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  مقدمه

 .....(يال العب علي حلنىها)

 

 !! ازاي قلت... واحده عرفت

 ....قليب تسرق

 ...هندان غري من

 .....!! حمال صرخت..  واقف قنت

 ... جامده نيتا لى

 ....الفنان فانا
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 .....يالاااا والعب

 يالاااا العب طب

 

************************** 
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 ....االول الفصل

 

 

 

 !! حاجه حصلها دماؼن انت ابنً ٌا!!  هللا اال اله ال-

 الذي صدٌمه من متعجبا كؾ علً كؾ مالن ضرب

  المتواضع مصنعه محاسب(  عامر) رأي انه له ٌجزم

 بشراء مندمج كان عندما امامهم كنٌسه الً ٌدخل ،

 ...االؼراض بعض

 ، للطرفان صدٌك و االٌمن ذراعه عالء رفض

 ...بؽٌظ لابال بعناد مكانه من التزحزح
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 ابوه شكلهم ست و راجل معاه كان ده لوحده ومش-

 عاٌزة مش اٌدٌهم فً بتفرفر محجبه واحده و وامه

 ! بالظبط اٌه فً واعرؾ هتجن انا ، معاهم تدخل

 ... ؾلٌرد صبر بمله رأسه شعر مالن جذب

 انً ؼلطان اصال انا ،عالء حرٌن هما مالنا احنا-

 لدامً ٌال معان حاجه اشتري جٌت و كالمن سمعت

 !! المصنع علً

 ان لبل أنثً صراخ سمع حتً جملته انهً ان ما

 عامر ٌالحمها و الكنٌسة من مهروله تخرج ٌراها

  !! الكنٌسة رجال من احدهم ورجلٌن

 الجذاب و الحاد الطابع وذ الفرٌد جمالها تفكٌره ألجم 

 المحفوظة الصورة صاحبه هً انها ، مرٌبة بطرٌمة
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 وجدها النً الصؽٌرة المطعة تلن جٌبه لبل للبه فً

 !! اسبوعٌن منذ عامر مكتب علً

 !! البرٌة كالمطط المسحوبة العسلٌة العٌون صاحبه  

 البرٌبة بالفتاة ذهوله ذكرٌات تخطً محاوال رمش

 تصرؾ نعم مباشرا الٌه تنظر نهاوكأ بخجل المبتسمة

 من المتواصل ضمٌره تأنٌب من ٌعانً و حمٌر بشكل

 لد بأنها عمله تحذٌران رافضا لها اختالسه ولت

 ال لرٌبه بانها نفسه ،ممنعا حبٌبته او خطٌبته تكون

 !! الهادبة تفاصٌلها ادق تأمل لنفسه محلال ؼٌر

 من  االن لذهوله تماما المشابه الذهول هذا ٌتذكر

 منهكه أرضا ترتمً ان لبل الؽرٌبة حركتها عنفوان

 !! تماما
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 عامر ٌساعد الٌهم فركض ، امامه ٌدور ما ارعبه

 ، الٌه النظر متجاهال به االخٌر لٌصرخ رفعها فً

 بٌن لٌرفعها المؽٌبة شمٌمته ؼرٌب ٌلمس ان رافضا

 الذهول الً تحولت حاده بنظره ٌتكرم ان لبل ذراعٌه

 !! نمال رءا ان ما

 ...... انت انا!!  مالن استاذ-

 ٌولؾ وهو الزمن ارهمه الذي والده صوت اتاه

 ..لابال االجرة سٌارات احدي

 لوة ال و حول ال...  نروح خلٌنا ٌاابنً اختن دخل-

  !! باهلل اال
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 منع ، ٌخذله لن المدر ان متأكد كان نعم!!  شمٌمته

 تحتاجه حٌن العمل اٌن ؛ للظهور تحارب ابتسامه

 !!!!؟؟؟

 !! ٌاربً بس ده فٌن مستنٌنا كان-

 سٌدة لتواسٌها دموع و بحزن عامر والدة لالت

 .... الثرثرة حب و الكبر علٌها ٌبدو الجسد ممتلبة

 احنا ، خٌر هللا شاء ان عامر ام ٌا هللا وحدي-

 !! هنسكت مش وراهم هنفضل

 المسنه والدته وساعد بالؽه بعناٌة شمٌمته وضع

 بضع بانتظاره أبٌه ٌستأذن ان بلل الصعود علً

 دون به صرخ الذي عمله رب فٌها لٌحادث دلابك

 ... لصد
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 التؾ ، خالً فوجده به تركه الذي للمكان رأسه ادار

 من األخرى الجهة علً والفا لٌجده نفسه حول

 !! علٌها المؽشً شمٌمته تمبع حٌث االجرة سٌارة

 ...لابال نحوه هرع

 اعلً ممصدتش انا ؛ جدا اسؾ انا مالن استاذ-

 !! بجد صوتً

 عن االبتعاد ترفض وعٌنٌه نحوه وجهه مالن حرن

 لمح عندما للٌال عٌنٌه ضٌك ، النابمة الجمٌلة

 حول تلوح صؽٌره ابتسامه و بخفه ترمش جفونها

 تتالعب الصدمة ان البد حاجبٌه ،عمد شفتٌها

 !! بمخٌلته

 !! مالن استاذ-
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 الحده من ابش اسنانه بٌن من عامر صوت خرج

 !! بعرضه مالن تحدٌك علً انزعاجا

 بخجل لابال المشٌن لفعله ٌنتبه ان لبل مالن رمش

 ...طفٌؾ

 الً ،انا اخوٌا زي انت ، عامر ٌا خٌر حصل-

 اللً اٌه فاهم ومش شوٌه مصدوم اصلً متأسؾ

 !! ده بٌحصل

 مدٌره ٌخبر بان ٌرؼب ال بحرج لابال عامر ابتسم

 عالء مع و معه بساطته برؼم عابلته مشاكل عن

 ؛ وظابفهم تأدٌة اثناء معا باستمرار ثالثتهم لتواجد

 نكات ببضع ٌلمً و بٌنهم الجو ٌخفؾ مالن ان حتً

 ... العمل راحات اثناء
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 اللً علً اسؾ اللً وانا مالن استاذ ٌا ٌخلٌن ربنا-

 ......د حصل

 مصدر تنوع مع اخري مرة صراخ صوت علٌهم لطع

  ... !! الصراخ

 جسده بنصؾ دلؾ الذي عامر واولهم االثنان وجهت

 جارتهم جسد فوق من شمٌمته ٌرفع السٌارة داخل

 .... المستؽٌثة خدٌجة

 الرحمن هللا بسم.... ناس ٌا الحمونً ٌالهووووي-

 !!! ٌاااختً ٌاااختً... الرحٌم

 ! شٌخه ٌا بتشعوطها دي السٌرة للتلن-
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 كانت لتًا خدٌجة لجارتها بحده عامر والده اردفت

 انتهاء ضرورة و ابنتها سن كبر علً االضواء تبرز

 !! نصٌبها عن البحث و لها ٌلتفتوا حتً االزمه تلن

 .. بحده السابك لٌمول

 استاذ ٌا اتفضل لرؾ نالص انا ده جماعه ٌا اٌه-

 مش هللا باب علً راجل انا ، تانٌه عربٌه شوفلن

 !!  ده من ولبش حوارات نالص

 علً االمر ألنهاء ماال ٌعطٌه بحده مالن تدخل

 تعالٌه علً بركله ٌرؼب الذي عامر من مضض

 !! مالن امام حرجه من لٌزٌد علٌهم

 هوصلكم انا عامر ٌا تعال ؛ اسطً ٌا هللا علً اتكل-

 !! اهٌه هنان العربٌه
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 ! حضرتن اتعب عاٌز مش انا-

 انت حاج ٌا اتفضل ، وراٌا ٌال ، ده الكالم ولته مش-

 ! والحاجه

 دلؾ ، السٌارة نحو معهم وتوجه شمٌمته عامر عدل

 األرٌكة منتصؾ فً وضعها ان بعد االمامً بالممعد

 بعٌدا هرعت فمد جارتهم اما ؛ والدٌه بٌن الخلفٌة

 . وحٌدة العودة ممررة

 عمله رب و صدٌمه  ٌتابع وهو عالء فعل كما تماما

 !! عنه متخلٌا ، بهدوء عامر عابله مع ٌنصرؾ

 بٌنهم الصمت ساد و بعنوانه عامر اخبره ةالسٌار فً

 .... الطرٌك طوال
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 االمامٌة المرآه من مرالبتها عن نظراته مالن ٌبعد لم

 ٌفن وكأنه بالػ بتركٌز النابمة هٌبتها تعكس التً

 احدي فتحت عندما االٌسر حاجبه ارتفع أحجٌة،

 ٌجزم لكنه و سرٌعة لبرهه مهارة و بخفه عٌناها

 ...!! بها ٌحٌط ما كل تحدٌد بها استطاعت انها

 الفتاة تلن بعمل ٌدور الذي ما! ؟ السماء بحك هذا ما

 ! كشفها علً عازم لكنه و االلؽاز ٌكره كم ، تفعله و

 !! الٌمٌن علً هنا اٌوة-

 لبل بابتسامه الممود ،ادار عامر لكلمات سرٌعا انتبه

 ..... نسبٌا مهترئ مبنً امام تماما ٌمؾ ان

 ! معانا تعبنان ابنً ٌا اوي متشكرٌن احنا-

 ... وجهه ٌكسو طفٌؾ بحزن عامر والد لال
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 ... سرٌعا عامر لٌردؾ

 !! معانا تطلع الزم مالن استاذ ٌا اتفضل-

 .... همشً انا ال-

 تطلع الزم معانا واتبهدلت تعبنان احنا ابدا وهللا ال-

 ! معاٌا شاي تشرب

 و رالكثٌ معرفه و الصعود بشدة راؼبا مالن تنحنح

 !! المشاكسة المطه تلن مع ٌحدث ما عن الكثٌر

 !! علٌكم اتمل عاٌز مش انا وهللا-

 كله المنطمة وهللا طٌب ، بس ده بتموله اللً اٌه-

 ... مالن استاذ ٌا اتفضل ، نورت

 محسسنً لٌه انت ؛ الماب ؼٌر من مالن ٌا لولً-

 ! ابون لد انً
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 ... لٌردؾ عامر ضحن

 المصنع فً رعب عامل نتا بعدٌن و أتعودت اصل-

! 

 ٌتمنً مالن جعلت بسهولة ذراعٌه بٌن شمٌمته رفع

 !! الشرؾ هذا له ٌتاح لو

 ! تفكٌره جنون مصدلا ؼٌر بداخله ابتسم

 ساد الذي التوتر علٌه ٌفت لم و المبنً نحو تحرن

 و امامهم من ٌمرون وهم االشخاص و المنطمة

 !! سرٌعا حولهم

 بخضه وجوههم فً شهمت لد عجوز سٌده ان حتً

 صدر فً وجهها تضع ان لبل المرٌخ من كأنهم و

 !!! ( تؾ تؾ تؾ)   لابله جلبابها
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 رداءها داخل للتو المرٌعة تلن بصمت لمد للهول ٌا

!!!! 

 جن لد الجمٌع ان ام الٌوم للخلك ٌجري الذي ما

 ! حوله من جنونهم

 

.................. 

 

 ...... عامر والدي بشمه دلٌمه 02 بعد

 

 لابال امامه الخشبٌة الطاولة علً الكوب مالن  وضع

.... 

 ! عامر ام ٌا اٌدن تسلم-
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 !! علٌن باهلل تاكل اعملن ابنً ٌا ٌسلمن هللا-

 ... سرٌعا مالن رفض

...  كده اوي حلو و دي الشاي كوباٌه هً ابدا وهللا-

 ! خٌرن كتر

 ... عامر لٌجٌب

 ! وهللا خٌرن كتر اللً انت-

 ... لتمول بتعب لدتهوا ابتسمت

 ساٌبه انا لسه وال فالت اختن علً اطمن هدخل انا-

 ... بتفولها رحمه

 ...بمولها معه حدٌثها منهٌه مالن الً التفتت

 ! ابنً ٌا مطرحن و بٌتن-
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 ذرة و جدٌه بكل مالن التفت حتً خرجت ان ما

 ...لابال جسده فً فضول

 مالز انا بس ، بارد او متطفل اكون انً ممصدش-

 !! اختن مالها و بالظبط بٌحصل اللً اٌه اعرؾ

 رأسه مطرلا عامر وجه علً من االبتسامة اختفت

 ثانٌه صمت ، هللا مستؽفرا بخفه ٌزفر ان لبل للٌال

 ... لابال لٌردؾ فاألخرى

 !! بٌه اضاٌمن عاٌز مش انا صعب و كبٌر موضوع-

 ... اخفاءها جاهدا حاول لهفه فً مالن لٌمول

 صحاب مش احنا بعدٌن و ابدا اٌكهتض مش ال-

 !! بعض جنب نمؾ والزم

 ...لابال للٌال عامر ابتسم
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 وهللا انا ، صاحبن تعتبرنً انن لٌا شرؾ طبعا-

 ! معانا تمؾ ما لبل من اكتر و اخوٌا زي بعتبرن

 !! سٌدي ٌا احكٌلً المهم ، كمان وانت ٌخلٌن ربنا-

 و بترلب له ٌنظر مالن و بتوتر كفٌه عامر فرن

 ..... كبٌران تركٌز

...................... 

 !! الفتٌات ؼرفة الً ونتجه للٌال نتركهم

 

 !! دي ضحكتن اكتمً رحمه ٌا هتفضحٌنً-

 انفعالها علً لتسٌطر فمها علً ٌدها رحمه وضعت

 .... متمطع بصوت لابله
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 الرخمة ضربتً انن مصدله مش لسه معلش معلش-

 !! اوي ٌهاف فرحانه انا وهللا اه دي خدٌجه

 الصؽٌرة شمٌمتها لسخافة مستسلمة دعاء ابتسمت

 جسدها و الطفولً بجمالها عام 71 العمر من البالؽة

 !! بكثٌر انضج لتظهر عمرها سنوات علً المتمرد

 ان متأكد علٌها السٌطرة تستطع لم بشفمه لها نظرت

 لذلن ضحٌه اولعها الذي الربٌسً السبب الجسد ذلن

 ! بتفاهاتها منؽمسه هً كانت ابٌنم المذر المبٌح

 أخوي بعناق تفكٌرها من تخرجها رحمه منها التربت

 شمٌمتها ان وتعلم بخلدها ٌدور ما لرأت لد و دافا

 !! سبب اي بال نفسها تلوم تزال ال الكبرى
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 نسبٌا المجعد شعرها علً تملس وهً دعاء ضمتها

 ... وامتنان بهدوء رحمه لتمول

 لو ،انا دودو ٌا اوي اوي بحبن انا.. لٌا ٌخلٌكً ربنا-

 بتعملٌه اللً اردلن همدر مش كله عمري عشت

 !! علشانً

 !! االخٌرة كلماتها تخلل الذي ببكابها دعاء تفاجأت

 ... لابله بكفٌها وجهها تحاوط بخفه ازاحتها

  !!! تانً نحٌتن جه أٌمن!!! ؟ رحمه ٌا لٌه بتعٌطً-

 ... بالحدٌث شمٌمتها اسرعت

 بمً اصال هو متملمٌش ، دعاء ٌا كده مش ال ال-

 انا اصال ، فٌه عملتٌه اللً ساعة من ٌجً ٌخاؾ

 !! كده عشان بعٌط مش
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 ٌحاول المذر عمها ابن ان لها اثبت فإن براحه تنهدت

 معاناتها فستنسً اخري مرة بصؽٌرتها التحرش

 رأسه وتمتلع الٌه لتتجه كامله سنه عاشتها واالعٌب

 !!! جسده من

 اخر تمط وهً الحده من بشًء لابله رتهاصؽٌ لكزت

 ...كلماتها

 !!!! بومه ٌا لٌه بتعٌطً اومال-

 لابله كاألطفال شفتٌها تمط وهً وجها رحمه اطرلت

 ... بصدق

 التضحٌة لٌمه بعرؾ بٌعدي ٌوم كل عشان بعٌط-

 نتاٌجها كمان وبعرؾ ، دي علشانً بتعملٌها اللً

 لد ابدا هنسً مش انا ، وحشه نتاٌج كلها و الكبٌرة
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 وانا عروسه هتبمً انن وسعٌده فرحانه كنتً اٌه

 .....الل

 ... بحده دعاء لاطعتها

 وحطً كوٌس كالمً واسمعً رحمه ٌا عبط كفاٌة-

  ، دماؼن فً

 .... بحته بجدٌه لابله عمٌما نفسا اخذت

 وهتٌجً عنها بتتكلمً اللً اٌه نٌله و اٌه تضحٌه-

 و لسانه حمارة فٌهم بتستحملً سنٌن 3 جنب اٌه

 من ده كل و طفولتن فً بتنهش كانت اللً اٌده لذارة

 الكبٌرة اكون ممكن انا ، بٌتنا من نطرد اننا خوفن

 اللً الولت فً ، الوصؾ فوق اوي تافهه  كنت بس

 ماما و بابا عشان وبتستحملً للبن فً بتكتمً كنتً
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 بفرح بحلم انا كنت بكرامة عاٌشٌن نفضل كلنا و

 ...!!! عٌال بلع و وفستان

 واعرؾ عٌنً افتح انً ؼٌر سبب مش انتً صدلٌنً

 فً تفكر الزم مننا البنت...  حمٌمتها علً دي الحٌاة

 و راجل فً تفكر ما لبل شؽلها و شهادتها و تعلٌمها

 هتمؾ ساعتها و الهوا فً ٌطٌر ممكن كالم و بٌت

 !!! مؽٌث مالهاش االعصار وش فً المش البٌت زي

 

 .... دؾلتر رحمه بكت

 واثك الولن المفروض كان ضعٌفة و ؼبٌه الً انا-

 ٌتمادى خاله اللً هو ده جبنً لكن هتساعدٌنً انن

!! 
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 مرٌض اللً هو عمن ابن ؼٌره متلومٌش حبٌبتً-

 ابوه اللً الشمة ورث وانه عمنا ابن انه حظنا

 ناكل اللٌن ٌدوب كنا اننا الهباب حظنا و مأجرهالنا

 فً مطحون كان اخوكً والل فاتوا اللً السنتٌن

 خاٌفه كنتً انتً ؛ متنا زمنا كان مذكرته مع الشؽل

 انتً تانً نفسن تلومً اسمعن اوعً و....   علٌنا

 فٌه اثرتً مكنتٌش لوٌه مكنتٌش انتً لو لوٌه

 .... دلولتً بتاعت الموٌة دعاء وخلتٌنً

 ...بصدق لتمول عارٌه بحمٌمه رحمه لها نظرت

 وتتنفض بتتنطط اللً!!  المخاوٌة دعاء خلٌتن انا ال-

 هً لو عشان العرسان تطفش  و لسانها وتعوج

 تتزؾ الدور علٌها هٌكون الصؽٌره اختها اتجوزت

 !! متوحش النسان
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 مستمبلها علً بتمضً دي بتضحٌتها اللً دعاء

 عرفتً ، ٌتجوزها هٌمبل محدش% 02 و وسمعتها

 والعال عشان ؛ فٌه بكبر ٌوم كل بندم لٌه انا بمً

 !! للبً فً بٌضربنً و لدامً بٌظهر

 

 لتطلك مملتٌها فً تتجمع بدموعها دعاء شعرت

 بشعر تعبث وهً حب و بإعجاب لابله خافته ضحكه

 محاوله وجنتها تجذب وباألخرى بٌد صؽٌرتها

 .... جدا لاسً الماسً حوارهم حده تخفٌؾ

 اوي عالله ازاي انتً عارفه ومش ؛ كبرتً اٌوة-

 !! الملبوسه انا ان متأكده انتً!!  كده
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 تمسح وهً رحمه وجه علً ضحكه ارتسمت

 لتمرر ، الشجاعة شمٌمته مواساه متمبله دموعها

 محادثه من دعاء وانماذ انفعاالتهم مماطعه والدتهم

 !! اسابٌع منذ شمٌمتها وبٌن بٌنها تدور كاألسطوانة

 الحزٌنة والدتها عٌون للبها فً بوخزة دعاء رالبت

 رأسها تمبل الٌها وتتمدم االبتسام نعتصط وهً

 !! بموة وتضمها

 هً ذنبها لٌس بأسً الشعور رافضه عٌنها اؼمضت

 العشوابً المكان ذلن فً ولدوا انهم شمٌمتها و

 هدفها سلعه اال المرأة ٌري ال فٌه من معظم و الفمٌر

 !! االنجاب و الزواج

 مواجهه و الولوؾ تستطٌع ال انها ذنبها لٌس

 الملب مرٌض والدها علً خوفا ذان الطفالا متحرش
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 ابنتهم ان ٌعلموا عندما صدمتهم و المسنه والدتها و

 ان المدر وٌشاء الاربهم الحد ضحٌه كانت الصؽٌره

 لٌعطً ابٌه عن وراثه البسٌط مأواهم مالن هو ٌكون

 ..... صؽٌره طفله استؽالل و بالتهدٌد الحك نفسه

 بأسره مجتمع ومتل بل علٌه وحدهم تلومهم ال جهل

 لم من وٌري خلفه النظر دون لدما السٌر علً وافك

 !! معه االستمرار عن وعجز تمدمه ٌواكب

 

............. 
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 ..........الثانً الفصل

 

 

 

 

 .... بالخارج عامر و مالن عند

 

 عن ٌبحث كأنه و جامد بوجه مرات عده مالن رمش

 .... ٌسمعه لما مناسب فعل رد

 ... ٌردؾ ان لبل ٌلهلل ثوانً مرت

 ؟ نعم-
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 ! علٌن هللا نعم-

 !؟ اٌه عاٌز انت ٌعنً اٌوة-

 !؟ صح مصدلنً مش انت-

 كلماته حده لٌولؾ شفتٌه ٌزم ان لبل ذلنه مالن فرن

 ...بتعجب فٌمول

 و تجارة خرٌج مش لو اومال عامر ٌا اٌه فً-

 الجهل كمٌة اٌه!!  اٌه عملت كنت عندي محاسب

 ! دلولتً منن معتهس انا اللً والتلوث

 ... بتأكٌد لٌمول ركبتٌه علً بذراعٌه عامر سند

..  صدلنً كلها حٌاتً فً سنه اسود عشت انا-

 شفت انت و لٌه مرحناش دكتور وال شٌخ مفٌش
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 عشان الكنٌسة رحنا احنا ده حصل اللً بعٌنن

 !!!!  فاٌدة مفٌش منها نخرجوه

 ...بإصرار لابال جلسته فً مالن للده

 !  بالظبط بتخرجوه اللً مٌن هو-

 لٌمؾ صرٌر صوت نحو بوجهه لٌشٌح مالن صمت

 وتبدو ؼرفتها من الخارجة دعاء لمحا ان ما االثنان

 !! الخروج وشن علً كمن

 ثمه بكل اتجهت ولكنها احد ٌولفها ان مالن انتظر

 علً مرسومه بابتسامه وجنته تمبل شمٌمها نحو

 .... !! ٌبالر النوم طعم تذٌمه لن صورتهما شفتٌن

 للبه دلات و ٌتفحصها بالؽه بجدٌه بها ٌحدق كان

 ..... ضلوعه بٌن التمرد تعلن
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 تسمطه كادت نظره ترممه البرٌة العٌون تلن ارتفعت

 ان ٌرٌد ولكنه بعد ٌعلم ال لماذا راجٌا ، راجٌا جاسٌا

 !!  فحسب ٌرجوها

 نظراته تمسن وهً بتوجس لبرهه عٌناها ضالت

 حٌاتها مع ٌتنافى بشعور شعرت ، االنوثته المناشدة

 وجنتٌها ٌؽطً احمر بخط هذا لمابهم لتختتم الجدٌدة

 الشمة باب نحو متجهه متسارع بملب سرٌعا ،تركتهم

 !! الخارج الً ومنها

 ....لابال بذهول الباب الً مشٌرا مالن ٌد ارتفعت

 !!! خرجت دي-

 !! شفتها انا ما اه-
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 اختن ٌعنً ، ادم بنً ٌا هتجننً انت ؛ هللا اال اله ال-

 !! اهٌه الفل الصد....المم زي و  بتخرج و كوٌسه

 اٌاه مشاركا ممعده الً ٌعٌده بذراعه عامر امسن

 .... لابال الجلوس

 اللً الوحٌدة الحاجه...  بتاعتها الجامعة بتروح هً-

 !! حٌاتها فً طبٌعٌة

 ....و بتمول انت ما زي منٌن ٌعنً-

....  عمالءه احد علً ٌرد ان لبل فزفر هاتفه رن

 نمرٌه عٌون تجاهل محاوال المكالمة فً انؽمس

 .... سكنته اعماق فً متؽلؽلة كٌانه اخترلت

 ... لابال دلابك بعد الهاتؾ اؼلك
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 ؛ منتهاش بٌنا الكالم بس ؛ دلولتً امشً الزم انا-

 ! هللا شاء ان بكره هشوفن

 ...لٌردؾ بالموافمه رأسه عامر هز

 !! كالمنا نكمل بكره…  هللا شاء ان-

 

................................ 

 

 ..... اسبوع بعد

 

 مر...  مشتعلة بخطواته مكتبه ٌمطع مالن اخذ

 ومعرفته عامر لشمٌمة رؤٌته منذ كامل اسبوع

 ...... بخزعبالتها
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 ولكن به ٌمتنع او منها واحدا حرفا ٌصدق لم بالطبع 

 المستمر تفكٌره هو نهاٌة ال ما الً حنمه ٌثٌر ما

 كبٌرا سرا تخفً انها ٌخبره شعوره ، المشاكسة بتلن

 !! مفمود اللؽز من كبٌر جزء و

 ممعد علً بتعب بثمله ٌرمً ، بٌده االوراق لذؾ

 !! عامر ٌدخل و الباب ٌدق ان لبل مكتبه

 !! مالن استاذ ٌا الخٌر صباح-

 !! مالن ٌا لولً لوحدنا واحنا للتلن-

 مش انا بصراحه و مالن ٌا متعود اصلً مؤاخذه ال-

 ! كده متواضع انن مصدق

 ...بتعجب لٌمول مالن ضحن
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 مصنع هو ده ملٌونٌر مالتً انً محسسنً لٌه انت-

 !! اختً و انا وبتاعً واحد

 الولن عاٌز كنت المهم... ٌبارن و ٌزٌد ربنا ٌاعم-

 تكسفها عاٌزن ومش بكرة الؽدا علً عزمان امً ان

 !! علٌن باهلل

 ...مستتر بحماس ٌمول هو و بالجلوس مالن له اراش

 اال لوة وال حول ال ، ٌاابنً بس ده التعب ولٌه هللا-

 !!! ٌعنً اضاٌمكم عاٌز مش ؛انا باهلل

 ...لابال بطٌبه لٌبتسم عامر جلس

 امً كده ،عشان معانا ولفتن كفاٌه ده كده ماتمولش-

 ... تعزمن الزم انها اصرت

 .... لٌن ٌخلٌهم ربنا ، اوي طٌبٌن انتم وهللا-
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 والفضول الالمباالة اصطناع محاوال ممعده فً التوي

 ....لٌردؾ

 ؟ دلولتً اٌه عاملة اختن و-

 شٌخ علً لالنا واحد فً ٌسهل ربنا ، الحمدهلل-

 وهٌمابلنا ٌساعدها هٌمدر بٌمولوا).....(  عنوانه

 !! كربها ٌفن وربنا ، اٌام 72 كمان

 ... أٌام 72 اشمعنًو ، اوي بعٌد ده ٌاااه-

 ...لابال بسخرٌه عامر ابتسم

 !!فاضً مش سٌدي ٌا بالحجز-

 !! بمً مخاوي كله الشعب هللا شاء ما هللا بسم-

 .....مستأذنا عامر ولؾ
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 تمضً ومتنساش الشؽل بمٌت اكمل هروح طٌب-

 .... منتزنمش عشان بكره لبل ده الورق

 ! تمام-

 بأصابعه ٌخبط وهو صدٌمه خرج ان ما مالن زفر

 ... لتفكٌره استفزازٌة بحركة مكتبه علً

 هذه إلٌماؾ طرٌمه بأفضل ٌفكر وهو دلابك مرت

 طرٌمه بأي ٌزعمون مما ستشفً الفتاة هذه المهزلة

!!  

 !! عصمته فً وهً اال شأنها ٌترن لن أبت ام شاءت

 اسبوع ، الترهات هذه كل تتحمل لن فأعصابه

 فً ولع انه عهٌمن بأن كفٌال كان ذاته مع مماطله

 اختار عندما المجال لملبه ترن من وهو حبها شبان
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 ٌتحمل ان ٌجب و ، شمٌمها من صورتها اختالس

 !! أفعاله عوالب

 .... العسر حظة علً باستسالم تنهد

 شبة بفتاة تكون ؛ بفتاة ٌؽرم ان ٌمرر عندما هو فمط

 !! جامحة و مجنونة

 النترنتا من متخذا االزرار ببعض ٌعبث هاتفه امسن

 !! ٌساعده ان عسً هذه حربه فً حلٌفا

 أرلام الً توصل والتمصً البحث من ساعه بعد

 !! المطلمات ترد و الحبٌب تجلب لشٌوخ عدٌده

 وأخصابً نفسً لدكتور منبوذا ٌبدو واحد رلم و

 .... االلاوٌل هذه لمثل تطرق اعصاب
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 معه للتحدث الدكتور هاتؾ رلم ٌنمل اخذ تفكٌر دون

 ..!! اوال

................. 

 ...... التالً الٌوم فً

 

 علً ممدم وكأنه إحماءٌه بحركه رلبته مالن حرن

 أللوال تذكره عن ٌلهٌه عمٌما نفسا ٌتخذ وهو الحرب

 لكن و الشٌطانً المس ٌسمً ما هنان بأن الدكتور

 تعلك ما واكثر ، الجمٌع ٌظن عما مختلفة بأبعاد

 فً تصرفاتها ةطبٌع للدكتور ذكر عندما بعمله

 مع و البٌت فً لتصرفاتها تماما والمخالفة الجامعة

 من ولورة ضحكات لٌمابله عامر له ذكر كما الخطاب
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 وعدم السلون بوحده ٌخبره وهو الطبٌب جانب

 او طوٌال افعاله علً السٌطرة من الممسوس امكانٌة

 فتاة مجرد االؼلب فً حالتها وان روتٌنً بشكل

 !! ما ؼاٌة علً الحصول ترٌد مدللة

 وٌجعله علٌها وحنمه جنونه ٌثٌر ما اكثر هو وهذا

 والذهاب واللحظة التو فً الباب ٌركل بأن ٌرؼب

 التً الالذع المرار و اكاذٌبها علً صفعها و الٌها

 !! لذوٌها تسمٌه

 من ٌخرج سمٌنا شابا لٌجد خلفه من ٌفتح باب سمع

 ... ألهوٌس بتساؤل ٌرممه ان لبل لهم الممابلة الشمة

 !؟ هنا اٌه بتعمل و مٌن انت-
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 ٌا حاجه ،فً هنا معزوم الشؽل فً عامر زمٌل انا-

 !! كابتن

 بال طرٌمه متابعه ولرر سماجة و باستخفاؾ ضحن

 الشبٌهة الؽاز كأنبوب ٌركله الن مالن استفزت مباالة

 !! المبنً اسفل حتً ٌتدحرج وتركه به

 كاد ، حةالجار األلفاظ بعض متمتما رأسه مالن هز

 هذا السمج حركات لتولؾ انتبه عندما الباب ٌدق

 و وجهه شحوب انظاره لفت و الدرج اسفل علً

 ... السابك الدور درجات نحو  الهلعة نظراته

 كانت و اعلً من الدرجات اولً من خطوة الترب

 مرٌبة بهٌبة كالصنم تمؾ فتاته ٌلمح الن كافٌه

 !! امامه السمج الً بشر تنظر متحجره
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 وهو االنظار عن االختفاء متعمدا للٌال للخلؾ رجع

 محاوال فتاته من جلً خوؾ و بتوتر ٌمترب ٌرالبه

 ٌنكمش ٌراه هو و االمكان لدر تفادٌها و تخطٌها

 عنها بعٌدا لٌمر الدرج جوانب احد الً ذاته علً

 .... لمسها دون

 !! لإلعجاب مثٌرة وضعٌه هً اتخذت بٌنما

 ألعتى فمط والحصرٌة المططب الشبٌهة عٌونها لٌجد

 نظرات الً نظراتها تحولت لد و اإلؼراء نجمات

 ادق التماط محاوال عٌنٌه ضٌك ؛ خطٌرة مرعبه

 سواء حد علً والرجل هو لٌتفاجأ ، التفاصٌل

 الرجل فنسً ، للبها احشاء من ٌخرج خشن بصوت

 !!!! راكضا لٌتخطاها ذعر و بهلع انتفض و حذرة
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 و شراستها له تثبت وهً مططبال تشبٌهها أجاد كم

 كل أثارت بفطرٌة ضحاٌاها علً البري هجومها

 !!! وفضوله حواسة

 ضحكتها صوت اختلطت عندما المفاجبات توالت

 أفكاره بصوت راها ان منذ وجهها علً االولً وهً

 فتاة اال ماهً الفتاه تلن بأن شكوكه تتأكد و لٌتنهد

 !! مشاكسة و مراوؼه

 علً بتلمابٌه ترتسم ابتسامتهب ٌشعر وهو رأسه هز

 شمٌمته و الخاصة بمشاكسته تذكره فهً ، شفتٌه

  !!  ( ٌمنً)  الصؽٌرة

 بأن الحسبان فً تكن ولم اخبراه كما والدٌه ؼلطة

 علً هللا ٌحمد ؼلطة ولكنها عاما 71 ٌبلػ وهو تأتً
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 و والدٌه وفاة بعد وحٌدا لٌبمً كان فبدونها حدوثها

 !! احتٌاجاتها جمٌع وتوفٌر تربٌتها علً ٌحرص هو

 

 هل!!  هٌبتها تهندم راها و ضحكاتها لهدوء انتبه

 درج علً ٌمؾ انه متناسٌا كالمعتوه بتفكٌره ؼرق

 !!! المس تدعً فتاة مع مهترئ مبنً فً

 علً تجبره هً وها مرتٌن سوي ٌرها لم رابع

  !! كشمٌمته الحمماوات الصؽٌرات كالفتٌات  التصرؾ

 عن االعالن لٌمرر بفكرة عٌناه تولمع شفتٌه بلل

 هدوء و بثمه الدرج ٌهبط وهو تنحنح...  وجوده

 شفتٌها علً من االبتسامة اختفت.. الٌها وصل حتً
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 تخفٌة ان لبل لثوانً فمط وجهها مالمح التوتر وساد

 ! علٌها تحسد بمهارة

 او بالؽه بعناٌة ٌتفحصها وهو ابتسامته ازدادت

 هو ام جلٌا توترها رلٌظه عالٌة ولاحة باألحرى

 !!؟ المرة هذه خجلها

 ، الرجل هذا جاذبٌه سر ما ؛ بخجل وجنتٌها احمرت

 ٌراه ومن تعشمهم التً هولٌود نجوم ٌشبه ال بالتأكٌد

  ؛ جدا عن ابا اصٌل مصري بأنه ٌجزم

 اعملً � بٌت براد تحبون ولكنكم الشا نفس)

 الرجالة بلدن شباب ؼٌر ملكٌش وهً انتً ٌااختً

� ) 
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 الطوٌلة بمامته الجاذبٌة هذه بكل أتً فكٌؾ

 !! الناعمة المصرٌة شمنا بمبالت الموسومة

 شمنا � شفاٌفه علً وٌعض بٌؽمز اٌموشن)

 (�� السٌاحة ننشط خلونا هااااااه الناعمه

 وكأنها بوجهه طالت التً نظراتها من حلمه جؾ

 رجولته لكبرٌاء مؽذٌه بسعادة شعر ، تفاصٌله تحفر

.... 

+ مصري بس ده فوق اللً الهري كل عن بعٌدا)

 (��فماله محتاجه مش!!   بتحبنً=  نظرة

 ... لابال تنحنح

 !! فنانة ٌا ابدعتً فعال برافو برافو-
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 السرعة بهذه له لعبتها انكشفت فهل دعاء صعمت

 التً الولت فً مرتٌن، سوي تراه لم وهً والسهولة

 امام سنه من رألكث مسرحٌتها علً الحفاظ استطاعت

 !! والمساوسة الشٌوخ وحتً والجمٌع عابلتها

 تشعر وهً تماما تجاهله ممرره عٌنٌها جحظت

  !! الخوؾ من بشده ٌدق بملبها

 

 اتباع لتحاول مشاكسه بابتسامة تخطٌه من منعها

 ..... المضمونة تكتٌكاتها احدي

 بحه به بصوت للٌمٌن رأسها تمٌل وهً فمالت 

 ابن إلرعاب استخدمته لتًا الصوت عن مختلؾ

 !! بتعذٌبه تتلذذ والتً الكرٌه عمها
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 !!!!!! ابعد-

 لٌمول مصطنع بتفكٌر وجهه علً ٌده مالن وضع

 ....... بأنٌن

 كام مع مأنتمه انتً هو متؽٌر الصوت امممم-

 !! عفرٌته دي وال عفرٌت

 التً والفجة الؽاضبة شخصٌتها الً سرٌعا تحولت

 ...... لتردؾ بها لمحٌطها البٌبة علٌها فرضتها

 .......ال ابن ٌا خفٌؾ ٌا بتستظرؾ انت-

 وهو بصدمه لتتسمر ارهبتها بحده ذراعها امسن

 .... مشاكسه بابتسامه ٌمول

 اخرب متخلنٌش محترمه عفرٌته بمول لسه انا ال ال-

 !! السلم علً هنا علٌها
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 تجذب وهً نفسها الناع حاولت هكذا او تجاهلته

 ... بحنك وترممه ذراعها

 ؛ انتً اٌدن بمسن مش انا ؼلط تفهمٌنً اوعً ال-

 هتموت وشكلها بحبها ارواحن من روح فً بس ده

 !!! فٌا

 ، بها ٌتفوه كلمه كل مع اتساعا تزداد عٌنٌها كانت

 االن فٌها مرؼوب الؽٌر الداخلٌة انفعاالتها متجاهله

 لابله اصابعه بٌن من معصمها ابعاد لتحاول ابدا و

 .."مخاوٌة" ن دورها تممص اولتح وهً

 !!! هتندم ، عنً ابعد-

 بانبهار شفتٌه علً لٌعض صوتها تؽٌر حاولت

 ... بتنهٌده لابال خٌالً
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 ٌال حبٌتن خالص انا ، ٌجنن صوتن طبٌعٌة مش ال-

 ..!! دلولتً نتجوز

 ارتطم حتً تدفعه وهً بهلع حالتها طور من خرجت

 بعدم هلابل ألعلً وتهرب امامها الدرج بجانب

 .. تصدٌك

 بنات معندناش ، عنً ابعد.. طبٌعً مش انت-

 !! حد بتتجوز

 بهدوء ٌلحمها وهو الساخرة ضحكاته صوت تبعتها

.... 

 !!!  جنٌه بنت وعفرٌته مسكٌن انسان بٌن وتفرلً-

 !! انت جدع ٌا حاجه شارب انت-
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 مفٌش ماشً اشرب عاٌزانً لو بس ، طبعا ال-

 !! للبً ٌا مشكله

 تشعر وهً بشده تتنفس شمتهم باب امام ولفت

 ...بتحذٌر لابله بحده لتلتفت خلفها بوجوده

 ، فٌمالن مش انا ، الناس ابن ٌا دماؼن من طلعنً-

 اللً كل وتنسً هللا علً وتتكل واجبن تاخد انت

 حتً معرفوش لشخص هسمح مش انا ، ده حصل

 !!!! سامع انت طرٌمً فً ٌمؾ

 ... بثمه دؾلٌر الرابعة ابتسامته ازدادت

 !! نتعرؾ خالص ؛ ستً ٌا حمن-

 مكتوم بؽضب لتمول مخبول كأنه و ببالهة له نظرت

... 
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 !! منً فكن بمولن مره ألخر!!  هللا اال اله ال-

 مخاوٌة محترمه واحده الفاظ دي ، دي منً فكن اٌه-

 !! اتنٌن العفرٌت بدل

 فً هو ؼرق بٌنما ستأكله وكأنها بؽٌظ كفٌها رفعت

 !! العالم نكات بأفضل اخبرها وكأنه السمجة ضحكاته

 !! مستفز انت تصدق-

 ...لابال بؽموض لٌبتسم ؛ اسنانها بٌن من لالتها

 مش بذمتن!!  علٌكم سلط اعمالكم ومن اٌه هنمول-

 ؛ كده الممر زي و حلوة وانتً نفسن من مكسوفه

 دول الؽالبه اٌه ذنبهم اهلن علً ده الدور وترسمً

 فً رحمه مفٌش ، حته كل فً ٌكًب متمرمطٌن اللً
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 امن وال بالعافٌه بٌتحرن اللً بأبوكً شفمه او للبن

 !!! حزن كلها عنٌها اللً

 االتهامٌة نظراته رافضه جفونها دعاء اؼمضت

 !! به التأثر او لحكمه الخضوع رافضه

 وعن عنها الوسٌم التافه المرفه ذلن ٌعلم ماذا

 !!! عابلتها

 عارؾ وانا بحبن ولسه نحبٌت ازاي عارؾ مش انا-

 !! دي السوده عماٌلن

 انه المخبول لال هل!!!!  برعب عٌنٌها مملتً فتحت

 !! ٌحبها

 لتري خلفها من الباب فتح عندما بذعر استدارت

 ... لابله تعجب و بتوجس لهم تنظر رحمه شمٌمتها
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 ! مالن ابٌه ٌا ازٌن-

 ... لابله شفتٌها علً دعاء كزت

 !!ابٌه-

 ....لٌردؾ عمدا بكتفه ٌلكزها بسرعه مالن تخطاها

 ! جوا عامر..  ابٌه روح ٌا الحمدهلل-

 !! حضرتن مستنً اٌوة-

 المستمبل عامر صوت جاء حتً جملتها انهت ان ما

 ... بترحاب له

 علً السٌطرة محاوله دعاء به لتلحك اوال دلؾ

 و ؼرفتها الً تهرب و اخٌها تمبل وهً انفعاالتها

 !! تلحمها رحمه
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 دعاء امسكتها حتً الباب االخٌرة اؼلمت ان ما

 ...  !!  كاألرنب

 !!!! تعرفً انتً كمان ده ٌاااختً اٌه ده أبٌه-

 اللً المره كده لالً اللً اخوكً...  حٌلن حٌلن-

 !! انا مالً انا فاتت

 !! فاهمه انتً ، تانً كده متمولٌش-

 استاذ ممولش لالً هو ، ٌعنً ده المرار اٌه ده-

 علً مٌنفعش ولال زعك واخوكً مالن لًلو ولالً

  !!! ابٌه متمولٌش ال تمولً بتزعمً وانتً ابٌه االلل

 !! اٌه وال ٌعنً نفسً اموتلكم
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 ولله باعتراض ذراعٌها تكتؾ وهً بحنك لالتها

 تحتضنها و اضطراباتها رؼم دعاء لتبتسم حٌله

 ... لابله بعبثٌه

 اااؼهدما علً زفت ٌا لولٌله رزق امٌنه ٌا خالص-

!! 

 ...لابله بذهول رحمه ضحكت

 لٌه موضوع عامله وبعدٌن مفترٌه ٌا علٌكً حرام-

 !!! هاه هاه هاه

 ....بعناٌه لتردؾ للٌال دعاء تلعثمت

 من هٌختفً هللا شاء وان لرٌبنا مش اصله عادي-

 عشان بس بمولن انا...  العاجل المرٌب فً حٌاتنا

 !! بٌه متتعلمٌش



 

61 
 

 ... ذكٌه بعٌون رحمه ردت

 ....وال بٌه متعلمش انا-
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 ..... الثالث الفصل

 

 ... بحده لابله دعاء لتعبس مفتوحه جملتها تركت

 عشان استحمً هدخل انا لدامً من بت ٌا امشً-

 جدٌده وصفه جٌبالنا امن اكٌد الدور فً اندمج

 ... انهارده

 اللٌلة نمرة متخٌله باشمبزاز رحمه مالمح انكمشت

 مع حجز باخر شمٌمتها بأخبار للسانها نالعنا مطلمه

  !! باألرٌاؾ الشٌوخ احد

 بالمٌت ساعات 1 او 3 وال ده!!!  السواد سواد ٌا-

 !! هنان نوصل عشان
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 لتردؾ صدرها فً االعتراضى بكابها صوت تخبط

 .... بحنك

 ٌسٌبونً ما لهم اشتكٌت انا هو ، ده المرار اٌه ده-

 !! متنٌله وال ملبوسه

 والدتها نداء لتلبً تخرج ان لبل رحمه ضحكت

 !! الضٌؾ مع لمساعدتها المطالبة

 دعاء والده مع الحوار فً الؽداء ولت مالن امضً

 و نظرهم وجهه و تفكٌرهم فهم محاوال ووالدنها

 ولم ممسوسه بانها العمٌاء بثمتهم كثٌرا تعجب

 ...السؤال من نفسه منع ٌستطع

 !! ٌعنً كده فبتعمل تتجوز عاٌز مش ٌمكن مش-

 ..... مدافعه والدتها هبت
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 بٌت لٌها وٌبمً تتجوز بتحلم عمرها طول بنتً انا-

 الرحمن هللا بسم ما لبل و... الفرح فستان تلبس و

 وكانت عرٌس لٌها متمدم كان بٌوم ٌجلها الرحٌم

 !!! بنت اي زي وبتجهز اوي فرحانه

 بان عنها تؽاضً مبررة ؼٌر ؼٌرة بوخزة شعر

 !!! لمخططه متاحة التز ال مشاكسته

 

..................... 

 

 عامر توصٌل مالن بهما تعمد اسبوعٌن مرور بعد

 الفرصة له اتاح مما اكثر منه والتمرب ٌومٌا لبٌته

 الحدي مشاهدته الً باإلضافة الجمٌع علً للتعرؾ
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 لولهم حد علً بعشوابٌة تأتٌها التً المفاجأة نوباتها

....  

 ولرر ، التمثٌل و الخداع فً ااحترافه بمدي وٌعترؾ

 هو االول شؽله سٌكون بٌنهم نصٌب ٌحدث ان ما انه

  !!! شخصٌتها من الكرٌه الجزء ذلن تحجٌم

 فاكثى مرتٌن جامعتها الً الذهاب الً عمد انه كما

 و بجدٌه تتعامل التً ؛ مشاكسته افعال بها ٌرالب

 !! الحرم ذلن داخل سلسل ذكاء

 لصه وجود هو بتفسٌره الٌه لجأ ما اول ان ٌنكر ال

 نظرتٌن تلمً ال ولكنها تلن ألفعالها تدفعها ما حب

 الشباب مع فالتعامل العكس علً بل شاب اي علً

 !! بالؽه بسعادة اشعره مما منعدم ٌكون ٌكاد
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 .... عامر صوت تحلٌالته دوامه من اخرجه

 

 عشان تلفونن من مكالمه ممكن مالن ٌا معلش-

 !! فصل رصٌدي

 ... اتفضل..  طبعا وةاٌ-

 ... الٌه وٌمرره هاتفه ٌخرج وهو لالها

 عامر حدٌث لكن و بتفكٌره اخرى مره ٌنؽمس كاد

 ... استولفه بالهاتؾ

 اسبوعٌن بمالً انا طٌب).....(  الشٌخ علٌكم السالم-

 .... ٌتأجل مره وكل معادي مستنً
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 السٌطرة ٌحاول بحده لٌردؾ للٌال الحدٌث عن تولؾ

 ....علٌها

 مبماش معشان محدد معاد عاٌزٌن احنا بس اٌوة-

 الساعه هللا باذن الجاي الخمٌس تمام!  كده متشحطط

  !!!  اكٌد هنتأخر مش...  بلٌل 0

 ...لمالن واعطاه بحنك الهاتؾ عامر اؼلك

 !! شكرا-

 ... العفو-

 ...لٌردؾ مالن تنحنح

 !؟ ممابلكمش ده الراجل لسه هو-
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 مش علٌا لو انا ؛ المهم بٌهال سٌاده ؛ سٌدي ٌا لسه-

 نروحله اننا متمسكه امً لوال وشه اشوؾ عاٌز

 ... خفوا و كده الحالة نفس كانوا ناس عرفت عشان

 معاكم ربنا بس ده الكالم بكل ممتنع مش انً مع-

 !؟ عامر ٌا نفسٌه ٌمكن مش وبعدٌن

 ...بتنهٌده لابال بتعب ذلنه علً لبضته عامر وضع

 اختً علً وممهور ، وهللا عبت انا بمً عارؾ مش-

 !! اوي

 اعمالهم انهوا حتً عنه التخفٌؾ محاوال مالن صمت

 ..... البٌت الً توصٌله الً عكؾ و

 ..لابال عامر له نظر

 ! شوٌه اطلع تعالً-
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 ! كده مشوار وراٌا بس تسلم ال-

 !! هللا شاء ان بكره اشوفن خالص طٌب-

 ! سالم ، هللا بإذن-

 

 طرٌمه فً المضً لبل هبتحٌ ٌده عامر رفع

 دعاء توجد حٌث الجامعة الً سٌارته مالن لٌحول....

 !! للب ظهر عن جدولها حفظ فمد ،

 علً التعرؾ فً الوحٌدة فرصته تمبع فهنان 

 ...... الحمٌمٌة شخصٌتها

 ما دابما فهً خروجها ٌنتظر وولؾ مده بعد وصل

 .... الولت هذا فً تخرج
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 لبل همومها ظللت علها شجرة تحت دعاء جلست

 !! الشمس اشعه

 ذلن بمالن المستمر تفكٌرها علً نالمة بحنك زفرت

 بٌتها وعلً علٌها نفسه ٌفرض الذي الشاب

 اؼاظتها فٌها ٌتعمد ٌومً شبه بشكل تراه فأصبحت

 تعكس كمرآه بها تشعر التً المزعجة بابتسامته

 ....!! الباهتة أكاذٌبها

 المبهرة بعروضها اخافته جاهده حاولت انها تنكر ال

 دفعتها المستهٌنة نظراته ان كما اٌام منذ للشعوذة

 عامر لوال بالفعل تهاجمه و عٌنٌه تمتلع تكاد الن

 رفٌمه مرمً عن ألبعادها محاولته فً استمات الذي

 كان الذي العرض ذلن ، الحالة بتلن ٌراها ال كً



 

71 
 

 بنظراته اكتفً ولكنه كله الحً بإرهاب كفٌال

 !! التهكمٌة

 !!!! لفشتن-

 لاطعه دعاء بجوار واسعه بابتسامه لمٌاء لالت

 !! افكارها

 !! ولؾ للبً زفته ٌا علٌكً حرام!!!  ااااه-

 مٌن فً بتفكري بمً لولً ، لها كلنا معلش معلش-

 !؟

 !! اتلهً شٌخه ٌا-

 ... مستكمله للرحٌل مستعده تمؾ هً و دعاء لالتها

 !! سوي نمشً مستنٌاكً اللً وانا اصال ندله انتً-
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 دعاء تومأ ل ضحكاتها امسان لمٌاء تستطع لم

 .....وتؽادر تتركها تتجه ان لبل توعد و بؽضب

 ٌرتدي كالمراهمٌن الجامعٌة البوابة امام مالن ولؾ

 ملل خضم فً للٌال كمٌه رفع ولمٌص جٌنز

 ٌلحمها وكاد امامه ظهرت حٌن ابتسم......االنتظار

 .... ٌستولفونها زمالبها من مجموعه رأي عندما

 لتجٌبه شاب علٌها مال عندما وخاصا حدٌثهم تابع

 .... المكان فتطؽو النادرة بضحكتها

 الهالمً الفتً ابتسم عندما حارله بؽٌره شعر

 !! الرضا ٌمألها مالمحه و بجوارها
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 تاركا الٌدٌن مكتوؾ ٌمؾ لن االفكار و للعمل تبا

 !!! لها التمرب فً لمحاوالته الفتً

 .... لٌمول بثمه منهم بالتر

 عامر ، دعاء انسه ٌا ٌال مش ، الخٌر مساء-

 !! ده هنان اللً المحل فً مستنٌنا

 البؽٌض ذلن أتً اٌن من صدمه و بذهول له نظرت

 ؟ اٌن الً وتذهب!! 

 !؟ افندم-

 بنظرة ٌثبتها وهو مالن لٌمول مشتت بوعً ردت

 .... لبل من عٌنه فً تراها لم جامده
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 مستنٌنا اخوكً....  اركبً دعاء انسه ٌا اتفضلً-

 عشان اركبن منً وطلب حاجه بٌشتري الشارع اول

 ... !! ٌضاٌمن حد و الشارع فً متمفٌش

 لحازم جملته نهاٌة فً نظراته توجه علٌها ٌفت لم

 هنان ان اخبرها عندما ضحكا ٌمتلها كاد الذي زمٌلها

 !!!!!! مؽازلته ٌحاول شاب

 !! تمترب اآلخرة ان البد

 فً لتمؾ ٌتبعها وهو للٌال مبتعدة دعاء تنحنحت

 لابله زمالءها عن ابتعدت ان بعد الطرٌك منتصؾ

 ... بؽضب

 ؟ لٌه هنا جاي انت ؛ بالظبط اٌه فً افهم ممكن-
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 ماانا اٌه وال سمعن علً لصرت العفارٌت انتً-

 !! اخوكً مع جاي للتلن

 !! صوتن وطً هششش-

 لابال صدلابهاا نحو برأسه واومأ بمكر ابتسم

 ...بهدوء

 ال و مخاوٌه الحسن ست ان مٌعرفوش هما ده اٌه-

 ما هللا بسم فعال ال بس الضهر بعد بتخاوي شكلن

 !! اوبشن فول الصراحه علٌكً مصروؾ  هللا شاء

 اولفها ولكنه والذهاب تركه ولررت وجنتها احمرت

 ...بتحدي حاجبه رافعا بحده

 ! لدامهم رضالع نبدأ تحبً وال حاال هتركبً-
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 المتابعٌن لزمالبها التفتت ثم نارٌه نظرة رممته

 رؤوسهم فً ٌحللون انهم البد ، بعد عن بصمت

 للؽوص فرصه تعطٌهم االن وبمماطلتها معه مولفها

 !! ابعد هو لما بتفكٌرهم

 !! المزعج العنٌد ذلن تكره كم

 الصعود فً مالن واتبعها السٌارة نحو بصمت اتجهت

 ....... مسرعا كانطل و داخلها

 ...لابله بذهول له نظرت

 !؟ عامر فٌن اومال-

  ...لٌردؾ واسعه بابتسامه شفتٌه ارتفعت

 !! طبعا البٌت فً-

 !! البٌت فً-
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 !؟ اٌه وال ناسٌه انتً فٌن هٌكون اومال البٌت اه-

 .... ابن ٌا واطً ٌا-

 اللبس مٌؽركٌش لسانن همطع هتؽلطً  ال ال-

 انا ده محترم تفتكرٌنً ًاوع والعربٌه  النضٌؾ

 !! ؼٌره وال عفارٌت هٌهمنً وال صاٌع

 !! محترم مش انسان انت-

 !! فكره علً عادي-

 ....لاتل بؽٌظ لتردؾ سماجته من تجن كادت

 !! بالظبط اٌه منً عاٌز انت فهمنً-

 .....لابال بملل شفتٌه بلل

 بالبٌض تلعب كده بٌمولوا ما زي زٌن واحده اكٌد-

 ؟ دعاء انسه ٌا اٌه عاٌز انا كوٌس هعارف والحجر
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 ظهر ان منذ...  اإلجابة رافضه بتوتر شفتٌها زمت

 !! لمخططاتها مهدده بذبذبات ٌشع وهو حٌاتها فً

 ........لابال ابتسامته اتسعت

 !! كده حد هشوؾ انً متخٌلت عمري ؛ جبروتن ٌا-

 ...بؽٌظ لتردؾ اسنانها علً جزت

 او جبروت!  مالً و مالن انت ؛ حالن فً خلٌن-

 !!! متخصكش حاجه جبروت مش

 ..... بثمه لابال بحته رجولٌة ضحكه اطلك

 !! خالص تخصنً بمت فٌكً حاجه كل-

 هللا شاء ان ده اٌه من ده و!!  دلعدي ٌا سالم ٌا-

 ! عٌنٌه ٌا علٌا ووصان مات مٌن...



 

79 
 

 الهدوء و الرلً عمده اهً ضاحكه بعٌون لها نظر

 بابتسامه لٌشعر تمام جن انه ام بها نشأ الذي المنظم

 شعبٌه بنبره به تتفوه  لما وجهه علً ترتسم حمٌمٌه

 ...  متأصله

 !؟ دي ادبن لله فً مفرحانً حاجه اكتر عارفه-

 !! كبٌر حد الً عاجزة او الرد رافضه عٌنٌها ضالت

 عن ٌتحدث كأنه و وهدوء بابتسامه ثوانً بعد لٌجٌب

 ... الطمس

 و جدٌد من تربٌتن بعٌد وانا ٌمهدل بكل هستمتع انً-

 من  بس العفارٌت مش االزرق البال هطلع ساعتها

 !! جسمن
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 ثمه و صدق من عٌنٌه فً رأته لما رٌمها ابتلعت

 ....لابله عنها رؼما لتضحن تامه

 !! نفسٌن مرضً كده الرجالة انتم-

 ...لٌردؾ بشده ضحن

 بٌشوفوا كده النفسٌن المرضً هما...  دٌل لصر ده-

 من بٌته اللً وبعدٌن كوٌسٌن هما اال مرضً لكلا

 !! بالطوب الناس مٌحدفش ازاز

 ( �باهلل السم جبهه لصؾ)

 

 ...بحده لابله شدٌد بكره له نظرت

 !! حاال نزلنً-

 ...لابال امامه للطرٌك ٌنتبه وهو بملل كتفٌه حرن
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 !! بٌتكم هنوصل و ساعه ربع ال-

  *** و**  بنٌاا حاال ونزلنً العربٌه ولؾ بمولن-

 بؽضب الفرامل علً ضاؼطا  بحده السٌاره تولفت

 لابال مرح ذره اي من خالٌه ومالمحه  الٌها لٌلتفت

..... 

 !!!! حذرتن انا-

 من بشًء وصفعها بحده الٌسرى ٌدها جذب وبذلن

 بٌنما كاألطفال تماما ظهرها علً مرتٌن  الموة

 ..... بذهول هً تسمرت

 تتجمع الؽٌظ دموعب وشعرت وؼضب بألم تأوهت

 تسمح لن و لوٌة فهً بعناد الهبوط رافضه بمملتٌها

 !! بأضعافها لرجل
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 اللجام للسانها تركت ولكنها اعتراها الذي ما تعلم ال

 لبل لذاتها صادمه النابٌة االلفاظ من بوابل وامطرته

 لٌمابل االصرار و البرود علٌه ؼلب الذي مالن

 مابله اصبحت ًحت لٌدها متوالٌه بضربات كلماتها

 .... المتوهج لالحمرار

 محاوله البكاء فً اجهشت اطروحتها نهاٌة فً

 .... المتألمة ٌدها سحب باستماته

 !؟ تانً حاجه تمولً حابه هاه-

 التفوه رافضه دامعه حمراء اعٌن و بؽضب له نظرت

 ...... حرؾ بأي
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 بمبله شفتٌه لممابله ٌدها رفع عندما صدمها ولكنه

 ثوانً منذ باأللم لها ٌتسبب لم وكأنه هللؽاٌ رلٌمه

!!! 

 !! الوؼد ذلن باسمها الجنون ٌلصك النهاٌة فً و

 مره ٌده تصفع ان لبل لٌس ولكن بحده ٌدها سحبت

 .... لابله بؽل

 ت ت ازاي و علٌا اٌدن تمد حك بأي ، مرٌض انت-

 صاحبن اخوٌا ان بتمول مش ؛ دلولتً كده تعمل

 .... ده بالشكل هعرض تلوث لنفسن تسمح ازاي

 تحرٌن بسهوله ٌستطٌع النه ؼضب و بخجل تلعثمت

 رافضه مده منذ باإلعدام علٌها حكمت مشاعر

 !! رجل بها ٌتحكم ان ورافضه ، كأنثى الشعور
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 انً محسسانً انتً عرضه اللً اٌه هو حٌلن حٌلن-

 !! حاجه معملتش انا علٌكً بتهجم

 نم مش ان عرفت كنت متربً لو انت ما طبعا-

 !! بنت اٌد تبوس انن الطبٌعً

 ... بذعر لتردؾ بتهدٌد ٌده رفع

 !!! اسفه اسفه خالص اه-

 انا الخوؾ عن بالحدٌث!!  متختشٌش تخاؾ ناس-

 !؟ لٌه ده المسلسل عامله انتً واعرؾ هموت

 اتمنته التً التمثٌلً الدور اٌجاد محاوله بثمه ردت

 ....سنه من ألكثر

 .... مسلسل انه لالن مٌن-

 .... كلماتها متجاهال مالن اردؾ
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 جو بس طبٌعً بتذاكري و تتجوزي عاٌزة مش-

 .... لزمته اٌه ده والجن العفارٌت

 عدم ممررة بتجاهل لالمام ناظرة ذراعٌها عمدت

 ... االستفزازٌة بكلماته مالن لٌستمر اإلجابة

 !؟؟ هٌرفضوه اهلن ان وعارفه حد بتحبً-
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 ...... الرابع الفصل

 

 

 

 مستهدفا بسالسة لٌردؾ اخري مره الصمت واجهه

 .... ازعاجها

 ال و كده حاجه فً وال! ؟ بٌكً خلً و واحد حبٌتً-

 .... م حصلت تكون كده

 ... حاد بؽضب لتماطعه هابجة بعٌون دعاء انتفضت

 مش مرضى و زباله بتفكٌر لذره رجاله كلكم-

 وال دم بٌهمكم ال بس و جسد ؼٌر الست شاٌفٌن

 .....صحاب وال نسب وال لرابه
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 تولع نعم.... الصدمة من بشًء عٌناه اتسعت

 ورد الوالها حده ٌتولع لم ولكنه وازعاجها اؼضابها

 ....تماما الجرح علً جاء انه البد فعلها

 والجام للتنفس محاوالتها و شهماتها ٌتابع شفتٌه زم

 رؼم بشده والواضح الؽاضب االحمر ووجها ؼضبها

 ...... الممحً سمارها

 سٌارته تشؽٌل ٌمرر ان لبل بٌنهم صامته دلابك مرت

 تلن فً مشاعره وحشٌه مستشعرا بٌتها الً واالتجاه

 وتحوٌلها اذٌتها حاول كابن اي متوعدا ، اللحظات

 !! االن علٌه هً لما

 منها انتزع الذي الحمٌر ذلن عٌنً سٌمتلع انه وتعهد

 من الكثٌر له ٌصور عمله اخذ..... ذان الفعل رد
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 بها مرت تكون لد والتً البؽٌضة السٌنارٌوهات

 .... فتاته

 ....لابال بحده السٌارة فأولؾ الصراع ٌتحمل ٌعد لم

 علً من همحٌه وانا حاجه عملن اللً اسم لولٌلً-

 ... الدنٌا وش

 ....لابله صبر بمله وجهها علً ٌدها وضعت

 لحد تدخلن اوي كفاٌه بمً حالن فً تخلٌن ممكن-

 !! كده

 ؟ لرٌبن هو طٌب-

 !!  دعوه مالكش-

 !؟ اٌه عملن طٌب-
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 ٌا البٌت وصلنً و اسكت مجنون انت هللا اال اله ال-

 !! انت جدع ٌا الباب تفتح

 ...اكبر بؽضب لٌردؾ نسبٌا عالً بصوت لالتها

 !؟ كوٌسه مش بطرٌمه ٌعنً لمسن-

 

 ...بذهول لتردؾ احمر بؽضب اسنانها علً جزت

 

 كده بتكلمنً ازاي انت ده لهبتمو للً واعً انت-

 !!  حك وبأي

 !! خالص باظت اعصابً انا لولٌلً متجننٌش-

 المارة من للٌل ان حتً السٌارة هز بصوت لالها

 ...بعنؾ لٌستكمل تجاههم نظروا
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 مش انا ما لكده وصلن ٌعنً بٌكً اتحرش حد-

 !! كده لٌه بتعملً انتً اعرؾ لما ؼٌر هسٌبن

 انت... بمً روحنً ٌاااخً حره انا حره انا عشان-

 !! علٌن حرام اٌه منً عاٌز

 دماؼن فً حاجه اي مٌهمنٌش و اتجوزن عاٌز-

 اتنٌل وعاٌز بحبن انً ؼٌر دماؼن علً زفت واي

 !!! اتجوزن

 مشاحنتهم شده من الحاد تنفسهم صوت عال

 عٌنٌها فً واضح بتشتت له ونظرت.... المشتعلة

 صرٌح واعتراؾ اصرار ٌمابله مجنون وكأنه

 .... بشده ارهبها ناحٌته من بالملكٌة
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 بتعب لتردؾ برفض رأسها تهز وهً انظارها ابعدت

... 

 وال انت ال هتجوزن مش انا ؛ كده كفاٌه ارجون-

 .. ؼٌرن

 ! هتتجوزٌنً دعاء ٌا ال-

 وجهها علً ٌداها كلتا لتضع بتمرد للبها دلات علت

 ....لابال سٌارته فأدار....  مالن له تنبه بإرهاق

 واعملً هروحن ، وصلت رسالتً كده انا ماشً-

 هللا سنه وعلً مراتً هتبمً اوي لرٌب انه حسابن

 ...رسوله و

 حٌاه و مستمبل ده ، هو تحدي  فهمنً! ؟ عند هو-

 ....الل وال شهر من شفتنً انت بعدٌن و
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 .... بحده لاطعها

 دي حب معلش والوله لملبً وللم ورله همسن مش-

 كان واللً حبٌتن و شفتن خالص كده هو فتره بعد

 !!! كان

 !! بحبن مش انا بس-

 ...لٌردؾ بؽموض ابتسم

 ....تحبٌنً هخلٌكً انا بس-

 ....مستكمال بؽرور المتناسك جسده و لوجهه اشار

 ... كتٌر نفسً عن هتكلم مش-

 ٌتفوه لما مستوعبه ؼٌر مذهوله ضحكه!!  ضحكت

  وجهه لجانب نظرت.... المؽرور العنٌد ذلن به

 .... بثمه لتردؾ برضا المبتسم
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 !! ٌلزمنٌش ما سوري-

 ... شاسعه وابتسامه مرفوعٌن بحاجبٌن لها نظر

 !! هٌلزمن ولته فً متملمٌش-

 ...لابال فجاه السٌارة اولؾ عندما تجٌب كادت

 جوا وصلتن لو ٌتكلم محدش عشان هنا انزلً ٌال-

... 

 !! اصول ابن ال-

 حمٌبتها جذبت ، وجنتها فاحمرت بتحذٌر حاجب رفع

 .... للخارج وهرعت

 مره من اكثر التفت انها حتً بخطواتها اسرعت

 المجنون ذلن مالحمتها وٌمرر رأٌه ٌؽٌر لم انه للتأكد

 .... المرٌع
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 المً و انظاره عن اختفت عندما بشده مالن ابتسم

 ... متمتما ٌتنهد للوراء رأسه

 !؟ ده بعمله اان اللً اٌه ، سنٌنه و الحب ٌحرق هللا-

 ... ذهول بابتسامه السٌارة تدوٌر اعاد

 منه الهرب حك ولها المخبول هو اصبح االن ممتاز

 !! االمام الً مٌل الؾ

.......................... 

 

 .... دعاء ؼرفه فً

 بمرح كفٌها تخبط وهً وفرحه بسعادة رحمه لفزت

.... 
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 انا شم صدلٌنً وهللا دعاء ٌا بٌحبن هللا هللا هللا-

 !! بٌحبن انه اهوه بمولن ادٌنً العمله رحمه

 ....لابله بؽٌظ شعرها من تجذبها دعاء ولفت

 كده اهدي انتً بت العمله رحمه فٌها خلٌتً انتً-

 !! وهو انتً متجننٌش واعملً

 ...لتردؾ شزرا رحمه لها نظرت

 بالحٌا نفسن تدفنً عاٌزة انتً فاهمه مش انا-

 وانتً نسٌت انا دٌنوبع حصل حصل اللً ماخالص

 ...انسً كمان

 لتمول الموة اشعاع تحاول عٌون و وهمٌه بثمه لالتها

 ...والعٌه و بهدوء دعاء
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 كمان انا وانً ناسٌه مش انن عن النظر بؽض-

 ممكن بس ؛ تفاهتً و تمصٌري ماهنسً عمري

 من ومشٌت اتجوزت انا لو هٌحصل اللً اٌه تمولٌلً

 !! هنا

 

  ... بتلعثم لتردؾ ٌاللل رحمه مالمح اصفرت

 حتً ده مننا بٌخاؾ خالص هو حاجه هٌحصل مش-

 زي بابا من الشمه اجره الشهر فلوس ٌطلب مبماش

 .... منها ٌطفشنا عشان بٌعمل كان ما

 ...بحده دعاء لتردؾ

 منً خاٌؾ و مخاوٌه انا عشان ، هنا انا عشان ده-

 ده لو وحتً لرب لو ٌحصله ممكن اللً ومن
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 اللً الؽلبان ابوكً ؛ منن بشممر و محصلش

 ابن ٌدي عشان ٌشتؽل هٌنزل بالعافٌه طوله بٌصلب

 شمتنا اصال هً اللً الشمه إٌجار الجشع عمن

 ؼبٌه انن متحسسنٌش ، ربنا لدام ابوة من وورثه

 اتجوز ما اول هٌعملها حاجه اول انها متأكده انتً

... 

 ... دعاء ٌا بس-

 ال علٌنا ططمتشح اللً الخوكً بصً بس فٌش ما-

 علً لرشٌن ٌشٌل حتً عارؾ وال ٌكفٌنا عارؾ

 كده ، رحمه ٌا سكته سٌبٌنً... ٌتجوز عشان جنب

 هم تشٌل شؽالنه واشوؾ مااتخرج لحد احسن

 اللً التمثٌلة انهً الزم وساعتها شوٌه اخوكً

 ! دي بوخت
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 كالساعة ٌدور عملها واخذ بٌأس رأسها رحمه هزت

 وضعت التً المحنه تلن من إلنماذهم محاوله فً

 !! بها شمٌمتها

 

.............. 

 .....مالن بٌت فً

 خارج كالسمكة ٌتملب فراشه علً مالن استلمً

 ... بؽٌظ جالسا لٌنتفض المٌاه

 افكاره و تلن الدم حرله ٌتحمل ٌعد لم!!  الكٌل طفح

 افعالها الصطناع ودفعها لها حدث ما حول الشنٌعة

 .. تلن
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 الالله بحجه الباكر الصباح ًف لعامر الذهاب لرر

 الصؽٌرة محادثتهم فبعد رسمٌا لدعاء التمدم و للعمل

 .... االنتظار ٌطٌك ال اصبح

 سبك عمال لتفمده السمراء اللؤلؤة تلن فعلت ماذا

 .....سواها ٌشؽله لم مهمال وللبا بسنوات عمره

 عال بصوت لٌردؾ خفٌفة ضحكه اطلك

 ....كالمجنون

 و مٌن علً بس ؛ دي دماؼن اٌه !! اللعٌبه ٌابنت- 

 !! بمً بلعب لعب و تأهٌلن ألعٌد دٌنً

 وجهه علً من المنتصرة االبتسامة تلن اختفت

 ...لٌتمتم.... للتو حدث ما علً بذهول لٌرمش
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 مجنونه ٌا هلل منن ؛ نفسً مع بضحن و بتكلم انا-

 !! عملً ضٌعتً المجانٌن بنت

 ٌتدثر ان لبل بخفه ساعال ، للٌال لٌهدأ بتروي زفر

 !! النوم مناجٌا بؽطابه

 

 ...... 

 

 ..... اٌام ثالث مرور بعد

 

 بشكل طربت بمشكله انشؽل فمد ، سره فً مالن لعن

 .....المصنع طلبٌات بأحدي مفاجأ
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 تمطن حٌث المبنً الً متجها السٌارة من خرج

 المهترئ المحٌط الً بعٌونه الح ، دعاء عابله

 االنتمال علٌهم سٌعرض هبأن نفسه وعد و به المحاط

 علً وافمت ان بها للعٌش المدٌمة والدٌه شمة الً

 نهاٌته ٌعرؾ ال تحدي ذاته حد فً والذي منه الزواج

 .... له سترضخ انها له ٌخٌل وال

 

 ...ٌٌأس لن و سٌجازؾ ولكنه

 انتباهه لٌجذب بتوتر شمتهم امام ٌمؾ نفسه وجد

 علً حدهما ان ٌبدوا ، اعلً من تأتً خافته اصوات

 صوت سمع عندما الباب ٌدق كاد المبنً سطح

 ..... كتمه تم ما سرعان وانٌن ارتطام



 

102 
 

 بخفه توجهه تفكٌر دون ، ٌرام ما علً لٌس ما شٌبا

 بذراع ٌمسن عامر لرٌب الكرٌه ذلن لٌري لألعلى

 باألخرى الباكً االحمر وجهها و الصؽٌر رحمه

 علً هً تشد بٌنما اذنها فً بمذارة ٌهمس وٌمٌل

 ..... بموة جفونها

 الخلؾ من بذراعه ٌضربه نفسه وجد البرق بسرعه

  بشده مرتٌن بالحابط ٌطرلها رأسه ٌمسن ان لبل

 مؽشٌا لٌسمط حوله من العالم بدوران كفٌله كانت

 !! علٌه

 !! ااااه-

 وجهها علً بذعر الصؽٌران كفٌها رحمه وضعت

 .... للوعً الفالد لمنٌر مراعاه اي دون مالن لٌردؾ



 

103 
 

 !؟ ده الكلب حاجه عملن ؛ كوٌسه انتً-

 ....لتردؾ بعنؾ رأسها هزت

 !! حاجه محصلش كوٌسه انا-

 !! رحمه ٌا متأكده انتً-

 .... انا انا انا اٌوة اٌوة-

 المرتعشة ٌدها لٌلمس حالها علً بشفمه مالن شعر

 ... تهدبتها محاوال بخفه

 الكلب زي مرمً خلً و اهدي و انزلً تعالً طٌب-

 ... اتولد انه ٌندم وهنخلً لعامر الول هنزل انا ؛ كده

 ...لابله بخوؾ ذراعه رحمه امسكت

 ...لعامر تمول بالش علٌن باهلل-
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 علً مثبتن كان ده!!  بتهزري انتً ؛ ٌعنً ازاي-

 !! السلم

 عٌنٌه مواجهة علً لادره ؼٌر ببكاء رحمه صمتت

 ...بجنون لٌستكمل لهرا و خجال

 ....!! عام مٌدان فً ٌتعدم الزم ٌعنً!!!  طفله انتً-

 ...الباكٌه لتوسالتها العنان اطلمت

 !! علٌن باهلل خالص ربنا خاطر عشان-

 من خاٌفه انتً علٌا بتتحٌلً اللً انتً اسود نهار ٌا-

 فً بالغ هعمل انا حاجه علً مٌمدرش زباله ده اٌه

 ......ال

 .....!! بهستٌرٌا رحمه لاطعته
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 محصلش بمولن انا ؛ فضاٌح بالش اٌدن ابوس-

 ٌرمٌنا ممكن ده ارجون مالن ابٌه ٌا ارجون حاجه

 !!! بهدله حمل مش وامً وابوٌا الشارع فً

 كاد و وعٌه سٌستعٌد انه منه ٌبدو انٌن منٌر اطلك

 الرجولة و اإلنسانٌة عدٌم الضعٌؾ ذلن ٌركله مالن

 !! الخلؾ من لادم بطوفان لٌتفاجأ

............... 

 ؼٌابها طال عندما شمٌمتها عن تبحث عاءد خرجت

 جارتهم من الملح بعض إلحضار نزولها ادعت فمد

 عندما تهبط كادت علٌها االطمبنان فمررت باألسفل

 اكثر لتتفاجأ األعلى من المادم صوتها الً انتبهت

 لما لتستمع بهلع صعدت مالن صوت سماعها عند
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 علً ٌده وٌضع االرض علً ملمً منٌر وتري ٌدور

 .... االرتفاع تحاول بجفون رأسه

 صرخة واطلمت الضبٌل بجسدها دم نمطه كل فارت 

 تطٌح ان لبل المدامى المحاربٌن كصرخات ؼاضبه

 جسد علً بجنون وتمفز الجانب الً رحمه و بمالن

 اظافر من البسٌطة اسلحتها كل مستخدمه منٌر

 فً تؽرز اسنان و لوجهه  ولكمات اطالتها تعشك

 هذا لٌزداد باتساع تنفرج عٌونه جعلت عهذرا و كتفه

 وجهه من الدماء تنسحب و لها رؤٌته لدي االتساع

 !!! االبٌض الكتان من كمماشه لٌصبح

 فوق من بصعوبة ٌحملها سرٌعة خطوات مالن اتخذ

 اجتمع حتً دلٌمه تمر لم و بذعر الصارخ منٌر

 و بخوؾ ٌتابع الجمٌع ٌكن لم ان المبنً سكان نصؾ
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 الذي منٌر تهاجم وارواحها المسكونة لفتاةا وولوله

 !! بالضعفٌن حجمها علً ٌتفوق

 تصرخ وهً صدرها علً السٌدات احدي صفعت

 ...الصؽٌرة بابنتها

 و منها لٌطلعوا لٌه وراٌا طالعه ٌحرلن هللا انزلً-

 !! ٌامنٌله نالصه انا صؽٌره انتً فٌكً ٌدخلوا

 .... االسفل الً بها وتركض ابنتها لتمسن

 صوت علً ساخنا حماما ٌأخذ كان الذي عامر خرج

 ٌحفظه و اثنٌن علٌه ٌختلؾ ال الذي شمٌمته صراخ

 !! محنتها منذ علٌه اذانه اعتادت فمد

 اثنان الدرج ٌأخذ صعد و بسرعه سرواله ارتدي

 تكاد التً دعاء بخصر محٌط مالن فرأي اثنان
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 شمٌمته و البركانٌة الحمم احدي الً حرفٌا تتحولً

 !! المسكٌنة شمٌمتها علً بذعر تبكً صؽرىال

 كارها ألحضانه مالن ذراعً بٌن من بموه اخذها

 نٌه بصفاء ٌعلم انه برؼم لشمٌمته ٌكن اٌا مالمسا

 ؼٌره ٌحتوٌها ان تماما ٌرفض ولكنه به ٌثك و مالن

!! 

 شمتهم نحو و الدرج اسفل الً لٌهرع بموة رفعها

 ضعفه ٌكره مك ، الجمٌع عٌون عن لٌخبأها الصؽٌر

 ذعر و شفمه لرؤٌه ٌتمزق كم و معها حٌلته ولله

 ماذا ؛ الفتٌات اجمل و افضل وهً نحوها الجمٌع

 !؟ الممٌت الشعور هذا بمثل هللا لٌعالبه فعل
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 و بضٌك شعرت استمرت، دموعها ولكن دعاء هدأت

 و فعلته ما كل بعد المذر الحمٌر ذلن ؛ كبٌران لهر

 !! بصؽٌرها لٌتحرش أةالجر ٌملن الٌزال تفعله

 مستتر جزء هنان ان بكاءها من ٌزٌد ما ولكن

 تأدٌة من باشمبزاز ٌشعرها مره ألول و داخلها

 ألنه افعالها لتبرٌر الٌه تلجأ والتً المتمن دورها

 عذرٌه التحم الذي اللعٌن مالن ال ذلن!!  هو امامه

 !! عملها حصون و للبها

 العالٌة بكاءها لشهمات لتنتبه بموة عامر احتضنها

 التً المنٌع السند ذلن بموة تحتضنه و به وتتثبت

 ذلن عٌونها امام ٌتصدع و فٌنهار اخباره تخشً

 !!! والكثٌر الكثٌر ٌتحمل الذي
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 علً ٌربت مال و امامه للمشهد بحزن مالن نظر

 .... سٌصمت انه بعٌنٌه ٌطمبنها الباكٌه رحمه رأس

 و ، عٌونهم تالتم للحظه و دعاؤ الً انظاره اعاد

 شكوكه فتتأكد المهر و الحزن لٌري كافٌه كانت لكنها

 ٌدور الذي الصحٌح السٌنارٌو نسج فً عمله ٌبدأ و

 !!!!!! البداٌة منذ
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 .......الخامس الفصل

 

 امام بدله الشاي من كوب بها صٌنٌه رحمه وضعت

 ...بهدوء لٌردؾ مالن

 من ٌخرجوا ما واهلن عامر لبل رحمه ٌا العدي-

 !! دعاء عند

 ...لٌمول حزن و بتوتر جلست

 ؟ زمان من ده الموضوع-

 لو ٌتمنً بؽضب عٌنٌه لٌؽمض تجٌبه ولم صمتت

 !!  رأسه عن عنمه ٌفصل و المرٌض ذلن الً ٌذهب

 !! كده مش عارفه دعاء-
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 عٌون و بخوؾ له نظرت و بحده رأسها رفعت

 !!!؟ ذلن اكتشؾ كٌؾ ؟ بمخططهم ٌعلم هل متسعه

 المصممة عٌنٌه بنظرات لتمسن االجابة رفضت

 .... لوة و بهدوء فتمول

 .....مل دعاء ان عارؾ انت-

 ، فوق حصل اللً و نظراتن!!!!  تكملٌها اوعً-

 !! حاجه اي مفهاش دعاء مأكدلً

 ؟ مالن ابٌه ٌا الٌه توصل عاٌز انت-

 ٌدق و حدته ٌستعٌد ألوانه السابك وعملها لالتها

 !! كالساعة
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 و لالبتسام ٌدعوا شًء فال للٌال شفتٌه انبج ارتفع

 االحترام ٌستحك وصمودها الصؽٌرة تلن مثابرة لكن

!! 

 ببالً صدمته عندما منه رشفه ٌأخذ بالكوب امسن

 !! كالمها

 !!!! بجد دعاء بتحب انت-

 جدٌتها وٌري بصدمه ٌطالعها هو و بخفه سعل

 ..... التامة

 بشخصٌات ملٌبة العابلة فتلن مذهوال بصره اخفض

 كالحمل تنتفض الصؽٌرة تلن تكن الم لالهتمام مثٌرة

 !! للٌل منذ المذبوح

 !؟ بتحبها انت مالن أبٌه-
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 .... لٌردؾ لها الواثمة انظاره ارتفعت

 ! اٌوة-

 !؟ ملبوسه انها عارؾ وانت حتً-

 ....ٌمول ان لبل لحظه صمت

 !! ملبوسه مش انها عارؾ انا بس-

 ....لابله بمكر عٌنٌها لتضٌك

 مكنتش حضرتن!!  عارؾ مكنتش كده لبل بس-

 !!؟ صح فراغ من التانً و ٌوم كل بتٌجً

 تلن تخفً كٌؾ ، بعناٌه ٌطالعها للٌمٌن رأسه امال

 !! حولها من امام دهاءها الصؽٌرة

 ! ال وال ملبوسه مٌهمنٌش-
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 بحرله فتمول جفونها تؽمض وهً رٌمها ابتلعت

 ....مستتر وتوسل

 !! اتجوزها-

 !؟ منع-

 ! تتجوزها عاٌز اكٌد ٌبمً بتحبها انت-

 ....هتوافك مش اختن بس طبعا اكٌد-

 هتعرؾ اكٌد و ذكً حضرتن اختً مهم مش-

 !! تتصرؾ

 ...لابال بمراره ضحن

 !! المسرحٌة عجباها هتوافك مش اختن-

 !! عنها ؼصب هللا شاء ان اتجوزها مهم مش-
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 ...ردؾلٌ ابتسامته اتساع فً سببا الجملة تلن كانت

 !!! دلولتً علٌها كتبت كنت امرها ولً انتً لو اه-

 !! همنعها وانا طرٌمه فً فكر انت بس هتصرؾ انا-

 لٌلٌها حدٌثهم مماطعه المرهمة دعاء والده خرجت

 ٌوم اول عن ساله عرج زاد الذي اباه ساندا عامر

 !! به راه

 ال و افعالها عوالب تدري ال الؽبٌه تلن ان ٌبدو

 !!! لهبد تدرسها

 !! االرلام بأحد واتصل بحده هاتفه عامر امسن

 اختً انا فكره علً كده مفٌش)..( ....... الشٌخ الو-

 !! لرٌب تشوفها الزم حضرتن ارجون!! مننا بتضٌع
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 لد الٌأس ان البد لسانه علً ٌعض ألسفل مالن نظر

 الدجالٌن من حفنه وراء لٌلهث المسكٌن عزٌمه تأكل

!! 

 مكالمته وٌنهً توسالته الً ٌستمع وهو راسه هز

 ....الملب من وافً بشكر

 ...لابال بأمل لوالدته نظر

 ... هللا شاء ان بكره بعد-

 ....باكٌه بعٌون السماء الً ٌدها والدته رفعت

 !! الخالص عندن من و الشافً انت ٌارب-

 المتخبطة المشاعر تلن وسط الجلوس مالن ٌطٌك لم

 ...بهدوء لٌمول
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 فً حاجه اي احتجتم ولو جماعه ٌا انا أذنأست طٌب-

 !! كلمونً ولت اي

 !! خٌرن كتر مالن ٌا شكرا-

 علً بجسده ٌلمً واتجه خلفه الباب عامر اؼلك

 !! بانزعاج جبٌنه لٌخبط المماعد احدي

 !! ابنً ٌا حاجه فً-

 ....عامر لٌجٌب ، بتعجب االم لالت

 حاجه كٌدا هللا اال اله ال ، لٌه جاي كان اسأله نسٌت-

 !! الشؽل فً

 !! لالن كان مهمه حاجه لو مهم مش اكٌد متملمش-

 !! كالم دون بالموافمة رأسه عامر هز
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......................... 

 

 انزعاج و االكبر اخٌها نحو بؽضب ٌمنً نظرت

 ...بملل لٌمول

 !! نكد نالص مش انا ٌمنً-

 مخبً استاذ ٌا دماؼن فً مش ماانت طبعا اٌوة -

 !! نكد ابمً اللً انا االخر وفً ده كل اعلٌ

 ....لابال حٌله بمله رأسه علً ٌدٌه وضع

 !! ٌخربٌتن ارحمٌنً بنتً ٌا-

 !! اٌه هتعمل كده اوي بتحبها طالما لولً اتفضل-

 !!! انتً جحشه ٌا لٌه همولن عارؾ لو انا هو ما-
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 ( �� اصٌل مصري اخ)

 عارؾ مش اللً انت مش!!  انا مالً وانا هللا-

 واحل معان وافكر اتنازل عشان جاي و تتصرؾ

 !! مشاكلن

 ....تصدٌك بعدم لٌردؾ بصدمه متتالٌه مرات رمش

 !!! لولتٌلً اااه مشاكلً و تتنازلً-

 بخفه اٌاها دافعا الخلؾ من البٌجاما عنك من امسكها

 !! ؼرفته باب نحو

 !! كلبه ٌا بره-

 مٌنفعش الواحد هو!!  هللا مالن ٌا ونبً بس استنً-

 !شوٌه معان ٌهزر

 !! مٌنفعش ال-
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 لتضع خلفها الباب ٌؽلك وٌكاد ٌتركها وهو لالها

 ... وتردؾ سرٌعا الباب بٌن جسدها

 !! اتهرس كبدي!!!  جنبً ااااه-

 !! احسن-

 بسعادة لسانها لتخرج ؼرفته الً وعاد تركها

 ..... خلفه بفرحه وتدلؾ وضحكه

 !! حلوة فكره عندي انا-

 ...لابال عٌن بنصؾ النم لها نظر

 !!! لولً الولن خاٌؾ-

 .....اااااااي...وان علٌها اتعرؾ تودٌنً انت-

 وٌؽلك ؼرفته خارج ٌلمٌها اذنها من مالن امسكها

 ... الباب
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 ٌاخد عارؾ مش الواحد ، دي عٌشه مبمتش دي هللا-

!!  هاااااه اصال فكرت انً ؼلطانه انا ، معان فرصته

 !! علٌن معفرته وتبمً وزنتتج توافك ما رب ٌا و

 .... ؼرفتها الً تتجه ان لبل بحده دبدبت

 ٌتمنً بهاتفه ٌمسن وهو تصدٌك بعدم رأسه حرن

 .... همومه تزٌل تفاهات بأي الشرود

 

 تسجٌل نسً الذي العمالء احد مكالمه علٌه ان تذكر

  شبٌها رلم وجد حتً السجالت فً ٌنزل فبدأ اسمه

  ؛ أكٌد ؼٌر ولكنه
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 نهاٌه ٌكون لن خاطبا كان فان باالتصال لرار اتخذ

 الجهه من خشن صوت اتاه ثوان بعد العالم

 .....االخري

 !؟ معاٌا مٌن)....(  الشٌخ الو-

 !؟ هاه-

 فً ؼرٌبه اصوات الً ٌستمع هو و بتعجب مالن لال

 الً ذاكرته لتعود!!! (  مدد و حً)  ككلمات الخلفٌة

 من الشٌخ ذاه مكالمه عامر به طلب الذي الٌوم

 !! هاتفه

 ؟ معاٌا انت ؟ استاذ ٌا-

 اعرؾ ممكن انا هو معلش احم..  اٌوه اٌوة هاه-

 ...وبتأكد بكره بعد جاٌه لرٌبتً اصل!؟ العنوان
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 .... المكالمة انهً و الرجل اخبره

 عٌنٌه لتلمع بٌده الهاتؾ الً مطوال مالن نظر

 الوسٌم االسمر وجهه علً واسعه ابتسامه وترتسم

 ....البراله اسنانه ظهرتا

 الفكرة تلن الً لٌهدٌه عنه راضً هللا ان ٌبدو

 !؟ الجهنمٌة ٌمول ام الجنونٌة

 

......................... 

 

 ...... الشٌخ لماء ٌوم
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 هو طوٌله مسافه لطعوا فمد بتعب جسده عامر مط

 هذا الً للوصول ساعات 5 دامت دعاء و ووالدته

 ٌدٌه علً المأساة نهاٌة نتكو ان عسً و لعل الشٌخ

... 

 جٌد االلل علً انه البد!!  بشده مزدحم المكان هللا ٌا

 !! البشر هؤالء كل لٌأتٌه فعال و

 الشٌخ لدي ٌعمل و المكان كمنظم ٌبدو لرجل توجه

 .... دخولهم موعد لٌعرؾ

 

 من الناس فهؤالء بذعر والدتها ٌد دعاء امسكت

 الً فتاه نانه ، الجنون علً ٌدل ما بهم حولها

 فتً و ثوان ثالث كل للجانب رلبتها تنتفض الٌمٌن
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 ٌحاول و ثوان خمس كل بجنون جسده سابر ٌنتفض

 .... واالخر الحٌن بٌن امساكه رجلٌن

 خوؾ تظهر ان ٌجب فال رٌمها تبتلع عٌنٌها اؼمضت

 و اسهل النوم ولكن لهم المشابهة بمهمتها وتندمج

 من هروبها نها او تحدث من  جفونها ثمل ربما

 تلن كل السٌارة فً الركوب من التعب انه ام الوالع

 !! المسافة

 مستسلمة والدتها كتؾ علً رأسها المت  انها المهم

 !! للنوم

 دخولها و استٌماظها بعد حولها كالضباب الولت مر

 المتواصل بالهراء تفوهه و اللعٌن الدجال ذلن الً

.... 
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  بتهكم ابتسمت و بصدرها المعلك الحجاب الً نظرت

 موهوم عاشك جن لها بان لهم اخباره تتذكر هً و

 كتبه الذي نصٌبها ٌأتً حتً ٌتركها لن انه و بحبها

 !!! لها هللا

 بفتاة اسمه بإلران سٌرضً الذي ذا ومن ؼبً

 !! مخبولة

 فً الؽارق لعامر والدتها حدٌث تفكٌرها لاطع

 ....التفكٌر

 !! هٌحصل و حمٌمً ده الشٌخ لاله اللً تفتكر-

 ...... كلماته تصدٌك علً لادرا ؼٌر بتوهان رد

 !! امً ٌا عارؾ مش-
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 ، ده االسبوع فعال هٌجً نصٌها ان حاسس للبً انا-

 !! لالتلً كتٌر ناس و اوي مبرووون ده الشٌخ

 فً اللً بالحجاب ٌعنً ازاي عارؾ مش بس انا-

 اكتر واللً اسبوع خالل فً هٌجً نصٌبها ده رلبتها

 ازاي هو اللً ، ولتً نجوزهاله عاٌزنا انه كده من

 .... علٌه نسأل مش ٌعنً

 ، التانً انت متجننٌش اتلهً ونبً!!  علٌه نسأل-

 وفً حلوة وهً متجوزتش لو اختن ٌجً هو بس

 هو بس ؛ حاصلها اللً كفاٌه هتبور كده شبابها عز

 !! ساعه من الل فً الجوزهاله باهلل ٌمٌن و ٌجً

 اكٌد!!  الصراحة ممتنع مش انا ، امً ٌا ٌوووه-

 الفاضً علً هٌكون ده تعبنا كل و ده الراجل بٌكدب

!! 
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 ٌرضا هللا عامر ٌا اسكت ، شٌخ ٌا فالن وال هللا فال-

 اننا اكتر واثمه و هٌجً انه واثمه انا ، علٌن

 !!! ٌطلب هو بس طول علً هنجوزهم

 لم لو ابتسامتها تخفً فمها علً ٌدها دعاء وضعت

 فً ترؼب انها لظنت البسٌطة والدتها تعرؾ تكن

 ولكن النفاٌات من كٌس وكأنها منها التخلص

 تحاول الفترة تلن طوال الكثٌر معها عانت المسكٌنة

 ... انماذها جاهده

 ما ٌوما حٌله بالٌد ما ولكن بحزن عٌونها اؼمضت

 !! تفعله ما علً الجمٌع سٌشكرها

 

....................... 
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 واكتفً دعاء منزل الً الذهاب عن النم امتنع

 و مره من اكثر رأته انها حتً الجامعة فً بمرالبتها

 باحمرار ٌنتهً اعٌنهم بٌن حدٌث ٌدور ما دابما

 !! امامه من السرٌع هروبها و وجنتها

 من بخفٌه عنه تبحث علٌها ٌمبض احٌانا انه حتً

 !! حولها

 رةالصؽٌ لعبتن سأنهً المشاكسة سمرابً  لرٌبا

 العب كل لٌرمً و خطورة تفولها أخري بلعبه

 !!! األدهى لالعب الفوز ٌبمً و الرابحة بأوراله
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 سكه فً ٌوزن شٌطان � زهمان كده لوحدن لاعد)

 � ٌمولن ٌفضل � شمال

 (��ٌالاااا إلعب

 

....................... 

 

 دعاء ووالده والد علً محبطه أٌام سبع مرور بعد

 ..... الشٌخ الاوٌل تحمك وقبش المنتظرٌن

 من وصولها بعد بؽٌظ ؼرفتها الً دعاء دلفت

 لماذا بها ٌتالعب الذي اللعٌن لذلن رؤٌتها و الجامعة

 ٌرؼبها بأنه منه اعترافا أهذا ٌمترب ال بعٌدا ٌمؾ

 .... علٌها الحصول ٌرفض ولكنه
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 لتري المجنون التفكٌر ذلن تمحً بعنؾ رأسها هزت

 ...كالصمر هاترالب جالسه رحمه

 !؟ لٌه بتبصٌلً ، كمان انتً اٌه فً-

 ! علٌكً بتفرج عادي-

 ! انتً زفته ٌا فرجه وانا لٌه-

 ....بوالعٌه لتردؾ مرح بال رحمه ضحكت

 !؟ ده السؤال اجابه عارفه مش انن متأكده انتً-

 تمترب بدموعها دعاء لتشعر الصمٌم فً لولها جاء

 ... بحده فتردؾ حالها علً متحسره

 نالصه مش انام عاٌزة انا رحمه ٌا برا اطلعً-

 !! صداع
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 و تفترشه لفراشها واتجهت بعنؾ مالبسها بدلت

 لول اذانها الً لتصل النوم مصطنعة عٌنٌها تؽمض

 ... تخرج وهً رحمه

 فرصن ، خساره ٌجً مبماش مالن أبٌه حتً-

 !! دعاء ٌا بتخلص

 من تسمط الدموع من شالالت لتبدأ الباب اؼلمت بذلن

 علً المتكور جسدها و المطه كعٌون الحاده عٌونها

 فمط ترٌد فٌها ما و الحٌاه عن االختباء محاوله نفسه

 !!! الزمن من لساعه لو و بطبٌعٌة العٌش
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 ....... السادس الفصل

 

 

 ذراعٌه وٌحرن بإحماءٌه ٌتنفس الباب امام ولؾ

 علً بنظره ٌلمً ان لبل لالمام به وٌعود مره للخلؾ

 خالٌه المماش لطعه و  اللون كحلً البٌتً والهسر

  ..... مجسمه باحترافٌة لصدره الخافٌة االكمام

 بجواره الرجل نظرات لمح حٌن األخٌرة للمرة زفر

!! 

 ما ٌكفً نظره فً جنونا ذلن ٌزٌده لن بالتأكٌد حسنا

 !! االن فعله علً ممدم هو
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 توالً و بحده الباب علً ٌطرق ٌده رفع وبذلن

....... 

 

 فً مستلمٌه رحمه كانت فمد بذعر الفتاتان انتفضت

 أللوالها الضمٌر بتأنٌب شاعره شمٌمتها احضان

 اللٌل فً فانتهت ، لتستفٌك علٌها المستمر وضؽطها

 ...... احضانها وبٌن تواسٌها

 ....بذعر دعاء لالت

 ! كده بٌخبط مٌن ؟ اٌه فً هو-

 لنعاسا دوامه من الخروج تحاول راسها رحمه هزت

 .... لابله



 

136 
 

 و صحً ،ٌبمً اهوه عامر صوت!!  عارفه مش-

 !! اٌه فً نشوؾ ٌال  هٌفتح

 

 الطارق متوعد البٌت باب نحو بخضه عامر اتجه

 علً الطرٌمة بهذه للمرع مباالته وال سخافته علً

 !! اللٌل منتصؾ بعد الناس بٌوت

 للبه لٌدق فجرا الثالثة وجدها الحابط ساعه رمك

 ٌراه بمن لٌصدم الباب فتح تأجٌل اي ونبد و بتوتر

!! 

 !!!!!! مالن-
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 مفهومه بكلمات لٌخرج المشتتة افكاره تجمٌع حاول

 ٌجسو و بجسده ٌرمً بمالن لٌتفاجأ مناسب سؤال و

 .... مجنونه واسعه بعٌون لابال امامه

 !! حاال دلولتً دعاء جوزنً عامر-

 !!!!!!!!!!! نعم-

 ... فرصه ٌمهله ولم مالن ولؾ

 انً حاسس انا حاال جوزهالً جماعه ٌا دعاء-

 ... !!! اٌه وال بتشل انا اااه ، هموت

 ..... لابال عٌنٌه ٌعتصر متمن بتعب للبه امسن

 حاجه فً ان حاسس دلولتً اتجوزها الزم انا-

 !! ؼلط بتحصلً
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 كادت و خضتها متناسٌه بفرحه عامر والده شهمت

 ...عامر سبمها عندما تجٌب

 !! كده لٌه بتعمل انت مالن ، ٌابنً اٌه بتمول انت-

 

 !! حاجه عارؾ مش ، حاجه عارؾ مش انا-

 وٌمؾ المكان ألرجاء ٌنظر وهو ذعر و بتوتر لالها

 الشبٌهة بعٌونها السمراء مشاكسته علٌها، بعٌنٌه

 فً المرتعبة كالمطة تمؾ ، البرٌه للمطط لعٌون

 ..... الفضفاضة البٌتٌة بٌجامتها

 علً المدرة عدم ٌصطنع وهو ؛ بطءب نحوها اتجه

 .... بذهول عامر لٌمسكه واالهتزاز جسده صلب
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 اكتر ركبً متسٌبش اٌدن ابوس مالن ٌا بس استنً-

 ... !!  كده من

 حً ٌا علٌن السالم....   هللا رحمه و علٌكم السالم -

 !!! ... لٌوم ٌا

 الشمة باب نحو بهلع الؽرفة فً من انظار انتملت

 لابال شمتهم ٌدلؾ المشٌخة مدعً ذلنب لٌتفاجأوا

 ٌرتب عملها بدأ لد و دعاء والده ذهول وسط

 الشٌخ ذلن به اخبرها ما ان وتتأكد معا االحداث

 علً ، نصٌبها مجًء و ابنتها زواج عن المبرون

 !!! بالفعل الحدوث وشن

 زؼرودة لتطلك فرحتها انفعاالت علً تسٌطر لم

 .... ههاوج تؽزو الدماء بدأت ولد مجلجلة
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 لادره ؼٌر بصدمه وجهها علً ٌدها دعاء وضعت

 ...فعل رد اتخاذ علً

 من افهم خلٌنً ، ولته ده ٌاامً متجننٌش ٌاامً-

 !! الراجل

 ....الجنون ذلن من الكٌل به طفح ولد بؽٌظ عامر لال

  لابال بتعب ٌتنفس  خلفه الكرسً علً مالن ارتمً

.... 

 شفت بس حصل اللً اٌه عارؾ مش ناٌم كنت انا-

 عشان خٌالً عن تبعد عاٌزة ومش لدامً اختن

 كل هحمملها وانا اتجوزها سٌبنً عامر ٌا خاطري

 !! جدا جدا وهسعدها بتتمناه اللً
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 وتأكٌد بثمه لٌردؾ للرد ولتا عامر الشٌخ ٌمهل لم

.... 

 ، كتٌر فٌه متفكرش ٌاولدي والمكتوب المتمدر ده-

 !! هللا عند من هٌتم واللً نصٌبن وهً نصٌبها انت

 ...والدته صوت لاطعه عندما عامر ٌعترض كاد

 احنا ده وامن اختن خاطر عشان كفاٌه ٌاابنً بس-

 ... !! اوي اوي تعبنا و اوي ؼالااابه

 ... بأمل لمالن نظرت

 ! ٌاابنً بجد تتجوزها عاٌز انت-

 ٌا اهزر البٌت بهدوم الفجر 3 الساعه جاي اومال-

 انا عنها بعٌد دلٌمه ٌشاع همدر مش انا ، حاجه

 .... حاال هتجوزها



 

142 
 

 ....طبعاااا الااا-

 تهدبتها تحاول دعاء فم علً ٌدها رحمه وضعت

 .... بذهول لها تنظر وشمٌمتها

 ٌسبمنا ما الجن لبل بسرعه تتم الزم دي الجوازه-

 جوا ٌنتمم ما لبل دمه سٌح و عرق ادبح ، بخطوه

 !! منكم وتضٌع بنتكم

 ... بذعر متحدثا  والدها لٌهرع الشٌخ لال

 مالن استاذ و موافمٌن احنا شٌخ ٌا اٌدن ابوس-

 !! بٌحبها ربنا ده منه احسن مٌن هناللً

 جام تلتهم كادت كبٌره ابتسامه كتم فً مالن نجح

 ...الباب نحو ٌصٌح انتفض و وجهه

  ...!! شٌخنا ٌا اتفضل-
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 عن معلنا ، دفتره و بعمامته شٌخ وظهر ثوان

 ...ونالمأذ حضور

 لرحمه منتبه ؼٌر مالن نحو بذهول عامر نظر

 لبل ؼرفتها دعاء إلدخال المتسارعتان ووالدته

 ...متسابال ،  الرفض

 !!؟ دلولتً ازاي جبته ده المأذون و-

 ...لابال الذبب ببراءة مالن له نظر

 فً وانا الشارع فً والؾ لمٌته انا مجبتوش-

 !!! معاٌا جبته الطرٌك

 ....!! وتعالً حانهسب بإرادته كله-

 بحركات ٌموم وهو ممطوطه بكلمات الدجال لالها

 ....انظارهم جاذبا بسبحته بهلوانٌه
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 (�لبٌالاااا رجال كل من نأخذ)

 ... عامر نحو ببصره ٌعود وهو مالن لٌردؾ

 !! تبعكم بحسبه انا ، معرفوش ده و-

 ....لابال بملل دفتره المأذون فتح

 !! الفاضً علً ًمشحططن وال الكتاب هنكتب-

 !! طبعا اٌوة-

 و لٌمترب صدمته فً الؽارق عامر مالن احتضن

 الزواج مراسم فتبدأ المأذون بجانب دعاء والد ٌسند

!!! 

 

.............. 
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 ....دعاء ؼرفه فً

 !  رحمه ٌا اتجنٌتً انتً اوووعوا-

 ... والدتهم لتتحدث

 !! مااجً عمبال هنا تمسكٌها حاولً-

 ..... الؽرفه من خرجت وبذلن

 كده من اكتر للبً متوجعٌش دعاء ٌا اٌدن ابوس-

 !! ٌتجوزن سٌبٌه خاطري عشان

 ....كلماتها تمالن محاوله بؽضب دعاء لتصرخ

 !! ال الؾ و ال ال ازاي اتجوز-
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 االرض علً فنزلت للخارج رحمه تخطً حاولت

 الً الدموع اوصلت بهستٌرٌا ٌدها تمبل بجوارها

 ... بها ؼرلت التً المتاهه ًعل حزنا دعاء عٌون

 الوحٌدة فرصتن دي حبٌبتً ٌا ربنا خاطر عشان-

 مٌن ، بٌحبن وهللا بٌحبن مالن ابٌه و تعٌشً عشان

 !! بٌحبن كان لو اال كده هٌعمل

 ... لتردؾ بجدٌه اكتافها تمسن لمستواها دعاء نزلت

 ، كذاب انسان ده مالن و حب اسمها حاجه مفٌش-

 ناسٌه انتً ؛ ده بٌه دخل اللً هاٌ دجل و اٌه حجاب

 !! ؼٌره وال عفرٌت ومفٌش اصال تمثلٌه عاملٌن اننا

 !! موافمه و اصال عارفه انا و ناسٌه مش ال-
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 مش ؛ مجنونه انتً اٌه علً موافمه و اٌه عارفه-

 مش انتً دماؼن علً هتنزل اللً بالمصٌبه حاسه

 !! انا

 ...لابله وتحاٌل بحده رحمه لتبكً

 ، انتً دماؼن مش انا دماؼً علً اهوه تًلل انتً-

 و كده من اكتر للبً متوجعً دعاء ٌا علٌكً باهلل

 نفسن وحلتً انتً دعاء ٌا فولً بالذنب تعٌشٌنً

 !!! ابدا ابدا ابدا هٌتجوزن حد مفٌش بسببً

 لله اوصلتهم ما علً مماثل ببكاء دعاء لتردؾ

 ... الٌه الحٌلة

 انا ، حبٌبتً اٌ  اتجوز عاٌزه انً لال مٌن و-

 !! مرتاحه و كده مبسوطه
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 شمٌمتها وجه تحٌط وهً بحده رأسها رحمه هزت

 ....لابله بكفٌها الكبرى

 حبٌتً انن ومتأكده عارفه انا و متكذبٌش دعاء ٌا ال-

 حد هتاللً واحده مفٌش طبعا حك عندن و مالن

 !! هتحبه ومش كده بٌها مجنون

 !! حد بحب مش انا-

 عن وجهها ابعاد محاوله وؾخ و بتوتر لالتها

 ...بثمه رحمه لتمول شمٌمتها

 لما كله فات اللً االسبوع علٌكً ٌشهد و بتحبً ال-

 عشان ؛ مخدتن مؽرله والدموع ٌوم كل تنامً

 بطل هو و بتعملٌها حاجه كل من مكسوفه و حبٌتً

 !! دعاء ٌا ترتاحً عشان لنفسن اعترفً ٌمربلن
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 اي ولكن!!   ٌرهالصؽ لشمٌمتها بصدمه دعاء نظرت

  !! صؽٌره

 بمعرفتها وباؼتتها الرد عن لسانها الجمت لمد

 !! ذاتها هً لبلها وتفسٌرها دواخلها

 التً والحسرة الندم من بملٌل تشعر مره ألول نعم

 شعورها و التمثٌلٌة بتلن لمٌامها داخلها اخفتها

 لبل للٌال ٌنتظر لم لما له تبا ٌدٌها، من بضٌاعه

 !! الملعونة ابحٌاته الظهور

 ..... الحبر  من ووعاء بدفتر والدتها دلفت

 وشن علً وكأنها والدتها شفتً ارتعاش الحظت

 بكلمات تتحرن شفتٌها رأت.....  واالنهٌار البكاء

 .... لرآنٌه انها البد
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 !! ٌارحمه دي امسكً-

 ٌستطٌع ال من ٌستخدمها التً الحبر علبه اعطتها

 دعاء عٌون الً نظرت وهً الدفتر وفتحت الكتابة

......  الحبر فً فتؽمسه دعاء بأصبع لتمسن بذعر

 التً المتعالبه الدموع تلن ولكن بؽضب تصرخ كادت

 ٌعانوا هل ؛ الجمتها المسنه والدتها عٌون من تخرج

 ورعبها والدتها لضعؾ نظرت ؛ بسببها الحد هذا الً

 بلهفه المهزوزة اصابعها حتً وجهها علً الجلً

 !!!! الدفتر علً بأصبعها تطبع وهً

 !!!!!!!!!!!!! بصمتها

 بالفعل الزواج تم هل ؛ لوالدتها بصدمه دعاء نظرت

 !!!؟ البصمه بتلن
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 الباكٌه اصواتها خرجت عندما ذلن والدتها لها اكدت

 كفً بٌن رأسها تضع و الدفتر تزٌل وهً براحه

 من انزاح لد جبل كأن و واضح بإرهاق تمبلها ابنتها

 !!! هااكتاف علً

 !! الحمدهلل ؛ الحمدهلل ؛ الحمدهلل-

 من متاهه فً دعاء و تلن بكلماتها تتمت ظلت

 .......والصدمة المشاعر

 .... دموع و براحه المبتسمة لرحمه نظرت

  !!!!!؟ مصٌرها و الصؽٌرة شمٌمتها عن ماذا

 وجهها علً بذعر تضعها والدتها من ٌدها سحبت

  ......... صارخه

 !! مٌنفعش اااااااال الااااااا-
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 ، السهوله بتلن الزواج علً اللعٌن ذلن ٌجبرها كٌؾ

 !هكذا؟ مالعبتها من تمكن كٌؾ

 مالن للب وكاد الخارج من النظر ٌسترق الجمٌع كان

 إلتمام بصمتها بأخذ والدتها فشل من رعبا ٌتولؾ

 نجحت عندما وانتصار بفرحه تنهد ولكنه المران عمد

 عنها تبتعد وكأنها شرودها عنه ٌؽب لم ولكن بالفعل

 !!! بأمٌال

 

 ٌابنتً نصٌبن ده ربنا احمدي ؛ ٌابنتً صوتن وطً-

 دعاء هترجعً و الفل زي هتبمً انتً بمً افهمً

 طول علً السعٌدة حبٌبتً بنتً دعاء ؛ االول زي

 ..!!! طٌبه و حنان كلها  واللً
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 الحزن و الفرح بٌن دموعها اختلطت ولد االم لالتها

....... 

 ٌحدث ما تفسٌر عن عاجزة بعنؾ رأسها دعاء هزت

 لكنها و خدعه انها وتخبرها تصرخ لو ودت لوالدتها

 !!! اتمنتها من

 النصٌب وحده و بٌعترض العاشك ده هً مش دي-

 !! علٌه هٌتؽلب

 لتصرخ عابلتها بالً و مالن معه و الشٌخ دلؾ

 .... بهستٌرٌا دعاء

 .......وال..... ال ٌااابن كداب ٌا اخرس-
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 ولكنه الفاظها بذابه علً مالن مالمح انكمشت

 ولكنه!!  بعد تادٌبها بمرحله ٌبدأ لم ألنه سٌسامحها

 !! بٌته فً بذلن لها ٌسمح لن بالتأكٌد

 ....جدوي دون فمها كتم والدتها حاولت

 .... جماعه ٌا شوٌه معاٌا سٌبوها-

 بسهام اصابته لكنها و تثبتها عٌونه و بثمه مالن لال

 ضراوة تحذره استسالمها عدم معلنه النارٌة ٌونهاع

 .... معركتها

 .... منها بؽٌظ الشٌخ لٌردؾ

 هٌفضل علٌه ممدرش هو لو لوحدهم سٌبوهم-

 !! جسمها فً محبوس
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 علٌها اعتادت بحركات تموم وهً شزرا له نظرت

 ..... ٌؽتفر ال سب و بعصبٌه

 .... معها مالن تاركٌن الجمٌع لٌخرج

 لها ٌنظر والتفت بعدهم بالمفتاح الباب اؼلك

 ..... كبٌره بابتسامه

 

 بهجوم اسنانها تكشؾ وهً بصعوبة تتنفس كانت

 ...لابال لاتله بابتسامه رأسه مالن امال.... حذر

 !! شابة ٌا منورة-

 !! ندل ٌا واطً ٌا زباله ٌا اه-

 ....لابال بأصابعه الصبر علً بأشاره الام

 !! انا لنجاٌ لٌه رزلن علً مستعجله-
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 صؽٌره بفازة لتمسن سالح عن تبحث حولها نظرت

 ٌضحن وهو مالن تفاداها رأسه نحو بؽضب وتلمٌها

 ..لٌردؾ بهستٌرٌا

 انا مجنونه لو ال ؛ ٌابت نفسن صدلتنً انتً اااه-

 !! منن اجن

 ٌخاؾ لعله المشعوذة الحركات ببعض المٌام حاولت

 الحاده عٌناها تفتح وهً رأسها فحركت فأمالت منها

 من مكتوم صوت تخرج و دابري بشكل كالمطط

 ...بجانبها تبسطها و ٌدها تمبض و صدرها

 ...لابال مرفوع بحاجب مالن لٌتمدم

 !! الحب حب ٌا علٌا مش خالص دي الحركات ال ال-

 !! بمولن همتلن منً لربت لو-
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 .... سمٌن بصوت لالتها

 ... لابال باستسالم ٌدٌه كلتا لٌرفع

 هطلع اصال انا بصً ؛ ادب لله لًكم براحتن-

 !! دلولتً امن جتت علً الدنٌا عفارٌت

 له واخضاعها تكبٌلها ٌحاول علٌها انمض بذلن و

 بأفظع تلمبه هً و بصرامه تماوم هً اخدت بٌنما

 ... الكلمات و الشتابم

 ( �� الفضابٌات فً فضحانا اللً السافله)

 

 كتفه علً بأسنانها لتنمض ذراعٌه بٌن استدارت

 عنه ٌبعدها شعرها من وٌجذبها آالمه هو فٌكتم بموه

... 
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 بكره انا ؛ هرحمن ما والمصحؾ ؛ العضاضه بت ٌا-

 !!! اكتر متعصبنٌش العض

 ولكنها وجهه عض تحاول وهً األخٌرة جملته لال

 عض و براثنه من رأسها جذب وحاولت تأبه لم

 من منه االلتراب تستطٌع ما باألحرى او وجنته

 ....بتحدي لٌردؾ جسده

 تبوسٌنً عاٌزة انن لولً!!  انتً صعرانه ٌا ده اٌه-

 !! ماشً كده كان ان اه ، لبٌمه ٌا تعضٌنً مش

 بحده لتردؾ هراء من به ٌتفوه لما عٌنٌها اتسعت

 .....ال ابن ٌا اخرس-

 شفتٌه بٌن شفتٌها علً ٌمبض وهو جملتها تكمل لم

 .... كثرا توبخه و تفتحها ال حتً بموه ٌعتصرها
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 تبادلها التً لعٌنٌه تنظر وهً عٌنٌها اتساع زادت

 !! جدا طبٌعً امر لها تمبٌله وكأن بمرح النظر

 عنها ٌبتعد ان تنظر ماذا تعرؾ ال جسدها جام تسمر

 !!! حمٌمً بشكل بتمبٌلها ٌبدأ ان ام

 للفراش وٌدفعها شفتٌه لٌبعد صدمتها مالن استؽل

 .... اطرافها كبلٌ وهو الٌها ٌنضم ان لبل خلفها

 ......ابعد بمولن عنً ابعد-

 ....بضٌك لٌردؾ فمها علً ٌد ووضع وجهها امسن

 !! سافله ٌا جوزن انا بمً ادب لله بطلً-

 علً الضاؼط كفه تحت مكتومه اصوات اصدرت

 عٌنٌه لٌضٌك الشرسة عٌنٌها الً ٌنظر وهو شفتٌها

 ...بؽٌظ
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 لؽلوؼه نم ده لسانن همطع انا ده!!  اشتمً اشتمً-

 !! علٌا اصبري بس

 علٌها لٌمٌل بالؽضب المحموم وجهها الً نظر

 ..... المباالة و براحه وٌتنهد اكثر بجسده

 !! اوي حلوة انتً تصدلً بس اه-

 بحنك لٌزفر ، ردا المكتومة همزاتها سوي تأتٌه لم

 .... مصطنع

 الرومانسٌة اللحظه متضٌعٌش نكد بطلً بمً بس-

 !! مننا

 من بموة جسدها نفض حاولت عندما هضحكت خرجت

 تلتهمه ٌراها وهو واسعه ابتسامه لتبمً اسفله

 ... بحب لٌمول بعٌنٌها
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 تكونش وال ؛اااه كده فً هو عنٌكً جمال ٌخربٌت-

 ... هاه هاه هاه... العفرٌت عٌن دي

 لو حبذا وٌا ٌدٌه لضم فحاولت بسماجه ضحن

  !! الرابعه عٌنٌه التالع بإمكانها

 اجزاء الً المنحوت جسده كمطع  نعم!!  رابعة 

  !!! ؼلٌظة سوداء اكٌاس فً ووضعها

 (� دي البت اٌه)

 الٌه وتمربها خصرها تحاوط التً ٌده افكارها لطع

 برؼبه شفتٌه ٌعض لتجده برعب له نظرت...

 بموله صدمتها لٌزٌد عٌنٌه فً ومشتعلة واضحه

 ....خافت بصوت
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 و الشتٌمة من كنف  ادب بمله ادب لله اٌه بمولن-

 !! دي الشفاٌؾ تعملها جدٌده حاجه نجرب تعالً

 بشفتٌه ٌده ٌستبدل كان تصرخ ان ولبل ٌده رفع

 ٌحاول وهو شفتٌها علً ضؽطه من زاد الموٌة

 ... اخضاعها

 مالن وبدأ بتعب سكنت حتً دلابك اال ماهً بالفعل و

 الناعسة لعٌنٌها ٌنظر مالن ابتعد ، بهدوء ٌمبلها

 شفتٌها علً الفراشات كأجنحه لبالت بعلٌط بحب

 ٌطبع و فٌعود بنظراتها لٌمسن  فٌبتعد بخفه ٌمبلها

 فسمح تماما عٌنٌها اؼلمت حتً هكذا و األخرى

 للبه و ٌشتهٌه ما رحٌمها من االلتهام بذلن لنفسه

 والترانها بالفعل لها امتالكه ٌؤكد وعمله فرحا ٌطٌر

 !!!!! باسمه
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 .......السابع الفصل

 

 

 

 حولها تمر لط تختبرها لم مختلطه ؼرٌبه مشاعر

......  المرهك بجسدها تتحكم بذبذبات تشهر وهً

 !! بحك سحرٌه شفاه ٌملن البؽٌض ذلن

 علً جبهته وٌضع برله وجنتها لٌمبل مالن ابتعد

 ...عاطفً بإنهان فمها

 عارؾ مش انا!!!  كده ازاي انتً ؛ سنٌنن ٌخربٌت-

 !!! افكر
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 واتاهم بخفوت الباب دق عندما بذعر االثنان انتفض

 ...عامر صوت

 !! فتره من بهدوء حاسس انا كوٌس انت مالن-

 حاده بنظره فمها علً ٌده مالن لٌضع دعاء شهمت

 ...لابال

 ومش هٌطلع وهو اهوه معاه بتفاهم انا متخفش-

 .... هٌتعبنا

 ترؼب و الضاحكة عٌونه تري وهً عٌنٌها ضٌمت

 ....وتأكٌد حدهب همس ولكنه تصفعه لو

 معااٌا وتروحً كده باهلل وتستهدي تلبس هتمومً-

 !! نحبكها عشان

 ...مباالة بال لٌردؾ بحده رأسها هزت
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 فً كدب ده كل ان الهلن احكً هطلع انا خالص-

 !! رحمه و عمن ابن منٌر علً همولهم و كدب

 .... برفض وٌمٌنا ٌسارا رأسها لتهز وجهها شحب

 ..بحده لابال بٌده نعهام ولكنه التكلم حاولت

 هنام هتروحً الصبح بمٌنا احنا الكالم اسمعً-

 كل نكشؾ وال ده الموضوع نشوؾ وبعدٌن ساعتٌن

 ..... دلولتً االوراق

 وٌستمٌم بتوجس ٌده لٌبعد بالموافمة رأسها هزت

 ....لابال بعٌدا

 حب ٌا جاهزة االلٌكً وارجع احبكها هطلع دلاٌك-

 !! الحب
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 رافضه لسانها علً تعض هًو وجنتها احمرت

 !! المؽٌظ ولمبه الستفزازاته االستجابة

 ٌفتح وهو بحده لٌمول األخرى هً استمامت

 ....الباب

 خصوصا ؛ هتندمً دعاء ٌا تتحدٌنً متحاولٌش-

 !!! دلولتً

 ...بؽضب تتمتم اٌاها تاركا خرج بذلن

 علً اللً التحدي هورٌن انا ؛ المبمعه ابن ٌا ماشً-

 !!! كسبتنً انن فتكرشمت ؛ اصوله

 االبتسام تحاول سرٌعا رحمه لتدلؾ بؽٌظ لالتها

 ....بخفوت لتردؾ

 !!! اوي بحبن-
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 ٌزوجوها هم ها ؛ االخري للجهة بؽضب دعاء نظرت

 تضحً من وهً وباء كأنها منها التخلص ٌحاولوا و

 !! ألجلهم منها مٌؤوس ادوارا تلعب و

 ( �� معفنة ناس )

 شمٌمتها ؼضب من بخوؾ لتبكً رحمه التربت

 .... علٌها

 !!! وهللا بحبن انا حبٌبتً-

 تعالب فلماذا ربها تستؽفر وهً دعاء زفرت

 الصؽرى شمٌمتها وتحتضن لتتنهد نفسٌا المسكٌنة

 .... لابله

 !! رحمه ٌا عارفه انا-
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 عشان حاال البٌت عن تبعدي الزم ان لال الشٌخ-

 !!تانً ٌدخلن مٌحاولش الجن

 النصابة ابن الكداب البعٌد اهله ٌجنن ٌبمً لما جن-

!!! 

 .....لابله رحمه ضحكت

 !!! مالن اتجوزتً انن ربنا احمدي دعاء-

 والدها لكن....توبخها كادت و بؽضب لها نظرت

 بمشٌته للٌال ٌعرج وهو بصدمه اولفها الباكً

 بها جبروت ذره باي شعرت هنا و بموة وٌحتضنها

 .....باستسالم باكٌه ذراعٌه بٌن فتسمط تنهار

 ونفسً جسدي بإرهاق ٌشعر بالخارج عامر بمً

 ...لابال بمالن اختلً ولكنه
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 و سٌبهالً المسبولٌه لد مش لو خاصه حاله دعاء-

 وحب احترام ذره كل تعاٌرها ٌوم وٌجً هتتعبها لو

 !!!! ابدا هرحمن ومش نحٌتن لكره هتتحول لٌن

 !؟ اعاٌرها-

 صراربإ عامر لٌردؾ بذهول مالن لالها

... 

 لو بس مسحور وال طبٌعً انت عارؾ مش انا-

 ٌوم كل بتشوفه اللً العذاب من اكتر اتعذبت اختً

  !!! بإٌدي همتلن

 بحبه اعجب ولكنه بانزعاج عٌنٌه مالن ضٌك

 شمٌمها ألنه فخور وجعله رابع من االكثر االخوي

 ....وصدٌمه
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 ...لٌمول مطمبنا مالن ابتسم

 ازاي اختن هسعد انا وهتشوؾ جاٌه االٌام-

 وخالص كده بٌض سلك منكم هخدها انً متفتكرش

 ومتنساش فرح اكبر هعملها كوٌسه وتبمً تخؾ لما

 وال بمً مسحور ؛ ٌكتبه المأذون خلٌت اللً المؤخر

 !! لدي هٌسعدها ومحدش مراتً اختن مسحور مش

 ذهابها ٌرفض لو ٌرؼب بالموافمة رأسه عامر هز

 العاشك الجن ذلن بان همٌخبر العجوز ذلن ولكن معه

 !!! لالبتعاد بحاجه وانها ثوانً فً لها ٌرتد لد

 فً رأسها وتضع االرض علً تجلس لٌجدها دلؾ

 وتملس ظهرها تمبل الصؽرى وشمٌمته والده حجر

 والده عٌون فً الراحة ٌري مره وألول كتفها علً

 طبٌعٌة لحٌاه واكتسابها زواجها ان ٌنكر ال الباكٌه
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 عاجز وهو االن ٌحدث لكنه و المنال دبعٌ امر كان

 هو ما هنان واصبح متً منذ ولكن التفسٌر عن

 !! المسكٌنة ٌخص فٌما طبٌعً

 ربما.... منها واهنه ابتسامه لتمابله رأسها ٌمبل مال

 هو لها ماٌحدث بان والتولع تشاؤمه ٌزٌل ان ٌجب

 .... لألفضل

 ...بخفوت لابال مالن دلؾ 

 !! كده من اكتر نتأخر مالز ومش اتأخر الولت-

 عٌونها و دموعها ٌري وهو ٌتملكه بحزن شعر

 بوضوح الظاهرة الراحة علٌه ٌفت لم لكن و الحمراء

 !! البسٌطة عابلتها افراد علً
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 منامتها مرتدٌه التزال شدٌد بتعب نحوه تتجه ولفت

 ...رحمه لتردؾ

 !؟ كده هتنزلً ، طٌب هتلبسً مش-

 ...االجواء فٌؾتخ محاوال بمرح مالن لٌردؾ

 ٌا وفك ما اال جمع ما!!!  بمصه اللً انا ٌعنً-

 !!! رحومه

 والدتها اتجهت و والدها وابتسم رحمه ضحكت

 لٌنتبه بإحكام حجابها تضع و اسود بشال تلحفها

 امام لحجابها ارتدابها بدون تم كله حدث ما ان مالن

  .... ؼرٌبٌن رجلٌن

 !!! طاللاا به الولوع عدم علً سٌحرص خطأ حسنا
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 معهم الصعود الشٌخ حاول و ٌودعهم الجمٌع هبط

 .....هامسا علٌه مال مالن لكن و السٌارة الً

 وصل حمن و تم دورن هنا لحد اوي كفاٌه ال-

 !! بزٌاده هبعتهولن والبالً

 .... بخفوت الشٌخ لٌخبره

 !! حاال البالً عاٌز انا-

 !! اركب ماشً ؛ هتتعبنً شكلن اممم-

 الخلؾ فً والمأذون الدجال و باألمام دعاء صعدت

...... 

 وٌتجه اٌاه شاكرا اوال المأذون لٌعٌد بالسٌارة انطلك

 و السٌارة اولؾ و المال صرؾ ماكٌنات احدي نحو
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 الصامتة دعاء تاركا ٌتبعه بان الشٌخ اخبر لكنه

 .....بعٌد من ترالبهم

 !! تانً هنا وشن مشوفش و اتفضل-

 .... لابال الدجال ابتسم

 ! هتوصلنً مش-

 ... تاكسً اركب ال-

 ٌتذكر وهو السٌارة نحو متجه باشمبزاز مالن لالها

 مدعً بهذا لٌتصل الرلم فً اخطأ بعدما حدث ما

 رضوخ سهوله و خطته الً توصل وكٌؾ المشٌخة

 !!! المال من مبلػ ممابل بها لمساعدته الشٌخ
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 محظوظ لكنه و الكثٌر ٌخدع انه البد بحنك زفر

 من والزواج نجاحه سبٌل فً به ٌلعب ان اعتهالستط

 !!! الخالبة بعٌونها الشرسة تلن

 نظراتها لٌبادل ؼٌظ و باتهام له تنظر فوجدها رممها

 فً بانتصاره ٌلوح كأنه و وضاحكه مبالٌه ال بأخري

 !! الجمٌل االسمر وجهها

.................. 

 

 ........ مالن بٌت فً

 ٌتأخر مره الول بملك الردهه فً تحوم ٌمنً اخذت

 معه هاتفه اخذ وٌرفض الشكل بهذا اخٌها

 ٌدلؾ لتجده نحوه لتركض الباب صوت سمعت......
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 و منامتها تلبس فتاه وبجواره!!!!  البٌتٌة بمالبسه

 !!!! حجابها

  

 !!!!!!!!؟ السماء بحك ٌحدث مالذي

 ؟؟ دي مٌن و كده لٌه اتأخرت انت مالن-

 مالن لٌجٌب دعاء ٌراود الذي السؤال نفس ذلن كان

 ....ٌتثابب وهو رهٌبه باعتٌادٌه

 !! مراتً دعاء دي-

 !!!!!!!!!!!!!نعم؟-

 .....بهدوء مالن لٌردؾ بترلب شفتٌها دعاء زمت

 !! اختً ٌمنً-
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 ...البكاء فً بدأت و تنتهً لم ٌمنً لكن

!!!  مراتن دي و ؟؟ ٌعنً ازاي تتجوز بتهرج انت-

 متخدنٌش ازاي ، ابدا هسامحن مش استاذ ٌا وانا

 !!!!!!! دي زي حاجه معان

 تزوجها الذي المختل الشمٌك جنونا اشد من تعلم ال

 علً اال تحزن ال التً شمٌمته ام البٌتٌة بمناماتهم

 !؟ حضورها عدم

 .... شمٌمته وٌضم عٌنٌه ٌملب وهو مالن ابتسم

 !! الفرح فً اعزمن هبمً مهم مش-

 !! صدمتنً انت ؛ كده اوعً-

 ٌجذب وهو سرٌعا لٌردؾ رأسها ٌمبل وهو لتهالا

 ..... دعاء
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 التعب من علٌا هٌؽمً ألنً حوار نكمل بكره طٌب-

 ... وانام وهموت

 .. لابله االخٌره صدمه وسط بدعاء ٌمنً امسكت

 اكلمها ملحمتش انا ؛ فٌن واخدها انت!!  ونبً ال-

 ! حتً

 علً الحانك الطفولً وجهها علً دعاء ابتسمت

 من لٌفلتها فجذبها اخر رأي لمالن كان ولكن....مالن

 ...لابال ٌمنً ٌد

 !!! انام طالع انا ؛ ٌاحبٌبتً ٌمنً ٌا بكره-

 للشمة ان فأنتبهت حولها نظرت  ؟؟ اٌن الً ٌصعد

 .... علوٌة بشمة موصول داخلً درج
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 التفاز تفتح وهً األرٌكة علً ٌمنً ارتماء الحظت

 !!!! طبٌعٌة راالمو اكثر هو للتو حدث ما وكأن

 اخاها اتاها مره كم تري بشن مالن لظهر نظرت

 !!؟ الطرٌمة بتلن الصؽٌرة لتتصرؾ متزوج

  

 لها والتفت بأحكام خلفهم الباب لٌؽلك مالن دلؾ

 تستوعب وهً عٌناها اتسعت...... بمشاكسه مبتسما

 !!!! اخري مره معه وحٌده صارت انها

 ....لو-

 ....بسرعه لاطعها

 اوي تعبتٌنً انتً بس وهللا نفسً كان !! لو مفٌش-

 !! الحب ٌاحب ده الموضوع نشوؾ بكره انام والزم
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 !! كده تمولً بطل-

 اعرؾ مكنتش هلل امري ٌاستً خالص بمً ٌوووة-

 حالً امشً ممكن انا راحه بالش ؛ كده متطلبه انن

 !! مانخلص بعد وارتاح دلولتً

 ...لابله فهم بعدم له نظرت

 !؟ اٌه نخلص-

 .... مشاكسه بابتسامه لابال لها زؼم

 !! عروسه ٌا ٌعنً اٌه هنخلص-

 ...بسرعه لتردؾ ٌمترب وهو لالها

 !! تمربلً اوعً ؛ االدب للٌل انت-

 !! معجبش ننام للت ماانا!!  هللا اال اله ال-
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 ...وخجل بتوتر لتردؾ

 !! اوي تعبانه انا اه ننام-

 ...مؽري بخفوت لابال ابتسم

 !! حبال حب ٌا ننام-

 واتجه ضحن ولكنه منه بؽٌظ الحاده عٌونها ضٌمت

 .... مالبسه وٌؽٌر ٌؽتسل المرحاض الً

 ...لابال انتهً ان بعد خرج

 !! تحبً لو ؼٌري و استحمً ادخلً-

 !هدوم معندٌش-

 سروال فٌخرج لخزانته ٌتجه و لٌتنهد بهدوء لالتها

 ..... به خاص شٌرت تً و لطنً
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 !! اتفضلً-

 !! رجاله مهدو بلبس مش-

 ...لابال بشده لٌضحن باستنكار لالتها

 ... عندي اللً ده ثانٌا ؛ جوزن انا اوال-

 .... اختن من اخد ممكن-

 ....بثمه لٌردؾ بتفكٌر ذلنه علً ٌده وضع

 .....وفن شورت هجبلن ثوانً صح-

 .... حلوٌن دول هات ال ال-

 وتؽٌر سرٌعا تؽتسل واتجهت بسرعه خطفتهم

 ...مالبسها
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 لدر بها لٌتثبت الخصر من السروال تطوي تظل

 لسالها مناسبا صار حتً المدم ومن المستطاع

 ... الصؽٌرة

 العٌنٌن مؽمض الفراش علً مستلمً فوجدته خرجت

 ما وبعد الولت هذا فً فهً!! ؟ هً ستنام اٌن...... 

 ، بشده النوم فً وترؼب التفكٌر ترفض به مرت

 خلفها بمالن فاجألتت للفراش موازٌه ألرٌكه اتجهت

 .... ٌحملها و تمام

 علً الماها ولكنه بخضه خفٌفة صرخة اطلمت

 ...بالم ظهره امسان واصطنع الفراش

 !!! اٌه وال كٌلو 02 انتً ضهري-
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 وارفت للتو حملها انه نست حمٌمٌه انثً كأي و

 ....بمدافعه

 !!  محترم ٌا كٌلو 80 انا-

 وهو بعهوتتا ذراعها علً تتكأ وهً بؽٌظ لالتها

 .... علٌهم الؽطاء وٌشد بجوارها ٌستلمً

 بٌوجعنً مش ضهري الجٌم بروح انا باٌن مش-

 !! 02 ال اوزان فً ؼٌر

 الً فاستدارت تماما لتستلمً ٌدفعها وهو لالها

 .... الؽضب من احمر بوجه لابله تواجهه جانبها

 زي و كٌلو 80 انا ؛ علٌن ٌتنططوا عفرٌت 80-

 !!! الممر

 .....لابال كهضح اطلمت
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 !! ونامً هللا وحدي طٌب-

 فً انها تماما متناسٌه رأسها تحت ٌدها وضعت

 ....بخفوت لابله بحنك شفتٌها لتزم معه الفراش

 خرع اللً انت ٌجنن و جدا متناسك جسمً بردو -

!! 

 ...بتعجب لٌردؾ اخري مره عٌونه فتح

 اؼتصبن الوم تخلٌنً لاصده لو انتً ؛ نامً ٌابنتً-

 !! ٌحرلن هللا نامً ؛ كده تمولًه مش

 !!!! انت تحرلن حرله-

 خلصونً وانام هموت اللً انا الجوز انتو تتحرلوا)

 ( �� كفره ٌا ده المشهد ام من
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 بذهول دلابك بعد لتفتحها بؽضب عٌنٌها اؼمضت

 له نظرت الفراش تشاركه انها لعملها ٌصل واخٌرا

 المحهم وكل بانتظام وٌتنفس العٌنٌن مؽمض فوجدت

 مرت ما بإرهاق تشعر وهً ،تثاءبت نومه علً تدل

 حتً تفكر ان لبل باالنؽالق عٌنٌها لتخونها الٌوم به

 !!! بعٌدا والنوم بالنهوض

............. 

 

 .......الصباح فً
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 ضربه اٌمظته ولد برعب نفسه علً مالن انكمش

 وهو بخفوت لٌأن جسده لمنتصؾ موجها حاده

 !؟ حوله ٌدور الذي ما!!  اللعنة.....  ٌتنفس

 الهواء ٌجذب سرٌعا نعاسه من خرج ولد عٌنٌه فتح

 ٌحاوط سروال لٌري جسده اسفل الً نظر ؛ انفه من

 !!!فخدٌه؟

 !!!!!!!؟ علٌه فارؼه سروال ٌوجد لما

 انهً مشاكس كفتً تنام زوجته لٌجد انظاره رفع

 !! للتو المدم لكرة مباراته

 المنحوت االسمر اوجهه تؽطً البنً شعرها خصالت

 .... البردٌة باألوراق محفوفه فرعونٌه كمطعه
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 كان بإؼراء للٌال مفتوحه الرلٌمة الرفٌعة وشفتٌها

 !! كامله جسده خالٌا بإٌماظ كفٌل

 ٌا الصبح علً متصطبح ؛ شٌطان ٌا اؼزٌن اللهم-

 !!! انت جدع

 من وخرج ألوانها السابمة افكاره من بٌأس رأسه هز

 دلابك بعد خرج ، المرحاض الً للهروب الفراش

 علً النمط ووضع حل إلٌجاد اٌماظها علً عازم

 .... الحروؾ

 ٌري وهو سرٌعا علٌها سٌطر ضحكه منه خرجت

 ولد الفراش نهاٌة من ٌتدلً ترتدٌه التً سرواله

 ...... بداخله لدماها اختفت
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 فامسن نحوها بهدوء والترب بمشاكسه عٌناه لمعت

 بتروي ٌسحبه بدأ و شدٌد بهدوء السروال طرؾ

 !!!! الؽطاء تحت من ٌده فً خرج حتً

 ان لبل الوسٌم وجهه علً شٌطانٌه ابتسامه ارتفعت

 عندما إلٌماظها نحوها توجه ؛ الخزانة فً ٌخفٌه

 مالمحها لٌجد بتساؤل حاجبٌه لضب ، انٌنها سمع

  !؟ مزعج بشًء تحلم هل ، بألم منكمشة

 بذعر جلست و شهمت حتً كتفها المس ان ما و

 !!! بشده تبكً وهً

 علً وٌربت ٌجاورها فالترب دموعها من ذهل

 !! صدره الً وللك بحنان رأسها ٌضم هو و ظهرها

 !! حمٌمً مش حلم كان ده ، اهدي بسسس بسس-
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 فً بشده تبكً وجهها علً ٌداها كلتا دعاء وضعت

 و لمسته ولكن شمٌمها عامر انه ظنت االمر بادئ

 باألمس حدث ما الً ذاكرتها داعا الخافت صوته

 عن للؽاٌة بعٌده ؛ بعٌده و متزوجه االن فهً

 ستعانً التً البسٌطة عابلتها و الصؽٌرة شمٌمتها

 !! بدونها والكثٌر الكثٌر

 بشكل بكاؤها شهمات وتزداد افكارها تتراكم كانت

 فوق تمبع صارت حتً ٌضمها فظل للؽاٌة اربكه

 صدره علً مهاهمو تبكً الصؽٌرة كالطفلة جسده

....... 

 الرلة بالؽه المنتظمة لهدهدته استسلمت لما تدري ال

 .... الرجولً مظهره لخشونة منالض بشكل

 ....صبر بنفاذ لابال شفتٌه زم
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 اللً اٌه افهم الزم انا ؛ كده لحد هزار كفاٌه-

 جوزن انا دعاء ٌا للبن افتحٌلً ؛ بالظبط بٌحصلن

 !! ؼٌري وملكٌش خالص

 ... لابله دموعها تمسح وابتعدت بنفً رأسه هزت

 !! حاال دلولتً اروح الزم انا-

 !!!؟ فٌن تروحً-

 !!!!! بٌتً-

 مالمحه الً انتباها ٌجذب وجهها علً ٌده وضع

 ...الجدٌة

 و المدٌم الجو انتهً الموضوع خالص!!  بٌتن ده-

 بس انا حٌاتن فً لدٌمة صفحه بمت الخزعبالت
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 كده لٌه عملتً انتً ؼًدما فً حاجه من اتأكد عاٌز

!! 
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 ...... الثامن الفصل

 

 محدش!!  حالً فً وتسبنً بمً تسكت ممكن-

 !! فٌه انا باللً حاسس

 !! تتكلمً عاٌزة مش اللً انتً ما-

 !! ملبوسه مش انً لالن ومٌن-

 تحدث ولكنه تشتٌته بشده ترؼب بتحدي لالتها

 ... امامها ٌستمٌم وهو واضحه بصرامه

 دي السخٌفة التمثٌلة فً هتكملً طالما ؛ تمام طٌب-

 كل علً والولهم ألهلن هروح انا ؛ هتتكلمً مش و

 !! حاجه

 !! هٌصدلن محدش-
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 ... ابتسامه ونصؾ بثمه لٌردؾ بذعر لالتها

 حصل اللً ان ٌعرفوا لما خصوصا ؛ هنشوؾ-

 وال شٌوخ ال مفٌش و منً خطه كله ده امبارح

 !! الحب حب ٌا عفرٌت

 تمسكه خلفه الفراش من لفزت ولكنها بعزم تحرن

 .... بخوؾ

 ...كده وتشملبها حٌاتنا فً تدخل حك بأي انت-

 ..بؽضب لٌردؾ منها ٌده نفض

 اللً والتمثٌل المرؾ بكل صح كانت حٌاتن وهً-

 فً هساعدن انً تفهمً عاٌزة مش لٌه انتً ؛ فٌها

 !! عاٌزاها انتً حاجه اي

 !!! لٌه هتساعدنً-
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 !! متخلفه ٌا بنبح عشان-

 بكاءها وتعاود دموعها لتتجمع بحده تتنفس صمتت

 مخالفه بسعادة ٌمفز للبها كان ؛  الهستٌري

 ..… الحزٌنة وشهماتها لمخاوفها

 بؽرابه و رأسها ممبال بموة ٌعانمها عفوٌا نفسه لٌجد

 !!! اعتٌادي امر تماربهم ٌصبح

 لتستسلم دموعها وسط التحدث علً ٌحثها ظل

 تتأكد و طوٌل لولت داخلها ٌخلج بما له معترفة

 شمٌمتها براءة طارد الذي لرٌبها حول شكوكه

 له سنحت متً ٌالمسها و ٌرهبها لسنوات الصؽرى

 الحدٌث خجلت صؽٌره فتاة كأي وبالطبع الفرصة

 ؛ عوالبه وخشٌت
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 لشباب تتٌح التً الساذجة عابلتها نحو بؽضب شعر 

 كانوا سواء  بهمبأبنا ٌختلوا ان الرجال من كبار و

 تنعدم زمن فً اصبحنا اننا متناسٌٌن ذكور او اناث

 تمتصر صالة الجماعة صالة واصبحت االخالق به

 طوال الملة من اال المساجد وتخلو الجمعة ٌوم علً

 به وزادت ؛ الدونٌة به ارتفعت زمن  االسبوع

 !!! البدابٌة بؽرابزها  االنسان رؼبات وحشٌه

 الً ٌعٌدها حملها حتً ٌثالحد من انتهت ان ما

 دموعها ٌبعد هو و فابمة بعناٌه به وٌدثرها الفراش

 ...لابال الٌوم االلؾ للمرة

 انا فٌا تثمً عاٌزن و وتهدي شوٌه ترتاحً حاولً-

 مبرر ومعندٌش دلولتً كده من اكتر منن هطلب مش
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 هسكت ومش عشانن ده كل عملت انا بس دي للثمه

 !! طرلتً علً ده للموضوع نهاٌه احط لما ؼٌر

 به ٌنطك حرؾ كل مع تتوالً و تعلو دلاتها كانت

 ..... بخفوت رأسها فهزت

 شفتٌها من لبله اختطاؾ لنفسه محلال علٌها مال

 لها خطط مما اكثر طالت لكنها و البكاء اثر المنتفخة

 فً ٌرحل و سرٌعا سٌختطفها بانه نفسه النع فمد

 كل رؼامف بموه ٌضمها نفسه وجد ولكنه سبٌله

 ...... لها حبه و شوله

 ..بحرج ٌتنحنح دلابك بعد ابتعد

 ... اهوه لاٌم انا طٌب-

 .... ٌتحرن لم ولكنه ذابعه بعٌون راسها هزت
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 !! خالص همشً انا-

 منتظره اخري مره رأسها لتهز بخفوت ضحكت

 .... ذهابه

 وبدأ مالبسه الرتداء بصعوبة عنها وابتعد حلمه نظؾ

 مره لفزت حتً ٌخرج وكاد هًانت ان ما ، مخططه

 .... شاهمه اخري

 !! استنً-

 شٌرت التً ترتدي وهً مظهرها لٌستولفه استدار

 !!!!! سرواله دون به الخاص

 الوي سؤال او لبل من السالٌن لتلن ٌنتبه لم لما تبا

 !!!!؟ بعد هً تنتبه لم لما
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 لتالحك بؽرابه حاجبٌها فرفعت مطوال لسالها نظر

 ال بالمالءة تحتمً بصدمه تركض و فتشهك نظراته

 بدون عارٌه نصؾ تمؾ انها استٌعاب تستطٌع

 !!! سروال

 !!!!!! ده اٌه-

 ....بمدافعه لٌردؾ بصرخة لالتها

 !!! ده اٌه اللً انتً-

 !؟ فٌن البنطلون-

 !؟ فٌن بنطلونن هعرؾ اللً انا-

 ...لابله باتهام له نظرت

 !؟ بالظبط حصل اللً اٌه هو-

 .... البراءة مصطنع ابالل حاجبه رفع
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 حمدي ببناطٌل منه فكن ده العفرته جو اٌه بمولن ال-

 !! دي بتاعتن الوزٌر

 !! فكره علً انت بنطلونن ده-

 لابال ماكره ابتسامه نصؾ لٌٌتسم.... بؽضب لالتها

... 

 ملهاش بنطلوناتً انا ؛اصل ماشً كده كان ان اه-

 .... معاٌا بتعملها طول علً و حاكم

 عالٌة اصواتا تصدر اذنٌها علً ٌدها وضعت

 المكان ضحكته لتدوي كلماته سماع رافضه كاألطفال

 لتولفه بالرحٌل وٌهم هوابٌة لبله لها ٌرسل ان لبل

 .... سرٌعا اخري مره

 !؟ مالن-
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 !!! هنا والعد اللع والمصحؾ النٌله ٌادي-

 لابله اسرعت ولكنها سترته بخلع ٌهم وهو لالها

 ....خفوت ٌلٌها بحده

 اٌه هتمولهم انت اعرؾ عاٌزة كنت بس انا ؛ ال ال-

 !؟ علٌا

 ....ممصدها فهم ولد لابال بجدٌه لها نظر

 !؟ هٌطلع ما عمره و بٌر فً سرن متخفٌش-

 .....انً انً هٌستحملوا مش اصل-

 اهلها نظرات تتخٌل وهً حدٌثها اكمال تستطع لم

 رةالفت تلن كل تخدعهم كانت بانها علموا ان الٌها

 ٌتحمل لن المرٌض فوالدها مجبورة كانت ولكنها

 !!! الوحٌد اخٌه ابن بسفاهة علم ان الصدمة
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 ...لابال مالن زفر

 فً وحطً ؛ علٌا دي الطلعه وسٌبً دعاء ٌا نامً-

 حاجه ان هرضً ما وعمري ذمتً علً انن دماؼن

 !! عٌلتن او انتً تمسن

 للفراش تعود اٌاها تاركا ممصده الً خرج بذلن

 ولكنها السنه تلن ضؽط هو ربما بتعب علٌه وتستلمً

 !!! والنوم االستلماء فً وترؼب شدٌد بضعؾ تشعر

......................... 

 .......... دعاء حً امام ساعات 8 بعد

 عباءه ترتدي إلمراه ٌعطٌها مالً مبلػ مالن اخرج

 ٌدها تضع و استفزازٌه بطرٌمه لبان تمضػ ، سوداء

  ....... بتعجل لدمها زته بجانبها
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 اوعً بس ، الحوار تتمً لما زٌهم ولٌكً-

 .....تندمٌنً

 ..... لابله مستنكره بشفتٌها مصمصت

 !!!! هللا علً واالجر توتا انا ده باشا ٌا علٌن عٌب-

 !! هللا علً اتكلً-

 شمه الً للصعود بها هو لحك بٌنما لتسبمه لالها

 المٌام و علٌها لٌطمبنهم جاء انه بحجه دعاء والدي

 اهل مطالب فٌلبً البداٌة منذ به المٌام ٌجً كان بما

 !! معه بأمان انها وٌتأكدوا العروس

 سمٌن رجال لها لٌفتح صبر بمله تدق المرأة ولفت 

 لتبتسم الشهوانٌة بنظراته لحظتها فً رماها نسبٌا

 ٌرتدي تراه وهو سالسته و الوضع مالبمه علً
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 عباءتها تمزق وهً للداخل لتدفعه الداخلٌة مالبسه

 امامهم احٌاء 3 الً وصلت مجلجله صرخه وتطلك

!!! 

 و تسب السٌده وتلن ٌحدث مما مشدوها منٌر ولؾ

 ومن حولهم والمبنً الحارة افراد وتجمع تلعن

 ٌصطنع ولؾ الذي مالن و دعاء عابله ضمنهم

 .... الصدمة

 الراجل ، خلك ٌا الحمووونً ٌانااااس الحمونً-

 !!! علٌا بٌتهجم

 انا انتً مخبوله ٌا ولٌه ٌا اتجنٌتً انتً-

 !!مكلمتهاش
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 رجلٌن لٌتمدم تخترله االتهامٌة السٌدات نظرات كانت

 ....بؽضب

 علً بتتهجم معفن و دون راجل صحٌح انت اما-

 !! حرمه

 !! اتجنٌتوا انتوا وهو انت اٌدن اوعً-

 !!!! بجح ٌا تتكلم عٌن لٌن وكمان -

 ...مستنكرا منٌر لٌصرخ بشده الرجل لكمه وبذلن

 !!! جنبها جتش ما كذابه العظٌم وهللا-

 بٌا ال هللا باب علً واحده انا!!!  زباله ٌا كذاب ٌا اه-

 ومراتً البٌت نضفٌلً تعالً بٌمولً لمٌتوا علٌا وال

 وال مراته مافٌش و لوحده لمٌته جٌت مستنٌاكً

 !! بٌا ٌتحرش حاول و زفت
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 عالٌه سٌنمابٌة بكابٌة شهماتب العالً دورها احكمت

 !! الجوده

 ساحبٌن الرجال لٌمنعه بؽضب مهاجمتها منٌر فحاول

 .... اسفل الً اٌاه

 ولكن عنه المدافعة و به اللحاق عامر والد حاول

 ... سرٌعا اولفه عامر

 !! زباله ده سٌبه ابً ٌا فٌن راٌح-

 !!! حمن فً عٌب عامر ٌا عمن ابن-

 بمنٌر تصرخ وهً راتهمجا احدي صوت حدٌثه لطع

 .... لابله

 بس الصؽٌرة بنتً من ٌمرب بٌحاول وكان اٌوة-

 !! نجاها وربنا لفشته الحمدهلل
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 للشهادة المبنً فً سٌدتان تشجعت االعتراؾ وبهذا

 .... كثٌرا بهم التحرش حاول بانه

 ...لابال االرض علً بحنك عامر بصك

 صورتنا شوه هلل منه ، علٌن ٌرضً هللا ٌاابً ادخل-

.... 

 ...بحده ٌهتؾ اؼلبها لوٌه اصوات لٌسمع

 ٌبمً راجل ولو علٌه باللً حاال الحته من ٌطرد ده-

  !!! بتاعته حاجه ٌاخد وٌطلع تانً هنا من ٌمؤب

 !!! نجس ٌا علٌن اتفو-

 من والجمٌع هتافاتهم متفادي بحزن عامر والد دلؾ

 ذعر مابٌن الحابرة رحمه عٌون عن ؼافل خلفه

 بانتهاء والمطمبنة الواثمة مالن بعٌون لتلتمً وفرحه
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 علً سٌحرص نفسه وهو االبد الً الكابوس ذلن

 !!! عنه ابعادهم

 !! باهلل اال لوة وال حول ٌا-

 ..... لٌستكمل باحترافٌه مالن لال

 خالص مهمه حاجه علً الولكم جاي كنت اللً وانا-

 !؟ تانً ٌوم

 حسنتات دعاء ان لولت مش انت ابنً ٌا خٌر-

 !! خالص

 ...للك و بحرج مالن لٌردؾ بتوتر دعاء والدة لالت

 .....ولالً كلمنً الشٌخ اصل-

 .... المشدودة بأعصابهم ٌلعب صمت

 !! اعصابً تعبت ٌاابنً لول-
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 الجن ذلن عوده من وذعر بحرله والدتها لالت

 .... ابنتها لجسد العاشك

 ....رحمه الً ٌنظر وهو بأسً لٌردؾ

 فً بدٌل فٌاللً لدعاء ٌحن ممكن نالج ان لال-

 وملٌانه سلبٌه طالتها اصال الشمه ان ولال رحمه

 !!! عفارٌت

 ٌااااامً وبناتً انا بختً سواد ٌا ٌالهووووووووي-

!!! 

 شحب بٌنما وجنتها ترطم وهً بذعر والدتها صرخت

 عامر مالمح تحولت و.... بخوؾ والدها وجه

 ...لابال للؽضب

 !!!! نالصٌن احنا-
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 الذعر اختالق بعٌنٌه ٌناشدها لرحمه مالن ؼمز

 مصطنعة اخاها تحتضن وركضت سرٌعا ففهمته

 ....الخوؾ

 ! دي الشمه فً انام ٌستحٌل انا ؛ عامر ٌا خاٌفه انا-

 !! حبٌبتً ٌا متخافٌش رحمه ٌا اهدي-

 حته لٌنا احنا هو منٌن ونٌجً بس فٌن وهنروح-

 !! هنا ؼٌر

 محاوال مالن لٌمفز الملب ٌمطع ببكاء والدتهم لالتها

 .... الفخ فً لولوعهم حماسته اخفاء

 حاجه اول انهارده انا ؛ حجه ٌا بردو كالم ده و-

 واكٌد جوازنا هدٌه دعاء باسم شمه كتبت انً عملتها

 !! منً اكتر وهترحب هتفرح لٌها انتملتوا لو
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 لٌردؾ البعض بعضهم الً حٌله بمله العابله نظرت

 ....عامر

 !! طبعا مٌنفعش-

 عندن ان جو اٌه بمولن ؛ لٌه مٌنفعش خوٌا ٌا نعم-

 الختن دي الشمه وبعدٌن اخون انا علٌا مش ده دم

 !! لٌا مش

 لها ٌتوق بأمومة تحتضنه وهً بشكر والدته لتردؾ

.... 

 روح ٌاابنً ازاي لٌنا بعتن ربنا انت عارفه مش انا-

 !! كلها حٌاتن فً وٌسعدن ٌباركلن ربنا

 !! ٌدها ٌمبل وهو بفخر مالن لها ابتسم
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 اسرع فً الجدٌد المكان الً االنتمال علً االتفاق وتم

 ولكن لمالن بالنسبة متولع ؼٌر سحري بشكل ولت

 !!!!! الل بمجهود ابنتهم الزواج استطاع فمط ال لما

 !!! لها استؽالله ام سذاجتهم علً اٌحزن الٌعلم

 بعد وفرحه بسعادة له تلوح الشرفة من رحمه ولفت

 لها وشرحت شمٌمتها مع الهاتؾ فً تحدثت ان

 ....للملك داعً ال وانه!!  االبد الً محنتهم انتهاء

 بتلن االمر تم هل ؛ متسعه بعٌون دعاء جلست

 للٌال ولو إلبعاده االمرٌن هً عانت بٌنما!!  السهولة

 لمالن وجود هنان ٌكن لم آنذان بانه عملها لٌنبهها ؛

  !!! شمتها او
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 اهلها لٌجعل مسبما بخططه ٌخبرها حدثها مدف نعم

 تنس ولم ذلن علً المكالمة فً حثتهم ولد ٌتنتملون

 الوهمٌة محنتها انتهاء علً حمدهلل و البكاء طبعا

 وجدت بأنها تطمبنهم التً البهارات وبعض امامهم

 ..... بالفعل نصٌبها

 االمر انهاء استطاع انه تصدٌك ٌرفض عملها ولكن

 !! السرعة بتلن

 !!وحدوووه-

 لها تلوح شمٌمته ٌمنً تجد وهً بخضه انتفضت

 ..... الباب من واسعه بابتسامه

 ! هللا اال اله ال-

 !؟ تمول او االن تفعل ماذا ؛ وحرج بخفوت لالتها
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 ...لتردؾ بملك حاجبٌها ٌمنً لضبت

 شاٌؾ اللً زي انتً ؛ ٌاحبٌبتً كوٌسه انتً-

 !!! زعلن مالن ٌكون اوعً ؛ عفرٌت

 ..لابله بضعؾ بتسمتا

 ....لذولن متشكره ؛ الحمدهلل انا ال-

 وهً الرالصات لضحكات شبٌها ضحكه ٌمنً اطلمت

  ...لابله مشٌتها فً تتلكأ عفوٌه بكل تدخل

 انا ده ؛ كده فرفشً ال حبً ٌا ال دي متشكره اٌه-

 !!! الصؽننه اختن زي

 اشد العابله تلن نعم ؛ بذهول دعاء حاجبً كال ارتفع

 !!!!! منها ونجن
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 بعضهم الفا ولد ٌضحكان و ٌتحادثان الفتاتان اخذت

 ذات انها اال ٌمنً مرح من وبالرؼم... سرٌعا البعض

 رحمه بشمٌمتها كثٌرا ٌذكرها حاد وعمل تفكٌر

  ؛ الصؽٌره

 الدهاء بذلن اصبح وكٌؾ ، الجٌل لذلن ٌحدث مالذي

!!!!!! 

 فسنن سٌبٌلً بس ده االكتباب من هخرجن انا بصً-

 مفٌش اصل مضاٌمن مالن ان متأكدة انا خالص؛

 ؼرٌب جوازكم لو حتً ٌوم اول مراته ٌسٌب راجل

 مهم ومش ازاي و امتً حصل هعرؾ واكٌد شوٌه

 وانا اوي حساسٌن و اوي رلٌمٌن كستات اننا المهم

 !!!! الحل عندي
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 دعاء اشعرت ؛ شدٌده بحماسه األخٌر الجزء لالت

 الحل ذلن بان ستشاراتهاا اجهزة علً لعبت و بملك

 الصؽٌرة تلن من مفر من هل ولكن ؛ ٌعجبها لن

 !!!؟ الطالة مفعمة

 !! وهللا من متضاٌمة مش-

 بس معاٌا تعالً ؛ انتً عرفن اٌش انتً متضاٌمة-

!! 

 .... السفلً بالدور ؼرفتها الً جذبتها بذلن و

.............................. 

 

 الجنون ذلن كل خطواٌت بأن بأمل ٌشعر مالن دلؾ

 ٌكن لم بالتأكٌد ولكنه وبأفعالهم بهم احاط الذي
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 علٌها للحصول به لام مجنون فعل اي عن لٌتراجع

 جدا ولرٌبا وحده وله زوجته اصبحت االخٌر ففً

 بالكامل ملكٌته سن علً سٌحرص الٌوم ٌكن لم وان

!!! 

 جبٌنها علً الثالثً اسمه وشم علً اجبرته لو حتً

!!!!! 

 من تصدر صاخبه موسٌمً و الحان صوت سمع

 بحاجبٌن ؛ اصابعه اطراؾ علً فأتجه...  ؼرفته

 للٌال المفتوح الباب الً وصل حتً بفضول مرفوعٌن

..... 

 التصفٌر وضعٌه شفتٌه لتتخذ بصدمه عٌنٌه فتح

 !! بمرح وٌسارا ٌمٌنا رأسه وتتحرن الصامت
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 علً هللا ٌشكر واسعه بابتسامه للسماء رأسه رفع

 !! امامه المصور المشهد

 فستانا ترتدي الؽجرٌة هٌبتها بكل حبٌبته هً فها

 له ٌنتبه لم بالتأكٌد ولكنه لشمٌمته ملن للؽاٌة لصٌرا

 من شمٌمته سٌمنع اٌضا بالتأكٌد و االن سوي

 شمٌمته عن افكاره ابعد ، اللحظة تلن من ارتداءها

 جانب الً بشعرها تلوح التً مشاكسته فً لٌتوه

 رالصه بحركات االخر الجانب الً السفلً هاوجسد

 ٌال العب) بدله عاللتهم تصؾ اؼنٌة علً عنفوانٌه

!!)   

 تمؾ الشٌطانٌة وشمٌمته بحماسه تترالص كانت

 !! بحراره تصفك خلفها
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 مجهودات علً شكر هدٌه ٌحضر بان ٌتذكر ان ٌجب

 !!! شمٌمته

 شمٌمته انتباه اثار وترلب بخفه دلؾ ثعلبً بمكر و

 !! له تؽمز وهً ابتسامتها تتسعل

 علً اصبعه ٌضع وهو لالنصراؾ برأسه لها اشار

 فً رؼبتها الً مشٌرة تفركها اصابعها فرفعت ؛ فمه

 !! بالمال صمتها شراء

 تنتبه ان لبل خروجها فً ٌرؼب بحنك عٌنٌه ادار

 بأفكاره ٌرمً وعمله بالموافمة رأسه فهزر زوجته

 مراحل علً الٌها مربوٌت معها ٌتروى بان ولراراته

 معا النماش و التفاهم فلٌذهب ؛ ظهره وراء صؽٌره

 فكل ، البابسة عاللتهم فً للعمل مكان فال الجحٌم الً
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 االن العمل فابدة فما الجنون علٌه ٌخٌم بهم ٌتعلك ما

!!! .... 

 ولٌنتهجو االن لها امتالكه ٌكون كٌؾ سٌعلمها حسنا

 !!! لكٌتهم ذمه علً وهً الؽد من العمالنٌة

 .....دودو ٌا اٌوووة-

 مالمحه وتنكمش افكاره من لٌخرج شمٌمته لالتها

  !!!بذعر

 األخرى انؽماس من تأكد عندما بصمت علٌها بصك

 !!! الجنونً برلصها

 فالمسكٌنة مشجعه ابهامها ترفع وهً ٌمنً خرجت

 ود كسب وشن علً العالل االكبر شمٌمها ان تظن

 تكون ان متولعه لعملل ذهب و تركها ألنه زوجته
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 مجارٌها الً بٌنهم الرومانسٌة اعاده فً سبب

 !!! الطبٌعٌة

 مش هً الرومانسٌة نحٌه من بس � اوي ؼلبانه)

 (�ؼلطانه

 بخطوات نحوها واتجه بخفه اوصده و الباب اؼلك

 وٌمٌل رأسه الً اصبع ٌرفع وهو مضحكه رالصه

...  بظهرها اصطدم حتً والخلؾ لألمام بجسده

 شهمه تصاحبها فمها علً ٌدها لتضع بخضه فتالت

 !! كبٌره

 !!!!!!!!! ده اٌه-

 !!!!؟ دي االدب لله اٌه ده اٌه-

 !!بؽٌظ لتردؾ سرٌعا لالها
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 !! انااااااا-

 هاه ده بالشكل اوضتً علٌا تدخلً ازاي انتً ؛ اٌوة-

 مرحرح و فٌها رحتً واخد انا ٌعنً افرضً ؛

 !!!!؟ لالع وانا علٌا تدخلً تمومً

  !!! الرد عن عاجزة بذهول وتؽلمه فمها تفتح ظلت

 !! ٌاللولاحه 

 الٌه وٌمربها بذراعٌه ٌحاوطها وهو ولت ٌعطها لم

 (�رصاصه امها فً تندب عٌون)  ناعسه بعٌون

 ...بتحذٌر لتمول

 التطاول علً هسكتلن انً سكتلن انً معنً مش  ال-

 !! ده
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 اجهح فاهمه مش عبٌطه ٌارب سامحها! ؟ تطاول-

!! 

 .....و عبٌط ستٌن اللً انت اهو-

 ....بتحذٌر لابال فمها علً ٌده وضع

 علً وهموت بتلكن اصال انا متنرفزنٌش ٌابنتً-

 عفارٌتً اطلع تخلٌنً و تعفرتنٌش فما ؛ كده اشٌاء

 !!!!! االدب وللٌله وحشه عفارٌتً عشان

 بها ٌعود وهو لابال تتكلم ان لبل لٌردؾ ٌده نفضت

 علً االثنان لٌمع علٌها ثمله رمً متعمد الوراء الً

 .....الفراش

 بمً نتكلم وبعدٌن كده موضوع الولن بوصً طٌب-

 !!!! كلنا و ناهد واختً وانتً انا نتنالش و
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 ٌمبلها فأخذ شفتٌه تؽطً كفها فرفعت تمبٌلها حاول

 .... مبلله شبه لبالت اهتمام اي بال

 ....بذعر لتردؾ

 !!! ده المرؾ بطل ٌع-

 الحابط الً ٌنظر للٌال رأسه ٌرفع وهو بموه ضحنلٌ

 .... ما احد ٌخاطب كأنه و

 !!!!! نٌاتها علً سامحوها معلش لرؾ-

 !! عنً تبعد ممكن انت محترم ٌا اٌه نٌاتها-

 وهو لبضته علً فٌشد  الرفض عالمات وجهه عال

 .... بثمه ٌمول

 !! هنا من هتحرن ما باهلل السم!! ابعد-

 !! ده ستفزازاال بحب مش انا-
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 النعمه علً اتبطري!!!  اٌدن ببوس عشان استفزاز-

 عشان دهر و وش اٌدي تبوسً بكره ؛ اتبطري

 !! اعبرن

 به تلٌك مشاجره لبدء استعدادا باعتراض شهمت

 تكرمت ولكنها شٌماء ام جارتها وتمدٌم اخراج ومن

 لتردؾ فمط هو له وحصري مباشر بث فً بنملها

..... 

 حوش حوش ؛ عمربن باستن ٌاخً ؛ دلعدي ٌا نعم

 وال الخضرة العٌون و المسبسب الشعر عنٌه ٌا

 الحب حب ٌا..  ٌا اباظه رشدي نفسن فاكر تكونش

!!! 
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 احنا اٌه فاكر انت ��� ماااالن ٌا وشووووبش) 

 و اسمر انت لو حتً زي زي ال و اي اي وال بطالتنا

 (�� المنكبٌن عرٌض

 !!! لها لمبه علً بها كمتته االخٌره جملتها لالت

 االهانات كمٌه مصدلا ؼٌر مذهوال لها ٌنظر مالن كان

 وعً دون لٌردؾ وترتٌب بتلمابٌه بها تتفوه التً

..... 

 ماتتربً!!  ده لسانن اٌه ؛ دي السفاله ٌابت اٌه-

 !!.....و وضهرن سندن ٌعنً جوزن انا شوٌه

 بس اٌه ضهر جواز ٌوم تانً انتوا ده هللا اتمً)

���) 
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 �� خونا ٌا دي زي) مستهزبا خلٌعه ضحكه اطلمت

 لصفها تتابع كادت و( هٌهٌهٌههٌهٌهٌههًٌٌٌٌ

 وتلن المتعالٌة للبها دلات تمام متجاهله لجبهاته

 بحرٌه داخلها المتنملة النحٌالت شبٌهه الفراشات

 ...... حنمها ألثاره لابال باؼتها ولكنه

 اوعً ال رٌنًبتؽ وكمان!!  لكده وصلت هً العب-

 !!! ناس ابن تفتكرٌنً

 بتؽرٌه انها وصلتله اكٌد بردو مصري شاب معلش)

�) 

 ٌخطؾ و كفٌه بٌن رأسها ٌثبت  كان تجٌبه ان ولبل

 اخماد علً المادرة المبالت تلن لبالتها اعمك منها

 نظرٌته لتثبت كان خبر فً لٌصبح ثوانً فً عملها

 ،  بٌنهم له وجود ال العمل بان السابمة
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 و شًء لكل االولً تجاربها اتمام علً مالن اصر

 جسدها علً التجول لٌدٌه ٌبٌح وهو شؽفها اكتشاؾ

 الحب وكلمات لبالته بٌن ما منشؽله شفتٌه و الصؽٌر

 و الدفٌنة انوثتها مشاعر امتصاص علً عازما ؛

 لدسٌتها تتدثر ، وخباٌا اسرار معه لتكتشؾ ٌدفعها

 !!!!!! لهم ثالث ال عاشمان بٌن

 .... برهان نظرٌة ألي و سالبة موجب فلكل

 ....... شرٌكان تعوٌذة ألي و عاشمه عاشك ولكل

  ......   الشرٌان تكمل دابرة  دابرة لكل و

 الً معا � بمانون صوتهما ٌعلو و.....  معا فٌلتحما

 !!! ❤ نهاٌة الال
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