخلص -  

ود ضحكت على كالمه واسلوبه ثم غيرت الحوار الى جهة اخرى حتى تع

 رحمة..

.... 

فيه ي واديهم لسة مبلغني دلوقتي اهه بالمعاد اللي هنروحبس يا بنت -  

اووبا يا رحومة اووبا -  

ا اللي بس هو يعني شرم زي ايطاليا برده ، اضايقت بصراحة اما قالي ان -

 وديتها ايطاليا 

طبتي ياسيتي اديه قدر ، انا جيت هنا القيت مازن ، وانتي فضلتي اتخ -

 الدهوم اهوه
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جوز س بجد انا مبسووطة اووي يا مرمر ، تخيلي انا هتيال الحمد هلل ، ب -

وانا  ادهم ! دا انا مكنتش عاوزة افكر فيه اصال الني كنت شيفاه في مكان

 في مكان تاني خالص

ي معجبة ما انا كنت واخدة بالي ، بس انتي متقدريش تنكري برده انك كنت -

 بيه

هاه طبعا يا ماما دا المستشفى كلها اساسا معجبة بي -  

ههههه يخرب عقلك -  

المهم انتي عاملة ايه مع مازن في ايطاليا بقا وكدة ! -  

وال أي حاجة ياختي هللا ، وال شوفته من ساعة ما كنا في روما اصال -  

خاالص !!! -  

توء خالص -  

يا عيني يا بنتي ، صوعبانة عليا وهللا يا مرمر -  

بس يا بت -  

بلةالبعيد جوبالعبيط  ة تكتبي ع الفيس بوستاتاصل انتي عمال -  

متشتميش الجبلة ، قصدي متشتميش مازن  -  

تكتبي  ههههههه حلوة دي ، المهم ال استمري في الكتابة ، بقيتي بتعرفي -

 يا مرموراا ياااه

بس يا ست رحمة وروحي اقري اخر حاجة نزلتها بقا وروحي شوفي  -

 شغلك وشوفي خطيبك
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مماشي ماشي ، موبايالت بقا هااا ، سال -  

حاضر ، سالم  -  

الى المدعو : مجهول الهوية المعتاد"   

يد ، قد ننظر لألشياء بمنظور مختلف ، فقط الننا نريد ان نراها كما نر

 ليست كما هي عليه ..

 بالضبط دا اللي بيحصل لما بنحب

 عموما لو بتحب بجد مش هتشوف عيوب 

 حتى لو اللي قدامك مليان عيوب

 لو ها 

ادي هوش غير عيب وال اتنين ، دول ممكن نعديهم ، علكن ممكن يكون مفي

 بتحصل

 بس انت طالما حبيته مش هتشوف فيه أي حاجة وحشة 

ا بيها قد نخدع فنندم ، ولكن االهم من الندم ان نتعلم كل الحيل التي خدعن

تقام حتى ال يستطيع احد خداعنا بها مرة اخرى ، او قد نستخدمها نحن لالن

 احيانا  " 

.. 

17/5/2014  

يعني مامتك وافقت وكله تمام فين االعتراض بقا فهميني ؟ -  

ال مفيش اعتراض وال حاجة بعد الشر -  
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اومال فيه ايه ؟ -  

ان ماما مينفعش تقعد لوحدها  -  

ومين قالك انها هتقعد لوحدها ؟ -  

اومال هتقعد فين لما نمشي -  

 رد ممازحا اياها 

هجوزها يا سيتي -  

جأة وردت بعصبيةفتحت عيناها من المفا  

تجوها ايه ، ايه الجنان دا ! -  

التش يا بنتي انتي صدقتي ، انا بهزر ، ماما هتيجي معانا اصال ، هي مق -

 لك وال ايه ؟

بجد وهللا هتيجي معانا ، ال مقالتش وال حاجة -  

اه وهللا اومال هي وافقت كدة بسرعة ازاي ، يا بنتي دا انا ادهم برده -  

را اوووي ، ربنا يخليك ليا بجد يا ادهم شك -  

ويخليكي ليا يارب  -  

 

... 

 رن هاتفه معلنا عن اتصال اتاه من خارج البالد

ايوة يا موزن -  
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ايه يا ايمن مبتردش ليه من اول مرة ! -  

كنت بسمع نغمة الموبايل عادي يعني -  

في قا او يال يا كداب ، والنبي شكلك متخانق مع مراتك وقاعد في مكتبك ب -

ش كالعادةيال ودقنك طويلة وشكلك وحالف  

ايه دا انت ايش عرفك -  

اخويا يا جدع ، دا انا حافظك يا راجل -  

اه يا مازن ، بقالنا بتاع خمس ايام -  

لييه تااااني !! -  

يا ابني الواحد بقا يندم انه اتجوزها وهللا ، المادية في دمها وربنا -  

زعالن منك بسببها وهللا احنا نصحنا من االول ، وابوك مات  -  

ما اخر مرة دي ، بتقولي انت اقل من اخوك وابن عمك ايه عشان يبقوا ه -

،  برا وانت هنا مش عارف تعمل حاجة ، وابوك مسبلكش زيهم ليه وبتاع

 بجد قرفتني 

يا ابني حقها ، لما ابقا انا واونكل حسني هنا وانت لسة عندك -  

ني وغباوتي وانا صغير اللي خلت وانا اعمل ايه يعني يا مازن ، اهمالي -

نتغرش يته نبيع كل شركتنا عشان مصهنا ، دا كمان بابا مات وكتب في و

عب دي ونبدأ من تحت ونتعب زيه ، وانا ها هللا ها هللا خريج تجارة كلية الش

، وال عرفت اعمل حاجة زيك كدة و فعال قعدت في الصفر مش بدأت 

 منه ..
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حك نصيحة ، انت ربنا لسة مرزقكش طيب بص يا ايمن ، انا هنص -

وبنجاتها و ا تقريبا ضايعة على مراتك وشهبأطفال ، يعني فلوس شغلك كل

تنجان ، كوافريتها وهذه الهيافات ، قولها ان مرتبك قل يا سيدي بسبب أي ب

ت بتاخد ك ، يا ابني اننلي هتنقصه من المرتب حطه في البالف يعني ، وال

ر ضايع على هبل ، حط خمسة وشوف على اخاالف في الشهر ، وكله  10

رة السنة هيكون معاك قد ايه ، واللي هيكون معاك اعمل بيه أي حاجة صغي

 كدة ، وكمان يا سيدي انا هساعدك ، بس مش هقولك ازاي ..

ي منها وهللا فكرت في كدة يا مازن ، بس كدة المشاكل هتكتر فوق نافوخ -

ي زي ش هيعرف يعيشني زي باب، دا طلبتها مبتخلصش ، وكل شوية محد

 بابي ، بجد وهللا انا تعبت منها ومن طريقتها اوي

.. 

20/5/2014  

 دخل شقته واغلق الباب خلفه

 جلس على احد االرائك القريبة من الباب بتعب

 ورمى مفاتيحه على الطاولة امامه

 خرجت من غرفتها لتجده ينظر للسقف 

ايب عشر ايام سناقص ، بتاع  شمساء الخير يا ريهام ، خناقات وبتاع م -

 لك البيت اهوه ، باهلل عليكي مش ناقص

ال مش جاية اتخانق  -  

طيب كويس -  
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 استجمعت كل طاقتها لتقول ببرود تام

طلقني يا ايمن .. -  
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22/5/2014  

وهي جالسة تنظر لبعض اوراق الحاالت التي دق احدهم على غرفتها 

 تتابعها

- yes !! نعم 

- good morning Dr Amera صباح الخير دكتور اميرة 

 نظرت لصاحب الصوت لتجده مازن 

 ابتسمت وهي ترد تحيته

صباح النور يا بشمهندس -  

قلت بقا اجي قبل العمال وبتاع ارخم عليكي حبة -  

ال انا مبحبش الرخامة -  

؟ وال انا ، خالص نتكلم حبةبجد  -  

فـ ايه ؟ -  

أي حاجة ، ايه هفضل واقف على الباب دا كتير ! -  

 ردت بمزاح 

ال انزل من عليه الحسن يتكسر -  

ال انا بقول امشي بقا  -  

هههههه تعاال اتفضل -  

 دخل واغلق الباب خلفه ، او لم يغلقه كليا بل جعله مواربا قليال 
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بي كويس جدا على فكرة يعنيبس على فكرة بتعرفي تكت -  

احم احم -  

قلت  يا بنتي متابع ، بصراحة يعني مرضتش اشيلك من عندي وكدة ، -

 اتابع كدهوه 

اممم -  

فضولي بجد نفسه يعرف مين مجهول الهوية دا ! -  

لما فضولي انا يعرف هخليه يقولك -  

يعني انتي مش بتكتبي لحد ، بتكتبي كدهوه  -  

ت ، اصل بصراحة الموضوع دا عجبني وكدة فقل اه عادي بكتب كدهوه -

 طالما هسافر ومفيش عرسان ومفيش حد اطلع عليه جناني استغله 

شهرك بقا وكدة الحوار دا ! -  

بة نسبيا ، انا عموما مبحبش جو الشهرة دا ، بس انا بعمل كدة الني حا -

 اني اعمل كدة من قبل ما حد يقول او يطلب ..

ه الغرفةعهم احد العمال الذين سيبدأون العمل في هذفتح فمه للرد ولكن قاط  

بشمهندس مازن كويس اننا القيناك -  

أي خدمة اهوه يال ابدأوا شغل -  

 كان ذلك كالمه مع رئيس العمال المصري الجنسية ..

دقائها بدأوا العمل في الغرفة بينما تركتهم اميرة وذهبت لتطمئن على اص

 ومرضاها 
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غرفة الطواريءاء عاجل لها في ولكن سرعان ما وجدت ند  

قة اتجهت نحو غرف الطواريء بسرعة ، لتجد احدهم يتحدث بسرعة فائ

 وبكاء هستيري

 حاولت ان تستجمع قوتها هي االخرى لتستطيع فهماها 

ا ما ولكن سرعان ما وجدت احد الممرضات تحدثها باالنجليزية وتبين له

 حدث

ة "" الحوار محول من االنجليزية الى العربي  

لكبيرة تقول انهم كانوا على طريق السفر فوقفت امامهم احدى السيارات ا -

يهم اجسام ضخمة جدا ، وقتلوا السائق و اطلقوا عل وشخصان ذوونزل منها 

 الرصاص ، زوجها اصيب في القلب ، وهي اصابت في ذراعها ولكننا

 انقذنا االمر ، االن تبقا زوجها

ذهاب لغرفة العملياتواشارت على الرجل الذي يجهز لل  

ذي ركضت اميرة الى غرفة العمليات وجهزت نفسها ، واتى لها الرجل ال

اذه ..هو االن تحت يدها بين الحياة والموت ، وبعد هللا هي القادرة على انق  

.. 

 تركت اميرة هاتفها على مكتبها في الغرفة التي يعملون فيها 

مازن ان يأخذه احدهم فأخذه معه  خاف  

عض ساعات من العمل وبعد ب  

رسالة اتت لها اعلن الهاتف عن وصول    
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 تطفله وفضوله جعلوه ينظر للهاتف ليجده بدون أي رمز حماية

هم الرسالة فتح الهاتف ليفتح الرسالة فيجدها بـ االيطالية والنه يجيدها ف

والتي كان محتواها تهديد الميرة من انقاذ شخص يدعى " جونسون 

 وقت عندما سمع االسم وجد اميرة تركض من جانبكارلوس " في ذلك ال

اب الغرفة وهي تطلب من احدهم ان يعرف اسمه فيرد عليها بأن اسم المص

 " جونسون كارلوس " ..

اقع قد يصعب علينا تخيل ان الشر قد يصل الى اذية احدهم ، ولكن هذا و

 نعيش فيه

لف خ امت ضميرك وقلبك وعقلك ايضا وامشفإن اردت ان تصبح شريرا 

 كل شر وضرر يأتي في بالك الحدهم ونفذه ..

 وقف في ذهوله وظل ينظر الى الرسالة ..

 ليفاجأ بـ اميرة تقف خلفه قائلة

موبايلي وفي ايدك طيب ليه يعني ! -  

 ارتبك قليال ثم تركه على المكتب بجانبه ورد عليها بتوتر 

ال ابدا اصل خفت حد ياخده او حاجة وجالك مسج-  

لة ها لترى الرسالة ليختفي هو من امامها تماما ، والن الرساامسكت هاتف

 كانت بـ االيطالية نظرت لها بتعجب وتجاهلتها

..  

1/6/2014  

محمود انت فين ! -  
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انا في الشركة ، ليه ! -  

ال مفيش انا جايلك .. -  

طب وشغلك -  

 رد عليه بعصبية 

يتأجل الزفت دلوقتي ، سالم سالم لحد ما اجي لك -  

الهاتف قبل ان يسمع رده واغلق  

.. 

 فتح باب مكتبه بشدة 

 فزع محمود من على كرسيه

ايه يا ابني دخلة بوليس االداب دي  -  

 جلس مازن وهو يلتقط انفاسه بصعوبة

صبرك بس هاخد نفسي -  

بعد كل دا تقولي اصبر هاخد نفسي ، فيه ايه يا ابني ! -  

علها نظر له مازن واستجمع قوته لحركة مجنونة سوف يف  

هطلب منك طلب ، بس وحياة ابوك يا شيخ بالش استظراف -  

وهللا على حسب -  

انا طلبته قبل كدة واترفض ، فهطلبه تاني -  
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ة على قبل ما تكمل بس انا عندي سؤال ، انت وقفت تبعت رسايل المير -

 موبايلها ليه من ساعة ما جيت هنا !

اصل هتعرف ، هااا -  

نظر له وقد فتح عينه بتعجب انتبه مازن لما قاله محمود  

انت ايش عرفك انت ؟ -  

ياض دا من اول مرة وانت باين اوي ، مبتعرفش تعمل فيها لهو خفي -  

م احم ، المهم ان انا جاي وطمعان في كرم حضرتك انك توافق اني اتقد -

 الميرة تاني

الص كدةوتتجرس تاني على الفيس ، وتترفض تاني ، مفيش ادنى دم خ -  

يا اخي انا ما كنت هعمل كدة دلوقتي خالص ، بس حكم القوي وهللا -  

مين القوي القلب ها ! -  

ال مش القلب ها ، حاجة تانية ومحدش هيعرفها ، المهم االمر يتم في  -

 اقصر وقت ، باهلل عليك 

فيه ايه ايه يا مازن ! -  

فيه اني عايزها تكون تحت حمايتي في اقرب وقت -  

ابط وال ايه ايه دا انت اشتغلت ض -  

انت يا ابني معندكش حاجة جد ! اعقل حبة كدة -  

عاال وهللا بص هي بتروح قبلي بساعة ، وانا كلها ساعتين واخلص ، ت -

ساعات  3كمان   
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طيب سالمو عليكو انا بقا -  

 واختفى من امامه في ثواني

 ليكون في خالل خمس دقايق في المشفى مرة اخرى

.. 

في اليومين اللي انشغل عنك فيهمايه يا رحمة كل دا حصل  -  

مة ن القياكأويماهو الراجل دا سريع يا شيخة كل حاجة بسرعة بسرعة  -

 هتقوم بكرة

يا حبيبتي ربنا يسعدك يارب ويتمم لك ع خير  -  

  يارب يا مرمر ، عقبالك يا قلبي يارب والبشمهندس يحس على دمه -

ريح نفسه ، تقريبا راح يال ياسيتي ميحسش ، هتالقيه داخل عليا دلوقتي  -

وبايليحبة كدة ، كان عندي عملية وسبته هنا مع العمال جيت لقيته ماسك م  

وانتي طبعا لسة مبتحبيش تحطي باسوورد للموبايل -  

طبعا -  

اهنا بالفعل كان دخل مازن عليها وهو يقول لها بصوت مرتفع نسبي  

زك عشان عاي دكتورة ، محمود بيقولك تروحي بدري نص ساعة النهاردة -

 في موضوع

حديثها مع رحمة لتنهيهاكملت   

طيب ماشي يا رحمة شوية وهكلمك -  



 

- 107 - 

مازن دا صح ! يسهلوو -  

امشي يا رحمة روحي شوفي شغلك -  

حاضر حاضر  -  

 اغلقت المكالمة

 ثم نظرت له 

مقاليش يعني -  

اسمعي مني ، روحي بدري نص ساعة بس  -  

تمام تمام  -  

الة قبل ما اروحعن اذنك هروح اشوف ح -  

اتفضلي  -  

... 

 ذهبت اميرة للعناية المركزة لتطمئن على " جونسون كارلوس "

 لتجد ادى الممرضات هناك تحاول ان تفسد شيئا في االجهزة

 دخلت اميرة الى الغرفة مسرعة 

 وامرتها بعصبية ان تخرج

 ولكن الممرضة لم تعطي اميرة أي انتباه واكملت ما كانت تفعله 

اميرة نحوها بسرعة وحاولت جذبها لتخرج الممرضة من جيبها توجهت 

 مسدس وتهدد اميرة ببعض الكلمات
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ون الى ي على الهاتف يوم وصل جونساعتقد ان الرسالة التي ارسلناها لك -

دين انهاء هنا وصلتك واستطعتي قرائتها ، فلم تعاندين ! اعتقد انكي تري

ن ا ، انه سيموت حتما ، اما احياتك بيدك ، ابتعدي عن هذا المريض تمام

ون انتما تبتعدي عن هذه الحالة فتموت وحدها او انكي تحاولين انقاذه فتموت

 االثنين ، اظن ان االمر اصبح واضحا لكي االن

فية وقفت اميرة تسمع كل كالمها وتنظر لما في يدها وهي تفكر في كي

 التصرف ..

لهتتعلم ذلك ولن تفعهي لم تأتي لهنا كي تضيع حياة احد عمدا ، لم   

 لم تهتم لكالمها او حتى لما في يدها 

 واتجهت ناحية سريره وحاولت اصالح ما افسدته تلك الملعونة

رضالتفاجأ بطلقة اطلقت من المسدس على احدى يداها ، مما جعلها تسقط ا  

.. 

ذهابها لالطمئنان على حالة احدى المرضىان ابلغته عن بعد   

ن هو جونسون ذلك الذي قد تأذى روحه بسببهقرر هو ان يذهب ليرى م  

 ذهب الى االستقبال وسأل على مكان العناية المركزة وذهب ليراه 

 ولكنه لم يراه فقد

 بل رأى ما حدث ايضا 

 عندما رأى ذلك يحدث سجله كله وبالفيديو وارسله الحدهم

 وفي غضون خمس دقائق كانت الشرطة في المكان
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ا " د/ لها و اخرجوا تلك الطلقة واعطاهواحداهن يسعفونها مما حدث 

.. حسني " اجازة لمدة شهر  

 مما اثار فضول مازن ان يعلم ما االمر

 ذهب الى حسني المكتب وطلب منه ان يتحدث معه قليال

ؤول في ولكن الشرطة كانت قد سبقته ، فهماك تحقيقات ستقام مع كل مس

 هذا المكان

.. 

25/5/2014  

ن دون ان حل من الحلول التي يجب ان تنفذ ولك يتفكير طوال الليل فبعد 

 تتأذى اميرة

 لم يجد غير حل وحيد ، حل واحد فقط

 ارتدى ثيابه سريعا 

ن وذهب الى المشفى ولحسن الحظ علم ان اميرة لديها عملية قد تزيد ع

 ثالث ساعات

 ذهب الى مكتبها واخذ هاتفها الذي علم انها تتركه هناك

القرب قسم شرطة واخذه   

..  

1/6/2014  

اعتقد انه علي ان اشكرك يا سيد مازن -  
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ال شكر على واجب ، ولكن هل لي ان اسأل سؤاال ! -  

بالطبع -  

هل من الممكن ان تتأذى اميرة مرة اخرى ؟ -  

ما  ذلك محتمل ، فال يوجد شيء مستحيل ، ولكن يجب علينا ان نفهم -

لى ا كان فيه خطر عاالمر اوال ، وال تقلق سأوافيك بالجديد اول بأول اذ

 اميرة

حسنا ، سأذهب انا لالطمئنان عليها -  

تفضل -  

..  

25/6/2014.  

 في بيت محمود 

ممكن تفهمني يا مازن فيه ايه ؟ -  

فيه ايه فـ ايه ؟ -  

 اخذ نفساً عميقا في محاولة للهدوء 

غت يعني بص يا حبيبي ، اميرة اتقال لها في التحقيق انك انت اللي بل -

ل ة ، هي مش عايزة تقولي وانا الزم اعرف منك ، فـ اتفضفهمت كل حاج

 قول انت مالك ومال الحوار دا ؟

اهدى بس يا عم الحج حبة ، هو كل الحوار اني في مرة مسكت موبايل  -

ها ، اميرة بالغلط والفضول اخذني اني افتح رسالة كانت جاية لها ساعت
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ايا اخد موبايلها معوعرفت انها في خطر ، وبعدين رحت بلغت وكان الزم 

دثوانا رايح ، رحت اخدته يومها وبلغت ورجعته مكانه وكأن شيئا لم يح  

ها في دا يوم ما اتصلت انا عليك ورديت وقلت اميرة عندها عملية وموبايل -

 المكتب ؟

م ببلغايوة هو ، ساعتها انا مكنتش في المستشفى اصال كنت في القس -  

النارانت كنت واقف بقا ساعة ما اتضربت بايوة يا ما شاء هللا عليك ، و -  

 سكت مازن قليال وانزل رأسه ارضا

جعل من عصبية محمود تزداد مما  

ما ترد يا بني آدم كنت موجود ساعتها ! -  

تحمل مازن عصبية محمود عليه فعلى صوتاهما يلم   

اه كنت موجود يا محمود ، ايه كنت تحبني ادخل العناية واتدخل في  -

ت دلي انا رصاصة انا كمان ، واهوه المسدس كان فيه كاتم صوالكالم واخ

 مكنش حد هيحس بينا لو جرا لنا حاجة احنا االتنين

طبعا ، خايف على نفسك ، لكن هي لو جرا لها حاجة وايه يعني -  

، انا  مالك يا محمود بتتكلم كدة ليه وكأنها هي اللي في العناية دلوقتي -

ا كان الزم اصور واجيب دليل يقدرو مكنش ينفع اتصرف من دماغي ،

كلموا ، يمسكوا بيه اول الخيط ع االقل ، وكان الدليل اني اصورهم وهما بيت

 انا مغلطتش

 ضحك محمود ضحكة سخرية واكمل كالمه
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يا  قال وعايزني أءمنك على اختي واجوزهالك ، دا كويس انها مقبلتكش -

 اخي من االول ، يا صديق عمري

لى بعد جملة محمود االخيرة مما جعله يقف وينادي بأعزادت عصبية مازن 

 صوته الميرة ، بل لكل من بالمنزل

اتمسرع وحبيبة اتت اميرة ووالدتها  

 وتكلم هو بنفس نبرة الصوت العالية

ممكن افهم يا دكتورة اميرة انا اترفضت ليه اول مرة ؟ -  

 وقفت اميرة في ذهول وتعجب من السؤال 

هذه الحالة وردت بخوف منه وهو في  

عشان ،، عشاا،ن -  

عشااان ايييه ؟ ، انا اترفضت اول مرة ليه ؟ -  

لم جلست اميرة على الكرسي المجاور لها وامسكت ذراعها بعد شعورها بأ

 فيه

 اخذت نفس لتهدأ وتحاول ان تهدئه هو االخر

رة عشان مكنتش حباك ، او يمكن مكنتش اعرفك وكنت رافضة الفك -

 اساسا

ضت تاني ليه ؟طيب واترف -  

 نظرت اميرة لمحمود ووالدتها

 وردت بتعجب
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تاني !! هو انت اتقدمت تاني اصال ؟ -  

رفضني كان مين يعني  يا سالااامم !! دا على اساس ان اللي -  

ع اييه !!انا معنديش فكرة عن اللي انت بتقوله دا اصالاا ، تاني ايه وبتا -  

 نظرت لمحمود ووجهت كالمها له

م اللي بيقوله دا يا محمود !! ايه الكال -  

.رد محمود عليها بعصبيته التي لم تهدأ ولم يستطع ان يهدأها  

هيهمك ايه في الموضوع يعني ؟ عريس واترفض زيهم كلهم -  

ال مش زيهم يا محمود -  

يكي مش زيهم ؟ وهللا !! ايه كنتي عيزاني اديكي لواحد وقف يتفرج عل -

كتر ، ، وكأنه بيشوف فيلم مش ا ضربي بالنار ، وقف يصوروانتي بت

ل كتفك اجوزك لواحد مخافش عليكي وال خاف ان الطلقة تيجي في قلبك بد

الن  ؟ ردي عليا يا دكتورة يا محترمة ، وال مش هتعرفي تردي وهتسكتي

 كالمي صح ؟

انقلب من حوار بين مازن واحد الطرفين ، لحوار بين محمود واميرة 

 وعصبية متبادلة بينهم

كالمك مش صح ، كالمك مش صح انا عندي علم بكل حاجة من اول ال  -

غ ، يوم ، عندي علم بكل حاجة من اول ما المسج جاتلي ، وعندي علم انه بل

لغ النه يوم ما بلغ جه وقالي كل حاجة عشان ابقا واخدة بالي ، وقالي هو ب

ليه ، ال عندي علم يا محمود وكالمك مش صح ، مازن عطل شغل كتير 

يه ، ا المستشفىوغير شغل المكتب عندي عشان يكون جمبي في جدا 
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وضة مالحظتش ان شغله في المكتب بتاعي دا طول وخصوصا انه بيعمل ا

ك يا دماغك بقا شغلحاجة ، كل اللي في واحدة يعني ! مأخدتش بالك من أي 

ان محمود ، شغلك وبس ، والباقي حواليك لو ولع وال هتتحرك غير عش

تطلع نكدك علينا بس تزعق وتتعصب و  

 نظر لها بتعجب 

انا يا امييرة !! -  

اه انت ، انت عارف كل حاجة وفاهمها ، وعامل نفسك مش فاهم حاجة ،  -

 عشان متكدبش نفسك وتغلطها

امييرة ! -  

ض لو كان دا اتقدم تاني ، فـ انا بقولك ان موافقة ومش انت اللي هترف -

 حاجة انا عاوزاها

.. 
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 الفصل العاشر
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30/5/2014  

 في مصر ، في بيت ايمن النشار 

ممكن تقفلي السيرة دي بقا ؟ -  

ال مش هقفلها يا ايمن لحد ما نطلق ، مبقتش طيقاك يا اخي  -  

تحبيش بقيتي طماعة ، لسة الفلوس هي اساس عيشتك ، لسة مبال انتي  -

رتحتي !حاجة اكتر منها يا ريهام ،  انتي طالق يا ريهام ا  

.. 

5/6/2014  

 اجابت بفرحة 

يعني هتيجي ؟ هتحضري ؟ -  

اه وهجهز الدنيا معاكي كمان يا سيتي ، هو انا عندي كام رحمة -  

هللا ، امييرة انا بحبك اوووووي بجد بحبك  -  

بس الدهم يسمعك ويفتكر حاجة تانية -  

ههههه بجد ربنا يخليكي ليا ويسعدك -  

وانتي كمان يارب  -   

... 
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د دما نهرب من مصير مجهول ، خوفا من شيء قد يحزننا مستقبال ، قعن

يودي بنا نكتشف فيما بعد اننا هربنا الى الطريق الخاطيء ، الطريق الذي س

 الى نهاية الحافة ويقذفنا احدهم من اعالها ..

ط ، فلن ولربما يجب علينا ان نقف ننظر الينا ونحن نسقط ، وسنظل نسق

ون في ين ، او نرتطم باالرض فنرتاح ، ولكنا سنكنكن في االعلى مرتاح

لها شر ، حالة سقوط مخيفة تجعل منا وحوش بشرية خائفة ، ال خير فيها وك

ؤذي غيرها ..تحاول ان تحمي نفسها فت  

..  

10/6/2014.  

هي ، بنموت ويفضل حي تنعمر الغنا ما بي"   

مايكل عادل "  –مهما هيبعد جي ، الحلم عمره ما ينقتل   

فها ت تلك الكلمات اول الكلمات التي تراها اميرة امامها على شاشة هاتكان

 قبل ان يعلن قائد الطائرة عن وصول الطائرة الراضي مصر ..

يدها ولفتها  وضعت هاتفها في حقيبتها ، ثم نظرت لتلك " الدبلة " التي في

 من القلق ، ثم استعدت للنزول من الطائرة ..

يرة عبد الخالق ؟حمد هلل ع السالمة ، ام -  

ايوة انا ! -  

لبيتك احنا مكلفين بحماية حضرتك لحد ما توصلي  -  

ليه كل دا ؟  -  

بكرة ان شاء هللا هتعرفي .. -  



 

- 118 - 

 بتعجب شديد سارت معهم بإستسالم

حاضر . -  

طاليا عادت الى مصر وحدها ، لم تتحمل تلك الضغوط التي واجهتها في اي

ببها فا عليها من ان يصيبها مكروه بسو، طلبت من والدتها ان تظل هناك خ

جعلها بالفعل انقاذ حياة جونسون كارلوس ، وهذا ما سي استطاعت، فأميرة 

 في مشكلة اينما ذهبت ..

د علم عادت بعد ان تم خطبتها لمازن ، في حفلة عائلية صغيرة جدا ، فق

 الجميع االن من مجهول الهوية ولم يعد كذلك

  4/6/2014فقد كتبت منشور بتاريخ 

 " الى المدعو :

تبه كون لقائنا ليس صدفة ، بل كان مرتبا ن نعم رتب من رب قدير ك

هر يوما وجعله قدر ، لم يزرع هللا حبا في قلبي فأخفيه اال النه سوف يظ  

 برغم ظهوره في اصعب االوقات

 اال اننا قد نستمد قوتنا منه ، فقد نحتاجه

بطحاجتي ليك دلوقتي زي حاجتي للهوا بالض  

رت قدام الكل بقول ربنا كان كاتبك ليا من االول ، مهما كنت عاندت وكاب

 فربنا عايزنا لبعض ، ومهما كان حصل فكنا هنبقا هنا دلوقتي 

 الى المدعو : مهندس الديكور : مازن النشار

 شكرا على كل حاجة 
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 الوقفة جمبي اللي عمري ما انساها 

رسايل " مجهول الهوية "  على الحماية ، على الفرحة اللي كانت في  

 شكرا على االمنية اللي كانت في روما اللي بقت حقيقة دلوقتي

 ربنا يحميك ويخليك يارب دايما "

... 

تين ..اتصال من روما الى توسكانا بين شخصيين من جنسيتين مختلف  

ال زال على قيد الحياة ، وهي ايضا ، ولكنها عادت الى بلدها  -  

ياغلق الهاتف يا غب -  

 واغلق الخط بعصبية من غباء الطرف االخر ..

... 

سط االشياء بجاورنا اشياء تفرحنا كثيرا ، قد نفرح كل يوم ولو لثانية ، فأب

طاته قادرة على اسعادنا ، ولكننا من نجبر انفسنا على تذكر الحزن ولق

 فقط ..

 اذا اردنا تذكر الذكريات المفرحة سنتذكرها ..

فست لدها في التجمع الخامس ، فتحت الباب تنوصلت اميرة الى منزل وا

 هواء المنزل ودمعت عينها ..

هي ميقنة وبشدة انها االن في امس الحاجة لوالدها ، وانه اذا كان موجودا 

مرة لما كان حدث كل ذلك ، كانت ستجد سنداً لها ، تمنت لو انها رأته ولو ل

 في حياتها ..
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ت لصورة والدها ..وضعت حقيبتها عند الباب واغلقته وتوجه  

 وقفت امامها وتلقائيا دمعت عيناها و هربت منها دمعة ..

نك ، " كان نفسي تكون موجود اووي يا بابا ، اشوفك واستخبى في حض

 عايزة ارمي كل حمولي على حد اكبر مني ، حد يطمني واطمن بجد ، كان

با مك يا بانفسي تبقا جمبي على طول وخصوصا في الفترة دي ، ربنا يرح

 يارب " 

رها في ورفعت يدها وقرأت له الفاتحة ودخلت غرفتها واستلقت على سري

 تعب ، فهي ال تعرف ما تخبأه لها االيام القادمة ..

... 

ادهم ، عارف مين اللي هيحضر الفرح ؟  -  

مين ؟ -  

امييييرة  -  

هي رجعت من برا ؟ -  

قالت هترجع قريب بس مقالتش المعاد بالضبط .. -  

نا يرجعها بالسالمة اه رب -  

مالك بتقولها من غير نفس ليه كدة ؟ -  

اعمل ايه يعني مش فاهم  -  

فيه يا ادهم مالك  -  

مفيش يا رحمة حبة ضغوطات كدة  -  
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امممم ماشي يا ادهم .. -  

... 

١١/٦/٢٠١٤ 

صباح الخير يا حبيبتي -  

صباح الخير يا مازن -  

مال صوتك يا اميرة ؟ -  

 ردت بتعب

صاحية بس يا مازن فصوتي تعبان مفيش لسة  -  

ال انتي صوتك تعبان ، بس مش عشان لسة صاحية  -  

مرهقة يا مازن عادي -  

شكلك داخلة على دور برد  -  

برد ايه بس اللي في عز الصيف دا -  

يبقا مضايقة من حاجة ، نايمة معيطة امبارح ؟ -  

ايه !! ال ال وهيعط ليه  -  

يبقا نمتي معيطة يا اميرة  -  

عادي يا مازن  -  

بقا ال مش عادي يا حبيبي ، اما ابقا انا موجود وتزعلي وتوصل لعادي ي -

 ال يا اميرة 



 

- 122 - 

ي خايفة وانا لوحدي ، انا هناك كنت وسطكم كنت مطمنة اكتر من دلوقت -

 دا غير ان امبارح اول ما نزلت من الطيارة لقيت ...

 وحكت له ما حدث باالمس 

  هو فرح صاحبتك دا امتى ؟ -

اول سبعة كدة  -  

لبوا طيب متخافيش ، هو غالبا دول هيكونوا من البوليس يعني ، وهيط -

 منك انك تاخدي بالك من نفسك ، متخافيش 

بجد انا مرعوبة ، انا حاسة اني لو جرالي حاجة في البيت دا محدش  -

 هيحس بيا ..

ن الف م معاكي ربنا يا ميرا ، توكلي عليه وثقي فيه هيحميكي وهو احسن -

 حد 

ونعم باهلل -  

خلي بالك من نفسك يا اميرة عشان خاطري  -  

كله على هللا  -  

خالص بقا اضحكي كدة وفكك من الخوف اللي ملوش الزمة دا .. -  

هحاول يا مازن حاضر -  

اوعديني  -  

وعد خالص بقا -  
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صلي طيب على فكرة وحشني الى المدعو ، ابقي اكتبي لي حاجة كدة ، ا -

رحان بيهم ،  زي فرحة الطفل باللعبة كدة ، اوي زي مثال وانا فبفرح اوي 

 بدبلتك اللي في ايدي

 ضحكت رغما عنها ورغم الخوف 

حاضر من عيوني  -  

تسلملي عيونك يا حلو انت يا حلو  -  

اقفل يا مازن وروح شوف شغلك .. -  

وانتي كمان اقفلي وانزلي شوفي وراكي ايه ، هاا  -  

حاضر -  

هللا ال اله اال -  

سيدنا محمد رسوله هللا .. -  

 اغلقت الخط وهي كانت في اشد الحاجة لمكالمة كتلك ..

لقسم  افاقت ونهضت من على الفراش و اغتسلت ثم ارتدت ثيابها و ذهبت

 الشرطة لتعلم ما االمر ..

... 

 جالس على كرسيه يتأفف مما يحدث حوله

ظهره ..وجهه للنافذة التي توجد خلف مكتبه ومعطي المكتب   

 دخل جندي ليبلغه بحضورها
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 ليرد بتأفف

ناقصة هي ، دخلها  -  

ض دخلت اميرة مكتب الضابط " شهاب جالل " ليتفاجأ ببعضهما البع  

 توترت قليال وتراجعت اال انه وقف وضحك ضحكة استهزاء

اهال اهال هو انتي ؟ تعالي اقعدي تعالي -  

صباح الخير يا حضرة الضابط -  

دكتورة صباح الخير يا -  

خير ؟ -  

نش خير ان شاء هللا ، االول بس   مبروك ع الخطوبة ، اتخطبتي اهوه مك -

 له لزوم الشو اللي عملتيه يوم ما اتقدمت لك

نصيب يا شهاب باشا -  

 لنا ان فيه بصي يا انسة اميرة ، انتي حصلت لك مشكلة في ايطاليا بينت -

ا منهم نتي جيتي على هنا هربذي اي حد ، اأمافيا كبيرة جدا ، وانها ممكن ت

و ان موضوعك هيخلص ، بس لالسف اللي متعرفهوش ان جونسون 

اق كارلوس اللي المفروض كانوا عايزين يموتوه لسة عايش ، ودا النه ف

 واعترف بكل حاجة 

 اعترف بكل حاجة ايه ؟ وفاق ازاي ، دا المفروض كان لسة فاضل له -

 عملية 

ق جه د ما خدتي االجازة هو فاق وبمجرد انه فاسبحان هللا بقا ، انتي بع -

نتي الزم لنا خبر اننا مكلفين بحمايتك طول ما انتي في مصر ، وعليه ف ا
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،  بس  تكوني متعاونة معانا ، يعني انتي غالبا هتالقينا وراكي على طول

 مش معنى كدة ان كل اللي حواليكي هيكون احنا 

  يعني انت بتطمني وال بتقلقني دلوقتي -

رف ال بطمنك ، الننا لو حسينا ان فيه حد غيرنا عينه عليكي هنتص -  

 طيب معلش ممكن اسأل حضرتك سؤال ، هو لما الراجل دا فاق قال ايه -

 على اللي حصل له 

ا مقدرش اقولهالك ، لالسف مش مصرح لنا نقول اي حاجة ندي حاجة ا -

 عن القضية دي مخصوص ..

ة ماشي يا حضرة الضابط متشكر -  

ال العفو دا واجبي .. -  

 نهضت من على الكرسي والقت السالم وذهبت ..

... 

 بمجرد خروج اميرة جلس شهاب على كرسيه يفكر 

حب  " رفضتني ، ودلوقتي اهيه مخطوبة ، يعني الموضوع من االول فيه

 لحد تاني .. وهللا حاليا فعال متأمنش لحد ياض يا شهاب "

بلغه عن حضور متهم ..وقطع تفكيره كالعادة احدهم ي  

... 

حياة اميرة في كفة يا باشا ، وشغلنا كله في كفة -  
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تنين مش هتفرق معاك ع فكرة ، ما يا انت يا هي وغالبا هتكونوا انتو اال -

 برده ..

بس كله اال حياة اميرة  -  

 صاح الطرف االخر بـ اسمه بعصبية 

يخلص يرك ينفذ ، وانت هتستهبل وال ايه ؟؟ مش عايز تنفذ انت اي حد غ -

 على اتنين مش واحد كمان ..

 رد عليه بتحدي

غيري ينفذ دا لو عرف يا باشا .. -  

 وتركه وخرج خارج الغرفة ..

... 

 اتصال بين اميرة ومحمود

 قصت عليه ما حدث معها

ة خالص يا سيتي اطمني اهوه ، وهللا وهتالقي لك بودي جارد يا امير -  

ل فين ورايا بس مش هشوفهم يعني غير ك يا عم بقولك بيقول هيكونوا -

 وفين ..

ربنا يحميكي يا اختي على طول الحسن ماما هنا قلقانة عليكي -  

ا كانت س بجد اني مجبتهاش معايخد بالك منها يا محمود هللا يخليك ، كوي -

ذت معايا هنا أات  

مش هتتأذي وال هيجرالك حاجة ان شاء هللا متخافيش -  
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ين تهدئة محمود الميرة و حديثهما عن العمل ..وظل الحوار بينهما ب  

... 

١٥/٦/٢٠١٤ 

 رقم مجهول مصري يتصل على اميرة ..

 ردت بخوف 

مين معايا ؟ -  

انتي فين يا اميرة ؟ -  

مااازن ؟؟ انت بتتكلم من رقم مصري ازاي ؟ -  

اكيد يعني جيت مصر ايه السؤال دا يا امييرة -  

جيت مصر امتى ؟ وشغلك ؟ -  

وفك اما اشوفك ، انتي فيين ؟؟اما اش -  

في البيت  -  

طيب انزلي انزلي اشوفك انا في الكافيتريا اللي جمب البيت -  

مازن انت بتهزر صح ؟ -  

يا بنتي انزلي متتعبيش قلبي -  

حاضر خمس دقايق .. -  

... 

ناك ايوة يا باشا ، هي نزلت من شوية راحت كافيتريا ، وقابلت واحد ه -  
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حاجة  خلي برعي يراقب التاني اما يمشي ويجبلي كل طيب راقبهالي و -

 عنه 

حاضر يا باشا .. -  

... 

وحشتيني على فكرة -  

مبقلناش اربع ايام عموما يعني عشان اوحشك .. -  

يا سيتي انتي وحشاني على طول -  

اممم طيييب .. -  

احكيلي بقا عاملة ايه ؟ -  

يعني هو انا مكنتش كويسة لحد من شوية -  

لسته وعدل من ياقة قميصهتعدل في ج  

عشان شوفتيني طبعا  -  

ال عشان كلمت محمود  -  

يا شيخة  -  

... 
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 الفصل الحادي عشر 
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١٨/٦/٢٠١٤ 

ي ذهب مازن الى احد اقسام الشرطة بعد ان اتاه استدعاء في اليوم الماض  

 دخل مازن على الضابط ..

صباح الخير يا فندم -  

ب ليرد شها  

صباح الخير يا بشمهندس اتفضل  -  

 ثم نظر الى يده ليجد ما كان يتوقعه ، وهي دبلة في يده اليمنى ..

 جلس مازن امام شهاب في تعجب

هو فيه ايه يا باشا ! -  

ه والننا مفيش يا سيدي ، انت اكيد عارف اننا مراقبين خاطيبتك ، وعلي -

م نتأكد انت مين ..شفناك معاها خالل اليومين اللي فاتوا كان الز  

اهااا ، انا مازن النشار خطيب اميرة .. -  

ال من غير ما تقول احنا عرفنا .. انت اول حد بلغ صح ؟ -  

فعال انا .. -  

مجالكش اي رسايل تهديد او حاجة انت كمان ؟ -  

الهم ال مجاليش ، النه محدش كان يعرف اني انا اللي بلغت وال جه على ب -

ي ..وال هاجي غالبا يعن  

اشمعنا ؟ -  
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النه انا ساعتها مكنتش لسة خطبت اميرة اصال  -  

... 

٥/٧/٢٠١٤ 

اظن انه دلوقتي انتي في قمة قمة سعادتك -  

 ردت رحمة عليه بكسوف 

احم يعني  -  

يعني ؟ -  

اه يعني -  

مبروك عليا وكدة وبحبك برده وكدة -  

 ظلت تنظر له بفرحة وبخجل وسكتت عن الكالم ..

... 

في اذنها في وقت انشغالها بالنظر لصديقتها وبفرحتها بها وهمس مال عليها  

عقبالنا .. -  

وجه بقبلة على خدها قبل ان تستدير و نهض من مكانه مسرعا وت اوفاجأه

 الى باب القاعة..

ميرة تحسست مكان القبلة ونهضت هي االخرى بخجل الى رحمة صديقتها ا

 الليلة ..

ينار رحمة التي وشوشتها بكلمتصعدت على " الكوشة " و وقفت بجو  
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ايوة انا شفته  -  

 نظرت اميرة بخجل الى رحمة و تحدثت بسرعة 

شوفتي ايه بيعمل ايه انتي عبيطة  -  

 اشارت رحمة الى مازن الواقف على باب القاعة ينظر للقاعة من الخلف

 وقالت 

شفت دا وهو بيعمل كدة  -  

 وقبلتها هي االخرى على خدها

زن الذي ما مكث حتى رأى رحمة تفعل ذلك و ضحك كان يراقبهما ما

 بقوة ..

 ضربتها اميرة على كتفها ضربة خفيفة وقالت بصوت سمعه ادهم

يا جزمة  -  

 ليتدخل ادهم في حديثهما ويوجه كالمه الميرة

عملت ايه وانا اعذبها  -  

 نظرت له رحمة و تصنعت الطفولة على مالمحها 

تعذبني انا !! -  

ر يعذب روحه ؟هو فيه حد يقد -  

 لتضحك اميرة عليهما و تقطع كالمهما 

ال انا اروح اقعد على الطربيزة بدل ما انا عزول كدة  -  
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 لترد رحمة

مش لووحددك ، يسهلووو -  

نزلت اميرة من على المسرح دون الرد على رحمة حتى ال تزيد من 

 احراجها ..

ا زن من خلفهجأها مرة اخرى مااذهبت وجلست مرة اخرى على الطاولة ليف

 ويهمس لها

محدش يعمل كدة غيري يا ماما ، وبعدين بقولك عقبالنا مترديش -  

 رفعت رأسها لترى ذلك الذي يقف فوق رأسها تقريبا

اقعد عشان حسابك معايا بعدين ، اقعد  -  

 جلس مازن بجوارها وارتسمت على وجهه ابتسامة 

غتت انا صح ؟ فين رد عقبالنا ؟ -  

رب يا سيدي واهدى بقا ها اهدى اهه جداا ، ياا -  

وفين رد اللي كانت بعد عقبالنا ؟ -  

 رسمت اميرة على وجهها عالمات التعصب المزيفة

مااااازن -  

 ورسم مازن عالمات الخوف والحزن المزيفين 

خالص خالص يا ماما هتاكلني .. -  

... 
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 في نهاية اليوم ، اوصل مازن العروسان الى منزلهما ..

ي ومن ثم رة يتحدثان قليال بشأن ما سيفعالنه في اليوم التالو ظل هو وامي

 اوصلها هي ايضا ..

... 

  ايطاليانا في وفي توسكا

ماما ، انا بفكر ننزل مصر  -  

ليه يا محمود ؟ -  

خايف على اميرة اوي بصراحة وهي لوحدها -  

ماهو مازن نزل اهوه  -  

حتى لو ، مش هبقا مطمن زي ما نكون جمبها  -  

دي محلفاني مرضاش اننا ننزل الفترة دي خالصبس  -  

معلش يا ماما بس الزم ننزل فعال .. -  

خالص يا ابني اللي تشوفه  -  

... 

لتي مرت االيام الروتينية على الجميع بين احداث العمل و احداث المنزل ا

هام باتت مملة جدا بالنسبة اليمن الذي يقطن وحده االن بعد ان طلق ري

 زوجته ..

التي  شعرت هي االخرى بالوحدة بدونه ، فبالرغم من كل المشكالت والتي

ت كانت تحدث بينهما اال انها تحبه من اول مرة رأته ، وتمنت لو انها عاش
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في كل تلك المشكالت وال كان يهمها المهم انها كانت بجواره ، وعندما 

وقت طلبت الطالق كان في لحظة غضب ولكن الفكرة اصبحت حجة مع ال

في كل مرة تحدث بينهما مشكلة ..لها   

عن محبوبه  قد يغلب الحب صاحبه فيجعله يعيش في حالة من التعاسة بعيدا

 ، حتى وان كان محبوبه شيطان على وجه االرض ..

... 

٢٠/٧/٢٠١٤ 

ايه يا مازن انت فين ؟ -  

دكمعلش يا حبيبتي كنت بخلص حبة حاجات ، دقيقتين وهكون عن -  

ماشي .. -  

  عتها لتراها السابعة والربع مساءً تف و نظرت لسااغلقت الها

 ثم نظرت للكيس بجوارها واخرجت علبة مغلفة ونظرت لها وابتسمت

 وادخلتها مرة اخرى ..

 وصل مازن للكافيه التي تجلس به اميرة وبمجرد ان دخل وجدها تقف

 وامامها كعكة كبيرة كتب عليها " عيد ميالد سعيد "

لها بإمتنان .. وصل الى الطاولة ثم نظر  

قبله قائلة  تتحدث  

يعني ويوم زي دا الزم دول يكونوا موجودين معانا برده .. -  

 واشارت له ان ينظر خلفه
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 ليجد كل من " والدته و ايمن و زوجته و محمود وزوجته ووالدة اميرة "

 اول ما لفت نظره هو وجود ايمن وريهام معا بل ومتشابكي االيدي ..

حمود ووالدة اميرة ولكن لم يعلم بالخبر االخركان يعلم بقدوم م  

وا وفي نفس واحد جميعهم غنوا له اغنية عيد الميالد المعروفة .. وجلس

 بعدها على طاولة كبيرة جدا ..

 جلس هو بجوار اميرة وامسك يدها وقبلها 

يعني وهللا انا مش عارف اشكرك ازاي ع المفاجأة دي -  

وانت طيب حاجة بسيطة يا سيدي ، كل سنة  -  

دا كل سنة وانتي معايا فيها انا هبقا طيب .. -  

... 

٨/٧/٢٠١٤  

 اتصل ايمن بريهام لينهوا كل اجرائات الطالق ..

 طلبت منه ان تقابله ليتحدثان قبل ان يذهبوا الى المأذون ..

التي  ، فمنذ ان تفرقا وهو يحاول ان يقطع كل االحبال ضوافقها على مض

د عن قراره ..توصله بها حتى ال يعو  

 اتفقا على الميعاد والمكان وكانا هناك في الموعد ..

مساء الخير  -  

مساء النور يا ايمن  -  
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خير كنتي عاوزة ايه يا ريهام ؟ -  

ينها صمتت قليال ونظرت ليدها وتلك الدبلة التي في يسارها ودمعت ع

 وتحدث وهي مخفضة رأسها

انا اسفة .. -  

اسفة على ايه ؟ -  

رها وهي ى كل الهبل اللي كنت بعمله ، والمشاكل اللي كنت بكباسفة عل -

وال حاجة ، اسفة لما اصريت على حاجة انا عارفة اني مش هستحملها ، 

 اسفة الني كان الزم ابقا اعقل من كدة بكتير ..

ي بصي يا ريهام ، احنا مكناش مخطوبين وهنرجع نتصافا عشان نمش -

ش سف انتي مش مراعية ان بابا مرضاالجوازة ، احنا كنا متجوزين ، لال

ني يسيب لينا اي حاجة خالص بعد ما مات ، مش بخل منه ال ، دا عشان نب

 نفسنا ونحس بالتعب بتاعه .. نحس بتعبه طول حياته ..

مش عارفة ارد .. -  

اكيد مش هتعرفي تردي ، تعرفي يا ريهام انا عيبي ايه ايه ؟ -  

انك طيب اووي يا ايمن -  

قت غبااء يش في كبوة ورا كبوة ، وفي جرح ورا جرح ، الطيبة ببقيت بع -

ارة عن لعبة في ، بقا الطيب بيُستغل ، وبيُستغل بأبشع الطرق ، الحب بقا عب

ا نفسه ايد اي حد ، يقدر يضحك على التاني بيه ، مع انه مبيحبهوش هو لق

ين دعه وبسلي وقته شوية ، وبعدين ، هيفاضي فقال يلعب بيه شوية ،  ي

تغلوه هيرميه ، بقوا بيستغلوا الطيب دا وكأنه مش بني ادم بيحس ، بيس

هم ، الطيبة ويكدبوا عليه بطريقة غريبة ، والغريب انه غبي ، غبي وبيصدق
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في اسفل    دلوقتي بقت لعنة على صاحبها ، الننا بقينا عايشين في القاع

 القاع ...

بس انا بحبك يا ايمن  -  

فلوسه لما  هام ، انتي محبتيش ايمن ، انتي حبيتيمتخدعيش نفسك يا ري -

نه كان معاه فلوس ، حبيتي ايمن ابن رجل االعمال المشهور على اساس ا

 هو ووالده زي بعض ..

،  رفعت رأسها التي كانت تخفضها طوال الحديث حتى ال تظهر دموعها

 والتي ما ان رفعت رأسها ورأته حتى بكت بشدة ..

له ومن بين بكائها قالت   

بيت ايمن كنت ، كنت يا ايمن وهللا ، الشهر اللي بعدنا فيه دا بينلي اني ح -

ت عيزاك فعال ، كنت عند بابي في الفيال ، و الفلوس كانت قدامي بس كن

برده ، عيزاك معايا يا ايمن ، انا مخرجتش طول الشهر وال حبيت 

 الخروج ..

طيب اهدي بس كدة اهدي  -  

ع اال عندما امسك بيدها وطبطب عليها ..حاولت ان تهدأ فلم تستط  

حبش خالص متخافيش هعمل لك اللي انتي عيزاه ، بس كفاية عياط ، مب -

 اشوفك كدة ..

عوزاك جمبي ، وخصوصا دلوقتي جدا-  

 صمت قليال ونظر جانبا 

انا حامل في الشهر التالت يا ايمن  -  
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... 

١٥/٧/٢٠١٤ 

 اتاها اتصال من محمود صباحا 

ير يا مرمر صباح الخ -  

صباح الخير يا محمود -  

بقولك انتي وراكي حاجة الساعة تالتة العصر كدة ؟ -  

بتوقيت عندنا ؟ -  

اهاا  -  

ال مفيش ، انا اجازة النهاردة اصال -  

طيب استعدي بقا الني جاي وجايب معايا الجماعة -  

جاي فين يا محمود ؟ -  

جاي مصر  -  

محمود متهزرش ، مينفعش .. -  

ي لك ايه انتي وماما يعني ، هي عايزة تبقا جمبك وخايفة عليكاعمل  -

  وانتي عيزاها بعيدة عشان خايفة عليها ، وانا هفضل في النص كدة

محمود هللا يخليك يا محمود بالش .. -  

لالسف احنا حجزنا ، ويا سيتي ربنا اللي بيحرس .. -  

... 
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١/٩/٢٠١٤ 

ا صباحا ليوصلها الى عملها كالعادة اتصل به  

 لم تجب ، حاول مرة واثنين وثالثة وال اجابة ، وفجأة اغلق الهاتف ..

 لم يكن قد نزل من منزله بعد، ليرتدي مالبسه بسرعة و يتجهة الى

 منزلها ..

 طوال الطريق يتخيل ما يمكن ان يكون حدث لها ..

لجرس ، ال اجابة وصل الى منزل اميرة وصعد بسرعة دق الباب وا  

 ان لم تكن هي بالداخل فالمؤكد ان محمود ووالدتها وزوجته بالداخل ..

 ظل يدق الجرس والباب وال اجابة ..

 لم يجد اال حال واحدا ان يكسر الباب ، وبالفعل ذلك ما فعله ..

اولها  ليجد الشقة مقلوبة رأسا على عقب ، دخل الى الغرف بسرعة وكانت

يجد بها احد .. غرفة اميرة ، لم   

.ثم الى غرفة محمود فلم يجد بها احدا ايضا وكذلك غرفة والدة اميرة .  

 جلس على احد الكراسي المقابلة له ووضع وجهه بين كفيه .. وهو في

محاولة لعصر مخه واالجابة عن سؤالها اين ذهبوا جميعا ! ، لم يجد حال 

 اخر ..

م رته وتوجه الى قسانزل بسرعة بعد ان اغلق الباب خلفه وركب سي

 الشرطة ..
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تى ركض حتى وصل لغرفة الضابط شهاب ، دخل بسرعة دون استئذان ح

 ان شهاب فزع من منظره

اميرة واهلها كلهم مش في البيت .. -  

 وقف شهاب بسرعة وبعصبية 

يعني ايه مش في البيت ؟  -  

وقفل  روح شوف لو مش مصدقني ، البيت مقلوب ، والموبايل كان بيرن -

 مرة واحدة ، ومفيش اي حد في الشقة ..

 رفع شهاب سماعة الهاتف التي بجواره 

انتو فين يا بهايم انتو ؟  -  

احنا قدام بيتها يا فندم  -  

خليكوا عندكوا انا جاي لكم .. -  

ن يأمر اخد جاكيته بسرعة و امر الجندي الذي يقف على الباب ان يتبعه وا

 بإصحاب قوة معه ..

ميرة بسرعة ..عادا الى بيت ا  

 ليجدوا الضابطين الذين يراقبنها مقتوالن على سلم العمارة ..

فموم .. صعدوا الى شقة اميرة ، ليروا االربعة مكتوفين االيدي ومغلقين ال  

 امر شهاب مازن ان يحتمي في بعض الجنود ، و هو سيدخل و معه البعض

 االخر ..

فاجيء الجميع دخل شهاب ووقف امامهم .. ليسمع صوت من خلفه ي  
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اهال اهال .. -  

 نظروا جميعا لمصدر الصوت ليجدوه " حسني النشار "

 تقدم حسني لشهاب الذي رفع المسدس في وجه بدون خوف منه ..

 تكلم حسني ببرود واضح في نبرة صوته

مسكينة ،  هي اللي جنت على نفسها  -  

اعرف انت مين ؟ -  

 كان ذلك سؤال شهاب له 

امل اجابه مازن بخيبة   

حسني عبدالعزيز النشار ، ابن عمي الكبير .. -  

 هنا تحرك محمود بقوة محاوال فك رباطه 

 اال ان شهاب هدأه وهو يقول

اهدى يا محمود ، متفقين سوا بقا يا مازن بيه ؟ -  

ولو متفقين سوا كنت هحمي اميرة ليه ؟ -  

ل ثوهللا ماهو عشان الفيلم يطلع حلو الزم يكون فيه حد بيعرف يم -

 كويس ..

 فلت مازن نفسه من بين من كان يقف وسطهم ليتحامى بهم 

 ووقف امام كرسي اميرة ثم نظر لحسني بعند
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عايز  ذيني انا كمان ، ال وتئذيها ليه انا كفاية ، اظن انكأهتأذيها يبقا ت -

 واحد

 ضحك حسني بشدة ولم يرد على مازن واكمل كالمه مع شهاب ..

روا تغلبونا ..مش انتو يعني اللي تقد -  

و عايزين احنا عارفين انتو مين ، وعارفين انتو عايزين ايه ، وعارفين انت -

 دي ليه ..

طيب كويس .. -  

 ثم نظر الى مازن 

ممكن شوية يا حبيبي الحسن تتعور  -  

 في حركة لم يلحظها احد ، ازال مازن الملصق عن فم اميرة واتصل على

يدور .. رقم معين و جعلها تحدثه و يسمع ما  

ال ادخل مازن الهاتف اللى جيبه بسرعة عندما حدثه حسني وال زال االتص

 قائم ..

 ثم رد بتحدي 

مش هسيبها ، قلت لك تئذيني انا لكن هي ال  -  

خالص يا مازن انت حر  -  

لقة واشار الحد رجاله ان يقوم بما كان سيفعله بأميرة ، ليطلق شهاب ط

..تسبق طلقته وتلقي باالخر قتيال   
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ن لحد اعتقد االربعة اللي معاك دول مش هيتقارنوا بدول ، فخليكم مؤدبي -

 ما الباقي يجي ..

 اشار حسني الخر ان يفعل ما كان سيفعله 

 لتأتيه طلقة اخرى وتودي بيه قتيال ..

فاضل لك اتنين ، هتضحي بيهم كمان ؟  -  

 نظر له حسني بغضب 

! ا يعني حتى لو موتنيانت مفكر نفسك ايه انت ! انت كدة غلبتن -  

انا مغلبتكوش ، بس انا مش واخد اوامر اني مموتكش ، مع انه على  -

 عيني وهللا ..

ان يكمله  اخرج حسني هاتفه من جيبه ، وبدأ في االتصال برقم ، لكنه وقبل

 كان احدهم قد اخذه من يده 

... 

٢٠/٧/٢٠١٤ 

 جلسوا بعد ان انهيا حفلة عيد مولده 

كنت فين واتأخرت مقولتليش بقا  -  

كنت بحاول اكمل حمايتك  -  

ازاي يعني مش فاهمة ؟ -  

 يا سيتي انا كنت مقدم طلب كدة اني اقابل وزير الداخلية ، وحصل -

 النهاردة 
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وزير الداخلية مرة واحدة ؟ -  

اه اومال على مرتين -  

يا بواختك -  

 كانبس يا سيتي ، وحكيت له كل حاجة ، و هو وصل له الحكاية دي و -

 بيحاول محدش يعرف بيها ..

اممم ماشي  -  

 احتضنها وقبل رأسها وبتنهيدة 

ربنا يخليكي ليا ويحميكي  -  

 قبلته على خده 

وانت يارب  -  

... 

١/٩/٢٠١٤ 

 أُخد منه الهاتف .. والقي ارضا ، وفي ثواني كان مكبال ..

 دار مازن لخلف الكرسي وفك يد اميرة بسرعة ..

د وجدته امامها واحتضنها بقوة كبيرة وكأنه وجوبمجرد ان وقفت حتى 

 ضالته التي تاهت منه منذ اعوام ..

ك ضمها كطفل يضم والدته في يوم شتاء ، كقطة ضمت اوالدها في تل

 الليلة ..
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 بكت بقوة وهي داخله ..

 وكأنها كانت تنتظر تلك اللحظة لتبكي ..

 وشوشها وهي بين احضانه ..

يتنا خالص ..االسبوع الجاي هنكون في ب -  

 وهنا سمع بكائها الذي ازداد 

 اخرجها من بين ذراعيه وامسكها امامه 

خالص بقا بطلي عياط -  

د " بودي لم يلبث ان يكمل كلمته حتى فوجئ بطلقة اصابته في ظهره من اح

طلقها ..ن اجارد " حسني الذي لم يمت بعد والذي مات بعد ا  

... 

 داخل غرفة العمليات ..

ماسك وان تنسى انه هو من تحت يدها ..تحاول ان تت  

دكتور المريض نبضه بيقل .. -  

 لم تعرها اي انتباه ، فقط طلبت منها ان تعدل " انبوبة االكسجين "

 ظلت تعمل وعيناها تمألها الدموع  ، غلطة واحدة بحياتهما معا ..

 اخرجت الرصاصة التي استقرت في احد الفقيرات ..

كان ، ولكن تتمنى ان يعود فقط .. هي تعلم انه لن يعود كما  

 اغلقت مكان فتح العملية ..
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مضة وخرجت لتنهار امام غرفة العمليات وكأنها طفلة فقدت والديها في غ

 عين ..

 ركضت والدة مازن اليها 

فيه ايه يا اميرة ؟ مازن كويس صح ؟ -  

 حركت رأسها بـ اشارة تعني نعم ..

طيب اومال مالك .. -  

اولت تتماسك لترد عليهم مسحت دموعها وح  

الزم ندعيله ، وندعيله جامد كمان ، حالته خطر جدا لالسف .. -  

 وركضت الى مكتبها لتهرب منهم ..

ا ..ظلت ممسكة بهاتفها لفترة ، تنظر لصورهما معاً في حفل خطبتهم  

 تتذكر ابتسامته التي لم تفارق وجهه للحظات ..

د الفقرات المهمة جدا التي ق هي تعلم جيدا ان الرصاصة قد اصابت احد

 تصيبه بشلل نصفي ان لم يكن كلي ..

... 

 تتابعه كل ساعة تقريبا 

 تبيت لياليها جميعها في المشفى لتكون بجواره ..

 تلك الغيبوبة قد طالت جدا ..

 شهر وشهرين وخمسة و عشرة اشهر ..
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خمسة ليفيق منها وقد اصابت بعض اجهزته خلل يتطلب منه ما يقارب ال

 اشهر من العالج الطبيعي حتى يعود لحالته ..

... 

١/١/٢٠١٦ 

مبروكة عليا اميرتي  -  

هللا يباركلي فيك يا مازن يارب ، اخييرا  -  

شفتي الويل معايا انا مش كدة  -  

الويل بس ، دا انت ورتني اللي عمري ما كنت هشوفه .. -  

يكي ، حمبس تعرفي انا لو كنت فضلت قاعد ع كرسي وكله كان عشان ا -

 مكنتش اضايقت دقيقة حتى 

بس يا مازن ربنا ما يعيدها ايام .. -  

انت بس صدقيني احلى حاجة اني اول ما فقت كتبنا كتابنا ، اهيه دي ك -

 الزم تبقا من زمان اوووي اوووي كمان ..

 امسك خدها بيده 

وسامعة الكالم ال مكياج وال بشعر وال فستان مكشوف ، اميييرتي -  

تقول .. صراحة كان قرار اني مقلعوش في الفرح يعني من قبل مايعني ب -  

عاقلة اووي يا بت  -  

بت !! -  
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وست البنات كمان  -  

انا مبسوووطة اووي على فكرة يا مازن ، جداا جدااا  -  

قريت اللي كتبتيه النهاردة ع الفيس يا ست  -  

 ى المدعو :بدأنا من " الى المدعو : مهندس الديكور " وخلصناها ب " ال -

 زوجي العزيز " ودا اللي كان الزم يحصل ..

انتي حلوة جداا ، اميرة قومي اقفي كدة  -  

اقوم اقف ليه  -  

قومي اقفي و روحي كمان اقفي في نص االستيدج -  

كمااان ؟ ليه ؟ -  

اسمعي الكالم بس.. -  

حاضر يا سيدي اما نشوف اخرتها .. -  

 وقفت اميرة كما امرها مازن ..

انت ت وجهها لشاشة عرض كبيرة جدا كتب عليها عبارات تتغير وكوادار

 عبارة عن :

 

 " الى المدعو : مهندس الديكور ..

ويس مش معنى ان حضرتك بسم هللا ما شاء هللا مهندس ديكور و بتكسب ك

 ، اني هبقا مجبرة اقبلك كزوج مستقبلي ليا .. 



 

- 151 - 

 اطالقاا ؛ تعاال نبص لها سوا من منظور اخر تماما 

!  انت كـ بني ادم طبيعي هل ، هل يعني هتقدر تعيش مع حد مش عاوزك  

.. ال طبعا ، هل هتقدر تخليه يحبك بسبب فلوسك او شغلك ! اطالقا  

  اصل بص جواز الصالونات دا صدقني احيانا مش بيصيب بالعكس

يصنع ومش معنى اني واحدة رفضتك يبقا انا بحب بقا ومقتنعة ان الحب ه

الخرافات .. المستحيل وهذه  

يه ودي بالعكس ابدا ، انا اصال مش مؤمنة بفكرة الجواز في السن اللي انا ف

 الفكرة مش اكتر ..

 دعني اقول لك سيدي المهندس ، ان طلبك رفض :( "

 

 من هنا بدأنا 

 وبعدين ..

 

تقدري تقولي مجنون ، بس بيكي مثال وبس .. -"   

ع العموم يعني هفضل بحبك جدا برده .. -  

عاشق مجهول لسيادتك وقادر يحقق كل اوامرك .. -  

ش ارفضيني مرة واتنين وعشرة ، بس مش هسيبيك على فكرة ، وم -

 هسيبيك تعرفي انا مين .. بحبك .. "
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 كانوا مني بس كان الزم افضل مجهول ..

 وبعدين ..

 

 " الى المدعو : مجهول الهوية

 احب اعرفك بنفسي اكتر 

ض اني عاقلة انا اه دكتورة ومن المفتر  

 بس انا والعقل منذ قديم االزل واخدين عهد اننا منقربش لبعض

جوا اي بمعنى ؛ مهما كنت باينة قدام الناس اني عاقلة فهو العكس دايما من  

ة وهو العكس برده دايما مع الناس القريبة مني ، عاوزة كمان اعرفك حاج

معينة متعة  ا برده مع ناسمهما كان العقل بيتحكم فينا احيانا ،، ففقدانه احيان

 هنجهلها لو مفتقدنهوش معاهم ..

 بس برده بالش الناس دي تكون انا "

  

 " الى المدعو : مجهول الهوية 

حد عدينا يجي شهر ولسة حضرتك عايشلي في دور لهو خفي ، وال الوا

 عارف يجيبلك قرار وال طريق

 اقولك انت بتفكرني ب ايه ؟
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ايل تهديد عاوزة من حد حاجة وتبدأ تبعت له رس بتفكرني بالمافيا اما تكون

 انه لو مجبهاش هيموت 

 مع ان الشخص دا اصال ممكن ميكونش عارف هما بيتكلموا عن ايه ..

 عموما ، الموضوع بقا مسلي جدا بالنسبة لي 

 اقولك ليه !

 النه بقا بمثابة حاجة جديدة جت فجأة ودخلت في روتيني اليومي 

اال من  بتجيله رسايل بفلوس ودا مكنش بيحصل وبعدين كمان موبايلي

 شركة االتصاالت ، فدي في حد ذاتها حاجة مفرحة 

 واخيرا ، شكرا وهللا على تعبك 

 اه استمر كمان "

 

 وكان دا بداية ردك 

 وبعدين ..

 عرض صور لهما وهما في روما 

 ومن ثم توسكانا 

 ومن ثم 

 

 " الى المدعو :
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تبه ان مرتبا ن نعم رتب من رب قدير ككون لقائنا ليس صدفة ، بل ك

هر يوما وجعله قدر ، لم يزرع هللا حبا في قلبي فأخفيه اال النه سوف يظ  

 برغم ظهوره في اصعب االوقات

 اال اننا قد نستمد قوتنا منه ، فقد نحتاجه

 حاجتي ليك دلوقتي زي حاجتي للهوا بالضبط

رت هما كنت عاندت وكابقدام الكل بقول ربنا كان كاتبك ليا من االول ، م

 فربنا عايزنا لبعض ، ومهما كان حصل فكنا هنبقا هنا دلوقتي 

 الى المدعو : مهندس الديكور : مازن النشار

 شكرا على كل حاجة 

 الوقفة جمبي اللي عمري ما انساها 

 على الحماية ، على الفرحة اللي كانت في رسايل " مجهول الهوية " 

نت في روما اللي بقت حقيقة دلوقتيشكرا على االمنية اللي كا  

 ربنا يحميك ويخليك يارب دايما "

 

 كانت اول حاجة بعد خطوبتنا 

 ومن ثم عرض صورا لهما وهما في فرح رحمة صديقتها

 ومن ثم صورا لهما وهو على كرسي متحرك 

 ومن ثم وجدت
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 " الى المدعو : زوجي العزيز 

اد " ، بتبقا بألف الف معالى اللي ينطبق عليهم " وان الصدفة احيانا   

 ربما تواجدنا في ايطاليا سويا كان اهم من اي صدفة في حياتي 

 اننا كنا هناك سوا دي كانت بداية البداية  

 بداية البداية اللي هتبتدي النهاردة 

 معاك ..

 برغم كل اللي عدينا بيه ، انت كنت معايا في كل حاجة 

ية ..كنت جمبي في كل حاجة وكل لحظة وكل ثان  

 وكان الزم ابقا جمبك دايما ..

 وبفضل هللا انت دلوقتي بقيت احسن ورجعت زي االول 

 والحمدهلل على النعمة دي 

تفضل ربنا يحفظك ويحميك ويخليك ليا ، ويبعد عنك كل سوء وكل شر و

 جمبي لحد اخر يوم في حياتي ..

 دلوقتي انا اقدر اقول اني بحبك جداا 

ار "الى المدعو : مازن النش  

 

 ومن ثم عرض لها صورة اخيرة 

 " الى المدعو : اميرة عبدالخالق 
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 كل سنة وانتي معايا ، وكل سنة وانتي طيبة 

 اول السنة حبيت نبتديها سوا ..

 ويكون يوم زفافنا فيها 

 اميرة اللي كنت فاقد االمل انها تحبني 

 او انها تكون ليا ، وبقت هي كل ما ليا ..

بري احسن انسانة في الدنيا ربنا اداني على قد ص  

 اللي وقفت جمبي في عز ما كنت ضعيف جدا

 اللي ادتني امل اني ابقا كدة دلوقتي وارجع زي االول ..

.اللي خلت كل حاجة في عيني حلوة تاني بعد ما كان كله اتحول لمر .  

 انا كلمة بحبك اللي بقولهالك قليلة جداا عليكي 

 قليلة على شعوري ليكي

بقيت بعشقك زي ما الطفل بيعشق الشخبطة واللعب انا يمكن   

 زي ما المغني يعشق الغنا ، وزي ما الطيور بتعشق الورود والشجر 

 زي ما احنا يا بشر بنعشق كل شيء حلو ..

 بصي جمبك "

 التفتت له فحملها وقبلها وهو يدور بها ..

 ثم انزلها لتشغل اغنية " كلي ملكك " لشيرين ..

-تمت-  
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 شكر خاص

 
 

مبي ج ، على الوقفة دربالة على تصميم الغالفهشام محمد لمصمم المبدع ل

.. لحد وصولي لدا ، على الجدعنة يا جدع  

 

تحملتوا تقروها انكم اسدالسالم بن : سهيلة الشمسي وآية عين المبدعتيللكاتبت

.. لكم حاجة في المعرض السنة اللي جاية أجعوها ، يارب نقراوتر  

 

  من عمري كله واللي فضلوا منهم للي طلعت بيهمـ ال

ة.ن ناس كتيرة في حياتي الواقعيصحاب النت اللي احسن م  

 

.لعشرة المدرسة اللي بدأت كتابة بيهم وليهم .  

 لصحاب القرية ، واحدة واحدة اسم اسم ، شكرا على كل لحظة قضيتها

.معاكم قبل ما الدنيا تفرقنا.  

 

كمل .." شجعني اني ا ؛ل شخص في " كام كلمةولك  

 
.شكرا النكم لوال وجودكم في حياتي انا مكنتش كملت كتابة اصال .  


