
 

 

 الإهداء ..

لهمىت الأوىل ..نري بيتنا ..اإىل تكل الزهرة الىت ت   اإىل م   

 اإىل تكل الىت أأعشقها وأأمتىن أأن أ راها ىف أأفضل حال ..

ربىن دومًا أأن أأسعى لأحقق ما أأريد دون أأن تتحدث ب لكمة واحدة اإىل تكل الىت ُت   

ماي  وت بح  أأعوا  اإىل تكل الىت جبوارها أأجد جامل ادلنيا وما فهيا وىف ب عدها تطول الأ   

 اإىل تكل الىت أأرغب أأن أأخربها أأهنا أأقرب الناس لقلىب .
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 اإىل أأخىت احلحيبة ..

براهمي"   “وس يةل حس ىن اإ

لمى لعهل يَروق لىك ..  أأهديىك حبيبىت ح 

 



 مقدمة :  

.. 

ليه أأو الند   كثريًا منا ميتكل ماىٍض ممترد يأأىب أأن يقترص ِذكره عىل َكونه جمرد ذكرى ت ذكر عند احلنني اإ

 ..عليه

 أأثر ابحلارض ونتاجئ ابملس تقبل . اته فافذة حىت يَكن هماىٍض رحل ولكن ترك ِل 

عتذار  قرتفانه ...أأو لالإ لشخص ما أأو كثريًا ما نمتىن أأن تعود أأدراجنا للوراء لإصالح خطأأ اإ

 لإس تغالل فرصة ما عىل الوجه الأمكل ...أأو للترصف بشلٍك أأفضل ىف موقٍف ما ..

 هو أأن يمتىن أأن تعود أأدراجه للوراء حملوه متامًا ... ما.. ما ىف ماىض خشص ولكن أأصعب

 ...   نَعمل مجيعًا شيئاً أأن لبد ...لكل 

. لكل اإصنع ىف        " لك يوٍ  يَمر حيمل ِذكرى سوف تتحدث عهنا غداً .   

 أأمسك من الكرمايت ... ما ل تند  عليه ىف ِذكرك لها ىف غَدك " ..

 ماىٍض خنجل من ِذكره هو ماىٍض ل قمية ه .....أأن  ..ولنعمل مجيعًا 

 سأأخربمك رسًا عن الروايه..

 ابلغموض ...بني سطور هذه الراويه س تنتقلون كثريًا ما بني احلارض واملاىض...وستشعرون كثريًا 

لكل عند قراءة الروايه حاولوا أأن تتخيلوا أأحداهثا وكأنمك تعيشون هبا وكأن الًك منمك هو أأفا هو 

 الراوى لهذه الروايه ...

جل أأن  أأمتىن أأن تعود أأدار ى للوراء لإ سأأبدأأ روايىت ال ن لأعرفمك ب"ىم" تكل الزهرة امجليةل الىت
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 س تعملوا ذاكل من خالل الرواية ... 



 اإس هتالل 

 

ووادلها اإىل املزنل اجملاور لنا كنت أأفا وأأىخ وأأىب وأأىم نزور  دأأت معرفىت مبى منذ أأن انتقلت ىهب 

نتقاهلم , فاكن املزنل اجملاور  غلقجدى ابليو  الى وصلت فيه ىم ووادلها اإىل املزنل ومل نعمل ابإ  م 

نتابنا اخلوف فاملزنل م  ك ر من لالث س نوات , لأ  ضاء وهناك أأصوات بعد أأن ع دفا اىل املزنل لياًل اإ

نتهبىى ماي ىم ( نظرفا اإىل بعضنا الحعض وأأمسك نادى )حضاكت طفهل صغريه ُترج منه ورجل ي   ىم اإ

حضك الحنت الكفا يد الأخر ما جاء بحالنا وقهتا أأن الحيت به أأش حاح دلرجة أأننا عندما مسعنا صوت 

  البغريه مرة أأخرى  بدأأفا ابلرصاخ ومهمنا أأن نعود مرة أأخرى اإىل مزنل جدى .

رى أأوىف   تقريحاً  وأأتت من خلفه فتاة صغري وأأمسكت بيدهجل ابب املزنل وجفأأة فت  ر   مثل ُع 

ن رأأيناهام بدأأفا ابلرصاخ ولكن تكل بس نة  تَكربىن زالت البغريه ل الفتاةواكنت مبتسمه وما اإ

ب  تسامهتا عىل وهجها , أأفا واىخ فقدفا الوعى بيامن أأرسع وادلى ووادلىت محللنا اىل املزنل بدأأ وادل ىم اإ

يقرتب وخيرب أأىب وأأىم أأنه جارفا اجلديد الى انتقل اليو  بيامن أأىب واىم مل هيمتو حلديثه ليس خوفًا 

 منه ولكن غضحًا مما حدث لنا بسببه ابلرمغ من أأنه ليس ه أأى ذنب .

غلق فيه وادلى ووادل ىم أأ ىل مزنهلام وىف نفس اللحظة الىت وادل ىم وىم اإ  عادل أأىب وأأىم املزنل و خد

 فت  بَعد بيننا .ابب املزنل اكنت اللحظة الىت ًأغلقت هبا لك أأبواب الود الىت مل ت  

س تقظيت  فاقىت أأفا وأأىخ وأأس تعادفا وعينا والغريب أأنىن أأول شئ رأأيته عندما اإ اولوا اإ بدأأ أأىب وأأىم حي 

نت صغريه فرتخس بداخىل ولكن لأنىن  ك   " ىم"هو تكل الإبتسامه امجليهل الىت اكنت متلأ وجه 

 . بسبب ذكل أأهنا ش ح  وللأسف أأىب وأأىم بدوأأ يؤكدوا ذكل لنا حىت ل نتقرب مهنم أأبداً 

بتسامهتا الىت مل  "ىم"بدأأت الأماي  متر يومًا تلو الأخر وأأفا أأخاف حىت املرور جبوار مزنل  وظلت اإ

عتقادى بكوهنا ش ح  يزيد بداخىل  يومًا ِتلو ع حىت ال ن نس ياهنا ت  أأس تط الحقيىن وظل اإ

ال خرالغريب ابملوضوع أأن الشخص الوحيد الى مل يقتنع بأأهنا ووادلها أأش حاح هو 

 ............................أأىخ  "أأمحد"......

اول ِمرارًا أأن يقنعىن بأأهنم ليسوا أأش حاح وأأن نذهب للعب مع تكل بل ثلنا وأأهنم أأفاس م  الفتاة  اكن حي 

دلىنودومًا  ذهىب معى ماي روان اإىل مزنهلم وسأأأأكد لىك أأهنم مثلنا ولكن ل جمال لأن أأس توعب   حي  اإ

اول أأىخ أأمحد أأن ي قنعىن ب القراءة عن الأش حاح والقوة  ما حي  به  أأمحد اكن يكربىن بس نتني واكن حي 



اخلارقة والروامايت اخلياليه وحلمه الأكرب أأن ي بح  طحيبًا ....ظل حمل أأمحد يكرب معه وأأفا أأيضًا ظل 

عتقادى يَكرب معى ......  اإ

نتقل فهيا وادل ىم وىم اىل اجلوار اكنت فرتة الأجازة البيفيه ......قد  وادل ىم   لهاالفرتة الىت اإ

لهيا أأفا وأأىخ  ...  ابملدرسة اجملاورة والىت اذهب اإ

اكنت خشبية  "ىم"وللأسف بسبىب ,  "ىم"ومع بداية  أأول يو  ابدلراسة بدأأت معه أأيضًا معافاة 

وأأبدأأ ابلرصاخ وللأسف  أأجتنهباالىت بداخىل  عهنا بدأأت لكام أ راها  طحيعيه جدًا لكن بسبب الفكرة

 بدأأ لك من  يراىن افعل ذكل يفعل مثىل متامًا .

يذاء ىم تَلقى هو  ولكن عىل اجلانب الأخر اكن أأىخ امحد ي دافع عن ىم ولكام حاولت أأفا وأأحصاىب اإ

ىل ىم واكن ي دافع عهنا ضد اى الإيذاء بدًل عهنا اكن الشخص الوحيد ابملدرسة الى يتحدث اإ 

 خشص حىت ..................أأفا .

 

 الى دار بيىن وبني أأمحد بعد أأس حوع من ادلراسه .. وهذا اكن احلوار

... 

نىت بتعملي يه الىل اإ نىت وأأحصابك أأمحد: روان اإ  حرا  عليىك مايروان ... ه ىف املدرسة اإ

 اب كامن قالوىل أأبعد عهنا .روان : دى ش ح  مايأأمحد وأأفا خباف أأشوفها وماما واب

نسانه زى وزيك مايروان وبالش تفكري الأطفال دا ......روان انىت ممكن بترصفاتك دى  أأمحد : ىم اإ

هنا ش ح  ..  ُتىل الناس لكها ُتاف مهنا وكامن بطىل تقوىل لى حد اإ

هنا وبحاها أأش حاح يعىن اباب وماما بيكذبوا .  روان : بس ماما واباب قالوا اإ

 علشان خاطرى مايروان بالش الترصفات دى اتىن ...  خطأأ فامهني  وان اباب ومامار أأمحد : 

نك بتلكم الأش حاح دول وبتدافع عن الحنت  روان : ل افا خباف مهنا وهام أأش حاح وأأفا هقول ملاما اإ

 دى ىف املدرسة ...

.. 

حساسه مبن حوه يفوق  نهاكن تفكري أأىخ "أأمحد" واإ لزال مبىن  , لكن للأسف تفكريى   اكن س ِ

نسانه عاديه مثىل ومثهل ابءت  قناعى  بأأن ىم اإ عىل ما أأتلقاه من أأىب وأأىم ولكل حماوةل أأمحد ىف اإ

ابلفشل ليس ذكل فقط  , بل شعورى ابلغرية جتاه دفاع أأمحد عن ىم جعلىن ُأخرب وادلماي عن ذكل 

نسانه عادية م   هنا اإ يقناعه ليا ابإ يكتفوا فقط مبعاقبة امحد بل قامو  ثلنا , وادلى ووادلىت ملوعن حماوةل اإ

بالغ املدرسة بأأن وجود ىم ابملدرسة خطر عىل ابىق الأطفال لأهنا سبب خلوف وذعر الأطفال  ابإ

 ابملدرسة وللأسف غياب أأمحد عن املدرسة أأكد أأن هذه ىه  احلقيقة  ملس ئولني املدرسة .

احلقيقه ليس أأمحد فقط  من اكن منع وادلى  "أأمحد" من اخلروج من املزنل ملدة أأس حوع لكن  ىف  



 عاىن واك ر بكثري من معافاة أأمحد .عاىن من هذا العقاب , ىم أأيضًا اكنت ت  ي  

"ىم" بدون تواجد أأمحد أأصححت وحيده وبسبب خوف الأطفال مهنا أأثر ذكل علهيا  نفس يًا , ول 

نتابىن شعور الشفقه عىل ىم ولأول مرة ينتابىن هذا الشع ور جتاهها ىف هذه أأعمل ملاذا للحظة اإ

اللحظة ظلت ىم تححث بلك ماكن عن امحد وكأنه املنقذ الوحيد لها ظلت تنظر ميينًا ويسارَا خلفها 

وأأماهما ولكن دون جدوى امحد هناك ي عاقب بسبىب وىم هنا ت عاىن بسبىب أأيضًا ومن املؤكد أأن 

بالغ تكون ُتيلت أأن امحد هو الأخر ُتىل عهنا وقبل هناية هذا الإس حوع ,  قا  مس ئوىل املدرسة ابإ

ابملدرسة هنايًة لإتبال وادلى ابملدرسة  ل ىموادل ىم ابلقبة اكمةل  بدايًة من أأول يو  دراىس 

 من رؤية ىم .وفه خَ غيحه بسبب زعامً من أأىب أأن تَ . وغياب أأمحد عن املدرسة 

... 

بدًل من  ي قاضيه لتكل قلل من شأأن وادلى وادل ىم اكن ىف مقة احلمكة ومل يترصف أأى ترصف ي   

الأاكذيب , فَضل أأن يَأأخذ بيد ىم خارج املدرسة ونقلها اإىل مدرسة أأخرى بعيده جدًا , وادل ىم 

بتسامهتا الى ل  اكن يمتىن دومًا أأن حتيا ىم حياهتا بسعاده وىف هدوء وان ل ي كدر أأى شئ صفو اإ

 يرجوا من ادلنيا سوا رؤيهتا فقط ...

 

قتنعت بلك ما يقول  معىدث أأما أأمحد ظل ل يتح عتذرت ه وأأخربته أأنىن اإ ملدة طويهل اإىل أأن اإ

ولكن مل ي ساحمىن اإىل ال ن عىل تَسبىب ىف رحيل ىم , مل أأفهم اإىل ال ن رس تَعلق أأمحد مبى ولكن من 

 املؤكد أأنىن سأأكتشف ذكل أألناء الروايه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 .." " الحدااااااااااااااية 

 

 ااااااا  مرسعة وكأهنا ت سابق طفولتنا ..مرت الأمايااااا

 

تفوقت ىم ىف دراس هتا واكنت دامئًا الأوىل أأما أأفا روان فاكن اإهامتىم الأول ابلكتابه فقط ودراس يًا   

هو مراقبة ىم ووادلها وابلرمغ من أأن ىم لك ما يدة , واكن لك ما يَشغلىن كنت اإىل حٍد كحري ج 

نت دامئًا أأمسع حضاكهتا ولك ما أ راها تكون مبتسمة وسعيدة , تَملكه من أأهلها هو وادلها فقط ك  

وابلرمغ من أأىن ىف عائهل مكونة من أأب وأأ  وأأخ لكن اكن ينتابىن دومًا الشعور ابلغرية جتاه ىم 

ب وادلها لها, كنت ىف بعض الإحيان أأمتىن أأن أأكون "ىم" ل "روان " .  وح 

وايىت الأوىل عن صاحبة تكل الإبتسامة الىت ظللت ُأراقب ىم طوياًل لأنىن قررت أأن تكون ر 

 ظلت تالحقيىن ىف ذاكرىت اكلأش حاح .

 أأما أأمحد فوصل حللمه ودخل لكية الطب وهو ال ن ابلس نة اخلامسة . 

ذا اكن عىل قيد احلياة أأما ل . اكنت حياة ىم  وادل ىم اختفى جفاة دون أأية أأس حاب لأ أأحد يعمل مااإ

ختفاء وادل ىم بثاللة أأشهر بدأأ ي كون عالقات ووادلها بس يطة جدًا واكنوا د امئًا ىف ع زةل ولكن قبل اإ

 مع لك من حوه .

 

 روان ".. ومن هنا سأأبدأأ معمك أأول رواية "للاكتحة الروائية

س توحيت اإمسها  !!!....من والىت اإ

... 

... 

.. 

. 

. 

. 
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 خالل الروايه . س تكتشفوا ذاكل من.

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

 

 



 

 "البدمة "

 

ختفى وادل ىم ىف ظروف غامضة جدًا  ختفائه ولكن اإ غرابه ,  قبل بدأأ يترصف بِ بفرتة قليةل  قبل اإ

ختفاء وادل ىم بدأأ ي كون صداقات مع اجلريان ومع ز مالئه الإطحاء ابلرمغ من أأنه اكن  شهرين من اإ

حتفظ مبى اإىل جواره فاكن لها نتقاه , كام أأنه اإ أأاًب وأأمًا واخًا وصديقًا  دومًا ىف ع زةل عن ال خرين منذ اإ

زةل ولكن ِبعاملها اخلاص الى َزينه لها وادلها بلك ما ميكل من احملحة واحلنان  فاكنت ىه الأخرى ِبع 

وال مان حىت أأهنا اكنت تعشق ذاكل العامل الى نسجه لها وادلها ومل تَرغب بسواه ومل تَشعر ابلغرابه 

 لها للخروج .سوا ابلعامل الى تراه عندما تفت  ابب مزن 

 

شديدًا وظل يتأأمل ومل يكن أأىخ أأمحد  مرضاً وادلى مرض وىف أأحد الإماي  الىت لن أأنساها حبياىت 

ابملزنل أأىب اكن يرصخ من الأمل وتأأخر الإسعاف , مسعت جرس الحاب جفاء بحاىل الاسعاف أأىت 

ذا بوادل ىم , حفدلىن قائاًل ال  سال  عليمك ورمحة هللا فرددت "امحلدهلل امحلدهلل "وفتحت الحاب فاإ

اخ خشص واشعر أأنه ُصاخ مريض فهل من مساعده  وبراكته ..أأعتذر عن الإزعاج ولكن مسعت ُص 

س تأأذن  نىن طحيب , مل يكن أأماىم أأى خيار أ خر فأأخربته أأن وادلى مريض والإسعاف مل يأأىت بَعد اإ اإ

وادلهشة تَملأ وهجها  وادلىت ىلأأن يراه وابلفعل َصعدت أأن ووادل ىم اإىل غ رفة وادلى نَظرت 

نقاذ وادلى .  فأأقرتبت مهنا وأأخربهتا أأننا ليس أأمامنا أأى خيار أأخرلإ

 

أأخربفا وادل ىم ابخلروج من الغرفة أأفا ووادلىت , خرجت أأفا ووادلىت ولكن جفاة بدأأ أأىب ابلرصاخ مرة 

نرصاف , أأخرى فهممت أأفا ووادلاىت ابدلخول  وظلت وادلىت ترصخ بوجه وادل ىم وتطلب منه الإ 

ظنت أأن وادل ىم جاء لينتقم من وادلى ولكن عىل اجلانب الأخر ي مكل وادل ىم ُعهل وليلتفت اإىل 

ن وجد أأمحد وادل ىم ابلغرفة بدأأ ي راقبه  ما تقوه وادلىت , وصل أأمحد اىل املزنل والإسعاف أأيضًا وما اإ

علمى , مل يكن الوقت مناسب ملعرفة ما جير  ى بني أأمحد ووادل ىم ويقول ه أأحسنت أأحسنت م 

ولكن امحلدهلل تَوقف أأىب عن الرصاخ من الأمل وطلب وادل ىم ترك وادلى لرياتح قلياًل وأأعطى 

لأمحد بعض التعلاميت وطلب من الإسعاف الإنرصاف فمل يَعد لوجودمه سبب وما اإن مه ابلإنرصاف 

س توقفته... وادل ىم الى َجعلها  تشعر  وادلىت لتعتذر منه ولتشكره عىل مساعدته ...واكن هذا رد اإ

 ابلند  عىل ما مىض ولك ما عاىن منه وادل ىم وىم بس حبنا ....

 

 

 



س تطاعته وما اإن َحققت حلمى  ً منا ال خر قَدر اإ )فقال لها بعثنا هللا ىف هذه احلياة ليساعد الك 

مل  وأأصححت طحيبًا أأقسمت أأن أأحافظ عىل رشف ِمهنىت ول أأكون سببًا لزمايدة أأمل مريض فاإن

أأس تطع املساعده أأتنحى دون تردد ....كنت أأمحل ادلواء وانتقل هنا وهناك اتراكً أأبنىت أأغىل مادلى 

هبذه احلياه تتأأمل مع من مل يَراعاها من أأقرب الناس لنا حىت أأساعد املرىض هنا وهناك فقراء قبل 

لست برشًا ول  أأنىنريض جبوارى  حىت ولو هو يراىن الأغنياء , فكيف ىل أأمسع ُصاخ م

أأساعده.... هذا واجىب وذاك زوجك فققكل عليه حمحة وخوف فال داعى لالإعتذار ول داعى 

 للشكر(....

 

س تاذن ابلإنرصاف وتحعه أأمحد ,لأول مرة أأرى أأىم  تَحىك هكذا ولأول مرة أأشعر أأن الك  أأحدمه  واإ

اهنا ل تريد التحدث ودخلت يَمر بداخىل كنخجر اإخرتق قلىب ..نظرت اإىل أأىم وقَرأأت ىف َعينهيا 

هنارت ب اكًء ومَسعهتا تقول , كيف ك نت هِبذه القسوة أألست ُأ  كيف مل أأشعر  وادلىت غ رفة املكتحة واإ

ولو للحظة واحدة ابلشفقه عىل هذه الحنت املسكينة مل أأهمت سوا بأأطفاىل فقط مل أأدعها حىت تعيش 

ه أأفا وهو , واس مترت برتديد هذه اللكامت بسال  وهدوء ..زو ى مريض ومل ي سعفه سوا من أ ذيت

والحاكء صعدت لطمنئ عىل وادلى فتحت ابب الغرفة ودخلت وجلست عىل كرىس جبواره 

ليه وادعوا ه ابلشفاء وما اإن مهمت ابلإنرصاف لأطمنئ  وأأمسكت بيده وظللت أأحتدث بداخىل اإ

عىل وادلىت حملت شيئًا غريب جدًا ملقى عالأرض 

 .........................................................؟؟ماهذاااااا......

.. 

 

ليىك كثريًا(   ظرف وردى اللون مكتوب عليه )وردىت امجليهل ىم ساش تاق اإ

 

رج شيئًا من حقيحته  ....فتحدلت اىل نفىس  "ىم" من املؤكد أأنه لوادل ىم رمبا سقط منه وهو خي 

ر  ليه ولكن قبل خ  عادته اإ و ى من املزنل اإسرتجعت ما قَراته )وردىت امجليهل ىم فهممت مرسعه لإ

ليىك ( ملاذا الإشتياق ملى وىه جِبواره دامئاً   . سأأش تاق اإ

ظللت أأجاهد نفىس أأن أأعيده دون فتحه ولكن قَررت أأل أأعيده ال ن وكذكل لن أأفتحه أأيضًا  

 سأأحتفظ به معى حىت ا قرر ما سوف أأفعهل به .

ىت فَوجدهتا غلهبا النو  من ك رة الحاكء فرتكهتا تنا  حىت ل تستيقظ دخلت الغرفه لأطمنئ عىل وادل

 وتس متر ابلحاكء عىل ما مىض .

عاد أأىخ امحد واحرض ادلواء لوادلى وصعدفا وجسلنا معًا نتتظر أأن يستيقظ أأىب واكن هذا هو 

 احلوار الى دار بيىن وبني أأىخ امحد .



.. 

 عه وهيفوق ويأأخد ادلوا وهريجع أأحسن من الإول أأمحد: روان اإطمىن اباب خبري امحلدهلل سا

اتخر وانت مش هنا لول  روان : جبد ماي امحد افا كنت حاسه اىن أأفا الىل بأأاتمل مش اباب والإسعاف اإ

يه اكن ممكن حيبل .  وجود وادل ىم مش عارفه اإ

ن وادل ىم ساعد اباب دا طحيب ورسالته ىه الىل بتحمكه ومضريه  امحد : ما تس تغربيش ماي روان اإ

نه لو حىت فكر بعواطفه اكن هيجى انىت ما تعرفيش الانسان دا نقى  مش عواطفه واملاىض ابلرمغ اإ

زاى وبيساعد لك الناس اد ايه .  اإ

 روان : امحد هو انت تعرف وادل ىم ازاى واحنا مافيش اى اختالط او تواصل ما بينا ...

 

 

رتحك أأمحد قلياًل وكأنه يححث عن اللكامت بداخهل و  لكن أأمحد ل يس تطيع الكذب من املؤكد أأنه اإ

 س يخربىن ابحلقيقة .

.. 

امحد : ِبرصاحة ماي روان وادل ىم دكتورعندفا ىف اجلامعه وطحيعى اإىن أأكون عارفه وهوا كامن عارفىن  

. 

ماما واباب اكنو العامل  لك شئ حبل زمان مع  "ىم" بس روان : عارف ماي امحد افا ندمانه عىل

 عت الكمك متاخر اوى .الاكرب ولالسف مس

وتعتذرى لها عن لك الىل فات " ىم  " امحد : لسه قدامك الوقت ماي روان مايريت حتاوىل تقرىب من

 وماما واباب كامن يعتذروا لوادل ىم وبقدر الإماكن ِتكون عالقتنا بهيم كويسه وننىس الىل فات لكه .

 "ىم" شكر وادل ىم واكيد لز  اعتذر للز  نزورمه ون نطمنئ عىل اباب بس ون : اكيد ماي امحد روا

  امحد .عن لك شئ افا كامن جهيحلها هديه بس مش عارفه ىه بتحب ايه تقرتح  اجبلها ايه ماي

 معقول افا الىل هاقرتح عليىك   . امحد : 

نت يعىن برصاحه حاولت تلكم   قبل كدا من بعد ما سابت املدرسة . "ىم"روان : أأمحد هو اإ

يه الس يه دا اباب حصى امحلد هلل ..امحد : ها اإ  ؤال دا أأكيد لاااااا ماي روان .......اإ

.. 

دلىن رسًا أأن  س تعاد أأىب وعيه كام أأنقذ بذاكل أأمحد الى بدأأ يتعلمث ابللكامت , روح الاكتحة روان حت  اإ

علمه فقط . أأمحد بداخهل رسًا كحريا  عن بطلىت " ىم " وأأن معرفته بوادل ىم ل تقترص عىل َكونه م 

 

 أأمحد : روان هاىت ادلوا الىل عندك برسعه , وتعاىل ساعديىن . 

 روان : حارض ماي امحد  اساعدك ازاى .



 

س تعاد وعيه وتناول ادلواء وذهحت اإىل غ رفىت لإس تعرض بذاكرىت لك   طمئنيت عىل وادلى بعدما اإ اإ

لقى عىل الأرض ِبغ رفة وادلى أأحداث اليو  وللحظة تَذكرت ذاكل الظرف الوردى الى وجدته م 

الظرف اكن أأحدمه يَطرق  ذاكلف ضوىل القاتل جعلىن ا قرر قرأأته ولكن جفأأة وقبل أأن أأقو  بفت  

ذا بوادلىت .  ابب غ رفىت فرتكته ومهمت لأفت  الحاب فاإ

 

نىت كويسة  . روان : ماما ...... اباب خبري ىف حاجه اإ

 ىم والىل ُعلته افا ووادلك افا ماما: أأفا خبري ماي روان بس مش عارفه مش قادره أأبطل تفكري ىف 

 ...نفىس اعتذرلها عن لك شئ  واعوضها عن عد  وجود وادلهتا

نىت فاكره اإن ىم مفتقده وادلهتا افا متاكده اهنا مش حمتاجه اى حد ىف ادلنيا انىت مش  روان : ماما اإ

 .. بتشوىف بتكوىن سعيده ازاى مع وادلها

ده مع وادلها وازاى عرفىت عد  افتقادها لوادلهتا اس تحاه ماي ماما : انىت عرفىت ازاى اهنا بتكون سعي

نىت ِتقدرى تعيىش من غريى ماي روان ل الأ  حبيبىت يعىن اإ  . روان اإ

نسانة ىف " ىم  " روان : ربنا خيليىك ليا ماي اىم ل طحعًا بس وضع هنا أأسعد اإ خمتلف عىن أأفا ابحس اإ

ذن هللا لك شئ هيكون متا  اإراتىح ما تشغليش دلها جنهبا ادلنيا لكها بوجود وا نىت ماي ماما ابإ ابكل اإ

ذن هللا أأول ما اباب يقو  ابلسالمة هنعمل لك الىل انىت عايزاه نىت بس دلوقت والبح  ابإ  ..اإ

 ..ماما : ماىش مايروان تبححى عىل خري ماي حبيبىت

 . روان : وانىت من اهل اخلري ماي ماما

 

 لكن عادت وادلاىت مرة أأخرى .بعدما َرحلت وادلىت مهمت لأفت  الظرف و 

 

 ماما :.روان .روان

 .. روان:.اه اه نعم نعم ماي ماما فيه حاجه اتىن ول ايه حبيبىت

  ماما : ماكل انىت اإُتضيىت كدا ليه وايه الىل ىف ايدك دا مايروان .

 .... روان: دا جواب اكنت مكل صاحبىت اكتهبوىل زمان يو  عيد ميالدى مكل ماي ماما انىت عارفها

ذن هللا بعد ما اباب يقو   ماما: مكل اه  بس ايه الىل فكرك بدا دلوقت املهم اإُعىل حسابك ابإ

 .. ابلسالمة هتيجى معاماي مشوار همم

 . روان : حارض مايماما ممكن تناىم بقى

 .. ماما  : حارض مايروان تبححى عىل خري

 ...... روان : وانىت من أأهل اخلري مايماما



 

قررت عد  قراءة هذا الظرف ال ن فقد تكون مقاطعة وادلىت ىل ىف احملاولتني بعدما َرحلت وادلىت 

رساةل رابنيه لإنذارى بعد  قراءة هذا الظرف , فهممت لأصىل ركعتني وقراءة وردى اليوىم 

 وأأس تغرقت ىف نو  ُعيق لليو  التاىل .

لينا  طلحت من امحد ,  وىف البحاح ذهحت لغرفة وادلى لأطمنئ عليه فاكن حباةل جيدة وحتدث اإ

وادلى , وبعدما رحال بدأأت ابحلديث مع  ووادلىت ان يذهحا لالرتياح قلياًل وانىن سأأبقى جبوار

خباره بلك تفاصيل الليةل املاضية .   وادلى واإ

.. 

نت نسيت  فا عارفه دا بسببأأ ب ىف ادلنيا كدا ماياباب , أأ مجل أأ : محدهللا عىل السالمة ماي  روان يه اإ اإ

 ... لكمتك اإىن وانت ىف الشغل ابلرمغ من ادلوا  تأأخد

 .... وعد مش هنىس اتىن ساحميىناباب: حبيبىت مايروان 

 .روان : اباب انت عارف مني الىل انقذك

 . فاقد الوعى لكن مش فاكر اى حاجه حبيبىت  ما كنتشاباب : افا ابلرمغ من اىن 

 . روان : جارفا وادل ىم فاكرمه ماياباب

زاىاباب : روان انىت بت   . تلكمى جبد وادل ىم دكتور محمد اإ

اه وهللا ماي اباب وهوا الىل جه من نفسه جرس الحاب رن ابفت  الحاب لقيت وادل ىم وقاىل  روان :

نعتقدت اإ  رض فقولتهل دا وادلى وتعحان جداً انه مسع حد بيرصخ وانه متاكد انه من امل ه مضايق من اإ

 .ساعده أأ قدر أأ فه ميكن شو أأ فا طحيب ممكن أأ زعاج او كدا لكن قاىل الإ 

نصدق ماي روان الىل أأ فا مش قادر أأ اباب:  ن سابىن بعد لك الىل ُعلته زاى واحد غريه اكاإ ىت بتقوليه اإ

 . زاى  يساعدىن بعد لك دااإ وى مايروان أأ ذيت الشخص دا كتري أ  فا أأ فيه 

ش حاح بتاعت زمان والكمك ملس ئولني املدرسة ونقل ىم دى حاجات  قبة الأ روان : لو عىل

 .. بس يطة وممكن ابعتذار مننا لك شئ يعدى ماياباب

ن ل ابهلل اكرت اإ ل حول ولقوة  اباب : فا كامن أأ يته ىف بنته أ ذفا مش بس أأ ذيته ينقذىن من املوت أ  سان اإ

  ذيته ىف ىف....... روان روان فادى لمحد برسعه اه أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأهأ  

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااامحد احلقىن برسعه اباب اباب اباب رد عليا امحد امحد اااا

 ...................؟؟؟......................

ي امحد :ىف  يه اإ ه مايروان ىف اإ

 روان : احلقىن برسعة ماي امحد اباب اكن بيتلكم معاماي وجفاة مش عارفه حاول تعمل حاجه برسعه ..

... 

 



س تعاد وعيه ل , ل ولكن حالته البحية تدهورت أأك ر من ذى قب بدأأ امحد ىف اإسعاف وادلى اإ

هذا , ىب جعهل هبذه احلاةل هل هناك رس ما حبياة وادلى متعلق بوادل ىم أأ أأعمل ما الى حبديىث اىل 

خَيلوا من ِذكر ىم  لنيىث ابلإماي  القادمة اإىل عائلىت  أأن حدمن الواحض ما س تكشفه الأماي  القادمة ,

ربىن ابلإتبال ابلإسعاف حفاةل وادلى تسوء أأك ر فأأك ر .قاطع تفكريى أأمح ووادلها ,  د وهو خي 

... 

تبىل ابلإسعاف برسعه برسعه   .  امحد : روان اإ

.. 

 

محد ابلسعافات الالزمة لوادلى حلني وصول الإسعاف , أأما وادلىت أأ ق مت ابلإتبال ابلإسعاف وقا  

هلل لقد وصل الإسعاف مت نقل وادلى  فهىى ىف حاه هيسرتيه من اخلوف والقلق عىل وادلى , محداً 

ن أأظل معه أأ وحلقنا هبم أأفا وامحد الى تعمد سعاف , تشفى واكنت وادلىت معه بس يارة الإ اإىل املس 

ونلحق هبم بس يارته حىت يسأألىن عن ماذا حتدلت مع وادلى وكيف وصل لهذه احلاةل بعدما اكنت 

 مس تقرة . حالته

.. 

 يه خلتيه وصل للحاةل دى .اإ مى مع اباب ىف عرف كنىت بتتلكأأ أأمحد: روان ممكن 

افا كنت ابتلكم ممكن تضايقه لدلرجة دى اباب مع روان : افا افا صدقىن مافيش اى حاجه ىف الكىم 

ن . ن اإ ن اإ  معاه بس عىل الىل حبل واإ

امحد: روان ...وان ايه ....مايروان مكىل وبالش تكذىب قوىل احلقيقه اباب اكنت حالته مس تقره جدًا 

 نا مكىل .ىت وصلتيه مايروان أأنه حتبهل........ ما علي ان

فا حىت أأ  , ه الىل خيىل شئ زى دا يتعحه كداياإ ن وادل ىم هو الىل انقذه اإ روان : افا بس قولتهل 

قولتهل لك الىل حبل اكن حاجه بس يطة جمرد زمايرة مننا واعتذار هميحى لك دا مش اكرت من كده 

 وهللا ماي امحد .

 روان .امحد : بس كدا ماي

 روان : اه وهللا مفيش أأكرت من الىل قولهتوكل دلوقت  .

 . امحد : اباب اكن رده ايه عليىك

ذيته أ  ذيته ىف بنته افا كامن أ  فا مش بس أأ ذيته هو الىل ينقذىن أ  روان : فضل يقوىل اكرت انسان 

 ومش مكل الك  وحبل الىل حبل وقاىل انديكل برسعه دا لك الىل حبل ابلظحط .

 . ؟؟ يه اتىناإ مايترى اباب أ ذى دكتورمحمد ىف  أأمحد :

 ى حاجه وهللا .......امحد هو اباب هيحقى كويس .أأ روان :معرفش 

زاى  امحد : اباب اإن شاء هللا هيكون خبريلكن حالته البحية تدهورت  طحعًا بسبب الكمك...... اإ



 مىت مايروان..  .اإ ىل مش عارف ربنا يسرت افا مش عارف هتعق

 

 ى حاجه .أأ تلكمت معاه ىف اإ  ما اكن قبدى مايريتىن ما كنت فا وهللاأأ  روان : بسبىب

 

عتذر امحد أأمحبعد لكامت  د ظللت أأبىك كثريًا فكيف ىل أأن أأكون السبب ىف زمايدة مرض وادلى , اإ

قدر ول منكل سوا ادلعاء , ىل عن لكامته وبدأأ ي   طمئىن أأن وادلافا س يكون خبري وأأفا لك ما حَيدث م 

ستشفى دخل أأمحد مع الإطحاء غرفة وادلى وظللت أأفا ووادلىت ابخلارج , وللحظة وصلنا اإىل امل 

تذكرت ذاكل احلوار الى دار بيىن وبني وادلى , وبدأأت الأس ئهل تدور بذهىن ماالى فعهل أأىب 

لوادل ىم غري قبة الأش حاح تكل ما الى جعل أأىب يتأأثر لتكل ادلرجة الىت جتعل حالته تسوء هكذا 

لوردى الى وجدته ماي ت رى ما به , الأس ئهل بداخىل ت رهقىن وابلرمغ من عد  مناس حة , الظرف ا

ربىن أأن الوقت لكن لبد ىل من معرفة ما حدث , قاطع تفكريى اكلعادة أأىخ أأمحد وهو ي   ناديىن خي 

س تعاد وعيه ويرغب برؤيىت , دخلت غ رفة وادلى وأأمسكت بيد عتذر ه ومل أأس تطع منع أأ ه أأىب اإ

ن الحاكء لأنىن كنت السبب ىف تدهور حالته ولكن دون قبد , وضع وادلى يده عىل نفىس م

رأأىس وقال ىل ك فى عن الحاكء حبيبىت والإعتذار فأأفا من جيب عليه الاعتذار ليس أأنىت , وبعد 

دقائق قليهل طلب وادلى مىن ومن امحد مغادرة الغرفة لأنه يريد التحدث اإىل وادلتنا , حدلتىن روح 

نتابىن اكلعادة اإ ىل وادلىت خببوص ىم ووادلها و اإ روائيه روان أأن وادلى سوف يتحدث حه الالاكت 

شعور الفضول وجفأأة طرأأت بحاىل فكرة ىه أأقرب للجنون قررت أأن أأضحط هاتفى عىل وضع 

التسجيل وأأتركه كأنىن نسيته وابلفعل أأخذت لك الإحتياطات الالزمة حىت ل يس تقبل هاتفى أأية 

ذا ك نت ة و د الغرفعىل وضع التسجيل , غادرت أأفا وامحماكملات ويظل  أأخذىن امحد بعيدًا وسأألىن اإ

 أأرغب ابملغادرة والعودة للمزنل لأراتح قلياًل فأأخربته أأنىن أأرغب ابلحقاء هنا لأطمنئ أأك ر عىل وادلى 

 .. 

 

 أأمحد : روان ممكن موابيكل حلظة ..

نيته عند اباب ملا ندخل بقى روان : ها موابيىل اه حلظة كدا ..تقريحًا نس   رضورى .ت عايزه  اإ

 أأمحد : خالص مش همم دلوقت .

... 

بقينا و ت لأخذ هاتفى ومقت حبفظ التسجيل بعد مرورنبف ساعة فادتنا وادلىت لدلخول ومهم

ىل وادلى ذو  طلقًا واإ ابلغرفة مع وادلى قلياًل وطوال الوقت وأأفا أأنظر اإىل وادلىت الىت ل تتحدث م 

د ابخلروج لنرتك وادلى محأأخربفا الشارد وهو يبارع عينيه ليمن قلياًل مل منكث طوياًل حىت الهن ا

ر  يراتح قلياًل وما اإن مهمنا للخروج ذا بشاب بنفس ُع   اكن عىل تقريحًا  ىخ امحدأأ من الغرفة فاإ



غرفة  أأعمل ملاذا عندما رأأيته شعرت بعد  الإرتياح , أأغلقنا وشك طرق ابب الغرفة لدلخول , ول

مايه .هل أأس تطيع مساعدتك بشئ ؟   وادلى وخرجنا وبدأأ أأىخ امحد ابحلديث معه سائاًل اإ

ليجيحه من املؤكد أأنك ل تتذكرىن مايامحد  لقد مرت س نوات عديدة منذ أأن رأأيتك ليوجه حديثه اإىل 

التذكر وأأن ذكرك وهجىى بأأحد , فأأجابته وادلىت أأهنا متعحه لاكل ل تس تطيع ىن أأو ي  يوادلىت أألأ تتذكر 

ربفا نهتىى من جمادةل امحد ووادلىت وجه نظره اإىل وقبل أأن يحدأأ ىف حديثه عن ن   خي  فسه , وبعد أأن اإ

 وحماوةل راعى املاكن الى نتحدث فيه وأأن يَكف عن اجملادةلأأخربته أأن ي راعى ما نَمر به وي   معى

منا يَعرفه ,شعورى بعد  الارتياح جتاهه جعلىن أأحرجه قلياًل , رد عىل  تذكريفا بشخبه فال أأحد

ليه أأك ر بدأأ  مسى ولكن مل أأرغب ابلتحدث اإ لكامىت قائاًل حس نًا ماي روان , تعجحت قلياًل ملعرفته ابإ

بن أأس تاذ حسا  جارفا القدمي الى اكن يَسكن املزنل  ربها أأنه "عىل " اإ يوجه نظره اإىل وادلىت وخي 

 ر لنا قبل أأن يقو  وادله ببيعه " دلكتور محمد وادل ىم "  اجملاو 

.. 

 الحقاء هلل ىف وادلك .وادلتك خبار أأ يه حبيىب و اإ اخبارك  مايااااااااااه ..."عىل"  ماما :

 ىففا أأ لسه بكندا  امحلدهلل خبري ىه وادلىت,  عىل لك شئ  امحلدهللس ححان من ه ادلوا   عىل : 

  .جازة وراجع اتىن ابذن هللاأأ 

 

عىل " هذا الى ظهر جفأأة وبدأأ يتحدث مع وادلىت عن قبة عودته " ب بدأأ امحد ابلرتحيب 

ل أأشعرابلراحة  " عىل " وجييب وادلىت عن بعض الأس ئهل الىت طرحهتا عليه , ولكن ل أأعمل ملاذا ماي

 لقدومك .   

... 

نا نوصلمك عىل الارقا  الىل وادلك , حاول يه طمىن علهيا اإ ا يحارلكك ىف وادلتك ىه اخبارها ربنماما : 

تقفلت نقطعت والأرقا  دى اإ  .اكن ساهبا لوادل امحد لكن أأخبارمك اإ

امحلدهلل وادلىت بس .. فعاًل من س نتني واحنا منعزلني وغريفا ارقامنا من بداية مرض وادلى  عىل :

كدت عليا اىن لز  ازورمك واسمل عليمك وابلغمك عنوافا اجلديد أأ ري وبتسمل عىل حرضتك وهيا الىل خب

جلريان الحيت عندمك وملا رنيت اجلرس كتري افتكرمت سبتوا املاكن لكن سالت حد من ا عديت عىل, 

 ليه .ن ُعو مريض الف سالمة ع اإ قاىل الظروف الىل حاصهل و 

 كندا .....نا ول يه موضوع عنوانمك اجلديد قبدك ه اإ ماما : هللا يسلمك حبيىب و 

فيال قريحة منمك جدًا رتب الامور هنا واشرتيت أأ جازة علشان بس أأ نزلت فا أأ عىل : ابذن هللا هنا 

مكل حياىت هناك لفرتة أأ فا مضطر أأ عايزة تمكل حياهتا ىف الغربه بس وادلىت بعد وفاة وادلى مش 

ئنوا علهيا من وقت معينة امكل دراس ىت وهزنل اعيش مع وادلىت وبس تأأذن حرضتك وروان تطم 

 للتاىن وهيا هنا لوحدها..... 



ماما : اكيد طحعًا ماي عىل وادلتك من امجل واطيب الناس الىل افا عرفهتم ىف حياىت بس غريب ماي 

نك كنت صغري ملا سافرتوا كندا .  عىل حياتك بكندا ماأأثرتش عىل لغتك خالص ابلرمغ من اإ

 

نضم حلديهثم , ولكن ل  "عىل" ا مع تفاصيل كثرية جدًا بدأأت وادلىت ابلتحدث عهن وامحد أأيضًا اإ

يشغل تفكريى سوا ىم ووادلها وما فعهل أأىب ول أأعلمه وتذكرت التسجيل الى ق مت حبفظه  

س توقفتىن أأك ر ليه حىت اإ مفأأجاة غَرابه حبياىت  لوادلى ووادلىت وما اإن مهمت لأخرج هاتفى لأس متع اإ

  .. 

... 

 

" ىم " .مل أأس تطيع تبديق عينيا نعم ىهوبراكته "...ها مني .ىم ىم  " السال  عليمك ورمحة هللا

ن اإمسها  ق مت برد التحية " وعليمك السال  ورمحة هللا وبراكته "  وظللت أأردد اإمسها وابلرمغ من اإ

كون من حرفني فقط ولكن هو أألقل اإمس ممكن أأن ينَ  طقه لساىن , وعىل اجلانب ال خر وقف م 

درجة وعىل أأيضًا الى اكن يس تأأذن لالإنرصاف لأزال يقف ي راقب  180امحد الى تَحدلت مالحمه  

شتياقها لرؤية  ل أأهنا مل تتحدث ولو بلكمة واحدة , وهجت  "ىم"ما حَيدث , أأما وادلىت ابلرمغ من اإ اإ

س تاذنت ابدلخول لرؤية وادلى "ىم " نظرها لوادلىت وقَدمت لها ابقة رائعه  ومجيةل من الورود واإ

ذا اكنت مبدومة أأ  ماذا تدارك أأىخ امحد  ولكن الغريب أأن وادلىت ل تزال ملزتمة البمت ل أأعمل اإ

ذا اكن وادلى مس تقيظ أأ  فامئ  . س تاذهنا ابدلخول أأوًل لرؤية ما اإ  املوقف وَرحب بطلب "ىم " واإ

 

وأأقد  عىل فعل أأكرب خطأأ  س تعد لالإنرصاف لأزل متواجد بلأأما الاس تاذ " عىل " الى اكن ي 

ربها عن نفسه وأأنه "عىل " أأبن أأس تاذ حسا  ماكل مزنهلم سابقًا اإ حبياته  قرتب من  "ىم" وبدأأ خي 

ن مَه لميد يده ليباحفها ابلسال   اكن امحد خارجًا من غ رفة  وأأنه سعيد جدًا للتعرف علهيا وما اإ

خربها ابدلخول اإىل وادلى ,  " الىت جتاهلته موجه نظرها لأمحد لي  وادلى فباحفه عوضًا عن "ىم

مهمنا مجيعًا ابدلخول ملرافقة "ىم " الىت بدأأت حديهثا مع وادلى ابلسال  وادلعاء ه ابلشفاء وبلغته 

ليه نظرًا لسفره خارج الحالد حلضور مؤمتر مل ت مكل " ىم " حديهثا  عتذار وادلها عن عد  القدو  اإ ابإ

ادلى حىت قاطعهتا املمرضة لت خربفا ابخلروج من أأجل راحة املريض ولإعطائه ادلواء , خرجنا اإىل و 

مجيعًا وظلت وادلىت مع وادلى والىت مل تنطق بلكمة واحدة حىت ال ن وما اإن خرجنا حىت أأخرجت 

مايه لوادلى وأأنه من وادلها .  حهتا ظرف وأأعطته لمحد لتحغهل أأن"ىم " من حقي   ي عطى اإ

 

 ىم ىم لو مسحىت....لكن  الغريب ......... و    

... 



 

نتظار , ُتمينمك أأيضًا خطأأ ليس امحد ,ولكن  ل ل لست أأفا من ي نادى ويطلب من "ىم " الإ

غريب أألأطوار"عىل" هذا الى ظهر جفأأة فبعدما أأخذ امحد الظرف من "ىم" مَهت ابلإنرصاف 

يبالها املزنل واخ ربته أأهنا أأتت بس يارة وادلها لكل ل داعى للقلق بعدما َشكرت امحد عىل اإُصاره اإ

س توقفه "عىل" ليخربه بأأنه س يغادر ال ن وس يعود مرة اثنية  , مَه امحد ليوصلها اإىل س يارهتا حىت اإ

ن  لالإطمئنان عىل وادلى ,َرحل "عىل" مرسعًا ليتبعه "امحد" الى من املؤكد ذهب ليطمنئ مااإ

نع فضوىل من الهاب خلفهم لأشاهد ذكل املشهد البامت اكنت غادرت "ىم" أأما ل, مل اس تطيع م 

"عىل " غريب الأطوار هذا ي نادى لتتوقف "ىم"  ويقف امحد خلف "عىل " مبتعدًا مراقبًا حديهثام 

هناك "عىل " يتحدث اإىل , ر أأمحد فمل يشعر ىب لشدة تركزيه برتكزي شديد حىت أأنىن مررت جبوا

ليه "ىم " دون الرد بلكمة واحدة  "ىم" ولحعد املسافة مل أأس تطع سامع س متعت اإ حديثه الى اإ

س توقفته . ,, وبيامن ي    رحلت "ىم" وتحعها "عىل"وبعدها  .. سارع امحد خطواته للحاق هبم حىت اإ

 امحد .....امحد ...امحد .

 

 . مته ىف حاجهاإ نىت هنا من اإ امحد: ها روان 

نك بتوصل  "عىل"   .روان : ل بس انت ااتخرت فكنت فاكره اإ

س حقيىن .... امحد : عىل  عىل... مني اه اه  "عىل " ل مايروان كنت بسأأل عىل حاجه وكنت جاى اإ

 . وافا هحبكل

نك سالت خالص عالعمو  اباب تعحان وممكن حيتاجك ىف أأى وقت  , روان : انت مش بتقول اإ

 .بالش تتأأخر

 

دخلت غ رفة وادلى وتذكرت الظرف الى أأعطته "ىم" لمحد ليوصهل اإىل وادلى وبيامن تَركت امحد و 

ا سارع ذاكرىت َدخل امحد وجلس جبوار وادلى  وتحعته وادلىت الىت ل زالت ملزتمة حاةل البمت 

نتابهتا منذ ق دو  "ىم" , ...ماما ماما  . الىت اإ

 

  ماما: نعم مايروان

تلكمىت معاها ول َرحبىت روان : انىت ساكته ليه ماي مام سلوب وحش جدًا ل اإ ا وبعدين قابلىت ىم ابإ

نك ندمىت وهعوضها وصعحانه عليىك  نىت كنىت بتقوىل اإ يه ماي ماما اإ  .بهيا ول شكرتهيا , ىف اإ

بهيا ول مرة وانهبرت  شحس يت وما افا كنت حاسه ابخلجل مهنا ازاى افا أأ   روان ماما : عارفه ماي 

غر س هنا ..وخربهتا احملدودة ابحلياة , ورمغ لك الىل وأأدهبا ىف الالك  ابلرمغ من صِ جباملها وش ياكهتا 

حبل مننا وادلها ينقذ وادلك وهيا جاية تزوره ..وافا ابلرمغ من اإىن ُأ  وخربىت ىف احلياة كحرية لكن 



وفهتا مايروان مايريت  الزمن يرجع ىم خلتىن أأحس الهنارده اإىن ول حاجه مايريهتا ما جت ومايريتىن ما ش 

 . وافا ووادلك ِنكفر عن لك شئ

 

َخرجت وادلىت من الغرفة وىه تَحىك فتحعها "امحد " وطلب مىن الحقاء جبوار وادلى , وبيامن ي غلق   

س تفها  جديدة  امحد ابب الغرفة حىت مَهمت أأفا ِبفت  ذاكرىت لأتذكر ماحدث ولأضع بداخىل عالمة اإ

يامن أأجول بنظرى حىت وقعت عيىن عىل تكل الحاقة الرائعة من , ملاذا وادلىت هبذه احلاةل ؟ , وب 

الزهور الىت أأحرضهتا "ىم "  وجبوارها ذاكل اخلطاب الى تركته "ىم " لوادلى من املؤكد أأن امحد 

تركه هنا جبوار وادلى لثقته بأأن وادل ىم من املس تحيل أأن يَكتب شئ من املمكن أأن ي غضب وادلى 

أأو حىت قرأأءته ال ن , قررت أأن أأتوقف عن التفكري ىف ذاكل اخلطاب , ولكن لن أأس تطيع أأخذه 

 وأأس متع اىل التسجيل الى كنت قد جسلته لوادلى ووادلىت , واكن هذا هو احلوار الى دار بيهنام .

..... 

ذن هللا هنبل يه ابإ لك شئ   لك حاجه ماما: بالش تتلكم دلوقت افا عارفه انت عايز تتلكم ىف اإ

نت   . لز  تكون أأقوى من كدهبس يط بس اإ

 ........ ىن كنت السبب ىفاإ الىل حبل زمان افا مش قادر انىس اباب: فاكره 

ذن هللا لك شئ هيكون متاما أأيوه  ماما : بالش ِتمكل بالش تقول اى حاجه دلوقت أأول ملا ِنروح ابإ

 ....لك شئ هيكون متا 

ون لهيا ابدًا هناية .مايريت حسا  ما اكن اباب : فاكره حادلة زمان اكنت ىه الحداية وشلكها مش هيك

 . قاىل انه هو ول انه هيسكن جنحا ول اكن بلغىن مبعياد وصوه

 

 .... هلم انت كنت عارف ميعاد وصو  ......يعىن مش فامهه قبدك وادل ىم : ماما 

 ... اباب: مايريته ما اكن قاىل مايريتنا كنا سبنا الحيت

... 

أأن وادلى اكن  ي عىنحداث "معاد وصوه , هيسكن جنحا " هذا أأوقفت التسجيل وبدات بربط الأ 

عىل ِعمل مبعاد وصول وادل ىم مل تَكن مفأأجاة ولكن ملاذا قبة الأش حاح تكل , ولكن  "أأس تاذ حسا  

بن "أأس تاذ حسا  ".... ولكن ملاذا  " أأليس هو وادل "عىل " أأتذكر عندما قا  بتعريف نفسه قال أأنه اإ

 أأاكن يقبد متعمدًا قطع أأية صةل من املمكن أأن تنشأأ بيننا وبني "وادل ىم " ؟أأىب نسج تكل القبة 

 ولكن ملاذا أأيضًا يتعمد ذكل ؟   

فيه وادلى ول أأعلمه ؟  ما لك هذه الألغاز ولكن ماي ت رى ما الى خي 

 مَهتت لإكامل التسجيل ولكن .......روان , روان....

.. 



 روان : نعم  ماي امحد ماما خبري .

 : اه امحلدهلل خبري املهم أأفا مهىش دلوقت جهيب حاجات من الحيت وراجع حتىب تيجى معاماي ....امحد

مىت ماي امحد ابلظحط .  روان : متا  الحيت ماىش هروح معاك هو اباب مفروض خيرج اإ

 ماما .. عىل شخر أأ نت ماامحد: ابذن هللا كامن يومني ....مش يال بينا بقى علشان 

يه ما فاخده معافا اإحتياطى اإ و روان : حارض ..امحد ه حنا هنسيب اجلواب دا جنب اباب ول اإ

ايه لأحسن يكون فيه حاجه او الك  يضايق اباب واحنا ماصدقنا ان حالته تس تقر اتىن ول انت 

 ك .....اخليه معاماي حلد ما نرجع .....أأير 

ما هيكتب شئ  ن "دكتور محمد" ُعرهاإ ىن متاكد اإ بدىق عندك حق ماي روان ابلرمغ من امحد: ت

 حنا ىف الحيت ...اإ خده منك و أأ جب خليه معاىك ىف ش نطتك وفكريىن يضايق اباب بس الاحتياط وا

 روان : متا  كدا .

 

خرجت مع  "امحد" وكنت سعيده جدًا بأأن اخلطاب معى ابلرمغ من أأنىن لن أأس تطيع قرأأته , ولكن 

وادلى ومن املؤكد أأنىن سأأجد  فيهه أأ ر َكونه معى فهذا يعىن أأنىن سأأكون عىل ِعمل ابلوقت الى س يق

 طريقة ما أأعمل من خاللها ما بداخل هذا اخلطاب .

ذا اكنت ترغب بشئ معني من .وادلىت اكنت قادمة ,  ..خرجت افا وامحد من غرفة وادلى فسأألت هتا اإ

دلىت لتسأأل املزنل فأأخربتىن أأهنا كَتبت لك  ما ت ريد لأمحد , وما اإن مهمنا ملغادرة املستشفى فادتنا وا

بقاء اخلطاب ىم ,  عن ذاكل اخلطاب الى أأرسهل وادل أأمحد ن مَه أأمحد ليطلب من وادلىت اإ وما اإ

معنا حىت وهجت وادلىت نظرها اإىل وطلحت مىن اخلطاب قائهل أأهنا متأأكده أأن اخلطاب معى , 

ن مل أأس تجب لها س ي عقب هذا حقيقة أأعطيت اخلطاب لوادلىت لأنىن أأعمل بعد طلهبا ذاكل هبدوء اإ

 الهدوء عاصفة من الغضب .

قائاًل أأنه س ينتظرىن ابلس يارة , دخلت وادلىت غَضب أأمحد لإُصار وادلىت عىل أأخذ اخلطاب وتَركنا 

 .ليالً  ابلحقاء ابملزنل للبحاح وعد  العودة مرة أأخرى غ رفة وادلى بعدما أأخربتىن 

وطوال طريقى للخروج من املستشفى وأأفا ُأفكر ىف شئ واحد من املؤكد أأنه س يدور حديث بني 

 "عىل" عنوادلى ووادلىت ورمبا تقرأأ ه خطاب دكتور محمد , من املؤكد أأن وادلىت س تخرب وادلى 

ف لأنه عندما دخل اإىل وادلى أألناء زمايرة ىم مل يدور أأى حديث بيهنام ومل يعر  غريب الأطوار هذا

, مايت رى كيف ي مكنىن معرفة ما س يدور بيهنام ؟ كيف ؟ أأرسعى مايروان  اإىل ال ن عن قدومه 

 طريقة ما .لتجدى 

وما اإن خرجت من املستشفى وقبل أأن يقو  أأمحد ابلتحرك للمزنل حىت أأوقفته قائهل " أأمحد هل 

ماكنك أأ  ر " وكعادته أأمحد تلقى تأأختنتظرىن مخسة دقائق لقد نسيت شيئًا همامً بغرفة وادلى لن أأ  نابإ

ربىن سأأنتظر مخسة دقائق فقط روان وساضحط ساعىت وبعدها سأأرحل . بتسامة وهو خي   لكامىت ابإ



بد ىل من معرفة حلول تكل ون وأأنه يومًا ما س يدمرىن ولكن لأأعمل جيدًا أأن ف ضوىل قد يقودىن للجن

 الألغاز الىت تزيد يومًا بعد يو  .

رة ىه أأقرب للجنون أأفا قررت قررت أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاىن سأأترك    دخلت غ رفة وادلى وبعقىل فك

بد ىل أأو تقرأأ وادلىت اخلطاب لوادلى ل رمبا يدور حديث بيهنامالتسجيل اخلاص ىب  ىف غ رفة وادلى 

بعادفا عهنم وعد  وجود اى عالقة تربطنا بهيم   من معرفة ماذا فعل أأىب بوادل ىم وملاذا تعمد اإ

 ارقة ىف النو  فهىى مل تشعر بدخوىل الغرفة تركت التسجيل عىل منضدة جبوار وادلى  اكنت وادلىت غ

ذا رأأت وادلىت  تركت التسجيل ومعه املبحف اخلاص ىب ومفكرة صغرية وقلمى اخلاص حىت اإ

ذا اكن معه هذا القمل الى تعمل جيدًا انىن حريبة  التسجيل ل تشك بأأىن تركته متعمدة خاصة اإ

 أأنساه بسهوةل ىف اى ماكن .عليه جدًا ول 

 مهمت ابخلروج بعدما تركت التسجيل .....وجفأأة ..

....... 

..... 

... 

.. 

. 

 رجعىت اتىن ليه حبيبىت .روان ..روان 

.. 

س تقظيت وادلىت .  لقد اإ

 

ها اه  ماي ماما ......وافا بلكم نفىس اقولها ايه اقول ايه .اه أأصىل قلقت عليىك حبيبىت علشان روان : 

 .افا أ سفه اىن حصيتك عليىك لقيتك فاميه مضايقه فطلعت أأطمنئ سبتك

 

افا خبري وبالش ترجعى انىت وأأمحد وابتوا ىف الحيت وتعالوا البح  وعلشان خاطرى مايروان  ماما : 

ه اتلكمى مع امحد وبالش يزعل اىن اتعببت عليه افا بس ظروف تعب وادلك واحلاجات الىل عام

 ..حتبل تعحاىن  نفس يًا جداً 

 

 نفسك لوحدك لز  خنفف عنك .  يشتضغط  ماروان : حاجات ايه ماي ماما ما حتكيىل علشان 

 .مايفضلش كتري مس تنيىك  أأمحدماما : مفيش حاجه مايروان وانزىل علشان 

 روان : حارض ماي ماما بعد اذنك .

 



 

ن ل تكون أأمتىن أأ  أأهنت وادلىت احلديث معى رسيعًا حىت ل أأبدا ىف طرح املزيد من الاس ئهل علهيا ,

ن س ساعات لأ ضع التسجيل جبوار وادلى وأأن أأس تطيع العودة قبل مرور مخوادلىت قد رأأتىن وأأفا أأ 

يقاف . نذار ابلإ  ....مث يعيد التسجيل مرة أأخرى ...التسجيل بعد مخس ساعات ي بدر اإ

 

 

نتظارى اب واكلعاده ينظر ىل لرمغ من مرور أأك ر من ربع ساعه , ما زال امحد اىخ احلحيب ابإ

فف عىن عبء ذكر مربرات لهذا التأأخري . بتسامه حىت خي   ابإ

 

 ... 

 

 خرت اهوا مخس دقايق ابلظحط واسأأل ساعتك . أأ تاإ روان : 

 مايروان . خاطرك بس د :ههههههه ل وقفت ساعىت علشانامح

 

 , أأتوقع أأىخك نت سعيده جدًا لرؤية امحد يضحك هكذا , أأمتىن أأن تس متر حضاكتنا مدة أأطول مما 

ماكننا حتمهل , ل اعمل ماذا حتمل الأماي  القادمة من بتسامات  " وأأن يكون القاد  ابإ رمبا " أ ل   أأو اإ

 تكون الأوىل فقط أأو يكون مزجي بيهنام لكن وجود الثانيه منفرده  هذا ما ل أأتوقعه .

سعادة هيدهيا وأأن أأجىن عىل قدر أأس تطاعىت لك حلظة قررت أأن أأتوقف عن التفكري ىف القاد  

 احلارض ىل , أأخربت أأمحد " هل ترغب بسامع قبة من قبص روان "

.. 

 

 لاكتحه الروائيه روان .يهتا اأأ بس بالش حترىف القبة  شهرزاد امحد : ماىش اإحىك ماي 

نروان :   ت لسه فاكر اللقلب دا ماي امحد عالعمو  افا هعمكل مفاجاة قريب جدًا .اإ

 

كنت سعيدة برؤيته سعيد ومبتسم وابلرمغ من أأنىن ك نت ظللت أأروى حاكمايت من الطفوةل لأمحد 

لأ أأن عقىل ي فكر ىف مندجمه جدااًا  التسجيل الى تركته  ذاكل وأأفا أأقص تكل احلاكمايت لأمحد اإ

هكذا  بغ رفة وادلى  , ولأكون ُصحية معمك لقد ندمت أأنىن تركته مل يَكن عليا من الحداية الترصف

 والتجسس عىل وادلماي , أأعمل جيدًا أأن ما أأفعهل خاطئ .

نذا وأأن أأس تطيع العودة قبل مرور امخلس ساعات ..  أأمتىن أأن ل تسمع وادلىت صوت الإ

 



أأمتىن أأن يكون القاد  حيمل نوعًا من التباحل ل العتاب واملعاقبة عىل ما فات ولكن هذا نوع من 

 ات وأأفا ل أأدرى ما هو .الأفانية أأمتىن التباحل عىل ما ف

 

 جفأأة ..........

 . امحد : حلظة ماي روان .. موابيىل برين ..غريحة 

 روان: مني مايامحد .

 الىل اكن عندفا ىف املستشفى الهنارده . " عىل" امحد : دا 

يه.  روان : اه اس تغفرهللا العظمي مش عارفه ليه مش مراتحه لالنسان دا طيب هرتد ول اإ

 د مايروان بس هركن الاول .امحد: اكيد هر 

تبل عليه.  روان : بالش تركن لكها مخس دقايق ونوصل الحيت واإ

 . أأمحد: دا برين اتىن مش مشلكه بقى مايروان هركن ارد عليه وهنمكل طريقنا عادى

.. 

... 

نذار بعد مخس ساعات  سوف يبدر التسجيل د عىل هاتفه ولك تفكريى ىف الوقت أأجاب امح اإ

 من بداية تشغيهل .

.. 

 

 امحد: متا  ماي عىل مع الف سالمة ىف رعايه هللا ........روان. روان 

 ىف حاجه .روان : ها نعم ماي امحد 

 يه بتفكرى ىف مبيحه جديده من بتوع زمان افا خباف ملا ترسىح مايروان .اإ امحد: ماكل رسحانه ىف 

 .علشان نلحق نرجع  يال بقى ل مفيش حاجه املهم روان : ل

 . .. ما تيجى نزنل جنيب اى حاجة من السوبر ماركت دا امحد: حارض 

 .ما نتأأخرش روان: لل يال بس علشان 

 .اكن بيتبل ليه   " عىل "غريحه مايروان مش سأألىت:   امحد 

 .روان: ل مش عايزه اعرف حاجه عن الانسان دا ول اقوكل ....هوا اكن بيتبل ليه 

امحد : متا  هيا دى روان .......مفيش اكن بيسأأل عىل اباب ويطمنئ عليه وقولته انه خبري وان افا 

وهيس تننا عند الحيت يسمل علينا ولو فيه  ن ىف الفيالوانىت ىف طريقنا للحيت فقال كويس هو كام

 حاجه يساعدفا ...

نا ما احنا لسه شايفينه البح  روان : ليه ماي امحد كنت قولتهل شكرًا او اى حاجه ....ويسمل علي 

....... 



أأمحد: يف ايه ماي روان هوا افا مش كنت ابتلكم جنحك افا فضلت اشكره كتري واقوه اإن احنا مش 

حمتاجني اى حاجه واننا ماشني عالطول فهوا اُص ...خوفت ازود املوضوع يفتكر اننا مضايقني منه 

.. 

 مايريت يفتكر كدا. روان :

 وبالش تحيىن انك مضايقه بالش حترجيه وخالص ...علشان خاطرى .أأمحد: اهدئ مايروان 

روان : حارض ماي امحد بس اول ما هنوصل لولقيته مستىن عند الحيت افا هدخل عالطول ومليش 

 دخل بيه .

 أأمحد: طيب قوىل بس حىت السال  عليمك ورمحة هللا وبراكته ماي س ىت وادخىل .

 اتفقنا . متا  روان : 

 

ربىن أأو يطلب قبل وصولنا لل مزنل بدقائق أأوقف امحد الس يارة وظل امحد ينظر ىل وكأنه يريد أأن خي 

 مىن شيئًا ما ولكنه مرتدد .

 .. 

 

نروان : امحد   .ت عايز تقول حاجه اإ

 ل مايروان مفيش .....امحد: ل 

 ومال واقف ليه هنا مش هرتكن....أأ روان : 

 أأمحد: روان برصاحه .......

 د قلقتىن ......روان :فيه ايه ماي امح

 كن اطلب منك طلب صغري .أأمحد : مم

تروان :   فضل ماي امحد بالش مقدمات ارجوك .اإ

اكنت بتقول ان وادلها ىف مؤمتر يعىن هيا لوحدها ممكن  " ىم" امحد: ممكن تزنىل تطمئىن عىل 

 ......تطمئىن علهيا كويسه حمتاجه حاجه ....

غري بس ملا جت  ت زورهتا ول اتلكمت معاهاروان : ها اطمنئ عىل ىم افا ُعرى ما روح

و تكون لسه فاكره أأ  تضايق من سؤاىلعليا..مش ممكن خبط علهيا وهيا ترد أأ ىن اإ املستشفى ..عادى 

ت...ل بس هيا الىل حبل زمان ومضايقه مىن  نت اإ ماي كويس ىف املستشفى ....وبعدين لكمت معااإ

 طمنئ علهيا بنفسك بالش حترجىن ماي امحد ...اإ نزل انت ماي س يدى اإ عايزاىن أأطمنئ علهيا ليه ...

طلب منك طلب أأ ول مره أأ خبط حىت علهيا وبعدين افا أأ روان ىم لوحدها مش هينفع  امحد :

 وطلب بس يط عادى مبا ان الامور بقت كويسه اىل حد ما ..

 



يال ن الامور اكنت ول بقت ول حىت هتحقى كويسه اإ مور بقت كويسه مني قاكل ماي امحد روان : الا

 .اركن العربيه وخلينا نزنل نشوف احلاجه الىل عايزاهنا ومنىش

 

أأبدًا  لقى من امحد افضل معامةل ول يَملأأت نظر اإىل أأمحد نظرة عتاب وللحظة عاتبت نفىس دومًا 

هزمن تلحية لك ما اريد ,فقررت أأن أأس تجيب لطلحه فأأخربته أأن يس حقىن للمزنل  ء الىت الاش يا وجي 

 عىل  "ىم " للأطمئنانب نىن سأأذهطلحهتا وادلىت وأأ 

امحد : شكرًا جدًا مايروان ..بس بالش تقولهيا ان افا الىل قولتكل تروىح تطمئىن علهيا ..قوليلها انك 

اخدىت ابكل من الكهما ان وادلها ىف مؤمتر واهنا لوحدها حفحيت تطمئىن علهيا وبالش تتلكمى ىف 

 حاجه ىف املاىض ....

 ىف الكهما ..ما ركزتش تىل وافا ان : بس انت الىل قول رو

 امحد : اعقدى النية انك بزتورهيا بنيه انك تطمئىن علهيا ..شكرًا مايروان..

 روان : ولو اىن لسه معرفش رس اهامتمك مبى بس هعدهيا ماي امحد املره دى ...

.. 

أأتعلمون ما  ها أأن ال ن أأسري خبطوات اثبتة حنو مزنل "ىم" ذاك املزنل املرتحط بذاكرىت ابلأش حاح ,

 شعور ى ال ن ؟؟؟

أأشعر وكأىن طالب عىل وشك الأمتحان مبادة ل يفقه عهنا شئ وهو يعمل ىف قرارة نفسه أأن مبريه 

خَيترب حظه  الفشل ولكنه ليس دليه تباحل مع ذاته بدًل من أأن خيتار عد  دخول الأمتحان قرر أأن

 ..ولو ملرة 

أأفا ال ن أأقف أأما  املزنل لكام تقدمت يدى للطرق عىل الحاب تعقهبا أ لف اخلطوات لقدىم للخلف 

س تقبلتىن "ىم"  بتسامة ىه ذاهتا الابتسامة الىت لزالت ,وما اإن طرقت ابب املزنل حىت اإ ابإ

 بذاكرىت منذ البغر ل تفارقىن .

 

 انىت خبري افا روان فاكراىن ول بالش روان : السال  عليمك ورمحة هللا وبراكته .....ازيك ماي ىم

 فاكراىن  ل تفتكرى لك حاجه ..قبدى اتقابلنا البح  ىف املستشفى ..

 ىم : اه روان اتفضىل ادخىل ....

روان : شكرًا افا بس حبيت اطمنئ عليىك انىت خبري اخدت ابىل وانىت بتقوىل ان وادلك ىف مؤمتر 

 ...فقولت اطمنئ عليىك مبا انك لوحدك .



 ىم : شكرًا حبيبىت بس انىت هتفضىل واقفه كدا اتفضىل ادخىل ..

 املستشفى رنجع اتىنهروان : ها اه مرة اتنية ابذن هللا مايىم افا رجعت افا وامحد فاخد حاجات و 

 ..امحلدهلل انك خبري ....سال  مايىم ..ادخىل واقفىل الحاب كويس ...سال  

.. 

س توفقىن نداء بعد أأن أأهنيت تكل اللكامت بدأأت التق ط أأنفاىس ومهمت مرسعة للرحيل , ولكن اإ

كيف حاه ال ن , أأخربهتا أأنه خبري وشكرهتا عىل "ىم" وىه تناديىن "روان " لتسأألىن عن وادلى 

مئات خىل فى , رحلت للمزنل وأأغلقت ىم مزنلها وفتحت بداقدوهما للسؤال عليه ابملستش

 التسأأؤلت .

 ماهذه السامحه ماي "ىم " ؟

 قلحك أأن يكون هبذا البفاء , كيف حاكل مع هللا لتكوىن هبذه الطيحة ؟كيف ل 

 ل أأشعر بكرىه لنفىس . تتحدث معى بعدوانية حىتأأجخلىن ودها ونقاهئا كنت أأمتىن أأن 

ر من الفوراق  ني مزنلنا ومزنل ىم ليس دقيقتنيوكنت أأشعر أأن ما بوصلت املزنل  فقط بل هو ُع 

ر أأكرب من الأمل .  بيننا وأأشعر أأهنا س يكون ُع 

ال ن أأسرتجع بذاكرىت أأحداث اليو  "التسجيل الى مل أأمكهل بعد "  "زمايرة ىم وحديىث معها " " 

الظرف الى أأثرت وادلىت أأن تحقيه معها " " التسجيل الى تركته بغرفة وادلى وأأخىش أأن ترأأه 

 ظللت أأفكر بلك هذا وأأفا عىل درجات السمل لذلهاب لغرفىت حىت أأس تقوفىن ...وادلىت " , 

.. 

 

 ؟مع امحد كنىت فني مارجعتيش ليه ري ومزاجك رايق ......هو انىت زيك ماي روان مايرب تكوىن خباإ  

.. 

نه "عىل " ذاكل الاكئن غريب الأطوار ..  نعم ما يدور بحالمك حصي  اإ

.. 

 مايرب ..... ازيك ماي اس تاذ عىل......روان : اس تغفرهللا العظمي 

عىل: اس تغفرهللا العظمي  هو انىت شوفىت ش يطان ول ايه مايروان وبعدين اس تاذ عىل بالش اس تاذ 

 دى ربنا يكرمك ....

 



 كدا ول افا مسعت كنت فني حصالىن افا جيت مع امحد ازاى و روان : حلظة كدا هو انت كنت بتس

 غلط ...

 ب اخلوف عليىك مايروان مش اكرت ..عىل: ها اه دا بس من اب

ليا متا  طيب بص بقى ماي اس تاذ عىل لو اننا من املفرتض هنتقابل روان : أ ه من ابااااااب اخلوف ع 

كتريالفرتة اجلاية فياريت بعد اذن حرضتك يكون فيه حدود للتعامل وىف خط امحر حرضتك مش 

 ني حرضتك اكرت من السال  وبس متا  ...مسموح انك تتعداه متا  مبعىن .... ان مفيش ما بيىن وب

 عىل: افا اسف مايروان ماكنتش اعرف انك هتضايقى كدا ....

 

رتياىح لقدومه جعلىن ل أأراعى تواجده مبزنلنا ول طريقة التحدث معه ,  حتدلت مع عىل بشدة عد  اإ

ل به اإن خرج امحد من غرفة وادلى بعد سامعه صوىت ومَه "عىل "  لينرصف وأأخرب أأمحد أأن يتب

حتاج لأى شئ تركهتم وصعدت اىل غرفىت ومسعت "أأمحد "وهو يعتذر ل  نيابة عىن .  "عىل" اإ

قد مر ساعتني ونبف منذ خروجنا من املستشفى فاديت "أأمحد وأأخربته أأنىن جاهزة للرحيل ها 

ن اكن قد حز  لك ما طلحته منه وادلتنا  نتظار لنبف ساعة .اإ  , ولكنه طلب مىن الإ

 بنبف ساعه . حس نًا لبأأس

نهتاء النبف ساعة أأخرجت هاتفى وبدأأت أأس متع وهنا اكنت  قررت أأن أأس متع لحقية التسجيل حىت اإ

 .. البدمة الكربى

........ 

تبل بيا بيقوىل ان الشخص اإ وادلى افا وانىت والاولد وحسا  اباب : ُعرى ما هانىس ملا كنا عند 

الىل هوا ابعهل الحيت بتاعه هو دكتور محمد واىن لز  بقدر الاماكن ما اتعاملش معاه علشان 

 عليا  ...... شيتعرفما

جاة ليك كنت عارف اهنم موجودين أأ مفما اكنتش ماما :يعىن انت كنت عارف مبعاد وصول وادل ىم 

وايه يتعرف عليىك ... ب منك عد  التعامل معاه , وليه حسا  طلوعرضت حياة اولدفا للخطر 

 .......مش فامهه !!!

تحعتهل صورة بطاقة دكتور محمد وعرف انه هو الشخص الىل اشرتى اباب : كنت عارف ... حسا  ملا اإ

افا عايزة اقوكل عىل موضوع همم اكرب من كدا ...علشان لو جراىل الحيت  لكمىن حيذرىن..... املهم 

 نه لز  توصلهيا .اى حاجه ىف اما



 حياتنا للخطر وامانة ايه وملني .ماما : ىف ايه اتىن اكرت من انك عرضت 

 فرباير .....فاكره التارخي دا .. 12اباب : فاكره حادلة الطريق البحراوى 

   بس نةوى .قبل ما نشرتى بيتنا فرباير اه فاكره دى من زمان أأ  12.... ماما : حادلة البحراوى

 تقريحًا ونسيب الحدل..

اباب : لالسف زمان مش قابل انه يكون ماىض ....وبيطاردىن رمغ لك حماولىت لتجاههل 

هز الرشكة الىل كنا سا  ومعافا احصابنا كنا سافرفا جن فرباير دى ..كنت افا وح  12.........حادلة 

مايىل .....وحسا  بيحب يكون من ز  3فاوين نفتحها سوا ..افا كنت سايق العربيه بتاعىت واكن معاماي 

لوحده فاكن سايق عربيته واكن ماىش وراماي ...اكن حد من زمايىل بيسالىن عىل حاجه ..فبدور علهيا 

...لقيهتم بيقوىل حاسب حاسب ..اكنت فيه عربيه جايه من الاجتاه املعاكس ليا ...فضلت احاول 

ل ما اخبط فهيا هوا كامن اكن بيحاول يتفادى انه اتفادها ..املهم ان العربيه التانيه دى اتقلحت ......قب

كنا مبدومني مش ..نزلنا من العربيه وحسا  نزل حيبل تباد  داس فرمال جامد عربيته اتقلحت .

عارفني نعمل حاجه ...حسا  قاىل سيب عربيتك وامىش وافا هتبل ابلحوليس والاسعاف 

ا  العربيه م ابلعربيه بتاعىت وكامن شال ارق.....قولتهل ازاى وانت .....املهم حسا  طلع لك شئ هم

 ....... ومشينا لكنا 

ماما : انت بتحكيىل قبة فيمل ول دا جبد حقيقى انت تعمل كدا تسيب الناس متوت علشان انت 

حىت تنقذمه ...افا ااافا حاسه اىن حبمل مايرب يكون وانت الىل غلطان سبهتم ميوتوا ما حاولتش تعيش 

 ...لاااااا............ دا اكبوس .حمل ل

اباب : ارجوىك امسعيىن لخر الكىم ....قبل ما منىش افا وحسا  مسعنا صوت طفل بيعط والبوت 

ل او الطفهل دى عىل الاقل ...رفض دا طالع من العربيه الىل اتقلحت ..قولت حلسا  تعاىل ننقذ الطف

وادلها تقريحًا اكن عندها مخس او اربع س نني خنرج الحنت ...املهم نزلنا وحاولنا ِىف الحداية لكن أأقنعته

نه مات ووادلهتا اكنت بتحاول تقاو  أأخدفا الحنت ومشينا قبل ما وادلته تركز ىف مالحمنا  كنا فاكرين اإ

 وقبل ما العربيه تنفجر ....

 ماما : ماتوا والحنت فني الحنت دى فني دلوقت ...

ن وادلها  عايشاباب : دا الىل احنا كنا فاكرينه ان ابابها وماماهتا ماتوا لكهنم  تض  اإ  .اإ

مضريك كأب مسحكل بكدا  افا مبدومة جبد افا حاسه , اكيد رميهتا ىف ملجأأ حص  فني ماما : والحنت 

 الحنت لهلها ليه . ماحاولتش ترجعان اول مره اشوفك واول مره امسعك .ليه 



ت اكرت من مره اىن ارجعها لكن حسا  اكن خايف ان حد يعرف عالقىت ابحلادلة خاصة اباب : حاول

انه لو حد وصل لى حاجه هوا كامن هيدخل ىف مشألك معاماي ...املهم افا حكيتكل لك حاجه 

 علشان اعرفك ماكن الحنت فني ومني وادلها ..علشان لو حبىل اى حاجه تكشفى احلقيقة .........

 

 ..ها لز  ....مني وادلها وىه فني لو حمبلش حاجه الحنت لز  ترجع لهل ماما : وحىت 

 اباب : دكتور محمد .......

 ... اباب اخبارك ايه دلوقت حبيىب ........دا افا روان

.... 

 

نهتىى دون أأن  نهتىى التسجيل قبل أأن ي مكل أأىب هناية هذا الفيمل الى يَقبه ,اإ نهتىى اإ أأعرف احلقيقة اإ

من املؤكد أأنه حيامن أأخربتنا وادلىت لدلخول  أأمحد قبل أأن يهنىى وادلي ووادلىت حديهتام .بدخوىل أأفا و 

 لأىب اكن لهنا مل حتمتل أأن تس متع أأك ر لأىب ...

ل أأس تطيع تبديق ما مسعته هل هذا حقًا صوت أأىب هل ما مسعته حقيقى أأما خيال , الأحداث 

 ؟الىت يقبها وادلى حقيقة حدلت ابلفعل أأما ماذا 

"أأس تاذ حسا  " الى ذكر وادلى اإمسه يف التسجيل هل هو وادل " عىل" أأ  جمرد تشابه أأسامء , 

ن اكن وادله هل "عىل " عىل عمل مبا حدث .  واإ

, "دكتور محمد " وادل ىم هذا ي عىن أأن ل أأس تطيع التبديق حقًا هل هذا وادلى وهذا صوته 

حدوث تكل الضجة والرعب ونسج قبة بوصول وادل ىم وتعمد مؤكد  وادلى اكن عىل عمل 

جزء  الأش حاح ,تعمد قطع أأى صةل  من املمكن أأن تكون بيننا وبني وادل ىم , جعلىن أأحيا طفولىت 

خافة الغري مهنا   مهنا  .يف حاةل خوف من ىم واجلزء الاخر يف اإ

حتدث عهنا  رشود وادلىت وصدمهتا لرؤية "ىم " ابملستشفى اكن ملا مسعته من وادلى , الطفةل الىت

بنة من ؟ ...  سأأعيد التسجيل لأتأأكد وادلى ابلتسجيل ,قال أأهنا اإ

. 

 

 اباب: افا افا حكيتكل علشان اعرفك ماكن الحنت فني .................

... 



 ل ل ليس هذا اجلزء .

 

 ماما : مني وادلها حد اعرفه ..

 اباب : دكتور محمد .....

.. 

ىم مرة أأخرى أأمل يكفى ما حدث ابملاىض ,  أأ  خشص أأخر محمد " وادل ىم من ؟؟؟؟؟؟.. "دكتور

ن اكن حقًا وادل ىم هو وادل تكل أأاكن هناك ماىض أأخر يس حق ما فعلناه هبا ,  هذا ي عىن أأننا  الفتاةاإ

كن لها أأخت كام حرمنا "ىم " من أأن حتيا بسال  ابملاىض , حرهما وادلى مباىض أأس حق من أأن يَ 

 ورفيقة ابحلياة ..

 ,يوجد الكثريون هبذا العامل حيملون نفس الأمس .للل ....من املؤكد أأن وادلى يقبد خشص أأخر 

 

 

, فهو ليس فقط وادلى هو قدوىت العامل لكه أأما  عيىن  ظال  بعدما مسعت التسجيل شعرت وكأن 

 فيه . ابحلياة , كيان عاملى اخلاص الى أأحيا به , الكمه ابلنس حة ىل مسلامت ل جمال للنقاش

أأفا أأفااااا ندمت ,ندمت لرتىك هاتفى وتسجيل هذا احلديث لوادلى , كنت أأمتىن أأفا أأحيا يف خداع 

ليتىن مل أأكن روان , ووادلىت كيف لها بتحمل لك القدوة والكيان والأب املثاىل لأخر يو  بعمرى , 

كن لكر  اخالق ىم كام هذه الضغوط وحيده , حاةل الهول والرشود الىت انتابهتا بقدو  "ىم " مل ت

 دهثا عنه وادلى .أأخربتىن  ولكن بسبب ما حَ 

. 

كيف س يكون تعامىل مع وادلى بعد سامعى لك ما حدث , وىم "ىم" أألقل اإمس ينطقه لساىن ماذا 

 أأفعل ؟؟

 " كيف لروان أأن ت بل  من املاىض ما نقشه وادلها ابلقلوب اكلنقش عىل احلجر " 

بنته وكيف ملى أأن تبف  عن حرماهنا من اإخهتا ؟؟ هذه اجلروج  كيف لوادل ىم أأن ي سام   لفقدان اإ

 الىت ُتتلط ابلفراق واحلرمان تنقش ابلقلوب اكلنقش عىل احلجر .

 

 ........ أ أ أ أ أ أ أ ه ....أ أ أ أ أ أ أ أ أ ه ....ليتىن مل أأجارى فضوىل 



 

 

 اان..اااااا..روااروان ....روان ..... ..انزىل علشان نروح املستشفى 

.... 

 

أأنفاىس  , مل أأس تطيع الزنول لأمحد لنذهب اىل  أألتقط ابلاكد كنت اللحظة هذه  امحد ....ىفامحد .

, صَعد امحد لإس تعاجلى للرحيل ,  ى يَبعب عليا حَتمهلى , ما مسعته ابلإضافة ملرض وادلاملستشف

أأن  حاولت أأن أأس تجمع قوىت ولكن مع فت  امحد لحاب الغرفة سقطت عىل الأرض فمل أأس تطع

 أأحتامل عىل نفيس أأك ر .

 

حاجه من البح  ش ابىل انك ما أألكتيش خدتيبىت عليا افا اسف ماأأ حب  ىامحد: روان روان رد

 روان روان ..

 روان : افا افا خبري ماي امحد يال منىش برسعه ....

... 

قفه الى تركته بغرفة وادلى مل يتبقى سوا ساعة ونبف عىل تو  التسجيل يف هذه  اللحظة تذكرت 

 .., حاولت أأن أأحتامل عىل نفيس ولكن مل أأس تطع الهنوض للرحيل مع امحد

 

 روان : امحد احنا لز  منىش دلوقت علشان التسج.....قبدى علشان ماما لوحدها ..

 ........عىل ..عىل امحد : روان اهدئ اهدئ ......

 دا ليه .. "عىل" روان : امحد انت بتنادى ل

" عىل ان خاطرى بدون جدال ولو مرة "تسمعى الكىم علش شويه وممكن مايروان هتدئ امحد :

 ممكن جتيحىل الىل هكتحه دا من البيدليه ...

 : حارض ماي امحد بس احنا ممكن نكسب وقت ونطلحه ارسع متاح دا هنا .. عىل

أأكيد ىن وتشوف الرمق عىل موابيل روان كدا اشوف الرمق عندى ممكن تساعد امحد :اه متاح حلظة

مس البيدلية  سجاله عندهام روان   .... ابإ

 : متا  حارض..عىل



.. 

ومسعته يطلب من "عىل "الححث عن رمق البيدلية خارج غرفىت اكن أأمحد يتحدث اإىل "عىل" 

الهاتف مل أأغلق التسجيل بَعد ولكن مل أأس تطع السري حنوهام وسقطت هباتفى حاولت الهنوض لإخذ 

س تقيظت منفزعة عىل جرس املنحه .أأدرى ما حدث بعد ذاكل عىل الأرض ومل   اإ

هنا الساعة السابعة صحاحًا , السابعة صحاحًا التسجيل جرس  نذار من املؤكد من املؤكد أأنىن أأحمل اإ الإ

كتشفت التسجيل  أأن س متع للت ......وادلىت اإ سجيل مل أأس تطع التحمل "عىل " هاتفى أأين هل اإ

حتضنىن وظل هيدأأ من اإستيقظ أأمحد عىل ُصاىخ اكن فامئًا عىل كرظللت أأُصخ  ىس جبانىب اإ

ربىن ل تقلقى لك شئ س يكون عىل ما يرا  اإهدئ روان ماذا حدث للك هذا اإهدئ .  روعى وخي 

خبارك مباذا حدث ماي أأمحد ولكىن أأرغب ىف أأن تحقى صورة وادلى بنظرك عىل الأقل  ليتىن أأس تطيع اإ

 كام ىه .

يقاظى بعد أأن أأعطاىن طلحت من امحد الاس تعداد لذلهاب للمستشفى بعدما أأخرب ىن بأأنه حاول اإ

 ادلواء ولكىن كنت غارقة ابلنو  فأأتبل بوادلتنا وأأخربها مبا حدث وأأننا سوف نأأىت ابلبحاح .

 

كتشفت وادلىت التسجيل أأما ل ؟  ماي ت رى اإ

س متع اإىل التسجيل أأما ل ؟هب"عىل " عندما حبث   اتفى عن رمق البيدلية اإ

 

نىت بتع امحد: روان روا  ...يطى ليه  ؟؟ن ... اإ

 روان : ماما ...ماما لكمهتا الساعه اك  ..قالتكل ايه ....قولتلها ايه ...ماما ...

نىت السبب عينه أأفا قولتك قبل كدا وهللا مش اإ نىت خايفه من حاجه م امحد : روان اإهدئ اإهدئ اإ 

 عبابك كدا ... أأ دا قدر ولز  نبرب بالش تتعىب

 

طيع ُتيل لك ما حدث ما وأأُصخ ومل أأنتبه ملا أأفعل , ل أأس ت مل أأس تطع متاكل أأعباىب ظللت أأبىك 

أأخت "ىم" والىت من اجملمتل أأن تكون مللجأأ الىت اب فرباير ,  الفتاة  12مسعته ابلتسجيل , حادلة 

س متع اىل التسجيل ؟.ظهور "عىل" وما حدث ابلأمس مايت    رى اإ

دقائق  10تسجيل مدته أأقل من  ال بني يو  وليةل ,دار بعقىل وكأنىن باكبوس تغري احللك شئ 

ر بأأمكهل هد  قدوىت بداخىل جعلىن أأكره أأنىن أأنتسب اىل وادلى , ل ل من املؤكد أأن هناك  هد  ُع 



  شئ خاطئ من املس تحيل أأن تكون هذه احلقيقة وهذا وادلى مس تحيل .

 

احسن امحد : روان روان حبيبىت اهدئ اهدئ ولك شئ هيكون متا  لك شئ هريجع زى ما اكن و 

.... 

 روان : جبد ماي امحد لك شئ هيكون متا  حص لك شئ هيكون متا  ....

... 

 بعدما صليت وقرأأت وردى . هدأأتطلحت من أأمحد ترىك والاس تعداد لذلهاب لوادلى , 

ن  أأأأأأأأأأه أأشعر براحة كحرية أأهنا حسر البالة وقراءة القرأ ن امحلدهلل , خرجت أأفا وامحد من املزنل وما اإ

يه الهنارده ماي روان ؟؟؟مهمنا   للرحيل ........................أأخبارك اإ

 

 .... روان : عىل...افا امحلدهلل خبري واحسن بكتري

 

لك ما اكن يشغلىن ىف هذه اللحظة هو مراقبة أأسلوب "عىل "  ابحلديث معى ولكن حبمك أأنىن ل 

ذا اكن عرف شيئَا واس متع اىل ال   تسجيل أأ  ل .أأعرفه جيدًا مل أأس تطع معرفة اإ

 

ماي روان مش عارف لول وجوده كنت هاُعل ايه وانىت تعحانه امبارح " عىل " امحد: روان اشكرى 

 ... انك خبري نئهو الىل جابكل العالج من البيدليه بنفسه ....وفضل معاماي حلد ما اطم

 .روان: شكرًا ماي عىل ووو...واسفه عىل الكىم ليك افا بس كنت متعبحة ووو

 .....  هيمك ماي روان مفيش اى داعى ل للشكر ول لالسف احنا اهل وافا مقدر الظروفعىل: ول

 ...؟؟؟: هو انت روحت البيدليه بنفسك روان

عىل: احلقيقة انىت عامهل رمق رسى ملوابيكل ومكنش الوقت يسم  اىن افا وامحد خنمن ايه هو الرمق 

 ... الرسى مع اىن لو حاولت كنت هوصهل ول ايه ماي امحد

 ...... ن روان الرمق الرسى بتاعها مثاًل امسى او امسى وامسهااإ امحد : طحعًا ماي عىل افا اتوقع 

 

 

كمتلتش روان طحقًا لشخبيهتا الىل لسه ملعىل: ل افا اتوقع ان الرمق الرسى  البوره الاكمهل لهيا ا اإ



 عندى ...اترخي ...اترخي همم ابلنس حه لهيا ...؟؟؟

 ... ُتمني ماي امحد ونتحرك بقىروان : ممكن كفايه 

 ... انىت حلقىت مايروان تتغريى دا انىت كنىت لسه بتشكريىن وبتعتذرى عىل:

اقوكل شكرًا اما ابلنس حة لالعتذار فأأفا فشكرًا وابذن هللا تكون اخر مرة : ابلنس حة للشكر  روان

 ..حسحته لىن افتكرت املوقف كويس انت الىل مفروض تعتذر

احنا عىل اتفاقنا ابذن هللا اول ما نرجع هزنورك افا وماما واباب وووو..وروان  "عىل"امحد : طيب ماي 

 ............سال  ماي عىل

 .... سال  ماي امحد وابذن هللا ها ى الهنارده أأطمنئ عىل ُعو ..سال  مايروان عىل:

 ... ..روان ...روان

 

 .. روان : ها نعم ماي امحد بتلكمىن

 ..رسحانه ىف ايه ...؟؟امحد : انىت خبري 

 .. روان: مفيش افا خبري

 .. امحد :روان هو انىت ....انىت

 ..... حاةل التعلمث الىل بتجليك ملا نتلكم عن ىم امحد هتسالىن عن ايه وهوفر عليك روان : عارفه ماي

 .. امحد: هههههههه ..حاةل التعلمث

اجه حاجه وقولتلها زى ما انت قولتىل وسالهتا اخبارها ايه واذا اكنت حمت" ىم " روان : روحت ل

 ... ابلظحط اىن اخدت ابىل اهنا بتقول ان ابابها ىف مؤمتر حفحيت اطمنئ علهيا

يه ..؟؟  امحد : هيا ىم قالتكل اإ

روان : مفيش اتفضىل افا امحلدهلل خبري وسالتىن عن اباب قولتلها انه خبري ...بس مفيش اكرت من كده 

 ... الطريقماي امحد ممكن بقى تركز ىف 

أأمحد : روان انىت خبري ىف حاجة مضايقاىك غري مرض اباب افا حاسس ان فيه حاجه اتنيه كامن 

 وحشه جدًا  بالش ُتىل الىل حواليىك مايخدوا انطحاع سئ عنك" عىل " طريقتك ىف الالك  مع

........ 

يشغل تفكريى ظل امحد يتحدث ولكىن شاردة الهن مل أأس تطع الرتكزي معه فامي يتحدث لك ما 

هل يعمل وادل ىم شئ عن عالقة وادلى ال ن التسجيل واخلطاب الى تركته "ىم" لوادلى , 

ابحلادلة  ؟ ..., "عىل " تركه لكندا وحضوره هنا هل من قبيل البدفة أأ  يعرف شيئًا عن ما 

ث عهنا وادلى , الفتاة الىت حتد, حديثه اإىل ىم ابملستشفى حدث وملاذا أأشرتى بيتًا ابلقرب منا ؟.. 



بنت من ؟......أأمتىن أأن ل تكون لها أأى صةل بوادل ىم .  ابلتسجيل اإ

 

 .. امحد :روان روان روان

 ... نعم ماي امحد ... روان : ها 

 .. امحد : ل كدا اكيد فيه حاجه انىت مش معاماي خالص مايروان انىت كنىت سامعىن ابقوكل ايه

 ...ذن هللاروان : اه ..اه ..ماي امحد هزور ىم اتىن اب

 ... امحد: تزورى ىم اتىن افا ما اتلكمتش خالص عن ىم

 

ل بعد أأن أأخربه عن ماذا ىب وأأن هناك شئ ركن    امحد الس ياره وأأخربىن بأأنه لن ي مكل الطريق اإ

ل  .ساترك الس يارة .. أأخر غري مرض وادلى , فأأخربته أأن ي مكل واإ

 

هزنل اركب اتكىس ارجوك ماي امحد ....علشان روان : امحد علشان خاطرى احترك برسعه ....او 

 .. خاطرى وصدقىن لو فيه حاجه افا بنفىس هطلب منك انك تسمعىن

... 

س تجاب امحد لطلىب لأنه يعمل أأنىن عنيدة ومن املمكن أأن أأقو  بفعل أأى شئ مهتور ك نت أأمتىن لو  اإ

,  وادلى أأمامه ىف أأن أأشوه صورة ولكىن ل أأرغب أأس تطيع التحدث مع امحد وأأخربه بلك شئ

وصلنا املستشفى ولكن قبل دخولنا أأمسكت بيد امحد كنت خائفه جدًا من املؤكد أأن وادلىت 

كتشافها ه , أأمسك امحد بيدى وهو  كتشفت التسجيل ولكن هناك اإحامتل ضعيف جدًا لعد  اإ اإ

ربىن كعادته ل تقلق  ى وقبل دخولنا, وصلنا غ رفة وادل ماي روان أأخاىك جبانحك دوماً  ىينظر وعينه ُت 

 الغرفة ................روان  فادتىن وادلىت اكنت خارج

 

 .. روان :...نعم ماي ماما

  

كتشفت التسجيل ..ك نت أأشعر وقت مناداهتا يل وكأن قلىب توقف , مايت    رى اإ

حتضنىت وادلىت َشعرت ىف هذه اللحظة ابل مان وأأن وادلىت مل تكتشف التسجيل امحلدهلل , من   اإ

 املؤكد أأن امحد حتدث اإىل وادلىت وأأخربها مبا حدث .

 ... ماما : انىت خبري حبيبىت انىت كويسه

 روان : امحلدهلل  أأفا خبري ماي ماما .

 .. ستشفى نطمنئ عليىكماما : روان تعاىل حبيبىت نروح دلكتور هنا ىف امل 

 



مممممممممم ...ماما هو انت مش والقه فيا كدكتور ول ايه ...؟؟؟  امحد: اإ

 .. ماما : ل مايحبيىب والقه فيك طحعًا بس لز  نطمن عىل روان اكرت

 روان : افا خبري حبيبىت وهللا ....ماما ..انىت بره ليه مش عند اباب ....يال ندخل نطمنئ عليه ماي امحد

.. 

 ....... اما : ل ل استىن مايروان استىن ماي أأمحد بالش تدخلوا دلوقتم

 .. روان :ليه ماي ماما اباب ماه فيه ايه

 ......... ماما :مفيش وهللا بس اباب فيه ضيف عنده

 ... روان : ضيف مني ماي ماما وانىت قلقانه كدا ليه

 .... ح نطمنئ عليىكماما : صديق قدمي لوادلك مايروان ممكن كفايه اس ئهل ويال نرو

 ...؟؟؟ عند ابابامحد : ماما ضيف مني الىل 

  روان :مني ماي ماما هوا رس ..؟؟؟؟

 اس تاذحسا :  ماما

.. 

..... 

زاى اس تاذحسا :  وامحد روان  !!!!.. يعىن اإ

 !!!..س نه من توىف انه قال عىل الىل عىلداوادل اس تاذحسا  مش ماما:  روان

 صديق واكن ولحاجه عىلوادل مش سامءأأ  تشابه عادى لوادلمك قدمي داصديق س تاذحسا : أأ ماما

 .....  كامن عىل لوادل

 وماكن وادلى مبرض زاىاإ  وعرف فني اكن هو مايماما عنه نسمع مره اول احنا بس:  روان

 ؟؟؟.... املستشفى

 ؟؟؟... التفاصيل وعرف وادلك عىل سأأل مايروان هاعادى:  ماما

 ؟؟... اباب عىل بيسال الىل دا الوقت ىف وليه التفاصيل وعرف وادلى عىل سأأل:  روان

 ؟؟.. اس ئهل كفايه ممكن عاديه حاجات كتريىف بتسأأل انت روان:  ماما



ىل ال ن مل تنقطع املفأ جات والألغاز فالكهام ىف زمايدة يو  بعد يو  ..  منذ مرض وادلى واإ

" أأس تاذ حسا  " صديق لوادلى مل نرأ ه ولو مرة واحدة من قبل ظهور مفاجئ بعد ظهور "عىل"  

مايت رى من بني "أأس تاذ حسا  وادل عىل " وأأس تاذ حسا  هذا أأهيام الى اكن يقبده وادلى ىف 

 حديثه مع وادلىت , من املؤكد أأنه وادل عىل .

"مرة أأخرى ولكن وادلىت تغري حديهثا  مل أأس تطع منع نفىس من سؤال وادلىت عن "أأس تاذ حسا 

ربىن أأن وادلى  فبعدما أأخربتىن أأن أأس تاذ حسا  عمل عن مرض وادلى ابلسؤال عنه ىف ُعهل ال ن ُت 

رتحكت  س تاذ حسا  وعندما واهجت وادلىت بتضارب حديهثا معى اإ هو من طلب مهنا الإتبال ابإ

س تجواب وادلىت .حىت طل  ب امحد مىن أأن أأكف عن اإ

رتحاك وا  دلىت أأكد ىل أأن أأس تاذ حسا  هذا هو من اكن مع وادلى يو  احلادلة وليس وادل عىل .اإ

س توقفىن قدو  "دكتور محمد " وادل ىم , أأىت للأطمئنان عىل وادلى  وبيامن أأجاهد تفكريى حىت اإ

عتقادى أأهنا اكنت ترغب ىف منع دكتور محمد من  وحيامن مَه لدلخول لوادلى هنضت وادلىت ىف اإ

 خروج أأس تاذ حسا  ولكهنا مل تس تطيع لأن دكتور محمد أأىت مرافقًا للطحيب املعاج ادلخول حىت

لوادلى , وهنا اكنت البدمة لالًك من وادلى وأأس تاذ حسا  فعند دخول دكتور محمد مل يوجه 

هل رحيهل رسيعًا تزامنًا مع أأس تاذ حسا  نظره مطلقًا جتاه دكتور محمد ومَه ابلإنرصاف رسيعًا ل أأعمل 

 دخول دكتور محمد اكن خوفًا من رؤية دكتور محمد ه أأما لأنه أأهنىى ابلفعل حديثه مع وادلى .

 

مٍل وس ينهتىى قريحًا واقعية هذه الأحداث لن تس تطيع  أأىب العزيز أأرجوك رفقًا ىب أأمتىن أأن أأكون ىف ح 

 عائلتك البغرية وادلى حتمل عواقهبا .

  .... 

جابة وأأىت امحد اكن يتحدث ابلهاتف فمل يالحظ رحل أأس تاذ حسا  اتراكً بعقىل مئات  الأس ئهل بال اإ

قدو  دكتور محمد , ظل امحد يتحدث اإىل دكتور محمد وبدأأ دكتور محمد ابحلديث مع أأىب وأأخذ 

يطمئنه أأنه خبري وأأعتذر ه عن عد  قدرته عىل القدو  للسؤال عنه بسبب سفره لكل أأرسل ىم 

محمد حىت أأس توقفه دكتور محمد خمربًا أأىب أأن يكف عن للسؤال عنه , ظل أأىب يعتذر دلكتور 

 الإعتذار وعن الشكر فال داعى لالكهام .

الشكر والإعتذرا من وادلى واملساحمة من تركت غرفة وادلى لأنىن أأعمل جيدًا لن يتعدى حديهثام 

 دكتور محمد .

 دتىن وادلىت .خرجت من غرفة وادلى ولكن ل زال أأس تاذ حسا  ابخلارج يتحدث اإىل وادلىت فا

 

 ماما : روان سلمى عىل أأس تاذ حسا   .

 .كروان: أأهاًلحبرضتك غريب ماما بتقول اإن حرضتك صديق لوادلى لكن أأول مرة أأشوف



ذن هللا الفرتة اجلاية نتقابل كتري .  أأس تاذ حسا  :عندك حق مايروان أأفا مقرص ىف حق وادلك لكن ابإ

 

نه سريحل وس يأأىت مرة أأخرى لالإطمئنان عىل  مايها ابإ وجه أأس تاذ حسا  نظره اإىل وادلىت خمربًا اإ

وأأخربتىن أأهنا تشعر بأأمل برأأسها  وادلى , بعد أأقل من دقيقة لرحيل أأس تاذ حسا  تحعته وادلىت 

واكلعادة فضوىل جعلىن أأتحعها ولكىن مل أأس تطيع وس تذهب لإحضار مسكن من صيدلية املستشفى 

اكن امحد ابلغرفة مع وادلى دت مرة أأخرى لغرفة وادلى , ع  ع حديث وادلىت لأس تاذ حسا  فَ سام

 جفلست وظللت أأتذكر لك ما حيدث .

  

 روان ...روان ...

  

 امحد : انىت نسيت القمل بتاعك والأجندة هنا ....

 محد .أ أأأأأأأأأأأأأأأأأأه لقد نسيت التسجيل.............مهمت لأخذ التسجيل قبل أأن يكتشفه ا

 ولكن سقط مىن التسجيل قبل أأن أأضعه ىف حقيحىت .

 امحد: القمل وقع منك ماي روان ...؟؟

 روان : ها ل ل مفيش حاجه ماي امحد ....

 

لتقطت التسجيل امحلدهلل   امحلدهلل .... امحد وامحلدهلل مل ينكرس أأن يالحظ  قبل  اإ

 

تبل بيا وقال انه هيجى  " عىل" امحد : روان عىل فكرة   كامن ساعه ابذن هللا ...اإ

 روان : وانت بتقوىل افا ليه يعىن ...

امحد : علشان مايروان انىت بتعامليه وحش جدًا وبتحرجيىن قدامه ممكن تتلكمى معاه 

سلوب احسن من كده شويه ارجوىك ..  ابإ

 

روان : افا مش هتعامل معاه هنائيًا متا  وقبل ما جيى هختفى هخرج علشان ملا ابشوفه 

 .. ابتعبب

 .... مايروان عد  تعامكل معاه امحد : يكون افضل 

 



 دا ماي امحد .. "عىل"اباب : مني 

ابن اس تاذ حسا  هللا يرمحه جارفا القدمي  جه هنا زارك وكامن اشرتى الفيال الىل  امحد :

 ... أأكيد ماما نسيت تقوكل ماياباب جنحا وادلته هتعيش فهيا

 من كندا .......رجع ليه بعد ما وادله توىف ...اباب : بتقول مني ماي امحد ...عىل رجع 

..ومني صاحب الحيت الىل وادلىم  اباب روان : هو مني اس تاذ حسا  التاىن دا كامن ماي 

 وىم عايشني فيه وادل عىل ول اس تاذ حسا  الىل اكن عندك الهنارده ؟؟؟

فامي مش عايز  عىل جه قوه اىناباب : امحد خد روان واخرجوا عايز افا  شويه ....ولو 

 اى حد .............أأقابل 

 امحد : حارض ماي اباب ....انت امه حاجه خبري ...

 اباب : اه امحلد هللا خبري ...

 امحد : روان يال نسيب اباب يراتح شويه ..

 

نسان ابلعامل ىف هذه اللحظة ك نت أأشعر وكأن وادلى  املاىض الى طاملا حاول , أأضعف اإ

خفاؤه عنا بدأأ ينكشف رتحاك وادلى عندما أأخربه  .ى مقدمات يومًا بعد يو  وبدون أأ  اإ اإ

 فرباير . 12امحد بقدو  عىل يؤكد عالقة وادل عىل حبادلة 

ع وادلى البمود وحتمل يكون حارض ل أأعمل اإىل مىت سيس تطيماىض يفرض نفسه ل 

 العواقب .

ةل رشود لأول خرجت أأفا وامحد من غرفة وادلى واكنت وادلىت جالسة ابلسرتاحة وىف حا

 مره أأرى أأىب ضعيف هكذا وأأىم منكرسه هبذا الشلك  .

 

 روان : ماما هوا انىت اخدىت حاجه للبداع ..

 يه ..أ ه أ ه ...اخدت اخدت من البيدليه الىل حتت .....ع اإ ماما : صدا

 امحد : صيدليه ايه الىل حتت ماي اىم .....البيدليه هنا ىف ادلور الاول .....

 أ أ أ أ أ أ ه..أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ ه ...ما افا قبدى الىل هنا ...الىل هنا .....ماما : ها أ أ أ أ أ  

 روان : ماما هو ُعو حسا  ساب عنوانه معاىك ...

 ماما : ل ..أ ه ....بتساىل ليه مايروان ...



ليا قائاًل روان أأمل حيني الوقت لتخربىن عن ماذا بىك وماذا بوادلتن قرتب امحد مىن ومهس اإ ا اإ

ن اكن مل حين ا خبارى مباذا جيرى فأأرجوىك ل تزجعى وادلتنا أأك ر من  لوقت ول تريدياإ اإ

 ذاكل هبذه الاس ئهل , رفقًا هبا روان .

خبارك أأىخ ولكن هكذا أأفضل , امحد حمق لن أأزجع وادلىت أأك ر من ذاكل.   ليتىن أأس تطيع اإ

 

نه.........السال  عليمك ورمحة هللا وبراكته ...   ... " عىل ". كام يدور بذهنمك اإ

 اخبارك ايه ..." عىل "  امحد : وعليمك السال  ورمحة هللا وبراكته ...ازيك ماي

يه مايرب يكون خبري .  عىل : امحلدهلل خبري ماي امحد  أأخبار ُعو اإ

امحد : امحلدهلل خبري ماي " عىل " هو بس فامي دلوقت بعد ما أأخد الادوية بتاعته تعاىل نزنل 

 اب يبحى وتقدر تقابهل .....................روان ..الاكفرتماي حتت حلد ما اب

 نعم ماي امحد ... روان :

 ....و"عىل" الاكفيرتماي  امحد : افا هزنل افا

 معامك ... هزنلروان : ماىش 

 

ربيىن بأأنك ل تريدى التحدث مع "عىل" وس تختفى امحد  ىلنظر   وكأنه يقول ىل أأمل ُت 

نهتاز أأى  فرصة من املمكن أأن أأعرف من خاللها بعض بقدومه , ولكىن أأرغب ىف اإ

 املعلومات عن "عىل "ووادله .

ماي ت رى "عىل" يعمل ما حدث قدميًا أأ  وادله بعيدًا وليس ه صةل هبذه احلادلة أأمتىن ذاكل 

رتحاك أأىب عند علمه حبضور "عىل" جعلىن أأتأأكد أأن وادل عىل اكن متواجد أألناء  ولكن اإ

 فرباير . 12حادلة 

 

 كده انك فازه معافا  مايروان ..عىل : متا

 روان : يال ماي امحد ....

 

اكن حديثه عن وادله وأأنه اكن ولكن طوال حديثه مع امحد وأأفا أأراقبه  جتاهلت عىل متاما

يرغب ىف العودة ملرص وند  كثري عىل بيع مزنه قبل رحيهل , كنت أأشعر وكأن "عىل" 



م , كثريًا ما اكن يسأأل امحد عن يرغب ىف الوصول لشئ من حديثه عن وادله ومزنهل

 "دكتور محمد " . 

  

ابه الىل هنا ىف كندا ماي امحد وهو بيتلكم عن وادلك وعن احصعىل : وادلى طول الوقت 

ننا نرتىب مع بعض افا وانت وروان ,أ سف مش اكن قبدى اقول امسك واد ايه اكن نفسه اإ 

 ماي روان ....

 بس الظروف الىل حاصهل مغرياها شويه .. امحد : ماكل ماي عىل روان وهللا طيحه هيا

 ... عىل : امحلدهلل اهنا متغريه شويه بس مش شويتني 

اماي " امحد " فاكر افا قولتكل ايه قولتك بالش تتعدى حدودك ىف الالك  مع روان :  "عىل"

 افا هطلع اطمنئ عىل اباب ..

 ممكن اطلب منك طلب بس يط جدًا . عىل : روان حلظة بعد اذنك

 : عىل افا ابعتذر عن روان انت عارف الظروف .. امحد

اتىن  جعمكعىًل : افا هقول حاجه واحده بس لروان وبعدها هامىش واوعدك اىن مش هاز 

لكن مايريت بعد كدا ىن عدو ليىك افا خالص مهىش كامن يومني ...روان لك الكمك ليا كأ 

زاى , افا ىك هيكون اإ نفسك وشوىف انعاكسه عليى حد قوليه ل قبل ما تقوىل أأى الك  لأ 

 اس تحملت لك مواقفك والكمك معاماي لىن................

 

مل ي مكل "عىل" حديثه معى ورحل وتحعه  امحد من املؤكد أأنه س يعتذر ه عن ما بدر مىن 

ىف احلقيقة تأأثرت كثريًا حبديث "عىل" ولكن امحلدهلل أأنه سريحل بعد يومني كام ذكر أألناء 

نتظار قلياًل ابلاكفرتماي حلني حديثه أأشعر وكأنه قد خبارى برحيهل , قررت الإ   ىل هدية ابإ

 عودة امحد من املؤكد أأنه مس تاء مما بدر مىن جتاه "عىل" .

نتظاره وحتدث معى وطلب مىن الهاب عاد امحد كنت لزل عتذار ل "عىل".ت ابإ  لالإ

   

يه  "عىل" عارف روان عىل فكره انىت بتحرجيىن افا مش امحد : نىت لأ ُعكل اإ ول مرة اإ

 تتعامىل ابلشده دى مع حد راعى وجودى عىل الاقل مايروان ..

 روان : افا افا اسفة ماي امحد بس وهللا غبب عىن مش ابراتح خالص لوجوده ..



 امحد : نزلت ليه من الاول ماي روان مدا  مش برتاتىح لوجوده ...

 روان : خالص بقى ماي امحد الىل حبل حبل خالص ...

 لسه بره هتخر ى تعتذرى ليه حاًل مايروان ... "عىل"امحد : 

 روان : ل ماي امحد ل مش هاعتذر حلد ....

 

أأعتذر ل "عىل" لأجل امحد فقط نظرات امحد ىل اكنت مملؤة ابلعتاب فدومًا  قررت أأن  

ما أأعارضه وأأتسبب ه ابلإحراج عىل عكس تعامهل معى لكل قررت سأأعتذر كل ماي 

 يومني القادمني قبل رحيكل بسال  وهدوء ."عىل" أأمتىن أأن مير ال 

 

 روان : حارض ماي امحد بس ممكن تيجى معاماي ..

 امحد : حارض بس هستناىك عند الحوابه علشان ما يفتكرش انك جايه غبب عنك متا  ..

 روان : متا  متا  ماي امحد..

 روان : اممممممممم .....عىل اس تاذ عىل...

 عىل : حتت امرك مايروان ...

 : افا ابعتذر حلرضتك عن اى الك  صدر مىن ضايقك ...روان 

مفيش حاجه ماي "حرضتك وأأس تاذ عىل "  عىل : افا حاسس انك ابعتذرك دا بتش متيىن

 روان حبل خري ...

 روان : يعىن انت مش مضايق ..

 عىل : ل افا ىف مقة السعادة ...

 روان : متا  كدا بعد اذنك ....

 عىل : روان روان ...

 ..نعم ماي اس تاذ عىل ..... روان :

 عىل : ل خالص مفيش حاجه ....

 روان : متاكد .....سال  عليمك ..

 ... عىل : روان 

 روان : ماياااااااااااااارب ...نعم نعم فيه حاجه ....



 عىل  : هو انىت اترخي ميالدك اك  مايروان ...

 روان : بتسال ليه ..

ليا علشان مفيش حد هيتوقع اترخي عىل : هو رس عادى اصىل عايز اُعهل رمق رسى 

 ميالدك مش اكرت من كده ...

سأأل اى حد مش لز  افا ومش عايز  روان : اسال حد اتىن اسأأل امحد عن اترخي ميالده اإ

نت تعرف حد ىف مرص غريفا   .. حد يفت  موابيكل اإ

 عىل  : روان ....روان ..

 روان : ماي امحد ماي اااااااااااااامحد ..

 ايه مايروان ابالراحة ..امحد : فيه 

 روان : افا اعتذرت لعىل , اهوا واساه بس جبد كدا كتري ممكن اطلع ...

 امحد : اطلعى خالص مايروان ...

 

س توقفىن "عىل" مرة أأخرى .............روان ..  مهمت ابلأنرصاف ولكن اإ

 

اكيد حبادلة   همم ومتعلقعىل : روان افا عرفت الرمق الرسى عندك ابلتخمني كدا هوا اترخي

 حداث حبلت حبياتك ...قبدى بأأ 

 

 اإىل ال ن وحديث "عىل" ىف حمك املقبول ...

 

 روان : انت مخنت انه اترخي..مخنت كامن التارخي دا اك  ..

 12.... 2-12............او مثاًل 1-14.............-8-15عىل : دا اسهل مايروان ...ممكن 

 3-12فرباير ..........................

 

فرباير تأأكدت انه عارف شئ او عارف التفاصيل لكها  12أأول ما مسعت عىل وهو بيقول 

كامن , ممكن يكون وادله قبل ما يتوىف قاه عىل لك شئ ....او ممكن ...يكون يكون 

 ..................مسع التسجيل ملا اخد املوابيل .أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ ه....



نت أأ روان :  فرباير ليه  12ورجعت قولت  2-12دت ليه ابلات عىل اترخي ك"عىل " هو اإ

 التارخي دا ابلات ........

 ىت كنىت ماش يه يتسأأىل ليه .......؟؟؟ناإ عىل  : مش 

 أأكدت عىل التارخي دا ابلات .................؟؟ ليهس تطالع مش اكرت روان : حب اإ 

جبارى اإ   ابة .ىن اجاوب ول ممكن اعتذر عن الإجعىل  : هوا اإ

طلعى عند اباب . امحد :  روان كفايه كدا اإ

 

جابة  , من الحداية ومل أأشعر فت  بداخل عقىل هنرًا من الأس ئةل بل مل ي عطيىن "عىل " اإ

ابلإرتياح ل "عىل " قررت أأن أأس متع لالك  أأىخ امحد وأأذهب لأطمنئ عىل وادلى , ولكن 

 عن احلادلة ... امحد معأأخىش أأن يتحدث "عىل" 

 .... 

.... 

 

 وجفأأة.....................

.......... 

...... 

 عىل :روان ..........روان .......

 روان : نعم ..

 دا امه يو  ىف حياىت لكها علشان دا. فرباير 12: عىل

 

س توقفته خوفًا من أأن يتحدث عن ما حدث قدميَا أأما     قبل أأن ي مكل "عىل" حديثه معى اإ

 امحد ...

 أأفا هطلع لحااب ..سال .ىل دا اكن جمرد سؤال وافا حسحته ,  عروان : خالص خالص ماي

فرباير دا يو  عيد ميالد .........اليو  الىل مفروض 12حلظة لومسحىت مايروان , يو   عىل :

س نة اى حد يقوه عيد ميالد اى انسان بيحتفل بيه او عىل الاقل ملا اليو  دا جيى لك 

ىن عشت بكندا لكن ُعرى ما احتفلت وابلرمغ اإ افا فافا عشت طول حياىت اما سعيد , 



بيه ودااااااااااااااا بسبب وادلى .وادلى اكن بيكره اليو  دا واكن بمينعىن اىن اُعل اى 

احتفال حىت لو بره الحيت حىت لو وصل الامر انه حيبس ىن اليو  دا ىف الحيت ....كنت 

.دلرجه اىن كنت ابُتيل احيافًا ابحس انه بيتحول لنسان اتىن افا معرفهوش ىف اليو  دا .

انه بيكرهىن , لكن لىن عارف اد ايه اباب طيب وفعال بيححىن كنت حباول انىس موقفه 

من اليو  دا ,انتو مس تغربني افا حبكيلمك ليه ...افا لول مره وابلرمغ من انك مايروان 

عىل عيد ميالد بتتعامىل معاماي بشده اشعر جبو العيهل والاصدقاء ....وكامن فاضل يومني 

وافا قررت اىن احتفل بيه هنا معامك ابذن هللا يكون ُعى اإحتسن ونتحفل بعيد ميالدى 

 وعلشان كدا هأأجل سفرى شويه ..... وخروجه ابلسالمه ان شاء هللا 

 

 كيد ماي عىل انت واحد من العيهل وابذن هللا هنعمكل احىل عيد ميالد .امحد : أأ 

 يقىت روان اسيبمك علشان تطلعوا تطمئنوا عىل ُعو ....عىل  : شكرًا ماي امحد شكرًا صد

روان : بغض النظر عن تعاطفى معاك ماي اس تاذ عىل بس ممكن اوحضكل حاجه ابلرمغ من 

 اىن متاكده من امحد اكن هيتلكم معاك فهيا بس اوحضهاكل افا افضل ....

 عىل : فيه ايه مايروان هوا افا قولت اى شئ يضايقك .....

بالش صديقىت روان دى لن مفيش حاجه امسها صداقه بني ودل وبنت ...اثنيًا  روان : اولً 

...اه انت واحد من العيهل بس بعيدًا عىن مبعىن اخلطوط امحلرا الىل قولتكل قبل كدا مش 

 تتعداها لزالت قامئه اظن الكىم واحض ........

يه مايروان  امحد : عيد ميالد سعيد ماي عىل هلكمك ابذن هللا سال  .....يال مايروان يال....اإ

 مش قادره تمكىل مجيكل...

 روان : ايه صديقىت روان ايه ماي امحد وانت ول الهوا .

امحد : الراجل اكن بيتلكم وكأن عد  احتفاه بعيد ميالده مأأساه .....هو عنده حق ازاى 

 بس بيىن وادله يكره يو  زى دا ...اروح افا كامن اعلق عىل الكمه ..افا كنت هلكمه وهللا

 وبينه مايروان مش احرجه قدامك تروىح انىت حترجيه ....

 رج ولحاجه .شلكه لبيحروان : 

 معاه هنائيًا اتىن .امحد :روان ممكن  تتجنىب التعامل 

 دا حارض افا نفىس أأمغض عينا وأأفتحها أألىق "عىل" سافر  .....روان : بس ك



.... 

متواجد يو  احلادلة , وبعد أأن أأدخلنا ىف جو  وادله اكن أأن رحل "عىل" بعد أأن تأأكدت من

دراىم نوعًا ما , ل أأنكر أأننا متعاطفة جدًا مع "عىل" ولكن معافاة "عىل" الىت ل تتعدى يو  

دمرها وادلى ووادله , صدقًا أأمتىن أأن يكون "عىل" عىل عمل ميالده ل تقارن مبعافاة عائهل 

 .......مبا حدث حىت يعمل معىن املعافاة احلقيقة .

ن دخلنا غرفة وادلى حىت قطع وادلماي حديهثم , من املؤكد أأن الفرتة القادمة س يكون  وما اإ

فهيا الكثري من املعافاة والغموض ولن خيلو حديثنا من ذكر ىم ووادله وعىل غريب الأطوار 

 هذا ووادله ...........

.... 

 

 اباب: امحد هو عىل جه ..

 ...  امحد : اه ماي اباب جه ومىش 

 ماي امحد يعىن من تعامكل معاه .. "عىل"ماما :هو انت ايه رايك ىف 

 خشبية مجيهل ومرح وكامن يعمتد عليه . امحد :وهللا هو

 روان : يعمتد عليه علشان جاب ادلواء من البيدليه يعمتد عليه .

 

 

 اباب : دواء ايه وصيدليه ايه ...

جابلها العالج من البيدليه  "عىل"امحد : ل مفيش ماي اباب دى روان حبلها هحوط ف 

 يوهما بس .....

اباب :انىت بتتلكمى عنه وانىت مضايقه ليه مايروان هواااااااااااا اتلكم معاىك ىف اى شئ ضايقك 

..... 

وهجت وادلىت نظرها لوادلى وكأهنا ترغب ىف معاتبته عىل سؤاه ىل لن وادلى اكن مرتحك 

 مل جيدًا أأنىن فضولية جدًا...جدًا أألناء حديثه كام أأن وادلىت تع

 

روان : ل مفيش ماي اباب افا بس مش مراتحه لظهوره ولو انه عادى يعىن بس مش عارفه 



 ليه مش مراتحه ...........

امحد :برصاحه مايروان انىت بتتعامىل معاه بشده وعبحيه وهوا بيتقبل دا انىت الىل عد  

 مااب حمرت  وهمذب وحياته بكندا ه شارتياحك ليه الىل خمليىك تقوىل كدا لكىن شايف

 عليه , بل ابلعكس افا شايفه افضل من ش حاب كتري هنا ... شثرتأأ 

 ىف موضوع حياة   , عارف ماي امحد أأفا شاكه روان : هتفضل ماي امحد طول ُعرك طيب 

 ..ىف كندا "عىل " 

 بمينعهة انه اكن امحد :وهللا ماي اىم دا غلحان خالص ُتيىل وادله اكن بيكره يو  ميالده دلرج

الده كامن بيه او حىت خيليه حيتفل بيه بره الحيت ...عىل فكره ماي ماما عيد مي من الإحتفال

 ابذن هللا نعمهل احتفال رائع ..... يومني وهوا عزمنا عليه

 

قاطعت حديث امحد خوفًا من أأن يذكر اترخي ميالد "عىل" ولكن امحد وكأنه مل يتحدث 

س متر   ابحلديث عن "عىل" وعن تعامىل بشده معه وعن حديثه عن وادله ..لس نني طويةل اإ

 وجفاة ...

...... 

..... 

عىل قال عيد ميالده اترخيه ايه هوا كامن يومني استىن كدا اشوفه  امحد : روان هو

 عاملوابيل ...

 

 12حل واحد ليتوقف امحد عن احلديث عن "عىل" وعن ذكر اترخي  مل يَكن أأماىم سوا 

 .....فرباير .

 

 روان : أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ ه ..............أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ ه ..احلقىن ماي امحد ....

 امحد : روان روان ماكل .......

 ماما واباب : روان روان ماكل ...

 روان : هاها مفيش حاجه صداع جه جفأأة وراح خالص.

 روان انىت شايفه ان دا وقت هزار .. امحد :



 ل ماي امحد روان تعحانه فعاًل يال ماي روان نروح لدلكتور .ماما : 

 ل ماي ماما افا بقيت كويسه امحلدهلل .  روان : 

 

توقف امحد عن احلديث كام ترك الغرفة ليتحدث ابلهاتف , وتركت أأفا أأيضًا الغرفة لإس متع  

 تركته سابقًا بغرفة وادلى ...اإىل التسجيل الى 

 أأول ساعة ىف التسجيل ليس هناك أأى صوت ...وجفأأة ..بدأأت أأس متع للتسجيل ولكن 

  

 امحد : روان روان ....ممكن موابيكل حلظة هعمل ماكمله هممه ....

مل أأنتبه لطلب امحد  للهاتف وأأعطيته ه اكن تركزيى أأن أأس متع للتسجيل وظللت أأقد  ىف  

صوت "أأس تاذ  التسجيل ولكن ليس هناك أأى حوار دار بني وادلى ووادلىت ...وجفأأة ظهر

 حسا  " .. ودار هذا احلوار بيهنام ..........

 .... 

 السال  عليمك ورمحة هللا وبراكته ... اس تاذ حسا  :

 : وعليمك السال  ورمحة هللا وبراكته ....اباب واباب 

 اس تاذ حسا  : الف سالمة عليك مايرب تكون احسن دلوقت ...

يه  اب : امحلدهلل خبري اخباركاب  .... اإ

نك عايزىن  اذ حسا  :اس ت امحلدهلل خبري قلقت ملا وادلة امحد لكمتىن وعرفت مبرضك واإ

يه طمىن عليك ..  رضورى ...املهم أأخبارك اإ

بن حسا  نزل مرص وكامن جاىل هنا  اباب: امحلد هلل احسن ......انت عرفت اإن عىل اإ

 واتعرف عىل الاولد .

 ماما : أأفا هخرج وأأسيبمك لوحدمك شويه ...

 

  



  

بن حسا  غريحه حسا  اكن داميًا يقوىل "عىل " من شدة حبه وتعوده عىل  أأس تاذ حسا  : "عىل " اإ

نه يزنل مرص علشان كدا حسا  نزل مره واحده بس من وقت سفره وحىت  احلياه هناك بيكره اإ

 ....  وقت وفاة حسا  هللا يرمحه "عىل " سافر بعد دفن وادله مبارشة 

نت قابلته وقهتا مل  .....ا نزل أأفا سافرت الحدل عندمه وقهتا لكن اكن سافراباب : اإ

موقف صعب أأوى من عىل ا  : ل لالسف اكن سافر ووادلته كامن سافرت معاه وقهتا أأس تاذ حس

 ...ووادلته سفرمه لكن دا عادى ابلنس حة لرتبية بره 

 

...بس  دار ما بينا هو قابل الاولد ودخىل مره لكن كنت تعحان وقهتا جدااااااا مفيش الك اباب : 

 .... أأفا قلقان من تواجد "عىل "جداااااااً 

 

 .....قلقان من "عىل"  ليه أأس تاذ حسا  :

يه ...... " دنيا"  اخبار  اباب : حسا  هو  اإ

نت بتسأأل علهيا ليه ...انت اإ  خبري "دنيا " اس تاذ حسا  :  يه  فكرك بهيا ..اإ

 لز  ترجع لإهلها ..... " دنيا" اباب :حسا  

يه  أأٍس تاذ حسا  : يه الىل بتتلكم عهنم انت بتقول اإ  ..وأأهل اإ

 نقذىن من املوت ...فا عيهل اكمهل تعرف مني ماي حسا  أأ حنا دمراباب : حسا  كفايه حلد كدا اإ 

 اس تاذ حسا  : مني ..

 وادل دنيا ماي حسا  .. اباب:

نه م" وادل دنيا "  اس تاذ حسا  : ودهيا لحنت زمان علشان أأ ات ملا سلمتىن امني ..انت مش قولتىل اإ

ن  نك أأ امللجأأ.....مش قولتىل اإ خدت الحنت علشان تربهيا لكن الحنت وادلها ُعل حادله وتوىف  واإ

 خىل ابىل مهنا ....ودهيا أأى ملجأأ وأأ ولدك وقولتىل أأ تعيش مع أأ  زوجتك رفضت اهنا

ُعل حادلة  عالً وادل الحنت  فغري ما تقاطعىن ومايريت تساحمىن ,  اباب: حسا  ممكن تسمعىن من

ن وادلها ووادلهتا احلادلة واكن حسا  يوهما معاماي أأنقذفا الحنت وكنا فاكرين اإ  وكنت افا السبب ىف

ن وادل الحنت وأأخهتا عايشني ماتوا  الىل انت وادل الحنت دى هو دكتور محمد لكن اكتشفنا بعد كدا اإ

نت بعتهل أأوراق الحيع وشاف الإمس  بعتهل بيت حسا  الىل جنحنا  نه هو ملا اإ وحسا  عرف اإ

نه دكتور محمد   , دى احلقيقة ماي حسا  .والبورة الىل ىف الحطاقة ويوهما حسا  لكمىن وقاىل اإ

 

 ...  اس تاذ حسا  : لك دا وانت بتخدعىن يعىن وادل دنيا عايش 

لز  ترجع لهلها ....هيا خلبت  حسا  الحنت, اباب: وادلهتا توفت لكن وادلها عايش ولها اخت 



 جامعه ......مش كدا ..

فا هاعترب نفىس ول كأىن ....أأ ادل دنيا .يحقى و  لبت جامعه , يعىن دكتور محمدأأس تاذ حسا  : أ ه خ

س تحاةل أأسلمك "دنيا" ول أأعرفك ماكهنا وُعرى ما هساحمك مسعت أأى شئ أأفا  .  اإ

ولتىل اهنا لسه عايشه هناك ....حسا  افا مش عارف اباب : حسا  ارجوك قوىل عنوان امللجأأ انت ق

 رجوك ..............ساعدىن اىن اصل  الىل حبل زمان أأ  افا حاسس اىن مهوت ارجوك

 

..توقف التسجيل ولكن مل تتوقف املفأ جات  ورمحة هللا وبراكته  ... دا دكتور محمد السال  عليمك 

ماكىن تقدمي الأحداث لأصل للهنايه وسواء اكنت أأشعر وكأىن أأشاهد فيمل لشده مغوضه أأمتىن لو  ابإ

نتظار ... س تطعت أأن أأُتطى أأمل الإ  الهناية سعيده أأ  حزينة فيكفى أأنىن اإ

ن  ل أأس تطيع أأن أأصدق أأن هذا أأىب وما يرويه من املاىض حدث ابلفعل أأمتىن لو أأنىن حبمل حىت واإ

 طال ففى الهناية سأأس تقيظ ويبري ىف الكرى جمرد حمل ..

"أأس تاذ حسا " ا " حضية أأخرى ملاىض يفرض نفسه ليكون حارض .. وال ن بعد حديث "دني

تأأكدت أأن وادل عىل هو من اكن برفقة وادلى هبذا اليو  وأأن أأس تاذ حسا  هذا هو الوحيد  لوادلى

فرباير ..رحيل "أأس تاذ حسا  "مبجرد  12الى يعمل ماكن "دنيا " ومل يكن يعمل أأى شئ عن حادلة 

 لأنه هو من ابع ه املزنل ..محمد  دخول دكتور

خبارولك  أأىب مباكن "دنيا " ؟ ن ملاذا رفض "أأس تاذ حسا  " اإ

 هناك شئ غريب أأيضًا ...

 فارغ متامًا فامي عدا حديث وادلى لأس تاذ حسا  !!التسجيل هذا الى تركته بغرفة وادلى 

س تاذ من املفرتض أأنه دار أأى الك  بني وادلى ووادلىت عىل الأقل عندما ط لب مهنا الإتبال ابإ

 حسا  !!!

أأمتىن أأن ل تكون وادلىت أأمتىن أأن يكون ما يدور بذهىن ال ن جمرد ُتيالت وليس حقيقة ...

كتشفت التسجيل ......  اإ

ل بد أأن أأصل ملاكن "دنيا" همام لكفىن الأمر , ال ن تأأكدت أأن ظهور "عىل " ليس صدفة كام   

 هذا موافق لتارخ احلادلة وأأهنا جمرد صدفة ...أأنىن لست مقتنعه بأأن اترخي ميالده 

..... 

 .......روان ......روان .....

 

 روان :نعم ماي امحد ...

 موابيكل .. امحد : 

 روان : ايه دا هوا موابيىل اكن معاك ....اخدته امىت وفتحته ازاى ....



ابمسك  جربتوابلنس حة للحاسورد فأأفا منك  من  ربع ساعه امحد : ماكل مايروان افا لسه اخده 

ش تغل   ....فاإ

 انت اخدته ليه ..... روان : 

ىل كنت مسجلها لدلكتور محمد ملا امحد : مفيش ماي روان ُعلت ماكمله  منه وبعت التسجيالت ال

س حوعني علشان نسيت اخدمه منك ملا صلحت فيه مشلكة ىف موابيىل ف  اكن  أأخدت موابيكل من اإ

 موابيىل .....

 .....تسجيالت ايه ماي امحد ان : رو

رف انك احيافًا امحد : التسجيالت بتاعىت لكها متسجهل بطب حددهتا واخدهتا هيا بس افا عا

 الىل خاص بيا وبس .... ابىل وهللا بعت اخدتبتسجيىل لنفسك 

 

... 

..... 

..... 

ىش أأن يكون امحد قا  ماذا تسجيالت ....مل أأكن حباجه ماي امحد اإىل املزيد من القلق واخلوف ..أأخ

رسال التسجيل اخلاص بوادلى مع تسجيالته ..املشلكة الأكرب أأن امحد هو املس ئول عن املوقع  ابإ

اخلاص ابدلفعه ويقو  برفع أأية تسجيالت عىل هذا املوقع ....روان أأنىت ال ن باكرلة تعامىل ماي عزيزىت 

 مع فضوكل .....

.... 

... 

 روان : امحد ...

 ان ..امحد : نعم مايرو

بغىن ممكن بس  صىل كنت مسجهل تسجيل وافااشوف التسجيالت الىل انت بعهتا أأ  ممكن روان :

نت علشان ااتكد  ما اتخد ابكل  وافا خايفه من غري عىل جروب ادلفعه بتزنل التسجيالت دى  اإ

 خدته ......تكون أأ 

, ابلرمغ من اإىن قبل ما أأنزل  امحد : ول هيمك ماي روان اتفضىل املوابيل  ااتكدى زى ما انىت عايزه

 ..... أأى تسجيل بأأمسعه الأول وأأاتكد منه 

نك تسمعه ...  روان : ما ىه دى املشلكة اإ

يه ماي روان ..  امحد : مش فامه قبدك اإ

 روان : ل مفيش ماي امحد ما تشغلش ابكل ...

... 



لتقطى أأنفاسك أأخذت الهاتف من امحد وتأأكدت من اكفة التسجيالت   ماي روان ........ال ن اإ

عتادت ولكىن أأعمل جيدًا أأنىن أأمتىن أأمتىن  أأن متر الأماي  القادمة هبدوء حىت حتيا بسال  ماي أأىخ كام اإ

 ماهو مس تحيل ..

 

 روان : شكرًا ماي امحد ...

 امحد : ل ول هيمك مايروان .....روان .....اباب مبمم خيرج الهنارده ....

 روان : طيب هو ىف مشلكه انه خيرج ..

 شعه لكها تظهر علشان نطمنئ بس ...د : ل مفيش بس اكن الأفضل نستىن التحاليل والأ امح

 ... بالش نضغط عليه شوف الىل يرحيه واُعهل روان : خالص ماي امحد

جراءت خروج وادلك وانىت ماي روان تعاىل معاماي علشان فني هنا ليه ....امحد خلص اإ ماما : انتوا واق

 هز علشان منىش..جِن 

 لسه مبمم ماي ماما حاوىل تقنعيه .. اباب امحد :

ننا هنسافر اإسكندريه كامن ولت وهو مبمم ...واُعلوا حسابمك اإ فا حاماما : خالص بقى ماي امحد أأ 

 يومني ..

...ماما واجلامعه وكامن احنا وعدفا عىل اننا هنحرض عيد ميالده . امحد : اباب صعب جدًا يسافر

ت ...افا هزنل اخلص الاجراءات وا ى اخدمك تكونوا هجزمت بالش نتلكم ىف موضوع السفر دا دلوق

... 

 ماما : متا  ماي امحد يال ماي روان ....

 

هناء اكفة الإجراءت اخلاصة خبروج وادلى ....وتركنا ذهحنا أأفا ووادلىت  اإىل غرفة وادلى  وقا  امحد ابإ

الهن وأأفا أأفكر ..فامي املستشفى وطوال الطريق للمزنل وحنن ىف حاةل مصت وادلى ووادلىت شاردى 

حيدث وما س يحدث ..ماي ت رى املاىض الى يفرض نفسه ابحلارض سيتطيع وادلى أأن حَيمينا من 

 نتاجئه ابملس تقبل ...وملاذا يريد أأىب السفر اإىل الأسكندرية ؟؟

 .......وىف ظل هذا البمت القاتل ..جفاءة 

  

متىى علشان  هزنور دكتور محمد   ..هوا احنا اباب .. امحد : نشكره مبا ان امحلد هلل الامور اصححت اإ

 كويسه ....او حىت نعزهمم عندفا او ىف النادى ...

 

 

... 



 روان : امحد مش وقت الالك  دا ملا اباب يسرتحي كدا يومني ...

اد نقابل فيه دكتور ل سفرية اإسكندريه حلد ما حندد معاباب : ل مايروان امحد عنده حق ...افا هأأج

 ونشكره .....محمد 

 امحد : اباب هوا انت عايز تسافر اسكندريه ليه جفأأة كدا ....

 اباب : ها ل مفيش تغري جوا ماي امحد حاسس اىن خمنوق هنا .....

 

 وملا ل ... " ؟؟  هل قرار السفر اإىل الأسكندرية ه عالقة ب "دنيا امممممممممم 

كتشاف الرس وراء هذا القرار املفاجئ  لبد من اإصالح ما فعهل وادلى ابلرمغ من أأن لبد ىل من اإ

مسمى "اإصالح املاىض " أأعتربه وكأنه تقليل من شأأن من حدث لأن ما حدث ل يضاهيه أأية 

اإصالح ...لبد أأن تعود "دنيا" لعائلهتا وأأن يعمل دكتور محمد وىم بأأن "دنيا" ل زالت عىل قيد احلياة 

.... 

 

 

.... 

 .امحد : روان ..روان ..روان ..

 روان : ها ايه ماي امحد فيه ايه ....

 امحد : حرضتك احنا وصلنا الحيت مش فاويه تزنىل ول ايه ...

يه دا جبد وصلنا برسعه كدا ....  محدهلل عىل السالمة ماي اباب نورت الحيت .. روان : اإ

وانتوا كامن وحش توىن  ابلرمغ من اإهنم يومني بس اباب : هللا يسلمك مايروان الحيت وحش ىن جداً 

 جدًا....تعالوا نقعد شويه ىف اجلنيه مع بعض ...

امحد : ل ماي اباب جنينية ايه دلوقت انت تطلع معاماي دلوقت تسرتحي واتخد ادلوا بتاعك تكون ماما 

 وروان هجزوا الالك ..اتلك بقى وتنا  شويه وابلليل نقعد مع بعض براحتنا ......

..... 

 ى ماي امحد وبالش دور ادلكتور دا ...اباب : علشان خاطر 

 د ...امحد : دور ادلكتور ل ماي اباب افا دكتور جب

... 

 وما اإن مه وادلى وامحد للبعود لغرفة وادلى ...حىت مسعنا جرس الحاب يدق ..ماي ت رى من ؟

 

 اباب : استىن ماي امحد روح شوف مني ...

 امحد : اتفضل ماي دكتور محمد اتفضل .....



 كتور محمد وهللا انت بتحرجيىن بزوقك وكرمك دا ...اباب  : د

دكتور محمد : املهم اخبارك ايه افا شوفتمك وافا راجع فقولت اطمنئ عليك ..بس انت خرجت ليه افا 

 مش قولتك ماي امحد استىن لحكره افضل ..

 امحد : وهللا ماي دكتور حاولت بس اباب بقى اكن مبمم ...

 شعه طلعت لكها ماي امحد ول ايه ...دكتور محمد : هيا التحاليل والا

 امحد : ل ماي دكتور لسه مش لكها هعدى البح  عىل املستشفى اجيهبم ...

دكتور محمد : عالعمو  اسيبك دلوقت تسرتحي وهعدى عليك بكره ابذن هللا اطمنئ عليك وانت ماي 

فا ابذن هللا شوف حمارضاتك الىل فاتتك وا ستشفى البح  وروح اجلامعهامحد بالش تروح امل 

 هعدى اجيب التحاليل والاشعه من املستشفى ..

 ...  دكتور افا هروح اجلامعه وهعدى عىل املستشفى بعد اجلامعهامحد : شكرًا ماي

 دكتور محمد : خالص ماي امحد .............

اباب : افا مش عارف اشكرك واعتذركل ىف نفس الوقت ازاى ماي دكتور محمد جبد افا أ ٍسف عىل لك 

 ئ تعرفه او ماتعر....ش

.... 

.... 

.......... 

 .مكل وادلى حديثه ليعتذر دلكتور محمد عن لك شئ يَعلمه أأو ل يَعلمه ..قاطعت حديثه وقبل أأن ي  

 

 

يه ماي ُعو ...تسمحىل أأ   قول حلرضتك ماي ُعو ...روان : أأخبار ىم اإ

علهيا  ..ىم قالتىل انك روحىت تطمئىن......ىم امحلدهلل خبري امحلدهلل دكتور محمد : اه طحعًا ماي روان 

ذن هللا ..شكرًا جدًا ليىك مايروان .هسيبمك بقى  .السال  ...علشان تراتح شويه وأأعدى عليك بكره ابإ

 ... عليمك ورمحة هللا وبراكته 

 اباب وامحد وافا : وعليمك السال  ورمحة وبراكته ....

 امحد :شوفت ماي اباب دكتور محمد طيب وحمرت  ازاى ...

 اباب : مايريتىن ما شوفت ....مايريتىن ما تعحت ..

 امحد : بتقول حاجه ماي اباب ...

 اباب  : ل ماي امحد افا هطلع اراتح شويه ..

 امحد :حلظة ماياباب اتس ند عىل ابنك حبيحك ....

 



 ر اليو  بسال  ....خدل وادلى ىف النو  بعدما أأخذ ادلواء بيامن دخلت وادلىت مرمسها اخلاص والىمَ 

ل برفقهتا اإن وافقت ولكني عترب منطقة حمظورة ل يس تطيع أأحد دخ للأسف معىن دخول  ولها اإ

لتجدد طاقهتا  عندما تشعر ابلضعف وادلىت مرمسها ال ن أأهنا هممومة جدًا فهىى هتوى الع زةل مبرمسها

لذلهاب بعد ذاكل يس تعد  نه يستيقظ يبىل الفجر ويقرأأ وردهامحد من املؤكد أأنه خدل للنو  لأ ..

للجامعه ...أأما أأفا روان فبليت وقرأأت وردى ...وبيامن أأشاهد بعض البور الىت التقطهتا باكمريىت 

ذكرونه ذاكل الظرف الى وجدته ملقى عىل الأرض اخلاصة حىت تذكرت ذاكل الظرف الوردى ..تت

هاب للجامعه اخلاص بوادل ىم ولكنىن قررت عد  قرأأته ال ن وأأن أأفا  ال ن مفن الرضورى جدًا ال

 غدًا..

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

 ...... 

 

 ماما :روان ..........روان ......اإحصى ماي حبيبىت ...روان ...

 روان : صحاح اخلري ماي ماما ..

 ماما : صحاح النور ماي روان ايه لك دا نو  ....

 ... ه اك  ماي ماما روان :  الساع

 . جداً الضهر احصى بقى علشان عايزاىك تشوىف حاجه مجيهل  12ماما : الساعه 

 ماي ماما بدرى ... الهنارده كامن كنىت حصتيىنروان : ايه دا افا مش هاعرف اروح اجلامعه 

ماما : صعحىت عليا وهللا مايروان وكامن انىت كنىت مرهقة مش مشلكه روىح بكره ماي س ىت وبعدين ما 

 ري غريحه انك مضايقة مايروان ...انىت بتغيىب كت

اكيه لك احل  ...روان : ماما حبيبىت شلكك امحلدهلل رايقة الهنارده بالش ابهلل عليىك تقلىب  عليا

ول يو  ىف اختيار اللجنة الفنيه ىف اجلامعه وافا كنت مشرتكه فهيا مضايقه بس علشان الهنارده أأ 

د صوتىل ول لأ ....................شلكى مش حرض مايترى حالهنارده اكن التبويت واكن نفىس أأ و 

 هاكون ىف اللجنة ......

 نزىل برسعة ..........اإ ىل و صَ ماما : مش مشلكة املهم  

 روان : حارض ماي ماما ...

 ماما : امممممممممم روان ..

 روان : نعم ماي ماما ...

 ماما  : هستناىك ىف املرمس ....

 ...بىل وأأنزل اما ........جبد ...هَ روان : ها ل ل مش معقول جبد ماي م



.... 

...... 

 املرمس مايااااااااااااااه....

أأتلعمون منذ مىت وأأفا مل أأدخل املرمس اخلاص بوادلىت منذ سن العارشه تكل الفرته الىت بدأأت أأهمت 

فهبا ابلكتابه ومل أأدخهل سوا مره واحده فقط ....اكنت وادلىت ىف هذه الفرتة تقىض أأغلب وقهتا 

ملرمس اكنت مشاركة ىف معرض أأو مسابقة ل أأتذكر وىف يو  من أأماي  الأجازة ذهحت لأيقظ أأىخ اب

امحد فوجدته متعحًا جدًا ووادلى ليس ابملزنل ووادلىت ابملرمس فأأس تجمعت قوىت وطرقت ابب 

ها وقبل أأن تهنرىن وادلىت دلخوىل أأخربهتا مبرض امحد فرتكت ما بيداملرمس ودخلت لهنا مل تسمعىن 

 وذهحت مرسعه لغرفته ...

القاتل ملعرفة ما ابملرمس جعلىن ل أأذهب خلف  أأما أأفا فكام خطر بحالمك ال ن اكلعاده .. فضوىل 

وادلىت ولكن دخلت املرمس وظللت أأجتول به مرمس وادلىت من املمكن أأن أأطلق عليه أأنه متحف 

 خاص ولكن  هيا لتضعها بركنٍ تقتنلك شئ مرتب ومنظم رسومات وادلىت الرائعة التحف الىت دومًا 

مل مير فضوىل ىف هذا اليو  بسال  فبيامن أأجتول ابملرمس سقط مىن متثال صغري فهممت للخروج 

وادلىت فسقطت عالأرض وسقطت  الأتفادى قدو  وادلىت حىت اإصطدمت ابللوحة الىت اكنت ترمسه

ت الحاب وىف اليو  التاىل دخلت تركت املرمس وأأغلق,معاها الألوان الىت اكنت تس تخدهما وادلىت 

وادلىت املرمس .....اإطمنوا مل حيدث شئ لعزيزتمك روان بل عىل النقيض وادلىت رأأت أأهنا اخملطئة لأهنا 

ومل تدخل غلق املرمس وىه تعمل جيدًا مدا فضوىل وأأعتذرت وادلىت عن املعرض وقهتا مل تنتبه ومل ت  

  ....هذا املرمس سوا لتنظيفه أأو املكوث به قليالً 

وابلرمغ من أأنىن مل أأس تطع اإىل ال ن اإستيعاب طلب وادلىت ابلزنول للمرمس لكن ل بأأس فأأفا   

 أأرغب ىف دخوه مرة أأخرى ....صليت ومهمت للزنول لوادلىت ...

... 

... 

 ...؟؟؟ روان : ماما ...ماما ...أأدخل ول غريىت رأأيك 

 ماما : ادخىل حبيبىت ادخىل ....

انىت متأأكده طيب ما تقوليىل انىت عايزة ايه بره املرمس اصىل اجلو عندك حر اوى ماي روان : ماما 

 ماما ...

 ماما : روان ادخىل  ......

 وانزكل اتىن تكوىن خرجىت من املرمس ... علشان الأدوية بتاعته روان :ماما افا هطلع لحااب

... 

.... 



 ....فتحت وادلىت ابب املرمس وجفأأة

 

 

حاجه  من ساعه وهو فامي دلوقت ...تعاىل عايزاىك تشوىفالأدوية  روان ..اباب اخد ماما : ادخىل ماي

... 

يه دا ماي ماما دى مجيهل اوى دى كأهن  حقيقية .... اروان : واوووووووووووووووو..اإ

 ماما : جبد ماي روان مجيهل ..

نتروان : جدًا ماي ماما .......بس ..انىت رمسىت )ىم ( ليه وافا  رمسىت قبل كدا أأى لوحة  ل !! ... اإ

 ... ليا ماي ماما 

 

 املرمس ليه ...زمان .... افا كنت مانعه دخولمك ماما : عارفه ماي روان 

 روان : ليه ماي ماما ...

ماما : املرمس دا حبيبىت مش جمرد غرفه وفهيا لوحات وخالص ..املرمس دا بيحىك حلظات كتري 

وكل عىل رس حمدش يعرفه غري وادلك ...تعاىل ...كدا عش ناها مع بعض افا وانىت وامحد واباب ...هق

... 

يه دا ماي ماما ..دا جبد .......افا حاسه اىن حبمل ....  روان : ها ااااااااااااا اإ

 هيئة وامحد عىل ماما : ل مايروان الىل انىت شايفه دا جبد ..كنت بسجل لك حلظة ىف حياتك انىت

علشان تكون كأهنا متحف حلياتمك علشان اقدهمالمك هدية ...وتعرفوا  لوحات وكنت جبهز الغرفة دى

ان انتوا اغىل وامجل شئ ىف حياىت لكها ...شايفه اللوحة دى ملا كنا عند جدو وكنىت انىت وامحد 

 بزترعوا ورد ىف اجلنينه ..........واللوحة  دى اول مرة نشوف فهيا ىم ووادلها ..........

نىت  افا ملا دخلت روان : ن املرمس فيه غرفة اتنيه ...جبد اإ املرمس قبل كدا ما أأخدتش ابىل خالص اإ

 ......... ماي ماما نىت كنىت بتسجىل لك حلظة بلوحةأأ  ىف ادلنيا اإ مجل أأ 

 ماما : روان املرمس مش الغرفتني دول وبس .....

 روان : ماما افا بدات اخاف من املرمس دا هو فيه ايه اتىن ...

اللعب بتاعتك انىت وامحد وكتحمك وحىت لبسمك  ا سأألتيش نفسك قبل كدا ماي روان ماما : انىت م

 ...فني  ؟  وانتوا صغريين 

 روان  :هااااااااااااااا ..ماما ..

 ماما : تعاىل مايروان ..اإضغطى عىل الزر دا ....

... 

.. 



.... 

 

 روان : ماما افا خايفة جبد وهللا ...

 ش ُتاىف ...ماما : روان اضغطى عىل الزر بال

 

.... 

..... 

..... 

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

مل صغري بداخل عامل كحري ..اكن بداخل املرمس غرفة اثنية معلق عىل امرمس وادلىت بدا وكأنه ع

جدراهنا لوحات مرمقة ولك لوحة مدون علهيا املوقف املسبب لرمس اللوحه وُعرى أأفا وامحد والتارخي 

.. 

 ت وادلىت ...مل أأصدق ما رأ يته ....وعندما ضغطت عىل الزر كام طلح

مل يؤدى اإىل غ رفة أأخرى ..أأشعر وكأىن ىف فيمل قدمي مل   نفت  ابب خلفه س  عندما ضغطت عىل الزر اإ

فت  ماي مسسم" فينفت  اجلدار ...  يتبقى سوا أأن أأقول كام يقولوا ابلأفال  القدمية "اإ

مل وطوال الزنول وأأفا  نفت  الحاب نزلنا عىل الس  أأشاهد لوحات ىل أأفا وامحد مدون علهيا بعدما اإ

كتحة زجاجية املوقف والتارخي والعمر وكأهنا ابنوراما ....أأما الغرفة فاكنت جدراهنا الاربعه ملغفة مب 

لك ما خيبىن افا وامحد من لعب ومالبس وجوائز لك شئ مرتب   حمفوظ ابحلائط الأول والثاىن 

 ووادلىت وىه ابجلامعه وصور زفافها .. بطريقة جعيحة ..وأأيضًا صور لودلى وأأصدقائه

 ابلفعل عامل أ خر ... 

  

  أ خر .......عامل  ابلفعل ماياااااااااااااااااه 

.... 

.... 

 فارغًا اكن أأما " اجلدار الثالث " فاكن نبفه به لوحات ونبفه ال خر فارغ ... و"اجلدار الرابع "  

 متاماً 

ىل ال ن ل أأصدق ما ترأ ه ظللت أأشاهد البور وأأفا ىف حاةل ذهول ول  زلت ممسكة بيد وادلىت واإ

عيىن ..ُتيلوا معى أأنمك متكثون مبزنل وبعد وقت طويل س نني عديدة به تكتشفون به أأش ياء وأأماكن 

جديدة ...وادلىت اكنت تقىض أأوقات طويةل بداخل هذا املرمس أأمل تشغر ابخلوف بداخهل ..غرفة 

جمسدة ن حقًا فكرة أأك ر من رائعه أأن ترى طفولتك بداخل غرفة تؤدى اإىل غرفة أأخرى ...ولك



ب وادلتك وا  جمسد هكذا مباكن هو مكل كل .. اهامتهمحوكل وأأن ترى ح 

.. 

 ىف البورة دى ...مني الىل روان : ماما هو 

 واس تاذ حسا  وادل عىل... س تاذ حسا  الىل اكن ىف املستشفىماما  : اباب وأأ 

 البوره دى ...روان : مني الحنت البغريه الىل ىف 

 ...ماما : دى بنت اس تاذ حسا  ...

 روان : وادل عىل..

 زار اباب ىف املستشفى .. " الىل اس تاذ حسا  " ماما : ل

 روان : ماما مني دول ...

 الىل خالىن اكشفكل لك شئ...الشئ دا ماما : روان افا عايزة اقوكل عىل شئ همم 

 روان : اتفضىل ماي ماما ....

ننا اخلطأأ ...لأ عمل الب  بنعمل بنعمل اخلري بنعمل الرش وزى ما بناحنا برش وزى ما ماما  : روان 

 مش ماليكه ...........

يه ..اإ ..الإماي  الىل جايه افا مش عارف   غىل شئ ىف حياىت....نىت وامحد أأ ه ممكن يكون فهيا اإ

ممكن الكرمايت  ى شئ علشانمك ...روان ...اجلدار الفاىض دا للأسفافا ووادلك ممكن نتحمل أأ  

نمت وأأ الىل اجسله ولدمك ىف املس تقبل كتري .....اجلدار دا هيكون ا عليه جترحمك شوية لكن هتعلممك اإ

 ..تسجيل ملاىض لكن نتاجيه بتأأثر عىل املس تقبل 

يد واحدة وأأى شئ أأفاروان ...هم قبل كدا او  ُعلناه او اباب ام حبل الاماي  اجلايه لز  نكون اإ

هنعمهل فدا علشانمك انمت ....ولز  تسمعى الك  امحد لنه بيخاف عليىك ولو عرفىت اى شئ 

 ابلبدفه ..........بالش تقوليه لأمحد ...

 واى شئ اعرفه زى ايه ..... ليه ان : ماما انىت بتقوىل كدا رو

ن فضوكل أأ ماما : روان افا اسفه اىن  فًا بيوصكل لكوارث فأأفا بس حيابقوكل  كدا بس افا عارفه اإ

ى شئ مس تقباًل بالش تقوليه ش جترى ورا فضوكل وحىت لو عرفىت أأ ابلفت نظرك مايروان بال

 لأمحد علشان خاطرى.

 روان : حارض ماي اىم ....

 ماما : افا هرجع ارتب املاكن دا من اتىن الأ اجلدار دا ...دا القدر هوا الىل هريتب احداله ..

   الاحداث الىل هتسجلهيا مؤمله كدا بالش تسجلهيا ..روان : ماما ..مادا

...لاااااااااا .دا علشان اعلممك ...افا خالص وصلتكل  أأعذبمكماما : روان افا هسجلها مش علشان 

 الىل كنت عايزاها يوصكل يال بقى نشوف اباب ..

 روان : ماما هو انىت كنىت برتمسى لك دا امىت ..



ه الحيت واباب ىف الشغل وافا لوحدى ...كنت ابرمس طول اليو  حلد ما ماما : انتوا طول اليو  بر 

ترجعوا .....ولكمك قبل ما كنتوا بتيجوا بتلكموىن تحلغوىن انمك ىف الطريق فكنت ابخرج قبل ما تيجوا 

 عارفه اىن رسيعه ىف الرمس ... من بره ....وانىت

 روان : هو انىت رمسىت لوحة ملى ليه ...

 ابذن هللا ماي روان قريب بالش تس تعجىل ....ماما : هتعرىف 

... 

... 

.... 

..... 

 

....... 

عداد الغداء  خرجنا من املرمس وصعدفا للأعىل للأطمئنان عىل وادلى وبعدها مَهمت افا ووادلىت لالإ

 وجفأأءة ....جرس الحاب ....

.... 

 

فتحى ... يه دا جرس الحاب روىح اإ  ماما : روان ...اإ

 ااااًا .....أأس تاذ عىلروان : أأهاًلاااااا

زيك ماي أأيهتا الاكتحة الروائيه روان ....  عىل : اإ

 روان : ها ...........

ذنك ....ماي اااااااااامحد ... يه هأأفضل كتري عالحاب ممكن ادخل بعد اإ  عىل :ها اإ

نت عشت ىف كندا اإ اباب  هبدوء لو مسحتروان : تفضل  اإدخل ..نفىس اعرف اإ زاى ...ومني فامي .اإ

 موضوع الاكتحه الروائيه دا ...قاكل 

 عىل : أأمممممممم ....ل دى مبادرى اخلاصة ....

 ماما : روان دا امحد ....

 روان : ل ماي ماما لل سف مش امحد ..دا عىل..

 ماما  : حلظة وجايه ...

يه ىف عيد ميالد ...  عىًل : روان هتجيحىل اإ

 روان : دا لو حرضته اصاًل ...

 ىف اليو  دا ... مفأأجأأةعىًل  :دا افا هعمكل 

 روان : بالش تلكف نفسك افا مسافره ...امحلدهلل ...وامحلدهلل هرجع تكون انىت سافرت ...



 عىل : قبدك سفرية اإسكندريه ...

 روان : مني قاكل ......أ أ أ أ أ أ أ أ أ ه ..كدا يحقى مفيش غري امحد ...

ميالد تكون بسبب اى عىل : عالعمو  افا منتظر منك هديه ..حىت لو مش هتكون ىف عيد 

 مناس حة اتنيه ...

 انت مش فاوى تسافر اتىن ول ايه ... روان : هو

 عىًل : برصاحه كدا شلكى مش هسافر اتىن ...

 روان : وابلنس حة لوادلتك ...ول نسيهتا..

 عىل : وادلىت هتوصل بكره مايروان ...

 روان : توصل ابلسالمة ابذن هللا ..بعد اذنك ..

 حيىن هنا لوحدى ..عىل : انىت هتس  

 وا ى اوعى تتحرك من هنا حلد خيطفك ... لعحه مجيهلروان : هروح اجيحكل 

 ماما  : روان ...عيب كدا ...ازيك ماي عىل عامل ايه ...؟؟

 اخبار حرضتك ايه  وُعو ...عىل : امحلد هلل خبري وهللا 

 ماما : متا  خبري .....

يه .. عىًل :   ُعو فامي ول اإ

 حبيىب فامي اخد العالج بتاعه وفا  ..أ سفه ماي عىل لك ما تيجى تشوفه يكون فامي ....ماما : أ ه ماي 

 

 وهللا ...حسن حظ اباب  روان : دا من 

 عىل : بتقوىل حاجه مايروان ...

 روان : ل ابقول هاروح افت  الحاب ..

 عىل : طيب أأس تأأذن أأفا وهلكم  امحد ارتب معاه اىن ا ى اشوف ُعو ملا يبحى .

...مع انه معاه  برين اجلرس: ازاى يعىن انت لز  تتغدى معافا ..استىن ممكن يكون امحد الىل  ماما

 مفتاح ..ممكن يكون نس يه ...

.... 

... 

 ..  روان : شكرًا ماي دكتور محمد ...اتفضل 

يه احنا مش اتفقنا تقوليىل ماي ُعو ..  دكتورمحمد :دكتور محمد اإ

 ويه ..روان : حارض ماي ُعو ..طيب اتفضل ش

 دكتور محمد :  شكرًا مايروان بس بلغى امحد يلكمىن رضورى ...دا رمقى اتفضىل ..

 روان : حارض هحلغه ابذن هللا ....



... 

.. 

 ماما : مني مايروان ..

روان : دا دكتور محمد ماي ماما جاب ابىق الاشعه والتحاليل بتاعت اباب وساب رمقه علشان امحد 

 يلكمه ...

 وادل ىم الىل قابلهتا ىف املستشفى ..عىل : دكتور محمد 

 روان : برافو عليك حص ...ايه دا انت واقف ليه انت ماىش ....مع الف سالمة .

 سفه ماي عىل روان مش بتاخد ابلها من الكهما .. شوىف الالك الىل عالنار ..افا أ  ماما : روان ادخىل

 جبد ابس متتع مبناكفهتا ليا ... ابلعكس أأفاعىل : 

  هادخل اهجز الغدا حلد ما امحد يرجع متا  ...ماما : افا

 عىل : متا  ..ماي طنط ..

 ماما : عىل ..هيا وادلتك هتزنل امىت مرص ..

 عىل : ابذن هللا هتوصل بكره ...

ماما : توصل ابلسالمة ابذن هللا ...لز  روان وامحد يروحوا املطار معاك بكره يس تقبلوها ابذن هللا 

.. 

 ماما ل امحد كفايه ... روان : روان مني ماي

 . ...  كفايه... عىل : فعاًل امحد

 .. روان : كدا أأفا ها ى مع امحد

 ماما : روان معاماي عىل املطحخ ...بعد اذنك ماي عىل ...

 عىل : اتفضىل ماي طنط ..

:: 

.... 

...... 

ىل ليتحداث خرج امحد وععاد امحد من اجلامعه وتناولنا الغدا حبضور غريب الأطوار "عىل" وبعدها 

 حبديقة املزنل وجلست أأفا بركٍن بعيد عهنم أأتذكر حديث وادلىت ىل ...

 لأهنا تشك مبعرفىت بشئ ما أأ  هو جمرد متهيد ملا هو قاد  ... ىلماي ت رى حديث وادلىت 

 

 امحد :روان ...روان ...

 روان : نعم ماي امحد ...

 د عىل ....امحد : تعاىل حلظة ..عايزين نرتب دلوقىت حفةل عيد ميال



 روان : طيب وافا ايه دخىل ىف املوضوع دا ...

 عىل : انىت مرصه حترجيىن ...

 روان : دا عىل اساس انك بتحرج مش كدا ...

 ..... عىل : شكرًا ماي روان 

روان : اممممممممممم ماىش ...هرتب معامك علشان بس صعحت عليا .....هطلع اصىل العرص وانزلمك 

 وا كامن ونرتب لك شئ ........تكونوا صليمت انت

... 

..... 

لهيم وبدأأفا ابلفعل الرتتيب حلفل عيد ميالد "عىل"  صليت وع دت اإ

... 

... 

 "عىل" روان : احنا هنكتب احلاجات الىل عايزاهنا لكها ىف ورقة ونزنل بكره ابذن هللا نشرتهيا ...

  حد هيكون موجود هو انت ملكش اى احصاب او معارف هنا تعزهمم علشان نعمل حسابنا اك

.... 

عىل : برصاحة افا معرفش اى حد هنا غريمك انتوا بس .....................حلظة ...روان ..امحد .. احنا 

 ممكن نعز  دكتور محمد وىم ...

 انت اتعرفت علهيم ماي عىل.. امحد :

 : برصاحة ل ...بس نفىس اتعرف علهيم ...عىل 

فكرة ماي امحد دكتور محمد جاب التحاليل والاشعه بتاعت اباب  روان : مبناس حة دكتور محمد ...عىل

 وسابكل رمقه علشان تتبل عليه رضورى جدًا ...هتالىق التحاليل والاشعة والرمق عىل رسيرك ..

.. 

امحد : دى حاجه تتنىس ماي روان برده ....بعد اذنك مايعىل هطلع هاشوف نتيجة التحاليل والاشعه 

 .ومكلوا ابىق الرتتيبات  "عىل "  تضايقىالش وهزنكل اتىن .....روان ب

 

 عىل : اتفضل ماي امحد ...

 .. روان : عىل هو وادلك اكن بيحكيكل عن مرص وعن حصابه 

كتري اكن بيلكمىن عهنم وعن بيتنا الىل ابعه دلكتور محمد بس دا اكن قبل وفاته بفرتة صغرية  عىل : 

نىت   ..ماي روان بتسأأىل ليه بس اإ

 دى جمرد سؤال ...روان : ل عا

 عىل : افا حبيت مرص جدًا عىل فكرة مايروان وقررت اىن امكل دراس ىت هنا ..



 روان : تمكل دراس تك هنا يحقى ابذن هللا هتكرهها ..

 ..؟؟ مرصعىل : 

 ... دراس تك روان : ل

.. 

... 

... 

 امحد : مكلتوا ابىق الرتتيبات .؟؟

 يل ...ولكمت دكتور محمد ول ل ..روان : سيبك من الرتتيبات ايه نتيجة التحال 

 بس اباب حمتاج اجازة كدا يراتح شويه من ضغط الشغل .. امحد : ل متا  ماي روان

روان :خالص نروح افا وانت بكره الشغل نقدمهل عىل اجازة وفاخده ونسافر بعد بكره اسكندريه 

 نغري جوا .....

 عىل : روان وعيد ميالدى ..

 عيد ميالدك ..؟؟؟روان : يعىن اباب ول 

 عىل : عىل فكرة دى قةل ذوق منك ماي روان ...

 ...  روان : افا قليةل الوق ماىش ماي عىل افا بقى هأأكدكل اىن قليةل الوق 

 .......كفاية بقى  امحد : روان ..عىل 

 تتعدى حدودك ىف الالك  مرة اتنية معاماي ... لروان : اس تاذ عىل مايريت 

 .. ىك اتىن مايروان عاافا مش هتلكم م عىل :

 روان : يكون افضل ....

 امحد : اهدئ..كدا ماي عىل ...روان اطلعى اوضتك اهجزى علشان هرنوح مشوار مع بعض ...

 روان : مشوار فني ...؟؟

 امحد: اطلعى اإهجزى بس ...

 

 

 روان ....اإمايىك تنىس ميعاد بكره املطار ........ عىل :

 حساس نعمة ...أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ ه ...فعاًل الا روان :

قليةل الوق يعىن كدا كتري ان ماكنش يب  تقولها ارجوك راعى الكمك مع رو "عىل"امحد : 

احنا هرنوح دلوقت جنيب احلاجه الىل هنحتاجه ىف احلفةل عالعمو  وبعدين روان منفعةل جدًا ......

 ..متا  

 عىل :افا أ سف ماي امحد ...



....خد موابيىل افا نزلت لعحة جديدة عليه اتسىل حلد ما نزنل امحد : افا هطلع اهجز افا كامن وانزل 

 افا وراون ....

... 

.... 

كعادىت مل اإنرصف اإىل غ رفىت مبارشة ولكن ظللت منتظرة لأرى ماذا س يفعل امحد مع "عىل" هل 

يب اىخ ظىن و   .حتدث اإىل "عىل" س يعاتحه حلديثه معى أأ  ل...ولكن مل خي 

س تعديت أأفا وامحد لذلها حتياجات احلفل ولكن "عىل" غادر املزنل اإ ب برفقة "عىل" لىك نشرتى اإ

ليه ومعاتبته ه ...  ل أأعمل هل أأغضحته أأفا أأ  حديث امحد اإ

 ... 

يه دا عىل راح فني معقول يكون ز   .؟؟عل ول ايه امحد :  اإ

 ... ل من ايه يعىن يكون خمطئ وكامن يزعلروان : زع

 اكرت منه ..تعاىل نروح الفيال بتاعته نشوفه ... خمطئهامحد :  روان انىت 

 روان : ماىش يال ...طيب ما تتبل بيه ...

امحد : ل نروحهل احسن ...ايه دا الحلوتوث شغال عندى ..هههه معقول يكون بعت اللعحه ...عنده 

 ..وراح يزنلها عالالب بتاعه..؟؟

 روان : ايه التافه الىل انتوا فهيا دى لعحه ..

مش بريد ..وعربيته مش هنا ...شلكه كدا فعاًل زعل ماي روان ..اك  مرة اقوكل راعى " عىل "  امحد :

 الكمك معاه ...

 سيبك وهللا شويه وهتالقيه بيتبل هو يعرف حد غريفا ... روان : 

 جأأة ..أأ امحد : خالص تعاىل نروح نشرتى لك حاجه ونعمهل مف

 أ جأ ت  حلد ..روان : انت الىل هتدفع افا مش عايزة اُعل مف

 امحد : خبيهل ..

 دا كامن ... "عىل" روان : أ ه خبيهل وافا ماىل ب

.. 

... 

... 

يب  وابلفعل اإشرتيت افا وامحد مجيع مس تلزمات احلفل وع دفا اىل املزنل ومازال "عىل" خمتفى ل جي 

 عىل هاتفه وأأيضًا غري موجود مبزنه ..

عليه وطمنئ امحد وادلى أأنه خبري ولكنه حباجه اإىل وذهحت أأفا وامحد اإىل غ رفة وادلى لالإطمئنان 

 الراحة ابملزنل لفرتة ..



 

 روان : اخبارك ايه ماي اباب دلوقت ..

 اباب : امحلد هلل خبري مايروان ..فني امحد ....

 امحد : افا هنا ماياباب اخبارك ايه ..

د جاهبم طمىن ..وبالش اباب : خبري حبيىب التحاليل والاشعه ايه الاخبار افا عرفت ان دكتور محم

 ُتئب اى حاجه عىن ..

امحد :اخئب ايه بس ماي اباب دى امانه ...جبد لك شئ متا  وخبري انىت بس جمهد من الشغل مفحتاج 

 راحه كدا اس حوعني تالتة اربعه ..

 الاس حوع دا ..  : ل ماي امحد كدا كتري هواباب

 امحد : افا كدا كدا اخدتكل اجازة حلد اخر الشهر دا ..

 روان : ايه الرسعه دى انت ُعلهتا امىت ماي امحد ...

 امحد : اسكىت هتفضحينا ماي ش يخه ...

 اباب : امحد الغى الاجازة ..

 امحد : لالسف مش هينفع ماياباب اصىل جحزت تذاكر سفرفا اسكندريه ...

 روان : دا امىت دا ...

 امحد : روان هتيىل ارشب اكون خلبت الكىم مع اباب ..

 ا عايز ترشب فهمتك قبدك اسيبك ترسح بحااب براحتك حص ...هروح اجيحكل ترشب ..روان : ه

اباب : خالص ماي امحد ملوش لزمة افا هاُعل الىل انت عايزه ...ابقوكل عايزك جتيب هديه كويسه 

  ...وكامن هدية تكون مناس حة دلكتور محمد ...وخد روان معاك علشان جتيب هديه"عىل " كدا ل

 .... "ىم" ل

امحد : حارض ماياباب ..بس انت هتعز  دكتور محمد وىم امىت ....ممكن بعد عيد ميالد عىل تكون 

 انت اراتحت شوية ..

 اباب : خالص متا  ماي امحد اتفقنا ...

يه ؟؟  روان : امحد هترشب ول اإ

لشان امحد : ل هارشب هاىت ماي س ىت جزاك هللا خريًا ..اُعىل حسابك مايروان تزنىل معاماي مايلليل ع 

 نشرتى شوية حاجات ..

ن  روان : دا عىل اساسا نا البح  وبعدين ما احنا لسه راجعني ماي امحد طيب ممكن ُتلىي املشوار اإ

 دا بكره ....

 اباب : خالص ماي امحد بكره ابذن هللا ...

ورتب معاه علشان تروح انت وروان معاه تس تقبلوا وادلته ىف  " عىل"ماما :امحد اتبل عىل 



 ..املطار ..

روان : ل جبد كدا كتري ماي ماما افا وعىل مبجرد ما بنشوف بعض بنتشألك مع نفس نا ...روح معاه 

 انت ماي امحد وتحقى ُعلت فيا مجيل ُعره ما هنساه طوال حياىت ..

 ماما : روان ..

 روان : فهمت حارض ماي ماما افا هادخل اصىل وافا  تبححوا عاخلري ...

  معقول هتناىم بدرى كدا ..اباب : لسه بدرى مايروان انىت

..امىت تيجى مايرىب اللحظة  " عىل"روان : هبىل وهقرأأ الورد بتاعى واهجز نفىس ملشلكة بكره مع 

الىل هيسافر فهيا جبد لز  يوهما اوصهل بنفىس حلد املطار واشكر الراجل الىل هيخمت ليه جواز 

ن البداع املس متر الىل بيحبىل بسببه السفر والطيارة والطيار الىل هيكونوا السبب اىن اراتح م

... 

 طيب انىت الىل مفرتيه افا اول مره اشوفك بتكرىه حد كدا ... "عىل "امحد : وهللا

اى حبوب همدئة  جتيحىلروان : اااااااااااامحد تبح  عىل خري بس ابهلل عليك لو خرجت 

تكون طيحه  ربنا يسرت ووادلته " عىل  "لالعباب علشان اخدها قبل ما اخرج معاك واشوف

 ....لحسن تحقى مكلت ....وطحيعيه 

 وانىت من اهل اخلري .....  امحد : 

.... 

وبدأأت أأسرتجع أأحداث اليو  بدايًة من املتحف الأثرى  صليت وقرأأت وردى دخلت غ رفىت..

هو قاد  ورحيل  هل هو مقبود أأ  جمرد متهيد ملااخلاص بوادلىت احلحيبة وحديهثا معى الى ل أأعمل 

 "عىل "املفأأجئ وأأختفائه ..

هل ستس تطيعى ماي روان أأن ت عيدى "دنيا" اإىل عائلته ولكن كيف س يكون موقف وادلى القانوىن 

ىف هذه احلاةل ..أأعمل أأنه من الأفانية أأنىن أأفكر ىف احلافظ عىل عائلىت بعدما دمرفا عائهل أأخرى ولكن 

ناك بنته وأأنر حقيقة أأنه أأىب وأأنىن ل أأس تطيع اإ ن اكن خاطئًا فهو لأجلنا ... اإ  كثريًا مما فعهل واإ

قررت أأفا أأغفو ىف نوٍ  ُعيق وأأن أأترك غدًا لغدًا فيكفى لك يو  ما يدور به من أأحداث فهو ل 

 حيمتل فوق لقهل لقل أ خر .....

... 

 ... 

.... 

 ..روان ...احصى مايروان ...



 اخلري ماي امحد بتبحيىن بدرى ليه ...صحاح  ممممممم حارض حارض ماي امحد ..روان : امم

صاًل حرضتك مفروض تبحى قبل كدا بسبب ان اس تغفرهللا صحاح الفل ماي روان هو أأ  امحد :

...بس افا حصيتك علشان معادفا اع امسه جامعه حرضتك تقريحًا عامهل مقاطعه لهيا العظمي فيه اخرت 

 ... "عىل"مع 

وارجعكل اتىن  ابىل ...طيب هادخل افا  شويهخده مني ..معلش مش وا "عىل" "عىل"روان : 

 تكون انت رجعت ..

 امحد : روان فوىق حبيبىت ...

 تقلق لكها ساعتني وافوق واهجز ...سال  .. لروان : 

 امحد : ماما ..ماي ماما ..

 كون جاهزة ...وأأ روان : خالص خالص ..مخس دقايق 

 مستىن من بدرى ... "عىل"امحد : يال مايروان 

 اتبلت بيه واختفى ليه وفني...اتبل بيك ول انت  "عىل"هجزت ...امحد هو  الصروان : خ

 افتكر اننا زعلنا مفىش ..راح النادى . امحد : ل افا اتبلت بيه هو

 زعل حد يروح النادى ..ن : جبد طلع بيحس وفيه حد متاثر يروا

حراج معاهامحد : ارجوك ارجوك مايروا امسىك لسانك وبالش  ن علشان خاطرى بالش تسبىب ليا اإ

 تضايقه ارجوىك ...وخليىك فاكره عيدميالده بكره ...

 افا قررت اىن اتعامل معاه بلك لطف وهللا عىل الاقل قدا  وادلته ... روان : 

 عىل : صحاح اخلري ماي روان ...مايرب مانكونش ازعاجناىك ويكون املشوار خفيف عىل قلحك ..

ة الازعاج فبرصاحه ازعاج واملشوار تقيل عىل قلىب لإنك جزء روان : وهللا ماي اس تاذ عىل من فاحي

 منه ..بس لك هيون علشان خاطر وادلتك ...

 دقيقتني عىل الكمك ليا اركىب اركىب مفيش فايده ...أأصيهل دا ماعداش امحد : جبد ماي روان 

 امحلدهلل ...روان : امحد افا قولتكل قدا  وادلته مش قدامك حص ...افا فاكره الكىم كويس 

... 

.... 

... 

 امحد : تولكنا عىل هللا ...

 روان : امحد ايه الاغاىن الىل انت مشغلها دى مش عادتك يعىن ...

 مش افا .. "عىل"امحد : دا 

 ...هاها.."عىل"روان : 

 افا فيه اعرتاض ...  عىل : 



قل لول قدر هللا حد فينا روان : برصاحه أ ه ...اقفهل وشغل قرأ ن علشان ربنا ييرسلنا طريقنا عىل الا

حنس والعربيه اتقلحت بينا ول حبل اى حاجه يحقى اخر حاجه كنا بنسمعها الك  ربنا ..اقفل كدا 

 واس هتدى ابهلل وشغل قرأ ن ...

يه ...شغل قرأ ن ماي امحد ..عارفه مايروان ...افا قابلت  عىل : حد فينا حنس والعربيه تتقلب ...وعىل اإ

  ىف حياىت ..بس جبد انىت خشبيه جعيحة غريحه يبعب عليا فهمك ...فاس كتري وخشبيات كتري

..بس دا حصي  افا فعاًل خمتلفه واول مره تقول  ...قبدى ماي اس تاذ عىل"عىل"روان : مش هرد ماي 

 حاجه حص ...

 واحض انك مش هرتدى ... عىل : ل

 روان : عىل ..

 عىل : اس تاذ عىل لومسحىت ...ههههههههه

هلل هزنلمك انتوا التنني حرا  عليمك ارمحوىن ....روان هاىت املسكن الىل معاىك امحد : اقسم اب

 صدعتوىن ربنا يساحممك ...

.... 

... 

 

 روان : ههههههههههه ..اتفضل ماي امحد ....

 امحد : وبتضحىك ماىش مايروان ...

 عىل : ايه دا روان بتعرف تضحك مش معقول ..

عدين انت رجعت تتعدى حدودك ىف الالك  معاماي اتىن افا روان : ازاى يعىن ابعرف احضك ..وب

 مش قولتكل قبل كدا فيه حدود ىف الالك  معاماي ...

 نزلوا ...حرا  عليكوا جبد ارمحوىن ...امحد : روان ..عىل ... اإ 

 روان : خالص وهللا ماي امحد مش هتلكم ول نص لكمة اتىن ..

يىت بدل الل دا ...خالص بقى ماي امحد قلحك طيب جبت عرب  كنتعىل : ول افا وهللا ..افا غلطان 

 ...همام اكن روان زى اختك ..وافا وافا وافا ايه ..اعتربىن اخوك ...

 امحد : اخر فرصة ليمك ...اتفقنا ..

 روان : اتفقنا ..

 عىل : اتفقنا ...

... 

.. 

.. 



وهناك اكنت املفأأجاة وصلنا املطار بعد جمادلت كثرية بيىن وبني "عىل " غريب الأطوار هذا 

 ابلنس حة ىل ...

وصلت وادلة "عىل" وبعد فيض من السال  بيهنا وبني "عىل" مقنا ابلرتحيب بوصولها افا وامحد 

والسال  علهيا ...ولكن الغريب أأنىن متأأكدة أأنىن قابلت وادلة "عىل " منذ وقت قريب ولكن ل 

ا مره واحد بعد وفاة وادله ولكهنم غادروا ىف سو  أأتذكر أأين .."عىل" أأخربىن أأهنا مل تأأىت منذ سفرمه

 نفس اليو  ...

طريقة وادلة "عىل" ىف  وادلة "عىل" أأفا عىل يقني أأنىن رأأيتك قبل ذاكل ولكن أأين ؟ ل أأتذكر ..

 احلديث وهيئهتا ل تدل عىل أأهنا اكنت تعيش بكندا مطلقًا ...

يبال "عىل" ووادلته حس نًا لأبأأس بلغز جديد ...  ملزنهلم وأأتفق امحد مع "عىل" أأننا س نأأىت مقنا ابإ

 لزمايرهتم ...

ع دت أأفا وامحد للمزنل ولك ما يشغل تفكريى وادلة "عىل " ومهمت دلخول مرمس وادلىت رمبا أأجد 

س توقفتىن وادلىت ...  صورة لوادلة عىل ...ولكن اإ

 

.... 

 ماما : روان ... 

 روان : ها نعم ماي ماما ..

 ليه ...روان ...املرمس ممنوع تدخليه غري بعد اذىن الاول مفهو  .. ماما : انىت داخةل املرمس

 اتكد بس مهنا ..غريحه حبلت الهنارده كنت عايزة أأ  صىل فيه حاجهروان : اسفة ماي ماما  أأ 

 وصلت ابلسالمة ..  ماما :حاجة غريحة ازاى يعىن .. انتوا مش كنتوا ىف املطار طمنيىن وادلة عىل

  ىه احلاجه الغريحه ماي ماما .روان : ماىه وادلة عىل

 تعاىل احكيىل ابلظحط فيه ايه ... ماما :

 .. اروان : انىت شوفىت وادلة عىل امىت أ خر مرة ....وهل معاىك اى صورة لهي

 ُعرى ما شوفت وادلة عىل هنائيًا ول حىت وادلك شافها.... ماما : أأفا

زاى يعىن ماي أأىم انىت كنت بتقول ل ىف حياتك  عرفتهيماهنا من احسن الناس الىل  " عىل" روان : اإ

.. 

 عند وادله ...واكن وزوجته وعىل وادل عىل اكن اغلب وقته هو فعاًل بس الىل حبل ان ماما : دا

الاجازات بس الفرتة الىل افا وادلك فهيا كنا بنكون ىف العزبة عند جدك ...لك الىل  بيجى هنا ىف

لكن ُعرفا ما اتقابلنا خالص ...وكامن وادل عىل اكن بيحب  لفونابلتياكن بيىن وبني وادلة عىل الك  

 ومفيشكامن ُعره ما قابلها ...بيخلهيا تقابل اى حد ...فوادلك  ومأاكنش اته جداااااًا وبيغري علهيزوج 

 ...بس ايه الىل خيليىك تقوىل اهنا غريحة .. عندى  اى صور لهيا



 شوفت وادلة عىل قبل كدا من فرتة بس مش قادره روان : ماما افا حاسة ...ل  افا متاكده اىن

نزلت مرص سافروا ىف نفس اليو  ودى اتىن افتكر فني بس افا شوفهتا ....وعىل بيقول اهنا اول مرة 

زاى بس . مره تزنل من أأول ما سافروا كندا  ....اإ

 

 

لىت حد ش هبها بس روان دا الىل خمليىك تقوىل اهنا غريحة ...حبيبىت انىت ممكن تكوىن قاب  ماما :

 مش هيا .....عادى بتحبل كتري معافا لكنا ...

 روان : ل ماي اىم وهللا فيه حاجه غريحه صدقيىن ...

ماما : اطلعى حبيبىت غريى هدومك كدا وصىل وعدى عىل اباب اطمئىن عليه ...وانزىل انىت وامحد 

 ن ...ها بطىل فضول ....ووادلته من دماغك ...وبطىل فضول ماي روا "عىل"علشان نتغدى وطلعى 

.. 

... 

... 

لتقطها طوال ة ما أأحتفظ فيه بحعض البور الىت أأ صعدت اإىل غ رفىت وأأخرجت أألحو  صور عاد

لأنىن لزلت عىل يقني أأنىن قابلهتا يومًا سريى ..من املمكن أأن تكون أأحدى هذه البور لوادلة عىل 

 ابلألحو  ول ابلاكمريا ..ما....لكن للأسف مل أأجد أأى صور لوادلة عىل معى ل 

...كثريًا ما  َمرىض ..أأعمل ما يدور بداخلمك ال ن فضوىل قاتل نعم فضوىل من املمكن أأن يكون 

..ودامئًا معى التسجيل أألتقط البور أألناء سريى وأأحتفظ بحعض مهنا بأألحو  البور اخلاص ىب 

.وسأأخربمك أألناء الروايه ملا فضوىل اخلاص ىب ومذكرىت وقلمى ل أأخرج بدوهنم فهم أأش ياىئ المثينه...

 ...يزيد يومًا تلو الأخر ففضوىل ابلنس حة ىل هو ادلاء وادلواء  

 تناولت الغداء مع وادلىت وامحد وأأخرب امحد وادلىت بأأننا س نذهب لزمايرة وادلة عىل ... 

.. 

 ادلته ....امحد :ماما افا اتفقت مع عىل اننا هزنرومه الهنارده ابلليل علشان تسلمى عىل و 

 ماما : متا  ماي امحد مش مبدقه اىن هاشوفها بعد املدة دى لكها ...

 اخر مرة امىت .. قابلتهياامحد : انىت 

ُتيل دى أأول مرة هقابلها ماي امحد ....معرفة وادلك ووادل عىل اكنت عن طريق الشغل وكامن  ماما : 

تفاكوجودمه هنا اكن قليل جدًا واكن بيبادف تواجدفا عند جدك   بال ابلتليفون ن لك ما بينا اإ

 مممم افا افتكرت حاجه ماي روان خببوص وادلة عىل .....امم

 روان : جبد ايه هيا ماي ماما ....؟؟

رمس لوحة لوادلة عىل مبناس حة عيد ميالدها وجابىل صورة ىف ظرف ن عايزىن أأ اك عىل وادل ماما :



ائيًا طحعًا اكن قبده وادلك هو اكن نة  وأأكد عليا حمدش يشوف البورة هنكدا بس قاىل دى اما

 ....بيغري علهيا جداً 

 روان : طيب البورة دى فني الىل انىت رمسىت مهنا اللوحة ..

 اللوحة .......ماما : ما افا برصاحة مايروان مارمستش 

 روان : ليه ..؟؟مش مشلكة طيب البورة فني ...

عىل مامتمك...افا غريت اوى من اهامت  ماما : اهدئ بس ..هاقوكل ...برصاحه من غري ما تضحكوا 

اى مناس حة ل عيد ميالدى ول ىف ابه   وادل عىل بزوجته ...واكن وادلك طحعًا داميًا مسافر ومش 

عيد زواجنا ول اى حاجه ..فقررت اىن مش هارمس اللوحة ...ولكمت ابلفعل وادل عىل بلغته اىن 

معاد عيد ميالدها ....فقاىل خالص واكن حانه وهتاخر ىف رمس اللوحة ومش هلحق أأخلبها عىل تع 

 هيعدى مايخد البورة بس حبلت ظروف وسافروا كندا جفأأة.....

 

 روان : ماما ...معىن كدا البورة معاىك لسه ...حص ...

 وى ماي روان ..ماما : أ ه هيا معاماي بس مش فاكره افا شلهتا فني ..الالك  دا من زمان ا

امحد : خري مايروان انىت فاوية تقلىب عىل مامت عىل كامن ..امحلدهلل اننا هنسافر اسكندريه اك  يو  

 ...علشان هتدئ اعبابك ..

 روان : ماما حاوىل تفتكرى ..

نك مش هرتمسى   امحد : بس جبد ماي اللوحة طيب كنت ماما موقف متا  علشان مضايقة تقررى اإ

 ................  ت اللوحة لفت نظر اباب ورمس

 ماما : ودل ماي امحد ....معادفا الساعه اك  عندمه ..

 امحد : انىت متاكده انك عايزة تشوفهيا ...

 ماما : امحد .

 ........... 7امحد : الساعه 

.. 

... 

.. 

 

 

قابلت ووادلة عىل منذ فرتة قريحة ..وماذا عن "دنيا" ماذا  صل لهذه البورة أأفا عىل يقني أأنىنكيف أأ 

لهيا .أأو لأس تاذ حسا  من املؤكد أأن السفر اإىل الأسكندرية ه عالقة ب "دنيا"  أأفعل كيف أأصل اإ

 رفقًا ماي روان الغد حفل عيد ميالد عىل وبعدها سنسافر اإىل الأسكندرية .



ل نا جبوار وادلى ولن أأذهب ىت بأأنىن سأأبقى ه هيا ..سأأخرب وادلولكن صورة وادلة عىل كيف أأصل اإ

معهم لزمايرة وادلة عىل وسأأحبث ابملرمس ولكن كيف أأعرف أأن هذه ىه البورة ..من املؤكد أأهنا 

 لزالت بذكل الظرف ...

  

 روان : ماما افا هافضل مع اباب وانتوا بقى روحوا لوادلة عىل ...

 اًل يتحرك ..هيخرج معافا من ابب التغري ..بقى كويس ومفروض اص ماما :  اباب جاى معافا هو

 روان : ها ...ل ماي ماما ازاى لز  يراتح ...

 امحد : ل مايروان لز  يحدا يتحرك وميارس حياته عادى بشلك طحيعى ..

.. 

... 

 ... من الواحض أأنه ل مفر 

وردى صعدت غ رفىت وصليت وقرأأت وردى ..وظللت أأفكر ىف لك ما حيدث ..وتذكرت الظرف ال

عادة "دنيا" لعائلته .. عادة الظرف هو اإ  وقررت عد  قرأأته وأأن أأعيده لوادل ىم ..ولكن الأمه من اإ

ل بأأس  ؟ هذا جملرد أأنه هو من ابع ه املزنل أأس تاذ حسا  عند دخول وادل ىم هل ولكن ملاذا رحل

ذًا بشعورى بعد  بلك ذاكل الأمه الوصول ملاكن "دنيا" وأأن أأتذكر وادلة عىل مل أأظمل  "عىل " اإ 

 الإرتياح لقدومه ..

زالهتا متامًا ..ها أأفا وادلى أأزيل تكل التسجيالت  ال ن ل داعى من الإحتفاظ ابلتسجيالت قررت اإ

زالهتا من ذاكرىت أأفا ولكن للأسف ليس هبذه  من ذاكرة هاتفى ولكنىن ك نت أأمتىن لو أأنىن أأس تطيع اإ

 السهوةل ...

 ورمغ لك شئ فأأنت أأىب ...

.. 

 ... قاطع تفكريى امحد كعادته ..

 

 امحد :روان اإهجزى ..

 ..7ليه احنا معادفا الساعه   روان : 

 ...6.30امحد : روان حبيبىت الساعه 

روان : معقول ......مايااااااااااااه معقول لك الوقت دا بأأفكر ىف مجلتني بس لالسف امجللتني دول 

 بيحملوا ماىض س نني ...

 ايه وكنىت بتفكر ىف ايه ...امحد  : مش فامه قبدك 

 روان : ماي خبتك انك مش فامه ماي امحد عرش دقايق وهاكون جاهزة ..



.. 

خرجت برفقة وادلى ووادلىت وامحد اكن وادلى عىل غري عادته ل يتحدث معنا ولكن تغريه هذا 

 ..ليس بسبب مرضه ولكن بسبب املاىض ..

س توقفنا ..أألناء سريفا حنو مزنل غريب الأطوار "عىل" .....  ..جفأأة ...اإ

 

 كام جاء بحالمك ...دكتور محمد وىم ... 

..... 

 دكتور محمد : امحلدهلل انك خبري... وكويس انك بدات ُترج ومتارس حياتك عادى .

 ...ىم : محدهلل عىل السالمة ماي ُعو مايرب تكون احسن 

ول افا عازمك انىت وىم عىل ...دكتور محمد لو مفيش عندك مانع ومش مشغاباب : امحلدهلل خبري ماي ىم

 ... .امتىن انك تقبل دعوىت بكره ىف النادى ... الغدا

 دكتور محمد : لول مرة ماي ىم نتعز  عزومتني ىف يو  واحد ...

 مشغول بكره .. اباب : انت

.......اكيد تعرفه ..جه عزمنا عىل عيد ميالده بكره ..افا وافقت بعد احلاح  "عىل"دكتور محمد : 

 افا وىم ىف جوا احلفالت ...  مليشنه ..لىن شديد م 

.. 

 

 اباب :كدا كدا ماي دكتور احلفةل ابلليل يعىن مش هيكون فيه مشلكه لو اتغدينا مع بعض بكره ..

دكتور محمد : هأأشوف بس مواعيدى بكره وهحلغ امحد ابلتليفون ....نسيبمك بقى تمكلوا طريقمك 

 ..ونس تأأذن افا وىم ..

 تظر منك اتبال ...اباب : اتفضل هان 

ذن هللا ..  دكتور محمد : اكيد ابإ

.. 

وادلىت كعادهتا عندما ترى "ىم" كأهنا أأصيبت ببدمة ..ولكن غريب أأن يقو  "عىل" بدعوة دكتور 

ربفا لذلهاب معه دلعوهتم ....  محمد وىم دون أأن خي 

  

  

 قبل كدا ...نه حابب يعزهمم غريحه ول حاجه ماي روان عادى "عىل" قال اإ  امحد : مش

زاى .... روان : انت  مسعتىن اإ

خىت وعارفك  أأ ان دا الىل بيدور ىف دماغك دلوقىت : مش مسعت ول حاجه بس افا متاكدامحد 



 كويس ...

 ماما : خالص بقى كفاية مش دى الفيال ماي امحد ..

 امحد : اه ماي ماما ..

 ....وبلغه ان وادلك معافا ....واننا وصلنا  "عىل"ماما :رن عىل 

 شافنا خالص اهو ... "عىل"امحد : حارض ...دا 

عىل : اخريًا ماي ُعو شوفت حرضتك ...محدهلل عىل السالمة ..اتفضل ..اتفضىل ماي طنط ..اتفضل ماي 

 امحد ..روان تعحانىك معافا الهنارده ...اتفضىل ..

 روان : برصاحه اكرب تعب اىن اشوفك مرتني كدا ىف اليو  ...

 مايروان ...؟؟عىل : بتقوىل حاجه 

 روان : ل ل اومال وادلتك فني ...؟؟

 

 

 عىل : حلظة هابلغها انمك هنا ...

 وادلة عىل : السال  عليمك ورمحة هللا وبراكته .....

 روان : وعليمك السال  ورمحة هللا وبراكته ...... -امحد-ماما -اباب

 ماما : محدهلل عىل السالمة اخريًا اتقابلنا .....

جبد افا مبسوطة جدًا.....وسعيدة اننا اتقابلنا ....اكن نفىس حسا  يكون معافا ...جبد ملة  وادلة عىل :

يه انتوا فاس حمرتمني جدًا  العيهل امجل حاجه ..وحسا  داميًا اكن بيحلكى عن وادل امحد وعنك واد اإ

 واد ايه وادل امحد وقف جنحه ...

 اباب : حسا  اكن اقرب صديق ليا ربنا يرمحه .....

.. 

 معًا ..عىل  خرجنا للجلوس حبديقة املزنل ..جلس وادلى وامحد وعىل معًا ...وأأفا ووادلىت ووادلة 

ذا  هذا الشعور الى وصلىن من وادلة عىل حصي  أأ  ل ..اكنت نظرات وادلة عىل اكن  ل أأعمل اإ

ذا اكن هذا الشعور حصي  أأ  تركزيى مع وادلة عىل  لوادلى حادة جدًا نظرات عتاب أأو لو  ل أأعمل اإ

هو سبب هذا الشعور ...وادلة عىل  مل تتحدث سوا عن وادل عىل فقط ووادلىت اكنت حتاول أأن 

 تحتسم حلديث وادلة عىل ولكهنا اكنت مرتحكة جدًا...

 فقررت أأن أأغري حديهثا وأأحتدث عن أأى شئ أأخر ..

   

ذن هللا هأأ ى  بدرى علشان جنهز مع بعض روان : طنط انىت عارفه ان عيد ميالد عىل بكره ....ابإ

 بتبحى الساعه اك  ... حرضتكاحلفةل ...قوليىل بقى 



فس تان عندك  انىت امه شئ تيجى احلفةل وعايزة اشوفك لبسة امجل  وادلة عىل : حبيبىت ماي روان

ول مرة حبيىب هيحتفل " ..أأ عىل" بينظموا حفالت اعياد ميالد علشان حفةل  ....افا لكمت منظمني

 من س نني ... بعيد ميالده

نىت لسه واصهل الهنارده نروان : طنط اإ  زاى واإ كتري مش عايشه  وليىكمرص ىت عرفىت املنظمني اإ

 ؟؟؟؟هنا

ن  ىت مايروان ومركزة ..عن طريق الانرتنت حبيبىت ...وادلة عىل : ها ...ذكية اإ

زاى روان : و   وى .........موضوع التعامل عن طريق الانرتنت  عندفا هنا مش أ مان ا لقىت فهيم اإ

 ...افا ااتكدت بنفىس اهنم مش نبابني دول مشهورين جدًا...وادلة عىل :

 ماما : نسيبك بقى تراتىح من السفر ومنىش بقى ..يال اماي امحد ..

 وادلة عىل : خليمك كامن شوية علشان خاطرى ...

 

 

 

ذ حتياجات احلفل امح...ن هللا بكره هنسهر للبح  معاىك روان : ابإ د جاهبا وتقريحًا عالعمو  لك اإ

حنا ك نا  داها ل "عىل " خليه يعرف حرضتك ماكهنا أأفا  عارف اإن املنظمني بيجيحوا لك شئ بس اإ اإ

حنا الىل هرنتب ...عالعمو  ممكن حيتاجوا منه أأى شئ.. ننا اإ  عاملني حسابنا اإ

 

نىت وامحد عىل اإهامتممك .... وادلة عىل :  ... انىت مجيةل  تك اوى مايروان جبدافا حبي  شكرًا جبد ليىك اإ

 

روان : وافا كامن حبيتك جدًا وهللا ماي طنط ................امممممم بس اموت وافتكر شوفتك فني 

.... 

.. 

.. 

ن مهمنا للرحيل   .......جفأأة ..........وما اإ

س تاذ عامد !!!...........  ..............  عامد ..هو اإمس وادلى...اإ

... 

س تاذ عامد   ...حسا  سابكل أأمانة معاماي ...وادلة عىل : اإ

يه ..؟؟  اباب : حسا  .أأمانة اإ

 وادلة عىل : للأسف مش هأأعرف ادهياكل غري ىف امليعاد الىل حسا  هيحدده ...

زاى ....؟؟؟؟  اباب : حسا  هيحدد امليعاد اإ



.. 

.. 

قرتبت وادلىت من وادلى وأأمسكت بيده خوفَا م ن ساد البمت والهول ..من حديث وادلة عىل واإ

 أأن يهنار مرة أأخرى أأو أأن وادلة عىل تتحدث عن أأى شئ ...

 .. 

مىت ..  وادلة عىل : ماتس تغربش ...حسا  هيحدد امليعاد الهنارده هيقوىل اديك الامانه اإ

يه مش فامه ...  اباب : عىل مامتك تقبد اإ

طلعى اإراتىح حبيبىت ......  عىل : ماما اإ

 عاد ..ي حسا  هيقوىل الهنارده عىل امل وادلة عىل : عىل انتوا مش مبدقني الكىم وهللا

.... 

... 

 عىل : حلظة ماي ُعو اسرتحي حلظة وهارجعكل ..

.. 

..وأأخربفا أأن حاةل وادلته هكذا أأخذ "عىل" وادلته وأأدخلها املزنل وعاد ليعتذر لوادلى عن ما حدث 

 منذ وفاة وادله ويومًا بعد يومًا تزداد سوءًا ..

 

ما اباب توىف وهيا كدا تكون كويسة وجفأأة تقول وقت ماما دى حالهتا من عىل : أأفا أ سف ماي ُعى ..

هيا اول ما بتشوف  مفهومهاى الك  عىل لسان اباب وتقول انه هيقولها وهيلكمها وحاجات كدا مش 

حد قريب من اباب بتقول نفس امجللتني دول ...ودا الىل خالىن اقرر اىن انزل مرص ....علشان اكنت 

س كتري وادلى يعرفهم وحبلت مشألك كتري جدًا ..افا كامن كنت هارجع امكل هناك بتقابل فا

تدهورت ابلشلك دا قررت افضل معاها هنا ...افا ابعتذر من ا دراس ىت هناك لكن بعد ما حالهت

 حرضتك للمرة التانيه ...

 .ل ماي بىن ول هيمك امه شئ لز  تعرضها عىل دكتور ولز  تتابع حالهتا كويس اباب :

ويس يتابع معاها عىل : افا فعاًل عرضت حالهتا وتطورها عىل دكتور محمد وقاىل هاشوف دكتور ك

 .. بس هو مشغول لأن عنده مؤمتر

 ماما : ربنا يطمنك علهيا ماي بىن وخد ابكل مهنا ...

ذن هللا بعد اجلامعه ...هلكمك ..."عىل." امحد :   ... عىل معادفا بكره ابإ

 عىل اتبال ..روان مش عايزة تقوىل حاجه ...عىل : متا  ماي امحد 

روان : خد ابكل من وادلتك افا ُعرى ما ُتيلت ان ممكن تعلق حد حبد ممكن يوصل دلرجة املرض 

.... 



وصديقته وزوجته  ووادلتهعىل : وادلى اكن بيحب وادلىت دلرجبة جنونية اكن بيعاملها اكبنته واخته 

س نني يو  عيد  3ححوىن ....تعرىف افا خريت اىم من كنت ابحس اهنم بيححوا بعض اكرت مابي 

ميالدى ورفض وادلى اىن احتفل بيه خريهتا بيىن وبينه وهددهتا اىن هاسيب الحيت ...اختارت 

 . وادلى ...

 روان : برصاحه عندها حق ...

 عىل : بتقوىل ايه مايروان ؟؟؟؟؟؟؟؟

يه  روان : ربنا يطمنك علهيا وخد ابكل مهنا واحنا لكنا معاك هنا ..مش كدا ماي ماما ..ماما ..ماما ....اإ

 ...اكن لز  حتيلكى عن قبة حب قيس وليىل دلوقىت يعىن ......ربنا يساحمك دول مش يوا دا 

 امحد :أ أ أ أ أ أ أ ه س يادتك هنا يال ماي روان ....

 روان : انتوا ازاى متشوا وتس حوىن ..؟

ذنك مايعىل........امحد :هنتلكم  واحنا ماشني يال مش قادر اتنفس افا جي   تكل جرى ...بعد اإ

 عىل :اتفضل ماي امحد وعىل اتبال ابذن هللا ...

.. 

زاى تفضىل وا مىت اإ ابكل اننا قفه مع عىل كدا دلرجة ان انىت ماأأخدتيش امحد : روان انىت هتعقىل اإ

 مشينا ...

 روان :مايسال  وانىت ازاى مش اخدت ابكل ان اختك مش معاك ماي دكتور امحد..

حن امحد :  انك بتتلكمى معاه .. ا خلبنا الك  مشينا ما أأخدتش ابىلاإ

روان : اوًل هوا الىل اكن بيتلكم معاماي حتس انه عايز طوب الارض يواس يه اُعل ايه قولت اقوه 

 اى لكمتني  وخالص فوجئت انمك مشيتوا ..

اتربينا عىل مبادئ ...همام اكن دا غريب عننا ...واحنا  " عىل" امحد : راعى الكمك وترصفاتك مع 

وقمي لز  تكرب جوافا لك ما بنكرب ...روان ...خىل ابكل ىف تعامكل مع اى حد ..دا شاب ومش 

معىن انك بتتشألكى معاه لك ما تشوفيه انه الالك  معاه عادى ..روان مايريت تقطعى تعامكل مع 

اكرت من القاء السال  ....افا ابقوكل كدا لىن  بينمك قبل كدا مفيش ما  قولىتعىل هنائيًا ..وزى ما 

 اخوىك وخايف عليىك ....

روان : افا اسفه ماي امحد وافا وهللا اضايقت اما لقيت نفىس جفأأة لوحدى واقفه معاه ..افا هراجع 

حىت اىن بتشألك معاه دى كامن " عىل " نفىس وفعاًل افا جتاوزت حدودى فعاًل ىف الكىم مع 

غري ملا تتاكد   فىس ...وانت بعدين اتخد ابكل مىن وما تتقدمش خطوةسفه هراجع ناكنت غلط افا أ  

ن اإ  يدك .......... ىيداإ  ىف اإ

 

نك امحد : حارض ماي امجل اخت ىف ادلنيا كتور محمد جاب حتاليل اباب ملا قولتىل د , وبأأعتذركل عن اإ



 ...... ماي روان  ىن ألكمه سبتك واكن "عىل" موجود وطلعت ألكم دكتور محمد ..أ سفوعايز

 

 

حديث امحد ىل جعلىن أأراجع نفىس ابلفعل لقد جتاوزت حدودى ليس فقط ىف تعامىل مع "عىل" 

 ولكن ىف التجسس عىل وادلى ووادلىت والتعدى عىل خبوصيهتم ..

شكرًا كل أأىخ احلحيب فدومًا أأنت املنحه الى ي وقظىن عندما تأأخذىن الغلفة ليس فقط ىف معامالىت  

 ضًا ىف دراس ىت ..ولكن أأي

 رفىت وظللت أأس تغفر كثريًا وصليت ...وصلنا الزنل وصعدت لغ

 لن أأفكر كثريًا فامي حيدث وقررت النو  لإس تقابل أأحداث الغد ولكن حديث وادلة عىل ...

 رواااااااااااان ....سأأفا  ال ن ... ولكن مايت رى ما س تكون أأحداث الغد ؟؟؟

  

.. 

.. 

 روان ......روان .....

.. 

 روان : ماما ..وهللا جبد حرا  لك يو  كدا تبحوىن بدرى مفيش غري روان ىف الحيت ..؟؟

يهوس يادتك  10.30ماما :روان ..الساعه   ..عندك جامعه نسيىت ول اإ

ذن هللا من بكره ....تبححى عاخلري ماي ماما .....  روان : ل ما افا هروح ابإ

زاى ؟؟؟ماما: روان ان جبد تعحت منك افا نفىس اعرف بت   نجحى اإ

 بذاكر امحلدهلل وابُعل يعىن جزء من الىل عليا ابسط حقوىق اإىن اجن .  روان : 

 ماما : عالعمو  انىت لز  كدا كدا تبحى حىت لو مش هرتوىح اجلامعه ..

 روان : ها دا مبناس حة ايه يعىن ماي ماما ؟؟

نىت نسيت املشوار الىل قولتكل هرنوحه افا وانىت ملا   اباب يقو  ابلسالمة !!!ماما : اإ

 فني ؟؟؟ املشوار داروان : مشوار أ أ أ أ أ ه افتكرت بس 

نزىل  هجزى واإ ماما : فوىق كدا وصىل مش عارفه فيه حد يبىل البح  دلوقت ...ربنا هيديىك ...واإ

... 

روان : متا  حارض ممكن حترضىل الفطار ..يعىن أأبسط حقوىق الانسانيه ىف الحيت اىن ملا احصى 

 لك يو  افطر مشاوير ......افطر مش 

 ماما : حارض بس مايريت ماتتاخريش علشان معادفا مع ىم ووادلها ...

 ......هاااااااااا وادل ىم قَبل دعوة اباب عىل الغدا روان : متا  .......حارض 



... 

.. 

 تتذكرون عندما أأخربتىن وادلىت أأهنا تريدىن أأن أأذهب معها ماكن ما بعد الأطمئنان عىل وادلى

 ..عندما دخلت غ رفىت وكنت سأأقرأأ الظرف الوردى اخلاص بوادل ىم ...تذكرمت حصي  ..

 ماي ت رى اإىل أأين ت ريد وادلىت الهاب ؟؟؟؟تتوقعون اإىل أأين ت ريد وادلىت الهاب ...

 ل بأأس س نعمل ال ن .. 

... 

 

 روان : ماما افا هجزت  فني الفطار ..؟؟

 فطار ىف الطريق .. ماما : مفيش وقت مايروان يال جهيحكل

 روان : معاىك مفاتي  عربيه اباب مش كدا ...

 ماما : معاماي يال بقى علشان نلحق  ......

حنا راحيني فني ابلظحط ؟؟  روان : ماما ممكن اعرف اإ

 ماما : بالش تس تعجىل ..........

.. 

 ما هذا حمل جموهرات ل بأأس بذاكل ...!!

 

 لشان جتيحىل هديه ..روان :ماما مش معقول جايبىن خمبوص ع 

يه رايك ىف دول ....... فرتضنا انك بنوته رقيقه هتختارى السلسهل   ماما : تعاىل بس اإ  لو لو يعىن اإ

 ول دى ..دى 

 روان  :حبيبىت ماي ماما ربنا خيليىك ليا ل دى مجيهل اوى ورقيقه جدًا ...

 ماما : خالص دى ..متاكده ...؟؟

 بناىت كدا ... لحه لوهناروان : أ ه مجلية ....ممكن بقى ع 

 ماما : حبيبىت مايروان طحعًا ..ممكن ...

... 

.. 

 لكن غري منطقى أأنه أألناء مرض وادلى اكنت وادلىت ت فكر ىف هدية ىل !

 

  

.. 



تفضىل ماي روان ماي حبيبىت ...  ماما : اإ

روان :شكرًا ماي ماما ماي مجيهل مايااااااااه لو لك يو  كدا تبحيىن علشان هديه مجيهل كدا ...كنت 

 ... ...ماي سال  عىل حنان الأ   منت اصاًل من امبارح شكنتماقولتيىل وافا 

عتذار كدا مجيل بلكامتماما : اإ  دهيا  ككتىب بقى جواب اإ الرائعه الىل بتكتيهبا ىف قببك ...واإ

 ...........ىم ...ل.........

 روان : ها ادهيا ايه وملني وىم مني ؟؟؟هيا مش ليا افا !!

ماما : أأفا حباول اصل  الىل ُعلته زمان بسبب خوىف عليىك ...انىت كامن اسأأىت ملى كتري زمان 

مايروان ...صدقيىن الهديه هتفرق كتري ابلنس حة ملى خاصة اهنا ملهاش احصاب ....اعتربهيا فرصة انمك 

 احصاب ... تكون

يه ؟؟  روان : وماما حبيبىت وحنان الأ  ....ماىش ماي ماما ...هرنوح ول اإ

س حقيىن وافا هحبكل ..  ماما : اإ

زاى وليه روان ...ماما انىت هتس يبىن اروح ىف الزمحة دى لوحدى ..طيب وصليىن الأول   :اس حقك اإ

... 

 معاماي ..ماما : روان خدى اتكىس وروىح عندى مشوار همم مش هينفع تيجى 

 روان : ماما ارجوىك ...

ماما : روان الالك  انهتىى ...روان بالش تتذاىك وتيجى وراماي ...روىح الحيت علشان وادلك لوحده 

 ...امحد ىف اجلامعه ...

 روان : حارض ماي ماما .........

.. 

دور بعقل أأرغب ىف معرفة ماذا ي ك نت سأأفعل ذاكل ليس لشئ سوا أأنىنوكأهنا تقرأأ أأفاكرى ابلفعل 

وادلىت ..من املؤكد أأن حديث وادلة عىل مل مير بسال  ابلنس حة لوادلى ووادلىت هل هو جمرد الك  

 عابر بسبب مرضها أأ  ماذا؟ ..

قتنهتا وادلىت لأجل "ىم" . القالدةع دت للمزنل ومعى تكل الهدية الرائعه   الرائعه الىت اإ

فف أ ل  "ىم" ابلعكس  القالدةأأتعتقدين أأن هذه ورىب اإىن لأشفق عليىك وادلىت  ستشفى أأو ُت 

حمال  القالدةبني حلقات هذه ل "ىم" ويبح  الرتابط بيننا كام الرتابط  ةوكوىن أأن أأصح  يومًا صديق

... 

.... 

 روان ......روان ..

 روان :امحد داميًا بتقطع حبل افاكرى ..

ره ..فرحيىن وقوىل انك كنىت ىف امحد : افاكرك هعدهيا مبزا ى ...اخبارك ايه ..خري شلكك كنت ب



 اجلامعه ...

 روان : ل مش هاعرف افرحك الهنارده ..كنت ىف مشوار مع ماما ..

 امحد : وماما فني ؟؟

 رجع لوحدى ىف اتكىس وقالتىل هرتوح مشوار وهتيجى عالطول ..وان : ُتيل سابتىن أأ ر 

 ك نىت روحىت معاها ..امحد: طيب 

سأألها  ملني اوعى  دى الهداماي لو تقدر ...املهم ...ش نطةت تأأخديىن معاها ليه رفض روان : ملا تيجى اإ

 ... "عىل" تقول ل

 ؟؟ "عىل"امحد :امممممممممممممم ..تتوقعى ملني غري 

 ما احنا بقى احلدث العاملى عندفا ىف الحيت احلديث عن ىم ووادلها .. "ىم"روان : مش بعيد 

 .. امحد : لاااااااا ماي س ىت ...ها ....مخىن

روان : طيب ماي امحد افا هسيبك واقو  افطر لن مامتك  ...قالتىل هتجيحىل فطار وىف الاخر 

 سابتىن ومشيت .اسيبك ُتمن لوحدك ..سالااااااااااا  

يه رايك ىف الفس تان دا .....  امحد :روان ...روان ........اإ

 ليا ... روان : اوه واو ....حتفة جبد ..ابهلل عليك قول انه ليا ...ليا حص

امحد : افا عندى ماي روان اغىل منك او غريك اجيحهل فس تان يعىن ...دا اعتذار عن موقف امبارح 

 واىن سبت ايدك من ايدى ....وعد مايروان هنفضل ايد واحده لخر نفس فيا ...

 

 

ل خ ىف ادلنيا ..جبد ماي خبت الىل هتاخدك مننا ..افا مبسوطة دا مجيروان  : امحد جبد انت امجل أأ 

وحاجات كدا افا هلبسه الهنارده ىف احلفهل  جحابخالص جبد ..........امحد يال خنرج ..اجيب 

 ابلليل....

فطرى وهنخرج بس حددى اإ  طمنئ عىل اباب ونستىن حلد ماما ترجع وانىتامحد : حارض هاطلع أأ 

ىل عزومة كد عليا املعاد ووافق عنرجع برسعه لن دكتورمحمد لكمىن أأ ابلظحط هرنوح فني علشان 

 اباب ......

 ىف اليو  دا .... ور .....امحلدهلل طلعت برده هبديةوامر ماي دكتروان : الكمك أأ 

.. 

.. 

امحد حقًا وجودك حبياىت نعمة سأأظل دومًا أأشكر رىب علهيا ...كثريًا ما أأشعر أأن خشبية "امحد" 

لهيا لس نني و"ىم" متقاربتان ابلرمغ من أأنىن مل أأحتدث اإىل ىم كثريًا ولكن أأشعر وكأ  نىن حتدلت اإ

 عديدة ...



لهيا ...وُتليت حياتنا تش حه هذه القالدة فكام  من صنع هذه القالدة أأخرجت القالدة وظللت أأنظر اإ

من هذه احللقات  هظل يربط بني لك حلقة وأأخرى مفن املمكن أألناء ذاكل تسقط منه واحد

شئ ما من املمكن أأن ي فسد هذا عر أأن هناك ..وادلى كذاكل بىن حياتنا بتسلسل ولكن عندما شَ 

هذا الشئ الى جتاههل وادلى ابلرمغ من أأن هذا الشئ مثني جدًا  ل حياته التسلسل جتاههل ليمك  

ولكن للأسف دمر وادلى عائهل لأجل  كونة من أأب وأأ  وبنتنياكنت حياة عائةل بأأمكلها ..عائةل م

 عائلته ..

سوف ي مكل ُعهل ولكن حامتً سوف يححث ..  نعهاص  الى سقطت منه حلقة أألناء  صانع  القالدة   

لأهنا يعمل جيدًا قميهتا ومن املمكن أأن يحدأأ هبا قالدة جديدة  ومن املمكن أأن عن احللقة املفقودة 

 ي وقف ُعهل للححث عهنا أأوًل ..

ابلنس حة ه   الفرق بني وادلى وصانع القالدة ..أأن صانع القالدة يَعمل جيدًا مدا أأمهية وقمية هذه احللقة 

فبدأأ ابلححث عهنا لأنه من املهم ابلنس حة ه العثور علهيا ..أأما وادلى فاملاىض هو الى يححث عنه 

 لأنه مل يقدر قدميًا قميته وقت أأن اكن حارض ال ن يطارده ىف حارضه ليبري مس تقبهل ..

 لأنه ل مفر من ظهور احلقيقة همام طال هبا الزمن ... 

... 

... 

 .....روان .......روان ...

 روان :محدهلل عىل السالمة ماي ماما ..شوفىت الفس تان الىل امحد جاهبوىل مجيل ازاى ..

 جاتكل هديه ماي س ىت اهوا ... افرىح ماما :

 ...افا فازةل افا وامحد نشرتى حاجات للفس تان ...........:  روان

ضىل ..بس اقفىل العلحه الىل معاىك ماما : امحد لكمىن وافا اشرتيتكل ماي س ىت لك الىل هتجتاجيه اتف

 الأول...........

زاى ..  روان : حبيبىت ماي ماما بس انىت عرفىت درجة اللون ابلظحط كدا اإ

 ماما : امحد بعتىل صورة الفس تان يال بقى اطلعى جربيه كدا عايزة اشوفه عليىك ...

 وأأكد املعاد روان : ل خليه مفأأجاة بقى ىف احلفةل ..املهم دكتورمحمد لكم امحد 

...املهم روان افا عايزاىك تقرىب من ىم وتعتذريلها عن لك الىل حبل زمان  ماما :متا  امحد بلغىن

..... 

 روان : حارض ماي ماما ..طيب وابلنس حة للمرمس ؟؟

 ماما: مش فامهه بتسأأىل عىل املرمس ليه ..؟؟

يه ؟؟؟  "ىم" روان : البورة الىل انىت رمستهيا ل  ..هتحتفظى بهيا ول اإ

 ماما : امممممممممم هقوكل بعدين ..املهم اإهجزى علشان نروح النادى ...



روان : ماما هو اجلدار الرابع دا لسه برده ..قبدى يعىن هتكون ذكرمايته مؤملة ول ...ماما برصاحه 

 كدا ................................؟؟

 مة ...امحد :ماما ..محدهلل عىل السال

تلكمى .. يه مايروان اإ  ماما :برصاحة اإ

 روان :ها ل مفيش قبدى ملوش لزمة تكون فيه ذكرمايت مؤملة وسط ذكرمايت الطفوةل ...

يه مايروان ماما جابتكل لك حاجه ..لو فيه حاجه فاقبة تعاىل  يه ...اإ يه انتوا متخانقني ول اإ امحد :فيه اإ

 خنرج جنيهبا ...

 ابت لك حاجه ..روان : ل ماي امحد ماما ج

طلعوا اإهجزوا يال .. ماما :  اإ

 روان :ماما وهللا ما قبدت اى شئ افا جبد .........

طلعى ...  ماما : خالص ماي روان اإ

.. 

.. 

أأنقذىن امحد بقدومه جيدًا مقاطتعه حلديىث هذه املره ك نت عىل وشك اإخبار وادلىت بأأنىن أأعمل لك 

 شئ ...

 لقاء دكتور محمد وىم ...مقنا ابلإس تعداد مجيعًا للخروج ل

 وصلنا النادى ومل متر دقائق حىت حرضوا  ...

 ...... 

تفضىل مايىم ... تفضل ..اإ  امحد : دكتور محمد ..اإ

يه .. زيك ماي ىم أأخبارك اإ  روان : اإ

 .......ىم : امحلدهلل خبري ...مايروان 

نمك وصلمت اكنوا بيمتشوا ه   نا حلظة هاشوفهم وارجع ...امحد : حلظة ماي دكتور محمد..هحلغ اباب وماما اإ

تفضل ماي امحد ..  دكتور محمد : اإ

يه ؟؟؟  روان : ىم هوا انىت بتدرىس اإ

نىت ماي روان ..  س نه رابعه ...ىم : بدرس صيدليه ...واإ

عال  ... روان : افا بدرس  س نه اتلته .....حصافة واإ

.. 

الإلتحاق بلكية البحافة  وهذا هو رس فضوىل املزتايد يومًا ِتلو ال خر منذ ِصغرى وأأفا أأرغب ىف

ربىن أأنه لإجل حتقيق ذاكل لأبد ىل من الححث كثريًا والإطالع ولكن  والإعال  واكنت دامئًا وادلىت ُت 

ب الإطالع اإىل فضوىل ليس ه حدود...  لإسف حتول ح 



 ها قد حرض وادلى ووادلىت ...

.. 

 

نت وىم جبد ...  اباب : دكتور محمد أأفا سعيد..بوجودك اإ

نك خبري وامحلدهلل أأحسن ..دكتور محم  د : افا الىل سعيد جدًا اإ

 اباب : امحلدهلل ...الفضل يرجعكل بعد ربنا س ححانه وتعاىل ...

... 

... 

يه ؟؟؟ زيك ماي ىم..عامهل اإ  ماما : اإ

 ىم : امحلدهلل خبري اإزى حرضتك ...

.. 

 طاوةل منفردة عن وجلست أأفا ووادلىت وىم عىل ءلأول مرة تتحدث وادلىت اإىل "ىم" طلحنا الغدا

حىت تس حبت ىف وادلى ودكتور محمد وامحد ..ولكن طيلت تناولنا الغدا ووادلىت تنظر ل "ىم" 

رتياهح ااإحراهج ىف تناولها الغداء..وبعد تناولنا الغداء طلحت من "ىم" أأن نتجول معًا لأنىن  اوعد  اإ

 أأرغب ىف التحدث معها ...

 .. 

 

 ... ممكن نمتىش شويه سوا "ىم" روان : 

 اباب ممكن اروح مع روان .. ىم : 

 دكتور محمد : ممكن حبيبىت طحعًا ..

.. 

.. 

وبدأأ احلوار الى أأنتظره منذ س نوات مع صاحبة الإبتسامة الرائعه الىت ظلت مرتحطة بذاكرىت 

 ابلأش حاح .....

... 

.. 

نىت ليىك أأحصاب ...؟؟  روان : ىم هو اإ

لك شئ ىف حياىت ...بأأحس انه ابوماي واخوماي وملا  اباب هوديقة واحدة بس ...برصاحه ىم : ليا ص

حضن صورة وادلىت ....حىت صديقىت نفىس بأأرىم نفىس ىف حضنه بدل ما أأ بأأش تاق لوادلىت ابلأىق 

ى أأشخاص بأأى مسميات طول مع ط جدًا..افا مش حمتاجه ىف حياىت أأ دى يعىن الكىم معاها بس ي



 ..اباب معاماي ...وادلى هو اوىف صديق ليا 

 

أأختنق بسبب حديث "ىم" اكن من املمكن أأن تكون حياة "ىم" طحيعية أأك ر من  أأشعر وكأنىن

 ذاكل لو مل نكن حنن جزءًا من هذه احلياة ..

 

 ىم :..روان ...روان ..

 روان : ها نعم ماي ىم أ سفه الكمك خالىن رسحت شوية ...

نىت ممكن تكوىن شايفة اإنىم : ول هيم نطوائيه ...بس جبد أأفا اب كدا خطأأ أأوحياىت  ك .اإ بعد اإىن اإ

شوف فهيم اباب ..طريقة الكمه .حبه ليا ..خوفه يقربوا مىن لأىن داميًا بأأمتىن أأ  عن لك الىل بيحاولوا

س تحاةل الاىق اباب ىف عيون لك الىل ابقابلهم ..علشان كدا بأأبعد ...  عليا ..بس اإ

ننا ىن زمان بتكرهيىن ..والىل حبل م "روان" روان : برصاحه كدا ماي ىم ...افا ك وعايزة تحعدى أأو اإ

 بينا اى الك  ...مايكونش 

ىم : روان اباب علمىن احلب وبس ...افا ُعرى ما كرهتك ...عارفه حىت زمان ملا كنا ىف املدرسة 

نيه ..كنت ابرجع احىك لحااب ..اكن بيضحك ويقوىل دا جمرد هزار ماي ىم ...وحىت ملا اتنقلت مدرسة ات

ز  حتىب لك الناس ..يحقى انىت ل حتىب ان لك الناس حتحك  ىم انىت اكيدداميًا يقوىل ...اباب ..اكن 

بنىت ل حيمتل سوا احلب ليس للكره به ماكن "  ُعرى ما كرهتك مايروان ومجلته ادلامئه ىل"قلب اإ

فاتت  ......أأفا بأأبعد عن الناس لأن حاسه ان اباب هو لك الناس ابلنس حة ليا ..بس هوا الفرتة الىل

 بيحاول خيليىن اتعامل مع لك الىل حواليا واىن اتقبل قرب الناس مىن مبححة ولقة ...

 روان : ىم افا جبد أ سفة ...

 ىم : روان مفيش اى داعى للأسف ...

 روان : ىم هوا ...........

 ىم : روان هيا الساعه اك  ..؟؟

 ..5روان : الساعه حلظة كدا ..أ ه .الساعة 

 بتاع اباب ... ىم : معاد ادلوا

.. 

.. 

 

وبعدما عرفت الساعه ظلت ..واكن هذا هو احلوار الى دار بيىن وبني "ىم" حوار مل يكمتل بَعد 

تسري مرسعه حنو وادلها ....لأجل معاد دوائه .."ىم" طوال حديهثا معى وىه تتحدث بحطء كام أأهنا 

 تحدث كثريًا ل أأعمل ...تتعلمث ىف بعض اللكامت من املمكن ان يكون هذا بسبب أأهنا ل ت 



حتدلت مع "ىم" قبل ذاكل لحظت حديهثا بحطء ولكن ك نت أأظن لأهنا مل تتحدث معى عندما 

 قبل ذاكل فقد تكون متوترة لأجل ذاكل....

... 

.. 

 ىم : اباب ..معاد ادلوا بتاعك ..

 دكتور محمد : ىم ..

 رت من مرة ...ىم : عرفت كدا نسيته ىف الحيت ابلرمغ من اىن اكدت عليك اك

 دكتور محمد :سامح املره دى ماي ىم اول ما نروح هاخده ...حتىب نروح دلوقت ..؟؟

 ىم : حلظة ماي اباب افا داميًا ابخىل  العالج معاماي احتياطى ...اهوا امحلدهلل ..

... 

.. 

ظللنا نس متع حلديث ىم مع وادلها وحنن ىف حاةل ذهول "ىم" الىت اكنت تتعلمث ابللكامت معى 

تتحدث جيدًا مع وادلها ..."ىم" حتتفظ بدواء لوادلها حبقيحهتا غري الى ابملزنل حتسنب لنس يان 

 وادلها ادلواء ابملزنل ...

ذًا "ىم" دلهيا مشلكة من تَ   فعاملها الأوحد وادلها ...عاملها مع العامل اخلار ى كلك اإ

.. 

.. 

 س تاذنك منىش افا وىم ...امجليهل دى ...وأأ " عىل ادلعوة س تاذ عامد " أأ  دكتور محمد : شكرًا جدًا ماي

 اباب : زهقت مننا ماي دكتور محمد ...خليك شويه كامن ..

دكتور محمد : ساحمىن افا وىم متعودين يوميًا نقرا الورد مع بعض والاذاكر ...وحمتاج اراتح شوية 

 كامن علشان دعوة عىل علشان عيد ميالده ...ابلرمغ من لقل اليو  دا عليا ....

 ابشكرك جدًا عىل تلحية ادلعوة ومايرب تكون بداية ...خري ما بينا مايرب .. اباب : افا

ذنك ..س تاذ عامدكيد طحعًا خري ماي "أأ دكتور محمد : أأ   ..." ...بعد اإ

 روان : دكتور محمد ..هوا افا ممكن ا ى معامك الحيت ..أأقرأأ الورد معامك واقول الأذاكر ..؟؟

 .....ممكن جدًا....دكتور محمد : طحعًا مايروان .

.. 

.. 

 أأعمل ما يدور بأأذهانمك ال ن ..

ملاذا طلحت من وادل ىم هذا الطلب الغريب الغري متوقع ؟..وادلى ووادلىت وامحد أأيضًا ىف حاةل 

 ذهول ...



ن مرتحط لفرتة طويةل سأأجيحمك حقيقًة أأرغب ىف التعرف أأك ر عىل حياهتم ..ذاكل املزنل الى اك

 كيف يحدو من داخهل ...حياة ىم ووادلها ....ش حاح بذاكرىت ابلأ 

جابة هذه الأس ئهل بداخل املزنل ليس خبارجه ...  اإ

ذن وادلاماي بل وضعهتم أأما  الأمر الواقع .. ارحلت مع ىم ووادله   دون حىت أأن أأطلب اإ

 ... 

... 

تفضىل ماي روان ... دكتور محمد :  اإ

 روان : شكرًا ماي ُعو ...

 طلع فوق ماي روان ..ىم : حتىب نفضل هنا ول ن

 روان : ها.. زى ما حتحوا عادى ماي ىم مفيش مشلكه ..

اكلعاده ..افا متأأكد اهنا هتعجب روان ..خاصة اهنا " خلينا ىف غرفة املكتب  ىم"  دكتور محمد : 

 حصافة واعال  ...

.. 

.. 

س تعدادًا للبالة وقرأأءة الورد والأذاكر ...  تؤضأأفا اإ

 الراحة النفس ية الىت أأشعر هبا منذ دخوىل هذا املزنل .. ولكن لأ أأس تطيع أأن أأصف لمك

 ول أأن أأصف لمك املزنل لتس متعوا هبذا اجلو الرائع من السكينة والهدوء ..اسأأح

 بعد أأن تؤضأأفا دخلنا غ رفة املكتحة الىت حَتدث عهنا وادل ىم  واكنت هذه الغرفة عحارة عن جزأأين .

 مكتب صغري ..اجلزء الأول : مكتحة هبا ك تب كثرية و 

مساكيات وكتب دينية  بىل به أأرفف هبا مباحف واإ اجلزء الثاىن : أأش حه ابمل بىل ..نعم  كام أأخربمك م 

 والأرضية مغطاه بسجاد مثل املس تخد  ابملساجد منقوش عليه رمس جسادة البالة ...

تهنمر ابدلموع اه ادل ىم ابدلعاء كثريًا وبدأأت عينبدأأ و  ابدأأفا بقراءة الورد مث الأذاكر وبعده

 ..وجفأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة ...............

..... 

.... 

... 

 ..تركنا وصعد اإىل غ رفته ....

  ..... 

 يه جفأأة كدا اتغري ..؟؟ مش هتتطلعى تشوىف ُعو ..هو فيه اإ روان : ىم هو انىت

 ىنخيلي بريفض ىم : لالسف اللحظة الوحيدة الىل اباب بمينعىن ان اشاركه فهيا اللحظة دى ... 



 هيبىل ..املغرب ..وبعدين هرياتح شويه وهيحقى كويس ... وا كدا ...عالعمو ..هوشوفه وهأأ 

 لك يو  كدا ..أ سفه ىف السؤال يعىن لك يو  كدا بعد ادلعاء بيحبهل كدا ..؟؟ روان : هو

 ...  نبىل املغرب  يالىم : ل مايروان مش لك يو  ...اليو  دا بس ...

.. 

س تاذنهت س تاءت من تواجدى ىف هذا الوقت وك رة سؤاىل صليت أأفا وىم واإ ا للرحيل وشعرت أأهنا اإ

 .. يَعنيىنفامي ل 

 

لنني مهنم ل"وادل ىم "  ىوطوال طريق للمزنل والى ل يتعدى دقائق وأأفا أأفكر ىف لالث مجل اإ

 وواحدة ل "ىم" ..

لقل اليو  دا  يعمل الىلىل وادلى فقال " ربنا وحده وادل ىم اإ  امجلةل الأوىل  : عندما اكن يتحدث 

 عليا" ..

رعها امجلةل الثانية   : وادل ىم أألناء ادلعاء ظل يردد "  لينا عاجاًل غري أأجاًل مايرب ..اللهم اإ اللهم ردها اإ

لهيا عند رحيهل ... أأيامن اكنت نتهبت اإ  ................" مل أأنتبه لهذه امجلةل أألناء دعائه ولكىن اإ

ت "ىم" هل هذا حيدث يوميًا مع وادلك بعدما ينهتىى من ادلعاء ..فاكنت امجلةل الثالثة : عندما سأأل

ل ىف هذا اليو  فقط ... جابة "ىم" أأن هذا ل حيدث اإ  اإ

..... 

..... 

 ال ن علمت ملاذا وادل ىم هبذه احلاةل ..

 أأتتذكرون اترخي اليو  !!...

.... 

.... 

ر  وادل ىم 12رباير ..حادلة ف 12اليو  ..........................................  فيه فرباير ..اليو  الى ح 

بنته وزوجته  بنته من اإ ر  فيه بسبب أأفانية وادلى من عائلته ...اكن يدعو لأجل اإ ....اليو  الى ح 

رب أأىب مباكن تواجدها أأو أأية تفاصيل  "دنيا" الىت تركها أأىب مبلجأأ والىت رحل أأس تاذ حسا  دون أأن خي 

 عهنا ....

ى يس تعدون حلفل ت املزنل اكن امحد ووادلىت ووادلالأماي  القادمة كيف س متر ...وصل ماي ت رى

 "عىل" ..

 أأحب قرأأته بغ رفىت ...دخلت وادلىت ك نت أأقرأأ لت خربىن صعدت غ رفىت وقرأأت وردى مرة اثنية لأنىن

تبل ابمحد ..اب  لإس تعداد لأن "عىل" اإ

"عىل" مل أأس تطيع منع نفىس من الحاكء  وبعدما أأهنيت قرأأءة وردى قررت عد  الهاب حلفل



 لأأس تطيع حَتمل لك ما حيدث ..كثريًا ما أأشعر .... أأنىن .........أأنىن .............أأكره وادلى ..

 ظللت أأس تغفر كثريًا ..

 ولكن ملاذا اللو  عىل وادلك فقط مايروان لقد فعل ذاكل لأجلنا. ؟ 

 العائهل ......ولكن اكن لأبد من أأن ي فكر ىف حياة هذه 

 ...ولكن الإنسان بطحيعته ينتابه شعور الأفانية املطلق ىف بعض حلظات حياته ..

 ولكن ما ذنب ىم ووادلها اكن من املؤكد أأن تكون حياهتم أأفضل لو مل يدمرها وادلى من الحداية .

قدر ..   اد  ..وأأنه من املؤكد أأن هناك خري  قل تتجاهىل ماي روان حقيقة أأن لك ما حيدث لنا م 

بنته وحرماهنا من وادلها وهام عىل قيد احلياة ..  ولكن كيف يكون اخلري ىف حرمان أأب من اإ

س تغفرى ربك ماي روان وجاهدى نفسك وحتمىل ...  اإ

.. 

 روان ال ن ىف حاةل ُصاع مع النفس ...

 

وضًا عن أأن يتودل بداخىل كره لوادلى سوف أأحاول اإصالح ما حدث ..سأأحبث عن ولكن قررت عِ 

لهيا همام لَكفىن الأمر .عن  وان "أأس تاذ حسا  " لأصل ل "دنيا" وأأخربها عن وادلها وأأخهتا ..سأأصل اإ

... 

... 

... 

يه ...؟؟ ماما ...روان ...انىت لسه .......... يه انىت بتعيطى ليه ..ماكل ماي روان..فيه اإ  ..اإ

ندجمت ىف ال مايت وان بقرأأ بس ...  روان : مفيش ماي ماما ...اإ

 حاجه حبلت ضايقتك عند ىم ..؟؟ ماما : فيه

 روان : ابلعكس ماي ماما افا ُعرى ما حسيت ابلراحه الىل حسيهتا عندمه ىف اى ماكن اتىن ...

 ماما : عالعمو  اكيد هنتلكم ...ممكن تلبىس حبيبىت علشان ااتخرفا ..

الىل أأخدوها  روان : ل افا مش هاروح ...افا هأأفضل هنا ..هلكم ..داليا صاحبىت أأشوف احملارضات

 الفرتة الىل فاتت...مبا اننا مسافرين اإسكندريه مش هاعرف اقابلها ...

ماما : ل انىت هتقوىم تلبىس حاًل ...واحملارضات امحد اكلعاده هوا الىل هيجهباكل ..يال بقى ماي روان 

 ...ول انىت زعالنه علشان السلسهل ...وعد مىن جهيحكل قريب واحدة احىل ...

 السلسهل ... "ىم" ...خالص افا ها ى بس علشان ادى ل لسه معاماي  سلسهل ..دىروان : ال 

 ماما : افا هزنل وهستناىك حتت ...

... 

س تعديت لذلهاب ومهمت للزنول لنذهب حلفل عيد ميالد "عىل"  وابلفعل اإ



 

 ماما : روان الفس تان جبد حتفه عليىك ...

هممومه ..ومضايقه مش هيا دى الفرحه الىل امحد :روان فيه حاجه مضايقىك ...افا حاسس انك 

 اكنت ىف عيناىك البح  اما شوفىت الفس تان ...ماما انىت لسه متخانقه مع روان ..؟؟

 ماما : ل ماي امحد اكن سوء تفامه وافا حىت مااتلكمتش مع روان فيه ...

 روان : هوا اباب فني ...

 امحد : ىف اجلنينيه ..

يه ...  ؟؟روان : يال بينا ول اإ

خرجنا سوماًي وذهحنا هذه املره ابلس يارة نظرًا لأن وادلى جمهد نوعًا ما ..وصلنا ال ن مزنل "عىل" 

 أأمتىن أأن متر احلفةل بسال  ودون أأية مفاجأ ت

.... 

.. 

تأأخرتوا ليه ماي امحد ...حىت دكتور محمد لسه ما وصلش ... تفضىل ماي طنط ..اإ تفضل مايُعو اإ  عىل : اإ

 نت طيب ماي عىل ...دى هديتك ...امحد : املهم لك س نة وا

عىل : شكرًا ماي امحد ...روان ..فني هديىت ...روان ...انىت مضايقه مىن من حاجه ..فيه ايه ماي امحد 

 ..روان مش برتد ليه ..

 امحد : سيبك من روان ويال حنتفل بعيد ميالدك ...

.. 

جمرد صدفه ...دخل امحد مل أأس تطع الرد عىل "عىل" لأن لك يو  يزداد يقيىن بأأن وجوده ليس 

نتظار "ىم" ولكن مرت أأك ر من نبف ساعة ومل تأأىت ..  وعىل املزنل وظللت أأفا ابحلديقة ىف اإ

... 

 روان 

.. 

.. 

عىل : روان ..افا جبد أ سف لو كنت ضايقتك بس افا وهللا عامل افكر افا ضايقتك ىف ايه مش 

 عارف افتكر ...

ذنك ..روان : مفيش اى شئ ماي عىل افا الىل اب  عتذركل ...ولك س نة وانت طيب ..بعد اإ

 عىل : روان ............روان ...

 روان : نعم .

 عىل : امممممممم .......فس تانك مجيل ....



....... 

قدر ماي  مل أأس تطع منع نفىس من الضحك للكامت "عىل" قالها ورحل مرسعًا خوفًا من رد فعىل م 

بتسامىت .  ."عىل" أأن تكون سبب ضيقى وسبب اإ

 وأأخريًا ظهرت وادلة عىل اللغز الأكرب حاليًا ابلنس حة ىل ..وبدأأفا الإحتفال وىم ووادلها مل يأأتوا بعد 

نهتينا من الإحتفال بعيد ميالد أأس تاذ عىل  ..مهمنا للرحيل وما اإن   ىف غياب ىم ووادلها وبعدما اإ

... 

ذنك حلظة ..  أأس تاذ عامد ....أأس تاذ عامذ بعد اإ

 ك نت أأعمل أأنه حمال أأن يَمر هذا اليو  بسال  ..نعم ُتمينمك حصي  وادلة عىل مرة أأخرى 

.. 

 وادلة عىل : اس تاذ عامد ...

 اباب : حتت امرك ........

 وادلة عىل : حسا  قاىل عىل املعاد الىل هسلمك فيه الأمانه .....

 ...  ماما عىل :

 ....3-28.يو  ...وادلة عىل : اس تاذ عامد ...هسلمك الأمانة .

.. 

.. 

س تعاد أأىب  بعدما أأهنت وادلة عىل حديهثا ...فقد وادلى الوعى بدأأ امحد ىف اإسعافه  ...امحلدهلل ..اإ

أأُص امحد أأن نذهب بوادلى  , وعيه ..وأأعتذر "عىل" ل "امحد" ورحلنا ولكن ليس للمزنل

س تعاد وعيه .  للمستشفى لالإطمئنان عليه ابلرمغ  من أأن وادلى اإ

.. 

.. 

 روان : امحد بالش الرسعه الىل انت ماىش بهيا دى ..اباب خبري امحلد هلل ...

.. 

ن يسري بحطء ل داعى للرسعه فوادلفا خبري . ليه وحىت حديث وادلىت ابإ  جتاهل امحد حديىث اإ

نتظارمه ىف الإس تقبال  وصلنا املستشفى حتدث امحد اإىل الطحيب وأأخذ وادلى وظللت أأفا ووادلىت ابإ

 ن عرش دقائق عاد امحد لينتظر معنا ..بعد أأقل م

.. 

 ماما : امحد انت فيه حاجه عارفها عن مرض وادلك ومش عايز تقوىل ...

 امحد : ل ماي ماما مفيش ..

افا متاكدة انك عارفة شئ ومش  احذرك من شئ وتتجاهل الكىمماما : غريحه لأول مرة ألكمك او 



 عايز تقوىل ...

الكمك أ سف وهللا غبب عىن حبيبىت علشان كنت بسوق برسعة ومامسعتش امحد : لك دا ماي 

يه ..افا بس ع ايز أأطمنئ عىل اباب مش أأكرت انىت عارفه اىن دكتور ...وادلاكترة بيكربوا املواضيع ول اإ

ذن هللا او بعده ابلكتري هرنوح اإسكندرية ...وهو   هريوح معافا ...وبكره ابإ

 

 

 

يدور بذهىن ال ن  ...التارخي الى ذكرته وادلة عىل ..ماذا يعىن هذا من املؤكد أأنمك تَعلمون ما 

 التارخي وملاذا عندما أأخربت وادلى بذاكل فقد الوعى هكذا ..

 ذهب امحد لإحضار وادلى ومهمنا للرحيل وحىت وصولنا املزنل مل يتحدث وادلى مطلقًا ...

اإن مهمت أأفا أأيضًا لذلهاب اإىل غ رفىت حىت وعند دخولنا املزنل صعد وادلى ووادلىت اإىل غ رفهتم وما 

س توقفىن امحد ...  اإ

 

.. 

 امحد :روان ممكن اطلب منك طلب ..

تفضل ماي امحد بس مايرب ...يكون روان :   ... ي حص مش  الىل ىف ابىل  اإ

امحد : روان ممكن ....امممممممم ..روان ..ممكن تروىح تطمئىن عىل ىم ووادلها اكن مفروض يكونوا 

...بس افا مش مطمنئ  اى حاجه ..هو كويس اهنم  ما حرضوش ممكن يكون فيه  "عىل" ىف حفةل 

 مش عارف ليه ....

اقوهلم    2..هاروح اخبط علهيم الساعه  البح  2انت عارف الساعه اك  ....الساعه  دروان  :امح

 اصىل افا بأأطمنئ عليمك ..انت جمنون ماي أأمحد ....

الحوابة ..افا مش عارف قلقان افا ها ى معاىك بس هستىن بره تروىح و  بأأرجوىكأأمحد :روان افا 

 اوووى علهيم مش عارف ليه ..

 بكره البح  من الفجر هروح أأطمنئ علهيم ...,  مس تحيل  ماي امحد روان : 

 امحد : روان ارجوىك ....

 ...جمنون ... روان  :امحد وهللا انت

 امحد : افا هروح لوحدى ....

 ...اإستىن ماي جمنون ..هتفضحنا حرا  عليك ...روان : امحد ...امحد 

.. 



حلاح هكذا ..  وأأما  اإُصار امحد مل يَكن أأماىم سوا أأن اذهب معه لأول مره يطلب شئ ابإ

... 

يه .....  روان  :ممكن تستىن هنا ..طيب ابهلل عليك اقوهلم اإ

 امحد :اى حاجه مايروان يال بقى ..

.. 

 ول هلم ىف هذا الوقت ...فتحت ىم اباب املزنل ..طرقت الحاب وأأفا ىف مقة اخلجل ماذا سأأق

 

.. 

 ىم : روان ....

متأأخر ...قلقت عليمك اكن مفروض حترضوا احلفةل معافا روان  :أ سفه افا عارفه الوقت 

 ........ووووووووو

 ىم : مفيش مشلكة مايروان ..افا كدا كدا صاحية مس تنية اباب ...

 روان  : هوا ُعو متعود يتأأخر كدا ...

مايروان ودا الىل خمليىن قلقانة أأوى ...اباب خرج من غري ما يسمل عليا او يقوىل انه خارج ودى  ىم :ل

س تحاةل يكون سافر من غري  غريحة جدًا .....كامن ...ش نطة السفر بتاعته مش موجوده ...بس هوا اإ

دخىل ......... قوىل ...ما ي تفضىل مايروان اإ  ...اإ

ذن هللا   : شكرًا مايىم ..عالعمو  روان   فني ..... هيكون خبري أأكيد هيلكمك يقوكل هوابإ

ىم : مايرب يلكمىن بأأحاول أألكمه من بدرى بيقوىل خارج نطاق اخلدمة ...افا قلقانة اوى ...حاسة 

 ..اإىن بأأُتنق ...

ذن هللا خري ... روان  : قفىل الحاب كويس ...وابإ دخىل ...واإ دخىل اإ ذن هللا خري ..اإ  ابإ

ذنك ..ىم : مايرب مايروان   ..مايرب ...بعد اإ

تفضىل ..  روان  :اإ

.. 

 ..أأغلقت "ىم" ابب املزنل ولكن فتحت بداخىل الكثري من الأس ئهل 

 امحد" أأن يَشعر بأأن ىم ىف مشلكة أأو ضيق ؟؟؟ كيف ل "

 .. ىف هذا الوقت اإُصار امحد لأذهب لالإطمئنان عىل "ىم" ووادلها 

 ا الى أأقوه ...أأشعر ابلغرية جتاه حب امحد ل "ىم" ماهذ  حقاً 

  

 

 ..روان .....روان ....روان 



 بتحرض عفاريت ول حاجه ....امحد صارحىن انت  روان :

 ماحرضوش عيد ميالد عىل ليه ؟؟" قالتكل ىم" امحد :بطىل هزار ..

ن روان : يه الىل اكن خمليك قلقان عىل ىم ووادلها ..يعىن الأول جاوب اإ الشعور ت عليا ..اإ

زاى ؟ والأحساس دا جاكل  اإ

يه ؟يعىن ىم ف امحد :  عاًل ىف مشلكة ..روان فيه اإ

ن ش نطة السفر بتاعته مش موجودة حلد دلوقت ..وىم بتقول اإ  روان :وادل ىم لسه مارجعش

هن و"ىم"..وبرتن عليه مش بريد علهيا ..خارج نطاق اخلدمة .. ا بتتخنق قلقانة جدااااًا عليه ..وحاسه اإ

..... 

 .!!!لوحدها مايروان س يبتهياأأمحد :وانىت عادى كدا 

ذن هللا اكيد هريجع او عىل الاقل هيلكمها .. بس مكربة املوضوع علشان تعلقها "ىم " روان :ابإ

ذن هللا البح  هعدى علهيا ...  بوادلها ...يال بقى نروح ..وابإ

 ....حلد ما وادلها يرجع ابلسالمة . " ىم"  أأمحد :ل انىت مش هرتوىح ..انىت هرتجعى تفضىل مع 

 روان :امحد افا عايزة أأفا  ...

ولو مرة واحدة ىف حياتك ...انىت عارفة تعلقها بوادلها ممكن تعمل  " ىم"  امحد :روان خليىك مع 

 ...فني وممكن يعرف يلكمها او ل مل هو..هللا اع اتخر اكرتاى حاجة ىف نفسها لو ا

 مكربة بس املوضوع مش اكرت .. "ىم" ن روان : افا بس شايفه اإ 

فضىل معاها ..  امحد :علشان خاطرى اإرجعى اإ

غري الفس تان دا شلكى هبىل الفجر عندمه ..ممكن ارض ماي امحد ...ممكن جتيحىل لبس أأ ح روان :

 تقول ملاما وهيا هتدليك لبس مناسب اإن افضل بيه هنا ...

 امحد : حارض لك الىل انىت عايزاه هعمهل ممكن تروىح بقى ..

.. 

 ع دت مرة أأخرى ل "ىم"وبعد حديث امحد معى  

 

 روان .. ىم : 

 معاىك حلد ما ُعو يرجع ..افا خايفة اسيبك لوحدك .. أأستىنروان : ممكن 

تفضىل مايروان ..مايريت افا فعاًل حمتاجه حد يكون جنىب.. ىم :  اإ

.. 

... 

ما ممسكة هباتفها لالإتبال بوادلها أأو ت بىل...وبعد نبف ساع ه منذ دخوىل املزنل عند "ىم" وىه اإ

عتقدت "ىم" عندما طرق امحد الحاب  أأن وادلها أأحرض ىل امحد املالبس الىت طلحهتا منه حىت اإ



لعل أأحدمه طحاء زمالء وادلها  "ىم" وأأخربها أأنه سيتبل بحعض الأ طمنئعاد ...حاول امحد أأن ي  

 يَكن عىل عمل مباكن تواجد "دكتور محمد" ال ن ...

أأقاو  فغلحىن النو  وأأفا جالسه وك نت أأفيق من القلق "ىم" ىف حاةل صعحة جدًا , مل أأس تطع أأن 

اول الإتبال بوادلها ...  فأأجد "ىم" أأما ت بىل أأو حت 

... 

 ... 

 ىم :روان ..روان ...روان .. 

 خريماي ىم ُعو رجع ..روان : ها ...

 ذن ..يال علشان نبىل جامعه ...ىم : الفجر أأ 

 حارض .. روان :

.. 

ظلت ىم تَدعى وتحىك وطلحت مىن أأن أأذهب للنو  ِبغرفهتا لأهنا لن تمَن بعدما صلينا الفجر أأفا وىم 

ل بعد َعودة وادلها ...وظلت تَحىك كثريًا ىف هذه اللحظة أأشفقت عىل ىم جدًا وتعلقها املرىض  اإ

وىه ل ت ردد سوا أأهنا قلقة أأن يكون وادلها قد أأصابه مكروه بوادلها ومضمهتا اإىل وحاولت هتدئهتا 

ن عاد وجفأأة أأخرب  تىن أأن أأبقى هنا وأأهنا س تخرج لتححث عنه وأأهنا س ترتك ىل رمق هاتفها لأخربها اإ

 وادلها هنا ...

 ... 

... 

مش هافضل كدا مس تنيه وخالص ..روان خليىك هنا لو رجع  ىم : افا هاخد العربيه وأأدور عيل اباب

 .رىن عليا ...هسيبكل رمقى ...افا لز  انزل ادور عليه ىف لك حتة ....

 روان : حلظة ألكم امحد يزنل معافا وماما واباب يفضلوا هنا لو رجع يلكموىن ..

 ىم : لل مايروان زماهنم فاميني ...

 روان :ىم ارجوك ..حلظة واحدة هروح الحيت اهجز واجيب امحد ونزنل معاىك ..

... 

 َخرجت من مزنل "ىم" شاهدت ما مل أأكن أأُتيهل حبياىت ....ولكن الغريب عندما 

 تتعقدون من رأأت عندما خرجت من املزنل ؟

.... 

 ماي ت رى َمن ؟؟؟

...... 

.... 



... 

... 

... 

 .. أأىخ احلحيب امحد مل يذهب للمزنل بل ظل جالسًا طوال هذا الوقت أأما  املزنل ولكن غَلحه النو 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

نه احلب ماي أأىخ ...  امحد ...اإ

 روان : امحد .....

 الىل  خمرجك دلوقت ؟؟روان ..ايه  امحد:

 وانت ايه منميك هنا ؟؟؟ روان :

 تناىم وىم ُترج تدور عىل وادلها ...لوحدها ... ك نت خايف امحد:

روان :امحد ىم مهنارة ومبممة تزنل تدور فعاًل عىل وادلها ...افا قولتلها اىن هروح الحيت اهجز 

نك جاهز واحصيك عل  وح اهجز واحصى ماما واباب علشان ..افا هر  شان تزنل معافا .. لكن واحض اإ

 مايخدوا ابهلم لو دكتور محمد رجع واحنا بره يتبلوا علينا ...

 رج لو ااتخرىت ...امحد :برسعه مايروان مس تنية ايه ..افا هفضل هنا رمبا ىم ُت  

.. 

رفىت لأس تعد لذلهاب برفقة ىم وذهحت اإىل غ   ذهحت للمزنل وأأيقظت وادلىت وأأخربهتا مبا حيدث

 للححث عن وادلها ..وامحد 

ن عاد  ذهحت أأفا وامحد وىم للححث عن وادلها وظل وادلى ووادلىت ابملزنل عند "ىم" لإخبارفا اإ

 وادل ىم ...

ظللنا نححث بلك ماكن ابملستشفيات واجلامعه حىت املتزنهات والنوادى ولكن دون أأية فائدة 

سة مساءًا ..وطوال الوقت وىم ىف خرجنا من املزنل الساعه اخلامسة صحاحًا وال ن الساعه الساد

ل بعد  حاةل رشود ول تتحدث ..قررفا الإبالغ عن تَغيحه ولكن أأبلغوفا أأنه ل ميكنىن فعل ذاكل اإ

 ساعه من تَغيحه ...وهنا سقطت ىم وفقدت الوعى متامًا... 48مرور 

فاقهتا وظل ي   س تطاع امحد اإ ذن هللا ..اإ  طمئهنا أأن وادلها خبري وس يعود ابإ

 يتحدث امحد مع "ىم" حىت تذكرت شيئًا .. وبيامن



ربفا عن مرض وادلته َذكر أأنه عرض حاةل وادلته عىل  "عىل" غريب الأطوار هذا عندما اكن خي 

"دكتور محمد" وأأن دكتور محمد أأخربه أأنه سيبحث ه عن طحيب يتابع حاةل وادلته لأنه س يكون 

  يطمنئ قلهبا ..حىتفأأخربت "ىم" بذاكل مبؤمتر ها  الفرتة القادمة ...

د جانحًا بعيدًا عن "ىم" ليتبل ب"عىل" من املمكن أأن يكون دكتور محمد ذكر وحتدلت مع امح

 ل"عىل" أألناء حديهثام عن ماكن املؤمتر ...

تبل امحد ب "عىل " ولكن للأسف مل يذكر "دكتور محمد" ل"عىل" أأين س يكون هذا املؤمتر ..    اإ

ىت معى اإىل مزنلنا فمل يَكن أأماىم سوا الحقاء معها وابلطحع وافقت ع دفا املزنل ورفضت "ىم" أأن تَأأ 

 وادلىت عىل ذاكل ..

"ىم" ل أأس تطيع أأن أأصف حالهتا ال ن ..حاةل باكء هسرتية ل ترغب ىف طعا  أأو رشاب ل تتحدث 

 مطلقًا ...

تبل ىب امحد وطلب مىن أأن أأخرب "ىم" بأأن دكتور مروان يرغب ىف رؤيهتا ..  وجفأأة اإ

ربت "ىم " بذاكل فأأشارت اإىل ابملوافقة عىل مقابلته..صعد "دكتور مروان "ومعه امحد أأخ

 وأأعطى"ىم" بعض الأدوية ل اعمل ما هذه الأدوية وأأخرب "ىم " قائاًل....

س تجيىب لطلب وادلك لأجل ىم و  " ىم وادلك خبري لقى فامي أأخربك به ....أأتتذكرين " رمي " ىم اإ

 س يعود وادلك أأعدك بذاكل "...  السابق كل سأأنتظرك وبعدها

مل أأفهم شيئًا من حديث "دكتور مروان " هذا ولكن بيامن يتحدث اإىل "ىم "حىت غرقت ىف النو  

 الأدوية اكن هبا نس حة منو  ...

خرج دكتور مروان برفقة امحد ول اعمل ماذا يقبد حبديثه اىل" ىم" وماذاا يقبد ب "لأجل ىم 

 غب دكتور مروان ىف أأن تلحيه "ىم" لوادلها ..ورمي" وما هو الطلب الى ير 

.. 

ل بأأس الأمه ال ن أأن "ىم" فامئة ...رحلت وادلىت بعدما اإطمئنت عىل "ىم" ومهمت لإغالق 

أأغلقت الحاب الأبواب وطلحت من امحد العودة للمزنل ف"ىم" فامئة وحنن مجيعًا حباجه للراحة 

ليه ...وصعدت اإىل غ رفة "ىم" والىت هبا رسيرين وكأن   وادلىم عىل يقني بعودة "دنيا" اإ

صليت وقرأأت وردى وحاولت النو  لأول مرة أأمن خارج غ رفىت وأأين ابملزنل الى ك نت أأخىش 

 قدميًا أأن أأمر جبواره ...

 مايت رى ماذا حَيمل غدًا.......؟؟

... 

... 

... 

... 



... 

... 

... 

 

س تقظت عىل صوت "ىم"   ....وىف البحاح الساعه السابعه صحاحًا ..اإ

... 

 اباب حبيىب اإحصى بقى انت اإاتخرت ىف النو  كدا ليه .. ىم :

.. 

 من املمكن أأن يكون "دكتور محمد" عاد !

فطار وتتحدث اإىل ذاهتا  رتديت عحاءىت ومهمت للزنول فوجدت "ىم" قد أأحرضت الطعا  لالإ اإ

 زنول ..وت نادى وادلها لل

... 

 روان : صحاح اخلري ماي ىم ..هو ُعو رجع ؟؟؟

علشان تفطرى معافا دا الكرىس بتاعك ..ودا بتاعى ودا بتاع اباب  ىم : روان كويس انك حصيىت

 اصىل بأأحب اقعد جنحه علشان بنقرأأ الأخبار مع بعض ..

مىت ...؟؟؟ روان  : ىم  ُعو رجع اإ

س تحاةل يعدى ي هطلع احصيه ىن يطمنئ عليا ...حلظة و  من غري ما يلكمىم : هوا اكيد رجع اباب اإ

 ُتيىل لسه حلد دلوقت فامي ..

 روان : ىم انت كويسة ؟

.. 

تركتىن "ىم "وصعدت غ رفة وادلها أأشعر وكأن "ىم " قد أأصاهبا اجلنون ..وجفأأة مسعت صوت 

  سوماًي..فهممت مرسعه فوجدت "ىم" جالسة أأرضًا بغرفة وادلها وتحىك ممسكة ببورة جتمعهام

 "ىم" عقلها يرفض متامًا ما حيدث غياب وادلها ملدة يومني أأصاهبا ابجلنون ..

أأتبلت ب"امحد" لأنىن ل اعمل ماذا أأفعل أأما  باكء "ىم" املس متر فأأخربىن أأنه سيتحدث اإىل 

 "دكتور مروان" مث يأأىت ..

 ..ل أأعمل من هو "دكتور مروان " هذا لكن من الواحض أأنه قريب لوادل ىم 

 مل متر نبف ساعه حىت حرض امحد ودكتور مروان ..

نفراد جفلست أأفا وامحد بعيدًا وظل هو  وطلب "دكتور مروان " أأن يتحدث ل"ىم " عىل اإ

يتحدث اإىل "ىم " كثريًا ل أأعمل عن ماذا ولكىن أأشعر وكأن امحد عىل ِعمل مبا يدور بني دكتور 

 مراون وىم ..



نهتىى دكتور مروان من احلديث اإىل  "ىم" وأأخربىن أأن أأبقى معها لليو  فقط ومن الغد ي مكنىن تركها اإ

لأهنا ستبارش حياهتا بشلك طحيعى حلني عودة وادلها ول خوف من بقاهئا مبفردها هنا وس تأأىت 

 للحقاء معها طوال اليو  وسرتحل هناية اليو  ... من الغد صديقة "ىم" وىه أأخت دكتور مروان

  أأعمل ول أأس تطيع تفسري ما حيدث ..رحل "دكتور مروان " ولكن ل

...ل زالت شاردة الهن ولكن  ما "ىم" بعد حديث دكتور مروان لها بدت بشلك طحيعى نوعاً 

 توقفت عن الحاكء وبدأأت تتناول الطعا  ..

 ماي ت رى من "دكتور مروان " هذا ؟؟

.. 

ولكنه أأصح  هادئًا عن  ظللت برفقة "ىم" طوال هذا اليو  وأأتت وادلىت وظل امحد خبارج املزنل

 ذى قبل ...

وعندما حتدلت مع امحد عن حديث دكتور مروان ىل وعن ترىك ل"ىم" أأخربىن أأن أأفعل كام 

ربىن ابلحقاء اإىل جوار "ىم"  أأخربىن وأأن أأترك "ىم" من الغد ..عىل غري عادة امحد ك نت أأتوقع أأن خي 

.. 

"امحد" عىل غري عادته فامي خيص "ىم" وبغرابة َمر اليو  رسيعًا برشود "ىم" وحديهثا القليل وهدوء 

 تواجد دكتور مروان وحديثه ىل برتك "ىم" وحديثه بثقة عن عودة "دكتور محمد"...

وىف البحاح أأيقظتىن "ىم" لت خربىن بأأهنا س تذهب اإىل اجلامعه ..مل أأفاقشها ىف شئ وقررت أأن 

 اجلامعه برفقهتا ...أأرحل كام أأخربىن "دكتور مروان" وأأن أأذهب أأفا أأيضًا 

ولكن عندما مهمت للخروج من مزنل "ىم" لذهب للمزنل لأس تعد لذلهاب برفقة "ىم" للجامعه 

نتظار "ىم" لإيبالها للجامعه ...  وجدت "دكتور مروان " ىف اإ

 حس نًا ل بأأس من املؤكد أأنىن سأأكتشف الرس وراء "دكتور مروان" ..

الىت أأضعهتا بغياىب فرمبا ي قرر وادلى الهاب اإىل  قررت الهاب للجامعه لإحضار احملارضات

الأسكندرية ىف أأى وقت ولأبد ىل من الهاب معهم رمبا أأس تطيع الوصول ل"دنيا" مفا زلت عىل 

 يقني أأن قرار سفر وادلى ىف هذا الوقت ه عالقة ب "دنيا" ...

... 

.. 

 وبعدما مقت ابلإس تعداد لذلهاب للجامعه ...ومهمت للرحيل ...

 بيامن أأفت  ابب املزنل للخروج .............حىت وجدت من ؟؟و 

 ...تعتقدون من ........؟

... 

... 



... 

 

 غريب الأطوار "عىل"...

... 

 

 

تبل بيا سأألىن عن دكتور محم  د ومن عىل : روان ....اخبارك ايه وامحد فني ..مش عارف اوصهل اإ

 .. بعدها مش عارف أأوصهل

 مش بريد عليك لأنه مشغول ... روان : مفيش ماي عىل ..اكيد

يه ..؟؟  عىل : مشغول ابإ

ذنك لإىن راحيه اجلامعهروان : ملا يرد ع  سأأه ...بعد اإ  ... ليك اإ

 عىل : اسف عىل الك  ماما لوادلك مايرب يكون خبري ...

ذنك ..  روان : ول هيمك امحلدهلل اباب خبري ..بعد اإ

 عىل : روان .......

 س تعجهل ...روان : نعم ...برسعه لىن م 

 عىل : روان .....افا ...افا ........

 .......  هتأأخرروان :عىل افا جبد ابعتذركل افا 

.... 

س توقفىن ليفجر أأكرب  وبيامن أأخرب "عىل" أأنىن عىل جعهل من أأمرى وأأنىن سأأاتخر أأك ر هكذا ..حىت اإ

 مفأأجأأة ىل .....................!!!

.... 

.... 

..... 

 التسجيل الىل انىت جسلتيه لوادلك ....عىل :افا مسعت 

 

 ماذا ......؟؟؟

 لكامت "عىل" وكأن أأحد ما أأسقط خصرة عىل رأأىس ...

كيف وصل لهاتفى والتسجيل ؟ تذكرت عندما أأعطى امحد هاتفى ل"عىل" ليححث عن رمق 

 البيدلية لطلب ادلواء ىل ...حاولت متاكل أأعباىب وعد  اإظهار قلقى ل "عىل"

... 



... 

..... 

يه مايعىل..؟؟؟  روان : تسجيل اإ

 

عىل :افا عارف انك مبدومة من الىل بأأقوه بس أأفا فعاًل مسعت التسجيل وعرفت لك حاجه 

يد واحده علشان نبل   مايروان ...افا قولتكل لأىن مش عايزك تكوىن هممومة لوحدك ..روان خلينا اإ

 الىل وادلى ووادلك ُعلوه ....زمان ...

زاى ...روان : انت وصلت للتس   جيل اإ

اشوف رمق البيدليه عىل موابيكل ..اكن التسجيل لسه  طلب مىنعىل :ملا كنىت تعحانه وامحد 

سايحة السامعات فاكن عندى فضول امسع الىل انىت كنىت بتسمعيه ...لكن امحد  شغال ..كنىت

وابيكل وافا قفلت برسعه مالعالج من البيدلية لن الرمق مش عنده ..طلب مىن اىن انزل اجيب 

 قبل ما حياول امحد يفتحه ......

 ...؟؟؟ لكه التسجيلروان : يعىن مامسعتش 

 مكلته مايروان ومسعته الف مرة .....عىل :ل 

 روان :ممكن توحضىل اكرت لو مسحت وصلت ملوابيىل ازاى ماي عىل..؟؟

 من موابيل امحد ... عىًل : افا مسعت التسجيل اتىن بس

 .. !! روان : موابيل امحد

كامن طلع  وامحدنا برنتب لعيد ميالدى ...وامحد طلب منك جتهزى علشان خنرج ..فاكره ملا ك   عىل :

جيهز بس سابىل موابيهل ...قاىل انه  نزل لعحة جديده ....افا كنت بدور ىف الحلوتوث ...لقيت 

 تسجيالت كتري ...لكهم بنفس الامس الاتسجيل واحد فتحته ...اكن هوا التسجيل الىل عىل

موابيكل ..بعته عندى ومسحته من عند امحد ...لىن متاكد ان امحد مايعرفش ...بعته عندى لكن 

نسيت اقفل الحلوتوث عند امحد ومشيت يوهما ....ملا امحد افتكر اىن مشيت لىن زعلت من الكمه 

 معاماي ...

زاى تدى نفسك حق انك تدخل ىف حيا زاى روان : انت جبد ...مش عارفه اقوكل ايه ...اإ تنا ...واإ

زاى تتدخلامحد  متنك عىل شئ تدور فيه ...اإ اإ  ىف خبوصيتنا.. اإ

ذا  نك تسجىل لوادلك ....اإ عىل :روان لو مسحىت ..افا همام كنت ُعلت ..اكيد مش هيكون اكرب من اإ

يد لك احلدود جتاوزىتفأأنىت ماي روان  كنت افا جتاوزت حدودى ....أأفا قولتكل بس علشان نكون اإ

  وحناول نوصل حلاجه ..لن لالسف دى مش حياتمك لوحدمك ماي روان وادلى جزء مهنا  هواحد

 حياىت افا ووادلىت كامن .....

منك ول لكمة ..انىس التسجيل وماي ريت متسحه من افا هاعترب نفىس ول كأىن مسعت  روان :



 عندك ..لك الىل مسعته اكن غلط ..وحمدش يقدر يثبت ان دا تسجيل لحااب ...

... 

عىل : لالسف مايروان لو فعاًل مسحته من عىل موابيىل مش هقدر امسحه من ذاكرىت ..ولو 

    لك شئ "  دنيا "حمدش قدر يثبت ان دا صوت وادلك ..فعموحسا  يقدر يثبت عن طريق 

...وصدقيىن انىت الىل هتخرسى مايروان ..لو "دنيا " ..افا هستىن رد منك اننا نتحرك ونوصل ل

 ساعدىت ..ماقبلتيش م 

.. 

... 

أأهنىى "عىل" حديثه ورحل ..رحل بعدما أأصابىن بوابٍل من احلزن والقلق واخلوف ل أأعمل كيف 

 الحداية .. ذ اخلالص من "عىل" هذا ..مل أأكن أأشعر ابلراحة لقدومك ماي "عىل " من

 لقد راجعت اكفة التسجيالت هباتف امحد مل يَكن هبا هذا التسجيل !!

" التسجيل الى حتدث فيه وادلى مع أأس تاذ حسا  عن  " عن "دنياوأأيضًا كيف عرف "عىل

 لهاتف !!!"دنيا" اكن عىل تسجيىل اخلاص وليس اب

 ال ن ماي "عىل" واحلديث معك ... مل أأكن حباجه اإىل رؤيتك 

كتشفه ولكن لهتديدى ...حس نًا ماي "عىل" ..  حديث "عىل" ىل مل يَكن لإعالىم مبا اإ

..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ... املواهجة

 

نهتاء أأما احملارضة الثانية فاكنت  أأمكلت طريقى للجامعه واكنت احملارضة الأوىل أأوشكت عىل الإ

 حمارضة مفتوحة للمناقشة ىف أأى موضوع عا  ..يمت الإجامع عليه من الطلحة ..

 َدون ادلكتور عنوانني لالإختيار فامي بيهنم للمناقشة واكن العنوانني ..

 " امللل "                                             

 " الفضول"                                              

 

ختيار  أأعمل ما يدور بأأذهانمك ال ن ....وكأن اليو  ضدى ىف لك شئ ليس فقط لقاء "عىل" ولكن مت اإ

 "الفضول " لَيكن هو عنوان املناقشة لليو  ....

... 

 مىن ادلكتور ذكر سبب لكتابته " امللل" و "الفضول " وبدأأ حديثه معى ..بدأأت املناقشة وطلب 

رور الكرا  ..أأخربيىن "مرحبًا روان ...شكرًا جزياًل لزمايرتك لنا من البعب أأن يَمر حضورك اليو  م  

 ملاذا َدونت "امللل" و"الفضول" معًا وملاذا قدمت امللل عىل الفضول " 

جة امللل ...ولكن ممكن أأن ينتج الفضول ليبري مرىض لأس حاب فتحدلت قائهل الفضول حَيدث نتي

 كثرية سوا امللل ...

نتهب  حضورك لن يكون حتذيرى لىك املرة  لنس حة ىىحس نًا روان ..جيدًا ما ذكرىت ..تَفضىل ولكن اإ

 من املمكن أأن يمت حرمانك من دخول الأمتحان ...القادمة الكميًا 

.. 

 ماي روان حَتمىل .. أأشعر وكأىن أأنهتىى اليو  ..حَتمىل

.. 

س تمكل حديثه قائاًل هناك مقوةل للشاعرة والاكتحة الامريكية   تقول .. "دورىث ابركر"اإ

 "  امللل عالجه الفضول ولكن ل يوجد عالج للفضول "
من املمكن أأن يكون الفضول مرىض ويتحول اإىل فضول فوضوى ليس ه هدف ..سوا املعرفة 

 املطلقة ليتحول اإىل جتسس ...

 ومن املمكن أأن يتحول اإىل أأداة قتل ..

 ومن املمكن أأن يكون بداية جناح ...



واكنت من أأك ر  الفضول " ..."أأن هناك عدة قواعد للنجاح من بيهنا  ين "ا" أأينش تفكام ذكر 

س تطالع دامئ ... نباحئه للنجاح فاكن يذكر أأنه ليس دليه موهحه خاصة ولكن دليه   حب اإ

 لنه ميثل حب املعرفة وهو حمراكً للححثرمبا  من املعرفة " " الفضول أأمهواكن يقول  

 .... 

أأنه من املمكن أأن ينتج عن أأس حاب أأخرى سوا امللل الأس حوع روان ذكرىت ىف حديثك عن الفضول 

جبارى  حاب وجتربتك مع الفضول القاد  س تقدىم ىل تقرير عن هذه الأس   حضورك الإس حوع القاد  اإ

 ..روان .....

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

وال ن لن الكهام متعلق ابلأخر..وأأخريًا لقد أأخطأأمت عندما اإختارمت أأن يكون حديثنا عن الفضول 

نىن أأشعر ابملل  ل لاكل مجيعمك ي قد  ىل املرة القادمة جتربته مع الفضول لأش حع فضوىل ...اإ

... 

 

علمى يَرغب ىف  أأن أأكتب جَتربىت مع الفضول كيف ىل أ أ أ أ أ ه ليتىن مل أأقرر القدو  للجامعه اليو  ...م 

خفاء لك ذاكل ...  بذاكل ...بداخىل ُصاع وأأمل وحزن ولكن يتوجب عىل اإ

 هكذا أأفا ال ن "سبب ملن حوكل احلزن حىت ل ت   " وحيدث أأن يكون بك أأمل العامل وتحتسم  

... 

مررت عىل مزنل "ىم" لإطمئنان علهيا قبل عودىت للمزنل ولكهنا مل جتيب من الواحض أأهنا مل تأأىت  

 بعد ....

 ول زال حديث "عىل" يَشغل تفكريى ...ماذا أأفعل مع "عىل" هذا ؟ ودخلت غ رفىت ع دت للمزنل

ندما أأخربتىن هل أأخرب امحد بلك شئ حىت نتناصف الأمل ؟ ولكن أأيضَا أأتذكر حديث وادلىت ىل ع 

 أأن ل أأخرب امحد عن أأى شئ أأكتشفه مس تقباًل....

س توقفىن طرق وادلىت ....................روان .........روان  ..وبيامن أأجادل نفىس حىت اإ

... 

... 

تفضىل ماي ماما ..روان :   اإ

يه الأخبار حبيبىت ...جيىت من اجلامعه عىل غرفتك ىف حاجه ضايقتك هناك ..  ماما : اإ

يه ؟ روان  : ل ماي ماما امحلدهلل لك شئ متا ......أأخبار اباب اإ

 ماما : خبري مفروض كنىت عديىت عليه اإطمئنىت عليه ...عالعمو  هو خرج الهنارده ..

 روان : خرج ...خرج فني ..

 ماما : مش همم خرج فني املهم هو مبمم نسافر اإسكندرية بكره ماي روان هجزى نفسك ..



نىت نسيىت روان : و"ىم" ماي ماما  ختفاء وادلها امحد اس تحاةل يوافق عىل السفر كامن ..اإ  تعهبا واإ

ن أأخت دكتور مروان هتكون ببفة مس مترة مع "ىم" ..ماما :   امحد فعاًل مش هيسافر وقاىل اإ

.. 

ل أأعمل من "دكتور مروان " هذا ولكن لأبد ىل فعاًل من السفر مع وادلى ووادلىت فرمبا أأصل 

 أأفعل مع "عىل" هل أأخربه هل من املمكن أأن ي ساعدىن أأ  ماذا أأفعل ؟ ل"دنيا" ولكن ماذا

... 

 روان ....روان ..

 روان : نعم ماي ماما ...أ سفه رسحت شويه..

 ماما : رتىب أأمورك ...

 روان : امحد مش هيسافر علشان "ىم" أأكيد ..

 ماما : علشان "ىم" وكامن عنده حمارضات وُعىل كتري وامتحافات ..

حذرىن من   ا  ماي ماما هرتب أأمورى بس لز  أأرجع بعد أأربع أأو مخس أأماي  لن ادلكتور روان : مت

 الغياب اتىن وممكن حيرمىن من دخول الإمتحان دا غري التقرير الىل طالحه مىن ..

يه التقرير الىل طالحه منك . ذن هللا ماي روان هرتجعى قبل معاد احملارضة بس اإ  ماما : ابإ

 ضول ماي أأىم ..وجتربىت مع الفضول ..روان : تقرير عن الف

عتقادى دا أأسهل تقرير ممكن تعمليه ماي روان ...خىل ابكل ..  ماما : عىل حد اإ

.. 

من البعب بل من املس تحيل أأن أأدون ملعلمى جتربىت مع رحلت وادلىت ولكهنا أأخطأأت للأسف 

 الفضول ..

فىت للمكوث هبا قلياًل .. ..وبيامن أأنظر هنا وهناك حىت تؤضأأت وصليت وقرأأت وردى ..وفتحت رش 

 رأأيت "ىم" عادت برفقة "دكتور مروان " وخلفهم أأىخ امحد ...

 من الواحض أأن هناك شئ ما حيدث بيهنم ...

رتديت مالبس اخلروج وذهحت لأطمنئ عىل "ىم" اك ابب املزنل مفتوح  وما اإن مهمت لدلخول  ناإ

 بدخوىل ..فتوقفا عن احلديث اكن "دكتور مروان " وامحد يتحدلون 

 وأأخربىن امحد بأأن "ىم" بغرفهتا ومعها صديقهتا أأخت دكتور مروان "جورى" ...

 صعدت غ رفة "ىم" اكنت "جورى " تتحدث اإىل "ىم " ... 

... 

"ىم" حاوىل أأن جتمعى ش تات أأمرك وادلك س يعود ولكن لأبد أأن ت قوىم ذاتك تعلقك بوادلك هكذا 

بد أأن تتقبىل وجود أأشخاص أ خرون حبياتك دلك فقط لجلنون ..احلياة ليست واقد يقودك اإىل ا

ختالف مسمياهتم ..  مبسميات خمتلفة "صديقة " "حبيب" "زوج" أأقرابئك ابإ



عيد مصتك ن ي  لني ل"ىم" حَتدىث معى أأو حتدىث مع مذكراتك ولكن ل تظىل هكذا صامتة ل تتحد

 وادلك ..

عن احلياة دون عودة ماذا س تفعلني  ىف يو  من الأماي  سريحل وادلك"ىم" وادلك س يعود ولكن 

 حيهنا ...؟؟

جابة "ىم" عىل سؤال "جورى" سأأرحل أأفا أأيضًا .....  واكنت اإ

تلتقطى أأنفاسك ابلرمغ من  زلىتما  املمث أأعادة جورى سؤال "ىم" قائةل وملا مل ترحىل ال ن ماي "ىم" 

 عد  وجوده ؟؟

 بىن من بعيد وأأعمل ملاذا ....فأأجابة "ىم" لأنىن أأشعر بقربه مىن مل يرحل بعد ي راق 

 جورى أأخربى "دكتور مروان " أأنىن سأأفعل ما اكن يَرغب به وادلى ....................

.... 

ريده وادلىم أأن تفعهل ؟ وما عالقة ولكن ماالى ي  ل أأس تطيع أأن أأصدق مدا تعلق "ىم" بوادلها 

هنا تفوق "ىم" ىف العمر ...دكتور مروان بذاكل ؟.............و"جورى" هذه من تكون   اإ

..... 

.... 

.... 

 وجفأأة ...

... 

 ؟من أأنىت وملا تقفني هنا 

نعم ىه "جورى" أأفا ال ن ىف موقف ل أأحسد عليه خرجت جورى وأأفا مل أأنتبه خلروهجا بيامن أأفكر 

 فامي حيدث ...

.. 

 روان : أأفا روان جارة "ىم" أأفا بس هطمنئ عىل "ىم" ومهىش ..

... 

 جورى" دون أأن تتحدث اإىل وكأهنا غضبت لرؤيىت ...تركتىن "

جدهتا ممسكة حس نًا ل بأأس من تعامكل معى هكذا "جورى" دخلت غ رفة "ىم" لأطمنئ علهيا فو 

 ىل "ىم" وكأهنا تريدىن أأن أأنظر معها اإىل البورة ...ببورة وبدخوىل نظرت 

وظلت تحىك ...وجفأأة أأتت  ووادلهتا ووووأأخهتا "دنيا" وأأستندت عىل االبورة جتمعها ووادله

 "جورى" لتخرب "ىم" بأأنه علهيم الرحيل ال ن ....

 ماذا الرحيل اإىل أأين ..؟؟

... 



 ؟مهمت ابلزنول معهم لأعمل ماذا حيدث ...

 ...امحد ..

.. 

 روان : امحد "ىم" هرتوح فني ؟

 امحد : اإطمىن ماي روان "ىم" هرتوح ماكن أ من ترحي أأعباهبا شوية .

 " هرتوح فني أأفا هفضل معاها هنا جورى لو مسحىت سيىب "ىم" .روان : امحد "ىم

 ىم   : روان أأفا لز  أأروح معامه .......

نتو واخدين "ىم" فني ؟ ...  امحد : أأرجوك اإ

 

مل جييبىن أأحدًا مهنم ورحلوا وأأغلقوا ابب املزنل .....وأأفا ال ن أأما  مزنل "ىم" أأشعر وكأنه عاد مزنل 

 ل أأعمل .... وادل ىم ورحلت "ىم" ولكن الكهام اإىل أأين رحال للأش حاح مرة أأخرى رحل

 ع دت للمزنل وظللت أأبىك كثريًا فنحن من تسبب لها بلك هذه املعافاة ...

.. 

نتظار امحد رمبا تعود "ىم" أأيضًا ولكن امحد عاد ومل تعد معه "ىم"  وحاولت مع امحد ظللت ىف اإ

يىن وحاولت حىت ربىن أأين "ىم" مل جي  يب لك ما أأخربفا به أأهنا خبري حىت خي    وادلىت ولكنه مل جي 

.... 

 مر اليو  بلك تفاصيهل املؤملة والغريحة وىف البحاح رحلت أأفا ووادلى ووادلىت اإىل الأسكندرية ..

وما أأن وصلنا هناك حىت تركنا أأىب حاولت أأن أأخرج خلفه ولكن وادلىت اإعرتضت عىل خرو ى 

 وطلحت مىن الحقاء معها ...

س تقبلت د ساعة من وصوىل ..وبع تبال  .اإ  هاتفى .....ماذا رمق غري مسجل ....اإ

... 

 روان : السال  عليمك ورمحة هللا وبراكته ..

.... 

 وعليمك السال  ورمحة هللا وبراكته ...

.. 

 غري معقول من ؟؟؟

 تعتقدون من ؟

 نعم هو غريب الأطوار "عىل" ...

.. 

يه ؟  عىل :روان أأخبار اإسكندرية اإ



 روان : اإسكندرية ..

فتحى الحل  كونة كدا ...عىل : اإ

.. 

ن فتحت ابب فة حىت وجدت "عىل" ابملحىن املقابل ...وأأخربىن أأن يعرف أأين وادلى ال ن ا وما اإ لرش 

 قبل مساعدته لإصالح ما حدث ...تَ وأأن وادلى س يبل بعد مخسة دقائق وأأنه لأبد من 

... 

كامل احلديث م ع "عىل" فأأرسل ىل رساةل " روان تأأكدى أأنىن أأرغب ىف أأغلقت الهاتف مل أأس تطيع اإ

اإذهىب مساعدتك لأنىن ل أأريد أأن تتحمىل لك هذا الثقل وحيدة ...وال ن وادلك س يطرق الحاب 

 لإس تقباه " ..

نهتاىئ من قرأأءة الرساةل طرق وادلى ابب املزنل ...  وابلفعل مبجرد اإ

مئنه لوجودك ..ولكن من الواحض أأنىن ليس "عىل" هل أألق بك وأأتقبل مساعدتك ل زلت غري مط 

 دلى خيارات أأخرى ....

مايت رى أأين اكن أأىب ؟ ."عىل" أأخربىن أأنه يعمل أأين اكن وادلى...حس نًا .سأأتقبل مساعدتك ماي "عىل" 

 نبل معًا ل "دنيا" .... أأمتىن أأن

.... 

عت وادلىت أأنىن وىف البحاح أأعدت الإتبال ب "عىل" وأأتفقنا أأن نتقابل ..حاولت اخلروج وأأقن

وأأنىن سأأذهب اإىل صديقىت "مكل" فهىى هنا فوافقت وادلىت لأهنا أأرغب ىف التزنه خارجًا قلياًل 

 تعرف جيدًا مكل وعائلهتا ..

.. 

قابلت "عىل" وأأخربىن بأأن وادلى ذهب اإىل "أأس تاذحسا " ولكنه مل جيده لأن  "أأس تاذ حسا " قد 

  ل يعمل وادلى عنه شئ ...غري مسكنه منذ أأماي  من املؤكد أأنه غريه حىت

 ولكن ملاذا ؟

.. 

 روان ...روووووووان ..

.. 

 روان : نعم ماي "عىل" ..

 عىل : أأفا هاوصل لعنوان "أأس تاذ حسا  الهنارده ...

زاى ؟  روان : هتوصهل اإ

 عىل : من حقى اإىن أأخفى مبادرى ..

ذنك ..  روان : متا  أأما توصل للعنوان بلغىن ...بعد اإ



.. 

... 

 ىل " وذهحت اإىل صديقىت "مكل " ...تركت "ع

قامته هل عِ  ربه احلقيقة منذ الحداية ولكن ملاذا يقو  "أأس تاذ حسا " بتغري حمل اإ قااًب لوادلى لنه مل خي 

ليه ؟  وحىت ل يس تطيع الوصول اإ

 .... ول يرغب ىف أأن يعرف أأحد شيئًا عهنا "دنيا "اك شيئًا حدث ل  أأ  هن

رهقًا ووادلىت دامئًا شاردة الهن أأما مر اليو  تلو ال خر ول  جديد حيدث وادلى خيرج يوميًا ويعود م 

ليه ...  "عىل" فأأغلق هاتفه ول أأس تطيع الوصول اإ

ختفى " ختفى " عىل " أأيضًا ..أأس تاذ حسا  "  ل أأعمل ماذا حيدث ..وملا اإ  وملا اإ

نه يعمل فكيف ه أأن هل من املمكن أأن يكون "عىل" عىل ِعمل مباكن "أأس تاذ حسا  " أأشعر وكأ 

 يعرف بقبة "دنيا" من الحداية ..رمبا يكون أأخربه بذاكل وادله ...

... 

غلق ...دعاو   ت الإتبال ب "عىل" كثريًا ولكن دون أأية فائده مازال هاتفه م 

 حىت ل أأتغيب عن اجلامعه أأك ر من ذاكل ..وقررت العودة َمر اإىل ال ن مخسة أأماي  

 ..ووافقت وادلىت عىل عودىت .

ليه منذ سفرى ابلرمغ من  ع دت للمزنل ولكن امحد ليس هنا ومل أأرغب ىف الإتبال به فمل أأحتدث اإ

خباره ىل اإىل أأين   أأس تطيع نس يان جتاههل حلديىث معهأأنه حاول الإتبال ىب أأك ر من مرة , ل وعد  اإ

 أأخذ "ىم" ...

خباره بعودىت ولكن لن أأقابهل عندما يعود وسأأظل حس نًا ل  تبلت ب "امحد" بأأس من اإ بغ رفىت ...اإ

اص ابلفضول وأأخربته بعودىت ودخلت غ رفىت صليت وقرأأت وردى ..وبدأأت أأحاول كتابة التقرير اخل

 من املفرتض أأن احملارضة بعد غد ...

ل أأعمل ماذا أأكتب ...أأأأكتب عن وادلى  ما أأكتحهولكن لكام مهمت لأكتب حىت أأراجع نفىس وأأمزق 

فى أأ  ماذا أأكتب ....  وفضوىل ملعرفة ما خي 

عاد امحد ولكن مل أأس تجب لندائه ىل وأأخربته من خلف ابب غ رفىت أأنىن ل أأرغب ىف التحدث معه 

... 

 امحد : روان ممكن نتلكم شويه ..

 روان : أأفا تعحانه وعايزة أأراتح شوية ماي امحد ..

 ن لو شئ خاص بيا اكن ممكن أأقوكل عليه لكن دا خاص ب "ىم" ...امحد : روا

 

 اقلقة بشأأهن طلقًا ولكىنالفضول م    ىف معرفة ماكن "ىم" ليس من اببمل أأجب عىل امحد ...رغحىت



 وشعورى ابلنب جتاهها يقتلىن ولكن امحد أأخربىن قبل ذاكل أأهنا مباكن أ من وس تكون خبري ..

... 

 فقررت النو  ...مل أأس تطع كتابة أأى شئ 

ى ىف العثور عىل وىف البحاح وعىل غري املتوقع عادا وادلى ووادلىت من املؤكد أأنه مل ينج  وادل

 "أأس تاذ حسا  " 

... 

َ كام  ربىن هبا أأنه مل يس تطع الوصول ل "أأس تاذ حسا  " وأأنه عاد لأخذ ب عث "عىل " ىل برساةل خي 

أأهنىى مجيع أأوراقه بكندا وس يلتحق جبامعه هنا وأأنه  وادلته وذهحا اإىل الأسكندرية مرة أأخرى للرتفيه

... 

َمر هذا اليو  ول أأعمل كيف َمر هبذا الهدوء وجفأأة حتول الحيت اإىل جمرد مأأوى لنا مجيعًا وادلى مل 

ل لياًل وأأفا أأيضًا ِبغ رفىت أأحاول  خيرج من غ رفته ووادلىت ابملرمس وامحد ل زال خارج املزنل ول يعود اإ

 قرير لبد ىل من الهاب للجامعه غدًا....كتابة الت

... 

... 

ال ن الساعة احلادية عرش مساءًا  ول زال البمت يَعم أأرجاء املزنل وابلرمغ من أأن وادلاماي وصال ىف 

....قررت النو  حىت أأس تطيع الإستيقاظ مبكرًا فليس هناك البحاح مل نتاول الغداء أأو الَعشاء سوماًي 

 مستيقظة ...لحقاء من ا فائدة 

... 

... 

 ...روان ...روان 

... 

.. 

 

 روان : صحاح اخلري ماي ماما ..

 ماما : صحاح النور حبيبىت اإحصى علشان اجلامعه ..امحد منتظرك يوصكل ...

 روان : ل ماي ماما أأفا هتاخر شوية قوىل ل "امحد" ممكن يس حقىن ..

نزىل علشان تفطرى وتروىح مع أأخو  ىك ..ماما : روان ....صىل واإ

 روان : حارض ماي ماما حارض ...

... 

.. 



 

 

صليت وأأخذت أأوراىق ومهمت للزنول ...وتناولت الإفطار مع امحد ورحلنا سوماًي وىف طريقنا 

 ... مل نتحدث ملدة ربع ساعه وبعدها بدأأ امحد ابلتحدث معى  للجامعه

.. 

 "ىم" هيكون رس .. امحد : روان ....أأفا أ سف ...بس أأفا وعدت دكتور مروان اإن لك شئ خيص

 روان : "ىم" خبري ..

 امحد : امحلدهلل خبري ....وهتكون ىف الحيت قريب ابذن هللا ...

نت عارف  روان : ول هيمك ماي امحد أأفا خالص مش زعالنة أأمه شئ "ىم " تكون خبري ...امحد ..اإ

 ماكن دكتور محمد ؟....

حنا وصلنا اجلامعه احملارضة بتاعتك هتحدامحد : روان   أأ ...اإ

... 

.. 

حس نًا ماي امحد أأعمل أأنك لن تحوح ىل بأأى شئ خاص بدكتور محمد و ىم ..ولكىن سأأكتشف لك شئ 

 قريحًا ...

... 

 َمرت أأول حمارضة بسال  ...

ليه ...  ولكن احملارضة الثانية ..طلب ادلكتور مجع التقارير ...وقبل أأن تبل التقارير اإ

 حتدث قائاًل ..

نذارى جيابيه حس نًا.....روان ..روان .. روان مل أأعمل أأن اإ  لىك س يأأىت بنتيجة اإ

 اكن يححث ابلتقارير عن تقريرى ...

أأمكل حديثه معى .." ما هذا التقارير الرائع ماي روان ..ل أأس تطيع أأن أأخربمك عن مدا روعة هذا التقرير 

 سواء ىف احملتوى أأو التنس يق , أأخىش ىف أأن ل أأوفيه حقه لاكل "..

 ىل أأن ت مرر تقريرى فامي بيهنم ... وطلب من زميهل

.. 

 ظلوا ينظرون مجيعًا ىل ...

.. 

علمى .........  تقريرى اكن فارغًا نعم اكن فارغًا مل أأجد ما أأكتحه لأرىض فضول م 

 وعندما سأألىن ملاذا فعلت ذاكل ..؟ أأجبت قائهل ...

.. 



 َ تبهتا لأهنا ليست مكل ىل ولكهنا لاكعد الوقت املناسب جتربىت ل أأس تطيع أأن أأروهيا هكذا مل حَين ب

 مرتبطه بأأك ر من خشص ..........

قتنع بالكىم وأأعتذر ىل عن ترصفه هكذا بل وأأعطاىن نبف ادلرجة لأنىن مل أأكتب ,الغريب أأنه اإ

عندما قبة ومهية لأسلمها ولأنىن ك نت صادقة ىف حديىث معه ...وطلب مىن أأن أأخربه بتجربىت 

ن حان وقت مفتوحة ابلنس حة ىل . مدته حيني الوقت فتسلمي التقرير وطلب مىن أأن أأعده حىت اإ

نهتاىئ من دراس ىت اجلامعية أأن أأعود لأسلمه هذا التقرير   ...الإفباح عن جتربىت مع الفضول بعد اإ

... 

 

نهتىى اليو  ابجلامعه هكذا ...  أأمحد هللا أأن اإ

.... 

.... 

.... 

 

وادلى عاد ُعهل ولكن ل زال شارد الهن مل مرت الأماي  م رسعه لك يو  ي ش حه ال خر ل جديد 

يس تطيع التوصل ل "أأس تاذ حسا  "  واكن ابلفعل ذهب مرتني اإىل الأسكندرية بعد عودته من 

زلهتا ولكن مل تَسم  ىل , هناك وقبل أأن يعود َُعهل  وادلىت دومًا ىف مرمسها وحاولت ان أأخرتق ع 

جددًا و"امحد" طوال اليو  خارج  املزنل ويعود دامئًا ىف أأوقات متأأخرة وأأفا دومًا ب غرفىت ابدلخول م 

وكعادىت يوىم يَمر ابلبالة وقرأأءة الأذاكر والورد والتفكري فامي مىض وكيفية الوصول ل "دنيا" وكيف 

ختفى أأيضًا "أأس تاذ حسا " .. ختفى دكتور محمد وملا اإ  حال "ىم" ال ن وأأين ذهحت ..وملا اإ

ح  ل ص ان تأأوى من بداخلها حىت اإجامتعنا عىل طاوةل طعا  واحدة أأ أأصح  املزنل جمرد أأربعة جدر 

 حَيدث كثريًا ....

 أأما "عىل" ووادلته مفنذ أأن أأخربىن "عىل" بأأهنام ذهحا اإىل الأسكندرية مل يعودا بَعد ...

... 

ختفاء وادل ىم ...وبدأأ يَقرتب املوعد الى أأخربت وادلة عىل وادلى أأهن ا َمر شهر هبذا احلال منذ اإ

تخربه فيه ابلأمانه الىت تَركها وادل عىل ه معها ...تتذكرون هذا التارخي ...  ..3-12.....واليو  3-28س َ

... 

 ماي ت رى ماذا اكنت تقبد وادلة عىل ؟



.. 

......جاء امحد لي خربىن بأأن "ىم" عادت وأأن أأذهب لأطمنئ 3-13ولكن ىف البحاح وابلتحديد يو  

 علهيا ...

ن أأخربىن ا رتديت مالبىس ومهمت مرسعة لذلهاب ل "ىم" ...وما اإ  محد حىت اإ

 طرقت ابب املزنل وفتحت ىل الحاب ...

... 

يه .. نىت خبري محدهلل عىل السالمة أأخبارك اإ  روان : "ىم" اإ

تفضىل ...  ىم   : أأفا خبري ماي روان اإ

.. 

 قَبل ....ما هذا لقد حتسنت "ىم " ىف حديهثا وأأصححت تتحدث بثابت نوعًا ما أأفضل من ذى 

... 

يه ماي ىم طمنيىن عليىك ...  روان : أأخبارك اإ

يه .. نىت أأخبارك اإ  ىم : امحلدهلل خبري ماي روان اإ

... 

ين اكنت مل تَرغب ىف الإجابة ولكن أأخربتىن أأهنا خبري وأأهنا اكنت تذهب للجامعه وبسؤاىل "ىم" أأ 

 وأأهنا س تظل هنا حلني عودة وادلها ...

س حوع وأأفا أأذهب ل "ىم " يوميًا بعد عودهتا من اجلامعة ....ولكن ىف ع طةل هذا الأس حوع وملدة اإ

ولكهنا مل جتيب وظللت ذهحت ل "ىم" الساعة الثالثة عرصًا لأعرض علهيا أأن خنرج سوماًي للتزنه 

 جدوى ...رق مزنلها عدة مرات ولكن دون أأذهب للمزنل وأأعود لط

نسخة من مفاتي  مزنل "دكتور محمد "  فأأخربت امحد بذاكل فذهب معى مرسعًا والغريب امحد معه

 فت  امحد املزنل وصعدت للححث عن "ىم" فوجدته ملقاه عىل الأرض بغرفة وادلها ...

.... 

تبل امحد "بدكتور مروان " جفاء مرسعًا واخذ "ىم" مرة أأخرى وأأخربىن أأن أأغلق املزنل وأأعطاىن  اإ

 مفاتي  املزنل ....

.... 

 مل أأخرج صعدت غرفة "ىم" ووجدت مذكراهتا ...    وأأفا بداخهلابلفعل ولكىن أأغلقت ابب املزنل



ة مذكراهتا ليس من ابب ءقبل أأن أأمكل سأأخربك شيئًا ببدق ...اإخرتاىق خبوصية "ىم" وقرأأ 

كر وأأين قولكن لن أأس تطع مساعدهتا دون معرفة فامي ت  الفضول ولكىن أأرغب ىف مساعدهتا حقًا 

ختفى وادلها وملاذا ومن هو "دكتور   ... ؟ مروان " ولأين تذهب برفقتهاإ

... 

ىل ال ن ...  بدأأت أأقلب صفحات مذكرات "ىم" اكنت مرتحة منذ أأن اكنت صغرية واإ

ىف بدايهتا تتحدث عن وادلها هو من علمها كتابة يومياهتا وأأهنا متتكل مذكرة اكمةل كتهبا لها وادلها 

 حىت سن الثانية عرش وبعدها بدأأت تكتب ىه يومياهتا ....

ملذكرة الىت َدون فهيا وادلىم يومياهتا أأطلق علهيا اإمس " لأجل ىم ورمي " رمي هو اإمس "دنيا" ا

 احلقيقى وليس الإمس الى أأطلقه "أأس تاذ حسا  " ..علهيا ..

ا يوميات "ىم" لأنه ل يعمل كيف مير كتب فهيهبذه املذكرة ترك وادل ىم صفحة فارغة بعد لك صفحة ي 

بنته "رمي " فرتكه  فارغًا ... يو  اإ

 "ىم" ال ن وليس قدميًا ..ابل  مل أأقرأأ شيئًا ىف هذه املذكرة لأنىن أأرغب ىف معرفة ما يشغل 

ولكىن تذكرت "دكتور مروان " عندما ذكر اإمس "لأجل ىم ورمي " وظللت أأقلب صفحات املذكرة  

 ....تكل اللكامت  ..رسيعًا فوجدت ىف هنايهتا 

.... 

... 

س متعى للك  , أأعمل جيدًا كيف س يكون تأأثرك بغياىب ولكن لأبد من ذاكل" زهرىت امجليةل "ىم"  ىم اإ

ربك به دكتور مروان وجورى وامحد زهرىت  أأيضًا أأعمل أأنه لن يرتكك وحيدة وسيهتم لإجكل ما خي 

 امجليةل "ىم" ك وىن خبري لأجىل " 

 ه املذكرة ..حس نًا هذا اكن مقبد " دكتور مروان " عندما طلب من "ىم" أأن تطلع عىل هذ..

هامت   أأىخ امحد ب "ىم "...  أأجعحىن كثريًا لقة "دكتور محمد " ىف اإ

 

 

 

 

 



 

 

 

 فتحت املذكرة الثانيه ...

ختفاء وادلها ....  وبدأأت أأقرأأ يوميات "ىم" منذ اإ

 2-15اليو  .........

يوىم فأأجد ىف ة لأنىن مل أأجد ما أأكتهبا رحل أأىب عاملى ودنيىت من اكن يَبنع يمل أأكتب الأماي  املاض 

 ..؟ هنايته ما أأدونه ...ولكن ال ن حياىت فارغه ماذا أأكتب وعن من أأكتب ...وملن أأكتب .

لطلحه ىل ها أأفا ذهحت اإىل حيث ك نت تريد وادلى أأمل حَين الوقت رحل وادلى حىت أأس تجيب 

 للعودة ...

... 

 مل تَكتب "ىم " سوا هذه اللكامت ىف هذا اليو  ..

 ين اكن يريد وادل ىم من "ىم" أأن تذهب ؟؟ولكن ماي ت رى اإىل أأ 

.... 

.... 

 حس نًا سأأقرأأ اليو  التاىل ...

 .. 2-16اليو  

لهيم أأحبث  مل يَعد وادلى اإىل ال ن ت ريدىن وادلى أأن أأتعامل مع لك من حوىل ولكىن عندما أأنظر اإ

 ....عنك أأرغب ىف أأن أ راك ىف عيوهنم 

 أ رامه عىل حقيقهتم فأأبتعد ... أ راك ىف لك من حوىل ولكن ل متر لواىن حىت

 وادلى أأنت ىل احلياه فكيف هتب لاتك احلق ىف سلهبا مىن .....

... 

 أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ هًا ماي "ىم" لكامتك قاتةل كيف لقبكل حَتمل كتابة تكل اللكامت ..

... 

 

 



 

 

 

 

 2-20اليو  

... 

مىن "دكتور مروان" مل اعد أأحمتل غيابك أأىب ولكىن سأأفعل ما ت ريد وسأأس متع للك ما يطلحه 

 وجورى وامحد ...

 د ...ولكن أأرجوك ع  

ختفى أأابفا ...   ليتك ماي "رمي " معى ال ن لو أأنك معى منذ الحداية ملا اكن اإ

تب عن ك مل يعد بيوىم ما يس تحق التدوين لكل سأأدون فقط عتاىب كل ماي أأىب لأنىن لو رغحت أأن أأ 

ش   ىم ونفذت أأوراىق .....قالأأ جلف تياىق كل اإ

.... 

... 

أأعتذر لىك ماي "ىم" مفا أأنت فيه ال ن املتسبب فيه وادلى ووادل عىل ...أأما امحد فهنيئًا كل أأىخ 

 درى ت كفر شيئًا من أأخطاء وادلك  مبساعدة ىم ....بدون أأن تَ 

... 

 مل ت دون "ىم" يومياهتا حىت عودهتا للمزنل سوا مرة واحدة بتارخي ..

 

 3-13اليو  ....

ختفائك وترىك وحيدة بدونك ...وادلى احلحيب َمر ش   هرًا اكماًل عىل اإ

نىن  عالمك أأنىن ل زلت غري قادرة عىل التعامل مع من حول اإ أأتظاهر بأأنىن أأصححت أأرغب ىف اإ

 قادرة عىل ذاكل ..

ن ك نت تظن أأن غيابك هو احلل فأأخىش أأن أأخربك أأنك خمطئ وادلى اكن من املمكن أأن تظل  اإ

ع   تدت منك دامئًا ...جبابىن وتشد من أأزرى ...كام اإ

ذهحت مع "دكتور مروان وجورى" املشفى اخلاص هبام لست ىف حاجه اإىل عالج نفىس وادلى 



لأتعامل مع الغري أأفا حباجة اإىل وجودك وأأعدك أأنىن لن أأتعلمث عند التحدث مرة أأخرى مع غريى لن 

 .....أأخف من التعامل معهم لن أأجتنهبم لن أأحاول أأن أأحبث عنك هبم 

منذ أأن ع دت للمزنل وأأفا أأصنع لك  , بقربك مىن وأأعمل أأنك ت راقبىنملزنل كام هو أأشعر لك شئ اب

شئ وكأنك معى الطعا  ودوائك أأضعه كل عىل الطاوةل مرشوبك املفضل أأصنعه كل لك يو  ولكىن 

 نسيت دوائك ومرشوبك  وأأضعهم كل ىف اليو  التاىل ...أأجدمه كام مه فأأومه نفىس أأنك 

خبارك أأنىن أأاتبع حاةل الفتاة الىت ك نت هتممت لأجلها وأأمجع قباصات الأ وادلى أأريد  عالن الى اكن اإ

د عن حالهتا كام ك نت تَفعل وأأجريت بعض الفحوصات من وراء "دكتور مروان " يزنل عهنا ابجلرائ

 أأرغب ىف مساعدهتا حقًا ....

 ل "ىم" ... وادلى أأفا لست خبري بدونك أأرجوك ع د لتعد ىل احلياة أأمل تش تاق

ن ك نت تظن أأن ال مان اب يطىن ومن حوىل من  الأربعة درانلنس حة ىل ىف تكل اجلوادلى اإ الىت حت 

يط ىب وليس ىف البرش فأأرغب ىف أأن أأخربك  " ال مان ابلنس حة ىل ليست اجلدران الأربعة الىت حت 

عندما  هام ذراعيك التعامل مع من حوىل من البرش همام اإختلفت مسمياهتم ولكن ال مان ابلنس حة ىل

ربىن قائاًل زهرىت امجليةل ىم اإطمئىن لك شئ خبري " ليك وُت  يطان ىب لتَضمىن اإ  حي 

... 

 حبقيحتك ولكن مل أأجده ...ىل  الوردى الى ترتكه دامئًا  ذو الظرف وأأخريًا حبثت كثريًا عن خطابك

 أأفتقدك كثريًا أأىب ....

.... 

نه معى ...ماذا ؟ الظرف الوردى .....تتذكرون    ذاكل اخلطاب ...اإ

 مذكرات "ىم" بعد ذاكل فارغة ولكن ىف هناية املذكرة كتبت "ىم" تكل اللكامت ..

نتظار أأك ر من ذاكل أأعمل  وادلى لن أأطيل احلديث معك ل أأرغب ىف احلياة بدونك ولن أأس تطع الإ

كل وترىك أأن تعلقى بك مرضيًا وأأنك ترغب ىف عال ى ولكنك سلكت الطريق اخلطأأ وهو رحي

 وحيدة ...

هذه أأخر ورقة مبذكراىت لن أأكتب كل بعد اليو  تركتىن بال عنوان سلحت مىن احلياة ومل تعطيىن 

 احلق ىف أأن أأمتىن حىت رؤيتك وأأن ت لىب ىل أأمنيىت .....

 "ىم"  بدونك وادلى جسد بال روح ...

 ل أأس تطيع مساحمتك وادلى .................



..... 

.... 

 

ختفاء وادلها ...من الواحض أأن "ىم" اكنت هذه  هناية مذكرات "ىم" ومل أأرغب ىف قرأأءة ما قبل اإ

 اكنت ت سجل فقط يومياهتا مع وادلها ..

 

ن اكن  ختفاء وادل ىم اكن لأجل عالهجا نفس يًا حىت تس تطيع التأأقمل عىل احلياة بدونه ل أأعمل اإ اإ

ختفائه هذا ىف صاحل "ىم" أأ  ل ولكن ما أأعلمه جيدًا   من املتسبب فىام ت عانيه "ىم" ...هو  اإ

... 

ى لأجل فتاة من  بداخل مذاكرت "ىم" وجدت قباصات من جريدة لكها خاصة بطلب متربع ابللك 

الواحض أأهنا الفتاة الىت اكنت تتحدث عهنا "ىم" ىف حديهثا مع وادلها ىف مذكراهتا , ولكن ماذا 

اطر حبياهتا أأ  ماذا ؟س تفعل "ىم" أأترغب ىف التربع لأجل الفتاة ...أأتر   غب ىف أأن ُت 

 لأبد ىل من منعها من ذاكل ..

حضار الظرف الوردى وأأتبل ب "امحد" وأأخربه أأنىن عرفت لك شئ  قررت ال ن العودة للمزنل واإ

عطاهئا الظرف الوردى ...  وأأرغب ىف مقابةل "ىم" واإ

يب ...فبحث مشفى ادلكتور مروان ىف ادلليل عن عنوان  تحاولت الإتبال ب "امحد" ولكنه لجي 

 ووجدته ..

ذهحت اإىل هناك وتأأكدت أأن املشفى للعالج النفىس وهو مشفى صغري سأألت عن غ رفة "ىم" 

ربوا "دكتور مروان" بأأنىن روان  نهتىى فأأخربت الإس تعالمات أأن خي  ولكن اكن معاد الزرمايرة قد اإ

 أأخت امحد وأأنىن أأرغب ىف رؤية ىم للرضورة ..

دكتور مروان وامحد وجورى وأأخربهتم بأأنىن عرفت لك شئ وأأن معى أأمانة لأبد وابلفعل أأىت لالثهتم 

ولكهنم رفضوا السامح ىل مبقابةل أأحد عن عالج "ىم" ..... أأخربأأن أأسلمها بنفىس ل "ىم" وأأنىن لن 

رس لاكل ىه تذهب يوميًا للجامعه وت ام"ىم " لأهنا ل ترغب ىف أأن يعمل أأحد أأهنا مبشفى نفىس و

ختفى وادلها بتعلميات من  شلك طحيعى مشلكة "ىم" احلقيقة تَعلقها املرىضحياهتا ب  بوادلها لاكل اإ

دلها وابلنس حة للظرف "دكتورمروان" حىت تعتاد "ىم" أأن تتقبل مسميات جديدة حبياهتا سوا وا

ربه بأأ  الوردى أأخذه نه مىن دكتور مروان وأأخربىن أأن وادل ىم أأخربه هبذا الظرف وليس به سوا أأنه خي 



لهي مل لإجلها كثريًا وأأنه يرغب ولن تكون ىه فقط من ت عاىن ولكنه يتأأ  ا كثرياً س يعود ولكنه سيش تاق اإ

ىف أأن تتقبل "ىم" فكرة أأنه ىف أأى وقت من املمكن أأن ي مكل أأحدهام حياته بدون الأخر ...وأأن 

 تس متع للك ما يَطلحه مهنا دكتور مروان وجورى وامحد ....

كتشفت أأهنا طحيبة نفس ية وأأهنم وأأخربىن أأنه س يعطى ا خلطاب ل "ىم" وتركىن هو وجورى الىت اإ

 اء من تواجدها مع "ىم" بدًل مىن ..ىم" وأأخت دكتور مروان حىت ل أأس تأأخربوىن أأهنا صديقة "

... 

هنال عىل بهنرٍ وبقى معى امحد الى   من الأس ئهل ... اإ

... 

نك فضولية جدًا لكن يتعدى  زاى ماي امحد : روان أأفا عارف اإ فضوكل احلدود لدلرجة صعب جدًا اإ

نك ُترتىق خبوصية ىم ...  روان تدى احلق لنفسك اإ

حقيقة عالج "ىم" النفىس  روان : "ىم" هتمىن جدًا ودا اكن خطئك من الحداية لنك أأخفيت عىن

 أأتعدى احلدود .. خلوىنالىل  مهقلقى علهيا وترصفاتك الغريحة انت ودكتور مروان 

زاى معاىك ؟؟امحد : عرفىت اإ   زاى اإن "ىم" بتتعاج نفس يًا وعنوان املستشفى والظرف اإ

روان : أأفا هقوكل احلقيقة ماي امحد ...أأفا قرأأت مذكرات "ىم" الأخرية بس ىف الفرتة الىل اإختفى 

هنا ىف مستشفى من خالل ادلليل ِعرفت  وادلها فهيا ...وعرفت اإن دكتور مروان دكتور نفىس واإ

 عنوان املستشفى ...

نك  ها دى مش هغري حقيقة اإ نك قرأأت املذكرات الإخرية بس أأو لك  امحد : مش هتفرق ماي روان اإ

زاى .. ختقرقت خبوصية غريك والظرف وصلىت ليه اإ  اإ

روان : امحد كفايه أأس ئهل أأفا بس عايزاك تعرف حقيقة واحدة اإن لك ترصفاىت دى سواء اكنت حص 

نت مش عارف  أأو خطأأ فاكنت خوفًا عىل "ىم" عارف أأفا بأأحسدك نت بتساعد روان واإ ماي امحد اإ

 أأى شئ لكن أأفااااااا.............

.. 

مل أأمكل حديىث مع امحد ورحلت مرسعه خوفًا من أأن أأحتدث عن أأى شئ ...ولكىن نسيت أأن 

أأخربمه عن قبة تكل الفتاة الىت ترغب "ىم" ىف مساعدهتا فرمبا يس تغل أأهل هذه الفتاة "ىم" 

بنهتم ....  للتربع لإ

تبال من "عىل" ..حس نًا سأأجيب رمبا يكون توصل اإىل شئ ما ...  قاطع تفكريى اإ



 روان : السال  عليمك ورمحة هللا وبراكته ..

هتعرىف " أأس تاذ حسا  "  ورمق عىل : وعليمك السال  ورمحة هللا وبراكته....روان أأفا عرفت عنوان

 تيجى اإسكندرية ول أأروح أأفا وأأبلغك ابلأخبار ....

يه لوادلىت ..روان :  زاى وهقول اإ  أأفااااااا مش عارفه أأ ى اإ

نه صعب تيجى اإسكندرية لوحدك عالعمو  فيه رحةل طالعه اإسكندريه بكره  عىل : روان أأفا عارف اإ

" أأس تاذ حسا  " يقابلنا ىف ماكن   من عندك ىف اجلامعه أأفا جحزتكل فهيا هتكوىن معامه و أأفا هلكم 

 عا  علشان تقدرى تيجى ..

ن فيه رحةل عندفا ؟ و"أأس تاذ حسا  " يقابلنا ىف ماكن عا  ما هو  روان : زاى اإ يه وعرفت اإ رحةل اإ

 ممكن ملا تلكمه خيتفى اتىن ...

س تحاه ....  عىل : مش هريفض يقابلىن اإ

س تحاه ؟  روان : ليه اإ

البح   9عىل : هقوكل بعدين ماي روان ..عىل العمو  لو هتيجى الرحةل هتطلع من اجلامعه الساعة 

 قوىل بس اإمسك ملرشف الرحةل وهيديىك تذكرة الرحةل ....متا   عند الحوابة الرئيس يه للجامعه 

 روان : متا  ماي "عىل " نسيت أأسأأكل عن وادلتك ...

 عىل : وادلىت خبري سافرت كندا اتىن مش عارفه تتأأقمل عىل احلياه هنا ...

زاى ؟....  روان : سافرت سافرت اإ

ذن هللا ...عىل : سافرت ماي روان عاد  ى ..أأفا هأأقفل معاىك وهنتظرك بكره ابإ

... 

.... 

رتحك من سؤاىل عن وادلته  , ....ولكن ملا غادرت ؟   أأغلق "عىل" بعدما اإ

 وماذا عن التارخي الىت أأخربت عنه وادلى ؟

 وملا لن يرفض " أأس تاذ حسا  " مقابةل "عىل" ..؟

 وكيف ه أأن يَعمل برحالت اجلامعه ..............؟

.... 

 ع دت للمزنل ورأأىس مل تَعد حتمتل لك ما حيدث بعد ركود ىف الأحداث بدأأت تتسارع مرة أأخرى ...

 هل أأذهب غدًا اإىل الأسكندرية  أأ  ل ...؟



 هل أألق ب "عىل" هذا أأ  ل ؟

... 

ىف البحاح ذهحت للجامعه ولكن ليس لىك أأذهب الرحهل املتجهة اإىل الأسكندرية ولكن لأكتشف 

 هذا ... من "عىل "

يه ابجلامعه  فأأخربوىن وذهحت اإىل املحىن وهناك سأألت املنظمني للرحةل هذه الرحهل اتبعه لأى لك 

ر امحد ...  اخلاص ابللكية ..من املفرتض أأن "عىل" بنفس ُع 

ذهحت اإىل مدرج الفرقة الرابعه ...وأأس توقفت أأحد الطلحة وأأخربته أأنىن أأحبث عن قريب ىل هنا 

"عىل" و"امحد" يو  حفل ميالده فأأطعلت هذا الشاب علهيا ...وأأشارت اإىل  واكن معى صورة جتمع

كد دلى لك الشكوك جتاه "عىل" ووادلته تأأ "عىل " ....................لأتلقى أأكرب صدمة حبياىت وللت 

... 

......... 

 .................."عىل" 

.... 

... 

... 

.... 

ليس "عىل" ولكن ...." كرمي محمد اجلندى " وليس "عىل .....ع ذرًا لقد أأخطأأءت ىف الإمس .......

 حسا  "............

رتياىح لظهوره ,وشىك به ...........  لقد أأصبت بعد  اإ

دعى َكونه "عىل" ومن تكون تكل الس يدة الىت اكنت تنتحل خشبية زوجة أأس تاذ  ؟.... ولكن ملا اإ

 هتا قبل ذاكل ...أأمل أأخربمك أأنىن عىل يقني أأنىن قابل ؟..........  حسا 

 ماذا أأفعل أأأأخرب وادلى ووادلىت حبقيقة "عىل" هذا ؟

ن عمل "عىل" أأقبد "كرمي " هذا بأأنىن عىل عمل بشخبيته احلقيقة أأن يكشف رس  ولكن أأخىش اإ

 وادلى كام أأنه ميتكل التسجيل اخلاص بوادلى ..

 ماذا أأفعل ؟

سبىب ىف أأن ي سجن وادلك هبذا التسجيل حَتمىل ماي روان نتيجة فضوكل القاتل هذا من املمكن أأن تت 



.. 

تبلت عىل "عىل" وأأخربته أأنىن لن أأس تطيع القدو  اإىل الأسكندريه لأن وادلىت رفضت سفرى  اإ

عطاىئ العنوان ..  ال ن وطلحت منه عنوان "أأس تاذ حسا  " ولكنه رفض متامًا  اإ

 وأأخربىن أأنه سيتبل ىب بعد أأن يتحدث مع "أأس تاذ حسا  " ...

... 

 للمزنل وقررت اإخبار وادلىت بأأنىن عىل عمل بلك شئ فأأفا مل أأعد أأحمتل ما حيدث لك يو  ....ع دت 

 قل فليس أأماىم سوا وادلىت ...كام أأنىن أأرغب ىف أأن ي ناصفىن أأحد ما أأمحل من لِ 

... 

 ها أأفا ال ن ابملزنل ووادلىت ابملرمس ........طرقت الحاب ...

 تاجه أأتلكم معاىك ...  روان : ..ماما ....  ممكن أأدخل حم  

 ماما : اإدخىل ماي روان ...

ص اباب ..روان : ماما أأفا عايزة أأ   تلكم معاىك ىف حاجه ُت 

يه .. نىت عايزة تتلكمى ىف اإ  ماما : أأفا عارفه مايروان اإ

يه ماي ماما ؟  روان : عارفه اإ

ن  نك هتعرىف لك شئ لأىن عارفه فضوكل بغض النظر عن اإ ترَصفك اكن ماما  : أأفا ك نت متوقعه اإ

خطأأ لكن أأفا جزء من اخلطأأ دا لأىن ك نت بشجعك عىل الفضول وحب الإس تطالع لكن اكن 

س تطالع للمعرفة مش خلبوصيات الغري مايروان .. نك يكون عندك حب اإ  قبدى اإ

افا أ سفه أأفا فعاًل طول الفرتة الىل فاتت تعديت لك احلدود لكن بعد ما عرفت عن احلادلة روان : 

 أأجل مساعدة وادلى ... اكن فضوىل من

نىت بتسيىب التسجيل ىف غ رفة وادلك ىف املستشفى أأفا قفلته لكن رجعت ماما  :روان أأفا  شوفتك واإ

شغلته اتىن علشان فضوكل مايوصلش دلرجة أأكرب وتدورى عن أأس تاذ حسا  علشان تعرىف هو 

نك هتترصىف حص ...وعلشان كدا دخل  تك املرمس مني ...حبيت أأرىض فضوكل وأأفا متأأكدة اإ

نك لو ِعرفىت أأى شئ بالش تقوليه ل "امحد" ..  وطلحت منك اإ

 روان : أأفا أ سفه جدًا ماي ماما ...

نهتىى  نك تتلكمى معاماي علشان أأقوكل حلد هنا ماي روان ودورك اإ ماما : أأفا ك نت منتظرة اللحظة دى اإ

 ...مايريت تركزى ىف دراس تك وتس حيىن أأفا ووادلك نترصف 



.... 

خبارها مبا عرفته عن "عىل" وأأن هناك تسجيل أأهنت وادلىت ح ديهثا معى بشدة ...ولكن مل اس تطع اإ

 لوادلى هباتفه .....

... 

وبدأأ مير يومًا ِتلو الأخر دون جديد .....وبعد لاللة أأماي  اإتبل ىب "عىل" أأو "كرمي " هذا لي خربىن 

 قاهرة اليو  ....أأن " أأس تاذ حسا " ابلقاهرة وأأعطاىن عنوانه وأأخربىن أأنه قاد  اإىل ال

مل أأجازف هذه املرة وأأخربت وادلىت بأأن "عىل " يعمل لك شئ وأأنه أأخربىن بعنوان "أأس تاذحسا  " 

 هنا ..

وبعد هَنرًا من العتاب من وادلىت عىل ما ذكرته لها ....ذهحنا سوماًي اإىل العنوان وابلسؤال تأأكدفا أأن " 

 أأس تاذ حسا  " هنا ابلفعل ..

بنته س تطعنا معرفة هذه املعلومات  وأأنه هنا برفقة اإ وزوجته ..............ولكهنم ال ن ليسوا ابملزنل ...اإ

 من زوجة حارس املحىن الى يَقطن به "أأس تاذ حسا  " ...

نتظارمه ولكهنم مل يأأتوا بعد ....رحلنا عىل أأن نعود ىف الغد مرة أأخرى ...  ظللنا كثريًا ىف اإ

 

وصل "عىل " مزنه وأأخربته هاتفيًا بأأنىن ذهحت اإىل العنوان ولكن مل يكن " أأس تاذ حسا  " هناك 

 ...وأأخربته أأنىن أأخربت وادلىت حىت توافق عىل خرو ى وأأهنا أأتت معى 

.... 

.... 

تفاق مع "عىل" اإىل  ووادلىت وىف اليو  التاىل ذهحت عنوان "أأس تاذ حسا  " ولكنه أأيضًا مل يَكن ابلإ

واجد ...وقررفا أأفا نأأىت اليو  التاىل مبكرًا لنس تطيع التحدث معه ...وابلفعل ىف اليو  التاىل خرجنا مت

يقافهم  بنته ولكهنم اكنوا بداخل الس يارة فمل نس تطيع اإ مبكرًا جدًا ورأ ينا أأس تاذ حسا  وزوجته واإ

اتبعهم وتوقف أأس تاذ حسا  أأما  مستشفى كحري ...  فقمنا ابإ

ن نزل من س ي س توقفته وادلىت ...وما اإ  ارهتم حىت اإ

... 

س تاذ حسا  ...  ماما : اإ

.. 



بنته أأن يدخال املستشفى ...  توقف أأس تاذ حسا  وأأشار اإىل زوجته واإ

يه ؟ روان أأخبارك ..أأس تاذ حسا  :   أأهاًل اإزى حرضتك وأأس تاذ عامد أأخباره اإ

نت ىف اإسكندرية ..  عىل  : أأفا "عىل" ماي ُعو أأفا الىل لكمتك واإ

 ا  : أ ه أأهاًل ماي "عىل" ...أأس تاذ حس

 ماما  : أأس تاذ حسا  فني "دنيا " ؟

 .....أأس تاذ حسا  : "دنيا" خبري 

 ماما : "دنيا" فني ماي أأس تاذ حسا  ؟

أأس تاذ حسا  : وعد مىن بعد ما أأخلص حفوصات أأفا وزوجىت وبنىت لأن بنىت ممكن ُتضع لعملية 

تعلمت كويس جدًا وعىل فكرة الأماي  الىل جاية هقولمك عىل ماكن "دنيا" بس تأأكدو  ا "دنيا" خبري واإ

أأفا الىل كنت مس ئول عن دار الأيتا  الىل اكنت فيه وك نت براعهيا كويس جدًا ..أأفا هس تأأذن 

 علشان مس تعجل وأأفا عند وعدى ...

... 

 نظرت لوادلىت لنرتكه ال ن أأشعر ببدق حديثه ....

لتقينا ب " أأس تاذ حسا  " ومن الواحض أأن وادلىت أأخربته  ع دفا للمزنل وأأخربت وادلىت وادلى بأأننا اإ

س حقًا بأأنىن عىل ِعمل بلك شئ ..أأفا و" عىل " أأقبد " كرمي " ....  م 

.... 

... 

يومه ي ش حه ال خر من املزنل اإىل املستشفى  ... ملدة مخسة أأماي  وأأفا أأراقب " أأس تاذ حسا " واكن 

ب وقررت بدًل من مراقبته سأأكون جبواره هو وزوجته و  لزمايرهتم أأفا  نته .........وابلفعل ذهحتاإ

ل ووادلى ووادلىت  ليه اإ يو  املقرر لعميةل ال ىف .... وتوقفت عن مراقبة " أأس تاذ حسا  " ومل أأذهب اإ

بنته   ذهحت ابكرًا اإىل هناك ومل أأنتظر وادلى ووادلىت ...و اإ

بنة أأس تاذ حسا  فقط بل اكن هناك خش دخال اإ  ص أ خر ...ولكن قبل بدء العملية مل يمت اإ

 أأمن املمكن أأن يمت اإجراء ُعليتني بغ رفة ُعليات واحدة ؟ ....

بنته حىت ل أألقل عليه ىف احلديث فيكفى ما به  مل أأرغب ىف سؤال أأس تاذ حسا  عن ماهية ُعلية اإ

بنهتم ...  هو وزوجته من اخلوق والقلق عىل اإ

غالق غ رفة العمليات   .....وبعد مرور عرش دقائق من اإ



 ........؟ما هذا 

 من ؟...

 دكتور محمد ..........!!!!!....دكتور مروان وجورى وامحد !!!!!!!!!!.....

 هل ما يدور بذهىن ال ن حصي  .....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟....

 نعم حصي  ....

ختفاء وادلها  بنة "أأس تاذ حسا  " ىه الفتاة الىت اكن وادلىم هممت هبا والىت قررت "ىم" عند اإ اإ

 ُصخ أأوقفوا هذه العملية وأأبىك حىت حتدث اإىل "دكتور محمد "....مساعدهتا ....ظللت أأ 

... 

ذن هللا أأفا أأرشفت واتبعت لك التحاليل والفحوصات  دكتور محمد : روان "ىم" خبري وهتكو خبري ابإ

س تحاةل أأخاطر حبياهتا ...  الىل خاصة ابلتربع ..دى بنىت واإ

زاى من بني لك الناس تحقى ىه املتربعه  لحنت " أأس تاذ حسا  " ... روان : "ىم" اإ

 دكتور : روان اإطمىن "ىم" خبري ...

ذن هللا خري ... دعيلهم وابإ  امحد : روان اإ

.. 

 ل أأعمل ما هذا الثحات الى يدعيه "دكتور محمد " و"امحد" ........

نهتاء العمليه بنجاح امحل دهلل ..والإطمئنان عىل الكهام ....حتدلت اإىل "أأس تاذ حسا  " الى بعد اإ

بنة  "دكتور محمد " وأأنه مل يَكن أأ  كتشف أأن املتربع ىه "ىم" اإ د  عندما جاء هنا واإ خربىن بأأنه ص 

جراء الفحوصات الالزمة وأأن  بنته وبدا الًك مهنم ىف اإ نقاذ اإ أأمامه خيار أ خر سوا قبول ذاكل .......لإ

ضع ه "ىم" مع "دكتور محمد" اكن ي راقب وي تابع من بعيد حىت ل خيل ابلكورس النفىس الى ُت

 "دكتور مروان " والى يتطلب عد  تواجد وادلها ....

...... 

...... 

..... 

ختفى "دكتورمحمد " مرة أأخرى وظللت مرافقة ل "ىم" ملدة أأس حوع بعد العملية  ....وجفأأة تلقيت اإ

تبال من غريب الأطوار الى أأعمل ماذا أأطلق عليه "عىل" أأ  "كرمي " ...  اإ

... 



 من عيار لقيل ......... لي خربىن ببدمة

.... 

.... 

 

.... 

  عىل : روان أأفا سافرت اإسكندرية وسأألت عىل دار الأيتا  ......"أأس تاذ حسا  " توفت بنته  

روان الىل عندك دى ىه "دنيا" أأخت  .... بعدها بشهرين أأخد "دنيا" تعيش معاه هو وزوجته

 "ىم" .................

.... 

بنة دكتور محمد    مل أأس تطع الرد  بنة أأس تاذ حسا  و"دنيا" اإ ك نت معتقدة أأنه جمرد تشابه بني اإمس اإ

بنته ... عتقدت خاطئة أأنه أأطلق عليه اإمس "دنيا" اكإمس اإ  اإ

 هرولت حنو "أأس تاذ حسا  " ...

... 

 

 روان : أأين "دنيا" ؟

يب ...  ظل صامتًا ل جي 

 وجفأأة حَتدلت زوجته قائةل ...

هذه الغرفة ىه دنيتنا واحلياة ابلنس حة لنا ....س نخرب وادلاها بلك شئ ولكن " دنيا" ىه من بداخل 

 لن أأس تطيع أأفا أأو حسا  الإس تغناء عهنا وتركها وىه أأيضًا لن تتقبل ببساطة أأن لها عائهل أأخرى ...

... 

س تعياب ما حيدث من بني مجيع البرش ابلعامل  ذهحت اإىل غ رفة "ىم" وأأفا ل أأس تطيع التحدث أأو اإ

مت وادلىم بأأمر هذه الفتاة ومن بني مجيع طيىب القلب الرحامء تتربع "ىم" لهذه الفتاة بأأحد أأعضاء هي

 ل تعرفان أأهنم أأخوة ............ ولكتاهامغري هممته بأأمرها ... اجسده

 روان ....روان ...

 روان : نعم ماي "ىم" حمتاجه شئ ..؟

 ئ بريبطىن بهيا ..ىم : عايزه أأشوف "دنيا" عارفه أأفا حاسه اإن ىف ش



... 

نتقل من جسدك اإىل جسدها  صدقىت ماي "ىم" هناك ما يربط بينكام ليس فقط ذاكل العضو الى اإ

 ولكن رابطة د  .......

... 

... 

تبلت ب "امحد" وطلحت منه أأن ي رسل "جورى" لتحقى جبوار "ىم" فأأفا أأرغب ىف الهاب  اإ

ه من معرفة لك شئ ...ويكفى ما حدث لأبد من  للمزنل وطلحت من امحد احلضور للمزنل لأنه لأبد

ما ابلعفو عن وادلى أأو مبقاضاته  كشف لك شئ ومبارحة دكتور محمد مبا حدث وه حق الترصف اإ

... 

بنة "أأس تاذ حسا  " وأأنه لأبد من اإخبار امحد  ع دت للمزنل وحتدلت اإىل وادلى وأأخربته حبقيقة اإ

 بلك شئ أأيضًا ...

د  مما أأىت امحد وظل وادلى صام  تًا فتحدلت اإىل امحد وأأخربته بلك شئ مل ينتظر كثريًا ورحل ص 

 أأخربته به وصعدا وادلى ووادلىت اإىل غ رفهتم دون أأن يتحداث ولو لكمة واحدة ...

 ل أأعمل ما فعلته حصي  أأ  خاطئ ولكن اكن لأبد من حسم الأمر ...

... 

... 

تبل ب "امحد" هو الوحيد الى ىل أأن أأ أأبدلت مالبىس حىت أأعود  ل "ىم" ولكن لأبد 

يبالنا ب "دكتورمحمد" ...  سيس تطيع اإ

 ولكن سأأترك امحد اليو  الامر اكن لقيل عليه خاصة لأنه يتعلق ب "ىم"...

.. 

س توقفىن "دكتور محمد " نعم "دكتورمحمد " عاد برفقة امحد وما اإن مهمت للخروج من املزنل حىت اإ

.. 

نتظار وادلى وهو ىف حاةل ي رىس لها ..ع دت للمزنل مرة أأخرى جلس "دكتورمحم  د" ىف اإ

 هل أأخربه امحد بشئ ؟

 

 



 

 

 

 حرض أأىب وبدأأ " دكتور محمد" ىف التحدث قائاًل ..

زوجىت ...بسبب مبالتك للطريق ....خاطرت حبياة عائةل لأتفادى عد   ..فقدت." أأس تاذ عامد 

نقلحت س يارىت وبدًل من أأن ت نقذ ن اإحنرفت عكس وهجتك حىت اإ نتباهك وما اإ  وتنقذ عائلىت ىناإ

بنىت لترتكه بدرا أأيتا  ووادلها ل زال عىل قيد احلياة ...ومل تكتفى هبذا بل زرعت ىف قلب  اأأخذت اإ

الىت كنت أأمحد رىب بعد امحلد الف محدًا أ خر أأنىن تركهتا ىف  لكره لإبنىت الأخرىأأبنائك الرعب وا

قدر أأن نتجاور ولكن بدًل من أأن ت كفر عام فعلت ,  هذا اليو  مع أأخىت ليحقى أأحدًا برفقىت اكن م 

بنتان اإحد بنىت ب عزةل عن العامل وال ن دلى اإ  هام لانسجت قبص غري عقالنية وتس حبت ىف أأن تحقى اإ

ن تفقد احلياة وىه ل تعمل مَ تعرف أأىن أ ابها واكنت ت عاىن من مرض شديد واكن من املمكن أأن 

مايه رىب  ان عائلهتوادلها ومَ  بنىت ىف مرضها وأأن أأراعها ولكىن منحىن اإ نزعت مىن حقى ىف أأن أأجاور اإ

نتقالنا من تتحدث بنىت الأخرى ت عاج نفس يًا بسببك أأيضًا لأهنا مل جتد عند اإ معه من تتخذه  ...واإ

يف الأطفال فأأحتفظت هبا اإىل جوارى حىت صارت مريضه  دعائتك الاكذبة بأأهنا ُت  صديق بسبب اإ

ىف أأن أأعامكل مثلام  ىف مرضك ك نت أأحسن الظن بك ورغحت بوجود وادلها ...عندما ساعدتك

 أأرغب ىف أأن ت عاملىن ولكن مل أأُتيل أأنك رجل بال قلب ..

 هل أأؤذيك ىف أأبنائك مثلام فعلت ؟ لن أأس تطيع فعل ذاكل . كيف ىل أأن أأقتص منكأأخربىن  

بنىت عن حياهتا بدرا أأيتا  ووادلها عىل  ذا قاضيتك هل هذا س يعوض اإ هل أأقاضيك ؟........ولكن اإ

 قيد احلياة هل س يعيد ل "ىم" لقهتا مبن حولها هل س يعيد زوجىت  للحياة مرة أأخرى ؟

 ؟منك .......... أأخربىن كيف أأقتص منك وكيف أأنتقم لعائلىت

... 

... 

اكن أأفاىن حيامن فكر ىف عائلته " دكتور محمد " أأن ي قاضيه وأأنه ظل وادلى يَعتذر كثريًا ويطلب من 

 فقط ...واكن رد " دكتور محمد " عىل لكامت وادلى ..

... 

يقاف الأمل بداخىل ...لن أأقاضيك ولكن سأأتركك هكذا تتعذب و  لن " ليت الإعتذار والند  يَكفى لإ



ذ قاضيتك ستشعر ابلإرتياح ولكىن ل أأرغب ىف أأن تشعر ابلإرتياح يكفى  أأساحمك عىل ما فعلت ..اإ

مٍر مديد من الأمل  نظرات أأبنائك وزوجتك كل س تذكرك دامئًا مبا فعلت ..سأأكتفى ابدلعاء كل بع 

 وعذاب الضمري......" ...

... 

لينا ورحل رسيعًا ..رحل "دكتور محمد" وتحعته أأفا وامحد ...ولكنه مل يرغب   ىف التحدث اإ

 وتركىن امحد ورحل ل أأعمل اإىل أأين ..

وقررت العودة اإىل "ىم" ل أأس تطيع دخول املزنل ..كنت أأمتىن لو أأن "دكتور محمد" اإختار مقاضة 

ختيار القباص الأصعب ىف ادلنيا مفقاضته اكنت ستشعر وادلى نوعًا ما  وادلى .ولكنه  أأصاب ىف اإ

 ابلراحه 

... 

أأمل كثريًا لأجل"دكتور محمد" وعائلته ولأجل وادلى أأيضًا  مفا فعهل اكن خطأً فادحًا ولكنه اكن لأجلنا أأت

... 

س توقفىن " دكتور محمد " ..  وصلت املستشفى وقبل أأن أأدخل ل "ىم"   اإ

.. 

 روان ...

.. 

 روان : دكتور محمد أأفااااااا..

 مايريت ماي روان تحعدى عن "ىم" كفاية ..دكتور محمد : روان أأفا شاكر لراعيتك ل "ىم" لكن 

عتذار غري اكفيه لىل حبل بس أأرجوك س يبىن أأفضل  ن أأى لكامت اإ روان : دكتور محمد أأفا عارفه اإ

 جنب "ىم" ..

 وجفأأة أأىت امحد ..

ذا اكنت روان لفرتة ضايقت "ىم" فدا بسبب  امحد : دكتور محمد أأفا وروان مش جزء من املاىض واإ

...اإختفاىئ أأفا وروان من حياة "ىم" هيأأثر عىل تطور حالهتا النفس ية .."دكتور  الك  وادلى ووادلىت

ن مفيش أأى شئ هريجع الىل عدا ...أأفا ُعرى ما هتخىل عن "ىم" همام  محمد " حرضتك قولت اإ

 ول روان كامن ... حبل 

... 



يغري كورس دكتور محمد : امحد بعد رجوع "رمي" لز  أأرجع أأفا كامن أأفا هلكم "دكتورمروان" 

 العالج النفىس ل "ىم" مش هضيع يو  اتىن بعيد عن "ىم" و"رمي"...

 

تركهتام لي مكال حديهثام....ودخلت ل "ىم" وظللت أأحتدث معها كثريًا وأأعطيهتا القالدة الىت أأخربتىن 

ئ ول وادلىت سابقًا أأن أأهدهيا لها ....وقررت عد  الحقاء جبوار "ىم" كثريًا فلكام رأأيهتا أأتذكر لك ش

أأرغب ىف أأن تعتاد ىه الأخرى عىل وجودى ...كام أأن وجودى سيسبب ل"دكتور محمد"  الضيق 

 فربؤيته ىل سيتذكر وادلى ...

... 

فأأذن ىل  أأخربت "دكتور محمد " أأنىن سأأحرت  رغحته ولكن برشط أأن يسم  ىل ابجملئ لرؤية "ىم"

 بذاكل ...

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

أأعمل كيف  فال ى ووادلاىت جيلسان ىف حاةل مصت وب اكء تركهتم ع دت للمزنل ...ووجدت وادل

فف عهنم , أأخفف عهنم  من املؤمل أأن جتد أأقرب من كل منكرسًا هكذا وتشعر أأنه من الظمل أأن ُت 

 لأنه يوجد من مه أأحق مهنم ابملواساه ...

... 

 غادرت "ىم" املستشفى ولأن وادلها عاد مرة أأخرى عادت لها احلياة ...

متكل الشجاعه الاكفيه لذلهاب لزمايرهتا ولكنىن عرفت من امحد ...أأن " دكتور محمد " حتدث اإىل مل أأ 

أأس تاذ حسا  بشأأن "دنيا" وأأن أأس تاذ حسا  أأخرب دكتور محمد بلك شئ عن "دنيا" منذ أأن سلمها 

ىل ال ن . ادلها وأأخربه أأيضًا أأن "دنيا" تعمل أأنه ليس أأابها وأأن و الًك من وادلى ووادل عىل ه واإ

    عىل سهل ذاكلن املمكن أأن ي  مفووادلهتا تعرضوا حلادلة كام أأخربه بذاكل وادلى ووادلى عىل ...

 .. عىل قيد احلياة وادلها وأأخهتامعرفة حقيقية أأن  "دنيا "

خبار "دنيا" ال ن حىت تامتلل للشفاء وأأن ينتقل "دكتور محمد" للعيش هو وىم ابلشقة  وقررا عد  اإ

للأس تاذ حسا  حىت يحدأأ تأأهيل "دنيا" عىل تَقبل عائلهتا مفن البعب أأن تتقبل الأمر بسهوةل املقابةل 

 خاصًة وىه ل تعمل كيف حدث لك هذا ...

س تقرت احلاةل البحية ل "دنيا " أأبلغها "أأس تاذ حسا  " بأأن  وابلفعل بعد لاللة أأسابيع وبعد أأن اإ

ا اكنت أأخهتا "ىم" وأأن أأمسها احلقيقى هو "رمي " وادلها احلقيقى عىل قيد احلياة وأأن املتربعه له



 .وليس "دنيا" مل تتقبل "دنيا " الأمر ببساطة ولكن اكنت سعيدة مبعرفة عائلهتا احلقيقة 

نتقل دكتور محمد للعيش ابلشقة املقابةل لإس تاذ حسا  بعدما أأخرب "ىم" بأأن "دنيا" ىه "رمي"  واإ

نتقاهلم للعيش ولأن لكتاهام حباجة للرعاية بعد العملية  اجلراحية والتأأهيل النفىس  فاكن من اجليد اإ

 هناك ...

وأأخربىن امحد أأن "ىم" بعودة أأخهتا الكربى "رمي" ووادلها بدأأت تتأأقمل أأك ر عىل التعامل مع الغري 

 وأأن "رمي" بدأأت تتقبل عائلهتا اجلديدة وتنادى دكتور محمد بأأىب ...

.. 

عاد يحتسم مرة أأخرى أأعمل أأن جمرد نطقه  أأنىن سعيد لأىن أأىخ سعدت كثريًا مبا أأخربىن به امحد كام

 لإمس "ىم" ي مثل ه السعادة ...

قتبسه كثريًا من الشعراء ...ومهنم  عندما أأفكر ىف "امحد" وىم" أأتذكر ذاكل الحيت الشعرى الى اإ

 قيس بن امللوح ...

   نا "" أأاتىن هواها قبل أأن أأعرف الهوى .....فبادف قلحًا خاليًا فمتك 

 

ك نت أأذهب لرؤية "ىم" من وقت لأخر ابجلامعه وأأهديهتا اللوحة الىت رمسهتا لها وادلىت بطلب من  

وادلىت أأن أأهدهيا لها ....ومل أأذهب لزمايرهتا مطلقًا مبزنهلم اجلديد فمل أأقدر عىل رؤية "رمي" 

 .....ودكتور محمد ...

... 

كتشفت وكشفت لو  وامحد أأنه "كرمي" وليس  ادلى ووادلىتأأما غريب الإطوار "عىل" والى اإ

 "عىل" بعد يومني من معرفة "دكتور محمد " ابحلقيقة ...

.... 

ربىن هبا عن لك شئ ...  بعث ىل وقبل أأن أأواهجه بأأاكذيحه رساةل خي 

.. 

" روان أأعتذر للك ما سأأخربك به ال ن ..ولكن اإن اكن لك ما مىض كذب فاحلقيقة الوحيدة أأنىن 

يذائمك بل حاولت مساعدتك بلك ما أأس تطيع ..أأحبحتك ...ولأج  ل هذا الشعور مل أأس تطع اإ

تبل ىب بعد وفاة وادله  بن خالىت اإ أأفا لست "عىل" اإمسى "كرمي محمد اجلندى" و "عىل" هو اإ

ليه وأأخربىن بلك شئ أأخربه  حتياج اإ وأأخربىن بأأن أأسدى ه معروفًا مقابل مبلغ من املال كنت ىف اإ



ربىن بقبص ومهيه لأذكرها لمك حىت أأصيحمك ابلقلق والشك بداية  من  "عىل"وادله به ...وبدأأ  خي 

اترخي مودله هناية اإىل التارخي الى ذكرته الس يدة الىت اكنت معى هو اترخي ومهى ليس ه أأى دله 

..أأما الس يده الىت اكنت معى فهىى  جارة ىل تعيش ابلقاهرة ومتتكل متجرًا لحيع املالبس  اكنت 

 بل عىل املال اكنت تأأىت ىف البحاح وأأوصلها مزنلها بعد رحيلمك  ...تساعدىن لأح

ستئجار  أأفا روان لست خشبًا سيئًا أأقسم لىك أأنىن مل أأتقاىض أأية أأموال من "عىل" سوا أأموال اإ

يذائمك بل كنت أأساعدك ... نسيت أأن أأخربك أأنىن املزنل والس يارة ومل أأس تجب لطلب "عىل " ىف اإ

  اتف امحد كنت فقط أأهددك لتقبىل مساعدىت ....مل أأس متع للتسجيل من ه

  لن أأقبل أأن تكون لغريى ....." روان سأأعود حلياتك جمددًا وسأأراقبك دامئًا لأنىن

.... 

دا صدق حديثك محس نًا ماي "كرمي " سأأنتظر عودتك بفارغ البرب ليس لأجكل بل لأجل معرفة 

لحات اإىل ابلرمغ من أأنىن أأعمل لك شئ عن هويتك قبل أأن  ربىن هبا ولكن سأأترك كل اجملال لإ ُت 

 صدق حديثك ولن أأحاول التجثث عليك ابلرمغ من علمى بدراس تك وموطنك احلقيقى ...

... 

.. 

لت مجيع الألغاز  ولكىن أأمتىن لو أأنىن أأس تطيع السفر عرب الزمن لأعمل ما مبري "امحد" ....  ها قد ح 

  ...كثريًا  ت عالقة امحد بدكتور محمد و"ىم" أأشعر بتفائل مطلق رمغ لك شئ لقد تؤطأأ 

 فهل من املمكن أأن يكون امحد وىم سبب ىف بداية جديدة ونس يان املاىض .؟

عادة الضحاكت ملزنلنا من جديد بعدما حتول اإىل جمرد مأأوى  هىل ل "امحد" و "ىم"  القدرة عىل اإ

 ..؟

 ....أأشعر بأأهنام لن ي عيدا الضحاكت فقط ملزنلنا بل للك من حوهلم ..

.... 

نتقلت لوادلىت حيث أأهنا قررت ترك اجلدار الرابع الىت أأخربتىن أأهنا  من الواحض أأن حاةل التفائل هذه اإ

 ستسجل به ذكرمايت مؤملة فارغًا أأماًل مهنا أأن حيمل املس تقبل ذكرمايت سعيد لتسجيلها .....

 

 

 



 

 

 

مايه امحد ....أأخربىن أأنه يذهب يوميًا حيث أأحيافًا تأأخذه  ات قمي "ىم" ووادله سأأخربمك رِسًا أأخربىن اإ

الشجاعة ويتبل بدكتور محمد ويبعد للتحدث معه ورؤية ىم  وكثريًا ما يظل فقط جبوار املحىن 

 ليشعر فقط بقرهبا ...

 

 

 وكام قال قيس بن امللوح قدميًا....

... 

 " أأمر عىل ادلماير دماير ليىل ......

 أأقبل ذا اجلدار وذا اجلدار ...                                 

ب ادلماير شغفن قلىب ...  وما ح 

 ولكن حىب ملن َسكن ادلماير .....                              

 

... 

... 

 َمر عامني منذ َكشف احلقيقة اكفا هبام الكثري من الأحداث ولكن لن أأطيل عليمك بذكر تفاصيلها ..

وادلى بعد ُصاع مع املرض وبعد أأن علمنا حقيقة مرضه الىت أأخفاها عنا امحد لن أأزجعمك  رحل

 ... ِبذكرحقيقة مرض وادلى 

أأهنيت دراس ىت كام أأهنت "ىم" دراس هتا وأأس تعادت لقهتا نوعًا ما فمين حولها وأأصححت قريحة من 

رمي من رؤية وادلها ال خر  رمي كثريًا ومل ينتقل دكتور محمد اإىل جوارفا مرة أأخرى حىت ل حير 

نهتاء فرتة التأأهيل النفىس أأن ي مكال حياهتم هكذا  ووادلهتا أأس تاذ حسا  وزوجته وقررا ابلرمغ من اإ

ل أأن وادلاها رفضا ذاكل خوفًا  ..واكنت رمي قد درست بلكية الرتبية  وابلرمغ من رغحهتا ىف العمل اإ

 ة علهيا ...علهيا ...من أأن تحذل جمهود قد يأأىت بنتيجة عكس ي

هناء دراس ته وسيتقد  خلطحة "ىم" وابلفعل حتدث اإىل  وها هو أأىخ احلحيب أأوشك عىل اإ



نتظار فقط أأن ي هنىى امحد  "دكتورمحمد" الى مل ي امنع بعدما وجد هناك ق بول من "ىم" ...وهام ال ن ابإ

 فرتة الإمتياز فقط لتحديد معاد اخلطحة ....

بنتيه شيئًا عن تفاصيل احلادلة وابلأخص ىم لأنه  ىف احلقيقة وادل ىم خشص حكمي جداً  مل يذكر لإ

ب امحد ل "ىم" ومل يرغب ىف أأن ي عاقب امحد بذنب وادلى ...  يعمل جيدًا ح 

 وعندما حتدث معه امحد عن رغحته الإرتحاط ىف الإرتحاط ب "ىم" 

تص منك فامي ل متكل ن ما مىض فهو بيىن وبني وادلك ل أأمكل أأن أأق قال ه هذا قرار "ىم" أأما ع" 

بنىت فلن أأرفضك ماي ب ىن " ن قبلتك اإ  وهو قلحك اإ

... 

 أأما وادلىت فهىى ال ن سعيدة جدًا مبوافقة ىم ووادلها ودومًا تطلب من وادل ىم أأن يسام  وادلى ..

أأشعر أأن وادل ىم سينطقها يومًا ما وس يقول أأنه سام  وادلى ابلرمغ من أأن ذاكل نوعًا من املحالغة 

 يخربفا يومًا ما أأنه سام  وادلى ..ولكن س  

.. 

نتظارك ماي كرمي حىت يكون دلى متسع لكتابة رواية جديدة  أأما كرمي هذا مل يَعد اإىل ال ن ل بأأس ابإ

دد أأمتىن أأن تكون جزء من الرواية القادمة ...  بأأبطال ج 

 

س توحيت اإمسها من مذكرات  غالق صفحات هذه الرواية والىت اإ اكنت  حيث"ىم " وال ن قررت اإ

بعد ذاكل وقررت نرشها و  تكتب ىف لك صفحات مذاكرهتا ........." ليتىن أ راك بعيوهنم أأىب " ...

كر أأسامهئم هبا س تطعت التوصل  وك نت أأخربت وادلى قبل وفاته ووافق أأيضًا  موافقة مجيع من ذ  واإ

 نرش فامي عدا كرمي أأعمل أأنه س يظهر مبجرد ل "عىل " احلقيقى  أأيضًا وبعد جدال كحري وافق عىل النرش 

 .. الرواية 

لرمغ من أأنىن أأهنيت دراس ىت والاأ ن أأس تطيع أأن أأسمل التقرير اخلاص بتجربىت مع الفضول ملعلمى واب

نهتاء دراس ىت .  لكن حان الوقت لأىف بوعدى ه بتسلميه حىت بعد اإ

   

... 

... 

 



 

 

 

هناء روايىت ....بنبحية لمك مجيعًا ولكن قبل أأن أأس تودعمك هللا الى ل تضيع  ودائعه ...أأرغب ىف اإ

... 

 ىف مذاكرت "ىم" مل أأخربمك به اكنت تقول فيه .. اً هناك سطر 

  تقول  " لويس أأراغون "هناك مقوه للشاعر الفرنىس  

نه غالحا"   "ل جييد التحدث يف موضوع أ خر  ل تعتب عىل من يك ر التحدث عن نفسه , اإ

يد  ذكرت "ىم" هذه املقوةل لتعاتب وادلها عىل تركه لها فكيف ه أأن ي عاتحه وهو يعمل جيدًا أأهنا ل جت 

 .... غريهلأنه هو ذاهتا فكيف لها ابلتحدث مع أأو عن سوا التحدث عنه 

.. 

 بنبحية مثينة عىل ِغرار هذه املقوةل .....ال ن  أأريد أأن أأخربمك 

 

يد شيئًا سوا اإخرتاق خبوصياتك " ....." ل ت بادق خشبًا فضوليًا لإ   نه لن جي 

 

.... 

.... 

... 

. 

. 

. 

 وال ن أأس تودعمك هللا الى ل تضيع ودائعه ....

... 

... 

... 

 روايىت الأوىل..سطور  مع  أأن تكون رحلتمك ممتعةأأمتىن 



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

 " " ليتىن أ راك بعيوهنم أأىب                  

 

 

 

 

  


