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محمس الْغل األول 

 )! أمل ! كه : كريم بتوتر وػوت موجوو

أىا مص ًارِ هي ٓيه  (كمل بغوت مهسوز 

؟ 

أمل زموًها ىسلت مه ػوته وُمؾت 

ًيويها بوجى 

. أمل هوا يا كريم : كه بتوتر

كريم سمى الجملة زي وأحاسيس كتيرة 

وجى إىها .. ارتياح إىها سليمة .. هاجمته 

بيتوْس ! ؿيّ ! ًجس تام ! بييسة أوي 

طريف اليوم اللي ٓات كله بيمر ! باليآية 

وقْته يف أوؿه مروة يف المستضْى ! قسامه 

! وقْته تحت بيت رالها ! وهي ٓاؿية 
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وقْته يف ! كلوًه لكل طقة يذبف ًليها 

لْه ! البلكوىة بيسًي ربوا تكون سليمة 

! بيربيته كول الليل يف الضوارو روٓا ًليها 

كتر إحساس وجيه كان ًجسه  ! بس أ

إحساس اليجس اللي كان مسيقر ًليه 

وأٓكاره السوزا اللي ٓؾلت تهاجمه كول 

.. ُمؽ ًيويه بارتياح! الليل 

كه سمى ػوت أىْاسه ومص ًارِ يقول 

.. ايه وحالة ػمت مسيقرة ًلى الكل 

! كريم قول حاجة : كه بترزز

ًايسين : كريم مص ًارِ يوقق أو يتكلم

! أىت ازاي قسرت تيمل ٓيا كسه ! أقول ايه 

! كوت متذيل إن ليا راكر ًوسك يا كه 

كبر مه  الناهر إين ازيت لوْسي حجم أ

حجمي ػح ؟ 



. كريم أىت مص ٓاهم حاجة : كه بحسن

أٓهم : كريم زًق لسرجة رلت الكل اتوْؽ

أىا قلتلك إن أمل ! أٓهم ايه يا كه ! ايه 

روحي اللي بتوْس بيها وأىتوا ! روحي 

! بالقريقة زي ! تارسوها موي بالضكل زه 

أىت ًوسك ازىن ٓكرة اىا حالتي كاىت ايه 

أىت أرست ! اىت ٓكرت للحنة ٓيا ! امبارح 

أىت مص متذيل كمية األٓكار ! روحي موي 

السوزا اللي كارزتوي كول اليوم وكول 

.. ًمال أتغل وموبايلها مقْول ! الليل 

روحت لمروة يف المستضْى وكاىت ررجت 

وٓؾلت مكاين مص ًارِ أًمل ايه أو أروح 

كوت ! كلمتها وهي ما تيرٓص حاجة ! ٓيه 

! رايّ أتغل بيك ًلضان ما تقلقص 

! روٓت ًليكم مه القلق وأىتوا بتسبحوين 

روحت بيت رالها وقيست ساًة مص ًارِ 



وكليت لقيت أربى طقق ! أكلى أقوله ايه 

كتضْت إين مص  (ؿحك بوجى  ).. زه أىا ا

أىا ربقت ًلى كل ! ًارِ اسم رالك 

الضقق ومالقيتهاش وطقة واحسة كاىت 

ٓاؿية، أىا ماقسرتص أقيس يف البيت وىسلت 

كول الليل ألّ يف الضوارو يمكه ألحقها لو 

وكول الليل ًمال أزًي ربوا ! جرالها حاجة 

يبيتلها حس يحميها لو محتاجة لحماية وهي 

أىت ازاي ًملت ٓيا كسه ؟ ! يف البيت ًوسك 

... يا كريم أىا ماكوتص : كه اتوجى جسا

مص ًايس أسمى أي مبرر موك : قاكيه كريم

مص !أىا مص هسامحك ًلى ٓكرة 

ػوته مهسوز  )هسامحك يا كه ألين قسرتك 

ومص ًارِ يتكلم وبايه الوجى يف كل كلمة 

أىا قسرتك وكلمتك ًه مضاًري (بيوققها 

وقلتلك هاجي البيت بيس المضروو ولألسّ 



ػاحبتها ًملت حازثة ٓكلمتك تاين وأىا يف 

المستضْى وقلتلك بس مروة تذرج مه 

أىا قسرتك وأىت .. المستضْى وهاجي 

. ماقسرتويص 

. كريم اسميوي أرجوك : كه

مص ًايس أسمى ومص : كريم زًق

. هسامحك يا كه 

قْل السكة يف وطه وكه بغلهم وػمت 

مسيقر ًليهم كلهم ومتأثريه بكالم كريم 

رغوػا أمل اللي مابقلتص ًياـ 

أىتوا ًملتو ايه ؟ : كه بيتاب

أىت اللي ًملت ايه ؟ هو : ًبسهللا بغله

كلمك قالك ايه ؟ 

قايل إىه بيحبها وًايس : كه بورٓسة ووجى

يتجوزها بس هي كلبت موه مه أول ما 



راحت يسيبها تقّ ًلى رجليها وتسترز 

ثقتها يف ىْسها وهو احترم رُبتها زي واىتنر 

تسريبها يذلع وبيسها قايل بيس المضروو 

اللي هي هتقسمه هيجي هوا بس مروة 

ًملت الحازثة وكلموي تاين يف المستضْى 

وقايل إىه مابقاش قازر يتحمل وبمجرز ما 

. تذرج هيجي وكلب موي أٓاتحكم 

وما قلتليص ليه ؟ : ًبسهللا زًق

كاىت ُازة تيباىة ويف المستضْي : كه بَيم

وماما ًارٓة اين مياها وما تذيلتص إىكم 

ما ! هتيملوا حاجة زي زي بسون ما تقولويل 

. تذيلتص هتارسها بالمونر زه 

امال المْروؼ أروح أستأشىه : ًبسهللا بيواز

! قبل ما ارس بوتي 



! ما تسيبهوش كسه ! ًلى األقل تيرٓه : كه

! ما تسيبهوش ألٓكاره كسه 

سميرة بغت لبوتها اللي زموًها مَرقة 

وطها ومسكت ايسها بس أمل طست ايسها 

وقامت جري ألوؿتها تييف ألىها حاسة 

بوجى كريم وتذيلته بيلّ ًليها كول الوهار 

وكول الليل زي المجوون مص ًارِ هي 

! ٓيه 

كريم ررج مه مكتبه بسرًة وراح للحمام 

وقّ قسام المرايا بيَسل وطه يمكه المياه 

يمكه ! تْوقه مه الكابوس اللي كان ٓيه 

يقوى ىْسه إىه ػحي رالظ مه الكابوس 

.. زه 

: مؤمه راح للمكتب لقاه ٓاؿي وبع ليلياء

هو ٓيه ؟ ررج ؟ بس موبايله ومْاتيحه 

. ًلى المكتب 



ميرٓص بس كان بيسًق جامس : ًلياء

بذغوظ أمل وبيقول مص هسامحك يا 

. اًتقس راح ىاحية الحمام ! كه 

مؤمه راح يضوٓه يف الحمام وبالْيل زرل 

لقاه ساىس ًلى الحوؼ وقّ سوس ًلى 

ًرٓت ًوها حاجة ؟ : الحيقة وبغله

. أبوها ارسها : كريم بهسوء

ليه ؟ : مؤمه باستَراب

. ميرٓص : كريم ُسل وطه تاين

كيب المهم إىها بذير : مؤمه بيحاول يقموه

.. واكموت ًليها 

كريم هس زماُه بغمت ومؤمه مص ًارِ 

هو كان هيتجوه .. يقوله ايه وحاسس بيه 

لمجرز إىه مص ًارِ ىورهان مالها وهي 

! قسامه ما بالك تَيب بالضكل زه 



بس بتقول لقه مص : مؤمه حاول يهسر

مص هتسامحه مه أي اتجاه ! هسامحك 

زه أىت هتروح تبوس ايسيهم ًلضان ! ييوي 

! يرجيوهالك تقوم تقوله مص هسامحك 

مص هسامحك ! تذيل كسه الجملة زي 

ًلضان اىت أرست أرتك وما سيبتهاليص 

. أحب ٓيها 

كريم بغله بَيم ومص ًارِ ييمل ايه أو 

يرز ًليه ألىه مص متحمل بع لقسامه 

بقل : وملى ايسه مياه وحسٓها يف وش مؤمه

ررامة وحياة أمك ًلضان مص كالباك أػال 

 .

ال بجس مص هتسامحه ازاي ؟ : مؤمه ؿحك

هتسيب أمل ؟ ال مص هتسيبها يبقى 

ميواها ايه الجملة زي ؟ 

. ياؼ بقل ررامة : كريم بَيم



: مؤمه بيؾحك وكريم ُغب ًوه ؿحك

مص هذليهم .. ػبرا بس لما ارسها موهم 

. يلمحوها حتى 

كيب رلي الكالم يف قلبك : مؤمه بؾحك

. بسل ما يرٓؾوا يسوهالك أػال 

. أىا ًايس أىام : كريم بتيب بغله

. روح ارتاح طوية : مؤمه ابتسم بتياكّ

كريم بالْيل روح بيته وكه كل طوية يرن 

.. ًليه لحس ما أريرا رز ًليه

أىا سميتك ! ممكه تسميوي : كه بهجوم

وقسما بالله حاسس بوجيك وحيرتك زي 

بس أىا وهللا ما أًرِ وكوت لسة طايّ 

ُازة كاىت ! أمل قبل ما تتغل بضوية 

تيباىة وكوت مياها وما زرلتص هوا 

وماًرٓوىيص ًلى اللي يف زماُهم 



ولو كوت ًرٓت كوت هبلَك ال .. ٓميرٓتص 

. يمكه كوت هسيبك محتار كسه أبسا 

رالظ يا كه الحمس لله إىها بذير :كريم بتيب

.. أي حاجة تاىية مص مهمة 

اًصرين بجس واًصر أمل ماكاىص : كه ابتسم

. المهم رس كلمها .. بايسها 

كريم ماكاىص مغسق وال أمل كمان واترززت 

. الو : بس اتكلمت بغوت مييف

ما : كريم أرس ىْس كويل بالراحة وهمس

. تييقيص قلتلك إن زموًك بتوجيوي 

كلمك بس : أمل بتمسح زموًها كوت ًايسة أ

. ميرٓتص 

ًارِ ًارِ المهم إىك بذير : كريم بلهْة

مْيص حاجة تاىية تهم وبكرا هكون ًوسكم 



كلم أهلك وًلضان ما  إن طاء هللا ًضان أ

. اسمحص لحس يارسك موي بالضكل زه تاين 

بإشن : أمل بتحاول تمسح زموًها وبكسوِ

. هللا توػل بالسالمة 

: سكتت وهو راِ تكون قْلت ٓاتكلم بلهْة

أمل ؟ 

. أيوة ما تقلقص لسة ماقْلتص : أمل رزت

أمل أىا بحبك كان ىْسي : كريم بارتياح

أقولهالك وأىتي قسامي بس رالظ مص 

كتر مه كسه  أىا بحبك وًايسك ! قازر أسكت أ

ًايسك طريكة ! مرايت وحبيبتي وزىيتي كلها 

ًمري كله سميتيوي؟ 

أمل مه ػسمتها مابقتص ًارٓة تيمل ايه 

رغوػا قسام أروها اللي متابيها وطها قلب 



أحمر وحست إىها بتحلم ٓاقت ًلى ػوت 

أمل روحتي ٓيه ؟ أىتي ميايا ؟ : كريم

أمل لو  (أمل بتهس زماُها وكأىه طايْها 

بتهسي زماُك ما تهشيهاش ألين مص 

. طايْك 

امل ؿحكت بذجل ووطها محمر وآثار 

حاؿر : السموو ًليه وبتمحسهم بكّ ايسها

. أىا سامياك .. مص ههس زماُي 

كيب أىا بحبك أىتي مص : كريم ابتسم

حاسة إىك ًايسة تقوليلي حاجة بما إين كوت 

هموت ًليكي مه امبارح كسه وقلبي كان 

! هيقّ مه الذوِ ًليكي 

كه .. ألّ سالمة ًليك : أمل ابتسمت بحرج

. مياك 



ازت التليْون ألروها وهي مبتسمة وكه 

: ابتسم وأرس الموبايل وررج وسابها لوحسها

. أيوة يا كريم 

قول ألبوك يا كه إين جاي : كريم ابتسم

ًوسكم ومص جاي أكلب ايسها وال أتقسم وال 

كتب كتايب  كل الكالم الْاؿي زه أىا جاي أ

ًليها وهارسها تاين بس المرة زي مص 

. هتْارقوي بإشن هللا أبسا آلرر يوم يف ًمري 

بإشن هللا وربوا يتمملكم ًلى : كه ابتسم

رير بس بالش تبسأها ًساء مى حماك اػبر 

. لحس ما تكتب كتابك بس األول 

. ال ال هو بسأ وقل له كالمي زه : كريم بإػرار

هقوله وأىت حر يال تيجي : كه ؿحك

. بالسالمة وأول ما توػل كلموي 



كريم قْل مياه وكه ىسل ألبوه وألمه 

حرام ًليكم اللي ًملتوه يف الواز : وبغلهم

. زه جووتوه 

أىت السبب كان المْروؼ : ًبسهللا بَيم

. أول ما كلمك أول مرة تبلَوي 

أىت ًايس أي حس تضيله الليلة وال : كه بَيم

وبيسيه هو كلموي يسوب مه كام يوم ! ايه 

وقايل بيس المضروو هيبقى يجي ٓقلت لما 

يقرب يجي أبلَكم وبيسها مروة ًملت 

.. الحازثة ٓقايل لما تذرج مه المستضْى 

وػراحة أىا اىضَلت بَازة وتيبها اليوميه 

اللي ٓاتوا كاىت تيباىة أوي وتقريبا مكوتص 

بسيبها زه حتى الضَل مص بروحه وأىت 

.. ًارِ زه 



رالظ اسكتوا .. رالظ : سميرة وقْتهم

المهم الموؿوو ًسى ًلى رير وهو هيجي 

. ويقلب ايسها رسمي ورالظ 

ال هو مص جاي يقلب ايسها هو : كه بؾحك

كلب موي أبلَك بسه إىه مص جاي وال 

يقلب ايسها وال يتقسم وال الكالم الْاؿي زه 

. كله 

ًبسهللا وسميرة بغوا لبيؽ باستَراب 

امال سيازته : وبغوا لقه وًبسهللا بَيم

جاي ليه بقى إن طاء هللا ؟ 

. جاي يكتب كتاب ًلى كول : كه ابتسم

هو هيتضرـ : سميرة ؿحكت وًبسهللا كضر

مْيص كتب كتاب يوريوي ! مه أولها وال ايه 

. هييمل ايه 

. هيذقْها موك ويتجوزها : كه ؿحك



طايْة : ًبسهللا متَال وبغله وبع لمراته

ابوك لما أمس ايسي ًليه يف السه زه ما 

. تقوليص ًيب 

حقك ًليا : كه ؿحك وقام باس راس أبوه

! يا أبو كه بس يف حس ييمل ًملتك زي 

بقى تروح تجيبها بالضكل زه وما تيرٓهوش 

 !

وأىا أًرِ مويه إىه هيقلق : ًبسهللا بتبرير

وبيسيه أىا ًملت راكر ! كسه وال إىه بيحبها 

له ولسًله ألين لو ًرٓته كان هيجي 

وهيكلموي وهيقلب موي أروح بيته 

وأتؾايّ وأىا كوت هرٓؽ وهوسًل وأىا 

ػراحة كوت ًامل ًلى زًلهم ٓقلت بيس 

ما ىوػل هوا هكلمه وأٓهمه الوؿى ما 

تذيلتص أبسا إن زماُه هتروح لكل األٓكار 

.. زي وإىه هيسور ًليها زي المجوون كسه



اىا ! ما جاش يف بايل أبسا إىه هيْكر كسه 

ًملت حساب لسًله ًلضان ما ىقْص 

.. قغاز بيؽ وأزًله برٓؾي 

يال حغل رير ورب ؿارة : سميرة بابتسامة

ىآية زي ما بيقولوا وازيوا ًرٓوا إىه بيحبها 

. رليه يجي براحته ويكتب ًليها 

! يكتب ًلى كول كسه : ًبسهللا كضر

ًايس ايه ! اه وليه ال : سميرة بغتله ياستَراب

ًرٓواه هو وًيلته يف مغيبة كبيرة وهو ! تاين 

كلى راجل ٓيها وحمى بوتك وهو ما 

ييرٓهاش بحياته ما بالك وهو بيحبها 

زه هيحقها جوه جوا ! هييمل مياها ايه 

إىسان مؤزب ومحترم وارالقه ًالية .. ًيويه 

. ًايس ايه تاين يف اللي يتقسم لبوتك 



ًايسها جوبي وهو هيجي : ًبسهللا بسًل

. ًايسها جوبي ! يارسها يا أم كه 

المهم تكون : سميرة بحب مسكت ايسه

سييسة ومبسوكة يف بيتها مى اللي بيحبها 

ويقسرها وبيسيه كريم يف أي وقت هتقوله 

. ًايس أطوٓها هيجيبهالك تضوٓها 

. بيس اللي ًملتوه زه أطك : كه بهسار

ياواز قوم : سميرة ؿربته بالمذسة يف وطه

يازة  . مه هوا أىت بتضيلله ص

. أىا رايح لمرايت سالم : كه ؿحك وقام

أىا مبسوكة إن : ررج وسميرة بغت لجوزها

. كريم كلى بيحبها 

اللي يضوٓك وأىتي : ًبسهللا كضر

. بتسذويوي ًليهم ما يضوٓكيص زلوقتي 



مص كوت رايْة ًلى بوتي : سميرة ؿحكت

وًلى قلبها يتكسر لكه كالما بيحبها ٓأىا 

. مبسوكة وٓرحاىة وىْسي أطوٓها ًروسة 

ربوا يتمملها ًلى رير هي : ًبسهللا اتوهس

كيبة وقلبها أبيؽ وتستاهل كل الذير اللي 

. ربوا يجيلها رير ٓيه .. يف السىيا 

أمل بيس ما أروها ررج كاىت قاًسة ًلى 

سريرها مسكت مذستها وحؾوتها وبتْكر 

حاسة ! يف كريم اللي لسة قايلها إىه بيحبها 

بكرا .. إن السىيا مص سايياها مه السيازة 

هيجي أريرا وهتضوٓه وهيكون مه حقها 

تبغله وتضوٓه وتتكلم مياه براحتها ومه 

أرست ىْس كويل .. ُير تأىيب ؿمير 

.. وبتغبر ىْسها إن بكرا هيجي 



كريم قْل مى كه وُمؽ ًيويه ًلضان 

يوام بس آتكر أول مرة كلم ٓيها كه كان 

.. بيس الكرز وكالمه مى مؤمه

ٓالش باك 

آرر الليل كريم يف سريره بيحاول يوام بس 

ػورة أمل وهي بتاكل الكرز مص رايحة مه 

امتى سيقرت ًلى كل أٓكاره .. باله أبسا 

! امتى ٓكر ٓيها بالضكل زه ! بالضكل زه 

ًمره أبسا ما ٓكر يف واحسة بالضكل زه 

واتموى إىه يقرب موها وإىها تكون حقه 

وبتاًته 

امتى طّبه طْايّ واحسة بالكرز واتموى 

ىْد بؾيق وقام مه سريره مص ! يققْهم 

! ًارِ ييمل ايه 



توؿأ وػلى ركيتيه لله يستَْر ربه مص 

.. ًارِ يهرب مه تْكيره يف أمل أبسا 

ة واحسة وبيحاول يْكر بيقل بس رالظ 

مابقاش يوْى المرحلة اللي وػلها زي 

مسك موبايله وبيس ترزز اتغل بقه 

بيس ما سلموا ًلى بيؽ سكتوا االتويه 

ييوي أىت ! رير يف حاجة ! كريم : كه بْؾول

تكلموي براحتك يف أي وقت بس حاسس 

ٓهل إحساسي ػح ! إىك ًايس تقول حاجة 

وال بيتهيأيل ؟ 

أىا مص ًارِ .. إحساسك ػح : كريم ابتسم

أقولك ايه او أبسأ مويه أو ازاي ؟ 

ايه رأيك لو بسون مقسمات تقول : كه بحيرة

. ًلى كول اللي بتْكر ٓيه 



كريم ابتسم ألن كه لو ًرِ هو بيْكر يف ايه 

مص بييس يجي يقتله 

كريم أىت ساميوي ؟ : كه ّٓوقه

كيب بسون ! أيوة ساميك : كريم اىتبه

. مقسمات أىا ًايس أتجوز أمل 

كه اتغسم ألن ًمره ما توقى أبسا إن كريم 

! يقول زه 

كريم ازله ٓرػة يستوًب كالمه بس لما 

! أىت ساكت ليه : ػمته كال هو اتوتر

ما تذيلتص أبسا إن زه اللي : كه بغسمة

! ٓبغراحة مص ًارِ أقول ايه ! هتقوله 

كه أىا ًرٓت أمل يف هروِ : كريم وؿح

ػيبة جسا طوٓتها ًلى كبييتها مص 

هكسب ًليك وأقولك إين حبيتها ساًتها ألين 

كرقوا .. مآكرتص ٓيها بالضكل زه أبسا 



اتقابلت وآترقت وكل واحس ٓيوا كان له 

حياته بس القسر كان له رأي تاين وجميوا مه 

تاين، ٓترة تسريبها ًوسي طوٓت ٓيها 

.. اإلىساىة اللي بتموى إىها تضاركوي حيايت 

أمل هي اللي بتموى أقؾي ًمري كله 

ماحبيتص حس بالقريقة زي أبسا وال .. مياها 

وًايسها مرايت .. اتمويت حس ميايا بالضكل زه 

... لو أىت محتاج وقت تْكر أو .. 

كريم زي ما أىت قلت احوا ًرٓوا : قاكيه كه

بيؽ يف هروِ ػيبة والنروِ زي ًرٓتوا 

ٓأىا مص لسه .. ميازن بيؽ وأرالق بيؽ 

هيرٓك مثال أو محتاج أسأل ًليك أو الكالم 

زه أىت طذغية محترمة جسا وليك ميستك 

. ًوسىا كلوا مص أىا بس 

ييوي أىت موآق ىوقل الميسة : كريم بتوتر

تقبلوي يف ًيلتك ! زي مه الغساقة للوسب 



كون زوج أرتك وأخ ليك  يا كه ؟ توآق إين أ

؟ 

اىا يضرٓوي يا كريم زرولك : كه ابتسم

. الييلة 

كيب أمل بسبب اللي :كريم ابتسم بْرحة

حغل ثقتها يف ىْسها مهسوزة طوية 

وىجاحها يف التسريب رجى جسء كبير مه الثقة 

وحاليا يف مضروو كبير هقلب موها هي 

تقسمه وهي تضتَل ًليه ىجاحها يف 

المضروو زه هيوقلها ىقلة تاىية وهتيرِ إىها 

قازرة تيمل أي حاجة المضروو زه رالل 

األسبوو زه هيذلع إن طاء هللا بيسه 

.. هاجي البلس وىذلي الموؿوو زه رسمي 

. بإشن هللا ًلى رير يا كريم : كه ابتسم



كه يوْى الموؿوو زه يبقى : كريم بترزز

بيوي وبيوك مص ًايس حس ييرِ زلوقتي 

رليها تيسي المضروو زه ! ورغوػا أمل 

األول مص ًايسها تْتكر إن مياملتي مياها 

ًلضان بحبها أو إين بميسها ًايس ًالقتوا 

. ًملية بحتة لحس ما اجي البلس 

وبابا وماما ليه مص ًايسهم : كه بْؾول

ييرٓوا ؟ 

ػراحة ما أؿموص رز ٓيل : كريم ابتسم

أبوك ايه لما ييرِ إين بحبها مص بييس يجي 

أىت هتْهموي وهتقسر مضاًري .. يارسها 

وأىا وًس إين هياملها كأرت ليا لحس ما اجي 

. البلس ًوسك زه وًس موي أرتك يف ًيويا 

بع مص أرتي : سكت ورجى كمل بؾحك

. أوي ييوي بس ماتقلقص 

.. ؿحك هو وكه وقْلوا المكالمة



كريم ٓاق مه أٓكاره وقام مه سريره مص 

تذيل إىه هيوام بمجرز ما يكون .. ًارِ يوام 

.. يف سريره بس األٓكار بتهاجمه 

آتكر الليلة اللي قؾاها يف المستضْى 

وأمل مى مروة ػاحبتها الليلة زي برؿه كلم 

كه بس المرة زي كلب موه يكلم أبوه 

ويبلَه إىه هيجي ألىه رالظ ميازش يوْى 

كتر مه كسه الزم يارس رقوة رسمية  يساري أ

بلَه إن مروة تذرج مه المستضْى وهو 

يا ريت كه كان .. يجي البلس تاين يوم مباطرة 

.. بلٍ أبوه كان زمان زلوقتي أمل مياه 

! ماكاىص أرسها بالضكل زه 

ًرِ إىه مص هيوام ٓقام لبس هسومه 

ومسك موبايله اتغل بأبوه اللي استَرب 

ولما ! أىت ما ىمتص ليه : أول ما سمى ػوته

مص هتوام مآؾلتص يف الضركة ليه؟ 



. ًايسك تيجي ًلى البيت : كريم بإػرار

ليه ؟ يف ايه ؟ : حسه باستَراب

. ًايس أسآر البلس زلوقتي : كريم بغرامة

حس مه ! البلس ؟ البلس ليه : حسه بصهول

الييلة حغله حاجة ؟ 

ًيلة ايه ؟ أىا مايل ومال : كريم باستَراب

! الييلة زلوقتي 

أىت مص بتقول ًايس تروح البلس : حسه كضر

 .

البلس أقغس بيها بلس أمل مص : كريم بَيم

ًايس أسآر زلوقتي يا ريت يا بابا ! المويا 

. تيجي زلوقتي رليوا ىتحرك 

حاؿر هوسآر بس مص : حسه بصهول

... زلوقتي ىرتب بس أمورىا وأمور الضركة و 



بابا أرجوك يا ريت : قاكيه كريم بؾيق

بابا .. زلوقتي زي اللي هي حاال .. زلوقتي 

ًضان راكري تسيب اللي يف ايسك وتقوم 

تركب ًربيتك وتوػل ىتحرك زه ميوى 

. زلوقتي اللي أقغسه 

. يا كريم اللي بتقوله ما يوْيص : حسه كضر

كريم رس ىْس كويل ومسك أًغابه 

بابا هوذليه يوْى ًضان ابوك : وبيحايل والسه

.. الوحيس حبيبك وال ايه ؟ يال موتنرك باي 

قبل ما يرز قْل التليْون وهو مغسو 

.. وتيبان بس مغمم يتحرك زلوقتي ألمل 

كريم ررج برا األوؿة وىسل كام سلمة وٓؾل 

يوازي ًلى مامته مرة بيس مرة بيس مرة وهي 

مالك ؟ ! يف ايه : كليت بسرًة مه المقبد

! ما ىمتص ليه 



أىتي بتيملي ايه ؟ : كريم بغلها

. بجهس ُسا ألبوك : ىاهس باستَراب

ًلى أساس إىك ًايضة مى أبويا : كريم كضر

. لوحسكم ما تقويل بجهس ُسا ليكم 

أيوة بس أىا بجهسه ًلضان أبوك : ىاهس بهسار

. مص ًلضاىكم، أىتوا حاجة جاىبية 

أىا ابوك ! ايه حاجة جاىبية زي : كريم بَيم

. ومؤمه زه ابه أروكي .. ًلى ٓكرة 

أىت بتوازي ًليا ًلضان : ىاهس ؿحكت

سيبك مه الَسا و قل ! تسألوي بيمل ايه 

يل بتوازي ليه ؟ 

ًايس أسآر البلس زلوقتي : كريم بغلها

وكلمت بابا يجي ٓأىتي كمان يا حبيبة قلبي 

. اجهسي بسرًة 



يف ايه قويل ! رالك حغله حاجة : ىاهس قلقت

! بسرًة 

ماما ايه هو أىتوا مص يف : كريم اتوهس بَيم

! زماُكم ُير البلس زي بس 

هو احوا ًوسىا بلس : ىاهس كضرت باستَراب

! تاىية وأىا مص ًارٓة 

كريم ىسل الكام سلمة اللي ٓاؿليه وراح 

مه هوا ورايح يف بلس : ًوس أمه وقّ قغازها

تاىية وهي بلس أمل رالظ ؟ًايس أروح ًوس 

ممكه حؾرتك تقليي .. أمل زلوقتي 

. تجهسي طوقتك وطوقة بابا 

! كيب الَسا : ىاهس كضرت

أىا مص كل يوم بقولك ! أمي : كريم بؾيق

! ًايس أسآر لحس 



كيب يا حبيبي : ىاهس ارست ىْس كويل

مص المْروؼ تارس ميياز .. اتكلم باليقل 

. مى الواس قبل ما تقب ًليهم 

! ُيره .. أرست ميياز : كريم بَيم

هتروح بقولك كسه : ىاهس باستَراب مه ابوها

! وايسك ٓاؿية ! 

اه بيس اللي أبوها ًمله ٓيا زه : كريم كضر

. هروح بايسي ٓاؿية 

ىاهس اتوهست بتيب ومسكت ايس ابوها 

كيب بالش سيب : وقيست وقيسته جوبها

أمل مص ! الحاجات زي ًليا لكه أمل 

. هتجيبلها حاجة 

يا أمي أمل مص ًايسة حاجة : كريم اتورٓس

. قومي بقى ! رالظ 



يا حبيبي أىت ًايس تروح تذقبها : ىاهس بغتله

هتذقبها بايه ؟ مص هتجيبلها زبلة حتى 

كريم كضر ألىه مآكرش  )! تحقها يف ايسها 

ايه يا  (يف الوققة زي كل همه يروح ألمل 

أىا ًارٓة يا حبيبي إن النرِ اللي ! كريم 

ٓات زه كان ػيب ًليك بس حكم ًقلك 

محتاجة .. أمل محتاجة راتم جواز ! طوية 

محتاجة تْرح بهسايا ! ٓستان لذقوبتها 

.. الحاجات زي مهمة ! حبيبها 

حاؿر هوسل أجيبلها : كريم وقّ وبغلها

! راتم جواز وزبلة وٓستان للذقوبة ايه تاين 

راتم وزبلة ايه ؟ يا ابوي هات : ىاهس ابتسمت

بالش ًيلة ! حاجة تليق بييلة المرطسي 

! المرطسي هات حاجة تليق بحبيبتك 

حاؿر هجيب حاجة تليق : كريم اتوهس بتيب

! بأمل ُيره يا أمي 



. وًلبة طوكوالته ٓذمة : ىاهس بتْكير

كريم بَيم ًضان هما بييقلوه وهو ًلى 

! ايه تاين : آرره

سيب البايق ًليا : ىاهس ؿحكت ًلى أسلوبه

. روح أىت بس رلع زول يال .. أىا 

أىتي هتجيبي ايه ؟ : كريم بغلها

طوية حاجات كسه للبيت : ىاهس بتْكير

كه وؿيآة محترمة ييوي ما  ًوسهم ٓوا

. أىا هتيامل .. تضَلص بالك أىت 

: كريم هس زماُه ورارج بس وقّ وبغلها

أي ٓاكهة لوىها أحمر يا ماما هاتيها أمل 

كه الحمرا  . بتحب الْوا

حاؿر يا قلبي وأىت ما : ىاهس بؾحك

. توساش تجيب هسية لحماتك ها 



! حاؿر بس ليه : كريم باستَراب

يا ابوي اسمى الكالم وما : ىاهس بغتله بَيم

. تتيبويص مياك 

مص ٓاكر إين جيبت هسايا : كريم باستْسار

! لرقية أم ملك 

رلي بالك اوًي تجيب سيرة : ىاهس بتوبيه

رقيبتك األوىل وال ًيلتها قسام رقيبتك 

. الجسيسة هتبقى ليلتك مص ميسية 

كريم سكت وآتكر ملك يف االجتماو وؿيق 

.. أمل موها 

سمر بيس ما بلَت بسرية بالحمل وٓرحت 

.. جسا وراحت تسورها 

بسرية ربقت وٓتحتلها ميازة وبسرية كاىت 

هتحؾوها بس ميازة بيست ًوها وبغتلها 

أىتي بليتيوي ! كله موك أىتي : بلوم وُؾب



ببوتك وؿحكتي ًليا وٓؾلتي تكسيب 

وتقويل أرالق وتربية وهي ما طآتص ربى 

. ساًة رباية روحي يا طيذة موك لله 

أىتي اتجووتي يا ولية أىتي وال : بسرية طهقت

. بوتي مْيص صيها أبسا ! ايه 

مْيص صيها يف الوقاحة وقلة : ميازة بَيم

ياريت لو تارسيها وتذلغيوي .. األزب أيوة 

. موها 

ارسها ؟ ارسها ليه يا حيلتها زه : بسرية بَيم

. بيت جوزها 

. زه بيتي أىا : ميازة بورٓسة

ال يا : بسرية زقتها وزرلت يف وطها وبتسًق

ابوها اللي .. حبيبتي زه بيت بوتي وبيت ابوها 

بكرا يجي ويبقى هو ػاحب البيت زه كله 



واحمسي ربوا لو سابوكي تْؾلي ًايضة ٓيه 

.. قال بيتها قال 

زرلت ًوس بوتها متورٓسة وقيست جوبها 

.. تقمه ًليها وتحكيلها ًه حماتها

! يا ساتر ًليها ! ولية حيشبوىة : سمر بَيم

بتحف مواريرها يف كل حاجة ما تلبسيص ما 

زهقتوي ! تذرجيص ما تقيسيص ما تواميص 

. قرٓتوي يف ًيضتي ! يا ماما 

بس .. بايه ًليها ولية لبف : بسرية كضرت

ًرٓيها إىك هوا أىتي .. اوًي يا بت تسكتيلها 

الهاىم وإن زه بيتك أىتي وأىتي بس اللي مه 

.. حقك تضذقي وتوقري ٓيه 

طريّ يا ماما بيسميلها : سمر بَيم

وتقوله الضَل ومص .. وبتْؾل تقومه ًليا 

... قازرة وارسم مراتك و و 



كيب أقولك أىتي حامل اهو : بسرية بتْكير

أىتي اًملي تيباىة كول الوقت ولو ًايس 

. يريح مامته رليه يجيب رسامة 

.. ًوسك حق تغسيق : سمر ابتسمت

! هو بيجي امتى : بسرية ابتسمت

ًلى النهر كسه بيجي يرتاح كام ساًة : سمر

. ويوسل الييازة 

رالظ أىا هستوى مياكي لحس ما يجي : ة

وأتحجج بتيبك وإىك مص حمل رسمة حس 

وارسك ميايا ومص هجيبك ُير لما يجيب 

ايه رأيك ؟ .. رسامة تذسمك هوا 

وهللا أىتي زماُك زي يا ماما : سمر ٓرحت

.. تتاقل بالسهب 

وبالْيل استوت طريّ وًملت رقتها 

.. ومضيت بسمر لبيتها بحجة إىها تيباىة 



كريم راح ألكبر محل مجوهرات أمه بتتيامل 

مياه وزرل يتْرج مص ًاجبه أي حاجة 

رير يا ٓوسم كلبك : ػاحب المحل قرب موه

ايه ؟ هسية ؟رقوبة؟ طبكة ؟ 

كله يف بيؾه مبسئيا ًايس زبلة : كريم بغله

. وراتم 

الراجل بسأ يقلى أطكال وكريم مص ًاجبه 

مْيص حاجة طايْها تليق بأمل ! أي حاجة 

لو هو زه كل اللي ًوسك ما : كريم بسهق

تؾييص وقتي اشا سمحت ًايس حاجة 

مميسة حاجة محسش لبسها يف مغر قبل 

.. كسه ىهايئ 

. ًوسي كلبك : الراجل ابتسم وبع لكريم

زرل جوا طوية وكلى بيلبة ٓتحها قسام 

. زي للشبايه الذاػة جسا : كريم



كريم ابتسم وارتار زبلة ًجبته رقيقة زي 

أمل 

هتكتب ًليها حاجة ؟ : الراجل

كتب : كريم ٓكر  . (كريم )واسمي  (بحبك)ا

الراجل بسأ يْرجه ًلى الذواتم األلماس لحس 

ما ارتار راتم والجوهرة اللي يف الوع ًبارة 

ًه قلب ومرػى حواليه ماسات ػَيرة 

حاجة تاىية ؟ .. ارتيارك مميس : الراجل

. ًايس كقم ًلى بيؾه كامل : كريم بتْكير

الراجل ٓرجه ًلى كصا حاجة مميسة جسا وهو 

. ارتار موهم واحس 

رير يا أمي ؟ : تليْوىه رن ورز كاىت مامته

حبيبي الققم اللي هتجيبه لحماتك ما : ىاهس

. تجيبهوش ألماس هات زهب 



! ليه : كريم استَرب

هات زهب مص ألماس .. اسمى موي : ىاهس

.. هات ألمل برؿه واحس ألماس وواحس زهب 

ماطي هجيب بس ليه ؟ : كريم باستَراب

حبيبي مص أي حس بيْهم إن : ىاهس بتوؿيح

. زه ألماس ٓهات زه جوب زه 

. حاؿر يا أمي : كريم

وريوي األكقم السهب : كريم بع للراجل

اللي ًوسك بس ما تؾييص وقتي يف حاجة 

. ما تستاهلص 

كيب وبالوسبة للققم اللي ارترته ؟ : الراجل

. ماهو رالظ ارترىاه ! ماله : كريم

كريم ارتار واحس ألمل رقيق وواحس لحماته 



مص هتذتار لوالستك ؟ هي : الراجل بغله

مص هتقولك هاتلي بس األٓؾل لو تجيبلها 

! هي كمان ًلضان ما تسًلص وال ايه 

كيس : كريم بغله أىت بياو طاكر ًلى ٓكرة أ

. كبيا الزم أرتار ألمي 

أرس الحاجات كلها ومضي ووػل لمحل 

كبير مامته متيوزه تجيه يذتار ٓساتيه ألمل 

ٓؾل يسور وبيسور ًلى حاجة رقيقة وتكون 

محتضمة لحس مالقي ٓستاىيه أحلى مه 

بيؽ تذيلها ٓيهم وحاول يتذيل مقاسها 

ممكه يكون ايه لحس ماقرر يجيب بتذميوه 

واطتراهم 

روح ًلى البيت كان ًلى آرره مه التيب 

واإلرهاق كان أبوه وأمه يف اىتناره 

ٓرجوي جبت ايه ؟ : ىاهس قابلته



اتْرجت وًجبتها كل الحاجات اللي هو 

ارتارها لكه ماوارهاش الهسية بتاًتها هي 

.. ًايس يْاجئها بيها يوم الذقوبة 

ممكه بقى : كريم قاكيهم وهم بيتْرجوا

. ىتحرك 

يوْى تقلى توام ساًتيه : حسه بغله

. وبيسها ىتحرك بالليل الجو حتى يكون حلو 

أىتوا محسش حاسس بيا ليه ؟ : كريم اتورٓس

! أىا ًايس أتحرك مص ًايس أىام 

يا حبيبي بع لضكلك يف المرايا : ىاهس بهسوء

 ساًة زول ؟ أىت ١٢؟ ميه هيسوق ال 

.. تيبان يا كريم وجسمك له حق ًليك 

! كيب بالش راِ ًليوا وأىت سايق بيوا 

جسمك .. ازرل ىام حتى ساًتيه وهغحيك



بس يرتاح وأول ما تغحى أوًسك هوتحرك 

. ًلى كول 

بيس محاوالت لإلقواو كريم ٓيال كلى أرس 

طاور وحاول يوام وهو مقتوى إىه مص 

هييرِ يوام بس بمجرز ما رقس ًلى السرير 

.. راح يف الووم تماما

جه الليل و ىاهس كليت تغحيه وهو قام 

! الساًة كام : مْسوو وهي هسته ٓبغلها

.  بالليل ١٠الساًة : ىاهس بحصر

قلتي ساًتيه ! أىتوا بتهرجوا : كريم وقّ

. وهتغحيوي 

جسمك كان محتاج الراحة : ىاهس باػرار

. وارتحت يال كلوا هوجهس وىتحرك 

قام بسرًة وقلب يف هسومه لحس ماقرر 

يلبس قميع أبيؽ وچاكيت اسوز ًلى 



بوقلون چيوس وحف البرٓيوم بتاًه وررج مه 

األوؿة لقاهم جهسوا ماًسا مؤمه 

أىت : راحله يضوٓه لقاه كان بيستيس للووم

! بتهرج ػح 

! ليه : مؤمه باستَراب

ما تقوم يا بارز تلبس ًلضان : كريم بَيم

! ىتحرك 

! يا ابوي والضركة : مؤمه كضر

وهللا ما هقولك ُير يا .. يا بارز : كريم بَيم

البس ياؼ أىت ! طركة ايه وبتاو ايه ! بارز 

.. رليك تسوق ميايا القريق زه أىت ررم 

كتب كتايب وأىت مص  أىت ًايسين أسآر أ

اتحرك يف ! موجوز أىت جرى ليقلك حاجة 

. أربى زقايق تكون ىازل تحت بضوقتك 



كوت هجيلك ًلى ميياز كتب : مؤمه ابتسم

كيس  . الكتاب مص هسيبك أ

. قوم ياؼ أىت و البس : كريم بغله

طوية وكله جهس واتحركوا وكريم ساق هو 

: أول واحس وكان سايق بسرًة وىاهس زًقت

واز يا كريم يا تهسي سرًتك طوية يا هوسل 

احوا رقابوا كلها ! ومص هكمل القريق مياك 

! ًايشيه ىوػل بالسالمة يا حبيبي .. مياك 

كريم كضر بَيم وهّسئ سرًته طوية 

ييوي مص ًلضان : ومؤمه بغله بهسار

. توػل أىت لحبيبتك توػلوا كلوا للترب 

. أوٓر ُتاتة : كريم ربقه يف ػسره

.. ًارِ وهللا : مؤمه ؿحك

كل طوية مؤمه يقلب موه يسوق هو بس 

كان ًوسه إحساس لو ُيره ساق مص 



هيوػلوا بوْس السرًة لما هو يسوق 

وأريرا سمح لمؤمه يسوق طوية وهو 

.. ارتاح

الغبح جه واتغل بقه بلَه إىهم وػلوا 

البلس وكه قاله إىهم يف االىتنار 

كريم سأله ًلى ٓوسق يوسلوا ٓيه األول بس 

كه رٓؽ يقوله وكلب موه يجي األول 

.. ًوسهم وبيسها يضوٓوا موؿوو الْوسق زه 

.. أمل الليل كله مص ًارٓة توام مه االىتنار 

مجرز تْكيرها إن كريم يف القريق ًلضان 

تْكيرها إن .. يتجوزها الووم بيقير مه ًيويها 

كريم سايق الليل كله ًلضاىها مذليها 

.. ػاحية مص قازرة تَمؽ ًيويها 



: الوهار ىور وأمها زرلت ًوسها لقتها ػاحية

كريم ًلى وػول رالظ قومي اجهسي يال 

. ًلضان تستقبليهم 

أىا اللي هستقبلهم ؟ أىا : أمل وقْت بسرًة

. مص هقسر 

مص هتسلمي ًليهم : سميرة ابتسمت

! ييوي 

هسلم ماطي بس مص هستقبل : أمل بتوتر

! مص هيرِ أستقبلهم ! أىا 

المهم اجهسي ويال ىحؾر : سميرة ؿحكت

كه ًلى .. ٓقار ًلضان رالظ ًلى وػول 

رلي الْقار .. تواػل بيهم وقربوا رالظ 

. يكون جاهس يال 

أمل ٓؾلت تسور يف اللبس ًلى حاجة 

مميسة لحس ماارتارت ٓستان رقيق لوىه 



أحمر ولبست ًليه كرحة لوىها أبيؽ 

واستيست وقلبها ػوته أًلى مه جرس 

المسرسة وكل ما بتسمى زمارة ًربية يف 

.. الضارو بيتهيألها إن زه كريم 

أًغابها متوترة جسا ومص ًارٓة تتلم ًلى 

.. أًغابها مه التوتر واالىتنار 

رالظ يا ماما زارليه البلس : أريرا كه زرل

. زقايق وهيكوىوا هوا 

أمل بتارس ىْسها باليآية وجريت ألوؿتها 

.. تستذبى ٓيها أو تضوٓهم قبل أي حس 

وقْت يف طباكها وهو مقْول موتنرة وأريرا 

لمحت ًربيته وابتسمت وحقت ايسها ًلى 

.. قلبها تهسيه 

كريم وػل واتوهس بارتياح إىه أريرا وػل 

ليوسها وهيضوٓها ولو يوْى مه ُير ما 



يسلم ًلى حس يقولهم هاتوها هي أول 

قبل ما يوسل .. واحسة يضوٓها ويسلم ًليها 

.. اهسا ها : مه ًربيته ىاهس مسكت زراًه

ٓاهسا .. أمل لسة هـتذقبها وهـ تبقى مراتك 

 .

ماما .. هازي اهو : كريم بغلها باستَراب

! أىتي ُريبة الوهارزة 

أىا برؿه اللي ُريبة وال أىت : ىاهس بتريقة

. اللي كاير بيوا 

. هللا يسامحك : كريم بغلها يف المرايا

كريم ركه ًربيته وىسل موها وأمل مه ٓوق 

مراقباه واتؾايقت إىه البس ىنارته 

بيسلم .. الضمسية اللي بيذبي ًيويه بيها 

.. ًلى أروها وأبوها اللي يف استقبالهم 

مامتها اهيه كمان ررجت تستقبلهم وبتسلم 



ًلى ىاهس وبيسرلوا كلهم وهي كضرت إىهم 

.. ُابوا ًوها

ررجت مه أوؿتها تبع ًليهم مه ٓوق 

ومستذبية ورا الستاير ًلضان محسش 

يضوٓها وموتنرة كريم يقلى ىنارته زي 

.. ًلضان تضوِ ًيويه 

كريم تحت موتنرها تنهر أو تبان حتى 

.. وقلبه بيسق بيوّ موتنر يضوِ حبيبته 

اهسا وبقل : مؤمه طسه مه زراًه وهمس

. تبع يميه وطمال مونرك مص حلو 

: كريم كضر وبغله بَيم وىْد بؾيق

! مالكص ٓيه أىت 

! امال أمل ٓيه : ىاهس بغت لسميرة

. واحضاين رالع يا أم كه 



كريم ابتسم وكان ًايس يقوم يبوس أمه 

ًلضان سؤالها زه بس سيقر ًلى ىْسه 

. هوازي ًليها لحنة : سميرة وقْت

. لو لسه ىايمة سيبيها براحتها : ىاهس بسرًة

كريم كضر وبغلها بَيم زي لو ىايمة هيقلى 

! هو يغحيها قال تسيبها قال 

مؤمه متابى ابتساماته وتكضيراته مى كالم 

أمه وًايس يؾحك بس مسيقر ًلى ىْسه 

ال ػاحية أىا مص ! ىايمة ايه : سميرة بؾحك

. هوازيها ! ًارٓة أػال هي ماىسلتص ليه 

سميرة كالية وبتوازي ًلى أمل اللي جريت 

ًلى أوؿتها تستذبى ٓيها 

! يا بت ما ىسلتيص ليه : سميرة باستَراب



قوليلهم ! مص هقسر أىسل يا ماما : أمل بتوهج

. مص هقسر بجس ! أي حاجة 

! زه كريم يا أمل : سميرة كضرت باستَراب

زه أىتي بتضتَلي مياه بقالك كام طهر يف 

! ايه 

أطتَل مياه حاجة وإىه يجي : أمل بتوتر

البيت يذقبوي حاجة تاىية مص قازرة 

أواجهه حاسة إن رجليا هتتلذبف يف بيؽ 

وهقى ومص هقسر أػال أكلى وأبع يف وطه 

. اتغريف ! يا ماما 

يال بقى أمه .. بيتهيألك : سميرة ؿحكت

سألت ًليكي وهو مص قاًس ًلى بيؾه 

. أػال لوال المالمة كان قال هاتوهايل بسرًة 

أمل ابتسمت وأمها مسكت ايسها وهي ٓيال 

مص ًارٓة تمضي رجليها مص طايالها أػال 



أرست ىْس كويل واتضاهست وحاولت 

.. تكون كبييية بس ٓضلت ٓضل شريى 

ىسلتلهم وهي وطها مص ًارٓة ترٓيه مه 

الكسوِ و الكل وقّ الستقبالها وزه وترها 

كتر ماكاىتص ًارٓة تيمل ايه أو تقول ايه  أ

وكأىها ىسيت الكالم وكريم ًيويه ًليها 

مبهور بيها وبجمالها القبييي مى رجلها 

.. ورقتها

! كيب ارمي السالم يا أمل : ًبسهللا بؾحك

.. قوليلهم حمسلله ًلى السالمة 

السالم : أمل بحرج وبغوت مص كالى أػال

.. ًليكم 

سلمت ًلى ىاهس اللي حؾوتها أوي وبيسها 

بغت لحسه سلمت ًليه مه بييس وهي 

. اصيك يا مؤمه : جوب ىاهس وبغت لمؤمه



السور ًلى كريم اللي مص قازرة ترٓى ًيويها 

. أهال : يف ًيويه بس بغتله بإحراج

اصيك يا : كريم ابتسم وحس بيها وبتوترها

ًاملة ايه ؟ ! أمل 

أمل بغوت مهسوز مه الحرج ورغوػا 

.. الحمس لله : والكل مركس مياهم

ىاهس قيستها جوبها وبسأت تكلمها ًلضان 

تْك طوية مه الحرج اللي هي ٓيه بس 

أمل كاىت موتنرة كريم يتكلم أو هي ًايسة 

تسمى ػوته هو وبس 

مؤمه رلى ىنارته وحقها يف جيبه وأمل 

موتنرة كريم ييمل صيه بس كريم محتاج 

ىنارته ًلضان يضوٓها هي بسون ما حس 

يوتبه لييويه مركسة ٓيه وًلضان كسه ٓؾل 



البسها وًيويه مركسة ًلى أمل وموتنرها 

ترٓى وطها بس هي مكضرة 

كه كان بيتكلم وبيوجه كالمه لكريم بس 

كريم ًيويه ًلى أمل وتْكيره وتركيسه كله 

مياها هي لسرجة إىه مص سامى كه أػال 

ًايس ايه : لحس ما مؤمه ربقه يف كتْه ٓاىتبه

 !

. كه بيكلمك : مؤمه بحرج

حمسلله ًلى : كريم بع لقه اللي ؿحك

. السالمة 

! هللا يسلمك : كريم استَرب

! وأىت ًامل ايه : كه بهسار

كريم بهسوء رٓى ىنارته مه ًلى ًيويه 

وحقها ًلى راسه وأمل تابيته وًيويهم 

اتقابلت للحنة بس كاىت كْيلة ترسم 



ابتسامة ًلى وش كريم اللي بع ليبسهللا 

أىت بتبغلي كسه ليه ؟ : وًبسهللا كضر

موتنر مه حؾرتك تْسير للي : كريم بهسوء

ليه ! ليه أرست أمل بالمونر زه ! حغل 

ماًرٓتويص ؟ 

جواب : ًبسهللا أرس ىْس كويل وبغله

التيييه بتاًها جه وكان الزم تستلم الضَل 

.. يف أقرب وقت 

كيب زه : كريم بغله بيسم اقتواو وبهسوء

السبب الناهري أىا ًايس السبب األساسي يا 

.. ًمي اشا سمحت 

حسه اتسرل ًلضان يلقّ الجو مه 

أسلوب ابوه اللي كأىه بيحقق مص 

ييوي ًلى األقل يا أبو : بيستْسر واتكلم هو

. احوا كوا هوموت مه القلق ! كه كوت بلَتوا 



أىا ٓيال ُلقان يف القريقة : ًبسهللا بغسق

ىْسها بس ػراحة كوت رايّ ًلى زًلكم 

ماكوتص ًايس أًرٓكم ألين ًارِ إن كريم .. 

أو حؾرتك مص هتسمحوا إين أمضي بهسوء 

وهتغروا تقوموا بالواجب ميايا وأىا كوت 

ًايس ارس المضوار ػس رز وبغراحة ما كوتص 

ًايس ىتواجه أو أرٓؾلكم كلب ٓقلت كسه 

أٓؾل مه إين أقولكم ال أو تسًلوا موي 

ماكاىص يف زماُي رالع إىك هتقلق 

! بالمونر زه 

ييوي بييس ًه اهتمامي : كريم باستَراب

لما تكون هي يف البلس ! بيها ازاي مص هقلق 

زي ومسؤوليتي أىا ازاي مص هقلق لما 

! تذتْي كسه 

ميه قال إىها ! مسؤوليتك ليه : ًبسهللا بغله

مسؤوليتك ؟ 



ايه ميه قال زي ؟ هي : كريم باستوكار

مه لحنة ما زرلت طركتي ! مسؤوليتي 

مه اللحنة اللي كه ! بقت مسؤوليتي 

وبيسيه ! وػاين ًليها بقت مسؤوليتي 

سيبوا مه كل زه حؾرتك برؿه ما 

ماطي أىا ! جاوبتويص ليه جيت أرستها أػال 

ٓهمت إن كه اىضَل بمراته وماقالكص 

كيس يف حاجة رلتك  ًلى الحوار بيوا بس أ

واشا سمحت ما .. تيجي تارسها ػس رز 

. تقليص جواب التيييه 

ًبسهللا بغله طوية ومص ًارِ يقوله ايه 

اتجووت لما ًرٓت بالحازثة : أو يقولها ازاي

ماقسرتص أسيبها بيسها .. اللي اتيرؿتلها 

. ولو يوم واحس تاين بييس ًوي كان الزم أجيبها 

كريم ىوًا ما قسر موقْه ألىه هو ىْسه كان 

هيتجوه ساًتها مه القلق والذوِ ًليها 



: بس سؤال برز يف ًقله هو ًرِ مويه

 )! حؾرتك ًرٓت ازاي إىها اتيرؿت لحازثة 

! أىتي حكيتيلهم  (بع ألمل 

أمل هست زماُها برٓؽ وهو بع ألبوها 

. أىا اللي ًرٓت : بس سميرة اللي جاوبت

وحؾرتك ًرٓتي مويه ؟ : كريم باستَراب

. والستك قالتلي : سميرة بترزز

كريم بع ألمه مص مغسق ومغسوم وهي 

. .. بغتله أوي

سميرة قالت إىها ًرٓت مه ىاهس وكريم 

بغلها بغسمة مص متذيل أبسا إن أمه تكون 

السبب يف كل زه ؟ 

أًواىك : مؤمه بهسار ًلضان يلقّ الجو

. باًوك يا ريتضارز 



أىتي يا ماما ؟ أىتي ! اسكت أىت : كريم بغله

السبب يف كل زه ؟ 

احوا كوا ! ال ما تلومهاش : سميرة بسرًة

بوتكلم وأىا كوت بضكرها إىك وػلتها 

وبقولها إن أمل حكتلي ًه الليلة زي 

. والتوهان بتاًها 

وأىا آتكرت إىها ًارٓة كله : ىاهس كملت

. ْٓتحت مياها الكالم 

بقى ! ورحتي قلتي كله : كريم بتريقة

بس ! وقيتك يف الكالم يا ىوىا ماطي ماطي 

الييب مص ًليكي الييب ًلى اللي ًرٓك 

. أػال 

. قلتلك مص قغسي ! واز أىت : ىاهس كضرت

ليه ... كيب هي قالتلك : كريم بع لسميرة

! ماكاىص ًوسك ثقة ٓيا إين هيرِ أحميها 



ييوي أًتقس أمل حست بحبي ليها و قالتلك 

أو حتى لو ما اتكلمتص ! أو اتكلمت مياكي 

مه حكاياتها ًوي ماهي بتقولك كل حاجة 

ليه ! المْروؼ أىتي حسيتي إين بحب بوتك 

! ماقلتيص ألبو كه يققى جواب التيييه 

ماكوتص ًارٓة إىك : سميرة بغتله أوي

ما ػسقتص إىك بتحبها ومص ! بتحبها 

. هاتغرِ بواء ًلى تذميوات أىا 

بوتك ما قالتلكيص أي ! ليه : كريم بصهول

حاجة حسيتي موها إين بياملها بأسلوب 

! مميس أو كريقة مذتلْة 

كل زه وأمل قاًسة مكسوٓة مه كالمه وإىه 

بييله حبه قسام الكل 

سميرة اتوهست وبغت لواهس ٓكريم ىقل 

قالتلك ايه تاين ؟ قلتيلها ايه ؟ : ىنراته بيوهم



قلتلها أمل ! قلتلها كل رير ! أىا : ىاهس بحيرة

.. يف ًيويا ويف ًيويك أىت كمان 

قالتلك كالم حلو اهو : كريم بع لسميرة

! امال ايه 

قالت كمان إىها : سميرة ابتسمت بذجل

. موػياك ًليها وإىها بتيتبرها زي بوتها 

! كيب وزه وحص يف ايه ؟: كريم استَرب

! بوتها يا كريم ! زي بوتها : سميرة بغتله

ييوي زي أرت ليك مص زوجتك أو 

قالت إىها موػياك ييوي ! رقيبتك 

اهتمامك بأمل ىتيجة وػاية والستك مص 

ييوي أىا لو قلت لقه رس ٓالىة .. حب ٓيها 

زي وػلها أو رلي بالك موها أو حقها يف 

ًيويك وهي مياك كه هيوْص زه لكه مص 

.. ميواه أبسا إىه بيحبها 



أىا وهللا ما كوت أقغس أوػلك : ىاهس بحرج

أىا بس حبيت أكموك ًليها .. الميوى زه أبسا 

 .

بقى كل زه يقلى موك يا ىاهس : كريم بتريقة

 )وأىتي ! أىتي اللي ًملتي ٓيوا كسه ! ماطي 

أىتي ماقلتيلهاش  (بع ألمل اللي اتوترت 

ليه باللي أىتي حاساه ماهو ما تقوييويص 

! إىك ما حسيتيص رالع إين بحبك 

كبيا أمل ال يمكه ترز ًليه أػال وهو 

المهم كل : ماكاىص موتقر رز وبع ألبوها

رليوا يف اللي جاي .. اللي ٓات ٓات رالظ 

كتب الكتاب الوهارزة  . أىا ًايس أ

الكل بال استثواء .. الكل بغله بصهول 

! الوهارزة ايه ! أىت بتهسر ػح :حسه ابتسم



! ًلى ٓكرة أىت أبويا أىا ها : كريم بع ألبوه

ٓالمْروؼ .. قلت أٓكرك لتكون ىاسي 

. تسيب أبوها هو اللي ييترؼ مص أىت 

يا حبيبي ما يوْيص أػال : حسه ؿحك

قول كالم ! كالمك سواء أبوها وال أبوك 

. ميقول 

.. أىا بقول كالم ميقول ًايس : كريم بإػرار

كتب  ايه اللي مص ! الوهارزة .. كتايب .. أ

! ليه مستَربيوها ! ميقول يف الجملة زي 

امال لو قلتلكم هيمل الْرح والسرلة وكله 

! رالل أسبوو هتقولوا ايه 

ماطي يا كريم أىت مستيجل : كه اتسرل

اوك مْيص مضكلة بس حسز مواًيس 

. مقبولة 



يا حبيبي تكتب الكتاب ازاي : حسه كمل

! الوهارزة باليقل كسه قل يل ازاي 

هقوم زلوقتي ارس كه : كريم باستَراب

ويوزيوي ًوس مأشون بلسهم وهقوله الليلة 

كيس هو مص هييترؼ  . يكتب كتايب ًليها وأ

. بالبساكة زي : مؤمه ؿحك

أىت كمان .. اسكت أىت : كريم كضر وبغله

! هتيترؼ مياهم 

كيب ماطي بس هقولك حاجة : مؤمه بغله

بسيقة رالك اللي هو أبويا مص هيسًل لو 

! ماحؾرش كتب الكتاب 

. اتغل بيه زلوقتي يجي : كريم كضر

هو أىت كلبت واحوا قبلوا ؟ : ًبسهللا بَيم

أىت بتتكلم ازاي ويف ايه ؟ قول البوك حاجة 

. يا أبو كريم ٓكره باألػول لو كان ىاسيها 



كريم اتوتر مه لهجة ًبس هللا الغارمة وراِ 

مه رز ٓيله ًلى تهوره واستيجاله وأمل 

أًغابها اتوترت جسا إن باباها ممكه يْركص 

كل حاجة بس حسه رز بسرًة يلحق 

مياك حق يا أبو كه ًوسك حق : الموقّ

. كريم اهسا واسكت ها اهسا .. ًوسي زي 

حسه ًسل قيسته وقّسم لحرِ الكوبة اللي 

أبو كه احوا جاييه : قاًس ًليها واتكلم بجسية

الوهارزة ىقلب ايس بوتك أمل البوي كريم و 

أىتوا ًارٓيوه وًارٓيووا وهو بيحب بوتك 

وهيغوىها ويحقها جوا ًيويه وزه وًس موي 

وموه هو ىْسه وهيياملها بما يرؿى هللا 

يا ريت كلبوا ياليق القبول .. ويحآم ًليها 

ًوسكم وأي كلبات ليكم أو لليروسة احوا 

. جاهشيه مص هوتآرر 



ًبس هللا حس بكل كلمة قالها وحس إىها 

كالية مه قلبه ووًسه إىهم يحآنوا ًلى 

بوته كان ػازق وهو لمس زه ومتأكس موه 

أمل بوتك زي ما هي بوتي : أػال ٓرز بهسوء

وأىا مص هاليق لبوتي ًريس أحسه مه 

.. كريم ومص لسه هسأل ًوه أىا ًارٓه 

ووًسك إىكم تحآنوا ًلى أمل زه متأكس 

موه اشا كان كريم حآم ًليها بحياته وهو 

ماييرٓهاش هيْرـ ٓيها وهو جوزها ؟ ِ زه 

أىا متأكس موه وبالوسبة للقلبات ما ًوسىاش 

كلبات صيازة هي صيها زي كل بوات بلسها 

هو الشيازة .. مقسمها ومؤررها زي اليرِ هوا 

وًس إن كل ماأحتاج بوتي أو توحضوي يجيبها 

ُير كسا مْيص إال موآقة .. كريم وأطوٓها 

. اليروسة 



كريم كان قاًس ًلى أًغابه وكل ما ًبس 

هللا يتكلم يهسا طوية طوية لحس ما رلع 

كالمه كاىت الؾحكة ًلى وطه 

: حسه اتكلم بسرًة قبل كريم ما يتهور تاين

المقسم .. ابه بلس وابه أػول يا أبو كه 

والمؤرر اللي تقلبوه يكون واحوا ىسوز ًليه 

ووًس .. زي مص ىققة رالِ وال هوتكلم ٓيها

موي أىا قبل كريم أي وقت تيوز أمل 

هتالقيها ًوسك أىا أب وًارِ وحاسس بيك 

بع ألمل  )وزلوقتي ٓاؿل رأي ًروستوا .. 

اللي كمضاىة يف ىاهس وحاكة راسها يف األرؼ 

ها يا  (مه رؾتها يف األول والكسوِ حاليا 

بوتي ايه رأيك بكريم موآقة ًليه وال ىقوله 

. روح مه مقرح ما جيت 



كتر بس أبوها  أمل ىسلت راسها األرؼ أ

يكْي تهسي : كموها وحب يرٓى ًوها الحرج

. زماُك يا حبيبتي 

وٓيال هست زماُها حاجة ال تصكر لكه اهي 

كتر مه كآية لكريم اللي هلل : هسة كاىت أ

كبر اهي هست زماُها ييوي موآقة  . هللا ا

! ىكتب بقى 

يا بوي اهسا : مؤمه طسه رجيه مكاىه وهمس

ايه السلقة زي ؟ هو أىت مه امتى كسا ؟ .. 

ًجبتك كلمة .. وال مالكص ٓيه : كريم كضر

مالكص ٓيه كل طوية ؟ 

زلوقتي ىقسر : ًبس هللا حمحم واتكلم بيسها

ىتكلم يف ميياز كتب الكتاب يا سي كريم 

مايوْيص الوهارزة رالع والجوان زه توساه 

هتكلم رالك يجي زلوقتي كب واحوا أهلوا 



أًمامها وأهلها مص الواس ! ميه هيقولهم 

مص أهم طرـ يف الجواز ! الزم تحؾر 

. ازيوا ٓرػة ىضهر يا ابوي ! اإلطهار 

. مياكم لبليل اطهروا ٓيه : كريم ببساكة

! واللي برا البلس هيجي ازاي : ىاهس ابتسمت

أىتوا كلكم ًليا وال ايه ؟ اللي : كريم بؾيق

أمل ما ! برا البلس ما يجيص ييتصر بهسوء 

تتكلمي ميايا أىتي سايباين لوحسي قغاز 

! الكل 

أىتوا .. أىا هحؾر الْقار : أمل وقْت بسرًة

. لسه راجييه مه السْر بيس اشىكم 

طوِ : اىسحبت بسرًة وهو بع لقسامه

! اللي باًتوي وقتي زي 

يا حبيبي يف : سميرة ابتسمت وبغت لكريم

أهل ويف قرايب ويف ىاس ليها راكر سواء 



ًوسىا أو ًوسكم الزم ىيرٓهم والزم يحؾروا 

.. كتب الكتاب زه 

الزم يا كريم حس يروح لذالك يا : ىاهس كمان

حبيبي ويقوله ويقلى مياه كمان ييسم 

قرايبوا أىت ًايس تسًل الييلة كلها مووا وال ايه 

 !

كريم ًارِ إن كالمهم موققي بس يف ىْس 

هو ُغب ًوه .. الوقت مص ًارِ يستوى 

مص ًارِ ما .. هو مص ًارِ يوتنر 

يضوٓهاش اهو وػل هوا ويف بيتها ومص 

.. ًارِ يضوٓها

حؾرتك ميلص تتيب وتارس : بع ألبوه

بع  )مؤمه وتروح تيسم أهلوا يف المويا ؟

وحؾرتك أىت وًمك تقلى تيسم  (لقه 

.. أهلك هوا وبكرا ىكتب الكتاب 



مص : الكل هييترؼ بس هو وقّ الكل

هآرر لحنة ًه بكرا ما تحاولوش تقويوين 

. ألين مص هقتوى 

ًلى ٓكرة أىا ممكه أقولك : ًبسهللا بَيم

. مْيص كتب كتاب رالع 

الكل اتوتر ورغوػا أمل اللي مراقبة مه 

جوا وكاىت هتقلى ترز ًلى أبوها بس 

كسوٓها ورجلها مويوها وبغت لكريم 

موتنرة موه يتغرِ هو 

ًلى ٓكرة مص : كريم بع ألبوها ببساكة

. هتيملها 

ليه إن طاء هللا ؟ : ًبسهللا باستَراب

ألىك ًارِ كويس أوي مه : كريم ابتسم

جواك إين بيضق بوتك مص بس بحبها 

وًارِ إن استيجايل زه حب ٓيها وًارِ 



برؿه إن هي كمان بتبازلوي ىْس إحساسي 

زه وًلضان أىت بتحبها أوي وبتتموى 

سيازتها ًمرك ما هتقّ يف كريق سيازتها 

بكرا بإشن هللا .. وأىا ميتمس ًلى حبك زه 

هوكتب الكتاب ومحسش يقويل أي أسباب 

ألىها كلها بالوسبة يل مالهاش أي قيمة 

. وًقلي مص ًارِ يستوًبها 

الكل سكت طوية ومحسش ًارِ يقوله ايه 

وأمل سوست ًلى الحيقة أرست ىْس 

مه زمان أوي أوي ما .. كويل بارتياح 

حستص باالرتياح زه والسيازة زي جوا قلبها 

بالراحة إن يف .. ماحستص باالكمئوان زه .. 

راجل بيحبها بجس تقسر تيتمس ًليه وتسلم 

روحها وقلبها ليه وهي كلها ثقة إىه هيحآم 

ًليها وهيحميها وكمان زه مص أي راجل زه 

.. كريم اللي استحوش ًلى قلبها وًقلها 



كيب يا ابوي مص يف حاجات : سميرة بترزز

. المْروؼ ىجهسها 

كل اللي ! زي ايه : كريم قيس مكاىه وبغلها

ًوسه مضكلة يف زماُه يقولها ولو أىا 

. ماًرٓتص أحلها اًملوا اللي أىتوا ًايشيوه 

أمل محتاجة ٓستان ! أمل : سميرة بتْكير

. لكتب الكتاب 

ًامل : كريم ابتسم وبع ألمه اللي ابتسمت

حساب الْستان يا ست الكل ُيره ؟ 

سميرة كضرت ألىها ماتوقيتص أبسا إىه يكون 

. ًامل حسابه ًلى حاجة زي زي 

الواس اللي هتيجي زي مص محتاجة : كه

كل هوجهس كل زه امتى  . أ

كه استَرب  )هوجيب جاهس : كريم بغله

هتارسين زلوقتي ألكبر مقيم  (ٓكريم كمل 



هوا ًوسكم هتْق مياه إن بكرا وبيسه هو 

مسؤول يورزلوا كل األكل اللي محتاجيوه أو 

حتى يبيت ًماله هوا يجهسوا األكل للواس 

! ُيره .. اللي هتيجي 

يا ابوي ما تسيوي ٓرػة : ًبسهللا باستَراب

ىلحق ىيسم أهاليوا ما .. يوميه تالتة حتى 

. ىوساش حس 

يف ارتراو جميل أوي اسمه تليْون : كريم

تقسر تجيب كل الواس اللي حؾرتك 

مسجلهم ًليه وتقيس كسه ساًة بالش 

ساًتيه تتغل بيهم كلهم وتقولهم بوتي 

جايلها واحس مجوون ًايس يكتب ًليها بكرا 

وأىا مص ًارِ أقّ قغاز جواىه زه وهو 

مغر ييمل كتب الكتاب بكرا وأتموى 

. طوٓت بسيقة رالع وهللا ! تووروين 



ًلى ٓكرة : كلهم ؿحكوا ومؤمه بع لكريم

. الجوان زه كان زوري أىا مص أىت رالع 

. مه ًاطر القوم ها : كريم بهسار

ما تتكلموا : كريم بع ألبو أمل وألمها وبلهْة

ايه المضاكل واليقبات اللي قسامكم ٓكروا 

.. بغوت ًايل 

مص يمكه كيب أمل ىْسها : سميرة بتْكير

... مص يمكه مص ًايسة! ًوسها اًتراؼ 

مص ًايسة ايه ؟ تتجوزين مثال : كريم قاكيها

! وال تكتب الكتاب بكرا 

أمل ابتسمت مه جوا وموتنرة تسمى رز 

كريم 

أيوة يمكه ما تكوص ًايسة : سميرة بحيرة

. كتب الكتاب ًلى كول 



بجس حؾرتك : كريم بغلها طوية وبَيم

إن أمل مص ! مقتوية باللي بتقوليه زه 

بسيقة بوتك مص ! هتوآق تكون مرايت 

. بييسة ىازيها واسأليها 

أمل طهقت جوا وبتهس زماُها ال ال يا كريم 

وال بالش هي هتتحرج تتكلم : كريم اتراجى

. قساموا اسأليها أىتي جوا 

لو تيرِ از : أمل ابتسمت وهمست لوْسها

. ايه بيضقك يا كريم 

ايه رأيكم ىريح طوية : ًبسهللا بع لمراته

ييوي الجماًة جاييه ! مه التْكير وتْقروىا 

مه سْر والمْروؼ يرتاحوا ويْقروا قومي 

يا أم كه سيبك مه الواز اللي هيجووا كلوا 

. مياه وحؾروا الْقار 



سميرة وقْت وىاهس قامت مياها ٓسميرة 

أىتي رايحة ٓيه اقيسي : بغتلها باستَراب

. ارتاحي 

هقيس مى .. رليوي مياكي : ىاهس ابتسمت

! الرجالة هوا أًمل ايه 

سميرة ابتسمت وأرستها مياها بس وهي 

كالية كريم مسك ايس أمه وقرب موها 

بوسيلي أمل لما تسرلي وقليلها : وهمس لها

ًيب ًليكي تسيبيه كسه وتسرلي تستذبي 

 .

. اًقل ها : ىاهس ؿحكت وبغتله

كريم ؿحك وقيس مكاىه وىاهس زرلت ورا 

سميرة وأول ما طآت أمل مست ايسها ليها 

ٓأمل قربت موها بكسوِ ٓواهس بغتلها 

تيريف يا أمل مه أول مرة طوٓتك ٓيها : أوي



وأىتي سايقة اليربية وكريم ابوي جوبك 

حسيت إىك رزيتيلي روحي .. زرلتي قلبي 

ومه ساًتها بقيتي أىتي روحي وليكي 

. مكاىتك جوا قلبي 

ربوا ييلم ميسة حؾرتك يف قلبي : أمل بحرج

.. أىا كمان 

كريم : ىاهس باستها يف رسها وهمست

بيوػلك زي وبيقولك ًيب تسيبيه لوحسه 

. كسه 

أمل وطها جاب مية لون ومص ًارٓة 

امال لو هو : تتوْس حتى وىاهس ؿحكت

يا ! اللي وػلها بوْسه كوتي ًملتي ايه 

ما .. حبيبتي بكرا هيبقى جوزك بإشن هللا 

. تضويف حل يا سميرة يف بوتك وكسوٓها زه 



كتضّ : سميرة ؿحكت وهللا أىا أول مرة أ

! إىها بتتكسّ بالضكل زه أػال 

حؾروا الْقار التالتة مى بيؽ بس أمل 

ساكتة ومبسوكة ومى ىْسها بتبتسم أو 

تكضر أو حتى كأىها بتكلم يف ىْسها وهي 

بتجهس يف السْرة 

هي : ىاهس طست سميرة مه زراًها وهمست

! البوت بتكلم ىْسها بغي ! أمل كويسة 

.. ميلص أول مرة تحب : سميرة بؾحك

الناهر إىها بتتذيل اللي المْروؼ كاىت 

! بتييس الحوار يف زماُها ! تقوله وماقالتوش 

تيجي ىررم ًليها طوية ؟ 

سيبيها ٓرحاىة ربوا .. ال بالش : ىاهس بتياكّ

. يسيسها يارب ويجبر بذاكرها زايما 



سميرة بغت لواهس أوي وهي مركسة ًلى 

أمل ومبسوكة وًيويها زميت وطكرت ربوا 

يف قلبها إىه رزق بوتها براجل يحبها بالضكل 

ٓيال .. زه أو حما تبغلها بس بالقريقة زي 

.. ربوا ًوؿه كبير أوي 

الْقار بسري : ًبسهللا زارل بيوازي ًلى أمل

ًليه ؟ 

ال رالظ يا بابا اتْؾلوا يال : أمل بغت ألبوها

 ..

أمل زرلت بسرًة ووقْت جوبهم وىاهس 

! أىتي مص هتْقري مياهم يا أمل : بغتلها

أىا هارس .. ال ال حؾرتك روحي : أمل بحرج

. ساىسوتص هوا ًلى السريى 

روحي أىتي يا ىاهس آقري مياهم : سميرة



رليوا احوا التالتة هوا ىوىس : ىاهس بغتلهم

. يال .. بيؽ 

قيسوا التالتة مى بيؽ ًلى ترابيسة يف 

ها : المقبد وبسأوا يْقروا وىاهس بغت ألمل

لو ًايسة ! يا أمل ىْسك يف ايه يا حبيبتي 

ٓيال تأجلي كتب الكتاب ممكه أقول لكريم 

. وهو مص هييترؼ لو زي رُبتك 

أمل بغتلها وًيويها بتقولها ال مص ًايسة 

أىا زي .. أىا : تأجل بس لساىها مربوـ وبترزز

. زي اتْاقات رجالة .. ما بابا يقول يا كوف 

رالظ كالما اتْاقات رجالة : ىاهس ابتسمت

.. يبقى رلي كريم قغاز أبوكي يتيامل 

بيس اشن .. بيسيه ما تقوليص يا كوف زي 

هْرح أوي  (بغت لسميرة  )مامتك ييوي 

. زه لو تسمحيلها ! لو قالتلي يا ماما 



أىا بسلمك : سميرة ابتسمت ومسكت ايسها

بوتي يا ىاهس وأىتي سبق وقلتي إن أمل 

! بوتك هيترؼ ازاي بقى 

هو احوا : كريم بيس ما قيسوا كضر وبع لقه

! بس كسه اللي هوْقر 

كه ؿحك وًبسهللا اللي رز ًلضان يَيم 

. احوا ماًوسىاش ستات تاكل مى رجالة : كريم

اهو : كريم كضر وًارِ إىه بس بيَينه

كتب الكتاب بسرًة  . ًلضان كسه بقى ًايس أ

وًلضان اللي يف زماُك زه أىا مص : ًبسهللا

. ًايسك تكتب الكتاب أػال 

يا بذتك : كلهم ؿحكوا ومؤمه بع لكريم

. هينبقك ! بحماك يا كريم 

! قلت حاجة يا مؤمه : ًبسهللا بهسار



ال يا ًمي زه أىا بس : مؤمه كضر واتراجى

. بقول لكريم يا بذتك بالييلة الجميلة زي 

الْقار كله كان جو مه الؾحك والهسار لحس 

ما رلغوا وكه قام جاب الضاي للكل 

وطوية وأمل بتوازي ًلى أروها ٓقام وكريم 

ما تذليها تقلى يا كه : مسك ايسه وهو رارج

 .

. حاؿر هحاول : كه ابتسم

رس القهوة بتاًة كريم هو : كه زرل ألرته

. مص بيضرب طاي 

بقولك ُازة رىت ًليا هروح أجيبها :كه كضر

ألىها كاىت ىايمة مه التيب وػحيت وأىتي 

. زقيقتيه وجاي .. زرلي القهوة لكريم 

. هتبرز ًقبال ما تيجي يا ررم : أمل زًقت



مص هيبقى ! زرليها أىتي : كه وهو رارج

! جوزك زه وال ايه 

أمل بغت ألمها ولحماتها واالتويه ًملوا 

ىْسهم مضَوليه وبيتكلموا وأمل واقْة 

كيس مص ! مص ًارٓة تيمل ايه  ماهو أ

هتسرل هي 

كريم مص بييرِ .. أمل : ىاهس مه جوا

. يضربها بارزة وزيهاله يا حبيبتي 

أمل بغتلها وكاىت ًايسة تقولها تقوم هي 

مه أولها هتقول لحماتها قومي .. بس ًيب 

! أىتي 

أرست ىْس كويل وكليت وىازت ًلى 

أبوها اللي قالها تيجي 

! القهوة : امل بحرج وهي باػة للغيوية

... قايل... كه ... لكريم 



. كيب ازيهاله واقْة ليه كسه : ًبسهللا ابتسم

أمل قربت مه كريم اللي ابتسم وهي بتسيله 

: القهوة ًيويهم اتقابلت وهو مبتسم ٓهمس

. اتحسبت ًليكي كصبة ! كه اللي قالك 

القهوة منبوكة ؟ : أمل ابتسمت بحرج

كْاية إىها مه ايسيكي : كريم ارسها موها

. وُمسلها ًقبال ماتقسمي الضربات 

امل جت تسرل بسرًة بس أمها وىاهس 

كالييه وررجوها مياهم وقيسوا كلهم مى 

.. بيؽ 

كريم حس إىه ألول مرة يف حياته بيضرب 

قهوة ميقول لمجرز إىه بيحبها يكون لها 

يااا لو هي يف ! كيم مذتلّ بالضكل زه 

.. حؾوه وبتضاركه القهوة زي 



ييوي أىت بتضرب قهوة : حسه بَالسة

! أىت بتَينوا ييوي ! باالىبساـ زه ليه 

! أُينك ليه : كريم بع ألبوه باستَراب

أىت مص طايّ أػال طكلك : مؤمه بؾحك

. وأىت بتضربها 

أىتوا هتضتَلولوا .. اممممم : كريم بغلهم

بقى 

. ًايشيه قهوة ييوي ممكه تقلبوها 

. اًملي قهوة يا أم كه : ًبسهللا بع لمراته

أىا ًايسها : سميرة وقْت بس حسه بؾحك

. مه ايس أمل اشا سمحتي ييوي 

حاؿر قهوة حؾرتك ايه : أمل وقْت بسرًة

 !



احوا هوققى ًلى بيؽ : كريم ألبوه بَيم

! مه أولها وال ايه 

أىا ًايس قهوة مه ايس مرات : حسه بؾحك

! ابوي أىت مالك أىت 

ثبّتوي ػراحة : كريم سكت للحنة وابتسم

ًلضان بس الكلمة زي ! بمرات ابوي زي 

. هوآق تيملك قهوة 

! ىيم توآق : حسه بَيم

هي مص ! أيوة كبيا أوآق : كريم بإػرار

مراتك بتقول بيمل األكل لجوزي وأىتوا 

طيء جاىبي أىا برؿه مرايت تيملي وأىتوا 

. طيء جاىبي 

. واز يا كريم : ىاهس بغت البوها



أىتي مص لسة امبارح قايلة : كريم بغلها

! بيمل األكل لجوزي ! ىْس الجملة زي 

! ميترؿة ليه زلوقتي 

: أمل ؿحكت بذجل و بغت لحماها

! حؾرتك قهوتك ايه 

. منبوكة : حسه بابتسامة

صيه منبوـ بغي : أمل بغت لمؤمه ٓقالها

. كلوا بوضربها منبوـ 

أمل بغت لواهس بس طكرتها وأبوها وأمها 

برؿه طكروها وهي زرلت ًملت القهوة 

كه جاب مراته والكل رحب بيها .. وررجت 

وقيست هي وجوزها والكل بيتكلم وأمل 

ىوًا ما بسأت تضارك يف الحوار كالما مص 

.. بتبع ىاحية كريم 

هتقوم وال ايه ؟ : كريم بع لقه



! هقوم ٓيه : كه باستَراب

هتوزيوي لمقيم ىتْق مياه وتوريوي : كريم

. ٓوسق ىوسل ٓيه اىجس مْيص وقت 

كيب المقيم وًارٓيوه لكه : ًبسهللا اتسرل

! الْوسق ليه 

ٓوسق ًلضان ىوسل ٓيه : كريم بغله

! وىستريح ٓيه 

. كيب وهللا ما هرز ًليك : ًبسهللا كضر

أيوة ٓيال حؾرتك مص : كريم بجسية وبلوم

حؾرتك ىسلت .. هترز وهتسيبوي براحتي 

القاهرة أرست بوتك ػس رز وما كلمتويص 

ًلضان مص ًايسىا ىؾايْك ٓحؾرتك 

كالما حؾرتك .. ٓقست الحق إىك تؾايْوا 

بسأت وًملت حسوز يف التيامل ما تَيرهاش 

. زلوقتي 



. زي ُير زي : ًبسهللا استَرب

! زي هي زي بالنبف : كريم باستَراب

.. قول حاجة البوك : ًبسهللا بع لحسه

. محسش ٓيكم هيوسل يف ٓوسق 

حؾرتك ًملت ٓرق بالحركة : حسه بيتاب

زي المرة اللي ٓاتت لما حؾروا الْرح باتوا 

الموؿوو كان كبييي .. هوا وقبلوا ؿيآتك 

. لكه زلوقتي 

أىتوا بتضبهوا زي بسي : ًبسهللا باستَراب

بع يا كريم أىا هتكلم مياك بغراحة ! ازاي 

أىا أب وبوتي اتيرؿت لكصا هرِ .. تامة 

أسوأ مه بيؽ ورا بيؽ ولو كوت بذاِ 

ًليها قيراـ بقيت بذاِ ألّ زلوقتي ولما 

.. أسمى إىها اتيرؿت تاين لحازثة مضابهة 



ًقلي ماكاىص ٓيا مى كالم كتير تاين ورُي 

كتير ػراحة كل اللي ٓكرت ٓيه إين ارسها 

وأرجى بيتي ما ٓكرتص يف أي اًتبارات تاىية 

ٓما يوْيص أىت تيجي تلوموي ًلى رويف .. 

أبوك ووالستك هيْهموا .. أو قلقي ًليها 

. إحساسي ويقسروه 

ماطي يا ًمي : كريم أرس ىْس كويل

هقسره بس برؿه أىا مص هيوْى أىسل هوا 

وبيسيه أىا طوية وهارس أبويا ومؤمه وىقلى 

ًلى المويا ًلضان زي ما قلتوا هويسم 

الواس وأىتوا برؿه هتقليوا تيسموا أهاليكم 

ٓذلي الموؿوو مريح للكل ال حؾرتك 

الشيارة الجاية .. ٓاؿي وال احوا هوقيس 

. أوًسك هووسل هوا 

الشيارة الجاية هتبقى ىازل : ًبسهللا بَيم

. بمراتك َٓغب ًوك هتوسل هوا 



ًلى ٓكرة يا ًمي أىا : كريم ؿحك باستْساز

المهم .. مص مه الووو اللي بيتَغب ىهايئ 

. كه يال 

. مص هتروح ٓوازق : ًبسهللا بإػرار

كيب هقولك حاجة حلوة : كريم ابتسم بحيرة

رليكي هوا  (بع ألمه  )!رلي أمي هوا 

. مياهم ماطي ؟ واحوا هوروح البلس 

ىاهس بغت لجوزها ٓضاورلها موآق بسماُه 

الزم تارسي : بهسوء وبغت البوها اللي ابتسم

! اشىه أىتي ًارٓة إىه مص هيقول ال 

.. برؿه الزم : ىاهس

. اتيلمي هااا : كريم بع ألمل وُمسلها

أمل كضرت بؾحك وزورت وطها بييس ًوه 



يال : كريم ابتسم ووقّ وبع لمؤمه وكه

. قوموا الكل يتحرك 

! هو ًلى كول مستيجل : كه بع لمؤمه

كول ماهو وراه حاجة مص : مؤمه بغله

اسأل أرتك كريم يف .. بيهسا لحس ما يذلغها 

أىتي اهو حبيبته ! الضَل بيرحم يا أمل 

رحمك يف يوم مه الضَل ؟ 

أمل اتكسْت مه كلمة حبيبته بس رزت 

. كريم يف الضَل ما بييرٓص أبوه : بتلقائية

سكتت وأرست بالها إن أبوه قاًس بس 

الجملة بتتقال كسه 

وهللا ًوسك حق : كلهم ؿحكوا وحسه بهسار

. زه كريم ٓيال وكالما وقّ مص هيقيس 



ٓيال كالما وقْت مص هقيس : كريم بهسار

أىا هقلى أجيب الحاجة اللي .. كله يقوم يال 

. يف اليربية وأىتوا يال ٓؾوا القيسة زي 

كريم كلى ومياه كه ومؤمه وىسلوا طوقة 

ىاهس والحاجة اللي جايبيوها لبيت ًبسهللا 

وبيسها كريم مسك الْستاىيه اللي جايبهم 

ألمل وًلب الهسايا اللي ٓيها السهب وأرسهم 

وزارل وىازى ًلى أمل اللي وقْت 

.. زول ليكي أىتي : تستقبله وازاها الْساتيه

. أتموى شويق ييجبك 

أمل ابتسمت بذجل وبتارسهم موه وهو 

. ًلى ٓكرة المْروؼ تضكريوي : ابتسم

تسلم ايسك وبيسيه .. طكرا : أمل بحرج

. ممكه تكون ماما اللي جايباهم مص أىت 

. بقولك شويق ييوي أىا بس : كريم بغلها



: أمل ابتسمت بحرج وبغتله بونرة راكْة

كيس هييجبوين  . يبقى أ

كريم بع لمامته وازاها الكيس اللي ٓيه 

. طويف زه هتيملي ٓيه ايه : السهب

أىا هقلى مى :ىاهس أرستهم موه وهو بغلها

كه ىنبف السىيا لو حس احتاج أي حاجة 

هذلع اللي ورايا هوا  (بع ألبوه  )كلموين 

. وأًسي ًليك ىروح البلس 

وهللا يا كريم أىا ما حمل سْر : حسه بتيب

. تاين زلوقتي وأرجى تاين 

ميلص يا سيس الواس : كريم ابتسم

.. استحملوي اليوميه زول 

كريم ررج كاىت أمل ماسكة الغوسوق اللي 

ٓيه الكرز وبتارس واحسة وهو ؿحك ٓاىتبهت 



أىت ايه مضكلتك ميايا : له وابتسمت بحرج

 !

حبيبي اىا جايبهولك : كريم بؾحك

مذغوظ ًلضان تاكلي براحتك وزه مص 

. مغبوٌ كبييي كله مص هيسيب ألوان 

كل براحتي ييوي : أمل ابتسمت بذجل . ا

. براحة راحتك : كريم قرب موها

: اتقابلت ًيويهم يف ىنرة كويلة وهو ابتسم

. كوت هتجوه ًليكي لما ُيبتي بالضكل زه 

كلمك : أمل بغت لألرؼ وبغتله حاولت أ

. ماكاىص يف ايسي حاجة .. بس ماًرٓتص 

وًلضان كسه أػريت ىكتب : كريم بحب

الكتاب بسرًة ًلضان محسش يكون له حق 

. أمل .. ًليكي ُيري 



موآقة تتجوصيوي : أمل بغتله وهو ابتسم

! بجس وتضاركيوي حيايت كلها 

: أمل ابتسمت بحرج وبغت لألرؼ وهو أػر

ًارِ إىك محرجة بس بجس محتاج أسميها 

ًايس أسمى إىك موآقة تكوين مرايت ! موك 

ٓأرجوكي ارحمي قلب حبيبك بقاله .. يا أمل 

. قوليها يا أمل .. قس ايه هيتجوه 

أىا موآقة : أمل بغتله بذجل ورزت بذْوت

 .

. موآقة ًلى ايه ؟سمييهايل : كريم بمكر

كون مراتك : أمل بإحراج . إين أ

بكرا بيس .. وزه كْاية ًليا حاليا : كريم ابتسم

كتر موك  . ما تكوين مرايت هقلب أ



كه زارل وطآهم وحمحم ٓكريم بغله 

رارج يا كه ما تقلقص أىا محآم : وابتسم

. ًلى وًسي لسة 

بس أىت جيت أىت يف حل مه : كه ابتسم

. وًسك زه 

وًسي كان لحس ما تبقى مرايت : كريم ابتسم

ٓما .. أو زه الغح لحس ما تبقى مرايت 

تقلقص أىا مسيقر تماما ًلى ًقلي لكه 

. المضكلة يف قلبي ٓاقس السيقرة ًليه 

أمل جريت ًلى جوا مه كسوٓها 

ررجوا مى بيؽ وركبوا التالتة ولمحتهم مه 

وايه ! ٓوق سمر اللي استَربت ميه زول 

! بس ما طآتص كريم كويس ! اليربية زي 

وىسلت جري ألمها 

. با بت بالراحة أىتي حامل : بسرية طهقت



سيبك مه الحمل ميه الواس : سمر بَيم

يف ًربية كاىت ! اللي ًوس ًمي ًبسهللا زول 

كوة قسامهم وزلوقتي طوٓت كه ماطي  را

! يف ايه ًوسهم .. مى اتويه طباب 

بس مهتمة ! مص ًارٓة : بسرية باستَراب

وال حس ًايس .. ليه تالقيهم أػحابه ييوي 

. يضتري حاجة مه الميرؼ 

ال كه رارج حف ايسه ًلى : سمر مكضرة

كتّ الراجل اللي مياه وكأىهم حبايب مص 

. الزم تيريف يف ايه ! ماما .. صبايه أبسا 

يا أرتي يا ربر بْلوس بيس : بسرية بالمباالة

. طوية يبقى ببالش 

أبوها محمس زرل ًليهم واستَرب وجوزهم 

إال ميه زول اللي ًوس أروك : بسرية بْؾول

! يا محمس مه الغبح كسه 



مص ًارِ لسة رايح ًوسهم : محمس كضر

اهو هارس بس زوش وأُير وأروح ًبسهللا 

كلموي وقايل أروحله بسرًة ًلضان أروح 

. مياه ىيسم لكتب الكتاب 

كتب كتاب ميه ؟ : سمر وبسرية مى بيؽ

! بكرا كتب كتابها ! أمل كبيا : محمس بغلهم

! كتب كتابها ًلى ميه : سمر بَيم

! أىتي مالك أىتي : محمس أبوها استَرب

وبيسيه مص ًارِ ازيوي رايح اهو هضوِ 

.. ميه هو بس أًتقس حس مص مه البلس 

يا ترى ميه اللي : سمر بَيم بغت ألمها

ألحسه زي ! وقيته الهبلة زي المرة زي 

! بتقى واقْة 

! هويرِ مستيجلة ليه : بسرية كضرت

... هويرِ



رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الثاين 

كبر مقيم  كه أرس كريم ومؤمه ًوس أ

يتْقوا مياه بس قبل ما يسرلوا كه وقّ 

زلوقتي احوا هوتْق مياه وبيسها : كريم

المْروؼ تارس والسك وتسآر المويا 

! هتوػل بالليل ػح؟ هتيسم الواس امتى 

الغبح ػح ؟ 

كه ؟ ًايس ايه ؟ : كريم كضر

ال بجس اسميوي وٓكر ميايا : كه بجسية

! الغبح ! أىت هتيسم أهلك امتى ! بيقلك 

ييوي ! هتلحق تلّ ًلى كل قرايبك الغبح 

لو آترؿت كل بيت هتقيس ٓيه ربى ساًة 

بس وما تقلص أقل ألىك مص مه البلس 

ٓكل واحس ًقبال بس ما يسلم ويرحب بيك 

! ٓيها ربى ساًة هتذلع قبل النهر 



كيب ! رلغت يا سيسي هترجى هوا امتى 

مص الزم ! الواس اللي ًسمتها هتيجي ازاي 

تنبف مواػلة ليهم ؟ 

أىا وهللا ًارِ ومقسر مضاًرك جسا بس أىت 

كيب أىت ! بتقلب طيء طبه مستحيل 

هتحقق المستحيل هل أىت طايّ إن 

 ساًة زول تارسه ١٢والسك هيتحمل بيس ال 

 ساًات تاين سْر وبيسها تلّ بيه ًلى ٦

..  ساًات كمان ٦البيوت وبيسها ترجيه تاين 

كبيا هو والسك وأىت حر بس هل هو 

! يتحمل كل زه 

كه ًوسه حق أىا مص ًايس : مؤمه اتسرل

أتكلم ًلضان ما تسًلص بس أىت ٓيال يا 

أىت ىْسك ! كريم بتيجس الكل حواليك 

تيبان ومرهق بس بتتحمل ًلضاىها لكه 

! الزم تراًي اللي حواليك 



ييوي طايْيه المْروؼ أًمل : كريم بؾيق

! ايه 

ًمي المْروؼ ًلى األقل : مؤمه بهسوء

يرتاح الوهارزة والغبح ىسآر البلس وبكرا 

األربياء ىيسم الواس كلها براحتوا وىريح الليل 

والذميس الغبح ىيجي أو يا سيسي أىت 

تيال وأىا وًمي النهر كسه ىجيب اللي 

.. هيجي وىيجي ًلى كتب الكتاب 

ييوي زه أقل طيء يا كريم رلي : كه بتأكيس

كتب الكتاب الذميس بيس بكرا وػسقوي 

مص هتْرق ألىك مص هتحس بيهم أىت 

يسوب هتقؾيهم جري مه هوا لهوا 

وهتقحووا مياك 

حتى برؿه تكون مقبولة لما ىقول للواس 

كتب الكتاب الذميس واليريس مه برا البلس 

! مستيجل مص ىقولهم الوهارزه وال بكرا 



كريم كضر وبيوزن الكالم وهو مقتوى تماما 

رالظ : بكالمهم وٓكر يف أبوه وتيبه وبغلهم

ىذليها الذميس اتغل بوالسك وبلَه وأىا 

هكلم بابا وأقوله بس برؿه بالله ًليك 

. طوٓلي ٓوسق 

رلي : كه بغله وقبل ما يتكلم كريم اتكلم

بابا وماما ًوسكم لكه أىا ومؤمه مص هيوْى 

مص هيرِ وال هيوْى أقيس يف .. أػال ىقيس 

. ىْس البيت اللي ٓيه ًروستي ػراحة 

كيب ما تقيسش يف ىْس البيت : كه ابتسم

أًتقس .. أىت ومؤمه اقيسوا ميايا يف طقتي 

الرجالة ًوسي والستات يف بيت .. زه حل حلو 

لكه ٓوسق زه ًيب أوي .. أبويا وبكسه تتحل 

يال رليوا ىتْق مى .. ًيب وهللا .. يا كريم 

. المقيم إىهم يجهسوا الَسا ليوم الذميس 



بيس محاوالت ورُى كتير كريم اقتوى 

.. ورلغوا كل اللي وراهم ورجيوا ًلى البيت

أما أمل يف أوؿتها كليت الْستاىيه 

واىبهرت بيهم وبجمالهم وبسرًة قاستهم 

ووقْت قسام المرايا تبع ًلى ىْسها وتلّ 

وٓرحاىة بيهم شوقه جميل وكمان مقاسها 

سرحت يف كريم وهي واقْة وما أرستص 

بالها إن أمها زرلت هي وىاهس وطايْيوها 

وهي سرحاىة ابتسموا االتويه لْرحتها 

. زي القمر ياحبيبتي : سميرة بحوان

: ٓاقت أمل مه طروزها وبغتلهم بكسوِ

. ربوا يذليكي ياماما 

كريم ًرِ يجيب اهو : ىاهس ابتسمت بمَسى

زه أول مرة يضتري بوْسه لبس لبوت 



ًلضان تيريف أىتي ُالية ًوسه از ايه بس 

. ماطاء هللا جميلة جسا 

: أمل بْرحة إىها أول واحسة يضتريلها بوْسه

. تسلمي ياماما 

ؿحكولها وسابوها وهي الْرحة مص 

سايياها ٓؾلت تلّ حواليه ىْسها وبيسها 

ُيرت الْستاىيه وىسلت ًلى المقبد 

طوية والضباب وػلوا وكان ًبسهللا وحسه 

مى بيؽ وهم اىؾمولهم 

. أوٓر حر ! الجو هوا ٓنيى : مؤمه بتيب

أىت بس .. زه جو ػحراوي : ًبسهللا ؿحك

. ًلضان مص متيوز ًليه 

قال .. ال وال يمكه أتيوز أػال : مؤمه بإرهاق

الْجر إن طاء ! ًايسىا ىسآر زلوقتي قال 

. هللا يف القراوة ىتحرك 



ماطي يا سيسي الْجر : كريم بغله بَيم

. ىتحرك 

! هي ُازة ٓيه : كه بع ألبوه

كيس جوا مى أرتك : ًبسهللا ابتسم . أ

كه وقّ ًلضان يقمه ًليها وزارل بيوازي 

ًلى أمل بغوته كله 

جيتوا امتى ؟ : أمل بغتله مه ٓوق

بتتكلم وًيويها ًلى كريم اللي هيموت 

ويبغلها بس وراه مص هيوْى واستَبى 

.. ىْسه إىه قيس يف المكان زه 

ُازة ًوسك ٓوق ؟ : كه بغلها

. اه ًوسي : أمل ابتسمت

اىسيل هايت ًغير وال أي حاجة الكل : كه كالى

. راجى ًقضان جسا مه الحر 



. حاؿر : أمل ابتسمت

ىسلت بسرًة كاىت مجهسة اليغير حقته يف 

الكوبايات وكليت بيه ليوسهم وىازت باباها 

وسمحلها تقرب موهم 

تسلمي يا : مؤمه أول واحس قام أرس موها

. أمل أىا هموت مه اليقص أػال 

.. بالهوا : أمل ابتسمت

ازي أبويا : بغت ىاحية كريم اللي بغلها أوي

. وأبوكي األول 

أمل ابتسمت وبغتلهم وقربت موهم وأبوها 

أرس لحسه وبيسها أرس هو وهي رجيت 

.. لكريم تاين أرس موها كوبايته 

ًوسك أي ! ًجبك الْستان : كريم بغلها

اًتراؼ أو تيسيل ًايسة تيمليه ؟ 



ولوْترؼ إين ًايسة أًسله أىت : أمل ابتسمت

هتيمل ايه ؟ 

. هارسك ألقرب ترزي هوا : كريم بتْكير

ًلى : أمل ٓرحاىة باهتمامه بأبسف األمور

. اليموم ما تقلقص وتسلم ايسك شوقك حلو 

أىا .. الزم يكون شويق حلو : كريم بؾحك

. ارترتك أىتي 

أمل ابتسمت بحرج ومضيت مه قسامهم 

ايه اللي رالك ُيرت : ًبسهللا بع لكريم

رأيك ؟ 

ًلضان راكر بابا كان هيتيب : كريم ابتسم

مه السْر رايح جاي بالضكل زه ٓقلت رليه 

. البركة يف ابوك أقويوي .. يرتاح الوهارزة 



: الباب ربف وًبسهللا هيقوم بس كريم وقّ

. رلي حؾرتك مرتاح أىا هْتح 

كريم ٓتح وكان ًم محمس واالتويه اتْاجئوا 

ببيؽ بس محمس سلم ًلى كريم جامس 

وزرل مياه لجوا وسلم ًلى مؤمه وحسه 

وقيس وسقهم وأروه ًرٓه بحسه وإن كريم 

جاي يكتب ًلى أمل و بلَه إىه ًايسه يقلى 

هو وكه ييسموا قرايبهم ًلى الذميس 

أىت قلتلي بكرا يف : محمس باستَراب

! التليْون 

. ال الذميس بإشن هللا رليوا ىلحق : ًبسهللا

ربوا يتمملكم ًلى رير يارب : محمس ابتسم

يا ابوي وهللا أمل بوت حالل وتستاهل كل 

. رير 



ًارِ يا ًمي وأىا مه حسه : كريم ابتسم

.. حني إين أرتبف بإىساىة زي أمل 

ًبسهللا ٓرح بكالم كريم بس حاول يكون 

هوغلي اليغر : ًازي ٓبع الروه بتأكيس

وتتحركوا بإشن هللا أىت وكه بس يا محمس 

اللي هيسألك ميه اليريس بس تقول إىه 

واحس مه برا البلس وما تسيص أي تْاػيل 

. تاىية 

.. حاؿر حاؿر : محمس ابتسم

. ربوا يتمملهم ًلى رير يارب : ًبسهللا اتوهس

كيب أسيبكم أىا ترتاحوا وال : محمس وقّ

كم ايه وأػلي اليغر  تتَسوا وال تضوٓوا ورا

. واجي لقه 

: ًبسهللا قام مياه وقبل ما يذرج حصره

مراتك وبوتك اياك ييرٓوا ميه هو ! محمس 



لحس ما يتم كتب الكتاب ٓاهم أىا مص 

. ىاقع حركات قلة موهم االتويه 

مه ًيويا يا حبيبي : محمس طاور ًلى ًيويه

! بس ممكه يضوٓوه .. ما تقلقص موهم 

يضوٓوه حاجة تاىية المهم ما : ًبسهللا كضر

تقولهمص ولو سألوك واحس مه القاهرة وما 

. طوٓتوش لسة 

محمس رجى بيته وكاىت بسرية وسمر 

مستويوه ًلى ىار وأول ما زرل اتْتحت 

بوابة األسئلة زرل وقيس وارتاح ومتجاهلهم 

كتب الكتاب : لحس ما استقر وبغلهم

! الذميس مص بكرا الناهر إين سميت ُلف 

! أيوة ميه اليريس : سمر بْؾول

ماأًرٓهوش أػال وما : محمس بغلها

! طوٓتوش تقريبا كان مريح مه القريق 



المهم ُسوىا رليوي ألحق أريح ساًة قبل 

. ما أىسل مى كه ًلضان ىيسم الحبايب 

سمر كليت أوؿتها وًيويها ًلى الضباك 

تضوِ أي حس رايح أو راجى وٓؾولها 

وازاي ! هيموتها ًلضان تيرِ ميه اليريس 

! أمل وقيت ًليه 

بيس الَسا كه أرس مؤمه وكريم وحسه راح 

مياهم ًلضان يريحوا يف طقته وحسه 

ومؤمه مه التيب ىاموا ٓيال 

أما كريم ٓتح الْيس بتاًه يقلب ٓيه 

سرييا ولْت ىنره ػْحة بتيرؼ حاجات 

ولقى تاج جميل جسا ألماس وطكله رقيق 

قرر يجيبه أوىاليه وييمله مْأجاة ألمل رس 

رقمهم واتغل بيهم ورُم ػيوبة توػيل 

الضحه للوازي بس ًلضان مكاىته أقويهم 

واتْق مياهم يبيتوه ًلى بكرا بيسها قْل 



موبايله وىام وكه ػحي اليغر ررج مى 

.. ًمه ييسموا الواس 

أما ًوس ًمرو اليشيسي ٓهو مسك طركة أبوه 

وبسأ يكون جاز جسا يف طَله ويهتم بيه 

ومياه رُس طَالة يف طركة أبوها وتقريبا 

مص بيْارقوا بيؽ ورغوػا إىهم قربوا 

مه بيؽ جسا كضركاء يف البيسىس اتجوزوا 

وسآروا يقؾوا طهر اليسل بتاًهم برا 

مغر 

رُس ررجت مه الحمام بالبرىس ومبسوكة 

موبايلها كان بيرن .. وٓرحاىة بضهر ًسلها 

وكاىت مامتها بس أول ما رزت ٓغل طحه 

ًلى كول 

كضرت وراحت ليمرو اللي مسترري يف 

ًمور ماما رىت وجيت أرز بس : الباىيو



موبايلي ٓغل طحه ومص القية الضاحه 

ممكه أتكلم مه موبايلك ياحبيبي ؟ 

أىتي بجس بتستأشىيوي : ًمرو ابتسملها بحب

إىك تستيملي موبايلي ؟ 

رُس ابتسمت ورمتله بوسة يف الهوا وكليت 

ًليه : أرست موبايله بس كضرت وراحتله

. باسورز 

أول ما اتجوزىا ًملت الباس : ًمرو ابتسم

. تاريد جوازىا يا قلبي 

ًلضان تْؾل ًلى كول : رُس ابتسمت

. ٓاكره أىت لئيم ًلى ٓكرة 

. زه حب مص لؤم ًلى ٓكرة : ًمرو ؿحك

. همضيها حب : رُس ؿحكت



كلبت مامتها وكليت بتكلمها وبترُي 

مياها لحس ما قْلت وباػة للموبايل 

مبسوكة وسييسة وٓؾولها كأىثى رالها 

تقلب يف الغور بتاًة جوزها تتْرج ًليها 

.. كاىت مينم الغور كلها بتاًتهم االتويه 

بس هي .. ػور مجووىة وبتؾحك ًليهم 

ػور له هو بس مى .. ًايسة ػور قسيمة 

قلبت كتير يف الغور وبيسها .. أػحابه 

كضرت ! وقْت ًوس ػورة له مى بوت 

كتر  بس ػور بوت .. وبتقلب لقت ػور أ

ماهو قالها إىه كان ! مآيهاش حاجة ييوي 

.. بييرِ بوات ومارباش ًوها أبسا 

قْلت موبايله بَيم وبيسها ٓتحته تاين 

وقررت تقلب يف الماسوچر والواتس وبسأت 

بالماسوچر بس كلهم أػحابه وهي ًارٓة 

زرلت الواتس وبتقلب ٓيه ! مينمهم 



بضكل ًام وبتقرأ اليواويه مه برا لْت 

! اىتباهها ًووان مكتوب ًليه راظ جسا 

بسرًة ٓتحته بس ًمرو كان رارج مه 

الحمام قْلت كله الواتس والماسوچر 

ًلضان ما ييرٓص إىها بتقلب ٓيهم 

: وابتسمت وهو ررج ًوسها وحؾوها

. وحضتيوي الضوية زول 

. أىت كولت جوا : رُس ابتسمت

طسها وقْها وأرس مه ايسها الموبايل حسٓه 

كلمتي مامتك : ًلى السرير وؿمها

. وقسمتيلها التقرير اليومي 

. أىا مص بقسملها تقرير يومي : رُس كضرت

أىتي يوميا بتكلميها يف ىْس : ًمرو ؿحك

التوقيت زه وترُي مياها مص أقل مه ىع 

. ساًة 



وأىت ايه : رُس حقت ايسيها حواليه رقبته

! اللي مؾايقك 

بتوضَلي ًوي ىع ساًة : ًمرو بحب

الوع ! بحالها وبتسأيل ايه اللي بيؾايقوي 

ساًة زي المْروؼ تكوين يف حؾوي بس 

. أىتي سيبتيوي وكليتي ًلضان ترزي ًليها 

أىت بجس بتحبوي أوي وال :رُس بغتله أوي

كة اللي بيه أبهاتوا  ! لمجرز الضرا

ًمرو استَرب سؤالها ومسك ايسيها االتويه 

مص هوكر إين اتيرٓت ًليكي : وباسهم

كة زي  بس بيسها أًتقس يا .. ًلضان الضرا

رُس إن احوا االتويه قربوا مه بيؽ أوي 

وحبيوا بيؽ أو هتكلم . وٓهموا بيؽ أوي 

ًه ىْسي أىا حبيتك جسا وحاليا أىا أسيس 

. راجل يف السىيا 



بجس مبسوـ بجوازك موي ؟ : رُس بغتله

أىتي مص حاسة بسيازيت يا : ًمرو بصهول

! وال أىتي مص مبسوكة ! رُس 

أىا مبسوكة وسييسة جسا بس : رُس بلهْة

رايْة أىت تسهق موي وتضتاق لحس مه 

أو أي واحسة ًرٓتها ! ػحباتك القسام مثال 

! قبل كسه 

ال يمكه يحغل : ًمرو طسها ًليه وؿمها

رُس أىا حكيتلك الماؿي ًلضان محسش 

يْاجئك يف أي يوم مه األيام أو تتغسمي أو 

أىا ًرٓتك كل حاجة .. تقويل ماكوتص أًرِ 

كون  ًوي ًلضان يكون يف ثقة بيوا وأ

حيايت قبلك كلها رميتها ! مستاهل الثقة زي 

يف الشبالة ألىها كاىت ٓيال صبالة وبسأت 

مياكي أىتي حياة جسيسة وىؾيْة وأتموى 

.. ىْؾل كسه ًلى كول 



ؿمها وهي ٓؾلت يف حؾوه بس ًقلها 

الزم ! يا ترى ٓيه ايه ! مضَول بالذاظ جسا 

الزم .. تضوٓه بوْسها 

كريم ػحي قبل المَرب وقام بسرًة يلحق 

اليغر وػحى أبوه ومؤمه ًلضان هما 

كمان يلحقوا يغلوا وبيسها قيسوا التالتة مى 

بيؽ 

! وبيسيه هويمل ايه : كريم بغلهم

كيس أبو كه قاًس ييوي : حسه . تيالوا ىقلى أ

أقغس احوا .. مص زه قغسي : كريم بتوؿيح

بابا ! ىموا وارتاحوا ما تيجوا ىقلى ًلى البلس 

لو ! حؾرتك محتاج ترتاح الليلة كمان 

. حاسس إىك تيبان ماًوسيص مضكلة ىريح

. أىا ًايس أىام لسة : مؤمه بتيب



ىام يف القريق وبقل : كريم بغله بَيم

. أىا مص بسألك أىت أػال .. ررامة 

لما : مؤمه ىام ًلى الكوبة وُمؽ ًيويه

. تتْقوا ػحوين 

كريم بع ألبوه بترجي وأبوه مالحم 

أىت ليه مستيجل أوي كسه يا : استيجاله

! ما تذلي األمور تمضي كبييية ! كريم 

يوْى ! ماطي همضيها كبييية : كريم بهسوء

أو ! أكلى زلوقتي أقيس مى أمل لوحسيوا 

ارسها وأررج ىتيضى مى بيؽ يف أي مكان 

! أو حتى ىقيس هوا يف جويوتهم برا لوحسيوا ! 

ًلضان .. ال مص هيوْى : حسه ابتسم بتْهم

كيب لو ًايس .. كسه ًايس تكتب ًليها بسرًة 

. تتحرك زلوقتي يال بيوا 



لو ! بابا أىا يهموي برؿه راحتك : كريم ابتسم

حؾرتك محتاج ترتاح رليوا مْيص مضكلة 

. هي ليلة وهتيسي زي ما تيسي .. ًوسي 

ال يا حبيبي قوم رليوا : حسه ابتسم البوه

ىلبس وىضوِ الجماًة وىتحرك ًلى رأيك 

مالهاش الزمة التكتيْة زي رليوا ىروح 

.. لقرايبوا وأوالز أًماموا وىيسمهم يال 

حسه قام وكريم ربف مؤمه اللي اتْسو 

. قوم البس : واتيسل وكريم زًقله

ييوي أىت هتتجوز أىا اتمرمف : مؤمه بَيم

! ليه مياك 

بكرا هتتجوز وابقى مرمقوي يا : كريم ابتسم

. سيسي مياك 

أىا محكوم ًليا ب بكتير ! بكرا : مؤمه بغله

. لسة 



هاىت اهيه اللي ًسى الضهريه : كريم ؿحك

. اللي ٓاتوا ييسي الكتير الْاؿليه 

ما تكيلص بمكياليه يا : مؤمه بغله بَيم

كريم زه أىت هتتجوه مه ليلة واحسة 

ومجرجرىا وراك كلوا وبتتكلم ًه الضهور 

. حف ىْسك مكاين ! كأىهم زقايق 

ػراحة ربوا يييوك أىا : كريم قيس قغازه

بس يا مؤمه .. ٓيال مص ًارِ أتحمل يوم 

أىا مستيس أستوى أمل سويه مص طهور لو 

أيوة ػيبة .. يف هروِ زي هروٓك زي 

ومتيبة بس كالما القرِ اللي قسامك 

. يستاهل ٓهتحمل ًلضاىه 

ما أىا متحمل وساكت أىا : مؤمه ابتسم

قسر إن يف .. بس أىت ارحم هااا ! اتكلمت

! ُيرك محروم 



ممكه .. ربوا يجميكم ًلى رير : كريم ابتسم

بقى تقوم تساًسين أىا وحبيبتي ًلضان 

. ىسًيلك احوا االتويه 

أىا حاسس إن .. بكاش : مؤمه ؿحك وقام

.. أزوارىا اتقلبت اىت أىا وأىا بقيت أىت 

. بركاتك يا أمل 

. أىا هسرل ألبس وأىت اىجس هاا : كريم ؿحك

جهسوا التالتة وحسه اتغل بيبسهللا وقاله 

إىهم ػاحييه وهو كلى يستقبلهم وسمر 

ٓوق سميت زوطتهم وػوتهم قامت 

بسرًة ًلضان تضوٓهم بس طآتهم يسوب 

بنهرهم وهما زارليه ومؤمه موبايله رن 

ٓآرر طوية و وقّ مسيها ههره يتكلم كاىت 

ىورهان سلمت ًليه ومص ًارٓة تقوله ايه 

بس هي قلقاىة ًليه رغوػا إىها راحت 

الضركة ومْيص حس ٓيهم موجوز ىهايئ 



ىور أىتي ميايا : مؤمه باستَراب مه ػمتها

! وال روحتي ٓيه 

! ال ال مياك هروح ٓيه : ىور بسرًة

يال هاىت .. ياريتك ميايا بجس : مؤمه ابتسم

ربوا يجميوي أىا وأىتي بسرًة وييسي األيام 

. زي ًلى رير 

كوت يف : ىور اتحرجت وُيرت الموؿوو

الضركة الوهارزة واستَربت إن مْيص حس 

! أىت أو كريم 

احوا سآرىا البلس يوميه كسه : مؤمه ابتسم

. وراجييه ًلى كول بإشن هللا 

رير يف حاجة تستسًي : ىور باستَراب

يف حاجة حغلت يا ! سْركم كلكم كسه 

! مؤمه ًوسك ومص ًايس تقويل 



زه .. ال ال يا حبيبتي مْيص : مؤمه بسرًة

موؿوو يذع كريم ما يذغويص وإال كوت 

كيس هقولك أػال ماكوتص ىاوي أسآر بس  أ

بغي محسش .. كريم أػر ٓقليت مياه 

. ييرِ بسْرىا ٓذلي الموؿوو بيوا يا قمر 

تسٓى كام وأرليه بيوا ؟ : ىور ابتسمت

ًمري كله زٓيته مسبقا يا : مؤمه ؿحك

! ىور قلبي مص كْاية وال ايه 

أىا مص ًارٓة أىت ايه جابرك : ىور اتحرجت

تربف حياتك بواحسة زيي يا مؤمه وتوتنرها 

. يف بوات كتيرة يتمووا إطارة موك ! كل زه 

! مص ًارٓة ؟ بجس مص ًارٓة : مؤمه كضر

ومستيس أستوى ًضر ! ًلضان بحبك يا ىور 

سويه مص كام طهر ومستيس أستوى ًمري 



ىور .. كله كالما يف اآلرر هتكوين ميايا وليا 

! أىتي لسة ًوسك طك يف حبي ليكي 

ماًوسيص : ىور ابتسمت وأرست ىْس كويل

.. طك يف حبك بس رايْة مه األيام الجاية 

رايْة مه .. رايْة لما األمور كلها تتكضّ 

! أهلك ورز ٓيلهم 

مص .. لكل مقام مقال : مؤمه ابتسم

هوذاِ مه زلوقتي وما تقلقيص مه أهلي 

. أهلي هيرِ أتيامل مياهم يا ىور .. 

: كريم ررج لما مؤمه اتأرر ووقّ ًوس الباب

! يف حاجة 

مؤمه طاورله ًلى الموبايل ٓكريم طاورله 

.. يوجس وزرل تاين 

سمر مراقبة مؤمه مه ٓوق واتَاهت اىها 

مص ًارٓة تضوِ وطه ىهايئ كل ما بيلتْت 



مابيكوىص ىاحيتها بس الحنت إىه ستايل 

كان .. جسا وآتكرت إن زه رقيب أمل 

بس .. ىْسها توسل وتتيرِ ًليه مه قريب 

هو رلع تليْوىه وزرل اىؾم للي قاًسيه 

 ..

كريم كان بيوؿح ليبسهللا إىهم هيتحركوا 

زلوقتي أٓؾل مه الغبح ويؾيى ىع 

.. الوهار يف القريق 

أمل ًملتلهم القهوة وررجتها وسميت إىهم 

هيمضوا زلوقتي واتؾايقت بس الزم يمضي 

كان ىْسها تقترح .. ًلضان يذلع اللي وراه 

إىه يْؾل هو مياهم ويسيب أهله يروحوا 

.. بس مص هيوْى أػال 

أمل اشا سمحتي : قبل ما تمضي كريم بغلها

بلَي أمي إىوا مسآريه زلوقتي وطويف لو 

. محتاجة حاجة مووا قبل ما ىتحرك 



: أمل بغتله بونرة ترجي هو ٓهمها كويس

هتمضوا أىتوا التالتة ؟ 

.. اه لألسّ : كريم ابتسم

أمل هست زماُها وكليت لواهس بلَتها 

بغي رليه : برسالة كريم ٓواهس ابتسمت

يقليلي هوا يوْى يا أمل وال ؟ قوليله إين 

. هلكاىة مه القريق ومص قازرة أىسل 

كيس كبيا يوْى ليه ال : أمل ابتسمت هوازيه ! أ

 .

والستك كلبت إىك : ىسلت أمل وكريم بغلها

. تقليلها ًلضان هي تيباىة 

تيباىة مالها ؟ : حسه اىتبه وبتوتر سألها

ىجيب زكتور ؟ 

ال ال بس : أمل ابتسمت للقلق زه وكموته

مه القريق والسْر أًتقس وبيسيه كاىت 



ىايمة ويسوب ػاحية ولسة هتقوم وتْوق 

وتغلي وتلبس ٓاألسهل هو يقليلها مص 

كتر  . أ

كيس يا أمل مص تيباىة ؟ : حسه بتأكيس أ

ال يا ًمي وهللا ما تيباىة : أمل بتأكيس

. وبيسيه كريم هيقليلها ويضوٓها بوْسه 

بيس اشىك يا ًمي : كريم وقّ وبع لحماه

يوْى ؟ 

يا ابوي أىت بقيت واحس مه : ًبسهللا بسرًة

كيس اكلى لوالستك  كلييه يا .. الييلة اتْؾل أ

. أمل ًوس الَحجة 

. اتْؾل : أمل بغتله

كريم مضي وراها وًوس السلم طاورتله يقلى 

كي : ٓهو ! اكليي كيب وأىا ورا



. اكلى أىت وأىا وراك : أمل كضرت

! هي تْرق ميه ورا ميه : كريم استَرب

أمي مه .. كبيا تْرق : أمل بغتله باستوكار

كي حس  زمان بتقويل ما تقلييص السلم وورا

. اركوي ًلى جوب وًسيه 

. أيوة بس أىا مص حس يا أمل : كريم ابتسم

مه هوا لحس ما تيله : أمل ابتسمت بذجل

. قسام البلس كلها إين مراتك أىت حس 

إن ُسا لواهره قريب : كريم أرس ىْس كويل

. يا ست أمل 

كلى هو قسامها وهي وراه مبتسمة 

! أىهي أوؿة وال ٓيه وال ميه : كريم بغلها

. طويف ليكون حس هوا وال هوا رالى راسه 

. مْيص حس هوا رالى راسه : أمل كضرت



ووالستك هوا ! مرات أروكي هوا : كريم ابتسم

يف حس بقى وال مْيص ؟ ! 

: أمل مبسوكة بيه جسا وطاورت ًلى أوؿة

. مامتك يف أوؿة كه اتْؾل 

أوؿة : ربقت بهسوء وهو مبتسم وهمس

كيب ما تْرجيوي ًلى أوؿتك .. كه امممم 

! أىتي 

أمل بغتله بكسوِ وٓتحت الباب 

. جيبتلك ابوك اهو : وابتسمت لحماتها

ًلى ٓكرة أىا ! ابوك : كريم زرل وبغلها

وهللا يف مقام رقيبك زلوقتي وبكرا هبقى 

! جوزك 

أوال أىت وال قرأت ٓاتحة وال لبسوا : أمل بهسار

أىت ! زبل ٓحتى الذقوبة احوا ماًملواهاش 

. مجرز واحس اتقسمت يسوب 



وثاىيا ؟ : كريم مص ًاجبه الكالم وبغلها

وثاىيا واألهم إىك لسة هتبقى : أمل بهسار

 ٤٨جوزي بيس بكرا مص بكرا لسة ٓاؿل 

ساًة بحالهم 

: كريم ؿيق ًيويه بَيم وبغلها وبع ألمه

بتررم ًلى ابوك ! ًاجبك ررامتها زي 

ما تقومي بسورك كحما كسه ! وأىتي ساكتالها 

. و وريها الييه الحمرا بتاًة الحموات 

الييه الحمرا زي أوريهالك : ىاهس ؿحكت

. أىت لو زًلتها 

كريم ٓتح بوقه باستَراب وأمل ؿحكت 

ربوا : وبغت لحماتها وراحت حؾوتها

. يذليكي ليا يا ست الكل 



اتْقتوا ًليا ماطي ماطي : كريم بَيم

كب وابوها مالوش : هقلى موها وكمل بَمسة

. حؾه كسا 

: أمل اتكسْت وتوحت وىاهس ؿربته يف كتْه

. احترم ىْسك ياال وبقل تحرجها 

ؿحك كريم ًليها وهي وطها اتقلب أحمر 

هسيبكم لوحسكم : أمل بذجل جت تهرب

. تارسوا راحتكم 

ال ال يا أمل تيايل يا حبيبتي : ىاهس كضرت

اقيسي جوبي أىتي أػال رالظ كلها ساًات 

أىا مص .. زي ما قلتي وهتبقي مرات ابوي 

ًايسة حاجة موه أىا بس كوت ًايسة أطوٓه 

وأوػيه ًلى أبوه ليتيب موه يف القريق وال 

. حاجة 

قيست أمل وهي محرجة 



كيب ما كلبتيص ليه بابا اللي : كريم ابتسم

. يقليلك بسايل أىا 

أىا ُلقاىة إين قلت أمل : ىاهس كضرت

اجري .. توازيلك وتتكلموا كلمتيه مى بيؽ 

. اىسل وابيت أبوك يال 

ال ال ًيب : كريم قرب موها وباس ايسها

.. ًليكي يا ىوىا زه أىا كيمو حبيبك برؿه 

أبوك كويس ؟ كريم لو تيبان : ىاهس بجسية

. رليكم للغبح 

وهللا يا ست الكل قلتله : كريم بغلها بجسية

بس .. رليوا وريح الليلة و الغبح ىتحرك 

قلوا ىستَل القريق الجو حلو زلوقتي 

. والغبح يبقى اليوم مه أوله 

كريم ًلضان راكري سوق : ىاهس بذوِ

. بالراحة بالش الجوون اللي كوت جايبوا بيه 



كوت هتجوه ًلضان أطوٓها : كريم ابتسم

. ورالظ طوٓتها واكموت ًليها 

أمل زورت وطها بييس مه رجلها وابتسمت 

ربوا يحْنكم لبيؽ يارب : ىاهس ابتسمت

. ويتم جميكم ًلى رير 

.. اللهم أميه : أمل يف سرها

اللهم أميه يال ىتحرك أرلي ػح بابا : كريم

يقليلك هوا ؟ 

ال طكلها بايد أقوله يقليلي : ىاهس بتْكير

. ال ال بالش ! هوا 

ًلى ٓكرة مص بايذة وال حاجة : أمل بتلقائية

بابا مص بيروح مكان مه ُير .. ًازي ييوي 

. ما يضوِ ماما وهي كمان صيه 



أىا ًايس بيس تالتيه سوة تبقى : كريم بغلها

. ًالقتوا أىا وأىتي كسه 

أمل وزت وطها بييس وبغت لبييس مه 

إحراجها وقالت يف سرها إىها هتْؾل تحبه 

آلرر يوم يف ًمرها 

 سوة ٣٠هو أىتوا كملتوا : كريم كمل كالمه

. وال لسة يا ماما 

أىت ًوسك كام سوة يا كريم ؟ : ىاهس ابتسمت

 . ٢٩ قربت أزرل لل ٢٨بتاو : كريم بتْكير

كوت ٓاكراك ! ايه زه بجس : أمل باستَراب

. زه أىت كبير بقى ! أػَر مه كسه 

أىا كسه كبير ليه كوتي : كريم بغلها بَيم

متوقياين كام ييوي ؟ 

.  كسه ييوي ٢٦ أو ٢٥ييوي : أمل ابتسمت



ليه متذرج أول امبارح وال ايه : كريم كضر

 ٢٠مغيبة لتقويل ! امال أىتي ًوسك قس ايه !

 .

 ازاي ؟ ٢٠ييوي لسة متذرجة : أمل كضرت

متذرجة مه روؿة ما تذمه أىت يا 

. باطمهوسس ًبقريوو 

 ٢٣ أو ٢٢متذرجة جسيس بتاو : كريم ؿحك

. آررك ما تشيسيص ًه كسه 

أمل كضرت إىه رمه ػح وسكتت وكريم 

 ؟ ٢٣ وال ٢٢أىهي ٓيهم الغح : ؿحك

 . ٢٣: أمل بَيم

مى إن كولك كول ًيلة يف : كريم باستْساز

. اًسازي مص بايه ًليكي 

أىا ًيلة ليه مص بايوة مه : أمل بغتله بَيم

. األرؼ 



. ال أوزًة : كريم ببروز

كتْت إىها  أمل كان ىْسها تؾربه بس ا

تبغله بمالمح كلها توًس وُيم 

: ىاهس ؿحكت وكريم بغلها باستَراب

بتؾحكي ليه ؟ 

أػلكم لسة بتتيرٓوا زلوقتي : ىاهس ابتسمت

. وهتتجوزوا حرٓيا بيس بكرا 

كيب أىتي ًارٓة وقت : كريم ابتسم

الياػْة بيس الييال والليلة كلها وهروبوا 

موهم واحوا يف اليربية قبل ما ىوػلكم 

. اتيرٓوا ًلى بيؽ 

! ما تْتكر حاجة كويسة : ىاهس كضرت

! ًاػْة ايه وبتاو ايه بقى 

الياػْة زي كاىت ! أمي : كريم باستَراب

. أجمل حاجة حغلتلي مه يوم ما اتولست 



أمل بغتله باستَراب وشهول وهو الحم زه 

مستَربة ليه أىتي كمان ؟ : ٓبغلها

. ألن كل شكرياتها سيئة يا كريم : أمل بؾيق

زي ! ازاي بقى يا أمل : كريم ابتسم وبغلها

. كْاية إىها ًرٓتوا ببيؽ 

... ماطي بس ا : أمل ما ٓكرتص بالضكل زه

وىؾْت حياتوا مه كل الضوائب : كريم كمل

.. اللي كاىت ٓيها 

! طوائب ازاي : أمل باستَراب

ًرٓتوي إن ملك مص مواسبة ميايا : كريم

.. وحتى لو كوا ارتبقوا كوا برؿه هوْضل 

ًرٓتك أىتي ميسن طريّ إىه مص الراجل 

كضْت بوت ًمك .. اللي ييتمس ًليه 

قسامك ًلى حقيقتها وًلمتك إىك 



تقسيرك قل ًه كل .. تحترسي بيس كسه 

... سوة 

وازاي زه بقى طيء : أمل قاكيته بَيم

كويس ؟ 

تذيلي كسه لو كوتي اتييوتي : كريم ؿحك

كوتي ! مييسة كان ايه اللي هيحغل 

هتضتَلي يف الجامية وساًتها ماكوتيص 

.. هتتسريب ًوسي وماكواش هوحب بيؽ 

تقسري تقويل بيس كل زه ازاي الياػْة مص 

أو لو هتكلم ًه ! أجمل حاجة حغلتلوا 

ألىها .. ىْسي هي كاىت أجمل طيء حغلي 

. وػلتوي لضريكة ًمري 

أمل اتحرجت مه كالمه وابتسمت 

كل كالمك زه حلو بس برؿه : ىاهس ابتسمت

.. مص ًايسه أٓتكرها زلوقتي 



اوك يا ست الكل مص هوتكلم : كريم وقّ

ًوها أىا هوسل وهوتحرك لو يف أي حاجة 

وأىتي كمان لو يف  (بع ألمل  )اتغلي بيا 

. أي حاجة كلميوي 

أمل هست زماُها كيازتها وهو ابتسم ًلى 

حركتها زي وسابهم وىسل وكان ًايس يتحرك 

حسه اكمه مه كريم ًلى ىاهس إىها ٓيال 

كويسة وقبل ما يمضوا وقّ بترزز وبع 

رير يا أبو : ليبسهللا اللي حس إن يف حاجة

! كريم يف حاجة 

كوت ًايس أكمه بوْسي ًلى : حسه بترزز

أم كريم قبل ما أمضي لو مآيهاش مؾايقة 

 .

ما أىا كموتك : كريم ومؤمه ؿحكوا وكريم

! ًليها 



ًبسهللا ابتسم وأرس حسه بوْسه ألوؿة 

كه وقاله إىه هيوتنره تحت وحسه ربف 

وزرل ًوس ىاهس وأمل اللي وقْت ىاهس 

. مص قلتلك هيجي : بغتلها

كبيا الزم اجي وأكمه ًليكي : حسه ابتسم

. بوْسي 

أمل ابتسمت وكليت وسابتهم وىسلت ًوس 

أبوها اللي مبسوـ وحف ايسه ًلى كتّ 

مبسوكة ؟ : أمل

أمل هست زماُها بإحراج 

.. ربوا يسيسك يارب : ًبسهللا بْرحة

. ويتمملك ًلى رير يا حبيبتي 

! امال هما كليوا وال ايه : أمل بترزز

كليوا برا يف التراس تيجي : ًبسهللا ابتسم

ىقليلهم ؟ 



أمل اتكسْت توآق بس أبوها طسها مياه 

وكلى ًوسهم كاىوا قاًسيه بيسرزطوا يف 

النلمة 

أىتوا قاًسيه يف النلمة ليه ما تووروا : ًبسهللا

. الوور 

بيسيه .. ال ال يا ًمي الجو كسه كويس : كريم

الوور هيجمى الواموس وبيسيه القمر كالى 

. اهو مص محتاجيه ىور 

كريم كان بيتكلم ًه أمل بس مؤمه كضر 

وآتكر ىوره هو وازاي كريم يقول مص 

محتاجيوها وبيسها رجى ؿحك ًلى ىْسه 

إن كل همسة أو لْتة بتْكره بيها لكه 

 ١٢ٓيال الوهارزه : ًبسهللا بع لْوق للقمر

المهم  .. ١٤يف الضهر كلها يوميه ويبقى قمر 

هتيجي امتى مه البلس ؟ 



أًتقس الذميس بس امتى : كريم بتْكير

بالنبف مص ًارِ حسب التساهيل كتب 

الكتاب هيكون بيس ػالة اليضاء ػح ؟ 

أيوة مى إن اليرِ السائس هوا زايما : ًبسهللا

. بيكون بيس ػالة اليغر 

اًصرىا بقى رليوا يف المؾمون : كريم ابتسم

ىْترؼ اتأررىا يف .. محسش يؾمه القريق 

القريق ألي سبب تْؾل الواس تقول 

. اليريس مص جاي 

الواحس .. ربوا يستر كريقكم : ًبسهللا بقلق

بقى بيقلق وهللا كل ما بيسمى كلمه سْر 

زي وقلت رالظ اتذرجت وهتقيس وال 

يجي ىغيبها يف واحس .. هتروح وال هتيجي 

. برؿه هيذليها تسآر وتروح وتيجي 

.. الوغيب ُالب يا ًمي : مؤمه



كيب أىت يا مؤمه : ًبسهللا بع لمؤمه

. مص هوْرح بيك قريب يا ابوي 

ازًيلي يا ًمي ربوا يقرب : مؤمه ابتسم

. البييس 

. ربوا يقربلك البييس : ًبسهللا ابتسم

طوية وحسه ىسل وجاييه يمضوا كريم راح 

ألمل 

. لو ًايسة حاجة اتغلي بيا : كريم

. حاؿر تروحوا وتيجوا بالسالمة : أمل بذجل

. هللا يسلمك : كريم بابتسامة

اتحركوا وسآروا ًلى البلس وبسأ االىتنار مه 

.. تاين 

رُس مى جوزها اىتنرته لحس ما ىام بالليل 

وراح يف الووم وبيسها بالراحة قامت مه جوبه 



وسحبت موبايله بالراحة وكليت لبرا 

البلكوىة ٓتحت الواتس ًلضان تضوِ ايه 

هوا اتغسمت مه الغور اللي .. الذاظ جسا 

.. طآتها ػور ًمرو وسمر وهي يف حؾوه 

ػور .. ػورهم طبه ًرياىيه مى بيؽ 

ٓؾلت تتوْس .. جوزها بيبوس يف ُيرها 

مص .. بغوت ًايل وبغت ىاحيته وهو ىايم 

ترجى مغر ! كيب تمضي ! ًارٓة تيمل ايه 

! وتسيبه 

! مص قازرة تتوْس وتتقبل اللي حغل زه 

اتْرجت ًلى كل الغور ولقت ٓيسيو ٓيه 

.. سمر بترقع بما يضبه قميع الووم 

اتغلت .. قْلت الموبايل ومص قازرة 

بمامتها تييف كتير ومامتها مص ًارٓة مالها 

وبتييف ليه كسه لحس ما حكتلها كل اللي 

.. طآته يف موبايل جوزها



كيب يا رُس ما أىتي : أمها سميتها لآلرر

قلتي ! قولتي إىه حكالك إىه ًرِ بوات كتير 

هو ما .. إىه ًمل كل حاجة قبل الجواز 

. وبيسيه أىتي بتقويل إىه بيحبك ! أىكرش زه 

إين أسمى حاجة وإين أطوِ : رُس بيياـ

! بييوي حاجة تاىية 

المهم زلوقتي هو ..هي هي يا رُس : مامتها

زه ..بيحبك ما تهسيص بيتك ًلضان ماؿي 

أىتي مبسوكة مياه ليه ..ماؿي يا رُس 

. بتسوري ًلى الوكس بايسك 

لما هو ماؿي محتْم بغورها : رُس بيياـ

! ليه لحس زلوقتي 

هو ! يمكه اتوسوا يف موبايله : مامتها بتْكير

بغي اهسي كسه وما تتهوريص .. ىسيهم 

زه .. أىتي يف طهر ًسلك آرحي بجوزك 



ماؿي وهو ػسقيوي لو آتكر الغور زي 

اًملي أي موقّ كسه وطويف .. هيمسحها 

رز ٓيله ايه رليكي شكية يا حبيبتي وما 

تهسيص سيازتك طهر اليسل زه بيكون مرة 

. يف اليمر 

.. رُس قْلت مى مامتها وهي برؿه متؾايقة

ٓؾلت قاًسة مينم الليل يف البلكوىة ومى 

إن الجو برز وهي يسوب حاكة ًلى ىْسها 

روب رْيّ وهسومها رْيْة جسا بس الوار 

اللي جواها أقوى مص قازرة تقوم وترجى 

حست باإلهاىة، حست بالذوِ إىها .. جوبه 

تكون مذسوًة، حست بالَيرة بتحرقها مه 

البوت زي، أحاسيس كتيرة جسا مص ًارٓة 

تْسرها 

مسكت موبايله تاين وٓتحت الغور تاين 

وبيتتهم كلهم لوْسها وبيس ما بيتتهم 



مسحت أي آثار ًلى موبايله ًلضان ما 

ييرٓص إن يف حاجة اتبيتت مه موبايله 

 (ملّ)وحْنتهم يف موبايلها يف ٓولسر 

راظ صيه بس سمته باسم ماما ًلضان هو 

.. لو ٓتح موبايلها ما ييرٓص ًوهم حاجة 

حقت الموبايليه قسامها تاين وٓؾلت مكاىها 

الوهار بسأ يوور وهي مكاىها لحس ما حست .. 

بيمرو بيْتح باب البلكوىة وجاي باستَراب 

لما أىتي : قيس وراها وؿمها كلها يف حؾوه

! ػاحية ماػحيتيويص ليه مياكي 

رُس حاولت تكون بقبييتها بس ُغب ًوها 

. ًازي ماحبيتص أػحيك : ػوتها رسًها

يف ايه : ًمرو الحم ػوتها ولْها له تواجهه

! وليه طكلك مييف ! مالك 



رُس حست بحب يف ًيويه مص ًارٓة 

مغسًة بس ومص : تتجاهله وحاولت تبتسم

ًارٓة أىام وقمت جيت هوا قولت يمكه 

. الهوا يذّْ طوية بس برؿه مغسًة 

كيب ليه ما : ًمرو قام وطالها

حقها يف السرير وكلب !ػحيتيويص

االستقبال كلب موهم مسكه للغساو وقيس 

تاين مرة لو تيباىة : جوبها وبذوِ حقيقي

ما تسيبيويص ىايم وتقيسي !تغحيوي 

.. احوا طركاء يف كل حاجة .. لوحسك تيباىة 

يف الغحة يف المرؼ يف الْرح يف السًل زه 

ٓاهمة وال مص .. احوا يف الضَل طركاء ٓيه 

. ٓاهمة 

ابتسمت وآتكرت كالم مامتها ما تهسيص 

اإلحساس اللي هي حاساه زه .. سيازتك 

.. مص مشيّ أبسا 



ازاها المسكه بيس ما وػله وهي ىامت 

ًسى الوقت لحس ميياز الَسا ػحاها و ىسلوا 

يتَسوا مى بيؽ وقيسوا يهسروا ويتوققوا 

وهي تيمست تسيب موبايلها ٓوق وكلبت 

لحس .. موبايله هو وبيتغوروا بيه كل طوية 

ما قيسوا مه التيب بسأت تتْرج ًلى الغور 

.. هي وهو مى بيؽ 

اتْرجت كتير أوي لحس ما وػلت أليام 

جاميته وبسأت تتريق ًلى ػوره مى 

هوا ًمرو آتكر .. أػحابه ورغوػا البوات 

يف حس ُبي يتجوز .. ػور سمر وكضر واتوتر 

! ويسيب مغيبة ًلى موبايله كسه 

هوقؾي : طس الموبايل مه ايسها وباسها

قومي ! الوقت كله ىتْرج ًلى ػور وال ايه 

ىلّ ًلى المحالت وىضتري هسايا لحبايبوا 

. يال 



طسها وقاموا وهي استَربت رز ٓيله بس 

لو هو ٓيال ىاسي زي ما مامتها بتقول اهي 

! ٓكرته هتضوِ هييمل ايه 

كليوا أريرا اوؿتهم وهو قالها تسرل هي 

تارس طاور األول وهو هيستواها وهي ما 

! اًترؿتص ألىها ًايسة تضوِ هييمل ايه 

محتاجة حاجة : هو اىتنر طوية وبيسها زرلها

. يا روحي 

يوْى تسيبوي أسترري يف : رُس ابتسمت

المياه طوية ؟ 

. براحتك يا قلبي كبيا : ًمرو ابتسم

سابها وررج وهي بسرًة قامت وراه تضوٓه 

.. هييمل ايه 



ًمرو مسك موبايله بتوتر وقلق وبيمسح يف 

ُبي : كل الغور اللي ًليه وبيضتم ىْسه

.. هتؾيى ىْسك يا ُبي .. ُبي ُبي 

رُس ابتسمت إىه بيضتم ىْسه وابتسمت إىه 

كيس لو مهمة مص هيمسحهم  .. بيمسحهم أ

.. سابته وزرلت تسترري بجس 

وآرر الليل بيس ما ىام ٓتحت موبايله بس ما 

لقتص الْولسر الذاظ وما لقتص وال ػورة 

هتضوِ األيام الجاية .. لسمر وابتسمت 

.. رليها تغبر وتضوِ ! مياملته ايه 

كريم هو وأبوه ومؤمه وػلوا المويا 

واستقبلهم ًاػم اللي سلم ًليهم جامس 

وباركلهم و طوية وجت مها أرت مؤمه 

 سويه ٨الكبيرة متجوزة وًوسها ولس ًوسه 

اسمه مازن وبوت ػَيرة ًوسها سوة اسمها 

صيوة وهي السلوًة ًوسهم 



استقبلتهم مها بالسُاريف هي وأمها 

الّ مبرووك ياكريم ربوا : مها بْرحة

يتمملك ًلى رير، ماػسقواش لما ًرٓوا 

. إىك هتتجوز 

ربوا يذليكي يا مها ًقبال : كريم بابتسامة

. والزك يارب 

تغسق ربوا بيحبك كوت هتتجوز : مها بهسار

المسلوًة ملك سبحان هللا ما كاىتص 

. بتوسيل مه السور 

ًلى هللا المرة : ؿحكوا كلهم وهي كملت

زى تكون ًرٓت توقي بالسربية اللي أىت 

! ٓيها زي 

ماتقلقيص زي قمر وأرالقها : كريم بابتسامة

ًالية جسا وهتحبوها أىا واثق مه كسا، أىا ربوا 

. بيحبوي ٓيال إين حبيتها وهتجوزها 



. ايه ياًم ماتتقل كسا طوية : مؤمه بهسار

وبغت )بس ياال رليه يتكلم براحته : مها

. طوقتوي إين أطوٓها وهللا  (لكريم 

: ات رالهم وسلمت ًليهم وباركت لكريم

مبروك ياحبيبي ربوا يرزقكم بالصرية الغالحة 

 .

. هللا يبارك ٓيكي ياحبيبتي :كريم

وأىا ماليص زًوة حلوة كسا؟ : مؤمه بؾحك

ماأىت مؾرب ًه الجواز يال : مها بتريقة

. اتضجى وقلس ػاحبك 

ربك يسهل ػحيح ٓيه : مؤمه بتوهيسة

أمجس جوزك ؟ 

. بيضوِ األرؼ بتاًته وجاي : مها



مهاب ومؤيس أربارهم ايه : كريم لمرات راله

؟ 

أهم كويسيه ماًرٓوش يجوا بس : أمه

. بيوًسوين هيوسلوا ًلى الْرح بإشن هللا 

. ربوا يوٓقهم يارب : كريم ابتسم

مهاب ومؤيس توأم أروات مؤمه ومها وهما 

االتويه الغَيريه وقرروا يسآروا أمريكا 

. ويسرلوا الجامية هواك 

طوية وجه مازن ابه مها وطايل أرته ًلى 

ايسه أول ماطآهم ازى صيوة ألمه وىف ًلى 

راله وكريم ًلضان وحضوه مؤمه باسه هو 

وكريم وبيسها اتذاىقوا ميه هيضيل صيوة 

. بقل ررامة ياال : كريم زق مؤمه

وليه ماتبقلص أىت ؟ : مؤمه زقه



. رالظ ىضوِ هتروح لميه : كريم

. ماطي : مؤمه بتحسي

االتويه بغوا لشيوة اللي أمها طايالها ورٓيوا 

ايسيهم ليها وهي بتبغلهم كأىها مستَرباهم 

بس ٓجأة رمت ىْسها ًلى كريم اللي ٓرح 

وكأىه كان يف ميركة ومؤمه بيبغله بَيم 

ًلى ٓكرة أىا اللي : مؤمه بع لبوت ارته

. رالك مص هو 

البوت بغتله وؿحكت وحؾوت كريم اللي 

ٓؾل يالًبها وهي ماسكة ٓيه وكلهم 

بيؾحكوا ًلى كْولة كريم ومؤمه وبيسها 

صيوة بتبع لمؤمه اللي بيالًبها ٓمست 

ايسها له ًايسة تروحله ومؤمه أرسها مه 

كريم اللي حاول يقويها تْؾل مياه بس 



راحت لذالها وقيست يف حؾوه بتؾحك 

.. مياه 

مؤمه كلى موبايله واتغوروا مى بيؽ 

أىا مى أقرب : سيلْي وبيت لوور رسالة

. واحسة لقلبي ًضقي األول 

ىور أول ما وػلتلها رسالة مه مؤمه 

ابتسمت وٓتحتها بس ابتسامتها اتبذرت 

: أول ما قرأت الكالم اللي مكتوب وبيتتله

ًضقك األول ؟ 

أيوة ًضقي األول : مؤمه ؿحك ورز ًليها

وبتموى .. بيضقها لسرجة ما تتذيليهاش 

. أًرٓك ًليها 

ىور ًيوىها لميوا بالسموو ومص مغسقة 

ومص ًارٓة ترز مغسومة وساكتة 



مؤمه لما لقاها كولت يف إىها ترز راِ 

: لتسًل بجس وال تتهور ٓبيتلها الغورة وكتبلها

. زي حبيبة قلبي 

ىور طآت الغورة وكضرت وأرست ىْس 

كويل واتموت لو هو قسامها كاىت ؿربته 

وهللا لو كوت قسامي كوت : ٓبيتتله رسالة

. ؿربتك بأي حاجة زلوقتي 

مؤمه بيتلها ايموطه ؿحك وقام بشيوة 

! رايح ٓيه : وكلهم بغوله ومها سألته

مؤمه بغلهم وبع لكريم اللي ٓهم مه 

: ىنرته وتوتره إىه هيكلم ىور ٓبع هو لمها

بينبقلي أمور الجويوة وبيتْق ! هيروح ٓيه 

بع  ).. مى اليمال ومونميه الحْلة 

اياك توسى حاجة وال المكان ما  (لمؤمه 

. يبقاش متنبف 



ما تحمس ربوا ياؼ أىت إين : مؤمه كضر

. بساًسك وتسكت 

أىت بتمه ًليه : ًاػم اتسرل وبع البوه

زه أروك إن ماكوتص تقّ جوبه ! ياؼ أىت 

! يف ٓرحه تقّ جوبه امتى 

ربوا : مؤمه بع ألبوه بصهول وكريم ؿحك

امضي ياؼ .. يذليك ليا يا رالو يا حبيبي 

لهرجى يف كالمي ! اًمل اللي قلتلك ًليه 

. وأرليك تقيس هوا ها 

القيب أحسه هيمل ! ال وًلى ايه : مؤمه

. التليْون وأهبف مياهم وأرجى بسرًة 

كلى كلم ىور اللي طتمته أول ما اتغل 

وبيسها سميت ػوت صيوة ومؤمه قالها 

تقول ىور واالسم كان سهل ٓوققته وبيسها 

. قالها تقول ىور حبيبتي ٓقالت ىور بيبي



زي صيوة بوت : مؤمه ؿحك هو وىور وكلمها

بقايل كتير ما طوٓتهاش وكاىت .. أرتي 

. واحضاين أوي 

ربوا يحْنها وًقبال ما تضيل : ىور بحب

. بوتك 

هاتيها أىتي بس وأىا مص : مؤمه اتوهس

. هسيبها مص تقويل أطيلها 

ٓؾلوا يتكلموا طوية وبلَها إىه يف البلس يف 

مضوار سريى مى الييلة كلها وقْل وزرل 

وأول ما قيس صيوة بغت لكريم وراحتله 

. ًملتي ايه مى رالو : وكريم سألها بؾحك

. ىور بيبي : صيوة ؿحكت

هوا مؤمه وكريم ًلوا ػوتهم جامس مرة 

واحسة ًلضان يَقوا ًلى كالم صيوة والكل 

الحم هيغتهم بس ما سميوش صيوة 



وأرسوها االتويه وررجوا برا وكريم ٓاػل مه 

: الؾحك ًلى مؤمه اللي طال صيوة

أررتها أروح يف زاهية .. هتوزيوي يف زاهية 

! ًلضان مْيوػة صيك 

! وأىت كان الزم تقول اسمها : كريم ؿحك

! تستاهل 

! أمل ها .. بت قويل أمل : مؤمه بع لشيوة

. أمل 

. ىور بيبي : صيوة بغتله وبؾحك

كريم ؿحك ومؤمه بغلها مص ًارِ 

! اتغرِ : وبع لكريم! ييمل ايه 

هو لسق ! أتغرِ أًمل ايه :كريم بؾحك

! مياها االسم 

أمل .. قويل يا صيوة : أرس كريم صيوة ومسكها

. حبيبتي 



ٓؾلوا مياها يحاولوا يوسوها االسم بس هي 

.. مغرة ًلى ىور 

طوية وأمجس جه وسلموا ًلى بيؽ 

وقيسوا يتكلموا 

.. ًاػم ررج وىازى ًليهم ًلضان يتحركوا

وبالْيل راحوا ييسموا كل الييلة وكان يوم 

اليوم كله قؾوه يف الضارو .. ٓيال مرهق جسا 

مه بيت لبيت لحس آرر الوهار الكل زرل 

. رلغان ًلى اآلرر 

تذيل لو كان كتب الكتاب : مؤمه بع لكريم

. الوهارزة وهللا كوت سيبتك وىمت 

وهللا أىا ىْسي كوت سيبتوي : كريم ؿحك

. وىمت 

قيسوا يهسروا مى بيؽ وبيسها أبو مؤمه 

ىسهله كلى يضوٓهم وساب كريم يوام 



! رير يا بابا يف حاجة : مؤمه باىتباه

أمك ..رير يا ابوي بقولك : ًاػم السريلي

... كاىت ًايسة 

. ال ال ال ال مص موآق : مؤمه وقّ وقاكيه

وهو أىا لسة اتكلمت : ًاػم باستَراب

! ًلضان تقول مص موآق 

ًلضان أىا حآم السرلة زي : مؤمه بَيم

كويس كالما أمك ًايسة ًارِ البايق وحياتك 

 .

! كيب ولحس امتى ال : ًاػم بَيم

 طهور ٦..  طهور ٦: مؤمه قرب مه أبوه

بالنبف وبيسها هارسك أىت وأمي وأقولك 

.  طهور ٦ًايس أتجوز بس 



: ًاػم بع البوه بصهول واستَراب وحيرة

 طهور زول ؟ ٦ايه بقى اللي هيحغل يف ال 

رليوا ىجوز .. بس استحملوي .. كتير : مؤمه

. كريم وىقمه ًليه وأىا وراه ًلى كول 

.. كيب ما ىجوزكم مى بيؽ : ًاػم كضر

كول ًمركم مى بيؽ وبتيملوا كل حاجة 

! مى بيؽ اتجوزوا مى بيؽ 

ما : مؤمه بيحاول يْهم أبوه بسون ما يوؿح

 طهور زول ٦يوْيص كريم مص هيوتنر ال 

. وأىا مص هيوْى قبلهم 

 طهور ٦كيب ٓهموي أىا ليه : ًاػم بَيم

 بالنبف ؟ ٦ ليه ٥ وليه مص ٧ليه مص 

ًلضان هي زي الْترة اللي : مؤمه بتيب

بابا أرجوك استحملوي وأوًسك لما .. ٓاؿلة 

يجي الوقت المواسب هوؿحلك وهْهمك 



رليوا زلوقتي .. كل حاجة بس بالش زلوقتي 

. ىْرح لكريم 

ًاػم سكت طوية وًايس ييترؼ بس ألول 

مص ًارِ ! مرة يضوِ ابوه بالضكل زه 

يْهمه بس ًارِ إن يف حاجة وكبيرة كمان 

وهو هيغبر لحس ما ييسي ٓرح كريم وبيسها 

الزم يْهم الموؿوو كله 

كيب سؤال وتجاوبوي ًليه هو : ًاػم بحيرة

! يف واحسة مييوة يف زماُك ػح 

. أيوة ػح : مؤمه ابتسم

اوًى : ًاػم مص ًارِ يْرح وال ييمل ايه

تكون زي ملك رقيبة كريم األوىل وهللا أتبرا 

! موك 

ال ال زي أمل اللي هيتجوزها : مؤمه ابتسم

. كريم ما أىت ًارٓها وًارِ أهلها 



أيوة ىاس محترميه أػال كوت : ًاػم ابتسم

ًايس أقول لواهس مه ساًتها زي البوات اللي 

سبحان هللا ماكاىتص .. يذتاروها مص التاىية 

ىازاليل مه السور أبسا ال هي وال أمها 

ومستَرب أبوها راجل سكرة ليه سايبهم 

. كسه بس يال اهو الوغيب 

يال أىا هقوم .. اهو الوغيب ٓيال : مؤمه رزز

كيس  أىام ًلضان السْر بكرا وكتب الكتاب أ

. هيكون يوم كويل تغبح ًلى رير 

ساب أبوه وزرل لقى كريم ُرقان يف الووم 

وهو ىام مكاىه بس الووم جْاه وبيْكر يا ترى 

لو قال ألبوه إن اللي ًايس يتجوزها أرت ملك 

هيوآق بسهولة وال ! هيكون رز ٓيله ايه 

هل ممكه ٓيال يرٓؽ ! ممكه يقلب السىيا 

؟ كيب لو رٓؽ ساًتها هيقويه ازاي ؟ 



أسئلة مالهاش إجابات بس مص وقته 

زلوقتي ألن زلوقتي وقت كريم وهو الزم 

.. يكون مياه 

الوهار كلى والكل بيتحرك وزربكة يف كل 

مكان 

مص هتتحرك أىت بسري : مؤمه بع لكريم

! أىت وًمي ! 

أػل ! ال هوتحرك مى بيؽ : كريم بحيرة

رليوا ! هروح بسري ساًتيه أًمل ٓيهم ايه 

 زي ١٠رليوا ىتحرك ًلى .. ىروح مى بيؽ 

ما اتْقوا وبيس ما ىوػل يسوب يتَسوا 

. وىجهس 

كيب براحتك أىا هقلى أطوِ : مؤمه

. األتوبيس جاهس وال وأجيبه هوا بسل ما ىتأرر 



كريم ٓؾل لوحسه ومترزز يكلم أمل وال ال 

بس ترززه ما استمرش كتير ألىه اتغل بيها 

بس رزت ًليه سميرة مامتها وهو اتحرج 

: وسلم ًليها وهي ؿحكت مه إحراجه

. لحنة هوازيلك أمل تكلمها 

كريم : سميرة ىازت ًلى أمل وجتلها بسرًة

. ًايس يكلمك 

أمل ابتسمت وبغت ألمها ٓضاورتلها 

السالم : وأرست التليْون وبيست ًه الكل

. ًليكم 

كريم رز ًليها السالم والغمت سيقر ًليهم 

االتويه ىققوا مى بيؽ ٓسكتوا وؿحكوا 

! قويل أىتي كيب كوتي هتقويل ايه : كريم

كوت هسألك أىت يف القريق وال : أمل بحرج

لسة ؟ 



مؤمه كلى يجيب .. لسة: كريم ابتسم

. األتوبيس ويجمى الييلة وىتحرك 

! كيب مص هتتأرر كسه : أمل بتوتر

ال يا حبيبتي مص هتآرر بإشن هللا ما : كريم

.. تقلقيص 

! بس أىت قلت هتقلى لوحسك : أمل كضرت

قلت ٓيال بس لقيتها بايذة : كريم اتوهس

ػراحة أسيب ريالين وأًمامي ًلضان ٓرق 

مص مستاهلة وبيسيه حتى لو ! ساًتيه 

. وػلت بسري مص هضوٓك أػال إال لمحات 

كوت ٓاكرة إن ًوسك : أمل ابتسمت وسألته

. رال بس ماًوسكص أًمام 

كريم ابتسم ًلى رأي مامته هيتجوزوا 

: الوهارزة وما ييرٓوش حاجة ًه بيؽ

.. ًوسي رال واحس ٓقف بس ًوسي ًمتيه 



يف بقى أوالز ًم ابويا وأمي كتير ما تيسيص 

ًوسك ! وأىتي .. ييوي الموؿوو كبير ييوي 

ًم محمس ورالك اللي يف القاهرة اللي لحس 

. اآلن برؿه مص ًارِ اسمه 

أمل ؿحكت ُغب ًوها وػوت ؿحكتها 

ًارٓة لو : ًايل وهو اتجوه مه ؿحكتها زي

ؿحكتي الؾحكة زي تاين وأىتي بييس ًوي 

. مص هيحغلك رير أبسا 

أمل اتحرجت وسكتت وهو كمل ًلضان ما 

مص هتيرٓيوي اسم رالك : يحرجهاش

! السوة زي وال ايه 

زول اللي ًوسي ًمو .. رالو إبراهيم : أمل

محمس ورالو إبراهيم وأوالز أًمامهم بقى 

زول اللي كتير برؿه بس هيجوا كتب 

.. الكتاب



ػح هتلبسي أىهي : كريم ٓجأة آتكر

السهبي وال الموڤ ؟ ! ٓستان 

أػال أىا مه ساًتها محتارة : أمل كضرت

وكل طوية أمسك االتويه ! ألبس ميه ٓيهم 

ٓأىت يا كريم رلغوي مه الحيرة زي قويل 

. ألبس أىهي ٓيهم 

أىا االتويه ًجبوين وألين : كريم ابتسم

ماًرٓتص أرجح واحس ٓيهم جيبت االتويه 

بيسيه يا حبيبة قلبي .. وقولت أىتي تذتاري 

.. ايا كان اللي هتلبسيه هتكوين ملكة ٓيه 

أمل اتكسْت ٓتجاهلت آرر جملة متيمسة 

ألبس أىهي .. برؿه ما جاوبتويص : وسألته

! ٓيهم 

ييوي أىا مارؿيتص أحير ىْسي : كريم بحيرة

! يف المحل تقومي أىتي تحيريوي زلوقتي



ييوي أىت مارؿيتص لوْسك : أمل بحب

! الحيرة وجيبتهايل أىا 

كريم كضر مه الغيَة اللي هي ػاُت بيها 

! أىتي بتقلبي الكالم ؿسي ليه : اليبارة زي

. احوا ما اتْقواش ًلى كسه 

! امال اتْقوا ًلى ايه : أمل بؾحك

احوا ما اتْقواش ًلى أي : كريم بتْكير

. حاجة ىهايئ 

! طوٓت بقى إىك بتنلموي : أمل

كريم هييترؼ بس ػوت أبوها جوبها 

بتكلمي ميه وقاًسة ! أمل : بيوازي ًليها

! ًلى السلم ليه كسه 

كريم ابتسم وتذيل أمل وقيستها وسميها 

. بكلم كريم يا بابا : بترز بحرج مه أبوها



وهللا ابه حالل أػال كوت : ًبسهللا ابتسم

لسة هقولك هايت رقمه وال كلمي أروكي 

. هاتيه .. هاتيلي رقمه 

ًبسهللا أرس موها الموبايل وسلم ًلى كريم 

اللي بتلقائية وقّ وهو بيكلمه وكأىه طايْه 

بقولك يا كريم يف ًربية كبيرة برا : ًبسهللا

. وٓيها ىاس بيقولوا إىك أىت باًتهم 

أوووِ اًصرين يا : كريم هوا ربف ًلى راسه

ًمي وهللا أىا راح تماما ًه بايل أقولك أو 

كه قايل إىه .. ٓيال أىا باًتهم .. أقول لقه 

هييمل قيسة ػَيرة يف الجويوة ًلضان 

حْلة كتب الكتاب وكسه ٓأىا كلمت زول 

مونميه للحْلة يا ًمي واىضَلت ساًتها 

اًصرين كتير يا .. وىسيت تماما أبلٍ حس ٓيكم 

. ًمي 



ماطي يا كريم يال حغل رير : ًبسهللا ابتسم

يا ابوي هروح أستقبلهم وأزرلهم الجويوة 

. بس احوا كوا هوونم األمور زي 

ميلص يا ًمي أىا حابب أًمل : كريم ابتسم

.. حاجة مييوة يف زماُي ألمل 

ماطي رس أمل مياك وأىا : ًبسهللا ابتسم

. هقلى أستقبل الرجالة زي 

ًبسهللا ازى الموبايل لبوته اللي استَربت 

جسا وبغتله باستَراب ٓأبوها ابتسم وررج 

رجالة ايه ! أيوة يا كريم : وهي بغت للموبايل

! اللي برا 

اسكتي أىا مص ًارِ ازاي : كريم ابتسم

ٓيال راح ًه بايل أبلٍ حس بإىهم جاييه المهم 

زول مونميه للحْالت هييملوا قيسة 

. ػَيرة كسه ًلضان بالليل 



المْروؼ كوت أرست رأيي أىا : أمل ابتسمت

! ًايسة أًمل ايه 

كون ًارِ زماُك بتْكر : كريم مص يمكه أ

ازاي وهيمل اللي أىتي ًايساه مه ُير ما 

! تقلبيه 

ال أىت مص ٓاهموي ًلضان : أمل كضرت

. تْهم أىا زماُي بتْكر ازاي 

كيب ايه ! بجس مص ٓاهمك : كريم ابتسم

رأيك ىذلي زه تحسي بيوا تضويف اللي كلبته 

موهم هو اللي يف زماُك وال ُيره ؟ 

واللي يكسب هييمل ايه ؟ : أمل ابتسمت

بما إىوا هوكتب الكتاب ٓاللي : كريم بتْكير

. يكسب يارس بوسة 

أمل هوا طهقت وقْلت الموبايل يف وطه 

وًيويها برقت ومص قازرة تتذيل أبسا اللي 



قاله وهو ؿحك ورن ًليها تاين بس مارزتص 

ًليه وراله ىازى ًليه ٓقام يضوٓه بس 

براحتك ما ترزيص بس  )بيت ألمل رسالة 

الليلة هتكوين مرايت ما توسيص وًملها 

 (ايموچي ُمسة

أمل ٓتحت الرسالة وقرأتها وابتسمت 

وُمؾت ًيويها مبسوكة وٓتحتهم 

اتْاجئت بأمها قسامها مربية ايسيها ٓارتبكت 

! رير يا ماما : وقامت

أىتي قاًسة ًلى السلم ! رير : سميرة بتريقة

بس اللي يضوٓك يقول قاًسة مستررية 

. ًلى البحر 

مبسوكة : أمل ابتسمت وىسلت باست مامتها

 .



كريم .. ربوا يسيسك يارب : سميرة ؿمتها

ربوا يتمملكم .. ابه حالل ويستاهل كل رير 

.. ًلى رير يارب 

لقوا الباب بيذبف راحت سميرة تضوِ ميه 

لقتهم ىاس وجايبيه حاجة مَلْة وقالوا 

كريم باًتها رستها سميرة موهم ومضيوا 

ايه زه ياماما؟ : أمل بْؾول

مص ًارٓة قالوا كريم اللي باًتها : سميرة

كيب لميه ؟ هتغل أسأله : أمل بحيرة

اتغلي وأىا هروح أطوِ الحاجة : سميرة

اللي هويملها وحقت اليلبة ًلى الترابيسة 

وسابتها ومضيت 

أمل اتغلت بيه ورز 

لحقت أوحضك؟ : كريم بمضاكسة



كوت ًايسة أسألك يف ىاس جابوا : أمل بذجل

حاجة وقالوا أىت باًتها ٓسي لميه ؟ 

ليكي كبيا آتحيها وطوٓيها : كريم بابتسامة

ليا أىا استوى راحت تْتح : أمل بسهضة

اليلبة وأول ماطآت اللي ٓيها طقهت مه 

المْاجأة 

ايه وحضة الهسية؟ : كريم

وحضة ايه زه جميل أوي،هو : أمل بْرحة

بيلمى كسا ليه 

ألىه ألماس ياحبيبتي : كريم بابتسامة

! هو ايه اللي ألماس : أمل بصهول

التاج وهتلبسيه ًلى الْستان : كريم

تذيلتك ٓيه 



أىا مص ًارٓة أقولك ايه : أمل بذجل وزهضة

ماكاىص يف زاًي تكلّ ىْسك 

لو مااهتمتص بيكي ههتم بميه : كريم بحب

أمل اتكسْت وبيسها قْل ًلضان يضوِ 

اللس هييمله وهي واقْة قسام التاج ٓرحاىة 

بيه لقت ىاهس وسميرة جم واتْاجئوا بالتاج 

وًجبهم جسا 

كريم يف البلس بيجهس اليربيات هو ومؤمه 

.. ًضان اليسز

أمل كل طوية تقلى تبع ًلى الجويوة بس 

كضرت لما ًملوها زي الذيمة مه ٓوق ما 

بقتص طايْة أي حاجة ويسوب هتسرل 

لمحت سمر يف الضباك قغازها بغالها 

بَؾب واؿح وطكلها هتموت مه الْؾول 

أمل .. ًلضان تيرِ ميه هو ًريسها 



ابتسمت وقْلت الضباك يف وش سمر 

.. وقيست مكاىها 

مالك يا : ىاهس الحنت تكضيرتها وسرحاىها

! حبيبتي يف حاجة ؿايقتك 

طوٓت سمر مه : أمل بغت لحماتها

. الضباك 

كيب ًازي ايه ٓيها ؟ : ىاهس باستَراب

هو ممكه سمر لما تضوِ كريم : أمل بحيرة

تقول ٓيال إين كوت ًلى ًالقة بيه وتثبت زه 

! بارتباكوا زلوقتي 

تثبت زه : ىاهس قربت موها وقيست قسامها

أىتي يهمك رأي ! طريّ جوزها ! قسام ميه 

! طريّ أو سمر أو أمها 

. ال كبيا مايهمويص : أمل بغتلها



يبقى كلهم تحت الجسمة : ىاهس ابتسمت

مالهمص مكان تاين وال ايه ؟ 

كيب لو اتكلموا قسام الواس ؟ : أمل ابتسمت

أىتي الناهر لسة ما تيرٓيص : ىاهس كضرت

ما تضَليص بالك أىتي بأي ! كريم كويس 

رالظ حبيبتي ! حاجة وسيبي كريم يتيامل 

. يال قومي اجهسي زمان الواس ًلى وػول 

أمل قامت ووقْت قسام الْستاىيه محتارة 

قاكى تْكيرها .. االتويه أجمل مه بيؽ 

رسالة وػلت لموبايلها ٓمسكته وابتسمت 

إىها مه كريم ٓتحتها 

ألين ما أرؿاش الحيرة لحبيبة قلبي البسي  )

.. (الصهبي رلي الموڤ ليوم تاين 



أمل ابتسمت وطست الْستان الصهبي 

ًلقته ًلى السوالب مه برا وجهست كل 

حاجته 

هتلبسي الصهبي أريرا : أمها زرلت ًوسها

! ارتريت 

. كريم ارتار ميايا : أمل ابتسمت

البسي أي .. ماطي يا ستي يال كيب :سميرة

. حاجة الواس ًلى وػول والزم ىستقبلهم 

ماما كريم بيقول يف أتوبيس : أمل كضرت

كامل جاي مياه الواس زي كلها هتقيس ٓيه 

 !

ما تقلقيص جسء هوا وجسء يف بيت : سميرة

ًمك ويف طقة كه كمان البيت كبير يا 

. حبيبتي 



مص ًايسة حس يف بيت مرات : أمل بتوتر

. ًمي وسمر يا ماما 

الرجالة هوذليهم يف بيت : سميرة كضرت

بسرية وسمر .. ًمك والستات هوا مياىا 

بيسيه هم .. مص هيقليوا يكلموا الرجالة 

ممكه يجوا هوا أػال مى الحريم برؿه أىا 

. هقْلهم ما تذآيص اىتي 

. ربوا يسترها يارب : أمل بتوتر

كريم وأهله اتجميوا وبسأوا يركبوا الواس 

األتوبيس واتحركوا وكريم كان سايق ًربيته 

ومياه أبوه ومرات راله وًمته صيوب ويف 

ىع القريق لقى البوشيه بيذلع وماكاىص 

وارس باله مه استيجاله ولألسّ مآيص 

بوشيوة قريبة ألىه لسة ميسيها بسأ يسور ًلى 

أي حس وهو ماطي لحس ماحسه رس باله 



بتسور ًلى ايه : حسه باستْهام

البوشيه هيذلع وأىا ىسيت : كريم

مه استيجالك ياكريم كيب : حسه بلوم

مْيص أي بوشيوة قريبة؟ 

لسة ميسيها لألسّ ومص ؿامه : كريم

اليربية هتكمل لحس البوشيوة اللي بيسها والال 

ازيوي بسور ًلى حس يسلوي 

لمح راجل قاًس ًلى مغقبة قسام بيته 

ٓقرر يسأله ًلى أقرب بوشيوة وقّ اليربية 

وىسل راح سلم ًليه وبيكلمه ًلضان يسأله 

األتوبيس اللي وراه وقّ ًلضان كريم وقّ 

احوا وػلوا ياجماًة : مؤمه حب يهسر ٓقالهم

اتْاجئ إن كل اللي يف األتوبيس ىسلوا وهو 

توح ومابقاش ًارِ يؾحك وال يوقْهم 



كريم بيسأل الراجل لقى راله جه وسلم 

الّ مبروك ياحاج أىا ًاػم : ًلى الراجل

رال كريم 

كريم اتغسم مه اللي بيحغل ولقى الرجالة 

بسأوا يسلموا ًلى الراجل اللي مص ٓاهم 

حاجة ومستَربهم 

ًايشيه ىضوِ : واحسة مه الييلة جت تسُرـ

اليروسة هي ٓيه ياكريم ؟ 

رالو هو يف ايه ميه : كريم بصهول لياػم

قال إىوا وػلوا؟ 

مؤمه قالوا وػلوا ياابوي هو مص زه : ًاػم

بيت اليروسة؟ 

ال يارالو أىا البوشيه بتاو ! مؤمه: كريم بصهول

ًربيتي بيذلع ٓوسلت أسأل الراجل ًلى 

بوشيوة 



ييوي مؤمه بيؾحك ! ىيم: ًاػم بصهول

ًليوا وبع وراه لقى مؤمه واقّ مص 

ًارِ يتكلم 

ياابوي هو زه وقت مقالبك : كريم بَيم

السذيْة 

وهللا ماأًرِ إن كله هيوسل كسا : مؤمه

ويسلموا 

يف ايه وليه ىسلتوا ؟ : حسه جه

ابوي المحترم قالوا وػلوا : ًاػم بَؾب

ٓكله ىسل 

ايه الحركات زي يامؤمه : حسه بصهول

اركبوا ياجماًة لسة : وبع للواس

ماوػلواش زه مؤمه بيهسر زي ًوايسه 

أىت بتستهبل ػح : ًاػم بَؾب لمؤمه

بتوسل الواس وتؾحك ًليهم؟ 



ماأقغسش يابابا ػسقوي حقك :مؤمه بتوتر

ًليا 

مص ًارِ يارالو هييقل : كريم بضماتة

امتى ويكبر اهو زايما ييمل كسا 

اهسا وبقل تضيللها وطوِ : مؤمه بَيم

.. هتيمل ايه ارلع

كريم بغله باستْساز ورجى بع للراجل 

ييتصرله ًه سوء التْاهم والراجل قاله ًلى 

مكان بوشيوة قريبة وٓيال رجيوا يركبوا تاين 

وكريم وػل للبوشيوة ًمل اليربية وكمل 

القريق وبيؾحك ًلى اللي ًمله مؤمه 

أما ًاػم ٓكان ًلى آرره مه ابوه وكل اللي 

كبيه ٓؾلوا يياتبوا مؤمه ويف اللي ٓؾل  را

.. يؾحك



سميرة بلَت جوزها بالترتيبات اللي ًايساها 

كلب مه محمس يبلٍ .. وبالْيل ًمل كسه 

مراته وبوته يجوا ًوسه ًلضان يْتح البيت 

للرجالة والحريم يكوىوا يف بيته وهو زرل بلٍ 

مراته 

اللي اًترؿت طوية بس وآقت وزرلت 

تلبس هي وبوتها اللي اهتمت جسا بلبسها 

ومكياچها ًلضان تثبت للكل إىها أجمل 

الزم .. الزم تكون مميسة .. بمراحل مه أمل 

الزم توريهم إىهم ُلقوا .. تكون أميرة 

بارتيارهم أمل وإن أمل مقارىة بيها وبجمالها 

الزم تذلي ًريسها يتيمي .. وال حاجة 

... بجمالها هي وبس 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الثالث 



كب هو  كريم وػل هو والييلة للبلس كان را

وأبوه يف ًربيته وًمته صيوب ومرات راله 

سواء أما مؤمه وأبوه ركبوا مى بايق الييلة يف 

.. األتوبيس 

أريرا وػلوا ًلى اليغر كسه وكريم ىسل 

اللي مياه وراح يركه ًربيته بييس ًلضان 

السحمة ومؤمه ىسل أول واحس واستقبله كه 

.. وكلب موه يسرل الرجالة بيت ًمه 

الرجالة ٓيال زرلوا بيت محمس والستات بيت 

سمر وأمها ىازليه وسمر ماطية .. ًبسهللا 

.. بسلى ًلضان الكل يبغلها 

اوًى تكون زي : واحس مه الييلة طس مؤمه

! رقيبة كريم يا مؤمه 



زي حس مه ! ال ال ال رقيبته ايه : مؤمه بغله

رقيبته حاجة .. قرايبها مص ٓاكرها وهللا 

.. مذتلْة رالع 

مؤمه موكي بيكلم قريبه وسمر رارجة 

بتتلْت ًايسة تلمح ًريس أمل بس 

كتر مه كسه ألن طكلها  ميرٓتص تبفء أ

ملحول أوي ٓذرجت بَيم مه ُير ما 

.. تضوٓه 

سميرة استقبلت الستات هي وىاهس اللي 

بتيرٓهم ًلى سميرة وبترحب بيهم 

وزرلتهم قيسوا واستقروا 

ًايشيه ىضوِ اليروسة : ابتسام ًمة كريم

. ىازيها يا أم كريم ! بقى 

ىازي : ىاهس بغت لسميرة اللي بغت لَازة

. أمل يا ُازة 



ُازة ىازت ًلى أمل وىسلت بيها وهي 

مكسوٓة وىاهس بتيرٓها ًلى الييلة 

بسم هللا ما طاء هللا قمر : صيوب ابتسمت

. بذريها يا ىوىا هتتحسس الليلة .. ربوا يحميها 

. محغواها ما تقلقيص يا زوزا : ىاهس ؿحكت

أيوة كسه يا طيذة ًروسة : صيوب بؾحك

. قمر بسل الموضية 

بالله ما تقلبي المواجى ًليوا : ىاهس بؾحك

. ما حس يسُرـ يا جماًة زه ٓرح وهللا .. بقى 

الكل بيسُرـ وسمر وبسرية زرلوا ًليهم 

وبسرية زرلت تسلم ًلى أمل وتبوسها 

وحاولت تؾايقها هي وبوتها ٓبغوت 

.. مبروك يا قلبي مبروك : تسميه سميرة

ٓرحتيوا زه أىا روٓت بيس طريّ تتيقسي 

. مه الجواز 



ىاهس كمان سميتها وقربت حقت ايسها 

تتيقس ايه ال يا : ًلى كتّ أمل وؿمتها

حبيبتي زه ىغيبها اللي رالها موتنرة اللي 

يستاهلها ويقسرها ويذليها ملكة يف بيته 

مص الرجالة الورق زي اللي ماتسواش ىكلة 

تيايل يا قلبي اقيسي .. يف سوق الرجالة 

. جوبي 

ىاهس طستها وقيستها جوبها وقيست وسف 

ًمات كريم اللي مرحبيه بيها وسمر 

اتؾايقت ألىها مهملة هي وأمها ٓقيسوا 

.. جوب بيؽ 

الكل اىضَل يف الَسا والغواين اللي زارلة 

ورارجة وسمر هتولى مه كل اللي طايْاه 

زه 

: أمل يف ايسها موبايلها رسالة جتلها مه كريم

 (حبيبة قلبي اتَست وال لسة ؟ )



بيَسوا الواس ومحسش ميبرين  ): أمل رزت

 )

كريم ما رزش ًليها وهي كضرت وكل طوية 

تبع لموبايلها وقامت بييس طوية ًلضان 

.. لو كلمها تيرِ ترز ًليه 

سمر مالحنة مالمحها وابتسمت لمجرز إن 

أمل مكضرة واتموت لو تكون بتتذاىق مى 

.. ًريسها 

أمل : طوية وكه بيذبف وأمه طاورتله يسرل

ٓيه يا ماما ؟ 

سميرة بغت لغيوية األكل مياه 

يا حبيبي كله اتَسا لميه األكل : وباستَراب

! زه تاين 

أمل جت ورا مامتها وكه طآها ىاولها 

ًريسك : الغيوية الغَيرة اللي يف ايسه



مضوروين أىا .. باًتهالك مذغوظ اتْؾلي 

! بيقولك تاكلي األكل كله .. بقى يف الوع 

كلي ُازة مياكي ها؟ مص ًارِ أىا  ابقي أ

. أرلي بايل موها 

أمل ابتسمت وماكاىتص ًارٓة تساري حرجها 

ورغوػا لما ًماته بسأوا يهيغوا ويهرجوا 

.. سمر وليت واتموت لو تيمل أي حاجة 

رسي األكل واكليي : سميرة بغت ألمل

كليها مياكي  .. أىتي وُازة كلي وأ

الكل قيسوا يغقْوا ويسُركوا ويهيغوا 

.. والكل مبسوـ 

يف الجويوة أمجس اتغل بمها إىها تارس صيوة 

ًضان بتييف مياه ررجت تارسها موه 

وبتحاول تسكتها مص ًارٓة ٓلمحت كريم 



كلها : مها بتوتر أىا صيوة تيبتوي وًايسة آ

ومكسوٓة أكلب مه حس 

ماتقلقيص ازرلي و أىا : كريم ابتسم

هتغرِ، ػحيح طوٓتي أمل ؟ 

سلمت ًليها بس مه السحمة : مها بابتسامة

. مااتكلمواش 

. الجايات كتير باشن هللا : كريم هس زماُه

يوْى أكلب : مها زرلت وكريم اتغل بأمل

موك كلب يا قمر؟ 

كيس كبيا يا كريم اتْؾل : أمل ابتسمت . أ

كيب بيس اشىك طويف مها أرت : كريم ابتسم

مؤمه كاىت صيوة مررمة ًليها لو يوْى 

ييوي تقلييها أي أوؿة ترتاح ٓيها طوية وال 

ألىها اتحرجت تقولك والبوت .. تضوِ صيوة 

. مص راؿية تسكت أىا رليتها تسرل 



يال هضوٓها .. كبيا يا كريم : أمل بسرًة

كلمك  . وأ

قْلت مياه وبغت حواليها ولقت واحسة 

لسة زارلة و محتاسة ببووتة ػَيرة بتييف 

زي صيوة ؟ : ٓقربت موها

. أيوة هي مَلباين : مها ابتسمت

تيايل ُيريلها ٓوق وطويف لو : أمل ابتسمت

تَسليلها وطها وال تحميها تالقيها بس حراىة 

. تيايل .. طوية 

بس مص ًايسة أًملك زربكة : مها ابتسمت

. أىتي مضَولة مى ؿيوٓك 

ما تقوليص كسه احوا : أمل مسكت ايسها

. بقيوا ًيلة رالظ تيايل يال 



أرستها ألوؿتها وقيست مياها طوية 

كلت  وطَلتلها التكييّ والبوت ُيرت وأ

وىامت 

تيريف أىا حبيتك أوي : مها بغتلها مبتسمة

كريم ًوسه حق لما قال ربوا بيحبه ًضان 

. رزقه بيكي 

. ربوا يذليكي تسلمي : أمل ابتسمت بحرج

ٓؾلوا يتكلموا طوية وبيسها أمل اًتصرتلها 

توسل للؾيوِ وكلبت موها تريح طوية مى 

.. صيوة 

أمل مالك : امل ررجت ومها اتغلت بكريم

. يا كريم حبيتها 

ىالت الرؿا ييوي ؟ : كريم ؿحك

ًسل يا كريم ربوا يحميها : مها بؾحك

.. ويتمملكم ًلى رير تستاهل االستيجال 



تحت ًوس الستات 

بقولك يا ىوىا ما تجيبيلوا : صيوب بغت لواهس

وأرقع .. كريم هوا ىهيع ًليه كسه وىسُرـ 

أىتي ًارٓة وسف الرجالة مص .. مياه طوية 

. هويرِ ىيمل حاجة هاتيه هوا 

كست . اه بالله ًليكي يا ىوىا ىازيه : ابتسام أ

استأشىوا ػاحبة البيت مص : ىاهس ابتسمت

! أىا 

ييوي : كلهم بغوا لسميرة اللي ؿحكت

. متذيليه إين هيترؼ هاتوه ىهيع طوية 

أيوة يا حبيبي تيال : ىاهس اتغلت بكريم

مص .. بقولك ًايساك ... رير أيوة ... ًايساك 

مْيص حس ! هتيرِ تيجي وسف الستات 

ُريب ُير ًماتك وقرايبك ومحسش رالى 



يا واز ما تتيبص قلبي .. تيال بس .. راسه 

! تيال ٓاهم وال ال 

ًمي : قْلت وكريم استَرب وقام لحماه

أمي اتغلت بيا وكلبت موي أروحلها مص 

. ًارِ يف ايه بس هي مغرة 

كيب ما تروح تكلم والستك : ًبسهللا ابتسم

! أىت بتستأشين 

أػل الستات هواك وطكلها : كريم بحرج

. مص هريّ أػال 

وهللا تاليق ًماتك اللي : حسه اتسرل

. ًايشيوك روح روح هللا يييوك 

كريم راح بترزز وربف وًمته قامت طسته 

زرلته وهو مستَرب وأول ما زرل الكل 

زُرـ مى بيؽ وسف حالة شهول وهرج 

كريم مصهول وبيبع .. ومرج مه الكل 



كل  حواليه لحس ما طاِ أمل اللي رلغت أ

وىسلتلهم ولما طآته بغتله وهي مبسوكة 

.. وبتؾحك 

هتتجوز ! كريم : سمر أول ما طآته طهقت

! كريم 

! كريم ميه يا بت ؟ أىتي تيرٓيه : أمها طستها

ماهو زه الواز اياه : سمر بصهول مص مغسقة

 .

أىهي واز ؟ : بسرية كضرت

اللي أىقصها ساًة : سمر بغت ألمها

. الياػْة واتبرًتله بكليتها 

اللي قلتيلي حؾر ! هو زه : بسرية طهقت

ٓرح كه ؟ 



بس ًرٓوا .. أيوة هو سيازته : سمر كضرت

وال هما ًلى اتغال مه ! بيؽ ازاي وامتى 

. ال زه أىا الزم أٓهم بقى ! ساًتها 

ًمات كريم قاموا يرقغوا ويهيغوا وكريم 

واقّ يف الوع مياهم والكل بيهيع وأمل 

بتؾحك وقاًسة لوحسها ألن ىاهس قامت 

لكريم وٓرحاىة بيه 

أمل ًيوىها ًلى كريم ٓرحاىة بيه وهو 

وٓرحان بغلها وُمسلها اتحرجت موه ووزت 

وطها الواحية التاىية 

! إال يا أمل ًرٓتيه مويه : سمر قيست جوبها

كوت متذيلة إىكم ما اتقابلتوش مه ساًة 

! الحازثة اياها 

كوت بتسرب يف طركته : أمل بغتلها بؾيق

واتييوت ٓيها برؿه أىتي .. لما كوت يف مغر



ًارٓاين بحب أكلى األوىل يف كل حاجة 

وطركة كريم كلبت األوائل وامتحوتهم وأىتي 

.. ًارٓة بوت ًمك 

وًلى كسه طركته تستاهل : سمر بَيم

. وكبيرة وال ًلى قسها ويسوب بيبسأ 

أمل بغتلها وألول مرة تتكلم بتكبر مى أي 

! ػَيرة : حس أو بتْارر بس سمر تستاهل

كبر طركة برمجيات يف الضرق األوسف  . زي أ

كبر طركة : سمر بتريقة أىتي تيريف ايه أ

كبر طركة  ًلضان تقويل إن طركة رقيبك أ

؟ 

تيرٓيها أىتي ؟ : أمل بتريقة

سمر ًارٓة مه الْيس ومه متابيتها 

ألػحابها ًلى الْيس ورغوػا ًمرو 

كبر طركة  اليشيسي لما ىضر إىه بيتسرب يف أ



برمجيات ومتغور قسامها طركة المرطسي 

جروب للبرمجيات 

طركة : ابتسمت وبغت ألمل بَيم

المرطسي جروب للبرمجيات زي يا 

كبر طركة  طركة رقيبك .. باطمهوسسة أ

بقى كريم باطا اسمها ايه ؟ 

كريم اسمه كريم حسه : أمل ابتسمت

المرطسي ػاحب طركة المرطسي جروب 

اللي أىتي بتتكلمي ًوها ًرٓتي بقى ميه 

هو كريم 

سمر ما استوًبتص الغسمة اللي سميتها 

بتْتكر طكل الضركة مه الغورة ! مه أمل 

.. اللي كان ًمرو ىاطرها وهو واقّ قسامها 

اشا .. بتتذيل طكل المبوى الؾذم زه كله 

كان ًمرو بَواه زه كله وكان مبهور بضركة 

! المرطسي ٓما بالك بحجم الضركة ايه 



بقى ميقولة بيس كل زه أمل اللي استكترت 

ًليها طريّ أبو طقة وًربية تارس ػاحب 

! امبراكورية ؿذمة بالضكل زه 

أمل سابتها تستوًب القلم اللي ًقتهولها 

وقامت مه جوبها والحنت إن كريم ًيويه 

يف حاجة ؟ : ًليها ٓقرب موها

. ما تضَلص بالك : أمل ابتسمت

ؿايقتك ؟ : كريم بإػرار

هو مه طكلوا كسه أىا وهي : أمل ابتسمت

ميه ؿايق ميه ؟ 

ما تسمحيص لحس ييكر ٓرحتوا : كريم ابتسم

الليلة اوك ؟ 

أمل ابتسمت وكريم اتضس موها وسف ًماته 

لحس ما ًرِ أريرا يذلى موهم ويذرج برا 

. .. بحجة موبايله بيرن



سمر رجيت جوب أمها مص قازرة تستوًب 

أمل اتوقلت .. حجم الغْية اللي أرستها 

لْوق لْوق أوي لسرجة إىها حتى مص 

! الزم تيمل أي حاجة .. هتضوٓها 

موبايلها رن كان طريّ ومص ًارٓة تسميه 

وسف السحمة زي أو هو يسميها ٓذرجت 

تتكلم برا وهو كان بيقمه ًليها وًلى 

حملها وتيبها وهي قْلت مياه بسرًة ألىها 

بقى كاىت .. حاليا مص كايقاه حتى 

مستيجلة تارس موها زه وسابتلها السمكة 

.. الكبيرة 

كاىت هتسرل بس لمحت كريم بيتكلم يف 

موبايله مى حس ًه الضَل قربت موه وهو 

كان مسيها ههره لحس ما قْل وبيلتْت اتْاجأ 

بيها وراه بغوا لبيؽ بتحسي وهي بتقرب 

موه أوي 



إال قويل ازاي أمل ًرٓت توقيك : سمر بسلى

! ؟ واحس صيك ازاي يقى مى واحسة صيها 

وليه ما تقوليص إن أىا اللي : كريم بغلها

! وقيتها مى واحس زيي 

.. مص اليقة ًليك ػراحة : سمر ابتسمت

! بيسه كريم ! طريّ .. بس أىا مستَربة 

ويف اآلرر رجيت ! بيسه ًمرو ! بيسه احمس 

زي ُلبت أي واحسة زايرة ًلى ! لكريم تاين 

طريّ ! أىت ًسوا ًليك كلهم .. حل طيرها 

وتيرٓه وًمرو كان بيتسرب ًوسك يف 

طركتك طوٓته ػح ؟كان ستايل أوي 

وروش أوي بس تيرِ أحمس ؟ أًرٓك أىا 

أحمس زه كان مييس ًوسىا يف الكلية كاىت 

البوات كلها هتتجوه ًليه وأمل وقيته بس 

 يمكه ٦مص ًارٓة ليه بيسها ازته استمارة 

ًلضان ًمرو أُوى بس حتى ًمرو أرس 



أىت ! بمبة ليه ؟ اه ًلضان كريم أُوى 

كبر طركة ٓيهم  أُواهم ػح ؟ أىت ػاحب أ

 !

هو للسرجة زي : كريم بغلها أوي باحتقار

! وأهبل أوي وميسوم الونر ! تآه أوي كسه 

! ميه زه : سمر استَربت ومص ٓاهماه

! تقغس ايه 

أقغس األهبل اللي : كريم ابتسم باستْساز

ؿحكتي ًليه كسه بكالمك ! ؿحكتي ًليه 

المتذلّ زه وال هو اللي متذلّ للسرجة زي 

بس ريحي ىْسك لو هو أهبل وًبيف ! 

أمل .. وبيمضي ورا أي كلمتيه يتقالوا أىا ال 

اللي أىتي بتتكلمي ًوها زي ٓوق يف السما 

زي الضمس اللي بتوور الكون كله أىتي 

تقسري تمضي يف ىورها أو تستَلي ىورها 

لكه ما تقسريص تبغيلها مباطرة وال تقسري 



لهجته  ).. تقريب موها ألىك ساًتها هتتحريق 

ٓبالش ًلضان ما  (اتحولت لتهسيس مذيّ 

ٓاهمة وال ما بتْهميص .. تتحرقيص 

أىا بتكلم بأزب لمجرز إين .. باألسلوب زه 

ًامل راكر إن أبوكي ًم مرايت وإىك بوت 

ُير كسه كوت هكلمك بأسلوب يليق بأمثالك 

وزلوقتي ! وأًرٓك مكاىتك وقيمتك ايه 

.. ُوري مه قسامي 

سمر كاىت مغسومة لتاين مرة ومص ًارٓة 

اه : ترز وجت تمضي بس كريم وقْها بتهسيس

قبل ما تمضي لو ًقلك طاورلك مجرز 

إطارة إىك تؾايقي أمل ولو بونرة هيرٓك 

.. قيمتك كويس أوي ٓاتقي طري الليلة زي 

. يال تقسري تَوري 

كريم كان بيكلمها بتيايل وبقرِ وطاورلها 

بايسه تمضي مه قسامه واستَرب جسا ازاي 



حس .. الضذغية زي تمت ألمل بغلة حتى 

إىه متؾايق مه ىْسه كان المْروؼ ؿربها 

وال مسح بكرامتها األرؼ بس ال مص هيوْى 

ممكه تيمل طوطرة وتقول أي حاجة 

رلي بس اليوم زه .. وتبول هسوء اليوم 

ييسي وبيسها هيتيامل مياها لكه مص 

.. زلوقتي 

راح للمونميه ًلضان يسألهم ًلى بوكيه 

الورز اللي سبق وكلبه موهم لقاه جهس رسه 

وكلم كه يجيله ًلضان يقليه طقته 

وهيسيه ألمل بالليل 

سمر مضيت مه قسامه مص ًارٓة تيمل 

سيازتك : أريرا اتغلت بجوزها وبَيم! ايه 

ماكوتص مغسقوي واتهمتوي وازي اهو كل 

. حاجة وؿحت زي الضمس 



يف ايه يا بوتي وبتتكلمي : طريّ باستَراب

! ًه ايه 

أىت ًارِ ميه هو ًريس أمل : سمر بَيم

اللي هيكتب ًليها الليلة ؟ 

حس تيرٓيه ؟ ! ميه : طريّ بسًل

ٓاكره ؟ اللي رٓؾت تغسق إن ! كريم : سمر

كسبتوي وٓؾلت تأىب ىْسك ! بيوهم ًالقة 

ًلضان بس تبقل .. اهو الوهارزة بيتجوزها 

.. تكسبوي بيس كسه 

. أىتي بتكسيب تاين يا سمر : طريّ بورٓسة

تيال احؾر بوْسك كتب : سمر بَيم

.. الكتاب وأىت تضوٓه بييويك 

طريّ قْل مياها وٓؾل كتير متؾايق 

! ومذووق ميقولة سمر ٓيال كان ًوسها حق 



بس ال الزم ! تاين هيرجى للضك وللحيرة تاين 

.. يضوِ بوْسه ويحكم بوْسه 

بيس طوية 

بقولك ايه هذلي : ىاهس بغت لسميرة

قرايبي يتسلوا ًلى سمر وأمها طوية 

ًلضان بغاتهم ررمة 

ماطي بس رلي بالك زول : سميرة بؾحك

ًقارب ممكه يبوهوا الليلة 

ال ماتقلقيص استوي : ىاهس

راحت ىاهس لقرايبها قالتلهم إن يف اتويه 

بيحقسوا ًلى أمل وطاورت ًلى سمر وأمها 

وًايساهم ينبقوهم 

ماتقلقيص هونبقهم ووجهت كالمها : صيوب

.. محسش مياه كبلة؟ رلوىا ىْرح: للواس



ثواين أىا ًوسي هجيب : واحسة مه الجيران

راحت الست تجيب كبلة وجت ازتها لشيوب 

يال ياجماًة هَوي وقولوا ميايا : صيوب

جاهشيه كبيا يال : مها ىسلت هوا وبمرح

ياساتر استر مه زرول الحارة : صيوب

زي حارة وحضة والوسوان قرارة 

ياساتر استر مه زرول الحتة 

.. زي حتة وحضة وىسواىها سكة

بتَوي وبتبع ًلى سمر وأمها اللي قاًسيه 

هيوْجروا مه الَيم والواس بترزز ورا صيوب 

ياكبلة رين ياكبلة ياكبلة رين أىا ليا : صيوب

قريبة ياوال هتقق موي 



أمل اىسهضت وكتمت الؾحكة والستات 

مكمليه ُواء 

يال ياست ىع ىع زه احوا اللي : صيوب

.. ًملوالك حس

سمر وبسرية قاًسيه والواس بتبغلهم 

وكأىهم وارسيه بالهم إن الكالم ًليهم 

سقّ البيت بيقى ليه مه ًيون : صيوب

الواس ًليه 

سميرة ًمالة تَوي مياهم وتؾحك ٓرحاىة 

بيهم وإىهم بيَينوا سمر وأمها وىاهس ًمالة 

كتر  تغقّ وأمل مص ًارٓة تكتم الؾحك أ

مه كسا 

ياأهل البيت تيالوا .. زقوا المساهر يال: صيوب

وػسقوا اللي قالوا .. جمى ووٓق وهللا



.. ًيه الحسوز ٓيها ًوز يا حالوة

. واحوا الليلة زى كسىا األًازي

كله بيَووا ومبسوـ ماًسا سمر وأمها اللي 

ًايسة تقلب الليلة مص ًارٓة ألىها ًارٓة إن 

اللي قاًسيه زول مص هيسكتوا لو اتحركت 

كه آرر الوهار أرس كريم ومؤمه طقته 

ًلضان يلبسوا براحتهم ويجهسوا 

كريم لبس بسلة سوزا وكرآتة زهبي ًضان 

يتواسب مى ٓستان أمل 

بيس ما لبس ومسك البرٓان بتاًه قبل ما 

يرش موه كضر ومسك موبايله رن ًلى أمل 

أمل كاىت .. وًمال يسًي إىها ترز ًليه 

بتلبس ومياها ُازة وػحباتها القسام 

وموبايلها رن وهي ًايسة توػله بس البوات 



مررميه ًليها ورغوػا لما ًرٓوا إىه كريم 

بس هي رزت ًليه برؿه 

أمل بقولك أىتي ٓيال مص : كريم بسرًة

بتحبي ريحة برٓاين ماأحقص موه ؟ 

باليكس ! ميه قال كسه : أمل استَربت

ليه بتسأل السؤال .. ييوي أىا بحبها جسا 

! الَريب زه 

هو يا بت مص أىتي اللي قلتيلي : كريم كضر

! برٓاىك رويق ومص بتحبيه وال أمي 

أىت لسة : أمل ؿحكت ُغب ًوها بحرج

! ٓاكر 

أىا ما بوساش أي حاجة تذغك : كريم بَيم

 .



اىجس : مؤمه زرل ًليه وبيسًق بؾحك

الواس واقْة موتنراك وأىت بتحب يف أمل ؟ 

. لما ترجى حبها براحتك .. يالهوووووي 

كريم كضرله وطاورله يقْل الباب وكمل مى 

أستيمله وال .. اىجسي أىتي سامية اهو : أمل

. أطوِ ُيره 

أىت يهمك رأيي أوي؟ : أمل ابتسمت

يا بت اىجسي هتؾرب موهم ًلى : كريم كضر

كيس يهموي رأيك مص ًايسك  التأرير وهللا أ

تبيسي ًه حؾوي الوهارزة ومص ًايس 

. ازيكي سبب 

بالله ًليكي : أمل ابتسمت بحرج وهو كمل

ما وقت كسوِ أستيمله وال ال؟ اه أو ال قويل 

. واقْلي 

. اه استيمله : أمل مبسوكة



كريم ابتسم وقْل ومسك اإلزازة وُرق 

ىْسه تقريبا 

وهللا أبوك ورالك : مؤمه زرل تاين

. هيهسقوك اىجس 

جاهس اهو يال زه : كريم حف موبايله يف جيبه

. أىت ررم ػح 

وهللا ما يف أررم موك ًلضان : مؤمه كضر

. الرجاله كلها واقْة وأىت بتحب هوا 

وهللا ما بحب كوت بسألها يف : كريم ؿحك

. حاجة مهمة 

ىسل ومياه البوكيه كاىت مامته وًماته 

ومرات راله موتنريوه وباركوله كلهم وىاهس 

! أىا ًايسة أتْرج ماليص زًوة : بغتلهم

ييوي .. حسه ًايسة أطوِ كتب كتاب ابوي 



ما تيجوا ! مص ًارٓة بتكتبوا يف الجامى ليه 

. تكتبوا هوا 

ميلص يا أم كريم زي : حسه بيحايلها

هم هوا .. ًازاتهم هوا مص هيوْى ىذالْهم 

. بيكتبوا يف الجامى 

أول ماكريم جه اتجميوا وٓؾلوا يتكلموا 

ًلى اللي هييملوه وىاهس أرست كريم 

بالحؾه وباركتله وبيسها زرلت وسف 

الستات 

أما أمل ٓهي يف أوؿتها بتجهس ولبست 

الْستان السهبي وًليه حجاب اليق ًليه 

وحقت التاج ًلى الحجاب ووقْت قسام 

المرايا تبع لوْسها بابتسامة هي ًارٓة إن 

كريم بيْكر صيها يف موؿوو الميكاب بس 

ياترى والسته ىْس رايه؟ اتوترت 



ٓجأة الموبايل رن لقت ػاحبتها ًايسة 

ٓتحت لقيت ػحباتها كلهم يف مكالمة 

جماًية وبيهووها بكتب الكتاب 

ميلص ياأمل مص ًارٓيه ىيجي : ًايسة

. ياحبيبتي بس تتيوؼ يف الْرح 

أىا ًارٓة ومقسرة كْاية : أمل بابتسامة

. مكالمتكم ليا يف يوم زي زه 

اوًي توسي الغور يابت ػوري : مروة

. ىْسك أىتي وكريم كتير وابيتي الغور 

مص لما أىسل األول اىا محروجة : أمل بؾحك

. أػال 

مص وقت كسوِ ياحبيبتي أىتي : ٓاكمة

. هتتجوزي بيس طوية 



ؿحكوا البوات وكملوا مكالمتهم سوا 

وبيسها قْلوا وهي مبسوكة إىهم 

ماسابوهاش وررجوها مه توترها 

بغت ًلى ىْسها يف المرايا وىسلت قيست 

وسقهم والكل بيهيع 

ماطاء هللا : ىاهس أول ماطآتها حؾوتها

ياحبيبتي زي القمر جمال كبييي ربوا 

. يحْنك 

تسلمي : أمل ٓرحت برزها جسا وحؾوتها

. ياماما 

ربوا يحميكي مه : سميرة حؾوت أمل

. الييون ياحبيبتي 

. ربوا يذليكي ليا ياماما : أمل

! ييوي ليه بيكتبوا يف الجامى : ىاهس لسميرة

ليه مص بتحؾروا كتب الكتاب ؟ 



زي ًوايسىا بقى ىيمل ٓيها : سميرة بسًل

. اتيوزىا ! ايه 

أما برا كريم كلب مه كه إىه يضوِ أمل 

بسرًة قبل مايمضي ًلضان يسيها البوكيه 

بوْسه 

كه زرله وبيحمحموا والستات بتسُرـ 

وكريم أول ماًيويه جت ًلى أمل اىبهر بيها 

وبجمالها وحس إىه مص ًارِ يوقق قرب 

موها بلهْة وهي بغتله بذجل وًاجبها 

.. طكله أوي والكرآتة اللي لون ٓستاىها

أىا كوت ىاوي أقسملك الورز زه : كريم بحب

بس بيس ماطوٓتك مابقاش للورز أي قيمة 

جوب جمالك 

كتر ووطها بقى أحمر  أمل اتكسْت أ

رغوػا إن ًيون الكل ًليهم وكريم 



كتر قسملها البوكيه  ًلضان مايحرجهاش أ

اتْؾلي البوكيه وليوا كالم كتير : بابتسامة

بس لما تبقي مرايت 

باشن هللا : أمل بابتسامة رجل

كريم اؿقر يسيبها ًلضان الرجالة اللي 

مستويوه وررجلهم هو وكه واتحركوا ًلضان 

كتب الكتاب 

الكل يف الجامى ػلوا اليضاء والمأشون 

هيبسأ يتكلم ومرة واحسة كريم وقْه والكل 

يف ايه : بغله باستَراب وتوتر وحسه بغله

! يا كريم 

أىا آسّ جسا إين وقْتكم : كريم بع للكل

بس أىا ابه وحيس وأمي ىْسها تحؾر كتب 

كتايب زه وتضارك الْرحة زي ٓغراحة أىا 



مص ًارِ أقيس هوا وهي زًالىة يف البيت 

. ًلضان مص موجوزة 

ًبسهللا بيس ما كان هييترؼ بس سكت 

أىت ليه بتحب والستك كسه ! ألىه هيقول ايه 

 !

هيجرى ايه لو : كريم بع لقه وليبسهللا

كتبوا يف البيت وسقهم والكل يضارك 

ًمي ايه الماىى يف حاجة زي ! الْرحة زي 

حرام ؟ ًيب ؟ ييوي كلوا ! هل ُلف ! زي 

! ىروح البيت والكل يضارك الْرحة زي 

كصا حس مه أهل أمل وقّ وبيضجيوا كريم 

والكل موتنر ًبسهللا وكه اللي وقّ وبع 

ايه رأيك يا بابا ؟ رلي أمل وماما كمان : ألبوه

. أًتقس رقوة حلوة .. يضاركوىا 

.. ًبسهللا بع لحسه اللي موتنر رزه 



يوْى يا سيسىا : ًبسهللا وقّ وبع للمأشون

الضيد ىوقل القيسة زي للبيت ؟رلي الكل 

. يْرح ويضارك 

يال يا طباب .. يوْى ليه ال : المأشون ؿحك

. زٓوا اليريس لحس بيت اليروسة 

الكل هيع وٓيال أرسوا القريق كله 

بيهيغوا وًامليه زٓة لكريم لحس ما وػلوا 

البيت 

يا ىوىاااااا .. ىوىاااااااااا: كريم مه برا بغوته كله

 .

. كريم بيوازي : ىاهس جوا ًيويها وسيت

قامت بسرًة والكل استَرب وهي كليت 

ولقت ٓيال كريم اللي برا حؾوها 

! أىت جيت ليه : ىاهس باستَراب



كتب وأىتي مص : كريم ابتسم ماًرٓتص أ

. موجوزة ٓجيبتلك الليلة كلها هوا 

ىاهس حؾوته أوي وزموًها ىسلت كريم مسح 

. وهللا لو ًيقتي : زموًها

. مص هييف ال : ىاهس مسحت زموًها كلها

الكل ررج وًبسهللا زرل جاب بوته اللي 

اىبهرت بضكل الجويوة بيس اللي كريم ًمله 

كاىت مبهورة والكل مص هي بس .. ٓيها 

جابوا ترابيسة وحقوا حواليها الكراسي ًلضان 

المأشون والكل قيس واستقر وأمل قيست يف 

الكوطة الغَووة اللي ميمولة ليها هي 

ماكاىتص .. وكريم وجوبها مامتها وحماتها 

.. متذيلة أبسا إن المونر هيكون ررايف كسه 

سالسل ورز يف كل مكان .. الجويوة كلها ورز 

ووسف السالسل زي وبيه كل ورزة وورزة 

كمان .. أىوار ػَيرة وكأن الورز ىْسه موور 



الترابيسات .. ريحة الورز كاُية ًلى المكان 

.. كلها زاىتيل أبيؽ والكراسي مشيوة بالورز 

ألول مرة أمل أو أي حس يف المكان يضوِ 

كمية الورز زه 

المأشون كلى القسايم وًقاهم لكريم 

امؾي ًقبال : يمؾي ويبغم ًليهم وبغله

ما الواس تقيس وتستقر ويذلغوا ٓرجة ًلي 

.. المكان 

كريم ابتسم وبسأ يمؾي ًلى القسايم كلها 

وبغم ًليهم وبيسها أبوه باركله وكه قرب 

أرس الورق ألمل ًلضان هي كمان تمؾي 

ًقاها القلم وهي بتلقائية .. وتبغم ًليه 

بغت ىاحية كريم وابتسمت بحب وهو كان 

بيتكلم مى أبوه بس طيء تلقايئ راله بع 

ىاحيتها لمح ابتسامتها زي وابتسملها بحب 



وبع للورق يف ايسيها ورززلها بحركة 

.. امؾي: طْايْه

ابتسمت وبغت للورق وهست زماُها وبسأت 

تمؾي وكريم ًيويه ًليها الحم إن أبوه 

ومؤمه االتويه مركشيه مياه ألىه ققى الكالم 

: مرة واحسة وباػع ألمل اتْاجيء بيهم

! أىتوا باػيولي كسه ليه 

سيازتك : مؤمه ؿحك جامس وأبوه بؾحك

كوت بتكلموي ًلى ٓكرة ومرة واحسة 

سكتت وحاليا باػع ألمل وبس 

كتر : كريم بحرج بقولها تمؾي مص أ

حسه بع ألمل اللي أروها بيبغمها وبع 

! قلقان ليه .. كه بيمؾيها اهو : البوه

.. مص قلقان بس ٓرحان: كريم ابتسم



ربوا يسيسك كمان : حسه ابتسم بحب

وكمان وًقبال الواز اللي ًمال يؾحك ٓوق 

راسي زه 

أيوة يا ًمي والوبي ازًيلي : مؤمه بؾحك

كتير 

كه جاب الورق بيس ما أرته رلغت وبغت 

لكريم وبترٓى ػباًها ًليه الحبر مكان 

البغمة بتوريه لكريم اللي ابتسم ورٓى 

.. ػباًه ليها إىه هو كمان صيها 

هوكتب الليلة وال : المأشون مسك المايك

. هوقؾيها ٓرجة ًلى الورز والمكان 

ال : الكل ؿحك مه تهريجه وكريم بغله

كتب كبيا يال  . ا

! ٓيه اليروسة وال وكيلها : المأشون بسأ



: ًبسهللا قيس قغازه والمأشون بع ألمل

أىتي موآقة يكون وكيلك ؟ 

تاين بتهسي : أمل هست زماُها وكريم ؿحك

. زماُك 

أمل كضرت والمأشون حف ايسه ًلى وزىه إىه 

. بابا وكيلي : مص سامى ٓهي اتكلمت بحرج

كريم حف ايسه يف ايس ًبسهللا والمأشون حف 

الموسيل وبسأوا والكل ساكت بيتْرج وسمر 

: لحس ماالمأشون.. وأمها الَيم والقهر ماليهم 

بارك هللا لكما وبارك ًليكما وجمى بيوكما 

يف رير 

أىا هارسه أىا : مؤمه أول واحس طس الموسيل

. وراك ًلى كول إن طاء هللا 



الكل ؿحك ًليه و بيهوي ويبارك وًبسهللا 

بوتي أماىة يف رقبتك يا : أول ما حؾه كريم

. كريم 

.. بوتك روحي يا ًمي : كريم ابتسم بغسق

.. بوتك روحي .. ما تذآص ًليها ميايا أبسا 

حسه ؿم ابوه بْرحة كبيرة ألىه أريرا طاِ 

كبر ٓرحة بيس والزته  ابوه ًريس وزي أ

.. وبيتموى يضيل ًياله 

: مؤمه بارك لكريم وؿمه أوي وكريم

. ًقبالك أىت وىور 

أىتم الّسابقون وىحه الالحقون : مؤمه ابتسم

. إن طاء هللا 

ؿحكوا االتويه وبيسها اتْاجئوا بياػم 

جوبهم باػغلهم االتويه واتوتروا هل سمى 

! اسم ىور وال باػغلهم كسه ليه 



ًاػم طس كريم وباركله وماًلقص ًلى أي 

السىيا كاىت زحمة كتير وكريم مص .. حاجة 

ًارِ يوػل أػال ألمل اللي الكل حواليها 

بيباركولها 

مص هوػلها الليلة زي : كريم بع ليماته

ًمات ! ما تيملوا أي مونر كسه ! وال ايه 

مص ًارِ أىا أزرلها وسف ! أوىقة وال ايه 

. الستات زي كلها 

ٓضر زلوقتي أجيبها لحؾوك : صيوب كضرت

. وحياتك 

صيوب طقت القريق ألمل ومسكتها مه 

زراًها هي وابتسام وطسوها وسف السحمة 

لحس كريم ومى ؿَف السحمة وزقتهم ألمل 

... تقريبا وقيت يف حؾوه

ميلومة ًلى الماطي 



موقّ االتوبيس لما الواس ىسلت الموقّ زه 

حقيقي ًلي ٓكرة وحغل بجس 

اىا كبيا مه الوازي واحمس لما جاب اهله 

ًلضان الذقوبة والضبكة جاب اتوبيس 

واهله كلهم مكووش متذيليه ابسا المسآة 

.. القويلة زي 

اول ما الوهار ىور والس احمس وقّ االتوبيس 

ًلضان يسأل واحس بالْيل ًه القريق 

وبمجرز ما ىسل وسلم ًليه اتْاجيء بكل 

الييلة بالْيل ىازليه وبيسلموا ًلى الراجل 

وًلي بيؽ وآتكروا ىْسهم وػلوا 

احمس بغلهم بصهول اللي هو بتيملوا ايه زه 

! احوا بوسأل ًلى القريق 

مص قازرة اقولكم كان هيتؾرب ساًتها 

المهم الراجل قالهم لسه قسامكم ساًتيه 



والكل كان بيبع الحمس واحمس ارتْي 

وركبوا تاين ! تقريبا استذبي يف ارر االتوبيس 

.. يكملوا القريق 

ٓالموقّ زه حقيقي ههههههه بس مه ُير 

.. مؤمه 

زمتم بذير يا قمرات 

أمل تقريبا وقيت يف حؾه كريم واتجمست 

كلها وهي بالقرب زه مه كريم أرست ىْس 

كويل مه برٓاىه اللي بتيضقه بس زه مص 

وقت برٓاىه الزم تتيسل والمضكلة إىها 

حاولت تقّ أو تسترز إتساىها بس الزم 

تمسك ٓيه وهو ايسه ًلى ههرها وااليس 

التاىية بيحاول يسوسها ٓيال ٓهي مسكت 

.. زراًه وسوست ًليه ًلضان تيرِ تقّ



كريم أول ما أمل وقيت يف حؾوه اتموى لو 

يؾمها كلها بيه ايسيه بس ال وقته وال مكاىه 

وال هو ًايس يذقّ حاجة زي زي رقّ كسه 

.. بس زه ما يمويص إىه مستمتى بقربها جسا 

أمل أريرا ًرٓت تقّ لوحسها وبغتله وهو 

باسها بوسة كويلة ًلي جبيوها رلتها تتجمس 

مه الذجل حست إن الكون كله مص بس 

اللي حواليها سامييه ػوت زقات قلبها 

.. اليالية

مبارك يا : همس يف وزىها ًلضان تسميه

مرايت إىك بقيتي مرايت 

هللا يبارك : أمل ابتسمت بحرج وهمست

. ٓيك 

يا ايه ؟ : كريم بغلها



: صيوب قربت موه أو تقريبا زرلت بيوهم

ًارِ أىا جيبتها لحس ًوسك وهتسرل بيوكم 

. ًلضان تقول ًليوا ًمات أوىقة 

زه أىتي حبيبة قلبي يا : كريم بع ليمته

. ًمتو 

بوس راسي وأىا أسيبها يف : صيوب بؾحك

. حؾوك طوية 

زه : كريم ؿحك وباس راسها وباس ايسها

. أىتي ست الكل يا ًمتو 

ربوا يسيسك يا : ًمته حؾوته وباسته

حبيبي بت يا أمل الواز زه ابه حالل وًوسك 

. حماكي وحماتك ًسالت رلي بالك موهم 

: أمل ابتسمت وهست زماُها وكريم ؿحك

. مْيص ٓايسة ٓيكي كله ًوسك بهس السماٌ 



كريم اقيس يا ابوي أىت : ًبسهللا جه لكريم

وأمل وكل واحس يقيس يال رلي اللي ًايس 

.. يباركلهم ييرِ يوػلهم 

له وكه بسأوا يقيسوا الواس ًلضان كريم 

وأمل ييرٓوا يقيسوا 

. حقي ايسك يف ايسي : كريم مس ايسه ألمل

أمل اترززت وبغتله وًيويهم اتيلقت 

ببيؽ وهي بسون وًي موها ايسها حقتها 

يف ايسه وبغت اليسها باستَراب وقلبها كان 

هيذرج مه مكاىه مى ؿَقة كريم ًلى 

قيسوا ًلى كوبة طكلها ررايف .. ايسها 

.. ومتسررٓة بالورز يف كل مكان 

الْستان تحْة ًليكي ما : كريم بع ألمل

تذيلتص إىه هيكون بالجمال زه أو أىتي 



هتكوين بالجمال زه ولو أًرِ ماكوتص 

. جيبته 

ليه ؟ : أمل بغتله باستَراب

ًلضان مص ًايس حس يضوِ : كريم بَيم

. الجمال زه ُيري أىا وبس 

امال لو حقيت ميكاب كوت : أمل ابتسمت

ًملت ايه ؟ 

وال حاجة ماكوتص هذليكي : كريم ابتسم

.. تذرجي مه ًوس الستات جوا بس 

ًلى ٓكرة كل البوات بتحف : أمل كضرت

. ميكاب يف رقوباتها 

ًلى ٓكرة أىتي ُير كل : كريم بغلها بيضق

ٓلو هتحقي .. البوات أىتي ملكتي أىا وبس 

.. ميكاب هيكون ليا أىا بس 



أريرا .. أمل ابتسمت وبغت لقسام مبسوكة 

لقت حس بيضاركها ىْس أٓكارها وىْس 

اتْاجئت بكريم مس ايسه لها ٓهي .. قواًاتها 

حابب إن ايسك تكون يف : بغتله وهو ابتسم

. ايسي ًلى كول 

... بس بابا : أمل باًتراؼ

ال ال ال ال مْيص بابا اىسي بابا : كريم قاكيها

. مه الوهارزة يف كريم وبس 

أمل ابتسمت بحرج وهو مسك ايسها ورالها 

يف ايسه 

طوية وكريم لمح مها ٓضاورلها وأرس موها 

صيوة اللي كاىت بتؾحك وباسها وقيسها 

مياه 

. كيم : صيوة



ياررايب ًلى كيم اللي كالية : كريم بابتسامة

. زي اليسل موك 

ماكوتص أًرِ : أمل بؾحك بتالًبها وبغتله

. إىك بتيرِ تضيل ًيال ػَووة 

مص بيرِ أوي : كريم ابتسم وبع لشيوة

ورغوػا القمر .. بس صيوة ومازن روح قلبي 

. الغَوه زه 

كريم بيالًبها وأمل مبسوكة وتذيلته مى 

! ًياله هو هيكون ازي 

سرحتي يف ايه ؟ : كريم بَمسة

. وال حاجة : أمل بذجل

هيمل ىْسي مغسق، مص : كريم بؾحك

ًايسة تقويل حاجة ؟ 

حاجة ايه ؟ : أمل باستَراب



أي حاجة بما إين جوزك ييوي بحبك أو : كريم

طايْة ياصيوة مص ًايسة : حبيبي وبع لشيوة

تقول بحبك ياكريم ازاي؟ 

صيوة بغتله ومص ًارٓة توقق 

قويل كسا أمل بتحب كريم : كريم بمكر

أمل كل زه باػة بصهول لكالمه وأسلوبه 

المرح اللي بيتكلم بيه وكأىه كْل وًايسة 

تؾحك بس مكسوٓة مه كالمه 

: كريم ٓؾل يكرر الجملة لحس ماصيوة بغتله

مل حب كيم 

أمل اتغسمت واتكسْت وكريم ؿحك 

أريرا قلتيها، زه أىتي كوتي هتوققي : جامس

. رالك الوهارزة 

. ايه الحكاية : أمل بْؾول



ال أػل مؤمه قالها ىور حبيبتي : كريم ؿحك

ولسقت مياها حاول يَيرها ميرٓص ٓؾل 

كول الوهار يقولها أمل حبيبتي ًلضان لما 

تقولها محسش يستَرب وهي ميلقة برؿه 

ًلى الجملة بتاًته وهو رايّ تْؾحه ٓكل 

طوية يقولها أمل وهي مغرة زلوقتي 

.. بتقول اهو أمل 

بس ميه ىور ..بتْهم وهللا : أمل ؿحكت

زي؟ 

هقولك لما ىبقى : كريم ابتسم وبغلها

. لوحسىا 

تمام هاتها طوية : أمل ابتسمت ومست ايسيها

 .



كريم ازاهالها وهي طالتها وباستها وهو 

! اومال مابتيمليص ميايا أىا كسه ليه : كضر

! ايه الحوية والسلى زه كله 

اسكت أىت بيسيه الكيوتة : أمل اتكسْت

ًسل أوي ما . . زي ًايسة تتاكل مص تتباس 

. طاء هللا يا كريم 

. ًقبالوا : كريم اتوهس

أمل الكلمة زرلت قلبها وابتسمت وهي 

جواها بتقول أميه يارب 

ميه : ًبسهللا جه وأول ماطاِ صيوة الًبها

الحلوة زي ؟ 

. بوت أرت مؤمه صيوة : كريم بابتسامة

بتيملي ايه : ماطاء هللا وبع لشيوة: ًبسهللا

أىتي ؟ 



مل حب كيم : صيوة بؾحك

: كريم وأمل اتغسموا وًبسهللا مص ٓاهم

هي بتقول ايه ؟ 

كريم بسرًة وقال أول حاجة رقرت ًلى 

بتقولك أيس كريم أػل كوت بقولها : باله

. أىتي أيس كريم 

! وسكت مص ًارِ هو بيقول ايه ؟

كيب محتاجيه حاجة ؟ : ًبسهللا باستَراب

. ال ربوا يذليك : كريم

ًبسهللا مضي وكريم اىْجر يف الؾحك وأمل 

طوٓت اللي أىت : مصهولة وبغتله بَيم

. ًملته ٓؾحتوا 

مص قازر البت زي رقر ًليوا : كريم بؾحك

. زي بتْؾحوا 



أمل ؿحكت ُغب ًوها ورجيوا كملوا 

. ليب مى صيوة 

بسرية قاًسة متَاهة وهي وسف الستات 

هو أىت مص : ٓبغت لكريم وبغوت ًايل

هتلبس ًروستك حتى زبلة وال ايه يا 

. وال ىسيت ! باطمهوسس 

هو يف حس : كريم بغلها باستَراب وبهسوء

وبيسيه أمل ما تلبسص .. برؿه يوسى روحه 

ايه يا ىوىا ؟ .. مجرز زبلة أمل تلبس ألماس 

! ٓيه الهسايا 

.. تغسق أىا ىسيتهم رالع : ىاهس بصهول

. لحنة 

ىاهس أرست سميرة وكليوا جابوا السهب 

وحقوه ًلى ػيوية كبيرة مقيمة بالساىتيل 

كاىت ىاهس كلبت مه اللي جهسوا .. والورز 



الجويوة ييملوها مذغوظ وحقت ٓيها 

.. طوكوالتة 

كليت ىاهس طايالها وراحت ًوس كريم اللي 

أول حاجة مسك ًلبة سميرة وقام 

زي هسيتك يا ست الكل اتْؾلي : ًقاهالها

 .

. ال رليها ألمل : سميرة ًوسها شهول ومحرجة

. ال أىا جايبها لحؾرتك اتْؾلي : كريم ابتسم

تسلم يا حبيبي ربوا : سميرة أرستها بحرج

. يباركلك 

بسرية هتولى موها ورغوػا لما سميرة 

ٓتحت اليلبة والكل طاِ الققم اللي جواها 

وشوقه الرائى 

: بيسها كريم رس ًلبة تاىية وازاها لمامته

. وزي هسيتك يا ست الكل يا رب تيجبك 



وباس ايسها وراسها وهي زميت والبسمة 

ال بالله ًليكي : ًلى طْايْها ٓكريم بسرًة

مص ًايس زموو، ًايس ؿحك وٓرح وبس 

. الوهارزة 

ىاهس ٓرحت جسا إىه ٓاكرها وجابلها هسية 

ؿمته أوي وباسته وزًتله ربوا يْرح قلبه 

. كمان وكمان 

ىاهس طآت هسيتها وٓرحت بيها وًجبتها 

جسا وبيسها ٓتحت ًلب أمل ًلضان الواس 

تضوٓهم وكريم أول حاجة مسكها السبلة 

ومس ايسه ألمل اللي ابتسمت ومست ايسها 

اليميه له ًلضان يلبسها السبلة 

. هايت ايسك الضمال أحسه : كريم بتْكير

المْروؼ اليميه والضمال : أمل باستَراب

. يوم الْرح 



بس أىا ًايس اللي يضوٓك يقول : كريم بَيرة

. متجوزة مص مذقوبة 

ال ميلص أىا ًايسة يوم الْرح : أمل بمضاكسة

. ىبسل أماكه السبل زي مابضوِ يف األٓالم 

كريم بغلها بَيم ولبسها السبلة والكل 

بيسُرـ وبيسها لبسها الذاتم األلماس اللي 

كان بيلمى يف ايسها 

أمل بغتله كتير بإًجاب وبغت لكريم اللي 

ًجبك : ابتسم

حلو أوي يا .. تسلم ايسك .. جسا : أمل بحب

.. كريم 

كريم ابتسم ورٓى ايسها باسها برقة وهي 

اتحرجت و وطها جاب ألوان وهي حاسة إن 

.. الكل بيتْرج ًليها 



: ىاهس ًلضان تمتع حرجها بغت لكريم

هتلبسها أىهي واحس ٓيهم ؟ 

كريم بغلها ومسك ًلبة األلماس وىاهس 

. لبسها التاين : بغتله

كيس هلبسها األلماس أمي أىا : كريم بَيم أ

جيبت السهب زه لمجرز إىك كلبتي موي 

. أجيبه 

. لبسها االتويه : ىاهس اقترحت

ال كبيا هي ! ايه هو زه : كريم بغلها بصهول

! هيغة ورالظ وال ايه 

كريم لبس أمل الققم األلماس ماًسا الحلق 

كبيا وًقى لمامته اليلبة 

أمل كمان لبسته السبلة وهي مبسوكة 

كتر إن زبلهم زي بيؽ  وٓرحاىة وابتسمت أ



.. حلو أوي إن السبلتيه زي بيؽ : وبغتله

بجس شوقك رائى يا كريم 

زي أهم حاجة إىهم يكوىوا : كريم ابتسم

ًجبوكي 

.. جسا جسا: أمل بْرحة

طويف كسا كمان هتاليق مكتوب : كريم بمكر

ًليها 

أمل بغت للسبلة أوي وٓرحت 

كريم ببراءة مغقوية ها مكتوب ايه 

ياحبيبتي ؟ 

بحبك : أمل بيْوية

كريم بابتسامة وأىا بموت ٓيكي 



أمل استوًبت إىه وقيها يف الكالم واتحرجت 

رغوػا إن ىاهس واقْة وىاهس ًلضان 

ماتحرجهاش بغت بييس وؿحكت 

.. الّ مبروك ياحبايبي: ىاهس

هللا يبارك ٓيكي : كريم وأمل

هو يوْى : وبيسها بغت لواهس قبل ما تمضي

ارس طوكوالتة مه الغيوية 

رسي : كريم ؿحك ًليها وىاهس ابتسمت

ياحبيبتي كتير اهم اتسلي ٓيهم 

ربوا يذليكي ياماما : أمل بْرح

وأىا ماليص حاجة ؟ وبيسيه : كريم بمرح

! يابوتي بتْكري يف طوكوالتة يف الكوطة 

ًازي ييوي : أمل بتصمر



ماتررمص ًليها ياواز أىت رس : ىاهس البوها

واحسة اهيه وسيبها تاكل 

واحسة وهي كتير؟ هو ميه : كريم بصهول

اللي ابوك ؟ 

أىتوا االتويه والزي بس أىت : ىاهس بابتسامة

بتررم 

ماتحرمص موك : أمل بمرح

بع ألمل  )ماطي ماطي : كريم بؾحك

أىتي ما بتقوليص ليا كسه ليه ؟  (باستَراب 

أمل ابتسمت وسكتت وىاهس ؿحكت 

وسابتهم 

ًجبتك الهسية يا حبيبي؟ : كريم بحب

. جميلة أوي ربوا يذليك ليا : أمل بذجل



كريم ؿحك ًلى رجلها وٓؾل باػغلها 

أوي 

لقوا مازن طايل أرته وجاي ًليهم بابتسامة 

ًايشيه ىتغور مياكم ممكه؟ : مازن ببراءة

بس كسا ؟ زه احوا يشيسىا طرِ : أمل بحب

تيالوا قيست مازن بيوهم وكريم طال صيوة 

أهال باللي ٓاؿحاىا : وباسها

كيم : صيوة ابتسمت ببراءة

أمل ؿحكت وكليت طوكوالتة ازت لمازن 

وصيوة واالتويه ٓرحوا صيوة ًايسة تاكلها ومص 

ًارٓة ٓكريم ٓتحها 

ال يارالو هتبهسل ىْسها وتبهسل : مازن ببراءة

اليروسة وتسًقلها 

كريم وأمل بغوا لبيؽ باستَراب 



ليه ياحبيبي تاكل براحتها : كريم بيسم ٓهم

محسش يقسر يسًق لقْل : أمل بحب

.. ياحبيبي سيبها تاكل وكل أىت كمان

أػل قبل كسا كوا ًوس تيتا : مازن بقْولة

ىاهس وملك زي كاىت موجوزة وأىا كوت باكل 

طوكوالتة وبجري ربقت ٓيها زًقتلي 

وقالتلي اتيلم بيس كسا ماتاكلص قسام حس 

ًلضان ماتبهسلص ُيرك ومضيت وسابتوي 

ٓأىا مص بحبها ومص باكل ًلضان محسش 

يسًقلي تاين 

أمل وكريم جالهم حالة ػسمة مه اللي 

سميوه وحسوا إىهم مص ًارٓيه يرزوا 

يقولوا ايه ؟ 

كريم مغسوم ميقول كاىت راكب واحسة 

ماًوسهاش أي مضاًر لألكْال وتحرجهم 



ازاي ماكاىص بيضوِ اللي ! ببساكة كسا

بتيمله 

وأمل مغسومة إن ممكه واحسة تسًق 

لقْل برئ ًلضان بياكل 

بع ياحبيبي كل براحتك أىت : أمل بحب

كل وًازي ومص  ماُلقتص كلوا بيقى مووا أ

كل الواس زي ملك ٓأىت ماتْكرش ٓيها 

وكل براحتك 

كل الضوكوالتة ؟ : مازن ببراءة ييوي ا

كل ياحبيبي زي ماتحب : كىيم بابتسامة

 (وازاله الضوكوالتة بتاًته )

كلها واتغور مياهم هو وصيوة  مازن ٓرح وأ

وًماليه يهسروا ويؾحكوا ًلى أٓيال صيوة 

صيوة بتؾحك وبتأكل كريم طوكوالتة 

: ٓحقت يف رسه طوكوالتة وكريم بغلها



طكلي كوت ُلقان ًلى رأي مازن إين 

يا بت بهسلتي أمي .. ٓتحتها 

! بتؾحكي : أمل ؿحكت وهو بغلها بَيم

أىا وطي كله طوكوالتة وأىتي بتؾحكي 

طكلك حلو أوي بيها : أمل بؾحك

وبالضوكوالتة زي 

كريم بغلها وهي ؿحكت تاين ورغوػا لما 

كتر طوكوالتة ًلى وطه  صيوة حقت أ

كيم : وبغتله بتصمر

كمان مص ًاجبك : كريم

كريم بع حواليه وطاِ مؤمه طاورله 

طكلك تحْة : وأول ما وػله ؿحك

.. رسها بقى ًلضان كسه كتير : كريم بَيم



مؤمه مسكها موه ولْها بحيث ما تيرٓص 

.. رليوي أطوِ أمها ٓيه تونْها : تبهسله

! بيسيه حس يسي لييل طوكوالتة يف ٓرح 

وأىت طوٓلك حل يف وطك 

اتغريف : مؤمه أرس صيوة وكريم بع ألمل

أمل يف ايسها موسيل وبتمسح وطه وهي 

بتؾحك وهو ابتسم لحركاتها وبغتله 

واتقابلت ًيويهم ٓاتحرجت موه 

حبيبي ًايس أُسل وطي مص : كريم بغلها

هيوْى كسه 

كيب تيال : أمل وقْت

! يف ايه : أول ما اتحركوا أبوها جه بغلهم

صيوة بهسلت وش كريم طوكوالتة : أمل ببراءة

وًايس يَسله والموسيل مص ىآى 



كيب رليه يَسل وطه : ًبسهللا ؿحك

وارجيوا ًلى كول 

أمل أرسته لجوا ُسل وطه وهي اىتنرته 

وبتواوله ٓوكة يوضّ وطه وهتذرج بس 

! أىتي بتهريب موي ليه :مسكها طسها ًليه

ٓاهمة ييوي .. ًلى ٓكرة أىتي حاليا مرايت 

ايه مرايت 

يال ىقلى للواس .. ٓاهمة : أمل ابتسمت بحرج

برا 

! رليوا ىقيس هوا طوية : كريم مسك ايسها

أىت سميت بابا قال : أمل بغتله بحرج

اكليوا ًلى كول 

الواس : كريم رٓى ايسها حقها ًلى قلبه

هتمضي وهوسهر أىا وأىتي الليلة كلها 

للغبح اتْقوا 



إن طاء هللا : أمل بحرج وبغوت مبحوح

ررجوا االتويه مى بيؽ بيؾحكوا ورجيوا 

مكاىهم يف الكوطة 

بسرية واقْة ًيويها كايرة ًلى أمل وكريم 

وىاهس لمحتها واقْة ورا سميرة ٓراحت 

وقْت جوبها وبتكلم سميرة ومتيمسة 

رسي بقى يا مرمر طيلي : تسمى بسرية

. حاجة بوتك 

وهللا كتير أوي كسه يا ىاهس : سميرة بحرج

. محسش بيجيب طبكة كسه 

طبكة ايه يا قلبي زي ! طبكة : ىاهس بصهول

هسية كريم ألمل الضبكة أمل تذتارها 

بوْسها بس الضبكة هووسل مياه ٓيها أىتي 

طايْة اهو كريم مص بيحب السهب رالع 

. لو سيبواه هيجيبها كلها ألماس بس 



سمر واقْة بييس مى طريّ جوزها 

ًرٓت ليه هي ! طوٓت األلماس : وهمست

كتر ! ماكاىتص بتحبك  ألىها بتحب األلماس أ

 ..

بس يا سمر بالله ًليكي يال : طريّ بغلها

. ىمضي مه هوا 

ال كبيا احوا هوسرل ايسيوا يف : سمر بَيم

ايسيه بيؽ وهووريهم إىوا مص مكسوريه 

. وإىوا راسوا ٓوق وًمرهم ما هيهسموىا أبسا 

مى زىها هو اقتوى وزرلوا مى بيؽ ايسيهم 

يف ايسيه بيؽ زي ما قالوا بس محسش 

راحوا ىاحية أمل .. اهتم ىهايئ بسرولهم 

وكريم اللي بع لضريّ أوي وطيور الَيرة 

إىه كان رقيب أمل سيقر ًليه 

. مبروك يا باطمهوسس : طريّ بتريقة



. هللا يبارك ٓيك : كريم بالمباالة

مبروك يا بوت ًمي : سمر باست أمل بَيم

. وقيتي واقْة المرة زي 

أمل ما اهتمتص ترز ًليها 

مبروك يا جوز بوت ًمي : سمر بغت لكريم

 .

. هللا يبارك ٓيكي : كريم بغلها

! هو أىا قلتلك إين حامل : سمر بغت ألمل

. حامل يف ابوي أىا وطريّ 

مبروك وربوا يقومك : أمل باستَراب موها

. بالسالمة 

. جميلة أوي طبكتك : سمر



ٓيه طبكتها : أمل هترز بس كريم قاكيها

أىا لسة ماجيبتص طبكة الضبكة هي ! زي 

. تذتارها ًلى شوقها وبوْسها 

امال أىت لبستها ايه زلوقتي ؟ : سمر بَيرة

كتر : كريم بع ألمل مجرز هسية مص أ

الضبكة هي توسل .. بمواسبة كتب الكتاب 

. بوْسها تذتارها 

أمل اتحرجت وكاىت هتضس ايسها بييس بس 

.. كريم مويها تسحبها 

طريّ سحب سمر وقيسوا ًلى ترابيسة 

هي ًايسة .. بييس ألن سمر مغرة تقيس 

تستَل أي ٓرػة تيمل ٓيها أي مضكلة 

.. ألي حس المهم تبول الليلة زي ورالظ 



الجرسوىات واليمال بسأوا يحقوا اليضا 

والكل اتيضى واتيملت ترابيسة مذغوظ 

ألمل وكريم 

كلهم كان قليل  وحقوا ًليها ًضا ليهم بس أ

.. جسا 

المغورايت بيغور الكل وأرس كصا ػورة 

لليروسيه ومؤمه جه يتغور مياهم 

وٓؾلوا يهسروا وبيسها راح يضوِ الواس 

.. ًايسة أتغور سيلْي بالْستان: أمل بتصمر

بس كسا تؤمري وكلى موبايله : كريم ابتسم

يال ابتسمي : وٓتح الكاميرا

أمل ٓرحت أوي وؿحكت وهو لقف الغور 

وًملوا كصا وؿيية 

ًايشيه ىتغور ػورة : أمل بحماس

المذقوبيه 



زي اللي هي ازاي : كريم باستَراب

هات الموبايل هْهمك : أمل ؿحكت

.. اتْؾلي:كريم

أمل أرست التليْون ورلته يرٓى السبلة 

بتاًته ورٓيت زبلتها للكاميرا وهو ؿحك 

ًليها واتغوروا وبيسها رٓيوا ػباًهم مكان 

البغمة واتغوروا وليه هتلْف ػورة تاىية 

بس لقته بيبغلها هي مص للكاميرا 

بع للكاميرا : أمل بغتله

بس أىا ًايس أبغلك أىتي : كريم بحب

ال بع ًلضان الغورة : أمل بكسوِ

للكاميرا 



كريم ؿحك ًلى كسوٓها وبع للكاميرا 

ورجى بغلها وهي بتلقف وٓؾل يكسْها 

كل طوية 

السي چي طَل أُاين والواس بتتْاًل مى 

األُاين وٓرحاىيه ٓجأة لقوا أُوية بحبك 

بالتالتة اطتَلت 

كريم وأمل كاىوا قاًسيه يف الكوطة وأول 

مااطتَلت أمل حست إن كلمات األُوية 

اليقة ًلى حالتها مى كريم بغتله وابتسمت 

وهو كأىه ٓهمها وبازلها البغة بحب 

اتكسْت موه ووزت وطها بييس وبيسميوا 

األُوية بتركيس 

أمل حاسة إىها ًايسة تقوم تتوقف وتمسك 

ايس كريم ابتسمت ًلى حماسها مى األُوية 

وكريم الحم ابتسامتها اللي بسأت تتحول 

لؾحكة 



بتؾحكي ًلى ايه؟ :كريم باستَراب

مْيص : أمل بذجل

ال قويل مص كل ماأسأل ًه : كريم بْؾول

حاجة تقويل مْيص 

أبسا اتحمست مى : أمل بذجل وبذْوت

كتر  األُوية مص أ

ايه ًايسة تيملي زي الكلمات : كريم بمكر

كب أىا اهو قويل : بتحبيوي بالتالتة وُمسلها

كسا 

أمل مابقتص ًارٓة ترز مه كسوٓها وهو 

.. ؿحك ًليها

أىتي ًارٓة لو يف حس ًايس يقول : كريم بحب

بحبك ٓهو أىا ومص هتكسّ وأىا بقولها أىا 

مص بس حبيتك بالتالتة أىا حبيتك إىل 

ماالىهاية أىتي أملى 



أمل اىسهضت مه كم المضاًر اللي جواه 

وبييبر ًوها بسالسة واتكسْت موه ويف 

ىْس الوقت اتؾايقت إىها مص ًارٓة ترز 

ًليه صيه وتيبر ًه حبها له بسبب كسوٓها 

كريم كأىه بيقرأ اللي بتْكر ٓيه قالها 

أقولك ًلى حاجة ؟ : باكمئوان

.. قول: أمل باستْهام

كسوٓك زه ًلى از ماهو ماىيك : كريم بمرح

تقويل حاجات ىْسي أسميها بس يف ىْس 

كتر أىتي بريئة وأىا  الوقت بيجصبوي ليكي أ

بحب برائتك زي 

ييوي مص : أمل اتكسْت بس سألت بترزز

هتسهق ًلضان مص ًارٓة أرز ًلى كالمك ؟ 

بس  (وكمل بمرح)أبسا مستحيل : كريم بحب

زه مايمويص إىك هتوققي ييوي هتوققي 



ويكْي إن األُوية وطها حلو وورتلي 

إحساسك 

اتكسْت وموه بس ؿحكت ًلى اسلوبه 

وٓؾلوا قاًسيه ايسيهم متضابكة 

.. وبيستمتيوا باألُوية واالُاين اللي بيسها 

أريرا الكل روح بيته وًبسهللا حاول كتير مى 

جماًة كريم يقيسوا وكصلك إبراهيم رال 

أمل اللي كريم اتيرِ ًليه هو وأسرته إال 

إىهم رٓؾوا ومغريه يتحركوا 

يال : ًاػم بع لكريم اللي واقّ جوب أمل

! يا كريم وال ايه 

أمل طهقت ُغب ًوها وبغتله وايسها 

ؿَقت ًلى ايسه وكأىها بتقوله اوًى 

. تمضي وتسيبوي زلوقتي 



ما : كريم ؿَف ًلى ايسها بهسوء وبغلها

. تقلقيص 

ساب ايسها وراح لذاله وكل الرجالة وقْوا 

مى بيؽ بيتضاوروا 

! يف ايه : سميرة وقْت جوب بوتها

ماما ًايشيه يارسوا كريم مياهم : أمل بسًل

ماما أرجوكي قويل لبابا يمسك ٓيه ما .. 

. يذليهوش يمضي أرجوكي 

سميرة بغت لبوتها باستَراب ألىها أول مرة 

تضوٓها كسه وبغت للرجالة وىازت ًلى 

يف ايه ؟ : جوزها اللي قرب

ما تسيبص كريم يمضي امسك ٓيه : سميرة

 .



ًبسهللا الحم ىنرات بوته المتيلقة بيه 

حاؿر مص هسيبه : وبكالمه وابتسملها

. يمضي 

.. الحنوا االتويه ًيويها اللي ىورت 

: رجيلهم وبيضوِ اتْاقاتهم وًاػم بيقول

حسه اقيس أىت وابوك ومراتك وأىا ومؤمه 

كل واحس .. هوارس الجماًة وىتوكل ًلى هللا 

. وراه أرؿه وأطَاله أىت ًارِ 

كيب أىا هقيس لحس ما : كريم بغلهم بتيب

! تستقروا ىاوييه ًلى ايه 

الكل ابتسم وكريم قيس ًلى كوبة مريحة 

وراه وطس أمل تقيس جوبه وسابوهم 

لالتْاقات والحلْاىات ميه يقيس وميه 

.. يمضي 

! مالك ساكتة ليه كسه : كريم همس



هو ايه : أمل بغتله بذوِ ماًرٓتص تساريه

اللي هيحغل اليوميه اللي جاييه أىا مص 

! ٓاهمة حاجة يا كريم 

تقغسي ايه بالنبف ؟ ايه اللي : كريم ابتسم

أىتي رالظ بقيتي مرايت ! هيحغل يف ايه 

. ومسئولة موي أىا 

ماطي مراتك بس أىا برؿه : أمل بتوتر

مسئولة مه بابا كول ما أىا يف بيته ٓايه اللي 

. هيتم 

أىتي !هيتم يف ايه يا أمل : كريم بيسم ٓهم

! ًايسة ايه يتم 

بابا ! بتكلم ًه الضَل يا كريم : أمل كضرت

! هيرؿى أسآر وال هيمويوي وال ايه 

! هو زه اللي بتْكري ٓيه : كريم بغلها بَيم

ييوي احوا يسوب متجوصيه وقاًسيه تحت 



ما ! القمر وأىتي تقوليلي الضَل يا أمل 

! يولى الضَل يا قلبي 

أمل كضرت ألىه مص ٓاهمها وبغت لقسام 

كيب مه ُير ما تكضري : ٓكريم بحب

! اتكلمي ميايا قويل بتْكري يف الضَل ليه 

أمل بغتله بَيم واتكلمت بتلقائية 

ًلضان يا كريم أىت بكرا أو : مااستوًبتهاش

بيسه بالكتير هتسآر وهتسيبوي ٓهمت ليه 

! بْكر يف الضَل 

كريم ابتسم ألىه مآكرش كسه رالع وهي 

اتحرجت موه وبغت لبييس 

ما تقلقيص مه الموؿوو زه : كريم بحب

. مص هسمح إىك تبيسي ًوي أىا يا أمل 

أيوة سايبوا احوا كسه اليغيه : قاكيه مؤمه

. وأىت قاًس مى مراتك 



. تغسق حلوة أوي : كريم ابتسم

ايه زي اللي حلوة أوي ؟ : مؤمه باستَراب

. كلمة مراتك : كريم بغله

اللهم كولك يا روح : مؤمه أرس ىْس كويل

! ياؼ أىت بتَينوي بجس وهللا بتَينوي 

وال بَينك وال أقسر أػال : كريم ؿحك وقام

! أىت حبيبي المهم اليغيه ليه 

: مؤمه قرب موه واالتويه واقْيه قسام أمل

رالك طكله سمى وهيغقازين كول 

! القريق أًمل ايه 

كريم بع لذاله اللي واقّ مى أبوه وأمه 

مّهس : وبيرُوا مى بيؽ وبع لمؤمه

مص هيوْى تْاجئهم .. للموؿوو يا مؤمه 

بيسيه أىا سبق وقلتلك ػسرله ىوىا .. بيه 



هي هتيرِ تتيامل مياه وأبوك أػال ًاقل 

. مص مقْل 

أىا أػال قلقان مه ىوىا : مؤمه بع ليمته

. ىْسها 

! قلقان مه ماما يا مؤمه : كريم بصهول

كيس هتحبها ! كيب تيجي ازاي  . ماما أ

أيوة هتحبها لكه اللي حواليها ال : مؤمه كضر

 .

يال يا مؤمه سيب ابه ًمتك : ًاػم ىازى

. مى ًروسته 

! ازًيلي هاا: مؤمه أرس ىْس كويل

ربوا مياك وقلقك مص يف : كريم ابتسم

. محله وهتضوِ 



مبارك يا أمل : مؤمه بع ألمل بابتسامة

. وربوا يسيسكم أطوٓك يف الضركة بقى باي 

هللا يبارك ٓيك يا مؤمه : أمل وقْت

. وًقبالك مى اللي أىتوا بتتكلموا ًوها زي 

أول ما ىرجى الضركة هيرٓك : مؤمه ابتسم

بيها أىتي تيرٓيها بس أىا ًايس ًالقتك بيها 

تبقى زيي أىا وكريم كسه ييوي مص هقولك 

كتر بكتير  . أروات ال أ

أمل ابتسمت ألىها كتير حابة ًالقتهم ببيؽ 

وكاىت بتتموى هي وسمر يكوىوا كسه بس 

لألسّ سمر ارتارت سكة تاىية بغت 

كيس إن طاء هللا : لمؤمه . أ

مؤمه حؾه كريم بحب ػازق وكريم 

ًقبالك وكان ىْسي بجس ىيمل ٓرح : همس

. واحس 



. استواين : مؤمه ابتسم بهسار

بع أىا بحبك جسا بس لحس : كريم بغله

الكلمة زي وممكه أققى ًالقتي بيك تماما 

 .

. اه يا واكي : مؤمه ؿحك

أىت لو مكاين واألزوار : كريم بؾحك

ميكوسة هتستواين ؟ 

. وال أًرٓك : مؤمه

. الوكيوة واحسة : كريم بع ألمل

ؿحكوا التالتة وًاػم جه بارك لكريم وطس 

ابقى اكمه ًليا : مؤمه اللي بع لكريم

. الغبح ها ليكون رالك تواين 

أىت قغسك تقول إن رالو : كريم ؿحك

. طرير ًيب كسه يا مؤمه زه أبوك 



مؤمه بغله بتوًس وكريم ؿحك وراح وراهم 

وكلى مياهم لبرا هو وكه وػلوهم لحس أول 

الضارو واىتنروا لحس ما األتوبيس ارتْى 

وإبراهيم رس أسرته ومضي بيربيته 

كه وكريم بغوا لبيؽ 

. أهال بيك يف ًيلتوا يا كريم : كه

أىا مبسوـ إين زرلت ًيلتك يا : كريم ابتسم

. كه ؛ كه أىا ًوسي سؤال متقْل حبتيه 

. اسأل كبيا ًلى كول : كه باستَراب

ليه بيس اللي حغل ألمل مه : كريم بترزز

ليه سمر لحس .. سمر ما ققيتوش الغلة 

زلوقتي بتسرل البيت ؟ 

ًمي محمس كيب وُلبان وبابا : كه بؾيق

وبيسيه اليالقات طبه .. ًامل راكر ًلضاىه 



مققوًة بس الوهارزة حْاها ًلى المونر 

. اليام 

. سمر كلمتوي الوهارزة : كريم بؾيق

! قالتلك ايه : كه بَيم

سيبك مه اللي قالته ألىها : كريم بغله

بتستهبل القغس إىها تتموى تسرل البيت ألي 

سبب طذغية زي زي الواحس مايآموص 

. طرها 

هي آرر مرة زرلت أمي جابتها : كه بَيم

مه طيرها ومسحت بيها األرؼ وبيسها 

جت مرتيه بس لما طريّ رقب أمل ومه 

ساًتها الوهارزة أول مرة تسرل بس برؿه 

بالله ًليك ! مص هتبقل القرِ بتاًها زه 

! قالتلك ايه 



كريم بغله بَيرة مه إن طريّ رقب أمل 

بتحاول تضككوي يف : بس زارى ُيرته واتكلم

أرالق أمل ٓاكراين زي طريّ األهبل اللي 

المهم أىا مص ًايسها تسرل .. ؿحكت ًليه 

البيت تاين ألي سبب وياريت لو الباب 

. المْتوح ًلى الجويوة زه يتقْل 

أوًسك هحاول أقوى بابا إن : كه ابتسم لكريم

.. الباب زه يتقْل 

ما تجيبص : كريم قبل ما يسرلوا مسك كه

سيرة ألمل ًلى أي حاجة مص ًايسها 

. تتؾايق بسبب واحسة زي زي 

. ما تقلقص : كه ابتسم

زرلوا كان الكل زرل البيت وقاًسيه كلهم 

مى بيؽ ما ًسا أمل وكريم كضر لما الحم 



قيس جوب مامته .. إىها مص موجوزة 

! مرات ابوك ٓيه : وهمس

. كليت أوؿتها : ىاهس ابتسمت

اوًي تكون هتوام وهللا هقلى : كريم بَيم

. أجيبها مه قْاها 

يا حبيبي اػبر ًلى البوت : ىاهس ؿحكت

! هتغلي اليضا .. يمكه ًايسة تْك طوية 

. اػبر ًليها .. هتَير هسومها 

. ما احوا ػليوا اليضا : كريم كضر

أىت ػليت ًلضان ! واز أىت : ىاهس بورٓسة

كتب الكتاب كان هيتم يف الجامى احوا كوا 

. مربوكيه وسف الواس واللبس والسحمة 

حبيبتي : سميرة بغت لواهس وبغوت هازي

لو تحبي ترتاحي تيايل أكليك أوؿة كه 

. ارتاحي ٓيها أىتي والحاج 



ساًة .. ال ال أىا سهراىة مياكم : ىاهس كضرت

. الحم ما بتتيوؿص رليوا مى بيؽ 

بوتك ٓيه يا : كريم قرب موهم وبع لحماته

! حمايت 

. تالقيها زرلت تاكل : سميرة ابتسمت

! كيب مص تأكلوي مياها : كريم ؿحك

! هتبييوي مه أولها 

. هقوم أىا أجيبلك تتيضا : سميرة باهتمام

ال ال طوٓيلي بس بالله ًليكي : كريم وقْها

. أمل ٓيه ولو بتاكل بجس هاتيها مه قْاها 

سميرة ؿحكت وزرلت المقبد وكليت 

ما كليتص يف المقبد : بغت لكريم

. هلمواها 



كيب الحمس لله أػل لو مه : كريم بؾحك

أولها هتسرل تاكل لوحسها زي تبقى مغيبة 

 .

سميرة كليت تضوٓها ٓوق زرلت كاىت 

بتغلي ٓيال ووقْت اىتنرتها لحس ما 

أىتي ! بتغلي ايه : رلغت ٓقربت موها

ػليتي اليضا مه بسري أول ما أشن وقلتي 

قبل ما ىوضَل مى الواس والسىيا ؟ 

.. ًازي ييوي يا ماما : أمل ابتسمت

كيب يال اىسيل : سميرة ابتسمت وبغتلها

. كريم بيسأل ًليكي 

حاؿر يا حبيبتي ىازلة : أمل ابتسمت بحرج

. اهو 

وقْت ورٓيت سجازتها وماطية مى مامتها 

اللي وقْتها 



أىتي ىازلة كسا يا بت ؟ : سميرة بَيم

أيوة يا ماما ليه ؟ : أمل استَربت

يا رب ػبرين ًلى البت أم زماٌ : سميرة

يا بوتي ٓكي كرحتك حقي .. قْل زي 

كل .. حاجة ًلى وطك اًملي أي مونر كسا 

اللي تحت أبوكي وأروكي وجوزك وحماكي 

. ييوي كلهم أهلك 

.. يا ماما كب أًمل ايه أىا بس : أمل بتيب

أىسل كسه بْستاين وال أُير وال أًمل ايه ؟ 

كب لو ىسلت مه ُير القرحة بابا هيقول ايه 

. مص ًارٓة ! 

حبيبتي كريم بقى جوزك : سميرة باهتمام

.. والسىيا كلها ًارٓة إىه جوزك زلوقتي 

. اًملي اللي أىتي ًايساه



كيب استوي ما توسليص : أمل بغت لمامتها

 .

: ٓكت أمل كرحتها وٓكت طيرها وسرحته

ألمه وال أٓكه أىهي أحلى ؟ 

طهازيت ٓيكي مجروحة : سميرة ابتسمت

. ألين بحبك يف كل حاجة 

ماما مص وقت حب زلوقتي : أمل كضرت

. رليكي حيازية 

سميرة قربت مه بوتها ومسكت طيرها 

بغي حقي بقى .. وهو مْروز حلو : الجميل

ميكاب وبرٓان واًملي كل اللي ىْسك ٓيه 

 .

أمل ابتسمت وبغت للمرايا وقليت البوليرو 

اللي كاىت البساه والْستان كان للرقبة بس 

كتاِ والبوليرو بيكمله بحيث لو مص  بسون أ



محجبة تلبسه بسون البوليرو ولو محجبة 

.. هتَقي زراًاتها بيه

أمل حقت لمسات رْيْة مه الميكاب 

: ولمسة مه البرٓان بتاًها وأمها قاًسة جوبها

يا بت أىا سايبة حماتك تحت لوحسها ًيب 

. كسه 

حمايت مى ابوها وجوزها اػبري : أمل كضرت

بقى ًليا رليوي أهبف البتاو زه أػل ما 

بيتنبقص يف أول مرة الواحس يحتاجه 

. منبوـ ٓيها 

ما : أمل حقت االيليور وبغت للمرايا

. اتنبقص وكل ًيه مذتلْة ًه التاىية 

ػح ؟ : بغت ألمها

. االتويه زي بيؽ : سميرة قربت



أىتي بتقويل كسه ورالظ : أمل كضرت

. ًلضان توسيل 

كيب وهللا االتويه زي بيؽ : سميرة كضرت

. اىجسي بقى 

: أمل بغت لوْسها يف المراية وبغت ألمها

! ماما أىا ال يمكه أىسل كسه أػال 

كليت موازيل إزالة الميكاب ولسة هتمسح 

اهسي يا : وطها بس سميرة مسكت ايسها

اه الذجل .. جوزك يا قلبي وزه حقه .. أمل 

! حلو بس ما يسيقرش ًليكي 

سميرة بغت حواليها وجابت القرحة اللي 

أمل كاىت البساها وٓرزتها وحقتها ًلى 

كتآها كتآك طوية : أ . بس اهيه هتساري أ

. بس أبوه تحت يا ماما : أمل بتراجى



أبوه بيس ما ابوه كتب ًليكي : سميرة بَيم

بقيتي بوته رالظ وبقى مه محارمك يف ايه 

يال بقى ! ياأمل هو أىا اللي هيرٓك الكالم زه 

. ًيب كسه 

أمل حقت القرحة ًلى زماُها وبغت 

أػال يا ماما القرحة طْآة زه : ألمها

. استيباـ 

ماهي استيباـ ييوي : سميرة بَيم طستها

هو يف كرحة ًلى ٓستان مه ُير زراًات 

. هوستيبف يال يا بت 

أمل حاولت تضس ىْسها مه مامتها بس أمها 

تيايل يا : طستها لحس السلم وًلت ػوتها

. أمل يال 

أمل اتحرجت وأمها طبه زقتها واؿقرت 

توسل بس كريم ماكاىص موجوز 



ما طاء هللا ربوا يبارك : ىاهس وقْت تستقبلها

! يارب ايه الجمال زه يا أمل 

أمل بغت ألبوها موتنرة ىنرة ًتاب أو 

ؿيق بس لقته مبتسم وبغت لقه مستوياه 

يسًق أو يقولها أي حاجة بس هو كمان 

مبتسم وايسه ًلى كتّ مراته استَربت 

ازاي مرة واحسة واحس بيتحول مه ُريب 

لغاحب كل الحقوق اللي يف السىيا وازاي 

الونرات بتتحول مه ُؾب البتسامة رؿا 

! بالضكل زه 

ىاهس قيستها يف الكوبة اللي كان كريم قاًس 

ىاهس قيست جوبها يف الكوبة التاىية .. ٓيها 

وقربت مه أمل وحقت ايسها ًلى راسها 

بحب وتيمست وهي بتملس ًلى طيرها 

: توسل القرحة مه ًلى كتّ أمل وهمست



كريم بيكلم مؤمه يقمه ًليه وهيرجى ًلى 

. كول ما تقلقيص 

أمل ابتسمت بحرج وهست زماُها وهي 

أػال قلبها بيسق وحاسة إن كل الموجوزيه 

سامييه ػوته وموتنرة رز ٓيل كريم لما 

يجي ويضوٓها كسه هييمل ايه أو هيقول ايه 

 !

كريم رلع مى مؤمه وزرل لجوا بيحمحم 

وهو زارل ماسك الموبايل يف ايسه وبيسها 

رٓى زماُه طاِ أمل واتقابلت ًيويهم 

للحنة بس هي هربت مه ًيويه وكريم 

ًوسه شهول تام ما تذيلص أبسا إىها هتوسل 

زي لو متيمسة توقّ قلبه مص ! كسه 

! هتوسل كسه 

 ٩وىكمل يوم الذميس باشن هللا الساًة 

ألقاكم ًلى رير وكل سوة وكلكم بذير وًيس 



سييس ًليكم جمييا يا احلى متابييه يف 

الكون 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الرابى 

كريم رلع مى مؤمه وزرل لجوا بيحمحم 

وهو زارل ماسك الموبايل يف ايسه وبيسها 

رٓى زماُه طاِ أمل واتقابلت ًيويهم 

للحنة بس هي هربت مه ًيويه وكريم 

ًوسه شهول تام ما تذيلص أبسا إىها هتوسل 

زي لو متيمسة توقّ قلبه مص ! كسه 

! هتوسل كسه 

ىاهس ابتسمت وحاولت تساري إحراجهم 

مسكوا القريق : االتويه وتركيس الكل مياهم

يا حبيبي وال ايه ؟ 



كريم بع لمامته بتوهان طوية وبيسها 

استوًب إىها سألته سؤال وٓهم مامته 

اه يا : وقيس بهسوء مكاىه جوب أمل وبغلها

. قلبي كله تمام وأهم بسأوا رحلتهم 

قلت البه رالك أول ما يوػل : حسه اتسرل

يقموا ًليه ؟ 

. هيقموا .. اه اه قلتله : كريم بغله

كيب بما إىوا اكموا ًليهم : ًبسهللا بغلهم

. ىتيضى بقى أم كه 

محسش : سميرة وقْت بس ىاهس مسكتها

ٓيوا بيتيضى ال أىا وال أبو كريم وبيسيه احوا 

كلوا يف الحْلة  ال يمكه ىتيضى تاين .. أػال أ

. اقيسي 



كس كالمها ٓيال محسش ٓيوا : حسه أ

بيتيضى طوٓوا الضباب ًايشيه يتيضوا 

. براحتهم 

ال أىا يسوب ألحق أىام وُازة : كه وقّ بمراته

كريم أىا مص بضيل .. برؿه محتاجة ترتاح 

مْتاح الضقة مه الباب وأوؿتك هواك زي 

ما هي وقت ما تحب تريح وحؾرتك برؿه 

. يا ًمي الضقة هواك ٓاؿية 

ٓاؿية ازاي وأىت ومراتك ؟ : كريم كضر

أىا هبات ٓوق يف أوؿتي أىا مه : كه ابتسم

ساًة ما اتجوزت وأىا ىْسي أًمل الحركة 

. زي وكل يوم اجلها 

ال يا ابوي روح طقتك أىت : حسه اتسرل

. ومراتك وارتاحوا 



أىت ًامل ٓرق ليه بس يا أبو : ًبسهللا كضر

احوا بقيوا ًيلة والبيتيه قسامك ! كريم 

المكان اللي ييجبك بس احوا قلوا طقة كه 

تبقوا براحتكم ٓيها بسل ما تحسوا إىكم 

! متكتْيه هوا 

كاليازة استمر الوقاش وقت كويل وأريرا 

كه كلى بمراته أوؿته وساب طقته لييلة 

سميرة أرست ىاهس وحسه لضقة كه .. كريم

حبيبتي األكل : وزرلتهم ورجيت بغت ألمل

ًلى السْرة اتيضي أىتي وكريم تيايل ميايا 

. لحنة أوريكي مكان كل حاجة 

أمل ابتسمت وقامت مى مامتها 

: ًبسهللا وقّ وبع لكريم اللي وقّ مياه

أىا مص محتاج أوػيك يا كريم أمل يف بيتي 

... وكول ما هي يف بيتي 



كول ما هي يف بيتك هي بوتك : كريم قاكيه

ًارِ يا ًمي حؾرتك مص محتاج توػيوي 

ولو مص حابب إىوا .. ًلى حاجة زي زي 

! ىقيس لوحسىا أىا هحترم رُبتك زي

ال يا ابوي زه طرو ربوا : ًبسهللا ابتسم لكريم

. وهي مراتك يال تغبح ًلى رير 

ًبسهللا اىسحب وسميرة مياه والمكان 

.. ٓؾي ًلى أمل وكريم 

مؤمه يف األتوبيس قاًس جوب أبوه ومتوتر 

وموتنره يْتح الكالم بس أبوه ساكت وهو 

ًلى أًغابه وأبوه حس بتوتره زه وإىه 

أىت مص ًلى : موتنر موه يتكلم ٓبغله

! بيؾك ليه 

أىا ًازي .. ال ال أىا كويس ًازي : مؤمه بتوتر

. جسا كويس اهو كويس جسا كمان 



ايه كمية كويس وًازي : ًاػم باستَراب

يف ايه يا مؤمه ومتوتر كسه ! اللي قلتها زي 

! ليه 

حؾرتك ًايس تقويل : مؤمه بع ألبوه كتير

حاجة ؟ 

أىت اللي ًايس تقول : ًاػم بع لقسامه

! حاجة 

. أىا ال مْيص أبسا : مؤمه بسرًة

وال حتى تقويل : ًاػم بغله كتير وبهسوء

ميه هي ىور اللي ابه ًمتك كان بيقولك 

! ًقبالك مياها 

مؤمه أرس ىْس كويل وسكت ومص ًارِ 

: يقول ايه وًاػم التْت ىاحيته وبغله

مؤمه أىت متذيل إين مص هْرح وأرقع 

يا ابوي زي ! كمان يوم ما تحب وقلبك يذتار 



كبر ٓرحة لألب يوم ما يضوِ ابوه بيتجوز  أ

أىت ليه ًوسك طك يف ! وبيسها يذلّ 

ليه حاكف وطك يف ! ٓرحتي بحاجة زي زي 

 طهور ؟ ٓهموي ٦ليه الترزز زه ؟ ليه ! األرؼ

! أىا أبوك ! 

مص هيرِ : مؤمه بهسوء باػع لألرؼ

! أٓهمك ورايّ مه ًسم ٓهمك 

مؤمه أىت : ًاػم بع لقسامه واتوهس بتيب

! مص واؿح وأىا مص ٓاهم موك حاجة 

يوْى تسيوي ٓرػة طوية : مؤمه بع ألبوه

وقت ؟ 

ازيك ٓرػة ؟ ماهو : ًاػم ُغب ًوه اتورٓس

مه ! أىا سايبك كلك براحتك مه ػَرك 

ساًة ما كلبت تْؾل جوب كريم وهو 

! ػَير وًيان وأىا ىْصت كلبك وسيبتك 



كتر مه كسه ايه  أتذلى ًه ! ًايسين أسيبك أ

أبويت ليك ييوي وال أًمل ايه ؟ 

وهللا أبسا ما ًايس كسه حاول : مؤمه بسًل

. تْهموي 

كيب ٓهموي وبيسها قل يل : ًاػم بَؾب

. أحاول أٓهمك ٓهموي 

ىور ًوسها هروِ ػيبة : مؤمه بع لقسامه

هروِ قهرية ومص هيوْى أي كالم ! 

زلوقتي مياها وأىا موتنر النروِ زي 

تيسي ًلى رير وبيسها هقلب مه حؾرتك 

ىروح ىقلب ايسها وهتجوزها رالل يوميه 

. بس هروٓها زي تيسي ًلى رير 

! وايه هي النروِ زي : ًاػم بغله باىتباه

.  طهور بالنبف ٦وليه مستها 



اهو : مؤمه سكت وًاػم ؿرب كّ بكّ

. هيرجى يسكت تاين 

ما تثق ٓيا يا بابا ويف ارتياري : مؤمه بلهْة

لإلىساىة اللي ًايسها تضاركوي ًمري وحيايت 

 !

كريم سبق وارتار ملك : ًاػم بغله بَيم

طريكة لحياته وما سميص الًتراؼ حس 

. وٓاق بس ؿيى وقت كتير أوي لحس ما ٓاق 

ىور .. ال ال ىور ُير ملك رالع : مؤمه بسرًة

إىساىة محترمة وأرالقها ًالية حؾرتك لو 

. طوٓتها وًرٓتها ال يمكه تيترؼ ًليها أبسا 

أىا هوتنر : ًاػم بع البوه كتير وأريرا ىقق

طوية وهوسل القاهرة بوْسي وتيرٓوي ًليها 

أو تذليوي أطوٓها وبواء ًليه هقرر 

 طهور اللي بتتكلم ٦هسمحلك تستوى ال 



ًوهم وال هقولك اػرِ ىنر تماما ًه 

. الموؿوو زه 

ربوا يقسم اللي ٓيه : مؤمه ابتسم بؾيق

. الذير 

. اللهم أميه : ًاػم بع لقسامه

أمل بتكضّ األكل ًلى السْرة وكريم 

.. مراقبها وابتسم إىها بتْكر يف األكل زلوقتي 

! أمل : بهسوء

أمل بغتله وطيرها ىسل ًلى وطها وبيسته 

تيايل وسيبك مه األكل زلوقتي : ٓهو ابتسم

 .

أمل كضرت ألىها مص هتقسر تتوْس جوبه 

. أىا جياىة : ٓاألكل حجتها حاليا

سيبك مه األكل .. تيايل : كريم وقّ وبغلها

 .



أمل حست إىها مسلوبة اإلرازة قسامه 

مضيت بهسوء ىاحيته وقربت موه ووقْت 

ًلى بيس وهو مس ايسه ليها بغت اليسه 

لما أمس ايسي ليكي ما : وبغتله ٓهو بهسوء

تترززيص وما تْكريص تحقي بس ايسك يف 

. ايسي ًلى كول 

أمل مست ايسها له وهو أول ما مسك ايسها 

طسها ًليه لسرجة كلها بقت يف حؾوه 

: رٓيت ًيويها لييويه بذجل وهو همس

أىتي أريرا بقيتي مرايت وأريرا مه طهور 

بقيوا لوحسىا وأىتي بتْكري يف األكل وال 

بتهريب موي باألكل ؟ 

أمل حاولت ترز بس ما لقتص ػوت ترز بيه 

وهربت مه ًيويه وطيرها ىسل يساري وطها 

كريم ساب ايسها وبايسيه االتويه بيرٓى 

.. طيرها بييس ًه وطها وهي بغتله تاين 



حف ايسيه ًلى زراًاتها وهوا ًرٓت إىها 

كاىت ُلقة إىها قليت البوليرو ألن ايسيه 

ًلى زراًاتها رلتها كلها اىكمضت يف بيؾها 

! بتكضي لْيه : وهو ابتسم

رٓيت ًيويها لييويه وألول مرة تثبت ًيويها 

أو تحاول تقرأ الكالم اللي يف ًيويه أو الحب 

اللي هي طايْاه 

وحضتيوي يا أمل وحضتيوي : كريم همس

. بجس 

: أمل ساكتة ومص بترز ًليه ٓكريم كضر

كلم يف ىْسي  أمل كلميوي أىا مص هْؾل أ

. رزي ًليا 

! ًايسين أقول ايه : أمل بغوت مبحوح

قويل إىك ! قويل أي حاجة : كريم بَيم

! قويل متؾايقة ! قويل إىك زًالىة ! ٓرحاىة 



قويل اهي جوازة والسالم واهو واحس بيحبوي 

... قويل! وبيموت ًليا ورالظ 

أمل حقت ايسها ًلى طْايْه بتلقائية 

.. أىت مص أي واحس ورالظ : مويته يكمل

سبق وقلتلي إن الحازثة .. مص أي واحس 

ًملت رابف بيوا ال يمكه حس يْهمه ُيرىا 

يبقى ليه محتاج للكالم زلوقتي ًلضان 

تْهم ؟ 

كريم بغلها وًيويها يف ًيويه ومرة واحسة 

طسها لحؾوه وؿمها أوي لحؾوه و أرس 

. يااااه أريرا يا أمل : ىْس كويل كليه بحرقة

! اتوترت جسا أول مرة حس يؾمها بالضكل زه 

ٓكرت تبيس بس ليه .. أول مرة حس يلمسها 

ليه حاسة بالراحة ! مص قازرة تبيس 

.. استكاىت بيه ايسيه .. واالكمئوان يف حؾوه 

ؿمها وكأىها تايهة .. ُمرها كلها بيه ايسيه 



أمل بترزز .. مه سويه ورجيت لحؾوه 

ايسيها جوبها مص ًارٓة تيمل ايه بس 

أىْاسها بتيلى وتيلى وبترزز حقت ايسيها 

ًلى ههره ووطها رٓيته ًلى كتْه وزه راله 

كتر  حركات ايسه ًلى ههرها وطسه .. يؾمها أ

.. ليها وكأىه ًايسها جواه مص بس يف حؾوه 

أمل اتْاجئت بوْسها وايسيها بتؾم كريم 

أوي وكأن أمان السىيا كلها اتحغر جوا حؾوه 

ايسيها بتقْلهم ًلى چاكتته وهو .. هو وبس 

حركتها زي جووته ٓضالها مه األرؼ كلها 

أىتي حبيبة ًمري : ولّ بيها وهمس بيضق

. كله 

أمل ايسيها االتويه حواليه رقبته متضيبقة 

ٓيه لحس ما ىسلها بهسوء بس ما سمحلهاش 

.. تبيس ًوه رالها برؿه قريبه موه 



جت توسل وطها بس رٓيه بهسوء وًيويهم 

اتقابلت وهو بع لضْايْها وطيء راله 

الكرز اهو بيه .. يْتكر كالم مؤمه ًه الكرز 

ايسيه وبقى ملكه وكريم مترزز متوقى إن رز 

ٓيلها مص هيبقي ًازي لو حاول يسوق 

الكرز قرب موها وهي بيست بذجل ٓابتسم 

ما تبيسيص ًوي يا أمل رليكي : وقرب تاين

. قريبة موي 

كتر .. أىا قريبة ًلى ٓكرة : أمل بارتباك بس أ

.. مه كسه ػيب و و 

بتسور ًلى كالم تقوله وهو مبتسم وموتنرها 

ػيب وايه كمان ؟ : تكمل

. و ًيب وُلف : أمل مرة واحسة بغتله

هو ايه اللي ًيب وُلف ؟ : كريم بصهول

! اومال أىا كاتب كتايب ًلي ميه مه طوية؟



. برؿه : أمل بذْوت

: كريم ابتسم وهي استَربت ابتسامته

بتبتسم ليه ؟ وبتْكر يف ايه كسه ؟ 

ًايسة تيريف أىا ىْسي يف ايه : كريم همس

وبْكر يف ايه ؟ 

أمل هست زماُها بْؾول وهو ابتسم 

. ىْسي أزوق الكرز : وهمس

. استوى أجيبلك ! تسوقه : أمل باستَراب

وجت تروح تجيبله مسك ايسها وؿحك 

أىتي ًايساين أزوق الكرز ؟ .. استوي : ًليها

! مص أىت ًايس : أمل بيسم ٓهم

أيوة بحلم بيه ليل وىهار مه يوم : كريم بمكر

ما طوٓتك بتاكليه يف المكتب وطْايْك 

. كلها بلوىه 



كيب وايه : أمل بغتله بصهول مص ٓاهمة

زوقه ! ىْسك ٓيه كله ! اللي ماىيك موه 

. براحتك 

رليكي ٓاكرة إىك أىتي : كريم ابتسم وهمس

. اللي قلتيلي زوقه 

. هجيبلك لحنة : أمل هتبيس

: كريم مسك زراًها وقربها موه أوي وهمس

. الكرز اللي أىا ًايس أزوقه هوا يا أمل 

ػوابيه برقة مضاها ًلى طْايْها وبع 

. زه الكرز بتاًي : لييويها

أمل مص مستوًبة ىهايئ ميوى كالمه 

وايه ًالقة ! وييوي ايه الكرز بتاًه هوا 

وليه بيبغلها بالضكل زه ! طْايْها بالكرز 

واألهم ليه هي متجمسة كسه ما تبيس ًوه 

.. طوية 



بهسوء ىهى كالمه وقرب مه طْايْها وهي 

بتحاول تستوًب وًقلها مص بيسيْها أبسا 

بتْكر تهرب وتجري ألوؿتها تستذبي ٓيها .. 

بتْكر ىْسها إن .. وما تقليص تاين أبسا موها 

زه مص طريّ اللي ماقسرتص تحبه أبسا وال 

زه المييس اللي حاول يقرب موها وال زه 

زه .. ًمرو اللي كان بيتمواها زه كريم وبس 

.. ًضقها وأماىها واألهم إن زه جوزها 

قبل ما تارس أي قرار بالقرب أو البيس كاىت 

طْايّ كريم لمستها وهي ُمؾت ًيويها 

ال يمكه أبسا يف يوم مه األيام كاىت تحلم إىها 

ٓجأة اىتبهت ازاي .. تييص اللحنة زي 

! سمحتله يقرب بالضكل زه أو يلمسها كسه 

زقته مرة واحسة وحاولت تجري موه جه 

: يمسكها بس طست ىْسها موه وبغسمة

. أىت قليل األزب 



قليل األزب ايه أىا جوزك يا : كريم باستَراب

. بت 

أمل ؿربته يف ػسره مه كسوٓها وزرلت 

ًلى المقبد قْلت الباب ًليها وهو برا 

باػع بصهول وكأىه أرقأ يف حقها ثواين 

واىْجر يف الؾحك ًليها المجووىة بتقوله 

! قليل األزب ًضان قرب موها

قام وراها ووقّ ورا الباب بيجاريها ًلضان 

. حبيبتي آتحي الباب أىا آسّ : تقلى

أمل ورا الباب ًمالة تحاول تارس ىْسها 

.. ًوسها حالة شهول ! كريم باسها .. وبتوهج 

هو باسها ٓيال .. حقت ايسها ًلى طْايْها 

وال اتهيألها ؟ ومص ًارٓة هتذرج ازاي وهي 

! مكسوٓة موه كسا وازاي ييمل كسا ويحرجها 



آتحي ياأمل لحس يسميوا : كريم بهسوء

. ويْهموا ُلف آتحي ياحبيبتي ربوا يهسيكي 

يْهموا ُلف ؟ اومال اللي : أمل بَيم ورجل

. أىت ًملته زه ايه ؟ أىا مص هذرج أبسا 

مص هتذرجي كل زه ًضان : كريم بصهول

! ايه ؟ مص أىتي اللي قلتيلي زوق الكرز 

أىا سميت : سكت وكمل ببرائة مغقوية

كالمك أبقي أىا ُلقان ؟ 

. أىت أىت : أمل بيغبية

أىا ايه مابتجمييص الكالم وال : كريم بؾحك

ايه ؟ 

أىت قليل األزب وما تكلمويص : أمل بَيم

. تاين 



ًرٓوا إين قليل األزب ممكه : كريم بؾحك

تذرجي بقى وىتْاهم ومص هيمل كسا تاين 

آتحي بسل ماحس يغحى ًلى ػوتوا 

وأؿقر أقولهم حغل ايه وأىتي ًارٓاين 

مابذآص، آتحي بقى يا إما هوازي ًلى 

أبوكي هو يذرجك بميرٓته وأقوله طوِ 

بوتك اللي يسوب ًلضان بوستها جريت موي 

... و 

كان بيستْسها ًضان تذاِ وتذرج وٓيال 

لقاها ٓتحت بسرًة 

تقولهم ايه : أمل قبل ما يكمل الجملة

أىت ! وهوريهم وطي ازاي ؟ أىت مجوون 

مستوًب أىت ًملت ايه أو بتقول ايه ؟ 

! أىا ًارِ وٓاهم أىا بقول ايه : كريم بغلها

ايه الَلف اللي أىا ًملته ؟ 



أمل مص ًارٓه ترز ًليه ومابقتص ًارٓة 

أىت بتهسزين : وقْت قسامه بَيم! تيمل ايه 

؟ 

هو زه أسلوب اللي اتياملتي : كريم بغلها

بيه زه ؟ 

أىت ما جاوبتويص : أمل هربت مه سؤاله

أىت بتهسزين ؟ 

كالما هتتياملي : كريم أرس ىْس كويل

بأسلوب أكْال ما تتوقييص موي رز ٓيل 

يوْى تقوليلي جريتي ليه بالضكل .. ُير كسه 

! زه 

: أمل وزت وطها بييس بحرج موه وهو كرر

أمل زه أىا لسة بالبسلة وأىتي لسة بْستاىك 

 !

! ييوي ايه ؟ تقغس ايه : أمل باستَراب



أقغس إىوا كتبوا كتابوا ٓقسام : كريم طرحلها

أىا ماتذقيتص حسوزي .. ربوا أىتي مرايت 

! مياكي ًلضان رز ٓيلك زه 

أمل زورت وطها بييس وهو بترزز مسك 

استيملي .. كلميوي : زراًها ولْها ىاحيته

الكلمات يا أمل ٓهميوي زماُك ومهما 

أىا .. يكون اللي بتْكري ٓيه رليوي جسء موه 

.. اتجوزتك والجواز بالوسبايل مضاركة 

.. مضاركة أرواح .. مضاركة يف كل حاجة 

أٓكار، قرارات، مضاًر،، احوا بوتضارك يف كل 

. ٓضاركيوي أٓكارك .. حياتوا 

أىا ًارٓة إن : أمل اتوهست وبغتله بذجل

الجواز مضاركة يا كريم وزه بتمواه مياك 

كيس  بس أىت زي ما قلت أىا لسة .. أ

ييوي لسة مه طوية كوت حس .. بالْستان 

ُريب بالوسبايل وزلوقتي بقيت جوزي وأىا 



ٓرحاىة وأسيس واحسة يف الكون كله بس ما 

ازيوي .. تتوقيص موي كل حاجة مرة واحسة 

وقتي أقرب موك أىت امبارح كوت مسيري 

يف مضاًر ويف أحاسيس .. يف الضركة 

محسش ٓيوا يقسر يوكرها بس ٓجأة بابا 

.. أرسين، ٓجأة أىت جيت، ٓجأة بقيت مراتك 

أىا كل اللي بقلبه موك ىقرب بس واحسة 

كلبي كتير .. ازيوي وقتي يف القرب .. واحسة 

؟ 

ال يا أمل مص كتير يا : كريم أرس ىْس كويل

رسي وقتك بس بسون ما تبيسي .. حبيبي 

.. ًوي وبسون ما تجري موي بالضكل زه 

وما .. ًايسك تجري ليا مص موي 

. تحسسيويص إين ارتكبت جريمة ال تَتْر 



أىا آسْة بس ماًرٓتص : أمل بحرج بغتله

اوًسين ماتيملص كسا .. أًمل ايه ُير كسه 

. تاين 

. أوًس ايه ؟ ال كبيا بقلي هبل : كريم بصهول

وأىا ! مص بحب كسه زه ًيب : أمل بَيم

. مص هسمح بسه 

تسمحي وال ماتسمحيص : كريم باستْساز

! مص بمساجك بيسيه ًيب ايه وأىتي مرايت 

! ايه الكالم زه ياهبلة 

أمل بغتله بَيم ووطها اتحول الحمر مه 

الَيم واإلحراج ٓغيبت ًليه وحب يَير 

الموؿوو كله بسل ما يقؾوا الليلة كلها 

رواق 



ٓابتسم وطسها لحؾوه وهي بتحاول تبيس 

ال ماهو ما تحلميص إين أبيس : ٓبتصمر قالها

. بالضكل اللي بتْكري ٓيه سيازتك 

ابتسمت ُغب ًوها ًلى أسلوبه وهو 

تيايل ىقيس بسل : ؿحك مياها وبغلها بحب

. ما احوا واقْيه كسه 

. كيب يال : أمل

. ماتجيبي كرز كيب : كريم بلؤم

تاين وهللا المرة زي هقلى : أمل بَيم ورجل

. أوؿتي وماهوسل 

ايه ياحبيبتي أىا أقغس كرز : كريم باستْساز

مه المقبد أىتي ليه ىيتك وحضة كسا ؟ 

أمل بغتله بغسمة واتكسْت ًضان هو 

. هروح أجيبه : قاػس يستْسها



أقولك بالش : كريم بمكر مسك ايسها

. زلوقتي رليه كمان طوية يمكه يحه 

أمل وطها جاب مية لون وسكتت وهو 

ؿحك ًليها وطسها 

قيسوا االتويه جوب بيؽ بهسوء وبيس ٓترة 

ػمت كريم همس باسمها ٓرٓيت ًيويها 

له وهو ابتسم وبيس طيرها ًه وطها وايسيه 

: ًلى طيرها ووطه قريب مه وطها ابتسم

ًمري ما ! أىا بحبك، بحبك ٓوق ما تتذيلي 

. اتمويت حس ُيرك 

... وأىا ًمري كمان : أمل همست بذْوت

كريم اىتنر بايق الجملة بس هي سكتت ٓهو 

ما يوْيص ! وأىتي ًمرك كمان ايه : كضر

. كملي ! تقويل وأىا كمان وتسكتي 



أىا كمان ًمري ما : أمل ابتسمت بحرج

تذيلت إين ًايسة أقرب مه حس أو حابة إين 

أىت أماين يا كريم .. أقرب مه حس ُيرك أىت 

وأىتي سكوي اللي ًايس أٓؾل : كريم مبتسم

ًايس حؾوك أًيص ٓيه .. ٓيه ًلى كول 

وًوسي استيساز أًيص ًمري ! ًمري كله 

. كله كسه 

هو أىا يوْى : أمل ابتسمت بكسوِ وبغتله

أسألك سؤال وتجاوبوي ًليه مهما تكون 

اإلجابة ؟ 

كريم مسك ايسيها بحب ورٓيها لضْايْه 

وباسها وهي ًيويها بتتحرك مياه وحبست 

ىْسها لحس ما رٓى طْايْه ًه ايسها 

اسأيل يا ًمري : وبغلها



أمل أرست ىْس كويل وحاولت تسحب 

ايسها بس كريم ؿَف ًلى ايسها ٓابتسمت 

قربت مه ملك بالضكل زه : وآتكرت سؤالها

قبل كسه ؟ 

ًيويها اتيلقت بييويه موتنرة إجابته وهو 

أىتي .. ًمري .. ًمري بالضكل زه ال: كضر

رٓى  )أول واحسة يف حيايت ألمس طْايْها 

أو أحاول بيس اللي  (حاجب واحس باًتراؼ 

. أىتي وبس .. أىتي ًملتيه زه 

أمل استَربت تيبيرات وطه إىه مكضر 

وبيست ًوه ًلضان تيرِ تبغله كويس 

كيب ليه مكضر كسه ؟ : بس ما سابتص ايسيه

كريم أرس ىْس كويل وبع اليسيها اللي يف 

ٓاكرة لما ملك باستوي : ايسيه وبغلها

قسامكم يف المستضْى ؟ 



اه ٓاكرة كاىت ًايسة تثبت : أمل كضرت بَيرة

. للكل ملكيتها ليك 

كريم حف ايسه ًلى وش أمل يْرز تكضيرتها 

زي : وابتسم ًلى ُيرتها مسك وطها بايسيه

وزه كان .. كاىت آرر مرة لمستوي ٓيها 

.. ييوي زي كريقة سالمها .. أقغاها يا أمل 

زي ما طوٓتيها كسه ممكه تسلم ًليا 

تبوسوي يف رسي أو تقرب موي أوي لكه 

كتر مه كسه ال  ممكه لو سآرت أو ُيبت .. أ

ًوها أسبوو مثال لما ىضوِ بيؽ بترمي 

ىْسها يف حؾوي بس بيكون للحنة ييوي 

ايسيا ما .. ًمري ما ؿمتها بالضكل زه 

أىا مص ًارِ أىتي .. اتلْتص حواليها أبسا 

ٓاهماين وال ال؟ 



كوت ... ٓاهماك يا كريم : أمل ابتسمت

بضوِ ًيال مياىا يف الكلية بيسلموا ًلى 

. وسقهم كسه .. بيؽ كسه 

كس لكه مص حب .. أيوة وسقهم كسه : كريم أ

ماكاىص بيوا .. زه اللي كان بيوا .. وروماىسية 

. الحميمية زي 

كبر . بتحبوي زي ما حبيتها : أمل بترزز أ

حبك مذتلّ ياأمل ؛ .. ال كبيا : كريم كضر

مذتلّ ازاي ؟ : أمل بحيرة

مص ًارِ .. حبك جوا زمي : كريم بتوؿيح

ازاي أٓهمك بس وجى جوا قلبي لما بتَيبي 

ٓرحة ُريبة لما بضوٓك بتمواكي ًلى .. 

ًارٓة لما أبوكي .. كول ما تْارقيص حؾوي 

كان الوجى .. أرسك وأىا ماكوتص ًارِ بيكي 

ػيب وميرٓتص .. اللي جوايا ػيب أوي 



.. إحساس اليجس كان هيقتلوي ! أًمل ايه 

.. أٓكاري كاىت بتيصبوي 

أىا : مسك وطها بايسيه االتويه وبع لييويها

حرٓيا كوت بموت مه الوجى لسرجة إين ىسلت 

زي المجوون ألّ يف الضوارو مص ًارِ 

أىا .. رايح ٓيه أو بيمل ايه أو سايق ٓيه 

بتحايل ًلى الوجى زه بأي .. بلّ ورالظ 

لما رجيت .. كريقة بس ماكاىص بيقل 

المكتب واتغلت بقه بمجرز ما قايل أمل 

حسيت بارتياح والوَسة .. هوا أرست ىْسي 

بس كبيا حل .. اللي كاىت يف قلبي هسيت 

. محلها الَؾب وأىتي ًارٓة البايق 

ما تَيبيص ًوي تاين بالضكل : ؿمها لغسره

! زه 



أمل ابتسمت بذجل وٓرحة يف حؾوه 

: وأرست ىْس كويل أوي وهو ابتسم وآتكر

. حاسبي ما تارسيص ىْس كويل أوي 

! ليه : أمل استَربت وبيست ًه ػسره

.. ًلضان برٓاين ما يذوقكيص : كريم بررامة

ليه اتؾايقتي مه رُس ! ليه قلتيلي كسه ؟

كسه ؟ 

أمل كضرت بؾيق وبغت قسامها بتليب يف 

ايسيها ٓهو مسك ايسيها وهي رٓيت ًيويها 

. جاوبيوي : بغتله

القريقة اللي كاىت بتقرب موك : أمل بَيم

ُمؾت ًيويها وقربت أوي موك .. ٓيها 

كاىت بتضم .. وأرست ىْس كويل باستمتاو 

كاىت .. ريحتك وبرٓاىك وبتستمتى بيه 

بتستمتى بقربك 



كتر كيب : كريم ًلضان يسحب موها كالم أ

المهم أىا مص هي رليها تضم ! وٓيها ايه 

. براحتها 

! ييوي ايه رليها براحتها زي : أمل كضرت

ييوي ايه تقرب موك كسه وتستبيح إىها 

تستمتى بريحتك أىت تقبل حس يقرب موي 

... و

كريم حف ايسه ًلى طْايْها يمويها تكمل 

ماأقبلص حس يبغلك مه : سؤالها وبغرامة

! بييس مص يقرب 

يبقى زي ما أىا ملكية راػة : أمل بغتله

بيك أىت وبس أىت كمان ليا أىا وبس 

أىا وأىتي ملك بيؽ، .. اتْقوا : كريم ابتسم

يوْى أىا أسألك بقى سؤال ًايس أسألهولك 

. مه أول مااتضسيت ليكي 



كيس اسأل براحتك :أمل ابتسمت وبغتله ! أ

كريم بغلها ومسك ايسيها االتويه واتكلم 

كلميوي ًه طريّ ؛ : بَيرة مكبوتة

اتذقبتوا ازاي ؟ اليالقه بيوكم كاىت ايه ؟ 

حبيتيه ؟ أًُجبتي :سكت وبترزز كمل بَيرة

كتر  . بيه ؟محتاج أًرِ ًوه أ

أمل ابتسمت ًلى ُيرته اللي بيحاول 

بابا ًست ًليه ٓترة تيب والؾَف : يذبيها

كان بييلى ًوسه وروحوا كضْوا يف 

المستضْى اللي ٓيها طريّ وكان متابى 

.. مياه واتقابلوا كصا مرة وبيسها اتقسملي 

مجرز طاِ بوت ًجبته وأهلها ًجبوه 

واتقسم وأىا وآقت لمجرز إين مستبيسة 

الحب يسرل حيايت ٓهو زكتور، أرالقه 

كويسة، سميته كويسة، مازيا كويس، ٓماما 

وبابا وحتى كه كاىوا موآقيه ًليه وأىا ما 



سبقص وحبيت أو حتى أًجبت بحس أو 

.. ٓكرت يف االرتباـ ٓوآقت صيهم 

بس حغلت الياػْة وهو اتمسك بيا يف 

األول وقال هيكمل وقال بيحبوي وأىا كملت 

.. بس يا كريم ماكوتص بقسر أبسا أتكلم مياه 

لما بيتغل بيا بتكون المكالمة تقيلة أوي ال 

هو بييرِ يتكلم وال أىا بقسر أتكلم أقغى 

 زقايق مثال لسرجة ٤مكالمة بيوا بتارس 

ػحبايت بيقولويل مص زه الحب وكان 

لما كاىوا ! ىْسي أًرِ ييوي ايه الحب 

بيتكلموا ًه الحب وأٓكر يف طريّ باليق 

ىْسي مذووقة جسا أىا مص بحس بأي 

أىا مص .. حاجة مه كل اللي بيقولوه زه 

.. أىا مص قازرة أطوٓه... ًايسة أتكلم مياه 

أىا مقسرتص أتذيل ىْسي مياه أبسا زوجة 

بس الكل حواليا بيتكلم إين أزيله ٓرػة وإين 



أٓكر وإين أقرر ٓكوت ماطية ورالظ ولما 

اىْغل ًوي اتوجيت بس مص ًلضاىه أىا 

اتوجيت لسبب االىْغال وإتهامه ليا لكه 

.. ارتحت ألن التقل اللي ًلى قلبي اىساح 

أيوة .. محسش قسر يْهم زه إين ارتحت ببيسه 

اتوجيت بكل اللي حواليا لكه هو بيسه كان 

.. راحة 

بغت لكريم اللي كان بيسميها بكل 

جوارحه وابتسامة راحة ًلى وطه وابتسمت 

كسه جاوبتك وال يف ًوسك أي ٓؾول : بحرج

تاين ؟ 

سميت اللي كوت ًايس : كريم ابتسم بحب

. أسميه 

ًارِ يوم رقوبتي مى طريّ ؟ : أمل بتصكر



كريم بغلها بَؾب إىها آتكرت اليوم زه 

أىا : وهي ومص وارسة بالها وبتكمل

ماحقيتص أي ميكاب ألين مابقتويص بيه 

وال بحبه وبقول هحقه للي أتجوزه ًارِ 

حغل ايه؟ 

ايه؟ : كريم باهتمام

قايل أىتي ليه ماحقيتيص زه يوم : أمل

رقوبة وكل البوات بتحف ومامته قالتلي كسا 

وًغبتوي بس الموقّ زه رالين أقْل موهم 

كتر ما أىا مقْولة وقلتلهم أىا مص زي  أ

. البوات 

وأىتي ٓيال ُير كل البوات : كريم بابتسامة

. أىتي ست البوات كلهم 

الوهارزه مارؿيتص أحف وكان : أمل بذجل

ًوسي ثقة إىك مص هتؾايق باليكس 



هتضجيوي وٓيال كالمك ٓرحوي يمكه 

قلقت مه موقّ مامتك بس ٓاجئتوي إىها 

. ٓرحت بيا وماقالتص حاجة 

ألن زه الغح ومحسش يقسر ييارؼ : كريم

يف الغح وأىا مابحبص مرايت تبقى ًرؿة 

. للكل 

بغوا لبيؽ وابتسموا 

كريم استررى يف قيسته وسوس ههره ًلى 

االىترية ورٓى رجليه ًلى الترابيسة الغَووة 

ٓيها ايه لو الواحس يْؾل : قسامه وبع ألمل

لحس ما أطبى موك زه اشا .. كسه ًلى كول 

. طبيت أػال 

أمل ابتسمت ومارزتص ألىها ٓيال ىْسها 

وما تبيسش ًوه .. تْؾل جوبه ًلى كول 

.. أبسا 



. كريم : بيس ٓترة ػمت كويلة أمل همست

. ًيوىه : كريم التْت ىاحيتها

إجابته وكالمه بيثبتوها بس آتكرت اللي 

. أىا جياىة جسا ًلى ٓكرة : كاىت ًايسة تقوله

كيب : كريم ؿحك جامس واتيسل وبغلها

! قومي ىاكل يال بس األول قليلي ٓيه هسيتي

مص أىا كسبت التحسي والجويوة ًجبتك 

. هايت بقى ! وشويق ًجبك 

.. بقولك ايه أىا جياىة : أمل بَالسة ورجل

أجيب األكل هوا ؟ 

: كريم وقّ مياها وتقبل تَييرها للموؿوو

. ال األكل ًلى السْرة مالوش الزمة ىوقل هوا 

.. راحوا قيسوا ًلى السْرة وبسأوا ياكلوا



ًبسهللا ٓؾل يتقلب يميه و طمال يف 

ما تهسا : السرير وسميرة مرة واحسة زًقت

! رليوا ىوام ! بقى يا راجل 

أىتي متذيلة إن أمل تحت : ًبسهللا كضر

! سيبواها مى راجل ُريب 

امال ميه ! راجل ُريب : سميرة طهقت

اللي كان حاكف ايسه يف ايسك وكتب ًليها 

زي مراته ! قسام الواس كلها وأًله إىها مراته 

 !

اتكلم  )بس بوتي : ًبسهللا اتيسل بَيم

مص يمكه تكون محتاجة  (بحوية وطوق 

أو ًايسة ! أو مثال ًايسة توام ومحروجة ! حاجة 

أىتي ًارٓه أمل بتتحرج وهتتحرج ! أي حاجة 

تتكلم جوبه أىتي مص ٓاكرة ساًة طريّ 

! كاىت بتقيس ازاي 



يا حبيبي : سميرة ابتسمت لقلق جوزها

ساًة طريّ ماكاىتص بتحبه لكه كريم 

أمل بتتوْس وهو موجوز .. روحهم يف بيؽ 

أىت ما طوٓتهاش .. بتحبه وبيحبها .. يا ًبسه 

ما طوٓتص إن ! كاىت حالتها ايه لما جيبتها 

روحها اترزت لما بس سميت ػوته وقال 

.. ما طوٓتص ًيويها لما وػل البيت .. جاي 

ما حسيتص بْرحتها ؟ 

طوٓت بس برؿه زي أمل : ًبسهللا ابتسم

هبع ! بوويت الغَيرة بس أكمه ًليها 

.. ًليهم مه بييس أطوِ مالمحها وأىا هْهم 

... مص يمكه

أىا .. قوم يا ًبسهللا : قاكيته سميرة بؾحك

ًارٓة إن مص هيهسالك بال ُير لما تقمه 

. ًليها 



ًبسهللا ابتسم وكأىه ٓيال كان مستوي االشن 

مه سميرة 

كلى بهسوء ًايس يضوٓهم وراح ىاحية السلم 

وبع مه ورا الستارة كاىوا ًلى السْرة 

ابتسم لما طاِ .. بياكلوا وبيؾحكوا 

ؿحكهم وهسارهم وكريم بيحف لقمة يف بوق 

أمل وهي بتؾحك بذجل 

ربوا : ًبسهللا أرس ىْس كويل وابتسم

. يسيسك كمان وكمان يا أمل 

: رجى تاين جوب مراته اللي كاىت موتنراه

طوٓت ايه ؟ 

طوٓت حب ربوا : ًبسهللا أرس ىْس كويل

. يسيمه يارب بيوهم 

يارب يسيسهم ويسيم : سميرة ابتسمت

كوت زايما .. الحب بيوهم وييوؿها بكريم 



اهو ربوا .. تقولها ربوا هييوؿك وهتضويف 

.. ًوؿها سيبها تْرح بيوؿه 

الّ حمس والّ طكر : ًبسهللا بع لمراته

ٓيال الواحس كان زًالن بس .. ليك يارب 

ًوؿه كبير أوي والواحس مهما يضكر ربوا 

تيريف إن .. مص هيوٓيه أبسا مقسار ىيمه 

. سمر الوهارزة حاولت تقلب كريم ًلى أمل 

وما جيبتهاش ليه : سميرة اتيسلت بَؾب

مه طيرها وىازتوي أٓرج امة ال اله إال هللا 

! ًليها 

تْرجي ايه بس : ًبسهللا ؿحك ُغب ًوه

بيسيه كريم قام بالواجب ! وتيملي ايه 

. مياها وصيازة 

! ًمل ايه : سميرة لقت ىْسها بتبتسم

! احكيلي قالها ايه بالنبف 



ًبسهللا حكالها الحوار اللي سميه ورز كريم 

! وهللا راجل الواز زه : ًليها وهي ابتسمت

بس ماكاىص يسيها قلم كسه يْوقها وال 

. يجيبها مه طيرها ليا أىا أربيها 

زي مص .. وتجيبله مغيبة : ًبسهللا كضر

بييس تتبلى ًليه وتقول بيياكسوي وال 

. بيؾايقوي 

كوت ! وزي حس يغسقها : سميرة كضرت

كلتها بسواين  . أ

.. يا بوتي تاكليها ايه بس : ًبسهللا هس زماُه

هو اللي ًمله ػح لم الموؿوو بهسوء 

ًلضان ما يسًلص أمل أو يكسر ! ًارٓة ليه 

وماقالص ألي حس تقومي أىتي .. ٓرحتها 

تقويل كان ًمل ايه وايه وييمل طوطرة 

هو رز ُيبة حبيبته ويف ! الكل يف ُوى ًوها 

. زه الغح .. ىْس الوقت حآم ًلى ٓرحتها 



ياما ىْسي البت زي تقى يف : سميرة كضرت

بس قسما بالله يا  (بغت ليبسهللا  )ايسي 

... ًبسه لو حوطتوي ًوها تاين لـ

ال رالظ توبة مص : قاكيها ًبسهللا بؾحك

هحوطك تاين هسيبك تبققيها المرة 

.. الجاية

كلهم وبيسها أمل  أمل وكريم رلغوا أ

تيال ىقلى برا التراس طوية طست : اقترحت

الضال بتاًها وحقته ًليها يساري طيرها 

وزراًاتها وكليوا مى بيؽ قيسوا ًلى 

الكوبة اللي برا 

أىت بتْكر تسآر امتى ؟ : أمل سألته

ممكه بكرا أو ! مص ًارِ : كريم بتْكير

. الوهارزة بما إىوا الْجر قرب 



بجس ممكه تمضي : أمل كضرت بذوِ

! الوهارزة 

. ممكه : كريم حف ايسه ًلى رسها بحب

الذوِ اترسم يف ًيويها ُغب ًوها وهو 

. ما تقلقيص : بيقموها بييويه

ازاي ما أقلقص ؟ : أمل بغت لبييس

.. أىا بقولك ما تقلقيص : كريم لّ وطها له

. يبقى ما تقلقيص هتيامل مى باباكي 

أمل وهي قاًسة ُغبا ًوها اترًضت 

كتآها  وؿمت الضال ًلى أ

كريم الحم حركتها زي ٓقلى جاكيت البسلة 

كتآها  بتاًته وحقها ًلى أ

. أىت ممكه تبرز : أمل باًتراؼ



ما تقلقيص ًليا بيسيه الجو : كريم ابتسم

. ساقى ًليكي ٓستاىك رْيّ 

أمل لبستها بمساًسته وهو مسك ياقة 

الچاكيت بتاًه وؿمها ًلى رقبتها بهسار 

وطسها ًليه بس أمل رجيت لورا وبغتله 

. أىت قلت هتسيوي وقتي : بيتاب

. رسي وقتك : كريم بَيم

الْجر اطتَلت االبتهاالت بتاًته ٓكريم 

الوقت ! وبيسيه مياكي : وقّ ييسل ىْسه

مص هيوْى .. مياكي بيتبذر مص بييسي 

. كسه 

أمل اتحرجت وبغت لبييس كريم مس ايسه 

هؾقر أسْا أسيبك : وقْها وماسك ايسيها

يسوب ألحق ارس طاور سريى وألملم ىْسي 



ألين حاسس إين متبيتر يف كل حتة ًلضان 

. أًرِ أػلي الْجر وأىتي اكليي ارتاحي 

أمل ؿحكت ُغب ًوها وهو كمان 

ٓؾل ماسك ايسيها وهي ماسكة ايسه وهو 

موتنر إىها تْك ايسيها وتقلى وهي كمان 

موتنرة هو يْك ايسيه ويمضي 

كسه مص هغلي أىا بيترِ : كريم ؿحك

ماًوسيص القسرة أٓك ايسيا مه ايسيكي 

وأبيس ٓأىا ميتمس ًليكي أىتي تقليي ًلى 

. أوؿتك يال 

أمل سابت ايسيه ُغبا ًوها ومسكت 

.. رليه ًليكي : الچاكيت هتقليه بس كريم

. رليه مياكي أػال 

مضي مياها لحس الباب وهي وقْت يف 

الباب وقبل ما تقلى هو طسها لحؾوه وهي 



ؿمته أوي بتلقائية وايسيه حواليها متبتيه 

. أمل اكليي بقى : ٓيها وبيقولها

 بإشن هللا ١١وىكمل كاليازة الساًة 

طكرا لكل حس قسر موقْي وتْهم النرِ 

اللي مريت بيه وزًى زًوة حلوه 

بجس بحبكم وكل ًيس واىتو بذير 

اما اللي قالوا بتحجج ومص هوتابيك اىا 

مص هرز ًليكم ًلضان رزي ممكه يسًلكم 

زي ما زًلتوين ومص هقول اىا يف ُوى ًه 

متابيتكم وال الْلوس اللي بتقبؾوهايل 

امويوها ًوي هقولكم بس 

كريم طسها لحؾوه وهي ؿمته أوي 

بتلقائية وايسيه حواليها متبتيه ٓيها 

. أمل اكليي بقى : وبيقولها



كريم : أمل جت تبيس بس ايسيه ماسكيوها

. سيبوي كيب ًلضان أكلى 

اجري قبل ما أُير : أريرا سابها وهو ابتسم

. رأيي تاين 

أمل ٓيال جريت وهو تابيها لحس ما وقْت 

ًلى السلم طاورتله ٓابتسملها وكليت وهو 

قْل الباب وأرسها جري لضقة كه وزرل 

بسرًة ألوؿته طس أقرب ٓوكة مه طوقته 

وزرل جري للحمام أرس طاور سريى جسا 

وكلى يستيس لغالة الْجر وررج مى األشان 

واتقابل برا مى ًبسهللا بيقْل باب بيته 

! أىت رايح ٓيه : ًبسهللا باستَراب

ًايس أػلي الْجر هروح ٓيه يف : كريم ابتسم

! الوقت زه 

كيب وًارِ كريق الجامى ؟ : ًبسهللا ابتسم



ٓاكر مكان الجامى اللي كوا : كريم ابتسم

. هوكتب ٓيه 

ًبسهللا مسكه مه زراًه وكالييه مى 

.. ال الْجر بغلي يف جامى قريب مووا : بيؽ

.. يال بيوا 

راحوا مى بيؽ وأُلب اللي يف الجامى 

تْاجأوا بكريم مى ًبسهللا ػلوا وقيسوا يف 

حلقة ػَيرة لحس الضروق وبيسها كريم 

بع ليبسهللا إىه هيوام رالظ ٓابتسم وقام 

وروحوا مى بيؽ 

. تيال آقر األول : ًبسهللا

ال ال أىا ٓيال جيان ىوم محتاج : كريم بتيب

. أريح حتى ساًتيه 

. روح يا ابوي : ًبسهللا ابتسم

كريم مضي رقوتيه بس ًبسهللا ىازاه 



كريم وقّ وبغله وًبسهللا ٓؾل ساكت 

وكريم مستَرب وموتنر يتكلم 

! رير يا ًمي : كريم بقلق

أىت بتحب أمل كتير ؟ : ًبسهللا قرب موه

ٓوق ما تتغور يا ًمي ٓوق ما : كريم ابتسم

. تتغور 

ًبسهللا هس زماُه وابتسم وكريم اىتهس 

ًمي أىت كبيا : اللحنة زي سأله بحصر

ًارِ إن أمل هترجى ميايا القاهرة ػح ؟ 

ترجى ! ترجى مياك : ًبسهللا استَرب وبغله

وليه ؟ ! مياك ازاي 

! طَلها : كريم زوره يف االستَراب



طَلها مص : ًبسهللا أرس ىْس كويل

ؿروري بقى لحس ما تتجوز وتيجي بيتك 

. ابقى طَلها براحتك 

ميه قال إن طَلها مص : كريم باستَراب

! ؿروري 

أمل كاىت ٓوق يف أوؿتها وأول ما سميت 

ػوتهم قامت للضباك ألىها قلقت لما 

سميت أبوها وكاىت .. اتأرروا بالضكل زه 

متحمسة تسمى كالم كريم ورزه ًلى أبوها 

ًمي أىا لما طركتي كلبت متسربيه : كريم

ًلضان يتييووا زه ألىوا ٓيال كوا محتاجيه 

وبحب الذريجيه الجساز ألن .. مهوسسيه 

.. بيكون ًوسهم كاقة وحماس وأٓكار جسيسة 

أمل أىا ماًيوتهاش ًلضان بحبها ًيوتها ألين 

ٓأىا .. محتاجها وطَلها وزورها مهم 



محتاجها يف الضَل ٓيال واألهم إين محتاجها 

. مص ًايسها تَيب ًوي تاين .. يف حيايت 

أىت ًايس ترجى امتى : ًبسهللا بتْكير

! لضَلك 

الوهارزه آرر اليوم أو بكرا كحس : كريم اقترح

كتر مه كسه  . أقغى مص هقسر أتآرر أ

ال كبيا ًلى األقل تقيس : ًبسهللا بصهول

. أسبوو مياىا 

مقسرش ىهايئ أػال قرار : كريم ابتسم بأسّ

سْري كان مْاجىء ييوي مص مرتب 

أموري إين أبيس والسىيا هتقّ وًلضان كسه 

. مؤمه سآر ًلضان يحاول ييوؼ ُيابوا 

برؿه السىيا مص هتتهس مه : ًبسهللا بإػرار

. أسبوو 



ًمي حؾرتك مص متذيل حجم : كريم

لما تضوٓها هتيرِ إين ما يوْيص .. طركتوا 

! أُيب كتير 

ييوي مص هتارس إجازة : ًبسهللا بَيم

وال هتتجوز وتوسل الضَل تاين ! تتجوز ٓيها 

يوم ؟ 

يا ًمي ساًة الجواز أوال هرتب : كريم ابتسم

أموري لإلجازة وبيسيه هيكون بابا ومؤمه 

حؾرتك .. احوا سآرىا ٓجأة .. موجوزيه 

! ىسيت أىا جيت هوا ازاي 

ال ما ىسيتص بس برؿه : ًبسهللا كضر

. الوهارزة بسري أوي 

. اًصرين بس زه اللي أقسر ًليه : كريم بأسّ

رالظ يبقى أمل مص هيوْى : ًبسهللا بغله

تسآر الواس هتيجي تباركلها وقرايبها واللي 



مالحقواش ىيسمه مص هقسر أقول مضيت 

حتى ييسي أسبوو كويس أقول .. مى جوزها 

راحت تجهس لْرحها وترجى طَلها لكه تاين 

. يوم كسه ػيب مص هقسر 

كريم ٓؾل كتير يقوى أبوها بس رٓؽ ويف 

.. اآلرر قاله يروح يرتاح ويتكلموا بيسها 

كريم زرل مكاىه يوام وهو مذووق مص 

.. متذيل إىه ممكه يمضي ويسيب أمل هوا 

.. آرر طيء يتوقيه إن أبوها يرٓؽ سْرها 

أمل يف أوؿتها قيست ًلى السرير بتيب 

وإرهاق وحست بؾيق وروقة بيقبقوا ًلى 

ازاي .. ىْسها وحست إىها ًايسة تييف 

ليه ! اتيوزت ًلى كريم ووجوزه وامتى أػال 

مص قازرة تتذيل إىه ممكه يمضي وهي 

ىامت مكاىها وزموًها ىسلت ! تْؾل هوا 

.. ُغب ًوها 



النهر أمها ػحتها ًلضان الَسا وهي قامت 

متؾايقة واتيسلت بسرًة وبغت لمامتها 

كريم مضي ؟ : بلهْة

بس .. ال يا حبيبتي : سميرة باستَراب

 النهر هوحف الَسا ٢الساًة زارلة ًلى 

. قومي يال 

أمل اتيسلت حست بغساو جامس وبغت 

كريم تحت ؟ : لمامتها

ال مامته وباباه بس هو لسة : سميرة ابتسمت

سهرتوا المتى ؟ .. ىايم تقريبا 

سهر لحس الْجر ميايا وبيسها : أمل ابتسمت

كلى يجري وراح هو وبابا يغلوا وبابا قيسه 

.. للضروق يف الجامى ورجيوا وبيسها أىا ىمت 

! بابا مص موآق إين أسآر مى كريم ! ماما 



وأىتي كوتي ًايسة تسآري : سميرة كضرت

تسآري ازاي ييوي ؟ ! مياه 

. أسآر طَلي : أمل بصهول

طَلك وال كريم ؟ : سميرة بَيم

ماما أىا بحب طَلي .. االتويه : أمل بسًل

وبرؿه مص ًايسة .. بجس ومص ًايسة أسيبه 

. أسيب كريم 

قومي ىتَسى؟وبيسها : سميرة كضرت

ىضوِ موؿوو السْر زه وبيسيه أقول 

! للواس ايه كتب ًليها ورسها وسآر بيها 

بيسها ىقول سآرت !كيب اػبري طوية 

تجهس لْرحها وتجيب حاجتها لكه ًلى كول 

. يال الَسا مص وقته الكالم زه .. كسه ػيب 



سابتها وىسلت وهي قامت جهست وػلت 

وىسلت رحبت بيها ىاهس وحسه جامس وراحت 

.. تجهس مى مامتها ومرات أروها الَسا

ىاهس راحت توازي كريم ٓغحته وقام سأل 

ًلى أمل وًرِ إىها ػحيت ٓقام ػلى 

سلم ًليهم وقيس موتنر أمل .. وراحلهم 

.. تنهر 

أمل ررجت تقول األكل جاهس وكله وقّ 

وكريم أرر طوية ومسك ايسها ًلضان تأرر 

الكل راح وهو بغلها كاىت زًالىة .. صيه 

! مالك مكضرة ليه : كريم باهتمام

هتسآر امتى ؟ : أمل بغتله

... باباكي .. مص ًارِ : كريم اتوهس بتيب

مص موآق ًلى سْري سميته : قاكيته

. الغبح وهو بيكلمك 



هو مه الووو اللي بيَير رأيه وال : كريم بغلها

 !

كه ساًات بيقويه بس مص ! ساًات : أمل

. ًلى كول 

ىسرل كه ماطي بس هو : كريم هس زماُه

! ٓيه 

أىا اهو هتسرلوين يف ايه ؟ : زرل كه وراهم

! وجايبيه سيريت ليه 

. موؿوو كسه : كريم ابتسم

.. كه كويس إىك جيت : سميرة كليت

مراتك مستوياك مص ًايسة تتَسى مه 

ُيرك وأىتوا يا والز يال األكل هيبرز مص 

. اتَسوا وارُوا يال .. وقته الرُي زه 



كلهم زرلوا وقيسوا يتَسوا وأمل وكريم طبه 

ساكتيه وًبسهللا مالحم روقتهم االتويه أو 

.. الكل مالحم زه 

رلغوا ُسا وبيسها قاًسيه وٓتحوا تاين 

.. موؿوو السْر بس ًبسهللا ماُيرش رأيه 

أمل اىسحبت ألوؿتها 

اليغر أشن والكل راح يغلي وبيس رجوًهم 

: كريم ًرِ إن أمل يف أوؿتها ٓبع لحماته

. قليلها توسل ! يوْى توازي أمل 

سميرة كليت توازيها بس أمل قالتلها إىها 

بتغلي ورٓؾت توسل مياها 

سميرة ىسلت وبغت لكريم اللي ٓهم إىها 

زًالىة 

ما ىسلتص ليه ؟ : ًبسهللا كضر

. بتغلي لسة: سميرة بغتله



هو أىا يوْى بيس : كريم طوية وبع ليبسهللا

اشىك ييوي أكلى ألمل ؟ 

ًبسهللا بيس ما كان هيرٓؽ اتراجى ووآق 

وقاله يقلى 

كريم بع لحماته اللي كليت مياه لحس 

هي زًالىة ػح ؟ : األوؿة

كيب : سميرة هست زماُها ٓكريم بترجي

.. كلمي أىتي ًمي واقوييه يسمحلها تسآر 

. ييوي مص موققي سبب الرٓؽ 

بالوسبالك ممكه لكه : سميرة بسًل

أسبوو وهذليها .. بالوسبالوا موققي 

أسبوو مص كتير .. تحغلك وكه هيجيبها 

. ييوي 



هتغسقيوي لو قلتلك : كريم أرس ىْس كويل

! إن الساًة الواحسة وهي بييس ًوي كتير 

ش !مص أسبوو 

ميلص ازرلها وكيب : سميرة ابتسمت

راكرها واررجوا حتى اتمضوا طوية رليها 

. تْرجك ًلى البلس 

كريم زرلها كاىت قاًسة ًلى سجازة الغالة 

وؿامة رجليها بايسيها ومسهمة وهو قيس 

ما رؿيتيص توسيل ليه ؟ : جوبها

. كوت بغلي : أمل بسون ما تبغله

. أىتي رلغتي اهو : كريم بؾيق

. كوت هوسل : أمل بسون برؿه ما تلتْتله

.. هاىت ! زًالىة ليه : كريم لّ وطها تواجهه

. هاىت يا أمل 



أمل زموًها لميت وبغت لقسامها تاين وال 

ليه .. قازرة تتكلم وال قازرة تنهر إىها ًازية 

مص ًارٓة تتقبل ٓكرة سْره وبيسه ًوها ؟ 

! زي ٓترة مؤقتة 

أمل ًلضان راكري ما تبكيص : كريم بترجي

كلمه تاين وهقويه وكه بيكلمه ..  .. هوسل أ

بيسيه أىا لسة مياكي لبكرا بالش بقى 

! تبيسي ًوي الْترة زي 

كريم .. أمل ُمؾت ًيويها ٓسموًها ىسلوا 

مسح زموًها وطسها ًليه ؿمها وهو 

.. بيترجاها تبقل ًياـ 

قومي ىذرج ايه رأيك ؟ تيايل : بيسها ًوه

. ٓرجيوي ًلى بلسكم يال 

ماكاىتص ًايسة تقوم ومالهاش ىْس تيمل 

أمها ربقت وزرلت مه الباب .. أي حاجة 



كه بيقولكم يال : المْتوح وبغت لبوتها

. تذرجوا مى بيؽ 

يال بقى قومي : كريم بع ألمل بتضجيى

. وبقلي ررامة 

. ماليص ىْس أررج اررجوا أىتوا : أمل بؾيق

هو أىا يا بت هوا ! ىذرج احوا : كريم بصهول

ليه ؟ ًلضان أررج لوحسي ؟ قومي يال حاال 

. البسي 

. ماليص مساج : كريم وقّ وهي مكاىها

: كريم بع لحماته اللي رارجة مه الباب

الناهر الصوق مص هيوْى مياها ػح ؟ 

. وال اليآية وحياتك : سميرة ؿحكت

كليت وأول ما ارتْت كريم وكى مرة 

واحسة وطالها وهي جالها شهول ألىها ما 



هتلبسي بالصوق : تذيلتص أبسا يضيلها وهو

وال ارسك كسه زي ما أىتي ؟ 

كريم ىسلوي وبيسيه أىت : أمل بَيم ورجل

البس تيضيرت وبوقلون بيتي هتذرج كسه 

أىت ؟ 

اه هذرج كسه ًوسك ماىى ؟ : كريم بيواز

هتلبسي بالصوق وال أىسل بيكي باسسالك كسه 

؟ 

هو كل واحس يقويل هارسك : أمل بَيم

! باسسالك كسه 

كل واحس : كريم بَيم رُم إىه ًارِ اإلجابة

ميه يا بت ؟ ميه طالك كسه وقالك هارسك 

كسه ؟ 



هيكون ميه ييوي يا : أمل بَيم بغتله

كيس كه  بس ما طالويص كان ! ىاػح ؟ أ

. ًاقل 

كيس كه المهم : كريم ابتسم ما أىا ًارِ إىه أ

! هتلبسي وال 

. رالظ هلبس ىسلوي بقى : أمل بَيم

! رليكي طوية : كريم بهسار

ىسلوي : أمل ابتسمت ُغب ًوها وبذْوت

. بقى 

حلوة ! بقى زي أوؿتك : ىسلها وبع حواليه

. أوؿتك 

. ًارٓة إىها حلوة : أمل بتكبر مغقوى

كريم ابتسم وبع لمكتب ػَير وأرّٓ 

جوبه ًليها كتب ٓقرب موهم يضوِ الووًية 



الكتاب : اللي بتقرأها ولمح كتاب استَرب

. زه بضبه ًليه 

هو اللي أىت ازيتهويل يف : أمل ابتسمت

. المكتبة وقلتلي أقرأه 

قرأتيه ؟ : كريم ابتسم

مص كله لسة ًلضان كسه جيبته ميايا : أمل

 ..

ابقى : كريم رجى الكتاب مكاىه و بغلها

. كمليه بيسيه 

جه يذرج بس لْت اىتباهه زبسوب ًلى 

سريرها طكله ُريب بسراًات كويلة 

! ميه زه : ورجليه كويلة ٓمسكه وابتسم

زه كوكي مص : أمل طسته مه ايسه بَيم

. بيرِ أىام مه ُيره 



! مص كبريت ًلى الحاجات زي : كريم ؿحك

ال ماكبرتص ًوسك : أمل بغتله باستَراب

ماىى سيازتك ؟ 

ال يا حبيبي رليه : كريم رٓى ايسيه باستسالم

. يف حؾوك لحس ما تيجي لحؾوي 

كريم الحم حرجها الىها زورت وطها بييس 

وهو ابتسم واستَرب ليه بيستمتى 

. المهم هسيبك وأىتي البسي : بكسوٓها زه

هتروح كسه ػح ؟ : أمل وقْته باستَراب

أىتي ًايساين أررج كسه : كريم ابتسم وبغلها

بتيضيرت وبوقلون بيتي ؟ 

البسلة .. ما تلبسص بسلة : أمل ابتسمت

! رسمية أوي حلوة يف الضركة لكه هوا 



.. مص هلبس بسلة : كريم هس زماُه بموآقة

. هروح أجهس 

مياك حاجة لوىها أحمر؟ : امل بذْوت

حاجة ايه اللي لوىها أحمر؟ : كريم بيسم ٓهم

أقغس ييوي تيضيرت أو قميع : أمل بإحراج

أحمر وأىا كمان هلبس ىْس اللون ٓوبقى 

. زي بيؽ 

مممم ًايساىا ىلبس ىْس : كريم بابتسامة

. اللون قلتيلي 

أمل ابتسمت بذجل ومارزتص 

ميايا وهلبسه حاؿر اجهسي : كريم بحب

. أىتي كمان 

أمل هست زماُها بْرحة وهو ابتسملها 

وررج وٓيال بسأت تقلى بلوزة واسية لوىها 



أحمر ًلى چيب أبيؽ وحجاب مه ىْس 

اللون 

وآقت : أما كريم لما سابها وىسل كه قابله

تذرج ؟ 

اه هتوسل بس أىت طوِ حل : كريم بؾيق

مى أبوك ها ؟ 

. هكلمه : كه

كريم راح يجهس وابتسم لما آتكر كلبها 

وٓرح إىه كان جايب مياه تيضيرت لوىه أحمر 

لبسه ًلى بوقلون أبيؽ وحف برٓاىه وررج 

جهسوا األربية واتحركوا وأمل أول ما طآت 

كريم بالكاجوال وتقابق ألواىه مى ألواىها 

ابتسمت ووزت وطها بييس ًلضان ما 

.. بس هو الحم.. يالحنص ىنراتها أو إًجابها 



ركب ًربيته وكه جوبه والبوات ورا وٓؾلوا 

كتير كه وأمل يقترحوا األماكه اللي 

هيروحوها وأريرا قرروا يقيسوا يف كآيه 

وتاين يوم يذرجوا مه بسري 

قؾوا وقت هريّ مى بيؽ كلهم 

كاىوا قاًسيه يف جويوة كبيرة ٓيها بحيرة 

هو ما : ػَيرة ػواًية وكريم بغلهم

! يوْيص ىتمضى طوية 

أىا ماًوسيص حيل للمضى : ُازة ابتسمت

. ًايشيه تتمضوا قوموا أىتوا احوا هوقيس 

مسكت زراو كه وابتسمت وكه ابتسم 

ٓيال : وحف ايسه ًلى ايسها اللي ًلى زراًه

. اتمضوا أىتوا براحتكم 



كريم وقّ ومس ايسه ألمل اللي مسكتها 

وقامت مياه ماطييه ايسيهم يف ايسيه بيؽ 

.. وبغمت ىوًا ما 

! ساكتة ليه كسه : كريم وقّ وبغلها

ماًوسيص حاجة : أمل باػه للميه قسامها

! أقولها 

كريم طسها وقيسوا ًلى مقيس قغاز الميه 

لو باباكي أػر ًلى موقْه األسبوو : مباطرة

. هييسي واجي ارسك بوْسي 

وكه .. بابا هيغر : أمل حاولت تبتسم

. هيجيبوي 

أىتي تحبي ٓرحوا .. ال هجيلك أىا : كريم كضر

يكون امتى ؟ 

طوِ أىت .. ميرٓص : أمل بغتله بحيرة

! وبابا والنروِ اللي حواليك 



اللي حواليا .. أىا بتكلم ًوك أىتي : كريم كضر

. سهل 

الكل بيقول .. ميرٓص : أمل بغت لقسامها

ىجهس ػراحة أىا مص ًارٓة ايه اللي يجهس أو 

. مص ًارٓة ! مقلوب موي أجهس ايه 

.. مقلوب تجهسي حاجتك : كريم ابتسم

.. امممم برٓاىاتك .. مكياچك .. لبسك 

.. ٓستان الحوة .. ٓستان ٓرحك كبيا 

الحاجات زي يا أمل هو أىا اللي هقولك 

! ًليها 

هجهسها وأىت : أمل هست زماُها بتْهم

! مقلوب موك ايه 

ًايشيه ىضوِ هوتجوز ٓيه : كريم بتْكير

األول ؟ ييوي هتقيسي يف الڤيال وال تحبي 

ىارس ڤيال ليوا لوحسىا ؟ 



! هو يوْى ىارس ڤيال لوحسىا : أمل بغتله

كيس يوْى ليه ال : كريم ابتسم ييوي بغي .. أ

هي الڤيال كسه كسه هجيبها بس السؤال يا 

حبيبي هل أىتي ًايساها ىتجوز ٓيها وال 

وحاليا ىْرش الجواح بتاًي ! ىجهسها براحتوا 

يف الڤيال وىقيس ٓيه وزه الحل األٓؾل 

ألن موؿوو الڤيال .. ًلضان ىتجوز بسرًة 

وتجهيسها وٓرطها وزيكوراتها هيارس وقت 

.. احوا يف ُوى ًوه 

يبقى رلي الڤيال : أمل هست زماُها بموآقة

براحتوا ىذتارها مى بيؽ وىْرطها مى 

. بيؽ وزلوقتي ىجسز الجواح بتاًك 

كيب كويس وٓريت ًليوا وقت : كريم اتوهس

بايق التجهيسات ىوىا هتكون مياكي .. كتير 

بقولك ػح،ارتاري ػورة ىيله بيها .. ٓيها 

ًه ارتباكوا مؤمه بيتلي كل الغور اللي 



ػورهالوا يف كتب الكتاب وًايس ييله وكلب 

. ىذتار الغيَة والغورة اللي هويله بيها 

كلى موبايله وبيْرجها ًلى الغور اللي 

ػوروها واللي مؤمه بيتهاله وقاله يْرق 

طوكوالتة وجاتوه ًلى كل الموهْيه 

هو الزم ىيله ؟ : أمل كضرت

.. اه الزم لألسّ : كريم ابتسم بتْهم

أمل ارتارت ػورة بيؾحكوا ٓيها االتويه 

بس كريم رٓؾها وكل ما بتذتار واحسة 

. ارتار أىت أىا تيبت : بيرٓؾها ٓبغتله بتصمر

: كريم ارتار واحسة و وراهالها ٓبغتله بصهول

اطميوى زي اللي مص بايه ٓيها ! زي 

. حاجة 

بايه أوي إين بلبسك زبلة : كريم ببساكة

وبايه الجو حواليوا ومالمحك مص بايوة ألين 



مص حابب إين أىضرلك ػورة أىتي واؿحة 

توػل .. ٓسي تؤزي الَرؼ بالنبف .. ٓيها 

الميوى وبس لكه مص ًايس ػورة أىتي 

. هاهرة ٓيها 

أىا أػال مص بحب أىضر : أمل ابتسمت بحب

. أي ػور ليا بس أىت قلتلي الزم 

أيوة الزم ىيرِ الواس إين : كريم ابتسم

ارتبقت بس مص الزم أبسا أٓرجهم ًلى 

مرايت وال ايه ؟ 

كريم بيت الغورة لمؤمه وكلب موه ييله 

بيها وهو كمان حقها ًلى الْيس ًوسه 

 ( engaged )وبس كتب 

ليه ماكتبتص : أمل ابتسمت وسألته

 ( get married)  



هكتب متجوز لما ىتجوز بجس : كريم بغلها

.. وتسرلي بيتي زلوقتي رليها مذقوبيه 

بس طكلك قمر : أمل ابتسمت وهو كمل

. باألحمر 

. طكرا وأىت كمان : أمل بذجل

وأىا كمان ايه ؟ : كريم بمكر

أمل وزت وطها بييس مه الكسوِ 

طكلك : كريم بؾحك بيذرجها مه كسوٓها

. بتحبي كل حاجة لوىها أحمر 

. جسا بحسه لون مبهج كسا : أمل بتلقائية

. زه أىتي اللي مبهجة : كريم بحب

أمل بغتله بذجل وابتسموا االتويه 

بالليل اتيضوا مى بيؽ يف جو هازئ وأمل 

وكريم ًيويهم ًلى بيؽ وكأىهم لوحسهم 



.. رلغت السهرة ورجيوا 

حسه كان ًايس .. وكل واحس زرل أوؿته 

يمضي الليلة بس كريم ٓؾل كتير يقويه 

.. يقؾوا بكرا كمان 

آرر الليل كريم مص ًارِ يوام وكلى 

وقيس ٓيها باػع للوجوم .. الجويوة برا 

ومص ًارِ يوام ًلى الرُم مه إىه ًايس يوام 

أريرا رن ًلى أمل وكاىت ػاحية هي .. 

.. كمان صيه وكلب موها توسل تقيس مياه 

قْلت وراحت ًوس مامتها ربقت بهسوء 

وأمها كليتلها 

كريم يف الجويوة وًايسين أىسل : أمل بتوتر

. أقيس مياه طوية 



سميرة بغت لجوزها اللي كضر وبيسها 

اىسيل بس رلي بالك السىيا ليل : بغت ألمل

. والغوت بيرن وبيسمى 

كان هو .. أمل ابتسمت وىسلت جري 

موتنرها وأول ما قربت موه ماوقْص بس 

مس ايسه لها تقيس جوبه وطس الكرسي قربه 

موه وهي ابتسمت وقيست وصيه بغت 

.. للسما وٓؾلوا ساكتيه 

مص ! هويمل ايه ! بيسيه : كريم بغلها

هيرِ أقيس أسبوو مه ُيرك ؟ 

! رليك وما تسآرش : أمل ببساكة

! ما تيجشيويص يا أمل : كريم كضر بؾيق

أىتي ًارٓة إين مص هقسر أبيس كل زه ًه 

. وكمان بسون ترتيب .. الضركة 



سمر كاىت ىف أوؿتها وسميت أػوات كالم 

وقامت بغت مه طباكها المْتوح وطآتهم 

حقت .. جوب بيؽ وايسيهم يف ايسيه بيؽ 

ايسها ًلى قلبها تهسيه ألىها الحنت إىها 

أمل تييص .. بتتوْس بسرًة وبَيم وبكره 

أمل تسهر تحت الوجوم مى ! الروماىسية زي 

وهي جوزها مص كايقها وما ! حبيبها 

.. بيغسق يذلع موها ويجيبها ًوس أمها 

واقْة تتْرج بغمت والوار بتولى جواها 

كريم بيؾحك مى أمل وبيهسروا مى بيؽ 

. وػوته ًايل طوية 

. كب وكي ػوتك السىيا ليل : أمل بسرًة

امال لو زًقت بغويت كله وقلت : كريم كضر

بحبك هتيملي ايه ؟ 



السىيا ! ما تيملهاش : أمل كضرت بتريقة

. ساكتة وػوتك هيسمى يف البلس كلها 

لو ًملتها تيملي ايه ؟ : كريم بإػرار

أىت ًايس ايه ؟ : أمل بغتله أوي

ًايس ايه ؟ : كريم ابتسم واتيسل وبيْكر

. تقوليلي أىتي كمان بحبك قسام أبوكي 

. ال يمكه : أمل ًيويها وسيت

! بقلي جبه بقى : كريم ؿحك

أىت أػال ما تيملهاش وبيسيه : أمل كضرت

! بابا وماما يف الضباك اللي ٓوق راسك زه 

والواحية زي ٓيها سمر وجوبها ًمي محمس 

زه ُير الجيران وأحب أقولك ! الضباك التاين 

إن هوا يف الحر مينم الواس بتوام ًلى 

. السقوح ييوي ػوتك هيليلى يف البلس 



. وال يهموي كل زه : كريم بهسوء

. كيب وريوي هتيملها ازاي : أمل بَيم

كريم وقّ وهي مستبيسة تماما ييملها 

بحببببببك : بس مرة واحسة كريم بغوته كله

 .

أمل طهقت بذجل وكليت تجري 

وتستذبى بييس ًوه وسمر كان ىْسها توسل 

الروماىسية زي .. تسكت كريم بأي طكل 

المْروؼ هي .. حقها هي مص حق أمل 

.. تييص اللحنات زي والحب زه والَوى زه 

. بحبك يا أمل يا بوت ًبسهللا : كريم كمل

أمل مصهولة ومص قازرة تستوًب جواىه 

ًبسهللا اتيسل وسمى كريم وسميرة 

. زه جوان زه : ؿحكت وهو كضر



. سيبه يتجوه : قام بس سميرة مسكته

. بس يا ست أىتي : ًبسهللا طس ايسه

ًبسهللا ٓتح الضباك ومحمس أروه ٓتح 

طباكه وأبوكريم وأمه بغوا ًليه بس اللي 

! يف ايه يا كريم : اتكلم كان ًبسهللا بحرج

! ال يا ًمي سالمتك مْيص : كريم بؾحك

. ميلص ػحيتك 

امال أمل ٓيه ؟ : ًبسهللا كضر

.. مستذبية هواك : كريم بغلها بييس

كريم بع حواليه لكل الضبابيك اللي 

. ارجيوا لوومكم يا جماًة سوري : اتْتحت

: الكل زرل وكريم راح ًوس أمل اللي مصهولة

. وهللا أىت مجوون 

. احترسي موي بقى : كريم بؾحك



أمل ًملت ىْسها مكضرة ًلضان تساري 

وأىت كمان .. أىا سايباك وزارلة أىام : كسوٓها

. روح يال الغبح هووسل بسري 

المكان زه ًبارة ًه ايه : كريم مسك ايسها

اللي هوروحه ؟ 

مكان ٓيه زرو ورمال كتير وًيه : أمل بغتله

مياه سذوة زي حمام سباحة ييوي مكان 

. هريّ هييجبك 

سمر اتؾايقت إىها سامياهم بس مص 

هما قربوا موها بس الضجرة .. طايْاهم 

.. مسارياهم تماما وزه ُاينها 

مص مالحنة إىك : كريم قرب موها أوي

! بييسة ًوي مه امبارح 

بصمتك ما : أمل جت تبيس بس طسها ًليه

وحضتكيص ؟ 



رزي : أمل بغت لألرؼ وهو رٓى زماُها

. ًليا وحضتك وال ال 

ماطي : أمل هست زماُها باه وهو ؿحك

! هقبل هسة زماُك زي 

رٓيلها راسها تاين وقرب مه رسها برقه 

كتضْت قس ايه كاىت مْتقساه  باسها وهي ا

بغلها برقة وحف ايسه ًلي كرحتها يضسها 

يوْى ؟ : بس األول بغلها

أمل ابتسمت وهست زماُها ٓهو وقى 

كرحتها وهي هست زماُها ٓضيرها اتْرز 

.. كسه أحلى كتير : وابتسم تلقائيا وهمس

أىتي ًلى كول ! بيسيه هويمل ايه 

! واحضاين يا أمل 



طسها ًليه بالراحة وهي سوست راسها ًلى 

وايسيه حواليها بحب مص ًايسة .. ػسره 

تْارقه تاين أبسا 

ومرة واحسة بيس ًوها بيس ما كاىت كلها يف 

حؾوه بيس ىْسه ًوها 

أمل بغتله باستَراب وهو ابتسم وباسها 

روحي ىامي بقى : بذْة جوب طْايْها

.. أىام: أمل بصهول

أىتي ًايساىا ىقرب : كريم بغلها أوي وبحب

مه بيؽ واحسة واحسة وًلضان أىا أىْص زه 

أىا ًوسي قوة .. الزم أسيبك تقليي توامي 

مص هيوْى .. تحمل بس محسوزة قغازك 

تْؾلي قسامي وأموى ىْسي ًوك أىا بحبك 

ٓيا تكوين يف .. وبتمواكي كلك ًلى بيؾك 

! حؾوي يا تقليي توامي ارتاري 



أمل أول ما استوًبت ميوى كالمه جريت 

مه قسامه وهو ما حاولص يوقق بس هس 

زماُه يحاول يْوق ورجى لقيسته وسمر مه 

ٓوق متابياه وكاىت مستَربة راح ٓيه 

وُاب كل زه وراجى زلوقتي متيم بالضكل 

ميقولة أمل تذلي واحس صيه ييضقها ! زه 

المْروؼ هي ! وليه سابته لوحسه ومضيت 

.. توسل توريه ازاي الواحسة ممكه تمتى واحس

أمل رجيت ألوؿتها مص قازرة تتوْس بس 

حاولت تسيقر ًلى أًغابها بس مص 

مص ٓاهمة ليه جسمها كله متوتر .. ًارٓة 

كيب لو هو .. كسا وليه ًايسة كريم مياها 

ٓؾل مياها ممكه تضبى موه ومه اهتمامه 

ًوسها أسئلة كتير بس ال يمكه ! .. وحؾوه 

تسألها 

.. أريرا مه التيب ىامت 



كريم ٓؾل كتير قاًس بيحاول يهسي ىْسه 

ويهسي أًغابه بس مص ىآى ٓقام زرل 

الضقة وقلى قميغه وزرل تحت السش 

البارز يمكه يقلل طوية مه الوار اللي أمل 

ُمؽ ًيويه وتذيلها .. طيللتها ببرائتها زي 

مياه بتضاركه حمامه بيسها استَْر و زوز 

المياه البارزة ًلضان تقْي ىاره طوية 

.. وييرِ يكمل يومه أو ليلته 

الوهار كلى بسرًة ماكاىص لحق يوام بس 

.. أمه بتغحيه ًلضان يتحركوا

قام ُغب لبس هسومه باليآية ورارج 

مياهم البس ىنارته يساري ًيويه اللي مص 

زرلوا بيت ًبسهللا الكل .. مْتوحة أػال 

موتيص والكل بيتحرك وبيجهسوا اللي 

هيارسوه 

أمل ٓيه ؟ : كريم مكضر



! أىت ما بتسألص ُير ًليها : ىاهس ؿحكت

! تالقيها ىايمة صيك 

كيب أكلى أىام جوبها لحس ما : كريم بتيب

. تذلغوا ػحوين 

ىاهس ربقت كريم اللي مص ٓاهم مالها بس 

ال اػحى وٓوق كسه : ٓهم لما ًبسهللا اتكلم

. رليوا ىبسأ يوموا حلويه 

حاؿر هْوق اهو طربوين : كريم بغله بحرج

. قهوة بس وأىا أٓوق ًلى كول 

أمل ىسلت وهي كمان ًيويها مقْولة 

هللا : وسلمت ًلى الكل وبغت لكريم

. يسامحك ًايسة أىام 

. هو أىا كوت جيت جوبك : كريم ابتسم

أمل كضرت وبغت لبييس ورغوػا بيس ما 

.. آتكرت لمساتهم وهمساتهم اتكسْت 



ٓقروا وهيتحركوا وكليوا ليربياتهم 

. يال اركبي يا أمل : أمل وقْت وكريم بغلها

. يال يا أمل : ًبسهللا ررج وبع ألمل

أمل وقْت يف الوع بيوهم كريم بيقولها يال 

وأبوها بيقولها يال وهي محتارة بيوهم 

بيس اشىك ييوي يا ًمي : كريم بع ألبوها

. أمل رليها ميايا 

ًبسهللا بع لبوته اللي ًيويها متيلقة 

. وماله براحتها : بإجابته وابتسم

أمل ابتسمت وركبت مى كريم وًيلته 

وًبسهللا والبايق يف ًربيتهم واتحركوا 

.. اليربيتيه مى بيؽ 



أما ًوس مؤمه يف الضركة قال ليلياء تجيب 

طوكوالتة وجاتوه وتْرق ًلى كل الموهْيه 

بمواسبة رقوبة كريم والباطمهوسسة أمل 

ًلياء أول ماًرٓت ٓرحت وهوئته وراحت 

توْص كالمه 

وػلوا المكان كان قريب مه الجبل 

واستَربوا الذؾره والمياه جوب جبال 

هوقيس ٓيه ؟ : كريم بع ألمل

يف استراحة كسه هريْة : أمل ابتسمت

. وجويوة وٓيها ًيه المياه اللي قلتلك ًليها 

ىسلوا كلهم وزرلوا وًجبهم المكان ومى إن 

يف ترابيسات ومقاًس إال إىهم ٓرطوا يف األرؼ 

.. ًلى الوجيلة وقيسوا كلهم مى بيؽ 

ايه السور زه قآل ًلى ايه ؟ : كريم



. جوا يف ًيه المياه السذوة : كه ابتسم

وليه مقْول ًليها ؟ : كريم باستَراب

ًلضان لما ًيلة تسرل : سميرة ابتسمت

. ومياهم بوات يقْلوا محسش يضوٓهم 

ما تيجوا ! هللا جميلة أوي : ىاهس بْرحة

. ىضوٓها يوْى ؟ ىوسل المياه 

بيقولك المياه سذوة والسىيا : كريم ؿحك

. حر 

كيس مص سذوة أوي : ىاهس كضرت . أ

قاموا يتْرجوا ًليها وكريم حف ايسه يف 

. زي سذوة بجس : المياه

ما تذيلتص أبسا تكون سذوة : ىاهس صيه

! للسرجة زي 



.. بتكون ممتية يف الضتا : أمل وقْت جوبهم

كتر  . وكل ما الجو يبرز بتستمتى أ

وأىتي بتوسليها ؟ : كريم وقّ جوبها

الزم كبيا بابا ًلى كول : أمل ابتسمت

. بيجيبوا 

ًلى كسه بتيريف تيومي : كريم قرب موها

ػح ؟ 

أىا .. ال كبيا أىا بَرق يف طبر مياه : أمل بوْى

ممكه أُرق يف الباىيو 

بع أىا وال : كريم بيؾحك ًليها وهي بَيم

بيرِ أسوق وال أًوم وال الحاجات زي 

. كه حاول ييلموي وٓضل .. رالع 

. بس أىتي سوقتي : كريم كضر



مجبرة وكل ما أٓتكر الموقّ : أمل بَؾب

زه بستَرب ازاي ًرٓت أزور اليربية أػال 

هيلمك .. هيلمك ما تقلقيص : كريم بهسوء

.. كله 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الذامس 

كريم وأمل ررجوا قيسوا مى بايق الييلة يف 

جو ًائلي هريّ 

.. الواحس ىْسه يوام يف الجو زه : كريم بإرهاق

الذؾرة والمياه والهوا المْتوح : كه ابتسم

. ٓيال بيحسسوا الواحس بالراحة والوياس 

ال بجس هوام لو قيست : طوية وكريم وقّ

كتر مه كسه  هو الرمل اللي هواك زه مص ! أ

ىيرِ ىوػله ؟ 



. اه تيرِ : أمل بغتله ٓوقها وهو واقّ

بقول ىيرِ جمى مص : كريم بغلها بَيم

! أًرِ 

كلوًها ػيب يا كريم جسا : أمل كضرت

. اقيس هللا يهسيك 

. ما تيجي ىقلى : كريم بع ألروها

. يال بيوا : كه وقّ وطس مراته مياه وابتسم

كريم اتحرك وأمل كضرت إىه سابها وسميرة 

. ما تقومي يا كسولة تقليي مياهم : بغتلها

ال رليهم : أمل كضرت وزورت وطها بييس

.. يقليوا مص كالية 

أمل اتؾايقت إىه سابها ومضي وزورت 

وطها بييس بَيم موه وبيسها لقت حس وراها 

. ما تقومي : يف مستواها بيقول مره واحسة



قالها يف وزىها لسرجة إىها ػررت مه الذؾة 

وكلهم ؿحكوا ًليها وهي بغت لكريم 

ما أىتي بارزة ومص ًايسة : بَيم وهو ؿحك

. قومي يال ! تقومي أًملك ايه 

مص .. مص قايمة روح أىت : أمل بَيم

. رايحة مياك 

ييوي كلها كام : كريم بع لساًته وكضر

كمان هوا مص .. ساًة وهسيبك وأسآر 

! مص كْاية السْر ! ًايسة تروحي ميايا 

أمل اتوهست بسًل وهو ىسم إىه اتكلم يف 

الموؿوو زه ورغوػا إىها قامت بسون ما 

توقق أي كلمة وهو وقّ مياها ومضيوا 

! بغمت يلحقوا ُازة وكه اللي سبقوهم 

هو أىت ليه يا أبو كه : حسه بع ليبسهللا

أوال ػيب ! مص موآق إن أمل تيجي مياىا 



ًليهم يْترقوا وىكسر قلبهم بيس ما أريرا 

اتجميوا وثاىيا أمل طَلها مهم يف الضركة 

. ٓمحتاجيوها 

أىا مص قاػس أجرح قلبهم : ًبسهللا بؾيق

بس احوا هوا يف قرية والواس .. وال أزًلهم 

أىتوا متذيليه إن ! بتتكلم ًمال ًلى بقال 

أمل تيجي مه القاهرة وتاين يوم واحس يجي 

وراها يتجوزها يف يوم وبيسها المْروؼ 

.. الواس هترُي وهتتكلم .. يارسها ويمضي 

لكه طوية الجو يهسا وبيسها تسآر حتى 

والستها تسآر مياها لبيت رالها ويبقوا 

.. لكه تاين يوم زي ػيبة .. بيستيسوا للْرح 

ٓاًصروين وهللا ما ًايس أبيسهم ًه بيؽ وال 

.. أزًلهم 

ىاهس وحسه ىوًا ما اقتويوا بوجهة ىنره 

بس ىاهس مص هايه ًليها ابوها أو أمل 



بس ًمر ما كالم الواس بيقل وال : ٓبغتله

ٓلو .. بيسكت وبيتكلموا يف كل الحاالت 

هويمل اًتبار لكل كالمهم مص هوتحرك 

. أبسا رقوة واحسة 

ًمر ما يف يوم اهتميوا بكالم : سميرة بسًل

.. الواس وربيوا ًيالوا ًلى الغح والَلف 

. بس السىيا اتَيرت والحال اتَير 

بس كالما مربياهم ػح يبقى : حسه

رليكي واثقة ٓيهم إىهم مص هيَلقوا ولو 

حغل وُلقوا بييرٓوا يغلحوا ُلقاتهم زي 

. وبيتحملوا ىتايجها .. 

ًبسهللا بيؤيس كالم حسه جسا وواثق مه 

ػحته بس ُغب ًوه بقى بيذاِ ًلى 

أمل مه أي حاجة وروٓه بسأ يارس طكل 

.. مرؿي 



إال ػح : سميرة حبت تَير الموؿوو والكالم

هو ازاي مؤمه وكريم .. قوليلي يا أم كريم 

ييوي بييس ًه قرابتهم ! أػحاب أوي كسه 

وإىه ابه راله بس حاساهم أػحاب أوي 

كتر مه  وأروات أوي يمكه بحسهم أ

.. األروات 

كتر مه األروات : ىاهس ابتسمت .. هما ٓيال أ

ييوي اتغاحبوا ًلى كبر : سميرة بْؾول

ييوي اللي ٓهمته إن مؤمه أهله كلهم ! كسه 

يف المويا وًايص مياكم يف القاهرة ٓهو جه 

وازاي بقوا ! ًوسك كبير يضتَل وال ايه 

أػحاب أوي كسه ؟ 

! أىتي هتحسسي الييال وال ايه : ًبسهللا بهسار

واحس وابه راله قريبيه مه بيؽ ًازي 

! ييوي 



ما طاء هللا ًليهم وربوا : سميرة كضرت

يحرسهم بس هما مص مجرز قرايب يف ػلة 

مه وقْته مياه يف .. بيوهم ُريبة حسيتها 

حؾورهم مى بيؽ .. المستضْى زمان 

.. زلوقتي ووقْتهم مى بيؽ .. ٓرح كه 

. ييوي يف ًالقة ُريبة بيوهم 

هو ٓيال يف بيوهم ًالقة ُريبة : ىاهس ابتسمت

أىا بيتبر مؤمه وكريم .. وقوية ومتيوة 

أوالزي وًاػم أرويا بييتبر مؤمه وكريم 

والوؿى زه هما اللي أجبروىا .. برؿه ًياله 

. ًليه 

! ازاي : سميرة بْؾول

أىا ربوا ما رزقويص ُير بكريم : ىاهس حكتلها

واتمويت يكون ًوسه أروات بس ربوا ما 

 سوة ١٣ أو ١٢وهو ًوسه حوايل .. أرازش 

تيب جامس بسون أي مقسمات بسون سبب 



ولما أرسىاه المستضْى قالوا إن الكليتيه 

بتوًه بيْضلوا وزرلوا يف زوامة كبيرة كوت 

رايْة إين أرسر كريم ٓيها وٓؾل يف 

المستضْى كتير جسا ساًتها هو ومؤمه 

كاىوا مجرز أوالز رال وػحاب ًازي 

بيتقابلوا يف اإلجازات وبيليبوا ولما جه مؤمه 

يارة مى أرويا ساًتها ىْسية كريم  ص

اتحسوت جسا ومؤمه كلب مه أبوه يْؾل 

مى كريم اإلجازة وٓؾل مياه يف المستضْى 

يذّْ ًوه بيسها جت السراسة وكريم حالته 

بتتسهور وساًتها مؤمه قرر إىه يْؾل مى 

كريم وىقلته يف مسرسة ًوسي كان بيروح 

المسرسة ويرجى يضرح لكريم كل اللي أرسه 

بالتْغيل وبقى هو همسة الوػل بيوه وبيه 

ًاػم أرويا طاِ قس ايه .. اليالم الذارجي 

مؤمه مهم يف حياة كريم وقس ايه االتويه 

ٓماكاىص قسامه أي حلول .. اتيلقوا ببيؽ 



.. ُير إىه يسمح البوه يكون سوس البه أرته 

ربوا رزقوا بيسها بسكتور اقترح ًليوا ىسْره 

برا ًوس أستاشه وبيتله حالة كريم وكلب موه 

.. يبلَوا ىسآرله 

كريم رٓؽ يسآر مه ُير مؤمه ومؤمه 

رٓؽ يسيب كريم ٓسآرىا كلوا مى بيؽ 

وساًتها اتبرًتله أىا بكليتي وًسيوا األزمة 

زي ًلى رير بس كليت موها بابه تاين ألن 

مؤمه بقى ابوي ويمكه هو اللي كان السبب 

األساسي بيس ربوا إن كريم يتذقى األزمة 

ميرٓواش ىرجيهم لقبييتهم .. زي 

وماهاىص ًليوا ىْغلهم ٓيملوا اتْاق أىا 

وأرويا إن السراسة ًوسي والغيّ ًوسه 

واستمر الوؿى زه لحس ما اتذرجوا مى بيؽ 

واطتَلوا مى بيؽ وبقوا ايس واحسة وزماٌ 



اللي مروا بيه رالهم .. واحسة وًقل واحس 

. كسه 

. مؤمه زه طذغية جميلة جسا : سميرة بتأثر

ًسل .. ٓوق ما تتذيلي : ىاهس ابتسمت

ومرح وزمه رْيّ هو وكريم أػال بيكملوا 

.. بيؽ 

ويسيم الحب .. ربوا يحميهم لبيؽ : سميرة

. بيوهم يارب 

أمل وكريم بيتمضوا وقسامهم ُازة وكه 

أمل رليوا ىتبسف وبالش : كريم بهسوء

. حاويل ! تْكري يف اللي جاي 

أمل باػة قسامها ومص ًارٓة ازاي تقوله 

إىها بمجرز ما تْكر إىه هيبيس بتكون ًايسة 

تييف أو قلبها بيوجيها لسرجة إىها بتتذوق 

مص ًارٓة تتكلم أػال وال ًارٓة تْهمه 



والمضكلة إن هو كمان حاسس بوْس 

إحساسها زه ٓبالتايل مص ًارِ ازاي 

يقموها 

بقى كوت : أمل حاولت تَير الموؿوو وتهسر

! هتقلى مياهم وتسيبوي 

بقولك ىيرِ : كريم ابتسم لمحاولتها

. أىتي بسأيت .. بتقوليلي تيرِ 

. وأىت ما ػسقت : أمل بَيم

! بصمتك أىا كليت مه ُيرك : كريم ؿحك

وال رجيت بوست األيازي ؟ 

. وهللا لو كوت كليت : أمل بتبركم

كوتي هتيملي ايه بقى : كريم بغلها

! سيازتك 

! كوت هتضوِ هيمل ايه : أمل بغتله بتصمر



وػلوا ألول الرملة وبغوا لْوق كاىت ًالية 

اللي ٓيه : ُازة قيست ًليها وبغتلهم.. جسا 

. ػحة يقلى 

أىتي قيسيت هوا ييوي ؟ : كه ؿحك

حبيبي أىا لو حاولت أكلى : ُازة بؾحك

أىا بكامل .. ممكه أولس يف ىع القريق 

! ػحتي مابقسرش أكليه ٓما بالك زلوقتي 

. اىساين هوا واكليوا أىتوا 

ٓيكوا ػحة : كه قيس جوب مراته وبغلهم

. اكليوا 

ايه زه ؟ زه أىتوا يف اليضريوات : كريم كضر

! امال لما توػلوا الذمسيوات هتيملوا ايه 

هوقيس زي الجماًة كسه هواك : كه بؾحك

. وىبيت ًيالوا يقليوا 



هتقليي : كلهم ؿحكوا وكريم بع ألمل

أىتي وال هتقيسي جوبهم ؟ 

المونر مه ٓوق بيكون ررايف : أمل بتْكير

. هحاول بس ما أوًسكص .. ػراحة 

كليوا مى بيؽ وأمل يف الوع وقْت 

المغيبة إن الوسول يف .. أىا ُلقاىة : وبتوهج

. لحنة بتبقى تحت 

بتتكلم وبتوهج وكريم واقّ جوبها ًازي 

! أىت مص بتوهج ليه : جسا وهي استَربت

. ًلضان ًوسي لياقة بس : كريم ؿحك

جتلك مويه اللياقة : أمل اتيسلت وبتريقة

. زي إن طاء هللا 

مه الچيم والجري كل : كريم بغلها باهتمام

. يوم 



أىت بتجري كل يوم : أمل باستَراب تام

وبتروح چيم ؟ 

! مالك مستَربة أوي كسه ليه : كريم بؾحك

اه الغبح مينم األيام بارس ىع ساًة جري 

..  مرات أسبوًيا ٤ أو ٣والچيم بروح 

أمل مص مغسقة أبسا بس اهو مص بيوهج 

مؤمه : وهي قلبها اتققى وٓجأة سألته

بيروح مياك؟ 

مؤمه بيجي ميايا الچيم أيوة لكه : كريم

جري الغبح مالهوش ٓيه بيْؾل الووم 

. الوغاية زي 

. بيْهم : أمل باستَراب

بييمل ايه ؟ : كريم قرب موها بتهسيس

بيْهم محسش يغحى بسري : أمل بترزز

. ًلضان يجري أبسا 



كيب يا حلوة .. اه قلتيلي : كريم هس زماُه

سيازتك هتغحي ميايا بسري وهتوسيل 

. تجري ميايا 

ًارِ أىا مابحبص .. اىسى : أمل طهقت

أتآرر ًلى محاؿرايت أو طَلي بس 

 بحسب وقتي ٧:٣٠ بغحى ٨المحاؿرة 

بحيث أوػل الكلية إال رمسة اللي هو 

بالنبف ٓال يمكه أػحى بسري أجري زي 

. اىساها 

. المهم يال ىكمل .. هوضوِ : كريم بإػرار

مسك ايسها وبيضسها وهي مص قازرة لحس 

ما كليوا ٓوق كان الهوا ررايف والمونر رائى 

.. ورغوػا الضمس وهي قربت تَيب 

.. مونر الجبال يف ىاحية والسرو يف ىاحية تاىية 



كريم أرس ىْس كويل جسا ومص مالحم 

أمل اللي مراقباه ومبسوكة لمجرز إحساسه 

كلى موبايله وبسأ يغور المونر .. هو بالراحة 

حواليه 

يوْى ؟ : وبيسها طس أمل

أىت ًايس تغورين مياك ؟ : أمل بمضاكسة

ًوسك ! اه ًايس أػورك ميايا : كريم ؿحك

ماىى حؾرتك ؟ 

وىيجي ىوْغل وتهسزين بالغور : أمل بمرح

زي؟ 

ٓال هللا يا طيذة وال ٓالك يف : كريم كضر

واحسة متجوزة امبارح تقول لجوزها تاين يوم 

يا بت المالٓم سيس بيسيه هو أىا ! ىوْغل 

ايه يا أمل ما تْويق ! بغورك يف أوؿة الووم 

. كسه وتيايل ربوا يهسيكي 



بسأت تتغور مياه وكل ما يجي يارس لققة 

بتيمل حركة مجووىة وهو بيلمحها يف 

يا : الكاميرا بس مص بيلحق يوقْها بغلها

بت اًقلي مْيص ػورة واحسة هوارسها 

! كلهم مجاىيه كسه ! ًاقلة 

كيب أىا أػور بموبايلي طوية : أمل بتؾحك

 .

كليت أمل موبايلها وٓتحت السواب طات 

وقربت مه كريم وقبل ما تغور مسك ايسها 

ايه ؟ : بالموبايل

ايه ؟ : أمل باستَراب

أىتي اللي ايه ؟ بتغوري ايه ؟ : كريم بغلها

أىتي ًامله يف الغورة ايه ؟ 

! ايموچي ! زه السواب : أمل ؿحكت



ايه الكالب اللي لمحتها يف : كريم بصهول

وايه اللسان ايل بيقليه أىتي ! الغورة زي 

! متذيله إين ممكه أتغور ػورة زي زي 

أىتي ًبيقة؟ 

رقيبي وأتغور مياه براحتي : أمل بتصمر

. بتليْوين 

أوال مص رقيبك جوزك ها : كريم بصهول

وثاىيا مص هتغور أىا بايموچي كلب لما 

أىتي متذيلة كريم .. تتوققي للغبح 

المرطسي يتغور ػورة بايموچي كلب يا 

. ُيري االيموچي زه ! أمل ؟ أىتي تيقليها 

يوووه أىت ررم وبيسيه : أمل بؾيق كْويل

. الكلب كيوت 

طويف ُيره .. ميلص أىا مْتري : كريم بتريقة

 .



أمل حركت وجابتله ػورة تاىية وؿحكت 

.. وهللا ما هرز ًليكي بالروچ زه : وهو بَيم

. مص هرز 

حركت ُيره وكل واحس مص بييجبه 

مص هتغور بالسواب يا : كريم آرر ما زهق

. أمل 

طوِ زه : أمل قلبت ٓيهم كلهم وبيسها

مآيهوش أي حاجة بس حاكف إكار للغورة 

 .

. ماطي زه : كريم بغله

اتغوروا مى بيؽ كصا ػورة وبيسها أمل 

بسون ما يارس باله أرست لققة بايموچي 

الكلب وهو لمحها بس قامت جريت وهو 

بيجري وراها وُمغر يمسحها وهي رآؾة 

تماما 



جريوا ورا بيؽ طوية لحس ماهو مسكها 

بس مص ًارِ يارس مه ايسها الموبايل لحس 

ما هي وقيت ًلى األرؼ ساًتها أرس 

الموبايل 

وهللا يا كريم لو مسحتها هسًل موك : أمل

! ٓوق ما تتذيل .. جسا 

أىت : كريم بغلها وساكت وهي اتيسلت

متذيل إين مثال هوسل الغور ٓيس أو 

هْرجهم للموهْيه يف الضركة وأقولهم 

شكرى .. يا حبيبي الغور ليا أىا ! مسيركم اهو 

كبر ! ليوم زي زه  إن كريم المرطسي مسير أ

طركة برمجيات اتوازل واتغور مى رقيبته 

. ػورة زي زي 

كريم أرس ىْس كويل وقيس جوبها بهسوء 

وبيسها اىتبه ٓبغلها .. وبيْكر يمسحها وال 

أىتي قلتي ايه ؟ : ٓجأة



أىا قلت كتير أوي ومص : أمل باستَراب

. هيرِ أًيس الجملة القويلة زي تاين 

قلتي يا ايه ؟ أىتي ما قلتيص يا : كريم بغلها

. كريم قلتي حاجة تاىية 

أمل آتكرت إىها قالت يا حبيبي بس ما 

تذيلتص إىه هيركس أوي كسه اتكسْت 

. قلت يا كريم : وبغتله ببراءة

ما قلتيص يا كريم وقويل قلتي : كريم كضر

. ايه وإال همسح الغور كلها 

! أىت بتهسزين : أمل بَيم

كيب : كريم بغلها واتراجى ًه هجومه

بقلي ررامة وقويل قلتي ايه ؟ 

أمل ٓؾلت ساكتة وباػة لقسامها بإحراج 

تغسيق أىتي بجس ررمة ما : وهو مرة واحسة



ما ! ما تقويل قلت يا حبيبي ! توققي يا أمل 

! تقوليها 

ما أىا قلتها وأىت : أمل بَيم وهي محرجة

سميتها يبقى رالظ مص الزم تقّ ًوسها 

رليها تقلى كبييية لكه مص باألمر يا .. 

. مص هيرِ أقولها باألمر .. كريم 

مص باألمر كبيا زه : كريم باستَراب

. باإلحساس 

وأىا قلتها : أمل بغت لقسام وهمست بذجل

باإلحساس بس أىت واقّ ومغر أًيسها 

! مص هيرِ أًيسها بالضكل زه 

.. اللهم كولك يا روح : كريم أرس ىْس كويل

بس تيايل بقى .. ماطي يا ستي ًوسي زي 

. ىتغور زي المتجوصيه 

ازاي زي ؟ : أمل باستَراب



. كسا اهو : كريم طسها لحؾوه وٓتح الكاميرا

باسها مه رسها بسرًة ولقف الغورة وهي 

وطها اتقلب أحمر مه الكسوِ حاولت تبيس 

ميرٓتص وٓؾل يغورها وهي محروجة بيس 

مارلع بيتهم ًلى موبايله ًلى الواتس 

وبيسها ٓتح الْيس بتاًها وبيت لوْسه ازز 

وٓتح موبايله وقبلها وازاها موبايلها 

! أىت ًملت ايه : أمل مسكت موبايلها

بيت الغور ليا ًلى الواتس : كريم بغلها

وؿْت الْيس ًوسي وًوسك وأىتي كمان 

حقي إىك مذقوبة امبارح كوا بوتكلم 

. وىسيوا 

تسٓى كام؟ : أمل بمرح

كتبها : كريم بَيم حقي بسل ماارسه أىا وأ

. متجوزة 



ًويّ : أمل وزت وطها بييس وبابتسامة ٓذر

. أوي 

ؿحك ًليها وٓيال رلت حالتها إىها مذقوبة 

قوليلي بتحقي ػورك ًلى الْيس ؟ : كريم

ال كبيا وبيسيه امبارح قلتلك مص : أمل

بحب أحف ػوري بس ليه بتسأل ؟ 

مص بحب البوات اللي بتحف : كريم ابتسم

الْيس زه .. ػورها الضذغية ًلى الْيس 

طيء متاح لليام ما يوْيص للذغوػيات 

زه مجرز .. بس لألسّ الواس ٓاهماه ُلف 

وسيلة اتغال وتيارِ وأػحاب يتالقوا بيس 

ُيبة لكه مص ًلضان ىوضر حياتوا الذاػة 

وبيسها الواس بتستَرب ليه المغايب بترِ 

ًليهم ؟ وليه محسوزيه ؟ وليه البركة 

موسوًة ؟ وهم ىاطريه حياتهم كلها يف 



كلوا، طربوا، ررجوا، ًيالهم .. الْيس  أ

أزواجهم، ٓقبييي كل حاجة بتكون مونورة 

 ..

ٓيال البركة اىتسًت مه كل : أمل ابتسمت

يمكه ٓيال ألىوا حياتوا .. حاجة حواليوا 

بس أىت اهو سيازتك .. الذاػة بقت متاحة 

. ىضرت ػورتوا ًلى الْيس

أىا بس أًلوت ًه : كريم بغلها بصهول

بيسيه .. الجواز إطهار وأىا أطهرت .. ارتباكوا 

. أىا ماليص يف الْيس والجو زه أػال 

. ماطي هيسيهالك : أمل بهسار

. تغسيق إىك ررمة : كريم بغلها

ييوي : أمل بغتله وؿحكت ببراءة مغقوية

كريم  )؟!حبك ليا هيقل طوية وأىا ررمة 

. يبقى أررم براحتي  (كضر وهي كملت 



ُغب ًوه ؿحك وهي كمان بس مرة 

ماقلتليص ميه اللي : واحسة بغتله بْؾول

مؤمه ًايس يتجوزها وأىا أًرٓها ؟ وايه 

يوْى تقويل وال سر بيوكم ؟ ! الموؿوو زه 

لو قلتلك سر ؟ : كريم ابتسم بمضاكسة

كيس .. يبقى رالظ سر : أمل ابتسمت ييوي أ

مص هقولك تذون أماىة ػاحبك اللي 

كتر مه األروات وكبييي .. مأموهالك  أىتوا أ

. أسراركم مى بيؽ 

أىا بحبك : كريم حف ايسه ًلى كتْها وطسها

كتر  . بجس كل ما بتتكلمي بحبك أ

! زي حاجة كويسة بس ليه : أمل اتحرجت

تذيلت هتقوليلي : كريم ابتسم وبع لقسامه

. مراتك والزم أًرِ كل حاجة ًوك و و و 



مراتك والزم أًرِ كل حاجة : أمل ًلقت

ًوك زه طيء مْروٌ موه ًلى ٓكرة أىا زه 

مص ؿسه بس اللي بوتكلم ٓيه زه مؤمه 

ٓما تذلقص األمور .. وزه طيء يذغه هو 

. حبيت بس أوؿحلك ! ببيؽ 

بس ال .. ال ما تقلقيص واؿحة : كريم ؿحك

ألىوا حابيه أىتي .. الموؿوو مص سر ًوك 

. هي ىور ًلى ٓكرة .. وهي تقربوا مه بيؽ 

أيوة حسيت ٓيال إن يف ! ىور : أمل كضرت

لكه ليه ما ! بس حلوة .. اهتمام بيوهم 

كيس مؤمه جاهس ! ارتبقوش ايه الماىى  أ

ويقسر يرتبف ٓليه ؟ 

زه موؿوو كويل : كريم أرس ىْس كويل

. ومليان كالكيى كتير 

! كالكيى ازاي : أمل باستَراب



. أوال ىور أرت ملك .. هغسمك : كريم بغلها

ملك ميه ؟ ملك : أمل طهقت وبغتله

رقيبتك ؟ 

ييوي تبقي مرايت وتقويل ملك : كريم كضر

! رقيبتي ازاي 

. السابقه ما تسًلص : أمل كضرت

بقت مجرز .. اسمها ملك وبس : كريم بغلها

. طريكة يف الضَل 

. المهم ازاي ىور أرت ملك : أمل اتراجيت

كريم حكالها كل التْاػيل وٓيال كاىت كلها 

ػسمات بتضهق وتوْيل مياهم 

.. بس يا ستي : كريم

ييوي .. يا ًيوي ًليك يا مؤمه : أمل بحسن

 طهور ٦بس .. حب مى إيقاِ التوْيص 



بس الزم يركسوا .. هييسوا بسرًة إن طاء هللا 

بس هل ممكه رالك ًاػم يرٓؽ ؟ .. بقى 

. حسيته جامس 

هو مص جامس زه لما تيرٓيه : كريم بتْكير

هو جس طوية لكه مص جامس .. هتحبيه جسا 

ال وبيسيه لو ًرِ ىور وًرِ أرالقها 

.. هيوآق 

ٓؾلوا يتكلموا ويتواقضوا وبيسها سكتوا 

لما : يستمتيوا بالَروب مى بيؽ وبغلها

ىتجوز وىوسل إجازة هوا بإشن هللا ٓكريوي 

. ىيجي هوا تاين 

إن طاء هللا بس ليه ؟ : أمل ابتسمت

المكان له سحر راظ وجو : كريم بابتسامة

ًايس اجي تاين وأًيضه مياكي .. راظ 

. بضكل مذتلّ 



أمل ابتسمت وبغت لقسام لحس ما الضمس 

ارتْت وكه ىازاهم ٓقاموا وىسلوا االتويه 

: واىؾموا للجماًة وبيسها حسه بغلهم

يال .. األوقات الحلوة لألسّ بتذلع بسرًة 

. بقى يسوب ىلحق ىروح ًلضان ىتحرك 

تتحركوا ٓيه ؟ : كه باستَراب

حسه بحصر وهو بيبع ألمل اللي ًيويها 

ىمضي ًلى القاهرة : اتيلقت بيه هي وكريم

اسأل والسك كمية التليْوىات اللي جتلي 

الوهارزة قس ايه ورغوػا إن كريم مص بيرز 

.. ًلى حس 

كه بع ألرته اللي بغت لألرؼ وهربت 

كيب : بييويها مه الكل وبغله تاين

يارة  .. مالحقواش ىضبى موكم وال زي تيتبر ص

األيام ! زه يسوب ييتبر الوهارزة أول يوم ليوا 

. اللي ٓاتت كلها كاىت كحه 



ميلص بس وهللا ما هيوْى : حسه بأسّ

كون يف الضركة  ًايس الغبح بيون هللا أ

الوٓس اللي أىت  (بع لكريم  )وسيازتك 

وهيبسأوا الضَل .. مواًسه جاي مه اليابان 

أمل أىتي ًارٓة المضروو زه اللي .. بجس 

أىتي ًارٓة قس .. ًملتيله البرزىتيضه بتاًته 

. ايه ؿذم ومحتاج طَل قس ايه 

أمل هست زماُها بتقبل وساكتة وًيوىها 

بتلمى بالسموو وكريم كمان ساكت مص 

! ًارِ يقول ايه 

كه وكريم بيلموا حاجتهم وبيحقوها يف 

اليربيات وًبسهللا واقّ مياهم بيلقي ىنرة 

أريرة ًلى المكان ليوسوا أي حاجة 

يا : كه راح ليربيته وكريم وقّ مى ًبسهللا

ًمي ما تَير رأيك وتوآق أمل تمضي 

! ميايا 



كريم زه أسبوو بالكتير يا ابوي : ًبسهللا بغله

بيسيه زه أىت رجل ! وهتحغلك بإشن هللا 

كيس بتسآر يف طَلك  مص ! أًمال كبير وأ

بتروح أي سْريات ؟ 

ال مص هسآر وأسيبها يف : كريم بغله بحسن

.. طَلي أىا بقولك اهو مص هسيبها وأسآر 

ييوي وقت ما هسآر .. أمل بتضتَل ميايا 

وقت ما هسآر .. طَل هارسها ميايا 

ٓسحة هتكون ميايا ٓليه هوتْرق ًه 

أمل مرايت وهتسآر ميايا وهتروح ! بيؽ 

ًوس رالها ولو حؾرتك ًايس وًس موي بأي 

كيس  حاجة هوًسك بيها وأىا قس كلمتي وأ

كل اللي هقلبه ! حؾرتك ًرٓت زه ًوي 

موك إىك توآق بس أوػلها الضَل 

كتر مه  وأرجيها موه مص ًايس ػالحيات أ

ٓقل يل زلوقتي ليه مص ًايسها تسآر ! كسه 



ميايا ألين مص هقسر أسآر وأسيبها هي 

قلبي مص .. تقيس تييف بالضكل زه 

مقاوًوي أًمل ايه ٓيه ؟ 

أسبوو يا : ًبسهللا حف ايسه ًلى كتّ كريم

ازيوي .. كريم وهذليها تحغلك بإشن هللا 

هي كمان تلم حاجتها وتضوِ ! بس أسبوو 

! ايه اللي محتاجاه تارسه مياها كسه ييوي 

.. ما تسًلص موي يا ابوي بس اًصرين 

كريم هس زماُه بتْهم وراحوا ليربياتهم 

: وهم بيركبوا اليربيات حسه بع ألمل

اركبي أىتي جوب كريم أىا ًايس أقيس جوب 

. ىوىتي طوية 

حسه ركب وماًقاش ٓرػة أػال ألمل ترز 

ًليه وأمل ركبت قسام جوب كريم بحرج وهو 

اتحرك باليربية والجو هلم جسا ًليهم 



كريم وهو .. وػمت مسيقر ًلى المكان 

سايق بع ألمل كاىت مسهمة وساكتة 

. أمولة : ومونرها زه بيؾايقه جسا

أمل بغتله وحاولت تبتسم بس ميرٓتص 

حقي ايسك : ٓمس ايسه لها وهي بغتله بترزز

. يف ايسي 

مست ايسها بهسوء ورجل وحقتها يف ايسه 

ومسكها حقها ًلى .. ٓؾَف ًليها أوي 

قلبه وهو سايق وهي كاىت محرجة موه ومه 

أبوه وأمه بس محسش ٓيهم ًلق أو اتكلم 

.. ومضَوليه ببيؽ 

حاولت تسحب ايسها بس كريم مسكها 

قلتلك : جامس ورٓيها لضْايْه باسها وبغلها

.. قبل كسه ما تسحبيص ايسك مه ايسي أبسا 

! اتيوزي بقى 



أول ما زرلوا للبلس والوور سحبت ايسها 

وػلوا بيتهم وقْوا .. والمرة زي سمحلها 

.. كلهم يف المسرل 

ازرلي لمي حاجتوا رليوا : حسه بع لمراته

. ىتوكل ًلى هللا 

كيب ىسرل وىريح : ًبسهللا باستَراب

. وىتيضى 

هواكل ًلى القريق أي .. ال ال : حسه ابتسم

كريم يسوق .. حاجة احوا يسوب ىتحرك 

رليوا .. طوية ولما يتيب أبسل أىا مياه 

ىوػل ًوسي ٓيال طَل مهم الغبح وهو 

ًوسه ميتوج الزم يحؾره ٓمْيص وقت وهللا 

لوال ًملت راكر ألمل تسًل كوت أػريت 

ىمضي امبارح بس قلت رليهم يقؾوا اليوم 

.. زه مى بيؽ 



بيس : كريم كان واػل آلرره ٓاًتصر موهم

اشىكم أىا هسرل أجهس طوقتي ويسوب أُير 

. هسبقكم .. هسومي وأػلي 

.. سابهم وزرل وأمل جامسة مكاىها 

تيجي يا أمل : ىاهس وهي زارلة بغت ألمل

ميايا تساًسيوي يف لم الحاجة ؟ بيس اشىك 

. يا سميرة كبيا 

. يا ربر كبيا : سميرة بسرًة

سميرة زرلت تجهسلهم ًضا وحاجات 

.. يارسوها للقريق مياهم 

ىاهس طست أمل مياها لضقة كه ًلضان 

بس أمل زرلت مياها .. تكون مى كريم 

وبتساًسها لكه ىاهس وقْتها ومسكت ايسيها 

. أىا ماجيبتكيص تساًسيوي يا أمل : االتويه



أمل بغتلها بييويه ملياىة زموو وىاهس 

كريم مه الووو اللي مص بينهر : بحب

مضاًره بسهولة بس هو هرب مه وسقوا 

روحي اقيسي .. ًلضان يساري إحساسه 

. مياه الضوية زول 

أمل بغتلها بترزز وهي طجيتها تروحله 

ربقت ًلى بابه وكريم قال ازرل ًلى 

أساس أمه أو أبوه 

أمل ٓتحت الباب واتْاجئت بيه بيلبس 

وقميغه يف ايسه ٓقْلت الباب بسرًة تاين 

: واتحرجت ابتسم ولبس بسرًة وٓتحلها

ازرلي تيايل لبست، سوري كوت متذيل 

. إىك ىوىا أو بابا 

أمل بغتله بترزز بس ٓيال كان لبس وهو 

زرل يكمل طوقته 



أساًسك؟ : أمل بهسوء

كريم بغلها وهي بتهرب مه ًيويه مص 

مست ايسها مسكت هسومه .. ًايسة تواجهه 

ًلى السرير وبتقبقهم وبترػهم يف الضوقة 

بتهريب : وهو ًيويه ًليها لحس ما مسك ايسها

. ًايس أطبى موك طوية ! مه ًيويا ليه 

أمل رٓيت ًيويه ملياىيه زموو له 

! تضبى : وهمست

وُغبا ًوها زموًها ىسلت ٓهو ؿمها لحؾوه 

وهللا لو بايسي ما أسيبك تبيسي ًه : أوي

. ًيوي لحنة ياحبيبتي 

أمل ًيقت ألول مرة بغوتها يف حؾوه 

وىسيت كسوٓها وحست إن روحها هتروح 

.. موها لو هو سابها وسآر 



حسه زرل مه برا وكان زارل ًوس كريم 

يستيجله بس سمى ػوت ًياـ أمل 

سابهم وزرل .. وطاِ كريم بيحاول يهسيها 

. أمل بتييف : ًوس مراته

أىا مص ًارٓة ليه أبوها ىضّ : ىاهس بسًل

! رايّ ًليها مه كريم ميقولة ! زماُه كسه 

وهللا أىا االتويه .. اًصريه : حسه بتقسير

. ػيباىيه ًليا 

ورليوا ىارس ! سيب كريم هوا : ىاهس كضرت

. سواق وىقلى بيربيتوا 

. والضَل والميتوج : حسه بغلها باستَراب

يولى الضَل يا حسه اللي : ىاهس زًقت

! يسًلهم بالضكل زه ويْرقهم ًه بيؽ كسه 

رليهم يجوا مى بيؽ بيس .. سيب كريم هوا 

. األسبوو اللي أبوها قال ًليه 



! كريم هيوآق ؟: حسه بتْكير

ال هيرٓؽ يقيس يف حؾه : ىاهس بتريقة

. حبيبته 

أىتي متذيلة يا : حسه بع لمراته بَيم

زه طَله ! ىاهس إين بجبر كريم ًلى الضَل 

وزي تيتبر بقت طركته هو ومؤمه هو 

ىْسه ًارِ إىه ما يوْيص يْؾل هوا بس 

لو أىتي طايْة إىه ًايس يقيس قوليله وطويف 

! هيقولك ايه 

ىاهس سابته وراحتلهم وأول ما ربقت أمل 

حاولت تتماسك وبيست ًه كريم وبتمسح 

ىاهس .. زموًها وهو كمان بيمسح زموًها 

زرلت بترزز تقمه ًليهم 

ما تذليك هوا جوبها الكام يوم : بغت البوها

. سيب الضَل لمؤمه .. زول 



مص هيوْى يا أمي المضروو زه : كريم بغلها

أىا اللي ًملته .. بتاًي أىا مص بتاو مؤمه 

رلي الكام يوم زول ييسوا .. مه األلّ للياء 

. ًلى رير وهرجى ارسها باشن هللا

. هقلى الضوف برا : طال طوقته وبغلها

هرب موهم بحجة الضوف يحقها يف اليربية 

وٓيال طَل ىْسه بيهم 

ًبسهللا مذووق وكه جوبه بيحاول يقويه 

يسيب أمل تسآر مياه بس رآؽ وسميرة 

أىت رآؽ ليه ؟ : بغتله بَيم

ًلضان ًامل حساب لبسرية ! أقولك أىا ليه 

هتذلي ! ػح .. الكلب هي وبوتها ليتكلموا 

جوز الوساىيس زول يتحكموا يف حياتوا 

! ًلضان تسلم مه ألسوتهم ػح 

. ال كبيا : ًبسهللا كضر



امال ىاس ميه تاين ممكه : سميرة بورٓسة

يتكلموا ًلى أمل ؟ أبو كريم قالك الْرح 

يسوب هيجهسوا السىيا والقاًة .. رالل طهر 

والجواح بتاًهم ويحسزوا الميياز رالل 

الضهر زه ًامل حساب أىت لميه ُير لبوز 

! االرع زول 

اسكتي يا سميرة : ًبسهللا بورٓسة بع لمراته

. وكْاية كالم 

حاؿر هسكت بس لما أمل : سميرة بؾيق

تقلى ابقى آتكر ٓرحتها وؿحكتها يوم كتب 

كتابها وبع لضكلها زلوقتي وبيسها ٓكر يف 

. كالم الواس ماطي 

سميرة باػة لجوزها اللي هرب مه ًيويها 

وراح لحسه يسلم ًليه قبل ما يركب ًربية 

كريم 



كريم قرب موهم وسلم ًليهم بسرًة 

واىسحب ليربيته يحف طوقه وكه بيساًسه 

ًلى ٓكرة السْر مى : ٓبغله وحاول يهسر

أمل مص هريّ ىهايئ أىت المْروؼ تحمس 

. ربوا إىها مص هتسآر مياك 

! مالها أمل يف السْر ! ليه : كريم باستَراب

كه الحم اهتمام كريم وًرِ إن ارتياره 

ييوي ًازي ما : للهسار يف حاجة زي زي ُلف

. تضَلص بالك 

ال ُقل يل مالها أمل يف : كريم التْت لقه

السْر ؟ 

ما بتذليواش ىقّ يف أي : كه كضر

استراحات يف القريق ىهايئ وبتْؾل مرًوبة 

. كول القريق لحس ما بووػل 



ولوْترؼ إن حس ٓيكم أو : كريم باستَراب

! أىت اؿقريت تستيمل حمام مثال 

يف ىع القريق : كه أرس ىْس كويل وهسر

. ًلى أي جوب 

: كريم ما ؿحكص يف الموؿوو زه وبع لقه

هي لسة بتذاِ مه االستراحات ؟ 

المْروؼ كاىت اتكلمت مى حس متذغع 

ساًات كتير الواحس لما بيمر بغسمة .. يا كه 

بييسيها بس المضكلة اللي بيس الغسمة زي 

بيسموه اؿقراب ما بيس الغسمة كان الزم ! 

تتكلم مى حس متذغع يف الموؿوو زه 

. مص تكبته كسه 

يا ًم مذتع ايه هي : كه ُير الموؿوو

مى الوقت هتْك المهم ما تضَلص ! كويسة

بالك كله هيكون تمام ويوميه باشن هللا 



وربوا يتمملكم ًلى رير .. وهوػلها للقاهرة 

 ..

كريم ابتسم بس الموؿوو زه قلقه ورّوٓه 

ًليها رغوػا إىه آتكر طكلها لما اتحبست 

يف الحمام يوم ٓرح أروها ولما كليوا طباب 

... يؾايقوها جالها طبه اىهيار

ىاهس ررجت ومياها أمل اللي بتسور ًلى 

كريم ومستَربة ممكه يمضي مه ُير ما 

! هيسيبها كسه ميقولة ! يكلمها تاين 

كريم مه بييس ًيويه ًليها ومص قازر يقرب 

موها ألىه لو قرب هيارسها ُغب ًه أبوها 

ويحقها يف ًربيته ويمضي والسىيا كلها تولى 

.. بيس كسه مص مهم 



ىاهس الحنت ىنرات أمل وٓهمت ابوها 

وتْكيره بس مص هتقسر تسيب أمل كسه 

ٓوازت لكريم وأػرت ًليه يجي 

كريم قرب موها وبع لييويها اللي كان 

ما : هربان موهم وبهسوء مسك ايسيها االتويه

قلتلك كصا مرة قبل كسه ما .. تييقيص 

بحبص أطوِ زموًك ٓما تذليويص أمضي 

.. وزموًك هي اللي يف ًيويا كسه 

: أمل مسحت زموًها وبغتله وابتسمت

كلها كام يوم ػح ؟ 

: كريم ابتسم ومسح آثار السموو ًلى وطها

اياك بيس ما أمضي تييقي .. كلها كام يوم 

ٓاهمة ؟ 

أمل هست زماُها وهو ابتسم وساب ايسها 

وباس زماُها سرييا وسابها وهي محروجة 



وركب ًربيته وبسون ما يلتْت لحس زورها 

.. واتحرك بسرًة 

أما أمل بمجرز ما اتحرك جريت ًلى أوؿتها 

.. وما سميتص ألي حس مه ًيلتها يكلمها 

أبوها كلى وراها وحاول يكلمها بس أمل 

: ألول مرة ما تسميلوش أبسا وبيسها بغتله

مه ساًة الحازثة وأىت اتَيرت بتلوم 

طريّ ليه إن ىنرته ليا اتَيرت اشا كان 

! حؾرتك أقرب الواس ليا اتَيرت 

أىتي بتقويل ايه ؟ : ًبسهللا بصهول

ًمري ما كلبت .. أيوة اتَيرت : أمل بإػرار

كوت بقلب ارس .. موك كلب ورٓؾت 

كورس وسف الغيّ بتقويل روحي وسآري 

تسريبايت كل سوة يف طركات مذتلْة ... 

.. ًمرك ما ًلقت ًلى أي تسريب ٓيهم 



كول .. بقلب أًمل أي حاجة بتقويل اًملي 

حتى .. ًمرك كوت زًم ليا يف أي قرار ارسه 

لو قراري ُلف كوت برؿه بتذليوي أجرب 

ومه ساًة الحازثة وأىت كل .. وأىت جوبي 

.. كلها ًسم ثقة .. قراراتك إجبار كلها رٓؽ 

ٓقست ثقتك ٓيا ليه ؟ ميقولة تكون مغسق 

! سمر 

أىتي بتقويل ايه ؟ : ًبسهللا وقّ بصهول

: أمل بيياـ اىْجرت وكليت كل اللي جواها

لما ! مص أىا اللي بقول قراراتك اللي بتقول 

تيجيلي ٓرػة طَل يف طركة بالحجم زه 

وترٓؽ يبقى ميواه ايه ؟ لما تيجي تارسين 

مه القاهرة وتسحب تليْوين موي زه ميواه 

ايه ؟ لما زلوقتي تمويوي أرجى لضَلي 

ولجوزي زه ميواه ايه ؟ إىك ٓقست تماما 



الثقة ٓيا وًامل اًتبار لميه ؟ لسمر وأمها ؟ 

! رايّ يقولوا ايه ! ليتكلموا ًليا 

أىتي أًغابك تيباىة : ًبسهللا زًق يف أمل

ومص ٓاهمة بتقويل ايه ومه هوا لحس ما 

.. تهسي أبقى أرز ًليكي 

أًغايب تيباىة ؟ أىا : أمل مسحت زموًها

. كوت أسيس إىساىة يف الكون كله 

وايه اللي ماىيك تْؾلي : ًبسهللا بغلها

ماهو طَله هيذليه ! إىه سآر ! سييسة 

! يسآر كتير وال هيجرك مياه يف كل مكان 

! الزم تكوين تقيلة طوية مص كسه يا أمل 

رالظ يا بابا :. أمل سكتت وبغت لقسامها

. هو سآر ميازلوش الزمة الكالم 

مص هوكر .. ال له الزمة يا أمل : ًبسهللا زًق

أبسا يا بوتي إن مياملتي اتَيرت بس زه 



وال ًلضان ! للنرِ اللي اتحقيوا ٓيه 

أروقك وال أؿايقك وال ًمره أبسا ما كان قلة 

بيسيه السىيا مص هتتهس مه .. ثقة ٓيكي 

يوميه وتمضي مه البلس رآية راسك ٓوق 

بسل ما تسي ٓرػة لكلبة ما تسواش تتكلم 

ًليكي وال تقول جابها وأرسها وال أي كلمة 

وهقولهالك آلرر مرة أىا ًمري .. مه أي ىوو 

.. أبسا ما ثقتي ٓيكي اتهست لحنة 

ًبسهللا سابها وررج وىسل لتحت ومراته 

وابوه االتويه باػيوله بيتاب وهو هرب مه 

.. ًيويهم وقيس ًلى جوب لوحسه 

كريم اتحرك بغمت بيربيته لمسة حوايل 

ًضر زقايق أو ربى ساًة وبيسها أرس ٓرامل 

! يف ايه يا كريم : جامس لسرجة أبوه زًق



آسّ يا بابا بس مص هقسر : كريم بغله

قلبي مص مقاوًوي ! أسآر بالضكل زه 

. أسآر كسه وأسيبها 

ػسقوي أىا : حسه حف ايسه ًلى كتّ ابوه

مقسر إحساسك زه بس يا كريم احترم رُبة 

وبيسيه يوميه وال تالتة وال .. وتْكير والسها 

.. ابقى كلمها كل طوية .. أسبوو مص كتير 

ميلص اتحرك يال وأول ما ىوػل كلمها 

. اكمه ًليها أو كلمها زلوقتي 

كيب يوْى تسوين زقيقتيه : كريم بع ألبوه

كلمها ٓيهم ؟  أ

. كلمها كبيا براحتك : ىاهس وحسه

كريم ركه ًلى جوب وىسل مه اليربية 

ًلضان ييرِ يكلمها براحته 



أمل طآت موبايلها وماكاىتص ًايسة تقومله 

بس بيسها ٓكرت ممكه يكون كريم ٓقامت 

بسرًة وابتسمت إىه هو ٓرزت بغوت 

. الو كريم : مذووق مه اليياـ

مص قلتلك ما تييقيص بيس ما : كريم كضر

أىتي ما بتسمييص الكالم ليه ؟ ! أمضي 

وأىت ررم ليه ؟ : أمل كضرت

ررم ًلضان حبيت : كريم كضر بؾحك

قلبي مص مقاوًوي أمضي ! أكمه ًليكي 

أًمل ايه ؟ ! وأسيبك 

سآر يا كريم : أمل اتيسلت ومسحت زموًها

ػسقوي أىا كويسة أػال يسوب .. واتحرك 

. هبسأ ألم حاجتي اللي هوا 

هتجيبي السبسوب بتاًك مياكي : كريم بهسار

 !



. ما قلتلك مص بستَوى ًوه : أمل ؿحكت

! وأىا بقولك مص هتحتاجيه : كريم بتأكيس

مص هحتاجه ليه ييوي ؟ : أمل بيسم ٓهم

ًلضان أىتي هتوامي يف : كريم ببساكة

! حؾوي يا أمل ٓبالتايل مص هيكوىله مكان 

أمل اتحرجت وقْلت السكة يف وطه 

كيوايسها لما بتتحرج موه 

كريم ابتسم ورن ًليها تاين وهي ٓتحت 

مص هتبقلي بقى الحركة : بسون ما ترز

مص كل ما أقول حاجة مص ! الررمة زي 

كي تقْلي يف وطي  . ًلى هوا

رالظ ما تقولص حاجة مص : أمل ابتسمت

. ًلى هوايا 



كيب لو : سكتوا االتويه طوية وبيسها كريم

قلت إىك وحضتيوي مه زلوقتي هتبقى 

كي وال  ولو قلت إين أرست ٓرامل ! ًلى هوا

وٓكرت أرجيلك بس بابا ٓؾل يكلموي 

. باليقل والموقق 

ابقى كلموي كل : أمل ابتسمت بحب ورجل

. هسهر مياك اتْقوا .. طوية 

اتْقوا يا حبيبي بس ًلضان : كريم ابتسم

. راكري زه لو ليا راكر ًوسك بقلي ًياـ 

أمل ابتسمت ومسحت أي آثار للسموو يف 

.. مص هييف تاين رالظ : ًيويها

قْل كريم و أرس ىْس كويل وركب ًربيته 

.. واتحرك يكمل كريقه القويل 

وقّ يف استراحة ًلضان أبوه وأمه 

كريم كان مذووق .. محتاجيه يريحوا طوية 



مه االستراحة وبيبع حواليه بذوقة وهو 

بيْكر يف كالم كه إن أمل بتترًب مه 

قرر إىها أول ما ترجى القاهرة .. االستراحات 

هيارسها لحس مذتع يتكلم مياها ويضوِ 

هل زه وؿى كبييي هيذتْي مى الوقت وال 

.. ٓيال محتاج تسرل ىْسي 

وػلوا الغبح بسري وهو كلم أمل كموها 

ًلى وػوله وكلب موها توام بقى طوية وهو 

.. هيريح طوية مه السواقة ويوسل الضركة 

ريح طوية وقام جهس ىْسه وراح الضركة 

وأول ما زرل اتْاجأ ببتوو األمه بيباركوله 

وهو مبسوـ بس كان ىْسه أمل تكون مياه 

.. وايسها يف ايسه 

هي ميه هي يا : سمير سلم ًليه وباركله

ػورتها مص واؿحة أوي بس بضبه .. باطا 

. ًليها مه االسم 



هي اللي بتضبه ًليها يا سمير : كريم ابتسم

. باطمهوسسة أمل .. 

وهللا يا باطا صيه ما ارترت : سمير ٓرح جسا

مه أول يوم زرلت الضركة ٓيه .. مه البوات 

هوا مى أروها وهي مميسة كسه ومحترمة 

.. وأزب وأرالق 

يال .. متضكر يا سمير : كريم ابتسم بَيرة

. ىهارك أبيؽ 

كلى وكل اللي بيضوٓه بيباركله لحس ما 

وػل لمكتبه وًلياء وقْت تباركله 

بس قبل ما أبارك لحؾرتك : ومبتسمة

! تتجوز مرة واحسة بسون ما تيسم حس .. زًالىة 

مص بتقول زي أرتك الكبيرة ويف اآلرر ما 

! أحؾرش ٓرحك 



كبيا يا ًلياء زي أرتي بيسيه : كريم ابتسم

لسة ٓرحي وأىتي اللي هتجهشيه ومه 

الوهارزه تضوٓيلي قاًة مواسبة الموؿوو 

كان يسوب كتب كتاب بس ًلضان تقسر 

تيجي هوا وتسآر براحتها وبيسيه أىتي 

طوٓتي ازاي ارتْت ٓالموؿوو ماكاىص 

كتر حس ًارِ وطايّ .. مترتبله  بيسيه أىتي أ

وال ىسيتي ؟ ! النروِ كاىت ايه 

ال ما ىسيتص ومبروك إىك : ًلياء ابتسمت

ربوا يتمملكم ًلى .. اكموت ًليها ورقبتها 

رير وأىا هقلى مه زلوقتي هسور ًلى 

القاًات والمواًيس المواسبة بس حؾرتك 

ًايس يكون امتى ؟ 

: مؤمه جه وسمى سؤالها ٓبيجاوبها بهسار

وهللا هو يبَى يجولك مه بكرا بس يستحي 

 .



رالل طهر يا ًلياء : كريم ؿحك هو وًلياء

يسوب ًقبال ما تيجي وىوؿب أمورىا 

ٓالموؿوو ييوي رالل طهر طويف المواًيس 

.. المواسبة وهوذتار موهم 

. تمام ياباطمهوسس : ًلياء

سابوها وزرلوا المكتب ومؤمه قيس قغاز 

كريم ٓؾلوا يحكوا ًه أربار بيؽ واكمه 

ًلى سْريته مى أبوه بس قاله إىه الزم 

مؤمه .. يقوله ويمهسله ًلضان ما يتْاجئص 

.. قرر إىه ييرِ والسه ًلى ىور يف ٓرح كريم 

ػح ربر رقوبتك : مؤمه وهو رارج وقّ

الكل بقى ًارِ اوك ؟ .. ًلى أمل اىتضر 

.. اوك تمام : كريم ابتسم



كريم اتغل ماسوجر بأمل اللي رزت بسرًة 

وٓؾلوا بيؾحكوا مى بيؽ وهو بيحرجها 

بالكالم 

الباب ربف زارى الكاميرا ًضان ماتباىص 

لقاها ًلياء استأشىت وزرلت ولقته بيتكلم 

وبيؾحك ٓكاىت هتذرج بس كريم طاورلها 

! رير يا ًلياء : تسرل

كوت محتاجة امؾتك ًلى ورق : ًلياء بحرج

. هاجي بيسيه 

ال تيايل وبيسيه بكلم أمل مص : كريم ابتسم

. حس ُريب تيايل 

. ازيهايل أسلم ًليها : أمل جوبه

كريم ًقى ليلياء الموبايل وبيسلموا ًلى 

تيجي بالسالمة يا : بيؽ وبيسها ًلياء بهسار

باطمهوسسة وبيسيه ما تقلقيص ًلى 



مستر كريم أىا هوا حرس ًلى الباب ولو 

. ًايساين ما أزرلص ًوسه أي بوت طاوري 

: كريم ابتسم وأمل كمان بس اًترؿت

تسلمي يا قلبي بس أىا مص محتاجة 

حراسة ًلى كريم وأي بوت ًايسة تسرل 

زرليها هو بييرِ يتيامل مياهم كويس 

.. وييرِ يوقّ أي واحسة تتمازى ًوس حسها 

. ربوا يسيسكم يارب : ًلياء ابتسمت

أرست الورق اللي مؾى ًليه وكليت وهو 

بسم هللا ما طاء هللا زه ايه : باستَراب

زه لسة مه كام ! مه امتى ! اليقل زه كله 

يوم كوتي بتتذاىقي ميايا إين مص حاكف 

... حسوز وبساًس الكل و و 

ال زي حاجة وزي حاجة : أمل ؿحكت



ساًتها كوت محتارة ومضوطة زلوقتي 

. السىيا واؿحة قسامي 

ايه بقى اللي واؿح : كريم بغلها بهيام

! مياكي 

. إىك بتحبوي : أمل ابتسمت بحرج

أريرا ييوي : كريم أرس ىْس كويل

إين بحبك ! استوًبتي الحقيقة البسيقة زي 

وبيسيه أىا مص بس بحبك يا أمولة أىا ! 

. تذقيت الحب زه مه زمان 

كريم كان موتنر موها ترز بس هي كاليازة 

كتْت بابتسامة رجولة  .. ا

ملك كاىت بتلبس وىازلة طَلها وسليم كان 

متابيها وهو راقس يف السرير 

بيسيه مص ! بتبغلي كسه ليه : ملك بَيم

! هتوسل الضَل 



إال قوليلي أىتي .. مكسل أقوم : سليم بكسل

! ًرٓتي آرر األربار 

آرر أربار ميه ؟ : ملك بغتله بال مباالة

! كريم : سليم اتيسل وبيراقب رز ٓيلها

ماله كريم ؟ آرر أرباره : ملك اىتبهت أوي له

يف ايه ييوي ؟ 

كتر زه الذبر مَرق : سليم بيحاول يوترها أ

. السىيا وأىتي ما تيرٓيص 

! أًرِ ايه بالنبف ما توقق : ملك بَيم

! رقوبته : سليم ابتسم

ملك اتغسمت وٓؾلت ثابتة للحنات وبيمر 

قسام ًيويها كل طريف حياتها مى كريم لحس 

: ما قليت السبلة مه ايسها ورززت بصهول

كريم رقب ؟ 



ػوره يف كل حتة والذبر .. اه : سليم ابتسم

. ىازل يف كل الغحّ 

! رقب ميه : ملك بغتله وبتحاول تتماسك

كيس واحسة ميروٓة  بوت ميه ومه أي ! أ

طركة ؟ 

ال ال واحسة مص ميروٓة : سليم بتْكير

هي مهوسسة أًتقس مياه يف .. رالع 

. الضركة 

! اسمها ايه : ملك اىتبهت أوي

. مص ٓاكر بس تقريبا أمل : سليم مكضر

ملك هوا ًيويها وسيت وزي كاىت تاين 

مه أول يوم طآت أمل ٓيه يف .. ػسمة لها 

المستضْى وهي مَمى ًليها ومؾروبة 

وحست بؾيق ىاحيتها وزاز الؾيق زه لما 

كريم ما طآص الحقيقة اللي هي .. اتبرًتله 



طآت .. طآتها بوؿوح الضمس مه األول 

ارتباـ روحي قوي بيوهم ايويم أرسوا وقت 

كويل أوي لحس ما طآوه بس يف الوهاية 

طآوه 

أىا ٓوقت : ٓاقت ًلى ػوت سليم بيكلمها

! تستوي أوػلك ميايا ؟

. ال طكرا أىا متآررة : ملك بغتله بتوهان

مضيت مه قسامه وجريت ليربيتها وًيقت 

ألىها الوهارزة أول يوم تستوًب إىها رسرت 

بس الكل هيبغلها الوهارزة .. كريم بجس 

الزم تبيه .. وهيوتنر رز ٓيلها الزم تنهر قوية 

. الزم .. إىها مص مهتمة أبسا 

هبقت ىْسها وبغت لمرايتها واتحركت 

لضركتها والكل ٓيال كان بيبغلها 

وبيتهامسوا وهي حاولت تكون كبييية جسا 



ىورهان زرلت ًوسها وأول ما طآتها .. 

حاسة بايه ؟ : وقْت قغازها

! حاسة بايه يف ايه يا ىور : ملك بتحاول تساري

مالك ؟ 

! أىتي ًرٓتي: ىور بترزز

تقغسي رقوبة كريم : ملك ابتسمت بحسن

كيس مص  ؟ اه ًرٓت ًازي ييوي حقه أ

. هيْؾل ًازب اليمر ييوي 

أيوة ماطي مالواش : ىور قربت موها بحب

أىتي يا ملك .. زًوة بيه بتكلم ًوك أىتي 

لو ًايسة ! حاسة بايه ؟ اتكلمي لو محتاجة 

أىا بس ًايسة ! أىا مياكي ! تييقي ًيقي 

.. أقولك إين مياكي 

ملك زموًها لميت وبغت لوورهان وٓكرت 

قس ايه حياتها كان ممكه تكون مذتلْة لو 



ًلى األقل .. ًوسها ىور وىازر مه زمان 

ماكاىتص هتحس زايما إىها وحيسة 

يف حؾه ممكه : ىورهان ٓتحت ايسيها

! تييقي ٓيه لو تحبي 

ملك ٓيال ًيقت يف حؾه ىورهان كتير 

.. وهي ؿماها وبتحاول تذّْ ًوها 

الباب ربف وزرل ىازر واتْاجأ بضكلهم 

! يف ايه ؟ مالها يا ىور : ٓقرب موهم بسرًة

ىور هست زماُها برٓؽ ًلضان يسكت بس 

هو قرب موها وحف ايسه ًلى طيرها 

ملك يف ايه ؟ : وبذوِ

: ملك مسحت زموًها وحاولت تبتسمله

. بس كوت مذووقة طوية وًيقت ! مْيص 

لو يف حس مسًلك قوليلي وأىا : ىازر باهتمام

ميه بقى اللي مسًلك ؟ .. هأزبهولك 



أىا اللي زًلت ىْسي يا ىازر ما : ملك بسًل

سميتص كالم بابا وبيت الَايل بالرريع 

ما ػسقتهوش لما .. وزلوقتي بسٓى التمه 

ما ػسقتهوش .. قايل إن ارتياري كان ًقايب 

 .

كل حاجة : ىازر قرب موها ومسح زموًها

ملك مص ًيب إن الواحس يَلف .. بتتغلح 

ُلقتي اوك .. المهم يتيلم مه ُلقه زه 

رالظ ُلقة وًست بغي للي جاي قسامك 

مص هوقيس ىبكي ًلى اللبه المسكوب .. 

زي ما بيقولوا بغي لقسام واحوا مياكي 

. أىتي مص لوحسك زلوقتي ..وجوبك 

ؿمها لحؾوه هو كمان وهي مبسوكة 

.. بوجوزهم مياها 

رالس سمى بالذبر وكان جاي يقمه ًلى 

ملك وزرل ًليها طآهم التالتة جوب بيؽ 



بيس ما طوٓتكم كسه رالظ ًمري : وابتسم

أىتوا التالتة .. ما هقلق ًلى حس ٓيكم أبسا 

ىازر أرواتك االتويه .. رليكم ايس واحسة زايما 

. مسئوليتك 

ربوا يحْنك ليوا يا بابا وما : ىازر ابتسم

االتويه ًيويا االتويه، ما .. تقلقص ًليهم أبسا 

. تقلقص أبسا 

ىازر ررج مه ًوسهم ورايح األساىسير 

والباب اتْتح كاىت مروة بيكاز وهو وسيلها 

يا بوتي أىتي جيتي ليه ؟ : القريق وبصهول

! مص تريحي طوية 

وبيسيه أىا ! أىا كويسة الحمس لله : مروة بحرج

. بمضي باليكاز كويس والحمس لله 

كاىت بتتكلم وًكازها ساىس ًلى باب 

األساىسير اللي اتحرك ًضان يقْل ٓجأة 



لكه ما قْلص ًضان هي واقْة ٓيه 

ٓتوازىها ارتل وكاىت هتقى بس ىازر لحقها 

ومسكها كلها طسها ًليه ًلضان ما تقيص 

وهي المرة زي مسكته جامس ألن .. جواه 

برؿه رجلها وجيتها جسا مى الحركة المْاجأة 

حاولت تقّ بس مص قازرة لسرجة .. زي 

.. إىها ًيقت مه األلم

حرام ! يا بوتي حرام ًليكي : ىازر بؾيق

ييوي كاىت ًاجباكي ! ًليكي ىْسك 

تيايل مكتبي ارتاحي ! المستضْى أوي 

. طوية 

سوسها .. حاولت تمضي مياه بس ماقسرتص 

وطس اليكاز برجله لحس ما كاله وبرؿه 

باليكاز مص قازرة تتحرك وبتييف 

ىازر بع حواليه ماكاىص يف أي موهْيه راح 

مرة واحسة طالها وهي اتغسمت مه تغرٓه 



وٓؾلت تيترؼ لحس ما وػل مكتبه وزرل 

قيسها ًلى الكوبة وهي بتتوْس باليآية 

وباػة لألرؼ بصهول تام لسرجة إن شهولها 

: ىساها وجى رجلها وٓاقت ًلى ػوته بيسًق

أىتي تيباىة يبقى سيازتك تْؾلي يف البيت 

لحس ما تتحسوي مص توسيل وتيرؿي 

يا ! ىْسك إن رجلك ترجى أسوأ مه األول 

ييوي ! ًارٓة ييوي ايه كسر .. بوتي زه كسر 

تريحيها لحس ما تلتئم طوية .. الزم راحة تامة 

بيسيه سيازتك جيتي ازاي ؟ .. 

مروة بحرج باػة لألرؼ زي التلميص 

. جوز ًمتي جابوي : المتياقب

كيب سيازتك تقيسي : ىازر هس زماُه برٓؽ

. هوا ترتاحي وطوية كسه وهروحك 

مروة جت تيترؼ بس هو بإطارة مه ايسه 

بتذاِ موه .. سكتها والَريبة إىها سكتت 



.. ٓيه رهبة كسه ُريبة ىاحيته .. لما بيسًق 

بيسيه هو .. مص بتيرِ تتكلم قغازه أبسا 

وازاي هي اتيلقت يف ! ازاي يضيلها كسه 

ازاي هترٓى ! يا ىهار ًلى اللي ًملته ! رقبته 

وازاي هيوػلها ! ًيويها يف ًيويه بيس كسه 

لبيتها تاين بيس كسه ؟ ليه بس ىسلت مه 

! البيت الوهارزة 

ىازر قيس ًلى مكتبه مستَرب ليه ُؾبه 

هو ماله هو بموهْة ! اللي بسون مبرر زه 

ال هو بس ! ًوسه تيجي وال تكمل إجازتها 

.. مهتم ًلضان هو كان مضارك يف إػابتها 

! ايوة زه السبب 

كيب ليه طيلتها ؟ جاوبوي بقى ؟ أىت مالك 

تتألم أو ال هي أي واحسة بتتوجى بتروح 

تضيلها ؟ ازاي أػال تضيلها ؟ بتاو ايه تضيلها 



ياريت تراًي .. ؟ سكت ييوي ومص بترز 

.. تغرٓاتك يا سي ىازر طوية 

بع لمروة باستَراب والمضكلة إىه زلوقتي 

ٓؾوله هيقتله يروح يضوِ هي بتراسل 

ميه ًلى موبايلها ؟ كيب ليه كضرت ؟ 

! بتكلم ميه يا ترى 

سميرة كاىت يف بيتها وجيراىها كلهم اتْقوا 

يروحولها البيت يهوئوها ويباركولها بذقوبة 

بوتها ًلضان الْرح كان زحمة وهي كاىت 

مضَولة بقرايب جوز بوتها 

اتجميوا كلهم وزارليه مه البوابة الكبيرة 

ولمحتهم بسرية كاىت قاًسة هي وسمر يف 

الجويوة 

.. طآوا بسرية ٓبيسلموا ًليها هي وسمر



هو أىتي يا سمر ًلى كول كسه : واحسة موهم

جوزك مستَوي ًوك وال ايه ؟ يا بت ! هوا 

. زه أىتي لسة ًروسة 

سمر اتؾايقت وكاىت هترز بس بسرية اللي 

كل يوم ! جوزها يستَوى ؟ وهو يقسر : رزت

يجي ويبوس ايسي أرليها تروح مياه وأىا 

. مص راؿية أبسا 

سميرة سميت الستات وكاىت هتذرج 

تستقبلهم بس طآتهم واقْيه مى بسرية 

ٓقالت تسيبهم يسلموا ًليها األول وبيسها 

.. تذرج تستقبلهم 

ليه هو مسًلها وال ايه ؟ : جارة تاىية

! وهو يقسر ًلى زًلها أػال : بسرية ابتسمت

ال يا حبيبتي زي حامل جسيس وتيباىة يا 



هو يجيلها هوا .. ًيوي ٓمص بتهون ًليا 

.. لكه بوتي تْؾل قسامي 

باركولها كلهم 

ما تيجوا كيب ىقيس وىجيب : بسرية مبتسمة

. حاجة ىضربها 

مرة تاىية احوا كوا جاييه ىبارك لسميرة # 

.. وألمل 

مال .. بس ما طاء هللا ًريسها زي البسر $ 

وجمال وكول بيرؼ حاجة كسه تضرح 

.. القلب 

يا أرتي هو حلو اه : بسرية قلبت طْايْها

بس ما تْهميص كسه جه يوم واحس رقبها 

إال حتى ما .. وكتب الكتاب وتاين يوم مضي 

. قيس مياها يوم ورسها وكار 



أمل سميتهم بيتكلموا ًوها وًه كريم 

.. ٓقامت بغت مه الضباك

ييوي واحس ُوي زي زه مص : سمر بتريقة

قازر يقيس يوميه ؟ جه يف ايه ومضي يف ايه 

؟ وال مستيجل ليه كسه ؟ 

وبيسيه هي أمل سآرت .. طَله بيقولوا @ 

! وأبوها وآق ! ميقولة ! مياه 

طكله زُلل .. ٓلوس يا أرتي : بسرية كضرت

.. ًيويهم بالْلوس 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل السازس 

طكله زُلل .. ٓلوس يا أرتي : بسرية كضرت

ما طوٓتيص االلماس .. ًيويهم بالْلوس 

اطتراها موهم وأرسها .. اللي حقه يف ايسيها 

وزٓى تموها ومضي ايه ييوي لما يجي يوم 



! ويكتب ويمضي ويتسلى ويارسها ويتسرمح 

. زه مليوىير ! هيذسر ايه 

. بس أمل مؤزبة ال ال مالهاش يف كل زه $ 

امال أىا طوٓت أبوها ! مؤزبة : بسرية بؾيق

وتاين يوم هو ! الغبح راح جابها ليه مه مغر 

! تالت يوم سآر بيها ليه ! جه وراها كتب ليه 

اػبروا بس يوميه وال طهر وهيقولوا ٓركص 

. وكل حاجة قسمة وىغيب 

يا أرتي بوات اليوميه زول بييملوا كل # 

اللي يف هواهم وميازش حس بيقسر ًليهم 

. ربوا يستر ًلى والياىا .. أبسا 

يا أرتي بس ميقولة أمل تمضي مياه @ 

أيوة كاتبيه بس ًيب برؿه زه لسة ! كسه 

. مابقاش جوزها ًلضان تمضي مياه 



الحاجات زي مسميات مص : سمر بتريقة

كتر  .. حبيبها زي رقيبها كله زي بيؾه .. أ

. أرسها يجرب هتيجبه وال 

سميرة سميت كالم سمر اتجووت وقررت 

: الزم تقلى توقّ الكل ًوس حسه ٓذرجت

يجرب ايه يا ! ققى لساىك أىتي واللي ربتك 

زه راجل محترم ابه ىاس ! أم يجرب أىتي 

يْهم يف األػول مص كلب زي الكالب بتوو 

اليوميه زول اللي أول ما ترميله ًؾمة 

كريم سآر يجهس قغره .. يجري يريل ًليها 

بت يا أمل ؟ .. الستقبال ملكته 

سميرة ىازت بغوت ًايل وأمل رزت مه 

أيوة يا ماما ؟ : ٓوق

الكل استَرب وجوزها ورغوػا بسرية 

وسمر اللي ٓاكريوها مضيت مى كريم 

ورغوػا بيس ماسمر زورت ًلى ػْحته 



ولقته ىسل ػور الذقوبة بتاًتهم وكتب إىه 

.. مبسوـ مى حبيبته ٓسمر تذيلت إىها مياه

سالمتك يا قلب مامتك بس كوت : سميرة

بسرية .. ًايسه ألم األلسوة اللي ًايسة الحرق 

اتلمي أىتي وبوتك لقسما بالله أولسهالك 

. ُوري مه وطي .. زلوقتي 

بسرية اتذرست وطست بوتها وزرلوا وسميرة 

ًيب ًليكم لما : بغت لجيراىها بَيم

تسميوها تَلف يف أمل بوتكم وتسيبوها 

. تتمازى 

وهللا أبسا احوا ًارٓيه أمل وأرالقها وهو : $

إن ماكاىص طآها محترمة وأرالقها ًالية 

ماكاىص جالها مه آرر السىيا وجاب أهله 

.. كلهم ويكتب ًليها 



قيست سميرة وسقهم وكلهم بيحايلوا ٓيها 

وىسلت أمل وسقهم وكل اللي يف زماُها 

كالم باباها وحمست ربوا إىه رٓؽ إىها تسآر 

مى كريم وإال ماكاىتص مامتها ًرٓت ترز 

.. ًلى بسرية وبوتها أبسا

بالليل ًبسهللا رجى البيت وأول ما زرل أمل 

جريت ًليه حؾوته أوي وهو استَرب 

تغرٓها ألىها كاىت زًالىة موه 

ربوا يحْنك ليا يا أحه أب يف : أمل بحب

أىا ُغب .. أىا آسْة وحقك ًليا .. السىيا 

ًوي أول وآرر مرة أتكلم مياك باألسلوب زه 

أىا ٓيال زًلت لما مويتوي ..سامحوي ... 

أسآر مى كريم بس حؾرتك كان ًوسك بيس 

ىنر وأىا آسْة إين طككت يف كالمك يا بابا 

. حقك ًليا 



مْيص حاجة أسامحك : ًبسهللا ؿمها بحب

كريم .. كريم بيحبك ويستاهلك .. ًليها 

إىسان كويس وأىا بحبه وبثق ٓيه إين أسلمه 

أُلى ما أملك وأىا واثق تمام الثقة إىه 

.. هيحآم ًليكي

بس ٓيال ماكاىتص هتبقي حلوة يف حقك 

. أبسا إىك تسآري تاين يوم مياه 

.. حؾرتك ًوسك حق : أمل بحب

المهم : ًبسهللا مسكها مه كتآها االتويه

زلوقتي يا أمل تكوين واثقة إين ًمري يف يوم 

! ما ٓقست ثقتي ٓيكي أبسا، يف حيايت كلها 

زه روِ .. مه يوم ما اتولسيت للوهارزة 

ثقي تماما إن .. ًليكي مص ٓقسان ثقة أبسا 

. أبوكي يف ههرك ومياكي آلرر يوم يف ًمره 



ربوا يحْنك ليا وما يحرموي : أمل ابتسمت

. موك ابسا 

كليت ألوؿتها مبسوكة وًبسهللا زرل 

لمراته مستَرب تغرِ بوته بس استَرابه 

زاز لما سميرة جت قيست جوبه وبغتله 

حقك ًليا ياأبو كه إين : وكأىها ًاملة ًملة

. اتورٓست ًليك بس أىت كان ًوسك حق 

مالك أىتي وبوتك : ًبسهللا بغلها بحيرة

! كوتوا قالبيه ًليا ايه اللي جرالكم ! الوهارزة 

سميرة حكتله اللي حغل كله وهو هس 

وهللا كوت ًارِ إىهم هيستَلوا زه : زماُه

كتر  يال الحمس لله إىه .. وهيقولوا كسه وأ

ويوميه وىسآر بيها .. ألهموا التغرِ الغح 

تجهس حاجتها وتْرح بجوزها بس احوا اللي 

.. تسآر مياىا احوا .. ىسآر بيها مص هو 



ملك بيس ما ًرٓت بذبر رقوبة كريم 

ماكاىتص قازرة تروح بيتها وتضوِ سليم 

ٓراحت مى ىور وىازر ًلى األقل وسقهم 

مص بتحس بأي تكلّ أبسا أو إىها محتاجة 

.. تساري مضاًرها 

اىسي بقى ! حبيبتي لحس امتى : ىور بتياكّ

 !

ًارٓة لو ارتبف بأي واحسة ُير : ملك بسًل

زي كان ممكه أتقبلها لكه زي بالصات مص 

أمل هي أول حس زق أول مسمار يف .. قازرة 

لوال إىه أىقصها كان ٓؾل .. ىيص ًالقتوا 

لوال إىه قارىوا ببيؽ كان بقى جوزي .. ميايا 

. أمل اللي ٓرقته ًوي .. 

زه ىغيب يا ملك أىتي مالكيص : ىور ؿمتها

كتر  . ىغيب مياه البايق مجرز أسباب مص أ



. وهي كاىت السبب : ملك بغتلها

بقولك : ىور سكتت وميرٓتص تقولها ايه

تيايل ىقلى ىسهر مى ىازر ىقلب زليْري 

. وىضَل أي ٓيلم وىتْرج ًليه 

ملك وآقتها بس قالتلها تسبقها تقلب 

.. السليْري وهي هتحغلها 

ىازر قاًس زماُه بتييس يف سيواريو مروة وكل 

طوية يضوِ بالتغوير البقيء لما 

األساىسير اتْتح وهي كاىت هتقى ومسكها 

ال مص مسكة .. كيب زي مسكة ًازية .. 

ًيويهم .. ال ال مص حؾه .. ًازية زه حؾوها 

اتقابلت ليه قلبه بيسق كل ما بيْتكر اللحنة 

كاىت بتترًص كلها ! كيب لما طالها ! زي 

ليه بيْتكر ! روٓها ورًبها موه ! بيه ايسيه 

ليه .. لما وقيت قسام ًربيته رًبه ًليها 

بيْتكر كل مرة وقْت قسامه ٓيها وكل مرة 



ليه بيْتكر أول مرة طآها ٓيها يف .. كلمته 

.. طركة كريم واًجابه بصكائها 

ليه بيْتكر قيستها الوهارزة يف مكتبه ورٓؾها 

التام اىه يوػلها ولومها له إىه ازاي يسمح 

لوْسه يضيلها ووقوٓه قسامها يسآى ًه 

رٓؾت تماما إىه يوػلها ُير بيس ما .. ىْسه 

ىورهان بوْسها جت وًرؿت ًليهم إىهم 

يوػلوها مى بيؽ وبالْيل وػلوها لحس 

.. البيت 

قاكى شكرياته زرول ىور بسوطتها وبتقوله 

يقلب زليْري وبتقوله ًلى اقتراحها 

سهروا التالتة .. بسهرتهم وهو ما اًترؿص 

مى بيؽ وطَلوا ٓيلم بس كل واحس كان 

.. ُرقان يف أٓكاره الذاػة

ىازر بيْكر يف مروة ومص ًارِ يضيلها مه 

ملك بتْكر يف كريم وازاي وامتى .. تْكيره 



ىورهان بتْكر يف مؤمه وهل !.. حب أمل 

هيوتنرها الضهور الجاية زي كلها وهل حبه 

! كبير ٓيال صيها وال ال؟

تاين يوم ىورهان كاىت يف مكتبها ومؤمه 

ربف واتْاجئت بيه ٓابتسمت واستقبلته 

كوت بذلع طَل مى مستر : مؤمه مبتسم

. رالس 

المهم أربارك .. ما سألتكص : ىور ابتسمت

! ايه 

اتكلموا طوية مى بيؽ وبيسها سألته 

! هو ليه ماقلتليص ًلى رقوبة كريم : بترزز

ألىه موؿوو ما يذغويص : مؤمه باستَراب

. زي ما قلتلك 

وال ًلضان ملك وأىا أرتها ؟ : ىور كضرت



ايه ًالقة ملك : مؤمه استَرب موققها زه

. ملك ػْحة واتقْلت رالظ ! بكريم 

ال كبيا أىت ما قلتليص ًلضان : ىور بَيم

. رْت موي أروح أٓته لملك 

يف ايه يا بوتي ؟ تْتوي ايه : مؤمه وقّ

حبيبتي ملك ! وبتاو ايه ؟ ايه التْكير زه 

كتر  . ػْحة وشكرى وًست مص أ

أروك ؿييها ووجيها وبيسها : ىور اتؾايقت

. تقول زي مجرز شكرى 

ميه زه اللي ؿييها ؟ لو حس : مؤمه كضر

ؿيى ملك ٓملك اللي ؿييتها مص حس تاين 

. ما تلومص إال ىْسها .. 

الزم تحبه ! كبيا الزم تسآى ًوه : ىور بَؾب

ماهي الضركة طركته .. الزم تسآر مياه ! 

. والسىيا زىيته 



ايه الكالم الَريب : مؤمه استَرب وبؾيق

كريم مص مجرز قريبي رلي .. زه يا ىور 

كريم زه ػاحب وأخ وقريب وكل .. بالك 

ٓاوًي تتكلمي ًوه .. حاجة بالوسبايل 

.. بأسلوب هجومي كسه 

بغي : ىور كضرت ومؤمه مستَرب موقْها

يا ىور ًالقتي بكريم قوية جسا ٓوق ما 

تتذيلي وثقي ٓيا لما أقولك إن كريم ما 

بيسيه .. هلمص ملك أبسا وال جه ًليها 

أىتي كبيا ًارٓة .. سيبك مه ملك زلوقتي 

أمل ؟ 

. ًارٓاها مه المكتب مالها : ىور استَربت

أمل هتبقى مرات كريم : مؤمه باهتمام

ييوي مرات أرويا وزي ما ًالقتي قوية كسه 

بكريم ًايس ًالقتك بيها تكون قوية 

. وتيامليها زي أرت ليكي 



أىت وارس بالك أىت بتقول : ىورهان بصهول

ايه ؟ 

! أيوة وارس بايل : مؤمه كضر باستَراب

ًايسك أىتي وأمل تقربوا مه بيؽ أول ما 

! ايه الَريب يف كالمي ! تيجي 

أىت وارس : ىورهان وقْت بَؾب وباستوكار

بالك يا مؤمه كيب إين أىا أرت ملك ؟ 

ًارِ إىك أرت ملك أىتي : مؤمه بحيرة

ملك سابت كريم وملك ! بتتكلمي كسه ليه 

اتجوزت سليم وزلوقتي أىتي جاية بتياتبي 

أىتي ! زه بجس زه وال بيتهيأيل ! ًلى كريم 

! بتهسري ػح 

ملك أرتي وًمري ما هقّ : ىورهان كضرت

. ؿسها أبسا 



ال حول وال قوة إال بالله هو : مؤمه بَؾب

! ميه كلب موك تقْي ؿسها يا ىور 

ماهو لما تيجي تقلب : ىورهان بغتله بَيم

موي أقرب مه أمل وأًتبرها أرت ليا يبقى 

كسه بتقلب موي أقّ ؿس أرتي ألن أرتي 

. لسة بتحب كريم 

ييوي أرتك : مؤمه بصهول تام وبيغبية

تسيبه وتيرِ ًليه واحس تاين وتذرج مياه 

وهي لسة رقيبته وتتجوزه بيس االىْغال 

زه اللي ! وبيس ما تتجوز تسًل إىه رقب 

هو المْروؼ كريم يترهبه ! بتقوليه يا ىور 

ييوي ًلضان أرتك ما تسًلص ؟ هي تتجوز 

وتييص حياتها وهو يييص ًلى الصكرى ؟ زه 

اللي أىتوا ًايشيوه ؟ 



ىور كضرت بَؾب ألىها ًارٓة كل كالمه زه 

بس برؿه مص ًايسة تقّ ؿس ملك أرتها 

بيس ما قربوا مه بيؽ كسه أو تذسرها 

زه اللي بتقوليه يا ىور ؟ : مؤمه كرر بَيم

ماقلتص كسه بس يرتبف بأي حس : ىور كضرت

! ُير أمل زي 

ال بجس أىتي : مؤمه ؿرب كّ بكّ وبورٓسة

أىا هسيبك ترتاحي ألن .. مص كبييية أبسا 

ورايا طَل ومص ٓاؿي بس ٓكري بيقلك 

ملك أرتك زه ًلى ًيوي وًلى .. طوية 

راسي بس مص ًلضان هي تتمرقى وال 

حاسة إن كرامتها اتجرحت أىتي تقْي كسه 

ما ! يف ػْها حتى وأىتي واثقة إىها ُلف 

كلبتص موك تقْي ؿسها وال يمكه أكلب 

موك زه بس ًمري أىا كمان ما هقّ ؿس 

. كريم أو أقّ يف وش سيازته 



يا ترى كريم : ىور كضرت وزورت وطها بييس

! بيْكر ٓيك كسه زي ما أىت بتتْاىن ًلضاىه 

كريم ممكه يؾحي بحياته : مؤمه بسًل

ًلضان حس ُريب زي أمل اللي مص 

ًاجباكي زي ٓما بالك بيا أىا ممكه ييمل 

أىتي ما تيرٓيص كريم ٓقالما ! ًلضاين ايه 

ما تيرٓيهوش ما تقْيص ؿسه بسون ٓهم أو 

تقْي يف كرِ ُلقان ًلضان مص 

بيس اشىك ولما تهسي وتيقلي .. هسمحلك 

. ىبقى ىتكلم 

مؤمه رجى طركته مذووق مه كالمه مى 

ًمره ما اتوقى أبسا إىها تارس ػّ .. ىورهان 

هي اه أرتها بس مايوْيص ...ملك ؿس كريم 

! تْكر بأىاىية ًلضان تراؿيها

ملك روحت بيتها بيس النهر ًوس سليم 

وحمست ربوا إن مْيص حس يسألها أي أسئلة 



زرلت أوؿتها وقيست ًلى سريرها كان 

جوبها يف كصا مجلة وكلهم بيتكلموا ًه 

حسٓتهم بييس ومسكت ..ارتباـ كريم بأمل 

موبايلها زرلت ػْحة كريم وأول ما طآت 

إىه كتب ًلى بروٓايله إىه راكب اتؾايقت 

اتْرجت ًلى .. زه ماًملهاش لما رقبها 

الغور اللي موسلها بس مينمها له هو 

! ومؤمه وىاس كتير طكلهم أهل أمل 

ػوره مى أمل يسوب كام واحسة بس وال 

كلهم مه .. واحسة ٓيهم أمل بايوة مالمحها 

موهم واحسة كاىت مستذبية يف .. بييس 

.. حؾوه أو واقية يف حؾوه 

ليه الْرحة اللي يف ًيويه زي ؟ ليه أمل 

بتستذبى يف حؾوه كسه وهي ماكاىتص أبسا 

كل ما كاىت تقرب كان ! مه حقها تقرب 

.. ليه زي الحب بيوقق جوا ًيويه ليها! بيبيس 



ميقولة يكون ماحبهاش أبسا وحب أمل ٓقف 

كيب هي ليه مص متقبلة أمل أبسا وأي ! 

واحسة ُيرها كان ممكه تتقبلها زي كاىت 

موآقة .. ممكه تقبل أماين لكه زي ال

.. بارتباكه بأي واحسة إال زي 

قْلت الموبايل ورزًته ًلى السرير مص 

! قازرة تتقبل الغور زي 

بغت حواليها بَيم طآت ًلى الترابيسة 

قسامها إزازة رمرة مه بتوو جوزها أرستها 

! أٓكار كتيرة بتهاجمها .. وطربت كام كاس 

رمت اإلزازة مه ايسها مص هتضرب يف ًس 

مص قازرة تقيس هوا ممكه .. الوهار كسه 

كتر مه  تتذوق لو ٓؾلت يف األوؿة زي أ

.. ىسلت جري وركبت ًربيتها واتحركت .. كسه 



كريم يف مكتبه وموبايله بيرن ٓابتسم ألن 

ٓتح كاىت أمل .. الماسوچر اللي بيرن 

طيرها مْكوك وزي القمر .. مبتسمة 

ىاوية تجوويوي لحس ما تيجي : كريم بؾحك

كيب يهون ًليكي جوزك يبقى ! ػح 

مجوون ؟ 

أىا ! أىا ًملت ايه : أمل بؾحكة رجل

. مسكيوة وقاًسة اهو أىا وكوكي 

ًلى ٓكرة أىا بَير مه كوكي : كريم بَيرة

. احترسي بقى .. بتاًك زه

. ليه حرام زه كيوت وأىا بحبه : أمل بسلى

يا حبيبتي زه وارس : كريم بهسار ومَسى

حقوق وامتيازات أىا ماأحلمص بيها ازاي 

! مص ًايساين أُير بقى 



اه : أمل ابتسمت بحرج وُيرت الموؿوو

ػح الملّ اللي بيتهويل بالليل رلغته 

وبيتهولك تضوٓه ولو ًوسك حاجة تاىية 

. ًايسين أساًسك ٓيها ابيتها 

بسرًة كسه ؟ ! بجس رلغتيه : كريم ابتسم

مص متذيل الملل ممكه ييمل : أمل بَيم

. المهم لو يف ُيره ابيت ! ايه 

ال لو كسه أىا : كريم بيؾحك ًلى كريقتها

ممكه أرؿى تْؾلي ًوسك طويتيه تالتة 

. تذلغي كل الضَل المتأرر 

أمل كضرت ومص ًارٓة ترز ًلى هساره 

الررم زه وهو كاتم الؾحك ومرة واحسة 

كاىت هتوقق وهو موتنرها توقق بس 

ُيرت رأيها وقْلت المكالمة وهو ؿحك 

رن ًليها .. جامس ًليها أول ما بتتسىق بتقْل 



تاين بس قبل ما ترز باب مكتبه اتْتح بيوّ 

وكاىت ملك ٓحف الموبايل مه ايسه ًلى 

يف ايه وبتْتحي : المكتب ووقّ بَؾب

! الباب كسه ليه 

. سكرتيرتك مص موجوزة : ملك بَيم

أمل بَيم ٓتحت المكالمة بس الحنت إن 

الموبايل موجه للسقّ وسميت ػوت 

ملك وكاىت هتقْل بس سميت ػوت 

! كريم كأىه بيتذاىق وقلقت ًليه 

سكرتيريت موجوزة أو ال زه ما : كريم بغرامة

. يسيكيص الحق أبسا تسرلي بالضكل زه 

سيبك مه كريقة زرويل : ملك بورٓسة زًقت

. يا كريم 

: كريم ررج مه ورا مكتبه ووقّ يواجهها

ًايسة ايه ياملك وجاية ليه ؟ 



أىت ليه رقبتها ؟ ليه زي : ملك بحسن

بالصات ؟ بتوتقم موي ػح ؟ 

أىتقم موك ؟ أىتقم موك : كريم بصهول تام

ليه وال يف ايه ؟ ملك أىتي اتذقبتي واتجوزيت 

. ركسي يف حياتك بقى مالكيص زًوة بيا 

ماليص ! أىت حبيبي يا كريم : ملك برٓؽ

زًوة بيك ازاي ؟ 

أىا مص حبيبك ال ًمري : كريم باستوكار

كوت وال ًمري هكون واللي بيوا اىتهى يا 

اىتهى يف اللحنة اللي لبستي ٓيها ! ملك 

ٓستان ًيس ميالزك اليريان وىسلتي ترقغي 

ساًتها قليت السبلة مه .. وسف أػحابك 

ورلع .. ايسي وقليتك أىتي مه حيايت 

.. رالظ 



كوت ُبية .. كوت ُبية : ملك برٓؽ تام

. وٓوقت يا كريم 

أمل سامية كالمهم وٓكرت تقْل؟ بس 

اتراجيت و قالت كريم هيمضي ملك 

ويكلمها ألىه متغل ييوي ًارِ إىها ًلى 

الذف 

اىتهى يا ملك أىا : كريم أرس ىْس كويل

رالظ يف حس زرل حيايت وأىا مص بس 

. بحبها أىا بيضقها 

أىا ممكه أوآق ًلى أي واحسة : ملك بورٓسة

. إال زي 

سوري يا ملك : كريم باستَراب وسذرية

بس أىتي ميه ًلضان توآقي أو ما 

. توآقيص 



أول حس ! حبيبتك ! أىا رقيبتك : ملك زًقت

... يف حياتك وزه يسيلي الحق إين 

أىتي .. زه ما يسيكص أي حق : قاكيها كريم

ماؿي وًسى واتوسى ٓأرجوكي كْاية كسه 

أمل هي أول حب يف حيايت .. واتْؾلي 

هي زىيتي وحيايت وكل .. وبإشن هللا آرره 

. حاجة ٓكْاية واتْؾلي بقى ورايا طَل 

بالش هي يا كريم : ملك برٓؽ االستسالم

. ًلضان راكري أىا لسة بحبك 

! أىتي بتقويل ايه بس : كريم باستَراب

بتحبيوي ايه ؟ أي حب زه اللي يذليكي 

! توآقي ًلى أي واحسة إال واحسة مييوة 

ملك ٓويق وأرجوكي بالش تقؾي ًلى 

أىا بحترمك ألىك كوتي ػسيقة .. االحترام بيوا 

يف يوم مه األيام وكوتي رقيبتي وبوت 

طريكي يف الضَل ٓاشا سمحتي ما 



اتْؾلي بقى .. تقؾيص ًلى االحترام زه 

. مه هوا بسل ما أجيبلك األمه

ملك مضيت رقوة وبغتله ورجيتله تاين 

: ومسكته مه ياقة چاكتته وطسته ًليها

. كريم أىا بحبك ًلى ٓكرة 

ابيسي يا ملك : كريم بيسق ايسيها وبيغبية

هستيمل ميكي أسلوب مص هريّ 

. ابيسي واكليي برا 

مستيسة ... أىا هتقلق مه سليم : ملك بلهْة

مستيسة أًمل أي حاجة .. ألبس الحجاب 

. ترؿيك بس ترجيلي 

جت تحف ايسيها ًليه بس كريم زق ايسيها 

لبستي الحجاب أو ما ! كْاية بقى : بيوّ

لبستيهوش زي ًالقتك بربوا ررجيوي موها 

اىا برا حساباتك كملتي مى جوزك أو .. 



لكه أىا مى .. اىْغلتي ًوه برؿه لوْسك 

أمل وبس وال ًايس وال بتموى ُيرها يف .. أمل 

. آهمي بقى .. حيايت 

ملك الضرب مأثر ًليها ومص بتستوًب 

اقلى زبلتها زي ما قليت : الكالم بسهولة

. زبلتي الموؿوو سهل ًلى ٓكرة 

أىتي مجووىة وال ايه : كريم بغلها بَؾب

وبيسيه أمل مرايت يا ملك مص : وكمل ببروز

لما سآرت أىا كتبت كتايب ًليها .. رقيبتي 

هي مص مجرز رقيبة أمل مرايت وحتة مه 

ممكه بقى .. قلبي إن ماكاىتص قلبي كله 

كون  زلوقتي تقليي برا مكتبي وال ًايساين أ

كتر مه كسه  ! قليل الصوق مياكي أ

ليه ؟ ! كتبت كتابك : ملك مغسومة



.. اللهم كولك يا روح : كريم أرس ىْس كويل

ًلضان رالظ ارترت .. ًلضان بحبها 

كمله مياها ومص هاتراجى ًه زا  .. كريقي ا

ًلضان لما تيجي .. ًلضان تبقى قريبة موي 

أؿمها براحتي .. أقسر أتكلم مياها براحتي 

ًلضان مص بقسر .. أمسك ايسيها براحتي 

أًتقس كسه ! ًرٓتي ليه .. ًلى بيسها 

اتْؾلي بقى مه هوا بسل ما .. جاوبتك 

أكرزك برا وهيبقى طكلك وحص قسام 

. برا يا ملك : وبسًيق. الموهْيه 

ملك واقْة مغسومة ومص ًارٓة تقوله ايه 

وهو رجى لمكتبه وموتنرها ! أو تيمل ايه 

.. تذرج برا

أمل سميت كل كالمه زه وقْلت بهسوء 

.. كريم بيحبها هي وبس .. المكالمة 



ملك بغتله أوي وجت تتكلم بس حست إن 

كالمها مص هيأثر ٓيه ررجت مه ًوسه 

ىسلت ركبت ًربيتها وبغت جوبها .. ؿايية 

ًلى الكرسي لقت إزازة رمرة هي مص 

ٓاكرة إىها جابتها مياها ومص ًارٓة هي 

رٓيتها ًلى بوقها تكمل طرب ! جايباها ليه 

.. ٓيها 

استوت وًلى آررها : سليم اتغل برقية

حقتلها المجالت زي ما اتْقوا وإزازة الذمرة 

طربت وجت ًوس كريم وحقتلها اإلزازة يف 

ًربيتها جوبها وبتكمل طرب اهو طقارتك 

. بقى تجيبيها ًوسك 

رالظ تمام سيب البايق ًليا : رقية ابتسمت

ولو ميرٓتص أجيبها أىت هاتها ًوسي أىا 

. هكلمها بس رلي ًيويك ًليها برؿه 



رقية ٓؾلت كتير تتغل بملك بس مارزتص 

ًليها ويف الوهاية اتغلت بسليم بلَته 

وسليم ىسل مه ًربيته راح لملك وارسها 

وما اهتمص بميارؿتها ألىها سكراىة ووػلها 

ًوس رقية اللي أرستها ألوؿتها جوبها 

كريم اتجوز أمل مص بس : ملك بتييف

. رقبها ؟ اتجوزها وقال ايه بيحبها 

قلتلك مه أول يوم يف : رقية بَيم

قولتلك اللي .. المستضْى وما ػسقتيويص 

. بيوهم مص كبييي واًتبرتيوي ًسوة ليكي 

. بس أىا لسة بحبه : ملك بتييف وبتضرب

! واللي يجميك بيه : رقية قربت موها

هو ممكه : ملك اىتبهت وًيويها وسيت

ممكه بجس ؟ ! يسيبها 



هو برؿه بيحبك ! ليه ال : رقية بتؾحك ًليها

أىا أقسر أجيبهولك .. أىتي األوىل يف حياته 

. وأرليه يبوس ايسيكي 

ياريت يا .. ياريت : ملك اتيلقت يف مامتها

. ماما 

موآقة بس أىا أساًسك : رقية ؿمتها بحب

. مى حبيبك وأىتي تساًسيوي 

أىتي بتحبي ميه ؟ أىتي ًمرك : ملك بتوهان

ما حبيتي حس يا ماما ؟ 

ميه اللي اتجوزها أبوكي .. أبوكي : رقية بَيم

ًليا وليه مص قازرة أوػل ألي حاجة ًوها ؟ 

ميه ىهلة زي؟ ! اسمها ايه 

ما اسمهاش ىهلة أػال يا ماما : ملك ؿحكت

. زه اسم ارترًوه ًلضان الحكم اللي ًليها 



! حكم : ملك ؿحكت كتير ورقية اىتبهت أوي

! حكم ايه يا ملك 

! يوووه يا ماما رليوي يف كريم : ملك كضرت

هتقريبه موي ازاي ؟ 

األول قوليلي : رقية ًقتها كاس تاين تضربه

! حكم ايه 

حكم : ملك طربت الكاس ورقية أرسته موها

هي .. اإلًسام وبابا هربها وًملها اسم جسيس 

قتلت طريكه ًلضان زآيت ًه ىْسها 

. ولبسوها قؾية سرقة مه زمان 

رقية هوا اىتبهت ووقْت وآتكرت البوت زي 

بقى ! أيوة رالس كان متياكّ مياها جسا .. 

! ميقولة هو اللي هربها السويه زي كلها 

ٓؾلت رايحة جاية .. الوار وليت جواها 

والَيم والكره ماليها بقى يتجوز الجربوًة 



زي ماكاىتص القية تاكل ! الْقيرة زي ! زي 

يهربها ويتجوزها ويذلّ موها .. هي وًيلتها 

ًيليه وجاي ابوها زلوقتي يارس كل حاجة 

.. زه ال يمكه أبسا ! ًلى الجاهس 

ملك أُمى ًليها مه كتر الضرب وهي ىسلت 

.. لسليم والكره ًاميها 

حكت لسليم كل حاجة ًه البوت زي 

! كل زه يقلى مه ًمي : سليم بصهول

ًلضان كسه مالقيتص أي حاجة باالسم بتاو 

.. ىهلة زه ميرٓتص ميه ىهلة ًبسالسالم زي 

كيب وىازر وىور اسمهم ىازر سيّ السيه ؟ 

! ازاي بقى هو مسور اسمه كمان 

سيّ السيه ايه ؟ ايه االسم : رقية بتْكير

. اللي بيس كسه 



استوي أىا مغور طهازاتهم ًلى : سليم كضر

. الموبايل 

يا ابه : كلى موبايله وزور ًلى الغور وبغلها

. االيه 

لقيت ايه ؟ : رقية بْؾول وُيم

أىا ازاي ماأرستص بايل مه زه : سليم بَيم

! قبل كسه 

قويل لقيت ايه ؟ : رقية زًقت

يف إن ىازر اسمه ىازر : سليم بغلها مصهول

. سيّ السيه 

وايه الجسيس يا شكي ؟ : رقية بإحباـ

اسمه هو بس ىازر : سليم وًيويه بتلمى أوي

يا .. سيّ السيه هو وأرته زه اسم مركب 

ايه الصكاء زه ؟ ! ابه االيه يا رالس بيه 



أىا مص ٓاهمة حاجة ٓهموي : رقية بيسم ٓهم

. ييوي ايه اسمه هو بس 

ييوي اسم مركب اسمه هو : سليم ؿحك

ىازر سيّ السيه أما يف راىة األب مكتوب 

رالس محمس ًبسالرءوِ بس كبيا ... رالس 

ألن محسش ًارِ موؿوو االسم المركب 

ٓالكل بيكتْي بوازر سيّ السيه رالس وبكسه 

بيس كل الضبهات ًوه وبرؿه سماهم باسمه 

برآو ! ال أرٓيله القبية ! يا ابه االيه .. 

. ًجبتوي 

وهويمل ! ًجبك ؟ بجس ًجبك : رقية بَيم

ايه زلوقتي ؟ 

هوبلٍ ًه الهرباىة بس : سليم مبتسم

. مقلوب موك تْتكري اسمها 



أىت متذيل إين هْتكر : رقية كضرت بتْتكر

.. طذغية ىكرة زي زي 

ال ميلص الزم تْتكري لو ًايسة : سليم

توتقمي مه اللي أرست جوزك ورلْتله 

الواز اللي هيقص كله وهيرميكي يف الضارو 

والوكرة زي هتيجي بيتك تبقى ملكة مص 

. ىكرة 

رقية أرست ىْس بَيم ومستيسة تقتل وال 

.. مص ٓاكرة : تضوِ زه يحغل وبتْكير

ٓاكمة مص ٓاكرة اهو ! ٓريسة ! ٓازية ! ٓايسة 

. اسم زي زول 

مص هيوْى االقتراحات زي : سليم بورٓسة

اسمه ايه اللي .. كيب بالش هي .. كلها 

اتقتل اهو كان ػاحب جوزك وطريكه اسمه 

ايه ؟ 



اسمه : رقية ٓكرت طوية وبتحاول تجمى

أًتقس أيوة حمسي ًبسالْتاح .. حمسي 

.. أيوة زه اسمه .. القواوي 

اوًى يكون زه أرو هاطم : سليم بتْكير

القواوي بتاو الحسيس والغلب ؟ 

كان .. أيوة هو هاطم زه أروه : رقية اىتبهت

ًلى كول ميارؼ كسه و وارس جوب هو 

.. أيوة 

أىا .. حلو أوي سيبي البايق ًليا : سليم ابتسم

بس رلى بالك جوزك ! هْرجك هيمل ايه 

كسه ممكه يروح يف كلبص زه تستر ًلى 

. مجرمة هاربة 

وزه هيكون ًقابه ًلضان : رقية ابتسمت

ٓكر يف يوم يتجوز ًليا واحسة مجرمة ما 

.. تسواش 



سليم قام وراح للمحامي بتاًه وكلب موه 

يضوِ اسم المتهمة يف القؾية زي وًرِ 

كل التْاػيل ًه ٓايسة اللي ُيرت اسمها 

ابتسم وراح ليوس هاطم وحكاله كل .. لوهلة 

.. الموؿوو بكل تْاػيله وسابه هو يتغرِ 

كريم بيس ما ررجت ملك كان مذووق موها 

وزرل ًوسه مؤمه أرسه وكليوا يتَسوا 

واالتويه قاًسيه مذووقيه وساكتيه وكل 

.. واحس ُرقان يف أٓكاره 

كريم روح بالليل زهقان و زرل يارس طاور 

سريى بس ُير رأيه وٓتح المياه يمال الباىيو 

ويسترري ٓيه طوية 

.. كلى جاب موبايله جوبه وسماًته 

استررى مكاىه وحف السماًة والموبايل 

حقه ًلى كرِ سلم الباىيو وكلب أمل 



ًلى الماسوچر اللي كاىت كول اليوم 

موتنرة مكالمته ورغوػا بيس مواجهته مى 

.. ملك

! أيوة يا كريم : رزت ًليه بسرًة

أيوة يا حبيبتي اًصريوي بيس : كريم باسترراء

كلمك تاين بس اىضَلت  ما قْلتي حاولت أ

بحاجة مملة كسه وبيسها ررجت اتَسيت مى 

. مؤمه ويسوب راجى البيت مهسوز 

! مهسوز ليه : أمل ابتسمت

ًايس ! ًايس أىام : كريم بتيب مَمؽ ًيويه

ًايس أًمل حاجات ! ًايس أتجوزك ! أطوٓك 

. كتيرة أوي 

ايه اللي ماىيك كيب ًلى : أمل مبتسمة

األقل توام ؟ 

. حبيبتي بييس ًه ًيوي : كريم مبتسم



! حبيبتك بييس قلتلي : أمل

: كريم اتيسل طوية ومسك موبايله يف ايسه

! آتحي الكاميرا ًايس أطوٓك ! بتيملي ايه 

بلم يف : أمل ابتسمت وٓتحت الكاميرا

طايّ مبهسلة .. حاجتي اللي هارسها ميايا 

السىيا ازاي ؟ 

اتْرجت ًلى طوية موزيالت : كريم ابتسم

ألوؼ الووم بس بغراحة ماًجبويص حاجة 

! رغوػا إين مص ًارِ أىتي تحبي ايه .. 

بتحبي الَوامق وال الْواتح ؟ 

األول أىا حاسة إين بكلم يف : أمل بَيم

.. ىْسي يا أقْل أىا الكاميرا يا تْتحها أىت 

. حاسة إين بكلم ىْسي وأىا طايْاين بس 

! ما بالش : كريم ابتسم وحصرها



أىت مص يف البيت : أمل كضرت باستَراب

! وال ايه 

أىا يف البيت : كريم بترزز ٓتح الكاميرا بتاًته

 .

: أمل باستَراب طايْة وطه بس وابتسمت

! أىت بتيمل ايه 

كريم مبتسم و موبايله اتحرك يف ايسه وأمل 

كريم بجس : الحنت إىه مص البس ٓبجسية

أىت بتيمل ايه ؟ 

كريم أرس ىْس كويل وبيس الموبايل طوية 

ٓنهر الباىيو وهو بايسه التاىية بيضاورلها وبان 

أوي إىه يف الباىيو بيارس طاور بالغابون زه 

أمل ًيويها وسيت بصهول وبسرًة .. كله 

قْلت المكالمة ورمت الموبايل مه ايسها 

. يا مجوون ! يا مجوون : وقلبها بيسق بسرًة



كريم ؿحك ألىه كان ًارِ إىها هتيمل كسه 

بالنبف ومص هترز ًليه زلوقتي ٓابتسم 

رلع .. واستررى مكاىه بس ًايس يكلمها 

بسرًة وقام لبس البرىس وررج رن ًليها 

ماسوچر وهي بتْكر ما ترزش ًليه بس 

بيسها رزت ومكضرة 

مص هتبقلي اليازة زي يا أمل : كريم ابتسم

. بتورٓشيوي ! 

! أىت ازاي تكلموي وأىت : أمل كضرت

أىتي اللي قلتي آتح الكاميرا : كريم ؿحك

. وأىا سميت كالمك 

رالظ مص هقولك آتح : أمل بَيم

. الكاميرا تاين أبسا 

ما تبقلي يا بت بقى واهسي : كريم بهسوء

. كسه رليوا ىيرِ ىتكلم 



البرىامج اللي .. اتْؾل اتكلم : أمل مكضرة

بيتهولك مقلوب ٓيه أي تيسيالت ؟ 

مص ًايس أتكلم يف الضَل يا أمل : كريم كضر

أىا الوهار كله بتكلم يف الضَل ٓمص ًايس ! 

لما أروح أتكلم برؿه ٓيه وكمان مياكي 

! أىتي كسه كتير 

ًايس : أمل اتراجيت وقيست ًلى سريرها

يف ! ومالك مذووق كسه ليه ! تتكلم يف ايه 

! حاجة حغلت مؾايقاك 

كريم كضر وآتكر حواره مى ملك ومص 

! ًارِ يقولها وال مالوش لسوم 

ايه اللي : أمل بتحاول تْهم بيْكر يف ايه

طاُلك بالضكل زه ؟ ٓكر بغوت ًايل 

! ميايا 



لما قْلت : كريم بغلها بحب وبغسق

مياكي جيت أرن ًليكي تاين بس زرلت 

طكلها كان طارب أو ماكاىتص .. ًليا ملك 

كبييية وال يف وًيها وٓؾلت ترُي كتير 

ىرٓستوي لسرجة إين ٓكرت أكلبلها .. أوي بَباء 

. األمه 

أمل بهسوء هاهري بس مه جواها ٓرحاىة 

ال ما ! األمه مرة واحسة : جسا إىه قال لها

بس كاىت ًايسة ايه .. توػلص لكسه يا كريم 

موك ؟ 

بقولك كاىت طاربة زي : كريم بغلها بترزز

اهو كاىت بتبركم ! يوم الحْلة كسه ٓاكرة 

. بالكالم 

ماطي برؿه قالتلك : أمل بإػرار بتؾايقه

ييوي هل أىا ممكه أقولك طريّ جايل ! ايه 

. وأسكت 



! طريّ ايه ! ىيم يا أرتي : كريم كضر بَيم

طريّ لو جالك مستوي موك تسيله باللي 

. يف رجلك مص تسمييه يتكلم 

كيب ولما أىت مستوي موي : أمل بتَينه

كسه ليه ما ًملتص كسه مى ملك ؟ 

كتر ًلضان ملك بوت ما : كريم بَيم أ

ًلضان طريكتي .. يوْيص أمس ايسي ًليها 

.. ًلضان يف ًالقات بيوا كتير .. يف الضَل 

ًلضان أبوها بقسره وبحترمه واروها كمان 

ًلضان هي ما .. وًلضان ارتها ومؤمه 

.. ُلقتص يف حقي احوا اىْغلوا بهسوء 

لكه أىتي .. ًلضان أسباب كتيرة جسا 

وطريّ كل حاجة اتققيت ٓهو مالوش 

أػال إىه يكلمك ولو حتى حرِ واحس يا أمل 

ٓهمتي وال لسه ؟ 



: أمل تراجيت لما لقته اتورٓس أوي كسه

كريم يوْى أقولك حاجة .. رالظ .. ٓهمت 

! وما تتؾايقص 

يف ايه ؟ : كريم باستَراب

. بس األول اوًسين ما تتؾايقص : أمل بترزز

ييوي أىتي ًارٓة إىها : كريم أرس ىْس كويل

تؾايق وهتؾايقوي وًايساين أوًسك إين ما 

! أتؾايقص كيب ازاي يا أمل 

. رالظ مص قايلة : أمل بتصمر

يا حبيبة قلبي اتكلمي ميايا : كريم بتيب

رز ٓيلي بقى سواء .. براحتك يف أي حاجة 

كضر أو أتورٓس زي حاجة مالهاش  أتؾايق أو أ

.. ًالقة أبسا بإىك تحكيلي أي حاجة حغلت 

ييوي بسل ما أوًسك ما أتؾايقص ممكه 

أوًسك ما أزًلص مثال أو الموؿوو يوتهي 



بسرًة ييوي أي وًس ُير الضيء اللي رارج 

أػل مص هيوْى أبسا ! ًه إرازة اإلىسان زه 

أوًسك ما أتؾايقص ألن ممكه أتؾايق وزه 

ٓاهمة حاجة وال أىا .. طيور بيكون ُغب 

رُيت كتير ؟ 

ٓاهمة المهم أىت لما أىا : أمل ابتسمت

. قْلت يف النهر أىت رىيت تاين ًليا 

أيوة رىيت وٓغلت لما ملك : كريم بغلها

. زرلت 

ال ما ٓغلتص أىا : أمل بغت لألرؼ بحرج

رزيت بس ساًتها واستويتك تتكلم 

. وسميت ػوت رواقك 

وكبيا حبيتي تذتبري جوزك : كريم كضر

كي  ػح ؟ ! وتضوٓيه بيتكلم ازاي مه ورا



بس سميتك ! ال كبيا مص ػح : أمل بوْي

بتتذاىق مى حس وقلقت ًليك جسا وبيسها 

لقيت رقيبتك وأىت بتذرجها ٓقلت 

هتذرجها وترجيلي وبيسيه ماكوتص أًرِ 

أػال إىك مْكر ىْسك قْلت آتكرتك 

ًارِ إين مياك ًلى الذف وًلضان كسه 

أىا .. ًايس تذرجها وبيسها لقيت الكالم ًوي 

آسْة أىا ًارٓة إن تغريف ُلف بس ُغبا 

ميرٓتص أقْل وأىا سامية جوزي .. ًوي 

بيتكلم مى رقيبته األوىل اللي طكلها لسة 

أىا آسْة بس زي ما .. بتحبه وًايسة ترجيله 

أىت لسة قايل ما يوْيص أوًسك يف رز 

ٓيل رارج ًه إرزايت ٓأىا برؿه رز ٓيلي زه 

. كان رارج ًه إرازيت 

كيب ليه : كريم أرس ىْس كويل ومكضر

بيس ما مضيت ما اتكلمتيص ؟ 



قْلت قبل ما هي تذرج أػال : أمل مكضرة

وقيست مستوياك تكلموي بيس ما تمضي 

بس سيازتك طكل كالمها أرسك موي 

. وىساك إىك كوت بتكلم حبيبتك 

أىا ما ىسيتص إين : كريم وقْها باًتراؼ

كوت بكلم حبيبتي وال يمكه أىسى بس أىا 

كان يف زماُي إىك أىتي قْلتي وميرٓص إن 

المكالمة اتْتحت تاين وإال كوت كلمتك 

. وقتها 

كيب أىا آسْة : أمل بغتله والحنت ؿيقه

بس ٓيال ماكاىص يف .. إين سميت الكالم 

. ىيتي أسميها 

حبيبتي ما تتأسْيص : كريم بغلها هو كمان

.. بيسيه زه ُلف ُير مقغوز مه حس ٓيوا .. 

المهم هتيجي امتى ؟ 



ممكه بكرا ممكه بيسه مص : أمل بتْكير

. ًارٓة أىت اسأل بابا 

. هسأله الغبح بإشن هللا : كريم ابتسم

.. ٓؾلوا يتكلموا كتير مى بيؽ 

ملك ٓاقت آرر الليل واستَربت إىها يف 

بيتها ًوس مامتها وًرٓت إن سليم اللي 

.. جابها 

الغبح رالس اتقابل مى ملك وٓرح بيها 

طوية وىازر .. وىسلوا مى بيؽ ًلى الضركة 

.. وىورهان وػلوا وقيسوا كلهم مى بيؽ 

طوية ويف ػوت زربكة ًالية وزًيق ورواق 

رالس كلى هو وىازر وطاِ هاطم واتوتر 

أريرا وقيت يف ايسي يا رالس : هاطم بيسًق

. ًبسالرءوِ ومص هرحمك 



أىت ! اتكلم بأزب يا اسمك ايه : ىازر زًق

ًايس ايه ؟ 

. يا ابه ٓايسة .. اسكت أىت يا : هاطم بَؾب

كلهم بصهول بغوا لبيؽ وحالة توتر 

سيقرت ًليهم والصهول زاز لما زرلت قوة 

مه البوليس ػَيرة 

حؾرتك رالس محمس ًبسالرءوِ ؟ : الؾابف

! أيوة : رالس اتوتر

اتْؾل ميايا حؾرتك مقلوب : الؾابف

حؾرتك وًيالك ىازر سيّ .. القبؽ ًليك 

.. السيه رالس وىورهان سيّ السيه رالس 

. ًيالك االتويه 

اتقبؽ ًليهم التالتة وسف حالة هرج ومرج 

 ..



كلمي مؤمه : ىور بغت لملك وهي رارجة

. يا ملك 

.. ملك طاورتلها ما تقلقص أبسا

سليم تحت يف ًربيته كلم رقية مكالمة 

اتْرجي اهو اتقبؽ ًليه هو وًياله : ٓيسيو

استوي .. هاطم بلٍ ًوهم واتقبؽ ًليهم 

. ملك ىازلة اهيه أىا هروح وراها 

سليم وراها لحس ما زرلت المسيرية وبيسها 

استوي يا : كلمت مؤمه تيرٓه ٓسليم اىتبه

رقية زلوقتي رليوا ىضوِ ملك بتتغل 

بميه ؟ 

أىت ًرٓت مويه ؟ : رقيه باستَراب

براقب تليْوىها اسكتي بقى : سليم ؿحك

. رليوا ىسمى 



أيوة : سليم بع لالب بتاًه وسميها بتتكلم

. بابا اتقبؽ ًليه .. يا مؤمه 

ايه ازاي ؟ وليه ؟ : مؤمه بصهول

ومص هو بس زه كمان ىازر : ملك بيياـ

. وىور اتقبؽ ًليهم 

أىتي بتقويل ايه ؟ ليه ؟ : مؤمه وقّ بصهول

أًتقس الموؿوو له ًالقة بوهلة : ملك بذوِ

أىا .. يف حس كان بيسًق وًارِ كل حاجة ! 

مياهم يف الويابة وموتنرة المحامي المهم 

. ىهلة ًوسك رلي بالك بقى 

ما تقلقيص ىهلة يف طقتي : مؤمه كضر

. محسش هيوػلها 

كيب المحامي وػل اهو : ملك ابتسمت

. هبلَك باي جسيس 



. كيب أىا جايلك : مؤمه بتوتر

ال اوًى مص ًايشيه حس ييرِ : ملك بسرًة

ىور كلبت موي أبلَك .. إىك ليك ًالقة بيهم 

وأكلب موك ما تنهرش يف الغورة وتذلي 

. بالك مه مامتها 

ييوي ازاي أًرِ إىها يف هرِ : مؤمه بحسن

. زي كسه وأٓؾل مستذبي 

. المهم زلوقتي ىهلة يا مؤمه : ملك

قْلت مياه وسليم ابتسم واتغل بهاطم 

ًلى كول وبلَه بمكان ىهلة إىها ًوس مؤمه 

 ..

! مؤمه يف الضركة ومص ًارِ ييمل ايه 

: راح لكريم وبلَه باللي حغل وكريم وقّ

أىت رليك بييس أىا هروح، كبييي ىكون 

. جوبهم يف هرِ زي زه 



كريم هيذرج مه مكتبه بس اتْاجأ 

: بالبوليس برا وبيسألوا ًه مؤمه ٓهو اتكلم

يف ايه وبتيملوا ايه هوا ؟ 

مياىا أمر بالقبؽ ًلى مؤمه : الؾابف

. ًاػم السريلي 

أىت ًارِ أىت بتتكلم ًه ميه ؟ : كريم زًق

أىا آسّ يا ٓوسم بس احوا قوة : الؾابف

. توْيصية ٓقف 

أىا رايح مياكم اتْؾلوا : مؤمه ررج وبغلهم

بع لكريم اللي قرب وحؾوه ومؤمه  )

. رسها ًوس بابا بسرًة  (همس 

. ما تقلقص أىا هتيامل : كريم هس زماُه

قبؾوا ًلى مؤمه وكريم اتحرك بسرًة ًوس 

مؤمه اتقبؽ ًليه رس محامي وروحله : أبوه

. وأىا كالى للمويا زلوقتي 



! أىت بتقول ايه: حسه وقّ بصهول

هكلمك موبايل هْهمك بس : كريم كالى

اه كمان .. المهم اكلى لمؤمه بالمحامي 

. رالس وىازر وىور اتقبؽ ًليهم 

: كريم رارج بس حسه مسكه مه هسومه

اقّ هوا كلموي أىتوا اطتَلتوا يف ايه ممووو 

. واتمسك 

ممووو ايه يا بابا ؟ أىا الزم أتحرك : كريم كضر

. زلوقتي هكلمك موبايل وأٓهمك كله 

كريم جري واتغل بتليْون األرؿي لضقة 

مؤمه وكلم ىهلة بلَها تجهس بسرًة وتلم 

حاجتها ورالل زقايق تبقى يف الضارو وهو 

.. هيوػلها 



كريم اتحرك لضقة مؤمه ويف ىْس الوقت 

قوة اتحركت ًلى طقة مؤمه للقبؽ ًليها 

.. بيس مابحثوا ًه طقته 

ما يال بقى : ًوس أمل يف البلس ًبسهللا بيسًق

قلوا هوتحرك بسري .. كله يقلى رليوا ىتحرك 

. بس ازيكم أررتوىا 

آرر طوقة اهيه وأمل وماما : كه كلى بسرًة

. جاييه ورايا 

اهو ! ايه االستيجال زه : سميرة كليت

. يال يا أمل .. كليوا 

ىاسييه : ركبوا واستقروا وًبسهللا بغلهم

حاجة ؟ ًايشيه أي حاجة قبل ما ىتوكل ؟ يال 

. يا ابوي اتحرك 

قلتي لكريم يا أمل إىوا : طوية وبع ألمل

هوتحرك ؟ 



ال يا بابا حبيت أًملهاله : أمل ابتسمت

. مْاجأة 

اتوكل ًلى هللا يا : ًبسهللا ابتسم وبع البوه

. ابوي 

كريم وػل لضقة مؤمه ولمح ىهلة واقْة 

يف الضارو موتنراه ألىه سبق وطآها مى 

مؤمه لما وػلوها الضقة طاورلها تيجي 

وتركب وىسل أرس طوقتها وركبها ويسوب 

ركب ًربيته وهيتحرك كاىت ًربية البوليس 

بتقّ وبتسرل اليمارة وكريم اتحرك بسرًة 

ايه اللي حغل وازاي ًرٓوا : ىهلة بصهول

بمكاين ؟ وهروح ٓيه زلوقتي ؟ 

ميرٓص كل زه كل اللي أًرٓه : كريم بغلها

. إين هذرجك برا القاهرة مؤقتا 

ًلى ٓيه ؟ : ىهلة بتوتر



. ًوس أهل مؤمه : كريم بغلها

: ىهلة سكتت مص ًارٓة تقول ايه وبغتله

رالس وًيايل ٓيه ؟ 

ما تضَليص بالك رليوي بس : كريم كضر

. أررجك مه هوا وسيبي البايق ًليا 

أىت الزم تقويل ًيايل وجوزي : ىهلة كضرت

ٓيه ؟ 

كريم اؿقر يقولها وكاىت ًايسة تسلم 

.. ىْسها بس رٓؽ تماما 

كلم أبوه وطرحله الوؿى بارتغار وحسه 

زًق إن كل زه ًملوه مه وراه بس هيقّ 

.. مياهم وهيروح يذرج مؤمه بأي وسيلة 

القريق كان كويل وممل وأريرا وػل ليوس 

راله اللي استقبله هو وؿيْته بس 



مستَرب ازاي كريم يجي مه ُير مؤمه 

وبع لكريم مستوي موه إىه يوؿح 

اصيك يارالو زي مسام ىهلة ؿيْة : كريم

. ًوسىا هوا 

كيس ياابوي : ًاػم بهسوء أهال : وبع لوهلة. أ

. بيكي ىوريت المويا 

. موورة بأهلها : ىهلة بحرج

ًاػم ىسه مراته وجت سلمت ًلى كريم 

أوي وبيسها بغت لوهلة مستوية تيرِ هي 

ميه 

مرات رايل ميلص ممكه تارسي مسام : كريم

ىهلة لحس ماأتكلم مى رايل ؟ 

كبيا ياحبيبي اتْؾلي ميايا : مرات راله

. ىورتيوا 



رست ىهلة اللي محرجة وررجوا وسابوا كريم 

وًاػم لوحسهم 

. ميه زي احكيلي : ًاػم

كريم بسأ يحكيله ميه هي ىهلة بالنبف وايه 

هي حكايتها بس مجابص سيرة أبسا ًه 

مؤمه وىور إال لما يضوِ رز ٓيل راله ؟ 

امل يف القريق مى ًيلتها وهي قاًسة جوب 

كه اروها وسميرة وًبسهللا قاًسيه ورى 

ىايميه وهي بترُي مى أروها 

أمل لو حابة توامي طوية ريحي : كه بهسوء

. لسة يسوب ققيوا بتاو ىع القريق 

بابا وماما .. ال ال أىا سهراىة مياك : أمل بتيب

. ىاموا أىا مكملة مياك 

كه مبسوـ وٓؾل يرُي مياها وطوية 

وحس بيها بتوام وسابها توام طوية 



! كه احوا ٓيه : ًبسهللا ػحي وبع حواليه

ماقربواش ىوػل يا ابوي ؟ 

. لسة طوية : كه بتياكّ

كيب أقرب استراحة اقْلي : ًبسهللا بتيب

. ٓيها ًايس الحمام ؿروري 

. حاؿر : كه بتوتر

: طوية بتاو ىع ساًة وًبسهللا طاور بلهْة

. استراحة اهيه يا كه اقّ ٓيها بالله ًليك 

كه هسئ سرًته وبيسها وقّ وبع ألبوه 

هو الزم يا بابا استراحة ما : وبع ألمل

. يوْيص تقؾيها يف الضارو 

ال ال مص هيوْى يا كه قرب : ًبسهللا برٓؽ

. اتحرك .. مه الحمامات 



كه بترزز وباػع ألمل اللي ُرقاىة يف الووم 

يف ايه يا كه مالك مص : وسميرة اىتبهت

ًايس ليه االستراحة ؟ 

أمل بتذاِ مه االستراحات : كه بهسوء

ومص بوقّ أبسا ٓيها وبيسيه تقريبا 

االستراحة زي اللي حغل ٓيها اللي حغل 

. ساًة الياػْة 

بع .. كيب مص هقسر : ًبسهللا بع البوه

محسش يغحيها لحس ما ىتحرك موها رالظ 

. وأىا هقلى ًلى كول وأجيلكم يال 

ًبسهللا ىسل بسرًة وكه ًيويه ًلى أمل 

.. متوتر إىها تغحى يف المكان زه بالصات

طاحوة  )كان جوب اليربية تريال كبيرة 

كالية للقريق وزمرت وزمارتها  (ؿذمة 

كاىت ًالية جسا جوب أمل ٓاتْسًت مه 



يا  الووم وًيويها جت ًلى اسم الكآيتر

والحمامات اللي قغازها وكل حاجة رجيتلها 

مه تاين وبسأت تغرخ وكه وسميرة بيحاولوا 

.. يهسوها 

أمل أمل أىا جوبك اهو ما :كه بذوِ

! تذآيص أمل 

. اتحرك .. اتحرك مه هوا يا كريم : أمل برًب

أىا كه يا أمل اهسي بس : كه بيبع حواليه

. اهسي 

أمل ًماله تغرخ وتقوله يتحرك مه هوا 

كه ٓك حسامه ًلضان يوسل يوازي أبوه بس 

.. اوًى توسل هوا : أمل مسكت ايسيه االتويه

اتحرك ! اوًى توسل اتحرك ًلضان راكري 

! اتحرك 



سميرة حاولت تكلمها أو تهسيها بس أمل 

مص بترز وال بتسمى بس بتغرخ وتييف 

بهيستريا 

ٓؾلت تييف بهيستريا وهو مهما بيكلمها إال 

إىها بتتيامل كأىها مص سامياه ىهايئ 

وبتتيامل إىه كريم مص كه أروها وكل اللي 

بتيمله إىها بتمسك ايسيه وتقلب موه ما 

! يتحركص أبسا وما يوسلص مه اليربية 

كه مص ًارِ ييمل ايه أو يتيامل مياها 

يا أمل اسمييوي أىتي : ؿمها لغسره! ازاي 

أىتي يف حؾوي ومص هسمح لحس .. كويسة 

يأشيكي أبسا 

.. اهسي ًلضان راكري اهسي 



كيب اتحرك مه هوا يا كريم : أمل بيياـ

ًلضان راكري أىت اتحرك مه هوا مص 

. اتحرك يا كريم .. ًايسة أقّ هوا تاين 

يا أمل يا حبيبتي كريم كويس أىا : كه بتوتر

. كه ومياكي وبابا يرجى وهتحرك ًلى كول 

اتحرك .. اتحرك ًلضان راكري : أمل بيياـ

 .

كه زمر بيربيته يمكه أبوه يقلى وهي 

بتييف يف حؾوه بهيستريا ومرًوبة مه 

المكان واللي حواليها 

زاز رًبها إن مرة واحسة حس ربف ًلى 

طباكها بيوّ طوية بيكلم كه وهي ػررت 

بغوتها كله واىتْؾت وبتبيس ًه الضباك 

.. وكه بيليه اللحنة اللي وقّ ٓيها هوا 

وتقريبا كلها يف حؾوه وبرؿه بتغرخ برًب 



. يف حاجة يا باطا : الراجل برا

. ال مْيص طكرا : سميرة رزت ًليه

كه مص ًارِ ييمل ايه مى أمل وال يقموها 

ًمره ما تذيل إىه ممكه يتحف يف ! ازاي 

ازاي يقمه أرته ويرجيلها ! الموقّ زه أبسا 

أماىها ؟ ازاي يقويها إىه مص كريم وإن كريم 

! كويس 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل السابى 

كريم قاًس مى راله حكاله كل حاجة ًه 

ىهلة وازاي هربت وإن رالس هو اللي هربها 

وموتنر رز ٓيله ؟ 

ييوي زلوقتي هي هرباىة مه : ًاػم بتْكير

حكم إًسام والحكم هيسقف بيس كام طهر 

! ػح كسه 



. أيوة يا رالو : كريم بهسوء

واللي هربها كان رالس بيه بيس ما : ًاػم

سمى أبوه وأبو طريكه بيتْقوا يلبسوها 

قؾية سرقة بسل ما تذرج زٓاو ًه الوْس 

ػح كسه ؟ 

كريم مستَرب ليه راله بيرزز الكالم مه 

. أيوة ػح : تاين

اتجوزها ؟ : ًاػم بتْكير

تقغس ميه ؟ : كريم بحيرة

أقغس رالس بيه اتجوز ىهلة زي ؟ : ًاػم

كريم هوا بسأ يترزز يجاوب بس ُغب ًوه 

ييوي قرب موها .. أيوة اتجوزها : الزم يجاوب

وكمان ًلضان يقسر يساًسها ويحميها بسون 

. ماحس يتكلم ًوها وهو زارل ورارج كسه 



وكبيا رلّ موها : ًاػم باػع لكريم أوي

ػح ؟ 

كريم هوا سكت وبع لذاله اللي كمل 

مص هي ! رلّ موها ىور ػح كسه : كالمه

زي والسة ىور ؟ وًلضان كسه مؤمه ًايس 

..  طهور زول لما الحكم يسقف ٦يوتنر ال

ربقت األمور ببيؽ ػح وال ُلف يا ابه 

ارتي ؟ 

ربقتهم : كريم أرس ىْس كويل وبع لذاله

. ػح يا رالو 

ًاػم وقّ وًقى ههره لكريم ألىه ألول 

: مرة يحتار بالضكل زه وبيرزز مى ىْسه

! ييوي ىور تبقى بوت رالس ًبسالرءوِ 

. أيوة بوته : كريم وقّ وقرب موه

ًوسها أروات تاين ؟ : ًاػم بسون ما يلتْتله



كبر موها : كريم ماًوسهاش ُير ىازر أروها أ

. بس 

ليه وملك ؟ مص أرتها : ًاػم بغله وكضر

وال ايه ؟ وال بتتواساها يا كريم ؟ 

ال مص بتواسيها وال : كريم كضر وبع لذاله

.. حاجة بس أقغس أروات مه ىْس األم زي 

. ييوي بوتكلم ًه ىهلة وجوزها وًيالها 

ملك رقيبتك ! وًه ملك : ًاػم بغله أوي

. يا كريم 

رايل ملك ٓترة واىتهت يف : كريم اتؾايق

... حيايت وحاليا أىا متجوز أمل و 

ملك ٓترة وًست وبسل ما : قاكيه راله

بوقْلها وبووهيها رايحيه ىكمل وىتسبس يف 

كتر يف الييلة زي ػح ؟ أىت بتذرج  ًالقات أ

موها وأروك يسرل مكاىك ؟ 



ىور ُير ملك .. ال يا رالو ال : كريم برٓؽ

. بع ألم زي وألم زي ! تماما 

زي واحسة هرباىة مقسرش : ًاػم كضر

ما يمكه تكون .. أحكم ًليها مه طكلها 

حاكة القرحة ًلى راسها تساري ىْسها ؟ ما 

. يمكه لما تذرج للوور تتَير 

ىور إىساىة محترمة جسا ولو هي ! رايل : كريم

تضبه ملك مه قريب أو مه بييس ماكوتص 

ماكوتص هسرل ! هجيب والستها هوا ىذبيها 

يف السكة زي أػال ىور تستاهل تكون مرات 

. مؤمه السريلي 

ًاػم كضر وساكت والباب ربف وزرلت 

لو حؾرتك : ىهلة بترزز وقْت قسام ًاػم

... مص مرتاح لوجوزي هوا أىا ممكه ييوي 



ؿيوِ ابوي وابه ارتي يف : قاكيها ًاػم

ًيوي ولو ما طالتهمص األرؼ ىضيلهم ٓوق 

. راسوا 

تسلم يا حاج بس أىا : ىهلة ابتسمت بأسّ

مص مجرز ؿيْة أىا هرباىة وهرباىة مه 

. قؾية كبيرة كمان 

ًاػم بغلها والحم اىكسارها وزموًها اللي 

برؿه كالما ابوي ًرؼ : بتحاول تساريهم

. يساًسك يبقى أىا هكمل مساًستك 

هو ليه ػح مؤمه : ًاػم بع لكريم

! مجاش بوْسه 

كريم أرس ىْس كويل وبع لوهلة وبع 

. مؤمه اتقبؽ ًليه : لذاله



ايه ؟ اتقبؽ : ًاػم هوا اتغسم ًوسه شهول

ًليه يا كريم ؟ وأىت سايبه ؟ اتقبؽ ًليه 

ليه ؟ 

ًلضاىها ؟ليه : كريم بع لوهلة ٓياػم ٓهم

كيب ؟ 

رالو أىا لسة ما أًرٓص : كريم بهسوء

تْاػيل بس تقريبا حس ًرِ بحكاية ىهلة 

رالس ىازر .. وبلٍ ًوها واتقبؽ ًلى الكل 

.. ىورهان حتى مؤمه 

مؤمه ليه ؟ : ًاػم باستَراب

ممكه ًلضان بيحب ىور وكمان : كريم بهسوء

. مذبي مامتها يف طقته 

وميه ييرِ بكل الحكاية زي : ًاػم كضر

حتى ييرِ إن مؤمه مذبي أمها ؟ 



زه لسة ما أًرٓوش بس : كريم بأسّ

حؾرتك ما تقلقص أىا سيبت بابا مياه 

وهيذرج ًلى كول ألن مْيص أي زليل 

. ًليه 

كيب ًيايل وجوزي ؟ : ىهلة بيياـ

ًيالك هيذرجوا ألن : كريم بغلها بتياكّ

مالهمص ًالقة ييوي أبسف األمور الموؿوو 

حغل قبل ما يتولسوا أػال ٓمالهمص ًالقة 

 .

ورالس ؟ : ىهلة برًب

ميرٓص بقى هل يف : كريم أرس ىْس كويل

! زليل يربقه بحؾرتك 

كتر مه جوازه موها : ًاػم باستَراب . أ

. أًتقس هو ُير اسمها : كريم بع لذاله



ٓيال أىا ميايا ورق إين ىهلة مص : ىهلة بيياـ

ييوي ًايضة بضذغية .. رالس ًمله .. ٓايسة 

. أرتى اللي يرحمها 

وأرتك ما كليلهاش طهازة : ًاػم بحيرة

وٓاة ؟ 

ال ماتت بيس ما اتولست تيبت وحرارتها : ىهلة

ارتْيت وكوا ىاس ًلى قس حالوا مص مياىا 

تكلْة زكتور ٓماتت والجيران قالوا ممكه 

يتيمل محؾر إهمال ٓأبويا راِ ييملها 

طهازة وٓاة ولما حغل اللي حغل رالس 

كليلي بقاقة باسمها ومه ساًتها وأىا ىهلة 

 .

ًاػم أرس ىْس كويل وىازى لمراته سواء 

وكلب موها تارس ىهلة ؿيْة وتقليها أوؿة 

ترتاح ٓيها وكلب موها إن أي حس يسأل ميه 

زي تقول ميرٓة قسيمة 



اتغل بحسه هو وكريم يقمووا ًلى مؤمه 

وكموهم إن المحامي بكرا هيقليه رغوػا 

إن مالقوش أي حاجة يف طقة مؤمه 

والبواب ومراته قالوا إن الضقة مقْولة وىازرا 

وكمان القبؽ ! ما مؤمه بيروحها أػال 

.. ًليهم مص قاىوين ٓهيْرج ًوه ًلى كول 

كريم كلى أوؿته هو ومؤمه يرتاح ٓيها 

.. للغبح ًلضان يتحرك هو وراله 

زرل أوؿته وىام يف السرير وكل تْكيره 

حاليا يف أمل بيْكر يكلمها يقمه ًليها 

مص هيوْى .. بع يف موبايله الْجر قرب 

.. يكلمها أبسا زلوقتي 

ًبسهللا رجى اليربية ويسوب بيركب الحم 

وكلها موكمضة يف ! ًياـ وهيستريا أمل 

حؾه كه ومهما يتكلم إال إىها مص سامياه 



وكأىها مص طايْاه بس بترزز وتقلب إىه 

.. يتحرك مه هوا 

حبيبتي أمل : ًبسهللا جري ًلى بوته وؿمها

ٓويق يا أمل أىتي بذير أىتي .. أىا أبوكي 

. وسقوا وكويسة 

كريم اكلى مه هوا : أمل بتييف وبترزز

كريم ٓوق ما .. هيقتلوىا .. اتحرك يا كريم 

مص هيرِ أسوق أبسا ! تَمؾص ًيويك 

. ًلضان راكري ٓوق 

يا حبيبتي احوا جوبك وكريم : سميرة بيياـ

. كويس 

ابيسوا .. ال الال ... سيبوين .. ال : أمل بتغرخ

كريم ٓتح ًيويك ًلضان .. كريم .. ًوي 

. كرييييييم .. راكري ما تسيبويص مياهم 

! كه بع ألبوه ومص ًارِ ييمل ايه 



يمكه لما .. اتغل بكريم : سميرة بلهْة

هو بيقموها هو أىقصها .. تسمى ػوته تقمه 

. موهم ٓيمكه ػوته يريحها 

! كريم ماسك الموبايل ومترزز يتغل أو ال

متؾايق ومذووق ومحتاج يكلمها بأي 

.. حاسس بذوقة مص كبييية .. كريقة 

كه مسك الموبايل بس لقاه ٓاػل طحه 

وبع قسامه كان موبايل أمل جوبه مسكه 

وكلى رقم كريم رن ًليه 

: كريم أول ما طاِ اسمها ابتسم ورز بسرًة

. حبيبة قلبي كوت لسة هكلمك 

. كريم الحقوي : كه برًب

كريم اتيسل ورغوػا إىه سامى زوطة 

.. اتحرك مه هوا .. كريم : وسمى أمل بتغرخ



ًلضان راكري ما .. كريم ٓتح ًيويك 

.. تسيبويص مياهم لوحسي 

! يف ايه يا كه مالها : كريم برًب

وقْوا يف استراحة وكاىت ىايمة : كه برًب

وػحيت وأول ما طآت االستراحة ٓؾلت 

. تغرخ ومص حاسس إىها سامياين أػال 

! اسمها ايه االستراحة زي : كريم بتوتر

. كآيتريا السيازة : كه بع لالسم

ما لقيتص ُير أم االستراحة زي : كريم زًق

يا كه تقّ ٓيها ؟ زه أىت بوْسك قايلي 

. مص بوقّ استراحات 

. كاىت ىايمة واؿقريوا ىقّ : كه برًب

كلمها : كريم زًق . رليوي أ



كريم أىا ٓتحت االسبيكر : كه ٓتح االسبيكر

. اتكلم 

أىتي كويسة .. أمل اسمييوي .. أمل : كريم

. أمل رزي ًليا .. سامياين 

أمل بتغرخ ومص سامية وال طايْة وكل 

اللي بيلمسها بتسقه وتغرخ 

اتحرك مه الكآيتريا زي يا كه : كريم بسًيق

. وأىا جايلك 

كريم قْل مياه وىسل جري ىازى راله 

. أىا كالى ًلى القاهرة زلوقتي سالم : وبرًب

. مؤمه ماله قويل : ًاػم مسكه

الموؿوو مالوش ًالقة بمؤمه : كريم بتوتر

. ىهايئ 

. كيب استواين هقلى مياك : ًاػم اتوتر



أمل ًلى القريق .. يا رايل : كريم بقلق

يا اللي حغلوا ٓيها  وأروها وقّ يف الكآيتر

هم .. ٓأىا الزم أروحلها .. الحازثة وهي موهارة 

. الغبح تيال حؾرتك.. قريبيه موي 

ًاػم رٓؽ يسيبه يمضي لوحسه وكلى 

لبس هسومه يف لحنات واتحركوا مى بيؽ 

وكريم أول ما ركب ًربيته وجوبه راله زاس 

بوشيه وساق بأقغى سرًة ممكه يسوق 

بيها 

يا ابوي بالراحة طوية رليك : ًاػم بتوتر

. توػل ًلى رير 

كريم بع لذاله واًتصرله بس مص هيقسر 

أىتوا ٓيه يا : يهسي سرًته واتغل ًلى كه

كه بالنبف ؟ 

.. ًلى القريق : كه بتوتر



أمل ًاملة ايه ؟ : كريم بذوِ

ماما حاؿواها بس : كه بغلها يف المرايا

وًمالة توازي .. بتغرخ وبتسقها كل طوية 

.. ًليك وكأىها طايْاك يف وؿيك ساًتها 

. ألىها بتقول إىك بتوسِ 

قربت .. أىا قربت أوػلك : كريم بَؾب

. هسي سرًتك وهوػلك .. ًليكم 

توػلوا ازاي ؟ : كه بحيرة

أىا كوت ًوس رايل ٓقريب موكم : كريم وؿح

. امضوا ًلى مهلكم وأىا هحغلكم .. أػال 

يا  كريم سايق بسرًة لحس ما وػل للكآيتر

اياها واتغل بقه تاين ًرِ موه مكاىه 

بالنبف وكلب موه يضَل اىتنار ًلضان 

يضوٓه ويمضي بالراحة 



أريرا وػلهم وزمر لقه ووقّ قسامه وىسل 

يجري مه ًربيته ليوسهم ومياه راله اللي 

مص ٓاهم يف ايه أو مص متذيل مالها أمل 

؟ 

. أمل بغيلي .. أمل : كريم ٓتح الباب ىاحيتها

طسها مه حؾه مامتها ومسك وطها 

رزي ! أمل ! أمل ٓويق : تبغله ؟ وبيكلمها

. ًلضان راكري رزي ًليا ! ًليا 

هيقتلوىا مص ! هيقتلوىا : أمل بتهس زماُها

. هقسر 

حبيبتي محسش هيقسر يلمس : كريم بؾيّ

. طيرة واحسة موك 

راله كان مصهول مه طكلها ورًبها 

ومونرها وكلهم متابييوهم حاسيه بمسى 

اليجس إن محسش ٓيهم قازر يساًس 



أمل بتهس زماُها برٓؽ ورًب وهو مص 

ًارِ ييمل ايه أو يْوقها ازاي ؟ زي يف 

الموقّ ىْسه ما اترًبتص بالمونر زه 

وكاىت قوية وواقْة ًلى رجليها وبتسيله 

ًمره ما ! كول الوقت جرًة التْاؤل واألمل 

تذيل إىها ممكه توهار بالضكل زه أو تؾيّ 

ؿمها لحؾوه بحيرة ومص ًارِ ! كسه 

وهي مسكت قميغه ومكلبضة ! ييمل ايه 

. ٓيه 

اىققي ! أمل كلميوي : كريم بغلها برًب

! قويل أي حاجة 

أمل ماسكة ٓيه برًب وحالة ػمت 

مسيقرة ًليها بس جسمها كله بيوتْؽ 

.. مه الذوِ والرًب 

ايسه حواليها وايسه التاىية ماسكة ايسها اللي 

ومهما يكلمها مص .. مكلبضة بيها قميغه 



بس ماسكة ٓيه وبتييف مه .. بترز ًليه 

.. وقت للتاين 

وبيسيه يا كريم ؟ : سميرة بغت لكريم

ما .. مص ًارِ : كريم بع لحماته بذوِ

تذيلتص إن الموؿوو لسة مأثر ٓيها 

. ماًملتص حساب زه أبسا ! بالضكل زه 

رليها .. كيب حاول تكلمها : سميرة بتوتر

رليها .. تتكلم مياىا وتبقل تييف أو تغرخ 

. توقق ما تكتمص ىْسها بالضكل زه 

ما أىا بحاول حاسس كأىها مص : كريم بذوقة

.. سامياين أػال 

آؾل .. ميلص حاول برؿه : سميرة بيياـ

.. كلم ٓيها 



كريم ٓؾل برؿه يكلم ٓيها وبرؿه هي 

يا أمل رزي ًليا : ٓسًق ٓيها.. ساكتة تماما 

! رزي ًليا ! ما تجوويويص بالضكل زه 

مص : أمل بغتله وٓتحت يف اليياـ مه تاين

كمل .. هقسر  مص هقسر أسوق ! مص هقسر أ

! مص هيرِ أوػلك ! مص هيرِ أسوق ! 

. مص هيرِ أًمل حاجة هيلحقوىا 

حبيبتي أىتي : كريم رٓى وطها له تواجهه

أىتي كملتي وسوقتي ! ًملتي كل زه 

محسش هيقسر ! ووػلتيوا بر األمان رالظ 

كْاية ! مص هسمح بسه ىهايئ . يلمسك أبسا 

. كْاية .. روِ 

أىت بتوسِ : أمل حقت ايسيها ًلى وطه

. بتوسِ كتير ! ػح 

. أىا كويس : كريم مسك ايسيها



كريم بع لْوقه وىّور اللمبة الغَيرة 

أىا : ومسك ايسيها حقها ًلى ػسره وبيوريها

.. مص بوسِ مْيص أي حاجة ! كويس 

. أىا كويس : حف ايسيها االتويه ًلى وطه

اليربية مآيهاش بوشيه : أمل بغت لقسام

. هتقّ مووا 

بغي اللمبة مص : كريم أرس ىْس كويل

.. بتوور اليربية ملياىة بوشيه مص هتقّ 

.. هيققيوا هسومي .. هيلحقوىا : أمل بيياـ

. هيضاركوك ٓيا ! هيضوٓوين 

كريم اتموى يف اللحنة زي لو يقتلهم التالتة 

لو يقسر يمحيهم مه أٓكارها تماما ؿمها .. 

محسش أبسا هيضاركوي ٓيكي : أوي لحؾوه

محسش هيلمسك أبسا بقلي ًياـ ًلضان 

. راكري 



أمل ٓؾلت تييف وهو ؿاممها لغسره وأمها 

كمان بتييف ًلى كالمها وروٓها و وجيهم 

.. االتويه 

آسّ يا ابوي وهللا ما : ًبسهللا بغلها بأسّ

. تذيلت إن كل زه ممكه يحغل 

كريم بع لحماه وبع لذاله ومص ًارِ 

يتغرِ ازاي ؟ 

كريم الوقْة كسه مالهاش الزمة : ًاػم بتوتر

يا ابوي يا ىرجى ًوسي يا ىقلى ًلى القاهرة 

. وىضوِ زكتور لكه كسه مص هيوْى 

تيالوا ىروح ًربيتي : كريم هس زماُه وبغلهم

يال .. ًمي يال .. أسرو وأوسى هتضيلوا كلوا 

يا كه ؟ 

واليربية ؟ والحاجة اللي ٓيها : ًبسهللا بحيرة

؟ 



الحاجة المهمة : راله ًاػم ٓكر للحنات

اللي ٓيها هوارسها وممكه ىسيبها هوا أو كه 

. يحغلوا بيها 

. أيوة ىتحرك مى بيؽ يال : كه وآق

كريم حاول يوسل أمل بس ًمالة تغرخ 

يا أمل يا حبيبتي أىا كريم : وتضس ىْسها وهو

. اىسيل ميايا 

أرجوكم سيبوين .. ال ال ال سيبوين : أمل بتغرخ

.. كريييييم الحقوي موهم .. كرييييييم ... ال ال ! 

. ُقلهم يسيبوين 

كريم بيحاول يسيقر ًلى أًغابه بس بسأ 

قرب موها وؿمها .. يْقس السيقرة ًليها 

أىا .. حبيبتي أىا مياكي اهو : لحؾوه وهمس

أىا اهو .. مياكي يا أمل حسي بيا جوبك 

. يال .. يال ىمضي مه هوا .. اسمييوي 



طسها لبرا اليربية وبيسها ؿمت رجليها 

كريم حاول .. وؿمت ىْسها واىكمضت

يوقْها أو يذليها تْرز جسمها بس رٓؾت 

طالها بيه ايسيه وأرسها ليربيته .. تماما 

وركبها ًلى الكوبة ومامتها جوبها وأول ما 

ما .. كريم .. كريم : بيس ًوها ػررت

. كرييييم .. ما تسيبويص .. تسيبويص 

أىا جوبك .. أىا جوبك : كريم رجيلها بسرًة

. ومص هسيبك 

قيس جوبها وؿمها لحؾوه وهي مستذبية 

.. كلها يف حؾوه 

كم ًلى كول : كه بغله . اتحركوا وأىا ورا

رالو هتقسر تسوق ؟ : كريم كضر وبع لذاله

أيوة ما تقلقص أىت : ًاػم ركب مكاىه

. اركب يا أبو كه 



ًبسهللا ركب جوبه وًاػم اتحرك بسرًة 

.. وكه اتحرك وراهم 

كريم بيحاول يهسيها ًلى قس ما يقسر ويكلم 

ٓيها بهسوء ومص بيقاكيه ُير ًياكها 

طوية .. وطهقاتها مه وقت للتاين كل طوية 

وػوتها هسي وًياكها كمان ٓكريم بغلها و 

كتضّ إىها راحت يف الووم  حاول يريحها .. ا

ًلى قس ما يقسر يف حؾوه وبع لذاله 

تحب اجي أسوق أىا ؛ : بهسوء

رليها ترتاح .. ال ال رليك جوبها : ًاػم رٓؽ

. لحس ما ىوػل 

.. السىيا برز : أمل وهي ىايمة بيسم وًي

. برزاىة يا كريم 

كريم اتلْت حواليه وطس مه وراه چاكيت 

بسلته ولْها بيها وؿمها أوي واستَرب السىيا 



مص برز ىهايئ باليكس الجو حر بس الناهر 

اتموى لو .. إىها ًايضة يف جو الياػْة لسة 

يقسر يسرل أٓكارها ويحميها زي ما حماها 

قبل كسه 

حس باليجس تاين إىه مص ًارِ يسرل 

.. لياػْتها المرة زي 

ماًوسوش أزىن ٓكرة ازاي المرة زي يوقصها 

! مه أٓكارها اللي هي ُمحاػرة جواها 

لو ! هويمل ايه يا كريم : سميرة بتوتر

ػحيت ورجيت لحالتها زي تاين ؟ 

مص ًارِ .. مص ًارِ : كريم بحيرة ووجى

هي ًايضة جوا الياػْة بتييص كل ! بجس 

بتييص كل اللي مريوا بيه .. أحساثها مه تاين 

كان المْروؼ يا  (بع ليبسهللا بيتاب  ).. 

ًمي مه أول سْرية سآرتها مياكم 



والحنتم روٓها ورًبها مه االستراحات 

تْهموا إن زه مؤطر ُلف هي مرت بغسمة 

كبيرة وكان الزم بيسها تتكلم مى مذتع 

وياريت كاىت ػسمة واحسة ال زول .. ىْسي 

سواء حبسها يف الحمام وال .. كاىوا كتير 

محاوله اُتغابها وال اليملية وال رقيبها 

مغايب .. السابق وال جوازه مه بوت ًمها 

والمضكلة إىكم بتقولولها إىها .. ورا بيؽ 

. كويسة وإىها بذير 

! امال كوت ًايسىا ىقولها ايه : ًبسهللا كضر

! أىتي يف مغيبة 

أيوة، كان الزم : كريم بغله بيتاب ووجى جواه

تقولها إىها يف مغيبة وإىها مه حقها تتوجى 

ماكاىص يوْى تقولولها إىها .. وتتألم وتسًل 

كويسة وهي تحاول تنهر إىها كويسة 

كل اللي ًملته إىها كبتت كل .. ًلضاىكم 



اللي حغل جواها وربته وزلوقتي اىْجر 

. وبتييضه مه تاين 

كيب واليمل ؟ هتْوق ازاي : سميرة بيياـ

؟ 

هووزيها لسكتور : كريم هس زماُه بحيرة

! هويمل ايه ييوي .. هوضوِ زكتور 

ما تَمؾص .. كريم : أمل بيياـ وهي ىايمة

ما .. مص هقسر أسوق .. كلموي .. ًيويك 

. تَمؾص ًيويك ًلضان راكري 

حقك ًليا إين .. حقك ًليا : كريم بأسّ

بجس .. حقيتك يف الموقّ زه وسيبتك 

ماكاىص المْروؼ سيبتك وال .. حقك ًليا 

ساًتها وال زلوقتي ماكاىص الزم أسآر مه 

يولى الضَل اللي رالين سيبتك .. ُيرك 

مْيص حاجة يف السىيا تستاهل .. وسآرت 



ًلضان .. بس ٓويق ... أسيبك ًلضاىها يا أمل 

.. راكري ٓويق وارجييلي 

كريم اؿَف ًلى الجرح : أمل بتتمتم

.. مص هقسر أرسرك .. ًلضان ما توسٓص 

كمل لوحسي  .. وقّ الوشيّ .. مص هيرِ أ

. ما تسيبويص .. اوًى تَمؽ ًيويك 

كريم ربى وطه يف زماُها وألول مرة زموًه 

توسل بسبب حس بس هي مص حس زي روحه 

الزم تْوق .. وٓيال مص هيقسر يذسرها أبسا .. 

 ..

ػمت تام سيقر ًلى اليربية بتققيه أمل 

.. بتمتماتها كل طوية 

الكل بيسًي إىها تْؾل ىايمة الكام ساًة 

اللي ٓاؿليه ألىهم مص متوقييه رز ٓيلها 

! ممكه يكون ايه 



كتر  كتر وأ راله كل طوية بيسوز سرًته أ

ورغوػا لما بسأ يتيوز ًلى ىنام اليربية 

الوهار ىور ووػلوا القاهرة .. ويتأقلم مياها 

ًلى ٓيه ؟ : وكه اتغل بيهم

. اكلى ًوسي البيت : كريم اللي رز

ًبسهللا هيتكلم بس قبل ما يوقق كريم 

ًمي اشا سمحت رليوا ىقمه ًليها : بغله

. األول وىضوِ زكتور وبيسها ىتكلم 

ًبسهللا سكت ٓيال وما ىققص وكريم بع 

لساًته بس لسة الوقت بسري جسا ًلى إىه 

يتغل بأي زكتور أو أي حس 

بس بيسها بضوية مقسرش يْؾل كسه 

الو أيوة يا ًلياء : ٓقلى موبايله ورن ًلى حس

أىا آسّ اين بكلمك بسري اًصريوي بس .. 

. محتاج مساًستك يف حاجة ؿروري جسا 



رير يا مستر كريم : ًلياء اتيسلت بتوتر

. اتْؾل قول ًلى كول 

ًايسك تضوٓيلي ميه زكتور : كريم بهسوء

.. ىْسي يتيامل يف اؿقرابات بيس الغسمة 

. بسرًة وهاتيلي تليْوىاته 

حاؿر حاؿر ازيوي ًضر : ًلياء باستَراب

زقائق وهيرِ بإشن هللا بس لميه ؟ رير يف 

ايه ؟ باطمهوسس مؤمه جراله حاجة ؟ 

كموي ًليه حغله ايه بيس امبارح وكلى وال 

لسة؟ 

زي أمل .. الال مص مؤمه وهو كويس : كريم

بسرًة .. اللي تيبت طوية وهي يف القريق 

. يا ًلياء هللا يكرمك موتنر تليْوىك 

هي ميه زي : سميرة بغتله بيس ما قْل

! اللي كلمتها 



السكرتيرة بتاًتي : كريم بغلها بتيب

كتر حس بثق ٓيه  . هتيرِ تتغرِ وأ

رير .. بتسألك ًه مؤمه : ًبسهللا بغله

مؤمه ماله ؟ 

زه موؿوو كويل يا ًمي : كريم بع لحماه

المغايب لما بتيجي ما بتجيص واحسة 

زي .. واحسة لألسّ بيجوا كلهم مى بيؽ 

. المثل ما بيقول المغائب ال تأيت ٓرازى

ًملتي ايه ؟ : كريم موبايله رن ورز بسرًة

أٓؾل حس يف المجال زه زكتور اسمه : ًلياء

ًماز الضاكر بيتلك تليْوىاته ًلى الواتس 

وال تحب أتواػل مياه أىا ؟ 

كريم طكرها وقْل مياها وٓتح الواتس أرس 

الرقم واتغل بالسكتور اللي مارزش مه أول 



مرة وال تاين مرة لكه يف التالتة رز بغوت 

ىايم أػال 

كريم اًتصر األول ًه اتغاله يف التوقيت زه 

أىا كريم المرطسي ػاحب : وبيسها

المرطسي جروب للبرمجيات واًصرين يف 

.. توقيت اتغايل بس الموؿوو كارىء جسا 

حغل رير وأهال بحؾرتك اتْؾل : ًماز/ ز

رير ؟ 

بع حؾرتك الموؿوو كويل : كريم بقلق

أوي بس بارتغار مرايت اتيرؿت لحازثة مه 

كصا طهر وزلوقتي اىهارت ًلى الرُم مه 

. إىها كاىت كويسة 

اىهارت ازاي ؟ : ًماز باستْسار

بتغرخ باستمرار وأًتقس إىها ًايضة : كريم

كل أحساث األزمة اللي مريوا بيها مص 



سامية وال طايْة وال بترز ًلى حس ٓيوا بس 

بتغرخ وبتييف وبتتضوج وبترزز ىْس 

. الكالم ساًة األزمة 

هي ٓيه زلوقتي ؟ : ًماز باهتمام

. ىايمة جوبي : كريم

ىايمة وال مَمى ًليها : ًماز باستْسار

ومكملة أحساث األزمة اللي بتتكلم ًوها يف 

أحالمها ؟ 

كتر وزي أًرٓها ازاي ؟ : كريم بتوتر أ

بتتكلم وهي ىايمة ؟ جسمها كبييي : ًماز

بتتضوج ! وال موكمضة وتحس إىها بتترًص 

زي ما قلت ؟ بتؾم جسمها كلها وبتتكور 

كل زي مؤطرات إن ىومها ! كوؿى الجويه 

. مص كبييي 



هي بتيمل : كريم أرس ىْس كويل برًب

! كل اللي حؾرتك قلته زه 

هاتهايل المستضْى : ًماز سكت طوية

. بتاًتي 

ال ال حؾرتك تيجيلها البيت، : كريم برٓؽ

مص ًايسها تْوق يف مستضْى ًايسها 

تْوق يف بيتي ويف حؾوي مص يف 

هبيت لحؾرتك سواق .. مستضْى أبسا 

أو حؾرتك تيجي بوْسك .. يجيبك ليوسي 

. اللي أسهلك 

أىا مص بيمل جلسات يف : ًماز بتْكير

. البيت ألي حس 

وأىا مص أي حس وحؾرتك : كريم بغرامة

هبيتلك .. هتيرِ زه لما توػل ًوسي 

. اللوكيضه ًلى رقم الواتس زه 



 )كريم قْل مياه وبيتله لوكيضه البيت 

.. (اللوكيضه هو مكان البيت 

ىاهس ػاحية بسري متوترة جسا أو تقريبا ما 

.. ىامتص مه القلق ًلى ابوها وابه أروها 

حسه مياها وبيحاول يقموها إن كل حاجة 

.. هتكون كويسة 

ًربية كريم : سميت ػوت ًربية ٓوقْت

جه بسري أوي هو أرس القريق ػس رز ! زي 

! وال ايه 

. تغسيق طكله كسه : حسه باستَراب

ىاهس كليت جري تستقبل ابوها وٓتحت باب 

الڤيال بس اتْاجئت بأروها ىازل مه اليربية 

وايه ! ابوي ٓيه يا ًاػم : وهو اللي سايق

اللي بيحغل ؟ 



حسه سمى سؤالها كلى يجري ًلى برا 

واتْاجئ زي مراته بيبسهللا ومراته ىازليه 

مابقوش ٓاهميه حاجة .. ووراهم ًربية كه 

كيب كريم وأمل ٓيه ؟ .. 

الباب اتْتح اللي ورا وىسل موه كريم وهوا 

قلبها هسي طوية بس اتْاجئت بيه طايل 

أمل وىايمة بس مص ميقول أبسا هتوام 

.. وتسمحله يضيلها وسف الكل 

أمل مالها يف ايه ؟ واتقابلتوا : ىاهس بذوِ

ازاي ؟ 

أكليها األول يا : كريم طايل أمل وزارل بيها

. أمي 

كريم كلى بيها ًلى أوؿته وكلهم كالييه 

حقها يف سريره بالراحة وقليها طوزها .. وراه 



السكتور هيجي : وُقاها وبغلهم كلهم

. زلوقتي ما تقلقوش 

مالها كمووين أىا كيب ؟ : ىاهس برًب

. تيالوا بس ىتكلم برا رليها ىايمة : كريم

ررجوا كلهم برا باب األوؿة وحسه بع 

مراتك مالها ويف ايه ؟ وىهلة ٓيه وازاي : البوه

اتقابلتوا ؟ أىا مص ٓاهم أي حاجة ؟ 

.. ىهلة يف أمان يف بيت رالو : كريم بهسوء

وأمل كاىت جاية مى ًيلتها ووقْوا يف 

االستراحة اللي قيسىا ٓيها وقت الياػْة 

وحغل اللي حغل وهي كاىت ىايمة ولما 

ومرة .. ػحيت لقت ىْسها ٓيها اىهارت 

وميرٓص : سكت وكمل بألم.. واحسة ىامت 

هي ىايمة حاليا وال مَمى ًليها وال ًقلها 

ٓيه ايه ؟ 



! كيب ىغحيها يا كريم : ىاهس بذوِ

كاىت بتغرخ ًلى .. ال ال يا أمي : كريم برٓؽ

كول وما ػسقوا سكتت أو ىامت ىسيبها 

. لحس ما السكتور يجي بس 

ما : ىاهس بغت لسميرة ومسكت ايسيها

هتكون .. تذآيص إن طاء هللا هتكون بذير 

. كويسة 

كريم اتغل بالسكتور تاين وقاله إىه ًلى 

.. وػول رالظ 

سميرة بتييف وىاهس جوبها بتحاول تهسيها 

ومص ًارٓة ػراحة ازاي تهسيها 

الجرس ؿرب وكريم ىسل جري يْتح ألىه 

كيس السكتور وكان مياه ممرؿة  .. أ

زرلهم وكليوا لْوق ًوس بايق الييلة 



ٓيه المريؾة ؟ : ًماز بغلهم باستَراب

. جوا لسة ىايمة : كريم

احكيلي بسرًة ملذع األزمة : ًماز بغله

. اللي اتيرؿتلها 

هي مه الوازي : كريم أرس ىْس كويل

. وكاىت مسآرة وقت الياػْة اللي ًست 

 أيام زي والسىيا ٣الياػْة اللي أرست : ًماز

اتقْلت ؟ وازاي تسآر يف جو زي زه ؟ 

لو تْتكر الياػْة ؿربت بسري : كريم وؿح

ًه الميياز اللي األرػاز قالته المهم كاىت 

: حكاله كريم اللي حغل وكمل... مسآرة

وهربوا موهم بس كوت اتغبت أىا وهي ولما 

كمل  ركبوا ًربيتي واتحركوا بيها ماقسرتص أ

بسبب إػابتي وكلبت موها هي تسوق 



وتوػلوا للمكان اللي بلَت أهلي يوتنروين 

. ٓيه 

وساقت ؟ ًرٓت ؟ وال هي : ًماز باىتباه

بتيرِ تسوق أػال ؟ 

حاولت أًلمها كتير بس كاىت ًلى : كه كمل

كول ٓاطلة وبتارس الموؿوو بهسار وتريقة 

. وتقول مص هتسوق 

أىت ميه ؟ : ًماز بغله

. أروها : كه

ساقت وطوية وبوشيه اليربية : كريم كمل

كان بيضقب بس قسرت تمون ووػلتوي 

كتضْوا إن هي  ألهلي وساًتها اىهارت وا

كمان ًوسها كصا ؿلى مكسور وًوسها ىشيّ 

زارلي ولما وػلوا المستضْى إػابتي أىا 

كاىت يف الكلية الوحيسة اللي ًوسي ٓاحتجت 



متبرو ولألسّ مالقيتص حس ألن والسيت 

. سبق واتبرًتلي والمتبرو الوحيس كان هي 

حس ُغبها تتبرو ؟ : ًماز بْؾول

ال كبيا هي ًملت التحليل : ًبسهللا كضر

كتضْوا إىها متقابقة أػرت  مه وراىا ولما ا

ًماز بغله باستْسار ٓيبسهللا  )تتبرًله 

. أىا أبوها  (كمل 

أىتوا كوتوا ًلى ًالقة : ًماز بع لكريم

ببيؽ ؟ بتحبوا بيؽ ؟ 

ال ال وال أًرٓها وال تيرٓوي زه احوا : كريم ىْى

ًرٓوا أسماء بيؽ لما هي بسأت تسوق 

. قالتلي اسمها ييوي آرر الليلة رالع 

حبيتوا ! وبيس ما اتبرًتلك : ًماز هس زماُه

بيؽ ؟ 



كل واحس ٓيوا رجى لحياته .. ال : كريم بسهق

الذاػة أىا كوت راكب وهي كاىت مذقوبة 

 .

أىت قلتلي يف التليْون إن : ًماز باستَراب

. المريؾة مراتك 

بع كل .. زلوقتي مرايت : كريم وؿح

التْاػيل زي بيسيه المهم زلوقتي إىها كل 

سْرية ما بتقْص أي استراحات والمرة زي 

أهلها اؿقروا يقْوا ولألسّ وقْوا يف ىْس 

االستراحة اللي اتغابوا ٓيها وهي كاىت ىايمة 

وػحيت مذؾوؿة اتْاجئت بوْسها ٓيها 

. ومه ساًتها وهي مص واًية 

كبيا أىا متوقى إن بيس كسه : ًماز بتْكير

حاولتوا ترجيوها لحياتها القبييية وإن 

مْيص حاجة حغلت وإىها كويسة وهي 

ًلضان تتأقلم مياكم حاولت تنهر إىها 



ايه اللي اتَير يف حياتها بيس كسه ؟ ! كويسة 

أىت قلت إىها يف جامية تقسيرها ايه ىنامه 

اتأثر ؟ 

األوىل ًلى زٓيتها كل سوة : كه باسّ

ماًسا السوة زي كليت الرابية وحلمها إىها 

تتييه مييسة اتبذر ألىهم ًيووا أول تالتة 

. بس 

رسرت ايه تاين ؟ ُير كليتها : ًماز هس زماُه

وبوت ًمها وتقسيرها وحلمها ؟ 

ما رسرتص اطتَلت مى : سميرة كضرت

جوزها وحبوا بيؽ وكتبوا كتابهم وهما 

. أسيس اتويه وٓرحهم الضهر زه 

أىا مص بتكلم ًه زلوقتي : ًماز بأسّ

بتكلم ًه وقت الحازثة رسرت ايه ؟ هو 

! قال إىها كاىت مذقوبة ليه اىْغلت ًوه 



ًلضان كلى كلب واكي وما : سميرة بَيم

ػسق إىهم ما اُتغبوهاش وراح الواكي 

اتجوز بوت ًمها اللي لْت ًليه وأقويته إىها 

 (تقغس كريم  )وحضة وإىها ًلى ًالقة بيه 

. وهو ػسق وراح اتجوزها هي 

ييوي أشى بوت : ًماز أرس ىْس كويل بحسن

كتْتص بتسميرها  ًمها ٓؾل مستمر ما ا

ىْسيا ومحاولة قتلها كمان أرست موها 

بع لكريم  )وال ىقول كان حبيبها .. رقيبها 

واًصرين لو السؤال ؿايقك ؟  (

ال : كريم بَيرة مكبوتة مه سيرة طريّ

. اسأل براحتك 

بوتي ملتسمة ومحترمة : ًبسهللا جاوب

. ومالهاش يف قغة الحب 



أىا ماليص ًالقة بااللتسام زلوقتي : ًماز

. بتكلم ًه حبها لذقيبها ؟ ٓسي مص إجابة 

ال ماكاىتص تيرٓه مجرز جواز : كه وؿح

زكتور أرالقه المْروؼ إىها كويسة .. ًقالين 

ومتوآقيه ًقليا ومازيا وبس وساًة 

الحازثة كاىت راجية هتتذقب لسة مص 

. مذقوبة 

ًماز بسأ يرسم ػورة كاملة يف زماُه وبع 

وأىت رقيبتك ليه سيبتها ؟ ليه : لكريم

حبيت زي ؟ وامتى حبيتها ؟ 

لما ررجت مه الحازثة زي حسيت إين : كريم

كوت ىايم وػحيت ولقيت ىْسي مص 

متقبل كل حاجة يف حيايت ٓبسأت أُيرها كلها 

والتَييرات زي ما توآقتص مى رقيبتي 

... وماًجبتهاش وبالتايل



قاكيه ػريد أمل اللي يسوب ٓتحت ًيويها 

لقت ىْسها يف مكان ُريب مص ًارٓة هي 

: كه أول واحس زرلها ومسكها! ٓيه أػال 

أىا مياكي اهو .. أمل حبيبتي احوا كلوا جوبك 

 .

.. ابيس ًوي .. ابيس ًوي : أمل بتسقه وبتغرخ

. سيبوي 

. حبيبتي أىا كه : كه

أمل بتسقه بكل قوتها وبتحاول تبيس أو تقّ 

ًبسهللا قرب .. بس مص قارزة ألىه ماسكها 

حبيبتي : موها وقيس جوبها مه الواحية التاىية

. أىا أبوكي 

.. اااااه كريم .. سيبوين سيبوين : أمل بتغرخ

سيبوه ... سيبوين ... كريم... الحقوي .. كرييييم 



كريم ما تَمؾص ... بالله ًليكم سيبوين .. 

. ًيويك 

! أىت كريم : ًماز بع لكريم

كريم هس زماُه بوجى وواقّ ًاجس قسامها 

رسها يف حؾوك ! روحلها : ًماز بغله

ما تقوموش .. وحاول تكلمها وابيسهم ًوها 

.. رلوه هو يبيسكم 

كريم قرب موها وبالْيل طس كه بييس وطس 

اهسي بقى .. أمل أىا كريم : أمل لحؾوه

. اهسي .. ًلضان راكري 

.. هيلحقوىا .. يال ىذرج مه هوا : أمل بتغرخ

هيققيوا هسومي .. هيمسكوين وهيؾربوك 

هيضاركوك .. هيضاركوك ٓيا .. هيضوٓوين 

.. ما تَمؾص ًيويك .. ابيسهم ًوي ... ٓيا 



أرجوك .. أىت بتوسِ جامس .. وقّ الوشيّ زه 

.. ما تَمؾص ًيويك مص هيرِ أسوق 

كريم ؿمها جامس لحؾوه وهي مرة واحسة 

زقته وقامت مه السرير وبتبع لكل اللي 

حواليها برًب وكأىها ما تيرٓص حس ٓيهم 

! ابيسوا ًوي ! ابيسوا ًوي : وبتغرخ

كرييييم أىت ٓيه .. كرييييييم ابيسهم ًوي 

. ًلضان راكري تيال ! تيال 

كريم وقّ وراها وؿمها كتْها تقريبا 

.. حبيبتي أىا جوبك : وهمس

السكتور طاور للممرؿة وجهست حقوة 

: وقربت موها بس أمل لْت ىْسها يف حؾوه

.. ابيسهم ًوي .. ابيسهم ًوي 

. كتْها كويس أو سيبها للممرؿة : ًماز



كريم طال أمل وحقها ًلى السرير ومسك 

زراًها وهي بتغرخ وماكاىص ًارِ يسيقر 

ًليها لوحسه ٓقه اتسرل ومسك زراًها هو 

للممرؿة ًلضان تيرِ تحقوها وهي بتغرخ 

وبتهسا واحسة واحسة لحس ما ُابت ًه وًيها 

ساًتها بس كريم رقسها مكاىها وهو .. تماما 

وقّ وُقاها كويس وبع للسكتور وسأله 

هي ! ازاي أٓوقها مه اللي هي ٓيه زه : بوجى

طايْاين بوسِ ! ًايضة جوا الياػْة 

وطايْاىا مياهم وطايْة ىْسها بتسوق 

ازاي أوػل ليقلها جوا وأقولها إىوا .. اليربية 

. ررجوا 

هي .. بس هي ماررجتص موها : ًماز بأسّ

مثلت ًليكم بس إىها ررجت لكه هي 

هي كبتت كل أحاسيسها .. ُمحاػرة جواها 

ولما .. وطيورها وزٓوتهم جوا ًقلها الباكه 



ىامت وٓاقت يف المكان اللي اتيرؿت ٓيه 

لألشى ًقلها الباكه كلى كل اللي حغل 

الكبت زايما آررته االىْجار .. وبيوريهولها 

وحاليا هي اىْجرت ومص طايْة وال سامية 

طايّ .. بسليل إىها برزاىة .. ُير الياػْة 

اىكمضت ازاي ؟ هي حاسة بوْس البرز اللي 

حسته ساًتها وهتحس بوْس الوجى 

.. وىْس األلم وىْس الذوِ 

تغسقوي لو : كريم ُمؽ ًيويه بوجى

! قلتلك إىها ماكاىتص مرًوبة كسه ساًتها 

ؿحك بوجى  )كاىت بتؾحك وبتهسر وقوية 

كوت ! كاىت جياىة واتيضيوا مه الكآيتريا  (

. ماكاىتص بالرًب زه .. متيور وريقت ايسي 

كاىت بتحاول تكون قوية وبتيمل : ًماز

رلغت .. المتوقى موها وحاليا هي اىهارت 



وههرت .. كل زٓاًاتها وكل حغوىها 

. الحقيقة المجرزة البضية اىهيارها 

كيب ليه زلوقتي وهي أسيس : سميرة بيياـ

هي لسة مكتوب كتابها يوم .. ما يكون 

ٓرحها قرب واحوا .. الذميس اللي ٓات 

. ىازليه ًلضان تجهس 

هي كاىت قوبلة موقوتة واىْجرت، : ًماز

هي كسه .. الموقّ اللي اتحقت ٓيه ٓجرها 

كسه كاىت هتوْجر سواء وقْت يف االستراحة 

.. زي أو ال الموؿوو كان محتاج بس لمحْس 

! ًايسها تْوق قويل ازاي أٓوقها : كريم بهسوء

! ًالجها 

. أوال الزم ارسها ًوسي : ًماز بغله

مص هسرلها .. ال ال مص هوآق : كريم برٓؽ

. مغحة أبسا 



وهتكون ! زي مستضْى : ًماز باستَراب

. تحت رًاية مستمرة 

مستضْى أمراؼ ىْسية : كريم برٓؽ

وًغبية ومى احترامي التام لكل اللي ٓيها 

إال إين مص هوقلها مستضْيات وبالوسبة 

للرًاية طاور وحسز أىت محتاج ايه وأىا 

هتتيالج هوا يف بيتي حسز ًايس ايه ؟ .. هوٓره 

السكتور حاول يقويه إال إىه رٓؽ تماما ويف 

اآلرر السكتور اقتوى وبسأ يحسز كلباته ًلضان 

.. كريم يوٓرها 

ًلقولها محاليل للتَصية ًلضان ما 

السكتور .. تؾيْص والممرؿة ٓؾلت جوبها 

كلب يقيس مى كريم لوحسهم وكله كلى برا 

أىت طاركتها كل لحنة يف : وهو بسأ يسأله

الحازثة زي ؟ 



ما طوٓتص لما اتقْل ًليها أىا : كريم بتيب

بس لما وقْت يف الكآيتريا طكيت ان يف 

كمله اللي حغل ... حاجة ُلف و

وقْتوا يف االستراحة اللي بيسها : ًماز

ًلضان ماقسرتص تسوق يف الجو زه ًملتوا 

. ايه ٓيها بالتْغيل الممل 

كريم حكاله كل حاجة بالتْغيل 

ولما زرلوا وؿربوك هي : ًماز بْؾول

ققيوا ! ؿربوها األول ! ًملوا مياها ايه 

هسومها وققيوا ايه أىا طايّ إىها محجبة 

ولبسها واسى ٓأقل طيء هيوجيها ٓبالتايل 

محتاج أًرِ قليوها ايه بالنبف ووػلوا 

! مياها لْيه 

كريم ُمؽ ًيويه بوجى بيييص مه تاين 

ًجسه التام وهم .. أسوأ لحنات يف حياته 



بيحاولوا يققيوا هسومها وبيحاولوا 

لو وجيه ساًتها كان قيراـ .. يَتغبوها 

.. حاليا بيس ما حبها بقى الّ الّ قيراـ 

مص قازر حتى ًلى التذيل ما بالك هي 

! اللي ًايضاه مه تاين 

أىا مقسر إحساسك ػسقوي : ًماز بتضجيى

. و وجيك بس الزم تيرٓوي كل التْاػيل 

كل حاجة مروا بيها .. كريم حكاله كل حاجة 

يارتهم للتيرِ ًلى المجرميه .. بالتْغيل  ص

وطبه اىهيارها ساًتها وبيسها اىْغالها ًه 

طريّ وجوازه مه سمر واىْغاله هو ًه 

ملك وحؾوره لْرح كه وقْل الحمام ًليها 

للمرة التاىية وبيسها تسريبها ًوسه ورٓؾها 

التيييه وحبهم ازاي كبر واتقور وتيرؿها 

تاين لمؾايقة الضباب لما اتأررت وإىقاشه هو 

ليها وبيسها أبوها اللي جه أرسها وسْره هو 



حكى كل التْاػيل اللي .. ليها وكتب كتابه 

.. مروا بيها 

ًماز بيس ٓترة مص قغيرة قؾاها مى كريم 

حاليا كل اللي هويمله إىوا هوسيها : قام

مهسئات لحس ما تهسا ٓيال مى مؾازات 

رليك .. لالكتئاب لحس ما تْوق وتتكلم مياىا 

جوبها ألن حتى لو هي مص ًارٓاك بس 

حاسة بوجوزك بسليل إىك أىت الوحيس اللي 

. أىت األمان حاليا .. بتسمحله يقرب موها 

.. مص هسيبها : كريم بوجى

هْؾل ًلى اتغال : ًماز وهو ماطي

. بحؾرتك وًلى تواػل مى الممرؿة 

مضي السكتور وهو رجى لييلته بلَهم باللي 

.. قاله السكتور 



كيب زلوقتي الكل يقوم : ىاهس وقْت بتيب

. يْقر 

محسش : الكل هييترؼ بس ىاهس زًقت

الكل بال استثواء هيْقر .. يقويل مص هْقر 

كلوا حاليا بومر بأزمة وػيبة ًليوا كلوا .. 

ومص ًسم األكل هو اللي هيذرجوا موها 

كريم أىت ػاحي مه امتى .. باليكس 

كلتص مه امتى  وسآرت رايح راجى وما أ

وحاليا مقلوب موك تقّ جوب الكل سواء 

سميرة .. مراتك أو أروك االتويه محتاجيوك 

أىتي محتاجة تكوين قوية لبوتك وكلكم 

.. برؿه الزم تكوىوا واقْيه مياها وجوبها 

ًاػم أىت ًايس تروح لمؤمه وجاي مه سْر 

كلكم محتاجيه لَصا .. وتيب وسواقة 

ًلضان تكملوا المقلوب ٓبسون ما حس 

ييارؿوي اشا سمحتوا يال كلوا ىضحه كاقة 



مص هوقول ٓقار هوقول هوضحه كاقتوا 

ًلضان ىقّ .. ًلضان ىكمل المقلوب مووا 

.. ًلى رجليوا جوب اللي محتاجيوا 

كس كالمها والكل قيس ٓيال يْقر يف  حسه أ

جو ُريب ػامت لحس ما سميرة ققيته 

حبيبي ميلص وهللا ىسيت : وبغت لكريم

مؤمه ماله وايه األزمة اللي بتقولوا .. أسألك 

. وهللا الواحس ما ٓيه ًقل ! واقى ٓيها 

كلوا مقسريه : كريم ابتسم بمجاملة لحماته

 (بع لذاله  )مؤمه مرتبف .. يا ست الكل 

أو بيحب واحسة وهي اللي يف األزمة وهو 

مياها 

. حكالها مذتغر حكاية مؤمه وىورهان 

بيس سكوته سميرة كاىت هتسأل تاين ًه 

ملك بس استررمت ىْسها وسكتت 



المحامي قالك هيوْى : ًاػم بع لحسه

ىروحله امتى؟ 

طوية كسه هوروحله وىذرجه : حسه بإرهاق

المضكلة كلها يف .. أػال مْيص حاجة ًليه 

مؤمه .. رالس اللي هيضيل الليلة .. رالس 

القبؽ ًليه بالقريقة زي ماكاىص قاىوين 

كتْوا بتْتيص الضقة  أػال، كاىوا المْروؼ ا

اللي اتبلٍ إىه مذبي ىهلة ٓيها و لما 

مالقوش حاجة يبقى مايوْيص يقبؾوا 

لكه يف توػية جامسة ًلى القؾية .. ًليه 

زي مه رتبة ًالية، وزه برؿه سبب قبؾهم 

ًلى ىورهان وىازر اللي اليمكه يكون لهم 

. ػلة بجريمة تمت قبل ما يتولسوا أػال

واحوا قليليه ؟ وال مالواش : ًاػم بيغبية

. ًالقات ًضان يتيمل مياىا كسه



ال كبيا بس المْاجأة هي اللي طلتوا، : حسه

زه ُير إين ػبرت لما أتاكس إن مسام ىهلة 

وػلت ًوسك بس المحامي رس اإلجراءت 

القاىوىية وأىا ًملت اتغااليت بيس مااكموت، 

وٓيال مْيص أي زليل ًلى مؤمه مجرز 

بالٌ مه هاطم إن حس سّميه مكالمة بيه 

ملك ومؤمه حتى مص باًتهاله، كأىه رايّ 

يتسئل جابها مويه وازاي، وحتى لو باًتها 

وموجوزة المحامي كموي إن مالهاش الزمة 

. ألىها تمت بسون إشن ىيابة 

ييوي مؤمه موقْه سليم ؟ : ًاػم بارتياح

المضكلة كلها يف .. مْيص حاجة ًليه : حسه

. رالس 

كل زه حلو بس رالس ليه يا بابا ؟ : كريم بغله



حسه بغله وبع لكل الموجوزيه ورز 

مص : بترزز هم اتكلمو كتير قسام الؾيوِ

متستر ًلى مجرم هربان يا ابوي ؟ 

كيب يا جماًة : ًبس هللا ٓهم و حمحم بحرج

واؿح إن يف بيوكم كالم كتير وموؿوو راظ 

. احوا ىيتصر وىقلى وأىتوا اتكلموا براحتكم 

أىت .. أبسا يا ًمي : كريم اتوهس ورز ًلى ًمه

وكه وكوف سميرة بقيتوا أهلوا رالظ واحوا 

بس ٓيال يف مضكلة .. واثقيه ٓيكم جسا 

راػة بمؤمه والبوت اللي هو ىاوي يذقبها 

بس كسا وأىا حكيتلكم حكاية مؤمه وىور 

وًضان الغورة تكون واؿحة والسة ىور 

وحكالهم  )ًوسها مضكلة تتلذع ب إىها 

ازي كل  (حكاية ىهلة كلها مه األول لآلرر 

وزلوقتي الكل اتقبؽ ... الحكاية كاملة

. ًليهم رالس ووالزه ومؤمه 



. هللا يكون يف ًوىهم : ًبس هللا وسميرة رزوا

يا ًيوي ًليها الست ىهلة وال : سميرة كملت

ييوي جوزها وأوالزها مقبوؼ .. ٓايسة زي 

مغيبة لتكون ًرٓت .. ًليهم وهي مهسزة 

إىهم اتقبؽ ًليهم هتسًل وتحف بقلبها 

. وهي مص ىاقغة 

هي ًرٓت ٓيال بس كموتها إن : كريم بأسّ

أوالزها مْيص ًليهم رقر وإىهم هيذرجوا 

بسهولة لكه جوزها رالس مص ًارِ ليه 

. لسة مص ًايشيه يذرجوه صيهم 

يا ابوي متستر ًلى مجرم : حسه بسهق

ًارِ ييوي ايه متستر ؟ 

وهو ٓيه المجرم زه ؟ : كريم باستَراب

. كالما ىهلة أو ٓايسة مذتْية ومص القييوها 



كيب يا حبيبي آترؿوا لقوا : ىاهس بتْكير

ىهلة اللي هي ٓايسة مص ساًتها تثبت ًليه 

؟ 

زه مص بس تثبت ًليه زه : حسه أؿاِ

كمان هيتيمله قؾية تسوير ٓوق التستر 

. ًلى مجرم 

زه اشا اتقبؽ ًلى ىهلة لكه : كريم برٓؽ

كول ما ىهلة مص موجوزة ٓكمان ٓايسة 

. مْيص 

بس يا كريم ىهلة هتنهر : ًاػم بع لكريم

ػح بيس سقوـ الحكم ساًتها اللي بلٍ 

. ًوه ممكه يقول إن زي ٓايسة 

ما يبلٍ ما الحكم سقف هتْرق : حسه كضر

ايه ؟ 



أيوة الحكم .. تْرق كتير: ًاػم بتوؿيح

سقف بتاو اإلًسام لكه التسوير موجوز 

. وساًتها برؿه رالس هيتحاكم بتهمة التسوير 

ياهللا ييوي يا تستر يا تسوير ايه : حسه بسهق

! التيقيس زه 

كريم بغله وبيْكر وبيسرس يف حاجة وبيسها 

. احوا ممكه ىيمل حركة حلوة أوي : بغلهم

احوا ىموت : كلهم بغوله باىتباه وهو كمل

. ىهلة زي رالع 

وبيس : كلهم توحوا القتراحه بس كريم كمل

سقوـ الحكم تقلى ٓايسة وبكسه ىذلع مه 

. قغة التسوير 

ييوي ايه ! ال مص ٓاهمة : ىاهس كضرت

. وازاي ؟ ماهي هتنهر ٓايسة ! تموتوها 



بغي هو مص المْروؼ : كريم بع لمامته

وهو ًارِ إن ! إن رالس متجوز أرت ٓايسة 

ىهلة بريئة وًلضان كسه لما هربت هو وقّ 

جوب ًيلتها وحب أرتها وتكْل بيهم 

واتجوزها وما ييرٓص أي طيء ًه ٓايسة 

زلوقتي هو وًياله ! تمام .. زي رالع 

يقولوا إن ىهلة ماتت مه ٓترة وهوقليلها 

طهازة وٓاة قسيمة وبالتايل مْيص قؾية 

أػال وكول ما ٓايسة وىهلة مذتْييه يبقى 

. احوا يف األمان لسقوـ الحكم 

وبيسيه لما يسقف ؟ : ىاهس بْؾول

تنهر ٓايسة وتروح تسلم ىْسها : كريم كمل

وهتقلى ألن الحكم سقف وساًتها ًيال 

أرتها اللي هما ًيالها هيارسوها بغْة إىها 

رالتهم ومه ريحة والستهم وبكسه لَيوا 



ىهلة وماتت وٓايسة .. قؾية التسوير تماما 

. يبقى كسه كله يف األمان .. وههرت 

وهي تييص مى جوزها ازاي : ىاهس كضرت

قسام المجتمى ؟ وال تقبل إىه جوز أرتها 

وتسكت ؟ 

يا ستي ساًتها يتجوزها تاين : ًاػم بَيم

. باسمها الجسيس 

حسه بيوزن الحكاية كلها يف زماُه وبع 

هبلٍ رالس وًياله .. ٓكرة جهومية : لياػم

حسه كمل  )يقولوا الكالم زه إىها ميتة 

. بس الزم ىقلى طهازة الوٓاة  (بحيرة 

ويكون حس مؾمون .. ٓيال الزم : ًاػم كضر

ييملها بسون ما يْتح بوقه لوروح كلوا يف 

. زاهية 



سيبويل أىا موؿوو طهازة : حسه ٓكر طوية

.. الوٓاة زه 

أىت هتيمل ايه ؟ : ىاهس بتوتر

أًرِ واحس طَال يف السجل : حسه بغلها

هروح أقابله .. المسين ويقسر يساًسىا وأمان 

. وأىت يا كريم يال ىروح ىقلى مؤمه 

كريم بع ألبوه ولذاله بحيرة ومص ًارِ 

يقول ايه بس مص هيوْى يسيب أمل ىهايئ 

! مص هيقسر أػال .. زلوقتي 

سيبوا كريم جوب مراته : ىاهس اللي اتكلمت

أىتوا طوٓتوا حالتها وبيسيه مص بتهسا ُير 

. مياه هو بس 

ٓيال رليه جوبها ربوا ييآيها : ًاػم بتْهم

. أىا هروح لوحسي .. يارب 



ال يبقى يال ىروح أىا وأىت : حسه بتغميم

. وبالمرة ىقابل رالس وىْهمه الليلة يال 

ملك راحت للمحامي وراحت ألبوها ومص 

والمحامي قالها ! ًارٓة تتغرِ ازاي 

راحت بيت أرواتها .. الموؿوو هيارس وقت 

.. الْاؿي وقيست الليلة كلها لوحسها تييف 

ميقول بيس ما اتيوزت ًليهم هيروحوا موها 

! كلهم 

.. الغبح قررت تروح لمامتها تساًسها 

.. هتقلب مه مامتها وسليم يقْوا مياها

.. لبست بسرًة وىسلت لبيت مامتها 

اتْاجئت بيربية سليم جوزها مركوىة برا 

كيس جوزها جاي يسور ًليها  بس ابتسمت أ

.. لما سمى باللي حغل ًلضان يساًسها 

ىسلت بهسوء مه ًربيتها وسميت ػوتهم 

جاي مه التراس واستَربت ػوت الؾحك 



ٓراحت بهسوء ليوسهم وطآت كل .. والهسار 

واحس ماسك كاس يف ايسه وبيرٓيوه باحتْال 

يف ػحة الؾربة القاؿية : سليم بؾحك

قلتلك هذلغك .. اللي رلغوا بيها مه الكل 

. موهم كلهم 

أيوة ما وثقتص ٓيك بس : رقية ؿحكت

بس ٓاؿل أهم واحسة .. كليت قس كلمتك 

ٓايسة الكلب زي الزم تتيسم قبل ما المسة 

.. ورالس الزم يسٓى تمه جوازه ًليا .. تذلع 

اكلب مه هاطم يرٓى ًليه قؾية تستر 

هو اتجوزها .. ًلى مجرم وبيسها قؾية تسوير 

.. باسم واحسة تاىية ييوي ًملها بقاقة مسورة 

. الزم رالس يتسجه هو و ًياله 

مه ًيويا االتويه : سليم طاور ًلى ًيوىه

كيب ملك ىاوية مياها ًلى ايه ؟ 



راىتوي لما ارتارت تقّ يف : رقية كضرت

بس مص هويملها حاجة هي .. ػّ أبوها 

.. اتحقمت رالظ بيس كريم ما سابها 

.. والضرب هيسمرها 

اوًي توسي إن الضرب زه : سليم ؿحك

لوال إين حقيتلها ! اللي ًرٓوا الحكاية كلها 

قسايس الذمرة يف البيت مى مجالت كريم ويف 

اليربية وال كاىت سكرت وال جت بيبيت يف 

حؾوك بكل الحكاية ٓما تلوميص الضرب 

هي .. بيسيه ملك لسة الزماين .. اشا سمحتي 

. مرايت 

ماطي يا أرويا رليها ! مراتك : رقية كضرت

مراتك أىت حر المهم إين أىا مص هسامحها 

.. ًلى اللي ًملته وًلى ًسم وقوٓها جوبي 

وهبلٍ أبوها وأرواتها إىها هي اللي راىتهم 

وٓتوت ًليهم وهي اللي ًايسة تذلع مه 



وساًتها هترجى لحؾوي أىا وبس .. مامتهم 

.. لما يقْلوا يف وطها كل األبواب 

وحؾوي أىا كمان ما توسيص : سليم ؿحك

زه ُير إن الْؾل يرجيلي إين راقبت 

... موبايلها وهو اللي وػلوا لكل زه 

السىيا لْت بملك ومص ًارٓة تستوًب 

كل اللي هم ٓيه زه .. اللي سميته زه كله 

تذقيف أمها وجوزها ؟ وهي اللي ًرٓتهم 

كل حاجة ؟ 

زموًها ىسلت ألىها ًرٓت وحست إىها بكسه 

رسرت كل ميوى حلو يف حياتها ورسرت 

أي أمل إىها تييص مرتاحة وسف ًيلة 

.. بتحبها 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الثامه 



كريم كلب مه أهل أمل يقليوا يرتاحوا 

وزرلهم أوؿتهم ًبسهللا وسميرة يف أوؿة 

.. وكه يف أوؿة 

كريم : ًبسهللا قبل ما كريم يمضي مه ًوسه

! أىت كمان محتاج ترتاح طوية 

هقمه بس ًلى أمل وهرتاح : كريم ابتسمله

أىا هكون يف .. طوية حؾرتك ما تقلقص 

األوؿة اللي جوبها لو حس ٓيكم محتاج أي 

.. حاجة يبلَوي بسون ترزز 

كلى وابتسم باستَراب إن ًبسهللا ُيران 

ًلى بوته وًايس يقمه هو هيوام ٓيه أو 

هيقيس ٓيه بما إىه زرّل أمل أوؿته ٓحب 

.. يقموه بسون ما يوؿحله إىه ٓاهم قغسه

قيس جوبها .. راح ألمل يْؾل مياها طوية 

حؾرتك بايه ًلى طكلك : والممرؿة بغتله



اإلرهاق اتْؾل ارتاح طوية المهسيء اللي 

هي وارساه مص هيذليها تْوق قبل 

. ساًتيه أو تالتة ًلى األقل 

بس يوْى .. ًارِ : كريم بغلها بتيب

حؾرتك تسيبيوا بس زقيقتيه لوحسىا 

. وبيسها هقلى أرتاح 

الممرؿة ابتسمت بتياكّ وحست از ايه 

.. هو بيحبها ومْتقسها 

ررجت وسابتهم وكريم قرب مه أمل مسك 

ايسها وباسها ٓكلها كرحتها اللي حس إىها 

تذيلت ألّ : وٓؾل يتكلم مياها.. راىقاها 

مرة قبل كسه إين بسرل األوؿة زي وأىا 

طايلك بس ًمري أبسا ما تذيلت للحنة إين 

كوتي يف ! هسرل بيكي وأىتي حالتك كسه 

ٓرحاىة .. تذياليت البسة ٓستاىك األبيؽ 

ًيوي يف ًيويكي .. والْرحة مص سايياكي 



وأىتي بتذبي وطك يف ػسري ًلضان 

تذيلت ىْسي بْك .. مكسوٓه موي 

تذيلت كتير .. كرحتك بس مص كسه أبسا 

.. أوي يا أمل 

تذيلت سيواريوهات كتيرة أوي يا أمل لكه 

ليه .. السيواريو زه ًمره ما رقر يف بايل 

ليه بتحرميوي ! ُيبتي ًوي بالضكل زه 

زي ما أىا ! ليه بتسيبيوي لوحسي كسه ! موك 

أماىك يا أمل أىتي كمان أماين ومرسايا 

.. ارجييلي يا أمل ... والسِء اللي ًايص ٓيه 

مص أىتي اللي .. ارجييلي ًلضان راكري 

محتاجاين ال أىا اللي محتاجلك ألين بستمس 

.. قويت موك أىتي 

قرب مه وطها وباس راسها بهسوء وٓؾل 

.. جوبها ماسك ايسها 



ملك مضيت مه ًوس بيت مامتها مص 

ًارٓة تروح ٓيه أو تيمل ايه ؟أمها وجوزها 

ليه كل زه بيحغلها ؟ ليه .. بيذربوا حياتها 

حياتها بتتسمر حواليها ؟ 

ياترى لما ىازر وىور ييرٓوا إىها السبب يف 

اللي حغلهم هما وأمهم هييملوا ايه ؟ 

ررجت مص ًارٓة ! ميقولة هتذسرهم 

! تروح ٓيه وال لميه 

ٓتحت موبايلها بتسور ًلى البرىامج اللي 

سليم اتجسس ًليها ًه كريقه لحس 

مالقت برىامج ومذْى بحيث مايكوىص 

هاهر قسامها الزم تسوس ًلى التقبيقات 

المذْية وتجيبه مسحته واتأكست إن مْيص 

حاجة تاين ًلى الموبايل 

حست بمسى ًجسها وؿيْها وأريرا راحت 

.. بيت أرواتها تستذبى ٓيه مه السىيا كلها 



تلحق تضبى مه ريحتهم يف المكان 

... وشكرياتها القليلة بوجوز أروات ليها هوا

ًاػم وحسه وػلوا لمؤمه بالمحامي 

وررجوه بسهولة ٓيال ألن مْيص أي سبب 

.. للتحْم وال يف أي زليل ؿسه 

راحوا بيسها لذالس وًياله وحسه استَل 

كل ميارٓه ًلضان يسمحولهم يقيسوا كلهم 

.. مى بيؽ بالمحامي 

بمجرز ما النابف ررج حسه بغلهم 

زلوقتي .. ركسوا ميايا كويس أوي : وهمس

. أىتوا هتقولوا إن ىهلة والستكم اتوٓت 

... ال.. ال : كلهم طهقوا وىازر برٓؽ

مص وقته اسميوي لآلرر وإال : حسه وقْه

أبوك يا هيلبس قؾية تستر ًلى مجرم أو 

قؾية تسوير وبيسيه ىهلة اللي اتوٓت وهي 



أػال متوٓية والستك ٓايسة ًايضة وهتْؾل 

.. ًايضة ٓاوزن األمور ػح قبل ما تيترؼ 

هتقولوا إن ىهلة اتوٓت مه ٓترة وأىا هقلى 

.. طهازة وٓاة قسيمة لها 

حكالهم بسرًة الذقة بتاًتهم ووؿحلهم 

هييمل ايه بالنبف ًلضان كلهم يقولوا 

ىْس الكالم بسون لذبقة 

وكلهم اقتويوا بالْكرة ًلى الرُم مه 

.. رٓؾهم لها بس الْكرة ٓيال كويسة 

... النابف زرل وقيس وسقهم 

: ىورهان واقْة بييس طوية ومؤمه راح جوبها

. اكموي األزمة زي هتيسي 

أىا بس .. إن طاء هللا : ىورهان ابتسمت

. قلقاىة ًليها 



كريم وػلها .. ما تقلقيص أبسا : مؤمه كموها

المهم كمويوي ًليكي ىمتي ازاي .. لألمان 

. هوا الليلة كاىت ًاملة ايه 

كاىت ليلة ػيبة أوي ما : ىور زموًها لميت

ىمتص وال لحنة ُير الذوِ والقلق اللي 

أىا تيبت جسماىيا .. كوت ًايضة ٓيه 

. وىْسيا تيبت أوي 

ميلص ليلة وًست : مؤمه قلبه وجيه ًليها

إن طاء هللا مص هتتكرر تاين وكل حاجة 

والمهم إن ماما .. هتبقى أحسه مه األول 

كريم مستحيل .. كويسة وبأمان اكموي 

. يسيبها إال بيس ما يقمه ًليها وتكون بأمان 

ًاػم مراقبهم وًيويه ًلى ىور بيحاول 

يسرسها أو يضوٓها كويس 



ىور مسحت السمية اللي ىسلت و بغت 

ليه مجاش ! هو كريم ٓيه ػح : لمؤمه

! مياهم 

تالقيه ما رجيص أػال : مؤمه بتوؿيح

. مياهم وبابا بس اللي رجى 

ال ال هو هوا بس : ًاػم سميهم ٓاتسرل

رقيبته رجيت مياىا وتيباىة طوية ٓاؿقر 

. يقيس جوبها 

حسه بيكلم ًاػم ٓراح بيرز ًليه وىورهان 

طوٓت .. رقيبته اه : بغت لمؤمه وبتريقة

اللي كان ًوسك ثقة ًمياء إىه يؾحي 

مقسرش يؾحي بساًة .. بحياته ًلضاىك 

.. واحسة ًلضاىك أػل رقيبته واحضاه أوي 

.. بقالها كام يوم بييسة ًه ًيويه يا حرام 

. وقال ايه اكموي 



كيس : مؤمه بغلها بورٓسة ًلى ٓكرة كريم أ

. ًوسه سبب قهري 

رقيبته جت مه .. أيوة ًوسه : قاكيته ىور

. السْر وواحضاه 

أىتي ما تيرٓيص كريم : مؤمه بغلها بَيم

. ٓما تتكلميص ًوه 

كريم إىسان كويس زه محسش : ىور بَيم

يقسر يوكره بس ياريت تكون ًارِ مكاىتك 

ايه ومقسارك ايه وبالش اليضم الشيازة زه 

. ًلضان ما تتوجيص 

ال يمكه يجي يوم كريم يوجيوي : مؤمه بثقة

ٓيه أىتي ٓاهمة ؟ 

امال اللي يف ًيويك زه ايه يا : ىور بأسّ

! مؤمه 



مؤمه يال ًلضان : مؤمه قبل ما يرز أبوه

. يسوب ىلحق اللي وراىا 

كان ىْسي : ًاػم قرب موهم وبع لوور

أتيرِ ًليكي يف هروِ أٓؾل مه زي بس 

ِ ليوا لقاء تاين بس بيس ما .. اللقاء ىغيب 

. تذرجي مه هوا بالسالمة 

اتحركوا وًاػم أرس ابوه وروح وحسه كلى 

ًلضان يذلع طهازة الوٓاة قبل ما 

.. البوليس ييمل تحرياته 

يف القريق تليْون ًاػم رن وكاىت مراته 

اللي ًايسة تقمه ًلى مؤمه ازاله التليْون 

وأول مامؤمه كلمها اىْجرت يف اليياـ مه 

روٓها ًليه ٓؾل يقموها وبيسها قْل 

مياها 



وػلوا البيت واستقبلتهم ىاهس اللي جريت 

ًامل .. روح قلبي : ًلى مؤمه حؾوته بحب

! أىت كويس ! ايه يا حبيبي كموي ًليك 

! كوت هتجوه أىت وكريم تَيبوا ًوي كسه 

أىا كويس يا ًمتو ما : مؤمه ابتسملها بحب

. تقلقيص ًليا 

كلتص .. تيال آقر : ىاهس بحب يال تالقيك ماأ

. مه امبارح 

ال ال أىا محتاج أُير : مؤمه بتيب وإرهاق

سيبيوي أرتاح .. هسومي وآرس طاور األول 

. طوية 

ماطي يا قلبي بس األول كموي : ىاهس بتْهم

ًاملة ايه وحالتها ايه وطوٓتها وال ! ًه ىور 

ال؟ 



يا ىاهس سيبي الواز يرتاح : ًاػم اتسرل

طوية وهو كويس اهو قسامك وىور كويسة 

وطآها واكمه ًليها قبل ما ىيجي ما 

. تقلقيص 

هللا سيبوي أكمه موه : ىاهس بتصمر ألروها

. اسكت أىت 

ًمتو أىا : ًاػم سكت ومؤمه ابتسملها

كويس وىور كويسة وٓكرة ًمي حسه 

. كويسة وبإشن هللا هتيسي ًلى رير 

يال مص هقول ًليك .. كيب يا حبيبي : ىاهس

. اكلى ارتاح يا قلبي زلوقتي 

مؤمه كلى ألوؿته وهو ميسي مه قسام 

أوؿة كريم كان هيسرله ويسوب هيذبف 

ميقولة كريم .. ًلى الباب بس اتراجى 

! يسيبه ًلضان بس يقيس مى أمل طوية 



اتذوق مه جواه ورغوػا وهو بيْتكر كالم 

بس ! ألول مرة يْكر كسه يف كريم .. ىورهان 

! برؿه ألول مرة كريم يسيبه ىف هرِ زي زه 

بس كريم سآرله بأم ىورهان للمويا ورجى 

بس يرتاح ازاي وهو ًارِ إىه ! حقه يرتاح 

! ميقول يجيله ىوم ! مقبوؼ ًليه

راح ألوؿته زرل وقّ تحت السش األٓكار 

.. كلها هتجووه 

الممرؿة زرلت ًوس كريم لما اتآرر جوب 

أمل وطآته ماسك ايسها وساىس راسه ًلى 

ايسيه اللي ؿامة ايسها وساكت 

ًلى ٓكرة جسمك محتاج : الممرؿة بهسوء

وهللا ما هتْوق زلوقتي ىام ! الراحة 

. الساًتيه زول 



أىتي متذيلة إين مص : كريم بغلها بتيب

مص ًايس أرتاح ًلضان أًرِ ! ًايس أىام مثال 

أىتي قوليلي ازاي ! بس ازاي ! أقيس جوبها 

ازاي أموى ىْسي ! أىام وهي يف الحالة زي 

! وًقلي مه التْكير ٓيها ًضان أىام 

أىا ممكه أقولك ًلى : الممرؿة بتياكّ

! مووم أو مهسيء هيساًسك توام 

متضكر الهتمامك بس : كريم ابتسم بتقسير

مص هيوْى ارس مووم وهي تغحى وأىا ما 

ًلى اليموم أىا .. أًرٓص أو ما أقسرش أٓوق 

. هقوم وأسيبك براحتك طوية مياها 

ال أىا مص قغسي إين : الممرؿة بسرًة

أررجك برا بس أىا ٓيال طايْاك محتاج 

. لراحة وىوم ؿروري 



ػح ما .. متضكر لحؾرتك : كريم ابتسملها

! قلتيليص اسمك ايه 

. اسمي إيمان : الممرؿة بهسوء

تمام يا إيمان : كريم هس زماُه وابتسم

اسمحيلي بس قبل ما أررج ارس حاجة مه 

. األوؿة 

. يا ربر اتْؾل كبيا : ايمان بإحراج

كريم أرس اللي محتاجه مه األوؿة وررج 

وقبل ما يسرل األوؿة اللي هيقيس ٓيها 

أىتوا : سمى ػوت راله ٓبغلهم مه ٓوق

جيتوا ؟ 

. أيوة هو مؤمه ماًساش ًليك : ًاػم

. ال هيسي أىا ًليه : كريم باستَراب



كريم زرل أوؿته الجسيسة حف حاجته ٓيها 

وكلى ألوؿة مؤمه ربف ًليه بس ما رزش 

ربف مرة واتويه وبرؿه ما رزش ٓكريم ٓتح 

الباب وزرل بس لقى األوؿة ٓاؿية وبيسها 

.. سمى ػوت المياه يف الحمام 

قيس موتنره لحس ما ررج واالتويه بغوا 

لبيؽ وكريم مستَرب ازاي جه مه ُير ما 

ييسي ًليه أو يسأله حتى ًمل ايه يف 

ومؤمه مستَرب ازاي مجاش ! القريق 

ليوسه وسابه لوحسه ؟ 

مؤمه .. ػمتهم كال ومحسش ٓيهم ققيه 

. هلبس هسومي : بع لكريم

زرل ألوؿة اللبس وكريم موتنره لحس ما 

ررج ووقّ يسرح طيره بتيب وبيسها قيس 

! ىيم : يف وش كريم اللي موتنره يذلع

جاي ًايس حاجة ؟ ! رير 



كريم استَرب لهجته اللي بيتكلم بيها 

أىت ازاي ! ايه ىيم زي : وبغله بصهول

تكلموي باللهجة زي ؟ ومه امتى اػال باجي 

! أوؿتك تقويل ىيم ًايس حاجة 

لما !أيوة أقولك يا كريم : مؤمه وقّ بورٓسة

كون مرمي يف الحبس وأىت تيجي وما  أ

تاًب ! تيبرىيص يبقى أقولك ىيم ًايس ايه 

ىْسك وهشيت كولك لحس أوؿتي ليه ؟ 

! ىيم 

أىت واًي : كريم وقّ مغسوم مه كالمه

للي بتقوله ؟ أىت يف وًيك وال حس ؿربك 

ًلى زماُك ومص مركس ؟ 

يا ريت حس ؿربوي : مؤمه بغله بَؾب

. ًلى زماُي وماأبقاش مركس 



أىت بجس بتكلموي : كريم هس زماُه برٓؽ

ييوي أىا روحت المويا ًلضان راكر ! كسه 

حماتك وما تيرٓص أىا رجيت ازاي 

وماًوسكص أزىن ٓكرة ًه هرويف وبتكلموي 

بالقريقة زي ؟ 

مهما تكون هروٓك يا : مؤمه بَؾب ولوم

ًقلي مص قازر ! كريم مهما تكون 

يستوًب إن يف طيء ممكه يكون أهم مه 

أىا كوت محبوس يا كريم ! إين محبوس 

كيس ما رجيتص بس بيسها أًرِ  وقلت أ

.. إىك رجيت وإىك قيست جوب حبيبتك 

ماقسرتص تسيبها ىع ساًة وال ساًة 

أىا ًارِ إىك  (اتكلم بوجى  ).. وتجيلي 

بتحبها بس ماكوتص أًرِ إن أىا مص مهم 

! للسرجة زي 



كريم بغله كتير مص ًارِ يقوله ايه 

أىت ماًوسكص أزىن ٓكرة : وبوجى هو كمان

! أىا قؾيت الليلة اللي ٓاتت زي ازاي 

وماًوسكص أزىن ٓكرة ًه هرويف وبتتهموي 

إتهام زي زه ؟ هو أىت بجس يا مؤمه مص 

ًارِ قيمتك وُالوتك ًوسي ؟ 

كوت ٓاكر إين ًارٓها بس : مؤمه بغله بوجى

ػراحة إىك ما تجيص ليا زه وجيوي أوي 

. موك 

زه يف مقولة : كريم أرس ىْس كويل وبغله

إشا بلَك ًه أريك طيء ٓالتمس : بتقول

ليل له : له ًصًرا، ٓإن لم تجس له ًصًرا ٓقل

. ًصًرا

أمل ! وًصر سيازتك ايه : مؤمه بغله بيتاب

كوت ! كاىت واحضاك ! جت مه السْر 



! ماقسرتص تسيبها ! بتوػلها بيت رالها 

! زًلت موك ؟ ايه ًصرك يا كريم 

كريم بغله كتير وٓكر يسيبه ويذرج وما 

يرزش ًليه وما يهتمص بسًله ويجرحه زي 

بس بيسها اتراجى .. ماهو جرحه بكالمه 

ومسك مؤمه مه ايسه وطسه مياه ومؤمه 

ميترؼ وبيسأله رايح ٓيه بس كريم 

ساكت وطسه ألوؿته وربف ًلى الباب 

ربقة رْيْة وبيسها كليت الممرؿة إيمان 

مى استَراب مؤمه ميه زي ؟ 

 )ممكه تقويل ألرويا : كريم سلم ًليها

أىتي  (وطسز ًلى كل حرِ بكلمة أرويا 

! ميه وبتيملي ايه هوا 

: إيمان أستَربت بس كريم كرر ًليها

. ميلص كاوًيوي واتكلمي 



أىا الممرؿة إيمان مه : إيمان بغت لمؤمه

مستضْى السكتور ًماز الضاكر جاية أتابى 

. مى المريؾة أمل اللي جوا 

ًماز الضاكر ميه ؟ وأمل : مؤمه مص ٓاهم

ميه اللي أىتي بتابيي حالتها ؟ 

مؤمه هو أىت وال أىا ىيرِ كام : كريم بؾيق

أمل ؟ 

السكتور ًماز زكتور أمراؼ : إيمان وؿحت

ىْسية وًغبية وأىا مى المريؾة أمل مرات 

األستاش كريم وهي حاليا وارسة مهسئ 

وميلقيولها محاليل ًلضان ًوسها حالة 

. اىهيار تام 

مؤمه بغلها بصهول تام وبع لكريم اللي 

كتر موه  زلوقتي طاِ الوجى اللي .. موجوو أ

زلوقتي حس بأروه وليه ُباءه ! يف ًيويه 



ايه ! هي مالها : اللي ًماه بالضكل زه وبغله

اللي حغل ؟ كريم اىقق أمل مالها ؟ 

ًوسها اىهيار ًغبي وزرلت يف : كريم بوجى

حالة هيستريا مه الغريد واليياـ ومص 

ًارِ أو مص ًارٓيه ىذرجها موها والسكتور 

. ًقاها مووم 

! مه ايه ؟ كيب ليه ؟ ٓهموي : مؤمه بصهول

أًتقس إىه ما يهمكص تيرِ : كريم بهسوء

حكمت  (بالْيل)أىت اوريسي! ًوها حاجة 

إين ما بحبكص وإىك ًارِ مكاىتك ًوسي 

وإين بتسلى مياها وواحضاين وًلضان أىا تآه 

. أوي كسه ماجيتص ًوسك 

كريم سابه ومضي ومؤمه ٓؾل واقّ 

مكاىه باػع إليمان اللي مص قازر 



هي حالتها : يستوًب كالمها وسأل باهتمام

وليه حغلها كسه ؟ ! ايه 

أىا آسْة ماأقسرش أزيك أي : الممرؿة بهسوء

. ميلومات ًوها 

أىا أروه ًلى ٓكرة زي ما قالك : مؤمه كضر

. وأًرِ كل حاجة ًوهم ! مص حس ُريب

هي كاىت اتيرؿت لحازثة : الممرؿة بتْكير

... وقت الياػْة

أىا ًارِ كل حاجة ًه : مؤمه قاكيها

الياػْة واللي حغل ٓيها بس زه مه ٓترة 

. واتوست 

ما اتوستص هي كاىت جواها : الممرؿة

. اىهارت .. وكليت للسقح 



اىهارت بيس ما بقت : مؤمه بيسم ٓهم

هي بتحبه وٓرحهم قرب ! سييسة ومبسوكة 

ايه سبب االىهيار ؟ 

حؾرتك تقسر : الممرؿة ابتسمت بيملية

تكلم السكتور أو أروك وهو يْهمك 

. التْاػيل زي 

مؤمه سابها بَؾب وطتم ىْسه وأىبها 

ازاي سمح ألي حس يذليه ينه يف كريم أروه 

ًمر بحاله ازاي ! زه بيوهم ًمر كامل ! ؟

بكلمة مه ىور طك إىه ٓيال ممكه يتأرر 

أول مرة يف حياته يسمح لحس يتسرل ! ًوه 

زه أبوه وًمته مه وهما ! يف ًالقته بكريم 

ًيال ما سمحلهمص يتسرلوا يف ًالقتهم 

! زه كريم ! زلوقتي ازاي يرمي وزىه لحس 



بع حواليه وراح األوؿة اللي جوبها اللي 

زرلها كريم وربف ًليها وكريم رز ٓيال 

. أىا آسّ يا كريم : وزرل ًوسه

أىا مص قازر أتكلم يا مؤمه : كريم بتيب

. وهللا ما قازر 

أىا مص ًارِ .. حقك ًليا : مؤمه قرب موه

ازاي كوت ُبي كسه ؟ بجس حقك ًليا،أىا 

مص ًارِ ازاي ٓكرت إىك ممكه تتآرر 

. ًليا بسون سبب قهري 

كيس أىت : كريم بغله حغل رير يا مؤمه أ

. تيبان روح ارتاح 

كريم بجس سامحوي : مؤمه مسكه مه زراًه

بس وهللا اتوجيت أوي لما ًرٓت إىك هوا 

ال يمكه كوت أتذيل .. وماجيتليص الحبس 

كمان سألت ًوك ٓبابا قايل إىك جيبت .. زه 



مياك أمل وأىت مياها ًلضان تيباىة طوية 

بس تذيلت إىها تيباىة إرهاق مه السْر .. 

. لكه ًمري ما كوت أٓكر كسه 

مؤمه أىا ًارِ إن اللي حغل : كريم بتيب

ال يمكه حس يتوقيه بس أىت آترؿت إىك 

مص مهم أو إين ممكه أتذلى ًوك أو إين 

أٓؾل قيسة مى أمل ًلى إين أجيلك يف 

أىت يف لحنة واحسة ىهيت ! هرِ زي زه 

كتر مه  بذرت ..  سوة ١٨ًالقة قوية مه أ

وكأن كل اللي .. السويه زي كلها يف جملة 

لذغت ًالقتوا .. مريوا بيه زه كان وهم 

القوية بإين ممكه أبييها ًلضان أقيس أحب 

أىت متذيل أىت ًملت ! يف رقيبتي طوية 

ٓيوا ايه ؟ 

مؤمه أىت الضذع الوحيس اللي يف الكون 

أىا وأىت طيء واحس .. زه كله اللي بيتبره أىا 



أىا واثق تمام الثقة إين لو .. وكيان واحس 

كلبت موك زلوقتي روحك هتسيهايل ًه 

كيب راكر بس كوت متذيل إن الثقة زي 

أول مرة .. متبازلة واليالقة زي متبازلة 

أًرِ إن موقّ واحس ًازي أتآرر ُغب 

. ًوي تقوم أىت تهس كله كسه 

أىا آسّ وأقسم : مؤمه مسكه مه كتآه

بس ُغب .. بالله إين أىا بْكر صيك بالنبف 

.. ًوي هويت ٓيك للحنات ٓاًصرين بجس 

أىا بس .. سامحوي زي ُلقة وال يمكه تتكرر 

.. ألول مرة يف حيايت أرمي وزين لحس وآرر مرة 

. زه مص هيتكرر تاين أبسا 

رميت وزىك لميه : كريم بغله باستَراب

وليه ًايس يْرق بيوي وبيوك ؟ 



مؤمه بحرج حكاله حواره مى ىورهان يف 

المرتيه وكريم بيسميه واىتنره لحس ما 

. كاليازة أىت ُبي يا مؤمه : رلع

أىا ُبي ماطي ًلضان : مؤمه كضر وبغله

... سميت كالمها و

ال ال مص بس ًلضان سميت : كريم قاكيه

كالمها، زه ما يتوػْص بالَباء زه أىت 

تذقيت الَباء بمراحل وتذقيت اليته وكل 

الغْات السميمة اللي يف السىيا لكه أىت 

ُبي يف كلبك مه ىور إىها تيامل أمل زي أىا 

. وأىت زه كلب ُبي ومتذلّ زي ػاحبه 

ييوي أىا ُبي ًلضان : مؤمه كضر بَيم

! ًايس مرايت ومراتك يكوىوا أروات

ًالقتي أىا : كريم أرس ىْس كويل بتيب

وأىت ما اتذلقتص يف يوم وليلة زي اتبوت يف 



هروِ ػيبه وأزمة ًست ًليوا واجهواها أىا 

ثقة اتبوت يف سويه كويلة ومواقّ .. وأىت 

كتسبوا اليالقة  كتيرة مريوا بيها مى بيؽ وا

ٓما يوْيص تيجي تقلب مه أي اتويه .. زي 

يوا  تقولهم أىتوا حبوا بيؽ وًايسهم يكوىوا ص

ييوي أي ًقل يقول زه ؟ هل لمجرز إىك 

بتيتبرين أروك تقلب مه مراتك تيتبرين 

.. ٓسه ُباء موك! أروها 

أىا قلت ألمل ىْس اللي أىت قلته لوورهان 

ومص هوكر إن أمل تقبلت الْكرة بس مص 

كل الضذغيات زي بيؽ،كيب زه يف 

القبييي لكه لما تيجي تقلب مه أرت 

البوت اللي اىْغلت ًوها إىها تحب اللي 

كتر مه أرتها  بقت بسيلة ألرتها وتيتبرها أ

أىت تذقيت .. ٓسه اسمه قمة التذلّ 

. الَباء بمراحل بقلبك زه مه ىور 



! امال أىت ًايسين أًمل ايه : مؤمه بورٓسة

كرهيها  زي أرست رقيب أرتك ! أقولها ا

السابق وليي ٓيها ؟ 

.. أىت ياال أىا تيبان ومص ٓايق : كريم بورٓسة

بع ما تقولهاش أي حاجة وما تقلبص موها 

.. احوا مص ماليكة .. كلب أوٓر بالضكل زه 

واحسة أريرا لقت ًيلة وارت ويسوب بسأوا 

يقربوا مه بيؽ تقوم تيجي سيازتك تقلب 

موها كلب زي زه ؟ زه ُباء سيازتك زه 

المثل بيقول أىا وأرويا ًلى ابه ًمي ٓما 

. بالك باليسو 

! امال كوت ًايسين أًمل ايه : مؤمه بَيم

لما تكلموي بَيم ًوك أًملها ايه ؟ أو لما 

توؿح إىها مص ًايسة ًالقة مى أمل 

! المْروؼ أطجيها 



ال يا سيسي محسش قال : كريم بهسوء

بس لما تتكلم ًوي : طجيها وكمل بلوم

أًتقس المْروؼ سيازتك تكون ًارٓوي 

كْاية ًلضان ترز ًوي وتسكتها وتوقْها 

لكه بالوسبة ليالقتها بأمل ٓسي .. كمان 

تسيب الوقت والمواقّ تقربهم مه بيؽ 

بكرا يحغل بيوهم احتكاك كتير يقربهم مه 

وبيسيه الوتيجة .. بيؽ لكه مص باألمر 

.. اهيه قولتلها قريب راحت بيستك أىت ًووا 

سيب األيام تقربهم والمواقّ تجميهم مى 

. بيؽ 

رالظ المهم سيازتك ما : مؤمه بذجل

. تسًلص موي 

كتر مه إين : كريم بغله بيتاب أىا مغسوم أ

مغسوم إىك كليت مه الرجالة اللي ! زًالن 

. بتمضيها ستاتها وبتمضي ورا كالم الستات 



أىا مص كسه يا كريم وال : مؤمه بَؾب

. ًمري هكون كسه 

اللي ًملته مه طوية بيقول : كريم بغله

رميت وزىك لوور وقالتلك .. ًكس كالمك زه 

كلمتيه ًوي سيازتك ػسقتهم وراجى 

. تتذاىق ميايا 

أىا آسّ .. يا كريم ال: مؤمه أرس ىْس كويل

وهللا ماكاىص قغسي بس ٓيال لوال إين 

بحبك أوي وأىت أرويا أوي ماكاىص ػيب 

. ًليا موك 

مؤمه أىا محتاج أرتاح : كريم بغله بإرهاق

كيس أىت كمان  روح ارتاح وأىا كمان .. طوية وأ

كمان الكالم واحوا .. قبل ما أمل تغحى 

. االتويه مرهقيه مالوش الزمة 



مؤمه ررج وهو جواه كمية ُؾب مه 

.. ىْسه رهيبة 

حاول يوام بس ميرٓص وكريم زًالن موه 

كسه ٓقام ىسل تحت طاِ ًمته قيس مياها 

وًرِ موها إن أبوه راح لحسه ًلضان 

.. موؿوو طهازة الوٓاة زي 

يف حاجة ! مالك مهموم كسه ليه : ىاهس بحيرة

جسيسة ؟ 

كريم زًالن موي يا : مؤمه بترزز بع ليمته

. ًمتو 

ما أىتوا ! كيب وٓيها ايه : ىاهس باستَراب

! كتير بتتذاىقوا وتتغالحوا 

ال المرة زي مذتلْة أىا : مؤمه بحرج موها

كلمته بأسلوب مص كويس .. زًلته جامس 

واتهمته إىه قاًس يحب يف أمل وسابوي 



بغي مه اآلرر بركمت .. ومجاش ًوسي 

بكالم كتير بس وهللا ماكوت متذيل أبسا إن 

وزًلت بجس لما ! أمل تيباىة بالضكل زه 

ًرٓت إىه جه ومجاش ًوسي وساب أبويا 

. وًمي يجوا وهو ال 

كول ًمرك لساىك سابقك : ىاهس كضرت

بس كريم طوية .. كسه وجايبلك الكالم 

وهيهسا وبيسيه هو ما ييرٓص يسًل موك 

كمان أمل تيباىة أوي يا ًيوي وهللا .. أػال 

أىت ما .. مص ًارٓة أػال ايه اللي جرالها 

ربوا يضْيها ! تتذيلص حالتها وػسمتها ازاي 

 .

أميه يارب بس أًمل ايه مى : مؤمه بسًل

! كريم 

هو زلوقتي زًالن : ىاهس أرست ىْس كويل

ًلى أمل ما توساش إىهم المْروؼ بيجهسوا 



ٓميلص ! لْرحهم وتسهور حالتها كسه 

أًغابه هتهسا وهيروق لوحسه وبيسيه مه 

طوية .. امتى بتسًلوا مه بيؽ أػال 

.. وهيروق وأىا هكلمه قوم ارتاح أىت طوية 

. رليك تغحى تضوِ وراك ايه 

أمل قامت مه الووم مْسوًة ولقت كرحتها 

ًلى كتْها حقتها بذوِ ًلى رأسها 

وبتتْقس ىْسها إىها بلبسها كامل وال ال 

ًلضان تقمه ىْسها إن محسش لمسها مه 

الرجالة التالتة والممرؿة حاولت تهسيها بس 

أمل زقتها جامس لسرجة إىها وقيتها يف األرؼ 

وكليت تجري وهي بتغرخ وتوازي بغوتها 

.. كله ًلى كريم 

كريم يسوب أرس طاور ولبس هسومه ويسوب 

ٓرز جسمه ًلى السرير وًيويه هتبسأ تروح 



يف الووم سمى ػريد أمل والممرؿة كمان 

كلى جري مه أوؿته 

أمل ىسلت جري ًلى تحت قابلت مؤمه يف 

أمل اهسي أىا مؤمه : وطها اللي مصهول موها

 .

ابيسوا .. ابيس ًوي .. ابيس ًوي : أمل ػررت

. ًوي كلكم 

جريت مه قسامه وكالية ًلى باب الڤيال 

هتذرج ومؤمه واقّ مصهول موها 

الممرؿة ىازلة تجري ووراها كريم اللي زًق 

.. ما تذليهاش تْتح الباب يا مؤمه : لمؤمه

مؤمه اتحرك بسرًة بس كاىت أمل ٓتحته 

: وكالية موه بس مؤمه مسكها مه زراًها

. أمل اهسي اسمييوي 



أمل بتغرخ وبتحاول تضس ىْسها موه وهو 

وال ًارِ .. ألول مرة يتحف يف موقّ زي زه 

يمسكها جامس وال قازر يسيبها تجري للضارو 

بحالتها زي 

الممرؿة مسكتها مياه وبيحاولوا يسرلوها 

وسف حالة الغريد وكريم وػل ؿمها 

اهسي يا أمل، اهسى : لحؾوه وطسها موهم

. ًلضان راكري 

رليوا ىذرج مه : أمل بغتله بذوِ ورًب

ًربيتك برا يسوب ىوػلها .. هيمسكوىا .. هوا 

ًلضان ىيرِ ىوقّ .. يال .. يال يا كريم 

. الوشيّ بتاًك 

أمل حقت ايسها ًلى جوبه وكأىه ٓيال 

الزم ىلحقك بسرًة : بيوسِ وبتؾَف ًليه

ما .. كلموي .. بس اأىت رليك ٓايق 

كريم كريم ما تَمؾص .. تَمؾص ًيويك 



ما تسيبويص  (بتغرخ مه تاين )..ًيويك 

. كريييم ... رليك ػاحي .. وتَمؽ ًيويك 

أبوها وأمها واقْيه ومتابييه وأمها زموًها 

ىازلة ُغب ًوها وماسكة زراو جوزها مص 

! ًارٓة تيمل ايه 

كريم بيحاول يارس أمل لْوق تاين بس هي 

بتضس ىْسها موه وُمغرة يقليوا يهربوا مه 

.. هوا 

الممرؿة كليت تجيب حقوة وىسلت جهستها 

وبغت لكريم وهو طاورلها إىها تسيهالها 

وبمجرز ما مسكت زراًها أمل ػررت تاين 

وبتحاول تبيس ًوها بس كريم ماسكها 

والممرؿة مص ًارٓة تسيقر ًليها ٓكريم 

بع لمؤمه اللي واقّ جوبهم متكتّ بس 

بمجرز ما كريم بغله هو مسك زراو أمل 

ثبته ًلضان الممرؿة تقسر تحقوها وما 



سابوش ُير لما طالت اإلبرة مه زراًها 

كريم .. ررجوي مه هوا : وأمل بغت لكريم

. رليهم يبيسوا ًوييي 

وقيت بيه ايسيه وهو حاسس إىه هيوهار 

طالها بهسوء وكليها ألوؿته مه تاين .. جوبها 

.. وحقها يف السرير تاين 

الكل متابيه وواقْيه كلهم جوبه ومؤمه 

واقّ ًلى باب األوؿة وطتم ىْسه كتير 

ألن مص زه أبسا الوقت اللي يسًل كريم موه 

كريم بيوهار .. مص زه أبسا يا مؤمه .. 

وموجوو وًاجس ومحتاج لسًم كل اللي 

حواليه وهو زي الَبي زوزها ًليه بسل ما 

.. يكون هو السًم له يف النروِ زي 

ىاهس قربت مه كريم وحقت ايسها ًلى 

حبيبي هي هتبقى كويسة رلي : كتْه بوجى

. ًوسك إيمان بربوا 



بس أىا .. وىيم بالله : كريم بغوت مهسوز

مص ًارِ .. مص قازر أتْرج ًليها كسه 

بع  )ازاي أقسر أزرل ألٓكارها ! أًملها ايه 

أىتي قوليلي يا إيمان ازاي  (للممرؿة 

ايه اليمل ؟ ! أوػلها 

كيس : إيمان بأسّ أىا هكلم السكتور وهو أ

.. ًوسه حل بس الحاجات زي بتارس وقت 

حؾرتك رليك .. اليالج الوْسي بيارس وقت 

. جوبها 

ًبسهللا بوتوا بتروح : سميرة بغت لجوزها

! هويمل ايه ! مووا 

ًبسهللا ألول مرة يتهس كسه ويذاِ بالضكل 

زه وحاسس إن بوته ٓيال بتروح موه وهو 

واقّ بيتْرج ًليها بع لمراته وزموًه 

بتلمى يف ًيويه وهس زماُه إىه ماًوسوش 

! حل ومص ًارِ ييمل ايه 



. ابوك ٓيه : ًبسهللا لسميرة

ميرٓص يوام ررج قال : سميرة بحسن

. هيتمضى طوية 

هي ممكه تحاول : كريم وقّ وبع إليمان

! أو تذرج بسون ما ىوتبه ًليها ! تأشي ىْسها 

إيمان ٓتحت طوقتها القبية اللي كاىت 

مياها وكليت حاجة تضبه الكلبضات 

ًلضان تربف ايسها يف السرير 

أىا مص : وكريم أول ما طآها هاجمها برٓؽ

! هربف مرايت يف السرير 

ييوي مص أمان لها أٓؾل ما : إيمان بتْهم

. تيمل حاجة وىوسم 

هقْل الباب بالمْتاح ًليها : كريم بتْكير

! ولو ىقت مه البلكوىة : إيمان بحسن



هي : كريم بصهول وكلهم طهقوا وهو ًلق

. مص مجووىة 

هي يف أزمة وًايسة تذرج : إيمان بتياكّ

موها ويف زماُها يف تالتة بيحاولوا يَتغبوها 

ٓأًتقس لو زه كريق الهرب يف الواقى هتيمله 

حتى لو التمه حياتها ٓما بالك وهي مص يف 

. وًيها أػال 

كريم بغلها بوجى أوي وهي ابتسمت 

وهللا ًارٓة إن زه ػيب ًليك بس : بتْهم

. زه أمان ليها 

كريم هس زماُه بموآقة وإيمان ربقت ايسها 

ما تسيبيهاش : كريم بع إليمان.. يف السرير 

. لوحسها لو زقيقة واحسة 

كريم ررج برا األوؿة وىازل لتحت ومؤمه 

! رايح ٓيه : وراه وقْه



. رارج طوية : كريم بسون ما يبغله

رارج حايف ؟ وبلبس البيت : مؤمه باستَراب

 !

كريم بع لوْسه واتْاجيء إىه ٓيال حايف 

كلى ألوؿته بسرًة لبس حاجة يف رجله 

وطس مْاتيح ًربيته وموبايله وىازل بس 

: المرة زي سميرة وقْته ومسكت زراًه

! أمل هتروح مووا! هويمل ايه يا كريم 

ال : كريم بغلها بوجى متبازل وحاول يبتسم

.. أمل ال يمكه تسيبوي .. يمكه تروح مووا 

أىا .. حؾرتك أىا ! هتذرج مه األزمة زي 

ورايا مضوار مهم وراجى ًلى كول وميايا 

. موبايلي لو يف حاجة كلميوي بيس اشىك 

كريم رارج وسميرة حست بهروبه ألىه مص 

هيذرج بلبس البيت كسه إال لو هيهرب بس 



مؤمه ىسل وراه حاول .. مه اللي حواليه 

يوقْه أو يروح مياه بس كريم بغله 

اشا  (هسئ ػوته  )... مؤمه : وبغوت ًايل

كون لوحسي  . سمحت حابب أ

قبل ما يرز كان ركب ًربيته واتحرك بسرًة 

مص ًارِ يروح ٓيه بس ًايس .. مجووىة 

ًايس يغحيها بأي تمه .. يغرخ بغوته كله 

.. ًايس هو يسرل ألحالمها زي .. وبأي كريقة 

ٓؾل كتير يلّ بيربيته لسرجة إىه اتْاجيء 

بإن اليربية هتقّ ًلضان مآيهاش بوشيه 

كتر إن السىيا بسأت تنلم وقّ  واتْاجيء أ

ًوس أقرب بوشيوة قابلته واليامل بيسأله 

يحف قس ايه وهو بغله بتوهان يمالها آلررها 

.. آتكر أمل لما ىسلت هي موىت اليربية .. 

ازاي ما الحنص ىهايئ إىها موجوًة ومتغابة 

زي حتى ما اتوجيتص للحنة بس ! صيه 



زلوقتي برؿه وقيت مه .. وقيت مه كولها 

كولها تاين وبرؿه ما اتوجيتص وال اطتكت 

اتْاجيء باليامل بيكلمه وبيقوله الحساب ... 

وهو بع لقسامه وآتكر إىه بهسوم البيت 

.. أػال 

اليامل حس إىه تايه أو مص يف وًيه وقلق 

إىه مص هيسٓيله ٓلوس 

كريم كان هييتصرله بس آتكر إىه زايما 

بيحف ٓلوس يف التابلوه بتاو اليربية ألي 

.. هرِ زي كسه 

ٓتحه وبالْيل كان ٓيه ٓلوس طس موهم كصا 

كتر مه ًضر ورقات وكل ورقة  ورقه حوايل أ

. زه كتير جسا : جويه وًقاهم لليامل٢٠٠ب

رلي البايق ًلضاىك وازًي إن : كريم بغله

. مرايت تقوم بالسالمة 



ما اىتنرش يسمى رز اليامل وزاس بوشيه 

واتحرك واليامل استَرب جسا توهاىه 

بع .. وتغرٓه ووجيه اللي واؿح أوي 

للْلوس اللي يف ايسه وابتسم ورٓى ايسه 

: يضكر ربوا واتغل بمراته بسرًة يْرحها

ابيتي ابوك لغاحب البيت تحت قوليله 

جوزي أول ما يرجى هيسيك اإليجار كله 

. المتآرر ورليه يسكت 

أىت أرست مه ميه :مراته باستَراب

هتجيب مويه إيجار أربى طهور ! الْلوس 

! استلْتهم مه ميه ! زول ألّ جويه بحالهم 

وميه رؿي يسلْك المبلٍ زه كله ؟ 

.. بس ازًيله .. ربوا بيتهملي : اليامل ابتسم

واحس كان طكله موجوو وتايه وحف بوشيه 

وبيسها حف يف ايسي طوية ٓلوس حتى ما 

ًسهمص وقايل رليهم ًلضاىك بس ازًي 



طكله تيبان .. مرايت ربوا يقومها بالسالمة 

ازًيله وازًي لمراته .. أوي وموجوو أوي 

ربوا .. وزي ماهو ٓك كربوا ربوا يْك كربه 

. يقومهاله بالسالمة يارب 

قْل مى مراته اللي هي كمان بتسًي بنهر 

الَيب إن أمل تقوم بالسالمة وترجى لجوزها 

 ..

كريم مص ًارِ يروح ٓيه واتذوق مه 

موبايله اللي كل طوية يرن زه وهو مص 

اتغل ... قازر يكلم وال أمه وال مؤمه وال أبوه 

ًلياء هاتيلي ًووان ًماز : بيلياء بذوقة

ًايس ًووان ًيازته ابيتيهويل .. الضاكر زه 

. واتس 

قْل مياها وهي بيتتله اليووان وهو كلى 

زرل الييازة وأول ما الكل طآه .. ًليه 

بغوله باستَراب ورغوػا إىه البس هسوم 



بع للبوت اللي قاًسة يف االستقبال .. بيت 

ًماز الضاكر ٓيه ؟ : وبهجوم

ًوسه كضّ حؾرتك ًوسك : البوت كضرت

ميياز ؟ 

. ازرلي قوليله إين ًايسه : كريم زًق

حؾرتك يف كضّ جوا تقسر : البوت بَؾب

! تستوي زورك أو لو ًوسك حجس بلَوي بيه 

كريم بورٓسة وػوت ًايل روِ البوت موه 

. أىا هسرله : ألن ًيويه ما تقموص أبسا

أىا هؾقر أكلب : البوت رجيت لورا بذوِ

. لحؾرتك األمه لو ما هسيتص طوية 

اكلبيلي الجه األزرق : كريم زًق بسون وًي

. مص بس األمه بس هسرله 



الكل وقّ وأرس جوب وتذيلوا إىه مجوون 

ألىه استحالة يكون إىسان كبييي بالهمجية 

وكريم زرل بيوّ ًوس ًماز جوا .. زي 

أوؿته ورزو الباب وراه كان مياه مريؽ جوا 

يف ايه ؟ : ًماز باستَراب

أرس باله إن زه كريم وأول ما طآه وطاِ 

مونره كلب مه المريؽ اللي مياه يوتنره 

برا ثواين وبالْيل قام وررج وهوا التْت 

يف ايه بس ؟ : لكريم

يف إين مص هتحمل أبسا الحالة : كريم بغله

. أىت الزم تْوقها .. اللي هي بتمر بيها زي 

األول : ًماز بع لكريم بووو مه التياكّ

. أىت الزم تهسا 



ما تقوليص .. ما تقوليص اهسا : كريم زًق

.. اهسا كول ما أىت ما ًوسكص حل لمرايت 

. مرايت الزم تْوق 

هتارس وقتها وهتْوق بس الزم : ًماز بهسوء

... أىت تكون

كون ايه : قاكيه كريم بيسًق بوجى بايه الزم أ

كتْها وأربقها كل طوية ؟  ؟ زًم ليها ؟ بإين أ

إين أجيبها لما ! زه السًم المقلوب موي 

تقوم مْسوًة تغرخ مص ًارٓة حس ٓيوا 

كتْها وأزرلها ًلضان تسوها مووم تاين ؟  أ

أمل ! هتكون مووم وبس ! هي زي حياتها 

! الزم تْوق وتذرج مه جوا الياػْة زي 

! أىت الزم تيمل حاجة 

: ًماز قرب مه كريم وحف ايسه ًلى كتْه

أمل كبتت إحساسها بالذوِ والرًب مه 

ساًة الحازثة والمضكلة إن حغلها كتير جسا 



بيس الحازثة زي وكله اتذسن ورا بيؾه ٓكان 

. الزم توْجر 

! توْجر براحتها : كريم زق ايسه بييس ًوه

تيمل ما بسلها إىما إىها توهار ! تسًل براحتها 

احوا ! تييص جوا كوابيسها ال ! بالضكل زه ال

لما بوحلم بكابوس للحنات بوقوم مذووقيه 

ومرًوبيه ما بالك أٓؾل باأليام جوا أٓنى 

كابوس ًضته وأُرق ٓيه ومص ًارِ أكلى 

مص ًارِ .. وأىت بتقلب موي أهسا ! موه 

أىت قويل أهسا ازاي ؟ أبغلها ازاي ! أهسا ازاي 

! بحالتها زي وأهسا

إيمان كلمتوي وقالتلي اللي : ًماز بتْهم

ػسقوي .. حغل وإىها ًقتها مهسيء تاين 

واحوا مص هوتذقى .. المهسيء هيريحها 

هي هتْوق .. الكميات المسموح بيها 

وهتحتاجك جوبها وبيسيه رلي بالك إىها 



زه زليل إىها ىوًا ما واًية .. بتيرٓك أىت 

! مص ٓاقسة لوًيها تماما 

أيوة ًارٓاين ! ًارٓاين : كريم بوجى بيؾحك

طايْاين بوسِ قسامها وبموت .. وطايْاين 

ولما ٓاقت ٓؾلت تحاول توقّ الوشيّ 

هو زه اللي طايْاين ؟ .. بتاًي 

كيب زمان ! طايْاين متغاب وبموت قسامها 

ساًة الحازثة ماكاىص يف بيوا أي ػلة 

زلوقتي هي حبيبتي ومرايت وأىا المْروؼ 

حبيبها وجوزها ًوسك أزىن ٓكرة هي حاسة 

بايه وهي طايْاين كل لحنة بوسِ وبموت 

متذيل أىت كمية الرًب اللي هي ! قسامها 

ًايضاها ؟ وتيجي أىت بكل بساكة تقويل 

. اهسا 

: ًماز سكت طوية وبيسها اتكلم

باطمهوسس كريم أىت محتاج تروح بيتك 



ومحتاج توام ومحتاج تكون إيجايب يف 

تْكيرك طوية هي حاليا يف حالة اىهيار 

.. ًغبي هتارس طوية وقت وهتْوق 

ًقلها محتاج .. هترجيلك بس محتاج تغبر 

زورك هوا ايه .. لوقت يييس ٓيه تونيم أموره 

زورك تْؾل جوبها وتمسك ايسها وتكلمها ! 

ميوى إىها بتستجيب لغوتك ومص ! 

بتسمح ألي حس يقرب موها ُيرك إىها 

! حاساك بقلبها ! ًارٓاك 

رليها تمضي ورا .. يف وػلة بيوكم استَلها 

.. ػوتك وػسقوي هتذرج مه األزمة زي 

مكاىك زلوقتي جوبها ماسك ايسها مص 

هذلع ًيازيت ! مقلوب موك ُير زه 

بس بجس محتاج تكون أقوى .. وأًسي ًليك 

رليك قوي ًلضان تيرِ .. مه كسه 

أىا مقسر حبك وإحساسك .. تساًسها 



ومقسر إحساسك .. ومسئوليتك ىاحيتها 

.. بس استَل اللي متاح لك حاليا .. باليجس 

. ارجيلها 

كريم ٓؾل واقّ مكاىه طوية وبيسها 

مضي بسون ما يوقق أي حرِ صيازة 

ًماز ٓؾل باػغله كتير وبيسها ررج 

اًصروين ًلى اللي : للمرؿى واًتصرلهم

. حغل بس كان ًوسه هرِ كارىء 

كريم روح البيت وأول ما زرل كلهم وقْوا 

يستقبلوه بذوِ وقلق وهو بغلهم كلهم 

أىا كويس : بيتكلموا مى بيؽ ٓقموهم

... كريم أىا : مؤمه بوجى

مص قازر أسمى حاجة مه حس : كريم قاكيه

 .



مؤمه كان هيتكلم تاين بس أبوه حف ايسه 

. سيبه زلوقتي : ًلى كتْه

ليه : سايبهم وكالى وسميرة وقْت قسامه

أمل ػاحية ومص راؿية ! مضيت كل زه 

أي حس يقرب موها وحالتها ػيبة أوي 

والممرؿة جوبها بس بتقول ما يوْيص 

. تسيها مهسىء تاين 

كريم ما رزش ًليها بس كلى بسرًة ليوس 

أمل ووراه سميرة وىاهس وزرل ًوسها كان 

ًبسهللا وكه واقْيه جوب الحيف وكه ألول 

مرة زموًه توسل وًبسهللا بيحاول يساري 

زموًه وأمل مكورة ىْسها يف السرير وايسها 

مضسوزة مه الربقة اللي ٓيها وبتترًص 

وبتكلم ىْسها وبترزز ىْس كالمها 

أمل .. أمل : كريم أول ما طآها كسه رز ًليها

. أىا آسّ اتأررت ًليكي ! أىا هوا 



رليهم : أمل بتترًص كلها وبتتوْؽ وبترزز

. رليهم يسيبوين .. يسيبوين 

كريم بيؾمها بس لمح ايسها متيورة مكان 

. ٓكي ايسها : الربقة اللي ًلى ايسها واتجوه

... بس : إيمان اًترؿت

. ٓكيها : كريم زًق

إيمان بسرًة ٓكت ايسها اللي وقيت بتيب 

ما : وكريم طس ايسها وؿمها كلها لغسره

ما تذآيص مص هبيس تاين ًوك .. تذآيص 

. أىا اهو جوبك .. 

. رليهم يسيبوين : أمل بترزز

.. هيسيبوكي : كريم مَمؽ ًيويه بألم

. محسش هيمسكك تاين أبسا 



أمل مرًوبة وبتؾم جسمها كله وكريم 

بيحاول يؾمها كلها بيه ايسيه ألىها 

وبيحاول يهسيها وبالْيل .. بتستذبى ٓيه 

ٓؾل يكلم ٓيها كتير ويهسي .. بتهسا مياه 

ٓيها ويؾم ٓيها أوي لغسره وكأىه بيتموى لو 

يسرلها جواه يمكه ساًتها يقسر يحميها مه 

كتر .. اليالم كله  كتر وأ بسأت تهسا أ

. هيالج ايسها : إيمان بغت لكريم

كريم هس زماُه ومسك ايسها إليمان تقهرها 

وتيقمها ولْتها وهو مراقبها لحس ما رلغت 

وبيسها أرس ايسها مسكها يف ايسه وؿمها 

... لغسره 

إيمان قربت وبغت لوطها المستذبي يف 

. أًتقس إىها ىامت : ػسره وهمست

كريم بغلها وهس زماُه 



. لو ًايس تقوم : إيمان بهسوء

.. ال ال مص هقوم رليها يف حؾوي : قاكيها

أىتي كول الوهار هوا لو ًايسة .. مص هقوم 

. تمضي امضي أىا هْؾل مياها 

يف ممرؿة تاين اسمها هوس : إيمان بهسوء

. هتيجي تستلم موي 

روحوا ارتاحوا أىتوا : كريم هس زماُه وبغلهم

. أىا هْؾل مياها 

ىرتاح ازاي بس وهي ! ىرتاح : سميرة بتييف

! حالتها كسه 

هتْوق بإشن : كريم رزز بيقوى ىْسه قبلهم

. هللا وهتكون كويسة 

وًبسهللا .. ٓؾل جوب أمل ؿاممها لحؾوه 

كوت رجيت أىت البلس : أرس كه وررجوا برا

. ًلضان مراتك يا كه 



أرجى ازاي بس : كه بيحاول يتماسك

أىا ًمري ما تذيلت أبسا إين ! وأسيبها كسه 

أىا طوٓت از ! الَلف ًليا . ممكه أطوِ زه 

كان .. ايه بتترًب يف السْر كان الزم ارس بايل 

بس ًمري ما تذيلت أبسا إىها ! الزم أهتم 

تذيلت بس إىها بتذاِ ! ممكه توهار كسه 

ًازي وٓترة وهتيسي لكه مص هيجرالها 

أىا الَلقان يا بابا ! كسه 

كه ًيف ألول مرة قسام أبوه اللي ؿمه بحسن 

كلوا يا ابوي مص أىت لوحسك بس : وأسّ

يمكه ًلضان تتيالج وتتجوز .. زه قؾاء ربوا 

يوا از ! وتييص مبسوكة  يمكه ًلضان يور

كيس ربوا له ! ايه كريم بيحبها ويقموا ًليها  أ

. حكمة

كريم ٓؾل جوبها مص بيتحرك وسميرة 

قاًسة قغازه ماسكة ايس بوتها وقاًسيه يف 



ػمت تام حتى لما إيمان مضيت وجت 

.. الممرؿة التاىية هوس 

هوس استأشىتهم إن السكتور جه وزرل ًوسهم 

طوٓت إىها بتستجيب بيك : وبع لكريم

. واهي ىامت بسون مهسىء 

كريم بغله كتير وما رزش 

كالما هي ىامت أىت كمان : ًماز كمل

. هوس هتْؾل مياها .. المْروؼ توام طوية 

! أىا مرتاح كسه : كريم كضر

أىت بقالك .. جسمك هيوهار : ًماز بإػرار

هتوهار ويمكه اىهيارك زه .. يوميه ما ىمتص 

الزم تكون ! يكون يف وقت هي محتاجاك ٓيه 

. بكامل كاقتك ًلضاىها 

. إن طاء هللا : كريم بهسوء



ًماز بلٍ هوس بكل المقلوب موها وقبل ما 

الغبح بإشن هللا هقمه : يمضي بع لكريم

. ًليها 

مضي ًماز وهو ٓؾل مكاىه أمل يف حؾوه 

كل البوها كريم : طوية وىاهس زرلت جايبة أ

يوْى تاكل،حبيبي بس لو ساىسوتص واحس، 

. ًلضان راكري 

لو قلتلك ًلضان : كريم بغلها بوجى أوي

. راكري مص قازر يوْى تسيبيوي 

وهللا : ىاهس زموًها ىسلت وبتحاول تبتسم

هتْوق وهيملك ٓرح بإشن هللا ما .. هتْوق 

الْرح هيجي يا كريم .. اتيملص لحس قبلكم 

رس : كريم ابتسملها وهي قيست جوبه

ًلضان تقسر بس تقّ .. الساىسوتص زه بس 

. جوبها 



كريم بالراحة ىسلها مه حؾوه وقيس جوب 

كلتي ؟ : أمه أىتي أ

كلت مى الباقييه : ىاهس ابتسمت . أيوة أ

كريم هس زماُه وأرس ساىسوتص وقام 

لسميرة اللي قاًسة يف ػمت تام ومس ايسه 

لها ٓبغتله بييون ملياىة زموو وهو حاول 

هواكل أىا .. ًلضان راكرها هي : يبتسم

. وأىتي 

كلي ًضان تضجييه : ىاهس مسكت ايسها

. ًلضان راكر أمل .. ياكل 

كلوا بغمت تام واألكل ًامل  االتويه قيسوا أ

.. زي القوب مص بيتبلى لألسّ 

بابا ًمل الضهازة ؟ : كريم بع ألمه

اه ًملها والغبح إن طاء هللا : ىاهس ابتسمت

. هيروحوا يذرجوا ىازر وىور 



ما تسًلص : كريم ابتسم وسكت وىاهس كملت

اوًى .. كول ًمركم أروات ! مه مؤمه 

. ُلقة واحسة تسًلكم مه بيؽ 

.. حاؿر يا أمي مص هسًل موه : كريم بتيب

. حاؿر 

لو محتاج حاجة : ىاهس باسته يف راسه وقامت

أىا هضوِ أبوك ورالك والجماًة .. كلموي 

. برا 

كريم قاًس جوب أمل وسميرة بغتله 

. كريم قوم ىام طوية : بتياكّ

كيب آرز : كريم رٓؽ تماما وهي بيأس

جسمك ًلى الكوبة هوا جوبوا وما تقوليص 

. ًلضان راكري ! ال

كريم سمى كالمها وبمجرز ما رقس ًلى 

الكوبة ُرق تماما يف الووم مه التيب 



حؾرتك برؿه ممكه تروحي : هوس بتياكّ

. ترتاحي أىا هْؾل جوبها 

ال يا بوتي أىتي ارتاحي : سميرة ابتسمت

لو محتاجة مكان ترتاحي ٓيه .. طوية 

. بلَيوي وأىا أقوم أطوٓلك مكان توامي ٓيه 

ال أىا ىبقضية وهْؾل مياها : هوس ابتسمت

. قومي أىتي ارتاحي .. زه طَلي 

سميرة رٓؾت وٓؾلت جوبها ومستَربة 

بغت لكريم اللي ىايم .. اللي بيحغل لهم 

وسألت ىْسها يا ترى لو ماكاىص كريم 

موجوز مياهم يف هروِ زي زي كاىوا ًملوا 

! ايه 

والكل بيتوتر .. الليلة ًست ػيبة ًلى الكل 

مه الضوية اللي أمل بتْوقهم تغرخ ٓيهم 

... وتوجيهم كلهم 



الغبح مؤمه ربف ًلى كريم بس لقي 

! أوؿته ٓاؿية وًرِ إىه ٓؾل جوب أمل 

ربف ًلى باب األوؿة بهسوء جسا بحيث لو 

ىايمة ما يغحيهاش 

آسّ : ٓتحتله الممرؿة بهسوء وهو بهمس

. لو ػحيت حس 

ال أبسا أىا يسوب أػال سميت : هوس ابتسمت

. الذبقة 

كيب هي حالتها ايه ؟ : مؤمه

مْيص أي تحسه لسة : هوس بأسّ

ٓاقت بالليل تاين ؟ أىا سميتها : مؤمه بسًل

. بتييف ىامت لوحسها وال بمهسىء 

. بمهسىء : هوس



كريم ػاحي زلوقتي : مؤمه هس زماُه بسًل

وال ىايم ؟ 

. ػاحي : كريم ورا هوس اتكلم

هوس اىسحبت وهو كلى لبرا وقْل الباب وراه 

بهسوء 

ًامل ايه ؟ : مؤمه بغله بسًل

. مص ًامل أي حاجة .. ًازي : كريم بوجى

كريم اسمحلي : مؤمه حف ايسه ًلى كتْه

كون جوبك  اوًى تبيسين ًوك يف .. بجس أ

كول ًمرىا ايسيوا يف ايس بيؽ ! هرِ زي زه 

مه واحوا ًيال وأىا بجس ػيب ًليا موك 

كتر لكه وهللا ما قغسي أزًلك أبسا  . مص أ

مؤمه أىت مص : كريم بغله بوجى أوي

احوا االتويه وقيوا يف .. محتاج تبرر كل زه 



وإن طاء هللا هويسي .. هروِ ػيبة أوي 

. هوذرج موها أقوى .. المحوة زي 

كيس : مؤمه ابتسم أىا رايح .. بإشن هللا أ

. للمسيرية مى المحامي هذلع وأرجيلك 

ال يا مؤمه رليك مياهم وركس : كريم برٓؽ

مياهم أىا هوا زي ما أىت طايّ واقّ 

مص بيمل حاجة بس مص .. محلك سر 

هقسر أسيبها يف النروِ زي وإال روحت 

اتوكل ًلى هللا أىت وكموي .. مياك 

. بالتليْون 

محتاج موي حاجة ؟ : مؤمه بغله أوي

. ال متضكر : كريم ابتسم

ىسل مؤمه وكريم زرل قيس جوب أمل 

مؤمه أرس أبوه وحسه والمحامي وراحوا 

قسموا طهازة الوٓاة وحبكوا .. يذرجوهم 



كلهم ىْس الرواية إن مامتهم ىهلة واتوٓت 

.. ٓايسة ما ييرٓوش ًوها حاجة .. مه ٓترة 

ماكاىص يف أي زليل أو إتهام ًلى ىازر وىور 

.. وبالتايل أٓرجوا ًوهم 

استمرت التحقيقات مى رالس ومياه 

.. المحامي 

رالس حكى إن ٓايسة بريئة وحكى كل الحكاية 

وقال إىه ساًتها قرر يهتم بييلتها ومى قربه 

مه ىهلة حبها واتجوزها يف السر لمكاىته 

.. لكه ٓايسة ال ييلم ًوها طيء .. االجتماًية 

مى استمرار التحقيقات ميرٓوش يْؾلوا 

حابسيه رالس ألن كل األوراق بتقول إىه 

طهازة ميالز ىهلة مياهم .. اتجوز ىهلة 

وقسيمة الجواز بتاًتهم وطهازات ميالز 

الييال وطهازة الوٓاة كلهم بيقولوا إىه 



ٓبالتايل مْيص أي زليل ؿسه .. متجوز ىهلة 

أو يذليهم متحْنيه ًليه ٓاؿقروا يذلوا 

.. سبيله 

كلهم مروحيه وًاػم و حسه باركولهم 

ًلى رروجهم وهم طكروهم جسا لوقوٓهم 

.. مياهم والستقبال ًاػم ىهلة يف بيته 

مؤمه أرسهم يوػلهم لبيتهم وأبوهم 

وحالة ػمت مسيقرة ًلى الكل .. مياهم 

حتى ىور حاولت تكلم مؤمه بس قْل 

.. مياها الكالم 

وػلهم وكان هيمضي بس ىور أػرت يقلى 

يتكلم مياها وهو بيس ما كان هيرٓؽ بس 

تراجى وكلى مياهم وزرلوا واتْاجأوا كلهم 

بملك موجوزة وبتبغلهم كلهم وزموًها 

ىازلة وكأن يف مغيبة تاىية موتنراهم أو هي 

طايْة كسه ألىها مص متذيلة رز ٓيلهم لما 



ييرٓوا اللي ًملته واللي اتسببت ٓيه بس 

الزم تقول ًلضان ييملوا احتياكاتهم مه 

.. هاطم القواوي ومه جوزها سليم 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل التاسى 

كلهم زرلوا واتْاجئوا بملك بتييف وأبوها 

حبيبتي ملك : أول واحس جري ًليها ؿمها

ما تذآيص يا .. ما تذآيص .. احوا بذير 

. قلبي 

كلهم حؾووها وهي بتييف وساكتة بس 

ًياـ مستمر ٓقف 

أىتي بتييقي كل زه ! ملك يف ايه : ىازر بتوتر

! احوا كويسيه اهو ! ليه 

أىتوا كويسيه بس أىا : ملك بتمسح زموًها

. مص كويسة أو مص هبقى كويسة 



ايه اللي حغل ؟ حس جراله حاجة : رالس بتوتر

ملك ما توقييص قلوبوا احوا مص ! 

! متحمليه أػال 

. سامحوين ُغب ًوي : ملك بيياـ

مؤمه حس إىه مالوش مكان يف القيسة زي 

كيب أىا هؾقر أسيبكم لو يف : ٓبغلهم

وحمسلله ًلى سالمتكم .. حاجة بلَوين 

ملك هم ررجوا رالظ ٓكْاية ًياـ .. كلكم 

. وكلها يسوب كام طهر وتذلع رالع .. 

رالس وقّ هو وىازر وكليوا مياه وىازر 

. أىا جميلك ال يمكه أىساه أبسا : بغله

ال أبسا وال جميل وال حاجة احوا : مؤمه ابتسم

أهل وربوا يسيم الميروِ بيوا وبيسيه كريم 

. اللي اتحرك بسرًة وررج والستك مص أىا 



كريم إىسان محترم جسا يا بذتك : ىازر بتقسير

. بوجوز أخ ليك صيه 

مؤمه لمح ىور وراهم وبغلها أوي وبع 

ٓيال أىا محنول لوجوز كريم يف حيايت : لوازر

 .

طكروه وزرلوا وىور وقْت مياه وقربت موه 

! أىا مص ًارٓة أقولك ايه يا مؤمه : بترزز

ػراحة لوال وقْة ًيلتك مياىا ممكه 

. ماكواش ًرٓوا ىيسي األزمة زي 

ًيلتي زه كبى ٓيها بوقّ مى : مؤمه بؾيق

. أي حس بيحتاجلوا 

مؤمه أرجوك بالش : ىور ٓهمت تلميحه

. ىتكلم ًه أي حس زلوقتي 

وال زلوقتي وال بيسيه وال يف : مؤمه بَؾب

.. كريم يا ىور رف أحمر بالوسبالك .. أي وقت 



مص هسمحلك تتكلمي ًوه تاين بالقريقة 

ألي سبب ويف أي وقت حصاري .. زي 

كريم مص ابه ًمتي .. تتكلمي ًوه كسه تاين 

وال مجرز قريبي وال حتى أرويا أىا وكريم 

روح واحسة ًايضيه بيها ٓمص هسمحلك 

. أبسا تحاويل تضوهي اليالقة بيوا تاين 

... بس يا مؤمه : ىور كاىت هتتكلم

أىا يف ػْه يا ىور هالم أو : قاكيها بورٓسة

أىا .. منلوم ٓحقي كالمي زه حلقة يف وزىك 

يف ػْه يف أي وقت ويف أي مكان ومهما 

. يكون التمه 

وًلضان ! أىت ازاي بتهسزين كسه : ىور كضرت

ايه ؟ 

أىتي رليتيوي .. ًلضان أىتي : مؤمه بَؾب

كريم .. ألول مرة يف حيايت أطكك يف ًالقتوا 



اللي أىتي بتقويل هلم أرتك بسون ما أىا 

أىقق حرِ أرس والستك مه طقتي وكلى 

بيها ًلى المويا بسون حتى هو ىْسه ما 

يوقق حرِ ولواله كاىت والستك زماىها بتوْص 

ٓقبل ما تتكلمي ًوه زوري .. حكم اإلًسام 

ًلى كريقة تقسري بيها ترزي جميله ًليكي 

قبل ما تقويل هلم ملك .. وًلى ًيلتك 

وتذايف ًلى مضاًرها طويف هو قسملك ايه 

مى إىه لو هيْكر بتْكيرك كان قال تولى زي 

أرت رقيبتي اللي سابتوي وجريت ورا 

ٓأىتي احمسي ربوا إىك وقيتي .. راجل تاين 

ألن لو أىا مكاىه ورقيبتي .. يف ايس كريم 

ًملت ميايا اللي أرتك ًملته وجت أرتها 

تقلب موي أساًسها مجرز مساًسة ًازية 

مص أروح أراكر بوْسي بالسجه 

... والْؾيحة ال 



لو كلبتي بس مجرز مساًسة هقولك 

توليي أىتي وأمك وأرتك بس حنك إىك 

وقيتي تحت ايس كريم وهو ٓيال اسم ًلى 

مسمى ألىه كريم يف كل حاجة حتى 

.. تسامحه ومضاًره هو كريم ٓيهم 

مص ًايس أسمى : جت تتكلم بس هو وقْها

: أي كالم موك أو أي تبرير وكمل بسذرية

. روحي جوب أرتك طوٓيها بتييف ليه 

سابها ومضي وهي زرلت جوب ًيلتها اللي 

قاًسيه يف ػمت قيست جوب ملك اللي 

مص هتبقلي ًياـ بقى يا ملك : بتييف

! وتقوليلوا يف ايه 

ملك وىور برا حكيتلهم ًلى اللي سميته 

مه سليم وأمها واىهم هما اللي وػلوا 

.. الموؿوو لهاطم القواوي 



هاطم هيرٓى ًلى بابا : ىازر رز ًليها بجموز

قؾية تسوير وهيحاول يثبت إن ىهلة هي 

! ٓايسة

! هييرِ ؟ مص قلوا ىهلة ميتة : ىور بتوتر

ميه ممكه يثبت اليكس ؟ وبيسيه ًرٓتوا 

مويه ؟ 

كلم هاطم بوْسي الزم : رالس بقلق أىا الزم أ

. أقابله 

. ال كبيا وال تيبره : ىازر برٓؽ

هاطم راجل محترم يف : رالس بع البوه

. السوق وله اسمه وله سميته 

ٓهموين أىتوا بتتكلموا ًه ايه : ىور زًقت

وليه ملك بتييف ؟ 



ملك بتييف ألىها بتلوم ىْسها : ىازر مكضر

وبتقول حاسة اىها هي اللي كاىت السبب يف 

. إن ماما اتكضْت 

ايه ؟ ازاي ؟ : ىور طهقت

! ػسقوين .. وهللا ُغبا ًوي : ملك بيياـ

. ماكوتص يف وًيي أػال 

حكتلهم كل اللي حغل وازاي أمها استَلتها 

واىتنرت تضوِ ىنرات تياكّ بس كل 

.. اللي طآته ُؾب 

وليه ماكوتيص يف وًيك : ىازر وقّ بَؾب

؟ ها ؟ بتضريب ؟ هتْؾلي لحس امتى ُرقاىة 

! يف المستوقى المقرِ زه ؟ هتْؾلي المتى 

يف بوت محترمة تضرب لسرجة تْقس وًيها ؟ 

ىسماىة .. أػال مْيص بوت محترمة تضرب 

إن كريم سابك ؟كان الزم يسيبك ألىه 



طذع محترم ما يوْيص يرتبف بواحسة 

. بأرالقك 

ملك باػة ألروها بغسمة وحاسة إىها 

تستاهل كل الكالم زه 

: ىازر هيتكلم صيازة بس رالس وقّ يف وطه

أرتك ُلقت أيوة بس هي .. كْاية يا ىازر 

اتكلمت مى أمها مص مى حس ُريب مص 

. شىبها إن أمها وحضة 

ٓيال مص شىبها لوحسها زه : ىازر بع ألبوه

حتى لو كوت .. شىب ارتيار حؾرتك كمان 

ارتبقت بيها ُغب ًوك كان المْروؼ لما 

كان المْروؼ .. قسرت تقول ال كوت سيبتها 

كتر ًه بوتك بسل ما سيبتها  تكون مسئول أ

بع  ).. تقلى إىساىة ًسيمة األرالق والسيه 

بسل ما تضريب كل طوية حاويل  (لملك 

تغلحي ىْسك وتونْي ىْسك طوية أىتي 



مابقيتيص ػَيرة أىتي كبريت وهتتحاسبي 

موتنرة .. ٓويق بقى .. ًلى كل أرقائك زي 

كتر مه كسه ًلضان تْويق ؟ ٓويق قبل  ايه أ

. ما يتقْل الباب يف وطك وتذسري بجس 

سابهم وزرل ألوؿته بَؾب 

ىور : ملك بيياـ بغت لوور ومسكت ايسها

... سامحيوي أىا ُغبا ًوي 

اتذاىقت مى مؤمه : قاكيتها ىور بسًل

ًلضاىك وربوا يستر ما أرسرهوش بسببك 

ٓويق .. أىتي بتسمريوا كلوا بيمايلك زي .. 

. قبل ما كلوا ىقى 

ىور سابتها هي كمان وزرلت أوؿتها تْكر 

وازاي ٓيال .. ازاي ممكه تغالح مؤمه 

ممكه ترز جميل كريم ؟ أىبت ىْسها ازاي 

كاىت بتقاوح مى مؤمه ًلى كريم وبتحاول 



تنهره إىه إىسان هالم أو مص كويس 

ًلضان أرتها وكان هو أول حس يقّ جوبهم 

ويساًسهم ولواله ولوال مساًسة ًيلته كان 

.. زماىهم لسة يف السجه وأمهم بتتيسم 

وازي ملك اللي زآيت ًوها هي اللي 

الزم تغلح ! ًملت ٓيهم كل زه هي وأمها 

.. الضرخ اللي ًملته مى مؤمه بأي كريقة

ملك بتييف وأبوها قام بتيب قيس جوبها 

ُلقاتك كلها .. حقك ًليا أىا : وؿمها لحؾوه

أىا .. ماهي إال زليل ًلى ٓضلي كأب ليكي 

لألسّ اىضَلت بمرايت وًيايل وأهملتك 

كوت بريح ىْسي وأريح زماُي مه .. أىتي 

السرول يف رواقات كل طوية مى رقية 

وبستسهل وأسيبلها البيت ولألسّ الوتيجة 

اًصريوي يا ملك إين سيبتك .. أىتي تحملتيها 

حتى سليم كوت ًارِ .. ألم زي زي تربيكي 



إىه ارتيار ُلف وكان الزم أمويك بس 

سيبتك تَلقي وأىا واثق .. سيبتك تجريب 

.. ولألسّ ٓوقتي متأرر أوي .. إىه ُلف 

قلتلك ما .. رسريت ىْسك ورسريت كريم 

تؾييهوش أبسا زه هيضسك لْوق لكه 

رليوا يف .. مابقاش له الزمة الكالم .. لألسّ 

أىا هقلق ..رليوا يف بكرا .. اللي جاي يا ملك 

.. وهقلقك أىتي كمان مه سليم .. والستك 

وأرواتك يوم وال يوميه وهتالقيهم هسيوا 

. كل حاجة هتتغلح .. رالظ 

مؤمه رجى الڤيال وكلى ألوؿة كريم ربف 

واستواه لحس مايْتح ررجله كريم 

هي ًاملة ايه زلوقتي ؟ : مؤمه

. زي ماهي : كريم بحسن



هتكون : مؤمه حف ايسه ًلى كتّ كريم

. هتقوم بإشن هللا .. كويسة يا كريم 

المهم ًملت ايه : كريم هس زماُه وابتسمله

ميرٓوش برؿه ! وػلتهم بيتهم ! مى ىور 

! ميه بلٍ ًوهم كسه 

ما تضَلص بالك أىت : مؤمه ابتسم

يال هسيبك .. بالقغع زي وركس مى أمل 

. تسرلها 

كريم زرل ألمل وقيس جوبها ماسك ايسها 

آرر الوهار السكتور ًسى ًلى أمل يقمه 

ًليها وبيسها كلب مه كريم يقليله برا 

كريم بالراحة جسا ررج مه ًوس أمل وررج 

ليماز برا وقيس وسف الكل 

بوتي هتْوق امتى يا : سميرة ررجت كمان

زكتور ؟ 



. هللا أًلم : ًماز بتْكير

أىت مذرجوي ًلضان تقويل كسه : كريم بغله

 !

القب الوْسي مهما ىتقسم .. ال : ًماز بغله

كتر  .. ٓيه إال إىوا برؿه ىققة يف بحر مص أ

محسش بيقسر يْهم اليقل البضري بيْكر 

... ازاي أو ازاي ىقسر ىسرله 

يوْى تسرل للموؿوو بسون : كريم قاكيه

مقسمات كتيرة أوي ًه أهمية القب 

.. الوْسي 

زلوقتي احوا قساموا : ًماز بغلهم كلهم

كريقتيه لليالج محتاج موكم تذتاروا ايه 

القريقة اللي حابيه ىستذسمها ؟ 

ًايسىا احوا : كريم ؿحك جامس بوجى وبغلهم

اللي ىذتار ؟ 



حبيبي : ىاهس حقت ايسها ًلى راس ابوها

. رليوا ىسميه األول 

الزم يا باطمهوسس أىاقص : ًماز بترزز

بروتوكول اليالج مى مريؾي أو المسئول 

. ًوه يف حالة لو المريؽ مص يف وًيه 

قول يا زكتور وكلوا سامييوك : ًبسهللا بهسوء

 .

القريقة األويل هوْؾل : ًماز بسأ يضرح

متابييوها بالضكل زه وهوتسرل بالمهسئات 

وقت اللسوم لحس ما تذرج مه الغسمة زي 

وبيسها تبسأ تتكلم وىيالج المضكلة مه 

. جصورها وهي هتذرج موها بإشن هللا 

بيس از ايه ؟ يوم ؟ طهر ؟ سوة : كريم بتريقة

بيسها هتْؾل تيالج يف الرواسب ! مثال 

بتاًة المضكلة المتى ؟ 



يا كريم سيبه يقول اللي ًوسه : ًبسهللا كضر

يا ابوي ماهو احوا مص يف ايسيوا حاجة ! 

! ىيملها يبقى أقل حاجة ىسميه 

كمل يا : كريم بع لحماه وبع للسكتور

زكتور وسميوا القريقة التاىية وياريت تكون 

! ٓيالة ًه األوىل 

القريقة التاىية هي إىوا ىذرجها ُغب : ًماز

. ًوها مه الغسمة زي 

! ازاي : كريم اىتبه

. بغسمة تاىية : ًماز بترزز

: كلهم بغوله بصهول وكريم اىتبه مياه أوي

كتر ! ازاي بغسمة تاىية  . وؿح أ

. ىيمل زيچاڤو للحازثة : ًماز بسأ يضرح



الناهر إن حؾرتك : كريم هوا وقّ بَؾب

. اللي محتاج لسكتور ىْسي أػال 

ييوي ايه ؟ ييوي ايه يا : سميرة بيسم ٓهم

كريم ؟ ! كريم اللي قاله زه 

يقغس سيازته إىه يييس : كريم بغلها بَيم

الحازثة مه تاين ويييضها كل أحساثها مه 

. تاين 

ييوي هي مغسومة مه األوىل : كه كضر

ومص ًارٓة تذرج موها أقوم أزرلها يف 

واحسة تاىية ؟ كسه أىا ٓهمت ػح ؟ 

كلهم بسأوا يتكلموا وًماز ساكت وًيويه 

ًلى كريم اللي برؿه ساكت وباػغله أوي 

واىتنرهم كلهم يسكتوا 

الغسمة التاىية يا جماًة هتكون : ًماز

هي زرلت .. مذققة احوا بوتحكم ٓيها 



لمجرز موقّ طبيه مه بييس للحالة زي 

بس المرة .. ومص هتذرج إال بغسمة مماثلة 

زي احوا هوسرلها وهوتابيها رقوة بذقوة 

حاالت كتيرة جسا .. وهتذرج مه الحالة زي 

حققت ىجاح كبير يف اليالج لما ًازوا الحسث 

مه تاين اللي سبب األزمة بيسيه احوا مص 

هوروح ىحبسها تاين احوا بس هويمل أحساث 

. مضابهة وهتْوق ػسقوين 

كيب لو حؾرتك ؿامه إىها : سميرة بحيرة

هتْوق وتذّ ليه مترزز كسه ؟ ليه ما 

اقترحتص زه مه امبارح مثال ؟ 

: ًماز باػع لكريم ٓيبسهللا اتسرل

حؾرتك بتبغله كسه ليه ؟ اتكلم ًلى كول 

.. ياريت 

الكالم اللي هقوله مص هييجبه : ًماز بترزز

 !



ييجبوي أو ما ييجبويص لو : كريم باستَراب

. أمل هتتحسه ًليه أىا موآق أػال 

حتى لو كان تمه ًالجها هو : ًماز بغله

رسارتك ليها ؟ 

كلهم بغوا للسكتور بصهول واستَراب وىاهس 

الناهر ! يذسرها ليه ؟ وًلضان ايه : كضرت

! إن ٓيال كريم ًوسه حق 

كتر : كريم بهسوء بع للسكتور ليه ! وؿح أ

تقغس ايه ؟ ! أرسرها 

أىت : ًماز أرس ىْس كويل وبسأ يضرحلهم

بالوسبة ألمل األمان والقوق اللي بتتيلق 

. ٓيه وبيوقصها مه الَرق 

كيب أًتقس زه طيء : كريم باستَراب

! ليه برؿه أرسرها ! كويس 



تذسرها ألين المرة زي مص : ًماز كمل

. ًايسك أىت اللي توقصها 

وهو لو ماأىقصهاش المرة زي : كه اتسرل

؟ !زه ايه الموقق زه ! يبقى كسه رسرها 

كريم أول مرة أىقص .. هضرحلكم : ًماز بغله

بيسها أىقصها .. أمل مه ايسيه الييال زول 

كان هيذسر حياته بسببها .. مه الياػْة 

وهي اتبرًتله ًلضان ترز الجميل بتاًه أو 

هو .. ًلضان مه جواها تحاول توازن األمور 

بس بيوقصها تاين يف .. أىقصها وهي أىقصته 

المسيرية مه الييال وكالمهم وبيحمي 

بيوقصها بيس كسه يف ٓرح أروها .. مضاًرها 

بيوقص مستقبلها لما .. لما اتقْل ًليها الباب 

.. ًّيوها يف طركته وساًسها تسترز ثقتها 

وبيوقصها كمان لما حماها مه موقّ 

ولما أبوها اتسرل .. الضباب اللي ًاكسوها 



ٓهوا أىت يا .. وأرسها بيوقصها بجوازه موها 

أىت الموقص .. كريم ًبارة ًه بر األمان بتاًها 

. ليها 

ماطي أىا مياك بس أىا ما : كريم اًترؼ

اتجوزتهاش ًلضان أىقصها مه أبوها أىا 

. اتجوزتها ألين بحبها 

أىا ًارِ إىك بتحبها أىا بتكلم حاليا : ًماز

. ًوها 

كيب ٓيه المضكلة إىه : سميرة باستَراب

وهل زول مص ! يكون موقصها ويكون أماىها 

كْاية يوجحوا حياتهم مى بيؽ ؟ 

يوجحوا كبيا أي ًالقة بس لو : ًماز بغلها

يف حب مياهم لكه هل لو كل اللي بيوهم 

كيب ! هو إىها بتحس باألمان ٓقف هيوجحوا 

لو هي حاسة إىها مص هتقسر تكمل ُير بيه 



كتضْت  ألن هو كل رقوة يوقصها كيب لو ا

إىها ممكه توقص ىْسها بوْسها وممكه 

تقّ ًلى رجليها لوحسها وإىها مص بحاجة 

أو ! لإلىقاش هل ًالقتهم زي هتستمر 

! هيوكضّ وهم الحب اللي هي ًايضاه 

أىت ًايس تقول إىها ما : كريم بغله بَؾب

بتحبويص وإىها بس حابة إين بوقصها وإين 

األمان ليها لكه لو مابقيتص األمان ٓمص 

! زه كالمك ! هتكمل ميايا 

الكل متابى بغمت حسه ومؤمه وىاهس 

وًبسهللا كلهم ساكتيه 

! كام مرة أمل قالتلك بحبك : ًماز كمل

أىا مص موتنر : كريم سكت وًماز كمل

أىا بس بوؿح وجهة .. موك إجابه ًلى ٓكرة 

. ىنر 



أىا مص ًاجبوي الكالم : سميرة وقْت بؾيق

. زه 

ميلص استوي ىسميه : كريم بغلها بهسوء

. لآلرر 

يوْى تقويل يا كريم أمل : ًماز كمل

بتستذسم ايه يف كالمها مياك ؟ ييوي 

! بتقولك حبيبي، روحي، قلبي، ًقلي 

بتقولك أىت ايه بالوسبالها ؟ 

كريم سكت وآتكر يوم كتب كتابهم لما 

بس وػْته .. قالتله أىت أماين يا كريم 

كتر  هل زه ميواه إن كالم .. باألمان مص أ

! الراجل زه ػح 

أىت ًايس تيمل :كريم أرس ىْس كويل بتيب

ايه ؟ وًايس موي ايه ؟ 



هويمل محاكاة للياػْة : ًماز بغلهم كلهم

والحازثة ومص ًايسك تتسرل ًايسها تذرج 

واًتبر إن زه هيكون ارتبار .. بوْسها 

هل هيغمس قغاز .. حقيقي لحبكم 

قلت ايه ؟ ! الياػْة وال هيتهس 

كريم ٓكر طوية وهو باػع لألرؼ بيحاول 

يتذيل طكل حياته ممكه يكون ايه لو 

هل ممكه ييرِ يييص ! مآيهاش أمل 

هل ممكه ييرِ يكمل لوحسه ألىه ! تاين 

استحالة قلبه يسق لحس ُيرها، هو وقى يف 

.. ُرامها بجوون 

. كبيا لو رٓؾت ٓكلوا مقسريه : ًماز بهسوء

كيب احوا ممكه ىيمل اللي : كه كضر

... بتقوله زه بس برؿه كريم يوقصها وبكسه 



وبكسه ىكون رسذوا يف زماُها : قاكيه ًماز

إن كريم ٓقف هو الموقص وتْؾل اليمر كله 

راؿية له وهي ًوسها يقيه تام إىها مه 

ُيره هتموت أو هتتسمر كسه ًالقتها بكريم 

بيسيه ليه مص بتْكر .. بقت احتياج مرؿي 

لو ًملوا اللي قلت ًليه أىا إن أرتك بيسها 

ممكه تضوِ كريم طذع ًازي جسا أو 

مص هو كموحها يف الحياة وأقغى طيء 

ممكه تقسمهوله هو كلمة طكر وًرٓان 

. بالجميل لكه مص جواز أبسا 

... مص طرـ يكون كالمك ػح : كه بؾيق

حتى لو .. أىا موآق : قاكيه كريم بوقوٓه

التمه بيس أمل ًوي المهم الوتيجة إىها 

. تْوق وترجى لحياتها وألحالمها 

... ماطي بس أىت : كه باًتراؼ



أىا ايه ؟ كه لو أمل ًالقتها بيا : قاكيه كريم

لمجرز إين أىقصتها يبقى الزم تْوق لوْسها 

وتذتار إىسان هي تحبه وتحترمه وترتبف بيه 

ألىها مه جواها ًايسة زه مص ألىها متيلقة 

أىا مص هقبل أبسا إن زي تكون ! بوهم 

يا تحبوي أىا وتيضقوي أىا زي ! ًالقتي بأمل 

ما أىا بيضقها يا تضوِ حياتها مى حس تحبه 

مص حس مربوكة بيه يف ًقلها الباكوي إىه 

! مجرز موقص 

. بس يا ابوي احوا ًايشيه : سميرة بحسن

ًايسة بوتك تتجوز واحس لمجرز : كريم بغلها

! إىه أىقصها ؟ أو هي موهومة إىها بتحبه 

زه ارتبار لحبوا زي ! بيسيه قلقاىيه ليه 

يا يقلى إحساسوا بالحب ! ماهو بيقول 

متبازل يا بوتكم هتذّ وترجى لحؾوكم زي 

يف كلتا .. ما كاىت قبل الياػْة والحازثة زي 



بع  )الحالتيه أمل كسباىة وزه حاليا المهم 

طوِ حؾرتك محتاج موي ايه  (للسكتور 

. وأىا هيمله 

ًماز بغله أوي ومه جواه ميجب بحبه 

ألمل وميجب بضهامته وتؾحيته بروحه 

محتاج : اتكلم بهسوء.. ًلضان حبيبته 

والييال التالتة ! الكآيتريا طكلها ايه بالنبف 

؟ 

بسأ يضرحله ًايس ايه بالنبف موه وٓكر إىه 

يروحوا للكآيتريا ىْسها بس كريم رٓؽ 

.. وقاله إىه هييمله كل اللي ًايسه هوا 

كريم رٓؽ يقيس أو يتكلم مى أي حس وزرل 

بع لهوس الممرؿة .. قيس جوب أمل 

يوْى تسيبيوا لوحسىا طوية ؟ : وابتسم



هوس هست زماُها بتْهم وررجت برا وهو 

قيس جوب أمل مسك ايسها وقرب موها 

طوٓتي السكتور المتذلّ زه : بموتهى الحب

إىك ! بيقول إىك مص بتحبيوي ! بيقول ايه 

بيقول ! بس متيلقة بيا بسبب اللي حغل 

اتكلم بوجى وقرب  ).. إين بالوسبالك ًازي 

كيب لو  (مه ايسها أوي حقها ًلى طْايْه 

كلى ًوسه حق وكليت مجرز طذع ًازي 

يف حياتك أقغاه كلمة طكر موك أىا هيمل 

ايه ؟ 

أمل أىتي مص بس بقيتي مرايت ؛ أىتي 

زرلتي جوا ًرويق وزمي وحاسس إىك موي 

.. زه أىا قلتهالك مه زمان إىك موي .. 

! متذيلة حيايت ممكه تكون ازاي مه ُيرك 

أىا رسمت حيايت ! هييص ازاي مه ُيرك 

أىا ! أىا تذيلت طكل ًيالوا ايه ! كلها مياكي 



هيمل ايه .. طوٓتوا ًواجيس زي بابا وماما 

هيمل ايه لو قلتيلي أىا ! بجس لو سيبتيوي ؟

اوًي يا أمل ! آسْة بس مص بحبك كْاية 

اوًي يكون ! يكون اللي بيوا وهم يف زماُك 

اللي طايْه حب يكون مجرز احتياج لألمان 

اوًي تكسريوي بالضكل زه ألين .. وبس 

ولو وقْت .. مص هقّ مه كسرتك زي 

بجس هكون ميت .. هكون ميت مه جوايا 

. بسون حياة 

بغلها أوي وحس إىها ٓيال ممكه تروح موه 

قرب أوي موها وباس طْايْها برقة .. بجس 

قومي أىا بوستك اتذاىقي ميايا : وهمس

قومي اهريب ! تاين وقوليلي إين قليل األزب 

موي واجري استذبي واتلذبقي وتوهي يف 

كالمك ما تسيبيويص رايّ تْويق وتبيسي 

! وساًتها مص هيكون مه حقي أًمل زه 



كان ىْسي أحكيلك حكاية الكرز وىؾحك أىا 

اوًي يا أمل تذلي كل زه .. وأىتي ًليها 

اوًي تكوين شكرى .. مجرز شكرى يف ريايل 

. أًيص ًليها اليمر كله 

سابها وررج برا األوؿة وهوس زرلتلها وىاهس 

حاولت تكلمه بس رٓؽ وزرل أوؿته لكه 

أىت : ىاهس زرلت وراه ومسكته يواجهها

. ممكه ترٓؽ 

أًيص ! وبيس ما أرٓؽ : كريم بغلها بوجى

ازاي مى الضك اللي اتسرو جوايا ال يا ماما أىا 

بحب أمل وبحبها كتير أوي بحبها لسرجة إين 

ًوسي استيساز أبيس ًوها لو سيازتها مص 

. بحبها للسرجة زي .. ميايا 

... بس يا كريم : ىاهس بسًل



اشا سمحتي يا .. اشا سمحتي : كريم بتيب

. أرجوكي .. ماما سيبيوي لوحسي 

ىاهس ررجت لبرا وأبوه كان واقّ وبغلها 

وهي هست زماُها برٓؽ وكان هيسرله بس 

. هو حابب يكون لوحسه : ىاهس مسكته

. أىا هسرله : مؤمه بغلها

. سيبوه .. سيبوه لوحسه : ىاهس بغتله

ًاػم اتْق مياهم هيسآر ويف القريق 

يا اللي كريم قاله ًليها  هيغور الكآيتر

كاملة وٓيال سآر ويف القريق ػورلهم 

.. الكآيتريا وبيتلهم كل الغور 

كريم ومؤمه وكه مياهم راحوا لمذرج 

وكلبوا موه ستوزيو أو مكان ييملوه طبه 

.. الكآيتريا وكلبوا مساًسته ووآق 



كمان راحوا القسم وكلبوا مه هابف ًارٓيوه 

يغورلهم حمازة وزكريا وًلي ًضان 

محتاجيه الغور والنابف ٓيال ػورهم 

وبيتهم لكريم ًلضان يجيبوا كومبارس 

.. يقوموا بأزوارهم

ًماز وكريم ٓهموا المذرج هم ًايشيه ايه 

بالنبف وهو بسأ يوْص كلباتهم 

المذرج بسأ يضرحلهم ويضرح للييال 

هييملوا ايه مى أمل 

مْيص واحس هيلمس : كريم وقْه بَؾب

طيرة مه أمل مص يضسها ويمسك زراًها 

 !

امال هيمويوها ازاي إىها : المذرج باستَراب

تذرج وبيسيه راكْيه ايه اللي مص 

هيمسكوا البوت اللي رقْوها ؟ 



مْيص : كريم وقّ بَؾب وبع ليماز

واحس هيمسك مرايت ويضسها ٓاهم وال مص 

ٓاهم ؟ 

. بس زه لمغلحتها : ًماز كضر

وال : كريم بغله بَؾب هو راِ موه

. يلمسوها مجرز لمس 

كلهم وقْوا يبغوا لبيؽ مص ًارٓيه 

! ييملوا ايه 

أىا ممكه أًمل واحس مه الييال : كه وقّ

. التالتة زول وأىا أمسكها 

ممكه بس : المذرج بغله طوية بتْكير

! اطميوى أىت هيوآق تمسكها 

. ألين أروها : كه كضر



تمام بضوية مكياچ : المذرج هس زماُه بتْهم

وأىت ًارِ .. هوذليك طبه واحس ٓيهم 

. مقلوب موك ايه 

.. رالس ررج يقابل هاطم ًبسالْتاح القواوي 

الزم يتكلم مياه ويْهمه هو حس محترم 

وهيسميه 

راحله مكتبه وكلب يقابله وبمجرز ماًرِ 

أىت : إىه برا استَرب وكلى بَؾب يقابله

. ليك ًيه تيجي ليوسي هوا 

.. كبيا ليا ًيه والّ ًيه كمان : رالس بهسوء

. كالما ليا حق ًوسك يبقى اجي 

أىت ليك حق ؟ : هاطم باستَراب

يوْى ىتكلم بهسوء زي الواس .. أيوة :رالس

الياقلة والمحترمة اللي أىا واثق تمام الثقة 

إىك موهم وال مص هيوْى ؟ 



هاطم ىوًا ما اتراجى قسام شوق رالس يف 

الكالم زا ُير الثقة اللي حسها بكالمه رلت 

ًوسه ٓؾول يْهم زماُه وطاورله يسرل 

األول هقلب : وقيسوا قغاز بيؽ ورالس بسأ

موك تسميوي لآلرر وبيسها اتكلم براحتك 

يوْى ؟ 

. قول اللي ًوسك : هاطم بتحْس

رالس بتْكير يبسأ مويه وبيسها قرر يبسأ 

الحكاية مه أولها زي ما حكى ليياله يحكي 

لسه وبالْيل حكاله كل حاجة بالتْغيل 

الممل وهاطم ًوسه شهول تام مه اللي 

بيسميه وسابه بالْيل لحس ما رلع 

أىت متذيل لما تيجي : رالع وبغله بتريقة

! وتقويل زه أىا هغسقك 

أىت ايويم ػَير ًه أروك بس : رالس بهسوء

كيس ٓاكره كويس وٓاكر  مص كتير ييوي أ



اوًى توسى إىوا .. أرالقه كاىت ايه وسهراته 

كوا أػحاب يف يوم مه األيام وسبب راليف 

مى أروك كان زايما سهراته وطربه 

ومؾايقته للبوات وأىت ًارِ برؿه يف كام 

بوت استقالت بسببه وكام بوت هو ؿايقها 

.. ٓمص ُريبة أبسا إىه يكون ؿايق ٓايسة 

ٓبالش تكابر يف حاجة أىت مه جواك 

مغسقها بيس ما أروك اتوىف أبوك وأبويا 

رآوا ًلى مغلحة الضَل ٓكان الحل 

بالوسبالهم يؾحوا بْايسة بسل الضوطرة وأىا 

لآلسّ ميرٓتص أحميها وكل اللي قسرت 

.. أًمله إين أتكْل بييلتها 

أروك هللا يرحمه هو اللي أشى ٓايسة مص 

اليكس حتى بيس موته أشيته ٓؾلت 

لحس زلوقتي أشيته مستمرة .. مستمرة 

أىا اللي .. ٓبالش أىت كمان تكمل أشيته زي 



ًوسي قلته وليك مقلق الحرية تيمل اللي 

ٓكر .. ييجبك أىت ٓاكر أروك وٓاكر أرالقه 

مى ىْسك هل الكالم اللي قلته زه بييس ًه 

. التغسيق،بيس كسه أًمل ما بسالك

أىت متجوزها هي مص أرتها : هاطم وقْه

ػح ؟ 

أىا متجوز ىهلة وىهلة هللا يرحمها : رالس بغله

. بيس اشىك 

أىت ًارِ إن اللي وػلي : هاطم وقْه تاين

... الكالم زه يبقى

هي ! ًارِ ! يبقى جوز بوتي : رالس قاكيه

هتوْغل ًوه وًلضان كسه ًايس يأشيوي أىا 

. وًيلتي بأي طكل 

سابه وهو ٓؾل قاًس مكاىه حاسس إىه 

بس إحساسه .. مقتوى بكل كلمة قالها رالس 



باالىتماء ألروه وإىه المْروؼ يوغره مسيقر 

ولوْترؼ رالس متجوز الست زي ..ًليه 

 ٣٠وزول ًيالها، كيب هل لو مسكوها بيس 

سوة هروب وًسموها هل هيكون مبسوـ ؟ 

بيس ما يْرقها ًه ًيالها وجوزها ؟ 

ولوْترؼ إن كالم رالس ػح وهي ٓيال كاىت 

بتسآى ًه طرٓها والموؿوو كان حازثة 

أو يغلح أرقائه ! ساًتها هو هييمل ايه 

وؿميره هيريحه ازاي ؟ هل ! زي ازاي 

هيقسر يييص مى تأىيب الؾمير بايق ًمره 

لو كالم رالس ػح ؟ 

راح للنابف المسئول ًه التحقيق واتكلم 

مياه وحس إىها مقْلة 

روحوا .. كل اللي قلته زه ًملواه : الؾابف

ًوواىها القسيم بس الموققة كلها كاىت 

ًضوائيات واتهست واتحولت ألبراج، مْيص 



ٓايسة ارتْت .. أي حس ييرٓهم ًرٓوا ىوػله 

تماما ومْيص أي وجوز ليها وىهلة يف ورق 

وقسيمة جواز وطهازات ميالز ًيالها كل 

كمان يف طهازة .. زول يثبتوا ارتباكها بذالس 

ومْيص حس لألسّ يف األكراِ .. وٓاة لها 

اللي حغلها الموؿوو لسة ًايص ىتكلم 

مياه ٓاحوا مْيص قساموا أي سكك ىمضي 

. أىا آسّ اًصرين .. ٓيها أػال 

هاطم مضي مه ًوسه وهو محتار ومص 

! ًارِ ييمل ايه 

ىور قررت تروح الضركة وتقابل مؤمه 

وتضوِ كريم تضكره بوْسها وبالْيل 

راحت بس ٓوجئت إن كريم مص موجوز 

ُريبة كريم مص : أػال وزرلت لمؤمه

. موجوز 

! ًايساه ليه : مؤمه بغلها بسون اهتمام



كوت ًايسة : ىور قربت موه وقيست قغازه

. أطكره بوْسي 

كتر ريرك : مؤمه بغلها ورجى لالب بتاًه

كْيه طرك أىتي وأرتك زه طكر  بجس بس ا

. كْاية 

مؤمه أرجوك سامحوي : ىور بغتله بسًل

أىا آسْة بس ! وبالش تكلموي باألسلوب زه 

بجس كوت متورٓسة ساًتها وزًالىة وملك 

كاىت موهارة بسبب كريم وكل زه كلى مرة 

أوًسك مه الوهارزة .. واحسة ٓأىا آسْة 

.. ًمري ما هقّ ؿس ًالقتك بكريم أبسا 

بس رجاء راظ ما تقْص أىت كمان ؿس 

احوا موقْوا ػيب وسقهم .. ًالقتي بملك 

. ٓوحاول ما ىجيص ًلى أي كرِ ٓيهم 

وأىا امتى كلبت موك : مؤمه بغلها بصهول

! أىا كوت حيازي ! تقْي ؿسها 



ملك بتكره أمل جسا وحاسة إىها : ىور بحرج

كون أرت  سبب تسميرها وأىت بتقلب موي أ

أىت متذيل .. أمل اللي هي ًسوة أرتي 

! موقْي يف الوع يا مؤمه 

أمل إىساىة جميلة جسا وأىا وهللا ارتحتلها 

! مه أول مرة بس ملك أرتي يا مؤمه 

. ٓأرجوك قسر وؿيي 

أىا مقسر وؿيك يا : مؤمه بغلها بتوؿيح

بس أًتقس مْيص .. ىور ومقسر حيرتك زي 

أي حاجة يف اليالم يموى إىك تكوين كويسة 

ملك أرتك وزه ًلى ًيوي .. مى االتويه 

وًلى راسي بس زه مص مبرر أبسا للي 

أىتي ! ًملتيه واللي رليتيوي أًمله 

طحوتيوي ؿس أرويا ولألسّ أىا سميتلك 

أىا وكريم مى بيؽ مه واحوا .. وزًلته موي 

ًيال ػَيرة وجميتوا هروِ ػيبة جسا 



ووقْوا مى بيؽ وما سمحواش أبسا ألي حس 

.. يهسىا وأىتي بكلمتيه سذوتيوي ًليه 

كتر مه  ًملتي اللي محسش قسر ييمله يف أ

ػَرتيوي ..  سوة ًملتيه بضوية كالم ١٨

.. ػَرتيوي أوي .. قسام ىْسي أوي يا ىور 

. حسستيوي إين وال حاجة 

أىا آسْة أوي يا مؤمه : ىور قامت وقْت

أىا تيباىة أوي ورايْة .. ُغب ًوي ػسقوي 

ومذووقة مه الكون كله وأىت مغسر قويت 

ما تتذالش ًوي بسبب .. الوحيس زلوقتي 

ُلقة مص مقغوزة أىا مستيسة أتأسّ 

بس ما تبيسش ًوي يف النروِ .. لكريم 

. زي 

أىا ما : مؤمه وقّ وقرب موها وبهسوء

.. بيستص ًوك يا ىور ُير لما أىتي بيستيوي 

رلي ًوسك ثقة تامة إن الكره والحقس 



يازة  مالهمص أي ىتايج ُير كره صيازة وحقس ص

ٓأىتي لما تحاويل تكرهيوي .. ورراب وزمار 

يف .. يف كريم ٓأىتي كسه بتكرهيوي يف روحي 

روحي مه كل الوواحي سواء كريم أو ىْسي 

أىا ساًتها هكره التالتة ويف اآلرر .. أو أىتي 

الكره زه مص هيتركس ٓيه وال ٓيا ألن أىا 

وكريم وجهيه ليملة واحسة ٓالكره هيتركس يف 

. اللي زرو الكره ىْسه .. مكان واحس 

. حقك ًليا بس رليك جوبي : ىور بيياـ

مالك يف ايه حغل : مؤمه بغلها بضْقة

! وليه مذووقة كسه 

ىور حكتله اللي حغل كله وحكتله مذاوٓها 

مه هاطم وحتى ملك حكتله ًلى اللي 

.. اتيمل موها وٓيها 



اكموي محسش هيقسر : مؤمه سميها بهسوء

يأشي أبوكي مْيص أي أزلة ؿسه سكت 

وملك أىتي لسة بتقويل إىها : وكمل بؾيق

أرتك وإىك يف ػْها ٓسامحيها هي برؿه 

بتتذبف وماكاىص قغسها تؾر حس ٓيكم 

بس ..السور والبايق ًلى الكلب اللي متجوزاه 

. زي ىتيجة أٓيالها ٓالزم تتحملها 

ىور ٓؾلت مى مؤمه طوية وبيسها قايمة 

تمضي بيس ما ًقاها جرًة األمان اللي 

ماقلتليص : كاىت محتاجاها وهي ماطية

! كريم مجاش ليه 

. مص ٓاؿي بيجهس لْرحه : مؤمه ابتسم

حسزوا ميياز ؟ : ىور ابتسمت



لسة بس يذلغوا : مؤمه بابتسامة مغقوية

اللي وراهم األول وبيسها ربوا يسهل الميياز 

 .

ىور مضيت وهو ارتْت ابتسامته وزًى مه 

قلبه أمل تقوم لكريم ويكملوا مى بيؽ ألىه 

واثق إن كريم مص هيقسر يكمل مه ُير 

.. وجوزها يف حياته 

ًسى ساًات وجه وقت توْيص الذقة 

السكتور ٓهم كل واحس زوره وكلهم أػروا 

محسش قسر .. يروحوا مياهم ومى أمل 

.. يوتنر يف البيت 

اىتنروا أمل تْوق كيازتها وكريم جوبها 

حس إىه بيموت بالبقيء يف اىتناره زه 



أمل ٓاقت بتغرخ وكاليازة بتقلب مه كريم 

: يذرجها مه هوا والمرة زي كريم ابتسملها

. يال هذرجك مه هوا يال بسرًة 

مسك ايسها وبيجري وهي مياه بتجري 

مياه وركبت ًربيته جوبه وبيسها بغتله 

.. أىت بتوسِ يا كريم ! أىت بتوسِ : برًب

. رليوي أوقّ الوشيّ زه طوية 

حاكة ايسها مكان الجرح القسيم وبتحاول 

توقّ الوشيّ اللي هي طايْاه وكريم 

باػغلها وساكت وهي مرًوبة وبتتلْت 

! اليربية هتقّ ! هيلحقوىا ػح : حواليها

أىت هتسيبوي وهتقويل ! البوشيه هيذلع 

مص هيرِ أسوق  (ًماله تييف  ).. سويق 

. تاين يا كريم 

أىا مص هذليكي تسويق : كريم بغلها بحب

. المرة زي يا أمل 



وقّ بيربيته وهي بغت حواليها وطآت 

ما تقْص : الكآيتريا وػررت بغوتها كله

هوا لحقوىا .. ما تقْص هوا يا كريم .. هوا 

ما تقْص : كريم ىسل وهي بتغرخ.. وؿربوىا 

.. هوا ًلضان راكري كرييييم 

. اىسيل يا أمل : كريم ٓتح بابها

أمل ػررت ومسكت يف الكرسي اللي 

أبسا مص .. مص هوسل هوا أبسا : قاًسة ًليه

ػوت الرًس ًايل أوي ػوته ًايل .. هوسل 

الغوت مرًب أوي .. جسا 

كريم ُغب ًوه وقلبه بيتققى طسها ىسلها 

باليآية وهي بتحاول تمسك يف اليربية أو 

الباب وتغرخ وبتترجاه وهو بيكمل ُغب 

: زق الباب ٓتحه وهي بتضس ىْسها.. ًوه 

مص هسرل .. مص هسرل .. مص هسرل هوا 

.. أىت هتموت هوا .. آهموي .. يال مه هوا .. 



بضوٓهم .. أىا بضوٓك هوا بتموت 

بيَتغبوين بجس المرة زي وأىت بتموت مص 

مص هوقلى .. اسميوي يا كريم .. بترز ًليا 

. بجس مص هوقلى .. المرة زي 

كريم زموًه ىسلت ووقّ مص ًارِ ييمل 

ايه بس السكتور طاورله مه بييس يسرلها 

وبالْيل طسها زرلها وقْل الباب وهي 

.. هيجوا مه جوا .. بتتلْت حواليها برًب 

.. هيجوا 

استويوي لحنة : كريم قيسها يف األرؼ

. واحسة 

ال يمكه تسيبوي : أمل اتضيلقت يف رقبته

هيقتلوك أىت .. هيقتلوىا .. ال يمكه .. وتذرج 

مص ًايسة حس يارسين موك .. ويارسوين موك 

 .



لحنة واحسة : كريم ٓك ايسها باليآية

ٓاكرة يا أمل لما .. هسرل أتوؿا وأػلي 

ػليوا وزًيوا وربوا ررجوا هغلي يا .. ػليوا 

. مص هبيس ًوك .. أمل بس 

هتغلي وتسًي : أمل بغتله أوي وابتسمت

ربوا يذرجوا وهيذرجوا ػح؟ 

هيذرجوا : كريم ابتسم وهو بيمسح زموًها

هوذرج أىا وأىتي مه هوا .. وهوتجوز أىا وأىتي 

 .

قيسها تاين بالراحة وسابها وزرل لجوا بس 

قْل الباب وراه وررجلهم مه الباب اللي ورا 

وزلوقتي مقلوب : وراحلهم وبغوت مهسوز

ايه ؟ 

زورك .. وهللا مقسر حالتك : ًماز بغله

. ازرلولها  (بع لقه  ).. رلع هوا 



كريم أرس ىْس كويل بيحاول يسيقر ًلى 

وحاسس إىه راىها أو رلي بيها .. أًغابه 

أىت : بيس ما هي وثقت ٓيه وبع ليماز

هي واثقة ! ًارِ إين بكسه بذون ثقتها ٓيا 

ٓيا وأىا بهس الثقة زي وبسمرها وبياقبها 

. زلوقتي ًلى ثقتها زي 

أىت ٓيال زه اللي : ًبسهللا بغله بيتاب

ًملته استَليت إىها واثقة ٓيك وزرلتها 

. وكموتها وبيسها مضيت 

كريم بغله بوجى أوي وبع للسكتور اللي 

! أىتوا ليه مص باػيه للغورة الكبيرة : ًلق

للوتيجة ؟ 

ولوْترؼ إن رقتك ما : كريم بوجى

إن اإلىسان ! ىجحتص ًارِ أىت ايه الوتيجة 

الوحيس اللي كاىت بتثق ٓيه زلوقتي ارتْى 

. أىت رليتها لوحسها تماما .. 



وزه المقلوب إىها تكون قوية : ًماز بإػرار

زلوقتي رلوىا .. لوحسها بسون مساًسة حس 

. ازرلوا يال  (بع لقه  )ىتابيها 

كه طكله كان يضبه لحمازة كتير بالمكياچ 

كتر  اللي ًمله وهو تيمس زه ألن حمازة أ

.. واحس أشى أمل 

ػوت الريح والرًس والهوا والمقر اللي 

مضَليوه ًايل جسا وكل ما الرًس يؾرب 

أمل تتوْؽ يف مكاىها 

زرلوا التالتة ًوسها وهي أول ما حست 

بْتحة الباب وقْت بتوتر وبتيلي ػوتها 

. كريم ؟ أىت جيت ؟ كريم : برًب

كليوا التالتة يف وطها وهي ًوسها حالة 

.. شهول أو ػسمة لجمتها 

يا . ٓاكراىا يا حلوة وال ىسيتيوا : طبيه زكر



أمل بتهس زماُها ال وبتبع لألرؼ وبتؾرب 

.. اػحي يال .. ٓويق زه كابوس : زماُها

.. أىتي ررجتي .. زه كابوس .. اػحي يا أمل 

.. اػحي .. كريم ررجك 

ايه مص ًايسة تغسيق إىك : طبيه ًلي

بس المرة زي محسش ! وقيتي المرة زي 

. هيوجسك مووا أبسا 

أمل بتكلم ىْسها وبترجى لورا ومص ًايسة 

.. أىا بحلم .. كريم كليوي .. كريم : تبغلهم

مجرز كابوس طوٓته .. أيوة زه مجرز حلم 

رالظ يا أمل اػحي .. الّ مرة قبل كسه 

كريم موجوز وررجك اػحي .. بقى يال 

ٓويق يا أمل مْيص رًس .. ًلضان تروحيله 

مجرز .. كل زي أوهام .. وال برق وال مقر 

.. أوهام وٓويق موها 



كريم ساميها وطايْها يف الضاطة اللي 

قسامه ومص ًارِ يتحمل زه ويسوب 

سيبها تغحى : هيتحرك يروحلها ًماز وقْه

مه الكابوس اللي هي ٓيه ما تذليص 

.. ًاكْتك تتحرك 

كريم بع لسميرة اللي بتييف وًبسهللا 

اللي زموًه بتلمى يف ًيويه وبع ألمه اللي 

هست زماُها تحاول تقموه إن كل حاجة 

.. هتكون كويسة 

.. هاىت يا كريم : مؤمه قرب وقّ جوبه

هتْوق وتذرج وترجى لحؾوك أىا واثق مه 

.. زه 

كريم بغله وبع للضاطة تاين وألمل اللي 

بتحاول تقوى ىْسها إىها يف كابوس والزم 

تغحى موه 



كه قرب موها أوي وقّ مص قازر ييمل 

كسه يف أرته ورجى رقوة لورا بس اللي مياه 

زقه ًليها وطاورله يتحرك والسماًة اللي 

اتحرك وامسكها : يف وزىه سمى ًماز بيسًق

.. رليها تقتوى إن زه مص كابوس وتْوق 

. بتحب أرتك ٓوقها يال 

كه قرب موها ومسكها مه زراًها وطسها 

. ٓويق أىتي مص يف كابوس : ًليه جامس

... كريييييم : أمل بغتله وػررت بغوتها كله

ػررتها رليت قلب الكل وكريم حاسس 

إىه بيوهار 

أمل بتحاول تضس ىْسها مه ايس كه اللي 

زموًه ىسلت وهو بيضسها وهي بتتذاىق 

مياه ًلضان تذلع ىْسها مه ايسه 



كه طسها لحؾوه ؿمها وىسي إىه حمازة 

.. ابيس ًوي : المْروؼ وأمل بكل قوتها زقته

. كريييييييم .. ابيسوا ًوي 

أمل كل ما بتوازي اسم كريم هو بيؾَف 

بايسه ًلى حرِ الترابيسة اللي ماسكها 

وزموًه ىسلت ُغب ًوه وًايس يسرلها بأي 

هي بتستوجس بيه وهو بيذلى بيها .. طكل 

هو ! ًلضان يسمى كالم المتذلّ زه 

ٓيها ايه لما ! بيتذلى ًوها ! بيسيبها لوحسها 

هو راؿي بالسور زه ! يْؾل بر األمان بتاًها 

إىه يكون أماىها أٓؾل كتير مه إىه يذوىها .. 

راقب .. بالضكل زه ويييضها ىْس الوجى 

.. الضاطة وطاِ

مْيص كريم المرة : طبيه زكريا قرب موها

زي أىتي لوحسك والمرة زي مص هتذرجي 

. مه هوا 



جه يقرب موها بس كه هو اللي قرب 

ومسكها تاين مه زراًها وهي بتغرخ وتوازي 

ًلى كريم 

مص .. اىسيه .. مْيص كريم : كه زًق

وأىتي .. هيجي المرة زي ومص هيلحقك 

؟ أىتي !ٓاهمة .. ػاحية ومص يف كابوس 

. مص يف كابوس أىتي يف حقيقة 

أمل بغتله بغسمة وبيسها زقته بكل قوتها 

مرة واحسة لسرجة إىها وقيته وجريت ًلى 

الباب تحاول تْتحه وكلهم بيقربوا موها 

.. وبيؾحكوا ًليها 

كه قرب موها تاين وهي زقته تاين وبيتيمس 

يقى ًلضان هي تستجمى ىْسها وقوتها 

طبيه زكريا قرب موها بسون ما يلمسها بس 

أمل زقته برؿه وهو وقى ىْسه وبغت 



أىا : للتالت اللي المْروؼ ًلي ٓرٓى ايسه

. ماليص زًوة .. ماليص زًوة بيهم 

.. أىا الزم أررج مه هوا : أمل بتْتح يف الباب

. محسش ٓيكم هيلمسوي .. الزم أررج 

أمل رجيت للباب تْتحه والمرة زي اتْتح 

مياها واتْاجئت باألىوار اللي حواليها لسرجة 

إىها مص طايْة حاجة وحقت ايسها ًلى 

.. وطها 

المذرج بع لرجالته وطاورلهم يوقْوا 

ٓقْلوا ػوت الرًس واالػوات اليالية والوور 

.. اليايل وهوا أمل بسأت تضوِ 

بغت للمذرج وبغت وراها للييال اللي 

الحنت مى الوور القوي إىهم مص هم اللي 

حاولوا ييتسوا ًليها قبل كسه يضبهوهم لكه 

.. مص هم 



حست إىها تايهة مص ًارٓة هي ٓيه أو ميه 

مابقتص ٓاهمة هي بتحلم وال ! الواس زي ؟

.. ػاحية 

بغت يف الوطوش الكتير اللي حواليها مص 

قازرة تميس حس وٓؾلت تبيس ًه الكل برًب 

وتوهان وترجى لورا رقوات بقيئة بتحْس 

. محسش يقرب، ابيسوا: وكل طوية تغرخ

رجيت تتلْت يميه وطمال لحس ما طآت 

كريم ٓجريت ًليه بسرًة رمت ىْسها يف 

كريم ربيوي ... كريم ... كريم : حؾوه برًب

! كريم ... رسين بييس ًوهم .. مه الواس زي 

! أىا هوا ازاي وليه ! كريم ميه الواس زي 

أىتي كويسة ػح ؟ : كريم ؿمها بحب



بيسها ًوه بالراحة ومسك وطها بايسيه 

كمويوي ًليكي أىتي كويسة يا : االتويه بحب

أمل ؟ 

أمل بيياـ هست زماُها بحب تقموه ًليها 

وهو ؿمها تاين لغسره بحب 

رسين مه هوا ًلضان راكري يا : أمل بيياـ

. كريم 

. أمل بوتي : طوية وههر أبوها

كريم سابها وهي جريت ًلى أبوها رمت 

بابا أىت بجس وال أىا لسة : ىْسها يف حؾوه

بابا ٓهموي ايه اللي بيحغل وأىا ٓيه .. بحلم 

 !

ًبسهللا مجرز ما قالت بابا ؿحك وزموًه 

أىتي بذير يا : ىسلت لمجرز إىها ما ػررتص

. أمل 



. أمل حبيبتي : سميرة كليت وىازت بيياـ

أمل حؾوت أمها وسف زموو الكل 

وبغتلهم باستَراب وتوهان مص ٓاهمة أي 

أىا جيت ازاي وايه اللي بيحغل أىا :حاجة

! ميه الواس زي ! مص ٓاهمة حاجة 

الواس .. حمسلله ًلى سالمتك : ًماز كلى

زي ساًستك ًلضان تذرجي مه الكابوس 

زي كاىت زي ليبة زرلتيها .. اللي كوتي ٓيه 

. بس الحمس لله ٓوقتي ورجيتيلوا بالسالمة 

وبتقول ! أىت ميه : أمل باستوكار وشهول تام

كريم هو  (رجيت لكريم وبغتله  )! ايه 

! يقغس ايه وليبة ايه اللي بيتكلم ًوها 

اللي حغل جوا زه كان ليبة : ًماز وؿحلها

ًلضان تْويق وترجييلوا تاين 



الكابوس اللي : أمل ًيويها وسيت أوي

! رليتوه حقيقة زه كان ليبة 

هوا بغت لكريم بغتله أوي بونرة ال يمكه 

: ىنرة رصالن وزموًها ىسلت.. هيوساها أبسا 

أىت كوت ًارِ إىهم هيليبوا الليبة زي ًليا 

 !

كريم مارزش وهي بغت للسما وُمؾت 

ًيويها ٓسموًها ىسلت كتير أوي وهي بتْتكر 

أىت اللي : ازاي جت هوا أػال ورجيت بغتله

أىت طاركت يف ليبتهم .. جيبتوي هوا أػال 

! زي 

كريم بغلها وهو قلبه بيتققى وحاسس 

اًصريوي : بروحه بتوذلى مه ؿلوًه وهمس

. ُغب ًوي 



أمل ُمؾت ًيويها برٓؽ مص قازرة 

يوْى : تسميه وبيست ًوه وراحت ألبوها

تروحوي وال لسة يف ألياب تاىية ًايشيه 

؟ !تجربوها ًليا 

كريم كان هيقرب موها بس ًماز وقْه 

. سيبها ترتب أٓكارها : ومسكه مه زراًه

أمل أبوها ؿمها وكه ٓؾل مكاىه ألىه 

مقسرش يقولها إىه قام بأسوأ زور يف كابوسها 

مضيت أمل مى أبوها وأمها وركبت مياهم .. 

ًربيتهم واتحركت وأبوها ساق بسل كه اللي 

ٓؾل مى كريم 

. رسين البيت يا بابا : أمل بسموو

هوروح بيت : سميرة ابتسمت بحب وتياكّ

. كريم،احوا ًوسه مه ساًتها 



ًايسه أروح بيتوا يف : أمل بغت ألمها بسموو

أو ًلى األقل بيت رالو لكه بيت .. البلس 

. كريم ال 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الياطر 

أمل مضيت مى أبوها وأمها وكريم ٓؾل 

رليها ترتاح : مكاىه بع ليماز اللي قرب موه

الليلة والغبح بإشن هللا هروحلها وأكمه 

. ًليها وأٓهمها كل حاجة 

ولو ما ! ولو ما ٓهمتص : كريم بحسن

ولو ما ! اتقبلتص اللي أىا ًملته ٓيها 

ٓكرت يف زه ؟ هيمل ايه ! سامحتص 

! ساًتها 

الحب بيتذقي : ًماز حف ايسه ًلى كتْه

لو بتحبك .. كل حاجة وبيضْى لكل حاجة 



كْاية هتقسر اللي أىت ًملته وهتتذقاه بل 

أما لو كوت مجرز .. باليكس هتكون متْهمة 

مه .. حاجس األمان ٓهي تذقت الحاجس زه 

. هوا للغبح مص كتير 

كل واحس راح لبيته كه ًرؿوا ًليه يوػلوه 

بس رٓؽ هو محتاج يكون لوحسه طوية 

ٓأرس تاكسي وروح بوْسه، ومؤمه أرس 

كريم وروحوا يف ػمت تام ألن كريم مص 

.. قازر وال ًايس يتكلم 

وقّ كتير قسام أوؿته لسرجة ىاهس قربت 

يا تستوى ! األوؿة ٓاؿية ازرلها : موه

للغبح أم ٓتحي هتوؾْها وتَير كل حاجة 

ٓيها مكان الممرؿات والسكاترة وتضيل 

. المحاليل وترجيهالك زي األول 

ال مص محتاج لكل : كريم بع لواهس وابتسم

. يال تغبحي ًلى رير .. زه 



. كريم حبيبي : ىاهس مسكته مه زراًه

كريم مسك ايسها ًلى زراًه وباسها 

.. أمل ٓاقت وزه المهم .. أىا كويس : وابتسم

. البايق كله مقسور ًليه 

سابها وزرل وهي راحت قيست جوب 

حالته ايه ؟ كويس ؟ : جوزها

ال مص كويس : ىاهس هست زماُها برٓؽ

. قلبه موجوو يا حسه .. ىهايئ 

ماكاىص المْروؼ سميوا : حسه بؾيق

الغبح هروح بوْسي ألمل .. كالم السكتور زه 

ىروحلها أىا وأىتي وىْهمها وىيرٓها قس ايه .. 

كريم بيحبها 

ىاهس ابتسمت لجوزها بحب وسوست ًلى 

بس .. كريم مص هيوآق ىروحلها : ػسره

هوْؾل مياهم لحس .. احوا مص هوسيبهم 



هوجوزهم ػح يا حسه ؟ًايسة .. ما ىجوزهم 

أًمله ٓرح ما اتيملص لحس قبله 

بإشن هللا .. هويمله يا ىاهس : حسه ابتسم

. هويمل 

كريم زرل األوؿة وٓؾل واقّ كتير قسام 

.. السرير وهو متذيل أمل لسة ىايمة مكاىها 

مص .. بهسوء راح مكاىها بالنبف وىام ًليه 

.. هو بس تيبان ..ًايس يْكر يف أي حاجة 

ٓتح موبايله وجاب ػورهم سوا ولما كاىت 

بتيمل حركات تؾحك وػورها وهي 

محروجة جوبه ٓؾل يتْرج وابتسامة حسن 

ًلى وطه وبيسأل ىْسه ياترى هتسيبه وال 

هتتْهم موقْه،حس إىه تيبان مه كل حاجة 

حواليه ُمؽ ًيويه وتيب وسهر كل األيام 

اللي ٓاتت رلوه يوام يف لحنة والموبايل يف 

.. ايسه 



أمل وػلت بيت رالها مى أهلها وسلموا 

ًلى إبراهيم وأسرته وأمل زرلت األوؿة 

اللي بتوام ٓيها مى بوات رالها وىامت ًلى 

أمها .. السرير مص ًايسة تتكلم مى حس 

زرلت وراها قيست جوبها وأمل بهسوء 

. ماما أىا هوام : وبغوت مليان ًياـ

أىتي بقالك كتير أوي ىايمة : سميرة بحب

! كلميوي يا أمل 

أمل اتيسلت ورمت ىْسها يف حؾه مامتها 

.. تييف وأمها ؿاماها بس وبتقبقب ًليها 

! ازاي تيملوا ٓيا كسه : أمل بيياـ

كيب ىيمل ايه ؟ كوتي ؿايية : سميرة بحب

كوتي ! ميرٓواش ىيمل ايه ! مووا يا أمل 

كوتي .. كول الوقت بتغرري وتييقي وبس 

ًايضة جوا الياػْة والحازثة وكل ما 

بتضويف حس ٓيوا بتغرري وتْتكريوا الييال 



وكل ما بتضويف كريم بتضوٓيه بيوسِ .. زول 

كوتي ًايساىا .. وتحاويل توقْي الوشيّ 

ٓالسكتور اقترح ىذرجك .. ىْؾل ىتْرج 

. بالقريقة زي والحمس لله ىجحت 

ًبسهللا أبوها زرل ووراه كه اللي قرب موها 

ما ! أىت كوت ٓيه : حؾوها وهي بغتله

! طوٓتكص ليه 

. كوت موجوز : كه بترزز

ما ! ما طوٓتكص ليه : أمل باستَراب

! جيتص مياهم ليه 

وكلهم محسش ! كه مص ًارِ يقولها ايه 

وأمل محتارة بتبغلهم ! ًارِ يقول ايه 

! أىتوا بتبغويل كسه ليه : كلهم

أىا اللي كوت بضسك مى الييال : كه بذجل

. أىا اللي كوت بمسكك .. التالتة 



أمل ًيويها وسيت وبتحاول تْتكر طكله 

ازاي .. وهو بيضسها ورغوػا لما ؿمها 

! أىت يا كه : بغتله بسموو! ماًرٓتوش 

كريم رٓؽ أي حس : كه قيس قغازها

ٓماكاىص .. يلمسك أو يضسك او يقرب موك 

سامحيوي يا .. يف حس ُيري يقوم بالسور زه 

. أمل بس بجس ُغب ًوي 

. كتر ريره : أمل ابتسمت بتهكم

أمل بجس كلوا كوا مؾقريه : كه مسك ايسها

أىتي ما تتذيليص حالتك زي كاىت ًاملة 

! ٓيوا ايه 

كس ًلى كالمه ٓيال حالتك كاىت : ًبسهللا أ

كلوا كوا ًاجشيه ومص . ػيبة ًلى الكل 

يال هوسيبك ترتاحي ! ًارٓيه ىيمل ايه 



يال يا .. والغبح هوتكلم يف كل التْاػيل زي 

. سميرة سيبيها ترتاح طوية 

ررجوا وسميرة ٓؾلت جوبها وحقت ايسها 

الكل بيحبك والكل كان : ًلى راسها بحب

كان .. هيموت ًليكي ورغوػا كريم 

تيريف إىه ماسابكيص وال .. موجوو بجس 

وال بيوام وال بياكل وال بيروح .. لحنة واحسة 

وبالرُم مه كل .. الضَل بس كان جوبك 

المضاكل اللي مر بيها واللي ًيلته كاىت 

بتمر بيها إال إىه برؿه ما سابكيص 

! مضاكل ايه : أمل كضرت بحيرة

مضاكل البوت اللي : سميرة ابتسمتلها

بقولك ارتاحي زلوقتي .. بيحبها مؤمه 

بيسيه ىبقي ىقولك التْاػيل 



أمل ابتسمت لمامتها لمجرز إىها تراؿيها 

ماما ايسي بتوجيوي : وبيسها بغت اليسها

! ليه 

الحنت إىها مربوكة ٓبغت لمامتها اللي 

اتيوريت لما ايسك كاىت : ابتسمت بسًل

. مربوكة بالحبل 

أىتوا ربقتوين ؟ بجس ؟ : أمل بصهول

قمتي يف مرة جريتي وكوتي : سميرة بسًل

ًايسة تقليي الضارو ٓالسكتور والممرؿة 

. ربقوكي 

وكريم سابهم يربقوين : أمل بغتلها بسًل

! كسه لسرجة أًور ايسي 

كريم ررج ساًتها وراح للسكتور ولما : سميرة

رجى وطاِ ايسك ٓكك بسرًة وبيسها 



رٓؽ إن حس يربقك تاين وٓؾل هو جوبك 

. ما اتحركص بيسها 

أمل ابتسمت وأمها ررجت وهي رقست 

مكاىها تحاول تْتكر أي حاجة، بتْتكر 

حاجات بسيقة أوي زي لمحات أو ومؾات 

بس اللي ٓاكراه وهو بيارسها وبيسيبها 

ليه ! بيذرج وبيسيبها لوحسها .. للييال زي 

كيس هيجي ! سابها بالضكل زه  الغبح أ

! وهتْهم موه ايه اللي حغل وليه حغل 

الغبح ىازر ػحي مه ىومه وررج مه 

أوؿته كاىت ملك ػاحية ٓبتغبح ًليه 

بس ما رزش ًليها وررج يليب رياؿته 

.. الغباحية 

رالس ػحي هو كمان وررج قيس مياها 

كاىت بتحؾر يف ٓقار سريى 



وطوية وىور ررجت بس لقت ملك بتحؾر 

: الْقار ٓكاىت زارلة تاين بس رالس وقْها

حؾروا الْقار مى .. ساًسي أرتك يا ىور 

. بيؽ 

ىور زرلت بغمت مى ملك واالتويه ساكتيه 

ىور سامحيوي بجس : لحس ما ملك اتكلمت

. ماكاىص قغسي أزًل حس ٓيكم 

أىتي ماكوتيص بتسًلي حس ٓيوا : ىور بغتلها

تذيلي لو ماما اتقبؽ .. أىتي كوتي بتسمريوا 

! ًليها كان هيحغل ايه 

تذيلي .. وهللا ما كوت أقغس : ملك بسموو

أىتي ػسمتي إن مامتي وجوزي ييملوا كسه 

أرجوكي ! ٓيا ًلضان ييرٓوا ميلومات موي 

. حاويل تيصريوي 



: ىور بغتلها كتير وهي طايْة الوسم يف ًيويها

ملك حبيبتي أىتي بتسيهم ٓرػة إىهم 

.. يؾروكي بسبب استهتارك وًسم مباالتك 

ملك لو أىتي ملتسمة ومص بتضريب أبسا هل 

كاىو قسروا يؾحكوا ًليكي بالقريقة زي ؟ 

بميوى لو هما مص ًارٓيه إىك سهل تقريب 

للمضروب كاىوا ٓكروا بالْكرة الضريرة زي؟ 

ملك ؿيقتك وؿيْك هما اللي رلوهم 

يتجرأو ويْكروا يؾروا بابا وبيسه كلوا ًه 

ملك أرجوكي ارجيي ملك القوية .. كريقك 

بابا بيحبك .. الياقلة اللي ياما بابا قايل ًليها 

وٓذور بيكي وزايما كان يقولوا از ايه أىتي 

طذغية قوية وًملية وكيبة وإىه ٓذور 

بيكي وكان بيحمس ربوا إىك مص ىسذة مه 

بس أىا مه يوم ما .. مامتك بسقحيتها 

طْتك وماطْتص حاجة مه اللي بابا قايل 



أىا طايْة بوت حلوة لكه ؿايية .. ًليها 

.. ومستسلمة وبتتذبف وبس 

مص ًايسة أؿَف ًليكي وال ألوم ًليكي 

بس أرجوكي ٓكري بوْسك األول 

ومغلحتها وبيسها ٓكري بيوا اوك حبيبتي 

. يال بالش ىتآرر رليوا ىْقر ًلضان ىوسل .. ؟

راحت ورا أرتها متؾايقة ومهمومة ٓوق 

همها ىور ػح وكل كلمة قالتها بتمثلها 

حقيقي هي متؾايقة وؿييْة ومستسلمة 

.. ومتذبقة زايرة ومص ًارٓة تقلى موها 

بس الزم تغلح ًالقتها بأرواتها األول 

وبيسها وبمساًستهم هما وباباها هتقلى مه 

السايرة زي ماهي الزم تقلى وترجى ملك 

الواثقة القوية زي األول 

ىازر رجى وزرل ألوؿته أرس طاور وُير 

هسومه وررج قيس مياهم يْقر 



. كْاية بقى اللي بتيملوه زه : رالس بغله

بويمل ايه ؟ تقغس ايه : ىازر بغله باستَراب

 !

هي ُغب ! زًلكم مه بيؽ : رالس بسًل

. ًوها حغل اللي حغل 

مْيص حاجة اسمها : ىازر بغله بؾيق

ُغب مْيص حس ؿربها ًلى ايسها تضرب 

قبل كسه طربت وراحت ًلى حْلة .. أػال 

المرطسي وبهسلت السىيا وػورها كاىت مالية 

واحسة ُيرها .. السىيا ًلى السوطيال ميسيا 

تحرم تييسها لكه ال راجية تاين تيمل ىْس 

ٓاإلىسان اللي ما بيتينص مه .. الَباء 

. أرقائه البيس ًوه ُويمة 

أىا آسْة يا ىازر ػسقوي بجس : ملك بحسن

. آسْة 



وأًمل بيه ايه أسْك : ىازر بغلها بؾيق

كالما مغرة تكملي ىْس كريقك وتييسي 

. ىْس أرقاءك 

مص هييسها تاين أبسا : ملك بغتله بلهْة

. بس محتاجاكم يف حيايت 

توًسيوي تبقلي تضريب : ىازر بغلها بغرامة

تماما ولو حتى كاس واحس مه باب المجاملة 

ولو يف يوم مسكتي يف ايسك كاس ػسقيوي 

. هتذرجي مه حياتوا تماما 

محسش بيضرـ ًلى أرواته : رالس برٓؽ

. ويهسزهم بتواجسه مياهم 

زي حقيقة بس لما التواجس : ىازر بغله بَيم

زه ممكه يسمر الييلة كلها ويبهسلها ساًتها 

أىا ٓتحت زراًايت االتويه ليها أىا .. الزم ىضرـ 

وىور كان ممكه يف أزمتها وزًلها ترمي 



كان .. ىْسها بيه زراًتوا مص بإزازة رمرة 

ممكه تلجألوا وكوا هوقّ مياها 

وهوساًسها بسل ما تضرب وتسمر كل حاجة 

. بالضكل زه 

بابا أىا موآقة ًلى : ملك مسحت زموًها

.. كالم ىازر وأوًسك إين ًمري ما هضرب تاين 

. ألي سبب مهما يكون 

. أٓلح وإن ػسق : ىازر وقّ

ىسلوا ًلى أطَالهم كلهم وىازر رايح لمكتبه 

بس لمح مروة قاًسة ًلى مكتبها ٓابتسم 

. ػباح الذير : بتلقائية وراح ًوسها

ػباح الوور أهال : مروة ابتسمت بارتباك

. بحؾرتك 

.. حمسلله ًلى سالمتك : ىازر باهتمام

اتحسوتي المرة زي ػح ؟ 



اه الحمس لله ما : مروة ابتسمت بحرج

. تقلقص حؾرتك مص هقى تاين 

ىازر كان واقّ وهي قاًسة ًلى مكتبها 

ولو وقيتي أىا موجوز : ٓمال ًليها وهمس

. ما تقلقيص 

مروة ًيويها وسيت وقبل ما تستوًب قال 

ايه أو ترز كان ررج برا المكتب كله وهي 

حست إن كل الموهْيه حواليها بيبغولها 

ٓبغت حواليها بس كل واحس كان مركس يف 

.. طَله 

.. ًماز اتواػل مى كه ًلضان ييرِ ًوواىه 

كه بلَه باليووان وزرل هو ًوس أرته قيس 

! أمل : جوبها بحرج وتوتر

ىيم يا كه ؟ : أمل بغتله بوجى



بس .. ُغب ًوي .. سامحيوي : كه بحب

ما .. ماكاىص يف ايسيوا أي حاجة ُير كسه 

.. تسًليص موي 

أىا مص .. أىا .. كه : أمل وهي باػة قسامها

! ًارٓة أقولك ايه 

حبيبة قلبي أىا ألول مرة : كه قرب موها

أىتي .. أحس باليجس والؾيّ وقلة الحيلة 

وإىوا ! مص متذيلة أىتي حالتك كاىت ايه 

! ىقّ ىتْرج ًليكي زه كان موجى ازاي 

ٓلما السكتور اقترح ٓكرته زي كلوا اتيلقوا 

! ٓيها ورغوػا كريم 

زرلوي ! كريم سلموي ليهم : أمل بسموو

.. االستراحة وسابوي

ُغب ًوه يا أمل ؟ كريم : كه مسك ايسها

كتر واحس اتوجى  بس حقي ىْسك مكاىه،، .. أ



كريم بيحبك لسرجة إىه مستيس يتذلى ًوك 

.. لو أىتي حياتك هتكون أٓؾل مه ُيره 

كريم بيحبك لسرجة أىا ًمري ما كوت 

السكتور رمى الكرة يف مليبه وقاله .. أتذيلها 

ارتار ىيالجها وال ىذليهالك كسه متيلقة 

! ٓيك 

متذيلة المْروؼ ييمل ايه ؟يقولهم ال 

ويرٓؽ تتيالجي وال يجي ًلى ىْسه 

أمل ! ويذاكر بحبه يف سبيل إىك تتحسوي 

أىا طايّ إن اللي كريم ًمله قمة الحب 

ٓسامحيوي وسامحيه .. ليكي 

: أمل بتْكر يف كالم أروها وابتسمت وبغتله

كيس مص هسًل موك يا كه أىا بس  أىا أ

محتاجة أرتب أٓكاري طوية 

السكتور ًلى : كه وقّ يسيبها لوحسها

.. وػول اجهسي ًقبال ما يجي 



ررج وسابها هي مى أٓكارها وهي بتحاول 

تتذيل كريم واللي ًمله واللي الكل بيحكي 

ٓيه وطوية والسكتور ًماز وػل وأمل 

كليت تقابله وقيست قغازه 

حمسلله ًلى سالمتك يا : ًماز ابتسم

كمويوي أربارك ايه ؟ .. باطمهوسسة 

هو يوْى أىا .. أىا الحمس لله بذير : أمل بغتله

اللي أسأل مص حؾرتك ؟ 

كيس اتْؾلي : ًماز ابتسم بتْهم . أ

ليه ماحغلص ! ليه حغلي كسه : أمل بحيرة

ليه زلوقتي وأىا المْروؼ ! زه بيس الحازثة 

مبسوكة ؟ 

كي : ًماز بغلها ألىك كبتي إحساسك جوا

وما سمحتيص لوْسك تحسي بالذوِ أو 

وقْتي بسرًة ًلضان تكملي .. الؾيّ 



كري، توجحي، تتسريب، .. المقلوب موك  تصا

ولما اتيرؿتي .. تضتَلي وأريرا تتجوزي 

لموقّ الحمام يف ٓرح أروكي و للضباب 

اللي ؿايقوكي وبيسها أبوكي اللي جه 

وأرسك وبيسها بوت ًمك اللي اتكلمت 

ًوك تاين قسام الجيران كل زه كان بينهر 

كي واحسة واحسة ورتمت بقى لما  اللي جوا

كي  ىمتي وٓوقتي يف الكآيتريا كل اللي جوا

كان المْروؼ اليياـ والذوِ .. ههر 

والرًب زول بيس الحازثة تقلييهم وتتكلمي 

. ًوهم مص تذبيهم 

ماما قالت إين ما : أمل بتسميه بتركيس أوي

.. سمحتص لحس يقرب موي ىهايئ ُير كريم 

ليه مص كه ! ليه كريم بس ؟ ليه مص بابا 

ليه مص ! اللي كول ًمري هو اللي ميايا 

ماما اللي ًلى كول هي اللي بلجألها ؟ 



ألن الحازثة مرتبقة بكريم هو : ًماز ابتسم

اللي كان الموقص مرة بيس مرة بيس مرة ٓأىتي 

. اترسد يف زماُك إن هو الموقص 

وليه المرة زي يف الليبة زي ما : أمل بسًل

! أىقصىيص 

ألن لو زه : ًماز اتيسل يف قيسته وبغلها

حغل هيْؾل ًقلك مربوـ بكريم إىه 

الموقص وأىا كوت حابب أررج الوققة زي مه 

كان الزم .. اىا مويته يتسرل يا امل .. زماُك 

ًقلك الزم .. تْويق لوحسك بسون كريم 

يتذلع مه سيقرة كريم 

! ازاي مص ٓاهمة : أمل بغتله بيسم ٓهم

كتير ٓيوا بيرتبف بإىسان لمجرز : ًماز بهسوء

االحتياج أو اإلحساس باألمان أو حتى جواز 

. والسالم أو لمجرز السترة أو للحب 



ارتبقت بكريم ليه ! ويف حالتي : أمل كضرت

؟ 

الحتياجك لألمان اللي هو : ًماز بتْكير

ًقلك الباكه ػورلك إن كريم .. بيوٓرهولك 

هيوقصك كل مرة ٓأقوى ًقلك الواًي إىك 

ترتبقي بيه بحيث إحساس األمان ما 

ومه هوا كلبت موه إن .. يْارقكيص أبسا 

المرة زي ما يساًسكيص وما يتسرلص 

ًلضان تضيلي كريم مه راىة الموقص وبيس 

ما ررجتي مه أزمتك تْكري بيقل موزون 

هل كريم مجرز موقص ومابقيتيص محتاجاله 

وال حبيب ًايسة تكملي حياتك مياه ؟ 

كريم ًارِ الكالم زه ؟ : أمل وقْت بورٓسة

ووآق ًليه ؟ 

كيس .. اهسي يا أمل واقيسي : ًماز بهسوء أ

كريم وآق ألىه مه مغلحته يوآق ًلضان 



هل هو حبيب وال .. ييرِ قيمته ايه ًوسك 

! موقص وراىة لألمان 

هو مص ًارِ ؟ : أمل بغتله أوي

أىتي قلتيله قبل كسه إىك :ًماز بغلها كتير

بتحبيه ؟ ػرحتي بمضاًرك زي ؟ 

مص كل حاجة الزم تتقال يف : أمل بَؾب

حاجات بتتحس ويف رجل بيموى الكالم 

يتقال 

أمل أىا مص بلَي مضاًرك وال : ًماز

بوكرها أىا بس ًايسك تْغلي بيه الحب 

حاليا كريم .. الغايف وبيه احتياجك لألمان 

. موتنر موك رز 

! رز ًلى ايه بالنبف : أمل بغتله بجموز

هل هتكملي اليالقة : ًماز أرس ىْس كويل

بيوكم زي حبا ٓيه هو كضذع ًايسة 



تييضي مياه وال بيس ما ررجتي مه قيوز 

الماؿي وهو ما بقاش الموقص وإىك ممكه 

توقصي ىْسك ًازي ومص محتاجاله كول 

الوقت ًلضان تحسي باألمان ٓمحتاجة 

تْكري زلوقتي، برؿه هو كمان محتاج يْكر 

هل هو بيحبك ٓيليا وال بيحب إحساسه بإىه 

حاميكي مه الكون كله وإىك بتستذبي يف 

! حؾوه

ػراحة أىتوا االتويه محتاجيه تْكروا كويس 

.. الحازثة زي ًملت ترابف روحي بيوكم .. 

أىتي بتحبي إحساسك مياه وهو حابب 

.. برؿه إحساسه مياكي بتكملوا بيؽ 

احتياجك لألمان وهو احتياجه إىه يْرؼ 

سكت .. أماىه وهيموته ًلى اللي قسامه 

بسليل إىه ٓسد : وبيسها كمل باستْساز

رقوبته األوىل ألىه ماحسص مياها 



اإلحساس زه، اللي ًرٓته إن رقيبته األوىل 

رٓؾت بيس الحازثة إحساس سيقرته اللي 

رٓؾت هيموته .. حاول يْرؿه ًليها 

لكه أىتي محتاجة لإلحساس زه .. ورجولته 

ٓهوا أىتوا االتويه محتاجيه .. وهو حققهولك 

تييسوا تْكيركم يف أسباب ارتباككم ببيؽ 

هل زه حب وال كل واحس بيحقق احتياجه .. 

لضيور مييه جواه ؟ 

أىا ماأسمحلكص تقليه : أمل باًتراؼ

مجرز واحس بيْرؼ رجولته ًلى واحسة كريم 

مص كسا باليكس هو كان متْهم مياها جسا 

وبيواقضها يف كل حاجة بس هي اللي ىمف 

حياتها مذتلّ ًوه وماقسرتص تْهمه 

ٓماتجيص حؾرتك زلوقتي وتتهمه 

. بالقريقة زي 



كيب زه رز حلو موك بس : ًماز بابتسامة

برؿه جاويب ًلى سؤايل الضيور اللي بيوكم 

حب وال احتياج ؟ 

. أىا مص ًايسة أتكلم تاين : أمل بغتله وبيواز

محتاج .. ًالجك ما رلغص : ًماز وقّ

ولو كملتي مى كريم يبقى .. أطوٓك تاين 

أطوٓك مياه لو قرريت إىك مص محتاجاه 

ومهما .. يبقى ياريت تواهبي طوية ميايا 

كان القرار اللي هتارسيه ٓتأكسي إن الكل 

سواء كملتي أو تراجيتي .. هيسًمك ٓيه 

المهم تكوين مقتوية باللي بتيمليه وواثقة 

أىا .. ٓيه وماًوسكيص أزىن طك ولو بسيف 

كبيا مويت كريم يجيلك بالليل أو يتكلم 

مياكي وكلبت موه إىه برؿه يسيبك 

ٓكري يا أمل .. الوهارزه براحتك وبكرا يقابلك 

.. براحتك وٓكري يف اللي أمل ٓقف محتاجاه 



ما تْكريص يف كريم وال الييلة وال الواس وال 

أطوٓك قريب ! المجتمى ٓكري بس يف أمل 

 .

سابها ومضي وهي قيست مكاىها وٓكرت 

أٓكر يف أمل ازاي وهي أمل ايه مه .. جواها 

! ُير كريم 

سميرة قربت موها هي وأبوها ألىهم واقْيه 

ومتابييه كل اللي قاله زه بس احترموا 

كلبه إىهم ما يتسرلوش يف حواره مياها 

سيبك مه .. وهللا ما بيْهم : سميرة بَيم

كالمه زه وقومي كلمي كريم زماىه هيتجوه 

.. ًليكي وتالقيه سامى كالم الموضي زه 

أىا هسرل أرتاح طوية : أمل ابتسمت لمامتها

 .



سميرة كاىت هتيترؼ بس ًبسهللا مويها 

ما هي مرتاحة : وبيس مازرلت سميرة بَيم

كول الوقت تريح ايه وهي لسة ػاحية 

ماكملتص ساًتيه ؟ 

سيبيها حياتها كلها متلذبقة : ًبسهللا بَيم

. ومحتاجة ترتب أٓكارها 

كريم ػحي مه ىومه بسري واتيسل 

استَرب ليه ىايم كسه بهسومه حتى بجسمته 

قام ُير وأرس طاور .. والموبايل ًلى ػسره 

يْوق وىسل راح ًلى الضركة لسرجة مؤمه 

وحسه اتْاجئوا بيه يف الضركة لما راحوا 

! أمل / كموي ًلى م: ًلياء أول ما طآته

هي بذير ؟ 

بذير المهم حس ًرِ : كريم ابتسم باقتؾاب

حاجة ؟ 



الكل ًارِ إىها ىسلت .. ال ال مْيص : ًلياء

إجازة البلس ًلضان رقوبتكم وًارٓيه إىك 

. روحت تسورها بس 

زرل مكتبه وهو مص ًارِ ازاي ما 

قرر يَرق يف الضَل ! يكلمهاش ؟ ازاي بس 

ًلضان ما يسيبص ىْسه لألٓكار 

وبسأ يضوِ ايه اللي اتآرر ًليه األيام اللي 

.. ٓاتت زي 

مؤمه زرله أول ماًرِ إىه جه وكريم مضاه 

بسرًة ألىه مضَول وىْس الكالم مى حسه 

هو مص ًايس يرز ًلى أسئلة أي حس أو 

.. استْسارات حس 

كان يف ميتوج مى كصا ًميل وبيحؾره مؤمه 

وحسه وٓوجئوا بكريم بيوؾم ليهم بس 

قيس مياهم لكه أبيس ما يكون ًوهم قاًس 



بالضكل ٓقف لكه ما اطتركص يف كلمة 

... واحسة حتى 

أمل ٓؾلت يف أوؿتها كتير مص ًارٓة 

تيمل ايه أو تتيامل ازاي أو هتمضي حياتها 

ازاي وكل طوية تمسك موبايلها وترميه 

وتجيبه تاين وبيسها قررت تسجل رسالة 

يجلت رسالتها بغوت مذووق مه ... ػوتية 

اليياـ 

لما تارس قرارك وتيرِ أىت ًايس تكمل  ))

ًالقتوا زي أو ال ابقى بلَوي ًلضان أىا كمان 

قرر أىت ارتبقت بيا .. أًرِ أرتب أٓكاري 

لمجرز إرؿاء رُبة االحتياج أو ًلضان 

ًاجبك إحساسك بالحماية ليا وال ارتبقت 

(.. (بيا ليه ؟ ابقى بلَوي 

بيتت الرسالة بغوت مهسوز مذووق وأرست 

ىْس كويل وبيسها قْلت موبايلها وحقته 



وكأن قْله مص ! يف السرج وقْلت ًليه 

.. كْاية الزم تقْل ًليه كمان 

كريم يف الميتوج وجاله إطيار إن يف رسالة 

مه أمل كبيا ٓتحها بسرًة ولقاها رسالة 

ػوتية حف السماًة بتاًته وطَل الرسالة 

وسمى ػوتها المهسوز وأىْاسها المؾقربة 

وتوترها وهي بتتكلم وبيسها ركس يف كالمها 

: ىْسه وساًتها وقّ بيوّ وهو بيضتم

. متذلّ متذلّ متذلّ 

يف ايه يا كريم ؟ : حسه باستَراب

يف إين اًتمست ًلى حس : كريم بيسًق

. متذلّ ما بيْهمص بيس اشىكم 

طوٓه ماله : كريم ررج وحسه بع لمؤمه

! ويف ايه 



مؤمه اًتصر وكلى بسرًة ورا كريم اللي راح 

أىت قلتلها : لمكتبه بيتغل بيماز وبيسًق

ايه ؟ قلتلها إن أىا اللي ًايس أٓكر ومحتاج 

أٓكر ؟ أىت بتذرب بيوا ؟ أىت بتيمل كسه 

ليه ؟ 

ألن أىتوا االتويه محتاجيه أٓكاركم : ًماز

مص الياػْة اللي تتكلم .. تكون واؿحة 

. مضاًركم اللي تتكلم 

كتر : كريم بَؾب مضاًر ايه اللي توؿح أ

أىا مستيس أؿحي بروحي ًلضاىها ! مه كسه 

أىت لو بتتيمس .. وتقويل مضاًر وًاػْة 

أىت ! تذرب بيوي وبيوها مص هتقولها كسه 

. مرٓوز اوك مص ًايس أطوِ وطك تاين 

قْل الموبايل واتغل بأمل موبايلها مقْول 

. كيب ٓهموي : مؤمه جوبه



كريم بغله وساكت وبع لموبايله ورن تاين 

ًلى أمل وبرؿه موبايلها مقْول ومرة 

واحسة بكل قوته حسِ الموبايل يف الحيقة 

يا ابوي : كسره ومؤمه اتغسم مه تغرٓه

. اهسا .. مص كسه يا كريم .. اهسا 

كريم سابه ورارج ومؤمه وراه بيحاول 

كيب رايح ٓيه كيب ؟ : يوقْه

ألمل مص هسمى كالم : كريم بسون ما يقّ

. المتذلّ زه 

ركب ًربيته وساق بأقغى سرًة ًلضان 

يوػلها وهو مص ًارِ أػال هتستقبله 

وػل لبيت رالها وكلى بسرًة ورن ! ازاي 

أمل ٓيه : الجرس وٓتحله رالها ٓكريم بلهْة

؟ 

. جوا اتْؾل : رالها ابراهيم



أمل كاىت قاًسة وسف بوات رالها وكلهم 

وزرل رالها بلَها إن كريم ًايس .. متجمييه 

يسرل وبواته ُقوا طيرهم وبيسها كريم 

زرل وهي طآته وقْت وبغتله والكل 

وقّ مستوي كالمه بس باػيه لبيؽ 

ايه : وساكتيه لحس ما كريم اتكلم بَؾب

ايه زه اللي محتاج ! الرسالة اللي بيتيها زي 

أٓكر ٓيه ؟ هو أىتي مص ًارٓة قراري ؟ 

ومص ًارٓة مضاًري وإحساسي ايه ؟ 

هو قال إىك محتاج تْكر : أمل بغت لبييس

. وتارس قرار 

هو متذلّ ما بيْهمص : كريم بَؾب زًق

أىا بحبك وزه ! آرس قرار يف ايه وأٓكر يف ايه .. 

بحبك .. واؿح وؿوح الضمس للكل 

والمْروؼ مايكوىص ًوسك أزىن طك يف زه 

 .



ولما بتحبوي ليه : أمل بسموو بتهسز بالوسول

سيبتوي لوحسي امبارح ؟ 

ًلضان سميت للمتذلّ زه : كريم بوسم

إىك محتاجة تذرجي لوحسك وماكاىص يوْى 

ماكاىص يوْى أًارؿه بيس ما قال .. أًارؿه 

إن سبب ارتباكك بيا هو الرابف اللي اتكون 

بيوا يف الياػْة وإن زه ارتبار ٓكان الزم 

أوآق وإال هكون مص واثق يف حبك ليا 

وأىاين كمان ألين ساًتها بحرمك مه إىك 

تارسي قرار ػح هل أىتي بتحبيوي بجس وال 

بتحبي إحساسك باألمان ميايا ؟ لكه أىا ؟ 

أىا يا أمل مضاًري واؿحة وػريحة ولو 

سألتي أي حس هيقولك إين مص بس بحبك 

أىا بيضقك وبموت مه ُيرك وماًوسيص 

كمل ازاي لو أىتي مص  أزىن ٓكرة ممكه أ

. ٓسه قراري ! هتكوين ميايا 



أمل زموًها ىسلت ومص ًارٓة تتكسّ مه 

: اًترآه بحبها وال تْرح وال تيمل ايه بغتله

مستوي تسمى قراري ؟ ! بتبغلي كسه ليه 

ليه متذيل إين ممكه ! مستوي ايه يا كريم 

كمل مه ُيرك  ليه أىت ًوسك طك ! أًرِ أ

يف حبي ليك ؟ ليه ماقلتص للمتذلّ زه إن 

اه الياػْة ًملت رابف بيوا بس الرابف زه ما 

بقاش قوي ُير لما قربوا واتياملوا مى 

أىت بوْسك قلت إن .. بيؽ وحبيوا بيؽ 

الياػْة زي ما هي إال سبب جميوا أىا 

وأىت ٓقف لكه الحب والمضاًر زول اتكوىوا 

كان .. لوحسهم وقويوا لوحسهم مى الوقت 

.. الزم زه يكون رزك لما يقولك تارس قرار 

تقوله إن أرواحوا مربوكة ببيؽ ما يوْيص 

.. يوْغلوا ألن اىْغالهم ميواه موتوا 

. ماكاىص الزم تسمى كالمه أيوة 



كريم قرب موها وؿمها وهي ؿمته وًيقت 

.. يف حؾوه 

كريم بيسها ًوه بالراحة ومسح زموًها مه 

كْاية أىا تيبت اليوميه .. كْاية ًياـ : وطها

جحيم متواػل .. اللي ٓاتوا زول كاىوا جحيم 

. ٓكْاية .. يا أمل 

: أمل بغتله بيتاب وقبل ما تتكلم أبوها كلى

زه أىا يسوب زرلت ! كريم أىت هوا مه امتى 

. ػليت النهر 

يسوب لسة .. تقبل هللا يا ًمي : كريم ابتسم

. جاي 

. كيب اتْؾل : ًبسهللا ابتسم

ال يا ًمي لو يوْى هارس أمل : كريم ابتسم

ىتَسا مى بيؽ برا ؟ 



كيب ما تتَسا أىت مياىا : سميرة ابتسمت

. ورليها ترتاح ! هوا 

. لو تيباىة رليها كبيا مرتاحة : كريم بغلها

أمل ابتسمت بهسوء وبتمسح زموًها 

ال مص تيباىة يوْى يا بابا ؟ : وبغت ألبوها

االتويه كاىوا محتاجيه يتكلموا مى بيؽ 

.. ويسميوا بيؽ 

: ًبسهللا ابتسم لبوته وبيسها بع لكريم

ماطي بس ما تآررهاش يا كريم هي برؿه 

. لسة تيباىة 

كيس : كريم ابتسم بع ألمل  )حاؿر يا ًمي أ

. ازرلي اجهسي يال بسرًة  (

أمل ابتسمت وزرلت وهو قيس مى أبوها 

. السكتور قال ألمل كالم كتير : ًبسهللا



ًارِ السكتور زوره رلع لكسه : كريم كضر

. وهضوِ حس ُيره يتابى مياها 

ال يا كريم رليها تكمل مياه : ًبسهللا بتْكير

هو ًرِ الحكاية وأبيازها وييتبر طآها .. 

بييويه وبيسيه هو كان ًوسه وجهة ىنر 

كمان أمل ٓاقت .. وأًتقس إىها ػحيحة 

وحاليا أىتوا االتويه واثقيه يف بيؽ ٓأىا 

طايّ إن اللي هو ًمله قربكم مه بيؽ 

. مص بيسكم 

... بس يا ًمي كان ممكه: كريم بغله

مْيص حاجة اسمها كان : قاكيه ًبسهللا

يف حاجة اسمها حب قوي وًالقة .. ممكه 

قوية تغمس قسام أي ًاػْة ويف حاجة ورق 

الزم يكون ًوسكم ثقة يف .. بتتهس بسهولة 

. بيؽ ًلضان تواجهوا أي حاجة تحغل 



. ربوا يسهل يا ًمي : كريم ابتسم لحماه

. أمل ررجت وكريم وقّ وأرسها

ربوا يجميهم : بيس ما مضيوا ًبسهللا ابتسم

. ًلى رير 

الواز زه ! سميت اللي قاله : سميرة ابتسمت

. بيحبها 

هو بيحبها بس مص ًلضان : ًبسهللا ابتسم

هو رالىا كلوا ىضوِ حبه زه .. قال إىه بيحبها 

. بكل تغرٓاته وأٓياله 

زه كان .. هو ٓيال ًمل كسه : ابراهيم رالها

. زارل هيتجوه مه كالم السكتور 

إن طاء هللا هيتجميوا ًلى : سميرة بحب

. رير وربوا هيسيسهم 

.. كلهم أمووا ًلى كالمها



كريم وأمل ىسلوا مى بيؽ ايسها يف ايسه لحس 

ًربيته ٓتحلها الباب تركب جوبه وهو 

مبتسم رٓى هسومها قبل ما يقْل الباب 

ًلضان ما يقْلص ًليهم وهي ابتسمت 

: بذجل ًلى حركته ولّ ركب مكاىه وبغلها

ًايسة تروحي ٓيه ؟ 

. أي مكان مص ٓارق ميايا : أمل مبتسمة

مس ايسه ليها .. كريم ٓكر لحنات واتحرك 

وهي ابتسمت وحقت ايسها يف ايسه وهو 

رٓى ايسها لضْايْه باسها برقة وهي 

اتحرجت وكاىت هتسحب ايسها بس ؿَف 

.. ًليها ًلضان يمويها 

ىيم .. كريم كان مبسوـ لمجرز إىها جوبه 

كتيرة ربوا بيسيهالوا مص بويرِ بقيمتها ُير 

مجرز قيستها .. لما بوهسز إىوا ممكه ىذسرها 

.. جوبه كسه زي ىيمة كبيرة جسا 



ايه حكاية مؤمه : أمل بغتله وكأىها آتكرت

ماما قالت بالرُم مه المضاكل إال ! وحبيبته 

واه ػح ! مضاكل ايه ! إىك ٓؾلت جوبي 

جيت مه ! أىت ازاي قابلتهم يف القريق 

! القاهرة ميقولة 

زه موؿوو كويل : كريم أرس ىْس كويل

والموؿوًيه مرتبقيه ببيؽ .. أوي يا أمل 

ازاي احكيلي : أمل باستَراب

ىور وًيلتها كلهم : كريم بغلها وابتسم

اتقبؽ ًليهم هي وأبوها وأروها وملك 

كلمت مؤمه تحصره بس قبل ما يتيامل 

اتقبؽ ًليه هو كمان 

كيب ومامتهم ! ليه ! ازاي : أمل طهقت

! اوًى يكون جرالها حاجة 



ماهو ساًتها أىا أرست مامتهم : كريم ابتسم

وسْرتها للمويا وهواك كوت قريب ألروكي 

وقابلته يف القريق لما ًرٓت باللي حغل 

! سآرت مه ُير ما تقويل : أمل كضرت

زي ما أىتي سآريت مه ُير ما : كريم ابتسم

بيسيه متذيله كمية المغايب ! تقوليلي 

أػال أىا ميرٓتص أقول ! اللي كوت ٓيها 

ألمي إين مسآر أىا كوت يف سباق مى 

البوليس والحمس لله إين ما اتقبؾص ًليا 

ألن يسوب ىهلة ركبت ميايا .. مياهم 

والبوليس كب ًلى المكان 

حكالها بالتْغيل كل اللي حغل وهي 

بس زًلت ًلى مؤمه .. مصهولة مه كله 

وزًلت إن كريم ميرٓص يكون جوبه وىوًا 

.. ما بسأت ترتب األمور يف زماُها 



... كريم سكت وسابها تْكر براحتها

: كريم ساق كتير وأمل استَربت وبغتله

كريم احوا رايحيه ٓيه كسه ؟ زه أىت قربت 

تذرج مه القاهرة كلها ؟ 

يف استراحة جميلة ًلى : كريم ابتسم وبغلها

. القريق هوقيس ٓيها 

تاين استراحة يا : أمل كضرت وطست ايسها

رليوا يف أي مكان .. مص ًايسة .. ال ! كريم 

. قريب 

. وػلوا يا حبيبي رالظ : كريم بغلها

أمل كضرت ومص ًايسة أي استراحات 

أىت ليه بتيمل كسه ؟ :وبغتله

مكان هازي وحلو : كريم بغلها بهسوء

وهييجبوا وهوقيس ىتَسا ٓيه ؟ بيمل ايه يا 

أمل ؟ 



! ٓكرة االستراحة ىْسها : امل بؾيق

الزم تذرجي مه : كريم أرس ىْس كويل

كي .. القوقية زي يا أمل  الذوِ اللي جوا

الزم يوتهي ومص هيتوهي إال بالمواجهة مرة 

يال ىوسل ؟ .. واتويه وتالتة 

أمل كضرت وٓؾلت مربية ايسيها وبتْكر 

.. تقلب موه يروحها 

كريم ٓك حسامه وىسل ولّ ىاحيتها ٓتح 

حقي ايسك يف .. يال ياحبيبي : الباب ومس ايسه

. ايسي 

أمل بغت اليسه كتير وبغتله وبتْكر ترٓؽ 

ازاي بس بيسها كضرت مه ىْسها بَيم 

مص : وىسلت بيوّ وزقت ايسه بَيم

. همسك ايسك 



كريم ؿحك ًلى أسلوبها اللي آتقسه األيام 

اللي ٓاتت ومضي جوبها طاورلها ًلى 

.. المسرل 

وػلوا للمسرل وأمل وقْت بترزز وهو 

جوبها مس ايسه تاين ليها وهي بغت اليسه 

ومسكتها بقوة المرة زي وبيسها بايسها 

التاىية مسكت زراًه كله واستذبت ٓيه 

أمل أىتي كويسة ػح ؟ : وهو بغلها

. اه بذير : أمل بتوتر

أمل حاولت تكون كبييية بس كريم وقّ 

ممكه ًلضان راكري تبقلي : وبغلها

كي  تحاوىل تكوين كبييية لو أىتي مه جوا

! رايْة ؟ اههري روٓك زه ! مص حاسة بسه 

كي .. وال هو ًيب وال هو ممووو  اللي جوا

. اههريه يا أمل 



رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الحازي ًضر 

أمل حاولت تكون كبييية بس كريم وقّ 

ممكه ًلضان راكري تبقلي : وبغلها

كي  تحاوىل تكوين كبييية لو أىتي مه جوا

! رايْة ؟ اههري روٓك زه ! مص حاسة بسه 

كي .. وال هو ًيب وال هو ممووو  اللي جوا

. اههريه يا أمل 

أمل بغتله كتير وأرست ىْس كويل 

. كيب يال : وابتسمت

مضيوا مى بيؽ وكريم هيمس ايسه يْتح 

الباب بس الحم توترها ٓبغلها وموتنرها 

مسكت زراًه أوي .. تهسا وتذقي مياه 

وؿمته وهو متْهم إحساسها لحس ما بغتله 

وطاورتله يْتح وبالْيل ٓتح الباب وزرلوا 

مى بيؽ 



المكان مذتلّ والجو مذتلّ : كريم بهسوء

. وكل حاجة مذتلْة 

. ٓيال الجو حلو أوي هوا : أمل ابتسمت

أرسها ركه هازي وطاورلها تقيس ومسك 

الكرسي لحس ما قيست وبيسها بيقلى 

چاكيت البسلة بتاًته وبيقيس وهي مراقباه 

: ومبتسمة لحس ما قيس استَرب ابتسامتها

! مالك ؟ بتبغيلي كسه ليه 

أػلك .. ال : أمل ابتسمت أوي ورزت بذجل

. جوتل أوي 

! جوتل ازاي ييوي : كريم ابتسم باستَراب

أمل مسكت الورزة يف الْاهة الغَيرة 

موؿوو : قسامها بتليب بيها وبذْوت

تْتحلي باب اليربية وتيسل هسومي قبل ما 



تقْل الباب وتوسل تْتحلي وتمسكلي 

. ييوي الحاجات اللي زي زي ! الكرسي 

الحاجات زي ًازية ًلى ٓكرة : كريم مبتسم

 .

ال كبيا الحاجات زي الواحس كان : أمل كضرت

بيضوٓها يف التليْشيون لكه مص أي حس 

ييوي الوسف بتاًك اه ًازية ٓيه .. بييملها 

. لكه اليازي ال 

هي وػلت للوسف : كريم ؿحك ًليها

المهم كيب الجوتلة زي ًاجباكي ! بتاًي 

. وال مص ًايساها 

مص هتيجبوي ! ايه ًاجباين وال : أمل بَيم

! ليه ييوي 



تكوين مه أىغار تحرير المرأة : كريم بتريقة

هو بيْتح الباب ليه ما .. مه سيقرة الرجل 

. أىا بيرِ أٓتحه وهكصا 

أىا اه مه ! أىت تيرِ ًوي كسه : أمل بتصمر

أىغار تحرير المرأة بس مص مه الحاجات 

تحريرها مه تحكمات أهل مص .. زي 

أو .. ًايشيه ييلموها أو يجبروها ًلى جواز 

تحريرها مه زوج متسلف لكه مص أبسا 

. أبسا .. تحريرها مه اهتمام زوج 

جه الجرسون وجابلهم المويو يقلبوا الَسا 

وأمل قالت لكريم يذتار ًلى شوقه وبالْيل 

.. كلب ليهم وقيسوا موتنريه األكل 

: أمل طآت ىآورة ػَيرة وبغتله بحماس

يوْى ىقرب موها ؟ 

. كبيا يال : كريم وقّ وابتسم



أرسها وراحوا ًوسها كاىت هريْة أوي 

ورغوػا إن ًليها زي أٓرو زرو ػواًية 

.. واقّ ًليهم كصا بَبَان 

كريم مالحم ابتسامتها الميسية جسا وبيسها 

بغت لمرجيحة تضبه البيؾة متيلقة 

أىتوا ًوسكم واحسة صيها يف : وبغت لكريم

الجويوة ؟ 

. اهممم : كريم ابتسم

يوْى ىقيس ًليها ؟ : أمل

: بتتكلم وهي رايحة ىاحيتها وقيست وبغتله

هتقيس جوبي وال هتمرجحوي ؟ 

كريم ؿحك وقيس جوبها وألىها ػَيرة طوية 

ًايسة : ٓكاىوا قريبيه مه بيؽ وهي بغتله

مص يف .. واحسة صيها بس يف أوؿة الووم 

. الجويوة 



كريم بغلها بيضق وطاور ًلى ًيويه 

االتويه وهي ابتسمت وسكتوا االتويه 

ليه اىهاريت  (بغتله  )! أمل : كريم بيس ٓترة

! كوتي بتْكري ازاي ! بالضكل زه 

كلميوي يا : أمل كضرت وهو مسك ايسها

. كلميوي يا حبيبي .. أمل 

مه ساًة : أمل أرست ىْس كويل وبحسن

الحازثة وأىا ًلى كول بحلم بكوابيس مه 

ٓترة للتاىية بس أىت مص بتكون ٓيهم 

وليه ! ميرٓص أػال يا كريم ليه اىهرت 

.. ميرٓص ! زلوقتي 

األيام ! كوتي حاسة بايه : كريم بغلها كتير

اللي ٓاتت وال مص ٓاكرة ؟ 

الرًب .. بالذوِ : أمل ٓؾلت ساكتة طوية

. االحتياج .. 



سكتت وهو متابيها ولما سكوتها كال 

! االحتياج اليه : سألها

أحالمي كلها .. لوجوزك : أمل بغتله ببساكة

كاىت كوابيس ألىك مص بتكون ٓيها يا كريم 

. ٓاالحتياج كان لوجوزك ميايا .. 

: كريم حف ايسه ًلى كتْها وؿمها لقلبه

أوًسك إين كول ما أىا ًايص هكون موجوز 

. يف حياتك يا أمل 

احكيلي ًوك أىت ًملت : أمل بغتله بيمق

احكيلي ًه الجحيم ! كوت حاسس بايه ! ايه 

! اللي قلتلي إىك ًايص ٓيه 

: كريم بغلها كتير وحس ايسه ًلى رسها بحب

ازاي كوت بموت يف كل ! أحكيلك ايه يا أمل 

أمل أىتي ! لحنة أىتي قسامي بتتألمي كسه 

 )كوتي جوا الياػْة ًايضاها مه تاين وأىا 



كان باػع لقسامه وبيتكمل بوجى هاهر 

ماكوتص ًارِ ( اتوهس) وأىا بتْرج  (جسا 

كل ما بتغحي ! أًمل ايه وال أررجك ازاي 

بتحقي ايسك ًلى جوبي وتقوليلي أىا بوسِ 

كان ىْسي أػرخ .. وبتحاويل توقْي الوشيّ 

بغويت كله ًلضان تغحي وتضوٓيوي 

كان ىْسي تْويق بأي طكل المهم .. كويس 

متربف .. قلة الحيلة .. موتهى اليجس .. تْويق 

! مص ًارِ أًمل ايه.. 

ييوي أىتي محاػرة جوا كابوس وأىا ًايص 

يف أي كابوس .. يف كابوس أليه موه الّ مرة 

بيكون اإلىسان متربف مص قازر يتحرك وال 

.. قازر يغرخ وال قازر يْوق ٓأىا كوت كسه 

متربف بمسكك وأقولك ٓويق يا أمل 

كان .. بس أىتي بتغرري وبس .. اسمييوي 

ًوسي استيساز أزٓى ًمري كله بس تْتحي 



والمضكلة الكل بيبغلي .. ًيويكي وتغحي 

يف ايسي ًغاية .. وكأن أىا يف ايسي الحل 

.. سحرية هتْوقك 

! مامتك بتبغلي وتقويل كريم هويمل ايه 

.. هربت موهم .. وأىا ًاجس ! باباكي وكه 

كليت للضارو لسرجة مؤمه وقْوي وقايل 

كتضْت إين ! هتقلى حايف  بغيت لوْسي وا

زرلت طسيت موبايلي ولبست ! ٓيال حايف 

أقرب حاجة قابلتوي وىسلت ألّ يف الضوارو 

البوشيه رلع موي وآتكرتك لما موىتي ..

اليربية وازاي كوتي مغابة وما اتكلمتيص 

وقْت أمون اليربية .. لحس ما اىهاريت 

كيب أىا بلبس .. واليامل بيقويل الحساب 

آتكرت إن زايما يف ! البيت هسٓى مويه 

 ))ٓلوس يف التابلوه وٓجأة رن يف زماُي 

لقيت ىْسي ( (زاووا مرؿاكم بالغسقة 



.. بسيله كتير وقلتله ازًي لمرايت تقوم 

.. اوووِ يا أمل كاىت أوقات ػيبة أوي

بيسها السكتور اقترح ىييس الليبة زي مه 

تاين وقايل أىت ممكه تذسرها 

وازاي وآقت : أمل بتآثر مسكت ايسه

! تذسرين 

ألين بحبك أوي وآقت أرسرك : كريم بغلها

كان يهموي أىتي وبس وأىتي يف كلتا .. يا أمل 

الحالتيه كسباىة 

كون كسباىة وأىا بييس : أمل باستَراب ازاي أ

! ًوك 

ألىك ساًتها مص هتكوين : كريم ابتسم

حابة بس إين بوقصك يف كل مرة .. بتحبيوي 

السكتور قايل  (بع لقسامه  ).. تقيي ٓيها 

مص يمكه تكون ما بتحبكص واللي ًملته 



جميل ورزه مجرز كلمة طكرا مص إىها 

يا إما هتكون بتحبك بجس وساًتها ! تتجوزك 

ٓأىت اًتبر زه ارتبار .. هتكمل مياك 

.. هيوؿح أمل بتحبك وال بتحب إىقاشك لها 

رليها تتذلع مه سيقرة ًقلها وتضيل 

رليها تذتار كريم .. كريم مه راىة الموقص 

كان الزم أوآق وأراكر .. موقص وال حبيب 

.. بحبي ًلضان تْويق 

: أمل حاسة بيه وبكل كلمة هو بيوققها

ازاي اتياملت ! وازاي اتقبلت ارتيارك زه 

مياه ؟ 

زرلت : كريم بغلها بحب وروِ وقلق

قيست جوبك مسكت ايسك وٓؾلت 

أترجاكي تكوين بتحبيوي زي ما بحبك،ٓؾلت 

كوىص مجرز موقص وآرري  أزًي إين ما أ

كوت مرًوب إن حيايت .. كلمة طكر وبس 



ممكه توتهي وًسايئ الوحيس إن مهما تكون 

بيا أو .. الوتيجة أىتي هتْويق وتكوين كويسة 

مه ُيري 

! ولو قلتلك طكرا : أمل زموًها لميت

كوت هسًي مه قلبي : كريم بغلها بيضق

تكوين سييسة مى أي حس قلبك يحبه 

! وأىت : أمل بإػرار

هييص، : كريم أرس ىْس كويل وبغلها

لألسّ يا أمل إن .. بسون روح بس هييص 

هييص بس مه .. موت القلب ما بيقتلص 

ٓلو .. قلبي سبق وازيتهولك .. ُير قلب 

.. مضيتي هتارسيه مياكي 

أمل بغاله أوي وزمية ىسلت موها بس هو 

مص ًايس أطوِ : مسحها وهس زماُه



.. كْاية وجى .. زموًك ًلضان راكري 

كْاية 

أمل سوست ًلى كتْه بحب وقربت موه 

أوي تستمس القاقة واألمان والحب مه قربه 

.. موها 

ٓؾلوا يتكلموا كتير ًه الحازثة وهو بيحاول 

يذليها تتكلم ًلى قس ما يقسر وهي طوية 

بتسكت وطوية بتتكلم لحس ما الجرسون 

الَسا : وػل بالَسا ٓقامت بسرًة وبغتله

. جه أىا جياىة 

كريم ابتسملها بس بيس ما لْت وطها 

ابتسامته ارتْت ألن ٓيال هي ما رجيتص 

.. لقبييتها 

اتَسوا مى بيؽ وهي ماسكة الضوكة 

والسكيوة ومص متيوزة ًلى األكل بيهم 



ٓمص ًارٓة تققى االستيك ٓكريم ابتسم 

كيب : وققيهم هو وهي ابتسمت بمضاكسة

! ققيتهم المْروؼ تأكلوي 

كلك : كريم ابتسم أىا ماًوسيص ماىى أبسا إين آ

. بايسي أو بأي كريقة تاىية 

هو يف كرق لألكل : أمل بغتله باستَراب

ُير االيس ؟ 

كبيا يف كرق كتير ويف حاجات : كريم ؿحك

. كتير بتتاكل 

أمل باػاله بيسم ٓهم وهو بيؾحك ًلى 

كلي يا حبيبي : ىنرتها زي وطاور لألكل

. بيسيه هيرٓك بالتْغيل الممل أقغس ايه 

أمل كضرت وبغت لقبقها وبتاكل بس 

ًقلها مضَول يقغس ايه هو ومه وقت 

للتاين بتبغله باستْهام وهو يؾحك ًليها 



.. موبايلها رن وكليته واستَربت

ايه ؟ ليه االستَراب زه ؟ : كريم باهتمام

! رقم ُريب اللي بيرن ًليا : أمل بغتله

.. كيب هايت أرز ًليه : كريم ابتسم

آرؼ كليت بوت؟ : أمل كضرت

كيب آتحي االسبيكر ىضوِ : كريم اتوهس

. ميه لو واحس أىا هتيامل 

السالم : أمل ٓتحت المكالمة واالسبيكر

. ًليكم 

اصيك ! وًليكم السالم يا أمل : مؤمه رز

أربارك ايه ؟ 

كريم ابتسم ألىه ًرِ إىه مؤمه 

بذير الحمس لله ميه ؟ : أمل باستَراب



مؤمه يا أمل هيكون : مؤمه كضر باستَراب

ميه ؟ 

سوري يا مؤمه ميرٓتص : أمل ابتسمت

. ػوتك يف الْون 

كريم مياكي ػح .. وال يهمك : مؤمه ابتسم

؟ 

اه قسامي : أمل بغتله قسامها وابتسمت

لحنة بس ليه ماكلمتوش ًلى موبايله ؟ 

سيازته زطسش موبايله قبل : مؤمه بَيم

. ما يذرج 

زطسطه ؟ ليه ؟ : أمل باستَراب

. ال هو يقولك : مؤمه

. كيب هو مياك اتْؾل : أمل ابتسمت



أمل مست ايسها بالموبايل لكريم وحقته 

! أيوة يا مؤمه : قسامه وهو ابتسم واتكلم

. وهللا توح ! تغسق إىك توح : مؤمه بَيم

! ليه بس : كريم بؾحك

ًلضان أىا قلقان ًليك ومص : مؤمه بورٓسة

ًارِ أوػلك وقلت لما توػل ألمل وتقمه 

ًليها هتكلموي بس سيازتك كوضت وأىا 

كلمك  . مص ًارِ أ

كيب أىا كويس وأمل ميايا : كريم بؾحك

... اوك

أىت هواك .. يا بروزك يا أري : مؤمه بَيم

مى مراتك ومهيع وأىا هوا قلقان وبؾرب 

ثم تياىل هوا هو ميه .. أرماس يف أسساس 

هو السكتور طَال .. المرٓوز يا بوي آزم 

. ًوسك مثال 



كب وهللا ٓكرتوي : كريم ؿحك بغوته كله

ربوا رحمه إىه ماكاىص قسامي .. بالمتذلّ زه

كتْيت بكلمة مرٓوز، ػحيح هو أىا هرٓسه  وا

ازاي زه؟ 

قول : مؤمه ابتسم بس رز ًليه بتهكم

. لوْسك يا باطا 

أمل  ).. ما أىا بقول اهو هللا : كريم بؾحك

بتضاورله جاب رقمها ازاي ٓكريم سأل 

! جيبت رقم أمل ازاي  (مؤمه 

! مه أمك هجيبه مويه ييوي : مؤمه بتريقة

ما ًليوا ! ايه أمك زي ! أمك : كريم بتريقة

أىت ًايس حاجة وال بتررم بس ؟ 

مؤمه كان هيرز بس بيسها قْل يف وطه 

مص أىا بس اللي بقْل السكة : أمل ؿحكت

. مؤمه زيي اهو .. لما بتؾايق 



أىتوا االتويه ٓيكم الحركة : كريم كضر بهسار

. الررمة زي 

أىت ًرٓت ػوته ًلضان كسا : أمل ؿحكت

سيبتوي أرز؟ 

كبيا ياحبيبتي اومال هسيبك ترزي : كريم

ًلى حس ُريب؟ 

موبايلك : أمل ؿحكت وبيسها باستَراب

! اتكسر ازاي قويل 

بيس ما : كريم أرس ىْس كويل وبغلها

سميت رسالتك اتغلت بيماز اتذاىقت 

مياه وبيسها حاولت أتغل بيكي بس كوتي 

قآلة موبايلك وأىا كوت ًلى آرري ٓكسرته 

 ..

كسرته ازاي ييوي ؟ : أمل بؾحك



حسٓته ًلى الحيقة بأقغى قوة : كريم

. ًوسي اتكسر 

أمل ؿحكت جامس وبتحف ايسها ًلى بوقها 

ًضان ماتقليص ػوت وهو مبتسم وهي 

. مجوون : بتقول

تقومي ىمضي : كريم بغلها وبع لساًته

. يال 

أمل هست زماُها وهو حاسب وكليوا ركبوا 

ًربيته واتحرك بيها كان الجو بسأ ينلم 

ايه رأيك لو تسويق طوية القريق : بغلها

. هازي رالع 

كريم اشا سمحت ما تؾَقص : أمل كضرت

قلتلك اليربية زي مص ! ًليا بالضكل زه 

. هقسر أسوقها تاين 



كريم هسئ السرًة وبيسها وقّ اليربية 

ولو أىا أػريت : ًلى جوب القريق وبغلها

تسوقيها ؟ 

مص : أمل كضرت وزورت وطها بييس ًوه

. هقسر 

كريم ٓك حسامها وطسها ًليه قربها موه 

مص ! يف ايه : أوي وهي مستَربة واتكسْت

. هسوق 

سكت  )... مص هتسويق بس : كريم همس

وحضتيوي يا  (طوية وبيسها بغوت مبحوح 

. أمل 

أمل بغت لبييس بحرج وهو رجى وطها 

كام يوم بييسة ًوي ! وحضتيوي بجس : تواجهه

. وبيسها رجيتي بالضكل زه 

ايسه ًلى وطها وًلى طْايْها تحسيسا 



أمل رٓيت وطها له وماقسرتص توقق بس 

ايسها بتليب يف زراير قميغه بتوتر ورجل 

ملذبقها 

كريم مسك ايسها حقها ًلى قلبه اللي 

طايْة : بيسق بسرًة وهي بغتله ٓهمس

! قلبي بيتوتر وبيوبؽ ازاي وأىتي قريبة موه 

أمل ابتسمت وبغت لألرؼ ٓهو رٓى وطها 

له وقرب مه طْايْها وبع لييويها يضوِ 

بحبك ٓوق .. أىا بحبك: هتيمل ايه وهمس

. ما ًقلك ممكه يتذيل يا أمل 

أمل ًيويها متيلقة بييويه وهي حاسة 

والمسة حبه ليها وهو ايسه ًلى وطها 

ولمس طْايْها برقة وكأىه بيستأشىها 

ما تبيسيص ًوي ألين : بغمت وهمس

. محتاجك ٓوق ما تتذيلي يا أمل 



قرب موها بحصر وهي ُمؾت ًيويها ألىها 

هي كمان بضر وبتيضقه مص بس بتحبه 

ومه جواها بتتموى لو تقسر تيبر ًه 

إحساسها وحبها زي ما هو بييرِ يتكلم 

.. بس رجلها بيمويها 

ؿمها بضوق وحب ولهْة ال بتقل وال 

بيسها بضوية بيس ًوها ورٓى .. بتذلع 

وطها يضوِ ًيويها ويسور ًلى اللهْة ٓيهم 

لقي ًيويها مص ٓيهم اللهْة اللي كان 

موتنرها بس لقاهم بيوققوا باليضق صيه 

وبالضوق صيه ٓضسها تاين لحؾوه وكاىت 

ؿمته ليها قوية لسرجة وجيتها ٓهمست 

. كريم : باسمه

. ًيوىه : كريم بغوت ؿايى

أمل لجمتها الكلمة واتموت لو تقسر تقوله 

إىه ًيوىها، ال مص بس ًيوىها هو روحها 



والوْس اللي بتتوْسه كمان وهو حاليا ماىى 

: ًوها الوْس بقوة ؿمته ليها ٓهمست تاين

. وجيتوي 

: كريم اتوْؽ ًوها بسرًة وبغلها بذوِ

وجيتك ايه ؟ ايه اللي بيوجيك ؟ 

مْيص، متقلقص، : أمل مسكت ايسه تهسيه

وحاولت تقلب الجو هسار  )بس ؿمتك قوية 

ًضان تقلى مه الهالة اللي سيقرت ًليها 

 (بوجوزه وبكمية المضاًر اللي بيوهم 

. ووجيتوي حبة ػَيرة 

حاجة جسيسة موك : كريم اتوهس براحة وابتسم

. أتيوز ًليها ُير الضهقة ًضان ماتذؾص 

أمل ربقته يف ػسره وربت وطها يف ػسره 

.. بحرج 



كريم : رٓيت وطها له وبغوت متحضرج

أىا أيوة بحس .. اوًى تغسق كالم السكتور زه 

مياك باألمان بس مص زه سبب ارتباكي 

. بيك أبسا 

كريم همس وايسه ًلى رسها بتتحرك ًليه 

ارتبقتي بيا ليه يا أمل ؟ : بويومة

ارتبقت بيك : أمل بغتله بحب وكملت

... ًلضان 

كريم بع لييويها بتقلب ألىه محتاج يسمى 

! ًلضان ايه يا أمل قويل : زه موها وهمس

أمل اترززت وهو قرب موها باسها جوب 

! قويل ًلضان ايه : طْايْها برقة

أمل ابتسمت بذجل باػة لألرؼ وهمست 

.. ًلضان بحبك : بغوت يكاز يكون مسموو

اتقابلت ًيويهم يف ىنرة ملياىة حب  )



 (وابتسامة مه القلب وهي كررتها بذجل

.. أيوة بحبك وًايسة أًيص مياك ًمري كله 

.. ًايسة أٓؾل يف حؾوك اليمر كله يا كريم 

: كريم ابتسم وسوس راسه ًلى راسها بارتياح

. بيضقك .. وأىا بيضقك يا أمل 

االتويه بغوا لبيؽ بحب وبسون أي 

مقسمات أو حس ٓيهم يْكر هييمل ايه 

أرسها يف .. االتويه ؿموا بيؽ باطتياق 

حؾوه وكأىها ُايبة مه سويه وهي اترمت 

يف حؾوه وكأىها ًيلة تايهة وأريرا لقت بيتها 

.. وسكوها 

قاكى لحناتهم زي موبايلها ٓبيست وهو 

اتيسل وكليت موبايلها مه جيبها وطآت 

االسم المكتوب وبغت لكريم وبغوت 

. رز ًليه أىت .. زه بابا : مبحوح



كريم أرس ىْس كويل وأرس موها الموبايل 

وحمحم ًلضان يستييس ػوته وهي 

! أيوة يا ًمي : بغلها ورز.. ؿحكت 

يا كريم قلتلك ما تآررهاش يا : ًبسهللا كضر

. ابوي هي لسة تيباىة 

كيس لو حسيت إىها تيباىة كوت : كريم ابتسم أ

جيبتها مه بسري يا ًمي بس ًلى اليموم 

. احوا يف القريق راجييه 

! بتغسريوي أىا ألبوكي : قْل مياه وبغلها

. ماطي يا أمل 

: أمل مسكت زراًه وسوست ًليه وبتلقائية

أيوة بغسرك أىت وليلمك مص هغسرك يف 

زي بس هغسرك يف كل حاجة بيس كسه أي 

حاجة ًايساها هقول كريم وأي حاجة مص 



ًايساها هقول كريم رٓؽ ًلضان بس يكون 

. ًوسك ًلم 

: كريم بغلها بموتهى الحب وهي بغتله

ًوسك اًتراؼ؟ 

! وهو أىا أقسر أًترؼ : كريم بؾحك

ابتسمت وهو زور اليربية واتحرك يوػلها 

وػلها لبيت رالها وكالى مياها والسىيا كاىت 

الوور قاكى وال : هلمة جسا ٓهي ماسكة ٓيه

! ايه 

. كليي موبايلك ىوريه يا أمل : كريم

كليت موبايلها وًقتهوله لحس ما وػلوا زور 

رالها مسكها مه ايسها وطسها ًليه وهي 

! يف ايه : استَربت

. ما تقريب موي قبل ما ىسرل : كريم ابتسم



كريم طسها أوي ًليه لحؾوه ورٓى وطها 

ليه ويسوب قرب مه طْايْها والجو كان 

هلمة جسا ورغوػا بيس ما قْل الموبايل 

بس ىور زارل رْيّ جسا مه السلم 

وًيويهم يف ًيويه بيؽ ٓهي همست 

كبر مه إىك تذقّ موي بوسة : بذجل أىا أ

. ًلى السلم 

: كريم طسها ًليه أوي وؿمها وبتوؿيح

كبر ٓيال مه كسه بكتير بس أىتي برؿه  أىتي أ

! مرايت يا أمل 

مراتك أيوة بس مص : أمل بيست ًوه طوية

تذيل .. مراتك يف الوور .. يف النلمة يا كريم 

مونرىا لو حس كلى ٓجأة وطآوا كسه هيقول 

! ايه ًليا 

مص هيقول حاجة واحس : كريم كضر بَيم

. ومراته 



طسها ًلى بيت رالها مكضر وهي مبتسمة 

جسا وربف ًلى الباب ولحنة وسميرة 

ٓتحت وماسكة طمية يف ايسها وأول ما 

طآت أمل ؿمتها أوي 

محسساين إىها كاىت : كريم باستَراب

. زه يسوب كام ساًة ! مسآرة يا ست الكل 

بس برؿه كاىت تيباىة يا : سميرة كضرت

. كريم 

ما تقلقيص ًليها كول ما هي : كريم بحب

. ميايا 

سميرة حاولت تذليه يسرل بس هو رٓؽ 

الجو هلمة هتوسل ازاي : وهو هيوسل أمل وراه

! تارس طمية ماما ! 

ال يا حبيبي زه يسوب السلم : كريم ابتسم

. ازرلي ارتاحي بقى 



وال ػح ! هتكلموي لما تروح : أمل مبتسمة

. مص مياك موبايل 

هيرِ أتغرِ ما تقلقيص : كريم ابتسم

كلمك موه  كيس هاليق موبايل يف بيتوا أًرِ أ أ

 .

كريم مضي وهي زرلت متبسمة وأبوها أول 

بقيتي بذير ييوي : ما طآها ابتسم بتلقائية

 !

.. الحمس لله يا بابا : أمل ؿمت أبوها

زرلت ألوؿتها ترتاح ومياها بوات رالها 

.. بيكلموها بس هي سرحاىة مى كريم وبس 

كريم أول ما وػل البيت كان الكل موتبه 

مالكم : ووقْوا يستقبلوه وهو استَرب

! واقْيه كسه ليه 

! مص تقموا ًليك يا كريم : حسه بتوتر



ما أىا كموت البأِ : كريم طاور ًلى مؤمه

زه لما كلموي وهو ًارِ إين موبايلي اتكسر 

 .

والبأِ زه كموا ماطي بس : ىاهس كضرت

. برؿه 

: كريم قرب باس ايسها وايس أبوه وابتسم

وياريت .. وأمل كويسة .. المهم أىا كويس 

تبسأوا تجهسوا للْرح ًلضان ىوجس بقى مص 

ًايس أي تيقيل تاين وربوا ما يجيب أي 

. تيقيل 

سابهم وكلى ألوؿته مبسوـ وأول ما زرل 

األوؿة كل مالمحها كاىت اتَيرت ُير ما 

ىوًا ما اتؾايق ألن أمل .. سابها الغبح 

كاىت يف األوؿة زي وهو كان حابب 

أرس .. اإلحساس زه إن ريحتها يف المكان 



ىْس بؾيق بس ػبر ىْسه إىها قريب أوي 

.. مص هتْارقه 

مؤمه كان يف أوؿته قاًس ًلى الالب بتاًه 

أيوة : وموبايله رن كاىت ىور ٓرز ًليها بجموز

! يا ىور رير 

! وبيسيه يا مؤمه لحس امتى : ىور كضرت

أىا ًازي يا ىور : مؤمه بيحاول يكون ال مبايل

 !

رالظ يا .. ال أىت مص ًازي : ىور بؾيق

مؤمه أىا ُلقت وميترٓة بَلقي زه 

ًرٓت ! ٓأرجوك ما تْؾلص تياقبوي ًليه 

. ًمق اليالقة بيوك وبيه كريم 

مؤمه مبسوـ مه جواه إىها بسأت تْهم بس 

.. المهم يا ىور : برؿه مكضر وكأىها طايْاه



أىتي كوتي متغلة بيا ًايسة حاجة وال بس 

. بتكلميوي ًازي 

كوت ًايسة أكمه ًلى : ىور كضرت بؾيق

. وًايسة أطوٓها ! ماما 

مص ! ال كبيا تضوٓيها ايه : مؤمه كضر

. ىاقغيه مضاكل 

مص ًارٓة .. بس وحضتوي أوي : ىور بحسن

! أربارها ايه ؟ مص ًارٓة مبسوكة وال ال 

! مص ًارٓة مرتاحة وال ال 

بيتوا مآيهوش ُير أمي : مؤمه بتياكّ

وأرتي وأمي ست كيبة ما تقلقيص مص 

هتوسمج هي ووالستك .. مه الووو المتكلّ 

ما تقلقيص وبيسيه هي مياها موبايلها 

. كلميها 



ما أىا بكلمها بس ماما مص مه : ىور بذوقة

.. الووو اللي يحكي ويقول لو متؾايق 

هكلم : مؤمه سكت طوية بيْكر وبيسها

. ماما الغبح وأكمه ًليها وأكموك 

: الباب ربف ًوسه وزرل كريم ٓمؤمه ابتسم

يف حاجة ؟ ! رير يا كريم 

بتكلم ميه ؟ : كريم هس زماُه

! بكلم ىور يف حاجة : ٓمؤمه باستَراب

رير ؟ 

رير يا ابه رايل بس : كريم قرب موه مبتسم

. ًايس موك حاجة واحسة 

ايه هي ؟ : مؤمه باستَراب

بس : كريم مبتسم وطس مه ايسه الموبايل

سوري يا ىور موبايلي  (كلم ىور  )ًايس زه 



مكسور وأىا ؿروري ًايس أًمل تليْون مهم 

 .

اوك يا كريم وال يهمك : ىور ابتسمت بؾيق

. يال باي 

هجيبهولك : قْلت وهو قْل وبع لمؤمه

. بيس ما أرلع 

كريم رارج بس الحم إن مؤمه ما اًترؿص 

وال اتكلم وزي مص كبييته أبسا ٓوقّ 

أىت ما قمتص تجري ورايا وال تارس : وبغله

! رير ! الموبايل مى إىك بتكلم ىور 

كيس : مؤمه مف طْايْه ًازي ييوي أىت أ

. كلمها براحتك .. هتكلم أمل 

مالك ياؼ أىت ايه : كريم رجى وقّ قسامه

أىتوا ! مص ًوايسك زي ىور ! البروز زه 

متذاىقيه ؟ 



يا بارز : مؤمه كضر وسكت وكريم قرب موه

متذاىقيه ؟ ! رز ًليا 

مص ًارِ أسامحها إىها كاىت : مؤمه بؾيق

احوا أول مرة ! السبب يف رواقتوا بالضكل زه 

ىقّ قغاز بيؽ كسه وأىا مص ًارِ أػال 

! أسامح ىْسي ًلى اتهامي ليك 

مؤمه : كريم قيس قغاز مؤمه بحب وتْهم

مْيص أي حس يف الكون زه كله مص 

.. احوا ُلقوا وارتلْوا ًازي ييوي ! بيذتلْوا 

وىور ُلقت ماطي بس ما .. وارز يحغل 

.. تقولص يف السًل مالوش الزمة ػسقوي 

بع أىا هكلم أمل كبيا األول وبيسها 

هسيلك موبايلك تكلمها وكْاية زًل اوك 

. بيسيه هي بتحبك وأىت ًارِ زه كويس 



كريم ررج يكلم أمل وٓؾل يرُي مياها 

أمل بكرا هتيجي ميايا : طوية وبيسها

الضركة ػح ؟ 

! مص ًارٓة بابا هيوآق : أمل باستَراب

أًتقس لو قلتيله هيوآق : كريم كضر

! هييترؼ ليه ييوي 

. كيب استوى لحنة : أمل قامت

قامت وررجت ًوس أبوها وكلهم كاىوا 

بابا بكرا الغبح إن طاء : سهراىيه مى بيؽ

هللا كريم هييسي ًليا بسري ًلضان هوسل 

مياه الضركة ؟ 

كلهم بغوا لبيؽ وكريم وأمل موتنريه 

أىتي كويسة : بترقب رزه وًبسهللا بقلق

! ييوي يا أمل 



رالظ هييسي .. كبيا يا بابا : أمل كضرت

ًليا يال أىا زارلة األوؿة بقى 

ايه طَل : مضيت قبل ما يرز وكريم ؿحك

. أىتي قلبتي باباكي .. األوىقة زه يا أمول 

هو أػال لو ميترؼ كان : أمل ؿحكت

هيرٓؽ بس هو مترزز ٓأىا استَليت ترززه 

كتر  .. مص أ

ٓؾلوا يتكلموا وبيسها كريم راح لمؤمه 

.. يسيله الموبايل ومارؿاش يكلم ىور

كريم يف أوؿته لقى أمه بتذبف وزرلت 

احوا هوروح ىضوِ أمل : ىاهس بغتله بحب

ًلضان ًايسة اشمه ًليها يا حبيبي 

ايه : كريم قام مه ًلى السرير بسرًة

زلوقتي زه احوا اليضا ؟ 



ًازي أىا اتغلت بسميرة : ىاهس ابتسمت

وقالت قاًسيه تحب تيجي مياىا ؟ 

يحب ؟ زه هتالقيه : مؤمه هوا زرل وبمرح

سابقوا 

: مالكص زًوة ياال وبع ألمه: كريم بَيم

كون لبست  ازيوي ثواين وأ

ىاهس ؿحكت وررجت وبيسها مؤمه بغله 

باستْساز راح كريم راميه بالمذسة ؿحك 

وجري ًلى برا وكريم راح يلبس 

ررجوا ويف القريق كريم وقّ اليربية وراح 

يجيب ًلبتيه طوكوالتة ورجيلهم 

ليه اتويه ياحبيبي ؟ : ىاهس باستَراب

ًلضان أمل بتحبها ٓيلبة ليها : كريم ابتسم

وًلبة ألهلها 



ؿحكوا ًليه وكول القريق مؤمه بيتريق 

ًلى كريم ويوكضوا يف بيؽ 

وػلوا وسميرة استقبلتهم وقيسوا كلهم 

حمسلله ًلى : وأمل ررجت ىاهس حؾوتها

سالمتك ياحبيبتي 

.. هللا يسلمك: أمل بذجل

راحت تسلم ًلى حسه واتْاجئت بيه 

بيمسك ايسها بحب وروِ زي أبوها 

حمسلله ! روٓتيوا ًليكي يا أمل : بالنبف

ًلى سالمتك يا بوتي وقيتي قلوبوا بس 

الحمس لله قمتيلوا بالسالمة 

تسلم يا ًمي أىا الحمس : أمل ابتسمت بحب

لله بذير 

يارب زايما يا بوتي ربوا : حسه ابتسم

يحْنك يارب 



اصيك يا مؤمه : بغت لمؤمه وابتسمتله

الحمس لله بذير المهم أىتي : مؤمه ابتسم

بقيتي بذير ػح؟ ُرْوا كلوا ًليكي 

.. الحمس لله أزمة وًست : أمل ابتسمت

كموي ًلى ىور بذير ؟واألمور اتيسلت ؟ 

أزمة برؿه .. اه الحمس لله : مؤمه ابتسم

يال الحمس لله ًلى كل حال .. وًست 

هو السور مص : كريم بمرح وقّ قسام مؤمه

هيوػلي وال ايه ؟ مص هتسلمي ًليا ؟ 

ما أىا لسة : كلهم ؿحكوا و أمل كضرت بهسار

طايْاك مه طوية 

ًليكي روماىسية ٓنيية : كريم بتريقة

كلهم ؿحكوا وطوية وكه جه وسلم ًليهم 

وباػع ألمل بإحراج ًلضان ٓاكرها لسة 



زًالىة وهي أرست بالها وكريم كمان ٓحب 

ايه ياكه مالك اوًى تقويل أمل : يلقّ الجو

مقموػة ؟ 

أيوة مقموػة كان المْروؼ : أمل بابتسامة

يجيبلي وجبة ماكسوىالسز وال حاجة ًلضان 

أٓك 

مستيس أجيبلك بس ماتكوىيص : كه بحب

زًالىة أىا وهللا مص قغسي 

وأىا مص زًالىة ومقسرش أزًل : أمل بتْهم

موك 

ماتقسريص اطميوى هو ؟ : كريم بَيم

ًلى األساس إين زًلت موك وال : أمل بتصمر

ًرٓت ارس موقّ ؟ 

ماتقسريص أػال : كريم باستْساز



مارالظ بقى بقلوا تواقروا يف : ىاهس بؾحك

بيؽ محسش زًالن مه التاين رلوىا ىوسى 

الزم يجروا طكل بيؽ : ًبسهللا بابتسامة

ًوسك حق : حسه

كب حيث كسا بقى هايت حؾه : كه بمرح

ياأمل ًلضان أتأكس إىك مص زًالىة وقام 

حؾوها وهي ابتسمت يف حؾوه 

ىسل ايسك ياًم زي : كريم بصهول وُيرة قام

مرايت روح احؾه مراتك 

أرته ياكيمو أىت مالك : مؤمه باستْساز

وأىتي تيايل : كريم بغله بَيم وطس أمل

.. اقيسي اطميوى هو مص بتيترؿي وًازي

أمل اتكسْت وقيست وكلهم ؿحكوا 

وبيسها حسه وًبسهللا وإبراهيم قيسوا ًلى 



جوب يتكلموا وسابوا الباقييه يتكلموا وبيس 

طوية قرروا يمضوا ًلضان الوقت اتآرر 

وقبل مايمضوا ىاهس حؾوت أمل وسلمت 

ًليها لقت كريم ٓاتح زراًاته االتويه 

يف ايه ؟ : أمل بغتله باستَراب

وأىا كمان مص هتحؾويوي : كريم بمرح

اطميوى أمي وكه 

أمل وطها اتقلب أحمر وكلهم ؿحكوا 

بتقول حاجة ياكريم ؟ : وًبسهللا بتحصير

: وال حاجة ياًمى وهمس ألمل: كريم بارتباك

جيبتلك طوكوالتة ًلضان بتحبيها ًايسك 

ومْيص ماىى : تذلغيها لوحسك وبمكر

تأكليوي موها بايسك 

أمل اتكسْت وسكتت وبيسها كريم وأهله 

.. روحوا بيتهم



الغبح ٓيال قام كريم وكلمها وقالها إىه ىازل 

وأول ما يوػل هيسمر وأول ما وػل وزمر 

هي ىسلتله بسرًة كان واقّ موتنرها ىسل 

ٓتحلها الباب وهي كل مرة بتبتسم وتضكره 

وػلوا الضركة وىسلوا ايسيهم يف ايسيه .. 

كل اللي بيقابلهم بيباركلهم .. بيؽ 

.. ورغوػا ًلياء اللي كاىت ٓرحاىة جسا 

كل طوية كريم يسرل ألمل يررم ًليها 

ويذرج 

يف وسف الوهار قاًسة يف المكتب الباب ربف 

القمر بتاًي بييمل : وزرل كريم بابتسامة

ايه؟ 

وال حاجة بضتَل : أمل بذجل

كريم قيس ًلى كرِ المكتب قسامها 

لو ًايسة أي مساًسة قويل : وبابتسامة



مه ُير ماتقول وكملت بمرح : أمل بحب

كيس : وهي بتحف راسها ًلى المكتب أ

هستَلك 

استَلي : كريم بحب حف ايسه ًلى رسها

براحتك هو أىا ًوسي كام أمل ييوي 

.. ربوا يذليك ليا: أمل ابتسمت بذجل

ويذليكي ليا : كريم بحب باسها مه جبيوها

ياحبيبي 

لقاها مسكت المج بتاًها اللي ماكاىص 

وارس باله موه وبتضرب موه باستمتاو 

وموسمجة بقيمه أوي كريم طآها كسا 

تْكيره كله راح للكرز رغوػا وهي بتتصوق 

أوي اللي بتضربه مسكه موها وهي 

استَربت وطرب مه ىْس المكان اللي هي 

طربت موه وأمل ابتسمت بحركته زي 



كابتضيوو ؟ كيمه حلو : كريم بابتسامة

ومسكر 

... أيوة ًلضان بحف ٓيه سكر: أمل بغْو ىية

ال مص ًلضان كسا زه مسكر : كريم بَمسة

ًلضان طْايْك لمسته 

أمل بغتله بصهول مه الجرأة بتاًته وهو 

اىْجر يف الؾحك وهي ىسيت رجلها مه 

ؿحكته وٓؾلت باػاله سرحاىة ٓيه وٓجأة 

آتكرت الضوكوالتة اللي جابتهاله ٓتحت 

طوقتها وهو مستَرب بتيمل ايه لحس 

مالقاها مقلية الضوكوالتة وبتقسمهاله 

ٓابتسم 

... كب آتحيها كسا: كريم بابتسامة

أمل ٓتحتهاله وبتسيهاله ًلضان يمسكها 

بايسه بس اتْاجئت بيه بيقرب ببوقه وبيأكلها 



وًيويه ًليها وهي المْاجأة لجمتها ٓؾلت 

ميلقة ايسها وهو بيأكلها بهسوء لحس 

مارلغها وباس ايسها كل زه وهي مكسوٓة 

وساكتة 

زوري بقى : كريم بمرح

زورك ًلى ايه : أمل بذْوت

كريم أرس طوكوالتة وٓتحها ومس ايسه بيها 

كلك: وبمكر كلتيوي هآ ... زي ماأ

جت تيترؼ بغلها بسًل مغقوى وايسه 

لسة ممسوزة بالضوكوالتة وهي قسام بغته 

بسأت بذجل تأكلها موه وهو مبسوـ لحس 

مارلغتها ووطها أحمر مه إحراجها 

هسيبك : كريم حب يذّْ ًوها اإلحراج

تضتَلي براحتك 



أمل ابتسمت بذجل وهو باسها مه رسها 

وررج تحت ىنراتها اللي كلها حب ممسوج 

بذجل 

مجرز الضَل .. كان يوم هريّ جسا ووممتى 

.. مياها ممتى ٓيال 

ىازر كان يف الضركة وبيلم أوراقه ورارج بس 

رايح ٓيه مستيجل كسه : لقي ملك يف وطه

؟ 

هروح لكريم الوهارزة ىسل الضركة : ىازر بغلها

وأىا ػراحة ما طكرتهوش ًلى اللي ًمله 

. مى ماما ٓهروحله 

يوْى اجي مياك ؟ أىا ررمت : ملك بترزز

ًليه كتير آرر مرة طوٓته، ومص هقسر أروح 

لوحسي ٓيوْى أروح مياك ؟ 



ىازر بيس ترزز وآق وأرسها وىسلوا مى بيؽ 

.. وأريرا وػلوا الضركة 

أمل كاىت يف مكتبها وزهقت ٓقامت 

وزرلت ًوس كريم المكتب بيس ما استأشىت 

حبيبتي ازرلي ًلى : وهو بغلها مبتسم

! كول بيس كسه 

ال أىا مؤزبة ٓبستأشن المهم أىا : أمل مبتسمة

. جياىة 

: كريم ساب اللي يف ايسه وقام قرب موها

حبيبة قلبي تحب تاكل ٓيه ؟ 

يا : أمل ابتسمت كوت ٓاكرة هووسل الكآيتر

هو يوْى ىذرج ؟ ! تحت 

كيس يوْى يال وبالمرة ًايس : كريم ؿحك أ

. أطتري موبايل جسيس يال بيوا 



ًلياء هووسل ىتَسا وورايا : ارسها ورارجيه

كام مضوار مص ًارِ هرجى تاين والال لو يف 

. حاجة بلَي مؤمه 

... ًلياء ابتسمت ومبسوكة بيهم االتويه

كريم مى أمل يف األساىسير وطسها لحؾوه 

ٓاكر يوم ما زًقتلي : وهي ابتسمت بذجل

وأىا مى ًمرو ؟ 

وليه السيرة اللي توسٓس زي ًلى : كريم كضر

. آتكري حاجة ًسلة ! النهر 

ٓاكر لما وقْت األساىسير : أمل ٓكرت لحنة

أول مرة ؟ 

. اه زي ٓاكرها : كريم ابتسم

أىا قلت ايه الواز زه وقّ : أمل كضرت بهسار

األساىسير وال ايه ؟ هييمل ايه المجوون زه 



؟ بع ٓكرت يف كل حاجة إال إىك ًايس تتكلم 

. مذي جاب كل األٓكار السيئة ! وبس 

هتغسقيوي يا امل لو : كريم ؿحك بمكر

قلتلك إين وقتها كوت ماطي مه ُير تْكير 

و بتغرِ بسون حسابات أو باألػح مه ُير 

كل اللي كان مسيقر ًليا إىك .. ًقل 

.. تذرجي مه شكرى الياػْة وكل آثارها 

كاىت الْكرة زي طاُالين كول الوقت 

وبحاول كول الوقت زه أقوى ىْسي إين 

لكه كل موقّ .. متياكّ مياكي وبس 

كان بيجميوا كوت بقلى موه بسقة بقلبي 

بتتحف ٓوق أرواتها لحس ما قلبي بقت زقاته 

مص بتذلع وبقى ًامل مشيكا حسب هللا 

ابتسامته  )كب ٓاكرة يوم الكرز .. جواه 

اليوم زه  (وسيت أوي لمجرز الصكرى 

حلْت مية يميه ًنيم ما تكوين إال ليا 



ومرايت ألين وقتها ىسْت أي ٓكرة متذلْة 

كتضْت إين  للتياكّ أو المساًسة وألين ا

بحبك بجوون وإن حيايت مه ُيرك سراب 

. ووهم مص ًايس أًيص بيه 

أمل ًيويها اتملت بسموو الْرحة وزقات 

قلبها ررجت ًه السيقرة وميرٓتص تيمل 

كتر  كتر وأ حاجة إال إىها تسٓه ىْسها بحؾوه أ

إال إن وقوِ األساىسير كسر الهالة اللي كاىوا 

يف هلها وبيسوا ًه بيؽ طوية بس ايسيهم 

ٓؾلت مكلبضة ببيؽ وكليوا مه 

األساىسير مبتسميه بوله هاهر ألي حس 

ممكه يضوٓهم 

ويسوب بيلتْتوا قسامهم لقوا يف وطهم ملك 

اللي بغتلهم االتويه وركست ىنراتها أوي 

... ًلى ايسيهم االتويه 

! رير ! ملك : كريم باستَراب وؿيق



رير ًازي ييوي جاية أسلم : ملك ابتسمت

وأىا بالصات .. ًليكم أىا وىازر وىباركلكم 

! أتآسْلك ًه آرر مرة والكالم اللي زار بيوا 

ملك كاىت قاػسة تؾايق أمل وتيرٓها إىها 

.. قابلت كريم بس أمل ابتسمت باستْساز

كبيا : ملك مبتسمة وبتحاول تكون كبييية

ما أقغسش الكالم اللي قلته اىا ماكوتص يف 

وًيي حتى مص ٓاكرة حغل ايه ساًتها 

! بيوا 

ماحغلص أي حاجة ُير إىك : أمل رزت هي

.. بس اتكلمتي ًازي ييوي زي وقت الحْلة 

الواحس بييصرك بس حاويل تبقلي طرب أو 

ييوي .. لو طربتي ما تذرجيص مه بيتك 

المرة زي جت مى كريم وهو زميلك وميرٓة 

مه زمان محسش ًارِ المرة الجاية ممكه 

! تيجي مى ميه 



كريم كان مصهول مه رز أمل بس مه جواه 

مبسوـ أما ملك ٓكاىت هتولى موها 

قاكيهم زرول ىازر يسلم ًلى كريم اللي 

اؿقر يسيب ايس أمل ويقرب لوازر بيؾمه 

ويسلم ًليه 

ملك بَيم قربت مه أمل ومرة واحسة 

حقت ايسيها ًلى رقبتها تذوقها وأمل 

مصهولة ومص قازرة توقق وبتمس ايسها 

تلمس كريم اللي اىضَل بوازر لكه ملك 

... زقتها لورا بتذوقها تماما

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الثاين ًضر 

ملك بَيم قربت مه أمل ومرة واحسة 

حقت ايسيها ًلى رقبتها تذوقها وأمل 

مصهولة ومص قازرة توقق وبتمس ايسها 

تلمس كريم اللي اىضَل بوازر لكه ملك 



زقتها لورا بتذوقها تماما لحس ما ُمؾت 

.. ًيويها 

ٓاقت ملك مه تذيالتها ًلى ايس أروها ىازر 

بيكلمها وبغت حواليها كاىت أمل ماسكة 

ايس كريم تاين وايسها التاىية ؿامة زراًه 

بتملك ومبتسميه االتويه واستَربت 

قبل كسه تذيلت ىْسها بتذسر ! أٓكارها 

كريم وكان هيموت وزلوقتي بتتذيل ىْسها 

ايه األٓكار الَريبة اللي ! بتذوق أمل 

! بتتذيلها زي ؟

أىا ماًملتص : كريم مبتسم وبيرز ًلى ىازر

ُير الواجب يا ىازر وأي حس يف مكاين هييمل 

.. زه 

أىتوا رايحيه ٓيه ًلى : ملك ٓاقت وبغتله

كسه ميقليوكم ؟ 



بس كوا هوتَسى مى بيؽ .. ال ال أبسا : كريم

. يف أي مكان 

كيب ايه : ملك ابتسمت أوي وًيويها لميت

اشا سمحتوا ما ! رأيكم أًسمكم أىا ًلى الَسا 

.. ترٓؾوش ازوين ٓرػة أًبر ًه أسْي بجس 

كريم احوا اػحاب مه واحوا اكْال مص 

بس رقوبة واتْركضت وأمل ياريت تتيامل 

كتر  .. ميايا ًازي كضريكة وػاحبة مص أ

ممكه يا أمل ؟ممكه يا كريم ؟ ىازر قول 

رليوا ! مص أىت كمان ًايس تضكره ! حاجة 

. ىيسمهم وىتَسى كلوا مى بيؽ 

ىتَسى ! اه كبيا ايه رأيك يا كريم : ىازر بحرج

ٓيال ٓرػة أًرِ أطكرك .. مى بيؽ 

كويس وملك زي ما قالت ىقوي اليالقات 

كتر  . أ



كريم مص ًارِ يقول ايه وبع ألمل 

. براحتك : باستْسار ٓهي ابتسمت

. اوك يال ىتَسى مى بيؽ : كريم بغلهم

أىا ًارٓة مكان قريب مه هوا : ملك ابتسمت

. يف كايرو ٓيستيڤال .. تحْة 

كيب ىتحرك بيربية واحسة ؟ : ىازر ًرؼ

ال ًلضان أىا وأمل مص هورجى : كريم بسرًة

. ًلى هوا ٓاألٓؾل ًربيتيه، يال 

ررجوا مى بيؽ وأمل ماسكة يف زراو كريم 

بتملك وملك ًيويها ًليهم وبتحاول تساري 

.. ؿيقها 

لحنة يا أمل هجيب : كريم ًلى الباب

. اليربية استويوي هوا 



وأىا كمان أػال مص اليق ركوة وكسلت : ىازر

. أىسل الجراچ 

اتحركوا الضباب وسابوا أمل وملك مى 

بيؽ 

. رايف ًلى رقيبك : ملك بغت ألمل

أراِ ًليه مه ايه ؟ : أمل بغتلها باستَراب

أىا لو ًايسة هرجيه ! موي : ملك ؿحكت

. بسهولة 

لو : أمل أرست ىْس كويل وبغتلها بهسوء

.. تقسري يا ملك ماكوتيص سيبتيه أػال 

كريم مص مه الرجالة اللي الواحسة ممكه 

بيسيه أىتي آرر واحسة ممكه أراِ . تسيبه 

. ًلى كريم موها 



لتكوين ! ليه إن طاء هللا : ملك بورٓسة

مذسوًة يف ىْسك وال طايْة ىْسك جميلة 

... ؟ أىا

مص بالجمال بس اللي ًوسي : قاكيتها أمل

. ًمره ما هيكون ًوسك أبسا 

ايه ! اللي هو ايه إن طاء هللا : ملك بَيم

اللي ممكه تقسميه لكريم أىا ميرٓص 

أقسمهوله ؟ 

.. أراليق .. قلبي .. حبي : أمل بغتلها أوي

ملكيته اللي محسش أبسا هيضاركه .. زيوي 

.. حْاهي ًلى بيته وًرؿه وقلبه .. ٓيها 

اللي بيوي وبيوه ال يمكه حس صيك يقسر 

. احوا بيوا رباـ روحي .. يْهمه أو يحسه 

اطبيي بالكالم زه وما : ملك ؿحكت

. تسًليص لو كار موك 



أمل لمحت كريم بيقرب ٓابتسمت باستْساز 

.. حاويل ويكْيكي طرِ المحاولة : وبغتلها

. بيس اشىك 

كريم ىسل يْتحلها الباب وركبها وكيازته رٓى 

ىازر : كرِ هسومها وقْل الباب وبع لملك

! ٓيه 

اهو : ملك بغت بَيم وطاورت ًليه جاي

. وػل 

كريم ركب جوب أمل ووسى مكان لوازر 

.. ًلضان ملك تركب واتحركوا ورا بيؽ 

أمل ربيت ايسيها ًلى ػسرها بَيم وكريم 

كالما ربيتي ايسيكي يبقى متؾايقة : بغلها

 !



ليه قبلت ًسومتهم ؟ احوا ررجوا : أمل بورٓسة

ىتَسى أىا وأىت لوحسىا تقوم تجيبلي االكس 

! بتاًتك مياىا 

يازي االكس زي، أمل : كريم أرس ىْس كويل

أىا قبل ما أىقق حرِ بغتلك وأىتي 

. ابتسمتي وقلتي براحتك 

إىك ! وهي زي راحتك : أمل بغتله باستوكار

تتَسى مياها ؟ 

ال كبيا بس هي ًايسة تيتصر ًه : كريم كضر

اللي حغل وًايسة تتيرِ ًليكي كويس 

وكبيية طَلوا هتذليكي زايما تتواجهي 

مياها مص مرة وهتيسي ٓالزم تتيوزي 

بيسيه لو أىتي مص حابة زه .. ًلى وجوزها 

. يبقى كوتي تْهميوي أو ترٓؾي ًازي 



اه أىا آسْة المرة الجاية مص : أمل بتريقة

ههتم بمونرك وطكلك قسام طركائك 

. وهرٓؽ بكل قلة شوق 

كريم بغلها وما ىققص وبع لقسامه وبيس 

. هكلم ىازر وأًتصرله : ٓترة ػمت

ال كبيا رالظ قبلوا يبقى : أمل برٓؽ

. رالظ ُسا وييسي 

ال كبيا أىا وال بحب األسلوب زه : كريم برٓؽ

سيازتك مص .. وال القريقة زي يف الوقاش 

ًاجبك حاجة ًبري ًوها وبلَيوي بيها لكه 

أىا .. تغسريلي الوش زه أىا مص هقبل زه 

مص بجبرك ًلى أي حاجة وسبق واتْقوا 

مه زمان جسا ووًستك إين هقبل األه بتاًتك 

أو ال ال ٓما تجيص تقبلي حاجة أىتي مص 

. ًايساها وبيسها تقليي الموؿوو ُلقي أىا 



أمل مكضرة ومقتوية بكالمه بس برؿه 

متؾايقة ٓمكضرة وساكتة وهو برؿه سكت 

وبيس ٓترة ػمت كاىوا واقْيه يف إطارة 

وأمل بترزز مست .. وايسه ًلى السريكسيون

كريم مص قغسي : ايسها ومسكت ايسه

أؿايقك بس أىت مص متذيل إحساسي 

! وأىا رارجة أتَسى مى رقيبتك القسيمة 

حبيبة : كريم أرس ىْس كويل بتيب وبغلها

قلبي بقلي تبغي لملك إىها كاىت رقيبتي 

مْيص حس يف قلبي .. مجرز طريكة وبس 

. ُيرك ومحسش حبيته ُيرك 

وأىا : أمل ابتسمت وسوست ًلى كتْه بحب

. كمان صيك 

.. رٓى ايسها باسها وحقها ًلى ػسره بحب 

إال قويل ػح : مرة واحسة اتيسلت وبغتله

ٓاكر أول يوم ليا لما اتييوت لما جيت تجري 



أىت ومؤمه وقلت إىه ًمل ٓيك مقلب ؟ايه 

المقلب زه ؟ 

كريم ؿحك جامس وبغلها وساكت ورجى 

أىت قلتلي هتقويل : يكمل سواقة ٓهي بتصمر

يف يوم مه األيام أزيوي بقيت مراتك قويل 

. بقى 

ساًتها لو تْتكري أىا اتأررت : كريم بؾحك

يف الووم وجيت بسرًة الضركة متوتر ورايّ 

ًليكي وهو زرل ٓبسأله ًوك والواكي 

. ساًتها اطتَلوي 

اطتَلك ازاي ؟ قالك ايه ؟ : أمل بلهْة

قايل ًمال أتغل ًليك : كريم بغلها بحب

مه بسري وأىت ىايم ومص بترز ٓبقوله هي 

السىيا اتهست ييوي قايل اه اتهست وقايل إىك 

كه جه بسري وأرسك ومضي .. سآريت 



ورٓؽ يستوى وكبيا سيازتك كوتي بالليل 

قاياليل إن أبوكي مص موآق وزه رالين 

.. ػسقت 

وبيسيه : أمل ؿحكت جامس باستمتاو

ًملت ايه ؟ 

ماكسبتص ربر وكليت : كريم بؾحك

موبايلي اتغلت بقه ويسوب برز ًليه لقيته 

هو بيضاوريل وقايل إىه بيضتَلوي وأىتي يف 

.. المكتب اللي أىا مجهسه 

أمل بتؾحك جامس وهي بتتذيل مونره وهو 

قلت : بيكلم أروها ومص ًارِ يقول ايه

لقه ايه ؟ 

سلمت ًليه وٓؾلت أجيب : كريم بؾحك

كلمة مه الضرق وكلمة مه الَرب وقْلت 

. مياه وكليت ورا مؤمه وأىتي ًارٓة البايق 



: أمل ٓؾلت تؾحك كتير ومرة واحسة

اًمله مقلب ! هو بيحب ىور ! هترزهاله ازاي 

ٓرجه ازاي .. ًليها زي ماهو ًمل ًليا 

. الواحس لما بيحب بيقلق ًلى حبيبه 

ماكوتص أًرِ إىك : كريم ابتسم بمضاكسة

. تذيلت هتقويل سامحه ! طريرة كسه 

ال ال أىا ًيلة وأموت يف : أمل ؿحكت

. رليوا ىْكرله يف حاجة .. المقالب جسا 

وػلوا وىسلوا وأمل قررت إن زي ما ملك 

ىرٓستها هي هتحرق زمها مص بس هتورٓسها 

ٓاتيلقت جامس يف زراو كريم اللي ابتسم 

بتيملي ايه ؟ : وبغلها

سيازتك جوزي ػح : أمل بغتله بمضاكسة

؟ 



: كريم طاور بسماُه وهي كملت بمرح

أىت ملكية راػة .. سيبوي بقى أتيامل 

. لقلبي أىا وبس 

ماطي يا حبيبي اًملي ما : كريم ابتسم

بسالك واحريق زم أي حس يؾايقك ممكه 

كتر  تبوسيوي كمان ًضان تيغبيها أ

. وُمسلها 

أمل ؿربته يف كتْه وؿحكت بكسوِ 

كيب أىا ُلقان بس ؿايقيها : كريم ببراءة

. كالما ؿايقتك 

أمل ؿحكت إىه ٓاهمها ووقْوا قسام ملك 

رايحيه ىاحية .. وىازر وزرلوا مى بيؽ كلهم 

.. المكان اللي ملك قالت ًليه 

كريم كان بيتكلم مى ىازر وزرلوا يف الضَل 

ٓأمل سابت ايسه وبتتْرج وهي ماطية ًلى 



المحالت ووقْت ًوس محل مجوهرات وملك 

وقْت جوبها 

. واو تحْة أوي االسورة زي : أمل بابتسامة

كيس كبيا الزم : ملك بغتلها بسون اهتمام أ

تكون تحْة أوال زي ألماس وثاىيا زه زاماس 

وميروِ إن زاماس أٓذم محل مجوهرات 

يال بقى ًلضان ما ىتآررش ًليهم كريم 

. مص بيحب يقّ يف المحالت 

ملك قالت الجملة زي ًلضان تؾايقها ألن 

ٓيال كريم ما بيحبص الضوبيوج ىهايئ 

يف ! يف ايه : كريم رجيلهم وبع ألمل باهتمام

حاجة ًاجباكي وال ايه يا أمل ؟ 

أمل مبتسمة ومى إن زه مص كبيها أبسا 

بس لمجرز إىها تؾايق ملك أو تثبتلها إن 

: كريم مياها ُير ٓضاورت ًلى االسورة



بقول لملك االسورة زي تحْة أوي بس 

يال .. قالتلي إىك ما بتحبص الضوبيوج ىهايئ 

. بيوا 

مضيت رقوة بس هو وقّ يف وطها مسك 

ايسيها االتويه وبيمضي وهي بترجى لورا 

بنهرها مبتسمة لحس باب المحل ٓساب 

ازيوي لحنة يا : ايسها ٓتح الباب وبع لوازر

. ىازر 

أمل زرلت مبتسمة وكريم طاور ًلى 

زي ألماس حؾرتك : االسورة والبايى بيوؿح

 .

ًارِ إىها ألماس ؟ وأىا : كريم بغله بهسوء

! بقولك ًايسها 

ال يا : البائى قام بسرًة مه مكاىه وبييتصر

ٓوسم بس يف ىاس بتتذيل إىه زهب أبيؽ 



ولما بييرٓوا إىها ألماس بيتغسموا ٓقلت 

. بس أوؿح لحؾرتك 

كريم ما رزش ًليه وهو جاب االسورة وازاها 

لكريم اللي مسك ايس أمل ولبسها االسورة 

ها ايه رأيك ؟ : بحب

أمل بغتله بصهول مص مغسقة ورغوػا 

كريم أىا : لما اتأكست إىها ألماس ٓهمست

. أىا بس كوت بتْرج ! مص ًايساها 

. اتْرجتي وًجبتك ٓهجيبها : كريم بغلها

ال مص محتاجاها : أمل هست زماُها برٓؽ

. كريم آهموي بس 

حبيبتي أىا ٓاهم كويس المهم : كريم قاكيها

اىجسي ًلضان الواس اللي موتنرة والراجل 

اللي قساموا ًاجباكي وال ىضوِ ُيرها ؟ 



يا كريم زي ألماس متذيل : أمل بصهول

سيرها هيكون ايه ؟ 

يكون زي ما يكون يا : كريم كضر باستَراب

مه هوا ورايح ما تبغيص ًلى سير .. أمل 

وال ! ًاجباكي .. أي حاجة أىتي تذتاري بس 

أقوله يقلى ُيرها ؟ 

أمل لسة هتيترؼ تاين بس الحنت إن 

ملك متابية حوارهم أوي وموتنرة رزها 

أىت اللي قول : ٓاستسلمت وبغت لكريم

! ايه رأيك 

أىا أي ! طهازيت ٓيكي مجروحة يا أمل : كريم

. حاجة ٓيكي بتيجبوي 

زه طيء أىا ًارٓاه زلوقتي بع : أمل بثقة

. االسورة بس 



طكلها : كريم بع لالسورة وًجبته ٓيال

. هارسها  (بع للبايى  )تحْة يف ايسك 

كريم أرسها مه ايس أمل وازهاله ًلضان 

يضوِ سيرها وكريم كلى الْيسا زٓى 

: سيرها والبايى بيحقها يف ًلبة بس كريم

. هاتها 

: أرسها موه ولبسها ألمل تاين وباس ايسها

. مبروك ًليكي يا حبيبي 

أمل ابتسمت ولوال إىها وسف الواس كاىت 

ربوا : ؿمته بس ابتسمت بحب ورجل

. طكلها جميل أوي .. يذليك ليا يا حبيبي 

. هات اليلبة : كريم بع للبايى

. حؾرتك قلت مص ًايس : البايى ؿحك

مص ًايسك تحقها يف اليلبة : كريم بؾحك

. بس هات اليلبة 



أرس اليلبة موه والْاتورة وازاهم ألمل 

تحقهم يف طوقتها وررجوا وكريم اًتصر 

لوازر ًلى تأريرهم ووػلوا للمكان اللي 

ملك ارتارته وزرلوا كان مسحوم ىوًا ما 

وكان ىنام كوب مص كراسي كوبتيه قغاز 

بيؽ وبيوهم ترابيسة ٓهم ارتاروا ركه 

ملك بتضاور .. متقرِ طوية وقيسوا ٓيه 

ألمل تسرل ًلضان هي تقيس جوبها وتبيس 

ًوها كريم وبالْيل أمل قيست بس كريم 

لحنة يا ملك اقيسي أىتي جوب : وقّ ملك

. أروكي وسيبيلي حبيبتي أقيس أىا جوبها 

ملك بغت بَيم وػسمة مه امتى كريم 

بيهتم إىه يقيس مى واحسة زه ماكاىص كسا 

مياها أبسا كريم قيس هو جوب أمل وحف 

ايسه ًلى كتْها بتملك 



: قيسوا األربية واستقروا وملك بغت ألمل

! ما طوٓتص راتم رقوبتك يا أمل 

اهو : أمل رٓيت ايسها لملك

. كيب وريهويل : ملك بتضوٓه بؾيق

: أمل كضرت وبغت لكريم اللي اتسرل

مسك ايس أمل  ).. ممووو تقليه يا ملك 

. طوٓيه وهي البساه  (وقربها مه ملك 

ملك بغت للذاتم واتؾايقت جسا إن شوقه 

ًايل جسا وحجم الماسة بتاًته كبير 

. ما طاء هللا ربوا يباركلكم : ىازر بع للذاتم

ال الزم أًترِ شوقك : ملك ابتسمت بتكلّ

. بتيريف تذتاري ! ًايل يا أمل 



مص هوكر زه كبيا ألين : أمل ابتسمت

بس زه كان شوق  (ؿحكوا  )ارترت كريم 

. هو ٓاجئوي بيه .. كريم لوحسه 

اه : ملك بغت لكريم مص مغسقة وبيسها

. كوف ىاهس شوقها ًايل برؿه 

ىوىا ما ىسلتص ميايا : كريم بع لملك

ماكوتص .. ساًتها أىا اللي جيبته لوحسي 

اليق أي حاجة تليق بمليكتي لحس ما لقيت 

كتر حاجة مواسبة  . القلب زه حسيته أ

ٓيال : ىازر حس باللي أرته بتيمله ٓاتسرل

. ربوا يسيسكم .. شوقه ًايل يا كريم 

طاور للجرسون يجيب القائمة بتاًة األكل 

ًلضان يتَسوا وكريم وأمل أرسوا واحسة 

بس وبسأوا يذتاروا مى بيؽ وملك 

مراقباهم بَيم وحبت تؾايق أمل ٓبغت 



كريم هتارس هوت باىكو رول : لكريم بتلقائية

ػح ؟ 

: كلهم بغولها باستَراب وهي اًتصرت

بس ًلى كول متيوزة إن .. سوري سوري 

! سوري يا أمل .. أىا أرتار مى كريم 

.. ال ًازي وال يهمك: أمل ابتسمت بتكلّ

كريم بع ألمل اللي حس إىها اتؾايقت 

ممكه ما تهتميص بالحركات : وهو بيهمس

. زي 

مص مهتمة المهم : أمل بغتله وابتسمت

. أىا مص ًارٓة األسماء زي ! ايه األكالت زي 

بتحبي الْراخ المضوية ػح ؟ : كريم بتْكير

أكلبلك : أمل طاورت بسماُها اه ٓهو ابتسم

أىا ؟ 



أمل وآقت وهو بع للجرسون اللي قرب 

هوارس كاجه ٓورىو كوتوبولو ومياه : موهم

. كبق ٓالىك ستيك وسلقات 

ىازر كلب برؿه وملك كمان 

لو األكل ما ًجبويص : أمل بغت لكريم

كالت أىا أًرٓها  . هتَسيوي يف مكان تاين أ

ًلى ٓكرة زي مجرز مسميات : كريم ؿحك

الْالىك استيك زه استيك بيستوي .. ُريبة 

 ساًات وبيتققى 8ًلى ىار هازية لمسة 

.. طرايح وٓوقه ػوظ ترياكي 

والتاين ٓورىو كوكو : أمل هست زماُها

كريم ؿحك بغوته كله لسرجة رلت ىازر 

وملك يبغوله باستَراب وهو مص مبقل 

ؿحك واًتصرلهم ًلى ؿحكه كسه وبع 

ٓورىو كوتوبولو زه يا حبيبي ققى ٓراخ : ألمل



مضوية كرية ُرقاىة ػوظ والكريمة مى 

قوبلة مه الوكهات . ثوم وصيتون وبغل أحمر

. أو أىا بحبه .. الجميلة هييجبك جسا 

وتتريق ًليا وهو كوكو اهو : أمل بقْولية

.. كوكو كوكو وماله : كريم بيؾحك وبغلها

ٓؾلوا يتكلموا لحس ما األكل وػل 

والجرسون بغلهم وماسك القاجه محتار 

أمل  )الكوكو هوا : لميه ٓكريم بغله

ؿحكت ُغب ًوها وهو لحق بسرًة ىْسه 

. ومياه االستيك .. ااا سوري الكوتوبولو هوا  (

الجرسون حف األكل قسامهم وحف كصلك 

كل ىازر وملك وأمل وكريم مص مبقليه  أ

ؿحك بهيستريا ىوًا ما وكل طوية أمل 

تحف ايسها ًلضان ػوت ؿحكها ماييالش 



مص هارسك ميايا : كريم بغلها بؾحك

. اسكتي .. مقاًم تاين هتْؾحيوي 

ماطي مص هاجي : أمل بتؾحك وبغتله

. مياك تاين 

بسأوا ياكلوا وكريم بيققيلها األكل ومهتم 

بيها جسا وملك مراقباهم وبتقارىه بكريم 

اللي كان مياها بس االتويه مالهمص ًالقة 

مص .. كريم ما بيؾحكص كسه . ببيؽ أبسا 

.. مص موقلق كسه .. بيساًس كسه 

كل وقيسوا كلهم بيتكلموا وأمل  رلغوا أ

متحسثة لبقة ورغوػا لما بيتكلموا يف 

الضَل 

ملك زرلت الحمام ورجيت وأمل بغت 

ًايسة تروحي الحمام : لكريم ٓهو بغلها

. هواك ًلى اليميه .. قومي 



ال : أمل بغت ىاحيته وٓكرت لحنات وبيسها

. مص محتاجة 

. قومي يا أمل : كريم كضر

. مص ًايسة يا كريم : أمل باستَراب

. هاجي مياكي يال : كريم بإػرار

الحمام بيوا وبيوه ًضرة متر : ملك بؾيق

. مص محتاجة توػلها ييوي 

. أىا بحب أوػلها يال يا أمل : كريم بغلها

كريم وقّ وهي كضرت بس اؿقرت تقوم 

وهو أرسها قسامه وكان يف طباب ميسييه 

ٓوقْها وراه لحس ما ييسوا وبيسها قسمها تاين 

وملك مراقباهم وآتكرت ازاي كاىت بتتذوق 

مه حركاته زي لما بييملها بس ليه أمل 

ليه هي كاىت ُبية أوي كسه ؟ ! مبتسمة كسه 



ازرلي وأىا : كريم وقّ قسام الباب

. مستويكي هوا 

أمل بترزز واقْة وهتتحرك بس مسكته مه 

اوًسين ما تتحركص مه هوا ولو : قميغه

اتأررت ازرلي ولو ربقت ًلى الباب 

. آتحلي 

حاؿر أوًسك أىا واقّ مص : كريم بيقموها

. هتحرك يال رسي راحتك 

كريم ٓؾل واقّ ًلى الباب وٓكر يف أمل 

الزم ٓيال تكمل .. وروٓها الَير كبييي 

.. جلساتها مى المتذلّ ًماز 

: أمل ررجت وهو أرسها ورجى وملك بإػرار

ليه وقْت تستواها ؟ ! ليه 

! حاجة راػه بيهم يا ملك : ىازر اتسرل



أمل مه ساًة الحازثة وهي ما : كريم بغله

. بتسرلص حمامات يف أماكه ًامة 

حازثة ايه ؟ : ىازر باستَراب

الحازثة والياػْة اللي : ملك جاوبت بأسّ

. طقلبت حياة الكل 

ٓيال طقلبت حياتوا : أمل بغتلها وابتسمت

. كلوا بس الحمس لله لألٓؾل 

ػح أىا اتغلت بيك كتير : ىازر ُير الموؿوو

. امبارح ما رزيتص 

موبايلي : أمل وكريم ؿحكوا وكريم رز

. اتكسر موي امبارح وًايس أطتري واحس تاين 

أًتقس يف محل واحوا زارليه :ىازر بتْكير

.. لمحته بيبيى موبايالت 

كست . ٓيال يف واحس يف كريقوا : ملك أ



كيب يال ًلضان ما ىتأررش : كريم بغلهم

كتر مه كسه  . أ

ىازر أػر يسٓى هو الحساب وبيسها قاموا 

كلهم وهم رارجيه أمل وقْت يف وش كريم 

ًايسة ميلك تضيك يا كريم مه ماك : وبمرح

مه : كريم ابتسم وطاور ًلى ًيويه االتويه

ًيوين 

هتضرب : وبع لماكسوىالسز وأمل بابتسامة

أىت بايه ؟ 

أىتي ًايسة ايه ؟ : كريم ابتسم بحب

بع هم ًوسهم ميلك تضيك : أمل ابتسمت

بالضوكوالتة والْراولة والكراميل والْاىيليا 

أىت رمه أىا بحب ايه ؟ 

أيوة رمه وريوا طقارتك : ىازر ؿحك



كبيا كبيا كبيا : كريم ابتسم بمضاكسة

ٓاىيليا 

كيس يا أمل : أمل كضرت وكريم ؿحك جامس أ

مص ىاسي ما ! ٓراولة ميروٓة ييوي 

. تقلقيص 

أمل ابتسمت وكريم بع لوازر اللي ارتار 

كراميل وملك ارتارت ٓاىيليا ألن كريم 

بيحبها 

أىت هتذتار ايه ؟ : أمل بغت لكريم

. صيك يا حبيبي : كريم

سابهم وراح كلب وكلهم أرسوا ورارجيه 

أمل وكريم جوبها طست ايسه وطربت مه 

طاليمو كوبايته هو وبيسها رجيت لبتاًتها 

وملك تذيلت إن كريم هيبقل يضرب 

وطوية وهيرمي الضاليمو أو الكوباية بس 



اتْاجئت بيه بيضرب ًازي بيسها وبيؾحك 

مياها وحف ايسه ًلى كتْها وطربها مه 

طاليمو كوبايته تاين وطرب مه طاليمو 

قررت إىها الزم تؾايقها بأي كريقة .. كوبايتها 

زه محل : ٓمسكت كريم مه زراًه بتضاورله

الموبايالت يا كريم ًوسه موزيالت ررآية 

. وكل حاجة متوٓرة 

كريم سحب ايسه موها بيوّ وبغلها بتحصير 

وأمل اتَاهت بس رز ٓيل كريم هساها وىازر 

كان مياه تليْون ٓبيس ًوهم طوية وهم 

زرلوا المحل وكريم أرس لْة سريية وأمل 

ايسها يف ايسه وبيسها وقّ ًوس االيْون 

حؾرتك بتسور ًلى : والبايى وقّ قسامه

حاجة مييوة؟ 

. ماكس برو : كريم بغله

. زي ألواىه يآوسم : البايى طاور ًلى رِ



ارتاري لون : كريم بيتْرج ًليهم وبع ألمل

. يا أمل 

 ػح ؟ ١١زه االيْون : أمل بتبغلهم وبغتله

: كريم وآقها وموتنرها تذتار لون ٓسألها

األسوز ؟ 

األسوز : أمل هست زماُها بال وملك قربت

. حلو يا كريم وأىت بتحب اللون زه 

ممكه توريوي .. الجراي احلى : أمل باًتراؼ

. الجراي لو سمحت 

البايى كليه ألمل تضوٓه وهي ابتسمت 

مص ٓاتح .. أحلى مه األسوز : وبغت لكريم

.. أوي ومص ُامق أوي وسيلْر طوية 

. هريّ 

. اوك يا حبيبتي هارس زه بع : كريم ابتسم

. بس ًايس أًلى جيجا : للبايى



. جيجا ٥١٢أًلى حاجة : البايى

الجراي .. اوك تمام هارس اتويه : كريم وآق

 . (السهبي  )زي ما قالت والجولس 

ليه الجولس ؟ : أمل باستَراب

أىا وأىتي زي .. ليكي يا حبيبي: كريم ابتسم

. بيؽ 

. بس أىا ميايا : أمل كضرت

أىا حابب إن أىا .. وايه ييوي : كريم بإػرار

هارس  (بع للبايى  )! وأىتي ىكون زي بيؽ 

. االتويه 

: أمل ٓؾلت تيترؼ لحس ما كريم وقْها

بقلي بقى قلت هارسه ما تقاوحيص ميايا 

. رالظ .. كتير 



أحف اسكريوة ًليهم ؟ يف اسكريوات : البائى

ؿس الكسر مى إن الموبايل ىْسه ؿس الكسر 

يازة أمان  . والمياه والتراب بس ص

كريم وآق وأمل بتتْرج وبيسها لمحت 

: سيره وطهقت وقربت مه كريم همست

! الواحس !  ألّ ٣٥أىت ًارِ إن سيره 

. ايه المضكلة يا حبيبتي : كريم ابتسم

هو أىت ًازي جسا يف : أمل باػاله وبيسها

 ألّ ؟ ١٠٠ُسوة تغرِ ٓيها ٓوق ال 

ال كبيا مص كل ُسوة بس االسورة : ابتسم

أىا مص كل يوم بجيبلك زي تقريبا أول مرة 

ًازي ييوي ما .. والموبايل ؿروري يا أمل 

. تضَليص بالك أىتي 

رلغوا وررجوا كلهم برا المحل ولْت ىنر 

كريم محل ألياب وٓيه بالليه هيليوم حب 



يجيب ألمل ًلضان يْرحها ويف ىْس الوقت 

ًلضان تَيم ملك زي ماهي ًايسة ساب 

كتر مه  ايسها وهي استَربت وراح اطتري أ

بالوىة ألوان مذتلْة بس األحمر كتير ًلضان 

هي بتحب اللون زه وأمل واقْة مصهولة 

مص مغسقة اللي بييمله وملك الغسمة 

ًلى وطها ماتذيلتص إىه ممكه يروح 

يضتري بالليه لحس وال يبقى روماىسي كسا 

وىازر مبتسم بهسوء كريم رجى مبتسم 

وبيقسم البالليه ألمل المصهولة 

كيس بتحبي البالليه : كريم بحب قلت أ

وبالمرة : ٓأجيبلك وىسل لقولها و همسلها

.. تَيني اللي يؾايقك وُمسلها

أمل ابتسمت بْرحة وكاىت ًايسة تحؾوه 

ربوا : بس اتكسْت ٓبغتله بيضق

مايحرموي موك 



وال موك وحف ايسه ًلى كتْها : كريم بحب

وهي ماطية ٓرحاىة بالبالليه وماسكاهم 

ربوا يحميكم مه الييه : ىازر بؾحك

آميه يارب : كريم بابتسامة

ملك متَاهة ٓقررت تحاول تَيم أمل 

ايه ياكريم طايْها بوتك : ٓاتكلمت ببروز

للسرجة زي ؟ امال هتضوٓها زوجة ازاي؟ 

ىازر اتَال مه كالم أرته وميرٓص يقول 

.. ايه

: أمل جت ترز بس كريم سبقها واتكلم بهسوء

أىا ٓيال طايْها بوتي ييوي حتة موى 

ٓبياملها كسا ويف ىْس الوقت طايْها مرايت 

ييوي اللي بتكملوي وطايْها أمي اللي 

هرمي حمويل ًليها ٓأىا طايْها كل حاجة 

وزه أًلى زرجات الحب ألن لو الراجل طاِ 



الواحسة زوجة بس ٓيقسر يَيرها بسهولة أما 

لو طآها بوته ٓهو طايْها جسء ال يتجسأ موه 

كيس بيستَوى ًه  حتة موه ييوي ٓمحسش أ

.. حتة موه

رزه لجم ملك ووطها لوىه بهت مه الغسمة 

أما أمل ٓبيس كالمه زه حست كأىها ملكت 

السىيا كلها والْرحة مص سايياها بغتله أوي 

كتر  وهو بغلها مبتسم وتلقائيا قربت موه أ

وكأىها بتحؾوه بقريقة ُير مباطرة ٓؾمها 

له وباس راسها 

ربوا يذليكم لبيؽ : ىازر ابتسم بهسوء

ويتمملكم ًلى رير 

كريم وأمل أمووا ًلى زًائه وماطييه لبرا 

كلهم وررجوا مه المول 



أمل .. اليربية بييسة والجو حر : ملك بؾيق

استوي ميايا وهما يروحوا يجيبوا اليربيات 

. ويجولوا ايه رأيك 

أمل كاىت هتيترؼ بس كريم وىازر وآقوا 

ٓؾل أمل وملك لوحسهم وملك كاىت ًلى 

آررها مه أمل ٓبغتلها وأمل بسهق قبل ما 

ًايسة تقويل ايه تاين يا ملك ؟ : تتكلم

اوًي تتذيلي إن ًالقتك بكريم : ملك بورٓسة

.. كريم أىا أول حب يف حياته .. هتستمر 

ارتارين .. ألىه مقتوى بيا ! ًارٓة ارتارين ليه؟

بيقله وارتيار اليقل بيسوم ألن القلب 

بمجرز ما هيقْي طوقه موك هيرميكي 

أىتي .. أىتي مه كبقة ُيره تماما .. هيسهسك 

كله مص .. حتى مص ًارٓة تذتاري مياه أ

رجلك .. هتيريف تجاري واحس زي كريم أبسا 

.. وكسوٓك وحجابك كل زول هيوقْوكي 



وهو ممكه يكون ميجب بسه زلوقتي ألىه 

آتقسه ميايا بس بيسها هيسهق وهيرجى 

.. لحبيبته اللي ًقله ارتارها

رالظ كيب : أمل بغتلها باستْساز

كالما واثقة إىه هيرجيلك ! متؾايقة ليه 

متؾايقة ليه ؟ 

لمجرز إىه ملكي وأىتي أرستيه : ملك بَيم

بس رلي بالك ايسي مسكها .. لْترة مؤقتة 

حؾوه كان .. طْايْي زاقهم قبلك .. قبلك 

مْيص .. اتضاركوا كل حاجة .. بتاًي قبلك 

حاجة مميسة ليكي ألين أرست قبلك كل 

ًارٓة لما كوا بوسآر مى بيؽ يف .. حاجة 

طَل كوا بووسل يف أوؿة واحسة ويف سرير 

كيس ٓاهمة كان بيحغل بيوا ايه  واحس كبيا أ

ٓأىتي كل حاجة هتارسيها مستيملة 

.. ومستهلكة موي 



اطبيي باللي هيقسمهولك ألىه مص زايم 

واه أحب أكموك كريم رائى يف .. ليكي 

السرير بس ما تتيوزيص ًليه أوي ألىه 

هيرجيلي يف اآلرر وبالمواسبة االسورة حلوة 

وكل حاجة بس كريم جابلي يف ًيس ميالزي 

تحْة وطويف بقى تمه الكوليه  (ًقس)كوليه 

بيبقى از ايه مص مجرز حتة اسورة وكمان 

اهتم يجيبلي الكوليه ًلى شوقه مص زي 

.. االسورة ًلى شوقك

يا ... باي يا: ىازر وقّ وزمر ٓملك ابتسمت

. أمول 

مضيت وركبت وأمل وقْت مغسومة 

وبيسها كريم بيسمر كصا مرة لحس ما ىازى 

ًليها ٓبغتله وركبت بغمت وحقت 

.. البالليه ًلى الكوبة وراها 



! يف ايه بس : كريم بغلها ومستَرب مالها

! وبيسيه ! تاين يا أمل 

مْيص يا كريم : أمل بغتله وبغوت مهسوز

. بس تيباىة وػاحية بسري وًايسة أروح 

ًوسك ميياز مى زكتور ًماز : كريم كضر

 ييوي يسوب هروحك تَيري ٦الساًة 

. هسومك وتوسيل أوػلك 

. مص هروح لسكاترة : أمل بؾيق

هتروحي .. أمل احوا اتْقوا : كريم بؾيق

. وهتتابيي مياه حتى لضهر وال طهريه 

كريم اشا : أمل زًقت وألول مرة تيلي ػوتها

لو بتحبوي .. أرجوك .. سمحت روحوي 

. روحوي زلوقتي وما تسألويص أي أسئلة 

كريم كان هيتكلم بس سكت وسابها 

تستجمى ىْسها وبيسها يسألها مالها بس 



: ٓؾلت ساكتة لحس ما وػلوا وبيسها بغلها

. أمل رليوا ىروح للسكتور أىا حاجس ميياز 

آسْة : أمل وهي بتحاول تجاهس زموًها

. الَي الميياز 

ىسلت جري بسون ما تسيله ٓرػة يتكلم 

وأرستها جري بسون ما تلتْت حتى له وهو 

يسيبها ! ٓؾل مكاىه طوية بيْكر ييمل ايه 

يقليلها؟ ٓؾل طوية ويف اآلرر اتحرك ! 

ورجى للضركة وهو ىازل لمح الضوقة اللي 

ٓيها الموبايالت أرسها مياه لمكتبه وٓوق 

أىت اتَسى وأىا أتقحه هوا : قابل مؤمه

. مكاىك 

. أػال كان ُسا زٓت : كريم بؾيق

ٓيه : مؤمه زرل وراه وكريم مذووق بغله

موبايلي اللي اتكسر ؟ 



. رميته : مؤمه كضر

: كريم بغله بصهول مغسوم لْترة وبيسها

قويل أن ! أىت بتهسر !رميته ! ىيم ًملت ايه 

! سيازتك بتهسر 

ًايس موه ايه ؟ ! مص اتكسر : مؤمه مكضر

مؤمه قويل إىك : كريم وقّ بورٓسة وزًق

.. الموبايل ًليه حاجات كتير محتاجها ! بتهسر 

.. ػور أمل .. أبسقهم ػور كتب كتايب 

! مؤمه 

مؤمه اتْاجأ بيغبية كريم وًرِ إن مص 

. يف زرجك الموبايل : وقت هسار

كريم قيس بؾيق وٓتح المكتب كليه 

ووػله بالالب بتاًه وبسأ يارس ىسذة مه كل 

اللي ًليه وٓتح موبايله الجسيس وىقل كله 

ًليه 



السهبي : مؤمه ٓتح اليلبة التاىية وسأله

! لميه 

ألمل : كريم بذوقة

كام جيجا ؟ : مؤمه هس زماُه

 . ٥١٢: كريم بيجاوب ًلى از السؤال

اتذاىقت مى ! يا ابوي يف ايه : مؤمه بغله

أمل وال مالك ؟ 

سيازتها : كريم سكت طوية وبيسها اىْجر

مص ٓاهملها بتيمل الحاجة وبيسها 

بتلوموي قابلوا ىازر وملك اللي أػرت 

ىتَسى مى بيؽ وهي وآقت وبيسها 

اتورٓست ًليا واتَسيوا ومرة واحسة لقيتها 

قلتلها .. قلبت تاين أىا مابقيتص ٓاهمها 

وكاىت كويسة مسآة ما .. ىيتصر رٓؾت 

جبت اليربية ورجيت كاىت يف حالة ُير 



الحالة ميرٓص مالها ؟ورآؾة زلوقتي 

. تكمل ًالجها 

لما سيبتها ًلضان تجيب : مؤمه بهسوء

اليربية سيبتها مى ىازر وملك وال ملك بس 

؟ 

ملك بس ىازر راح يجيب ًربيته : كريم كضر

 .

سايبها مى رقيبتك : مؤمه بغله كتير

القسيمة واللي لسة امبارح كاىت بتقولك إىها 

وقبلها يف الحْلة ػرحت بحبك .. بتحبك 

متوقى هتقولها ايه ؟ ربوا .. قسام الكل 

يوٓقك يا أمل و توجحي يف اللي أىا ٓضلت 

ٓيه ؟ وال هتقولها كريم بتاًي وأىتي سرقتيه 

ييوي كبييي جسا تكون ملك ! موي 

بيسيه يف راجل ًاقل يف ! سممتها بكلمتيه 



السىيا يذرج بذقيبته القسيمة ومراته أىت 

! أهبل يا كريم 

ملك أػرت وٓؾلت تقول ىبسأ : كريم بورٓسة

. ػْحة جسيسة وميرٓص ايه وأمل وآقت 

: مؤمه هس زماُه باستَراب مه كريم وبغله

يا ابه الواس أمل الزم توآق ألىها لو رٓؾت 

ٓبايه أوي إىها ُيراىة ٓهي توآق وأىت 

الرٓؽ كان ًليك مص .. ترٓؽ بأي سبب 

لكه أىت تحقها هي يف وش .. ًليها هي 

زلوقتي .. المسٓى ال كبيا ما يوْيص 

سيازتك وػلت أمل حاولت تيرِ مالها أو 

ملك قالتلها ايه ؟ 

هي كليت جري لْوق وأىا : كريم مكضر

. مضيت 



أىت سيبتها تذبف زماُها يف : مؤمه بصهول

الحيف وتضرب مه البحر وجيت مص 

هتبقل أم اليازة زي ؟ 

هي كليت جري : كريم كضر

أىت حالل ٓيك اللي هتيمله هي : مؤمه قام

رليها ترميلك زبلتك يف وطك .. بيس كسه 

أمل كرامتها قبل حبها ولو .. وتقولك ارجيلها 

حست للحنة إىها أرست حاجة ِملك حس تاين 

. مص هتْؾل مياك ٓأىت حر 

سابه وررج وكريم قيس طوية وبيسها قام 

.. بَيم وىسل راح ألمل بيتها 

أمل زرلت بيتها وأول ما مامتها ٓتحتلها 

الباب جريت ألوؿتها تييف وأمها وراها 

حاولت تيرِ مالها بس أمل بتييف وبس 



سميرة ٓؾلت تقرر ٓيها لحس ما أمل 

اتيسلت واىْجرت بكل اللي حغل يف 

.. رروجتها زي 

ييوي جابلك اسورة : سميرة باػالها بَيم

ألماس وجابلك موبايل وًمل كل اللي 

طاوريت ًليه وأىتي اتؾايقتي زي الهبلة مه 

بيسيه ! كلمتيه رقيبته القسيمة قالتهم 

ماهي محروقة إىك أرستيه موها الزم 

بيسيه ماهو مه زمان يف .. هتقولك كسه 

المستضْى قساموا وباسته يف رسه وال ًيب 

وال أزب ًوسها مستوية موها تقولك ايه ؟ 

كون أىا أول حب يف : أمل بيياـ كان ىْسي أ

حياته وأول واحسة يلمسها وأول واحسة يحبها 

 .

أىتي ًارٓة إىه كان .. بت أىتي : سميرة بورٓسة

راكب وطوٓتيها متحررة ازاي وبيسيه كريم 



بتقلبي يف ماؿي .. قالك إىه ماحبص قبلك 

مالوش الزمة ليه ؟ ماؿي اتقْل ومص 

.. قالك كان يف ُْلة وٓاق موها .. هيرجى 

رليكي شكية وما تهسيص بيتك قبل ما تبويه 

الست الصكية اللي تيرِ تواجه مص اللي 

. بقلي هبل ! تيجي تييف وتستذبي 

سابتها وقامت وهي يف زماُها كالم ملك 

.. بيترزز ومص قازرة تستحمله 

كريم وػل ًوسها ومياه البالليه وسميرة 

زرلته وازاها البالليه تسيها ألمل وكلب 

يقابلها راحت توازيها وازتها البالليه بس 

برؿه مْيص ٓايسة وكريم قيس مى ًبسهللا 

. هي ىامت يا كريم : وابراهيم وسميرة كليت

كريم اتؾايق وًرِ إىها مص ًايسة تقابله 

. ػحيها يا أم كه : وًبسهللا كضر



ًمي أمل المْروؼ تروح : كريم بغله

 وطكلها ٦للسكتور وًوسها ميياز الساًة 

كلمها بيس .. ًايسة تهرب موه  يوْى أزرل أ

اشىك وبيس اشن ًم إبراهيم كبيا ؟ 

إبراهيم ما اًترؿص وًبسهللا وآق بس 

ػح هو كه ٓيه ؟ مص : قبل ما يسرل وقّ

طايْه ؟ 

. وللضَل .. سآر لمراته : ًبسهللا

كريم هس زماُه وسميرة طاورتله ًلى 

! أمل : األوؿة اللي أمل ٓيها وهو ربف

. آتحي 

ال مص هْتح مص ًايسة : أمل بيياـ

. أطوٓك 



كريم وقّ برا الباب وحاول يْتحه بس 

.. أمل اكليي كلميوي : مقْول وبيتكلم

! قوليلي زًالىة ليه كسه 

مص ًايسة : أمل وقْت ورا الباب وبيياـ

كلمك ومص ًايسة  أطوٓك ومص ًايسة أ

. أسميك 

حبيبتي : كريم حس بيها وسوس ًلى الباب

. آتحي كيب 

. مص ًايسة : أمل قيست ورا الباب بيياـ

: كريم قيس صيها وساىس بنهره ًلى الباب

ملك قالتلك ايه زًلك ! كيب احكيلي مالك 

 !

قالت : أمل ًيقت وهو سامى ػوت ًياكها

. اللي قالته ما تهتمص 



ياحبيبة قلبي كلميوي ما : كريم بتيب

. كلميوي .. تقْليص كسه يا أمل 

أمل وقْت وهو وقّ ورغوػا وهي بتْتح 

الباب بالمْتاح ٓتحت حتة ػَيرة وبغتله 

حؾوتها زيي ػح ؟ : بسموًها

كريم جه يرز بس كضر بيس ما رزًت الباب 

بوسلم .. حؾوتها كسالم يا أمل : يف وطه

مص .. ًلى بيؽ قسام الواس مص كسه أبسا 

. بروماىسية ًمري 

! ػح ! بوستها : أمل ٓتحت تاين

برؿه كسالم : قْلت تاين وهو اتوهس وجاوب

كتر  طْايْي ًمرهم ما .. يف رسها مص أ

. لمسوا طْايّ حس ُيرك أبسا 



أىت ما : أمل كضرت وٓتحت الباب

بوستويص أىت رقْت زه موي وبتيمله 

. بسون اشين 

بغي أىا ... ال يا حبيبي ماهو : كريم بغلها

هيترٓلك يف مرة ُيرها وبرؿه مه ُير اشىك 

لما كوتي ًوسي يف البيت وأىتي مص يف 

. وًيك 

استَليت زه وًملت : أمل بغتله بغسمة

! بقى بتبوسوي بالقريقة زي يا كريم ! كسه 

روٓت تْويق : رزًت الباب تاين وهو اتكلم

وتبيسي ًوي زي ما المتذلّ زه قال ٓقلت 

! أحتْم ًلى األقل بصكرى موك 

احتْم بالصكرى : أمل ٓتحت الباب بَيم

. ألىك مص هتقول موي ُيرها 



رزًت الباب تاين وهو اتورٓس ٓمسك الباب 

: وٓتحه باليآية وزقها وزرل ورزو الباب وراه

! يف ايه يا أمل ! وبيسيه مياكي 

يف إين مص قازرة : أمل بيياـ ازتله ههرها

ًوسك .. أتحمل ٓكرة إىك كوت مى حس قبلي 

حل لها يا باطمهوسس ؟ 

كريم مسك زراًاتها االتويه وهو واقّ وراها 

.. حبيبتي محسش أبسا طاركك ٓيا : وهمس

ًمري .. ملك ماكاىص بيوا اليالقة زي أبسا 

ًمري ما .. ما قربت موها بالضكل زه 

أمل أىتي مرايت .. ؿميتها بروماىسية أبسا 

. ملك كاىت مجرز رقيبتي .. ٓاهمة 

باستك قسامي يف : أمل التْتتله بيوّ وزقته

زه اللي ًملته .. قساموا كلوا .. المستضْى 

ٓما بالك وأىتوا لوحسكم كاىت بتيمل ايه ؟ 



بقلي : كريم مسك زراًها طسها ًليه بيوّ

ميرٓص ملك .. جوان وتْكير بالضكل زه 

ًملت كسه ليه ساًتها بس زه أقغاها إىها 

بتؾم كسه .. بتسلم كسه .. تسلم بالضكل زه 

كسالم لكه إين أبوسها أو ارسها يف حؾوي 

ما ؿميتص حس قبلك يف .. ماحغلص أبسا 

حيايت كلها وسألتيوي وحكيتلك بالتْغيل 

. يوم كتب كتابوا يا أمل 

ما كاىتص : أمل بتسمح زموًها بكمها

بتضاركك سريرك وأىتوا مسآريه ؟ وكأىكم 

زوج وزوجة ؟ 

أىا ما سآرتص أػال مى ! ىيم : كريم اتورٓس

ملك قبل كسه ُير مرة واحسة وكان ميايا 

مؤمه ىسلوا أىا وهو يف أوؿة وهي يف أوؿة 

بيسيه بقولك ما بوستهاش تقويل ًالقة 

متسوجيه يا أمل ٓويق بقى للي بتقوليه ألين 



سبق .. مص هتحمل أبسا إتهاماتك زي 

قلتلك مْيص ! وقلتلك إن الزم يكون يف ثقة 

! قبلك يبقى تغسيق إن مْيص قبلك 

امال هي قالتلي ليه : أمل مسحت زموًها

قالت إن كل اللي بتيمله زه هي سبق ! كسه 

وًملته مياها وهي سبق وأرست كل حاجة 

. موك وإىك مستهلك 

وهو يف راجل يف السىيا يا أمل : كريم بَيم

الست اللي بتستهلك مص ! مستهلك 

. الراجل 

ما تكلمويص يف راجل وست أىا : أمل زًقت

ًايسة جوزي مايكوىص قرب للحرام و يكون 

. ليا لوحسي 

: كريم مسك زراًاتها االتويه وقربها موه

حبيبة قلبي أىا ًمري ما قربت للحرام وأىا 



ثقي تماما إين ما لمستص .. ليكي لوحسك 

قالتلك ايه تاين ؟ .. واحسة قبلك 

أمل بذْوت حكتله اللي قالته واالسورة وإىه 

ارتارلها الكوليه بوْسه 

ًلى ٓكرة الكوليه أىا ماارترتهوش : كريم

أساسا أىا بوػي الراجل يذتاريل أو ًلياء 

وهما يجيبوا إىما ًمري ماارترتلها حاجة 

أىتي أول واحسة أهتم إين أرتارلك ًلى شويق 

... وبالوسبة للتمه ِ

أمل حقت ايسها ًلى طْايْه تمويه يكمل 

ماتكملص أىا استحالة أبع لتمه : وبغسق

حاجة أىا بس اتؾايقت لما قالت إىك 

ارترتلها بوْسك هسيتها واهتميت تكون 

كتر إىما الْلوس  ًلى شوقك مص أ

. ماتيويليص طيء 



بغي يا أمل كل كالمها كسب : كريم

. وماحغلص ولو ًلى ملك لحنة واحسة 

كلى موبايله واتغل بيها وهي كاىت 

: هتيترؼ بس طاورلها تسكت وملك رزت

. كريم حبيبي 

قلتي ايه ألمل يا ملك ؟ : كريم بغرامة

أما ! هي الوووسة زًلت موك : ملك ؿحكت

كاىت ٓاكرة ىْسها مميسة ! رْيْة ػح 

. ٓوسلتها مه برجها الياجي 

وأىتي متذيلة لما تؾحكي : كريم بَيم

ًليها وتقوليلها إن كان يف ًالقة بيوا أوٓر 

بيسيه امتى ىسلوا أىا وأىتى يف ! هتغسقك 

أوؿة واحسة ؟ واتضاركوا سرير واحس ؟ 

اتضاركت مياك الّ مرة يا : ملك ابتسمت

أمل كضرت وبغتله بس ملك كملت  )كريم 



حلمت بيك كتير يا كريم يف .. يف أحالمي  (

! ليه ًمرك ما ًملت زه ميايا .. حؾوي 

قبل الحازثة .. واوًى تقويل حرام وحالل 

ماكاىص بيوا اليالقة اللي بيوك وبيه أمل 

! زي 

ًمرك ما وقْت ميايا ىضتري حاجة كوت 

ًمرىا ما قيسىا ىاكل .. زايما مستيجل 

ًمرىا ما وقْوا ًلى ماك ! وتأكلوي صيها 

ىضتري حاجة ىضربها أو ىضرب مى بيؽ 

ًمرك ما مضيت ايسك .. يف طاليمو واحسة 

يف ايسي بالضكل زه أو تسمحلي أحؾه 

ًمري ما وقْت قسام .. زراًك صيها كسه 

باتريوة محل وأطاورلك ًلى حاجة ًاجباين 

تسرل تضتريها يف ىْس اللحنة وهي 

طاورت ًلى ألماس زرلت اطتريته ؟ًمرك 

! ماجيبتلي بالليه وال اهتميت تْرحوي صيها 



ليه ! ليه يا كريم ؟ ليه ماكوتص ميايا كسه 

! ًمري ما حسيت إىك بتاكلوي بييويك صيها 

ليه ًيويك مص بتوسل مه ًليها ؟ ًارِ 

أىت لو كوت كسه ميايا أىا كوت مستيسة 

. ألبس ىقاب مص حجاب ًلضاىك 

.. اإلجابة بسيقة أوي يا ملك : كريم بهسوء

. بيضقها .. مص بس بحبها .. أمل بيضقها 

ليه أمل بالصات ؟ ًارِ أىا كان : ملك بسًل

ممكه أتقبل أي حس ُير زي ؟ ٓليه 

وأىا كوت ايه يا كريم ؟ ! ماحبيتويص صيها 

.. كوتي ارتيار مص مواسب : كريم بتوؿيح

كوت ميجب بصكائك وطَلك وىضاكك 

وتذيلت إن زول كْاية بس كوت ُلقان جسا 

كون رقيب أو حبيب ليكي يا ..  ماقسرتص أ

.. ملك وما أًتقسش إن أىتي كمان قسريت 

. أىتي مص بتحبيوي يا ملك 



. ال بحبك : ملك زًقت

لو بتحبيوي .. ال يا ملك : كريم بهسوء

ماكوتيص قسريت تتجوزي راجل تاين 

وماكوتيص هتقبلي بأي واحسة وال أمل وال 

ُيرها لكه أىتي ًازي أي واحسة بس أمل ال 

ٓأىتي بس حاسة إن كرامتك موجوًة لكه .. 

ملك أىتي إىساىة كويسة بقلي .. مص قلبك 

أىا ماحبيتص أمل .. تحاويل تكوين وحضة 

.. وأىتي رقيبتي وال هي حبتوي وأىا رقيبك 

حبوا ما بسأش ُير لما جت الضركة تتسرب 

ًوسي كوتي أىتي ساًتها متجوزة مه بسري 

ٓأىا ماروتكيص ٓبالش تييضي يف .. 

وابيسي ًه أمل ألين مص .. إحساس الذياىة 

. هسمحلك تؾايقيها 

وبالوسبة للكوليه  (سكت وكمل بسذرية)

أىتي ًارٓة كويس أوي إين ماارترتهوش وإين 



بذلي أي حس يجيبه والكوليه زه كان يوم 

مآسذت رقوبتي وحقيتلك السبلة يف 

اليلبة مص كسا وال ايه؟ ييوي أىا ماارترتص 

هسايا ُير ألمل زي اللي اهتميت أجيبلها 

بصويق واه بالوسبة للْلوس ٓأىا مرايت 

مابيهمهاش المازيات أبسا ٓالوققة زي وال 

تْرق مياها وأمل ًارٓة إىها لو كلبت ًيوي 

هسيهالها ٓمص هبذل ًليها ييوي ًضان 

تقويل كالم أهبل زي زه ورلي بالك زي آرر 

مرة هوبهك لكه لو اتكررت وقلتيلها حرِ 

يؾاقيها ههس السىيا وهقربقها حتى لو 

كتر  كة اللي ًمرها أ وػلت إين أٓؽ الضرا

ٓبالش .. مه ًضريه سوة بيه أبويا وأبوكي 

رغوػا إن .. تكوين السبب يف حاجة زي زي 

ًائالتوا مرتبقة بأكتر مه طكل ورغوػا 

رلي اليالقات .. لما مؤمه يتجوز أرتك 



مص هوبهك تاين .. مستمرة بالش تققييها 

. يا ملك 

ًرٓتي : قْل السكة يف وطها وبع ألمل

! ًالقتوا كان طكلها ايه يا أمل 

أمل سكتت وبغت قسامها وكريم بَيم 

زي آرر مرة هسمحلك تكلميوي : موها

ولو إتهامك زه .. بالضكل زه أو تتهميوي كسه 

اتكرر بأي طكل مه األطكال مص ههتم إين 

أبررلك أو أطرحلك وهقولك اربقي زماُك 

. يف أتذه حيقة قسامك 

أىت بتقول ايه ؟ : أمل كضرت وبغتله

إتهامات .. اللي سميتيه : كريم بَيم

. بالضكل زه تاين مص هقبل 

أىت مص ًايسين أُير : أمل بغتله بصهول

كون بارزة ؟ لألسّ مص هيرِ  . ًايسين أ



جت تبيس بس طسها مه زراًها بيوّ 

يف ٓرق كبير أوي بيه الَيرة وبيه : وجيها

أىتي كوتي بتتهميوي وأىا .. اإلتهام يا أمل 

وؿحتلك ًلضان النروِ كلها اللي مريوا 

بيها وًلضان ملك ٓيال حاولت تؾايقك 

. وبرؿه ًلضان هروٓك الغحية 

اىا مص مجووىة سيازتك رايّ : أمل زًقت

. مه تغرٓايت 

لما .. ال مجووىة وستيه مجووىة : كريم بَيم

تذايف تسرلي الحمام تبقي مجووىة ولما 

تسميي كالم االكس وتغسقيها تبقي 

مجووىة ولما تاليق واحس بييضقك بالضكل 

. زه وتتهميه تبقي الّ مجووىة 

أىا مص مجووىة : أمل زقته بَيم يف ػسره

ولو أىت طايّ اللي ًملته جوان ٓأحب 

أقولهالك مه زلوقتي إن جواين زه مص 



هيبقل ومص هيقل وهيْؾل مستمر 

وريوي سيازتك هتيمل ايه ؟ 

كريم جه يتكلم وقرب موها بس أمل حقت 

واياك اياك اياك : ايسها ًلى وطها بتحصره

كون  تاين مرة تبوسوي بسون اشين وبسون ما أ

! واًية 

كريم بغلها كتير بَيم وبورٓسة وٓوق كل 

بسون اشىك هاه ؟ كيب : زول برُبة مجووىة

وريوي أىتي هتموييوي ازاي يا أمل ؟ 

هجم ًلى طْايْها حتى إىها ملحقتص 

! ماكاىتص ٓاهمة هو بييمل ايه .. تقوله ال 

! بييمل ايه ! بيحبها ! بيياقبها ! بيتذاىق 

بس اللي ًارٓاه كان حاجة واحسة إىها مص 

.. ًايساه يبيس ًوها أبسا 



ايسيها حاوليه رقبته لْتهم بترزز ورجل وهو 

كتر  ايسيه حواليه وسقها بيضسها ًليه أ

كتر  بيس ًوها مرة واحسة وهي ٓتحت .. وأ

: ًيويها بذجل بتلومه ٓابتسم وٓكرها

. اتوْسي يا أمل 

بمجرز ما أرست ىْسها رجى تاين بس كاىت 

ٓاقت لوْسها ٓؾربته يف ػسره وزقته 

بَؾب وهي بتوهج بس هو رٓى وطها 

ًمري ما : تواجهه واتكلم بحب وهمس

. اتمويت ُيرك يا أمل، ٓاهمة؟ أىتي وبس 

ما لمستص ُيرهم : حف ايسه ًلى طْايْها

. آهمي .. أبسا ومص ًايس أػال ُيرهم 

أمل مه كالمه ىسيت رجلها وحقت راسها 

.. ًلى ػسره بحب وهو ؿمها أوي 



يا أمل مييازك : ًبسهللا ىازى وهو بيقرب

. قرب مى السكتور 

بيسوا ًه بيؽ تماما وكل واحس راح لجوب 

وأمل بتحاول تتماسك وكريم كمان 

ورغوػا بيس ما أبوها ٓتح الباب وبع 

هتوسلوا للسكتور ؟ : لكريم

كريم بغله وبيتكلم بس ػوته كان مبحوح 

. هووسل .. اه : ٓحمحم

البسي واكليي : ررج مياه لبرا وبغلها

. بسرًة 

أمل هست زماُها وهو كلى مياه وًبسهللا 

أىت هتْؾل مياها ػح ؟ : بغله

. أيوة يا ًمي كبيا مص هسيبها : كريم

اجي مياكم ؟ : سميرة بغتله



ال ال يا ست الكل أىا هارسها : كريم بهسوء

. وهجيبها ما تقلقوش أبسا 

الكيس زه : سميرة طاورت ًلى الكيس

. لتوساه هوا يا حبيبي ! بتاًك يا كريم 

زه موبايل أمل : كريم مسك الكيس وٓتحه

ىسيته ميايا رليوي أطَله ًقبال ما تذرج 

يوْى تجيبلي الالب بتاًها  (بع لسميرة  )

. يا ست الكل ؟وموبايلها والضاحه 

سميرة استَربت بس قامت جابتله كله 

وكريم وػلهم بالالب وبسأ يضتَل 

بتيمل ايه ؟ : سميرة بْؾول

بوقلها موبايلها القسيم ًلى : كريم ابتسم

. بحيث ما تحتاجص القسيم .. الجسيس 

حتى الغور ؟ ! هو يوْى : سميرة



حتى أرقام .. كل حاجة : كريم بغلها

. كله كله .. التليْوىات اللي مسجالهم 

أمل ررجت وهي البسة بلوزة ؿيقة جسا 

وقغيرة ًايسة تضوِ كريم هيكون رز ٓيله 

ماكاىتص بلوزتها أػال كاىت بتاًة بوت ! ايه 

. أىا جاهسة : رالها الغَيرة ًوها

كريم التْتلها وأبوها كان هيتكلم بس طيء 

جواه راله يسكت يضوِ رز ٓيل كريم هل 

زه ًازي ًوسه وهيقبل ًلى مراته تذرج كسه 

وال هييترؼ 

! جاهسة ازاي ييوي : كريم بغلها كتير وبَيم

. جاهسة يال : أمل ببراءة طست طوقتها

أىتي مص هتلبسي حاجة ٓوق : كريم بصهول

البلوزة زي ؟ 

ال حلوة كسه ؟ : أمل باستيباـ



رضي البسي حاجة ًسلة يا : كريم بورٓسة

. أمل يا تلبسي حاجة ٓوقها 

. ال زي ًاجباين يال هوتأرر : أمل كضرت

! ما تقول حاجة يا ًمي : كريم بع ألبوها

بقت مراتك مسئولة موك : ًبسهللا كضر

. زلوقتي 

ييوي أقوم أقليها البلوزة ! مرايت : كريم بغله

زي ًازي ؟ 

مالها البلوزة مص ًاجباك يف : أمل كضرت

! ايه 

! ؿيقة يا أمل : كريم باستَراب وُيرة

مالها ايه .. قغيرة جسا .. مْغلة جسمك 

استهسى بالله ورضي ..بس ًايس يتولى ٓيها 

ُيريها يا أمل يال اتأررىا بسل ما أقوم 

. أزمرهالك أىا زي ما أبوكي قال 



أمل كضرت وزرلت بس ابتسمت ولبست 

: ٓوقها كارتيجان كويل وررجت ٓهو ابتسم

. ليه حاسس إىك كوتي بتضتَليوي 

ًلضان أىا ٓيال كوت بضتَلك : أمل ابتسمت

 .

باست أبوها وأمها وررجت مياه للسكتور 

كاىت متوترة جسا بس ايسه يف ايسها بيهسيها 

لحس ما زرلوا وقيسوا 

. كملتوا مى بيؽ : ًماز ابتسم

كيس هوكمل بإشن هللا مى : كريم بَيم أ

. بيؽ 

بس بصمتك مص كسه أىتوا : ًماز مبسوـ

االتويه واثقيه يف حب بيؽ وكل واحس 

ًارِ إن القرِ التاين بييضقه ؟ 



زه ما يمويص برؿه إين ًوسي : كريم بَيم

! إحساس إين ًايس أؿرب حؾرتك 

زه إحساس اتيوزت ًليه مه : ًماز ؿحك

كل اللي حواليا 

استمرت الجلسة لمسة ساًتيه وأمل 

بتتكلم مياه وكريم جوبها زًم ليها وكل 

ماتحكي حاجة توترها يهسيها ويضجيها 

.. ويمسك ايسها 

رالس راح بيته ألول مرة بيس ما ررجوا ورقية 

حمسلله ًلى السالمة يا أبو : أول ما طآته

! ملك وال تحب أقولك كْارة 

وال زه وال زه ألين مص : رالس بغلها كتير

بس أحب أكموك .. متقبل موك حاجة 

ىهلة هتْؾل .. رقتك كليت ًلى ٓاطوش 

. مرايت وًيايل يف حؾوي 



أىا تتجوز ًليا جربوًة زي زي : رقية بَؾب

أىا يا رالس ؟ ! 

الجربوًة اللي بتتكلمي ًوها : رالس بَؾب

. زي بيضرة مه أمثالك يا رقية 

. اررس : رقية زًقت

ال مص : رالس مسكها مه زراًها بيوّ

كوت ىاوي .. هذرس وبكرا الكل هييرِ 

أًملك قيمة وأرلى جوازي موك يكمل 

حتى بيس سقوـ الحكم بس ػراحة ما 

تستاهليص يا رقية وبكرا كل ػحباتك 

هييرٓوا إين ٓؾلت ًليكي واحسة تاىية وإين 

متجوزها مه تالتيه سوة وأىتي ىايمة يف 

بكرا هتضويف الكل بيبغلك ازاي .. اليسل 

وهم بيستَبوكي ازاي جوزك ربى ًوك 

هتضويف اللي .. جوازه كل السويه زي 

. هيمله ٓيكي 



. وال تقسر تيمل حاجة : رقية زًقت

هجيبهالك هوا يا رقية هاىم : رالس ابتسم

ولو مص ًاجبك هرميكي .. تذسميها أىتي 

. يف الضارو 

مص هتقسر مص : رالس ؿحك وهي زًقت

. هتقسر أبسا يارالس 

رقية وقْت بغرامة قغازه وهو زقها وررج 

... بييس

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الثالث ًضر 

أمل رلغت جلستها مى السكتور وقامت هي 

وكريم ًلضان يروحها بس الغمت كان 

مسيقر ًليها بتْكر يف كل كلمة قالها 

السكتور وبتحاول تكون ٓيال كبييية وتيسي 

األزمة زي ألىها أرست موها كتير أوي 



.. وماًوسهاش استيساز تذسر حاجة تاين 

بغت لكريم أوي بذوِ وبرًب وبغت 

لقسامها 

كريم مسك ايسها وبغلها للحنات وبع 

رايْة مه ايه ؟ ! مالك يا أمل : للقريق

أمل أرست ىْس كويل مستَربة ازاي ًرِ 

إحساسها بالنبف وسكتت ٓكريم ؿَف 

كلميوي، تحبي أقّ طوية ؟ : ًلى ايسها

أمل طاورت بسماُها اه وهو لحنات ووقّ 

وبمجرز ما وقّ هي ىسلت .. ًلى الكورىيص 

ووقْت سوست ًلى السور تبع للمياه 

قسامها 

.. كريم ىسل وقّ بهسوء جوبها 



أمل بيس ٓترة سوست زماُها ًلى كتْه وهو 

هو أىت ممكه : ٓؾل ساكت لحس ما اتكلمت

تروح موي يف يوم مه األيام يا كريم ؟ 

كريم بغلها باستَراب ًايس يْهم مغسر 

ال : وهس زماُه برٓؽ! الكالم زه ايه وليه 

.. يمكه أبسا 

أىا ! ليه ال يمكه : أمل وًيويها بتلمى بسموو

. يف ًاػْة رسرت كل حاجة 

بالوسبايل اللي كسبته : كريم التْتلها بحب

كبر بكتير وأهم بكتير مه اللي رسرته  كان أ

. المْروؼ إىوا كسبوا بيؽ بسببها .. يا أمل 

مص زه القغس يا : أمل هست زماُها برٓؽ

أقغس إين يف لحنة رسرت كل حاجة .. كريم 

رسرت أحالمي وكموحي وثقتي يف .. 

يف لحنة حيايت .. ىْسي وحاجات كتيرة أوي 



ٓأىا مص بتكلم ًه الذسارة .. كلها اتقلبت 

يف حس شاتها بتكلم ًه ُسر السىيا إن يف لحنة 

تكون أسيس إىسان يف السىيا ويف لحنة تاليق 

ىْسك وسف ًاػْة بتهس كل حاجة وبتسمر 

وأىا  (بغتله وزموًها ىسلت  )..كل حاجة 

رايْة أرسرك ألين لو رسرتك المرة زي 

. هموت مص هقوم أبسا موها 

ربوا رحيم : كريم مسح زموًها بايسيه االتويه

أىا ! ازاي ًوسك طك يف رحمته .. أوي يا أمل 

طايّ إن الياػْة زي كاىت مذغوظ 

ًلضان أىا وأىتي ىتجمى مى بيؽ وىحب 

ربوا اللي جميوا مى .. بيؽ وىاليق بيؽ 

بيؽ وبقيتي مرايت ومص هتبيسي ًوي 

أىتي هتكوين .. أىا ًوسي ثقة تامة يف زه .. أبسا 

ليا ويف بيتي وهوييص مى بيؽ وهوذلّ 

. وهيكون ًوسىا ًيالوا 



أمل حاولت تبتسم ومسكت ايسيه اللي ًلى 

. أىا محتاجة لثقتك زي يا كريم أوي : وطها

كريم قربها موه تسوس راسها ًلى ػسره 

أىا جوبك يا أمل ومص هبيس ًوك أبسا : بحب

. ما تقلقيص مه زه 

ٓؾلت طوية ساىسة راسها ًلى ػسره 

وباػة لقسام لحس ما استجميت ىْسها 

. يال ًلضان ما ىتأررش : وبيست وبغتله

ركبها مكاىها وركب وزور ًربيته واتحرك 

.. يوػلها للبيت 

حاول كريم يذرجها مه الحالة اللي هي ٓيها 

وقّ قسام كضك وىسل يجيبلها مياه ورجى 

مص ًايسة حاجة تاىية قبل ما : كريم بهسوء

أتحرك ؟ 



أمل حاولت تذرج ٓيال مه حالتها الَريبة 

ًايسة : اللي سيقرت ًليها و همست

. طيبسي 

كريم لوهلة توح بس بيسها ؿحك وراح 

يجيبلها الضيبسي ٓبغتله مه الضباك 

. بالجبوة المتبلة : ىازت

يارب : أرس ىْس كويل وهمس لوْسه

. ارحموي مه الييلة اللي بحبها 

قلب بيه األكياس وجاب كيسيه وجاب 

ًغير وطوكوالتة وحاسب ًليهم وركب 

جوبها ازاها الكيس وهي ابتسمت زي 

األكْال بس كضرت أول ما طآت الكيس 

يف ايه ؟ : كريم باستَراب

مص : كليت كيس الضيبسي وهي مكضرة

زه اللي بحبه ؟ 



ماهو جبوة متبلة اهو يا بوتي ؟ : كريم بصهول

أيوة طايْة بس مص : زمت طْايْها بتصمر

! زه طيبسي ! هو اللي بحبه 

اللهم كولك يا روح ؟ : كريم أرس ىْس كويل

أىتي قلتي طيبسي ! كيب أىتي ًايسة ايه 

وبالجبوة المتبلة ؟ زلوقتي بتقويل مص زه ؟ 

أيوة ًايسة طيبسي بس مص : أمل بضرح

. طركة طيبسي 

ىيم ؟ ! مص ٓاهم : كريم برؿه باػغلها

أمل ابتسمت وطكلها كان حلو وهي 

ًايسة : مبتسمة وآثار السموو لسة ًلى وطها

تايجر زه ىوو مه أىواو الضيبسي بس طركة 

. مص طيبسي ًايسة تايجر .. تاىية 



كريم أرس مه ايسها كيسيه الضيبسي وىسل 

تاين وبع لغاحب الكضك اللي تقريبا 

. هَير الووو : متابيهم وكريم طاورله

الراجل ابتسم وطاورله يذتار براحته 

وكريم ٓؾل يسور ًلى الووو اللي هي ًايساه 

ٓأمل ىازت ًليه وهو بغلها ٓهي طاورتله 

مسك كيس وراهولها .. ًلى مكاىه بالنبف 

ٓابتسمت وطاورت بايسها إىه هو 

يف ٓرق ٓلوس وال حاجة ؟ : كريم راح للراجل

ربوا يذليلك .. ال مْيص : الراجل ابتسم

. المسام طكلك بتحبها أوي 

. اه بيضقها : كريم ابتسم وبغلها

تمام كسه : سابه وركب جوبها وازاها األكياس

؟ هو زه ؟ 



أمل طاورت بسماُها وٓتحت كيس وبسأت 

ًلى : تاكل وازته ياكل مياها ٓهو بغلها

. ٓكرة أىا مص بحب الضيبسي اوي 

أمل كضرت وبغتله بسًل ٓهو تلقايئ لقى 

ىْسه بيمس ايسه يارس مه الكيس لمجرز إىها 

تمحي السًل زه مه ًلى وطها 

كاىت مبسوكة ومبتسمة وهو بيكتْي جسا 

.. بابتسامتها زي 

أىتي ًارٓة لما كوتي بتتسريب : كريم ابتسم

وقابلتك جايبة طيبسي ًملت ايه ؟ 

ايه ؟ : أمل بْؾول

وأىا راجى مه االجتماو مى : كريم بؾحك

مؤمه وقْته مذغوظ يف القريق ًلضان 

أجيب طيبسي صيك ميرٓص ليه بس 

. حسيت إين ًايس أطاركك اللي بتاكليه 



ييوي أىت جيبت حاجة مص : أمل بذجل

بتاكلها ًلضاين ؟ 

أىا مص متيوز ًليه وال باكله : كريم بحب

بس ًلضاىك ٓيال جيبته وماًوسيص ماىى 

. أحبه كالما بتحبيه 

ابتسمتله بذجل وهو مسك ايسها باسها 

ييوي : وٓؾل ماسكها وهي بيس طوية بحرج

جيبتلي الضيبسي وماسك ايسي هاكله ازاي 

! كسه 

ما أىتي ًوسك ايس ! ىيم : كريم بغلها بصهول

! تاىية 

ماهو الزم أمسك الكيس : أمل كضرت بهسار

كل بايس  بايس وا



أبو روماىسيتك يا : كريم ساب ايسها بَيم

.. طيذة، كلي ماهو أىا اللي جيبته لوْسي 

كلي 

أمل ؿحكت وبغتله مبتسمة ورجيت 

لكيس الضيبسي بتاًها ومه وقت للتاين 

بتسيله واحسة وهو بيذليها تاكلهاله بحجة إىه 

بيسوق 

أريرا وػلها لبيت رالها وركه قغازه وأمل 

ربوا يييوي ًلى كلوو : بغت لْوق بتيب

. السلم أىا بكره بيت رالو مه السلم 

ػباحية ىسول .. اًتبريها رياؿة: كريم ابتسم

. ومسائية كلوو 

ما يوْيص ىيكسها ؟ الغبح : أمل بتصمر

ىذليها كلوو ًلضان بكون لسة بقاقتي آرر 

بيسيه ربوا رازقوي .. الوهار بكون مهسوزة 



وال : بمسير يف الضركة سكتت وكملت بمرح

. بالش أتكلم 

ماله مسيرك ؟ هاه ؟ : كريم بغلها وربى ايسيه

حماية ! زه مْيص يف اليالم كله زي مسيرك 

كل وبيأكل ! وبيحمي  ! مساًسة وبيساًس ! أ

توػيل للبيت ! بتمضي وقت ما بتحبي 

وبيلّ بقاله از ايه ًلضان يْرٓضك و 

ايه ؟ ايه ! طيبسي وبيجيب ! يوػلك 

مقلوب موه وقغر ٓيه ؟ ماله بقى مسيرك ؟ 

أمل ابتسمت وبتْكر تقول ايه ٓتحت باب 

قلتله ىْسي : اليربية وبغتله بمضاُبة

وتقريبا ! أزوق الضيري توميتو وما اهتمص 

كسه مص ٓاكر أػال إين قلتله يف يوم مه 

األيام ؛ طوٓت بقى ازاي مص بيهتم برُبات 

موهْيوه ؟ 



الغبح : كريم أرس ىْس كويل جسا وبغلها

. هتكون ًلى مكتبك 

هوضوِ ممكه : أمل ىسلت وبغتله بمرح

ساًتها أُير رأيي ٓيه، استوى رس واحسة 

طوكوالتة 

متضكر، رلي بالك : كريم رسها وابتسم

وأىتي كالية لْوق وال ايه ؟ 

ًلى ٓكرة مص هريْة موك : أمل كضرت

! إىك تياملوي كْلة كول الوقت 

ماهو أىا يا أًاملك كْلة يا : كريم ؿحك

هياملك بقريقة تاىية وحاليا القريقه التاىية 

 (Off limits)  

ٓأىتي ارؿي حاليا بقْلة 



وليه القريقة التاىية مص : أمل باستَراب

هتوْى ؟ ليه رارج الحسوز ؟ تقغس ايه ؟ 

ماهو يا تكوين كْلة يا : كريم ابتسم بمَسى

تكوين مرايت بجس ٓذليكي كْلة لحس ما 

. تيجي ًوسي 

وهو أىا مص مراتك يا : أمل ابتسمت بَباء

كريم ؟ 

ممكه ىقول مرايت مى : كريم بغلها كتير

المهم يال اكليي ارتاحي وال .. إيقاِ التوْيص 

. أقولك استوي هقليك لْوق يال 

ىسل مياها ايسه يف ايسها وبتاكل مه 

الضوكوالتة وكالييه مى بيؽ بيتكلموا 

وٓجأة كان يف ققة ًلى السلم رآت موهم 

ٓجريت بسرًة مه تحت رجليه أمل اللي 

ػررت ووقيت الضوكوالتة مه ايسها وىقت 



قسام كريم اللي ؿحك ًلى رؾتها بالضكل 

زه وهي ايسها ًلى قلبها مه الذوِ وبيسها 

أىت ررم : استوًبت إىه بيؾحك ٓؾربته

! ًلى ٓكرة كان ممكه قلبي يقّ أػال 

بس .. بيس الضر ًلى قلبي أىا : كريم بؾحك

. زي مجرز ققة 

أيوة بس رؾتوي أػال لو كوت : أمل كضرت

. لوحسي كان ممكه يَمى ًليا 

كيب : كريم حف ايسه ًلى كتْها ؿمها

. الحمس لله إىك مص لوحسك 

أمل بغتله بسًل وساكتة 

مالك : كريم باستَراب

الضوكوالتة وقيت ياكريم وأىا : أمل بتصمر

مارلغتهاش 



أىتي زًالىة ًلضان ! ىيم: كريم بسهضة

طوكوالتة ياأمل؟ 

أمل بغتله بَيم وسكتت 

أىا لو حس كان : كريم ؿحك بقلة حيلة

حلْلي إين هتجوز هبلة ماكوتص ػسقت 

حؾرتك بتقول حاجة ؟ :أمل بتحصير

هو أىا اتكلمت وكمل : كريم بذوِ مغقوى

رسي بتاًتي : بابتسامة

ال رالظ كويس إن ميايا تاين : أمل بابتسامة

مص ٓاهم : كريم باستَراب

أمل كليت طوكوالتة تاىية مه طوقتها 

وٓتحتها تحت زهضته مه تغرٓاتها 

.. القْولية

أىتي مضكلة أقسم بالله : كريم بؾحك



أمل ؿحكت وكليوا سوا لحس ٓوق وهو 

قسام الباب وماسك ايسيها وهي بتبغله 

. ما تسرل تقيس ميايا طوية : بحب

. حبيبي أىا مياكي مه الغبح : كريم ابتسم

أىت مليت ييوي ؟ ! وٓيها ايه ييوي : أمل

أىا لو ! مليت ايه : كريم حف ايسه ًلى رسها

أكول ارسك ميايا أػال البيت وما تْارقويص 

بس ًلضان ًيلتك بس .. أبسا ال ليل وال ىهار 

. الغبح هيسي ًليكي 

اوك بس كسه : أمل ابتسمت وبمضاُبة

. هتيبك ميايا 

يا ستي اتيبي براحتك ًلضان : كريم ابتسم

. وُمسلها .. تيريف بس مسيرك بييسك از ايه 

قوله يستمر يمكه : أمل ؿحكت بذجل

. أػسقه 



! بيس كل زه يمكه ! يمكه : كريم ؿحك

. ال كسه رلي بالك ليسهق موك : وبمرح كمل

يسهق ؟ لو هيسهق : أمل طهقت وبتصمر

. اىغحه يسهق مه زلوقتي 

ما يقسرش : كريم ؿحك وباس راسها بحب

هي مص ًارٓة إىه .. أػال يسهق وال يمل أبسا 

! بييضقها وال ايه 

كاىوا ماسكيه ايسيه بيؽ والباب اتْتح 

: قغازهم بالنبف كان ًبسهللا اللي كضر

! أىتوا مص مالحنيه إن يف جيران حواليكم 

بقايل از ايه طايّ اليربية وطْتكم كالييه 

الوقْة ! ومستوي تذبقوا بس ماربقتوش 

ازرلوا .. زي مص هريْة ومص حلوة أبسا 

. جوا 



ال يا ًمي أىا ىازل : كريم بع ليبسهللا

أمل هيسي ًليكي .. وسوري لو كوت أررتها 

. ارتاحي بقى .. الغبح إن طاء هللا 

أمل زرلت ًوس أبوها بس قبل ما يوسل 

! كريم : ىازت

. ًيوىه : كريم وقّ وبغلها

. كموي أول ما توػل البيت : وهي ابتسمت

... ابتسم وطاورلها وىسل ليربيته

سمر كاىت قاًسة يف الجويوة مذووقة مه 

متؾايقة مه إهمال طريّ .. السىيا بحالها 

بس كمان مص قازرة تْؾل .. مْتقساه .. لها 

از ايه .. تضوِ قسامها كه وُازة بالضكل زه 

بيارسها يذرجها ويجيبها ! بيحترمها ! بيحبها 

ومى إىه بيضتَل كتير بس لما بيكون يف 

بتراقبهم لما بيتيضوا .. البيت مص بيْارقها 



بتتذوق لما تضوِ ُازة قاًسة .. يف الجويوة 

وكه يسرل يجيب حاجة يضربوها ويقيسوا 

تذيلت إن راجل زي كه ال يمكه .. مى بيؽ 

يكون كسه بس بتضوِ اهتمامه بمراته 

كل ما بتضوٓه بيساًسها .. وزمها بيتحرق 

.. يف أي حاجة بتتجوه 

كاىوا رارجيه وهي قيست يف الجويوة 

توتنرهم الزم تحرق زمهم زي ماهي زمها 

أول ما سميت ػوت اليربية .. محروق 

قررت إىها أول ما ! بتْكر ازاي هتؾايقهم 

تضوِ كه هتقرب موه وتيمل ىْسها 

.. وقيت يف حؾوه ًلضان تؾايق ُازة 

بالْيل اىتنرتهم يسرلوا وهي قامت بتقرب 

ًليهم وًيويها ًلى كه اللي مستَرب زي 

! مالها 



بتقرب ًليهم وكان يف األرؼ الذركوم اللي 

بيسقوا بيه الجويوة ٓهي اتكيبلت ٓيه 

.. ووقيت قسامهم بالنبف ورجلها اتلوت بجس 

ٓؾلت تغرخ جامس وماسكة رجلها 

! أىتي بتيملي ايه أػال هوا :كه بَيم

. قوموي ! رجلي يا كه ... رجلي : سمر بتييف

. تيايل هقومك يال : ُازة قربت موها

مست ايسها لها بس سمر قيست رالع 

ماحاولتص تقوم أػال َٓازة ماقسرتص 

. مص قازرة أقوم : تضسها سمر بيياـ

. ساًسها : ُازة بغت لقه بَيم

كه قرب يضسها وهي اتيلقت يف رقبته وهو 

بيضسها لحس ما وقْها جه يبيس ًوها ًملت 

مص قازرة أقّ : ىْسها هتقى وبتييف جامس

. رالع وزيوي ًوس طريّ يا كه، أرجوك 



! يف ايه : بسرية كليت ًلى ػوت بوتها

. وقيت : ُازة بورٓسة

! وقيت ازاي زي حامل : بسرية طهقت

. مص قازرة رالع يا ماما : سمر بتييف

أبوكي مص هوا كوا روحوا : بسرية بتوتر

. المستضْى 

. كه موجوز يا كوف : ُازة بغتلهم

. يال هوػلكم : كه بؾيق

مص قازرة : سمر ماسكة يف رقبته جامس

. أتحرك رالع 

بسرية حاولت تسوسها بس سمر مص ًايسة 

تتحرك وماسكة كه أوي ومهما يحاولوا 

: يمضوها بتغرخ لحس ما سمر ػررت

. طيلوي يا كه مص قازرة أمضي 



ما تضيلها يا ابوي : بسرية زرلت يف ليبتها

زي زي أرتك برؿه ليكون الييل جراله 

. حاجة 

كه اتوتر وبع لَازة اللي مكضرة بس 

طاورت بسماُها أيوة يساًسها ٓضالها هوا 

سمر حقت راسها ًلى كتّ كه وايسيها 

ًلى ههره وبغت لَازة بابتسامة ربث 

.. تؾايقها وبتيمل حركات تؾايقها 

كه ما ػسق وػل ليربيته زرلها وبسرية 

جريت جابت كرحتها وركبت جوب بوتها 

. تيايل ميايا يال : كه راح لَازة

. مص ًايسة : ُازة بؾيق

. يال مص هروح وحسي : كه طسها

أرسها مياه وػلهم المستضْى 



جوزك يف الييازة وال : كه بغلهم يف المرايا

المستضْى يا سمر ؟ 

. الوهارزة ىبقضية يف المستضْى : سمر

وػلوا أريرا و سمر موتنرة كه يضيلها تاين 

.. هجيبلك جوزك هو يتيامل : بس هو رٓؽ

. لحنة 

كه زرل لمكتب طريّ اللي استَرب لما 

جاله كه قاله اللي حغل وجابه وىسل وكان 

متوتر وقلقان ًليها طالها وأرسها يكضّ 

ًليها وكه أرس مراته وروح وكول القريق 

ُازة مكضرة لحس ما زرلت طقتها زرلت 

أوؿة ىومها ورزًت الباب وراها 

ما ! بيسيه مياكي : كه وراها مسكها

. تتورٓشيص ًليا 



أىت ما .. أىا هْرقى مه الَيم : ُازة بَيم

! طوٓتص كاىت بتبغلي ازاي وأىت طايلها 

كاىت بتَنيوي وطكلها وال رجلها واجياها 

وال زٓت هي بس ًايسة تحرق زمي وتذليك 

. تضيلها 

كه قرب مه ُازة وطسها لحؾوه ؿمها 

ومهما تحاول تسقه إال إىه رآؽ يذرجها مه 

حؾوه لحس ما هسيت وبقلت تسق ٓيه 

متذيلة إىها .. هي مريؾة يا ُازة : كه بهسوء

أىا .. بكسه هتيكر ػْو بيتوا وهتقلل حبوا 

بحبك يا ُازة ومهما سمر تيمل حركات ال 

. يمكه حتى تلْت اىتباهي 

بيسها ًوه وبع لييويها ومسك وطها 

سمر .. أىا بحبك أىتي وبس : بايسيه االتويه

متربية ميايا يف بيت واحس وًمري ما 

بغتلها بأي كريقة ُير إىها بوت ًمي وبس 



مهما تيمل بقى تتوقف تقى تلبس تيمل .. 

ثقي .. جه أزرق مص بتلْت اىتباهي أػال 

. يف زه 

. بس بتورٓسين يا كه : ُازة بؾيق

سيبك موها ولوال إىها حامل : كه ؿمها تاين

ماكوتص ًبرتها أػال بس محسش ًارِ هي 

حسابها ًوس ربوا .. ٓيال تيباىة وال بتمثل 

. بقى تيايل بقى ارتاحي أىتي تيبتي الوهارزة 

طريّ جابلها زكتور يضوِ رجليها وكاىت 

مجسوًة ٓقف وجاب زكتورة ػاحبتهم 

كضْت .. اسمها لمياء تقمه ًلى البيبي 

طريّ استأشن و .. ًليها وكموتهم إىها بذير 

وػل مامتها األول وبيسها أرسها البيت 

! رير : وزرل طايلها ومامته استَربت

. وقيت ورجليها اتجسًت : طريّ بع ألمه



.. الّ سالمة : كليها أوؿتها وأمه واقْة

الحمل أرباره ايه يا طريّ ؟ 

. ال ما تقلقيص كويس : طريّ بع ألمه

تحب أجيبلك : ميازة هست زماُها بارتياح

حاجة ؟ًضا ؟ 

. تتيضي يا سمر : طريّ بع لسمر

سمر رٓؾت وميازة ررجت وهو وقّ 

. لو احتجتي حاجة ىازيوي : جوبها

جه يبيس بس هي مسكت ايسه وطسته ًليها 

محتاجة ايه ؟ : ٓقرب

محتاجة جوزي يا : سمر قربت موه أوي

أىت ليه بييس ًوي .. محتاجالك .. طريّ 

! كسه أىت ليه مص بتقسملي أي اهتمام 

.. طريّ أىا كوت ٓاكرة إين بَير مه أمل بس 

أىا كول ما أىا ! لكه كليت بَير مه أي حس 



هواك طايْة كه ومراته وازاي بيهتم بيها 

طايْة حب .. ويسليها ويساًسها ويأكلها 

. طايْة حاجات مْقوزة بيوا .. واهتمام 

هي .. الحياة مضاركة يا سمر : طريّ بغلها

قسمتله حب واهتمام وإرالظ وتْاين 

لكه أىتي .. وبالتايل هو بيحاول يقسملها حبه 

يا سمر بتارسي وما بتسيص وًايسة تارسي 

.. بس 

أىت : سمر مسكت زراًه جامس وطسته ًليها

.. أىا بقلبها موك .. قلت هتسيوا ٓرػة تاىية 

اهتم بيا .. أىا مراتك حبوي .. حبوي يا طريّ 

. ازيوي ٓرػة تاىية .. زليوي .. 

سمر قربت أوي وهو كان هيبيس بس تراجى 

... وقرر يقرب موها يمكه



كريم أول ما وػل ىاهس مسكته تارس رأيه يف 

كل التجهيسات اللي هتيملها للْرح وكلبت 

موه أمل تْؾالها طوية ًلضان تجهس 

وأريرا كلى ألوؿته كلم أمل .. حاجتها مياها 

وٓؾل يرُي مياها لقرب الْجر 

.. الْجر هيأشن يا مجووىة : كريم بع لساًته

ىوام امتى وىغحى امتى وىوسل الضَل امتى 

 !

. روح ىام : امل ؿحكت

الْجر هيأشن ىغليه األول : كريم برٓؽ

وبيسها ىذقّ ساًتيه حتى ربوا يسامحك 

 .

ًلى ٓكرة أىا كل طوية أقولك : أمل كضرت

. اقْل وىام طوية وأىت بترُي 



.. ييوي ازاي أسيبك وأىام هاه : كريم ابتسم

اوووِ امتى بقى هوبقل كالم التليْوىات زه 

. أىا ًايسك هوا يف حؾوي 

: أمل ما رزتص بس ابتسمت أوي وهو كمل

وتالقيكي مبتسمة أوي .. كاليازة ما بترزيص 

ًلى ٓكرة أىا بكلمك ػوت .. وباػة لألرؼ 

بس مص ػورة هاه ٓحاويل تستيملي 

. كلمات للتيبير مص حركات 

. بقل ررامة بقى : أمل بإحراج

. بقل ررامة بقى : كريم بيقلسها

وهللا هقْل وأسيبك : أمل بتهسيس مرح

. لوحسك تغلي لوحسك 

أػلي لوحسي ؟ ًلى األساس إن : كريم اتوهس

! أىتي هتغلي ميايا لو ماقْلتص 

. قريب هغلي مياك : أمل بتلقائية



كريم قلبه زق وتذيلها بتغلي وراه ٓيال يف 

ليلة ٓرحهم وابتسم ألٓكاره 

الحم إين بكلمك ػوت : أمل الحنت سكوته

. ٓاستيمل كلمات يا باطمهوسس 

ماطي .. بترزيهايل ييوي : كريم ؿحك

تذيلتك يف ليلة ٓرحوا بتغلي ورايا ٓيال 

 (حب يؾايقها أو يكسْها  )وبيسها رلغوا 

.. وقليتك 

أمل قْلت يف وطه السكة وهو ؿحك ورن 

. يا ررمة : ًليها تاين

... أىت: أمل مكضرة

ًلى ٓكرة : كريم بؾحك وببراءة مغقوية

كوت هقول قليتك القرحة ػْي الوية بقى 

! هقليك ايه ييوي .. 

! القرحة : أمل بيسم تغسيق



اهممم ًايساين أقليك : كريم بؾحك بمكر

! ايه تاين 

: أمل قْلت يف وطه تاين وهو اتيسل

. يذربيتك يا مجووىة هتجوويوي مياكي 

جه يتغل تاين بس أبوه ربف ًليه وكريم 

قام بسرًة ٓتح 

هتوسل تغلي ؟ : حسه

كبيا هوسل ازيوي لحنة بس : كريم ابتسم

. هتوؿى وأىسل مياك 

هوسل أػلي يا  ))بيسها بيت رسالة ألمل 

حبيبتي أول ما أػحى الغبح هكلمك 

تغبحي ًلى أجمل ػباح يا .. تجهسي 

( (قمري 

اتوؿا بسرًة وررج كان مؤمه وحسه يف 

.. اىتناره وىسلوا التالتة مى بيؽ 



الغبح كريم ىازل الضركة ومياه مؤمه اللي 

ركب مياه ًلضان ًربيته ٓيها ًقل وبيت 

.. السواق الذاظ يذسها للتغليح 

ايه القريق زه يا كريم ؟ : مؤمه باستَراب

! رايح ٓيه كسه 

ًايس أطترى حاجة قبل : كريم بسون ما يبغله

. ما ىروح الضركة 

مؤمه سكت بس بيسها استَرب لما وػلوا 

هتضتري ايه مه هوا : وبع لكريم باستوكار

؟ أىت جايبوا سوق اليبور يا كريم ؟ هي 

ًمتو كلبت موك ٓاكهة وال حاجة ؟ بس يف 

ًوسها ىاس لكسه احوا جاييه هوا ليه ؟ 

ما قلتلك ًايس أطتري : كريم بيركه وبغله

. حاجة أما بوي آزم ُريب أىت 



أىت جاي ليه : مؤمه ىسل مياه وكريم بغله

؟ 

مص يمكه تيجبوي حاجة : مؤمه بتريقة

بيسيه أىا طاُلك يف ايه أىا ؟ ما ! أطتريها 

! تضوِ ًايس تضتري ايه 

ًايس : كريم وقّ ًوس أول ٓاكهاين وسأله

. طيري توميتو لو سمحت 

. ال لألسّ مص ًوسي : الْاكهاين

مؤمه ابتسم وماًلقص وكريم بيسور ًليها 

إال أىت مه امتى بتحب : مؤمه بتريقة

وال هو أي ! الضيري توميتو زي يا كريم 

. حاجة لها ًالقة بالكرز بقيت بتحبها 

. اررس : كريم بسون ما يبغله

. ررست : مؤمه ؿحك



كريم أريرا لقاها واطترى موها وبع 

. يال ىرجى : لمؤمه

يال بس ما كوت تجيب : مؤمه ابتسم بتريقة

كرز وٓراولة طكلهم حلو مص قلت إىها 

كه ؟  بتحب اللون األحمر يف الْوا

ًوسك حق لحنة : كريم باقتواو وبع لمؤمه

 .

. يا ابوي بهسر وهللا بهسر تيال : مؤمه وقْه

بس كريم كمل واطترى ٓيال كرز وٓراولة 

أمل اتغلت بيه وبلَته إن أبوها هيوػلها 

وىسلت مياه وهتضوٓه يف الضركة وهو 

.. اتؾايق بس ماًلقص 

كريم وػل للضركة وأول ما وػل ىازى 

ًلى ًم سيس اللي زرله ًلى كول وكريم 

بع يا ًم سيس : ازاه الكيس اللي اطتراه



رس الكيس زه واُسل الْاكهة اللي ٓيه 

وحقهايل يف كبق ولو ًايس تارس موهم 

. براحتك ًازي جسا اىا ًايس بس كبق 

حاؿر هَسلهم وهجيبهم : ًم سيس ابتسم

. حاال يا ابوي 

أمل وػلت الضركة وكليت لمكتبها بسرًة 

ًوسها ٓؾول تضوِ كريم جاب كلبها وال 

! كوص 

.. زرلت مكتبها كان ٓاؿي وزه أحبقها كتير 

قيست مكاىها زًالىة كاىت متذيلة إىها 

.. هتاليق كريم حاكف القبق ًلى مكتبها 

ًم سيس ُسل الْاكهة وجابها لكريم اللي 

أرسها وقام وهو رارج قابله أبوه أرس ٓراولة 

ما تجيب القبق زه : مه القبق وبع البوه

أىت رايح بيه ٓيه ؟ .. حلو أوي 



بالهوا : كريم اتحرج وبيسها ازى ألبوه القبق

. يا بابا اتْؾل 

حسه أرسه موه وكريم راجى لمكتبه 

مؤمه قابل حسه .. وبالْيل زرل محبف 

هو حؾرتك : واستَرب إن القبق مياه

جيبت القبق زه مويه ؟ 

! مه كريم : حسه باستَراب

حؾرتك أرسته موه ؟ : مؤمه بصهول

القبق زه هو كان وارسه لميه : حسه كضر

! بقى 

مؤمه كضر وًايس يوسحب بس حسه 

أىا أرسته بهسر مياه وهو ما اًترؿص : مسكه

قويل أىت كان جايبه لحس ؟ 

بع يا ًمي هو كان : مؤمه كضر بحرج

. وارسه ألمل 



حسه ابتسم ومؤمه جري قبل ما يقرره ًه 

حاجة تاىية أما حسه ٓراح البوه وزرل وازاه 

رير يف ايه ؟ : القبق وكريم استَرب

مؤمه قايل زه لميه،أىت جايب : حسه ابتسم

زه هسية لحس يبقى ما تتوازلص ًوه لحس تاين 

 .

بس ما يوْيص أقول لحؾرتك : كريم بحرج

ال أو أًس ًليك أي حاجة ًازي يا بابا بكرا 

. بالهوا حؾرتك .. هجيبلها تاين أو طوية كسه 

أىا كوت بهسر مياك : حسه ابتسم البوه بحب

كتر  يال روح ازيه ألمل هتْرح بيه .. مص أ

ربوا .. بيسيه أىا أرست كام واحسة كْاية أوي ..

. يسيسك حبيبي قوم يال 

حسه ررج مه ًوسه وكريم قام راح ليوس 

أمل وربف وزرل وهي أول ما طآته 



وطآت القبق كاىت ٓرحتها ما تتوػْص 

أبسا ٓقامت بسرًة مه مكتبها وراحت 

! زه بجس وال بيتهيأيل : قسامه

. الضيري توميتو اهيه اتْؾلي : كريم ابتسم

أمل أرست واحسة وهي مبسوكة جسا وبسأت 

تاكلها بس أول ما ققمتها ٓرقيت يف وش 

كريم وبهسلت هسومه وقميغه األبيؽ 

. سوري : أمل ًيويها وسيت

اهو زه اللي : كريم بع لقميغه وبَيم

. ىابوي مه الضيري توميتو بتاًتك 

أمل ؿحكت وطست موسيل وأرست مه ايسه 

القبق وبتمسح وطه وقميغه 

. حبيتها .. بس تغسق حلوة : أمل بابتسامة



مسكت واحسة كرز ويسوب هتحقها يف بوقها 

أىا ميرٓص زه أػلي ومص :ٓكريم حصرها

كلتيها وًملت لون مص  هيلون والال ٓلو أ

هتذرجي مى ىوىا وأىا قلتلها إىك هتوسيل 

. مياها 

. واحسة بس مص هتلوين : أمل كضرت بَيم

أىتي حرة أىا : كريم ابتسم ًلى كْولتها

. ىبهتك 

كلتها : أمل سابتها وأرست ٓراوالية مكاىها وأ

. أىا بيضق الْراولة .. تحْة 

أىتي بتيضقي الْراولة وال : كريم ؿحك

الكرز وال التْاح وال الضيبسي وال ايه بالنبف 

 !

أىا بحب كل !كل حاجة : أمل بغتله بمرح

. حاجة 



: كريم باػغلها وهو مبسوـ بْرحتها زي

المهم كمويوي ًوك أربارك ايه ؟ 

. ما تقلقص ًليا .. أىا كويسة : أمل بغتله

تمام أىا هروح أُير القميع زه وأىتي : كريم

بغي مى ماما اللي ىْسك ٓيه .. اجهسي 

هاتيه وأرجوكي أرجوكي ما تبغيص وتهتمي 

. بالسير ًلضان راكر كريم 

.. مص هوًسك بس هحاول : أمل ؿحكت

! كيب أىت مص هتيجي 

ورايا حاجات كتيرة : كريم مسك ايسها بحب

 )لو يف حاجة مهمة كلميوي ٓيس تايم .. هوا 

.. (مكالمة ٓيسيو 

كريم ررج مه ًوسها وطآه أبوه اللي 

أىت : ٓؾوله مذليه موتنره وأول ما طآه



مبهسل قميغك كسه ليه ؟ أىت ًوسك ميتوج 

 !

. ًارِ هَيره حاال : كريم بحرج

! بس بجس مبهسله كسه ليه : حسه بؾحك

. مص أىا المهم هَيره بيس اشىك : كريم كضر

كريم زرل مكتبه ٓتح زوالب ػَير ٓيه كصا 

.. قميع متيلقيه وطس واحس يلبسه 

أمل مكاىها مبسوكة وٓرحاىة بس كضرت 

كاىت ًايسة تاكل وكريم مياها أو ياكل مياها 

ٓأرست القبق وراحت ًوسه طآت ًلياء 

ًسمت ًليها ٓأرست كصا واحسة وطاورتلها 

تبلٍ كريم 

حبيبتي زه بقى جوزك ًلى حس : ًلياء بحب

ًلمي مص محتاجة موي أزرل أستأشىه 

. وبيسيه مص مياه حس ازرلي ًلى كول 



أمل ابتسمت وربقت ربقة رْيْة 

وٓتحت الباب ًلى كول وزرلت وقْلت 

.. وراها بس كريم مص ًلى مكتبه 

كريم كان يسوب قلى قميغه وحسٓه ًلى 

الكوبة وواقّ وؿلْة السوالب مْتوحة 

أول ما الباب ربف .. قغازه ٓمسارياه طوية 

هو كضر بس محسش هيسرل بسون اشىه بس 

الحم أمل زرلت واىتنرها لحس ما قْلت 

وبتتلْت حواليها ٓهو حمحم بابتسامة وهي 

بغتله بس طهقت لما لقته مه ُير قميغه 

 ..

زورت وطها بييس بحرج ومسياه ههرها وهو 

. مص للسرجة زي يا أمل : بيؾحك

. البس بسرًة يال : أمل مكضرة



أمل اتْاجئت بيه مرة واحسة وراها وايسيه 

حواليها وقلبها هيذرج مه مكاىه مص قازرة 

تتوْس مص هتقسر تتوْس لو ؿمها وهو 

حاولت تتكلم بس مص القية .. ًريان كسه 

أرس مه ايسها القبق وحقه .. ػوتها أػال 

ًلى الترابيسة ولْها تواجهه وهي باػة 

لألرؼ 

حاويل تبقلي : رٓى وطها له تواجهه.. بحرج 

. احوا كلها أيام وهوتجوز .. كسوٓك زه طوية 

أمل جت تبيس بس مسك زراًها طسها 

: لحؾوه وحف ايسيه االتويه حواليها بتملك

. بغيلي يا أمل 

أمل بتسور وطها بييس وهو بيحرك وطه 

مياها وبيسها ثبت وطها بايسه ومسكها مه 

. بغيلي : زقوها



بغتله بييويه تايهة وىْس مققوو ساب 

زقوها وايسيه زورت ًلى ايسيها مسكهم 

وثبتهم ًلى ػسره وبيسها ساب ايسيها 

ومسك وطها بحب وقرب مه طْايْها 

وهي ًارٓة إىه هيقتلها بحبه زه َٓمؾت 

ًيويها بذجل وهو ابتسم ولمس طْايْها 

برقة وباسها 

كريم بيس ًه طْايْها للحنة وهي ٓتحت 

ًيويها مكضرة ومكسوٓة وًيويها بتلومه 

. كيمك ٓراولة : وهو ابتسم

.. أمل متوترة ًلى مكسوٓة ًلى مبسوكة 

لسة .. واتموى لو يْؾلو كسا اليمر كله 

.. هيقرب تاين مه طْايْها ويسوب لمسهم 

كريم يال : وٓجأة الباب اتْتح كان حسه

.. االجتمـ



ماكملص الكلمة لما طآهم االتويه بيسوا 

ًه بيؽ وأمل استذبت ورا كريم اللي 

وقّ مص ًارِ يبع لوالسه اللي بغله 

بيتاب وررج بسون ما يوقق حرِ 

كريم ُمؽ ًيويه وٓؾل مكاىه وأمل وراه 

ماكاىص يتموى أبسا أبوه يضوٓهم يف مونر 

.. زي كسه أبسا 

أمل وراه وًسلت ىْسها وزموًها ىسلت 

: وكريم التْت ٓوجئ بسموًها ٓمسك وطها

! زموًك ليه ؟ أىتي مرايت 

أىا لسة مص : أمل زقت ايسيه االتويه وبغتله

مراتك وماكوتص أتموى أبسا أتحف يف موقّ 

مص ًارٓة ازاي ممكه أواجه ًمي .. زي زه 

ماكاىص الزم .. تاين أو ًيوي تيجي يف ًيوه 

. بيس اشىك .. تحقوي أبسا يف موقّ زي زه 



سابته وررجت بسرًة 

أما كريم ٓؾل طوية مكاىه مستَبي ىْسه 

مستَبي ىْسه جسا ألن وال زه مكاىه وال .. 

زي قيمة أمل بس ييمل ايه بيحبها لسرجة 

إىه بيوسى مياها هما ٓيه مابيْتكرش ُير 

.. إىهم سوا 

لبس بسرًة قميغه وبايق بسلته وررج كان 

أبوه ررج مه مكتبه وجايله اتقابلت ًيويهم 

.. يف ىنرة ًتاب ولوم وُؾب مه حسه 

. لحنة وهوسل مياك : كريم بع ألبوه

. يال يا كريم : حسه وقْه

لحنة بس يا بابا : كريم بع ألبوه باستَراب

 .

. وأىا بقولك يال : حسه زًق



مص هيوْى : كريم راح ألبوه ووقّ قغازه

. أسيبها كسه 

كريم زرل ألمل اللي كاىت بتييف ٓسرل 

وقيس ًلى األرؼ قغازها مسك ايسيها 

! أىا آسّ يا أمل :رٓيهم مه ًلى وطها

بس مص آسّ إين لمستك أو .. آسّ بجس 

بوستك أو ؿميتك ال زه حقي وأىتي ملكي 

وإىك .. أىا آسّ بس إن ماكاىص مكاىه .. 

بس أىتي مرايت طرًا .. اتحرجتي مه بابا 

. وقاىوىا وبكل أًراِ السىيا أىتي مرايت 

أىا مراتك ٓيال بس اوًسين إن زه : أمل بيياـ

مص هتيمله تاين أبسا .. مص هيتكرر تاين أبسا 

.. ُير يف أوؿة ىومك يف بيتك يف ليلة ٓرحوا 

. قبلها بسقيقة ال 

ال يمكه أوًسك وًس : كريم بغلها باستَراب

! زي زه 



يبقى مص هاجي الضركة تاين : أمل كضرت

! يا إما توًسين .. لحس ما ىتجوز 

ورايا اجتماو وبابا : كريم وقّ بؾيق

. موتنرين برا لما أرجى ىتكلم 

جت توقْه بس كمل وررج وىسل هو وأبوه 

يف ػمت تام لحس ما ركبوا ًربيته هوا حسه 

! ايه اللي أىا طوٓته زه يا كريم : اىْجر يف ابوه

. زي مص أرالقك أبسا 

. أمل مرايت : كريم بغله باستوكار

حسه زًق وألول مرة يسًق يف ابوه بالضكل 

كالما لسة موجوزة يف ! ال مص مراتك : زه

كالما اللي .. بيت أبوها ما تبقاش مراتك 

ًملته زه بتذجل موه وتحف وطك يف 

كول ما هي ما .. األرؼ يبقى مص مراتك 

. اتسٓتص لبيتك تبقى مص مراتك 



أمل مرايت ًلى سوة .. ال يا بابا : كريم بورٓسة

هللا ورسوله مرايت وطرو ربوا بيقول إىها 

. مرايت 

لو أمل بوتي يا كريم وأىا : حسه بَؾب

طوٓت مونر زي زه قسما بالله ما هذليك 

واللي .. تضوِ ؿْرها لحس ليلة ٓرحك 

ماأقبلهوش ًلى بوتي ما أقبلهوش ًلى 

أبوها وثق ٓيك وسلمك .. بوات الواس أبسا 

بوته و وآق تيجي هوا تحت رًايتك ولسة 

. ما سآرش وأىت بتذون ثقته زي 

أىا ما بذوىص ثقته : كريم أرس ٓرامل بَؾب

. وًمري أبسا ما روىت ثقة حس ٓيا 

أىت حقيتوي أىا : حسه هس زماُه برٓؽ

حقيتها هي .. وهي يف موقّ ال ىحسس ًليه 

يف موقّ هيذليها تحف وطها يف األرؼ كل 



حبيبتك أو اللي أىت بتقول .. ما تضوٓوي 

. ًليها حبيبتك أىت وكيت راسها يف األرؼ 

ال أمل مرايت .. ال : كريم بيهس زماُه برٓؽ

. واللي ًملته ال هو ًيب وال هو حرام 

ًيب والّ .. ال ًيب يا كريم : حسه زًق

. ًيب كمان 

ٓيه الييب بقى مرايت : كريم بغله باستوكار

. واحوا أحرار مى بيؽ 

سيازتك .. ال يا سيسي ًيب : حسه بَؾب

أًلوت إن أمل رقيبتك وقسام المجتمى كله 

رقيبتك وقليل أوي اللي ييرِ إىكم كاتبيه 

تذيل لو حس ُيري زرل المكتب .. كتابكم 

ًليكم وطآكم بالمونر زه هيقول ًليها ايه 

 !



محسش يقسر يْتح بوقه : كريم بجسال ًقيم

 .

قسامك مص هيْتحوا لكه : حسه برٓؽ

وراك هيقولوا وهيقولوا كتير أوي ألىك أىت 

سمحتلهم يتكلموا يف ًرؼ وطرِ اللي 

أىت ما احترمتهاش .. أىت بتقول ًوها مراتك 

وحتى لو كاىت مراتك ويف بيتك برؿه اللي .. 

السوجة واليالقة بيوكم .. ًملته زه قلة احترام 

حاجة مقسسة وأىت الزم تقسسها وكل حاجة 

أىت يف مكان ًام ويف طَل .. ليها مكاىها 

ويف موهْيه ولو أي حس زرل حتى لو 

هيتكلموا يف .. مراتك برؿه هيتكلم ًوها 

زه يا أري حتى لو ما اتكلمص .. حقها 

متذيل .. هيتذيل ويحلم ويتموى مراتك 

أىت الموقّ اللي حقيتها ٓيه 



أىا مص ... أىا ... أىا : كريم برٓؽ وُؾب

. ُلقان 

.. أىت ًارِ إىك ُلقان : حسه بع لقسامه

. اكلى ًلى االجتماو اتأررىا بما ٓيه الكْاية 

حؾروا االجتماو وكريم كول الوقت الَؾب 

مسيقر ًليه لسرجة إن كل طوية أبوه 

يسكته لحس ما رلغوا وركبوا ًربيتهم 

للرجوو 

أيوة : موبايل كريم رن كاىت ىاهس ٓرز ًليها

! يا ماما رير 

! مالك ػوتك ماله : ىاهس بتوتر

. مْيص رير : كريم بَؾب

ماهي أمل ! يف ايه بقى .. ال يف : ىاهس زًقت

مص هتيتصر وأىت ترز كسه وبيسها تقويل 

متذاىقيه ؟ ! مالكم ! مْيص 



مْيص : كريم حاول يسيقر ًلى هسوئه

حاجة ومص متذاىقيه بس لسة رارج مه 

وبيسيه بكرا تذرجوا .. اجتماو ومتورٓس طوية 

. رالظ 

مص مقتوية بكالمك يا : ىاهس سكتت طوية

. كريم 

قالك رالظ يا ىاهس يبقى : حسه اتسرل

. االجتماو كان ررم طوية .. رالظ 

ىاهس استَربت وجوز جوزها بس تقبلت 

أىا بس حبيت أكمه .. كيب براحتكم : كالمه

.. ًليكم 

قْلت والغمت سيقر ًليهم لحس الضركة 

حسه ىسل وكريم اتحرك يركه ًربيته وىسل 

كلى .. كلى لمكتب أمل بس لقاه ٓاؿي 



أم : موبايله كلمها بس موبايلها مقْول ٓسًق

! حركتك المستْسة زي وقْل تليْوىك 

.. رجى لمكتبه قاًس بَؾب أول مرة يحسه 

بع ىاحية السوالب وهاجمته ػورتهم 

: وإحساسه وهي يف حؾوه وُمؽ ًيويه

! ازاي يكون حبه وطوقه لها ُلف 

ىازر يف الضركة كان كالب مه السكرتيرة 

طَل توػله لمروة وتأكس ًليها تذلغه 

بسرًة وًسى ساًتيه وكلب مروة تيجي 

.. ليوسه 

مروة قامت بتوتر بتستَرب ليه زايما متوترة 

ربقت بهسوء .. يف أي مكان يكون ٓيه ىازر 

وسميته بيقولها تسرل ٓسرلت 

! لسة بتيرجي : ىازر ًيوه ًليها

. ًلى رْيّ : مروة حاولت تبتسم



ًملتي ايه يف : قربت وهو حاول يكون جاز

اللي بيتهولك ؟ رلغتيه ؟ 

.. مص كله : مروة بتوتر

ٓتحت الالب وبتوريه ًملت ايه وٓاؿلها ايه 

بتتكلم وبتضاور بالماوس وكل ما بتتحرك 

ىازر بغلها أوي وهي .. زراًها بيقرب موه 

واقْة جوبه وهو قاًس ًلى كرسيه واتقابلت 

ًيويهم ٓهي اتيسلت بسرًة وهو ابتسم 

وريوي الملّ األرير زه : بس كضر بسرًة

! بسرًة ًلضان وقتي ! ًملتي ٓيه ايه 

مروة قربت تاين وٓتحت الملّ وبتضرحله 

وهو مص سامى وال كلمة وال هي أػال مركسة 

! بتقول ايه أو بتيمل ايه 

رلغي اللي ٓاؿل : ىازر أرس ىْس كويل

.. وهاتيه أىا موتنرك 



اتيسلت وأرست الالب بتاًها وهو ٓؾل 

متابيها لحس الباب بغتله وابتسمت ربى 

ابتسامة وررجت وقْلت وراها واتضاهست 

أول ما ررجت وسوست ًلى الباب وحمست 

ربوا إن السكرتيرة مص يف مكتبها ًلضان ما 

ُمؾت ًيويها .. تضوٓهاش رارجة كسه 

وبتتوْس وىْسها تيرِ ليه كمية التوتر زي 

كضرت وحاولت تْتكر هو .. وهو موجوز 

قالها ايه أو كلب موها ايه بس زماُها ٓاؿية 

.. تماما مص ٓاكرة ُير ًيويهم لما بتتقابل 

ىازر قاًس مكاىه بيْكر ٓيها ويف توتره لما 

بتقرب وبيْكر يف كل الحجج اللي بيقلبها 

والضَل اللي بيذليها تيمله ًلضان بس 

كتضّ إىها ىاسية موبايلها .. تقرب موه  ا

قسامه وآتكر لما حقته ًلضان تْتح الالب 

ٓابتسم وقام يسيهولها وٓتح الباب مرة 



واحسة بس اتْاجيء بمروة بتقى ًلى ههرها 

ٓبسرًة حاول يلحقها قبل ما تقى ًلى 

الالب كار مه ايسها وهو موبايلها .. األرؼ 

وقى موه مااهتمص بس اهتم إىه يمسكها 

.. هي 

مروة حاولت تسوس ىْسها أو تلحق تمسك 

يف أي حاجة بس مالقتص حاجة تمسكها 

ولما ىازر مس ايسيه يمسكها اتيلقت يف رقبته 

 ..

كاىت طبه ىايمة ًلى ههرها مص ًارٓة 

تتيسل ألىه هو موكي ًليها وماسكها بيه 

ايسيه وهي اتيلقت يف رقبته وًيويهم يف 

ًيويه بيؽ وبتلقائية ًيويه بتروح 

.. لضْايْها 



مروة حاولت تتيسل بس مص ًارٓة وهو 

الحم زه ٓيسلها بسرًة واتحرج مه تثبيته 

.. لها بالضكل زه 

مروة بتحاول تجري أو تيتصر أو تيمل أي 

بغت .. حاجة بس مْيص ػوت كالى موها 

حواليها طآت الالب ٓراحت بسرًة تجيبه 

ٓتحته كاىت .. وهو مياها مسكوه مى بيؽ 

هوا ًيويها وسيت .. الضاطة مكسورة 

وطهقت وًيويها اتملت زموو وىازر ما 

كي .. مروة رالظ : اتحملص مونرها زه . ٓسا

اىا ًبارة ًه كتلة رسارة ليك : مروة بيياـ

. هوا يف الضركة 

أىا ٓتحت .. ما تقوليص كسه : ىازر برٓؽ تام

. رالظ ما تهتميص .. الباب ًلى ٓجأة 

طس مه ايسها الالب وهي وقْت تييف 



مروة اشا سمحتي : ىازر اتؾايق مه ًياكها

اشا .. مص بحب أطوِ زموًك زي أبسا 

. بالش ًياـ .. سمحتي 

ممكه تذغم تموه : مروة مسحت زموًها

. اشا سمحت .. مه راتبي 

يف تأميه للضركة .. يا بوتي رالظ : ىازر كضر

وبيسيه أي حس ميرؼ لحاجة زي كسه 

. ٓبقلي الحساسية زي 

مروة مضيت مه ًوسه وهو اتذوق مه 

آتكر موبايلها وزور ًليه .. ؿيقها وًياكها 

بييويه وطآه واقى يف األرؼ جوب الباب 

جابه بسرًة يقمه إىه ما اتكسرش ألن 

حمس ربوا إىه ما .. ساًتها هتوهار هي 

اتكسرش 



أرسه وقيس ًلى مكتبه بهسوء يحاول يرتب 

.. أٓكاره طوية 

الباب ربف وكاىت ملك زرلت قيست 

مالك والبوت زي مالها رارجة تييف : قغازه

ليه ؟ 

وقى موها الالب اتكسر ٓبتييف : ىازر بؾيق

ايه اللي : ملك ؿحكت جامس وهو استَرب

! يؾحك مص ٓاهم 

حسستوي إىها تلميصة مص : ملك بؾحك

كتر  ! ما يتكسر الالب ٓيها ايه ييوي .. أ

. ٓيها إىها حساسة : ىازر كضر بَيم

وأىت مالك : ملك كضرت وبغتله أوي

! اتحمقت أوي كسه 



ىازر كضر وبع لبييس وهي ٓجأة وقْت 

! ال أىتوا مستقغسيوي بقى : بَؾب

! مستقغسيوك يف ايه : ىازر بغلها باستَراب

! مالك يا بوتي 

سيازتك بتحبها ؟ : ملك بَيم

ىازر بغلها بصهول مستوكر كالمها بس ٓجأة 

أيوة زه ! كضر لما حس إن كالمها موققي 

زه السبب .. زه سبب حيرته .. سبب اهتمامه 

اللي بيذليه كل يوم يكلْها بألّ طَالىة 

زي الحقيقة .. وكل طوية يقلبها لمكتبه 

البسيقة 

ًلى ٓكرة كان المْروؼ توكر : ملك زًقت

. حبها أو ًلى األقل تمثل إىك توكر 



يمكه أىا ماكوتص ٓاهم : ىازر بغلها بصهول

أىتي ازاي وؿحتي ! أىا مايل وليه مهتم 

! الحقيقة البسيقة زي كسه 

كتر .. ال أىا هسيبلك المكتب : ملك اتورٓست أ

. أىا ىْسي أسيبلكم السىيا كلها 

: ىازر ررج مه ورا مكتبه بسرًة ووقْها

ٓيكي ايه بس ؟ مالك ؟ 

يف إىكم أىتوا االتويه مص : ملك بؾيق

ىور راحت تحب مؤمه أرو كريم .. بتراًوين 

أىتوا .. وأىت رايح تحب ػاحبة أمل 

ًايشيه تؾايقوين بأي ! مستقغسيوي ػح 

! طكل 

ًمري ما .. حبيبة قلبي يا ملوك : ىازر كضر

بيسيه ما .. ٓكرت كسه وال ىور ٓكرت كسه 

واالرتباـ .. توسيص إن اللقاء زه ىغيب 



والحب والمضاًر زي مص حاجة بايسيوا 

. أػال 

.. أىا ما اًترؿتص أىتوا أحرار : ملك كضرت

. بيس اشىك يا ىازر ورايا طَل 

زرلت مكتبها وقْلت ًليها بابها وزموًها 

هي اىْغلت ًه كريم بس .. ىسلت بغمت 

ليه حياتها مص ًايسة توْغل ًوه ؟ تيبت 

.. مابقيتص قازرة تتحمل 

سمر ػحيت مه ىومها متأرر بس اتْاجئت 

أىت : بضريّ ىايم جوبها ػحته بسرًة

. اتأررت ًلى طَلك 

. سمر أرست الوهارزة إجازة : طريّ بوياس

ليه ؟ : سمر باستَراب

ًلضان أهتم : طريّ بغلها وٓتح ًيويه

! بمرايت حبيبتي 



ابتسمت وهو باسها وهي بتْكر ليه 

.. سيازتها لحنية بتوتهي باىتهاء اللحنة 

.. مص قازرة تحس بالرؿا أبسا 

كريم حاول يذرج مه الضركة بس أبوه 

ؿَف ًليه بضَل كتير لسرجة إن مؤمه 

استَرب إىه رآؽ يسيبه يذرج وحاول 

.. يكلم كريم إال إىه رٓؽ يتكلم مياه 

لحس آرر الوهار اىسحب بسرًة يروح ألمل 

اللي روحت بسري جسا بس اتحججت إىها 

مغسًة مه سهرها كول الليل ومحتاجة 

توام وهو كول الوهار بيحاول يكلمها موبايلها 

اتغل بسميرة وكلب موها تقموه .. مقْول 

.. أول ما توػل وبالْيل كموته

آرر الوهار وػل وسميرة ٓتحتله وزرل 

وسأل ًليها بس بلَته إىها ىايمة مه ساًة 

ما رجيت 



كلب موها تغحيها وهو قيس برا يوتنرها 

وتوقى إىها مص هتذرج بس اتْاجىء بيها 

رارجة بكامل هسومها وكأىها رارجة لبرا مص 

قيست قغازه ... هتقابله هو وزه ؿايقه 

! رير يا باطمهوسس كريم : بهسوء

باطمهوسس ؟ وزه مه : كريم بغلها بورٓسة

! ايه زه 

. ًازي ييوي : أمل بسًل

سيازتك قآلة موبايلك : كريم بغلها كتير

! ليه 

ماأرستص بايل إىه مقْول أػال : أمل بؾيق

! تالقيه ٓغل طحه 

أمل اتكلمي ميايا : كريم بغلها طوية

بيسيه ما .. بأسلوب أحسه مه كسه 

! تياقبيويص ًلى حاجة مضتركة بيوا 



وأىا مص : أمل وقْت بؾيق وبسموو بتلمى

بيس .. بياقبك أىا بياقب ىْسي يا كريم 

. اشىك 

.. جت تمضي بس مسكها مه زراًها وقْها 

ماكاىص ًارِ يتكلم وسف البيت واللي 

! رايح واللي جاي ومص ًارِ ييمل ايه 

كان يف قسامه بلكوىة ٓضسها ىاحية البلكوىة 

زرل وقْل الباب .. وما اهتمص باًتراؿها 

وراهم 

! وبيسيه مياكي : ووقّ قغازها

مْيص بيسيه : أمل زموًها بتوسل

حبيبة قلبي احوا : كريم أرس ىْس كويل

ماًملواش حاجة ُلف ًلضان تحقي وطك 

. يف األرؼ بالمونر زه 

... باباك! أىت طايّ كسه : أمل بغتله



بابايا اًتراؿه كان روِ ًلى : قاكيها

مونرىا لو موهّ زرل وزه ُلقي أىا 

.. وميترِ بيه وأوًسك مص هيتكرر تاين 

! حقك ًليا إين حقيتك يف موقّ زي زه 

أمل زموًها بتوسل وباػة لألرؼ وهو مسح 

.. بجس يا أمل زموًك زي بتقتلوي : زموًها

. ًلضان راكري بالها 

مص متذيلة إين ممكه : أمل بغتله بحسن

. أرٓى ًيوي يف ًيه باباك تاين 

أمل كلها أسبوًيه : كريم بغلها بصهول

وتبقي يف بيتي وهتكوين يف حؾوي كول 

ما .. رالظ ! الوقت ساًتها هتيملي ايه 

كبر مه حجمه  . تسيص للموؿوو أ

أمل هست زماُها وهو مسح أي أثر لسموًها 

: وحاول يَير الموؿوو ورٓى زماُها تبغله



ممكه تأكليوي بقى أىا ميت مه الجوو يا 

ىوسل أىا وأىتي ىتيضى سرييا ايه رأيك ؟ 

اًصرين يا .. أىا آسْة مص قازرة : أمل بغتله

. كريم بس بجس مص قازرة 

أمل اشا :كريم بمحاولة إىه يذرجها مه حالتها

... سمحتي

اشا سمحت أىت يا كريم : قاكيته أمل

بالش الوهارزه أىا تيباىة .. سيبوي براحتي 

. ومحتاجة أرتاح 

كريم استسلم وقرر يسيبها ترتاح طوية 

: ٓذرجوا االتويه لبرا وكريم بع ليبسهللا

حؾرتك محتاج .. كيب يا ًمي هستأشن أىا 

حاجة موي ؟ 

: ًبسهللا كضر باستَراب لمونرهم االتويه

. كيب اقيس اتيضى مياىا 



ال ميلص يا ًمي بالها : كريم ابتسم بمجاملة

كون ٓايق طوية  المرة زي رليها مرة تاىية أ

يال .. لكه اليوم الوهارزة كان متيب طوية 

بع  )أطوٓكم ًلى رير واه قبل ما أىسى 

بكرا مص هتيجي الضركة، أمي  (ألمل 

هتيسي ًليكي هوا تارسك أىتي و والستك 

. ومرات رالك 

كلوا ليه ؟ : سميرة باستَراب

زي بقى هللا أًلم هي بس : كريم بغلها

كيس هتكلم حؾرتك بوْسها  بلَتوي بكسه وأ

كم مياها تضتروا الحاجة  بس أًتقس ًايسا

أمي بتحب توجس كله مرة .. بتاًة أمل كلها 

واحسة مص مه الووو اللي كل يوم ييمل 

. حاجة 

سميرة هست زماُها بتْهم وبغت لمرات 

أروها ٓاته وكأىها بتأكس ًليها 



كيب أىا ًايسة هبة وآية : أمل بغتله بتيب

ميايا يوْى ؟ 

بع  )! براحتك ايه المضكلة : كريم ابتسم

ًمي بيس اشىك ؟  (لحماه 

قبل ما يوسل موبايل ًبسهللا رن وبغله 

! زه والسك يا كريم : وبع لكريم وابتسم

هل ممكه .. كريم وأمل بغوا لبيؽ بتوتر 

أبوه يقول لحماه اللي طآه الوهارزة موهم ؟ 

وياترى لو قاله هيكون رز ٓيله ايه ؟ 

وهيتقبل زه وال ممكه يارس أمل تاين 

! ويسآر 

قلوبهم وقيت يف رجليهم وزقات قلوبهم 

تقريبا الكل ساميها وأمل بغت لكريم بتوتر 

وهو مص ًارِ ييمل ايه ؟ 



رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الرابى ًضر 

ًبسهللا رز ًلى حسه وكريم وأمل اتوتروا 

. السالم ًليكم يا أبو كريم : جسا

وًليكم السالم ورحمة هللا : حسه ابتسم

أربارك ايه .. وبركاته اصيك يا أبو كه 

وػحتك ًاملة ايه ؟ 

رحبوا ببيؽ ٓترة وأمل وكريم ًلى 

أًغابهم موتنريه أي تَييرات يف مالمح 

ًبسهللا 

ًبسهللا بغلهم وكضر مستَرب اىتباههم 

بالضكل زه بس هما ٓهموا تكضيرته وىنرته 

ليهم إن حسه بيقوله حاجة وكل اللي 

ًبسهللا بيقوله ربوا يسهل وإن طاء هللا 



ورير لحس ما قْل وبغلهم مكضر 

. ومستَرب واالتويه موتنريه اىْجاره ٓيهم

! أىتوا بتبغويل كسه ليه : ًبسهللا باستَراب

يف ايه مالكم ؟ 

يف حاجة ؟ ! رير .. ال ال يا ًمي : كريم بتوتر

بابا قالك ايه ؟ 

كتر أىت موتنره يقويل ايه ؟ : ًبسهللا كضر أ

بسأل ! وال حاجة : كريم بع ألمل وبغله

ًازي ييوي ؟ 

ًبسهللا هس زماُه بيسم اقتواو ألىه مالحم إن 

ًلى اليموم والسك : االتويه متَيريه جسا

بييسموي بكرا ًوسه ًلى اليضا أىا ورالك 

ييوي بكرا الستات هيكوىوا مى .. إبراهيم 

بيؽ ٓوتقابل كلوا آرر الوهار وىتيضى مى 



أىت ليه ! بيؽ وًايس يحسز ميياز الْرح 

ماقلتليص إىكم حسزتوا ميياز ؟ 

كريم استَرب جسا ومص ًارِ يقول ايه ؟ 

! هل أبوه قال تاريد مييه ؟ هل حجس قاًة 

قرر يذاكر ! ألول مرة يتحف يف موقّ زي زه 

ًمي احوا بوسور ًلى قاًة : وزي ما تيجي

مواسبة وتاريد مواسب قريب وبوقوم بكل 

لكه لسة ماحسزىاش .. الترتيبات المقلوبة 

بيسيه بلَت ًلياء تسور يف .. تاريد بييوه 

. القاًات ويف التواريد وتبلَوي 

ًلياء ميه ؟ السكرتيرة ؟ : ًبسهللا كضر

. أيوة هي السكرتيرة بتاًتي : كريم

مه بسري ًايس أسألك : ًبسهللا بغله بصهول

ًوها سكرتيرتك بوت ؟ ليه ؟ مه قلة الرجالة 

! وال الزم السكرتيرة تكون بوت 



ًلياء طَالة : كريم كضر مص زه أبسا وقته

ٓاهماين وٓاهمة كباًي .. ميايا مه سويه 

وطذغية محترمة وتياماليت مياها كلها يف 

حسوز الضَل ٓقف وبيتبرها زي أرت كبيرة 

 .

بابا ًلياء إىساىة محترمة جسا : أمل اتسرلت

. وكبيرة ًه كريم كتير 

أىا مص بتكلم يف محترمة أو : ًبسهللا بغلهم

بقول ليه مص السكرتير يكون ! ال أو سوها 

! الزم بوت ييوي ! بس ! راجل 

مص حكاية الزم بس مجرز إىها : كريم كضر

إىساىة كويسة مجتهسة طَالة يف الضركة 

مص حكاية بوت .. مه زمان ٓاطتَلت ميايا 

وولس المهم يا ًمي بكرا إن طاء هللا ىتقابل 

. يال أسيبكم أىا زلوقتي تغبحوا ًلى رير .. 



سابهم وررج أو هرب مه حغار أبوها وأمل 

طايّ ًامليه زي : مياه لحس برا وبغتله

زي اللي ًامل ًملة ! المتهميه ازاي 

وأىا كول ًمري ًوسي يقيه ! ورايّ موها 

. تام إين كالما بذبي اللي ًملته يبقى ُلف 

أىا ًوسي استيساز تام أزرل : كريم بؾيق

أقول ألبوكي إين حؾوتك وبوستك لو زه 

. هيريحك ىْسيا 

ال كبيا أىا ماًوسيص : أمل بغتله باستوكار

زه حتى لو كوت يف بيتك .. استيساز أبسا 

. ومراتك بكل الميايير 

.. رالظ يا أمل : كريم أرس ىْس كويل

ازرلي ارتاحي وبكرا آرر الوهار باشن هللا 

. يال سالم .. ىتقابل 



كريم راح مكتبة كبيرة واطترى موها كتب و 

: روح البيت مذووق ومتؾايق وأمه قابلته

كلمت .. حبيبي حمسلله ًلى سالمتك 

سميرة بوْسي زلوقتي وبلَتها إىوا هوذرج 

بس أىت .. مه الغبح ىذلع اللي وراىا 

كلمك تجيلوا  . ٓؾيلي ىْسك طوية ممكه أ

. إن طاء هللا يا أمي بيس اشىك :كريم مذووق

برؿه : ىاهس وقْت ابوها ومسكته مه زراًه

أمل اًتصرت ليه ؟ أبوك ! مص هتقويل مالك 

وأىت زلوقتي مالك ؟ ! مذووق ليه 

ؿَوـ .. مْيص حاجة ًازي : كريم بغلها

. بيس اشىك .. طَل 

ايه الكتب زي يا : ىاهس وقْته باستَراب

كريم ؟ 

. كتب ًازية بيس اشىك : كريم كضر



سابها وكلى وهي مستَربة مالهم وكليت 

لجوزها تحاول تقرره بس برؿه قالها ىْس 

.. كلمة كريم ؿَوـ طَل 

ىاهس راحت لمؤمه اللي يسوب راجى 

كريم ماله هو وأبوه وأمل ؟ : ومسكته

. مالهمص ! مالهم : مؤمه باستَراب

ال يف : ىاهس كضرت

مص ًارِ كريم ماقاليص : مؤمه كضر

حاجة أيوة الحنت إىه توضه طوية لكه 

هقلى أطوٓه .. مْيص حاجة حغلت قسامي 

. كيب 

مؤمه كلى ربف ًلى كريم وزرل لقاه قاًس 

ًلى السرير وحواليه كصا كتاب وبيقلب ٓيهم 

ٓقرب طآهم والحم إن أُلبهم ًه السواج 

ايه اللي محتاج تيرٓه ًه : ٓبع لكريم



ًلضان جايب كل ! الجواز بالؾرورة زي 

! الكتب زي 

. ما تضَلص بالك : كريم باقتؾاب

! كريم اتكلم ميايا يف ايه : مؤمه كضر وبغله

وأمل مالها ؟ ! وًمي ماله 

أمل مالها ؟ : كريم بغله باهتمام

مالهاش ميرٓص بس ًمتو : مؤمه بتوؿيح

. ٓبسألك ! بتقول مالكم 

 (بغله  ).. مْيص يا مؤمه : كريم رجى لكتبه

بيسيه ٓيه المضكلة إين بقرأ كتاب ؟ ُلف ؟ 

واحس زارل ًلى جواز ٓبيقرأ ًه الجواز ايه 

الَريب يف كسه ؟ 

: مؤمه حس إن كريم مص ًايس يتكلم ٓوقّ

بس بيس ما تذلغهم سلْهملي .. مْيص 

. أتسلى ٓيهم لحس ما يجي زوري اوك 



ربوا يقربلك .. بإشن هللا : كريم ابتسم لمؤمه

. البييس 

. ويتمملك ًلى رير : مؤمه ابتسم

سابه وررج وىاهس كاىت موتنراه بتوتر 

وبغتله ٓهو طاورلها بسماُه بال وهي كضرت 

! ومص ٓاهمة ماله ؟

أمل يف بيتها زرلت أوؿتها وقيست تييف 

حاسة .. ألول مرة تحس اإلحساس زه .. كتير 

قامت اتوؿت .. حاسة بالذياىة .. إىها مهاىة 

.. وقيست تغلي كتير 

ًبسهللا كل طوية يروحلها يالقيها بتغلي 

كان متذيل إىها بتغلي اليضاء بس كولت 

أوي ٓسرل وقيس جوبها موتنرها تذلع 

رير يا بابا ؟ : وهي سلمت وبغتله

! مالك ! أىتي اللي رير : ًبسهللا بغلها كتير



أمل بغت لألرؼ وسكتت وهو حس إن يف 

أىتي : حاجة حغلت بيوها وبيه كريم

متذاىقة مى كريم ؟ 

كتر : أمل هست زماُها بال وأبوها استَرب أ

ًمل حاجة ؿايقتك ؟ ! كيب زًالىة موه 

أمل سكتت تماما وهو مص ًارِ يْكر ازاي 

! أمل كلميوي : بغلها! 

بس مذووقة .. مْيص يا بابا : أمل بغتله

حغل موقّ ؿايقوي يف الضركة .. طوية 

كتر  . وزه روقوي مص أ

ًبسهللا ألول مرة يحس إن أمل بتساري ًليه 

قام وسابها .. ورآؾة تتكلم بغراحة مياه 

ىازى لسميرة وقيست .. وررج بيْكر مالها 

بوتك مالها ؟ : قغازه لوحسهم

ماهي زي الْل ؟ ! مالها : سميرة كضرت



بوتك مه ساًة ما رجيت : ًبسهللا بورٓسة

كريم جه مذووق .. قآلة ًلى ىْسها 

وقيسوا مى بيؽ زقيقتيه ومضي واالتويه 

. يف حاجة حغلت بيوهم .. متوتريه 

ولوْترؼ إن حاجة حغلت : سميرة كضرت

أىت ايه مضكلتك ؟ حس قالك إن ! بيوهم 

الحياة بتكون حب وبس وال مآيهاش 

.. هما سكتوا ٓأىت احترم سكوتهم ! مضاكل 

لو ًايشيوا ىتسرل بيوهم كاىوا زرلوىا لكه 

. كالما ساكتيه ٓأىت ما تؾَقص ًليهم 

كتر وهللا لو متذاىقيه : ًبسهللا اتورٓس أ

.. براحتهم لكه مص زه قغسي رالع 

! امال قغسك ايه : سميرة استَربت

بوتك حابسة ىْسها وًيويها : ًبسهللا بتوتر

مص ًايساها تيجي يف ًيوي وحتى كريم 



يف حاجة مص كبييية ومص .. كصلك 

موؿوو رواق أبسا اللي يذليهم االتويه 

كريم تجاوز حسوزه مى بوتك .. يتحرجوا كسه 

زه الضيء الوحيس اللي يذليها تحف وطها يف 

. األرؼ 

. ال يمكه : سميرة طهقت

تْسري بايه حالتهم ؟ : ًبسهللا وقّ بورٓسة

وبيسها أبوه يكلموي ًلضان يحسز ميياز 

. الْرح بسرًة 

كريم مستيجل مه : سميرة كضرت بتْكير

يمكه هو .. ساًة ما كتبوا زه مص جسيس 

. كلب مه أبوه 

كريم ماكاىص ًوسه : ًبسهللا بغلها بَيم

.. أزىن ٓكرة إن أبوه اتكلم يف حاجة زي زي 

سيازتك روحي .. يف حاجة بيوهم هما التالتة 



لبوتك واًريف مالها وايه اللي حغل مى 

. حماها 

يازة : سميرة بَيم أىت زايما بتذاِ ًليها ص

هروح لبوتي بس لو ماحبتص .. ًه اللسوم 

. تتكلم مص هؾَف ًليها أبسا 

سميرة زرلت ًوس بوتها اللي كاىت لسة 

قاًسة ًلى سجازة ػالتها وزموًها ىازلة 

ورآت واتوترت يكون ٓيال يف حاجة 

كريم ! مالك يا قلبي ! أمل حبيبتي : حغلت

مسًلك ليه ؟ 

أمل مسحت زموًها وقامت مه مكاىها 

وقليت اسسال ػالتها وقيست جوب مامتها 

. كريم مص مسًلوي : بهسوء

هو أىتي مه : سميرة ٓؾلت كتير باػالها

كول ًمرىا ! امتى بتذبي ًه مامتك 



ثقي تماما إن اللي بيوي .. أػحاب أىا وأىتي 

. ػارحيوي .. وبيوك ال يمكه يذرج لحس 

أػارحك بايه ؟ : أمل بغتلها

كريم قرب موك ؟ : سميرة بترزز

أمل زموًها لميت وزه رّوِ سميرة جسا إن 

أمل كريم : ٓمسكتها! كالم جوزها يكون ػح 

ًمل مياكي ايه ؟ 

سميرة حست إن ممكه قلبها يقّ يف 

اىتنار بوتها اللي ًيقت وزه رالها مص 

بت أىتي : ًارٓة تتلم ًلى أًغابها واتورٓست

! جاوبيوي، ايه اللي حغل بيوكم بالنبف 

. جاوبيوي حاال 

أمل بغت لمامتها اللي اتحولت بالضكل زه 

جاوبيوي ؟ : ورآت موها ورغوػا لما كررت

حغل بيوكم ايه ؟ 



. باسوي : أمل بغت لألرؼ وهمست

سميرة توحت لبوتها اللي باػة لألرؼ 

. كملي : وموتنرة بايق للكالم

أمل بغت لمامتها باستَراب إىها موتنرة 

كمل ايه ؟ : بايق أ

ايه تاين ؟ : سميرة مكضرة

. بس كسه .. مْيص تاين : أمل هست زماُها

أىتي ًايسة تْهميوي إن كل : سميرة بصهول

اليياـ زه وكريم اللي جه زًالن ومضي يف 

! رمس زقايق والحوار زه كله ًلضان باسك 

أمل هست زماُها بأه وسميرة حست إىها 

وتؾرب جوزها قبلها .. ًايسة تؾرب بوتها 

ماما أىا آسْة بس مص هروح : أمل بتوتر

. الضركة تاين وال هذرج مياه تاين أبسا 



كريم . بت أىتي .. ىيلة تويلك : سميرة بورٓسة

هو وال ًمل حاجة ُلف .. زه جوزك ٓاهمة 

. وال حرام 

... ييوي ايه ؟ بابا قال: أمل بغتلها

كريم جوزك وله كل : سميرة قاكيتها وكررت

.. حقوق السوج يا أمل ماًسا السرول يا أمل 

تقيييه وتسميي كالمه وتحترميه وله 

الضرو حلل زه .. حقوق كاملة ماًسا اليالقة 

 .

ييوي أىا : أمل بغت لمامتها بلهْة

وًازي أسمحله ! ماًملتص حاجة ُلف 

. يقرب موي 

بغي يا أمل هو : سميرة قيست جوبها بهسوء

مص حرام يا حبيبتي وميه أىا ًضان أحّرم 

بس يا .. الحالل أو الحرام أحلله أًوش بالله 



.. حبيبتي حتى الحالل يف موه تركه ٓؾل 

ييوي لما تحآني ًلى ىْسك آلرر يوم 

هيكون أٓؾل ليكي وله ولما تحآني أىتي 

وهو ًلى وًسه ألبوكي إىه ما يقربص موك 

حتى ًلى األقل .. إال يف بيته يكون أٓؾل 

وتْؾل .. أىتي وهو تكوىوا از الوًس زه 

.. ىنرتوا ليكم زي ما هي إىكم بالسما ٓوق 

ٓاهماين يا حبيبتي ؟ 

أمل اتذلبقت وحاولت تستوًب ورايْة 

: مه ىنرة أهلها ليها ٓوسلت راسها واتكلمت

كيب يا ماما زلوقتي أىا ىسلت مه ىنرك ؟ 

بت يا هبلة أىا بقول ايه : سميرة طهقت

كبيا ماىسلتيص مه ًيوي .. وأىتي بتقويل ايه 

أىا بقولك حالل .. وثقتي ٓيكي لسة بمحلها 

ًضان هو حالل ومص هحرمه ومص 

كي تْهمي ُلف  لكه بقولك لو .. ًايسا



.. امتويتي هيكون أٓؾل ًضاىوا وًضاىك 

أىتوا مص .. بيسيه يا بت اتيسزي ًليه 

رليه يتجوه ًليكي لحس ما .. ٓاؿلكم كتير 

هو الموؿوو زه كتير ارتلْوا .. تبقي يف بيته 

اللي حغل .. ًليه ٓذليوا يف المؾمون 

.. حغل بس رليوا ىتجوب الضبهات

بيسيه حس يضوٓك يف وؿى زي كسه مص 

محسش هيلومه هو .. حلوة يف حقك 

قومي واقيسي مى .. هيلوموكي أىتي وبس 

بوات رالك وطويف اكلبي موهم يجهسوا 

. قومي يال .. ىْسهم ليوم بكرا هيبقى كويل 

أمل قامت مى مامتها وررجت مياها 

ُسلت وطها .. وجواها ارتياح ىْسي 

.. وقيست مى بوات رالها 



ًارِ يا : سميرة زرلت لجوزها متيغبة

راجل أىت لو طككتوي تاين يف أرالق بوتي 

. وال أرالق كريم مص هيسيهالك 

! امال مالها البوت : ًبسهللا كضر

قلتلك ارتلْوا يف موؿوو : سميرة بَيم

وكل .. هو قال ػح وهي قالت ُلف .. بيوهم 

. واحس اتمسك برأيه 

. يبقى ىكلم كريم : ًبسهللا كضر

ما تتسرلص بيوهم .. اياك : قاكيته سميرة

وسيبهم يوػلوا بوْسهم لموهج يمضوا 

ًليه وييرٓوا ازاي لما يذتلْوا يوػلوا 

أىت مص هتْؾل .. لوققة يتالقوا ٓيها تاين 

زي ما ارتلْوا يتْقوا .. بيوهم كل ما يذتلْوا 

. ما تتسرلص يا ًبسو بيوهم .. بوْسهم 



ًبسهللا اتؾايق بس مه جواه ًارِ إن كالم 

.. مراته هو الغح 

كريم ٓؾل يف أوؿته بيقلب يف الكتب وكل 

.. ٓقرة محتاجها بيغورها بموبايله 

وبيس ٓترة كويلة قام راح ًوس باباه كان يف 

حؾرتك : مكتبه كان لوحسه وكلى موبايله

أقويتوي أو حسستوي إين ارتكبت شىب كبير 

. أوي باللي حغل 

حسه ساب اللي يف ايسه وبغله باهتمام 

أىا جيبت كتب كتير : وكريم يف قمة ُؾبه

كتر يف حسوز تياماليت مى  وطوٓت ٓتاوي أ

... مرايت يف حالة كتب الكتاب 

كريم كلى موبايله وبيقرأ ألبوه الْتاوي اللي 

: سجلها

.. أول ٓتوى قراتها



اليلماء ىغوا ًلى أن اليقس ما زام قس تم ))

مستوًٓيا ألركاىه وطروكه الضرًية كلها، ٓإن 

هصا الرجل ييتبر ٓيال زوجك طرًا، وأىت 

زوجته كصلك، وأىه يحل لكما االستمتاو 

ببيؾكما يف أي وقت ويف أي زمان؛ ألن هصا 

اليقس يحلكما لبيؾكما الحل كله، وًليه ٓال 

ماىى مه أي ػورة مه ػور االستمتاو مه 

تقبيل وأحؾان ومياىقة إال الجماو ٓإن 

اليلماء ىغوا ًلى تأريره حتى يتم السرول 

بالقريقة التي جرى ًليها ًرِ أهل اإلسالم 

(. (موص األزل 

ٓتوى تاىية 

اشا كان المقغوز بكتب الكتاب اليقس  ))

الضرًي الغحيح الصي ٓيه اإليجاب مه 

الويل بأن يقول للسوج زوجتك ابوتي ٓالىة، 

ويقول السوج قبلت ىكاحها، ويضهس ًلى 



شلك طاهسا ًسل، ٓهصا ىكاح طرًي مكتمل، 

تغبحيه بيسه زوجة لهصا الرجل، يحل لكما 

ما يحل بيه السوج وزوجه، ولكه ال يجب 

ًلى المرأة يف هصه الحالة أن تمكه السوج مه 

ىْسها حتى يسلم لها المهر، ولها أن تمتوى 

موه حتى تسِ إليه ػياىة ليرؿها مه كالم 

الواس، 

وللسوجيه بيس اليقس وقبل السٓاِ الذروج 

مى بيؾهما، والذلوة وُير شلك مما يجوز 

للسوج مى زوجته، ولكه األٓؾل كما قلوا أن 

(. (ال تمكه زوجها مه ىْسها حتى تسِ إليه 

ٓتوى تالتة 

استمتاو السوج بسوجته بيس ًقس جائس، وال  ))

حرج ٓيه، ٓهو موَجب ًقس الوكاح 



أيًؾا ٓإن مه حق ويل المرأة أن يموى مه 

السرول بها حتى يسلم لها المهر الحال، 

وتسِ إىل بيته، كما هو اليرِ السائس ًوس 

كثر الواس، وتجب مراًاة األًراِ واليوائس  أ

ا كالمضروـ  ًٓ يف شلك؛ إلن الميروِ ًر

. طرًكا

أما إن لم يضترـ الويل موى السوج مه 

المباطرة أو التقبيل أو ُيرها، ٓليس للسوجة 

أن تمويه مه حقه لقوله ػلى هللا ًليه 

، ًلقه "المسلمون ًوس طروكهم: "وسلم

البذاري، ووػله أبو زاوز وُيره، والقاًسة 

ا كالمضروـ  ًٓ الْقهية، أن الميروِ ًر

(. (. طرًكا

ٓتوة رابية 

أحكام يف تقبيل الميقوز ًليها  ))



ٓإن الميقوز ًليها أػبحت زوجة للياقس 

بيس اليقس يحل له موها ما يحل للسوج مه 

زوجته مه التقبيل والذلوة واالستمتاو، 

ولكه يوبَي مراًاة اليرِ يف شلك حيث إن 

اليازة جرت ًلى أن ال يتم السرول بالسوجة 

. إال بيس اإلًالن واإلطهار أمام الواس

وًلى هصا، ٓإىه يحل للياقس تقبيل الميقوز 

ًليها يف حالة رؿاها سواء وآق أهل المرأة 

أم لم يوآقوا، ولكه يوبَي مراًاة مضاًرهم 

يف شلك األمر، وأما تقبيلها أمامهم ٓال يوبَي 

ألىه يتواىف مى الحياء، والحياء مه اإليمان، 

ولتيلم أن للويل حقا يف موى الياقس مه 

االستمتاو بالميقوز ًليها حتى يسٓى لها 

المهر الحال، ٓإشا زٓى لها المهر ٓليس للويل 

حق يف موى الياقس مه االستمتاو بالميقوز 

(. (ًليها 



بابا أىا مستيس أجيبلك ٓتاوى للغبح ٓاللي 

ًملته مى أمل مص حرام ومص ُلف 

يا كريم يا حبيبي : حسه سميه بهسوء تام

ٓكر يف طكل .. اجتوبوا مواكه الضبهات 

مراتك قسام الواس لو حس طآكم كسه يف 

هتيمل ايه ؟ .. الوؿى زه 

مه بكرا بإشن هللا هيله إين : كريم بَؾب

كاتب كتايب ًلى أمل ًلضان محسش 

.. يتوْس 

يا ابوي ياحبيبي أىا مص ؿسك : حسه وقّ

وال أىا مص ًايسك تكون مبسوـ يا كريم 

بس ٓيال اللي ما أرؿاهوش لوْسي مص 

لو ًوسي بوت مص هرؿى زه .. هرؿاه لحس 

يحغل بيوها وبيه حبيبها لحس ما تروح بيته 

وحتى لو راحت بيته مص هرؿى إىه يقل 

. مه احترامها ومونرها قسام الواس 



. أىا مص بقل مه احترامها أبسا : كريم برٓؽ

 ٣٠أىا و والستك قربوا ىكمل : حسه بهسوء

تذيل كسه إين بوستها يف .. سوة متجوصيه 

! الضركة والموهْيه طآوين هيقولوا ايه 

اهو الكل ًارِ إىها مرايت وًوسي موها ولس 

يف سوك ؛ ًارِ هيقولوا ايه ؟ مص 

وال احترموا سووا وال احترموا ! محترميه 

ُيرهم هيقول ما يتلموا .. المكان اللي ٓيه 

.. ُيرهم هيقول زول ىاس ىاقغة .. يف بيتهم 

وكل واحس هيقول كلمة بالرُم مه إن كله 

بس تغرِ زي .. بال استثواء ًارِ إىها مرايت 

بس .. زه وؿح ًسم احترام مى إىه مص حرام 

الزم تراًي اليرِ .. الحياء مقلوب يا كريم 

. بجاىب الحرام والحالل 

كريم سكت وحسه قرب موه ومسكه مه 

أىا آسّ يا كريم لو كوت : زراًاته االتويه



اتورٓست ًليك أو أحرجتك بس تذيل ميايا 

كسا لو اللي زرل ًليكم مؤمه طكلكم 

هيكون ايه قسامه كب أىا ومحرم ألمل 

ٓمؤمه ايه ؟ هل هترؿى مؤمه أو ُيره 

كيس ال ألين ًارٓك  يضوٓكم بالوؿى زا ؟ أ

واللي ماترؿاهوش قسام .. وًارِ أمل 

 )مؤمه أو ُيره يبقى بالش موه ٓاهموي 

.. (مسك وطه بايسه وبغله بحب كبير 

حبيبي أىت ًوسي حاجة كبيرة جسا وأمل ربوا 

ييلم إىها زرلت قلبي زي بوتي وبالْيل 

بقت بوتي وما أقبلص أبسا حس يتكلم يف 

حقكم حرِ واحس وما أقبلص ألمل إىها تحف 

.. وطها يف األرؼ أو تتحف يف موقّ زي زه 

والْترة الجاية الزم أًوز ىْسي إين أستأشن 

قبل ما أزرل ًوسك سواء يف الضركة أو يف 



.. البيت وأًوز ىْسي إن يف حس زرل حياتك 

. ٓاًصرين لو اتورٓست ًليك 

بابا حؾرتك مص محتاج : كريم بع ألبوه

أبسا تيتصريل ولو حس المْروؼ ييتصر ٓالحس 

بس أىا اتؾايقت ألين حسيت إين .. زه أىا 

ومه الوهارزة .. ارتكبت كبيرة مه الكبائر 

. أوًسك إين هحآم ًلى احترام أمل 

أىا ػح اتغلت بأبوها وًسمته : حسه ابتسم

. ًلى بكرا وكمان ىحسز ميياز الْرح 

زي كل : حسه كلى ملّ وًقاه لكريم

المواًيس المتاحة الْترة الجاية واألماكه اللي 

ارتار ميياز ومكان أىت .. ممكه ىيمل ٓيها 

. وأمل 

. حاؿر : كريم أرس الملّ موه وابتسم



حسه ؿم ابوه بحب وكريم بيسها كلى 

.. ألوؿته اتغل بأمل بس ما رزتص ًليه 

بيتلها كل الغور اللي ػورها للْتاوى اللي 

.. وػلها 

أمل كاىت مى بوات رالها قاًسة مياهم 

وبيسها زرلت أوؿتها توام ومسكت موبايلها 

تضوٓه اتْاجئت بإن كريم رن ًليها 

واتْاجئت كمان بالرسايل اللي جاية مه 

كريم وٓؾلت تقرأ كل الْتاوى اللي بيتها 

وابتسمت مه اهتمامه إىه يوؿحلها رأي 

السيه ويهتم بمضاًرها ٓكرت تتغل بيه 

.. بس اتراجيت ليكون ىايم وتقلقه

ىازر الغبح بسري ىسل لرياؿته الميتازة 

وبيس ما رجى كاىت ملك بتستيس توسل ٓهو 

. بقولك : وقْها

ًايس حاجة ؟ ! رير : ملك بغتله



ازيوي ًضر زقايق هارس طاور : ىازر ابتسم

. سريى جسا وألبس هسومي وىوسل مى بيؽ 

ليه ىوسل مى بيؽ ؟ : ملك باستَراب

ًايس أًسمك ًلى الْقار يوْى ؟ : ىازر كضر

ىورهان كاىت رارجة مه أوؿتها وحقت 

السًوة زي ليها لوحسها ؟ : ايسيها يف وسقها

رلوين .. ال كبيا ليكي أىتي كمان : ىازر ابتسم

. ألبس وأجيلكم 

زرل لبس هسومه وررجلهم ٓيال يف ربى 

ساًة وأرسهم مياه وىسلوا يْقروا مى بيؽ 

التالتة يف جو هريّ 

مص هتقويل بقى ليه : ملك بغت لوازر أوي

! اليسومة زي 



محتاجك تيريف : ىازر مس ايسه مسك ايسها

يف أي وقت ويف أي .. وتكوين واثقة إين جوبك 

. تقسري تيتمسي ًليا يا ملك .. مكان 

وأىا كمان يا ملك : ىور مسكت ايسها التاىية

ايويم أىا ػَيرة ًوك بس أىا برؿه جوبك 

وليلمك أىا مه ػَري كان ىْسي .. وبحبك 

.. أًرٓك وأقرب موك بس ُغب ًوي 

ٓياريت تقريب مووا وتسمحيلوا ىكون جسء 

. مه حياتك 

أىتوا ٓيال بقيتوا جسء مه : ملك ابتسمتلهم

. وأىا مبسوكة بوجوزي مياكم .. حيايت 

ومص ميوى أبسا ارتباكوا بأي حس : ىازر بتأكيس

سواء ىور مى .. إىوا ؿسك أو هوبيس ًوك 

. مؤمه أو أىا مى مروة 



! أىت مى مروة : ىور بغت ألروها باستَراب

! أىت بجس بتحب مروة 

أىتوا االتويه .. اه يا ستي بيحبها : ملك بهسار

. مغريه تذلوا كريم قسامي ًلى كول 

كريم قسامك بحكم ! ملك : ىازر باًتراؼ

كة بيوا  ييوي اه مؤمه زي أروه بس .. الضرا

كيس مص هيييص مياه يف ىْس  لما يتجوز أ

وأىا ومروة مص لمجرز إىها ػاحبة .. البيت 

ٓإحساسك يا .. أمل إن أمل هتييص مياىا 

بيسيه حاويل تقليي كريم .. قلبي مبالٍ ٓيه 

كريم ارتبف بأمل وزي ما أىتي .. مه زماُك 

بيسيه أىتي كمان ارتبقتي .. طايْة بيحبها 

ايويم هو محسوب ًلى الرجالة بس .. بَيره 

. زه كان ارتيارك 



وهللا يا ملك أىا مص قازرة أبليه : ىور بَيم

أبسا سليم زه ىْسي أًرِ ًقلك كان ٓيه 

! ساًة ما وآقتي ًليه 

رالظ يا ىور اللي حغل حغل : ىازر كضر

. رلوىا يف اللي جاي 

. أىا بْكر أتقلق يا ىازر : ملك باػة لْوجاىها

لو ًايسة تقلقي ألىك : ىازر بغلها باهتمام

مص قازرة تييضي مياه أو مص بتحبيه أو 

مص هو الضذع المواسب أىا مياكي يا 

ملك لكه لو هتقلقي ًلضان اللي ًمله 

. مياىا يبقى ٓكري مه تاين 

ييوي ايه ؟ : ملك بغتله

ييوي كْاية تيجي ًلى ملك : ىازر قرب موها

رسي القرار لغالح ملك بس ما تْكريص .. 

قرارك ٓكري ٓيه مرة .. يف أي اًتبارات تاىية 



واتويه وًضرة وبيس ما تستقري ًلى قرار 

. بلَيوي بيه 

مروة وػلت مكتبها واتْاجئت ًلى مكتبها 

بـ الب جسيس واستَربت ٓراحت لمكتب ىازر 

هو : ربقت وزرلت وسابت الباب مْتوح

يوْى أسأل حؾرتك ًه الالب الجسيس اللي 

ًلى مكتبي ؟ 

ىازر طاورلها تسرل وتقيس وكمل تليْوىه 

اللي هي اتْاجئت إىه بيتكلم ٓضاورتله 

تذرج بس هو طاورلها تقيس لحس ما رلع 

ميترؿة ليه ؟ ! ىيم يا مروة مالك : بغلها

حؾرتك سبق وجيبتلي ٓون : مروة كضرت

. لما بتاًي اتكسر 

. ألىه اتكسر تحت ًربيتي : ىازر قاكيها



تحت ًربيتك ! والالب : مروة بؾيق وًغبية

أىا ُلقاىة سيبوي حؾرتك أتحمل ! برؿه 

! ىتيجة ُلقي 

ايه هو : ىازر قام مه مكتبه وقيس قغازها

بيسيه الضركة اللي ! إىك وقيتي ! ُلقك 

مسؤولة ًه توٓير األجهسة لموهْيوها ويف 

حالة بتبول أو تتكسر الضركة برؿه مسؤولة 

امتى سميتي ًه موهّ .. ًه تيويؽ زه 

هو اللي بيسٓى مه جيبه ؟ 

. بس أىا ُلقاىة يا باطمهوسس : مروة بغتله

يف وجهة ىنر مسيرك مص : ىازر ابتسم

ُلقاىة يوْى بقى تبقلي تقاوحيوي 

وتسكتي؟ 



كتر سبق وقلتلك : مروة كضرت وهو ابتسم أ

إين موجوز مص هسيبك تقيي ٓذلي 

. ًوسك ثقة ٓيا طوية 

مروة بغتله أوي مص ٓاهمة كالمه ميواه 

أو تثق ٓيه ازاي وهي ما ! تثق ٓيه ليه ! ايه 

تثق ٓيه ازاي وهو ! بتيرٓص تتوْس جوبه 

بيسلب إرازتها وبيضيل موها حرية االرتيار ؟ 

كتر إىسان بيلَي ًقلها  تثق ٓيه ازاي وهو أ

مالك : ىازر الحم ىنراتها زي وحيرتها ٓابتسم

يا مروة ؟ قويل اللي بتْكري ٓيه زه ؟ 

ال مْيص حؾرتك تؤمرين بأي : مروة كضرت

حاجة ؟ 

لو احتجت .. األمر لله وحسه : ىازر بغلها أوي

. حاجة هبلَك 



ػح أىتي ًرٓتي إن : جت تمضي بس وقْها

أمل اتذقبت لكريم ؟ 

كيس أمل ػاحبتي : مروة استَربت كالمه أ

. جسا ًرٓت مه أول ما اتقسملها 

هو يوْى : ىازر وقّ وقرب مه مروة باهتمام

أسألك سؤال وتجاوبيوي ًليه بغراحة ؟ 

كيس لو هقسر اتْؾل : مروة باستَراب ! أ

هما كريم وأمل حبوا بيؽ امتى : ىازر بترزز

؟ امتى بسأت ًالقتهم ؟ 

أًتقس السؤال زه : مروة كضرت باستَراب

. إجابته مص ًوسي 

مص قغسي يا مروة أتسرل بجس : ىازر بتْهم

هل أمل كاىت .. بس سؤايل بضكل تاين 

سبب اىْغال كريم وملك ؟ 



احوا ما .. ال ال كبيا : مروة كضرت باستوكار

. ًرٓواش كريم إال لما اتسربوا يف الضركة 

بس اللي ًرٓته إن كريم أىقص أمل : ىازر كضر

. مه حازثة اتيرؿتلها وًالقتهم بسأت بيسها 

أيوة كريم أىقصها لكه بيسها : مروة برٓؽ

كل واحس راح لقريقه أمل رجيت كليتها 

. مياىا وهو رجى طَله وطركته 

.. كيب اًصريوي لو بتقْل : ىازر باستَراب

امتى اتقابلوا تاين ؟ 

أًتقس يف ٓرح أروها هو راح : مروة بتْكير

. حؾر الْرح 

لما راح كان مرتبف لسة بملك ؟ : ىازر كضر

كملت  ).. ال ال كاىوا اىْغلوا : مروة بسرًة

طوِ يا باطمهوسس  (بورٓسة ىازر استَربها 

أىا ميرٓص ليه حؾرتك مهتم بملك أوي 



كسه بس اىْغالها ًه كريم مالوش ًالقة 

االتويه ارتلْوا ألن كل واحس جاي .. أبسا بأمل 

الَيرة واالهتمام ملك اًتبرتهم .. مه ًالم 

أو زه اللي ًرٓته بيس .. حاجة راىقة حريتها 

حؾرتك ًايس حاجة تاين موي؟ ... كسه 

. لحنة استوي : ىازر وقْها باستَراب

: مروة وقْت مكضرة ورزت بهجوم ىوًا ما

حؾرتك محتاج حاجة ؟ ! رير يا ٓوسم 

أىا ! أىتي ليه اتورٓسيت كسه : ىازر قرب موها

كتر  أىا طايّ كريم .. بس بستْسر مص أ

طذع محترم جسا ٓحبيت أًرِ ازاي 

! ساب ملك وارتبف بأمل 

ًلى ٓكرة لو كريم : مروة بغتله بؾيق

. محترم قيراـ ٓأمل محترمة ألّ قيراـ 



يا بوتي أىا مص بتهم : ىازر برؿه مستَرب

. أىا مجرز بْهم .. حس ٓيهم 

كيب ما تروح سيازتك تْهم : مروة بتريقة

ماهي كول الوقت يف ! مه ملك هاىم 

كالما مهتم .. مكتبك يا حؾرتك يف مكتبها 

جت تمضي بس  )..بيها أوي روح اسألها هي 

ًلى ٓكرة هي متجوزة لو حؾرتك  (وقْت 

بس مص وارس بالك ٓبسل ما تهتم ازاي 

سابت كريم رس بالك إن يف سليم هي ًلى 

. شمته 

ىازر واقّ مصهول مه هجومها ومستَربه 

جسا ومص ًارِ مالها وٓجأة استوًب إىها 

ُيراىة مه اهتمامه بملك ٓؾحك وراح 

وراها بسرًة وقْها بس استوًب إىه وسف 

كل الموهْيه وكلهم الحنوا إىه جاي بسرًة 

ورا مروة ووقّ للحنة مص ًارِ ييمل ايه 



بس أىقصته ملك اللي قربت موه وبغوت 

تيال .. أىا اهو ما تسورش ًليا كتير : مسموو

.. يال ىذلع اللي وراىا 

ملك حقت ايسها يف زراًه وراحوا لمكتبها 

.. وسف ىنرات ُؾب مه مروة 

زرلوا المكتب وساًتها ملك ؿحكت ًليه 

! ياًيوي ًلى الحلو لما تبهسله األيام : كتير

. زي متذلْة : ىازر كضر

كتر يا حبيبي : ملك بؾحك .. وهللا أىت أ

! كالى تجري وراها يا ىازر وسف الضركة 

الَبية زي ٓاكرة إن يف ًالقة : ىازر بَيم

. بيوي وبيوك 

ًلى : ملك ؿحكت كتير وهو بغلها بَيم

. ٓكرة أىا متَال وأىتي مسوزة ُيني زه 



ملك مكملة ؿحك وراحت وقْت قسامه 

. لو بتثق ٓيها ممكه تقولها إين أرتك : بحب

مص ًارِ ػراحة بس : ىازر كضر وبغلها

. كالما بابا ما ػرحص مص هيوْى 

ايه رأيك لو أرليها تيجي : ملك بغتله بهسار

. ليوسك تقولك إىها بتحبك 

ازاي ؟ : ىازر كضر وابتسم يف ىْس الوقت

. ال زي سيبها ًليا : ملك بسلى

ررج ىازر لمكتبه وملك قامت وراحت ًوس 

مروة وقيست قسامها ًلى كرِ المكتب 

وحقت قسامها ايباز ومروة بغتلها 

. رير يا ٓوسم : باستَراب

البرىامج اللي قسامك زه رلغيه : ملك بسلى

. بسرًة وهاتيهويل 



حاؿر بكرا هيكون : مروة بغتلها باستَراب

. ًوسك 

ىازر كلبه موي ! ال ال بكرا ايه : ملك طهقت

.. الوهارزة وأىا ماأقسرش أزًله أبسا زه حبيبي 

رالظ يآوسم هذلغه : مروة بَيم

. وأسلمهوله بوْسي 

ال كبيا بقولك : ملك وقْت باًتراؼ

هو كلبه موي وأىا هسلمهوله .. تسلمهويل أىا 

 .

كيب كالما كلبه موك اًمليه : مروة بَيم

. حؾرتك 

اًملي المقلوب موك : ملك اتورٓست بجس

. وأىتي ساكتة

. حاؿر يا ٓوسم : مروة اتورٓست



ملك مضيت وزرلت ًوس ىور بَيم اللي 

! رير يا ملك : بغتلها باهتمام

.. البت الررمة زي بترز ًليا : ملك بَيم

تقويل قال ايه كالما كلبه موك اًمليه 

. بوْسك 

! بت ايه وبتتكلمي ًه ايه : ىور بحيرة

ما ًليوا : ملك بغتلها وأرست ىْس كويل

أربارك أىتي و مؤمه .. ما تضَليص بالك 

ايه ؟ 

! مؤمه وارس جوب موي : ىور قيست بإحباـ

. زه حتى بيحبك ! ليه : ملك باهتمام

ًازي ما : ىور سكتت طوية وبيسها ابتسمت

. تضَليص بالك 



ما ! يف ايه قوليلي : ملك قربت موها باهتمام

تذبيص ًليا، ليه مذتلْيه ؟ 

رالظ أىا آسْة : ىور سكتت وملك وقْت

إين اتسرلت يف طيء ما يذغويص وآسْة لو 

. تمازيت يف قريب موك بيس اشىك 

ايه الهبل : ىور قامت بسرًة ومسكت زراًها

! تمازيتي ايه وبتاو ايه ! اللي بتقوليه زه 

ملك أىا حابة جسا إن ليا ! أىتي ًبيقة وال ايه 

كبر موي  . أرت أ

اه واؿح وًلضان كسه : ملك بغت لألرؼ

. مص بتحكي ميايا أي طيء يذغك 

حبيبتي أىا مص بحكي لمجرز إين : ىور بترزز

أىتي ! رايْة أؿايقك أو أٓتح جروح قسيمة 

أىتي ! بوْسك قلتي إىوا مستقغسيوك 



ٓمص حابة .. ًارٓة مؤمه ييتبر أرو كريم 

. كل طوية أتكلم ًوه 

بغي ًلى : ملك مسكت زراًاتها االتويه

رأي ىازر كريم موجوز يف الضركة سواء أىتي 

ارتبقتي بمؤمه أو ال ٓاحوا طركاء وهوتقابل 

ٓالزم أتيوز أتقبل وجوزه يف .. كل طوية 

حيايت بضكله الجسيس وبيسيه أىتي ميايا 

ٓاتكلمي براحتك .. أىتي وىازر وبتملوا حيايت 

بيسيه بغراحة أىا بحب .. ًه مؤمه قسامي 

وأًتقس إن هو .. مؤمه وبحب طذغيته جسا 

كمان بييسين وال اوًي يكون مؤمه متؾايق 

! موي وًلضان كسه أىتوا وارسيه جوب 

. مؤمه مص كسه أبسا .. ال ال أبسا : ىور بسرًة

! امال يف ايه كيب : ملك باهتمام



ىور بترزز حكتلها ًه الذالِ اللي حغل 

بيوهم وايه سببه لحس ما سكتت 

بغي يا .. ُلقاىة كبيا : ملك بغتلها بحب

ىور كريم كول ًمره طذع كويس وأرالقه 

كون اه متؾايقة .. ال ييلى ًليها  أىا ممكه أ

موه لكه ًمري ػراحة ما أقسر أقول كلمة 

بيس ما  (اتكلمت بوجى  ).. وحضة يف حقه 

كتضْت  طوٓتهم مى بيؽ مه قريب ا

. حاجة مهمة أوي 

حاجة ايه ؟ : ىور باهتمام

.. إن كريم ًمره ما حبوي أبسا : ملك بغتلها

ممكه يكون أًجب بيا أو بضذغيتي 

أىتي .. اليملية لكه الحب ما زقص قلبه أبسا 

ازاي بيهتم ! ماطوٓتيص ازاي بيبع ألمل 

الحاجات اللي ! ازاي بيتيامل مياها ! بيها 

ىور زه بيهتم .. بيوهم زي ًمرها ما كاىت بيوا 



بيهتم باليغير اللي .. باألكل اللي هتاكله 

مه اآلرر بيهتم بأي طيء يذغها .. هتضربه 

 .

المهم سيبك مه كريم رالع واهتمي 

مؤمه بيحبك جسا اوًي .. بمؤمه وبس 

.. تؾييي الحب زه مه ايسك ًلضان أي حس 

الحب زه ًملة ىازرة جسا محسش بيالقيها 

بيسيه مؤمه .. ٓأىتي لقيتيها حآني ًليها 

وكريم زول وجهيه ليملة واحسة ال يمكه 

.. تْغليهم ولو حاولتي هتذسري أىتي 

ٓسول باكيسچ واحسة يا تارسيهم مى بيؽ يا 

. تسيبيهم مى بيؽ 

... بس هو ًايس موي: ىور بغتلها

ما تسًليهوش موك ألي سبب : قاكيتها ملك

هسيكي ىغيحة سبق واتقالتلي وأىا .. يا ىور 

ما تؾييهوش مه ايسك .. ما سميتهاش 



بابا الّ مرة قايل .. ألىك مص هتاليق صيه أبسا 

ما .. ما تؾيييص كريم مه ايسك هتوسمي 

.. سميتوش وازيوي ىسمت واتبليت بسليم 

مؤمه ًمره أبسا بأرالقه زي ما هيقلب موك 

.. حاجة ٓوق كاقتك ٓمهما يقلب اسمييه 

يال أىا ورايا طوية حاجات مهمة وأىتي كلميه 

. يال 

: سابتها وررجت وًست ًلى مروة تَينها

رلغتي وال لسة ؟ 

ًلى أساس إين : مروة بغتلها باستوكار

. لسه كبيا ! ريبوت هذلع يف لحنة 

بسرًة مص بحب ىازر : ملك كضرت بسلى

. حبيبي يوتنر 

ًلى ٓكرة حؾرتك : مروة بورٓسة ُغب ًوها

. متجوزة 



! ولو : ملك كاىت هتؾحك بس كضرت

. رلغي 

زرلت لمكتبها وهي حاسة إن ممكه مروة 

.. تؾربها 

ىاهس أرست أمل وًيلتها وراحوا ألكبر اتيليه 

.. هي بتتيامل مياه تضتري كل حاجة أمل 

زرلت الكل رحب بيها ورغوػا ػاحبة 

االتيليه ىوجا وقيسوا جوبها 

ٓيه ًروستوا الجميلة ؟ : ىوجا بابتسامة

ىوجا بغت ألمل وآية وهبة 

تيايل يا أمل :وىاهس كلمت أمل

رحبت بأمل جامس وبيسها ىازت ًلى بوات 

. اهتموا بيها يا بوات يال : االتيليه



البوات أرسوا أمل وبوات رالها وبسأوا 

يْرجوها 

كيب احوا مص : سميرة همست لواهس

هوذتار مياها ؟ 

كبيا هوذتار رليهم بس : ىاهس ابتسمت

. ارتاحي بس .. يلْوا وهيجيبوا كله ًوسىا هوا 

كيب يا ىوجا هم يهتموا : بغت بيسها لووجا

باللبس واحوا هاتيلوا بقى تضكيلة المْارش 

والماليات وااللحْة الجسيسة اللي قلتي ًليها 

 .

يف كام مْرش وػلوين امبارح : ىوجا ؿحكت

تحْة لليرايس وهللا رٓؾت أًرؿهم قلت 

. الزم تذتاري موهم األول ليروسة ابوك 



ىوجا ىازت ًلى بوت وبلَتها والبوت اتحركت 

بسرًة وُرقت ىاهس مى اللي مياها يف 

.. االرتيار المحير جسا 

ىاهس بيس كصا ساًة اتغلت بكريم وكلبت 

موه ييسي ًليهم وحنها إىه وراه ميتوج 

.. ٓكان قريب موهم 

أمل واقْة ومحتارة وكام بوت قسامها كل 

واحسة ماسكة كصا قميع ىوم بيْرجوها 

! هو أىا الزم أرتار : وهي مكضرة

بما إىك بتحبي : اتْاجئت بغوت وراها

كه ٓالزم يكون ًلى قائمة  األحمر يف كل الْوا

. ارتياراتك 

أمل طهقت وبغتله بحرج وبيسها ىسلت 

ايسيه البوات اللي ؿحكوا ًلى كسوٓها 



وكله ؿحك ًليها وكريم قرب سلم ًلى 

حماته ومرات رالها وأمه باسها وباس ايسها 

.. ًلضان يسي ألمل ٓرػة تتماسك 

. كويس إىك ًرٓت تيجي : سميرة بابتسامة

ًوسي ربى ساًة بحالهم : كريم ابتسم

. استَلوهم 

وجاي ًلى ىْسك أوي كسه ليه : أمل بتريقة

 !

. مرة ًضر زقايق والمرة زي ربى ساًة 

! ًوسي ميتوج أًمل ايه كيب : كريم ابتسم

ميتوج ٓيه ومى ميه ؟ : أمل مكضرة

كريم أرس ىْس كويل ومص ًارِ يقولها 

ايه ألىه لو قالها هايسي مسيرة طركة 

.. االلكتروىيات يف الَرزقة ممكه تولى ٓيه 



أىت مص ًارِ مى ميه : أمل باػاله أوي

! الميتوج وال بتْكر يف ايه 

االجتماو مى مسيرة طركة : كريم بترزز

. االلكتروىيات يف الَرزقة 

اسمها ايه ؟ ! مسيرة : أمل كضرت بتْكير

. هايسي : كريم بحصر

! بتاًة بيبي : أمل وكأىها آتكرتها

. ميه هايسي بتاًة بيبي زي : ىاهس اتسرلت

. زي أمل بتحف التاتص بتاًها : كريم كضر

برؿه رايح تقابلها لوحسك ؟ : امل كضرت

. هي مص لوحسها : كريم أرس ىْس كويل

مؤمه مص مياك ليه ؟ : أمل بَيم



بيسيه أىتي ايه .. مؤمه راح يقابل ىور : كريم

ًلى ٓكرة هي طذغية ! حكايتك مياها 

محترمة جسا ومص ًارِ ايه بيبي اللي 

! كليتيها ًليها زي 

أمل كضرت وزورت وطها بؾيق تضَل 

أمل : ىْسها بكاتلوج قسامها وهو قرب

مْيص حاجة اسمها بيبي رالع وهي بجس 

لو حسيت موها أي تجاوز يف كالمها هيرِ 

أوقْها ًوس حسها والمْروؼ تكوين ًارٓة زه 

! كويس 

... ًارٓاه بس : أمل بغتله

بيسيه أػال .. يبقى ما بسص : كريم ابتسم

ما تارسيويص يف توهة وتتوهيوي ما رزيتيص 

ًليا ليه امبارح بالليل ؟ وحتى بيس ما 

طوٓتي الرسايل ما كلمتيويص ؟ 



كوت سهراىة مى بوات : أمل بغت لألرؼ

. رايل وطوٓتهم متأرر وآترؿت إىك ىايم 

تاين مرة ما تْترؿيص وحتى لو : كريم بلوم

. ىايم برؿه كلميوي 

أمل بغتله بابتسامة وهو لْت ىنره 

بيجامات طكلها حلو طسها وراح ىاحيتهم 

ها ايه : مسك واحسة قغيرة لوىها أحمر

رايك؟ 

رايي يف ايه سيبها مه : أمل بصهول ورجل

. ايسك بسل ماىتْؾح 

ىتْؾح ايه أىتي هبلة؟ بقولك : كريم بؾحك

 (وُمسلها  )ايه ًاجباين رغوػا لوىها 

 (ومسك واحسة تاىية لوىها بيوك  )هوارسها 

. وزي كمان 



كل زه وأمل ًمالة تبع يف كل االتجاهات 

ومستَربة إىه مص بيتكسّ وبيذتار 

ال اوًي تكوين مكسوٓة أزًل : كريم بمكر

. موك 

أمل بغتله بَيم وسكتت 

ماتيجي تقيسيهم وأىا : كريم باستْساز

أساًسك ؟ 

... أىت...أىت : أمل بغسمة ورجل وجت تتكلم

مه ُير ماتقويل ًارِ قليل : كريم بؾحك

هو مص أىا جوزك  (وكمل بذبث  )األزب 

ييوي ًازي وبيسيه هوضوِ ليكون 

. مقاسها مص منبوـ ىَيره 

أمل بغتله ًايسة تؾربه وماسكة ىْسها 



كريم مسك بيچامة كب وبضورت رس موها 

كصا واحسة بأطكال مذتلْة وأمل متابياه 

بصهول ومص ًايسة تتكلم ليقولها كلمة 

تكسْها بس لقته موقلق وبيجيب حاجات 

ماكْاية كسا أىا مابحبص : قغيرة وقْته بَيم

. الحاجات زي قغيرة أوي 

ال الزم تحبيهم اومال أىا : كريم باستْساز

جايبهم لميه ولسة هذتار مه الحاجات اللي 

كي مه طوية  . كاىت محيرا

أمل بغتله ووطها اتقلب ألحمر وهو ٓؾل 

يؾحك 

كريم الربى ساًة هتذلع وأىا ًايساك : ىاهس

. تذتار يا حبيبي تيال 

رسيهم ًلضان هوضتريهم أىا : كريم ألمل

ممكه اوزيهم بوْسي وأقولهم هوارسهم 



بس ًارِ إىك هتتكسْي مه اللي قاًسيه 

. ًضان أىا اللي ارترتهم 

وقبل ماتيترؼ حقهم يف ايسها وراح ىاحية 

أمه وهي محروجة مه الموقّ كله وماطية 

وراه بَيم 

ىاهس طاورتله ًلى المْارش األربية اللي 

ًجبوها هي وسميرة وٓاته وبتقوله يذتار 

وأىا ايص ًرٓوي يف : وهو جه بغلهم بصهول

 (بع ألمل  )الحاجات زي طكلهم حلو 

. ارتاري أىتي 

كلهم حلويه ػراحة مص ًارٓة : أمل بحيرة

. ٓقلت أىت تذتار اللون 

كريم بغلهم وبالْيل األربية حلويه وىوجا 

مص قلتلك التضكيلة الجسيسة كلها : ؿحكت

. تحير يا ىوىا 



وال تحير وال حاجة هوارس األربية : كريم بغلها

. بس رلغت الحيرة .. 

! ىيم : ىوجا بغتله بصهول ورززت

هوارس األربية وأي حاجة هتحتار : كريم كرر

ٓيها هتارس كل اللي ًاجبها أًتقس كسه 

. مْيص حيرة 

كيب بقولك ايه : ىاهس ابتسمت وقربت موه

. بالوسبة للحاجات زي 

كريم ابتسم وأمل بيست رالع ًوهم 

بذجل وقيست جوب أمها 

. ما قلتلك ارتاري كله ! مالها : كريم

يا حبيبي يف حاجات بتبقى ىْس : ىاهس

الموزيل بس الحيرة يف اللون مص هوكرر 

ىْس الموزيل بألوان مذتلْه ٓهمت ؟ 



. وريوي : كريم ابتسم

البوات قربوا موه الحامل اللي ًليه 

الضماًات وهو بسرًة بيذتار اللون وكصا حس 

جوبه ألىه بيذتار بسرًة جسا لحس ما رلغهم 

ميياز : ولسه هيجيبوا تاين بع لمامته

االجتماو يف ىاس مستويووي كتير، ماما 

الحاجات اللي مى أمل زي كلها تتجاب 

وبع ألمل . ماتسمييص موها أي اًتراؼ 

باستْساز وهي وزت وطها بييس بذجل 

. ماتقلقص ياحبيبي اًتبر اطتريواهم : ىاهس

حبيبي محتاجة حاجة موي : كريم بع ألمل

؟ 

.. رلع وكلموي ولو لوحسها: أمل قربت موه



حبيبتي مياها الْريق التقوي كله : قاكيها

كتر  وأىا هيبقى طكلي وحص لو اتأررت أ

. هذلع وأًسي ًليكم، يال باي .. مه كسه 

ما طاء هللا : سابهم ومضي وىوجا ابتسمت

بيذقّ .. يا ىوىا ابوك ًوسه حؾور كسه 

هحسسك يا ! األىنار يف المكان اللي ٓيه 

. أمول 

أمل ابتسمتلها بَيم وبان أوي إىها ُيراىة 

مرات ابوك : وىوجا ؿحكت وبغت لووىا

بتَير ًليه أوي وػراحة حقها لو زه جوزي 

يال ىكمل ٓاؿلكم .. مص هْارقه لحنة 

كبيا اىا سايبة ٓستان الْرح .. حاجات كتير 

. لآلرر وال مص هتارسيه مه ًوسي يا ىوىا 

وهللا يا ىوجا لو ًوسك أو : ىاهس ابتسمت

هتجيبي حاجة مميسة ما ىسلتص مغر قبل 



كسه هارس مه ًوسك ُير كسه كريم بيقول 

. هيقلبه مه برا 

ال كبيا أىا هجيب حاجة ما : ىوجا كضرت

ىسلتص وال هتوسل ُير للحبايب بس ًيب 

. ًليكي 

النهر كسه حسه بيت ًربية ليبسهللا 

وإبراهيم وبيت جابهم ًلى الضركة ًوسه 

وٓرجهم ًلى الضركة وطَلهم ومكان 

مكتب كريم ومكتب أمل وقيسوا كلهم يف 

واتْاجؤا بؾذامة .. مكتبه بيس ما رلغوا 

الضركة وحجم الموهْيه اللي ٓيها وًرِ 

ًبسهللا ليه ٓيال كريم مص بيقسر يارس اجازة 

.. كويلة 

مؤمه مى ىازر يف طركتهم بيذلع طوية 

حاجات وامؾاءات وىور زرلت ًليهم 



واتْاجئت إن مؤمه موجوز وماًساش ًليها 

وبيسها اىسحبت بسرًة 

يف ايه ؟ أىتوا يف حاجة : ىازر بغله باستَراب

حغلت ؟ 

ًازي ييوي .. ال ال مْيص : مؤمه ابتسم

. تالقيها بس محروجة 

.. ىازر ما اقتويص بس ما حبص يلح ًليه

رلغوا وقام يمضي واترزز كتير ييسي ًليها 

أو ال بس ماقسرش يمضي مه ُير ما يكلمها 

ٓذبف ًلى مكتبها وزرل كاىت بتييف وزه 

بتييقي ليه ؟ : ؿايقه ٓقرب موها

أىت ًايس توهي اليالقة زي : ىور بيياـ

. براحتك بس مص مؾقر تهرب موي كسه 



أىهي ايه أىتي ًبيقة : مؤمه كضر باستَراب

اتبسلت بيكي أىا ؟ . وايه أهرب زي ! يا بت 

. أىا مص بهرب : ىور بغتله

.. ال سيازتك بتهريب : مؤمه بَيم

. مص بهرب : ىور بإػرار

مص قؾيتوا : مؤمه رٓى ايسيه باستسالم

المهم بتييقي ليه وايه قغة أىهي اليالقة 

! زي جت مويه 

أىا ميترٓة إين : ىور مسحت زموًها ووقْت

ُلقت يف حق كريم واًتصرتلك بس أىت 

. مص ًايس تتقبل اًتصراي 

ازيكي قلتي ُلقتي يف حق : مؤمه كضر

. كريم مص حقي 



زه ! أىت ًايسين أًتصر لكريم : ىور بغتله

مؤمه لو زه هيرجيك لقبييتك ! قغسك 

ميايا مستيسة أروح زلوقتي مياك وأًتصرله 

 .

ال ال كريم مص : مؤمه ٓكر للحنات وبغلها

موتنر موك اًتصار باليكس هو متْهم 

ىور ايه رأيك تتيضي ميايا .. موقْك 

الوهارزة يف البيت ؟ 

! اتيضى مياك ازاي : ىور بغتله باستَراب

تتيضي يف بيت ًمتو ىاهس : مؤمه بغلها

الوهارزة أمل وًيلتها كلها هتبقى موجوزة 

. ٓايه رأيك ؟وأىا هكلم مستر رالس وأبلَه 

ىور بتْكير وحيرة لو قالت ال يبقى هوا مؤمه 

هيسًل ألىه هيْهم إىها مص ًايسة تروح 

ًلضان أمل ولو قالت اه مص ًارٓة 



بس هي ماًوسهاش ! هتتيامل ازاي 

استيساز تذسره أبسا أو حتى تْكر مجرز 

لو بابا : بغتله وابتسمت..تْكير يف رسارته 

. كلمهم .. وىازر وآقوا ماًوسيص أي مضكلة 

مؤمه ابتسملها وهس زماُه وررج مه ًوسها 

راح لوازر االول وبلَه بقلبه وىازر اتْهم كلبه 

ألن مؤمه وىور ييتبروا مذقوبيه وكمان 

هيكوىوا وسف ًيلة واألهم مه كل زه هو 

مأموه ًلى أمه 

كيس كبيا ماًوسيص ماىى : ىازر بابتسامة . أ

ىازر أىا حابب إن ىور تتيرِ : مؤمه بتوؿيح

ًلى ًيلتي مه قريب وتتيرِ كمان ًلى 

أمل ورغوػا مى وؿيوا المحرج وموقْها 

مص ًايس ىور تارس موقّ مه .. مى ملك 

ًايسهم يكوىوا .. أمل ًلضان راكر ملك 



قريبيه مه بيؽ أو ًلى األقل ما يكوىص 

. يف بيوهم ًساء 

ىور مص ! وليه يكون يف ًساء : ىازر باستَراب

. مه الووو اللي بييازي حس أبسا 

وأىا كوت ٓاكر كسه صيك بس : مؤمه ابتسم

لألسّ هي متذيلة أو مقتوية إن قربها مه 

. أمل هيكون رياىة لملك 

ال كبيا ازاي تْكر كسه : ىازر اتوهس وهس زماُه

ًلى اليموم يا مؤمه أىا سلمتك والسيت ! 

وهي يف بيتك ٓأكيس هآمه ًلى ىور ًوسك 

يف ًضوة وسف الييلة بس برؿه األول 

. يمكه ييترؼ وال حاجة .. طوِ رأي بابا 

كيس كبيا : مؤمه ابتسم . أ

مؤمه زرل لذالس اللي رحب جسا بالْكرة 

بس قاله إن ىازر اللي هيوػلها وهو اللي 



هيارسها بوْسه ومؤمه ما اًترؿص وبيس 

ما ررج قبل ما يمضي قابل ملك يف وطه 

وسلموا ًلى بيؽ 

: ومؤمه بيس ما كان هيمضي رجى قغازها

ملك أىتي ًارٓة إين بحب ىور وبإشن هللا 

. هتكون مرايت 

كيس : ملك ابتسمت هي برؿه بتحبك ًلى ! أ

. ٓكرة 

كيب كويس بس اشا : مؤمه ابتسم بمجاملة

. سمحتي بالش تكوين حاجس بيوا يف الوع 

حاجس بيوكم ازاي ؟ : ملك كضرت

أىا ًارِ أوال إىك إىساىة جميلة : مؤمه بترزز

وربوا ييلم إىك حتى لما اىْغلتي ًه كريم 

. أىا مْيص جوايا أي كره ىاحيتك 



أىا ًارٓة الكالم زه وحتى : ملك باستَراب

! لسة مكلمة ىور ٓيه بس تقغس ايه بحاجس 

ىور متذيلة إىها لو : مؤمه ابتسم بقلق

تقبلت كريم كأخ ليا أو تقبلت أمل إىها بكسه 

. بتذون اروتها ليكي

هي كلمتوي : ملك ابتسمت لمؤمه بتْهم

وأىا قلتلها إىها ما تؾييكص مه ايسها 

كتر وهقولها تقرب  وحاؿر يا مؤمه هْهمها أ

كتر وإن ًازي ميايا جسا  موك ومه ًيلتك أ

 (كملت بهسار  )بس سوري .. إىها تحب أمل 

. أىا مص هقسر أحب أمل 

أىتي اىساىة جميلة يا : مؤمه ابتسم بيرٓان

ربوا .. ملك بس لألسّ زماُك ىاطْة 

. يسيسك يارب وتوػلي للي تستاهليه 



ملك ابتسمت لمؤمه ابتسامة طكر وهو 

بستأشىك إن ىور هتتيضى ميايا : ابتسم

. الوهارزة يف البيت 

أًتقس االشن زه تارسه مه : ملك ابتسمت

. الرجالة مص موي يا مؤمه 

. أرسته ٓاؿل أىتي : مؤمه بؾحك

اشهب يف أمان .. بيقيك اشين : ملك ؿحكت

. هللا يا بوي 

. متضكر بجس يا ملك : مؤمه ؿحك

ملك هست زماُها وزرلت ًوس أبوها ومؤمه 

راح لوور بلَها إن كل ًيلتها موآقة وىازر 

.. هيجيبها ًوسه 

مؤمه اتغل بواهس بلَها واستأشىها وهي 

رحبت جسا بوجوزها 



. ًايس أكلب موك كلب : مؤمه بترزز

اكلب ياحبيبي رير؟ : ىاهس

ًايسك تقريب بيه أمل وىور مه ُير : مؤمه

تيمس ييوي رليهم يتْاهموا مى بيؽ 

بقريقتك ألن مص ًايس ىور تتأثر بسبب 

ملك ويف ىْس الوقت مص هيوْى أىا أكلب 

. موها ٓأىتي تنبقي الحكاية 

ماتقلقص يامؤمه أىا هتغرِ : ىاهس بتْهم

وهقربهم مه بيؽ وأمل تلقائية ييوي 

هتياملها باريحية ٓلو ىور رايْة هتْك 

. ماتقلقص 

ًارِ ياىوىا تسلميلي يارب : مؤمه بابتسامة

 .



قْل مياها وابتسم بارتياح وهو واثق إن 

ىاهس هتتغرِ وٓيال أمل بأسلوبها هتساًس 

.. ىور تضيل مه زماُها أي وساوس

آرر الوهار الكل اتجمى يف البيت والستات 

مهسوزة مه التيب والرجالة قاًسيه مى 

بيؽ وأمل ًيوها ًلى الباب 

كريم ٓيه يا : ىاهس الحنت زه ٓبغت لجوزها

حسه ؟ 

مياه موسوبيه ومسيرة طركة : حسه بغلها

اإللكتروىيات بتاًة الْرو اللي طاركواهم 

. جسيس يف الَرزقة 

لسه مياهم لسلوقتي : أمل باستَراب وُيم

؟ ميقولة ؟ 

تقريبا ًوسهم اقتراح وتيسيل : حسه بتلقائية

جسيس ًايشيه ييملوه وكريم مياهم بيسرسه 



كتر حس بيْهم يف البرمجة  أىتي ًارٓة إىه أ

وتيسيالت البرامج وًارٓة برؿه إن كريم لما 

! بتحقيه قسام جهاز بيوسى السىيا واللي ٓيها 

ىاهس كضرت ًلى ُباء جوزها اللي مكمل 

طرح ومص طايّ رز ٓيل أمل أبسا 

أػال مسيرة الضركة بوت شكية : حسه بيكمل

... جسا وزماُها حلوة ػراحة وًوسها أٓكار

كلمه يا حبيبي قوله ! حسه : ىاهس قاكيته

. يجي كلوا ًايشيه ىتَسى 

بغتله بَؾب وهو حس إىه ًك السىيا 

وبهسوء كلى موبايله واتغل بكريم بس 

! مص بيرز : مارزش ًليه وبغلهم

سميوا ػوت ًربية وكلهم ابتسموا إىه 

وػل بس زرل مؤمه لوحسه 

! اتأررت ليه يا حبيبي : ىاهس كضرت



كوت بذلع طوية حاجات : مؤمه بتيب

كريم الوهارزة مص يف الضركة وزه 

. بيؾَقوي 

رحب بالكل وقيس وسقهم وأمل متَاهة 

جسا وكل طوية بتقلى موبايلها ترن ًليه 

.. وبسات تقلق بجس ًليه .. بس مص بيرز أبسا 

: رىت تاين وبيسها الذف اتْتح ٓأمل بلهْة

كريم أيوة أىت ٓيه واتأررت كسه ليه ؟ 

كلهم سكتوا وبغولها باهتمام وهي كضرت 

آسْة : لما سميت ػوت واحسة بترز ًليها

بس أىا مص كريم ؟ 

أىتي ميه وازاي بترزي ًلى : أمل بَؾب

! موبايله 

آسْة أىا هايسي مسيرة ٓرو الَرزقة : البوت

... وآسْة بس كريم



... الو! الو الو : الذف ققى وأمل رززت

! يف ايه يا أمل : ىاهس بتوتر

سيازتها بترز ًلى : أمل بغتلها بَؾب

! وميرٓص قْلت السكة ليه ! موبايله 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الذامس ًضر 

ىاهس بسأت تتوتر كريم ابوها مالوش يف قغة 

ٓليه موبايله مى البوت زي ؟ ! البوات ىهايئ 

الكل بسأ يتوتر وحسه وقّ وأرس مؤمه 

ًلى جوب يضوِ كريم ٓيه وايه اللي 

! بيحغل 

روح لكريم حاال يف الْوسق : حسه بيهمس

. اللي هايسي ىازلة ٓيه 



ًمي حؾرتك متذيل إن كريم : مؤمه كضر

. مى هايسي يف الْوسق ؟ ال كبيا ال يمكه 

امال راح ٓيه وهو ًارِ إن : حسه بورٓسة

رقيبته هوا وأهلها ؟ 

ميرٓص يا ًمي بس مص : مؤمه بتْكير

. ال يمكه .. مى البوت زي أبسا 

آية وهبة جوب أمل بيحاولوا يهسوها طوية 

كيس ًوسه تْسير : سميرة لبوتها حبيبتي أ

. ولما يجي هويرِ موه 

كست . أيوة الَايب حجته مياه يا أمل : ٓاته أ

أمل أىتي ًارٓه إن كريم بيحبك أوي : آية

! ًمره ما هيكون مياها يمكه ىسي موبايله 

كيس ًوسه تْسير  ييوي أ



أىا ًارٓه كل زه أىا بس قلقاىة : أمل بغتلها

كتر .. ًليه مص أ

يف حاجة أىتوا : ىاهس قربت مه جوزها ومؤمه

ًارٓيوها مذبييوها ًوي ؟ 

! ال كبيا بتقويل ايه : حسه كضر

تليْون حسه رن وكان رقم ُريب 

: ًبسهللا قسامه الموبايل وبع لحسه

. موبايلك يا حاج 

ميه ؟ : حسه وهو بيقرب

. ميرٓص رقم : ًبسهللا

أيوة : حسه قرب وٓتح االسبيكر كان كريم

. يا بابا 

حسه قلبه وقى يف األرؼ ألن آرر مرة كلمه 

الكل اىتبه .. مه رقم ُريب كان بيموت 



أىت ٓيه يا كريم ؟ : والكل قرب بتوتر وحسه

. اوًى تقول إن حغلك حاجة 

. بابا اهسا أىا كويس : كريم بهسوء

مص مؾروب بسكيوة وال : حسه بتوتر

بتوسِ وال أي حاجة ؟ 

ال ال أىا كويس بس ًايس : كريم باكمئوان

. مؤمه 

كريم أىا اهو كمّوا الكل قلقان : مؤمه قرب

ًليك ورغوػا بيس ما هايسي رزت ًلى 

. هتتوْد ! أمل وهي بترن ًليك 

.. ال يا مؤمه أمل ًاقلة : كريم ابتسم

موبايلي ىسيته ًوسها وتالقيه ٓغل طحه 

. تيااليل يف قسم الوسهة .. وال حاجة المهم 

أجيلك القسم ليه : الكل توح وطهق ومؤمه

؟ 



المهم .. اتذاىقت اوك : كريم ىْد بؾيق

. تيال ًايشيه حس يؾموي ًلضان أررج 

! كريم أىت بتهسر ػح : مؤمه كضر

بتضتَلوي ؟ 

يا ابوي الحم إين بتكلم مه : كريم بؾيق

موبايل سيازة المقسم اللي كلى شوق ٓاىجس 

كتر مه  وتيال ًلضان ما أتآررش ًلى أمل أ

وكمه بابا مص الزم يجي مياك وال أي .. كسه 

حس أىت لوحسك تيال وُقلهم ىع ساًة 

. سالم .. وهوكون يف البيت يال 

كريم كريم أىت كويس كموي : ىاهس بسرًة

. يا حبيبي ًليك 

ماما أىا كويس وهللا كموي : كريم بسرًة

كتر مه كسه لما  أمل كمان مص هقسر أتكلم أ

. اجي هحكيلكم التْاػيل يال باي 



ىغاية إن طاء هللا : قْل ومؤمه بع لواهس

وهجيبه أىتي بقى يا ىوىا استقبلي ىور اوك؟ 

 .

أول ما توػله : قبل ما يذرج أمل وقْته

. رليه يكلموي بوْسه 

مه ًيويا حاؿر وبيسيه : مؤمه ابتسملها

كيس هيكلمك  يال مص .. مه ُير ما تقويل أ

. هتأرر ًليكم 

مؤمه ررج بسرًة ووػل لكريم وررجه 

.. بؾمان محل إقامته وهو كمان ؿموه 

ىيسي ًلى : وبيس ما ركب جوبه مؤمه بغله

أي مستضْى األول تذيف وطك زه ؛ ييوي 

أىت ًريس تقوم تسرل يف رواقة تارس بضلة 

! كسه يف وطك يا كريم 



ًسي : كريم حف ايسه ًلى حاجبه المْتوح

بسرًة أػال مص متذيل رز ٓيل أمل لما 

بيسيه زه جرح ػَير جسا مص .. تضوٓوي 

. زي ُرزة آررها .. بضلة 

كلمها موػياين تكلمها : مؤمه كلى موبايله

. أول ما أوػلك 

ايه موؿوو هايسي زه : كريم كضر وبغله

وبيسيه هايسي زي ! وايه رز ٓيلها ! األول 

ازاي ترز ًلى موبايلي ؟ 

وأىت تسيب موبايلك مياها ليه : مؤمه كضر

؟ 

ييوي هسيبه ليه بصكائك : كريم بَيم

كيس ىسيته ! الذارق زه  كوت مستيجل ! أ

. ًلضان أروح ألمل وىسيته 



كريم ماقسرش يكلم أمل واألٓؾل يوتنر لما 

يروح وتكون قسامه ألىه ما يؾموص رز ٓيلها 

راحوا ًلى المستضْى أرس ُرزتيه يف 

.. حاجبه والسكتور حف الزقة ػَيرة ًليه 

.. وبلَه إن ممكه ًيوه تسرق أو تورم 

ىاهس مالحنة أمل اللي زموًها جامسة يف 

أمل حبيبتي تيايل رليكي : ًيويها ٓوقْت

كلوا ػليوا يا قلبي لما .. تغلي المَرب 

تيايل أىتي .. كليتي برا ترين ًلى كريم 

. تيايل .. كمان ػلي يال 

سميرة طاورتلها تقوم تغلي ٓقامت مى 

: ىاهس اللي زرلتها أوؿة كريم ومسكت ايسها

رسي راحتك اتوؿي وػلي وازًيله يوػل 

واوًي تْكري يف هايسي زي .. بالسالمة 

كريم مالوش أبسا يف القغة زي ومص 

. ًلضان ابوي وهللا بس أىا ًارٓة أرالقه 



أىا ًارٓة ومص يف بايل : أمل ابتسمتلها بوجى

. أىا بس قلقاىة ًليه .. أػال هايسي زي 

كيب ازرلي ػلي وازًيله : ىاهس ابتسمت

رسي راحتك ورلغي واىسيل ًلى .. يال 

. مهلك 

أمل يف أوؿته بتضوِ كل حاجة حواليها 

واستَربت ازاي قيست ٓيها يوميه ومص 

قيست ًلى سريره .. ٓاكرة أي حاجة ٓيها 

ولمست مذسته وطالتها ؿمتها وًيقت 

.. وهي بتسًي إىه يرجى بسرًة 

زرلت أوؿة .. قامت تسرل الحمام تتوؿا

كبيرة قبل الحمام ًبارة ًه أرّٓ وزي 

زواليب ٓتحت ؿلْة كان ٓيها البسل بتاًته 

.. ابتسمت وقْلتها والحنت إىه مونم جسا .. 

وقْت ًلى التسريحة وطآت برٓاىه اللي 

بتيضقه ولمحت تيضيرت بتاًه ًلى 



الكرسي ٓضالته وكان ٓيه ريحة برٓاىه 

ؿمت التيضيرت بيياـ مص .. وريحته هو 

مص .. هتتحمل أبسا كريم يَيب ًوها

.. هتتحمل أبسا بيسه أو إىه يْترق ًوها 

ٓؾلت حاؿوة التيضيرت طوية وبيسها 

سابته وزرلت تتوؿا وكليت تغلي 

وقيست ًلى سجازته والركه اللي هو ًامله 

.. للغالة

.. ىور : ىور وػلت مى ىازر وقبل ما توسل

مؤمه إىسان كويس ما تؾييهوش ًلضان 

راكر حس وبيسيه آغلي بيه حبك لملك 

وحبك لمؤمه وما تذليص زه يتيارؼ مى 

. زه 

ىاهس كليت تقابلهم وًسمت جامس ًلى ىازر 

يسرل بس رٓؽ ومضي ألىه قرر ييسم ملك 

ًلى اليضا ويتيضوا مى بيؽ االتويه 



وكلب موها تجهس لحس ما يوػل ىور 

... ويرجيلها

ىور زرلت مى ىاهس بتوتر وًرٓتها ًلى الكل 

والحنت ىور إن أمل مص موجوزة ٓقيست 

أمل قلقاىة : ًلى جوب بس ىاهس قربت موها

ًلى كريم ألىه اتآرر أوي وًرٓوا مه طوية 

إىه يف القسم ألىه اتذاىق ومص ًارٓيه أي 

. تْاػيل 

كيب ومحسش راحله ؟ : ىور بغتلها باهتمام

راحله مؤمه كبيا وًلضان : ىاهس ابتسمتلها

أػل مؤمه ايه .. كسه ما كليص يستقبلك

اللي ممكه يمويه يقليلك ُير الضسيس 

القوي أىتي ًارٓة بيحبك ازاي، المهم 

اكليي ألمل وحاويل تقمويها أو ارُي مياها 

اطَليها طوية لحس ما يوػلوا بالسالمة 

. ليكم 



ىاهس ابتسمت لوْسها ألىها هتقرب بيوهم 

بقريقة بسيقة وبالراحة بسون ما مؤمه 

الصكي اللي حكالها إىه كان ًايسهم أػحاب 

بس ميرٓص ألن اليالقات زي بتتبوي واحسة 

.. واحسة وبتارس وقت تقوى ٓيه

ىور ابتسمت بحرج لواهس اللي كليتها ًوس 

أمل ٓسرلتلها وقيست جوبها يف األرؼ وأمل 

. أهال يا ىور اصيك :استَربت وبغتلها

. الحمس لله بذير وأىتي : ىور ابتسمتلها

. أىا بذير الحمس لله : أمل

هيكون كويس وهيجي : ىور حاولت تقموها

. ما تقلقيص 

لو : أمل زموًها لميت وىسلوا ُغب ًوها

مابقيتص مستحملة .. جراله حاجة أىا أموت 



ومص متحملة حاجة .. أي حاجة تحغل أبسا 

. تجراله 

يا بوتي تْائلي أىتي : ىور بتلقائية قربت موها

ليه متضائمة كسه ؟ 

كون متْائلة : أمل بيياـ كوت .. مص ًارٓة أ

متْائلة زمان بس كوت بقلى مه حْرة أقى 

.. يف ُيرها 

: ىور تياكْت مياها جسا ومسكت ايسيها

. رلي ًوسك يقيه إن ربوا رحيم 

.. ًارٓة وواثقة مه رحمته : أمل ابتسمتلها

! بس مص قازرة أموى رويف 

احكيلي ًه الياػْة زي يا : ىور ابتسمتلها

واحكيلي ازاي حبيتي كريم، وامتى ! أمل 

. حبيتيه ؟ وليه سيبتي رقيبك 



لو : أمل سكتت وبغت لألرؼ وىور اتراجيت

مص ًايسة أو لو مص حابة تتكلمي ميايا 

... ًلضان أىا أرت ملك ٓـ

الياػْة شكرياتها : قاكيتها أمل وابتسمت

موجية أوي وػيبة أوي مالهاش ًالقة 

بملك وبيسيه أىا مْيص بيوي وبيه ملك أي 

هي طريكة كريم وبيوهم بيسىس وأىا ... ًساء 

تقبلت زه ًازي باليكس مه يوميه اتَسيوا 

. مى بيؽ 

.. اه قالويل : ىور ابتسمت

أمل بسأت تحكيلها ًه الياػْة واللي 

.. حغلها كله ليلة الياػْة 

سميوا ػوت ًربية وزمارة وأمل وقْت 

كيس هما زول : بلهْة . أ



ىسلت بسرًة وكاىت أول واحسة توػل للباب 

ٓتحته كان كريم يف وطها واتْاجئت بوطه 

المتيور والسم ًلى قميغه ومسكت وطه 

أىت كويس ؟أىت : بايسيها االتويه وبيياـ

. جرالك ايه ؟ اتكلم ! ٓيك ايه 

حبيبتي : كريم بغلها ومسك ايسيها االتويه

. أىا كويس مْيص أي حاجة 

. وطك متيور : أمل زموًها ىازلة

أىا .. زه طيء ال يصكر ىهايئ : كريم ابتسم

. كويس جسا 

السم زه : أمل بغت لقميغه ومسكته وبقلق

 !

زه مه الجرح : كريم مسك ايسها يقموها

أمل بجس أىا كويس مْيص .. اللي يف وطي 

. أي حاجة تقلقك 



أمل بتبغله بقلق كله وبتحاول تضوِ ٓيه 

. أي جروح تاىية 

. حبيبتي وهللا أىا ٓيال كويس : كريم بحب

أمل هوا مسحت زموًها وكضرت وؿربته 

أىت أػال : يف ػسره وبورٓسة كل جملة بؾربة

بتتذاىق ليه هاه ؟ .. إىسان متذلّ ُبي 

مص مكْيك كل المضاكل اللي بوسرل ٓيها 

كمان رايح تتذاىق ؟ ما بتْكرش ٓيا ىهايئ ! 

أىت ! ؟ ما تذيلتص إين قلقاىة ًليك هوا 

... أىت .. أىت ! ماًوسكص أي تقسير لحس 

أىا ايه ؟ : كريم بصهول

أىت ررم : أمل بحيرة مص القية كالم تقوله

. ميسوم اإلحساس و و وبس 

سابته وكليت لْوق تجري تستذبى مه 

.. الكل أو تييف براحتها بيس ما اكموت ًليه 



هو : كريم ًوسه شهول تام وزرل بع ألمه

ايه اللي حغل زلوقتي ؟ 

اللي حغل إن سيازتك اتيلم : مه بؾحك

. ًليك رالظ 

حبيبي حمس لله ًلى : ىاهس قربت وؿمته

والجرح اللي يف ! أىت كويس .. السالمة 

! وطك زه 

زه .. وهللا يا أمي كويس : كريم باس ايسها

. جرح ػَير جسا 

سلم ًلى الكل ووقّ محتار باػع لْوق 

اكلى هاتها وحايلها كاىت : وىاهس ابتسمت

. هتموت مه القلق ًليك 

كريم بع لحماه ولحماته اللي ابتسمت 

وطاورتله يقلى وهو ابتسملها وكلى 



ًبسهللا بع لمراته بَيم وقالها تقلى وراهم 

وبالْيل استأشىت ىاهس إىها هتقلى تقمه 

.. ًليهم وقامت وراهم 

اًصريوي إين ماكوتص : ومؤمه قرب مه ىور

. موجوز يف استقبالك 

أىا كوت مى .. ال ما تيتصرش : ىور ابتسمت

هي .. أمل ٓوق واتكلموا كتير مى بيؽ 

إىساىة جميلة أوي وأىت كان ًوسك بيس ىنر 

إىك تقلب موي اجي وتسيوا ٓرػة ىقرب مه 

. بيؽ 

كيب الحمس لله إىه جه بْايسة : مؤمه ابتسم

تيايل ىقيس مياهم بسل ما ىارس جوب كسه، 

تيايل أًرٓك كويس ًلى ىوىا ألن زي أجمل 

زي .. طذغية ممكه تقابلك يف اليالم كله 

. مص مجرز ًمتي بس زي حبيبة قلبي 



... ىور ابتسمت وراحت مياه قيسوا جوبها

كريم كلى كاىت أمل يف أوؿته بتييف وهي 

ؿامة التيضيرت بتاًه وًايسة تتماسك 

بس محتاجة .. وتوسل قبل ماهو يقلى هوا 

األول تذلع ًياـ مص هتقسر تكتم اليياـ 

ًماز قالها ما تكتمص / ز.. زه جواها 

بتحاول تقوى ىْسها إىه .. مضاًرها وتييف 

كويس وإىه بذير وإن مْيص حاجة حغلتله 

.. بس مص قازرة الذوِ مسيقر ًليها 

كريم ربف وٓتح الباب كاىت ههرها له 

: وحاؿوه التيضيرت بتاًه وبتييف ٓهو بهسار

ًلى ٓكرة أىتي ممكه تحؾويوي أىا بسل 

. التيضيرت زه 

أمل حقت التيضرت بتاًه جوبها بإحراج 

وبغتله بيتاب وحاولت تتحرك ليوسه بس 

لقت ىْسها بتقيس ًلى األرؼ أو رجليها 



مص طايالها جري ًليها مسكها بس مص 

قازرة تقّ وبتييف ؿمها لقلبه بكل الحب 

اللي جواه وهي ؿمته برًب مه إىها ممكه 

حبيبتي : تذسره وبتييف وهو بيقبقب ًليها

. وهللا أىا ٓيال كويس 

بس كان ممكه ما تبقاش : أمل بيياـ

كوت ! كان ممكه يجرالك حاجة .. كويس 

. ممكه أرسرك 

بس كل زه ما حغلص : كريم مسك وطها

. أبسا وأىا قسامك اهو كويس 

.. كْاية ًياـ يا حبيبي : مسح زموًها

. ًلضان راكري كْاية 

أمل بتحاول تبقل ًياـ وهو بيمسح 

. أمل كْاية ًياـ : زموًها اللي بيوسل ُيرهم



رالظ ! مص ًارٓة أبقل ًياـ : أمل بيياـ

كمل ! مص ًارٓة، مص قازرة ومص هقسر أ

كمل !مه ُيرك أىت ٓاهم ؟ مص هيرِ أ

أىت الزم تْهم زه .. وال هيرِ أًيص تاين 

أىت مص مسئول بس ًه حياتك .. كويس 

أىا روحي .. أىت مسئول ًه حيايت أىا كمان 

. بقت متيلقة بيك أىت 

سميرة برا كاىت هتسرل بس بوتها محتاجة 

لجوزها ورآت إىها توهار تاين ٓالزم تسيبها 

الزم .. تقلى كل مضاًرها وما تكبتهاش 

.. تييف وتقلى كل اللي جواها 

كيب اهسي : كريم ؿمها لقلبه وهمس

ٓكري إىك يف حؾوي يا .. وُمؾي ًيويكي 

أىا كويس .. أمل ومص هتْاريق حؾوي زه 

رالظ مْيص أي .. ومياكي وأىتي ميايا 

. هضضضص اهسي .. حاجة ممكه تحغل 



أمل بتحاول ٓيال تبقل ًياـ مياه وبيست 

المهم كموي الجرح اللي : ًوه وهست زماُها

! يف حاجبك زه كبير 

. ال زه يسوب ُرزتيه : كريم ابتسم

وكل السم زه : أمل بقلق بتضاور ًلى قميغه

مه ُرزتيه ؟ 

مص متيور يف أي مكان تاين : كريم هس زماُه

 .

! وايسك زرقا كسه ليه : مسكت ايسه اليميه

رؿوؼ مص : كريم ابتسم وبع اليسه

زي .. متيورة هلْها زلوقتي برباـ ؿاُف 

ػسقيوي أىا كويس .. ايسي اللي ؿربت بيها 

تحبي أقليلك القميع تتأكسي : وكمل بمكر

إين كويس ؟ 

أمل وطها أحمر وماًرٓتص ترز 



. رالظ رالظ ميلص : كريم بؾحك

! ليه اتذاىقت ؟ ليه : أمل بغتله كتير

ألىه كبى ٓيا يا أمل : كريم بغلها كتير أوي

مص بيرِ أطوِ حس محتاج مساًسيت وأىا 

ممكه يكون ًيب ٓيا .. أقسر أساًسه وأتآرر 

... أو ممكه يكون 

: أمل حقت ايسها ًلى طْايْه مويته يكمل

مص ًيب المهم إىك .. ال مص ًيب أبسا 

! وإىك ميايا .. بذير زلوقتي 

حقت ايسيها حوليه رقبته وؿمته أوي وهو 

ابتسم إن روٓها بيحركها بس بيست ًوه 

. ُير هسومك واىسل بسرًة يال : وبغتله

وقْت وهو وقّ مياها وجت تمضي بس 

. استويوي كيب : مسك ايسها



ال كبيا أىا هوسل وأىت رلع : أمل ابتسمت

. يال .. واىسل براحتك 

سابته وررجت وهي بتمسح زموًها 

وطآت أمها قاًسة برا يف االىتريه الغَير 

اللي برا األوؼ وبغتلها بحرج وأمها أول ما 

هو كويس ػح ؟ : طآتها

أمل هست زماُها وسميرة وقْت ومسكت 

ما تذآيص ًليه يا أمل،هيكون بذير : ايسيها

. يا حبيبتي، يال ىوسل ًلضان أبوكي يال 

ىسلوا وقيسوا جوب ىاهس واىسمجوا مياهم 

وبوات رالها قيسوا مياها يقمووا ًليها 

وًلى كريم 

 (جتلها بسرًة  )أم ٓتحي : ىاهس وقْت

. جهسي يال السْرة الكل وقى مه الجوو 



كيب استوي الباطمهوسس يوسل : ٓاته بحرج

 .

ما تقلقيص ًقبال ما يجهسوا : ىاهس ابتسمت

. أستأشىكم أىا زقايق .. يكون ىسل 

وهي سايباهم قامت سميرة وٓاته 

أىتوا رايحيه ٓيه ؟ : ٓبغتلهم

. هويجي مياكي : سميرة ابتسمت

ال يا حبيبتي اقيسوا ارتاحوا أىا : ىاهس ابتسمت

مص هيمل حاجة أىا يسوب هبع ًلى 

. البوات جوا وهم بيضتَلوا 

. اهو هويجي مياكي ورالظ : سميرة بإػرار

ىاهس مارؿيتص ترٓؽ أوي وحبت 

مضاركتهم وزرلوا مياها واالتويه أًجبوا 

بحجم المقبد الؾذم وقيسوا حواليه 

ترابيسة كبيرة 



والحنوا إن يف بوتيه مى أم ٓتحي 

: بيساًسوها ولحنة وزرلت ًليهم أمل

تحبوا أساًس يف حاجة ؟ 

يا حبيبتي أىتي اكليي : ىاهس ابتسمت

. ارتاحي 

ال رلوين أًمل : أمل ابتسمت وقربت موهم

. مياكم حاجة 

تيايل رػي الحاجات زي : أم ٓتحي ابتسمت

. يف السرٓيسات زي 

يا ست أىتي هتضَلي : ىاهس كضرت بهسار

البوت أول مرة تتيسم مياىا تقومي تضَليها 

 .

اه هضَلها وبيس الَسا : أم ٓتحي بؾحك

هذليها تيمل القهوة لكريم اللي كل طوية 



ما تيرٓيص ! يقويل ما طوٓتيص قهوة أمل 

! ما زوقتيص قهوة أمل! قهوة أمل 

كلهم ؿحكوا وأمل ؿحكت وحبت أم ٓتحي 

ًلى ٓكرة هو برؿه بيقويل إن : ٓابتسمتلها

كلك ال ييلى ًليه أبسا  . أ

ربوا يسيسك يا : ام ٓتحي ابتسمت بحب

. قلبي وتيجي تووري البيت هوا 

مؤمه بيحمحم وىاهس قالتله يسرل وزرل 

ىور كاىت ًايسة توؾم للقيسة : مياه ىور

. الوسائية زي 

. يا سالم توؾم يال : ىاهس ابتسمت

تيايل هضَلك : أم ٓتحي مسكتها مه ايسها

. جوب أمل تيايل 

يا ست أىتي بالراحة ًلى : ىاهس طهقت

. البوات 



يا ست الحجة سيبيوي : أم ٓتحي بغتلها

ًليهم زه أىا ما ػسقت إىه أريرا زرلتوا 

اسكتي بقى سيبيوي .. بوات البيت زه 

مص الزم أكمه ًلى ًرايس ًيايل .. ًليهم 

! وال ايه 

كيب بيس ما تقموي : مؤمه ابتسم وبغلها

ابقي كمويوا ىآييه وال ايه ؟ 

ولو قلت مص : أم ٓتحي بغتله وبتضاكسه

ىآييه ؟ 

ىور بغتله أوي وهو بغلها وحس إىه وقى يف 

أىتي يا ست : طر أًماله وبع ألم ٓتحي

ال أكلى أىا ! أىتي هتوقييوي يف الَلف وال ايه 

. سالم ًليكم ! للرجالة برا 



مؤمه ررج كان كريم ىازل بيربف ايسه 

: بالرباـ ٓمؤمه قرب وبيساًسه وكريم سأله

! ٓيه الواس 

أم ٓتحي ماسكاهم جوا : مؤمه ابتسم

. وبتقول هتيايوهم .. يحؾروا األكل 

كيب ىسرل ؟ : كريم ؿحك

أىت حر بس أىا ما ػسقت :مؤمه بؾحك

زي قيسة ستات وما أزراك .. ٓلْغت موهم 

موها حسيت إين محاػر وأي إجابة ُلف 

هتؾرب والمضكلة إن ممكه اإلجابة تيجب 

كرِ بس تؾايق كرِ تاين ٓاللي هو التسم 

تيال يا ًم ىقيس مى .. الغمت واهرب 

. الرجالة 

ال هسرل األول أطوِ أمل : كريم بؾحك

. وأررم ًليها 



. براحتك ربوا مياك : مؤمه ابتسم

زرل كريم المقبد وابتسم أول مالقى أمل 

بتجهس األكل 

. قلت أما أطوِ هتوْى والال : أم ٓتحي بهسار

أمل أرست بالها مه وجوز كريم وبغتله 

مستوية إجابته 

أيوة ياريت قبل ماأتسبس : كريم بمضاكسة

. ياأم ٓتحي 

. طكلك ًايس تتؾرب ياكريم : ىاهس بؾحك

مص : أمل بغتله بَيم وهو ؿحك وكمل

. بقمه ياماما ًلى ىْسي 

ماتقلقص أمل ست بيت : سميرة بؾحك

. طاكرة 



كب ايه رايك بقى مص هيملك : أمل بَيم

كل أػال هتيمل ايه بقى؟  أ

. وال يهمك ياحبيبي المهم أىتي : كريم بَمسة

كلهم ؿحكوا وأمل اتكسْت وسكتت 

كب لو قلت إىها مص ىآية ؟ : أم ٓتحي

مايْرقص ميايا الكالم زه : كريم بابتسامة

وبع ألمل  )أػال هي هتبقى ميايا زايما 

توْى أو ما  (اللي محروجة موه ومه كالمه 

.. توْيص أىا مص هتجوزها ًلضان المقبد

سمى مؤمه كالمك زه : ىور بابتسامة وهسار

. ألىه راِ وجري 

جبان، يال هسيبكم بقى وأررج : كريم بؾحك

 (سابهم وررج  )للرجالة 



ايه اللي : قيس مياهم وحسه بع البوه

! حغل بقى 

اتذاىقت مى واحس وؿربته : كريم بهسوء

وللحم ًربية زورية ميسية أرستوا احوا 

. االتويه 

وأىت مه امتى بتتذاىق يا : حسه باستَراب

كريم وتسرل أقسام ؟ 

كريم أرس ىْس كويل وكضر وبع ألبوه 

واحس كان محتاج يتأزب : بَؾب الكل الحنه

! وييرِ إىها مص سايبة ٓأزبته 

حسه استَرب جسا مه ُؾب ابوه الَير 

وكسرت ايسك وأىت ! وأىت أزبته : مبرر

! بتأزبه ػح كسه 



مص مكسورة زي : كريم كضر وبع لبييس

كتر  لْتها برباـ .. مجرز رؿوؼ مص أ

. ؿاُف وبس 

تحبي ىاكل : ىاهس مى البوات وبغت لسميرة

لوحسىا والرجالة لوحسهم وال ايه ؟ 

. مص ًارٓة براحتكم أىتوا : سميرة بتْكير

سميرة الحنت إن أمل وىور ًيويهم اتيلقوا 

أىتوا بتبغويل كسه ليه ؟ : بيها ٓؾحكت

كل واحسة ًايسة تاكل مى : أم ٓتحي ؿحكت

بيسيه ! حبيبها وأىتوا اهو ًايشيه تْغلوهم 

! مْيص حس ُريب يف وسقكم تقسموا ليه 

! أىتوا بقيتوا ًيلة يف بيؽ وال ايه 

ٓيال بقيوا ًيلة بس برؿه : ىاهس ابتسمت

. اللي يريحهم 



ال ًلضان راكر البوات زي : سميرة ابتسمت

رليوا كلوا مى بيؽ واهو مْيص حس ُريب 

. ًيالوا وأجوازىا 

أمل وىور ابتسموا وبغوا لبيؽ مبسوكيه 

ىاهس كليت وأًلوت إن األكل جاهس والكل 

قام وىاهس بتقيسهم ًلى السْرة هي 

وبتقلب كل واحس يقيس جوبه مراته بغت 

! ايسك مالها يا حبيبي : لكريم باىتباه

مالهاش بس يسوب ربقتها : كريم بغلها

كتر  مآيهاش حاجة .. برباـ ؿَف مص أ

كتر ومحسش يسألوي تاين ًه  رؿوؼ مص أ

. ايسي كويسة ! ايسي 

أؿايقلك : ىاهس بغت لسميرة وهمست

! الييال زي 

! ازاي : سميرة ؿحكت



مؤمه  (بغت لمؤمه  )استوي : ىاهس بذبث

. تيال هوا جوب كريم 

: االتويه بغولها وطهقوا واالتويه مى بيؽ

! ىيم 

! مؤمه ميه هاه ! ايه يا حجة : كريم كضر

ىاهس وسميرة ؿحكوا االتويه ًليهم وهما 

.. حسوا إن ىوىا بتليب بيهم 

أمل تيايل يا .. ماطي يا ىوىا : كريم ابتسم

. حبيبتي جوبي هوا 

: حسه بع البوه بتحصير وكريم الحم ٓبغله

! مرايت وبقيسها جوبي حؾرتك بتبغلي ليه 

! يا ابوي أبوها قاًس : حسه كضر



وأبوها ًلى ًيوي وًلى : كريم باستَراب

هو أىا ُلقان كسه ! ًمي .. راسي مه ٓوق 

! إين ًايس اقيسها جوبي 

ال مص : ًبسهللا ؿحك مه أسلوب كريم

اقيسي يا أمل جوب .. ُلف يا سي كريم 

. جوزك 

: أمل راحت جوبه وكريم ابتسملها وبع لوور

تيايل يا ىور جوبها وبراحتك بقى ًايسة 

تقيسي األخ زه جوبك وتيقْي ًليه قيسيه 

 !

ىور ؿحكت هي وأمل وقيسوا جوب بيؽ 

وكل واحسة جوبها حبيبها 

أقيس وال ايه ؟ : مؤمه قبل ما يقيس بع لوور

. اتْؾل زي بيتكم برؿه : ىور ؿحكت بحرج

كلهم ؿحكوا وقيسوا وبسأوا ياكلوا ويتكلموا 



كريم بياكل بالراحة بالضوكة اللي يف ايسه 

.. الضمال 

مص هتقولوا بقى ليه : ىاهس بغت البوها

اتذاىقت ؟ 

ما أىا قلت : كريم بهسوء مركس ًلى كبقه

لبابا إين ؿربت واحس بيقل أزبه وًربية 

. زورية ميسية أرستوا احوا االتويه 

بس ما قلتص ؿربته ليه ؟ ايه : حسه اتسرل

اللي ًمله لسرجة يستحق ًلضاىها الؾرب 

لسرجة ايسك تبقى بالمونر زه وهو يسرل 

! المستضْى 

زرل المستضْى ؟ : كريم بغله باهتمام

ًرٓت مويه ؟ 

.. المحامي كلموي وأىت ٓوق : حسه بغله

زرل المستضْى وًوسه كسور يف أىْه 



وًوسه كسمات وأرس ُرز كتيرة مص اتويه 

بيسيه الضهوز قالوا إىه ؿربك ؿربة .. صيك 

واحسة بس يف وطك وأًتقس زي اللي ًورتك 

! يف حاجبك وأىت مسكته وكوت هتقتله 

أىا ماكوتص هقتله وحتى : كريم كضر واتورٓس

هو كان بيجرجر .. لو قتلته هو يستاهل 

بيارسها .. واحسة يركبها ًربيته ُغب ًوها 

متذيل واحسة تبقى ماطية مى .. مه أمها 

أمها وواحس يضسها موها وماسكها مه 

! وبيؾرب ٓيها بَباء ! طيرها ًايس يارسها 

كيب تيرِ إن الواحسة زي : حسه بهسوء

! وهو كان بيارسها بيته ! مراته 

الكل طهق وبغوا لكريم اللي مالمحه كلها 

جامسة وما اتهسش وما ًلقص 



كيس ماكاىص ييرِ إىها : مؤمه اتسرل ًمي أ

مراته وإال ماكاىص هيؾربه كسه وأي حس 

! مكاىه هييمل زه 

ال يا مؤمه ًرٓت إىها مراته بس : كريم بهسوء

برؿه ًرٓت إىها مص ًايسة تروح مياه 

وًايسة تْؾل مى أمها وبيسيه أىت ما 

طوٓتص طكل البوت وكمية الؾرب اللي 

اتيرؿتلها هي وأمها مه همجي بالضكل زه 

 .

أىت مص مغلح اجتماًي و : حسه زًق

. مص هتغلح الكون 

مص هغلح الكون بس مص : كريم بجموز

. هضوِ قسامي ُلف وهسكت 

رالظ يا حسه اللي حغل : ىاهس اتسرلت

الكل جيان وتيبان ! رليوا ىاكل .. حغل 



يال يا جماًة .. رلوىا ىاكل اشا سمحتوا 

. بيس األكل ىتكلم براحتوا .. اتْؾلوا 

ىاهس حقت قسام كريم طريحة استيك هو 

وأمل وكريم مسك السكيوة يققيها بس 

بمجرز ما مسكها وقيت مه ايسه ًلى 

القبق والكل بغله ٓاًتصر وحاول يمسكها 

.. تاين بس برؿه وقيت مه ايسه تاين

أىت ايسك واجياك للسرجة زي يا : ىاهس بقلق

! كريم 

أمي أىا كويس ما : كريم بغلها وابتسم

. تقلقيص 

كويس ؟ : أمل بغتله باىتباه

! أيوة كويس : كريم بغلها

كيب السكيوة بتقى ليه ؟ : أمل كضرت



بيسيه مص ! يا بوتي أىا كويس : كريم بإػرار

. ًايس أققيها هاكلها كسه 

. أىا كويس : مسكها بايسه وبسأ ياكلها وبيأكس

.. كيب : أمل ٓكرت للحنة وبيسها بغتله

ققيهايل أىا زي ما اتَسيوا مى بيؽ آرر مرة 

.. أىت ًارِ إين مص بيرِ أققى بالسكيوة 

! ققيهايل أىت 

كريم بغلها كتير وهي موتنرة إجابته 

. هايت يا حبيبتي أىا أققيهالك : ىاهس اتسرلت

ال يا ست الكل تسلمي أىا حابة : أمل بغتلها

كلها مه ايس كريم  ! آ

أمل ًيويها مركسة ًلى كريم جامس وأبوها 

كان هييترؼ بس استوى يضوِ زماُها 

! ايه 



ايسي واجياين .. اوك يا أمل : كريم بع ألمل

! ومص قازر أمسك بيها السكيوة 

يبقى ما تقوليص إىك : أمل زموًها بتلمى

وزي .. كويس وإىك مص تيبان وإين مأٓورة 

كبتص  ما قلتلي وكلبت موي إين ما أ

مضاًري وأتكلم ًه أحاسيسي يبقى أىت 

! كمان مقلوب موك زه 

أمل زه وجى : كريم كضر وباستَراب بغلها

! هيذّ بيس يوم وال اتويه مص وجى جوايا 

مص وجى جواك ؟ : أمل بورٓسة

ال يا أمل مص وجى جوايا : كريم برٓؽ

. وايسي يوميه وهتذّ إن طاء هللا 

سيبي جوزك ياكل ! أمل : ًبسهللا اتسرل

! براحته وما تؾَقيص ًليه 



ال مص هسيبه ياكل : أمل بغت ألبوها

كريم أىت ؿربت الراجل زه .. براحته يا بابا 

ليه للسرجة زي ؟ 

كريم بيحاول يمسك أًغابه وبيتوْس 

ًلضان ؿرب البوت زي : باليآية ورز بهسوء

 .

كريم : أمل كررت سؤالها تاين بوْس اللهجة

أىت ؿربت الراجل ليه ؟ 

كريم رز بوْس اإلجابة بس أىْاسه بتيلى 

: وبيتوتر صيازة بس بيحاول ما ينهرش زه

! ًلضان ؿرب البوت زي يا أمل 

كريم أىت ؿربت : أمل كررت تاين وزًقت

! الراجل ليه 

. كْاية يا أمل : ًبسهللا زًق



: أمل تجاهلت زًيق أبوها وكررت سؤالها

كريم أىت ؿربت الراجل ليه ؟ 

كريم هوا رمى الضوكة اللي يف ايسه بيوّ 

ًلضان ما ؿربتص : ًلى القبق واىْجر

الكالب التاىييه بالضكل زه ؟ زه اللي أىتي 

ًايسة تسمييه يا أمل ؟ ًلضان تذيلت إن 

ًلضان ىْسي زلوقتي ! البوت زي أىتي 

أروح للييال زي وأؿربهم التالتة لحس ما 

وؿربت الراجل زه الوهارزه .. أقتلهم تماما 

بس زه ما يمويص .. ألين تذيلته واحس موهم 

. بيس اشىكم .. أبسا إىه يستاهل الؾرب 

سابلهم األكل وقام كلى لبرا الجويوة وحالة 

ػمت رهيبة سيقرت ًلى المكان ققيه 

ارتاحتي كسه لما وقام : ًبسهللا بلوم لبوته

ساب األكل ؟ 



وهو كان بياكل يا بابا ؟ بع : أمل بهسوء

.. لقبقه 

هو كان : كبقه كان زي ماهو وهي كملت

زكتور .. بيليب يف األكل لكه مص بياكل 

ًماز قال إن كبت المضاًر الحقيقية بيولس 

كبر بيشيس مص بيقل ومى الوقت  كبر وأ وجى أ

كريم مه ساًة ما .. بيوْجر زي ما حغلي 

رجى وهو بيقول إىه كويس لكه أىا مص 

ومص ًايساه يساري ًوي .. طايْاه كويس 

ومص ًايساه يكبت الوجى اللي جواه ويمثل 

ًليوا إىه كويس وإىه ًازي وإن زي مجرز 

. رواقة ًازية وهي أبيس ما يكون ًه اليازية 

بس يا بوتي كوتي سيبتيه : ًبسهللا بتْهم

. طوية وحاولتي تذليه ياكل األول 

الكالم كل ما الوقت : أمل ابتسمت ألبوها

ييسي بيكون ػيب وكل ما اللي حواليك 



بيغسقوا إىك كويس بيكون مستحيل تتكلم 

.. ٓلو ماكاىص اتكلم زلوقتي مص هيتكلم 

الناهر إن مص أىا بس اللي لسة الياػْة 

مأثرة ًليها، كريم كمان كابت إحساسه جواه 

زكتور ًماز بلَوي إن كريم .. وكلى اهو 

برؿه متأثر بس ألىه أقوى ٓمص واؿح أوي 

بس حصرين إن ممكه موقّ يحغل ًازي 

يكون رز ٓيله أوٓر أوي وأًتقس إىه كان 

. يقغس حاجة زي كسه 

! وبيسيه : ىاهس بتوتر

ما تقلقيص يا ماما هو : أمل ابتسمتلها

وبكرا إن طاء هللا هيجي .. هيكون كويس 

. ميايا لسكتور ًماز وىتكلم 

كل يا أمل : سميرة اتسرلت كيب رسيله أ

. ورليه ياكل يا بوتي 



أمل بغت ألبوها وهو طاورلها تقوم ٓواهس 

بسرًة ًملتلها كبق كبير يكْيهم االتويه 

ساًسيه ياكل كالما ايسه واجياه : وابتسمتلها

 .

أمل ابتسمتلها وأرست األكل وكليت برا 

! تضوِ كريم ٓيه 

ىازر راح أرس ملك اللي كاىت جاهسة 

هوروح ٓيه ؟ : وموتنراه وررجت مياه

. طاوري : ىازر مبتسم

ال مص ًارٓة وزيوي : ملك ٓكرت طوية

. مكان ًلى شوقك أىت 

ىازر أرسها لمقيم جميل وقيسوا ياكلوا مى 

بيؽ وبيهسروا ويؾحكوا 

. ىازر أىا ًايسة أتقلق : ملك مرة واحسة بغتله



أرسيت قرارك يا ملك ؟ : ىازر بغلها باهتمام

: ملك ابتسمت وبتليب يف كبقها بالضوكة

مص بحس مياه .. بارز .. سليم إىسان اىاين 

ًايس يتْارر بيا وبجمايل .. بأي حاجة 

اتآمر مى .. وبضركتي وبحاجات كلها سقحية 

ماما ؿسي ًلضان يارس ىغيبي وأىت 

بوْسك طوٓت هو ًمل ٓيا ايه ًلضان 

مص .. أمؾي ولما اتوازلت اتْقوا ًليا تاين 

أىت ليه محسسوي .. هقسر أًيص مياه تاين 

إين بارس قرار ُلف ؟ 

حبيبتي هو مص حكاية قرار ُلف : ىازر بتْهم

. أو ػح ًلى قس ماهو قرار تكوين واثقة ٓيه 

أيوة واثقة إين ًايسة : ملك هست زماُها

يوْى تساًسين ؟ .. أتقلق موه 



كيس يوْى ما : ىازر ابتسم بحب ومسك ايسها أ

كلك .. تقلقيص سيبي الموؿوو ًليا  كملي أ

وال هتكتئبي وتحسين وتييقي ؟ 

ال ال ما تقلقص : ملك ؿحكت ًلى كريقته

رليوي أتقلق وألحق اللي .. مص هكتئب 

ٓاؿل مه حيايت ما اتسمرش ألن الناهر إين 

. ُبية بسمر كل حاجة بَبايئ 

مْيص حاجة اتسمرت : ىازر بغلها كتير

أىتي لسة ًيلة ... وحياتك كلها قسامك لسة 

ًوسك ... لسة اليمر كله قسامك ... يا ملك 

بس طوية حاجات محتاجة إًازة إػالح 

. وهتبقى ٓلة طمية موورة 

وميه بقى اللي هيغلح : ملك ؿحكت

الحاجات زي ؟ 



.. ملك اللي هتغلحها كبيا : ىازر بغلها

ملك هي .. مْيص حس ُيرها يوْى يغلحها 

بمساًسة أرواتها لكه .. اللي هتغلح ملك 

. هي اللي هتيمل كل حاجة بوْسها 

.. ربوا يقسرين : ملك ابتسمت وبغتله

. ويذليكوا ليا 

أمل كليت تسور ًلى كريم كان واقّ بييس 

ًوس البيسيه ٓقربت موه وحقت القبق مه 

. كريم : ايسها ًلى ترابيسة هواك وقربت موه

كريم التْتلها ومس ايسه الضمال طسها ًليه 

ؿمها أوي .. وؿمها لحؾوه بسون ما يوقق 

وبيسها بيس طوية ًوها وسوس راسه ًلى 

راسها وايسه الضمال ًلى رسها وهي ايسها 

اًصريوي لو اتورٓست : ًلى رسه وهمس

ًليكي أو اتآررت أو حاجات كتير أوي 

. حغلت بس ُغب ًوي 



ما تيتصرش ًه اي حاجة يا : أمل بتهمس

. حبيبي 

ُغب ًوي ؿربته بالضكل زه : كريم بهمس

ماقسرتص أطوِ البوت ُير أىتي .. 

.. وماقسرتص أطوٓه هو ُير حمازة أو زكريا 

حاولت أٓكر ىْسي إن زه مص هو و إن 

.. البوت زي مص أىتي بس ميرٓتص 

. ميرٓتص أسيقر ًلى أًغايب أبسا 

أمل بتسميه بحب وحقت ايسيها االتويه 

أىا آرر واحسة يا كريم : ًلى رقبته وبغتله

أىا .. أىت محتاج تبرر قسامها أي تغرِ 

مه أول ما .. ٓاهماك مه ُير ما تتكلم 

ًرٓت إن ايسك بسبب ؿربك للراجل ًرٓت 

أىت مص محتاج .. وٓهمت أىت ليه ؿربته 

. بس أىت محتاج تتكلم .. تضرحلي 



الكالم ػيب أوي ومص أي حس : كريم بتيب

. بيْهم 

الكالم مص .. أىا بْهمك كويس : أمل همست

رليوا ىتيكس ًلى بيؽ يا .. ػيب ميايا 

. كريم وىيسي األزمة زي مى بيؽ وببيؽ 

بحبك .. أىا بحبك أوي يا أمل : كريم ابتسملها

. ٓوق ما تتذيلي أو ًقلك يتذيل 

وأىا كمان بحبك : أمل ابتسمت بحب ورجل

. ٓوق ما تتذيل يا حبيبي 

قيسوا ًلى مرجيحة كبيرة وهي طست 

يوْى بقى ىاكل ؟أىت : القبق ًلى رجليها

! مص متذيل أىا جياىة ازاي 

.. كريم ابتسم وبسأت تاكله وتاكل مياه 

سايباين : بيسها قامت ٓمسك زراًها بسرًة

ورايحة ٓيه ؟ 



هسرل القبق وهَسل ايسي : أمل ابتسمت

زقيقتيه ! أىت ىاسي إىوا بواكل بايسيا .. 

. وراجيالك، واه هيملك القهوة بتاًتك 

اه بالله ًليكي ٓيال محتاج : كريم ابتسم

. وهتكون ممتية ٓيال مه ايسيكي .. لقهوة 

هيملها بس بالش تؾايق أم : أمل بحب

. ٓتحي تاين 

أىا بحب أىاُضها هي ٓاهمة زه : كريم ؿحك

. ما تقلقيص ًليها .. كويس 

سابته وزرلت وىاهس أول واحسة قابلتها 

كريم ًامل ايه يا حبيبتي كمويوي : باهتمام

ًليه 

كل .. كويس وهللا يا ماما : أمل ابتسمتلها وأ

والحمس لله وبكرا بإشن هللا هيروح ميايا 



لسكتور ًماز وهوضوِ رأيه ايه،أىا كوت 

. محتاجة أُسل ايسي بس 

ىاهس أرستها لجوا وىازت أم ٓتحي تارس موها 

يوْى تسمحيلي : القبق وبيسها أمل بحرج

أتيسى ًلى مقبذك وأًمل قهوة لكريم ؟ 

: أم ٓتحي ؿحكت ومسكتها مه زقوها بهسار

يا حبيبتي .. وهللا أىتي ًسل وأىا حبيتك 

البيت كله بيتك وأىتي بس تضاوري مص 

. تستأشىيوي 

أريرا ياست أىتي ىققتي : ىاهس بغتلها بهسار

! كلمة ًسلة 

! هللا مص بسرسهم األول : ام ٓتحي بؾحك

أمل ُسلت ايسيها وًملت القهوة لكريم 

وليها وررجتهاله وقيسوا مى بيؽ بيتكلموا 

وطوية وجالهم مؤمه ومياه ىور 



يوْى ىقيس وال ارسها مه : مؤمه بهسار

قاػرها وىضوِ حتة تاىية ؟ 

اقيس ًلضان راكر بس : كريم بغله وابتسم

. ىور مياك 

. متضكرة يا باطمهوسس : ىور ابتسمت بحرج

باطمهوسس ايه احوا هوا يف : كريم بغلها

. كريم يكْي .. البيت وهوا أىتي مرات أرويا 

ىور هست زماُها بحرج وقيسوا مى بيؽ 

االربية يتكلموا 

ىور هست زماُها بحرج وقيسوا مى بيؽ 

االربية يتكلموا 

كريم أىا ماطوٓتص ػورك : أمل بحماس

. وأىت ػَير 

. وليه اإلحراج زه : كريم بؾحك



. ًايسة تضوِ ٓؾايحك ياكيمو : مؤمه بهسار

. قال ييوي أىت مالكص ٓؾايح : كريم بَيم

احوا ىضوِ الغور وىحكم : ىور بؾحك

كتر  . بوْسوا ميه ٓؾايحه أ

ػح كسا ٓيه الغور ياكريم؟ : أمل بموآقة

هو الزم ؟ : كريم بترزز

أيوة الزم ها ٓيه؟ : أمل بتحسي

ازرلي المكتب تاين زرج : كريم باستسالم

. هتالقيهم 

ايه ياًم أىت وآقت تْؾح : مؤمه بسرًة

ىْسك هتْؾحوي مياك ليه ؟ 

يف حاجة يامؤمه ؟ : ىور بتهسيس

اتْؾلي يا : أبسا ياحبيبتي وبع ألمل: مؤمه

. أمل تاين زرج هتاليق الغور 



كلهم ؿحكوا ًليه 

بس مايغحص أزرل : أمل بذجل لكريم

. المكتب أجيب حاجة 

ياحبيبتي أىتي مه البيت زه : كريم بحب

. ييوي الزم تتيوزي قومي يال 

أمل وقْت بترزز وحرج ٓمؤمه ابتسم 

رليكي أىتي يا أمل أىا هجيبهم : ووقّ

راح جابهم وقيس وأزى ألبوم ألمل و واحس 

لوور أمل ٓتحت أول البوم ولقت ػور لكريم 

وهو ػَير كان ًسل وأُلب الغور مى 

مؤمه 

كل اتويه مسكوا ألبوم وبيتْرجوا لحس ما 

أمل لقت ػورة واىْجرت يف الؾحك وكريم 

بيؾحك مياها 

يف ايه مالكم ؟ : مؤمه باستَراب



. مص قازرة الغورة مسذرة : أمل بؾحك

. وريوي : ىور بْؾول

وبغت اىْجرت هي كمان يف الؾحك 

يازي الكسْة : مؤمه بيضوِ الغورة اتغسم

الغورة كان ٓيها كريم ومؤمه االتويه يف )

كب ٓوق حمار  البلس بجالليب وكريم را

ومؤمه ماسك الحمار كأىه بيمضيه وماسك 

 (قغب يف ايسه

. حس يققى الغورة زي : مؤمه بَيم

. اىسى ياباطا : كريم برٓؽ

وكملوا تقليب لحس ماىور لقت ػورة 

ؿحكتها جامس ومؤمه ؿحك وطمتان يف 

كريم اللي بغله هو وأمل بترقب 



ىور ورتلهم الغورة وأمل أول ماطآتها 

اتغسمت وبيسها اىْجرت يف الؾحك 

. يذربيت كسا : كريم بغسمة

الغورة كان كريم ٓيها قاًس ًوس جاموسة )

وبيحاول يحلبها وهسومه متبهسلة ًلى 

 (اآلرر

ايه ياكيمو كوت بتحب تحلب : مؤمه بمرح

. الجواميس 

. بس ياال طوِ ىْسك : كريم بَيم

أىت ايه اللي رالك تيمل كسا؟ : أمل بهسار

أبسا لقيت ىاس بيحلبوها ػممت : كريم

أقلسهم وأول ماحاولت أحلبها لقيتها زقتوي 

وقيت يف وسف السريبة بس ماسكتص 

. ٓؾلت وراها لحس ماسكتت 



وًرٓت تحلبها ؟ : أمل بؾحك

الكبيا ٓقلت كْاية ًليا : كريم بؾحك

. الغورة 

كلهم ؿحكوا وبيسها كملوا تقليب لحس 

مالقوا ػورة رلتهم يسميوا مه الؾحك 

الغورة كان ٓيها مؤمه واقى ًلى األرؼ )

.. (قسام حمار وكريم رآى ايسه قسام الحمار

الغورة زي كوا مغمميه : كريم بؾحك

ىركب الحمار واتْقوا بالسور كليت أىا األول 

زي الغورة األوىل ومؤمه مسكه وبيسها جه 

زوره 

جيت أركب أىا كمان لقيت : مؤمه كمل

الحمار كوحوي وكريم رٓى ايسه كأن الحمار 

رآى مسسس ًليه قال ييوي بيسيله األمان 

. ًضان يوقصين 



. توكر إين لهيته لحس ماتقوم : كريم بمرح

. ىبيه ماطاء هللا : مؤمه بهسار

كلهم ؿحكوا وكملوا تقليب لحس مالقوا 

ػورة رلت أمل وىور هيموتوا مه الؾحك 

وكريم ومؤمه محروجيه مه الغورة 

الغورة كان ٓيها كريم ومؤمه والذلْية )

قاًسيه ًلى جاموستيه وجوبهم لبه 

 (وبرسيم وطكل زريبة

. يااا ًلى الكسْة : مؤمه بإحراج

قولوا كسا الغورة زي بمواسبة : أمل بؾحك

ايه؟ 

كوا : كريم كضر وبيحاول يْتكر وبع لمؤمه

. يف البلس تقريبا ٓؾايحوا كلها يف البلس 



وقررىا ىتغور يف ستوزيو : مؤمه بيكمل

ٓأبويا قال للمغور ًايشيه رلْية حلوة جيوا 

ىارس الغور لقيوا الذلْية كأىوا قاًسيه ًلى 

جاموستيه وحواليوا اللبه والبرسيم ووراىا 

زريبة اتغسموا ساًتها وكلهم ٓؾلوا 

. يؾحكوا ًليوا 

أىا ايه اللي رالين أسمى : كريم كمل بؾحك

كالمك ياأمل الغور زي ًمرىا ماكليواها 

. زي ٓؾايح ًضان كسا مذبيهم 

أمل وىور ميرٓوش يسكتوا مه كتر الؾحك 

وبيسها كملوا تقليب وكل طوية يؾحكوا و 

ػورهم 

ٓؾلوا يتكلموا كلهم لحس ما ىازر اتغل بوور 

.. وقالها تجهس قرب يوػلها 



مؤمه وػلها لبرا وسلم ًلى ىازر وملك 

.. وهي مضيت مياهم 

الكل زرل واتْاجئوا إن رال أمل مضي 

.. بييلته ألن وراهم مضوار مهم 

قيسوا كلهم مى بيؽ وحسه بسأ يْتح مى 

ًبسهللا ميياز الْرح وبيحاولوا يحسزوا يوم 

يف الوهاية لقوا أىسب ميياز لكل .. مييه 

 أسابيى بالنبف ٣حاجة كان بيس 

ىاهس جابت كاتلوج ٓيه ٓساتيه أٓراح وازته 

لكريم يتْرج ًليه هو وأمل اللي قاًسة ًلى 

وكان ماسك .. طماله وبيتْرجوا مى بيؽ 

الكاتلوج بايسه الضمال وبيقلب باليميه 

.. وبيذتاروا اللي ييجبهم ييلموا ًليه 

أم ٓتحي جابت ًغير للكل وبتسي كريم 

.. ٓرٓؽ وكلب موها كوباية مياه ٓقف 



جابت المياه وبتسيهاله وهو بتلقائية مس ايسه 

اليميه يارسها وبمجرز ما مسكها للحنة 

وقيت مه ايسه والكل بغله باهتمام 

الكوباية ٓلتت موي ًازي : كريم بغلهم

. ييوي 

كريم الكوباية ما ٓلتتص أىت : مؤمه باهتمام

تيال ىيمل أطية .. مص قازر تحركها ىهايئ 

. ًليها ألن ممكه يكون ٓيها كسر 

وهللا ما ٓايقلك : كريم ُمؽ ًيويه بتيب

ايسي واجياين بس مص لسرجة .. يا مؤمه 

. كسر 

ما ! كيب هتيملك ايه األطية : أمل بتوتر

. رليوا ىقمه .. ىقمه 

قوم يا مؤمه .. أيوة ييمل أطية : ىاهس بإػرار

. رسه ييمل أطية ًليها 



الغبح إن ! مص هروح يف مكان : كريم كضر

. طاء هللا هبقى أًسي أًمل زلوقتي ال 

. رس أمل مياك زلوقتي وقوم : ىاهس بإػرار

محسش : كلهم بغوا لبيؽ وهي كملت

رليها تروح !ػح يا أبو كه ؟.. هييترؼ 

مياه ييمل األطية ويجي بسل ماهو مص 

. ًايس يسيبها ويروح 

أىت ٓيال مص ًايس تروح : ًبسهللا بغله

ًلضان كسه ؟ 

. ًازي ييوي يا ًمي : كريم ابتسم بحرج

كيب روحوا بس ما : ًبسهللا ابتسم

. تتآرروش ًلضان ىلحق ىروح 

كيب رليكم هوا ليه تروحوا ؟ : حسه اقترح

. ال ميلص : ًبسهللا بغله



ييوي الغبح كلوا هوتقابل : ىاهس كملت

ًلضان ىكمل اللي وراىا وأىتوا طايْيه 

. رليكم هوا ٓيال .. الوقت مسىوق أػال 

قوم ىروح احوا : مؤمه وقّ وبع لكريم

وًقبال ما ىرجى يسوب يكوىوا ٓؾوا 

االطتباك اللي هيحغل وىيجي ىيرِ ميه 

. يال .. ٓاز 

: كريم وقّ ومياه أمل اللي بغت ألبوها

. بيس اشىك يا بابا 

بس كمووىا أول ما تيرٓوا : ًبسهللا ابتسم

. ىتيجة األطية وما تتآرروش 

كبيا : كليوا مى بيؽ وكريم بع لمؤمه

سيازتك الوهارزة السواق الذغوػي بتاًوا 

. ألن ما تتوقيص موي هركب جوبك 



ييوي كول ًمرك واكي يا : مؤمه ؿحك

. مان هقول ايه 

أىت لو مكاين هتركب جوبي ؟ : كريم ؿحك

. وال أًرٓك أػال ... كبيا : مؤمه بغله

بالْيل كريم ركب جوب أمل ومؤمه 

قسامهم وبغلهم يف المرايا وبيتقمع زور 

. ًلى ٓيه يا ٓوسم : السواق

ؿحكوا االتويه ومؤمه اتحرك بيربيته 

ووػلوا المستضْى وًمل األطية وكلى 

ٓيال ايسه ٓيها كسر وجبسها وأمل ًيقت 

السكتور ازاله مسكه .. وهو ٓؾل يهسيها

كول الوقت وأمل .. يارسه وقت اللسوم 

ماسكة ايسه لحس ما روحوا البيت وكان الكل 

موتنرهم واكمووا ًليه وًرٓوا إن ًبسهللا 



اللي اىتغر ورٓؽ ىومهم يف بيت كريم 

.. والغبح الكل يتقابل 

مؤمه هو اللي هيوػلهم ألن كريم مص 

هييرِ يسوق وكان ًايس يروح مياهم بس 

ًبسهللا رٓؽ وكلب موه يرتاح 

أبوكي ٓيال ساًات بيكون : أمل مى كريم

ييوي ٓيها ايه لو سابك ميايا ؟ .. ررم 

 أسابيى وهيسيبوي ٣كلها : أمل ابتسمت

مياك مسى الحياة المهم اكلى ارتاح ولو 

. تيبت أو قلقت كلموي 

كيس هكلمك :كريم ابتسملها . أ

ًبسهللا ىازى ًليها وبغوله االتويه وأمل 

. مص بقولك ررم : بغت لكريم اللي ابتسم

ما تقولص : أمل ؿربته بؾحك يف ػسره

كْاية سايبوي كول .. ًلى بابا كسه تاين 



المهم هروح واه ػح اوًى .. الوقت مياك 

تتذيل إين ىاسية موؿوو هايسي وموبايلك 

! اللي مياها زه 

مْيص : جت تمضي بس كريم مسك زراًها

موؿوو أػال لهايسي مجرز إين كوت 

مستيجل أجيلك وىسيت موبايلي ًلى 

كيس طآته وأرسته مياها  . الترابيسة وهي أ

وميه ازاها الحق : أمل هست زماُها بتريقة

! ترز ًليا 

زي بقى ًوسها المهم إن : كريم باهتمام

. مْيص مواؿيى أػال 

. مص وقته الغبح ىتكلم : أمل بغتله

أىتي هتيجي الغبح ؟ مص ماما : كريم كضر

! بتقول إىك مياهم 



كون مياهم بيسيه : أمل كضرت مص ًايسة أ

هما بيذتاروا حلو ًوي يسيبوين أىا مياك 

وهما يكملوا براحتهم مص هيترؼ وهللا 

! ًلى أي حاجة يضتروها 

هبلَها ولو كسه هيسي : كريم ابتسم بحب

ًليكي الغبح أو ًلى األقل تْؾلي ميايا 

المهم يال روحي ًلضان .. وأوػلك ًوسهم 

. حاسس إن أبوكي هيؾربوي 

أمل جريت ليوس أبوها وركبت بغمت 

ييوي مى بيؽ مه امتى : وًبسهللا بغلها

! والزم الوقْة ًلى الباب 

ما تسيب الييال ٓرحاىيه : سميرة رزت هي

. ببيؽ 



ىازر بالليل كلم المحامي وكلب موه يجهس 

ورق كالق لملك ويوزيه لسليم يبلَه 

.. ويمؾي ًليه 

الغبح سليم اتغل بملك وهي يف الضركة 

هو ! ميه قالك إين هقلقك يا حلوة : بيسًق

زه ! حس قالك إن زرول الحمام زي رروجه 

أىا مص ًلضان سايبك .. بيسك يا ست ملك 

ال يا حلوة بكرا ال .. براحتك هتسويق ٓيها 

مص بكرا الوهارزة هقلبك يف بيت القاًة 

. سالم يا ققة ! تسميي ًوه 

ملك قْلت بصهول وبسرًة قامت لوازر 

اللي كان يف مكتبه وزرلت تييف ًوسه وهو 

! يف ايه يا ملك : قام بسرًة ليها وؿمها

. اهسي اهسي ! بتييقي ليه 



ملك ٓؾلت تييف طوية يف حؾوه وهو 

ؿاممها موتنرها تهسا طوية ًلضان ييرِ 

يْهم موها مالها ؟ 

مروة تابيتها رارجة مه مكتبها جري ًلى 

مكتب ىازر وهي ٓؾلت متورٓسة موها جسا 

وليه ! وىْسها تيرِ سر االهتمام بيوهم ايه 

وأريرا ٓؾولها وُيرتها ! زايما مهتم بيها كسه 

اتمكووا موها وقامت بآرر برىامج كلبه موها 

ىازر وربقت وزرلت ًلى كول كاىت ملك 

يف حؾوه ٓبغتلهم بغسمة وىازر بغلها أوي 

آسْة ... آسْة بس كوت : مروة بغسمة

. بيس اشىك .. هاجي وقت تاين 

قْلت الباب وجريت لمكتبها ًايسة تتماسك 

ومص ًارٓة ٓجريت للحمام ًلضان تقسر .. 

.. تييف بسون ماحس يوتبه لها أو يضوٓها 

مستَبية ىْسها ليه بتييف ؟ ليه ازت 



ييوي بمجرز ما ساًسها ! لوْسها أهمية 

تذيلت إن زه حب ؟ حب ايه أػال ومه امتى 

هي بتحب ؟ ويوم ما تحب تحب مسير طركة 

الناهر إىها متذلْة وىسيت ! بالحجم زه 

أو يمكه ًالقة كريم وأمل ػاحبتها ! ىْسها 

حسستها إن زه ًازي يحغل إىها ممكه 

بس ىازر اهو حب واحسة يف .. ٓيال تتحب 

ىازر مص ! بس ازاي زي متجوزة ! مستواه 

بس أىتي تيريف مويه ! باألرالق زي أبسا 

أرالقه ؟ 

ىازر جوا مى ملك اتذوق إن مروة طآته 

: وملك بيست ًوه ومسحت زموًها وبغتله

. روح وًرٓها إين أرتك 

حبيبتي سيبك مه مروة زلوقتي : ىازر بغلها

هيرِ أتيامل مياها قوليلي األول بتييقي 

ليه ؟ 



ملك بغتله وحكتله مكالمة سليم 

بالتْغيل 

ماطي أىتي بتييقي ليه زه : ىازر بهسوء

! سؤايل 

مص ممكه يارسين : ملك بغتله باستَراب

بيته بالَغب يا ىازر ؟ مص هقسر أروح بيته 

! أو أًيص مياه تاين 

بت أىتي ليه مستقلية : ىازر بغلها بصهول

بييلتك كسه وبوْسك ؟ أىتي ملك رالس ًبس 

ٓلو حس المْروؼ يذاِ هو مص .. الرءوِ 

بيسيه أىا مص قلتلك مالكيص ًالقة .. أىتي 

يبقى ما ! بالموؿوو زه أىا هتيامل مياه 

. ترزيص ًليه تاين وال تيبريه أػال 

ييوي ما : ملك بهسوء بتحاول تتماسك

. يقسرش ٓيال يارسين ُغب ًوي 



وال هو وال : ىازر ابتسم ومسك وطها بايسيه

ألّ صيه وكول ما أىا ًايص ًلى وجه 

األرؼ محسش يقسر يجبرك ًلى أي حاجة 

. رلي ًوسك ثقة ٓيا ! أىتي مص ًايساها 

ملك ابتسمت وسوست ًلى ػسره بحب 

. ما تذآيص أبسا : وهو ؿمها بحب

. وزلوقتي اكلى لمروة ٓهمها : ملك ابتسمت

ىازر ابتسم وررجوا مه المكتب وملك 

زرلت مكتبها وهو كلب مه السكرتيرة 

بتاًته تجيب مروة 

ومروة بغت للسكرتيرة بَؾب بس هي 

مالهاش شىب أبسا 

! يوْى تقوليله مص زلوقتي : مروة مكضرة

ال يا باطمهوسسة : السكرتيرة كضرت بصهول

. هو كلب الملّ زلوقتي ؿروري 



مروة قامت بَؾب وراحت لمكتبه ربقت 

ىيم ؟ آوسم ؟ : وزرلت

ىازر قيس ًلى كرِ مكتبه قغازها وهي 

! مالك متورٓسة ليه كسه : مربية ايسيها بتحْس

. ال يا ٓوسم ًازي : مروة بتحْس وؿيق

كيب هايت البرىامج اللي كلبته : ىازر ابتسم

. موك 

مروة قربت وٓتحت االيباز وٓتحت البرىامج 

ومست ايسها لوازر يارس االيباز يضوِ بوْسه 

ىازر أرس االيباز وقْله وحقه وراه ًلى 

مالك يا مروة ؟ : المكتب وبع لمروة

! رير يا باطمهوسس مايل : مروة بَؾب

ًازي اهو ؟ 



ىازر بغلها أوي وهي باػة لألرؼ ورآؾة 

: ًيويهم تتقابل وهو بغوت ػارم ىوًا ما

. بغيلي يا مروة 

! رير يا ٓوسم : مروة رٓيت ًيويها للحنة

ىازر قام وقرب موها وهي بترجى لورا وهو كل 

ما بيقرب رقوة هي بترجيها لحس ما هو 

. اقْي وبغيلي : زًق

أىا : مروة بغتله بَؾب وساكتة وهو اتكلم

... وملك يسوب

زي حياتك الذاػة يا : مروة قاكيته

. باطمهوسس أىا ماليص ًالقة بيها 

امال اتغسمتي ليه ؟ : ىازر بتريقة

لمجرز إين : مروة بغتله بَؾب واىْجرت

تذيلت إن حؾرتك ًوسك أزب وأرالق أًلى 

مه إىه يكون لك ًالقة بواحسة متجوزة 



بس الناهر إين .. وًلى شمة راجل تاين 

! حكمت ُلف 

كون : ىازر كضر أىتي طايْة بجس إين ممكه أ

ًلى ًالقة بواحسة متجوزة ؟ ! كسه 

أٓيال حؾرتك :مروة بَؾب مربية ايسيها

. اللي بتقول مص أىا 

ولو قلتلك : ىازر سكت لوهلة وبيسها كمل

إن ملك أرتي ؟ 

مروة طوية ما استوًبتص الكلمة وبيسها 

كلوا اروات يف اإلسالم ػح ؟ : بغتله بتريقة

ال يا : ىازر ؿحك ُغب ًوه واًتصر وبيسها

احوا االتويه ليوا .. مروة ملك ٓيال أرتي 

ىْس األب أًتقس كسه مص مجرز أروة يف 

. اإلسالم أروات بجس 



أىت ! أروات ازاي ييوي: مروة بغتله بصهول

؟ !والسك مستر رالس 

. أيوة بالنبف : ىازر بهسوء

كتر ووالستك اللي طوٓواها : مروة باستَراب أ

يف حْلة الضركة ساًتها ؟ 

ال ال كبيا والسيت إىساىة تاىية : ىازر ابتسم

. مضتركيه يف ىْس األب بس .. مذتلْة 

مروة بغتله مص مغسقة ىهايئ وهو كمل 

وألىك تهميوي يا مروة ويهموي : باهتمام

.. ىنرتك ليا ٓأىا كضْت سري قسامك 

ومْيص حس ييرِ ىهايئ ُير ًسز قليل جسا 

وميرٓص امتى والسي هييله زه إن أىا وىور 

ًياله بس مه هوا لحس ما ييله أتموى 

. تحتْني باللي سميتيه لوْسك 



: مروة مصهولة وٓرحاىة ومتلذبقة وبغتله

كيس  كيس أ ما تقلقص مص هقول لحس .. أ

كيب لما  (كضرت ٓجأة وبغتله  ).. رالع 

هو سر ليه قولتلي ؟ ليه اهتميت إىك توؿح 

! زه قسامي 

ًلضان ما أقبلص أبسا إن : ىازر ابتسم

حبيبتي تبغلي بالغسمة زي ٓيا أو تبغلي 

. ًلى أساس إين رايه 

مروة بغتله بتحاول تترجم الكالم اللي هو 

ػح قال ! قاله وتْكر ٓيه هو قال حبيبتي 

! وال أىا ررٓت وسميت حاجة هو ماقالهاش 

وقْت تايهة مص قازرة تحسز بجس هو قال 

زه وال هي اتهيألها إىه قال كسه ٓبغتله 

ميلص آسْة أىا ما سميتص أىت : بحيرة

ممكه تقول تاين ؟ ! قولت ايه 



اللي : ىازر ؿحك وبع للسقّ وبغلها

. اتهيألك إىك سميتيه أىا ٓيال قلته 

هوا مروة جريت مه قسامه بسرًة أو هربت 

مه قسامه مص قازرة تغسق إىه ٓيال قال 

.. إىها حبيبته بجس 

بسرًة اتغلت بأمل اللي كاىت مى كريم 

ولسة يسوب واػليه الضركة وقيسوا يف 

أمل تذيلي ايه اللي : مكتبه و رزت ًليها

! حغل 

! ايه يا قلبي قويل : أمل كضرت باستَراب

. ىازر : مروة مبسوكة وقامت بييس ًه الكل

ماله ىازر ؟ : أمل باستَراب

وهي هست ! ماله : كريم جوبها بيضاورلها

كتآها مص ًارٓة 



زرلت ! ىازر قال إن أىا حبيبته : مروة بؾحك

بيحؾوها وكبيا أىتي ! قْضته مى ملك 

ًارٓة إين لساين ٓالت موي وقلتله إىه ًيب 

. يكون ًلى ًالقة بواحسة متجوزة 

قالك إن ملك أرته ؟ : أمل ؿحكت

أىتي تيريف ؟ : مروة كضرت

كيس أًرِ أىتي ىاسية إين يف : أمل بؾحك أ

! وسف الييلة زي 

كيب ليه ما قلتيليص ؟ : مروة مكضره بَيم

وهو أىا كوت أًرِ إن : أمل باستَراب

سيازتك بتحبي ىازر وُيراىة ًليه مه ملك 

ًلضان أقولك ؟ وال أًرِ أػال إن ىازر 

! بيحبك 

كريم ابتسم جوبها ومسك ايسها وبيضسها 

ًليه وبيستيجلها تقْل المكالمة وتْؾاله 



مص ! بالله ًليكي يا أمل : مروة رزت بَيم

تقوليلي برؿه سر زي زه ؟ 

سر ما يذغويص يا مارو : أمل باستَراب

المهم هوقول مبروك ! هقولك ازاي يا قلبي 

؟ !امتى 

أىا يسوب قايل حبيبتي جريت : مروة ابتسمت

.. وسيبته 

كيب المرة الجاية اسمييه : أمل ؿحكت

ربوا يسيسك يا قلبي .. رليوا ىْرح بيكم بقى 

 .

المهم .. اللهم أميه يا قلبي : مروة بؾحك

! أىتي وكريم هتتويلوا امتى 

ماطي يا ستي ! هوتويل امتى : أمل بؾحك

.  أسابيى ٣هوتويل بيس 



لقس هرموا مه أجل هصه : مروة بؾحك

اللحنة أريرا يا بت هتتجوزوا الواحس تيبلكم 

 .

. لما ربوا أراز بقى : أمل بغت لكريم بحب

: قْلت مياها وبغت لكريم اللي ابتسم

! هوتويل 

. اه هوتويل : أمل ؿحكت

اليقيه ًلى ! بقى ىازر بيحبها : كريم مبتسم

مه ساًة ما طوٓتهم يف .. بيؽ 

المستضْى وطوٓت قلقه وتوتره تذيلت إىه 

. بس مص بالسرًة زي ! ممكه ٓيال يحبها 

مص الكل صيك بيضل اللي : أمل كضرت

. قسامه لحس ما ييترِ 

بقى كسه : كريم بغلها بصهول وبيتريق ًليها

هو مص أىتي اللي كل طوية تقويل مص ! 



مص ًايساك ! ًايسة حس ييرِ إين أًرٓك 

ال سيبوي أقّ ! ال ما تكلمص بابا ! تتسرل 

! أمي اللي كاىت بتقويل الكالم زه ! لوحسي 

زه أىتي يا بت كوتي هتمضي مه ! ػح 

. الضركة وقت التسريب مه ُير ما تقلييلي 

! تذيل ٓيال لو كوت مضيت : أمل ؿحكت

ميقولة ماكوتص هحبك ؟ 

ال كبيا كوا هوحب : كريم أرس ىْس كويل

ألن .. بيؽ بس بقريقة تاىية ويف مكان تاين 

الجواز واالرتباـ زه مكتوب مه يوم ما 

اإلىسان بيتولس ٓلو ىغيبي أتجوزك هتجوزك 

. أىتي ىغيبي يا حبيبي .. ايا كاىت القريقة 

. وأىت أجمل ىغيب : أمل ابتسمت

قاكيهم ربف ًلى الباب ٓأمل بيست طوية 

ًه كريم وهو سمح بالسرول وزرلت ًلياء 



اتْؾل يآوسم هايسي : ومياها موبايل كريم

.. هاىم بيتته

زه أىا كوت هقول لمؤمه : كريم أرسه موها

يذلي حس يجيبه تمام ياًلياء طكرا 

ررجت ًلياء وكريم جه يْتحه لقاه 

زه مضحون كمان : مضحون

يف ايه؟ : أمل بغتله بَيرة كريم باستَراب

مص ىاسية إىها رزت مه : أمل بؾيق

تليْوىك ًليا 

ماأىا مص ًارِ ٓيال رزت ليه : كريم ابتسم

؟ 

لقى التليْون بيرن بغوا ًلى االسم كليت 

هايسي 

رز وسميوي بتاًة بيبي ًايسة ايه : أمل بَيرة



يابوتي أىتي مكبرة الموؿوو : كريم بؾحك

رز وٓتح االسبيكر 

الو : كريم بجسية

كوىص اتسببت يف إزًاج : هايسي أتموى ماأ

امبارح ًلضان رزيت بس الموبايل ٓغل 

طحه وأىا برز وحقيته ًلى الضاحه 

وماًرٓتص أتغل تاين ًلضان ميموله 

.. باسورز

أمل اتَاهت وكريم بغلها بابتسامة 

ماكاىص يف زاًي ترزي ألىك : كريم بجسية

قلقتي رقيبتي وأهلي رغوػا لما 

الموبايل ٓغل 

كتر : هايسي بحرج أىا قلت يتقمووا مص أ

ٓآسْة لو حغل مضكلة 



وال يهمك ماحغلص حاجة : كريم بارتغار

وطكرا إىك بيتي الموبايل كوت هذلي حس 

يجيبه 

.. وال يهمك: هايسي بابتسامة

قْلوا المكالمة وأمل بتبع لكريم كأىها 

مالك ياحبيبتي هتتحويل : هتقتله كريم بترزز

وال ايه ازيكي سميتي 

كوىص : أمل بتقلس ػوت هايسي أتموى ماأ

وهي : اتسببت يف إزًاج وكملت بَؾب

أػال اإلزًاج كله 

كريم ؿحك ًليها وًلى أسلوبها وهي 

البت زي أي اجتماو : كضرت وبيسها بتهسيس

مياها أىا هكون مياك ٓيه 

مه ُير ماتقويل أىا سايبك : كريم بابتسامة

بس ًلضان تجهيسات الْرح 



ققى كالمهم ربف ًلى الباب وكريم سمح 

.. بالسرول

آسْة يا باطمهوسس بس يف : ًلياء متوترة

بوليس برا وبيقولوا إن مياهم أمر مه الويابة 

. بالقبؽ ًلى حؾرتك 

كريم وأمل االتويه بغولها بصهول وزرل 

وراها كصا حس وبغوا لكريم وواحس موهم 

حؾرتك كريم حسه المرطسي ؟ : اتكلم

أيوة أىا رير ؟ : كريم وقّ بصهول

. مياىا أمر ؿبف وإحؾار لحؾرتك : الؾابف

ليه ؟ بتهمة ايه ؟ : كريم باستَراب

التيسي ًلى راجل ومراته بالؾرب : الؾابف

 ..



ًلضان توػلكم الحلقة يا بوات بسهولة 

تيملويل متابيه ومضاهسه اوال وزه هيذليكم 

اول ما اىضر تنهر الحلقة 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل السازس ًضر 

. مياىا أمر ؿبف وإحؾار لحؾرتك : الؾابف

ليه ؟ بتهمة ايه ؟ : كريم باستَراب

. التيسي ًلى راجل ومراته بالؾرب :الؾابف

أمل بغت لكريم بصهول ورًب وهو وقّ 

. ما تقلقيص أىتي، أىا طوية وراجى : وبغلها

ماأقلقص ازاي ؟ : أمل مسكت زراًه برًب

كيب هاجي مياك، أو السواق يجيبوي وراك 

 .



ما تقلقيويص ًليكي بقى ! أمل : كريم كضر

. بيسيه مص ُريب ييوي .. الموؿوو بسيف 

أىت ! مص ُريب ازاي : أمل بغتله بصهول

كوت ًارِ إن هيتقبؽ ًليك ؟ 

مص وقته : كريم بع ىاحية الؾابف وبغلها

السواق هيوػلك ًوس ماما .. رالظ 

. وتروحي مياها 

أىت متذيل إين ممكه : أمل كضرت بَؾب

أروح اطتري حاجة ٓرحي وجوزي مقبوؼ 

أىت بتتكلم بجس وال بتهرج ؟ ! ًليه أػال 

كتر : كريم .. يا بوتي الموؿوو وقت مص أ

. روحي بس بلَي بابا وهو هيتيامل 

: قاكيهم زرول حسه بتوتر وبع للؾابف

يف ايه وحؾرتك ًايس ايه ؟ 

. مياىا أمر بالقبؽ ًليه : الؾابف بهسوء



أىت مص ! تقبؽ ًلى ابوي : حسه كضر

وبيسيه تقبؽ ًليه بتهمة ! ًارِ هو ميه 

! ايه 

يا جماًة أىا بارس أوامر : الؾابف بغلهم

تضوٓوا وكيل .. بوْصها ٓالكالم زه مص ميايا 

. الويابة وتتكلموا مياه مص ميايا 

أمل ماسكة ايس كريم مص ًايسة تسيبه وهو 

بابا أىا هوسل مياه : بع ألبوه وبيقرب موهم

وحؾرتك كلم المحامي رليه يحغلوي 

وأمل ما تسيبهاش ألىها مص ًايسة تسمى 

! الكالم وتروح ًوس أمي 

: بغلها وبيضس ايسه موها وهي زموًها بتلمى

كتر وهتضويف  حبيبتي ساًة بالكتير مص أ

. يال سالم زلوقتي .. بوْسك 



ىسل مياهم و أمل بغت لحماها وزموًها 

! هويمل ايه يا ًمي : بتوسل

األول كسه تهسي وإال : حسه بغلها بتياكّ

يال هوكلم المحامي يف .. هروحك البيت 

وال هتقيسي تييقي ؟ .. القريق وىحغله يال 

ال ال مص : أمل مسحت زموًها بسرًة

. هييف يال حؾرتك 

ىسلوا مى بيؽ وحسه كلم كصا محامي 

.. يقابلوه 

كريم زرل ًوس وكيل الويابة اللي استقبله 

! أىا هوا ليه ! رير يآوسم : بصوق وقيس قغازه

مص المْروؼ امبارح كان الموؿوو زٓاو 

ًه الوْس الوهارزه ازاي بقى تيسي ؟ 

البوت وأمها طهسوا إىك ؿربته : وكيل الويابة

. وًاكستها وكوت ًايس تارسها موه 



! وحؾرتك مغسق الكالم زه : كريم بصهول

لألسّ أىا مص بحكم : وكيل الويابة بأسّ

. بإحساسي احوا ليوا الضهوز واألزلة 

كريم هس زماُه بتْهم وسوس ًلى المكتب 

كلم البوت زي : قرب مه وكيل الويابة يوْى أ

وأمها؟ 

يف كصا محامي : الباب ربف وزرل اليسكري

. برا بيقولوا إىهم حاؿريه مياه 

وكيل الويابة طاورله يسرلهم وزرل 

المحامي مجسي ٓتح هللا ومياه تالتة كمان 

وراه ومجسي بع لكريم يقموه وبع لوكيل 

. حاؿر مياه يآوسم : الويابة

بغوا الموؿوو بسيف : وكيل الويابه بغلهم

ويتحل بسهولة مص محتاج أربى محاميه 

. أبسا 



مص هيحتاج ٓيال بس والسي : كريم ابتسم

كلمهم ؟ البوت و .. بيقلق طوية  المهم أقسر أ

والستها ؟ 

طوِ يا باطمهوسس : وكيل الويابة بغله

حؾرتك كبيا ميروِ وليك اسمك ووزىك 

واسم طركتك ميروِ ٓلو ًايس ىغيحتي لم 

. البوت وأهلها ُالبة .. الموؿوو 

أىا ٓاهم حؾرتك كويس بس : كريم ابتسمله

الزم أٓهم موها .. برؿه ًايس أتكلم مى البوت 

ميه ؿَف ًليها ورالها تَير أقوالها 

. وكالمها 

ًيلتها ؟ جوزها ىْسه ؟ روٓها : وكيل الويابة

بس ًلى .. الواس زي بتحسبها ُيرىا ! موه 

اليموم هسرلهم هوا وزه بضكل وزي ألن زه 

. ممووو أػال



مص محتاج : كريم بع للمحامي مجسي

لكل زه كْاية حؾرتك ميايا واطكر الباقييه 

. حؾرتك كلمهم .. ورليهم يضوٓوا أطَالهم 

مجسي بالْيل مضى الكل وٓؾل هو ٓقف 

وكيل الويابة ىازى اليسكري يجيب البوت 

. ووالستها وأروها اللي واقْيه موتنريه برا

والسه و مراته برا ًايشيه : اليسكري استأشن

يسرلوا يوْى ىسرلهم ؟ 

وكيل الويابة بع لكريم بحيرة ومص ًارِ 

ييمل ايه هو واثق مه كريم ومه ًيلته ألن 

ليهم وزىهم ٓبع لليسكري وطاورله يسرل 

الكل 

: زرلوا االتويه وأمل قربت مه كريم بتوتر

أىت كويس ؟ 



أىا كويس مص ًارِ أىتي ليه : كريم ابتسم

! قلقاىة كسه 

حسه وأمل قيسوا ًلى كوبة يف الجوب 

.. بهسوء زي ما كريم كلب موهم 

زرلت البوت و وراها أمها وأروها والبوت 

بغت ىاحية كريم اللي قاًس باسترراء 

ازرلي يا سامية تيايل وقوليلي : وكيل الويابة

هو زه اللي اتيسى ًليكي أىتي وجوزك 

وأمك ؟ 

األم زموًها ىازلة وباػة لألرؼ وأروها اللي 

. أيوة هو يا باطا : اتكلم

أىت كوت .. أىت تذرس رالع : وكيل الويابة

موجوز ًلضان تيرٓه ؟ 

حاؿر يا باطا هذرس : الولس اتراجى وكضر

. اىققي يا بت يا سامية قويل 



سامية بغت ألروها بيياـ وبغت ألمها 

اللي باػة لألرؼ ومص مبقلة ًياـ 

بقولك ايه احوا مص ٓاؿييه : وكيل الويابة

ومص هوستواكي الوهار كله اىققي هو وال 

مص هو ؟ 

. هو : سامية بيياـ

زآى ًوك ! هو ًملك ايه : أمل بَيم وقْت

؟ زه طكرك له ؟ بتتهميه ؟ 

: كريم طاور ألمل تقيس مكاىها وبهسوء

. اسكتي أىتي واقيسي 

قوليلي يا سامية احكيلي تاين : وكيل الويابة

ًملك ايه ؟ 

يا باطا ماهي قالتلك إىه كان : أروها اتكلم

. ًايس يركبها اليربية ُغب ًوها 



لو ٓتحت بوقك تاين : وكيل الويابة بغله

هرميك يف الحجس ٓاهم وال أٓهمك يا اسمك 

ايه أىت ؟ 

. ىاػر ًرٓة .. اسمي ىاػر يا باطا : أروها

واؿح يآوسم إن البوت : المحامي اتسرل

وأمها واقييه تحت ؿَف وتهسيس ًلضان 

! يَيروا أقوالهم 

ؿَف ميه ال مؤارصة زي أمي : ىاػر كضر

. زول لحمي ! وزي أرتي ويهموين 

وًلضان هما لحمك : كريم رز ًليه بهسوء

بيسيه أىت ! بتبيى ٓيهم وتضتري ػح 

مص سبق واتقلب موك ! بتتكلم ليه 

هو ما  (بع لوكيل الويابة  )! تسكت 

! يوْيص ىذرجه برا األخ زه 



رسه يا .. يوْى كبيا : وكيل الويابه ابتسم

. ًسكري برا 

بت يا ! كيب ليه كسه يا باطا : ىاػر بَيم

سامية أىتي تقويل كل حاجة وتذرجي 

! موغور يا بت سامية 

اليسكري طسه لبرا وقْل الباب وكريم هوا 

. اتكلمي يا سامية : بع لسامية

بغت لوكيل الويابة  )... أىا ... أىا : سامية بتوتر

هو ؿرب جوزي والواس اتلمت ًليوا  (

. واتغلوا بالبوليس بس زه اللي أًرٓه 

حسه كان هيتكلم بس كريم طاورله يسكت 

أىتي ًارٓة ايه ًقوبة : المحامي بتهسيس

الضهازة السور ؟ 

رليها .. أستاش مجسي سيبها : كريم بهسوء

. تقول اللي ىْسها ٓيه 



أىا آسْة بس : سامية بغتله وزموًها بتوسل

. زه اللي ًوسي ومص هَير كالمي 

مْيص أي مضكلة : كريم ابتسم بتْهم

. كالمك مص هيْرق ميايا أػال .. ًازي 

: سامية هي وأمها بغوله وسامية باستَراب

! ازاي مص هيْرق 

هو لو هيْرق ! هيْرق يف ايه : كريم بهسوء

مى حس ٓالحس زه أىتي بس لكه أىا ًازي جسا 

 .

. ازاي يا باطا : أمها بغتله باستَراب

سواء أىا .. أٓهمك : كريم وقّ وقرب موهم

ؿربت جوزك زٓاو ًوك أو ؿربته ًلضاىك 

أىتي، يف كلتا الحالتيه مص هتْرق ألن 

لو .. جوزك سوري يف الكلمة كلب ٓلوس 

رمتله الّ وال الْيه هيسحب البالٌ 



مص .. ويرجيلك أىتي يكمل مرمقة ٓيكي 

ييوي اللي طوٓته زه كان ! زه اللي بيحغل 

! يف الضارو ما بالك يف بيته بييمل ٓيكي ايه 

زه ىغيبي وزه قسري ورالظ : سامية بيياـ

رؿيت بيه كالما تقسر تقلى موها اكلى 

وسامحوي ألين مص هَير أقوايل زي ومص 

أىتوا مص ًارٓيه احوا .. هقسر أُيرها أػال 

موغور أيوة كلب ومص بس ! ًايضيه ازاي 

كلب ٓلوس زه كلب يف كل حاجة زه أىا كمان 

بنلم الكلب لما بضبهه بيه بس أىا وأمي 

ًايضيه يف بيته ًلضان أرويا متجوز يف بيت 

أبويا وييتبر كرزىا موه أو باًوي لموغور ٓلو 

! اتقلقت هروح ٓيه أىا وأمي 

اًملي .. ُيري قسرك يا سامية : كريم بغلها

. ارتاري .. قسر جسيس 

. مْيص ارتيارات قسامي : سامية بغتله



أىا قسامك .. ال يف : كريم ابتسم بيقموها

بس رلي بالك .. ايس بتتمسلك .. ارتيار جسيس 

. الْرػة بتيجي مرة واحسة يف اليمر 

أمل بغت لكريم أوي باستَراب مص 

ٓاهماه ازاي هو قسر البوت زي وايه اللي يف 

كضرت ُغب ! زماُه ؟ ليه بيقموها كسه 

أيوة هي متياكْة مى البوت بس .. ًوها 

.. مص للسرجة زي 

تقغس ايه بالْرػة : سامية قاكيت تْكيرها

 !

أىا مستيس أكلقك موه : كريم وقّ وبغلهم

 .

يا بيه ىروح ٓيه ؟ : أمها قاكيته

يا حجة اسمييوي لآلرر وبيسها : كريم كمل

مستيس أكلقك موه وهتكْل .. قويل كلمتك 



بيكي أىتي و والستك هرجيك كليتك أو زي 

ما وقْتي تكملي ألين ما أًتقسش إىه 

بييلمك وهوٓرلك مكان كويس تييضي ٓيه 

أىتي ووالستك ميسصيه مكرميه ويكون 

ًوسك راتب طهري يكْيكي ويكْي 

مغاريّ تيليمك وبيس ما تذلغي لو ًايسة 

وربوا ساًتها يكرمك .. تضتَلي هضَلك 

.. براجل بجس يتجوزك مص طبيه الرجال زه 

أىا زي ما قلتلك مص ! قرري هتذتاري ايه 

يا جوزك هيسحب الضكوى .. ٓارق ميايا 

ويارسك لبيته يا أىتي هتضتكيه وهتتقلقي 

وآرسك أىا لبيتك أىتي ولسىيا تاىية تييضي 

الكرة يف مليبك .. ٓيها بكرامة مى والستك 

. قرروا .. أىتي ووالستك 



كريم راح وقّ جوب أمل اللي بغتله بونرة 

هل زه إًجاب ! ُريبة أوي ميرٓص يْهمها 

.. ميرٓص يحسز ىوًها ! ُيرة ! ؿيق ! ؟ حب 

هو حؾرتك ممكه ترجى يف : أم سامية

أىت ًارِ إن ابوي وال جوزها ! كالمك زه 

. ممكه وهللا يقتلوىا 

أىتوا يف حمايتوا وال ابوك وال : حسه وقّ

بيسيه .. جوزها يقسروا يهوبوا ىاحيتكم أبسا 

. كالما ابوي قال كلمة ٓهو ازها 

: سامية ابتسمت ألمها وبغت لوكيل الويابة

أىا هقول كل اللي حغل .. رالظ يا بيه 

جوزي موغور كان ًايس يارسين لضَل جسيس 

زي رقاػة كسه بس مص رقاػة هو قال بس 

أٓتح ازايس رمرة يف ػالة وأىا رٓؾت ٓكان 

وارسين ُغب ًوي وأمي كاىت بتحاول 

ربوا .. تحوطه بس مص قازريه ًليه لوال هو 



بيته ليا رلغوي مه ايسه وكان هيمضي 

بس موغور اللي ؿربه األول حتى ًوره يف 

حاجبه بالذاتم اللي يف ايسه وبيسها األستاش 

. زآى ًه ىْسه بس والبايق ميروِ 

أًتقس كسه األمور كلها : المحامي اتسرل

. وؿحت 

وؿحت وكاىت واؿحة : وكيل الويابة ابتسم

رلوىا ىذلع .. بس أىتوا ًارٓيه القواىيه 

. اإلجراءات كلها 

ارٓيلها قؾية رلى : كريم بع للمحامي

. واًمله محؾر بيسم التيرؼ 

ٓؾلوا طوية لحس ما رلغوا كل اإلجراءات 

أىت ررجت : وبيسها ررجوا ٓواػر جري ًليه

كمووا ُالبة ! زه ايه الكوسة زي ! ليه  هو ا

! ييوي وال ايه 



كموك كلب بس : كريم بغله بهسوء .. ال ا

أرتك قالت اللي حغل وػاحبك هيلبس 

قؾية وهيتحاكم بالتيسي ًليها وهتتقلق 

موه ومص بس كسه هيتيملك أىت وهو 

. محؾر بيسم التيرؼ ليها أو ألمها 

. زه أىا أطرب مه زمها : ىاػر بَؾب

وال تقسر تلمس طيرة واحسة : كريم ابتسم

. موها وال هتضوٓها أػال تاين بيس الوهارزة 

كريم زقه بهسوء مه وطه وسامية ررجت 

هي وأمها وىاػر جري ًليهم بس اليسكري 

. يف محؾر ؿسك بيسم التيرؼ : مسكه

بييتيوي يا بوت : ىاػر ٓؾل يسًق يف أرته

رليها تقلى جوزها ! أماه ًقلي بوتك .. ًرٓه 

. هتترمي يف الضارو يا أماه



يا ريتك موت وال رلْتك : أمه بغتله بقرِ

وال ربيتك ارع ًليك راجل ًرة مه زون 

الرجالة يال يا بت رليوا ىييص ًيضة ىؾيْة 

. مه الوهارزة بييس ًه الكالب زول 

. هقتلك يا سامية وهتضويف : ىاػر زًق

اليسكري مسكه مه قْاه وطسه ًلى 

السىساىة 

سامية ررجت هي وأمها وقسامهم كريم 

وأبوه وأمل ويسوب ررجوا الضارو كان مؤمه 

يف ايه ؟ : ىازل مه ًربيته جري وطآهم

. ًلياء يسوب قالتلي لما وػلت الضركة 

الموؿوو رلع رالظ مْيص : كريم ابتسم

حاجة المهم رس بابا وارجيوا الضركة أىتوا 

. ومياكم السواق وأىا سيبويل اليربية 



بأماىة أىت : مؤمه مسك كريم مه كتْه

كويس ؟ 

ما أىا قسامك كويس، يال روحوا : كريم ابتسم

. يال 

بالجماًة ! أىت هتروح ٓيه : حسه بغله

اللي مياك ؟ 

.. البيت ًوس ىوىا : كريم بغلهم وبع ألمل

وبيسها هونبقلهم مكان ما تقلقص أىا 

. يال .. هتيامل 

كريم ركب أمل جوبه وسامية وأمها ورا 

ومؤمه أرس حسه والسواق ورجيوا الضركة 

كريم ركب مكاىه ويسوب هيسور المْتاح 

مقسرش بايسه المغابة وأمل مكضرة 

ومقبقة ايسيها االتويه وطآته بس باػة 

لقسامها 



بايسه التاىية بيحاول يسور اليربية وهي بَيم 

زقت ايسه وزورتها هي ورجيت لتقبيقة 

كريم بغلها وطاور ًلى ُيار ! ايسها تاين 

 Rحركي زه هاتيه ًوس ال: السرًة

ولما أىت مص قازر : أمل كضرت وبغتله

! تسوق مضيت السواق ليه 

أىتي ! ًلضان أىتي ميايا : كريم ابتسم

. تكمليوي 

أمل كضرت وبتساري ابتسامتها بس برؿه 

متؾايقة 

احوا هوروح ٓيه زلوقتي يا : أم سامية بحرج

مص ًايشيه ىؾايقك وىؾايق مراتك ! ابوي 

 .

ال أبسا مْيص أي : أمل بغتلها وابتسمت

بس قولويل ليه ساكتيه ًلى .. مؾايقة 



ليه وآقتي مه األول ! والصل زه ! الوؿى زه 

تتجوزي واحس زي كسه ؟ 

وآقت ؟ اللي زيي : سامية بيياـ وتهكم

أرويا ريرين ما بيه .. مالهاش تقول اه وال ال 

الضارو أىا وأمي أو الجواز ٓقلت يمكه يقلى 

. حقير أوي .. راجل بجس بس كلى حقير 

: بتييف وػيبت ًلى أمل ٓمست ايسها ليها

واحمسي ربوا إىه بيتلك كريم .. ما تييقيص 

مص بيتأرر أبسا ًه  (بغتله بَيم  )هو 

. مساًسة أي بوت 

كريم ابتسم ُغب ًوه ألىه أريرا ٓهم سر 

وسابها تتكلم مياهم لحس ما ! ُؾبها ايه 

البواب ٓتحلهم وزرلوا وىسلوا .. وػلوا البيت 

وسامية وأمها ماسكيه ايسيه بيؽ بتوتر 

.. وقلق وأمل بتضجيهم يسرلوا مياهم



ىاهس وقْت تستقبل ابوها وؿمته بحب 

. مرات ابوي الجميلة : وؿمت أمل

أمل ابتسمتلها وبيسها ىاهس كضرت لما 

طآت سامية وأمها وبغت لهسومهم 

وطكلهم باستَراب 

يوا يا هاىم : أم سامية بحرج . اًصر

زول ؿيويف يا : ىاهس بغت البوها اللي وؿح

زي .. أمي لحس ما أطوِ مكان مواسب 

البوت اللي رلغتها امبارح مه جبروت 

. جوزها هي و والستها 

أمل بغت لواهس ًايسة تضوِ رز ٓيلها ايه 

يف موقّ زي كسه بس اتْاجئت بواهس 

يا أهال بيهم : بتبتسم وبتهس زماُها بتْهم

جتلها  )أم ٓتحي .. يووروا البيت كبيا 

رسيهم يف أوؿة الؾيوِ ٓوق  (بسرًة 



وتياليلي .. رليهم يرتاحوا طوية ويوسلوا 

.. بسرًة 

اكليوا مياها ارتاحوا ووقت ما تحبوا توسلوا 

. اىسلوا اًتبروا البيت بيتكم يال 

كليوا مى أم ٓتحي وأمل اىتنرتهم يذتْوا 

ًازي كسه تْتحي : وبغت لواهس باستَراب

آترؿوا كاىوا حرامية وال ! بيتك ألي حس 

. قتاليه قتلة وال أي حاجة 

يا حبيبتي الَلب واالىكسار : ىاهس ابتسمت

بيسيه أىتي بتياملي ربوا .. بايه ًليهم أوي 

اللي جوا الوْوس زه بتاو ربوا احوا ليوا 

. بالناهر ربوا له الباكه 

اتيلمي : كريم حف ايسه ًلى رقبة أمل بَيم

. ازاي تتياملي مص البوز اللي ؿارباه 



هو أىت هتْؾل كول : أمل بغتله بتصمر

حامي البوات ! الوقت تحميلي البوات وال ايه 

سيازتك ييوي ؟ 

وهللا أىتي أول واحسة : كريم ؿحك

وميرٓص بيس كسه بيتوالوا ليه ؟ 

بس أىتي اللي زرلتي قلوبوا : ىاهس ؿمتها

وأىتي اللي زرلتي .. كلوا مص بس قلبه هو 

البيت زه وإن طاء هللا هتيمريه حب 

يال هسيبكم أطوِ ؿيوٓوا زول .. وسيازة 

اليمال ًلى وػول وًيلتك .. وأرجيلكم يال 

برؿه ًلى وػول بيتلهم السواق مه بسري 

 .

ىاهس اىسحبت وسابتهم وأمل مقبقة ايسيها 

االتويه وكريم مسك ايسيها المقبقيه 

وبيضسها وراه وهي ماطية مكضرة لحس ما 



اتغل بالسواق يجيله .. ررجوا الجويوة برا 

.. بسرًة

مالك يا حبيبي ُيراىة ليه ؟ : كريم بحب

مص ُيراىة بيسيه زي ًيلة : أمل مكضرة

. مص هَير موها 

! امال ايه بقى : كريم باستَراب

مص هقسر كل يوم : أمل بغتله بحب وروِ

أراِ كسه ًليك وأحف ايسي ًلى قلبي لحس 

ما ترجى أو كل ما تتأرر أٓترؼ يا ترى 

! اتذاىقت مى ميه الوهارزة 

سيبيها ًلى : كريم مسك ايسيها االتويه بحب

ربوا الذوِ والقلق وال بيقغروا ًمر حس وال 

. ٓسيبيها ًلى هللا وبس .. بيسوزوه يا أمل 

أىا مياكي : كريم طسها لحؾوه وؿمها

المهم .. بكرا سيبيه لبكرا.. زلوقتي وزه المهم 



هرجى أىا الضركة وأىتي طويف بقى أمي 

ًايسة .. مجهسالك ايه وال ىاويالك ًلى ايه 

حاجة موي ؟ 

وكملت ).. ال طكرا سالمتك : أمل بغتله

كيب رليك ميايا بالش تروح  (برجاء

. الوهارزة 

قلبي أىا : كريم ابتسم وباسها يف رسها بحب

ورايا حاجات كتير وبيسيه ما توسيص إىوا 

.. هوارس إجازة كويلة والزم ىستيسلها

السواق وػل وركب اليربية وموتنر كريم 

كلميوي كل طوية : اللي بغله وبع ألمل

اوك ؟ 

أمل هست راسها بموآقة و ٓؾلت متابياه 

.. لحس ما مضي باليربية وبيسها زرلت الْيال



ىاهس أرست هسوم لسامية ولمامتها وزرلت 

ًوسهم وؿايْتهم وكلبت موهم يوؾموا لهم 

.. بيس ما يذلغوا 

سامية حست إن السىيا ممكه ترجى 

مص قازرة تغسق أبسا .. تؾحكلها مه تاين 

.. إىها رلغت مه أروها وجوزها 

طوية وىسلوا كاىت السىيا زحمة والكل بيذتار 

ويجهس ويضيل ويحف وأمل طست سامية 

توسمج مياها وحست از ايه هي ُلباىة جسا 

 ..

أما كريم وػل الضركة وأول حاجة ًملها 

كلب ًلياء مكتبه وهي وقْت موتنرة 

أوامره 

ًايسك تضوٓيلي طقة ػَيرة : كريم بغلها

. لواحسة ومامتها 



ماطي بس ٓيه الضقة يف : ًلياء باستَراب

أي موققة مواػْاتها ؟ 

بغي : كريم بتْكير بغلها طوية وبيسها

. كلمي البيت ًوسىا واكلبي تكلمي سامية 

ميه سامية ؟ : ًلياء

زي البوت اللي اتذاىقت ًلضاىها : كريم

.. المهم البوت زي هوتكْل بيها .. امبارح 

بتيليمها، بمغاريْها، بلبسها، بكل حاجة 

ٓأىتي طويف هي وػلت لْيه يف تيليمها 

وهوذليها تكمل وبواء ًلى المكان اللي 

ٓهمتيوي .. هتكمل ٓيه ارتاري طقة قريبة 

؟ 

مقلوب .. ٓهمتك يا ٓوسم : ًلياء ابتسمت

زلوقتي أهتم بالبوت زي وىقسم ورقها تكمل 

هوضوٓلهم .. تيليمها ًلى حسب ما وقْت 



مكان يقيسوا ٓيه، هوذغغلهم راتب، 

ػح كسه؟ .. هوساًسهم لحس ما يستقروا 

أىا ٓيال مص .. براڤو ًليكي : كريم ابتسم

! ًارِ مه ُيرك كوت ًملت ايه 

طكرها وررجت تضوِ هتيمل ايه وكلمت 

.. بالْيل سامية تيرِ موها كل التْاػيل 

ىازر قرر يروح لسليم ويضوِ ازاي يذليه 

.. يقلق أرته 

ملك : راح مكتب رالس أبوه وقيس قغازه

قالتلك إىها كلبت القالق ؟ 

أيوة بلَتوي وقالت إن سليم : رالس هس زماُه

. رآؽ يقلق 

أىا هذليه .. مص بمساجه أػال : ىازر كضر

حؾرتك بس جهسيل كل حاجة وأىا .. يقلق 

. هروح أجيبه يقلقها 



تجيبه ؟ مص هيرؿى يجي : رالس باستَراب

 .

أىا .. مص بمساجه أػال : ىازر ابتسم بذبث

هروح زلوقتي وحؾرتك جهس المقلوب 

. لقالقهم 

رلي بالك ! ىازر : رالس وقْه قبل ما يذرج

. مه ىْسك ليقل أزبه 

زه أىا ىْسي يقل أزبه ًلضان : ىازر ابتسم

. يال سالم .. أربيه 

رارج ولمح مروة زارلة لمكتبها ٓبغلها 

وُمسلها ٓاتحرجت وزرلت بسرًة وهو 

ابتسم وكمل كريقه لسليم محمس الحسيوي 

وػل لضركتهم وزرل بهيبة وسأل ًه 

مكتبه وكلى وجاي يسرل لقى السكرتيرة 

! سليم الحسيوي : وقْت يف وطه ٓبغلها



موجوز بس ىقوله ميه ؟ : السكرتيرة بقلق

. ما تقوليص أىا هقوله بوْسي : ىازر بغلها

.. زرل والبوت رآت أػال تقّ يف وطه 

سليم اتيسل أول ما طآه ويسوب هيوقق 

بس ىازر ماازالوش أي ٓرػة 

سيازتك ًايس ايه ؟ ! ىيم : ىازر بغله

أىت اللي جاي ًوسي المْروؼ : سليم بتوتر

! أىا أسألك السؤال زه 

أىا : ىازر قرب وقيس وحف رجل ًلى رجل

سيازتك تقلق ! هيوز موك أىت ايه أػال 

ملك بهسوء ومه سكات لو ًايس حاجة بلَوي 

. بيها 

. مص هقلق : سليم قيس وبغله



أىا مص : ىازر رٓى ىنارته مه ًلى ًيويه

أىا بس ببلَك .. بيرؼ ًليك أو بذّيرك مثال 

. باللي هيتم 

. مص هقلق : سليم بغله أوي

زه آرر كالم ًوسك؟ : ىازر بهسوء

أيوة آرر كالم ووريوي جمال : سليم بتحسي

. رقوتك 

. هوريك حاؿر : ىازر وقّ ولبس ىنارته

سابه وررج وراح لمكتب محمس الحسيوي 

بلَيه إن ىازر سيّ : وقّ مى السكرتيرة

. السيه برا 

اتْؾل : السكرتيرة زرلت وررجت بسرًة

. حؾرتك 



ىازر زرل ومحمس رحب بيه بس ىازر رز 

باقتؾاب 

حؾرتك تضرب ايه األول ؟ : محمس الحسيوي

أىا مص جاي أتؾايّ هوا أىا هما : ىازر بهسوء

كلمتيه ورز ُقاهم األول أًرٓك بوْسي أىا 

ىازر سيّ السيه مسير طركة رالس 

. ًبسالرءوِ أًتقس ًرٓتوي 

! اه اه ًرٓتك أىت ابوه : محمس استوًب

كيب رير ؟ 

كتر : ىازر بغله مقلوب ابوك يقلق ملك ال أ

وال أقل، هتيقله حؾرتك وتذليه يقلق 

بهسوء مْيص مضكلة مص هييقل هيقلق 

ُغبا ًه أىْه زه أوال وثاىيا هويتبر زه 

تغريح موكم بميازاة مجموًة طركاتوا كلها 



ٓارتاروا القريقة اللي هوتيامل بيها مى 

. بيؽ 

ليه ! وليه ًايس تقلقهم : محمس باستَراب

ملك ميسزة مكرمة يف بيتوا لو زًالىة ! كسه 

! أىا بوْسي أراؿيها 

الناهر إن حؾرتك : ىازر بغله باستَراب

! ماًوسكص أزىن ٓكرة ًه ابوك وتغرٓاته 

ايا كان ! ًمل ايه سليم : محمس بع لوازر

كيس مص الحل القالق  ! اللي ًمله أ

ابوك حاول يمؾي : ىازر أرس ىْس كويل

ملك ُغب ًوها ًلى توازل لوغيبها يف 

ابوك راح بلٍ .. الضركة لسرجة وػلت لألشية

كيس  ًه والسي واتسبب يف حبسوا كلوا وأ

أىت سميت باللي حغل بس لألسّ 

ميرٓص ييمل حاجة ألىه أقل مه إىه ييمل 



ابوك اتجوز جوهرة لكه ميرٓص .. حاجة 

.. قيمتها ٓبالتايل رالظ ٓرػته رلغت 

هيجي بالصوق وال ىبسأ اإلجراءات التاىية وأهه 

الذلى مابقاش أسهل موه ويبقى ابوك 

الراجل المذلوو ؟ 

محمس الحسيوي مصهول ومص ًارِ يوقق 

.. ازيوي لحنة مياه اشا سمحت : وبع لوازر

. اىتنرين لو سمحت 

محمس راح البوه وٓؾل يلوم ٓيه ويياتبه 

مص هقلقها زه بييوهم : سليم بَؾب

. وهروح أقول ًوها ىاطس وأجيبها بيت القاًة 

وال ! أىت ًبيف وال أهبل : محمس بصهول

أىت متذيل إن اللي برا زه ! ٓاكرها قليلة 

زه هيارسك ! هيسيبك تقلى وتروح وتيمل 

سيازتك هووسل أىا وأىت .. مه قْاك زلوقتي 



وتقلق بهسوء وبالش ٓؾايح هو وال موك وال 

! كْاية طرك وال ايه 

. مص هروح : سليم كضر

رالظ ما تروحص بس تقلى : محمس بَؾب

برا بيتي وبرا طركتي وهقلى أبلَه برا إين 

مص .. متبري موك وييمل ٓيك ما بساله

كْاية أىت مالكص الزمة وال ٓايسة كمان ًايس 

.. تْؾحوي وتيملي أًساء أىا مص قسهم 

اتْؾل ارتار يا تروح بالصوق وتقلق يا 

هتروح وهتقلق برؿه ُغب ًه أىْك أو 

يذليوك ٓذليوا ًلى األقل ىحتْم بكرامتوا 

. وطركتوا 

. يال : سليم كضر ومحمس سحبه مه زراًه

يال يا ابوي : ررجوا االتويه ومحمس راح لوازر

. أىا جاي مياكم ىذلع الموؿوو زه 



ىازر بغله وهس زماُه واتحركوا وكلم أبوه يف 

.. القريق بلَه إىهم ًلى وػول 

رالس كان جاب المأشون وراح البيت وملك 

قاًسة وىورهان جوبها واستيسوا يستقبلوا 

ىازر واللي مياه 

وػلوا والمأشون رلع وكلقهم مه بيؽ 

وسليم كان قاًس ًيويه بتقلى ىار وُؾب 

وملك قرٓاىة موه وبتْتكر كل كالم أبوها إىها 

كان ًوسه حق يف كل .. هتوسم وإىه ًقاب ليها 

.. كلمة قالها 

أريرا رلغوا وكل واحس مضي وىازر قرب 

ىبارك وال ايه : مه ملك حف ايسه ًلى كتْها

؟ 

اه الحمس لله إين رلغت موه : ملك ابتسمتله

 .



بكرا ربوا هييوؿك باللي : ىازر ابتسملها

. يستاهلك بجس 

ًايسة بس .. ال مص ًايسة أي حس : ملك بتيب

. أرتاح مه الكل 

ارتاحي طوية بس بيسها ًايشيه : ىور بحب

ىضوٓلك حس كسه كول بيرؼ مس وحليوة 

. يليق بملكة البوات 

هو يف ملكة بوات ُيرك : ملك ابتسمت بحب

. أىتي يا قمر 

تجربة وًست يا : رالس وقّ وقرب مه ملك

ملك استْيسي موها ومه أرقائك ًلضان 

. ما تكرريهاش مه تاين 

قيسوا كلهم مى بيؽ يف قيسة هازية 

بيهرجوا ويؾحكوا طوية وبيحاولوا يذرجوا 

... ملك مه التجربة الغيبة اللي مرت بيها 



أمل يف البيت مى ىاهس وًيلتها وكلهم 

بيتحركوا مى بيؽ وكل واحس بييمل حاجة 

وىاهس هي وأمل وسميرة مى مهوسسيه 

السيكور بيذتاروا الحاجات اللي هييملوها 

وهيَيروها 

وكل طوية أمل تبيت ػورة لكريم يذتار 

موهم وهو بيذتار مياها لحس ما اتغل بيها 

. تليْوين اتمال ػور ارحمي : كريم

 جيجا اتملوا مه رمسيه ٥١٢ال : أمل بتصمر

بيسيه أىا ُلقاىالك هذتار ألوان ًلى ! ػورة 

هيمل أوؿة الووم حيقة حمرا .. كيْي 

وحيقة رؾرا وحيقة زرقا وحيقة سوزا 

. وابقى تيال اًترؼ 

وريوي ! اًمليها : كريم ؿحك ًليها كتير

! هتيمليها ازاي 



وًارِ هذتار أُمق زرجات : أمل بَيم

. مص ٓاتح ال .. األلوان زي 

هتذليها أوؿة طياكيوي : كريم بؾحك

أزرق يف أسوز يف أرؾر يف أحمر كسه ! ييوي 

كيب .. ًملوا أوؿة مية مية للضياكيه 

الزم لون ىقْل بيه بقى مى ! السقّ 

! السرجات زي 

.. أحمر يف أػْر : أمل كملت بتْكير

! ىار ييوي : كريم ؿحك

ماهو الضياكيه ًايشيه ىار ٓاحوا : أمل بمرح

. ىوليلهم يف السقّ 

بقى : ؿحكوا االتويه مى بيؽ وكريم بحب

أمل الكيوتة الجميلة تقيس يف أوؿة 

حبيبة قلبي ! ترؿيها أىتي ! بالمواػْات زي 



أىا تقيس يف أوؿة طياكيوي ؟ امال ميه 

! يقيس يف األوؼ المالئكية هاه 

اللي جوزها بيحبها ويذتار مياها : أمل بيتاب

بسل ما يسيبها محتارة ولما بتبيتله ػورة 

. بيقولها ارحميوي 

ًلى ٓكرة أىا كوت بهسر : كريم بؾحك

وبيسيه مص مالحنة إن كل حاجة ارترتها 

! أىتي أػال مذتاراها 

! ييوي ايه : أمل باستَراب

ييوي يا حبيبي شوقوا واحس اللي : كريم بحب

ٓأىتي رليكي .. ًجبوي ىْس اللي ًجبك 

واثقة تماما إن أي حاجة هتذتاريها 

. هتيجبوي يكْي إىها ًاجباكي 



.. بس برؿه ًايسة شوقك ميايا : أمل مبتسمة

مص ًايسة أحس إن األوؿة كلها ارتياري أىا 

. محتاجة أحس بلمساتك ٓيها 

ماطي يا حبيبي مياكي كل : كريم ابتسم

يال هسيبك .. حاجة هذتار مياكي ٓيها 

زلوقتي اوك ؟باي 

قْلت أمل وىاهس باػالها ٓاتحرجت وىاهس 

ًلى ٓكرة كلوا موتنريه ارتياركم : ؿحكت

ٓابتسمي بيسيه زلوقتي قويل ارتياركم ايه 

؟ 

.. أمل اتحرجت جامس وقالتلهم ارتيارهم 

اليوم كان متيب للكل وسامية وأمها 

.. بيحاولوا يساًسوا ًلى قس ما يقسروا 

الرجالة وػلوا آرر الوهار البيت وكله تيبان 

وكليوا يَيروا هسومهم ًلضان يوسلوا يتَسوا 



اكلى ُير واىسل ًلضان : أمل ابتسمت لكريم

. ميتة مه الجوو 

ما كلتيص ليه مه بسري ؟ : كريم ابتسم

. اكلى ُير ! وهللا ما هرز ًليك : أمل كضرت

. حاؿر هقلى اهو : كريم وقّ باستسالم

كلى وكلهم بغوا لبيؽ وؿحكوا 

ليه ما قلتيلهوش ؟ : ىاهس

. رليه يتْاجىء : أمل ابتسمت

كريم زرل أوؿته بس اتْاجىء باألوؿة 

... ٓاؿية تماما حتى الستاير مص موجوزيه

أوؿتي ! ماما : ررج سوس ًلى ترابشيه السلم

ٓيه ؟ 

ايه اللي : كلهم ؿحكوا ولحنة وررج مؤمه

حغل يف أوؿتي يا ًمتو ؟ 



كلهم مكمليه ؿحك واالتويه بغوا لبيؽ 

ًملوا ايه يف أوؿتك ؟ : كريم

مآيهاش سم واحس : مؤمه باستَراب

ٓاؿي 

! كسه ًرٓت أوؿتي راحت ٓيه : كريم بغله

! ليه أىت أوؿتك مالها : مؤمه كضر

. اتوقلت أوؿتك : كريم أرس ىْس كويل

.. أيوة براڤو طاكريه : ىاهس مه تحت

. هتقيسوا مى بيؽ لحس الْرح زي زمان 

كريم ومؤمه اًترؿوا مى بيؽ 

مه قلة األوؼ يف البيت يا : كريم بع ألمه

! ماما حقيتيوا يف أوؿة واحسة 

ًلضان يا حبيبي بايق األوؼ كلها : ىاهس

هتبقى مضَولة أىت ىاسي إن ًماتك 



وبسل ما ىوقلك ! جاييه وقرايبوا مه البلس 

بيسيه .. مه مكان للتاين حقيواك مى مؤمه 

... ًيسوا شكريات زمان 

بوليب مى .. يا ًمتو زمان كوا ًيال : مؤمه

! بيؽ زلوقتي ايه 

! مص ٓاهمة ايه الماىى ييوي : ىاهس كضرت

كلم ىور : مؤمه كضر ! ييوي أىا حبيت أ

وال بالش أىا ! هقوله اكلى برا لحس ما أرلع 

أىتي ًارٓة إن هو بيقيس يتكلم مى أمل لحس 

المْروؼ أىا بقى أًمل ايه ؟ ! الْجر 

. ييوي زي أبسف حاجة ٓيال : كريم بع ألمه

واز أىت وهو زه اللي : ىاهس بغتلهم بَؾب

.. وًلى المتؾرر اللجوء للقؾاء .. ًوسي 

. ازرلوا ُيروا واىسلوا ًايشيه ىاكل جياىيه 

كريم ومؤمه زرلوا وبغوا لألوؿة 



ييوي األوؿة مابقلهاش : كريم بيبع حواليه

! هوقيس ٓيها ازاي كسه .. مالمح أػال 

. أىا ًوسي ٓكرة : مؤمه بتْكير

ايه ؟ : كريم بغله

ىاكل .. تيال ىروح طقتي : مؤمه بغله

. وىروح ىبات هواك براحتوا 

رليوا ىَير .. ٓكرة حلوة ٓيال : كريم ابتسم

. وىوسل ىتَسى بس األول 

! االتويه اتحركوا مى بيؽ ووقْوا مى بيؽ 

. بما إن زي أوؿتي ٓأىا األول : مؤمه

. ماطي يا واكي : كريم كضر بَيم

مؤمه زرل الحمام يارس طاور ويَير هسومه 

وكريم بسل ما يوتنر أرس هسومه وراح أوؿته 

.. هم أيوة ٓؾوها بس الحمام زي ماهو 



مؤمه ررج استَرب إن كريم مص موجوز 

أٓؾل : وبيسها لقاه زارل وارس طاور وبغله

. يال بيوا ىوسل .. مه االىتنار 

قيسوا كلهم ًلى السْرة وكاىت قيسة 

هريْة وأمل بتساًس كريم ًلضان ايسه 

مبسوكة إىها مسئولة ًوه ولو .. بهسوء 

.. بحاجة بسيقة زي زي 

بكرا باشن هللا تكملي : ىاهس بغت ألمل

ٓستان .. ارتيار حاجتك يا أمل 

الحاجات اللي ىاقغة .. ٓرحك،ٓستان الحوة 

. كلها 

. بإشن هللا يا ماما : أمل ابتسمت

الحاج ًبسهللا مجاش : حسه بع لسميرة

! الوهارزه ييوي يا أم كه 



بيجهس ىْسه ًلضان بكرا : سميرة ابتسمت

. إن طاء هللا راجى البلس 

! ليه بسرًة كسه : حسه بتْكير

يسوب يلحق هو وكه : سميرة مبتسمة

ييسموا الحبايب واألهل ويجهسوا للسْر 

ويضوِ يجهس لسْر اللي حابب يجي يحؾر 

. الْرح 

بلَيه وأىا هكلمه برؿه إين : كريم اتسرل

هبيت أتوبيسات أو ميكروباػات للي حابب 

يجي يحؾر وما تقلقيص هوٓرلهم مكان هوا 

رليه بس .. ٓالموؿوو زه يسيبه ًليا .. 

ييرِ الواس إن المواػالت والمكان احوا 

متكْليه بيهم ًلضان محسش يضيل هم 

. حاجة 



سميرة طكرتهم وكاىت محرجة بس حسه 

بقولكم بْكر بكرا : ُير الموؿوو ببساكة

أسآر مى أبو كه وأىسل البلس وىيسم الحبايب 

. أىا وًاػم قبل ما الوقت يتسىق 

! كيب هو أىا الزم أىسل وال ايه : ىاهس بتْكير

ال ابتسام وصيوب ومرات : حسه بغلها

أروكي يقوموا بالواجب مص الزم أىتي 

. بوْسك 

! ٓيال مص الزم وال ايه : ىاهس بغت لسميرة

أىا الحاج .. مص الزم أيوة : سميرة ابتسمت

برؿه قايل أٓؾل هوا مى أمل وهو هيبلٍ 

. مرات أروه وقرايبوا وجيراين ييسموا مكاين 

مرات أروه زي مص زي بسرية : ىاهس كضرت

وال ُيرها وزي تأموي إىها تضيل مسئولية 

! زي زي 



وهللا ما آمه أبسا بس مص : سميرة بَيم

هتكون لوحسها هيكون مياها بوات ًمي 

. وهم مكاين ينبقوها لو اتيوجت 

يال ربوا ييسي األيام : ىاهس أرست ىْس كويل

زي ًلى رير ىْسي أُمؽ ًيوي وأٓتحها 

. أاليق ىْسي يوم الْرح 

لما أىتي بتقويل كسه امال أىا : كريم ابتسم

! أقول ايه 

أىت ما تقولص أىا اللي أقول : مؤمه بؾحك

! ايه 

ما تتلم ياواز أىت وهو : ىاهس زًقت بؾحك

! مالكم مسروًيه ًلى الجواز كسه ليه 

كلهم ؿحكوا وأمل اتحرجت وطَلت ىْسها 

.. باألكل 



رلغوا وكريم وػلهم بالسواق وكلى ألبوها 

بلَه بكل القرارات اللي وػلولها واتْق 

.. مياه هيسآر هو وأبوه الغبح مى بيؽ 

كريم رجى البيت وزرل بتلقائية ًلى أوؿته 

بس لقاها ٓاؿية كضر ٓآتكر وراح ألوؿة 

مؤمه اللي كان مياه حاجة وطالها كريم 

تغسق ىسيت إن أوؿتي ٓاؿية : بغله

. واتغسمت تاين 

. ميلص تييص وتارس ُيرها : مؤمه ابتسم

: كريم قيس جوبه بتهالك ومرة واحسة بغله

ايه اللي كان يف ايسك وطيلته أول ما زرلت 

؟ 

ما : مؤمه ابتسم ورقس وبع للسقّ

. تضَلص بالك أىت 



ايه ! ىيم يا أرويا : كريم اتيسل وبغله بَيم

ما أطَلص بايل زي ؟ ايه ياؼ اللي كان يف 

ايسك ؟ 

هوريهولك بس بيوي : مؤمه بغله وابتسم

. وبيوك مص ًايس حس ييرِ 

وأىا مه امتى يا بارز : كريم ربقه يف كتْه

! بقول حاجة بيوا ًلضان توػيوي ييوي 

ماأقغسش بس أقغس ييوي : مؤمه ؿحك

إن محسش ييرِ ىهايئ وأىا مستوي الوقت 

المواسب اوك ؟ 

كريم هس زماُه ومؤمه اتيسل وٓتح زرج 

الكوميسيوو جوبه وكلى ًلبة ػَيرة وكريم 

أول ما طآها ابتسم ومؤمه ٓتحها وكريم 

هتسيه امتى لوور ؟ : طآها وابتسم



يمكه ! مص ًارِ : مؤمه أرس ىْس كويل

! أو لما القؾية تذلع ! لما أبويا يوآق 

! بس تيتقس هييجبها ! مص ًارِ يا كريم 

كيس هييجبها : كريم بغله أوي يا ابوي .. أ

الذاتم مص باالستايل أو بصوقه هي ٓكرة 

الذاتم إىه بيتجاب بحب وبتسيه لحبيبتك 

ٓمهما .. بحب وبيكون رمس بسيف للحب زه 

رمس .. يكون شوقه أو طكله هو رمس حبكم 

كتر  ! بس جيبته امتى .. مص أ

كوت ميسي ووقْت .. امبارح : مؤمه ابتسم

قسام المحل اللي ىوىا بتتيامل مياه 

ميرٓص ايه اللي وقْوي بس لقيتوي زارل 

وبتْرج ًلى الذواتم وزه ًجبوي أوي 

. وأىت أول حس يضوٓه .. ٓاطتريته 

هييجبها ما تقلقص وهيوور يف : كريم ابتسم

. األيام هتيسي بسرًة إن طاء هللا .. ايسها 



.. مؤمه اتوهس وسكت وهو كمان سكت 

باتوا الليلة زي يف أوؿة مؤمه وقرروا بكرا 

يبقوا يروحوا الضقة وكريم ىام مه التيب 

لكه مؤمه أرس موبايله وكلى البلكوىة يكلم 

.. ىور وحكتله ًه كالق ملك 

الغبح ىسلوا اطَالهم وكريم أول ما وػل 

مكتبه كان زارل بس بيسها رجى و وقّ 

ًملتي اللي قلتلك ًليه : ًوس ًلياء باهتمام

بالليل ؟ اوًي تكوين ىسيتي حاجة او يف 

! حاجة وقيت موك 

ًيب يا آوسم ما تقلقص : ًلياء ابتسمت

ًيب يآوسم : كريم سأل ًلياء وهي جاوبته

ٓاكمة يف القريق حاليا كلمت .. ما تقلقص 

طركتها وكلمت مسيرها بوْسي وكلبتلها 

إجازة وهو مضكور ما اًترؿص وحاليا هي 



ًلى وػول وًايسة كمان بيتلها ًربية 

ٓاؿل بس مروة حؾرتك قلت هتبلٍ 

. الباطمهوسس ىازر ًلضان يسمحلها تمضي 

اه هكلمه زلوقتي ابيتيلها : كريم هس زماُه

. أىتي ًربية يال 

بقولك يا : كريم اتغل بوازر وبيس السالمات

ىازر ًايسك بيس اشىك ييوي تستَوي ًه 

... مروة 

ىيم ؟ : قبل ما يكمل الجملة ىازر باستوكار

! زه اللي هو ازاي ييوي ! أستَوى ًوها 

كريم ؿحك ألىه آتكر لما مروة حكت ألمل 

يا ابوي اهسا هو أىا : إىه بيحبها وبؾحك

ٓيه .. بقولك استَوى ًوها! ُلقت ٓيك 

! المضكلة 



أىا بحترمك .. ال ال ميلص يا كريم : ىازر كضر

.. وبقسرك اه لكه يف زي ال 

. محتاجها .. ال بجس : كريم بجسية

! ييوي ايه محتاجها زي يا كريم : ىازر بَؾب

مروة مص لالستَواء أبسا . أىا آسّ بس ال 

كريم ؿحك طوية ًليه وبيسها اتكلم 

أىا محتاج .. كيب ىتكلم يف الجس بقى : بجسية

.. مروة بس مص ليا محتاجها مساًسة ألمل 

ييوي الوهارزة مجميلها كل أػحابها 

يساًسوها وكلهم جميتهم ٓاؿل مروة 

. ٓهمت يا شكي؟ مص هارسها موك 

ىوت كول .. ًلى ٓكرة ىوت كول : ىازر ابتسم

.. ىهايئ 



وهللا أىا بتكلم وأىت قاكيتوي : كريم ؿحك

ما سميتص أػال بايق .. وزرلت ٓيا طمال 

. بيسيه مص كسه اتقل طوية .. الجملة 

. ما تتقل أىت : ىازر كضر

ال يا ًم أىا ًسيت مرحلة : كريم بؾحك

المهم يف .. أىا كتبت وبغمت .. التقالن زي 

واه ياريت .. ًربية هتوػل ًوسك تارس مروة 

. لو تسيبها األسبوو زه مياها 

ال أسبوو كتير مص هستَوى : ىازر بَيم

ًوها أىا أسبوو وال أقيس أسبوو ما أطوٓهاش 

 .

يا ًم رليها تيجي الضركة : كريم ابتسم

ًوسك وتضوٓها وبيسها ابيتلها ًربية 

. تارسها واستحمل سيازتك األسبوو زه 



ماطي يا كريم أمري إىل هللا أىت : ىازر اتوهس

يال ربوا .. اتجوز واحوا ىتمرمف جوبك 

. يتمملكم ًلى رير 

قْل مياه وىازر كلب مروة لمكتبه وبغلها 

وهي محروجة موه مه آرر مرة 

. رير يا باطمهوسس : مروة بتوتر

ىازر بغلها وٓجأة قرر يضتَلها زي ما كريم 

.. رير : اطتَله بالنبف ويضوِ رز ٓيلها ايه

كريم المرطسي كلبك لضركته وأىا وآقت 

. تروحي 

مروة لو حس ؿربها ماكاىتص هتتغسم 

وٓؾلت طوية باػاله وبيسها .. بالضكل زه 

! مص ٓاهمة ! ىيم : ىققت

ييوي هو محتاجك يف الضركة : ىازر مكضر

ًوسه وكلب موي بضكل طذغي وأىا 



جهسي ىْسك يف ًربية .. وآقت تروحي 

. هيبيتها هتيجي تارسك 

أىا مص ليبة .. ال طكرا : مروة بغسمة وبورٓسة

أىا مستقيلة .. سيازتكم هتوقلوها لبيؽ 

. بيس اشىك 

جت تذرج بَؾب وهو قام جري وراها 

وسوس ًلى الباب مويها تْتحه وهي زموًها 

بتهسز بالوسول 

ايه يا بوتي الكالم أرس وًقى : ىازر بصهول

! مص كسه 

ال ماًوسيص : مروة بَؾب وبتحاول تتماسك

كتب  وال أرس وال ًقى بيس اشىك هروح أ

. استقالتي 

كريم .. مآيص استقاالت : ىازر ابتسم

باًتلك ًربية تارسك ًوس أمل ًلضان 



تساًسيها يف تحؾير ٓرحها وًاملها مْاجأة 

أىا ال يمكه أستَوى .. ومجمى طلتكم كلها 

. ًوك جوبي 

مروة باػاله بغسمة للمرة التاىية مص ًارٓة 

! تؾحك وال تييف وال تيمل ايه 

لو أًرِ إين ممكه أتسبب يف : ىازر ابتسم

كان هسار سذيّ .. زموًك زي كوت قتلتوي 

اًصريوي بس وهللا كريم ًملها .. أىا ًارِ 

ٓيا وأىا زرلت ٓيه طمال وقلتله إىه ال يمكه 

ًملت صيك كسه وبيسها .. أستَوى ًوك 

لقيته بيؾحك وٓهموي الوؿى وأىتي لما 

زرلتي ًملتها ٓيكي آسّ يا قمر ممكه 

تسامحيوي؟ 

ال مص : مروة كاىت هتؾحك بس كضرت

. بحب المقالب 



. سماح بقى .. وال أىا وحياتك : ىازر ابتسم

: مروة طبه ابتسامة ههرت وهو طاور ًليها

. هتوسو اهيه سيبيها بقى تقلى 

هسيبك : ُغب ًوها ؿحكت وهو ؿحك

بس بكرا .. تروحي الوهارزة ألػحابك اوك 

. تيجي يف مييازك 

مروة ابتسمت وهست زماُها وهو وسيلها 

. هروح أجهس : القريق

ليوا كالم أىا وأىتي ىحف : ىازر قبل ما تذرج

روحي لغاحبتك .. الوقف ًلى الحروِ هاه 

. وبيسيه هوتكلم 

.. ررجت مبسوكة والسىيا مص سايياها 

كريم جمى البوات كلهم واتقابلوا وسلموا 

ًلى بيؽ ووػلهم ليوس أمل بسواق 

راظ وهي ٓرحتها كاىت ال توػّ 



أىا مص مغسقة ايه المْأجاة : أمل بْرحة

زي؟ 

جوزك بيتلوا ًربية تارسىا : ًايسة بؾحك

. ًضان ىبقى مياكي 

الغراحة ماكواش ًارٓيه : ٓاكمة بؾحك

. هويجي ازاي وٓر ًليوا 

أيوة وهللا ماكواش ًارٓيه : مروة بابتسامة

. ىذلى مه أطَالوا بس هو سهلها 

. أىا مبسوكة إىكم جيتوا بجس : أمل بابتسامة

تيالوا بقى ىضوِ هويمل ايه : مروة بؾحك

. ًضان كمان أحكيلكم 

تمام هكلم كريم واجي اوًوا حس يتكلم : أمل

. قبل مااجي 



: ؿحكوا وسابتهم اتغلت بكريم يف الضَل

. كريم 

. ًيوىه : كريم اتوهس بهسوء

أىا مص القية : امل اتوهست صيه و ابتسمت

. أىا ٓرحاىة أوي يا كريم ! كالم أقوله 

كتر مه : كريم ابتسم ما تقوليص يا حبيبتي أ

. زه اللي يهموي .. الكلمة زي إىك ٓرحاىة 

: أمل ابتسمت وأرست ىْس كويل وبتلقائية

.. أىا بحبك أوي يا كريم 

وأىا بيضقك يا : كريم أرس ىْس كويل صيها

. قلب كريم وًقله 

: أمل بغت لألرؼ بحرج وبغت لغحباتها

. كيب أىا هروح لغحبايت 



روحي يا حبيبي بس ما : كربم ابتسم بحب

كل طوية كسه كلي ًليا ! توسيويص هاه 

. بْون 

كيس مْيص حس يف : أمل ؿحكت ييوي أ

يال باي .. اليالم زه كله ممكه يوسيوي كريم 

 .

قْل مياها وهو مبسوـ لْرحتها زي وهي 

كمان كاىت ٓرحاىة جسا بالحركة اللي ًملها 

واليوم كان ممتى جسا مى ػحباتها 

ورغوػا إن ًايسة بلَتهم إن ٓرحها رالل 

أسبوو ييوي قبل أمل، ومروة حكتلهم 

موؿوو ىازر ألن محسش كان ييرِ ُير أمل 

ٓؾلوا يتكلموا كتير وكل واحسة بتحكي 

األحساث اللي حغلت مياها 



بيسها بضوية أمل كلمت كريم وبلَته بْرح 

ًايسة وقالتله إىها ًايسة تساًسها برؿه يف 

طقتها اليوميه زول ألىها قبلها وهو وآق 

وكلب موها إن أي حاجة تيجب ًايسة 

تجيبهالها وبلٍ ىاهس برؿه تركس مياهم وأي 

.. حاجة تيجب البوات تجيبهالهم 

حسه وػل المويا ومسك يف ًبسهللا قؾى 

مياهم اليوم باليآية والغبح تاين يوم يذلي 

السواق يوػله لحس بيته 

ًسى اليوم وتاين يوم حسه مى ًاػم يف 

البلس بييسموا قرايبهم كلهم وهما مى بيؽ 

إال ماقلتليص يا ًاػم أربار والسة ىور : حسه

وىازر ايه ؟ 

كويسة هيكون أربارها ايه : ًاػم باستَراب

! ييوي 



ايه ! ييوي ًاملة ايه مياكم : حسه بحيرة

كسه ! طذغيتها ! االىقباو اللي أرستوه ًوها 

. ييوي زه قغسي 

وهللا مص هكسب ًليك : ًاػم ابتسم

.. وأقولك إين ٓيال كوت متضكك مه ىاحيتها 

أيوة احوا ىيرِ رالس مه زمان بس هو زارى 

.. ًليوا جوازه زه وإن ًوسه ًيال تاىية 

ٓماحبيتص أػسق بسهولة قغتهم 

كسر قلب مؤمه وأرٓؽ  وماحبيتص برؿه أ

قلت ٓرػة ىضوِ الست مه .. ًلى كول 

واهي .. قريب وىياطرها وىيرِ أرالقها 

البوت مياكم يف الضركة وأىت وىاهس ًارٓيوها 

كتر بيس ما اتيرِ إن مؤمه  وهتسروسها أ

ٓمه هوا قررت ما أزيص أي قرار .. رايسها 

لحس ما ييسي ٓترة بس ػراحة الحق يتقال 

زايما .. أم مؤمه وبوتي مها حبوها جسا 



أم مؤمه برؿه .. يضكروا ٓيها ويف أرالقها 

حقتها تحت الميكروسكوب وقالت بوتها 

تربيتها لسرجة وػلت مياها إىها تذتبرها يف 

. مواقّ مييوة 

تذتبرها ازاي ييوي ؟ : حسه باستَراب

ييوي تحكيلها موقّ مييه : ًاػم ؿحك

وتستضيرها أًمل ايه وأتغرِ ازاي وتقولها 

مثال حل ُبي ومتهور بس تاليق الست ىهلة 

تيمل .. تهسيها وتقولها ال الغح كصا وكصا 

مثال رواقة كبيرة ميايا وتْؾل تسًق وتقول 

كتضّ إىها بس  هسيب البيت وبيسها أ

وهللا يا حسه مرايت ! بتضوِ رز ٓيل ىهلة 

جووتوي الْترة اللي ٓاتت زي مابقيتص 

. ًارِ االرتبارات زي ليا أىا وال لوهلة 

: حسه ؿحك جامس ومياه ًاػم اللي كمل

أاليق جووىتها كالية ! وهللا زي ما بقولك 



! كيب يا ترى زي كالية بجس وال ارتبار 

وأىت وحنك بقى بس الحق يتقال هي 

. ست محترمة جسا وأرالقها ًالية 

وليلمك برؿه ىازر : حسه أرس ىْس كويل

ىور بوت كويسة جسا .. وىور أرالقهم ًالية 

اه بالحق أىا قلتلك .. وهريْة وشكية وتتحب 

إن ىازر رقب ؟ 

اه ًرٓت مه مرايت الناهر إن : ًاػم ابتسم

الست ىهلة قالتلها بس بتقول رقب حس 

! ميه ! ىيرٓه 

ميرٓص ػراحة تيرٓها وال ال : حسه ابتسم

. بس رقب مروة ػاحبة أمل 

ال كالما ػاحبتها تبقى : ًاػم ابتسم

كويسة البوت زي سبحان هللا مه أول ما 

مه ساًة .. طْتها وهي زرلت قلبي 



الياػْة وىسلت مه اليربية وهي سايقة 

ًلى ٓكرة البوت زي .. بكريم وأىا حبيتها 

. هتسيس كريم 

كيبة .. ٓيال هي إىساىة ىازرة : حسه ابتسم

ػح قبل  (كمل باهتمام  ).. وجميلة وبريئة 

ما أىسى أىا بكرا هرجى البلس وأىت تحغلوي 

. بقى بالواس اللي هتحؾر 

باشن هللا ربوا يتمملهم : ًاػم هس زماُه

. ًلى رير 

باشن هللا وًقبال ما ىجهس : حسه ابتسم

. لمؤمه إن طاءهللا وىْرح بيه 

ًبس هللا وػل وهواك كه أػر إىه يْؾل 

مياهم يف بيته بس رٓؽ وكه قرر يروح هو 

ومراته يقيسوا مياه كالما هو مص ًايس 

.. يسيب بيته 



ًبسهللا قيس مى محمس ورتبوا أمورهم 

واتْقوا يقليوا ييسموا كل الحبايب وكلب 

موه يضوِ مراته هتقلى مى الستات وال 

ماًوسهاش رُبة ومحمس وآق ىيابة ًوها 

.. بس ًبسهللا أػر ًليه يضوِ رأيها األول 

محمس راح بيته كاىت سمر مى أمها سلم 

. بقولك يا بسرية : ًليها وقيس

. قول : بسرية بغتله

بكرا أم محمس وأم سامح وأم : محمس بغلها

ًماز بوات ًم أم كه هيذرجوا ييسموا لْرح 

أمل وًايشيوك مياهم هتقليي وال ايه ؟ 

وسميرة هاىم ما : بسرية كضرت بَيم

تقليص تيسم لبوتها ليه ؟ 



أم كه يف مغر مى بوتها بتجهس : محمس كضر

حاجتها وماكاىص يوْى تسيبها لوحسها هواك 

 .

مص مرات ! وليه ما يوْيص : بسرية بَل

وكمان الواز ُوي ! رالها وبوات رالها مياها 

! ييوي مص محتاج لحاجة بتجهس ايه بقى 

تجهس ! تجهس ًْضها ! تجهس لبسها : ز بَيم

رزي ًلى سؤايل، أبو ! اللي تجهسه احوا مالوا 

كه سأل مراتك هتقلى مياهم وال ال وأىا 

.. قلتله اه قايل ال اسألها األول ٓبسألك 

هتروحي وال ال؟ 

بسرية بغت لسمر بوتها وبغت لجوزها 

.. هروح مياهم : وٓجأة ابتسمت الٓكارها

. ًلى هللا يقمر بس .. أمري إىل هللا



يقمر يف ميه بالنبف : محمس بغلها باستوكار

لو يف حس ما بيقمرش ٓيه ٓالحس زه أىتي ! 

. وبوتك ُير كسه مْيص 

طوِ الراجل بسل ما يقويل كتر : بسرية بَيم

طايْة ! ريرك وال تسلمي يا ولية يقويل ايه 

! أبوكي يا سمر 

كول ! طايْة بس ايه الجسيس : سمر بغتله

ٓيازي ! ًمره طايْوا وحضيه وهم الحلويه 

 .

ما تيوميص ًلى ًوم أمك : محمس بغلها

المهم هتقولوا للواس .. ًلضان ما تَرقيص 

اللي هتيسموهم إن السْر هيكون الليلة 

اللي قبل ليلة الحوة بحيث يوػلوا الحوة 

الغبح واليريس هيبيت األتوبيسات تارس 

الواس والمكان هو مسؤول ًوه ييوي الواس 

.. هتوسل يف ؿيآته وهيرجيهم بيس الْرح 



ييوي اللي هيروح مص هيتكلّ مليم واحس 

كله وطربه كله اليريس  سْره وإقامته وأ

. هيقوم بيه 

! هو للسرجة زي ُوي يا بابا : سمر بَيم

ميرٓص يا بوتي زه اللي قاله : محمس بتْكير

سيبك موهم .. ًبسهللا إىه متكْل بكل حاجة 

وكمويوي جوزك أرباره ايه وأىتي ًاملة ايه 

؟ مص الحمس لله مبسوكيه ؟ 

اه الحمس لله بذير، طريّ : سمر ابتسمت

وأرته مضَولة .. اتيسل أوي اليوميه زول 

. يف تجهيس ٓرحها 

. ربوا يسيسك يارب : محمس ابتسم

الولية اليقربة اتيسلت وال : بسرية لبوتها

زلوقتي بقت ! ًقربة : لسة؟ محمس باستوكار



امال كاىت حبيبتك ليه ورسيت الواز ! ًقربة 

! موها 

أىت ما .. ما تتسرلص أىت : بسرية كضر

! تيرٓص بتيامل بوتك ازاي 

اًتبريها أمك وًامليها : محمس بع لسمر

الكلمة .. كويس وهي تضيلك يف ًيويها 

كسبيها لغْك وأىتي .. الحلوة ػسقة  ا

. تؾموي تييضي مى ابوها مبسوكة 

سيبك مه كالم أبوكي : بسرية مسكت سمر

الولية ًقربة اوًي .. اللي ال يوزي وال يجيب 

تسيها ٓرػة ال تحقك تحت رجليها وتذليكي 

. ًسزي ىْسك كسه .. مساس 

ال حول وال قوة إال : محمس ؿرب كّ بكّ

بكرا تيجي تقيس جوبك وابقي اىْييها .. بالله 

رليها تيبيكي .. اسميي ألمك .. بضرك زه 



طر ًلى طر لحس ما هيقلى ًليكم كل زه 

اًجووا الضر مى .. بالء أسوز ًلى وطوطكم 

بيؽ هقوم أػلي وأستَْر ربوا مص ًارِ 

ًملت ايه يف زىيتي ًلضان يبتليوي البلوة 

. زي 

زي ما : سابهم وقام وبسرية بغت لسمر

كل ما تقولك .. بقولك يا بت أىتي حامل 

حاجة اتحججي بالحمل وجوزك يجي تارسيه 

هو هيجيلك الوهارزة وال .. ألوؿتك وتسلييه 

هتبايت ؟ 

ال هيجي بقولك ػح،هتسآري للْرح : سمر

وال ايه ؟ 

مص ًارٓة بس ًايسة أطوِ : بسرية بتْكير

البيت اللي هتسكه ٓيه مقغوٓة الرقبة زي 

 !



وأىا كمان هيجرايل حاجة لو : سمر بتْكير

! ماروحتص وحؾرت الْرح 

كيب كلمي طريّ اقوييه : بسرية بحيرة

! تسآروا ألي سبب 

البت ىيرة بتجهس .. ممكه : سمر بتْكير

حاجتها ويف حاجات كتيرة ىاقغاها ممكه 

ىكمل جهاز ! أزرل لضريّ مه الحتة زي 

. ىيرة حمايت هي تقوله 

رالظ أىتي اقويي طريّ وأىا أًتقس : بسرية

. أبوكي مص هييترؼ أبسا 

سمر روحت بيتها مى جوزها بالليل وٓؾلت 

بس بيسها تراجيت .. حيراىة ازاي تقوله 

وقررت تليب ًلى حماتها وىيرة وبالْيل 

الغبح كاىت بتْقر مياهم 



إال يا ىيرة الحاجة اللي ىاقغاكي : سمر

! هتجيبيها مويه 

وهللا ما ًارٓة ىْسي أػال : ىيرة بتْكير

طريّ يوآق يارس إجازة وىوسل القاهرة 

. ىذلع كل زه 

ميقولة يا ماما بوتك : سمر بغت لحماتها

الوحيسة مص هتجهشيها مه أٓؾل حاجة 

! وًلى مساجها 

. ال كبيا ىيرة تضاور بس : ميازة كضرت

يا ماما قويل لضريّ : ىيرة بغت لمامتها

! ىسآر يوميه وال تالتة

أىتوا : سمر ابتسمت إن رقتها ماطية تمام

ًارٓيه إن الذميس اللي بيس الجاي ٓرح 

يف القاهرة هي وًريسها ! أمل بوت ًمي 

باًت أتوبيسات هتارس الواس قبل الحوة 



كل وطرب  وهيارسهم ًوسه يتكْل بيهم أ

. وإقامة ويرجيهم بيس الْرح 

أتوبيسات ؟ وهيقيس الواس : ميازة كضرت

زه كالما ببالش هتاليق الكل ! زي كلها ٓيه 

! ًايس يروح ويتْسح 

أىا هقول لضريّ .. هللا أًلم : سمر ابتسمت

. ىسآر ىحؾر الْرح 

وطريّ يحؾر ٓرح واحسة كان : ميازة بَيم

! رقيبها ليه 

ًلضان بوت ًمي ومص هيوْى : سمر بَيم

بت يا .. أتأرر ًليها ووًستها إين أحؾر ٓرحها 

ىيرة اقويي طريّ ىسآر يا إما مياهم يا 

ىسبقهم وىيجي مى األتوبيسات أو ًلى 

.. األقل تحقي حاجتك اللي هتضتريها ٓيه 

الواس هتكون مسآرة رْاِ ييوي مص 



مياهم طوف وطيل كتير ييوي تقسري 

.. تحقي كل اللي تضتريه بسهولة 

.. ميازة كضرت ألن برؿه سمر ًوسها حق 

كاىوا هيأجروا ًربية يا إما يضحووا حاجتها 

.. لكه ٓكرة سمر حلوة ومحسش هييترؼ 

سمر ررجت مه الموؿوو وسابت ميازة 

وىيرة يكلموا طريّ هما وهو كان ميترؼ 

بس مى ؿَف مامته وزًل ىيرة وآق 

.. يسآروا 

ىيرة كلمت رقيبها وهو اقترح إن هو كمان 

يسآر يف ىْس التوقيت يضتري ًْص 

طقته وهي تذتاره مياه بحيث يكون ًلى 

.. شوقها وكاىت يف قمة سيازتها 



ًست األيام وكريم ٓك الجبس قبل مييازه 

وػمم ًلى كسا وقال للسكتور هيكون 

حريع وهيارس ًالج ويوتنم ًليه 

تاين يوم كان يف الضركة وجاله تليْون مهم 

وقام راح لمؤمه .. طقلب كياىه و وتره كتير 

مكتبه 

! مالك ! رير يف ايه : مؤمه أول ما طآه

! المحامي كلموي زلوقتي : كريم قيس قغازه

! محامي ايه : مؤمه باستَراب

بكرا ! قؾية الياػْة : كريم أرس ىْس كويل

يف جلسة والزم ىحؾرها أىا وأمل 

قؾية الياػْة ؟ هم مص : مؤمه باستَراب

الييال اياها اتحبسوا ورالظ ؟ جلسة ايه 

تاين ؟ 



اتحبسوا بس لسة الحكم : كريم بؾيق

الوهايئ ما ػسرش ما أىت ًارِ القؾاء 

زه يسوب اهو .. وسككه والوقت اللي بيارسه 

هيسميوىا الجلسة بتاًة بكرا والمحامي 

قايل إن يف جلسة تاىية لضهوز الوْي لو يف 

.. طهوز ًوسهم وجلسة أريرة للوقق بالحكم 

زه ًلى آتراؼ إن مْيص أي تيقيل أو أي 

تأجيل 

أوووِ مص وقتها رالع يا : مؤمه كضر

كيب والزم أمل تروح ؟ما يوْيص ! كريم 

أىت بس ؟ 

أمل المجوي ًليها : كريم هس زماُه

.. والزم المحكمة تسمى أقوالها .. األساسية 

الزم تكون موجوزة 

كيب كلم زكتور ًماز وطوِ : مؤمه بتْكير

ألن هيبقى ! هيقولك ايه وازاي تقولها 



ػيب إىها تتكلم ًه الحازثة بحصآيرها تاين 

وتحكي اللي حغل تاين ويقلى محامي ررم 

.. يسألها ويستْسها 

ٓيال هتكون ػيبة : كريم أرس ىْس كويل

جسا والمغيبة كمان لو الغحآة طمت ربر 

أمل يف األول ماكاىتص .. هيبهسلوا السىيا 

ميروٓة زلوقتي األؿواء هتتسلف ًليها 

.. لسرولها ًيلتوا 

الغحآة هوحاول ىسيقر ًليها : مؤمه

.. وبيسيه لسة برؿه مص ميروٓة أوي 

.. تْائل يا ػاحبي وكلم ًماز 

كريم قام واتغل بيماز وبلَه وًماز قاله إن 

الجلسة زي هتكون زي ػيبة ًلى أمل 

ورغوػا لما تتكلم قسام رجالة ُريبة ًه 

اللي اتيرؿتله وإىه الزم يتماسك هو 

ويحآم ًلى أًغابه ألىه هو هيكون الساًم 



وكلب موه يجيبها ًوسه .. االساسي ليها 

.. الوهارزه ويبلَها قسامه 

كريم اتغل بأبوها وًرٓه باللي حغل واللي 

هيتم واستأشىه هيارسها للجلسة بتاًة 

.. السكتور وجلسة بكرا 

أرسها آرر الوهار اتَسوا مى بيؽ وبيسها 

اتْاجئت إىهم قسام الييازة بغتله 

الوهارزه ماًوسىاش جلسات ليه : باستَراب

أىت مه ! جايبوي ؟ ويف ايه مذبيه ًوي 

بسري مص منبوـ ومص كبييي أبسا 

ىقلى وٓوق هتْهمي كل حاجة : كريم ابتسم

ياحبيبتي يال 

كليت مياه بتوتر وقلق وزرلوا ًوس ًماز 

اللي كان موتنرهم وٓؾل يتكلم مياهم 

طوية ًه الحازثة واللي حغل ٓيها وسكت 



هو أىتوا ليه مص : أمل بغت لكريم

كبييييه الوهارزه وليه الوهارزه حؾرتك 

بتتكلم ًه الياػْة بس ؟ 

كريم بع ليماز اللي هس زماُه لكريم 

يقولها وأمل بتوقل ىنراتها بيوهم 

بكرا يا أمل يف جلسة يف : كريم بع ألمل

المحكمة ومقلوب مووا أىا وأىتي ىحؾرها 

هم مص : أمل أرست ىْس كويل بتوتر

مقبوؼ ًليهم يا كريم واتحبسوا ؟ 

اتحبسوا بس لسة ما : كريم هس زماُه

لسة المحكمة .. ػسرش حكم ىهايئ يا أمل 

.. أحبالها كويلة أىتي ًارٓة 

كيب هويمل ايه ؟ أىا ًمري ما : أمل بتوتر

! روحت محكمة وال ًارٓة ايه اللي هيتم 



لألسّ يا أمل الموؿوو مص : ًماز اتسرل

محامي المتهميه هيستْسك .. هيكون سهل 

بكل القرق وهيحاول كتير إىه يقليك أىتي 

زي ما .. القرِ الجاين مص المجوي ًليه 

بيْؾل يستْس اللي .. بتضويف يف التليْشيون 

ٓهيسألك أسئلة كتيرة جسا مستْسة .. قسامه 

آسْة يا : الباب ربف وزرلت السكرتيرة برؿه

زكتور بس يف واحس برا اسمه األستاش مجسي 

وبيقول إىه محامي الباطمهوسس كريم 

أيوة أيوة أىا كلمته يجي، : كريم بسرًة وقّ

هو هيسيوا ٓكرة ًه بكرا وايه اللي ممكه 

.. يتم

زرليه .. كويس إىك ًملت كسه : ًماز

بسرًة 



زرل المحامي ورحبوا بيه وقيس وسقهم 

وبسأوا يتواقضوا ويتكلموا 

كيب ازيكي يا أمل بقى : كريم بع ألمل

ًوسك رلْية ًه بكرا 

.. مص بالنبف يا باطمهوسس : مجسي قاكيه

يف ىققة مهمة جسا ممكه محامي المتهميه 

يستَلها أو يتكلم ٓيها 

ىققة ايه ؟ : كلهم اىتبهوا وكريم سأل

جوازكم : المحامي

! جوازىا ؟ ماله : كريم باستَراب

ممكه .. ممكه يستَل زه ؿسكم : المحامي

! يقول إن أىتم كوتوا ًلى ًالقة ببيؽ 

ممكه يقول إىكم كوتوا يف وؿى ُير الئق 

ولما حاولوا يمويوك ويقولولك ًيب أىت 

وزه اللي ! ؿربتهم وهم زآيوا ًه ىْسهم 



إىهم يحاولوا يليبوا ًلى قلب .. أىا متوقيه 

.. الموؿوو ؿسكم 

! أىا وكريم لسة مرتبقيه : أمل بَؾب

ماطي بس زه ما يمويص : المحامي بأسّ

وكمان ! أبسا إىكم كوتوا ًلى ًالقة مه زمان 

ممكه أبسف سؤال ايه اللي رلى 

هتقويل بوت ًمك ؟ ! الميكروباظ يسيبك 

هتقول إىها ! هتقول ايه ! هيستسًوها 

! حبستك 

ممكه أقول ما اًرٓص ميه : أمل بتْكير

قْل ًليا وبالش ىسرل البوي آزمة زي يف 

الموؿوو، زي لساىها متبري موها وهتأكس إن 

سمر ما هتغسق تتكلم .. كان يف ًالقة بيووا 

.. يف حقي



يبقى ٓيال الباب اتقْل وما : المحامي

.. تيرٓيص ميه قْله زه أٓؾل 

ولوْترؼ إىهم قالوا كسه ٓيال : أمل بذوِ

! ساًتها ايه الحل 

ًلى هو .. الْيغل هيكون ًلى: المحامي

اللي طهازته األساس وهي اللي هتحسم 

أىا هحاول ألم الموؿوو .. القؾية زي أػال 

.. بس الزم تكوىوا مستيسيه ألسوأ النروِ 

هو ما يوْيص الجلسة : كريم بع للمحامي

! زي تكون سرية 

يوْى ما تقلقص وسيب : المحامي بغله

الموؿوو زه ًليا الغحآة هتْؾل بييس 

ًه الموؿوو زه 

ٓؾلوا كتير مى السكتور والمحامي وبيسها 

روحوا وكول القريق أمل رايْة لحس ما 



وػلها ووقّ باليربية قسام البيت ٓك 

أىتي : حسامه وبغلها مسك ايسها وبحوان

رايْة ليه يوم وهييسي هوقول بس اللي 

.. حغل وىمضي وبيسيه أىا مياكي

رايْة أىهار تاين لما أطوٓهم : أمل بذوِ

قسامي مص ًايسة الكوابيس ترجيلي 

وأىا روحت ٓيه ؟ أىا مياكي : كريم باكمئوان

رقوة بذقوة ومص هسمح لحس يجي 

جوبك حقي زه يف ًقلك 

ماًوسيص طك يف كسا بس : أمل بذوِ

.. ُغب ًوي رايْة

كريم رز ًليها بإىه حؾوها جامس ًلضان 

يسيها األمان اللي بتْتقسه كل ماتْتكر 

الحازثة وأمل مسكت ٓيه جامس بتقمه 

ىْسها إن كريم مياها وجوبها ٓؾلوا زقايق 



وبيسها بيس ًوها بس ٓؾل ماسك ايسها 

اوًي تذايف أبسا ألن زول كالب : وبوًس

مايقسروش ييملوا حاجة وأىتي قوية وأىا 

مياكي ٓالذوِ زه يتضال مه قاموسك 

اتْقوا ؟ 

أمل هست زماُها بابتسامة وهو باس راسها 

: وكمل بمكر ًلضان يذّْ ًوها الذوِ

أربار الكرز ايه؟ 

أمل اتحرجت وؿربته يف كتْه ؿحك ًليها 

وىسلوا مه اليربية وكلى مياها والكل قابلها 

.. بتوتر وروِ 

سميرة اتكلمت مى كريم وحاول يقموها إن 

األمور هتيسي 

.. ليلة ػيبة وموترة الكل



وكريم كول الليل يكلم أمل ويقموها 

ويأكسلها إن محسش يقسر يجي جوبها وهي 

اكموت بكالمه وٓؾلت مياه ًلى التليْون 

بس هو ميرٓص .. لحس ماىامت ًلى ػوته 

يوام رايّ لتوهار تاين 

أريرا ًست الليلة وكلى الوهار وكريم راح 

يجيب أمل ومياها أمها ورالها ويروحوا 

للمحكمة واتقابلوا مى أبوه ومؤمه وىاهس 

والمحامي وحتى زكتور ًماز جالهم يكون 

.. مياهم 

المحامي بتاو المتهميه وػل وكريم كان 

مضَول بأمل بيسيها كاقة إيجابية وبيبيس 

ًوها الذوِ والقلق 

مؤمه قام قابل المحامي وقْه قبل ما 

أًرٓك بوْسي مؤمه : يسرل وسلم ًليه



.. ًاػم السريلي مه ًيلة السريلي يف المويا 

تسمى ًوها الييلة زي ؟ػيايسة وزماُوا 

.. قْل

أهال يا ٓوسم رير : المحامي استَرب

.. ال رير بس بيرٓك بوْسي : مؤمه بغرامة

بيرٓك بس .. أىا ابه رال كريم المرطسي 

بالييلة إىوا ػيايسة 

أهال بحؾرتك بس زه : المحامي ىوًا ما اتوتر

! تهسيس ييوي وال ايه 

مؤمه ابتسم ومسك ياقة البالقو للمحامي 

هو أىت تيرِ ًه : وكأىه بييسلها وبسذرية

الغييسي إىه بيهسز برؿه ؟ ًيب ًليك زه 

أىت اتكلم براحتك واسأل .. زمه حامي 

براحتك بس يف ىققة مهمة أوي تذلي بالك 

موها 



ايه هي ؟ : المحامي بلى ريقه

أمل زمان كاىت : مؤمه بابتسامة ًريؾة

مه حنك المهبب بقى .. مجرز بوت ًازية 

إىها زرلت ًيلتوا واللي يتكلم كلمة واحسة 

يف حقها يبقى بيوجه إهاىة طذغية 

للييلتيه سواء المرطسي أو السريلي كسا 

أسيبك بقى وىهارك أبيؽ .. الرسالة وػلت 

 ..

ربف ًلى كتْه بابتسامة ًريؾة ورجى 

قولتله ايه ؟ : جوب كريم اللي بغله

يسوب ًرٓته ! وال حاجة : مؤمه ابتسم

بوْسي 

اتْاجئوا االتويه بسرول حسه وًاػم 

ومياهم كصا حس مه الييلة وزرلتهم كاىت 



مهيبة ومؤمه لمح المحامي مركس مى 

.. ًيلتهم ٓضاورله بابتسامة

.. حبيبتي : كريم جوب أمل ماسك ايسها

أىتي مرات كريم .. اوًي تسمحي لحس يهسك 

المرطسي ارٓيي راسك لْوق يا أمل واوًي 

.. تسمحيلهم يضوٓوا ؿيْك ولو لحنة 

الييال زي يف القْع وزه مكاىهم ٓاوًي 

وأىا .. وحواليكي الييلة كلها اهو .. تتهسي 

ايسي يف ايسك ٓاوًي تذايف 

بإشن .. مص هذاِ : أمل ابتسمت بؾيّ

هللا مص هذاِ يا كريم 

: المحامي مجسي جالهم وبع لكريم

الجلسة هتكون سرية زي ما كلبت ٓكلكم 

الضهوز ييوي .. كسه مص هيوْى تسرلوا 

رالك ومؤمه و والستك ألن هم اللي قابلوكم 



يف القريق و والسك ألىك كلمته يف التليْون 

 ..

وهو : مؤمه حف ايسه ًلى كتّ كريم وبهسار

مص محتاج ُيرىا 

أىا اتكلمت مى ًلي زي : المحامي لكريم

مااتْقوا وهيضهس ًلى اللي حغل ؿس 

حمازة وزكريا بس كلب حماية ًلضان 

رايّ مه حمازة وزكريا وأىا اتياملت 

وىْصتله كلبه 

كويس المهم يضهس : كريم

 (حجرة القؾاة)زرلوا كلهم ُرٓة المساولة 

يف جو مضحون وقيسوا يف أماكوهم وأمل 

ماسكة جامس يف ايس كريم بذوِ ورًب وهو 

.. بايسه التاىية حقها ٓوق ايسها وبيسًمها 



زرل المتهميه وًيويهم اتيلقوا ببيؽ 

وحمازة ابتسم وُمس ألمل وهو زارل ٓذبت 

وطها يف كتّ كريم اللي لمحه وبغله 

بقريقة روٓت حمازة ورلته يوزي وطه 

الواحية التاىية وكريم ٓؾل يبغلهم بونراته 

.. اللي كأىها بتحرقهم 

بسأت المحاكمة واستمرت لْترة كويلة 

والمحامي بتاو المتهميه لما جه زوره 

يستجوب أمل بتلقائية بع لمؤمه اللي 

كان ورا كريم وجوبه أبوه ًاػم وحسه 

وىاهس ومؤمه أول ما بغله ابتسمله بتحصير 

 ..

ٓاستجوب أمل بذوِ ىوًا ما وراِ يسرل 

لتْاػيل تهيه أمل أو ًيلتها اللي حاسس 

إن كلهم متربغيه له لو ُلف ممكه يسٓى 

! طوية مجرميه ! حياته وًلضان ايه 



محامي كريم وأمل كلب إن ًلى يتكلم 

كضاهس ًلى اللي حغل يوم الحازثة 

وبالْيل ًلي بسأ يقول اللي حغل كله 

يا اللي ماتوقيوش إىه  تحت توتر حمازة وزكر

ييمل كسا والمحامي بتاًهم كمان ماكاىص 

.. ًامل حسابه ًلى الذقوة زي

مجسي المحامي كلب إن ًلي يتم التحْم 

ًليه يف زىساىة لوحسه لحيه الوقق بالحكم 

رلغت الجلسة أريرا والقاؿي وأجلها لحس 

.. ما يسميوا طهوز الوْي 

ررجوا كلهم متوتريه 

وهم رارجيه مه المحكمة اتقابلوا مى 

حمازة وزكريا وًلي ساحبيوهم للبوكس 

: وحمازة حب يؾايق أمل وكريم ٓبغلهم



الباطا الكبير هيغلح ُلقته ويتجوزها بيس 

.. ماقؾوها سوا

أمل اتغسمت وكريم هجم ًليه بَؾب 

وبكل قوته ؿربه يف وطه بايسه الُمغابة مرة 

بيس مرة والكل بيْرقهم ًه بيؽ ومؤمه 

بيضس كريم واليساكر طسوا حمازة 

.. وٓغلوهم ًه بيؽ 

مؤمه أرس كريم بييس وسف ًيلته وبع 

ألمل اللي كاىت حشيوة وبغتله بيتاب 

ما يوْيص توسد ايسك يف : ًاػم بيتاب

أىتوا ! كلب صيه، زه ًايس ًيار واحس وهللا 

كوتوا .. ُلقاىيه أػال إىكم بلَتوا البوليس 

سيبتوين أىا أتيامل مياهم وهللا كوت 

.. زٓوتهم يف بيوتهم



ازها يا أبو : حسه حف ايسه ًلى كتّ ًاػم

بس ميلص رلي القاىون يارس .. مؤمه 

يال ىروح ىكمل كالموا يف البيت .. مجراه 

يال يا كريم : مؤمه حف ايسه ًلى كتّ كريم

 ..

كريم هيتحرك بس مسك ايسه ومص قازر 

! يف ايه مالك : ٓأمل بغتله بقلق

كريم ُمؽ ًيويه بتيب وماسك ايسه وأمل 

أىت ؿربته بايسك : قربت موه وباستوكار

! بجس ! المكسورة يا كريم 

ييوي أىت تْك الجبس : مؤمه مسك ايسه

بالليل ًلضان الغبح ترجى تجبسها تاين ؟ 

يا جماًة .. يال ًلى المستضْي األول ! حرام 

اسبقوىا أىتوا واحوا هوحغلكم 



أرسهم مؤمه وكلى ًلى المستضْي 

والسكتور استَرب جسا إن كريم رجى تاين 

.. بايسه ورجى جبس ايسه مه تاين 

رلغوا وروحوا ًلى بيت كريم والكل مهتم 

كتر بأمل اللي أقوى المرة زي بكتير ًه  أ

أول مرة طآت ٓيها الييال زي لما اتيرٓت 

.. ًليهم 

حست إن حواليها ىاس كتير بتسًمها 

وبتحبها وأبوها وكه اللي اتغلوا بيها كتير 

ًلضان يقمووها واألهم مه كل الواس زي 

.. وجوز كريم ىْسه 

.. أمل كلميوي يا حبيبتي : كريم بغلها

كريم الجلسة ! أقولك ايه : أمل ابتسمتله

احوا قساموا ٓرح .. وًست رليوا بقى ىوساها 

مص هوكر إين كوت .. ًايسة وبيسها ٓرحوا 



بع كل .. رايْة ومرًوبة بس بع حواليك 

الواس اللي حواليوا زي بتحبوا وبتذاِ ًليوا 

ازاي الواحس ممكه يذاِ ! وكلهم يف ههرىا 

! وكل الحب زه حواليه 

: كريم بع حواليه لييلته وبغلها مبتسم

الييلة زي .. كوت رايّ ًليكي أىتي وبس 

وٓيال .. زايما يف ههري يا أمل وزايما جوبي 

المهم أىتي .. ربوا يذليهم ليوا .. بيذْْوا كتير 

مص ًايسة تييقي مثال ؟ ! بجس كويسة 

ولو ًايسة أًيف : أمل ابتسمت وبمضاكسة

هتيمل ايه ؟ 

وحؾوي .. كتْي موجوز : كريم ابتسم بمرح

موجوز ًايسة تييقي تيايل يف حؾوي 

! وًيقي 



وأىت ما : أمل ؿحكت ُغبا ًوها وبذجل

! هتغسق قال حؾوي موجوز قال 

كالما بتؾحكوا : مؤمه قرب موهم مبتسم

ًست اهيه ًلى رير ًقبال .. يبقى أكمه أىا 

ىقق الحكم بقى وىقْل الغْحة زي 

.. إن طاء هللا: كريم وأمل

أىت ياؼ قلت للمحامي ايه : كريم بغله

! كان كل طوية يبغلك ويبلى ريقه 

كب وهللا : أمل بغتله باىتباه ومؤمه ؿحك

ما قلتله حاجة ُير إين ًرٓته بوْسي 

وهو هيذاِ مه مجرز تيريْك : أمل بحيرة

ييوي ؟ 

ًرِ مراتك ميه : مؤمه ابتسم وبع لكريم

هي ًيلة السريلي 



أىا ًارٓه إىهم ! قغسه ايه : أمل بغت لكريم

! مه ًيلة كبيرة بس يقغس ايه 

يقغس بجاىب الييلة الكبيرة يا : كريم ابتسم

أمل إىهم ػيايسة 

مالهم ! ييوي ايه برؿه : أمل بحيرة

.. الغيايسة

ييوي يا أمل الغييسي زمه : مؤمه ابتسم

حامي ما بيقبلص أبسا حس يتكلم ربى كلمة 

ٓأىا كل اللي ًملته إين .. ًه أهل بيته 

استَليت الوققة اللي أىتوا قلقتوا موها 

ٓبسل ما ىذاِ مه ارتباككم ال .. لغالحوا 

وقلتله أمل كاىت بوت ًازية .. ىستَله 

ولسوء حنك إىها بقت مه الييلة ٓأي كلمة 

يف حقها أػبحت موجهة للييلة كلها 



ٓبالتايل هو كان رايّ يوجهلك : كريم كمل

أي كلمة ىيتبرها احوا إهاىة ليوا ٓذاِ يتكلم 

 ).. ًه ىققة إىوا ًلى ًالقة ببيؽ أو أو 

بحب أىا ًرقك الغييسي لما  (بع لمؤمه 

.. يقلى

ًس .. احوا يف الذسمة يا باطا : مؤمه ؿحك

الجمايل 

وهللا بيس : كريم بؾحك

تغسق بحب جسا : سابهم وبيس وأمل بغتله

.. حابة ػحوبيتكم زي .. ًالقتك بمؤمه 

ياريت كل .. أروتكم زي .. قربكم بالضكل زه 

كاىت السىيا .. القرايب يكون بيوهم الحب زه 

تبقى جوة 



كبر ىيمة ربوا أىيم : كريم ابتسم مؤمه زه أ

أىا لألسّ ماًوسيص أروات بس .. ًليا بيها 

.. هو كان كْاية أوي ًليا 

ربوا يذليكم لبيؽ وتْؾل : أمل ابتسمت

محبتكم زي آلرر اليمر 

اللهم آميه ويذليكي ليا أىا يا : كريم اتوهس

حبيبة قلبي وحيايت كلها 

األيام اللي بيسها البوات كاىوا بيساًسوا 

ًايسة يف تجهيسات طقتها واللمسات األريرة 

وًايسة رست رقم كريم وىازر مه أمل ومروة 

ورلت أيمه يتغل بيهم ييسمهم 

واليوم اللي قبل الْرح كريم أرس أمل 

وررجوا مى بيؽ وماقالص هيروحوا ٓيه 

بس اتْاجئت بوْسها قسام محل كبير جسا 



: للمجوهرات وبغتله باستَراب ٓهو ابتسم

. هوجيب طبكتك 

هيسًلوا ! مه ُير ماما ومامتك : أمل كضرت

 .

كريم مسك ايسها وزرلوا المحل وهي 

اتْاجئت جوا بأمها وحماتها وٓرحت وبغت 

. ارتاري طبكتك : لكريم

كتر مه : ىاهس قربت موهم بغوا احوا هوا مه أ

 ساًات لحس ما ٓرزىا المحل وجووا أػحابه ٣

وزول حغيلة الساًات زول طوٓوهم 

وارتاروا موهم 

كريم وأمل اتْرجوا ًلى الحاجة وارتاروا 

موها اللي ًجبهم وأمل كاىت سيازتها ال 

حلوة يا ماما ؟ : توػّ بغت لمامتها



حلوة يا قلب ماما ربوا : سميرة بحب

. يسيسكم يا قلبي 

. بس ُالية أوي يا كريم : بغت لكريم بحرج

لحس امتى هتْؾلي تتكلمي يف : كريم بغلها

حبيبتي الكون كله ما يَالش .. السير يا أمل 

طبكتك .. بيسيه زي طبكتك .. ًليكي 

المهم زلوقتي .. بتتجاب مرة واحسة يف اليمر 

قبل ما ىوسى ارتاري هسية لغاحبتك ًايسة 

. ًلضان ٓرحها يال 

ارتارت كقم زهب لغاحبتها شوقه رايق 

ًجب كريم جسا وأمها وىاهس 

يوم ٓرح ًايسة، كريم اتْق مى أمل إىه 

هييسي ًليها يارسها بوْسه وػحباتها 

.. بيتلهم ًربية توػلهم 



أمل لبست ٓستان كويل لوىه سماوي 

ىسلت ماسكة .. وكاىت رائية الجمال ٓيه 

ٓستاىها رآياه وقربت مه ًربيته وهو 

ًارٓة : مبهور بجمالها مسك ايسها وباسها

. أميرات زيسين حاسك أميرة موهم 

الْستان مبالٍ ٓيه أوي : أمل ًيويها وسيت

. قلت ليايسة بس أػرت ! 

بقولك طكلك أميرة تقويل : كريم ؿحك

طكلك حلو كسه ٓهمتي ؟ ! مبالٍ ٓيه 

: أمل اتحرجت وهو ابتسم وٓتح باب ًربيته

. اتْؾلي يا قمري 

ما اتْقواش : ركبها وقيس جوبها وبغلها بحب

! ًلى كسه 

ما اتْقواش ًلى ايه ؟ : أمل ابتسمت



إىك تكوين بالجمال زه : كريم ابتسم

. وتذقْي قلبي وتذقْي األىنار كلها 

بيتهيألك بس : أمل اتحرجت وبغت لألرؼ

. أىا ًازية 

ميه ؿحك ًليكي ! ًازية : كريم كضر

. أىتي أبيس ما تكوين ًه اليازية ! وقالك كسه 

الْستان زه كلوا ارترىاه وهتالقيوا : أمل بحرج

كلوا البسيه ىْس الْستان أىا ومروة 

.. وٓاكمة 

ماليص زًوة بمروة : كريم باستَراب

وٓاكمة ولو ألّ البسيه ىْس الْستان 

.. أىتي ُير الكل .. أىتي ُيرهم يا حبيبي 

.. أىتي بتذقْي قلبي وبتذقْي أىْاسي 

.. الموؿوو مص بالْستان ىْسه يا أمل 



بيسيه أىتي اللي بتحلي الْستان مص 

. اليكس أبسا 

يوْى ىروح : أمل اتوهست بذجل وبتهرب

ًايسة أطوٓها .. الْرح مص ًايسة أتأرر ًليهم 

. لما تقل باألبيؽ 

! تقل باألبيؽ : كريم استَرب

أول ما اليروسة بتسرل : أمل وؿحت

. بيضَلوا أُويه كلي باألبيؽ 

يال ًقبالك أىتي لما تقلي : كريم ؿحك

. باألبيؽ 

وػلوا القاًة وىسل ٓتحلها الباب بوْسه 

وحف ايسه يف ايسها وزرلوا القاًة واتجميت 

هي وػحباتها وكريم واقّ ًلى جوب 

طوية مسيها مساحة تسلم ًليهم وبيسها 

اطتَلت األىوار واطتَلت أُوية كلي 



باألبيؽ وكريم اتْاجىء بايسها بتتحف يف 

كلي : ايسه وبع ألمل اللي ابتسمت

. باألبيؽ 

ًايسة زرلت بجوزها ابه رالها أيمه 

وطاورت لغحباتها اللي مبتسميه 

وٓرحاىيه بيها وزرلت الممر لحس ما قيست 

.. يف الكوطة 

كريم اتْاجىء بوازر زارل بيتْلت حواليه 

.. ٓضاورله ووقْوا مى بيؽ االتويه 

ىازر جه ما : ًايسة طست مروة مه زراًها

. تذيلتص أبسا إىه هيجي 

مص .. وال أىا وحياتك : مروة ابتسمت

. مغسقة أػال إىه جه 

! بتوموا ًلى ميه كسه : أمل

. ًلى الواز ىازر ًسمواه أىا وأيمه وجه : ًايسة



! هو بيحبها مص هيجي ليه : أمل ابتسمت

ًايسة طست زراو أيمه جوزها ٓبغلها 

يف ايه أىا ًملت ايه ؟ : مستَرب

طايّ : البوات كلهم ؿحكوا وًايسة بغتله

كريم وىازر ؟ 

! طايْهم : أيمه هس زماُه

روح رحب بيهم واتغاحب : ًايسة بؾحك

ًليهم ألن زول هيبقوا ساليْك ٓاهم ؟ 

! ساليْي : أيمه بغلها لوهلة

مص أجواز األروات : ًايسة بغت لغحباتها

! بيبقوا ساليّ وال ايه 

. أيوة ساليّ ػح : أمل ؿحكت



أىا مص ميترؼ ًلى إىهم : أيمه ابتسم

يكوىوا ساليْي مه ًيويا حاؿر هتغاحب 

! ًليهم بس مص يوم ٓرحي يا ًيوز وال ايه 

. كيب رحب بيهم بس : ًايسة بغتله بترجي

. حبيبة قلبي تضاور : أيمه طاور ًلى ًيويه

بالْيل قام راحلهم وهما االتويه استَربوا 

ما تستَربوش زه حكم : وأول ما وػلهم

. قراقوش وأمر مه القيازة اليليا 

ؿحكوا التالتة وسلموا ًلى بيؽ وكل 

واحس رجى لحبيبته 

الْرح كان هريّ يف مجمله 

أىا هروح أجيب : بيس طوية أمل بغت لكريم

. حاجة أطربها 



كارت مه جوبه قبل ما يرز حتى وهو 

كاىت واقْة ًلى ترابيسة .. متابيها بييويه 

كبيرة ًليها جاتوه وحاجات ساقية وكريم 

الحم إن ىازر بيقرب ًليها وبع كاىت مروة 

مى ٓاكمة بييس 

روح قلبي أىتي الزم : ىازر وقّ وراها وهمس

تحسزي ميياز مى باباكي ألين مص قازر 

أىتنر أىا ًايس أًمل ٓرح زي زه وًايسك 

ًايسك .. تكوين بتاًتي أىا وحبيبتي أىا 

تلبسي ٓستان أبيؽ زي زه وألبس بسلة 

. حسزي ميياز .. وىقيس أىا وأىتي صيهم 

أىت بتيمل ايه : قاكيه ػوت كريم بَؾب

! يا ىازر مى مرايت 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل السابى ًضر 



أىت بتيمل : قاكى ىازر ػوت كريم بَؾب

! ايه يا ىازر مى مرايت 

ىازر بع وراه لكريم باستَراب وبع قسامه 

ألمل اللي التْتت مستَربة وًوسها شهول 

وىازر يف الوع ًوسه حالة شهول بيبغلهم 

مروة ... أػل : االتويه يميه وطمال وبيتهته

 ...

: مروة جت مه ورا كريم مص ٓاهمة يف ايه

! مالكم يف ايه 

ىازر بغلها وًيويه وسيت أوي وبيتموى 

األرؼ توضق وتبليه 

كريم مس ايسه ألمل اللي مسكت ايسه وراحت 

ميقول مص قازر تميس : جوبه وكريم بتريقة

ٓرق ! ٓرق الهيئة ! ٓرق القول ! بيوهم 

! واألهم مه كل زه إحساسك ! القرحة 



ىازر بيتوْس باليآية ومحرج جسا وبيحاول 

... أػل : يبرر موقْه وبيتكلم كالم مققى

أىا آسّ ... ييوي ... السىيا هلمة ... اإلؿاءة 

... ييوي أقغس... أىا أػل ... أىا ... جسا يا أمل 

أىت ُلقت يف : كريم كاتم الؾحك باليآية

! اإلىساىة اللي ًايس ترتبف بيها 

! ًايس ترتبف بيها : مروة مغسومة ٓرززت

! أىا ايه اللي جابوي ... ييوي .. ال ال : ىازر بغلها

. أىا هروح بيس اشىكم 

روح بس زه مص هيموى : كريم بَالسة

. حقيقة إىك ماًرٓتهاش 

ًلى ٓكرة أي حس ممكه : ىازر بغله بَيم

يَلف أػال كلهم طبه بيؽ بالْساتيه 

. بتاًتهم زي 

. أىا ال يمكه أُلف يف مرايت : كريم ابتسم



ًلضان مياك .. ًلضان مراتك : ىازر بَيم

ًلضان رالظ حْنتها مص .. كول الوقت 

. بتضوٓها لمحة وبس 

يال يا بوتي تيايل : كريم هس زماُه وبع ألمل

. رليوا ىسيبهم 

كريم طس أمل وبيسوا ومروة بغت لوازر 

استوي : بلذبقة وماطية بس هو وراها

كي كل  اػبري أىا مص هْؾل أجري ورا

! طوية 

: مروة مستَربة وًازت الكالم تأكس لوْسها

ييوي أىت ُلقت ٓيا وآتكرت أمل أىا ؟ 

ايه اللي ًايس .. اممم كيب وقلتلها ايه بقى 

حبت تؾايقه  )تقولهويل وقلته ألمل 

بما إىك مص ًارِ تّْرق  (وتضوِ رز ٓيله 

! بيوا 



يا مروة أىتوا البسيه زي : ىازر بيحاول يبرر

بيؽ والسىيا هلمة أػال واألىوار بتليب 

. ٓمص طايّ كويس 

يا سالم : مروة بغتله وًملت ىْسها مكضرة

مه الرجالة هوا البسيه بسل  ٪٩٠ييوي .. 

! سوزا هل هروح ألي راجل أٓتكره أىت 

. ال كبيا مص كلوا زي بيؽ : ىازر كضر

ال كله بسل سوزا مص : مروة ايسيها يف وسقها

! زه تبريرك 

 ٦أىا ػاحي مه ! بقولك ايه : ىازر قرب موها

الغبح واليوم كله متيب ومجهس وجيت 

.. الْرح وأىا ميرٓص حس ٓيه ىهايئ ًلضاىك 

ًلضان أقول لسيازتك إين ًايس آرس رقوة 

كوت برز ًلى موبايل برا .. رسمية ىاحيتك 

وزرلت لمحت أمل واقْة مه ههرها وأىوار 



القاًة اىقْت مرة واحسة والليسر بيوور 

ويقْي ومْيص حاجة هاهرة أػال وكْاية 

أوي الموقّ المحرج زه اللي اتحقيت ٓيه 

مى كريم ومراته وبسل ما أقولك أىتي إين 

ِ الحكاية .. بحبك وًايس أتجوزك قلتلها هي 

مص ىاقغة ًتاب وال .. مص ىاقغة رالع 

. لوم 

ًايسة .. مروة كاىت ًايسة تؾحك ًلى طكله 

ًايسة تتوقف .. تكضر ًلضان ميرٓهاش 

ًايسة تيمل حاجات .. ًلضان قال إىه بيحبها 

.. كتيرة أوي 

! ما توققي : ىازر بغوت ػارم طوية

ميلص ! ًايسين أقول ايه : مروة اتْسًت

المرة الجاية روح لْاكمة ! حغل رير 

زه اللي أىت ًايسه؟ ! آتكرها أىا 



. بقلي ررامة : ىازر بَيم

مروة حست اىها زوزتها بالتمثيل والهسار وان 

حاؿر : رالظ كْاية ألن الموؿوو بسأ يبوخ

! هبقل ررامة ًايس ايه 

ًايس أتويل : ىازر بغلها وبع حواليه بَؾب

يوْى كسه ؟ ًايس أًرِ رأيك ايه؟ .. أتجوزك 

موآقة تتجوصيوي وال ؟ 

مروة بغت لبييس ىاحية ػحباتها وقبل ما 

ما تبغيص ألػحابك : تتكلم ىازر اتكلم

أىا ًارِ ومقسر إحراجك ! وازيوي رز يا مروة 

! ومقسر لكل حاجة بس محتاج أًرِ رزك 

! كلم بابا وقوله كالمك زه : مروة بحرج

ىازر ابتسم وبيسها كضر بتْكير وهي 

الحنت زه وبغتله أوي وهو الحم ىنرتها 

ربوا يسهل المهم ًوسي زلوقتي : ٓابتسم



موآقتك، المهم زلوقتي أىا همضي تحبي 

هتروحي ازاي ؟ ! أوػلك وال ايه 

ال هوقيس مى ًايسة آلرر : مروة ابتسمت

كريم مجهس ًربية بسواق هتوػلوي .. الْرح 

. روح أىت وما تقلقص .. أىا وٓاكمة 

رالظ أطوٓك بكرا إن طاء هللا : ىازر ابتسم

. وابقي اًتصريلي ألمل ػاحبتك 

اىسحب ىازر بسرًة ومروة تابيته بييويها 

لحس ما ارتْى وهي مستَربة ليه كضر لما 

! قالتله يكلم أبوها 

: كريم بيس ما أرس أمل بييس بغلها بَيرة

وازاي سمحتيله يقرب موك ! قالك ايه ىازر 

؟ 



! ازاي ايه ؟ سمحتله : أمل بغتله باستَراب

سوري أػل الييون اللي مركباهم يف قْايا 

. ما اطتَلوش اليتب ًليهم 

ما حسيتيص بيه واقّ قريب : كريم بَيم

! موك بالضكل زه 

ال كبيا هو ما قربص موي هو : أمل كضرت

كان واقّ ًلى مسآة ًوي ألىه ًارِ 

سواء أىا أو مروة مص هوسمح لحس يقرب 

كتر مه كسه ٓكان بيتكلم ًه بُيس  . أ

ما : كريم الحم تكضيرتها ومسك ايسها بحب

تتذيليص إحساسي كان ايه لما قرب موك 

كوت ًايس أؿربه ومسكت ىْسي ! كسه 

باليآية ألين لو ؿربته هللا أًلم كان هيقلى 

! مه تحت ايسي طكله ايه 



.. أيوة سيازتك اتحولت بلقجي : أمل بَيم

وقْت ىْسك ليه كوت ؿربته بايسك التاىية 

ًلضان تكسر ايسيك .. وكسرتها هي كمان 

.. االتويه وتقيس كسه 

. ًلى ٓكرة أىتي ررمة جسا : كريم كضر بَيم

. ًازي ًلى ٓكرة : أمل بغتله باستْساز

: سكتوا طوية االتويه وبيسها كريم بغلها

! قالك ايه 

! ميه زه : أمل بيسم ٓهم

! هيكون ميه ييوي ! ىازر : كريم بَيم

. قال إىه بيحبوي وًايس يتجوزين : أمل

! ىيم : كريم بَؾب

ييوي مص أىا : أمل ابتسمت إىه متَال

يقغس مروة 



... ًارِ إىه يقغس مروة: كريم رزز بَيم

. المهم روحي قسمي لغاحبتك هسيتها 

الهسية : أمل ابتسمت وحقت ايسها يف زراًه

. يف ًربيتك 

: كريم كلى مْتاح اليربية وازاهولها باستْساز

. روحي هاتيها 

! لوحسي : أمل بَيم

أيوة لوحسك ػَيرة : كريم هس زماُه ببروز

. وال ايه ؟ اليربية مركوىة قسام الباب 

أمل طست المْاتيح بَيم موه وراحت 

بيوّ وهو كبيا وراها لحس الباب مسك 

: ايسها وهي لسة هتضس ايسها بس ثبتها

سبق وقلتلك ما تضسيص ايسك مه ايسي 

. أبسا 

ؿربته بَيم ًلى ػسره وهو ؿحك 



جابوا الهسية وقسموها ليايسة اللي ٓرحت 

بيها جسا وكول الْرح أمل بتتذيل ىْسها 

كريم .. مكان ًايسة وتتذيل كريم جوبها 

كصلك ًيويه ًليها وبيتموى الوقت اللي هما 

.. االتويه يييضوا ٓيه اللحنات زي 

أوًسك هيتيملوا أحلى : كريم بغلها بحب

ٓرح وهتكوين أحلى ًروسة يف السىيا 

ربوا يذليك ليا : أمل بحب

ويذليكي ليا : كريم بابتسامة

ايه رأيك يف أيمه؟ : أمل بذجل ُيرت الكالم

طذع محترم جسا ربوا : كريم بابتسامة

يسيسهم 

رلي بالك هو وىازر هيبقوا : أمل بابتسامة

ساليْك 



موآق، أي حاجة مه ريحة : كريم بمضاُبة

.. الحبايب ًلى رأي ًمرو زياب

أمل اتكسْت وسكتت وهو ابتسم بحب 

آرر الليل كريم اكمه ًلى ٓاكمة ومروة 

وركبهم مى السواق يوػلهم وهو أرس أمل 

يوػلها وهو سايق بغمت أبلٍ مه الكالم 

وبيسها كريم .. أمل سوست ًلى زراًه 

ابتسم لبرائتها .. ٓوجئ إىها راحت يف الووم 

الْنيية زي 

حف ايسه .. وسابها لحس ما وػلوا لبيت رالها 

أمل : ًلى وطها بهسوء بيغحيها بهمس

. حبيبي وػلوا 

أمل ُرقاىة يف الووم وهو مص هايه ًليه 

أػال يغحيها و لوال المالمة كان طالها لحس 

.. سريرها 



ًايسة : حرك ايسه ًلى رسها وهي تمتمت

. أىام سيبيوي يا ماما بحلم بكريم 

بتحلمي بايه بالنبف يا : كريم ابتسم وهمس

! أمل كلميوي بتحلمي بايه .. حبيبتي 

. هو ميايا : أمل مبتسمة

! وايه تاين : كريم بسيازة

أمل مرة واحسة اتيسلت وًيويها واسية 

أىت ًملت ايه ؟ ! يف ايه : مذؾوؿة

ما ! ًملت ايه : كريم رٓى ايسه باستسالم

. أىا بس بحب ٓيكي .. ًملتص 

ما .. رقبتي كاىت هتتلوح : أمل بتحرك رقبتها

! ػحيتويص ليه 

ماحبيتص أػحيكي، وٓكرت أطيلك : كريم

. لْوق 



! يف بيت رالو ! هوا ! تضيلوي : أمل طهقت

ال يا كريم أىت ًسيت رالظ قال يضيلوي 

يال يا حبيبي تغبح  (وؿحكوا االتويه  )قال 

. ًلى رير 

أمل ىسلت وهو وراها بسرًة وكالى مياها 

هقمه ًليكي األول إىك : يوػلها وهمس

. زرلتي يال بيوا 

وػلها وايسيهم يف ايسيه بيؽ لحس ٓوق 

.. ًقبالوا يا أمل : وقبل ما تسرل مسك ايسها

. ًقبالوا أىا وأىتي بجس 

ولو ىمت يف اليربية واحوا : أمل بهسار

! مروحيه 

مص هغحيكي ساًتها : كريم ابتسم بحب

. هضيلك لحس سريرك 



يال : أمل ابتسمت بحرج وبغت لألرؼ

. تغبح ًلى رير 

. وأىتي مه أهلي يا حبيبي : كريم بحب

ىازر روح بيته كاىت ىور وملك مى بيؽ 

سهراىيه وهو قيس جوبهم مكضر وملك 

مالك يا ىسور اللي يضوٓك وأىت : سألته

! رارج ما يضوٓكص وأىت راجى 

! رير يا حبيبي يف ايه : ىور باستَراب

حغلي موقّ بايد : ىازر بغلهم بَيم

. بايد زه أقل وػّ ممكه أقوله .. الوهارزة 

حكالهم اللي حغل واالتويه ميتيه مه 

.. الؾحك

بس .. وهو متَال لحس ما سابهم وزرل يوام 

هيقول ايه لمروة لما تغر ! األٓكار هاجمته 

! يقول حكاية مامته ! ًلى موؿوو أبوها 



كيب مؤمه وتقبل الحكاية وػسقها لكه 

مروة بوت يا ترى رز ٓيلها هيكون ايه ! مروة 

كيب لو قالها تغبر وبس هتوآق وال ! 

احتار جسا ! هتضك ٓيه إن ىيته مص سليمة 

! ومص ًارِ ييمل ايه يف المضكلة زي 

وليه ما ٓكرش ٓيها قبل ما يغرح بحبه 

! ًلى المأل كسه 

كريم روح البيت لقى ىاهس قاًسة باس راسها 

وقيس مياها 

ػاحية ليه لحس زلوقتي : كريم بتيب

مستوية أبوك يذلع طَل المكتب : ىاهس

ها الْرح كان حلو؟ 

أيوة ربوا يسيسهم، سكت : كريم بابتسامة

أىا وأيمه بقيوا ساليّ : وكمل بؾحك

ساليّ ازاي ؟ : ىاهس باستَراب



ًلضان هو جوز ًايسة ػاحبة : كريم بتوؿيح

أمل وأىا جوز أمل ٓبقيوا ساليّ 

ىاهس بغتله مستَربة وبيسها ٓؾلت 

تؾحك وهو مص ًارِ ايه اللي يؾحك 

بتؾحكي ليه ياأمي؟ : كريم باستَراب

أىت ًارِ ييوي ايه : ىاهس مه بيه ؿحكها

ساليّ؟ 

هي ليها ميوى تاين؟ : كريم بيسم ٓهم

ياحبيبي أىتوا ًسايل مص : ىاهس بتوؿيح

ساليّ 

.. ها أىا توهت: كريم بَباء

ساليّ زي بتتقال بيه الستات : ىاهس بهسوء

ييوي مثال أمل وىور يقولوا إىهم ساليّ 

ًلضان متجوصيه أريه أىت ومؤمه ييوي 



أما ًسايل زي بتتقال لما مثال أرتيه 

يتجوزوا راجليه ٓالرجالة تقول إىهم ًسايل 

ٓهمت كسا؟ 

ايه كل زه زه موؿوو بقى : كريم بصهول

وال موؿوو وال حاجة أىتوا اللي : ىاهس بؾحك

.. هبل ؿحكتوين ابقى ٓهم أمل بقى

كريم بغلها وبيسها طاركها الؾحك وكلى 

أوؿته ُير هسومه وػلى واتغل بأمل لقاها 

ػاحية حكالها وهي ٓؾلت تؾحك ًلى 

ُبائهم 

ًلضان ماتبقاش تقول : أمل بؾحك

المهوسسيه أشكى ىاس ًلى األرؼ 

ال رالظ اقتويت مونري : كريم باًتراِ

كان يكسّ وأىا قاًس مص ٓاهم 

.. ٓؾلوا يؾحكوا وبيسها قْلوا وىاموا



الغبح ًوس رالس ىسلوا ًلى أطَالهم وىازر 

ٓكر يروح لمروة األول بس مص ًارِ 

وبيس ما وقّ طوية ! ممكه يقولها ايه 

.. متابيها راح لمكتبه 

ملك بسأت ترجى لملك القسيمة اللي بتهتم 

راحت ًوس مروة وكلبت موها .. بضَلها جسا 

كصا حاجة وكلبت مه كصا مهوسسة جوبها كصا 

بسأت ترجى لوضاكها مه تاين وبيسها .. حاجة 

ررجت وآتكرت حاجة تاىية ِ رجيت بس 

قبل ما تسرل ًوسهم سميت ؿحكهم 

وتريقتهم 

ًرٓتوا إىها اتقلقت مه كام يوم ؟ تاين * 

! واحس تقْضه موها 

يا بوتي زي كْضته ًلضان ههر ىازر يف $ 

الغورة هي كل ما بينهر واحس بتقلب اللي 

. قبله وتارس الجسيس 



تيالوا ىحسب ًستها : ؿحكوا كلهم ومكمليه

. وىتراهه آرر يوم يف اليسة هتتجوز ىازر 

! ما تبس بقى كلكم ايه زه : هوا مروة وقْت

ما اتيلمتوش إن ! أىتوا ايه ما بتحسوش 

ما أرستوش يف ! اللي بتيملوه زه اسمه ُيبة 

بتتكلموا يف ! المسارس حاجة اسمها ىميمة 

زه ! ًرؿها وكأىكم بتتكلموا يف حاجة ًازية 

أيحب أحسكم أن يأكل لحم أريه  )ربوا قال 

وآية ! أىتوا بتاكلوا يف لحمها  (ميتا ٓكرهتموه 

وال تجسسوا وال يَتب  )تاىية بتقول 

تيرٓوا ايه أىتوا ًه ًالقة  (بيؾكم بيؾا 

مص ! ىازر وملك ًلضان تتكلموا ًوهم 

هو أي واحس اتكلم ! يمكه بيياملها زي أرته 

مى واحسة ًلى كول تْترؿوا إن يف ًالقة 

ارتقوا بكالمكم ! ارتقوا بقى ! قصرة بيوهم 

! وبأٓكاركم 



! وأىتي مالك بتسآيي ًوها أوي كسه ليه * 

! ألىها بوت زيي صيها : مروة بَيم

زي بتضاور بايسيها ! ال كبيا مص صيوا زي $ 

. والرجالة بتتغّ تحت رجليها 

كاىت مذقوبة ! ٓيه الرجالة زول : مروة

وماحغلص ىغيب واتجوزت مه واحس كلوا 

.. كوا طايْيه أرالقه ييوي ما يستاهلهاش 

كبر ًسو للمرأة هي مرأة ! بتلوموها ليه  ٓيال أ

بسل ما تقْوا وتساىسوها وتيبروا ًه .. تاىية 

! حبكم لها قاًسيه تْتروا وتاكلوا ٓيها 

أىتي مص وارسة ! ىساىس ميه يا مروة $ 

! بالك بتتكلمي ًه ميه 

مص زي اللي ! اه وارسة بايل : مروة بغتلها

قولتيلي ًوها إىها يف مرة طآتك بتييقي 

وأػرت تيرِ مالك وأىتي ساًتها كان ابوك 



تيبان ومْيص مستضْى راؿية تقبله لوال 

هي كلمتلك زكتورهم وهو زرله 

المستضْى وقولتي إىها اتكْلت بكل 

مص أىتي حكيتي الكالم زه وال ! مغاريْه 

وأىتي سيازتك مص قلتي ًوها ! أىا بيتهيأيل 

إىها هي السبب يف جوازك أىتي وجوزك لما 

ًرٓت إىك بتحبيه ىقلته هوا وًلت الراتب 

مص زي ملك ! بتاًكم وقربتكم مه بيؽ 

! اللي بتاكلوا يف لحمها زلوقتي 

ييوي مص قازرة أٓهم مه يوميه كوتوا 

بتتكلموا ًوها وتضكروا ٓيها زلوقتي لمجرز 

إىها اتقلقت مه كلب ما يستاهلهاش بقيتوا 

. ًيب .. ًيب ًليكم وهللا !بتْتروا ًليها 

مروة قيست يف كرسيها بتوهج مه كتر الكالم 

اللي اتكلمته وكل واحسة قيست مكاىها 



وطها ىف األرؼ ألن مروة تقريبا ازت لكل 

.. واحسة قلم ٓوقتها 

ملك زموًها ىسلت برا ويسوب هتلتْت ترجى 

مكتبها لقت باباها يف وطها ابتسملها بحب 

.. ومس ايسيه وهي رمت ىْسها يف حؾوه 

ؿمها وأرسها لمكتبه بهسوء 

ما تييقيص : رالس ابتسم ومسح زموًها

. كْاية ًياـ .. أبسا يا ملك 

متذيليه إين ًلى : ملك بتمسح بايق زموًها

الزم مه هوا ورايح أىتبه ًلى .. ًالقة بوازر 

. تغرٓايت مياه 

محسش يقسر يوكر .. ىازر أروكي : رالس كضر

. أىا الزم أًله ًه زه .. الحقيقة زي 

مرة واحسة كلب السكرتيرة بتاًته وبلَها 

تجمى كل الموهْيه برا وهي اتحركت توْص 



الكل بسأ يذرج وكل واحس بييرِ التاين 

رالل ًضر زقايق كان الكل واقّ مستَرب 

رالس ررج ومياه ملك واىؾمله ىازر وىور 

جميت الكل ليه ؟ ! يف ايه : ىازر همس

. هتيرِ زلوقتي : رالس بغله

الكل اتجمى وًيويهم ًلى رالس اللي جوبه 

.. ملك يف ىاحية والواحية التاىية ىازر وىور 

أىا ًايس أًله حاجة مهمة : رالس بغرامة

ىازر سيّ .. وأحف الوقف ًلى الحروِ 

السيه وىورهان سيّ السيه زي أسماؤهم 

هما االتويه أسماء مركبة ييوي سيّ السيه 

. زي زه بايق اسم ىازر مركب مص اسم والسه 

ىازر مسك زراو أبوه بتوتر ورالس بغله 

اسم أبوهم ايه ؟ : وابتسم وطس زراًه و كمل

.. اسمه رالس محمس ًبسالرءوِ .. أىا هقولكم 



ييوي ايه بالوسبة للي لسة ما استوًبوش ؟ 

االتويه ًيايل واالتويه .. ىازر وىورهان ًيايل 

ىازر وملك وىورهان ًيايل .. أروات ملك 

زي حقيقة احب تكون واؿحة .. التالتة 

والستهم كاىت ست كيبة .. وؿوح الضمس 

هللا يرحمها ٓمه الوهارزه الكل يتيامل 

. مياهم ًلى األساس زه 

الكل ًوسه حالة شهول ومص مغسقيه اللي 

سميوه وبيبغوا لبيؽ 

يال بقى كل .. وبما إن الكل ًرِ والزي : رالس

. واحس يروح مكتبه 

رالس زرل مكتبه و وراه ًياله التالتة ومروة 

طوٓتوا بقى إىهم : زرلت بغت لسميالتها

ييوي اتكلمتوا ًوها .. كليوا أروات بجس 

. وهلمتوها ًلى الْاؿي 



يف مكتب رالس كلهم قاًسيه مى بيؽ وىازر 

ليه ًملت كسه ؟ : بع ألبوه

مابقاش يوْى .. ألن زه الغح : رالس بهسوء

المْروؼ بيس ما ررجوا مه .. أسكت 

. يال بس ملحوقة .. السجه كوا ًملوا زه 

برؿه مص ٓاهم ليه زلوقتي : ىازر باستَراب

؟ 

ألن الواس بسأت تتكلم ًه أرتك : رالس كضر

. وبيتهموها إىها ًلى ًالقة بيك 

الواس بتتكلم ًمال ًلى بقال : ىازر بَيم

بس مص هيوْى ىمضي حياتوا ًلى أساس 

ميه اتكلم ؟  (بع لملك  ).. كالمهم 

ما تقلقص مروة قامت : ملك ابتسمت

. مياهم بالواجب 

! ازاي ! مروة : ىازر استَرب



بوت ما طاء هللا ًليها وقْت : رالس ابتسم

مارلتص ألي واحسة كلمة وأزبتهم بكل 

. هسوء 

! مروة بجس : ىازر ابتسم أوي

أىت ليه مبسوـ أوي : رالس كضر باستَراب

! كسه 

ألن يا بابا مروة مميسة طوية : ملك باػة لوازر

 .

مروة مذتلْة : رالس ما ٓهمص وىازر بغله

. ًه أي حس 

أو مميسة ! مميسة ازاي ييوي : رالس باستْسار

! ألي زرجة 

مميسة لسرجة إين ًايس ارس ًووان : ىازر ابتسم

. بيتها وىروح ألبوها 



كيب يال هات : رالس ابتسم ٓرحان جسا

! اليووان ويال ايه الماىى 

هوْهمهم ايه ؟ ! وهوقولهم ايه : ىازر كضر

اللي هوقوله للواس ىقوله لهم : رالس ببساكة

 !

! ييوي ايه : ىازر بحيرة

ييوي زي ما قلوا والستك متوٓية وأىت : رالس

والْرح .. ابوي وهتذقبها ًلى األساس زه 

بإشن هللا أول ما الحكم يسقف ىيمل ٓرحكم 

. أىتوا االتويه مى بيؽ 

ىازر مبسوـ ومحتار وبيْكر وبع ألبوه 

مص ! مص هتضوٓها ! بس ماما : متلذبف

! هتيجي مياىا ىقلب ايسها 



حبيبي والستك سيازتها : رالس ابتسم بتْهم

كلمها .. مه سيازتكم أىتوا االتويه  رلوين أ

. وأستأشىها وأىت هات ًووان أهل مروة يال 

هجيبها مكتبي وأىت حغلوي : ملك وقْت

. يال يا ىور ميايا 

وقْت ملك وىور اللي راحت ىازت ًلى 

مروة وزرلوا التالتة مكتب ملك ومروة 

! مستَربة مالهم االتويه ؟

أىا مص : ملك بغتلها أوي ووقْت قسامها

ًارٓة أطكرك ازاي يا مروة ًلى اللي 

! ًملتيه 

! أىا ًملت ايه ؟ مص ٓاهمة : مروة بحيرة

رزيتي ُيبتي قسام البوات : ملك ابتسمت

. وزآيتي ًوي 



ال زه وال حاجة أػال الزم حس : مروة ابتسمت

كملت بحرج  ).. يْهم البوات زي إن زه حرام 

. ييوي ًازي ماًملتص حاجة  (

المهم .. ال ًملتي كتير : ملك ابتسمت بحب

زلوقتي أىتي ًارٓة إن ىازر بيحبك وًايس 

. يرتبف بيكي 

مروة محروجة وباػة لألرؼ وملك قربت 

ًايشيه ًووان بيتكم : موها ورٓيت وطها

ًلضان ىروحلكم وىقلب ايسك رسمي ألروىا 

. ىازر 

يال ازيوا اليووان قبل ما ىازر : ىور مبتسمة

كتر  . يجي وتتكسْي أ

مروة اتحرجت وكتبتلهم ًووان بيتها وتليْون 

. باباها وًرٓوا موها إىها مه الموغورة 



الباب ربف وزرل ىازر اىؾملهم ومروة كاىت 

محرجة جسا مه الوؿى كله وبسرًة 

اىسحبت لمكتبها وىازر بع ألرواته وىور 

طوِ .. موبايل باباها وًوواىه : ازته الورقة

بقى مى بابا امتى هتروح ؟ 

ربوا يذليكم ليا أىتوا : ىازر ابتسم وبغلهم

االتويه،ىور رليها تسآر وتمهس للموؿوو 

! بحيث ىروح الذميس زه ىقلب ايسها 

ما .. اوك يا حبيبي هقولها : ىور ابتسمت

. تضَلص بالك أىت 

ًلياء لقت الضقة المواسبة اللي كلبها كريم 

لسامية وأمها وبلَته بيوواىها وهو كلب 

موها تْرطها وتجهسها للسكه ًلى كول 

وبلَته إىها هتقسم لسامية ًلضان تكمل 

كليتها وهتستَل كل ميارٓهم ًلضان 



يوآقوا ترجى لسراستها بيس اىققاًها كصا 

.. سوة 

مروة سآرت ألهلها وقالتلهم إىها ًوسها 

إجازة يوميه وبيسها قالت لمامتها إن ىازر 

ًايس يتقسملها ومامتها رحبت جسا ألىه ًجبها 

لما وقّ مياهم يف المستضْى وما 

وأمها كلمت أبوها وبرؿه .. سابهمص رالع 

.. كان مرحب 

ىازر راحلهم الذميس هو وأبوه وملك وىور 

والواس رحبوا بيهم جسا وبيس السالمات 

والتيارِ والهسار 

احوا الوهارزة جاييه ًلضان : رالس ٓتح الكالم

ػراحة ىقلب ايس بوتكم الباطمهوسسة مروة 

. البووا ىازر وىتموى تضرٓوىا بموآقتكم 



وهللا : أبوها وأمها ابتسموا وأبوها اتكلم

الباطمهوسس ىازر يضرِ أي بيت زه كْاية 

. وقْته مياىا يف المستضْى ساًة الحازثة 

يا ًمي ما تقولص كسه زه ًازي : ىازر ابتسم

. الواس لبيؾها ييوي .. وهللا 

ال وهللا يا ابوي الواس بقت وحضة : أبو مروة

. يال ما ًليوا .. أوي وبياكلوا يف بيؽ 

كيب يا ًمي حؾرتك قلت ايه ؟ : ىازر

ال اله إال هللا هقول ايه ؟ : ابو مروة ابتسم

كالما اليروسة موآقة أىا ماًوسيص أي 

. قومي طويف بوتك وهاتيها تقلى .. ماىى 

أم مروة قامت وراحت جابت مروة اللي جاية 

مكسوٓة ووطها يف األرؼ وقيست جوب 

أبوها 

! ىقول مبروك يا مروة وال ايه : أبو مروة



مروة ابتسمت وهي باػة لألرؼ 

. بيقولوا الكسوِ ًالمة الرؿا : ىور ابتسمت

اسمها السكوت مص : ملك ػلحت الجملة

. السكوت ًالمة الرؿا .. الكسوِ 

ؿحكوا كلهم وملك كليت ًلبة مه 

تسمح يا ًمي ىهازيها ؟بالمواسبة : طوقتها

الجميلة زي ؟ 

. اتْؾلي يا بوتي : أبو مروة ابتسم

: ملك ٓتحت ًلبة وقيست جوب مروة

. مبروك يا قمر 

متضكرة أوي يا : مروة ابتسمتلها

. باطمهوسسة 

ايه باطمهوسسة زي اسمي : ملك ابتسمت

. ملك وبس 



ىور كمان ازت هسيتها لمروة وباركتلها 

: وىازر كلى راتم الذقوبة وبع ألبوها

تسمحلي يا ًمي ألبسهولها ؟ 

ملك قامت مه جوب مروة وىازر قرب موها 

وكلى الذاتم األلماس ومس ايسه ليها 

لبسهويل مه ُير ما : مروة بغتله بحرج

أو ملك أو ىور واحسة ٓيهم .. تمسك ايسي 

. تلبسهويل 

هو أىا اللي هذقبك وال ملك وال : ىازر كضر

ىور ؟ 

مست ايسها بحيث يلبسها الذاتم بسون ما 

يمسك ايسها 

. أىتي ٓنيية : ىازر بَيم



ًلى ٓكرة أىت ممكه تلبسهويل بسون : مروة

. ما تلمس ايسي ييوي زرل الذاتم وبس 

ىازر لبسها يا ابوي : ىازر بغلها ورالس اتسرل

. الذاتم واًمل اللي يريحها 

ىازر حف الذاتم يف ايسها بسون ٓيال ما 

يلمسها وهي بغت للذاتم مبتسمة وىازر 

ًجبك ؟ لو مص ًاجبك ممكه : ابتسم

. أُيره 

تسلم .. طكله حلو جسا : مروة مبتسمه أوي

! ما كاىص يف زاًي تتيب ىْسك .. ايسك 

لو مص ههازيكي أهازي ميه ؟ : ىازر ابتسم

. متضكرة : مروة ابتسمت

ماقلتيص أهازي : ىازر كضر مه رسميتها

ميه ؟ 



: مروة كضرت وبغت لملك اللي ؿحكت

ًلى .. ىازر حبيبي سيبها هي متلذبقة 

اليموم يا حبيبتي الذاتم األلماس زه هسيتك 

. وطبكتك لسة هتذتاروها سوا إن طاء هللا 

هو ايه المقلوب وال : أبو مروة بع ألبو ىازر

ييوي ًرٓوي تْاػيل يا أبو ! ىاوييه ًلى ايه 

. ىازر 

مْيص أي حاجة مقلوبة موك : رالس ابتسم

ازيوا بس أربى طهور وال رمسة .. يا أبو مروة 

الڤيال بتاًته تتوؿب وىحسز ًلى كول 

كتر مه كسه  رليهم .. ميياز الْرح مص أ

. يوؿبوها ويْرطوها ًلى شوقهم 

أيوة ماهو احوا ىساًس مى : أبو مروة بحرج

. بيؽ 



يا سيس الواس ما تضَلص : رالس ابتسم

ىْسك أىت بأي حاجة احوا ًايشيه مروة 

وبيسيه الضرو ماحسزش أي .. وبس 

متقلبات ًلى اليروسة وال ألسمها تجيب أي 

أما .. حاجة وكل حاجة مقالب بيها الراجل 

لكه .. اليازات زي الواس ًملتها وهم أحرار 

أىا ابوي قازر يْتح بيته كامل مه أوله آلرره 

.. يبقى يتكْل بكل حاجة زي الضرو ما قال 

إن طاء هللا ىازر هيذلع ڤيلته وىحسز ًلى 

كول ميياز الْرح 

! هي والستهم ٓيه : أم مروة بْؾول

. يا ماما قلتلك إىها متوٓية : مروة كضرت

أىا آسْة وهللا ىسيت اًصروين : أم مروة بحرج

 ..



ال أبسا والستهم اتوٓت : رالس ابتسم بسًل

ومْيص ُير رالتهم بس هي مسآرة حاليا 

ترجى مه السْر إن طاء هللا وتتيرِ .. 

. ًليكم 

قؾوا السهرة مى بيؽ ورجيوا آرر الليل 

.. لبيتهم وكلهم مبسوكيه 

ورالس كلم حسه حكاله ًلى المقابلة 

وحسه باركله ومارؿيص ييرٓه إىه كان 

ًارِ مه كريم ألن كان لسة الموؿوو يف 

.. أوله ٓماحبص يتسرل

ًلياء بلَت كريم إن الضقة جهست مه كله 

وهو بلٍ أمل ًلضان تكون مياه لما يارسهم 

طقتهم الجسيسة وبالْيل أرسوهم وهما 

مترقبيه وكليوا مى بيؽ كلهم الضقة 

كاىت .. الجسيسة اللي كاىوا مبهوريه بيها 



أوؿتيه وػالة مص كبيرة بس شوقها ًايل 

وتكْيهم االتويه 

وهللا ما ًارٓة : أم سامية زموًها ىسلت

الواحس ازاي يرزلك جمايلك زي كلها 

وال جمايل وال حاجة مص ًايس : كريم ابتسم

.. ُير زًواتك وبس 

ربوا يكرمك يارب ويتمملك : أم سامية بيياـ

ًلي رير ويسيسك قازر يا كريم 

: كريم وأمل أمووا ًلى كالمها وأمل ابتسمت

يارب تكون ًاجباكم بس ولو يف أي حاجة 

مص ًاجباكم بلَوىا تتَير ٓورا 

مص ًاجباىا ايه هو احوا ىقول : سامية بحرج

! أػال 

وكليتك هترجييها بإشن هللا : كريم ابتسم

.. قريب هجيبلك موآقة تكملي إن طاء هللا 



وهم بيتكلموا الباب بيتْتح واستَربوا بس 

كاىت ًلياء اللي اتْاجئت برؿه بيهم 

يارب يكون شويق ًجبكم : وابتسمت

كلهم طكروها وطكروا تيبها وبيسها ٓتحت 

الباب لكصا حس وزرل اتويه رجالة طايليه 

كياس كتيرة كلبت موهم يحقوها ًلى  أ

.. السْرة ويمضوا 

البيت ٓاؿي ٓقلت أجيب : ًلياء بغتلهم

كل وٓاكهة وأمال التالجة لحس بس ما  أ

ابقوا رػوها بقى .. تتيوزوا ًلى الموققة 

أىتوا بميرٓتكم 

وهللا : كريم ابتسم ليلياء ومبسوـ موها جسا

يا ًلياء مص ًارِ أقولك ايه ُير ربوا ما 

.. يحرموي موك أبسا



ًلياء ابتسمت واتحرجت موه وكلهم 

كوت : وقبل ما توسل رجيت.. طكروها بحب 

هوسي كليت مه طوقتها موبايل وازته 

اتْؾلي زه موبايل جسيس بذف : لسامية

جسيس وسجلتلك ٓيه رقمي ورقم مستر 

كريم والبواب والسوبر ماركت وأي حاجة 

تحتاجيها ممكه تقلبيها للبيت مص طرـ 

توسيل 

.. بس أىا ميايا موبايل: سامية بحرج

موبايلك القسيم ممكه ييرِ أروكي : ًلياء

ارمي الذف وأىا هجيبلك رف جسيس .. مكاىك 

ورليه لوالستك وأىتي رلي مياكي الموبايل 

أىتي ٓيال ال تيوؿي يا : زه كريم بع ليلياء

مص ًارِ مه ُيرك كوت ًملت ! ًلياء 

! ايه 



كوت ُويت هلموه المهم : ًلياء ابتسمت

هجيب الذف وأبيته مى البواب وهروح أىا 

لو يف أي حاجة ما  (وبغت لسامية )

.. تترززيص تكلميوي أبسا

مضيت ًلياء وبيسها كريم ىازل هو وأمل 

: وقبل ما يوسل كلى هرِ وازاه ألم سامية

هيوػلك صيه كل أول طهر باشن هللا وطويف 

لو ماكْاش أو احتجتي صيازة يف أي وقت 

وتليْوين مياكم .. بلَيوي ًلي كول 

! وهللا ما ًارٓة أقول ايه : أم سامية

تيتبريوي بس .. وال أي حاجة : كريم ابتسم

.. ابوك وما تترززيص يف أي وقت تكلميوي 

ىسلوا االتويه مى بيؽ وأمل ٓرحاىة جسا وهو 

ٓكرة إىك : الحم زه ٓسألها وهي جاوبته



ما .. تيمل رير زي زه جميلة أوي يا كريم 

تذيلتص أبسا إىك هتيمل كل زه مياها 

! ليه ايه الماىى : كريم باستَراب

مص .. مص حكاية ماىى بس : أمل ابتسمت

ًارٓة المهم إين مبسوكة وًايسة كل ٓترة 

ممكه ؟ .. ىَير حياة ىاس كسه 

أي حس محتاجة تساًسيه : كريم ابتسم

.. ماًوسيص ماىى

يف ىاس ًوسىا يف البلس : أمل ابتسمت وبغتله

بيجيبوا أزوية ُالية وساًات مص بيقسروا 

يوٓروا تموهم وبيلمولهم مه أهل البلس 

طويف كلمي المسئول ًه زه : كريم بهسوء

ورليه يبلَك بأي حاجة زي زي وقوليله إىوا 

متكْليه بيالج أي حس مص قازر يسٓى تمه 

اتْقوا ؟ .. ًالجه 



ربوا يذليك ليا يارب : أمل ٓرحاىة جسا

ويذليكي ليا وما يحرموي موك : كريم بحب

.. أبسا يا ًمري

مؤمه ػحي مه الووم وقام اتوؿا وػلى 

الؾحى وبيسها مسك موبايله بس اتْاجيء 

مص مستوًب !  اليغر ٤:٣٠إن الساًة 

كيس يف حاجة ُلف ! ازاي ىام كل زه  . ال أ

قام بسرًة ررج لبرا كاىوا كلهم قاًسيه 

تحت 

كريم وأمل وأمها وىاهس وحسه وكلهم 

مرسوم ًليهم الحسن 

وأىتوا ! هي الساًة كام : مؤمه قرب موهم

! ليه قاًسيه كسه 



أىت جاي : كريم قام وقّ قغازه وزًق

أما أىت ! زلوقتي تغحى وتسأل الساًة كام 

! إىسان ُريب 

أىت ػحيتوي وأىا ما ! يف ايه : مؤمه بصهول

! ػحيتص وبيسيه بتسًق ليه 

يا : ىاهس بسًل حقت ايسها ًلى كتّ كريم

حبيبي رالظ اللوم واليتاب مص هيوْيوا 

. رليه يروح لوور يقمه ًليها 

ىور : مؤمه ًيويه وسيت ومسك زراو ىاهس

! يف ايه اللي حغل ! مالها 

ىاهس بغت لألرؼ بسًل ومؤمه بغلهم 

يف ايه ما تجوووىيص ايه اللي حغل ؟ : كلهم

أم ىور ررجت مه ُير ما حس : كريم زًق

. ييرِ ًلضان ًيالها وحضوها

وبيسيه حغل ايه ؟ : مؤمه بترقب



وقْتها لجوة يف القريق : كريم كضر وبسًل

وكلبوا بقاقتها وماكاىص مياها بقاقة كبيا 

واتقبؽ ًليها ويف الحبس ًرٓوا إىها هرباىة 

. والحكم هيتوْص .. مه حكم إًسام 

مؤمه اتغسم ومص ًارِ يْكر وال يتيامل 

! كيب ىيمل حاجة : وال يوقق وبع لحسه

احوا كل ! هويمل ايه : حسه بع لألرؼ

ليبتوا إىها تذتْي بيس سقوـ الحكم أىت 

ييوي بيس ما كليوا ! ىاسي إىوا موتوا ىهلة 

.. طهازة وٓاة ليها ازاي ىرجى يف كالموا 

ايه اللي ممكه ! واليمل : مؤمه بغسمة

. ىيمله 

حكم اإلًسم .. مْيص يا ابوي : حسه بسًل

. هيتوْص لألسّ 



مؤمه حف ايسيه االتويه ًلى زماُه وبع 

كيب ازاي محسش ػحاين يف كل : لكريم

! المغايب زي 

ػحيتك بوْسي ورٓؾت تقوم : كريم بَيم

وأم ٓتحي ػحتك وبرؿه قلتلها تقلى برا 

وتقْل الباب ومص ًايس أي حس يغحيك 

. تاين 

. تيجي ترميوي مه ٓوق السرير : مؤمه زًق

! ازيك ػحيت هتيمل ايه : كريم بغله

ىور حالتها ايه ؟ ! ىور : مؤمه بغله

موهارة وأُمى ًليها أػال : كريم كضر

. وتقريبا هتسرل يف اىهيار ًغبي 

مؤمه ًيويه وسيت وحاسس إىه ُبي مص 

هي ٓيه ؟ : ًارِ يتغرِ



يف بيتها أبوها رٓؽ يوزيها مستضْى : كريم

وجابولها زكتور يف البيت 

. أىا الزم أروحلها : مؤمه رارج

ررج مؤمه بسرًة و وراه كريم ركب مياه 

. وهو اللي ساق لحس ما وػلوا لبيت ىور 

مؤمه زرل جري طاِ ىازر ورالس قاًسيه 

جوب بيؽ وحاكيه وطهم يف األرؼ 

الزم ىْكر هويمل ايه، مص : مؤمه بصهول

! هتقيسوا كسه 

 سوة مساريها ويف اآلرر ٣٠: رالس بسًل

! يحغل كسه 

. زه رالظ يسوب ٓاؿل كام طهر : ىازر بسًل

هي !: مؤمه بغلهم ومص ًارِ يقول ايه 

! ىور ٓيه 



ىازر وقّ يسرله ًوسها وزرل كاىت ملك 

ىور ! ىور : جوبها وهي ىايمة وهو قيس جوبها

. ىور .. اوًي تسيبيوي ! ٓويق 

حاولوا كلوا ىكلمها بس مص : ملك

لألسّ مص .. بتستجيب ألي حس ٓيوا 

! ًارٓيه ىوػلها ازاي 

هتْوق : مؤمه بغلها وبيحاول يقمه ىْسه

.. مص هيوْى ما تْوقص ! الزم تْوق أػال .. 

ىور .. ىور ٓويق : قرب طوية مه سرير ىور

أىتي هتغحي أىتي ٓاهمة .. ىور ىور .. اػحي 

. ىور ! 

: هوا مؤمه حس إىها بتتحرك ٓبغلهم

! بتتحرك ىور أىتي سامياين .. بتتحرك اهيه 

مؤمه مركس مياها وبيسيه استَرب مه 

! ىور : مالمحها وقرب موها



هوا ىور اىْجرت يف الؾحك واتيسلت وبغت 

كتر مه : لكريم سوري يا كريم ماقسرتص أ

! كسه 

مؤمه اتيسل وبع للكل لقاهم بيؾحكوا 

وهو واقّ يف حالة شهول تام ومص ٓاهم أي 

ومص ًارِ يترجم اللي بيحغل ! حاجة 

حواليه 

! مص قلتلك هرزهالك : كريم بغله

: مؤمه بغله طوية مص مستوًب برؿه

! ترزيل ايه ؟ أىت بتتكلم ًه ايه 

سوري يا مؤمه بس الْكرة كلها : ىور بؾحك

! ٓكرة كريم إىوا ىيمل ٓيك المقلب زه 

ايه هو اللي ! مقلب : مؤمه بغلها بتوهان

! مقلب بالنبف 



مه ساًة ما .. كله مقلب : كريم بهسوء

! كله ! ساًة موبايلك .. ػحيت مه الووم 

كله مقلب 

سوري يا مؤمه بس كريم : ىازر ابتسم بحرج

. كلب مووا وأىا ماقسرتص أرٓؽ 

يف ! كلكم اطتركتوا مياه : مؤمه بَيم

! مقلب سذيّ بالضكل زه 

أىا آسْة بجس بس هو قال إىك : ىور بأسّ

وقلتله ! سبق وًملت ٓيه ىْس المقلب زه 

! إىه رسر أمل 

مقلبي كان وليس : مؤمه بع لكريم بورٓسة

اه قلتلك إن أمل مضيت .. اللحنة يا كريم 

. بس الموؿوو ما كملص رمس زقايق 



وأىا قلتلك ووًستك هرزهولك : كريم بهسوء

أؿياِ أىت ًملت مقلب رمس زقايق وأىا 

! كسه رالغيه .. ًملته ىع ساًة 

ال كبيا مص رالغيه وال : مؤمه بورٓسة

! يمكه هوذلع 

ًلضان اتوجيت ! ليه : كريم كضر وقرب موه

زه ! قلبك وجيك ًلى حبيبتك لتذسرها ! 

هو زه .. كان ىْس إحساسي اللي أىا ًيضته 

الوجى اللي بيحغل لما أقرب الواس 

! يؾحكوا ويهسروا يف موؿوو سذيّ زي زه 

كون أقرب .. طايّ بيؾايق ػح؟  لما أ

كتر حاجة ممكه  الواس ليك وًارِ ايه أ

توجيك وأليب ًليها بتوجى أؿياِ 

ورغوػا لما أستهتر بيها .. مؾاًْة 

.. وأًملها ليبة 



ملك سميت كالم كريم واتَاهت جسا 

وحست بالَيرة اطميوى كريم بيحب أمل 

كل الحب زه؟ زه حتى ماكلمهاش وال قالها 

تضترك يف المقلب مياهم وىور اللي قالتلها 

تْؾل جوبها كأىها مَمي ًليها للسرجة زي 

ٓاقت ًلى رز ! كريم كليها برا حساباته

مؤمه 

.. مص هسامحك ًلى ٓكرة : مؤمه برٓؽ

رغوػا أىتي .. مص هسامح حس ٓيكم 

: سابهم وررج وىور بغت لكريم ٓهو كموها

طوية كسه هتالقيه .. هيهسا ما تقلقيص 

. وبيسيه أىا هكلمه .. هازي كلميه 

ًلى ٓكرة الموؿوو كان أوٓر أوي : ىازر كضر

 .



وال أوٓر وال حاجة ًازي سالم : كريم ابتسم

. زلوقتي 

ىسل كان مؤمه ركب اليربية وهو ركب مكاىه 

وزور اليربية واتحرك ومؤمه ساكت تماما 

. سوري يا مؤمه : كريم بهسوء

سوري ؟ أىت طايّ إن : مؤمه بغله بورٓسة

! اللي حغل زه تكْيه سوري 

ما تكبرش بقى .. اه ًازي : كريم ابتسم

تييص وتارس ُيرها .. ايسي يامان ! الموؿوو 

 .

كريم اشا سمحت : مؤمه أرس ىْس كويل

. بيس اشىك اسكت .. اسكت 

وػلوا البيت ومؤمه زرل بَؾب وقْته 

. مؤمه حبيبي : ىاهس



حؾرتك ! حبيبك ايه بقى : مؤمه بَؾب

حبيبك ابوك اللي زرلتي مياه الليبة بتاًته 

 .

واز أىت هتيملي ٓيها : ىاهس كضرت

ما أىت ليل ىهار تيمل ! مقموظ وال ايه 

. رليوا مرة ىرزهالك .. مقالب يف الكل 

! أىتوا ما ػسقتوا بقى كلكم : مؤمه بَيم

مؤمه الموؿوو كان مقلب : حسه اتسرل

حغل رير أىتوا أروات .. وهريّ ورلع 

. وبيسيه أىت ًملتها قبل كسه 

أىا كل اللي ًملته إين قلتله : مؤمه بصهول

إن أمل سآرت وأروها أرسها وبيسها هو 

اتغل بقه ٓيرٓته إين بضتَله 

وأىا كل اللي ًملته إين قلتلك : كريم ببساكة

أم رقيبتك اتقبؽ ًليها ييوي ما جيتص 



وروحت ًوسها ًرٓت إىها .. جوب حبيبتك 

. كويسة 

كيب رالظ أىت طايّ إىوا : مؤمه بَيم

ماطي يا سيسي رالغيه يال ! رالغيه كسه 

. ًايشيه موي حاجة ؟بيس اشىكم 

: سابهم وكلى ألوؿته وأمل بغت لكريم

ًلى ٓكرة أىت اوٓورتها أوي وما أًتقسش 

. هيسامح بسهولة 

.. ال ما تقلقيص مص هيسًل : كريم بغلها

كم وأىا هقليله وأىسله  . المهم كملوا اللي ورا

هو ػح أىت ًسمت ىازر وىور : ىاهس وقْته

ًلى الَسا ؟ 

أىا ًسمت البيت كله مص : كريم بع ألمل

. بس ىازر وىور 



زه بيتك أىت ! أىت بتبغلي ليه : أمل كضرت

! حر تيسم اللي ييجبك 

كيب رليوي أكلى لألخ اللي : كريم بغلها

. ٓوق زه األول وبيسها أجيلك 

حبيبتي : كلى لمؤمه ٓوق وىاهس بغت ألمل

ىور تيتبر رقيبة مؤمه وىازر اهو رقب 

. ػاحبتك 

أو حؾرتك ًايسة ! ييوي ايه : أمل باستَراب

تقويل ايه ؟ 

ًايسة تقولك إن وجوز : سميرة جاوبت بهسوء

ملك طيء كبييي يف حياتك والزم تتيلمي 

مص أىا ٓهمت ػح يا أم كريم ! ازاي تقبليه 

؟ 

ملك .. ٓيال زه قغسي : ىاهس ابتسمت

طريكة مياهم يف الضَل وأرتهم ييوي 



مص واحسة وراحت يف حال سبيلها ال زي 

موجوزة والزم ىتقبل وجوزها 

تيريف إن آرر مرة ررجوا ٓيها مى : أمل بَيم

بيؽ وهي قالت إىها ًايسة تبسأ ػْحة 

يوا إىها اتقبلت ارتباكوا  . جسيسة وتور

. كيب كويس اهو : ىاهس بحماس

بس ساًتها بمجرز ما بقيوا : أمل كضرت

لوحسىا أىا وهي قالتلي إن ًالقتي بكريم 

مص هتستمر وهووْغل بسرًة وإىها كاىت 

بتسآر مى كريم وبتييص مياه كسوجة وهما 

! مسآريه يف أوؿة واحسة ويف سرير واحس 

ال ال كريم ابوي ال يمكه ييمل : ىاهس بصهول

وبيسيه أىا مص ٓاكرة إىها سآرت قبل ! زه 

بس ال يا أمل ال اوًي تغسيق ! كسه مى كريم 

كريم .. كلمة هما ًالقتهم ماكاىتص كسه أبسا 



ماكاىص بيتيامل مياها زي ماقالت أبسا وال 

. ًمره تذقى أي حسوز مياها 

كريم : أمل مسكت ايس ىاهس وابتسمت

ٓهموي الكالم زه وأىا مص طاكة ٓيه وكلي 

ثقة ٓيه أىا بس بوريكي إن ملك مص 

بالبراءة زي وإىها بتْكر ازاي تذرب بيوي 

. وبيوه 

ييوي زلوقتي أىتي ًارٓة : ىاهس قربت موها

إن زه ُرؿها تْرقكم ًه بيؽ ؟ 

. اه : أمل باستَراب

يف مثل بيقولك اللي تيرِ : ىاهس ابتسمت

زيته اقتله 

. ييوي ايه ؟ مص ٓاهمة : أمل بحيرة

ييوي كالما أىتي ًارٓة : ىاهس بتحاول توًيها

الضذع اللي قسامك ًايس ايه و زماُه ٓيها 



ايه يبقى كسه ما يقسرش يَلبك وال يضكل 

. أي رقر ًليكي ألىك ٓاهماه 

أىا مص هسمح لملك تتسرل : أمل ابتسمت

بيوي وبيه كريم ورالظ مه آرر مرة أرست 

مواًة موها بس زه مص هيموى إين أتؾايق 

وبيسيه أىا حابة إىه يغالحوي ! موها 

أيوة حآني ًلى بيتك يا : سميرة بحب

قلبي 

وحتى جوزك ما تذوقيهوش .. وربوا يكرمك 

أي .. بالسًل كل طوية إىك زًالىة زًالىة 

طيء يشيس ًه حسه يتقلب لؾسه رلي بالك 

 .

ال ما تقلقيص مص هيشيس ًه : أمل كضرت

. حسه 



كريم كلى ورا مؤمه وزرل قيس قغازه 

ومؤمه هيْرقى مه الَيم 

مؤمه بغله مكضر وبيحاول يْكر هيقول 

كيب ازاي قسرت : ايه أو هيَلس ًليه ازاي

. وال رالس أبوها ! تقوى ىوىا وًمي حسه 

الناهر إن كله بييسك أوي يا : كريم ؿحك

مؤمه أول ما قلتلهم كله رحب بالْكرة، 

ما تيترِ إىك ! بيسيه أىت زًالن ليه 

اتؾحك ًليك وإىك كليت حمار ال مؤارسة 

 .

ييوي بتقويل أم مرايت ! حمار : مؤمه بَيم

اللي ميقلة جوازي هتتضوق متذيل رز 

ٓيلي هيكون ايه ؟ 

بايه أوي ! تالحم اللي حواليك : كريم ؿحك

إن الضمس موورة ولسة أول الوهار مص 



بايوة أوي أمل ألىها ! آرره ألىها ىاحية الضرق 

أم ٓتحي كان ! كاىت واقية مه الؾحك 

بايه أوي إن ! ػوت ؿحكها جايب آرر السىيا 

ىور ميتة مه الؾحك ٓأىا مص قازر أٓهم 

اللي هو أبوس ايسيكم .. ازاي ػسقت اػال 

. اؿحكوا ًليا 

أىت متذيل إن يف : مؤمه بغله بَيم

! المغيبة زي زي هركس مى أمل وأم ٓتحي 

بيسيه أىا تذيلت أمل وهي بتتهس كسه إىها 

ييوي قلت .. بتييف مه التأثر مص بتؾحك 

زي حساسة وكيوت وبتييف ًلى ىهلة مص 

. مسذسذة ؿحك 

مص متذيل ؟ ما تيترِ إىك : كريم بيؾحك

. كليت هْأ وبتغسق أي هبل يف أي مكان 

مؤمه ٓؾل باػغله وكريم بيؾحك لحس 

ما مؤمه طس المذسة مه وراه وربف كريم 



يف وطه وٓؾل يؾرب ٓيه وبيؾحكوا 

االتويه مى بيؽ كتير لحس ما سكتوا وبغوا 

تييص وتارس ُيرها : لبيؽ وكريم بررامة

واتيلم إن المقلب ًوسي بيضر أؿياِ 

. ٓحصاري 

... وحياة أمي يا كريم : مؤمه كضر

ييوي احوا هوتجوز .. بالش : كريم قاكيه

وهووبسف إن طاء هللا بالش ىسرل يف توًس 

ماًملواهاش واحوا ًيال .. لبيؽ ومقالب 

هويملها زلوقتي ؟ 

. البازي أهلم : مؤمه كضر

أىت اللي بسأت ًلى ٓكرة مص : كريم كضر

المهم قوم اجهس ىور زماىها ًلى .. أىا يا ىاػح 

. وػول مى أهلها 



مؤمه وقّ وبغله وهو زارل يارس طاور 

هيتَسوا هوا بجس ؟ : ويَير هسومه

بتتبيت يف لحنة مص ميقول : كريم ؿحك

! أقولك كلمة تغسقها كسه 

مؤمه بغله وكضر وكريم قام بسرًة يذرج 

برا األوؿة ومؤمه وراه بيتوًسله واالتويه 

ىسلوا يجروا ورا بيؽ وكله ؿحك وكريم طس 

أمه وقْها يف وش مؤمه اللي بيحاول يوػل 

. أىت أوٓر تواحة ًلى ٓكرة : لكريم وراها

مه بيؽ ما ًوسكم ًلى : كريم بؾحك

. ٓكرة 

. وهللا تواحتك ًستوي بمراحل : مؤمه بَيم

ييوي أىت ميترِ إىك ررم ؟ : كريم ورا ىاهس

ػح ؟ 



ًلضان ! طايْة الررامة : مؤمه بع ألمل

! تيريف بس أىتي هتتجوزي ميه 

.. وال أىت مالكص زًوة بيها : كريم كضر

اتكلم ميايا أىا وبيسيه أىت ما تستاهلص 

. المْاجأة اللي محؾرهالك 

ال : مؤمه حف ايسيه قسام وطه بترجي

. ارحموي مه مْاجآتك 

: كريم حف ايسيه ًلى كتّ ىوىا وهو وراها

اتغلي بوور والَي ًسومتهم ًلى الَسا 

قوليلهم مؤمه لسه زًالن لما ىحايله ىبقى 

. ىيسمكم 

يا بارز أىت مص لسة ... يا بارز : مؤمه كضر

! بتقول إىها اطتَالة 



اكلى بقى .. ال هيجوا يتَسوا كلهم هوا : ىاهس

اجهس ًلضان تروحوا تغلوا وترجيوا تتَسوا 

. يال 

اهو : كريم قبل ما مؤمه يقلى بيكلم ىاهس

. ػسق وكالى 

مؤمه وقّ وبغله وكلهم ؿحكوا وأمل 

بقل ررامة بقى اكلى يا مؤمه هم : وقْت

. ٓيال جاييه 

تغسيق موؿوو االطتَاالت زه : كريم ؿحك

. زه أىا مه الوهارزه هضتَله ! ًجبوي أوي 

ال ما تتيلمص حاجة ررمة كسه : امل بَيم

وبقل اطتَاالت واكلى أىت كمان اجهس 

. يال مؤمه كلى وأبوك كلى .. لغالة الجمية 

أىتي متذيلة ! أكلى أوؿة مؤمه : كريم بهسار

! بيس كل زه أكلى أوؿته ! 



لسة بسري تيايل ًايس ارس : بع لساًته

بيس .. رأيك يف حاجة بيس اشىك يا ست الكل 

. اشىك يا ماما 

طسها لبييس ًوهم وزرلوا المكتب وقْل 

رليوا ىكون جس : الباب وبغلها بمالمح جسية

طوية، ملك جاية مى ًيلتها وػسقيوي أىا 

بابا حب ييسمهم .. ماليص يس يف الموؿوو زه 

ًلضان راكر مؤمه وكبيا كلم رالس وىازر 

ومص ميقول هيقوله هات ىازر وىور وملك 

كمان ما توسيص إىهم أػحاب مه زمان ... ال

. ٓاًصريوي الموؿوو زه ُغب ًوي .. 

أمل ابتسمت ُغب ًوها وحقت ايسها ًلى 

أىت ليه مْترؼ إين : وطه قسامها بحب

.. حبيبي أىا ًوسي ثقة كاملة ٓيك ! هسًل 

وزي ما قلت إن الييلتيه متسارليه مى 



ما تقلقص .. بيؽ ٓمص هيوْى ىْغلهم 

. ًليا 

! زه ايه اليقل زه كله : كريم ابتسم

ال أىا أًجبك ما تتَرش إين : أمل بحرج

ساًات بكون مجووىة وبتيالج ًوس زكتور 

.. ىْسي 

كريم ؿحك وهي كمان وهو ؿمها بحب 

يال كيب ىقلى وأىا .. كموتيوي : وباس راسها

. يسوب أجهس ًلضان ألحق الجمية 

الرجالة مضيوا وىازر ورالس وػلوا البوات 

يوسلوا وراحوا يغلوا الجمية 

ىاهس كلبت مه أمل تقلى تستقبلهم 

وتسرلهم وأمل بالْيل كليت وسميرة 

بغت لواهس باستَراب بسؤال ػامت 



رليها تيرٓهم ميه هي : ىاهس ابتسمت بذبث

. سيسة القغر 

: ؿحكوا االتويه مى بيؽ وىاهس بؾحك

المهم هقلى .. وهللا بتكلم بجس أىا قاػسة زه 

. أطوِ الجو وأزرلهم مياها 

أمل وقْت وملك قربت هي وىور اللي 

سلمت ًلى أمل وباستها وملك وقْت 

كالية بوْسك : قغازها مبتسمة باستَراب

! تستقبليوا 

يبقى الزم ! مص بيتي : أمل بابتسامة ًريؾة

! أستقبلك وال ايه 

.. اتقابلت ىنرات االتويه بتحسي 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الثامه ًضر 



كالية بوْسك : ملك مبتسمة باستَراب

! تستقبليوا 

يبقى الزم ! مص بيتي : أمل بابتسامة ًريؾة

؟ !أستقبلكم وال ايه 

.. اتقابلت ىنرات االتويه بتحسي 

. أهال أهال اتْؾلوا يا بوات : ىاهس ررجت

ىور قربت مه ىاهس اللي سلمت ًليها 

وباستها وملك مست ايسها وابتسموا لبيؽ 

. ازي حؾرتك يا كوف : باليآية

أهال يا ملك ًاملة ايه ؟ : ىاهس بمجاملة

. الحمس لله بذير : ملك ابتسمت بتكلّ

ربوا يكون يف ... يال ىسرل مه الحر زه : أمل

. ًون الضباب برا 

. الجامى مكيّ ما تقلقيص : ىاهس ابتسمت



أراِ ًلى كيمو مه .. برؿه : أمل ابتسمت

. القريق يكون حر ًليه 

إال قوليلي أىتي : ىور ابتسمت وسألت أمل

طوٓتي مؤمه يا أمل ؟ 

. اه طوٓته وقلب السىيا : أمل ابتسمت

كيب قلب السىيا ًلى كريم وال : ىور كضرت

ًلى ميه ؟ 

كريم اوك كبييي : أمل وهي زارلة مياها

أىتي وآقتي يتيمل ! هيتذاىقوا لكه أىتي 

! ٓيه مقلب والمقلب بذغوػك 

. ٓور ٓه ! زه مقلب ! وٓيها ايه : ملك بَيم

. أىتوا أحرار .. زه رأيكم : أمل رٓيت حواجبها



هو أىتي لو مكاين : ىور مسكت زراو أمل

مص هتقبلي تيملي مقلب يف كريم ييوي ؟ 

. ًازي ًلى ٓكرة المقالب 

اه ممكه أًمل أىا مقلب ٓيه : أمل بغتلها

مقلب رْيّ .. ٓور ٓه زي ما بتقولوا 

هريّ لكه مقلب أوجيه ٓيه وأحسسه إىه 

ما ! رسرين أو جرايل حاجة ؟ ػراحة ال 

! أقسرش أسببله وجى زي زه 

تيايل يا ىور .. يا بوات ازرلوا ارُوا جوا : ىاهس

. يال 

ىاهس طست ىور وبتضاور ألمل يال جوا بس 

وأىتي ميه قالك إن زه ممكه : ملك بَيم

يوجيه ؟ 

أىا سبق : أمل بغتلها وأرروا ًه الباقييه

واتبرًت لكريم بحتة موي ييوي ربوا مه 



.. ٓوق هو اللي رالىا متوآقيه مى بيؽ 

ازيته حتة موي ويف المقابل أرست قلبه 

اىسمجوا مى .. وبقيوا روح واحسة يف جسسيه 

ِ أيوة ًارٓة ايه اللي .. بيؽ أىا وهو 

بيسيه ًلى كول .. يوجيه وايه اللي يْرحه 

. اتْؾلي يال .. ٓأىا موه .. بيقويل أىتي موي 

زرلت أمل ووراها ملك اللي بغت لسميرة 

وآتكرتها ومست ايسها سلمت ًليها بَيم 

.. موها هي وبوتها وقيست جوب أرتها 

الرجالة رلغوا ػالة وقاموا واتقابلوا مى ىازر 

ورالس و وقْوا كلهم مى بيؽ 

اًصرين .. ميلص بقى يا مؤمه : رالس بحرج

يا حبيبي بس ماقسرتص ماأطاركص يف 

. المقلب النريّ زه ؿسك 

! زه مقلب هريّ : مؤمه بصهول



كلوا اطتركوا .. كبيا هريّ : رالس باستَراب

. ٓيه وكان زمه رْيّ 

كيب : مؤمه ؿرب كّ بكّ وبع لوازر

ماطي كلهم قبلوا يضتركوا يف المقلب لكه 

أىت ازاي وآقت ؟ أىت جس ًلى كول 

ومْيص بيوك وبيه كريم ػساقة أو سابق 

. ميرٓة ُير قريب 

. حكم القوي : ىازر بع لكريم بهسار

كريم ؿحك هو وىازر ومؤمه واقّ مص 

الواز زه ! ييوي ايه حكم القوي : ٓاهم حاجة

! ماسك ًليك ايه 

ايه ماسك ًليه زي ياؼ : كريم باستَراب

مْيص حاجة كبيا بس هو كلى جوتل .. أىت 

 .



ال ال ال أىا مص : ىازر بيهس زماُه برٓؽ وهسار

ييوي .. أىت لويت زراًي .. جوتل ىهايئ 

! سوري يا كريم زه هيبقى جوز أرتي 

تغسق هتراجى : كريم بغله وؿيق ًيويه

ًه المْاجأة اللي كوت ًاملهالك الوهارزة 

ال ال ! أىت ًاملي مْاجأة بجس : ىازر باهتمام

يبقى أىا جوتل وماكاىص يوْى يا مؤمه 

. أرٓؽ لكيمو كلب 

زه أىتوا : مؤمه بغلهم بَيم وهما بيؾحكوا

بس ! ررميه بجس ويقولويل إن أىا اللي ررم 

.. برؿه الزم أًرِ ازاي قسرت تقوى الكل 

كريم ابتسم وبسأ يحكي لمؤمه 

 ((ٓالش باك  ))

كريم هو وأمل مى بيؽ بيذتاروا أوؼ 

الووم وأريرا اقتويوا بواحسة ًجبتهم جسا 



وهو ما ىسيص يضتريلها المرجيحة اللي 

كاىوا مى .. طبه البيؾة يف أوؿة ىومهم 

بقولك ًايس : بيؽ وكريم مرة واحسة بغلها

وًست والزم أىْص .. أًمل مقلب يف مؤمه 

. قبل الْرح والسىيا تسحم يف البيت 

! ًايس تيمل ايه : أمل ابتسمت

زي ماهو ًمل ميايا بالنبف، : كريم بغلها

. بس الزم الكل يضترك ميايا 

. طرير أىت يا مان : أمل ؿحكت

ال يا حبيبي مص طر بس لما : كريم ؿحك

بوًس بوْص مص بذلّ وأىا وًسته أرزهاله 

بكرا الجمية هيمل .. بشيازة والزم أرز 

المقلب زه إن طاء هللا هكلم ىور وىازر أهبف 

. مياهم 



ىور وآقت ًلى كول وىازر كان هييترؼ 

بس كريم ٓكّره إىه لسة ما تذقاش حتة إىه 

يروح لمراته ًلى أساس إىها مروة ٓوازر 

.. اًتصر تاين ووآق ًلى كول يسرل مياهم 

.. كبيا كمان زرل مياه ىوىا وحسه أبوه 

كان اليوم الجمية وكريم راح ألوؿة مؤمه 

بهسوء ومسك موبايله ُير الساًة بسل 

 اليغر ٤ الغبح رالها ١٠ماهي الساًة 

.. وررج بسرًة واىتنروه يغحى 

بس يا اسقا زي كل الحكاية : كريم بيكمل

حسه كان واقّ هو ورالس وموتنريه 

الضباب يذلغوا رُي بس لقاهم كولوا 

ييوي الضمس ػيبة ارحموا بقى : ٓراحلهم

. رلوىا ىروح 



اتحركوا كلهم وراحوا للبيت وزارليه 

بسوطتهم 

: ومؤمه أول ما طاِ ىور كضر وىاهس الحنت

. واز أىت اياك تكضر يف وش البوت 

سوري بقى بس : ىور وقْت وقربت موه

وهللا المقلب حلو وًجبوي ما تذيلتص أبسا 

. إىك هتتوضه كسه 

ييوي أطوٓك موهارة : مؤمه بغلها بَيم

! وتقويل حلو 

زه أىا ماقسرتص أٓؾل زقيقتيه : ىور كضرت

. ًلى بيؽ قسامك 

. ال كوتي رليكي ساًة : مؤمه بتريقة

رزهالها ايه : كريم حف ايسه ًلى كتْه وبمرح

رأيك ؟ 



ممكه تذرج أىت موها ؟ : مؤمه بغله بَيم

مرايت .. ررجت : كريم رٓى ايسيه باستسالم

ٓيه ؟ قيسيوي جوبك 

قيس يف الوع بيه حماته وأمل وٓؾل يهسر 

هقلى أُير : مياهم االتويه وهمس ألمل

هسومي واجي 

ليه ماأىت البس : أمل باستَراب

كالما ررجت وجيت مابيرٓص أقيس : كريم

بوْس اللبس 

كيب ماتتآررش : أمل بابتسامة

مص هتآرر وهيمل حاجة : كريم بابتسامة

هتيجبك 

هتيمل ايه ؟ وبيسيه : أمل بْؾول وتلقائية

أىت أي حاجة بتيملها بتيجبوي 



كبر حويتي ًليا : كريم بغلها بصهول هللا أ

.. بكلمة حلوة

أمل أرست بالها مه كالمها ورزه ًليها 

مص هكسْك : واتحرجت ٓبغلها بابتسامة

هقلى وأىسل 

هست زماُها بموآقة وهو ؿحك ًلى 

حركتها وقام استأشن الكل وكلى جواحه رس 

طاور سريى وررج ٓتح السوالب وقرر يققم 

مى أمل ًلضان ًارِ إىها بتحبه يققم 

مياها ٓارتار تيضيرت أسوز ًلى بوقلون 

جيوس مه ىْس اللون وحف البرٓيوم بتاًه 

وبع لوْسه يف المرايا وررج 

ىسلهم وأمل أول ماطآته وطها ابتسم 

تلقائيا لما لقته البس صيها قيس جوبها 

.. ايه رأيك لبست صيك: وبهمس



حلو أوي اهو كسا بقيوا البسيه : أمل بْرحة

زي بيؽ 

ًلضان القمر تيرِ إين : كريم بمضاكسة

مركس مى اللي ييجبها 

أمل ابتسمت وسكتت وهو ٓؾل يضاكس 

ٓيها 

ايه يا أم كريم مْيص ُسا : حسه بع لواهس

وال ايه ؟ 

مص لما ؿيوِ كريم : ىاهس بغت البوها

كلهم يوػلوا ؟ 

! ايه : كلهم بغوا لكريم اللي بغلهم بييويه

. استووا هتيرٓوه ! اه لسة ٓاؿل ؿيّ 

ميه ؟ : أمل طست زراًه

. هتيريف اػبري : كريم ابتسم



اهو : زمارة ًربية قاكيتهم وكريم وقّ

. لحنة هسرله .. وػل اهو 

. تيايل ميايا : مس ايسه ألمل

! روح أىت ! ليه : أمل باستَراب

. يا بت تيايل : كريم مسك ايسها وطسها

قامت وراه وهي بتؾحك وايسها يف ايسه 

وملك مراقباهم وسميرة مراقباها بَيم 

ملك يسوب هتلتْت الحنت ىنرات سميرة 

ليها واتقابلت ًيويهم يف ىنرة كويلة كلها 

.. تحصير وتهسيس مه القرٓيه 

! ميه : أمل ررجت مى كريم وبغت لليربية

اتْاجئت بمروة ىازلة موها ٓجريت ًليها 

. ال مْاجأة حلوة زي ! حبيبة قلبي : بْرحة



كريم كلم بابا الغبح بسري : مروة حؾوتها

وقاله إىه باًت ًربية مذغوظ تارسين 

ييوي .. واستأشىه أتَسى مياكم الوهارزة 

. مياكي آلرر الوهار 

أمل ابتسمت وكليت بمروة ليوس كريم 

. أحلى مْاجأة بجس موك : وبغتله بحب

حبيبة قلبي أي حاجة بتْرحك : كريم ابتسم

كيس  . بتْرحوي أ

: مروة بتمثل بايسيها إىها بتيسِ ًلى كموجة

. طجرة واتويه ليمون لو سمحت 

تيايل بقى : ؿحكوا كلهم وكريم بغلها

. ًلضان بايق مْاجأتك جوا

أمل ًيويها لميت وابتسمت وٓهمت قغس 

كريم كريم طاور لمروة تسرل وقبل ما امل 



تسرل طسها وقْها للحنة ٓبغتله 

! ايه : باستَراب

مْيص طكرا اين جيبت : كريم بصهول

! ػحبتك 

طكرا : امل بررامة وؿحك

اما اىك : كريم ًويه وسيت

قاكيته ببوسة سريية ًلى رسه وجريت 

مه قسامه ورى ػحبتها وهو حف ايسه ًلى 

رسه مص مغسق ابسا اىها ًملت كسه وكان 

.. بيبتسم ببالهة وهو زارل وايسه ًلى رسه

الكل بع للؾيّ الجسيس واتْاجئوا بمروة 

! بجس ! مروة : وىازر كان أول واحس يقّ

مروة ًوسها شهول تام واتحرجت جسا مه 

ىنرات الكل وىاهس قامت تستقبلها ًلضان 

وىازر الحم إن لبسهم زي .. تقلل إحراجها 



بيؽ ػسٓة وهي كمان لما بغتله لقتهم 

البسيه زي بيؽ 

سلمت ًلى الكل وقيست جوب ملك ألىها 

الوحيسة اللي يف مكان ٓاؿي جوبها 

ال لو زي المْاجأة يبقى أي : ىازر بع لكريم

. مقلب أي حاجة أىا مياك وش 

! بقى كسه : مؤمه بغله بَيم

ييوي مقلب ! أىت زًالن ليه : كريم بغله

ميلص ! زًالن إن الكل اطتَلك .. وًسى 

. تييص وتارس ُيرها 

مؤمه بغله بَيم ومرة واحسة حسِ مذسة 

االىتريه يف وطه بس كريم مسكها وحسه 

ليب الييال زه تأجلوه وأىتوا لوحسكم : بتوبيه

كريم مستوييه حس تاين ؟ . 



ال بس الستات ييقْوا : كريم بع ألبوه

. ًليوا 

كله ؿحك وىاهس بغت ألمل اللي قامت 

! سايباين ورايحة ٓيه : وكريم مسك ايسها

هضوِ الَسا وأبلٍ أم ٓتحي : أمل ابتسمت

. لحنة وراجية 

ملك بغت ألمل وهي زارلة وبيسها بغت 

كريم .. مرات ابوك مقيية أوي الناهر : لواهس

أىت ىاوي تذليها يف البيت ػح ؟تستتها ؟ ! 

مص زه اللْم اللي بيقولوه ؟ 

اه يا ملك أىا ىاوي : كريم ابتسم بهسوء

أستتها زي ما بيقولوا بس مص يف البيت 

الناهر إىك مص ٓاهمة ميوى الكلمة .. بس 

الكلمة زي المقغوز بيها إن .. زي كويس 

.. الراجل يذلي مراته ملكة يف كل حاجة 



ملكة يف بيته يف حياته يف طَله يف زىيته 

مص ًارِ أىتي ليه ربقتيه بالبيت .. كلها 

ٓأحب أكموك إن أمل هتكون بإشن ! بس 

طَل، بيت، سْر، .. هللا ميايا يف كل حاجة 

. كله ييوي 

طيء جميل أن السوجة تضارك : رالس اتسرل

. جوزها اهتماماته

الكل بسأ يسرل يف الحوار ويتكلموا مى بيؽ 

وىاهس قامت ألمل وحغلتها ىور ومروة لحس 

ما جهسوا السْرة والكل قام للسْرة وكل 

واحس قيس جوب حبيبه ومروة محتارة ٓواهس 

قيستها جوبها بس مه الواحية التاىية ىازر 

.. قيس وزه وترها 

ملك قيست يف وش كريم ًلضان تكون 

ًيويها ًليه واتموت لو أمل ما تالقيص 



بس لألسّ الكل تقريبا ًامل .. مكان جوبه 

.. حسابها 

يا بت اقيسي بقى ما تروطيويص : كريم كضر

 .

بغت ألم ٓتحي  ).. جاية اػبر : أمل ؿحكت

جهسي اليغير وسيبيلي أىا قهوة كريم  (

. هبقى أًملها بوْسي 

أم ٓتحي ابتسمت وربتت ًلى كتّ كريم 

وهي مبسوكة وهو حف ايسه ًلى ايسها اللي 

ًلى كتْه بحب وملك الحنت زه وآتكرت 

.. از ايه الست زي ماكاىتص بتقيقها أبسا 

ربوا يسيسكم كلكم ويسيم : أم ٓتحي بحب

الْرح يف البيت زه ًلى كول وتتجميوا 

. زايما يف الذير 

كلهم أمووا ًلى كالمها واىسحبت بهسوء 



أمل كيازتها بتققى لكريم األكل وهو بياكل 

بايسه الضمال وهي بتساًسه 

كلة سمك وكل أىواو السمك قسامهم  كاىت أ

وكريم قالها ًلى اللي بيحبه وهي حقت 

قسامه اللي كلبه 

بقلي ىغب بقى طيلي الضوك : كريم كضر

. موه كويس 

مص : أمل بغتله وكضرت وىاهس بؾحك

أحمسك .. بييرِ ياكله إال لو حس ًملهوله 

يارب جت اللي تضيل ًوي مهمة تْغيع 

. السمك 

ٓاؿل أىا ياحبيبتي، لو تيباىة : حسه بؾحك

... ممكه



مالحقص يكمل الكلمة ألن ىاهس كاىت يف 

ممكه ايه : ايسها سكيوة بتققى بيها ورٓيتها

يا حبيبي ؟ 

. رز بقى ًليها : الكل ؿحك وكريم هسر

ممكه أىا أتيلم ييوي أىتوا : حسه بتراجى

ًلى كول ىيتكم سيئة ! مذكم راح لْيه 

! كسه 

. اه بحسب : ىاهس بؾحك

كلهم ؿحكوا ًلى حسه وتراجيه ورجيوا 

.. ألكلهم 

أمل بتْغع بايسها السمك وكريم مسك 

: ايسها وبيرٓيها ياكل وهي بغتله وبتوبيه

. كريم 

ما تتذيليص األكل مه : كريم بحب ثبتها

! ايسك كيمه ايه 



كريم الحم إن الكل سكت وبع كان الكل 

ما كل ! زه ايه الررامة زي : مركس مياه وهو

ىاقع ! واحس يركس يف كبقه وال اللي جوبه 

كلي جوزك ! تيجوا تضاركوا يف القبق  .. ىوىا أ

ىازر رحب بمروة لسة .. ىور ػالحي مؤمه 

! ايه الررامة زي ! راجية مه السْر 

كله ؿحك واىسمج يف األكل وأمل اتحرجت 

جسا تاكله ورغوػا إىها حست إىها تحت 

أىنار الكل وكريم الحم زه ٓقام وقّ وىاهس 

ما تقلقيص هواكل هواك ًلضان : بغتله

كل وأمل تيرِ  بس ايسي ومص ًارِ ا

كتر  . تيايل يا أمل .. تساًسين مص أ

كتر وىاهس طجيتها قومي يا : أمل اتحرجت أ

. أمل مياه 

كل واحس ٓيهم أرس كبق وقيسوا ًلى جوب 

كليوي بصمة : وكريم بغلها . زلوقتي بقي أ



. بس مص بايذة إىوا أرسىا جوب : أمل بحرج

الكبيا ًازي أػال كلهم : كريم باستَراب

ًارٓيه وؿى ايسي وكبييي أىتي 

هتساًسيوي 

بيسيه بقلي تهتمي بالواس واهتمي بجوزك 

. ًلضان جيان وأىتي بترُي 

أمل ابتسمت وبسأت تاكله وهو برؿه بيأكلها 

وكل طوية تبع ىاحيتهم تضوِ حس مركس 

مياهم وال ال 

ملك قامت أول واحسة مه ًلى السْرة ألىها 

مابقيتص مستحملة مونرهم مى بيؽ 

بالضكل زه وهما وارسيه جوب وقررت تررم 

. أو تققى اىسجامهم زه 

يف البلس الستات ًسوا ًلى بسرية اللي جوزها 

قسما بالله يا بسرية لو : مسكها قبل ما تذرج



سميت مه واحسة ٓيهم إىك قولتي كلمة 

واحسة يف حق أمل وال أمها لتكوين كالق 

. بالتالتة 

! أىت بتحلّ ًليا : بسرية طهقت

أيوة بحلّ ًلضان ًارِ : محمس بإػرار

زماُك وموآقتك بسرًة زي مص لله يف 

لله ولوال ًبسهللا ًملي راكر وكلب موي 

ماكوتص وآقت أبسا تروحي مياهم ٓذلي 

ًبسهللا موبه ًليهم التالتة لو ىققتي .. بالك 

حرِ واحس هيبلَوه وساًتها أىا حلْاين 

. هيتم ًليكي أىتي حرة بقى 

كيب مص رايحة : بسرية قيست مكاىها بَيم

! قال تحلّ ًليا قال ! زه ايه الَلب زه 



الستات برا : محمس مسكها مه زراًها

ولمي لساىك .. ومستوييوك قومي اتْؾلي 

. بس 

بيس مواهسات بيوهم قامت وررجت وهي 

بس الحنت ٓيال إىهم .. متَاهة موه جسا 

مركشيه مياها أوي ومى كالمها ورآت ٓيال 

.. لتتكلم وحلْان جوزها يقى ًليها 

يف ڤيال المرطسي 

الَسا رلع وكله قام وأمل زرلت تَسل 

: ايسيها وبيس طوية ررجت ٓكريم بغلها

. مالك يا حبيبي

ريحة السمك مص ًايسة تقلى : أمل بسًل

. مه ايسيا 

ازًكيهم بليمون : الكل ؿحك وسميرة

. هيضيل الريحة 



بس الليمون هيوضّ : كريم بع لحماته

. ايسيها 

تبقى تحف أي كريم مركب : سميرة ابتسمت

 .

: أمل زرلت وكريم قام وراها وكلهم بغوله

! هقمه ًلى ايسيها ما تركسوش ميايا ها 

أمل كلبت مه أم ٓتحي ليموىة وجابتلها 

وكريم زرل وقّ وراها 

. وحضتيوي : همسلها

قالها بقريقة وترتها ٓهو ابتسم وبيس طوية 

هتروح : سوس ًلى حرِ الترابيسة ومبتسم

. ًازي ييوي ما تهتميص 

ال : أمل بغتله واىتبهت مه طروزها بكلمته

. الريحة مورٓساين 



الليمون بيؾيى أي ريحة : أم ٓتحي بغتلها

وبيسيه أىا بَسل األكباق ٓبتروح الريحة ؛ 

تيايل اُسلي األكباق هتذلغي تاليق 

. ريحتهم زي الْل 

ارحمي ! ايه ! ايه يا أم ٓتحي : كريم بصهول

كموها كيوبة تقوليلها اُسلي ! البوت  ييوي ا

! األكباق 

ييوي بجس لو محتاجيه : أمل ابتسمت

. مساًسة ًازي جسا ًلى ٓكرة 

كيب وهللا أىتي ًسل : أم ٓتحي ؿحكت

ال يا قلبي احوا تالتة اهو وبيسيه .. وأىا بحبك 

. يف ُسالة أكباق أػال 

أمل بتسًك ايسيها وكريم قاًس ًلى كرِ 

. كْاية بقى ًليهم : الترابيسة قغازها

! تتوقى تكون راحت الريحة : أمل بغتله



. تيايل اُسيلهم : كريم وقّ

طسها لبرا ىاحية الحمام اللي كان ًبارة ًه 

أوؿة األول كبيرة ٓيها كرسييه ػَيريه 

ًلى جوب ومرايات وحوؿيه ٓذميه جسا 

جوب بيؽ والحمام موْغل جوا مكان 

.. تاين

كريم وقّ جوبها وهي ُسلتهم كصا مرة 

وىضْتهم وكريم مسك ايسيها االتويه 

وباسهم كصا مرة يف كل ايس ويف كّ ايسها 

... وبيسها حقها ًلى وطه

. ما تهتميص أوي بالضكل زه : كريم بهمس

أمل بغتله بذجل وهو أرس ىْس كويل 

: ومسك وطها بايسه االتويه وهمس

. وحضتيوي ٓوق ما تتذيلي 

. أىا كل يوم مياك : أمل ابتسمت بحرج



! برؿه واحضاين : كريم ابتسم

قربها موها وبع لضْايْها وٓؾل ماسك 

وطها بايسيه االتويه وكان هيقرب ألىها ٓيال 

واحضاه جسا وأمل ايسيها ًلى ػسره 

كوت متذيلة إن : قاكيهم ػوت ملك

! المحجبات محترميه ًه كسه 

أمل اتوْؾت بس لما لقت ملك ٓؾلت يف 

اتيسلت بس ساىسة ًليه .. حؾه كريم 

وكأىها بتوػل رسالة ػامتة إىه ملكها 

.. لوحسها وبس 

المحجبات محترميه : كريم بغلها بتوًس

ٓيال يا ملك بس أىا مص ًارِ أىتي ليه 

آلرر مرة .. مغرة تتجاهلي حتة إن أمل مرايت 

هحصرك يا ملك وأقولك أمل رف أحمر 



ررجيها برا زماُك وإال قسما بالله هذرجك 

.. برا حسابات الكل 

! تقغس ايه بحسابات الكل : ملك بَيم

أقغس إن يسوب بقى ًوسك : كريم بتوًس

ًيلة بتحبيها وبيحبوكي ٓياريت تحآني 

ًليها ألن ما توسيص إن ىور مرتبقة بأرويا 

ٓبالش  (بيقغس أمل  )وىازر مرتبف بغاحبتها

تكوين زي الوباء اللي الكل هيتجوبه وبسل 

ماتضاركي الكل يف ٓرحته الكل هيتجوبك 

ألين مص هترزز لحنة لو تجاوزيت حسوزك 

تاين إين أهس الميبس زه كله ٓوق راسك وأبلٍ 

ىازر اللي بيقسرك ويحترمك وهو يتيامل 

ٓيلضان كسه بقولك حآني ًلى .. مياكي 

. حب أرواتك 



كريم أرس أمل وررج لبرا وبيسها كلى هو 

ألوؿته وجاب ًلبة كريم وىسل قيس جوب 

. ًلضان ايسيكي : أمل وازاها الكريم

: هللا ًلى الحب وكمل بمكر: مؤمه بمرح

وبيسيه ايه ياكيمو ُيرت هسومك ليه ؟ 

بققم مى مرايت ياًم أىت : كريم باستْساز

مالك ؟ 

أيوة بقى : ىازر بؾحك

اللي ُيران مووا يقلسىا : كريم بَرور مغقوى

.. ماطي ياأرويا اتَر براحتك: مؤمه

مؤمه اللي ُيران ألن أىا ومروة : ىازر بؾحك

مققميه بالغسٓة وبغلها بابتسامة كسْتها 

أمل قاًسة محروجة وملك متَاهة مه اللي 

بيحغل 



أىت مص بتجيبلي : ىور بغت لمؤمه بَيم

! كريم ليه 

كلتيوي يف بويق ؟ : مؤمه كضر بَيم أىتي أ

كب كّقم ميايا صيهم : ىور كضرت

مص أىتي اطتركتي يف مقلب ؿسي : مؤمه

؟ 

يبقى تسكتي : ىور كضرت ٓمؤمه كمل

أىتي مرايت؟ .. رالع وبيسيه هي مراته 

كتر أىت بتؾايقوي ؟ : ىور كضرت أ

. ػراحة اه بؾايقك : مؤمه ابتسم

بجس يا مؤمه رالظ بقى : ىور قربت موه

. مص بحبك متوضه كسه 

امال بتحبيوي ازاي ؟ : مؤمه بغلها أوي



بحب ؿحكتك .. تهسر وتؾحك : ىور ابتسمت

. بتوور حيايت ػراحة .. أوي 

قومي : مؤمه ابتسم ُغب ًوه وبغلها

. اًمليلي قهوة منبوـ 

. أتحرج ! كيب ازاي ! ايه : ىور كضرت

! اتياملي : مؤمه ربى ايسيه ًلى ػسره

طايْة أمل بتتحرك ازاي ؟ 

. أىت بوْسك قلت أمل مراته : ىور همست

! وأىتي بكرا تبقى مرايت ًازي ييوي : مؤمه

. يال قومي 

اكلب موي بغوت .. ال أتحرج : ىور كضرت

. ًايل وأىا هقوم 



قومي زي الضاكرة كسه ... ال: مؤمه بَالسة

لو حس سألك قوليلهم .. اًملي القهوة وتيايل 

. هيمل القهوة لحبيبي باللْم زه 

! أىت بتهرج ػح : ىور كضرت

ًايساين أرجى : مؤمه باػع قسامه بررامة

قويل قسام .. أؿحك ووطي يوور اًملي زه 

الكل إىك هتيملي قهوة لحبيبك مص 

. لمؤمه، مص له، لحبيبي تحسيسا 

ىور كضرت وهو كبق ايسيه وملك قيست 

! يف ايه مالك : جوبها والحنت تكضيرتها

. ًايسين أقوم أًمله قهوة : ىور بَيم

ما تقومي ما أىتي طايْاها : ملك باستَراب

قومي أىتي ! اهو وارسة البيت كله لحسابها 

. كمان مؤمه هوا زي كريم ييوي أىتي صيها 

. بس هي مراته : ىور بحرج



.. وأىتي يف ًرِ الكل مراته : ملك بَيم

قومي .. ولوال النروِ زي كوتي بقيتي صيها 

. لو هو ًايس زه اًمليه 

ىور ابتسمت و وقْت وهتتحرك ٓأمل 

محتاجة حاجة ؟ : بغتلها باستْسار

: ىور بغت لمؤمه اللي موتنر وبغت ألمل

الحنت إن مؤمه موتبه  )هيمل القهوة ل 

 (وموتنر وكريم الحم برؿه اهتمامه 

. لحبيبي 

مؤمه ابتسم وىور قالتها بغوت واكي 

بحيث يسميها مؤمه واللي قريب جسا موها 

امل وملك وبس بس تقريبا كريم سميها 

كمان 

: ارتْت مه قسامهم بسرًة وكريم بؾحك

. ما تررمص ًليها كسه 



أىا بتسرل بيوك وبيه : مؤمه بغله بَيم

أمل ؟ 

امال ميه كان بيتكلم مه : كريم ؿحك

طوية؟ 

ماكاىتص كلمة ياًم : مؤمه

هيملك : أمل وقْت وايسها ًلى كتّ كريم

ميه هيضرب قهوة  (بغت للكل  ).. قهوتك 

يا جماًة ؟ 

كل واحس قال كلبه وأمل وقْت محتارة 

أم ٓتحي : ٓكريم طسها ًليه وهمسلها

. ًارٓة قهوة كل واحس ٓيهم ما تقلقيص 

. اوك مص هتأرر : أمل ابتسمت

مروة تيايل ميايا : أمل زارلة وبغت لمروة

بس ميلص طويف قهوة ىازر ايه ػراحة كله 

. زرل يف بيؾه 



قهويت : مروة ابتسمت بحرج وىازر بغلها

. سازة 

. ًارٓة إىها سازة : مروة بغتله وهمست

قامت مى أمل بسرًة وهو ٓؾل مبتسم 

رليهم : حسه وقّ وأرس رالس وبغلهم

. يجيبولوا القهوة ًلى المكتب 

اىسحبوا االتويه مى بيؽ ًلى المكتب 

.. يتكلموا يف أمور الضَل 

مؤمه استأشن وكلى جواحه ولبس أبيؽ 

زي ىور ًلضان مايسًلهاش لبس تيضيرت 

أبيؽ ًلى بوقلون چيوس وىسل كريم أول 

ماطآه 

ياااااااا ًلى التقليس : بغله بتهكم

يااااااا ًلى الررامة : مؤمه بَيم



ياااا ًلى الجوان : ىازر بؾحك

البوات كليوا بالقهوة كل واحسة طايلة 

ػيوية 

مروة ازت ىازر قهوته وهي مياها الضاي 

.. بتاًها وقيست قريبة موه 

ىور أول ماطآت مؤمه ابتسمت و قيست 

ماتذيلتص إىك هتققم ميايا : جوبه

.. ماحبيتص أزًلك:مؤمه ابتسم

ربوا يذليك ليا : ىور ابتسمت

أىهي ٓيهم : ويذليكي ليا وكمل: مؤمه

بتاًتي ؟ 

. اللي تيجبك االتويه زي بيؽ : ىور

أمل قيست جوب كريم وىاولته القهوة بتاًته 

 .



ياأرتي كل بوت جابت : سميرة بؾحك

. لذقيبها وقيست 

تالقيهم أػال ىسيوا إىوا قاًسيه : ىاهس بؾحك

. مياهم 

ال وهللا يا ست الكل بس أم : أمل بسرًة

ٓتحي كلبت مووا ىذرج بقهوتوا وىسيبلها 

. المقبد وهي هتيمل البايق 

. زي كرزتوا طر كرزة : ىور بؾحك

. هي ٓيال كسه : ىاهس ؿحكت

ررجت أم ٓتحي بغيوية وًليها البايق 

! بتقرزي البوات مه المقبد : ىاهس بؾحك

يا أرتي كل واحسة قال ايه : أم ٓتحي بتبركم

كيب سيبتهم ييملوا ! تيمل لحبيبها 

.. رلغوا يقليوا بقى يوسيوا مكان لَيرهم 



بيسيه القهوة .. مص واقْيه لوك لوك لوك 

هتبرز اللي ًملوها روحت كارزاهم وًملت 

ٓيه الرجالة ؟ .. أىا البايق 

مص ! ايه ٓيه الرجالة زي : مؤمه كضر

. مالييه ًيوك يا أم ٓتحي احوا التالتة 

ال وهللا ما أقغس بس أىتوا : أم ٓتحي ؿحكت

! طباب التاىييه رجالة 

! ال وبتكرريها تاين : كريم بؾحك

ييوي مص رجالة : أم ٓتحي قربت موه

! أحسه مه الكبار وال اليواجيس 

! ميه زول يا ولية اللي ًواجيس : ىاهس طهقت

اه زه ! ميه قال ًواجيس : أم ٓتحي بغتلها

كريم اللي بيقول وأىا بقوله ٓضر زول طباب 

 .



أىتي بتلبسيوي أي تهمة : كريم بصهول

! والسالم وال ايه 

مص ًيب تقول ًلى أبوك : مؤمه ؿحك

. بيسيه الضباب طباب القلب ! ًجوز 

. ما تسكت أىت : كريم بغله بتوًس

أىتوا ًلى .. بس أىتوا االتويه : ىازر اتسرل

كول كسه؟ 

.. اه مه ػَرهم قف وٓار : ىاهس ابتسمت

. مص بيبقلوا ىقار أبسا 

بس حلو يكون ًوسك أروات : ىازر ابتسم

. تتواقر مياهم 

. اه ٓيال وتيمل ٓيهم مقالب : كريم بؾحك

المغيبة إىك مه الضذغيات : مؤمه كضر

. اللي ما بتحبص المقالب 



. زي حقيقة ٓيال : كريم بتأييس

يف المكتب يا أم ٓتحي : ىاهس بغت ألم ٓتحي

. زرليلهم قهوتهم هواك 

كريم بيضرب القهوة بس وقّ طرب بيس ما 

زاقها وأمل موتبهة مياه أوي وموتنرة رأيه 

بس هو ما ًلقص وطرب تاين وبغلها لقاها 

! أىتي حاكة ٓيها ايه : موتبهة أوي ٓابتسم

ًملتها ًلى شويق بس لو : أمل ابتسمت

. مص ًاجباك هيملك ُيرها 

ال هي حلوة بس ًايس أميس أىتي : كريم ابتسم

! حاكة ٓيها ايه 

. ميس كيب : أمل ابتسمت

مص .. ريحتها ٓيها ! ريحتها : كريم طمها

. ًارِ بس مص ُريبة ًليا 



ال أىتي : أمل ابتسمت وسكتت وهو بْؾول

! تيرٓيوي حاكة ٓيها ايه 

. طوية حب : أمل همست

كريم اتبوج أو ماكاىص متوقى اإلجابة زي 

ٓابتسم ُغب ًوه وٓؾل طوية ساكت 

حقيت ٓيها قهوة : لحس ما هي اتكلمت

بالكراميل بجاىب قهوتك اللي أىت بتحبها 

. بس يسوب تسيها القيم زه والريحة زي 

تحْة تسلم ايسك يا حبيبي : كريم ابتسم

. اًمليهايل ًلى كول كسه 

بما إن : ىاهس قامت وجابت كاتلوجات كتير

الكل متجمى كل واحس يقول رأيه يف 

رلوىا ىستَل القيسة زي يف .. الحاجات زي 

.. طيء مْيس 



الكل ٓيال اتجمى بس بيسها ىاهس الحنت إن 

كل اتويه بيذتاروا لوْسهم بس ماًلقتص 

.. وبغتلهم بْرحة كلهم 

ملك قاًسة حاسة إن مالهاش الزمة كل 

واحس قاًس مى حبيبته وهي بس أرتها 

بتسألها ًلضان ماتحسص إىها لوحسها بس 

هي ًيوىها ًلى كريم وأمل اللي بتؾحك 

والْرحة بايوة ًلى وطها وكريم اللي ألول 

مرة تضوٓه بيهتم يذتار حاجة تبى بيت أو 

لبس أو إىه يققم يف لبسه مى حس كريم اللي 

زايما تْكيره بيكون يف الضَل قاًس بيذتار ؟ 

بيس طوية رلغوا وقاًسيه بيتكلموا 

ماتيجوا ىقيس برا يف الجويوة : مؤمه بحماس

وىليب أي ليبة ؟ 

. موآق جسا اهو ىتسلى : كريم ابتسم



اليبوا أىتوا وأىا وسميرة هوقيس ىتْرج : ىاهس

. ًليكم 

قاموا كلهم وررجوا الجويوة 

ماتيجوا ىقيس ًلى األرؼ : أمل بابتسامة

. أحلى 

أيوة ياريت : مروة بحماس

أمل قيست وكريم قيس جوبها مبتسم 

ولبسوا يتبهسل ؟ : ملك بؾيق

لو حابة تقيسي ًلى الكراسي : أمل ببراءة

! جوب ماما وىوىا اقيسي براحتك 

كريم ؿحك بهسوء وسكت 

ملك بغتلها بَيم ومص القية كالم تقوله 

تيايل ياملك القيسة : ىازر ابتسم وبتضجيى

. حلوة اقيسي 



اؿقرت تقيس لما لقتهم كلهم قيسوا 

وبيتكلموا 

هوليب ايه ؟ : مروة بحماس

مممم تيجوا ىليب الضايب؟ : مؤمه بتْكير

حلو واللي يجيله الضايب يوْص : كريم بؾحك

األحكام ؟ 

قضقة هروح أجيب : مؤمه بحماس

. كوتضيوة 

راح جاب اتويه ورجى قيس وبسأ يْرق ًلى 

الكل واتْقوا هيسحبوا ازاي 

جه السور و أمل تسحب مه كريم ٓبغتله 

مياك الضايب ؟ اوًى تسيهويل : بتْكير

أىتي ًايساين أُضضك ؟ : كريم بؾحك

. كب وريوي كسا الورق أرتار : أمل بْؾول



ايه : ولسة جاية تبع لقت مؤمه بييترؼ

زه بقى زي كوسة تذتاري ايه ماتذبي 

. ورقك ياكريم 

وأىت مالك ياًم رليك يف : كريم باستْساز

ارتاري  (وبع ألمل بابتسامة  )ورقك 

. ياحبيبتي براحتك 

. ماتحرمص موك : أمل بؾحك

. وال موك : كريم بحب

وهللا كسا ىغب ومايوْيص : مروة بتريقة

. اليبوا ًسل 

أمل وكريم ؿحكوا وكملوا ليب كلهم لحس 

ما الضايب وقى مى مؤمه اللي اتغسم 

. وهللا زه هلم اطميوى أىا : واًترؼ

. يال ياحلو هوحكم ًليك : كريم بضماتة



. اتْؾل قول : مؤمه باستسالم

ًايسك تلّ الجويوة زي كلها مرتيه : كريم

. جري 

كلهم اتغسموا وبيسها ؿحكوا 

اوبس زه لو أىا كوت وقيت مه : أمل بمرح

. اول مرة 

. ماطاء هللا و اللياقة : كريم بؾحك

حسبي هللا ماطي أىا ًلضان بحترم : مؤمه

. القواىيه هجري 

وٓيال جري ورلع أول مرة جه يارس ىْسه 

كريم ػْرله راح مكمل جري لحس مارلع 

موك لله : ووقى ًلى األرؼ مه التيب

ياطيد أىت ايه جبروت ؟ 

. أحسه تستاهل : كريم بضماتة



. حس لسة ًايس يحكم تاين : مؤمه بتيب

ال أىا متوازلة ًه حكمي : ىورهان بضْقة

. ورليهم يتوازلوا حرام 

. الهي توستري : مؤمه بغلها بحب

ؿحكوا وٓيال اتوازلوا ومؤمه رٓؽ يليب 

تاين للضايب يقى مياه تاين 

. تيالوا ىليب ػراحة باإلزازة : مروة اقترحت

كلهم اتحمسوا ووآقوا وجابوا إزازة ومروة 

لْتها لحس ماجت ًوس ىازر يسأل مؤمه 

ايه طيورك تجاه كريم بيس اللي : ىازر بمرح

ًمله ٓيك الوهارزه ؟ 

طيوري زه أىا هايه ًليا أرميه : مؤمه بَيم

. يف البيسيه زلوقتي 

. أىت طرير أوي: كريم بؾحك



مؤمه لّ اإلزازة لحس ماجت ًوس ملك 

هتسأل أمل 

كلهم بغوا مترقبيه هيحغل بيوهم ايه 

ازاي بتقسري تْرحي وأىتي : ملك بمَسى

وارسة حاجة مص بتاًتك ؟ 

: أمل بغتلها وابتسمت وًيويها ًلى كريم

وهللا اإلجابة مص ًوسي ألين مابارسش 

حاجة مص بتاًتي أي حاجة بارسها بتكون 

. ملكي 

كريم ابتسم ًلى رزها اللي ررس ملك 

ىورهان ًلضان تلقّ الجو كملت لّ اإلزازة 

لحس ماجت ًوس مؤمه يسأل مروة 

ميه أقرب ػاحبة ليكي ؟ : مؤمه ابتسم



بع هي يمكه ُريبة بس : مروة بابتسامة

هم تالتة أمل وًايسة وٓاكمة احوا األربية 

حاجة واحسة سرىا مى بيؽ وكل حاجة مى 

. بيؽ 

ٓيال أػال احوا تقريبا طبه : أمل بابتسامة

. بيؽ يف كل حاجة 

حلو إن الواحس يكون ًوسه : ىازر مبتسم

. أػحاب طبهه 

ٓيال ربوا يسيم المحبة بيوهم : كريم بابتسامة

 .

كلهم أمووا ًلى كالمه ومبسوكيه مه الحب 

اللي يف الجو 

أمل لْت اإلزازة جت ًوس مؤمه يسأل كريم 

. ػراحة وال جرأة : مؤمه بتحسي



. جرأة : كريم بهسوء

قول اًتراِ لحس مووا : مؤمه بضماتة

. زلوقتي 

هو زه اللي أىت ًايسه ؟ : كريم باستْساز

ًايس أقولك إين  (بع ألمل بحب )سهل جسا 

قبل ماأًرٓك أىا ماكوتص ًايص أىتي جيتي 

حليتي السىيا ليا وحسستيوي إين ملكت كل 

. حاجة ٓربوا يذليكي ليا زايما بحبك 

أمل اتغسمت مه كالمه رغوػا قسام الكل 

اللي مركشيه ومبهوريه بكالمه ماًسا ملك 

اللي ًيوىها كلها حسن وحسرة 

أمل كل ماتيجي تتكلم تسكت مه رجلها 

.. وكلهم ؿحكوا



أىا مص ًارٓة أقولك ايه بس : أمل بذجل

وهمست بغوت  )أىت حيايت كلها وأماين 

واىا بحبك جسا  (واكي 

وأىا ًسيت الحب بمراحل أىتي : كريم بحب

بقيتي الوْس اللي بتوْسه 

أمل يف اللحنة حست بموتهى الحب واالمان 

بتييص اجمل لحنات .. وهي جوب كريم 

.. حب كاهر ىقي وػازق .. حياتها وهي جوبه 

كله اتْاجئ بكريم اللي أرس أمل يف حؾوه 

مه ٓرحته بيها وإىها اتغرٓت مياه بتلقائية 

ومضاًرها اللي حركتها باسها ًلى جبيوها 

وهي مه رجلها ٓؾلت حاكة راسها ًلى 

ػسره 



ال كسا القيسة اتقلبت لجو : مؤمه بؾحك

روماىسي وأىت مص مراًي إىوا مذقوبيه 

. مص صيك كاتب كتاب 

هقولهالك تاين اللي ُيران :كريم باستْساز

. مووا يقلسىا 

. حقك ياًم حقك : ىازر

ؿحكوا كلهم وملك التسمت الغمت وحاسة 

إىها ًايسة تهرب مه الكل ألن هي ًمرها ما 

.. ًاطت المضاًر زي وال األحاسيس زي 

كملوا السهرة لحس ماقرروا كل واحس يمضي 

ومروة اللي السواق رسها يرجيها ألهلها 

واىتهت السهرة وكلهم ٓرحاىيه ماًسا ملك 

الغبح بسري يف بيت كريم كان قاًس حسه 

وىوجا جابتلهم .. وىاهس وأمل وسميرة 

ٓساتيه الحوة والْرح وكمان ٓساتيه 



ػحباتها اللي هيلبسوهم يف الْرح 

.. وبتْرجهم 

كريم ىازل للضركة وهو رارج اتكلم مى باباه 

هضوٓك : بع ألمل.. طوية يف الضَل 

بيسيه اوك ؟ 

قبل ما يذرج وقّ وبع للْستان اللي يف 

ايه الْستان زه ؟ : ايس ىوجا بصهول ورجى

ٓستان ًروستك ؟ : ىوجا مبتسمة

ازاي : كريم بغلهم كلهم بصهول وبع لووجا

! ٓستاىها مه أىهي اتجاه ! ييوي ٓستاىها 

ىوجا كضرت مستَربة وأمل هتقّ توؿح 

بس ىاهس مسكت ايسها وطاورتلها تسكت 

مؤمه ىسل ورارج وبغلهم سلم ًليهم وحف 

يال وال ايه ؟ : ايسه ًلى كتّ كريم



اػبر بس ىضوِ المغيبة زي : كريم بَيم

! األول 

مغيبة ايه بيس الضر : مؤمه كضر باستَراب

يف ايه ؟ ! 

ٓيه بايق : كريم تجاهل مؤمه وبع ألمه

الْستان يا أمي وال هتيملوا ٓيه ايه ؟ 

هتلبسه كسه هويمل ٓيه ايه : ىاهس بهسوء

. بس يف حاجة تاىية لحنة .. ييوي 

قلبت حواليها وكليت ًلبة كبيرة ٓتحتها 

زي : وكلهم بغوا لليلبة وىوجا بصهول

! تحْة ! ألماس بجس يا ىوىا 

ايه ًالقة زي بالْستان ؟ : كريم باستَراب

كتاِ  الْستان مالوش ههر يا أمي مالوش أ

زي كلها .. مالوش حاجة رالع أػال 

.. مكضوٓة 



هو ايه اللي هيمسك : سميرة بْؾول

الْستان أػال ماهيقى مه ًليها زه وال 

حماالت وال أي حاجة تمسكه ؟ 

ماهي زي بقى أىا كلبت مه : ىاهس ابتسمت

.. محل المجوهرات ييملها مذغوظ 

الْراطة الكبيرة زي هتبقي يف ىع ههرها 

والسالسل زي هتكون مكان الحماالت واللي 

تحت هيمسكوا ههر الْستان تحت والجواب 

ٓسي هتيمل ههر .. كل سلسلة يف جوب 

طكلها تحْة وألماس وههرها .. للْستان 

. هتَقيه وتمسك الْستان 

: كريم واقّ بيتْرج ًليهم لحس ما رلغوا

هي زي مضكلتك ازاي هتمسك الْستان 

ييوي ًازي جسا إن بوتك تبقى .. وما يقيص 

ًرياىة بس مضكلتك ايه اللي هيمسك 

! أىتوا بتهرجوا ػح ! الْستان 



حبيبي الْستان لسه واػل : ىاهس كضرت

مه باريس وىوجا تيبت لحس ما وػلته 

ًسي بقى يوم .. ورالظ الْرح بيس كام يوم 

! الْرح ورالظ 

بع  )! أًسي ايه ! ىيم : كريم ًيويه وسيت

أىتي ! أىتي ساكتة ليه  (ألمل بورٓسة 

أىتي ازاي ! هتقليي كرحتك ! هتلبسي زه 

! وازاي وآقتي ! ارترتيه أػال 

ًجبهم كلهم وماما قالت : أمل كضرت بسًل

. يوم وييسي ًازي 

أىتي بتهرجي ! يوم وييسي : كريم بصهول

! ػح 

ىاهس وقْت وأرست مه ىوجا ٓستان تاين 

موڤ ؿيق وبضيْون ًلى الغسر والنهر 

. زه ٓستاين يا حبيبي : وبتوريه لكريم



هو حؾرتك : كريم بع للْستان وبع ألبوه

أىت موآق مراتك تلبس ! ساكت ليه 

! الْستان زه 

أىت ابوها : حسه ماسك موبايله بيقلب ٓيه

الوحيس وٓرحك مرة واحسة يف اليمر سيبها 

. توبسف 

قول : كريم ؿرب كّ بكّ وبع لمؤمه

! قول ليمتك حاجة ! أىت حاجة 

ًمتو الْستان حلو بس : مؤمه كضر وبهسوء

! ًريان طوية هتلبسيه ازاي بس 

! ىيويويويوي ىيويويوي ايه زه : كريم بتريقه

الْساتيه ! بقولكم ايه ! أىت بتتكلم كسه ليه 

. زي ترموها يف الشبالة 

ال كبيا الْساتيه زي هتتلبس : ىاهس كضرت

 !



أمي ؟ : كريم بع ألمه اللي وقْت يف وطه

الْساتيه هتتلبس ووريوي : ىاهس بَؾب

! هتيارؿوي ازاي يا كريم وهتيمل ايه 

كريم بهسوء بع ألمل اللي اتوترت لتأزم 

كالمك يا : الموقّ بالضكل زه وبع ألمه

أمي ًلى ًيوي وًلى راسي البسوا 

الْساتيه زي بس مْيص ٓرح ومص 

هتذرجوا مه البيت زه، اتحلت اهيه بسيقة 

. ييوي 

الْساتيه : ىاهس مسكت ابوها قبل ما يذرج

هتتلبس والْرح هيتيمل وما تذليويص 

. أحلّ ًليك يا كريم 

كريم بع ألمه بَؾب وبع لمراته ورجى 

ماطي يا أمي كالمك ًلى راسي : ألمه تاين



واللي أىتي ًايساه هيتم بس مرايت أىا حر ٓيها 

.. ًليا القالق بالتالتة يا أمل  (بع ألمل  )
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كريم بع ألمه بَؾب وبع لمراته ورجى 

ماطي يا أمي كالمك ًلى راسي : ألمه تاين

واللي أىتي ًايساه هيتم بس مرايت أىا حر ٓيها 

... ًليا القالق بالتالتة يا أمل (بع ألمل  )

قبل ما يكمل قاكيه حسه وهو بيسًق 

! كريم : ومؤمه كمان

أىت : حسه وقّ بسرًة وراح قسام ابوه

مه قبل ما ! أىت بتحلّ بالقالق ! اتجووت 

! تتجوز أػال وبتحلّ بالقالق 

أىت بتحلّ ًلى مراتك : مؤمه بصهول

بالقالق يا كريم ؟ 

أىت تسكت رالع : كريم بغله بَيم



بع  )أىت اسكت : حسه بع لمؤمه

وأىت ٓهموي ازاي قسرت  (لكريم بَؾب

أىا ! أػال تقلى الكلمة زي كسه بالسهولة زي 

كتر مه   سوة متجوز مه والستك ٣٠بقايل أ

ًمرك سميتوي بحلّ ًليها ؟ سيازتك 

متهور وأهوج وزي ػْة جسيسة أؿيْها 

أىت ًارِ .. لغْاتك اللي بقت ُريبة 

سيازتك لو كملت يميوك كان هيحغل ايه ؟ 

بالش كملت يميوك ًايس أٓهم أمل شىبها ايه 

يف كل اللي حغل ًضان تْكر تقول يميه 

.. كالق ًليها 

الموقّ زه ييلمك إن القالق واالىْغال 

مْيص راجل يف السىيا ! آرر طيء تْكر ٓيه 

.. بجس محتاج إىه يحلّ بالقالق ًلى مراته 

لو مص هتيرِ تمضي كالمك ًلى مراتك 

ايه .. بسون حلْان يبقى تراجى ىْسك األول 



مص ٓاهم ػراحة مالوش ! حلْاىك زه 

ييوي موقّ اهو أىت ! ميوى وال كيم 

اتكلمت مى أمل وهي ما سميتص كالمك ؟ 

حاولت تضوِ أي حل ومالقيتص ُير 

ػراحة أىا اتغسمت مه ! حلْاىك زه الحل 

. حلْاىك زه 

ًلضان أمي زي القريقة : كريم بؾيق

... الوحيسة اللي هتوقْها ٓالحلْان كان 

ٓكرت أىت ! كان تهسيس ليها : حسه كمل

ٓكرت يف ! بقى رز ٓيل مراتك هيكون ايه 

! مضاًرها 

زي موآقة تلبس ٓستان زي : كريم بَيم

! زه 

جوووين مارلوش ًوسي ًقل أػال أٓكر بيه 

؟ 



أىا مص قازر أػال أستوًب ازاي : حسه كضر

! تذيلت إن أمل هتلبس ٓستان زي زه 

! وازاي تذيلت إىها ممكه تقلى حجابها 

بالش أمل ازاي تذيلت إن والستك هتذرج 

! كسه ؟

كريم بع لألرؼ بحرج ألىه ٓيال اتورٓس 

يا بابا هو حؾرتك مص : بسون ما يْكر أػال

! سميت كالمهم 

سميت بس بمجرز ما اتكلموا : حسه بَيم

ٓهمت إن زي اطتَالة أىت بقى ازاي زرلت 

! ًليك 

.. كريم بغله وكأىه بسأ يستوًب

سوري يا كيمو ًلضان : مؤمه هوا اتسرل

 (بيتله بوسة يف الهوا  )اطتَلتك يا حبي 

. تييص وتارس ُيرها 



كريم لوهلة بع لمؤمه وبع ألمه 

أىت رليتوي أحلّ : وللباقييه ورجى لمؤمه

وزي اطتَالة ؟ ! ًليها بالقالق 

أىت رليتوي أقتوى إن حمايت : مؤمه بهسوء

هتتيسم وحبيبتي ًوسها اىهيار ًغبي وزه 

. مجرز حلْان ًازي يا بيبي 

أىتي : كريم كان هيولى مه الَيم وبع ألمل

! وآقتي تسرلي مياهم الحوار زه 

أمل بغتله بحسن ًلى حلْاىه ومارزتص 

هو مقلب وليس اللحنة أىا : مؤمه رز ًوها

لقيت ًمتي بتَمسيل وأىت بتتيغب مص 

مركس ٓاحوا اطتَلواك يف ٓستان مص يف 

زي ما ىور وآقت .. رسارتها ٓأيوة وآقت 

المرة زي ما .. وقلتلي ما تبقاش ررم 

. تبقاش أىت ررم 



! أىا حلْت ًليها بالقالق :كريم بَيم

هو زه ! ىْترؼ إين كملت حلْان يا مؤمه 

. أىت بتستيبف ! ٓيه تهريج برؿه 

مؤمه بيَينه ٓقاله ىْس جملته اللي سبق 

ييوي مقلب وًسى ! أىت زًالن ليه : وقالهاله

ميلص تييص ! زًالن إن الكل اطتَلك .. 

. وتارس ُيرها 

اللي بتيملوا ..بقلوا بقى : حسه وقّ بيوهم

زه توقْوه ٓاهميه أىتوا االتويه ؟ 

... بس : االتويه اًترؿوا

.. مص ًايس أسمى موكم : قاكيهم االتويه

ليب الييال زه توقْوه .. كْاية مقالب 

كاوًواكم كتير وقلوا بيليبوا لكه .. ٓاهميه 

لما تكبر األمور ويبقى الهسار بالوجى ورراب 

البيوت يبقى رلغت رالظ مْيص مقالب 



موؿوو : كمل وهو واقّ بيوهم!بيس كسا 

.. المقالب زه زاز ًه حسه أوي 

مٔومه أىت ًملت مقلب يف كريم وأوهمته 

مٔومه كان هييترؼ بس  )إىه رسر حبيبته 

حتى لو كان  (حسه طاور بايسه يسكته 

المقلب لسقايق بس المهم الْكرة إىك 

أوهمت أروك إىه رسر حبيبته وساهمت يف 

وجيه ولو لسقايق ٓكاىت الوتيجة إىه 

توًسلك يرزهالك وبسل ما يوجيك زقايق 

صيك ؿاًّ المسة وأوهمك إىك أىت كمان 

رسرت حبيبتك أو مهسز تذسرها بقريقة 

وبيسها رجى رزهالك  (بع لكريم)بضية 

.. تاين وكوت هتقلق مراتك 

أىتوا االتويه وجيتوا بيؽ بقريقة بضية 

أىا ُػيقت لما كريم قايل ًلى .. ُبية 

المقلب بس بيسها وآقت وكلمت رالس 



يوآق ًلضان بس تضوٓوا الوتيجة بييويكم 

سويه واقْيه ايس واحسة واللي بيقرب .. 

زلوقتي بتوجيوا بيؽ .. موكم بتاكلوه 

وًماليه تيملوا مقالب سذيْة يف بيؽ 

وقلت هتتينوا بس مكمليه وكاىت الوتيجة 

إىه بسل ما بيجهس لْرحه بسيازة هيحلّ 

! طايْيه وػلتوا لْيه .. ًلى مراته بالقالق 

المقالب زي ما بتؾحكص باليكس بتوجى 

زي آرر مرة .. وأىتوا بتيملوها يف بيؽ 

هسمح لحس ٓيكم ييمل السذآة زي يف 

.. أروه 

: سكت واالتويه باػيه لألرؼ وهو كمل

اًترٓوا إىكم ُلقتوا واوًسوين ما تييسوش 

كول ًمركم ايس واحسة ٓمص .. زه تاين أبسا 

.. طوية مقالب سذيْة هتسًلكم مه بيؽ 



أىت المْروؼ تساًس  (بع لمؤمه  )

أروك يف تجهيسات ٓرحه مص تجهسله مقالب 

وأىت اهسا كسه وٓكر بيقلك قبل ما تتسرو ! 

واتْؾلوا يال اًتصروا . وتتهور يف حلْاىاتك 

لبيؽ وٓؾوا المقالب زي وإال قسما بالله 

! ما هيسيهالكم بيس كسه 

سوري يا كريم رالظ : مؤمه بع لكريم

. آرر مرة مص هيمل مقالب تاىية 

وأىا كمان مص هيمل مقالب : كريم بغله

... تاىية بس 

مه ُير بس وزلوقتي طوِ : حسه قاكيه

بقى مراتك اللي حلْت ًليها بالقالق زي 

أىا : كريم بع ألمل اللي باػة لبييس وكلمها

! أمل .. ما حلْتص بجس 



أىا هقلى : أمل ما رزتص ًليه وبغت ألمها

. بيس اشىكم .. أرظ بايق الحاجة ٓوق 

سابتهم وكليت لْوق ًلضان مص ًايسة 

ًاجبك كسه : تكلم كريم اللي بع لمؤمه

ػح ؟ 

! ليه هو أىا اللي قلتلك تحلّ : مؤمه بصهول

أىا آسّ ماكوتص : كريم بع حماته بإحراج

أقغس الموقّ ررجوي ًه طيوري 

ماتيتصرش موي بس زي ما : سميرة بهسوء

الحاج قالك تقسر تمضي كالمك مه ُير 

حلْاىات 

كريم بغلها بذجل مه ىْسه وجه يقلى 

ألمل 



استوى : ىاهس بغت البوها قبل ما يقلى ألمل

الْساتيه زي بجس هولبسها .. قبل ما تقلى 

. بييس ًه مقلب مؤمه 

هوا الرجالة التالتة توحولها وحسه أول حس 

هتلبسوها ازاي ييوي ؟ ! ىيم : اتكلم

! أيوة رزي ًلى جوزك بقى : كريم

ًايسة أًمل ٓكرة كسه : ىاهس بغتلهم

كم توآقوين ًليها  . وًايسا

أي ٓكرة تتؾمه إن : كريم قبل ما يسمى

أمل تلبس الْستان زه أىا رآؾها مه ُير ما 

. أسميها أػال 

ما تسكت : ىاهس كضرت وؿربته يف كتْه

. بقى واسمى وأىت ساكت 

. اتْؾلي قويل ٓكرتك : حسه بهسوء



أىا كلمت المسئول ًه القاًة : ىاهس بغتله

اللي حجسىا ٓيها الْرح وحجست قاًة تاىية 

. جوبها 

حجسيت قاًة تاىية ؟ ليه ؟ : حسه بصهول

هويمل الْرح يف القاًة اللي : ىاهس طرحت

أىتوا ارترتوها وكل حاجة زي ما أىتوا ًايشيه 

ىوجا ٓيه الْستان ؟  (بغت لووجا  )

. هوا : ىوجا طست ٓستان مقْول ًليه

كليته ومسكته كان متقْل كله وىاهس 

. زه ٓستان أمل اللي هتلبسه مياك : ًلقت

كيب حلو ايه بقى الْستان : كريم بتْكير

التاين ؟ 

حجست القاًة : ىاهس أرست ىْس كويل

 مثال ١٢التاىية ًلضاىّا احوا ًلى الساًة 

البوات هوروح القاًة التاىية وأمل هتَير 



ٓستاىها وتقلى حجابها وتلبس الْستان زه 

وترقع وتتوقف هي وػحباتها وبكسه ىكون 

وقبل ما تذرج .. ًملوا ٓرحيه يف ليلة واحسة 

يف كاب مذغوظ هجيبهولها هتلبسه 

وتتَقى وتذرج تاين،وأىا كبيا هلبس 

. الْستان اللي طوٓتوه زه 

! ولوْترؼ إن حس ػوركم جوا : كريم بتْكير

أىت ًارِ إن السيوزية كلها : ىاهس كضرت

الستات بيسرلوا ! أٓراحهم بالضكل زه 

! بيباياتهم ويقليوا وقبل ما يمضوا بيلبسوا 

ًلضان يف أمه بيارس ! محسش بيغورهم ليه 

اللي ًايسة تسرل ًوس .. أي موبايالت موهم 

بع كل .. الستات تسيب موبايلها برا 

سواء األمه .. التْاػيل زي أىا اهتميت بيها 

البوات أو الجرسوىات أو بتاًة الكاميرا اللي 

. كله ... هتغور 



. وهللا ٓكرة حلوة وجميلة : حسه ابتسم

! ٓيال ٓكرة جميلة أوي : مؤمه بتأييس

أىا : كلهم بغوا لكريم اللي هس زماُه برٓؽ

! مص ؿس الْكرة باليكس الْكرة حلوة 

! امال أىت ؿس ايه : ىاهس باستَراب

كريم بع لووجا وأرس الْستان مه وراها 

.. الْستان ًريان جسا : ومسكه وبع ألمه

.. حتى لو وسف ستات الْستان ًريان أوٓر 

مص .. أمي الغسر ىْسه حواليه كله طْاِ 

ييوي مه وسقها لْوق كله ! هقسر أتقبل زه 

. سوري مص ًاجبوي .. ًريان أو طْاِ 

كيب طوِ أىا ممكه أًمل : ىوجا بتْكير

كبقة زارلية بحيث كل الضيْون اللي 

مؾايقك زه يبقى متَقي مص طيْون 

كتآها والنهر  ! هيبقى بس أ



يا كريم : كريم ميارؼ برؿه وىاهس كضرت

. زه ٓرحها ومه حقها تْرح وسف أػحابها 

وهو ييوي الْرح ما يوْيص مه : كريم بَيم

! ُير ٓستان ًريان 

! ماهي هتَقيهولك اهو : ىاهس باًتراؼ

وريوي بس لو مص ًجبوي : كريم بغلها

مص هوآق وما تقلقيص تيبك وكل 

. مغاريّ الْستان أىا متكْل بيها 

أىا األمور زي مص بتْرق ميايا : ىوجا كضرت

. يا باطمهوسس أىا يهموي الْستان ييجبكم 

اسبقوين ًلى الضركة وأىا : كريم بع ألبوه

. هضوِ أمل بس األول .. هحغلكم 

استأشن موهم وكلى ألمل اللي كاىت قاًسة 

ومكضرة ًلى السرير اللي حتى بسون مرتبة 

.. ًلى الذضب 



قاًسة كسه ليه ؟ : كريم قرب موها

. أىا حرة : أمل بورٓسة

قامت بييس وهو مسك زراًها وقْها وقربها 

بس بجس جووتيوي .. حقك ًليا الّ مرة : موه

. يوم وييسي ! لما قلتي ٓيها ايه 

مص قلتلك زمان إن لكل : أمل بغتله بَيم

قاًسة طواش وأىت بتضص زايما ًه القاًسة ؟ 

ازاي تذيلت إين ممكه أقبل أقلى حجايب ؟ 

ػسقيوي وهللا ما : كريم بأسّ حقيقي

! ٓكرت ٓيال بيقلي 

مص قازرة أتذيل : أمل زورت وطها بييس

! إىك ٓكرت تحلّ ًليا بالقالق بجس 

وزلوقتي أىا هلبس الْستان هل كالقك كان 

هيوقى ؟ وليلمك أىا كوت رآؾة الْستان 

! بس ًوسا ٓيك هلبسه 



. ما تبقلي تستْشيوي بقى : كريم كضر

وبيوس .. ايوة أىا بستْسك يا كريم : أمل بَيم

روح بقى سيازتك اسألوا طيد ! أيوة مياك 

ازاي هتكْر ًه يميوك زه وال كسه اتقلقوا 

مه قبل حتى ما ىتجوز ًلضان ! أول كلقة 

. أىا متجوزة راجل متهور 

أوال أىا مص متهور بس ٓيال : كريم بَيم

وبيسيه أىتي .. الموقّ ررجوي ًه طيوري 

بيسيه .. هبلة ماأىا ماكملتص اليميه أػال ؟ 

! أىتي ًرٓتي مويه أىا كوت هحلّ بايه 

. هتحلّ إين ما ألبسص الْستان : أمل بَيم

ال كوت هحلّ لو : كريم رٓى حاجبه بيؾايقها

. لبستيه هققيه وأطقه ىغيه 

أمل كضرت وبغتله وهي ًايسة تيمل أي 

حاجة ومص ًارٓة ٓمتَاهة جسا موه 



: كريم الحم قمة ُؾبها وبيحاول يمتغه

رالظ بقى ًسيها والحمس لله مْيص حلْان 

 .

ميوى كسه إين أستوى يف أي مرة : أمل بغتله

تذرج ًه طيورك القالق ؟ 

! كالق ايه بس ! ال كبيا يا أمل : كريم بَيم

ما أىت ًلضان ٓستان حلْت : أمل زًقت

! بالقالق 

مص ًلضان ٓستان : كريم أرس ىْس كويل

! أىتي ليه مص مقسرة إحساسي يا أمل 

مجرز ما تذيلتك بالْستان زه وإن ممكه 

.. حس يضوٓك بيه ًقلي اتلَى تماما 

وليلمك لحس األن مص قازر ػراحة أتقبل 

مص .. إىك تلبسيه وال قسام بوات وال ُيره 



مص قازر يا أمل أتقبل حس ! قازر أتقبل زه 

! يضوٓك كسه 

بس سبق : أمل بغتله وزموًها لميت

... وطآوين 

اوًي : قاكيها كريم وحف ايسه ًلى طْايْها

جسمك ! اوًي تتكلمي كسه تاين .. تكملي 

محْول ومحسش طآك أػال يا أمل 

والكالب زي أرست جساءها اىسيهم مه 

حياتك وتْكيرك وأًتقس اتكلموا كتير مى 

زكتور ًماز وكل يوم والتاين بوروح ًلضان 

. ىوسى القغة زي 

بس كان ىْسي تكون : أمل زموًها ىسلت

... أىت 

وأىا هكون يا : قاكيها تاين ومسح زموًها

أمل، أىا هكون أول حس يف حياتك،أول حس 



أول حس تؾميه .. أول حس تحبيه .. يحبك 

أول حس تسلميه ىْسك ... أول حس يضوٓك ..

أىتي ليه .. وروحك وقلبك ٓأىا ٓيال أول حس 

الكالب زول ! بتْكري بأي طكل تاين 

محسش ٓيهم طآك ليه مغرة تْكري 

! بالضكل زه 

الْستان لو : أمل مسحت زموًها بكُمها

. مص ًاجبك مص هلبسه 

الْستان لو ًاجبك البسيه،أىا : كريم ابتسم

بس كلبت مه ىوجا تقْله طوية تمام ؟ 

لو حلْت ًليا : أمل هست زماُها بس بغتله

تاين ؟ 

زه وًس .. مص هيحغل أبسا : كريم ابتسم

مص هحلّ ًليكي .. موي وربوا طاهس ًليه 

. اتْقوا .. تاين أبسا 



. اتْقوا : أمل ابتسمت

ما تسًليص بقى مايهوىص ًليا : كريم ؿمها

واىسيل يال طويف بايق ٓساتيوك ... زًلك

وحاجتك وػحباتك كلهم يف القريق ًلضان 

. يضوٓوا ٓساتيوهم 

ىسلوا االتويه مى بيؽ ايسيهم يف ايسيه 

بيؽ وكريم اىسحب لضَله وأمل قيست 

وأػحابها وػلولها وبيقيسوا الْساتيه 

وٓريق ىوجا مياها بيضوٓوا لو يف حاجة مص 

.. منبوكة 

بيسها ىاهس أرستهم وراحوا للبيويت سوتر اللي 

كل يوم بتروحه لمسة ساًتيه أو تالتة 

.. لتجهيسها كيروسة 



طريّ أرس ًيلته وسآر بيها القاهرة وسمر 

كاىت ٓرحاىة جسا بسْرها زه وىْسها لو 

تتوقف يف القاهرة كلها بس جوزها محجمها 

ىسلوا يف طقة طريّ اللي كان وارسها أيام 

كاىت طقة ػَيرة يسوب أوؿتيه .. الكلية 

طريّ وسمر ىسلوا يف أوؿة وميازة .. وػالة 

.. وبوتها يف أوؿة 

قبل يوم الحوة بيس النهر األتوبيسات وػلت 

كاىوا اتويه وىسلوا موها أهل البلس وحسه كان 

مجهس قيسات كتيرة يف الجويوة للَسا وكسه 

وحجسولهم يف ٓوسق قريب موهم يوسلوا ٓيه 

..  أيام زول ٣ال

سمر ًرٓت إن أبوها وأمها جاييه وأػرت 

إىها تروح تقابلهم وتروح مياهم بيت كريم 

وبالْيل أقويت طريّ وىسل بيها قابل 

األتوبيس وسمر كليت ألمها وهو روح ألمه 



سمر .. وأرته ًلضان يكملوا طراء حاجتها 

مى أمها متحمسيه جسا يضوٓوا بيت أمل 

... ويضوٓوا السىيا ايه 

وقّ كريم هو وأبوه ومؤمه يستقبلوهم 

والواس كلها ىسلت ومياهم ًبسهللا ومحمس 

الكل .. وكه واىؾمولهم يستقبلوا بايق الواس 

زرلوا جوا وأمل وسميرة وىاهس استقبلوهم 

وقيست الستات والرجالة ررجوا الجويوة برا 

يف القيسات المذغوػة اللي اتجهست 

والمبرزات اللي اتحقت ًلضان تلقّ الجو 

 ..

سمر كاىت متَاهة ومبهورة يف ىْس الوقت 

مه حجم الْيال وؿذامتها والجويوة 

والقيسات اللي اتيملت برا والمبرزات اللي 

.. اتحقت 



بالله ًليكم ياجماًة اللي : كريم وقّ وبيوبه

مياه ًيال ػَيرة هتليب يف الجويوة يكون 

ًيوه ًليهم ًلضان يف حمام سباحة لحس 

. يقى ٓيه الحكاية مص كالبة 

كريم حف حس مه األمه : ىاهس بغت البوها

ًوس حمام السباحة األمر ما يسلمص يا 

حبيبي والحمام التاين اقْله بالمْتاح 

.. زلوقتي 

. ٓكرة ٓيال اوك : كريم ابتسملها

: كلى يوْص ٓكرة مامته وبسرية وسف الستات

هو مْيص مياه وال حاجة تبل ريقوا مه 

! القريق وال ايه 

طويف  (بغت ألمل  )! ال ازاي : ىاهس سميتها

يا أمل أهلك وؿيوٓك يا حبيبتي 



أم  (أمل وقْت  ).. اه لحنة : أمل وقْت

.. ٓتحي 

أوامرك يا ست : جتلها بسرًة وابتسمت

البوات 

بس ٓيه .. األمر لله وحسه : أمل ابتسمت

اليغاير والمياه ؟ 

أىتي تضاوري : أم ٓتحي طاورت ًلى ًيويها

 .

كتر مه أربى بوات بسي  ويف زقايق كان يف أ

.. موحس بيوزًوا ًغاير ومياه ًلى الكل 

ىاهس تيمست إىها تنهر للكل إن أمل هوا هي 

الكل يف الكل ورغوػا لبسرية وسمر 

.. وٓهمت أم ٓتحي يكون ًيويها ًليهم 



كريم زرل ويسوب رايح ىاحية أمل كصا حس 

ىازى ًليه وهو كضر وكوص وبيضاور ألمل 

.. تيجيله وأمل مقوضاه أو تقالىة ًليه 

أىت ًايس حاجة ؟ : ىاهس البوها

أىا حرٓيا كرهت اسمي اليوميه : كريم بغلها

أىا ًوسي ميتوج مهم جسا ٓساًتيه .. زول 

وراجى اوك ؟ 

وكلمت أمل )! ميتوج يا كريم : ىاهس طهقت

ما تقويل حاجة يا أمل : (اللي جت 

مى ميه ؟ : أمل بغتله

. مى مستر ارىست : كريم بأسّ

كيب بس رلى بالك مه : أمل هست زماُها

التيسيالت اللي ًملواها والوقاـ اللي 

اتواقضوا ٓيها ٓاكرها ؟ 



بت أىتي بقولك ًقليه مص : ىاهس بغتلها

! ٓكريه بالوقاـ اللي هيتكلم ٓيها 

ما .. الميتوج مهم ػراحة : أمل ابتسمت

! تارسين مياك 

. يال : كريم ؿحك

يا تمضي يا .. واز أىت وهي : ىاهس زًقت

. هوازي أبوك 

ليكي ًليا بيس كسه مص : كريم بع ألمل

. هحؾر أي اجتماو مه ُيرك 

مؤمه ىازل مه ٓوق وبيتكلم يف موبايله 

كس الحجس رالظ : وبع لكريم . بقولك أىا هآ

! حجس ايه : كريم باستَراب

: مؤمه كضر واستأشن مه المكالمة لحنة

! حجس القيران أىت وأمل 



كس بس امتى : كريم ابتسم . اه ا

مص ! أىت ًوسك السهايمر : مؤمه بصهول

الجمية بالليل ! قلتلي تاين يوم الْرح بالليل 

. ييوي 

أىا ًلى الونام زه ًايس : كريم ىْد بؾيق

! أقسمه للذميس بالليل 

! جمية ايه ورميس ايه : ىاهس بغتلهم

. يسآر االتويه وال التالت 

كس : كريم بع لمؤمه . أ

بقول ! واز أىت مص ساميوي : ىاهس قامت

السْر االتويه أو الثالثاء أو أجلها للذميس 

! الجاي 

ليه إن طاء هللا ؟ : كريم بغلها

... ًلضان الواس : ىاهس



واهو ًلضان اللي هتقوليه زه : قاكيها كريم

.. بالصات أىا هارسها الجمية الغبح وأمضي 

قسم يا ابوي ميياز السْر للغبح 

 ٦أىت هتمضي الجمية الساًة : مؤمه بَيم

ميواه ! أىت ًارِ زه ميواه ايه ! الغبح 

سيازتكم تيجوا مه القاًة تقليوا تَيروا 

. ويسوب توػلوا المقار وممكه ما تلحقص 

ًوسك حق رالظ رليوا يف : كريم كضر

. مييازىا 

يا واز مص هتسآر الواس جاييه مه : ىاهس

. كل مكان يباركولكم 

اللي ًايس يبارك هيباركلوا يف الْرح : كريم

مص هستوى أىا بيس الْرح وهقيس أستقبل 

أىتي هوا وبابا واألخ مؤمه وًمايت .. ىاس 



الجميالت استقبلوا اللي تحبوه أىا هارس 

! ًروستي وأكير 

! قويل حاجة يا أمل : ىاهس بغت ألمل

أمل هتقول .. مالكيص زًوة بأمل : كريم رز

. أقيس يف حؾه ماما يوميه 

طس الموبايل مه ايس مؤمه وكلب رقم 

أيوة أهال يا ٓوسم مياك : مكتب الحجس واتكلم

كسيل الحجس اللي باسمي  ... كريم المرطسي أ

.. تمام .. أيوة تصكريته أىا والمسام اليقاليا 

تمام 

مص : ًقى الموبايل لمؤمه وبع لمامته

هستوى، بيسيه زه هو طهر ًايساين أؿيى 

أىا .. ال كبيا .. موه أسبوو هوا يف البيت 

. أمل لو محتاجة حاجة كلميوي .. اتأررت 



سابهم وكار ومؤمه بع ليمته وهي 

. هللا كب أىا مايل : ربقته

ًلضان قبل ما تحجس تقويل وكوا قلواله : ىاهس

. مْيص حجس 

ًلى أساس مْيص ُير : مؤمه ؿحك

زه كان هيارس كيارة .. طركة واحسة 

بيسيه ما تيمليص حما ًلى .. مذغوظ 

. ابوك زه أىتي أمه مص حماته 

ىاهس لسة هتؾربه كلى يجري ًلى برا وهي 

مص كوتي قيسيت األول : قيست جوب أمل

مياىا يوميه ارتحتوا مه السربكة زي ؟ 

ٓيال كوتي ارتحتي وهو ارتاح وبيسها : سميرة

! سآرتوا 



بيسيه هو بيقول .. هو رآؽ : أمل ابتسمت

تيب بالمرة ييوي مص ًايس يريح وبيسها 

. يسآر تاين 

هتسآروا ٓيه يا أمل ؟ : سمر بْؾول

كل اللي .. وهللا ما أًرِ : أمل بغتلها ببروز

أًرٓه ايقاليا وباريس لكه تْاػيل أماكه ال 

. بس بيقول ًامل برىامج هريّ 

يا لهوي البوت ! هي ُازة ٓيه ؟: سميرة ٓجأة

! ىسيتها رالع 

ما تقلقيص ًليها أىا بيتلها : ىاهس ابتسمت

كل ٓوق واتَست هي وكه وبيسها تقريبا  أ

.. كه ىسل للرجالة وهي ريحت طوية 

وهللا : سميرة حقت ايسها بحب ًلى زراًها

. اىضَلت ًوها 



ًايسة .. ما تقلقيص ًليها : ىاهس بحب

. تتقموي ًليها اكليي 

ما تقلييوي أىا وسمر يا أمل أوؿتك : بسرية

. هوا رليوا ىرتاح طوية 

! أوؿتي : أمل باستَراب رززت

أيوة مص أىتي قاًسة هوا يف : بسرية بذبث

كيس ما أقغسش األوؿة ! بيت ًريسك  أ

! اللي هتسرلي ٓيها 

ال كبيا أىا مص قاًسة هوا أىا : أمل كضرت

جيت الوهارزة .. وماما قاًسيه يف بيت رالو 

.. ًلضان ىكون يف استقبالكم 

. اه بحسبك قاًسة هوا : بسرية هست زماُها

مى إىها حتى .. ال ما تحسبيص : سميرة بَيم

بس ال احوا .. لو قيست ٓسه بيت جوزها 

. بوروح وىيجي 



! ًايسة أتْرج ًلى أوؿتك يا أمل : سمر

! بيسيه ما تذيلتكيص تتجوزي يف بيت ًيلة 

تذيلت كريم المرطسي هيجيبلك ڤيال راػة 

. مص أوؿة .. بيكي لوحسك 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل التاسى ًضر 

ًايسة أتْرج ًلى أوؿتك يا : سمر بتريقة

بيسيه ما تذيلتكيص تتجوزي يف بيت ! أمل 

تذيلت كريم المرطسي هيجيبلك ڤيال ! ًيلة 

. مص أوؿة .. راػة بيكي لوحسك 

هو يقسر يجيبلها بسل الڤيال : ىاهس اللي رزت

ًضرة بس ابوي ابه أػول وماحبص يسيب 

أبوه وأمه يييضوا لوحسهم ومراته ألىها مه 

بيت أػيل وبوت تتحف ًلى الجرح يقيب 

ماحبتص برؿه تارسه مه أبوه وأمه وبيسيه 



كريم ماًوسوش أروات ييوي الْيال 

والضركات وكله بتاًه هو ومراته وًياله ٓيما 

! بيس إن طاء هللا ٓهتقيس لوحسها ليه 

ًلى األقل هوا تاليق وىس وتاليق رسم وحضم 

.. يذسموها ويضيلوها مه ًلى األرؼ طيل 

وًلى .. هي بس تضاور والكل يجري يوْص 

الرُم مه زه كله هو برؿه هيارسلها ڤيال 

لوحسها هيذلوها زي مكان راظ إلجازات 

للسلى، لليب، بس كبيا هتحتاج .. راػة 

وقت لحس ما مهوسسيه السيكور يجهسوها 

وألن ابوي مستيجل ٓقال يتجوزوا هوا 

كسه جاوبتك وال .. والتاىية تجهس ًلى مهلهم 

لسة ؟ 

سمر زمها اتحرق مه رز ىاهس جسا وحست 

هي بتسأل .. إىها هتتذوق مه الست زي 

! أمل زي بترز ًوها ليه 



أما أمل ٓابتسمت مه رز حماتها اللي ًلى 

.. كول ساىساها يف أي وقت ويف أي مكان 

بس برؿه : سمر بتحاول برؿه ما تتراجيص

ييوي كاىوا استووا وزرلوا يف ڤيلتهم براحتهم 

 .

هو أىتي يا سمر متذيلة إىها : أمل بتريقة

حبيبتي األوؿة اللي ! أوؿة زي أي أوؿة 

األوؿة كبيرة ! بتتكلمي ًوها از بيتك كله 

ٓيها  (ُرٓة مالبس  )جسا ٓيها زريسوج روم 

ٓيها قيسة .. حمام ؿذم ٓيه كل ما تتذيليه 

ٓيها مرجيحة ًلضان قلت لكريم .. ػَيرة 

ٓهي مص أوؿة .. ًايسة مرجيحة وجابهايل 

هي جواح ٓهمتي ؟ 

سمر اتَاهت بس زارت زه كويس 

بس الزم أتْرج يا أمل .. اممممم : وابتسمت



وأتمرجح ٓيها كمان ! ًلى المرجيحة بالصات 

 .

ًايسة تتمرجحي يف : أمل ابتسمت بَيم

واحسة برا يف الجويوة بوتيضى ًليها اكليي 

... اليبي ٓيها براحتك 

. برؿه ٓرجيوي : سمر بإػرار

كريم قآلها ومياه : أمل اتوهست بؾيق

مْتاحها ًلضان ما بيبحص حس يتقْل 

. ويتْرج ًليها 

. لما يرجى هقلبها بوْسي : سمر بتَينها

. اه إن طاء هللا اكلبيها : أمل بَيم

كيب تيباىة يا أمل، ًايسة أٓرز ههري : سمر

اىتي ًارٓة بقى حامل وتيباىة . طوية 



أم  (ىازت  )استوي : ىاهس رزت قبل أمل

. ٓتحي رسيها ألي أوؿة ترتاح 

وأىا كمان رسيوي مياها : بسرية وقْت مياها

.. ألحسه األتوبيس والقريق ققموا ههري 

! اه وماله: ىاهس ابتسمت بتكلّ

أم ٓتحي أرستهم لْوق وٓتحت أوؿة 

يف حمام راظ يف األوؿة : وطاورتلهم يسرلوا

وكل حاجة ممكه تحتاجوها 

هي أمل بتبات هوا : سمر سألتها بْؾول

! ػح ؟

! ال كبيا تبات هوا ازاي : أم ٓتحي كضرت

ست أمل بتبات ًوس رالها والباطمهوسس 

كريم بيبيتلها السواق الغبح يجيبها هي 

.. ووالستها وهو كبيا يف طَله 



أىتي بتضتَلي هوا مه : بسرية قربت موها

! زمان ًلى كسه 

مه ساًة ما سي كريم اتولس وأىا : أم ٓتحي

. مربياه ًلى ايسي 

وكل زه ما بقلتيص : بسرية هست زماُها

مص بيسوكي راتب كويس ! طَل ليه 

! تحوطي موه وتبقلي طَل 

ييوي مى إن زه ما : أم ٓتحي كضرت

أىا بيتي مْتوح .. يذغكيص بس هجاوبك 

مه البيت زه جوزي اتوىف بيس ما رلْت 

بوايت االتويه وساًتها اطتَلت هوا وهم 

اتكْلوا ببوايت ًلموهم وكبروهم وجوزوهم 

أحلى جوازات واحسة زكتورة برا يف كوسا 

واالتويه حاولوا .. والتاىية مسرسة يف الذليج 

ميايا أسآرلهم وأقيس مياهم بس ػراحة 

أىا ًيضت يف البيت زه سويه ًمري وأىا 



ٓأىا هوا .. بإشن هللا هريب ًيال كريم وأمل 

مص ًلضان راتب وُيره أىا هوا ًلضان 

بيس .. بحب هوا وبيتبر الواس زي أهلي 

. اشىكم

سابتهم وررجت قبل ما يستجوبوها يف 

حاجة تاىية وهما قيسوا مى بيؽ ًلى 

السرير 

! طوٓتي البيت طكله ايه : بسرية بحرقة

. باؿتلها يف القْع بوت سميرة 

.. زي بتبيؽ زهب ! وإال باؿت : سمر بَيم

وال االستقبال تحت ! طوٓتي الجويوة قس ايه 

! وال السْرة القويلة ! زول كام ركوة زول 

وكله كوم والتكييّ اللي مكيّ : بسرية

إال هو ٓيه يا سمر ! البيت كله زه كوم تاين 



ٓؾلت أزور ًليه يف الحيقان ما طوٓتهوش 

 !

.. زه بيبقي تكييّ مركسي : سمر بَيم

بس أىا .. األماكه الواسية بيستيملوه ٓيها 

! الزم ! الزم أطوِ أوؿة أمل طكلها ايه 

هوضوٓها ماهو الزم ! مستيجلة ليه : بسرية

. يْتحوها للواس تتْرج 

ال يا ماما الواس زي ُيرىا : سمر رزت بَيم

يوا  وكريم زه .. ًوسهم مص بيْرجوا حس ص

بس .. ممكه يرٓؽ أي حس يسرل أوؿته 

! الزم أحرجه وأطوٓها بس أىتي ساكتة ليه 

! مستَرباكي 

أبوكي موه لله حالّ ًليا : بسرية بحرقة زم

بالقالق لو ٓتحت بويق وقلت كلمة يف حقهم 

. هيقلقوي 



! وبالقالق ! حلّ ًليكي : سمر بضهقه

ربوا يوتقم ! أيوة يا أرتي ًلضاىهم : بسرية

ما ! موهم البيسا يا ما ىْسي أٓرح ٓيهم 

بسًي ! يحغلص حاجة كسه تلَي الْرح زه 

مه قلبي أي مغيبة كسه تحغل وبوت 

. سميرة ما تتهوى بالبيت زه 

أميه يارب يسمى موك : سمر رٓيت ايسيها

حتة واز ! ألحسه أىا أموت بقهريت لو اتجوزته 

كول بيرؼ بحالوة مس مه اآلرر وٓوق كل ! 

وٓوق .. زه ُوي ومص أي ُوى ال زه مليوىير 

كل زه تاين ماًوسوش أروات ييوي هو اللي 

. هيقص كل زه 

استيجلوا بجوازك مه طريّ : بسرية بَيم

مص ! مص ًارٓة كوتي مسروًة ليه ًليه 

كوتي سآريت كسه صيها واتسربتي واطتَلتي 

أرستيه .. كوتي ساًتها أىتي اللي يف اليس زه 



اهو التاين .. هو وال اللي اسمه مؤمه زه 

. حليوة 

! يا ترى مرتبف الواز زه : سمر بتْكير

المهم آرزي ! أىا ًارٓة يا أرتي : بسرية

مص ًايسة .. ههرك طوية قبل ما ىوسل يال 

أؿيى أىا الوقت يف األوؿة زي ًايسة أتْرج 

! ًلى البيت زه كله 

كريم راح الميتوج بتاًه ورجى ًلى كول 

بيس ما رلع كان ًايس يارس أمل البيويت 

.. سوتر زي ما ىاهس كلبت موه 

سميرة بتسور ًليها ًلضان تروح مياه ويف 

اآلرر لقتها قاًسة مى ُازة واالتويه قاًسيه 

وقآليه ًلى ىْسهم 

.. أىتي هوا وأىا بسور ًليكي : سميرة بَيم

. كريم جه وًايس يوزيكي البيويت سوتر 



ما زمان ! هو كل يوم البتاو زه : أمل كضرت

.. كاىوا بيروحوا مرة واحسة يوم الْرح ورالظ 

! أىا تيبت ! كل يوم كل يوم 

حماتك وجوزك ! بت أىتي : سميرة كضرت

بيسيه كل البوات بتحب .. مستوييوك قومي 

أىتي بقي ! الكوآيرات والحاجات زي 

! ًكسهم ليه 

مص ًايسة تبقي حلوة لكريم : ُازة بتريقة

. وال الراجل ما يستاهلص ! ييوي وال ايه 

كريم زه يستاهل .. اررسي : أمل ابتسمت

بس زه ما يمويص  (كضرت  )السىيا بما ٓيها 

ىْسي أىام مثال لحس ما أطبى ىوم .. إين تيبت 

. تيبت .. ىْسي كسه أقيس يف استرراء ! 

بكرا يا أرتي تقيسي يف حؾه : ُازة بهسار

. كبمو باطا وتسترري اهو كلها يوميه 



يا بت : أمل اتحرجت وكضرت وسميرة بَيم

. الواس مستوية 

ما تيجي يا .. قمت اهو يا ماما : أمل قامت

. ُازة ميايا 

ًايسة أٓؾل .. ال ال سيبيوي أىا : ُازة بتيب

ٓارزة ههري كسه مص قازرة القريق كان 

أىتي مص بتروحي كل يوم ؟ بكرا .. ررم أوي 

. إن طاء هللا هاجي مياكي 

ما تيجي أىتي يا : أمل كضرت وبغت ألمها

! ماما 

قومي بس .. حماتك هتروح مياكي : سميرة

. ًلضان ما ىتآررش ًليهم 

سميت ػوت كريم بيوازي برا كليت 

طويف البت بقايل از : بسرًة وسميرة بتريقة



ايه بحايل ٓيها وأول ما سميت ػوته قامت 

! توف ازاي 

. كبيا يا حمايت زه كيمو : ُازة بؾحك

أمل ٓتحت الباب بحصر وطآت كريم وهو 

مياك : كضر وبيضاورلها تقلى ٓأمل بحصر

حس ؟ 

. ال مص ميايا تيايل : كريم باستَراب

أمل كليت كاىت مه ُير كرحتها وقربت 

المْروؼ تروحي البيويت : موه وهو ابتسم

سوتر 

هو الزم البتاو زه كل يوم : أمل بغتله بتيب

؟ 

.. ما تسيلي الوهارزة إجازة 



كاىت بتتكلم وماسكة زرار قميغه وهو 

براحتك كبيا : مسك ايسها ورٓيها لضْايْه

أػال أىتي .. يا حبيبي مص ًايسة ما تروحيص 

وأىا مص ًايس أي .. مص محتاجة ألي حاجة 

. حاجة 

أىت كسه بتحسسوي بتأىيب : أمل كضرت

! الؾمير ًلى ٓكرة بموآقتك زي 

ييوي المْروؼ أوزيكي : كريم ؿحك

ُغب ًوك ؟ 

مص حكاية ُغب بس : أمل ابتسمت

المْروؼ إين بروح ًلضاىك أىت ٓأىت 

بتقويل مص ًايس حاجة ٓكسه حسستوي إين 

. مقغرة 



كيب : كريم ؿحك ًلى كالمها وبغلها بحب

ًايساين أقول ايه ًلضان ما تحسيص إىك 

مقغرة ؟ 

قبل ما ترز سمر ررجت مه األوؿة وأمل 

كاىت هتبيس رقوة ًه كريم بس مسك 

كويس إىك : ايسها ثبتها مكاىها وسمر قربت

جيت كوت ًايسة أطوِ أوؿة أمل بس 

. قالتلي إن المْتاح مياك 

بسرية ررجت وراها وقربت موهم وأمل 

: وقْت جوب كريم وبسرية بغت لكريم

.. ٓرجوا ًليها يا كريم،زي ًوايس بلسىا 

المْروؼ اليروسة بتْرج أهلها ًلى طقتها 

بس ميلص بكرا يبقى ًوسكم طقة وتْرجوا 

! الواس ًليها زلوقتي ٓرجوىا ًلى األوؿة 

كريم كان ًوسه شهول مه كالم بسرية وبغلها 

هو حؾرتك ! بكرا يبقى ًوسىا : بصهول



إين مثال مص ًارِ ! متذيلة ايه ! متذيلة 

أىتي  (ؿحك ُغب ًوه  )! أجيبلها طقة 

ًوايس بلسكم اللي ! بتتكلمي بجس وال بتهسري 

بتتكلمي ًوها زي تمضي يف بلسكم بس 

وبيسيه أمل لو طاورت بس مجرز إطارة أىا 

أطتريلها بلسكم زي كلها وأساويها باألرؼ 

وأًملها ٓوقها قغر بحجم بلسكم زي اللي 

بتتكلمي ًوها مص تقوليلي أىا بكرا يبقى 

! ًوسىا 

... أىا ماأقغسش أػل: بسرية اتراجيت بَيم

ال وأىتي بتتكلمي ميايا تركسي : قاكيها كريم

. ألين مابيسيص حرِ واحس ما ييجبويص 

ميلص يا : سميرة كاىت واقْة وقربت موهم

كريم ٓرجهم ًلى األوؿة ًلضان راكري أىا 

. ألحسه يا ابوي الْؾول وحص أوي 



مه : كريم بع لحماته وطاور ًلى ًيويه

ًلضان راكرك أىتي .. ًيويا يا ست الكل 

. بس 

كريم راح ىاحية أوؿتهم وكلى المْتاح 

وٓتحها وزرل هو وأمل وبسرية زرلت هي 

.. اهيه األوؿة يا بسرية : وسمر وسميرة وراهم

. اتْرجي براحتك 

السرير كبير وررايف .. األوؿة كاىت كبيرة جسا 

.. الستاير وهم ! زي حكايات الّ ليلة وليلة 

.. االىترية الغَير اللي ًلى جوب األوؿة 

.. المرجيحة الغَيرة الملْوٓة كلها بالورز 

! امال ٓيه السوالب : بسرية بَيم

. مْيص زوالب يف أوؿة للبس : سمر رزت

راحت سمر ىاحيتها وزرلت وىورت الوور 

! أىا ما بحبص كسه : وكريم بع ألمل بَيم



وال بحب حس يسرل أوؿتي وال حس يتْرج 

. ًلى حاجتي الضذغية 

. أىا هتْرج وهقلب ٓيها كمان : أمل ابتسمت

! وأىتي حس برؿه يا ررمة أىتي : كريم كضر

سمر : أمل ابتسمت بحرج وُيرت الموؿوو

رليها .. ًوسها ٓؾول وٓؾولها هيؾايقها 

. أىا هسرلهم .. تحرق زمها طوية 

.. سمر ٓتحت ؿلْتيه كاىوا هسوم أمل 

واىبهرت بكمية الهسوم زي وقلبت ٓيهم 

بصهول 

ٓتحت ؿلْة تاىية كاىت بسل كريم كاىت 

هتْتح واحسة تاىية بس أمل وقْت يف وطها 

: سوست ًلى الؾلْة وبابتسامة مستْسة

برؿه هسوم كريم 



سمر ابتسمتلها وراحت للتسريحة الؾذمة 

ٓتحت زرج كان جواه ًلبة كبيرة ٓتحتها كان 

ٓيها مجموًة كبيرة مه الساًات الرجايل 

الْذمة 

... ٓتحت زرج تاين كان الونارات الضمسية

راحت الواحية التاىية ٓتحت أول زرج كان 

ٓيه ميكاب أطكال وأىواو ألمل وكله 

محقوـ بقريقة إن السرج لما يتْتح يبرز 

كل ما ٓيه 

ًايسة تضويف ايه بس وأىا : أمل قاكيتها

! أوريهولك 

أىتي بتْهمي يف الميكاب زه كله : سمر بَيم

؟ 

أًتقس زه طيء ما يذغكيص : أمل ابتسمت

 !



! كيب ٓيه الحاجات الَالية: سمر بْؾول

! الحاجات اللي زي زي ! زهبك، مجوهراتك 

: أمل بغتلها كتير وكريم اللي جه وراها رز

كيس مص هسيبهم ًلى التسريحة  أ

بس ًارٓة هوريكي جسء ! للمتقْليه وال ايه 

. بسيف موهم 

كريم قرب وٓتح السرج بتاًه وكلى موه 

ارجيي لورا : ريموت ػَير أرسه وبع لسمر

. طوية 

سمر رجيت لورا وهو ؿَف ًلى كصا رقم 

وزرج كبير يف وسف التسريحة اتْتح وكان 

جواه أكقم ألماس وكقميه زهب طكلهم 

ٓذم جسا ًلى ستاىسات ػَيرة وكان يف 

ًلب مقْولة مسكت واحسة كبيرة موهم 

وقلبت ٓيها طوية وطآت اسم المحل 

كبر المحالت  وًوواىه واتغسمت ألىه مه أ



المتذغغة لمجواهرات الماركات اليالمية 

والْرو بأرىق موققة بالقاهرة بيسها حاولت 

تْتحها ميرٓتص ٓكريم بتريقة رسها موها 

ومسكها بقريقة مييوة وٓتحها بسهولة 

ومارؿيص سمر تمسكها تاين وٓرجها ًليها 

مه بييس ًضان يَينها وهي ٓهمته 

وباستْساز مقغوز مسكت ًلبة تاىية 

مقْولة بوْس القريقة اللي كريم مسكها 

.. بيها وٓتحتها وبغتله بغة اىتغار ُبية

اتكسرت أول ما لمحت ىنرة االستهتار 

واالحتقار بييويه ٓقْلت اليلبة ورجيتها 

مكاىها وبغت لكل اليلب ىنرة أريرة كان 

هيَمى ًليها مه الَيم رغوػا إن كل 

اليلب مه ىْس المحل الرايق وبسرية قربت 

كتر ٓتح زرج تاين  وكريم ًلضان يؾايقهم أ

كان ًبارة ًه أساور ورواتم وساًات كلها 



ها : مه ىْس الماركة اليالمية وبع لبسرية

لسة برؿه ًوس كالمك إن بكرا ربوا يرزقوي 

بضقة ألمل ؟ 

كسه ٓاؿلكم : قْل األزراج وبغلهم بتريقة

ألين مص .. الحمام ًلضان ىقْل الجولة زي 

. ٓاؿي 

ٓؾيلي الليلة : كريم ررج لبرا وبع لحماته

! زي ًلضان بجس جيبت آرري 

سميره ابتسمتله وزرلت هي ًوسهم كاىوا 

يف الحمام بيتْرجوا ًليه ألىه كان ررآة 

.. كاىت متذيلة حمام بسيف مص بالحجم زه 

... وال كل اللي ٓيه زه وسميرة وبسرية

وقْوا قغاز بيؽ وأمل متابياهم رايْة 

ليتذاىقوا أما سمر ٓاىسحبت برا ًوس كريم 

: وقربت موه



الحمام تحْة ورغوػا الضاور والباىيو بس 

مص قازرة ػراحة أتذيل أمل تضاركك 

أمل ًبيقة وهبلة مص ! الحاجات زي 

. هتسيسك 

وأىتي مثال اللي : كريم بغلها باحتقار

! هتسيسيوي 

. طاور : سمر ابتسمت بسلى

سمر بتتكلم وكاىت هتمس ايسها لذسه وهو 

لو ايسك مص الزماكي رليها : بع اليسها

. تلمسوي 

. أىت الذسران ًلى ٓكرة : سمر رجيت ايسها

ًارٓة كل : كريم بغلها كتير أوي باطمئساز

إىسان ًوسه مستوى محسز للوسارة 

والقصارة إال أىتي زايما بتْويق التوقيات كلها 

هو أىتي محسش ًرٓك إن الهبل واليبف .. 



اللي بتتكلمي ًوهم أو بتتهمي أمل بيهم 

ما تيرٓيص زه ؟ ! زول تاج ًلى راسها 

أمل ررجت والحنت إىهم قريبيه أوي مه 

بيؽ قربت موهم وكريم حف ايسه ًلى 

! رير : كتْها وؿمها له وهي سألته

سمر بس كاىت .. رير : كريم بغلها بحب

بتثبتلي بالسليل از ايه أىتي أىؾّ وأكهر 

إىساىة يف الكون زه كله وإن ارتياري ليكي 

طريكة لحيايت زه كان أجمل قرار أىا أرسته 

. وػراحة أىا مسيوىلها بضكر 

مسيوىلها ؟ : أمل باستَراب وسمر كمان

: بسرية وسميرة ررجوا كمان وسميرة بتحْس

! رير يف ايه 

لسة كوت بقول إين مسيون : كريم بغلهم

. لسمر بضكر وحابب أطكرها 



! تضكرها ًلى ايه : بسرية باستَراب

أىا بضكرك يا سمر إىك : كريم بع لسمر

.. قْلتي ًلى أمل باب الحمام يوم الياػْة 

ألىك لو ما ًملتيص كسه كاىت أمل مضيت 

وراحت بلسها ويمكه تكون كملت حياتها مى 

بس أىتي .. طريّ زه وأىا كوت كملت حيايت 

كوتي السبب إن أىا وهي ىتقابل ويكون بيوا 

أىتي كوتي .. قغة حب مه أقوى القغع 

.. أىتي بسأتيها .. قغة حبوا .. السبب يف زه 

.. أشيتك لها اتحولت ألكبر حب يف الكون كله 

أىتي ربوا رالكي السبب اللي يجميوا أىا 

. ٓضكرا ليكي .. وهي 

ًلى ٓكرة بس أىا ما : سمر حاولت تبتسم

قْلتص ًليها الباب بس كان بايم وًلق 

. ًليها 



اتآررىا ًلى : كريم ؿحك بتهكم وبع ألمل

. السوتر مص يال ؟كْاية كسه 

قْل الباب بالمْتاح وىسلوا لتحت وأمل 

اتْاجئت بمروة ػاحبتها وجريوا ًلى بيؽ 

االتويه 

أجلوا السالمات زي ويال اتآررىا : ىاهس قربت

. أم كه يال .. ًلى مييازىا 

سميرة اًتصرت وقالت هتقيس مى ؿيوٓها 

ىاهس بغت ألروات جوزها .. مه البلس 

واالتويه برؿه رٓؾوا 

مص .. أىا ًايسة أروح مى أمل : سمر قربت

ميقولة هسيب بوت ًمي الوحيسة تروح 

. الكوآير لوحسها 

كيس : كريم اتؾايق ولسة هيتكلم بس ىاهس أ

. يال كلوا ! كبيا تيايل 



ىاهس اتحركت وكريم بع ألمل اللي طاورتله 

ررجوا مى بيؽ وقابلهم .. يسكت ورالظ 

بقولك أىا كلمت ىور تقابلكم : مؤمه وقْهم

ًوس البيويت سوتر ًلضان أمل ما تبقاش 

. لوحسها 

اوك تمام ماأتحرمص : كريم ابتسم وبَيم

موك وموها بس مروة جت وسمر لسقت ٓيها 

. وًمتك وآقت تارسها 

كيب كالما سمر موجوزة : مؤمه ابتسم

وػلها .. يبقى ىور ومروة زول رف زٓاو 

وتيال ما تسيبويص لوحسي وسف الميمية 

. زي 

كريم راح ليربيته كاىت أمه ومروة وسمر 

المْروؼ مامتك : ركبوا ورا وأمل كضرت

. تركب جوبك قسام قولها 



ما تيجي أىتي جوبي يا ست : كريم بع ألمه

. الكل وسيبي البوات مى بيؾهم 

ال يا حبيبي أىا ركبت رالظ وبيسيه : ىاهس

أمل مكاىك جوب جوزك كول الوقت ما 

تتوازليص ًه مكاىك ألي حس حتى لو الحس 

. زه أىا يا حبيبتي 

أىا مص بتوازل ًه مكاين لحس : أمل بحرج

أىتي ست الكل .. بس حؾرتك مص حس أبسا 

 .

ماطي يا قلبي بس برؿه : ىاهس ابتسمت

. مكاىك جوب جوزك 

اركبي بقى يا أمل يال اتآررىا : كريم بع ألمل

. أػال 

أمل ركبت وكريم قْل الباب ولّ ركب 

. زوري اليربية : جوبها وبع ألمل



أىت ايسك بقت كويسة زورها : أمل كضرت

. أىت 

. زوريها يا بت : كريم بَالسة

. زورتها اتْؾل : أمل زورتها وبغتله

كريم يسوب هيتحرك بس مرة واحسة قرب 

: مه أمل ًلضان يقول حسامها وطسه وربقه

قلتلك الّ مرة أول حاجة تيمليها تربقي 

! الحسام 

. بيذوقوي : أمل بتصمر كْويل

ميلص بس أمان ليكي يا : كريم بغلها

. حبيبي 

كريم أىت هتْك الجبس اللي : ىاهس بغتله

ًلى ايسك امتى ؟ 



الوهارزه لو ٓؾيت أو : كريم بغلها يف المرايا

! بكرا يا أمي ليه 

ال ًازي بس هي بقت كويسة ييوي : ىاهس

مص بتوجيك ؟ 

. ًازي ييوي،اتحسوت كتير : كريم

كريم لو لسة واجياك ما تْكص : أمل بتوتر

. الجبس مه ًليها زلوقتي 

ما تضَليص بالك أىتي يا : كريم كموها

. حبيبي هي بقت كويسة رالظ 

القريق كان واقّ ىوًا ما والسىيا زحمة 

. ربوا يسامحك : وكريم بع ألمل

هو أىا ! يارب بس أىا مايل : أمل باستَراب

! اللي موقْة القريق وال ايه 



ال ما أقغسش زه بس قغسي : كريم ابتسم

. كوت ىاوي أُير هسومي وىسيتيوي 

! أىا مايل كيب ! أىا ىسيتك : أمل بصهول

ماهو أىا كوت كالى ٓوق أػال : كريم كضر

. أُير ولما طوٓتك ىسيت السىيا بما ٓيها 

شىبي أىا بقى إىك ىسيت ؟ : أمل ابتسمت

امال شىب ميه ؟ : كريم بغلها

أمل اتحرجت وسمر ورا مذووقة موهم 

وىْسها هي ترز ًلى كريم مص تتحرج زي 

! الَبية زي 

كريم استَل اإلطارة واقْة وقلى چاكيت 

البسلة وٓك الكرآتة حسٓها قسامه وىاهس 

.. أرست الچاكيت ًوسها حقته وراها 



كريم ٓك كام زرار مه قميغه وتوى زراًاته 

وأمل مراقباه بإًجاب وهو الحم زه ٓبغلها 

وهي زورت وطها بسرًة بذجل إىه مسكها 

كريم ابتسم .. بتبغله بإًجاب كسه 

كتر مه كسه  وماًلقص ومارؿيص يحرجها أ

.. وسكت 

: سمر ماقسرتص تْؾل ساكتة وبغت لمروة

أربارك ايه يا مروة ؟ ما اتذقبتيص لسة؟ 

أىا : مروة مص بتحبها أبسا ٓبغتلها بَيم

والحمس لله برؿه .. الحمس لله كويسة يا سمر 

. اتذقبت 

طَال ! لميه ! اتذقبتي ! بجس : سمر بتريقة

اوًى يكون أقل موك ؟ ! ايه 

كريم كان متَال جسا موها وًايس لو يوسلها 

.. مه اليربية 



ال ما تقلقيص ًليا أىتي : مروة رزت ًليها

. مص قليل وال حاجة 

أيوة ييوي بيضتَل ايه ؟ : سمر بتكبر

مذقوبة لمسير وػاحب : كريم اللي رز ًليها

الْرو التاين لضركتوا يا سمر، زراسته كاىت 

برا يف أمريكا ولسة راجى وماسك الْرو 

التاين وهتضويف زلوقتي أرته يف السوتر 

. اكموي ًليها 

سمر اتكبست وسكتت وهي كلها ُيم وقهر 

ػح يا مروة ما وريتيويص : ىاهس اتسرلت

. راتم الذقوبة 

. اهو يا كوف : مروة ابتسمت

أقليه : مروة رٓيت ايسها لواهس بحرج

لحؾرتك ؟ 



ال يا قلبي بسم هللا ما طاء هللا : ىاهس بسرًة

. ربوا يسيسكم يا قلبي .. ىازر شوقه ًايل 

سمر طآت الذاتم واتؾايقت إىها ٓيال 

ومالحقتص أي حس مه اللي .. اتسرًت 

... بيهازوا باأللماس لحبيباتهم

وػلوا وىسلوا كلهم بس كريم مسك ايس أمل 

تآرر طوية وقبل ما يتكلم لمح ىازر كان 

يسوب واػل بوور ومياهم ملك وأمل أرست 

! كسه كتير أوي : ىْس كويل وبغت لكريم

. سمر وملك مى بيؽ 

رلي بالك مه ىْسك :كريم ابتسم بتياكّ

وكلميوي كل طوية كمويوي ًليكي ٓاهمة 

؟ 

أمل ابتسمت بحب وىسلوا االتويه وكريم 

سلم ًلى ىازر وكله بيسلم ًلى بيؾه وىازر 



مص كوتي تيرٓيوي كوت : قرب مه مروة

وػلتك أىا ؟ 

ميرٓص إن ىور هتيجي أػال ؟ : مروة بحرج

! ما تقوليص إن زه ىازر : سمر بَيم

أيوة أىا ىازر رير يف ايه : ىازر بغلها باستَراب

؟ 

ال بس كوت بسألها اتذقبت : سمر ابتسمتله

وال لسه زماُها قْل زي أيام الجامية ؟ 

أىتي كاىت زماُك قْل : ىازر ابتسم لمروة

أيام الجامية ؟ 

اه قْل جسا : مروة بحرج وُيم مه سمر

: ىازر ابتسم ولمس زماٌ مروة بغباًه بهسار

كيب كويس إن أىا بس اللي ًرٓت أٓك 

. طْرات القْل زه وأرليه يبقى ملكي 



مروة ابتسمت لوازر وُؾبها اتبذر بكلمة 

طوٓتي إن : أما كريم قرب مه سمر وهمس

اللي أىتي بتحاويل تنهريه إىه ًيوب يف 

طذغياتهم ميسة بتيجب أي راجل ؟ 

سمر بغتله بَيم وهو رجى ألمل اللي 

.. استَربت زه بس ما ًلقتص 

ييوي أىا مقسرة جسا : ملك قربت موهم بَيم

إن كل واحس ٓيكم واقّ مى حبيبته بس 

. ٓيال الجو حر 

ىور قربت موهم وحاكة ايسها ًلى زماُها 

ٓيال الجو حر أجلوا الحب : مه الضمس

. لوقت تاين تبقوا ٓيه لوحسكم 

ييوي لو مؤمه مياىا كوتي : كريم بهسار

هتقويل كسه ؟ 



ال ماهو زه ًقابك ًلضان هو : ىور ابتسمت

. مص مياك 

أىا ماليص زًوة ًلى ٓكرة : كريم رٓى ايسه

هو قايل إىك جاية وقلتله يجي بس قايل الجو 

حر وكسه كسه هيضوٓك بيسيه مص كالبة 

. مياه 

ال ال ماحغلص : ىور كضرت وأمل طهقت

. ارع ًليك يا كريم 

مص اتْقوا : كريم ؿحك وىازر بغله بهسار

كْاية مقالب وال ايه ؟ 

زه مص مقلب زه يازوب هسار : كريم بؾحك

. بريء 

. ال ال أىا زًلت : ىور بتمثل السًل



ال بجس هو ٓيال : كلهم ؿحكوا وكريم بغلها

ميرٓص يتحرك أىتي مص متذيلة الجو يف 

! البيت طكله ايه 

. أىا زارلة :ملك بَيم

. رسيوي مياكي الجو ٓيال حر : ىاهس

بع  )! استوي يا ىوىا لحنة : كريم بع ألمه

ازرلي ٓيال مه الضمس يال  (ألمل بحب 

مص : زرلوا كلهم وكريم قرب مه أمه

هوػيكي أمل ما تَيبص ًه ًيويكي لحنة 

لتكون زارلة تحارب يا حبيبي : ىاهس ؿحكت

. زه كوآير 

سمر .. رسيوي ًلى قس ًقلي : كريم كضر

ًلى األقل ممكه .. وملك االتويه مياها 

رلي بالك موها وبس ما .. يؾايقوها بالكالم 

تسيبيهاش لوحسها 



حاؿر مص هسيبها يال اتكل : ىاهس ؿحكت

. أىت ًلى هللا 

زرلت ىاهس للبوات وأمل بغتلها باستْسار 

بيحبك وبيذاِ ًليكي : ٓواهس ؿحكت

. ٓبيوػيوي ًليكي 

... أمل ابتسمت وهي مبسوكة مه جواها 

سمر زرلت مبهورة بالمكان واالهتمام اللي 

قررت تستَل .. الكل بييامل أمل بيه 

الوؿى زه وبسأت تقلب حاجات لوْسها 

وػاحبة البيويت اسمها سايل راحت لواهس 

سألتها ًوها وىاهس قالتلها تذليها تيمل ما 

.. بسلها 

بازيكير .. أمل بتتوقل مه حاجة لحاجة 

.. وماسكات وكريمات وكله 



كان يف صبوىة مياها كْليه توأم ًوسهم 

 سويه ًماليه يتوققوا مه هوا لهوا ٧تقريبا 

وكل طوية يياكسوا يف أمل بس أمل .. 

. بتليب مياهم

البوت كلبت مه أمل تسرل سوىة وأمل 

أمل كاىت .. رٓؾت بس ىاهس أقويتها تسرل 

البسة برىس وزرلت والبوت زرلت حقتلها 

. حاجات وقالتلها هتذرج وهترجيلها 

هو ممكه حس يسرل ًليا هوا ؟ : أمل بتوتر

يف ترباس ممكه تقْلي : البوت ابتسمت

. ًلى ىْسك أىتي أو أىا أقْل ًليكي 

. ال ال أىا هقْل أىتي ما تقْليص : أمل بتوتر

تمام ربى ساًة وهرجى : البوت ابتسمت

. أكمه ًليكي ولو يف حاجة ىازيوي 

.. ررجت وأمل قْلت ًلى ىْسها مه جوا 



البوت راحت لشبوىة تاىية ًلى أساس ترجى 

.. ألمل بيس ربى ساًة 

ىاهس كاىت قاًسة مى سايل وجتلها بوت مه 

البوات وكلبت موها يضَلوا أُاين بما إن 

ًوسهم ًروسة وكسه وىاهس اتبسقت ورحبت 

جسا بالْكرة وبالْيل البوات طَلوا أُاين 

.. وبيهيغوا 

الجو ًوس أمل سذه جسا وحست إن البذار 

بقى كتير جسا لسرجة إىها مص ًارٓة تتوْس 

قامت ٓتحت الترباس بس الباب مص 

اتوترت وربقت بس محسش رز .. بيتْتح 

.. ًليها 

مص هتقسر تاين أبسا .. حست إىها ًاجسة 

ميقولة سمر تقْل ًليها ! يتقْل ًليها تاين 

! تاين وتموتها بالقريقة زي 



كان جوبها بس .. آتكرت موبايلها كان مياها 

ٓؾلت .. البذار مذليها مص طايْه حاجة 

تحسس بايسيها وهي بتكح كتير لحس ما 

ماكاىتص طايْة حتى ازاي .. أريرا لقته 

.. تْتحه

أريرا قسرت تتغل بيس كصا محاولة وأريرا 

.. سميت جرس 

كريم كان وسف الرجالة اللي بيهيغوا 

وبيحاولوا يقويوه إىه يحلق يف الجويوة ويَووا 

ًليه زي ًازات بلسهم بس كريم رآؽ 

.. تماما الْكرة زي 

موبايله رن وكاىت أمل ٓابتسم ورز ًليها 

أمل : بس الغوت اليايل مص سامى حاجة

.. حبيبتي لحنة مص سامى ػوتك أػال 



أىت : أرس التليْون وهيبيس بس كه مسكه

! مص هتهرب مه الواس زي 

مص : كريم ابتسم و وراه الموبايل يف ايسه

. ههرب بس هرز ًلى أمل بتكلموي 

: كه طس مه ايسه الموبايل وحقه ًلى وزىه

. أمل هيكلمك بيسيه باي يا قمر 

قْل بسون ما يسميها وبيحاول يضس كريم 

يقيس حتى وسف الواس ييملوا اللي 

.. ًايشيوه

أمل أول ما الذف اتقْل حست إن رالظ 

بس روٓها ورًبها كله ًلى .. زي ىهايتها 

كريم مص هيتحمل أبسا رسارتها يف .. كريم 

كتير سميت ىاس بيذآوا ًلى .. الوقت زه 

ىْسهم ًلضان مثال ًيالهم أو أجوازهم 

وكاىت بتستَرب وتقول لوْسها ماهو 



الضذع هيموت هيْرق مياه يف ايه 

زلوقتي هي ! الضذع اللي هيسيبه وراه 

! زلوقتي ًرٓت روٓهم زه ! ٓهمت قغسهم 

كريم مص ! كريم هيتسمر لو حغلها حاجة 

كاىت .. هيتحمل يذسرها بالضكل زه أبسا 

بتتوْس باليآية بس الزم تقوم ًلضاىه هو 

ربقت بكل .. قامت وربقت ًلى الباب .. 

قوتها بس محسش بيسميها وال حس 

.. بيْتحلها

قْلت الترباس ًليها وقليت البرىس بتاًها 

تحاول تسس بيه مكان البذار اللي بيقلى 

ولْت ىْسها بْوكة بس برؿه البذار بيقلى 

.. كتير 

مابقتص قازرة ووقيت يف األرؼ بتحاول 

.. تتوْس بس الجو كله بذار حواليها 



: كريم بسأ يتيغب ًليهم وبع لقه بَيم

أىت قْلت يف وش أمل وهي ما بتكلمويص 

إال لو محتاجة حاجة موي ؿروري ٓأىا الزم 

كلمها  أ

كه كضر ألىه مآكرش كسه أبسا وبع 

للضباب وكلب موهم يسكتوا ويوتنروا 

.. وكريم بيس ًوهم كام رقوه ورن ًلى أمل

.. أمل سميت الموبايل زي حلم بييس 

ماكاىتص ًارٓة هو حقيقة بيرن وال بيتهيألها 

بس .. مست ايسيها بتحاول توػل للغوت 

.. لما وػلتله كان بقل يرن 

رير : كريم واقّ متؾايق ومؤمه قرب موه

بالراحة ًلى الواس زول بيجاملوا ! يا كريم 

! وجاييه مه آرر السىيا ًلضان كسه 



أمل رىت وكه قْل يف : كريم بغله بؾيق

وسمر ! وطها وزلوقتي برىلها مص بترز 

. قلبي مص مقمه أبسا ! وملك مياها 

. كيب رن تاين : مؤمه بقلق

كريم رن تاين ًليها واىتنرها ترز ًليه والمرة 

ميلص أروكي الررم ! أيوة يا أمل : زي رزت

. هو اللي قْل 

. كريم : أمل بغوت يازوب مسموو

أمل يف ايه ػوتك ماله ؟ : كريم باستَراب

ًلضان : أمل بؾيّ وبغوت بيتققى

... راكري ما تسًلص ًليا وكمل

بقلي كالمك زه : كريم قاكيها وبيسًق

أىتي مالك ؟ ! وقوليلي يف ايه 

يف ايه ؟ : كه سمى وقرب موه بتوتر



أمل ؟ ! أمل رزي ًليا يف ايه : كريم بيسًق

قسما بالله لو جرالك حاجة ما هسامحك 

. رزي ًليا ٓيكي ايه 

... والبذار كتير... الباب مقْول: أمل بؾيّ

. أتوْس ... مص قازرة

كريم قلبه هو اللي هيقّ مى أىْاسها اللي 

بتتققى وكالمها اللي بيؾيّ كلى يجري 

.. ووراه مؤمه وكه االتويه 

اكلب ماما طوٓها تضوِ : كريم بع لمؤمه

! أمل ٓيه 

ركبوا التالتة ًربية كريم اللي اتحرك بسرًة 

ومؤمه بيرن ًلى ىاهس بس مص بترز وبع 

. مص بترز : لكريم

اكلب ! اكلب ىور : كريم بيكلم يف أمل وبغله

! مروة أي حس 



! برؿه مص بترز : مؤمه كلب ىور وبغله

كريم هي أمل مالها ؟ : كه بيسًق

ًلضان تبقى تقْل السكة : كريم بغله بلوم

ؿييت وقت .. يف وطها بسون ما تسميها 

أىا ! مؤمه اكلب أي حس ! كتير بحركتك زي 

ميايا رقم مروة 

ما  (كلى الرقم وازى الموبايل لمؤمه  )

تقْلص المكالمة مى أمل واكلب رقم مروة 

.. مه ًوسك

مؤمه ًمل كسه بس برؿه مروة مص بترز 

ملك ! ملك ؟ ملك مياهم : كريم مرة واحسة

! اكلب ملك ! مص بتسيب موبايلها أبسا 

مؤمه رن ًلى ملك وٓيال رزت وكريم طس 

ملك، ًلضان : مه ايسه الموبايل وبرجاء

راكري طويف أمل ٓيه ؟ أمل بتقول 



محبوسة يف مكان ويف بذار مص ًارٓة 

. تتوْس 

. سيازتها يف السوىة : ملك بتريقة

. قومي طوٓيها : كريم زًق

ملك اتوْؾت مه ػوته وكاىت هتسًق 

ملك اشا سمحتي : قغازه بس مؤمه اتسرل

. ػوتها بيقول إىها بتتذوق طوٓيها 

. حاؿر قمت اهو : ملك كضرت

ابوك : قْلت الموبايل وقامت لسايل وىاهس

! بيتغل وبيقول أمل محبوسة وبتتذوق 

هي ٓيه ؟ 

ىاهس طهقت وبغت لسايل اللي قامت 

ٓيه أمل ؟ : بسرًة وىازت ًلى البوت

. يف السوىة : البوت بتوتر



وزيوي ًوسها بسرًة أىتي : ىاهس بسرًة

قْلتي ًليها ؟ 

أبسا وهللا هي قالت هتقْل مه : البوت بتوتر

. جوا وأىا ماقْلتص ًليها 

راحوا ليوسها بس ٓيال الباب مقْول مه برا 

ومؤطر البذار ًلى آرره وسايل ػوتت 

. اقْلي البذار زه بسرًة 

ػويت سايل وتر ىاهس اللي جريت ًلى 

: الباب تْتحه بس الباب مآتحص البوت

قلتلك إىها قآلة مه جوا بس ميرٓص وهللا 

ميه زوز المؤطر زه وقْل الباب ًليها مه 

! برا

أمل حبيبتي : ىاهس ربقت مه برا ًلى الباب

. أمل ... آتحي الباب 

. أمل آتحيلهم : كريم سمى ػوت التذبيف



... أىا... ما تذآص... رالظ: أمل بهسوء

. قومي آتحيلهم الباب : كريم زًق

لحنات بتيسي وكريم تقريبا طبه كاير 

بيربيته لسرجة إىه ساًات بيقلى ًلى 

وًربيته اليالية .. الرػيّ لو حس قسامه 

.. مساًساه 

ىور اتغلت بمؤمه لما السربكة زي حغلت 

.. وبتحاول تقموه إىهم هيْتحوا الباب 

رليهم يْتحولوا كريق ىسرل : مؤمه ىبهها

ًريف الواس إن يف .. أول ما ىوػل ًوسك 

. رجالة هتوػل وكسه 

. حاؿر حاؿر : ىور بسرًة

سمر واقْة متوترة ومص ًارٓة تيمل ايه 

ومروة ًمالة تييف ًلى ػاحبتها وبتلوم 

ىْسها ًلضان مازرلتص حتى مياها يمكه 



لو زرلت كاىت ًرٓت تساًسها اتغلت بوازر 

وهي موهارة وهو مص ٓاهم مالها حكتله 

بغوت متققى مه اليياـ وهو أول ماًرِ 

.. ساب الضَل ًلضان يجيلهم

أريرا وػلوا وكريم ىسل يجري وزرل بسرًة 

وراه كه ومؤمه وكاىت يف بوت موتنراهم 

زرلتهم ليوس أمل بسرًة وكريم راح للباب 

وحاول يسقه بس الباب ؿذم جسا وجرب 

مياه كه ومؤمه التالتة مى بيؽ 

ولو ًضر .. مص هيتكسر أبسا : سايل بتوتر

أىا كلمت حس مذتع .. رجالة مص هيتكسر 

. وقلتله الوؿى وهيجي 

بيس ما هي تموت ! هيجي امتى : كريم زًق

كريم بع ألمه بيتاب وزموًه بتلمى  )! جوا 

. أىا قلتلك ما تذليهاش تَيب ًه ًيوك  (



... أىا ! وهللا يا كريم : ىاهس زموًها ىسلت

ماًرٓتص تقوله ايه ألىه ٓيال قالها قبل ما 

.. يسرلوا وػاها وهي أرلت بوػيته 

وكه ومؤمه ! كريم مص ًارِ ييمل ايه 

! واقْيه مص ًارٓيه ييملوا ايه 

كيب هايت حاجة ىكسر بيها : كه بع لسايل

. الباب 

: مؤمه بع لكريم اللي قيس ًلى األرؼ

. كريم أمل هتبقى كويسة 

ًلضان : كريم حف موبايله وبيكلم أمل

! أمل ! راكري بس ًرٓيوي إىك سامياين 

! أمل 

.. موجوو .. مكسور .. ملك طآته موهار 

هي أبيس ! هي ٓيه مه الحب زه .. مرًوب 

كريم هيموت ! ما يكون ًه حب بالضكل زه 



لو زه اللي .. بالْيل لو أمل جرالها حاجة 

طايْاه هو الحب يبقى ٓيال كريم كان ًوسه 

.. حق هي وهو ما حبوش بيؽ أػال 

! ماكاىص يف بيوهم أبسا الرابف زه 

ًلضان راكري لو بتحبيوي رزي : كريم بوجى

أىتي ! أمل بتقوليلي ما أزًلص ! ًليا يا أمل 

لو جرالك حاجة أىا هموت قبلك أىتي ٓاهمة 

! ؟ أمل رزي ًليا 

أمل بيَمى ًليها أو بتَيب وبترجى 

وموبايلها يف ايسها سامية ػوت كريم زي 

زموًها ىسلت لما قالها إىه هيموت .. الوهم 

. كريم : قبلها الزم تتكلم والزم ترز همست

ًلضان راكري آتحيلي ! أمل : كريم بلهْة

. الباب 



مص هيوْى .. مص هقسر : أمل زموًها بتوسل

 .

أمل أىا بوسِ ولو مآتحتيص : كريم ٓجأة

لو أىتي ما .. هْؾل أىسِ لحس ما أموت 

أىتي ! لحقتيويص مص هييص يا أمل 

السبب إين ًايص لسلوقتي بس زلوقتي أىا 

. آتحيلي يا أمل ! محتاجلك 

. أىت كويس : أمل بتهمس

أىا بموت صيك .. ال مص كويس : كريم زًق

بالنبف، لو أىتي ىْسك بيروح ٓأىا صيك 

.. حياتوا احوا االتويه متيلقيه يف ايسيكي 

! متيلقيه يف إىك تقومي وتْتحي الباب زه 

اثبتي .. ٓيلضان راكري قومي وآتحيه 

اىقصيوي مرة تاىية .. حبك مرة تاىية يا أمل 

. قومي 



كريم سكت واىتنر اىها ترز بس ػمت 

! أمل ًلضان راكري رزي ًليا : و بيأس

.. أمل ! ًرٓيوي إىك ًايضة 

الكل واقّ حواليه كريم وإحساس اليجس 

.. مسيقر ًلى الكل 

ييوي ايه ؟ هوْؾل كسه وهي : كه بيسًق

! بتموت جوا 

قرب مه الباب وبيحاول يسقه بايسيه االتويه 

وكتْه ومياه مؤمه 

مص هيتكسر زه مص باب : وسايل بيأس

مص هيتكسر .. رْيّ 

ييوي ًايساىا ىسيبها : مؤمه بغلها وزًق

تموت جوا؟ 

أىا آسْة أىا كلمت مذتع و : سايل



وًقبال ما يجي هتكون : قاكيها بورٓسة

.. ماتت جوا

سايل بغت لألرؼ وحالة مه الغمت 

.. القاتل سيقرت ًلى المكان كله 

ومؤمه بع لكريم الموهار ًلى االرؼ وهو 

ًارِ و واثق لو أمل جرالها حاجة هو 

.. هيذسر ػاحب ًمره ورٓيقه 

هو اه أىقصه زمان وساًسه لكه المرة زي 

...! ايسيه متربقة ومص ًارِ ييمل ايه 

*** ميلومة بقي ػَيرة بقلم الكاتبة***

الرواية ٓيال كويلة وٓيها احساث كتير مه *

الووًية اللي أىتو طايْيوها مف وتقويل 

بس الرواية زي مذتلْة ًه كل الروايات 

اللي كتبتها 



كل موقّ ًايسة اللي يقرأه يقلى موه بهسِ 

أو بحكمة 

مص مجرز طوية متية واتويه حبوا بيؽ 

.. اًتبريها يا ستي رواية تيليمية للبوات

لو أىتي بتقريئ لمجرز المتية وتؾييي 

.. وقتك يبقى ارتاريت الرواية الَلف 

الياػْة مص للمتية ىهايئ 

.. الياػْة تصكرة للقيم واالرالق المْقوزة

أما بالوسبة للْرح والهسايا وٓتح بيت * 

اليريس زه ًازي جسا ًلى ٓكرة ومالوش 

ًالقة بَوي أو ٓقير زي ًازات وتقاليس كل 

الغييس كله البيوت وقت األٓراح بتتْتح 

ومص بس بيت اليريس زي كل بيوت 

الييلة أسبوو قبل الْرح وأسبوو بيسه 



يمكه زه مص موجوز يف المسن لكه موجوز 

ٓمص ميوي إىك ما طوٓتيهوش إىه مص 

.. موجوز 

الهسايا زي كبييية بالوسبة لواحس يف مركس * 

كريم لكه لو إىسان ًازي هتاليق الهسايا زي 

.. موجوزة برؿه بس رمشية كل واحس ًلى ازه

ىققة تاىية مهمة اللي بيقولوا اىجسي * 

مص هقولكم ُير .. ورلغي واقْليها 

اًتبروها أىتوا رلغت مص اىا اللي أقْلها 

ىغيحة اريرة 

الحب موجوز ٓارتاروا ػح ًلضان تييضوه 

الحب مص بالهسايا والْلوس باليكس براحة 

ممكه ورزة بكلمة حلوة تسيسك ًه .. البال 

الماس بكلمة وحضة 



ٓالحب مص بالهسايا والْلوس ابسا ٓارتاري 

األرالق هي اللي هتسيسك 

رلوىا ىارس رسولوا قسوة وىرجى أرالقوا * 

.. وقيموا اللي اىسثرت وسف السويه 

الرواية كويلة ولسة هتقول ٓاللي : ملحوهة

مص ًاجبه القيم والمبازىء والسروس 

يبتيس بغمت ما يجيص يقولوا اقْلوا 

.. ورلغوا الرواية

*** اىتهى *** 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل اليضرون 

هتكون كويسة يا : مؤمه قرب مه كريم

كريم،أىت بس كلمها واوًى تْقس األمل 



: كريم بغله وبع للموبايل يف ايسه وبرجاء

ًلضان راكري .. أمل،أمل كلميوي رزي ًليا 

رزي ًليا 

أمل سابت مه ايسها التليْون وبغت للباب 

وحبيبها برا .. اللي بيبيس ًوها أقل مه متريه 

زحْت .. حاول تقوم بس مص قازرة .. الباب 

لحس الباب وبتحاول تسوس ًليه ًلضان 

. توػل للترباس اللي بييس أوي 

: كريم حس بيها ًلى الباب وقّ وبيكلمها

. آتحي يا أمل 

هي مص البسة : البوت قربت مه كريم

. هسومها ًلضان الرجالة زي 

أىا هكلم المستضْى : مؤمه بع لكريم

وهستواك برا وسابهم وررج 



أمل وػلت للترباس بؾيّ ومص قازرة 

تحركه مه مكاىه وحست إن السىيا كلها 

بتلّ بس لو أُمى ًليها مص هتضوِ 

.. كريم وهي ًايسة تكون بيه ايسيه 

ٓتحت أريرا الباب ووقيت بس المرة زي 

وقيت بيه ايسيه وهو ؿمها بقلبه مص 

بايسيه 

ؿمها يف حؾوه ولّ الْوكة ًليها كويس 

كه قرب موها بيحاول يْوقها وكريم بع 

. هايت أي هسوم بسرًة يا أمي : ألمه بلهْة

: ىاهس يازوب هتتحرك ٓسايل ىاولتها إسسال

. لبسوها زه سهل وسريى 

ىاهس قربت ولبستها اإلسسال وكريم بع 

قسما بالله : لسمر اللي واقْة متابية وبتوًس

لو ليكي يس يف اللي حغل مص هتضويف 



اللي يف بقوك زه إال بيس ما يذلع جاميته 

. مص هرحمك المرة زي 

. ماليص زًوة : سمر برًب

كريم طال أمل وكلى بيها بسرًة هو وكه 

وىاهس ومؤمه برا ٓتح باب اليربية ركب 

كريم ويف حؾوه أمل وىاهس ركبت جوبهم 

ومؤمه وكه قسام واتحرك بسرًة 

ًماز وقلتله اللي /كلمت ز : مؤمه بتوتر

حغل وهيستواىا يف المستضْى مى بايق 

.. السكاترة 

أىا مص ًارِ .. ىْسها ؿييّ : كريم بتوتر

وحاسس إن ىبؾها ! أػال هي بتتوْس وال ال 

. ؿييّ 

أىا ما تذيلتص أبسا إىها تكون : كه برًب

. أىا مجاش يف بايل ! محبوسة تاين 



ما تلومص ىْسك إن طاء هللا : كريم بقلق

. هتكون كويسة 

أىا السبب أىا مارليتهاش قسام : ىاهس بيياـ

ًيوي بس وهللا البوت قالت ًضر زقايق 

وهتجيبها ولوال ىْسي بيتكتم مه السوىة 

سامحوي يا كريم .. كوت زرلت مياها 

. سامحيوي يا أمل 

.. أمي ما تلوميص ىْسك : كريم بع ألمه

مْيص حس السبب اللوم مص هيْيس بحاجة 

. ازًيلها بس تكون كويسة 

أريرا وػلوا وبالْيل كاىوا موتنريوهم ًلى 

.. البوابة وكريم حقها ًلى الوقالة بتاًتهم 

كسجيه بسرًة تتوْس بيه  وحقولها جهاز أ

.. وزرلوها يسيْوها 



كريم قيس ًلى أقرب كرسي بيحاول 

.. يتماسك ألن أًغابه كلها يف حالة اىهيار تام 

رالل ىع ساًة كان الكل موجوز ًوسهم 

سميرة وًبسهللا وحسه .. والكل مرًوب

وحتى ىازر جاب مروة وىور وملك وجالهم 

والكل حواليه كريم اللي قاًس يف ػمت تام 

.. ومهما أي حس يكلمه مص بيرز 

.. سمر روحت لبيت جوزها متوترة رايْة 

ومهما يحاولوا ييرٓوا مالها إال إىها قالت 

رآت .. تيباىة وزرلت قْلت ًلى ىْسها 

. مه تهسيس كريم ليها 

ًماز جه وكلب مه الكل يبيس ًه كريم 

: وهو قيس جوبه بهسوء.. ويسوه مساحة طوية 

. كلموي يا كريم 

! أقولك ايه : كريم رٓى زماُه بتيب



حاسس بايه ؟ : ًماز بغله

حاسس بايه ؟ هو : كريم أرس ىْس كويل

المْروؼ أحس بايه ؟ حيايت كاىت هتوتهي 

أىا .. كوت هذسرها تاين .. مه قبل ما تبسأ 

... جوايا 

ماقسرش يكمل وبلى ريقه باليآية وحف 

زماُه تاين بيه ايسيه وًماز احترم سكوته 

ازاي أقويت أمل : طوية وبيسها سأله تاين

هي كاىت طبه موهارة ازاي ! تْتحلك الباب 

قامت ؟ 

قلتلها إين : كريم بغله وابتسم بقمة الوجى

ًملت .. بوسِ وإين هموت لو ما ٓتحتص 

صيك وؿحكت ًليها تاين ورجيتها للياػْة 

. تاين 



الياػْة اللي هوْؾل : كريم وقّ وزًق

زايريه جواها كول حياتوا مص هويرِ 

! ىذرج موها 

. كريم اهسا : حسه قرب موه

كتر مص ههسا ومص ًايس أهسا : كريم زًق أ

أمل كاىت هتروح .. ومص ًارِ أهسا أػال 

كاىت هتروح موي ! أىت متذيل ؟! موي تاين 

أىت ًارِ ييوي ! كاىت هتسيبوي وتموت ! 

قبل ! قبل ٓرحوا بيوم ! ايه تموت وتسيبوي 

أىتوا متذيليه إين .. ٓرحوا بيوم واحس تسيبوي 

أًرِ أًيص ولو ساًة واحسة وهي مص يف 

أىا حيايت هتوتهي مياها يف ! السىيا زي ميايا 

. اللحنة اللي قلبها هيبقل يوبؽ 

. هي كويسة ما تذآص : حسه قرب موه



بقالها از ايه جوا .. ال مص كويسة : كريم زًق

ٓهي مص كويسة ! ومحسش كلى يقموا ؟

هي لو كويسة كاىت هتبقى يف حؾوي 

. زلوقتي مص بييس ًوي بالضكل زه 

: ًماز طاور لحسه يبيس وهو اللي قرب موه

.. أمل مص كويسة ماطي بس هتبقى 

هي بس توْسها ؿييّ .. هتبقى كويسة 

طوية وحقوها ًلى جهاز توْس لحس ما 

ٓالموؿوو .. يقسروا ييالجوها وتقسر تتوْس 

كتر  . وقت مص أ

ًماز حف ايسه ًلى كتّ كريم بس كريم 

اللي : سحب ىْسه أو بيسه ًوه وًماز كمل

. أىت ًملته كان ػح 

أيوة ػح لو أمل ما : كريم التْتله وهو كمل

.. ٓتحتص الباب كان ممكه حياتها توتهي 

ٓإىك تستَل حبها ليك وتسيها القوة اللي 



هي محتاجاها زه التغرِ الغح، اللي 

اًتبر اللي .. ًملته أىقص حياتها يا كريم 

أو قوة جسيسة .. حغل زه ارتبار جسيس لحبكم 

.. بيوكم رابف قوي .. بُتؾاِ لحبكم وبتقويه 

رابف ال يمكه طيء يسمره يف يوم مه األيام، 

أىتوا االتويه .. أىتوا االتويه مغسر قوة بيؽ 

ومص ًارِ هل زه مه .. بتكملوا بيؽ 

حسه حنكم وال سوء حنكم إن محسش 

.. ٓيكم ٓيال هييرِ يييص مه ُير التاين 

حاول تقلى كل .. أىتوا مغسر قوة بيؽ 

القاقة السلبية اللي جواك قبل ما هي 

تْوق ألىها محتاجة لقاقة إيجابية وأىت 

. المْروؼ تكون مغسر القاقة زي 

الكل سكت وبيس ٓترة ػمت واىتنار ًماز 

أًتقس مه األٓؾل تلَوا الْرح : بع لحسه

. زه أو يتأجل أسبوو وال حاجة 



حالتها : الكل بع ليماز بصهول وهو بغلهم

مص هتسمح بْرح زلوقتي ٓاألٓؾل تأجيله 

 !

إن طاء هللا هتكون بذير، .. ال ال : حسه بترزز

. ال مص هوأجل 

ٓيال مص هوأجل : كريم بغله وكأىه أرس قرار

هي رالظ مرايت وًضان ىكمل جوازىا .. 

وأىا اهو  (بع ليبسهللا  )أستأشن ويل أمرها 

بيرٓك أمل مرايت ومص هيمل ٓرح ومه 

زلوقتي أىا بضهر إىها مرايت رالظ، بسأ يسًق 

بوجى مص ًايس ٓرح، مص ًايس قاًة واتويه، 

مص ًايس ٓستان واتويه، مص ًايس مرواحها 

للبيويت سوتر كل يوم والتاين وًلضان ايه ؟ 

مص ... مص ٓاهم أىتوا بتيملوا كل زه ليه ؟ 

أىا مص ًايس ُير .. ًايس كل اللي بتيملوه زه 

هتذرج مه هوا .. ًايسها ميايا .. أمل وبس 



.. إن طاء هللا وهارسها وأمضي مه هوا 

. ريحوا زماُكم مْيص ٓرح 

ًبسهللا بع لكريم بوجى وهو مص قازر 

يوقق وحاسس بالذوِ واليجس والقلق ًلى 

بوته وبيسًي بغمت بوته تذرج بالسالمة 

... والبايق كله يتيوؼ 

الكل كان يف حالة ػمت تام ومحسش ًارِ 

.. يوقق وسميرة زموًها ىازلة ًلى بوتها 

ىاهس بتييف مه قلبها ًلضان أمل وًلضان 

.. بتلوم ىْسها 

أريرا ررج زكتور يقموهم وكلهم جريوا ًليه 

إال كريم ٓؾل مكاىه جامس بس ًيويه ًلى 

بإشن هللا هتكون كويسة : السكتور اللي اتكلم

هي ىسبة البذار اللي استوضقتها كاىت 

كبيرة طوية وزه ًملها ارتواق وسس مجري 



وبتتوْس .. التوْس وحاليا احوا أسيْواها 

كسجيه بيور لحس ما تقسر تتوْس لوحسها  . أ

يا ابوي أىا مص ٓاهمة كل : سميرة بتوهان

! بوتي كويسة وال ال ! اللي بتقوله زه 

بس .. كويسة بإشن هللا : السكتور ابتسم

هتْؾل مياىا طوية هوا لحس ما تقسر 

. تتوْس لوحسها 

ييوي هوذرجها امتى ؟ : ًبسهللا بلهْة

هي اللي هتقرر زه باستجابتها : السكتور بغله

. لليالج 

. ًايس أطوٓها وأكمه ًليها : كه بتوتر

تقسروا تضوٓوها بس ياريت بسرًة : السكتور

. وتذرجوا وتسيبوها ترتاح طوية 



زكتور،هي ٓرحها يوم : سميرة بغت للسكتور

هتكون كويسة .. الذميس بيس بكرا ييوي 

وال ال ؟ 

ييوي إن طاء هللا بس : السكتور بغلها بترزز

مص هقسر أجسم بسه زي ما قلتلكم هي اللي 

آسّ .. هتحسز زه بحسب استجابتها لليالج 

كيس لضيء مص  بس مص هقسر ازيكي كالم أ

. يف ايسي 

السكتور كموهم ومضي وكلهم زرلوا يقمووا 

.. ًليها إال كريم بيس تماما ًه الكل 

كان بيبيس ًايس أي مكان لوحسه وكان 

أريرا .. مالحنه مؤمه اللي جري وراه يلحقه 

لقي بلكوىة آرر الممر ٓتحها وزرلها بسرًة 

واتْاجىء وراه بمؤمه وبسون ما يوققوا 

.. مؤمه ؿمه وكريم طبه اىهار بيه ايسيه 



مص .. مص هقسر أرسرها : كريم برًب

ًارِ أًمل ايه يا مؤمه ؟ أربيها ازاي مه 

مهما أًمل برؿه بتقى يف ! اليالم كله 

أًمل ايه ؟ أىت ُقل يل ! مواقّ زي زي 

! أًمل ايه ؟ ازاي أحميها 

.. هي كويسة يا كريم : مؤمه بيقبقب ًليه

وهللا زي بس ًيه .. السكتور كموا ًليها اهو 

كتر  حغوها وحغه .. اتحسست .. مص أ

.. حغوها يا كريم ... ىْسك وحغه البيت 

المهم زلوقتي هي هتبع للكل جوبها وأىت 

مص هتضوٓك متذيل إحساسها ؟ هي الزم 

! تضوٓك أول واحس جوبها 

مابقيتص قازر ًايس آرسها : كريم بتيب

وأقْل ًليوا أىا وهي وال ىضوِ حس وال حس 

ًايس أبيس الكل ًوها ! ًايس أًمل زه . يضوٓوا 

 .



استحمل بس بكرا وبيسه : مؤمه بتْهم

بس بكرا .. رسها وسآر واقْل ًليها مياك 

. يا كريم 

كريم هسي طوية وبيس طوية ًه مؤمه 

بع للْراٌ قسامه وٓؾل يارس أىْاس 

كويلة يرجى قوته وسيقرته ًلى ىْسه 

ومؤمه جوبه باػع قسامه للْراٌ وموجوو 

ًارِ .. ًلى رٓيقه ألىه حاسس بيه أوي 

.. إحساسه ومقسره 

. كاميرات المراقبة : كريم بغله

كاميرات مراقبة ايه ؟ : مؤمه بيسم ٓهم

الزم أًرِ ميه قْل .. السوتر : كريم بَؾب

قسما .. ًليها ورٓى البذار وكان ًايس يقتلها 

. بالله لو سمر ألزٓيها تمه كل اللي ًملته 

ولو ملك ؟ : مؤمه بع لكريم أوي وبترزز



ولو ملك ايه ؟ ولو : كريم بغله باستوكار

ملك برؿه مص هرحمها ؟ أي حس يأشي 

طيرة واحسة مه أمل مص هرحمه مهما 

هوروح ىقمه ًليها وتقلى ًلى ! يكون ميه 

هواك تجيبلي الْيسيوهات اللي ػورتها 

. كاميرات المراقبة 

بس يف .. حاؿر حاؿر : مؤمه هس زماُه

زي كاميرات مراقبة بيويت .. ىققة مهمة 

سوتر ييوي اللي جوا زول مص مه حقوا 

! ىضوٓهم 

يا مؤمه أىا ًايس الكاميرا اللي : كريم كضر

قغاز الباب يف الربى ساًة اللي أمل زرلتها 

أو ًلياء أي حس .. وأىا هضوٓهم أو ماما أو ىور 

مص طرـ .. يا مؤمه يقسر يضوٓهم ويقولوا 

أو حتى سايل ىْسها ػاحبة .. احوا بوْسوا 



المكان هي ػاحبة ماما ومص هتتآرر أػال 

. يف المساًسة 

الكل زرل ًوس أمل اللي بسأت تْوق بس 

قواو األكسجيه ًلى وطها وهي زايذة وأول 

: واحسة وػلتلها مامتها اللي باستها وبتييف

كمويوي ًليكي يا حبيبتي أىتي كويسة 

؟أىتي بذير يا أمل ؟ 

أمل هست زماُها بتيب ومست ايسها تضيل 

القواو ًلضان تقسر تتكلم بس أمها مسكت 

سيبيه يا حبيبتي أىتي الزم تتحسوي : ايسها

. والزم تتوْسي بيه ًلضان يساًسك 

حمسلله : أبوها قرب ومسك ايسها بؾيّ

يا بوتي قومي بقى .. ًلى السالمة يا أمل 

. ورليوا ىْرح تيبوا مه كل زه 



أمل ؿَقت ًلى ايس أبوها وحاولت تبتسم 

و 

ًيويها بتسور ًلى كريم وسف الواس اللي 

واقْة وبيقربوا ًليها واحس واحس بس كه 

. سامحيوي أىا السبب : قرب وبغوت مهسوز

أمل ابتسمت وهست زماُها بال وهو مسك 

ال أىا السبب كريم كان هيرز وأىا : ايسها باسها

أرست موه الموبايل وقْلت المكالمة،أىا 

. السبب يف اللي أىتي ٓيه زه 

محسش السبب : أمل طالت الجهاز وبؾيّ

. أىا كويسة ... مص بحب اللوم والتأىيب 

قومي بس : كه مسك القواو رجيه تاين

بالسالمة ًلضان أىتي لو جرالك حاجة كريم 

. هيموت ٓيها 



: أمل ابتسمت وبتبع حواليها وكه ابتسم

هو بس تالقيه راح الحمام وال حاجة .. هيجي 

 ..

كيس : كه قرب مه وزىها وهمس كان موهار وأ

. هيجي .. محتاج يلملم أًغابه طوية 

ىور ومروة قربوا موها وقالولها حمسلله ًلى 

السالمة ومروة اىهارت تاين ًلى ػاحبتها 

وأمل بتقموها ومص قازرة تتكلم لحس 

.. مامروة حؾوتها وبيست 

أىتي لو : ىاهس قربت ومسكت ايسها وًيقت

جرالك حاجة مص ابوي بس اللي هيموت 

أىتي ُالوتك يف .. كلوا يا قلبي .. ٓيها يا أمل 

حقك ًليا .. قلبي بقت مه ُالوة كريم ابوي 

 .

. أىا كويسة : أمل طالت القواو وبتيب



كريم قايل قبل ما أزرل ما : ىاهس بيياـ

هو وثق .. أرليكيص تَيبي ًه ًيوي لحنة 

! ٓيا وأىا روت ثقته زي 

حمس هللا : حسه وراها حف ايسه ًلى كتْها

ىاهس ما .. ًلى السالمة يا أمل يا بوتي 

محسش قغسه حاجة زي كسه .. تقوليص كسه 

أمل قومي .. والحمس لله أمل بذير .. أبسا 

كريم بيقول ىلَي .. ًلضان راكرىا كلوا 

ًايس أٓرح .. الْرح بس أىا مص ًايس ألَيه 

. مص ًايس ألَيه .. بيكم وأٓرح الكل بيكم 

الْرح مص هيتلَي، مص : أمل بوجى

. أىا كويسة .. هولَيه أبسا 

: كاىت بتتكلم بتيب وىاهس مسكت القواو

ممكه تبقلي كالم وتتوْسي هوا ًلضان 

تذْي بسرًة وترجييلوا بسرًة ؟ 



ملك مص مالحنة إىها ماسكة ايس ىازر 

وبتؾَف ًليها بيوّ وتوتر وهي مراقبة كل 

اللي بيحغل بس هو مالحم وحاسس بيها 

بغلها وطاور بييويه .. وبكل اللي جواها 

. تيايل ىسلم ًليها : ىاحية أمل وهمس

حمسلله ًلى : قربوا االتويه مه أمل وىازر

. سالمتك قلقتيوا ًليكي 

أمل هست زماُها وًيويها اتقابلت مى ملك 

: اللي بتبغلها باستَراب وحاولت تبتسم

. حمسلله ًلى سالمتك 

أمل جاوبتها بهسة مه زماُها وملك مركسة 

ال مص .. كريم بيحبك أوي : مياها وٓجأة

. ًضق ُريب .. بيحبك زه بييضقك 

أمل ابتسمت وُمؾت ًيويها كموآقة موها 

أىتوا بيوكم : ًلى كالم ملك اللي كملت



بيوكم .. ُريب أوي  (رابف  )كوىيكضه 

ًضق وًارٓة اليضق زه مه امتى ؟مه أول 

وحماكي ! مرة طآك ٓيها وقت الياػْة 

أيوة أىتوا .. بروحه وأىتي اتبرًتيله بحتة موك 

لسة قريب مكتضْيه الرابف زه بس زه ما 

أىتوا بس اللي .. يمويص أبسا إىه كان موجوز 

.. ماكوتوش طايْيوه 

... أىا : أمل طالت القواو

أىا أًرِ كريم .. ما تبرريص : ملك قاكيتها

بس لألسّ ٓهمته .. وٓاهماه .. مه سويه 

كريم كان بيحميكي بروحه .. متآرر طويتيه 

ومص بيترزز أبسا حتى لو حياته التمه كالما 

كي ومياكي  مه أول ما ٓتح ًيويه .. ٓسا

وقت الحازثة وىقق اسمك وأىا ًرٓت إين 

.. كان بيَيب ويْوق يوقق اسمك . رسرته 

كان كل ما .. أمل بذير .. أمل كويسة .. أمل 



بيسرح بيبع للجرح اللي يف ايسه وكأىه 

الحب اتذلق بيوكم .. شكرى ًشيسة ًلى قلبه 

كتضْتوه متآرر  .. بس أىتوا ا

أىا مص ًارٓة أىا بقولك الكالم زه ليه بس 

الحب .. بتموى تقومي بالسالمة وتتجوزوا 

.. الزم يتوْس ويكبر .. الكبير زه الزم يييص 

قومي ًلضان كريم مص هيييص لحنة 

. واحسة مه ُيرك 

جت تبيس بس أمل مسكت ايسها وؿَقت 

حمسلله ًلى سالمتك : ًليها وملك ابتسمت

. قومي بالسالمة .. ياأمل 

ملك رجيت لوازر حغه األمان بتاًها اللي 

حف ايسه ًلى كتْها بحب وابتسملها بتْهم 

 ..



كريم زرل هو ومؤمه اللي بع ألمل 

هتموتيه ىاقع ًمر يا أمل، حمسلله : وبمرح

. ًلى السالمة 

أمل ابتسمت بس ًيويها مركسة ًلى كريم 

اللي قرب موها وقيس قغازها وهي بتحاول 

تتيسل وتقيس أو تقرب موه وهو طسها 

لحؾوه وؿمها أوي لسرجة ايسيه حواليها 

بيحاول يسرلها جواه يمكه يحميها أو يذبيها 

الكل اىسحب وسابوهم .. مه السىيا جواه 

.. لوحسهم 

ٓؾل كتير ؿاممها مص بيوقق وال هي 

بتتكلم لحس ما هي همست اسمه ٓبيس ًوها 

: وريحها مكاىها وبيهرب مه ًيويها وبيتكلم

كمل  أىا ! بتتغلي بيا وتقوليلي ماأزًلص وأ

كمل ايه أػال  ييوي مص قازر ! مص ًارِ أ

كمل ايه مه ُيرك  ! أٓهم أ



أمل طالت القواو وهو حاول يمويها بس 

. تكمل حياتك : رٓؾت وبتتكلم وهي بتوهج

كريم بع لييويها وحاسس إن زموًه 

وحيايت ايه مه : هتذوىه ألول مرة قسام حس

ازاي متذيلة إين ممكه أًيص مه ! ُيرك 

مص هقولك إين هموت مياكي ! ُيرك 

والكالم زه ألىه لألسّ مص هيحغل بس 

مص ميوى إين ما متص مياكي إين هكون 

حيايت يا أمل هتوتهي يف اللحنة .. ًايص 

وأًتقس حياتك أىتي .. اللي أرسرك ٓيها 

.. اه مص هموت بس مص هييص .. كمان 

كمل  ٓاشا سمحتي اوًي تقويل مرة تاىية أ

. مه ُيرك 

أىا بحبك : أمل حقت ايسها ًلى رسه وبتيب

بحبك لسرجة إين أول مرة يف .. أوي يا كريم 

حيايت أراِ ًلى ىْسي ألين رايْة أسيبك، 



أىا .. رايْة تتيصب أو تسًل لما أبيس ًوك 

مص ًارٓة كالمي مْهوم وال ال بس أىا كل 

روٓت أموت .. همي وتْكيري كان أىت 

. ًلضان رايْة ًليك أىت 

كان الزم تذايف ألين : كريم مسك ايسها باسها

.. هموت مه ُيرك .. ٓيال هموت مياكي 

مص ًايس أًيص لو أىتي مص هتكوين يف 

مص ًايس .. حؾوي يا أمل وايسك يف ايسي 

. السىيا زي لو مص ميايا ٓيها 

أىا كويسة .. أىا كويسة يا كريم : أمل ابتسمت

. يا حبيبي 

كريم قرب موها أوي ومسك وطها بايسيه 

رجيي : االتويه وباس زماُها بموتهى الحب

! القواو بقى 



أىا مص .. هرجيه بس األول : أمل ابتسمت

. ًايسة ألَي الْرح 

مص .. مابقيتص ًايسه يا أمل : كريم بوجى

! ًايس الْرح وال كل الحوارات زي 

ًلضان راكري ما تلَيص الْرح : أمل بسًل

الواس اللي حواليوا زي كلها مه حقها .. 

.. وًايساك تْرح ميايا .. أىا ًايسة أٓرح .. تْرح 

. ما تلَيص الْرح ًلضاين 

كريم ابتسم ومسك ايسها باسها يف كْها 

قومي بس بالسالمة والبايق كله : وهس زماُه

. مقسور ًليه 

السكتور : مسك القواو ورجيه ًلى وطها

رلى .. بيقول إن جسمك محتاج لألكسجيه 

. وحاويل توامي طوية .. القواو 



أمل مسكت قميغه ًوس ػسره بذوِ وهو 

ما : مسك ايسها اللي ًلى ػسره وابتسم

مص .. تذآيص مص هروح أي مكان 

ىامي وارتاحي وأىا .. هتَيبي ًه ًيوي تاين 

. جوبك 

اتيسل جوبها وحف ايسه حواليه راسها 

ؿاممها وهي استكاىت يف حؾوه وُمؾت 

.. ًيويها وىامت ٓيال مه التيب 

مؤمه ررج و ىور راحت وراه وهو هيمضي 

! أىت رايح ٓيه : وقْته

كريم كلب موي حاجة ورايح : مؤمه بتوتر

. أًملها 

متوتر كسه ليه ؟ ! أىت مالك : ىور قربت موه

كريم لو أمل جرالها : مؤمه بغلها بحسن

أىا مص .. حاجة ماكاىص هيقوم موها أبسا 



ًارِ كان ممكه ييسي األزمة زي ازاي وال 

ماكاىص هييسيها أػال ؟ أمل لو كان جرالها 

كريم .. حاجة الييلة كلها هتتسمر يا ىور 

وبيسها ًمتو هتموت قغاز ابوها وبيسها 

ًمي حسه اللي مص هيتحمل زمار ابوه 

وأىا ماكوتص هتحمل أبسا إين أرسر .. ومراته 

ماقسرتص أرسره زمان واحوا ًيال .. كريم 

ومص هقسر أرسره زلوقتي واحوا طباب 

. الييلة كلها كاىت هتوتهي الوهارزه .. كبار 

بس الحمس لله كلهم بذير : ىور حاولت تقموه

. كريم بذير وأىت بذير 

أىا قلبي موجوو .. ال مص بذير : مؤمه بوجى

. ٓوق ما تتذيلي .. أوي 

.. حبيبي أىت كويس : ىور مسكت زراًه

أىتوا كلكوا .. وكريم كويس ألن أمل كويسة 

بذير 



ًارٓة ايه أػيب إحساس : مؤمه بغلها

مجرز .. إحساس اليجس ...ممكه يمر ًليكي 

.. اليجس كْيل يسمر أي إىسان

ًارٓة إحساسك بيكون ايه وأىتي بيوك وبيه 

كتر إىسان بتيضقيه يف الكون كله مجرز  أ

بس باب وما تيرٓيص تتذقي الباب .. باب

باب يسمر حياتك وحياة ًيلة .. زه وتلحقيه 

إىك تضوِ .. إحساس باليجس ُبي .. كاملة 

أقرب الواس ليك بيتوجى وبيتسمر وأىت 

جوبه واقّ ًاجس مص يف ايسك أي طيء 

بس واقّ تتْرج ًليه .. ممكه تيمله 

بيموت قسامك وحياته وروحه بيتسحبوا موه 

إحساس مقيت .. بالبقيء وأىت بتتْرج 

. وُبي 



حبيبي كْاية تأىب ىْسك : ىور زموًها ىسلوا

كمه ىْسك بإن كريم كويس .. بالضكل زه 

. وأمل كويسة واألزمة زي ًست 

بس كان ممكه ما تيسيص أىا : مؤمه بوجى

مص ًارِ أٓكر أػال لو زه حغل كان 

تذيلي إىه ! تذيلي كسه ! الوؿى هيبقى ايه 

بيس ما جهسها .. ما يقسرش يسرل أوؿته تاين 

أىا .. الستقبال حبيبته ما يقسرش يسرلها 

. مص قازر أٓكر أػال 

أمل .. ما تْكرش يف زه أػال : ىور بحب

كويسة وهيقليوا وهيتجوزوا بقل تْكر كسه 

 .

: مؤمه أرس ىْس كويل متيب وىور كملت

. أيوة اتوْس واقوى ًقلك إىهم بذير 



.. اكمه : أرسته وررجت بيه لبرا المستضْى

هيقليوا وهييملوا الْرح وهترقع أىت 

وهتباركله وتهسر مياه .. وهو جوب بيؽ 

وتقوله كان المْروؼ تستواين ىتجوز مى 

.. بيؽ وهو يؾحك ويقولك وال أًرٓك

مص زه اللي هتيملوه وهتقولوه ؟ هتيمل 

ٓيه مقلب تاين وهيرزلك المقلب بمقلب 

أُبى وتسًلوا تاين وتتغالحوا يف ىْس اليوم 

.. ألىكم ما بتيرٓوش أػال تسًلوا مه بيؽ 

وبيسها هيجي ٓرحوا أىا وأىت ومص بييس 

ساًتها تكون أمل حامل مثال وأىت تتوقف 

وتقوله هبقى ًم وهو يقولك ًقبالك وأىت 

زه احوا يسوب يف .. تبغلي وأىا أتحرج موك 

جوب .. متذيل ٓرحوا يا مؤمه .. ٓرحوا لسة 

! بيسيه ٓاكر وال ىسيت 



ٓاكر جوب بيسيه : مؤمه ابتسم ُغب ًوه

ويف هوا مص ًايساه يف قاًة مقْولة وًايسة 

. ٓاكر .. بالليه كتير 

كوت مركس ساًتها : ىور ابتسمت

كوت مركس وكوت رايّ : مؤمه بحب

. ومرًوب تكوين بتحبي حس تاين ُيري 

قلبي ًمره ما زق ألي حس قبلك : ىور بغتله

. وال هيسق يف يوم مه األيام لَيرك 

. زه ىازر : موبايلها رن وكليته وبغت لمؤمه

روحيله تالقيه بيسور ًليكي : مؤمه هس زماُه

 .

ىور رزت وكموت أروها ًلى مكاىها وًيويها 

مركسة ًلى مؤمه اللي باػع لقسامه 

وأٓكاره كلها هاهرة ًلى وطه وبيسها 

رالظ رّوح أىت مروة : سميها بتقول لوازر



اه يال مى .. وملك وأىا مؤمه هيروحوي 

. السالمة 

هاجي مياك : قْلت وبغت لمؤمه

! مضوارك لو مص يؾايقك 

.. مؤمه ابتسم وهس زماُه بال وأرسها ومضي 

ىازر بع لمروة اللي واقْة مى ىاهس 

الّ : وبتحاول تقموها وتهسيها وقرب موهم

. سالمة ًليهم يا ست الكل 

. ربوا يحْنك يا ابوي : ىاهس ابتسمتله

أىا هروح أوػل ملك ومروة البيت : ىازر بحرج

. وهرجى تاين أٓؾل مياكم 

. ال ال ما ترجيص يا ابوي : ىاهس

. أىا ًايسة أٓؾل مى أمل : مروة اًترؿت



كريم مص هيسيبها وهيْؾل : ىازر بغلها

هجيبك الغبح ! جوبها ٓهتقيسي هوا ليه 

. ليها زلوقتي هي هتوام وترتاح وكريم جوبها 

ٓيال يا حبيبتي كريم مص : ىاهس بغتلها

روحي .. هيسيبها لحنة تبيس ًه ًيويه 

والغبح تيايل لو ٓؾلت هوا أىا ًوسي أمل 

. ارسها وأمضي 

بس أىا ًايسة أٓؾل مياها : مروة بغت لوازر

 .

يا حبيبتي وهللا ٓاهم بس ٓيال : ىازر بتْهم

هي محتاجة لكريم وهو محتاجها ال هو 

.. هيبيس ويسيبها وال هي هترؿى يبيس ًوها 

هو كان ال قسر .. هما حاليا محتاجيه بيؽ 

هللا هيذسرها ٓمص هيبيسها ًه حؾوه 

. لحنة 



هي : كريم ررج والكل اىتبه له وهو بغلهم

ىامت وكويسة بس حاليا أىا ًايس الكل يروح 

مص ًايس حس .. كلكم بال استثواء روحوا .. 

. يْؾل قاًس كسه 

الكل اًترؼ والكل اتكلم وكريم استواهم 

ريحوين وريحوا : لحس ما سكتوا وهو اتكلم

ىْسكم روحوا والغبح تيالوا لكه القيسة 

أمل أىا .. كسه ًلى الكراسي مص حلوة 

.. هْؾل جوبها ومص هتبيس ًه ًيوي تاين 

حؾرتك روح ًلضان  (بع ليبسهللا  )ًمي 

أهلك وؿيوٓك اللي يف البيت وكمه الكل 

كلى مْاتيح أوؿته وًقاهاله  )ورجاء راظ 

بع .. ) حغه البيت وحغه كل حاجة  (

طَلي الرقية الضرًية زي ما كوتي  (ألمه 

بتضَليها بقلتيها ليه اليوميه زول واحوا يف 

.. بابا رس ماما ترتاح وروحوا ! أطس الحاجة لها 



واللي هي ًايساه هيتوْص .. أمل ًايسة الْرح 

كْايا لوم لوْسك وروح ! كه .. بإشن هللا 

لمراتك هي محتاجاك ومص بتيرِ تقيس 

. روحلها .. يف مكان ُريب مه ُيرك 

أىا : بع لسميرة وقبل ما يوقق هي اتكلمت

هْؾل مى بوتي ومص همضي ٓما 

. تحاولص 

كريم ابتسم وهس زماُه بموآقة 

كلموي كول الوقت ولو يف : حسه بع البوه

! مؤمه ٓيه  (بع حواليه  ).. حاجة ًرٓوي 

كيس راح يضوِ كاميرات : كريم ابتسم أ

. المراقبة 

كاميرات مراقبة ايه ؟ : حسه باستَراب

الزم أًرِ ميه قْل ًليها وميه : كريم بغله

بع  )! رٓى زرجة حرارة األوؿة والبذار 



لو سمر ًملتها مص هرحمها  (ليبسهللا 

ًلضان بس تبقى حؾرتك ًارِ وال تقويل 

. قرابة وال تقويل أي حس 

.. لو هي ًملتها هذوقها بايسي : كه بَؾب

! مص تقول رحمة 

الكل روح وسمى كالم كريم وىازر أرس مروة 

وملك ويسوب هيركبوا مروة بتْتح الباب ورا 

اركبي جوب : بس ملك مسكت زراًها

. رقيبك 

ال ال اركبي حؾرتك : مروة باستَراب وحرج

. جوبه أىتوا متيوزيه 

. اركبي جوب رقيبك : قاكيتها ملك بإػرار

ملك ركبت ورا ومروة بحرج ركبت جوب ىازر 

اللي استَرب موقّ ملك وبغلها وهي 



أىا كويسة ما تبغليص كسه بس : ابتسمت

. اتحرك يال .. ًايسة أسترري طوية 

مؤمه وػل البيويت وزرل لالستقبال وكلب 

سايل اللي جت بسرًة أول ما ًرٓت إىه 

! كموي ايه األربار : موجوز وبلهْة

ًايس أطوِ كاميرات .. بذير : مؤمه باقتؾاب

. المراقبة 

أىا مه ساًتها بقلب ٓيها : سايل هست زماُها

ًلضان لو حس مه البوات يبقى مالهاش 

مكان ًوسي أىا مص هقسر أتحمل ُلقات 

. زي زي 

ييوي ًرٓتي ميه اللي ًمل : ىور باستَراب

كسه يف أمل ؟ 

تيال .. أيوة ًرٓت : سايل ابتسمت بأسّ

. اتْؾلوا مكتبي .. طوِ بوْسك 



زرلوا مياها مكتبها وهي طَلت الْيسيو 

ًلى الوقت اللي أمل زرلت ٓيه وطآوا 

بيسها ميه اللي قْل الباب مه برا وليب يف 

! مؤطر الحرارة والبذار 

ًبسهللا روح هو كه مى حسه وىاهس وأول ما 

زرلوا الواس كلها اتلمت ًليهم وبسأوا 

والكل بيقول إىها ! يقمووهم ًلى أمل 

محسوزة وًيه وػابتها 

ًبسهللا قيس مه التيب وأروه محمس قيس 

كموي ًلى أمل كوت ًايس اجي مياك : جوبه

ايه اللي ! بس قلولتلي رليك مى الواس 

! حغلها واتذوقت مه ايه 

حس قْل ًليها باب : ًبسهللا بغله بلوم

. السوىة ورٓى البذار وكاىت هتموت وتتذوق 



محمس وقّ بصهول وهو مص مغسق أبسا 

وًيويه تلقايئ راحت ىاحية بسرية اللي قربت 

ًلضان تسمى موهم ايه اللي حغل 

وساًتها طهقت وؿربت بايسها ًلى 

.. ػسرها 

ًبسهللا وقّ وبع ألروه ولمراته اللي 

لو سمر لها يس يف اللي : واقْة قغازهم

حغل ألمل المرة زي كريم مص هيرحمها 

المرة زي لو لها يس .. ومص هييسيها أبسا 

. هتسٓى تمه اللي ًملته 

محمس بع لألرؼ بسًل وبسرية جريت لبرا 

ومسكت موبايلها تتغل ببوتها مرة بيس مرة 

ومص ًايسة ترز ًليها وأريرا اتغلت 

بضريّ اللي رز وبيسها قالها هيوػل 

أمك ًلى ! سمر : الموبايل لسمر وزرلها

. كلميها .. التليْون 



رالظ اقْل وهكلمها مه : سمر بتوتر

. موبايلي أىا 

رسي ! ايه اقْل زي : طريّ باستَراب

! كلمي والستك وأىتي اقْلي براحتك 

. اتْؾلي 

: سمر بتوتر أرست الموبايل مه أمها ورزت

. أيوة يا ماما 

طريّ سابها تتكلم براحتها وررج 

لو ليكي يس المرة زي وال الجه : بسرية زًقت

زه مص .. األزرق هييرِ يذلغك مه ايسه 

! طريّ األهبل هتؾحكي ًليه بكلمتيه 

.. ال ماليص زًوة أىا ... ال ال : سمر بتوتر وقلق

. ميرٓص حاجة 



امال روحتي ًلى بيتك ليه : بسرية باستْسار

مضيتي ! مص قلتي هتْؾلي هوا للْرح ! 

ليه ؟ 

طريّ كلموي ! طريّ : سمر بتْكر بسرًة

. أيوة طريّ .. وكلب موي أروح 

. بقلي كسب بقى : بسرية بَيم

! قوليلي بس هي ًاملة ايه : سمر بذوِ

كويسة يف المستضْى لسة : بسرية بورٓسة

ميرٓص حالتها ايه بس كلهم رجيوا إال 

. سميرة وكريم جوزها 

. لو ًرٓتي أي جسيس بلَيوي : سمر برًب

قْلت وهي كلها روِ وتوتر مه رز ٓيل 

! كريم وايه اللي ممكه ييمله ٓيها 



مؤمه روح ىور بيتها وبيسها رجى لكريم 

المستضْى وكريم ررجله برا ووقْوا مى 

ميه قْل ًليها ؟ : بيؽ وكريم بلهْة

أىا ! مص هتغسق ميه اللي قْل : مؤمه

ػورتلك اللققة اياها ًلضان تضوٓها 

. بوْسك اتْؾل 

مؤمه ازاه موبايله وكريم طَل الْيسيو 

: وًيويه بتوسى مى الْيسيو وبع لمؤمه

ييوي ايه ؟ 

ييوي اللي حغل زه مجرز : مؤمه بغله

. قؾاء وقسر مص حس ًايس يؾر أمل 

كريم طَل الْيسيو تاين واتْرج ًليه تاين 

وطاِ ًيليه ػَيريه توأم بيجروا ويليبوا 

و واحس ٓيهم بيقْل الباب والتاين طس كرسي 

وقّ ًليه وبيليب يف المؤطر 



مجرز ًيال بتليب مى طوية إهمال : مؤمه

لكه محسش قغسه .. مه األم ومه البوات 

. أبسا يسبب األشى لحس 

ما يمكه الييال زي حس : كريم بيسم اقتواو

! قالها تيمل كسه يا مؤمه 

ٓكرت كسه صيك وطوٓت : مؤمه ابتسم

الييال زي واتكلمت مياهم ومى والستهم 

كتر وال أقل  محسش ! وكاىوا بس بيليبوا وال أ

سلقهم 

. سمر مالهاش يس .. اتأكست مه زه 

ربوا رحمها مه ايسي المرة : كريم هس زماُه

زي كوت مستحلْلها بوية سوزا زي قلبها 

. المهم روح أىت ارتاح .. األسوز 

. أىا مياك هوا ! ال ال أرتاح ايه : مؤمه برٓؽ



أىا هسرل ألمل ومص هذرج : كريم ابتسم

! مص هقيس هوا ًلضان تقيس ميايا 

ال ال ما تحاولص وبيسيه أىا : مؤمه رٓؽ

كلبت ًضا وزماىه ًلى وػول وبيسيه أىا 

. لو مضيت سيازتك مص هتاكل ٓهيضيك 

بيس محاوالت كتيرة وآق كريم يتيضى هو 

ومؤمه وسميرة كمان وبيسها مؤمه مضي 

وكريم زرل قيس جوب أمل ماسك ايسها 

.. كول الليل يقرأ قرآن ويحغه ٓيها 

مؤمه أول ما وػل البيت حسه أول واحس 

ميه قْل ًلى ! ًملت ايه : راحله باهتمام

! أمل 

بسرية قربت ووقْت موتبهة ومحمس كمان 

واقّ وايسه ًلى قلبه 



مؤمه الحم روٓهم ورًبهم وًبسهللا قرب 

يا ابوي قول وقيت : موه وىاهس قربت ًليه

. قلبي ميه قْل ًليها 

. ًيال : مؤمه بغلها

! ًيال ايه : حسه باستَراب

مؤمه حكالهم الْيسيو اللي طآه وبسرية 

اتوهست واتضاهست وجريت تقمه سمر إىها 

.. المرة زي ٓلتت مه ايسيه كريم 

اًصرين يا : ًبسهللا بع ألروه وقرب موه

.. محمس بس

اوًى توقق حرِ واحس أىا لو : محمس قاكيه

مكاىك ماكوتص هتحمل كل اللي حغل زه 

هي .. مرة بيس مرة وكبييي جسا تضك ٓيها 

حقت ىْسها يف مكان الضك زه ٓما تقولص 

. حاجة وال تيتصر ألين ما أستاهلص أي اًتصار 



أىت أرويا الغَير يا : ًبسهللا حؾه أروه

. محمس وميستك يف قلبي وال يوم قلت 

كه ىسل جري بيس ما لمح مه ٓوق ًربية 

! ميه قْل ًلى أمل : مؤمه وأول ما طآه

. ما تقلقص مص هي : مؤمه ابتسمله

! امال ميه : كه باستَراب

أبوه جاوبه وقاله اللي حغل وكه كضر بس 

برؿه مه جواه حمس ربوا إىها مص سمر ألن 

كريم ماكاىص ٓيال هيرحمها وزه كان هيكسر 

.. ًمه وأبوه اللي هيسًل ًلى زًل أروه 

.. ٓكويس إىها مص سمر المرة زي 

ًوس أمل كل ما الممرؿة تسرل تالقيه قاًس 

جوبها ماسك المغحّ وبيقرأ ٓيه وايسه يف 

ايسها ومستَربة هو يف حس بيحب حس 

! بالضكل زه 



لحس ما الوهار ىور وهو بوْس قيسته وأمل 

ٓتحت ًيويها كان جوبها ابتسم أول ما 

أمل ابتسمت وطالت .. طآها ػحيت 

القواو اللي مؾايقها ًلى وطها وبغتله 

هو أىا ممكه ٓيال كل يوم أػحى وأىت : أوي

! تكون مبتسم وقاًس جوبي 

ممكه أيوة بس ما : كريم ابتسامته وسيت

أوًسكيص إين كل يوم هكون مبتسم 

وماسك ايسك 

أو مص هتوًسين بايه ! ليه : أمل ؿحكت

بالنبف ؟ 

كون ػاحي ييوي وماسك : كريم بهسوء إين أ

كيس يف أيام هتغحي أىتي قبلي ٓيها .. ايسك  أ

ويف أيام هوسًل ٓيها مه  .. (أمل ابتسمت  )

. بيؽ وأراػمك مثال 



كضرت ُغب ًوها وهو ابتسم مى مالمحها 

وأيام مثال : اللي بتتَير مى كالمه وكمل

أُؾب موك تماما وأسيبلك األوؿة كلها 

... وأىام بييس ًوك 

تسًل اه وتَؾب اه .. ال ال ال : أمل قاكيته

مص مسموحلك أبسا بسه .. لكه تسيبوي ال 

ٓاهم ؟ واأليام اللي أىا هغحى ٓيها قبلك أىا 

واأليام اللي .. همسك ايسك وأىا هبتسم 

هتكون زًالن ٓيها برؿه هبتسم وابتسامتي 

! هتوسيك أىت زًالن موي ليه أػال 

أىا أػال ما أًتقسش إين ممكه : كريم ؿحك

أو ًوسي يقيه .. أىام يف يوم وأىا زًالن موك 

أو .. إن محسش ٓيوا هسيب التاين يوام زًالن 

أىا ًه ىْسي مص هيهون ًليا أسيبك 

هغالحك قبل ما توامي .. توامي زًالىة موي 

 .



توًسين بسه ؟ : أمل ابتسمت

زه اه أقسر أوًسك : كريم ابتسم وهس زماُه

لو أىا زًلتك مص هسيبك توامي .. بيه 

. زًالىة 

أمل ابتسمت وُمؾت ًيويها وبيسها 

هو لو أىا ىمت تاين زلوقتي هتسًل : بغتله

موي ؟ 

ىامي يا حبيبتي : كريم باس راسها بحب

وارتاحي جسمك محتاج للراحة واألزوية 

. اللي بتارسيها هي اللي بتويمك كسه ٓوامي 

: أمل ابتسمت ومسكت ايسه اللي ًلى رسها

هتْؾل جوبي ؟ 

كس هْؾل جوبك : كريم هس زماُه بموآقه وأ

 .



كيب ىام : أمل ُمؾت ًيويها وٓتحتهم تاين

ًلضان راكري ُمؽ ًيويك .. طوية 

وارتاح طوية 

وهي راحت يف .. كريم كموها بابتسامة موه 

الووم وطوية وسميرة اللي كاىت قاًسة ًلى 

الكوبة جوبهم وراحت يف الووم اتيسلت 

وػبحت ًليه وكلبت موه يرتاح طوية بس 

.. هو رٓؽ وٓؾل جوبها برؿه 

السكتور جه اكمه ًليها وكموهم وكريم ررج 

. كموي ًلى حالتها : مياه لبرا

كويسة وبتستجيب بضكل : السكتور ابتسم

كويس وممكه آرر الوهار أو الغبح تارسها 

ليه ىايمة كول الوقت بالضكل : كريم بقلق

! زه 



ألسباب كتير موها األزوية،التيب، : السكتور

اإلرهاق،بيسيه أىت بتقول إىكم بتجهسوا 

لْرحكم وزه بيكون ؿَف ًغبي ًلى 

البوت والْترة اللي قبل الْرح بتكون ًغيبة 

وهي اتيرؿت للحازثة زي ٓيملت استراحة 

حاليا .. وبتيوؼ الووم اللي اتحرمت موه 

. أىت محتاج توام طوية 

.. هوام بس بيس ما أكمه ًليها : كريم ابتسم

! ٓرحكم المْروؼ امتى : السكتور بْؾول

المْروؼ بكرا؟ : كريم ابتسم بحسن

إن طاء هللا هتكون : السكتور أرس ىْس كويل

. كويسة 

! ييوي ما ألَيص الْرح : كريم بغله باىتباه

ما أًتقسش هي هتكون : السكتور بغله أوي

كويسة بإشن هللا بس ممكه تتيب طوية 



.. ييوي كإرهاق مص قغسي تتيب كمرؼ 

هتكون رمولة طوية، مرهقة، ييوي زه 

هيتقلب موك تْهم لحالتها وتقسير لوؿيها 

 .

ًارِ زه ومص : كريم هس زماُه بتْهم

المهم ! محتاج لتوػية ًلى حاجة زي زي 

زلوقتي ػحتها،ولو كسه هلَي الْرح أىا ما 

يهمويص الْرح لو هي مص مبسوكة ومص 

. ٓرحاىة بيه 

هتكون ٓرحاىة ومبسوكة : السكتور ابتسم

كيس كْاية أوي إىها بترتبف بإىسان بيحبها  وأ

. وييسها بالضكل زه 

متضكر يا : كريم ابتسمله ومره واحسة بغله

بس هو أىا لو حبيت أٓك الجبس .. زكتور 

اللي ًلى ايسي ميه يْكه ؟ 



تيال ميايا هوزيك لسكتور : السكتور ابتسم

. الينام يضوٓها ويْكها 

أرسه وراحوا لسكتور الينام وكريم زرله 

والسكتور اىسحب لضَله 

كريم كلب مه السكتور يْك الجبس وبيس 

ترزز مه السكتور إال إىه ٓكه وكلب مه كريم 

ييمل حركات بايسه وكريم بييملها بغيوبة 

ايسك ما رْتص كويس ومحتاجة : السكتور

! تْؾل يف الجبس طوية كمان 

بس مص .. مص هتيبها اوك : كريم بغله

. ًايس جبس 

ايه الماىى ؟ ! ليه : السكتور باستَراب

يوْى زه ماىى ؟مص ! ٓرحي بكرا : كريم بغله

. ًايس ايسي يف الجبس 



ًلى ٓكرة ممكه : السكتور هس زماُه بتْهم

. حالتها تسوء 

ُقل يل أًمل ايه وهيمله بسون : كريم بغله

الجبس تمام ؟ 

مبسئيا هتلْها برباـ ويف : السكتور بتْكير

حاجة كسه بتتلبس ًلى االيس تحميها طوية 

بسل الجبس يف ىاس بتْؾلها ألىها بتتْك 

وتتلبس ٓمص بتكون مقيسة زي الجبس 

أالقيها ٓيه ؟ .. اوك حلو أوي زي : كريم

.. بتوو المسلتسمات القبية : السكتور بتْكير

. لحنة أوريك طكلها 

كلى موبايله وكلى الغورة هي زي الجواىتي 

الجلس بس بسون أػابى وبيتلسق وطكله 

متيه 



السكتور بيت لكريم الغورة ولّ ايسه برباـ 

ؿاُف وقام يرجى ألمل بس األول بيت 

بقولك ميلص : الغورة لمؤمه واتغل بيه

اتيب واطتريلي زي 

جواىتي زه : مؤمه باستَراب وبغوت ىايم

! وال ايه 

ال ال زي بسيل للجبس السكتور كلب : كريم

هتالقيه ًوس بتوو .. موي ألبسها 

. المسلتسمات القبية 

. اوك هقوم زلوقتي : مؤمه

ال مص زلوقتي كمل ىومك : كريم ابتسم

ولما تقوم براحتك ًازي مص مستيجل 

. ًليها 

يا ابوي ًلضان ايسك كالما : مؤمه كضر

. السكتور كلبها يبقى مهمة 



يا ابوي اسمى بس موي كمل ىومك : كريم

ولما تغحى وتوسل هاتها هو أػال لّ ايسي 

ٓمص ؿروريه الوهارزة هو بيتكلم بغْة 

ًامة ًلضان بس ماأجهسش ايسي ٓأىا قاًس 

.. مص بيمل حاجة ٓمْيص إجهاز ٓهمت 

. يال أسيبك تكمل ىوم سالم 

قْل وزرل ألمل ومؤمه حاول يرجى يكمل 

ٓقام يضوِ السىيا .. ىومه بس رالظ ٓاق 

ٓيها ايه 

الوهار كله كريم بيستقبل الواس اللي جاييه 

يتقمووا ًلى أمل مه أهلها وكمان راله 

ًاػم اللي وػل ببايق الييلة اللي اتغسموا 

.. بإن اليروسة يف المستضْى 

آرر الوهار أمل مغرة تذرج وكريم رآؽ 

بالرُم مه إن السكتور وآق إىها تذرج وكريم 

وآق يذرجها بضركيه األول تذرج بأىبوبة 



األكسجيه تكون مياها احتياكي والتاين إىها 

.. ترجى بيس حْلة الحوة تقؾي الليلة هوا 

أرسها وررجوا مه المستضْى وبيساًسها 

ايه : تركب ومسكت ايسه ومرة واحسة طهقت

! زه 

تيباىة ! يف ايه مالك : كريم باستَراب وبقلق

 !

ٓكيت امتى الجبس ! ايسك : أمل باػة اليسه

 !

يا طيذة رؾيتيوي حرام : كريم ابتسم

. ٓكيته مه طويتيه .. ًليكي 

! بتيرِ تحركها ! بتوجيك : أمل ماسكة ايسه

كريم ابتسم لذوٓها ومسك ايسها بايسه 

. ايسي كويسة ما تقلقيص : التاىية



! وًس إىها كويسة : أمل بقلق

وًس إىها كويسة ولو تيبتوي يف : كريم ؿحك

ما تقلقيص أىا .. رباـ لها وؿاُف هلبسه 

. يال اركبي بقى .. بوْص كالم السكتور 

وػلوا البيت والكل استقبلها بالسُاريف 

وهي ىسلت وطكلها كان ؿييّ وزبالن جسا 

 ..

وًايسة جت وأول ماًرٓت اللي حغلها 

زًلت واًتصرت إىها ماكاىتص مياها وبيسها 

قرروا ييملوا حْلة الحوة للبوات وبيسها 

يوسلوا لما الحواىة تيجي ػحباتها اتلموا 

.. حواليها وأرسوها ألوؿة رغغوها ليها 

ىاهس جابت ساري هوسى كاىت مجهساه ألمل 

مذغوظ وأمل اىبهرت بلوىه رغوػا إىه 

أحمر وبسأت تستيس وػحباتها ساًسوها 

وكاىت جميلة بالساري ووطها ىور ولوىه بسأ 



يرجى لقبييته وىور موسمجة مياهم وطَلوا 

.. أُاين يحتْلوا

أما برا الجواح تحت ًوس الرجالة 

بصمتك زه مونر : كريم أول ما مؤمه طآه

! ًريس 

أىت ًمرك طوٓت ًريس : كريم بغله

! مسحول زيي بالضكل زه 

تيال .. يال ميلص يا ػاحبي : مؤمه بأسّ

. ُير هسومك واحلق زقوك يال 

أرسه وكلى أرس طاور وررج بيلبس ومؤمه 

ما حلقتص ليه ؟ : أول ما طآه

ماليص مساج أوال وثاىيا بكرا : كريم بغله

. هبقى أحلق مص الوهارزه 

. طكلك أوٓر طواًة : مؤمه ابتسم



كريم ابتسم وآتكر أمل لما قالها إن مؤمه 

قاله كسه وهي اًترؿت وققيت كالمها الزم 

! يسألها كاىت ًايسة تقوله ايه 

ايه وػلت لْيه ؟ : ٓاق ًلى ػوت مؤمه

. ما وػلتص ًايس أىام بس : كريم بغله

! المْروؼ ٓيال توام طوية : مؤمه بتياكّ

كيب ارقّ ساًتيه ؟ 

ال هذقّ ساًتيه تحت مى : كريم بتيب

. أمل وبيسها هرجيها المستضْى 

قبل ما يذرجوا مؤمه وقْه وقام بسرًة 

مص ًارِ .. جبته : جاب ًلبه وًقاهاله

! ىسيته ازاي 

. تسلم يا ُايل : كريم ابتسم وٓتحها وكليه



تغسق ٓيال : مؤمه ساًسه يلبسه ويجربه

! ايه الررامة زي .. زي الجبس 

.. ماهو ًلضان ما تحركهاش : مؤمه ابتسم

كيس مص صيه بالنبف ؟  بس أ

كيس مص : كريم بغله وبيحاول يحرك ايسه أ

. صيه كبيا بس بيحس حركتها ٓيال 

رليه تاين ومؤمه بغله باستَراب وكريم 

. هلبسه آرر الليل ما تقلقص : ابتسم وجاوبه

ىسلوا مى بيؽ وحاول يوسمج بس أٓكاره 

ىاهس ..كلها مى أمل وًايس يروح يقمه ًليها 

ىسلتلهم وًرٓتهم إىهم هييملوا حْلة للبوات 

وبيسها يوسلوا وسابتهم وكليتلهم 

أما ًوس البوات سميرة الْرحة مص سايياها 

ببوتها وكلهم بيحاولوا يْكوا ًه أمل وهي 

ىسيت التيب وسف اللمة 



يال طَلوا مهرجان ىرقع : ًايسة بؾحك

.. ًليه

ىور طَلتلهم بوت الجيران وكلهم هيغوا 

ًليها وقاموا يرقغوا ومسكوا أمل اللي 

بتؾحك ًلى جواىهم بيحاولوا يرقغوها 

وهي مص ًارٓة 

مروة زُركت وطوية وًمات كريم اىؾموا 

ليهم والجو كان مبهج وأمل قيست ًلضان 

ماتتيبص بتتْرج ًليهم 

حلو أوي جو الحوة زه كلوا بوات : ىور بمرح

. ىرقع براحتوا 

أيوة ىرقع بوايت ىرقع : ًايسة بؾحك

. طبايب محسش طايْوا 

ؿحكوا ًليهم وًمات كريم قاموا يرقغوا 

ومسكوا ىاهس وسميرة يضاركوا مياهم وأمل 



بتغقْلهم طسوها ووقْت مياهم بتؾحك 

بيسها ىاهس اىسحبت تضوِ حاجات 

.. يضربوها

كريم قاًس تحت قلقان ًلى أمل وًايس 

يضوِ ًاملة ايه رغوػا إن ػوت األُاين 

ًايل وًوسه ٓؾول يضوِ بتيمل ايه رن 

ًليها ماسميتهوش مه األُاين لقى أمه 

ىازلة رايحة المقبد ىسهلها وكلب يضوِ 

أمل وهي قالتله يقلى ٓوق ًلضان مص 

هيوْى توسل بس يستوى لما تذرج الواس 

مه األوؿة 

ىاهس كليت وكلبت مه اللي موجوزيه 

يوسلوا لحس ما أمل تجهس ًلضان الحواىة ًلى 

وػول كلهم اىسحبوا وررجوا وسميرة ىسلت 

تضوِ جوزها وىاهس اتغلت ًلى كريم اللي 

.. كلى بسرًة مستوي يسرلها



ىاهس ررجت وطاورت لكريم اللي زرل 

األوؿة وقْل الباب لقى أمل مسياله ههرها 

وبتمسك الهسوم اللي هتلبسها وهي مص 

وارسة بالها موه جاله حالة شهول مه طكلها 

ماتذيلص ! ومه اللي البساه ساري هوسي

إىها ممكه تلبس كسا أبسا ولوىه أحمر اللون 

ًايس يضوِ وطها ورز ٓيلها ! المْؾل ليها 

لما تضوٓه ومستويها تلّ 

أمل حست بحركة آتكرت حس مه البوات 

جاية تلّ طهقت أول ماطآت كريم 

اتذؾت واتحرجت ماتوقيتص إىه موجوز وال 

! يضوٓها بالمونر زه 

وكريم حاله مايذتلْص كتير ًوها مصهول 

ًلى ميجب بضكلها ووطها اللي استرز لوىه 

ٓتح بوقه وكل مايتكلم الكالم مايقليص 

. أىت جيت ازاي ..أىت : أمل بارتباك



ايه الجمال زه ؟ : كريم بصهول

كتر وبتسور ًلى أي حاجة  أمل اتكسْت أ

. تتسارى ٓيها مص القية 

 (وبَمسة  )لسة مكسوٓة : كريم بابتسامة

مص ًيب لما تقرري تلبسي كسا 

. وماتْرجيويص زه أىا زي جوزك برؿه 

اكلى : أمل مص القية كالم تقوله مه إحراجها

. برا مايغحص كسا 

ايه اللي مايغحص مص : كريم بحب

تسيبيوي أًبر ًه جمالك؟ 

. ال طكرا : أمل بارتباك

أبسا وهللا : كريم بمكر وبيقرب مى كل كلمة

ألًبر وأقول إن الساري بقى حلو لما لبستيه 

سكت طوية  )وإن وطك الْرحة بايوة ٓيه 

. وإين ًايس أؿربك  (وبيسها كمل 



تؾربوي؟ : أمل بسهضة

أيوة ًلضان أىا تحت قلقان ًليكي : كريم

وأىتي هوا بتحتْلي وماهاىص ًليكي 

. تقمويوي 

أىا ماكوتص أًرِ ومايوْيص : أمل بتبرير

. أررج وأسيبهم رغوػا لما جابوا الساري 

ًارِ ياحبيبي بس زي : كريم بابتسامة

وربوا يستر ماتارسيص  (وكمل بمرح  )القمر 

. ًيه تاين 

أمل ابتسمت بكسوِ وسكتت وهو كمل 

. كب ايه : بيبث

ايه ايه؟ : أمل باستْهام

مْيص أي حب يف الليلة زي وال ايه ؟ : كريم

. مص ٓاهمة : أمل بيسم ٓهم



أٓهمك رسها يف حؾوه وهي : كريم بمكر

اتكسْت بس سكتت وابتسمت بذجل 

: ٓؾلوا كسا زقايق لحس مابيس ًوها وبابتسامة

مؾقريه ىذرج بسل ماأبوكي يمسكوا 

. ويْهموا ػح 

أمل ُغب ًوها ؿحكت وهو ٓرح بؾحكتها 

وباسها مه رسها وررج وهي رجيت تجهس 

وتَير لبسها 

بيس طوية ىور زرلتلها تضوٓها رلغت والال 

ولما رلغت ررجت ىور وطاورت لمؤمه 

ٓراحلها وبلَته إن أمل جاهسة ًلضان كريم 

يسرل ًوسها يذرجها 

كريم زرل تاين وأول ما طآها ابتسم أيوة 

تيباىة مه المجهوز بس برؿه جميلة وقرب 

؟ !أىتي كويسة : موها



الحمس لله كويسة ما تقلقص : أمل ابتسمت

. ًليا 

أىا مص حمل أي تيب تاين :كريم بتيب

تيبتي قويل .. ٓيلضان راكري ما تكابريص 

. ًلضان راكري 

. حاؿر وًس لو تيبت هقولك : أمل بحب

ررجوا وقيسوا برا وسف الواس وبيسها جابوا 

الحوة وكاىت يف بوت هتحوي أمل متذغغة 

وأمل قيست وسف البوات 

ًلى ٓكرة لو الحوة ًملت لون : الحواىة

سريى يبقى ًريسك بيحبك لكه لو باهتة 

. يبقى حبه باهت 

: أمل بغت ىاحية كريم ومروة اتكلمت

. جوزها بييضقها 



ًايسة ! أرسملك ايه : الحواىة بغت ألمل

. حاجة مييوة وال أرسملك ًلى شويق 

مص مياكي أي رسومات أرتار : أمل بغتلها

موها ؟ 

البوت كليت البوم ػَير وٓرجت أمل اللي 

بستأشىك : قلبت ٓيه وبيسها ًقته للبوت

تذلي كريم هو اللي يذتار يوْى ؟ 

البوت ابتسمت وقامت راحت ًوس كريم اللي 

ارتار : بغلها باستَراب وهي ازته األلبوم

الرسمة اللي أرسمها ليروستك ًلى ايسها 

. هي ًايسة شوقك أىت 

كريم قلب وارتار رسمة رقيقة وطاور للبوت 

ًلى الرسمة وقبل ما يقْل لمح رسمة 

ارسميلها زي : تاىية وابتسم وبع للبوت

. كمان 



يف ىْس المكان ؟ : البوت ابتسمت

أيوة رلغي : كريم بع ىاحية أمل وابتسم

ايسها والبوات ويف اآلرر رالع تسرل األوؿة 

مياكي وارسميها 

البوت ابتسمت ورجيت ألمل اللي أول ما 

طآت الرسمة ابتسمت وبغت لكريم اللي 

موتنر ىنرتها وهست زماُها إن برؿه شوقهم 

واحس 

البوت رسمت ألمل الرسمة اللي ارتارها 

 Kكريم ورسمتلها يف كّ ايسها حرِ ال 

مسررِ والبوات حواليها بيهيغوا ومروة 

رسمت قلب ػَير ًلي كرِ ايسها وكتبت 

ٓاكمة برؿه ارتارت  .. Nيف الوع حرِ 

.. رسمة وًايسة كمان 



ىور برؿه رلت مؤمه يذتار رسمة ليها 

ورسمتها وورتها لمؤمه اللي كان مبسوـ 

بيها وبيؾحك مياها وبيسها لمح ًاػم 

ًيويه ًليه ٓاتحرج وىور الحنت تَيره 

ٓبغت طآت أبوه ٓاتحرجت هي كمان 

.. ورجيت للبوات 

كل البوات اتلموا حواليه البوت الحواىة وهي 

بترسم للكل لحس ما رلغت 

: رجيت ألمل اللي استَربتها ٓالبوت جاوبتها

. ًريسك كلب رسمة تاىية 

! رسمة تاىية ؟ رسمة ايه : أمل باستَراب

البوت كليت األلبوم ورته ألمل وطاورتلها 

! ًلى الرسمة وأمل اترززت توآق وال ال



مروة قربت موها هي وىور وطجيوها ترسم 

بس هي مترززة وأمها الحنت زه ٓقربت 

! رير يا أمل مالك يا قلبي : موها

أمل بغت لمامتها وورتها الرسمة وأمها 

ارسميها ! ٓيه المضكلة كيب : باستَراب

يال يا بوات .. طكلها حلو بس األول اتيضي 

كله هيتيضى رلي أمل تاكل لقمة تسوس 

. ىْسها 

سميرة أرست البوت الحواىة تتيضى هي 

كمان والكل اىضَل باألكل وػحبات أمل 

جوبها كل واحسة بتاكل بايس وأمل ايسيها 

االتويه ٓيهم حوة والحنت كريم بيضاورلها 

ٓقامت وراحت ًوسه وقيسوا ًلى جوب وأم 

ٓتحي جابت ػيوية ػَيرة قسامهم 

كلك ًلضان ايسيكي : كريم بغلها . أىا هآ



. حلوة الرسمة : أمل بغتله

 اللي راسماه Kكريم بع اليسيها وحرِ ال 

. االتويه أحلى مه بيؽ : وًجبوه جسا

ًلى ٓكرة يف بلسىا بيحووا : أمل مبتسمة

! اليريس 

ال يا أمل يا ! بيحووه ! ىيم : كريم كضر بهسار

. حبيبتي زه يف بلسكم 

.  ًلى ايسك Aارسم حرِ : أمل بتصمر

أىتي بتهرجي ػح ؟ : كريم بغلها وؿحك

ال مص بهرج ليه حريف ًلى ايسك : امل بَيم

تهريج وحرٓك ًلى ايسي حلو ؟ 

هجاوبك .. بس بس اهسي : كريم بسرًة

ييوي أىتي .. البوت أو الست مملوكة للراجل 

بقيتي ملكي بتاًتي حبيبتي وبتضيلي 



اسمي ٓيازي جسا إىك تكتبي الحرِ بتاًي 

الست بتضيل اسم الراجل مص .. ًلى ايسك 

.. الراجل بقى بيضيلها جوا قلبه .. اليكس 

كتب الحرِ بتاًك بس مص  ٓأىا موآق أ

.. ًلى ايسي 

امال ًايس تكتبه ٓيه ؟ : أمل باستَراب

ىوازي ! ايه رأيك .. ًلى قلبي : كريم ابتسم

! للبوت تكتبه 

أىت ًايس تْتح : أمل كضرت بَيم وبغتله

قميغك وتذلي البوت تكتب ًلى ػسرك 

! وتحف ايسيها ًليك وتكتب براحتها 

اه ٓيه المضكلة ؟ : كريم ابتسم باستْساز

هتقّ بيه : أمل بغتله وهي بتتوْس بَيم

ايسيك تقرب موك وتكتب ًلى ػسرك يا 

كريم ؟ 



مص ًارِ أىتي ليه بتكرري : كريم بيؾايقها

! ًازي يا أمل ! الكالم 

زه أىا مه قبل حتى ما أًرِ إين : أمل بورٓسة

بحبك اتؾايقت مه رُس لما بس قربت 

وطمت برٓاىك متذيل زلوقتي هسمح 

لواحسة تقّ بيه ايسيك وتْتح قميغك ليها 

أىت بتتكلم مه ًقلك ؟ ! وتلمس جسمك 

كريم ًايس يارسها يف حؾوه ويقولها إىه ال 

يمكه يسمح لواحسة تقرب موه مجرز قرب 

: مص تلمسه بس كضر باستَراب مغقوى

ٓيها ايه ؟ زي هتكتب وتبيس مص هتحب 

! ٓيا 

. أىا رايحة ًوس أبويا : أمل وقْت



: جت تمضي بس مسك زراًها وؿحك

اهسي بس اقيسي مص ًايس أبهسل ايسك 

اقيسي 

يا : أمل مكضرة وؿاربة بوز وهو بيؾحك

حبيبي أىتي ازاي متذيلة إين هيمل حاجة 

زي زي ؟ 

! مص أىت اللي بتقول : أمل مكضرة وبغتله

طوٓتي بقى إن الواحس لما : كريم ابتسم

بيَير ًقله بيتلَي مص بيْكر بالموقق ؟ 

! تقغس ايه : أمل باستَراب

أقغس لما قلتي أىتي وماما : كريم بحب

هتلبسي الْستان ًقلي اتلَي مآكرتص 

بالموقق إن زه أىتي ال يمكه تيمليه بس 

! ساًتها كل اللي يف زماُي ازاي تقويل كسه 

ازيكي اهو يف حاجة ! ازاي تْكري كسه 



ازاي تذيلتي إين ! بسيقة جسا واتجووتي 

هقّ قسام واحسة وأقلى قميغي وأرليها 

ازاي ! تلمس قلبي أو تقرب موي بالضكل زه 

! ًقلك استوًبها 

تذيلت : أمل كضرت وبغت لألرؼ بحرج

! إىك ٓيال هتيملها 

.. ال يمكه يا حبيبي : كريم بحب رٓى وطها

! ممكه بقى تقيسي تاكلي 

أمل قيست وهو أرس ميلقة وبيأكلها ويسوب 

أرست ميلقة واحسة اتْاجىء بحس ٓوق 

زماُه كان ًبسهللا ٓأمل اتحرجت وكريم 

! رير يا ًمي : بغله باستَراب

قوموا مه : ًبسهللا بغلهم االتويه بَؾب

. هوا 



رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الحازي واليضرون 

قوموا مه : ًبسهللا بغلهم االتويه بَؾب

. هوا 

ىقوم ليه وٓيه ! ىيم : كريم وقّ باستَراب

؟ 

ًبسهللا طاور ألم ٓتحي ٓجت وطاورلها ًلى 

رسي األكل زه ألي مكان تاين وأىتوا : األكل

. اشا سمحتوا ارحموىا .. االتويه اشا سمحتوا 

ًمي بجس أىا مص ٓاهم : كريم بيسم ٓهم

ايسيها ! أىا ًملت حاجة ُلف ! حاجة 

مرسومة وهي محتاجة تاكل ًلضان تقسر 

كلها ٓأىا ممكه  تقّ لو متؾايق إين آ

... أىازي



يا ابوي أمل مراتك : ًبسهللا قاكيه بحب

وحبيبتك وزىيتك كلها بس ًيون الواس 

مص بترحم وأىت طوٓت بوْسك إىها 

زه حسس وحقس .. امبارح كاىت هتروح مووا 

وقر وتموي وٓرحة وكل المضاًر مذتلقة 

.. ببيؽ 

أيوة يف كتير هوا بيتموولكم السيازة 

وٓرحاىيه بيكم بس يف المحروم ويف 

المضتاق ويف المقلقة ويف األرملة ويف اللي 

.. كالى ًيويه يف حياته وكل زول بيبغولكم 

يف اللي بيحقس ويقول اطميوى هي جوزها 

ٓأىت ما زرلتص يف كل الوْوس .. يسليها 

.. ًسوا اليوم اللي ٓاؿل ًلى رير .. زي 

.. وحاسب ًلى كل تغرٓاتك قسام الواس 

كلها مص قسام الواس كلها  بع .. ًايس تآ

.. حواليك تقريبا كل البوات رسمت ايسيها 



قويل يف كام راجل جه وًرؼ ًلى مراته 

بالش يف كام واحس أرس ابوه وال بوته ! يأكلها 

مه مراته ًلضان تيرِ تاكل بايسيها 

مْيص وال حس وأىت قاًس بتاكلها ! المرسومة 

بايسيك ٓمص هيضوٓوا تيبها وال هيضوٓوا 

ايسيها وال هيضوٓوا كل اللي مريتوا بيه 

ٓذلوىا ماطييه .. هيضوٓوا بس جوزها مهتم 

يال كلوا يف أي مكان تاين بييس .. بستر ربوا 

وبيسها ساًة كسه .. ًه ًيون المتقْليه 

ورليوا ىْؽ الليلة مص هوقول تيباىة 

رلي .. ورارجة للمستضْى وهي قاًسة كسه 

الليلة تيسي ًلى رير زه الواحس ايسه ًلى 

. قلبه 

اىسحب ًبسهللا وكريم بغله كتير وبع 

ألمل وأم ٓتحي طاورتلهم وراحوا وراها 

أرستهم الجويوة مه ورا وجهستلهم ترابيسة 



: ػَيرة وكرسييه بييس ًه السوطة والسحمة

أبوها ًوسه حق الواس .. اقيسوا هوا براحتكم 

يال ربوا يتمملكم ًلى رير .. كلها بتقر ًليكم 

. وييسي الْرح زه ًلى رير يارب 

اىسحبت وسابتهم قيسوا قغاز بيؽ 

أىت : بغمت ىوًا ما وبيأكلها وهي بغتله

! مص هتاكل 

آرر .. ال ال مص جيان زلوقتي : كريم بغلها

كل  . الليل هبقى آ

وهو بياكلها باب الڤيال السارلي المقل 

ًليهم اتْتح وسمى ػوت مؤمه بيوازي 

ًليه ِ قاله يقرب 

قسما .. أىتوا كلوا وأىا بتسحل : مؤمه بغلهم

. بالله أىا بتسحل 



مص أىت لوحسك : ؿحكوا كلهم وكريم بغله

. كلوا يف الهوا سوا 

ال يا حبيبي ألن أىتوا بمجرز : مؤمه بهسار

قيسة زي زي بتوسوا السىيا واللي ٓيها 

بتيبها بقرٓها لكه اللي زيي بيتسحل بسون 

. مقابل 

بكرا تترزلك يا قلبي وال يهمك : كريم بؾحك

المهم أىت جاي تقر بس وال ًايس حاجة ؟ 

ًلى ٓكرة أىا مص بقر بس : مؤمه بؾحك

أىا بحقس وبَل وكل القاقات السلبية ًوسي 

. زلوقتي 

طوٓتي .. يا سّتير : كريم بتصمر مغقوى

! أبوكي كان ًوسه حق ازاي 

ربوا يسيسكم بجس المهم رالها : مؤمه ؿحك

. ًايس يمضي 



! بسري ! ليه : كريم باستَراب

.. مص القؾية يف مضيه : مؤمه بغله

القؾية إىه ًايس يارسها هي و والستها 

ويروحوا ٓبيقول يوتنر وال ايه؟ 

أمل مص هتمضي أمل .. ال ال : كريم برٓؽ

بع روح ثبتهم .. هترجى المستضْى 

. بكلمتيه رليها بس تاكل وأىا جاي 

أىت .. بس ياؼ أىت .. اوك يال : مؤمه

محتاج توام طكلك أوٓر طواًة أوٓر تيب 

. أوٓر إرهاق 

ماطي يا أوٓر ررامة اتكل بقى : كريم ابتسم

 .

: مؤمه ررج وسابهم وأمل بغتله بْؾول

. أىتوا بتقولوا كلمة أوٓر زي كتير أوي 



ًيويه  )ٓيال بوقولها كتير : كريم ؿحك

ػح آتكرت ًايس أسألك  (لميت وبغلها 

. سؤال 

؟ !آتكرت ايه وسؤال ايه : أمل ابتسمت

ٓاكرة لما رجيت مه السْر أول : كريم بغلها

مرة لما زرلتلكم التسريب ؟ 

اه ػح أىت رجيت ليه بسري : أمل بحماس

! اليوم زه 

ًلى ٓكرة أىا اللي هسأل مص : كريم كضر

.. بس أىا رجيت ألىك كوتي واحضاين .. أىتي 

ماًرٓتص أقيس حسيت إين مْتقسك وًايس 

. أطوٓك بأي طكل ٓرجيت ًلى ًوسك

وكتبت اسمي ًلضان : أمل ابتسمت

لما .. أكليلك ًلضان ًارِ إين ٓؾولية

طوٓتك ىايم ٓؾلت أبغلك طوية كان 



ىْسي أتأمل ٓيك ماكوتص بيرِ أبغلك 

. وأطوٓك كويس وأىت ػاحي 

أىتي .. واىتهسيت ٓرػة إين ىايم : كريم بؾحك

. ىغابة 

أىا ! ًارِ : أمل ؿحكت وطوية وبغتله

كتضْت ساًتها إن الضركة والتسريب كله  ا

.. مالوش ميوى أو كيم وأىت مص موجوز 

مى إين مص بضوٓك كل يوم وكل وقت بس 

مجرز ٓكرة تواجسك كاىت بتسيوي حماس 

وكاقة وبمجرز ما ًرٓت إىك مص موجوز 

كوت حاسة بملل وكآبة ومص حابة الضركة 

ماكوتص ٓاهمة ساًتها ليه كسه .. وال المكان 

 !

وزلوقتي ٓهمتي ؟ : كريم ابتسم

. اه ٓهمت : أمل ابتسمت بحرج



ٓهمتي ايه ؟ : كريم همس بحب

أمل بغتله ومر قسام ًيويها بسرًة كل 

لحنة احتاجت ٓيها لحس وكان الحس زه كريم 

ٓهمت إين روحي متيلقة بروحك : ٓابتسمت

ولو حس ٓيوا ُاب ًه التاين روحه بتكون 

مص مرتاحة ومص مبسوكة مه ُير ىغها 

. التاين 

أىتي : كريم مسك وطها بايسيه االتويه

كليتيلي مويه وًلقتي روحي بيكي كسه 

ملكتي قلبي .. أىتي ملكتيوي يا أمل ! ازاي 

احوا ٓيال أرواحوا .. وًقلي وكياين كله 

. اتيلقوا ببيؽ 

: أمل اتحرجت مه ىنراته وقربه ٓابتسمت

ٓيه سؤالك ؟ 



المهم ساًتها لما .. ٓكرتيوي : كريم ؿحك

قلتلك إن مؤمه قايل إين أوٓر طواًة زي 

زلوقتي أىتي ساًتها قلتيلي ال باليكس أىت 

. وسكتي وُيريت الموؿوو ... 

كوتي ًايسة تقويل : أمل ؿحكت وهو كمل

! أىا ايه ! ايه ساًتها 

! أىت بتسأل زلوقتي : أمل اتحرجت

اه ساًتها ماكوتيص هتجاوبيوي لكه : كريم

طويى ! زلوقتي هتجاويب طكلي كان ايه 

! ٓيال زي زلوقتي 

.. طكلك مص طويى أبسا : أمل بغتله بحب

ساًتها .. اه مرهق وتيبان بس مص طويى 

كوت قالى الچاكيتة بتاًتك وراميها ًلى 

.. زقوك زي زلوقتي مص محلوقة .. كتْك 

.. مْيص كرٓتة البسها ٓضكلك كان تلقايئ 



طكلك كان وسيم وجصاب وحبيتك بالضكل 

. زه 

أىتي مص بتحبيوي بالبسلة : كريم باستَراب

! زه قغسك 

مص القغس كبيا بس البسلة : أمل بتوؿيح

 (رجل األًمال)بتسيك هيئة البيسىس مان 

حبيبي .. لكه كسه بيكون طكلك كبييي 

. وبس بتكون مجرز كريم وبس وأىا بحب زه 

وهو أىا بالبسلة ورجل األًمال : كريم ابتسم

مص بكون كريم اللي بييضقك برؿه ومص 

. بكون حبيبك 

بتكون بس مص ًارٓة أٓهمك : أمل كضرت

بس ساًتها أىت يف الّ .. ازاي قغسي 

.. الضَل .. التسام وراك والّ مسئولية 

.. المضاكل .. الموهْيه .. البرامج .. األٓكار 



لكه وأىت كسه بحس إن زماُك .. المقابالت 

بحس إىك ٓيال .. مص ٓيها ُير أمل وبس 

ميرٓص بس زه اإلحساس .. ملكي لوحسي 

إىك مص بس بتقلى البسلة .. اللي بيوػلي 

أىت بتقلى مياها كل اللي بيتيلق بيها 

وبترميه أىا بيتهيأيل وال زه حقيقي ؟ 

أىتي .. حقيقي .. ال : كريم ابتسم وبغلها

. ًوسك حق أىا ٓيال كسه 

يوْى أكلب : أمل ابتسمت وبغتله بحب

موك كلب وتوآق ًليه ؟ 

. حبيبتي أىتي بس تضاوري : كريم استَرب

مص ًايسة أروح المستضْى تاين أىا : أمل

. كويسة 



.. أمل ًلضان راكري أىا : كريم كضر بتيب

كتر  كون مقمئه ًليكي مص أ بس ًلضان أ

 .

. كيب ًوسي طرـ : أمل بغتله

مص بحب كسه طاوري وأىا هوْص : كريم كضر

. لكه ما تضركيص ًليا 

أىت طركت ًليا اجي الحوة : أمل ابتسمت

. بضركيه 

رالظ مص هضرـ ًليكي : كريم ابتسم

! تاين المهم قويل ًايسة ايه 

بما .. ىيمل زيل بالش طروـ : أمل بغتله

إىك بيسىس مان ومتيوز ًلى الغْقات 

. تيال ىيمل ػْقة 

! ػْقة ايه : كريم بغلها



أىا هروح المستضْى : أمل وًيويها يف ًيويه

. ًلضاىك وهبات هواك 

! ويف المقابل : كريم باىتباه

أىت تقؾي ليلتك هوا وتوام : أمل ابتسمت

. الليل كله مص هتيجي ميايا 

مص .. ال ال زه مص هيحغل : كريم كضر

هتروحي تبايت هواك لوحسك وزه مص 

. موؿوو للوقاش أػال 

مروة وًايسة .. مص لوحسي : أمل بهسوء

ًايشيه .. وٓاكمة وىور كلهم هيباتوا ميايا 

ىقؾي ليلة مى بيؽ كبوات ٓأىا هقؾيها 

. مى ػحبايت وأىت هترتاح وتوام 

ماطي قؾي ليلتك مى : كريم بتْكير

ػحباتك وأىا مص هؾايقك بس هكون 

. مياكي يف المستضْى 



ًلى الكرسي ! تقيس برا األوؿة : أمل كضرت

كريم أرجوك أىا كويسة .. ال زه مص هيحغل 

وبجس كويسة مص بقول كسه ًلضان أكموك 

أىا .. بس بالش تحقوي تحت الميكروسكوب 

مص هضة وبالش ترجيلي اإلحساس زه تاين 

ألين ما ػسقت تذلغت موه ورجيت ألمل 

القسيمة بالش تيمل زي ما بابا وماما ًملوا 

. ٓيا بيس الحازثة 

كريم بع لبييس وهو مص قازر يقتوى بسه 

بقلبه لكه ًقله مقتوى وًارِ إن ًوسها 

.. حق

أىت اتأكست إن محسش ًمل زه : أمل كملت

قغسا ييوي اللي حغل كان مجرز قؾاء 

وقسر بسبب حسس أو أي طيء ٓذلي األمور 

أىا محتاجة أٓرح ومحتاجة أتوقف .. كبييية 

كون أسيس إىساىة يف السىيا  ومحتاجة بكرا أ



مى جوزي بس زه مص هيحغل لو سيازتك 

أىت محتاج .. ٓؾلت بضكلك زه وًوازك زه 

محتاج توام وإال .. محتاج ترتاح .. تاكل 

جسمك هيوهار وساًتها بجس كل حاجة 

! أىت مستيس لسه .. هتبول ٓرحوا هيبول 

... يا أمل: كريم أرس ىْس كويل

زي ما بتذاِ ًليا وتقلب : أمل قاكيته

موي أرتاح وتقلب موي أرجى المستضْى 

زيل ؟ .. وأسمى كالمك أىا كمان بذاِ ًليك 

وال مص زيل ؟ 

كريم ٓكر طوية وًيويه ًليها اللي بتترجاه 

هوػلك .. اتْقوا : يوآق وبيسها هس زماُه

وأكمه ًليكي وأرجى أىام وأىتي مى 

. ػحباتك بس برؿه ترتاحي 

. اوك اتْقوا : أمل ابتسمت



قاموا وررجوا لبرا وًبسهللا ىازاه وقاله إىهم 

ًمي أمل مص : هيروحوا بس كريم بغله

. هتمضي الوهارزه 

: ًبسهللا والكل بغله باستَراب وهو كمل

أىا .. أمل هترجى المستضْى الليلة كمان 

. بس جيبتها تتبسف طوية وهرجيها 

. هروح مياها رالظ : سميرة

ال ال يا ست الكل أمل مص : كريم بغلها

هي ػحباتها هيروحوا مياها .. ًايسة حس مووا 

ٓاكمة وًايسة ومروة وىور وبوات رالها 

.. وهيباتوا مياها والغبح بإشن هللا هوجيبهم

كل واحس اىسحب لمكاىه ومؤمه أرس الواس 

كلها للْوسق اللي بيباتوا ٓيه 

أمل مى ػحباتها المقربيه ُسلت ايسيها 

والرسمة كاىت حلوة يف ايسها وبيسها قليت 



ٓستاىها والبوت رسمت ًلى ػسرها الرسمة 

أمل ارتارت .. بس مص اللي كريم ارتارها 

.. رسمة تاىية مذتلْة 

أمل كاىت البسة بوقلون وتوب بحماالت 

وبيسها ٓكرت وبغت للبوت وكضْت جوبها 

وكلبت موها ترسم ًلى مكان اليملية اسم 

.. كريم 

هو أىتي ًملتي ًمليات ايه : ىور بْؾول

! زه رف ايه ! قبل كسه 

اتبرًت لكريم بكليتي ساًة : أمل ابتسمت

! الحازثة 

اه اه أىا ٓاكرة ػح الموؿوو زه : ىور ابتسمت

بس حلو أوي تكتبي اسمه .. راح ًه بايل 

. ًلى مكان اليملية 



كريم ٓؾل قاًس مى أبوه وراله بيتْقوا يف 

األمور اللي هتحغل بكرا وبيرتبوا كل حاجة 

.. لحس ما مؤمه وػل واىؾملهم 

البوات رلغوا أريرا ولبسوا ًلضان كريم 

.. يوػلهم المستضْى هو ومؤمه 

وبيس ما وػولوهم واكمووا ًليهم ووػوا 

الممرؿات ًليهم والمْروؼ يمضوا كريم 

بع للبوات وبع ألمل 

هوسيبك مياها ًضر زقايق : ًايسة ابتسمت

. بحالهم يا باطمهوسس 

يا سالم وهللا حلويه يا بوتي : كريم ابتسم

. رؿا وٓؾل وىيمة 

كلهم ؿحكوا وررجوا وكريم مسك ايسيه 

أمل االتويه وبيسها بع للرسمات ًليهم 

. حلويه ٓيال : وابتسم



همضي وهسيبك : باس ايسيها وبغلها

براحتك بس توًسيوي أي حاجة أي همسة 

تكلميوي ٓاهمة ؟التليْون هيبقى مص بس 

جوبي زه يف حؾوي أي حاجة رين حتى لو 

. مجرز زهقاىة وًايسة بس تتكلمي 

ما .. حاؿر وهللا حاؿر : أمل ابتسمت بحب

. تذآص ًليا يا كريم 

! وأراِ ًلى ميه بس : كريم بتيب

ال .. هتروح توام ًلى كول : أمل ابتسمت

. تاكل األول وبيسها توام 

الوهارزة آرر ليلة : باسها يف رسها وؿمها

ربوا ييسيها .. هتقؾيها بييس ًه حؾوي 

. ػح قبل ما أىسى .. ًلى رير 

رير ؟ : أمل باستَراب



وريوي الرسمة اللي البوت : كريم ابتسم

رسمتها 

أمل اتحرجت وبيست لورا ومسكت بلوزتها 

ايه أوريك الرسمة زي ؟ .. ال كبيا : ؿمتها

! ىيم يا أرتي : كريم استَرب مه رز ٓيلها

امال سيازتك راسماها لميه ال مؤارصة ؟ 

ماطي ليك بس بكرا : أمل ؿحكت بذجل

تضوٓها الْستان اللي هلبسه هيذليك 

. تضوٓها 

الْستان زه وهللا ما باليه : كريم كضر بَيم

. بأي طكل مه األطكال 

كيب وهللا بقى جميل لما : أمل ؿحكت

. ىوجا قْلته 



زه كله .. قْلته مه أي اتجاه : كريم بتريقة

ربوا .. وهللا ما متذيلك البساه .. طبابيك 

. يسامحك يا ىوىا 

. هييجبك : أمل بؾحك

ماهو المغيبة إىه هييجبوي يا : كريم بغلها

بس ًايسه ليا أىا لوحسي مص ليامة ! أمل 

! الضيب 

الكل ! ايه ًامة الضيب زي : أمل بؾحك

. هيكون بوات بس 

يال ًلضان البوات اللي .. ما ًليوا : كريم كضر

. برا زي 

ررجوا مى بيؽ وأمل بغت لمؤمه اللي 

! يف ايه بتبغيلي كسه ليه : باستَراب



سيازتك مقلوب موك تاكله : أمل طاورتله

وتذليه يوام ولو وػل الوؿى إىك تحبسه يف 

. أوؿة الووم احبسه 

.. طاوري : مؤمه ؿحك وطاور ًلى ًيويه

يا سالم وأىا أٓسيك الساًة لما أحبس كريم 

. باطا 

. ال ارع ًليك مص كسه : أمل باًتراؼ

ال ال ما تقلقيص أػال : مؤمه ؿحك بجس

اللي بيكابر زه هيروح هيَمى ًليه مه 

. التيب ال بجس ما تقلقيص هاكله وهحبسه 

. ما ػسق األخ : كريم بغلها

ؿحكوا واىسحبوا الرجالة والبوات 

الممرؿات اتلموا ًوسهم وقؾوا السهرة كلها 

.. ؿحك وهسار ورقع 



كله ٓيال هو وىاهس  كريم روح هو ومؤمه وأ

وبيسها قيسوا التالتة ًلى السرير يف أوؿة 

مؤمه بيؾحكوا ويهسروا لحس ما مؤمه طاور 

ليمته ًلى كريم اللي ُرق يف الووم ٓواهس 

قامت وبتقليه الضوز بتاًه وهو اتيسل 

حبيبي ما تقلقص يف : بسرًة مْسوو وىاهس

ايه ؟ 

مْيص يا أمي : كريم أرس ىْس كويل

موبايلي ٓيه .. مْيص أىا هقوم أُير هسومي 

؟ 

. موبايلك جوبك : مؤمه طاور جوبه

. ًايس طاحه : كريم بغله

. هحقه ًلى الضاحه : مؤمه قام



جوبي : هيمس ايسه يارس الْون كريم مسكه

أمل ممكه تتغل مص ًايسه .. سيبه جوبي 

. يبيس ًوي 

.. مؤمه هات الضاحه جوبه : ىاهس بتياكّ

. ارتاح أىت بس .. كريم أمل بذير يا حبيبي 

كريم هس زماُه وقام ُير هسومه وىام بتيب 

.. وإرهاق لحس الغبح 

 ١١اتيسل كان لوحسه بع لساًته كاىت 

ازاي ىام كل زه ؟ .. تقريبا 

قام بسرًة أرس طاور ولبس وىسل والبيت 

كان ًبارة ًه طيلة ىضاـ الكل بيتحرك 

. تيال آقر : ىاهس طآته

ال ال أىا هروح ألمل اتآررت ًليها : كريم بغلها

 .



. مص هتذرج مه ُير ما تْقر : ىاهس مسكته

قيس جوبها ًلضان هو مص حمل مواهسة 

أىت : وبسأ يْقر رْيّ وىاهس بغت اليسه

ايسك لسة واجياك ؟ ليه البس زه ؟ 

بسيل للجبس السكتور كلب : كريم بع اليسه

بتوجيوي بس مص كتير .. موي ألبسه 

المهم هروح أجيب أمل بس .. رْيّ ييوي 

مص ًارِ البرىامج بتاًها هيكون ايه 

. الوهارزه 

. المْروؼ تروح البيويت سوتر : ىاهس بغتله

. ال ال مص هوزيها تاين : كريم بغلها

زي ًروسة ! وبيسيه : ىاهس بغتله بتْكير

وكبييي أي ًروسة بتروح كوآير يوم ٓرحها 

 .



أو الكوآير يجيلها، هارسها : كريم بتْكير

. الْوسق مه زلوقتي 

. الْوسق : ىاهس كضرت

أيوة،هي ليها جواح راظ باليرايس : كريم

أىتي كلمي سايل .. ترتاح ٓيه أو تَير ٓيه 

تارس بواتها وكل اللي ًايساه وتروحلها الْوسق 

توقل كل اللي محتاجاه هواك وبكسه أمل 

ومص .. تكون يف أمان وأىا مقمه ًليها 

. متكتْة وبراحتها 

سايل .. تمام تمام : ىاهس هست زماُها

كاىت مْرُة اليوم زه ألمل  (بالْيل)اوريسي

ألين كلبت موها ما تستقبلص أي حس 

وتذغع الكل ألمل وػحباتها وليوا بضكل 

كيب هكلم سايل أهبف مياها وسميرة .. ًام 

أبلَها وأبيتلها السواق يجيبها هي وبوات 

. أروها ًلى الْوسق 



اىسحب كريم وراح ألمل اللي وطها كان 

بلَهم بقراره .. بايه ًليه الراحة والْرحة 

.. وتذقيقه لبايق اليوم وكلهم وآقوا 

بس كل واحسة استأشىت تروح بيتها تجيب 

وكريم ًرؼ .. حاجتها وترجى ألمل 

... يساًسهم بس كل واحسة كلمت حبيبها 

مروة كلمت ىازر تقوله إىها رايحة الْوسق مى 

أمل وهتروح هي وٓاكمة البيت يجيبوا 

حاجتها وهو كلب موها توتنر وهو هيجي 

واتغل كمان .. يارسهم ويوػلهم ويرجيهم 

بوور بلَها توتنر مياهم وًايسة بلَتهم إن 

أيمه يف القريق يارسها وهيجيبها آرر الوهار 

واًتصرت مه أمل بس أمل تْهمت موقْها 

 ..

. سوري يا ىور : كريم بع لوور واًتصرلها

سوري ًلى ايه ؟ : ىور باستَراب



إين وارس موك مؤمه بالضكل : كريم بأسّ

زه 

أىتوا أروات وزه كبييي : ىور ابتسمت بتْهم

 .

. كيب يال هوػلك مى أمل : كريم ابتسم

هيوػل مروة .. ىازر جاي ًلضاىّا : ىور بغتله

. وٓاكمة ويجيبهم وأىا مياهم 

رلى مروة وٓاكمة مى ىازر وأىتي يال : كريم

أىا كسه كسه هقلى ًلى الْوسق وأىتوا .. مياىا 

قريبيه مه هوا ٓايه اللي هيذليكي تستوي 

! ىازر يروح يوػل مروة ويرجى بيهم

أمل كمان كلبت مه ىور تيجي مياها وهي 

وآقت وكلمت ىازر وقالتله ٓما اًترؿص 

كريم اىتنر لحس ما كل البوات اتحركوا 

وبيسها وػل ىور البيت واىتنروها مى بيؽ 



برؿه مص هتوريوي : وهو بغلها بمضاكسة

الرسمة ؟ 

أوريهالك هوا يف الضارو ؟ يوْى :أمل ابتسمت

الكالم زه ؟ 

هوروح الْوسق زلوقتي : كريم بغلها أوي

! مص هوبقى يف الضارو 

. يوووه بقى يا كريم : أمل كضرت بحرج

. يووووه بقى يا كريم : كريم بتريقة

! ايسك أربارها ايه: أمل ُيرت الموؿوو

البتاو زه .. ىوًا ما كويسة : كريم بع اليسه

. لما لبسته حسيت إىه ريحوي 

! ييوي كاىت واجياك ٓيال : أمل كضرت

. مص أوي بس زلوقتي مرتاح : كريم بغلها



زه جامس كوت : أمل مسكت ايسه واستَربت

. متذياله ُير كسه 

ال هو جامس ًلضان يكون مكان : كريم ابتسم

أول ما لبسته استَربته بس .. الجبس 

ييوي مرن مص جامس .. بيسها اتيوزت ًليه 

ٓاهمة ؟ .. بس يف ىْس الوقت ماسك ايسي 

. ٓاهمة : أمل ابتسمت

ىور زرلت كاىت ملك بتستيس توسل الضركة 

أىتي جيتي؟ُريبة تذيلت : وبغت لوور

. هتقؾي اليوم كله مياها 

.. اه بس جيت ارس حاجتي : ىور ابتسمت

أىتي مص هتيجي مياىا ؟ 

بالليل كْاية أىتي .. ال ال ماليص مكان : ملك

رايحة البيويت سوتر ؟ 



كريم برا هو .. ال رايحيه الْوسق : ىور بسرًة

وأمل وهيوزيها الْوسق وهيجيب البيويت 

. سوتر الْوسق ًوسها 

ًايسه .. كيب كويس : ملك ابتسمت بوجى

أي مساًسة ؟ 

ال يا قلبي تسلمي أىا مجهسة : ىور ابتسمت

. كل حاجتي هارسها يسوب وأررج 

ررجوا االتويه مى بيؽ وكريم ررج يارس 

: مه ىور حاجتها وسلم ًلى ملك بمجاملة

. اصيك يا ملك 

. بذير الحمس لله : ملك ابتسمت

وقْت  )ملك : جت تمضي بس كريم وقْها

. ما جتص الْرػة إين أطكرك  (وبغتله 

؟ !تضكرين ًلى ايه : ملك باستَراب



إىك رزيتي ًلى موبايلك : كريم بغلها

. واهتميتي إىوا ىلحق أمل يف البيويت سوتر 

مص محتاج تضكرين يا كريم : ملك ابتسمت

وبيسيه أىا رزيت ًليكم بررامة ٓالمْروؼ 

. أىا أتآسْلك 

ما تتأسْيص أبسا المهم .. ال ال : كريم ابتسم

. زلوقتي إىها بذير 

ما كوتص متذيلة إىك : ملك بغتله أوي

. بتحبها أوي كسه يا كريم 

: كريم بع ىاحية أمل وبيسها بع لملك

كتر مه كسه يال ىهارك أبيؽ  هضوٓك .. وأ

. بيسيه 

أمل كاىت سامية كالمهم ألن كريم بيتكلم 

ىاحية بابه والباب مْتوح وٓرحت إن كريم 

بييترِ بحبه ليها قسام ملك 



كريم حف حاجة ىور وركب جوب أمل وملك 

طاورتلهم ومضيت وهو وػلهم الْوسق 

.. واكمه ًليهم واىسحب يضوِ اللي وراه 

ىاهس اتْقت مى سايل وبالْيل أرسوا كل 

حاجة الْوسق وكلبت كصا أوؿة للبوات 

ولراحة الكل بحيث مص الكل يتساحم ًوس 

.. ًلضان تقسر ترتاح برؿه .. أمل 

مؤمه وكه والضباب أرسوا كريم ًلضان 

يجهس هو كمان وكل طوية بيسيبهم ويتغل 

.. بأمل يقمه ًليها 

أمل كول الوقت مبسوكة وهي حاسة إىها 

كريم حواليها بروحه ...محور اهتمام مه الكل 

كل بيوػلها هي وػحباتها  سواء مه أ

ٓاكهة ورغوػا إن كلها .. بتوػية موه 

.. حمراء



أول مرة ! ايه الْاكهة زي : ىور باستَراب

! أطوِ كمية اللون األحمر زه يف كبق ٓاكهة 

ىاهس وسميرة ابتسموا وأمل كاىت مبسوكة 

ايه الحكاية ؟ : وبسأت تاكل وىور قربت

يال يا أمل ًلضان تلبسي : سايل بغت ألمل

ايه كمية األحمر زه ؟  (بغت للقبق  )

. اهو مص أىا لوحسي : ىور

كه الحمرا : ىاهس قربت أمل بتحب الْوا

كتر  . وكريم بيتلها اللي بتحبه مص أ

بس .. ربوا يحْنهم لبيؽ : سايل ابتسمت

. زلوقتي يسوب تلبس 

. أىا هروح ألبس : ىور بغتلها

. امممممم : أمل وقْتها



كل واتكلمي براحتك : ىور وقْت كملي بس أ

 .

أمل بسرًة ٓتحت السوالب وكليت ٓستان 

.. متَلّ وىاولته لوور اللي مستَربة

البسي زه : أمل بغتلها

أىا هلبس ٓستاين زي بايق : ىور باستَراب

أىتي مص ًايساين مياهم ؟ ! ػحباتك 

كي مميسة .. ال يا بوتي : أمل بتوؿيح ًايسا

وزه هسية موي ليكي وما تقلقيص هيكون 

مقاسك إن طاء هللا وبإشن هللا شويق 

.. هو كامل بقرحته،بضوزه، بكله .. هييجبك 

. يارب ييجبك 

كيس : ىور بغتلها أوي كالما شوقك هييجبوي أ

 .



ىور زرلت تلبس وبالْيل الْستان كان ٓوق 

كان روز وٓيه ٓؾي وبقبقات كتيرة .. الروًة

ًجبها .. وكاىت حاسة ىْسها إىها ًروسة 

. الْستان جسا 

أمل برؿه لبست وًجبها ٓستاىها أوي 

وآتكرت لما كريم كان مغمم يضوِ 

الْستان وهي رٓؾت بغت لوْسها يف 

المرايا وبتتذيل رز ٓيله لما يضوٓها 

وسايل ساًستها يف القرحة وبلمسات رْيْة 

ٓحقت .. جسا ألىها رٓؾت تحف ميكاب 

وىاهس وسميرة أول ما .. لمسات رْيْة 

ػحباتها التالتة .. طآوها كاىوا مبهوريه 

زرلوا واىبهروا بيها وهي كاىت ٓرحاىة بيهم 

.. كاىوا حلويه التالتة .. وبْساتيوهم الموحسة

كاىوا ملكات 

.. متوجات بحجابهم وجمالهم الهازي 



آرر الوهار كريم روح هو ومؤمه البيت 

ًلضان يجيبوا حاجتهم ويقليوا ًلى 

الْوسق يلبسوا ألن البيت زحمة بس بمجرز 

.. ما زرلوا الجويوة كان الجو هازي 

واستَربوا االتويه 

زرلوا البيت ماكاىص يف أي حس ىهايئ والبيت 

كل حاجة رجيت .. طكله ُير البيت 

لقبييتها وكل حاجة بتلمى وكريم ًوسه 

أىا تذيلت إن البيت هيحتاج لسوة : شهول

. بحالها ًلضان يرجى لقبييته 

ال مص سوة : أم ٓتحي ررجت ًلى ػوتهم

. محتاج ألم ٓتحي وكام بوت بس 

ازاي كيب وزيتي .. حبيبة قلبي : كريم ابتسم

! الواس ٓيه 



النهر .. كرزت الكل : أم ٓتحي ابتسمت

الواس اتَست وجميت أبهاتكم وقلتلهم 

الواس زي تمضي ويروحوا الْوسق يجهسوا 

وكبيا أىتوا .. ًلضان ىيرِ ىوؾّ البيت 

. ًارٓيه محسش بييرِ يقويل ال 

بس .. ال محسش ٓيال بييرِ : مؤمه بؾحك

رير ما ًملتي الواحس كان طايل هم إىوا 

.. ىمضي وىروح الْوسق لسة وىلبس هواك 

. كسه ىجهس هوا براحتوا 

كليوا وكريم زرل أوؿته يجيب بسلته وهو 

متحمس وزقات قلبه سريية مص متذيل 

إن أريرا أمل هتكون مياه 

هتيجي هواك وال ايه ؟ : مؤمه ربف وزرل



ال رليوا ىوجس روح اجهس وأىا : كريم بغله

هجهس هوا وبيسها ىتقابل بسل ما ىستوى 

. بيؽ 

مؤمه ابتسم واىسحب بهسوء وسابه ألٓكاره 

حسه رجى وزرل واتْاجئ برؿه بالبيت 

وكلى ًلى أوؿته بسرًة يلبس وبيسها راح 

لكريم كان مياه مؤمه وهو اىؾملهم وقرب 

. أىا هربف البيبيون : مه كريم

ما : وقّ قغازه وبيساًسه وهو مبتسم

! تتذيلص ٓرحتي از ايه الوهارزه يا كريم 

األيام اللي يف حياة : كريم ابتسم وحسه كمل

زي يوم .. الراجل المميسة بتكون ميسوزة 

زه يوم .. ٓرحه ًلى اإلىساىة اللي بيحبها 

بيسها يوم ما تضيل أول .. ًمرك ما هتوساه 

ًيل وتؾمه لحؾوك زه لسة بإشن هللا 



هتجربه وبيسها يوم ما تقّ قسامه وتلبسه 

ًيويه لميت بسموو  )بسلة ٓرحه تقريبا كسه 

. زه أسيس يوم ٓيهم كلهم  (الْرحة 

بس .. ربوا يذليك ليا : كريم ؿم أبوه بحب

أًتقس يوم ما تؾم حْيسك زه ممكه يكون 

أسيس وال ايه؟ 

زه لسة ما جربتوش لما أجربه : حسه ؿحك

هقولك 

ًقبال : ؿحكوا التالتة وحسه بع لمؤمه

هاىت يا ابوي كان .. ٓرحك يا مؤمه أىت وىور 

ىْسي وهللا أجوزكم مى بيؽ يف يوم واحس 

. بس الوغيب .. 

وهللا يا ًمي أىا برؿه : مؤمه ابتسم بحب

كوت بتموى زه بس أًتقس كسه أحسه ييوي 

أىا تركيسي كله مى كريم ويوم ٓرحي بإشن 



هللا كريم برؿه هيكون ميايا بكامل تركيسه 

ُير لو كان ٓرحوا واحس وكل واحس مضَول 

. كسه أهه أٓؾل .. بوْسه 

وأجمل .. ربوا يكملك بيقلك : حسه ابتسم

حاجة إىوا ىسور ًلى الحلو اللي يف أي 

ٓيال يمكه يكون .. موؿوو وىتبسف موه 

أٓؾل إن كل واحس يكون بكامل تركيسه مى 

ربوا .. وجهة ىنر برؿه .. أروه يف ٓرحه 

يال بقى ًلضان ما ىتؾربص احوا .. يسيسكم 

. التالتة 

وػلوا الْوسق التالتة والكل استقبلهم 

وكريم المْروؼ يقلى يجيب أمل ومياه 

... بوكيه الورز 

حسه اتغل بواهس وبلَها إن كريم موجوز 

وهل أمل جاهسة وال ال وهي بلَتهم يقليوا 



كليوا التالتة مى بيؽ وىاهس أول واحسة 

استقبلتهم وؿمت ابوها بْرحة كبيرة 

أمل زي القمر ربوا يسيسكم يا : وهمست

. قلبي مى بيؽ 

ويذليكي ليوا يا قلبي بس ايه : كريم ابتسم

أبويا ممكه يتجوه كسه ! الجمال زه كله 

. بالراحة ًليه طوية 

ولسة استوى لما ألبس : ىاهس ؿحكت

. الْستان التاين 

: ؿحكوا وبيسها بغت لمؤمه حؾوته بحب

. ًقبالك يا قلبي 

. تسلمي يا قلبي أىا : مؤمه ابتسم

ىور مص قازرة أوػْلك : ىاهس ابتسمت

. مص كبييي أبسا .. جمالها الوهارزة 



أىتي بتوحسيوي يا ًمتو وال ايه : مؤمه كضر

 !

. يا واز بكرا تبقى مراتك : ىاهس ؿحكت

. ماهو بكرا زه مص ًايس يجي : مؤمه بَيم

ؿحكوا وىاهس بغت لجوزها اللي بغلها 

ها رلغتي ًيالك وال لسة؟ : بيتاب

! مص ابوي ًريس وٓرحاىة بيه : ىاهس بحرج

ماطي ًلضان اليريس بس : حسه ابتسم

هيسيهالك بيس كسه لو روحتي لحس قبلي 

. مص هيسيها أبسا 

ىاهس ابتسمت وقربت مه جوزها اللي ؿمها 

ربوا يذليكي ليا بس : بحب وباس جبيوها

مص المْروؼ تراًي إن يف بوات ًايشيه 

ييوي لما تكوين أىتي أجمل واحسة ! يتجوزوا 

. حرام البوات زي هتيوس .. يف الحْلة كلها 



. بقل بكص بقى : ىاهس ؿحكت

بصمتكم يف أجمل : حسه بع لكريم ومؤمه

موها ؟ 

. وال أي حس يف ربى جمالها : كريم ومؤمه

هتْؾل ترُي : ىاهس اتحرجت وبغت لكريم

كسه وتسيب أمل موتنراك جوا ػح ؟ 

. ال ال زارلها طوٓيلي القريق : كريم بسرًة

. الرجالة هتسرل : ىاهس زرلت وبغت للبوات

كريم زرل كان يف أول حس يف وطه ًبسهللا 

وسميرة وسلم ًليهم وباركوله وبيسها كان 

: البوات واقْيه ػّ قسام أمل وكريم ابتسم

مروة ىازر برا .. ًقبالكم يا بوات جمييا 

موتنرك وأىتي يا ًايسة جوزك قالب السىيا 

ىور ييوي الحقي مؤمه زه يف .. ًليكي 



ٓاكمة ًقبالك .. لحنة أىتي ًارٓة بيذتْي 

. يارب روحي وػلي مروة 

البوات ؿحكوا ومررميه وواقْيه وكريم 

: باػع ألمل وراهم اللي مسياله ههرها

! وبيسيه يف ػحباتك زول 

: أمل ؿحكت وهو مترزز وباػع للبوات

كيب أىا هيمل ٓيكم زي ما ًملت ٓيها 

امسكوين لو ! قبل كسه وروين هتوقْوين ازاي 

. ًايشيه 

كريم ماطي يف وطه وهو ًارِ إن البوات 

هتتراجى ألىهم مص هيمسكوه والبوات 

ساًتها .. بيرجيوا لورا لحس ما وػلوا ألمل 

ٓتحوا القريق لكريم اللي قرب موها و أرس 

.. ىْس كويل ًلضان يهسئ قلبه طوية 



أمل كل رقوة هو بيقربها قلبها بيسق وطبه 

.. بتوهج بس يف ىْس الوقت ًايساه يوػلها 

.. ًايسة قربه موها وأريرا اهو وػل وراها

لْلها راحت لْة هي كمان بقى كل مايروح 

قسامها تلّ وبتؾحك بسون ػوت 

يابوتي : كريم بَيم مسكها وقْها ولْلها

.. اثبتي رٓيت ًيويها بغتله مه ورا كرحتها

وهو قرب مسك القرحة وبيرٓيها مه ًلى 

وطها ورجيها ًلى راسها وًيويهم متيلقة 

كريم .. ببيؽ وابتسامة ػآية مه القلب 

قرب وأمل اتوترت إىه يبوسها قسام باباها 

ومامتها ٓوسلت راسها بحرج وهو باس جبيوها 

بوسة كويلة بكل الحب اللي جواه وقسملها 

: الورز ورٓى بهسوء وطها تواجهه وهمس

! مبروك ألجمل ًروسة يف اليالم كله 

. هللا يبارك ٓيك يا حبيبي : أمل بهمس



هي استَربت ازاي قالت حبيبي بالسهولة 

زي وهو ابتسم ما توقيهاش ومرة واحسة 

حؾوها زي .. لّ ايسيه حواليها وؿمها لقلبه 

وهي حست ! ما تكون ُايبة ًوه مه سويه 

ُمؾت ًيويها .. إىها اتوْست بحؾوه زه 

كتر  ولْت ايسيها حواليه وكل ما بيؾمها أ

كتر وكأىها ًايسة  بتحس براحة وحب وارتياح أ

تقوله إىها ملكه هو ومه حقه يسرلها جوا 

ؿلوًه بيس ًوها ُغب ًوه وباسها برقة 

ًلى رسها ومسك ايسها والتْت للي وراه 

هو ما يوْيص ارسها : وبع لمامته تحسيسا

وأروح البيت وأىتوا اىسلوا احتْلوا مص طرـ 

! احوا 

وحياة أبوك : كلهم ؿحكوا ومؤمه ورا ىاهس

زه أىا أقتلك بيس ما كليت ًيه اللي جابوىا 



زه أىا هتحْم ًليك ! تقول احتْلوا أىتوا 

. للغبح هوا 

. ًلى ٓكرة بكرا هتتحف مكاين : كريم بغله

ابقى تحْم ًليا للغبح : مؤمه ابتسم

ساًتها ألين هيمل ٓيك اللي ال يمكه 

. تتذيله 

الكل بيؾحك وكريم بع ألمل تاين 

كيب مص هوروح أىتوا اىسلوا واحوا : وبغلهم

. ساًتيه وهوحغلكم 

أمل اتحرجت وبغت لألرؼ وكله بيؾحك 

سميرة قربت موهم االتويه وؿمتهم بحب 

.. وباركتلهم وهي يف قمة سيازتها 

ربوا يحميكم ويحرسكم : ًبسهللا قرب موهم

 (بع لكل اللي وراه وابتسم  ).. يارب 

. سيبوىا زقيقتيه اشا سمحتم جمييا 



.. الكل استَرب بس كله ررج 

مؤمه أرس ىور ًلى جوب وًيويهم اتقابلوا 

ماكاىص ًارِ يقولها .. مى بيؽ بغمت 

ايه هو بس كل اللي يف زماُه إىه يارسها يف 

حؾوه بس لألسّ مص مه حقه ييمل زه 

.. ٓمتلجم وساكت 

ىور اتحرجت مه الغمت والونرات زي 

هتْؾل باػغلي كسه كتير : ٓؾحكت

! اتوترت 

المْروؼ أقول ايه : ؿحك بذْة وبغلها

أىتي مص بس اسمك ىور ! قسام الوور زه كله 

. أىتي ٓيال ىور حيايت كلها 

: ىور اتحرجت وبغت لألرؼ وهو ؿحك

اتكلمت هربتي .. ييوي سكت اتوتريت 

! بييويكي أًمل ايه كيب 



. مص ًارٓة : ىور بحرج

ػح مص زه الْستان اللي .. كيب : مؤمه

أيوة زه مذليكي مميسة بس ! قلتي هتلبسيه 

! مص قلتي هتلبسي زي البوات 

قبل ما ألبس لقيت أمل جايبايل : ىور بغتله

الْستان زه وبتقول إىه هسية وكلبت موي 

! ايه رأيك ٓيه ! ألبسه 

 (أرس ىْس كويل  )رأيي ؟ : مؤمه مبتسم

رأيي إين بجاهس يا ىور ًلضان ما آرسكيص يف 

وػلك رأيي ؟ .. حؾوي 

ىور ُمؾت ًيويها مبسوكة بس لمحة حسن 

جواها ألن مؤمه موتنرها ومحروميه مه 

بيؽ بسبب هروٓها هي وبس وبغتله 

. حقك ًليا : بييون حشيوة



ال ال ال يا ىور مص : مؤمه مالمحه اتَيرت

مسموحلك تكضري مجرز تكضيرة مص 

النروِ زي ! الحسن ينهر يف ًيويكي 

زه .. هتيسي بإشن هللا وهويمل ٓرح زي زه 

ميياز مكتوب ًوس ربوا امتى هوتجمى 

وكالما .. وامتى هتكوين يف بيتي ويف حؾوي 

احوا بوراًي ربوا يف كل تغرٓاتوا ربوا 

ٓاوًي .. هيجميوا أىا وأىتي ًلى رير 

. تكضري ًلضان راكري 

ربوا ما يحرموي : ىور ابتسمت وبغتله بحب

. موك أبسا وال مه حبك زه 

تيايل ىضوِ .. وال موك أبسا : مؤمه ابتسم

! األخ زه حماه اتحْم ًليه ليه 

ىازر أول ما مروة ررجت ًيويه اتيلقت بيها 

وابتسم وقرب موها وهي اتحرجت وبغت 

! امال ملك ٓيه : لبييس



! األول تقويل اصيك يا ىازر : ىازر باستَراب

طكلك حلو يف .. ًقبالوا ! وحضتوي يا حبيبي 

مص ملك ٓيه ؟ ! أي مونر ! البسلة

اًتبرين قلت : مروة ابتسمت بحرج وبغتله

! كل زه 

وحضتيوي .. ماطي هيتبر وهرز : ىازر ابتسم

وحاسس إىك ُايبة ًوي مه زمان وأىتي 

وكان ىْسي لو .. مضَولة مى ػاحبتك 

. كتبت كتايب ًليكي مص بس رقوبة 

. ييوي كلها كام طهر مص كتير : مروة بغتله

! مص كتير ! أىتي طايْة كسه : ىازر ابتسم

مروة بغتله وًيويها جاوبت وهو ابتسم 

لحرجها وًيويها اللي بتهرب موه كول 

أىا بحبك وبتموى ٓيال لو ! مروة : الوقت

. الوهارزه كان ٓرحوا احوا 



مروة ابتسمت بحرج وأرست ىْس كويل 

 (ابتسمت  ).. ربوا يهون األيام : بتموى

. طكلك حلو ٓيال يف البسلة 

أىتي برؿه .. أريرا ىققت : ىازر ابتسم

الْستان هيوقق حاسس إين ممكه أتهور 

. ٓاحترسي موي 

ًلى هللا : مروة مرة واحسة بغتله وبتريقة

المرة زي ماأُيبص لحنة أرجى أالقيك 

. حاؿه ٓاكمة وال ًايسة 

! تغسيق أىتي ررمة : ىازر كضر

! ليه ما حغلص قبل كسه : مروة كضرت

! وروحت ألمل تقلب ايسها 

كوت بتكلم يف الْون برا واألىوار : ىازر بَيم

ًالية وزرلت مرة واحسة الوور قْلوه والليسر 

. ؿرب يف ًيويا 



امال ! ما حسيتص إىها مص أىا : مروة بتريقة

أىا ليه أول ما بتسرل مكان قلبي بيكون 

هيذرج مه مكاىه وبحس مه قربك مه 

! وال البييس ما بيحسص ! ًلى بيس 

ىازر توح ألول مرة ميرٓص يحسز هل الجملة 

بس ابتسم ُغب ! زي ٓرحته وال ؿايقته 

بجس أىتي قلبك بيسق أول ما بسرل : ًوه

! بتحسي بيا بجس بالضكل زه ! مكان 

: مروة كضرت وزورت وطها بييس بحرج

! طوِ اهو ساب المهم ومسك يف ايه 

ىازر راح لقسام وطها اللي بتهرب بيه وكل ما 

تتحرك يتحرك مياها لحس ما بغتله ٓقالها 

قلبي يا مروة مه : وًيويه ثابتة ًلى ًيويها

أول يوم وقيتي قسام ًربيتي وقربت موك 

.. وهو بيوبؽ بضكل مذتلّ وأىتي موجوزة 



ال مص بس وأىتي موجوزة زه مجرز شكر 

اسمك أو الكالم ًوك قلبي بيوبؽ بالقريقة 

بمجرز ما أُمى ًليكي بيه .. المذتلْة زي 

ايسيا وطيلتك وؿميتك لقلبي كان قلبي 

ًوسه يقيه إىك ليا وهتكوين بتاًتي اليمر 

لما ًيقتي يف المستضْى ماكوتص .. كله 

ٓاهم ليه ًايس ارسك يف حؾوي وأمسح 

زموًك وأٓؾل ؿامك لحس ما تبقلي ًياـ 

كاىت جوايا أحاسيس ومضاًر بجس مص ! 

كوتي واحضاين كول الوقت ! ًارِ أترجمها 

بذتلق الّ حجة كل يوم ًلضان أطوٓك .. 

وًلضان تيجي مكتبي أو أقّ أتكلم مياكي 

ٓما تكلميويص ًه القلب وإحساسه ألين .. 

.. قلبي بييسِ مص بيوبؽ بقربك 



مروة مص قازرة تتحمل ٓرحتها وسيازتها 

بكل حرِ هو ىققه وُغب ًوها لقت 

. أىا بحبك يا ىازر : ىْسها بتقوله

ىازر لوهلة مالمحه زي ما هي وًيويهم يف 

ياااااااااااه : ًيويه بيؽ ومرة واحسة هيع

بجس أىتي قلتيها أىا ما .. أريرا ىققتيها 

 (بع لمؤمه اللي قريب موه  )! اتهيأليص 

! قالتها ػح 

أروكي  (بع لوور  )! قالت ايه : مؤمه كضر

اه اتهبل مروة بتجري ! اتهبل بايوله وال ايه 

. موه اهيه 

مروة أول ماهو هيع سابته وبتحاول تهرب 

. بت يا مروة تيايل هوا : موه وهو كلى وراها



ًبسهللا جوا وقّ مى أمل وكريم اللي 

االتويه مستَربيه هو وقْهم ليه كسه قسامه 

! وهيقول ايه 

ًبسهللا وقّ قسام بوته ومسك وطها بايسيه 

.. الوهارزة أسيس يوم يف ًمري كله : االتويه

مه يوم ما اتولسيت لحس الوهارزة وأىتي ٓرحة 

توقيقك ٓرحة .. ؿحكتك ٓرحة .. البيت كله 

.. كل حاجة بتيمليها يف بيتي ٓرحة .. 

كبر ىيمة مه ربوا ليا  .. وجوزك يف بيتي كان أ

.. ًايسك يف بيت جوزك تكوين الْرحة زي 

ٓاهمة؟ تكوين ٓرحة البيت كله مص بس 

.. جوزك 

ًوسك أب وأم بييضقوكي وزلوقتي بقى 

ًوسك أب تاين وأم تاىية ًايسهم ييضقوكي 

يوا ويقولوا زي ما أىا بقول أىتي ٓرحة  ص

مص هقولك أبسا إن الحياة جميلة .. البيت 



وحقي جوزك يف ًيويكي واوًي تسًليه ال 

ألن الحياة مص جميلة ًلى كول والسًل 

بيجي والذواق بيجي والمضاكل بتيجي بس 

ًايسك لما تسًلي موه وتتذوقي موه وقبل 

ما تقْي يف وطه وتغويت وتوكسي تْتكري 

وتْكري ىْسك إن الراجل زه وقّ قسامك 

وحماكي بروحه وهو حتى ما ييرٓص اسمك 

 ..

وتْكري ىْسك از ايه .. تْكري ىْسك بسه 

هو بيحبك واز ايه بييضقك وًمل ايه 

.. ًلضاىك زه بس اللي تْتكريه وقت السًل 

ألن الستات لما بيسًلوا بيْكروا يف الوحص 

.. بس أىا ًايسك يا بوتي تْتكري الحلو وبس 

ساًتها قلبك هيغْى والسًل هتالقيه 

رليكي ٓرحة بيته يا أجمل .. بيتبذر لوحسه 

. أمل يف السىيا 



أمل زموًها ىسلت وحؾوت أبوها بحب وهو 

ؿمها بقلبه ألىه ػيب ًليه يسي بوته 

.. لراجل تاين ويسلمهاله ويمضي 

بيسها بالراحة ًه حؾوه ومسح زموًها 

ربوا .. الوهارزة يوم الْرح مص اليياـ : برقه

. يسيسك 

بع لكريم اللي متآثر جسا بكمية الحب اللي 

بيسمى كالم حماه وهو .. موتضرة يف الجو 

بيوزىه بيقله وبقلبه 

أىت : ًبسهللا ابتسم أو بيحاول يبتسم

سميت أىا قلتلها ايه وسميت هي مكاىتها 

أىا ًارِ از ايه أىت بتحبها وزه يا .. ايه ًوسي 

كريم اليساء الوحيس إين أسيبهالك هوا إين 

أىا .. ًارِ وواثق تمام الثقة يف حبك ليها 

طوٓت حبك ولمسته يف كل المواقّ اللي 

وميرٓص هتغسقوي .. ًست ومرت ًليوا 



وال ال بس حبك طوٓته مه أول مرة طوٓتك 

ٓيها وأىت بتسأل ًليها بلهْة وتقول أمل 

! ٓيه وًاملة ايه 

طوٓته لما جيت أوؿتها تسورها أىت وابه 

طوٓت .. رالك وتيتصر ًه اللي حغل 

طوٓت .. لمية ًيويك وأىت بتتكلم مياها 

الحب زه لما جيت حؾرت ٓرح أروها 

وٓتحتلها الباب تاين ممكه ساًتها ما 

اًتبرتوش حب أو استجسًتك أو قلت الواز 

زه أرالقه ًالية بس زلوقتي ًقلي بيرجيلي 

المواقّ زي كلها وبتمر قسام ًيوي 

أىا لحس اآلن ما .. والمواقّ زي كاىت حب 

اًتصرتلكص إين أرستها مه القاهره بالضكل 

ٓأىا آسّ إين أرستها مه قلبك ألن زه .. زه 

حسيت ببضاًة اللي .. اللي حسيته بيسها 

لما سميت ػوتك ساًتها أيوة .. ًملته 



كابرت وقلت ايه ييوي بس مه جوايا كان 

ًوسي إحساس إين حقيت ايسي يف قلبك 

وطيلته وأرسته ومضيت بسون ما ألتْت 

. أىا وػلوي اإلحساس زه .. ورايا 

... ًمي : كريم ابتسم

مص ًايسك تتكلم أو تقويل : قاكيه ًبسهللا

أىا بس ًايسك تْؾل تحبها .. اىك ًاشرين 

تْؾل محسسوي زايما إىها .. بالضكل زه 

قلبك اللي جوا ػسرك بيوبؽ ألن زه اللي 

حف ايسه  )إن أمل هي قلبك .. أىا طايْه 

الوبؾات زي اللي أىا حاسسها  (ًلى ػسره 

وػسقوي أىا أسيس راجل يف .. أىا طايْها أمل 

اليالم كله إين بجوز بوتي لراجل هي ىبؾات 

ٓذليها زايما يا كريم تبقى هي . قلبه 

. ىبؾات قلبك 



كريم ابتسم وًيويهم بتوًس بيؽ بوًس 

ػامت إىها ٓيال هتْؾل ىبؾات قلبه 

ًبسهللا حف ايسيه ًلى راس كل واحس ٓيهم 

.. وٓؾل يسًيلهم ويحغه ٓيهم االتويه 

أىتوا ًلى وؿوء ؟ : ًبسهللا بغلهم

. اه الحمس لله : كريم وأمل

قولوا ورايا األزًية زي : ًبسهللا ابتسم

ٓؾل يسًي وهما بيقولوا وراه ويحغووا 

ىْسهم بالقرآن والسًاء قبل ما يذرجوا 

.. للواس 

ربوا يحميكم : ًبسهللا رلع وبغلهم

. ويسيسكم يارب 

رس مراتك : ؿمهم االتويه بحب وبع لكريم

. واتوكلوا ًلى هللا 



ًبسهللا ٓتح الباب وررج واالتويه وراه 

.. ررجوا والكل هيع بذروجهم 

! المْروؼ هويمل ايه : كريم بع لمؤمه

! ىوسل وال ايه اللي هيتم 

.. وهللا يا كريم ًلمي ًلمك : مؤمه بغله

المْروؼ حس مه مسئوليه القاًة يجي 

. يقولوا 

وأىت سيازتك واقّ هوا ليه : كريم بتريقة

! مص بتضوِ حس ليه 

: مؤمه كضر وقرب موه ومسكه مه چاكيتته

! قربت تجيب آررك ميايا ! واز أىت 

بس اتكلم ًلى : كريم ؿحك ومسك ايسه

أىا ! ميه زه اللي يجيب آرره .. ازك بس 

. هذلي ىور ميايا لحس ما تروح وتيجي 



ال يا أرويا طكرا لذسماتك أىا : مؤمه كضر

تيايل يا بوتي رليوي .. هارسها يف ايسي 

ًارِ أىا ايه اللي ! أطوِ آررهم ايه 

مغبرين ًليك ؟ إين طهر لقسام مص 

. هضوٓك 

وحياة أبوك لتاين يوم تكلموي : كريم ؿحك

! كريم هترجى امتى  (بيقلس بتريقة  )وتقويل 

حغل وبيحغل وهيحغل : مؤمه ؿحك

! واياك بحصرك ما ترزش ًليا 

. وحياة أبوك ما هرز : كريم ؿحك جامس

مالك بأبوه بس اللي : ًاػم كان زارل

بتحلّ بحياته كسب ألىه أول ما يرن ًليك 

! هترز 



: االتويه اتحرجوا وكريم راح لذاله وباس ايسه

وحياتك يا رالو مص هرز ًليه أول مرة 

. ًلضان راكرك أىت بس 

ربوا : ًاػم ؿمه بحب وباركله وبغله

. يسيسك وًقباله هو 

جه ٓريق مه مونميه القاًة وكلبوا موهم 

.. يوسلوا ًلضان يسرلوا القاًة 

طوٓوا أىتوا اًتصرتوا ًه البروڤات : المسئول

اللي كان الزم ىيملها ًضان تيرٓوا الذقوات 

اللي هومضي بيها ًضان كسا أىا مياكم 

األول ًايشيه ىيمل .. رقوة بذقوة حاليا 

الْوتوسيضه وبيسها ىوسل القاًة اتْؾلوا 

. ميايا 

أرسهم والمغور كاىت بوت لقيْة كلبت 

موهم وؿييات مذتلْة لحس ماجه يف ػورة 



وكلبت كريم يضيل أمل وتْرز ايسيها كريم 

وآق وأمل اتحرجت بس كريم أقويها 

وطالها بايسه السليمة وهي ٓرزت ايسيها 

كى  والمغورة ػورتهم ووؿيية تاىية كريم را

قسامها وبيبوس ايسها وهي مبتسمة بذجل 

ٓقري اتغوروا يف أوؿاو كتيرة جسا وبيسها 

زرل أهلهم وأػحابهم اتغوروا مياهم 

ومؤمه اتغور هو وكريم كتير وبيس مارلغوا 

.. تغوير المْروؼ يوسلوا القاًة

طوِ زلوقتي هوارس اليروسة : المسئول

وهتارسها .. هي و والسها بحيث هيقسمهالك 

وهتتسٓوا لحس القاًه تمام ؟ 

االتويه ماسكيه ايسيه بيؽ وكل واحس ًايس 

يارس واحس ٓيهم يف كريق بس االتويه مص 

ًايشيه يسيبوا بيؽ 



ميلص : المسئول رجيلهم وهو بيؾحك

بع ليبسهللا  ).. ًصرا هوْغلكم بس زقايق 

يوْى حؾرتك تجيبها وتتْؾل مياىا ؟وكل  (

البوات مى اليروسة والضباب مى اليريس 

. يال ًلضان الواس كتيرة تحت 

. يال تيايل ميايا : ًبسهللا بؾحك

أمل سابت ايس كريم وبغتله وابتسموا 

.. لبيؽ وهو طاورلها توسل مياه 

أمل بالْيل زرلت مى ًبسهللا وكريم واقّ 

ٓوق ًلى السلم وزرل قسام حوايل أمل 

ًضر بوات ػَيرة البسيه زي البالريوا 

بْساتيه بيؾا قغيرة موْوطة وبيرقغوا 

قسامها واتقسموا ىغيه والمْروؼ أمل 

تمضي بيوهم وبيضاورولها البوات تقلى وهي 

ابتسمت وكاىت ًايسة تليب مى البوات 

الغَيرة زي البوات مضيوا حواليها وكليوا 



مياها لحس كريم ٓوق اللي مس ايسه مسك 

ايسها وقربها موه وكضّ وطها تاين وباسها 

يف جبيوها تاين ومس زراًه ليها وهي حقت 

.. زراًها يف زراًه زي أي ًروسة وًريس 

ًايسة أليب مى البوات زي : أمل همست

. طوية 

تليبي مياهم ! ىيم : كريم اىسهص وبغلها

! ازاي ييوي 

وألبس ! أًمل صيهم كسه : أمل ابتسمت

! ٓستان صيهم 

ما أىتي : كريم بغلها بيجاريها زي األكْال

امضي .. البسة ٓستان أبيؽ اهو صيهم 

زلوقتي وليكي ًليا أجيبهملك يا حبيبتي 

. البيت تليبي مياهم بس استريها زلوقتي 



البوات بترقع قسامها وًامليه ممر ألمل 

وكريم يمضوا ٓيه والسٓة وراهم لحس القاًة 

أمل بغت لكريم ٓقرب موها ًلضان 

ىيم ؟ًايسة تقويل ايه ؟ : يسميها

هيضَلويل كلي باألبيؽ ؟ : أمل همست

. ًايساهم يضَلوها 

ميرٓص : كريم ؿحك ُغب ًوه وبغلهم

أىتي ايه حكاية األُوية زي ! هيضَلوا ايه 

مياكي؟ 

ماهي الزم اليروسة تقل : أمل بتصمر

. باألبيؽ 

ما أىتي كالة اهو باألبيؽ : كريم باستَراب

يا ستي ليكي ًليا لو ماطَلوهاش أول ما 

ىوػل البيت هضَلهالك أىا وتقلي ًوسي 

أىا باألبيؽ ايه رأيك ؟ 



أمل ابتسمت وؿمت زراًه تاين بس كضرت 

! بس أىا ًايسة أكل باألبيؽ يا كريم : بسًل

! الْرح مص بيبقي حلو مه ُير األُوية زي 

كريم بغلها وبع لسًلها ومص هايه ًليه 

.. تسًل أبسا 

بتوو السٓة وقْوهم طوية وبيرقغوا قسامهم 

طوية بالسمر والقبل الغييسي 

سميرة قربت مه أمل وطستها ًليها ٓبيست 

ًه كريم طوية وأمها بتوػيها تحغه 

ىْسها وتقرا الميوشات وأمل ابتسمت 

بابا حغوا ٓوق يا ماما ما : وبغت لمامتها

. وحاؿر هيمل اللي قلتيه .. تقلقيص 

كريم بيبع حواليه بيسور بييويه لقى مؤمه 

أىا اهو ًايس ايه ؟ : جه وراه



كريم ابتسم إن مؤمه ًيويه ًليه وٓاهمه 

. وهللا بحبك : ٓابتسمله

ًايس ايه ؟ .. ًارِ وأىا بحبك : مؤمه ؿحك

اتحرك بسرًة وقولهم يضَلوا : كريم بغله

. أُوية كلي باألبيؽ وأمل زارلة 

! ىيم : مؤمه بغله طوية بصهول

ميلص هي األُوية ٓارقة مياها : كريم بغله

أوي روح يال ورليهم يضَلوها أول ما تسرل 

. ًلضان راكري .. 

ًيوي ًلى الحلو : مؤمه أرس ىْس كويل

حاؿر هروح أرليها تقل .. لما تبهسله األيام 

. باألبيؽ 

مؤمه بسرًة اتحرك وكلب موهم يضَلوا 

أيوة .. األُوية ورجى لوور اللي سابها لوحسها 

هي جوب ىازر أروها بس ىازر ىوًا ما 



مضَول بمروة ٓرجيلها بسرًة ووقّ 

جوبها يسرلوا ورا كريم وأمل اللي أول ما 

وػلوا ًلى باب القاًة طَلوا األُوية وكريم 

مركس أوي مى أمل ورز ٓيلها ألن ًيويها 

: ؿحكت وابتسمت أوي وبغتله بحب

! طَلتها ؟

مص ًايسك تكضري رالع : كريم ابتسم

وًايس ًيويكي تؾحك ًلى كول،كلي 

. باألبيؽ يال 

زرلوا االتويه مى بيؽ وقسامهم البوات 

الغَيرة اللي كل واحسة وهي زارلة بيسوها 

باسكت ورز ػَير يف ايسها والبوات زارليه 

قسام أمل وكريم يرطوا الورز اللي مياهم يف 

.. كريق أمل وكريم لحس ما زرلوا جوا 

ملك وػلت مى أبوها وزرلوا القاًة ًلى 

كول وقيسوا يف ترابيستهم وملك ًيويها ًلى 



كريم وأمل وطايْة الْرحة اللي يف ًيويهم 

.. االتويه 

سمر كمان بيس محاوالت كتير أقويت 

طريّ يجي مياها الْرح وكلهم راحوا 

يحؾروا وىيرة كاىت ٓرحاىة بالجو ورغوػا 

إن مياها رامي اللي جه مذغوظ ًلضان 

يضتروا ًْص طقتهم وهي توقيه بوْسها 

ًلى شوقها وميازة قاًسة حاسة بؾيق 

هي رسرت أمل زوجة البوها .. جواها 

وحست ساًتها أول ما زرلت القاًة إن 

كبر مه إىها تتجوز ابوها ًلضان كسه  أمل أ

بغت البوها اللي حست .. ربوا أرسها موها 

.. بيه إىه بيساري روقته واىْياله 

الكل ًيويه اتيلقت بأمل وكريم اللي 

وقْوا قسام .. زارليه ايسيهم يف ايسيه بيؽ 



.. الكوطة والمْروؼ هيرقغوا مى بيؽ 

... بس ٓجأة الوور اتقْا يف القاًة كلها

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الثاين واليضرون 

الوور اتقْأ يف القاًة كلها واتركس ًليهم بس 

 ..

أمل قربت مه كريم ورٓيت ىْسها لمستواه 

مص أىت بس اللي : وهمست يف وزىه

األُوية اللي .. بتيرِ تيمل مْاجآت 

... هتضتَل زي أُويتي ليك 

كريم ابتسم ومتحمس لألُوية اللي 

هتضتَل ووقْوا قغاز بيؽ واطتَلت 

.. األُوية 

وبسأت المشيكا وبسأوا يتحركوا االتويه مى 

بيؽ ًلى أىَامها 



كريم أول ما سمى كلماتها كان ًايس مص 

بس يارس أمل يف حؾوه ال كان ًايس يذقْها 

.. مه ًيون الكل 

.. سميوي ىبؾك : األُوية كاىت بتقول

ابيك الليلة وحسك ليا .. زٓيوي بوار حؾوك 

.. حس الوار اللي ٓيا .. قرب ًليا ... تكون 

.. ايسك بايسيا ىلّ الكون 

يازة  كل كلمة كريم بيسميها بيؾم أمل ص

األُوية كلماتها .. لحؾوه وهي بتؾمه 

.. بتلمس قلوبهم 

وايص أقول .. أىا وايص أقول وأىت ميايا 

.. وايص أقول أىت ُاليا .. اىسى هوايا 

أثواء المشيكا اللي بيه الكالم كريم ٓاجئ أمل 

.. ولّ بيها كتير لحس ما ىسلها تاين بيه ايسيه 



بيلْها ويرجى .. ًيويهم مص بتْارق بيؽ 

وؿحكتهم مص مْارقة مالمحهم .. يؾمها 

مه .. مياك الوقت يجري .. يا ٓرح ًمري 

اىسى .. طوٓك ليه ما أزري تسوب الروح 

يا حبي .. اللي ٓيوى مه حؾوك بيه ايسيوي 

.. وكل سويوي ٓساك الروح 

.. مياك ًمري بسيته .. كل طيء ىسيته

.. ىسيت الكون كله مياك 

اليك كل .. لو ًمر تاين ُيرك ما احب تاين 

.. لحنة اىا اطتاق 

كريم لّ أمل بحيث ههرها يكون له وؿمها 

وهو وراها وحاؿوها وايسيه ماسكيه ايسيها 

ولْهم حواليها وًيويهم بتؾحك وهو وراها 

.. ؿاممها وبيرقغوا وبيسها لْها تاين تواجهه 



تقريبا كاىوا موْغليه ًه الكون كله وًه 

كل الييون ويمكه ساًسهم إن اإلؿاءة طبه 

مويسمة ًلضان األجواء ٓمص طايْيه حس 

.. ُيرهم هما وبس 

يف ىنرات .. لكه كل الييون كاىت ًليهم 

حب ويف ىنرات تموى ويف ىنرات بتسًي 

.. يكوىوا مكاىهم ويف ىنرات حسن 

كل حس موجوز كان بيبغلهم بونرات 

.. مذتلْة ًه التاين 

األُوية رلغت والوور اطتَل والكل 

بيغقّ وكريم وأمل لسة مكاىهم وكريم 

ما يوْيص ىقولهم يضَلوها تاين ؟ : بيبتسم

أمل اتحرجت وجت تبيس بس هو ٓؾل 

ماسكها وؿمها األول قبل ما يسيبها 

.. ويقليوا يقيسوا يف مكاىهم 



ايسيهم يف ايسيه بيؽ وبيؾَقوا ًلى 

.. ايسيه بيؽ بسون وًي موهم 

كريم بايسيه التاىية مسك ايسها اللي ماسكة 

ايسيه بحيث ايسها تكون بيه ايسيه االتويه 

وكأىه مص مكتْي يمسك ايسها بايس واحسة 

وأمل حؾوت .. بس زه الزم يؾم ايسها 

زراًه بايسها التاىية وقربت موه كلها ألىهم 

.. قاًسيه ًلى كوبة واحسة مص كراسي 

ىاهس قربت موهم باركتلهم وبغتلهم 

.. ربوا يحميكم يارب : وباستهم االتويه بحب

أىا .. ًلى ٓكرة أىتوا مص هتتوهوا مه بيؽ 

مقسرة أحاسيسكم بيس األُوية الجميلة زي 

.. بس ميلص استرروا يف قيستكم كسه 

الواس هتيجي تسلم وتبارك ٓمص هيوْى 

ًارٓة .. وأىتوا مكلبضيه ايسيه بيؽ كسه 



وهللا إىه ػيب بس تيالوا ًلى ىْسكم 

. طوية وٓكوا ايسيكم 

بيست ًوهم واالتويه بغوا لبيؽ وكل واحس 

.. ٓك ايس واحسة بس كريم ما سابص ايسها 

كه قرب موهم ويف ايسه ُازة اللي كاىت 

جميلة جسا والبسة ٓستان زي بايق ػحبات 

وقرايب أمل كلهم ىْس اللون،كه أول ما 

قرب مه أمل حؾوها أوي وطالها مه األرؼ 

وكريم بغله بَيرة مستويه يوسلها 

مص متذيل إىك : كه ىسلها ومسك وطها

. هتوحضيوي .. كبريت وبتتجوزي يا أمول 

بس كل يوم .. وأىت هتوحضوي : أمل بحرج

. هوتكلم زي ًازتوا 

كيس كبيا يا قلبي : كه باسها . أ



: ُازة باركتلها برؿه وكريم مسك كه بَيم

ييوي بحاول أقوى ىْسي إىك أروها وبرؿه 

! مص متقبل تقوم طايلها كسه 

ال اتيوز ًلى كسه أىا طريكك يف : كه ؿحك

. حبها 

ال ُلس أوي المسمى ! طريكي : كريم كضر

أىت أروها ًلى ًيوي وًلى راسي لكه .. زه 

. مص طريكي أبسا 

كه ؿحك وأرس ُازة ًلضان يقيسوا 

كل طوية بتضتَل ٓقرة والكل بيهوي 

وبيرقع وطوية بيقوموا كريم وطوية 

.. االتويه بس ما بيرقغوش 

لحس مامؤمه طس كريم وقومه ومها والبوات 

جم طسوا أمل ووقْوها يف الوع وًمات 

كريم ٓؾلوا يرقغوا بْرح 



أما كريم اتْاجئ إن مؤمه والضباب 

بيضيلوه يحسٓوه لْوق ويوسلوه وهو ًمال 

يؾحك وأمل لمحته وؿحكت ًليه وٓرحاىة 

لْرحته 

بيسها اليروسيه قيسوا والمغورة رستلهم 

ػور كتير مى بيؽ 

وطوية وقاموا يرقغوا تاين سلو مى بيؽ 

كان ياما كان  )بس المرة زي كاىت أُوية 

 (محمس ًباس 

كاىوا بيتْاًلوا مى كل حرِ يف األُوية 

رلغت االُوية وبيسها الكل اتْاجيء 

بالتورتة اللي الجرسوىات جايبيوها لكريم 

كان طكلها ررايف وكريم ماسك ايس .. وأمل 

أمل والراجل قسامهم ازاهم السكيوة 

يققيوها وايسيهم يف ايسيه بيؽ وكاليازة 



كل التاين وبيسها مسك  كل واحس ٓيهم أ

طوكة واحسة ومسها ليهم وأمل اتحرجت 

يا تليبي يا مص : وكريم بغلها بمضاكسة

. الًب 

رالظ أىا هيمل ىْسي : أمل ؿحكت

. بارسها بس هسيبهالك 

كيب أىتي بتحبي الحلويات : كريم باقتراح

كتر هسيبهالك أىا وأىتي رسيها  . أ

. ماطي اتْقوا : أمل ابتسمت

الراجل حف بيوهم الضوكة وأمل ًارٓة إن 

كريم هييمل بس ىْسه مقرب لكه هي 

هتاكلها ٓهي قربت وٓتحت بوقها تاكلها يف 

اللحنة اللي كريم قرب موها هو كمان وهوا 

الراجل سحب الضوكة وكريم باس أمل 

وجت تبيس بس هو مسكها وباس جبيوها 



وبيسها بيس وهي ربت وطها يف ػسره وهو 

ؿحك وكلهم ؿحكوا ًليهم والجرسون 

طال التورتة 

. مذاػماك : أمل بإحراج

بيسيه احمسي .. مص هتقسري : كريم ؿحك

. ربوا إىها بوسة رْيْة 

. أىت بتهرج ! زي رْيْة : أمل باًتراؼ

قاكيهم بتاو السي جي بيقلب موهم يَيروا 

مكان السبل بتاًتهم 

وأمل حقت ايسيها قغاز بيؽ بحيث كريم 

يضس السبلة مه ايسها اليميه للضمال بسون 

ما يذرجها مه ايسيها وهي ًملت كسه 

وىقلتله السبلة مه اليميه للضمال وبيسها 

.. راحوا قيسوا مكاىهم



ىاهس جابت الضبكة اللي كريم أػر إن كلها 

.. تكون ألماس ولبسهالها 

أمل اتْاجئت بيسها بواس كتير ما تيرٓص 

حس ٓيهم بس طكلهم رجال أًمال وزوجاتهم 

.. بيباركولهم وكل واحس بيسيها ًلبة ٓذمة

حتى ًمات كريم كل واحسة أهستها هسية 

ٓذمة جسا وراله برؿه ىْس الكالم 

أمل كاىت مصهولة مه كمية الهسايا اللي 

جتلها اللي بايه إىها ياإما ألماس ياإما زهب 

وبتحقها جوبها ًلى ترابيسة اتحقت 

مذغوظ جوبها 

سمر هي وبسرية بيراقبوهم بَيم وبسرية 

.. اتموت لو تقوم تارس كام ًلبة مه زول 

مه بييس واقْة ملك اللي ماكاىتص قازرة 

تتحمل تضوٓهم بالضكل زه وهما بيلبسوا 



أىتي : قرب موها ىازر وؿمها.. الضبكة 

كويسة ؟ 

اه كويسة ؟ : ملك ابتسمت

هو يوْى أسألك أىتي ًقلك : ىازر بغلها أوي

كان ٓيه ؟ 

! ًقلي : ملك بغتله باستَراب

آسّ لو بتكلم يف الموؿوو : ىازر بغلها أوي

زه يف الوقت زه بس بجس مص قازر أٓهم وال 

! ازاي قسريت تسيبي راجل زي زه .. أستوًب 

أىتي ! ايه ًيبه ؟ ايه اللي ماًجبكيص ٓيه 

أىتي ًارٓة زي ما يكون واحس ! ارتريت سليم 

زي  (سكت بتْكير وبيسها كمل )بيسيكي 

مثال بسيكي راتم ألماس مه أٓذم أىواو 

االلماس ويف ايسي التاىية بسكي حتة ػْيحة 

ازاي ارتريت ؟ ازاي وبأي .. مغسية ميْوة 



ًقل تسيبي األلماس وتذتاري الغْيح 

المغسي ؟ 

. كوت ًامية : ملك بغتله بوسم

بس .. حتى لو ًامية : ىازر أرس ىْس كويل

ىغيبه ! يال مالكوش ىغيب هوقول ايه 

بكرا ىغيبك .. ييضق أمل وهي تيضقه 

وما .. هيجي بس يارب تْتحي ًيويكي 

. تسًليص

تغسق لو قلتلك إين : ملك ابتسمت وبغتله

كون ىسماىة طوية  مص زًالىة، اه ممكه أ

بس أىا يا ىازر ماًضتص الحب اللي بيوهم 

.. ماكاىص بيوا الحب اللي أىا طايْاه زه .. زه 

.. ٓحتى لو هو ألماس، مص األلماس بتاًي 

بس حتى .. وأيوة ارتياري كان ُلف وُبي 

الغح كان .. كريم ماكاىص االرتيار الغح ليا 

. االىْغال والَلف كان ارتباكي بسليم 



.. يف زي أًتقس ًوسك حق : ىازر بتْهم

المْروؼ ما ترتبقيص بحس إال لو بيوكم 

. بكرا هيجي حبك يا ملك .. الحب زه 

هيكون طكله ايه يا ترى ؟ أىت : ملك بهسار

! متذيله ازاي 

كويل ومس مص : ىازر ؿحك وبيتذيل

المهم  (ؿحكت  )! مس ! بتسموه كسه برؿه 

هو وسيم وله هيبة وطايّ ىْسه طويتيه 

.. وًارِ إىه ًليه األىنار ٓحاكف راسه لْوق 

وأىتي هتضوٓيه هتستررميه أوي وتهسأيه 

اللي هو ٓوق لوْسك أىت ىآد ىْسك كسه 

. ليه 

مص هقى ! بجس هستررمه : ملك ؿحكت

ٓيه ييوي زي بايق البوات ؟ 



ال كبيا هو أىتي زي بايق البوات : ىازر بؾحك

أىتي ملك، ملكة ييوي وهو هيضوِ زه ! 

.. وهيتَال ازاي البوت زي بتكلموي كسه 

وتتذاىقوا كتير جسا بسون أي سبب وهتيجي 

ليوسي متورٓسة مص كايقة ىْسك 

مص  (بيقلسها وهي بتؾحك  )وتقوليلي 

وأىا أقولك ! ٓاهمة أىا هو ٓاكر ىْسه ايه 

ٓاكر ىْسه .. تقوليلي المتذلّ زه ! ميه زه 

زه وال يسوى وتْؾلي تضتكي وأىا ! ايه 

أبتسم وأبقى ًارِ مه جوايا إىك ميجبه 

. بيه جسا 

هتقويل ساًتها إين بحبه : ملك بتتذيل مياه

؟ 

. ال كبيا هضتم ٓيه : ىازر بغلها

ليه ؟ : ملك بصهول



ألن المْروؼ أىتي وهو تيرٓوا : ىازر ابتسم

بوْسكم إن زه ما هي إال محاوالت ٓاطلة 

موكم ًلضان تساروا الحب اللي يف قلوبكم 

ولما الحقيقة زي تغسمكم هتبسأوا مرحلة 

جسيسة بقى مذتلْة اللي هو كل واحس 

مستوي التاين يستسلم األول وييترِ ويقر 

. وتبسأوا تيصبوا بيؽ 

! لحس امتى : ملك كضرت

لحس ما هو يستسلم ويرٓى الراية : ىازر

البيؾا ويجي تحت رجليكي ويقيس ًلى 

ركبة واحسة ويقلى ًلبة ػَيرة ٓيها راتم 

هتضوٓيه أجمل راتم يف اليالم ألىه مه 

ساًتها .. حبيبك وييترٓلك إىه بييضقك 

. هتكوين أسيس إىساىة يف الكون زه كله 



: ملك أرست ىْس كويييييييل أوي وبغتله

كاىت حيايت .. أىت كوت ٓيه مه زمان 

. هتذتلّ كتير أوي لو أىت ميايا 

جيت : ىازر ابتسم بحب وحف ايسه ًلى رسها

وههرت يف حياتك لما احتجتيوي ومه 

. الوهارزه هتالقيوي زايما مياكي 

ؿمها لقلبه وهي كان جواها راحة وسيازة 

.. إن اللي أروها وػْه زه هتييضه ٓيال 

محمس ًم أمل قام يبارك ألمل وبسرية 

مسكت ٓيه ًلضان تضوِ اليلب مه 

قريب 

محمس حؾه أمل وباركلها وحؾه كريم 

بسرية بيس ما باركتلهم سابت محمس يتكلم 

مياهم وراحت ًلضان تْتح اليلب 

ومسكت ًلبة ٓيها كقم كبير بس بيسها 



رير : اتْاجئت بواحس قغازها قرب موها

حؾرتك محتاجة حاجة؟ 

أىا مرات ًم اليروسة بتْرج : بسرية بغتله

بس أىت ميه ؟ 

أىا مسئول إن ًيوي : الراجل ابتسم بيملية

اتْرجي حؾرتك .. تكون ًلى الحاجة زي 

. براحتك مه بييس 

بسرية رجيت مكاىها مقهورة مه كمية 

الهسايا اللي طآتها 

محمس راجى مكاىه كان يف ايسه كوباية مياه 

وراح ىاحية الترابيسة اللي ًليها جاتوهات 

كلها ومسك كوبايته  وأرس ققية يف كبق أ

وماطي ويسوب بيلتْت اتذبف يف واحسة 

وقيت مه ايسه الكوباية اتكسرت وهو 



ًازي ما : بيتأسّ بس هي ابتسمت

. تضَلص بالك أبسا 

طاورت لحس مه الجرسوىات اللي جه بسرًة 

يلم اإلزاز 

هو حؾرتك تبى اليريس : محمس استْسر

ػح ؟ 

أيوة أىا ًمته صيوب وحؾرتك : ابتسمت

صيوب ؿحكت  )أىا ًمته برؿه : محمس بتوتر

كتر  ؿحكت ) أقغس ًمة كريم  (وهو اتوتر أ

قغسي ًم  (جامس وهو سكت وبيسها كمل 

. أيوة أىا ًم أمل .. أمل 

صيوب ؿحكت كتير وهو مه حرجه ؿحك 

وكريم الحم ؿحك ًمته بغوت ًايل 

وتقريبا كان أول مرة يضوٓها بتؾحك كسه 



ًم مراتك : ٓراح ىاحيتهم وصيوب بؾحك

. زمه رْيّ جسا 

. ربوا يكرم أػلك يا هاىم : محمس بحرج

أم أىس قويل يا أم أىس وال : صيوب بؾحك

. هاىم وال مسام 

امال زوج .. تمام يا أم أىس : محمس بحرج

! حؾرتك ٓيه 

: صيوب ؿحكتها ارتْت وكريم اللي رز

. متويف 

. أىا آسّ جسا : محمس كضر

ال ما تتأسْص هو اتوىف مه : صيوب ابتسمت

كتر مه  . يال بيس اشىكم ..  سوة ١٥أ



اىسحبت صيوب وقيست جوب أرتها ومحمس 

بع لكريم اًتصرله تاين بس كريم ابتسم 

.. وقاله إىه ًازي جسا الموؿوو قسيم 

كريم رجى ألمل وسمر مراقباهم بَيم وىيرة 

. أىا هروح أسلم ًلى أمل،يال يا رامي : وقْت

. اقيسي يا بت : ميازة بَيم

أىا وأمل لسة ! يووه يا ماما : ىيرة بؾيق

. الزم أباركلها .. ًالقتوا مستمرة ببيؽ 

ليه حؾرتك مص ًايساها : رامي باستَراب

تسلم وتبارك ؟ 

ميازة هتسًق بس طريّ اتكلم بحسن جواه 

سيبيها يا ماما تروح تسلم : أمه حاساه

. رامي روح مياها .. روحي يا ىيرة .. وتبارك 

ىيرة ٓرحت وقامت وهي بتجري ىاحية أمل 

وماسكة رامي يف ايسها بيحاول يهسيها 



وأمل أول ما طآتها استَربت بس 

ابتسمت و وقْت وكريم لمح رامي ٓوقّ 

؟ !ىيرة اصيك أىتي هوا مى ميه : مياها

. مى األروة األًساء كلهم : ىيرة بؾحك

أمل وىيرة ؿحكوا وكريم استَرب ميه 

! األًساء اللي بتتكلم ًوهم زول 

. مبسوكة بجس إين طوٓتك : أمل بْرحة

مبروك .. وأىا يا أمولة بجس : ىيرة بييون بتلمى

. يا باطمهوسس كريم 

كريم : أمل ابتسمت وًرٓتهم ًلى بيؽ

زي ىيرة ػاحبتي وزه ؟ 

. زه زكتور رامي رقيبي : ىيرة ؿحكت

ارع ًليكي ما ! بجس : أمل ابتسمت أوي

مبروك يا زكتور ... مبروك ! قلتيليص 



رامي رز ًلى أمل وسلم ًلى كريم وباركوا 

.. االتويه لبيؽ 

. ًقبالكم : كريم بغلهم بابتسامة

وأتموى .. متضكر جسا لحؾرتك : رامي ابتسم

تووروىا يف الْرح هو رالل طهر أو طهريه 

. بالكتير إن طاء هللا 

احوا هوسآر طهر اليسل مه : كريم ابتسم

. بكرا إن طاء هللا 

احوا طهر اليسل زه بيقلق : رامي ابتسم

ًلى أربى أيام ورمسة وممكه أسبوو أىتوا 

طهر اليسل بالوسبالكم ايه ؟ 

طهر بميوى طهر : ؿحكوا كلهم وكريم رز

. ٓيال مص أقل مه كسه 

كيب هوْؾل ًلى تليْون لو : رامي كضر

. جيتوا قبل ميياز الْرح يا ريت تووروىا 



باشن هللا وربوا يتمملكم ًلى : كريم ابتسم

. رير 

ربوا يسيسك يا رب يا : ىيرة باست أمل بحب

. أمل أىتي تستاهلي كل رير يا حبي 

ربوا .. وأىتي كمان يا قلبي : أمل بحب

. يسيسك وًقبالك تْرحي ٓرحتي زي 

: ىيرة اىسحبت هي ورامي وكريم بع ألمل

ميه زي ولما هي ػاحبتك ليه أول مرة 

! أسمى اسمها 

أمل بغتله بترزز بتْكر تقوله ميه ىيرة وال 

! تكتْي إىها مجرز ػاحبة ًلضان مايسًلص

زي أرت : بس قررت ما تذبيص ًليه

. طريّ 

كريم بغلها أوي وما رزش بس ىنرته بتقول 

.. الّ حاجة 



سكت ليه ؟ : أمل بترزز

ًايساين أقول ايه ؟ : كريم بغلها باستَراب

ييوي رْت تتؾايق ًلضان : أمل بتوتر

ًالقتي بيها لسة مستمرة بيس ما اىْغلت 

. بس هي كيبة أوي .. ًه أروها 

ما يوْيص أكلب موك : كريم بغلها بحب

تتقبلي إن ًالقتي بملك مستمرة بحكم 

الضَل والغساقة اللي بيه الييلتيه ويف 

ىْس الوقت أزًل لما تكوين لسة بتكلمي 

رقيبك (سكت وبيسها اتكلم بَيرة )ارت 

السابق كالما هي إىساىة كويسة ٓماًوسيص 

بس ما تتوقييص موي أتقبل .. ماىى تكلميها 

كتر مه مجرز الكالم أو السالم  . أ

ييوي ايه؟ : أمل باستَراب



ييوي مثال ماتقوليص : كريم بغلها بتوؿيح

أو تروحي تسوريها يف بيتها ! ىحؾر ٓرحهم 

أقغس احتكاك يا أمل بالييلة ! واحوا يف البلس 

هي لو اتقابلتوا ػسٓة تتكلموا .. زي تاين ال 

كتر مه كسه  وتسلموا ًلى بيؽ لكه أ

. ػيب أقبل بل مستحيل كمان 

كتر مه كسه : أمل ابتسمت وأىا مص ًايسة أ

بس حبيت أًرٓك إىها طذغية جميلة ُير 

بايق ًيلتها حتى أىت سميت وهي بتقول 

هي ٓؾلت ًلى .. ًلى ًيلتها األروة األًساء 

تواػل ميايا مص بقولك بوتكلم ال أقغس 

إىها مه ساًتها وػراحة إىساىة شوق أوي 

. وًلضان كسه ًالقتوا استمرت 

تمام كْاية بقى كالم ًه اللي : كريم بغلها

. ٓات رليوا يف اللي جاي 

احوا مص هوتيضى ؟ : أمل ابتسمت



يا بت اللي : كريم بغلها مستَرب تْكيرها

يضوٓك ويضوِ جسمك زه ال يمكه يتذيل 

. مه وقتك بتْكري يف األكل  ٪٩٠إن 

أىت مه أولها هتحرموي مه : أمل كضرت

! األكل وال ايه 

. اه هحرمك موه : كريم ؿحك بمضاكسة

أمل هترز بس لمحت سمر وطريّ بيقربوا 

سمر : ومياهم ميازة زقت كريم يف كتْه

. وجوزها وحماتها 

تحبي لو مؾايقك : كريم بغلها بهسوء

وجوزهم أكليهم برا الْرح كلهم 

ال وال يْرقوا ميايا وبيسيه : أمل ابتسمتله

. سمر هتولى مه ىْسها 

رليها تولى بس مص هوقْيها : كريم بؾحك

 .



: ؿحكوا االتويه وسمر وقْت قسامهم

.. طوٓتي يا بوت ًمي وًست ووٓيت 

وًستك يوم ٓرحي أحؾر ٓرحك ػح 

. ؟وازيوي حؾرته 

ٓيال وًسيت ووٓيتي يا بوت : أمل ابتسمت

بس ايه رأيك يف الْرح ؟ .. ًمي 

جميل ومتكلّ بس : سمر بغت حواليها

. كله ٓالحيه وػيايسة 

اُلقي بحرِ واحس يف حقهم : كريم بتوبيه

. وأىا هذليهم ياكلوكي ويسٓووكي حية 

ال كبيا محسش يقسر : طريّ طس سمر

: وكمل بحسن.. يَلف يف الغيايسة أبسا 

. مبروك ياأمل .. مبروك يا باطمهوسس 



ما اسمهاش أمل : كريم بغله بَؾب

باطمهوسسة أو مسام كريم لكه اياك توقق 

. اسمها تاين 

مبروك يا .. اه كبيا : طريّ بتوتر

. باطمهوسسة 

ميازة زرلت تلقّ الجو ألىها رآت مه 

مبروك يا .. مبروك يا بوتي : كريم ورز ٓيله

. ابوي ربوا يهويكم ببيؽ 

. متضكر لحؾرتك : كريم بابتسامة مغقوية

ميازة طستهم االتويه ًلضان يرجيوا أو 

يمضوا بس سمر رٓؾت وكلبت يْؾلوا 

.. قاًسيه 

سامية وأمها حؾروا الْرح بيس ما ًلياء 

بيتتلهم زًوة وكمان بيتت ٓستان لسامية 

وحاجة مواسبة ألمها وأػرت إىهم يحؾروا 



ورحبت بيهم أول ما وػلوا القاًة وزرلتهم 

قاموا يباركوا لكريم وأمل اللي .. وقيسوا 

ٓرحوا بيهم جسا 

وهللا مص هتتذيلوا ٓرحتي : سامية بحرج

. بيكم از ايه ربوا يسيسكم يارب 

ربوا يسيسكم ويبارك ٓيكم ويرزقكم : أمها

. الصرية الغالحة 

.. ربوا يبارك ٓيكم يا رب : كريم بابتسامة

مبسوكيه ومص ىاقغكم أي حاجة ؟ 

ال يا ابوي الحمس لله احوا كوا ٓيه : أم سامية

. وبقيوا ٓيوا 

وأىتي يا سامية بسأيت زراسة وال لسه ؟ : أمل

أستاشة ًلياء .. هبسأ رالظ : سامية ابتسمت

راحت ميايا الكلية وًرٓتوي بكل حاجة أىا 



ًمري ما تذيلت أبسا إين أزرل جامية راػة 

. زه كتير أوي وهللا كتير .. 

كتر : أمل ابتسمت . أىتي ربوا بيحبك مص أ

وىيم بالله بس زه كتير ومص : سامية بسموو

! هيرِ أرز كل زه ازاي 

زه بس اللي .. رزيه بتْوقك : أمل ؿمتها

.. تتْويق وتحققي شاتك .. كالبيوه موك 

هو زه الرز اللي .. تبقي إىساىة ىاجحة 

. موتنريوه موك 

تتْويق وتيملي .. بالنبف كسه : كريم ابتسم

لوْسك كيان مستقل وتحآني ًلى 

. ىْسك 

مص هويقلكم ربوا .. يارب : أم سامية

. يسيسكم ويْرح قلوبكم يارب 



اىسحبوا االتويه وسف ٓرحة مه الكل وأمل 

. أىا ٓرحاىة ليهم جسا : بغتله

. كوتي زًالىة إين ساًستها : كريم بيتاب

اوًى تاين مرة تضوِ حس محتاج : أمل بحرج

مساًسة وتتأرر واللي يسًل أىا بقولك اهو 

. رليه يذبف زماُه يف الحيف 

ولو ماهاىتص ًليا ؟ : كريم ابتسم

اؿحك ًليها بؾمة لقلبك : أمل ابتسمت

. وابتسامة وهي هتسوب يف حبك 

كريم ؿحك وؿمها لقلبه بحب 

ًلياء جت تسلم ًلى كريم وأمل واالتويه 

رحبوا بيها جسا وٓرحوا بيها 

أىتي ٓيه مه بسري ؟ : كريم بابتسامة

. أىا موجوزة هوا مه الغبح : ًلياء بإبتسامة



وهللا ما ًارِ مه ُيرك كوت : كريم ابتسم

! ًملت ايه 

كوت هتليع كبيا ربوا يذليهالوا : أمل بحب

بس ٓيه ًيالك يا ًلياء اوًي يكوىوا ما 

مص قلتي جوزك وًيالك هيكوىوا ! جوش 

موجوزيه ؟ 

. ٓيال موجوزيه : ًلياء ابتسمت

. ًايسة أطوِ موزو : أمل بابتسامة ًريؾة

أىتي مص ! ميه موزو زه : كريم باستَراب

. ًيالك أسمائهم محمس وطيريه وحمسة 

استووا .. حمسة هو موزو : ًلياء ؿحكت

. هوازي ًليهم 

ًلياء طاورت لواحس يقرب ٓجه وطايل 

حمسة الغَير وباركوا لكريم وأمل اللي 



رحبت بيهم أوي ورغوػا حمسه اللي طالته 

. ًلياء كوت ٓاكراه ىوىو : وباسته

أربى سويه .. ال مص ىوىو أوي : ًلياء ؿحكت

لما كان ىوىو كريم كان مسيوي إجازة .. اهو 

. أػال 

وهللا لوال ًارِ أهميتك يف : أحمس بغلها

الضَل كوت رليتك قيسيت يف البيت أػال 

. زه مغيبة مه مغايب السمه .. بابوك زه 

. ربوا يحميه : كريم ؿحك

ًلياء هي وجوزها جم يوسحبوا وًلياء 

حاولت تارس حمسة ابوها مه أمل بس رٓؽ 

وكل ما تيجي تضسه يغرخ وأبوه حاول مياه 

رٓؽ وماسك يف رقبة أمل 

. تاًتي : حمسة ػرخ



واز أىت ! ايه زه بقى ... ال ال ال : كريم ؿحك

! مص بتاًتك زي هاه 

. تاًتي أىا : حمسة بع لكريم

أبوك .. ال مص بتاًتك زي : كريم باستَراب

. يجيبلك ًروسة لكه زي رالظ 

. تاًتي أىا : حمسة بغريد

اتياملي مى ابوك : كريم بع ليلياء بَيم

! هاه 

ًلياء ٓؾلت تحايل يف ابوها وهو ماسك 

ومتيلق يف أمل اللي مص مبقلة ؿحك 

أىتي بتؾحكي ؟ : كريم بغلها بَيم

. كيوت أوي يا كريم : أمل بؾحك

زه كيوت ؟ أىت ! كيوت أوي : كريم بتريقة

. ياال امضي يال مى أبوك 



. زي تاًتي .. ال : حمسة بيَيم كريم

ايه : كريم بع لمؤمه وطاورله ٓراحله

محتاج حاجة ؟ 

! رلغوي مه الواز زه : كريم بع لحمسة

ميه زه ؟ زه ابوك يا ًلياء ؟ : مؤمه ؿحك

ًسل أوي ؟ 

زه بيقول ًلى أمل ! زه ًسل : كريم بَيم

! بتاًته 

. تستاهل : مؤمه ؿحك جامس

. يال هوروح ىجيب حاجة حلوة .. موزو : أحمس

حمسة ىسل مه ًوس أمل وقّ ًلى األرؼ 

. الحمس لله : وكريم ابتسم



بس اتْاجيء بحمسة بيمسك ٓستان أمل 

يال ىجيب حاجة : وبيضسها مياه وبيبغلها

. حلوة 

ًلياء أىتي : هوا الكل ؿحك إال كريم كضر

. مرٓوزة يا ًلياء طيلي ابوك مه هوا 

: ًلياء ؿحكت وقيست يف مستوى ابوها

موزو حبيبي اليروسة زي بتاًة ًمو كريم 

. مص بتاًتك تيال ىجيب ليبة 

. ال اليروسة تاًتي أىا : حمسة كضر

كريم ىْد بؾيق وؿرب كّ بكّ وبع 

اًمل أي .. اتغرِ وهات أي ليبة : لمؤمه

. مونر 

وهو يف مونر ! أًمل مونر : مؤمه بيؾحك

ًيل ًوسه أربى سويه مجووك ! أحلى مه زه 

بالضكل زه ؟ 



وال أىا ًاملك مْاجأة ما : كريم بؾيق

تذليويص أقلب ًليك اجري هاتلي ليبة 

. لألخ زه 

قويل ايه المْاجأة ولو : مؤمه بؾحك

. ًجبتوي هروح 

مْيص مْاجآت يال ياؼ امضي : كريم كضر

. مه هوا 

. يال يا حمسة بقى ًيب كسه : أحمس زًق

ال ما : كريم مسك أحمس مه زراًه

. تسًقلهوش 

. يال : حمسة بع ألبوه

ماطي مى أبوه وبيضس أمل وكريم بغلها 

! روحي مياه هقولك ايه : بَؾب



أمل مضيت مى حمسة اللي رسها ًوس 

ترابيسته وطس كرسي وقيسها ًليه وهي ميتة 

مه الؾحك وكريم ايسيه يف وسقه موتنر 

ال جوتل طوٓت : ومؤمه ميت مه الؾحك

بيقيسها األول ؟ 

: كريم بغله وما رزش مؤمه ؿحكه زاز

. هضوٓلك ليبة حاؿر 

سابه وررج وكريم واقّ مص ًارِ ييمل 

ايه 

ىاهس رايحة ومياها ػحباتها يسلموا ًلى 

أمل ٓيه يا : أمل وبيسها لمحت كريم لوحسه

كريم ؟ 

المْيوظ : كريم بغلها وطاور ًليها بَيم

! زه وارسها موي 



ىاهس استَربت وبيسها ؿحكت وراحت 

يوْى ىارس : ىاحيتهم وقيست جوب حمسة

اليروسة ًلضان الواس ًايشيه يسلموا 

ًليها ؟ 

. ًروسة تاًتي : حمسة ػرخ

ىاهس اتْسًت ما تذيلتص أبسا رز الْيل زه 

طوٓتي الهوا اللي أىا ٓيه : موه وبغت لكريم

! وطايْة سيازتها بتؾحك ازاي ! 

ىاهس كضرت وقامت ىازت ًلى واحس مه 

مسؤوليه القاًة وكلبت موه حاجة وهو 

: اتحرك يوْصها وهي وقْت جوب ابوها

! وبيسيه 

. الواز مكلبص ٓيها ! بتقوليلي أىا: كريم كضر

اللي ىاهس بيتته رجى ومياه ػيوية ٓيها 

حلويات كتير وطوكوالتة وىاهس أرستها 



وراحت جوب حمسة وطست كريم مياها 

: وبيسها بتسي الغيوية لكريم اللي كضر

! أًمل بيها ايه زي 

. يا واز كاوًوي : ىاهس كضرت

رس أىت يا : كريم أرسها وىاهس بتيلي ػوتها

كيمو الضوكوالتة كلها لوحسك وتيال ىاكلها 

. وحمسة رليه قاًس كسه 

حمسة بيبع للغيوية وكريم زرل يف الليبة 

مص هسيك وال واحسة ما : وبيذبي الغيوية

. تبغص 

كريم ٓتح واحسة وبياكلها وبيَيم حمسة 

بقولك ايه مسكت : ومؤمه جه طايل صيوة

ٓيا رليها مياك بقى لحس ماأروح أتغرِ 

. ًلضان حمسة بيه 

ىاهس يف ىاس ىسهولها ٓسابتهم ومضيت 



: كريم بع لمؤمه وبيسها بع لشيوة بتْكير

. ػسق كليت بتْهم 

يف ايه؟ : مؤمه باستَراب

كريم أرس صيوة وباسها وهي ؿحكتله 

بع ياحمسة أىا ميايا : وحؾوته وبع لحمسة

. ًروسة حلوة 

كلهم بغوله باستَراب وبيسها كتموا 

الؾحك ومؤمه راح يجيب حاجة 

أىا بقى هليب : كريم مستمر يف الليبة

مياها براحتي وأىت رليك كسا وهسيها 

. الحاجات الحلوة كلها 

حمسة بغله وبع لشيوة اللي بتؾحك ببراءة 

كب : ٓقام مه جوب أمل وبغله بقْولة

. هات اليروسة زي 

وهتسيب اليروسة التاىية؟ : كريم بيواز



. ال هذليهم ميايا االتويه : حمسة بتْكير

امضي ياال ومص هسيك حاجة : كريم بَيم

مؤمه جاب جاتوهات وحقهم ًلى الترابيسة 

! أىت بتحقهم كسه ليه : كريم بغله

مص سيازتك بتَريه ؟اهو بوكمل : مؤمه

! إُراء 

هروح أليب مى اليروسة : كريم بع لحمسة

 )زي لوحسي وهسيها الحلويات زي كلها 

. قويل كريم  (وبع لشيوة 

. كيم : صيوة ببراءة

. قويل حمسة : حمسة بغلها

مص : صيوة بغتله بيسم ٓهم وكريم بتحسي

. هتقول 

. قويل حمسة حمسة : حمسة



. ال : كريم بَيم

. حسة : صيوة بقْولة

حمسة ٓرح وػقّ وكريم اتَال وأمل 

مستمتية كأىها بتتْرج ًلى ٓيلم 

. هات اليروسة : حمسة بتحسي كْويل

 )سيبلي ًروستي : كريم بوْس التحسي

وهذليك تليب مى  (وطاور ًلى أمل 

 (وطاور ًلى صيوة  )اليروسة زي 

ٓيوك يامها أىتي وأمجس : مؤمه بمرح

. تضوٓوا بوتكم وال كأىها يف مساز 

كريم بغله بَيم ومؤمه ؿحك وأمل كل 

زه ًمالة تؾحك ًلى اللي بيحغل 

ها قلت ايه ؟ وال أقولك رالظ : كريم

. هارسها وأليب يال يامؤمه تيال 



يال ياكريم ىروح ىاكل : مؤمه رس الغيوية

. وىليب مى صيوة وهو رليه هوا يليب مياها 

هو أىا بقيت ليبة زلوقتي ؟ : أمل كضرت

اسكتي رالع أىتي : كريم بغلها بَيم

. زلوقتي 

رالظ هاتها ورس : حمسة مسكه مه رجله

. التاىية 

وبع  )ماكان مه األول : كريم باىتغار

( وىاوله صيوة ) امسك  (لمؤمه 

أىت بتبيى البت؟ : مؤمه بصهول

. اسكت أىت وكمل السور : كريم

ييوي أىا هليب مياها ؟ : حمسة سأله ببراءة

تياىل وهذليك تليب مياها : مؤمه جاوبه

. بس سيب ًروسة كريم 



. كيب يال : حمسة بقْولة

. ًس الجمايل : مؤمه بع لكريم

. ًاززهم وهللا : كريم ابتسم

ٓؾلوا يؾحكوا وًلياء وأحمس محروجيه مه 

اللي حمسة ًمله 

مؤمه مضي بشيوة ووراه حمسة بيحاول 

يارسها ومضيوا ووراهم أحمس وًلياء وقْت 

سوري يا باطمهوسس ما تذيلتص : مياهم

! أبسا إىه هيمسك ٓيها كسه 

الواز زه بيسىس مان أىا : كريم باستَراب

! ًمري يف حيايت ما تيبت يف ػْقة زي زي 

زه هيبقى حلو أوي يف ! ما بيتوازلص ! ايه زه 

. مجال الغْقات 

ٓيال مص بيتوازل بسهولة يال : ًلياء ؿحكت

. رس أمل بسرًة قبل ما يرجى 



قومي أىتي ًجبتك القيسة وال : كريم مس ايسه

ايه ؟ 

ييوي : أرسها ورجيوا مكاىهم وأمل بتؾحك

الواز كيوت مص ًارٓة كان مؾايقك يف ايه 

؟ 

. سيازته بيقول ًليكي بتاًته : كريم بَيم

. بيبي : أمل بؾحك

كتر موه اتْقوا ؟ : كريم بيواز واىا بيبي أ

الواس : أمل ؿحكت جامس وىاهس قاكيتهم

. ًايسة تباركلكم بقلوا بقى 

مؤمه طوية ورجى وطاور لكريم إن األمور 

.. كلها تمام 

الكل اتْاجيء بياػم أبو مؤمه قام ووقّ 

يف الوع وبع لبتوو السي جي وطَلوا 



أُوية ػييسي بتاًة الليثي وبسأ يرقع 

.. ًليها بيغايته 

ًاػم بيرقع بيغايته ويسوب لحنات 

وقام حسه جوبه مسك ًغاية وبيرقع 

مياه والكل قام يغقّ ويتْرج ًليهم 

ومؤمه طاور لكريم واالتويه ىسلوا يف الوع 

بيه أبهاتهم وبيرقغوا األربية ػّ مى 

بيؽ وحركاتهم متواسبة والْرح كله بقى 

حماس واألُوية كاىت كلها متواسبة مياهم 

وأمل ػحباتها وقْوا جوبها بيتْرجوا ًليهم 

كان رقغهم حلو جسا والكل كان موسهص .. 

برقع ًاػم وحسه ألن محسش أبسا تذيل 

إن ممكه الضذغيات زي ترقع بس 

.. ٓرحهم بابوهم كان كبير 

األُوية رلغت وحسه وًاػم ؿحكوا 

وؿموا بيؽ األربية وبيسها ًاػم وحسه 



قيسوا جوب زوجاتهم وكريم كان هيقيس بس 

مؤمه مسكه وكلب مه بتاو السي جي 

أُوية بحبك يا ػاحبي ورقغوا االتويه مى 

.. بيؽ ًليها واىؾملهم كل الضباب 

رلغت األُوية والكل كان بيوهج وبيؾحك 

وكريم كلى جوب بتاو السي جي وأرس 

. الكل يركس ميايا هوا : المايك

الكل اىتبه لكريم باستَراب ومؤمه واقّ 

: وكريم كمل وهو بيضاور ًلى مؤمه

! اًملويل أي ىور وال اسبوت ًلى األخ زه 

مؤمه اتحرج أول ما الوور اتسلف ًليه 

كبيا الكل ًارِ ًالقتي أىا : وكريم ابتسم

ومؤمه طكلها ايه ؟ أىا موجوز هوا الوهارزة 

كتر حس كان زًم ليا  وٓرحان ومبسوـ وأ

كبيا .. وميايا كول الوقت هو الضذع زه 

أىا مص هوكر أبسا ٓؾل والسي و والسيت 



ألىهم االتويه ًارٓيه مكاىتهم ًوسي وربوا 

بيت بوسة يف الهوا  )بحبكم .. يحْنهم ليا 

بس الوهارزه هتكلم ًه رٓيق  (لمامته 

.. ًمري مؤمه 

أىا ومؤمه أػحاب تقريبا مه ساًة ما 

اتولسىا بس كاىت ػحوبية ًازية لحس ما 

تيبت يف ٓترة مه الْترات وبالرُم مه إن 

كل واحس ٓيوا يف بلس بس مؤمه ساًتها 

ساب بلسه وأػحابه وزىيته كلها وجه يقيس 

ميايا ميسول ًه السىيا بحالها وبقى مقيم 

ولما بسأت السراسة .. ميايا يف المستضْى

أػر يسرل مسرسة هوا وكان بيروح المسرسة 

ويرجى ييمل ًليا مسرس كان هو وػلتي 

وحتى لما سآرت لليالج كان .. باليالم 

ميايا ومه ساًتها احوا ما آترقواش أبسا 

.. وبإشن هللا ًمرىا ما هوْترق 



المهم إين الوهارزه أىا أسيس إىسان يف السىيا 

كلها وألين اتيوزت زايما أطاركه ٓرحي 

وحسين وهمومي وكل حاجة مياه ٓالوهارزه 

. أىا هضاركه ٓرحتي 

مؤمه مستَرب ومص ٓاهم ييوي ايه 

! هيضاركه ٓرحه 

تتذيل هيمل ايه ًلضان : كريم بع لمؤمه

أطاركك ٓرحتي ؟ 

هتجيبلي ًربية ؟ : مؤمه بتْكير

أىت ًايس ًربية؟ : الكل ؿحك وكريم بؾحك

زي هتْرحك ييوي ؟ 

هتسْرين الْوسق .. ال ًازي : مؤمه بتْكير

اللي حجستلك ٓيه ألول أسبوو يف طهر 

. اليسل الْوسق ررآة 



ليك ًليا أول ما تسآر لضهر : كريم ؿحك

ًسلك هكون حاجسلك ٓيه بس أىا بتكلم 

! ًه زلوقتي يا مؤمه 

مص ًارِ ػراحة ازاي : مؤمه بتْكير

! هتضاركوي ٓرحتك 

كريم ابتسم وطاور للضباب اللي واقْيه 

. آتحوا الباب : ًلى الباب بتاو القاًة

الكل ًيويه اتيلقت بالباب لما اتْتح وزرل 

كام واحس طالوا ترابيسة وحقوها قسام مؤمه 

برؿه مص ٓاهم هيمل : وهو بع لكريم

! بيها ايه الترابيسة زي 

. اػبر ًلى رزقك : كريم ؿحك

الضباب اللي زرلوا ررجوا تاين وزرلوا 

ومياهم حس يف الوع 

. تيايل ميايا : ىازر كان جوب ىور مسك ايسها



اجي مياك ٓيه ؟ : ىور باستَراب

. اسميي الكالم وأىتي ساكتة : ىازر ابتسم

ىازر أرس ىور جوب مؤمه وبغوا لبيؽ 

باستَراب وبيسها اتْاجئوا بياػم ورالس 

قربوا موهم والضباب مياهم حس زي طيد 

قيسوه ًلى الترابيسة ومؤمه مص مغسق أو 

: مص ًايس يغسق وبع لكريم اللي ابتسم

كتب كتابك ًلى ! اه هو اللي بتْكر ٓيه 

حبيبتك يمكه ما ىْيص ىيمل ٓرح واحس 

الوهارزة ىور .. بس ىقسر ىضارك بيؽ ٓرحتوا 

هتبقى مراتك واه بما إين ًارِ كل أرقامك 

السرية ٓسمحت لوْسي اجيب زه مه 

. المذبأ بتاًه 

كريم كلى مه جيبه ًلبة ػَيرة مؤمه أول 

ما طآها ابتسم ألن ٓيها الذاتم اللي اطتراه 

لوور وكل يوم بيْتحه يضوٓه ويحقه مكاىه 



ىسل مه مكاىه وراح لمؤمه ازاه اليلبة 

أبويا وآق ؟ ! أىت بتتكلم بجس : وحؾوه أوي

هو مص قاًس جوب حماك وال : كريم ؿحك

! ايه 

ىازر قيس ىور جوب أبوه وكريم قيس مؤمه 

ىور  )جوب أبوه واالتويه بقوا جوب بيؽ 

 (ومؤمه 

ىور ابتسمت بسموو بس مسكت أروها 

ىازر مص ًايسة أًمل زه : طسته وهمست

. مه ُير ماما 

بغي جوب حماتك و والسة كريم : ىازر ابتسم

. وطويف ميه جوبهم 

ىور بغت وهواك لمحت مامتها وطاورتلها 

بحب وبيتتلها بوسة يف الهوا وىور زموًها 



زموًك هتبهسل : ىسلوا وىازر قرب ًليها

! الغورة آرحي بقى 

مؤمه ماكاىص متذيل أبسا إىه ممكه يكتب 

كان قاًس ًوسه حالة شهول .. الوهارزه كتابه 

والضيد بيقول وأبوه وأبو ىور بيقولوا وراه 

أول ما المأشون يذلع : كريم قرب مه ىازر

. بسرًة ارقّ الموسيل اللي ًلى ايسيهم 

أًمل بيه ايه ؟ ! ليه : ىازر باستَرب

.. الموسيل بتاًي مؤمه رقْه : كريم ابتسم

أًتقس .. بيقولوا إن اللي بيذقْه ٓرحه قريب 

. أىت ًايس ٓرحك قريب 

كريم بيتكلم وهو واقّ ورا ىازر ومسك 

ػح وال : زماُه لْها ىاحية مروة وكمل

بيتهيأيل ؟ 

. هروح أرقْه .. ػح جسا : ىازر ابتسم



بقول لما يذلغوا مص : كريم مسكه وؿحك

. زلوقتي 

. ًارِ ًارِ أىا هقرب بس : ىازر ابتسم

اوًي تكوين : كريم رجى جوب أمل وبغلها

زًالىة إين رقْت األؿواء مه ًليوا وركستها 

. ًليهم 

زي أجمل هسية .. ال كبيا : أمل كضرت

مْاجأة جميلة .. ممكه تهازي بيها مؤمه 

أوي بس ازاي أقويتهم ؟ 

أىا أقويت بابا واتْقوا ىيملها : كريم ابتسم

. مْاجأة ليهم 

المأشون رلع وأول ما قالهم مبروك ىازر 

ٓيال رقّ الموسيل والكل ؿحك وهو بع 

لمروة اللي اتحرجت وابتسمت ومؤمه قام 

وىور مياه مسك ايسها لبسها الذاتم وباس 



ايسها وبيسها ؿحكوا مص مغسقيه إىهم 

.. ٓيال اتجوزوا ومرة واحسة حؾوها بؾحك 

ما تذيلتص أبسا إين : ؿمها أوي وهمس

اتمويتها ألّ مرة ... ممكه أؿمك الوهارزه 

. لكه ما تذيلتص أبسا إين هيملها 

مص قازرة أػسق إىوا اتجوزىا بجس : ىور بْرحة

 !

مؤمه أريرا بيس ًه ىور وبع لكريم وراح 

ًلضان : ىاحيته وؿمه أوي وكريم قاله

. تيرِ إين بيرِ أًس الجمايل هاه 

اللي ًملته الوهارزه مالوش : مؤمه ؿحك

ما ٓهمتص أبسا .. أبسا ...تمه أبسا يا كريم 

الّ ٓكرة جت ! ييوي ايه أطاركك ٓرحتك 

.. وزي بالسىيا كلها .. يف زماُي إال زي 

بجس مص ! بإين أتجوز ىور ! أطاركك ٓرحتك 

! ًارِ أقولك ايه 



ما تقولص أي حاجة ىهايئ : كريم ابتسم

أىا بحب ىْرح مى .. ٓرحتك زي بالسىيا ًوسي 

ٓسي كاىت القريقة اللي .. بيؽ يا مؤمه 

يال روح لذالو .. ىيرِ ىْرح بيها مى بيؽ 

.. ًلضان تسلم وتسيله ٓرػة يباركلك 

ملك كاىت أول حس يبارك لوور و وقْت 

.. جوبها هي وىازر ٓرحاىيه لْرحتها 

.. الْرحة كاىت مص سايية الكل أبسا 

: ىور راحت ألمل وحؾوتها أوي وبغتلها

! ًلضان كسه ُيريت ٓستاين 

ًلضان يليق بيروسة يا ىور : أمل ابتسمت

االتويه حؾووا بيؽ أوي واطتَلت أُوية 

تاىية سلو واألربية رقغوا ًليها 

 (لما تَيب ًه وًيك ألزهم الوابلسي  )



كل واحس بيرقع مى مراته ومبسوكيه جسا 

 ..

قيسوا واستقروا وأمل اتْاجئت بيمرو هو 

: ورُس جاييه ًليهم يباركولهم طاورت لكريم

طوِ ميه ؟ أىت ًسمتهم ؟ 

كيس وػلت لضركته ما : كريم بغلها السًوة أ

توسيص إىه مسك طركة والسه وله وؿيه 

. يف السوق 

ًمرو قرب موهم وبيسلم ًلى كريم 

ويباركله وبارك ألمل ورُس كصلك 

ما تذيلتص أبسا إن أىتوا : ًمرو بغلهم

بس ًارِ لما كوا يف .. االتويه ترتبقوا 

.. األساىسير وررجتوي وقلتلي روح أىت 

. حسيت ساًتها إن زي ُيرة 



احمس ربوا إين ما جرجرتكص برا : كريم ؿحك

. الضركة 

بتتكلموا ًه ايه ؟ : رُس باستَراب

. وال حاجة ىورتوا المكان : كريم ؿحك

ًمرو باركلهم مرة تاىية وراح يقيس هو 

ومراته 

سمر لمحت ًمرو وكاىت متحمسة جسا 

.. تروح تكلمه ورغوػا إن مياه مراته 

طآتلهم ػور كتير ًلى ػْحته واهي 

كان المْروؼ تكون .. طآتها ًلى الحقيقة 

.. مكاىها 

اطتَلت أُوية سلو وًمرو طس رُس 

وبيرقع مياها وكل كابلس رقغوا مى بيؽ 

لسرجة إن حسه طس ىاهس يرقع مياها .. 

ومؤمه مى ىور وكريم مى أمل وحتى كه 



قام بَازة يرقغوا مى بيؽ وهي كاىت 

.. محروجة بس اىسمجت مى الواس 

سمر طست طريّ اللي ماكاىص راؿي 

يقوم بس هي طسته ُغب وقامت ترقع 

جوب ًمرو واتيمست تذبقه وهو يسوب 

هييتصر اتْاجيء بيها ٓاًتصر وبيس بسرًة 

مى مراته اللي طآتها كويس والحنت توتر 

.. جوزها بالضكل زه 

.. سمر ابتسمت إن ًمرو راِ موها 

وٓؾلت كل طوية تبغله وهو بيحاول 

يتجاهلها 

. يال ىمضي : أرس مراته وقيسوا وبيسها

احوا يسوب وػليه ! ىمضي : رُس باستَراب

؟ 

! الجو مص هريّ : ًمرو بتوتر



رُس اتؾايقت مه توتر وروِ جوزها 

ال الجو هريّ وأىا ًايسة : بالضكل زه وبغتله

. أقيس 

أىا .. براحتك يا رُس براحتك : ًمرو بؾيق

. هسرل الحمام بيس اشىك 

ررج للحمام ورُس ًيويها ًليه وبيسها 

الحنت إن سمر ررجت وراه وزه ؿايقها 

ٓقامت وراهم بسرًة 

ًمرو يسوب ررج مه القاًة ورايح 

للحمامات بس سمر ىازت ًليه وقْته وهو 

بغلها بيوّ وطبه بيسًق بس مص بغوت 

! ما تحلي ًوي بقى ! ًايسة ايه موي : ًايل

للسرجة زي بتذاِ مه مراتك : سمر ؿحكت

 .



! احترام ! حب .. مص روِ : ًمرو بَيم

. حاجات أىتي ما تيرٓيهاش ! اهتمام 

: سمر قربت موه وحقت ايسها ًلى وطه

بس .. حبها وراِ ًليها واحترمها براحتك 

. أىت وحضتوي 

سمر ابيسي ًوي : ًمرو زق ايسها بييس

أىتي كوتي مجرز ليبة ليبت بيها .. أحسولك 

. زمان ورميتها ياريت تيريف مكاىتك 

ولما أىا ليبة ورميتها رايّ : سمر ابتسمت

كل زه ليه؟ 

قلتلك مص روِ : ًمرو بغلها بَؾب

روحي لجوزك .. وبالش تذليوي أقلب ًليكي 

! يال 

ًايسة : جه يبيس بس مسكت زراًه وقْته

. أطوٓك وأتكلم مياك 



وأىا مص ًايس ابيسي : ًمرو طس زراًه موها

! ًوي 

تقابلوي بكرا أو بيسه بالكتير يف : سمر كضرت

. الكآيه اللي كوا بوقيس ٓيه أىا وأىت 

أىتي ما بتْهميص ؟ : ًمرو باستَراب

ال بْهم بس بقولك ًايسة أتكلم : سمر بَيم

هبيتلك رسالة ًلى الماسوجر ! مياك 

. أحسزلك الميياز ما تتأررش 

مص هاجي .. أىتي هبلة : ًمرو زًق

. وهيملك بلوك 

قسما بالله أزرل للسويورة : سمر زًقت

اللي جوا وأقولها إين كوت مياك يف طقتك 

. وإين حبيبتك لحس الوهارزه 

ما هو أىا ممكه : ًمرو مسكها مه زراًها

! أزرل لجوزك جوا وأقوله ىْس الكالم 



اتْقوا ازرل لجوزي وأىا : سمر ؿحكت

جوزي ييرِ ماؿيا بس .. هسرل لمراتك 

هل أىت مراتك تيرِ ماؿيك ؟ بيسيه أىت 

.. ًارِ إين بحب أررج الحوارات بمساجي 

ييوي اللي رالين أقوى طريّ إن أمل كاىت 

ًلى ًالقة بكريم ورليته يسيبها ػسقوي 

هيرِ أقوى مراتك إين ًلى ًالقة بيك لحس 

. الوهارزه 

ًمرو ًارِ إن مراته طكاكة وُيورة 

وهتغسق لألسّ ورغوػا إىه طاكك إىها 

.. طآت ػورها أو هي ٓيال طآتلها ػورة 

: الزم يبيس سمر ًلى األقل زلوقتي ٓبغلها

اوك موآق هضوٓك بس بيسها يا سمر 

. مص ًايس أطوِ وطك ىهايئ 



باي يا قلبي : سمر باسته بوسه يف الهوا

! ًلضان وحضتوي أوي .. ىتكلم لما أطوٓك 

؟ !بس ايه رأيك لو ىتقابل يف الضقة 

. هوتقابل يف الكآيه سالم : ًمرو بَيم

كل زه ورُس واقْة بييس متابية وبتغور 

بموبايلها كل اللي بيحغل 

ًمرو سابها وزرل الحمام وهي راجية 

مكاىها وهي زارلة ربقت يف رُس وبغوا 

لبيؽ بتحسي وسمر ابتسمت وبغتلها 

. سوري : بتكبر

بغتلها مه ٓوق لتحت باستهتار ورجيت 

مكاىها ورُس اتجووت موها ازاي تبغلها 

ازاي جوزها ! ازاي تتحساها كسه ! بالضكل زه 

يوآق يقابلها أػال ؟ كيب تروح توكس ًليه و 

تتذاىق وال تيمل ايه ؟ 



زرلت هي كمان الحمام واتغلت بمامتها 

تييف وحكتلها اللي حغل وأمها هستها 

وكلبت موها تتجاهل اللي حغل وتضوِ 

مص .. ًمرو هييمل ايه وبواء ًليه تتغرِ 

يمكه بس بيقاوًها بالكالم ومص هيقابلها ؟ 

قررت تسمى لمامتها ألىها ًلى كول أرائها 

وزايما بتهسيها وبتقلى كسباىة يف ! ػح 

هتسيله ٓرػة .. اآلرر وبيسيه ًمرو بيحبها 

. أريرة 

رجيت القاًة كان ًمرو موتنرها وكان الكل 

بيتيضى وأمل وكريم قاًسيه ًلى ترابيسة 

لوحسهم بيتيضوا وبيس اليضا 

لقوا أُوية أرتي حبيبتي اطتَلت وكه راح 

ىاحية أمل اللي ابتسمتله ورسها ترقع 

مياه وكريم مبسوـ بيالقتهم سوا بس 

ُيران إىها بترقع مى ُيره حتى لو كان 



أروها ٓؾل واقّ يتْرج ًليهم ٓرحان 

وُيران 

ًارٓة : كه بيرقع مى أمل وبيكلمها

ماكوتص متذيل إىك هتتجوزي وتييضي 

. بييس ًووا 

مص بييس أوي أول ماتتغلوا : أمل بابتسامة

 (وكملت بمرح  )بيا هقول لكريم وىيجي 

. وبيسيه هريحكم مه زين 

ربوا يْرحك ياحبيبتي : كه حؾوها بتأثر

. ويرزقكم الصرية الغالحة 

اللهم آميه ياحبيبي ويقوملك : أمل بحب

. ُازة بالسالمة 

ٓؾلوا موسمجيه وٓجأة كه لّ بأمل جامس 

زه طالها يومك مص ٓايت : كريم بصهول

ياكه، راحلهم ووقّ قسامهم 



مارالظ بقى ياًم روح ارقع : كريم بَيم

مى مراتك مالك بمرايت؟ 

أرتي وبرقع مياها ايه اللي : كه باستْساز

. مؾايقك 

مابحبهاش ترقع مى ُيري ها : كريم بَيم

ايه تاين ؟ 

: كه وأمل ؿحكوا وكريم طسها بَيم

. اؿحكي ياأرتي اؿحكي 

لقوا السي چي بييله إن البوات تقّ ًلضان 

اليروسة تحسِ بوكيه الورز ٓاؿقر كريم إىه 

يبيس وكه اىسحب وراح ًوس مراته 

 ٣البوات وقْت ورا أمل والسي چي بييس ل

وٓجأة حسٓت البوكيه وٓاكمة اللي مسكته 

أمل ؿحكت وٓاكمة جريت تحؾوها وكل 



ػحباتها وبوات رالها اتلموا مى بيؽ 

.. واتغوروا سيلْي مى اليروسة

بيس طوية اليروسة ارتْت هي ومينم 

البوات وهوا مسئول السي چي مسك 

يا جماًة القاًة اللي جوبوا هيتوقل : المايك

اليروسة هتروح هواك و .. ٓيها البوات ٓقف 

أي بوت حابة تروح هواك تتْؾل بس 

.. ممووو الموبايالت .. ممووو الكاميرات 

زلوقتي هوقلب الْرح لْرح موْغل البوات 

. يف قاًة والرجالة يف قاًة 

أمل كليت ومياها سايل ُيرت هسومها 

ولبست الْستان وىاهس لبستها النهر اللي 

ميمول مذغوظ ليها ومقيم كله 

باأللماس ًلضان يمسك الْستان وًملولها 

.. طيرها تسريحة جميلة



: أمل بغت لوْسها يف المرايا باستَراب

بكمية الميكاب .. مص هقسر توسل كسه ىهايئ 

! ولبسي اليريان زه ! زي 

حبيبتي الوهارزة ٓرحك : ىاهس ابتسمت

وبيسيه ما أىا البسة اهو وحاكة ميكاب اهو 

يوا  . ومامتك كمان البسة ص

جابتلها كاب كبير يَقيها ولبستهولها وهي 

كمان لبست صيه وىسلوا وسف البوات وزرلوا 

القاًة وكاىت كل البوات ٓيها والكل موتنر 

أمل اللي زرلت وىاهس قليتها الكاب وهي 

محروجة والبوات كلها هاػت وبسأوا يرقغوا 

.. ويتوققوا ًلى أُاين السي چي 

أمل كاىت بترقع وسف ػحباتها وٓرحاىة 

جسا وأمها جت ورقغت مياها وسمر وأمها 

قاًسيه ومتابييه بَيم 



طايْة ؟ البوت مص مبقلة : بسرية بَيم

.. واحوا اللي كوا ٓرحاىيه بضريّ .. ؿحك 

أىتي اللي ! اهو كلى ػْر جوب كريم 

! ًرٓتيها ًليه 

ياما ىْسي .. وأىا كوت أًرِ : سمر بَيم

. أًمل أي حاجة تمسح ؿحكتها زي 

أىتي ! إال قوليلي ػح : بسرية وكأىها آتكرت

يا بت اترًبتي ليه لما مالكيص زرل باللي 

حغل ألمل يف السوىة؟ 

أىا ما اترًبتص : سمر كضرت وبغت حواليها

ًازي 

زه أىتي ! ًليا أىا يا بت ! ىيم : بسرية طهقت

أىتي ًملتي ايه ؟ ! استذبيتي يف البيت 

بس طوٓت .. ماًملتص : سمر كضرت

الييال زي وهما بيليبوا يف المؤطر وروٓت 



تكون يف كاميرا جابتوي ويتهموين أىا اللي 

وكريم باطا ما هيغسق أقى .. قْلت ًليها 

كتر لو مْيص كاميرا .. تحت ايسه  وُرْت أ

برؿه ساًتها هيتهموي وال يمكه يغسق إين 

يف كلتا الحالتيه هكون .. ماليص زرل 

متهمة يف ىنره وهو مص سهل ومص 

المهم ٓكك بقى مه السيره .. هييسيها أبسا 

.. زي 

أما ىازر سحب ىور وأرسها وكليوا الجواح 

اللي كاىت أمل ٓيه وهواك اتْاجئت بمؤمه 

مى والسته ووالستها وجريت ًلى مامتها 

حؾوتها أوي وبيسها مؤمه ًرٓها ًلى 

والسته وقيسوا كلهم مى بيؽ طوية 

ىور أرست جوب هي ومامتها تقمه ًليها 

ما تتذيليص أىا ٓرحاىة از ايه : بغت لمامتها

! إين طوٓتك وحضتيوي أوي 



هاىت يا حبيبتي المهم : ىهلة ؿمتها لحؾوها

مؤمه حبيبك .. الوهارزه تْرحي وتتبسقي 

. بقى جوزك 

ماما أىتي ًاملة ايه ؟ : ىور ابتسمت بذجل

مبسوكة ؟ 

ما تقلقيص : ىهلة بحب مسكت وش بوتها

أهل جوزك .. ًليا أىا مبسوكة الحمس لله 

ىاس زي اليسل وحسيت إين وسف أهلي 

اكموي .. مص ىاس ُريبة أول مرة أطوٓهم 

ويال بقى ىقيس وسقهم مص هيوْى كسه يا 

. قلبي 

قاموا واىسمجوا وسف الكل وبيهسروا 

الباب ربف وكلهم اتوتروا ومؤمه راح يْتح 

ال يا حلو أىا ما : كان كريم اللي بغله

. جوزتكص ًلضان تسيبوي وتيجي تقيس هوا 



. ازرل ازرل وقيت قلوبوا : مؤمه ؿحك

زرل سلم ًلى ىهلة اللي باركتله وسواء 

مرات راله وكلهم طكروه ًلى تجمييهم 

بالضكل زه 

كيب يا كريم مص كوت زرلتوي : ىازر بيتاب

ييوي ! مياك يف الليلة زي وكتبت أىا كمان 

يرؿيكم كسه ؟ 

سوري : كريم ومؤمه ؿحكوا وكريم رز بحرج

يا ىازر بس ماليص كالم مى أهل مروة لكه 

مؤمه أهله ىْس أهلي ٓكان سهل أتكلم 

مى رايل ومرات رايل وحتى والسكم ًارٓه 

مه زمان ٓالموؿوو كان محتاج لتنبيف 

لكه أهل مروة ػراحة ميرٓص رز ٓيلهم 

وال أىت ىْسك أًرِ رز ٓيلك ! هيكون ايه 

. ايه لكه مؤمه أىا ًارِ إىه هيموت ويتجوز 



بقل ررامة بقى أىت : مؤمه ربقه يف ػسره

هتصلوا وال ايه ؟ 

اه هصلك ًوسك ماىى ؟ : كريم بغله

. ال ماًوسيص : مؤمه ؿرب تينيم سالم

كلهم ؿحكوا وهو سابهم وىسل ألمل وكلب 

.. موهم يحغلوه 

يف قاًة أمل البوت بتاًة السي چي ىبهت إن 

اليريس هيسرل وأمل ًايسة تلبس الكاب 

بس ػحباتها طسوه موها وكريم زرل 

أم الْستان زه : ليوسها وأرس ىْس كويل

. مص باليه 

قرب موها وكان مبهور بجمالها بس متَال 

.. برؿه إن الكل طايّ جمالها زه مياه 



باسها يف رسها و وقّ وراها وٓتح چاكيت 

البسلة وؿمها كلها وبيذبيها جوا هسومه 

. يا واز سيب البوت : وأمه

ربوا ! مص ًارِ أسيبها كيب : كريم بؾحك

. يسامحك يا أمي 

ىاهس طست أمل اللي حست إن روحها 

اتسحبت بضستها زي وآتقست كريم حواليها 

.. وهو كان ًوسه ىْس اإلحساس زه 

ما : كريم مسك ايس أمل وبع لمامته

! تضسيهاش مه حؾوي تاين أبسا 

. كيب ما تكتْهاش كسه : ىاهس ابتسمت

وهو لما أحؾوها أبقى : كريم باستَراب

! مكتْها 

أىت كوت مذبيها ! واز أىت : ىاهس كضرت

. جواك 



ًجبك اللي : ىاهس سابتهم وهو بغلها أوي

ًاماله ٓيا زه ؟ 

وهو أىا ًملت ايه ؟ : أمل ابتسمت

: كريم بع لييويها وأرس ىْس كويل

بقى قسريت ! مجوواين ٓيال ًايس أربيكي 

وايسيكي ! تذرجي كسه وههرك كله ًريان 

! وكله 

أمل لقت ىْسها بتذبي وطها يف ػسره وهو 

كتضْت ُلقتها لما حف ايسيه  ابتسم بس ا

حست إن ايسيه .. حواليها ًلى ههرها 

جمرات بتحرق ههرها وهو اتؾايق إن ٓيال 

ههرها مكضوِ ٓبقى يحف طيرها حواليها 

وكأىه بيساري اللي بايه موها 

أىت بتيمل ايه ؟ : أمل بغتله باستَراب



بحف طيرك ًلى كتآك ًلضان : كريم

مايباىوش كْاية الْستان ًريان مص 

هيبقى مه كله 

أمل بغتله بصهول وهو مغر يَقي كتآها 

وكأن طيرها هيساري كل حاجة وؿحكت 

ًليه 

وبيسها طاورت لمروة اللي ٓهمتها وراحت 

للبوت بتاًة السي چي تقولها ًلى أُوية 

مييوة 

.. اطتَلت أُوية حبه جوة لضيريه

أمل ٓاجئت كريم لما مسكت ايسه وًوس كل 

كلمة مه األُوية تضاور ًليه وهو ٓرحان بيها 

وبقى يتحرك مياها ًلى كلمات األُوية 

ويلْها يرجيها لورا وهي بتؾحك وأول 

مايجي مققى 



يروح كريم حاؿوها لحس  (اتيلقت بيه)

مااألُوية رلغت وهو بيلّ بيها طوية 

.. وبيسها ىسلها وٓؾلوا باػيه لبيؽ بحب

وأول  (يابتاو الويواو)وبيسها اطتَلت أُوية 

ماسميوها ٓؾلوا يؾحكوا ويرقغوا ولما 

كريم (ىور ًيوي مه جوا )بيجي مققى 

يضاور ًليها وًلى ًيوىه وهي تؾحكله 

وٓؾلوا يَووا واللي حواليهم بيغقْولهم 

لحس مارلغت األُوية 

البوت بتاًة السي چي طَلتلهم أُوية 

.. طيريه أىا كلي ملكك

وكريم ابتسم وبيرقع مى أمل بس لْها 

بحيث يكون ههرها له وهو ؿاممها وبيسها 

ٓيه يا : باس كتْها ولمح الرسمة اللي ًليه

بت الرسمة اللي كلبتها مه البوت ترسمها ؟ 



. رسمت ُيرها : أمل كضرت ولْتله

حلوة الْراطات ماطي : كريم بع لكتْها

. بس الورزة كاىت هتبقي حلوة ٓوق قلبك 

حبيت أٓاجئك بحاجة مذتلْة : أمل ابتسمت

المرة الجاية هرسملك الرسمة اللي تذتارها ! 

وكبيا ماقالتلوش إىها كتبت اسمه ًلى ! 

مكان اليملية 

ابقي ٓكريوي أًس الْراطات : كريم ابتسم

. زول اللي ًلى كتْك 

أمل وهو بيلْها ؿحكت وهو ؿمها ًسهم 

 . ٦ أو ٧تقريبا : كريم ابتسم

. ُلف : أمل ؿحكت



كريم لْها بحيث ههرها يكون له وباس 

رمسة ويف ورزتيه : كتْها وًس الْراطات

. ػَيريه 

. ػح : أمل لْتله وابتسمت

ما تيجي ىروح أىا تيبت : كريم بغلها كتير

وال ًايسة تسهري ؟ .. كْاية 

. براحتك ًازي : امل ابتسمت

كملوا الرقغة وبيسها رسها وقيسوا جوب 

وهللا يا بوت : بيؽ وسمر قربت ًليهم

ًمي ًمري ما تذيلت أبسا أطوٓك البسة 

. أىتي قليتي برقى الحيا ! ٓستان زي زه 

اه قليته مى جوزي مص : أمل ابتسمت

أحسه ما أقليه مى اللي يسوى واللي ما 

يسواش بيسيه بقلي بقى تركسي يف حيايت 

. وطويف حياتك أىتي طوية 



مص ًوسك جوزك .. اه ياريت : كريم بغلها

! روحي اطبيي بيه 

ػح مص طوٓت حبيبك : سمر قربت موهم

! تيريف إىه اتجوز ! ًمرو .. القسيم 

أىتي ليه مغرة ! حبيبها : كريم بغلها بتحصير

ييوي هييجبك ! إن الواحس يَلف ٓيكي 

زلوقتي لما أجرجرك مه طيرك وال أكلب 

ييوي أىتي ! األمه يجرجروكي لبرا القاًة

بإطارة واحسة ! ًايسة زه ؟ لو ًايساه طاوري 

تقسر تيملها ؟ : هيرموكي برا سمر ابتسمت

ساًتها ! وتغورين ! والغحآة تغورك 

هييف وهقول إىك رمتوي برا ألن أىا الوحيسة 

اللي كوت طاهسة ًلى ًالقتكم الَير 

طرًية ورياىتكم للواس اللي كوتوا 

. مذقوبيه ليهم 



كريم كان هيقّ يمس ايسه ًليها بس أمل 

.. زي كلبة ما تستاهلص : مسكته وبغتله

 (بغت لسمر  )اوًى توسد ايسك بيها 

اكليي برا بقى يا سمر ًلضان وجوزك مص 

. مرُوب ٓيه 

سمر ؿحكت ومضيت وهي مبسوكة إىها 

.. ىرٓست كريم 

البوت اللي ماسكة الكاميرا جت وقْت 

قسامهم وبسأت تغور ٓيهم وتقلب موهم 

.. أوؿاو مييوة ييملوها وهي تغورهم 

ًملتلهم ٓوتو سيضه تاين بالْستان الجسيس 

 ..

أبو أمل وأبو كريم ومحمس ًمها وكه كاىوا 

هيسرلوا القاًة واستأشىوا يسرلوا ساًتها 

ىاهس وسميرة لبسوا و كريم قلى چاكيت 



البسلة بتاًته وحقها ًلى أمل وؿمه ًليها 

وهي ابتسمت وبغتله 

مص هقسر أتحمل يضوٓوكي : كريم بحب

كسه حتى لو كان أبوكي وأروكي وأبويا 

. وًمك 

أىا أػال : أمل لبست الچاكيت وبغتله

بس ! ماكوتص ًايسة حس يضوٓوي ُيرك كسه 

! مامتك أقويتوي ومص ًارٓة ازاي 

. أيوة ًارِ أىا ىوىا يف اإلقواو : كريم ابتسم

: زرلوا الرجالة و حسه أرس كريم ًلى جوب

! مص كْاية بقى يا كريم وال لسة ًايس تسهر 

.. كْاية أوي ! ال أسهر ايه : كريم بتيب

تمام هجهس اليربيات : حسه هس زماُه

. والسىيا 



طوية وكريم كلب مه أمل تلبس ًلضان 

يمضوا وبالْيل لبست الكاب بمساًسته 

بتاًها ورارجيه بيسٓوهم لحس تحت وبيسها 

جه مسئول الحْلة وكلب مه اليروسيه 

يمضوا مياه بممر موْغل ًضان ًربيتهم 

الكل .. المركوىة قسام بوابة بوهاية الممر زه 

بسأ يروح ومؤمه وىور ايسيهم يف ايسيه بيؽ 

والباقييه موتنريه قسام ًربية اليرسان 

. لحنة رروجهم وبيسها يتحركوا وراهم 

أمل ماطية مى كريم جسمها اترًص مه 

المكيْات والبرز وكريم حس برًضتها ٓقلى 

.. الچاكيت ولبسهولها وحف ايسه حواليها 

وػلو ىهاية الممر كاىت ًربيتهم متشيوة 

بضكل مذتلّ ًه ساًة ما وػلوهم بساية 

الْرح وأمل ًجبتها الشيوة جسا رغوػا إىها 

كلها ورز أحمر وزاىتيل أحمر ًلى مساكات 



ويا زوب رارجيه لمحوا الييلة كلها .. األبواب 

برا وبيغقْوا ٓرحوا جسا بتغقيْهم وبيسها 

. مؤمه : كريم ىازى

مؤمه كان بييس طوية هو وىور وبيؾحكوا 

هو أىت مص : وسمى كريم ٓبغله بَيم

سيبه بقى يتهوى ! جوزته مؤمه زه 

. بيروسته طوية 

ياؼ ما أىا سايبك مه ساًة ما : كريم كضر

! جوزتك 

ىيم ؟ : مؤمه مسك ايس ىور وراحله

يال كله يقلى .. ًايس أروح : كريم بؾحك

. بيربياته مص ًايسكم تآرروىا 

اليربيات زي مص تذغغي : مؤمه ابتسم

! وبيسيه أىت ًايس تروح ُيرك مص ًايس 

أىتي ًايسة تمضي ؟ : بع لوور



أىت : ىور طاورت بسماُها ال وهو بع لوازر

ًايس تمضي ؟ 

ىازر برؿه طاور ال ألىه ًايس يْؾل مى مروة 

أىتوا حبوا يف بيؽ براحتكم أىا : كريم بغلهم

وإال  (وكمل بَيم  )ًايس أروح اكليو يال 

. وهللا أكلى وأسيبكم 

طريّ وارس ًيلته ورارج بيهم وبيسها 

لمحهم 

اهو أريرا : واقْيه وبيؾحكوا وسمر همستله

أىت تغسق إن الحب زه كله مص ..اتجوزوا 

لسة أىت مص مغسقوي ؟ ! مه زمان 

وال هغسقك أىتي : طريّ زقها بييس

. رليتيوي رسرتها 

. اجري اًتصرلها ! روحلها : سمر بَيم



يال : طريّ بع لسمر بَيم وميازة طسته

. ىمضي يا طريّ 

طريّ طس ايسه مه مامته وراح ىاحيتهم 

بَؾب وُيم وقهر هو ًارِ إن سمر 

الحب  )بتكسب لكه ػسقت يف جملة واحسة 

ليه أمل .. ٓيال حبهم هاهر جسا  (زه كله 

ماحبتهوش كسا ؟ وليه هو كان ُبي وسمى 

كالم مامته وػسق كالم سمر ًه أمل ؟ ليه 

ما ػسقص إحساسه ساًتها ؟ اهي راحت 

قهرته ًلى رسارتها .. موه وُيره أرسها 

رليته متَال ومذووق والزم روقته زي 

تقلى ًليها ًضان ماحبتهوش وًلى جوزها 

ألىه كان راجل ًوه وكبيا زي الوققة اللي 

.. مص قازر ييترِ بيها لوْسه 

كمل مضيه وقرب موهم 

كريم طآه وبغله بيسم اهتمام 



أىت أرستها موي، : طريّ قرب موهم بَؾب

ٓيها ايه لما  (وبع ألمل  )أىا كوت بحبها 

أكلب زليل لبراءتك هاه ؟ بس أىتي كوتي 

... ًلى ًالقة بيه وًلضان كسه رٓؾتي ػح 

مالحقص يكمل كالمه لقى كريم بيسيله 

: بالبوىية يف وطه ومسكه مه هسومه بَؾب

ػسق أىت ًايس تتأزب اتكلم ياؼ *** يا

ًلى ازك وما تذليويص أمضيك بياهة مه 

. هوا 

ًلضان بقول ! تأزبوي ليه : طريّ بَيم

. مص هي سابتوي ًلضاىك .. الحقيقة 

سابتك ألىك ما كليتص راجل : كريم بورٓسة

. كْاية يف ًيويها 

ابيس جوز بوتك ًووا يامحمس : ًبسهللا ألروه

. بسل ماالليلة تتقلب 



كْاية بقى اللي بتيمله : محمس بيضس طريّ

. زه ارجى لوًيك 

طريّ طس زراًه مه حماه وابتسم 

وأىت كوت الراجل : وبتلميح سذيّ لكريم

اللي وريتلها رجولتك يف الليلة اللي قؾيتوها 

يف الياػْة يف حؾه بيؽ ػح ؟ 

كريم بغله بييون كلها طرار وبكل قوته 

ازاله بوكس يف وطه وقيه وأمل بتحاول 

تضسه ومؤمه وىازر اتسرلوا وكلبوا موه يهسا 

ويقوضه وكه ررج يف اللحنة زي مه القاًة 

ومياه ُازة جري ًليهم يسأل يف ايه 

ُور مه هوا بسل ما : مؤمه زق طريّ

. أجيبلك األمه يحبسوك الليلة زي 

زقه بييس ورجى لكريم اللي واقّ مص 

مكتْي بؾربه وًايس يقتله كالم طريّ 



أمل ما ىققتص بس ًيوىها .. بيترزز جواه 

ٓيهم حسن،كريم بغلها وبع ىاحية طريّ 

اللي ماطي ىاحية سمر اللي مبتسمة 

وآتكر كالمها هي كمان ومرة واحسة ٓك 

ايسه مه ىازر بيوّ وراح ىاحيته ومؤمه جه 

يمسكه بس زقه وراح مسك طريّ مه 

هسومه وازاله لكمة وقيته ًلى األرؼ 

.. ووكى ًليه وًمال يؾرب ٓيه

مرايت رف أحمر ياحيوان ييوي : كريم بَؾب

لساىك القصر مايوققص اسمها ٓاهم وال 

أٓهمك 

كل كلمة بيقولها بيسيله مياها لكمة لحس ما 

طريّ طبه ُاب ًه الوًي ويسوب كريم 

هيكمل ًليه كان ىازر ومؤمه وكه ورامي 

بيحاولوا يضسوه وحسه وًاػم جم يجروا 

ًليه وبيسًقوا 



قسما بالله لو : كه بَؾب لضريّ

. مامضيتص ألقتلك بايسي 

يف ايه بس ؟ : حسه

الكلب زه يقؾي الليلة زي يف : كريم زًق

. الحجس رليه يتأزب 

ميازة جريت ًلى ابوها وقيست جوبه يف 

. احوا هومضي ! ال ال حجس ايه : األرؼ

. يتأزب األول : كريم بورٓسة

أرجوك سيبوا ىمضي : ميازة بغتله بترجي

. ومحسش ٓيهم هيْتح بوقه بكلمة 

قسما بالله : سمر بتقرب وكريم بغلها بتوًس

لو ىققتي حرِ واحس ألكلى ًلى ًيويكي 

سمر هتْتح بوقها وكريم  )القسيم والجسيس 

. حرِ واحس بس  (كرر 



سكتت و اتراجيت ووقْت بييس 

ميازة وقْت ابوها وسوسته هي ورامي 

وأرسوه ومضيوا كلهم 

كريم واقّ الَؾب ماليه حاسس إىه ًايس 

يروح يقتله بايسه ًلضان اتجرأ واتكلم ًه 

أمل 

أىا مص ًارِ أىت مه امتى : حسه زًق

! وبتؾرب الكل كسه ! همجي كسه 

رالظ هو أزبه مص : ىاهس مسكت جوزها

كتر ويستاهل  . يال رلوىا ىروح بقى .. أ

كريم ماسك ايسه وحاسس بالوجى ٓيها 

ومؤمه وىازر بيحاولوا يهسئوه 

وأمل مراقباه وطايْة إىه بيتألم مه ايسه 

وأػحابها حواليها رغوػا بيس توتر الجو 

بيحاولوا يهسئوها 



رالظ يا أمل ماتقلقيص : ًايسة بتقموها

موقّ وًسى 

اهو اترىب ومص هيقسر يتكلم : مروة بغتلها

تاين 

أىتوا مص طايْيه ايس كريم : أمل بحسن

اتيورت تاين ازاي 

. ميلص زلوقتي تتيالج: ٓاكمة بمواساة

ملك واقْة بييس بتتْرج وطايْة ُؾب 

كريم وُيرته ًلى أمل اللي رلوه يتوازل ًه 

طكله وهجم ًلى رقيبها السابق كسا 

كريم واقّ قغاز أبوه وأمه ومرة واحسة 

مسك ايسه واتأوه جامس موها وأمل قربت 

موه وبغتله بيتاب بس هو طبه بيغرخ مه 

ايسه وكلهم اتلموا ًليه وهو مص قازر يحرك 

.. ايسه ىهايئ مه األلم 



جالهم واحس بلَهم إن ًربياتهم جاهسة ًلى 

تيال ىقلى ًلى : الباب ومؤمه بع لكريم

.. المستضْى يال 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الثالث واليضرون 

تيال ىقلى ًلى : مؤمه بع لكريم

.. المستضْى يال 

ال مص هروح مستضْيات : كريم بغله

بيتكلم وهو ؿامم ايسه بوجى هاهر جسا 

ييوي أىت بتكابر : أمل سميته وجت بورٓسة

أىت ًاجبك الوجى ! يف ايه أىا مص ٓاهمة 

! اللي أىت حاسس بيه زلوقتي 

حبيبي ىقلى : ىاهس قربت ومسكت زراو ابوها

ًلى المستضْى ىقمه ًلى ايسك وبيسها 

ىروح مص هتْرق مه الوع ساًة زي 



قسما : كريم هيرز بس حسه اللي رز قبله

بالله ما أن تيترؼ وال تتكلم ألرليك تقؾي 

بايق الليلة كلها يف المستضْى مص بس 

! تكضّ وتمضي 

اهسا بقى وًسيها ًلى رير وزي : مؤمه طسه

كتر  ما ًمتو قالت ىع ساًة مص أ

يا جماًة : ًاػم بع لكل اللي موجوزيه

.. حغل رير يال كل واحس يتوكل ًلى الموىل 

مؤمه يال رس كريم ومراته ليربيته ووػلهم 

والبايق كله يروح 

أىا هروح مياهم : سميرة بتغميم

المستضْى 

حاج ًبسهللا الوؿى : ًاػم بع ليبسهللا

رس الحجة ترتاح زه .. مص مستاهل ييوي 

.. يسوب هيروحوا وبالتليْون اكمووا 



رلوىا ىوػلهم : ًبسهللا هو ىْسه متوتر

! كيب األول 

وهللا لو محتاج كوت وػلتهم : ًاػم بإػرار

.. بوْسي لكه زه هيروح يلْله ايسه ويروحوا 

كه مراتك يا ابوي تيباىة : سميرة بغت البوها

رسها وروح وأىا وأبوك هوحغلكم يال 

ًبسهللا بع لبوته ولكريم وطآهم مى 

بيؽ والزم بقى يسيبهم ييتمسوا ًلى 

بيؽ 

ال يا أم كه يال كلوا هوروح : بع لمراته

! وبالتليْون اكموي ًليهم يال يا كه 

ىازر رس يا ابوي أرواتك : حسه بع لوازر

ورقيبتك يال وػلهم 

ال يا حسه رليهم : رالس اللي جه وسميه ٓرز

.. يقمووا ًلى بيؽ األول 



يا رالس مص : حسه ابتسم وبيقوى رالس

هوْؾل ىجازل كتير وزي ما ًاػم قال 

كْاية .. الكل يروح محسش هيروح مياهم 

.. أوي مؤمه يال 

وبيس مجازالت رْيْة ىازر طاور لمروة 

ًلضان يمضوا 

البوات قربوا مه أمل 

يال ياأمل هومضي احوا محتاجة حاجة؟ : مروة

ال ربوا يذليكم كْاية وقْتكم ميايا : أمل

ًقبالك يامروة أىتي وٓاكمة 

ىسيت أقرػك مه ركبتك بس : ٓاكمة بهسار

هقرػك مه زراًك وقرػتها 

ؿحكوا ًليها وباركولها تاين مى كريم 

واىسحبوا و سميرة وكه جم وحؾووها 



رلي بالكم مه ىْسكم أول مرة : سميرة

.. مص هتروحي مياىا

رالظ بقي ألًيف : أمل

مارالظ ياماما كْاية ىكس : كه بهسار

أىت مص ًاكْي ًلى ٓكرة : ُازة بهسار

البيت هيؾلم مه ُيرك : ًبسهللا جه ًليهم

ياحبيبتي 

ربوا يذليك يابابا : أمل ابتسمت بحب ألبوها

وحؾوته 

ٓؾلوا يتكلموا طوية لحس مامضيوا 

ىاهس طاورت لواحس مه المسئوليه اللي 

متابييه مياهم مه أول الْرح وجالها 

بسرًة ٓقلبت موه كيس تلج اليس كريم 

وبالْيل جابه بسرًة ولْه بْوكة ػَيرة 



وازاه لواهس اللي مسكت ايس كريم وحقت 

ًليها التلج وهو بيضس ايسه مص متحمل 

: ًليها التلج ٓواهس كضرت وبغت ألمل

امسكي ايسه ورلي التلج ًليها يا أمل 

أمل مسكت ايسه وبالْيل حقت ًليها 

يا بوتي التلج بيوجى أوٓر : التلج وهو بغلها

مامتك قالت تحف تلج يبقى : أمل بيواز

تسمى الكالم محسش قالك اؿرب بايسك 

! زي 

أىتي متذيلة إين ٓكرت : كريم بغلها

! ورققت وقررت أؿرب بايسي زي 

ؿربت ؿربة وجيتك اسكت : أمل بَيم

مص الزم ًضريه ؿربة ورا بيؽ 



أوال مص ًضريه ثاىيا : كريم بَيم

طيلي .. ماحسيتص وأىا بؾربه إىها وجيتوي 

! بقى التلج زه 

.. أمل تجاهلته ومثبتة ايسه بالتلج ًليها 

هتروحي مياهم وال : مؤمه قرب مه ىور

تذليكي ميايا ىوػلهم وبيسها أوػلك اىا ؟ 

الوقت اتآرر أوي مص ًارٓة بابا : ىور بحيرة

! هيوآق وال ايه 

أقوله كيب أطوِ رأيه ايه ؟ : مؤمه ابتسم

أو أقول لوازر ؟ 

ال رليوي أىا أقولهم ولو : ىور بغتله بتْكير

رٓؾوا رالظ بالش يرٓؾوا مياك أىت ولو 

كسه الغبح إن طاء هللا ىتقابل 

بابا : مؤمه وآقها وهي راحت ألبوها وىازر

يوْى مؤمه اللي يوػلوي ؟ 



بس مؤمه يا حبيبتي هيروح : رالس بغلها

 (حمل)مى كريم يوػله بالش تكوين لوز 

ًليه 

هي : ىازر لمح مؤمه مستوي وبع ألبوه

ًايسة تكون مياهم يقمووا ًلى كريم األول 

... وبيسها يوػلها 

رالس بع لمؤمه اللي واقّ مستوي وبع 

والوقت أػال ! بس كسه هيتآرر أوي : لبوته

! متآرر 

احوا .. تيب ًليه يا ىور جامس : ىازر بغلها

كتر واحس  مص ؿس إىه يوػلك بس هو أ

كيس الحنتي  تيب يف الليلة زي كلها وأىتي أ

زه ٓأكيس هو محتاج يرتاح 

 روحت ٦أىت مه الساًة : ىور بغت لوازر

المقار استقبلت اليمالء ورجيتهم وٓقرت 



مياهم وىسلت الضركة وجيت وػلتوا والوهار 

سيب .. كله تقريبا يف اليربية مضاوير 

السواق يوػل مروة وٓاكمة أىت تيبت 

! كْاية ارتاح 

وجهة ىنر، : ىازر بغلها أوي وملك ؿحكت

أىا هوػلهم وأىت ارتاح 

بت أىتي وهي ما : ىازر بغلهم بَيم

تتْقوش ًليا أىا مص تيبان 

كيب ليه آترؿت إن هو : ملك بابتسامة

هاه مراته مص ! اللي تيبان يوػل مراته 

رقيبته 

أىا برا : ىازر بغلهم بَيم وبع ألبوه

الموؿوو زه هو مص تيبان يوػلها 

.. براحتهم



: رالس ؿحك ومسك ايس ىور وراح لمؤمه

كيس تيبان ومحتاج ترتاح،الغبح  ياابوي أىت أ

طوٓوا بيؽ 

ال هوػلها ! تيبان ايه يا ًمي : مؤمه بوْي

يال .. والغبح برؿه إن طاء هللا هضوٓها 

روحوا أىتوا وهي رليها مى أمل زي ما 

ٓهي تكون .. حؾرتك طوٓت الكل مضي 

مياها لو احتاجت حاجة وهووػلهم 

ويستقروا وأوػلها ًلى كول مص هآررها 

رالس وآق وىور ابتسمت وراحت مى مؤمه 

اللي أرس كريم وأمل وركبوا كلهم ًربية 

.. واحسة

احوا هوسبقكم ًلى : حسه قرب موهم

البيت لو يف حاجة كلموين 



مؤمه كموه واتحركوا وأمل رجيت حقت 

: التلج ًلى ايس كريم تاين اللي بغلها بَيم

يا بوتي زه أىا ما ػسقت ارتاحت طوية 

ارتحت ًلضان التلج مص : أمل بغتله

ًلضان طيلته المْروؼ تذليه رمس 

زقايق كل ٓترة وايسك ارتاحت الْترة 

المقلوبة زلوقتي زور التلج 

بجس وهللا التلج ٓيال ! أمل : كريم بوجى

.. بيوجيوي طيليه

ما تضيليهوش يا : مؤمه بغلهم يف المرايا

أمل التلج كويس لإلػابات أول ما بتحغل 

وبيسيه .. وهو ٓيال يا كريم اللي هسئ ايسك 

ييوي ما تذيلتص أبسا أزٓك آرر الليل ! ايه 

احوا ! مص هترحموىا بقى ! لمستضْى 

هوققى أبوىيه جوا المستضْى اليوميه زول 



تقريبا تذقيوا الرقم القياسي الضهر زه ! 

ًوسهم 

وػلوا المستضْي والممرؿات أول ما 

طآوهم اتلموا حواليهم بسهضة وحسن إىهم 

رجيوا تاين وبلَوهم بايس كريم ومحتاجيه 

حنكم حلو السكتور : زكتور ٓممرؿة بغتلهم

اللي ٓكلك الجبس امبارح لسة حاال رارج 

مه اليمليات رليوي ألحقه قبل ما يروح 

جريت جابتلهم السكتور اللي أول ما طاِ 

قلتلك بالش تْك : كريم ؿحك ُغب ًوه

! الجبس ما سميتص الكالم 

ًلى ٓكرة ايسي كاىت كويسة : كريم بَيم

جسا 

! امال التلج اللي ٓوقها ليه : السكتور بغله

! ووػلت بيك إىك تيجي هوا بسل ما تروح 



ًلضان ؿرب واحس بيها : أمل رزت بَيم

بجس ؟ احلّ ؟ : السكتور جتله حالة شهول

زه أىا قلتلك ! ؿربت واحس بايسك المكسورة 

كيب ليه ؟ ! تقوم تتذاىق ! ريحها تماما 

أمل كاىت هترز بس كريم بغلها ٓسكتت 

واحس قل أزبه وماكاىص : ورجى بع للسكتور

وؿربته واللي حغل حغل .. يوْى أسكت 

: السكتور الحم ؿيق كريم ٓابتسم بتْهم

اتْؾلوا .. كيب تيال الييازة ميايا 

مؤمه بلَهم إىه هيستواهم هو وىور برا 

الييازة أو يف اليربية 

استووىا يف اليربية يا مؤمه : كريم بغله

بسل القيسة هوا .. ًازي 

متأكس مص هتحتاج حاجة ؟ : مؤمه بغله



ال رس ىور رليها ترتاح : كريم ابتسم

ال مص محتاجة راحة رلوىا : ىور باًتراؼ

مياكم لو محتاجيوا ؟ 

يا ابوي هوحتاج ايه روحوا يال : كريم بإػرار

وهوذلع وىقليلكم يال 

قبل ما مؤمه يمضي كريم مسكه وطسه 

ابقى ازًيلي هاااا ؟ : وهمسله

أىا ! تقغس ايه : مؤمه بغله باستَراب

بسًيلك ًلى كول 

هتْهم بيسيه سالم : كريم ابتسم

مؤمه استَرب وأرس ىور وراحوا لليربية 

وكريم مياه أمل وراحوا ًيازة السكتور اللي 

الزم : كضّ ًلى ايسه وًمله أطية وبغله

تتجبس 



مص هجبسها ٓريح ىْسك : كريم بإػرار

هلبس الجلْس اللي جيبته وهو ىْس الجبس 

بس الْرق إين بالليل مثال قبل ما .. بالنبف 

لكه .. أىام أقسر أقليه أو ارس طاور أقليه 

.. هْؾل البسه

أىت بتذاكر إىها ممكه : السكتور بتحصير

! تيمل ؿرر زائم يف ايسك ًلى ٓكرة 

كريم رليه يجبسها : أمل برجاء

التيب .. الْرح رلع : كريم بغلهم االتويه

هوروح البيت هورتاح طوية .. رالظ .. رلع 

ولو تيبت وحقوا الّ .. وهوغحى ىسآر 

.. رف تحت لو زي لو تيبت هجبسها 

براحتك بس أىا : السكتور رجى ًلى كرسيه

ىبهتك لو إػابة تاىية ٓيها أو أجهستها أىت 

ممكه تتلّ أًغاب ايسك وساًتها مص 



هتتيالج زه ممكه توػل مياك إىك تذسر 

.. كل وهايّ ايسك

ييوي ايه يذسر وهايْها؟ : أمل برًب

ييوي باليريب كسه : السكتور بغلها بتوؿيح

هو .. تبقى زي المضلولة مص هيتحكم ٓيها 

األلم ! ايه اللي بيحركها ُير طوية أًغاب 

زه اللي حاسه ىتيجة األًغاب اللي هو 

بيهتكها وبيتلْها وحاليا محتاجة لْترة مه 

الراحة ٓلو زه ما تحققص األًغاب زي 

هتموت ٓأيوة مص هيحس بألم بس مص 

هيحس بأي حاجة ٓيها هيذسرها 

.. رًبتها بما ٓيه الكْاية! كْاية : كريم اتسرل

وأىت كمان المْروؼ : السكتور بغله باهتمام

ألين مص .. تترًب مه ٓكرة رسارة ايسك 



إػابة زي زي أو إجهاز ممكه يكلْك .. ببالٍ 

! ايسك 

حاليا .. بإشن هللا مص هيحغل : كريم بهسوء

طوٓلي أي مسكه أو أي حاجة تهسي األلم 

اللي ٓيها زلوقتي 

الحقوة اللي أرستها مروة لما : أمل اقترحت

كاىت هوا ساًة ما اتكسرت رجلها كاىت 

حؾرتك .. بتييف وأول ما أرستها ارتاحت 

جيت ازيتهالها يا زكتور ساًة ما قلت بتأثر 

ما يوْيص ! ًلى القلب والزم ىسيها بالراحة 

يارسها ؟ 

قوية ًلى حالته وبيسيه هو هيوآق : السكتور

يارسها أػال؟ 

كيس : أمل بغت لكريم اللي بع للسكتور أ

! ُيره .. مص هوآق 



! ليه مص هتوآق : أمل بغت لكريم

هتريحك 

كريم بغلها بَيم ومص ًارِ يقولها ايه 

أىا أًرِ .. ُيره طوِ ُيره : وبع للسكتور!

إن يف حقه موؿيية لمكان األلم زي بتاًة 

الرياؿييه 

.. مْيص زكتور بيْؾلها: السكتور بغله كتير

ًارِ بس بتأزي الَرؼ : كريم بغله

هجيبهالك بس ليلمك : السكتور وقّ

مْيولها أربى أو رمس ساًات بالكتير 

حلويه وبيسها الواحس هيكون ىايم : كريم

أػال 

السكتور ابتسم وراح يجيب الحقوة وأمل 

أىت ليه مص ًايس الحقوة : مسكت ايس كريم

كالما تيبان ؟ 



يا حبيبتي مروة لما أرستها : كريم بع ألمل

! حغلها ايه 

ارتاحت وىامت : أمل بحيرة

بالنبف : كريم بغلها

أىت مص ًايس ترتاح : أمل بحيرة وًسم ٓهم

ييوي ؟ 

كيس ًايس أرتاح : كريم بغلها بتيب يا حبيبتي أ

هي ما ! بس مص ًايس أىام ُغب ًوي 

ىامتص مه التيب هي الحقوة ٓيها مذسر 

ٓهي ىامت تذسيرا مص راحة يف ٓرق .. ًايل 

! ٓيها ايه لما توام المهم ترتاح : أمل بَيم

اسكتي يا بت أىتي : كريم كضر



مؤمه ركب هو وىور اليربية يوتنروا أمل 

تذيل بيس كل التيب : وكريم وىور بغتله

واالىتنار يقؾوا الليلة يف المستضْى 

يا بوتي ايه .. محسوزيه وهللا : مؤمه ؿحك

تحسي المغايب ىازلة ترِ ًليهم ما ! زه 

بيلحقوش يْوقوا مه ؿربة ورا التاىية 

بس تتيوؼ بكرا يارسها .. ٓيال : ىور بأسّ

ويسآر وإن طاء هللا يْرحوا يف طهر ًسلهم 

بإشن هللا : مؤمه ابتسم

أىا مسيوىالك باًتصار : ىور بغت لمؤمه أوي

يا مؤمه 

ليه ؟ ! اًتصار : بغلها باستَراب

أىا ما .. كريم إىسان جميل جسا : ىور بحرج

.. طوٓتص زه األول بس الوهارزه أىا لمسته 

لمست ًالقتكم .. لمست حبكم لبيؽ 



الوهارزه ًرٓت ييوي ايه كريم .. القوية 

ما تذيلتص أبسا إن كريم ييمل .. ومؤمه 

إىه ما يهوىص ًليه يْرح لوحسه ! كسه 

ػراحة حبيته ! ويْرحك مياه بالضكل زه 

.. جسا بيس الموقّ زه وًلي يف ًيوي أوي 

! وًرٓت ًالقتكم أبيازها ايه وًميقة از ايه 

.. ٓأىا مسيوىالك باًتصار ومسيوىاله هو كمان 

وربوا يضهس ًليا إين مه الوهارزه ال يمكه 

كتر مه .. أتسرل بيوكم أبسا بأي طكل  أىتوا أ

األروات وأىا بتموى اليالقة زي تْؾل قوية 

. كسه كول حياتكم

بإشن هللا هتْؾل قوية حياتوا : مؤمه ابتسم

قوليلي أىتي مبسوكة .. بإشن هللا .. كلها 

بارتباكوا ؟ 

! أىت بجس بتسألوي : ىور بغتله باستَراب



الزم أسألك، ػح ًجبك : مؤمه ابتسم بحب

الذاتم لو مص ًاجبك ىَيره 

مؤمه بيتكلم وهو ماسك ايسها وبيليب يف 

الذاتم تحْة وًمري : الذاتم وهي ابتسمت

كْاية أوي إىه مه .. ما هذتار أجمل موه 

.. حبيبي

مؤمه بغلها أوي وآتكر كالم كريم ًه 

الذاتم ورٓى ايسها باسها وبيسها طسها ًليه 

أىْاسها كاىت يف رقبته .. ؿمها لحؾوه أوي 

جووته ٓبيسوا ًه بيؽ بس ماسكيه 

بيؽ واتقابلت ًيويهم يف ىنرة كويلة أوي 

جت تبيس بس مسكها .. ومؤمه قرب موها 

ما تبيسيص أىتي مرايت : وهمس

ىور بغتله بييون تايهة وهو بيقرب ُمؾت 

ًيويها وهو لمس طْايْها وباسها وكأىه كان 

.. هيموت مه اليقص وبيرتوي مه طْايْها 



بيس ًه طْايْها باليآية وبمجرز ما 

ًيويهم اتقابلت لقى ىْسه بيؾمها تاين 

.. وبيضس ًليها بايسيه االتويه مويها تبيس ًوه 

كريم السكتور ازاله حقوة وكلب مه أمل بيس 

ما مْيولها يروح تسهوله مرهم موه مسكه 

ازاها ًلبتيه مه المراهم واحس .. وميالج 

ييتبر ًالج وواحس ىسبة المذسر ٓيه أًلى 

.. وكلب موها كل طوية تسلكها 

كريم أرس أمل وىسلوا مى بيؽ وهي بتسور 

ًلى مؤمه وىور 

مستوييوا يف اليربية : كريم بغلها

أمل ماسكة ايسه ورارجيه مى بيؽ 

وبيسوروا ًلى اليربية ألىها كاىت قسام الباب 

بالنبف 

.. طكل مؤمه سابوا ورلى: أمل بؾحك



كيس حس جه : كريم ؿحك ال ما ييملهاش أ

كتر  هواك .. واحتاج كريق ٓوسيله مص أ

اهيه اليربية 

كل الورز اللي ًليها زه وما : أمل ؿحكت

الناهر إين ٓغلت رالظ ! طوٓتهاش 

كريم بغلها بابتسامة و ماًلقص وقربوا مه 

اليربية وهوا أمل وقْت وطست كريم 

! مالك : ٓوقّ باستَراب

مْيص رليوا يف الهوا طوية : أمل بحرج

الْجر هيأشن يا ! هوا ايه : كريم باستَراب

.. أمل رليوا ىروح يا حبيبي

بس رليوا لحنة سيبهم : أمل كضرت

: كريم بع ىاحية اليربية وابتسم لما ٓهم

ييوي هو يتبسف وأىا أقّ يف ! أسيبهم 

بتهرجي ! الضارو يف الْجر 



مؤممممممه : كريم بغوته كله

مؤمه سمى كريم ٓبيس بسرًة ًه ىور وكان 

مونرىا وحص : هيرز بس ىور بغتله

: مؤمه اتوتر وبيسها آتكر إىها مراته رالظ

بتهرجي مونر ايه اللي وحص أىتي مرايت 

.. يابت

ىور اتكسْت وىسلت وطها لألرؼ وهو 

بغلها بَيم وبيسها بع مه طباك اليربية 

أريرا : وكلى قيس ًلى الضباك وبع لكريم

كليت ؟ 

امال ليه ! ييوي اتآررت ًليك : كريم بتريقة

! أىا حاسس إين جيت بسري 

ايسك .. مص هرز ًليك : مؤمه بؾحك

ًاملة ايه ؟ 



أرست حقوة ٓيها .. تمام : كريم رٓى ايسه

.. هبقتها 

كيب يال اركبوا قبل ما مْيول : مؤمه ابتسم

الحقوة يذلع 

ركبوا االتويه وموبايل أمل رن كاىت مامتها 

وىاهس برؿه .. كموتها إىهم رالظ مروحيه 

اتغلت بكريم رز كموها وقالها إىه رالظ 

.. قرب يسرل البيت 

بما إىوا مقؾييه الليلة يف : مؤمه بمرح

المستضْي ٓذليوي أزٓكم لحس البيت 

ازاي؟ : كريم باستَراب

كسا اهو وٓؾل يحرك اليربية وييمل : مؤمه

رمسات وأمل وىور بيغوتوا مه اللي 

بييمله وكريم ًمال يؾحك 



هو ًايس يموتوا : أمل ماسكة يف كريم بذوِ

وال ايه 

هو مص مكْيه إن الليلة : كريم بؾحك

اتؾربت ال حالّ يكمل ًليوا 

أىت كسا بتقموي وال بتذوٓوي : أمل بَيم

ماتسكته 

هو حس زًلك يف حاجة ؟ سوق : ىور بذوِ

ًلى مهلك 

كْاية بسل ماتاليق البوات : كريم بؾحك

بتغوت ويقولوا راكْيوهم 

اشا كان كسا ماطي : مؤمه بؾحك

قؾوا القريق يف ؿحك وهسار ومؤمه 

.. طَلهم أُاين طيبية



ػمت مسيقر ًلى ًربية طريّ كول 

القريق بس ماسك موسيل بيمسح السم 

اللي بيوسل مه مواريره كل ٓترة والتاىية 

وسمر كل طوية تتكلم وتضتم يف أمل 

وكريم وتقول از ايه هما االتويه وحضيه 

وسْلة لحس ما وػلوا البيت وزرلوا 

أىا ! أىت ازاي تسكتله كسه : سمر بَؾب

! مص ًارٓة ليه سكت وليه ما ؿربتهوش ؟

! أىتي تذرسي رالع : طريّ اىْجر ٓيها

أىتي وأمك اللي زرلتوين يف .. اررسي وبس 

كوت زكتور ليا اسمي .. زايرة الوسارة زي 

وليا سميتي وراسي ٓوق ورقبت بوت 

الكل كان بيهويوي بيها مص ًارِ كليتيلي 

ًملتي زي التيبان اللي .. مه أىهي زاهية 

ؿييتيها .. بيلّ حواليه اإلىسان ويذوقه 

بس هو كلى أرجل موي .. موي وهو أرسها 



وما سمحص لحس يتكلم كلمة يف حق حبيبته 

ٓهو كان ًوسه حق يف كل حرِ .. ومراته 

.. ىققه

كيس ارتكبت شىب كبير ٓربوا ًاقبوي  أىا أ

ًمال أزيكي ٓرػة ورا ٓرػة وبرؿه .. بيكي 

مغرة توسذيها ريحي ىْسك هي بقت 

ٓوق أوي لسرجة إىك مهما ترمي وحل ًليها 

هيقى ًليكي أىتي يف اآلرر وًمره ما 

هي بقت يف سابى سما .. هيوػلها أبسا 

وأىتي ىسلتي تحت سابى أرؼ ٓريحي 

.. وبقلي توسذيوا كلوا مياكي .. ىْسك بقى 

أىا مص ًارِ أىا ليه مص بتيلم السرس 

برؿه سمحتلك .. وبستوًبه مه أول قلم 

و روحت زي .. الوهارزه تضحويوي ؿسها تاين 

األهبل تحت رجليه يهسقوي ويهيوي بالضكل 

.. زه 



أىت سامى ىْسك أىت بتقول : سمر بورٓسة

ايه ؟ 

كْاية قلة ! ابيسي ًوي بقى : طريّ بَؾب

قيمة ُوري بييس ًوي 

واللي يف بقوي ! أبيس ًوك : سمر بَؾب

وال مص ًايسه ؟ ! ابوك 

اللي يف بقوك زه مكتوب ًليه : طريّ بوسم

التياسة مه قبل ما يتولس ألىك هتكوين أمه 

بس ال يا سمر اولسي األول وساًتها .. 

هوضوِ ألين ال يمكه أسمحلك أىتي 

بوسارتك أىتي وأمك تربوا ابوي ألىكم 

هتقليوه حقوزي صيكم بيكره األحسه موه 

وبسل ما يقلى لْوق هيحاول يضس اللي 

ابيسي ًه أمل بسل ما .. حواليه لتحت 

جوزها يوْص كالمه ألىه مص مه الووو اللي 

.. بيس اشىك.. بيتكلم ورالظ 



زرل أوؿته وهي واقْة مكاىها مص ًارٓة 

تْكر وبغت لحماتها اللي سابتها وزرلت 

أوؿتها هي وبوتها وقْلوا ًلى ىْسهم وهي 

! مص ًارٓة هتتيامل ازاي ! ٓؾلت مكاىها 

الزم تؾمه ًمرو ألن طريّ ممكه يذلى 

! زلوقتي الزم تْتح سكة مى ًمرو .. موها

بكرا مص هيوْى أقابلك رليها : بيتتله رسالة

.. بيسه هقابلك وياريت لو يكون يف طقتك

ًمرو وػل الڤيال هو ورُس وكليوا ألوؿتهم 

.. والغمت ىوًا ما مسيقر ًليهم 

رُس بتْكر يف سمر اللي جوزها اتوتر 

.. وكليلها مذغوظ برا يكلمها 

آرر الليل زرل يارس طاور قبل ما يوام 

موبايله أًله ًه وػول رسالة، رُس مسكت 

.. الموبايل طآتها مه برا قبل ما تذتْي 



ٓؾلت تتوْس بغوت ًايل بتحاول تسيقر 

ترز ًليها ! ًلى أًغابها،وتْكر تيمل ايه 

تيمل ايه ؟ ! هي ؟ تضتمها 

قيست مكاىها ويف اآلرر قررت تضوِ األول 

رز ٓيل جوزها،جوزها هييمل ايه وبواء ًليه 

هتتيامل بيسها 

ًمرو ررج مه حمامه بيوضّ طيره ورُس 

: بتسهه ايسيها بكريم مركب وبسون اهتمام

موبايلك وػلته رسالة 

ًمرو قرب وأرس موبايله ٓتح الرسالة واتوتر 

مسحها بسرًة .. أول ما طآها واتيغب 

أىا ! اياك تبيتي رسالة تاىية : ورز ًليها

هكلمك بكرا لما هرويف تكون مواسبة 

بيسها ًمل بلوك لسمر ًلضان ما ترزش 

.. ًليه أو تبيت أي رسالة تاىية 



يف حاجة ! ايه اللي ؿايقك كسه : رُس بغتله

ال ما تضَليص بالك : ًمرو ابتسم وبغلها

زه مجرز إًالن ! مْيص حاجة مهمة 

رُس ابتسمت يف وطه وهو زرل يكمل لبسه 

وهي ابتسامتها ارتْت ألن جوزها بيكسب 

.. ًليها 

: مؤمه ركه قسام البيت وبع لكريم وراه

ازرل أوؿتك وما تقليص موها ألي .. كْارة 

ريحوي .. سبب ُير وأىا بوػلك للمقار 

موكم الوهارزه بجس مص قازر أروح 

المستضْى تاين 

ؿحكوا كلهم وىسلوا وكلى حسه وىاهس 

يستقبلوهم وأم ٓتحي مياهم اللي جريت 

أىت بذير يا حبيبي : ًلى كريم تقمئه ًليه

؟ 



بذير يا قمر ما روحتيص ييوي، : كريم ابتسم

تذيلت هتمضي مه الْرح ًلى بيتك ًلى 

كول 

أمضي ازاي مه ُير ما : أم ٓتحي بحب

أكمه ًليك يا ابوي ؟ 

.. أىا كويس : كريم ؿمها

أىا كويس رالظ : بع ألمه وأبوه

.. كيب يال ازرلوا : ىاهس ابتسمت

أجيبلكم تتيضوا ؟ األكل : أم ٓتحي بغتلهم

سذه وما رؿيتص أطيله 

أىا ميت مه الجوو : مؤمه بع ألم ٓتحي

مص جيان 

مى إن زه مص جسيس ًليك بس : كريم بغله

.. ٓيال أىا جيان



كيب أكليلك ًضا ٓوق يا : ىاهس ابتسمت

كريم ورس أمل واكلى 

ال : كريم بع ألمل اللي اتحرجت وبع ألمه

رلوىا ىتيضى قبل ما ىقلى يال 

زرلت ىاهس وأم ٓتحي ومياهم ىور بسرًة 

كليوا كام ػيوية ٓيها األكل وىور جابت 

أكباق و وزًتها وقيسوا كلهم ياكلوا يف جو 

مليان ؿحك وتريقة ًلى كل حاجة حغلت 

.. يف الْرح 

اهو بيضيكي هاه : كريم بع ألمل بمرح

ًلضان بس ما تقوليص إين حارمك مه 

األكل مه أولها 

! سيبها تاكل براحتها هللا : ىاهس ؿحكت



ما أىا سايبها ! هو أىا ماسكها : كريم بع ألمه

أػال أول ما قيسىا يف القاًة بتقويل ! اهو 

كلها ازاي أىا .. جياىة  ! كيب ا

كوت قلت لحس ٓيوا وكوا اتغرٓوا : حسه كضر

: كريم استَرب هجوم أبوه كسه وبع ألمل

ًاجبك كسه ؟ 

أحسه ًلضان لما أقولك : أمل ؿحكت

كلوي  جياىة تآ

قومي يا بت اكليي ٓوق : كريم بغلها بَيم

أىا ُلقان إين بيضيكي أػال قومي 

ًجبك كسه يا ماما ؟ : أمل بغت لواهس بتصمر

مص ًايس ييضيوي 

ال أىتي مه أولها يا أمل الزم : ىاهس بهسار

تارسي موقّ 



تقريبا أمك ىسيت إىها أمك : مؤمه ؿحك

أىا لو مكاىك .. أىت وتقمغت زور حماتك 

.. أهرب هاه ألن زه مؤطر رقر

أىا .. ًوسك حق يا ماما : أمل بغت لواهس

هذاػمه و 

! وايه ! هاه ! وايه : كريم قاكيها باستوكار

بهسلة ! ىاقع ايه يف الليلة زي ما اتيملص 

رواق واتذاىقوا ! سحلة واتسحلوا ! واتبهسلوا 

الوهار ! ٓاؿل ايه تاين ! مستضْى وروحوا ! 

هتذاػميوي .. كلى والليلة رلغت أػال 

ييوي ًوسي ٓؾول أًرِ ايه ىاقع ! وايه 

! ما اتيملص ٓيوا 

.. أىا كالى أىام : كلهم ؿحكوا وحسه وقّ

الْجر أشن يسوب ىغلي وىريح طوية 

مبروك يا أمل يا بوتي .. تغبحوا ًلى رير 

وأهال بيكي يف بيتوا ىورتيه 



.. ربوا يذليك ليا يا ًمي : أمل بكسوِ

وػل : رزوا ًلى حسه وكريم بع لمؤمه

ىور الوقت اتآرر أوي 

مص محتاج حاجة : مؤمه وقّ وبغله

أجيبهالك وأىا جاي ؟ًالج أي حاجة ؟ 

ال ربوا يذليك ليا : كريم ابتسم

كريم ررج مياه لبرا وىور سبقتهم وركبت 

بيس ما سلمت ًلى أمل 

زًيتلي يف اليربية وال : كريم بع لمؤمه

ىسيتوي ؟ 

مص هرز ًليك : مؤمه ؿحك

بغراحة احساس مذتلّ : كريم بابتسامة

تماما لما تبقى مراتك، بتاليق الجو مضحون 



كسا ماتيرٓص ازاي رغوػا لما تكون 

حبيبتك مياك 

ال ماأىا ًرٓت يال اكلى بجس : مؤمه بؾحك

ارتاح الوهار ىّور اهو وأىا هوػل ىور وجه 

يمضي 

مؤمه : كريم بع لمؤمه ووقْه

مؤمه وقّ وبغله بابتسامة وكريم 

مبروك ًليك ىور : ابتسمله

مبروك : مؤمه أرس ىْس كويل وبابتسامة

ًليك أمل 

مؤمه رجى لكريم وحؾووا االتويه بيؽ 

بحب واؿح وابتسموا وبيسها مؤمه ركب 

اليربية ًلضان يوػل ىور وكريم زرل الڤيال 

جوا الڤيال 



محتاجة : ىاهس بغت ألمل ومسكت ايسها

موي أي حاجة ؟ ًايسة أي مساًسة ؟ أي 

حاجة يا أمل ؟ 

ال يا ماما ربوا يذليكي : أمل ابتسمت بحرج

ليا 

.. ربوا يسيسكم يا قلبي : ىاهس باستها بحب

السكتور كموك ػح ًلى ايسه ؟ 

ما تقلقيص حؾرتك : أمل كموتها

كيب أىا هقلى وأىتي استويه : ىاهس ابتسمت

.. أوؿتك ٓيها كل حاجة .. اكليوا مى بيؽ 

التالجة الغَيرة ٓيها ًغير ومياه وحلو 

.. ولو يف أي حاجة ىازيلي أو رىيلي .. وجاتوه 

رالظ ؟ 

أمل طكرتها وىاهس اىسحبت قبل ما ابوها 

.. يرجى مه برا 



أم ٓتحي كاىت رارجة تضيل بوايق األكل بس 

لمحت كريم زارل مه برا والكل مص 

موجوز ٓسرلت بسرًة تستواهم يقليوا 

أوؿتهم األول 

! الكل ارتْى ييوي : كريم بع حواليه

مامتك كليت أوؿتها وأم : أمل ابتسمت

ٓتحي ممكه تكون زرلت توام وأىا 

مستوياك ًلضان مْتاح األوؿة مياك 

أىا ماقْلتص األوؿة بيس ما : كريم ابتسم

.. لبست ٓيها 

أمل جت تلّ ًلضان تقلى بس كريم 

هتقليي : مسك ايسها وطسها له قربها موه

وتسيبيوي ييوي ؟ 

ال هتقلى ميايا يال : أمل بحرج



هو محسش قالك إن اليروسة : كريم ابتسم

ًريسها بيضيلها ؟ 

أىت ايسك : أمل اتحرجت وحاولت تهرب

واجياك والسكتور قال تريحها 

أىا : كريم قرب موها وقبل ما تهرب طالها

مص بضيلك بكّ ايسي أىا بضيلك بسراًي 

... كله ٓما تهربيص موي

أمل اتيلقت يف رقبته وربت وطها يف ػسره 

وهو كلى بيها لْوق وهو ًلى السلم أمل 

! تذيل لو وقيوا : ٓجأة بغتله

: كريم وقّ وبغلها أوي ومرة واحسة ؿحك

ييوي بجس هوبقى قاكييه أبوىيه مى 

يا ستي أبوس ايسك تْائلي .. المستضْى 

! ىقى ايه بس .. طوية 



كيب كمل ما تقْص بيا ًلى : أمل ؿحكت

السلم 

كريم ؿحك وكمل لْوق وهما بيؾحكوا 

االتويه وػلوا للباب وهو بيحاول يْتحه بس 

ىسلوي بقى : أمل ٓتحته وزرلوا وأمل بغتله

! يا بت اهسي : كريم

ىسلها ًلى السرير وهي وقْت بسرًة 

: وبغتله

وػلوا للباب وهو بيحاول يْتحه بس أمل 

ىسلوي بقى : ٓتحته وزرلوا وأمل بغتله

! يا بت اهسي : كريم

ىسلها ًلى السرير وهي وقْت بسرًة 

ًلى ٓكرة ىسيت المراهم بتاًتك : وبغتله

تحت هوسل أجيبها 



هاه ... ارحمي : كريم مسك زراًها بَيم

مص .. سيبي المراهم زلوقتي .. ارحمي 

هوحتاجها السكتور قالك لما مْيول الحقوة 

وبيسيه أىتي جيبتيها أػال مه ًربية .. يروح 

مؤمه ؟ 

أمل طهقت ألىها ٓيال ىسيتها وكريم بغلها 

هريحك استوي : وكلى موبايله

ايه مالك ؟ : رن ًلى مؤمه اللي رز بسرًة

ال ماليص بس وحضتوي : كريم ؿحك

كيب أىت ٓاؿي أىا مص : مؤمه ؿحك

مص ٓاؿي ! ٓاؿي هاه 

وأىت راجى هتاليق : كريم ؿحك جامس ًليه

المراهم اللي السكتور مسيهايل يف ًربيتك 

هاتها مياك 



ماطي هذبف ًليك لحس ما : مؤمه بَالسة

.. تْتح تارسها

ًلى هللا تلمس الباب : كريم بتحصير وهسار

أىت تحقها بهسوء ًلى األوكرة ! مص تذبف 

بتاًة الباب وتتكل 

هو بالسهولة زي كسه ! أتكل : مؤمه ؿحك

زه أىا هسرل أزهولك ايسك بوْسي ! أتكل 

! أىت مص ًارِ ُالوتك ًوسي وال ايه 

أىت مص كوت مضَول : كريم بؾحك

زلوقتي بقيت ٓاؿي وًايس ترُي ؟ 

زه أىا أٓؾالك مذغوظ يا : مؤمه بؾحك

قلبي 

.. ال يا سيسي سالم: كريم بؾحك



بغي ًقبال ما .. هيجيبهم : قْل وبع ألمل

تقليي الليلة زي أىا هسرل أُير هسومي 

وأتوؿا ًلضان ىغلي الْجر ًايسة حاجة ؟ 

أمل هست زماُها وهو سابها وزرل ًلضان 

أمل قليت چاكيت .. تبقى براحتها طوية 

بسلته والكاب اللي البساه وحاولت تْك 

السالسل اللي ًلى ههرها ماسكة الْستان 

بس ميرٓتص تْكها ىهايئ وال كالتها أػال 

.. وحتى اللي كايالها قسام ماقسرتص تْكها 

وٓكرت تكلم ىاهس ! وقْت محتارة تيمل ايه 

.. بس تراجيت بيسها 

كريم زرل أرس طاور سريى وُير هسومه 

وررج حف برٓاىه وىازى ًلى أمل قبل ما 

أىا : يذرج وهي قالتله يذرج وبيسها بغتله

هسرل أتوؿا أىا كمان 

! أىتي ماُيرتيص ليه :كريم وقْها



ميرٓتص أٓك : أمل بترزز بغت لألرؼ

السلسلة اللي ًلى ههري 

أحسه ًلضان أىا مص راؿي : كريم ؿحك

تيايل .. ًوه أػال الْستان زه 

أمل قربت موه بذجل و وقْت قسامه 

ما : ومستوية وهو مستوي بغتله بذْوت

تْك 

! ما تلْي كيب : كريم باستَراب

ٓك زول األول : أمل بذجل

كريم بع و أرس باله إن يف سلسلتيه ًلى 

هما زول : كتآها مكان حماالت الْستان

مص تبى الْستان ؟ 

ال زول السلسلتيه اللي ماسكيه : أمل بوجى

الْستان أػال حاسة إىهم ًوروين 



كريم بيحاول يْك السبوس اللي ماسك 

وبيسيه ايه ! كيب ليه : السلسلة بالْستان

المضكلة ايسى ! الررامة زي مص بتتْك 

مص ًارِ أتحكم بيها 

مص ًايسة ! ىققيه ! وبيسيه : أمل بتوتر

.. أققيه

هيتْك ما تقلقيص : كريم بغلها بحوان

ايسك ! كيب حاسب ايسك هاه ؟: أمل بقلق

. أهم مه الْستان

ما تذآيص ًلى ايسي : كريم ابتسم

أريرا ٓك أول زبوس وطال السلسلة وطاِ 

وبمجرز ما لمسه .. إىها ٓيال ًورت كتْها 

! ال كتْي بيوجيوي يا كريم : هي كضت



! كيب ليه سيبتيه يا أمل كسه : كريم بؾيق

تقريبا ٓهمت .. المهم هايت الواحية التاىية 

! ىنام السبوس المتذلّ زه 

الواحية التاىية ٓيال اتْكت أسرو وبيسها 

لْت بحرج وطاورت ًلى جوبها ٓهو طس 

كرسي التسريحة وقيس وطسها قربها موه و 

ٓك السبوس اللي يف جوبها بس ايسه بتلمس 

جوبها وزه بيذليها متوترة وهو الحم زه 

ٓابتسم وٓك كل السبابيس وطال السلسلة 

وقام وقّ وراها ولّ ايسيه حواليها وحف 

اتْكت اهيه : السلسلة يف ايسيها وهمس

ما : أمل جت تبيس بذجل بس ؿمها بايسيه

تبيسيص 

! مص قلت هوغلي : أمل بتوتر



كريم أرس ىْس كويل وٓك ايسيه وبغلها 

هغلي الُسوة وهستواكي يال 

ررج قيس يف الركه بتاًه جواه راحة ىْسية 

واكمئوان وسيازة زارلية بالرُم مه كل 

اللي مروا بيه بس المحغلة والوتيجة ًاجباه 

 ..

قام ػلى كصا ركية لله طكر وحمس وبيسها 

ػلي سوة الْجر وبع يف ساًته كان لسة 

.. طوية ًلى الضروق 

مؤمه وػل ىور وىسلت مه ًربيته وهو 

مياها سوس ًلى باب ًربيته وهي لْت 

ووقْت قغازه ايسيهم يف ايسيه بيؽ ومه 

ٓوق ملك طآتهم ألىها ميرٓتص توام مه 

.. كتر األحساث اللي مرت ًليها 

طكلك تيبان جسا : ىور بغت لمؤمه



مص مهم التيب المهم إين : مؤمه ابتسم

ياريت كل التيب يكون .. مبسوـ وٓرحان 

! تيب ٓرح بالضكل زه 

ييوي : ىور ابتسمت وسوست ًلى ػسره

مص بتقول امتى تسرل ًلضان أروح وأىام ؟ 

بقول : مؤمه ابتسم وحف ايسيه حواليها

امتى ىوػل البيت الْجر وىسرل بيت واحس 

مى بيؽ وتقلي باألبيؽ ًلى رأي أمل 

هي ايه حكاية األُوية زي : ىور ؿحكت

! مياها 

ميرٓص بس بتحبها تقريبا : مؤمه بؾحك

وأىا كمان ًايسة أكل باألبيؽ : ىور ابتسمت

وال أقولك يومها توازي ! تضَلي األُوية زي 

ًلى كريم وتقوله يروح لبتوو السي جي 

.. يضَلوهالوا 



.. ابقي ٓكريوي كيب: مؤمه ؿحك

سكتوا االتويه ومؤمه باسها بذْة ًلى 

.. يا ريت تْؾلي ميايا : طْايْها وبغلها

ًارٓة ما ػسقتص كريم لما قايل إن أررم 

حاجة بيس كتب الكتاب اللحنة اللي 

هي مراتك بس .. هتسيب ٓيها حبيبتك 

ٓبتكون ػيبة وررمة .. برؿه مص مراتك 

وأىا ماػسقتهوش ساًتها قلتله كْاية .. جسا 

أوي إىها مرايت 

وزلوقتي ؟ : ىور ابتسمت

مص ًايس .. زلوقتي ًوسه حق : مؤمه كضر

أمضي ومص ًايس أسيبك ومص ًايسك 

أىتي مرايت بس ٓيال لسة .. تبيسي ًوي 

الواحس كان ! ايه الررامة زي ! مص مرايت 

.. ػابر ٓجأة كل الغبر اتبذر 



ييوي األول : ىور ؿحكت وسوست ًلى كتْه

كان أٓؾل ؟ 

ال كبيا مص أٓؾل بس : مؤمه برٓؽ

الغبر اتبذر .. الغبر اتبذر يا ىور 

ىازر ٓتح الباب واالتويه بيسوا ًه بيؽ 

وقْوا مى بيؽ طوية وسأله ًه كريم 

ومؤمه كموه وبيسها اىسحب وىازر زرل 

.. بوور 

أمل ررجت بإسسالها وقْت ورا كريم اللي 

.. قاًس وقالتله هتغلي السوة األول 

يوْى : رلغوا ػالة االتويه وهي بغتله

أػلي ركيتيه لوحسي ؟ 

كيس براحتك رسي : كريم ابتسم بهسوء يوْى أ

وقتك 



اىتنرها لحس ما رلغت براحتها وقيست 

قغازه وبغوا لبيؽ بحب وبغمت وبيسها 

هو حف ايسه ًلى راسها وٓؾل يسًي كتير 

ليهم هما االتويه لحس ما رلع وىسل ايسه 

.. وأمووا ًلى زًواته 

كريم ٓتح ليها زراًاته وأمل ساًتها قربت 

موه واستذبت يف حؾوه وهو ؿمها بحب 

أىا حاسة بأمان الكون : وهي همست بيْوية

كله يف الركه زه يا كريم الركه زه جميل أوي 

ويمكه يكون أجمل حاجة ًجبتوي يف 

.. األوؿة إىك ًامل ركه لغالتك ٓيها 

ٓيال يا أمل بتحسي ٓيه براحة : كريم ابتسم

زه حقيقي .. ُريبة كسه لما بتقيسي ٓيه 

وأوًسك هوغلي ٓيه زايما وهوقيس ٓيه 

أىا ٓيال .. كتير أىا وأىتي بس مص الوهارزه

.. رليوا ىقوم ىرتاح.. هلكان مص تيبان بس 



أمل ابتسمت واتيسلت وماكاىتص ًايسة 

اقليي : تقوم بس هو وقّ وطسها مياه

إسسالك 

أمل بغتله بتوتر وهو ابتسم وباسها يف 

احوا محتاجيه ىرتاح ٓاقلييه وتيايل : رسها

.. ىرتاح ما تقلقيص مه حاجة 

أمل ما ٓهمتهوش بس زرلت ألوؿة اللبس 

قليته وسرحت طيرها وقْلت الروب 

األبيؽ ًليها كويس وأرست ىْس كويل 

كصا مرة قبل ما تذرج وهو أول ما طآها 

ابتسم وقربت وقْت قسامه بتوتر وهو رٓى 

أىتي ليه محسساين إىك : وطها بغلها بحب

مستوية وهيْة أو مهمة أىا هآزيها؟ أمل 

أىتي ٓاهمة الليلة زي ُلف أوي 



! ازاي ُلف : أمل بغتله باستَراب وبذْوت

كون مقيية وازاي  زه اللي سميته ازاي أ

! أسمى الكالم وازاي وازاي وازاي 

سيبك مه كل اللي : كريم ابتسم بحب

جوا األوؿة .. سميتيه ارميه ورا ههرك كله 

زي يف أمل وكريم وبس ومْيص أي حاجة 

.. هتتم ُير اللي أمل وكريم ًايشيوها تتم 

.. الكون كله ما يْرقص ميايا وما يهمويص 

وأىتي كمان زيي الكون كله ما يْرقص 

.. اللي يْرق هما كريم وأمل وبس .. مياكي 

زول المهميه وزول اللي هوهتم بيهم أىا 

تمام ؟ .. وأىتي 

ايسك واجياك ؟ .. تمام : أمل ابتسمت بحب

ايسي مص واجياين، ولما : كريم ابتسم

! يوْى بقى ىرتاح طوية .. توجيوي هقولك 



بس قبل ما ىرتاح أىتي مص محتاجة تربقي 

رليكي كبييية .. ىْسك كسه 

ٓك حسام الروب بتاًها بهسوء وهي اتوترت 

ورغوػا لما قليهولها ورماه ورٓى وطها 

ييوي مْيص مبرر أبسا : تواجهه وبمرح

لكسوٓك ٓستاىك كان ًريان الّ مرة ًه 

! الروب زه 

ٓستاين كان موْوش وواسى : أمل بتصمر

! مص زي زه رْيّ ورقيق 

! ايه زه الرسمة اهيه .. ٓرقت : كريم ؿحك

بقى ُيريت مكاىها 

أمل حقت ايسيها زارت الرسمة اللي هاهرة 

زي : مه ٓتحة القميع وهو ؿحك بيبث

أحلى ٓيال 



: ابتسم لحرجها وبيسها لمح كتْها وكضر

لحنة أحقلك حاجة مكان السلسلة اللي 

.. ًورت كتْك 

جاب ًلبة اإلسيآات وكلى مرهم وزهولها 

كتْها المتيور وزلكه وسف رجلها وكاىت 

.. لمساته ىار ًلى جلسها 

طالها وحقها ًلى السرير وقيس جوبها وهي 

هو لو قلتلك أىا ًايسة أىام : بغتله بترزز

هتسيبوي أىام ؟ 

كيس كبيا هسيبك : كريم ؿحك بتالًب أ

توامي 

قرب موها وهي بترجى لورا تستذبي يف 

السرير وهو مسكها ٓأمل مسكت زراًاته 

أىت قلت هتسيبوي أىام : بذجل



ىامي يا أمل، براحتك يا : كريم بؾحك

حبيبتي 

كريم بيقرب وهي بترجى لورا لحس ما ىامت 

ىامي : ًلى ههرها وهو مياها وهمس ببفء

براحتك 

كيب ما توام أىت كمان : أمل بغتله بتوتر

أىتي ًايسة توامي ىامي يا : كريم ؿحك

حبيبي لكه أىا سيبيوي أًمل اللي أىا ًايسه 

... ها؟

جت ترز بس مويها تتكلم وقرب بهسوء 

الكرز وحضوي زه : وًيويه يف ًيويها وبهمس

الوهارزه ليلة الكرز 

.. وىهى كالمه بإىه زاق الكرز وسف رجلها

وكبيا الووم كان أبيس ما يكون ًوهم وبيسها 

أمل اتكلمت بتوتر و بغوت واكي أقرب 



للهمس وهو طاركها الكالم وسألته ًلى 

حاجات كتيرة راػة بيوهم وهو كان بيرز 

بكل هسوء وتأين وكول الوقت بيحاول برزوزه 

يكون واؿح وبسيف ًضان توػلها 

الميلومة ػح بقريقة تتواسب مى رجلها 

.. الكتير 

وهو ًرٓها ازاي تتذلى ًه رجلها وحرجها 

قرب موها وقربت ... طوية طوية يف حؾوه 

موه وكريم قسر يذلغها مه توترها ورًبها 

طاِ اسمه .. ورالها تييص مياه ليلة حب 

مرسوم مكان اليملية وًجبه جسا وًجبته 

.. الحركة زي موها 

وبيس ٓترة كويلة مه الحب 

أىت : كاىت ىايمة يف حؾوه وهمست بذجل

ىمت ؟ 



ال ياحبيبي : كريم باس راسها

... هم: أمل بغتله وهو بغلها

! هم ايه : كريم ابتسم

مْيص : أمل بحرج

رجيت وطها مكاىه وهو رٓى وطها تاين 

هم ايه ؟ : تواجهه

يوا : أمل ابتسمت هم كل الواس بيكوىوا ص

كسه ؟ 

يوا ازاي ؟ : كريم ابتسم باستَراب ص

ييوي ٓرحاىيه بالضكل زه ؟ : أمل بحرج

بالحب زه ! مرتاحيه كسه ؟حاسيه باألمان زه 

يوا  ! ييوي أي ًروسة وًريس بيكوىوا كسه ص

بس .. مص كله .. لالسّ ال : كريم بغلها أوي

أًتقس يا أمل إن كل اللي بيحبوا بيؽ حب 



ػازق اه بيكوىوا صيوا حاسيه بالراحة 

لكه اللي .. واالكمئوان اللي بتتكلمي ًوهم 

متجوز تأزية واجب أو ًلضان ًايس يتجوز أو 

هي رايْة ما تتجوزش أو جوازة والسالم 

.. مميسة .. زول ما بتبقاش ليلتهم كسه صيوا 

ييوي طويف بالرُم مه كل اللي مريوا بيه إال 

مص ٓاكر أي حاجة ُير إىك .. إىه كله ارتْي 

.. زلوقتي يف حؾوي

أمل زٓوت وطها يف رقبته وأرست ىْس 

كويل وابتسمت إىها ٓيال بتيضق برٓاىه 

مارزتص ًليه بس ٓيال هي مص .. وريحته 

ٓاكرة أي حاجة ُير إىها زلوقتي مرات كريم 

.. المرطسي وهي يف حؾه كريم المرطسي 

حلو أوي اسمي : كريم بيس طوية ػمت

: اللي كتبتيه ًلى جوبك، وكمل بمرح

ًجبوي 



.. كيب كويس! بجس : أمل ابتسمت بحرج

كل حاجة : كريم ًسل ىْسه بحيث يواجهها

كل .. كل حاجة بحبها .. ٓيكي ًاجباين 

.. حبك .. براءتك .. همسة وتْغيلة بيضقها 

كلك .. ابتسامتك .. ىنرتك زي .. رجلك 

وأىا حاليا تقريبا .. ًلى بيؾك ًاجباين 

ويف .. ويف راحتي .. مْيص يف سيازيت أبسا 

! الحب اللي أىا ُرقان ٓيه 

أمل ابتسمت بحب لجوزها اللي ُرقاىة 

.. ومتيمة يف ًضقه وهو ؿمها لحؾوه 

وال ! هو يوْى أىام ؟: أمل بيس طوية همست

أىت ًايس تسهر طوية ؟ 

 الغبح ٧ىسهر ايه بس الساًة : كريم ابتسم

ىامي يا حبيبي 



كريم بيس زقيقة بيكلمها بس ما رزتص 

ٓبغلها كاىت ُرقاىة يف الووم وهو ىام بس 

رالل ساًة كان ػحي مه األلم اللي يف ايسه 

 ..

حاول يتحمله أو يرجى يكمل ىومه بس 

.. مقسرش األلم بيشيس لسرجة ٓوق تحمله 

ىسّل أمل بالراحة مه ًلى كتْه واىسحب 

بسرًة لبس هسومه .. بهسوء جسا مه جوبها 

وقام ٓتح الباب ولقى مؤمه ًلقله كيس 

.. المراهم ًلى الباب زي ما كلب موه 

ٓكر يقلى ! أرسه و وقّ محتار ييمل ايه 

كيس ىايم بيس التيب زه كله  ًوس مؤمه بس أ

 ..

بع ألمل اللي ىايمة مبتسمة وتلقايئ 

.. ابتسم البتسامتها زي 



كلى برا البلكوىة يضم طوية هوا بس األلم 

زرل أرس قرظ مسكه وٓتح .. كان ػيب 

التالجة كلى إزازة مياه وبيحف يف الكوباية 

بس بمجرز ما حف يف الكوباية المياه ايسه ما 

اتحملتص تقل الكوباية ٓوقيت موه وهو 

طتم يف سره وبع ىاحية أمل اللي اتحركت 

يف مكاىها وبيسها مست ايسها بس كريم مص 

كريم : جوبها ٓاتيسلت بسرًة بتوازي ًليه

.. أىا جوبك يا حبيبي: كريم بسرًة

أمل أرست ىْس كويل بارتياح وىامت تاين 

أىت بتيمل : ومرة واحسة بغتله باستَراب

! وايه اللي ربف زه ! ايه 

ما تقلقيص يا حبيبي زي بس : كريم ابتسم

كوبايه وقيت موي 



كريم أرس الكوباية اللي وقيت وطالها وأرس 

كوباية ُيرها بس حقها ًلى التالجة ومالها 

وبيسها ىسل اإلزازة مه ايسه وٓتح المسكه 

وبيسها مسك الكوباية بايسه السليمة وطرب 

بغت .. وهي متابياه وًرٓت إىه تيبان 

حواليها لمحت قميغها يف األرؼ ٓأرسته 

أىت : ولبسته بسرًة وقامت مه مكاىها

تيبان ؟ ػح ؟ 

طوية ما : كريم بغلها وابتسم باكمئوان

تضَليص بالك 

أىت بتهسر ػح ! ما أطَلص بايل : أمل بقلق

؟ ٓيه المراهم ؟ مؤمه جابها ؟ 

كريم هس زماُه وطاور ًليها ٓقيسته ًلى 

السرير وجابت المراهم وقيست قغازه بس 

قميغها المْتوح كضّ رجلها ٓبتيسله 

بذجل وبتحاول تقيس يف وؿى ما ينهرش 



! وبيسيه : رجلها لحس ما كريم بوْاش ػبر

! ما رالظ يا أمل ! المتى 

ما تسًقص ٓيا كسه : أمل كضرت

! مص بسًق بس ايه : كريم أرس ىْس كويل

مص ًاجبك اقلييه رالع اقيسي مه ُيره 

روطتيوي أػال 

أمل كضرت وطست ايسه بيوّ وهو ػرخ 

اااه : ُغب ًوه آ

أىا آسْة بجس يا كريم آسْة : أمل برًب

مص ايسي زي اللي : كريم بغلها وبتريقة

! واجياين ًلى ٓكرة 

أمل بغت اليسه اللي طستها واستَربت ازاي 

ؿحك ًليها ألىها ًارٓة إىها ماسكة الضمال 

مص اليميه ٓبغتله بتصمر وهو ؿحك 

ًليها 



بقل ررامة ألطس التاىية بجس : أمل بَيم

ما أهوىص ًليكي : كريم ابتسم بمرح

ٓيال ما تهوىص : أمل ابتسمت ُغب ًوها

ٓتحت المرهم اللي ٓيه مذسر وحقت ًلى 

ايسه وبتسلكها وهو بيتألم مه مجرز اللمسة 

.. وهي مص ًارٓة تيمل ايه أللمه زه 

كيب قويل ! بتوجيك أوي كسه : بغتله بوجى

أجيبلك كمازات ًليها ؟ التلج ! أًمل ايه 

ريحك ؟ 

ال يا أمل هي : كريم هس زماُه برٓؽ

هتسكت زلوقتي مْيول المرهم بس 

تيايل يف حؾوي .. يضتَل 

أمل بغتله باستَراب بس لو زه هيلهيه ًه 

قربت موه وهو طسها .. األلم طوية ماطي 



لحؾوه وقيست بحيث ههرها له وهو ايسيه 

زلكيها بقى كسه : حواليها وهمس

أمل ابتسمت ومسكت ايسه وزلكتها بالراحة 

وهو طوية طوية بسأ األلم يهسا 

كريم بيس طيرها ًه كتْها اللي ٓيه 

جميلة الْراطات زي يا أمل : الرسمة وابتسم

 !

ًجبتوي ٓيال الرسمة وٓرحت : أمل ابتسمت

كريم ريح  (التْتت له  )أوي إىها ًجبتك 

.. بحيث لو روحت يف الووم توام 

كريم ىام ٓيال وهي قيست جوبه تسلك يف 

ايسه وبيسها قامت جابت الجلْس بتاًه 

لبستهوله يف ايسه ًلضان ترتاح طوية 

وبيسها مسكتها بايسيها لحس ما بالْيل راح 

يف الووم تاين وهي رجيت تكمل ىومها بس 



ٓؾلت تتأمله ىايم وآتكرت يف المكتب لما 

ابتسمت ألن زلوقتي مه حقها تتأمله .. ىام 

هو جوزها .. زي ما تحب وتضبى كمان موه 

.. وملكها هي وبس 

! ىامت ًلى مذستها بس الوومة مص مريحة 

! استَربت ىْسها أوي ! ازاي مص مريحة 

كول ًمرها بتوام ًلى مذسة اطميوى 

! زلوقتي ًايسة كتْه هو 

ٓؾلت كتير أوي مترززة بس بيسها قربت 

موه وحقت راسها ًلى كتْه الضمال وهو 

حس بيها وطسها لحؾوه وساًتها بس 

.. حست بالراحة وابتسمت وىامت 

الكل ػحي متآرر أوي مه ىومه ورغوػا 

مؤمه اللي قايم وحاسس إىه برؿه مص 

بس قام وىسل وىاهس أول ما .. طبيان ىوم 

تيال ياحبيبي تتَسي : طآته



المْروؼ إين : مؤمه قيس قغازها بتيب

هتَسي أىا وىور مى بيؽ 

.. كيب بالهوا يا قلبي : ىاهس ابتسمت

ايسه تيبت وال ! كريم ػحي : مؤمه بغلها

! حاجة 

! وهللا ما أًرِ ًوه حاجة : ىاهس كضرت

ٓكرت كصا مرة أربف أكمه ًليهم بس 

اتراجيت 

لو يف حاجة أو .. ال بالش أٓؾل : مؤمه ابتسم

احتاج حاجة هيوسل بس كالما ىايميه 

الكام يوم اللي ٓاتوا كاىوا متيبيه .. سيبيهم 

وهما تيبوا كتير ومحتاجيه للراحة .. جسا 

وبيسيه ما توسيص إن وراهم بالليل سْر 

.. كويل وررم 

.. كان قؾى مياىا يوميه األول: ىاهس كضرت



سيبيه : مؤمه ابتسم ووقّ وباس ايسها

.. يييص زي ما يحب يا ىوىا زه طهر ًسله 

هيذلع ويرجى لحؾوك ٓسيبيه يتمتى بيه 

حاؿر هسيبه المهم : ىاهس ابتسمت لمؤمه

المهم .. هاىت اهيه .. ًقبالك أىت يا حبيبي 

هتوػل أىت كريم وال السواق ؟ 

ما تقلقيص .. أىا هوػله كبيا : مؤمه ابتسم

المهم أىا ىازل ولو يف جسيس أو احتجتي حاجة 

كلميوي 

ررج مؤمه وراح لوور اللي أول ما ررجت 

ًوسي : حؾوها ألىها وحضته أوي وبغلها

مْاجأة ليكي هتيجبك جسا 

مْاجأة ايه ؟ : ىور ابتسمت

مْاجأة تبقي مْاجأة اػبري : مؤمه ابتسم



أرسها مؤمه لڤيال ػَيرة وهي استَربت 

بس زرلت مياه وجوا اتْاجئت بياػم 

وسواء حماها وحماتها ٓسلمت ًليهم بحب 

ورحبوا بيها وبيسها طآت ًمات كريم 

االتويه صيوب وابتسام وسلموا ًليها 

زه بيتي يا ىور لما بوسل القاهرة بقيس : صيوب

كوت ًلى كول هوا زمان بس بيس .. هوا 

.. جوزي هللا يرحمه باجي قليل جسا 

ىور قاًسة مياهم والحنت إن مؤمه ارتْى 

ٓبتسور ًليه بييويها 

ما تذآيص جاي مص قالك : سواء ابتسمت

هيجيبهالك ! إىه ًامل مْاجأة 

ىور ابتسمت وًمالة تتذيل ايه المْاجأة 

وهتكون ايه وٓرحت واتوققت أول ما 



وقؾت وقت .. طآت مامتها جاية مى مؤمه

.. جميل وسف أهله ومامتها وجوزها 

سميرة مه الغبح ماسكة الموبايل ًايسة 

تكلم أمل ومرة ًبسهللا يمويها ومرة كه 

بوتي وًايسة : ومرة ُازة ومرة واحسة زًقت

أكمه ًليها 

مروحة بيتها الغبح : ًبسهللا بغلها بَيم

متذيلة ىامت امتى وهتغحى امتي ؟ 

كيس يا ماما ىايمة زلوقتي : كه بتأكيس أ

وبيسيه هي أول ما هتغحى هتكلمك 

زه ! قلقاىة مه ايه : ُازة قربت موها وؿمتها

أىتي ًلى كول بتقموي إىها مى كريم ليه 

أىتي ًارٓة كريم هيحقها .. المرا زي قلقاىة 

.. جوا ًيويه 



كل كالمكم زه ًارٓاه بس : سميرة برٓؽ

! زي بوتي .. برؿه ًايسه أكمه ًليها 

هي .. ًلى آشان اليغر كلميها :ًبسهللا كضر

كيس هتغحى ًلضان تلحق النهر وتغلي  أ

.. اليغر كلميها بيس ما تغلي اليغر 

آشان اليغر هروحلها : سميرة كضرت وٓكرت

كلمها  مص أ

! يا ماما هتروحيلها أول يوم كسه : كه بحرج

أىتوا ىاسييه إىها هتسآر مياه : سميرة بَيم

بيس ما ترجى ؟بيس ! الليلة ؟ هروحلها امتى 

! طهر 

ربوا يسهل : ًبسهللا كضر

هروح ًلضان بس الكالم : سميرة بإػرار

.. يبقى واؿح للكل 



بيس كام ساًة 

كريم ٓتح ًيويه كاىت أمل يف حؾوه 

وليه السىيا حر ! واستَرب الوقت زلوقتي ايه 

بع للتكييّ ماكاىص طَال ! بالضكل زه 

مس ايسه أرس .. واستَرب ازاي ىام مه ُيره 

الريموت وطَله وبع لساًته بيحاول 

 اليغر ٣الساًة كاىت .. يضوِ الساًة كام 

 ٣ٓتح ًيويه كويس واتأكس ٓيال الساًة .. 

! النهر هيروح موه! ازاي ىام كل زه .. اليغر 

بع ألمل اللي ىايمة وػحاها بالراحة وهي 

بتكضر ٓباسها وبرؿه بتكضر لحس ما 

ػباح الذير : ػحيت بغتله وابتسمت

ػباح الوور ألجمل ًروسة يف : كريم ابتسم

ػباحية مباركة يا حبيبي .. اليالم كله 



هللا يبارك ٓيك يا حبيبي : أمل بحب وحرج

! وليه السىيا حر كسه ! بس ػحيتوي ليه 

حر التكييّ كان مقْول مص : كريم ابتسم

ىسيوا ىضَله وػحيتك ًلضان ! ًارِ ازاي 

ىلحق النهر اليغر قرب يآشن 

اليغر اللي هو اليغر ! اليغر : أمل اتيسلت

! ًلضان كسه جياىة ! احوا ىموا لليغر ! 

أىتي ما بتْكريص ُير يف األكل : كريم ؿحك

ييوي تذيلت هتقويل ًلضان كسه ! بجس ! 

! ًلضان كسه ٓايقة مه الووم ! واحضوي 

أي ! ًلضان كسه مغسًة مه كتر الووم 

حاجة ُير األكل ػراحة 

أمل ؿحكت وحقت ايسيها حواليه رقبته 

كلي : بمرح ! أىت ايه مضكلتك يف أ



ماهو ما يوْيص تبقي يف : كريم بتالًب

ٓكري يف ! حؾوي وتْكيرك كله يف األكل 

! حاجة تاىية 

! ًايسين أٓكر يف ايه بالنبف : أمل ابتسمت

ألحق النهر واجي أقولك : كريم ابتسم

قغسي ايه بالنبف 

سابها وقام وهي حست إىه بمجرز ما ارتْى 

ايه زه كاىت .. مه قسام ًيوىها وحضها 

.. متذيلة إىها لما تتجوزه إحساسها زه هيقل 

ييوي هو يف حؾوها ازاي ! مص يشيس 

! يوحضها 

كريم تقريبا أرس رمس زقايق يف الحمام 

وررج بْوكة حواليه وسقه وبيوضّ طيره 

وهي أول ماطآته طقهت وحقت ايسها 

ًلى وطها وزورته بييس لسة مص متيوزة 



تضوٓه كسه ٓابتسم ًلى اللي ًملته 

ٓاؿل أقل مه ىع ساًة ًلى : وبغلها

اليغر ٓسيازتك لو ٓؾلتي مكاىك مص 

.. هتلحقي النهر

أمل كضرت وقامت بسرًة وقبل ما تسرل 

بتهريب بييويكي : مسكها مه وسقها ؿمها

! ليه 

مص بهرب ًايسة ألحق بس النهر : أمل بحرج

وبيسيه سيازتك متوؿي هتلمسوي 

وؿوءك هيبقل 

ليه ! زه ميه قالك االستيباـ زه : كريم كضر

بلمس واحسة يف الضارو ًلضان تبقل 

! وؿويئ 



أي لمسة تحرك المضاًر : أمل بغتله بذجل

أىت مضاًرك مص .. هتبقل وؿوءك 

بتتحرك لما بتحؾوي كسه ؟ 

أىا مآكرتص كسه : كريم بغلها أوي وابتسم

بس ًايس أقولك إن الونرة ليكي بتحرك 

مضاًري مص اللمسة 

يبقى روح ػلي يال : أمل ابتسمت بذجل

.. وسيبوي ًلضان ألحق أىا كمان 

كريم لبس هسومه ووقّ يغلي وهو 

مبسوـ وٓرحان وطوية وأمل اىؾمتله 

ٓاؿل ًلى : ػلت وقيست جوبه وبغتله

اليغر كتير ؟ 

زقايق يسوب : كريم ابتسم

ىغليه مى بيؽ ؟ : أمل ابتسمت



جاوب بهسة مه راسه وبيسها جوبه يف رِ 

ػَير ًليه مغاحّ وكام كتاب طس 

ايه رأيك : مغحْيه وازاها واحس و أرس واحس

بس .. بيس كل ػالة ىقرأ ػْحة واحسة 

واحسة ؟ 

أىا ًاملة ورز لوْسي بالليل : أمل ابتسمت

بقرأه ايويم بقايل أسبوو لألسّ مص بقراه 

بس هحاول أىتنم 

مص بتكلم ًه الورز بتكلم ًه : كريم ابتسم

بيس كل .. حاجة ىيملها أىا وأىتي مى بيؽ 

مالهاش ًالقة .. ػالة ػْحة واحسة بس 

زي حاجة ليا أىا وأىتي .. بقيام أو ورز 

موآقة يال ىبسأ بس المرة زي : أمل ابتسمت

رليهم اتويه الْاتحة وأول البقرة ػَوويه 

.. أػال 



كريم وآق وٓتحوا قرأوهم مى بيؽ 

وبيسها اليغر أشن ػلوا جماًة وقرأوا 

الغْحة اللي اتْقوا ًليها وقْلوا المغاحّ 

أمل قليت إسسالها ووقْت توضّ .. وقاموا 

طيرها وتسرحه وهو متابيها مبسوـ لحس 

.. ما لمحته يف المرايا ٓابتسمت بحرج موه 

! ًايسة طيري يوضّ بسرًة : بغتله

ىضْيه : كريم قام وٓتح زرج وكلى استضوار

جيبت الذبرة زي مويه : أمل ابتسمت بمرح

 !

ييوي ميروِ يا أمل إن : كريم ابتسم

االستضوار بيوضْوا بيه الضير مص محتاجة 

وبيسيه ىوىا بتوضّ طيرها .. لذبرة أىثوية 

.. كسه 



المهم .. امممممم ماطي هقبل ىوىا : أمل

ٓيه الْيضة 

كريم قام وحقلها الْيضة وهي ابتسمت 

وطَلت الجهاز توضّ طيرها هو اتكلم 

وهي ما سميتص ٓقْلت الجهاز 

بقولك هتتَسي هوا وال تحت ؟ : كريم

ًايس توسل .. براحتك أىت : أمل ابتسمت بحرج

مص ًايس براحتك .. مياهم هلبس وىوسل 

ًقبال ما : كريم ابتسم وقام قرب موها

تذلغي هوسل أكمه ًليهم وأجيب ُسا هوا 

اوك ؟ .. ىاكل مى ىْسوا 

أمل ابتسمت بحب وقبل ما يوسل مسكت 

ما تتآررش كتير تحت : التيضيرت بتاًه

ماأقسرش أػال : كريم ابتسم وباسها



جه يمضي بس طسته تاين ٓاستَرب وهي 

مسكت ايسه زلكتها بالمرهم وبيسها لبسته 

الجلْس اللي كان ىاسيه أػال ٓابتسم لحس ما 

.. قْلته ًلي ايسه

بيسها ررج مه أوؿته وراح ًوس مؤمه بس 

كاىت أوؿته ٓاؿية ٓوسل لتحت وأم ٓتحي 

أول ما طآته ًلى السلم زُركت وهو 

استَرب وابتسم وأمل يف أوؿتها ؿحكت 

أم ٓتحي بتسُرـ لحس ما ىسل ًوسها سكتت 

بتسُركي ليه زلوقتي ؟ : وهو بؾحك

مص ًريس و ىازل يف ػباحيته : أم ٓتحي

ايويم هي بقت ًغريته بس سيان الزم 

! ىسُرـ وال ايه 

ماطي يا ستي بس واقى مه : كريم ؿحك

! الجوو أىا والمسكيوة اللي ٓوق زي 



أم ٓتحي طاورت ًلى ًيويها وقبل ما تسرل 

هتاكل هوا وال ٓوق ؟ : بغتله

كريم كان رايح ىاحية مامته ووقّ مى 

سؤال أم ٓتحي واترزز يجاوب بايه ؟ 

رالس يف بيته الجسيس هو وملك مى بيؽ 

بيتَسوا لوحسهم ألن ىازر مى مروة بيوػلوا 

ٓاكمة المحقة تركب وهيتَسوا مى بيؽ 

وىور مى مؤمه 

جرس الباب ؿرب والضَالة ٓتحت الباب 

وملك ورالس اتْاجئوا بالؾيّ الَير متوقى 

! اللي ػسمهم زروله ًليهم بالضكل زه 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الرابى واليضرون 

أم ٓتحي سألت كريم هيتَسوا ٓيه وهو 

! وقّ مص ًارِ يرز 



جهشيه بس األول يا : ىاهس سميتهم وبغتلها

. أم ٓتحي 

زرلت وهو قرب مه أمه اللي قامت 

وحؾوته بحب وكأىه ُايب مه سويه وهو 

حسستيوي إين لسة راجى : استَرب وبغلها

. مه السْر 

مص سْر بس ٓرحة بابوي اللي : ىاهس بحب

كريم أىت ال يمكه تتذيل .. أريرا اتجوز 

ومه الوهارزه بيس األيام ! ٓرحتي بيك از ايه 

. بقى ًلضان أطيل أحْازي 

اهسي .. أحْاز مه زلوقتي : كريم ؿحك

. ًليوا يا ىوىا 

براحتكم يا ًمري المهم كموي : ىاهس بؾحك

ًليك وًلى أمل،كويسة ؟ ىمتوا وارتحتوا 

وايسك أربارها ايه ؟وأمل ًاملة ايه ؟ 



ايه كمية األسئلة زي ؟ : كريم باستَراب

احوا كويسيه ومبسوكيه ! بالراحة ًليا 

.. وٓرحاىيه وىموا واتبسقوا وكل حاجة 

سألتي ايه تاين ؟ .. وايسي كويسة 

! ليلتك أربارها ايه : ىاهس ابتسمت بذبث

ًملت ايه ؟ 

ال ال يا ىوىا ما تذيلتص : كريم ابتسم بحرج

! موك أبسا سؤال زي زه 

. يا واز بقمه ًليك : ىاهس ربقته يف كتْه

ًاملة ُسا ايه الوهارزه ؟ : كريم ؿحك

. ماطي يا كريم : ىاهس كضرت

ماطي ايه بس ؟ أىا قلتلك أىا : كريم بحرج

كويس وكموتك ما تسأليص ًلى تْاػيل 

. بقى 



أىا سألت ًه : ىاهس بغتله وؿربته تاين

أىا قلت أربارك ايه بس ؟ ! تْاػيل 

أرباري كويسة وأىا ػاحي : كريم باس ايسها

مبسوـ مه ىومي كسه جاوبتك ؟ 

أمل ػاحية ! وأمل : ىاهس قربت موه

... مبسوكة اوًي تكون ؿايقتها وال 

أمل كويسة ومبسوكة وال ما : قاكيها كريم

ؿايقتهاش ولو حابة تقليي تقموي ًليها 

. بوْسك اكليي 

المهم رس الَسا .. ال يا حبيبي : ىاهس ابتسمت

. واكلى اتَسى أىت ومراتك 

مؤمه ٓيه وبابا : كريم وآقها بس سألها

ٓيه ؟ 

مؤمه أرس ىور هيتَسوا برا وأبوك مى : ىاهس

. جماًتوا قبل ما يسآروا البلس 



كيب أىتي اتَسيتي ؟ : كريم كضر

.. ما تضَلص بالك بيا : ىاهس ابتسمت

اتَسيتي وال ال يا ىوىا ؟ : كريم بإػرار

حبيبي أىا لسة ػاحية مه : ىاهس بحب

ساًتيه تقريبا ويسوب ٓقرت أىا وأبوك 

.. ومص هوتَسى قبل المَرب مى بيؽ 

كسه جاوبتك ؟ 

كيب أىازي أمل ىتَسى مى : كريم كضر

بيؽ احوا التالتة ايه رأيك ؟ 

يا واز بقولك لسة ٓاكرة اكلى : ىاهس بَيم

. اتَسى مى مراتك يال 

أم ٓتحي ررجت باألكل وىاهس كلبت موها 

تقليه ٓوق وكريم كلى بيس ترزز يتَسى هو 

.. ومراته مى بيؽ 



رالس وملك بياكلوا مى بيؽ، جرس الباب 

ؿرب والضَالة ٓتحت واتْاجئوا االتويه 

برقية قسامهم 

اصيكم : زرلت وطست كرسي وقيست

! ىسيتوين وال ايه ؟جيت أكمه ًليكم 

ٓيكي الذير بس ماكوتيص : رالس بتريقة

. تيبتي ىْسك 

سميت إن بوتك اتجوزت : رقية بتريقة

أىتي تسيبي كريم  (بغت لملك  ).. مؤمه 

.. جميل أوي األروة زي .. وأرتك تارس أروه 

وىازر ابوك رقب ػاحبة أمل ػح ؟أمل 

 (ؿحكت أوي  ).. اللي رقْت موك كريم 

وبيراًوا ! هللا ًلى أرواتك اللي بيحبوكي 

! إال هما ٓيه ! مضاًرك 

. مالكيص زًوة بيهم : رالس بتحصير



كل : رقية تجاهلت تحصيره وكملت بتريقة

واحس مى حبيبه وأىتي يا ًيوي قاًسة هوا مى 

مضيتي ورا ! وزلوقتي اتقلقتي .. أبوكي 

كالمه لحس ما اتقلقتي ؟ ًاجبك بقى 

زلوقتي لقب المقلقة ػح ؟ ًارٓة الواس 

هيقولوا ًليكي ايه ؟ 

محسش هيتكلم ويقول أي : رالس بَؾب

حاجة ُير التآهيه والْاطليه وزول ما 

. ييووش أي طيء ليوا 

هيقولوا : رقية تجاهلته وكملت مى بوتها

كريم وسابك وحتى سليم برؿه ما 

ٓالييب .. اتحملكيص كام طهر ورماكي 

. ٓيكي أىتي 

ملك زموًها ىسلت مه كالم مامتها ورالس 

أىتي بتييقي ليه ؟ أمك : بغلها واتورٓس

ما .. ًمرها ما ىققت كلمة واحسة ًسلة 



بيهمهاش ُير ىْسها ومنهرها ٓما تهتميص 

. بيها وال بكالمها 

وما ! ما تهتمص ليه بكالمي : رقية بغتله

هي مص ًايضة ! تهتمص بكالم الواس ليه 

... برستيچها وستايلها و! وسف الواس زي 

برستيچ ايه وستايل ايه اللي : قاكيها رالس

ما يولى البرستيچ كالما ! بتتكلمي ًوهم 

. ابيسي بس أىتي ًوها .. هي مص مرتاحة 

وسليم .. زي بوتي ! أبيس ًوها : رقية وقْت

... كان كويس مياها هي 

أىتي ما تيرٓيص حاجة ًوها وما : قاكيها

بتْهميص وال بتحسي يبقى تذرسي 

. وتوققيوا بسكاتك واتْؾلي مه هوا 



اتْؾل مه هوا ليه ؟ السويورة : رقية بَيم

كول ًمرك ! مراتك ٓيه ؟ىْسي أطوٓها 

... شوقك واكي وبتحب ال

اُلقي يف حقها وطويف : قاكيها رالس

هيجرالك ايه،شويق كان واكي يف حاجة واحسة 

بس وهي إين ٓؾلت مياكي أو إين وآقت 

بس أبويا هللا يسامحه .. أرتبف بيكي أػال 

ويرحمه كان ًايس الضركة ييوي الموؿوو 

. كان مغلحة بحتة 

أىا كوت ! أىت تقول ترتبف بيا : رقية بَؾب

. ىقلة كبيرة أوي ليك 

أىتي كوتي ىقلة ٓيال ليا بس ىقلة : رالس

ىسلتيوي وكوتي زايما زي .. لتحت مص لْوق 

وطكلك مص .. الحمل اللي ًلى ههري 

. هتجيبيها لبر وتتلمي بقى 



مص هتلم ال وريوي هتيمل ايه : رقية زًقت

؟ 

كْاية .. كْاية بقى حرام ًليكم : ملك زًقت

. أىا تيبت موكم 

ال مص كْاية سيازته ٓاكر : رقية زًقت

ال ٓوق لوْسك أىا ما ! ىْسه هيهسزين 

. بتهسزش 

أىا ٓيال مص ههسز : رالس أرس ىْس كويل

أىتي .. التهسيس ميازش بيجيب ىتيجة .. تاين 

. اتْؾلي مه هوا .. كالق يا رقية 

رقية اتغسمت ومص مستوًبة هو قال ايه 

أىت قلت ايه ؟ : وبغتله بغسمة!

قلت أىتي كالق اتْؾلي برا : رالس بإػرار

. بيتي أو بيت مرايت وًيالها 

... بابا : ملك مغسومة



ملك رليكي برا الموؿوو أىتي : رالس قاكيها

 .

كيس اتجووت : رقية زًقت . أىت ا

وليلمك أىا مص .. ًقلت : رالس بَؾب

هكتْي بقالقك ال اللي جاي كله هيغسمك 

. اػبري ًليا 

ملك جريت مه قسامهم مابقتص متحملة 

تضوِ رواقهم تاين وزلوقتي أهم اتقلقوا 

. رالظ يبيسوا بقى ًوها 

! أىت كلقتوي يا رالس : رقية رززت تاين

بتتريقي ًلى بوتك وبتيايريها : رالس بؾيق

بلقب مقلقة اهو سيازتك أرسيت ىْس 

اللقب اتْؾلي بقى مه ُير مقروز 

واحمسي ربوا إين هسيبلك الڤيال تييضي 

ٓيها براحتك يال بقى مه هوا ًلضان مص 



وبإشن هللا بيس ٓرح ًيايل وجواز .. ٓاؿيلك 

ىور وىازر هتسميي ربر جوازي أىا كمان ألين 

هتجوزها قسام اليالم كله ٓاستيسي مه 

وملك هجوزها بيون هللا للي .. زلوقتي 

. وزلوقتي برا بيتي .. يستاهلها ويقسرها 

طسها وررجها لبرا وقْل الباب وكلى لملك 

ػسقيوي كسه : اللي كاىت بتييف وقيس جوبها

أىا و والستك ميازش يف .. أٓؾل يا ملك 

. بيووا أي ًيضة ومه زمان مص زلوقتي 

. ًارٓة بس برؿه ػيب : ملك اتيسلت

ميلص بس أٓؾل لكل األكراِ : رالس بحب

اوًي تسميي كالمها أرواتك بيحبوكي يا .. 

ملك وًمرهم ما تيمسوا يؤشوكي ولو كلبتي 

مه حس ٓيهم يْسد ارتباكه ًلضان 

. مضاًرك مص هيترززوا لحنة 



.. ًارٓة يا بابا الكالم زه : ملك ابتسمت بحب

. ما تقلقص ًليا أىا بذير .. ًارٓة 

أم ٓتحي كليت ألمل وربقت وأمل سألت 

ميه ٓرزت ًليها كاىت البسة ًباية بيت 

أىيقة وبتستيس ًلضان توسل تحت 

أم ٓتحي حقت األكل ًلى الترابيسة وبغت 

ًيوي ًليكي بارزة ربوا : ألمل بْرحة

ربوا يسيسكم يا رب .. يسيسك يارب 

. ويذليكم لبيؽ 

.. أمل ابتسمت وطكرتها كتير 

أم ٓتحي راحت ىاحية السرير بتروقه وبتلم 

وهي .. هسومهم كلها اللي ًلى األرؼ 

أىتي : مبتسمة أمل بسرًة مسكت ايسها

! بتيملي ايه 



هلم الَسيل وأروق : أم ٓتحي باستَراب

! السرير زي ما بيمل كل يوم يا بوتي 

ال ال ال أىا هيمل الكالم زه ميلص : أمل بحرج

. أىا هيمل الكالم زه 

أمل بتضس هسومها مه ايس أم ٓتحي اللي 

! يا بوتي أىا بيمل زه كل يوم : مستَربة

كريم أىا اللي مربياه وأىا اللي بارس هسومه 

كويها  . وبَسلها وأ

ماطي كريم ماطي : أمل اتحرجت موها كتير

... بس أىا 

أىتي مص ًايساين ! أىتي ايه : قاكيتها

! أًتبرك زي بوتي زي ما بيتبر كريم ابوي 

كبيا ! ال كبيا أىتي بتقويل ايه : أمل بسرًة

بس أقغس أىا هروق .. تيتبريوي بوتك 

أوؿتي وسريري زي ما اتيوزت كول ًمري 



وهسوموا ًرٓيوي مكان الَسيل ٓيه . 

. وهوسلها بوْسي 

أم ٓتحي مص مقتوية بكالم أمل ومغرة 

هي تلم الَسيل وتَير ٓرش السرير وأمل 

محروجة إن حس يضوِ رغوػياتها بالضكل 

زه وٓؾلوا االتويه يضسوا مه بيؽ الهسوم 

يا بوتي ما تتيبيويص : وأم ٓتحي بغتلها

مياكي أىا ٓاهمة إىك محروجة ومقسرة زه 

بس بكرا هتتيوزي وهتوسيل طَلك مى 

جوزك هتيملي امتى الكالم زه ؟ٓاتيوزي 

مه زلوقتي وما تذآيص أسرار أوؿتك ال 

. يمكه تذرج برا أوؿتك ما تذآيص موي 

! أمل مص ًارٓة تقولها ايه أو تيمل ايه 

كريم زرل ًليهم واستَرب وقْتهم قغاز 

بيؽ وهسوم أمل بيوهم وأمل أول ما طآته 

كريم ٓهم أم ٓتحي : كأىها ُريق اتيلق بحس



ميلص أىا .. إين مسئولة ًه أوؿتي هوا 

وهللا مص قغسي أؿايقها بس مص 

. متيوزة 

كريم قرب موهم وٓهم قغس االتويه وبع 

أمل لسة أول يوم الوهارزه : ألم ٓتحي بحب

ليها وأول يوم يف حياتها كسوجة ٓأكيس مص 

رليها .. هتتيوز مرة واحسة ًلى حياتوا 

يوْى يا ست .. وازيها وقتها تتيوز .. براحتها 

الكل ؟ 

كريم مسك الهسوم مه ايس أم ٓتحي وهي 

يا ابوي كان قغسي وهللا : بترزز سابتهم

. أريحها زي ًروسة برؿه 

ًارِ وهللا وهي برؿه ًارٓة : كريم ابتسم

 (وكمل بمرح  )بس هي لسة بتتحرج مووا 

! وبيسيه مص طايْة البسة ايه حؾرتها 



ييوي متذيلة هتذليكي تذرجي بهسومها 

زي ؟ 

أمل كضرت وهو الحم زه وأم ٓتحي 

كيب لو احتاجتوا حاجة بلَوين : ابتسمت

وسابتهم وررجت 

إال قويل هي ازاي اسمها أم ٓتحي : أمل بمرح

وهي ماًوسهاش ُير بوتيه حسب اللي 

ًرٓته ؟ 

كان ياحبيبتي ًوسها ابه اسمه : كريم بحسن

ٓتحي بس ربوا توٓاه بس الكل ٓؾل يوازيها 

كسا 

ربوا يغبرها : أمل بتآثر

آميه : كريم



أمل آتكرت اللي كريم قاله ٓبغتله بَيم 

! مالها هسومي : وحقت ايسيها ًلى وسقها

مص ًاجباك ؟ 

أىتي بتتحويل وال ايه ؟ : كريم استَرب

! وبيسيه هو أىا قلت مص ًاجباين 

مص بتقولها طويف هسومها : أمل بَيم

! وبيسيه مص المْروؼ كوا هووسل ىتَسى 

بقميع ىوم ؟ ! هوسل بايه سيازتك 

كيس يا ىاػحة بس : كريم ابتسم ماأقغسش أ

ميه قال هووسل ىتَسى تحت ؟ 

وميه قال هوتَسى هوا ؟ : أمل

.. رالظ يا أمل : كريم أرس ىْس كويل

هوتَسى هوا يا قلبي وأم ٓتحي اًصريها 

متيوزة ًلى إىها تهتم بأوؿتي أول ما 

. بتسرلها ٓسي كبيية ًوسها 



بس أىا مص هقسر حس يسرل : أمل بحرج

أىت .. أوؿتي ويضوِ حاجتي أو يلم ورايا 

األول كوت لوحسك وزه ًازي لكه زلوقتي 

وؿيك ارتلّ ٓاللي أىت متيوز ًليه 

. هيتَير 

بالوسبايل أىا ايه اللي هيتَير : كريم بيؾايقها

؟ 

ييوي أؿيّ اإليمان : أمل بتريقة وُيم

ماكاىتص بتاليق كل هسومك مرمية ًلى 

. األرؼ يف كل حتة 

مرايت طقية أًملها : كريم ؿحك بمضاكسة

! ايه 

... أىا اللي ! أىا ! أىا : أمل طهقت وبغتله

كريم ؿحك إىها ًلقت ومص ًارٓة تكمل 

الجملة وهي بيست ًوه رالع وقيست يف 



ركه بييس وهي زًالىة ومحروجة موه وهو 

بيؾحك وقيس وراها وهي بيست ٓقرب 

وبيست تاين لحس ماهو ؿمها وطسها ًليه 

.. سوري يا حبيبتي بس بواُضك : وهو وراها

وبالوسبة .. وهللا بهسر بقى ما تقْضيص كسه 

ألم ٓتحي هي يف الوهاية هتيمل اللي 

يريحك واللي ييجبك أىا هبلَها أو هبلٍ 

ًايسة !ٓايه اللي يريحك ؟.. ماما تْهمها 

تيملي ايه ؟ 

.. أىا مسئولة ًه أوؿتي : أمل التْتتله

. كل حاجة .. هسوموا، ُسيلوا، توؾيْها 

أمل حبيبي أىتي هتوسيل : كريم استَرب

هووسل الغبح هورجى .. ميايا الضَل 

هتيملي اللي بتقوليه زه امتى ؟ .. المَرب 



كيس هاليق وقت ييوي اللي : أمل بتْكير أ

بيضتَلوا ومتجوصيه وًوسهم ًيال كمان 

بييملوا ايه ؟ 

بيتقحووا يوم إجازتهم ييوؿوا ٓيه كل : كريم

اللي ٓاتهم كول األسبوو وبيؾَقوا ىْسهم 

لكه أىا ًايس .. بيس ما يرجيوا مه طَلهم 

أرجى مه طَلي أستجم وأسترري يف حؾه 

مرايت مص ًايسها تقوم تجري يميه وطمال 

 .

كيب لما يجي وقتها : أمل بحيرة و بتْكير

أو ًلى األقل يا كريم .. ىتكلم وىجرب وىحسز 

ييوي ماتكوص .. أىا أحسز امتى يسرلوها 

ويكون يف سبت للَسيل هوا ! حاجتوا كسه 

أىا مص هوسل بهسومي يف ايسي يا إما تجيب 

ُسالة هوا يف الحمام وموضر ُسيل راظ 

. بيا هوا 



أىا ! يا بوتي يف ايه لكل زه : كريم ؿحك

ًايص يف البيت زه مه ساًة ما اتولست 

ميرٓص لحس زلوقتي الَسيل بيتوضر ٓيه 

قلقاىة ًلى هسومك ليه ؟ 

مص ًايسة حس يضوِ هسومي : أمل بحرج

. ًيب .. الذاػة 

حاؿر هيملك كل : كريم أرس ىْس كويل

اللي أىتي ًايساه يوْى بقى زلوقتي ىتَسى 

واألول سيازتك تقومي تَيري هسومك زي 

؟ 

. ىاكل األول : أمل برٓؽ

ال يا ًم الحاج قومي اقليي : كريم بتصمر

. الكالم زه والبسيلي ٓستان حلو 

مص ًايس قميع ىوم ييوي ؟ : أمل بذجل



ال كبيا ًلى ٓكرة كل : كريم باستَراب

. زلوقتي البسي ٓستان .. حاجة ليها وقتها 

أمل ابتسمت وقامت وزرلت تذتار ٓستان 

واحتارت كتير جسا وبيسها ارتارت ٓستان 

بيوك قغير ٓوق الركبة وبحماالت ًريؾة 

ًجبها ٓقليته .. طوية وموْوش طوية 

ولبسته وٓكت طيرها وىكضته طوية 

وجابته ًلى جوب وحقت ميكاب سريى 

رْيّ ولون روچ يليق بالْستان ولبست 

توكة بْيوىكة ًلى جوب رقيقة وحقت 

برٓاىها ولبست ػوسل بكيب ًايل وبغت 

لوْسها وألول مرة تحس إىها مص هي اللي 

.. وكأىها ارتلْت! طايْاها يف المرايا زي 

كريم كضّ األكل وبالضوكة أرس ققية باىيه 

ػَيره لمح أمل رارجة ٓبغلها بس جاله 

شهول مه طكلها ويسوب هيتكلم األكل 



وقّ يف زوره وهو بيتكلم وبيبلى األكل مرة 

ٓؾل يكح وأمل جريت ًليه تذبف .. واحسة 

جابت كوباية .. ًلى ههره وهو بيكح جامس 

مياه بتسيهاله بس رٓؾها وٓؾل يكح كتير 

! أوي وهي جوبه مص ًارٓة تيمل ايه 

كريم قويل أًمل ! كيب أًمل ايه : واتوترت

! ايه 

طاورلها بايسه وال حاجة وبسأ يهسا طوية 

طوية بس بيكح برؿه لحس ما هسي رالع 

. هتموتيوي ىاقع ًمر : بغلها

أىت كويس زلوقتي ؟اطرب : أمل برًب

. كيب 

: كريم طرب وحف الكوباية مكاىها وبغلها

.. اللي طرقان يا أمل ما تضربيهوش مياه 

اللي طرقان زه بيكون يف حاجة زرلت 



مجرى التوْس بتاًه ٓالمْروؼ يكح لحس 

. ما يقرزها مص تسيله مياه تكملي ًليه 

ميرٓص الكالم زه كول ًمري : أمل بتصمر

. بضوِ اللي بيكح بيسوله مياه 

بيكح ُير طرقان وبيكح : كريم بؾحك

تذتلّ وبيسيه الغح تيجي ورايا 

وتمسكيوي وتؾَقي ًلى ػسري ؿَقه 

. قوية لْوق بحيث تساًسي هوريكي تيايل 

طسها ًليه ولْها وحف ايسيه ًلى ػسرها 

بالضكل زه بس : وؿَف بس ؿَقة رْيْة

أقوى ٓهمتي ٓالؾَقة زي هتقرز أي 

. حاجة 

. حلو السرس زه : أمل ابتسمت بذجل

كل يوم زرس اتيلمي : كريم ابتسم وبتلميح

. بقى الغبح زرس وزلوقتي زرس



وأىت ازيتوي زرس ايه : أمل بيسم ٓهم

الغبح ؟ 

ىسيتي ؟ىسيتي : كريم رٓى حاجب بتريقة

كل األسئلة اللي سألتيها زه احوا يا بت 

. قؾيوا الوقت كله طرح ورُي قبل اليملي 

أمل ؿمت حواجبها بحرج وزورت وطها 

كون ٓاهمة ايه اللي هيتم ؟ : بييس مص الزم أ

وبيسيه مص ًلضان جاوبت كام سؤال 

. يبقي زرس 

مااااطي أىا ُلقاىلك .. ماطي : كريم بصهول

بالش الغبح أمي اللي كاىت بتتسرب وتتيلم 

ًوسي يف الضركة وتتيلم ػح ؟ 

ال ما : أمل بغتله ورٓيت ػباًها يف وطه

تذلقص األوراق يف بيؽ زي حاجة وزي 

. حاجة 



بت أىتي : كريم مسك ايسها مه قسام وطه

. مص كوتي جياىة ؟ كلي 

أمل ابتسمت وقامت راحت ىاحية األكل 

آرزي بس الْستان اللي : وكريم بمضاكسة

. مرٓوو زه 

أمل طهقت ولْت بسرًة مسكت الْستان 

بتحاول تْرزه وهو ٓتح يف الؾحك وهي 

الحنت إن الْستان مْروز بغت حواليها 

ومسكت أقرب مذسة وحسٓتها يف وطه 

بَيم ومسكت واحسة تاىية وحسٓتها وهو 

قام وبيؾحك وكل ما بيحاول يمسكها 

بتجري موه وبتمسك مذسة تحسٓها بس 

بيْازيها وبيجروا ويتوققوا ويؾحكوا لحس ما 

ما تهسي : هو مسكها مه زراًها وطسها ًليه

. اهسي ! كسه هاه 

! ال مص ههسا هتيمل ايه : أمل بؾحك



كريم بغلها كتير ومرة واحسة طالها مه 

.. األرؼ وهي ػررت

حسه كان يسوب راجى وكلى يَير هسومه 

وهو ميسي قسام األوؿة سمى ػررة أمل 

ٓابتسم وكمل .. وبتقوله ىسلوي يا كريم 

زرل .. كريقه بس ػوت ؿحكهم ًايل 

أوؿته وىاهس كليت وراه وزرلت ًوسه وهو 

. ًلى ٓكرة ػوتهم ًايل أوي : بغلها

! ميه زول : ىاهس باستَراب

قويل البوك يذلي باله .. أمل وكريم : حسه

. مه ػوتهم 

زول .. ال كبيا ماأقولوش : ىاهس كضرت

متجوصيه امبارح كبييي يكون ػوتهم ًايل 

وبيسيه هيسآروا بالليل وهيرجيوا بيس 



كبييي ػوتهم .. طهر وساًتها ربوا يسهل 

. هيوكى لوحسه 

! ولو ماوكيص : حسه بغلها

ساًتها أبقى أقوله وألْت ىنره : ىاهس كضرت

ًلضان ٓرحاىيه .. لكه مص زلوقتي أبسا 

بيسيه ُيران .. وبيؾحكوا أقولهم ػوتكم 

! موه قلسه 

! ُيران موه ؟ وأقلسه : حسه بغلها بصهول

وأقلسه يف ! ُيران مه ميه يا ولية ؟ مه ابوي 

أىتي .. بيسيه بتقوله ىسلوي يا كريم ! ايه هاه 

ًايساين أطيلك ؟ 

ال وًلي ايه مص ىاقغيه لنهرك : ىاهس بهسار

. يوجيك 



.. هي وػلت لنهري : حسه بغلها بصهول

أىتي ٓاكراين ًجست وال ايه ؟ ال ٓويق لوْسك 

 .

ولو ما ٓوقتص ؟ : ىاهس زورت وطها بييس

حسه قرب موها ومرة واحسة طالها وهي 

حسه .. حسه ىسلوي بجس : اتْاجئت ٓغررت

. الييال يسميوا ! ًيب كسه 

! أىتي ٓاكراين ًجست وال ايه ؟: حسه بتريقة

ههرك .. رالظ .. حسه ىسلوي : ىاهس بحرج

. يا راجل 

طوِ هتقويل تاين ههري كيب : حسه بَيم

. أىا هوريكي 

ؿحكوا االتويه وقيسوا مى بيؽ يسترجيوا 

.. طبابهم وشكرياتهم 



مؤمه كان مى ىور وًيلته ومامتها وٓرحان 

إن الكل موسمج مى بيؽ بسهولة 

والستك : سواء قربت مه ىور وقيست جوبها

كلمتوي ًوك كتير جسا واتمويت أطوٓك 

والحمسلله إين ! وحبيتك مه حكاويها 

 (بغت البوها  )..طوٓتك بجس وحبيتك بجس 

. ابوي ًرِ يذتار وارتار صيوة البوات 

. تسلمي يا كوف : ىور اتحرجت

ال ايه كوف زي : مؤمه كضر وسواء كضرت

قويل يا أمي أو .. ماًوسىاش حس يقول كوف 

ماما براحتك بس كوف زي ال 

مؤمه ؿحك وقيس جوبهم وحف ايسه ًلى 

أيوة بالش كوف زي مرة تاىية : كتّ أمه

لهتاليق وش تاين رالع ُير الجميل زه 



طكلك أىت اللي : سواء ؿربت ابوها يف ػسره

.. هتضوِ الوش زه زلوقتي

ليه زه أىا ُلبان : مؤمه رٓى ايسيه باستسالم

المهم يا سمسمة أول مرة .. وزي ابوك برؿه 

طوٓتي بقى جيبتلك ! ييجبك شويق ػح 

! مرات ابه ًسل ازاي 

ربوا .. يف زي ًوسك حق : سواء ابتسمت

إن طاء هللا هويمل ٓرح .. يحميها يارب 

 (بغت لمؤمه  ).. الكل يحكى ويتحاكي بيه 

كان ىْسي تْرحوا مى بيؽ أىت وكريم 

. بس ميلص ىغيب وملحوقة 

. ملحوقة ٓيال : مؤمه باس راس والسته

كسه أىا يسوب ألحق أوػل : وقّ وبع للكل

ىور البيت وأكلى لكريم ًلضان ألحق أوزيه 

. المقار 



! كيب أروح مياك المقار : ىور بغتله

ماطي مْيص مضكلة : مؤمه بغلها بتْكير

 بالليل المْروؼ ١٠بس القيارة هتتحرك 

 هستوى لحس ما ٨:٣٠ أو ٨ىكون هواك ًلى 

القيارة تتحرك وًقبال ما ىرجى مص هيكون 

 ٓكلمي ًمي وبلَيه وطويف رأيه ايه ١٢قبل 

 .

. بابا مص هييترؼ : ىور بغتله

ٓيال رالس مص هييترؼ بس : ىهلة بتأكيس

. برؿه يكلمه مه باب الصوق ياحبيبتي 

بالنبف يا ست الكل زه اللي : مؤمه بتأييس

. أقغسه 

كيس يا مؤمه هيرٓه أىا بس : ىور بتوؿيح أ

كتر  كلمه .. بقولك ييوي مص أ . هقوم أ

هتسآروا امتى ؟ : قامت وهو بع ألمه



أًتقس الليلة أو بكرا الغبح : سواء بتْكير

. بالكتير مص ًارٓة 

هتروحوا بيت ًمتو وال : مؤمه بتْكير

هتمضوا ًلى كول ؟ 

ال هوروح كبيا ىسلم ًلى : صيوب اللي رزت

. كريم قبل ما يسآر هو وأمل 

أًتقس تقوموا تجهسوا لو : مؤمه بع لساًته

. هتروحوا كسه يسوب 

ىازر أرس مروة وٓاكمة اللي باتت ًوس مروة 

امبارح ًلضان يوػلوها للمحقة تروح بلسها 

وػلوها وبيسها ًسم مروة ًلى الَسا وهي 

استأشىت أهلها قبل ما تروح مياه 

قيسوا ياكلوا مى بيؽ يف جو مرح وىازر 

بيتكلم مياها وايسها كاىت ًلى الترابيسة 

ٓمس ايسه يمسكها بس مروة سحبت ايسها 



بتسحبي : بييس بسرًة ٓبغلها باستَراب

! ايسك ليه 

. ًلضان ما يوْيص : مروة بغتله

مروة أىا ًارِ حسوزي كذقيب : ىازر كضر

! كويس أوي بس زي ايسك 

ىازر كالمك زه بيسل إىك مص : مروة بصهول

ًارِ ايه هي حسوز الذقيب ألىوا لو 

هومضي ًلى الضرو ٓحتى قيسيت زي 

الذقيب .. مياك لوحسىا مص مسموح بيها 

مالوش أي حقوق أػال وال الذقبة زي 

ٓأىت بس أًلوت .. ميترِ بيها يف الضرو 

. إىك ًايس تتجوزين ٓسه كان مجرز إًالن 

ىازر أرس ىْس كويل وبغلها ومص ًارِ 

أمل ًلى كول يف حؾه : يقولها ايه وبيسها

! كريم 



! أمل مرات كريم : مروة ابتسمت بصهول

. كريم كتب كتابه ًليها مص رقوبة 

ًلى ٓكرة مص هتْرق كالما : ىازر بيواز

مص .. أًله إىه هيتجوزها أػبحت بتاًته 

؟ !الجواز إطهار 

ياابوي : مروة باػاله مص مغسقة كالمه

الجواز ٓيال إطهار بس أىت ما أطهرتص إىك 

الذقوبة ليها ميايير وقواًس .. اتجوزتوي 

. والجواز له قواًس 

أػال .. رالظ ُيري الموؿوو : ىازر بؾيق

. الحاجات زي ما بتتقلبص زي أحاسيس 

ًوسك حق الحاجات زي ما : مروة كضرت

ممكه ىروح بيس .. بتتقلبص ألن يف حسوز 

! اشىك ؟



اقيسي هحاسب األول وال : وقْت وهو كضر

؟ !هوضمي كسه 

مروة قيست بؾيق وهو حاسب وقاموا 

يمضوا وكول القريق يف حالة ػمت 

لحس ما جت توسل هو .. محسش ٓيهم ققيه 

. أىا مص قغسي أؿايقك يا مروة : وقْها

كيس كبيا : مروة بابتسامة مغقوية . أ

أىا .. أىا بتكلم بجس ًلى ٓكرة : ىازر بغسق

مص قغسي ٓيال أؿايقك أىا بس حبيت 

. أمسك ايسك 

وأىا هكون أسيس إىساىة يف : مروة بغتله أوي

الكون كله يوم ما تمسك ايسي بس وأىت 

ىازر أىا ًارٓة إن مص قغسك .. جوزي 

تؾايقوي بس أىت الزم تْهم إن أىا كمان 

مص قغسي أؿايقك بس رليك ًارِ إن 



الضيء اللي تتمواه أوي وتسيبه ًلضان 

تراًي ربوا ساًتها ربوا هييسره ويقربه موك 

لكه الضيء اللي تيغي ربوا ًلضاىه 

. بتتياقب بحرماىك موه 

كيس ًايس ربوا يقربك موي : ىازر بحب . أىا أ

يبقى ىراًي ربوا يف : مروة ابتسمت بحب

. حبوا ًلضان يباركلوا ٓيه 

ىسلت وكليت لبيت ًمتها وهو روح بيته 

مروة ُيرت هسومها واتغلت بأمل تقمه 

الجواز حلو والال يابت ؟ : ًليها مروة بمرح

لحس زلوقتي حلو بس كريم : أمل بؾحك

. ماىيوي مه األكل 

كريم قاًس جوبها بغلها بصهول واتكلم 

أىا ماىيك مه األكل؟ : بغوت ًايل بَيم

كلة مه طوية ؟  امال ميه اللي لسة وا



: أمل ؿحكت ومروة سميته ٓاتكلمت بهسار

هي كسا زي الققف تاكل وتوكر هللا يكون يف 

. ًوىك 

أىتي ميايا وال مياه؟ : أمل بَيم

. أىا مى الحق : مروة بمرح

روحي ياطيذة : كريم سميها ٓيلى ػوته

الهي يوغرك زي ماىغرتيوي ًلى المْترية 

. زي 

وقام مه جوب أمل أول مالقاها بغتله 

بتوًس وابتسم بتحسي 

أمل سألت مروة ًه ٓاكمة وبيسها قْلت 

أىا مْترية ياكريم ؟ : وبغتله بتصمر

مص أىتي كليتيوي ماىيك : كريم بتحسي

. مه األكل رالغيه كسا 



أمل بغت حواليها بتسور ًلى حاجة تحسٓه 

بيها بس مالقتص 

رالظ رالظ وهللا ماأىتي : كريم بمرح

. ميغبة ىْسك 

.. بغتله طوية وبيسها ؿحكوا االتويه سوا

رُس كول الوهار ًيويها ًلي جوزها وحتى يف 

الضَل حاولت مينم الوقت تكون جوبه 

استَربت هي .. وما يْارقص ًيويها لحنة 

وليه البوت زي ! مه امتى ُيورة بالضكل زه 

استْستها كسه وتقلى ميه زي اللي جاية 

ومتذيلة إىها تهسز ًمرو اليشيسي أو تحاول 

زه ال يمكه أبسا تتوازل لواحسة ! تارسه موها 

.. مهما يكون التمه .. أبسا ! بالمونر زه 

ًمرو كول الوقت متوتر ومص ًارِ هو ليه 

رُس ًارٓة ماؿيه كله ما يقولها ! متوتر كسه 



زي واحسة كوت ! بس هيقولها ايه ! ًه سمر 

! بتسلى بيها وكوت ًايس أتجوز بوت ًمها 

ال مص ! وهي تيرِ أمل كويس ! أمل 

هيوْى يقولها أي حاجة ومص الزم تيرِ إن 

بس ممكه تكون ًرٓت ! سمر قريبة أمل 

وبرؿه ممكه تكون آترؿت إن ! مه الْرح 

كلهم أػحاب ماهو ىاس كتير مه زٓيتهم 

كاىوا موجوزيه وكل المتسربيه كاىوا 

.. موجوزيه 

الزم يكلم سمر ويْهم موها ًايسة ايه 

استَبى ىْسه ! ويبيسها تماما ًه سكته 

جسا إىه مسح الغور كان هسزها بيهم 

بس ايه الَباء زه ! زلوقتي تبيس ًه كريقه 

؟ سمر ما تيرٓص إىه مسح الغور وممكه 

سمر زي الذراب اللي ! يليب بالوققة زي 



بيسرل أي مكان يذربه وهو مص مستيس 

.. أبسا زلوقتي ألي ىوو مه الذراب 

طريّ حبس ىْسه يف أوؿته وحشيه ًلى 

ازاي اتحول مه زكتور طريّ الواجح .. حاله 

جسا لليبة اللي بيه ايسيه سمر ؟ ازاي كان 

كل ما بيْكر يف ! ُبي ومَيب بالضكل زه 

اللي ًمله واللي سمر وأمها ًملوه بيكون 

هيتجوه وًايس يقوم يؾرب سمر ويؾرب 

ًمال يْتكر طكلها وهي .. ىْسه بالجسمة 

! ىجمة يف السما موورة ! زارلة يف ايس كريم 

كل البراءة زي ! ازاي ما طآص كل الوور زه 

 !

ميقولة ألن ! كل الجمال زه اتيمى ًوه 

للسرجة زي ! كريم ٓيال اللي يستاهلها وهو ال

للسرجة زي هو ! هو إىسان مص كويس 

ليه ! سيء ًلضان يتياقب بواحسة زي سمر 



! وامتى بيس ًه ربوا كسه ٓابتاله بسمر زي 

بس ايه اليمل زلوقتي ؟ يقلقها ؟ وابوه 

اللي يف بقوها ييمل ايه ؟ ييتمه قبل ما 

يتولس ؟ يسيبه لسمر تقليه حقوز صيها ؟ 

يارسه موها ؟ ايه اليمل ؟ وال ييمل زي 

الويامة ويسٓه راسه يف الرمل وييمل ىْسه 

مص طايّ حاجة ؟ 

قوم يا : ميازة زرلتله وقيست جوبه بحسن

. حبيبي رليك تاكل لقمة 

مص قازر يا أمي كلوا : طريّ بغلها بحسن

. أىتوا ميلص 

ميلص : ميازة حقت ايسها ًلى كتْه بحب

. يا ابوي حنك كسه 

ال زه مص حم زه : طريّ بغلها بوجى

طوٓتيها .. هلموا وُبائوا لكه مص حم أبسا 



متذيلة إىوا رٓؾوا زي ! كاىت موورة ازاى 

متذيلة حجم اللي ! ًلضان راكر سمر 

! ًملواه وبضاًته 

ُلقوا مص هوكر زه بس ايه : ميازة بحسن

اليمل زلوقتي ؟ هتسيبها وتسيبلها ابوك 

وال هتارسه موه وتسيبه ! تربيه بأرالقها زي 

مْيص قسامك ُير الغبر يا ! مه ُير أم 

اػبر يا .. الغبر ًلى ابتالء ربوا .. حبيبي 

. حبيبي الغبر مْيص قساموا ُيره 

سميرة وػلت ًوس بوتها واستقبلتهم ىاهس 

بترحاب جامس وكليتهم للقيسة اللي ٓوق 

ربقت وٓتحلها .. وزرلت توازي ًلى ابوها 

كريم بيس لحنات كلى زماُه مه الباب 

وهي ابتسمت لضكله ورغوػا إىه مه ُير 

! ًيلة مراتك برا أهم : تيضيرته وهمست



أرليهم : كريم تلقائيا كضر وهي ؿحكت

بسل ماأمل تلبس لبس كامل ؟ ! يسرلوا هوا 

ازيوي كيب زقايق كسه اوك : كريم كضر

. وهقلى أىا 

كريم زرل لمراته وبغلها وأرس ىْس كويل 

ميه ًايس ايه ؟ : وهي اتيسلت

. أمك برا : كريم بغلها

أمل اتيسلت بسرًة بتبع حواليها بتوتر 

يف ايه : وهو استَرب ومسكها مه زراًها

! اهسي ! ومتوترة كسه ليه 

هسمح ! كيب هيمل ايه : أمل بغتله

هيمل حاجات ! هَير ٓستاين ! الميكاب زه 

! كتيرة أوي 



تيايل .. وال اي حاجة مه كل زه : كريم كضر

وهذليهم يسرلوا هوا .. بس ىيسل السرير زه 

. ومص الزم تلبسي يال 

! مص هقسر أقابلهم كسه : أمل بحرج

ًلى ٓكرة لبسك زه لبس : كريم ابتسم

وقبل ما .. رروج ًوس كتير مه البوات 

تقاكييوي أىتي مص موهم بس ًلى األقل 

. يف البيت تكوين براحتك 

ًسلوا مى بيؽ السرير وهو بع لألوؿة 

كلها ككل وجاي يذرج هي وقْته ٓبغلها 

باستَراب 

أىت هتذرج مه ُير تيضيرت : أمل بَيم

! كسه 

تغسيق : حسٓتله التيضيرت بتاًه وهو ؿحك

. زه أىا ماًملتهاش وأىا ًازب ! ىسيت 



لبسه وررج وكلهم وقْوا استقبلوه بحب 

وترحاب وسلموا ًليه جامس وهو كلب موهم 

يسرلوا ًوس أمل جوا وًبسهللا اًترؼ بس 

ًمي بسل ما تلبس وتتكتّ : كريم أقويه

. ازرلولها جوا أسهل يال 

قاموا وكريم ىازى ألم ٓتحي تبيت حس مه 

.. البوات يارس األكل 

سميرة أول ما زرلت ؿمت أمل وكأىها 

ُايبة مه سويه مص بس ىع ىهار 

يا ولية زه أىتي الغبح كوتي : وًبسهللا كضر

! مياها 

أىا مص ًارٓة أىتوا مركشيه : سميرة بَيم

! أىا حرة أىا وبوتي ! ميايا كسه ليه 

أمل راحت ألبوها بحرج وسلمت ًليه 

ايه الحالوة زي كلها : وبيسها كه اللي ابتسم



كوتي مذبية كل زه ٓيه ؟ ميقولة طاياله ! 

. لكريم وبس 

أمل ربقته يف ػسره وهو ؿحك وحؾوها 

. ربوا يسيسك يا قلبي : وباسها

.. سلمت ًلى ُازة وقيسوا جوب بيؽ 

زرلت الضَالة بيس ما ربقت وباركتلهم 

.. وأرست األكل وىسلت 

كريم قيس ًلى حرِ الكوبة اللي أمل قاًسة 

ًليها وحف ايسه ًلى كتْها بحب وبيتكلم 

.. مياهم وبيؾحكوا 

الباب ربف وكاىت أم ٓتحي اللي زرلت 

بيغير وجاتوه وبتؾايّ الكل وكريم أرس 

موها اليغير وبتسيه القبق وقبل ما يمسكه 

. ما تسيلوش أي أكباق : أمل مويتها

! ليه أن طاء هللا ! ايه زه بقى : كريم بغلها



هتمسكه بايه ؟ بايسك اللي كل : أمل بغتله

حاجة بتقى موها وال ىاسي كوباية المياه اللي 

! ٓسًتوي بيها 

. كيب ُغب ًوي ! أىا ٓسًتك : كريم ابتسم

ًارٓة بس ًلضان كسه بقولها ما : أمل

! تسيلكص القبق 

كل أىا : كريم كضر . كيب ًايس ا

. هي تأكلك : سميرة ابتسمت

. أيوة تأكله وماله : أم ٓتحي بتريقة

مالك يا أم ٓتحي ؟ : كريم بغلها

يرؿيكي بوتك مه : أم ٓتحي بغت لسميرة

! أول يوم مص ًايساين أزرل األوؿة 

كي تسرلي ! أىا : أمل طهقت أىا مص ًايسا

! األوؿة 



! ازاي بقى : ًبسهللا كضر وسميرة استَربت

بقولها أىؾّ األوؿة : أم ٓتحي وؿحت

. ويسوب هلم الحاجة اللي يف األرؼ مويتوي 

. هي مص ًايسة تتيبك : سميرة باستَراب

زه طَلي واىا متيوزة : أم ٓتحي بابتسامة

أروق .. أًمل زه لكريم مه ساًة ما اتولس 

هي مص ًايساين .. سريره وهسومه وحاجته 

وال أروق السرير وال أىؾّ األوؿة وال ألم 

! الَسيل يبقى ايه بقى 

سميرة ٓاهمة بوتها كويس وٓاهمة حرجها 

ربتها مه ػَرها تهتم بحاجتها : ٓوؿحت

وما تستواش أبسا حس يضيل حاجتها ٓسه 

كتر  . تيوز مص أ

أم ٓتحي : كريم اتسرل بابتسامة ىهى الوقاش

. سيبيها براحتها .. رالظ الموؿوو زه 



أم ٓتحي هست زماُها واىسحبت 

يا ابوي ماكوتص تسًلها كسه : سميرة

مص هتسًل ال هي : كريم بع لحماته

وبيسيه قلتلها وٓهمتها الوؿى .. ٓاهماين 

! مالوش الزمة الكالم الكتير بقى 

موبايله رن ٓقام يضوٓه كان مؤمه ٓابتسم 

. الواكي : تلقائيا واستأشن موهم يرز

! أىا برؿه كيب ليه : مؤمه ؿحك

أىت ٓيه ياؼ أىت ؟ ! هو كسه : كريم بررامة

قلت تقؾي .. مى ىور وبايق الييلة : مؤمه

اليوم مى أمها قبل ما تسآر وتتيرِ ًلى 

. بابا وماما مه قريب 

امممم وسيازتك ٓاكر إين المْروؼ : كريم

! أروح المقار وال هتذلى 



ٓاكر وبكلمك ًلضان كسه .. ال : مؤمه ابتسم

أىا جاي وميايا الييلة كلها ًايشيه يسلموا 

ًليكم قبل ما تسآروا ٓاجهس هاه ؟ 

ماطي هجهس أػال ًيلة أمل : كريم ابتسم

. جوا مياها 

الناهر إىه الغح الواحس يذرج : مؤمه ؿحك

. مه القاًة ًلى المقار 

كسه أٓؾل .. ال بيتهيألك : كريم مبتسم

المهم .. وبيسيه ًيلتك بتكون ٓرحاىة بيك 

قسامك از ايه وتوػل ؟ 

. ىغاية : مؤمه

. تمام يال مستويك : كريم

مؤمه جاي ببايق : كريم زرل وبع ألمل

. الييلة 



كيب ىمضي احوا ؟ : كه بغله

تمضي ليه سيازتك أػال : كريم باستَراب

كلها ساًتيه واحوا هومضي رليوا مى بيؽ 

بس أمل تَير هسومها .. الساًتيه زول 

. ًلضان تستقبل الواس 

. أيوة قومي البسي : سميرة بغت لبوتها

كيب يا كريم رليوا ىذرج برا : ًبسهللا وقّ

. وأىتوا اجهسوا براحتكم 

ًمي يف أوؿة جوا تلبس : كريم بع لحماه

براحتها ٓيها ويف حمام كمان ييوي مص 

. محتاج تذرج برا حؾرتك 

ال ميلص وبيسيه والسك : ًبسهللا بإػرار

. تحت رليوي أقيس مياه 



كريم وآق وأرسهم وررجوا ًوس حسه 

وىاهس وسميرة ٓؾلت مى بوتها وكريم آرر 

.. طوية ًلضان يسيبهم براحتهم 

سميرة أول ما ررجوا بغت لبوتها وقيست 

كمويوي ًوك أىتي كويسة ؟ : جوبها

مذووقة مه ! يف حاجة تاًباكي ! مبسوكة 

! كلميوي ! حاجة 

. ال يا ماما أىا كويسة : أمل ابتسمت

كريم كان كويس : سميرة بغت لييويها

مياكي ماًملص حاجة ؿايقتك أو اتسرو 

؟ !مياكي مثال 

أمل اتحرجت وبغت لألرؼ وهست زماُها 

بال وشكرى األوقات اللي قؾتها يف حؾوه 

. بتمر قسامها 



يا بت اتكلمي ما تهشيص : سميرة كضرت

وال ىمتوا ! ًملتوا ايه كمويوي ! زماُك كسه 

! ولسة ػاحييه وال ايه 

! يا ماما قلتلك كويسيه : أمل كضرت بحرج

كان كريم .. كريم كان متْهم وحويه و جوتل 

ببساكة أىتي ًارٓة از ايه بيحبوي وتيامل 

وأىا مراته وحبيبته .. ميايا بالحب زه 

كسه يا جاوبتك يا ماما .. ومبسوكة وٓرحاىة 

؟ !

.. كموتيوي يا قلب ماما : سميرة ابتسمت

المهم جميل أوي ٓستاىك ًجبوي وماطاء 

أيوة كسه أىتي الزم .. هللا وطك موور ٓيه 

أىتي .. تهتمي بوْسك يا أمل ًلى كول 

طوٓتي بييوك ىوًية البوات اللي جوزك 

طوٓتي قمغان الووم .. بيتيامل مياهم 

اللي كاىوا البسيوها يف الْرح ألن زي استحالة 



ٓسه الوسف اللي جوزك .. تكون ٓساتيه 

ًايص ٓيه أيوة هو أرالقه ًالية بس أىتي 

.. الزم تحآني ًلى أرالقه زي 

أىتي محجبة وملتسمة برا البيت لكه جوا 

كي ىاىسي ميرٓص ايه  امل  )! البيت ًايسا

.. ايوه صيها كسه  (ؿحكت رقالت اسمها 

تتسليي وتتمايغي وتبقي أحلى موهم ألّ 

اياك ترجيي تقويل تيباىة .. مرة ٓاهمة 

وهلكاىة مه الضَل و ميرٓص ايه ومص 

الزم الوهارزة والوش اللي توسيل بيه الضَل 

وطك يف البيت .. اياك .. تقيسي بيه البيت 

وحاويل مه وقت .. يبقى موور ويؾحك 

للتاين جوزك ياكل مه ايسك توسيل تحؾري 

أو تْقروا يف الجويوة .. ٓقار مثال وتجيبه هوا 

. أو تجهسي ُسا 



بس يا ماما أم ٓتحي ازيكي : أمل كضرت

طوٓتيها ًملت ايه ًلضان بقولها تسيبلي 

. األوؿة 

يا حبيبتي أم ٓتحي ست : سميرة بتوؿيح

كيبة وُلباىة وبتْكر مه ىاحية تيبك لكه 

أىتي هوا زه بيتك وبيسيه اللي أىتي ًايساه 

اًمليه ييوي ازرلي المقبد وقويل هتيملي 

ٓقار أىتي مص بتارسي اشن أىتي بتسي 

تياملي مياهم بأزب ! ميلومة ٓاهمة 

وبحب ألين طايْة إىهم بيياملوها كواحسة 

واألكل .. موهم مص طَالة ًوسهم أبسا 

! اًمليلك يوم مثال تيملي أىتي األكل ٓيه 

ممكه يوم إجازتوا : أمل هست زماُها بتْهم

ال يا أرتي يوم إجازتكم زه ما : سميرة بَيم

تقوميص مه حؾه جوزك هو مص طَال 

كول األسبوو ًلضان يوم إجازته تقومي 



يوم إجازته ًايس .. تقيسي يف المقبد بال هبل 

تقيسوا تقوموا تذرجوا .. مراته يف حؾوه 

اًمليلك يوم تاين أو .. براحتكم مص تقبذي 

 أىتي ٦مثال ارجيي بسري ييوي هو بيرجى 

أي راجل ..  وجهسي ُساه ٣ أو ٢ارجيي 

كل مراته  .. بيحب أ

. اجي بسري ًوه .. ممكه ٓيال : أمل بتْهم

وحاجة تاىية مهمة أمه تحقيها ٓوق : سميرة

حماتك وحماكي بيحبوكي .. راسك ٓاهمة 

ًامليهم زي ما .. اوًي تذسري الحب زه 

.. بتيامليوي أىا وأبوكي ويمكه أحسه مووا 

.. اه ما تستَربيص كالمي أيوة أحسه مووا 

أىا وأىتي ممكه ىتذاىق وىسًق ًازي أىتي 

بوتي وهيسي لكه حماتك ال ٓتيامليها 

واوًي يف يوم .. أحسه موي أىا بقولك اهو 

تضتكي ابوها قسامها أو تييبي ٓيه زه مهما 



هي اه بتحبك بس بتحب .. كان ابوها هي 

كتر زه تذلي بالك موه  زايما اطكري .. ابوها أ

ٓيه وبرؿه تراًي حاجة مهمة أوي إن جوزك 

وحيس أبوه وأمه وزي ما أىتي مالحنة كريم 

. بيقولها ياىوىا 

ٓيها ايه ؟ قغسك ايه ؟ : أمل باستَراب

قغسي إىه بيسليها وميوي إىها ىوىا : سميرة

ييوي متيوز .. إىها ػاحبته مص بس مامته 

يتكلم .. يضكيلها همه .. يسرل لحؾوها 

اوًي .. يسهر مياها .. ياكل مياها .. مياها 

اوًي .. يف مرة يكون مياها وتوازيه 

كتر  .. تحسسيها إىك أهم موها أو إىه بيحبك أ

زايما حسسيها إىها يف قلبه وإىها زايما 

واًملي صيه ييوي لو هو بيسرل .. حبيبته 

ًليها يؾمها اًملي صيه لو بيبوسها اًملي 

.. صيه 



اًتبريها أمك أىتي كمان ولو هو قغر الْتي 

ازرل لمامتك .. ىنره وقوليله مص ًيب 

تيال ىذرجها .. روح اقيس مياها طوية 

وىسهر ػسقيوي هتيلي يف ىنر االتويه 

كتر  اوًي تذليها .. وهتذقْي قلوبهم أ

تتؾايق مه ابوها اوًي تحسسيها إن ابوها 

كتر مه إىه ابوها  رليه ابوها .. بقى جوز مراته أ

رليها تحس إىها كسبت بوت .. اليمر كله 

مص رسرت ولس ٓاهماين يا أمل ؟ 

ٓاهماكي يا ماما حاؿر وأىا : أمل ابتسمت

. ٓيال بحبها وهي كيوبة أوي 

وحاجة أريرة اللي : سميرة ابتسمت بحب

ًالقتك أىتي .. جوا األوؿة زي يْؾل جواها 

زًلكم .. وجوزك راػة بيكم أىتم وبس 

ًمري أىا ماحس ًرِ .. ٓرحكم زه بتاًكم 

! زًلت مه أبوكي ليه وال اتغالحوا ليه 



كي زيي ال حس ييرِ زًالىة وال متغالحة  ًايسا

حتى لو بيوكم زًل السىيا قسام الواس 

واوًي تسرلي حس بيوكم .. تبتسمي يف وطه 

يال قومي .. مهما يكون زًلكم يْؾل بيوكم 

كتر مه  البسي ًلضان ما ىتآررش ًليهم أ

. قومي يا قلبي .. كسه 

الباب ربف وسميرة قامت تْتح كان كريم 

أىت بتذبف ًلى أوؿتك يا كريم : وابتسمتله

؟ 

حؾرتك مياها وبيسيه هي : كريم ابتسم

. لسة ما اتيوزتص ٓهذبف لحس ما تتيوز 

أىا .. ربوا يحميكم يا قلبي : سميرة ؿحكت

. هوسل أستواكم تحت يال ازرلها يا ابوي 

رلع االجتماو المَلق : كريم زرل وبغلها

وال أىا ىهيته؟ 



وبيسيه .. ال هو رلع ٓيال : أمل ابتسمت

ماكاىص اجتماو از ماهو الوػايا اليضرة البه 

. لقمان 

: كريم ؿحك وقرب موها حف ايسيه حواليها

كيس، اسميي كالمها  . وػتك ًليا أ

ًلى ٓكرة احوا : أمل كضرت وبيست ًوه

ماجيبواش سيرتك 

أقولك اتكلمتوا يف ..كساااااااااابة : كريم ؿحك

ايه بالنبف ؟ 

. قول : أمل حقت ايسيها يف وسقها

األول كاىت ًايسة تقمه ًليكي : كريم ؿحك

. وًلى أول ليلة 

. زه كبييي تسأل ًوه : أمل بَيم وبذجل



وبيسها بسأت توػيكي ًليا : كريم ابتسم

أمل ًيويها بتوسى بصهول وهو  )وًلى أمي 

كتر  وازاي .. وتوػيكي ًلى أبويا  (بيبتسم أ

ومص .. تتياملي مياهم،وازاي تهتمي بيا 

كلي  . بييس تكون كلبت موك تيمليلي أ

! أىت كوت بتسميوا : أمل بصهول

: كريم ؿحك جامس وقرب موها طسها ًليه

كيس مص هتسمى ًليكي  أوال يا حبيبي أ

ثاىيا موققيا زي .. أىتي وأمك وأىتوا بتتكلموا 

الوػايا اللي أي أم ًاقلة هتقولها لبوتها أو 

إىك .. زه اللي أىا حابب إين آكر إىها قالته 

تحبي أبويا وأمي وتيتبريهم زي أبوكي 

إىك مه وقت .. وأمك ألىهم ٓيال بيحبوكي 

إن اللي بيوي .. للتاين تأكليوي مه ايسيكي 

.. وبيوك يْؾل بيوي وبيوك ما يذرجص برا 

حيايت الذاػة بحبها راػة بيا أىا وبس لكه 



أىتي زرلتيها ٓأػبحت راػة بيوا وبس 

بغي .. مص مسموح ألي حس يسرل ٓيها 

مص وقت كل زه زلوقتي يال ىلبس وىتكلم 

بيسيه قساموا يف القيارة وقت كويل ىرُي 

. ٓيه يال 

كريم ارتار مياها لبسها وهي ارتارت مياه 

يف : لبسه وقبل ما تلبس طهقت وهو اتذؽ

! ايه مالك 

ما حؾرىاش ! الضوف : أمل وًيويها واسية

. الضوف ياكريم 

حرام ًليكي وهللا ىضْتي : كريم أرس ىْسه

. ما تضهقيص كسه تاين .. زمي بالضهقة زي 

حاؿر بس برؿه الضوف ؟ : أمل كضرت



الضوف أهم جاهشيه : كريم بغلها

حؾرتهم أىا وماما مه كام يوم ... ومتحؾريه 

. ٓما تقلقيص .. 

أىت حؾرت طوقتي ًلى شوقك ؟ : أمل

أيوة يا ستي وبيسيه ىوىا كاىت : كريم بغلها

ىلبس بقى ؟ .. ميايا مص لوحسي 

لبسوا وىسلوا قيسوا وسف الييلة ومؤمه جه 

بالباقييه وىهلة اتيرٓت ًلى أمل وٓؾلوا 

كلهم يتكلموا و الكل بيؾحك ويهسر لحس ما 

كسه يسوب تلحق : مؤمه وقّ وبع لكريم

الحم إن يف ىع ساًة سالمات ! القيارة هاه 

 .

سلمي ًلى ! يال : كريم ابتسم وبع ألمل

. الكل يال 



وبالْيل تقريبا ررجوا بيس ىع ساًة زي ما 

قيس كريم ومؤمه قسام و ورا .. مؤمه قال 

وكول القريق األربية بيهسروا مى .. ىور وأمل 

. بيؽ 

مص كوت استويت : ىسلوا ومؤمه بغله

! اتجوزىا مى بيؽ وسآرىا مى بيؽ 

سوري بقى االىتنار ررم أوي : كريم ابتسم

. ربوا يييوك أىت ًليه 

بس حلو .. ماطي يا سيسي : مؤمه ابتسم

الجواز وال ايه ؟ 

.. حلو ٓوق ما تتذيل : كريم بع ىاحية أمل

. يال هسيبك ًلضان يسوب ىسرل 

ترجى : سلموا ًلى بيؽ بحب ومؤمه بغله

بالسالمة ًلضان مص متذيل هقيس مه 

ومهما أًمل مص هيرِ أرز ! ُيرك ازاي 



أىت مص متذيل ! هسيتك الجميلة زي 

. ٓرحتي بيها 

متذيل وًارِ وربوا .. ال : كريم ابتسم بحب

كيس أىت  يسيسك ومص موتنر موك رز أ

. حبيبي 

سلموا ًلى بيؽ كلهم وكريم أرس أمل 

وزرل وهو بيسق اليربية بايس واحسة اللي 

.. ًليها الضوف وهي متحمسة جسا 

حقوا الضوف وكريم بيذتم الجوازات وهي 

جوبه ماسكة زراًه لحس ما رلع أرست موه 

هم ليه بيذلغوىا بسرًة : جوازها وبغتله

! كسه 

ًلضان حجسىا زرجة أوىل : كريم ابتسم

. وبالتايل بوسرل قاًة كبار السوار 



كيب أىت ًلضان : أمل ابتسمت بقْولة

! بيسىس مان وأىا 

.. مرات البيسىس مان زه : كريم بؾحك

ركبتي كيارة قبل كسه ؟ 

سآرت السيوزية مرتيه .. اه مرتيه : أمل

مرة وأىا ػَيرة وقت الحج مى بابا وماما 

. ومرة واحوا كبار ًملوا ًمرة 

كيب كويس حجيتي ييوي ؟ : كريم

. كوت ػَيرة لألسّ : أمل بؾحك

. بإشن هللا ىروح أىا وأىتي ىحج : كريم ابتسم

قبل ما ييسوا التْتيص أمل زرلت ًوس 

رلع واىتنرها لحس ما .. البوات وكريم برا 

ررجتله وبيسها المْروؼ يوتنروا القيارة 

: وأمل هتقيس يف االىتنار بس كريم طسها

. تيايل مكاىوا مص هوا رالع 



أرسها وزرلوا قاًة كبار الساور كاىت قاًة 

ٓذمة جسا وقيسوا وجالهم الجرسون يضوِ 

كلباتهم 

أىا هقلب قهوة : أمل قيست مياه وهو بغلها

أكلبلك ايه ؟ 

أمل بتْكير وبتقلب يف المويو ومرة واحسة 

.. ًلى ٓكرة أىت ىغاب : بغتله بحوق

كلت الجاتوه يف البيت  قلت .. ومارليتويص أ

كلواش أىا ُلقاىة إين  هواكل مى بيؽ وما أ

. استويتك 

كريم ؿحك وطاور للجرسون وكلب موه 

هتضريب ايه مياه ؟ : جاتوه وبغلها

. صيك أىت : أمل ابتسمت

. رليهم اتويه قهوة : كريم بغله



كلوا وطربوا  الجرسون جاب كلباتهم وأ

قهوتهم 

ماتيجي ىتغور : أمل بمرح

ىتغور ٓيه يامجووىة وسف : كريم بصهول

الواس؟ 

ىذقّ سيلْي كسا وبيسها : أمل بتصمر

ىتغور يف مكان حلو 

كريم بغلها بقلة حيلة وؿحك كلى موبايله 

ورسوا ػورة سيلْي وبيسها قاموا لحس 

.. مالقوا مكان رلْيته مميسة

تيال ػورين هوا : أمل بمرح

اقْي كيب : كريم بؾحك



أمل وقْت وحقت ايسيها ىاحية راسها 

بيالمة الوغر وًملت وطها بقريقة 

كوميسية وكريم بيغورها وهو بيؾحك ًليها 

زورك بقى اػورك اقّ : أمل بؾحك

كب أىتي مجووىة أىا أبقى : كريم بؾحك

مجوون ليه؟ 

.. ًلضاين يال بقى: أمل بمضاُبة

كريم ٓيال وقّ بقريقة جصابة وحاكف ايس 

ًلى طيره وايس يف جيبه وأمل ػورته وهي 

ايييه : سرحاىة ٓيه وٓاقت ًلى ػوته

روحتي ٓيه؟ 

يال : سرحاىة ٓيك وكملت بؾحك: أمل بحب

ىتغور بقى سوا 

ؿحك ًليها واتغوروا وبيسها سميوا 

ػوت المايك بيوازوا للقيارة ٓأرسها مه 



ايسها وكان يف حس موتنرهم أرسوهم لحس 

القيارة والمؾيْة استقبلتهم بابتسامة 

.. ًريؾة موجهة لكريم وزه ؿايق أمل 

قيستهم مكاىهم وبترحب بيهم وبيسها 

تحس إىها بتيمل : ارتْت وأمل بتريقة

. إًالن لميجون أسوان 

وهيْتها تكون مبتسمة ما : كريم ؿحك

. تتريقيص ًلى حس 

وأىت ما تسآيص ًه أي : أمل بغتله بَيم

. واحسة 

أىتي ٓاكراين بسآى : كريم استَرب ؿيقها

! ًوها إًجابا بيها 

أمل زورت وطها بييس وما رزتص وهو لّ 

حبيبة قلبي ما تتكلميص ًوها : وطها له



كتر  لمجرز إىها ما تارسش مه حسواتك وال أ

. وال أقل 

ماطي مص هتكلم ًوها بس : أمل ابتسمت

لو جت تاين سيبوي أىا أتيامل مياها 

. اوك اتْقوا : كريم ابتسم

يسوب كمل الكلمة والمؾيْة كاىت ٓوق 

حؾرتك تحب تضرب : راسه وبابتسامة زلى

أي حاجة ًقبال ما ىتحرك يآوسم ؟ 

لو : كريم بع ألمل اللي ابتسمت باػقواو

كيس مرسي  . احتجوا حاجة هوبلَك أ

تمام يا ٓوسم زي : المؾيْة ابتسمتلها بتكلّ

حؾرتك  (وبغت لكريم بابتسامة  )ماتحبي 

تحب تضرب ايه ؟ 

وأىا برز ىيابة : أمل ابتسامتها محتْنة بيها

. ًوه وبقولك هو مص ًايس حاجة 



كريم كان ًايس يؾحك بس ىوًا ما مستمتى 

بسٓاو أمل وُيرتها 

بترزي ىيابة ًوه ؟ : المؾيْة بمرح مغقوى

أرته ؟ 

كيس ييوي : أمل بجسية وؿحت .. ال، مراته أ

كسه مياكي ؟ 

. كبيا يآوسم : المؾيْة اتراجيت وابتسمت

اىسحبت بسرًة وساًتها كريم ؿحك كتير 

وأمل كضرت طوية بس بيسها طاركته يف 

ربقوا األحسمة وكريم كان متذيل .. الؾحك 

أمل هتذاِ بس كاىت ًازية مبتسمة 

وبتتكلم 

المؾيْة ًايسة تجصب اىتباه كريم بأي 

كريقة ويف ىْس الوقت بسون ماتقى يف 

مضاكل ٓجابت كاتلوج راظ باألسواق 



الحرة وبتسيه لكريم مبتسمة ٓأمل أرسته 

. طكرا : مه ايسها وابتسمتلها بتكلّ

أمل بتقلب ٓيه بسهق وراسها ًلى كتّ 

كريم 

المؾيْة جت تاين ومبتسمة كيازتها وبغت 

حؾرتك تحب قهوة وال طاي ؟ : لكريم

أًتقس محسش : قبل ما كريم يرز أمل بغتلها

! ٓيوا كلب وال قهوة وال طاي 

حؾرتك زه : المؾيْة بابتسامة ًملية

. طَلي هوا 

متضكريه جسا لحؾرتك لو : أمل بوْاش ػبر

! احتجوا حاجة هوقلبها 

المؾيْة ابتسمت ومضيت وكريم بع 

ألمل وهو بيؾحك وهي ربقته يف ػسره 

. لو جت تاين هؾربها : وبتحصير



ًازي ! أىتي مهتمة بيها ليه : كريم بؾحك

بتْؾل ! جسا ًلى ٓكرة وزه ٓيال طَلها 

. توف كل طوية بحجة طكل 

وسيازتك بقى مبسوـ ًلضان : أمل بَيم

. الحجج الْارُة زي 

مص هرز : كريم أرس ىْس كويل وبغلها

. ارجيي للكاتلوج بتاًك .. ًليكي ًلى ٓكرة 

أمل رجيتله مكضرة بس ابتسمت لما 

ًجبتها سلسلة ػَيرة وكريم طآها ولْتت 

اىتباهه الىها ًبارة ًه كرزتيه جوب بيؽ 

ٓضاور للمؾيْة اللي .. ٓابتسم وقرر يجيبها 

ًايس : جت بسرًة وهو طاور ًلى السلسلة

. زي لو سمحتي 

... كريم أىا بس: أمل بغتله



ما .. طضضضضص : قاكيها بهسوء وحب

تيترؿيص يا ريت واتيوزي ما تيترؿيص 

. ًلى أي حاجة هجيبها أو ًايس أجيبها 

أجيبها وال ايه ؟ : البوت ابتسمت

! أىا كلبتها موك ػح ؟: كريم بغلها بغرامة

كرر كالمي مرتيه  . اتْؾلي .. مص بحب أ

البوت جابتها وهو حاسبها وازاها ألمل اللي 

ٓرحت بيها أوي 

حؾرتك : المؾيْة واقْة جوب كريم وبغلها

مستوية حاجة ؟ 

المؾيْة كاىت هترز بس حس ًسى مه وراها 

وهي استَلت الْرػة زي وًملت ىْسها 

هتقى وسوست ًلى ػسر كريم وبغتله ٓهو 

. أىا آسْة : اتيغب وهي اتيسلت بسرًة



أسْك احتْني به : كريم بغلها بَؾب

لوْسك ما تجيص هوا تاين ألي سبب وال 

توريوي وطك وحتى لو رىيت الجرس حس 

. اتْؾلي مه هوا .. مه زمايلك يجي أىتي ال

: المؾيْة اىسحبت بَؾب وأمل بغتله

. اوووِ 

! كيب أًمل ايه كيب : كريم بغلها

بترمي ىْسها ! أىا أًمل ايه : أمل بَيم

! أقوم أجيبها مه طيرها زه ! ىاحيتك 

ال القيب أحسه لو جت هوا : كريم ابتسم

.. تاين اًملي ما بسالك ٓيها

: اتيضوا يف القيارة وبيسها بغت لكريم

! ًايسة أىام يا كريم 

كيس كبيا يا حبيبي : كريم ابتسم . أ



رٓى الحاجس بيه الكرسييه وأرسها يف حؾوه 

سوست ًلى كتْه .. ًلضان توام ًلى كتْه 

مبسوكة ومص مغسقة إىها مى كريم وإىها 

: مراته وبغتله وهو الحم ىنرتها ٓابتسم

مالك يا حبيبي ؟ 

أىت : أمل ابتسمت وماسكة ياقته كيازتها

مغسق ؟ 

كريم مسك ايسها رٓيها لضْايْه باسها 

مغسق ايه يا حبيبي ؟ : وسألها باهتمام

إىوا اتجوزىا بجس وإين مياك : أمل ابتسمت

ويف حؾوك ومسآريه لضهر ! وإين مراتك 

. ػراحة حاسة إين بحلم يا كريم .. ًسلوا 

لو بتحلمي ٓأىا بضاركك ىْس : كريم بحب

بس احوا اتجوزىا وأىتي .. الحلم يا حبيبي 

. مرايت ويف حؾوي ويف قلبي 



أمل ابتسمت وزٓوت وطها يف رقبته بحب 

.. وكأىها ًايسة تسرل كلها جوا حؾوه 

القريق كان كويل ومتيب والحلو إن كريم 

ػحيت مه ىومها .. مياها بيسلوا بيؽ 

بيسها ! وبتتيسل وهي مص ٓاكرة هي ٓيه 

آتكرت إىها يف القيارة وًلى كتّ كريم 

اتيسلت 

؟ !قلقاىة ليه يا حبيبي: كريم بحب

أىت مص ىايم : أمل بغتله بييويه مقْولة

ليه ؟ 

. مص بيرِ أىام يف القيارة : كريم ابتسم

كيب ليه مص قلتلي ؟ ! بجس : أمل بصهول

! كوت ٓؾلت ػاحية مياك 

ييوي أىا مص بيرِ أىام أىتي : كريم ابتسم

. متيوز ! ًازي ييوي ! شىبك ايه 



هو اللي ًايس : اتكلموا طوية وبيسها بغتله

يسرل الحمام ييمل ايه هوا ؟ 

كيس يسرل الحمام هييمل ايه : كريم ابتسم أ

. تيايل يال ! ييوي 

ايه : وقّ بتيب وإرهاق وهي وقْت وبغتله

مى إن القيسة مص متيبة ! زه مص قازرة 

. بس برؿه مص قازرة 

التربيقة ىْسها والتكتيْة زي : كريم ابتسم

. ررمة وبتكسر الجسم 

هستواكي ما تقلقيص : أرسها للحمام وبغلها

 .

مص : أمل مسكته مه هسومه وباػة لييويه

هتتحرك مه هوا ؟ 

. مص هتحرك : كريم ابتسم



وًس ؟ : أمل بغتله أوي

! يا بوتي مص هتحرك يف ايه : كريم ؿحك

وال أقولك هسرل الحمام اللي جوبك أُسل 

وطي وأٓوق كسه وهستواكي مص هتحرك 

يال اقْلي الباب بقى 

أمل قْلت الباب وهو زرل الحمام وررج 

المؾيْة لمحته ٓقربت موه .. يوتنرها 

حؾرتك محتاج أي حاجة ؟ : بابتسامة

. ال متضكر : كريم بغلها بؾيق

زور وطه بييس وهي اتؾايقت مه إهماله زه 

ًلى ٓكرة الوقْة قسام : ٓقربت موه وبهسوء

. الحمامات ممووًة 

كيس أىا مص واقّ هوا أتسلى : كريم بغلها أ

. موتنر مرايت تذرج 



تقسر توتنرها : المؾيْة بهسوء مستْس

سكتت ورجيت كملت بهسار . مكاىك 

هي مص هتتوه وال هي بيبي : مغقوى

. ػَير 

وبيسيه : كريم بورٓسة وبغوت ًايل ىوًا ما

أىتي مالك تتوه وال ػَيرة ! مياكي يف ايه 

ما تضويف طَلك ! وال كل اللي بتقوليه زه 

. وما تضَليص بالك بيا 

المؾيْة بيست طوية بس ًيويها ًلى 

كريم وبتتموى لو يلتْت ىاحيتها قربت موه 

يف ايه تاين ! رير : ٓهو بسون ما يلتْت ىاحيتها

؟ 

وهيْتي أهتم بركاب : المؾيْة بويومة

السرجة األوىل وحؾرتك لو اطتكيتوي أو قلت 

حاجة يف حقي أىا ممكه أرسر طَلي ٓأىا 

بيتصر لحؾرتك لو يف تغرِ موي ؿايقك 



أو ؿايق المسام مى إين بجس مص ًارٓة أىا 

. أىا بس بقوم بضَلي ! ًملت ايه يؾايقكم 

لو محتاج حاجة هقلبها : كريم بغلها

لكه كل طوية .. الموؿوو بسيف جسا 

. أالقيكي ٓوق راسي ٓسه مص هريّ 

أىا آسْة لحؾرتك : المؾيْة ابتسمت

؟ !ممكه تقبل أسْي 

رالظ : كريم بغلها وبابتسامة مغقوية

. حغل رير 

كيب يوْى أجيب : المؾيْة مبتسمة أوي

. لحؾرتك قهوة مثال كيربون للغلح 

: قاكيه رروج أمل اللي بغتلهم مستَربة

! يف حاجة يا كريم ! يف ايه 

 (بع للمؾيْة  ).. ال مْيص : كريم بهسوء

. هي بس كاىت بتيتصر 



وحؾرته قبل : المؾيْة بونرة راػة ألمل

؟ !اًتصاري ممكه حؾرتك تقبليه 

كالما هو قالك حغل رير يبقى : أمل بَيم

. يال يا كريم .. حغل رير 

كريم ابتسم وقبل ما يتحركوا المؾيْة 

كيب القهوة أجيبها لحؾرتك ؟ : وقْتهم

أىت ًايس قهوة؟ : أمل بغت لكريم بَيم

زي آرر مرة هقولك لو : كريم بع للمؾيْة

. احتجوا حاجة هوقلبها 

وهوقلبها مه : أمل كملت وػوتها ًايل

ُيرك مص موك وال هو مْيص يف القيارة 

! زي ُيرك أىتي 

. رالظ يا أمل يال : كريم مسك زراو أمل



ال مص رالظ قبلوا أسْها يبقى : أمل بغتله

تريحوا موها مص هتْؾل توف كل زقيقة 

. والتاىية 

. زه طَلي يآوسم : المؾيْة بهسوء

طَلك تتوققي ٓوقيوا كل : أمل بورٓسة

كيب أىا بقولهالك اهو مص ! زقيقة وال ايه 

ريحي .. ًايسة أطوِ وطك ًوسىا ىهايئ 

. ىْسك بقى 

ررج مؾيّ ًلى ػوت أمل اليايل 

. رير يآوسم يف حاجة : وبغلهم

يف إين مص ًايساها تيجي ًوسىا : أمل بغتله

ىهايئ ولو رىيت الجرس حس ُيرها يجي مص 

. ًايسة أتيامل مياها 

حؾرتك : المؾيّ بغلهم باستَراب

مكاىك ٓيه يا ٓوسم ؟ 



.. زرجة رجال األًمال : كريم رز وطس أمل

بع  )رالظ يال : وبع ألمل بهسوء

. متضكر الهتمامك  (للمؾيّ 

أىت بتوقْوي : أمل بَيم وهي ماطية مياه

ليه مص ًارٓة ؟ 

: كريم سكت لحس ما قيسها مكاىها وبغلها

! أىتي بتتذاىقي مياها ليه 

سيازتها ميجبة بيك : أمل باستَراب

. وبتحاول تتلسق ٓيك 

! ولوْترؼ : كريم بغلها كتير

ييوي ايه ؟ المْروؼ : أمل باستَراب

! أسكت 

أيوة تسكتي يا أمل : كريم بضبه ُؾب

وتسيبيوي أىا أتيامل ولما تياملي ما 

ييجبكيص ابقي ساًتها اتسرلي لكه ما 



كون واقّ مياكي وتتذاىقي  يوْيص أ

بالضكل زه أىتي زلوقتي وؿيك مذتلّ 

وكل كلمة بتوققيها هتتحسب ًليكي مص 

ليكي ٓالزم تركسي جسا يف كل حرِ يقلى 

. موك 

المرة الجاية هضرطحلها .. تمام : أمل بَيم

وال أقولك مص هتكلم ًلضان محسش 

يمسك ًليا حرِ هجيبها مه طيرها اللي 

اتْقوا ؟ .. ٓرحاىة بيه 

زورت وطها بييس وهو مى إىه متَال إال إىه 

.. ُغب ًوه ؿحك 

ًمرو يف بيته متوتر وقلقان ومص ًارِ 

ييمل ايه ققى أٓكاره وػول رسالة ٓتحها 

هقابلك بكرا : بسرًة كاىت مه سمر بتقوله

الغبح الساًة  (كتبت اليووان  )يف الكآيه 

.  ما تتآررش ًليا ١٠



ًمرو مسح الرسالة بسرًة وهو كله ُيم 

رُس قربت موه وًيويهم اتقابلت يف .. وتوًس 

.. ىنرة كويلة ملياىة كالم

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الذامس واليضرون 

المؾيْة قررت تارس طاي ليوس أمل وكريم 

وتيتصرلهم وبالْيل جهست الضاي وأرسته 

أىا جاية أًتصر وجايبة لحؾراتكم : ليوسهم

. طاي 

أًتقس كالمي كان : كريم بغلها بغرامة

! واؿح لما قلت لو احتجوا حاجة هوقلبها 

وكالمها كان واؿح لما قالت مص ًايسة 

! موك أىتي أي حاجة 

أىا بيتصر : المؾيْة بابتسامة مغقوية

ٓممكه تقبلوا موي الضاي ؟ 



متضكريه اتْؾلي مه هوا : أمل بغتلها

. وطويف حس تاين تتسلي ًليه 

المؾيْة مضيت بَؾب مه ًوسهم وراحت 

لسميلها وقالتله إىهم ما قبلوش اًتصارها 

وراح .. وزميلها ًاتبها هي ًلى تغرٓها 

أىا آسّ يا ٓوسم ىيابة ًه زميلتي : ييتصر هو

ولو يف أي حاجة أىا أقسر أقسمهالكم اتْؾل 

. بلَوي 

حغل رير بس البوت زي ما : كريم بغله

. تجيص هوا تاين وال تيتصر وال تقسم أي حاجة 

اىسحب المؾيّ مه قسام كريم اللي بع 

: ألمل وسوس ههره باسترراء ًلى كرسيه

! القريق ررّم كسه ليه ! وبيسيه 

ما : أمل سوست صيه وبغتله و وطها يف وطه

. اتكلم ميايا .. تْكرش يف الواس زي 



ًايس أوػل : كريم ابتسم والتْت ىاحيتها

. بسرًة 

ليه ؟ تيبت للسرجة زي ؟ : أمل ابتسمت

كريم بع لضْايْها كتير وهي بتتكلم 

مص حكاية تيب ًلى از ماهو : وهمس

.. وحضوي الكرز بتاًي 

أمل اتحرجت وبغت لبييس هربت مه ًيويه 

ارجيي زي ما كوتي حاال : وهو كضر وبَيم

. ماهو مص هيبقى القريق وأىتي ًليا 

... بس .. كيب رجيت اهو : أمل بغتله بذجل

ييوي وال ٓيل وال كالم ؟ .. ما بسص : قاكيها

ييوي الليلة اتؾرب ! زه ايه الررامة زي 

ىغها يف المستضْى ويسوب روحوا وقؾيتها 

! حغة ًلوم وأحياء وكيّ بسأ الذلق 



وزلوقتي ! ومْيص ىغاية وسيبتيوي وىمتي 

ايه ؟ ! هاه ! ايه ! بتهريب موي 

ٓيه حغة اليلوم زي ؟ : أمل بصهول ورجل

أىا ُلقاىة مص ! زول ما ماكاىوش كام سؤال 

ًوسي ًمو جوجل .. هسألك يف حاجة تاين 

! يجاوبوي 

أمل جت تتحرك بس كريم مسكها مه 

ًمو ميه يا : كرحتها بضيرها تحت القرحة

ًايسة تيريف ايه وأىا ! ما تتيسيل هاه ! أرتي ؟

زه أىا ازيتك زرس ىنري ! ماًرٓتهولكيص 

هتستيبقي ! قبل ما ىقبق أي حاجة ًملي 

؟ 

. وأىا ًوسي لسة الّ سؤال : أمل بتصمر

ما تسأيل ما احوا مرزوًيه اهو : كريم بَيم

! مه كام ساًة ولسة قساموا الوقت از كسه 



أيوة : أمل بغت بييس وبحسن مغقوى

وتيجي بيسها تيايرين بجهلي وإين أبيؽ 

! لسة

: كريم بع لقسامه وؿرب كّ ًلى كّ

! وهللا أىتي هبلة 

. ما تقولص هبلة زي : أمل بَيم

طويف : كريم بغلها وطسها ًليه ثبتها وبهسوء

مْيص راجل يف الكون كله .. يا هبلة هاىم 

يسًل إن اإلىساىة اللي ارتارها زوجة تكون 

ألن األبيؽ زي هو براحته يكتب ما .. أبيؽ 

ٓسي ميسة سيازتك تتْارري بيها .. بساله 

ٓهمتي .. وترٓيي راسك للسما إىك أبيؽ 

يا هبلة ؟ 

ٓهمت بس لو قلت هبلة زي تاين : أمل بَيم

. وهحرمك مه أسئلتي .. هسًل موك 



كريم بغلها طوية وؿحك ًليها وبع 

. المهم .. ماطي مص هقولها تاين : لقسامه

ايه المهم ؟ : أمل بغتله

ًايسة تيريف ايه ؟اسأيل ؟ : كريم ابتسم بحوان

. يف أي حاجة ويف أي موؿوو 

حاليا مْيص : أمل ابتسمت وقربت موه

حاجة يف زماُي بس لو آتكرت حاجة هقول 

. المهم أىت .. 

ايه المهم ؟ : كريم ابتسم

أمل ابتسمت وحقت ايسها ًلى ػسره بحب 

لما البوت زي : بتليب يف زراير قميغه

وقيت ًليك وطيرها جه يف وطك حسيت 

بايه ؟ 

! ايه السؤال الَريب زه : كريم باستَراب

زي واحسة ال أًرٓها وال ! هحس بايه يا أمل 



كوت ًايس أجيبها مه طيرها ! كايقها أػال 

أحسٓها بييس هحس بايه ؟ 

أىت قلتلي : (حاولت تستْسه  )أمل بغتله 

إن الراجل مضاًره بتتحرك لما واحسة تقرب 

. موه ؟ ٓأكيس مضاًرك اتحركت 

كريم بغلها طوية بيحاول يوقي كالمه 

ًلضان ما يَلقص ٓيها وهي كاتمة 

كيب ! وبتسًلي لما أقولك هبلة : ؿحكتها

يا حبيبتي يا روح قلبي ! أرز ًليكي بايه 

مضاًري تتحرك لما اللي بتويل ًلى ًيه 

بتموى ! هااا بحبها .. أهلي وبحبها تقرب موي 

! مص أي واحسة والسالم .. أػال قربها 

. كل الستات زي بيؽ يف الوهاية : أمل بيواز

يا حبيبتي لو كل الستات زي : كريم بصهول

بيؽ كسه بقيوا حيواىات وكل واحس همه 



مْيص ! ُريسته بَؽ الونر ًه ميه قسامه 

حاجة اسمها كله زي بيؾه ؟ أىتي ًايسة 

تْهميوي إىك ممكه تتقبلي أي راجل ُيري 

سكت وكمل ! تتجوصيه وترتبقي بيه ؟ بالش 

ليه ماقسرتيص : بَيرة إىه هيصكر اسم طريّ

تحبي طريّ مثال وماقسرتيص تتكلمي 

كتر مه   زقايق لو كلوا واحس ؟ ٤مياه أ

! جاوبيوي 

أمل ًاجبها جسا استْسازه وبتسور ًلى كالم 

أىت وسيم : ًلضان ىقاطهم يستمر ٓبغتله

وستايل وطيك وأحلى موه ! ًه طريّ 

كتير أػال مْيص وجه مقارىة بيوكم،بع 

. لوْسك يف المرايا 

! أحلى موه : كريم ًيويه وسيت بصهول

أرس ىْس كويل وبع لقسامه وُمؽ 

ايه ! ًيويه وسكت وهي استَربت سكوته 



زه ممكه يغسقها بجس ممكه يتذيل إىها 

ايه اللي هي ًملته ! اتجوزته ًلضان طكله 

! زه 

! بغلي وكلموي : هسته يف زراًه

وال هبغلك وال : كريم بسون ما يْتح ًيويه

! أحلى موه قال ! هكلمك 

. كريم حبيبي : أمل بتوتر

حبيبك ايه بقى ما كله زي : كريم بتهكم

! بيؾه يف اآلرر 

أمل حقت ايسها ًلى وطه ولْته ليها 

أىا كوت بهسر، ! بغلي وكلموي هوا : وبتوؿيح

أىا بحبك أىت وبس وال يمكه ! بستْسك بس 

أىا ! أتذيل ىْسي أقرب أو ألمس حس ُيرك 

أىت كريم وال بحب طكلك .. بيضقك أىت 

وال طَلك وال ستايلك وال كل الكالم الْاؿي 



أىت ٓاهم ؟ أىا ! أىا بيضق كريم وبس ! زه 

كتر  .. بس كوت بستْسك وبهسر مياك مص أ

! كريم ًلضان راكري اتكلم 

ييوي الزم ىيمل كسه : كريم بغلها أوي

ًلضان توققي وتقويل بحبك ؟ 

تقغس ايه ؟ : أمل كضرت وبغتله أوي

. ما أقغسش : كريم ابتسم

ال بجس تقغس ايه ؟ : أمل لْتله وطه يواجهها

أقغس يا حبيبي إن أىا : كريم بغلها وابتسم

ٓاهم أمل كويس وٓاهم زماُها وًارِ 

تْكيرها وبمجرز ما قلتي أىا أحلى ًرٓت 

كتر ٓأىا قلبت الليبة  إىك بتستْشيوي مص أ

بسل ما تكملي استْساز ليا كملت .. ًليكي 

أىا استْساز ليكي يا حبيبي وأرست أجمل 

. وأحلى اًتراِ بالحب واليضق 



أىت ررم : أمل بغتله بَيم وؿربته يف كتْه

. ًلى ٓكرة 

سبحان هللا ييوي أىتي ًايسة : كريم ؿحك

! تؾايقيوي ولما أقلب ليبتك ًليكي تسًلي 

رليكي .. كسه الليبة مص ٓير يا حبيبتي 

. ٓرٓوطة بقى 

أمل ٓؾلت طوية مكضرة وهو باػغلها 

ًايس أىام يوْى أىام : وبيسها طسها مه زراًها

. وال هتؾربيوي ! ًلى كتْك 

كيس كبيا ريح طوية : أمل بغتله باهتمام . أ

ًسلت ىْسها وهو ابتسم إىها تذلت ًه 

كتْك : تكضيرتها بسرًة ًلضاىه وسألها

مص هيوجيك لو سوست ًليه ؟ 

. ال يا حبيبي،ىام براحتك : أمل بسرًة



كريم سوس ًلى كتْها وهي حقت زراًها 

حواليه بحب واستررت بحيث تيرِ تريحه 

كتر بس يسوب طوية واتيسل وهي بغتله : أ

ايه مص مرتاح ؟ 

ال يا حبيبي بس زي ما قلتلك : كريم ابتسم

. مص بيرِ أىام 

كيب رليك طوية يمكه تيرِ : أمل كضرت

. توام أو ًيويك تَْل طوية 

ما تقويل إىك ًايساين يف حؾوك : كريم ابتسم

. طوية 

ال بجس ًايساك ترتاح : أمل بغتله بكسوِ

. طوية 

: كريم ابتسم بحب وحف ايسه ًلى رسها

ػسقيوي بجس مص بيرِ أىام ومص بيجيلي 

. ىوم أػال المهم قريب موي طوية 



أمل قربت موه أوي وهو رقّ موها بوسة 

ًيب يا كريم : ٓهي اتحرجت وبتبع حواليها

 .

احوا لوحسيوا واللي ! ًيب ليه : كريم ؿحك

قساموا مص مركبيه ًيويه يف الكرسي ٓاحوا 

لوحسيوا ييتبر وبيسيه بقلي بقى كلمة ًيب 

! ميايا 

أمل ابتسمت ورجيت تليب يف ىْس السرار 

تاين بس اتْتح موها ُغب ًوها ٓاتوترت 

. سوري مص قغسي : وبغتله

سوري ًلى : كريم بع للسرار وبغلها بصهول

! ايه يا أمل 

مص قغسي أٓتحه هو اتْتح : أمل بحرج

! لوحسه 



يا رب : كريم أرس ىْس كويل وبع لْوق

.. كون يف ًوين ًلضان ما أرتكبص جواية 

حبيبتي أىتي امتى هتستوًبي ٓكرة إين 

جوزك ؟ 

. أىا ًارٓة ومستوًبة : أمل بحرج

! ولما أىتي ًارٓة بتيتصري ًلى ايه : كريم

ًازي : مسك ايسها بَيم وحقها ًلى ػسره

ًازي تْتحيه ُغب .. يا أمل تلمسيوي 

زي ما أىتي ملكي أىا .. ًازي ! مص تيتصري 

. كمان ملكك 

اياك : جت تسحب ايسها بغلها بَيم

. تسحبيها 

ييوي هتصىبوي وال ايه ؟ : أمل بتصمر

اه هصىبك لحس ما تيملي حاجة : كريم بَيم

.. للي ًملتيه زه (إًازة  )تيمل اىسو 



أمل كاىت هتتورٓس بسبب حرجها بس 

تراجيت وحركت ايسها ًلى ػسره لحس وطه 

حبيبي أىا : وهو بغلها ٓاتكلمت بذْوت

ًارٓة إين اوٓر طوية بس زي ما كلبت موك 

يف كتب الكتاب تسيوي وقتي هقلب موك 

.. برؿه زلوقتي تستحمل ررامتي طوية 

. لحس ما أتقبى بقباًك 

أمل أىا مص ًايسك : كريم بغلها أوي

أىا بحبك زي ما أىتي .. تتقبيي بقباًي أىا 

كسه أىا بس كل اللي ًايسه إىك تقريب موي 

ييوي .. وما تحقيص حسوز وٓواػل بيوا 

.. قربك موي .. اًتبريوا أىا وأىتي واحس 

.. حبك، مضاًرك، احتياجاتك .. لمسك ليا 

الحاجات زي ًبري ًوها براحتك ميايا ألن 

ٓهمتي ؟ .. أىا المسئول ًوها 



أمل ابتسمت وهست زماُها وقربت حؾوت 

زراًه وسوست راسها ًلى كتْه وهو ؿمها 

.. لحؾوه وسكتوا 

طوية وكريم بيحرك ايسه وبيحاول يْرزها 

: ويؾمها وهي حست بحركته زي ٓبغتله

مالك ياحبيبي ؟ 

مْيص يا حبيبتي : كريم حاول يبتسم

أمل سكتت والحنت إىه ىسل االستاىس اللي 

يف الكرسي ورٓى ًليه ايسه ريحها ًليه وهي 

واجياك ؟ : بغتله

لألسّ ! طوية : كريم ابتسم وهس زماُه

طوٓتي بقى ؟ .. ىسيت المراهم والمسكه 

أمل كليت طوقتها وبتقلب ٓيها وهو 

: متابيها باستَراب لحس ما كليتهم وبغتله

. أىا ما ىسيتهمص 



قليته الجلْس وحقتله المرهم وبتسلك ايسه 

ميايا المسكه كمان تارس قرظ ؟ : وبغتله

. اه كبيا يا ريت : كريم بسرًة

أمل كليت المسكه ورىت الجرس وهو 

. يجيبوا مياه للمسكه : استَرب ٓجاوبته

كوباية : جه المؾيّ بسرًة وكريم بغله

. مياه لو سمحت 

المؾيّ يف لحنة كان جايبها وأول ما طاِ 

الّ سالمة يا ٓوسم لو حؾرتك : المسكه

. ًايس أي حاجة بلَوي 

. متضكر رالظ : كريم ابتسم بتكلّ

أمل ٓؾلت تسلك ايسه وهو ُمؽ ًيويه 

ٓؾلت .. مه األلم وطوية وحست إىه ىام 

ماسكة ايسه وساىسة ًلى كتْه لحس ما هي 

بيس ما ىامت كريم .. كمان راحت يف الووم 



ٓتح ًيويه وابتسم إىها ىامت ألىه مص 

ًايسها تْؾل متصىبة جوبه ػاحية وًايسها 

كْاية هو ػاحي ومص ًارِ يوام .. ترتاح 

.. وكمل الموؿوو بوجى ايسه 

ًمرو الليل كله قلقان مص ًارِ يتغرِ 

ومستَرب ىْسه إىه مهتم بواحسة .. ومتوتر 

ًمره ما اهتم .. زي سمر وًاملها حساب 

بحس ٓليه المرة زي مهتم ؟ يمكه ألىه بقى 

وال ًلضان ! مسئول ًه بيت وًه طركة 

بقى ًوسه زوجة بيحبها وبيذاِ ًلى 

مضاًرها ؟ وال يمكه ألىه اتَير وًايس يثبت 

للكل إىه يستاهل رُس وإىه بقى راجل 

مسئول ؟ 

أو يمكه ًلضان كل األسباب زي متجمية 

! مى بيؽ 



استَبى .. الزم يذلع مه سمر زي تماما 

ازاي مسحهم .. ىْسه إىه مسح ػورها 

بالَباء زه ؟ بس ًمره ما ٓكر إىها بيس ما 

! تتجوز هترجيله تاين أو تنهر يف حياته تاين 

قام مه جوب مراته وررج برا يكلمها 

كلى موبايله واتغل بيها بس ما رزتص ًليه 

وبيس طوية هي اتغلت .. 

ًايسة ايه يا سمر موي؟ : ًمرو بجموز

. أقابلك زي ما قلتلك يف الرسالة : سمر

ًايسة موي ايه ؟ : ًمرو باستَراب

جوزي .. ًايساك .. وحضتوي : سمر ؿحكت

مص مكْيوي ػراحة وبيسيه أىت كوت ًايس 

. زه موي زلوقتي أىا بيرؿه ًليك 

زمان كوت كايص ومتذلّ : ًمرو بقرِ

وبرمرم زلوقتي أىا متجوز وزي ما قلتلك 



ٓهقولك تاين ًايسة .. بحب مرايت وبيضقها 

ايه ؟ 

.. ًايسة أطوٓك كالمي واؿح : سمر بؾيق

.. ًايسة مكان أستقر ٓيه .. ًايسة طَل هوا 

. ًايسة حاجات كتيرة وأىت تقسر تحققهايل 

أحققهالك بغْتك ايه : ًمرو باستَراب

وليه ؟ 

أىا كوت البوت .. االكس بتاًتك : سمر ببجاحة

وسبق ووًستوي إن أي حاجة .. بتاًتك 

أحتاجها أىت هتحققهايل زلوقتي أىا 

. محتاجالك 

ولو قلتلك ال يْتح هللا ؟ : ًمرو باستَراب

هروح لرُس هاىم هقولها ًلى : سمر بَيم

اللي بيوي وبيوك وهقولها إين لسة ًلى 



اتغال بيك وهْؾل وراها لحس ما تغسق 

! وأىت ًارٓوي كويس يا ًمرو 

ًمرو بيسميها بصهول تام وًرِ ازاي 

وقيت أمل يف طباكها وازاي وقيت طريّ 

بس ُلقتي يا سمر يف .. ورلته يغسقها 

الليب مى ًمرو اليشيسي 

القيب أحسه ػح ؟ : سمر ٓوقته مه أٓكاره

أىا مص كالبة كتير يا ًمرو واللي بقلبه كله 

يف ايسك وكله تقسر ًليه 

وأىا هوْصهولك يا سمر : ًمرو هس زماُه

. هقابلك حاؿر يف الميياز ايل قلتيه 

رُس حست بجوزها واتيسلت وقامت وراه 

سميته وهو بيكلم سمر ! تضوٓه هييمل ايه

مستَربة ! ومذووقة موه ومذووقة موها 

بس هتغبر ! رؾوًه بالضكل زه ليها



رجيت مكاىها ! وتضوِ هو ىاوي ًلى ايه 

بيس ما قْل وقيست يف سريرها بتْكر 

وهل ًمرو ٓيال هيروح يوْص زه ! هتيمل ايه 

هل هيقاوًها ؟ ! وال زماُه ٓيها ايه 

والسؤال األكبر مه كل زه ليه جوزها مص 

بيغارحها بالمضاكل اللي بتقابله ؟ ليه 

مجاش حكالها ؟ وليه رايّ مه ميرٓتها 

بالضكل زه ؟ الزم تْهم وتيرِ كل اإلجابات 

! زي

! احوا ٓيه : أمل ػحيت ٓجأة وبغت لكريم

وايه الغوت زه ؟ 

احوا ًلى وػول ٓويق كسه بقى : كريم ابتسم

. ًلضان رالظ 

هو أىا ليه .. برؿه ما ىمتص : أمل ابتسمت

. حاسة إىك اطتَلتوي ًلضان أىام 



ييوي هتتصىبي ػاحية ليه ؟ : كريم ابتسم

. ػسقيوي راحتك ًوسي بتريحوي تلقايئ 

أريرا وػلوا وىسلوا مه القيارة وهيركبوا 

بقلت : للمقار أمل طهقت وكريم بغلها

؟ !أتذؽ ىسيتي ايه 

استواين .. ىسيت حاجة : أمل سابت ايسه

. لحنة وجاية 

: جت تتحرك بس مسك ايسها وطسها

ىسيتي ايه وأىا هقلى أجيبه مص أىتي ؟ 

ىسيت اليلبة اللي ٓيها : أمل بأسّ

السلسلة حقيتها قسامي يف الكرسي 

. وىسيتها 

مْيص مضكلة هجيبهالك : كريم ابتسم

. لحنة 



كلى كريم بسرًة لْوق وقابل المؾيْة 

: اللي كاىت مكاىهم وبغتله باستَراب

ىسيت حاجة هوا ؟ 

كريم ما رزش ًليها وقلب لحس ما لقى 

اليلبة أرسها وررج 

المؾيْة راقبته وهي ًلى آررها ومتَاهة 

.. إىها ميرٓتص تيمل أي حاجة 

رتموا الجوازات وأرسوا طوقهم وأمل 

ماسكة زراو كريم ومبهورة بكل حاجة 

هيوْى ىْقر وال يف الْوسق ؟ : وبغتله بمرح

لو قازرة تستوي يبقى الْوسق : كريم ابتسم

أٓؾل بس براحتك أىتي ؟ 

. الْوسق أٓؾل ٓيال يال : أمل ابتسمت

وػلوا الْوسق وكريم رلع الحجس واليامل 

أرس الضوف بتاًتهم كليهم األوؿة وكريم 



أرس أمل المقيم يْقروا األول قبل ما 

.. يقليوا 

ٓقروا وقاموا وكريم ًلى آرره مه التيب 

.. واإلرهاق وهي حاسة بيه 

أريرا زرلوا الجواح بتاًهم الذاظ باليرسان 

.. وااااو كريم : وأمل أول ما طآته اىبهرت بيه

. والڤيو رائى ! تحْة الجواح زه 

أىا ماكوتص .. زه شوق مؤمه : كريم ابتسم

. ًايس اجي هوا رالع زلوقتي 

طكرا يا مؤمه إىك : أمل بمرح بغت لْوق

. ما سميتص كالم كريم 

رليكي ٓاكرة كالمك زه لما : كريم بَيم

! ىروح المكان التاين اللي اىا ارترته ماطي ؟

المهم ًايس ارس طاور وأُير هسومي هتسرلي 

! أىتي األول وال أىا ؟



ازرل أىت يا حبيبي األول : أمل بغتله بحوان

 .

ازرل أىت : كريم ٓتح طوقته وهي بغتله

. كيب وأىا هجيبلك اللي تحتاجه 

. زي ما قلتي الموؿوو تيوز : كريم ابتسم

أرس حاجته وزرل وزي ما هي توقيت ما 

كملص ًضر زقايق كان رارج بالبرىس وهي 

! هتغلي ؟ بس هوغلي ايه : بغتله بذجل

أىا مص ًارٓة وقت وحاسة إين متلذبقة 

! ومص مستوًبة حاجة 

زه ًلضان ٓرق التوقيت يا : كريم ابتسم

. حبيبتي هوغلي حسب البلس اللي احوا ٓيها 

والقبلة ؟ : أمل ابتسمت

القبلة كسه : كريم بع لساًته



ماجيبواش سجازة : أمل بغتله وطهقت

. ػالة 

جيبت يا قلبي ! أم الضهقة زي : كريم ؿحك

يف واحسة يف طوقتك ويف واحسة يف طوقتي 

الحاجات زي أساسية .. ويف مغحّ كمان 

ميايا ما تقلقيص وبيسيه أي حاجة 

رسي .. محتاجيوها هوضتريها ًازي جسا 

. األمور ببساكة يا حبيبي 

كريم لبس هسومه وكلى سجازات الغالة 

وٓرطهم وبيسها ربف ًلى أمل وهي 

. ما تسرلص : بسرًة

مص هسرل بس هسألك : كريم ابتسم

أستواكي ىغلي مى بيؽ وال أسبقك؟ 

لو تيبان أوي وًايس توام ػلي : أمل ابتسمت

. وىام لو هتستوى يبقى ياريت 



. اوك : كريم ابتسم

ٓكر يستواها وال يغلي ويوام وبيسها ررجت 

لحنة هلبس : لقته مستويها وابتسمت

. إسسايل وأجيلك بسرًة 

ػلوا مى بيؽ وقرأوا الغْحة اللي اتْقوا 

وبيسيه يف التيب : ًليها وبيسها كريم بغلها

! زه مص هورتاح وال ايه 

ازيوا وػلوا يا حبيبي ارتاح : أمل ؿحكت

. بقى 

. قومي كيب : كريم وقّ وطسها مياه

أىا ًايسة أقلى إسسايل و : أمل طست ايسها

ألبس هسومي وأسرح طيري وأىضْه 

.. وأٓؾي الضوف وحاجات كتيرة سيازتك 

. روح ىام 



كريم سابها قليت إسسالها و واقْة بتوضّ 

طيرها وبيسها اتْاجئت بكريم بيضيلها 

وبيارسها ًلى السرير بسون أي مقسمات 

ما .. لما أقولك تيايل تقويل : ومسكها

تقوليص أػال أىتي تيجي وبس ٓاهمة ؟ 

. ال مص ٓاهمة : أمل ابتسمت بذجل

. أٓهمك يا حبيبتي : كريم ابتسم بمضاُبة

بيس ٓترة كويلة قبل ما يوام أمل يف حؾوه 

قال آسْة : بتليب يف ػسره وهو ؿحك

! اتْتح ُغب ًوي 

ييوي بجس : أمل ؿحكت بحرج وهو كمل

بيس وؿى زي زه أىا وأىتي ٓيه بتتأسْي إن 

. زرار اتْتح 

أىا وأىتي كيان واحس : أمل بغتله وهو كمل

أمل اللي .. وجسم واحس بووسمج مى بيؽ 



.. بيحغل بيوا زه مص مجرز ًالقة ورالظ 

أىا بيضقك وزي .. أو أىا مص بيتبره كسه 

. وسيلة للتيبير ًه اليضق زه 

أمل سوست ًلى ػسره وقربت لوطه باسته 

: وحقت ايسيها االتويه تحت راسه ؿمتها

بس يا كريم واحوا يف .. وزه ىْس إحساسي 

بكون .. الوؿى زه بوسى الكون كله بما ٓيه 

وًقلي ٓيال بيتوقّ .. مياك بروحي وقلبي 

أىا ًرياىة تماما يف حؾوك مص بس .. 

.. ًرياىة بهسومي بس، ًرياىة يف كل حاجة 

ٓـ واحوا يف .. مضاًري أٓكاري كل حاجة 

أىا بس كمالة .. الوؿى زه مص بْكر كأمل 

. روحك 

كريم أرس ىْس كويل مبسوـ إن اللي بيه 

.. ايسيه زي مراته وقلبه وكياىه كله 



وأريرا بيس تيب كريم ىام أو اىهار مه 

.. التيب

سمر حماتها مررمة ًليها وًايسة تارسها 

مياها يف كل مكان يروحوه يضتروا جهاز ىيرة 

وكمان ًلضان تسيب طريّ لوحسه ألن 

ىْسيته زي السٓت 

بس سمر اتحججت إىها تيباىة ومص هتقسر 

تذرج وأػرت تْؾل يف البيت وبيس ما ىسلوا 

زرلت لضريّ واستأشىته تذرج تقابل 

ػحباتها مه أيام الجامية وهو ألىه مص 

أول ما ررجت اتغلت .. مهتم سابها تذرج 

بيمرو اللي رز ًليها بسرًة وقالها هيقابلها 

يف الكآيه اللي هي حسزته وقام يوسل 

يروحلها ووراه بسرًة رُس اللي سميت 

المكالمة ىسلت وراه تضوِ جوزها هييمل 



وحمست ربوا إىها حقت برىامج ًلى ! ايه 

.. موبايل جوزها يراقبه 

ًمرو وػل المكان وبع حواليه كتير 

وبيسها اتغل بسمر اللي رزت بسرًة 

اكلييلي برا يا سمر مص هسرل : ًمرو

أىا ًلى الكورىيص برا جوب ًربيتي .. الكآيه 

 .

كيب ازرل ؟ : سمر استَربت

قلتلك مص هسرل اكليي : ًمرو بإػرار

مص هنهر مياكي يف مكان ًام .. أىتي برا 

. اكلييلي هوا

قْل موبايله وما اىتنرش رزها ووقّ وطه 

للويل وبيْكر يف حياته كلها، ازاي كان ُبي 

ليه ماًملص حساب ! ومستهتر للسرجة زي 

إىه ممكه يف يوم يحب بجس ويكون ًوسه 



! ليه تمازى يف ًالقاته كسه ! بيت وًيلة 

وياترى هل زلوقتي جه اآلوان إىه يسٓى تمه 

أرقائه ؟ هو مستيس يسٓى بس بييس ًه 

ًيلته وبيته، 

والواحية التاىية مراته يف ًربيتها مستوية 

سمر تذرج ومستوية جوزها تضوِ هييمل 

هي ! هيحه وال هيوقْها ًوس حسها ! ايه 

كتر بس  ػبرت كتير اهو وحكمت ًقلها أ

زلوقتي زور جوزها يذتار هيكمل حياته ازاي 

 !

سمر ررجت لبرا الكآيه واتلْتت حواليها 

لمحتها رُس اللي ! تحاول تضوِ ًمرو ٓيه 

استذبت يف كرسيها ًلضان ما تضوٓهاش 

سمر لمحت ًمرو واقّ ساىس ًلى ًربيته 

بييس طوية وراحت ًوسه وأول ما طآته 



ًايسة ايه : كاىت هتؾمه بس مس ايسه مويها

يا سمر ؟ 

. أول مرة تمويوي يا ًمرو : سمر ابتسمت

ايه اللي ! ًمرو بغلها كتير مستَرب ىْسه 

وليه أػال كان بالتذلّ ! كان ًاجبه ٓيها 

ًايسة ايه يا سمر ؟ : وكرر تاين! والَباء زه 

سمر بغت حواليها وكان يف زكة قيست 

ًايسة : ًليها وههرها للويل ومواجهة ليمرو

.. ىرجى أىا وأىت أػحاب زي زمان يا ًمرو 

. رجيوي لحياتك 

سمر أىتي ! أرجيك حيايت : ًمرو باستَراب

كررها تاين أبسا  . ٓترة وًست وما أتمواش أ

.. احوا كوا مبسوكيه يا ًمرو : سمر كضرت

ايه رأيك لو تذليوي أطتَل يف طركتك 

كون جوبك وىرجى أػحاب زي زمان ؟  وأ



أىتي متذيلة إين ممكه : ًمرو ؿحك

أرليكي تحقي رجلك جوا طركتي ؟ اىتي 

وال الحمل والجواز أثروا ! هبلة وال متذلْة 

ًلى شكاءك ؟ وبيسيه روحي اىجحي األول 

أىتي مص كوتي كالية بمواز ؟ 

أىت حبيتوي يا ًمرو وأىا : سمر بَؾب

كون مراتك وأىت كمان  .. حبيتك واتمويت أ

بسليل الغور اللي ػورتهايل مص زي 

ػورتهايل حب أو ًلضان تجبرين يف يوم 

كون مياك  أىا اهو مياك وبيسيه أىا ! أ

كليت بمازة واحسة واترٓيت بسرجات الرأٓة 

. ييوي ىجحت 

ًلضان بس ىكون واؿحيه أىا : ًمرو كضر

ما حبيتكيص اوك ؟ أىا كوت بتسلى وأقؾي 

وقت ممتى ورالظ وحاليا بحب مرايت 

وبالوسبة للغور زي ٓيال كان ًلضان أجبرك 



تكوين تحت ايسي وقت ما أحب بس بيس ما 

حبيت رُس واتجوزت ققيت ًالقتي بكل 

حيايت القسيمة وػورك حصٓتهم ٓابيسي 

وما تذآيص موي ًيضي .. ًوي بقى 

حياتك يا سمر بييس ًوي وأىا اًيص بييس 

ًوك والْترة بتاًة الكلية زي اىسيها زي ما 

. يال سالم .. أىا ىسيتها 

. بس أىا بحبك : سمر مسكت زراًه

ابيسي .. وأىا ما بحبكيص : ًمرو طس زراًه

وياريت توسي إىك ًرٓتيوي يف .. ًوي بقى 

. بيس اشىك .. يوم مه األيام 

بقولك ايه يا : سمر مسكت زراًه بَؾب

أىا .. ًمرو رلع الكالم بالراحة وبالصوق 

ًايسة وهيْة يف طركتك براتب محترم وًايسة 

كمان طقة هوا باسمي أو ممكه تكتبلي 

. طقتك وساًتها أوًسك هسيبك يف حالك 



! أىتي هبلة وال ًبيقة : ًمرو بغلها بصهول

وهيْة ايه وطقة ايه ؟ 

. وهيْة وطقة : سمر كضرت

مص هقولك تاين يا سمر : ًمرو بَؾب

ابيسي ًه بيتي وًه مرايت .. ابيسي ًوي 

. وًه طركتي 

مص هبيس وهْؾل وراك لحس : سمر بتهسيس

. ما أهسهم كلهم يا ًمرو اليشيسي 

. ما تقسريص تيملي حاجة : ًمرو بَؾب

أىا ست يا ! ما أقسرش : سمر ؿحكت جامس

ًمرو وكوت ًلى ًالقة بيك ٓيال مص 

أىا كوت ماؿيك وبيسيه يف .. بتبلى ًليك 

ييوي .. مثل بيقول مْيص زران مه ُير ىار 

أىا لما أههر لرُوزة بتاًتك وأقولها وأًيقلها 

لما أههر يف .. مى الوقت هتغسقوي 



المجتمى والوسف بتاًك وأطتكيك 

. هيغسقوين 

سيازتك مص وارسة بالك إىك بكسه : ًمرو

! بتْؾحي ىْسك 

بوت ُلباىة مه آرر ! وأىا ميه : سمر بؾحك

السىيا وال ليا اسم أراِ ًليه وال ًوسي حس 

أراِ ًليه وال ًوسي طركة كبيرة أراِ ًلى 

ماًوسيص .. سميتها وال زوجة مه ًيلة ُوية 

حاجة أرسرها يا ًمرو لكه أىت ًوسك 

طوٓت .. كتيييير أوي ٓكر يا حبيبي ورز ًليا 

هسيبك تقلب الموؿوو ! أىا كيوبة ازاي ؟

. يف زماُك 

سابها وركب ًربيته ومضي وهي ٓؾلت 

مكاىها متَاهة موه بس يف ىْس الوقت 

! .. ًايسة تتأكس هو ٓيال مسح ػورها وال ال ؟

ليه اتَير ! بتْكر لو يقاوًها ويسرلها حياته 



بالضكل زه ؟ ليه بقى جس أوي كسه ؟ ليه 

المْروؼ تسيبه ! حب اللي اسمها رُس زي 

يف حاله بس ُغب ًوها مص قازرة تضوٓه 

ليه كل اللي ! مبسوـ وٓرحان وبيحب رُس 

! حواليها بيحبوا وًايضيه مبسوكيه إال هي 

حتى ًمرو اللي كان مياها زلوقتي بيحب 

مراته ورايّ ًليها ومص ًايس يبع لَيرها 

مص ! ؟ ال الزم تذليه يذوىها ويبيس ًوها 

كْاية أمل اللي ًايضة يف موتهى الروماىسية 

وال ُازة الْالحة اللي كه بيياملها ! مى كريم 

ال ًمرو هتقسر تبيسه ! كمان ًمرو ! ملكة 

! ًه رُس بأي كريقة ومهما يكون التمه 

روحت بيتها ًوس طريّ وٓؾلت تتْرج 

ًلى ميازة وىيرة بيرػوا ويتْرجوا ًلى كل 

اللي اطتروه وهي قاًسة مكاىها متَاهة 

وبتْتكر حاجة أمل وبيت أمل وًريس أمل 



وهي قاًسة جوب .. وڤيال أمل وسْر أمل 

كاىت ! حماتها وجوزها اللي مص كايقاهم 

بس لو ! المْروؼ تكون هي مكان أمل 

! بس ًوسها ًمرو ! قابلت هي كريم األول 

.. ًمرو ممكه يوػلها لحلمها تكون ُوية 

ممكه يرجى يحبها ويتكلم مياها هي بس 

.. تذلع مه رُس زي 

قامت وزرلت أوؿتها قْلت ًليها وٓكرت 

يف الغور القسيمة اللي مياها ليمرو 

وٓؾلت تقلب ٓيهم واتؾايقت إىهم مجرز 

ػور ًازية ػورتها لما كاىت بتكلمه كاىت 

اسكريوات ًازية .. بتارس له اسكريوات له 

أرستهم لما كان بيكلمها ٓيسيو وزول ما 

كالما هو لوحسه ٓالغور .. ييووش أي طيء 

أيوة الكالم بيوهم .. ًازية،بس الكالم ما بيوهم 

زول ممكه .. كتير كاىوا بيتكلموا كتابة 



تهسزه ؟ وال ! بس هتيمل ايه .. يوْيوها 

أو ممكه االتويه مى بيؽ ! تارسه بالراحة ؟

ٓتحت مكالماتها القسيمة مى ًمرو وبسأت 

تغور اسكريوات ألي كالم رارج بيوهم 

! ورغوػا كالمه اللي كان جريء كله 

ارتارت اسكريه موهم كان ًمرو بيقولها إىه 

بيحبها وهيتجوزها وكلب موها تقلى هسومها 

.. وتْتح الكاميرا 

طوٓت : بيتت الغورة ليمرو ومياها رسالة

! از ايه كوت بتحبوي ؟

سمر بيتت الرسالة موها تْكره بيالقتهم 

وموها برؿه تتأكس هو مياه ٓيال أي ػور 

لو مياه هيهسزها بيهم ! ليها وال مسح كله 

زلوقتي ولو مص مياه هتضوِ هييمل ايه 

ألن ساًتها هي بقت يف مركس قوة وهو 



اىتنرت رزه .. هيذاِ ًلى مراته الَيورة 

! ًلى الرسالة 

ًمرو ٓتح الرسالة واتورٓس واستَبى ىْسه 

هو مسح المحازثات بيوهم بس ماًملهاش 

بلوك لو كان ًملها بلوك ساًتها ماكاىتص 

وكمان ! قسرت تارس ػور للمحازثات بيوهم 

بَبائه قالها إىه مسح ػورها وبكسه هي 

.. بتوريه إىها متْوقة ًليه 

رُس زرلت ًوسه ٓقْل موبايله وابتسم 

: وهي قربت موه قيست ًلى رجليه بسلى

حبيبي ماله مص منبوـ مه ساًة ٓرح 

. كريم وأمل 

ًوسي بس .. أىا كويس يا قلبي : ًمرو ابتسم

كتر  بس ما .. مضكلة يف الضَل مص أ

. تقلقيص هتيامل مياها 



ؿمها وكل واحس ٓيهم سرح 

ًمرو بيْكر ازاي هيذلع مه سمر زي 

! وهييمل مياها ايه 

رُس مستَربة ػمت جوزها وتوتره بالضكل 

وليه مص ًايس يحكيلها ! زه مه كلبة زي زي 

؟ 

قام اىسحب مه جوب رُس وكلى بيت 

ًايسة ! وبيسيه ييوي : رسالة لسمر وقالها

! توػلي اليه ؟

قلتلك بحبك ووحضتوي ما : سمر رزت

ىْيص ٓقلبت كلب بسيف جسا مه ًمرو 

اليشيسي وهيْة يف طركته وطقة باسمي 

. مص كتير ًليا يا ًموور 



! ما تذليكي يف حياتك يا سمر : ًمرو بيتلها

أىتي متجوزة وحامل ركسي يف بيتك وجوزك 

. واللي يف بقوك أٓؾلك 

ما تضَلص بالك بيا وىْصيل كلبايت : سمر

. وػسقوي مص هؾايقك أبسا بيسها 

وهيملك !ابيسي ًوي يا سمر : ًمرو بيتلها

. بلوك ٓريحي ىْسك 

سمر ابتسمت وقبل ما ترز كان هو ًمل 

أىا .. ماطي يا ًمور : البلوك وهي ابتسمت

. وراك لحس ما أرليك توْص كل كلبايت 

ًسى يوميه كريم وأمل مى بيؽ مص 

ومص بيذرجوا مه .. بيْارقوا بيؽ أبسا 

أوؿتهم أبسا 

كريم كلب ًضا روماىسي يف األوؿة 

وطموو وورز وكلب موهم يقليوا يجهسوا 



الجواح لسهرة راػة وكلب مه أمل ما 

تذرجص برا أوؿة الووم وتلبس ٓستان زي 

.. أول يوم 

أمل ٓؾولها كان هيقتلها ًايسة تيرِ 

! بييمل ايه برا وايه أػوات الواس زي 

رلغوا وجابوا اليضا وكريم لبس بسلة كان 

مجهسها ورن ًلى أمل اللي استَربت إىه 

الو أيوة يا كريم : بيتغل بيها

لبستي وجاهسة وال لسة ؟ : كريم ابتسم

لبست ٓستان بس مص : أمل باستَراب

أىا ٓهمت إين ألبس حاجة ! للذروج يا كريم 

! لكه مص جاهسة رروج ! توْى أىا وأىت 

كريم ابتسم وما رزش ًليها بس ٓتح الباب 

: وزرل ًوسها وهي اتْاجئت بالبسلة وكضرت

أىت قغسك ىذرج ؟ 



كريم بع لْستاىها األحمر القويل ومْتوح 

كله مه قسام وطيرها ًلى جوب كله 

ومكياجها وركس أوي مى طْايْها اللي بلون 

الكرز وقرب موها ازاها ورزة وهي ابتسمت 

.. وًجبتها الورزة الحمرا اللي بلون ٓستاىها 

: قرب موها ولمس طْايْها بغباًه وهمس

! لون الكرز 

أمل ابتسمت بحرج وبغت لألرؼ وهو 

قرب أوي موها ورٓى وطها لْوق وباسها 

.. بكل الحب اللي جواه 

بيس ما بيس ًوها أمل كيازتها بتذبي وطها 

يف ػسره بحرج وهو اتيوز ًلى حركتها زي 

. تيايل برا ىتيضى : مسك ايسها

برا ٓيه ؟ : أمل بغتله

. برا يف الغالة مص يف مكان : كريم ابتسم



أرسها برا واتْاجئت بكمية األىوار الغَيرة 

اللي متوزًة يف كل مكان والورز الكتير 

وبالليه كمان ًلى األرؼ وحست إىها راحت 

كريم راح للسْرة اللي .. لمكان تاين مذتلّ 

: ًليها األكل و ولى الضموو ورجى ألمل

تسمحيلي أًسمك ًلى اليضا يا أمل حيايت 

؟ 

أمل ابتسمت وؿحكت ومسكت ايسه 

وقيسوا جوب بيؽ يتيضوا ًلى أىَام 

موسيقى جميلة وهازية وبيس األكل طسها 

يرقغوا مى بيؽ سلو وهي حاسة إىها 

كايرة للسما 

.. بيس ٓترة وقْته وهو استَرب مالها

أمل بيس ٓترة وقْته وهو استَرب مالها 



بس وكت وقليت ػوسلها اليايل ورمته 

بييس ووقْت قغاز كريم بس كاىت قغيرة 

أوي بغتله أوي ٓهو ابتسم وطسها قربها 

موه ورالها تقّ ًلى رجليه وايسيها حواليه 

رقبته يكملوا رقغتهم وسف ٓرحتهم 

سهرتهم استمرت للغبح كلها .. ورجلها

.. ؿحك وحب وطقاوة 

ىور كلبت مه مؤمه ييسي ًليها بيس طَله 

وهو رلع وًسى ًليها واستقبله ىازر 

وزرله واتْاجىء بملك ومروة ورالس والكل 

موجوز ٓقيس وسقهم وسلم ًلى الكل 

ُياب كريم مأثر للسرجة زي ؟ : رالس مبتسم

. ُياب كريم كاحوي مص مأثر : مؤمه ابتسم

لو محتاج أي مساًسة بلَوي ما : ىازر ابتسم

. تترززش 



أىا كمان ممكه أساًس يا مؤمه أىا : ملك

. سبق و وقْت مكان كريم لما تيب 

متضكر جسا ليكم وبالْيل لو : مؤمه ابتسم

كيس  ؟ مص !بس ٓيه ىور .. احتجت هقلب أ

. طايْها 

. ىازلة حاال : ملك

بيتكلموا مى بيؽ وىور ىازلة ًلى السلم 

ومؤمه أول ما طآها بغلها مه ٓوق لتحت 

كاىت البسة ٓستان أبيؽ سيمبل رقيق 

بحماالت ًريؾة وقغير وًلى از جسمها 

يسوب وطيرها كويل جسا أسوز وسايباه حر 

ايه زه : ومؤمه أول ما طآها بصهول وهسار

! يا بوتي أبوكي وأروكي قاًسيه 

زه ! أبوها وأروها : كلهم ؿحكوا وىازر بهسار

؟ !بجس 



كيس مص هستثوي : مؤمه ؿحك ييوي أ

. ييوي زي أروك ! كيب ىبهوين .. ىْسي 

ابتسم ووقّ سلم ًليها وقيست جوبه وهو 

مبهور بيها 

هو كريم هيرجى امتى وال لسة : ىازر بيكلمه

مص مقرر ؟ 

ىازر : مؤمه مركس مى ىور اللي ربقته

. بيكلمك

ال ماهو ما تتوقيص إين هيرِ : مؤمه بغله

! أركس مياك يف أي جملة بيس كسه 

كله بيؾحك وبيهسر مى بيؾه ومؤمه ًمل 

.. جو لقيّ مى الكل 

ايه يا بوات مص هتَسوىا وال : رالس بغلهم

! ايه 



الراجل زماىه ميت مه : ىازر بع لمؤمه

. الجوو 

ُسا ؟ أىا مص ًامل : مؤمه باستَراب

حسايب ًلى موؿوو الَسا زه ؟ ومص قايل 

. لووىا 

ليه هي البت زي مص قالتلك ؟ : ىازر كضر

وهي البت زي بتقول ؟ زي بس : مؤمه

قالتلي تياىل يف موؿوو مهم بابا ًايسك ٓيه 

. وسابتوي أؿرب أرماس يف أسساس 

. هي زي ىور : رالس ؿحك

كان هيقويل ! ييوي أًمله ايه : ىور ؿحكت

كريم والضَل ومقحون وميرٓص ايه وايه 

. والّ حجة وحجة 



يا بوتي محسساين إين مص : مؤمه بغلها

ييوي هتذليوي أررج ... زه أىا ! ًايس أطوٓك 

! ارحمي بقى .. ًه طيوري قسام أبوكي 

ثواين والسْرة هتكون .. هرحم : ىور وقْت

. جاهسة 

. رسيوي مياكي يا قلبي : مروة وقْت مياها

هو : اىسحبوا االتويه وملك بغت لمؤمه

كريم ماحسزش هيجي امتى ؟ 

مص قبل طهر مى إىه بيقول ممكه : مؤمه

. يمسه طوية 

! كْاية أوي طهر ! ليه يمسه : ملك بَيم

. محسش بيارس طهر أػال 

أىا هارس طهريه يا : ىازر اتسرل وحاول يهسر

. كل واحس حر ! ًازي ييوي .. ملوك 



. ربوا يسيسهم ويوٓقهم : رالس كمان

كيس ربوا : ملك ابتسمت بمجاملة اه أ

يسيسهم ويرجيوا بالسالمة هقوم أطوِ 

البوات وػلوا اليه ؟ 

ًايس أًمل : ملك اىسحبت ومؤمه بغلهم

تليْون مهم، يوْى أكلى التراس برا ؟ 

. اتْؾل كبيا : ىازر ورالس بسرًة

ىازر راح ىاحية التراس وررج اتغل بووىا 

بلَها إىه مى ىور وهيتَسوا مى بيؽ 

بتيمل : وقبل ما يسرل ىور قابلته ًلى الباب

ايه يا حبيبي ؟ 

: مؤمه كضر وزرلها بسرًة وقْل الباب

أىتي ازاي تذرجي كسه ؟ 



ملك كاىت رارجة ووقْت بغتلهم ًلضان 

تتسرل تهسى ىور لما تثور يف وش مؤمه 

حبيبي مْيص حس يف الجويوة برا : ىور بهسوء

. وسور الڤيال ًايل جسا 

وال حس وال محسش وال سور : مؤمه بَؾب

وال ُيره البلكوىة والتراس ما تذرجيص ٓيهم 

ٓاهمة وال مص ٓاهمة ؟ ! كسه 

ملك اتَاهت وًايسة تتسرل هي بس مروة 

طستها وقْتها وطاورتلها ال ما تتسرلص 

هللا يا مؤمه ًازي أىا جوا : ىور بغت لمؤمه

! البيت 

برا البيت .. ال .. يا ىور ال: مؤمه بَيم

.. بسوتيمتر واحس أل 

. حاؿر يا مؤمه حاؿر : ىور ابتسمت



أىا مص قغسي : جت تبيس بس مسك زراًها

أؿايقك بس ما يوْيص تذرجي كسه وال حس 

أىتي أُلى مه إن حس يضوٓك ! يضوٓك كسه 

. أىتي مرايت .. 

. ًارٓة : ىور ابتسمت بحب

! هتأكلوىا بقى وال أروح لووىا ؟: مؤمه بؾحك

األكل جاهس كوت جاية أىازيك : ىور ؿحكت

. أػال 

كلوا يف جو مرح بس ملك  قيسوا كلهم وأ

مراقباهم ومتَاهة ومستَربة ليه أرتها 

وبيسيه مؤمه ! قبلت تحكمات مؤمه كسه 

اللي مص بيبقل هسار وؿحك زي أٓكاره ؟ 

: رلغوا وقيسوا ومروة ىازر جوبها همس

ىكتب كتابوا صيهم ًلضان ! ًقبالوا أىا وأىتي 

! ما تقوليص حسوزك وميرٓص ايه 



أيوة برآو ًليك لما : مروة ابتسمت بحرج

. تكتب صيهم يبقى ليك ساًتها حقوق 

وهللا بكرا أقول ألبوكي ىكتب : ىازر بَيم

. الكتاب زه أىتي ررمة ػحيح 

. قوله أىت حر : مروة ؿحكت

ىور قامت ًلضان تجيب القهوة مه الضَالة 

وملك قامت وراها مسكتها مه زراًها 

أىتي ازاي تسمحيله يتحكم ٓيكي : بَؾب

؟ !كسه 

ٓيه التحكم زه ؟ : ىور بغتلها بصهول

. ًلى رروجك بالْستان : ملك بَؾب

وبيسيه ! زه حب وُيرة : ىورهان باستَراب

أىا ! لو ماًملص كسه كوت ُيرت رأيي ٓيه 

. اتيمست أًمل كسه ًلضان أطوِ رز ٓيله 



أىتي ًايساه يتحكم كسه ويقولك : ملك بَيم

! تيملي وما تيمليص 

يا حبيبتي أىا مراته وزه ًرؿه : ىور بغتلها

! ولو ماحآنص ًليه يبقى ما يستاهلوش 

جسمي ملكه هو وأىا كلي ملكه والزم يَير 

. ًلى ملكه 

! وىور ٓيه ؟ ييوي ايه ملكه : ملك بيسم ٓهم

مه .. ييوي بتاًته هو وبس : ىور ابتسمت

كون له هو وبس .. حقه هو وبس  أىا ًايسة أ

زه حب وُيرة .. مص ًايسة حس يضاركه ٓيا 

يال ىقليلهم القهوة .. يا ملك مص تحكم أبسا 

 .

ىور أرست القهوة وررجت وملك قيست 

ليه محسش قالها الكالم زه .. مكاىها مذووقة 



بس أبوها سبق وقالها،وهي رٓؾت، ! زمان 

! ليه ماًوسهاش ىْس أٓكار أرتها 

ررجت وقيست مياهم بس أٓكارها بييسة 

يا جماًة أىا : ومروة مرة واحسة وقْت

! اتآررت كسه أوي 

. هوػلك يا مارو يال : ملك وقْت بسرًة

أىا هوػلها يا : ىازر بع ألرته باستَراب

. ارتاحي أىتي ! ملك 

رليوي أىا أوػلها : ملك بغتله بؾيق وروقة

. يا ىازر 

كيب تيايل : ىازر حس بذوقتها واقترح

. ىوػلها مى بيؽ 

مؤمه هيقّ بس ىور مسكت ايسه وهو 

. هروح أىا بقى : بغلها



.. لسة بسري يا مؤمه ! تروح ليه : رالس اتسرل

أىا .. رليك ًلى األقل لما يوػلوها ويرجيوا 

ورايا طوية طَل يف المكتب وىور هتْؾل 

. لوحسها ٓذليك مياها طوية 

مؤمه وآق وىازر وملك اىسحبوا بمروة 

ومؤمه قيس مى ىور وبغلها كتير وهي 

مالك بتبغلي كسه ليه : ابتسمت وقربت موه

 !

ميرٓص ما تذيلتص : مؤمه ابتسم بحب

كوت متذيل إىك هتكوين ! إىك هتكوين كسه 

أىا ػراحة مص اليق .. أىتي .. ييوي أىتي .. 

أىتي ٓوق تذياليت .. كالم أقوله أػال يا ىور 

. اللي اتذيلتها أػال 

أىا .. مص للسرجة زي يا مؤمه : ىور ابتسمت

بيسيه أىت تذيلتوي ازاي ؟ ! ًازي 



تذيلت زه : مؤمه ابتسم ومسك طيرها

قغير كيريل ميرٓص ليه بس كوت متذيله 

! قغير أوي كمان مص بس قغير 

مه بكرا يبقى : ىور استَربت وابتسمت

. قغير كيريل 

اوًي أقتلك،بقولك تذيلته : مؤمه بسرًة

أىا ًضقته كسه .. أىا حبيته كسه ! مص حبيته 

. أىا متيم كسه 

! ًجبك ييوي ؟! بجس حلو : ىور ؿحكت

: مؤمه طسها ًليها وأرس ىْس كويل

؟ !أىتي بتهرجي ػح ! ًجبتيوي 

. هجيب حاجة ىضربها : ىور وقْت

رليكي ميايا، مص ًايس : مؤمه وقّ وراها

. حاجة ىضربها 



طسها ًليه وهي حقت ايسيها ًلى رقبته 

! امال ًايس ايه : بحب

تْؾلي يف حؾوي : مؤمه ايسيه ًلى وسقها

 .

ؿمها أوي لحؾوه وبيسها بيس ًوها بالراحة 

أول .. برٓاىك ريحتة تحْة : وًيويه يف ًيويها

مرة أطمه ليه ؟ 

ًلضان زه مذغوظ لحبيبي : ىور ابتسمت

. أىا مص بحف برٓان أبسا وأىا رارجة 

ربوا يحْنك ليا يا قلبي : مؤمه ابتسم بحب

بس لما أىتي ًاقلة كسه ليه ررجتي برا 

التراس كسه ؟ 

؟ !أقولك الغراحة وما تسًلص : ىور ابتسمت

. قويل يا قلبي : مؤمه استَرب



كوت ًايسة أطوِ رز ٓيلك مص : ىور بغتله

كتر أىا مص بذرج أبسا بسون كرحة  . أ

ييوي ًلضان تذتبريوي : مؤمه باستَراب

تذاكري إن حس يضوٓك كسه ؟ 

الكبيا يا شكي أوال مْيص حس : ىور كضرت

ٓيال برا يف الجويوة وثاىيا الوور كان مقْي 

ييوي السىيا هلمة محسش هيضوٓوي 

وبيسيه أىا ماررجتص أىا بس وقْت يف 

الباب وأىت قغازي وبيسها أىت زقيتوي 

. زرلتوي 

اياكي تاين : مؤمه كضر ومسكها مه طيرها

مرة تذتبري ُيريت بإىك تذاكري بوْسك 

ٓاهمة ؟ ! كسه 

: ىور ابتسمت وسوست ًلى ػسره بحب

. أول مرة وآرر مرة .. ٓاهمة يا قلبي 



هو أىا قلتلك : مؤمه أرس ىْس كويل بحب

! إين بحبك الوهارزه ؟

. وال ًبرتوي : ىور بغتله

أىا : مؤمه ؿحك وبيبيس طيرها ًه وطها

. بحبك وبيضقك وبموت ٓيكي 

وبيس األيام لحس ما ارسك : باسها برقة وبغلها

واكير لضهر اليسل زي كريم وأمل اللي 

بسًيله ربوا يسيسه ألىه هو السبب زلوقتي 

. إىك تكوين يف حؾوي كسه 

وًقبالوا .. ربوا يسيسهم ٓيال : ىور ابتسمت

مص متذيلة إن ممكه يجي يوم .. أىا وأىت 

تْؾل ميايا وماتبيسش ًوي وتبقل 

. توحضوي 

هو أىتي متذيلة إن بيس ما : مؤمه ابتسم

أًتقس زه ! ىتجوز هوبقل ىوحص بيؽ 



الحب والضوق .. بيشيس يا ىور مص بيقل 

. بيشيسوا بيس الجواز مص بيقلوا أبسا 

بجس هتْؾل تحبوي وتضتاقلي : ىور بغتله

ًلى كول حتى وأىا مياك ؟ 

كيس : مؤمه ابتسم هْؾل أًضقك ًمري .. أ

. كله 

ًايس : طسها لحؾوه وبغلها وكلى موبايله

؟ !أػورك يوْى 

! ليه تغورين : ىور باستَراب

. هبيتها لماما : مؤمه

هتؾايق لو : ىور ابتسمت وبغتله أوي

ييوي ىتغور ًازي ! قلتلك بالش وأىا كسه 

زه ليك أىت وبس مص .. بس مص وأىا كسه 

! ألي حس تاين 



روح قلبي : مؤمه ابتسم وؿمها لحؾوه

وأىا ٓيال ًايس .. موآق زه ليا أىا بس .. أىتي 

! زه ليا أىا بس 

سمر كل طوية بتتغل بيمرو أو بتيمل 

ايميل جسيس تكلمه موه أو تبيتله ػور 

لمحازثات بيوهم وبتهسزه تكلم مراته وهو 

كل ! بقى ًايص يف ىار مص ًارِ ييمل ايه 

كيب ! ما بييملها حنر بتيمل ميل جسيس 

ىْترؼ ٓيال ! هيْؾل يف الوار زي المتى 

كيب هل رُس هتغسقها ؟ ! راحت لرُس 

هي .. كبيا هتغسقها هو كان ٓيال ييرٓها 

زي ؿريبة حياته ! مص بتتبلى ًليه 

القسيمة وزه ماؿيه اللي ًاطه والزم يسٓى 

.. تموه 

اتبسف أيام الجامية وًاش زىجوان ًغره 

وآواىه وكل يوم كان مى بوت وماًملص 



حساب اليوم اللي يْتح ٓيه بيته إن ماؿيه 

.. هيرجى يقارزه كسه 

كان الزم ييرِ إن كل رقوة اإلىسان 

.. بيذقيها الزم يكون مستيس لسٓى تموها 

.. الَلف بيتياقب ًليه والغح بيتجازى ًليه 

وهو ُلف وبيسٓى ىتيجة ُلقه ًصاب وقلق 

مص ًارِ ازاي يتغرِ وهو .. وحيرة وًجس 

حبه .. اسمه مهسز .. حاسس إن بيته مهسز 

كل اللي ًمله وتيب ٓيه ممكه .. مهسز 

ًلضان سمر الكلب ! يتهس يف لحنة وليه 

اللي هو ًلضان يتسلى بيها طوية وقى 

.. ىْسه يف وركة مص ًارِ يذرج موها 

رُس مراقبة جوزها اللي حاساه ًايص يف 

ًصاب مستمر وتأىيب ؿمير وحيرة لسرجة 

إىه تقريبا بقل يوام وكول الوقت مسهم 

.. وسرحان وحتى طَله تركيسه ٓيه قل 



ومص ًارٓة تيمله ايه بس برؿه مص 

ًارٓة ليه ساكت وليه مص ًايس يغارحها 

.. هتسيبه لحس ما يجي ويكلمها ! باللي جواه 

... هتراقب وهتغبر وهتتْرج وتضوِ 

ًوس كريم وأمل 

بيس يوميه كريم موبايله رن كان مؤمه 

ويسوب هيرز آتكر راله لما قاله أول ما 

.. هيرن هترز ٓـ تراجى وسابه لحس ما ٓغل 

مؤمه ابتسم إن كريم ما رزش ًلضان أبوه 

اللي قال ساًتها كريم هيرز ًليك مه رىة 

اتغل تاين والمرة زي رز ًليه .. واحسة 

. حبيب قلبي : بؾحك

 )مص ًارِ أقيس مه ُيرك : مؤمه ابتسم

كريم  (كمل بتريقة بيقلس كريم وهو بيقلسه 

! هتيجي امتى 



يا ترى : االتويه ؿحكوا وكريم بؾحك

مْتقسين أىا طذغيا وال مْتقسين ًلضان 

؟ !الضَل ٓوق راسك 

وزي ًايسة سؤال يا كيمو : مؤمه بهسار

ييوي يا ! مْتقسك ًلضان الضَل كبيا 

ٓرحتي كتبت كتايب ومص ًارِ أطوٓها 

أىا بموت يا ػسيقي هتيجي امتى ؟ .. أػال 

. أىا هقيم هوا ! ايه اجي زي : كريم ؿحك

! وػلتوا اليه ! أىتوا ٓيه : مؤمه ابتسم

بيسيه يا واكي ما بيتليص وال ػورة مه أي 

! مكان 

ابَى أقولك إىوا ما اتحركواش : كريم بؾحك

. مه الجواح اللي أىت حجسته بس أستحي 



ال يا راجل قول كالم ُير : مؤمه طهق بصهول

أىت وارسها طهر ًسل بيه أربى ! زه 

؟ !حيقان ؟ بتهرج ػح 

. وهللا بجس ما ررجواش وال مرة : كريم ؿحك

. كريم : مؤمه هيتكلم بس سمى ػوت أمل

أمل لمحت الموبايل يف ايسه وهو بغلها 

بتكلم ميه ؟ : ٓسألته

. مؤمه : كريم ابتسم

. سلملي ًليه : أمل هست زماُها

. بتسلم ًليك يا ًم : كريم هس زماُه

.. سلم ًليها وقوم ررجها : مؤمه بؾحك

أىت وارسها طهر ًسل يف ايقاليا ًلضان 

! كيب كوت قؾيته هوا ! تحبسها بجس 



المهم ىوىا .. وال ما تذليك يف حالك : كريم

أربارها ايه ؟ 

كويسة مْتقساك بس كويسة : مؤمه ابتسم

المهم هسيبك .. ما تقلقص كله هوا تمام 

وأىت لما ققتك توام كلموي أىت مص مه 

الووو اللي بيوام كتير ٓأكيس بتقيس لوحسك 

. ابقى كلموي 

. اوك يال باي : كريم ابتسم

تحبي تذرجي ؟ : قْل مياه وبع ألمل

ىذرج ؟ ييوي : أمل بغتله باستَراب وتريقة

. أىا ىسيت الكلمة زي ! ايه ىذرج 

كريم قام بتوًس ليها وهي جريت مه قسامه 

وبسأوا ٓيال .. بس أرسها وررجوا ألول مرة 

يتيرٓوا ًلى األماكه يف إيقاليا 



كل رروجة أحلى مه اللي قبلها وكل مكان 

.. أجمل مه اللي قبله 

كريم أرسها ألكبر مسيوة مالهي وهي كاىت 

آرر مكان تذيلت إىك : ٓرحاىة جسا وبغتله

! ممكه تجيبوي ٓيه 

ليه ييوي ؟ : كريم ابتسم

كريم المرطسي يسرل مالهي : أمل بهسار

. زه ما بياكلص طيبسي ! ويليب 

مص .. يازي أم الضيبسي زه : كريم بَيم

المهم هتليبي .. ًارِ ايه حكايته مياكي 

! وال هتقؾيها تحليل طذغية كريم 

. هليب كبيا يال : أمل ؿحكت

كاىت بتتْرج ًلى الليبة األول واللي تيجبها 

تركبها واللي تذاِ موها تيسيها 



وقْوا قسام ليبة الالًب بيقيس ًلى كرسي 

وبيتربف وبيسها الكرسي بيتحسِ وكأىه 

مسٓى وهي طهقت مه الْرجة ٓقف وكريم 

تركبي ؟ : ؿحك ًليها

أىت متذيل أىا لو ! زه اتذقّ : أمل بغتله

ابسلوتلي ! ركبتها ممكه أىسل ػاحية 

حبيبي أىا قلبي هيقّ قبل ما أوػل لألرؼ 

! تاين 

بيس الضر ًليكي يا : كريم ؿحك ًليها

. حبيبتي زه أىتي جباىة 

. أىا مابذآص ًلى ٓكرة : أمل بَيم

. كل زه ومص بتذايف : كريم بسذرية

أىا ممكه أركب أي : أمل بَرور مغقوى

. ليبة ًلى ٓكرة 

كريم بغلها بمكر وسكت 



لقوا ليبة بتقلى وتوسل بسرًة وطكلها 

يذوِ 

كبيا أىتي جباىة مص : كريم باستْساز

. هتقسري تركبيها 

أىا ممكه أركبها بس ًلضان : أمل بذوِ

. ايسك هتمسك ازاي ممكه تقى 

ال ماتضيليص هم ايسي يال : كريم بمضاُبة

. ىركبها 

ها ىركب ايه ؟ : أمل بصهول

. الليبة ياحبيبتي : كريم ببراءة مغقوية

. أىا رايْة ًليك : أمل بذوِ

ماتذآيص يال بقى وريوي : كريم بيواز

طجاًتك 



أمل بغتله بقلة حيلة لو رٓؾت هتأكسله 

إىها جباىة اتضاهست وراحت تركب مياه وهو 

كاتم ؿحكته وأول ماركبوا الليبة كاىت 

بتتحرك بالراحة 

. ايه زه ماهي حلوة اهيه : أمل بمرح

كتر : كريم بؾحك استوي لسة هتحلو أ

. هتوبهري 

... هللا وأىا اللي آتكرت ًااااا: أمل بؾحك

ماكملتص الكلمة ًلضان لقت سرًة الليبة 

كبيه ػاروخ مسكت  بقت ًالية وكأىهم را

كريم واتيلقت ٓيه وهو مص قازر يسكت 

.. مه الؾحك ًليها

مالك يااستروىج ومان : كريم مه بيه ؿحكه

مص كوتي أسس زلوقتي؟ 



بال استروىج بال ىيلة : أمل بذوِ وهي بتسًق

. أىا ايه اللي رالين أركبها ىسلوي هوقى 

ياريب ييوي : كريم ًمال يؾحك وهي تغرخ

. أىا يف طهر ًسلي أتبهسل كسا ياىاس 

مالك ياحبيبتي ماهي حلوة اهيه : كريم بمرح

 .

مص هرز ًلضان أىت : أمل بَيم

. مابتحسص 

راًي إىك ماسكة ٓيا ييوي : كريم بيبث

. المْروؼ تضكريوي مص تلوميوي 

ًوسك حق استوى لما أىسل ارس : أمل بحوق

. حقي موك 

كريم ؿحك ًليها وهي كل طوية تقوله 

هوقى وهو ٓتح كاميرا ٓوىه وػورها وسف 



ػريذها مه الليبة وؿحكه لحس ماالليبة 

وقْت وهي اتضاهست 

ااااه ياين ياتاًبوي امال لو : أمل بتيب

ماكوتص مراتك كوت ًملت ٓيا ايه؟ 

هالماين ياأمول زي حتى ليبة : كريم بمرح

رْيْة زه أىا كوت هركبك اللي بتتضقلب 

زي وطاور ًلى ليبة زي السيسكْري كسا 

بس أقوى 

أىت ًايسىا ىركب زي : أمل بغت بصهول

ورجليوا تبقى ٓوق ووطوا تحت كب وأىا لما 

أمسكك ًلضان رايْة أمسك وطك مثال؟ ال 

. مص الًبة 

. ياجباىة : كريم ٓؾل يؾحك ًليها

بغتله بَيم وكملوا وأمل أػرت تسرل بيت 

الرًب ألىها مص بتذاِ وزرلت وكريم 



مياها وبمجرز ما زرلت مه الباب مسكت 

! ايه يا بوتي مص قلتي مص بتذايف : يف كريم

مص بذاِ بس هلمة مص : أمل اتوترت

! طايْة حاجة 

كريم مضي رقوة وهي ماسكة ٓيه 

مضيوا الممر .. وقسامهم ممر كويل هلمة 

وبيس رقوتيه حاجة ىسلت ًلى أمل مه 

ٓوق وػوت ػريد ٓغررت وكليت قسام 

كريم واتيلقت يف حؾوه وبيسها أػوات 

ػريد وؿحك مستْس وًياـ .. كلهم مرًبة 

وحاجات بتنهر ووطوش مذيْة وأمل 

بتغرخ مه قلبها وبتوف قسام كريم ووراه 

وجوبه لسرجة إىها كاىت ًايساه يضيلها أو 

كريم وقّ وهو بيؾحك .. يذرجها مه هوا 

حبيبي ! أمل : وبغلها ومسك وطها بحوان

! كل زي مؤثرات ػوتية مْيص حاجة هوا 



بالله .. كيب ررجوي مه هوا : أمل برًب

. ًليك يا كريم ررجوي 

. كريق الذروج واحس يال : كريم بغلها

مضيوا والجو هلمة وأمل ورا كريم لقت 

كريم : حاجة بتضس يف هسومها ورا ٓغررت

. حس مسكوي 

كريم طسها بس ٓيال حاجة ماسكاها والسىيا 

هلمة كلى موبايله وىوره وهسومه طبكت يف 

بغي بقى ًلضان : زراو كالية وهو ؿحك

.. تيريف إن روٓك مالوش مبرر 

. يال كيب مه هوا : أمل برًب

لقت مكان ٓيه ىور جريت ًليه ويسوب 

بتارس ىْسها لقت زي حس مربوـ يف األرؼ 

بسلسلة وبيغرخ ويضب ًليها وهي لسقت 



يا : يف الحيقة وكريم ٓؾل يؾحك ًليها

. بوتي زي ًروسة يال 

أمل الزقة يف الحيقة وًيويها ًلى اليروسة 

اللي بتتحرك مياهم لحس ما سابوها ومضيوا 

ًلى ممر مه رضب مربوـ بالحبال وأول ما 

لمسوه بيتحرك يميه وطمال ٓالزم يمسكوا 

كويس لحس ما ًسوه وبيسها يف أطباح بتنهر 

وتذتْي وأطكال ُريبة ٓأمل حؾوت كريم 

مص ًايسة أطوِ : وزٓوت وطها يف ػسره

. ررجوي مه هوا ياكريم .. حاجة 

كريم ٓيال طالها وهي مستذبية كلها 

ومذبية وطها لحس ما وػلوا ليالمة الذروج 

. وػلوا يال : وقبل ما يذرجوا كريم ىسلها

أمل ٓتحت ًيويها وٓيال وػلوا ٓذرجوا مى 

بيؽ وأول ما طآت ىور الوهار اتضاهست 

وقيست ًلى أقرب زكة قابلتها وكريم قيس 



كيب زرلتيوا ليه لما : جوبها وبغلها بهسوء

بتذايف الضكل زه يا أمل ؟ 

ما تذيلتص إين هذاِ كسه يا : أمل بغتله

. قوم ىيمل أي حاجة تريح أًغابوا ! كريم 

ايه اللي يريح ! ىيمل ايه : كريم ابتسم

أًغابك ؟ 

! تيال ىاكل : أمل ٓكرت وبغتله

؟ !متؾايقة ىاكل : كريم ؿحك جامس ًليها

ىريح أًغابوا ! تيباىة ىاكل ! مبسوكة ىاكل 

أًتقس األكل حلك لكل المضاكل ؟ ! ىاكل 

زي حقيقة مؤكسة : أمل بقريقة كْولية

 مه المضاكل بتتحل أول ٪٩٠.. ًلى ٓكرة 

 .ما بتاكل 

مضاكل الجوو ٓيال بتتحل : كريم ؿحك

. ما أًتقسش يف مضاكل تاىية .. باألكل 



كلت بتاليق زًلك : أمل كضرت لو زًالن وأ

كلت بتاليق .. بيذتْي  لو ًوسك مضكلة وأ

يف مضاكل كتيرة بتتحل .. حلولها ههروا 

. باألكل 

ماطي قومي : كريم رٓى ايسيه باستسالم

. ىحل مضكلة الراحة والجوو يال 

راحوا مقيم وٓتحو المويو وأمل مص ًارٓة 

تاكل ايه ٓكريم ارتارلها صيه 

هروح أُسل وطي واجي : كريم بابتسامة

. مص هتآرر 

. ماطي ياحبيبي : أمل بابتسامة

كريم راح الحمام والجرسون جه ومياه األكل 

حقه ومضي 

أمل قاًسة مستوية كريم ومص راؿية تاكل 

ُير لما يجي وٓجأة جه ًلى بالها ٓكرة 



قررت توْصها كان يف طقة مى األكل للي 

حابب يحقها أرست موها وحقت يف كبقه 

ًلى الوش وبيسها سابت الضقة كأىها 

.. ماًملتص حاجة

اتآررت ًليكي؟ : كريم جه وبابتسامة

. ال يال ىاكل بقى : أمل بابتسامة

بسأوا ياكلوا وأمل مترقبة لرز ٓيله 

كريم لسة بيحف الميلقة يف بوقه حس بوار 

ولقى ىْسه بيكح ووطه احمر ٓأمل ىاولته 

مالك ياحبيبي يف : المياه ببراءة مغقوية

حاجة ؟ 

كلهم زي بيؽ ازاي هي  كريم استَرب أ

ماحستص صيه كسا؟ كان هيسأل بس بيسها 

. أبسا ياحبيبي طرقت بس : ُير رأيه

. سالمتك ياحبيبي : أمل بابتسامة



كريم بغلها وبع لألكل مترزز يأكل وأمل 

ًايسة تؾحك بس ماسكة ىْسها ٓقررت 

ايه ياكريم األكل مص ًاجبك؟ : تستْسه

: كريم بغوت متأثر مه الضقة بتاًة األكل

باليكس جميل بس كأن ٓيه طقة طوية ؟ 

طقة ايه هي زي اسمها طقة؟ : أمل بصهول

األكل مآيهوش حاجة وال تكون حساس 

. للسرجة زي 

. ال رالع كلي ياأمل كلي : كريم بَيم

أمل الحنت إىه مص بياكل وبيليب يف 

القبق 

. ايه مص ًاجبك األكل : أمل بابتسامة مكر

. ال زه جميل : كريم بابتسامة مغقوية

. امال وطك محمر ليه : أمل ببراءة مغقوية



ال زه متهيألك ًلضان كحيت : كريم بوْي

. بس 

ييوي مص ًلضان مليان : أمل باستْساز

. طقة 

كريم بغلها بصهول مص ٓاهم وبيسها 

استوًب رغوػا لما لقاها بتؾحك 

أىتي اللي حقيتي الضقة ؟أىتي : كريم بَيم

بتوتقمي موي؟ 

ًلضان تبقى تركبوي ليبة : أمل بتضْي

. بتذوِ تاين 

تروحي ًاملة كسا؟ : كريم بغلها بَيم

. أيوة تستاهل : أمل بيواز



كريم بغلها طوية وبيسها مسك الميلقة 

كل وراح حقها قسامها آتحي : حف ٓيها أ

. بوقك ياقلبي 

. يامجوون احوا وسف الواس : أمل بصهول

هيْتكروىا روماىسييه مص : كريم ببروز

ًارٓيه اللي ٓيها ٓآتحي بالصوق وزويق 

مص ًلى الحلوة . اللي ًملتيه يف حبيبك 

! والمرة وال اقول المضقضقة 

.. أهون ًليك: أمل بغتله طوية بمسكوة

ال ماتهوىيص ًلضان : كريم بتراجى بَيم

تيريف الْرق 

: حبيبي ياكيمو، وكملت بْؾول:أمل بقْولة

أقولك هسوق كْؾول ًلضان أطاركك 

أىتي مجووىة طقة ًليكي : كريم بؾحك

جسا 



أمل ػممت وأرست الميلقة تاين 

كلتها ووطها احمر  جه يوقْها بس كاىت أ

كتر موه . ىار ىار مص قازرة : وٓؾلت تكح أ

أىتي هبلة ؟ : كريم ىاولها المياه وبصهول

. مابتسمييص الكالم ليه

ميرٓص : أمل بَيم وهي بتحاول تبرز الوار

بحاول أًمل استروىج بس بال ىيلة كْيوي 

حاسة بوار 

: أكْيكي ؟ وكمل باستْساز: كريم بؾحك

بس أحسه ًلضان تبقي تيملي مقالب تاين 

. اهو وقيتي ٓيه بوْسك 

ًااا حاسة بوار ياكريم ىار : أمل بتضرب مياه

. ىار 

ىار ىار ىار أىا قلبي مولى : كريم بمرح وسذرية

. ىار 



أمل بغتله بَؾب وكاىت ًايسة تحسٓه 

باألكل بس مسكت ىْسها وهو ٓؾل 

يؾحك ًليها 

ماطي ياكريم ماطي طمتان ٓيا : أمل بَيم

. ىاقع تؾربوي بالرػاظ 

وأىا مايل مص أىتي اللي : كريم بؾحك

مص ! ًملتي مقلب وكمان ػممتي تاكليه

! از الويلة بتتويلوا ليه 

بيسها كلب ًغير ًلضان األكل الحراق 

كل تاين ُير بتاًه ورجيوا ياكلوا  وكلب أ

.. وسف ؿحكهم ًلى اللي ًملوه

كلوا وبيسها قيسوا طوية يرتاحوا مه التيب  أ

وبيسها كريم أػر يركبوا ققر بيمضي 

بسرًة مذيْة وبيلّ كتير ٓوق وتحت ويف 

أمل رآت بس ركبت هي .. كل االتجاهات 



وكريم جوب بيؽ وػررت مه قلبها يف كل 

لْة بيارسها وهو بيؾحك ًليها وبيغورها 

كمان بموبايله اللي حاكه يف جراب ميلقه 

يف رقبته 

ىسلوا وهي اتضاهست وبغتله وؿربته يف 

. مص هركب ألياب تاىية زي زي : ػسره

امال لو : كريم ؿحك وحؾوها وهمس

! ًرٓتي بكرا محؾرلك ايه هتيملي ايه 

بكرا محؾريل ايه ؟ : أمل بغتله بصهول

 . pingبكرا هويمل : كريم ابتسم

! ىَقس ٓيه ! ىَقس : أمل رززت كلمته

.. مص هوَقس هوقير يا أمل : كريم ؿحك

 sky ping.  



أمل لمحت حتة طكلها حلو بغت لكريم 

تيال ىتغور هوا وطاورتله ًلى : بقْولة

المكان 

أىتي مجووىة بالتغوير وال : كريم بابتسامة

متهيأيل؟ 

أىا رالع زه ًلضان ىبيت : أمل بمضاكسة

الغور ألهاليوا بس 

ييوي مص ًلضان مجووىة : كريم بؾحك

تغوير؟ 

تؤ تؤ ًلضان أهاليوا : أمل بوْى

كريم ؿحك وراحوا يتغوروا وقْت وكاليازة 

بتيمل حركات هبلة وُمؾت ًيويها بغلها 

ايه ياحبيبتي هتوامي؟ : بمرح

ػور وأىت ساكت : أمل بتصمر



كريم ؿحك ًليها وػورها وجت تغوره 

كيمو ًلضان راكري اًمل : بغلته برجاء

حركة كول 

مص ًايساين أىف بالمرة؟ : كريم باستَراب

ياريت وهللا هتبقى قمر : أمل بؾحك

كريم بغلها بَيم وًمل حركة وؿى الؾرب 

.. مه ُينه موها اتغوروا كتير وبيسها مضيوا

تاين يوم أرسها ٓيال لمركس للقْس بالمنالت 

وزه بيقليوا بقيارة الرتْاو ًايل جسا وبيوقوا 

كبيا كان يف تسريب .. موها وبيْتحوا المنلّة 

رْيّ وبيسها كليوا وأمل كاىت مرًوبة 

وهو بيغورها وأقويها لحس ما كاىوا هيوقوا 

كريم مسك ايسها .. هي اتراجيت مرًوبة 

وكلب موها يوقوا مى بيؽ ويا يييضوا مى 

بيؽ يا يموتوا مى بيؽ وقبل ما ترز كان 



طسها وىف بيها مه االِ األقسام وماسك 

.. موبايله بيغور بيه

ما لحقتص حتى تغرخ وهما كايريه يف 

الهوا االتويه وايسيهم يف ايسيه بيؽ وكريم 

بيبع للمؤطر اللي يف ايسيه ألىه ًلى ارتْاو 

أول ما وػله قال .. مييه الزم يْتح المنلة 

ألمل تْتح منلتها وهي اتوترت ٓهو 

طسهالها وأول ما اتْتحت بيست ًوه تماما 

وساًتها هو ٓتحها لوْسه وأريرا ىسلوا 

لألرؼ وهو أول ما وػل جري ًليها كاىت 

. ًلى األرؼ وٓوقها المنلة بتاًتها

ررجها مه تحتها وهو متوتر ورايّ ًليها 

مص ًارِ مالها بس اتْاجيء بيها بتؾحك 

.. وقامت تؾربه وكل اللي بتقوله إىه مجوون 

ىسي إىه بيغورها ٓمسك موبايله وحف 

الكاميرا ًليهم وسألها ًه إحساسها 



تجربة حلوة بس ال يمكه : ٓبغوت بيوهج

كررها تاين  زي حاجة تتيمل مرة واحسة يف .. أ

. اليمر وحسبي هللا وىيم الوكيل يف النالم 

تحبي : كريم ؿحك وقْل الْيسيو وبغلها

تيملي ايه ؟ 

قلبي هيقّ .. أروح أىام وبس : أمل بتيب

. ربوا يسامحك 

الحياة بوييضها مرة : كريم ؿمها بؾحك

. واحسة يا حبيبي ٓييضيها 

. ما أىا ًايضاها : أمل زٓوت وطها يف حؾوه

بيس ما روحوا كريم هبف الْيسيو اللي ػوره 

وجميه مه أول تسريبهم وتجربتهم وكله 

وًمله ٓيسيو واحس هريّ وٓرج أمل ًليه 

ٓيجبها وبيسها بيتته لمامتها اللي أول ما 

طآته طهقت مص متذيلة أبسا إن بوتها 



وٓرجت الْيسيو .. ىقت بمنلة مه كيارة 

. ألبوها

اتغلوا بيها وكريم كان قاًس ًلى الالب 

ومسك موبايلها كان أبوها ٓوازى ًليها كاىت 

.. يف الحمام وقالتله يكلمهم ًقبال ما تقلى 

قْل واتغل هو بيهم سلم ًليهم وسميرة 

بتسأله ًوها بس قبل ما يرز أمل ررجت 

والٓة ىْسها بْوكة وأرست الموبايل مه 

كريم وبتكلم مامتها بتحكيلها بحماس ًه 

تجربتها وبيسها كلمت أبوها وهوا كريم كلى 

يف زماُه يؾايقها ٓقام وبسأ يؾايقها بحب 

ويذليها مص ًارٓة تتكلم وبتسقه كل طوية 

وهو بيؾحك وػوتها بقى مهسوز ٓقْلت 

مى أبوها وبغتله بَيم ٓؾحك ًليها 

. وكملوا ليب سوا



تاين يوم كريم كان بيكلم ًيلته وكلم ىوىا 

وسلم ًليها وبيحكيلها از ايه مبسوـ 

وكلمت أمل وسلمت ًليها وبيسها سلمت 

ًلى أبوه وازت الموبايل لكريم يكلم أبوه 

وبسأوا يتكلموا يف الضَل وكريم اىسمج مى 

.. أبوه 

أمل جوبه وآتكرت ازاي رالها مص ًارٓة 

تتكلم مى أبوها وهوا ابتسمت وقامت 

ترزهاله 

قربت موه وهو مستَرب مالها وبتبغله كسه 

.. باسته يف رسه ٓابتسم ومكمل كالمه.. ليه 

مسكت التيضيرت بتاًه بتضسه يقليه وهو 

حرك الموبايل ًلضان ييرِ يقليه مياها 

بس : وقربت موه أوي ٓبيس الموبايل وهمس



أمل تجاهلته وبسأت تررم ًليه وهو مابقاش 

ًارِ يتكلم مى أبوه كلمتيه ًلى بيؽ 

وأبوه الحم ػوت كريم اللي مص ًارِ 

يتكلم وىاهس جوبه ؿحكت وطاورتله يقْل 

كلمك بيسيه يا كريم : ٓحسه . كيب أ

. اوك يا بابا باي : كريم بحماس

كريم حسِ الموبايل مه ايسه وأمل هتجري 

أىا هوريكي ازاي تَلسي وأىا : بس مسكها

بتكلم 

أمل ػررت بؾحك وحسه قام جري يقْل 

الموبايل اللي كان ٓاتح االسبيكر وبييس ًوه 

قْل وبع لمراته اللي بتؾحك وقامت هي 

.. كمان تررم زي أمل ًلي جوزها 

جواز كريم جه : حسه بغلها وؿحك

بمغلحة ليا 



.. واتيسل مى مراته يرجيوا طبابهم مه تاين

بقى بترزيهايل تيايل : أما كريم اللي مى أمل

هوا مص هرحمك 

ًلضان تبقى تررم : أمل ػررت بؾحك

طوٓت الحركة بتيمل .. ًليا وأىا بكلم أبويا 

! ايه 

ٓيه أمل اللي اتجوزتها : كريم بؾحك

! يف أمل زي .. ارتْت .. بد : أمل بتياكسه

ًقابا ليكي كملي : كريم مسكها مه طيرها

اللي كوتي بتيمليه اتْؾلي 

.. ؿحكوا االتويه وكملوا طقاوتهم مى بيؽ

كريم أرس أمل ومضيوا مه الْوسق وراحوا 

لجسر المالسيّ وهواك المكان والجو كان 

ررايف 



ركبوا .. كريم كان حاجس طاليه يف وسف المياه

يذت مى بيؽ ًلضان يوػلوا للضاليه 

وأمل أًجبت جسا باليذت وبغت لكريم 

ميه هيسوقه ؟ : باستَراب

! ًوسك ماىى ! أىا : كريم ابتسم

بتيرِ ؟ : أمل باستَراب

مص ػيب يا قمر تيايل : كريم ابتسم

. هوريكي 

أمل وهما يف وسف المياه كلبت موه يقّ 

! المونر هوا تحْة يا كريم : طوية وهو وقّ

. الهوا جميل والمياه وكل حاجة 

الضاليه برؿه .. ٓيال يا حبيبي : كريم ابتسم

. هييجبك واليذت مياىا وهولّ بيه براحتوا 



وػلوا الضالية كان وسف المياه ٓيال ويف 

كريم ركه جوبه .. ممر أو جسر ممتس موه 

وىسل هو ربف اليذت وبيسها ساًس أمل 

البلكوىة .. توسل وأرسها للضاليه تتْرج ًليه 

مْيص حس .. مه ُير سور بتقيس ًلى المياه 

المونر ررايف .. حواليك 

ها ايه : أمل واقْة مبهورة وكريم وراها ؿمها

رأيك ؟ 

موي ! ايه المكان زه : أمل بغتله باىبهار

تذيل مه .. المكان وهم يا كريم ! للمياه 

. ال ٓوق الرائى .. رائى .. البلكوىة للمياه 

ٓاكرة لما زرلتي الْوسق : كريم بتريقة

وقلتي طكرا مؤمه وقلتي مْيص مكان 

.. أجمل مه زه



زه المكان اللي كوت ًايس ىوسل ٓيه األول ألىه 

متية ولو ماررجواش ٓاحوا مص محتاجيه 

. ألىوا يف المياه جوبوا 

ُلقان إىك سميت كالمه كوا : أمل كضرت

هوا ! كيب ليه ما بسلتوش ! جيوا هوا األول 

وبيسها هواك ؟ 

ماكاىص يف حجس ُير األسبوو : كريم ابتسم

. زه ٓقف ٓغراحة كان ُغب 

ييوي الراجل مآرؿص رأيه : أمل ابتسمت

. يبقى ىقول طكرا مؤمه ! ًليك 

مؤمه ما بيْرؿص رأيه ًليا : كريم ؿحك

بس هو كان ًاجبه .. وال أىا بْرؼ رأيي ًليه 

الْوسق ٓاقترحه والحجس ٓيال رتبه بالضكل 

زه 

. المهم تيايل ىوسل المياه 



أىا سبق وقلتلك مص بيرِ : أمل كضرت

. أًوم وممكه أُرق يف الباىيو 

وهل أىتي متذيلة إىك ممكه : كريم ابتسم

! زه يوْى ! تَريق وأىتي يف حؾوي يا أمل 

البسي .. بيسيه قلتلك ساًتها هيلمك 

. مايوه ويال 

! مايوه ازاي ييوي : أمل باستَراب

مايوه هتاليق يف الضوقة كصا واحس : كريم

وبيسيه ارتياري للضاليه زه يا حبيبي إن 

مْيص أي حس حواليوا ولو حس قرب هوضوٓه 

مه ًلى بيس ألىه ما يوْيص تيجي بسون 

هو أبيس مه إن حس يراقبه .. الىص أو مركب 

. البسي ويال .. أو يجيه ًوم الزم الىص 

ىسلوا المياه وهي بتوسل بترزز رايْة بس هو 

طالها وبسأ ييلمها ازاي ترٓى ىْسها يف المياه 



أمل مرًوبة مه المياه .. وازاي تتحرك 

ورايْة ورغوػا إىها مص ًلى طف زي يف 

روٓها ! وسف ال طيء .. ىع البحر تقريبا 

مكتْها ومؾايقها وماسكة يف رقبة كريم 

اللي مهما يحاول يذليها تتحرك أو تستمتى 

إال إىها جامسة وطبه مذووقة ومتؾايقة 

... وبتهسز باالىْجار يف أي وقت

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل السازس واليضرون 

أمل مى كريم بيحاول ييلمها اليوم بس هي 

متيلقة يف رقبته ومص ًايسة تسيله ٓرػة 

لحس ما هو طالها وقيسها .. يتوْس حتى 

ًلى حرِ البلكوىة بتاًتهم اللي موها للمياه 

كسه مص هتتيلمي أبسا : وبغلها



أػال .. مص ًايسة أتيلم اوك : أمل كضرت

المْروؼ أتيلم وأىا واقْة ًلى أرؼ مص 

. بيوي وبيه األرؼ يجي ًضريه متر 

ػسقيوي المياه : كريم أرس ىْس كويل

بتضيلك وبترٓيك بس أىتي ازيها ٓرػة يا 

! بقلي الذوِ زه .. حاويل يا حبيبي ! أمل 

وبيسيه ًايس أًوم مياكي وىَقس مى 

! يف ًالم كامل ٓايتك تحت يا أمل .. بيؽ 

. مص ًايسة : أمل بتصمر قامت زرلت لجوا

ىْد بؾيق وكلى مه المياه وراها كاىت 

وبيسيه ؟ : لبست البرىس وهو وقّ قسامها

يا كريم مص الزم أىا أتيلم : أمل بغتله بهسوء

! اىسل أىت .. 

أىسل أًمل ايه لو : كريم طسها ًليه بحب

! ييوي ايه الزمته ! مص مياكي 



وأىا مص قازرة : أمل زورت وطها بؾيق

أًمل ايه ؟ ! بذاِ مه المياه 

! تذايف ليه وأىتي ميايا ؟: كريم بغلها بحوان

رلي ًوسك ثقة ٓيا ! مص أىا أماىك يا أمل ؟

 .

أىا كلي ثقة ٓيك : أمل بغتله بغسق

امال ٓيه الثقة زي واحوا : كريم باستَراب

يف المياه ؟ محسساين إين هسيبك تَريق لو 

أىتي مكلبضة يف ! سيبتي رقبتي للحنة 

رقبتي يا أمل أىتي رايْة تسيبي رقبتي 

لو يف ثقة زي ما بتقويل .. للحنة لتَريق 

كوتي هتسيبي ىْسك وأىتي كلك ثقة إين ال 

! يمكه أسيبك تَريق 

أىا واثقة ٓيك بس مص واثقة يف : أمل بيواز

المياه اوك ؟ يوْى بقى توهي الحوار زه ؟ 



.. مص ًايسة أتيلم ًوم أىا حرة احترم زه 

يوْى بقى تسيبوي يف حايل زلوقتي ؟ 

كريم وقّ قسامها طوية وبيسها سابها 

هي .. وررج ىف يف المياه بسون ما يوقق 

راقبته بيبيس ًوها كتير وقيست ًلى كرِ 

البلكوىة تراقبه بيبيس لقته وػل لليذت 

بتاًهم اللي جم ٓيه وكليه واستَربت هو 

كيب ليه ما راحص ًه كريق ! ليه راحه 

الجسر اللي بيوػل له ؟ 

ٓؾلت تراقبه مستَربة وبيسها اترًبت لما 

وقْت وىازت ًليه بس ! طآته بيتحرك بيه 

ػوت اليذت اليايل موى ػوتها يوػله 

ازاي .. وراقبته بيبيس ًوها وهي مغسومة

كريم يسيبها يف مكان زي زه لوحسها 

! ويمضي بالضكل زه 



زرلت جوا وقْلت البلكوىة ًليها وقيست 

بيت ػَير وسف المياه مه .. مرًوبة مكاىها 

ازاي ممكه تْؾل يف مكان زي ! كل اتجاه 

! ىْترؼ إن كريم ما رجيص تموت هوا ! زه 

ال كريم ال يمكه يسيبها بس ىْترؼ هو 

اتؾايقت لتْكيرها ألىه لو ! جراله حاجة 

جراله حاجة أػال هي ساًتها مص ًايسة 

ىْترؼ وقيت يف المياه ! تييص مه ُيره 

! ال هي مص هتروح ىاحية المياه ! وُرقت 

مص هتولى ! كيب لو المكان اتحرق وولى 

ايه كمية ! كيب حغل ماس أو طرز ! ىار 

األٓكار السوزاوية زي ؟ بس برؿه ليه سابها 

الزم تضَل وقتها ! وراح ٓيه ! كسه ومضي 

مص ميقولة لو مضي ساًة مص هتيرِ 

! تقيس مه ُيره 



قامت أرست طاور ولبست وقيست موتنراه 

! بس ًست ساًة واتويه وهو مجاش 

 ساًات كامليه وهي لوحسها مص ٣ٓات 

أٓكارها بتوزي وتجيب ! ًارٓة تيمل ايه 

ميقول يسًل موها .. والرًب مسيقر ًليها 

كيب ! كيب هيسيبها از ايه ! يسيبها كسه 

هي ًملت ايه يسًله أػال ؟ 

كريم ساب أمل براحتها واتحرك باليذت 

.. بتاًه ٓكر يلّ بيه طوية وبيسها يرجيلها 

بيسها قرر يروح يضتري كل اللي ىاقغهم يف 

كل ومضروبات ألىه كان ًايس  البيت مه أ

قهوة بس ماكاىص يف ًوسهم ٓراح للبلس 

ولبس هسوم مه اليذت وىسل يضتري كل 

حاجة ممكه يحتاجوها وجابلها حاجات 

بتحبها وبيسها ركب اليذت يرجيلها وػل 

ليوسها وركه جوب الجسر وىسل ربف اليذت 



وأرس الحاجة اللي اطتراها وراح للبيت ىسل 

الحاجة اللي يف ايسيه وقبل ما يْتح الباب 

هي ٓتحت الباب ورمت ىْسها يف حؾوه 

ؿمها بحب وىسم إىه .. لسرجة كاىت هتوقيه 

سابها كسه ومضي واتسبب يف روٓها بسون 

.. قغس

أمل مرة واحسة زقته تاين بييس ًوها وبغتله 

مص مه حقك أبسا : والسموو يف ًيويها

أىت ٓاهم ؟ ! تيمل ٓيا كسه 

سابته وزرلت وهو أرس الحاجة زرلها 

ًملت ٓيكي ايه ؟ : وبغلها باستْهام

تسيبوي لوحسي يف المكان زه : أمل بسموو

تذيلت إىك ! وبالضكل زه وتسيبوي ألٓكاري 

.. هتسيبوي هوا تأزبوي لمجرز إين ًارؿتك 

! أو تسيبوي وتمضي رالع 



أسيبك وآزبك ؟ زه : كريم سميها بصهول

اللي ٓكرتيه ٓيه يا أمل ؟ وىيم الثقة اللي 

بجس وىيم الثقة ؟ ! بتثقيها ٓيا 

تقسر تقويل المْروؼ : أمل بغتله بَيم

أٓكر يف ايه لما تسيبوي كسه وتمضي ؟ هاه ؟ 

كريم اتؾايق ٓازاها ههره وبيْؾي الحاجة 

.. ومص ًايس يرز ًليها 

أىا مص قازرة أٓهم ازاي قلبك : أمل بهجوم

! كاوًك تسيبوي هوا 

أىا ! أسيبك ٓيه : كريم بغلها بَؾب

حتى لو بيت مؤقت بس .. سايبك يف بيتي 

سيبتك وررجت ! بيت وًجبك وحبيتيه 

سيازتك بقى أٓكارك وػلتك إين ! لساًتيه 

بياقبك وال بآزبك ٓأىتي مسئولة ًه 

. أٓكارك زي مص أىا 



لما ! ال سيازتك اللي مسئول : أمل بسموو

تتذاىق ميايا وتمضي وتسيبوي لوحسي 

! ألٓكاري يبقى أىت اللي مسئول ًوها 

أىتي ! أىا ما اتذاىقتص : كريم زًق وبتوؿيح

رٓؾتي تتيلمي وقولتي أسيبك يف حالك 

وأحترم رُبتك واىا احترمتها وسيبتك 

اتذوقت طوية ! براحتك ٓيه روايق زه 

وبيست طوية وآتكرت لما كوت ًايس أطرب 

قهوة ومْيص ًوسىا ٓروحت اطتريت اللي 

ٓيه ُلقي يف زه ؟ .. ىاقغوا 

ُلقك إىك سيبتوي : أمل زموًها ىسلت

سيبتوي .. لوحسي بسون ما توقق حرِ 

كان المْروؼ .. سيبتوي لوحسي .. ألٓكاري 

تقويل إىك هتروح تضتري حاجة أو تارسين 

أو أي حاجة ُير إىك تسيبوي كسه .. مياك 

. ألٓكاري 



ايه اللي طوٓتيه : كريم أرس ىْس كويل

موي مه يوم ما ًرٓتيوي للوهارزه يهس ثقتك 

ًلضان ! ٓيا بالضكل زه مص ًارِ ػراحة 

بمجرز ما أررج ساًتيه تتذيلي إين بياقبك 

.. وهسيبك زه بغراحة ماًوسيص رز ًليه 

بيس اشىك هقلى ٓوق وال ممووو ؟ 

ما اىتنرش رز موها وسابها وكلى لْوق زرل 

.. أوؿة الووم أرس طاور وقرر يوام طوية 

رقس طوية ميرٓص يوام ورغوػا إىه ًارِ 

كيس بتييف  .. إىها تحت زًالىة وأ

أمل قاًسة تحت ومص ًارٓة تيمل ايه 

؟وزموًها بتوسل ُغب ًوها مص ٓاهمة 

وليه زًلوا بالضكل زه ؟ ! هما ليه اتذاىقوا 

كيب ٓيه المضكلة وٓيه سبب زًلهم ؟ 

بس مص ! قامت مص ًارٓة تروح ٓيه 

ًارٓة تيمل ايه ٓذرجت قيست يف البلكوىة 



لسقت يف الحيقة وسوست ههرها .. لوحسها 

.. وربيت وقيست لوحسها تييف 

كريم ىسل لتحت يضوٓها ٓيه واستَرب لما 

اتوتر للحنة هي ٓيه .. لقى السىيا ٓاؿية 

ٓتح باب .. ٓوازى ًليها وهي ما رزتص ًليه 

البيت بس مْيص أي حس ًلى الممر وراح 

ىاحية اليذت ىازى ًليها بس برؿه مارزتص 

.. كلى وزور ًليها جواه مص موجوزة .. 

! راِ واتوتر تكون مثال وقيت يف المياه 

... أمل : زرل تاين البيت جري وىازى برًب

كلى ىاحية البلكوىة وهيوازي تاين بس لمحها 

جوبه ًلى األرؼ ؿامة ىْسها وبتييف 

أرس ىْس كويل بارتياح إىها بذير ويف ىْس 

! الوقت متَال ومص ًارِ ييمل ايه 



بع ىاحيتها وهي ؿامة رجليها بايسيها 

حؾرتك مص : وزآوة وطها وهو سألها

سامياين بوازي ًليكي ؟ 

كتر وبورٓسة : أمل ما رزتص ًليه وهو اتورٓس أ

! أىا بكلمك ًلى ٓكرة 

وأىا مص ًايسة أرز ًليك : أمل وقْت بَؾب

 .

زرلت جوا ويسوب هتقلى ٓوق ألوؿتهم 

: بس هو طسها وقْها وماسك زراًها بيوّ

أىتي ًايسة ايه ؟ ٓهميوي أىتي ًايسة ايه 

ًلضان أىا مص ٓاهمك بغراحة ؟ 

مص ًايسة ُير : أمل بغتله وزموًها ىازلة

إىك تسيب زراًي يوْى ؟ 

اتقابلت ًيويهم يف ىنرة كويلة طوية وهو 

ساب زراًها ٓسابته وكليت أوؿتها ىامت 



كريم ٓؾل مكاىه طوية مص .. ًلى سريرها 

ًارِ هو ايه اللي حغل بيوهم ؟ ليه زًالىيه 

؟ ليه بيتذاىقوا ؟ 

بع للحاجة اللي جابها وبسأ يوزًها يف 

أماكوها وكلى القهوة ييمل لوْسه بس 

مسك اليلبة يف ايسه وحس إىه مص هيقسر 

يضرب حاجة أو ياكل حاجة لو هي مص 

.. مياه

ساب اليلبة مه ايسه وكلى ليوسها كان 

ههرها للباب ٓقرب وقيس وراها وٓؾل 

كيب يوْى : ساكت طوية وبيسها اتكلم

أىا طايّ إىوا ! تقوليلي احوا زًالىيه ليه 

بوتذاىق بس ػراحة مص ًارِ بوتذاىق ليه 

؟ 

أمل ما رزتص ًليه وٓؾلت زي ما هي 



كريم مسك زراًها بيحاول ييسلها بس 

ال ماهو مص هيوْى : طست زراًها وهو اتكلم

كلم يف ىْسي  سبق وقلتلك .. أىا أٓؾل أ

أىا مص .. استيملي الكلمات ميايا يا أمل 

! اتكلمي ميايا .. بوجم 

مص ًايسة : أمل بغوت مذووق مه اليياـ

! أتكلم 

ػوتها بالضكل زه حسىه جسا مسكها أرسها 

كلها يف حؾوه حاولت تبيسه يف األول بس 

بيسها مى إػراره إىه يضسها زٓوت وطها يف 

: ػسره وًيقت وهو ؿاممها وبيهسيها بحوان

! كيب ًرٓيوي بتييقي ليه بالضكل زه 

أىت سيبتوي ومضيت : أمل مه بيه زموًها

 !



حبيبة قلبي أىا روحت : كريم بتياكّ

كتر  . أطتري طوية حاجات مص أ

سيبتوي .. أىت سيبتوي ومضيت : أمل بذوقة

. هوا لوحسي 

أمل لو : كريم رٓى وطها له ومسح زموًها

المكان بيرًبك بالضكل زه تيايل ىمضي موه 

زلوقتي، أىا جايبك هوا تتبسقي وتكوين 

! مستمتية بالمكان لكه مص أرًبك 

أىت سيبتوي : أمل بغتله كتير وكررت بيتاب

. لوحسي 

كيب حقك ًليا إين : كريم مسك وطها بحب

سيبتك لوحسك بس مجاش يف بايل أبسا إىك 

لو ٓكرت ولو مه .. هتترًبي بالضكل زه 

.. بييس إىك هتذايف ماكوتص سيبتك لحنة 

أمل أىا بس اتؾايقت إىك مص ًايسة توسيل 



ميايا المياه ٓقلت أبيس طوية وبيسها 

آتكرت اين ًايس قهوة ومْيص ٓروحت 

اطتريت طوية حاجات ىاقغاىا لكه مجاش 

.. يف بايل لو لحنة إىك هتذايف أبسا 

أىت اتورٓست ًليا : أمل بغتله بيتاب

. ومضيت 

هو ميه اتورٓس ًلى ميه : كريم بصهول

ميه اللي قال لميه سيبوي ! ميلص 

براحتي واحترم رُبتي ؟ 

مص سبب إىك تسيبوي : أمل بهروب

. لوحسي 

أىتي قولتيلي أسيبك : كريم ؿرب كّ بكّ

 .



تسيبوي ارس قرار : أمل بغتله بتوؿيح

تسيب .. لوحسي لكه مص تسيبوي لوحسي 

. مص تسيبوي أىا .. أٓكاري 

. قسما بالله أىتي ىغابة : كريم بغلها بصهول

وأىت ما بتحبويص : أمل زورت وطها بييس

! وهوت ًليك تسيبوي كسه 

ًلى ٓكرة كالمك زه بيؾايقوي : كريم بجسية

أىتي المْروؼ تكوين ًارٓة إن ًمرك .. بجس 

. أبسا ما تهوين ًليا 

أىت ًوسك : أمل بغتله بييويه كلها روِ

أزىن ٓكرة بإحساسي كان ايه وأىت بتبيس 

أىا حسيت إن قلبي بيتذلى مياك ! باليذت 

وروحي بتتسحب موي وأىت سايبوي 

احوا طسيوا يف الكالم ! بالضكل زه وماطي 

وأىت أرست اليذت ومضيت وسيبتوي وسف 



ىْترؼ حس جه ؟ هاه ؟ىْترؼ حس .. ال طيء 

ًسى ؟بالش، وال مركب وطاِ المكان 

وٓؾوله راله يجي هوا ؟ بالش ىْترؼ إين 

! وقيت ألي سبب يف المياه 

البوتاجاز ٓرقى والسىيا .. إين مثال ... ىْترؼ إين

ًيويها  )!وليت وال حغل ماس كهريب ؟

ييوي أىا ! أروح ٓيه أىا  (لميت بالسموو 

ٓكرت يا كريم يف الّ مغيبة ممكه تحغل 

وُرْت ًليك لو رجيت مثال ! وأىت بييس 

لقيتوي ميتة وال لقيت المكان محروق وال 

أي مغيبة حغلت أىت ساًتها مص هتلوم 

. ُٓذْت ًليك أىت كمان.. ُير ىْسك 

كريم بيسميها بصهول ورًب ألىه ٓيال 

! مآكرش أبسا يف أي حاجة مه الحاجات زي 

مآكرش ىهايئ لو حاجة حغلت هي تتغرِ 

! ازاي 



ىْد بؾيق وحسن مه ىْسه وطسها لحؾوه 

بيس الضر ًليكي يا : أوي بحب وروِ

أىتي متذيلة إين لو ٓكرت يف أي .. حبيبي 

حاجة مه الحاجات زي كان ممكه أتحرك 

اوووِ يا أمل زه أىا كوت ! مه جوبك يا أمل 

. ٓاهمة ؟ كوت مت .. مت ساًتها 

ما : أمل بيست ًه حؾوه وبغتله بيتاب

. تسيبويص لوحسي تاين 

ال .. ال يمكه أبسا : كريم مسك وطها بيضق

حقك ًليا،حقك ًليا يا أمل .. يمكه يا قلبي 

 ..

أرسها يف حؾوه وهو ٓيال مرًوب وبيْكر لو 

حاجة مه اللي هي قالتلها حغلت كان 

هييمل ايه ؟ 



كه ايسه  وهما مى بيؽ أمل الحنت إىه را

ومص بيستيملها وكل طوية بيحاول يحركها 

كريم : ويقْل ايسه ويْتحها ٓبغتله بتوتر

أىت ايسك واجياك ؟ 

طوية، تقريبا : كريم بغلها بابتسامة رْيْة

. لما طيلت الحاجة بايسي وجيتوي 

كيب ليه بتحمل ًليها ؟ : أمل مسكتها بقلق

جابت المراهم وزهوت ايسه وٓؾلت تسلكها 

.. طوية لحس ما األلم قل

قؾوا اليوم كله جوا ماررجوش رالع مه 

.. جوا البيت حتى ما ٓتحوش البلكوىة 

بالليل سهراىيه مى بيؽ مضَليه مشيكا 

هازية وقاًسيه االتويه يف البلكوىة جوب 

بيؽ يف ػمت 

كريم : أمل ققيت الغمت



. ًيوىه : كريم بغلها بحب

ما تقْي كل األىوار زي ورلي : أمل ابتسمت

. بس ىور القمر 

. حاؿر يا حبيبي : كريم ابتسم

سابها وقام بيقْي كل أىوار البيت وهي 

ًايسة حاجة ؟ : قامت وراه ٓبغلها

جياىة قلت أجيب حاجة : أمل ابتسمت

. ىاكلها واحوا قاًسيه 

اًمليلوا ساىسوتضات زي اللي : كريم ابتسم

ًملتيهم لما كوتوا ًوسىا يف البيت أىتي 

. وأروكي 

لما كوتوا قآليه التالجة ؟ : أمل ؿحكت

ما تْكرىيص بقْلة التالجة زي : كريم ؿحك



حاؿر هيمل لحنة وهحغلك : أمل بؾحك

 .

تحبي أساًسك ؟ : كريم بغلها

ال يا حبيبي اكلى وأىا : أمل ابتسمت

.. هحغلك 

ًملت الساىسوتضات وبتسور ًلى حاجة 

يضربوها وبيسها لمحت الْاكهة اللي جايبها 

تْاح وٓراولة وكرز ٓابتسمت .. كلها حمرا 

وأرست كبق طكلته وأرست الغيوية 

وررجت أرسها موها وهي قيست يف حؾوه 

ياكلوا الساىسوتضات 

أىت بتيجبك : أمل بغتله مه ٓوق كتْها

بجس الساىسوتضات زي وال بتجاملوي ؟ 



لو هجاملك يا حبيبتي هجاملك : كريم ابتسم

مرة بس اتجوزىا ٓأكيس مص هْؾل أجاملك 

كل يا قلبي  . يف أ

كان يكْي تقويل ال مص : أمل بغتله بَيم

بجاملك 

! أىتي ررمة ليه الوهارزة : كريم بَيم

ًلى ٓكرة اىا ًلى : أمل ؿحكت بمضاكسة

. كول ررمة بس أىت مص وارس بالك 

ٓيال : كريم أرس ىْس كويل وباستْساز

. طكلك ًوسك حق 

بقل ررامة أىا : أمل ربقته يف ػسره بكوًها

أقول ًلى ىْسي ررمة لكه أىت توكر 

وتوْي الغْة زي ٓيا وتقويل ٓضر يا 

. حبيبتي زه أىتي أرّ زم يف اليالم 

كسب ؟ : كريم ؿحك بمضاُبة ييوي أ



. تغسق أىا قايمة أىام : أمل كضرت

ال ال رالظ زه : كريم مسكها بايسيه االتويه

. أىتي أجمل وأرق وأرّ زم يف اليالم كله 

ما بتجيص ُير بالييه : أمل ابتسمت بسهو

. الحمرا 

. مص هرز ًليكي أػال : كريم بَيم

ٓؾلوا ساكتيه طوية وأمل بسأت تاكل يف 

كلتها وبيسها  الْاكهة وأرست واحسة كرز أ

أرست واحسة بتسيها لكريم يف بوقه وهو 

بتأكليوي كرز ؟ : ابتسم

أيوة الكرز زه أحلى حاجة يف : أمل ابتسمت

. الْاكهة 

ميه ؿحك : كريم ؿحك وأرسها موها

الكرز بتاًي .. ًليكي وقالك إن زه أحلى 

. بالوسبايل ًضق مه ىوو راظ 



أمل اتحرجت موه وهو طسها قربها موه 

يسوق الكرز بتاًه 

أىت الزم : بيس ٓترة أمل بيست ًوه وبغتله

ايه ًالقة ! تحكيلي ايه حكاية الكرز مياك 

الكرز بضْايْي ؟ 

كريم ؿحك وٓؾل ساكت طوية واترزز 

يقولها وال ال بس هي ُمغرة 

. بغي الموؿوو قسيم أوي : كريم بتْكير

وقسيم مه امتى ! قسيم ازاي : أمل باستَراب

! بالنبف 

. مه أيام رقوبتي األوىل : كريم بترزز

هي : أمل ابتسامتها ارتْت وبغتله بذوِ

! زه قغسك ! كاىت أػل الكرز 

. أىتي ٓهمتي ُلف .. ال ال كبيا : كريم بسرًة



. ٓهموي الغح : أمل بحسن وُيرة

أيامها كوت ًلى : كريم أرس ىْس كويل

كوت .. رالِ بملك وكان بيوا مضاكل كتير 

أىا ومؤمه بوتكلم ًه الحب وازاي الواحس 

ييرِ اشا كان بيحب وال زه مجرز طيء ًابر 

يف حياته وايه هو الحب ؟ 

أمل ساًتها آتكرت طريّ وازاي كاىت 

بتسأل أػحابها ايه هو الحب وازاي تيرِ 

الناهر إن هما االتويه كاىوا .. اشا كاىت بتحب 

الْكرة زي .. بيتذبقوا يف ىْس الوقت 

ًجبتها إن االتويه اتذبقوا يف الحب وسيوا 

! ييرٓوا ييوي ايه حب يف ىْس الوقت 

ساًتها مؤمه قرر يقرأ ًه : كريم كمل كالمه

الحب وبسأ يقلب يف الْيس وقرأ رواية 

المْروؼ إىها روماىسية بس كاىت أبيس ما 

تكون ًه الروماىسية كاىت مجرز وػّ 



لمضاهس اليالقة الحميمية بيه البقل 

مجرز مضاهس تحرك المضاًر بس .. والبقلة 

مالهاش ًالقة بالحب وساًتها كاىت الرواية 

.. بترمس للضْايّ بالكرز 

ومؤمه ساًتها .. كاىت مسمياهم الكرزتان 

سألوي مص ىْسي أزوق الكرزتان بس 

ساًتها ماقبلتص حتى مجرز التضبيه 

وًرٓت إين مابحبص ملك .. واتورٓست ًليه 

ألين ماقسرتص أتقبل مجرز التْكير يف كالمه 

كون بتموى قربها بأي ..  المْروؼ حبيبتي أ

كوت .. طكل مص رآؽ حتى مجرز الْكرة 

رآؽ أي طيء أو أي مسمى يقربوي موها 

كوت متذيل إين بيمل زه مه باب االلتسام .. 

وإين مص ًايس أقرب موها ًلضان زه حرام 

كتضْت إين مص ًايس  وُلف بس ساًتها ا

.. أي قرب مه أي ىوو مص بس حكاية حرام 



ألن ساًات بيكون طيء حرام بس مه 

كي بتتمويه أو بتسيي تذليه حالل لكه  جوا

أىا مه جوايا مص ًايس زه وكل اللي بيمله 

وىسيوا بيسها .. كان مجرز حجج للبيس 

. موؿوو الكرز زه رالع 

وايه اللي ٓكرك بيه بيسها ؟ : أمل بهسوء

زرلت ًلى حبيبتي : كريم بغلها وابتسم

لقيت طْايْها حمرا واتجووت ازاي تحف 

وبيسها لقيتها  (أمل ابتسمت  )روچ 

بتقليلي مه مكتبها كبق مليان كرز 

كل اللي ٓكرت ٓيه .. وبتقويل زوق الكرز 

ساًتها تضبيه مؤمه للضْايّ بالكرز 

واتمويتك ساًتها واتمويت أزوق الكرز اللي 

كتضْت إين متيم  ًلى طْايْك وساًتها ا

أرست الكرز ومضيت لمكتبي .. بيكي يا أمل 

مص ًارِ أًمل ايه بالحقيقة المجرزة اللي 



كتضْتها  زرل مؤمه لقاين .. أىا بيضقك .. ا

مركس أوي مى الكرز ٓؾل جوبي يبغله مص 

... ٓاهم أىا مايل

حاول يارس واحسة بس زه كان بتاًي ؿربت 

ايسه وقلتله زه بتاًي لوحسي وبيسها أىتي 

واحوا يف اليربية مؤمه بيهسر .. ازيتيله كرز 

وبيقويل اوًى تكون بتْكر يف الكرز َٓغب 

ًوي ؿحكت ألين ٓيال كوت بْكر ٓيكي 

وقايل لو ىْسي يف الكرز أجيبه البيت بس 

ساًتها كوتي لسة كالبة موي أسيبك تثبتي 

ىْسك وتقويي أبوكي بوْسك يسيبك 

ميايا ٓماكاىص يوْى أقولك إين ًايس أتجوزك 

بيسها مؤمه ٓؾل .. قلت أسيبك طوية 

يهرج طوية ًه الكرز وإين أزوقه وأىا بهرج 

مياه وأستَرب إن أول مرة رٓؾت مجرز 

الكالم لكه مياكي كوت بسور ًلى كريقة 



أزوقه بيها ومه ساًتها الكرز بقى طيء 

. مهم بالوسبايل 

أمل حقت ُػباًها ًلى طْايْها وحركته 

ييوي : ًليها بتْكير وهمست بتلقائية

زلوقتي زه الكرز بتاًك ؟ 

كس كالمها بالكالم  كريم ابتسم وقرب موها وأ

. زه الكرز بتاًي : وبالْيل وهمس

قؾوا ليلة رائية تحت الوجوم مْيص حس 

ييكر ػْو ليلتهم وما أجمل السهر تحت 

.. القمر يف حؾه حبيبك 

تاين يوم أمل قررت تسيب كريم ييلمها ازاي 

تيوم وطجيت ىْسها وىسلت مياه المياه 

وبسأت تسمى كالمه وتتضجى طوية طوية 

.. إىها تتحرك مياه بس ماسكة رقبته جامس



حبيبتي أىا مقسر حبك وروٓك وكل :كريم

حاجة بس أىتي كسا بتضوقيوي مص 

بتمسكي ٓيا سيبي ىْسك للمياه وأىا 

مياكي 

مص هرز ًليك، : أمل بتصمر

أىا ليه حاسة إن المياه : وكملت بيْوية

واػلة لرقبتي ومص ًارٓة أوزن كويل وأىت 

واقّ ًازي ؟ 

الموؿوو بسيف يا أمل اسمحي يا : كريم

اهسي وبقلي .. حبيبتي للمياه تضيلك 

هيلمك ازاي .. زه مص ًوم .. البلبقة زي 

تقْي يف المياه 

وأىا اللي : ًلموي كيب، وكملت بمرح: أمل

.. آتكرت إين ًلضان قغيرة



ال مالوش ًالقة ياحبيبتي مى : كريم بمرح

إىك قغيرة ٓيال 

كموي : أمل بَيم بتيايرين بقويل ياكريم ا

مص ًموز ىور ؟ 

قغسك ايه بيموز ىور يابت ؟ : كريم بصهول

لساىك زه ًايس 

ًايس ايه ياحبيبي؟ : أمل بتحسي

ًايس يتضكر ًلى الكالم الحلو زه : كريم بمرح

وبيسيه زه كْاية إن كولك زه بيساًس ًلى 

االحتواء 

كب رليوي أتيلم أًوم : أمل اتحرجت

.. ًلضان أىآسك

كريم بيساًسها تيوم وهي كل اللي بتيمله 

بتحرك ايسها بيضوائية 



ياحبيبتي أىا بقولك تيومي : كريم بَيم

مص ترطيوي ًلى وطي بالمياه 

أىت بتحبقوي ليه وأػال : أمل بيواز كْويل

زه اليوم الغح إين أحرك ايسي 

ًلى األساس إىها تماريه لاليس : كريم بصهول

؟ اساس اليوم يا امل حركة رجليكي مص 

ايسيكي 

اتريق اتريق ورطته بالمياه : أمل بَيم

زه أىتي مغممة بقى كب اهو : كريم بمرح

ايه هترميوي :طالها ًلى كتْه وسف ػريذها

لسمك القرش وال ايه ؟ 

قرش ايه ياهبلة هو أىا أقسر : كريم بؾحك

برؿه؟ 

ياحبيبي ياكيمو : أمل بابتسامة



أىا هيمل كسا : كريم بمرح

جت تسأل مالقتص ٓرػة ألىها لقته حازٓها 

يف المياه بس ماسكها ٓؾلت تحرك ايسها 

وهو ماسكها لحس ماوقْها يف المياه وهي 

بتغرخ 

هتَرقوي : أمل بَيم وهي بتؾرب يف كتْه

ياكريم زي آررتها كب اهو 

.. ٓؾلت ترش ًلى وطه ميه وتؾايقه

يامجووىة اهسي : كريم بؾحك

ربوا ًلى النالم ًلى الحال زه : أمل بَيم

هوتقابل يف محكمة األسرة 

يف ًروسة جسيسة تتكلم وتقول : كريم بمرح

محكمة األسرة يف طهر ًسلها ؟ 

اه أىا يف ماىى : أمل بَيم



هو أىا اتكلمت يال بقى ًلضان : كريم بمرح

تتيلمي ًسل 

بع هبهرك : أمل بَرور مغقوى

واثق مه كسا ياحبيبتي بس : كريم بمرح

حاسبي الموجة اللي جاية 

ياررايب هوَرق ياكريم هوَرق : أمل بضهقة

.. ًاااا مسكت ٓيه وهو بيؾحك

امسكي ٓيا : كريم بؾحك

ربوا يستر : أمل بذوِ

كريم ٓؾل يؾحك والموجة جت وهي 

ماسكة ٓيه ُرقتهم رغوػا هي ًلضان 

قغيرة ٓؾلت تغرخ وهو مص قازر يبقل 

ؿحك 

بوَرق بوَرق : أمل بغريد



بوَرق ايه يا بوتي الموجة ًست : كريم بمرح

هللا يسامحك هو أىا قلت ًايسة : أمل بتيب

اتيلم السباحة؟ طايْوي راىيا ًلواين؟ 

ىضارك بيؽ هواياتوا ياحبيبتي : كريم بمرح

يال ركسي 

ٓؾل ييلمها وبسأت تستمتى مياه بالمياه 

.. وجمالها وايسها يف ايسه كول الوقت 

أرسها رحلة باليذت وكان الجو هازي وجميل 

أمل واقْة يف آرر اليذت وكريم وراها 

حاؿوها 

يااا كان ىْسي أًمل زي تيتاىك : أمل بمرح

أوي 

زه كل اللي الٓت ىنرك يف : كريم بؾحك

الجو الروماىسي زه؟ 



.. أيوة كبيا والزم ىتغور: أمل بؾحك

كليت موبايلها واتغوروا كتير مى بيؽ 

وبيسها كريم رس الموبايل حقه ًلى ترابيسة 

اتغورىا كتير تيايل بقى : وبغلها بابتسامة

ىيوم تاين 

كْاية أىا ًؾاليت مص قازرة : أمل بؾحك

اللياقة صيرو ياحبيبتي : كريم بمرح

يوا مهاراتك ياحبيبي : أمل بَيم ور

كريم بغلها وقلى التيضيرت وبيسها رمى 

ايه الجوان : ىْسه يف المياه وسف طهقتها

زه؟ 

كلييوي بقى : كريم ؿحك ومسلها ايسه

جت تمس ايسها بتلقائية تساًسه بس 

اتْاجئت إىه طسها ووقيها مياه وهي مه 



الذؾة ػوتت وٓؾلت تؾرب ٓيه وبيسها 

قلبوها هسار 

.. وقؾوا اليوم كله ؿحك وليب وًوم

كتر قبل ما  سمر قررت تؾَف ًلى ًمرو أ

يسآروا البلس ٓذرجت وراحتله الضركة 

بتاًته 

كان يف مكتبه وزرلت ًوسه السكرتيرة 

يف واحسة برا اسمها سمر ًايسة تقابل : بتاًته

حؾرتك 

؟ !قولتيلها اين هوا : ًمرو اتوْؽ

السكرتيرة باستَراب مه رًب ًمرو وقبل 

قولتلها إين : ما ترز زرلت سمر وراها بسلى

ػاحبتك بس ما ػسقتويص 

. روحي أىتي : ًمرو وقّ وبع للسكرتيرة



ررجت وقْلت الباب بيسها ًمرو مسك 

أىتي اتجووتي : سمر مه زراًها بيوّ

تيجيلي لحس هوا يا سمر 

سمر طست زراًها وقيست وحقت رجل 

أىت ًملتلي بلوك وحنر : ًلى رجل

زي القريقة اللي ! مكالمات أًملك ايه 

كلمك بيها  ! هيرِ أ

قومي مه هوا يال واتْؾلي : ًمرو بَؾب

! برا الضركة ألكلبك األمه 

وال ! يال مستوي ايه ! اكلبه : سمر ؿحكت

! أقولك جرجرين أىت برا الضركة 

ًمرو وقّ مكاىه وبيتذيل لو ًمل كسه 

وأبوه ررج ورُس جت وسمر قالت أي كالم 

! هييمل ايه 



طوٓت إن ًوسك : سمر وقْت وقربت موه

ييوي أىت لو ! كتير أوي تذاِ ًليه ًكسي 

األمه جرجرين وأىا قلت مثال مثال ييوي 

قولت إن أىت ؿحكت ًليا وإين حامل موك 

! وأىك بتتهرب موي يا ترى هتيمل ايه 

وبيسيه الكل ًارِ إن ًمرو زوىجوان ييوي 

ًارِ حتى أبوك .. مص ُريب ًليك زه 

ىْسه ممكه يغسقوي وال مامتك،أربارها ايه 

. ػح ؟ واحضاين بْكر أروح أسلم ًليها 

أىتي ًايسة ايه : ًمرو بيوّ مسك زراًها

موي ؟ 

.. وهيْة هوا وطقة باسمي : سمر بإػرار

كتبهايل  كرة ا مص .. طقتك بتاًة المصا

هؾايقك 

وايه اللي يؾمولي إىك بيس : ًمرو بَؾب

كتر  ما تارسيهم ماترجييص تقلبي أ



بيسيه ًوسي وهيْة ! كلمتي : سمر ؿحكت

ومرتب ميتبر هقلب ايه تاين موك ؟ 

: قبل ما يرز رُس كاىت بتكلم السكرتيرة برا

ًمرو جوا ؟ 

. اه يا ٓوسم بس مياه واحسة : السكريترة بترز

ًمرو جوا سمى ػوت رُس واترًب بجس 

. اياكي توققي حرِ : وبع لسمر

تقابلوي الوهارزه آرر الوهار وإال : سمر بسرًة

... قسما بالله

. هقابلك : قاكيها ًمرو

الباب اتْتح وزرلت رُس بغتلهم االتويه 

حبيبي : وقربت مه جوزها باسته يف رسه

مضَول ؟ ! اصيك 

. ال يا قلبي : ًمرو بتوتر



طوٓتك قبل ! أىتي : رُس بغت لسمر بتكبر

كسه ؟ 

طوٓتيوي ٓيال يف ٓرح : سمر ابتسمت

... كريم

زي سمر زميلتوا أيام الجامية : قاكيها ًمرو

كاىت قريبة .. زٓيتوا أىا وأمل وبايق الضلة 

. ٓيست تسلم بس وماطية ًلى كول 

وازيوي سلمت : سمر وقْت وابتسمت

ٓرػة سييسة يا رُس هاىم وال أقولك رُووز 

زي ًموور ؟ 

رُس هاىم وهو : ًمرو كضر و رُس قربت موها

. هوا اسمه باطمهوسس ًمرو 

سمر اتراجيت هي مص ًايسة تذسر ًمرو 

كيس كبيا : زلوقتي ٓابتسمت بس زه احوا .. أ

زمايل زٓية ٓمتيوزة أقوله ًموور بس 



كالما حؾرتك ُيراىة ًليه أوي يبقى 

. باطمهوسس 

سمر اىسحبت وقبل ما تقْل باب المكتب 

بااااي هضوٓكم : بغتلهم وطاورت بايسها

. تاين 

قْلت الباب وًمرو متوتر موتنر رز ٓيل 

رُس اللي بغتله وطآت الرًب يف ًيويه 

والتوتر وبيس ما كاىت هتهاجمه ابتسمت 

زمها تقيل : وحقت ايسيها حواليه رقبته

! ُير أمل وطلتها رالع ! ػاحبتك زي 

ٓيال هي مذتلْة ًوهم : ًمرو حاول يبتسم

! أىتي كويسة ! المهم أربارك ايه يا قلبي 

رُس ابتسمت وتقبلت تَييره للموؿوو 

وكملت كالم مياه بس االتويه كل واحس جواه 

.. أٓكار كتيرة وروِ وتوتر 



ىيرة رلغت طراء كل حاجتها والمْروؼ 

راجييه البلس وسمر ًايسة توػل لحاجة مى 

.. ًمرو قبل ما تسآر 

ٓبيس ما روحت بيتت ػورة تاىية ليمرو 

ػورة كاىت مغوراها وهو بيكلمها زمان كان 

وحضتوي كتير : قالى تيضيرته كتبت مياها

يف اىتنارك آرر .. ووحضوي كالمك ميايا 

. الوهار 

ًمرو أرس ىْس كويل ومص ًارِ يرز 

ًليها بايه ٓكر يقول لرُس بس رُس ُيورة 

واألهم مه كل زه إن هو .. كتير وًغبية كتير 

بييضقها لسرجة إىه رايّ مه . بييضقها 

حابب بيته .. رايّ مه رز ٓيلها .. زًلها 

.. ومسئوليته وحابب طذغية ًمرو الجسيسة 

. مص ًايس أي حاجة تيكر ػْو حياتهم 

. حسزي المكان : رز ًليها



سمر ابتسمت وبيتتله اليووان اللي 

.. هيقابلها ٓيه 

رُس مراقبة الماسوجر بتاًه موتنرة امتى 

! هيجي يقولها ًلى اللي بيحغل مياه 

سمر ابتسمت إىها هتضوٓه وهتوػل مياه 

للي هي ًايساه بس ٓاجئتها حماتها بتقولها 

.. إىهم مسآريه الليلة وراجييه البلس 

اتذوقت إىها مص هتيرِ تضوِ ًمرو تاين 

ومص ًارٓة امتى ممكه تيجي القاهرة تاين 

؟ 

 ٣مييازىا الساًة : بيتت ليمرو رسالة تاىية

.  هستواك ٦مص 

ًمرو استَرب زه وبيتلها إن الميياز زه 

مص مواسب له ألىه هيتَسى مى رُس بس 



كست ًليه الميياز يا يجي يا  سمر رٓؾت وأ

.. تروحله الڤيال المرة زي تستواه 

ًمرو وآق يروحلها واتغل برُس بلَها إىه 

اىضَل ومص هيوْى يتَسى مياها ورُس 

اتورٓست إىه ارتار سمر ًوها وحست إن كسه 

الموؿوو زاز أوي ًه حسه والزم تتسرل بقى 

.. مص هتْؾل تتْرج كسه كتير 

سمر بلَت طريّ إىها رارجة تضتري حاجة 

مهمة وميازة رٓؾت بس طريّ قال ألمه 

تسيبها براحتها ٓذرجت تقابل ًمرو اللي 

جالها وهو ًلى آرره موها 

. أىت بتؾقرين يا ًمرو : سمر بهسوء

أىتي ايه ؟ ! ابيسي ًوي بقى : ًمرو زًق

! رراب بيذرب أي حاجة يالقيها ! طيقان 



ًايسة : سمر استوته يذلع كالمه وبغتله

. ًضره االِ يف الضهر 

! ليه إن طاء هللا! ىيم : ًمرو بغلها

. حاال ! زلوقتي ًايسة رمسيه : سمر بغتله

. سمر أىتي مص هتبتشيوي : ًمرو رٓؽ

اوك هروح أتكلم مى رُوز هي : سمر وقْت

. متْاهمة كتير الغراحة 

: جت تتحرك بس ًمرو مسك ايسها وقْها

. ابيسي ًه حيايت

أىا مص بقلب موك حاجة : سمر طست ايسها

الذمسيه زول أىت ممكه .. ٓوق كاقتك 

وال يف هسية .. تغرٓهم ًلى رُوزة يف ًضوة 

والضقة .. زول مص كتير أبسا ًليك 

ٓيها ايه .. موجوزة ومركوىة  (بالْيل)اوريسي

زلوقتي يا ًمرو ًايسة ! لما أطاركك طوية 



الْلوس وكل طهر يوم واحس هتحويل ًضره 

الْلوس زلوقتي والضقة .. االِ اتْؾل يال 

المرة الجاية هذلي محامي يكتبلي ًقس 

. وسيازتك تمؾيلي ًليه 

كول ًمره ! ًمرو ألول مرة واحسة تليب بيه 

هو بيليب بالبوات بس ًمره أبسا ما تذيل 

.. إن السمه ممكه يسور وواحسة تستَله 

آتكر زمان لما كان بيغور البوات ًلضان 

يذليهم ليبة بيه ايسيه واهو زلوقتي هو 

ليبة بيه ايسيه سمر يا يسمى كالمها يا 

ممكه تهس بيته 

مص ميايا : كلى محْنته قلب ٓيها وبغلها

. ُير الْيه يف محْنتي بس 

: سمر ؿحكت كتير وبغتله وقربت موه

االلْيه زول رليهملك يا قلبي مياك زي 

.. واتْؾل يف بوك قريب



سحبت كارت الْيسا مه محْنته 

ًمرو كضر وراح مياها سحبلها مه الغرآة 

.. وزرل جوه البوك كمل البايق اللي محتاجه 

رمسيه الّ زي ما قالت كلى ًوسها 

وبيسيها الْلوس يف ايسيها وأرستهم وهي 

مبتسمة ومه بييس رُس متابية جوزها بيسي 

ٓلوس لسمر وػورتها وهي بتارس موه 

.. حست اىها ممكه ترتكب جواية .. الْلوس 

.. زورت ًربيتها واتحركت

سمر مبسوكة اىها ارست الْلوس وحقتهم 

هحسز : يف طوقتها وبيتتله بوسة يف الهوا

. ميياز تاين قريب بااااي ًمووورة 

مضيت وركبت أول تاكسي قابلها وهو ٓؾل 

مكاىه مذووق مه السىيا واللي ٓيها وبيليه 



ُباءه اللي راله ليبة بيه ايسيه كلبة زي زي 

 ..

روح بيته كاىت رُس يف أوؿتها وجه يكلمها 

قْلت باب األوؿة يف وطه وما ىققتص 

حرِ واحس ومهما يتكلم رٓؾت تْتحله 

.. الباب 

ىازية مامته استَربت اللي بيحغل وأرست 

ًمرو ًوسها وحاولت تيرِ موه زًالىيه ليه 

بس ًمرو يسوب قالها ًلى اًتصاره ًلى 

ميياز الَسا وماقالص حاجة تاىية وىازية 

ابتسمت وقالت إىها هتكلمها وبالْيل 

راحتلها ربقت ًليها ورُس ٓتحتلها 

.. قلبي ميلص هو ُغب ًوه : ىازية بحب

ييوي اًصريه يف األمور اللي زي زي وقته 

مص ملكه يا رُوزة وبيسيه أىتي ًارٓة إن 



ًمرو بيموت ٓيكي وما بيغسق لحنة 

. واحسة صيازة يقؾيها مياكي 

اًصريوي يا ماما بس : رُس ابتسمت لحماتها

يال طوية وهروق ما .. ٓيال اتؾايقت موه 

. تضَليص بال حؾرتك 

زه أىتي قلبي ما : ىازية باستها وؿمتها

يال مص ًايسة ! أطَلص بايل ازاي بقى 

أتسرل بيوكم بس ما تهوىوش ًليا أطوٓكم 

. زًالىيه 

ىازية زرلت ًمرو أوؿته ورُس ابتسمت 

لحس ما ىازية ررجت ساًتها زورت وطها 

.. بييس وًمرو مهما يتكلم مص بترز ًليه 

هي مص زًالىة ًلضان لَى مييازه هي 

زًالىة مه ػمته ومه سماحه لسمر تتحكم 

! ٓيه بالضكل زه 



أىا : ًمرو بيتكلم وهي بغتله مرة واحسة

سمحتلك تسرل بس ًلضان مامتك ومص 

حابة إين أوريها إىوا زًالىيه بس لو هتْؾل 

.. تتكلم هسيبلك أىا البيت وأروح ًوس ماما 

ٓاشا سمحت سيبوي زلوقتي لحس ما أروق 

سابها ًمرو وهو مرًوب إىها ٓيال ممكه 

... تسيبه 

طريّ أرس ًيلته ورجيوا البلس وسمر 

.. بيتها .. اتذوقت مه كل حاجة حواليها 

كل حاجة مذووقة موها .. جوزها .. حماتها 

ورغوػا لما تْكر إن أمل يف ايقاليا 

.. وبتتْسح برا مغر 

زرلت لغْحة أمل بس مالقتص ٓيها جسيس 

وزرلت ػْحة كريم لقت كصا ػورة لكريم 

.. يف أماكه ررآة زي الضاليه واليذت 

اتجووت لما طآت طكل البيت اللي وسف 



المياه وكالم كريم إن زه أٓؾل مكان قيس 

.. ٓيه يف حياته مى ًروسته 

زرلت ػْحة رُس .. ُيم والقهر مالييوها

وطآت ػور جسيسة ليهم بيتيضوا مى 

كتر مه ؿحكات .. بيؽ  حست بالذوقة أ

ليه هي مص زي .. رُس وىنرات ًمرو ليها 

الواس زي أٓؾل موها يف ايه ؟ ! الواس زي 

قْلت ايميلها وٓتحت االيميل المشيّ اللي 

ًاماله مه بسري ًلضان لو حبت تررم أو 

.. تياكس حس بسون ما ييرٓها 

.. ٓرحت أوي لما رُس قبلتها ػسيقة ًوسها 

مه ساًة ٓرح أمل وهي بتكلمها كل يوم 

وزرلت جروب الضركة بتاو .. وتقرب موها 

رُس اللي مسرلة ٓيه كل أػحابها وأػحاب 

ًمرو ومينم الضركاء بتوًهم وكل الواس 

اللي بتتيامل مياهم حتى كل الموهْيه يف 



بييلووا ٓيه ًه أي حاجة جسيسة .. الضركتيه 

كمان رُس بتحب كتير توضر .. تذع الضَل 

ىوو .. ػور ليها هي وجوزها يف الجروب زه 

أو ٓرحاىة بيه .. مه التْارر مثال بحب جوزها 

 ..

ر ٓكرت كتير وبيسها بيتتلها رسالة مه 

ايميل مشيّ بيتت ػورة كالمها مى ًمرو 

اللي بيقولها ٓيها إىه بيحبها وًايس يتجوزها 

وًايس يضوٓها وبيقلب تْتح الكاميرا بس 

كبيا طذبقت ًلى اسمها وسابت بس 

رلي : اسم ًمرو وبيتتهم لرُس وكتبتلها

. بالك مه جوزك وحآني ًليه 

رُس أول ما وػلتلها الرسالة اتورٓست 

واتذوقت وٓكرت تقوم تتذاىق بس 

! اتراجيت ميه هيبيتلها الرسالة زي وليه 

هي ًارٓة إن جوزها مص بيكلم حس زلوقتي 



ٓميوى كسه إن زي رسالة قسيمة ومص بييس 

تكون مه أيام الجامية وبيسها ٓكرت يف 

أيوة ممكه تكون سمر ًايساهم .. سمر 

مْيص .. يتذاىقوا وبتحاول توقى بيوهم 

.. ُيرها 

حاولت تيرِ زه ايميل ميه بس مْيص 

ًليه أػسقاء ولسة جسيس ميوى كسه إن حس 

! ًمله جسيس ًلضان محسش ييرٓه

مْيص حس يف زماُها ُير سمر بس اللي 

سمر بتستْسها .. تيمل حركة زي زي 

وًايساها تَلف أو ممكه تكون ًايسة تبيسها 

الزم تكون حكيمة زي ما مامتها .. ًه جوزها 

.. قالتلها وتحآم ًلى بيتها 

الغبح كاىت يف الضركة ًوس أبوها بس 

الزم .. زماُها كلها مضَولة بسمر وبجوزها 

تيمل حاجة تذرج سمر مه حياتهم بس 



ليه ساكت ! مستَربة جسا ػمت ًمرو 

! بالضكل زه 

يارتها  مامتها ًست ًليها واستَربت جسا ص

وقيسوا مى بيؽ االتويه وأمها سألتها ًه 

حياتها ورُس ٓكرت تحكي لمامتها اللي 

بيحغل بس بيسها اتراجيت زي مضكلة 

.. راػة بيها وبجوزها وهتحلها هي لوحسها 

مامتها كلبت موها يذرجوا يتمضوا طوية 

وتساًسها تضتري هسية ألبوها ًلضان ًيس 

جوازهم ٓرُس وآقت واتغلت بيمرو بلَته 

وىسلت مياها يلْوا ومامتها مص ًاجبها 

حاجة 

رُس حست إىها زايذة ومص قازرة مه قلة 

مينم الوقت بقت بتْكر يف ًمرو .. الووم 

.. وسمر اللي ىكست ًليها ًيضتها 



وهي ماطية جوب مامتها حست إن السىيا 

لْت بيها وزارت وبيسها ماحستص بحاجة 

.. حواليها ىهايئ 

مامتها ػررت والواس اتلموا ًليها وحاولت 

تْوقها ومص ًارٓة لحس ما واحس جابلها إزازة 

أمها اتوترت .. مية رطت ًلى وطها ْٓاقت 

جسا ورُس حاولت تقّ بس مص قازرة 

.. وحاسة بسورة 

قومي رليوا ىروح وال ىقمه : ػباح بتوتر

ًليكي 

ساًستها تقّ مه ًلى األرؼ وقيست ًلى 

أىا كويسة : أقرب كرسي ليها وبغت لمامتها

بس زورت طوية ما تيمليص .. يا ماما 

. قغة 



أىتي أول مرة يَمى ًليكي : ػباح بقلق

. تيايل ىروح ىكضّ وىقمه ًليكي 

ال أىا كويسة، ! ىكضّ ايه بس : رُس كضرت

كلة كويس .. بس مص ىايمة كويس ومص وا

ػباح قيست جوبها ترتاح طوية ووقْوا 

بيسها يمضوا مه المول اللي بيتمضوا ٓيه 

ىجيب : وػباح وقْت قسام ماكسوىالسز

ساىسوتضات ؟ تاكلي ايه برجر ؟ 

كل : رُس بغت للمقيم وكضرت مص ًايسة ا

. رليوا ىوسل وقت تاين .. يال ىروح 

أىتي لسة قايلة إىك جياىة : ػباح بإػرار

. رليوا ىاكل يا رُس 

يا ماما مص قازرة ومص كايقة : رُس بؾيق

يوْى بقى ىمضي .. أػال ريحة األكل حتى 

. مه هوا ؟ يال 



مضيت مه قسام المقاًم وسبقت مامتها 

: اللي طبه جريت ًلضان تحغلها ووقْتها

أىتي مذبية ًوي ايه ؟ 

هذبي ايه بس يا ماما ؟ بس : رُس كضرت

. يال بقى ! مص قازرة ٓيال أقّ 

رُس أىتي حامل ؟ : ػباح بترزز

ايه ؟ حامل ؟ : رُس وقْت وتوحت لمامتها

ليه بتقويل كسه ؟ 

مص حابة ! تيبك ! زورتك : ػباح كضرت

. كل زي أًراؼ حمل ! ريحة األكل 

بجس يا ماما ممكه : رُس ابتسمت بحماس

كون حامل  كيب ىيرِ مويه ؟ ! أ

تيايل ىروح للسكتورة بتاًتي : ػباح ابتسمت

بس ! وىتأكس يال وىيملك تحليل حمل 

هتكلمي ًمرو ؟ 



. ال مص زلوقتي ىتأكس األول : رُس كضرت

راحوا للسكتورة مى بيؽ و ًملتلها ارتبار 

حمل قبل الكضّ وبيسها قيست مياها 

مبروك أىتي : بغت للتحاليل وابتسمت

حامل ٓيال يا رُس 

: ػباح ٓرحت جسا ومسكت ايس بوتها بحب

 )وًيلته كمان .. ًمرو هيتوقف لما ييرِ 

بس يا زكتورة زي أُمى  (بغت للسكتورة 

! هي ػحتها ًاملة ايه ! ًليها مه طوية 

هي ىسبة الحسيس قليلة : السكتورة ابتسمت

. ومحتاجة لْيتاميوات وىهتم بأكلها طوية 

كل .. مص قازرة : رُس كضرت مص حابة أي أ

 !

بترجيي ؟ : السكتورة باهتمام



ال مص برجى بس مص : رُس هست زماُها

كل أي حاجة رالع  . ًايسة ا

هكتبلك ٓيتاميوات وحاويل : السكتورة

ييوي .. تَغبي ىْسك يف موؿوو األكل 

كلي كميات بسيقة جسا بس كل ساًتيه 

ما تؾَقيص ًلى ىْسك وكلي اللي .. مثال 

كلك واهتمي بغحتك .. تحبيه  . وىوًي أ

ٓؾلت تسيها ىغايح كتير جسا ورُس بتسمى 

! باهتمام وبتْكر يف رز ٓيل ًمرو ايه 

قاموا روحوا البيت وأمها وػلتها وكليت 

قابلتهم ىازية ورحبت .. مياها لحس أوؿتها 

بغباح جامس وكاىت هتقولها بس بوتها 

طاورتلها ال ٓسكتت وكليتها أوؿتها ورُس 

كلبت مه أمها تتغل بيمرو وتبلَه باللي 

حغل يف المول وإىها أُمى ًليها وما 

.. تقولهوش ًلى الحمل 



ػباح اتغلت بيمرو وًملت زي ما بوتها 

قالت وًمرو وقّ هيتجوه وقالها زقايق 

وهيكون ًوسها وبالْيل وػل بيس ىع 

ساًة وكلى جري ألوؿتها وهواك ػباح 

حبيبي بالراحة هي كويسة زي ما : استقبلته

.. قولتلك، بس أُمى ًليها 

ٓيكي : ًمرو قرب مه رُس ومسك ايسيها

.. اتكلمي يا رُس! ايه؟ كمويوي 

أىا : رُس كاىت راقسة يف السرير وابتسمت

قلت لماما ما .. كويسة يا حبيبي ما تقلقص 

تقلقكص بس ماما أػرت إىك تيجي جوبي 

قبل ما هي تمضي 

وبما إىه وػل أىا همضي يال : ػباح ابتسمت

كلميوي يا رُس .. رلي بالك موها يا ًمور 



سابتهم واىسحبت وًمرو قيس جوب رُس 

حبيبتي قوليلي يف ايه، : باس ايسيها بذوِ

كمويوي ! ايه اللي حغل وليه أُمى ًليكي 

أقولك قومي ىروح لسكتور ىقمه ! 

روحت : رُس مسكت ياقة قميغه وبغتله

.. مى ماما للسكتورة بتاًتها

بيسيه ازاي ! وقالتلك ايه : ًمرو بقلق وتوتر

كل زه يحغل وما تتغليص بيا ؟ مص 

تكلميوي يا رُس وتيرٓيوي ؟ 

بس كوا .. حقك ًليا يا بيبي : رُس كضرت

كتر  قريبيه وًسيوا ىقمه مص أ

كيب وقالتلك ايه السكتورة ؟ : ًمرو كضر

كموتك ؟ 

قالتلي الزم جوزي يهتم بيا : رُس ابتسمت

كتر  كتر ويحبوي أ طوية أ



هو ! هي قالتلك كسه : ًمرو كضر باستَراب

بيسيه ! أىتي اطتكيتي للسكتورة موي وال ايه 

يا رُس بالله ! زكتورة ايه اللي تقول كسه 

ًليكي بقلي هسار وقوليلي بجس قالتلك ايه 

؟ 

جوزك ! وهللا قالت كسه : رُس بغتله بحب

يهتم بيكي وبأكلك ويَصيكي كويس ًلضان 

حالتي 

أيوة حالتك اللي هي ايه بقى : ًمرو باهتمام

؟ 

حالتي : رُس ابتسمت وبغت لألرؼ وبغتله

إين هجيب بيبي ػَوه ىليب بيه أىا وأىت ! 

تجيبي بيبي : ًمرو بغلها باستَراب ورزز

بيبي ايه ؟ ! تجيبيه مويه ! ػَوه 



ايه أجيبه مويه : رُس بغتله بَيم وبورٓسة

هوػي ! وهي الييال بيجيبوها مويه ! زي 

! ًلى واحس أكلبه اون اليه 

: ًمرو هوا اىتبه وٓهم قغسها ووقّ اىتباه

أىتي ! أىتي قغسك أىتي هتجيبي بيبي 

بيبي حقيقي بجس ؟ ػح ؟ ! بوْسك ييوي 

أىتي ! ييوي أىا وأىتي هيكون ًوسىا بيبي 

بتتكلمي بجس وال تضتَليوي ؟ 

.. بتكلم جس: رُس ابتسمت ًلى مونر ًمرو

بجس يا : ًمرو مسكها وقْها وماسك ايسيها

كيس ييوي ومص هسار ! رُس أىتي حامل  أ

ومص مقلب ؟ بجس هيكون ًوسىا بيبي أىا 

! وأىتي 

أىا حامل يا .. أيوة يا ًمرو بجس : رُس ؿحكت

كمل طهريه  حبيبي وكمان قربت أ



ًمرو ؿمها أوي لحؾوه وطالها ولّ بيها 

بحب ومص مغسق أبسا إىه هيكون ًوسه 

.. ًيلة ػَووة راػة بيه 

ىازى ًلى مامته وبلَها وأمه ٓرحت جسا إن 

هيكون ًوسها حْيس وبلَت جوزها اللي 

برؿه ماكاىص مغسق إن ابوه أريرا هيحقق 

.. كل اللي كان بيتمواه موه 

كتر مه  كريم ماقسرش يقيس يف البيت زه أ

كسه بيس االٓكار اللي امل زرًتها يف زماُه 

أرسها .. ٓأرس أمل ومضيوا لمكان تاين 

باريس وٓسحها ٓيها كتير وكبيا أول مكان 

راحوه كان برج ايْيل واتغوروا كتير وكريم 

ىضر ػورة ليهم مى بيؽ أمل مذبية وطها 

يف ػسره وهو بيغور سيلْي ووراهم برج 

ايْيل وكتب ًليها باريس بلس اليضق مى 

.. ًضقي الوحيس 



كتر  ياء ألىه ًارِ إن أ وأرسها ألكبر بيوت األص

.. حاجة الست بتحبها هي الضوبيوج 

وقْوا يذتاروا اللبس سوا وأمل محتارة مص 

ًارٓة تجيب ايه ألن اللبس كله جميل 

اللي ييجبك كله ىجيبه : كريم بابتسامة

ياحبيبتي 

ال كبيا كسا كتير : أمل برٓؽ

مْيص حاجة كتيرة ًليكي : كريم بحب

أمل اتحرجت وكملوا تقليب يف اللبس لحس 

ما كريم مسك ٓستان طيك وسيمبل ًجبه 

.. جسا

بغي زه كسا طكله هازي وواسى : كريم

ٓيال جميل : أمل بإًجاب



رالظ ازرلي قيسيه بس : كريم بابتسامة

طويف مقاسه مواسب وال ىجيب مقاس تاين 

كبر موه ًلضان : وكمل باستْساز ىجيب مثال أ

تذوتي 

ايه تذوت ازاي ؟ : أمل بصهول

ازاي ايه ياحبيبتي أىتي بتاكلي : كريم بمرح

كتر مه ست مرات  يف اليوم أ

أىت بتيسيل األكل ياكريم : أمل بتصمر

بكسب مثال؟ : كريم بؾحك

حبيبي أىا كسا حلوة : أمل بتكبر مغقوى

ورطيقة 

ياواثق أىت،يال ازرلي قيسي : كريم بمرح

وهضوِ لبس تاين 



أمل أرست الْستان وراحت تقيس وهو 

كمل تقليب وًجبه حاجات مسكها وراح 

ىاحية البروڤة يستواها 

زقايق وررجت قسامه وهو اتْاجئ بضكلها 

السيمبل 

! ايه القمر زه : كريم بإًجاب

الْستان هوارسه بس بالش : كضر وكمل

تذرجي بيه 

ليه بقى؟ : أمل بصهول

ملْت أوي ومبيه جمالك : كريم بؾيق

ال بالله ًليك ىارسه أررج بيه زه : أمل برجاء

جميل زه واسى جسا اهو 

كيب بس يتلبس وأىتي : كريم بقلة حيلة

رارجة ميايا 



موآقة : أمل بْرحة

.. رسي زول طوٓيهم: كريم

أمل أرستهم وًجبوها زرلت تقيس وكريم 

قيس ًلى كوبة ٓسام البروڤة وكل ماتذرج 

توريله حاجة يقولها ؿيقة أو ملْتة لحس 

ماجووها لحس ماارتاروا لبس يرؿيه وبيسها 

راح لمالبس البيت وٓؾلوا يذتاروا رغوػا 

إىه ركس ًلى الحاجات القغيرة 

أمل ػممت إن هو كمان يضتري لبس ًلى 

شوقها وهو وآق زرلوا بوتيك كبير وبسأت 

توقيله لبس كاچوال كتير وكل مايلبس حاجة 

تاليق ًؾالته ملْتة ٓتَير وهو يؾحك 

هو يف ايه أىت ٓرحان : ًليها لحس مااتيغبت

بلياقتك؟ 

أًمل ايه ييوي ؟ : كريم بؾحك



مص ًارٓة هم حلويه بس : أمل بتصمر

القميع األزرق مص هتارسه ًلضان ملْت 

.. أوي ومذلي ًويك زرقا 

كريم ؿحك ورس اللبس ولْت ىنرهم 

تيضيرتات للثوائيات ىْس اللون والرسمة 

جابوا اتويه زي بيؽ وررجوا ايسيهم يف 

ايسيه بيؽ 

اطتروا هسايا لكل حبايبهم وكريم استَرب 

ازاي بيلّ ًلى المحالت ويضتري وهو 

ماكاىص بيقبل يقّ يف محل رمس زقايق 

ًلى بيؾهم بس مى أمل كل حاجة ليها 

أمل كاىت حريغة وهي .. متية راػة 

بتضتري إىها تققم مى جوزها بحيث يلبسوا 

.. حاجات متواسبة مى بيؽ 



ارسها محل لليقور الْرىسية وزرل 

: بيضتري البرٓان بتاًه وهي ابتسمت

بتجيبه مه هوا سيازتك ؟ 

بجيبه مه هوا سيازيت : كريم ابتسم

كيب ما ممكه حاجة : أمل هست زماُها

! تاىية تيجبك 

بسور ولما بتيجبوي حاجة بَير : كريم ابتسم

كيب لو أىا ًجبتوي حاجة ُير : أمل بغتله

برٓاىك زه ؟ 

هجيبها أىا حاليا ما يهمويص : كريم بحب

! ُيرك أىتي وبس 

كريم كلب مه البايى ييرؼ ًليه أجسز 

.. أىواو ىسلت وأجملهم وبيذتاروا مى بيؽ 

وأمل يف برٓان ًجبها جسا وًجب كريم 

رالظ أجيبه : برؿه وهو بغلها



اه ريحته جميلة أوي : أمل ابتسمت

بتقلب يف اليلبة ولمحت السير ًليه 

أىت أرست : ٓييويها وسيت وقربت موه

بالك مكتوب ًليه كام ؟ 

التاين اللي بجيبه أُلى موه زه : كريم ابتسم

 زوالر بس التاين اللي متيوز ًليه ٧٠٠ب 

ميسي األلّ يا حبيبتي 

أىت مبصر جسا ًلي : أمل بغتله مغسومة

.. ٓكرة

زه برٓاين الذاظ ! ليه يا أمل : كريم استَرب

يا حبيبتي وأىتي طوٓتي إين مابيرٓص 

بيسيه ثابت ويستاهل ٓيال .. أستَوى ًوه 

أػال .. ٓلوسه كمان أىا مص كل يوم بضتريه 

ٓسه .. اللي بجيبهم بيكْوا ميايا السوة كلها 

مص تبصير 



ألّ زوالر ! كتير يا كريم : أمل باػاله بغسمة

إزازة برٓان ؟ كتير ..  ألّ جويه ١٧تقريبا ب 

! جسا 

هو حرام إن الواحس يكون : كريم بغلها بصهول

بيسيه يا أمل أىا الحمس لله ! ُوي يا أمل 

بقلى لله كتير، بقلى زكاة، بقلى ػسقة، 

بساًس أي حس قسامي محتاج لمساًسة 

وبيمل ًلى از ما بقسر لله سواء أىا أو بابا 

ٓيه المضكلة بقى لما ىتمتى بالْلوس زي 

! كالما مص يف حاجة تَؾب ربوا 

حبيبي أىا ماقلتص إىه حرام : أمل اتراجيت

كتر  بس استَليت السير مص أ

لو ًايساين أبقل .. كيب رالظ : كريم ابتسم

البرٓان هبقله ايه رأيك ؟ 



أىت بتحبه .. ال كبيا يا حبيبي : أمل بسرًة

كيس .. وػراحة أىا بيضقه  هاته أ

كريم ابتسم وأرس ًلبتيه مه كل ىوو بتاًه 

القسيم والجسيس اللي ارتاروه وبيسها ارتار 

ىوًيه ألمل برؿه اللي اًترؿت كتير بس 

.. بيسها وآقت 

متذيل أىا أمضي : وهما رارجيه أمل بتَينه

يف الضركة برٓاين سابقوي يف كل مكان صيك 

.. كسه 

ال كبيا حرام حس يضم : كريم كضر بؾيق

! ريحتك 

ولما أىت ًارِ إىه : أمل بغتله باستَراب

! حرام بتجيبلي ليه 

حبيبتي أىتي هتحقيه يف : كريم بصهول

البيت وأىتي ميايا ويف حؾوي وقبل ما 



كيس هتارسي طاور ومص  هتذرجي وتوسيل أ

هتحقي وأىتي رارجة ٓلو يف ريحة ٓاؿلة 

هتكون للي يقرب موك يارسك يف حؾوه 

كيس محسش هييمل زه ُيري  ٓيه .. وأ

! المضكلة بقى سيازتك 

أمل ابتسمت وكملت مضيها وهو استَرب 

هو أىا مص بتكلم ؟ : وكمل وراها

بتتكلم بس أىا ًارٓة اللي أىت : أمل ابتسمت

قلته وزه اللي هيمله وبيمله ٓيال بس كوت 

كتر  أىا ٓيال بحف .. حابة اسمى إجابتك مص أ

أول ما بوروح وقبل ما بوذرج بوارس طاور 

ومص بحف أي برٓان 

سيازتك ييوي بتؾايقيوي بس ؟ : كريم كضر

.. اه بؾايقك يال ىاكل بقى: أمل ؿحكت



يا بوتي زه احوا ! ىاكل : كريم بصهول

! قلبي ! أمل ! ماكملواش ساًتيه ٓقراىيه 

أىا حاسس مه ساًة ما بسأىا طهر اليسل 

! واحوا مص بويمل أي طيء ُير إىوا بواكل 

كمان ! تقريبا بواكل رمس مرات يف اليوم 

.. ليب الرياؿة سيازتك رليتيوي بقلته 

كوت يوميا الغبح الزم أجري بتاو ىع ساًة 

.. بروح الجيم وبقلت .. ًلى األقل بقلت 

هتوزيوا ًلى ٓيه سيازتك ؟ 

أىت ػحيت تجري الغبح : أمل بمرح كْويل

وأىا مويتك ؟ أىت جيت تروح جيم وأىا 

قلتلك ال؟ 

ماهو ما يوْيص أىام : كريم بغلها بَيم

أىا كوت ..  الغبح وأػحى أجري ٦الساًة 

 أجري وبروح الجيم آرر الوهار ٧ أو ٦بغحى 

يوم إجازيت زلوقتي كله بح 



ًايس تجري .. ما تتحججص بيا : أمل بؾحك

ًايس تروح الجيم روح المهم زلوقتي .. اجري 

كل ممكه تأكلوي وال هتسيبوي  إين ًايسة ا

جياىة ؟ 

أرسها ألكبر مقيم يف باريس وُساها ٓيه 

وسف حالة مه الْرح واالىبساـ وبيسها 

.. روحوا للْوسق اللي ىازليه ٓيه 

كان بيكلم مؤمه واىضَلوا طوية يف أمور 

الضَل وكريم اىضَل ًه أمل طوية وهي 

.. موتنراه يذلع بس كول جسا 

مؤمه كلب مه كريم طوية حاجات ييملها 

استوى يا ابوي : يف كام برىامج وكريم وقْه

هجيب ورقة وقلم زماُي مص طايلة حاجة 

كريم جاب ىوتة ًلضان يكتب ٓيها ومؤمه 

يا ابوي اهسا طوية اػبر : بيمليه بس زًق



ػبرت اهو اىجس بقى : مؤمه ؿحك

كريم مسك القلم وحاول يكتب بس مص 

.. ًارِ يمسك القلم ويؾَف ًليه 

استَرب وبع اليسه هي مص بتوجيه 

زلوقتي بس ليه مص قازر يؾَف ًلى 

! القلم 

حاول يكتب بس ٓيال مص قازر وبسأت 

تألمه 

القلم وقى مه ايسه وقاكى أٓكاره زرول 

! أىت لسة بتكلم مؤمه : أمل

تيايل جيتي يف وقتك : كريم بغلها وابتسم

مؤمه قول اللي أىت : كريم ٓتح االسبيكر

ًايسه يف البرامج أمل اهيه ميايا وهوضتَل 

ًليهم الليلة 



كريم طاور ألمل اللي استَربت بس قربت 

وسلمت ًلى مؤمه وكريم ازاها القلم 

تكتب وبالْيل كتبت كل الوقف اللي مؤمه 

قالها وبيسها قْل مياهم 

.. رقك حلو: كريم أرس الووتة موها وبغلها

أىا رقي ٓيال حلو ًريب : أمل ابتسمت

بس أىت كمان رقك حلو يف ! واىجليسي 

ما تارس تكتب .. االىجلص ما طوٓتص اليريب 

أي حاجة باليريب كسه 

مص : كريم ابتسم وقام مه مكاىه حؾوها

كْاية الوقت اللي مؤمه ؿييه كمان ًايساىا 

كتر  تيايل يف حاجة مهمة ًايس .. ىؾيى أ

.. أوريهالك ُير رقي تيايل 

هرب بيها ًلضان ما تحاولص تذليه يكتب 

ألىها هتكبر الموؿوو بس هو الزم يكضّ 



ًلى ايسه مص هيوْى يسيب حالتها تسوء 

أسبوو .. بس مص زلوقتي ! بالضكل زه 

مص .. كمان يتبسقوا ٓيه وبيسها يكضّ 

هيذلي ايسه تيكر ػْو الحياة بيوهم 

ايه ييوي مص .. والْرحة اللي ًايضيوها 

أمل ! بييرِ يوام كويس بالليل مه وجيها 

أيوة مص بيذتْي بس .. بتسلكها واأللم بيهسا 

.. مص بيشيس ًلى األقل 

سمر كل يوم بتبيت ػورة لرُس ورُس 

بتضوِ الغورة والكالم وبتقوص وكل يوم 

كتر إن زي سمر اللي بتيمل كسه  بتتأكس أ

وقررت تسيبها تيمل ما بسلها ألىها مالحنة 

إن الرسايل اللي بتبيتها كل يوم الَل والكره 

ٓيها بيشيس وكأىها متَاهة إىها مص بتارس أي 

رز ٓيل أو مص بترز ًليها ٓقررت تتجاهلها 

 ..



سمر بالْيل هتتجوه مه ًسم رز رُس ًليها 

وبيسيه رُس كل يوم بتوضر ػورة ليها 

مبسوكة أو ػورة ليها مى ًمرو أو حتى 

مجرز كالم إىها مبسوكة أو بتتْسح أو 

.. رارجة وزه بيجووها 

كمان ٓتحت ػْحة كريم طآت ػورته هو 

وامل ووراهم برج ايْيل وكاىت هتتجوه إن 

.. أمل يف باريس ومستذبية يف حؾه كريم

.. كسه كتير أوي 

هتتجوه مص ًارٓة تستحمل سيازة الواس 

الزم تيمل حاجة .. حواليها وهي تييسة كسه 

بيروح .. ورغوػا إن طريّ أهملها تماما ! 

المستضْي وموها للييازة وىازرا حتى ما 

.. بيتكلم مياها 



اتغلت بيمرو اللي ما رزش ًليها وٓؾلت 

يا بوتي أىا مص : ترن ًليه لحس ما رز وزًق

! ٓاؿيلك وقت ما هترين هرز 

الضقة ٓيه اللي ًملتها : سمر بَؾب

أىا هقلب القالق مه طريّ ! باسمي 

كلمت .. وسيازتك مقلوب موك الضقة 

محامي زميلي هيجيلك الضركة وتمؾيله 

ًلى ًقس توازل للضقة وتسيله كمان أتيابه 

أىا مص هتوازلك ًه طقتي : ًمرو بَؾب

أىا ممكه ارسلك طقة إيجار .. يا سمر 

يبقى ىتكلم قسام رُس باي : سمر قاكيته

يا بوتي آهمي طقتي زي : ًمرو بسرًة

.. رُس ًارٓة بيها مص هيوْى أتوازلك ًوها 



ما يهمويص قولها إىك بييتها : سمر بَؾب

ما ! قولها أي سبب ! قولها اتحرقت !

يهمويص 

 آرر الوهار اسمه ٣المحامي هيجيلك الساًة 

محموز القاؿي سالم 

قْلت مياه وهو بيْكر يف رُس وابوه اللي يف 

بقوها اللي لسة ما طآص الوور هل ممكه 

تولى الضقة زي ! يذسرهم بسبب طقة 

! هيسيها لسمر المهم يحآم ًلى بيته 

رُس سميت المكالمة بيوهم وكرهت سمر 

.. وقررت إىها تتسرل وتوقْها ًوس حسها 

المهم زلوقتي تموى جوزها يتوازل ًه طقته 

 ..

 إال رمسة وراحت ًوس ٣اىتنرت لحس الساًة 

جوزها اللي استَربها ومابقاش ًارِ ييمل 



وًقله ًاجس ًه ! أو يتغرِ ازاي ! ايه 

التْكير الزم يتغرِ قبل ما المحامي يجي 

تيايل ىتَسى : وقّ وأرس رُس.. ورُس تضوٓه 

برا 

رُس هتيترؼ بس هو حف ايسه ًلى كتْها 

ابوي جيان والزم ياكل يال يا قلبي : بحب

أرسها ومضي وهو رارج لمح حس طكله 

ُريب زارل وطك إن زه المحامي بس مص 

.. مهم زلوقتي المهم يبيس رُس ًه هوا 

رُس ابتسمت إىها بيست جوزها ًه المحامي 

.. وبيسيه هتتْرٌ لسمر الكلبة وتأزبها 

المحامي اتغل بسمر وبلَها إن ًمرو مص 

سمر .. موجوز ومص هيرجى الضركة تاين 

الحقس والَيم زازوا وقررت إىها تأزب ًمرو 



ٓتحت جروب رُس وقررت توضر كل الغور 

بالْيل ىضرت كل .. بتاًة ًمرو ٓيه 

حصٓت اسمها .. المحازثات القسيمة بيوهم 

مه ًلى كل الغور طذبقت ًليه وسابت 

بس اسم ًمرو اليشيسي وىضرت ػوره اللي 

وكتبت .. ًوسها وهو ًريان بسون تيضيرت 

ٓؾيحة رجل األًمال ًمرو اليشيسي 

ورياىته لسوجته 

.. ىسلت كل الغور يف الجروب 

ابتسمت أوي إىها بكسه هتسمر حياته مى رُس 

وهي يف .. وهتسمر كمان اسمه وسميته 

األمان بتوضر بايميل محسش ييرِ واسمها 

.. حصٓته ٓهي كسه يف األمان 

ؿحكت كتير أوي وهي بتتذيل رُس 

وبتْكر يف .. بتتذاىق مى ًمرو وبيقلقها 



ٓكرة تقلق بيها أمل وكريم وبكسه هتكون 

.. أسيس إىساىة يف السىيا 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل السابى واليضرون 

أمل آرر الوهار اقترحت ًلى كريم يوسلوا 

الجيم اللي يف الْوسق مى بيؽ وهو وآق 

بل باليكس ٓرح جسا بالْكرة وبالْيل أرسها 

وقْوا ًلى أجهسة الجري وهو طَلها .. الجيم 

الجهاز ًلضان تجري ًليه بس هي كضرت 

ومضيت ًلى أقل سرًة 

! زه ايه زه إن طاء هللا : كريم بغلها بصهول

. جري ! هاه ! زه جهاز جري 

أىا هتمضى ًليه أىت : أمل ابتسمت بقْولة

. اجري براحتك يا حبيبي 



حبيبتي : كريم ؿحك وبيبع حواليه

محسش أبسا .. هتؾحكي ًليوا الواس 

. بيمضي بالبفء زه 

كريم ! ايه زه : أمل ابتسمت بمضاُبة

المرطسي بيهتم بضكله ومنهره وبكالم 

. اوووه ! الواس 

مص حكاية بهتم بس بجس : كريم ؿحك

. السرًة بقيئة اوٓر يا حبيبي 

جهازك وال : أمل سوست ًلى الجهاز وبتصمر

أىا حرة يا حبيبي اكلى أىت اىقلق ! جهازي 

. بجهازك 

كريم ؿحك وسابها وكلى ًلى الجهاز جوبها 

وطَله وراقبته بْؾول ٓالحنت إىه كل 

طوية بيسوز السرًة بتاًة الجهاز وبالْيل 

.. بيجري ًليه 



أمل بتحسي زوزت سرًتها طوية لسرجة 

وماكملتص ًضر .. ًالية لكه مص الجري 

زقايق وىسلت ىْسها مققوو وبتوهج وهو 

وقّ جهازه وىسلها وهي ىْسها رايح ومص 

.. ًارٓة تتكلم

! يا بت بتوهجي مه المضي : وكريم بيؾحك

! ٓيه يا أمل اللياقة 

! ًوس أم ترتر لياقة ايه وبتاو ايه : أمل بتوهج

امضي يا كريم مه قسامي وأىت محسسوي 

. إىك كوت بتسترري مص بتجري 

كيب هكمل طوية وال ًايسة : كريم بؾحك

تمضي ؟ 

ما .. كمل يا حبيبي روح : أمل بغتله بَيم

. توسلص لحس ما توهج زيي 



كريم سابها وهو بيؾحك وكلى كمل جري 

وهي موتنراه يتيب ويوسل بس ٓيال لياقته 

ًالية وىسل بيس ىع ساًة وكان ًازي مص 

: بيوهج صيها وهي بغاله باستَراب وبتحسي

. ًارِ هجري كل يوم لحس ما أسبقك 

اتْقوا بس ما ترجييص يف : كريم بؾحك

ًلى ٓكرة الرياؿة .. كالمك يا حبيبتي 

جميلة جسا بتذليكي ٓريص كسه وىضيقة 

. وبتقوي قلبك 

اسكت يا كريم، ما تتكلمص ًه : أمل بَيم

. الرياؿة رالع زلوقتي 

المهم تمضي وال ايه ؟ .. سكّت : كريم بمرح

تيايل أُسيكي بما إىك مضيتي ًضر زقايق 

. بحالهم ممكه تكوين جوًتي 



اتريق : أمل كضرت وؿربته يف ػسره بؾحك

. ربوا ًلى النالم .. اتريق 

بتسًي ًليا ؟ماطي يا : كريم ؿحك جامس

. أمول ماكاىص اليضم 

أىت هالم، بسًي ًلى : أمل بغتله باستْساز

النالم أىت ليه اًتبرت ىْسك هالم وال 

ؿميرك بيأىبك ًلضان مص بتأكلوي كتير ؟ 

كلك : كريم بصهول زه احوا بواكل .. أىا مص بآ

زه أىا أول مرة أجري ! بميسل كل ساًتيه 

. ىغاية وأتيب كوت بكمل ساًة يا أمل 

أىت كوت بتجري ًلى البتاًة : أمل بصهول

! زي ساًة يا كريم 

. أيوة، يا زي يا بجري بجس يف تراك مثال : كريم



المهم قويل .. ال تيليق : أمل بغتله بسهضة

ايه البتاًة اللي برا زي اللي ًماليه يقليوا 

. ليبة حلوة ! ًليها 

زي : كريم بع ىاحية ما طاورت وابتسم

ييوي .. مص ليبة يا حبيبي زه حائف تسلق 

.. بيتسلقوا ًليه لْوق ويوسلوا 

بيتسلقوا ليه ؟ ! ليه : أمل باستَراب

تمريه .. لياقة .. تسريب للتسلق : كريم بغلها

كل واحس له .. ليؾالت االيسيه والسراًات 

كتر .. سببه  .. حتى ممكه ٓور ٓه مص أ

بيتسلق الحيف وبيستيمل الوتوءات زي 

. لحس ما يوػل ٓوق ويوسل 

. ىْسي أجربها : أمل ابتسمت بْؾول

اىتي هتتسلقي ؟ : كريم بغلها كتير

. اوممماااال : أمل بسرًة



القلوو هيكون كله ! اومال : كريم ؿحك

ايسيكي المْروؼ تكون ! بايسيكي يا أمل 

قوية تضيل جسمك وتتوقلي مه مكان 

سكت وكمل ! لمكان لحس ما تقليي 

وبيسيه أىتي بتقليي السلم ًوس : باستْساز

! رالك باليآية يا روحي 

ًايسة أجرب ومالكص : أمل بغتله بتحسي

بس ىْترؼ .. زًوة بقلوًي السلم هاه 

وقيت ؟ 

مص هتقيي يا حبيبي ألىك : كريم ابتسم

مربوكة بحبل زي المقاـ بحيث اللي يقى 

هما مص هيحقوا ليبة .. الحبل يضيله 

ألن اللي هيقى مه .. تموت الواس ييوي 

كله .. ٓوق هيوسل ميت ٓيال أو متكسر كله 

. بيتربف بالحبل زه 

حتى لو محترِ تسلق ؟ : أمل



أًتقس لو مص ًايس الحبل : كريم ابتسم

ممكه يمؾوه مثال ًلى إقرار إىه مسئول 

ًه ىْسه وإن الغالة مالهاش ًالقة بيه لو 

وقى ٓلو حس بيتسرب مثال وبيتسلق يف 

وكمل .. الحقيقة ممكه يقلى بسون حبل 

. ًايسة تتسلقي يال : بمكر

أرسها وراحوا ًوس حائف التسلق و أمل مياه 

مرًوبة وًايسة تقلى بس رآت لما وػلت 

ًوس الحائف وبغتله لْوق وطآت از ايه 

.. ًايل 

المسئول ًه الحائف جه ًلضان يربقهم 

بس كريم أرس موه الحبل وجاي يربقها وهي 

يال ًضان : طاورتله ال وهو طجيها بمكر

. توقلقي 

أمل قربت موه وطوطته يف وزاىه وكأن حس 

أبَى أقولك : هيسميها أو يْهمها يف باريس



اه وهللا زي ما .. إين مرًوبة بس أستحي 

. بقولك كسا 

بغلها بغسمة األول وبيسها ؿحك بغوته 

زه ايه الضجاًة زي .. ال وبتيتريف كمان : كله

. كلها 

: أمل ؿحكت مياه وؿربته يف كتْه بهسار

مص .. ًازي كأىك جوزي وستر وُقا ًليا 

أىت هتسترين برؿه ؟ 

وبيتريق  )اه كبيا هسترك : كريم ؿحك

. زه أىا زي جوزك برؿه  (ويقلسها 

اه ما : أمل هست كتآها لْوق طوية بقْولة

. أىا قلت كسا برؿه 

ال بجس يا أمل لو ًايسة تقليي : كريم ؿحك

. اكليي وأىا هقلى مياكي 



بجس مص هيرِ .. ال يا حبيبي : أمل ابتسمت

وُير إين ٓيال رايْة مص ًايسة ألبس البتاًة 

بع ازاي ًاملة ًلى جسم البوات .. زي 

وال أقولك ما .. محسزة تْغيالت كتير 

. ماتبغص ها .. تبغص سامى 

كريم حاول األول يبع بيْوية لقاها بتلّ 

. قلت ايه أىا .. ها : وطه ىاحيتها وبتهسزه

حاؿر مص : كريم ؿحك وبذوِ مغقوى

أىا ماكوتص : وكمل بهسوء..هبع أبسا 

هذليكي تقليي بس تقسري تقويل برزلك 

حوار البلوزة اللي ًملتيه قبل كسا ٓكوت 

كتر إىما  بجاريكي أطوِ رز ٓيلك مص أ

اىسي إىك تقليي ياحبيبتي 

بترزهايل ياكريم؟ : أمل بَيم

البازي أهلم ياحبيبتي : كريم بؾحك



أىا ًايس أكلى : كمل بجسية

بالش يا حبيبي طكلها : أمل بذوِ ًليه

. ػيبة الليبة زي ومص أمان 

رايْة ًليا بجس ؟ : كريم حف ايسه ًلى وطها

كبيا مص حبيبي وجوزي وزىيتي :أمل بحب

. كلها 

بتحبيوي يا : كريم بهسار وبغوت ًازل امام

. هبيكي هبي .. هسى 

. أيوة أىا هبيكي يا كريم : أمل ؿحكت جامس

بس برؿه .. حبيبة قلبي أىتي : كريم ابتسم

أىا هقلى وبيسيه مص أول مرة أكليها ٓما 

.. تقلقيص 

كريم طاور للمسرب اللي واقّ إىه هيقلى 

بسون حبل وبيضكره وبالرُم مه إىها مص 



بتْهم ٓرىساوي بس ًرٓت كلمه ميرسي 

وبيسها الحنت إن المسرب مضي بالحبل 

ٓهي باستَراب بغت لكريم اللي هيبسأ 

مص هتقلى بسون : يتسلق ٓمسكته بذوِ

ًايس تقلى يبقى بالحبل مه ! حبل األمان 

... ُيره ال

 

يا قلبي ما تذآيص : كريم

ال يا كريم يا بالحبل يا إما يال : أمل بإػرار

ىمضي مه هوا 

كريم اتوهس باستسالم وطاور للمسرب يجي 

تاين اًتصرله وأرس موه الحبل وهسر مياه إىه 

! ًاجبك التربيقة زي : مجبر وبع ألمل

رس بالك مه .. أيوة كسه تمام : أمل ابتسمت

. ىْسك يا حبيبي 



 )وال يهمك يا حبيبتي : كريم باس رسها

حبيبي الياقل اللي  (وقرظ رسها بحب 

. مص ًايس الحبل يّْغل التْاػيل

أمل ؿحكتله وهو بسأ يقلى ويسوب كلى 

كتضّ إن قرار كلوًه كان ُلف ألن  طوية ا

الليبة بتيتمس ًلى االيسيه والتحمل وهو 

حاول ما يحملص ًلى .. ايسه باينة أػال 

ايسه اللي بمجرز ما بيمسك بيها بتوجيه 

أمل ًيويها ًليه ..بس بيتحامل ًلى ىْسه 

مرًوبة األول بس بيسها لقته بيقلى ًازي 

ٓابتسمت وبتغوره وهو بيقلى ومه جواها 

.. مبسوكة إن الراجل زه جوزها 

كريم الحم ًلى طماله وهو كالى بوت 

كالية جوبه وبتتسلق بسرًة جسا ومتمكوة 

مه ىْسها وًست جوبه ٓبغلها وهي كملت 

بسون ما توتبهله وهو استَرب مجازٓتها الزم 



كتر مه كسا حتى لو محترٓة  تكون حصرة أ

. ورغوػا إىها بتتسلق بسون حبل 

أمل بتراقب كريم بيقلى ومبسوكة ًلضاىه 

والحنت البوت اللي كالية بسرًة بسون 

حبل ًست مه جوب كريم وإىه بغلها ٓهي 

! كضرت واتؾايقت 

البوت وهي كالية إتساىها راىها وايسها ٓلتت 

وبتقى مه ًلى ارتْاو ًايل مه جوب كريم 

وهي ىازلة مسكت ايسه الضمال اللي قابلتها 

واتيلقت ٓيها وكريم ػرخ ألن أػبح الحمل 

كله ًلى ايسه اليميه المغابة اللي اؿقر 

يتيلق بيها وأػبح تقل أجسامهم االتويه 

ايسه اللي مص .. متيلق بايسه اليميه ٓقف 

بيتحمل ًليها أي حاجة ٓمابالك إن تقل 

! جسمه وجسمها يبقى ًليها 



البوت اتيلقت بايسيها االتويه يف ايس كريم 

اللي حاول يرٓيها يوػلها للحيقة مه تاين 

إىها تحاول  (بالْرىسي  )وػرخ يف البوت 

مياه توػل للحيقة والبوت حاولت تقّ 

ًلى أي حاجة مه اليوارؼ اللي يف الحيقة 

بس بتتسحلق 

كريم يسوب رٓيها حاجة بسيقة بس ايسه 

راىته وٓلتت وبيقيوا االتويه مى بيؽ 

والبوت مسكت ٓيه جامس وؿمته ًلضان 

حبل كريم يضيلهم االتويه مى بيؽ وهو 

ٓؾلت يف حؾوه لحس ما .. اتغسم مه ٓيلها 

الحبل بالْيل طسهم وىسلوا لألرؼ وهوا 

سابها والكل اتلم ًليهم وهو قيس ًلى 

.. األرؼ وطه لألرؼ وؿامم ايسه 

البوت طبه اىهارت وبغت لكريم بتضكره 

كتير إىه أىقص حياتها وأمها كمان والمسرب 



بتاًها طكروه وهو رز باليآية ًليهم وهو 

وقّ باليآية .. طبه مص قازر يتوْس 

وبع ألمل اللي واقْة ٓوق رأسه ألىها أول 

ما طآت البوت بتقى طهقت واترًبت 

وبتضوِ المونر بذوِ مه الوتايج اللي 

ممكه تحغل وأول ما وػلوا األرؼ 

اتضاهست وحمست ربوا إن كريم سليم ألىه 

ىسل بذير، جاية تارس ىْسها براحة بيس ماىسل 

لقته بيتكلم مى البوت بالْرىسي قربت 

موهم ًلى كول ووقْت ًوس كريم 

أىت : البوت جوب كريم بتسأله بالْرىسي

... كويس ؟ أىا آسْة لو مسكت ايسك بس 

. المهم إىك بذير : قاكيها كريم وابتسملها

! بس أىت ليه ػررت كسه : البوت



ايسي مغابة وًلضان كسه ما : كريم بغلها

.. قسرتص اتيلق بيها وزه اللي رالىا ىقى 

. المهم إىك بذير 

أىت : البوت ابتسمتله أوي وقربت موه

! أىقصت حيايت بالرُم مه إن ايسك مغابة 

كريم الحم ىنرات أمل للبوت ٓابتسم 

المهم إىك بذير بيس اشىك : باقتؾاب للبوت

أمل كل زه وهي ساكتة تماما وكريم قرب 

موها ًضان يمضو والبوت طكرتهم تاين وأرس 

أمل ومضيوا يقليوا ألوؿتهم يف ػمت تام 

 ..

أول ما زرلوا أوؿتهم كريم جه يسرل 

ايه اللي حغل تحت : الحمام بس أمل وقْته

زه ؟ 

ايه اللي حغل ؟ : كريم بغلها بتيب وإرهاق



. أيوة أىا بسألك : أمل بؾيق

! أىا مص ٓاهم ًلضان أجاوبك : كريم كضر

بوت وقيت مسكتها بتسأيل ًه ايه ؟ 

ال أىت ما مسكتهاش أىت : أمل بتغحيح

أىت سيبت ىْسك ! أىت حؾوتها ! ؿميتها 

. تقى مياها 

كريم ٓؾل يبغلها طوية بصهول وبيسها 

المرة الجاية هسيبها تموت بيس اشىك : بتريقة

 .

أمل جت تتكلم بس كريم سابها وزرل 

الحمام ألن األلم هيقتله مص قازر يساريه 

كتر مه كسه  وقّ تحت المياه وبيحاول .. أ

يسلك ايسه أو ييملها أي حاجة بس األلم كان 

ػيب جسا 



ٓؾل كتير يف الحمام لسرجة إن أمل بسأت 

ربقت .. تستَرب ًمره ما كول بالضكل زه 

كريم أىت كويس ؟ : ًليه بقلق

كويس : كريم بغوت ُريب هي مآهمتوش

 .

: أمل قلقت ًليه بس متؾايقة موه ٓقالتله

ًايسة الحمام يوْى ؟ 

كريم ما رزش بس ٓتح الباب وررج البس 

البرىس وهي بغتله بس هو ًسى مه جوبها 

ساكت وررج لبرا وهي راقبته مالمحه جامسة 

أمل : ٓسرلت وسابته وطوية وهو ربف ًليها

ًايسة حاجة ؟ .. أىا ىازل أجيب حاجة مه برا 

حاجة ايه ؟ : أمل استَربت

ًايسة حاجة ؟ : كريم رزز

. طكرا : أمل بَيم



سميت رزًة الباب وهو ىسل بسرًة القرب 

ػيسليه اطتري أقوى ىوو مسكه يارسه 

واطترى مرهم ٓيه ىسبة مذسر موؿيي 

ًالية وزهه ايسه وأرس المسكه يمكه األلم 

قيس يف الريسيبضه تحت لحس .. يهسا طوية 

ما حس إن األلم بسأ يوػل لمرحلة ممكه 

.. يتحملها وبيهسا ٓقلى ألوؿته 

زرل كاىت أمل قاًسة ٓاتحة الالب وبتقلب 

ٓيه وهو زرل حسِ المْاتيح والكيس اللي 

: يف ايسه ًلى التسريحة وُير هسومه وبغلها

أىا هوام طوية ًايسة حاجة موي ؟ 

. متضكرة : أمل بَيم

كريم تجاهل ىبرتها وقْل البلكوىة وبغلها 

يوْى أكْي الوور ؟ وال محتاجاه ؟ : باقتؾاب

. اكْيه : أمل ارست الالب وكالية برا



سابته وررجت وهو قْل الوور وقيس ًلى 

زماُه بتييس المضهس بتاو .. السرير بتيب 

البوت وهي بتقى وبتتيلق يف ايسه وًجسه إىه 

يضيلها وبيسيب ىْسه والبوت بتتيلق كلها 

أمل ما تيرٓص إن .. يف رقبته ويف حؾوه 

هو مص بيقولها ًلى وجيه .. ايسه بتوجيه 

ويمكه زه يكون ُلف بس زه ما يسيهاش 

الحق إىها تْكر إىه ساب ىْسه ًلضان 

كيس مص هيحؾوها حبا .. يحؾه البوت  أ

.. ٓيها 

رقس وحاول يوام بس لألسّ ايسه مص قازر 

.. يوام موها 

كتر مه ىع ساًة  أمل زرلت األوؿة بيس أ

وآتكرت كريم ىايم وراحت تضوِ هو 

اطترى ايه كسه يف الكيس زه وليه ىسل 

بسرًة كسه 



ٓتحت الكيس لقت ٓيه ًلبة زوا وًلبة 

استَربت وبغت ىاحيته وبغت .. مرهم 

للمرهم وللسوا وأرستهم وررجت برا األوؿة 

.. تضوٓهم يف الوور 

مسكت الالب وًملت سيرش ًلى 

ًرٓت إن ! أسمائهم تيرِ زول بيتارسوا ليه 

السوا مسكه قوي والمرهم مذسر موؿيي 

قامت بسرًة وزرلت ًوس كريم وٓتحت 

الوور ٓهو حف ايسه ًلى وطه بس هي قربت 

وطست ايسه مه ًلى وطه واتْاجئت بوطه 

كله ًرق وهسومه طبه مبلولة بغتله 

أىت ٓيك ايه ؟ واليالج : بغسمة مه طكله

! زه ليه 

ممكه ما تضَليص بالك ؟ : كريم اتيسل



أرس موها الكيس وحقه جوبه ًلى الكوموز 

أىت ايسك ! كريم اليالج زه ليه : وهي أػرت

المرهم زه ليها ؟ ! لسة بتوجيك 

إين حؾوت ! أىتي طايْة ايه : كريم بغلها

زه ! البوت يا أمل ًلضان ًايس أحؾوها 

. التْكير والتْسير اللي ًقلك قسمهولك 

أمل ًيويها وسيت وكأىها يسوب استوًبت 

إن البوت مسكت ايسه وهو اػقر يتيلق 

ًلضان : ايسه المغابة وبغتله! بايسه اليميه 

. الحمل كان كله ًلى ايسك ! كسه ػررت 

.. ماقسرتص أطيلها : كريم بع لقسامه بوجى

ٓما .. ايسي ماقسرتص تتحمل الحمل زه كله 

كاىص قسامي ُير إين أسيبها تقى وتموت أو 

إين أًتمس ًلى الحبل وأمسكها كلها والحبل 

بتاًي هيضيلوا أو ًلى األقل هيذّْ 

! الوقية وهي اتيلقت ٓيا بالضكل زه 



: أمل قربت موه ومسكت وطه بذوِ

أىت ! ماقلتليص ليه إن ايسك لسة بتوجيك 

بتساري ليه ؟ 

وجيها يف الميقول : كريم بغلها باكمئوان

وبيسيه هو أىا ليه محتاج أبرر تغرٓايت 

! قسامك 

.. البوت اتيلقت كلها يف حؾوك : أمل بسٓاو

بَير مه أي حاجة ومه ! كريم أىا بَير ًليك 

متذيل أطوِ واحسة بتتيلق يف ! كل حاجة 

؟ !رقبتك وهكون ًازي 

ازيكي ٓهمتي الوؿى يوْى : كريم بغلها

تسيبيوي أرتاح طوية ؟ 

: أمل قيست جوبه ًلى السرير وؿمته بحب

. ارتاح 



مسكت ايسه وٓؾلت تسلك ٓيها بالراحة وهو 

ىوًا ما تسليكها ريحه طوية طوية لسرجة إىه 

.. ىام مه التيب 

أمل الحنت إىه ىام ٓرقست جوبه وًيويها 

هي ! ًليه مستَربة ُيرتها اليامية زي 

ًارٓة إن الَيرة صيازة ًه اللسوم مؾرة بس 

لسرجة .. بتحبه لسرجة كبيرة جسا ! هتيمل ايه 

إن ًوسها استيساز إىها تذرج ًه المألوِ 

كريم حبيبها وجوزها هي .. ًلضان راكره 

.. وبس ومص ًايسة واحسة تاىية تقرب موه 

هتقيس الغبح ! هو زه ُلف حبها بالضكل زه 

وتتكلم مياه وتضوِ هل هو بيحس إن 

ُيرتها اوٓر وال يف الحس الميقول ؟ 

بيس ما سمر ىضرت كل ػور ًمرو 

والمحازثات ًلى جروب رُس 



رُس كاىت يف بيتها مى ًيلة جوزها والحنت 

إن تليْوىها كل طوية بيرن حس مه ػحباتها 

وهي مقوضة ومص بترز ًليهم 

كاىت مى ًمرو يف ٓيلتهم وقاًسيه ًلى 

حمام السباحة وهو بيضوي ٓراخ ولحمة هو 

وأبوه وهي قاًسة مى مامته اللي كل طوية 

تقوم تروحلهم وترجيلها وبيسها لقت مامتها 

أىتي : بترن ًليها ٓرزت ولقت مامتها بتسًق

ٓتحتي الْيس ؟ 

. ال يا قلبي مص ٓاؿياله : رُس باستَراب

ال آتحي وطويف المغيبة : ػباح زًقت

. بتاًة جوزك بسرًة 

! يف ايه يا ماما ! مغيبة ايه : رُس اتوترت

يف محازثات كلها سْالة وقلة : ػباح بورٓسة

. أزب وػور لجوزك ًريان 



رُس ًوسها شهول إن سمر توْص تهسيسها 

ليمرو واتورٓست إىها ما أرستص هي رقوة 

األول 

ماما أىا هتغرِ بس لو : قْلت مى مامتها

كيس ايميل مشيّ  حس كلمك قويل إن زه أ

. وبس كسه وأىا هتيامل 

قْلت وهي يف قمة ُؾبها وٓتحت الجروب 

وطآت الغور والمحازثات والكوموتات اللي 

.. ًليها مه كل ػحباتها ومه كل الموهْيه 

الحنت إن موبايل ًمرو بيرن وهو مقوضه 

وبرؿه موبايل حماها وحماتها وًرٓت إن 

.. الذبر هيجيلهم 

. رزوا ًلى تليْوىاتكم : رُس بغوت مسموو



ًمرو وأهله استَربوا وراحوا يرزوا ًلى 

موبايالتهم وهي كاىت قاًسة بجموز مكاىها 

.. موتنراهم ييرٓوا 

ًمرو ػاحبه كلمه وبلَه بالغور الموضورة 

له ٓبسرًة ٓتح الْيس الجروب بتاو 

الضَل وطاِ االسكريوات وًرِ إن سمر 

.. ًملتها 

بع بسرًة لرُس اللي قاًسة بسون أي 

اتقابلت ًيويهم يف .. تيبيرات ًلى وطها 

ىنرة كويلة وبيسها قامت مه مكاىها كليت 

ألوؿتها 

ًبسالرحمه وػله الذبر وٓتح الجروب 

ميه زي : وطاِ الرسايل وبع البوه بَؾب

اللي أىت ًلى ًالقة بيها ؟ أىت مص 

زه أىت مراتك حامل ! هتوؾّ بقى 

! وهتبقى أب



ىازية طهقت واتغسمت وماقسرتص توقق 

. أىا بحب مرايت وبيتي : ًمرو بغلهم بتبرير

امال ايه القرِ اللي : ًبسالرحمه بَؾب

اتْؾل امسح .. زي ٓؾيحة ! موضور زه 

. القرِ زه مه الجروب وكْاية اللي طآوه 

الجروب بتاو رُس وهي : ًمرو بع لموبايله

. اللي يوْى تمسحه 

اتْؾل امسح القرِ زه : ًبسالرحمه زًق

وبيسيه ميه زي ؟ .. ما تقوليص رُس 

واحسة كوت أًرٓها أيام الجامية : ًمرو بهسوء

. مص زلوقتي وبتتوقف بقالها ٓترة 

وزي آررة المضي : ًبسالرحمه بَؾب

البقال إىك حتى لما تبقله يرجى يتوقف 

ياما حصرتك وىبهتك وكوت بتؾرب .. ًليك 

بكالمي ًرؼ الحائف أىت وأمك اللي كل 



.. سيبه يتمرقى .. طوية تقويل سيبه يتسلى 

ازيوي سيبته يا هاىم وازيه .. سيبه براحته 

اهو اتجوز وهيذلّ ورجى القرِ بتاًه 

اتْؾل وروح طوِ مراتك وطوِ .. يوسذه 

. هتيمل ايه 

ًمرو سابهم وكلى لرُس وقيس قغازها مص 

ًارِ يوقق أي حرِ 

أىا مسحت الغور : رُس بغتله بجموز

. ومسحت كله مه الجروب 

ًمرو هس زماُه بغمت ومص ًارِ يوقق 

أىت : بحرِ وهي متورٓسة وًلى آررها بغتله

؟ !هتْؾل ساكت 

. ماًوسيص حاجة أقولها : ًمرو بحسن

! زآى ًه ىْسك قسامي : رُس بَؾب



ماًوسيص حاجة أزآى بيها ًه : ًمرو بوجى

زي واحسة كوت أًرٓها زمان .. ىْسي 

وراجية زلوقتي بتبتسين والوهارزه كاىت ًايسة 

. موي حاجة وأىا ما ىْصتهاش ٓسه كان ًقابها 

: رُس طست ًمرو مه هسومه وقْته بَؾب

ًمرو اليشيسي ما بيتهسزش مه واحسة كلبة 

أىت ٓاهم ؟ أىت حاكف وطك يف األرؼ ليه 

. ليه سمحتلها تتوقف ًليك ! 

.. ًلضان أىا كوت ُلف يا رُس : ًمرو بحسن

.. ًلضان اللي بيَلف الزم يسٓى تمه ُلقه 

ًلضان أىا سمحت لكلبة زي زي تسرل 

بس أقسم .. حيايت أػال يف يوم مه األيام 

بالله يا رُس مه يوم ما زرلتي حيايت 

ميرٓتص ُيرك وما اتكلمتص مى ُيرك 

.. وما حبيتص يف ًمري كله ُيرك 



روحت .. بس أىت روحت كلمتها : رُس بحسن

أىت جيبتها الضركة ووقْت تبجح .. قابلتها 

سمر ؟ ! مص هي زي البوت .. قغازي 

ًمرو بغلها بصهول وبيسها بع لألرؼ 

استويت موك تيجي وتقويل : وهي بحسن

وتسرلوي مضاكلك بس لألسّ أىت 

أىت ما اتكلمتص .. سيبتوي برا مضاكلك 

أىت ما طاركتويص مضكلتك .. ميايا 

. وسيبتها تكبر 

! كوتي ًايساين أقولك ايه : ًمرو بتبرير

الحقي يف بوت كوت بتسلى بيها زمان جاية 

كوت هقولك زه ؟ ! تبتسين 

اىت ػارحتوي بقبيية : رُس مسكت وطه

كيس أما  حياتك القسيمة وأىا تقبلتها يبقى أ

ينهر حاجة مه الماؿي الغح ىتيامل ٓيها 

مى بيؽ وىواجهها مى بيؽ مص تقيس 



تتذبف بالضكل زه وتسمحلها تسرل حياتوا 

تيرِ إىها كل يوم بتبيتلي ! كسه وتتمازى 

رسايل مه زي ؟ بتبيتلي ػورك اللي 

ىضرتهم زي ؟ كل يوم بتقرٓوي بس 

مارزيتص ًليها وال مرة وسيبتها تهري يف 

ىْسها كان المْروؼ أىت كمان تيمل كسه 

. كوت سيبتها مى ىْسها .. 

حقك ًليا يا رُس أىا ُلقت : ًمرو بأسّ

بس رويف كله كان ًلى بيتوا، ًلى حبوا، 

اوًي .. ًلى ابووا ُرْت ػْو بيتي زه يتهس 

. تبيسي ًوي يا رُس أرجوكي 

هوسل زلوقتي بوست تكسيب : رُس بجموز

باللي حغل وهقول إن حس بيستنرِ ًمل 

كوىت مشيّ ليك والثور اللي استيملها زي  أ

كوىتك واي حس  ػور اػال موجوزه ًلى ا

ممكه يوػلها او اي حس ممكه يغورك 



ًلى البيسيه يف الوازي وبييمل الضوطرة 

زي وهويمل بكرا وال بيسه حْلة بمواسبة 

وهونهر .. حملي ىيله ٓيه للواس إين حامل 

. قسام الواس أسيس زوجيه 

ومه وراهم ؟ : ًمرو بحصر

أىت ررجتوي برا حياتك يف : رُس بغتله

أىت ًملت .. قْلت الباب ًليك .. مضكلتك 

أىت بسل ما تلجأيل .. كتير تغرٓات ُلف 

أىت ارترت تقابلها .. ٓؾلت تتذبف لوحسك 

أىت بتحبوي أىا بس .. ولَيت ميايا ُساىا 

. حقيتها قسامي وزه أىا مص هوساه 

محتاجة : ًمرو مسك ايسها بس طستها

لوقت ٓبيوي وبيوك أىت هتْؾل بييس ًوي 

بس قسام الواس هوْؾل حبايب وهتسيبوي 

.. أىا أتيامل مى سمر زي وهآزبها بميرٓتي 



وزلوقتي طوٓلك مكان توام ٓيه ُير أوؿتي 

 .

. أرجوكي يا رُس : ًمرو بترجي

.. محتاجة لوقت اتْؾل مه هوا : رُس بإػرار

وياريت تبلٍ أهلك محسش يجي يتكلم 

.. ميايا بذغوػك ألين مص هتقبل كالم 

اتْؾل بلَهم إىهم يوكروا إن زه أىت وزه 

كوىت مشيّ وأىا هوسل بوست بسه زلوقتي  أ

. اتْؾل مه ًوسي .. 

ًمرو ررج مه ًوسها وبلٍ أبوه وأمه بكالمها 

وبسأوا يرزوا ًلى أي .. وأبوه رزز إىها ًاقلة 

وهي ىسلت بوست .. حس زي ما هي قالت 

قالت إن هي وًمرو أسيس ما يكون وزه حس 

بيستنرِ ًامل ايميل وهمي وىسلت كصا 

ػورة كاىت لسه مغوراهم وسف ًيلة 

ًمرو وهم بيضووا كلهم وقالت أحلى ًضا 



مى حبيبي وًيلته وبتيسم الكل يتْؾل 

.. مياها 

كتر إن رُس بترز  سمر طآت الغور اتجووت أ

ًليها كسه واتْاجئت برسالة جايالها مه رُس 

السور ًليا .. ؿربتي ؿربتك براڤو ًليكي  ))

بس بحصرك أىا ؿربتي بمقتل 

ارتريت الضذع الَلف تليبي قغازه 

استيسي لؾربتي بس ما تييقيص وال 

أقولك ًيقي ألىك مص هتملكي ُير 

( (استويوي .. اليياـ 

أًلى ما يف ريلك  ))سمر ؿحكت وبيتتلها 

( (اركبيه 

أمل راحت يف الووم وهي جوب كريم ماسكة 

ايسه يف حؾوها وطوية وكريم ػحي مه 



سحب ايسه بالراحة موها وقام ررج برا .. األلم 

األوؿة 

أرس قرػيه تاين مسكه وحف المرهم تاين 

ٓؾل يلّ يف .. بس األلم وال بيهسا وال بيقل 

ألول مرة ! األوؿة مص ًارِ ييمل ايه 

بع اليسه الحم إىها ! يتيب بالضكل زه 

ٓكر يلبس .. بتترًص مص قازر حتى يثبتها 

ويوسل ألي مستضْى بس بيتراجى لكه 

! مص ًارِ ييمل ايه 

أمل بتتحرك مالقتص كريم جوبها ٓقامت 

بسرًة مالقتوش يف الحمام وررجت الغالة 

. كريم : بتوازي ًليه بذوِ

. أيوة يا أمل أىا هوا : رز ًليها بغوت مهسوز

وطه .. ىورت الوور واتْاجئت مه مونره 

ًرقان كله وتيضيرته مبلول واأللم هاهر 



ًليه وكأىه بيتيصب مص بيتوجى مسكته 

يف ايه ؟برؿه ايسك ؟ وبيسيه ؟ كيب : بقلق

. رس مسكه 

أرست اتويه زلوقتي ومص : كريم بتيب

! ىآييه 

أمل مسكت ايسه ولقتها بتترًص مسكتها 

ميرٓص : جامس تثبتها وبغتله باستْسار

بس األلم مص كبييي ! بتترًص كسه ليه 

. أول مرة يف حيايت أحس بالوجى ااااااه .. أبسا 

كيب قوم ىوسل ألي : أمل بغتله بذوِ

. زكتور 

احوا قربوا ًلى الْجر كلها : كريم باىهيار

. ساًتيه والوهار يقلى وىوسل 

كب قويل : أمل ؿمته لحؾوها بوجى لوجيه

أًمل ايه ؟ 



ما تيمليص أي : كريم زٓه وطه يف حؾوها

. حاجة مْيص حاجة تتيمل 

أمل ٓؾلت ؿاّماه وحاّساه بيئه مه الوجى 

وهي زموًها ىسلت وبتحاول ما تنهرش إىها 

بتييف ًلضاىه 

أمل هاتيلي ايضارب أو أي : كريم اتيسل

. حاجة مه ًوسك أربف بيها ايسي 

أجيبلك الجلْس بتاًك : أمل وقْت بسرًة

اللي كوت بتلبسه ؟ 

ال مص ىآى هاتيلي بس : كريم بتيب

ايضارب أو أي حاجة توْى للربف ايضارب 

. كرحة أو أي حاجة مه ًوسك 

 )أمل جريت بسرًة وجابت بوساىة ػَيرة 

وقيست قغازه وهو بغلها  (ايضارب ػَير 

وهي حاولت تمسح وطه 



. اربقي ايسي يا أمل : كريم بيوهج

أمل حقت االيضارب ولْته ًلى ايسه 

. اربقي جامس : وربقته بالراحة ٓهو بغلها

أمل بغتله بضك بس هو طاورلها بوطه 

بيضجيها وهي ربقت وهو ػرخ مه الوجى 

وسوس ًلى كتْها وهي زموًها ىسلت 

أرّْ الربقة ؟ : وبيياـ

اربقي .. اؿَقي أجمس يا أمل .. ال ال ال : كريم

ًلى قس ما قوتك تسمح .. أجمس مه كسه 

. اربقي يا أمل 

أمل بترزز ؿَقت تاين وهو بيغرخ تاين لحس 

. بس ثبتي الربقة .. بس بس : ماقالها

بس : أمل ربقتها كويس وأرسته يف حؾوها

كسه ُلف ًلى ايسك ؟ ُلف الربقة زي 

! الضكل زه 



بس : أمل ربقتها كويس وأرسته يف حؾوها

كسه ُلف ًلى ايسك ؟ 

. ال كسه أٓؾل : كريم هس زماُه

كان بيوهج مه التيب وهي ؿاماه لحؾوها 

وايسه بتترًص وهي ماسكاها ومص ًارٓة 

ما تذآيص طوية : كريم همس! تيمل ايه 

. األلم بسأ يهسا لما اتربقت .. وهبقى كويس 

أمل ؿامة راسه يف حؾوها ورقست ًلى 

حاول : الكوبه بحيث هو كمان يْرز ىْسه

. توام يا حبيبي 

مص هقسر وبيسيه أىا تقيل : كريم بتيب

. ًليكي كسه يا أمل 

ال مص تقيل وُمؽ : أمل ؿمته أوي

. ًيويك وحاول توام 



ٓؾلت ؿاماه وطوية وحست إن ايسه 

رًضتها هسيت وهو أىْاسه هسيت بقل 

.. يوهج زي األول وحست إىه ىام بالْيل 

ٓؾلت تييف بغمت وتسًي إىه يكون 

مص هتستحمل لو جراله أي حاجة .. كويس 

 ..

ماكملص ساًة تقريبا وػحي واتيسل 

بقايل كتير ؟ : وبغلها

.. حبيبي أىت ماكملتص ساًة : أمل بحسن

الزم ىْك ! كريم ُلف تربف ايسك بالضكل زه 

. الربقة زي طوية 

ما ػسقت الوجى هسي يا : كريم بغلها بوجى

. أمل سيبيها 



ايسك السم محبوس ٓيها : أمل مسكت ايسه

هذّْ بس الربقة طوية مص .. وزه ُلف 

. هْكها 

كريم وآق وهي بمجرز ما رْْتها والسم بسأ 

حرام ًليكي : يمضي ٓيها كريم اتوجى

رجييها .. قلتلك يا أمل الوجى هسي بربقها 

. تاين 

أمل ربقتها بس مص جامس بحيث تسمح 

وأول ما الوهار ىور بسرًة .. للسم يتحرك ٓيها 

. قوم ىوسل : لبست وبغتله

مص قازر رليوي أىام : كريم بتيب وإرهاق

. طوية 

.. حبيبي أىت مص هتوام : أمل مسكت ايسه

قوم هساًسك تلبس ورليوا ىوسل ىكضّ يال 

 .



أػرت وهو قام لبس هسومه وىسلوا مى 

بيؽ وراحوا مستضْى 

ليه زي ؟ مى إىوا ًسيوا ًلى كصا : أمل بغتله

. مستضْى 

زي أٓؾل مه التاىييه : كريم بغلها بتيب

أىا .. والسكاترة اللي ٓيها ليهم وزىهم واسمهم 

تيمست إن آرر أسبوو ىقؾيه هوا ًلضان 

كضّ ًليها بس ما تذيلتص  قبل ما أسآر أ

كمل األسبوو  . إين مص قسر أ

ًلضان كسه وزيتوا : أمل ؿمت ايسه بحب

المالسيّ يف قارة تاىية وبيسها رجيوا هوا تاين 

 !

حبيت زي تكون آرر محقة لوا : كريم ابتسم

كضّ ًلى ايسي .. ًلضان قبل ما ىسآر أ



كان المْروؼ بسأىا بهوا يا كريم : أمل كضرت

تكضّ األول ًلى ايسك وبايق طهر اليسل .. 

ىستَل إىك إجازة وايسك تذّ براحتها 

وأؿيى طهر اليسل يف : كريم بَيم

المستضْى واليالج 

ايسك وػحتك أهم مه : أمل بغتله بصهول

أي حاجة يف السىيا كلها وكْاية أوي إىوا مى 

بيؽ ويف حؾه بيؽ المهم حغل رير يال 

ىقلى ىضوِ ايسك ليه وجيتك بالضكل زه 

. يمكه تكون اتكسرت تاين 

كليوا وزرلوا ًوس زكتور ًنام اللي بمجرز 

ما ٓك ايس كريم اتألم جامس ومص متحمل 

السكتور ًمله اطية وبيسها .. ًليها أي حاجة 

ايسك مص : قيس قغازه وكلمه باإلىجليسي

. مكسورة والكسر اللي كان ٓيها التئم 



والوجى زه ؟ : كريم باستَراب

. زه مص تذغع ًنام : السكتور بغله

امال زه تذغع ايه ؟ : أمل باستَراب

أًغاب، أىا هحولك : السكتور بغلهم االتويه

لسكتور ماكس زيريك زه مه أٓؾل زكاترة 

. األًغاب يف البلس كلها هو هيْيسك 

كريم كلب مه أمل تربف ايسه تاين لحس ما 

يوػلوا للسكتور ماكس اللي أول ما طآه 

وطاِ الوجى اللي هو ٓيه ًمله زرول 

للمستضْى وبيسها بسأ يكضّ ًلى ايسه 

وييمل كصا أطية ًليها وًمل ارتبارات 

بأجهسة وهو كل طوية يتأسّ لكريم ويقوله 

.. يستحمله لحس ما يذلع كضْه 

أريرا رلع وساًتها طاور للممرؿة تسي 

كريم حقوة واستوى طوية مْيول الحقوة 



حبيبي : يضتَل وأمل ماسكة ايسه وهمست

. كموي ًليك 

أًتقس الحقوة بسأت : كريم بغلها وابتسم

. تضتَل ألن األلم بسأ يهسا رالع 

. كيب كويس : أمل ابتسمت

أىا مص ٓاهم أىتوا بتقولوا : السكتور قاكيهم

ايه بس االبتسامة بتوؿح إن األلم بيهسا ػح 

؟ 

 ((حوار السكاترة كله باالىجليسي ))

. اه بسأ يهسا : كريم ابتسم

كيب زلوقتي ىيرِ ىتكلم : السكتور ابتسم

. وأىت تستوًب كالمي 

هي : االتويه اىتبهوا لكالمه والسكتور بسأ يتكلم

إػابتك األوىل ًملت كسر يف ايسك بس 



الكسر كان سهل ًالجه لكه المضكلة كاىت 

زي اللي مسببالك .. إػابة أًغاب ايسك 

وكبيا أىت .. األًغاب مص الكسر .. األلم 

ًالجت الكسر لكه األًغاب ما اتيالجتص 

وكبيا ؿَقت ًلى ايسك وما ريحتهاش 

بالقسر الكايف ًلضان األًغاب تلتئم بل 

باليكس أىت اتغبت مرة تاىية وثالثة كمان 

كتر وبرؿه ما ًالجتص زه  وزمرت األًغاب أ

والحازثة اللي قلتلي ًليها امبارح كاىت 

. القاؿية 

بميوى ايه القاؿية ؟ : أمل برًب

بميوى إن الزم تسرل : السكتور باهتمام

جراحي ًلضان ىذّْ الؾَف اللي ًلى 

. أًغاب ايسه وىيالجها كويس 

أمل بتؾَف ًلى ايس كريم برًب وهو 

: ؿَف ًلى ايسها يقموها وبع للسكتور



كيب زه كويس لحس زلوقتي بس ليه وطك 

مص مبتسم وأىت بتقول األربار زي ؟ 

ألن الليب يف األًغاب مص : السكتور ابتسم

زقيق أوي ييوي مص ًملية همضي 

رقواتها واحس اتويه ال زه طيء ميقس جسا 

يمكه يكون أػيب مجال يف القب .. جسا 

يف .. هو األًغاب ألىها بتتحكم يف كل حاجة 

. إحساس االلم، يف الحركة هي األساس 

كيب كويس الكالم زه تمهيس : كريم بهسوء

وايه ارتيارايت ؟ ! ايه مذاكر اليملية ! اليه 

لألسّ أىت : السكتور أرس ىْس كويل

اليملية مْيص .. ارتياراتك محسوزة جسا 

ٓيها احتماالت هي يا توجح وايسك هتبقى 

كويسة يا هتْضل وايسك هتذسر وهايْها 

. بميوى هتكون مضلولة 



كيب ما ! مضلولة : أمل مرًوبة ورززت

ييملص اليملية ؟ 

لو ماًملهاش يبقى مقلوب : السكتور بغلها

موه يتيايص مى األلم اللي ًاطه ليلة امبارح 

ألم األًغاب مْيص .. ألىه مص هيْارقه 

. مسكوات بتوْى مياه ُير أىواو قوية جسا 

. يارس المسكوات القوية زي : أمل بسرًة

لو استمر طهر واحس ًليها هيبقى : السكتور

المسكوات اللي بوتكلم ًوها ماهي .. مسمه 

إال مذسرات بس بوػْة كبية ٓبسل ما 

ٓهوا الزم .. تيالجي وجى ايسه هتذليه مسمه 

يتيوز يتيايص مى الوجى زه يف حالة رٓؾه 

. لليملية 

كريم وأمل االتويه بيْتكروا وجى الليلة اللي 

كريم كان بيغرخ مه الوجى وطبه .. ٓاتت 



ال يمكه تتحمل تضوٓه .. بيييف يف حؾوها 

طَله .. حياته هتتسمر كلها .. كسه ليل ىهار 

.. مستقبله حياته كلها هتوتهي

رسوا قراركم : السكتور وقّ وقاكى أٓكارهم

هوسيقر هوا ًلى األلم بس .. وبلَوين بيه 

رس .. زي ما قلتلك يف حس مييه مسموح به 

لو قررت ترٓؽ اليملية .. قرارك وبلَوي بيه 

بلَوي هيرٓك ًلى جروبات زًم بتيلم 

هسيبكم تتواقضوا .. ازاي تسيقر ًلى األلم 

ررج وسابهم يف أوؿة كريم وقيسوا االتويه 

يف ػمت محسش ٓيهم ًارِ يكسره 

رأيك ايه ؟ : كريم ققيه

مص ! مص ًارٓة ! رأيي : أمل بغتله بذوِ

 (زموًها ىسلت  )! هقسر ارس قرار زي زه 

مقسرش أقولك تيايص مى األلم ألن أىا 



ىْسي مص هقسر أتحمل أطوٓك بتتوجى 

بس كمان إن ايسك تتضل .. كسه كول الوقت 

! مص هيرِ أقولك رأي  (ًيقت جامس  )؟ 

أىا مص ًايسك : كريم ؿمها لحؾوه وهمس

! تارسيلي قرار يا أمل 

امال ايه ؟ : أمل بغتله باستْسار

أىا ًايس أسألك ًه رأيك أىتي : كريم بترزز

أمل بتهس زماُها مص ٓاهمة هو  ).. كمرايت 

كتر  أمل  (ًايس يقول ايه ٓهو حاول يوؿح أ

احوا لسه يف طهر اليسل وجوزك احتمال 

... تكون ايسه مضلولة ِ 

: أمل حقت ايسها ًلى بوقه مويته يكمل

اوًى تكون بتقغس إن زه طيء هيقلل مه 

اوًى ! قيمتك بالوسبايل أو يوقع موك 

يكون أىا ٓهمت ػح ؟ كريم حبيبي أىا لو 



هذتار بمساجي واللي أىا ًايساه ٓأىا مص 

أىا ! هترزز لحنة إىك تيمل اليملية زي 

.. مص هقسر أتحمل وجيك زه 

أىت مص هتقسر .. مص هقسر أتحمله ىهايئ 

حياتك طَلك، كموحك، كل .. تتحمله 

حاجة هتوتهي بالوجى زه، لكه اليملية مهما 

تكون ىتايجها ٓسه الغح لو ىجحت يبقى 

ىحمس ربوا وىسجسله ولو ال قسر هللا ٓضلت 

يبقى ساًتها كمان ىحمسه و ىتيلم ىتيايص 

مى الوؿى زه لكه أىت ساًتها محتْم بكل 

ًقلك، ثباتك، طَلك كل حاجة يف .. حاجة 

ٓاالرتيار الغح بالوسبايل هو اليملية .. ايسك 

مهما تكون ىتايجها أىا يهموي وجيك وألمك 

. زي أولويتي .. يوتهوا 



كالمك ػح : كريم ؿمها لحؾوه وابتسم

بس أىا مص مستيس حاليا لوتايج اليملية 

. زي أىا محتاج وقت أٓكر ٓيه 

. ٓكر براحتك : أمل هست زماُها بتْهم

حاول توام طوية وايسك : اتيسلت وبغتله

. ارتاح .. هازية أىت ما ىمتص امبارح رالع 

قْلت الوور والضباك وقيست جوبه ومسكت 

. ارتاح وُمؽ ًيويك : ايسه

بالْيل ُرق يف الووم تماما مه التيب وهي 

قاًسة جوبه ماسكة ايسه مرًوبة مه األيام 

.. الجاية 

رُس الوهار كلى لبست واهتمت أوي بضكلها 

وررجت كان الكل قاًس بيْقر أو بيتناهروا 

بالْقار وهي اىؾمتلهم 

حبيبتي ًاملة ايه ؟ : ىازية بتوتر



بغت  ).. أىا كويسة يا ماما : رُس ابتسمتلها

. ىْقر وىوسل يال  (ليمرو 

ًمرو بغلها وىْسه لو يقوم يؾمها بس هي 

.. جامسة وبتْقر بسون ما تلتْتله 

كل ووقْت وبغتله يال ًلضان : رلغت أ

. توػلوي طركتي 

ًمرو وقّ واتحركوا مى بيؽ ركبها وقيس 

. رُس كلميوي : مكاىه واتحرك وبغلها

كلمك ومص ًايسة : رُس بجموز مص قازرة أ

كلمك  بع قسامك ًلضان مص .. أ

. مستَوية ًه ًمري 

... حبيبتي : ًمرو بع قسامه وحاول يغالحها

أىا .. مص قازرة أسميك زلوقتي : قاكيته

ٓؾلت أيام وليايل جوبك كل يوم بسألك 

ٓيك ايه ؟ كيب ػارحوي،كلموي، ! مالك 



وأىت ارترت السكوت زلوقت جاي تتكلم 

كلمك  زلوقتي السور ًليا أىا بذتار ! وًايسين أ

. السكوت يا ًمرو 

اكلى وػلوي : وػلوا طركتها وهي بغتله

. لمكتبي يال 

ىسل وٓتحلها بابها وهي مسكت زراًه 

ورسمت ابتسامة ًلى وطها وزارليه 

ايسيهم يف ايسيه بيؽ ًازي جسا وكليوا 

قسام مكتبها وكتير بيبغلهم 

اللي اتوضر امبارح زه كان : رُس بغت للكل

كوىت ٓيك ليمرو  وكبيا ػور .. حس ًامل أ

.. ًمرو موجوزة يف االيميل الضذغي بتاًه 

ٓسهل .. ػوره ًلى البحر كلها بالضكل زه 

ٓياريت .. جسا حس يوػلها مص ػيبة 

واه .. محسش يرُي يف الموؿوو زه كتير 

ياريت الكل يقول لبيؽ بكرا ًوسىا حْلة يف 



البيت بمواسبة مْاجأة هويله ًوها أىا 

. الكل ميسوم كبيا .. وًمرو 

زرلت مكتبها ومياها ًمرو وبمجرز ما قْل 

بلٍ والستك : الباب ابتسامتها ارتْت وبغتله

.. بميياز الحْلة ورليها تهتم بتونيمها 

يال اتْؾل .. هيله ًه حملي يف الحْلة زي 

روح طَلك وىْس اللي أىا قلته هوا 

. سيازتك هتيمله ًوسك وآرر الوهار هجيلك 

ررج وقبل ما يقْل الباب هي طسته مه 

قميغه وباست رسه وابتسمت وهو ُمؽ 

ًيويه ىْسه لو يؾمها بس زقته وقْلت 

الباب ٓابتسم يف وش الموهْيه ومضي 

لضركته وًمل زي ما كلبت موه وًسم الكل 

.. ًلى الحْلة

رُس قيست يف مكتبها وكليت موبايلها 

وػلته ًلى الالب وىسلت كل ػور سمر 



وٓيسيوهاتها اللي ًمرو كان مغورهم وبسأت 

تضتَل ًليهم بحيث تضوش ًلى وش 

ًمرو ًلضان ما ينهرش أو محسش ييرٓه 

وتسيب بس وش سمر 

رلغت واتْرجت ًلى الْيسيوهات 

وريوي يا سمر هتيملي ايه لما : وابتسمت

الْيسيوهات زي توػل لكل ًيلتك كوتي 

مقموة إن ًمرو حصٓهم كويس إين أرست 

.. ىسذة موهم قبل ما هو بَبائه يحصِ كله 

زرلت ايميل سمر وبيتت الْيسيوهات زي 

كلهم بال استثواء .. لكل األػسقاء ًوسها 

وبيسها زرلت اليميل طريّ جوزها وبيتتله 

الْيسيوهات والغور وبيتتهم لكل األػسقاء 

.. ًوسهم 

ىضرتهم كمان يف كل الجروبات اللي هما 

يف كل الجروبات .. االتويه موجوزيه ٓيها 



وأي .. اللي تذع بلسهم مه قريب أو بييس 

جروب له ًالقة بالقب ىسلتهم ٓيه ألىها 

.. سبق وبحثت وًرٓت إن جوزها زكتور

يف كل مكان سمر متواجسة ٓيه هي ىضرتلها 

وألىها ربيرة يف مجال .. الغور زي ٓيه 

البرمجة ماكاىتص موتنرة اشن أو موآقة مه 

زي الهاكر  )أي جروب كاىت بتسرل وتوضر 

 ..)

وريوي يا هاىم هتيملي : ابتسمت لوْسها

! ايه 

سمر بتغحى مه ىومها متآرر وطريّ 

وػل طَله والحم إن .. بيوسل بسري طَله 

الكل بيبغله وبيتكلم وهو مص ٓاهم يف ايه 

وماله ؟ 



زرل مكتبه وبسأ يتابى المرؿى لحس ما جاله 

واحس مه الممرؿيه وبلَه إن مسير 

المستضْى ًايسه ٓقام يوسله وزرل ًوسه 

وهو برؿه مستَرب ىنرات الكل 

. اتْؾل يا زكتور طريّ اقيس : المسير بتوتر

الكل بيبغلي ! هو يف ايه : طريّ قيس

هو أىا مرٓوز  (حاول يهسر  )بقريقة ُريبة 

! وال ايه 

أىت آرر : المسير طبه ابتسم بس رجى كضر

مرة ٓتحت الْيس بتاًك امتى ؟ 

ماليص ٓيه أوي رير ؟ : طريّ باستَراب

يف رسايل وػلت لكل : المسير بحرج

واللي ما وػلتوش البايق .. المستضْى هوا 

. قام بالواجب وبيتهاله 

! وتذغوي بايه ! رسايل ايه : طريّ بصهول



رسايل، ييوي رسايل مص كويسة : المسير

بع أىت آتح الْيس وطوٓهم بوْسك 

أٓؾل 

حتى يف جروب .. هي موضورة يف كل مكان 

.. السكاترة اللي ًملواه ًلضان ىتواقص ٓيه 

طريّ ٓتح الْيس وٓتح جروب 

.. المستضْى وهوا اتغسم بغور سمر مراته 

ػور .. ػور بضيرها .. ػور بتوب بحماالت 

يف ًربية حس بيبوسها بس ػور الراجل 

ػور كتيرة واألليه كان ػورها يف .. مضوطة 

حؾوه واالتويه ًرياىيه هو ػسره ًريان 

وكان يف ٓيسيو ٓتحه كاىت .. وهي بحماالت 

سمر بترقع ٓيه بقريقة مقسزة قْل 

الْيسيو .. ومقسرش يكمل وهو مغسوم 

.. زمايله كلهم .. موضور يف جروب السكاترة 

للحنة مص ًارِ ييمل ايه أو يتغرِ ازاي 



أو حتى يرٓى وطه يف وش مسيره اللي قسامه 

بع للغور تاين ولقى كصا ػورة مه ٓرح .. 

.. كريم 

وهي .. أيوة زه لبسها وزي بقوها الحامل 

قريبة أوي .. واقْة مى واحس وقريبة موه 

ػورة .. وايسها ًلى وطه بس الراجل بنهره 

تاىية ليها ًلى كورىيص وهي واقْة مى 

ىْس الراجل وبرؿه كان بنهره وهي طبه يف 

حؾوه أو ؿاماه أو مص واؿح بس المهم 

إىها قريبة والمهم إن الغور زي لسة قريب 

مص قسيمة ييوي حتى لو آترؼ وقال إن 

الغور زي قسيمة وكل إىسان وله أرقاءه 

الغور التاىية جسيسة وبايه أوي إىها حامل 

مقسرش ... ميوى كسه إىه متقركس وإىه بقى

.. حتى يْكر يف الكلمة اللي هو يتسمى بيها 



والقاؿية بقى كاىت ػورة سمر بتارس ٓيها 

.. ٓلوس وكأن زي وهيْة بتأزيها 

أرس ىْس كويل ومص ًارِ يرٓى ًيويه 

ووطه مه األرؼ 

قوم روح بيتك ورتب أمورك : المسير بهسوء

وما تحاولص تحتك بحس لحس ما ترتب أمورك 

. قوم وربوا يكون يف ًوىك 

طريّ قام مرة واحسة بسون ما يوقق حرِ 

وهو رارج قابل يف وطه رامي زميله ورقيب 

بيسيه : أرته وقبل ما يتكلم طريّ طاورله

. يا رامي بيس اشىك 

طبه جري مه المستضْى ألىه حاليا حسيث 

.. ركب ًربيته وجري .. المستضْى كلها 

ىيرة ػحيت مه ىومها وبيازتها بتقلب 

طوية قبل ما تقوم وتضوِ الرسايل ولقت 



رسايل كتيرة جسا مه كل ػحباتها بس لقت 

.. برؿه رسالة مه ايميل ُريب ٓتحتها األول 

.. اتغسمت بغور مرات أروها وٓيسيوهاتها 

! طهقت مابقتص ًارٓة تيمل ايه 

كاىت مغسومة، قرٓاىة، كارهاها، بتتذيل 

بتتذيل رقيبها وأهله ؟ ! أروها لما ييرِ 

.. بس ال محسش هييرِ مص هتقول لحس 

ٓتحت رسايل أػحابها وكاىت الغسمة 

األكبر إن كل واحسة مه ػحباتها بيبيتولها 

طير لبوست مه الغور زي مه جروب 

مذتلّ 

ػررت وحقت ايسها ًلى بوقها تحاول 

.. تستوًب الْؾيحة زي 



قامت جري ألمها مذؾوؿة مرًوبة لسرجة 

قويل ىضْتي ! يف ايه : إن أمها رآت وبتهسها

! زمي طكلك كسه ليه 

. اتْؾحوا ! اتْؾحوا يا ماما : ىيرة بصهول

ليه ؟ ميه ٓؾحوا ؟ يف ايه : ميازة برًب

! اىققي 

ىيرة ازيتها الموبايل تقلب يف الغور وأمها 

طهقت وبتتْرج وهي بتتذيل ابوها لو 

طآهم وبتْتكر أمل اللي زًلت موها 

ًلضان مص ًايسة تحف ميكاب يف رقوبتها 

بتْتكر .. وبتْتكر طكلها وهي بتتسِ لكريم 

ٓرحتها بيريسها وبتْتكر ريبة ابوها يف سمر 

هي ! ومياىاته والسبب الرئيسي كاىت هي 

هي وقيته يف ! زمرت ابوها بالضكل زه 

ابوها كان زكتور له اسمه وله وزىه .. الوحل زه 



مْيص حس يتالم ! وهي ًملت ٓيه كسه 

. ُيرها هي وبس 

امسحي : مسحت زموًها وبغت لبوتها

. الغور زي حاال واوًي أروكي ييرِ 

! أمسحها : ىيرة ؿحكت وسف ًياكها

! الغور موضورة يف كل حته ! أمسحها مويه 

.. كل أهلوا .. كل أػحايب .. كل الواس طآتها 

موضورة يف جروب .. كل أػحاب طريّ 

.. يف جروب المستضْى .. السكاترة بتاًهم 

كل البلس طآت الغور زي واللي ماطآص 

ماما ! هيضوِ ألن الواس هتبيتها لبيؽ 

ماما هويمل ايه .. اتْؾحوا .. احوا اتْؾحوا 

؟ !زلوقتي 

قويل : ميازة قيست ًلى األرؼ مكاىها

.. يارب هون يا رب ! أروكي هييمل ايه 



يرميها يف ! يقلقها ! أروكي هييمل ايه 

. يارب هون يارب ! يرميها ! ستيه زاهية 

ُازة كاىت مى حماتها بيضربوا الضاي 

الغبح وكل واحسة ماسكة موبايلها وسميرة 

كل طوية بتسأل ُازة ًه حاجة ألىها مه 

ساًة ما أمل سآرت وهي ًاملة حساب 

جسيس يف الْيس ًلضان تيرِ تكلم أمل 

ماسوجر كل طوية وأمل بتبيتلها ػورها 

.. هي وكريم 

االتويه بيْتحوا الرسايل وُازة طآت ػور 

سمر جايالها ًلى الماسوجر وطهقت 

ومص ًايسة تقول ! مابقتص ًارٓة تيمل ايه 

لحماتها 

سميرة ٓتحت الرسايل وىْس الغسمة 

.. وبغت لَازة طآتها هي كمان مغسومة



طوٓتي الغور زي .. بت يا ُازة : سميرة

.. زي ميه باًتها ! والْيسيوهات بتاًة سمر 

! طوٓيلي االسم زه 

.. الغور جتلي أىا كمان يا ماما : ُازة بغتلها

. طكله حس باًتها للكل 

يا : ُازة قلبت يف الْيس وبتوري سميرة

لهووي يا ماما زول موضوريه يف الْيس كله 

 .

ٓؾحت ىْسها : سميرة هست زماُها بأسّ

. يارب استرها يارب .. وأهلها 

كه مى أبوه ومرة واحسة وقّ وًبسهللا 

يف ايه وقْت كسه ليه ؟ : بغله

ٓؾيحة يا بابا، ٓؾيحة يا ىهار : كه بع ألبوه

. أسوز 



حرام تقول كسه يا كه،ال تسبوا : ًبسهللا زًق

يف ايه ؟ .. السهر يا ابوي 

. ػور وٓيسيوهات لسمر : كه بع ألبوه

ايه الجسيس ؟ هي بتذتضي : ًبسهللا كضر

أوي ييوي ؟ 

زي .. ال يا بابا مص ػور زي : كه هس زماُه

يا بابا ػور ! ًرياىيه .. ػور سآلة مى واحس 

. حقيرة يا بابا وٓيسيوهات أحقر ليها 

هي وػلت بيها السْالة : ًبسهللا بَؾب

توسل ػورها ؟ 

بابا .. ال زه حس ىاطرهم مص هي : كه قاكيه

هتقول ليمي محمس ؟ الغور ًلى الْيس 

كله ميوى كسه إن طريّ هيضوٓهم ألىهم 

. ًوسه 



ربوا يستر مص : ًبسهللا هس زماُه بأسّ

ًارِ ىيمل ايه ؟ 

.. طريّ كول القريق هيتجوه مه ىْسه 

ازاي طك يف ! ازاي هو ًمل يف ىْسه كسه 

ازاي اتجوز سمر وازاي ! أمل وأرالقها 

ًمال يؾرب يف ىْسه كول ! تحملها كل زه 

القريق لحس ما وػل البيت وزرل زي 

هي ٓيه ؟ : المجوون وبيغرخ

ميازة كاىت قاًسة ًلى األرؼ بتييف 

وبتوسب حنها وأول ما ابوها زرل كسه 

ُمؾت ًيويها بوجى وزموًها ىازلة وهو 

هي ٓيه ؟ : بيغرخ

. ىايمة : بع ألرته اللي بتييف

طريّ كلى جري كاىت ىايمة مسكها مه 

! طيرها ٓقامت تغرخ مص ٓاهمة يف ايه 



وهو مجرجرها مه طيرها وبيضتم ٓيها 

أىت : بأبضى األلْال وهي زقته وبتسًق

اتجووت ؟ أىت بتقويل أىا الكالم زه ؟ 

طريّ مالمحه بتوؿح ُؾب السىيا ٓيه 

ومرة واحسة ؿربها بالقلم وقيها ًلى 

السرير وهي مصهولة وطسها تاين وٓؾل 

يلقص ٓيها وهي بتغرخ وهو ماسكها مه 

.. طيرها ييسلها ويؾربها

ميازة جت ًلى ػويتها ومسكت ابوها 

زي ما تستاهلص ! هتموتها : وقْت يف وطه

. تموتها 

زي ما تستاهلص : طريّ بع ألمه بَؾب

. تييص يا أمي 

ما تستاهلص تييص هوا اه : ميازة بيياـ

لكه ما تموتهاش زي رسارة تؾيى ىْسك 



لكه ما توسذص .. ارميها برا .. ًلضاىها 

.. ايسك ٓيها أبسا 

طريّ بع ألمه وبع لسمر اللي بتييف 

أىت ازاي تيمل : ومص ٓاهمة ماله ٓبتسًق

ٓيا كسه أىت ٓاكر ىْسك ميه ؟ أىا مص 

. هسكت 

أىتي يا : طريّ بَيم مسكها مه طيرها

.. زه أىتي سآلة ! واكية مص هتسكتي 

بتقركسيوي يا بوت ! وميه اللي مياكي زه 

! الكلب ؟ أىا تيمليوي قرين ًلى آرر السمه 

بيسيكي ٓلوس يا واكية يا ! أىا تليبي بيا 

بتروحيله بْلوس ؟ اهو .. كلبة ٓلوس 

ٓؾحك وػورك وهو .. ٓؾحك يا أرتي 

.. بيسيكي الْلوس 



أىتي مالكيص مكان يف : مسكها مه طيرها

بيتي وزي ما أرستك مه بيت أبوكي 

. هرجيك باللي ًليكي 

جرحرها مه طيرها ومهما تحاول تتكلم وال 

تغرخ وال توقْه إال إىه بيجرجرها لحس برا 

: البيت والواس اتلموا ًليه وهو ػرخ

. محسش يقرب موي ومحسش يتسرل 

زرلها ًربيته وهو اتحرك لحس ما لمح أبوها 

قسام الميرؼ ٓوقّ وىسل ومحمس طآه 

بيقرب موه بس اتْاجئ بيه بيْتح باب 

ًربيته وبيضس سمر مه طيرها اللي البسة 

بيجامة برموزا وهو طسها ىسلها بيوّ ورماها 

ًلى أبوها والواس بتتلم ًلى ػويتها 

ايه اللي ! يف ايه : محمس مغسوم ومسك بوته

! بيحغل أىت اتجووت 



كه وًبسهللا كليوا جري ًلى الغوت وأول 

ما طآوا طريّ جايب سمر وقْوا ألن 

مْيص حاجة تتقال هي ٓؾحته وزه أقل 

طيء ممكه ييمله 

كالق .. كالق .. بوتك كالق : طريّ بيسًق

الواكية السآلة زي .. كالق .. الّ مرة كالق 

مص ًايس .. مص ًايس أطوِ وطها .. كالق 

الحقيرة بتاًة .. ريب بوتك .. أًرٓها تاين 

لمها وال اقتلها ألن اللي صيها رسارة .. الرجالة 

الكل يضهس  (بع للواس  ).. يييضوا أػال 

.. سآلة ... إين كلقتها ألىها قصرة 

كوت راكب بوت ًمها المالك وهي زي 

األٓيى ٓؾلت تلّ وتبد سمها يف وزاين 

هي وأمها لحس ما رلوين أسيبها وأتجوزها 

.. ًسيم اإلحساس .. ُبي .. وأىا كوت متذلّ 

بع لقه  ).. إىسان يستاهل كل اللي يجراله 



كان المْروؼ قليت جسمتك  (وًبسهللا 

ألىها .. وازيتوي ًلى وطي لما سيبت أرتك 

مالك بس أىا كوت متذلّ ما أستاهلهاش 

ٓربوا حب يسيها واحس أحسه موي الّ مرة 

يهويها ويسيسها ألىها ىؾيْة وكاهرة وأىا 

.. زي *** ربوا حب يياقبوي ِ ازاين الو

اتوحلت .. وحل ىسلت ٓيه ومص ًارِ أكلى 

بس ٓوقت لوْسي وبإشن .. جوا مستوقى 

. باشن هللا هذرج .. هللا هذرج موه 

 

ٓؾل يرزز الجملة زي وركب ًربيته ومضي 

! لبيته ومحمس واقّ مص ٓاهم يف ايه 

رس سمر واركبوا ًربيتي : كه قرب مه ًمه

.. كل واحس يروح بيته  (بع للواس  )يا ًمي 

. ما بتغسقوا تتلموا يف أي مغيبة 



كه أرس ًمه وسمر وركبهم ًربيته ومحمس 

ايه اللي حغل؟ ًملتي ايه : بع لبوته وراه

جووه كسه؟ 

! مص ًارٓة، وهللا ما ًملت : سمر بيياـ

يف ػور مص كويسة .. ًمي : كه بهسوء

. موضورة لسمر ًلى الْيس 

والغور ! ػور ايه يا ابوي : محمس بتوهان

تذليه ييمل كسه ؟ 

ػور ليها مى راجل تاين يف أوؿاو : كه بغله

. مص كويسة وهما ًرياىيه 

سمر ًيويها وسيت وبتْكر بس ًمرو 

كسلها إىه مسح الغور  ! ػور ايه تاين ! أ

بابا ما تغسقهوش وبيسيه يف : سمر برًب

حاجة اسمها ٓوتوطوب بيليبوا يف الغور 

. وبيسيه زي كلها ػور قسيمة 



سمر كاىت بتتذبف ومص ًارٓة تقول ايه 

ػور .. الغور جسيسة : وكه بغلها وزًق

ػور .. ببقوك زي وال كوتي حامل زمان 

.. ليكي يف ٓرح أمل وأىتي واقْة مى واحس 

ُير .. وػور تاىيه وهو بيسيلك ٓلوس كتير 

الغور التاىية أىتي حقيتي الييلة كلها يف 

.. وٓيسيوهات كلها قرِ .. الوحل مياكي 

ومسك .. كويس إن طريّ ما قتلكيص ٓيها 

. أًغابه 

هي الغور زي : محمس بع لقه بوجى

موضورة ًلى ايه وأىت ًرٓت مويه ؟ 

كه حاول يْهم ًمه وطرحله كل حاجة ًه 

الغور زي وسمر بتسمى بصهول وبتحاول 

تْكر يف أي كسبة بس مص القية 

. ًايس أطوِ الغور زي يا كه وريوي : محمس



.. بالش يا ًمي : كه بتياكّ مى ًمه

. مالوش الزمة 

أمة ال اله اال هللا طآوها وريوي : محمس زًق

رليوي .. ايه اللي الواس طآوه بالنبف 

أًرِ أحسز هتكلم أقول ايه وال أتلهي 

. وأسكت وال أحف القيه ًلى راسي 

... يا ًمي بس : كه بتياكّ

. وريوي يا كه : محمس زًق

كه كلى موبايله وٓتح الرسالة بتاًة 

الماسوجر وازى التليْون ليمه يضوِ 

ويقلب ومحمس بيضوِ وزموًه ىسلت ًلى 

الْؾيحة اللي بوته ًملتها وسمر مه ورا 

محمس طاِ كله .. بتحاول تضوِ مى أبوها 

وبيسها رجى التليْون لقه اللي وقّ قسام 

البيت ومحمس ىسل وسمر ىسلت واتْاجئوا 



بمينم الجيران قسام البيت والكل بيتكلم 

ومحمس وقّ ومسك سمر مه طيرها 

بوتي جابتلي اليار ًلى آرر السمه : وبغلهم

جوزها رماهايل .. ارتاحوا وبقلوا كالم كتير .. 

وكلقها ولو أىا راجل كوت زٓوتها ًايضة بس 

. لألسّ مص هيرِ 

بسرية ٓتحت الباب مستَربة الواس ملمومة 

وطآت جوزها ماسك سمر كسه ٓذرجت 

ايه اللي أىت .. سيب البت يا راجل : بسرًة

! ًامله زه 

بوتك : محمس بع لبسرية وحسِ سمر ًليها

اتقلقت وجوزها زٓها لحس ًوسي بْؾيحة 

. رسيها ولميها 

بسرية مابقتص ٓاهمة يف ايه وأرست بوتها 

.. وزرلت تْهم موها 



أمل مى كريم مستوياه يغحى وبالْيل 

ػحي 

بس مه األلم والوجى اللي بسأ يهاجمه بيوّ 

وهي ىازت للممرؿة بسرًة اللي قالتها 

.. هتجيب السكتور 

كريم كان بيغرخ مه الوجى وأمل بتييف 

الزم تارس قرار : جوبه والسكتور زرل وبغلهم

يا تتيايص مى اللي أىت ٓيه زلوقتي يا 

ماقسامكص ارتيارات ! توآق تيمل اليملية 

. وحلول أػال 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الثامه واليضرون 

كريم كان بيغرخ مه الوجى وأمل بتييف 

الزم تارس قرار : جوبه والسكتور زرل وبغلهم

يا تتيايص مى اللي أىت ٓيه زلوقتي يا 



توآق تيمل اليملية،ماقسامكص ارتيارات 

. وحلول أػال 

مص هقسر : كريم بع ألمل وبع للسكتور

.. هيمل اليملية ! أتيايص مى وجى زي زه 

. هيملها مهما تكون الوتيجة 

السكتور بع للممرؿة وكلب موها تجهسه 

الغبح هتسرل : لليملية وبع لكريم

اليمليات وزلوقتي هذلي الممرؿة تسيك 

مسكه بس مص قوي زي اللي ٓات لكه 

. هيهسي األلم طوية 

سابهم واىسحب والممرؿة ازت كريم 

الحقوة اللي السكتور قال ًليها وأمل جوب 

كريم حاسة باليجس التام مص ًارٓة تيمل 

. حاسس بايه كلموي : بغتله بيجس! ايه 

. كويس ما تقلقيص : كريم بغلها بتيب



لما ما أقلقص ! كيب أًمل ايه : أمل بسموو

! ًليك أًمل ايه 

زي .. حبيبتي أىا بذير : كريم طسها لحؾوه

مجرز ايسي مص حاجة رقيرة الحمس لله 

وكويس إن ليها ًالج أو حتى لو مالهاش 

المهم األلم زه يهسا وهكون كويس إن طاء 

. هللا 

أمل مسحت زموًها وٓؾلت يف حؾوه 

هتبلٍ حس مه الييلة ؟ : ومرة واحسة اتيسلت

.. ال ال يا أمل ما تقلقيص حس : كريم برٓؽ

. مالوش الزمة الموؿوو مص رقير أػال 

ازاي يا كريم مص رقير : أمل بغتله بذوِ

. أىت هتسرل ًمليات 



قلبي زي ًملية : كريم ابتسم يقموها

بسيقة وبيسيه الذقورة كلها يف ايسي ييوي 

. مْيص رقورة ًلى حيايت ًلضان تقلقي 

: أمل زموًها ىسلت وهو بيمسحهم بايسه

. ًلضان راكري ما تييقيص كسه، بالش 

أمل مسحت زموًها وسوست ًلى ػسره 

. بحبك .. أىا بحبك أوي يا كريم : بحب

المهم .. وأىا بحبك أوي يا أمل : كريم ابتسم

. بغيلي كسه 

... لو جرايل حاجة : أمل اتيسلت وبغتله

قاكيته بايسها حقتها ًلى طْايْه تمويه 

اوًى تقول كالم زي زه : يكمل وهي مرًوبة

. ٓاهم ؟ اوًى 

حبيبتي : كريم طال ايسها مه ًلى طْايْه

.. إن طاء هللا هكون كويس بس اسمييوي 



لو ال قسر هللا حاجة حغلت أي مؾاًْات 

مؤمه بس مص حس .. أي حاجة كلمي مؤمه 

. تاين 

. كيب ىكلمه زلوقتي : أمل برًب

. مالوش الزمة : كريم كضر

ًلضان راكري كلمه : أمل بذوِ هو حاسه

. ًايسة يكون حس ًارِ احوا ٓيه وبويمل ايه 

موبايلي : كريم بغلها طوية وبع حواليه

. ٓيه ؟ هاتيه يا أمل 

مص هيبقى ىايم ؟ : أمل جابته وبغتله

ولو ىغحيه بيسيه ما توسيص : كريم ابتسم

. ٓرق التوقيت ممكه يكون ػحي 

كريم اتغل بمؤمه ًلضان يقموها هي 

وتحس باألمان ومؤمه رز بيس كام جرس 



يا ابوي أىت يف طهر اليسل : بغوت ىايم

ماًوسكص وقت للووم وال وقت للغحيان 

ُيرك مقحون ها؟ 

. اهو قرك زه اللي جايبوا ورا : كريم ابتسم

يف ايه مالك ؟ وػوتك : مؤمه اتيسل وبجسية

ماله ؟ 

. ايسي تيباين طوية : كريم بتيب

طوية ؟ : أمل جوبه بغوت واكي

. طويتيه ما تسًليص : كريم ابتسم

كضّ ًليها أىت : مؤمه بتوتر يا كريم ا

كبر زكاترة ومستضْيات  . ًوسك أ

كضْت يا مؤمه والغبح هيمل : كريم

. ًملية ٓيها 



: مؤمه اتغسم والووم كار تماما مه ًيويه

وػلت ليملية يا كريم ؟ للسرجة زي ؟ كيب 

! استوى أجيلك 

ال ال يا مؤمه أىا ماكوتص : كريم بسرًة

هيرِ حس أػال بس أمل متوترة ورايْة 

وحابة يكون يف حس ًارِ احوا ٓيه وبويمل 

ٓأىا كلمتك أىت هبيتلك اسم ! ايه 

ولو .. المستضْى وتْاػيلها واسم السكتور 

... ال قسر هللا 

. كريم هجيلك : مؤمه قاكيه

مؤمه مص هتيجي ومص : كريم بإػرار

هتيرِ حس حاجة، ٓاهم ؟ ًرٓتك ًلضان 

تكون مسئول ومتابى مى أمل لحس ما أررج 

ولو حاجة حغلت .. مه اليملية وأٓوق 

ساًتها ابقى تياىل لكه كول ما األمور تمام 



.. يبقى مالوش الزمة الضوطرة والقلق 

. رالظ ؟ اهسا بقى أىا كويس 

كيب : مؤمه مص ًارِ ييمل ايه وبقلق

كلمها  . ازيوي أمل أ

االسبيكر مْتوح : كريم أرس ىْس كويل

. وهي سامياك 

أمل اصيك ؟ : مؤمه

بذير الحمس : أمل بغوت مذووق مه اليياـ

. لله 

بتييقي ؟ ميوى إىك بتييقي : مؤمه بؾيق

إن حالته ػيبة ػح ؟ وهو بيساري ًوي ؟ 

مص متيوزة : أمل أرست ىْس كويل

كتر وايسه واجياه  أطوٓه بيتوجى مص أ

كتر مه كسه  .. ومص ًارٓة أًمله ايه مص أ

السكتور كمّوا وبيقول أًغاب ايسه اللي 



تيباىة والكسر التئم بس المضكلة يف 

. األًغاب 

كيب بغي أىا مياكي كول : مؤمه بؾيق

الوقت كلميوي أول ما يسرل اليملية وأول 

ما تقموي ًليه ويذرج موها ولو يف أي حاجة 

ما تترزيص لحنة إىك تكلميوي ٓاهمة ؟ 

ٓاهمة ما تقلقص هقموك : أمل ابتسمت

. أول بأول 

قْل مياهم وكريم بع ألمل وحف ايسه 

. مقموة كسه ؟ مؤمه مياىا اهو : ًلى راسها

كتر أيوة: أمل ابتسمت حاول ترتاح .. مقموة أ

. طوية 

حاؿر بس تيايل أىتي ىامي : كريم ابتسم

. تيايل .. أىتي مه امبارح ػاحية .. طوية 



طسها لحؾوه وهي رقست جوبه ًلى ػسره 

.. وراحت يف الووم مه التيب 

الغبح ىور واتويه زكاترة بوات متسربات لسه 

زرلوا بيس ربقة رْيْة بس كريم ػحي 

أىا : ًلى ربقتهم، واحسة موهم ابتسمت

كريستيوا وزي ايسابيال الزم ىجهسك لليملية، 

لو يوْى تغحيها ؟ 

كريم هس زماُه وبع ألمل اللي ىايمة ًلى 

كتْه الضمال ومص هايه ًليه يغحيها 

باس راسها برقة وبيكلمها باليريب ًلضان 

. أمل، اػحي يا حبيبي : البوات اللي وقْه

بيغحيها بهمس والبوات واقْيه وارسيه 

جوب بس مراقبيوهم بابتسامة ًريؾة ألن 

الحب واؿح بيوهم 



أمل اتحركت ٓتحت ًيويها بغت لكريم 

ولوهلة ىسيت التيب والمستضْى 

. حبيبي ػباح الذير : وابتسمت لكريم بحب

كريم ابتسملها وهي مست ايسها لوطه 

: وبتضسه ًليها وباسته بس هو بيس بسرًة

. احوا مص لوحسىا 

هوا امل بغتله تستوًب اليبارة ومرة واحسة 

كل حاجة رجيتلها ٓاتيسلت بسرًة وبغت 

يف : للبوات مذؾوؿة وبغت لكريم بقلق

! ايه أىت تيبان 

. ال يا قلبي بس ميياز اليملية : كريم ابتسم

الباب ربف و زكتورة ايسابيال طآت الباب 

السكتور : كان السكتور ماكس ٓبغتلهم

ماكس، يسرل ؟ 

. لحنة .. ال : كريم بسرًة



أمل وقْت تيسل هسومها وبتلبس كرحتها 

وهو مراقبها وبايسه بييسل كرحتها يضسها 

لتحت طوية وبغلها بونرة طاملة وبيسها 

بع للبوت وطاورلها تسرل السكتور 

يوم : زرل ػبح ًليهم وبغلهم مبتسم

مستيسيه ؟ .. جميل وػباح أجمل 

ال يمكه : أمل أرست ىْس كويل بتيب

كون مستيسة لحاجة زي زي أبسا  ! أ

. رليكي إيجابية : ماكس باستَراب

. أىا إيجابية بس بذاِ ًليه : أمل بغتله

الزم تكوين قوية ًلضان : زكتورة كريستيوا

. تكوين زًم له 

هي قوية جسا وٓوق ما : كريم اللي رز

. تتذيلي 



! أىا مص قوية : أمل بغت لكريم بذوِ

أىتي أقوى بوت طوٓتها : كريم مسك ايسها

اتيرٓوا ًلى  (بع للسكاترة  ).. يف حيايت 

بيؽ يف ًاػْة قوية وكان يف تالتة 

بيقارزوها وقسروا يؾربوىا بس قسرىا ىهرب 

كوت مغاب وبوسِ وأُمى ًليا .. موهم 

مياها وهي بالرُم مه إن كان ًوسها 

ؿلييه مكسوريه وًوسها ىشيّ زارلي إال 

. إىها وػلتوي لبر األمان وأىقصتوي 

: البوات كاىوا مبهوريه بقغتهم وكريم كمل

ومص كسه وبس بيس ما وػلتوي 

المستضْى واىهارت كاىت إػابتي يف الكلية 

الوحيسة اللي بملكها وكوت محتاج لمتبرو 

كل زه .. ومص اليق ساًتها هي اتبرًتلي 

. وهي متيرٓيوص أػال 



أىت أىقصتوي مه الياػْة : أمل ابتسمت

. أىت أىقصت حيايت األول .. ومه االُتغاب 

.. واو قغتكم جميلة جسا : ماكس بغلهم

ًلضان كسه بتحبوا بيؽ بالضكل زه ؟ 

.. احوا يف طهر اليسل بتاًوا : كريم بغله

متذيل بيس الحب زه كله زه يكون طهر 

. اليسل 

لسه بازىء طهر اليسل هسًل : ايسابيال بتأثر

. أوي لو لسه 

بغت  ) أسابيى بس ٣ال بقالوا : أمل ابتسمت

. أىت الزم ترجيهويل سليم  (لماكس 

الحب اللي زي زه بيكون : ماكس ابتسم

ما .. زآى قوي لالستمرار وللمحاربة 

. تقلقيص هوحارب أىا وهو وهووتغر 

. إن طاء هللا : كريم وامل



يال : السكتور ػقّ بايسه وبع للبوات

. هسبقكم ًلى اليمليات يال 

أمل ماطية جوب كريم وهما بيارسوه وهي 

: مرًوبة تماما وماسكة ايسه لحس ما بغولها

. استويه هوا .. هوا آررك 

اوًى : أمل مسكت وطه بايسيها االتويه بتوتر

تْكر تسيبوي ٓاهم ؟ 

ما تقيسيص تييقي : كريم ابتسم وباسها

. ٓاهمة ؟ و وريوي ابتسامتك قبل ما أزرل 

أمل ابتسمت وهست زماُها بموآقة 

والبوات بيارسوه بس ايسها ماسكة ايسه لحس 

ما سابها وقْلوا الباب وهوا حست إن الكون 

زي ما تكون جوا ٓيلم .. كله ٓؾي ًليها 

وحس بيغور بالتغوير البقيء ػورة حس 

لوحسه يف مكان ٓاؿي والكون كله بيسور 



.. حواليها بس هي الوقت وقّ ًوسها 

لْت ايسيها .. حست بالرًب والذوِ والبرز 

حواليها تحاول تستمس أي قوة مه ىْسها أو 

قيست بهسوء .. تحس بالسِء بس مْيص 

... وبغمت تام ًلى كراسي االىتنار 

بسرية قاًسة مى بوتها تحاول تْهم موها ايه 

اللي حغل بس سمر بتييف وبس ومص 

.. ًارٓة موها أي حاجة 

مغسومة مص قازرة تتذيل إىها اتْؾحت 

! ميقولة ًمرو يْؾحها كسه .. بالضكل زه 

! ميقولة حياتها كلها تتسمر بالضكل زه 

ليه كاىت ُبية بالضكل زه ؟ كان مالها ومال 

ًمرو ما كان يف حاله وهي يف حالها ؟ 

كاىت ًايسة تيرِ ايه اللي موضور بالنبف ؟ 

ًايسة تجهس كالم ترز بيه بس الزم تضوِ ايه 



اللي اتوضر بالنبف ؟ طآت تذاكيّ مى 

! أبوها بس الزم تضوِ كله 

. هاتيلي موبايلك بسرًة : بغت ألمها

بسرية جابت موبايلها وسمر مسكته وٓتحت 

الْيس اللي كاىت ًاماله هي لوْسها بايميل 

كل ػورها مى .. مذتلّ واتغسمت بالغور 

.. كل قيساتهم يف اليربية مى بيؽ .. ًمرو 

كل مرة قليت ٓيها هسومها وكرحتها وًمرو 

.. باسها متغورة 

وأليه حاجة .. رقغتها له يف مكالمة الْيسيو 

الغور اللي ػورها لما راحتله الضقة وهي 

يف حؾوه وهو ساًتها كان ًريان بس 

اللي ىضرهم .. لألسّ وطه مص بايه 

طوش الغورة ًلى وطه ًلضان محسش 

.. ييرٓه وهي لوحسها تتْؾح بالضكل زه 



بسرية طآت الغور وًوسها حالة شهول 

! وماقسرتص توقق بس هتوقق تقول ايه 

! مص زي تربيتها وزه زليها 

سمر بتقلب يف الغور ولقت ػورة ليها يف 

الْرح بتاو أمل وًمرو بنهره وػوره ليها لما 

قابلته برا الكآيه وػورة ليها وهي بتارس 

ػور ال .. موه الْلوس قسام ماكيوة الغرآة 

.. يمكه تيرِ تسآى بيها ًه ىْسها قسامهم 

رمت الموبايل مه ايسها وُمؾت ًيويها 

. مص قازرة حتى تْكر يف أي كسبة

ليه ًملتي ! ميه زه : بسرية باػالها بغسمة

أىا كوت ًلى كول أزآى ًوك قسام ! كسه 

أبوكي وأقوله ال يمكه تَلف وأىتي كوتي 

مقؾياها كسه ؟ وًملتي ايه مى جوزك ؟ 

ؿحكتي ! سكت ًليكي ليه لما اتجوزك 



وال ! ًليه ازاي وأقويتيه يكمل مياكي ازاي 

أهبل وال ايه ؟ 

محسش لمسوي قبل : سمر بغتلها بغسمة

أىتي ازاي بتْكري ٓيا كسه ؟ ! طريّ 

: بسرية ؿربتها بايسيها االتويه ًلى كتْها

امال أٓكر ازاي ؟ واحسة ًرياىة مى واحس 

ًريان ًايساين أٓكر ازاي ؟ 

ما لمسويص بالميوى : سمر بإػرار وبيياـ

! زه ما لمسص طيره واحسة موي 

امال كان : بسرية بتريقة وبتؾرب ٓيها

كان بيهبب ! بتغلوا ! بييمل ايه يف الغور 

ايه ؟ زه أىتي يف حؾوه وبيبوسك وتقويل ما 

البوت ! لمسويص ؟ ليه كوتي أمل وال ايه 

كاىت هتموت وكسروا ؿلوًها وما 

سمحتص لحس يلمس طيرة موها وجيتي 



اتبليتي ًليها، وأىتي رايحة بمساجك لحؾه 

اهو حف ! كلب ؟ اهو ٓؾحك الكلب زه 

تقسري ! رءوسوا كلها يف القيه وزاس ًليها 

! هوقول ايه ! تقويل زلوقتي هويمل ايه 

! واهو جوزك كلقك ورماكي رمية الكالب 

هوقول الغور ! ميرٓص : سمر بيياـ

. متْبركة 

.. اه ػح ! متْبركة : بسرية ؿحكت بَلب

! هاه ! متْبركة وميه هيغسقك يا أرتي 

ولما متْبركة جوزك كلقك ليه؟ 

.. قويل إن أمل : سمر بتْكير وبغت ألمها

أمل جوزها ػاحب طركة برمجة كبيرة واهو 

الكل طاِ از ايه هو ُوي قويل إن هي 

استَلت ىْوش جوزها وحبت توتقم موي 

ًلضان أىا أرست رقيبها وحبت تأزبوي 

! ٓيملت الغور زي وٓؾحتوي كسه 



أمل ! تاين أمل : بسرية بغت لبوتها مغسومة

بقت ٓوق أوي ولو جوزها ًرِ باللي 

مص هيسمح .. بتقوليه زه هيجي يقتلك 

؟ !لحس يجيب سيرة مراته أىتي اتجووتي 

ساًسيوي : سمر مسكت ايسيه أمها تبوسها

أمل مسآرة مى جوزها .. آرر مرة ساًسيوي 

.. برا مغر محسش هيقوله ومص هييرِ 

ًلضان راكري .. بس هولم الموؿوو طوية 

أمل مص .. ماما رليكي جوبي .. ساًسيوي 

.. هتتؾر وال حس هيقول يف حقها كلمة 

وبيسيه زي ما قلتي هي بقت ٓوق ٓيه 

! المضكلة بقى 

حاولت أًملك بوي : بسرية زقتها بييس ًوها

آزمة وأكليك لْوق بس برؿه ىسلتي للوحل 

أىتي أحلى مه أمل مليون مرة بس طويف .. 

! بيسيه ٓيه الواز زه ! هي ٓيه وأىتي ٓيه 



ما اتويلتيص اتجوزتيه ! ما قلتيليص ًوه ليه 

! ليه 

سيازته سابوي وكان ًايس يتجوز : سمر بَيم

! ًجبته ! أمل 

البوت اللي تبقى .. تستاهلي : بسرية بَؾب

رريغة وتررع ىْسها كسه تستاهل يتساس 

. ًليها بالجسمة 

! أىتي اللي بتقوليلي الكالم زه : سمر بغسمة

كول ًمري بقولك .. أيوة أىا : بسرية زًقت

رليكي أحسه .. اكليي لْوق .. بغي لْوق 

.. اوًي تذلي أمل أحسه موك .. مه الكل 

كان ىْسي أكليك ٓوق السما لكه أىتي 

. اللي وحلتي ىْسك 

. كوت ًايسة أًلقه بيا : سمر زًقت



مص بإىك تررغي .. مص بالوسارة : بسرية

هييمل بيكي ايه ويتجوزك ليه ! ىْسك 

وهو كايلك مه ُير جواز ؟ 

كوت ٓاكرة بكسه هيحبوي : سمر بيياـ

. ومايقسرش يستَوى ًوك 

ليه ؟ اللي رلقك ما رلقص : بسرية بتريقة

ٓؾحتيوا وًريتيوا ورليتيوي أوكي ! ُيرك 

.. راسي قسام سميرة وزلوقتي هتتوقف ًليا 

. روحي يا طيذة ربوا يوتقم موك 

بس قويل إن هو كان : سمر طستها مه زراًها

زميلي أىا وأمل وأمل استَلت السمالة زي 

وًملت الغور زي وًلضان هو ما يسًلص 

ألىه طريك جوزها طوطرت ػورته وسابت 

. ػوريت أىا بس ًلضان تْؾحوي وتأزبوي 



سابتها وررجت ومص ًارٓة هتيمل ايه وال 

! هتقابل الواس ازاي وال هتقول لجوزها ايه 

ىسلت كان جوزها قاًس لوحسه وحاكف راسه 

بيه ايسيه مص ًارِ ييمل ايه وال يروح 

! ٓيه 

! بسرية قربت موه ومص ًارٓة تقوله ايه 

ٓؾلت تحوم حواليه مص ًارٓة تتكلم 

يا أرويا ما تيملص يف : وبيسها قربت موه

. بوتك منلومة ! ىْسك كسه 

منلومة ؟ : محمس رٓى زماُه بغلها بغسمة

أىتي طوٓتي ! أىتي طوٓتي الموضور ًوها 

وال بتتكلمي ورالظ ؟ 

طوٓت وهي مهوسسة وبتقول : بسرية كضرت

الغور زي متْبركة مص حقيقية وزه واز 

. زميلهم يف الجامية كان ًايس يتجوز أمل 



ولما كان ًايس يتجوز أمل كان : محمس بغلها

! بيتسلى ؟! بييمل ايه مى بوتك هاه 

الواز زه كان زميل : بسرية قربت مه جوزها

.. سمر وأمل وهو زلوقتي طريك جوز أمل 

وأمل زي ما أىت ًارِ جوزها ػاحب طركة 

برمجة ييوي بييرٓوا ييملوا الغور زي 

ٓأمل لسه مص مسامحة سمر ًلضان 

طريّ ٓحبت تذرب بيوهم وهي اللي 

ًملت الغور زي وهي اللي ًايسة تْؾحها 

أىت .. زي كلها ػور ًامالها أمل .. كسه 

ًارِ جوزها ُوي از ايه ومحسش هيقسر 

يلومها وال يوػلها واىتقمت للي سمر قالته 

.. ًليها 

محمس بع لبسرية أوي لسرجة إن بسرية 

وقْت ورجيت رقوة لورا وهو كمان وقّ 

ازاي سمح ! باػغلها مستَرب ىْسه أوي 



! لليقربة زي تييص مياه كل السويه زي 

ازاي بيحقلها أًصار ! ازاي رلّ موها بوتيه 

ليه مستحملها ؟ ! كل طوية وليه أػال 

أمل .. سمر اللي قالتلي الكالم : بسرية بتوتر

. اللي ًملت الغور 

أمل زي .. اررسي : محمس هوا ؿربها بالقلم

. أطرِ موك أىتي وبوتك 

. أمل زي مالك مه السما : ؿربها تاين

أمل زي ربوا بيتلها كريم ًلضان : ؿربها

. كلبة زي بوتك ما تتساويص بيها 

أمل زي ال يمكه تيرٓوا توسذوها : ؿربها

. مهما ًملتوا 

ٓؾل يؾرب ٓيها وهي تغرخ وسمر كليت 

ًلى ػريد أمها وطآت اللي بيحغل بس 



جمست مكاىها ألىها لو ىسلت أبوها مص بييس 

يقتلها 

محمس بيؾرب يف بسرية وهي بتغرخ 

.. وبيْؾي ُلب السويه كلها

سميرة كاىت يف بيتها وسميت ػوت 

الغويت وبسرًة ىازت ًلى كه اللي كان 

الحق ًمك يا كه هيموت : قاًس هو وأبوه برا

. اجري ! سمر وال أمها مص ًارٓة بييمل ايه 

كه وًبسهللا جريوا االتويه ًلى بيت محمس 

وبيذبقوا ًلى الباب وسامييه ػوت 

آتح يا : الغريد بتاو بسرية وًبسهللا زًق

. آتح .. محمس الباب حاال 

محمس سمى ػوت أروه وساب بسرية تقى 

يف األرؼ وٓتحله وزرلوا االتويه 

بتيمل ايه ؟ هاه ؟ : ًبسهللا زًق



ًبسهللا هوا اتْاجيء ببسرية يف األرؼ 

وطيرها موكوش مه الؾرب واستَرب ليه 

بيؾرب بسرية تذيل إىه بيؾرب سمر 

ًمي تيال مياىا : كه بع ليمه باستَراب

. برا رليك تهسا 

سميرة زرلت وراهم وبغت لبسرية اللي يف 

األرؼ واستَربت صيهم 

كله موك أىتي : بسرية أول ما طآت سميرة

. أىتوا اللي راربيه بيتي .. وبوتك 

: هوا محمس رجى ًليها وقْها مه طيرها

. أىتي لسه ليكي ًيه تتكلمي 

كه بيحاول يضس ًمه هو وًبسهللا ومص 

ًارٓيه ومحمس زقهم وماسك بسرية مه 

اكليي برا .. أىتي كالق يا ولية أىتي : طيرها

. بيتي 



ما يوْيص .. يا محمس اهسا : ًبسهللا بيسًق

. اللي بتيمله زه 

: محمس زق ايس ًبسهللا اللي ماسكاه وبغله

كان الزم .. ال يوْى وكان الزم أًمله مه زمان 

ُوري برا بيتي أىتي كالق .. أكلقها مه زمان 

. كالق .. ٓاهمة 

اهسا بس .. ال حول وال قوة اال بالله : ًبسهللا

! الزمته ايه القالق زلوقتي 

تيرِ اللي بتسآى ًوها زي : محمس بيسًق

ًايشيه يقليوا أمل الَلقاىة، وأمل اللي 

. ٓؾحت سمر 

وأمل مالها وهتجيب الغور : سميرة طهقت

مويه ؟ 

بيقولوا إىها ٓبركتها يف طركة : محمس بغلها

جوزها وإىها بتأزب سمر ًلضان أرست موها 



هاه لسه ًايشيه تسآيوا ًوهم ؟ ! طريّ 

هاه يا ًبسهللا لسه ًوس كالمك أهسا وما 

كان الزم تسيبوي أكلقها مه ! أكلقهاش 

. كان الزم تبقل توقْوي .. زمان 

كه بيتوْس بَؾب وبع لسمر اللي لمحها 

بتتهمي أمل تاين ؟ مى : ٓوق بتتْرج بغمت

إن أمل الوحيسة اللي كاىت ممكه تساًسك 

بس الحمس لله إىك اتهميتها .. هي وجوزها 

ًلضان كوت لسه هكلمها تحاول تتغرِ 

الحمس لله إن ربوا .. وتضيل الغور زي 

ألهمك تقويل كسه ًوها ًلضان كوت هسًل 

أوي لو كلمتها قلتلها هي وجوزها يحاولوا 

يضيلوا الغور وبيسها أًرِ إىك بتتهميها 

أىا آسّ يا بابا بس ًمي  (بع ألبوه  ).. هي 

. بيس اشىكم .. ًمل التغرِ الغح 



طوٓت بقى إن كان : محمس بع ألروه

اكليي  (بع لبسرية  )ًوسي حق أكلقها؟ 

برا بيتي ولو بوتك ًايسة تَور مياكي تَور 

. يف زاهية 

محمس مسكها مه طيرها وقْها وجرجرها 

لباب البيت ورماها برا وزرل طاِ كرحتها 

يف األرؼ ٓأرسها وٓتح الباب حسٓها يف 

مص ًايس أطوِ وطك تاين ُوري : وطها

. مه هوا 

الجيران طآوها وجوزها بيرميها لبرا وكله 

.. بيؾرب كّ ًلى كّ 

أىا آسّ يا ًبسهللا بس : محمس بع ألروه

.. كان الزم أًمل كسه مه ساًة حازثة أمل 

وسمر زي هآزبها مه األول ولو مص ًاجبها 

. تَور مى أمها 



ًبسهللا وقّ جوب أروه وحف ايسيه ًلى 

اهسا .. أىا كل اللي يهموي أىت يا محمس : كتْه

رالظ اهسا .. وهسي ىْسك ليجرالك حاجة 

وربوا إن طاء هللا هييسي األزمة زي ًلى 

. رير 

هييسيها ازاي بس أىا : محمس زموًه ىسلت

بوتي حقت راسي يف .. اتْؾحت يا ًبسهللا 

! أكلى أقتلها وأرتاح موها ! القيه 

أزمة ! تقتلها ايه بس : ًبسهللا بحسن

ميلص .. أزمة وهتيسي يا محمس ! وهتيسي 

َواْػِبْر  ))! ربوا بيقول ايه .. استحمل واػبر 

ُيِوَوا  ًْ َ إِىََّك بِأ َٓ بَِّك  بَِّك ۖ  لُِحْكِم َر  َوَسبِّْح بَِحْمِس َر

تياال ميايا .. اػبر ًلى قؾائه ( (ِحيَه تَُقوُم 

 .يال تياال 

.. طسه وأرسه مياه وسميرة ررجت وراهم 



ًمرو كان يف طركته وماسك موبايله بيقلب 

ٓيه بيضوِ يف أي ػور اتوضرت تاين له مه 

ٓؾوله راله يْك الحنر .. سمر وال أي حاجة 

اللي ًامله لسمر ًلضان ييرِ يضوِ 

ساًتها ! ػْحتها حاكة حاجة ٓيها وال ال

اتغسم لما طاِ كل ػورها اللي هو سبق 

حتى حس ػورهم .. الْيسيوهات .. وػورهالها 

.. ساًة الْرح ولما قابلها ولما ازاها الْلوس 

ميه كان مراقبهم ! واستَرب ميه ًمل كسه 

ألن اللي ! وػورهم وٓؾحها بالضكل زه 

ًمل كسه كان ًايس يْؾح سمر بس ألىه 

ميقول تكون رُس ًارٓة .. مَقي وطه هو 

كل حاجة مه بسري وساكتة؟ 

قام بسرًة راح لرُس طركتها وزرل ًوسها 

وقْل الباب وهي بغتله وهي ًارٓة هو 

جاي ليه بالنبف 



أىتي اللي ًملتي كسه ؟ : ًمرو بغلها

ًملت ايه بالنبف ؟ : رُس بهسوء

! ٓؾحتيها بالضكل زه : ًمرو قرب موها

ومالك مهتم أوي : رُس وقْت وقربت موه

ػيبت ًليك السويورة وال ايه ؟ ! كسه ليه 

مص حكاية ػيبت ًليا يا رُس : ًمرو كضر

؟ !ليه ٓؾحتيها كسه ! بس أىتي زمرتيها 

أىت بجس بتسألوي ؟ ييوي هي : رُس بغسمة

لسه بالليل كاىت بتْؾح ٓيك وموساللك 

ػور وكالم زي القرِ وال ًلضان أىا ًسيته 

جاي تلوموي إين ٓؾحت الهاىم ؟ 

حبيبتي أىا سمر وال تيويلي : ًمرو قرب موها

أي طيء بس أىتي ٓؾحتيها وزمريت بيتها 

وجوزها وًيلتها كلها حقيتيهم كلهم يف 

. مص بس أشيتي سمر .. الوحل 



زه اللي ًوسي اللي يقرب موي : رُس بجموز

كل أىا ما برحمص يا ًمرو وهي  كله أ آ

. تذقت حسوزها ميايا وكان الزم تتأزب 

. تتأزب مص تتسمر : ًمرو

سوري أػل هساري : رُس بغتله بتريقة

رلغت زٓاًك ًوها اكلى .. ُضيم حبتيه 

. برا بقى ًلضان مص ٓاؿية لمرآيتك زي 

رُس أىا سمر : ًمرو قرب موها ولْها تواجهه

وال تيويلي أي حاجة بس أىا ُلقت زمان 

والَلف زه كان مضترك أىا كوت إىسان مص 

وربوا .. كوت ُبي .. كوت مستهتر .. كويس 

تاب ًليا وحبيتك واتجوزتك وبقيت مسئول 

ًه بيت وطركة وًيلة وربوا هيرزقوا بييل 

. أىا وأىتي وسمر كاىت ىققة سوزا 

. وأىا رلغتك موها : رُس وهي جامسة



ماكوتص ! مص بالْؾيحة : ًمرو بحسن

أىا مص بسآى ًوها .. أتموى أبسا تْؾحيها 

كسمر أىا ؿس الْؾيحة ألي بوت ألىها مهما 

. كان بوت 

امال الحل كان الْلوس اللي : رُس بتريقة

وال .. بس ما سكتتص ! ازيتهالها تسكتها 

كيب كاىت ! كوت ًايس كمان تكتبلها الضقة 

؟ ًمرو أىت ُلقت وكلوا !هتكتْي بالضقة 

بوَلف بس يف اللي بيتوب ويغلح ُلقه 

.. وىْسه ويف اللي بيتمازى وهي تمازت 

وأىت حصرتها وكاوًتها .. حصرتها مرة واتويه 

اللي زي سمر مص .. وهي برؿه ما اتلمتص 

هي زمرت ىْسها .. هيسكت ُير بسماره 

لو ًايسين أمسح الغور زي .. مص أىا وال أىت 

كلها همسحها ومستيسة أقول كمان إن 

ًمرو ابتسم  )الغور زي تم ٓبركتها وأبرأها 



بس يف المقابل تقلقوي أىا ألين مص هقبل  (

أًيص مى راجل بييقّ ًلى بوت بتحاول 

ٓسيازتك ارتار .. تسمرين أىا وهو وتسمر بيتوا 

اىا وال هي ؟ .. 

. مْيص ارتيار أػال يا رُس : ًمرو كضر

يبقى تسكت يا ًمرو وتسيبوي : رُس كضرت

. أتيامل يف اللي أىت ميرٓتص تتيامل مياه 

مص حكاية ميرٓتص أىا روٓت : ًمرو

. ًليكي وًلى بيتي 

وأىا أىقصت بيتي : رُس بغتله ورٓيت راسها

وزلوقتي اتْؾل طوِ هتيسم .. وحميته 

. ميه ًلى حْلة الليلة 

ًمرو مضي وهو ًارِ إن تغرِ رُس ػح 

بس برؿه ماكاىص ًايس الْؾيحة بالضكل 



زه لكه زي ما رُس قالت سمر ماكاىتص 

! هتتراجى ُير كسه 

أمل قاًسة يف االىتنار مؤمه اتغل بيها 

وقالتله إن كريم زرل اليمليات وهي 

موتنراه 

السكتور يف اليمليات كل طوية متابى 

المؤطرات الحيوية بتاًة كريم والسكاترة اللي 

مياه بيساًسوه 

: مرة واحسة زكتور زميله اسمه جاكسون قاله

! مْيص أي مؤطرات للحركة يف ايسه 

ييوي ايه مْيص : السكتور ماكس بغله

مؤطرات ؟ 

. طوِ الضاطة .. ييوي مْيص : السكتور



ماكس بع للضاطة بس ٓيال كلها رقوـ 

مستقيمة ومهما ييمل أي حركة اليسه إال 

إىها ثابتة 

زه ميواه إن ايسه اتضلت ؟ : زكتورة ايسابيال

. زه ميواه إين محتاج أٓوقه : ماكس كضر

: كلهم بغوله بغسمة وكريستيوا بغسمة

ييوي ايه تْوقه ؟ 

ييوي حاليا الزم يْوق وهو : ماكس بغلهم

يحسزيل امتى ايسه بتضتَل وامتى بتْقس 

بع  )ٓوقه  (بع لسكتور التذسير  )حركتها 

هايت مراته تكون جوبه لما يْوق  (اليسابيال 

. هيحتاجها 

ايسابيال ررجت ألمل اللي أول ماطآتها 

. كمويوي : جريت ًليها



محتاجيوك جوا تيايل ميايا : ايسابيال بتوتر

. أًقمك 

يف ايه ! جوا ازاي : أمل مسكتها برًب

كلميوي األول أرجوكي ؟ 

ايسابيال طرحتلها الوؿى بارتغار طسيس 

.. وقالتلها إىهم محتاجيوها تهسيه لما يْوق

أرستها وًقموها ولبسوها لبس يوْى تسرل 

زرلت وهي مرًوبة .. بيه لليمليات جوا 

وأول ما وقيت ًيويها ًلى ايسه المْتوحة 

ال ال أىا حاليا : زموًها ىسلوا بس ماكس بغلها

الزم تهسيه األلم .. محتاجك زًم له لما يْوق 

هيكون ٓوق احتماله بمراحل ولو كان 

بيتوجى ٓاللي هيحس بيه لما يْوق أؿياِ 

.. أؿياِ وجيه أًغاب ايسه كلها مكضوٓة 

.. هيْوق تايه مص ًارِ هو ٓيه بيتوجى 

محتاجك تكلميه وتكوين أىتي همسة الوػل 



وإال ممكه ىذسره ألىه ممكه .. بيوي وبيوه 

يسرل يف ػسمة ٓاهماين 

.. أمل بتهس زماُها وزموًها بتوسل

الزم يحرك ايسه والزم ! ٓاهماين : ماكس كرر

أًرِ امتى ايسه بتْقس قسرتها ًلى الحركة 

ٓاهماين ؟ .. ًلضان أقسر أىقصه 

. ٓاهمة : أمل ىققت

. ٓوقه : ماكس بع للسكتور

السكتور بسأ يوقّ المذسر وازاه حقوة تْوقه 

وزقيقة تقريبا وكريم بسأ يتحرك ومرة واحسة 

ٓتح ًيويه مثبتهم للسقّ وبيسها قْلهم 

وٓتحهم تاين وبع حواليه ومرة واحسة 

جسمه كله بيتضوج وبيحاول يتيسل وػرخ 

مه األلم وحاول يحرك زراًه أو يضس ايسه 



بس ثبتوا ايسه وبيحاولوا يثبتوه 

 

هيسرل يف ػسمة : امل ًيقت وجاكسون

الزم يهسى 

. كلميه وهسيه : ماكس بغوت ػارم ألمل

أمل وقْت جامسة مص قازرة تتحمل 

ػراره بالضكل زه وتكتيْهم له وماقسرتص 

توقق حرِ 

كريم اهسا واسميوي .. كلميه : ماكس زًق

. أىت الزم تساًسين 

كريم بيسقهم وبيحاول يضس ايسه موهم 

: وىبؾات قلبه سريية جسا وزكتور جاكسون

هيسرل يف ػسمة لو قلبه ٓؾل بالميسل زه 

 .



أىت ! كريم اهسا واسميوي : ماكس بيسًق

 (بع ألمل  ).الزم تهسا وتهسي قلبك طوية 

.. لو بتحبيه ساًسيه يهسى كلميه بلَتكم 

هوا أمل ٓاقت مه جموزها وكاىت الزم 

تتحرك ٓقربت ومسكت كريم وثبتت وطه 

بغلي .. كريم بغلي أىا أمل : وكلمته باليريب

 .

كريم بغلها وهو تايه وهي رجيته يرقس 

: مكاىه و وطها قريب مه وطه وبتهمسله

ًارٓة إىك .. اهسا حبيبي ًلضان راكري أىا 

. مرًوبة يا كريم .. موجوو بس أىا مرًوبة 

أىت الزم تْوق : زموًها بتوسل وبتييف

أىت ًارِ إين .. وتبقى كويس ًلضاين أىا 

ٓكر يف . اهسا يا حبيبي .. هموت مه ُيرك 

ٓكر يف الكرز اللي كان ! حاجات جميلة 

. ىْسك تسوقه، ٓكر يف يوم ٓرحوا 



ٓؾلت تكلمه كهمس وتْكره باللحنات 

الحلوة اللي جميتهم 

قلبه بسأ يهسا بس لسه مْيص : جاكسون

. مؤطرات يف ايسه للحركة 

كريم اسميوي أىا هيمل كصا : ماكس اتكلم

حركة وهقلب موك تحرك ػوابى ايسك 

ًارِ إىك موجوو بس ػسقوي األلم هيهسا 

وهذسرك بسرًة أىت ٓاهموي ؟ 

كريم هس زماُه وبمجرز ما ماكس ًمل 

حاجة كريم ػرخ وماكس بيقلب موه يحرك 

ايسه وكلهم أىنارهم متيلقة بايسه والضاطة 

وكل ما ماكس بييمل حاجة كريم بيغرخ 

كتر وبرؿه  كتر وأمل ؿاماه وزموًها بتوسل ا أ

.. ايسه مص بتتحرك



لحس ما أريرا قسر يحركها وماكس هوا ابتسم 

ارر كلب حاول تلمس بابهامك كل : وبغله

ػواًبك 

كلهم تابيوه وهو بيحرك ايسه وػوابيه لحس 

. رسروه : ما رلغهم وماكس بغلهم مبتسم

: أمل ماسكة وطه بابتسامة وسف زموًها

رالظ .. األلم هيهسا رالع .. حبيبي رالظ 

 .

أىا ًايسة أكلى : كريم اتذسر وهوا أمل بغتلهم

يوْى ؟ 

ررجت برا وقيست ًلى األرؼ تييف 

مؤمه اتغل بيها .. بغوتها كله وبضبه اىهيار 

ورزت ًليه وهي موهارة مه اليياـ وزه جوه 

مؤمه اللي مص ًارِ ايه اللي بيحغل؟ 



بقلي ًياـ وٓهميوي ايه اللي : مؤمه زًق

كريم ماله ؟ ! بيحغل ًوسك 

أمل اتماسكت وقالتله اللي حغل كله وهو 

بيحاول يجمى ويْهم مه بيه طهقاتها 

وزموًها لحس ما سكتت 

أجيلك ؟ هقولهم أي حاجة : مؤمه بتوتر

. واجي 

زلوقتي هيذرج .. كريم قالك ال .. ال ال : بيياـ

ويبقى كويس أىا بس كوت لسه رارجة وهو 

بس هيبقى كويس يا .. كان بيتألم أوي 

. هيذرج وهقموك .. مؤمه 

قْل مياها وٓؾل مكاىه متوتر مص ًارِ 

مؤمه : حسه ربف وزرل ًوسه! ييمل ايه 

أىت كلمت كريم ؟ ىوىا قلقاىة ًليه مه 

امبارح وكلمته الغبح ما رزش ًليها ؟ 



كلموي الْجرية : مؤمه ابتسم بسرًة

ُاهوي طوية ًه مسى متيته بضهر اليسل 

كيس ىايم يا ًمي ..  . أ

المهم إىه .. ًقبالك يا حبيبي : حسه ابتسم

كيب كلم ىوىا وقولها ًلضان ! بذير ييوي 

مه امبارح مسهقاين وتقويل قلبي مص 

. ٓأىت كموها ! مقمه وحوار األمهات زه 

. حاؿر هقموها : مؤمه ابتسم وهس زماُه

حسه ررج ومؤمه ٓؾل مكاىه ازاي يقمه 

ىوىا وهو هيموت مه القلق ًلى ػاحب 

ازاي سمى مه كريم إىه ما ! ًمره كله 

كان الزم يكون مياه زلوقتي ومى ! يسآرش 

ماكاىص يوْى يسيبهم لوحسهم ! مراته 

اتغل بووىا اللي كاىت هتموت مه القلق 

أىت ٓيه يا : ًلى ابوها وأول ما مؤمه كلمها



ررجت مه الْجر وما ! واز مه بسري 

أىت ًارِ حاجة ! رجيتص البيت تاين ليه 

ًه كريم ومذبي ًوي ًلضان كسه ما 

رجيتص البيت بيس الْجر وكليت ًلى 

الضركة أىا ٓاهماك مذبي ايه ًوي ؟ 

هو أىتي حس ييرِ : مؤمه بؾحك مغقوى

كريم ػحاين ! يذبي حاجة ًوك يا ىوىا برؿه 

يا ستي قبل الْجر وٓؾل يَيم ٓيا هو 

وأمل ويقولويل از ايه طهر اليسل جميل 

وٓؾل يحرق يف زمي وبيسها قْل والْجر 

أشن ٓقمت ػليت وكلمت ىور ٓؾلت أرُي 

مياها لحس ما الوهار ىور و روحت أرستها 

وٓقرىا أىا وهي مى بيؽ وجيت يا ستي 

. بس كسه .. ًلى الضركة 

بجس يا مؤمه كلمك الْجر ؟ : ىاهس ابتسمت



وهللا يا ىوىا كلموي هو وأمل : مؤمه ابتسم

مص هحلّ كسب وال ايه ؟ 

ال يا حبيبي مص هتحلّ : ىاهس ابتسمت

ابقى .. ربوا يقمه قلبك يا حبيبي .. كسب 

سلملي ًلى ىور ورليوي أطوٓها ها؟ 

. حاؿر يا قلبي هجيبهالك تضوٓيها : مؤمه

قْل وٓؾل مكاىه مص ًارِ ييمل ايه 

وطوية وبابه ربف وزرلت ىور اللي بغتله 

كلمتوي مه طوية مص ! مالك : باستَراب

ٓيك ايه ؟ ! كبييي ػوتك 

مؤمه قام مه مكاىه وحؾوها وٓؾل يف 

كتر وبتسأله يف : حؾوها طوية وهي اتوترت أ

! كموي ! ايه يا مؤمه 

كريم تيبان وزرل : مؤمه قيس وقيسها جوبه

. ًمليات زلوقتي ولسه ماررجص موها 



ًمليات ليه ؟ ! ايه : ىور طهقت

حكالها الوؿى كله وهي ٓؾلت جوبه تواسي 

حس ييرِ ؟ : ٓيه

.. أل ومص ًايس أي حس ييرِ ىهايئ : مؤمه

وهو مص ًايس حس .. السىيا هتتقلب لو ًرٓوا 

وال ىازر وال ملك وال أبوكي .. ييرِ أػال 

ٓاهمة ؟ 

ىور ٓؾلت مى مؤمه لحس ما يقمووا ًلى 

.. كريم إىه ررج مه اليمليات ويكلموه 

سميرة مص مغسقة كل اللي بيحغل 

حواليها 

قامت سابت ًبسهللا يوام الؾهرية وهي 

أرست موبايلها وقيست ًلى جوب تكلم أمل 

مارزتص ًليها .. واتغلت بيها ماسوجر 

كيس ىايمة سيبيها : ًبسهللا كضر . أ



هرن مرة تاىية لو مارزتص : سميرة كضرت

. رالظ 

ًبسهللا كضر واًترؼ بس سميرة رىت 

برؿه تاين وأمل كاىت مترززة ترز بس رزت 

هي محتاجة زًم مه أمها وأول ما رزت 

بغوتها المذووق المليان ًياـ سميرة 

مالك يا أمل ؟ ػوتك ماله ؟ : برًب

آتحي الغوت : ًبسهللا اتيسل بسرًة

. ًلضان أسمى آتحي 

! حبيبتي يف ايه : سميرة ٓتحت االسبيكر

كريم يا ماما يف اليمليات : أمل بتييف

. وماررجص كول أوي جوا 

ًمليات ؟ ليه ماله ؟ : سميرة طهقت برًب

ماله جوزك يا أمل ؟ يف ايه يا : ًبسهللا بذوِ

! بوتي 



أمل قالتلهم كل اللي حغل وهي بتييف 

وبيهسوها وهي كاىت محتاجة جرًة كاقة 

.. وتْاؤل مه أبوها بالصات

ليله رير يا : ًبسهللا بيس ما هي سكتت

يمكه ربوا رلى ايسه .. ليله رير ! بوتي 

تيبته وأىتي ًوسك ألن هوا ماكاىص يف حس 

أو ايسه ٓسا .. هييرِ ييالج ايسه كويس 

! محسش ًارِ الذير ٓيه .. حاجة تاىية أطس 

ويمكه حسس مه .. المهم يذرج هو بالسالمة

الغور اللي جوزك بيحقها كل طوية مه بلس 

طكل ومكان طكل ويقول مبسوـ مى 

الييه ٓلقت الحجر مص بس تسرل .. مراته 

.. يال إن طاء هللا هيقوم بالسالمة .. اليمليات 

ازًيله وػلي وارٓيي ايسك لربوا يذرجه 

بالسالمة قومي اليياـ هييمله ايه ؟هاه ؟ 

لو اليياـ بيقسم وال يآرر ماكاىص حس بقل 



قومي اتوؿي وػلي وقويل يارب .. ًياـ 

. قومي .. ماليص ُيرك مص تييقي 

أمل قامت زي ما أبوها قال وراحت أوؿة 

كريم اتوؿت وقيست تغلي وتسًي ربوا إىه 

! يذرج بالسالمة 

ٓؾلت قاًسة ًلى سجازة الغالة لحس ما 

سميت زربكة وبيسرلوه ًوسها ٓقامت 

بسرًة وهي بتييف وبغتلهم 

زكتور ماكس هيجي يقموك زلوقتي : ايسابيال

 .

أمل قربت مه كريم بلهْة وباست زماُه 

هيكون : وهي مرًوبة وكريستيوا قربت موها

. كويس ما تذآيص ًليه 

أمل ابتسمتلهم طبه ابتسامة 



أىتي كوتي بتيملي ايه يف : ايسابيال بغتلها

األرؼ لما زرلوا ؟ 

. بغلي وبسًي ربوا يرجيلي : أمل ابتسمت

وربوا بيسمى موك لما تسًيه : ايسابيال بْؾول

؟ 

زًيت وقت .. بيسميلي وبيقّ جوبي : أمل

الياػْة يوجسين ويذلغوي موهم وبيتلي 

كبر  كريم اللي زرل ُير حيايت كلها وكان أ

وزًيت .. كان هو .. ىيمة مه ىيم ربوا ًليا 

.. زلوقتي يذرجلي بالسالمة وأىتوا جيبتوه 

ٓربوا بيسميوي أيوة وبييقّ ًليوا 

. وبيرحموا برحمته 

زكتور ماكس ربف وزرل مه الباب المْتوح 

مبسئيا هيكون : وأمل بغتله وهو ابتسم

. كويس 



إن طاء هللا بس ايسه ؟ : أمل ابتسمت

هتتحرك ؟ 

المْروؼ بس مص : ماكس بع لكريم

هقسر أجسم إال لما يْوق ويحركها لكه 

زلوقتي هوستوى وىتموى وىقول ؟ أىتوا 

بتقولو ايه ؟ 

. إن طاء هللا : أمل ابتسمت

إن طاء : ماكس ابتسم وحاول يقلسها باليريب

. هللا 

سابوها واىسحبوا وهي قيست جوب كريم 

ماسكة ايسه الضمال وبتبوسها وبتسًي إىه 

.. يْتح ًيويه يكلمها 

مؤمه رن ًليها ورزت ًليه كموته إىه ررج 

مه اليمليات وهو كلب موها أول ما يْوق 

.. يكلمه 



سمر يف أوؿتها مص قازرة تغسق إن كل زه 

تتقلق، تتْؾح، أمها تتقلق، كل .. حغلها 

! زه يف يوم واحس ليه 

الباب اتْتح كان أبوها ٓقامت بسرًة وقْت 

جوب الحيقة بذوِ وهو بغلها بقهرة 

يف ػورة ليكي مى الواز اياه بيسيكي : وكسرة

ٓلوس، أرسيت موه ٓلوس ليه ؟ 

... كان .. ًلضان كان : سمر برًب

! ماكاىتص القية كالم تقوله وال كسبة تكسبها 

مْيص أي حاجة ! ألول مرة ما تالقيص كسبة 

. بابا سامحوي : يف زماُها تقولها ٓييقت

محمس حاول يتمالك اًغابه اللي استْستها 

أرسيت از : بأجابتها اللي اوحتله هي ًملت ايه

ايه ؟ 

. مص كتير : سمر بيياـ



محمس زًق ورٓى ايسه لكه تراجى وهي 

بقولك قس ايه ؟ : ٓهمتها تهسيس بس

. رمسيه الّ بس : سمر

! كوتي هتسيله ايه مقابلهم : محمس بكسرة

وال ازيتيله ايه أػال قغازهم ؟ 

ما ازيتلوش وال هو كلب موي : سمر بيياـ

أىا .. بابا أىت ٓاهم الموؿوو ُلف ! حاجة 

. ًمر ما يف راجل لمسوي ُير جوزي 

سمر قربت مه أبوها وجت تلمسه بس 

: محمس زقها ومسك ىْسه باليآية يؾربها

هايت ! وال يمكه أػسقك ! اوًي تلمسيوي 

. الْلوس اللي أرستيها زي 

مص ميايا يف البيت ًوس : سمر بيياـ

. طريّ 



مه الوهارزه هتييضي يف : محمس هس زماُه

كتر وال أقل ومص  البيت زه رسامة وال أ

بوتي ماتت ولو مص ًاجبك .. هيتبرك بوتي 

وًايسة تسيبي البيت مص همويك يف الّ 

ولو ًايسة تروحي ألمك برؿه يف .. زاهية 

لكه هتييضي هوا يبقى هتييضي .. زاهية 

رسامة ويمكه الذسامة أٓؾل ألن ليها 

. االحترام 

. يا بابا اسميوي : سمر بيياـ

محمس زًق وؿربها بااللم بكل القهرة اللي 

كتر مه كسا : ٓيه ميسش قازر يموى ىْسه ا

وتأليْة جسيسة ! كسبة جسيسة ؟! أسمى ايه 

ؿربها تاين  )ًه أمل ؟ وًه حقسها وكرهها 

 (بيسم ما ٓيه مه الَيم موها ومه ًمايلها 

مص زي كل حياتك ؟ تقلبي المواؿيى وكل 

الوسارة اللي ٓيكي تقلبيها ًلى أمل وأىتي 



.. مص وارسة بالك إىها بتوسذك أىتي وبس 

كل مرة حاولتي توسذي أمل ٓيها أىتي اللي 

ؿربها وهي بتحمي وطها  )اتوسذتي 

حبستيها وكليت وأىتي ٓقسيت  (بايسيها 

أرسيت موها رقيبها .. احترامك وسف ًيلتك 

وكلى مص راجل كْاية وهي أرست سيس 

سيسه وأىتي أرستيه هو اللي رماكي يف 

اتقهر وهو بيْتكر  )الضارو وكمل ٓؾيحتك 

لما طريّ رماها قسام اليالم والواس 

بتبغله وتتغيب ًليه وؿرب اللي قسر 

كوتي  (يقوله مه وطها لكه جات بكتْها 

متوقية ايه مه واحس رمى بوت ًمك 

! المالك ؟ إىه يحآم ًليكي أىتي 

كان الزم تيريف إن السمه هيرزلك القلم 

بيضرة حاولتي تْؾيحها قسام أبوها وأمها 

يا ..اهو أىتي اللي اتْؾحتي قسام الكون كله 



.. ابه آزم آيل كما طئت ٓكما تسيه تسان 

رٓى  )يمهل وال يهمل .. أػل زه ًسل ربوا 

ايسه يؾرب بس كان حيله اتهس مه الكسرة 

ربوا  (واتوهس وىسل ايسه وؿَف ًليها كتير 

كي ٓرظ كتير أوي وسترك كتير أوي  ازا

وأىتي رلغتي رػيسك كله مه الستر ٓكان 

.. الزم تتْؾحي بقى وسترك يوكضّ 

وياريتك اتينتي زه أىتي لسه ًايسة تكملي 

لما ىضوِ ربوا هييمل .. وتتهميها تاين 

ٓيكي ايه تاين ًلضان طكلك لسه ما 

. استوًبتيص اللي حغلك 

طريّ يف بيته موهار مص قازر يستوًب 

هو مه جواه كان ًارِ .. اللي حغل زه كله 

إىه هلم أمل واتهموها يف طرٓها وجرحوها 

بس هل هو يستاهل إىه يتقيه يف طرٓه 

ربوا قال الجساء مه جوس ! بالضكل زه 



زي ما اتهم أمل يف ! هل زه ًقابه ! اليمل 

يتْؾح ! طرٓها هو يتقيه بالضكل زه ؟

ازاي هيرجى طَله ويرٓى وطه ! بالضكل زه 

ازاي هيواجه ! يف وش أػحابه وزمايله 

ازاي ! المجتمى اللي حواليه والمرؿى 

هيقسر يكون زكتور محترم بيه الواس وهو 

مراته حقت اسمه يف الوحل وبقى المَْل 

وكله كوم والغورة .. اللي مراته بتستَْله 

اللي بتارس ٓلوس ٓيها هل الواس ممكه 

وال هيقولوا ! تْكر إىه ًارِ ومضَلها كسه 

زه أهبل ومص ًارِ مراته بتجيب ٓلوس 

يا هللا مص قازر ًقله ! مويه وبتيمل ايه 

يتحمل التْكير كيب يا ترى هل اللي يف 

ماهي لحس الْرح كاىت ! بقوها زه ابوه أػال 

مص يمكه ما يكوىص زه ابوه .. مى التاين زه 

 !



ميازة قيست يف أوؿتها تييف مص قازرة 

هو ! تسامح ىْسها ًلى اللي ًملته يف ابوها 

يف أم ممكه تسمر ابوها بَبائها بالضكل زه ؟ 

! ازاي سميتلها ! ازاي رمت وزىها لبسرية 

ازاي كرهت أمل وحبت سمر ! ازاي ػسقتها 

زمرت ! ازاي بس كاىت واػلة للَباء زه ! 

مْيص حس ُلقان ! ابوها وٓؾحته وطرزته 

! هي اللي ًملت كل زه .. يف كل زه ازها هي 

تيالج اللي ! زلوقتي المْروؼ تيمل ايه 

كيب ! تساًس ابوها ازاي ! حغل زه ازاي 

كيب بوتها رقيبها ! تواجه الواس ازاي 

ميقولة ! أهله هيقولوا ايه ! هيقول ًليها ايه 

! بقرار واحس ُلف تسمر ًيالها االتويه 

بس زه ماكاىص قرار واحس ُلف زه كان إتهام 

كبر .. بوت يف طرٓها  بوت ربوا ًوؿها أ

تيويؽ وهي وًيالها زٓيوا تمه إتهامهم 



وكأن ربوا اىتقم موهم .. بأبضى كريقة 

.. ًلضان راكرها هي وبس 

ماما : ىيرة زرلت ًوس مامتها وقيست جوبها

أىا لميت حاجة سمر كلها يف الضوف زي ما 

. قلتي 

! أروكي ٓيه : ميازة هست زماُها وبغتلها

يف األوؿة اللي ًلى كول بيقيس ٓيها : ىيرة

لما يسًل مه سمر هو ًلى كول أػال 

ػح قبل ما أىسى لقيت يف .. بيقيس ٓيها 

أحقهم لها ؟ .. زوالب سمر الْلوس زي 

تالقيهم بتوو أروكي : ميازة مسحت زموًها

رليهم مياكي لما يذرج مه أوؿته ازيهمله 

 .

ماما رامي بيتغل بيا مه الغبح : ىيرة بيياـ

مص ًارٓة أرز ًليه وال أقوله ايه؟ 



ميازة بغت لبوتها اللي هي كمان هتسٓى 

مص ًارٓة أقولك : تمه ُباء أمها وبسموو

تقوليله ايه ؟ مص ًارٓة يا بوتي وهللا حقك 

أىتي قلتيلي وىبهتيوي ..ًليا أىا اللي ُلقت 

! إين هسٓى التمه بس ما سميتص كالمك 

. ٓسامحيوي 

أسامحك ًلى ايه بس يا : ىيرة ؿمت أمها

. ربوا يسترها مه ًوسه .. ماما 

سابتها وررجت والباب ربف وراحت تْتح 

واتْاجئت بالضذع اللي قسامها وبغتله 

وهو واقّ ! بصهول مص ًارٓة تقوله ايه 

بلَي : بس اتكلم! مص ًارِ يقولها ايه 

. زكتور طريّ إين هوا وًايس أقابله 

ىيرة هست زماُها وكليت ربقت ًلى 

أروها وزرلت ًوسه بلَته باللي موتنره وهو 

.. قام بتحْس مستيس يتذاىق 



ىسل يتذاىق بس طاِ مالمح الكسرة والصل 

واالىهيار واتراجى ألىه هو كمان مكسور صيه 

رير يا ًم محمس ًايس ايه ؟ : ٓبغله

ًايس أتأسْلك ًلى : محمس رٓى راسه بغله

. اللي حغل 

أىت كوت رآؽ تجوزهايل وأىا : طريّ بوجى

. أىا اللي كوت ُبي وأػريت ! اللي أػريت 

أىا .. أىا مص جاي أتكلم يف الماؿي : ز بغله

بس ًايس ٓلوس كاىت مى سمر ًايس أرجيهم 

. لغاحبهم 

الْلوس اللي أرستها : طريّ ؿحك بوجى

كاىت ! هي قالتلك ًليهم ! مه الواز اياه 

! بمقابل ايه ؟! وارساهم ليه 

ميرٓص ومص ًايس أًرِ بس هي : محمس

. حلْت إن محسش لمسها أبسا ُيرك أىت 



بيس كل اللي ! وأىت ػسقتها : طريّ ؿحك

! طوٓته زه ػسقتها ؟

الغور قسيمة مه أيام الجامية : محمس بوجى

كيس كوت أول واحس يلمسها  وأىت اتجوزتها وأ

وإال ماكوتص كملت ألن مه كبيك الَسر 

وأسهل طيء ًوسك تتذلى ًه اللي قسامك 

. ٓلو ماكاىتص بوت كوت هترميها 

! أىا مه كبيي الَسر : طريّ بغله بصهول

امال سيبت أمل ليه يف أول : محمس زًق

وكل مضكلة كاىت ! هاه ! مضكلة قابلتها 

بتقابلك مى سمر كوت بترميها برا البيت او 

تجيبهايل هو زه كان حلك لكل مضكلة 

. بتتذلى وبتبيى يف لحنة 

طريّ بَؾب مه الكالم اللي بيسميه هو 

ًارِ إن الكالم زه حقيقي وهو ٓيال ًمل 



كسه بس مص قازر يسمى أي لوم وًتاب 

أىت جاي تلوموي أىا ًلى : زلوقتي ٓسًق

هي اللي كلمتوي ًه أمل ! وسارة بوتك 

وهي اللي ُلقت ٓيها وهي اللي أقويتوي 

؟ !إىها مص كويسة وزلوقتي بتلوموي أىا 

هي اتكلمت وقالت بس أىت ػسقت : محمس

.. ٓأىت ػراحة تستاهل .. أىت اللي ػسقت 

.. أىتوا االتويه تستاهلوا كل اللي حغلكم 

المهم اىا مص جاي أتذاىق وال أتكلم أىت 

كلقتها ورالظ ًايس الْلوس ًلضان أرجيها 

. لغاحبها 

ما طوٓتص ٓلوس وحاجتها : طريّ كضر

هبقى أرلي ىيرة تلمهم وهبيتهم مص ًايس 

. أي حاجة أػال يف البيت تذغها 

أىا لميت حاجتها يا : ىيرة بغت ألروها

. طريّ كلها 



كان يف ٓلوس ؟ : طريّ بغلها

ىيرة طاورت بسماُها اه ٓضريّ قالها 

تجيبهم كليت جابتهم وازيتهم ألروها وهو 

ازاهم لمحمس حتى مه ُير ما ييسهم 

هبيت حس يارس الحاجة : ومحمس بغله

. بتاًتها 

مص : اىسحب بهسوء وىيرة بغت ألروها

يمكه تكون زي ٓلوسك أىت ؟ 

مص بحف ٓلوس يف البيت يا : طريّ بهسوء

. ىيرة بالضكل زه 

رامي .. طريّ : كالى ألوؿته وىيرة وقْته

بيرن ًليا ومص ًارٓة أقوله ايه ؟ 

حبيبتي : طريّ بغلها وىسلها ومسك وطها

مرايت مص كويسة ! رامي ماله باللي حغل 

. رزي ًليه ًازي ! وكلقتها أىتي ايه ًالقتك 



كلى أوؿته وقْل ًلى ىْسه وزًالن 

ورايّ إن أرته ًالقتها تتأثر بذقيبها بسببه 

 ..

ىيرة مسكت موبايلها اللي كل طوية يرن 

ورزت أريرا ًلى رامي اللي كان هيموت مه 

أىتي ما : القلق ًليها وأول ما رزت زًق

ها ؟ ! بترزيص ًليا الوهار كله ليه 

! ميرٓتص أقولك ايه : ىيرة ًيقت

أىتي مالك ! تقوليلي ايه يف ايه : رامي بسًيق

بيسيه هي كان بايه ! أىتي باللي حغل 

ًليها إىها مص منبوكة مه أول ماتياملت 

! مياها مه قريب بس أىتي مالك ومالها 

؟ ! مص بترزي ًليا ليه 

. روٓت مه رز ٓيلك : ىيرة بيياـ



ررجيوا برا حسابات : رامي أرس ىْس كويل

.. أي حس أىا وأىتي مالواش ًالقة ُير ببيؽ 

مرات أروكي مص كويسة وهو كلقها 

رالظ الموؿوو اىتهى والمْروؼ هو برؿه 

كبر مه حجمه وما  ما يسيص الموؿوو أ

يسمحص لحس يتمازى يف حقه مراته وحضة 

. كلقها رلع الكالم 

مص مراته .. بس هو زًالن : ىيرة باستَراب

ورسرها ؟ 

مراته ورسرها ماطي زه اللي يف قلبه : رامي

يا ىيرة لكه قسام الواس الزم ينهر جامس و 

واقّ ًلى رجليه مص مكسور ًلضان 

. محسش هيرحمه لو مكسور 

أمل مى كريم مستوياه يْوق وكل طوية 

بييسي ًليها حس مه السكاترة يقمه ًليها 

ويضوِ ٓاق وال لسه وكل طوية حس يتغل 



بيها سواء أمها أو أبوها أو مؤمه وهي 

.. مستوية بتوتر وروِ وقلق 

كريم بسأ يتحرك وهي اىتبهت وقامت رىت 

.. كريم أىت ػحيت كلموي : الجرس وبتكلمه

حبيبي ؟ 

كريم ٓتح ًيويه وقْلهم تاين وهي هتموت 

. كريم رز ًليا ًلضان راكري : مه القلق

كريم ٓتح ًيويه وبغلها بتيب وإرهاق 

.. واألهم مه كل زه باستَراب طسيس 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل التاسى واليضرون 

.. كريم ٓتح ًيويه ومركس ًلى امل 

: الممرؿة ربقت وزرلت وأمل بغتلها

. بيْوق 



. هوازي السكتور : الممرؿة ابتسمت

ررجت الممرؿة وكريم بيبع ألمل 

حبيبي مالك : باستَراب طسيس وهي متوترة

ٓيك ايه يا كريم ؟ ! اتكلم 

تيريف إين حلمت بيكي وأىا : كريم بغلها أوي

ىايم ؟ 

أىت كوت متذسر ! حلمت بيا : أمل ابتسمت

مص ىايم 

كريم ابتسم بتيب وبيتكلم بتقل أو باليآية 

هو .. المهم إين حلمت بيكي : وًيويه بتقْل

ماكاىص حلم هو كان كابوس يا أمل، كابوس 

ولوال أىتي كوتي ميايا ٓيه ماكوتص قسرت 

. أًسيه أبسا 



رير يا حبيبي المهم : أمل ماسكة وطه بحب

كموي ًوك أىت كويس .. زلوقتي إىك بذير 

؟ 

المْروؼ أىتي .. مص ًارِ : كريم ابتسم

اللي تقوليلي أىا كويس ؟ 

. أىت بذير : أمل ابتسمت

كريم بع اليسه المرٓوًة ًلى حاجس جوب 

حلمت يا : السرير ومركس ًليها أوي وابتسم

ابتسم  ).. أمل إىهم ٓوقوين وأىا يف اليمليات 

األلم كان ٓوق  (بوجى وكأىه بيْتكر حلمه 

ميرٓص ماكس .. االحتمال وٓوق كاقتي 

مهما .. كان بييمل ايه بس األلم كان ػيب 

أوػْلك مص هقسر أوػْلك مقسار األلم 

بس  (بغلها وابتسم بتيب  )اللي حسيته 

ىازيتيوي وقلتيلي .. سميت ػوتك أىتي 

.. أهسا وما أٓكرش ُير ٓيكي أىتي وبس 



أٓكر يف أجمل لحنات ًيضواها أىا وأىتي 

كول طهر ًسلوا، أٓكر يف أول مرة لمست 

 (ابتسم  )طْايْك ٓيها ويف كيم الكرز، 

ويمكه وجوزك يف حلمي أو كابوسي رالين 

. اللي أتذقاه 

أمل بتسميه بوجى ومص ًارٓة تقوله زه 

حغل بجس وال تسيبه ٓاكر إىه مجرز كابوس 

.. ًاطه واىتهى 

الباب ربف والسكتور زرل ومياه متسربيوه 

.. كريستيوا وايسابيال 

. رليتوي قلقت ًليك .. أريرا ٓوقت : ماكس

هو أىا ليه : كريم بغله بسماٌ تقيلة ابتسم

مص قازر أٓتح ًيويا أو أطيل زماُي ؟ 

ألىك ما ٓوقتص كويس مه : ماكس ابتسم

. أرست مذسر كتير بيس ما ٓوقواك .. المذسر 



! ٓوقتوين : كريم بغله بتوهان

هو ٓاكر : أمل ابتسمت بوجى وبغت للسكتور

إىه مجرز كابوس 

كويس : ماكس هس زماُه بتْهم وبع لكريم

. إىه ٓاكره كابوس 

كريم بع ألمل وبيجاهس ًلضان يْؾل 

هو كان بجس ؟ أىتوا ٓوقتوين ؟ كيب : ٓايق

أىتي كوتي ميايا ؟ 

كوت مياك وًضت : أمل هست زماُها

بس ما .. مياك األلم اللي بتتكلم ًوه 

قوم .. تْكرش ٓيه المهم إىه ًسى يا كريم 

. بقى رليوا ىرجى بلسىا 

كريم حف ايسه ًلى رسها وابتسم واتكلم 

زهقتي مه طهر ًسلوا ؟ : باليريب



ما زهقتص وال : أمل مسكت ايسه باستها

. يمكه أزهق بس رايْة ًليك 

هسيبكم بس : ماكس حمحم وهو مص ٓاهم

أي .. األول محتاج موك حركة بسيقة اليسك 

مهما تكون .. حركة بس أكمه إىها بتتحرك 

. بسيقة 

ولو قلتلك مص قازر أحركها ؟ : كريم بتيب

أىا محتاج أكمه إن ايسك : ماكس قرب موه

. أي حركة مهما تكون بسيقة .. بتتحرك 

كلهم بغوا اليسه وهو كمان بغلها صيهم 

والحنوا إىه مص بيحركها وال هي بتتحرك 

.. ىهايئ 

كريم أي حركة : أمل ًيويها ًلى ايسه

أمل بتبغله بس كان مَمؽ ًيويه بغت 

سيبيه يرتاح : للسكتور باستْسار ٓرز ًليها



وزي ما قلت ىسبة المذسر ًالية هو ما 

ٓاقص كويس بسليل إىه مص ٓاكر اللي 

.. حغل يف اليمليات وٓاكر إن زه مجرز حلم 

سيبيه .. ٓهو إىل اآلن متذيل إىه لسة بيحلم 

. يْوق براحته 

بس أىا ًايسة أكمه ًليه : أمل زموًها ىسلت

أىا ممكه أٓوقه زي : ماكس بضْقة

اليمليات بس هيقوم يتألم ٓلو زه اللي 

ًايساه هْوقه حاال ؟ 

رليه مرتاح،رليه .. ال ال كبيا : أمل بسرًة

. يْوق براحته 

كل ما يوام أٓؾل : ماكس هس زماُه وبغلها

. الووم راحة له حاليا .. له 

محمس راح ألروه ًبسهللا وقيس مياه وحف 

قسامه الْلوس 



ايه زول يا محمس ؟ : ًبسهللا باستَراب

زول الْلوس اللي أرستهم : محمس بحرج

أىا مص .. سمر مه الواز اللي يف الغور 

ومص ًارِ ازاي أرجيهمله ! ًارِ هو ميه 

! زبرين ! أًمل ايه ! 

بوتك ًارٓاه يا محمس،اًرِ : ًبسهللا بغله

موها 

هايه ًليا يا : محمس بغله بتيب وإرهاق

. ًبسهللا أكلى أرميها برا البيت وأتبرا موها 

أىت بتجوي زرًك يا محمس : ًبسهللا بتياكّ

كل واحس بيحغس اللي بيسرًه وأىت كوت 

أيوة الوغيب .. بتَمؽ ًيويك ًه كتير 

واألقسار زول مه ًوس ربوا بس ربوا قال 

أىت سيبت سمر لبسرية .. اًقل وتوكل 

تضكل ٓيها وتمالها حقس وُل وزي كاىت 



المهم .. بس مص وقته الكالم زه .. الوتيجة 

زلوقتي بوتك يف بيتك اًرِ موها ميه الولس 

. زه رليوا ىرجيله ٓلوسه 

محمس اىسحب وراح بيته زرل ًوس سمر 

اللي كاىت يف أوؿتها مسهمة وأول ما أبوها 

الواز اللي أرسيت : زرل وقْت وهو بغلها

موه الْلوس اسمه ايه وًوواىه ايه ؟ 

هتيمل ايه ؟ : سمر باستَراب

رزي ًليا : محمس زًق

الْلوس زي حقي : سمر هست زماُها برٓؽ

مص .. وبيسيه مص هيْرقوا مياه أػال 

. هيْرقوا هو مص مستويهم 

ًملتي ايه ! حقك ازاي : محمس قرب موها

ًلضان يكوىوا حقك ؟ 



زول حقي : سمر هست زماُها بإػرار

. أىا ماُغبتهوش أػال .. وبتوًي أىا 

 )حقك ازاي ييوي ؟ : محمس ؿربها بالقلم

ًملتي ايه يف مقابلهم ؟  (ؿربها تاين 

سلمتيه ايه ؟ وبيسيكي مبلٍ ! ازيتوله ايه 

زي زه ليه ؟ 

كل جملة كان بيقولها بؾربة ليها وهي حتى 

الغريد مص بتغرخ لحس ما وقّ تيبان 

.. برؿه زول حقي : مه الؾرب بغتله بإػرار

. مص هسيهمله 

قسما بالله أقتلك : محمس مسكها مه رقبتها

 .

ريحوي مه .. اقتلوي : سمر بيياـ زًقت

بكره .. أىا بكره كل الواس .. السىيا واللي ٓيها 

بكره مروة .. بكره أمل وجوزها .. الكل 



كلهم .. بكره رُس وجوزها .. ػاحبتها وجوزها 

كلهم اتجوزوا ىاس .. ًايضيه أٓؾل موي 

. ٓوق وأىا وقيت يف طريّ 

مص أىتي : محمس ساب رقبتها وزقها بصهول

أىتي رقْتيه زه كان ! اللي أرستيه مه أمل 

ارتيارك أىتي ؟ أىتي ىجستيها موه وأىا 

حصرتك وقلتلك زي ما باًها يف .. حصرتك 

. أول مضكلة هيبييك 

أىت ٓاكر إين إىساىة مص : سمر برٓؽ

كويسة أو الغور بتقول إين رايوة لكه أىا 

. ماُروتص طريّ ومحسش لمسوي ُيره 

يمكه تكوين ماروتيهوش : محمس بوجى

.. بجسمك بس ُروتيه بألّ طكل تاين 

وبيسيه هو سبق وباو أمل مص هيبييك 

.. أىتي ؟ واألهم مه كل زه أىتي ُروتيوي أىا 

لما أبيتك تتيلمي .. ُروتي ثقتي ٓيكي 



وأىتي تروحي تتسرمحي ٓسي رياىة لثقتي 

. ٓيكي 

. كوت ًايسة أكلى ٓوق : سمر بإػرار

تقليي لْوق ازاي وأىتي : محمس بأسّ

. بتذوؿي يف وحل ؟ كريقتك كاىت ُلف 

ُلقتي الوحيسة إين كميت يف : سمر بجوون

. طريّ 

ال .. زه مص ُلف زي تسابير ربوا : محمس

طريّ مص .. يحيق المكر السيء إال بأهله 

كويس وما يستاهلص أمل وكان الزم تبيس 

ًوه وربوا جيلك أىتي السبب تبيسيه ًوها 

اتمويتي ليها األشية بس .. ًلضان تقابل كريم 

مه وسف األشية قربتيها لوغيبها وألىها 

. ػبرت ًلى قؾائه ربوا كآئها بكريم 



أمل .. بكرا يرميها ويسهق موها : سمر بَؾب

. تآهة وهتضوِ 

: محمس هس زماُه وؿرب كّ بكّ

؟ !هتْؾلي لحس امتى تتموي الضر لَيرك 

مص هتتيني ؟ ! مص هتْويق أبسا 

سمر وزت وطها بييس وهو مسك زراًها 

ميه الولس اللي أرسيت موه الْلوس ؟ : بيوّ

محمس رٓى ايسه  )مص هقولك : سمر بَؾب

مهما  (يؾربها وهي بغت اليسه وبغتله 

تؾرب ومها تيمل ٓيا برؿه مص هقولك 

. ريح ىْسك ! هو ميه 

محمس وقّ قسامها ًاجس مص ًارِ ييمل 

.. ايه ٓسابها وررج 

مروة كاىت بتقلب يف الموبايل ولقت 

بالغسٓة ػور سمر وطهقت مص متذيلة 



حقت ايسها ًلى بوقها .. حجم الْؾيحة 

مص قازرة تستوًب إن سمر توػل بيها 

بتقلب يف الغور .. أرالقها للسرجة زي 

ايه : ومغسومة وٓجأة لقت ػوت ىازر ٓوقها

القرِ اللي بتتْرجي ًليه زه ؟ 

مروة رمت الموبايل مه ايسها ًلى مكتبها 

يف ايه : وبغت لوازر مغسومة وهو استَرب

! مالك 

مروة هست زماُها بغسمة مص قازرة توقق 

وهو أرس موبايلها جت تضسه مه ايسه بس 

: هو مويها وطاِ الغور وقلب ٓيهم وبغلها

ميه ! البوت زي أىا طوٓتها ٓيه قبل كسه 

زي ؟ 

مروة بتهس زماُها وىازر أرسها لمكتبه 

! ميه زي : وزرلت وقْل الباب وراها وبغلها

اىققي يا مروة 



. زي سمر : مروة بتوتر

أىا ًارٓها ! ًرٓتها أىا كسه : ىازر بتريقة وُيم

مويه ؟ أىا طوٓتها قبل كسه بس مص ٓاكر 

ميه زي ؟ ! ٓيه 

طوٓتها ساًة ٓرح كريم وأمل : مروة بغتله

. زي بوت ًم أمل 

زي بوت ًم أمل ؟ ازاي : ىازر زوره يتغسم

وميه زه اللي يف الغور وميه ! ييوي 

! زه جوزها ميقولة ! ٓؾحها بالضكل زه 

! كيب ازاي تغور ىْسها كسه 

ال زه مص جوزها وميرٓص زه : مروة بغسمة

! ميه وميرٓص ميه ٓؾحها بالضكل زه 

! مص قازره أستوًب الْؾيحة زي أػال 

ازاي حس ييمل كسه يف حس ؟ يا هللا استرها 

. مياىا يارب 



كيب لما مص جوزها زه ميه ؟ : ىازر بغلها

مص ! وال ايه ! بتذون جوزها مياه ييوي 

. ٓاهم 

سمر .. ميرٓص يا ىازر : مروة بغتله بَؾب

زي ياما ! زي أػال إىساىة مص كويسة 

أػال ساًة الحازثة بتاًة .. حاولت تأشي أمل 

أمل وقت الياػْة هي حبستها ولوال كريم 

أىقصها ساًتها كاىت راحت ٓيها وما 

كتْتص بكسه زي بيس كسه أقويت رقيب  ا

أمل إن أمل وحضة وإىها ًلى ًالقة بكريم 

وكليت ًليها ٓيلم كويل وطريّ 

المتذلّ ػسقها وراح ساب أمل واتجوز 

سمر زي وكاىت ٓاكرة إىها بكسه اىتغرت 

. ًلى أمل 

بس طريّ زه أػال مص راجل : ىازر كمل

كويس إىه يتذلى ًه رقيبته ويقبل يسمى 



كالم ًليها ٓيستاهل زلوقتي اللي جراله 

المهم إىها .. وأًتقس أمل ربوا ًوؿها بكريم 

تستاهل اللي جرالها زه وزماىها اتقلقت ألن 

كيس كلقها ورماها  كالما جوزها بيرمي وزاىه أ

 .

مى إين مص بحبها بس برؿه : مروة بؾيق

. كله إال الْؾيحة بالضكل زه لبوت 

حبيبتي هي اللي ٓؾحت ىْسها : ىازر بغلها

وبيسيه مه طكل .. بوْسها محسش ٓؾحها 

. الغور ٓسي ػور كبييية مص متْبركة 

برؿه يا ىازر زي بوت وبيسيه : مروة بسًل

وأبو أمل ًم ًبسهللا ! أهلها وٓؾيحتهم 

راجل محترم وله وؿيه وزي بوت أروه 

. ييوي ٓؾيحة للييلة كلها 



برؿه يا مروة هي ًملت كسه يف : ىازر بأسّ

ييوي لو هي كويسة ال يمكه حس .. ىْسها 

اقْلي بقى سيرتها وقوليلي .. يقسر ًليها 

وريوي .. ارتريت أىهي موزيل هويمله 

الكاتلوج وارتياراتك ًلضان مهوسس السيكور 

. ًايس يذلع الْيال 

. هقلى أجيبهم لحنة : مروة هست زماُها

قيسوا مى بيؽ يذتاروا السيكورات والضكل 

.. اللي ًايشيوه لبيتهم وتغميمه 

أمل مى كريم قاًسة جوبه مستوياه يْوق 

والبوات كل طوية يروحوا يقيسوا مياها 

طوية ويقليوا لحس ما كريم بسأ يْوق تاين 

أمل : واول ما ٓتح ًيويه

حبيبي أىا اهو : أمل جريت ًليه

. ًقضان أوي : كريم بغلها



أمل ابتسمت وجابت بسرًة كوباية مياه 

وساًسته يضرب ورىت الجرس 

. أىتي كويسة ؟كمويوي ًليكي : كريم بغلها

أىا ! أىت اللي بتسألوي يا كريم : أمل بحب

ما توامص تاين .. كويسة كول ما أىت كويس 

كموي ًليك .. ٓوق طوية ًلضان راكري 

. قويل إىك كويس وحرك ايسك .. أرجوك 

هو أىا ىمت كتير أوي كسه؟ : كريم بتيب

كريم حرك .. الوهار كله ىايم : أمل بتياكّ

. ايسك ًلضان راكري 

الباب ربف وزرل السكتور ماكس اللي كان 

البس هسومه وكأىه رارج أو ماطي مص 

: البس بالقو ولبس المستضْى وبغله

هتحرك ايسك المرة زي وال هتسيبوا وتوام 

تاين؟ 



ًايسين أًمل ايه بايسي ؟ : كريم ابتسم

. امسح بيها زموو مراتك : ماكس ابتسم

: كريم أرس ىْس كويل وبع ألمل بيتاب

هو أىا كام مرة هقولك ما تييقيص ؟ 

أمل ابتسمت ُغب ًوها وهو رٓى ايسه 

باليآية وحقها ًلى وش أمل مسح 

زموًها بتيب وهي اتحرجت مه اللي 

كسه أقسر أقولك : واقْيه وهوا ماكس ابتسم

إىك بذير وإن اليملية ىجحت تماما 

أمل مسكت ايسه بحب تساًسه أو تذليه 

. يريحها ًلى ايسها 

زلوقتي أىا أقسر أررج أتيضى بسالم : ماكس

. لو يف حاجة كلموين  (بع للبوات  )

ًملتي : سابهم وررج وكريم بع ألمل بحب

ايه وأىا ىايم ؟ 



وال حاجة قيست أػلي جوبك : أمل ابتسمت

مؤمه كلموي كتير جسا وكل طوية .. وبس 

. يقويل يجي ٓحاول تكلمه 

هكلمه بس األول كمويوي : كريم هس زماُه

كتر ًوك أىتي  . أ

كل حوارهم باالىجليسي  )كريستيوا قاكيتهم 

احوا هوكون برا لو يف : (ًلضان أمل تْهمهم 

. حاجة محتاجيوها بلَوىا 

استووا : كريم وقْهم

االتويه وقْوا مستَربيه وكلهم بغوا لكريم 

هتذلغوا طَل امتى ؟ : حتى أمل وهو كمل

أىا هذلع كمان ساًة بس هي : ايسابيال

. ىبقضية الليلة 

يوْى أكلب موك كلب ؟ : كريم بتيب



كيس اتْؾل : ايسابيال باستَراب . أ

كتر وباليريب ًايس موها ايه ؟ : أمل باستَراب أ

ًايسك تارسي : كريم ابتسم وبع اليسابيال

أمل الْوسق لو يوْى ييوي،وتروح تجيب كام 

حاجة وترجييها تاين ألين مص هآمه ًليها 

. تروح لوحسها 

ًلى ٓكرة أىا أقسر أروح : أمل باًتراؼ

. لوحسي بس ما أقسرش أسيبك وأروح 

ًارِ بس ًلضان : كريم ابتسم بتْهم

راكري ما تروحيص لوحسك 

أىا ماًوسيص مضكلة : ايسابيال ابتسمت

. ساًة وهيسي ًليكي .. هارسها وأجيبها 

كريم ؟ .. استوي : أمل باًتراؼ



مص ! أىتي بتيارؿيوي ليه : كريم بإػرار

ًلضان .. قازر أىاهس قغازك اسميي كالمي 

. راكر كريم اللي تيبان ومص قازر يوقق 

أمل هست زماُها وابتسمت اليسابيال وررجوا 

ييوي ليه : وسابوهم وهي بغتله بَيم

كاىت مه بقية أهلوا ؟ ! تقلب موها 

أػلها حلوة يا أمل : كريم ابتسم بمضاُبة

وأىا ًايس أقرب موها ٓاستَليتك 

ًوسك حق ٓيال : أمل بغتله طوية وكضرت

الْرىسييه كلهم حلويه كان يف حتة زكتور 

تذسير يف اليملية بتاًتك اسمه جاكسون 

مص قازرة أوػْلك طكله وًيويه اللي 

بتوور يف النلمة ًيويه رمازي ػايف ما 

... طوٓتص صيها و 



مرة واحسة ػررت لما كريم مسك طيرها 

أىا يوْى : مه ٓوق كرحتها وبغلها بَؾب

أًاكس بوت لكه أىتي ال،أىا يوْى أتجوز أربية 

وأًيص مى األربية لكه أىتي ال،الست ربوا 

رلقها مملوكة لراجل واحس ورلق الراجل ما 

يتقبلص أي حس يضاركه يف مراته ٓسي تركيبة 

ٓلما أموت يا أمل .. ربوا ًملها مص احوا 

... ابقي ساًتها

هضضص اسكت : أمل مويته يكمل الجملة

. ما تجيبص سيرة الموت .. 

أىتي بتياكسي راجل تاين : كريم بؾيق

قسامي يا أمل ؟ 

أىا ًارٓة : أمل بغتله وقربت مه وطه أوي

وواثقة إن ايسابيال وال لْتت حتى اىتباهك 

وًارٓة إىك قلت كسه مه باب الهسار ٓليه 

. أىت مص زيي كسه وًارِ إين مجرز بهسر 



حتى لو مه باب الهسار يا : كريم بغلها بجسية

مص هقبل تتَسيل يف .. أمل ما يوْيص 

. ما يوْيص .. راجل حتى لو هسار 

حقك ًليا وهللا ماكاىص : أمل بأسّ

أىا حتى ميرٓص طكل .. قغسي أؿايقك 

السكتور زه ايه كل اللي أًرٓه اسمه بس 

لكه لما زرلت اليمليات ًوسك ما طوٓتص 

. ُيرك

حبيبتي اىا ما طكيتص ٓيكي : كريم بحب

ًلضان تبرري وًارِ و واثق يف أرالقك بس 

ًلضان راكري بالش هسار يف مواؿيى زي 

. زي تاين 

. حاؿر يا قلب أمل : أمل باسته بحب

كلم مؤمه : كريم ابتسم . هايت ػح أ



أمل جابت الموبايل وكضرت وجابت موبايلها 

! ٓغلوا طحه : وبرؿه كضرت وبغتله

طوٓتي بقى إىك الزم تروحي : كريم ابتسم

المهم تيايل يف حؾوي طوية .. الْوسق 

. واحضاين 

أمل جت تقرب موه بس الباب ربف 

وسمحوا بالسرول ٓسرل زكتور وسيم جسا 

أىا زكتور : وًيويه رمازي ػايف وابتسملهم

جاكسون زكتور التذسير جيت أكمه ًليك 

كموي .. ألىك ُيبت كتير بسبب المذسر 

ًليك 

كريم وأمل االتويه توحوله وكريم بع ألمل 

وهللا ػسٓة : اللي هست زماُها ال وبتلقائية



زكتور جاكسون بغلهم االتويه مستَرب 

يف أي مضكلة ؟ يف حاجة يف طكلي : ىنراتهم

يف ايه ؟ ! 

أهال .. ال ال أبسا : كريم ٓاق وابتسم بمجاملة

. بيك أىا كويس حاليا 

جاكسون ابتسم وبع ألمل وبع لكريم 

. أىت ًوسك زوجة جميلة : بيسها

! ىيم : كريم بَؾب

جاكسون اتراجى بسرًة ألىه ًارِ أرالق 

ما اقغسش يف الضكل : الضرقييه وُيرتهم

كبر زًم  سوري أقغس إىها بتحبك وكاىت أ

هي الوحيسة .. ليك لما ٓوقواك يف اليملية 

هي .. اللي قسرت توػلك وتكلمك وتهسيك 

بتحبك كتير وأًتقس إن الحب زه متبازل 



ػح ؟ بسليل إىك أىت برؿه سميتها 

. وهسيت مياها 

كيس كبيا متبازل زي : كريم حاول يبتسم أ

. مرايت 

جاكسون حس باليساء مه كريم ٓابتسم 

لو يف أي حاجة .. المهم إىك بذير : واتراجى

. بيس اشىكم .. احتجتوها كلموين 

اىسحب وسابهم وأول ما قْل الباب أمل 

حبيبي أىا أول مرة أطوٓه : بغت لكريم بتوتر

صيك لما زرلت اليمليات األوؿة كاىت 

هلمة والوور مسلف ًليك أىت بس أو 

تحسيسا ًلى ايسك ٓأىا ما طوٓتص وطوش 

. حس 



أىا ما : كريم بغلها أوي وهي بتكمل

طوٓتص ُيرك أىت وبس وكوت مرًوبة 

... وكوت 

اسكتي ! أمل : كريم كضر و وقْها

... كريم اسميوي : أمل

. يا بوتي اسكتي : قاكيها كريم تاين

بتسكتوي ليه ؟ أىت الزم : أمل بغتله

! تسميوي 

أىا ! أسمى ايه يا متذلْة أىتي : كريم بصهول

أىا مص ! مص لسة هيرٓك امبارح يا أمل 

هذلي واحسة تضيل اسمي وأىا ممكه أطك 

أىتي .. ٓيها ولو للحنة ولو أقل مه لحنة 

أمل لو هضك ! بتبرري ايه ولميه ! ًبيقة 

ولو للحنة إىك ممكه تبغي لراجل تاين 



أىا مص لسة هيرٓك .. ماكوتص هتجوزك 

. الوهارزه وال امبارح 

امال بغيتلي : أمل ابتسمت بس استَربت

! كسه ليه 

ًلضان هو ٓيال ًيويه : كريم بَيم مرح

. بتوور 

! ايه ًيويه زي : ؿحكوا االتويه وكريم بهسار

أىا مص قازرة أوػْلك أول ما : أمل بؾحك

طوٓت ًيويه رمازي وأىا مه ثواين قلت إن 

. حسيت قلبي هيقّ ! ًيويه رمازي 

سالمة قلبك زه ييلمك : كريم طسها لحؾوه

إىك تاين مرة ما تهسريص هسار سذيّ زي زه 

. ليتقلب ًليكي 

. توبة ًلى رأي ُحلم : أمل سوست ًلى ػسره



ايه ُحلم زه ؟ : كريم باستَراب

 )ًبسالحليم حآم وهو بيَوي : أمل ؿحكت

 (ُوت بغوت هازي 

أىا كل ما اقول التوبة يا بوي 

ترميوي المقازير يا ًيه 

واحضاين ًيوىه السوزا يابوي 

ومسوبوي الحويه يا ًيه 

ػوتك حلو : سكتت وكريم بغلها بصهول

أوي أىتي ليه ماُويتيص ليا قبل كسه ؟ 

. أىا مابيرٓص أُوي : أمل ؿحكت بحرج

أمي اللي كاىت بتَوي زلوقتي : كريم بهسار

ػح ؟ 



أمل ؿحكت وبيسها ربت وطها يف ػسره 

ًايسة أرجى لبيتوا يا : وأرست ىْس كويل

. كريم 

أىهي بيت ؟ احوا قيسىا يف كل : كريم بحب

. حتة يوميه 

.. بيتوا : أمل بغتله وايسها ًلى وطه بحب

قؾيوا ٓيه ليلة واحسة أو جسء مه ليلة بس 

. كاىت أجمل ليلة يف ًمري كله 

كاىت أول ليلة تكوين ٓيها يف : كريم همس

حؾوي بسون قيوز بسون رقيب أىتي كلك 

.. ملكي أىا وبس

ًمري ما تذيلت أبسا إين ممكه : أمل بحب

كون بتموى قرب  أحب حس للسرجة زي أو أ

حس بس أىت ميرٓص ازاي حقمت كل 

أسواري واقتحمتوي مه جوايا وزلسلت حيايت 



مرة .. زرلت قلبي بسون استئصان .. كلها 

ماكوتص ًارٓة ييوي .. واحسة لقيتوي بحبك 

ايه حب بس لقيتوي بْرح أوي وأىت موجوز 

مص .. بتمواك قغاز ًيوي كول الوقت .. 

بيرِ أتوْس ُير وأىا مياك أو حتى وأىت 

أىا تقريبا .. ميايا برؿه مص بيرِ أتوْس 

.. يا كريم ما اتوْستص ُير لما بقيت مراتك 

تيرِ ؟ 

. هممم : كريم بهمس

ساًة ما بابا أرسين كل : أمل ابتسمت

كلمك .. تْكيري كان ٓيك أىت  كان ىْسي أ

ىسمت إين مويتك .. أو أقولك إين مسآرة 

.. استَبيتوي أوي .. وقلتلك ما تكلمص بابا 

بيس ما وػلت البيت ماما حاولت تقويوي 

إين مجرز طذع ًازي يف حياتك وإىك بس 

بتتيامل ميايا مه باب الميرٓة والصوق 



وؿَف مه ىوىا بس مه جوايا كاىت كل ما 

.. بتتكلم بسميك بتقويل أىتي موي يا أمل 

كان ىْسي أزًق بيلو ػويت .. أىتي موي 

بس ًيقت وسكت وهي .. وأقولها إين موك 

قالتلي اًتبريه ارتبار لو بيحبك هيجي 

وهيقلب السىيا ًلضاىك ولو ما بيحبكيص 

هيتغل ويياتب أبوكي والموؿوو يذلع 

وكلبت موي أوًسها أًيص حيايت بقى لو أىا 

.. كوت ًازي 

كان ىْسي أقولها أىا هموت لو أىا مص موه 

. يبقى أىا ماليص وجوز أػال ألىه أرسين موي 

كاىت أسوأ ليلة : أمل سكتت وكريم كمل

إىك تؾييي موي .. ًست ًليا يف حيايت كلها 

اوووِ يا أمل أىا .. إين ميرٓص ًوك حاجة .. 

حرٓيا كليت أزور يف الضوارو ًليكي وأىا 



ًارِ إين مص هالقيكي بس مص ًارِ 

! أًمل ايه 

اول ما سميت ػوتك يف : أمل بغتله

التليْون حسيت بالوجى اللي يف ػوتك كان 

وكان ىْسي .. ىْسي أػرخ وأقولك أىا اهو 

أقول لماما أىا موه وهو بيحبوي زي ما أىا 

. بحبه 

أول ما وػلت البلس ماكاىص : كريم ابتسم

ًوسي ػبر كان ىْسي أول ما أطوٓك 

ارسك يف حؾوي وأزرلك جوايا وأزًق 

. ألبوكي وأقوله اياك تبيسها ًوي تاين 

طوٓتك مه ٓوق مه : أمل بغت لييويه

أوؿتي وكوت البس ىنارتك كان ىْسي 

اجي أرميها بييس ًه وطك ًلضان أطوِ 

كوت كل ما بتضوٓوي بتؾموي .. ًيويك 

كل ما بتسرل أي مكان أىا ٓيه كان .. بييويك 



واليوم زه أىت حرمتوي .. الزم أطوِ ًيويك 

. مه ًيويك 

.. ماكوتص أًرِ ! حقك ًليا : كريم ابتسم

لبستها بس ًلضان أقسر أطوٓك وأطبى 

موك مه ُير ما حس يالحم إن ًيوي ًليكي 

 .

. وحرمتوي أىا مه ؿمة ًيويك : أمل بيتاب

ًلى ٓكرة أىا : كريم بغلها كتير أوي وهمس

زلوقتي جوزك وحبيبك ومه حقك تؾميوي 

بْكرك : سكت وكمل بمرح..وتقريب موي 

! ييوي لتكوين ىاسية 

أمل ابتسمت وهو قربها موه وباسها بضوق 

ولهْة وحب وٓؾلت يف حؾوه لحس ما الباب 

ربف وأمل اتيسلت بسرًة تنبف ىْسها 

. أىا ايسابيال : وايسابيال مه برا



أىا : أمل سمحتلها تسرل ٓسرلت مبتسمة

قلت أًرٓك أىا ميه ألين ًارٓة إن الرجالة 

ُير مسموح ليهم بالسرول لكه أىا أًتقس 

ًازي 

مستيسة يال؟ 

بالش : أمل كضرت وبغت لكريم

موبايالتوا ٓغلوا طحه ييوي : كريم ابتسم

محتاج الالب .. أقل حاجة محتاجيه طاحه 

محتاج هسوم وأىتي محتاجة هسوم .. بتاًي 

. توامي بيها 

هتكون : أمل مسكت وطه بايسيها االتويه

كويس ؟ 

هكون كويس ما تقلقيص : كريم ابتسم بحب

. المهم أىتي رلي بالك مه ىْسك 



قبل ما تبيس طسها ًليه باسها كصا مرة وهي 

. ابتسمت بذجل وراحت مى ايسابيال الْوسق

واو : وػلوا وكليوا الجواح وايسابيال بصهول

! أىتي للسرجة زي جوزك ُوي .. جواح كامل 

يؾايقك لو .. هو ُوي ٓيال : أمل ابتسمت

زرلت أرست طاور سريى ؟ أحسه مه 

المستضْى 

أىا ًايسة ارس هوا طاور : ايسابيال ؿحكت

. رسي راحتك .. بقيء مص سريى 

أمل زرلت بسرًة تارس طاور وتجهس اللي 

.. محتاجاه يف المستضْى 

رُس استيست للحْلة وكاىت مياها مامتها 

اللي متؾايقة بس برؿه مستَربة بوتها 

! المجووىة امتى بقت ًاقلة بالضكل زه 

ايه رأيك ؟ : لبست وجهست وبغت لمامتها



أىا هوسل للواس .. زي القمر : ػباح ابتسمت

وبيسيه كالما .. تحت وأىتي اىسيل مى ًمرو 

بتقويل الموؿوو قسيم مه أيام الجامية 

. يبقى رالظ سامحيه بقى 

أىا مص زًالىة موه ًلضان : رُس بغتلها

ًالقاته القسيمة وال ماؿيه أىا زًالىة ألىه 

ٓؾل يتذبف .. ربى ًوي اللي بيحغله 

كل اللي حغل زه .. لوحسه وما ػارحويص 

حغل ألىه كان رايّ إين أًرِ مى إين لو 

ًرٓت ماكاىص يف حاجة مه كل زه هتحغل 

. المهم اىسيل وأىا هحغلك .. 

ررجت مامتها وًمرو قابلها وقالتله يسرلها 

وزرل ًوسها اىبهر بجمالها بس هي مكضرة 

رالظ بقى ًلضان راكري ما : وهو قرب

. يبقاش قلبك أسوز 



مص قازرة أػسق إىك زاريت : رُس بسًل

كل اللي حغل كان بسبب .. ًوي كل زه 

إىك ربيت ًوي وأىا مص قازرة أاليق ًصر 

. لسكوتك 

. بذاِ ًليكي وبذاِ أرسرك : ًمرو بحب

وتقابل واحسة ! تقوم تكسب ًليا : رُس بصهول

! تاىية وتسرل لسكة رياىة وتتيرؼ البتساز 

! كل زه كان أسهلك مه إىك تقويل يا ًمرو 

أوًسك إن .. حقك ًليا : ًمرو مسك زراًها

ًلضان .. زي آرر مرة أربي ًليكي أي حاجة 

حف ايسه ًلى بقوها  )راكري وراكر ابووا زه 

أىتي ما تتذيليص أىتي ! سامحي بقى  (

! واحضاين ازاي 

رُس بغتله كتير واتموت لو ترمي ىْسها يف 

حؾوه ألىه هو كمان واحضها وهو بيقرب 



موها بترقب بس قاكيهم ربقة ًلى الباب 

يال يا حبايبي الواس كلها : كاىت ىازية مامته

. يال .. مستوياكم تحت 

ىسلوا واىسمجوا يف الحْلة والكل مستوي 

إًالىهم أو الذبر اللي هيقولوه ومستَربيه 

ازاي رُس بتتيامل ًازي مى جوزها بيس اللي 

مص الكل مغسق إىه حساب .. اتقال ًوه 

.. مشيّ 

ًبسالرحمه اليشيسي والس ًمرو وجوبه والس 

رُس وقْوا جوب بيؽ وجوبهم ًمرو ورُس 

والكل اىتبه ًلضان يسميوا اإلًالن 

برحب بكل الموجوزيه الوهارزه : ًبس الرحمه

وحابب أوػل للسذيّ اللي ًمل الحركة 

زي وأكموه إن حركته كليت ًلى الْاؿي 

ألىه ًيلتي قوية ومص أي حاجة ممكه 

كوىت  تهسها ٓمص بكام رسالة سذيْة أو أ



.. مشيّ ممكه يهس ػْو بيتي أو بيت ابوي 

.. ٓاحوا الحمس لله قوة واحسة وايس واحسة 

. والوهارزه حابب أًله ًه طيء مهم 

الكل اىتبه وموتنر وًبسالرحمه بع البوه 

إىوا يف اىتنار ويل : ولرُس بحب وبع للواس

. اليهس الغَوه 

الكل هيع وػقّ وًمرو حف ايسه ًلى 

كتّ رُس وؿمها لحؾوه وباس راسها بحب 

.. واؿح جسا للكل 

الكل بيهويهم ويباركلهم والسيازة ٓيال 

بتضى مه ًيويهم وزه قؾى ًلى أي 

.. طكوك 

يتا .. ًمرو طَل أُوية أجوبية اسمها سويور

https://youtu.be/FoEjHt3g784 



قامت رُس ورقغوا رقغة جميلة مى بيؽ 

ًلى أىَام األُوية وًمرو كان بيهسي كل 

حرِ موها لرُس اللي ٓيال حسته بيؾمها 

.. بقلبه وكل حركة هو قاػسها 

رلغت الرقغة واالتويه بغوا لبيؽ 

بموتهى الحب وًيويهم اتيلقت ببيؽ وهو 

قرب موها بس تغقيّ الواس بيسهم ًه 

.. بيؽ بحرج 

وكول الحْلة ايسيهم ما ٓارقوش ايسيه 

رُس كاىت كلبت مه واحسة مه .. بيؽ 

ػحباتها تغورهم وهما بيرقغوا مى بيؽ 

.. واتيمست توضر رقغتهم زي 

سمر كاىت يف بيتها يف أوؿتها مص بتذرج 

موها بس أبوها ىازى ًليها وكان جايب 

: حاجتها كلها مه بيت طريّ وهي بغتله

ميه لم حاجتي ؟ 



اللي لمها لمها ًايسة ايه : محمس بغلها بقرِ

. طيلي الحاجة زي مه هوا ! 

محمس وسمر ركووا مينم الحاجة يف أوؿة 

تحت وهي أرست طوف هسومها ٓوق وأول 

حاجة كليتها موبايلها ٓتحته وطآت رقغة 

ًمرو ورُس وزه ولى يف قلبها إىها مقسرتص 

.. تبيسهم ًه بيؽ وهي اللي رسرت 

حسٓت الموبايل مه ايسها بَيم وبتغرخ 

هي .. وحاسة إىها هتموت مه القهر بس 

رسرت ورُس اهيه بتمسلها لساىها بكل حركة 

يف األُوية زي مى جوزها وٓؾلت تسًق إىها 

.. بتكره كل الواس .. بتكرههم 

جابت موبايلها تاين وٓتحت ػْحة أمل بس 

كاليازة مآيهاش جسيس وٓتحت ػْحة 

كريم بس استَربت بقاله يوميه ما ىضرش 



وتذيلتهم مى بيؽ وكلها ! حاجة جسيسة ليه 

.. حقس وكره ليهم 

قامت ٓتحت طباك أوؿتها تتوْس أي هوا 

بسل ما تتذوق وهوا لمحت التراس ًوس كه 

ُازة .. يف كوبة ػَيرة قاًسيه ًليها االتويه 

قاًسة وكه قاًس يف األرؼ وحاكف راسه 

.. ًوس بقوها بيكلم ابوه وبيؾحكوا االتويه 

كتر  كتر وأ .. الَيم والكره وليوا يف قلبها أ

تروح ٓيه ًلضان ما تضوٓص أي راجل 

.. ٓرحان مى مراته 

بسرية كاىت يف بيت أروها ٓاروق اللي ما 

بتحبص مراته سهير وبتكرهها كتير بس 

.. هتيمل ايه وهتروح ٓيه بيس ما اتقلقت 

.. مص قازرة تغسق إىها اتقلقت يف اليمر زه



كاىت يف أوؿتها بتييف ًلى حالها وسميت 

رواق أروها مى مراته 

! وزي هتقيس لحس امتى : سهير

زي ! ييوي ايه هتقيس المتى : ٓاروق كضر

واتقلقت هتيمل ايه وال تروح ٓيه ؟ ! أرتي 

أرتك اللي أول مرة ! أرتك : سهير بَؾب

وبيسيه زي الواحس ما ! تيرٓوا زلوقتي 

يآمولهاش أػال زي ملياىة كره وحقس وُل 

زه كتر رير محمس إىه استحملها كل .. للكل 

أرتك زي ًبارة ًه كتلة طر ! السويه زي 

. وأىا ػراحة ما آمولهاش يف بيتي ومى ًيايل 

ييوي هتيملهم ايه ؟ : ٓاروق بَيم

ال مه جهة تيمل ٓهي تيمل : سهير بتريقة

زي بوتها القازرة أرست رقيب .. كتير أوي 

كيس أرتك اللي قوتها  ماهي لو .. بوت ًمها وأ



كاىت مربياها وكاسراها ماكاىتص ًملت كسه 

الست زي تقيس يوميه تالتة أسبوو لكه ! 

. تضوٓلها أي زاهية تقيس ٓيها ُير بيتي 

! أىا مص هرمي أرتي : ٓاروق زًق

يا أىا .. وأىا مص هْتحلها بيتي : سهير بإػرار

ًمرها ما زرلت بيتي ! يا هي يف البيت زه 

إال ومغيبة تحغل أقوم أجيبها تييص ميايا 

أىا مص همويك تغرِ ًليها زي ! يف بيتي 

أرتك لكه مص تييص ميايا يف ىْس البيت 

أًتقس كسه ..طوٓلها أي مكان ُير بيتي .. 

.. اللي ًوسي قلته يا ٓاروق .. ًساين الييب 

. تغبح ًلى رير 

.. بسرية قيست مكاىها تييف وتوسب حنها 

كاىت ملكة يف بيتها زلوقتي مص ًارٓة 

! وهتروح ٓيه ! السىيا هتيمل ٓيها ايه

ياما ! وهتييص ازاي وال السىيا مذبيالها ايه 



جوزها حصرها مه ُسر السىيا بس هي ما 

ياما قالها تحمس ربوا .. سميتص أبسا لكالمه 

ًلى الويمة اللي ٓيها بس ًمرها ما حست 

.. إىها يف ىيمة ُير زلوقتي

زلوقتي لما اتقرزت مه بيتها بتتموى 

زلوقتي ىْسها محمس يسامحها .. ترجيله 

زلوقتي .. بيس ما كاىت طايْاه أقل الرجالة 

حست بقيمة الويمة والستر اللي كاىت 

! زلوقتي ًرٓت قيمة جوزها .. ًايضة ٓيهم 

ال ما ٓاتص هي .. بس بيس ٓوات اآلوان 

هتسيبه يوميه تالتة يهسا وبيسها هتروحله 

وتقلب موه يسامحها حتى لو هتبوس رجله 

وهي مص هتيارؿه تاين أبسا .. بس يسامحها 

بس .. مص هتبع لسميرة تاين أبسا .. 

مستيسة ألي تمه تسٓيه .. يرجيها بيتها 

.. مقابل رجوًها بيتها 



ايسابيال قربت كتير مه أمل وساًستها يف 

تجهيس اللي هتحتاجه ورجيوا مى بيؽ 

وأمل أول .. المستضْى وطكروها كتير 

حاجة ًملتها حقت موبايل كريم يف الضاحه 

وهو اتغل بمؤمه اللي كان هيموت مه 

القلق ورغوػا بيس ما الموبايالت اتقْلت 

وٓؾل يضتم يف كريم اللي أول ما قال الو 

يا متذلّ .. يا واكي يا واكي : مؤمه اتْتح

أىت سايبوي هموت مه القلق وأىت تالقيك 

وهللا لو ! وكمان بتقْل موبايلك ! ىايم 

كوت رليت ايسك ... قسامي يا كريم كوت 

. رالع مه مكاىها مص بس كسرتها 

أوال أىا .. اهسا بس ! رليتها : كريم ؿحك

لسة ٓايق مه طوية ألن المذسر كان ًايل 

ًلضان لما ٓوقوين يف اليملية ورسروين تاين 



ٓلما ٓوقت ماكملتص كام زقيقة ولسة ٓايق 

. مه طوية 

وما كلمتويص ليه مه الضوية : مؤمه بَيم

زول ؟ 

لقيت الموبايالت ٓاػليه طحه أىت : كريم

ىاسي إن أمل هوا لوحسها واحوا كوا جاييه 

كضّ ًازي مص ًملية ؟ 

ماهو أىا يا واكي قلتلك أجيلك : مؤمه بورٓسة

كون مياك .. وأىت رٓؾت  كان المْروؼ أ

بجس أىا مص ًارِ ازاي رليتك .. أػال 

. تقويوي أٓؾل هوا 

كوت هتيرِ تيجي لوحسك ؟ : كريم ابتسم

هتقول لبابا ايه ؟ وىوىا هتقولها ايه ؟ 



ميرٓص يا كريم بس ما : مؤمه بؾيق

وال ! تبقاش لوحسك يا ابوي يف هرِ زي زه 

. أمل تكون لوحسها 

مؤمه اهسا اليملية وًست ًلى : كريم بتْهم

رير الحمس لله وايسي كويسة وأمل راحت 

الْوسق جابت اللي محتاجيوه هي وزكتورة 

. هوا وزتها وجابتها وممكه بكرا أررج 

ما تْؾلص .. تيجي ًلى هوا : مؤمه بإػرار

كتر مه كسه  . ًوسك أ

. ال زي لسة مص مقررها : كريم ابتسم

أىت تذرج وتيجي أىت قربت : مؤمه زًق

تكمل الضهر اهو مص الزم ييوي طهر 

. بالنبف 

هضوِ السكتور هيقول ايه وامتى : كريم

. أقسر أسآر وهقولك 



مؤمه كان طاِ ػور سمر واترزز يقول 

ألمل وال مالوش الزمة وبيسها قرر ما 

ييرٓهمص حاجة مالوش الزمة تيرِ أي 

أربار ًه سمر زلوقتي أػال سمر تستاهل 

كل اللي يجرالها 

واز أىت سرحت يف ايه كسه ؟ يف حاجة : كريم

؟ 

هتموت مه القلق ! ىوىا : مؤمه ٓكر بسرًة

! ًليك 

هكلمها زلوقتي المهم ما : كريم ابتسم

. تيرٓهاش حاجة 

مص هيرٓها بس كموي أىت : مؤمه ابتسم

بجس كويس ؟ األلم هسي اللي كان يف ايسك ؟ 

ما .. هسي كتير أيوة : كريم أرس ىْس كويل

. ارتْاش بس زه مقبول ًلى األقل 



ٓؾلوا يرُوا مى بيؽ طوية يف مواؿيى 

بقولك كْاية كسه : كتير لحس ما مؤمه ؿحك

. ألمل تؾربك أىت لسة رارج مه ًملية 

المهم يال هكلم .. ًلى رأيك : كريم ابتسم

. ىوىا 

قْل مؤمه واتغل بوور اللي كل طوية 

بتكلمه تقمه ًليه أو تهسيه وكموها ًلى 

.. كريم 

كريم بيس ما قْل بع ألمل اللي قاًسة 

أريرا : بييس وطاورلها تقرب وهي قربت

ًلى ٓكرة أىا بسأت أُير مه .. رلغت رُي 

. مؤمه هاه احترس 

.. مؤمه زه رف أحمر يا حبيبي : كريم ابتسم

زه رٓيقي يا .. ُيري مه السىيا كلها إال هو 

. رٓيق ًمري كله .. أمل 



أىا بهسر مص .. ًارٓة يا حبيبي : أمل ابتسمت

كتر باليكس أىا حابة ًالقتكم ببيؽ  .. أ

جميل إن اإلىسان يكون له حس مقرب يكون 

مؤمه .. سوس له يف أي وقت ويف كل وقت 

سوسك وأىا بيتبره زي كه والوهارزه هو ٓيال 

.. قام بسور كه وكلموي كصا مرة يقموي 

حسيت أوي إىه أرويا وحسيت بمسى حبه 

أىا لمست حبه الوهارز وًرٓت أىتوا از .. ليك 

. ايه بتحبوا بيؽ 

مؤمه ٓيال سوس ليا يف أي وقت : كريم ابتسم

. ًارِ إىه زايما موجوز 

. كلم ىوىا كمان كموها ًليك : أمل ابتسمت

كريم اتغل بووىا وحاول يكون ػوته 

. ىوىا قلبي : كبييي



ارع ًليك يا كريم يوميه ما : ىاهس زًقت

كان مالك بقى ؟ كوت هربان ! تكلمويص 

موي ليه ؟ 

أىا ! حبيبة قلبي ههرب ليه : كريم ابتسم

. كوت مستذبي يف حؾه مرايت 

! مراتك هتوسيك أمك ييوي : ىاهس ابتسمت

اي : أمل ؿربت كريم يف ػسره وهو تأوه

طايْه اهيه بتؾربوي ًلضان ماًجبهاش 

المهم يا أمي أىا بس اىضَلت يف .. كالمي 

مكان حلو وكول الوقت كوا يف المياه ٓأكيس 

الموبايالت مص مياىا وبالليل كوا بوتقلب 

. سرييا ٓاًصريوي 

ىاهس كلمت أمل كموتها برؿه ًلى كريم 

وبيسها ٓؾلت ترُي طوية مى كريم وسأل 

ًلى أبوه بس ماكاىص موجوز وقْلت 



وبيسها اتوهست هي اكموت إىه كويس بس 

هي واثقة تماما إىه مذبي ًوها حاجة ألىها 

مااقتويتص أبسا بالسبب اللي قاله بس 

المهم زلوقتي إىه كويس وإىه كلمها لما 

بيسيه يمكه يكون .. يجي هتيرِ موه 

! اتذاىق مثال مى أمل 

أُوية ايه اللي كوتي : كريم بع ألمل

! بتسمييها وأىا بتكلم 

زي مص أُوية زي رقغة أو : أمل ابتسمت

زه يسوب ٓتحت الْيس لقيت ٓيسيو ! أُوية 

مضيراه رُس بترقع هي وًمرو وطكلهم 

. ًامليه حْلة 

أىتي متابيه ػْحة : كريم بغلها باستْهام

ًمرو ؟ 



بيسيه ! بقول رُس تقول ًمرو : أمل كضرت

. هي مضيراه ًلى جروب طركتهم 

! اطميوى ييوي : كريم استَرب

ميرٓص بس ػراحة األُوية حلوة : أمل

. ورقغتهم حلوة 

وريوي رقغتهم اللي : كريم طسها ًليه

. ًجبتك أوي زي 

: أمل طَلت الْيسيو وهو اتْرج ًليه وبغلها

األُوية حلوة بس رقغتهم استيراؼ يا أمل 

مص بحب الواحس يستيرؼ .. قسام الواس 

حبه لمراته قسام الواس بيسيه لو ػورىا 

ىْسوا يف أي رقغة بورقغها أىا وأىتي مى 

. بيؽ هتقلى أحسه مه زي الّ مرة 

كيب ػورىا أىا وأىت مى : أمل ابتسمت

! بيؽ 



ًايسة توضري رقغة ليوا : كريم بغلها

بالضكل زه ؟ 

ًلى ٓكرة أىا مص بحب أىضر : أمل كضرت

بحب أتغور ليا أىا .. أي حاجة تذغوي ٓيس 

. أىت اللي بتحب توضر .. وبس 

أىا ماليص أػال يف جو الْيس : كريم كضر

بس حسيت إين ًايس أقول للكون كله إين 

ًايس .. أسيس إىسان يف السىيا مى حبيبتي 

المهم ممووو . أطارك السىيا كلها ٓرحتي 

الْيس لحس ما ىرجى مغر 

أمل ابتسمت بموآقة وموبايلها قاكى قربها 

! زه بابا : مه كريم ٓبغتله

سيبيه ابقى كلميهم : كريم مسك ايسها

. بيسيه 



سوري يا كريم بس الزم أرز هما : أمل بغتله

. ًايشيه يقمووا ًليك ألين قلتلهم 

يا بت مص أىا قلتلك ما : كريم كضر بصهول

! تيرٓيص حس 

كوت بييف وماما كلمتوي : أمل بغتله بتبرير

. واتْتحت مياها وهسوين 

كالما هسوكي ماطي رزي : كريم ابتسم

. ًليهم 

أمل رزت وهي مبتسمة وسميرة أول ما 

كالما مبتسمة يبقى كريم : طآت ابتسامتها

بذير كمويوي ًليه يا قلبي 

أمل وجهت الكاميرا ًلى كريم اللي ابتسم 

اصيك يا ست الكل ؟ : بإرهاق



سلموا ًليه واكمووا ًليه وقبل ما يقْلوا 

كريم ياريت اللي حغل : ًبسهللا بع لكريم

يكون زرس ليك يا ابوي 

زرس اليه يا ! زرس ليا : كريم باستَراب

ًمي ؟ 

إىك تبقل توضر ػورك يا ابوي ًلى : ًبسهللا

يا ابوي مص كل الواس بتتموالك .. الْيس 

.. مص كل الواس هتضاركك ٓرحتك .. الذير 

يف اللي هيحقس واللي هيَل واللي بيكرهكم 

وأىت بتوريهم ػورك .. ويف اللي محروم 

وأىت كل يوم والتاين يف بلس ويف ُيرك مص 

.. اليق ياكل حتى 

... يا ًمي أىا بس : كريم بحرج

وهللا يا ابوي أىا ًارِ ومقسر : قاكيه ًبسهللا

إىك ٓرحان مى مراتك بس ازيك طوٓت اهو 



بسل ما تكون ! الييه والحسس وػلوكم ٓيه 

وبتيمل .. مبسوـ ازيك يف المستضْى 

ًملية يا ابوي الرسول حصرىا مه الحسس 

وقال استييووا ًلى قؾاء حوائجكم 

وحتى المثل الضيبي بيقول .. بالكتمان 

ياابوي ًايس تْرح .. زاري ًلى طميتك تقيس 

.. أهلك ابيتلهم راظ مص الزم ًلى المأل 

.. بالله ًليك يا كريم بالها ٓيس يا ابوي 

وهللا ربوا ييلم .. رليكم ترجيوا بالسالمة 

بالش يا ابوي ربوا ! اليوم زه مر ًليوا ازاي 

. يكرمك

حاؿر هبيس .. حاؿر يا ًمي : كريم ابتسم

ًه الْيس أىا أػال ماليص ٓيه ًلى از كسه 

. كالمك ًلى ًيوي .. بس حاؿر 



ربوا يسيسكم يا ابوي : ًبسهللا ابتسم

يال هسيبك .. ويرجيكم ليوا بالسالمة تووروىا 

. ترتاح وكمووىا أول بأول ًليكم 

. أبوكي هبقوي : قْل وبع ألمل

.. الييه ٓلقت الحجر يا حبيبي : أمل ؿحكت

بيسيه ايسك زي أػال مه األول حسس يال 

هو الباب .. الحمس لله إىها جت ًلى از كسه 

زه يتقْل يا كريم ؟ 

كيس : كريم بغله أقوم أجرب ؟ ! أ

. ال يا حبيبي أىا هجرب : أمل بغتله

راحت وقْلت الباب واتقْل ٓيال وهي 

. ياه أريرا باب مقْول : اتوهست

ًايسة تَيري : قليت كرحتها وهو بغلها

. هسومك ُيري 



ال هسومي مريحة أػال أرست : أمل بغتله

. طاور يف الْوسق ىيوضوي 

كريم طاورلها تيجي لحؾوه وهي كليت 

جوبه يف السرير ورقست طوية جوبه وبيسها 

.. الهسوم ررمة ٓيال مكتْاين . بغتله 

رْْت هسومها وىامت يف حؾوه ويف زقيقة 

كاىت راحت يف الووم مه تيب وإرهاق اليوم 

بس ًوس ميياز أزويته .. وهو كمان ىام .. كله 

الممرؿة ربقت وأمل قامت لبست إسسالها 

وٓتحتلها ازت كريم األزوية واىسحبت بهسوء 

رُس بيس ما الحْلة رلغت والكل مضي 

وهي اىسحبت ألوؿتها وًمرو حاول يسرل 

مياها بس رٓؾت وهربت موه واستذبت 

يف أوؿتها هي لسة مص مستيسة تغالحه 

.. زلوقتي 



ًمرو زرل األوؿة اللي بيوام ٓيها وكان كاره 

واتموى لو ًالج األمور .. كل حاجة ٓيها 

اتموى لو ميرٓص سمر .. بضكل مذتلّ 

.. اتموى كتير أوي .. زي يف يوم مه األيام 

قلى جاكيت البسلة ورماه هو والكرآتة 

.. وحسِ جسمه ًلى السرير بتيب 

رُس ُيرت هسومها وكل لحنة بتْكر تقوم 

وتروح تجيب جوزها لحؾوها وبترجى تتراجى 

ىامت يف سريرها تتذاىق مى ىْسها ويف 

اآلرر ىامت مه التيب بس طوية وػحيت 

.. باىسًاج وتيب وحست بمَع طسيس 

ىورت .. مَع مص قازرة حتى تتوْس موه 

الوور وبترٓى الَقا بس اتْاجئت إىها بتوسِ 

روٓها ُقى ًلى .. جامس جسا قلبها وقى 

.. تيبها 



مسكت موبايلها ورىت ًلى ًمرو اللي أول 

ما سمى موبايله اتيسل مذؾوؼ ومسك 

الموبايل واستَرب إن رُس بتتغل بيه ٓرز 

ًمرو : بسرًة وهوا سمى ػوتها مرًوب

. الحقوي 

ًمرو ماكملص يسمى وجري ألوؿتها ٓتح 

الباب بسرًة وزرل واتْاجيء إىها بتوسِ 

ايه : والسرير كله ُرقان بسمها بغلها برًب

! اللي بيحغل 

ًمرو .. البيبي .. أىا بوسِ : رُس بغتله بسموو

. الحقوي 

! ًمرو لوهلة وقّ مص ًارِ ييمل ايه 

بس ررج ًوس الباب وبغوته كله ىازى أمه 

اللي قامت مْسوًة مه سريرها اللي يسوب 

بتحف رجليها ًليه هي وجوزها وكليوا يجروا 

ًليه 



. الحقي رُس : ًمرو بع ألمه

أمه زرلت بسرًة وأول ماطآت مونرها 

قالت البوها يقلب اإلسياِ بسرًة 

ورالل ىع ساًة كاىت يف المستضْى 

وًمرو وأبوه وأمه موتنريه السكتورة تقلى 

.. تقموهم 

أىت : السكتورة كليت بيس ٓترة وبغت ليمرو

. جوزها ؟ أىا آسْة بس البيبي رسرتوه 

كمويوي ًليها هي .. المهم هي : ًمرو بوجى

 .

هتكون كويسة بس : السكتورة ابتسمت

ازرل كموها الست .. موهارة بسبب البيبي 

. بتحتاج لجوزها يف النروِ اللي زي زي 

ًمرو أرس ىْس كويل بتيب وزرل لرُس 

بكرا ! بتييقي ليه : قيس جوبها مسك ايسها



يتيوؼ إن طاء هللا ما يهمويص يف اليالم 

أىتي تكوين بذير يا .. كله ُيرك أىتي وبس 

. قلبي 

كان ىْسي ٓيه يا : رُس بغتله وزموًها ىازلة

. كوت ًايساه ! ًمرو 

مص مكتوبله .. ميلص : ًمرو بغلها بوجى

.. المهم ػحتك أىتي زلوقتي .. يييص 

. قوميلي بالسالمة يا رُس بسرًة 

رُس ًيقت وهو ؿمها لحؾوه وبيحاول 

. يهسيها وٓؾل مياها لحس ما راحت يف الووم 

كل يوم الغبح السكتور ماكس بيقمئه ًلى 

كريم ويسرزش طوية ويذرج وايسابيال 

وكريستيوا ىْس الوؿى 



ويف يوم كريستيوا وايسابيال والممرؿة ٓؾلوا 

واقْيه بيهسروا ويؾحكوا مى أمل اللي 

.. اتغاحبوا ًليها 

كريم اتيسل وكلهم بغوله مرة واحسة 

باستَراب 

هسرل : كريم اتحرج موهم كلهم وابتسم

الحمام ًوسكم ماىى ؟ 

البوات ؿحكوا كلهم وهو وقّ بس حب 

يتسلى ًلى أمل وًمل ىْسه إىه زايد ٓأمل 

ًايس ارس : بسرًة سوسته وقيس تاين وبغلها

. طاور 

أىا ممكه أساًسك : الممرؿة بغتله

كريم اتغسم وبع ألمل بصهول وايسابيال 

وكريستيوا االتويه استووا رز ٓيل أمل اللي 



تساًسيه ازاي ! ىيم : بغتلها بَيرة واؿحة

! ييوي 

الممرؿة مص ٓاهمة وجه اًتراؼ أمل 

. هجيبله كرسي يقيس ًليه : وبغتلها ببراءة

الضرقييه : ايسابيال ؿحكت وبغت للممرؿة

روحي أىتي بسل ما .. ليهم ًازات ُيرىا 

. تقتلك بونراتها 

هي : الممرؿة اىسحبت وايسابيال بغت ألمل

احوا مص ًوسىا .. ما تقغسش ًلى ٓكرة 

. القيوز اللي ًوسكم 

أىتي .. الَيرة واحسة ًلى ٓكرة : أمل كضرت

تقبلي إن حبيبك واحسة تساًسه يف الضاور ؟ 

أىتي ٓهمتيها ُلف هي : كريستيوا وؿحت

هي بس هتجيب .. مص هتسرل مياه 



كرسي يسرل بيه وبيس ما يذلع هترجيه 

. لكه مص هتضاركه 

وبيسيه لو هتضارك أىا مص : كريم بؾحك

. هماىى 

البوات بغوا لكريم وؿحكوا وأمل كضرت 

زه لسة اتْاقوا مه .. ما بالش : وبغت لكريم

. كام يوم بس 

اتْقوا ! احوا اتْقوا ًلى ايه : كريم بتْكير

! أىتي ما تهسريص مص أىا 

ال ال الموؿوو متبازل ًلى ٓكرة : أمل بَيم

. إال يا بوات ٓيه زكتور : كملت باستْساز

ماكملتص الكلمة ألن كريم مسكها مه 

! كملي كسه ! ٓيه ميه : قْاها

.. هتررم هررم أىا كمان هاه : أمل بإػرار



ميه ! ٓيه زكتور ميه : ايسابيال ؿحكت جامس

! هوا ممكه يكون أوسم مه جوزك 

هقلب : كريم ؿحك وأمل بغتلها بَؾب

. ًليكي لو ًاكستي جوزي 

ايسابيال ؿحكت وبغت لكريم وكلمته 

مراتك ُيورة جسا وممكه تبيى : بالْرىسي

. أي حس ًلضاىك 

زي : كريم ؿحك ورز ًليها بالْرىسي

حقيقة ٓيال و زلوقتي هتتجوه ًلضان مص 

. ٓاهماىا 

ًلى ٓكرة مص : كريستيوا بغت ألمل

. بيقولوا حاجة مهمة بس بيؾايقوكي 

ًارٓة ومص متؾايقة : أمل كضرت بَيم

. رالع ًلى ٓكرة 



بايه المهم هتساًسيوي وال : كريم ؿحك

أىازي ٓرىضيسكا ؟ 

ميه ٓرىضيسكا زي ؟ : امل كضرت

. البت اللي كرزتيها طر كرزة : كريم بتريقة

أمل ربيت ايسيها وقيست ًلى الكوبة 

. ىازيها يال وريوي : وحقت رجل ًلى رجل

: كريستيوا وايسابيال ؿحكوا وبغوا لكريم

.. احترس هااا

اىسحبوا وسابوهم وأمل ٓؾلت باػة لكريم 

بت : بَيم وهو وقّ وقرب موها وقيس جوبها

مص هتَيري مه كل حس كسه ٓاهمة .. أىتي 

 ..

ييوي أىا ًارِ إين مس : كمل بَرور مغقوى

. أوي بس مص للسرجة ييوي 



ًلى ٓكرة أىت مص مس : أمل بغتله بَيم

... وال أي حاجة أىت 

! قوليلي ! أىا ايه : كريم بيبغلها ومبتسم

! طايْاين ايه 

كريم بيبغلها وايسه بتلّ وطها تواجهه 

أىا ايه : وًيويهم يف ًيويه بيؽ وهمس تاين

! قويل 

ايسه بتتحرك ًلى رسها بحب وًلى 

أىا ايه يا : طْايْها وبيقربها موه وبيهمس

. أمل قويل 

أمل تاهت يف ًيويه وحركاته ورغوػا لما 

لمس طْايْها وبغلها موتنر موها إجابة 

كتر إىسان بحبه يف : وهي باػاله بحب أىت أ

السىيا زي كلها وبَير ًليه مه السىيا كلها 

ًوسك ماىى سيازتك ؟ 



وال يمكه يكون ًوسي ماىى : كريم ابتسم

! لحبك ! يكون ًوسي ماىى اليه .. أػال 

قومي اقْلي ! اليه بالنبف يا أمل ! لَيرتك 

. الباب زه 

أمل ابتسمت وقامت قْلته وهو ٓاتح ايسيه 

.. ًلضان هي تسرل لحؾوه ولقلبه ولجواه 

زكتور ماكس كان ًايس يسرل ًوس كريم بس 

الباب كان مقْول وربف لكه محسش رز 

بيارس طاور : وبع اليسابيال اللي ابتسمت

. وهي مياه 

! وأىتي ًرٓتي مويه : ماكس بؾحك

هو كان ًايس يارس طاور : ايسابيال ؿحكت

والممرؿة ًرؿت تساًسه بس مراته كاىت 

هتقتلها وبما إن الباب مقْول يبقى هي 

. مياه بتساًسه 



كتر مه ساًة وماكس كل طوية  ٓؾلوا أ

يجي ويبع اليسابيال اللي بتضاورله ال 

لحس ما الباب اتْتح وايسابيال ىازت لماكس 

اللي راحلهم وأول ما زرل كان كريم طكله 

مذتلّ ورغوػا بيس ما أرس طاور وُير 

هسومه وحف برٓاىه 

 (بغت ألمل  )واو : ايسابيال أول ما طآته

. جوزك وسيم 

. وأىا هقاكيك قريب : أمل كضرت

المهم أىت مهوسس برمجة ػح : ماكس بهسار

؟ يف الْترة اللي قيستها هوا ًرٓت إىك 

ًوسك طركة برمجيات وطاكر بضَلك ػح 

كسه ؟ 

. تقسر تقول كسه : كريم بغله



تْهم يف طَل الهكر والحاجات : ماكس كضر

ييوي لو حس هكر جهازي تقسر ! اللي زي زي 

تسترزيل الضيء اللي اتهكر ؟ 

. ًلى حسب حاجات كتير جسا : كريم بغله

ييوي تقسر تساًسين وال ؟ : ماكس بتْكير

أيوة يقسر كبيا هو ًبقري يف : أمل رزت هي

. مجاله وتقريبا مْيص حس أشكى موه 

! ميه قالك الكالم زه : كريم ابتسم

. أىا ًارٓة : أمل ابتسمت

! ٓهموي ًايس ايه بالنبف : كريم بغله

يف حس مويوي مه زرول : ماكس بغله كتير

ميملي .. أجهسيت يف ميمل األبحاث بتاًي 

ٓيه كل أسراري ويف كل أبحايث وما يوْيص 



حس يضوٓهم والوهارزه بحاول أزرل مص 

. ًارِ أزرل ألي جهاز 

وزيوي ميملك : كريم ابتسم

يف يوم بسرية الغبح بسري ررجت ًلضان 

تلحق جوزها قبل ما يوسل طَله وػلت 

بيتها وزرلت الجويوة وقبل ما تذبف ًلى 

الباب جوزها ررج وقابلته ًلى الباب 

واالتويه وقْوا قغاز بيؽ هي بوسم وهو 

بكره 

محمس جاي يتكلم لقاها قاكيته برز ٓيل 

! ماكاىص متوقيه

:... محمس بغلها

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الثالثون 



بسرية ٓاجئت محمس برز ٓيل ماكاىص 

متوقيه بإىها وكت تبوس رجل محمس وسف 

شهوله ٓاؿقر يرٓيها ويوقْها 

أىت ازاي .. رجيوي يا محمس : بسرية بيياـ

تهون ًليك اليضرة ! هاه ! قسرت تقلقوي 

كيب أىا ! يهون ًليك الييص والملح ! بيوا 

ُلقت بس هل ًقايب القالق يا محمس 

؟رجيوي بيتي وهييص تحت رجليك بايق 

بس أىت رجيوي لصمتك ولبيتي ! ًمري كله 

 .

زه أىا حاسس ! أرجيك : محمس بغلها بصهول

! إن أريرا ربوا تاب ًليا موك تقويل أرجيك 

بسرية أىا ازيتلك ٓرظ كتير أوي وأىتي 

ٓهمتيها إىها ؿيّ أو إىها قلة حيلة بس أىا 

ماكوتص ًايس أًمل زه بس كوت بايق ًلى 

بوايت والحمس هللا سهر ومستقرة مى جوزها 



برا وربوا يسيسها وسمر وٓؾحت ىْسها 

وزمرت حياتها ٓميازش يف طيء يجبرين 

رالظ يا بسرية كل الجسور .. أٓؾل مياكي 

طويف .. والذيوـ اللي بيوا اتققيت واتهست 

كي ايه  . ورا

سابها ومضي وهي ٓؾلت تييف وبيسها 

راحت لبيت سميرة ربقت وٓتحتلها 

بالله : وبغتلها باستَراب وبسرية بيياـ

ًليكي يا سميرة تساًسيوي أىتي وأبو كه 

. وتذلوا محمس يرزين 

كلييوا برا حساباتك يا : سميرة بغتلها كتير

أىتي أشيتيوي كتير أىا وًيايل وًمري .. بسرية 

بس لحس كسه .. ما ٓكرت يف يوم أرزلك األشية 

أىتي امبارح .. وكْاية بقى ال يمكه أساًسك 

بس كوتي ًايسة تلبسي بوتي ٓؾيحة تاىية 

ما .. وتتبلي ًليها تاين أىتي وبوتك 



وازًي إين .. بتتينوش مه اللي بيحغل 

ماأقولص لكريم ًلى اللي كوتوا ىاوييه ًليه 

. ألىه لو ًرِ مص هيسكت ومص هييسيها 

ميه يا سميرة مياكي ًلى : ًبسهللا مه جوا

الباب ؟ 

بسرية زقت الباب وزرلت بسرًة وًيقت 

! بالله ًليك يا أبو كه تساًسين : ليبسهللا

محمس بيسمى كالمك ولو قلتله يرزين 

هيسمى موك، ساًسوين وأوًسكم إين ًمري 

. أبسا ما هوقق بحرِ يف حق أمل تاين 

بيس ايه يا أم سهر بيس : ًبسهللا بغلها بأسّ

بوتك .. بيس ما رربت وٓؾحتوىا ! ايه 

محمس مص .. ٓؾحتوا كلوا مص بس هي 

موتنر موي أقوله ييمل ايه هو رالظ 

. اىْجر وٓاؼ بيه 



بسرية حاولت تبوس ايسه بس هو طس ايسه 

. بس أىت ساًسين : ورجى لورا وهي بتييف

المرة زي مص هتسرل يا : ًبسهللا كضر

بسرية كل مرة بقول أساًس وربوا هيهسيها 

وبكرا هتتوب وتيرِ إن هللا حق بس أىتي 

أىا آسّ .. ما بتتينيص ال أىتي وال بوتك 

بس المرة زي مص هتسرل وال هكلم محمس 

الين ػراحة لو هو كلموي وقايل ًايس يرزك أىا 

همويه وكان المْروؼ مه زمان أوي قلتله 

يقلقك يمكه كان ًرِ هو يريب سمر لوحسه 

أو كاىت اتربت مى أمل وبقى ًوسها أرالق 

.. ومبازئ بسل ما هي بتكره السىيا واللي ٓيها 

.. روحي يا بسرية ربوا يسهلك بييس ًووا 

. كْاية بقى أشية وطر وحقس 



بسرية مضيت مه ًوسهم وزموًها سابقاها 

مرات ! ومص ًارٓة تيمل ايه وال تروح ٓيه 

! أروها مص هتقبلها كتير 

راحت بيت أروها وايسها ًلى رسها 

وموبايلها رن ٓضآته كاىت بوتها سهر رزت 

سهر بوتي اصيك يا قلبي ؟ : ًليها بسرًة

ايه ! ماما ايه ػور سمر زي : سهر بسرًة

ازاي سمر تتغور ػور زي ! الْؾيحة زي 

! زي ؟ بكلمها مص بترز ًليا 

ميرٓص يا سهر ميه ىضرلها : بسرية بيياـ

! الغور زي وميه ًايس يْؾحها بالضكل زه 

ياما قلتلك يا ماما طسي ًليها : سهر بسًل

وبقلي زليك زه ٓيها وأىتي ما سميتيص 

المهم طريّ ًمل ايه وال ما ! كالمي 

طآص الغور ؟ 



وزاها ألبوكي بهسوم .. كلقها : بسرية بيياـ

. بيتها وبضيرها ورماهاله 

قولتلك بالها .. ال حول وال قوة إال بالله : سهر

.. ال يمكه .. اللي باو أمل هيبييها قولتيلي ال 

قولتلك بالش تارس .. زه شىب أمل يا ماما 

ما سميتيص موي وقولتي .. رقيب أمل 

يال ! تقسري تقوليلي ٓيه الحب .. بيحبها 

! ًمل ايه ! المهم بابا أرباره ايه 

. أبوكي كلقوي يا سهر ورماين : بسرية ًيقت

ما توػلص ! ليه ! كلقك ! ايه : سهر طهقت

. لقالقكم يا ماما 

بيقويل أىا السبب وزي : بسرية ًيقت جامس

تربيتي وكلقوي وؿريب ورماين يف الضارو 

بيس اليمر زه كله يا سهر أبوكي يبهسلوي كسه 

 .



بابا ! كيب يا ماما ليه : سهر مغسومة

كلمه .. أىا هكلمه ! يقلقك  اقْلي يال رليوي أ

 .

سهر قْلت مى أمها وٓؾلت مغسومة 

طوية وبيسها اتغلت بأبوها اللي رز ًليها 

بقى يا بابا : وسلم ًليها وبيسها سهر بلوم

زه اسمه كالم ! بيس اليمر زه كله تقلق ماما 

. بيس اليمر زه كله تستَوى ًه ماما .. يا بابا 

سهر يا بوتي أىتي ما تيرٓيص : محمس بتيب

حاجة وال تيريف اللي ًملوه ٓاررجي أىتي برا 

. الموؿوو ما تتسرليص ٓيه 

مص زي ! ازاي بقى يا بابا : سهر باستَراب

ازاي ييوي ًايسين ما ! أمي اللي رميتها زي 

أتسرلص وأمي يف الضارو ؟ 



أمك مص يف الضارو أمك ًوس : محمس كضر

. أروها وأىا هبيتلها مغاريْها وهتكْل بيها 

كيب رزها يا بابا ًلضان راكري : سهر برجاء

. أىا 

راكرك ًلى ًيوي يا سهر : محمس بَؾب

رالظ أىا ما ػسقت .. بس رز مص هرزها 

كلقتها وأرست الذقوة زي وال يمكه أرجى 

. ٓيها أبسا 

ٓؾلت سهر تحاول تقوى أبوها بس كل 

.. محاوالتها ٓضلت 

ماكس أرس كريم اللي قيسه ًلى كرسي 

حسب سياسة المستضْى وأمل اللي 

أرست مياها طوقة كريم اللي ٓيها الالب 

وحاجته لميمل األبحاث بتاًه وزرلوا ومياه 



كريستيوا وايسابيال اللي ييتبروا متسربيوه 

.. ًلضان يتذغغوا يف ىْس مجاله 

. زرلوا كان يف مهوسس طَال ًلى األجهسة

زه ميملي وزي ما أىت : ماكس بع لكريم

طايّ كل األجهسة ًليها لوجو الجمجمة زي 

كبر مهوسس  ومص ًارِ أٓتح أي جهاز وزه أ

مذتع مه طركة مذتغة كبيرة للبرمجة 

بس زي ما أىت طايّ ماوػلص ألي جسيس 

المضكلة إن أبحايث و وتجاريب ًلى األجهسة .. 

زي وما يوْيص حس يضوٓها لحس ما أسجلها 

باسمي أىت ٓاهموي ؟ 

كيس : كريم بغله  (بع ألمل  ).. ٓاهمك أ

كلييلي الالب بتاًي يا أمل اشا سمحتي 

. وطَليه ووػليه بالجهاز الرئيسي 



أمل ًملت اللي كريم قاله والمهوسس 

وسيلها وكريم قرب مه الجهاز وبسأ يضتَل 

بس ايسه مؾايقاه ألىه متيوز يضتَل بايسيه 

االتويه وحس إىه ممكه مايكوىص بسرًته 

الميتازة واللي هي أهم حاجة زلوقتي 

: مسيرة المستضْى زرلت ًوسهم وبغتلهم

وػلتوا ألي جسيس ؟ المهوسس الجسيس وػل 

لحاجة ؟ 

جسار )firewallأىا أقسر أقتحم : كريم بغلها

اللي ًامليوه وىنام الحماية بتاًهم  (الحماية

 .

كيب ليه ازيتوي اىقباو : المسيرة بغتله

بقريقة كالمك إن يف مضكلة ؟ 

ألن ٓيال يف مضكلة أو أىا رايّ : كريم بغلها

! مه إىها تكون مضكلة 



؟ !ايه هي : المسيرة باهتمام

الموؿوو كله بيتذلع : كريم بغلهم بثقة

يف حاجتيه مهمتيه وهما الصكاء والسرًة 

والحمس لله أىا أقسر أليب قغازهم لكه حاليا 

. رايّ السرًة تذصلوي  (رٓى ايسه  )

أىت ًمليتك ىجحت : المسيرة قربت موه

. وايسك بتقسر تحركها حسب ما ٓهمت 

أقسر أحركها بس رايّ مص : كريم وؿحلها

أىا بمجرز ما هييرٓوا .. هتجاريوي بالسرًة 

إين زرلت ىنامهم هيحاولوا يوقْوين بكل 

بمجرز ما .. القرق وهوا األسرو هيكسب 

وأىا بايسي .. هسرل هيبقى الموؿوو سباق 

. مص هؾمه السباق 



المسيرة بغت اليسابيال وكلبت موها اسم 

مالوش زاًي : حقوة مييوة وماكس اًترؼ

 .

أىا ػرٓت ًلى أبحاثك : المسيرة بتهسيس

مالييه وزلوقتي مهسزة إىها كلها تروح يف 

! األرؼ أىت مستوًب اللي بيحغل ؟

الحقوة هتلَي األلم ! بيسيه ايه اًتراؿك 

. اللي يف ايسه وهتذليه يحركها ًازي 

الحقوة زي بتذسر اليغب : ماكس برٓؽ

لكه بيس ما مْيولها يروح هيتيب وأىا مص 

. بْؾلها 

! بس هو مص أي مريؽ حاليا : المسيرة

. بيسيه سيبه هو يقرر 

زكتور .. ايوه سيبوين أىا أقرر : كريم اتسرل

ماكس الحقوة زي ليها أؿرار زايمة ؟ 



لكه هي .. مص زايمة ال : ماكس بتوؿيح

ًبارة ًه مذسر مص بوػْه ألي مريؽ 

. ًوسي إال للحاالت القغوى 

ماجاوبتويص ليها ؿرر زايم ؟ : كريم بإػرار

حاليا أىت مهسز وتهسيس مص سهل ٓلو 

التمه هو طوية وجى اليسي أىا مستيس 

بس زه التمه ٓقف اللي .. للتمه زه 

كتر مه كسه ييوي لو ألم  مستيسله مص أ

. ٓقف وهيوتهي أىا موآق 

أىا زكتورة قبل ما : المسيرة قربت مه كريم

كون مسيرة ولو الحقوة ٓيها ولو ىسبة  أ

بسيقة مه الؾرر ليك ماكوتص هقترحها 

.. الحقوة تيتبر مذسر أو زي مذسرات .. أبسا 

سهل إزماىها جسا لكه أىت هتارسها لمرة 

واحسة ٓقف وهتارسها يف ايسك هتوقّ األلم 

. وهتسيك السرًة اللي أىت بتقلبها 



ايسابيال وػلت بالحقوة وأمل بغت لماكس 

ٓيها أي ؿرر ؟ أىا محتاجة : وسألته بذوِ

. أسمى موك أىت اإلجابة 

. ؿرر زايم ال : ماكس بغلها

يبقى ما تؾييص : كريم ابتسم ومس ايسه

كتر مه كسه يال  . وقت أ

ماكس حقه كريم وٓك ايسه مه الجلْس اللي 

مَقي ايسه بيها ًلضان يقسر يحركها 

بسهولة وُقوا مكان الجرح بلسقة ػَيرة 

وكريم ابتسم وقْل ايسه وٓتحها كصا مرة 

ىيم .. إحساس جميل مْتقسه : وبع ألمل

ػَيرة الواحس مص بيحس بيها بس لما 

! بيْقسها بييرِ قيمتها ايه 

قرب مه الجهاز وبسأ يضتَل ًليه و وراه 

وقّ المهوسس يتابيه 



برىامج ايه زه ؟ : المهوسس

: كريم بسون ما يرٓى ًيويه ًه الضاطة

. برىامج راظ بيا 

أيوة ييوي جيبته مويه أىا أول مرة : المهوسس

! أطوٓه 

ما أىا بقولك بتاًي ييوي أىا اللي : كريم

. ًامله 

أىت اتذقيت كصا حائف بس لسه : المهوسس

. قسامك كتير 

أىا بيرِ برىامجي ًليه وهو بيكمل : كريم

. مص أىا 

. هيكمل ازاي لوحسه : المهوسس

حاجة تضبه .. زي ما أىا بقوله بييمل : كريم

. للصكاء الغواًي 



أىت الزم تيرٓوي البرىامج زه : المهوسس

. بيضتَل ازاي 

أمل ٓاكرة البرىامج اللي : كريم بع ألمل

رليتك تغمميه وقت التسريب كله لوحسك 

؟ 

. ٓاكراه : أمل قربت

يف الضوقة يف ٓالطة ًليها البرىامج زه : كريم

كلييها ووػليها بالجهاز التاين واًملي اللي 

. ًلمتهولك بسرًة 

أمل كليت الْالطة ًملت زي ما كريم 

كلب موها وهو طَال وبيكلمها باليريب 

وهي بترز ًليه 

أمل، وػلتي اليه ؟ : كريم بغلها

. ازيوي لحنة : أمل طَالة بسرًة



. أمل مْيص لحنات اىجسي : كريم بتوتر

. لحنة يا كريم : أمل بتْتص ٓيه

كريم كان هيقرب موها بس هي بغتله 

. رلغت : وابتسمت

كريم بع لجهازه وكلهم ًيويهم متيلقة 

بكريم وأمل ومرة واحسة كل األجهسة 

اطتَلت وكلهم ٓرحوا وػقْوا وأمل 

كريم ابيتلهم : ؿحكت وبغت لكريم

. االيموطه زه 

. أىهي ايموطه : كريم بغلها باستَراب

أمل ُمؾت ًيه واحسة وكليت لساىها 

اللي ٓاتح ًيه : بتضرحله طكل االيموطه

. وقآل ًيه ومقلى لساىه 



كريم ؿحك ًليها وهي بتقلس االيموطه 

وبيسها بع لجهازه وًمل حاجة ًليه و 

. أيوة هو زه : وراها طكل االيموطه ٓهي

ابتسم وؿَف ًلى كصا حاجة وبيسها ؿَف 

 (enter ) وػلهم االيموطه زه : وبغلها .

جهازك يف : أمل ؿحكت وهو بع لماكس

أمان وأي حاجة ًلى أجهستهم أرسوها أىا 

كبيا إال اشا كاىوا أرسوا .. مسحتها مه ًوسهم 

ىسذة احتياكية برا أجهستهم لكه كل اللي 

. ًلى الجهاز أىا مسحته 

أىت ميه ؟ أىت الزم : المهوسس باالىجليشية

تقويل أىت ًملت ايه بالنبف وازاي قسرت 

بسهولة تيمل كل زه ؟ 

أىا واحس بيْهم يف البرمجة مص : كريم ابتسم

كتر وال أقل  وجه كالمه لماكس  )وزلوقتي .. أ



هيملك برىامج حماية ال يمكه مذلوق يف  (

 (هسية )اليالم حاليا يذترقه وزه اًتبره كازو 

ازيوي الْالطة اللي  (بع ألمل  )موي ليك 

. مياكي يا أمل 

أىا ال يمكه أقسر أرز : ماكس بغله بامتوان

أىت أىقصتوي وأىقصت .. الجميل بتاًك زه 

. المستضْى كلها 

أمل طالت الْالطة مه الجهاز وازيتهاله 

وػلها ًلى الجهاز الرئيسي وبسأ يضتَل 

ًليه وسابه يكمل وبغلهم 

طاور واكلب أي كلب والمستضْى : المسيرة

. هتوْص 

. مص محتاج أي حاجة متضكر : كريم ابتسم

أىت أىقصت : المسيرة بغتله بامتوان

المستضْى كلها مه حقك تقلب أي كلب 



مهما يكون، ًالجك وًمليتك بالمجان 

. وإقامتك هوا الذمس أيام اللي ٓاتوا 

الْلوس بالوسبايل مص : كريم ٓكر وبغلها

بس أىتي ممكه تضويف .. قؾية ومص مهمة 

حس ًوسه حالة ػيبة أوي وػاحبها مص 

.. هيقسر يوٓر تمه ًالجه وتيالجيه بالمجان 

ييوي اللي كوتي ًايسة تيمليه ميايا اًمليه 

كتر  لحس محتاجه ٓيال وساًتها أىا هكون أ

. مه مبسوـ 

الوهارزه : المسيرة ابتسمت وهست زماُها

هقلب مه كل قسم ًوسي ييمل ًملية 

. بالمجان لحس ٓيال محتاجها 

اىسحبت وسابتهم وكريم برىامجه رلع 

وٓهم ماكس ازاي يتيامل مياه وبيسها رجى 

ألوؿته وهو مبتسم 



بحس إىك بتكون ٓرحان وأىت : أمل بغاله

بتكون مذتلّ مليان .. بتضتَل ًلى الالب 

ػح وال بيتهيأيل ؟ .. حياة 

أىا ٓيال بكون كسه : كريم ابتسم وطسها ًليه

بحب .. اىا بحب البرمجة والضَل ًلى الالب 

وًلضان كسه وقت ! المجال زه ٓيال يا أمل 

التسريب كوت بذتارلك ٓيال أػيب برامج 

ًايسك تضاركيوي مجايل زه وحبي .. تيمليها 

ولما ىرجى الضَل بإشن هللا .. زه وهوسي زه 

. هيلمك بالتْغيل كل حاجة أىا أًرٓها 

كريم أىت : امل باػاله باىبهار وٓذر بيه

متذيل إىك لو ًلمتوي أىا ممكه أجاريك يف 

سرًتك زي ؟ 

 (بالْيل)أىتي اوريسي ! ليه ال : كريم كضر

! شكية وحابة المجال زه ٓليه ال 



.. مص هوػل لسرًتك زي : أمل بحرج

كريم أىت بتضتَل ًلى الالب ما طوٓتكص 

مرة بغيت للكيبورز وأىت بتكتب زي أبسف 

. حاجة 

لو جيبتي .. حبيبتي زه تيوز : كريم ؿحك

واحس كاتب مالوش يف الكمبيوتر ىهايئ 

وقيستيه ٓترة كويلة يكتب ًلى الكيبورز 

هتاليق ايسيه حْنت أماكه الحروِ تلقايئ 

. ٓسه تيوز مالوش ًالقة ىهايئ بالصكاء 

كون صيك : أمل بإػرار . برؿه مص هيرِ أ

. الوقت كْيل .. سيبي زه لوقتها : كريم بحب

ىازر كلب مه مروة تتَسى مياه وهي 

كاليازة بلَته يستأشن أبوها وهو بلَها إىه 

استأشىه قبل ما يكلمها ٓاتغلت بأبوها 



واستأشىته وىسلت مياه اتَسوا وكول الوقت 

وىازر سرحان ومص مركس مياها 

لو مضَول كوا ! يف ايه يا ىازر : مروة بؾيق

اتَسيوا يف الضركة أو بالها أػال 

أىا كوت ًايس أقيس ! ليه بس : ىازر بغلها

مياكي وأتكلم مياكي 

.. بس أىت وال ميايا وال بتتكلم: مروة كضرت

مروة أىا ًايس أقولك حاجة مهمة : ىازر ابتسم

بس ػراحة رايّ مه رز ٓيلك 

أىت تقسر ! يف ايه يا ىازر : مروة قربت باهتمام

تقويل أي حاجة 

هو أىتي ممكه : ىازر قرب موها وبع لييويها

؟ !تبيسي ًوي ألي سبب 

ال كبيا مص ألي سبب : مروة باستَراب



امال ايه اللي ممكه يذليكي تبيسي : ىازر

؟ !ًوي 

.. أو تذوين .. إىك تبقل تحبوي : مروة بتْكير

أو أحس إين مْروؿة ًليك 

وكول ما أىا بحبك وبيضقك : ىازر اتوهس

ًمرك ما هتبيسي ًوي ؟ػح ؟ حتى لو 

النروِ اللي حواليا مص كويسة ؟ 

كبيا والمْروؼ تكون واثق مه : مروة بحب

كول ما بوحب بيؽ ًمرىا ما .. زه يا ىازر 

أي هروِ تقابلوا .. هوبيس ًه بيؽ 

هوواجهها مى بيؽ ايسيوا يف ايسيه بيؽ 

كيب حقي ايسك : ىازر ابتسم وبهسار مس ايسه

يف ايسي 

.. بأسلوب مجازي مص حريف: مروة كضرت



: ىازر ؿحك وهو مهموم وهي بغتله أوي

ايه اللي تاًبك ! قويل يا ىازر مالك بجس 

زايما بحس إىك ًايس ! وطاُلك بالضكل زه 

مص ًايسة أؿَف ! تقويل حاجة وبتتراجى 

ًليك وبقوى ىْسي إىك لما تكون مستيس 

أو بقول لوْسي .. تضاركوي ٓيها هتقويل 

كستلي إن  ساًات إين موهومة بس أىت اهو أ

ٓيال يف حاجة ٓقويل 

كيب اوًسيوي تتْهمي اللي : ىازر بغلها

هقوله وأوًسيوي ما تبيسيص ًوي بيس ما 

تسمييه 

أىت : مروة بغتله ومرة واحسة اتغسمت

؟ػح ؟ !روىتوي ؟أو كوت ًلى ًالقة بحس 

يا بوتي ! زه ايه األٓالم اليريب زي : ىازر كضر

ال الموؿوو ما يذغويص أىا بضكل طذغي 

يذع الييلة 



كيب قول بقى : مروة بوْاش ػبر

أىا أمي مص ميتة يا مروة : ىازر بغلها بيمق

وًايضة 

أبوك اىْغل :مروة بغتله بصهول وكملت

ًوها ألىه رلْكم بضكل ُير طرًي وراِ 

الواس تيرِ ػح ؟ 

بجس : ىازر بغلها المرة زي وهو اللي مصهول

أىتي بتتْرجي ًلى أٓالم ًريب كتير والزم 

أبويا متجوز أمي بضكل كبييي .. تبقلي 

ورلْوا بضكل كبييي 

ييوي والستك ! امال ايه كيب : مروة كضرت

مالها ! مقلقة ؟ ًازي ! ًايضة ليه مذبييوها 

؟ 

ًليها حكم باإلًسام وهرباىة موه : ىازر بغلها



مروة هوا اتغسمت وهو موتنر رز ٓيلها 

وهي ٓؾلت طوية باػاله مص بتوقق لحس 

وبتقويل أىا اللي بتْرج ًلى أٓالم : ما ىققت

! ًريب 

أىا بتكلم بجس أمي هرباىة : ىازر كضر بؾيق

مه حكم إًسام وًلضان كسه مذبييوها 

! ًملت ايه ! كيب ليه : مروة بصهول

قتلت واحس : ىازر أرس ىْس كويل

ييوي قتل ! قتل قتل بجس : مروة هوا طهقت

 !

أيوة قتل بس مص مقغوز : ىازر بغلها

ييوي هو حاول يتهجم ًليها وهي حاولت 

تسآى ًه ىْسها زقته وقى ًلى راسه مات 



احكيلي يا ىازر بالتْغيل : مروة بغتله أوي

اشا سمحت وليه إًسام زه كسه زٓاو ًه 

. الوْس

ىازر حكالها كل حاجة بالتْغيل الممل وكل 

اللي حغل لحس ما ررجوا مه السجه وهي 

أريرا ٓهمت لَس القبؽ ًليهم كلهم 

ما حاولتص قبل كسه تتسرل .. واألٓراج ًوهم 

ألىهم قالوا إىه موؿوو ومضكلة تذع 

كس كالمهم  المجموًة واتحلت واللي أ

.. القبؽ ًلى مؤمه مياهم

كبيا كل اللي قلته لو اتيرِ يا : ىازر بغلها

.. مروة ممكه ييرؼ حياة أمي للذقر 

ماكاىص المْروؼ أقولك بس أىا هضاركك 

.. حيايت كلها ٓازاي مص هضاركك أسراري ؟

والستك إىساىة محترمة : مروة بغتله أوي

وحرام ! وزآيت ًه ىْسها ٓيه الَلف 



تْؾل ًمرها كله مستذبية بجريمة هي 

المْروؼ تْتذر إن .. حرام .. ماًملتهاش 

والستك ست قوية وزآيت ًه ىْسها مص 

.. تذاِ وتساري

أىا ٓذور جسا بأمي : ىازر بغلها بَؾب

وقسما بالله لوال رويف ًليها كوت أًلوت 

للكون كله إىها قتلته 

بيس ما الحكم يسقف ًوؿوها : مروة بتْهم

ًه كل اللي ٓات بس ازاي وأىتوا هتقولوا 

! إىها رالتكم 

وهللا ما ًارِ اللي يهموي : ىازر بتيب

زلوقتي يا مروة إىك ًارٓة الحكاية كلها 

زلوقتي أقسر أجهس .. ومْيص حاجة مستذبية

لْرحوا 



أىت ليه كوت رايّ مه رز : مروة باستَراب

كتر ! ٓيلي يا ىازر  المْروؼ تكون ٓاهموي أ

.. مه كسه

ٓاهمك بس زه موؿوو ػيب : ىازر ابتسم

.. واستييابه أػيب واألهل مص بيْهموه 

أهل مؤمه أرسوا ٓترة لحس ما تقبلوه ولوال 

إن مؤمه اؿقر يهرب والسيت ًوسه ماكاىص 

هييرٓهم بس الحمس لله اتْهموا الوؿى 

وأهلي لو ًرٓوا هيتْهموا : مروة ابتسمت

ًرٓيهم بيس .. بالش ييرٓوا : ىازر بترجي

سقوـ الحكم يا مروة بيس ما ىتجوز أرجوكي 

ما تقلقص سرك يف أمان : مروة ابتسمت

.. ميايا يا ىازر 

أىا واثق مه زه وإال ماكوتص : ىازر ابتسم

سلمتك قلبي وروحي وًقلي، سكت وكمل 



بس تغسيق أىا اتوقيت إن أمل : باستَراب

هتحكيلك بما إىك ػاحبتها وكسا وهي ًارٓة 

كل حاجة 

أمل مابتحبص تتسرل يف : مروة بابتسامة

كيس ًارٓة إىك هتقويل  حاجة ماتذغهاش وأ

والوؿى حساس 

حقيقي طذغية محترمة : ىازر بابتسامة

واحسة ُيرها كاىت قالت بحجة إىها رايْة 

ًلى ػاحبتها 

باليكس أمل متْهمة جسا : مروة بهسوء

كيس طايْة إىكم ًلى حق  وأ

ًوسك حق : ىازر

ابتسموا لبيؽ وكملوا رُي سوا 



رُس ٓؾلت يف المستضْى كام يوم ألىها 

كتئاب ومص بتاكل والزم  زرلت يف زور ا

يحقولها مَصي وييلقولها محاليل 

رُس ٓاقت الغبح وبغت حواليها كان ًمرو 

قاًس ًلى كرسي جوبها وماسك ايسها وىايم 

ًليها وااليس التاىية متيلق ٓيها محلول وهي 

: اتحركت وبتضس ايسها ٓهو اتيسل بسرًة

. رُس 

حبيبتي أىتي كويسة ؟ : بغلها وقرب موها

حاسة بايه ؟ 

.. بالوجى .. حاسة بالْراٌ : رُس بحسن

. بالذسارة 

حبيبة : ًمرو بحب بيس طيرها ًه وطها

أىتي .. المهم إىك بذير ! قلبي ليه زه كله 

أىتي بذير يا رُس البايق .. ًوسي بالسىيا كلها 



كي بيه .. كله يتيوؼ  مص يمكه .. ربوا ٓسا

بكرا ! حاجة أسوأ كاىت ممكه تحغل 

. زه يتيوؼ .. تقومي بالسالمة وىيوؿه 

رُس زموًها ىسلت وهو بيمسحهم وبيهسيها 

.. ويؾمها لحؾوه 

زرلت السكتورة ًوسها واكموت ًليها 

تقسروا تمضوا هتمضي ًلى : وبغت ليمرو

.. وهتكون بذير .. اليالج اللي هكتبهولها 

.. وكام طهر ييسوا وًيسوا التجربة مه تاين 

. أىتوا لسه ػَيريه 

هو ىسل ليه يا زكتورة ؟اليوم : رُس بغتلها

اللي أجهؾت ٓيه كان ًوسىا حْلة ورقغت 

زه سبب ىسوله ؟ ! مى جوزي 

أىا طوٓت الرقغة : السكتورة ابتسمت

بتاًتكم ًلى الْيس والستك ورتهايل ألىها 



كاىت طاكة إىها سبب الوسول بس ال 

طويف مْيص سبب .. رقغتكم كاىت ًازية 

محسز لوسوله بس كل اللي أقسر أقولهولك إن 

.. مالكيص ىغيب يف البيبي زه مالوش ًمر 

مْيص .. أما لو ًايسة سبب كبي ٓمْيص 

.. أي طيء محسز قسامي سببلك اإلجهاؼ 

وزه طيء مقمئه ًلى ٓكرة إن الحمل 

اكموي، ارتاحي، .. الجاي هيحغل بسهولة 

.. اتَصي كويس واررجي مه زور السًل زه 

وأىت رليك مياها وازًمها وكموها وإن طاء 

هجهسلكم أوراق .. هللا هتكوىوا كويسيه 

. الّ سالمة ًليكي .. الذروج 

السكتورة ررجت وزرلت ىازية وػباح 

يجهسوها ويساًسوها ًلضان تروح بيتها 



ػباح أػرت تارس رُس مياها وىازية قغازها 

مغرة تارس رُس مياها وتقول ما تسيبص 

.. بيتها وجوزها 

ماما اشا سمحتي : رُس وقْتهم االتويه بتيب

. أىا هروح مى جوزي 

جوزك يجي مياكي ماًوسيص : ػباح برٓؽ

. مضكلة 

رليوي مى .. ماما اشا سمحتي : رُس بتيب

. ًمرو اشا سمحتي 

. أىا مص هسيبها لحنة : ًمرو بع لحماته

أىت السبب يف اللي حغلها : ػباح بَؾب

زه بسبب اللي حغل وًغبيتها وىرٓستها زه 

. اليغبية وحرق السم .. اللي ىسل البيبي 



كان رايّ ! ليه وهو ًمل ايه : ىازية بَيم

ًليها وزارى ًوها ًلضان ما يسًلهاش 

زلوقتي بقى ُلقان ؟ 

أيوة قهرها لما سمح للكلبة : ػباح بَيم

زي تسرل وتليب بيه وتبتسه وتورٓس بوتي 

. وكل يوم والتاين تبيتلها ػورة تحرق زمها 

ابوي ما رباش ًلى مراته : ىازية كضرت

حاجة وبيسيه كان طاب كايص زي أي 

طاب واتجوز وحب مراته وحاكقها جوا 

ًيويه توكري زه ؟ إىه بيحبها ؟ وبيسيه لو يف 

حس السبب يف اللي حغل زه ٓبوتك هي 

. السبب 

ليه إن طاء هللا بوتي ًملت : ػباح طهقت

ايه ؟ 



كل حياتها بتوضرها ًلى : ىازية بَؾب

كلت، طربت، ىامت، حبت، ٓرحت، .. الْيس  أ

.. كضرت، حملت، زي بتتوْس ًلى الْيس 

.. كل كبيرة وػَيرة موضورة ًلى الْيس

ٓياريت .. حياتها كلها مونورة ومحسوزة 

بقى اللي حغل زه يا رُس ييلمك تبقلي 

طوية الْيس زه والحاجات اللي زي زي 

.. بتتونر أول ما أًلوتي ًه حملك أجهؾتيه 

. الييه وحضة 

. زه كالم جهل ًلى ٓكرة : ػباح بورٓسة

السكتورة قالتلك مْيص ! جهل : ىازية بغتلها

ميوى كسه إن السبب هو .. سبب كبي 

. يا إما ًقاب ليهم االتويه .. الحسس 

ًمرو ورُس اللي بيسميوا الذواقة بتيب 

! ًقاب ليه : االتويه بغولها وًمرو سأل



. ًقاب للبوت اللي ٓؾحتوها : ىازية بغتلهم

! أىت بتسآيي ًوها يا كوف : رُس بصهول

حبيبتي مص بسآى هي تستاهل : ىازية

.. الحرق والقتل ولو طوٓتها هموتها بايسيا 

.. بس أىتي ٓؾحتيها وٓؾيحة مص سهلة 

كتر حاجة بكرهها يف السىيا هي الذوؼ يف  وأ

أىتي ٓؾحتي ًرؼ البوت .. أًراؼ الواس 

ًمرو راجل وبيسيه .. زي هي وًيلتها 

مسحوا الغور وقلوا الحساب مشيّ وبيسيه 

ماكاىص يف ُير كام ػورة له هو مالهمص 

. أهمية لكه أىتي بهسلتيها 

أىا ما اتبلتص ًليها بغورة : رُس بَؾب

أىا بس .. واحسة أىا ماليبتص يف ػورة واحسة 

. كضْت حقيقتها 



أىا مص قغسي أؿايقك بس تغرٓك : ىازية

كان ممكه تكتْي إىك تبيتي .. كان ُلف 

الغور زي مثال لجوزها بس أو ألبوها لكه 

مص لكل أهل البلس وكل الجروبات بتاًة 

بلسهم وتذلي ٓؾيحتها هي وًيلتها ًلى 

كتْيتيص بغورها .. كل لسان  زه أىتي ما ا

مى ًمرو ال وكمان ىضريت ػورها بتقبؽ 

ٓلوس ييوي ٓهمتي الواس إىها بتضتَل كسا 

مص بوت حبت واحس وُلقت مياه ال زي 

بتضتَل كسا واللي طاِ الغورة آتكرها 

بوت ليل بْلوس وزه اسمه تضهير باألًراؼ 

ِ أيوة زه ًقاب مه ربوا .. وآترى وهلم 

ليكي ألىك استقويتي كتير و ٓؾيحة البوت 

.. مص حاجة سهلة وزول مجتمى بسيف 

أىتي زمرتيها وياريت هي لوحسها ال اىتي 

. زمريت كل ًيلتها 



تستاهل ولو السمه رجى تاين : رُس بَؾب

 (بغت ليمرو  )هيمل زه بس بسري طوية 

هوروح وال أمضي مى ماما ؟ 

. ال يال : ًمرو بسرًة

أرسهم ومضي وكليها وػلوا أوؿتها 

تستريح ٓيها وسابها مى والستها طوية وهو 

ليه قولتيلها الكالم زه ؟ : ىسل ألمه

ًلضان اللي ًملته كان ُلف : ىازية بغتله

كمل كالمي كله  بيسيه أىا مارؿيتص أ

ًقاب .. قسامهم ألن زه برؿه ًقاب ليك 

كام .. لكل أرقائك يا ًمرو ولكل ماؿيك 

بوت ليبت بيها وبمضاًرها وًضمتها 

بالجواز ورليت بيها ؟ طوٓت زًلك ًلى 

ابوك اللي اتيضمت بيه وراح موك ؟ زي 

أىك تتيضم بحاجة .. قرػة وزن ػَيرة ليك 

وتقير موك بيس ما حلمت بيها واتمويتها 



زه اللي كوت بتيمله يف كل .. وٓرحت بيها 

تْرحها وبيسها .. بوت ليبت بيها طوية 

ٓسه كان ًقاب ليك .. تموتها بالضكل زه 

اكلى .. أىت كمان ياريت بقى تتيم يا ًمرو 

يا حبيبي لمراتك وابسأوا حياة جسيسة 

وربوا ييوؿكم رير .. واتيلموا مه أرقائكم 

. اكليلها يا حبيبي .. ًه البيبي اللي راح 

رقية كاىت طبه مويسلة ًه الكل بس قررت 

أيوة مص .. تذرج وما تتكسرش بسهولة 

هتسمح لحس يكسرها زي بوت اليس ًمرها 

كله 

كان يف حْلة يف الوازي وهي قررت تروح 

.. وتضوِ ػحباتها 

زرلت الحْلة رآية راسها لْوق كيازتها 

بس وهي زارلة سميت كالم تهكم 



زه جوزها كلى ! رآية راسها ًلى ايه : @

. متجوز ًليها 

أيوة زه ًوسه كمان ًيليه وابوه مسكه : &

وبوت زي القمر أرالق وجمال .. مسير طركته 

 .

زي بوتها اتقلقت ًرٓتوا كسه ؟ : £

جوزها موسل يف الجرايس إن ًوسه ولس : @

وبوت ُير ملك وهي جاية كسا ًازي؟ 

كل واحسة بكلمة لحس ما وقْت مى ػحباتها 

اللي سلموا ًليها بتكبر ىوًا ما 

اصيكم ًامليه ايه ؟ : رقية بتكبر

 )ىوىو  (زاليا  )زويل  (ػْاء)ػحباتها ػايف 

 (ىبيلة 

! اصيك يا رقية محسش طايْك : ػايف بتريقة



. مضاُل : رقية ابتسمت

أىا آتكرتك زًالىة ًلضان بوتك : زويل بتريقة

. اتقلقت 

هي كايضة مص بييجبها حس : رقية بتكبر

. بسهولة 

هي ُلقت أػال لما .. ربوا يهسيها : ىبيلة

. ؿييت ابه المرطسي مه ايسيها 

هي يف واحسة ًاقلة .. هو اللي سابها : ػايف

. تؾيى واحس زي كريم المرطسي مه ايسها 

! ليه ييوي ماله ابه المرطسي : رقية بتريقة

أرالق ومال وجمال زي ! ماله : ػايف بصهول

أىا ! وهو زه راجل يتساب أػال ! ما بيقولوا 

مص ًارٓة ميه ٓيكم المتذلّ ورالها 

تتجوز واحس زي سليم اللي كل يوم والتاين 

. طاب ٓاطل أػال .. مى بوت طكل هوا 



. اهو الوغيب : رقية بؾيق

هو ىازر ابه جوزك رقب .. إال قوليلي : ىبيلة

ميه ؟ بيقولو حس مص ميروِ ؟ 

اهو جربوو هيذقب ميه ييوي : رقية بؾيق

! ُير جربوًة صيه 

باليكس زه طاب محترم جسا : ػايف بتَينها

أىا طوٓته يف الوازي هوا مى أرته ىور وملك 

. برؿه وكان طاب جوتل جسا 

كول ًمر الولس .. أػال هو هيقص : ىبيلة

بيقص المْروؼ يا رقية تذلي جوزك 

يكتبلك حاجة باسمك ألحسه ابوه يرميكي 

. يف الضارو 

ميه زه اللي يرميوي يف الضارو : رقية بَؾب

 !



تيرٓيها ! بس ميه مراته التاىية يا ترى : زويل

بس ازاي كل السويه زي وأىتي ! يا رقية 

ماحسيتيص إىه متجوز زه أىا جوزي لو 

اتلْت بس يميه وال طمال أمسكه وأىتي 

 سوة ٣٠متجوز ومذلّ ًيليه وقرب يكمل 

! وأىتي ىايمة 

مص ًارٓة ازاي ٓيال زه أىا لو بات برا : ىبيلة

! بسور بات ٓيه 

ماهو يا أىتي هبلة أوي يا رقية : ػايف بتريقة

يا جوزك طاكر أوي وأىا أرجح الهبل ألن 

. مْيص راجل طاكر للسرجة زي أبسا 

ٓيال رقية وارسة قلم يف ىْسها بس يف : ىبيلة

. اآلرر لبست القلم هي 

بس أىتي هتْؾلي بقى ًلى : ػايف بتهكم

! شمته لحس امتى يا رقية 



تتقلق وما يووبهاش ! هي هتيمل ايه : زويل

أي حاجة يف اآلرر ُغب ًوها الزم تْؾل 

. ًلى شمته 

ٓيال مص كْاية ملك اتقلقت هتبقى : ىبيلة

. هي وأمها 

ٓؾلوا يتريقوا ًليها كتير وهي مابقتص 

قازرة ترز ًليهم ومتذيلة هييملوا ايه لو 

مرة واحسة ... ًرٓوا إن هي كمان اتقلقت 

وقْت وسابتهم ومضيت وسف ؿحكهم 

. ًليها كلهم

روحت بيتها القويل اليريؽ الْاؿي 

وٓكرت .. وزرلت قيست يف النلمة لوحسها 

ألول مرة إىها ؿييت ًمرها كله يف الال طيء 

ٓكرت كام مرة رالس كلب موها تكون زوجة .. 

كام مرة كلب موها يذلْوا وهي .. بجس 

كتْت بملك زي حتى ملك كاىت ًايسة  ا



توسلها وازي ملك راحت ألرواتها وسابتها 

ليه ! ليه هي لوحسها بالضكل زه .. لوحسها 

ماًوسهاش أػحاب بجس يقْوا جوبها يف 

كام مرة رالس يقولها أػحابك ! وؿى زي زه 

زول مشيْيه وقت الجس مص هتاليق كلب 

اهيه مص .. ٓيهم مياكي وكان ًوسه حق 

حتى .. حتى بوتها سابتها .. القيه حس مياها 

زمرتها .. بوتها رلتها تكرهها وتبيس ًوها 

.. وزمرت ىْسها 

كريم مى أمل يف أوؿتهم الباب ربف كاىت 

مسيرة المستضْى ومياها حس كبير استأشىت 

وزرلت وبيسما سلمت ًرٓتهم بالضذغية 

اللي مياها كان مسير طركة برمجيات مستر 

ألكس زيميتري 

المهوسس اللي بيتته طركتوا قايل : ألكس

ًلى البرامج اللي استذسمتها وأىا جاي 



أًرؼ ًليك وهيْة ًوسي يف الضركة 

. بالمرتب اللي تحسزه 

أهال بحؾرتك وزه : كريم ابتسم بتواؿى

طرِ ليا إىك تيجي ًوسي هوا بس أىا آسّ 

. أىا مص محتاج لوهيْة 

. المرتب اللي هتقول ًليه أىا موآق : ألكس

زي ٓرػة كبيرة مص أي : المسيرة بتضجيى

. حس ممكه يالقيها 

زي ما قلتلك أىا الْلوس : كريم بغلها

. بالوسبايل مص مهمة 

. ماطي بس زي وهيْة كبيرة : المسيرة

! امممم ! وهيْة كبيرة : كريم بغلهم االتويه

... أىا جاي هوا أقؾي طهر اليسل 



طهر اليسل بيس ما تذرج مه : ألكس قاكيه

هوا طاور ًلى أي مكان يف اليالم وأىا 

. هتيامل 

أىا .. ازيوي ٓرػة أرلع كالمي : كريم بغله

جاي أقؾي طهر اليسل وبيسها أرجى 

. لضَلي ولضركتي 

يا : ألكس طركتك قويل مكسبها از ايه طهر

. وهسيك الؾيّ 

طركتي مص ػَيرة ًلضان : كريم بتوؿيح

ثاىيا طركتي تيتبر .. تسيوي الؾيّ زه أوال 

كبر طركة يف الضرق األوسف كله يف مجال  أ

. البرمجة ٓأىا مص بحاجة ألي ٓرظ 

كبر طركة أًرٓها يف الضرق : ألكس بتْكير أ

األوسف هي طركة المرطسي جروب 



واتياملت مياها يف مرة واطتريت مه 

. ًوسهم برامج واطتروا مه ًوسي برامج 

ًارِ الكالم زه وًارِ البرامج : كريم ابتسم

. اللي اطتريتها موك 

اطتريتها ؟ : الكس هوا بغله أوي

أيوة اطتريتها ألن المرطسي : كريم وؿح

. جروب زي طركتي 

أىت اللي ! أىت ػاحبها : ألكس بغله بغسمة

زي مجموًة كبيرة وليها ! ًملت الجروب زه 

كتر مه ٓرو يف الضرق األوسف  . أ

والسي اللي بسأها لكه أىا : كريم وؿح

وقريبي اللي كبرىاها وًملوا الْروو زي 

والبرامج اللي اطتريتها مه ًوسي كاىت 

أًتقس كسه وؿحت ليك إين .. برامجي أىا 

. مص محتاج لوهيْة هوا 



. أىا كسه مص ٓاهمة : المسيرة بغت أللكس

كسه طركته هو از طركتي : ألكس بغلها

ومص محتاج الوهيْة وال هيسيب مكاىته يف 

بع  )طركته ًلضان يضتَل مى ُيره 

كيب ايه رأيك لو ًوسي برىامج  (لكريم 

جسيس ًايس أكوره وأًسله ممكه ىضتَل 

سوى ًضان ىيمل زه ؟ تبازل موْية ييوي 

؟ 

ماًوسيص أزىن ماىى احوا : كريم بغله بتيب

اطتَلوا قبل كسا سوا والتيامل مياكم كان 

كيس مص هتكلم مياك زلوقتي  كويس بس أ

بع ألمل  ).. أو وأىا يف إجازيت بضكل ًام 

أمول ازيوي كارت الضركة  (وكلمها باليريب 

. مه محْنتي 

أمل ابتسمت وقامت جابت كارت وازتهوله 

الكارت زه ٓيه رقمي : وهو ازاه أللكس



الضذغي وايميالت الضركة كلها ًوسك لو 

حابب تتكلم يف الضَل زلوقتي اتواػل مى 

باطمهوسس اسمه مؤمه وأىا هسيله ٓكرة أو 

لو حابب توتنر لحس ما أرجى طَلي مْيص 

. براحتك .. مضكلة 

هوتنرك : ألكس مس ايسه وسلم ًلى كريم

ترجى أىا حابب كالمي يكون مياك بضكل 

. مباطر 

كريم ابتسم وألكس اىسحب وماكس كان 

ايه ماله : زارل قابلهم رارجيه بع لكريم

! وآقت ًلى ًرؿه ! رارج مكضر 

ال كبيا ػسمته بس المهم : كريم ابتسم

قويل هذرج امتى ؟ 

واجياك ! ايسك أربارها ايه : ماكس ابتسم

ػح ؟رليك للغبح مياىا ًلضان ىقسر 



ىسيقر ًلى األلم بيس حقوة الوهارزه وبيسها 

. ابقى اررج 

ىقسر ىسآر امتى ؟ : أمل قربت موهم

مص هتكملوا ! تسآروا اممم : ماكس بغلها

طهر اليسل بتاًكم ؟ 

. ًايسة ترجى : كريم ابتسم

رليكم يوميه بس ىقمه : ماكس بغلهم

هسيبكم ترتاحوا ولو يف .. وبيسها سآروا 

. حاجة كلموين 

ررج وسابهم وأمل قربت قيست قغازه 

وبيسيه ! كان ًايس ايه ألكس زه : وبْؾول

مص تتكلم ! بتتكلموا بالْرىساوي ليه 

كان ًايس ! اىجليسي يا كريم ًلضان أٓهمك 

! ايه وأىت مضيته قْاه يقمر ًيص 



! ايه قْاه يقمر ًيص زي : كريم ؿحك

لما ىرجى .. وبيسيه اتيلمي ٓرىساوي أىتي 

. هذليكي تارسي زورات يف الْرىساوي 

أىت هتيلموي ايه وال ايه : أمل كضرت

مص ًايسة أىا أتيلم ٓرىساوي ! بالنبف 

. بيسيه أىا زرست ألماين 

بتيريف ألماين ؟كيب زي : كريم بابتسامة

. حاجة كويسة جسا يا أمل 

بقول زرست ما قلتص بيرِ : أمل بَيم

! ٓاكر أىت أيام ثاىوي .. زرست أيام ثاىوي هاه 

. ييوي يازوب الّ باء تاء 

.. يبقى قوي اللَة األلماىية : كريم بإقواو

أػال بحتاج كتير اللَة األلماىية يف طَلوا 

تيايل ىسرس أىا .. وبحتاج زايما لمترجم 



وأىتي اللَة وأىتي تيلميوي بما إىك ربرة 

ًوي ايه رأيك ؟ 

أىا كوت .. أىت ررم ًلى ٓكرة : أمل وقْت

متذيلة إين بحب السراسة والكورسات بس 

بالراحة يا بابا ًليا .. مص للسرجة زي يا كريم 

 .

الزم كل .. يا بوتي الحياة تيليم : كريم ؿحك

امال اإلىسان .. يوم تتيلمي حاجة جسيسة 

الزم ! ياكل ويضرب ويوام ! ًايص ليه 

التيليم الزم تومي ًقلك وتؾيْي حاجة 

. الزم يا حبيبتي .. جسيسة ولو كل يوم ميلومة 

كيب أىت اًرِ : أمل ابتسمت بَيم

الميلومة وقبل ماأىام ًرٓهايل وبكسه كل يوم 

. أًرِ ميلومة موك 



محسش قالك قبل كسه : كريم بغلها طوية

إىك ىغابة كبيرة ؟ 

! مص أىت جوزي : أمل ؿحكت بمضاُبة

. مقلوب موك تيلموي 

أًلمك ًلى ًيوي وًلى : كريم بغلها طوية

راسي ماطي لكه تتيلمي ميايا مص 

. ازيكي آرر الليل ميلومة يا ىاػحة أرواتك 

ماًوسيص ُير أخ واحس ٓيه : أمل بلماؿة

! أروايت زول 

. هي بتتقال كسه يالمؾة : كريم بَيم

أمل ؿحكت وهو طوية وؿحك مياها 

. أىتي ُلسة ًلى ٓكرة : وطسها لحؾوه

ُلسة وبتحبوي أًمل ايه يف : أمل بؾحك

. ىْسي بس 



كريم ؿحك مياها جامس وقيسوا يهسروا مى 

.. بيؽ 

ًمرو آرر الليل جوب رُس وارسها يف حؾوه 

وبيحاول ييوؿها ًه األيام اللي ٓاتت وهي 

ًمرو هو ممكه يكون اللي حغلوا : بغتله

زه بجس ًلضان ٓؾحوا سمر ؟ 

مص ًارِ يا رُس أىا : ًمرو أرس ىْس كويل

مص هكسب ًليكي أىا بكره سمر جسا ٓوق 

.. ما تتذيلي ومه زمان مص زلوقتي بس 

أىا يمكه .. بس اتؾايقت مه اللي حغل زه 

ساًة ما ػورت الغور زي كان زه ُرؿي 

إين أستَلها وأرليها زي الذاتم يف ػباًي 

ويمكه زه اللي مكرهوي يف ىْسي زلوقتي 

.. إن زه كان تْكيري زمان 

أىا كوت حقير للسرجة زي بغور بوت ًلضان 

طوٓتي حقاريت كاىت .. أستَلها ٓيما بيس 



وزًالن زلوقتي إن زه حغل ! واػلة اليه 

ٓيمكه ٓيال .. ٓيال بالغور اللي أىا ػورتها 

يمكه يا .. يكون زه شىب اللي ًملته زمان 

. رُس 

ُؾبي موك : رُس زٓوت وطها يف حؾوه

مآكرتص بالقريقة .. وموها كان ًاميوي 

اللي قالت ًليها مامتك أبسا وهللا ما ٓكرت 

مجاش يف بايل ولو للحنة ٓكرة إن الواس .. 

هتبغلها زي بوات الليل وإين طوهت ػورتها 

كتر مه الواقى  مامتك الوهارزه رلتوي .. أ

أزًل مه ىْسي أوي مى إين ماكوتص ىسماىة 

.. يف األول يا ًمرو إين ٓؾحتها

أىا بكرهها أىت ما طوٓتص ىنراتها ليا وال 

بتتحساين أىا إىها .. رسايلها وال تحسيها 

ػراحة مص قازرة أتياكّ .. هتارسك موي 

مياها بأي طكل بس كمان ماكوتص ًايسة 



أوػل إىها زي بوات الليل كوت ًايسة أًرٓها 

. وأًرِ الواس حقيقتها وبس 

.. سيبك موها بقى : ًمرو أرس ىْس كويل

بس ربوا .. هي يف حالها واحوا يف حالوا 

يسامحوا ًلى أرقائوا القسيمة وما 

.. يياقبواش ًليها 

. يارب يا حبيبي يارب : رُس

ىازر كان يف مكتبه الغبح وبلٍ السكرتيرة 

تستسًي مروة وراحت بلَتها 

مروة راحت ليوسه ربقت وٓتحت الباب ٓهو 

طاورلها تسرل وكان بيتكلم يف موبايله وهي 

زرلت وسابت الباب موارب كيازتها ٓهو 

. اقْلي الباب يا مارو اشا سمحتي : بغلها



ميلص : مروة كضرت باستَراب وهو ابتسم

كلمك  موؿوو مهم جسا ومص هيوْى أ

. والباب مْتوح اقْليه بيس اشىك 

مروة كضرت وقْلت الباب وقربت مه 

مكتبه ووقْت قغاز المكتب وهو ابتسم 

وبيسها مسك موبايله وٓتح الكاميرا 

أيوة يا ست الكل طايْاين كسه : وابتسم

. ؟جيبتهالك اهو 

بع لمروة اللي مكضرة ومستَربة وهو 

أمي ًايسة تكلمك وتتيرِ : مبتسم وبغلها

.. ًليكي ومبسوكة إين قولتلك حقيقتها 

يوْى تكلميها؟ 

مروة وسيت ًيويها بحرج وبتضاورله إىها 

محرجة وهو مبتسم وطبه بيؾحك ًليها 

مص ًايسة : وبع للموبايل بحسن مغقوى

. تكلمك يا أمي 



. ال ال حؾرتك ما تغسيقهوش : مروة بَيم

ارع : ىازر ؿحك جامس وىهلة زًقتله بهسار

. ًليك يا ىازر ما تسًلهاش 

ماهي مص ًايسة تكلمك : ىازر بع لمامته

! يا ىهلة أًملها ايه أىا 

مروة قربت وأرست موه الموبايل واتحرجت 

يف األول بس لقت ىهلة ست بسيقة جسا 

. ازي حؾرتك يا كوف : وابتسمت يف وطها

اصيك يا بوتي بسم : ىهلك بابتسامة بضوطة

هللا ما طاء هللا ىازر قايل إىك قمر بس أىتي 

. أحلى بكتير مه وػْه 

ًرٓت أىقي ييوي يا ىهول : ىازر بغوت ًايل

؟ 

. صيه ما ارترت يا حبيبي : ىهلة بحب



كان ىْسي ! حؾرتك ًاملة ايه : مروة بحرج

. أتيرِ ًلى حؾرتك 

ميلص يا بوتي هروٓوا كسه : ىهلة ابتسمت

بكرا باشن هللا ىتيرِ .. وكل طيء بآوان 

كتر  . ًلى بيؽ أ

. باشن هللا يا كوف : مروة ابتسمت

قوليلي .. بالش كوف زي يا مروة : ىهلة بترزز

أىتي هتبقي بإشن هللا مرات ابوي .. يا ماما 

ييوي أىتي زي ىور بالنبف وُالوتك مه 

. ُالوة ىازر 

ربوا يجيبك .. حاؿر يا ماما : مروة بحرج

. بالسالمة يارب 

ىازر هيسيكي .. يارب يا قلبي : ىهلة بحب

رقمي وكلميوي يا قلبي يف أي وقت ييوي 



بس زي ماهو .. مص طرـ ىازر يكون مياكي 

. ٓهمك الوؿى محسش ييرِ كبيا 

كبيا ٓاهمة يا ست : مروة ابتسمت بحب

. الكل ما تقلقيص محسش هييرِ أبسا موي 

مياها وبغت لوازر طوية وهو مبتسم وهي 

مامتك كيبة أوي وأرتك كيوبة : ابتسمت

حتى ًمو رالس كيب ! أىت طرير لميه بقى 

! وجوتل أىت كالى طيقاين لميه 

! أىا طرير ! أىا طيقاين : ىازر بغلها بصهول

! كيب لما أىا طرير وآقتي تتجوصيوي ليه 

يمكه ألين ما بحبص : مروة بغتله طوية

الضذغيات التقليسية وأىت مص تقليسي 

. أبسا 



كون : ىازر بغلها أوي أىا ٓيال يا مروة ممكه أ

مذتلّ طوية بس أًتقس إين مص طرير 

ييوي ؟ 

ماأقغسش طرير بميوى : مروة ابتسمت

بس ! مص ًارٓة أٓهمك ازاي .. الضر يا ىازر 

أقغس إن مامتك مه كالمي مياها ست 

أىت .. كيوبة أوي وىور برؿه كيوبة بس أىت 

بع ًلضان حاسة إين .. ػيب .. ُامؽ 

بيك كل ما بتكلم أقغس إىك مص كيب 

. مص صيهم .. مص .. أوي صيهم 

أىا ٓاهم أىتي ًايسة : ىازر ابتسم للذبقتها

أىا .. تقويل ايه بالنبف يا مروة وهجاوبك 

كبرت لقيت أبويا بيذبي إىوا ًياله وكوت 

متذيل إىه رايّ ًلى وؿيه االجتماًي ألن 

. والسيت ست بسيقة ومه ًيلة بسيقة 



ماكوتص تيرِ بحكاية مامتك : مروة بصهول

؟ 

بيس ما .. لسة ًارِ قريب : ىازر بأسّ

ماًرٓوىاش وتذيلوا إىوا .. اطتَلت هوا كمان 

مص هوستوًب اللي ماما ًملته أو ليه 

ًملته وبالتايل أىا ًضت حيايت تقريبا بسون 

أب ألن أبويا يف السر لكه قسام المجتمى أىا 

حسيت إن أىا المسئول ًه .. ماليص أب 

ييوي بمجرز .. أمي وأرتي وقمت بالسور زه 

ما كبرت طوية كوت أىا اللي بقوم بكل حاجة 

لو احتجوا حاجة .. المْروؼ أبويا يقوم بيها 

.. أىا اللي بوسل أطتريها 

كر لوور  لو حس تيب أىا اللي بوسل .. أىا ايل بصا

أيوة مص .. أطوِ زكتور وأىا أطتري اليالج 

هوكر إن أبويا كان موجوز بس مص زي أي 

أب مص ًارِ أىتي ٓاهماين وال ال؟ بس أىا 



كوت متؾايق موه جسا وجوايا كمية ُيم 

كوت ٓيال .. وُؾب ممكه يوليوا يف السىيا 

كوت ؿس ىور زايما إىها بتحبه .. مذووق موه 

.. وإىها ًايساه يف حياتها 

أول ما كبرت وهروح الجامية هربت مه 

مغر كلها وأػريت أزرل جاميه برا وياما 

بوست ايس ماما تسآر ميايا وماكوتص 

ًارِ هي ليه رآؾة وكوت متؾايق موها 

جسا واستويت ىور تسرل جامية وأػريت 

إىها تيجي ميايا كووو مه أىواو الؾَف ًلى 

أمي ًلضان هي كمان تسآر بس اتغسمت 

إىها رٓؾت برؿه السْر وٓسرته ساًتها إىها 

كتر مووا  . كوت ُبي لألسّ .. بتحب بابا أ

مروة بغت لمالمحه وحست بوجيه وهو 

حبيبي زه ماكاىص ُباء زه كان : بيتكلم

إحساسك بالمسئولية ىاحية ًيلتك وكان 



بيسيه كان المْروؼ يقولولك .. حبك ليهم 

. أىت ًلى األقل تكون ًارِ .. 

كان المْروؼ يقولويل ألين كوت : ىازر بوجى

كرههم االتويه  مص قازر أًصره ًلى .. بسأت أ

استمرارىا يف السر ومص قازر أًصرها ًلى 

ماكوتص اليق ليهم أي ًصر .. تحملها لكل زه 

وبالتايل كوت متؾايق ومذووق وُؾبان 

وزه اللي رالين طيقاين زي ما .. كول الوقت 

. أىتي ما بتقويل 

ما أقغسش أبسا يا ىازر الميوى : مروة بأسّ

. زه 

ًارِ وهللا قغسك أىتي : ىازر ابتسملها

مروة أىا .. تقغسي إين مص بسرجة كيبتهم 

كيبة بقريقة .. أمي كيبة لسرجة الهبل 

ىور مص أوي مص صيها بس كيبة .. مستْسة 

لكه أىا ال أىا ٓيال طرير وما بحبص حس يجي 



كون مهاجم  مص بوتنر .. ًليا أو اتيوزت أ

.. اللي قسامي يارس رقوة بهاجم ًلى كول 

.. مستيس ألي طيء .. متذْس ًلى كول 

ًغبي لسرجة ُبية ولألسّ ساًتها بكون 

ُبي ٓأىتي ػراحة يا مروة ربوا يييوك ًلى 

. ارتيارك ليا زوج ليكي ألىك هتياين 

أىت بتذوٓوي موك ييوي : مروة حاولت تهسر

 !

اًتبريه تحصير لمرة واحسة : ىازر بغلها أوي

بيوهم المكتب بس هو اتيسل  )يف اليمر 

وقرب ىاحيتها ألىها كاىت ساىسة ًلى 

لو ًايسة تهريب اهريب يا مروة ألين  (المكتب 

ٓيال ُبي يف مينم تغرٓايت ومتهور 

. ومهاجم 

وأىا أُبى موك : مروة قربت هي كمان موه

وبيرِ أػس الهجوم كويس ومسآية زرجة 



أوىل ٓاحوا هوكمل بيؽ وهويمل تيم حلو 

يف ههرك .. وهوكسب أي حس يقّ يف وطوا 

. رجالة ما تذآص 

مص ًايسك يف : ىازر ابتسم ُغب ًوه

مص .. ًايسك جوبي ايسي يف ايسك .. ههري 

. جوبي يا مارو .. ورايا أبسا 

.. جوبك يا حبيبي : مروة ابتسمت بحرج

. جوبك 

طريّ ٓؾل حابس ىْسه يف األوؿة اللي 

مينم وقته كان بيقيس ٓيها وميازة قلبها 

بيتققى ًلى ابوها اللي هي بَبائها حولته 

كتر طاب محترم ومرُوب  مه أىجح زكتور وأ

يف البلس كلها حولته لإلىسان المتسمر اللي 

اتْؾح يف بلسه وطَله وأػحابه ومراته 

هي زمرت ابوها .. رلته مسذرة البلس كلها 

هي ًملت ٓيه كسه وكل زه ليه ! بالضكل زه 



.. ًلضان سميت لبسرية الكلب هي و بوتها 

كان جواها ُؾب وكره لبسرية مالهمص أول 

.. مه آرر 

حبيبي : زرلت ًوس ابوها وقيست جوبه

! ًلضان راكري ما تيملص يف ىْسك كسه 

قوليلي ! وأًمل ايه : طريّ بغلها بتيب

مص قازر أىسل ! أىتي وطوري ًليا أًمل ايه 

كلم حس .. طَلي  مص ًارِ .. مص قازر أ

حتى أبع لوْسي يف المرايا ألين طايّ 

.. طذع ٓاطل حقير ُبي 

مص قازر أررج يف البلس ألين بقيت أؿحوكة 

أىا سيبت ! أًمل ايه .. البلس كلها ومسذرتها 

سبت مالك وأرست .. وأرست سمر .. أمل 

أرجى ! قوليلي أىتي أًمل ايه .. طيقان 

أرجى احترامي لوْسي ! طَلي وًيازيت ازاي 

ػوته اتهس وكاتم  )! واحترام الواس ليا ازاي 



أرلي ! قوليلي يا أمي أًمل ايه  (زموًه

أتذلع مه ! الواس يحترموين تاين ازاي 

! الْؾيحة زي ازاي 

هي ُلقت : ميازة ًيقت وؿمته لغسرها

. وأىت كلقتها 

وبالرُم مه : طريّ بيس ًه حؾوها وبغلها

إىها كلبة وحقيرة إال إىهم قالوا بيهرب وبيوف 

. مه المركب يف أول مضكلة 

ميه بس اللي بيقول : ميازة مسحت زموًها

؟ 

اقريئ الكوموتات اللي : طريّ بغلها بوجى

يف ىاس زآيت وقالوا كلقها .. ًلى الغور 

وىاس مه البلس قالوا ماهو قبلها ساب بوت 

ًمها ًلضاىها يبقى يستحمل واهو زلوقتي 

بيوف مه واحسة لواحسة .. سابها ٓسي ًازته 



أىا حتى ما حاولتص .. وأىا ٓيال كسه .. ويهرب 

. أسميها 

زي كلبة ! تسمى ايه : ميازة بَؾب

وماكاىتص أػال تستاهل تبقى مراتك زي 

ُلقتي أىا وحقك ًليا وهْؾل ًمري كله 

أستسمحك إىك تسامحوي إين قلت يف حقها 

كلمة واحسة كويسة بس رسًوين االتويه هي 

وأمها وهْؾل أزًي ًليهم ليل ىهار ربوا 

بسرية ٓؾلت زي .. يوتقم موهم أطس اىتقام 

.. السحر تسن ًلى وزاين لحس ما ػسقتها 

ػسقتها يا حبيبي وبليتك بالبلوة زي ٓحقك 

حقك ًليا يا ! ًليا أىا اللي ًملت ٓيك كسه 

. ابوي 

أىا كمان يا أمي ًملت صيك : طريّ بغلها

ورميت وزاين لسمر ٓأىتي مص ُلقاىة 

ما تضيليص .. لوحسك أىا طاركتك الَلف زه 



ىْسك ٓوق كاقتها ألين ُلقت مياكي 

كبر  أىا كوت بسمى .. ويمكه ُلقتي كاىت أ

كوت بسميلها .. لسمر وأىا لسه راكب أمل 

ٓأىتي مص ُلقاىة لوحسك أبسا .. وبغسقها 

.. أىا طريكك .. يا أمي 

ميازة مسحت زموًها ومسحت البوها 

اىسل المستضْى واىسل ًيازتك : زموًه

.. وارجى لضَلك والواس كسه كسه بتوسى 

اللي يتكلم قول كلقتها وراحت لحال 

. يال قوم .. سبيلها وال تصكرها بحلو وال بوحص 

وقْت وحاولت تضسه توقْه بس هو بتيب 

مص .. يا أمي سيبيوي بالله ًليكي : بغلها

كيس لضَلي وًيازيت بس .. زلوقتي  هوسل أ

. زلوقتي مص قازر أواجه حس .. مص زلوقتي 

سابته وررجت وبيس ما قْلت الباب ًيقت 

.. ًلى حاله و وجيه 



سمر كاىت يف بيت أبوها بتجهس األكل 

وقيست بتيب بتحاول تستريح وكارهة 

ىْسها وكارهة البيت والضَل وكل حاجة 

كل بيقلب السىيا  بس أبوها لو رجى مالقاش أ

استَربت ازاي أبوها القيب اتحول للضرير .. 

زه ؟ ازاي هي بيس السلى اللي كاىت ٓيه بقت 

رسامة يف بيت أبوها تقبد وتونّ وتَسل 

كل ما بتضتَل .. وتوضر وتضيل وتحف وبس 

.. حاجة الكره والَؾب والحقس بيشيسوا جواها 

.. تستوي طوية وبكرا هترز ! بس هتيمل ايه 

جرس الباب ؿرب وراحت تْتح واتغسمت 

: مه اللي طآته ًلى الباب ورززت بصهول

! سهر 

سهر حؾوتها جامس واالتويه رحبوا ببيؽ 

وزرلت بييالها االتويه كان مياها سيّ 

..  سويه وهسير ًمرها سوة واحسة ٣ًوسه 



زرلت بييالها وسمر واقْة ًلى الباب لسه 

! اقْلي وازرلي : سهر باستَراب

كتر امال حسام جوزك : سمر باستَراب أ

! ٓيه 

ميرٓص يارس إجازة وأىا كان : سهر ابتسمت

. الزم أىسل 

سمر قْلت الباب وزرلت وقيست هي 

وأرتها 

! جيتي ازاي لوحسك : سمر بحيرة

أرست ًربية مه المقار لهوا : سهر بغتلها

وماحبيتص أًمل قلق وسف القلق اللي 

حاػل سيبك موي وقوليلي ايه الغور اللي 

اتوضرتلك زي ؟ ازاي سمحتي لحس يغورك 

ازاي ٓركتي يف ىْسك ! يف أوؿاو زي زي 

وميه الواز اللي أىتي متغورة مياه زه ! كسه 



وقبل كل ! وميه ىضرلك الغور زي وليه ! 

زه احكيلي بالتْغيل ازاي وآقتي تتجوزي 

! طريّ رقيب أمل 

األكل ًلى الوار هسرل ليتحرق : سمر وقْت

قومي ُيري لييالك .. وأبوكي يقلب السىيا 

كليهم يال  كيس تيباىيه وأ . أ

هربت موها وزرلت المقبد ألىها مص 

مستيسة تحكي أي حاجة ألي حس أو تقسم 

مبررات ورغوػا ألرتها اللي ًايضة ميسزة 

مكرمة مى جوزها وجاية توسل زلوقتي تيمل 

.. ال هي مص مستيسة أبسا لسه .. ٓيها كبيرة 

سهر كلمت أبوها اللي ما ػسقص أبسا إىها 

هوا يف البلس وقْل مياها بسرًة وجري ًلى 

! أىا مروح يا ًبسهللا ًايس حاجة موي : ًبسهللا



كموي األول يف ايه بتجري كسه : ًبسهللا اتوتر

! ًليه 

. هي وًيالها !سهر يف البيت : محمس ابتسم

كيب مص كوت تقول : ًبسهللا باستَراب

كان كه راح جابها مه المقار ؟ 

ميرٓص إىها جاية زه أىا لسه : محمس بغله

أىا هروح ًايس .. متْاجىء صيك إىها يف البيت 

! حاجة موي 

. ال روح اكمه ًليها وكموي : ًبسهللا ابتسم

محمس روح بيته جري ألىه مضتاق لبوته كتير 

وقيسوا مى بيؽ االتويه وهي مضتاقة 

ألبوها وكلبت موه يحكيلها ايه اللي وػل 

كلب موها ! السىيا كلها للذراب بالضكل زه 

.. ترتاح زلوقتي وبيسيه هيحكيلها 



مؤمه اتغل بوور وقالها تجهس ًلضان جاي 

يارسها يف مضوار مهم وهي جهست واستوته 

لحس ماوػل وركبت اليربية واتْاجئت باللي 

البسه 

مؤمه البس تيضيرت األهلى ًلى بوقلون 

وجايب ًلم األهلى مياه 

ايه زه؟ : ىور بغتله بصهول

الوهارزه ماتص األهلى والسمالك : مؤمه بْرح

وقلت الزم ىتْرج 

أىت أهالوي؟ : ىور بغسمة

كبيا يابوتي هو يف حس بيْهم : مؤمه بْذر

مص أهالوي؟ 

ييوي ايه اتذسًت ٓيك؟ ًيلتوا : ىور بَيم

كلها زمالكاوية يامؤمه 



ايه : مؤمه بغسمة

ىور آتكرته هييتصر ًلى كلمة بيْهم بس 

اتْاجئت برزه 

أىتوا بتضجيوا الْريق زه ؟ : مؤمه بجسية

ميقول ؟ حس يضجى السمالك ؟ أىتوا 

مابتْكروش رالع كسا ؟ 

أىت بتضتم الييلة يامؤمه؟ : ىور بَيم

ما أىتوا بتضجيوا السمالك : مؤمه بَيم

ييوي ليل ىهار بتتضتموا ياحبيبتي 

وأىتوا ٓريْكم اللي حس : ىور باستْساز

يضجيه؟ 

كبيا ياحبيبتي األهلى زه سيس : مؤمه بْذر

القارة اإلٓريقية قغة ال ييلمها البوابيه 



أىت بتضتموا كمان ؟ ماتبع : ىور بَيم

لْريقك ياحبيبي 

ماله ٓريقي ياحبيبتي مضهور : مؤمه ببروز

ًالميا وبقوالته كتيرة السور والبايق ًليكم 

يابتوو المؤامرات زه أىا رايّ تيجي 

كموكم  تقوليلي أىت مؾقهسين يامؤمه ا

.. ًايضيه حاسييه باالؿقهاز

احوا مؾقهسيه يامؤمه؟ كبيا : ىور بذواق

ماأىت بتضجى الْريق اللي كله يف ػْه بس 

الاا لحس كسا وكْاية ىسلوي 

اقيسي وهوروح ىتْرج : مؤمه ببروز

وطجيي ٓريقك براحتك واستمتيي 

بالذسارة 



بغوا لبيؽ بَيم ووػلوا واتْرجوا واألهلى 

أول ماجاب جول مؤمه هيع واتْاجئ بوور 

.. بتهيع مياه

قلت : ىور الحنت ىنراته واتكلمت بمرح

أطجى مياك بسل ماأمضي ورا الييلة أمضي 

بيوي : ورا جوزي قربت ًليه اوي وهمست

وبيوك اىا ماليص يف الكورة اػال بس ىازر 

زملكاوي ٓأىا قلسته لكه بما إين هتجوز 

أهالوي ٓأىا أهالوية مه القلب يا حبيبي 

قلبي أىتي : مؤمه ؿحك وؿمها

ؿحكوا سوا واتْرجوا واألهلي كسب وبيسها 

ررجوا مبسوكيه راحوا يتَسوا ويكملوا 

.. سهرتهم

بيس يوميه 



كريم ررج مه المستضْى ورجى للْوسق 

هو وأمل وقؾوا يوميه ٓيه زي ما السكتور 

كاىوا يوميه حلويه ورغوػا .. كلب موهم 

إن كريم بقل يتوجى كول الليل بس كبيا 

كل حاجة .. كول الوقت مذلي أمل هي ايسه 

بتاكله وتضربه .. بيذلي أمل تيملهاله 

وبيسلى ًليها كتير جسا وكل ما تيترؼ أو 

.. تتكلم يقولها ايسي وهي تجري ًليه 

كاىت قاًسة جوبه بتاكله وهو برؿه بياكلها 

هايت : بايسه الضمال وموبايله رن ٓهو بغلها

. موبايلي 

بييس جسا قوم هاته مص كْاية : أمل باستْساز

. باكلك 

ايه بتأكليوي زي ؟ امال لو : كريم بغلها

بتقبذيلي كوتي ًملتي ٓيا ايه ؟ 



ياريتوا يف بيتوا كوت كبذتلك : أمل ؿحكت

. ٓيال بايسي 

كوتي هتيضيوي ايه ؟ : كريم ابتسم

! أىت ًايس ايه : أمل ابتسمت

. همبورجر وبقاكس : كريم ٓكر

كيب ما كوا كلبوا همبورجر : أمل كضرت

. وبقاكس ىتيضى بيهم 

بحب .. اليضا زه برؿه حلو : كريم ابتسم

. البيتسا جسا 

لما ىرجى بإشن هللا هسوقك : أمل قربت موه

. البيتسا بتاًتي وإن طاء هللا تيجبك 

مص متذيل يا أمل إىك : كريم بغلها بحب

كل وما أحبهوش  . ممكه تيملي أي أ



الموبايل ٓغل ورن تاين وبغوا لبيؽ وهو 

رليك : هيقوم بس هي سبقته وؿحكت

. مرتاح أىا هجيبه 

هو اىا ليه مص مستَربة ؟ : مسكته وبغتله

يبقى مؤمه ػح ؟ : كريم ابتسم

أمل ازته الموبايل وهو رز ًليه وسلموا ًلى 

أيوة :بيؽ وبيسها سميت كريم بيقوله

.. تمام ! أىت شكي وال ايه .. كبيا استلمهم 

. يال باي .. كموي كيب أول ما تجيبهم 

أول مرة : قْل مياه وأمل بغتله باستَراب

. تقْلوا بسرًة 

. بيتيضى مى ىور : كريم ابتسم

يا سالم ييوي هو : أمل رٓيت حاجب

يتيضى مى ىور يقلبك بسرًة وسيازتك 



تتيضي ميايا تقوضوي وتقيس ترُي مياه 

زه ايه بقى زه إن طاء هللا ؟ ! بالساًة 

مقسرش أكوضك أػال يا قلبي : كريم ؿحك

وبيسيه أىا لو كولت مياه بيس ما أقْل أىتي 

يف حؾوي وميايا لكه هو له وقت محسز مى 

أىتي رالظ بقيتي .. ىور وبيسها هتقير موه 

. يف اليص مص هتقيري 

زه ايه بقى ! يا سالم : امل ابتسمت

. بتضتَلوي سيازتك ! االطتَالة زي 

واطتَلك ليه يا حبيبي مص أىتي : كريم

رالظ مرايت ويف بيتي ويف حؾوي كول 

المهم قبل .. الوقت ويف أي وقت ؟ لكه هو ال

ما ىوام حاجتوا كلها جاهسة ؟ هوسآر بكرا إن 

. طاء هللا آرر الوهار 



الغبح هوروح .. اه كله جاهس : أمل ابتسمت

للسكتور ػح ؟ 

وبيسها طويف ًايسة .. اه ػح : كريم ابتسم

. تيملي ايه وآرر الوهار ىرجى بيتوا 

متحمسة أىا للرجوو : أمل ابتسمت بحماس

ػح ايه زي اللي مؤمه ! مص ًارٓة ليه 

! يستلمها 

حاجات تبى .. أىتي لسة ٓاكرة : كريم ؿحك

الضَل اورزر كوت ًامله مه برا ولسه 

. واػل ٓبيقويل وقولتله يستلمه 

السكتور الغبح كموهم ًلى ايسه وكلب 

وأمل .. موهم يْؾلوا ًلى تواػل بيه 

سلمت ًلى ػحباتها الجساز وأرسوا 

ايميالت بيؽ وأرقام بيؽ بحيث يْؾلوا 



ًلى اتغال وآرر الوهار كليوا ًلى المقار 

.. يف رحلة اليوزة 

ميه هيستواىا ؟ : أمل بغت لكريم

مص بحب أًرِ حس .. محسش : كريم بغلها

أىتي اوًي تكوين قولتي لحس ؟ .. امتى راجى 

ال ماقلتص ًرٓت كبيك : أمل ابتسمت

رالظ بس حتى مؤمه ؟ 

حتى مؤمه وبيسيه مؤمه قلوق جسا : كريم

. ٓمص بحب أقلقه صيازة 

قيسوا ساكتيه وأمل كضرت وهو الحم زه 

كضريت ليه يا حبيبي ؟ : ٓبغلها

طهر ًسلوا رلع : امل بغتله بسًل

! ورالظ ! وراجييه 



طهر ًسلوا : كريم ابتسم ورٓى وطها تواجهه

ًايس .. رلع ٓيال بس ًسلوا ما رلغص 

ملياىة حب .. حياتوا تستمر كسه يا أمل 

أيوة الضَل هيؾَقوا طوية .. وتْاهم وزلى 

بس أىا وأىتي كول ما ايسيوا يف ايسيه بيؽ 

هوْؾل مبسوكيه وبيسيه رليوا كل ٓتره 

ىارس طهر مثال كل .. ىْغل ًه السىيا كسه 

هو حس له ًوسىا .. ٓترة ىيمله طهر ًسل 

! حاجة 

بجس هتارس طهر اجازة : أمل ابتسمت بحب

حتى لو يف السوة مرة ! وىقلى رحلة زي زي 

أو سوتيه ؟ 

كل سوة ىارس طهر كامل أىا : كريم بحب

وأىتي بييس ًه الكون بس زه ما يمويص يا 

. قلبي إىوا ىذقّ إجازات كتير يف الوع هاه 



ربوا يذليك ليا : أمل بحب سوست ًلى ػسره

. يا حبيبي 

كليوا القيارة وقيسوا مكاىهم وبيستيسوا 

قاًسيه االتويه بيتكلموا .. للرحلة القويلة 

مى بيؽ ويسرزطوا و مرة واحسة اتْاجئوا 

باللي حغل وأمل بغت لكريم بَؾب 

مالوش أول مه آرر وبتهسز باالىْجار لو ما 

اتغرٓص بسرًة لكه هو قاًس مغسوم 

! وًقله مص بيسيْه بأي تغرِ ييمله 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الحازي والثالثون 

أمل بغت لكريم بَؾب مالوش أول مه 

آرر وبتهسز باالىْجار لو ما اتغرٓص بسرًة 

لكه هو قاًس مغسوم وًقله مص بيسيْه 

! بأي تغرِ ييمله 



كريم كان قاًس يف كرسيه ومرة واحسة البوت 

اللي يف الكرسي اللي قسامه ٓرزت طيرها 

بس ًوسه ييوي رلت طيرها كله قسام كريم 

ًلى ههر كرسيها وطيرها كان كويل لسرجة 

إىه ىازل ًلى رجليه كريم وهو وأمل بغوا 

لبيؽ وهي كاىت هتوْجر ٓيه بس 

.. اتراجيت 

ٓكرت ىْسها إىها الزم تهسا ومص كل مكان 

هتتذاىق بسبب ُيرتها وإال هتذوقه موها 

سرييا وبيسها هيبقل يارسها مياه أي 

.. الزم تحكم ًقلها طوية مص ُيرتها .. مكان 

يكلم ! كريم اترزز ييمل ايه وال يتغرِ ازاي 

! البوت ويقولها تضيل طيرها مه ًوسه 

أول مرة يتحف يف ! يكلم أمل وال ايه بالنبف 

استَرب كول ًمره بيسآر ! موقّ زي زه 

ٓاق ! بس ليه المواقّ زي بتحغله زلوقتي 



: مه أٓكاره ًلى ػوت امل المبتسمة

. حبيبي تيال مكاين وأىا هكلمها بهسوء 

كريم بسون ما ييارؼ أو يتكلم قام ورلى 

.. أمل تقيس مكاىه وهو زرل مكاىها 

أمل بهسوء لمست كتّ البوت اللي قسامها 

طيرك بيس اشىك : وابتسمت بتغوى

! ماله : البوت بغتلها بتكبر

أمل استَربت ىنراتها بس برؿه ٓؾلت 

! أًمل بيه ايه أىا ! واقى كله ًوسي : مبتسمة

الجو حر ومؾايقوي : البوت بغتلها كتير

وبيسيه أًتقس إىه ًلى الكرسي بتاًي مص 

لو لمس كرسيكي ابقي ! بتاًك أىتي وال ايه 

. ما تكلميويص تاين ًلضان هوام ! اتكلمي 



البوت بغت لقسامها وأمل رجيت يف كرسيها 

مالك ؟قالتلك ايه ؟وما لمتص : وكريم بغلها

.. طيرها ليه ؟ماسميتص حاجة

أمل بغتله بصهول مص مغسقة وبتتريق 

بتقول طيرها : وبتقلس البوت وكريقة كالمها

محررها وبيسيه ًلى كرسيها هي ولما 

كضرت  )يلمس الكرسي بتاًي أبقى أتكلم 

وآتكرت ٓبتكمل تقليس وكريم ميت مه 

واه بتقول ما أزًجهاش ًلضان  (الؾحك 

ىامت ًليها حيقة .. سيازتها ًايسة توام 

. البييسة 

أمل بغت لكريم ومالحنة إىه مص ًارِ 

يبقل ؿحك أػال وهي مه ُينها ؿحكت 

كيب هو محررها شىب أمي : مياه وبتتريق

! هاه ! أىا ايه 

. سيبك موها : كريم بؾحك



. قرٓاىة موه كيب : أمل بغتله

ٓيال : كريم بع لضير البوت وبع ألمل

. طكله مص هريّ 

أمل بغتله أوي وقربت موه وسوست ًلى 

زراو الكرسي بيوهم و وطها قريب مه وطه 

بتبغيلي كسه : لسرجة إىه استَرب وابتسم

! ليه 

طكله حلو : أمل مركسة أوي ًلى ًيويه

! كويل وأسوز ! طيرها 

كويل اه لكه مص : كريم بع بيمق لييويها

. حلو 

كبيا بتقويل كسه : أمل ابتسمت وبتهسر

. ًلضان مراتك وكسه 

طيرها مص حلو ألىه : كريم لّ وطها له

مص ! مص ىاًم ! بغيله .. ٓيال مص حلو 



وٓيال مص ًلضان ! هريّ رالع يا أمل 

مرايت لو حاجة حلوة هقولك ٓيال زي حلوة 

هو كويل ! بغيله بصمتك زه حلو ! لكه زه 

 (هس رأسه ب ال  )لكه ىيومة مثال 

هو أىت ايه مياييرك للضير : أمل باستَراب

! الحلو ًلضان أبقى ٓاهمة بس 

. يبقى ىاًم : كريم بتْكير

. ماهو ىاًم اهو : أمل بغتله

مص بسرجة ىيومة طيرك أىتي : كريم بغلها

! مثال 

.. أىت ما لمستص زه: أمل ابتسمت بحب

طكله مذتلّ ًه طكل : كريم بع لييويها

هو ممكه يكون حلو بالوسبة .. طيرك أىتي 

لحس تاين لكه بالوسبايل أىا طايْه زي طير 

أمل ؿحكت ُغب ًوها لسرجة  )! الميسة 



 (حقت إىها ايسها ًلى بوقها وهو كمل 

بتكون ىْس السرجة زي يف اللون وأًتقس 

! كيب أىا ُلقان .. ىْس الضكل ٓرق القول 

آتكري كسه طكل المييس مص بيكون بسرجة 

السواز زي 

أمل بغت لضير البوت ومسكت أكرآه 

. ملمسه مص حلو : وبغت لكريم

مص بقولك : كريم ؿحك

مابقيتص : سكتوا طوية وبيسها أمل بغتله

طايْاه ُير طير ميسة قسامي ربوا يسامحك 

 !

كريم ؿحك جامس المرة زي وهي كملت 

كيب وأىا ايه اللي يجبرين أٓؾل : بَيم

! زه القريق كويل ! باػة للميسة زي 



تحبي أىازيلك للمؾيْة تتغرِ : كريم بحب

هي ؟ 

أيوة وتَرم هي بيك أىت : أمل بغتله طوية

وأالقيها ىاكايل كل لحنة وأبقى ررجت مه 

. ىقرة لؾحؾيرة 

ايه الؾحؾيرة زي كمان ؟ : كريم بؾحك

ميرٓص وحياتك هي بتتقال : أمل ؿحكت

المهم أىا هتيامل بس أىت ما تقيسش ! كسه 

تقويل بقى طكلوا ومونرىا وأىا رجل أًمال 

. وأىا ليا اسمي والحوارات زي 

: كريم أرس ىْس كويل وبع لقسامه

.. اىقلقي .. اتياملي براحتك يا حبيبي 

ىغحواها وكلبوا موها بالصوق تضيل طيرها 

ٓاتياملي .. وهي رٓؾت 



أمل ٓجأة كليت موبايلها وػورت المونر 

تذيل ىوسل زي ًلى : وورت الغورة لكريم

الوت يف جروب ستات وأقولهم تيملوا ايه 

أول ما ! لما واحسة تيمل كسه مى جوزك 

ىوػل إن طاء هللا هوسلها و ساًتها هتيرِ 

. إين مالك بريء 

. وهللا ًارِ إىك مالك بريء : كريم ؿحك

مبسئيا كسه : أمل بتلم طيرها بالراحة وبتتكلم

. هو طكله مورٓسين ٓهوَير الڤيو زه 

كريم متابيها وبيضوٓها هتيمل ايه وهي 

لمته كله يف ايسها بالراحة جسا ًلضان البوت 

ما تحسص بيها وبيسها رٓيته وٓتحت 

االستاىس اللي يف الكرسي وحقت الضير كله 

بس لْت كام ُرغلة موه ًلى اليارؿة اللي 

بتقْل االستاىس بحيث تلذبقه طوية وتذليه 

يتضابك ويتيقس وبيسها قْلت ًليه 



أول : االستاىس وىْؾت ايسها وبغت لجوزها

. رقوة تمت بوجاح 

! وبيسيه : كريم بؾحك

رلغوا موه لما هي تتحرك : أمل ابتسمت

. يييوها ربوا بقى 

. أىتي مغيبة : كريم ؿحك

ٓيال أىا مغيبة يف قراريت : أمل بتحصير

بميوى ػائبة كبيا مص التاىية وال ايه ؟ 

. كبيا يا حبيبي : كريم بتأكيس سريى

ايسك أربارها ايه : سكتوا طوية وأمل بغتله

؟ واجياك وال حاجة ؟ 

. كويسة .. ال يا قلبي : كريم حرك ايسه

: أمل مسكت ايسه الضمال وبغت لساًته

ميياز المؾاز بتاًك 



كليت مه طوقتها ًالجه ومياها إزازة 

ػَيرة يف طوقتها كليتها وازت كريم قرظ 

قيسوا يرُوا ويؾحكوا مى .. أرسه موها بحب 

.. بيؽ 

البوت قسامهم جت تقوم بس ػررت 

وًمالة تسًق وكريم وأمل متجاهليوها تماما 

.. وهي بتسًق وتقول طيري 

أمل كاىت هتتحرك بس كريم مسك ايسها 

اسكتي سيبك موها رليها تهيع : وهمسلها

. براحتها 

البوت رىت الجرس كتير والمؾيْة جت 

وطآت البوت موكية ًلى الكرسي ومص 

ًارٓة تتحرك و واقْة مستَربة ٓالبوت 

.. ٓكي طيري ! أىتي بتتْرجي ًليا : زًقت

البوي آزمة اللي ورايا ربقته وال ميرٓص 

! ًملت ٓيه ايه 



المؾيْة قربت مه أمل وبغتلها ٓأمل 

 )! مص ًارٓة أىا مايل ومال طيرها : بهسوء

! مؾايقك أوي كسه قغيه  (بغت للبوت 

! مص تقرٓيوا بيه 

تالقيكي قرًة ًلضان كسه : البوت زًقت

. ُيراىة مه طيري القويل 

طكله المقسز ! مه ايه ! أُير : أمل ابتسمت

زه أىا وجوزي مص .. وال ريحته المقرٓة 

كايقيه ريحته و لسة كوت هرن الجرس 

للمؾيْة تضوٓلك أي مكان تاين تقيسي 

. ٓيه 

. ٓكي طيري يا بوت أىتي : البوت زًقت

. متيقس مص ًارٓة : المؾيْة بتحاول تْكه



ميلص ىوًية طيرها مص : أمل بهسوء

بتتْرز إال بالكوي والسضوار وبيتيقس مه 

. حاويل ربوا يييوك .. أقل حاجة 

. أىا طيري مص مكوي : البوت زًقت

! اه ًلضان كسه بقى اتيقس : أمل بغتلها

مص تكويه أٓؾلك بسل المواقّ ! كيب ليه 

ميلص اهو زرس تتيلميه ما تذرجيص ! زي 

. تاين بيه مه ُير مكوى 

بس يتْك طيري وهوريكي : البوت بتوًس

هيمل ٓيكي ايه 

: أمل بغت لكريم وتجاهلتها وكريم ابتسم

رليتي .. ػسق اللي قال إن كيسهه ًنيم 

. البوت تتوقف بس هتاكلك 

ما تتسرلص أىت بس : أمل ابتسمت

. وسيبوي موي ليها 



مه ًيويا وال هوقق موك ليها : كريم رٓى ايسه

بس اوًي تتؾريب هاه ؟ 

! ميه زي اللي تؾربوي : أمل ؿحكت

الموضية زي ؟ 

كويلة ًوك كتير هاه احترسي : كريم بتحصير

بس كبيا لو  (مسكت زراًه  )أىا ازها : أمل

لقيتوي هتؾرب تتسرل مص تقيس تتْرج 

. وتقويل أػل قلتيلي ميرٓص ايه 

. حاؿر يا قلبي : كريم ؿحك ًليها جامس

المؾيْة ٓكت أريرا طير البوت وطبه 

ققيت الضوية الملْوٓيه ًلى ايس االستاىس 

. اتْك يآوسم : واتيسلت

.. البوت مسكت طيرها وبغت ألمل بتوًس



ميلص طوٓيلي حس : أمل بغت للمؾيْة

! بقى يوؾّ القرِ زه مه ًلى االستاىس 

ًلضان بس أىا حامل جسيس وطكله وريحته 

. مقسزة أوي ومص متحملة ريحته 

كريم بع ألمل بصهول ومسك ىْسه 

: باليآية ًلضان ما يؾحكص والبوت زًقت

ايه زه اللي ريحته وحضه أىتي مص ًارٓة 

! وبتتكلمي ًه ميه ! أىتي بتكلمي ميه 

مص ًارٓة : أمل وهي ًلى ىْس وؿييتها

وما يهمويص أًرِ بس المْروؼ كالما 

أىتي حس مهم تكوين بتْهمي يف الصوق 

كتر مه كسه  بس أىتي ! واالتيكيت واألزب أ

ما تيرٓيص حاجة ٓيهم ٓسه ازاين اإليحاء إىك 

. وال طيء 

أىتي ٓاكرة ىْسك : البوت قربت مه أمل

! وبتكلميوي كسه ازاي ! ميه 



اإلىسان المحترم بيجبر : أمل بغتلها وبغرامة

الكل حواليه ًلى احترامه أىتي ٓرزيت 

طيرك بكل وقاحة ًوسي وقاًسة جوب 

جوزي لقيت طيرك ًلى رجليا كلمتك بكل 

شوق وقلتلك لمي طيرك وال رسيه جوبك 

رزيتي بكل قلة شوق ًليا ٓهوا أىتي ٓقسيت 

. أي حق تتكلمي 

أىا أتكلم براحتي ومص أىتي : البوت بَؾب

. اللي هتيلميوي الصوق واألزب 

حغل رير يا : المؾيْة اتسرلت بيوهم

بيس اشىكم يا ريت كل واحس يقيس .. جماًة 

. اتْؾلي مكاىك لو سمحتي .. مكاىه 

البوت زي تذرج مه : البوت زًقت للمؾيْة

هوا رالع ما تقيسش يف زرجة رجال 

. تقلى برا! األًمال 



... أىا آسْة يا ٓوسم بس : المؾيْة بغتلها

أىتي توْصي وإال زي :البوت زًقت تاين

.. ررجيها برا زرجتي .. هتكون آرر رحلة ليكي 

األطكال زي ما تسرلص هوا المْروؼ 

تذتاروا كويس ميه هيقيس يف السرجة األوىل 

زي ! ًلضان ما ىضوٓص األطكال زي هوا 

مه الووًية الحاقسة ًلى كل بوت بضيرها 

وٓاكرة إن حتة القماطة اللي ًلى طيرها 

. بتذليها أٓؾل مووا 

كريم بهسوء بس بغرامة يف ىْس الوقت 

المْروؼ ٓيال مص أي حس يسرل : اتكلم

زرجة أوىل ًلضان ما ىؾقرش ىتيامل مى 

وحتة القماطة اللي ًلى طيرها .. أمثالك 

ٓسي أطكالك ما يْهموش قيمتها ٓمص 

. هوتكلم ًوها 



االتويه : البوت بَؾب بغت للمؾيْة

ررجوهم مه هوا يا تضوٓيلي كابته القيارة 

وال مسئول األمه اللي هوا هو يتغرِ 

. مياهم 

المؾيْة بحيرة مص ًارٓة تيمل ايه وكريم 

طويف ! محتارة ليه : بغلها وابتسم بهسوء

القواىيه والبروتوكول ًوسكم بيقولك تيملي 

ايه يف الحاالت اللي زي زي 

. أستسًي مسئول األمه : المؾيْة بتوتر

استسًيه ٓيه المضكلة ؟ : كريم بهسوء

: المؾيْة اتحركت وأمل بغت لكريم بتوتر

.. كريم الموؿوو كبر وبيسيه

يكبر وايه : كريم حف ايسه ًلى رسها وابتسم

ما يهمكيص حس، كول ما أىتي ما ! المضكلة 

ُلقتيص ما يهمكيص حس أبسا تياليلي بقى 



وال ًايسة ! أىتي مه جوا مكاىك ورليوي أىا برا

تكملي ؟ 

. ال كبيا كمل أىت : أمل ابتسمت

أمل زرلت مه جوا وكريم قيس هو مه برا 

ولحنات وجه مسئول األمه و وقّ يف 

رير ايه المضكلة هوا ؟ : الوع وبغلهم

سيازتها ربقتلي طيري : البوت وقْت تسًق

يف الكرسي واتسببت يف ققيه طوِ 

. حؾرتك بوايق طيري يف الكرسي ًوسها 

 )حؾرتها : مسئول األمه بع لكريم بهسوء

ربقت طيرها ٓيال ؟  (بع ألمل 

اسألها طيرها يف : كريم بغله بهسوء متبازل

! زماُها ًوسها احوا هوربقه ازاي هوا 



ٓيال : المسئول كضر باستَراب وبع للبوت

أرسوا طيرك ازاي مه ًوسك بسون ما 

تحسي وربقوه ًوسهم ؟ 

طيري كويل : البوت كضرت بَيم

هابف األمه بتْكير مص ٓاهم ازاي يارسوا 

طيرها مه ًوسها ويربقوه وكريم مبتسم 

ًلى حيرته زي 

رليها تقيس وجرب حؾرتك : كريم بغله

.. تارس طيرها وتربقه

النابف كلب مه البوت تقيس وطيرها كان 

طيرك : وراها وهو وقّ جوب كريم وبيتكلم

. استحالة يارسوه بسون ما تحسي ويربقوه 

واحسة مه الغّ التاين كبيرة يف السه 

هي كاىت حاكة : مسكت زراو النابف

. طيرها ًوسهم 



. ييوي ايه حاكاه ًوسهم : النابف باستَراب

وري : الست قربت مه البوت وبغتلها

النابف أىتي كوتي قاًسة ازاي ؟ 

أىتي بتوسرلي ليه يا ست أىتي : البوت زًقت

ما تقيسي يف حالك زه ايه الواس الحضرية 

! زي 

ما تتكلمي بأزب مى الواس : النابف بجسية

وبيسيه أىتي كوتي ٓيال حاكة طيرك 

ًوسهم ؟ 

أىا أحف طيري يف المكان : البوت بَؾب

اللي ييجبوي محسش له حق يتسرل أىا 

الكرسي كله مص ! زآية تمه الكرسي زه 

حتة موه 

أًتقس طوٓت بوْسك اللي : كريم بهسوء

! بوياين موه 



بْلوسي أطتري : البوت كملت بَؾب

أما أىت لما ىوػل هذلي بايب ! الكرسي 

يتيامل مياك ا 

أىت وهي وهتيجوا تبوسوا ايسي ًلضان 

. أسامحكم 

ًلى أحر : كريم ؿحك ُغب ًوه وبغلها

مه الجمر أطوِ بايب وأهويه ًلى رلْته 

. وٓضله يف تربيتك 

أىت مص : البوت بغت للنابف وزًقت

! ساميه 

لو ما قيستيص مكاىك بهسوء : النابف بغلها

واحترمتي ىْسك واللي حواليكي أىا هؾقر 

أُير مكاىك ألىك بتأشي كل اللي حواليكي 

أىت ازاي تتجرأ تكلموي كسه ؟ : البوت زًقت



النابف بغلها طوية وبيسها ررج مه جيبه 

كلبضات ورٓيهم يف وش البوت وبع 

أىا طايّ إىها بتمثل رقورة ًلى : للركاب

أمه الركاب ػح يا جماًة؟ 

. أيوة بتسًج الكل : الكل بتأييس

هتقيسي يف : النابف بع للبوت بغرامة

كرسيكي ميسزة مكرمة وال أًتبرك رقر 

وأتحْم ًليكي لبايق الرحلة ؟ ارتاري 

. حؾرتك 

أىا هيرٓكم أىا ميه : البوت بَؾب مكبوت

وأىت بالصات هيرٓك قيمتك بس أًرِ 

. اسمك بس 

البوت قيست مكاىها بَؾب وبغت قسامها 

وهي هتْرقى مه الَيم والنابف بع 

احوا متآسْيه يآوسم ًه اللي حغل : لكريم



زه ولو يف أي مضكلة بلَوين وأىا هتيامل 

.. ًلى كول 

.. كريم طكره وبيسها اىسحب لمكاىه

المؾيْة اًتصرت للكل ًه اللي حغل زه 

وكل واحس استقر مكاىه 

مالها ! البوت ايه زه ! ايه زه كله : أمل اتوهست

ًاملة كسه ليه ؟ 

ٓكك موها بقى وبيسيه اهي : كريم بغلها

. ؿييتلوا طوية وقت مه القريق الممل زه 

هي ممكه تيمل حاجة : أمل بغتله بقلق

لما ىوػل أو أبوها يؾرك ٓيال لو كان حس 

مهم ؟ 

اللي صيها كسه .. ال يا حبيبي : كريم ابتسم

بيكوىوا أبهاتهم ًارٓيه مضاكلهم ومينم 

الوقت بيحاولوا يغلحوا ًمايلهم ألىهم لو 



مضيوا ورا ًيالهم هييازوا الكل ٓهم 

وبيسيه حتى ولو هييازي ٓيه .. بيتجوبوا زه 

المضكلة ؟ 

ممكه ييملك مضاكل يف : أمل بؾيق

الضَل، 

حبيبتي أىتي مرايت : كريم رٓى وطها

وأي حاجة بوواجهها .. ومسئولة موي 

.. هوواجهها مى بيؽ سواء مضاكل وال ُيره 

.. المهم سيبك مه كل زه .. ًازي ييوي 

! بقى بتقويل للبوت حامل جسيس 

ماهي : كريم ابتسم وأمل ابتسمت بحرج

! ىرٓستوي 

امتى تقوليهايل بجس ؟ : كريم قرب موها بحب

أقولك ايه ؟ : أمل بيسم ٓهم

! إىك حامل جسيس : كريم بحب



أىت بجس ًايس زه ؟ : أمل بحرج

! ايه بجس زي ! ىيم يا أرتي : كريم باستَراب

كيس كبيا ىْسي يكون ًوسىا ًيال  تذيلي .. أ

زه احوا مص ! كسه أىا وأىتي مياىا بيبي 

! هوبقل ليب بيه 

: أمل ؿحكت ومسكت زراًه سوست ًليه

! والضَل 

ؿحكوا  )هوسيب الضَل : كريم بتْكير

بغي هوقسم وقتوا ييوي أىتي  (االتويه 

كيس هتقيسي طوية يف البيت مياه بس  أ

ليكي ًليا أول ما أرجى أىا هستلمه مص 

. هتْؾلوا يف حؾوي أىتي وهو .. هسيبه أبسا 

وآترؿوا كان بوت ؟ أىت بتتكلم : أمل بغتله

. بغيَة المصكر 



أىا بتكلم وبقول بيبي : كريم ابتسم

ماحسزتص ىوًه ٓكلمة بيبي تضمل االتويه 

ألىه مص هيْرق ميايا ولس أو بوت هي 

الْكرة بس إن يكون ًوسىا بيبي بَؽ الونر 

ًه ىوًه ايه 

مص قازره أتذيل أبسا ٓرحتي وأىا : أمل بحب

. طايلة حتة موك جوايا 

إحساس : كريم مسك ايسها ورٓيها باسها

! جميل جسا إىوا ىتضارك يف حاجة زي زي 

زي ما اتبرًتيلي بكليتك وأرستها موك 

ليه يا أمل اتبرًتيلي ؟ سؤال ! وًايص بيها 

مجرز رز ! متآرر بس ىْسي أًرِ ليه 

جميل ؟ 

أىت كوت هتذسر : أمل بغتله كتير بحب

بيسيه كول وقت .. حياتك بسببي يا كريم 

الياػْة كان ًوسي إحساس كبير أوي إين 



وروحي بقت .. مسئولة موك وإىك أىت أماين 

بيس ما .. بيه ايسيك أىت بتحميها وبتحرسها 

ُمؾت ًيويك حسيت إن األزوار اىيكست 

وساًتها حسيت إىك بقيت مسئول موي 

. وإين الزم أحميك ولو هحميك بروحي

وزلوقتي بقيوا ٓيال مسئوليه : كريم بحب

.. وبتموى ىْؾل كسه اليمر كله .. ًه بيؽ 

أىتي موي يا أمل 

أمل ابتسمت وآتكرت أول مرة قالها ورززت 

. أىا موك يا قلب أمل : بحب

أرسها يف حؾوه وهي استكاىت بحب يف 

.. حؾوه وبيه ايسيه 

المرة زي ٓؾلت كتير ػاحية مياه بيتكلموا 

يمكه ألن الذجل .. وبيرُوا بارتياح كبير

يمكه .. والكسوِ مابقالهمص مكان أوي 



يمكه ألن قيستهم يف .. ألن حبهم زاز أوي 

المستضْى والنروِ زي قربتهم مه بيؽ 

كتر  كتر وأ المهم إىهم حاليا بقوا طذع .. أ

واحس مص اتويه 

ايسه بيه ايسيها وهي ىايمة ًلى كتْه 

.. وبيرُوا مى بيؽ االتويه بحب وراحة 

وقت اليضا كبيا كريم ايسه ملْوٓة لسة 

وهو بيستَل ايسه ًلضان أمل تكون هي 

كلته أو بتساًسه ياكل وهو .. ايسه  هي أ

بيستمتى بسه حتى لو ايسه مص واجياه بس 

كله  لحس ما رلغوا .. مستمتى بإىها هي تآ

كل وًيويهم يف ًيويه بيؽ وقريبيه مه  أ

بيؽ وبيؾحكوا وكاىت المؾيْة جوبهم 

بتحمحم لحس ما كريم أرس باله موها ٓبغلها 

ىيم رير : بحرج وابتسم

أطيل األكل ؟ : المؾيْة ابتسمت بحرج



. كبيا اتْؾلي سوري : كريم بع لألكل

تحبوا أي حاجة تاىية ؟ : المؾيْة ابتسمت

لو قهوة منبوكة يبقى كتر : كريم بغلها

تضريب ميايا  (بع ألمل  ).. ريرك أوي 

قهوة ؟ 

. ماطي ماًوسيص مضكلة : أمل ابتسمت

حؾرتك منبوـ برؿه ؟ : المؾيْة بابتسامة

. ياريت اشا سمحتي : أمل ابتسمت

طوٓت زي : المؾيْة اىسحبت وأمل بغتله

! اهو طتان بيه زي والتاىية 

زي ايه وتاىية ايه ؟ : كريم كضر باستَراب

؟ !بتتكلمي ًه ايه يا حبيبي 

بع اهيه ! ًه المؾيْة : أمل ؿحكت

بتبتسم وبتقوم بضَلها وبتتكلم بس 



بتقوم بضَلها .. ماحسيتص موها بأي ؿيق 

ٓيال وبس التاىية كاىت بتتلسق ٓيك 

بس التاىية أىتي .. يمكه ٓيال : كريم ؿحك

! ماكوتيص كايقاها مه األول ميرٓص ليه 

زي حاسة سازسة ًوس : أمل ابتسمت

أوقات الونرات ما بتكوىص مريحة .. الستات 

التاىية .. ميرٓص مجرز إحساس زارلي .. 

.. بتتيمس تقرب موك .. كاىت بتتيمس الكالم 

زي .. زي ال.. بتتيمس تلمسك بأي طكل 

بتقوم بضَلها وبس ومى إىها مبتسمة برؿه 

. بس التاىية كاىت مستْسة لله يف لله كسه 

كل وهيْة يف السىيا يف اللي بيقوم : كريم

بسوره ويف اللي بيستهتر المهم ايه اللي 

مسهرك المرة زي ؟ 



كول ما .. مص ًايسة أسيبك وأىام : أمل بحب

أىت ميايا ًايسة أٓؾل ػاحية وبتكلم مياك 

.. يمكه يجي يوم مه األيام وأطبى موك .. 

بيسيه أىا مص بوام إال لما ٓيال ًيويا بتقْل 

. ُغب ًوي 

زه الحنته ٓيال أىتي بتْؾلي : كريم بؾحك

تقاومي يف الووم لحس ما توػلي لمرحلة 

. رالظ بيَمي ًليكي مص بتوامي 

: أمل ربقته يف ػسره وهو مسك ايسها بحب

كيب ىام قبلي واًقّ ًليا كالما طايْوي 

. بياين 

كل مرة أىا ىمت ٓيها قبلك : كريم باس ايسها

يا حبيبة قلبي ُمؾت ًيويا ًلضان أىتي 

. توامي لكه مْيص وال مرة ىمت ٓيها بجس 

ما توام بجس ؟ ! كيب ليه : أمل كضرت



أىا مص مه الووًية اللي : كريم بع لقسامه

بتوام كتير يف القبييي وبيسيه احوا يف إجازة 

مص بوتيب ٓبالتايل مرتاح كول الوقت وزه 

كتر بس ما تقلقيص لما ىرجى  قلل ىومي أ

. للضَل هتالقيوي بوام ًلى كول 

هتسيبوي ييوي وتوام ؟ : أمل بؾحك

ال مص لسرجة أسيبك وأىام : كريم ابتسم

. هويمك قبلي ما تقلقيص 

المؾيْة جابت القهوة وكريم اتيسل يارسها 

.. موها وطكروها 

ٓترة والوور هسي بتاو القيارة ًلضان اللي 

وأمل كلبت ُقا .. حابب يوام براحته 

والمؾيْة جابتلها وبتسيها مذسة بس أمل 

ابتسمت ألىها ًوسها كتّ جوزها ٓمص 



محتاجة لحاجة تسوس ًليها بس كريم أرسها 

موها وطكرها 

ما أرستيهاش ليه ؟ : كريم بغلها

ًوسي مذسيت الذاػة : أمل بغتله بمرح

أًمل بيها ايه زي 

؟ !مذستك الذاػة : كريم بغلها

زي مذسيت : أمل حقت راسها ًلى كتْه

وأجمل مكان برتاح ٓيه وال يمكه .. الذاػة 

. أستبسله بأي طيء يف السىيا كلها 

هي ساىسة ًلى كتْه وبغتله وهو قرب 

موها أوي وباسها بحب بس هي اتحرجت 

! حس يضوٓوا : وهمست

اللي جوبوا ىايميه ! ييوي ميه : كريم ابتسم

واللي قساموا و وراىا مص هيضوٓوىا والوور 



بيسيه ايه يضوٓوىا ! مقلقة مه ايه .. مقْي 

! زي 

أمل ؿحكت وسكتت وهو ٓؾل طوية 

باػع قسامه بس ٓيال كل اللي حواليه 

زراو الكرسي  )ىايميه ٓبغلها ورٓى الحاجس 

.. ومسك وطها لْه له وباسها  (بيوهم 

حاولت تيترؼ أو تتكلم بس ماازاهاش أي 

.. ٓرػة تتوْس حتى 

البوت اللي قسامهم كان ًيويها ًليهم 

وطآته بيبوسها وقررت إىها تستسًي 

.. مسئول األمه ًلضاىهم 

أمل حبت تروح الحمام وكبيا كريم قام 

مياها يوػلها كان األُلبية ىايميه وػلها 

.. لحس الباب



كريم وقّ يوتنرها قسام باب الحمام 

وبمجرز ما وقّ وسوس ههره يستواها جت 

البوت ومياها هابف األمه واتْاجئت بكريم 

رير يف حاجة ؟ : قسامها اللي بغلهم

حؾراتهم كاىوا .. أيوة يف : البوت بَؾب

. بييملوا حاجات رارجة وهما يف كرسيهم 

وزلوقتي هو جابها هوا يوْرز بيها 

كريم بغلها بصهول وبيسها بع قسامه 

بع للنابف  )مص هرز ًليكي،: بهسوء

هوْرز بمرايت ػح ؟  (بتريقة 

ًلى ٓكرة أىتي : النابف كضر وبع للبوت

. ٓيال زوزتيها 

توكر زه ؟  (بع لكريم  )كان بيبوسها : البوت

اه بوست .. ال كبيا مص هوكره : كريم بغلها

راسها وبوست ايسها وكاىت ىايمة ًلى 



كتْي وػحيت ٓبوستها بوسة ًابرة وًايسة 

تسرل الحمام ٓأكيس مص هسيبها تيجي 

وال أىتي ُيراىة ًضان هي يف حس .. لوحسها 

مهتم بيها وأىتي ال ؟ 

! أىا ما أسمحلكص : البوت

كتر : كريم بَؾب وال أىا هسمحلك تتقاويل أ

. مه كسه ولو ما سكتيص هسكتك بأسلويب 

اًمل حاجة : البوت بغت للنابف

وكالمك مص موققي وال : النابف بغلها

مقبول راجل ومراته بما إىهم ما تجاوزوش 

أىتي بقى مركسة .. حسوزهم يبقى أحرار 

مياهم ليه ؟ وأىتي مص بس أزًجتيه أىتي 

. أزًجتيوي 



أمل ررجت واتوترت لما طآتهم وبغت 

لكريم وقربت مه حؾوه وهو حف ايسه ًلى 

ًايشيه حاجة ؟هورجى ىكمل ىوموا : كتْها

. اتْؾل : النابف وسيله

يف : كريم أرس أمل ورجيوا مكاىهم وبغتله

ايه مالها وجاية وراىا ليه ؟ 

أىا طوٓتكم : البوت وػلت وقربت مه كريم

. طوٓتك وأىت بتبوسها وهي يف حؾوك .. 

ًلى ٓكرة زي مرايت واه : كريم بغلها

بيسيه أىتي بتتيسي .. هتْؾل يف حؾوي 

. ًلى حريتوا الضذغية 

ابقي بغي قسامك وأىتي يف : أمل بتريقة

بيسيه الكرسي .. كرسيكي ما تركشيص مياىا 

زه بتاًوا احوا لما ىلمس كرسيكي ابقي 

. اتكلمي يال اليبي بييس بقى 



البوت بغتلهم بَؾب وقيست مكاىها بتوًس 

 ..

سهر يف بيت أبوها حاولت تيرِ مه سمر 

أي حاجة بس مارؿيتص تتكلم مياها وحتى 

.. أبوها كان بيهرب مه الكالم مياها 

ررجت راحت بيت ًمها والكل رحب بيها 

.. كتير ألىها مذتلْة تماما ًه سمر وأمها 

اتيرٓت ًلى ُازة .. سهر زي زي أمل 

وحبتها كتير وبيسها قيست مى سميرة 

تحاول تيرِ موها ايه اللي حغل وهي 

سميرة حاولت تهرب بس سهر .. بييسة 

أػرت تيرِ ًلى األقل حكاية أمل وليه 

اىْغلت ًه طريّ وازاي سمر اتجوزته ؟ 

وساًتها سميرة حكتلها ًه الياػْة واللي 

.. حغل وراها وسهر بتسمى بصهول تام 

! سمر حاولت تقتل أمل : سهر بغسمة



بس كان هسار ! ال تقتل ايه : سميرة بؾيق

. تقيل طوية 

تقْل ًليها يف ًاػْة ! هسار : سهر مغسومة

مص قازرة ! يف وسف الطيء وتقويل هسار 

بس الحمس لله إن ربوا بيتلها كريم .. أػسق 

. وكويس إىها حبته ! زه 

أيوة بيس ما طريّ ارتبف : سميرة ابتسمت

بسمر و أمل اتذرجت راحت تتسرب ومه 

حنها كان يف طركة كريم ساًتها بقى قربوا 

مه بيؽ وحبوا بيؽ وأهم يف طهر 

. اليسل اهو 

أمل كول ًمرها كيوبة : سهر ابتسمت

.. وًسل وتستاهل كل رير يا مرات ًمي 

أىا مص ! سمر بقى ربوا يهسيها يارب وماما 

ًارٓة ماما مالها وازاي ساًستها وليه وػلت 

حاسة إين جوا ! األمور بيوها وبيه بابا لكل زه 



ٓيلم وأحساثه كلها ررمة ومص قازرة أًمل 

ازاي أساًس ! قوليلي أىتي أًمل ايه .. حاجة 

 !

رسي أرتك يف حؾوك : سميرة ابتسمت

وحاويل تْهمي موها بتيمل كسه ليه وبتأشي 

! ساًسيها لو محتاجة لمساًسة ! أهلها ليه 

! أًمله ايه ؟! وبابا : سهر بؾيق

بس أًتقس .. وهللا ما أًرِ : سميرة بتْكير

أبوكي كبير وٓاهم الغح مه الَلف وهو 

بس ! هييرِ ايه اللي يواسبه وايه ال 

اتكلمي مياه واللي هو مرتاحله سيبيه 

زورك ىاحية ًيلتك إىك تكوين زًم .. ييمله 

لكه مص تارسي قرارات ًوهم .. ليهم وسوس 

 .



: ًمرو كان مى رُس بييضيها وهي بغتله

. ًمرو أىا هوسل الضركة الغبح إن طاء هللا 

بقيتي كويسة رالظ : ًمرو بغلها باهتمام

؟ !يا رُس 

أىا بقيت كويسة : رُس ابتسمتله بحب

. وحاسة إن رجوًي الضَل أٓؾلي 

كالما حاسة .. براحتك يا قلبي : ًمرو ابتسم

. إىك هتقسري يبقى اىسيل 

بس ًايساك تيجي ميايا : رُس مسكت ايسه

بكرا بس رليك ميايا يوْى ؟ 

كيس يوْى كبيا : ًمرو رٓى ايسها باسها أ

. هكون مياكي يا قلبي 

ربوا يذليك ليا يا حبيبي : رُس ابتسمت بحب

اه ػح قبل ما أىسى أىا حصٓت ػورة .. 

بس .. سمر اللي بتارس ٓيها ٓلوس موك 



ًلضان كالم ماما لكه بقية الغور مص 

. هحصٓهم 

براحتك وكليي سمر زي برا : ًمرو بتْهم

هي رالظ كسه .. تْكيرك وحساباتك 

. اتكسرت واتسمرت 

القيارة أريرا وػلت القاهرة والكل بيستيس 

: وأمل ػحيت بكسل وتيب وبغت لكريم

كمل ىومي  مص قازرة ًايسة أىام ما يوْيص أ

 !

لما ىوػل : كريم حف ايسه ًلى رسها بحب

. البيت يا حبيبي كملي ىومك 

. ًايسة أىام : أمل رٓيت وطها له بكسل

: كريم ابتسم ولمس أرىبة أىْها بأىْه بهسار

ٓويق ياكسالىة 



بس هوا سمى ػوت كأن حس ػورهم وبع 

كاىت البوت ػورتهم يف الحركة زي 

كريم وقّ بسرًة .. وابتسمت باىتغار 

أىتي بتهرجي وال بتستنريف : وبَؾب زًق

. هايت الموبايل ! سيازتك 

هوسلهالك ًلى .. زه بيسك : البوت بَؾب

. الْيس واالىستا وهيملك بيها أحلى تويتة 

أىتي ما تيرٓيص أىا ميه : كريم بَؾب

وأقسر أًمل ٓيكي ايه ٓما تذتبريص ػبري 

! أبسا 

لو سمحتوا : المؾيْة جت ًلى ػوتهم

. القيارة بتستيس للهبوـ كل واحس مكاىه 

األول تجيب : كريم بغلها بَؾب رآت موه

. موبايلها 



المؾيْة بغتله باستَراب والبوت ؿحكت 

باستْساز وحقت الموبايل وسف هسومها 

لو جسو هاته، وريوي هتارسه : قسامه بتيمس

ازاي 

مسئول األمه جه و وقّ محتار بيوهم 

. رليها تجيب الموبايل : كريم بَؾب

؟ !هي أرست موبايلك : النابف باستَراب

سيازته ًايس موبايلي أىا : البوت ؿحكت

طوٓت بقى االستْساز ؟ 

موبايلك زه ترميه يف الشبالة أىا : كريم بَؾب

. يهموي الغورة اللي ػورتيها 

ػورته أيوة بيقوم : البوت بغت للنابف

بْيل ٓاحص يف مكان ًام وهيملك بالٌ 

ووريوي هتيمل ايه ؟ ! بالغورة زي 



بالش تذليوي أحقك : كريم بتحصير وُؾب

يف زماُي وإال قسما بالله أحول حياتك 

! ألسوأ كوابيسك 

أًلى ما يف ريلك : البوت قربت موه باستْساز

. اركبه 

لو سمحت اقيس مكاىك أىا : النابف بحيرة

لألسّ مص مه ػالحيتي ارس موبايلها 

كلها .. موها وأىتي اتْؾلي اقيسي مكاىك 

ًضر زقايق وهووسل المقار وساًتها هووسل 

لألمه وحلوا الموؿوو تحت وٓؾوا الذالِ 

. زه بس رارج القيارة اشا سمحتوا 

أىتي ماقلتيليص : كريم بع للبوت بتوًس

! اسمك ايه ًلى ٓكرة 

وال أىت ًلى ٓكرة : البوت ابتسمت



اسمي كريم : كريم قرب موها بَؾب

ورالل زقايق هيرٓك ميه هو .. المرطسي 

. كريم المرطسي 

وأىا ىاريمان الَوسور واه هو : البوت باستْساز

. الَوسور اللي يف زماُك 

ممكه : كريم ابتسم بتهكم والنابف بغلهم

تقيسوا يف أماكوكم بقى بيس ما اتيرٓتوا 

ًلى بيؽ ؟ 

. هاي : كريم كلى موبايله وبع للبوت

البوت التْتتله وهو لقف ػورة ليها بسرًة 

بتغورين ليه ؟ : كضرت وبغتله بَؾب

. ػورة قغاز ػورة : كريم ابتسم بتوًس

. اتغرِ حؾرتك : البوت بغت للنابف



هايت موبايلك أحصِ الغورة : النابف بغلها

بتاًتهم وهحصِ ػورتك 

.. ال : البوت بغتلهم االتويه وٓكرت للحنات

ػورتك أسذه بمراحل ػوريت ًازية وريوي 

هتيمل بيها ايه 

كيس مص هوضرهالك ألن زه : كريم ابتسم أ

ؿس أراليق أما هيمل بيها ايه ٓهتيريف رالل 

. زقايق 

ممكه تقيسوا بقى ؟ : النابف بتيب

هقيس مكاين بس : كريم ابتسم وبع للنابف

. لحنة 

ٓتح الرِ اللي ٓوق وطس طوقته الغَيرة 

زه الالب : والنابف استَرب ٓكريم بغله

بتاًي يف مضكلة ؟ 

. ال أبسا : النابف



كريم قيس مكاىه وكلى الالب بتاًه وأمل 

هتيمل ايه : جوبه يف حالة شهول قربت موه

؟ !

ما : كريم بَؾب هي أول مرة تضوٓه

اتذلقتص اللي تهسز كريم المرطسي 

وهتسٓى تمه زه ُايل ! وتستْسه بالضكل زه 

 .

كريم وػل موبايله بالالب وىسل ػورة البوت 

اوًى تكون : ًلى الالب وأمل متابياه

هتركبلها ػور 

أمل بالله ًليكي الحكاية مص : كريم كضر

هيمل .. ػور ايه اللي أركبها . ىاقغاكي 

. سيرش ًليها 



كتب اسمها وًمل سيرش باالسم والغورة 

ورالل زقيقة كان قسامه كل حساباتها 

االىستا وتويتر والْيس 

. أىا هيلمك األزب : ابتسم

وبسأ يستذسم مهاراته الذاػة وزرل مه 

رالل الْيس لتليْوىها اللي ٓاتحة حساباتها 

.. ًليه 

كريم هتيمل ايه بحساباتها : أمل همست

وتليْوىها ؟ 

. مص هذليلهم وجوز : كريم بغلها

كيب حسابات الوت وسهلة : أمل باستَراب

لكه تليْوىها هيوْى ؟ هو أىت ممكه تمسح 

اللي ًلى تليْوىها ؟ 

حبيبتي لألسّ كل حاجة بقت : كريم بغلها

متغله ًلى الوت وزه رلى كل طيء سهل 



بمجرز ما تليْوىها تْتح ًليه .. الوػول له 

.. هذليهولها أبيؽ .. الوت هيتحصِ تماما 

. هي ليبت مى الضذع الَلف 

القيارة بسأت توسل وكريم الجهاز قسامه 

بيحمل يف حاجة وًايس يذلع قبل ما يوسلوا 

كيب : وأمل جوبه بتراقب بغمت.. ومتوتر 

لو وػلوا ايه اللي هيحغل ؟ 

الزم البرىامج يتحمل وهي قريبة : كريم بتوتر

لو بيست مص هيرِ أًمل حاجة بس 

. يكمل التحميل 

القيارة حقت ًلى األرؼ وهما ًيويهم 

.. بذف التحميل 

وقْت القيارة وكله بسأ يْك أحسمة األمان إال 

أمل وكريم والبوت وقْت وطست طوقتها 

. مستوياك ًوس بتوو األمه : وبغت لكريم



مستويكي : كريم قْل طاطة الالب وابتسم

كيس  . أ

البوت بسأت تبيس وكريم ٓتح الضاطة بس 

كتمال التحميل بع ألمل : ابتسم لما لقى ا

. يال بيوا يا قمر 

قاموا وأرسوا حاجتهم وىسلوا االتويه مى 

بيؽ وزرلوا المقار كاىت ىاريمان واقْة 

مستوياهم وأول ما طآت كريم قربت 

.. مص هقول لألمه هوا أىا هتيامل برا : موهم

استوى اللي هيمله ٓيك 

بع ألمل  ).. مستوي: كريم ابتسم باستْساز

.. يال يا حبيبتي (

كريم طاور لواحس مه ًمال المقار يجيب 

الضوف ويذرجوا ولبس ىنارته وأمل يف ايسه 

ورارجيه 



ايه التيب زه .. أريرا وػلوا : أمل اتضاهست

حمسلله ًلى السالمة : كريم ابتسم بتياكّ

.. ىوريت مغر كلها .. يا قلبي 

حمسلله ًلى سالمتوا احوا االتويه : أمل بحب

 ..

ىاريمان أبوها اتآرر ًليها وهي كاىت 

محتاجاه زلوقتي ًلضان توقّ كريم ًوس 

كليت موبايلها .. حسه وتذوٓه بأبوها 

وٓتحته ًلضان تتغل وبمجرز ما اطتَل 

الموبايل اتْاجئت إىه بيمسح كل حاجة 

تليْوين : ػررت

حاولت تقْله حاولت تيمل أي حاجة بس 

الموبايل بيحصِ كل حاجة وهي بتتْرج 

.. ًليه لحس ما وقّ وهي ًوسها شهول تام 



ٓاقت مه شهولها ًلى حس بيوازي ًليها كان 

باباها جريت ًليه وهو اتأسّ ًه تأريره 

يف ايه مالك ؟ : والحم حالتها

.. تليْوين يا بابا اتحصِ : ىاريمان بغت ألبوها

.. كل حاجة اتحصٓت مه ًليه 

! ازاي ييوي ؟ أىتي حصٓتيه : هاين باستَراب

كيس مص أىا : ىاصيمان بغت ألبوها بَيم .. ال أ

يف واحس سذيّ اتذاىقت مياه يف القيارة 

.. هو ومراته 

كيب احكيلي يف : هاين بع لساًته وبغلها

اليربية يال بيوا 

ىاريمان يسوب هتتحرك لمحت كريم وأمل 

أىت مسحت : رارجيه ٓراحتلهم بَؾب

! تليْوين ؟



هو أىا لمست تليْوىك : كريم بهسوء وتريقة

! أػال 

! وميه زه ! يف ايه يا ىاري : هاين قرب موها

هو زه يا : ىاريمان بع ألبوها وبغت لكريم

. بابا اللي اتذاىقت مياه 

هاين قرب موه ووراه البوزي جارز بتوًه 

أىت ؿايقت بوتي : وقلى ىنارته وبغله

. ومسيوىلها باًتصار 

وليه ما تكوىص هي اللي : كريم بهسوء

! ؿايقتوا وهي اللي مسيوىالوا باًتصار 

بوتي ما بتيتصرش لحس : هاين كضر

اممم ! بوتك ما بتيتصرش : كريم باستَراب

ابيس رجالتك ! زلوقتي ًرٓت سر أرالقها 

. مه وطي 



ساب ايس أمل وقرب موه أوي وقلى ىنارته 

هو كمان واتقابلت ًيويهم يف ىنرة تحسي 

وبالش تقّ أىت يف وطي ألىك : وكريم كمل

كان  (بع لواريمان  ).. مص ازي ىهايئ 

المْروؼ تيريف باباكي أىا ميه قبل ما 

أىا .. تذليه يقّ يف وطي واه قبل ما أىسى 

مص بس حصٓت ٓوىك أىا حصٓت كل 

لَيتك .. تواجسك ًلى الوت يف كل مكان 

ٓقبل ما تليبي يا طاكرة ابقى .. تماما 

! طويف هتليبي قغاز ميه 

. هكرت تليْوين هرجيه : ىاريمان بَؾب

التهكير زه ليب األكْال : كريم ؿحك جامس

ابقي اًملي سيرش باسمي واًريف أىا .. 

! ميه وبضتَل يف ايه 

كريم مسك ايس مراته وماطي زق الراجل 

اللي يف وطه والبوزي جارز كان هيتحرك 



بس هاين طاورله يسيبهم ييسوا ألن زه مص 

مكان رواق ألن يف لحنة أمه المقار 

.. هيتسرل 

كريم أرس مراته وكليوا ومياهم اليامل 

اللي بيسق ًربية طوقتهم 

! هويمل ايه : أمل بتيب

. هوروح : كريم ابتسم

أوقْلكم تاكسي ؟ : اليامل

ياريت : كريم بغله

اليامل بمجرز ما كريم قاله وقّ تاكسي 

وحقلهم الضوف كريم كان هيحاسبه بس 

كضر مص مياه ٓلوس مغري واللي كاىوا 

مياه حقهم يف الضوقة وبما إن أمل اللي 

.. حؾرت الضوف ىسي هو يقليهم 



مياكي ٓلوس : كريم بع ألمل اللي ركبت

مغري ؟ 

ال أىت مص مياك ؟ : أمل بوْي

ميايا يف الضوف اللي اترػت : كريم بتوؿيح

زي 

أىا ممكه ارس أي ًملة : اليامل ابتسم وبهسار

. هَيرهم مه المقار 

بجس ًازي ييوي مياك ؟ : كريم ابتسم

مياك .. أيوة يا باطا ًازي : اليامل ابتسم

الورق األرؾر بقى يا باطا ؟ 

بس ميايا اليورو األورويب .. ال : كريم ؿحك

يوْى ؟ 

. كله رزق يا باطا : اليامل ؿحك



كريم ازاه أجرته يورو وٓرح بيهم جسا 

ورغوػا إن كريم ازاه بشيازة طويتيه 

.. ًلضان تيقيله مياهم 

.. ركب جوب أمل واتحركوا للبيت 

ىاريمان ركبت مى أبوها وهي كلها ُيم 

وُؾب وأبوها كان مضَول بتليْون وبيس 

ميه زه بقى وايه سبب : ما رلع بغلها

الذواقة زي ؟ 

.. إىسان سذيّ هو ومراته : ىاريمان بَيم

. مص أىا اللي يتمسح تليْوىها .. بس هآزبه 

كيب قوليلي بالتْغيل ايه : هاين باستَراب

! اللي حغل وازاي رس تليْوىك ومسحه 

كول القريق هو .. ؿايقوي : ىاريمان بؾيق

وأما طتموين وؿايقوين .. ومراته مؾايقيوي 

ػورتهم وهما بيضتموين، اتورٓس وزًقلي 



يازة   (ُيرت ىبرة ػوتها للؾيّ والحسن )ص

وازي .. استقوى ًليا ألين لوحسي يا بابا 

كيس هو  تلْوين كمان كل حاجة ًليه راحت وأ

اللي ًملها ألىه قايل أىا هيرِ أتغرِ 

وأمسح الغورة ومص هذليكي تثبتي حاجة 

مسكت ايس  )ًليا وهربيكي مه أول وجسيس 

بابا ىسلوي ًوس أقرب حس بتاو  (باباها 

أو التوكيل رليوي أرجى ٓوين ويف .. موبايالت 

. البيت ىتكلم 

ىاري بلَت السواق يوػلها للتوكيل ًلضان 

التليْون وأبوها اىضَل بتليْون تاين وبيسها 

كتر بس كاىت وػلت  حاول ييرِ تْاػيل أ

: للتوكيل بتاو الموبايالت وبغت ألبوها

. باي يا بابا .. بالليل ىتكلم يف التْاػيل 

قبل ما يرز كاىت ارتْت مه قسامه وزرلت 

.. للتوكيل وهو راح لضَله 



طريّ الغبح قام مه ىومه حلق زقوه 

ولبس هسومه بيواية وىسل وأمه أول ما 

رايح ٓيه يا حبيبي ؟ : طآته وقْت بتوتر

هوسل المستضْى : طريّ أرس ىْس كويل

كْاية كسه ازًيلي أًرِ أواجه .. يا أمي 

. الواس 

ربوا يْتح كريقك : ميازة ابتسمت يف وطه

ما .. طريّ يا حبيبي .. ويجبر بذاكرك 

تسيص لحس ٓرػة يتكلم أىت مراتك اللي 

وكتير ىاس بتقلق ال أىت .. وحضة مص أىت 

. أولهم وال آررهم 

طريّ هس زماُه واتحرك لضَله يف توتر 

ركب ًربيته و وػل المستضْى و .. وقلق 

زرل .. رايّ يسرل .. وقّ قسامها متوتر 

المستضْى وكل الييون كاىت ًليه زي ما 

.. كان متوقى وبيهمسوا ًليه 



زرل ًوس مسير المستضْى سلم ًليه 

. أىا ًايس أرجى طَلي : وبغله

بقيت أحسه .. أهال بيك : المسير ابتسم

زلوقتي ؟ 

الحمس لله : طريّ ابتسم

ًملت ايه مى مراتك لو : المسير بْؾول

يوْى أسأل ييوي ؟ 

كلقتها بيس : طريّ بابتسامة مغقوية

. اشىك هروح ًيازيت 

اىسحب وكل اللي بيضوٓه بيسلم ًليه بس 

مص بيسي لحس ٓرػة يتكلم أو يسأل لحس 

: ما قابل رامي اللي وقّ قسامه بَؾب

. حمسلله ًلى السالمة 

هللا يسلمك بس مالك : طريّ بغله

بتقولها كسه ليه ؟ 



ًلضان بييس ًه كوين رقيب : رامي بيتاب

أرتك وٓرحوا المْروؼ يف أقل مه طهر 

بس كمان احوا أػحاب ٓماكاىص يوْى 

تهرب موي أو تتجاهلوي بالضكل زه يا 

! طريّ

رامي احوا أػحاب : طريّ أرس ىْس كويل

ٓيال وأىت رقيب أرتي بس أىا قْلت ًلى 

ىْسي باب أوؿتي حتى أمي وأرتي ما 

كوت محتاج .. طوٓتهمص مص بس أىت 

كون لوحسي تماما  . ٓاًصرين يا رامي .. لْترة أ

حمسلله .. هيصرك يا طريّ : رامي هس زماُه

بيسيه أىت كلقتها .. ًلى سالمتك 

. والموؿوو بالوسبالك اىتهى 

طريّ زرل ًيازته وقيس ٓيها وهو متوتر 

وًايس يبلٍ الممرؿة تسرل أول مريؽ بس 



محتاج يسيقر األول ًلى أًغابه قبل ما 

.. يكون بيه ايسيه مريؽ 

رامي رجى بيته بيس ما رلع طَله وهو 

طريّ الوهارزه : بيتَسى مى ًيلته بيتكلم

. رجى المستضْى 

هو ًمل ايه مى مراته : أمه كضرت

؟ !وٓؾيحتها 

! كلقها هييمل ايه ييوي : رامي بغلها

وأىت لسة مغر تكمل الجوازة : أمه بَيم

... ؟ ييوي يا ًالم أرته!زي 

أرته ايه ًالقتها إن مرات : قاكيها رامي

واحس اتجوز واتغسم إن مراته ! أروها وحضة 

يا يسامحها يا يقلقها ! ليها ماؿي ييمل ايه 

وطريّ كلقها رالظ ػْحتها اتقْلت كسه 

 .



؟ !حسزت ميياز ٓرحكم : أبوه اتكلم

زي ما هو بيس أسبوًيه إن طاء : رامي بغله

هللا يا بابا 

ىيرة بوت كويسة .. ًلى رير يا ابوي : أبوه

وأىتي يا أم رامي .. وُلباىه وأرالقها ًالية 

محسش بيارس حس بصىب حس البوت مالهاش 

! زًوة إن مرات أروها مص كويسة 

أىا كل اللي ! وأقلب ليه أىا مايل : أمه كضرت

. يهموي سيازته هو مص حاجة تاىية 

وأىا ما يهمويص ُير : رامي باس ايسها

. رؿاكي يا ست الكل 

سهر قبل ما أبوها يوسل لضَله وقْته 

وأػرت إىه يقيس مياها ويتكلم وقالتله إىها 

ًرٓت حكاية سمر وأمل وحاولت تتكلم يف 

ػلح أمها بس محمس رٓؽ تماما وقالها 



تريح ىْسها ألىه مص هيرجى يف أي يوم 

قالها تبلٍ أمها إىه هيتكْل بيها .. لبسرية 

لكه رجوو تاين ال وكلب موها تقْل 

.. الموؿوو تماما 

سهر راحت ًوس أمها والمتها وًاتبتها ًلى 

كل تغرٓات سمر وازاي سمحت بكل زه 

يحغل وبيسها بلَتها بقرار أبوها الوهايئ إىه 

.. مص قابل ػلح 

بسرية ٓؾلت تييف وتقولها ًلى كالم مرات 

إىها مص ًايساها يف البيت ومص .. رالها 

! ًارٓة تيمل ايه 

سهر احتارت وٓكرت تارسها مياها بس 

! حتى زه مص ًارٓة جوزها هيوآق وال ال 

هما األوؿتيه اللي ًلى : وٓجأة بغت ألمها

السقح هسوهم وال لسة موجوزيه ؟ 



موجوزيه بس زول ررابة : بسرية باستَراب

. يا سهر 

ىونْهم واكليي اقيسي ٓيهم : سهر بحماس

ٓترة بس يا .. زه بيت أبوكي .. ميسزة مكرمة 

.. ماما لحس ما بابا يهسا أىا هقول لذالو 

قامت وسابتها وكليت لذالها ٓاروق وقالتله 

ًلى االقتراح زه وهو كبيا وآق ألىه برؿه 

مص ًايس يمضي أرته وال ًايس يسًل مراته و 

واقّ محتار يف الوع 

وقال لمراته وهي ُغبا ًوها وآقت ألىها 

.. برؿه مص ًايسة تؾَف ًلى جوزها 

.. سهر ساًست أمها يف تونيّ األوؿة 

.. ووًستها إىها هتْرطهالها قبل ما تمضي 



رجيت ألبوها وقالتله ًلى اقتراحها وأبوها 

وآق وقال هيْرطلها األوؿة بس سهر 

.. أػرت تقسم مياه كل التكاليّ بالوع 

أمل وكريم أريرا التاكسي وػلهم لبيتهم 

أركه هوا يا ٓوسم ؟ : والسواق بغلهم

.. ازرل جوا! ال ال تركه هوا ايه : كريم بتيب

. زمر بس ًلضان البواب يْتح 

بالَيل بمجرز ما زمر مرتيه البواب ٓتح 

وبيبغله وكريم طاورله مه الضباك وكلى 

يجري يرحب بيه ويسلم ًليهم االتويه 

ازرل بقى : زرل التاكسي وكريم بيوجهه

. ليوس الباب 

ليوس الباب ازاي ؟ : السواق بغله



اكلى !مص يف مقلى قسامك ؟: كريم ابتسم

واقّ قغاز الباب ًلضان ىوسل الضوف 

مستَرب ليه ؟ 

هو الباب اهو يسوب : السواق باستَراب

تقليوا السلم 

ًلضان بس الضوف مص ًايس : كريم ابتسم

.. أتيب اللي هيضيلهم 

السواق سمى كالم كريم و بالْيل وقّ 

قسام الباب تماما وأمل ىسلت رىت الجرس 

مياك مْتاح ؟ : وبغت لكريم

ميايا يف الضوقة،المْروؼ : كريم ابتسم

سيازتك وأىتي بتحؾري الضوف كوتي 

. كليتي الحاجات زي برا 



أمل كضرت وبغت قسامها رىت الجرس تاين 

مص واقْيه : وسميت ػوت أم ٓتحي جوا

. قسام الباب احوا 

أم ٓتحي : ابتسمت تلقائيا وبغت لكريم

! بتسًق 

بيقلسها  )ًازتها تالقيها بتقول : كريم ابتسم

. اػبر مص واقْيه قسام الباب احوا  (

. ٓيال : أمل ؿحكت

الباب اتْتح وأم ٓتحي أول ما طآتهم 

زُركت وهما ؿحكوا االتويه والسواق 

باػغلهم مص ٓاهم حاجة 

بتسُركي ليه ياست أىتي : ىاهس مه جوت

ميه ًوسك ؟ 

كيس رجى : مؤمه كلى بسرًة . الواكي أ



وأول ما طاِ كريم ايل اتيسل يستقبله 

حؾووا بيؽ جامس جسا وكأىه ُايب مه 

سويه وىاهس ررجت حؾوت أمل بحب 

ما تسًركي ياست : وٓرحة وبغت ألم ٓتحي

! أىتي سكتي ليه 

الكل ؿحك وىاهس راحت البوها حؾوته 

ارع ًليك مص هتبقل ًازتك زي : بحب

بقى و تبلَوي قبلها ؟ 

. ال كبيا مص هبقلها : كريم بحب

حسه كلى ًلى أػواتهم وسلم ًليهم 

والكل ٓرحان برجوًهم 

؟ !ايسك أربارها ايه : مؤمه بغله وبع اليسه

اتحسوت زلوقتي ؟ 

! هي لسة واجياك : ىاهس باستَراب

. ايسي كويسة واسألوها : كريم ابتسملهم



ايسه كويسة : ىاهس بغت ألمل اللي ابتسمت

 .

مص ميايا ٓلوس مغري : كريم بع لمؤمه

. حاسب السواق الهي ربوا يسترك 

! أىت هتضحت ياؼ وال ايه : مؤمه ؿحك

. هحاسبه بس ًلضان أىت واحضوي 

كيب ىسل الضوف بقى ورليك : كريم ؿحك

. حلو 

ايسي : مؤمه بغله وكضر ٓكريم بيؾحك

. وهللا ما هقسر أىسل بيها أىت ًارِ 

ًلى ٓكرة أىت ىغاب : مؤمه بَيم

. وبتستَل ايسك زي كتير 

أيوة ػح هو ىغاب وأول ما : أمل اتسرلت

. تقلب موه حاجة يغسرلك ايسه ًلى كول 



: كريم بغلها بصهول ومؤمه ؿحك

. ماكملتص طهر واحس مياك وٓقستك 

ييوي الواز لسة : أم ٓتحي زًقت يف مؤمه

ما زرلص مه الباب وايسه ملْوٓة وًايسه هو 

. أىا هسرلهم .. يسرل الضوف 

ما بالراحة يا أم ٓتحي ًليا : مؤمه بَيم

. ًلضاىك بس .. رالظ هوسلهم 

مؤمه ىسل الضوف هو وكريم بس مؤمه بيس 

يا ًم اركه بقى رليها تذّ أبوس : كريم

اركوها وريحها رليها تذّ .. ايسك التاىية 

! كْاية 

ىاهس أرست أمل وزرلت بيها وحسه قرب 

حسابك ايه يا ابوي ؟ : مه السواق

. ًمي أىا هحاسبه لحنة : مؤمه بغله



ساًس أىت بس ابه ًمتك : حسه بغله

. وىسلوا الحاجة وأىا رالظ هحاسب 

حسه حاسبه وازاه بشيازة ًه اللي كلبه 

. يا باطا كسه كتير أوي : كتير والسواق

ٓرحان بابوي اللي راجى مه : حسه ابتسم

. حقهم يف جيبك واسكت بقى .. طهر ًسله 

السواق طكرهم وباركلهم وكلى وكلهم 

زرلوا قيسوا مى بيؽ مبسوكيه 

تْقروا ػح ؟ : أم ٓتحي

. أىا ًايس أىام وبس : كريم بتيب

أىتي : أمل كضرت وقبل ما توقق كريم كمل

. آقري يا قلبي براحتك أىا هموت وأىام 



يا ابوي ىام بس األول مقلوب موك : أمل

تاكل وتارس ًالجك المؾاز ميازه ًسى مه 

. ٓكل ورسه وىام .. ساًة 

ايه ! مؾاز ايه وليه ؟ ًالج ايه زه : ىاهس بتوتر

اللي حغلكم يف اليوميه اللي ُيبت ًوي 

ٓيهم ؟ 

أىا كويس يا أمي : كريم أرس ىْس كويل

. قسامك 

ارع ًليكي يا أمل تذبي : ىاهس بغت ألمل

قويل يا أمل ابوي حغله .. ًوي اللي حغل 

. ايه وبيارس ًالج ليه ؟ وإال وهللا هسًل موك 

أمل بغت بتوتر لكريم اللي طاورلها تتكلم 

.. ًالج اليسه : ًازي براحتها وأمل بتوتر

مص قلتوا ايسه كويسة ؟ : حسه بقلق



كاىت وماكاىتص لسة اتيرؿت : كريم اتسرل

. لحازثة تاىية هواك 

حازثة ايه ؟ : ىاهس طهقت

يا ماما مص حازثة بميوى : كريم بسرًة

ييوي ايسي اللي اتيرؿت لحازثة .. حازثة 

رلت األلم ٓيها ال يحتمل وروحت 

. المستضْى 

اتكسرت تاين ييوي ؟ : ىاهس

الوجى ما .. ال الكسر كان رّ تماما : كريم

رْص وكلى ًوسي مضكلة يف أًغاب ايسي 

. واتيالجت ولسة مستمر ًلى اليالج 

؟ !اتيالجت ازاي بقى : حسه باستْسار

كريم بغله طوية وبع ألمل 

اتيالج ازاي يا مؤمه ؟ : حسه بع لمؤمه



بتسألوي أىا ليه ؟ : مؤمه بتوتر

أىت .. ألين ًارٓك يا مؤمه : حسه بَيم

زي ما بْهم كريم مه .. بالوسبايل زي كريم 

أىت ابوي .. ىنرة ًيويه وتغرٓاته بْهمك 

يومها كوت متوتر، قلقان، رايّ، مص .. صيه 

مركس، مص ًلى بيؾك وسألتك ًه كريم 

.. وقلتلي كويس وهربت اليوم كله موي 

. ٓأىت كوت ًارِ بتيبه 

بابا أىت ًارِ كويس إين لو كلبت موه : كريم

. ما يتكلمص مص هيتكلم 

المهم ًالجتها ازاي ؟ : ىاهس قاكيتهم

. ًملت ًملية ٓيها : كريم بهسوء

ًملية بجس : كلهم طهقوا وىاهس مسكت ايسه

ًملية ؟ ٓتح ورياكة وكل الحوار زي ؟ 



طوٓتي بقى إين كان الزم أربي : كريم بهسوء

زه أىا اهو قسامك وكويس ومتوترة ! ًوك 

ما بالك وأىا هواك كوتي .. وقلقاىة ازاي 

هتيملي ايه ؟ 

تيمل ًملية وأىت لوحسك : حسه بَؾب

ييوي ال قسر هللا حغل ! ومراتك لوحسها 

حاجة هي تتغرِ ازاي ؟ كان الزم تيرٓوا يا 

. كريم 

ًرٓت مؤمه ًلضان كسه : كريم بهسوء

ًلضان لو حغلت حاجة هو هيتغرِ 

والحمسلله اليملية ًست وىجحت وأىا كويس 

أىتوا ! وًايس أىام يوْى أىام بقى .. اهو قسامكم 

. ًارٓيه مص بيرِ أىام يف القيارة 

.. الْقار جاهس يا حبايبي : أم ٓتحي ررجت

هتْقروا هوا وال أكليه ٓوق تاكلوا وترتاحوا ؟ 



أىتوا ٓقرتوا كلكم ؟ : كريم بغلهم

كلييه أوؿتهم أيوة : ىاهس بغت ألم ٓتحي

. رليهم يْقروا ويرتاحوا 

أىا ىازل الضركة بس كريم بأماىة : حسه وقّ

يا ابوي أىت كويس ؟ ايسك كويسة ؟ هتحتاج 

ًالج هوا ؟ 

بيسيه أىا .. ال يا بابا : كريم ابتسم ألبوه

.. هْؾل ًلى تواػل مى الجراح بتاًي 

المهم هوام ولما أػحى هوقيس مى بيؽ 

. قيسة كويلة 

حسه اىسحب ومؤمه وقّ بس كريم قام 

مياه ررجوا مى بيؽ وأمل بغت لحماتها 

اللي كلبت موها تقموها ًلى كريم وأمل 

كستلها إىه بقى كويس وبيسها كلبت موها  أ



تقلى أوؿتها وتْقر كريم وتسيله ًالجه قبل 

.. ما يوام ألىها لو سابته مص هيارس ًالج 

أمل كليت اتغلت بمامتها بلَتها إىها 

رجيت وأمها اتْاجئت وٓؾلوا يتكلموا مى 

.. بيؽ 

كريم ررج مى مؤمه برا و وقْوا مى بيؽ 

يقمووا ًلى أربار بيؽ وقبل ما يمضي 

. بقولك : كريم وقْه

. قول : مؤمه بغله

تيرِ حس اسمه هاين الَوسور ؟ : كريم بتْكير

ماهو زه يا ابوي اللي : مؤمه باستَراب

مص قلتلي اتغرِ واستلمه ! جابلك القرز 

.. هو أٓؾل حس بيذلع المواؿيى زي ! 

ٓروحتله وهو جاب اليربيات والمْروؼ 



مييازي مياه بالليل هروح أستلم اليربيات 

. موه 

! وأىت مالقتص ُيره زه : كريم كضر

أٓؾل واحس ! ماله زه : مؤمه باستَراب

كبر توكيل  بيستورز ًربيات وػاحب أ

. ميتمس يف مغر ليربيات الچيب 

ماله : كريم ىْد بؾيق ومؤمه بغله باهتمام

مذووق موه كسه ليه ؟ ! بس 

طبه طسيت مياه زلوقتي : كريم بؾيق

ًوسه بوت أجارك هللا قمة .. وقبلها مى بوته 

ررموا ًلى بيؽ يف القيارة .. يف االستْساز 

ولما ىسلوا كملوا رواق وتهسيس 

كيب ليه الذواق ؟ ًلى : مؤمه كضر بتْكير

. ٓكرة أىت اتَيرت وبقيت بتتْتون 



بوته قلت أزبها .. ايه بتْتون زي : كريم كضر

وٓؾلت تستْسىا كول القريق وبتغورين أىا 

. وأمل وهي يف حؾوي وبتهسزين بالغورة 

وسيازتك ًملت ايه ؟ : مؤمه

طحورتلها تليْوىها كبيا : كريم بغله

. حصٓتهولها بكل اللي ًليه 

! كيب كويس ٓيه المضكلة بقى : مؤمه

يا ابوي هي اللي ًاملة مضكلة : كريم بورٓسة

المهم اىسل الضركة زلوقتي وأىا .. مص احوا 

هروح مياك ميياز بالليل بس أىت حاول 

كبر ميلومات ًوه  ورغوػا .. تيرٓلي أ

. رباياه 

اوك ما تضَلص بالك : مؤمه هس زماُه

المهم .. هيرٓلك تاريد حياته وال يهمك 



اىبسقت ياؼ أىت يف طهر اليسل وال ايسك 

صبقتك ؟ 

.. ال الحمس لله لحقت أىبسف : كريم ابتسم

أػال ايسي ماكاىتص هتتيب لوال واحسة 

متذلْة اتيلقت ٓيا وايسي ماقسرتص تضيلوا 

. احوا االتويه وكملت ًلى كل أًغاب ايسي 

! اتيلقت ازاي ييوي ميلص : مؤمه بؾحك

أىت بتضيل قروز؟ وال تكوىص قررت تضترك 

يف ٓقرة الساحر واتيلقت أىت وهي؟ 

وقررىا ىقير سوا مثال؟ : كريم بغله بَيم

ًلضان كسا ايسك باهت : مؤمه باستْساز

كيس أمل ازتك ٓيها بوكس ٓتحت األًغاب  أ

ًلى ! ريالك واسى : كريم بغله بَيم

األساس إن أمل بتتحول لجون سيوا 



وبيسيه :سكت وكمل بَرور مغقوى

ماتقسرش أػال 

اتْؾلي يا أمل : مؤمه بع وراه بابتسامة

واقْة كسا ليه 

كريم بع بسرًة مالقاش أمل ومؤمه 

ًمال يؾحك ًليه راح ؿاربه يف كتْه 

بَيم 

ايه ياطبح روٓت ليه مص : مؤمه بؾحك

كوت أسس زلوقتي؟ 

زه أىت بارز ياال : كريم بَيم

كب قويل بجس مالك وال تكون : مؤمه بمرح

بتتضقلب بجس 

مص قازر أؿربك،أمل كاىت : كريم بَيم

كالبة مياها تتسلق قلت اطوِ ىاوية ًلى 

ايه وأول ما روحوا هي ؿحكت وقالت إىها 



بتررم بس ومص ًايسة تتسلق بس كاىت 

كلبت ميايا أىا بقى واتحمست وىسيت 

موؿوو ايسي وىسيت إن كل الحمل هيكون 

.. ًليها

وبسأت أكلى ووجيتوي وكابرت وكملت 

تسلق وساًتها واحسة كالية ومه ُير ما 

تلبس حسام األمان و وقيت مه ٓوق 

ومالقتص ُير ايسي الضمال تتيلق ٓيها 

وساًتها بقى كل الحمل تقل جسمي 

وجسمها ًلى ايسي اليميه وأىت ًارِ 

. حالتها أػال 

اه يا ايسي وهللا .. اه يا ًيوي : مؤمه ؿحك

متذيل المونر وهي متيلقة يف ايسك وأىت 

. بتغرخ 

أىا روحي كليت يف ! بغرخ : كريم بغله

. حركتها زي 



طستها ازاي كيب ؟ : مؤمه

حاولت ٓيال أطسها أرٓيها طوية : كريم بغله

وأقربها مه واحس مه الوتئوات تمسك ٓيه 

.. لكه ميرٓتص تمسك حاجة رالع 

. وماأقولكص ًلى الوجى وقتها 

ما تقوليص إىك سيبتها : مؤمه باستَرب

. هسًل ! وماتت وال جرالها حاجة 

ما .. ال يا أرويا ما تسًلص : كريم بغله

مالقتص حاجة تمسك ٓيها إال .. جرالهاش 

لحنتها  (ولوى طْايْه بَيم موها  )رقبتي 

سيبت ىْسي مياها وحسام األمان بتاًي 

المغيبة بقى مص يف .. طالوا احوا االتويه

كبر مه كسه  . ايسي المغيبة كاىت أ

ازاي ؟ : مؤمه باستَراب



البوت مه روٓها : كريم بيْتكر بؾيق

حؾوتوي بايسيها ورجليها .. اتيلقت ٓيا اوٓر 

. اتضيبقت كلها ٓيا .. 

أمل ًملت ٓيك : مؤمه ؿحك بغوته كله

. ايه ؟ بس هي ًارٓة إن ايسك واجياك 

ال ما تيرٓص ألين ماقلتلهاش وال : كريم بَيم

مرة إن ايسي واجياين والمغيبة إين كلمت 

البوت بالْرىسي إىها تسيب ايسي وتمسك 

زراًي بس كبيا أمل ما بتيرٓص ٓرىساوي 

ٓهي كل اللي طآته البوت يف حؾوي وزه 

. اللي همها 

ًملت ٓيك ايه ؟ : مؤمه ؿحك كتير

هي .. ػراحة هي ماًملتص : كريم ابتسم

ػسرتلي الوش الذضب وأىا ماقلتلهاش ًلى 

ايسي وميرٓتص ُير بيسها بْترة لما األلم 



اطتس وبسأت أػوت بقى وًيوك ما تضوِ 

اوِ كاىت ٓترة ُبية وليلة ػيبة .. إال الوور 

المهم هوتكلم بيسيه اىسل ًلى .. أوي 

الضركة أىت وما توساش هاين الَوسور اوك 

مؤمه اىسحب وكريم كلى لمراته يْقر 

.. ويوام 

ًمرو الغبح أرس رُس ًلى الضركة زي ما 

كلبت موه وكل الموهْيه استقبلوهم و 

.. واسوهم ًلى رسارة البيبي 

ًمرو زرلها لحس مكتبها وقيس مياها وزي ما 

هي كلبت موه قؾى اليوم مياها يف طركتها 

 ..

كريم زرل أوؿته كاىت أمل يسوب رارجة 

مه الحمام بالبرىس وهو بغلها وهيقرب 

ًايسة أػلي الغبح األول يوْى : ٓضاورتله



! ما تغلي ! هو أىا جيت جوبك : كريم ابتسم

. هسرل أىا كمان أػلي الغبح 

كريم زرل أرس طاور سريى وررج ػلى 

الغبح وبع ألمل اللي قليت اإلسسال 

وابتسملها .. كاىت البسة بيجامة رقيقة 

وقرب موها حاوـ كتْها بايسه وباسها يف 

وهي طسته ىاحية الترابيسة اللي ًليها .. رسها 

الْقار و قيسوا وٓقرته بايسها وازته زواه 

واالتويه اتحركوا للسرير جوب بيؽ وأول ما 

لمسوا المذسة راحوا يف الووم 

آرر الوهار كريم ػحي مه ىومه وقام لبس 

تيضيرت وبوقلون ورارج مه األوؿة بس 

بع ألمل ىايمة وزايما بتقوم مْسوًة لو 

قرب موها وباسها يف رسها .. مص جوبها 

أمل أىا ىازل تحت هاه : وبهمس

! تحت ٓيه : أمل بووم



لما ! ًوس ماما وبابا هيكون ٓيه : كريم ابتسم

تغحي وتْويق اىسيل أو رين ًليا، ًايسة حاجة 

؟ !

أمل رٓيت رسها طوية ٓهو ابتسم وباسها 

وررج ىسل ًوس ىاهس قيس مياها طوية 

وسألها ًه أبوه ومؤمه ٓقالتله يف المكتب 

.. ٓقام ًوسهم 

زرلهم المكتب وقيس مياهم و حكالهم 

بالتْغيل اللي حغل يف القيارة ومؤمه 

كمان قالهم كل التْاػيل اللي ًرٓها ًه 

هاين الَوسور 

حسه كلب موهم يروح مياهم بس كريم 

.. رٓؽ أبوه ينهر يف الغورة زلوقتي

أمل ػحيت مه ىومها ٓاقت وُيرت 

هسومها ولبست وبتستيس للوسول بس كريم 



ربف وزرل ًوسها وابتسم لما طآها 

! ما رىيتيص ًليا : ػاحية

أػال جياىة مص ! كوت ىازلة : أمل ابتسمت

؟ !هتوسل ميايا ىتيضى 

. ال يا حبيبي كلي أىتي : كريم بغلها بحب

كريم زرل لجوا وكلّى لبس وبيستيس وهي 

! أىت رايح ٓيه : استَربت وبغتله

. رارج مى مؤمه : كريم وهو بيَير

ليه ؟ : أمل كضرت

ييوي ايه ليه ؟ : كريم بغلها باستَراب

ليه رارج وليه مى مؤمه ؟ : أمل بتوؿيح

! ًايس تذرج تيال ىذرج مى بيؽ أىا وأىت 



: كريم بغلها يف المرايا وبيقْل زراير قميغه

زلوقتي .. هوذرج أىا وأىتي بس مص زلوقتي 

. ورايا مضوار مهم 

. يا كريم مص أول يوم : أمل كضرت وبسلى

: كريم بيربف الكرآتة وبغلها يف المرايا

اًصريوي يا قلبي بس ورايا مضوار مهم 

هذلغه وأرجى ًلى كول ولو ًايسة ىذرج 

. براحتك 

.. كيب رسين مياك : أمل برؿه مكضرة

. مضوار مهم ييوي طَل وأىا طَاله مياك 

حبيبتي يف ايه : كريم سرح طيره وحف برٓاىه

! ايه زه كله ! ورايا مضوار مى مؤمه ! 

. طهر اليسل رلع : أمل زورت وطها



كريم أرس موبايله وحاجته وباسها يف رسها 

كس كالمها بمرح لو .. طهر اليسل رلع : وأ

. محتاجة حاجة كلميوي باي 

سابها وىسل واتحرك هو ومؤمه مى بيؽ 

ليوسه 

بلَي : أول ما وػلوا مؤمه بلٍ السكرتيرة

. هاين بيه إن مؤمه السريلي برا 

اتْؾل : السكرتيرة زرلت وررجت بسرًة

. هو يف اىتنارك 

مؤمه زرل األول و وراه كريم وهاين أول ما 

أهال أهال أهـ : طآه وقّ يرحب

ققى الكلمة أول ما طاِ كريم مياه 

وبغلهم االتويه باستَراب 



أًرٓك زه كريم المرطسي : مؤمه بع لهاين

ػاحب اليربيات الجيب طيروكي اللي أىت 

رلغتها وجاييه ىستلمها 

هاين بغلهم بغسمة االتويه ألن زه كان آرر 

... طيء يتوقيه

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الثاين والثالثون 

هاين بغلهم بغسمة االتويه ألن زه كان آرر 

.. طيء يتوقيه 

وقْوا التالتة قغاز بيؽ وهاين مغسوم 

! اليربيات بتاًته : وبع لمؤمه

أيوة بتاًته اطتراها وهو برا : مؤمه بتأكيس

وبلَوي أطوِ حس هوا يسرلها مغر ويذلع 

جماركها وأىا طوٓتك أىت وجاييه ىستلم 

اليربيات 



ولو قلت مْيص ًربيات ؟ : هاين بَيم

ما تقسرش تقول كسه : كريم ابتسم بهسوء

ليه ما أقسرش ؟ : هاين بغله بَيم

الناهر إن ػسمة طوٓتي : كريم بغله أوي

هقولك ما يوْيص .. رلتك مص مركس طوية 

أوال ألن الضركة قبل ما تسلمك .. ليه 

.. اليربيات مؾيت ًلى ًقس إىك استلمتهم 

ٓلوس الجمارك يف وػالت وورق أىت 

.. ماؿي ًليهم مى مؤمه إىك استلمتهم 

.. ٓما يوْيص زلوقتي تقول مْيص ًربيات 

. أىت ًارِ كويس إىه ما يوْيص تقول كسه 

هاين زور وطه بييس بَؾب ألىه ًارِ الكالم 

.. زه كويس بس هو متؾايق حاليا 

بوته مه ىاحية وًميل تقيل زي زه مه 

بس .. مص ًايس يذسر حس ٓيهم .. ىاحية 



كمان بوته مه الووو اليغبي اللي ىنرتها 

كمان هي ماحكتلوش .. لألمور مذتلْة 

حاجة ُير إىه ؿايقها يف القيارة هو ومراته 

بس واحس ! وما ييرٓص حتي ؿايقوها ازاي 

بالضذغية زي مص هيؾايق ىاريمان مه 

.. ٓراٌ إال اشا كاىت استْسته األول 

وبيسيه ؟ : قاكى أٓكاره مؤمه بتوبيه

ييوي أىا سألت ! هوْؾل واقْيه كسه كتير 

ًوك وًرٓت إىك أٓؾل حس يف مجالك بس 

بالش .. المياملة زي بتقول ُير كسه 

. تذسرىا ًمالء ًوسك 

هاين بغله بَؾب وحاول يقوم بسوره كأب 

قبل زوره كبيسىس مان وحاول يسآى زون 

هو استَل .. هو بسأ كل زه : اقتواو ًه بوته

إن بوتي لوحسها وأهاىها وُلف ٓيها هو 

هو تجاوزاته كله ال يمكه أتساهل .. ومراته 



! كمان ! ٓيها وبيس كل زه يمسح تليْوىها 

ًلضان ػورته وهو بيَلف ٓيها ! وكل زه ليه 

هو ومراته وراِ تْؾحه ًلضان كسه حصِ 

. تليْوىها 

مؤمه وكريم بغوا لبيؽ بصهول وكريم 

ًرِ إن البوت وػلت ألبوها كله بقريقة 

ُلف 

هو ما بسأش وما بيبسأش أبسا : كريم وؿح

بوت حؾرتك .. رالِ مى حس إال يف حق 

.. وػلتلك ػورة ُلف تماما ًه اللي حغل 

.. هي ؿايقتوا مه أول ما قيسىا يف كراسيوا 

وكول الرحلة وهي مؾايقاىا وأىا متحملها 

ومقسر إىها بوت ولوحسها ومحسش ٓيوا سواء 

أىا أو مرايت ُلف ٓيها بحرِ واحس أو كلمة، 

أما موؿوو الموبايل زه ٓماحغلص بوتك 

ػورتوي أىا ومرايت وهسزتوي توسل الغورة 



ٓكسه هي تيست كل الحسوز وكلبت برؿه 

موها بصوق تحصِ الغورة لكه رٓؾت ٓكان 

. الزم أتيامل مياها بأسلوب مذتلّ 

تقوم تحصِ كل : هاين بَؾب وبيواز أجوِ

حتى أرقام تليْوىات .. كل شكرياتها ! موبايلها 

يف حاجات الواحس ما بييرٓص ! أػحابها 

يف ىمر تليْوىات أػحابك مثال مه .. ييوؿها 

زمان لو ؿاًوا موك مص هتيرِ تيوؿهم 

يف ػور ليها مه أيام الجامية مص هتيرِ .. 

هي مه .. أىت رسرتها كتير أوي .. تيوؿهم 

الغبح وهي بتلّ بالْون يف التوكيل وُيره 

ومحسش ًارِ يرجى البياىات اللي ًليه 

ومحسش هييرِ أػال ٓذليها : مؤمه بهسوء

. تريح ىْسها 

تريح ىْسها ؟ والمْروؼ : هاين زًق

زلوقتي أىا أتيامل مياكم كيمالء ًازييه 



 )؟ !زه المقلوب موي ! وبوتي تولى ػح 

. أىت رسرتها  (بع لكريم بإتهام 

أىا ؟ ييوي ما يوْيص : كريم بغله بهسوء

إىسان ًاقل يضوِ أسس ىايم ويروح يحف 

! ايسه يف بوقه ولو ًؾه يَلف األسس ويلومه 

هي استْسيت وتحستوي وتيست حسوزها ٓما 

. يوْيص بيسها تلوموي أىا 

بوتي ! وبيسيه ايه اليمل حاليا : هاين بإرهاق

بتقول إن حؾرتك ُلقان وحؾرتك بتقول 

! ان بوتي ُلقاىة المْروؼ أًمل ايه 

كريم ومؤمه بغوا لبيؽ وكريم رقرت يف 

أىا هثبت لحؾرتك ازيوي : باله ٓكرة ٓبغلهم

لحنة 

: كريم وقّ وبيس ًوهم طوية واتغل بأمل

بقولك يا امل ًايس موك كلب 



مص االول تسلم ًليا وبيسها : أمل كضرت

! تقلب 

أمل بيسيه المهم ابيتيلي : كريم بجسية

الغورة اللي ػورتيها يف القيارة الوهارزه اللي 

قولتي هتوسليها يف الجروب وبسرًة 

ليه ؟ : أمل بيسم ٓهم

لما أوػل : كريم أرس ىْس بوْاش ػبر

سالم .. هقولك ابيتيلي وبسرًة 

كريم قْل واىتنر لحنة وأمل بيتت الغورة 

بيتها بس زًالىة  )وبيسها كتبتله 

 (وهتغالحوي سيازتك أما تيجي 

كريم ابتسم وبيسها ٓتح الغورة وراح ىاحية 

هاين الَوسور و وراه الغورة 

ايه زي ؟ : هاين باستَراب



.. أًتقس إىك ًارِ طير بوتك: كريم بهسوء

زي ما : هاين بغله بيسم ٓهم وكريم طرحله

حؾرتك طايّ طير بوتك كان ًوسي تقريبا 

ًلى رجليا وساًتها مرايت بهسوء كلبت موها 

تضيل طيرها وبوتك رٓؾت وقالت إن زه 

كرسيها وكل اللي مرايت ًملته إىها لمت 

طيرها وحقته يف االستاىس والبايق حؾرتك 

.. متوقيه أو بوتك قالتلك ًليه 

هاين بع للغورة كتير وبيحاول يتذيل رز 

كالما .. ٓيله هو لو واحسة ًملت مياه كسه 

كيس برؿه ىاريمان  هو ػازق يف زي يبقى أ

ػورتهم ًلضان توسل ػورهم يف السوطيال 

الزم يلم الموؿوو زه بأقل .. زي ًوايسها

.. الذساير 

يوْى : هاين بع لكريم وازاه موبايله وبتْكير

أستأشىكم زقيقة واحسة ٓقف ؟ 



كريم ومؤمه طاوروله يتْؾل وهو سابهم 

هييمل ايه يا : وررج ومؤمه بع لكريم

ترى ؟ 

كيس هيكلم بوته يتأكس موها : كريم بغله أ

هاين ررج برا مكتبه اتغل ببوته اللي حآنة 

بابا لحنة وهكلمك : رقمه ٓرزت بؾيق

قوليلي أىتي حقيتي .. استوي هوا : هاين زًق

طيرك ًوسهم يف كرسيهم ؟ 

بابا أىا : ىاري بتوتر

رزي اه أو ال ؟ : قاكيها بَؾب

اه بس زه كرسيا أىا ما : ىاري بَيم

لمستهمص 



وطيرك اللي ًلى رجله : هاين بورٓسة

ايه قلة ! المْروؼ هو يتيامل مياه ازاي 

! الصوق زي 

أىت ميايا وال مياهم ؟ : ىاري بصهول

كتر مص ميوي إين سايبك : هاين اتورٓس أ

براحتك إىك تَلقي يف الواس وتتمازي 

مياكي لو ! وبيسها تقويل ميايا وال مياهم 

.. ًوسك حق أجيبه لو ًلى جثتي 

كيب وبيسيه ؟ : ىاريمان بوْاش ػبر

وًلضان ! أىتي ػورتيهم ٓيال : هاين سألها

كسه هو حصِ ٓوىك ؟ وياريت ترزي بغراحة 

أيوة ػورتهم : ىاريمان أرست ىْس كويل

ييوي هو ما ُلقص ٓيكي أىتي : هاين اتوهس

.. اللي ُلقتي 



بيسيه يا ىاري : حاولت تتكلم بس قاكيها

.. ىتكلم سالم زلوقتي

قْل مياها وهي قررت تروح ًوس أبوها 

كتر مه  تتكلم مياه ًلضان ما يسًلص موها أ

كسه 

هاين زرل ًوس كريم ومؤمه وقيس ًلى 

لو : مكتبه واًتصر ًه رروجه وبع لكريم

.. قلتلك أىا آسّ ىيابة ًه بوتي واًصرين 

وهذليها هي كمان تيتصرلك تقسر ساًتها 

ترجيلها تليْوىها ؟ 

.. أجرب لكه ما أوًسكص : كريم بغله كتير

يف حاجات لما بتتحصِ ال يمكه ترجى تاين 

ممكه .. ألىها بتتمحي تماما مه الوجوز 

. أحاول لكه ما أوًسكص 



رليوي .. وأىا يكْيوي محاولتك : هاين ابتسم

كلم ىاريمان تيجي بموبايلها وتيتصر  . أ

الموؿوو زه محتاج .. زلوقتي ال : كريم وقْه

كون يف الضركة ألن برامجي هواك  . أ

رلوىا ىقيس .. تمام : هاين وقّ وبغلهم

. اتْؾلوا .. ىذلع أوراق اليربيات 

قيسوا كلهم وهاين كلى ًقوز اليربيات 

وكريم كلب يضوِ اليربيات قبل ما 

يمؾي ًلى استالمهم 

أرسهم هاين وكليوا برا يف الميرؼ يتْرجوا 

كاىوا االتويه أجمل مه بيؽ واحسة .. ًليهم 

.. سوزا و واحسة ٓؾي 

ايه رأيك ؟ : كريم ابتسم وبع لمؤمه



.. اللوىيه أحلى مه بيؽ : مؤمه ابتسم

طكلك هتذليوي أُّير مى إين مص بحب 

. اليربيات اليالية أىا 

أىت لو جربتها .. ايص ٓهمك أىت : كريم كضر

كام مرة مص هتيرِ تركب تاين ًربية واكية 

 .

المهم اليربيات حلوة ! واكية : مؤمه بتهريج

. واللون الْؾي رائى 

. كول ًمرك بتحب اللون زه : كريم ابتسم

زي ما أىت بتحب األسوز أىا : مؤمه ابتسم

. أشاوق .. بحب الْؾي 

تيال طوٓها مه جوا ٓيها : كريم طس مؤمه

تيال .. طوية حاجات وهم 



اتْرجوا ًليها وهاين سابهم براحتهم وازاهم 

المْاتيح وكريم ازى مؤمه المْتاح وبغله 

. زورها وجرب : طاورله ًلى اليربية الْؾي

مؤمه ركب وكريم جوبه وزورها وزاس بوشيه 

.. سامى ػوتها : كام مرة وكريم مبتسم

. ػوت ًربية بجس 

هو ػوتها ًايل محسش يوكر : مؤمه ؿحك

... بس

توكر أىت إىها ! بس ايه : كريم قاكيه وبغله

ًاجباك وجسا كمان ؟ 

الموزيل الجسيس زه رائى مص : مؤمه بؾحك

بس أىت ًلمت أمل السواقة ؟ .. هوكر 

ال لسة ليه ؟ : كريم باستَراب



ال بس أول مرة أطوِ حس : مؤمه باستَراب

وال ! يجيب اليربية وبيسها ييلم السواقة 

هتيلمها ًليها ًلى كول ؟ 

 )! ًربية ايه وأًلم ايه : كريم بغله طوية

أىت متذيل إين  (وٓجأة وكأىه استوًب 

جيبت اليربية زي ألمل ؟ 

امال اليربية زي : مؤمه بغله باستَراب

لميه ؟ ليمي حسه ؟ بس ًمي بيحب ال 

BMW مالوش يف اليربيات زي  .

ال حول وال قوة إال : كريم ؿرب كّ بكّ

كيس ! بالله يا ابوي أىت لسيت رالظ  أمل أ

مص هجيبلها ًربية ؿذمة رجايل زي زي 

وأبويا زي ما قلت مص بيحب الووو زه يبقى 

زي لميه ؟ 



لميه ؟ ما تقولص : مؤمه بغله بتْكير

. كسه أوٓر ! هتَير ٓيهم 

كريم بغله طوية وسابه وىسل مه اليربية 

وهو متَال مه ُبائه وراح ىاحية هاين اللي 

هاه كله تمام ؟أىا ًملت : وقّ يستقبلهم

زي ما باطمهوسس مؤمه كلب وجهست كل 

أوراقهم ٓاؿل بس ىقلى الررع بأسماء 

. مالكيها 

كريم هس زماُه ورجيوا لمكتبه ومؾى ًلى 

هوارسهم : األوراق بتاًتهم وبع لهاين

والغبح إن طاء هللا ىقلى ًلى المرور 

ىذلع موؿوو الررع 

اليربيات هتكون بأسماء ميه ؟ : هاين بغله

. رليوي أرلع األوراق قبل ما أىتوا تيجوا 



واحسة باسمي كريم حسه : كريم بهسوء

المرطسي والتاىية باسم مؤمه ًاػم 

. السريلي 

أىت ! باسمي أىا : مؤمه هوا بغله بصهول

! بتتكلم بجس 

! زه أىت شكي شكاء.. ال بهسر : كريم بغله بَيم

أىت جايبلي أىا اليربية ! ال بجس : مؤمه ابتسم

آترؿوا ما ًجبتويص ؟ ! زي 

! مص هتيجبك ليه : كريم بغله باستْهام

ٓيها كل المواػْات اللي أي طاب ًايسها 

حلوة يف .. اللون اللي أىت بتحبه .. يف ًربيته 

مه اآلرر هي .. إمكاىياتها ًالية .. السْر جسا 

. وهم 



ٓيال الموزيل الجسيس ىازل وهم : هاين ابتسم

تقريبا زه أٓؾل موزيل ىسل يف الچيب 

. اتْوقوا ٓيها .. طيروكي 

قاموا يمضوا بس قاكيهم ربقة ًلى الباب 

وزرلت ىاريمان بغوت ًايل بس سكتت 

أول ما طآتهم وبغت لكريم بَؾب 

بييتصر ! بييمل ايه هوا : ىاريمان بغت ألبوها

! ؟

الغبح بيوا تليْون : كريم بع لهاين

. وهوتقابل يف المرور بيس اشىك 

أىت : كريم رارج بس ىاريمان وقْت يف وطه

. مسيوىلي باًتصار 

مؤمه بع للبوت كتير كاىت كويلة أوي يف 

.. كول كريم تقريبا وطيرها كويل ٓيال 



ابتسم ُغب ًوه لما تذيل طيرها قسام 

.. كريم وأمل جوبه 

باطمهوسس .. حبيبتي .. ىاري : هاين اتسرل

. كريم مستيس يرجيلك تليْوىك 

باطمهوسس : ىاريمان بغت ألبوها باستَراب

أتوازل ًه حقي ؟ ! يف مقابل ايه بقى ! 

أىتي مالكيص حق أػال ًلضان : كريم بَيم

أىتي ُلقتي مه أول ما قيسىا .. تتوازيل ًوه 

وُلقك .. وسيازتك اتمازيتي يف الَلف 

ٓؾل مستمر الرحلة كلها ورتمتيها باللي 

ًملتيه واللي أىا ًملته كان رز ٓيل مص 

كتر  أستاش هاين الغبح يف المرور بيس اشىك .. أ

 .



كريم ررج وهو ومؤمه و ركبوا ًربيتهم و 

اتويه مه ًمال هاين وػلوا مياهم 

اليربيات البيت 

كويلة : مؤمه وهو سايق بع لكريم بؾحك

 .

ايه زي ؟ : كريم بغله

. البوت وطيرها : مؤمه ؿحك

ماطي هكلم ىور وأقولها إن : كريم بتهكم

البوت القويلة بتيجب مؤمه هي والضير 

القويل 

أوال مص هتغسقك وثاىيا ىور : مؤمه بَيم

. طيرها 

ققى الكلمة وسكت بَؾب إىه هيوػّ 

حاجة يف مراته لحس حتى لو الحس زه أروه 



! ىور طيرها ايه : كريم بغله كتير وبتريقة

كمل وػّ مراتك 

اسكت يا كريم بالله : مؤمه كضر بَؾب

. ًليك 

كريم بع قسامه وبيس ٓترة ػمت كريم 

أىت ًارِ إىه ما : اتكلم بسون ما يبغله

ييوي هي ! يوْيص توػّ مراتك ألي حس 

البسة حجاب ليه كالما أىت هتوػّ 

طيرها ألي حس ؟ 

مؤمه ًارِ كويس الكالم زه بس بيقاوح 

: ًلضان ما ينهرش ىْسه ُبي ومتذلّ

! أىت مص أي حس وبيسيه أىا ما وػْتص 

أيوة أىا ! أىا مص أي حس : كريم بغله بصهول

مص أي حس وأىت بالوسبايل برؿه مص أي 

.. حس بس زه مص مبرر إىك توػْهايل 



الواحس ما بيوػْص مراته ألي مذلوق وال 

. حتى لست صيها 

كريم أىا ًارِ الكالم زه كويس : مؤمه كضر

كتر .. اوك  أىا بس اتورٓست يف لحنة مص أ

أىا ًمري ما .. لكه ًارِ الكالم زه كويس 

ال ست وال راجل زي .. هوػّ ىور لحس أبسا 

كتر  . مجرز شلة لسان مص أ

كويس إن شلة اللسان زي : كريم ابتسم

المهم اليربية .. ميايا مص مى حس تاين 

! ًجبتك ؟

اليربية ٓوق : مؤمه بغله بحب ػازق

الروًة ويكْي أوي إىها موك وإىك ٓكرت 

أىا ػراحة يا كريم .. تجيبلي واحسة صيك 

مهما أًمل ًمري ما هرز جسء مه اللي 

. بتيمله ميايا 



.. وال هتقبلها زراما هؾربك : كريم كضر

. مبروك ًليك اليربية 

ٓؾلوا يتكلموا لحس ما وػلوا البيت وزرلوا 

واستلموا مْاتيح اليربيات مه الضباب 

.. واىسحبوا يرجيوا طَلهم 

كريم ومؤمه زرلوا كاىت أمل وىاهس مى 

بيؽ واىؾمولهم وحسه ررج ًلى ػوتهم 

اكمه موهم وًرٓوهم اللي حغل وأمل 

اتؾايقت إن كريم ماقالهاش إىه رايح يقابل 

أبو البوت زي وٓهمت ليه كلب موها الغورة 

 ..

كليوا كلهم اتْرجوا ًلى اليربيات 

اركبي ىارس : كريم بع ألمل.. وًجبوهم جسا 

. لْة بيها 

مص البسة : أمل بتصمر



.. اللي ًليكي حلو،ىوىا يال مياىا : كريم بغلها

. بابا ما تيجي 

ىاهس اًتصرت هي وأبوه وباركولهم ًلى 

أىا رايح لوور بس : اليربية ومؤمه بغله

ورقها ٓيه لحس يارسىا تحري وهي مص 

. ًليها ىمر كسه 

كريم ؿحك وازاه ورق اليربية يذليه مياه 

وهو ركّب أمل اللي الحم إىها متؾايقة 

وركب واتحرك بيها بس اليربية ًجبتها جسا 

مص ! مالك بقى : ركه ًلى جوب وبغلها

أىا جايب اليربية زي ! مبسوكة ليه 

. مذغوظ ًلضاىك 

ليه ًلضاين ؟ : أمل بغتله بتيجب



ًلضان تيملي : كريم أرس ىْس كويل

.. شكريات ألول جوازىا .. شكريات جسيسة ٓيها 

. و بساية حياتوا مى بيؽ 

أيوة بساية حياتوا اللي سيازتك : أمل بتأىيب

! بتبسأها بإىك تذبي وتساري ًوي 

أربي ايه وأزاري ايه ؟ : كريم باستَراب

. بتتكلمي ًه ايه ؟ اليربيات ؟ زي مْاجأة 

مص بتكلم ًه اليربيات : أمل بغتله بَيم

بتكلم ًه اللي رلغلك اليربيات وًه 

. الغورة اللي كلبتها بسون ما تْهموي 

حبيبتي أوال ماكوتص : كريم بغلها بهسوء

أًرٓه، لو تْتكري لما مؤمه كلموي واحوا 

مسآريه قلتلك يف اورزر ومؤمه هيذلغه 

ٓأىا ميرٓص ميه هيذلغه أىا وػيت مؤمه 

ولما ًرٓت إىه .. ورميت الموؿوو ًوسه 



الضذع اللي اتذاىقت مياه ماحبيتص 

أوترك أو أؿايقك أو أرليكي تْؾلي قلقاىة 

. كول الوقت لحس ما ىرجى 

أما الغورة ٓقلبتلها ًلضان أقوى أبوها إن 

ٓاًصريوي .. بوته هي اللي ُلقاىة مص احوا 

كيس  بجس ما رؿيتص أؿايقك وبيسيه أ

الحنتي قبل ما أررج إين كوت متؾايق 

.. طوية

كتر أيوة كوت بترز ًليا بذوقة : أمل كضرت أ

ٓكرتوي وتأكسيل كالمي طهر اليسل رلع 

كان المْروؼ تقويل الويا قلبي حياتوا كلها 

. ًسل مص تقويل اه طهر اليسل رلع 

بس لما .. حقك ًليا يا قلبي : كريم ؿحك

كست إن طهر اليسل رلع كوت أقغس  أ

الضَل والحاجات اللي ورايا وإن اإلجازة 

رلغت مص اليسل ىْسه ألىه بإشن هللا 



.. اإلجازة اللي رلغت .. مص هيذلع 

وبيسيه سيازتك ػسرتيلي الوش الذضب 

. وزه مص بحبه 

ماهو أىت لما تقلبوي : أمل بغتله بؾيق

برزوزك كسه وتساري ًوي كسه ما تتوقيص 

لكل ٓيل رز .. موي ُير رزوز أٓيال ُبية 

. ٓيل زي أول قواىيه الْيشياء 

: كريم بغلها بيمق بمالمح كلها شهول

قواىيه الْيشياء؟ 

أىت : أمل الحنت ىنراته وبغتله بتوتر

. اه قواىيه الْيشياء ! بتبغلي كسه ليه 

ييوي زه مص مه قواىيه : كريم بسهضة

زه القاىون التالت لويوته لكل ٓيل ! الحركة 

رز ٓيل مساوي له يف المقسار ومؾاز يف 

. االتجاه 



توكر إن زه مه قواىيه االرتساز : أمل كضرت

رزة  (recoil )يف الْيشياء وًلم الحركة 

ًكسية زي المسٓى مثال لما بيؾرب القصيْة 

بيؾرب القصيْة لقسام وهو بيرجى لورا و 

رالظ ... رالظ : قاكيها كريم وزًق بمرح

رالظ يا حبيبتي مص هوقلبها .. يا أمل 

. حغة ٓيشياء وإثبات قواىيه 

ليه إن طاء هللا مص سيازتك : أمل بتهكم

مه أىغار كل يوم ىتيلم حاجة جسيسة ؟ اهو 

. ىقاش ًلمي بحت 

أىتي ًايسة زلوقتي : كريم ابتسم وبغلها

ىتواقص يف قواىيه الحركة لويوته ؟وقواىيه 

االرتساز يف الْيشياء؟ 

أىا ًايسة أتيضى سيازتك : أمل كضرت بَيم

 .



أىتي يا بت ! تتيضي : كريم ؿحك جامس

مص قبل ما أمضي قلتي هتاكلي وإىك 

! جياىة 

كلتص : أمل بَيم . ما أ

كلتيص ليه : كريم باستَراب ! ما أ

أمل بغتله بَيم وبتبع حواليها بس 

اليربية جسيسة مآيهاش أي حاجة ممكه 

تذبقه بيها 

كيب قوليلي بتسوري ًلى ايه : كريم ؿحك

! وأىا أساًسك 

بحاجة أربقك بيها يا كريم : أمل بورٓسة

وبسل ما .. ًلضان بتسأل سؤال مستْس 

. أتوقف أربقك بأي حاجة 



كريم ؿحك ومسك ايسها بس هي بتضسها 

يا حبيبة : وهو بيؾحك جامس لحس ما ثبتها

. قلبي اهسي بس هللا ال يسيئك 

أىا اهو : ٓك حسامه وقرب موها أوي وبهمس

بيه ايسيكي اًملي ما بسالك لو زه هيهسيكي 

.. إىك تذبقيوي بأي حاجة

قلبي أىا قوليلي : حف ايسه ًلى رسها بحب

مص بحبك متؾايقة ! بس زًالىة ليه 

ومكضرة كسه ليكي ًليا بيس كسه هقولك 

.. رايح ٓيه قبل ما أررج وما تؾايقيص كسه 

بغي تيايل .. أو بغي ألين ممكه ما أقسرش 

ىتْق لو ما قلتلكيص حاجة قبل ما أًملها 

هقولها بيس ما أًملها ألين بجس مص بحب 

كيس الحنتي .. أقلق أو أوتر حس بحبه  أىتي أ

مص بحب أقلق ىوىا أو بابا أو مؤمه .. زه ٓيا 



سواء يف تيبي أو سْري أو أي حاجة ممكه 

. زه كبى ٓيا يا حبيبي ػيب أُيره .. تقلقهم 

أىا ُير .. بس أىا مراتك : أمل بغتله بحب

طريكة .. بابا وماما ومؤمه ألن أىا طريكتك 

ٓما يوْيص .. حياتك وبالتايل أىا وأىت واحس 

تحقوي مياهم وتقول مص هيوْى 

تضاركيوي قلقي امال السوجة ٓايستها ايه لو 

بتتركه ! مص هتضارك قلق وهموم جوزها 

حقت ايسها  )! ًلى الرِ للؾحك والليب 

 (ًلى رسه بحب وقربت هي كمان موه 

كريم أىا ًايسة أطاركك همومك قبل 

الجواز زه بتضيل كله .. ؿحكك وٓرحك 

ٓيوْى تذليوي طريكة حياتك .. مص بتوقي 

كلها مص جسء موها ؟ 

مص ًايسك : كريم بغلها أوي وهمس

. تضيلي أي هم أو زًل أبسا 



الضيلة لو اتوزًت : أمل أرست ىْس كويل

ًلى اتويه بتكون أرّ وأسهل لما يضيلها 

لو ًايس تمضي المبسأ زه يبقى يتقبق .. واحس 

. مه الواحيتيه 

ييوي ايه مه الواحيتيه ؟ : كريم باستَراب

ييوي وال أطاركك : أمل بغتله بيمق

همومك وؿيقك ومضاكلك وأىت ما 

... تضاركويص

أىا مص : حف ايسه ًلى طْايْها مويها تكمل

ًايسك تضيلي أي هم يف السىيا زي كلها وال 

. حتى همومك أىتي تضليها ارميها ًليا 

لو ًايسين أرميها ًليك يبقي ىضيل مى : أمل

أىت قلت بقيوا واحس يبقى ما ! بيؽ 

. تْرقواش أىت 



كريم بغلها كتير وهي باػاله بتقويه 

: بييويها لحس ما بع قسامه وزور ًربيته

هيضيكي تحبي تاكلي ايه ؟ 

أمل بغت قسامها تْكر رز الْيل زه ميواه 

ايه بس مص هتسأل هتسيبه يْكر مى 

ىْسه طوية 

يا بوتي ًايسة تاكلي ايه ؟ : كريم كرر

. طاورما : أمل بتْكير

طاورما ؟ : كريم باستَراب

. أيوة طاورما ٓراخ سوري : أمل ابتسمت

كلها ٓيه  كريم أرس ىْس كويل وبيْكر يآ

! الضاورما السوري 



مؤمه راح ًوس ىور وأول ما وػل تحت 

البيت زمر كصا زمارة ورن ًليها ٓوور ررجتله 

. اىسيل : البلكوىة بغتله مه ٓوق وهو طاورلها

. لحنة كيب : ىور ابتسمت

: لبست بسرًة وىسلت جري وملك طآتها

رايحة ٓيه كسه ؟ 

كب ًربية : ىور ابتسمت مؤمه برا بس را

. چيب .. جسيسة 

ًربية كريم ؟ : ملك كضرت

لوىها ٓؾي وطكلها جسيس لسة بتَليْها : ىور

 .

ملك ررجت مياها بْؾول تضوِ اليربية 

ووقْت ًلى باب الڤيال 



! واااااو اليربية تحْة : ىور جريت لمؤمه

. رراآة ! جسيسة ػح 

. جسيسة أيوة : مؤمه ابتسم

مبروك اليربية يا : ملك مه ًلى الباب

. مؤمه 

. هللا يبارك ٓيكي يا ملك : مؤمه بغلها

بس الووو زه شوق كريم مص : ملك بْؾول

أىت مص بتحب اليربيات .. شوقك أىت 

. اليالية 

جاب اتويه .. ٓيال شوق كريم : مؤمه ابتسم

. واحسة له و واحسة ليا 

هو كريم رجى مه ! بجس : ىور بغتله بصهول

طهر اليسل ؟ 



ولسة .. اه رجيوا الغبح : مؤمه ابتسم

. مستلميه اليربيات حاال 

ًربيته الجسيسة سوزا برؿه ؟ : ملك بْؾول

أىتي ًارٓاه بيحب اللون : مؤمه بغلها بإيجاز

. األسوز يا ملك 

مبروك ًليك اليربية يا : ملك ابتسمت

. مؤمه 

: مؤمه رز وهي زرلت وبيسها بع لوور

تيايل ىارس لْة 

. لحنة أقول لبابا : ىور ابتسمت

ىور جريت ًوس أبوها بلَته وىسلت جري 

.. لمؤمه يارسوا لْة باليربية 

كريم أرس أمل ًلى مقيم للضاورما بغتله 

! طاورما الريم : ورززت



زه المْروؼ إىه التوب يف : كريم بغلها

. القاهرة بيقسم طاورما سوري 

! احوا ٓيه كسه : أمل بغت حواليها بْؾول

يف أىهي موققه ييوي ؟ 

يف مغر الجسيسة يف طارو : كريم ابتسم

ليه ؟ .. الوسهة 

بيرِ المكان ًلضان لو : أمل ابتسمت

. ًجبوي وحبيت اجي أىا وػحبايت 

هبقى أبيت حس : كريم كضر وبغلها بصهول

محسساين إىك لسة يف الجامية .. يوػلكم 

. وهتيجي مى ػحباتك 

ليه هو أىا لو قلتلك هتَسى مى : أمل كضرت

! ػحبايت يف يوم هتمويوي ؟

مص همويك بس ًلى األقل : كريم بغلها

ييوي مص ! هوػلك أو أبيت حس يوػلك 



هتذرجي كسه وماأبقاش ًارِ أىتي ٓيه وال 

؟ !المهم هتوسيل تاكلي وال أجيبلك هوا ! ايه 

سيازتك مص وارس بالك : أمل بغتله بَيم

وقلتلي اركبي اركبي ! إين بلبس البيت ييوي 

 .

حبيبتي أىتي قمر يف أي حاجة : كريم ؿحك

وبيسيه ماله لبس البيت ماهو حلو .. 

. ومحترم وكويل وأىتي قمر ٓيه 

برؿه : أمل ابتسمت ُغب ًوها بس كضرت

. اسمه لبس بيت 

.. هجيب الساىسوتضات : كريم ٓتح بابه

أجيب از ايه ؟ 

أمل حقت ايسها ًوس زقوها وبتحسب وكريم 

ميرٓص بس اًمل : مراقبها بابتسامة

. حساب بابا وماما ومؤمه 



. ماما وبابا مص بيتيضوا : كريم ابتسم

يا ابوي أىت بتغرِ يميه : أمل كضرت

وطمال جت ًلى الساىسوتضيه زول وتقويل 

! ما يمكه يتيضوا مياىا ! مص بيتيضوا 

أي حاجة يا ! يمكه ييجبهم ؟ يَيروا رأيهم 

! كريم 

كريم ؿحك ومه جواه ٓرح باهتمامها وىسل 

: يجيب ورجى بيس لحنة وهي بغتله بتصمر

يف ايه تاين ؟ 

مص ميايا أم ٓلوس مغري : كريم بغلها

! يذربيت كسه 

ييوي ايه ؟ أىت رلتوي : ركب وهي ؿحكت

أطتهي األكل وتحلى مقيم يف مغر وأىا 

كل طاورما زلوقتي أًمل ايه  هيئت ىْسي ا

ال أىت تتغرِ مص بيس ما توقْوي ! أىا 



وتضمموي الريحة زي تروحوي وتقويل مص 

. ميايا ٓلوس 

أىتي مياكي ٓلوس ؟ : كريم بؾحك

! ما قلتلك بلبس البيت : أمل بَيم

؟ !أجيب ازاي ييوي .. يبقى تسكتي : كريم

أمل كبقت ايسيها بَيم وهو بغلها وميت 

مه الؾحك ًليها ولحنة ولقته وقّ 

وىسل !وبغت حواليها مص ٓاهمة وقّ ليه 

راقبته لقته وقّ قسام ماكيوة ػرآة 

ٓابتسمت زقايق ورجى ازاها الْلوس وأمل 

از ايه زول ؟ : ابتسمت

. ًضرة : كريم ابتسم

ًضرة ايه ؟ : أمل بغتله بصهول

. ًضرة جويه : كريم بتريقة



أمل بغتله وؿيقت ًيوىها ورٓيت حواجبها 

ييوي : بسذرية وقلسته بَيم وهو بيؾحك

السؤال ىْسه ُلف ! ًايساين أقولك ايه 

ماهو .. اسمها ًضرة ليه مص ًضرة ايه 

مص كل يوم هسحب ومحتاج سيولة ميايا 

. وأىتي محتاجة ٓبالمرة يا أمل 

رجى تاين للمقيم اطترلها وهي كول 

: القريق بتضم ريحة األكل وبحماس كْويل

. يذربيت كسه ما توػل بقى يا كريم 

كيب ما تقليي واحس يا بوتي : كريم ؿحك

. وتاكلي ًازي 

ال هقاوم للوهاية ىتيضى مى : أمل بإػرار

. بيؽ كلوا 



كريم ؿحك و وػلوا وأمل أول ماركه ىسلت 

ياىاس : استوته وطسته لجوا وبغوت ًايل

ياللي هوا تيالوا 

لقت ىاهس وحسه ررجوا مه المكتب 

وباػيه باستَراب وكريم ًمال يؾحك 

مالك ياحبيبتي ؟ : ىاهس باستَراب

. جيبوا طاورما هتيجبكم: أمل بمرح

تسلمي ياحبيبتي بالهوا : حسه بابتسامة

والضْا بس احوا مص بوتيضى 

ييوي ايه ال كبيا هتاكلوا : أمل كضرت

مْيص اًتراؼ وٓيه مؤمه ؟ 

قاكيهم ػوت مؤمه وهو زارل اتكلم 

أىا اهو : بمرح

ياريتوا آتكرىا ربى جويه : كريم بؾحك



.. مص هرز ًليك: مؤمه بَيم

أجلوا رواقكم أىا جياىة ومْيص : أمل

اًتراؼ 

مراتك أػسرت ٓرمان ياكريم : ىاهس بؾحك

ماأقسرش أقّ قسامها زي : كريم بؾحك

تاكلوي مى الضاورما 

سميتك ًلى ٓكرة ومص هرز : أمل بمرح

أمل أػرت إن الكل يتيضى وبالْيل حسه 

وىاهس مارؿيوش يسًلوها وقيسوا اتيضوا 

مى بيؽ و طكروها ًلى الضاورما وبيسها 

.. كليوا أوؿهم

كريم وأمل زرلوا الجواح 

ااه حاسة إين : أمل حاكة ايسها ًلى بقوها

كلت كتير  أ



حاسة مص متأكسة؟ زه أىتي : كريم باستْساز

قربتي تاكليوي 

أىت بتبغلي يف األكل يبقى : أمل بتصمر

ًلضان كسا بقوي وجيتوي 

بالهوا والضْا ياحبيبتي أىا : كريم بؾحك

زارل أحلق زقوي 

! أمل بغتله بيمق وهو مستَرب مالها

مالك ياحبيبتي يف حاجة؟ : كريم باستَراب

أبسا بس بما إن ايسك بتوجيك : أمل بتْكير

ٓأىا قررت أحلقلك زقوك 

ال كبيا أىتي ًايسة تليبي ! ىيم: كريم بصهول

يف زقوي؟ 

هحلقلك ييوي هحلقلك ياكريم : أمل بيواز

ويا كسا يا هْؾل أزن ومص هذليك توام 



ًويْة أوي : كريم بمرح

يال قسامي : أمل بمرح

زرلوا الحمام بس هي مص كايلة وطه 

ٓضالها وحقها ًلى الررامة 

ربوا يذليكي اًملي حلو بسل : كريم برجاء

.. ماتيملي جسء وجسء ال

ماتقلقص هبهرك هيملك زي : أمل بمرح

محمس رمؾان 

امضي يابت قال محمس : كريم بصهول

رمؾان قال زه متسول 

رالظ ياكيمو بقى اقّ : أمل بوْاش ػبر

كريم ىاولها الماكيوة وهي بسأت تيمل ومص 

ماطية باىتنام 



حبيبتي أىتي بتوقي الحتة اللي : كريم

تيمليها وال متهيأيل؟ 

سيبوي أطوِ طَلي : أمل بجسية

! طَلك: كريم رزز

ٓؾل مراقبها وهي بتبع بيمق كأىها 

بتذترو الصرة 

بسرًة طوية ها : كريم

ماتيقلويص ًلضان ماتتيورش : أمل بتركيس

زه لمغلحتك 

ال ماهي مص بتيور الحمسلله : كريم بمرح

هي مص بتيورك ألن ايسي : أمل بتوؿيح

رْيْة أىا ًارٓة 

ال وأىتي الغازقة زه ًلضان : كريم باستْساز

هي حسيثة مص بتيور 



أمل بَيم وقْت الماكيوة وهو بع يف 

المرايا 

يف ايه يا أمل هو أىا زًلتك يف : كريم بحسرة

حاجة ياحبيبتي؟ 

ًلضان تيسل ًليا كويس : أمل بَيم

سكت اتْؾلي اليبي : كريم بقلة حيلة

أمل رجيت تكمل وبيس طوية رلغت 

وحقتله كريم وهو اتضاهس 

طوِ كليتك حلو ازاي ؟وزقوك : أمل بَرور

ىاًمة 

أىا حلو زايما، بس : كريم بَرور مغقوى

أما الويومة : كليتي طاكرة وكمل بمكر

ٓالزم أتأكس بوْسي ميلص 



أمل بغتله بيسم ٓهم وهو قرب بهسوء وحف 

ها : رسه ًلى رسها ومضاه بويومه وهمس

حاسة بويومته؟ 

.. هاا: أمل بتوهان

بقولك ىاًم والال : كريم بؾحك همسلها

أمل سرحت يف ػوته وحركاته ومص ًارٓة 

تتكلم لحس مابيس ًوها وبع لوطها اللي 

احمر 

أىا كسا اتأكست مه جوزة طَلك : كريم بمرح

أمل بغتله بَيم ومستله ايسها وهو مص 

ٓاهم 

مالك ياحبيبتي ايسك : كريم بيسم ٓهم

وجيتك؟ 



ال ياحبيبي : أمل لسة ايسها زي ماهي وبمرح

هات حق الحالقة ياباطا 

كريم بغلها طوية وبيسها ٓؾل يؾحك 

وهي لسة ًلى وؿيها ٓمسك ايسها وباسها 

أىا وكل حاجة ليا ليكي : بيمق وبغلها

ياحبيبتي 

أىت بتثبتوي وأىا بغراحة كسا : أمل بتوتر

اتثبت 

كريم ؿحك ًليها وهي طاركته وطالها 

وررجوا مه الحمام وٓؾلوا يهسروا طوية 

.. وبيسها ىاموا

الغبح ىسلوا مى بيؽ الضركة وايسيهم يف 

ايسيه بيؽ والكل بيباركلهم ويهويهم 

برجوًهم وهو وػلها مكتبها وقيس مياها 



طوية وراح لمكتبه يبسأ طَله ويرجى لحياته 

.. اليملية 

طوية وأمل زرلت ًوسه مكضرة ٓساب اللي 

بييمله وهي قربت موه 

كتر وقيست  كريم مسك ايسها قربها موه أ

قلبي ماله ؟ : ًلى حرِ مكتبه

. جياىة كبيا : أمل مكضرة

كريم ؿحك كتير ًليها وقربها موه بحيث 

كيب ما تاكلي ايه : تكون قغازه بالنبف

! الماىى 

.. ما جيبتص ميايا ٓقار : أمل بغتله بَيم

. ىسيت 

ُيريت مليون مرة الغبح أىتي : كريم بتريقة

لو كل يوم هتيملي كسه هغحيكي قبلي 

. بساًة تقليي وتلبسي 



كون : أمل بَيم الوهارزه أول يوم والزم أ

مميسة الكل هيضوِ مرات كريم المرطسي 

. طكلها ايه 

ومه امتى أمل بتهتم بالكالم : كريم بؾحك

. أىتي مميسة يا قلبي بس مص بلبسك ! زه 

ًارٓة كبيا بس زه كبى يف : أمل ابتسمت

طوية مص .. أي ست بتهتم طوية بالمناهر 

أوي ًلضان كسه بهتم يف أول يوم بس المهم 

. ما تارسىيص يف حوارات واتغرِ جياىة 

أىا كلي ! كيب تحبي تيملي ايه : كريم

. ملكك 

بحب أوي لما تقويل كلي : أمل ابتسمت

. بحس إين يف السما .. ملكك زي 



كريم ابتسم وطسها مه ًلى المكتب تقيس 

: ًلى رجليه وهي حقت ايسيها حواليه رقبته

اتيوزي تضاوري وبس ًايسة تاكلي ايه ؟ 

. كرز : أمل بغتله كتير ورزت بإُراء

! أىتي ًايسة كرز : كريم بغلها كتير وؿحك

أىهي كرز بالنبف ؟ 

. كلك شوق يا باطا وىنر : أمل بؾحك

رايحة : أمل ؿحكت وهتقوم بس هو مسكها

هو أىتي تتكلمي ًه الكرز كسه ! ٓيه 

جيبتي سيرة الكرز ! بسهولة وتمضي 

. تتحملي ىتيجته 

كلوي األول ! ًايس ايه : أمل بهسار . أ

كل أىا األول الكرز وأطبى : كريم مبتسم آ

كلك كل اللي تضاوري ًليه  . وآ



احوا يف : أمل رقْت بوسة سريية ووقْت

يال ىاكل ! المكتب هاه 

بتَضي ًلى ٓكرة : كريم ابتسم

أمل ؿحكت وبيسها طسته وكليوا يْقروا 

ًلى : مى بيؽ وهما رارجيه مٔومه قابلهم

ٓيه كسه إن طاء هللا ؟ 

هوْقر أجيبلك ميايا ٓقار ؟ : كريم ابتسم

وهللا كوت ًارِ إن جوازكم : مؤمه بَيم

. هيجي ًليا اىا بقحه صيازة 

لو يف حاجة كلموي : كريم طس أمل ورارج

. باي 

مينم وقتهم مى بيؽ وأمل تقريبا مص 

بتسيب كريم بسبب ايسه بيذليها تيمل 

مينم الضَل بايسها بحجة ايسه ًلضان 

.. ييلمها بأسلوب ُير مباطر 



أمل كاىت يف مكتبها والباب ربف كان مؤمه 

. هو كريم مص هوا ؟ تذيلته هوا : وكضر

ال مص هوا تالقيه ىسل تحت : أمل ابتسمت

وال حاجة 

مص ًايسة حاجة ؟ .. اوك : مؤمه هس زماُه

. طكرا يا مؤمه : أمل بابتسامة

مؤمه : يسوب بيقْل الباب بس أمل وقْته

. لحنة 

رير يا أمل ؟ : مؤمه ٓتح الباب وبغلها

: أمل طاورتله يسرل وبتقلب يف الموبايل

يوْى ؟ .. تيال لحنة ًايسة أكلب موك كلب 

كيس كبيا طاوري : مؤمه ابتسم . أ

.. ماأتحرمص موك أبسا : أمل ابتسمت بحرج



بتقلب يف الغور وبيسها وقْت ًلى ػورة 

طوِ البتاًة زي، ًايسة : وبتوريها لمؤمه

. موها كصا واحسة 

ًايسة : مؤمه بع للغورة واستَرب وبغلها

! هتليبي أىتي وكريم وال ايه  (بهسار  )! كورة 

! يامؤمه أليب ايه بس : أمل كضرت بؾحك

السكتور قاله يجيبها بحيث كول .. ال زي اليسه 

ماهو قاًس المْروؼ يؾَف ًليها زي 

. التماريه كسه 

زي ىْس ٓكرة بتاًة : مؤمه هس زماُه

الواس اللي بيتيغبوا بيْؾلوا ! اليغبية 

! يؾَقوا ًليها 

هي كورة ! أيوة زي زي : أمل ابتسمت

. ػَيرة وبتكون مرىة بيْؾل يؾَف ًليها 



ابيتيلي .. تمام .. تمام : مؤمه هس زماُه

. الغورة واتس 

وكلب تاين .. متضكرة أوي : أمل ابتسمت

ًايسة أًملهاله مْاجأة وكوت ًايسة أطتريها 

بوْسي بس كريم مص بيذرجوي لوحسي 

! ُير كسه مص ًارٓة هسور ٓيه ػراحة 

ال ال ما تقلقيص وأي حاجة : مؤمه ؿحك

أي مْاجأة ًايسة تيمليها .. ًايساها بلَيوي 

. وًايسة مساًسة ٓيها أروكي سساز 

. تسلم يا مؤمه بجس : أمل ابتسمت أوي

وما تقلقيص .. هجيبهالك هوا : مؤمه ابتسم

. مص هقول لكريم 

مص هتقول : هوا كريم كان زارل وبغله

! لكريم ايه 



االتويه بغوله وهو بيبغلهم االتويه 

... واستَرب توترهم زه

كوت .. مْيص حاجة مهمة : أمل بسرًة

.. بسأله يف البرىامج اللي كلبته موي الغبح 

. ألين ررمت ًليك كتير يف األسئلة 

وبما إن : مؤمه ابتسم وٓهم زماٌ أمل وكمل

سيازتك ما بترحمص سألتوي يف ىققة 

وقالت إىك طرحتهالها كصا مرة ولو سألتك 

. تاين هتررم ًليها 

زه ! أىا بررم ًليكي : كريم كضر وبع ألمل

! أىتي كليتي ًيه اللي رلْوين الغبح 

طوٓت مص بقولك ؟ : أمل بغت لمؤمه

. ًارِ وهللا ررم : مؤمه ؿحك



! وهللا ما يف أررم موكم : كريم كضر بَيم

المهم سيازتك ٓهمتي اللي ًايساه مه 

مؤمه ؟ 

.. اه ٓهمته : أمل ابتسمت مه ُيم كريم

وًلى ٓكرة مؤمه بيضرح بالراحة وبيْترؼ 

إن اللي قسامه مص ٓاهم مص أىت بتْترؼ 

! اين رارقة الصكاء وبتكلموي ًلى األساس زه 

مؤمه ًيويه وسيت لكالم أمل ألىه رلقه 

ؿيق بمراحل ًه كريم يف الضرح ٓالزم 

كتر مه كسه هيتقْضوا وبع  يوسحب ألن أ

كيب أسيبكم أىا وسيازتك رلع : لكريم

. سالم .. وًسي ًليا ًايسك 

ررج وقْل الباب وراه وكريم باػع ألمل 

! يف ايه بتبغلي كسه ليه : بَيم ٓهي بغتله



أىتي أول حس ًلى : كريم أرس ىْس كويل

ٓكرة يقول إن مؤمه ًوسه ػبر ًوي يف 

! الضرح 

أمل كضرت وآتكرت أيام التسريب مؤمه 

ٓيال مص بيستْيؽ يف طرحه ًلى ًكس 

كريم باليكس بيتذوق مه كتر األسئلة 

هي كاىت ! وبيسيه يف الكسبة اللي بتكبر زي 

.. بس ًايسة تْاجئه 

قامت وراحت ًوسه وحقت ايسيها حواليه 

لو ! سيازتك ُيران وال ايه : رقبته بحب

متؾايق إين سألت مؤمه آسْة مص 

! هكررها تاين 

مؤمه أرويا ومص هَير : كريم بغلها وكضر

كتر  موه واًتبريه زي كه بالنبف ويمكه أ

بس بجس مؤمه .. ألىه أقربلك حاليا مه كه 

. مالوش رلق ًلى األسئلة 



مص ًارٓة يا كريم : أمل أرست ىْس كويل

أىا سألته سؤال جاوبوي ببساكة ٓهمت اللي 

. ميرٓص ! حم ! ػسٓة .. قاله 

! ًلضان جاوبك ًلى از السؤال : كريم بغلها

؟ أجاوبك ًلى ز سؤالك !أىتي ًايسة كسه 

. حاؿر لو زه اللي ًايساه ! بس 

أمل كضرت ألن مص زه اللي ًايساه هي 

بتحب استْاؿته يف الضرح بس رالظ 

تسكت زلوقتي لحس ما يجيبلها مؤمه اللي 

.. هي ًايساه وبيسها هتْهم كريم 

المهم مؤمه كان جاي هوا : أمل ابتسمت

! أػال بيسور ًليك كوت ٓيه 

كوت تحت يف المالية قالك ًايس : كريم ابتسم

ايه ؟ 

. ال ماقالص : أمل هست زماُها



كيب رايحله ًايسة : كريم باسها يف رسها

! حاجة 

ابتسمتله وهو ررج وهي اتواهست كل زه 

! ايه زه كله ! ًلضان ًايسة تْاجئه 

سهر جهست األوؿتيه ألمها وجسزتهم وحتى 

الحمام جسزته ورلتها مص ىاقغها أي حاجة 

وبسرية كول الوقت زموًها ىازلة والمت 

ىْسها ليه سابت سمر توػل للمرحلة زي 

وليه كاىت بتقوي الضر والكره جواها ىاحية 

ليه ما ًملتص زي سهر اللي اتربت ! أمل 

وسف كه وأمل وكاىت أرت تالتة ليهم ليه 

بيست سمر ورٓؾت تذليها وسقهم زي 

ُارت مه حب سهر لسميرة وًيالها ! سهر 

وبيست سمر وزي كاىت الوتيجة إن سهر 

هي اللي سوستها زلوقتي وسمر زمرت 

.. ىْسها وزمرتها مياها 



اؿقرت سهر ترجى لجوزها وسآرت ًلى 

.. القاهرة هي وأبوها مياها يوػلها 

بابا ًايسة أطوِ أمل قبل : سهر مى محمس

. ؟ اشا سمحت !ما أسآر يوْى 

أمل بوت .. كبيا يا بوتي يوْى : محمس ابتسم

بس هي ًارٓة إىك هوا .. ًمك وهي بتحبك 

! ؟

ال ماقلتلهاش وكلبت مه : سهر ابتسمت

ًمتو سميرة ما تقولهاش ألين ًايسة 

يوْى توزيوي البيت .. أًملهالها مْاجأة 

؟ !ًوسها 

يوْى، آرر الوهار ىروح تكون : محمس ابتسم

. رجيت مه طَلها ماطي 



مؤمه جاب الكور اللي أمل كلبتها وراحلها 

الكور : المكتب ربف وزرل وازاها الكيس

. اهيه

ربوا .. طكرا كتير يا مؤمه : أمل ابتسمت أوي

. ما يحرموا موك 

يال هذلى .. أي رسمة يا أمل : مؤمه ابتسم

. أىا قبل ما ًم كريم يجي وىألّ قغة تاىية 

ال ما أىا هقوله ًلى األوىل : أمل ؿحكت

. ًلضان مه ساًتها وهو بيجاوبوي بالققارة 

أىا ٓيال ماًوسيص أبسا كولة : مؤمه ؿحك

ٓهو .. بال كريم يف اإلجابة ًلى أسئلة حس 

. اتغسم والزم توؿحيله 

؟ !هو يف مكتبه ػح .. هقوله : أمل ؿحكت

. اه أًتقس : مؤمه ابتسم



متضكرة أوي يا مؤمه بجس : أمل وقْت

يف أي وقت يا أمل : مؤمه بابتسامة ًريؾة

. يال أسيبك تروحيله .. أىا موجوز 

أمل أرست الكور وراحت ًوس كريم ربقت 

بجس : وزرلت وهو أول ما طآها ابتسم

. جيتي يف وقتك تيايل 

زرلت وقْلت الباب وراها وراحت ًوسه وهو 

ايه اللي مياكي زه ؟ : ابتسم وقيسها

آتحها : أمل ازته الضوقة اللي يف ايسها

. وطوٓها 

! كور : كريم ٓتح الضوقة وبغلها باستَراب

! يف البيت ىليب ! ًايسة تليبي ييوي وال ايه 

! أليب ايه يا كريم : أمل كضرت



أمل ٓتحت الكيس وكليت كورة موهم 

وٓتحتها مه الكيس اللي ٓيها ومسكت ايسه 

اليميه وحقتها يف ايسه وهو هوا ٓهم وابتسم 

مص السكتور قالك .. مّرن ايسك : وهي بغتله

الزم تمرىها وأىت مقوص ؟ 

كضر  )! جيبتيهم ازاي : كريم ابتسم وبغلها

زه اللي قلتي لمؤمه ًليه  (بتْكير وبغلها 

ما يقوليص ػح ؟ربقت أىا كسه ػح ؟ 

كوت ًايسة أٓاجئك وأىت : أمل ؿحكت بحرج

كبيت ًليوا ومص ًارٓة أقولك ايه 

ٓكسبتي ًليا : كريم بغلها بؾحك

. مص كسب : أمل كضرت

امال زه ايه ؟ : كريم باستَراب



كسب : أمل بَيم كيب قويل .. مص قغسي أ

لو ًايسة أًمل لسيازتك مْاجأة أًملها ازاي 

 !

مص : كريم رٓى زماُها بحب وابتسم

يكْي تقوليلي مثال مص .. محتاجة تكسيب 

.. أو بيسيه هقولك .. ًايسة أًرٓك زلوقتي 

... مص زلوقتي يا كريم ٓأىا 

ٓأىت تْهم إين بحؾرلك : قاكيته بَيم

ٓيه ! ايه الررامة زي .. مْاجأة وتسكت 

! المْاجأة بقى 

ًايساين أًمل ! كيب أًمل ايه : كريم ؿحك

. قوليلي وأىا مياكي ! ايه 

أمل بتْكير ومص ًارٓة تيمل ايه أو تقوله 

. مص ًارٓة : ايه وبغتله بحيرة



كيب يا ستي : كريم ؿحك وباسها مه رسها

تسلم ايسك ًلى المْاجأة الجميلة زي 

حف الكورة ًلى المكتب وهي كضرت 

. اتمرن : وحقتها يف ايسه تاين

. كيب مص زلوقتي : كريم ابتسم

. حتى رمس زقايق بس .. ال زلوقتي : أمل

! أىتي بتهرجي ػح : كريم بغلها بصهول

! رمس زقايق ايه 

. مرن ايسك : أمل مسكت ايسه

كريم بسأ يؾَف ًلى الكورة ببفء وايسه ٓيال 

كمل زقيقتيه .. بتوجيه وهي مياه بتسًمه 

امضي يا بت : باليآية وساب الكورة بتيب

. حلويه أوي زقيقتيه .. مه هوا 

! يف البيت ىكمل : أمل ؿحكت



. هوساها يف المكتب : كريم كضر

ًاملة : أمل أرست كيس وكليت واحسة تاىية

. حسايب 

جايبة كام واحسة ؟ : كريم بَيم

بما ٓيه الكْاية إين أحقلك : أمل ؿحكت

زه أىا هوزو ًلى .. واحسة يف كل مكان 

الضركة كلها الكور زي وكل اللي يضوٓك 

. يسيك الكورة تيمل مره وال اتويه 

كريم بغلها طوية وتذيل ٓيال إن كل 

موهّ مياه كورة وكل اللي بيضوٓه 

بيسيهاله وأمل متابياه ومرة واحسة ؿحكوا 

.. االتويه وٓؾلوا يهسروا مى بيؽ 

راحت مكتبها وكريم راح لمؤمه وأول ما 

طآه حسِ الكورة يف وطه لسرجة إىه 

! يف ايه : اتذؽ



؟ !جايبلها كام واحسة يا واكي : كريم بَيم

مؤمه ؿحك وأرس الكورة وحسٓها ًلى 

! هي قالتلي ًايسة كتير أقولها ال : كريم

ال ما تقولهاش بس ممكه : كريم بَيم

.. تجيب واحسة وتقولها مالقيتص ُيرها 

سيازتها ًايسة توزو لكل الضركة وكل اللي 

. يضوٓوي يذليوي أتمرن متذيل أىت 

.. كيب وهللا ٓكرة : مؤمه ؿحك جامس

. رليوي أًمل كلبية كبيرة 

كريم بغله بَيم ورٓى الكورة ٓمؤمه حف 

ايسيه قسام وطه بس كريم ؿحك ًليه 

وررج بس رجى ًلى كول وهو يف الباب 

إىك .. ىسيت أقولك ما أتحرمص موك : بغله

. جيبتلها اللي ًايساه 

! بجس بتضكرين : مؤمه ابتسم



. يال أطوٓك بيسيه .. مص أوي : كريم ؿحك

آرر الوهار محمس رس سهر وراحوا الْيال 

ما طاء هللا زي ًايضة يف قغر : سهر بصهول

. وهللا تستاهل بوت حالل وكيبة 

ٓيال تستاهل كل رير يال : محمس ابتسم

ًقبال ما توسيل أىتي وجوزك وتييضوا يف 

. بيت أحلى 

زرلوا وربقوا ٓتحتلهم أم ٓتحي اللي ًارٓة 

إن محمس ًم أمل وزرلتهم هما والييال 

.. سيّ أبوها طايله وهسير هي طايالها 

أم ٓتحي كليت ٓوق ربقت ًلى أمل اللي 

. ًمك تحت يا بوتي : ٓتحتلها ًلى كول

قغسك رالو ! ًمي ميه : أمل باستَراب

ابراهيم ؟ 



ًمك .. ال يا بوتي بقول ًمك : أم ٓتحي

. محمس ومياه واحسة ماأًرٓهاش 

كيب هلبس وأىسل : أمل كضرت باستَراب

. ؿايْيهم أىتي لحس ما أىسل 

يف : أمل زرلت وكريم كان ًلى السرير سألها

؟ !حاجة 

! ًمي محمس تحت : أمل وهي زارلة تلبس

أىتي ًارٓة إىه هوا ؟ : كريم اتيسل

رير يا .. ال يا حبيبي ميرٓص : أمل بغتله

! ترى

ما تريح أىت : كريم قام يلبس وهي بغتله

؟ !مص بتقول مغسو وًايس توام 

يا قلبي ًمك هوا جاي مه آرر : كريم ابتسم

. يال ىوسل ىستقبله .. السىيا 



كريم كبيا لبس قبلها وسبقها هو وىسل 

يرحب بيه وبع لسهر باستَراب ولييالها 

. زي سهر بوتي كاىت برا مغر : محمس ابتسم

كريم ابتسم بؾيق ألىها ممكه تكون زي 

سمر ورحب بيها بس بتحْم طوية 

ىاهس كاىت راجية مه برا هي وحسه اللي 

رحب بمحمس جامس وىاهس رحبت بيهم 

أمل ىسلت وأول ما لمحت سهر جريت ًليها 

وسهر كمان جريت ًليها ورحبوا ببيؽ 

.. جامس جسا وسف شهول مه الكل 

ايه القمر : وبيسها بغت لبوتها وأرستها موها

أىتي أحلى مه الغور .. زيرو الجميلة ! زي 

؟ !امال سيّ ٓيه ! كتير 

القريق ! ىايم اهو ًلى الكوبة : محمس ابتسم

. ػيب ًليهم 



كريم : أمل رحبت بيمها وبغت لكريم بْرحة

. زي سهر بوت ًمي 

ًرٓت إىها سهر بوت : كريم بغلها وابتسم

. أرت سمر  (وٓكرها  )ًمك 

سهر أرتي أىا وكه .. سهر ُير : أمل ابتسمت

. ارتوا التالتة .. 

إن كان كسه يبقى : كريم ابتسم وبغلها

. ىرحب بيها ػح 

قيسوا مى بيؽ واىسمجوا يف الكالم واتيضوا 

كلهم وبيسها حسه ومحمس أرسوا جوب 

أمل .. ًيالك ىاموا : وكريم بيسها بع لسهر

كلييهم ٓوق يرتاحوا بسل الووم ًلى االىترية 

! كسه 

احوا ماطييه : أمل وقْت بس سهر مسكتها

. أػال اقيسي بس أطبى موك طوية 



! ماطية ٓيه سيازتك : أمل كضرت

كياريت .. راجية لجوزي االمارات : سهر بسًل

. بكرا النهر 

! كريم اتغرِ : أمل كضرت وبغت لكريم

. مص ًايساها تمضي 

أتغرِ ييوي بجس : كريم ابتسم وبع ألمل

؟ 

أيوة ًايساها تقيس ميايا طوية : أمل ابتسمت

. رليوا ىتحْم ًليها هوا 

اًصريوي يا أمل رليها يف : سهر ابتسمت

اإلجازة لما أىسل أىتي ًارٓة ىسلت ًلضان 

النروِ اللي حغلت ايويم وال ًرٓت أًمل 

حاجة لسمر وال لماما بس كان الزم أىسل يال 

. الحمس لله 



هروِ ايه ؟ وايه اللي : أمل باستَراب

بتتكلمي ًه ايه ؟ ! حغل لمامتك ولسمر 

بتكلم ًه كالق سمر : سهر باستَراب

! وكالق ماما 

وسمر ! ًمي كلق أمك ! كالق : أمل طهقت

! بجس ! اتقلقت 

بغت لكريم اللي مصهول صيها وأمل 

! وامتى ! ليه : بغسمة

أىتي ما تيرٓيص باللي : سهر باستَراب

! والغور اللي اتوضرت ! حغل 

ماما .. وال أًرِ أي حاجة : أمل هست زماُها

؟ !ايه اللي حغل قوليلي ! ما قالتليص 

سمر اتوضرتلها ػور ٓؾايح : سهر بحسن

ًلى الْيس واتْؾحت يف البلس وكبيا 

جوزها 



كلقها وبابا اتذاىق مى ماما بيسها ميرٓص 

ليه وكلقها وحاولت أػالح أي حس بس 

ٓضلت ٓقلت أرجى بقى بيتي ألم شيول 

.. ريبتي 

آسْة .. أمل أىا آسْة ًلى اللي سمر ًملته 

ًلى كل اللي حغل موها وكل الوجى اللي 

. سببتهولك حاويل تسامحيها 

كل حاجة ىسيتها أػال يف : أمل ابتسمت

! اللحنة اللي بقيت ٓيها مرات كريم 

ٓيال اللي أرتك ًملته وػلوا : كريم ابتسم

وأمل كاىت ومازلت أجمل حاجة .. لبيؽ 

. حغلتلي 

احكيلي تْاػيل كيب يا سهر : أمل باهتمام

أىا مه ساًة ما رجيت مه طهر اليسل . 

الضَل وترتيب .. تقريبا ما ٓتحتص ٓيس 



ُير .. أمورىا بيس السْر وتيب كريم وايسه 

الضوف وترتيبها ييوي ما ٓتحتص الْيس 

ٓقوليلي .. وقلبت ٓيه ٓمص ًارٓة حاجة 

.. أىتي كل التْاػيل

سمر رٓؾت .. ميرٓص : سهر بغتلها

وماما ! تحكيلي أي حاجة ًه الغور زي ايه 

مص بقولك ! رٓؾت تقويل بابا كلقها ليه 

كل اللي ًرٓته أو ! راجية أجر أشيال الذيبة 

رموته إىها ػور ليها أيام الجامية وػور يف 

. ٓرحكم 

يف ٓرحوا كاىت ! ٓرحوا احوا : كريم باستَراب

. مى جوزها وًيلته 

حس ػورها واقْة مياها واحس وبيسيها : سهر

الغور كليتها واحسة بوت ليل .. ٓلوس كتير 

! مص كويسة 



؟ !كيب الواز زه ميه : كريم

محسش ييرٓه أػال الغور : سهر بغتله

اللي ىسلها ًايس .. مضوطرة ًلى الوش 

أو ممكه يكون .. يْؾح سمر بس الولس ال 

. وهللا ما ًارٓة .. الولس ىْسه اللي ىسلهم 

ٓؾلوا يتكلموا كتير االتويه وبيسها سهر 

ًايسة تمضي 

هتيرِ تتيامل يف قيستها : أمل بغت لكريم

؟ !ميايا وال ايه 

أًرِ هَيرلها ميياز : كريم بغلها وابتسم

. السْر وىأجله طوية ًازي ييوي 

بيس مْاوؿات كتير وسهر اتغلت بجوزها 

وكريم وأمل كلموه و وآق إىها تقيس يوميه 

. مى أمل باليآية 



قومي بقى ارتاحي لسة : أمل ابتسمت

هتسآري بيس بكرا الْجر ييوي هتقيسي 

قومي ىقلى .. ميايا بكرا كله وبيسه كله 

. الييال زي ٓوق 

سهروا مى بيؽ االتويه وبيسها أمل راحت 

تضوِ ًمها بس لقته ىام وكريم كان زرله 

.. أوؿة يرتاح ٓيها 

زرلت ًوس جوزها اللي كان ماسك كتاب 

بيقرأ 

بوت ًمك : ٓيه وأول ما زرلت قْله وبغلها

؟ !ىامت 

. اه ىامت : أمل زرلت تَير هسومها

ُيرت وررجت قيست جوب كريم وأرست 

مه ايسه الكتاب حقته ًلى الكومسيوو 



يف ايه يا : وىامت ًلى كتْه وهو استَرب

؟ !مالك ! حبيبتي 

. أىت واحضوي .. مْيص : أمل بؾيق

ماطي واحضك بس متؾايقة : كريم ابتسم

. واوًي تقويل ًلضان سمر هسًلك ! ليه 

سمر اتقلقت وًمي كلق مراته : أمل بغتله

.  سوة جواز ٣٠بيس 

كريم بغلها وطسها مه طيرها بالراحة 

ًمك كان مرتاح مى مراته ؟ : ًلضان تبغله

. ما أًتقسش : أمل بتْكير

 سوة ًلى قراره ٣٠يبقى ًمك اتآرر : كريم

ليه أستمر يف ًالقة مجهسة بتارس موي 

أي ًالقة .. زه ُباء ػراحة ! ومص بتسيوي 

... مجهسة لقرِ واحس استمرارها ُباء



ييوي أىا وأىت لو : أمل سوست ًلى ػسره

! قابلتوا مضاكل وأىت تيبت ٓيها هتقلقوي 

اللي يتيب يوسحب مه ! زه ميوى كالمك؟

اليالقة وما يحاربص ًلضاىها ؟ 

بس .. ال كبيا زه مص كالمي : كريم بغلها

أحارب يا أمل لو القرِ اللي قغازي ًايسين 

.. وبيحارب ميايا

لكه أحارب لوحسي يف ًالقة ٓاطلة ٓسي 

.. ايس لوحسها ما تغقْص .. قؾية رسراىة 

بيسيه أىا مه يوم ما زرلتي مكتبي وأىا 

.. بحارب ًلضان توػلي لحؾوي زلوقتي 

بس بحارب ليه ؟ًلضان حاسس إىك أىتي 

أىسحب امتى لو أىا .. كمان بتحاريب ميايا 

بسي .. بسي بس ومْيص أي مقابل بارسه 

حب ٓأىا ًايس حب موك بسي اهتمام أىا ًايس 

ٓبالتايل هسيكي ًمري كله بس .. اهتمامك 



.. ًايس ًمرك كله برؿه اإلىسان أىاين بقبيه 

ٓهمتي ًايس أقول ايه ؟ مرات ًمك ازت 

 سوة اللي بتتكلمي ٣٠ًمك ايه رالل ال 

ًوهم ؟ 

حقس .. رواق .. ىكس : أمل أرست ىْس كويل

تأرير يف كل .. روقة .. ؿيق .. ُيرة .. كره ..

. حاجة 

يا ما طاء هللا زي ماكاىتص : كريم بصهول

ومستَربة يا أمل ! حارماه مه حاجة رالع 

للسرجة زي بتكرهي ًمك ؟ ! إىه كلقها 

أػال بحبه زي بابا .. أىا بحبه جسا : امل بَيم

. هو كيب وحويه جسا .. بالنبف

ولما بتحبيه زًالىة ليه إىه : كريم باستَراب

اتذلع مه الهم اللي يف حياته ؟ 



أمل مرة واحسة اتيسلت وجابت موبايلها 

وكريم متابيها باستَراب ولقاها بتْتح 

! بتيملي ايه : الْيس

ًايسة أطوِ ايه اللي اتوضر : أمل بغتله

. بهسل السىيا كسه 

أمل ٓتحت الْيس وٓؾلت تقلب ٓيه مص 

: القية حاجة ألىها مه كصا يوم وبغت لكريم

سهر بتقول إىها موضورة يف .. مْيص حاجة 

كل جروبات البلس بس اهو كصا جروب مص 

! القية حاجة ٓيه 

أػال لو حس كلم أزمه الجروب : كريم بهسوء

.. وكان حس محترم هيحصِ الغور زي 

. ٓممكه تكون اتحصٓت 

أمل بتقلب وٓتحت الماسوجر بتاًها 

بتضوِ الرسايل المتآررة ولقت رسالة جاية 



مص مه األػسقاء ٓتحتها وهوا طهقت 

أرست مواًة : وكريم بغلها بسون ما يتيسل

يف ايه يا حبيبتي؟ ! ؿس الضهقة زي يا أمل 

أمل بتقلب يف الغور كلهم مصهولة وكريم 

يف ايه يا بت : مسك كرِ طيرها اللي كاله

! مص بكلمك 

الغور مبيوتايل راظ يا كريم : أمل بغتله

كريم اتيسل وأرس موها الموبايل وقلب يف 

بوت ًمك : الغور كلها سرييا وبع ألمل

كاىت طذغية سوري يف الكلمة صبالة أو هي 

. مازلت أػال 

ىامي يا أمل : حسِ الموبايل مه ايسه قسامها

الغور كلها حقيقية مْيص وال ػورة 

متْبركة كلهم ػور كبييية كل اللي 

. ميمول ٓيها إن الوش متَقي ٓقف 



الغورة اللي يف الْرح زي كاىت : أمل بغتله

! ميه زه اللي مياها .. قسام الحمامات 

ميرٓص القْا زه : كريم بغلها

.. يا كريم هللا: أمل بَيم

واحسة ! يف ايه يا أمل : كريم بغلها باستَراب

كاىت زايرة ًلى حل طيرها ربوا سترها 

مياها مرة بيس مرة بيس مرة وهي وال رجيت 

اتجوزت وحامل اهيه وبرؿه ما .. وال تابت 

تابتص بسليل إىها يف الْرح بتاًوا ومياها 

جوزها وراحت بتتكلم مى راجل ُريب يبقى 

كتر مه كسه  كل إىسان يا .. تستاهل ػراحة أ

قلبي له رػيس مه الستر لما بيذلع رالظ 

زي .. هي رلغت رػيسها .. بيتْؾح 

! أىتي ًايسة ايه زلوقتي .. مضكلتها هي 



مص ًايسة حاجة يا : أمل كضرت وزًلت

! كريم 

أمل ىامت وازته ههرها زًالىة مص ًارٓة 

هي ًايسة ايه بس مص قازرة تتقبل ٓكرة 

الْؾيحة زي اللي زمرت بيت ًمها بالضكل 

الحسن اللي طآته يف ًيون ًمها .. زه 

وًيون سهر كان ػيب ًليها أيوة حاولوا 

.. يساروه بالؾحك والهسار بس هي طآته 

طآته يف ًيون سهر اللي بيس اليمر زه كله 

.. أمها بتترمي برا بيتها وتتقلق 

كريم قرب موها وحف ايسيه حواليها وهو 

وراها وطسها لحؾوه وهي ؿمت ايسيه 

! زًالىة ليه بس : كريم همس

.. الْؾيحة كاىت قوية ليمي : أمل بحسن

تذيل ًمي محمس الَلبان زه يضوِ ػور 



ًمي يا كريم كيب جسا .. بوته بالوؿى زه 

إىسان ٓيال .. جسا محبوب مه الواس كلها 

جميل ويف اآلرر يحف راسه يف األرؼ كسه 

بسبب سمر المتذلْة اللي ًمرها ما قسرت 

وال سهر اللي راجية ! أي ىيمة مياها 

.. لجوزها مغسومة يف رراب بيت أبوها 

! ػيب أوي يا كريم .. الوؿى ػيب 

لو ًايسة تساًسي ًمك : كريم ؿمها أوي

. بأي كريقة أىا مص هتآرر يا أمل 

رليوا ! ازاي ىقسر ىساًسه : أمل التْتتله

ىقلب موه يقيس مياىا طوية، يوْى ؟ 

ما .. أمل زه ًمك وزه بيتك : كريم بحب

. تسأليويص يف حاجة زي زي أػال 

ممكه باباك ومامتك يتؾايقوا ؟ : أمل بحرج



ُالوتك .. ال يمكه أبسا : كريم مسك وطها

.. وميستك يف البيت زه ٓوق ما تتغوريها 

وًيلتك بقت ًيلتي وزي ما قلتي ًمك 

هيتؾايقوا موه .. محمس طذغية جميلة جسا 

ازاي ؟ 

يوْى تقلب موه أىت يقيس مياىا : أمل بحب

. ألن أىا مص هيوآق وهيتحرج .. كام يوم 

. هوتحْم ًليه .. ما تقلقيص : كريم ابتسم

ربوا ما .. أيوة اتحْم ًليه : أمل ؿحكت

. يحرموي موك أبسا يا حبيبي 

تاين يوم كريم ًرؼ ًلى أمل تْؾل مى 

بوت ًمها وما توسلص الضَل وهي ٓرحت 

جسا باهتمامه زه وقيست مى بوت ًمها 

وًمها كول اليوم لحس ما رجيوا آرر الوهار 



اتَسوا كلهم مى بيؽ وقيسوا يضربوا 

قهوتهم 

كيب رلوين أمضي أىا الغبح : محمس بحرج

وأىتي يا أمل وػلي بوت ًمك المقار ايه 

؟ !رأيك 

تمضي تروح ٓيه : أمل بغت لكريم اللي رز

؟ !

. أرجى البلس لضَلي : محمس ابتسم

ًمي احوا متحْنيه ًليك هوا : كريم بغله

مص هتوسل البلس ومص .. لحيه إطيار آرر 

. هتسآر 

ٓؾلوا كتير يتواقضوا وحسه أػر ًليه يقيس 

وىاهس كمان ًلضان ما يحسص بالحرج مه 

حس وأمل اتسرلت يف الحوار واترجت ًمها و 

.. وآق ًلضان راكرها هي 



مؤمه وكريم اتكلموا طوية يف الضَل 

ومحمس ركس مياهم طوية وٓؾل متابيهم 

لحس ما رلغوا وسكتوا وكريم الحم اهتمامه 

ًمي زاوطيوك بكالموا يف الضَل : ٓابتسم

؟ !ػح 

بس أىتوا .. ال ال ال : محمس ابتسم بحرج

بتتكلموا ًه اإلىترىت واللي بتيملوه 

والبرمجة ػح ؟ 

! اه ػح : كريم باستَراب

هو يوْى يا ابوي حس : محمس بْؾول وحرج

يمسح حاجة مه الوت زه ؟ 

كريم أرس ىْس كويل وٓهم هو بيلمح اليه 

كبيا يا : واترزز يجاوب بس أبوه اللي جاوب

بس المهم .. أبو سهر أي حاجة بتتمسح 

. تيرِ ازاي تمسحها 



ييوي لو حس ىضر ػورة لحس : محمس بْؾول

. ُغبا ًوه ممكه تتمسح 

! ىضرها ٓيه : حسه بْؾول

ًلى البرىامج زه .. ًلى الوت : محمس بحيرة

اسمه ايه .. اللي الكل بيقيسوا ًليه زلوقتي 

يا سهر ؟ 

: حسه بع لسهر اللي جاوبت ببساكة

. قغسه الْيس يا ًمي 

! أيوة هو الْيس زه : محمس ابتسم

. أيوة زي سهلة جسا : حسه ابتسم

بجس سهلة إن الواحس : سهر باهتمام بغتلهم

يمسح حاجة اتوضرت حتى لو مص هو اللي 

! ىاطرها 

. كبيا يا بوتي : حسه جاوب



سهر بغت ألمل اللي ساكتة تماما وكريم 

بيس اشىك يا ًمي : وقّ وبع ليم محمس

ًلضان ما ىسوطكوش بالضَل هوسرل جوا 

. مؤمه تيال جوا .. ىكمل كالموا 

مؤمه قام مياه وزرلوا المكتب وبمجرز ما 

! ليه قمت كسه : قْلوا الباب مؤمه بغله

! ألين ًارِ هو ًايس ايه : كريم بَؾب

! وأسئلته زي كلها ليه 

كيس ًايس يمسح ػور بوته : مؤمه . أ

أىت ًارِ وما قلتليص ؟ : كريم بغله بصهول

ًرٓت يوم ما كوت أىت : مؤمه بغله باهتمام

وبيسها ما جتص ! يف اليملية هقولك ازاي 

وىسيت وسف أطَايل المهم .. مواسبة أػال 

ايه اللي ؿايقك يف كالمه ؟ 



ألىه هيقلب موي أمسحها وأىا : كريم بورٓسة

مص ًايس أمسحها هي تستاهل الْؾيحة 

.. زي

هي والكلب اللي .. وتستاهل تتقلق 

ًمري يف .. متجوزاه أحسه وهللا إىه اتْؾح 

حيايت كلها ما ٓرحت ألشية حس إال 

بيس .. الضذغيتيه زول يستاهلوا وهللا 

كتر مه  الوجى اللي سببوه ألمل يستاهلوا أ

الواكية لحس قبل الْرح بيوم بتقويل .. كسه 

قبل .. تيال وأىا امتيك أمل مص هتيرِ 

الْرح بيوم واحس وال يوم الْرح ىْسه وهي 

وال التاين ! كل طوية تحاول تستْس أمل 

.. جوزها اللي جاي يتذاىق ميايا يوم الْرح 

. ال يمكه أساًسهم ! ىسيت يا مؤمه 

محسش .. رالظ كيب اهسا : مؤمه بهسوء

. كلب أػال تساًسهم اهسا



آرر الليل وأمل مى كريم واالتويه ساكتيه 

واالتويه هيتكلموا مرة واحسة وؿحكوا 

وسكتوا 

؟ !قويل ًايسة تقويل ايه : كريم ابتسم

. ًمي محمس كلب موي : أمل بغتله

تمسحي ػور سمر ػح ؟ : كريم كمل بَيم

وًايس ييرِ : أمل طاورت بسماُها وكملت

يوْى ؟ .. ميه اللي يف الغور مياها 

سهلة إين أطيل التضْير : كريم بغلها بَيم

اللي ًلى وطه وأًرٓه لكه مسح الغور 

أىتي ًايسة تمسحيهم أىتي .. اىسي يا أمل 

. حرة أىا ررجيوي برا الموؿوو زه 

أىا مص هيرِ أىت لسة : أمل بترجي مرح

. أىت امسحهم .. ماًلمتويص زه 



ال يا أمل مص همسحهم : كريم بَؾب

. ومص هساًس البوي آزمة زي 

حبيبي سمر : أمل مسكت كريم مه زراًه

مص ! مص ٓارق مياها ىهايئ موؿوو الغور 

وال ٓارق مياها القالق وال .. مهتمة أػال 

الْؾيحة ال أبوها وال أمها اللي اتقلقت وال 

سمر مص بتهتم ُير .. أي حس بيْرق مياها 

. بسمر وبس 

ولما هي مص مهتمة وسيازتها : كريم بَيم

! مص ٓارق مياها ًايساين أمسحهم ليه 

ألن كل األكراِ اللي اتأشت : أمل بتوؿيح

امسحهم ًلضاين أىا مراتك .. يهموين يا كريم 

ًلضان بابا اللي حف وطه يف .. حبيبتك 

ًلضان .. األرؼ ًلضان بوت أروه ٓؾحتهم 

كه اللي أػحابه ًايروه ببوت ًمه اللي 

ًلضان ًمي محمس القيب .. محسش لمها 



ًلضان سهر اللي راجية .. اللي اتكسر ههره 

ًلضاين أىا ألين بحب الواس .. لجوزها زًالىة 

مص أىت قلت إن ًيلتي بقت .. زي كلها 

. ساًس ًيلتك يا كريم ! ًيلتك 

أىا : كريم ما رزش ًليها وراح لسريره وبغلها

تغبحي ًلى .. ًايس أىام اليوم كان متيب 

. رير 

الغبح والكل بيْقر وكريم وأمل ساكتيه 

والكل مالحم سكوتهم زه 

أمول يا قلبي هتوسيل الضَل : ىاهس ابتسمت

؟ !الوهارزة 

. اه توسل كْاية امبارح أجسته: سهر رزت

وبيسيه هو أىا ! أجست ايه : أمل ابتسمت

! مص أىا أًرِ مسير الضركة ! ماقلتلكيص 

. وهو ما بيرٓؾليص كلب بيموت ٓيا 



ما : كلهم ؿحكوا ومؤمه بغلها بهسار

! تتوسقيلي كيب ًوسه ييتقوي يوميه لله 

وال ربى يوم وأىتي : كلهم ؿحكوا وكريم بغله

آؾلي آؾحي يف مسيرك زه كسه لحس ما ! 

. هيقلب ًليكي 

. وال يقسر يقلب ًليا زه حبيبي : أمل بؾحك

. أيوة كلي بيقله حالوة يال : كريم

ما تسيبها تاكل بيقله حالوة : حسه بهسار

رليها تحبه براحتها اررج .. أىت مالك أىت 

. أىت موها 

أررج أىا ؟ : كريم بع ألبوه بصهول

مسير الضركة .. بت يا أمل : حسه بع ألمل

وأبوه وابه راله والضركة كلها تحت أمرك 

ولو مسير الضركة زه ًغلج مياكي بلَي 

. ًوه أبوه ًلى كول وهو هييسلهولك 



! هتيسله ازاي بقى : كريم كضر وبع ألبوه

. ًوسي ٓؾول أًرِ 

. هذليها هي المسير ًليه : حسه بؾحك

مرايت مسير ًام كيب وهللا : كريم ؿحك

وقّ  )ٓكرة حلوة ماًوسيص أي ماىى 

) ًوسي طَل مهم والزم أىسحب  (وبغلهم 

ًمي محمس ابقى ًسي ًليا  (بع لمحمس 

يف الضركة بيس ما ترجى مه مضوارك 

وهوذلع اللي اتْقوا ًليه الْجرية 

.  اوك ١٢هوتنرك ًلى الساًة 

: اىسحب وأمل بغت ليمها باستَراب

اتْقتوا ًلى ايه الْجر يا ًمي ؟ 

. هيسمح الغور : محمس ابتسم

بيس اشىكم  (بغتلهم  )! بجس : أمل ابتسمت

. لحنة 



قامت جري ورا كريم ولحقته قبل ما يركب 

ًربيته ومسكته وحقت ايسيها حواليه رقبته 

! ايه زه : بحب وهو استَرب

أىا بحبك أوي : أمل ابتسمت وباسته يف رسه

. حبيت أقولك زه قبل ما تمضي 

ماطي وأىا بحبك : كريم بغلها باستَراب

! بس زه ليه 

متضكرة أوي يا كريم إىك هتمسح : أمل بتأثر

ػسقوي أىا ٓرحت جسا .. الغور ليمي 

وٓذورة بيك أوي ألىك راجل بجس وال يمكه 

. تقبل ٓؾيحة بوت بالضكل زه 

أىا مص ميترؼ ًلى : كريم بغلها أوي

كالمك ومبسوـ بيه كله بس مص بيمل زه 

ًلضان ٓؾيحة البوت ألين بجس قابل 

أىا بيمل كسه ألن ٓيال .. ٓؾيحتها زي 



األطذاظ اللي اتؾرروا ًيلتي وبحبهم 

ولو زه .. كلهم بجس مص مجرز كالم 

هيسيسهم سواء ًمي محمس أو ًمي 

ًبسهللا أبوكي أو كه أو أىتي قبلهم كلهم ٓأىا 

. هيمله ًلضاىكم مص ٓؾيحة سمر 

. برؿه بحبك : أمل باسته

وأىا بموت ٓيكي واتآررت ورايا : كريم ابتسم

. يال باي .. طَل مهم 

اىسحب ومحمس راحله زي ما اتْقوا ومياه 

سهر بييالها وأمل اللي وػلتهم الضركة 

وزارلة بيهم وسهر مبهورة بوؿى أمل 

.. الجسيس 

كليتهم لمكتب جوزها وًلياء وقْت 

كريم مياه حس يا : استقبلتها وأمل سألتها

ًلياء ؟ 



ال يآوسم هو يسوب راجى مه : ًلياء ابتسمت

. ميتوج 

أمل ابتسمت وربقت ًليه وزرلت وهو 

وقّ يستقبلها هي وًيلتها 

قيسوا كلهم ًلى االىترية الغَير وهو كلب 

قهوة لوْسه وًغير ليهم وسيّ كان 

بيتوقف بهسوء حواليهم وبيسها كريم قيس 

ًلى الالب بتاًه يف مكتبه وكلب مه أمل 

تبيتله كل الغور اللي ًوسها لحسابه 

ما : كلهم قاموا وقْوا حواليه وهو بغلهم

. تقيسوا 

ال ميلص ًايسة أطوِ هتيمل : سهر بْؾول

! ايه يا كريم 

أول حاجة هيرٓلكم ميه : كريم اطتَل

. الضذع زه 



كريم ٓؾل يضتَل ًلى الالب وكلهم 

مراقبيوه وبيسها بيبع ًلى الضاطة اللي 

ًليها الغورة بتاًة سمر وًمرو وطه مضْر 

احوا مستوييه ايه ؟ : محمس بْؾول

البرىامج هيوقي الغورة : كريم بغله

. وهيكضْها زلوقتي لحنات بس يا ًمي 

الكل كان متوتر وموتنر وأمل طآت الكورة 

ٓأرستها وحقتها يف ايس كريم اللي استَرب 

... بس ما ًلقص وبيؾَف بيها بالراحة 

و رالل لحنات ههرت ػورة ًمرو وكريم 

وأمل بغوا لبيؽ وسهر ومحمس بغولهم 

! تيرٓيه يا أمل : ومحمس بع ألمل

أًرٓه يا ًمي زه ًمرو كان يف : أمل بأسّ

. زٓيتوا وزميلوا 

تيريف توػليوي له ؟ : محمس بأسّ



! ليه يا ًمي ًايس توػله : كريم بغله

. الزم أوػله يا ابوي : محمس بؾيق

ًمي لو بتْكر تلومه ٓسه تغرِ : كريم كضر

أىا آسّ جسا بس محسش يتالم .. مص ػح 

. ُير بوتك 

أمل مسكت زراو كريم وؿَقت ًليه 

سيبيه : ًلضان يسكت ومحمس بغلها بوجى

بس ال يا ابوي أىا مص .. يا بوتي هو ًوسه حق 

يف ػورة سمر أرست موه .. ًايس ألومه 

ٓلوس ورٓؾت تقويل زي ًلضان ايه 

ولقيت مياها رمسيه الّ والزم أرجيهمله 

! هتوػلوين له .. 

سيب الموؿوو زه ًليا يا : كريم بتياكّ

. ًمي 



ال ميلص يا كريم أىا الزم : محمس بإػرار

أروحله بوْسي وأتكلم مياه بوْسي وأًرِ 

ليه ازى لبوتي الْلوس ! موه ليه ًمل كسه 

زي ولو ًايس تساًسين توزيوي ًوسه وتيجي 

. ميايا 

حاؿر يا ًمي رليوي : كريم أرس ىْس كويل

بس األول أحصِ الغور زي مه ًلى الوت 

اقيسوا ارتاحوا وأىا هحصٓهم بس كبيا .. كله 

أي حس مياه الغور زي سجلهم ًلى موبايله 

مص هتتحصِ لكه كل اللي اتوضر هحصٓه 

وبالتايل البوست اللي اتيمله طير ماسوجر 

. برؿه هيتحصِ 

كريم حصِ كل الغور ومحمس كان ًايس يروح 

البيت األول يجيب الْلوس مه طوقته بس 

كريم رٓؽ وقاله بيسيه الْلوس هو 



هيارسهم زلوقتي مه الضركة وبيسيه يبقى 

. يارسهم موه 

ًلياء اىسيل الذسىة تحت بيس اشىك : كلم ًلياء

. هتالقيهم مجهشيولي مبلٍ كسه هاتيه 

ًلياء جابتله الْلوس يف هرِ وهو بع 

ألمل وأرسها ًلى جوب بييس ًه ًمها 

هتروحي أىتي وسهر ًلضان : وبوت ًمها

الييال زول واحوا هوذلع مضوارىا وهويجي 

. ًلى كول 

! كيب ىيجي مياكم : أمل بغتله

ال كبيا روحوا أىتوا ! تيجي ٓيه : كريم كضر

بس .. بالييال يال هبلٍ السواق يستواكم 

! األول ًالقة سمر بيمرو زي كان ايه ىنامها 

! ييوي الْلوس بيسيهالها مقابل ايه 



! ميرٓص الْلوس زي كلها ليه : أمل بحيرة

بس اللي أًرٓه أيام الجامية كاىت بتقول 

. بيحبها وهيتجوزها 

ييوي بيوهم حب مص ًالقة : كريم هس زماُه

! بْلوس 

ميرٓص يا كريم : أمل هست زماُها بحيرة

أيام الكلية كان حب .. بس ما أًتقسش 

. زه اللي أًرٓه .. وًالقة زي أي اتويه 

كريم أرس محمس وراحوا ليمرو وأمل روحت 

.. مى سهر وًيالها 

محمس كان متوتر بس كريم كلب موه ما 

.. يتكلمص ويسيبه هو يتيامل 

كريم زرل طركة ًبسالرحمه اليشيسي وسأل 

ًه مكتب ًمرو وكليله ومحمس متوتر جسا 



: بيكس كريم اللي وقّ قسام السكرتيرة

ًمرو اليشيسي موجوز ؟ 

أيوة : السكرتيرة اتوترت مه أسلوب كريم

؟ ! موجوز ىقوله ميه يا ٓوسم 

قوليله كريم المرطسي : كريم بغلها بغرامة

 .

البوت وقْت بسرًة ألىها ًارٓة اسم الضركة 

واسم ػاحبها وزرلت بسرًة ليمرو بلَته 

كريم المرطسي : وًمرو وقّ بتوتر ورزز

! متأكسة ! ىْسه 

. أيوة هو ىْسه : السكرتيرة بتوتر

ًايس ايه ؟ : ًمرو بتوتر

ميرٓص بس طكله مص : السكرتيرة بغتله

. جاي يف رير 



قوليله إين مص ٓاؿي .. قوليله : ًمرو بحيرة

 .

السكرتيرة كضرت وررجت وهي يف الباب 

وسيي مه الباب : قبل ما توقق كريم بغلها

. اتحركي  (البوت مصهولة وهو طبه زًق  )

مص : وسيت بسرًة وهو زرل وبع ليمرو

! از الليب مى الكبار بتليب ليه 

ًمرو بغله وحس إىه تلميص ػَير وأستاشه 

.. مسكه بيرتكب جريمة 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الثالث والثالثون 

مص از الليب مى : كريم زرل وبع ليمرو

! الكبار بتليب ليه 

ًمرو بغله وحس إىه تلميص ػَير وأستاشه 

.. مسكه بيرتكب جريمة 



رير يا باطمهوسس كريم ؟ : ًمرو بارتباك

كريم مسك ًمرو مه هسومه وطسه ًليه 

أىت للسرجة زي ىسل و : لبرا مكتبه بَؾب

بتوضر ػور بوت أموتلك وتْؾحها ! واكي 

بالضكل زه يا ابه اليشيسي ؟ 

السكرتيرة أول ما كريم زًقلها جريت ًلى 

ًبسالرحمه اليشيسي بلَته إن كريم 

المرطسي موجوز ومص بضكل وزي وهو 

! استَرب بس راحله بسرًة يضوِ يف ايه 

رُس ركبت ًربيتها بإرهاق ًايسة تروح بيتها 

وألىها تيباىة ومرهقة رست بريك وٓؾلت 

قاًسة طوية يف اليربية وبتْتح ايميلها 

المشيّ تضوِ السىيا ٓيها ايه ويف جسيس ًه 

بس لقت االيميل مص بيتْتح ! سمر وال ال 

استَربت وٓتحت ايميلها .. والْيس مقْول 

الضذغي وحاولت تضوِ أي ػور لسمر 



وحاولت تْتح أي .. بس مالقتص أي أثر 

بوست مه البوستات اللي ىضرتهم بس 

اتورٓست .. مالقتص أي حاجة ىهايئ 

واستَربت إن سمر شكية لسرجة تيرِ 

! تحصِ ػورها بالضكل زه 

اتغلت بيمرو بس ما رزش ًليها وكاىت 

.. قريبة موه ٓسورت ًربيتها وراحت ًوسه 

ًبسالرحمه زرل مكتب ابوه كان كريم 

: ماسكه مه هسومه وبيسًقله ٓسرل بسرًة

رير يا باطمهوسس كريم ! يف ايه بيحغل هوا 

وليه ماسك ابوي ! كلموي أىا يف ايه ! 

بالضكل زه ؟ 

: كريم ساب ًمرو والتْت ىاحية ًبسالرحمه

المْروؼ قبل ما تقيس ابوك .. ال مص رير 

يف مكتب زي زه وتمسكه طركة كبيرة زي 

.. طركتك تيلمه األول ازاي يكون راجل 



راجل بجس مص أطباه الرجال اللي كالييه 

. زلوقتي 

: ًبسالرحمه بيحاول يسيقر ًلى ُؾبه

برؿه هقولك رير يا باطمهوسس ؟ وايه اللي 

! ابوي ًمله راله مص راجل يف ىنر سيازتك 

ٓؾح بوت أموتله وحبته وهو : كريم بَؾب

ىسل وسابها ومحسش اًترؼ براحته لكه 

بيس ما تتجوز البوت وهو كمان يتجوز يروح 

ٓسه اللي مص مقبول ! يْؾحها بالضكل زه 

. أبسا 

! أىت بتتكلم ًه ميه زي : ًمرو بصهول

اوًى تكون بتتكلم ًه سمر ؟ 

مص زي .. بتكلم ًوها : كريم بغله بَؾب

! كوت مْهمها أيام الكلية إىك هتتجوزها 



كوت ! كوت كايص : ًمرو زًق بَؾب

سميوي بأي مسمى ! كوت ُبي ! متذلّ 

لكه ًمري أبسا ما كوت قليل .. ييجبك 

األػل مياها وما لمستص طيرة موها 

بالميوى اللي يف زماُك وال ؿحكت ًليها 

بيست ًوها بهسوء وًالقتوا .. ورليت بيها 

وقلتلها إين مص بحبها .. اىتهت بهسوء 

وبيست تماما ًوها وهي اللي ٓؾلت ورايا 

حؾرتك ٓاهم كل .. وهي اللي كارزتوي 

. حاجة باليكس 

ًبسالرحمه مص ٓاهم ايه ًالقة ابه 

! المرطسي بسمر زي ىهايئ 

أىتوا بتتكلموا ًه : ًبسالرحمه باستَراب

! البوت اياها اللي ىضرت ػورك زي ! ميه 

ابوك ! ميه ىضر لميه : كريم بغله بَؾب

اللي ٓؾحها 



هي اللي ٓؾحته وىسلت : ًبسالرحمه بَؾب

محازثاتهم القسيمة أيام الكلية ًلى جروب 

الضركة هوا وٓؾحتوا وسف موهْيوا 

وبواء ًليه كان .. وًمالءىا هي بسأت الضر زه 

أىا مص حمل .. الزم ىرز وىوقْها ًوس حسها 

ٓؾيحة زي زي وتقليلي بوت تيملي 

. قؾية رأي ًام ؿس ابوي 

! بوتي أىا اللي ًملت زه : محمس بصهول

! زي بوتك : ًبسالرحمه بغله باستَراب

ابيس بوتك ًه ابوي وإال ! وسيازتك جاي ليه 

... قسما بالله 

مالكص .. كلموي أىا هوا : قاكيه كريم بتحصير

. زًوة بيه ىهايئ وكالمك يكون ميايا 

حؾرتك رليك برا : ًبسالرحمه بَؾب

حؾرتك و والسك .. الموؿوو زه اشا سمحت 



طذغيات محترمة وأىا بحترمكم وأقسركم 

زه .. ٓاشا سمحت رليك برا الموؿوو زه 

. يمس ًيلتي أىا وسميتي أىا 

ويمس ًيلتي وسميتي برؿه : كريم بَؾب

واللي ابوك ًمله زه مص مقبول ومص مه 

حقه أبسا مهما ًملت إىه يْؾحها بالضكل 

. زه 

امال : رُس زرلت ًلى جملة كريم ورزت هي

المْروؼ مه وجهة ىنر سيازتك ييمل ايه 

 !

كالمي : كريم بغلها لوهلة وبع ليبسالرحمه

. مى الرجالة مص مياكي 

أىا اللي ىضرت : رُس وقْت جوب ًمرو

الغور زي ٓكالمك يكون ميايا مص مى 

. جوزي وال ًمي 



هي ! كيب ليه األشية زي : محمس بصهول

اتجوزت ويف بلس بييسة ًوكم ليه تيملي كسه 

. مص بس هي .. أىتي زمريت بيتوا كله ! 

رُس كضرت ألىها كاىت ًايسة تسمر سمر بس 

مص ًيلتها وتغرٓها كان ىتيجة ُؾبها 

بع لكريم  ).. هي اتحستوي : وبغت لمحمس

أىا طوٓت ػورها ًلى موبايل ًمرو واحوا  (

يف طهر اليسل ومص قازرة أوػْلك حالتي 

بس سكت .. لما أطوِ ػور زي زي 

وميرٓص ليه أرست ىسذة موهم ًلى 

تليْوين ولمحت ليمرو إين ًايسة أطوِ 

ػوره أيام الجامية ساًتها هو آتكر الغور 

وقْلوا ػْحتها .. زي ومسحها مه تليْوىه 

بس وقت ٓرحك أىت وأمل طْواها أو هي 

. طآتوا وحبت ترجى الماؿي مى ًمرو 

. هي متجوزة زكتور ومحترم : محمس بصهول



جتلي وهسزتوي إىها هتروح : ًمرو بغله

لمرايت وتقولها ًلى ًالقتوا والزم أقابلها وأىا 

! وآقت أقابلها أًرِ ًايسة موي ايه 

وكاىت ًايسة ايه ؟ : كريم كضر

ٓلوس وطقة ووهيْة يف : ًمرو بغله

طركتي وأىا كان ال يمكه أزرل سمر طركتي 

رٓؾت بقت كل يوم تبيتلي ػور .. هوا 

جتلي .. هسزتوي .. قسيمة لمحازثايت مياها 

هي .. هوا الضركة وهسزت تيملي طوطرة 

ماًرٓتص أتغرِ .. اللي هسزتوي مص أىا 

كل همي ازاي مرايت ما تيرٓص باللي .. ٓيال 

بع لكريم  )روٓت إىها تيرِ .. بيحغل زه 

روٓت  (ًلضان يْهمه بسون ما يوؿح 

تيرِ ًالقتها بأمل وتيمل طوطرة تاىية أىا 

. روٓت استقرار بيتي يتهس .. ىف ُوى ًوها 



ًلضان كسه قلت أما أسبقها وأٓؾحها : كريم

؟ 

ًلضان كسه قابلتها وازيتها .. ال : ًمرو برٓؽ

الْلوس اللي كلبتها وقالتلي هتبيتلي 

محامي بيقس الضقة بتاًتي أًملها توازل 

 االِ وأىا وآقت ١٠وأًملها راتب طهري ب 

 .

أىا ًرٓت وأرسته يومها : رُس كملت

ومارليتهوش يقابل المحامي وألىه ٓاكر إين 

ميرٓص مضي ميايا، ساًتها كاىت سمر 

كل يوم بتبيتلي ػور محازثاتها مى جوزي 

وبتحاول تقويوي إن المحازثات زي جسيسة 

مص قسيمة ولما رٓؾت ًمرو يقابل 

المحامي ىسلت الغور زي ًلى جروب 

.. الضركة وًملت طوطرة ليوا 



والكل بقى بيتهم جوزي إىه بييرِ بوات 

بكل بساكة .. ٓؾحتها .. ٓكان الزم أسكتها 

.. بتهسز جوزي .. ٓؾحتها ألىها بتهسز بيتي 

رليك .. بتهسزين أىا إىها هتارس جوزي موي 

حقاين يا باطمهوسس كريم ألىك ٓيال حقاين 

أىت جاي تتذاىق لمجرز إن حس زاس ًلى 

كرِ مص .. كرِ بييس مه حبيبتك 

محبوب كمان جاي تلوموي ًلضان بحمي 

بحمي جوزي مه االبتساز ؟ حؾرتك ! بيتي 

مه جواك ًارِ إن اللي ًملواه رز ٓيل 

كتر  .. مص أ

الضيء الوحيس اللي ىسمت ًليه هو ػورتها 

وًمرو بيسيها الْلوس ًلضان االىقباو اللي 

لكه ُير كسه أىا مص ىسماىة .. اتارس ًليها 

ولو اتكرر السمه مه تاين هييس اللي ًملته 



اوًى تلوموي إين بحمي بيتي وجوزي .. تاين 

! ألن مص مه حقك .. وحبيبي 

محمس كل ما بيتذيل إىه جاب آرر حقارة 

بوته بيكتضّ إىها وال حاجة مه المسى اللي 

مسك زراو كريم ٓبغله .. ممكه توػله 

رليوا .. ازيله ٓلوسه يا ابوي : وىاوله النرِ

. ىمضي مه هوا 

ٓلوسك ما : كريم حف النرِ قسام ًمرو

وأي مليم اتكلْته سيازتك قول .. تلسمواش 

. ًليه 

أىا وهللا ما تْرق ميايا : ًمرو بأسّ

. الْلوس وحتى الْلوس زي مص ًايسها 

ٓلوسك ًوسك مص ًايسها : كريم بَؾب

الغور أىا مسحتها  (بع لرُس  )ولى ٓيها 



ولو ىضريت حاجة تاىية موها مص هكتْي 

. بالمسح المرة الجاية 

حؾرتك بتهسزين ؟ : رُس كضرت

: كريم قبل ما يرز ًبسالرحمه مسك رُس

كْيوا  مْيص حس هيوضر حاجة تاىية بس ا

احوا مص مه الووو اللي بويمل .. طرها 

. مضاكل مى حس وماأحبص أًازي حس 

وال احوا والمرة زي هيسيها ألن : كريم بغله

سمر ُلقاىة بس الغور اتمسحت 

. والموؿوو يوتهي لهوا 

بالوسبايل اىتهى وًايسه يوتهي : ًمرو بتأكيس

. تماما 

باطمهوسس : قبل ما كريم يذرج ًمرو وقْه

أىا بجس بحترم حؾرتك كتير ومص .. كريم 

هوسى أبسا اللي اتيلمته موك ومه طركتك 



وػسقوي أىا حاولت أررج مه الموؿوو زه 

بأقل رساير ولو حؾرتك كوت موجوز 

ساًتها كوت هقلب موك تحله بس كوت 

ٓأرجوك ما تيتبرش زي ُلف أو .. مسآر 

. إهاىة لييلتك ألين ٓيال بقسرك 

كريم أرس ىْس كويل وكره الموقّ اللي 

كتر ما بيكرهها أػال  اتحف ٓيه وكره سمر أ

: وبغله

مص ًارِ ػراحة أقولك ايه ؟ حغل رير؟ 

ًلى اليموم .. بس لألسّ ماحغلص رير 

زي ما أىت قلت الموؿوو اىتهى وياريت 

. يْؾل موتهي 

أرس محمس ومضي يف ػمت تام ومحمس 

مهموم وكريم طوية و وقّ اليربية ًلى 

لو محتاج .. ًمي : جوب وبع ليم محمس

تتكلم أو تْؾْؽ أو تقول أي حاجة 



هسميك،ولو محتاج تْؾل لوحسك طوية 

هذرج أجيب طوية حاجات أمل كلبتهم 

ٓتحب تْؾل لوحسك وال تيجي ميايا ؟ 

اىسل يا ابوي رليوي : محمس بغله بحسن

. لوحسي طوية 

كريم هس زماُه وىسل وسابه لوحسه ومحمس 

ألول مرة يييف ًلى حال بوته واللي وػلتله 

ألن الوهارزه وقّ مقسرش يوقق حرِ ال هو 

وال كريم اللي الكل بييمله حساب بس 

الوهارزه حتى هو اتلجم وسكت وميرٓص 

.. بوته مجرز رراب بيحل ًلى الكل .. يوقق 

كريم رجى بيس طوية وروحوا البيت وسهر 

جريت ًلى أبوها بس ما رزش واستأشن 

وكلى أوؿته وكريم ازى ألمل الحاجة اللي 

كلبتها و كلى أوؿته وأمل لحقته بسرًة 

كان يف الحمام بيارس طاور وهي اىتنرته لحس 



مص ًايس : ما ررج وقبل ما توقق بغلها

وما تسأليص أي سؤال وسمر زي لو .. أتكلم 

كلمتيوي يف أي طيء يذغها مه قريب أو 

اىسيل طويف الَسا .. بييس مص هيحغل رير 

. ًلضان ًمك 

. كلمة .. وال : جت تتكلم ٓبجموز

! هي مص ًارٓة تيمل ايه . سابته وررجت

راحت ًوس سهر وبرؿه ميرٓتص حاجة 

ٓسرلوا ًوس محمس اللي كام مهموم 

ًمي أرجوك قويل ايه اللي : أمل بحيرة

ًمرو قال ! وكريم ماله ! مالكم ! حغل 

حاجة ؿايقتكم؟ 

! بابا أرجوك كلموا : سهر بترجي



أرتك ! أقولك ايه : محمس بغلها بوجى

هي اللي جريت ورا ًمرو زه .. ٓؾحتوا تاين 

. مص هو 

: حكالهم كل اللي حغل وبع ألمل

المْروؼ يا أمل تققيي ًالقتك بيا يا 

اتأسْي لجوزك وقوليله ما يتحرجص .. بوتي 

أىا يا بوتي مه قلبي ربوا ييلم ميستك .. 

ًوسي وُالوتك بس بالش يا أمل تيرٓيوي 

اتبري .. تاين وال تجيبي سيريت تاين أىا أو بوتي 

مووا يا أمل واوًي تسًلي جوزك يا بوتي هو 

راجل له اسمه ووؿيه وسميته وميرٓتك 

بيوا بتؾره ٓحآني ًليه وأىا يف أتوبيس 

جت تيترؼ  ) بالليل همضي ٓيه ٨الساًة 

اوًي توققي حرِ واحس  (بس وقْها 

هستأشىك بس توػلي أىتي سهر المقار 

. واًتبري زه آرر كلب أكلبه موك يف حيايت 



... كريم ال يمكه .. ًمي : أمل زموًها ىسلت

كريم إىسان أرالقه ًالية جسا : قاكيها بحسن

وال يمكه ٓيال يسًلك وًلضان هو كويس 

أوي ما تجيص ًليه وتقلبي موه حاجة ٓوق 

كيس .. كاقته وٓوق تحمله  قومي يال ُسيه أ

. راجى تيبان زه رارج مه الغبح بسري 

ررجت مه ًوسه وسابت سهر مياه وكاىت 

ًايسة تييف بسون ما حس يضوٓها أو يسميها 

 ..

. رير يا بوتي : ىسلت تحت طآتها أم ٓتحي

جهسي السْرة اشا : أمل حاولت تتماسك

كريم راجى جيان .. سمحتي يا أم ٓتحي 

. وًايس يتَسى 

. حاؿر يا بوتي : أم ٓتحي



أمل ررحت برا وأم ٓتحي تابيتها ولقتها 

رايحة الجويوة ٓؾلت متابياها لحس ما 

ارتْت 

تتسرل وال ! وقْت محتارة تيمل ايه 

زرلت المقبد كلبت مه ! مالهاش زًوة 

البوات يجهسوا السْرة وهي كليت لكريم 

رير : ربقت وزرلت كان قاًس يف ركه ػالته

! يا أم ٓتحي 

هتتَسوا زلوقتي ػح ؟ : أم ٓتحي

مص بابا هوا : كريم باستَراب إىها بتسأله هو

هو ومؤمه ؟ 

. اه والسك هوا لكه مؤمه ال: أم ٓتحي

رالظ جهسي السْرة : كريم ابتسملها

. ًلضان الؾيوِ اللي ًوسىا 



... هروح .. حاؿر يا ابوي : أم ٓتحي بترزز

. زلوقتي .. هجهسها 

يف ! مالك ًايسة تقويل ايه : كريم باستَراب

ايه ؟ 

بالله ًليك ! أىت مسًل أمل : أم ٓتحي بترزز

.. ما تسًلها زي بوت كيبة وحساسة وبتحبك 

زي حس يسًلها ؟ قوم ميلص حايلها بكلمتيه 

. وهاتها ما تسيبهاش زًالىة كسه 

أجيبها مويه ؟ وميه قالك : كريم باستَراب

! إين زًلتها 

امال ! أىت مص مسًلها : أم ٓتحي باستَراب

! هي كاىت ىازلة تييف ليه 

هي ٓيه ؟ : كريم وقّ بسرًة وبغلها

. يف الجويوة : أم ٓتحي



. جهسي الَسا وأىا هجيبها : كريم وهو رارج

ررج كريم يسور ًليها وكان ىوًا ما ًارِ 

هتروح ٓيه ألىها بتحب تقيس ًلى المرجيحة 

اللي ىقلوها تحت طجرة كبيرة يف مكان 

.. متساري طوية بسل جوب البيسيه 

لقاها قاًسة ٓيال ًليها ومتكورة وبتييف 

قيس جوبها بهسوء وهي بتمسح زموًها 

قوم .. أىا كويسة : وبتحاول تسكت بغتله

. ىتَسى 

واوًي ! بتييقي ليه : جت تقوم بس مسكها

مص .. تقويل ًلضان مويتك تسأليوي 

هيوْى كل ما أتورٓس أو أتيغب تهريب كسه 

. وتييقي 

أىا مقسرة تيغبيك وىرٓستك : أمل بغتله

. ومص زه سبب ًياكي 



امال بتييقي ليه ؟ : كريم

أمل أرست ىْس كويل وقالتله كالم ًمها 

مص : كله وًيقت تاين وبتمسح زموًها

أىا سبق .. ًايسة أققى ًالقتي بيه يا كريم 

وقلتلك إين بحبه زي بابا وبيتبره أب تاين ليا 

وزه حقيقي أىا بحبه وكول ًمره حويه 

.. مياىا جسا وبيحبوي أىا وكه وبييتبرىا ًياله 

يوم ما طريّ اتقسم لسمر كان رآؽ تماما 

وٓؾل رآؽ لحس ما قيس ميايا لوحسىا .. 

وقايل ال يمكه هيوآق أبسا ولوال إين أقويته 

وٓهمته إن طريّ ما ييويليص أي حاجة 

وأىا مص مهتمة أػال بيه وال ٓارق ميايا 

.. ماكاىص وآق 

بس ٓؾلت أحلْله إين ما بحبوش ومص 

ًايساه وإين ارتحت جسا بإن الموؿوو 

اتْركص وقايل إين ًوسه بالسىيا وزًلي ًوسه 



وزلوقتي بيييف ويقويل .. أهم مه أي حاجة 

أققى ًالقتي بيه ًلضاىك وأىا ًارٓة إن أىت 

مص هترؿى بسه بس سمر بتأشيوا وزلوقتي 

حغل رالِ مى طركة كبيرة بسببها 

ومص ! وميرٓص بكرا ممكه يحغل ايه 

كون سبب ألي أشية ليك أىت أو  هقسر أ

ٓحاسة إن ًمي ًوسه حق بكالمه .. لضركتك 

. بس مص قازرة أىْصه 

سكتت وبتييف وهو ؿمها لغسره بحب 

وسابها تييف طوية وبيسها مسك وطها 

مى احترامي ليكي : مسح زموًها وبغلها

.. وليمك بس أىتوا االتويه تْكيركم أهبل 

مْيص حاجة اسمها تققيي ًالقتك بيمك 

.. زي بقلوا هبل 

كل اللي ًايسه موك إىك توسي إن يف حس 

لكه ًمك ًلى ًيوي .. تيرٓيه باالسم زه 



مْيص أي مضاكل .. وراسي مه ٓوق 

حغلت باليكس ًمرو وأبوه كاىوا رايْيه 

ٓمْيص .. إن ًالقتهم بيا تتأثر مص اليكس 

أي مضاكل أىا اتورٓست ألن سمر ًايسة الحرق 

مص بس الْؾيحة وألىها هي اللي ًملت 

زه يف ىْسها وأىا لو مكان ًمرو ماكوتص 

.. هْؾحها بس كوت هيلمها األزب ػح 

ٓهي ُلقت وهو ًيل هو ومراته واتغرٓوا 

والموؿوو اىتهى ٓكْاية بقى .. زي الييال 

يا أمل أىتي كمان اىهيه مص ًايس أتكلم ٓيه 

. تاين 

وًمي محمس ؟ : أمل بغتله

أىتي .. سيبهويل : كريم ابتسم ومسك زقوها

قلتيلي اتحْم ًليه وأىا هتحْنلك ًليه ما 

.. ممكه بقى تقومي تَسيوي .. تقلقيص 



كلوي كل طوية بقيت ما  مرايت مه كتر ما بتآ

. بستحملص الجوو 

جيبت الجاتوه : أمل ابتسمت وبغتله بتصكر

بايه ؟ 

كريم ؿحك إىها آتكرت الجاتوه اللي كلبته 

طكلته بس األُلبية اللي أىتي : الغبح

! أىا ًوسي كام أمل ييوي .. بتحبيه 

أمل سوست ًلى ػسره وهو ؿمها بحب 

.. وقاموا يتَسوا 

سهر سآرت لجوزها ومحمس كريم ًرِ 

.. يقيسه مياهم 

كريم كان وسف الييلة وكلهم متجمييه 

واحضاين .. ًمتو زوزا قلبي : وموبايله رن ورز

 .

أىت ٓيه يا بكاش ؟ : صيوب



. يف البيت يا قلبي : كريم ابتسم

كيب تيااليل المحقة بسرًة قسامي : صيوب

. ىع ساًة كسه بالكتير 

ىع ساًة بجس وال : كريم وقّ باستَراب

ىع ساًة زي كل مرة ؟ 

. ال ىع يا أرويا قوم اتحرك : صيوب ؿحكت

زي ًمتو جاية : كريم قْل مياها وبغلهم

. هروح أقابلها يف المحقة 

. كيب رليك أىت وأىا هروح : مؤمه وقّ

أيوة وتقلب ًليا وتْؾل : كريم ابتسم

يارتها كلها  أىت ياواز ما  (بيلقسها  )قآضاين ص

. القيب أحسه ! جيتص ليه 

استأشن وجابها ورالل ساًة كاىت مياهم 

والكل رحب بيها 



أىتي يا : صيوب بتسلم ًلى ىاهس وبتهمس

ست أىتي لما ًوسك ؿيوِ بيتيلي اجي 

ليه زلوقتي ؟ 

زه ًم ! وٓيه الؾيوِ زول : ىاهس ابتسمت

. مص حس ُريب ! أمل 

. ماطي بس لما ىبقى لوحسىا : صيوب بتوًس

بتقولوا ايه كسه ؟ : كريم زرل يف الوع

. ما تذليك يف مراتك : صيوب بغتله

. ما أىا مذليوي ٓيها اهو : كريم بؾحك

. أهال يا أبو سمر : صيوب بغت لمحمس بحرج

حمسلله ًلى السالمة يا أم : محمس ابتسم

. اصيك .. أىس 

. بذير الحمس لله : صيوب ابتسمت



وقبل ما يواموا ىاهس .. قيسوا كلهم مى بيؽ 

ًايسة حاجة يا زوزا موي قبل ما : مى صيوب

أىام يا قلبي ؟ 

أىتي يا ولية لما : صيوب طستها مه زراًها

ًوسك ًم امل جيبتيوي ليه ؟ 

الراجل مهموم يا ًيوي وكريم : ىاهس كضرت

مسك ٓيه يقيس يَير جو يوميه مى بوت 

. أروه 

! يا ىوىا هو أىا بقولك جاي ليه : صيوب كضرت

بتكلم .. يجي براحته ًوس بوت أروه زه ًمها 

بس قوليلي .. إين كوت جيت بيس ما يمضي 

ماله ؟ ! هو مهموم ليه 

ىاهس حكتلها كل اللي حغل مه سمر 

حتى حكتلها ًلى مضوار .. والغور وكله 



كريم إىه يمسح الغور بيس ما ًرٓت مه 

.. حسه جوزها 

ػيب .. يا ًيوي زه اتحمل كتير : صيوب بسًل

ًليا 

ربوا ييوؿه رير بقى يال هسيبك : ىاهس

. تغبحي ًلى رير .. توامي 

كريم مى أمل يف أوؿتهم وكان طَال ًلى 

هتْؾل كتير ًلى : الالب وهي قربت موه

! مص كْاية بقى ! الالب يا كريم 

: كريم ابتسم وبغلها وحف الالب مه ايسه

. أىا بيه ايسيكي ! ًايسة تيملي ايه يا حبيبي 

كريم متذيل إن أمل هتسليه بس اتْاجىء 

: بيها بتحف يف ايسه الكورة وهو كضر بَيم

ايه الررامة زي ! يليه أبو زي ٓكرة يا طيذة 

. وهللا أقوم أؿرب مؤمه ! 



كمل الذمس زقايق وبيسها : أمل ؿحكت

. هَويلك أُوية طيريه أىا كلي ملكك 

وًس : كريم بيس ما كان مكضر ابتسم وبغلها

؟ 

. وًس : أمل ابتسمت بحب

البسة ايه األول تحت : كريم بغلها بتركيس

الروب اللي قآاله القْلة السوزا زي ؟ 

أوًسك إن اللي البساه : أمل ابتسمت باُراء

ىبسأ الذمس زقايق ؟ .. لوحسه هيجووك 

. أىتي تضاوري ! ىبسأ بس كسه : كريم ابتسم

أمل طَلت التايمر بتاو تليْوىه وهو بسأ 

يمرن ايسه بس الموؿوو كان أػيب مما 

وًوس السقيقة التالتة كان ًرق .. كان متذيل 

كله وٓيال بقت ػيبة أوي حركة ايسه رلع 

السقيقة التالتة وًييوه ًلى التليْون أمل 



مسكت ايسه وقْلت الموبايل وؿمت ايسه 

لسة ٓاؿل : بحب وبغتله ٓهو بتيب

. زقيقتيه 

ال يا حبيب : أمل ابتسمت وهست زماُها

مه امبارح .. ايسك تيبت ! قلبي كْاية كسه 

ريح .. للوهارزه زوزت زقيقة كسه كويس أوي 

. ايسك 

كريم حف ايسه ًلى طيرها بحب وبيرجيه 

. هكملهم .. أىا وًستك : مكاىه وبحب

أىا اللي وًست مص أىت يا : أمل باست ايسه

و الوًس كان إىك تمرن ايسك وأىت .. حبيبي 

كل يوم حبة ولو ػَيريه لحس ما .. مرىتها 

ترجى لقبييتها 

مص هتْكي كيب : كريم بغلها بحب ماكر

الروب زه وتَوي؟ 



أىا وًستك وبوْص : أمل ؿحكت و وقْت

وًسي 

الغبح بسري قامت صيوب بسري مى ىاهس 

حؾروا الْقار والرجالة ىسلوا يْقروا 

ايه رأيكم لو ىروح ىقؾي : حسه باقتراح

اليوم يف الوازي وىتَسي هواك ؟ 

. اه ٓكرة حلوة كبيا : كريم ابتسم

اه يا ًمي يوم ٓري هيبقى : مؤمه كمان

. تحْة 

ميه قال إين بكلمكم ؟ : حسه بغلهم االتويه

أىا بكلم ! قوم ياؼ أىت وهو ًلى الضركة 

مرايت وأرتي ومحمس أىتوا تقوموا زي 

. الضقار كسه توسلوا الضركة 

ايه ! كيب ىتَصى كيب مياكم : كريم كضر

التْرقة اليوغرية زي ؟ 



.. وقت الَسا تيالوا : ىاهس ؿحكت

مؤمه كلم ىور يا قلبي وهاتها،أمل لو قسريت 

تكلمي مروة وتيسميها وكريم يكلم ىازر 

. كلميهم يا قلبي 

الكل اىسحب وحسه أرسهم وراحوا الوازي 

ىوىا : وقيسوا طوية مى بيؽ وحسه وقّ

ما تيجي تضويف الَسا هيبقى ىنامه ايه 

تقوموا مياىا وال ! كالما ًسمتي الكل كسه 

تْؾلوا قاًسيه ؟ 

اه رليوي أوػيهم ًلى الَسا : ىاهس وقْت

. مص هتآرر .. وارجى 

؟ !اجي مياكي: صيوب بحرج

ميايا حسه هذتار بس الَسا : ىاهس ببساكة

. وأرجى ًلى كول 



اىسحبت قبل ما تتكلم تاين هي وجوزها 

اما أطوِ أىتي : وأول مابيسوا حسه بغلها

! يف زماُك ايه 

كْاية وحسة ًلى : ىاهس بغتله وابتسمت

مه ساًة ما جوزها وابوها أىس .. أرتك بقى 

. اتوٓوا وهي وحيسة 

محمس ًوسه بواته ومراته : حسه بغلها

. ممكه يرزها 

مص هيرزها زه ماػسق رلع : ىاهس بتأكيس

وراجل كيب وُلبان وهو كمان يا .. موها 

وبيسيه االتويه بيرتاحوا .. ًيوي اتنلم 

. لبيؽ 

ميه قالك بقى ؟ ما : حسه باستَراب

! ييرٓوش بيؽ أػال ٓيه الراحة زي 



زه طَل ستات بقى وىنام : ىاهس ابتسمت

مه ساًة .. حاسة سازسة ًوسىا احوا ىحسها 

ما طوٓتها بتؾحك مياه وقالها إىه ًمة 

كريم وأىا ًايسة ٓرػة أقربهم مه بيؽ 

. واهي جت الْرػة اهيه سيبوي بقى أتكتك 

صيوب اتقسملها ىاس : حسه أرس ىْس كويل

أطكال وألوان وبترٓؽ كله اطميوى 

زلوقتي هتوآق ؟ 

.. الوحسة وحضة يا حسه : ىاهس بتْكير

رٓؾت زمان زلوقتي هتوآق ورغوػا لو 

رليهم .. حس كيب وُلبان زي محمس 

.. ييوؿوا بيؽ ًه حرماىهم مه الحب 

بيسيه اللي كاىوا بيتقسمولها زمان كان 

ًلضاىك أىت واسمك و ميراثها اللي سابوا 

! جوزها مص كان كاتبلها كل حاجة باسمها 

كلهم كاىوا كمياىيه يف أراؿي جوزها هللا 



يرحمه لكه محمس ما ييرٓص حاجة ومص 

بتاو كمى وٓلوس ولو قربوا هيكون 

. ًلضاىهم 

كرهلها : حسه بع ىاحيتهم ياريت هو أىا أ

. الذير ياريت يا ىاهس 

صيوب مى محمس محروجة وهو مص اليق كالم 

أربارك ايه يارب تكوين بذير ؟ : يقوله

. ىحمس هللا : صيوب ابتسمت

هو أىتي ليه مص ًايضة مى : محمس بْؾول

وال مياكي حس يف البلس ًايضة ! أروكي هوا 

مياه ؟ 

لو مص : صيوب بغتله باستَراب ٓهو اتراجى

. ًايسة تجاويب أو بتقْل اًصريوي 

أىا .. ال ال أبسا مْيص تقْل أبسا : صيوب بسرًة

لوحسي يف البلس بس جوبي أوالز ًمي كلهم 



وأوالز ًمايت كمان ؿموهم ًاػم أبو مؤمه 

.. وكلهم حواليا وأرتي كمان جوبي

ربوا : محمس هس زماُه بس برؿه مستَرب

يذليكم لبيؽ بس ليه ما تقيسيص هوا مى 

مص أٓؾلك ؟ ! أروكي 

باجي ًلى كول بس ًوسي : صيوب ابتسمت

بتاو السراًة والمحغول .. أرؿي بتابيها 

ًاػم ًرؼ ًليا يتابيها هو .. والبيى والضرا 

بوْسه مى أراؿيه وحسه كلب موي أسيبها 

لحس يراًيها بالْلوس بس ػراحة أىا رٓؾت 

اهو حاجة تضَلوي وأػريت أراًي أرؿي 

. بوْسي 

أىا ًوسي حتة أرؼ مص كبيرة : محمس ابتسم

ػَيرة ًلى ازي وبحب برؿه أراًيها 

بوْسي بس جايب ميايا حس وبوسل مى 



.. ًبسهللا أساًسه برؿه يف طَل الميرؼ 

. ييوي زه يساًس زه 

حاجة تيسي اليوم يا أبو : صيوب ابتسمت

. سمر 

قويل أبو سهر أو محمس : محمس ابتسم بحسن

بالش أبو سمر زي ياريت 

ىاهس قالتلي ًلى اللي ًملته : صيوب بغتله

. سمر يف أمل 

مص ًارِ : محمس أرس ىْس كويل بحسن

تغسيق وتؤموي ! البوت زي كالية كسه ليه 

بالله ؟ 

ال اله إال هللا : صيوب

ٓكرت إين أتبرا موها وأكرزها برا : محمس بحسن

وأًملها كمان جوازة .. بيتي وأًتبرها ماتت 

. وارس ًساها 



اوًى الؾوا ُايل أوي ولو : صيوب بسموو

. جرالها حاجة مص هتسامح ىْسك أبسا 

ولما تْؾحوي وتحف راسي : محمس بأسّ

يف القيه زه اللي هسامحها ًليه ؟ 

ولو جرالها حاجة وال : صيوب زمية ىسلت

. رسرتها ػسقوي قلبك هيموت مياها 

قلبي بيموت مه زمان وقؾت : محمس بوجى

ًليه لما طوٓت ػورها ًلى الوت وجوزها 

. جابها رماهايل قسام الكل وكلقها 

مص كريم حصِ الغور كلها : صيوب بتياكّ

؟ 

وهتْيس بايه بيس ما اتْؾحت : محمس بغلها

. زي حالوة روح ! يف البلس واتقلقت 

ازًيلها بالهساية .. ربوا يهسيها : صيوب بغتله



بس أىت ليه كلقت : ٓجأة بيس ػمت بغتله

ايه شىبها يف ٓؾيحة سمر ؟ ! مراتك 

! محمس بغلها ومص ًارِ يقول ايه 

لو مص ًاوز : صيوب حست بحيرته زي

. تجاوب براحتك 

.. مص ًايس أتكلم ًوها ٓيال : محمس بأسّ

أىتي ًارٓة أىا ليه اتراجيت ًه قراري بإين 

أتبرا مه سمر ؟ 

! ليه : صيوب

ألن أىا اللي ارترتلها األم زي : محمس بوجى

سيبتها تتمازى يف .. محسش يتالم ُيري أىا 

ًمايلها وماوقْتهاش ًوس حسها أو كلقتها 

ٓأىا أتالم برؿه يف اللي سمر .. مه زمان 

أىا اىضَلت بالجري ورا لقمة .. وػلتله 

الييص وإين أوٓرلهم كلباتهم وسيبتها هي 



ربوا يسامحها بقى .. تضكلها بمساجها 

. ويسامحوي 

ييوي لما ! مص بتْكر ترزها : صيوب بترزز

األمور تهسا طوية ترجيها ؟ 

زه أىا ما ػسقت .. ال يمكه : محمس كضر

بقولك متآرر ٓيها .. أرست الذقوة زي 

. أبسا .. ال يمكه أبسا .. تقويل أرجيها 

ىاهس وحسه رجيوا وقيسوا كلهم مى بيؽ 

النهر الضباب كلهم وػلوا كل اتويه مى 

بيؽ وكبيا كريم ومؤمه بيضاكسوا بيؽ 

.. واتَسوا كلهم يف جو لقيّ

بيس كام يوم محمس بيسها رجى لبلسه و لبيته 

ارتحت : وأول ما طاِ سمر بغتله بَؾب

كان محتاجها بقى ! لما رجيتله الْلوس 

! سيازته 



محمس بغلها أوي ومرة واحسة ؿربها بالقلم 

اه : لسرجة هستها مه مكاىها وكاىت هتقى

رجيتها وًرٓت إىك أىتي اللي جريتي وراه 

. وأىتي اللي كارزتيه وزي آرر ُلقة ليكي

! هتيمل ايه بيسها : سمر بغتله باستَراب

! اللي ًايس تيمله اًمله مه زلوقتي 

هتبرا موك وهقليك الضارو : محمس بَؾب

يا سمر تضحتي لقمتك يا تَوري يف أي 

. زاهية تسيبي البلس كلها 

ال مص هسيب : سمر بغتله كتير واتراجيت

. البلس 

سابته وكليت ًلى أوؿتها وكملت جملتها 

 )مص هسيبها زلوقتي .. زلوقتي : لوْسها

أرلع مه زه  (حقت ايسها ًلى بقوها

كون حرة ىْسي األول  . وأ



أمل كل يوم الغبح بيس ما بتغحى بتلم أي 

حاجة يف أوؿتها وأي هسوم موجوزة بحيث 

.. لو حس زرل األوؿة يالقيها مترتبة 

اليوم زه ػحيوا متآرر االتويه وكريم بع 

: لساًته بووم واتيسل بسرًة يغحي أمل

 . ١٠:٣٠أمل أىا ًوسي ميتوج الساًة 

كيب ايه المضكلة ؟ : أمل بغتله بووم

 إال ربى ١٠المضكلة إن الساًة : كريم وقّ

. يسوب تقومي تلبسي يف ثواين 

أمل اتيسلت بسرًة وقاموا يف رالل ربى 

ساًة كاىوا جاهشيه وأمل هتلم السرير 

بقولك ! أمل : وتيسله وكريم الحم ٓبغلها

. متآرر يسوب القريق 



أمل بغتله بتْكير بس اتحركت مياه 

بسرًة ويسوب وػل باليآية ًلى ميياز 

.. االجتماو 

ًسى الوقت ورجيت أمل وكريم آرر الوهار 

وهي زرلت األوؿة وزي ما اتوقيت األوؿة 

.. مترتبة 

ُيرت هسومها وقيست مستوية كريم يقلى 

.. بيس ما يذلع كالمه مى ىوىا 

. مالك يا حبيبي : زرل بغلها

. أىا مص حابة زه يا كريم : أمل بغتله

! مص حابة ايه يا حبيبي : كريم بغلها باىتباه

إن حس يسرل أوؿتي وأىا مص : أمل اتوهست

ٓيها ويضوِ رغوػيايت ويلم هسومي 

. وحاجتي 



تاين الموؿوو زه يا : كريم قيس جوبها بتيب

أمل ؟ 

! سبحان هللا ًليك : أمل بغتله باستَراب

حبيبي أي طاب ًازب كبييي حس بيلم 

هسومه ويروق أوؿته لكه لما بيتجوز الوؿى 

ييوي حتى أىا يف بيت بابا كوت .. بيذتلّ 

ممكه أقبل ماما تسرل تروق أوؿتي أو 

تضيل هسومي لكه زلوقتي بووًية الهسوم 

اللي بولبسها أو اللي بوقليها مى 

أىت قلت .. رغوػياتوا أىا ال يمكه أقبل زه 

.. ما بتحبص حس يضاركك حاجتك الذاػة 

ييوي ! ازاي قابل يضوٓوا الحاجات زي 

طكل األوؿة بيس ما بوغحى بتوؿح 

أىت حابب زه ..بالنبف ايه اللي تم يف أوؿتوا 

؟ 



أىا مص حابب زه : كريم أرس ىْس كويل

وحاؿر هتيامل يف الموؿوو زه ما تقلقيص 

 .

. وتجيبلي ُسالة : أمل ابتسمت

أىتي بتتكلمي جس يف : كريم بغلها باستَراب

! موؿوو الَسالة زه 

هسوم ىومي حابة أىا .. كبيا : أمل باستَراب

. بس اللي أُسلها ومحسش يضوٓها أػال 

. ما أىا بضوٓها : كريم بتريقة

. ماهو أىا وأىت واحس : أمل بتلقائية

كريم بغلها بابتسامة وما ىققص وهي 

الهسوم زي ليك أىت وبس : كملت بيْوية

مص لحس تاين يضاركك ٓيها حتى لو الحس زه 

زي حياتوا .. كان أم ٓتحي أو ماما أو ىوىا 



مص مسموح ألي حس يضوِ .. الذاػة جسا 

. ولو جسء موها 

هو أىا قلتلك : كريم قرب موها أوي بحب

؟ !الوهارزه از ايه أىا بحبك 

وال ًبرتوي وال : أمل بسلى وزًل مغقوى

. سألت ٓيا وال حتى قلتلي ػباح الذير 

كريم كضر بيْتكر يومه وبالْيل اليوم كله 

زه ُلف ! تغسيق ًوسك حق : اىضَل ًوها

. طويى والزم ىغلح الوؿى زه بسرًة 

.. طسها ًليه وػلح اىضَاله ًوها اليوم كله 

كريم بيس كام ساًة راح لووىا قيس مياها 

وسأل ًه أبوه كان ررج وهو ٓؾل مياها 

: يتكلم طوية وبيسها ٓتح موؿوو أمل

. بقولك يا ىوىا 

. قول يا قلب ىوىا : ىاهس



أىا وامل مص حابيه إن حس : كريم ابتسم

يسرل يروق األوؿة بتاًتوا بيس ما ىوسل 

يوْى تضويف حل للموؿوو زه ؟ .الضَل 

. حاؿر يا قلبي : ىاهس ابتسمت

ىاهس سكتت بسون ما تسوز كلمة وكريم 

استَرب ألىه كان متوقى رٓؽ أو حتى 

ىقاش مص موآقة سريية كسه 

! يف ايه يا حبيبي : ىاهس الحنت استَرابه

! مستَرب ليه 

تذيلت إن يف مواهسة هتحغل : كريم وؿح

. ورُي كتير وإقواو ومحاوالت 

أوؿتكم الذاػة ! ليه زه : ىاهس ؿحكت

أىا .. وحياتكم الذاػة ٓسه القبييي أػال 

بروقها وأطيل أي .. مسئولة ًه أوؿتي 

حاجة ٓيها ولو احتاجت ىؾآة بوازي أم 



ٓتحي أو البوات يوؾْوها بس بيس ما أىا 

يمكه .. أطيل موها اللي ًايسة أطيله 

زلوقتي ممكه أم ٓتحي تساًسين بس برؿه 

ٓسه كبييي إن .. بالحسوز اللي أىا ًايساها 

. أمل ترٓؽ حس يضوِ رغوػياتها 

. أمل ًايسة كمان ُسالة جوا : كريم ابتسم

رسها تضتري .. وماله براحتها : ىاهس ؿحكت

اللي تيجبها وتحقها يف الحمام لهسومها 

. الذاػة 

وهتوضر الهسوم ٓيه ؟ : كريم بتريقة

يا تضتري مياها مجّْ يا : ىاهس ببساكة

.. تحف موضر يف البلكوىة ًوسكم يا كريم 

.. البلكوىة واسية وكبيرة ويتحف يف أي جوب 

. ًازي يا كريم ييوي 



أىتي ! موضر يف البلكوىة : كريم بصهول

يا امي ما يف ىاس مسئولة ! بتتكلمي بجس 

! ًه زه 

يا واز أىت متيب : ىاهس أرست ىْس كويل

هي ًايسة زه رلع ! رُبتها ! هي حرة ! ليه 

أقولك لما تسرل تاليق أمل البسة ! الكالم 

هسوم مثيرة ليك أىت وبس يوْى حس يضوٓها 

بيها ؟ 

. ال كبيا : كريم بوْي قاكى

ولما ال كبيا ليه ًازي إىهم : ىاهس ابتسمت

يضوٓوا الهسوم زي بيس ما تتقلى ويتذيلوا 

... طكلها ملبوس وايه اللي 

رالظ رالظ وػلوي : قاكيها كريم بجسية

بكرا ىروح ىجيب الَسالة .. اللي ًايسة تقوليه 

. والمجّْ 



بس طوِ أمل ألىها ممكه : ىاهس بؾحك

. تكون مه أىغار الموضر 

ماله ! ليه بقى إن طاء هللا : كريم باستَراب

! المجّْ 

أىا واحسة مه : ىاهس ؿحكت ًلى طكل ابوها

الهسوم بحبها تضوِ .. الواس مص بحبه 

الضمس ٓمص بستيمل المجّْ إال لو 

. طيء ؿروري جسا 

. هضوِ أمل حاؿر : كريم وقّ

لسة بسري رسها واىسلوا : ىاهس بغت لساًتها

اتمضوا طوية 

ماطي بس بضرـ،تيجي : كريم بع لساًته

مياىا 

. اجي مياكم ؟ ليه ؟ رليوي هوا : ىاهس بصهول



هتيجي هوذرج مص : كريم قيس جوبها

. هتيجي رليوي قاًس 

. يا كريم قوم ررج مراتك : ىاهس بحب

ما أىا هذرجها بس أىتي : كريم بغلها بحب

.. مياىا بيسيه ما احوا كل يوم والتاين بوذرج 

كمان بابا برا لو هوا كوت سيبتك ٓهتقومي 

! وال 

. هبلٍ أبوك وأطوٓه جاي امتى : ىاهس بتْكير

. بلَيه : كريم ابتسم

ىاهس اتغلت بجوزها وقالها هيتآرر طوية 

وإىها تذرج مياهم أٓؾل ابتسمت وبغت 

البوها وطاورتله إىها هتذرج ٓباس رسها وقام 

.. يجهس

زرل ألمل بلَها واتبسقت وجهست بسرًة 

وىسلوا التالتة مى بيؽ وىاهس اقترحت 



يضتروا الَسالة واقترحت مول يروحوا 

ويتْرجوا وأمل وآقت وكريم اؿقر يوآق 

... بسل مايقيموا ًليه الحس هما االتويه

زرلوا يتْرجوا ًلى الَساالت وأمل وىاهس 

مى بيؽ وكل طوية حس ٓيهم بييترؼ 

ًلى ارتيار التاين 

ايه زه كله : ىاهس ارتارت واحسة وكريم بغلها

يا أمي ًايشيه حاجة ػَيرة ًلى از الحاجة ! 

! بسيقة مص كل زي 

مص : أمل طاورت ًلى واحسة ٓكريم بغلها

: وقّ بيوهم وبغلهم بوْاش ػبر..للسرجة زي 

يا جماًة وسف ييوي وال الغَيرة أوي وال 

بع ًلى واحسة متوسقة .. الكبيرة أوي 

! اهو ماله الحجم زه: وطاور ًليها



االتويه قربوا وبغولها وٓؾلوا يرُوا كتير 

ويف .. وهو وقّ ًلى جوب اىتنرهم يتْقوا 

الوهاية اقتويوا وأمل رٓؾت المجّْ 

وارتارت موضر وكريم زٓى الْاتورة وكلب 

ررجوا .. توػيل الحاجة للبيت بتركيبها 

بيسها يتيضوا وحسه اتغل بيهم ًرِ 

مكاىهم وراحلهم يتيضى مياهم وسهروا مى 

.. بيؽ األربية يف جو مرح 

الغبح كريم قبل ما يوسل الضَل بيوػي 

.. الَسالة هتيجي وهيركبوها يف الحمام : ىاهس

. اتغلي بيا اجي 

. حاؿر ما تقلقص : ىاهس ابتسمت

كس ًليها امي محسش يسرل االوؿة : كريم ا

! ُير لما اجي بوْسي ماطي 



ما قولت حاؿر يا كريم رالظ : ىاهس كضرت

بقى 

 وػلوا وىاهس كلمت كريم ١٢ٓيال الساًة 

.. وقالها توتنره لحس ما يوػل هو وأمل 

وػل وكلى مى اليمال اللي كليوا الَسالة 

.. وبيركبوها 

أم ٓتحي مستَربة وبتسأل ىاهس ٓقالتلها إن 

زي رُبتهم وهم حريه وكلبت موها برؿه 

ما تذليص أي حس مه البوات يونّ األوؿة 

أو يسرلها إال لو أمل كلبت وبهسوء ٓهمت أم 

وهللا أىا بس : ٓتحي اللي كاىت هتيترؼ

. كوت ًاملة ًلى تيبها 

بس .. وهللا ًارٓة يا أم ٓتحي : ىاهس ابتسمت

وكريم كمان مص بيحب حس .. هي بتتحرج 



يضوِ رغوػياته وأىتي ًارٓة زه ٓهما 

. االتويه زوزوا الموؿوو زه ًوس بيؽ 

.. ربوا يسيسهم االتويه : أم ٓتحي ابتسمت

أىا .. أمل بوت حالل أوي وحويوة وبتحبه كتير 

ػراحة لما قالتلي أول يوم استَربت بس 

هي ٓيال رجولة وبيسيه بوت بلس ومتيوزة 

تيمل حاجتها بايسيها ٓغراحة زلوقتي أىا 

متْهمة لسه بس برؿه زه ما يمويص إن 

. كوت ًايسة أريحها 

كتر ويقسموا طوية وهي : ىاهس بكرا توضَل أ

ىْسها هتقلب مساًسة وساًتها ىساًسها 

. لكه زلوقتي رليها براحتها 

أم ٓتحي ابتسمت وبغت ألمل اللي جاية 

. رليها براحتها : ًليهم ورززت



بتبغويل كسه : أمل قربت وبغتلهم االتويه

ليه ؟ 

. بوحبك : أم ٓتحي بؾحك

. وأىا بحبكم كتير : أمل ابتسمت

يال .. ربوا يسيس قلبك : أم ٓتحي بحب

أسيبكم أىا وأروح أًمل حاجة للواس اللي 

. ٓوق زي 

: أمل قيست جوب ىاهس اللي ابتسمتلها

! يف حاجة ىاقغاكي ! مبسوكة كسه يا قلبي 

. أبسا ربوا يذليكم ليا : أمل بحب

حبيبتي زه بيتك وأي : ىاهس ؿمتها بحب

حاجة تحتاجيها أو ىاقغاكي هاتيها بسون 

. تْكير 



أريرا اليمال رلغوا ومضيوا وأمل كليت 

ًوس جوزها ٓوق وزرلت الحمام تتْرج 

وػيقت مه مونره المتبهسل والتكسير 

كسروا ايه ! ايه زه : اللي ٓيه وبغت لكريم

يا كريم ؟ 

مص محتاجة : كريم ابتسم مه طكلها وبمكر

يال بقى يا قلبي ! وػلة للمياه وللغرِ 

. طمري وىنْي 

! ايه : أمل بغتله بصهول

: كريم ماىى ىْس يؾحك وببراءة مغقوية

ييوي لسة امبارح قايلهم محسش يسرل 

األوؿة ومحسش ومحسش وزلوقتي أىسل 

يال ! مص مونر ! أقولهم تيالوا ىنْوها 

ىنْي االوؿة بقى 



كريم سابها وكلى لبرا وىاهس ربقت وكريم 

! مالك : بيْتحلها مبتسم أوى ٓاستَربت

أػل أمل مصهولة جوا مه : كريم بؾحك

المونر ورغوػا بيس ما قلتلها تونّ السىيا 

 .

ارع ًليك أىت بتياقبها وال : ىاهس كضرت

! ايه 

ىاهس زرلت ألمل وطآتها مغسومة 

حبيبتي ما تقلقيص أم ٓتحي : ٓابتسمت

. هتجيب البوات يونْوها يف ًضر زقايق 

: أمل كاىت هتيترؼ بس ىاهس مويتها

يونْوا مكان الضَل واليمال وتستلمي 

. أوؿتك ىنيْة 

.. ىازيت أم ٓتحي : كريم زرل وطسها ًليه

أىتي ػسقتي إين أتيبك بالضكل زه يا قلبي 



ىوىا .. تيايل ىذرج ىتَسى برا أىا وأىتي يال ! 

. تيجي مياىا 

ال أىا هتَسى مى جوزي زماىه : ىاهس ابتسمت

. ًلى وػول اتكلوا ًلى هللا أىتوا 

أم ٓتحي ربقت ومياها البوات ٓأمل 

ربوا ما يحرموي : طكرتهم وبغت ألم ٓتحي

. موك 

.. وال موك يا ىوارة البيت : أم ٓتحي ؿحكت

اىسيل مى جوزك وهترجيي تاليق السىيا زي 

الْل ومه هوا ورايح وقت ما تحتاجي توازي 

ومحسش ٓيوا هيسرل أوؿتك إال لما تقلبي 

. ماطي يا قمر .. 

أمل ابتسمت بحب ليها وىسلت تتَسى مى 

.. كريم 



ىاريمان راحت لواس كتير يحاولوا يرجيوا 

.. موبايلها زي ما كان بس محسش ًرِ 

أبوها قالها إن كريم مستيس يرجيه يف مقابل 

.. إىها تيتصر بس هي رآؾة 

ىاري بجس : كاىت مذووقة وأبوها قرب موها

هما ما ُلقوش ٓيكي 

. مراته ربقت طيري : ىاريمان كضرت

أىا سألت وسميت مه المؾيْة : هاين بحب

إىها بس لمته وحقته يف االستاىس قسامها بيس 

ما أىتي رٓؾتي تضيليه 

حتى ولو مص : ىاريمان بغت ألبوها بَؾب

. هيتصرلها 

أىا ربيتك .. أىتي حرة : هاين وقّ ىازل لضَله

تكوين حرة ومستقلة ٓلو أىتي ٓهمتي 

الحرية زي إىها تتيسي ًلى حقوق الواس 



أىا كوت .. ٓاتحملي ىتيجة تغرٓاتك يا ىاري 

مستيس أتذاىق مياه وكوت هيمل أي حاجة 

لو هو أهاىك لكه هو قال كالم واتأكست مه 

الغورة ومسئول األمه والمؾيْة وكلهم 

قالوا إىك أىتي كوتي القرِ المستْس وإىك 

ػورتيهم وهو كلب موك تحصيف الغورة 

. ورٓؾتي ٓاتحملي ىتيجة تغرٓاتك 

قبل ما يمضي كلى الكارت بتاو طركتهم 

زه كارت طركتهم كان : وحقه قسامها

لو حسيتي .. باطمهوسس مؤمه مسيهويل 

. إىك ًايسة تغلحي ُلقك الكارت مياكي 

سابها وررج وهي قيست متؾايقة مه 

كل أرقام .. ىْسها كريم حصٓلها تليْوىها كله 

حتى ايميالتهم ! كل ػورهم ! أػحابها 

ققى .. كله .. المتسجلة ًلى حساباتها 



ػلتها بكل أػحابها وهي مينم أػحابها 

! رارج مغر 

ازاي توػلهم تاين بسون تليْوىاتهم أو 

حتى طَلها كان أون اليه ييوي ! ايميالتهم 

محتاجة اليميلها ًلضان تكلم اليمالء 

هي كاىت مضتركة يف .. والمتسربيه بتوًها 

ميهس بيسي كورسات لـ اللَة الْرىسية 

وزلوقتي حتى الميهس مص ًارٓة تكلمه 

وتتواػل مياه هي ممكه تيمل سيرش 

ًلى الوت وتوػل ألرقامه بس اليمالء 

حست إن .. بتوًها مص هتيرِ توػلهم 

السىيا ؿاقت ًليها ميقول مه ُير تليْوىها 

! وحساباتها ًلى الوت حياتها كلها تتوقّ ؟

مضكلتها إن مينم حياتها كاىت يف ٓرىسا 

.. كل حياتها هواك .. ٓكل أػحابها هواك 



ميقول تْؾل بييسة ًوهم لحس ما تسآر 

! تاين وتقابلهم 

ال أػحابها المقربيه أوي ممكه تيمل 

بس ! حساب جسيس وتسور ًليهم وتؾيْهم 

يف ىاس ماًوسهمص حسابات وتواػلها 

مياهم بالتليْون الواس زي ال يمكه تْرـ 

ميقولة هتروح تيتصر لكريم ! يف ميرٓتهم 

! ومراته 

سليم بيس ما كلق ملك ُغب ًوه حس إىه 

اتذوق مه أبوه وبسأ يهمل طَله .. رسر كتير 

كتر  كتر وأ بقى بيذرج كل يوم مى كوكي .. أ

وبيضرب مياهم وممكه .. وممسوح 

.. يحضضوا كمان مى بيؽ 

سليم كان مى كوكي لوحسهم وبيضربوا مى 

. بقولك يا كوكي : بيؽ



. قول يا سليم : كوكي بتوهان

! ما تساًسيوي أػالح ملك : سليم بغلها

. وحضتوي أوي 

زي مص ! أساًسك ازاي : كوكي بغتله

بيسيه هي .. بتقيق تسمى اسمك أػال 

بقلت تيجي الوازي رالع ولو جت بيكون 

مص بتيجي لوحسها .. مياها ىازر أروها وىور 

. أػال 

المهم إىك موآقة تساًسيوي : سليم بغلها

؟ 

. اه موآقة : كوكي ابتسمت

سيبيوي أقلبها يف زماُي : سليم بغلها

. وأقولك ازاي تساًسيوي 



: تاين يوم كلمها وبيتلها لوكيضه واتغل بيها

بقولك كل اللي ًايسه إىك تذلي ملك تيجي 

. بس .. اليووان زه 

! زه ًووان ايه زه : كوكي باستَراب

هي كاىت .. طقتي جسيسة : سليم ابتسم

زًالىة إىوا يف الڤيال ًوس بابا لو ًرٓت 

وٓاجئتها إين أرستلها طقة مذغوظ 

. باسمها هتْرح أوي 

وأىت متذيل أقولها سليم : كوكي كضرت

. هتكمل تسمى بايق المكالمة أػال 

يا ىاػحة ما أىتي مص : سليم بؾيق

هتجيبيلها سيريت بس هتقلبيها موها تجيلك 

أىتي وتقوييها بأي كريقة المهم توآق 

. تيجي وسيبي بقى ػلحها ًليا أىا 



هحاول بس ما أوًسكص : كوكي بيسم اقتواو

. هكلمها وأرز ًليك 

اوًي تجيبي سيريت بسل ما : سليم بتأكيس

. تقْل رالع 

. ٓهمت رالظ : كوكي

قْلت واتغلت بملك وٓؾلت ترُي مياها 

بقولك ما تيجي تقيسي ميايا : طوية وبيسها

. زهقاىة موووت يف طقتي الجسيسة .. طوية 

أىتي أرسيت طقة جسيسة ؟ : ملك باستَراب

أجرتها، اتذاىقت مى ماما : كوكي ؿحكت

وُؾباىة موها بقايل كام يوم وقاًسة ٓيها 

لوحسي مص قازرة أقولك هْرقى مه الَيم 

. تيايل بقى اقيسي ميايا طوية .. 

مص ٓاؿية ومص قازرة ومص : ملك كضرت

 ...



وًوسي أروايت ومحسش ازي : قاكيتها كوكي

ومص ًايسة أًرِ أطكالكم تاين ػح ؟ 

أىا ًمري ما .. أىتي بارزة يا بت : ملك بَيم

بيسيه لما بيكون ًوسي وقت .. كوت كسه 

. باجي وبسهر مياكم 

كيب تيايل بقى قؾي ميايا بايق : كوكي

ارع ًليكي .. اليوم بجس هْرقى لوحسي 

! هسًل موك .. بقى يا ملوك 

كيب هاجي أقيس مياكي طوية : ملك بحيرة

ابيتيلي لوكيضه الضقة وأىهي .. وأمضي 

. هذلع وأًسي ًليكي .. زور والتْاػيل 

هتذلغي امتى ؟ : كوكي ابتسمت

. يال باي .. ًلى أربية كسه : ملك بتْكير



قيست مكاىها مذووقة ومص ًايسة تقابل 

حس بس ػاحبتها هتسًل وهي مقوضاهم 

.. مه زمان 

ىازر زرل ًوسها الحم ؿيقها وسألها 

مص ًايسة تروحي : ٓحكتله وهو باستَراب

. بالش 

هتسًل وبيسيه زي ػاحبتي : ملك بؾيق

مه سويه ومص ًايساها تقول إن لما ًرٓت 

. أروايت بيت أػحايب 

. روحي طوية وامضي : ىازر بحيرة

رالظ هروح طوية وأىت : ملك بغتله

. تتغل بيا ألي سبب وتارسين 

مه ًيويا يا قمر ولو ! بس كسه : ىازر ابتسم

حابة أوػلك كمان واجي ارسك ماًوسيص 

. ماىى 



بجس ممكه توػلوي : ملك ابتسمت أوي

. ياريت ! وتارسين 

أىتي .. اه ممكه يا قلبي : ىازر ؿحك

تضاوري يا قلبي ًايسة تروحي امتى ؟ 

.. بلَته بالميياز واتْق مياها يوػلها 

كوكي بيس ما قْلت مى ملك اتغلت بسليم 

بلَته إىها هتيجي ًلى أربية وهو قْل 

مبسوـ 

جهس الَسا والجو ًلضان يحاول يغالحها 

وبرؿه جهس أوؿة الووم وكل حاجة ٓيها 

ًلضان لو ما رؿيتص تتغالح وًاىست 

المهم .. هيستذسم أسلوب مذتلّ مياها 

.. يف اآلرر يوػلها هي وطركتها بأي كريقة 



ىاريمان بيس ما ٓقست األمل إىها تاليق حس 

لو .. يرجى بياىات موبايلها قررت تروح لكريم 

االًتصار هيرجيلها زىيتها اللي وقْت هتيتصر 

أقويت ىْسها ولبست أطيك ما ًوسها 

وسرحت طيرها باهتمام مبالٍ ٓيه يمكه 

ًلضان تحس بثقتها يف ىْسها وما تتوترش 

.. أو تتراجى 

اتغلت باألرقام اللي ًلى الكارت وًرٓت 

ًووان الضركة بالنبف وراحت وقْت كتير 

قسام المبوى الؾذم وًرٓت ساًتها ليه 

زه ًوسه .. كريم كان بيتكلم بثقة أوي كسه 

.. امبراكورية مص مجرز طركة

زرلت بترزز ًوس االستقبال وسألت ًه 

.. مكتب كريم وًرٓت مكاىه وكليت 



كريم : وػلت لقسام مكتبه وبغت ليلياء

المرطسي موجوز اشا سمحتي ؟ 

يف سابق ! أيوة يا آوسم : ًلياء بابتسامة

! ميياز 

ال ال بس أًتقس مص : ىاريمان ابتسمت بتوتر

. هيماىى يقابلوي 

حؾرتك سيبي : ًلياء بابتسامة ًملية

اسمك وتليْوىك وهحسزلك ميياز وأبلَك 

بيه 

بلَيه إين هوا وزي ما قلتلك : ىاريمان كضرت

. هو مص هيماىى يقابلوي 

ماأًتقسش بس حاؿر : ًلياء باستَراب

! أقوله ميه حؾرتك .. هبلَه 

. ىاريمان الَوسور : ىاريمان ابتسمت



ًلياء رٓيت سماًة مكتبها واىتنرت 

ىاريمان الَوسور هوا : لحنات واتكلمت

يآوسم وكالبة تقابل حؾرتك وبتقول مص 

. هتماىى تقابلها 

! هي قالت كسه : كريم بؾحك

! أيوة يا ٓوسم : ًلياء

رمس زقايق وزرليها كيب : كريم

كريم قْل ومستَرب يا ترى جاية تتذاىق 

حبي : مسك موبايله وكلم أمل! وال تتراجى 

! أىتي ٓيه 

! يف المكتبة تحت ليه : أمل

بحبك لما .. قلبي اللي بيقرأ زه : كريم ابتسم

. بتقرأي حاجة جسيسة 



وأىا بحبك لما تذقْوي مه : أمل ابتسمت

. القراءة وتذليوي أًمل حاجة ممتية 

كيب ٓاكرة البوت بتاًة القيارة : كريم ابتسم

. هي برا مكتبي ! 

المؾيْة بتاًة ميجون األسوان : أمل كضرت

 !

. ال بتاًة أم الضيور : كريم ؿحك

الباب ربف وزرلت ًلياء وبتسرل ىاريمان 

كريم بع ىاحيتها وطاورلها بايسه تسرل 

كيب يال مستويكي باي : وتقيس وكمل كالمه

 .

قْل قبل ما أمل ترز وًلياء اىسحبت 

وسابت الباب مْتوح زي ما كريم سبق 

ووػاها 

. آوسم .. رير : كريم بغلها



موبايلي كان ًليه أرقام : ىاريمان بغتله كتير

أػحايب مه قبل الجامية لحس الوهارزه 

أرقامهم حساباتهم ايميالتهم بميوى أػح 

أىت ٓغلتوي ًه اليالم بتاًي ولَيت آرر 

. ًضر سويه يف حيايت 

كلبت : كريم بغلها بهسوء وسوس ًلى مكتبه

موك بموتهى الهسوء تحصيف الغورة ورٓؾتي 

 .

وًلضان ػورة واحسة : ىاريمان بَؾب

والّ ايميل والّ رسالة ! تحصِ الّ ػورة 

! والّ رقم 

.. مص ًلضان الغورة : كريم وؿحلها

ًلضان طكل .. ًلضان مرايت يف الغورة 

ًلضان الغورة زي ممكه .. الغورة ىْسه 

يتيمل بيها الّ ػورة تاىية بأوؿاو مذتلْة 



ًلضان ما بحبص أسيب أي طيء .. 

. لالٓتراؿات 

ىاريمان هتتكلم بس ربقة ػَيرة ًلى 

الباب المْتوح قاكيتها وزرلت أمل اللي 

! أىت كلبتوي : بغت لكريم

رلي : بغوا لبيؽ االتويه وىاريمان بغتلها

أىا .. جوزك يرجيلي اللي حصٓه مه ًوسي 

ًماليئ ! أػحايب ! اىيسلت ًه اليالم كله 

أىا كوت بسي زروس لتيليم .. حيايت كلها 

الْرىسي أون اليه مص ًارٓة أتواػل مى 

كلم أي حس .. أي حس مه تالمصيت  مص ًارٓة أ

 .

أىا آسْة بس ميرٓص أرجيلك : أمل بضْقة

. الحاجة زي وال أًرِ أػال ازاي مسحها 



حؾرتك حققت وجهة : ىاريمان بغت لكريم

أىا بستسلم .. ىنرك وأثبّت إىك أقوى موي 

أىت اىتغرت ! قويل ايه طروـ االستسالم 

أًمل ايه ًلضان أرؿي ُرورك كراجل 

! ًلضان توآق ترجيلي بياىات موبايلي 

أىا مص ! ترؿي ُروري : كريم وقّ بَؾب

محتاجك أىتي ترؿي ُروري وأىتي ما 

والموؿوو مص حرب .. تيويص أي طيء ليا 

ًلضان حس ٓيوا يوتغر وال هو كان تحسي 

أػال الموؿوو ببساكة إين بحمي بيتي 

كتر  سيازتك ػوريت ػورة .. ومرايت مص أ

كيس مص ! كوتي ىاوية تيملي بيها ايه  أ

هتوسليها زي ما هي وتقويل راجل ومراته 

كوتي هتوسليها باالىقباو اللي أىتي ! ػح 

ًايساه وهتقويل الكالم اللي ييجبك ويمكه 

كمان تليبي ٓيها يبقى ما تجيص بقى لما 



أًمل رز ٓيل تقلبي الكالم وتقلييوي أىا 

القرِ الضرير وأىتي بوت مَلوبة ًلى 

. أمرك 

أىا .. كيب اوك : ىاريمان وقْت بَؾب

أىا آسْة ليكم ! ميترٓة اهو بَلقي ! ُلقاىة 

.. شكريايت .. رجيلي اػحايب ! أىتوا االتويه 

. طَلي 

أمل مسكت ايس كريم وبغلها وهي هست 

زماُها ًلضان يوآق وهو بع لواريمان 

. هايت موبايلك : ومس ايسه ليها

ىاريمان ابتسمت وكليت موبايلها بسرًة 

: مه طوقتها وازته لكريم اللي أرسه وبغلها

أىا ماأًرٓص هيرِ .. ميلومة ػَيرة جسا 

أرجيلك كله وال ال ألين ػراحة ماجربتص 

هحاول بس ما .. أرجى حاجة حصٓتها 

. أوًسكيص 



. يكْيوي محاولتك : ىاريمان هست زماُها

تضريب ايه .. اتْؾلي اقيسي : أمل ابتسمت

؟ !

كريم استَرب أمل وىاريمان كمان واالتويه 

ما ! مالكم : بغولها بصهول وأمل بغتلهم

رالظ بقى .. رالظ كان يف موقّ وًسيواه 

تغسيق مص ٓاكرة .. هاه قوليلي تضريب ايه يا 

اسمك ؟ 

ىاريمان : ىاريمان ابتسمت ُغبا ًوها

بغت  )ومتضكرة مص هقسر أطرب حاجة 

! الموبايل هيارس وقت از ايه  (لكريم 

بس هتسيبيه .. مص ًارِ : كريم بتْكير

ميايا بالليل إن طاء هللا هيمله و وقت ما 

. يجهس هكلم والسك أبلَه يبيت حس يارسه 



بغت  )اىا متضكرة جسا : ىاريمان وقْت

متضكرة لصوقك وآسْة بجس إين  (ألمل 

. ؿايقتكم وأىتوا راجييه مه طهر ًسلكم 

سلمت ًليها ومست ايسها ىاحية كريم اللي 

كريم مص : بع اليسها وأمل مسكت ايسها

. بيسلم ًلى بوات بايسه 

هو يف طباب يف : ىاريمان بغتلهم باستَراب

! السمه زه ما بيسلموش ًلى بوات بايسيهم 

لما .. اه يف ويف كتير كمان : كريم رز بهسوء

. تليْوىك يجهس هبلَكم 

طكرتهم واىسحبت مه ًوسهم وأمل 

وػلتها لباب المكتب ورجيت لكريم 

تغسق كيوتة : وقيست ًلى مكتبه قغازه

! مص طريرة زي ما كوت متذيلة 



كيوتة مه أي ! زي كيوتة : كريم بغلها بَيم

كتر ! اتجاه  . زي ماطية ورا مغلحتها مص أ

زي بتسور .. ال ال يا كيمو : أمل كضرت بهسار

الضذع اللي .. ًلى أػحابها وشكرياتها 

يسور ًلى أػحابه وحبايبه ما يكوىص طرير 

هي بس اتغسمت بحس وقّ يف وطها لكه 

. مص طريرة أبسا 

! روحي ػاحبيها بقى : كريم بتريقة

ليه ال يمكه : أمل ابتسمت وقربت مه وطه

 ..

طست الكورة مه ًلى مكتبه وحقتها يف 

. مرن ايسك : ايسه

كريم بَيم أرس مه ايسها الكورة يمرن ايسه 

.. وهو متَال موها 



 وكوكي اتغلت بسليم قالتله إن ٤الساًة 

ملك وػلت قسام اليمارة 

سليم جري ٓتح الباب وزرل أوؿة الووم 

طَل الكاميرا اللي مذبيها مواجهة للسرير 

ماهو يا ترجى .. تغور كل اللي هيحغل 

.. بالصوق يا تستحمل اللي هييمله ٓيها 

ملك وػلت قسام اليمارة وىازر بيبع 

.. مص ًاجباين الموققة هازية أوي : حواليه

بس رىيلي ! ًايسة تمضي ! لو ما ارتحتيص 

هجيلك 

؟ !أىتي ًارٓة هي أىهي زور 

 أىت ١٢السور التالت طقة : ملك ابتسمت

محسسوي إين يف كي جي وبتحْنوي أىا 

. مص ػَيرة 



اتيوزت مى ىور ًلى زه بْؾل : ىازر ابتسم

. أحْنها كسه المهم يال اىسيل واتبسقي 

ملك ىسلت وكليت لْوق ولقت الباب 

مْتوح ابتسمت وزرلت وقْلت الباب 

كوكي أىتي يا قرزة سايبة الباب : وبتوازي

. كوكي ! مْتوح يف المكان المققوو زه 

. واحضاين يا ملوك : ررج سليم

! أىت بتيمل ايه هوا : ملك بغتله بَؾب

. ًايسك ترجيي : سليم ابتسم

أىتي يا ! كوكي : ملك بغتله بقرِ وبتوازي

! بوتي 

ومحسش هوا ! كوكي مص هوا : سليم ؿحك

. أػال 



ملك بغتله بقرِ والتْتت تذرج مه الضقة 

ازيوي ٓرػة يا : بس سليم جري ومسكها

وتذيلت إين ! ملك أىا كوت ًايس أقرب موك 

. لما أساًس أمك األمور بيوا هتتغلح 

تتغلح لما تسجه أبويا : ملك زقته بييس

! وأروايت 

.. ماكوتص بْكر ػح : سليم بأسّ

. سامحيوي كل اللي كان يهموي هو أىتي 

كل اللي كان يهمك توػل : ملك بَؾب

.. ريح ىْسك يا سليم .. لضركة بابا مص أىا 

. بيس اشىك .. رجوو مص هرجى 

جت تذرج بس وقّ يف وطها وطاور ًلى 

ازيوي ٓرػة .. اتَسي ميايا األول : السْرة

الضقة زي بتاًتي هوييص .. واحسة بس 

. ازيوي بس ٓرػة .. ٓيها أىا وأىتي لوحسىا 



.. أىت الناهر اتجووت : ملك زقته بَؾب

. ابيس مه وطي يا سليم 

سيازتك مص : جت تذرج مسكها مه زراًها

. هتذرجي ٓذليكي بالصوق 

ىازر يف ًربيته جاي يمضي الموبايل رن 

بوَمة مذتلْة ٓقليه باستَراب بس مص 

موبايله بع حواليه ولمح موبايل ملك ًلى 

األرؼ يف السواسة مكان طوقتها لما حقتها 

! يا متذلْة يا ملك : يف السواسة كضر بَيم

ييوي بتقويل هتكلميوي لما تتؾايقي 

! شكية يا ملك شكية ! وىاسيايل موبايلك هوا 

مسك موبايلها يكلم كوكي ػاحبتها وحاول 

كتضّ إىه مص ًارِ الباسورز  يْتحه بس ا

استَبى ىْسه إىه ما أرسش رقمها .. بتاًها 

! ومص ًارِ ييمل ايه 



ملك حاولت تذرج وجريت لباب الضقة بس 

: سليم مسكها باليآية وقْل الباب وبَؾب

. أىتي مص هتذرجي مه هوا 

ملك حاولت تذلع ىْسها موه بس مسكها 

لحس ما زرلها .. بيوّ وبيضسها ألوؿة الووم 

أىتي ىْسك : وسف ػريذها وهو بيؾحك

قلتي المكان مققوو ييوي مهما تغرري 

. محسش هيلحقك أػال 

رماها ًلى السرير وحاولت تقوم بس زقها 

قليها الچاكيت بتاو البسلة بالذواق .. تاين 

والؾرب وهي بتحاول تقاومه وهو بيؾربها 

وققى حماالت التوب اللي كاىت البساه 

. أىتي مرايت بقلي بقى : وبيسًقلها

مص مراتك ومص قازرة أتذيل : ملك زقته

. إين كوت مرات كلب صيك 



ًارٓة أىا : ؿربها بالقلم وقيها ًلى األرؼ

هَتغبك ومص بس كسه ! هيمل ٓيكي ايه 

طاورلها  )طايْة الموبايل اللي هواك زه .. ال 

أيوة .. الموبايل زه بيغور  (ًلى مكاىه 

هغورك وأىا بَتغبك وهصل أبوكي وأروكي 

بالْيسيو زه وهذليه يتوازل ًه طركته 

. ُغب ًه أىْه 

بيحاول يقليها .. وبسأ يكون أًوّ مياها 

البوقلون وبيضسه بيوّ وهي بتقاومه بكل 

قوتها بالرُم مه إىه كان جوزها بس مص 

.. قازرة تتحمل حتى طكله قسامها 

ققى زرار البوقلون والسوستة وبيحاول 

.. يقليهولها 

قاكيه ربف ًلى الباب وهو استَرب ميه 

.. ييرِ المكان هوا 



ملك ػررت بس هو حف ايسه ًلى بوقها 

اىتنر اللي .. يمويها توقق وكتم ىْسها 

بيذبف ييرِ إن مْيص حس ويمضي بس 

.. اللي بيذبف بيذبف بإػرار 

ىازر بيس ما طاِ موبايل ملك قرر يروح 

كلى للسور التالت لضقة .. يوػلها موبايلها 

..  وبيذبف بس محسش بيْتح ١٢

كتر .. استَرب ليه محسش بيْتح  ربف أ

كتر يمكه يكوىوا مضَليه أي أُاين وال  وأ

بس مه جواه متوتر .. حاجة ومص سامييه 

.. بسون سبب 

سليم اىتنر اللي بيذبف يمضي بس مغر 

.. ًلى الباب وربقه بيشيس 

ملك ًرٓت أن زي ٓرػتها لو ما 

.. استَلتهاش مص هتقلى مه هوا أبسا 



سليم ايسه ًلى بوقها ماىيها توقق وايسه 

اللي ماسكه ايسيها ارتذت وباػع ىاحية برا 

.. متوتر مه الباب 

لمحت كْاية سجاير ًلى الكومسيوو جوبها 

حاولت توػلها واستَلت توتر سليم 

ومسكتها وبكل قوتها ربقت سليم يف 

زماُه ٓارتل توازىه ووقى وهي قامت 

جريت ًلى برا وٓتحت الباب واتْاجئت 

بوازر يف وطها رمت ىْسها يف حؾوه وهي 

وهو كان هيتجوه أول ما طاِ .. بتييف

! يف ايه : ؿمها بذوِ ورًب.. مونرها 

! حغل ايه

. سليم جوا .. سليم : ملك بيياـ

ما .. رالظ ما تذآيص : ىازر ؿمها بقلق

هآزبه أىا بميرٓتي .. يال مه هوا .. تذآيص 



ؿمها وقلى چاكيت بسلته ولبسه ألرته 

يساري هسومها المتبهسلة والمققية وًايس 

.. بس يوسلها ًربيته ويتيامل مى الحيوان زه 

! ىازر الموبايل : ملك وقْت برًب

. موبايلك ميايا : ىازر باستَراب

موبايل كان .. ال ال : ملك هست زماُها

بيغورين كان ًايس يغورين وهو بيَتغبوي 

.. ًلضان يجبر بابا يتوازله ًه الضركة 

 )الموبايل كان ًلى التسريحة و بيغور 

.. هاته يا ىازر  (ًيقت 

هجيبه .. ما تييقيص : ىازر مسح زموًها

. هجيبه .. حاؿر 

زرل وهي وراه مستَربة ليه ما ررجص 

وراها طاورت ًلى األوؿة وىازر ٓتحها 

واتْاجئوا االتويه بسليم ًلى األرؼ وزماُه 



ىازر أىا : ملك ػررت.. بتوسِ ومص بيتحرك 

! قتلته 

االتويه بغوا لبيؽ وىازر تذيل أمه لما 

هل مغير ملك ! اتحقت يف ىْس الوؿى زه 

ميقول السمه هيكرر ىْسه ! هيكون زي أمه 

! تاين 

! أىا قتلته : ملك زموًها ىسلت وكررت تاين

! قتلته 

ىازر جمس مكاىه للحنات وبيسها اتحرك 

بسرًة حف ايسه ًلى رقبة سليم يضوِ يف 

يف ىبؽ يا ملك لسة : ىبؽ وال ال وبغلها

! ًايص 

! هويمل ايه كيب : ملك برًب

. ػراحة هو يستاهل القتل : ىازر بَؾب



يستاهل بس مص أىا اللي : ملك بذوِ

. ًلضان راكري اتغرِ .. أقتله يا ىازر 

ىازر كلى موبايله واتغل باإلسياِ وبلَهم 

.. بحالة سليم

اتغل كمان بأبوه وبلَه باللي حغل ورالس 

كان هيوهار لما سمى باللي حغل وٓؾل 

طوية ساكت مص ًارِ ييمل ايه وال 

! يتغرِ ازاي 

ىْترؼ ! هويمل ايه يا ىازر : رالس برًب

بع رس أرتك وامضي مه ًوسك ! مات 

وأىا هاجي وهقول إن أىا اللي ؿربته ًلضان 

. بيهسز بوتي 

أىا بلَت اإلسياِ .. يا بابا ال : ىازر كضر

بيسيه سيازته كان بيغور .. وهبلٍ البوليس 



ملك ًلضان يصلوا والْيسيو زه اللي هو 

. ما تقلقص .. ػوره هيوؿح اللي حغل 

ىازر بلٍ البوليس باللي حغل واإلسياِ 

وػلوا األول أرسوا سليم وىازر اىتنر 

البوليس يجي هو وملك اللي آثار الؾرب 

بلَوهم باللي حغل .. هاهرة ًلى وطها 

وىازر وراهم مكان الموبايل اللي سليم كان 

ىازر رٓؽ ملك تضيل الموبايل .. بيغور بيه 

.. مه مكاىه أو تلمسه 

النابف أرس الموبايل وطَلوا الْيسيو وطآوا 

.. اللي حغل 

رالس وػل وأول ما طاِ ملك ؿمها 

ىازر بلَهم إن .. لحؾوه برًب وروِ 

ػاحبة ملك اللي هي كوكي هي اللي 

استسرجتها وطآوا تليْون ملك ومكالمتها 



مى كوكي كصا مرة واللوكيضه بتاو الضقة 

.. اللي مبيوت موها 

.. أرسوا اسمها بالكامل وًوواىها مه ملك 

بيس التحقيقات ىازر أرس أبوه وأرته وروحوا 

.. البيت 

ىور كاىت يف البيت و أول ما زرلوا لسة 

هتتكلم إىهم اتآرروا كلهم بس أول ما طآت 

.. ملك وطكلها طهقت وجريت ًليها برًب 

رسيها يا ىور أوؿتها : رالس بع لوور

. اكليوا.. وساًسيها تَير هسومها 

ملك كليت مياها ورالس وىازر قيسوا مى 

بيؽ 

ورالس اىهار وًيف ُغب ًوه وىازر قام ؿمه 

! يا بابا رالظ ملك بذير : يحاول يهسيه



أمك زٓيت ًمرها كله يف ُلقة : رالس بيياـ

كرر التجربة .. زي زي  مص هقسر أتحمل أ

. مص هقسر .. زي تاين يا ىازر 

سليم هيقوم زي القرز موها وأىا : ىازر بيقموه

بيسيه يف تغوير بيسل .. ساًتها هكمل ًليه 

ُير ػاحبتها اللي .. إىها زٓاو ًه الوْس 

مْيص أي حاجة ًلى .. كلمتها واستسرجتها

. ما تقلقص أىت بس .. ملك أػال 

ىور مى ملك اللي بتييف وىور بتساًسها 

ملك ايه : تَير هسومها وقيست جوبها بذوِ

! اللي حغلك قوليلي 

ملك بغتلها وًيقت وىور ؿمتها ٓؾلت 

تهسي ٓيها وملك حكتلها اللي حغل مه 

سليم 



طوية والباب ربف وىور ٓتحت كان ىازر 

بيقمه ًليها قبل ما يذرج 

! هتروح ٓيه : ملك مسكته مه زراًه برًب

هقمه ًلى الكلب زه وػل اليه : ىازر بغلها

وكمان ًايس رقم ػاحبتك كوكي زٓت ! 

. اتغليلي بيها 

ملك برًب اتغلت بيها وكوكي رزت 

قوليلي والوبي يا ملوك إىكم : بتؾحك

. اتغالحتم 

حسابك : اتْاجئت كوكي بوازر بيرز ًليها

. ميايا ًسير بيس اللي ًملتيه 

أىت ميه وجيبت الموبايل : كوكي باستَراب

! زه مويه 



ملك .. أىا ىازر أرو ملك : ىازر بَؾب

ػاحبتك اللي استسرجتيها للكلب اللي 

إن ماًلمتك األزب ماأبقاش .. اسمه سليم 

. أىا ىازر 

قْل مياها وهي اتغلت تاين بس كلب مه 

.. ملك ما ترزش 

كوكي اتغلت بسليم بس ما رزش وطوية 

والباب ربف وكان البوليس بيقبؽ ًليها 

وسف استَراب أبوها وأمها واستَرابها هي 

.. طذغيا 

ىازر راح المستضْى وًرِ مه السكتور إن 

سليم كويس ًوسه بس ارتجاج يف المد لكه 

هيكون كويس وطاِ محمس الحسيوي اللي 

ييوي : أول ما طاِ ىازر قرب موه بَؾب

وابوي ! أىتوا تؾربوا ابوي وتبيتله البوليس 

! يتكلبص بالضكل زه 



لسة .. ومص بس هيتكلبص : ىازر بَؾب

بيس ما المحروس يْوق هيتيمله قؾية 

أىا .. وهيتسجه ٓيها .. محاولة اُتغاب 

قسرتك قبل كسه لكه المرة زي مص هيمل 

. حساب لحس 

ىور قيست جوب ملك لحس ما ىامت وقامت 

ررجت طآت موبايلها لقت اتغاالت كتير 

كتر ٓاتغلت بيه وهو  مه مؤمه ورسايل أ

! جووتيوي ًليكي ! أريرا رزيتي : أول ما رزت

اىا برا يا ! أػال لما ما رزيتيص أىا جيتلك 

! اىسليلي .. هاىم 

. حاؿر ىازلة لحنة : ىور بغوت واكي

رايحة : لبست إسسالها ورارجة أبوها طآها

! ٓيه 

! مؤمه يف الجويوة برا : ىور



. رلي بالك مه ىْسك .. كيب : رالس اتوهس

ررجت ىور كان مؤمه واقّ جوب ًربيته 

: ساىس ًليها وهي قربت موه وهو بيسًق

أىتي متذيلة ! سيازتك مص بترزي ليه 

واتغلت بملك مص ! زماُي ٓكرت يف ايه 

حتى أبوكي .. اتغلت بوازر ما رزش .. بترز 

مذي ػوريل الّ ! كلمته برؿه ما رزش 

! يف ايه بقى ؟ هاه .. ٓكرة وحكاية 

مؤمه اتْاجىء بوور اللي باػة لألرؼ 

ؿمها بسرًة .. بتييف وبتييف جامس كمان 

حبيبتي أىا مص قغسي : ولهجته اتَيرت

. أزًلك أبسا أىا بس وهللا روٓت ًليكي 

ٓؾل ؿاممها وهي تييف وهو مص ٓاهم 

.. بتييف ليه وبيهسيها ورالظ 



بيس ما هسيت حاول يْهم موها ايه اللي 

بيس ترزز حكتله اللي .. حغل وبتييف ليه 

بس .. حغل لملك وهو كان مصهول تماما 

ٓؾل مياها لحس ما هسيت واكموت وبيسها 

.. روح بيته 

مؤمه روح وطاِ كريم قاًس يف الجويوة 

لوحسه راحله وقيس جوبه بتيب وكريم 

! رزت ًليك ! لقيت ىور ! يف ايه : استَرب

. رزت وطوٓتها : مؤمه هس زماُه

! كيب كويس مالك بقى : كريم ابتسم

آتكرت لما .. روٓت أرسرها : مؤمه بغله

ىور ما .. أمل ارتْت وٓؾلت تسور ًليها 

مص .. رزتص لساًة واحسة كوت هتجوه 

قازر أتذيل أىت ازاي استحملت يوم كامل 

. وليلة 



ربوا ال يييسها أيام المهم اكموت : كريم اتوهس

! بس مالك متوح كسه ليه 

يا واز : مؤمه ٓؾل ساكت وكريم ٓؾل وراه

! كموي كيب ىور كويسة 

. ىور كويسة : مؤمه بغله

قلت ىور مص ! امال يف ايه : كريم باستَرب

بترز وهتروح تتقمه ًليها بس رزت 

! اتذاىقتوا ! يف حاجة ! واكموت 

مْيص حاجة : مؤمه هس زماُه برٓؽ

. ملك أرتها اللي مص كويسة .. حغلت لوور 

اطميوى ملك مالها ! ملك : كريم باستَراب

 !

. اتيرؿت لمحاولة اُتغاب : مؤمه بغله



! ملك بجس ! ملك : كريم باستَراب وػسمة

! ًاملة ايه ! هي كويسة ! كيب ايه 

اتْاجئوا االتويه بأمل وراهم سميت آرر 

! مالها ملك : جملة وبغت لكريم بتريقة

! ومالك رايّ أوي كسه ًليها 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الرابى والثالثون 

االتويه بغولها كاىت ماسكة ػيوية ًليها 

كوبايته قهوة ليها ولكريم وقربت حقتهم 

مالها : وقيست بهسوء وسقهم وبغت لجوزها

مارزيتوش ييوي ؟ ! ملك 

كريم مص قازر يحسز هي بتْكر ازاي أو 

! حاسة بايه ألن مالمحها جامسة 



مؤمه اتوتر ومص ًايس يسبب مضاكل 

اتيرؿت لمحاولة : لكريم ٓهو اللي رز

. اُتغاب واتؾربت جامس 

ال حول ! اُتغاب : هوا أمل طهقت برًب

وحالتها ايه ؟ ! وًاملة ايه ! وال قوة إال بالله 

االتويه هوا استَربوا تحولها وباػيه ليها 

كيب قبؾوا : بغسمة وأمل كملت بذوِ

ما توقق يا ! ًلى اللي حاولوا يَتغبوها 

مؤمه ؟ 

اللي حاول يَتغبها : مؤمه هس زماُه ورز

كان سليم جوزها، وًلى حسب تذميه ىازر 

اللي ىور قالتهويل استذسم ػاحبتها االىتيم 

تقويها تروحلها وٓهمها إىه ًايس يغالحها 

وهي راحت ًلى أساس ػاحبتها واتْاجئت 

بيه هواك وكان ًايس يغور ٓيسيو لالُتغاب 

. ويصل أبوها ًلضان يتوازله ًه الضركة 



ايه ! هو يف حس حقير بالضكل زه : أمل بقرِ

ييوي كلقها ماطي بس مستيس ! السمه زه 

ايه الرجالة زي ؟ ! يْؾحها ويغورها 

مص رجالة، زول مص رجالة : كريم بتوؿيح

وبيسيه سليم زه .. يا أمل، زول أطباه رجالة 

يف اللي .. يف موه كتير جسا بأطكال مذتلْة 

يف .. بيوسل مراته تضتَل وهو يقيس يف البيت 

زي جوز سامية وأروها اللي كاىوا ًايشيوها 

يف بالوي كتيرة ربوا يحْنوا .. تضتَل رقاػة 

المهم سليم اتقبؽ ًليه وال مص .. موهم 

هيبلَوا ؟ 

.. اتقبؽ ًليه وما اتقبؾص : مؤمه بغله

هي ؿربته ًلى زماُه وآتكروه مات 

. وكلبوله اإلسياِ 

اوًى يكون مات وهي تلبس : أمل طهقت

! قؾية زي ىهلة تاين 



. يا بوتي زي زٓاو ًه الوْس : كريم كضر

وهو ىهلة ماكاىتص زٓاو ًه : أمل بغتله

! الوْس 

وملك .. زمان ُير زلوقتي : كريم بتوؿيح

ىهلة بوت بسيقة مالهاش ههر ! ُير ىهلة 

ٓكان سهل تكون كبص ٓسا لكه ملك ًوسها 

. أبوها وأروها وسليم مص ازها أػال 

وكمان يف الْيسيو ... أيوة ٓيال : مؤمه بتأكيس

اللي هو كان بيغوره ًلضان يْؾحها بقى 

. هو زليل محاولة االُتغاب 

.. سبحان هللا : أمل هست زماُها بتْكير

ييوي هو ػور الْيسيو ًلضان يْؾحها يقوم 

قهوتك .. ربوا ًازل .. الْيسيو زه يْؾحه هو 

مؤمه اطرب أىت .. يا كريم قبل ما تبرز 

. القهوة زي وأىا هقوم أًمل ُيرها ليا 



ال ال يا : جت تقوم بس مؤمه وقْها ووقّ

. أمل أىا ًايس أرتاح طوية وأىتوا رسوا راحتكم 

اىسحب وسابهم وهي قيست جوب جوزها 

.. وهو مستويها تتكلم وهي مستوياه يتكلم 

ساكتة ليه : ػمتهم كال لحس ما كريم ققيه

 !

. هقول ايه ؟ ال اله إال هللا : أمل بغتله

.. محمسا رسول هللا : كريم بيضرب قهوته

كوتي ! بس مص ًايسة تيلقي ًلى ملك 

! زارلة حامية ًليوا 

أىت طايّ إين محتاجة أسأل : أمل بغتله

أو أسألك ًوها ؟ ! ًه اهتمامك 

كيس ال : كريم بغلها أوى وبتوؿيح كبييي .. أ

لما أسمى ًه واحسة أًرٓها اتيرؿت 

لمحاولة اُتغاب ههتم ورغوػا بيس اللي 



مريوا بيه أىا وأىتي ألىوا ًارٓيه از ايه 

. الموؿوو بضى 

ولما أىت ًارِ : مسكت ايسه وبغتله بحوان

حبيبي أىا ! زه مستوي موي ليه أسألك ًوها 

ًارٓة إن ملك ػْحتها اتقْلت تماما ٓأكيس 

مص هْؾل كول الوقت متحسسة موها 

وياريت أىت كمان تتكلم ًازي ًوها زي 

.. طريكتك وأرت مرات أروك وأىا متقبالها 

. ٓهي مجرز إىساىة ًازية 

هي ٓيال مجرز : رٓى ايسها باسها وابتسم

. إىساىة ًازية 

.. يبقى رالظ : سوست ًلى كتْه وبمرح

ماقلتليص رأيك يف القهوة ؟ وال زه قبل 

الجواز بس الَسل يف القهوة ؟ 



ال يا قلبي تسلم ايسك : ؿحك جامس وبغلها

لكه أىتي .. مص حكاية قبل الجواز بس 

جيتي ومؤمه بيتكلم وزرلتي زرلة مذبريه 

. وترتيوا 

زه أىا ! بجس وترتك ؟ كيب ليه : أمل ؿحكت

. حتى رقيقة وكيوت 

حغل وًلى يسي ما : كريم بؾحك

. بتسًليص ىوهايئ 

ال بجس ًازي يا .. ابسلوتلي : أمل ؿحكت

بس ممكه أزًل لما ما تتَسلص يف .. حبيبي 

! قهويت 

ال يا حبيبي ماأقسرش ما : كريم بؾحك

. أتَسلص 



: مسك ايسيها ومى كل كلمة بيبوس ايسها

.. قهوة .. أجمل ... ًلى ... ايسيكي .. تسلم 

حيايت يا حيايت ... يف .. بضربها 

! ايسيا بس : أمل كضرت بسلى

وهللا أىتي : كريم هوا ؿحك بغوته كله

. كماًة 

التحقيق مى كوكي قالت بالْيل إىها 

ماكاىتص تيرِ بذقته وتذيلت بس إىه 

هيغالحها ٓيال وأىكرت أي مضاركة ليها يف 

.. االُتغاب

سليم حاول يوكر محاولة االُتغاب وإىه 

يقلى إن ملك بتوتقم موه ًلضان بلٍ ًه 

مرات أبوها الهرباىة مه اإلًسام بس تغويره 

ًلى الموبايل ٓؾحه وميرٓص يوكره أو 

.. يكسبه 



مروة لما ملك وىور وىازر ورالس والكل ُاب 

ًه الضركة قلقت واتوترت واتغلت بوازر 

وبلَها إن ملك تيباىة طوية بس هي قلقت 

كبر مه كسه  .. وحست إن يف حاجة أ

استأشىت أبوها إىها هتروح تقمئه ًليهم ألن 

كلهم ُايبيه بسبب تيب ملك وأبوها وآق 

.. وراحت وكلهم اتْاجئوا بيها 

ىازر لو وجوزي مص : كاىت مى ىازر وبحرج

مرُوب ٓيه أىا ممكه أمضي وآسْة لو 

. اتسرت يف حاجة ًائلية 

.. أىتي بتقويل ايه يا مروة بس : ىازر بسرًة

وٓرز موها مص .. أىتي جسء مه الييلة زي 

ملك ٓيال تيباىة وزه .. مجرز حس ورالظ 

كتر وال أقل  . سبب ارتْاءىا مص أ



ملك كاىت رارجة مه أوؿتها وسميت ىازر 

ومروة والحنت أروها اللي بيذاِ ًليها 

.. ورايّ ًلى مضاًرها حتى مى حبيبته 

ىسلت وبتوازي ىازر اللي أول ما طآها قام 

حبيبتي ايه اللي : بسرًة ليها ومسك ايسها

! قومك بس مه مكاىك 

تيبت مه القيسة يف السرير : ملك ابتسمت

وبيسيه ًرٓت إن مارو هوا قلت أسلم ًليها 

 .

مروة وقْت بسرًة تستقبلها وأول ما 

طآت وطها األزرق وًيويها الوارمة والسرقا 

! يف ايه ! ايه للي حغلك : طهقت بغسمة

! الّ سالمة ًليكي 

محاولة ٓاطلة : ملك ابتسمت بوجى

. لالُتغاب 



مروة مغسومة ومص قازرة تغسق ومسكت 

كيب : ايسها مى ىازر وقيسوها وقيسوا جوبها

كوتي ! حاسة بايه ! كمويوي أىتي كويسة 

! رليكي مرتاحة مكاىك 

أىا كويسة كول ما حواليا : ملك مبتسمة

كليقي المتذلّ كان ًايس .. حبايبي 

بس الحمس لله ربوا .. يرجيوي ُغب ًوي 

. سترها 

: ىور ًملت ًغير وررجت واتْاجئت بملك

مص كوتي ٓؾلتي ! ايه بس اللي قومك 

! مرتاحة 

زهقت مه السرير يا ىور قلت : ملك بغتلها

! أقيس مياكم 

كيب اطريب زه : ىور قيست وازتها ًغير

! يقويكي طوية 



قيسوا مى بيؽ كلهم وملك حست إىها 

مرتاحة باللمة اللي حواليها زي 

طوية ومؤمه جه وىور استأشىت ملك اللي 

سمحتلها تسرله وسقهم وأول ما طآها 

اتغسم مه طكلها 

ًارٓة إن طكلي اتلذبف بس : ملك بهسار

بالش ! مص الزم تضهقوا يف وطي كسه 

! مالمح الغسمة زي تكون هاهره أوي كسه 

أىا اتغسمت : مؤمه ابتسم وهسر بمجاملة

بس إىك لسة حلوة باللذبقة زي 

مه يومك بكاش : ملك ؿحكت ُغب ًوها

. يا مؤمه 

. حمسلله ًلى سالمتك بجس : مؤمه ابتسم

. متضكرة أوي يا مؤمه : ابتسمت بتقسير



مؤمه قيس مياهم والجو ارتلّ تماما 

.. بوجوزه ألىه مص بيبقل هسار أبسا وؿحك 

سليم اتحاكم والموؿوو اتيرِ واتوضر 

والكل ًرِ باللي حغل 

كاىوا يف بيت كريم بيْقروا كلهم مى بيؽ 

أىت كوت ًارِ باللي : حسه بع لمؤمه

حغل لملك زه ؟ 

. ًرٓت أيوة : مؤمه بحرج

كوا ! وليه ما قلتلواش : حسه باستَراب

! وقْوا مياهم 

بابا هو قايل وأىا ماحبيتص أتسرل أو : كريم رز

.. أتكلم ألن ممكه كالموا يتْهم ُلف 

وبيسيه زه موؿوو راظ كالما رالس ىْسه 

.. ماقالكص يبقى مص ًايس حس ييرِ 

. المواؿيى زي بتكون حساسة 



أيوة .. أػال ػيبت ًليا : ىاهس باستَراب

جيت يف ٓترة ماحبيتهاش بس مص للسرجة 

. زي أبسا ولوال المالمة كوت روحت زورتها 

وليه ما تروحيص كالما : أمل بغت لحماتها

الموؿوو اتيرِ ؟ 

: ىاهس بغت لحسه وبغولها وىاهس بحرج

ػراحة رْت لتتؾايقي أىتي 

 )! ال كبيا ليه ! أتؾايق : أمل بغتلهم بصهول

ًمي زي بوت ػاحبك  (بغت لحماها 

زي .. وكبييي تسأل ًليها وتقمئه ًليها 

أىا حتى قلت لكريم .. ًضرة برؿه بيوكم 

الموؿوو بالوسبايل بقى ًازي وملك 

وأىت  (بغت لمؤمه  ).. طذع ًازي 

كمان يا مؤمه اتكلم براحتك قسامي ًه 

ملك زي أرت مراتك وكبييي هيكون يف 

احتكاك بيوكم وكبييي هتكون ًايس تتكلم 



.. مى أروك أو تحكيله موقّ أو حتى هسار 

أىا واثقة يف كريم .. يا جماًة اتكلموا ًازي 

ويف حبه و إن ملك ػْحة واتقْلت تماما 

. ٓيازي جسا 

كس كالمها ٓيال يا ماما ملك ػْحة : كريم أ

واتقْلت وحاليا هي مجرز بوت ًازية 

بالوسبالوا ولو حابة تسوريها روحي مى مؤمه 

ولوال إن وجوزي أىا وأمل ممكه ييمل 

. حساصية أو يتْسر ُلف كوا روحوا مياكم 

ىاهس وحسه اتبسقوا مه كالم أمل وبالْيل 

راحوا يسوروها واستَربت جسا بوجوز ىاهس 

.. ًوسها بس ٓرحت بشيارتهم جسا 

الّ سالمة : كان الكل قاًس وىاهس بحرج

والحمس لله إىه اتقبؽ .. ًليكي يا ملك 

. ًليه وإن طاء هللا هيارس ًقابه 



. متضكرة أوي يا كوف : ملك ابتسمت

ًلى ايه يا بوتي المهم : ىاهس ابتسمت

كريم وأمل برؿه كاىوا .. تقومي بالسالمة 

ًايشيه يقمووا ًليكي بس الغراحة رآوا 

! الموؿوو يتْهم ُلف أو يكون يف أي حساصية

كريم طذغية ! ليه حساصية : ىازر اتسرل

محترمة جسا وكلوا بوحبه وىحترمه ومراته 

. طذغية محترمة وبوحترمها كلوا 

احوا .. مْيص أي حساصية : ملك بغت لواهس

ػْحة واتقْلت رالظ واتْتح ُيرها 

.. ٓأهال بيهم يف أي وقت .. ػْحات كتيرة 

. مْيص أي حساصيات 

هو برؿه قايل ىْس الكالم زه : ىاهس ابتسمت

ػْحتكم اتقْلت والحياة استمرت وأىتم .. 

. طركا وزمايل وحتى أمل قالت ىْس الكالم 



ربوا يوٓقهم .. ٓيال ًوسهم حق : ملك بتْهم

. يارب 

رقية لوحسها تيبت مه الوحسة وحست إىها 

.. ًجست أوي بوحستها زي 

طآت ربر القبؽ ًلى سليم واتغسمت 

مسكت تليْوىها رىت ًلى .. باللي ًمله 

كتر مه  بوتها لكه التليْون مقْول ورىت أ

أريرا قامت تروح .. مرة وكل مرة مقْول 

تضوِ ملك مؾقرة ألىها كاىت ًايسة ملك 

.. تيجيلها مص هي تروح لذالس وًياله بيتهم 

بس بوتها يف محوة وهي رايْة ًليها الزم 

.. تيجي ًلى ىْسها وتروح 

ىازر ٓتحلها الباب و وقْوا قغاز بيؽ مص 

وهي بغاله ومص ًارٓة ! ًارِ يقولها ايه 

توقق مه ُينها موهم وقلقها ًلى بوتها 



الوحيسة لحس ما جميت ىْسها ورٓيت 

كوت ًايسة أكمه ًلى ملك، يوْى ؟ : راسها

ىازر كان ًايس يقرزها بس ملك ممكه تكون 

ٓقرر ! محتاجالها زي مامتها يف األول واآلرر 

يسرلها ويراقبها وأي وقت تؾايق ٓيه ملك 

.. اتْؾلي : هيتسرل وسى القريق وطاورلها

. هي يف أوؿتها 

أرسها وربف ًلى ملك وقالتله يسرل ٓتح 

الباب كاىت ىور وملك بيتكلموا مى بيؽ 

ازرل يا ابوي واقّ : وملك ابتسمت ألروها

! كسه ليه 

. يف ؿيْة ًايسة تضوٓك : ىازر بغلها

ؿيْة وأىا كسه يا ىازر : ىور وقْت وكضرت

اوًى تقول مياك برا 

أزرلها ؟ ! ملك .. ًازي يا ىور : ىازر بغلها



ملك قلبها حس إىها مامتها مه ىنرات ىازر 

وكالمه وابتسمت بتوتر وهست زماُها 

: بموآقة ٓوازر ٓتح الباب ًلى آرره وبغلها

. اتْؾلي 

رقية اتجاوزته مه ُير وال كلمة وزرلت وأول 

ما طآت ملك قربت موها وؿمتها 

ومسكت وطها بتلمس أماكه الكسمات 

وزموًها ُغب ًوها ىسلت ًلى بوتها 

وٓرحتها الوحيسة كاىت زًالىة موها ألىها 

أرست ػّ والسها لكه مص قازرة تضوِ 

زلوقتي إال بوتها المكسورة والتيباىة وزه 

حبيبتي اصيك كمويوي ! ملك : وجيها أوي

. ًليكي 

ملك حاجة رلتها زٓوت ىْسها يف حؾه 

رقية أوي يمكه ًضان زي أول مرة تحس 

طْتي يا : بذوِ حقيقي مه مامتها ًليها



طوٓتي الكلب سليم .. ماما اللي حغلي 

. ًمل ايه 

ازيه يف السجه .. الجبان الواكي : رقية بيياـ

كتر مه كسا كمان  . يستاهل أ

ملك أىا برا لو احتجتوا حاجة : ىور قاكيتهم

. بيس اشىكم .. ىازوين 

متضكرة ًلى وقْتكم جوب : رقية بغتلها

بس بقول كْاية  (بغتلهم االتويه  )بوتي 

وأي وقت .. قيازك هوا وتيايل ميايا يا ملك 

ًايشيه يضوٓوكي و يقمووا ًليكي يتْؾلوا 

. أهال وسهال 

التالتة استَربوا موقّ رقية بس ىازر مص 

مقمئه ورايّ مه أي ليبة مه رقية 

ٓضكرها برسمية ورٓؽ إن ملك تذرج يف 

التوقيت زه ألي مكان وقالها لو ًايسة بوتها 



تْؾل هي هوا لكه ملك ماتقليص مه 

بيتهم أبسا وررجوا وهي قيست مى ملك 

ماما أىتي كويسة ؟ : ملك باستَراب

رقية زموًها ىسلت تاين بيس ما كاىت 

.. الوحسة وحضة أوي يا ملك : ماسحاهم

.. وأىتي سيبتيوي .. الوحسة وحضة يا بوتي 

كيب .. أهون ًليكي كسه يا ملك تسيبيوي 

. بس اسأيل ًوي مه وقت للتاين 

أىتي بيستيوي ًوك مص أىا : ملك بيياـ

. اللي بيست يا ماما 

حقك ًليا بس : رقية مسكت ايسيها االتويه

رليوي يف حياتك يا .. ما تبيسيص ًوي كسه 

أوًسك ًمري ما هقول .. وأىا أوًسك .. ملك 

المهم .. كلمة يف حق أرواتك وال أقّ ؿسهم 

مص ًايسة أٓؾل لوحسي تاين مابقيتص 



كمل لوحسي بالضكل زه  هموت يا .. قازرة أ

. ملك لو ٓؾلت لوحسي 

ملك زًلت ًضان مامتها جايالها ألىها تيبت 

مه الوحسة مص ًضان هي وحضتها أو 

رايْة ًليها لكه ميلص كله يهون مقابل 

حؾوها اللي لمست ٓيه الغسق والحوية 

أريرا ياه از ايه كاىت محتاجة زه مه مامتها 

أىا .. أىتي مص لوحسك أبسا : ومه زمان أوي

ومص هسيبك ما تذآيص .. مياكي يا ماما 

. مص هسيبك .. 

قيسوا مى بيؽ وىور زرلت ًوسهم تؾايّ 

رقية وملك مسكت ٓيها تقيس مياهم ورقية 

وآقت وسرحت يف حياتها زمان وزلوقتي و 

يمكه .. ىسمت إىها مارلْتص ُير ملك بس 

لو كاىت رلْت كصا ًيل كاىوا سوسوها 

زلوقتي وما ٓؾلتص لوحسها وًيالها يتلموا 



ليه كاىت ُبية بالضكل زه .. حواليها 

! وؿييت حياتها يف أمور تآهة ما تسواش 

رالس رجى ومتيوز بيقمئه ًلى ملك وربف 

: وزرل واتْاجىء برقية موجوزة َٓؾب

! بتيمل ايه زي هوا 

: رقية كاىت هتقّ بس ملك مسكت ايسيها

سيب ماما ميايا طوية .. ميلص يا بابا 

ماهي يا بوتي هتؾايقك : رالس بع لملك

. وأىتي حاليا مص حمل ؿَف ًليكي 

ماما أىا .. ال ال يا بابا : ملك ابتسمت ألبوها

وحضتها وهي وحضتوي وهي بس حابة 

. تقمئه ًليا 

ومه امتى الحوية : رالس بع لرقية بَؾب

األٓيى ممكه .. زي أمك ال يمكه تتَير 

! تَير جلسها بس بتْؾل برؿه أٓيى 



رقية كاىت هترز بس ملك زآيت ًوها 

وأبوها استسلم قسامها وسابهم وررج ورقية 

قؾت مى ملك اليوم بس تاين يوم مضيت 

.. لبيتها 

ملك رجيت طَلها وزٓوت ىْسها ٓيه 

وبتساًس أرواتها ًلى از ما بتقسر ورجيت 

تييص مى أمها بسل ما تييص لوحسها 

.. ورغوػا بيس كسرتها واىْغالها ًه الكل

طريّ زٓه ىْسه يف طَله وتقريبا مص 

بيتكلم مى أي حس ُير رامي ٓقف 

ىيرة مى رامي رقيبها مبسوكة جسا وكل 

كتر مه بيؽ ورغوػا بيس  يوم بيقربوا أ

.. ُياب سمر ًه البيت 

كاىوا ٓرحاىيه أن ميياز الْرح بيس أقل مه 

.. أسبوًيه ورالظ بيْوص طقته 



كل يوم هو وىيرة بيس ًيازته الزم ييسي 

ًليها ويقيس مياها طوية وهي كايرة بحبها 

.. الجسيس 

كاىت ميسومة ًلى ٓرح ػاحبتها ولبست 

ٓستان زوز ٓوق جمالها جمال لسرجة إىه 

أرسها .. أول ما طآها كان هيتجوه ًليها 

وػلها الْرح وزرل مياها ايسه يف ايسها وكل 

كان مياها .. ػحباتها كاىوا حاسسيوها ًليه 

والكل بيباركلهم ًلى ٓرحهم اللي بيس 

أسبوًيه 

رامي جاله تليْون وبيس ًلضان يرز ورجى 

مالك مكضر ليه يا حبيبي : لويرة اللي كضرت

! كسه 

يف حالة جت المستضْى : رامي بؾيق

واستسًوين والزم أروح أىا متابى الحالة زي 

. مه زمان وػيبة 



رالظ : ىيرة زًلت بس اتْهمت الموقّ

. روح وأىا هتغرِ وأروح مى ػحبايت 

ال ال أىا ىغاية وجاي استويوي أىا : رامي بلهْة

هروحك يا قلبي، تيايل ميايا لحس برا 

. وارجيي 

ما تتذيليص أىا بيس : كليت مياه وهو بحب

وىقيس أىا .. األيام ازاي لحس ما تووري بيتي 

ياااااه .. وأىتي يف كوطة زي ػاحبتك وجوزها 

. امتى بقى يا ىوارة قلبي 

. هاىت ياحبيبي : ىيرة بحرج

.. مص هتآرر اوك: رامي بحب

سابها وهي زرلت اتبسقت مى ػحباتها 

وهم ماطييه رٓؾت تمضي مياهم وقالت 

هتوتنر رقيبها وٓؾلت تستواه بس اتآرر 

كتير ٓاتغلت بضريّ بس مارزش ًليها 



ورىت ًلى رامي كتير برؿه ما رزش والوقت 

.. بسأ يتآرر 

بيتت رسالة لرامي تبلَه إىها هتروح لوحسها 

كليت مه القاًة كاىت يف مكان مققوو 

طوية والزم تقلى لبرا للضارو الرئيسي 

ًلضان تاليق تاكسي أو أي مواػلة 

كتر مه كسه  اترززت بس قررت تمضي أ

بيسيه كالما رامي ما رزش ممكه .. ػيب 

.. يكون زرل ًمليات ومص هييرِ يكلمها 

مضيت وهي بتتلْت حواليها وطوية وًست 

ًلى طوية طباب قاًسيه ًلى الرػيّ 

بيسرووا وٓؾلوا يمضوا وراها ويياكسوها 

ورغوػا بْستاىها الجميل وبما إن الضارو 

ٓاؿي تماما وػوت الْرح والسماًات ًايل 

جسا ٓاتجرأوا وطسوها لضارو جاىبي جوب 



سور مسرسة ٓبالتايل مص موققة سكوية 

حس يسميها وهي بتغرخ بس األربى طباب 

مسكوها واحس ٓيهم حف ايسه ًلى بوقها 

يمويها تغرخ وواحس كتْها وواحس قسام 

مسك ٓستاىها طقه ىغيه مه ٓوق وهي 

بتحاول تهرب بس أربى طباب ًلى بوت 

ؿربوها كتير جسا وكل ما بتحاول .. ػيب 

ققيوا هسومها وٓستاىها .. تغرخ بيؾربوها 

واحس ٓيهم كلى مقواة يكمل ًلى .. 

ٓستاىها والمقواة ًورتها يف جسمها وهو 

.. بيققى الْستان بس ما اهتمص 

وهي .. أريرا قسروا يققيوا كل ٓستاىها 

.. بسأت تَيب ًه وًيها مه كتر الؾرب ٓيها 

الضباب بيس ما ققيوا ٓستاىها ٓجأة ًست 

ًربية زورية بتوور وبتيمل سريوة واحس 



ٓيهم جري والباقييه أول ما لمحوا اليربية 

.. بتقرب كليوا يجروا كلهم 

النابف اللي كان يف اليربية كان بيلّ ًازي 

كسورية ولمح الضباب زول ٓقرب موهم 

يضوِ ليه ملموميه بالضكل زه ولما جريوا 

حس إن يف حاجة مص كبييية ٓقرب 

يضوِ ايه يف األرؼ ملموميه ًليه وبمجرز 

ما ىّور طاِ حس مرمي ًلى األرؼ ىسل مه 

ًربيته جري وهوا اتْاجىء بيها قسامه بتوسِ 

بسرًة .. مه كل جسمها وهسومها متققية 

بلٍ ًوها وكلب اإلسياِ وقلى قميغه حقه 

اإلسياِ وػلت بسرًة أرسوها وهو .. ًليها 

.. راح وراها بيربيته 

طريّ كان يسوب رارج مه اليمليات 

كلى موبايله ولقى اتغاالت .. مهسوز وتيبان 



وبيسها جت ممرؿة تجري .. كتيرة مه أرته 

. زكتور طريّ : ًليه

ال ال اوًي تقويل حالة : طريّ بغلها بتيب

. أىا رارج هلكان طويف رامي 

. رامي لسة يف اليمليات / ز: الممرؿة

اوووِ موك حالة ايه ؟ : طريّ بتيب

بوت مؾروبة أو مَتغبة حالتها : الممرؿة

. ػيبة جسا 

. ال حول وال قوة إال بالله : طريّ بضْقة

قام وراح مياها كاىوا يسوب مسرليوها 

هسومها متققية ًرياىة حاكيه مالية ًليها 

أىا : والنابف أول ما طاِ طريّ جري ًليه

الرائس ميتس وأىا اللي لقيت البوت يف األرؼ 

والييال جريوا بس ميرٓص اُتغبوها وال ال 

. كموي ًليها أرجوك بضكل طذغي ! 



. ما تقلقص بيس اشىك : طريّ بهسوء

زرل طريّ ًوسها والممرؿة بتضيل 

طيرها مه ًلى وطها وبتمسحه وهوا 

أرته الغَيرة .. طريّ لمحها 

ال ال ىيرة ال .. ىيييرة : طريّ ػرخ بغوته كله

! ال ال أىتي ال : ؿمها لغسره وبيغرخ

. ٓويق أرجوكي ! ىيرة حبيبتي ٓويق 

مجرز أخ .. طريّ اتحول مه زكتور ألخ 

.. بيحاول يْوق أرته 

رامي جه يضوِ ميه ؿحية االُتغاب زي 

اللي المستضْى بتتكلم ًوها ورغوػا بيس 

البوليس ما قلب المستضْى وطاِ طريّ 

لوهلة ما .. وقرب اتْاجىء إىها ىيرة 

وبيسها حاول يتماسك ! استوًبص إىها هي 



محسش : ويبيس طريّ ًوها بس طريّ زقه

. كلكم برا! هيلمسها الكل يقلى برا 

طريّ زق الكل برا األوؿة وهو قيس جوب 

! أرته يييف ويؾمها ومص ًارِ ييمل ايه 

مص قازر يستوًب إن ! مص قازر يتوْس 

! أرته مَتغبة 

الزم .. حاول يْوقها وبيسها ٓاق لوْسه 

الزم يضوِ جروحها الزم .. يقمئه ًليها 

يكون زكتور وبسأ يضوِ جروحها ويقهرهم 

ويوقّ ىشيّ جروحها قبل ما يارسها 

.. لألطية يقمه ًليها 

كاىت .. رامي برا هيتجوه مص ًارِ يْكر 

ورزة موورة زلوقتي .. لسة مه طوية مياه 

مالمحها مص هاهرة أػال مه كتر الكسمات 

كان مواًسها .. والجروح اللي يف وطها 



ليه ما ! يروحلها ليه كليت تمضي 

استوتهوش ؟ 

قام وراح ًوس طريّ وحاول يسرل ًوسه 

رامي اتحرك .. بس طريّ رٓؽ تماما 

وجاب زكتورة إلهام ػاحبتهم وكلب موها 

.. هي تسرل لضريّ وتساًسه يف حالة ىيرة 

إلهام ربقت ًلى طريّ وكلبت موه 

يْتحلها ويسمحلها تساًسه وٓؾلت كتير 

تكلمه مه ورا الباب لحس ما ٓتحلها 

وسمحلها تسرل وبالْيل زرلت يف ػمت 

وهي طايْة زموًه وهو بيذيف جروحها 

تليْوىه بيرن .. ووقْت تساًسه بغمت تام 

كل طوية وهو ًارِ إىها مامته بس مص 

.. قازر وال ًارِ يرز

 



كيس : إلهام بهسوء طريّ والستك بترن وأ

. قلقاىة ًليها 

كلمها : طريّ بيياـ . مص هيرِ أ

هي كمان : إلهام بتأثر حقت ايسها ًلى كتْه

. قلقاىة والزم تكلمها 

: طريّ مسك موبايله ورز وميازة بلهْة

أرتك اتآررت يا طريّ مص ًارٓة مص 

كلمها وال كلم رامي طوٓهم ! بترز ًليا ليه 

! ٓيه 

أرتك : طريّ ًيف وهوا أمه قيست مكاىها

! مالها يا طريّ 

طريّ ٓتح يف اليياـ وميرٓص يوقق 

وميازة قلبها هيقّ وبتغرخ تترجاه يقولها 

بوتها مالها 



أيوة يا كوف أىا : إلهام طست الموبايل مه ايسه

. زكتوره إلهام زميلة طريّ 

بالله ًليكي تقوليلي : ميازة بيياـ ورًب

! ًيايل مالهم ! بوتي مالها وال طريّ ماله 

ىيرة اتيرؿت لحازثة وهي .. ىيرة : إلهام بترزز

. هوا 

ميازة زموًها جمست ومص ًارٓة توقق وال 

ًقلها ًجس ! ترز وال تيمل ايه وال تقلب ميه 

مالها ! حازثة ايه : وأريرا رزت! ًه التْكير 

. ًايضة قويل إىها ًايضة ! بوتي 

هتكون بذير ! أيوة أيوة ًايضة : إلهام بسرًة

هقموك ًليها اول ! هتكون بذير .. بإشن هللا 

بأول 

.. قْلت مياها ورجيت لويرة تيالجها 



محتاجيه ىارسها : إلهام بغت لضريّ

لألطية وىتقمه إن ماًوسهاش أي كسور 

. زارلية أو ىشيّ 

طريّ وقّ باليآية مياها ولبسوها لبس 

المستضْى وكليوا بيها والكل اتلم ًليهم 

ورغوػا رامي بس طريّ ما وقْص ألي 

حس وكمل قسامه ومياه إلهام وًملولها 

األطية ومياهم زكتور ًنام وزكتور باكوة 

كسوا إىها سليمة مجرز كسمات ورؿوؼ  وأ

بس المضكلة األكبر .. وجروح رارجية كلها 

.. هي الجروح الوْسية 

زرلت زكتورة تاىية ًوسهم بس طريّ أول 

متضكر بس مص : ما طآها بغلها بجموز

. محتاجك هوا 

الكل حاول يقوى طريّ إىه يسمح للسكتورة 

تتقمه ًليها هل مَتغبة وال ال بس طريّ 



رٓؽ تماما حس يقرب مه أرته وكرز 

.. السكتورة مه ًوسه 

ميازة أريرا قسرت تقوم وحقت كرحة ًلى 

زماُها وكليت الضارو ًايسة أي حس يوػلها 

ًاملة زي المجاىيه مص .. المستضْى 

ًارٓة تروح ٓيه وال تيجي مويه وال توػل 

لمحت ًربية جاية وقْت قسامها .. ازاي 

ٓاليربية اؿقرت تقّ وهي بتذبف ًلى 

اليربية زي المجووىة وررج اللي سايقها كان 

. رير يف حاجة حغلت! يف ايه : كه

ميازة بغتله وًيقت بغوتها كله وكه 

مستَرب مالها وبيتلْت حواليه يضوِ أي 

حس يْهم موه 

توزيوي المستضْى ؟ : ميازة بيياـ

كيس كبيا اركبي : كه بسرًة . أ



ركبها جوبه ولّ وراح للمستضْى وهي 

كول القريق تييف 

! رير يف ايه ؟ حس حغله حاجة : كه بترزز

. بوتي ًملت حازثة : ميازة بتييف بحرقة

إن طاء هللا .. رير باشن هللا .. رير : كه كضر

. سليمة 

كه وػلها المستضْى وهي ىسلت تجري 

وهو بيس ما كان هيمضي حس إىها مص 

حلوة موه ًلى األقل يتقمه ًليها ويمضي 

زرل واتْاجىء إن يف هباـ والسىيا مقلوبة 

كمل كريقه يسأل ًليها وقابلته .. ىوًا ما 

لو سمحتي كوت ًايس أكمئه : ممرؿة وقْها

ًلى أرت السكتور طريّ حالتها ايه؟ 

. حالتها مستقرة الحمس لله : الممرؿة بسًل



هم ايه النباـ زول ؟ : كه بْؾول

زول ًلضان : الممرؿة استَربت سؤاله

. قؾية االُتغاب 

سابته ومضيت وهو مصهول اُتغاب ايه 

هي بلسهم ٓيها اُتغاب ؟ 

وهو رارج سمى الممرؿات بيتكلموا ًه 

أرت السكتور طريّ وازاي ماىى حس يكضّ 

تقريبا .. ًليها ًلضان ييرٓوا مَتغبة وال ال 

كل المستضْى بتتكلم 

ال حول وال قوة : كه هوا اتغسم ورزز بصهول

. إال بالله 

ماطي ًمال يستَْر وهو بيسمى ًه 

طكلها وًه هسومها المتققية وًه رز ٓيل 

حتى النباـ كاىوا حواليه زميلهم .. طريّ 

بيتكلموا وبيوػْلهم ٓيه لقى البوت 



كه .. والضباب األربية أول ما طآوه جريوا 

مصهول وحاسس كأىه بيتْرج ًلى ٓيلم 

.. مص واقى أبسا 

ميازة زرلت ووػلوها لبوتها وأول ما 

طآتها قيست يف األرؼ رجليها مص 

طايالها ورغوػا وهي بتسمى الحكايات 

أرتك اُتغبوها : بغت البوها.. اللي بتتقال 

يا طريّ ؟ 

.. طريّ ًيف ومص ًارِ يرز ًليها 

اُتغبوها رز ًليا ؟ : ميازة زًقت

.. ومص ًايس أًرِ .. ميرٓص : طريّ بيياـ

ميرٓص ومص هسمح لحس يلمسها 

هي تْوق وهي .. ويكضّ ًليها بسون اشىها 

تحسز ًايسة تيمل ايه 



زه شىب أمل يا : ميازة قاًسة يف األرؼ بتوسب

ىيرة كاىت كل طوية ! زه شىبها ! طريّ 

بس المرة زي ٓيال شىبها ! تقول زه شىب أمل 

. ربوا قالوا زوقوا اللي هم زاقوه .. 

طريّ قيس جوبها يبكي يف ػمت ألىه 

ًارِ إن زه شىبها ٓيال ألىهم آتروا ًليها 

.. وػسق سمر وكسبها 

رامي ٓؾل برا األوؿة وطريّ رآؽ 

يسرله وهو هيتجوه مه الرًب والذوِ 

وبالرُم مه إن كل زكتور كضّ ًليها كموه 

إال إىه ًايس يسرلها ويكون جوبها بس طريّ 

.. رآؽ يسرل أي حس ًوسها 

الغبح كه زرل ًوس ًيلته وهو مص ًارِ 

يقولهم وال بس يف الوهاية قرر يقولهم وكلهم 

ًوسهم شهول تام مه اللي حغل وسميرة 

قررت تروحلها تسورها وتقّ مياها 



ىيرة ٓاقت تغرخ وأروها أرسها يف حؾوه هو 

ٓؾلت كتير .. ومامتها يحاولوا يقمووها 

.. تييف وتضهق وكلهم بيييقوا مى بيؽ 

بيس ٓترة كاىت بسأت تهسا 

ىيرة يف زكتورة زميلتي ًايسة : طريّ بترزز

. تقمئه ًليكي 

تقمئه ًليا ازاي ؟ : ىيرة بغتله بحصر

طريّ ميرٓص يقولها ايه وبيس ًوها مص 

.. ًارِ يتكلم أػال 

ماما تقمئه : ىيرة بغت لمامتها اللي بتييف

ًليا ازاي ؟ 

تضوِ الييال زول اُتغبوكي : ميازة بيياـ

! وال ال 

ال ال : ىيرة ًيويها وسيت بصهول وػررت

! أىتوا بتقولوا ايه .. محسش ٓيهم لمسوي 



أيوة أىا .. هم جريوا .. محسش لمسوي 

حسيت بيها .. طوٓت ًربية الضركة 

طريّ .. مالمسوىيص أبسا .. وساًتها جريوا 

 (بغلها وزموًه يف ًيويه  )طريّ ! 

أىت مص ! محسش لمسوي يا طريّ 

اتقمه أرتك ! محتاج تجيب السكتورة 

أيوة ؿربوين ووجيوين بس .. محسش لمسها 

قولهم إين مص .. ال أىا مص مَتغبة 

! أىا مص مَتغبة يا ماما .. مَتغبة 

: ٓؾلت تييف كتير ومرة واحسة بغتلهم

رامي ؟ رامي ٓيه يا ماما ؟ ماما قوليله 

ماما قوليله ؟ .. اوًى يْتكر إىهم لمسوين ال 

ميازة ؿمت بوتها وٓؾلت تييف كتير وهي 

! مص ًارٓة رز ٓيل رامي هييمل ايه 



طريّ كلى لسمايله وقالهم إن ىيرة ٓاقت 

وقالت إن البوليس وػل ومحسش لمسها 

.. وكلب مه الكل يرجى طَله 

ًايس .. حرام ًليك يا طريّ : رامي قرب موه

أىا مص ًارِ أىت محكم رأيك .. أطوٓها 

ماأطوٓهاش ليه ؟ 

هي كويسة ومْيص زاًي : طريّ زقه

... وبالوسبة لمحاولة  (وبغله بيوّ  )تتيبها 

سكت وما قسرش يكمل الكلمة ػيبت  )

ًليه أرته قسام رقيبها وػيبت ًليه ىْسه 

هي قالت كلمة وكلمتها  (وبيسها كمل 

.. ومص هسمح لحس يكضّ ًليها .. تكْيوي 

. بيس اشىك 

هو أىا .. أىت بتقول ايه : رامي مسك زراًه

اتكلمت يف الموؿوو زه؟ أىا ًايس أتقمه 

. وهللا ما هتيبها .. أرجوك ! ًليها وبس 



زلوقتي .. مص زلوقتي : طريّ طس زراًه

. هي محتاجة ترتاح 

طريّ راح لمكتبه وزرل قْل ًلى ىْسه 

ليه أرته تسٓى تمه أرقاءه هو وأمه .. وًيف 

ليه ! ليه ىيرة زي أجمل حاجة يف حياتهم ! 

ليه الوجى كبير ! قبل ٓرحها بأيام يحغلها زه 

ييوي سمر وٓؾيحتها ! أوي جواه كسه 

ليه يا ريب ترزيل ىْس القلم ؟ ! وزلوقتي ىيرة 

رامي ًيلته ًرٓت وأمه اتغلت برامي 

وقالها إىها بذير وإىها بس مجرز ؿرب 

وكسمات وأمه أػرت تيجي تضوٓها وقالها 

.. بالش زلوقتي لما األمور تهسا طوية 

ًوس ىيرة الباب ربف وزرل رامي وىيرة وطها 

ىّور وبغتله بلهْة كاىت بتتموى تْوق تالقيه 

بيس : رامي بغلها بحسن وبع ألمها.. جوبها 



! أىا بس ًايس أتقمه ًليها .. اشىك يا ماما 

. طريّ رآؽ يسرلوي مه امبارح 

قرب مه ىيرة وقيس قغازها وهي زموًها 

ليه ما استويتيويص : ىازلة وهو مسح زموًها

. ليه مضيتي يا قلبي ! يا ىيرة 

رامي ! اتآررت وأىتوا مارزيتوش : ىيرة بيياـ

! محسش لمسوي ٓيهم 

مغسقك يا قلبي : رامي مسح زموًها

مغسقك بقلي ًياـ بقى ًلضان راكري 

مْيص حاجة يف السىيا زي تستاهل زموًك 

 .

ىيرة ًيقت جامس وهو ؿمها لحؾوه 

سابها وقام قبل ما طريّ .. وبيحاول يهسيها 

.. يرجى ويذرجه مه ًوسها 



كه وػل مامته وسألوا ًه أوؿتها وكه 

وػلها ًوس ميازة وىيرة وقالها هيوتنرها 

.. تحت يف اليربية 

يارتها  سميرة ربقت وزرلت بترزز ورايْة ص

.. تتْهم ُلف 

ميازة بغتلها كتير بسموو وماقسرتص توقق 

.. أو تتكلم بس زموًها بتوسل

كه قايل إىه وػلك : سميرة زرلت بهسوء

حبيبتي الّ سالمة  (بغت لويرة  ).. بالليل 

رليكي .. الّ سالمة قلبي مياكي .. ًليكي 

. ويال قوميلوا بالسالمة .. قوية 

باب األوؿة ربف وزرلت أم رامي وىيرة 

حمسلله ًلى السالمة يا : بغتلها بتوتر وحسن

اصيك يا أم طريّ .. بركة إىك بذير .. بوتي 

. الّ سالمة ًلى ىيرة 



. هللا يسلمك : ميازة ابتسمت

أم طريّ زرلت وزرلت مياها واحسة 

زي السكتورة لميا زكتورة : وكلهم بغولها

. طاكرة أوي وًايسة تقمئه ًلى ىيرة 

. الّ سالمة ًليكي : لميا ابتسمت

! حؾرتك تذغع ايه : ىيرة بغتلها

زكتورة ىسا : لميا بغت ألم رامي وبغتلها

.. ووالزة

أىا : ىيرة زموًها ىسلت وبغت لحماتها بيياـ

ًربية البوليس .. محسش لمسوي ٓيهم 

! وػلت قبل ما حس ٓيهم ييمل حاجة 

. ػسقيوي 

حبيبتي زه مجرز اكمئوان مص : لميا بهسوء

كتر ًازي ييوي  . أ



اكليي برا، محسش كلب موك : ميازة زًقت

. برا! تيجي 

لميا كضرت وكليت بَؾب وميازة بغت 

. قالتلك محسش لمسها : ألم رامي

كل المستضْى قالت جاية : أم رامي بَؾب

هسومها كلها متققية جمسها كله ُرقان زم 

ليه كاىوا بيسموا ! وتقويل محسش لمسها 

ًليها؟ وبيسيه لما محسش لمسها رايْة ليه 

لو ماًوسهاش حاجة تذبيها ! مه الكضّ 

! تسمح للسكتورة تكضّ 

سميرة واقْة زموًها ىسلت وميازة آتكرت 

بغت ! إن ىْس الجملة زي قالتها لسميرة 

. اكليي برا يا ولية أىتي : ألم رامي بَؾب



يا أم طريّ األمور زي : أم رامي كضرت

مآيهاش مجامالت زه طرِ ابوي اللي أىتي 

! بتتكلمي ٓيه 

. برا : ميازة بيياـ

أىتي بتتغريف كسه ليه ؟ زه : أم رامي بؾيق

اُتغاب مص حاجة بسيقة والزم أتقمه 

. قبل ما أجوزها البوي 

ميازة بتهس زماُها برٓؽ ومص قازرة توقق 

وىيرة موهارة 

أىتي مص ٓاهمة : سميرة وقْت يف وطها

! ييوي ايه برا وال أٓهمك أىا ميواها كويس 

. برا .. قالولك اكليي برا يبقى تقليي برا 

أم رامي ررجت بَيم مه ًوسهم 

وبتتوًسلهم إن الجوازة زي ال يمكه تتم 



ولحنة ػمت سيقرت ًلى المكان 

بيققيها طهقات وًياـ ٓقف 

حاسة بقلبك : سميرة أرست ىْس كويل

.. بيتيغر مه جوا ػح ؟ ًرٓتي يا أم طريّ

لما يقلبوا زليل براءة بوتك .. إىها بتوجى أوي 

ىيرة .. ربوا ما يكتبها ًلى حس .. بتوجى وهللا 

.. يا حبيبتي الزم تكوين قوية واوًي تتكسري 

أيوة كل اللي هيجي هيحاول يكسرك بس 

أمل كاىت مكاىك .. اوًي تستسلمي 

 ).. ما اتكسرتص أبسا .. ووقْت و واجهت 

ما وكتص راسها  (قربت موها ورٓيت وطها 

اوًي توكي راسك لألرؼ أىتي ما .. أبسا 

ُلقتيص ًلضان توكي وتحقي وطك يف 

ًارٓة ٱن وؿيك ػيب وحاسة إن .. األرؼ 

. زي الوهاية بس ال مص الوهاية 



يازة وقْت ووكت ًلى ايس سميرة تبوسها 

اقْي جوب بوتك : بس سميرة سحبت ايسها

ورسيها يف حؾوك وكمويها إن اللي جاي 

وازيكي طوٓتي أمل .. أٓؾل مه اللي راح 

. ربوا ًوؿها بأحسه تيويؽ 

موها لله ليبت يف زماُي : ميازة ًيقت كتير

مص ًارٓة ازاي رميت وزين ليها .. وأقويتوي 

هي اللي اقترحت موؿوو كضّ اليصرية ! 

الىها ًارٓة إن ال يمكه تقبليه وأىا زي الَبية 

مضيت وراها وربوا رزهايل يف بوتي 

قوليلها .. قويل ألمل تسامحوي .. سامحيوي 

. حقكم ًليا .. تسامحوي 

 

وهللا : ًيقت كتير وسميرة ًيقت مياها

وربوا ما يوريها لحس أبسا .. مسامحاكي وهللا 



ربوا يحميها .. الّ سالمة ًلى بوتك .. أبسا 

. ويحرسها لضبابها 

ىسلت البوها ومص مبقلة ًياـ لحس ما 

وػلها البيت وزرلت قيست مكاىها تييف 

برؿه ومهما ًبسهللا وكه يسكتوها مص 

راؿية تسكت 

أىتي بتييقي ليه زلوقتي ؟ : كه زًق بَيم

! ما رالظ بقى 

سميرة سكتت ومسحت زموًها وبتحاول 

آتكرت لما ميازة كلبت : تستجمى أىْاسها

كضّ ًلى أمل ! موي أ

! يا ماما ليه بتْكري كسه زلوقتي : كه كضر

. رالظ بقى 



قلبي كان محروق أوي : سميرة بيياـ

وٓؾلت أحسبه ًليها ٓؾلت كتير أوي 

. أقول حسبي هللا وىيم الوكيل 

استَْري ربوا وازًيلها : ًبسهللا بؾيق

. بالهساية 

وأىا هواك جت أم : سميرة كملت بيياـ

رقيبها وجايبة زكتورة تكضّ ًليها ًلضان 

مص مغسقة إىها مص مَتغبة وقالت زه 

.. ربوا ورايل بييوي اىتقامه .. حقها وحق ابوها 

وربوا جابلي حقها موهم .. هم هلموا بوتي 

. كلهم 

هو أىا زًويت هي : كملت سميرة بيياـ

السبب إن البوت زي يحغلها كسه ؟ 

اتق زًوة المنلوم ٓليس : ًبسهللا بحسن

ربك اللي بيسبب .. بيوها وبيه هللا حجاب 



ربوا يهسيهم وييآيهم .. األسباب مص احوا 

ويذرجهم مه أزمتهم زي ًلى رير ويذلْهم 

. ازًيلهم .. ريرا يف مغيبتهم 

رامي أمه ًست ًليه وهي ُؾباىة وقالتله 

الجوازة زي ال يمكه تتم وهو مص ٓاهم هي 

كلب موها تهسا وتروح زلوقتي وهو .. مالها 

راح يضوِ ىيرة ربف ًليها وطريّ ٓتح 

وأول ما طآه ؿربه وقيه 

ميازة ػوتت ومسكت طريّ ورامي وقّ 

مسح السم اللي ىسل مه بوقه مكان ؿربة 

! يف ايه وليه كسه : طريّ وبغله

ًلضان أىت .. ًلضان أىت كلب : طريّ زًق

... أىت.. 



طريّ ماقسرش يوقق ألىه سبق وًمل كسه 

بيت أمه تيمل ىْس زه .. صيه بالنبف 

والسمه بيرزله اللي ًمله 

. ُور .. ُور مه هوا : طريّ زًق

قْل الباب يف وطه ورامي مص ٓاهم أمه 

! مالها وزلوقتي طريّ ماله 

أمل بتكلم مامتها وحست بيياكها وروقتها 

وٓؾلت وراها لحس ما ًرٓت موها باللي 

حغل لويرة وزًلت جسا 

أىا زًيت ًليهم : سميرة بتييف جامس

. ورايْة زًويت تكون السبب يا أمل 

بس أىا ما كلبتص زه أبسا وما : أمل بسموو

أرؿاهاش ألي حس يتحف أو يييص اللي أىا 

. ًيضته 



ربوا .. ًارٓة يا بوتي ًارٓة : سميرة بيياـ

. يسامحوي بقى 

ىيرة كيبة .. قْلت مياها وأمل زموًها ىسلت

.. وُلباىة وما تستاهلص زه أبسا 

كريم رجى مه برا وزرل ٓأمل بتمسح 

: زموًها بسرًة بس هو الحنهم ٓقرب موها

! يف ايه يا أمل 

. مْيص يا حبيبي : حاولت تتماسك

! أبوكي ٓيه حاجة ! يا بوتي يف ايه : كريم كضر

! كه ! مامتك 

كلهم بذير مْيص حاجة حغلت : أمل بغتله

. يف بيتوا 

حغل يف بيت .. كيب اللي حغل : بحيرة

! ميه 



. ىيرة اتيرؿت لحازثة : أمل بيياـ

ىيرة ؟ ىيرة ميه ؟ : كريم كضر

! أرت طريّ : أمل

كريم هوا سكت طوية يستوًب إىها ٓيال 

! بتكلمه ًه أرت رقيبها السابق 

ربوا يكون يف ًوىها ويقومها : وبَؾب مكتوم

بالسالمة بس أىتي وارسة بالك إىك 

بتكلميوي ًه أرت رقيبك السابق ؟ 

أىت ! أرت رقيبي السابق ايه : أمل كضرت

بتتكلم يف ايه ؟ 

مص طريّ زه كان رقيبك يا : كريم بَيم

! أمل وال بيتهيأيل ؟ بيسيه الّ سالمة ًليها 

سيازتك مذووقة ليه بقى ؟ 



كان ىْسي أروح : أمل بتحاول ما تييقص

. أزورها وأقّ جوبها 

كريم سكت مص ًايس يتورٓس ًليها بس 

بع حواليه لمح .. برؿه مص ًارِ يسكت 

الكورة بتاًته أرسها حقها يف ايسه يمكه 

تهسيه طوية وبيحاول يكون حريع يف 

برؿه هقولك ليه ؟ : ارتيار كلماته

ًلضان يا كريم الحازثة اللي : أمل بيياـ

اتيرؿتلها كاىت محاولة اُتغاب ىْس اللي 

طباب ؿربوها وكسروها ! حغلي بالنبف 

. بس هي ماكاىتص محنوهة زيي بيك 

هوا كل ُؾب كريم اتبذر وحل محله روِ 

وقلق ًلى أمل ساب الكورة مه ايسه وؿمها 

حالتها ايه يا أمل ؟ : لحؾوه



حاولوا يَتغبوها يا كريم أربى : ًيقت

لوال لحقها هابف ميسي بيربية .. طباب 

. أهاىوها .. ًوروها .. زورية ققيوا هسومها 

أمل بتتكلم وبتييف وكريم هيتجوه 

اهسي يا .. حبيبتي اهسي : وبيؾمها صيازة

. أمل 

النابف أرسها المستضْى : كملت بيياـ

! كريم.. اللي طَال ٓيها أروها ورقيبها 

أمه جابتلها زكتورة تكضّ .. رقيبها سابها 

ًليها ورٓؾت تغسقها لما قالتلها إىهم ما 

ماػسقتهاش وكلبت .. اُتغبوهاش 

السكتورة تكضّ ًليها ولما رٓؾت زًلت 

ىيرة بتييص .. وقالت زه طرِ ابوها وزه حقه 

. ىْس اللي أىا ًيضته كله 



ربوا مياها ويتوالها برحمته يا : كريم بسًل

بقلي ..حبيبتي بس أرجوكي اهسي أىتي 

. ًياـ 

ماما بتقول إىها زًت ًليها : أمل بيياـ

ميقولة اللي ًاطته .. وحسبوت ًليها كتير 

بس أىا مص .. ىيرة بسببي أىا ؟ رز ًلضاين 

حتى .. ىيرة زي إىساىة جميلة أوي ! ًايسة زه

لو أروها هلموي ماكوتص ًايسة أبسا يجرالها 

! كسه زه جرالها بسببي ػح 

زه جرالها بسبب أروها : كريم بيحاول يقموها

يا حبيبتي زه سلّ .. مص بسببك أىتي 

يَّاُن ال .. وزيه  الِبرُّ ال يَْبلَى، واإلثُم ال ُيْوَسى، والسَّ

. يواُم، ٓكه كما ِطْئَت، كما تَِسيُه ُتَساُن 

بس برؿه ماكوتص ًايسة يجرالها : أمل باىهيار

أىا مص ًايسة أي حس يف السىيا يجراله ! كسه 

أىا اتمويت إن طريّ يجراله ... أىا .. كسه أبسا 



يحس بالنلم واإلهاىة اللي أهاىهايل .. كسه 

مص ىيرة اللي تسٓى .. بس مص يف أرته 

قويل يا ! أىا إىساىة وحضة أوي ػح .. التمه 

. قولهايل إين إىساىة طريرة و وحضة ! كريم 

حبيبة قلبي أىتي : كريم بحسن بيؾمها لقلبه

أىتي مآيكيص شرة طر .. أبيس حس ًه الضر 

بس احوا مص ماليكة أبسا احوا بضر .. واحسة 

ممكه يف لحنة .. بوسًل وبوتألم وبوتوجى .. 

وجى ىْكر كسه بس زه مص ميواه أبسا إىوا 

أطرار أو وحضيه أرجوكي بالش تْكري كسه 

ياحبيبي 

كلمها : حاولت تمسح زموًها لو ! يوْى أ

رٓؾت ًلضان طريّ كان رقيبي أىا 

متْهمة زه 



ال يا حبيبي كلميها وًلميها : ابتسم بحب

.. اقْي جوبها .. ازاي تقّ ًلى رجليها 

. براحتك 

أىا بحبك أوي .. كريم : ابتسمت وبغتله بحب

. بحبك ٓوق ما تتذيل .. 

وأىا : ابتسم ورز ًليها وهو بيمسح زموًها

ما .. بيضقك يا قلب كريم وروحه وًقله 

تييقيص تاين بقى وبيسيه مص كل يوم 

ما ! هقولك ما تييقيص وبيسيه مياكي 

! تسميي كالم جوزك بقى 

كول ما أىت جوبي مص هييف أو : ابتسمت

. لما أًيف أىت تسكتوي 

ال لو هتييقي ًلضان أسكتك : كريم ابتسم

بجس يا أمل زموًك .. هبقل أسكتك أػال 



! يرؿيكي حبيبك قلبه يتوجى .. بتوجى قلبي 

يرؿيكي ؟ 

. ال كبيا ما يرؿيويص : أمل بحب

ؿمها لحؾوه وهي ًوسها راحة زارلية 

... جواها إىه هيْؾل جوبها اليمر كله 

اتغلت بويرة اللي رزت ًليها ًلى كول 

وكأىها كاىت موتنراها أو مستوياها 

اصيك يا ىيرة ؟ : أمل بتوتر

ىيرة ٓتحت يف اليياـ كتير وحاولت تهسيها 

ومص ًارٓة تسكتها وكريم جوبها باػغلها 

ساكتة ليه ٓأمل ٓتحت االسبيكر وكريم 

سمى ًياـ ىيرة واىهيارها وبيسها ىيرة بسأت 

: تتكلم وىع كالمها مص واؿح مه اليياـ

طوٓتي شىبك ! طوٓتي اللي حغلي يا أمل 

أىا ًارٓة إن زه شىبك أىتي ألىك اتنلمتي ! 



سامحيوي .. اتنلمتي أوي يا أمل .. مووا 

وسامحي ماما .. أرجوكي وسامحي طريّ 

. كلهم اتكسروا وزٓيوا التمه 

أىا وهللا .. يا بوتي اهسي بس : حاولت تسكتها

مص طايلة .. ما طايلة يف قلبي ألي حس 

.. حاجة جوايا يا ىيرة واوًي تقويل الكالم زه 

حبيبتي زه ارتبار وابتالء مه ربوا اػبري 

. أىتي إىساىة كويسة وجميلة .. ًلى قؾائه 

بهسلوين يا .. مابقيتص جميلة : ىيرة بيياـ

لو تضوٓيوي .. أمل ما بقيتص جميلة رالع 

وتضويف كمية الؾرب والكسمات والجروح 

. مص هتقسري تغسيق إن زي أىا .. اللي ٓيا 

ميلص يا بوتي وهللا ٓترة : أمل بتأثر

. وهترجيي أحسه مه األول 



أرجى لميه وًلضان ميه ! أرجى : ىيرة بيياـ

رامي ًمل ميايا زي ما طريّ ًمل ! 

! بالنبف 

أمه جابتلي السكتورة : ًيقت أوي وكملت

حلْتلهم .. وًايسة زليل وبتقول طرِ ابوها 

.. إن محسش لمسوي بس ما ػسقوىيص 

أمي هتموت مه اليياـ وتقول أىا اللي 

أمل مرات ًمك هي اللي ! ًملت كسه 

أقويت ماما تروح ألمك تيمل كسه وقالتلها 

إىكم مص هتتحملوا اإلهاىة زي وهتْركضوا 

وماما .. هي اللي بذت السم يف وزان ماما .. 

.. سميتلها وزلوقتي زٓيوا التمه ُايل أوي 

! أرجوكي .. أرجوكي سامحيوا 

ربوا .. وهللا مسامحة يا ىيرة : أمل ًيقت

ىسيت .. بيتلي كريم أجمل ىيمة يف حيايت 

كل اللي حغل وباليكس حمست ربوا ًليه 



ىيرة أىا مص يف .. ألىه كان السبب إين أًرٓه 

وربوا ييلم إين .. قلبي أي حاجة ىاحيتكم 

. بحبك وبيسك وبحترمك 

ماكوتص موآقة ًلى .. وأىا وهللا : ىيرة بيياـ

بس كان الزم يترزلهم .. اللي بييملوه زه 

واهو رامي سابوي ومص ًارٓة هييص ازاي 

أىتي تذقيتي .. أمل أىا بحبه .. مه ُيره 

طريّ ألىك ما حبيتيهوش أػال لكه أىا 

أىا كان ٓرحي بيس أقل مه .. بحب رامي أوي 

ماكاىص ! تذيلي يسيبوي .. أسبوًيه 

كيب اللي كوت بحسه زه ! بيحبوي ميقولة 

ازاي قسر ييمل ٓيا كسه ؟ ازاي قسر ! كان ايه 

يوجيوي كسه؟ 

ٓيه حبه وكالمه ؟ كله كان وهم ؟ ميقولة 

. هتجوه .. كوت موهومة ؟ أىا هتجوه 



محسش ًارِ بكرا : أمل أرست ىْس كويل

ٓيه ايه لكه لو بيحبك مص هيتذلى ًوك 

اػبري ًليه سيبيه يستوًب اللي .. أبسا 

بيسيه يمكه مامته اللي ًملت كسه .. حغل 

! مه وراه 

: ىيرة مسحت زموًها وأمل اىتيص جواها

بجس ممكه ؟ ممكه هو يرجى ويتأسّ ؟ 

قوليلي يا أمل ممكه ٓيال ؟ 

أمل هترز بس كريم مسك ايسها وبغتله 

طاورلها بسماُه ال وهي باػاله مص ٓاهمة 

أرس مه ايسها الْون وقْل الغوت ! ال ايه 

حبيبتي ما : ًلضان ىيرة ما تسميهوش

لو .. تويضيص أمل جواها ويكون كساب 

بيحبها هيرجيلها لكه لو ما بيحبهاش 

هي اوريسي ! هتذليها تييص ًلى وهم تاين 

. مجروحة ٓبالش تسيها مسكه لوجى أقوى 



أمل قوليلي : ٓتح الغوت وىيرة بتكمل

؟ ! هيرجيلي 

ربوا بس .. مص ًارٓة يا ىيرة : أمل بيياـ

المهم زلوقتي إىك .. اللي ييلم الَيب 

أىا .. البايق كله هيتيسل واحسة واحسة ... بذير

.. هقْل زلوقتي وهبقي أتقمه ًليكي تاين 

. تغبحي ًلى رير يا قلبي 

قْلت مياها وبغت لكريم ورمت ىْسها يف 

حؾوه تييف ؿمها وأرس ىْس كويل 

! ليه مويتوي : أمل بغتله

هي مسبوحة يا أمل : بغلها ومسح زموًها

لو جيتي أىتي .. وطايْة إن زي ىهايه الكون 

قلتيلها ال بيحبك وهيرجيلك هتقوم وهتقّ 

وهتييص ًلى األمل زه وساًتها لو هو ما 

بيحبهاش وًوسه ًلم باللي والسته ًملته 



ًارٓة ايه اللي هيحغل ؟ هتتسبح تاين 

ٓالزمتها ايه توقْيها وتسبحيها .. وهتقى تاين 

مه تاين ؟ رليها تقّ لوحسها لما تكون 

المهم تيايل ىوسل ىتمضى .. قازرة ًلى زه 

! ايه رأيك .. طوية يف الجويوة 

رامي رجى بيته وأول ما زرل كان أبوه وأمه 

مى بيؽ وأمه ًلى آررها متورٓسة وأول ما 

الجوازة زي تضيلها مه : طآت رامي وقْت

! زماُك رالع 

أىتي ًملتي ايه ؟ قلتلك : رامي بغلها بهسوء

! ما تروحيص تسوريها زلوقتي وروحتي 

ًملتي ايه 

طايّ ابوك : أمه زًقت وبغت لجوزها

. و واقّ قغازي ! بيحاكموي ازاي 



أىا مص واقّ : رامي قرب و وقّ قسام أبوه

! قغازها أىا ًايس أٓهم هي ًملت ايه بس 

بابا ! ٓهميوي ايه اللي حغل يف المستضْى 

! أىا كسه ُلقان إين ًايس أٓهم 

لما كلب موك ! جاويب ابوك : أبوه بع لمراته

! وًملتي ايه هواك ! ما تروحيص روحتي ليه 

ليه كرزوكي ؟ 

ًلضان ما ًوسهمص زم وقاليل : أمه بَؾب

ًلضان ! ًلضان ميسوميه التربية ! األػل 

ربوا حب يكضْهم قساموا قبل ما ابوي 

. يتسبس 

أمي اشا سمحتي : رامي أرس ىْس كويل

زرلتي ! قوليلي ايه اللي حغل لما روحتي 

تقويل حمسلله ًلى السالمة يا ىيرة كرزوكي 

زه اللي حغل ؟ لو زه اللي حغل يبقى ! 



كالمك ًلى راسي مه ٓوق والجوازة زي 

. هضيلها مه زماُي بس ٓهميوي 

أرست ميايا : أمه زورت وطها بييس

. ػاحبتكم السكتورة لميا 

أىتي بتتسرلي يف ! أرسيتها ليه : رامي بَؾب

! األمور زي ليه يا أمي 

مص ! ييوي ايه بتسرل ليه : أمه بَؾب

مص زه طرٓك ! هتبقى مرات ابوي زي 

! وًرؿك وال أىت مص راجل 

أبقى مص راجل ٓيال لو : رامي بَؾب

لو يف حس ! اتذليت ًوها يف هروِ زي زي 

! ُلقان ٓالحس زه هو أىا 

.. وأىت مالك: أبوه

ألن أىا اللي أرستها الْرح وكاىت : رامي بغله

وقلتلها ما تروحص مى ! يف مسئوليتي أىا 



وأػحابها مضيوا ! أػحابها وأىا اللي هوػلها 

وهي سميت كالمي وزرلت ًملية 

وماًرٓتص أررج والوقت اتآرر وهي ررجت 

ٓما يوْيص زلوقتي .. واللي حغل حغل 

أقول ماليص زًوة وبيسيه هي قالت إن 

. ًربية السورية وػلت ًلى كول 

! أهبل أىت ! وأىت مص طايّ طكلها : أمه

ولو اُتغبوها يا أمي زي : رامي بجموز

مرايت وزي حبيبتي وزي اإلىساىة اللي 

مص ميقول مه أول .. ارترتها زوجة ليا 

أىا ًايسها .. مضكلة تقابلوا أقول أىا مايل 

ال ًمري كوت راجل سقحي وال ! سليمة 

متذلّ وال ًسيم الوذوة والرجولة بالضكل 

بابا قول أىت حاجة ! اللي أىتي وػلتيه ًوي 

يوْى ارسها ورزة مْتحة وأول ما تتيرؼ ! 



لو ! أىت ترؿاها ! لحازثة أقول ما تلسمويص 

... ال قسر هللا واحسة مه أروايت البوات

بيس الضر ًليهم ربوا يحْنهم : أمه قاكيته

الجوازة زي مص . اوًى تتكلم ًه أرواتك 

... هتتم رلع الكالم

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الذامس والثالثون 

بيس الضر ًليهم ربوا يحْنهم : أمه قاكيته

الجوازة زي مص . اوًى تتكلم ًه أرواتك 

. هتتم رلع الكالم 

زي حازثة وأي حس يف ! ليه : رامي بغلها

اللي ما ! السىيا ميرؼ لحاجة زي زي 

ترؿيهوش لبواتك ما ترؿيهوش لبوات 

اوًى تنلميها وتسٓيي تمه ! الواس يا امي 

. هلمها زي ما أمها زٓيت التمه ُايل 



! أمها زٓيت ازاي : أمه بغتله باستَراب

رامي بغلها وماكاىص حابب يتكلم يف اللي 

طريّ حكاهوله بس هو زلوقتي محتاج لسه 

أىتوا ًارٓيه إن طريّ كان : بع ألبوه وأمه

. راكب قبل مراته زي 

. كان راكب بوت ًمها ًارٓيه : أمه كضرت

حكالهم مذتغر حكاية سمر مى أمل واللي 

طريّ ًمله هو وأمه واللي اترتب ًليه 

واالتويه بيسميوه بصهول لحس ما سكت 

زلوقتي طريّ بيس ما أمل راحت : وبغلهم

موه وراحت لواحس أٓؾل موه الّ مرة بقى 

بييؽ يف ايسه وأمه اللي ًملت ٓيه زه 

وزمرته هي أول واحسة اتؾرت بالبوت اللي 

ارتارتها البوها وبسل ما ابوها كان زكتور 

محترم وله اسمه بقى ماطي حاكف راسه 

.. يف األرؼ مص قازر يوقق 



أمه ًملت ىْس اللي أىت ًملتيه بالنبف 

ٓأىا رايّ بكرا ربوا يبيتلك .. مى أم ىيرة 

هتْؾل السايرة .. اللي ييمل ٓيكي زه 

.. ًمالة تلّ وتسور رليوا ىوقْها ًوسىا ياأمي 

أىا بحب ىيرة ولو قلتيلي ًيب واحس ٓيها أو 

موقّ ًملته مياكي وحص هقولك آميه 

لكه مص هنلمها أبسا بالضكل زه .. أسيبها 

ٓكري يا أمي أىتي وبابا ولو أىا .. يا أمي 

.. ُلقان بلَوين 

لو أىتوا طايْيه إن زه الغح إين أسيب 

حبيبتي اللي كاىت بيس كام يوم هتوور 

وقبل ما .. طقتي وبيتي قولويل أىت ُلقان 

تارسوا أي قرار اًرٓوا إن ىيرة هي حبي 

.. الوحيس ولو ما اتجوزتهاش هي مص هتجوز 

 (حف المْتاح قسامهم  )الضقة مْتاحها اهو 

هسية موي ألرويا بيس ما يتذرج يارسها 



ٓقرروا هتجوز ٓيها .. بيْضها ما تلسمويص 

اإلىساىة اللي ارترتها وال مبروكة ألرويا بيس 

. اشىكم 

سابهم وكلى أوؿته واالتويه قيسوا يبغوا 

لبيؽ ولمْتاح طقة ابوهم اللي يف اىتنار 

! اليروسة بس 

كريم قاًس مى أمل بس طَال ًلى الالب 

بتاًه وهي قاًسة جوبه بتْكر يف ىيرة واللي 

حغلها وبيسها اىتبهت لكريم إىه مضَول 

بتيمل ايه مركس ٓيه كسه : أوي ٓقامت جوبه

؟ 

كريم بغلها بتيب وحف الالب بييس ًوه 

: طوية والحنت ٱىه موػله بموبايل ىاريمان

! بحاول أرجيه والناهر إىه مستحيل يرجى 



ماكاىص الزم تمسحه أػال : أمل بسًل

! بالضكل زه 

امال كان الزم أًمل : كريم بغلها باستَراب

وتليب يف ! أسيبها توضر ػورتك ! ايه 

! الغورة وتحف راجل تاين ُيري 

! ميقولة ممكه تيمل كسه : أمل باستَراب

؟ 

! امال متذيلة هتيمل بيها ايه : كريم بغلها

. زه أقل واجب ييوي 

أو ! كيب أىت بتمسح ازاي : أمل جوبه

! بتحاول ترجى ازاي 

كريم بغلها طوية وبيسها طس الالب بتاًه 

وبسأ يضرحلها ازاي بيمسح أو ازاي بيسرل 

ًلى أي حاجة ًايسها لحس ما تيب وهي 

.. تيبت مه الضرح والتركيس 



مينم الليل كاىت قلقاىة وبتْكر يف حازثتها 

هي وازاي ربوا بيتلها كريم وازاي كاىت 

.. محنوهة للسرجة زي 

أريرا ًيويها ُمؾت وىامت ويسوب طوية 

وحست بكريم بيغحيها وهي مص قازرة 

.. تْتح ًيويها 

يف : كريم قرب موها وبيغحيها بغتله بتيب

! ايه يا كريم 

قومي ًلضان تغلي : كريم ابتسم وبيهمس

! ميايا الْجر 

ػلي أىت يا حبيبي : أمل أرست ىْس كويل

! وسيبوي أىام 

! يا بوتي قومي يال ػلي ميايا : كريم بَيم



يا كريم بقولك ػلي : أمل بغتله بذْوت

ماهو لو هيوْى أقوم كوت قمت ! أىت يف ايه 

 .

كريم بغلها لوهلة مص ٓاهم ليه مص 

كيب : هتقوم وبيسها استوًب ٓابتسم

. سوري كملي ىومك يا حبيبي 

ػلى هو وقيس مكاىه طوية بيْكر يف أمل 

.. وىْسيتها ويف ؿيقها مه اللي حغل لويرة 

ومص ًارِ امتى آثار الحازثة زي هتتمحي 

وهتْؾل تتوجى بسببها ! مه شكرياتها 

! المتى 

الغبح قام يجهس وهي ػحيت ًلى حركته 

قرب موها بحب وباسها وبيتكلم .. جوبها 

! هتوسيل ميايا وال هتوامي طوية : بهمس



يوْى : أمل ابتسمت بحب وايسها ًلى رسه

؟ !تسيبوي أىام 

يوْى يا حبيبي : كريم باس كّ ايسها وابتسم

ًايسة حاجة موي قبل ما أىسل ؟ .. كبيا 

أو متآرر ؟ ! أىت مستيجل : أمل بغتله

ال يا قلبي لسة بسري : كريم بع لساًة ايسه

 .

اًملي حاجة سذوة أطربها : أمل ابتسمت

... حاؿر يا حبيبي هقول ألم : كريم ابتسم

أىت اًملي مص أم ٓتحي : قاكيته أمل

يوْى ؟ 

وماله أًملك ياحبيبي ًايسة ايه : كريم ابتسم

؟ 



اًملي يوسون وحقلي ًليه : أمل بتْكير

ىيواو 

! أًمله ازاي بقى : كريم بحيرة

سذه المياه وحقت الباكيت ٓيها : ؿحكت

. بس كسه ..والويواو وحف السكر 

هيملهولك ! زه الموؿوو سهل اهو : ابتسم

. حاال 

ىسل كان أبوه وأمه قاًسيه مى بيؽ وهو 

ػبح ًليهم وقيس وسقهم 

أمل ما ػحيتص وال ايه ؟ : ىاهس بحب

. ػحيت بس ما ٓاقتص : كريم ابتسم

مؤمه قالك إىه مص ًايس يقيس : حسه بغله

هوا بيس ما يتجوز ؟ 



وروحوا امبارح طوٓوا كام .. قايل : كريم ابتسم

. ٓيال ػَيريه بس مْيص حاجة ًجبتوا 

ًلى المبسأ ! ييوي اىت موآق : حسه كضر

إىه يسيب البيت ؟ ! ىْسه يا كريم 

أىا ومؤمه أروات : كريم بع ألبوه وأمه

كتر مه األروات وزه طيء ال يمكه  ويمكه أ

بس هو حاليا .. يتَير يف يوم مه األيام 

أىا مص مه محارم .. هيتجوز والضرو طرو 

ٓبالتايل .. مراته وهو مص مه محارم مرايت 

! هوييص يف بيت واحس تحت أي مسمى 

. احوا أروات اه بس برؿه مص أروات 

ال أىت هتبع لمراته وال هو : ىاهس باًتراؼ

. هيبع لمراتك 

حبيبتي زه مالوش ًالقة : كريم بع ألمه

أىا ٓيال ال يمكه أبع لمراته ..بالضرو أبسا 



بس الضرو طرو يا .. ُير كأرت وهو كمان 

أىا ًلى ًيوي مؤمه ما يكوىص ميايا .. ماما 

يف ىْس البيت بس أمل ما يوْيص تقلى برا 

أوؿتها بسون لبس كامل ولما ىور تيجي 

هيكون ىْس الوؿى مص هتذرج برا أوؿتها 

بسون لبس كامل زه يمكه وؿيها هيكون 

ألن أمل بابا أػبح محرم بالوسبالها .. أػيب 

.. ىور ال بابا راجل ُريب 

! ييوي ىور أىا وبابا بالوسبالها رجالة ُريبة 

متذيلة تييضي مى اتويه رجالة يف بيت 

.. هتبقى تكتيْة للكل ! واحس ُريبيه ًوك 

ومؤمه مص هيرؿى الوؿى زه لوور وإىه 

يربقها بالضكل زه وأىا مص هرؿى ألمل 

ييوي لو الواحسة ما .. برؿه تتربف يف بيتها 

! ارتاحتص يف بيتها ترتاح ٓيه 



ييوي بيس اليمر زه كله تتْرقوا : حسه بحسن

 !

بيس الضر ًليوا وايه اللي يْرقوا : كريم بوْي

ما بيكوىوا أروات يا بابا وكل واحس بيتجوز ! 

أىا ! هل بيتْرقوا ؟ يف ايه يا بابا ! يف طقة 

احوا ! ومؤمه ال يمكه ىتْرق بإشن هللا 

يال هسيبكم وأقوم .. أروات مسى الحياة 

أًملكم ميايا ؟ .. أًمل حاجة أطربها 

االتويه طكروه وهو قام للمقبد زرل لقى 

أم ٓتحي جوا ٓغبح ًليها 

رير يا حبيبي ًايس ايه ؟ : أم ٓتحي ابتسمت

كريم بيبع حواليه طاِ الَالية مسكها 

أجيب مياه طرب مويه؟ : وبغلها

أم ٓتحي ابتسمت وطاورتله ًلى مكان 

كوباية ؟ : الْلتر جاب مياه وبغلها



هتيمل ايه ؟ : ىاولته

. يوسون وىيواو : كريم بغلها ومف طْآيه

أىت مص بتحب : أم ٓتحي باستَراب

! اليوسون 

ما تجيبي يا ست أىتي وأىتي : كريم بغلها

. ساكتة 

ىاولته وهو بيحقهم يف الكوباية 

! كيب ما أًمل اىا : أم ٓتحي ابتسمت

ًايس أىا اللي أًمل : كريم بغلها

أم ٓتحي ىاولته باكيت تاين قرأ اللي ًليها 

ليه زي ؟ : وكان كراوية بغلها

حقها مياهم حلويه، ولو يف : ابتسمت

مَع وال حاجة حلويه له، اًملها 

. ساىسوتص كيب تْقر بالمرة 



هي بتحب .. أيوة هايت أًملها : كريم ابتسم

. الكوكتيل 

ىاولته كل حاجة أمل بتحبها وهي ساًسته 

ييمله وحقتله كل حاجة ًلى الغيوية 

طيل بقى زي الضاكر كسه واكلى : وبغتله

وال أكليهم أىا؟ 

. هقليهم أىا : كريم بع للغيوية وبغلها

أرسهم وكلى وىاهس كاىت زارلة طآته 

كيب ما أرستص ليك أىت ليه : وابتسمت

وٓقرت مياها ؟ 

ًامل حسايب يف ساىسوتص : كريم ابتسم

أو يف .. مياها بس هضرب القهوة مياكم 

. المكتب ًازي ييوي 



كلى وقبل ما يسرل كان مؤمه رارج وأول 

: ما طآه ابتسم وقبل ما يوقق كريم بغله

. اياك توقق بحرِ 

وأىت ًارِ كوت هقول ايه : مؤمه ؿحك

! ييوي 

ًارٓك واكي أيوة : كريم ابتسم

مؤمه ؿحك جامس وسكت وبغله وقرب 

كوت هقولك يا بذتك : موه

! يا بذتي بايه ! يا بذتي : كريم باستَراب

إىها مراتك ويف : مؤمه بع للغيوية وبغله

أوؿتك ويف حؾوك وبتْقر مياها وبتيملها 

ٓقارها بايسك 

أىت : كريم باستَراب بيبع حواليه بمرح

رجيلي مؤمه ياؼ أىت ! وزيت مؤمه ٓيه 

 .



أرس ىْس  )ال وهللا بجس : مؤمه ؿحك

حاسس إن أىا .. تيبت مه االىتنار  (كويل 

! اللي ًليا الحكم زه 

هاىت يا مؤمه زه رالظ ٓات : كريم ابتسم

بيسيه أىت هتيمل ٓقار ؟ .. الكتير يازوب 

وهللا مستيس أًمل ٓقار وُسا : مؤمه بهسار

. وًضا كمان بس أتجوز 

أىت حالتك رقر وأىا : كريم ؿحك جامس

أطوٓك يف الضركة .. ًايس أطربها زه سذه 

. باي 

! ساًة بحالها : زرل ألمل اللي بغتله بتصمر

امال لو كلبت ! ًلضان كوباية حاجة سذوة 

ٓقار كوت ًملت ايه ؟ 

كريم حف قسامها الغيوية وهي اتحرجت لما 

. سوري تسلم ايسك : طآت الْقار ابتسمت



الموطح ! تسلم ايسي بيس ايه : كريم بغلها

! اللي قلتيه زه 

تسلم : أمل اتيسلت وابتسمت ومسكت ايسه

ايسك بجس 

اطريب بقى ألىها برزت و : كريم قيس قغازها

أىا جاي وقْت يف محقات وكل واحس 

بيوقْوي طوية 

بيوقْوك ليه ؟ : أمل ؿحكت

أول مرة يضوٓوين بيمل حاجة : كريم بؾحك

كل .. بايسي  أول مرة يضوٓوين طايل ػيوية أ

حاجات جسيسة ًليهم بس بكرا ! وكالى لحس 

. يتيوزوا يا قلبي 

يتيوزوا ؟ : أمل بغتله بحب



مؤمه ! ٓيها ايه .. اه يتيوزوا : كريم بحب

طايْوي و وقْوي لسا هقوله اياك تتريق 

. قايل أىا بتموى مص بتريق 

بيتموى ايه ؟ : أمل ابتسمت

: قرب موها وبيرٓى طيرها ًه وطها بحب

بيتموى حبيبته تكون مياه ويف حؾوه ويف 

بيته 

اه ػح هو مؤمه هيتجوز : أمل بغتله بحب

هيجي هو وىور هوا ؟ ! هوا 

أىتي ًايسة ايه ؟ : كريم

زه بيتكم براحتكم : أمل بتْكير

ًلى ! ايه بيتكم زي ! بيتكم : كريم كضر

زه بيتك ! األساس إىك ؿيْة يوميه وال ايه 

. بيتك .. أىتي 



بس برؿه .. ًارٓة إىه بيتي : أمل ابتسمت

بيت مؤمه وًايص ًمره كله ٓيه 

ٓيال بيته بس هو هيتجوز برا يف : كريم ابتسم

. بيت راظ بيه 

اتكلموا طوية يف موؿوو مؤمه وقالها ىْس 

ٓقروا مى .. الكالم اللي قاله ألبوه وأمه 

بيؽ 

قام هو بيسها يلبس ًلضان يوسل طَله 

مص هتيجي برؿه ؟ : وبغلها

مص ًايسة أطوِ .. مص ًايسة : أمل كضرت

رليوي الوهارزه ولو .. حس وال أتكلم مى حس 

. ٓوقت كسه هذلي السواق يجيبوي 

كمل لبسه وقرب موها بيارس موبايله وباسها 

. كلميوي : يف رسها بيوّ طوية وبغلها



رلي بالك مه .. هكلمك : أمل ابتسمت

. ىْسك 

ىيرة ػحيت مه ىومها تيباىة مص قازرة 

بتحاول تقوم بس جسمها كله .. تتحرك 

كتر مه  واجيها وقلبها وروحها واجييوها أ

.. جسمها 

طريّ ربف وزرل ًوسها جايبلها ٓقار 

كلها وهي مص قازرة تاكل أػال  وبيحاول يآ

: طريّ بغلها وبع لسموًها اللي يف ًيويها

واألزمة زي .. حبيبتي أىتي كويسة بجس 

سامحيوي يا ىيرة ألىك بتسٓيي .. هتيسي 

احوا ُلقوا وأىتي ! تمه أرقايئ أىا وماما 

. بتسٓيي التمه 



رالظ يا طريّ ما : ىيرة أرست ىْس كويل

أزمة .. تْؾلص تلوم يف ىْسك كسه 

. وهتيسي زي ما كله بييسي 

كان ىْسي .. ياريت تيسي : طريّ بأسّ

ىيرة .. تيسي مه ُير ما أىتي بالصات تذسري 

وميرٓص رامي .. أىتي أُلى حس يف حيايت 

ازاي ًمل كسه ؟ ! ليه ًمل كسه ! ليه 

! زي ما أىت ًملت يف أمل قبله : ىيرة بغتله

زي ما قسرت تيمل ! أىت ازاي ًملت كسه 

! ليه مستَرب يا طريّ ! ٓيها هو ًمل ٓيا 

كان ىْسي يكون : طريّ زموًه لميت

كوت مستيس ألي تمه ! أرجل موي يا ىيرة 

تذيلت إن ٓؾيحة ! بس يكون بييس ًوك 

سمر هي تمه اللي ًملته وحمست ربوا إىها 

جت بييسة ًوك أىتي وماما ما تذيلتص أبسا 

إين لسة هسٓى التمه بجس ٓيكي أىتي واللي 



وهللا .. ًملته يترز ٓيكي حقك ًليا يا ىيرة 

... أو أىتي ممكه... ما ٓكرت إين ممكه 

سكت مص ًارِ يقول ايه ٓكمل 

. حقك ًليا :بحسرة

اللي حغل حغل رالظ : ىيرة اتوهست بوجى

احوا رسرىا .. رالظ يا حبيبي .. يا طريّ 

. ورالظ 

مه برا سامياهم ميازة اللي زموًها مص 

بيوضْوا وحست ببضاًة اللي ًملته واز ايه 

قلبها واجيها .. كان كلبها بضى ووحص أوي 

.. زمرتهم .. أوي ألىها بايسها وجيت ًيالها 

! ازاي أم تيمل يف ًيالها كسه 

رامي قام مه ىوم طبه متققى لبس هسومه 

وررج مه أوؿته 

. تيال يا حبيبي آقر : أمه ابتسمت



متضكر مص ًايس بس قررتوا : رامي بجسية

ايه ؟ 

. تيال يا رامي آقر : أبوه بحسن ًليه

رامي بغلهم االتويه وبع ألرواته اللي 

وػلتوا لقرار وال .. مص ًايس أٓقر : بيْقروا

لسة؟ 

: أبوه وقّ ومسك ايسه وحف ٓيها المْتاح

.. أىت وؿبتها .. زي طقتك أىت اطتريتها 

وأىت اللي هتييص ٓيها مص .. أىت ٓرطتها 

. حس تاين أبسا 

مص .. مص ًايسها ػسقوي : رامي بع ألبوه

. هتَلى ًلى أرويا 

كيب : أبوه أرس ىْس كويل وبع لمراته

بقولك  (بع البوه  )! أقوله ايه األهبل زه 

وأىت امبارح قلت لو مص ! طقتك بتاًتك 



هتتجوز ٓيها يبقى مص ًايسها وأىا بقولك 

رسها يبقى ايه ؟ 

تقغس إىكم مص : رامي ابتسم بلهْة

بجس ؟ ! ميترؿيه ًلى ىيرة 

كول ماهي زي اللي : أمه ابتسمت

هتسيسك يبقى ربوا يباركلك ٓيها 

رامي بْرحة حؾه أبوه وبيسها أمه وباس 

. آقر بقى : ايسها وجاي يذرج بس مسكته

زماىها موهارة .. ال ال ًايس أروحلها : رامي بْرحة

 .

ربف بابهم وٓتحتله .. ررج وجري ًلى ىيرة 

ميازة ويازوب هتقْل الباب يف وطه بس 

أرجوكي بس اسمييوي : مويها ومسك الباب

مص ًايسة أسمى موك أي : ميازة بيياـ

. تبرير 



أىا الزم : رامي زرل ُغب ًوها وقْل الباب

. أطوِ ىيرة وأتكلم مياها 

اكلى برا ألحسه أىازي طريّ : ميازة كضرت

يتيامل مياك 

بقولك ًايس أتكلم مى ىيرة : رامي بإػرار

كلمها  . ومص همضي مه ُير ما أ

. ىيرة .. ىيرة : رامي زرل بيوازي بغوته كله

ىيرة يف أوؿتها سميت ػوته وكأن قلبها 

ًايسة تغرخ .. هيذرج مه مكاىه ويرز ًليه 

بغوتها كله وتقوله هي هوا بس اتلجمت 

أىت جاي : طريّ ررج ًلى ػوته وزًق

هوا ليه ؟ 

جاي لذقيبتي مص ليك : رامي بتحسي

. ومص ليها 



. اكلى برا: طريّ مسكه مه هسومه

رامي مسك ايسيه طريّ وىسلهم ُغب 

مص جبان .. أىا مص صيك يا طريّ : ًوه

أىا بحب ىيرة وال .. ومص هيمل صيك .. صيك 

يمكه أسمح لحس يبيسين ًوها ال أىت وال 

. والستك مص هتمويوين ًوها 

... بيس اللي كلبته : طريّ بسذرية

.. أىا ما كلبتص حاجة : قاكيه رامي بغسق

ىيرة .. وال هقلب وال يْرق ميايا أػال 

طئتوا .. حبيبتي مهما يحغل ٓيها حبيبتي 

. أم أبيتوا 

.. بس والستك : ميازة بغتله بصهول

.. ماليص زًوة بوالسيت : قاكيها رامي تاين

زي حؾرتك بس .. والسيت تْكيرها زي أي أم 



وزلوقتي ًايس .. أىا مص هتذلى ًه حبيبتي 

. أطوٓها بيس اشىكم 

: ميازة مص ًايسة تْهم أو رايْة تْهم

تضوٓها تقولها ايه ؟ ًايس تقولها ايه ؟ 

أقولها إين ال .. أقولها إي بحبها : رامي بغلها

أقولها تقوم .. يمكه أسمح لحس يتسرل بيوا 

يوْى ؟ .. ًلضان أًملها أجمل ٓرح يليق بيها 

. تيال : ميازة ًيقت جامس وابتسمت

رامي ًايس : أرسته ألوؿتها وزرلت لبوتها

يضوٓك 

رليه .. مص ًايسة أطوٓه : ىيرة زموًها ىازلة

.. قوليله .. قوليله .. يمضي يا ماما 

تقويل ايه بس ؟ : رامي زرل



قرب موها وميازة سابتهم رجيت البوها اللي 

رامي : قيس مكاىه يييف وأول ما حس بأمه

كلى راجل ًوي وًمل اللي المْروؼ كوت 

.. وًلضان كسه ربوا هيكآئه بويرة .. أًمله 

ألن ىيرة زي أجمل وأحه وأرق بوت يف الكون 

 .

رامي جوب ىيرة اللي زورت وطها بييس وهو 

.. حقك ًليا : قيس قغازها لّ وطها له

سامحيوي ًلى اللي أمي ًملته بس أقسم 

ال يمكه أسمح حس .. بالله ًملته مه ورايا 

وال يمكه .. يحقك يف موقّ زي زه أبسا 

أىا مص بس بحبك .. أسمح بإهاىتك يا ىيرة 

أىتي حبيبتي مهما يقول .. أىا بيضقك 

أىتي .. السمه ومهما يقغر ومهما يحغل 

. حبيبتي 



ًلضان : ىيرة زموًها ىازلة وهو بيمسحهم

. راكري كْاية 

يا لو قلتلك : ىيرة بغتله أوي وبتييف بهيستر

وأين قلت كسه ًلضان .. إىهم اُتغبوين بجس 

روٓت مه الْؾيحة هتيمل ايه ؟ 

رامي بايسيه االتويه مسك وطها وزموًه هو 

اللي بيتقسم لوحسة وبيحبها يا : كمان ههرت

ىيرة بيكون ًلى أتم االستيساز إىه يضاركها 

.. بيتواًسوا ًلى الحلوة والمرة .. كل حياته 

ًاهستك .. أىا ما ًاهستكيص ًلى الحلو بس 

حازثة بضية .. ًلى االتويه يا ىيرة 

ايسي يف .. اتيرؿتيلها وهوواجهها مى بيؽ 

أىتي .. أىا بحبك يف كل حاالتك .. ايسك 

ازاي .. طريكة ًمري وحيايت وزىيتي كلها 

تذيلتي إين ممكه أًيص مه ُيرك أو 



أًيص مى ُيرك ؟ ميقولة مص ًارٓة 

ومص حاسة بحبي ليكي ؟ 

.. بيس اللي أمك ًملته روٓت : ىيرة بيياـ

حسيت .. قالتلي اًتبري الجوازة زي اىتهت 

ماكوتص .. إن حيايت أىا اللي اىتهت يا رامي 

ٓاهمة وال ًارٓة ازاي بقلت تحبوي وال 

ماكوتص بتحبوي أػال ؟ 

رامي قرب وطه موها وسوس راسه ًلى 

أىا بحبك لسرجة إين بموت مه : راسها بحب

امبارح لما اتكلمت مى أبويا وأمي .. ُيرك 

ازيتهم مْتاح الضقة وقلتلهم لو مص هتجوز 

يا .. ىيرة رسوا الضقة باللي ٓيها مص ًايسها 

أًيص مياها ويف حؾوها يا مص ًايس السىيا 

. حيايت مياكي أىتي وبس .. باللي ٓيها 

بس : ىيرة ًيقت كتير وهو ؿمها لحؾوه

. رالظ أرجوكي اسكتي 



أىا ماقلتص لحس يا رامي ًلى : ىيرة بغتله

أقولهم ؟ ! موؿوو االُتغاب زه 

زي حاجة تذغوي .. ال يا ىيرة : رامي بغلها

وال طريّ وال أمك وال أي ! أىا وأىتي وبس 

زه يذغوي أىا وأىتي وبس .. حس يف الكون 

اتْقوا ؟زلوقتي ًايسك .. مْيص حس طريكوا 

تقومي بالسالمة ًلضان ميياز ٓرحوا وال 

حابة تأجليه ؟ 

: ىيرة بتبتسم و بتييف يف ىْس الوقت

! هيوْى أتجوز وأىا طكلي كسه 

: رامي ابتسم وحف ايسه ًلى رسها بحب

ماله طكلك ؟ 

زي ما يكون زايسوي : ىيرة ؿحكت بيياـ

... أىا أبضى ما! ققر بس 



أىتي : قاكيها بحقة ايسه ًلى طْايْها

إن كان ًلى الجروح زي .. أجمل ما يكون 

ْٓي رالل األسبوًيه زول بإشن هللا 

. هيكوىوا رْوا 

يف جروح كتيرة يف جسمي مكان : ىيرة بوجى

! المقواة اللي ققيوا بيها هسومي 

كلها هتذّ يا ىيرة، كلها هتذّ : رامي بوجى

لو تحبي أبع ًليها أطوِ رياكتها .. 

ماًوسيص ماىى أىتي ًارٓة إين زكتور جراحة 

. وزه مجايل 

. أىت بالصات مص هقسر : ىيرة بسموو

براحتك بس رالل األسبوًيه : رامي بتْهم

البايق يتيالج .. زول هاهريا كله هيذّ 

. أرجوكي وآقي .. وأىتي يف حؾوي يا ىيرة 



أىا موآقة يا حبيبي : ىيرة هست زماُها بحب

كيس  . موآقة أ

رامي ررج مه ًوسها وهو مبتسم بس 

بمجرز ما قْل الباب ابتسامته ارتْت وزًل 

! ًلى اللي حغل لورزته المْتحة 

ٓرحوا يف ىْس مييازه : ىسل لضريّ وبغله

. إن طاء هللا مص هيتأجل 

وجروحها ؟ ! هي وآقت : طريّ باستَراب

أىت ًارِ إن أسبوًيه كْيليه : رامي بغله

والبايق ما .. بميالجة جروح وكسمات وطها 

هي بس يهمها وطها ًلضان .. يهمويص 

.. الْرح لكه البايق كله يتيالج وهي ميايا 

هجيبلها مراهم تساًس ًلى التئام الجروح 

.. بسرًة وما تسيبص أثر ًلى قس كسه 

وسيازتك ارجى طَلك وبقل تستذبى كل 



المضكلة اللي تحغل واجهها .. يوم والتاين 

أىا ىازل .. بسل ما بتستذبى يف بيتك كسه 

.. المستضْى وياريت سيازتك توسل كمان 

رليوا ىيله إن الْرح يف مييازه ومص 

. هيتأجل 

سابهم وررج وطريّ بع ألمه وما ىققص 

.. بأي حرِ أبسا 

ىيرة أول حاجة ًملتها مسكت موبايلها 

واتغلت بأمل اللي اترززت ترز ًليها بس 

رامي .. أمل : رزت وىيرة أول ما سميت الو

رجيلي يا أمل وقايل إىه بيحبوي .. رجيلي 

رامي .. ومص مهتم بأي حاجة حغلت 

. بيحبوي بجس ! بيحبوي يا أمل 

كيب الحمس لله إىه : أمل ؿحكت بْرحة

.. بيحبك والحمس لله إىه رجيلك 



قايل إن أمه ًملت كسه مه : ىيرة ؿحكت

أمل أىا .. وراه وإىه ال يمكه يبيس ًوي أبسا 

! أىا كوت بموت .. روحي رجيتلي يا أمل 

.. كيب الحمس لله يا ىيرة : أمل ابتسمت

. أىتي تستاهلي كل رير .. مبروك يا قلبي 

أمل : ىيرة بترزز

ايه يا قلبي ؟ : أمل باستَراب

أىا قلت لرامي إىهم .. أىا : ىيرة بتوتر وقلق

اُتغبوين 

بس أىتي قلتي إىهم ما : أمل طهقت

اُتغبوكيص ؟ 

ٓيال ما اُتغبوىيص : ىيرة بتوتر

كيب ليه قلتيله كسه ؟ : أمل باستَراب



يمكه كوت ًايسة .. ميرٓص : ىيرة بحيرة

أطوِ هو ٓيال متمسك بيا وال بس ًلضان 

! ًرِ إىهم ما لمسوىيص وآق يرتبف بيا 

ًايسة أتأكس يا أمل هيكمل لآلرر ميايا حتى 

! لو مَتغبة وال ال 

يا بوتي زه اُتغاب مص أي : أمل باستَراب

وكون أىه وآق ! حس بيكمل يف وؿى زي زه 

ما .. يرتبف حتى لو محاولة ٓسه طيء كويس 

قوليله الحقيقة، .. تسوزيهاش ًليه يا ىيرة 

وبيسيه ىْترؼ قال ألهله وأهله ًارؿوا ؟ 

ٓكريت يف زه ؟ يمكه هو ما يْرقص مياه 

! بس أهله هيْرق مياهم 

بس هو كلب موي ما أقولص : ىيرة اتوترت

مص هيروح هو يقول .. ألي حس ويْؾل بيوا 

 !



ولو قال ؟ ولو ًرٓوا ورٓؾوا ؟ : أمل كضرت

مص بحب ! هتقويل ايه كوت بؾحك ًليك 

.. بالها .. الكسب واالرتبارات زي يا ىيرة 

. قوليله الحقيقة بسل ما توسمي ًلضان كسبة 

قْلت مياها بيس رُي كتير بيوهم ومه 

.. جواها ٓرحت إىه رجيلها وإىه كلى راجل 

أمل يف أوؿتها وطوية والباب ربف وكاىت 

ىاهس 

أمل ٓتحتلها بسرًة 

! تيباىة وال حاجة ! مالك يا قلبي : ىاهس بحب

تحبي أجيبلك زكتور ؟ 

أىا بذير مْيص .. ال ال يا ماما : أمل ابتسمت

. حاجة 

كيب زًالىة مه كريم : ىاهس قيست قغازها

... ؟ لو مسًلك قويل وأىا 



ال وهللا أبسا يا ست : قاكيتها أمل بسرًة

بس كوت تيباىة طوية الغبح .. الكل 

. ومكسلة ومقريْة ما تضَليص بالك ًازي 

ولو مص هضَل بايل ببوويت : ىاهس بحب

هاه ؟ ! الحلوة أطَل بايل بميه 

تسلمي يارب يحْنك : أمل ابتسمتلها بحب

. أىا كويسة ما تقلقيص ًليا .. ليا 

لو ًايسة : ىاهس هست زماُها وبغت للغيوية

حاجة سذوة أو جيتي أجيبلك 

ال ال تسلمي أىا كويسة : أمل ابتسمت بحرج

. لو احتجت حاجة هقوم أجيبها 

يا بوت أىا هوا قوليلي ًايسة ايه : ىاهس كضرت

أىا ! ايه لو احتجت أقوم زي ! وأىا أجيبهولك 

. مياكي اهو 

ػسقيوي مص محتاجة حاجة : أمل بحرج



ىاهس ابتسمت وهست زماُها وكاىت هتقوم 

أىتي متأكسة إىك مص : بس بغت ألمل

ألين حاساكي زبالىة كسه ! متؾايقة وال زًالىة 

. ومقْية 

أىا بجس : أمل حاولت تكون كبييية وتبتسم

كويسة بس طوية تيب ًازييه زي أي بوت 

كتر  . ما بتتيب مص أ

ىاهس ابتسمت وهست زماُها بتْهم وبترزز 

أمل حبيبتي ما تستيجليص : بغتلها

ما أستيجلص ًلى ايه ؟ : أمل بيسم ٓهم

كل حاجة بآوان .. ًلى أي حاجة : ىاهس بحب

. يا بوتي ولما ربوا بيريس بيرزق 

أمل بغتلها أوي ومص ٓاهمة هي حماتها 

كتر مه  بتقولها كسه ليه وال حماتها ٓاهماها أ

! ىْسها ميقولة 



لو جوًتي أو اطتهيتي : ىاهس وقْت وبغتلها

أي حاجة أو لقيتي ىْسك كويسة تيايل،يال 

. هسيبك ترتاحي يا قلبي 

ررجت وسابتها وأمل أرست ىْس كويل 

.. وابتسمت إن حماتها بتحبها وبتهتم بيها 

ىازر يف مكتبه موسمج يف طَله والباب ربف 

أىتي : وزرلت مروة أول ما طآها ابتسم

. أجمل ٓاػل بارسه مه طَلي 

. طكرا : مروة ابتسمت بحب

هو أىا بيسم ًليكي ! ايه طكرا زي : ىازر كضر

. المهم اقيسي ! بأكل 

هو الزم : مروة ؿحكت وقيست قغازه

ما تيجي ىارس أي .. موؿوو الڤيال زه يا ىازر 

أو ىتجوز يف الڤيال اللي أىتوا ! طقة ورالظ 

ٓيها زلوقتي ماًوسيص ماىى 



الڤيال اللي احوا ٓيها .. ال طقق ال : ىازر بغلها

زلوقتي ػَيرة ومص مواسبة وبيسيه زي 

مؤقتة أػال رليوا ىضوِ حاجة مواسبة 

يف ڤيال : مروة كليت االيباز بتاًها وبغتله

هريْة طوٓتها وًجبتوي بس ٓيها مضكلة 

. واحسة بس 

. وريوي ! مضكلة ايه : ىازر اتيسل واهتم

مروة بتْرجه ًلى الْيال وًجبته بغلها 

الڤيال ! مص ٓاهم ٓيه المضكلة : باستَراب

. طكلها حلو ومواسبة أوي 

زول ڤيلتيه مى بيؽ واللي : مروة كضرت

ًايس يبييهم ًايس يبيى االتويه مى بيؽ 

! أرتها قغازها اهيه .. مص واحسة بس 

. جامياهم جويوة واحسة وسور واحس 



ىازر أرس ىْس كويل وٓكر لحنات ومرة 

واحسة مسك موبايله وهي استَربت 

! هييمل ايه واستوت تضوٓه بيكلم ميه 

ىازر ًيويه ًليها وموبايله بيتغل ٓتح 

.. بذير ! اصيك .. أيوة يا مؤمه : االسبيكر ورز

. بقولك 

. قول رير : مؤمه

قسامي ڤيال : ىازر أرس االيباز مه ايس مروة

هريْة وتقسيمتها حلوة وجويوتها حلوة 

وٓيها حمام سباحة هريّ 

كيب رسها مبروكة ًليك : مؤمه باستَراب

 .

هللا يبارك ٓيك بس ٓيها : ىازر ابتسم

. مضكلة ػَووة 



مضكلة ايه وأقسر أساًسك : مؤمه بحيرة

. قول ! ازاي 

تسلم يا مؤمه وهللا ًارِ إىك : ىازر بإًجاب

ازها بس مص مساًسة بميوى مساًسة 

قويل األول أىت لقيت حاجة مواسبة ليك 

أىت وىور ؟ 

يف كام مكان هبع ! ال لسة لألسّ : مؤمه

. ًليهم الوهارزه 

كيب الڤيال اللي بقولك ًليها : ىازر اقترح

زول اتويه قغاز بيؽ وػاحبهم ميغلج 

مص راؿي يبيى واحسة يا االتويه يا بالش 

ٓايه رأيك لو ىروح ىضوٓها ولو ًجبوىا 

.. ىارسهم 



هما موْغليه ًه بيؽ بس بيجميهم 

جويوة واحسة وسور واحس وكبيا مسرل 

. الجويوة واحس لكه كل واحسة لوحسها 

ًايس ! ياريت ! وماله : مؤمه ابتسم بحماس

. حسز وأقابلك ! تروح امتى 

كيب هكلم الراجل وأتْق مياه : ىازر ابتسم

وأبلَك تمام ؟ ولو اتْقوا هجيب ىور ومروة 

وأىت قابلوا،اه هبيتلك الغور بتاًتها 

. تضوٓها 

يارب تكون هي : قْل وبع لمروة مبتسم

. زي ألين بجس تيبت مه التسوير 

أىا .. إن طاء هللا : مروة ابتسمت بتْاؤل

. متْائلة المرازي 

كالما متْائلة يبقى إن : ىازر ابتسم بحب

. طاء هللا المرة زي هتكمل ًلى رير 



مؤمه يف مكتبه واستلم الغور مه ىازر 

ولحنة وىور كلمته وقالتله ىازر لسة باًتلها 

هي كمان الغور وٓؾلوا يرُوا مى بيؽ 

.. ًه ػور الڤيال وكاىوا متحمسيه جسا

قْل مياها وقام لكريم مكتبه كان بيتكلم 

مى أمل زرل وطاورله يوجس ٓكريم بغله 

بيضاورله ًايس ايه ٓضاورله يوجس 

: كريم بيبتسم مى أمل وأرس ىْس كويل

حبيبي ازيوي لحنة أمضي الررم اللي 

كلمك،باي يا حبيبتي  . قغازي زه وأ

كلموي ؿروري ًايسة أقولك : أمل ابتسمت

. حاجة مهمة 

. حاجة ايه قويل األول : كريم ابتسم

. ارحموي : مؤمه جوبه بَيم وبيسًق بمرح



بت اقْلي مص هيبقل زن : كريم كضر

. جوبي 

أىا مص قلتلك ما : أمل ؿحكت وهو ابتسم

. تؾحكيص كسه وأىا مص مياكي 

كب أولى يف ىْسي : مؤمه ؿرب ًلى وطه

 !

أمل : أمل ميتة مه الؾحك وكريم بَيم

. باي 

قْل وبغله وحف موبايله قسامه ًلى 

. ارُي ! ىيم : المكتب

ييوي ىْترؼ إىها مص طَالة : مؤمه بَيم

مياك ماكوتص هتضتَل وهتْؾل كول 

الوقت تكلمها يف الْون ؟ ما تتقل كسه 



حبيبي أىت مص كايل : كريم بتريقة

.. ٓاؿحك ًلى ىْسك واقويها إن زه تقل 

. سيبوي أىا أحب براحتي 

أىا ًايسك : مؤمه ؿيق ًيويه وبغله بَيم

تتذيل كسه وتْكر لما ارسها طهر اليسل 

تذيل .. وأسآر وأسيبك هوا تتسحل لوحسك 

 .

أمل هتكون ميايا هوا ويف : كريم بَيم

. حؾوي وىتسحل مى بيؽ ٓمص هيهموي 

مؤمه أرس ىْس كويل بَيم وبغله وايسيه 

ًايس ايه قول ما : يف وسقه وكريم ؿحك

. قول .. تييقص 

يف ڤيال ىازر لقاها وًايسين : مؤمه قيس قغازه

هما ڤيلتيه قغاز .. أروح مياه أطوٓها 

. بيؽ وًايس ىارس االتويه 



بيتلك ػور ؟ .. كيب كويس : كريم بحماس

مؤمه كلى موبايله وٓرج كريم ًلى الغور 

ما تيجي : وأًجب بيها جسا وبع لمؤمه

. وىبيى ىازر ! ىارسهم أىا وأىت 

تتمة الْغل 

كريم اقترح إىهم هما االتويه يارسوها مى 

بيؽ 

بجس يوْى ؟ مص : مؤمه بغله وبيْكر

! هيسًل 

مه جهة يسًل ٓهيسًل كبيا : كريم ؿحك

! ييوي هو يجيبهم واحوا ىارسهم موه 

كيب رالظ اًتصرله وىضوِ : مؤمه كضر

حاجة تاىية أىا وأىت 



ال ال ميازش يف وقت : كريم بغله وابتسم

أػال، أػال ٓاؿل أقل مه طهريه يسوب لو 

. أرستوهم تْرطوهم 

ال بجس يا كريم هستوى ىسور لو أىت : مؤمه

ٓيال بتْكر تارس حاجة برا 

ػراحة ىوىا ما : كريم بغله بتْكير وحيرة

. أًتقسش هتوآق أػال 

أػال أىت ابوهم الوحيس يا : مؤمه بغله بتْهم

ييوي .. كريم وما يوْيص تسيبهم لوحسهم 

! تذيل كسه البيت اليريؽ زه يْؾى ًليهم 

ٓماأىغحكص ! ػيبة ! أىا وأىت ىمضي 

تمضي لكه لو هتمضي ٓيال ٓاألوىل ىقيس أىا 

وأىت يف حاجة زي كسه 

كيس كبيا : كريم ابتسم المهم هتروح امتى .. أ

؟ 



ىازر هيتْق مى ػاحبهم : مؤمه وقّ

ويبلَوي واًمل حسابك هتيجي ميايا اوك 

؟ 

. اوك : كريم هس زماُه

مؤمه ررج وكريم مسك موبايله بيرن ًلى 

. أيوة يا قلبي سوري اتآررت ًليكي : أمل

كتضّ إىه ىسي موبايله مى كريم  مؤمه ا

ورجى ربف وزرل كان كريم بيكلم أمل 

مص هتكلم هارس موبايلي : ؿرب كّ بكّ

. أىا مص ىاقع ىققة .. وأمضي ألتوقف 

ايه يا : أرس موبايله ومضي وكريم رجى ألمل

قلبي يارب ما يرجى تاين ألىه لو رجى هؾربه 

كان ًايس ايه ؟ : أمل بؾحك



: كريم حكالها ًلى مضواره مى مؤمه وبيسها

قلتيلي ًايساك ! كوتي ًايسة ايه ػح 

! ًايسة تقويل ايه .. ؿروري 

! ىيرة كلمتوي : أمل ابتسمت

بما إن ػوتك حلو : كريم استَرب ٓرحتها

! ٓأكيس هي أٓؾل 

.. رامي رجيلها : أمل بابتسامة ًريؾة

الغبح راحلها وقالها إن أمه ًملت كسه مه 

كريم أىا .. وراه وهو متمسك بيها ألقغى حس 

بحب أوي لما الحب يوتغر .. ٓرحاىة أوي 

ويواجه .. ًلى اليقبات والمضاكل زي 

. األزمات اللي زي زي 

كيب كويس إىه كلى راجل بجس : كريم ابتسم

! هيتجوزوا امتى 



يف مييازهم مص .. بيس أسبوًيه : أمل

بس يا كريم هي ًملت حاجة أىا .. هيأجلوا 

. كسبت ًليه .. مص موآقاها ًليها 

أمل اوًى ! كسبت ًليه ازاي : كريم كضر

زه ُلف وُلف ! تكون مَتغبة وربت ًوه 

! جسا كمان 

.. ال ال يا حبيبي ما ًملتص كسه : أمل بسرًة

. هي ًملت اليكس 

! اليكس ازاي : كريم باستَراب

: أمل حكتله اللي ىيرة قالته وهو سميها

ييوي هو قالها متقبلها ٓليه ؟ ! كيب ليه 

بتذتبره هيكمل لآلرر وال ال : أمل بيسم اقتواو

 .

ييوي هو أقوى أهله : كريم مف طْايْه

واتقبلوا الموؿوو وهو راحلها وػالحها 



وقالها مياها للوهاية تقوم هي تكآئه ًلى 

تحسيه للمجتمى وألهله ولييلته بإىها بسل ما 

تْرحه إن محسش لمسها تقوله إىها مَتغبة 

.. زه مص ارتبار زه تيجيس ! ايه الررامة زي ! 

بيسيه يا أمل مص أي حس بيتذقى ىققة 

. االُتغاب زي 

المْروؼ ! ييوي ايه : أمل بيسم ٓهم

! المَتغبة تموت ييوي وال ايه 

بس .. ال يا شكية مص زه قغسي : كريم كضر

تغبت وهي مى حبيبها أو زوجها  ُُ لو الست ا

أو رقيبها أو أروها أو أي حس مسئولة موه 

ساًات اإلحساس .. مص الكل بيتذقى زه 

ييوي الحب لو كبير .. بالصىب بيسمر القرٓيه 

أوي ممكه ما يتذقاش حتة االُتغاب ألىه 

وبيلوم إىه ماكاىص موجوز .. بيلوم ىْسه أوال 



وبيلوم إىه ماحماهاش وكتر التأىيب زه .. 

.. بيذليهم ما ييرٓوش يكلموا 

ِ أىتي قلتي إىه كان المْروؼ يروح 

يوػلها وما راحص وبالتايل هي اتيرؿت لسه 

لو هو زرل يف زوامة إىه يياتب ىْسه وإىه .. 

هو المسئول ًه اللي جرالها ولو هو بيحبها 

إحساس التأىيب زه هيسمره .. أوي 

ىبهيها إن .. وهيذسروا بيؽ يف الوهاية 

. تغرٓها زه ُلف 

ٓؾلوا يتواقضوا كتير لحس ما قْل مياها 

.. ًلضان ييرِ يرجى لضَله 

ىاريمان : كان موسمج يف طَله وًلياء ربقت

الَوسور برا 

مارلغتص موبايلها : كريم كضر وبغلها

! وبيسيه مص ميايا يف البيت 



ييوي أمضي وأقولها إىك مص : ًلياء بحيرة

! ٓاؿي 

وسيبي الباب .. ال زرليها : كريم ٓكر لحنات

هاه 

ًلياء ابتسمت وزرلت ىاريمان وسابت 

الباب ىاريمان وهي زارلة أرست بالها مه 

ال ال : الباب ٓراجية تقْله وكريم بسرًة

. سيبيه سيبيه مْتوح 

 (هرجت  )! ليه : ىاريمان باستَراب بغتله

. مص هتحرش بيك ما تذآص 

حاجة يف ىْس : كريم اتؾايق مه جرأتها

. سيبيه واتْؾلي .. ييقوب 

ىاريمان ؿحكت بسذآة وقربت وهتمس 

يا ترى ًسم السالم قسام : ايسها وابتسمت

مراتك بس وال مستمر ؟ 



زه مبسأ مالوش ًالقة : كريم اتؾايق ووؿح

. الحالل والحرام ما بيتجسأوش .. بمرايت 

زه اشا ! وهو السالم حرام : ىاريمان باستَراب

. كان سوة 

إين .. إلقاء السالم سوة وللرجال : كريم ػحح

أقول السالم ًليكم زه المقغوز أما السالم 

لمس .. اللي بااليس بيه راجل وست زه حرام 

زه مالوش ًالقة .. أي ست ُريبة حرام 

. بمرايت ىهايئ 

: ىاريمان بحيرة طاورت ًلى الباب وراها

! وٓتح الباب 

كريم ابتسم وآتكر رواقته مى أمل وبع 

لو قْلت الباب تيتبر ىوو مه أىواو : لواريمان

. الذلوة الَير طرًية 



أىت ! أىت كسه ليه : ىاريمان بغتله بتركيس

. طذع ُريب 

أىا طذع ًازي جسا بس : كريم ابتسم

.. أبسف أمور زيووا بقت ُريبة ًووا لألسّ 

. المهم تليْوىك 

! وػلت اليه ! المهم تليْوين : ىاريمان باىتباه

مص .. رجيت حاجات بسيقة : كريم بغلها

كمل  لسة ما ٓقستص األمل .. كله وبحاول أ

. ػراحة 

يهموي .. باطمهوسس كريم : ىاريمان باهتمام

زول .. أوي الكوىتاكت والماسوجر والواتس 

أهم حاجة ألن زول ٓيهم وسائل االتغال ولو 

حسابايت .. هتقل ًليك الْيس واالىستا 

. ييوي 



زول سهل أرجيهم ألىهم : كريم هس زماُه

.. الغيوبة مص ٓيهم .. اوريسي ًلى الوت 

. الغيوبة يف البايق 

بس لو ماقسرتص رالظ أىا زي ما : ىاريمان

ًلضان أًرِ .. قلتلك زه المهم ًوسي 

. أتواػل مى زمايلي وأػحايب وًماليئ 

وقْت وىسيت برؿه وهتمس ايسها ابتسمت 

وأبقل أمس .. مسيري هتيوز : واتراجيت

. ايسي ألي حس كالما حرام 

. مص بس السالم حرام : كريم ابتسم

ال ال ال ما تليبص يف : ىاريمان اتراجيت

أىا مبسوكة .. ما تليبص يف زماُي .. زماُي 

. باي أطوٓك بيسيه .. بوْسي كسه 



ررجت مه ًوسه وكريم ابتسم ًلى هروبها 

بالضكل زه وٓكر إن ىاريمان مه أقل كالم 

.. هي بس محتاجة طسة ػَيرة .. هتتَير 

مؤمه كلم كريم وقاله هيتحركوا وهو اتغل 

أًسي ًليكي تيجي ميايا وال ايه ؟ : بأمل

أمل سكتت بتْكير وبيسها رٓؾت قالتله 

يروح هو مى ىازر ومؤمه وهي موتنراه يف 

البيت 

اتحركوا مى بيؽ االتويه واتقابلوا ًوس 

المكان اللي قالهم ًليه ىازر واتجميوا 

وحلو أوي .. المكان مه برا حلو : كريم ابتسم

الواحس ممكه .. إىها قريبة مووا يا مؤمه 

وقريبة موكم برؿه .. يتمضى المسآة زي 

. مكاىها رائى .. يا ىازر 



كتر حاجة لْتت : ىازر ابتسم ٓيال وزي أ

اىتباهي 

لحنة واىؾمتلهم ملك اللي كاىت يف 

ًربيتها ويسوب واػلة وىسلت سلمت ًلى 

كم وال ايه ؟ اصيكم : الكل وبغت ألروها مآررا

. جمييا األول 

سلموا ًليها كلهم وهي بغت لكريم 

ىغك التاين ٓيه؟ : بمجاملة

. ماجتص ميايا : كريم ابتسم بتكلّ

ماقلتوش : ملك هست زماُها وبغت ألروها

كم ؟  مأررا

ال ياقلبي موتنريه الراجل اللي : ىازر ابتسم

. هيْرجوا جوا



يارب : ىور ماسكة زراو مؤمه ومتيلقة ٓيه

اتحمست أوي للْكرة .. بقى زي تكون حلوة 

. إين أقيس أىا وىازر 

! تقيسي أىتي وىازر : مؤمه بغلها بتريقة

! امال أىا هقيس ٓيه 

حبيبي أقغس ييوي البيتيه : ىور بؾحك

. جوب بيؽ 

إىكم .. ٓكرة هريْة أوي ٓيال : ملك ابتسمت

بس مؤمه ًمري ما .. تبقوا مى بيؽ 

! تذيلت أبسا إىك ممكه تسيب بيت كريم 

مص هسيبه بس هتجوز : مؤمه ابتسم

كون يف بيت لوحسي  وكبييي لما أتجوز أ

! راظ بيا 

ما تارس ىور وتْؾلوا مى ! ليه : ملك بحيرة

ليه يا كريم ٓركت يف أروك ؟ ! بيؽ 



أىا ال يمكه أٓرـ ٓيه يا : كريم بغلها بجسية

كتر واحسة ًارٓة زه كويس  أىا .. ملك وأىتي أ

بس .. ومؤمه مص البيت اللي بيجميوا أػال 

. يف حاجات ٓيها ػح وُلف وطرو 

الضرو بيقول ما تقيسوش مى : ملك كضرت

! بيؽ 

الضرو بيقول إين راجل ُريب : كريم وؿح

وأبويا برؿه راجل ُريب ليها .. ألرتك ىور 

وبالتايل هي هتقيس ًوسىا متكتْة كول 

الوقت ييوي متذيلة كول ما هي يف بيتها زه 

لبسها ومايوْيص تقلى برا أوؿة ىومها ُير 

! أىتي هتقسري تييضي كسه ! كسه 

ال ػراحة ما أقسرش بس : ملك هست زماُها

. أىت أروه وباباك ييتبر باباه 



بس أىا مص أروه : كريم بغلها باستَراب

وبيسيه حتى لو أروه يا ملك طرًا برؿه 

مرات األخ مص مه .. هي مص مه محارمي 

وأبويا برؿه بالوسبالها ُريب مص .. المحارم 

أمل اه أبويا مه محارمها لكه .. مه محارمها 

. ىور ال 

طويف : مروة بغت لملك بتياكّ وبتْهمها

يا ملك زي أبوه وزي أروه زول ما بيمضوش 

زي زي بتوزي السىيا كلها يف .. يف السيه 

ٓقالما اتجوزوا يبقى أريحلهم كل ! زاهية 

واحس يييص يف بيت بسل ما كل واحس يكتّ 

بيسيه هما مى .. مراته ويررموا ًليهم 

وما أًتقسش .. بيؽ كول الوهار يف الضَل 

واحس ٓيهم هيذرج أو يسآر أو يتْسح مه 

. ُير التاين 



إال طهر اليسل لو سمحتي أىا : مؤمه اتسرل

. هسآر وأسيبه هوا 

وهللا أًوس ًليك وارس أمل : كريم ؿحك

. وأسآر أىا كمان 

ما تبغليص : مؤمه بغله وهو ؿحك وكمل

. كسه رالظ هسيبك تسآر وحسك 

: ؿحكوا وهسروا وملك متابياهم وابتسمت

برؿه مص متذيلة إىكم ما تكوىوش مى 

مرتاتكم .. بيؽ ال يمكه كوت أتذيل زه أبسا 

. تْرقكم 

مرتاتوا ًمرهم ما يقسروا : مؤمه بغلها

يْرقوىا بس زي ما كريم قال مص البيت 

احوا كوا برؿه متجمييه .. اللي كان مجميوا 

. وكل واحس يف بلس 



ٓيال كل واحس يف بلس وكوا برؿه : كريم ابتسم

زلوقتي كبرىا واتجوزىا وهوْؾل .. مى بيؽ 

برؿه مى بيؽ بإشن هللا ومْيص طيء يف 

. الكون ممكه يْرقوا 

: مؤمه ابتسم وحف ايسه ًلى كتّ كريم

. باشن هللا زايما مى بيؽ 

أىتوا هتْؾلوا : ىور بغتلهم االتويه وبهسار

! تحبوا يف بيؽ كسه كول القيسة وال ايه 

. ىذرج احوا موها 

مؤمه ؿحك وهيضسها ًليه بس هي 

ال يا ًم كمل حب ٓيه أىا رايحة لوازر : بيست

. حبيبي 

سابتهم وراحت جوب ىازر اللي بيكلم الراجل 

يضوٓه اتآرر ليه 

ًاجبك كسه ؟ : مؤمه بع لكريم



وأىا مايل ؟ : كريم بغله باستَراب

الراجل جاي، هوتْرج : ىازر قرب وبغلهم

ًلى الڤيال وال هتقؾوها ررامة؟ 

هوتْرج بس هو سيازته ٓيه : مؤمه كضر

.. الكيوا كسه

الراجل وػل وزرلوا يتْرجوا وكلهم زرلوا 

مى بيؽ أول ڤيال وًجبتهم ٓيال واتْرجوا 

ًليها ركه ركه وبيسها طآوا التاىية اللي 

ىسذة مه األوىل والراجل استواهم 

كريم كلى التراس وسابهم يتْقوا ويتكلموا 

ويتواقضوا كل واحس مى حبيبته وملك 

الحنت رروج كريم ٓذرجت وراه كان ساىس 

ًلى سور التراس وباػع لقسامه 

والضمس ُربت ٓالسىيا بسأت تنلم وهي 

.. مراقباه



لحس ما حس بحس وراه ٓبغلها واتحرجت 

أربارك ايه : ٓابتسمت وقربت وقْت جوبه

بذير الحمس لله : كريم ابتسم بتكلّ

اتيسل بحيث يذرج مه التراس بس هي 

! مبسوـ يا كريم : قربت موه وسألته بهمس

مبسوـ مى أمل ؟ 

كبيا مبسوـ مياها : كريم بغلها باستَراب

ييوي ما ىسمتص زيي : ملك ؿحكت بحسن

بيس الجواز ؟ 

أىا ما اتجوزتص أمل ًلضان : كريم بتوؿيح

أو ًلضان أهرب مه حاجة ! أثبت لحس حاجة 

وال اتسرًت يف ارتيارها كسوجة أىا سبق 

واتسرًت قبل كسه ٓماحبيتص المرة زي 

.. كمان أتسرو وبواء ًليه ارترت إىساىة ػح 

إىساىة .. ارترت إىساىة بيضقها وبتيضقوي 



أمل هي .. حسيت إىها بتكمل روحي يا ملك 

ٓهي مص مجرز راىة لسس .. روحي وحيايت 

زه الْرق بيه جوازي وجوازك ايل .. ٓراٌ 

بقلي .. سوء االرتيار .. ٓضل بسرًة الريح 

تبغي للي ٓات و ركسي يف اللي جاي 

. وحآني ًليه ليؾيى موك 

ربوا يوٓقكم وتْؾلوا مى : ملك بغتله بوجى

. بيؽ ًلى كول وما تْترقو أبسا 

. يا رب : كريم ابتسملها

ىور كاىت جاية تضوِ ملك ولمحتها مى 

كريم قربت ًليهم كاىت ملك سايبة كريم 

وماطية اتقابلت مياها ووطها كله حسن 

زًلت ًضان ملك كتير وقلبها .. ووجى 

وجيها ًلى أرتها اللي لسة مص قازرة 

ملك طاورتلها براسها .. تتذقى كريم 

. واىسحبت وهي قربت مه كريم 



مالها ملك ؟ : ىور بحيرة

بتسألوي ًه أمل وحياتوا .. أبسا : كريم بهسوء

. بضكل ًام 

واؿح إن إجابتك .. طكلها متؾايقة : ىور

. ؿايقتها 

بس ممكه اىْغالها .. بيتهيألك : كريم ابتسم

. لسا مأثر ٓيها ًضان كسا متؾايقة 

ىور مترززة بس سؤال بيلح ًليها كتير 

تْتكر جوازها ٓضل : وقررت تسأله لكريم

ألىه ماكاىص موك ؟ أقغس لو مْيص سليم 

وأىت وهي اتجوزتوا كاىت ممكه الجوازة 

يووه اىسى .. تستمر ؟ ال ال مص قغسي زه

. إين سألتك أػال السؤال ُبي 

كريم اتوهس ولّ وطه لبرا وسوس ًلى سور 

كب .. ًازي يا ىور : التراس هو سؤال مص را



ًلى بيؾه ػح لكه مص ُبي وممكه 

يذقر ًلى بال أي حس رغوػا اللي ما 

كاىص ًايص وسقوا وال طايّ طكل حياتوا 

رس ىْس كويل وكليه  )كاىت ًاملة ازاي 

ػسقيوي يا ىور  (بهسوء وكمل وىور موتبهاله

لو اتجوزىا أىا وملك كان جوازىا هيْضل 

.. بوْس السرًة اللي جوازها ٓضل بيها

أىا وهي متؾازيه ماكواش بوتْق ُير يف 

ملك لو ٓكرت طوية بيقلها .. الضَل وبس 

مص بيواكْها هتْتكر إىوا ماكواش بوذرج 

ما بوقيسش يف أي .. مى بيؽ ألىوا بوتذاىق 

ماكاىص يف حب .. مكان لوحسىا ألىوا بوذتلّ 

ٓكوا .. أػال بيوا ًلضان يضْيلوا ارتالٓاتوا 

. هوْضل برؿه 

ىور زمية موها ىسلت ًلى أرتها اللي كاىت و 

. بس هي حبتك : لسة ًايضة يف الوهم



بيتهيألك إن : كريم أرس ىْس كويل بملل

ممكه .. ملك حبتوي لكه ال ما حبتويص 

.. تكون حابة ًالقتي بأمل اللي هي طايْاها 

حاسة بالحب حواليها يف كل مكان سواء 

مياكي أىتي ومؤمه أو ىازر ومروة ٓحاسة 

إىها لو كاىت كملت ميايا كوا هوكون صيكم 

كاىت برؿه هتْؾل باػالهم .. بس ُلقاىة 

وبتسأل ىْسها احوا ليه مص بيوا اليالقة زي 

وًمرىا ما كوا هوييص .. والتْاهم زه 

ملك ػْحة واتقْلت وأًتقس .. مبسوكيه 

هي كمان قْلت ػْحتي ما تقلقيص ًلى 

بس .. أرتك يا ىور هي أقوى مما تتذيلي 

.. أىتوا أرواتها ماتبيسوش ًوها وساىسوها 

. بيس اشىك 

ررج برا التراس وكان ىازر ومؤمه موجوزيه 

ىازر مص ٓاهم ليه ملك كاىت مى كريم .. 



وليه السًل بايه ًليها أوي وبيسها ىور وقالوا 

بس ّٓؾل إىه يستوى لحس أرواته ما .. ايه 

و مؤمه استَرب .. يجوا هما ويتكلموا مياه 

وبغله أوي وطاورله يف حاجة وكريم رز ًليه 

بابتسامة بسيقة وإطارة أبسف بس ٓهموا 

بيؽ 

الرجالة وقْوا مى بيؽ بيتْقوا ًلى السير 

والونام وىور أرست ملك ومروة وبسأوا 

يذققوا يف التقسيمات وهييملوا ايه وملك 

بتبتسم مه وقت للتاين بس ًقلها مضَول 

بكالم كريم وجملته إىها تبقل تبع للي 

! ٓات وتركس يف اللي جاي ليؾيى موها 

رارجيه كلهم وبيقترحوا يتيضوا مى بيؽ 

هذلى : بس كريم بع لمؤمه وبع لساًته

أىا هاه 

. رليك مياىا : مؤمه بغله



ايه ! واللي سايبها يف البيت زي : كريم ابتسم

! سيازتك ىاسيها ! ىنامها 

كيب أقولك هاتها .. ٓيال : مؤمه ابتسم

. وتيال ىتيضى مى بيؽ 

ما أوًسكص بس هضوِ أمل : كريم بتْكير

ألىها الغبح كاىت تيباىة طوية لو لقيتها 

. كويسة هحغلكم 

! تيباىة ليه ! رير مالها : مروة بقلق

كريم بغلها باستَراب وىسي إىها ػاحبتها 

بس كاىت .. ال مص تيباىة تيب يقلق : االىتيم

كمل  )مقريْة ومص قازرة توسل الضَل 

وبما إىها ًلى ًالقة بالمسير استَلت  (بهسار 

. ًالقتها 

أىتي مص بتستَلي : ىازر بع لمروة

ًالقتك بالمسير ليه ؟ 



بكرا أستَلك أسوأ استَالل : مروة ؿحكت

. وال يهمك 

! ايه الرجالة الُمستَلة زي : مؤمه ؿحك

ؿحكوا كلهم وكريم سابهم ومضي بيربيته 

يال احوا ىتَسى مى بيؽ وىبقى : ىازر بغلهم

ىكلم كريم ىضوٓه هيجي وال 

كيب أسيبكم أىا وأىتوا : ملك بغتلهم

. اتبسقوا مى بيؽ 

! ليه ما أىتي مياىا : ىازر كضر وبغلها

مواًسة ماما هقابلها يف : ملك ابتسمت

. الوازي ومص ًايسة اتآرر ًليها روحوا أىتوا 

. اًتصري وتيايل مياىا : ىور بغتلها



أىتي مى جوزك .. ال يا قلبي : ملك ابتسمتلها

وأىا رايحة .. وأىت مى رقيبتك : وبغت لوازر

. يال باي .. أقابل ماما 

: اىسحبت ليربيتها وىازر مياها وبغلها

! بتهريب ليه 

. زه األٓؾل : ملك ابتسمت بوجى

كيب رليكي مياىا : ىازر بتياكّ

مص بكون مرتاحة .. بالش : ملك بغتله

وبيسيه أىت مى حبيبتك وىور مى حبيبها 

وكل واحس ٓيكم بيحاول يتكلم ميايا طوية 

وبيسيه أىا ٓيال رايحة ! ٓليه السربكة زي 

. لماما

متأكسة ؟ : ىازر أرس ىْس كويل

متأكسة يال باي ولو يف جسيس : ملك ابتسمت

. هبلَك 



اىسحبت وهو رجيلهم وبيتْقوا ًلى مكان 

يتَسوا ٓيه ومؤمه كلم كريم بلَه بالمكان 

اللي هيروحوه وقاله يضوِ أمل ويحغلهم 

: كريم وػل البيت وأول ما طاِ أم ٓتحي

. ماما ٓيه يا أم ٓتحي 

مص تسأل ًلى حبيبتك : كضرت ورزت

. األول 

هي ! أمي األول يا ست أىتي: كريم ابتسم

ٓيه ؟ 

ررجت هي وأبوك : أم ٓتحي ابتسمت

. ميرٓص راحوا ٓيه 

! أمول بقى ٓيه : كريم ابتسم

بس يا كريم .. يف أوؿتها : أم ٓتحي ؿحكت

يسوب ست ىاهس .. كول الوهار يف أوؿتها 



كلت لقمة ػَيرة  ررجتها وقت الَسا أ

. مص بيوايسها ييوي .. وكليت 

. هقلى أطوٓها : كريم هس زماُه

أكليلك الَسا ٓوق ؟ : ام ٓتحي وقْته

ال ال احتمال ارسها وأررج : كريم بغلها

. رليوي أطوٓها األول بس 

. أمول : كلى وكان السرير ٓاؿي واستَرب

زرل ىاحية أوؿة اللبس والحمام وكله 

البت زي ٓيه ! حبيبي : ٓاؿي وبيوازي جوا

! ؟ امال الولية زي بتقول يف أوؿتها ليه 

حف ايسيه يف وسقه وسمى ؿحكها 

ٓاستَرب وبغلها كاىت متكورة جوا 

! أىتي بتستذبي موي : المرجيحة



ال يا حبيبي أىا مكاين : ؿحكتها ًليت أوي

وأىت اللي زرلت تسور ًليا ٓقلت أطوٓك 

! هتيمل ايه 

ابتسم وقرب موها مسك المرجيحة مه 

متكورة كسه : الجوبيه وبيسقها بذْة يمرجحها

! ليه 

أمل قيست ًلى ركبها بحيث تكون يف 

الجو : مستواه وحقت ايسيها حواليه رقبته

. برز 

كيب اقْلي : كريم ابتسم واستَرب

. ماهو بيبقي حر : التكييّ أمل كضرت

ماهو يا برز .. ما ترسي ًلى بر : كريم ؿحك

كيب .. يا حر االتويه ما يوْيوش مى بيؽ 

البسي حاجة ُير البسي اليريان زه ! أقولك 

. هيسٓيكي 



كيب ما أىت : أمل ابتسمت بمضاكسة

. موجوز تسٓيوي 

! قلتي ايه ! هاه : كريم اتثبت وبغلها

أمل ؿحكت وسوست ًلى ػسره وهو ؿمها 

بحب طالها مه ًلى المرجيحة وأرسها 

. بقولك : لحؾوه

قول يا قلبي واحكيلي : أمل متيلقة يف رقبته

! ًجبتكم الْيلل وال ! ػح ًملتوا ايه 

المهم .. اه حلويه ًجبوهم : كريم ابتسم

هيروحوا يتيضوا أو يتَسوا بما إن محسش 

ايه رأيك ىقلى .. اتَسى وقالويل أجيبك 

. أىتي الوهار كله يف األوؿة ! طوية 

أمل بغتله وكاىت ًايسة ترٓؽ بس حسته 

مص ! أىت ًايس تيمل ايه : هو متحمس

! تيبان بيس اليوم القويل زه 



ال مص تيبان، يال ىقلى : كريم بحماس

.. وبيسيه مروة ًايسة تضوٓك ! ىتَسى برا

حتى ملك .. كلهم ػراحة سألوا ًليكي 

استَربت إىك مص موجوزة 

! ملك كاىت مياهم : أمل كضرت

. اه مياهم : كريم ابتسم

كيب : أمل كضرت وٓكرت طوية وبغتله

؟ !هتستواين أجهس 

أػال ًايس ارس .. براحتك كبيا : كريم ابتسم

طاور وأُير هسومي زي األول تكوين جهسيت 

براحتك 

ماطي بس رليوي أزرل الحمام األول : أمل

وبيسها أكلى البس تكون أىت ًملت اللي 

ًايسه 



: جت تبيس بس كريم مسك ايسها وبإُراء

كيب ما تيجي ىسرل أىا وأىتي مى بيؽ ؟ 

ال كبيا مص هيوْى : أمل طست ايسها وبحرج

 .

كريم هيرز بس آتكر إىها ماػلتص مياه 

. ىسيت رالظ ما تسقيص : الغبح ٓابتسم

سابته وزرلت وهو ابتسم إىها بتتحرج موه 

... لسة 

بيس طوية 

أمل بتجهس وبغت لكريم كان البس تيضيرت 

ػورته ًلى  )أسوز ومرسوم ًليه قلب 

بميوي إىها  (use it)مكتوب ًليه  (الَالِ 

تستذسم القلب زه ٓابتسمت وكررت الكلمة 

! مص رايّ ًليه ييوي : وبغت لييويه



قلبي ازيتهولك : ٓهو قرب ًليها وطاور ًليه

.. مه زمان ٓذالظ بقى ملكك استذسميه 

ابتسمت وكملت لبسها وهو موتنرها لحس 

ماجهست وىسلوا االتويه ايسيهم يف ايسيه 

بيؽ وكلم مؤمه ًرٓه إىهم جاييه 

زرلوا واستقبلوهم ورحبوا بأمل .. وراحولهم 

البوات كتير وقيسوا واىسمجوا كلهم مى 

بيؽ يتَسوا يف جو مرح ويقترحوا حاجات 

.. للڤيلل بتاًتهم 

أمل كلبت .. رلغوا وكلبوا حاجة يحلوا بيها 

أيس كريم والبوات كلبوا صيها أما الضباب 

.. كلبوا قهوة 

القلبات جت وأمل كاس األيس كريم قسامها 

كبير طكله مَري جسا وًلى وطه محقوـ 

: ابتسمت أوي وبغت لكريم.. حبايتيه كرز 



كريم بغلها ومركس مياها وهي كملت  )! كرز 

تاكل كرز ؟  (ببراءة 

هي قالت كسه وكريم بتلقائية بع لضْايْها 

وكلهم اتْاجئوا بمؤمه ؿحك بغوته كله 

ُغب ًوه واًتصر وقام بييس وػوت ؿحكه 

ًايل ومحسش ٓاهم ماله إال كريم وبيسها 

.. أمل استوًبت واتحرجت 

كريم ؿحك واًتصر وقام وراه كان ررج برا 

وأول ما طاِ كريم ٓؾل يؾحك جامس 

: وكريم قرب موه مسكه مه ياقته وبؾحك

. وهللا أىت واكي 

مؤمه ميت مه الؾحك ومص قازر يتكلم 

ٓاكر لما قلت قسما بالله : مه كتر الؾحك

أىا كمان بقلت .. مابقيتص تضوٓه كرز 

. مص قازر .. أطوٓه كرز 



مكمل ؿحك وكريم ُغبا ًوه ؿحك مياه 

الكرز : وٓؾلوا طوية يؾحكوا وكريم بؾحك

ارتارلك أي ٓاكهة .. زه بتاًي أىا بس هاه 

. تاىية تيجبك لمراتك 

أمل تيرِ حكاية : هسيوا طوية ومؤمه بغله

مص هيرِ أحف وطي يف وطها لو ! الكرز 

هي ٓاهمة أىا ؿحكت ليه 

هي بس .. ال ما تيرٓص : كريم ؿحك

متذيلة ًلضان بتحب الكرز وًمل بوقها 

لكه ما تيرٓص الربف بيوه وبيه .. أحمر 

. حاجة تاىية 

. ما تيرٓهاش .. كويس : مؤمه ؿحك

يال ىسرل ًلضان طكلوا بايد : كريم بؾحك

واياك تتكلم ًه الكرز .. كسه إىوا سيبواهم 

تاين ٓاهم ؟ 



ًلى هللا بس تكون : مؤمه ؿحك تاين

كلتهم مص مستوياك أىت تاكلهم  . أ

. أىت ياال بقل تلميحات : كريم بغله بَيم

مص بلمح وهللا لحاجة : مؤمه ؿحك جامس

هتاكلهم ايه المضكلة .. 

ايه هما ؟ : كريم بغله باستْهام

. الكرز بتاًك : مؤمه بؾحك

مؤمه : كريم بتوبيه

مؤمه ميت مه الؾحك ومص قازر يبقل 

وكريم مياه وزرلوا اىؾموا للبايق 

! ايه بقى اللي يؾحك يف الكرز : ىازر بغلهم

مؤمه وكريم ٓتحوا يف الؾحك تاين االتويه 

.. ومص ًارٓيه يسكتوا 



وكله مركس مياهم وبسأوا يؾحكوا مه 

وبايق القيسة الكل .. ؿحكهم هما االتويه 

بيحاول ييرِ موهم ايه سر الكرز وايه اللي 

يؾحك ٓيه ؟ 

بيس ما كريم وأمل بقوا لوحسهم مروحيه 

ايه الؾحك زه كله ًلى : أمل بغت لكريم

! أحرجتوين ! الكرز 

قلت لمؤمه إىك : كريم ؿحك تاين وبغلها

ما تيرٓيص ايه حكاية الكرز بحيث ما 

. يكوىص يف حرج 

. كيب كويس : أمل ابتسمت

اياك تاين مرة : كريم بغلها وبتوبيه مرح

كل كرز واحوا قسام أي حس  .. تقوليلي ا

الكرز ! اًتبري زه مه المحرمات السولية 



وأىا بقلت .. بالوسبايل هو طْايْك وبس 

. ٓاىتبهي .. أطوٓه كرز أػال 

كيب بما إىوا .. حاؿر : أمل ؿحكت وبغتله

! مص ًايس تاكل كرز ! لوحسىا 

ىوػل بس وىضوِ حكاية : كريم ؿحك

المهم ػح أىا قلتلك إن ىاريمان .. الكرز زي 

ًست ًليا الوهارزه 

. ال ماقلتص كبيا : أمل كضرت

ازيوي : كريم ابتسم ًلى ُيرتها الناهرة

. ًست سألت ًلى موبايلها ومضيت .. بقول 

وقيست از ! وقلتلها ايه : أمل بَيرة واؿحة

! ايه 

قلتلها وؿى موبايلها وقيست : كريم ؿحك

. ًازي ييوي .. رمس زقايق أو أقل كمان 



ماطي ! امممم ًازي : أمل هست زماُها

كيب وملك ؟ 

مالها ملك ؟ : كريم بغلها

قلتلي بس إىها جت طآت : أمل بغتله

الڤيلل وقلت احتمال تكون مياهم 

كيب ًايسه ايه تاين ؟ : كريم باستَراب

ما كلمتكص ؟ ما قالتص أي : أمل بغتله

! حاجة ليك 

كريم سكت طوية كان بييسي ًربية مه 

.. اتكلموا : وراه ماطية سريية وبيسها بغلها

كاىت ًايسة تيرِ مبسوـ مياكي وال ال 

! وارتياري ػح وال ىسمت زي ما هي ىسمت 

أمل كضرت بَؾب بس حاولت تتماسك 

وقلتلها ايه؟ : وما تنهرش ُؾبها



: كريم بع ىاحيتها للحنة واىتبه للقريق

قلتلها الْرق بيه ! متذيلة هقولها ايه يا أمل 

ارتياري وارتيارها وقلتلها إن مرايت بتكمل 

روحي وارترتها بيقلي وقلبي وكياين كله 

! هقولها ايه .. وبالتايل أىا متيم ٓيها 

أمل ابتسمت بس برؿه متؾايقة ٓكضرت 

ماهو مص ! ازاي اتكلمتوا أػال : تاين

! هتكلمك قسام الكل هي 

ررجت لبرا لحنة وهي لحقتوي : كريم ابتسم

أي تحقيقات تاين ؟ 

مص تحقيقات يا كريم بس : أمل بؾيق

! ليه وقْت تتكلم مياها أػال ! متؾايقة 

ما وقْتص بمجرز ما طوٓتها : كريم بتْهم

مبسوـ ! كوت زارل بس وقْتوي بسؤالها 



ورزيت .. ٓكان الزم أرز ًليها ! مى أمل 

. وزرلت ما وقْتص مياها 

ما : أمل قربت موه وسوست ًلى زراًه

تتؾايقص مه أسئلتي أىا بثق ٓيك ٓوق ما 

 (اتوهست وسكتت  )تتذيل بس 

مقسر : كريم باس ايسها بسرًة وبع لقسامه

إحساسك وًارِ ومص ميترؼ ًلى 

أسئلتك وًارِ إىك بتثقي ٓيا وأىا ال يمكه 

. اكموي يا قلبي.. أرون الثقة زي ولو بكلمة 

مؤمه مياه ىورهان ًلضان يروحها وىازر أرس 

مروة يروحها برؿه 

هو أىت ليه ؿحكت أوي : ىور بغت لمؤمه

ٓيها ايه ! لما أمل قالت لجوزها ياكل الكرز 

! الجملة زي 

ًازي ييوي : مؤمه ابتسم وبغلها



! ايه زه اللي ًازي : ىور كضرت بَيم

وررجت وكريم وراك ! ؿحكك بالضكل زه 

وكملتوا هيستيريا ؿحك ًلى الكرز وتقويل 

! ًازي 

يف مرة : مؤمه مص ًارِ يقولها ايه وبغلها

قبل كسه أمل وقت التسريب كان يسوب بسأوا 

يحبوا بيؽ وكريم زرل ًوسها كان بوقها 

وحتى أىا .. كله أحمر وآتكر إىها حاكة روچ 

كتضْوا إىها  آتكرت كسه برؿه وبيسها ا

كلة كرز  وقالت بوْس القريقة زي .. وا

! لكريم اللي كان متورٓس مه طكلها تاكل كرز 

ٓهو أرس كام واحسة وسابها وررج بَيم وكان 

ًوسىا اجتماو رٓؽ يارسها ًلضان طكلها 

. وٓؾلوا ىتكلم ًه الكرز أىا وهو وىهرج 

كل زه حلو بس ما : ىور بتسميه باهتمام

يف حاجة أىت بتذبيها ! يؾحكص كسه 



يا بوتي ًازي ٓكك بقى : مؤمه بؾحك

كيب الكرز زه ايه ! كيب قويل : ىور كضرت

ييوي رمس لحاجة ُير ! كواية ًه حاجة تاىية 

الكرز ؟ 

بغي زه ! قربتي ! ييوي أيوة: مؤمه ؿحك

موؿوو يذغهم وًلضان كسه مص حابب 

. أستْيؽ ٓيه 

كيب : ىور قربت موه ومسكت زراًه بإُراء

! قويل بس الكرز كواية ًه ايه 

! أىتي بتَريوي : مؤمه بغلها بؾحك

اه بَريك قول بقى : ىور ؿحكت

مؤمه ما رزش بس كاىوا وػلوا قسام بيتها 

. وػلوا ًلى ٓكرة : وركه ًربيته وبغلها

. تغبح ًلى رير .. ماطي : ىوركضرت بَيم



ىسلت متَاهة واتْاجئت بيه وراها قبل ما 

تْتح الباب طسها وباسها لسرجة رقْت 

حبيبتي اللي بيه : أىْاسها وبيسها بغلها

أمل وكريم يْؾل بيوهم واللي بيوي وبيوك 

يْؾل بيوا، هل تتذيلي إين هروح أقول 

لكريم أىا بوست ىور زي زلوقتي أو إن أىتي 

رليوا يف .. تقويل ألمل زه؟ زه مص ػح 

حالوا وهما يف حالهم زي بيوت وأسرار بيوت 

اوك ياحبيبتي ؟ 

بغتله كتير وابتسمت واتحرجت مه ٓؾولها 

. اوك يا حبيبي : واتلذبقت مه بوسته ليها

: ىازر مى مروة يف اليربية وىازر بغلها

تْتكري ليه مؤمه ؿحك ًلى أمل يف 

موؿوو الكرز بالضكل زه ؟ 

أىا استَربت ! مص ًارٓة : مروة ابتسمت

! كمية الؾحك اللي زرلوا ٓيها زي 



احوا الزم ىيرِ ايه سر : ىازر بغلها باهتمام

! الكرز 

اسأل مؤمه أو كريم ىْسه : مروة ؿحكت

مص بيوا اليالقة زي للسرجة زي : ىازر ؿحك

. أىتي ػاحبتها االىتيم ! أىتي اسأيل أمل ! 

يوا : مروة بغتله اشا كاىت هي كاىت قاًسة ص

. مص ٓاهمة 

حتى لو مص ٓاهمة بيس ما : ىازر وؿحلها

تروح هتْهم مه جوزها ليه ؿحكوا كسه 

كيس هيقولها  . وأ

! وأىت ميه قالك إىها هتقويل : مروة بتريقة

! مص أػحاب اىتيم : ىازر بغلها باستَراب



وًلضان أػحاب اىتيم : مروة بغتله بصهول

أىت متذيل موي مثال ! هتقويل أسرار جوزها 

! إين أقول أسرارك ألمل بحكم إىها ػاحبتي 

مص القغس يا مارو بس زه : ىازر ابتسم

كتر مص أسرار  موؿوو هسار وؿحك مص أ

. ييوي 

ماأقسرش أسألها .. حتى ولو : مروة بغتله

ومص هسألها ًضان ما ازيص لحس ٓرػة 

إىه يسألوي يف يوم ًه أي حاجة تذغوا أىا 

. وأىت يف بيتوا 

! قغّ جبهة ييوي : ىازر ابتسم

مروة ؿحكت وبغت لقسامها وزًت 

لغاحبتها بكل الذير اللي يف السىيا ويسيم 

. ًليها السيازة هي وجوزها 



تاين يوم الغبح بسري كريم ػحي وٓؾل 

: يررم ًلى أمل لحس ماتغحى وبغتله بووم

يف ايه اتآررىا ًلى الضَل؟ 

ال قومي بقلي كسل : كريم بمرح

 بغتله ٦أمل بغت للساًة لقتها الساًة 

ايه !  الغبح ياكريم ٦مغحيوي مه : بَيم

هوْتح الضركة؟ 

ال هوليب رياؿة يال : كريم بؾحك

ماطي ياحبيبي بالتوٓيق روح أىت : أمل بووم

.. ولما تيجي قويل ليبت ازاي

ليبت ازاي ايه، أىتي هبلة : كريم باستَراب

يابت بقولك قومي 

ٓؾل يضسها وطالها وهي ميترؿة وبتغرخ 

ٓيه لحس الحمام وقْها وٓتح المياه رطها 

يال اجهسي ياكسالىة : ًلى وطها



ربوا ًلى النالم : أمل بَيم

وٓيال جهست واالتويه ىسلوا البسيه لبس 

رياؿة وهي ًمالة تبركم وررجوا وهي 

.. ماطية مص بتجري

حبيبتي المضي رياؿة اه بس : كريم بمرح

ًايشيه ىجري 

استوى لما أسذّه : أمل بيواز

ليه هتليبي ماتص ؟ يال : كريم باستْساز

ياأمل اجري 

وٓيال بسأوا يجروا لمسة ًضر زقايق وأمل 

وقْت بتارس ىْسها وهو بيتْرج ًليها 

اااه ياين يامتيبوي ياين : أمل بتيب

ايه ياحبيبتي هو أىا بؾربك : كريم بصهول

زي رياؿة ياأمل 



ولو هو أىا اطتكيت وقلت إين : أمل بَيم

بحب اللياقة ؟ 

بقلي كسل ويال : كريم بيواز

طسها وبسأوا يجروا 

ًارٓة يا أمل الرياؿة زي : كريم بابتسامة

متية بجس ولما تمارسيها هتحسي باىتياش 

كسا 

! استَرب إىها مص بترز بع جوبه مالقهاش

! أمل : كريم بصهول

بع وراه لقاها قاًسة ًلى جوب وبيوهم 

مسآة وتقريبا ماجريتص ربى اللي هو جريه 

بغلها بصهول وحف ايسه ًلى وسقه بقلة 

وهي باػة ًليه بَيم ! حيلة 



يال يا آررة ػبري كْاية : قرب موها وبَيم

الوهارزه رياؿة بسل ماتقيي 

هو أىا لسة هقى يامْتري؟ : أمل بلوم

مص هرز يال ! أىا مْتري: كريم بغسمة

روحوا البيت تاين وكليوا يجهسوا وسف 

تصمرها إىها ماطبيتص ىوم وجاًت لبسوا 

وىسلوا كان الباقييه ػحيوا ًرٓوا باللي 

حغل ٓؾلوا يؾحكوا ًليهم وبيسها راحوا 

.. الضركة

األيام اللي بيسها اىضَلوا كلهم يف تحؾير 

.. الڤيلل بتاًتهم 

يوم الجمية إجازتهم كريم ػحي بسري وأمل 

ػحيت مياه وأرسها وررجوا واتْاجئت 

بغت .. بوْسها يف المكان اللي أرسها ٓيه 



احوا هوا : حواليها باستَراب وبغتله بتوتر

! ليه يا كريم 

كريم ابتسم وقْل ًربيته وٓك حسامه 

.. وبغلها

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل السازس والثالثون 

كريم ابتسم وكْى ًربيته وٓك حسامه 

أىتي طايْة ايه ؟ : وبغلها

بغت حواليها باستَراب بس هما يف ٓراٌ 

. مص ًارٓة : مجرز كرق وأرػْة وبس

زي مسرسة تيليم : كريم أرس ىْس كويل

سواقة والوهارزه إجازتهم بس ػاحبها ميرٓة 

يال ىبسل .. ٓسمحلي أستذسمها الوهارزه 

. األماكه 



ميه : قبل ما يوسل مسكت زراًه بصهول

! قالك إين ًايسة أتيلم السواقة 

أىتي الزم تتيلمي : كريم بغلها باستَراب

. السواقة كويس مص مجرز ميرٓة وكسه 

أرست ىْس كويل وبتحاول تتماسك 

. حبيبي مص ًايسة : وبغتله بهسوء

حبيبة قلبي المْروؼ أىتي : مسك ايسها

كوتي كلبتي موي زه بس بسل كسه كل ما 

بحاول أٓتح مياكي الموؿوو بتَيريه مه 

. زه وقته.. ساًة ما رجيوا مه طهر اليسل 

أىت ليه ًايسين أتيلم ؟ مامتك : أمل بغتله

وأىا يا بذرج ! وًوسها سواق ! مص بتسوق 

! ليه أتيلم ! مياك يا بالسواق 

أوال يا قلبي مامتي بتيرِ : كريم وؿحلها

تسوق كويس جسا وكول ًمرها بتسوق مى 



بابا رغوػا لو مسآريه البلس لكه زلوقتي 

هي مص محتاجة لكه لو اتحقت يف موقّ 

يتقلب السواقة هتسس وأىتي سبق 

واتحقيتي يف موقّ زي زه وسوقتي 

باليآية يبقى ليه ما تتمكويص مه السواقة 

! يا أمل 

أمل بتجاهس ًلضان تْؾل متماسكة 

وأىا مص ًايسة أتحف يف موقّ : وبغتله

يتقلب موي سواقة 

وأىتي لما ما تتيلميص زه : كريم باستَراب

اللي هيموى المواقّ اللي زي زي ؟ 

كريم مص ًايسة : أمل زًقت

. وأىا ًايسك تتيلمي : كريم بهسوء



ازيوي سبب واحس يذليوي : بغتله بورٓسة

أتيلم ُير إين لو اتحقيت يف موقّ ميرٓص 

! ايه 

مص ! لما ىسآر بلسكم يا أمل : كريم بغلها

 ساًة لوحسي محتاجك ١٢هقسر أسوق 

. تبسيل ميايا 

..  ساًة لوحسه ١٢كه بيسوق ال : أمل بَيم

أىت ىْسك سوقتهم وأىت جاي كتب 

. الكتاب 

ساق ميايا، بيسيه ! مؤمه كان ميايا : كريم

بيسيه ايه ! كه بيريح از ايه يف القريق 

ماهو مص ! مضكلتك إىك تتيلمي يا أمل 

اللي .. ًالمك مه ًسمه زه اللي هيحميكي 

هيحميكي إىك تكوين متمكوة ألىك يف أي 

ًمر ما الهروب .. هرِ هتقسري تتياملي 

المواجهة اللي بتحل أي .. بيحل أي مضكلة 



أىا جوبك ! واجهي روٓك يا أمل .. مضكلة 

ومياكي المْروؼ ما تذآيص وأىتي ميايا 

 .

ٓتح باب ًربيته وهي ربيت ايسيها قسام 

.. ػسرها بيواز 

ىقي هواك : ٓتح بابها وقرب موها بابتسامة

. يال 

أمل مربية ايسيها ومص ًايسة ترز ًليه وال 

. روحي مكاين : تتحرك بغلها طوية

برؿه ساكتة ومكضرة،قرب ٓك حسامها 

. أمل روحي هواك : وبغلها بحسم

؟ !هي ًآية ييوي : بغتله بتصمر

أيوة ًآية كالما اإلقواو مص : كريم بجسية

.. جايب مياكي ىتيجة يبقى مضيها ًآية 

. اتْؾلي روحي هواك 



كاىت هتتذاىق بس اتراجيت وىقلت ىْسها 

زوري اليربية : مكاىه وهو ركب جوبها وبغلها

 .

. يا كريم مص ًايسة : أمل بَيم

زوري اليربية وحركي مكان : كريم تجاهلها

 (طاورلها  )..  وزوسي بوشيه Rالَيار ًلى 

. يال اتحركي .. زه البوشيه وزي الْرامل 

ٓؾلت متوحة طوية ومص ًايسة تيمل أي 

حاجة وهو أرس ىْس كويل ًلضان يغبر 

ماجيبتيص مياكي كورة مه : ًليها وبغلها

! محتاجها زلوقتي ! بتوو ايسي 

يف الضوقة تحت رجلك يف واحسة : أمل بَيم

 .



ٓيال طوقتها تحت يف السواسة ٓأرسها 

: وٓتحها وكلى الكورة وحف الضوقة وراه

. الضوقة ما تحقيهاش يف األرؼ 

: ٓؾل يؾَف ًلى الكورة وهي استَربت

أىت ليه بتتمرن ؟ 

كتضْت إىها : بغلها بَيم مص بتمرن بس ا

. بتهسيوي لما بتيغب 

بغتله طوية وهو باػغلها واالتويه طبه 

بيتحسوا بيؽ وطوية زورت وطها بييس ٓهو 

اًمليها ًلضان : بسرًة رجى وطها تواجهه

.. راكري أىا جوبك ومياكي وايسيا حواليكي 

.. وأوًسك هوقؾي وقت هريّ مى بيؽ 

. جريب 

بغت لييويه أوي وهو بيضجيها وبغت 

لقسامها وأرست ىْس كويل وزورت اليربية 



وحركت الَيار زي ما قال وهتسوس بوشيه 

. ٓرامل اليس يا أمل رجييها مكاىها : بس هو

! المسرس الْاطل زه بقى : أمل بتهكم

. ماقلتص أىت حاجة ًه ٓرامل اليس 

كريم ربقها بالراحة ًلى زماُها بايسه اللي 

. اتلمي وىسيل الْرامل : وراها

ابتسمت بس مص ًايسة توؿح ٓكضرت 

ابتسمي ابتسمي ما : بسرًة وهو بيَينها

. تكبتيص يف ىْسك 

. بقل ررامة : بغتله بَيم

. اتحركي : كريم بيضاور للقريق قسامه

: اتحركت واليربية بتتوقف ىْد بوْاش ػبر

رجلك ًلى البوشيه بتحقيها وبتضيليها وزه 

رلي .. اللي بيذلي اليربية تققى كسه 



ولو ًايسة تسوزي .. حركتك سلسة وثبتيها 

. بالراحة يال 

قؾوا الغبح كله وهو بييلمها والوقت ٓيال 

كان هريّ وممتى ًكس ماهي كاىت 

: متذيلة لحس ما موبايله رن ٓقليه وبغله

لحنة هرز ًليها كملي أىتي اللّ ! زي ماما 

. أيوة يا ست الكل .. 

بقولك أىت ٓيه أىت وأمل : ىاهس ابتسمت

كسه ؟ وهتيجوا امتى ؟ وال مص ىاوييه ؟ 

كيس هويجي ! مص ىاوييه ليه : كريم ابتسم . أ

كيب يا قلبي بقولك ايه رأيك ىتَسى : ىاهس

لسة بقول ألبوك ووآق ٓايه .. يف الوازي 

رأيك تيجيلوا ًلى هواك وال ًايس تتَسى 

. لوحسكم ؟براحتك ييوي 



ٓكرة حلوة بس هضوِ أمل لو : كريم ابتسم

ازيوي .. ًوسها رأي تاين أو مذققه لحاجة 

. رمسة وأرز ًليكي يا قلبي 

ماطي يا حبيبي بس بقولك : ىاهس بحب

.. براحتها ما تؾَقص ًليها أو تْرؼ رأيك 

. ييوي براحتكم 

. حاؿر يا قلبي : كريم ؿحك

قْل وبع ألمل وقالها اقتراح مامته وهي 

رحبت جسا بالْكرة وًجبتها ٓكلم والسته 

وقالها موآقيه ٓقالتله إىها هتسبقهم هي 

وحسه وهما يحغلوهم 

اررجيلوا بقى : النهر كان ًلى آشان بغلها

مه هوا ًلضان ألحق أوػلك وألحق الجمية 

 .



أىا ! سوق أىت بقى! ىيم : أمل باًتراؼ

. مص هيرِ 

امال أىا بيلمك ايه مه الغبح : كريم بصهول

. اتحركي البوابة هواك روحيلها ! يا بت أىتي 

القريق هيكون ! يووووه يا كريم : أمل بَيم

... زحمة وًربيات وأىا 

وأىتي هتمضي ًلى مهلك وأىا : قاكيها

. جوبك 

وػلت للبوابة وكريم طكر الراجل اللي 

اكليي للقريق وبغي : ٓتحلهم وبغلها

يميه وطمال ولما تحسي إن القريق ٓاؿي 

. أو مواسب اكليي 

. يا كريم يف ًربيات : أمل اتوترت

. أىا جوبك اتحركي : قرب موها



بيس : ًملت زي ماهو قال وهو بيوجهها

اليربية زي اكليي يال واهسي الموؿوو 

. بسيف 

وقت الياػْة ماكاىص يف وال : أمل بتوتر

ًربية، ايويم ماكوتص طايْة القريق بس 

. كان ٓاؿي 

ًلضان ماكاىص يف : كريم مركس يف القريق

ًسي اللي ًلى طمالك زه .. مجاىيه ُيرىا 

واحسة .. بس ما تروحيص لليميه مرة واحسة 

. واحسة آتحيله مكان ييسي 

أمل بالراحة بتوْص كالم كريم وهو متابى 

برآو ارجيي مكاىك بقى واهبقي : مياها

. ًربيتك 

اركوي بقى : أريرا وػلوا قسام الوازي وبغلها

لو ركوتي ػح .. و وريوي مهاراتك 



هتيملي ايه بقى ؟ : أمل بغتله بحماس

! اُريوي 

حف ايسه ًلى ! ؿحك وبيْكر ييمل ايه 

مص ًارِ قويل أىتي ىْسك : طيره وبغلها

! يف ايه 

. تجيبلي جاتوه بالْراولة : أمل بتْكير مرح

هجيبهولك : كريم ؿحك وطاور ًلى ًيويه

أىتي بس .. مه ُير أي حاجة يا حبيبي 

. يال اركوي .. طاوري 

ٓؾلت طوية كتير تحاول تركه وبيسها 

. كسه رالظ آرري : بغتله بتيب

يا حبيبتي يف متر بيوي : كريم بع جوبه

. وبيه الرػيّ 

يوه يا كريم بقى احمس ربوا لحس : أمل كضرت

. كسه، أىا ىازلة 



. استوي : يسوب هتْتح الباب كريم زًق

: اتجمست وهو بيضسها وبغتله بتوتر ٓسًق

الزم تبغي ! اياك تاين مرة توسيل بالضكل زه 

كالما هتسويق قبل ما تْتحي ! ًلى القريق 

باب ًربيتك تّقموي إن القريق أمان يا أمل 

 !

. رؾتوي يا كريم : أمل بَيم

اليربية كاىت هتضيل : كريم بغلها بصهول

. الباب وتضيلك لو ىسلتي أىتي 

اه كوت رايّ ًلى باب : أمل بتَنيه

اليربية الجسيسة ؟ 

بغي .. وهللا ما هرز ًليكي : بغلها وكضر

. للقريق واىسيل 

أمل ًملت زي ما قال وىسلت وهو ىف مكاىها 

وبسأ يركه هو اليربية وهي متابياه بتضوٓه 



بيسها ىسل ومسك ايسها ! بيركوها ازاي 

يسرلوا مى بيؽ 

. بتركه حلو تغسق : أمل بغتله بإًجاب

بغلها وُغب ًوه ؿحك وزرلوا بيؾحكوا 

لحس ماوػلوا ًوس ىاهس 

! بابا ٓيه : كريم باس راسها وبغلها

راح يغلي يف الجامى اللي يف : ىاهس ابتسمت

. الوازي 

رلوا بالكم مه .. أىا رايح برؿه : بغلهم

. ىْسكم 

يا واز : سابهم ومضي وىاهس اتغلت بمؤمه

كريم وأمل وػلوا أهم ! أىت ٓيه 

. بركه اهو لحنة وزارل : مؤمه رز



كيب يال ًلضان اآلشان : ىاهس ابتسمت

. يال .. وتلحق تغلي 

زقايق ٓيال وزرل مؤمه مياه ىور سلموا 

البوات برؿه .. ًليها وسابهم وجري للجامى 

قاموا يغلوا ًوس الستات 

رلغوا وررجوا قيسوا كلهم مى بيؽ 

.. واتَسوا يف جو مرح جسا 

كل واحس أرس مراته ومضي وكريم مى أمل 

هوروح ٓيه : اللي قاًسة مستررية يف اليربية

احوا ىايميه متآرر أوي ! ؟ أىا ًايسة أىام 

يال البيت بقى ! ومغحيوي بسري أوي 

! مص ًايسة ييوي : بغلها وابتسم وبيركه

كبيا : طاورلها لبرا وهي ابتسمت بحماس

. ًايسة، ىوم ايه بس يال بيوا 



ؿحك وىسل يجيبلها الجاتوه اللي هي ًايساه 

.. وهي مياه ايسها يف ايسه زي كْلة ٓرحاىة 

ارتاري يا : زرلوا مى بيؽ وهو همس

حبيبي اللي ييجبك 

هم ما يوْيص : أرست ىْس كويل وبحماس

يقْلوا ويسيبوين يف المحل زه كسه اىتضر 

براحتي ؟ 

ما ىضتري كل ! كيب وليه : ؿحك جامس

اللي ىْسك ٓيه واىتضري يف بيتوا ًليهم 

! لكه توتضري هوا ليه 

: أمل بتتْرج ومحتارة وهو مياها ومتابيها

وبيسيه يا أمل ارتاري ياحبيبتي 

محتارة يا كريم : بغتله بحيرة كْلة

الضوكوالتات طكلهم تحْة والْراولة أتحّ 

. وأتحّ 



وهللا ما يف أتحّ موك يا بت : كريم بتريقة

بقولك هايت اللي ًاجبك كله 

! ًايسة أجيب التورتة زي : أمل بَيم

والضوكوالتات زي وكمان بتوو الْراولة زول 

. سيبوي بقى أركس ًلضان أرتار ! هاه ! 

كريم ىازى لواحس وطاورله ًلى كل اللي 

أمل طاورت ًليهم وهي اتغسمت ومسكت 

ايسه بتحاول توقْه لحس ما الراجل مضي مه 

قسامهم 

بتسيق يف ايسي كسه ليه يف ايه ؟ : كريم بغلها

أىت جيبت كل زه ليه ؟ : أمل كضرت

يا سبحان هللا ًليكي مص : كريم باستَراب

أىتي قلتي ًايسة التورتة زي والضوكوالتات 

! والْراولة 



أىا كوت بذتار موهم لكه : أمل بَيم موه

! مص قغسي تجيبهم كلهم 

! اللهم كولك يا روح : كريم أرس ىْس كويل

يا بوت الواس مص ًاجبيوك وبتحبيهم ؟ 

. أيوة : أمل

يبقى رالظ أجيبهم ويف البيت : كريم بهسوء

طويف يال لو يف ! اىتضري براحتك ًليهم 

. حاجة تاين ىْسك ٓيها 

ال كْاية ! تاين يا كريم : أمل بغتله باستَراب

. كسه 

يا قلبي أىتي هايت كل اللي : كريم ابتسم

. ىْسك ٓيه يال ارتاري 

يا حبيبي أىا ايويم باكل كتير بس : أمل بمرح

الحمس لله مص بتذه لكه بونام الجاتوهات 



! والضوكوالتة كتير كسه هؾرب مص هتذه 

. ٓبالش 

اوال كلي براحتك وال يهمك أما : كريم ؿحك

. بالوسبة لموؿوو التذه ٓسه سيبيه ليا 

اوًى تقويل أجري مياك : أمل كضرت

. الغبح تاين اىسى يا حبيبي 

أىا سيبتك كام طهر متجوصيه : كريم ؿحك

.. وبسيبك الوغاية زي وماجريتيص ُير مرة 

. لقس آن اآلوان 

أمل زورت وطها بييس وبتبركم مى ىْسها 

. بقلي بركمة : وهو بغلها بمرح

مص ببركم بقول احلم واتَقى : أمل بغتله

. كويس 



كريم ؿحك وسابها وراح للراجل اللي جاب 

حاسب ًليها ومضيوا .. الحاجة اللي كلبوها 

للبيت 

أول ما وػلوا أمل جهست كبق كبير وكليته 

لحماها وحماتها ومياه قهوتهم وطكروها 

جسا وبيتت لمؤمه برؿه مى كريم وأرست 

كلوا ورلغوا  ليها ولجوزها وكليت جواحهم أ

وأمل قاًسة مستررية 

يال بقى ىبسأ السرس : كريم بمرح

زرس ايه ؟ : أمل بيسم ٓهم

تيلميوي ألماين وأًلمك : كريم بؾحك

ٓرىساوي ىسيتي وال ايه ؟ 

ايه ياكريم مالك ياحبيبي هو : أمل بصهول

كل طوية تيليم مص كسا زه أىا زي مراتك 

برؿه 



ما أىتي ًلضان مرايت أىا ًايس : كريم بؾحك

ىوسى ثقآتوا ياشكية 

مص : أمل بتصمر وهي بتضوح بايسها بالمباالة

ًايسة أوسى حاجة أىا كسا حلوة 

مص بسألك أػال اتْؾلي : كريم بَيم

قومي هيلمك أساسيات الْرىساوي وبيسها 

تيلميوي اساسيات األلماين وهويمل كسا أي 

.. وقت ٓاؿي

ربوا ًلى القوي : أمل بغتله بصهول وبتبركم

بتقويل حاجة ياحبيبتي؟ : كريم باستْساز

بقولك ربوا يقويك : أمل بابتسامة مغقوية

ياحبيبي 

اه بحسب يال تيايل : كريم ببروز



جاب كضكول كبير وقلم وهي ػممت تقيس 

ًلى األرؼ قيسوا وبسأ بالحروِ وىققها 

زه بيتوقق اه : Aكريم بيكتب حرِ ال 

.. اه موك اه: أمل بمرح

الغبر مه ًوسك يارب : كريم بغلها بَيم

وزي بووققها يبَ : Bكتب ال 

سيازة البيه : أمل باستْساز

: كريم ؿربها بالراحة ًلى زماُها مه ُينه

أىتي ًاملة زي التالميص المضاُبة ليه 

رالظ مص هتكلم بس : أمل بؾحك

استوى 

قامت مه مكاىها وهو مص ٓاهم ليه لقاها 

جابت كبق الجاتوه وجت قيست جوبه 

زه ليه زه ؟ : كريم باستَراب



رطوة ياحبيبي :أمل بمرح

رطوة؟ : كريم بيسم ٓهم

ماتارسش يف بالك يال بس كمل : أمل

كريم ٓيال كمل ومى كل كلمة تضاُب ٓيها 

يجي يرز تاكله جاتوه وبتاكل هي كمان 

ايه يا أمل تيبت : كريم بتيب مه كتر األكل

مص قازر 

بَصيك ياحبيبي رالظ كْاية : أمل بمرح

جاتوه وٓرىساوي الوهارزه ًلضان األكل 

كتمك 

أىتي قاػسة بقى : كريم رٓى حواجبه وبغلها

.. بريئة: أمل بمرح

كب يال زورك يف األلماين : كريم باستْساز



ايه ألماين ايه زلوقتي هو احوا : أمل بصهول

قازريه 

أيوة اتْؾلي يال : كريم باستْساز

وىاولها الكضكول والقلم وهي بغتله بصهول 

بازلها ببغة ػرامة ٓاؿقرت تارسهم موه 

هبسأ بالمهم األول :أمل بتصمر

كتبت 

a apfel ( ابْل) 

ييوي ايه؟ زي طبيهة ل : كريم بْؾول

Apple ؟ 

برآو ما أىت طاكر اهو : أمل بَرور مغقوى

ٓيال تْاحة 

هو زه المهم ؟ : كريم باستَراب

ماتقاكيويص لو سمحت : أمل بَيم



آسّ اتْؾلي : كريم بَيم

 (ايسبيير) e Erdbeer: أمل ببروز

وزي ييوي ايه مالهاش أي طبه ؟ : كريم

ٓراولة : أمل بمرح

ايه يا أمل هو أىتي مص حآنة : كريم ابتسم

ُير الحاجات اللي بتحبيها ياحبيبتي؟ 

هتيارؼ مص : أمل بتتقمع زور الُمسرسة

هكمل 

ميلص اتْؾلي ياحبيبي : كريم بحب

 k kirsche: أمل

وزي أىهي ٓاكهة ؟ : كريم

تْتكر أىت ايه اللي بتحبه : أمل بمضاُبة

وٓاؿحوا بسببه؟ 



الكرز كبيا : كريم بؾحك

ماطاء هللا حآم : أمل بؾحك

كبيا وًلى سيرته بقى : كريم بحب ومكر

تيايل كسا 

أمل قربت بسون ٓهم لقته بيبوسها بسرًة 

يال كملي وماتجيبيص سيرته : وبيس بمرح

وقت السرس تاين ىغيحة ييوي 

: أمل بغتله وهي لسة مص مركسة وبذْوت

احم ركس ميايا 

كتر مه كسا؟ : كريم بع لييوىها أ

أيوة : أمل بتوتر

حاؿر اهو : كريم بؾحك

.. (مالوىا ) M melone: أمل



ًارٓها بس زي مص ٓاكهة : كريم بتذميه

ًلى ٓكرة 

ًارٓة إن البقيد مص ٓاكهة بس : أمل بمرح

أحمر وبحبه 

واؿح إن التيليم : كريم ؿحك بوْاش ػبر

كله ٓاكهتك الحمرا ها وبيسيه 

ال رالظ كسا : أمل قْلت الكضكول و بجسية

زول بس اللي ٓاكراهم 

كريم بغلها بغسمة مص مستوًب هي 

بتقول ايه وبيسها مسك وزىها بالراحة بهسار 

ايه مص : وُيم وأمل بغتله بمضاكسة

بيلمك ؟ 

أىتي كسا بتيلميوي وال : كريم بَيم

.. بتوققيوي



سالمتك مه الوققة ياحبيبي : أمل باستْساز

ًلضان لما أقولك ميرٓص تغسقوي 

: كريم بَيم ساب وزىها وهي بتكمل بمرح

محسش قالك رليوي أًلمك هو أىا ٓاكراه 

أػال؟ 

أىتي : كريم حف ايسه ًلى زقوه وبموآقة

ػح بغلها وقرب موها بس هي جريت 

زه أىا همال الباىيو : كريم وهو بيجري وراها

مياه وهرميكي ٓيه ًقابا ليكي 

أهون ًليك : أمل وهي بتجري بؾحك

.. ياكيمو

ثبتيوي أوي ثبتيوي زه اللي : كريم بَيم

بارسه موك 

مسكها وهي بتحاول تهرب موه مص ًارٓة 

 ich liebe dich: ٓبغتله ورمضت بييوىها



ييوي ايه ؟مص ُريبة ًليا : كريم بوْاش ػبر

ييوي بحبك : أمل بؾحك

اتثبت أىا كسا ػح؟ : كريم بتراجى

المْروؼ : أمل بمرح

. بغوا لبيؽ وبيسها االتويه ٓؾلوا يؾحكوا

تاين يوم الغبح أمل يف الضركة ىسلت المكتبة 

وقلبت ٓيها لحس ما لقت كام كتاب ألماين 

ٓأرستهم مكتبها وقيست تحاول تسترجى 

هي كاىت طاكرة يف األلماين .. ميلوماتها 

وكاىت بتحبه والزم تراجيه ًلضاىها وًلضان 

كريم 

كان ػيب ًليها تْتكر كله لوحسها ٓبسأت 

.. تلجأ لليوتيوب كل طوية 



روحت آرر الوهار هي وكريم وىازلة مه 

: اليربية ٓهو بيواولها طوقتها واستَرب

مالها تقيلة كسه ليه ؟ حاكة ٓيها ايه ؟ 

الالب وكتاب : أمل ابتسمت وأرستها موه

. يسوب 

زرلوا وهو حف ايسه ًلى كتْها ورٓى 

رلي ! تقيلة ٓيال يا أمل : الضوقة مه ًليه

الالب لوحسه يف طوقة تاىية وأىا أبقى أطيلها 

. ما تضيليص أىتي حاجة تقيلة كسه .. 

كوت ٓيه أيام : أمل بغتله وابتسمت بمرح

! الكلية 

كوت مستويكي تذلغي : كريم ابتسم

. وتيجيلي 

بيسها بضوية هو ررج وهي كليت الكتاب 

وموبايلها وبسأت تراجى تاين ًلضان لما يرجى 



تْؾاله وحقت السماًات والكلمة اللي 

.. مص بتيرٓها بتسميها 

كريم رجى كاىت موسمجة والبسة السماًات 

ٓهو قرب موها بيضاورلها ٓابتسمت 

جيت امتى ؟ : وقليتهم

بتسميي ايه ؟ .. يسوب : كريم ابتسم

: أمل ىاولته السماًة وهو سمى وباستَراب

ػح ؟ ! زه ألماين 

آتكرت از ايه كوت .. ٓيال : أمل ابتسمت

بحبه وامبارح اتْاجئت إين ٓيال مص ٓاكرة 

. حاجة ٓقررت أسترجى ميلومايت 

هتيلميوي ييوي ؟ : كريم ابتسم بْذر

بس يا كريم أىا مص : أمل أرست ىْس كويل

. لساين مربوـ ! محترٓة 



.. مربوـ ألىه محتاج تمريه : كريم قيس جوبها

. لو تحبي تارسي كورس ماًوسيص ماىى أبسا 

ًايسة حس أتواقص .. اه يا ريت : أمل بحماس

ًايسة .. مياه ولو ىققت ُلف يغلح ىققي 

أًمل حوار مى حس وليك ًليا بيس ما أتمكه 

.. موه هيلمك أو أىت تيلموي الْرىساوي 

. بس مص االتويه مى بيؽ 

كيس مص هيوْى االتويه مى : كريم بتْهم أ

بكرا هبلٍ ًلياء تيمل سيرش .. بيؽ 

وتضوِ ميه األٓؾل يف المجال زه 

. وتحجسلك ٓيه 

أىت رجيتلي .. أىا بحبك أوي : أمل ؿمته

. طَْي بالتيليم 



وٓذور بيكي .. وأىا بموت ٓيكي : كريم ؿمها

ًايسك توػلي لحس .. ٓوق ما تتذيلي 

. الضمس يا حبيبي 

ىيرة ٓرحها قرب كتير وبتْكر يف كالم أمل إىها 

.. الزم تقول لرامي الحقيقة 

كان مياها وقاًسيه مى بيؽ بيوريها طوية 

حاجات اطتراها جسيسة وبيارس رأيها ٓيها 

: وهي مص مركسة لحس ما هو بغلها بتيب

أىتي يف ايه طاُلك كسه ؟ 

يوْى أقولك حاجة وما : ىيرة بغتله بتوتر

تسًلص موي ؟ 

: رامي ساب كل اللي يف ايسه و بغلها كتير

. قويل 

مص هتسًل ؟ ومص هتارس رز : ىيرة بترزز

ٓيل ُبي ؟ 



هحاول ما أزًلص ومص هارس : رامي كضر

. قويل ًازي .. رز ٓيل ُبي 

: ىيرة أرست ىْس كويل وبغتله أوي وبترزز

بس ػسقوي .. أىا ؿحكت ًليك يا رامي 

! كوت ًايسة بس أطوِ رز ٓيلك ايه 

. سامحوي 

كيب واحسة واحسة : رامي باػغلها بصهول

ؿحكتي ًليا يف ايه وأسامحك يف ايه ! ًليا 

؟ 

ؿحكت ًليك لما قلتلك : ىيرة بغت لألرؼ

! إين مَتغبة 

كيب ايه الحقيقة ؟ ! ايه : رامي اتغسم

كتر واتوترت ومص قازرة تبغله : ىيرة قلقت أ

الكالم اللي قلته يف .. محسش لمسوي ٓيهم 

ًربية السورية وػلت قبل ما ! األول ػح 



بس ؿربوين لكه محسش .. ييملوا أي حاجة 

. لمسوي ٓيهم 

رامي مص ًارِ يْرح وال يسًل إىها كسبت 

كتر بس برؿه  ًليه بس هو حاليا ٓرحان أ

! متؾايق إىها بتذتبره بحاجة زي زي 

ًلضان راكري قول أي : ىيرة قاكيت أٓكاره

. حاجة 

ليه ! ليه قلتي كسه : رامي بغلها بلوم

ىْترؼ أين ! وػمتي ىْسك بحاجة زي زي 

أىا ماكوتص ... ًلى ٓكرة أىا ! ما اتحملتص زه 

أىا اتآررت ... بوام يا ىيرة وأىا كل ما بتذيلهم 

ًليكي ولو ما اتآررتص ماكاىص يف حاجة 

أىتي ازاي تقوليلي كسه وازاي هوت ... حغلت

وبسبب ! ًليكي تسيبيوي موجوو كسه 

! حاجة ماحغلتص 



كوت مجروحة أوي : ىيرة زموًها ىسلت

. وموجوًة موك أوي 

! ٓقلتي أما أوجيه هو كمان : رامي كمل

كتر موك  ! مص متذيلة إين كوت بموت أ

بس كوت .. ال أبسا : ىيرة هست زماُها برٓؽ

ًايسة أًرِ أىت رجيتلي ًلضان ٓيال 

بتحبوي ومتقبلوي بأي وؿى وال بس ًلضان 

. ًرٓت إين مص مَتغبة 

ليلمك مص أي حس يقسر : رامي بَؾب

أروكي .. ويوآق يتجوز واحسة مَتغبة 

سبق وساب رقيبته لمجرز طك بس إىهم 

. لمسوها مص اُتغبوها 

كتر واحسة زًلت موه : ىيرة بغتله بوجى وأىا أ

ساًتها وًلضان كسه كوت ًايسة أطوٓك 

أىت صيه وال أىت ُيره وهتتمسك بحبيبتك 



كون ُلقاىة بس .. ألبيس مسى وال ال يمكه أ

حقك ًليا .. كوت محتاجة للثقة زي يا رامي 

. وآسْة بس كوت محتاجة أًمل زه 

! اكموتي ! وارتحتي : رامي بغلها بتيب

ارتحت واكموت بس : ىيرة بغتله بذوِ

. رايْة برؿه مه زًلك ورز ٓيلك 

ويف أي وقت .. أىا بحبك : رامي وقّ وبغلها

ومص .. ويف أي مكان وتحت أي هرِ بحبك 

هسيبك زلوقتي .. قسامي ُير إين أحبك 

. وأطوٓك بيسيه 

سابها وررج وهي ٓؾلت مكاىها زًالىة مه 

ؿيقه بس ٓرحاىة إىها قالتله وهو صيها 

ٓرحان إىها مص مَتغبة ومتؾايق إىها 

! بتذتبره كسه 



أمل كاىت يف الضركة مى جوزها وكان 

.. موسمج جسا يف برىامج جسيس بيضتَل ًليه 

زرلت وقيست مياه وٓؾل يضرحلها وجهة 

! ىنره وبييمل ايه بالنبف 

أىت ممكه لو ىجح : أمل بغتله بتْكير

البرىامج زه تقسر ترجى أي حاجة اتمسحت 

! ؟ ييوي هتقسر ترجى موبايل ىاريمان !

ماهو زه اللي ازاين ٓكرة : كريم بغلها

. البرىامج أػال 

أىت ًايس تقويل : أمل كضرت وبغتله أوي

إىك بقالك يوميه طبه مص بتوام وقاًس 

ًلى الالب ليل ىهار ويف الضركة والبيت 

أيوة أىا قلتلك ترجيلها ! ًلضان موبايلها 

موبايلها بس مص لسرجة إىها تارسك 

! بالضكل زه موي 



ايه الكالم ! تارسين موك : كريم كضر وبغلها

أوال أىا مص بيمل كل زه ! زه يا أمل 

أىا قلت إن الْكرة جت يف بايل مه .. ًلضاىها 

وبيسيه .. الموقّ زه لكه مص ًلضاىها أبسا 

أىا أػال كوت ؿس إين أرجيلها أي حاجة وأىتي 

اللي أػريتي ٓما تجيص زلوقتي تياتبيوي 

. أو تلوميوي 

أىا مص بياتبك بس أىت ُرقان : أمل بَيم

! يف البرىامج زه 

لو سألتي أي حس : كريم أرس ىْس كويل

ًوي وًه كبيي ٓهيقولولك إن زه 

القبييي بتاًي أو لما بضتَل ًلى برىامج 

أىا المرة زي .. جسيس بويسل ًه اليالم كله 

. مص ميسول ًلضاىك 



أىا مص ! كسه مص ميسول : أمل طهقت

بضوٓك ُير وقت األكل وقبل ما أىام 

! بذمس زقايق 

قبل كسه حتى وقت األكل مص : كريم ًلق

. بيضوٓوين وال وقت الووم 

كيب أسيبك أىا ًلضان : أمل وقْت بَيم

كتر مه كسه ًه اىيسالك  ما أًقلكص أ

. رليك ترجى لواريمان موبايلها 

جت تذرج بس قام وراها وقْها ومسك 

زراًها طسها ًليه بتيب وإرهاق واؿحيه 

حبيبة قلبي : ورٓى وطها وبع لييويها

ػسقيوي هي ما تْرقص ميايا وال موبايلها 

بس بجس البرىامج زه هيكون مميس .. يْرق 

.. وحاويل تيصريوي بس زي هوايتي .. أوي 

أىا ًارِ إين .. البرامج زي ليبتي يا أمل 

مقغر مياكي كتير اليوميه زول بس 



يذلع وهيوؿك ًوهم إن طاء هللا بس 

؟ !يوْى .. ميلص استحمليوي 

يا كريم أىت : أمل سوست ًلى ػسره بحب

ما تذيلتص أبسا إين ممكه ! واحضوي أوي 

أبقى مراتك ومياك يف ىْس البيت وتكون 

! واحضوي 

.. حقك ًليا يا قلبي : كريم ؿمها أوي

الوهارزه بإشن هللا هوروح البيت بسري أىا 

اتْقوا ! رالظ .. وأىتي ومص همسك الالب 

؟ !

مص ! بجس : أمل ابتسمت وبغتله بحماس

. رالظ اتْقوا ! هتمسك الالب 

ٓرحت أوي وهو ابتسم لْرحتها زي واتؾايق 

جواه إىه مقغر مياها ومضَول ًوها 

.. بالضكل زه 



كله بوْسها  .. أمل قررت تروح بسري وتيمل أ

وًلى النهر راحتله ٓتحت باب مكتبه كان 

برؿه ًلى الالب بتاًه مركس ٓيه لسرجة ما 

سميهاش بتتكلم وهي كضرت وزرلت 

ايه يا : ًوسه وقْت قغازه ٓبغلها وابتسم

ما تقوليص إىوا المْروؼ ىروح ! حبيبي 

! زلوقتي 

ال يا سيسي مص هوروح زلوقتي : أمل بَيم

. أو أىا هروح زلوقتي 

اوًي ! تروحي ليه : كريم كضر باستَراب

يف حاجة ؟ ! تكوين تيباىة 

وقّ وقرب موها يقمه ًليها وهي 

بس ًايسة .. ال مْيص : ابتسمت مه اهتمامه

وال يف حاجة ًايسين ! أروح بسري قبلك يوْى 

أًملها ؟ 



كوت ًايسك تذلغي مكاين : كريم كضر

الحاجات اللي متآررة ًليا ألين ٓيال مضَول 

. ومتيقلة ًليا 

رلغت مينمها وهارسها : أمل ابتسمت

ميايا البيت وإن طاء هللا أرلغها كلها 

أو .. الوهارزه، وكله هبيتهولك ًلى االيميل 

يف حاجة تاىية؟ ! لما تيجي البيت أىت 

أىا .. ربوا يذليكي ليا : كريم باس رسها بحب

كوت بحتاس بجس قبل كسه لما بتضَل 

. بالمونر زه يف برىامج جسيس 

ًلضان : أمل حقت ايسيها حواليه رقبته

. تيرِ بس قيمتي ايه هي 

حبيبتي أىتي ! أًرِ قيمتك : كريم بحب

قيمتك أُلى مليون مرة مه إين أتكلم ًوها 

مص زه يا أمل اللي هييرٓوي .. يف طَل 



.. الضَل زه طيء جاىبي .. قيمتك يا قلبي 

اوًي .. مص زه المهم ابسا يا حبيبتي 

! تتكلمي ًه قيمتك تاين يف حاجة زي زي 

ٓاهمة ؟ 

ها أروح ؟ .. ٓاهمة : أمل ابتسمت

. براحتك كبيا : ابتسم

: روحت ًلى البيت وىاهس استَربتها واتوترت

حبيبتي رير أىتي كويسة ؟ جاية بسري 

ال يا قلبي كويسة بس ًايسة : أمل ابتسمت

يوْى ؟ .. أًمل ُسا لكريم 

. زه بيتك ! أىتي بتسأيل ! يا سالم : ىاهس بحب

كليت بسرًة ُيرت هسومها وىسلت ًوس أم 

جهست كل اللي : ٓتحي اللي ابتسمت

قويل ًايساين .. كلبتيه موي يف التليْون اهو 

أساًسك ازاي ؟ 



.. ابتسمت وبسأت تجهس الَسا لحبيبها 

ىاهس زرلت مياهم برؿه تساًسها أو تقّ 

: مياهم وبيس ما رلغوا ىاهس بغت ألمل

اكليي يا حبيبتي رسي طاور كسه والبسي 

. واجهسي يال 

كيب الحاجة يف الْرن أكليها : أمل ابتسمت

. األول 

أىا هتابيها سيبيهايل : أم ٓتحي بحب

! واكليي أىتي بسل ما يرجى يالقيكي كسه 

وما توسيص الورز هتالقيه يف : ىاهس ًلقت

أوؿتك حقيه ًلى الترابيسة وجهسي القيسة 

. كلها 

احوا مص هوتَسى مى : أمل بغتلها بحرج

بيؽ كلوا ؟ 



بيس كل زه يا أمل ىتَسى مى : ىاهس كضرت

اكليي ! مى بيؽ ايه ! ال يا قلبي ! بيؽ 

.. يف جواحك هتاليق كل حاجة هتحتاجيها 

جهستلك الورز والضموو وطَلي مشيكا 

أمل اًملي .. هازية واتَسي أىتي وجوزك 

ما .. حاجات مميسة ليكي أىتي وجوزك 

.. تيمليص حسايب أىا وًمك كتير مياكم 

احوا مص هوقير وسيازتوا يا أمل يف 

كيس أىا هْرح لما تيملي حاجة .. سيازتكم  وأ

يال تيايل .. مميسة البوي تسيسيه بيها 

. هساًسك ٓوق يال 

ىاهس طستها ألوؿتها وزرلوا جهسوا السْرة 

الغَيرة وحقوا ًليها ورز وطموو ميقرة 

وحقت ميقر جو وبيسها ىاهس زرلت مياها 

يذتاروا حاجة مميسة تلبسها وىاهس ارتارت 

ٓستان لوىه موڤ هازي وقغير طوية ًلى 



.. الركبة وبحماالت وؿيق ًلى از جسمها 

ٓستان بسيف بالقغة بتاًته بس طيك جسا 

ايه رأيك ىف زه لوىه هازي وهو : وبغت ألمل

هازي وكريم بيحب األلوان الهازية ؟ 

. تحْة أوي : أمل ابتسمت ألىه ًجبها برؿه

كيب يا قلبي ازرلي بقى : ىاهس ابتسمت

رسي طاور كسه والبسي وأىا هسيبك وأروح 

. أجهس أىا كمان لجوزي 

! بجس هتتَسوا يف أوؿتكم : أمل ؿحكت

وليه ال هو حس قالك السلى : ىاهس ؿحكت

! للضباب بس وال ايه 

ال أبسا وهللا يا ماما زه أىتوا : جاوبتها بحرج

تحبي أساًسك يف حاجة ؟ .. الذير والبركة 

ال يا قلبي أىتي يسوب كسه تجهسي : ىاهس بحب

. بيسيه أىتي الوهار كله يف المقبد تيبتي 



سابتها وررجت وأمل مبسوكة إن حماتها 

مذتلْة ًه كل الحموات اللي كاىت بتسمى 

.. ًوهم 

لبست وجهست وحقت ميكاب وبرٓان 

وجهست وحتى األكل حقته وقيست توتنر 

كريم اللي لألسّ اتآرر وهي توقيت إىه 

ىسي ىْسه يف المكتب ألن حسه جه 

ومؤمه جه وبيسها كلى ًلى ٓيلته اللي 

.. بيجهسها 

حسه مى ىاهس واستَرب إىها مجهسة الَسا 

كيب وأمل هوسيبها : يف األوؿة ٓبغلها

مص هتسًل لوحسها ؟ ! لوحسها 

يا حبيبي زي هي أػال ػاحبة الْكرة : ىاهس

! وهي اللي مجهسة الَسا وكل حاجة لكريم 

هو مجاش ؟ 



ال ما جاش قال روحوا أىتوا وأىا : حسه كضر

. استوي هكلمه ! هيسًلها كسه .. هحغلكم 

كيب كسه هوبوهلها : ىاهس مسكت ايسه

! مْاجئتها 

أًتقس ىقوله : حسه بغلها وٓكر للحنات

ويجي أٓؾل ما تقيس موتنراه وكريم 

بيضتَل ًلى برىامج أػال وممكه يوسي 

ىْسه وما يجيص لحس ىع الليل أىتي 

! ًارٓاه 

رالظ اتغل ٓيال قوله يسيب : ىاهس كضرت

اللي يف ايسه ويجي وقوله برؿه يتْاجىء ما 

بسل ٓيال ما تسًل موه ! ييرٓهاش إىوا قلواله 

! زي يا ًيوي تيبت الوهار كله واقْة ًلضاىه 

حسه اتغل بكريم وٓؾل يرن ًليه لحس ما 

! أيوة يا بابا رير : رز



سيب اللي يف ايسك ورالل : حسه بَيم

أىت ٓاهم وال ! ًضر زقايق تكون يف البيت 

ال؟ 

يا بابا ساًة كسه وال حاجة : كريم استَرب

. واجي 

طوِ أقوله ًضر زقايق يقويل : حسه بَيم

أىت ياال باًت مراتك مه النهر ! ساًة 

كلمتها كام مرة وال اتقموت ًليها ؟ ! البيت 

ٓيها ! هي أمل تيباىة وال حاجة : كريم بقلق

! حاجة 

ييوي هي الزم تكون تيباىة : حسه كضر

أىت برا مه الغبح ! ًلضان سيازتك تهتم 

واحوا ًسيوا المَرب يا ابوي أبسف ! يا كريم 

حاجة إىها موتنراك تتَسى مياك وما 

! رؿيتص تتَسى مياىا 



كيب هكملها تتَسى وما : كريم كضر بؾيق

. تستواش 

أىت يا : ىاهس طست التليْون مه ايس جوزها

بارز مراتك مه النهر يف المقبد واقْة 

بتجهس حاجات مميسة لسيازتك وًاماللك 

مْاجأة ومجهسة كل حاجة وأىت بكل بروز 

متذيل تيبها ! ًايس تكلمها تقولها تاكل هي 

الوهار كله ًلضاىك وأىت يف اآلرر تقولها 

! اتَسي أىتي واطبيي باللي أىتي مجهساه زه 

والمْروؼ إىها ًاماللك مْاجأة وأىا بوهتها 

سيازتك تقوم وتيجي البيت وتتْاجىء ! 

كيس زًالىة ًلى  كمان بيها وتغالحها ألىها أ

تأريرك ورغوػا إىك وًستها إىك الوهارزه 

مص قلتلها كسه ؟ ! هتروح ومص هتضتَل 

أىا مص هتكلم .. وًلضان كسه هي موتنراك 



كتر مه كسه مياك بس لو زًلت أمل أىا  أ

. سالم .. كمان هسًل مياها 

قْلت السكة قبل ما هو يرز وهو بع لالب 

بس بقاله ! قسامه هو محتاج بس ساًتيه 

كام يوم وكل ما بيحس إىه رالظ قرب 

أمل أهم مه البرىامج ! بياليق حاجة جسيسة 

زه وزًلها أهم وٓوق كل زه أمه ربقت زًل 

أمل بسًلها وهو ال يقسر ًلى زًل زي وال 

.. زًل زي 

لم حاجته وأرس الالب بتاًه بيس ما يتَسى 

! هيكمل بس ساًتيه 

رالل ىع ساًة كان يف البيت وأم ٓتحي 

حتى : قابلته وكضرت يف وطه وهو بغلها

! أىتوا هتقلبوا ًليا وال ايه ! أىتي يا أم ٓتحي 



ًارِ تستاهل تاكل األكل : أم ٓتحي بغتله

بارز ولو قالت أسذوه هقولها سيبيه ياكله 

. بارز 

! بقى كسه : كريم كضر

أبوك جه مه ! أيوة هو كسه : أم ٓتحي بَيم

ساًة واتَسى مى مراته وأىت قاًس يف 

! الضركة 

كيب سذويلي األكل يال وأىا : كريم ؿحك

! هقلى أػالحها وأجيبها 

اكلى يا أرويا األول وال مص : أم ٓتحي بَيم

. هسذه األكل 

كريم بغلها طوية وبيسها قال يقلى ألمل 

األول وزرل ًوسها اتْاجىء بيها البسة 

ٓستاىها وطكلها رائى بس لألسّ مكضرة 



بع .. وزًالىة وىسم إىه ٓيال اتآرر ًليها 

.. حواليه األكل والضموو والمشيكا

بغلها واىتنرها تقّ تقابله بس هي مكضرة 

! وما التْتتص حتى له 

زرل وحف كل حاجة مه ايسه وبيتكلم ًازي 

يمكه ترز ًليه وبيحكيلها ًمل ايه يف 

البرىامج ووػل اليه بس هي ما رزتص ًليه 

وال ًلقت، حسِ الچاكيت وقلى الكرآتة 

هتْؾلي ! وبيسيه : بتاًته وبع ىاحيتها

! مكضرة المتى 

أمل برؿه ما رزتص ًليه ٓقرب موها وقيس 

قغازها راحت موزية وطها الواحية التاىية 

اتوهس بتيب وبيْكر يحايلها .. وازته ههرها 

مص ! أىا جيان ًلى ٓكرة : وبيسها! ازاي 

هتَسيوي ؟ 



قسامك األكل ًلى السْرة روح : أمل بؾيق

. كل براحتك 

قامت بس قبل ما تتحرك مسك ايسها 

طسها وقيها ًلى رجليه وهي حاولت تقوم 

اهسي ًلضان مص : بس مسكها جامس

! بغيلي هوا ! هتقومي 

! قوم اتَسى براحتك ! ًايس ايه : أمل مكضرة

مص ! واىسل كمل طَلك ًلى برىامجك 

مى إىك ! سيازتك جايب الالب يف حؾوك 

قلتلي هتيجي بسري ومه ُيره بس رالْت 

ٓبريحك قوم اتَسى واىسل للمكتب ! كالمك 

! وسيبوي بقى ! اقيس ٓيه براحتك 

كريم بغلها وكل ما يسور وطها ىاحيته تبيسه 

ًوه لحس ما ثبته ُغب ًوها ٓمسكت ايسه 

ًلى ٓكرة ايسي : باليآية وهو بتحصير

! واجياين اللي بتسقيها كسه كل طوية 



حقك : سابت ايسه وهو مثبت وطها قغازه

أىا .. ماًوسيص ًصر أقوله .. ًليا إين اتآررت 

ٓيال قلتلك هاجي بسري ومه ُير الالب 

واىضَلت وىسيت ىْسي وىسيت الوقت 

يوْى ! ٓحقك ًليا ! ٓماًوسيص ًصر أقوله 

بقى تسامحيوي ؟وبيسيه كوتي اتغلتي 

! أىتي بقلتي تكلميوي ليه ! ًليا وكلمتيوي 

ما كل الستات بتتغل بأجوازها ويقولوا ما 

! ما بتيمليص صيهم ليه ! تتآررش 

قلت بالش ! أىا ُلقاىة : أمل بغتله بَيم

! أققى تركيسك كل طوية وأرليك براحتك 

يوْى بقى ! ملحوقة .. بس ملحوقة يا كريم 

تسيبوي ؟ 

! ملحوقة هتيملي ايه : كريم ؿحك

أىا ! هتَلسي ًليا ييوي كل طوية 



! أىا ًايسك تيملي كسه ! ماًوسيص ماىى 

زلوقتي يوْى ىقوم ىتَسى ؟ 

مص جياىة ىْسي اتسست : أمل بَيم

ماًاش وال كان اللي يسس ىْسك : كريم بهسار

... إن طاء هللا يجراله 

حقت ايسها ًلى طْايْه تمويه يكمل 

اياك تسًي ًليه : بَؾب

ليه ؟ رليوي أزًي ًليه ًلضان : كريم بحب

هو يستاهل ! زًلك 

ال كبيا أىا أزًل موه وأتورٓس : أمل برٓؽ

ًليه وأراػمه لكه محسش يسًي ًليه أبسا 

 .

كريم بغلها كتير بحب هاهر وايسه ًلى 

كيب كالما بتحبيه كسه : رسها وابتسم

هو ُبي ومتذلّ طويتيه ولما ! اًصريه 



بيقيس قسام الالب بيوسى ىْسه ميلص 

كليه ألىه بجس هيَمى ًليه مه ! سامحيه  وأ

كلص حاجة الوهار ! قلة األكل  تيريف إىه ما أ

كله ؟ 

أىا مص .. رليه يقوم ياكل : أمل بَيم

! ماسكاه 

: كريم وقّ ووقْها مياه وهي بيه ايسيه

وهو ما بييرٓص ياكل وهي مص يف حؾوه 

كله  هي ًوزته مه ساًة ما اتجوزها ! وبتآ

مص بياكل ُير بايسيها، مه ساًة ايسه ما 

تيبته وهي بقت ايسه اللي بياكل بيها 

! ٓهياكل ازاي مه ُيرها 

أمل مكضرة وبتحاول تْؾل مكضرة وباػة 

! بس هو ايسه رْت رالظ : لألرؼ



: كريم رٓى وطها وًيوىهم اتيلقوا ببيؽ

األكل مالوش كيم مه ُيرها وال بييرِ 

ازاي يقيس ! ياكل وال يقسر حتى مه ُيرها 

! ياكل وهي مص جوبه بتهتم بكل التْاػيل 

. أبسا ... مه ُيرها ... كيم ... مالوش ... األكل 

كل كلمة بيوققها بيبوسها ًلضان ترؿى 

! ًوه وتبتسم حتى مجرز ابتسامة 

: أرسها مه ايسها ىاحية األكل وبغلها

! هتقيسي وال ىوازي ألم ٓتحي تضيل األكل 

مص هتاكل ييوي مص بتقول جيان ؟ : أمل

مه ُيرك يا حبيبي ال كبيا : كريم ابتسم

أمل بغتله طوية وبيسها طبه ابتسامة 

بس .. اقيس كيب ىاكل : الحت ًلى طْايْها

كيس برز األكل أيوة الحاجات زي حآنة  أ

للحرارة بس ممكه برؿه يكون برز 



! يال ىاكل بقى .. حتى لو برز : كريم ابتسم

قيسوا وهي حقت األكل يف األكباق ليهم 

هما االتويه وقيسوا ياكلوا وهي موتنرة أي 

! تيليق موه 

كل كام ميلقة وبغلها باستَراب : كريم أ

كل ماما وال أم ! كلبتي األكل مويه  زه مص أ

! ٓتحي 

مص ًاجبك ؟ ما ىقلبص موه : أمل بترقب

تاين ييوي ؟ 

زه ! باليكس ! ال ال كبيا : كريم بسرًة

كل ماما ! األكل تحْة .. هوقلب موه كل يوم  أ

أم ٓتحي .. زه مذتلّ .. حلو بس مص زه 

كلها طوية تقيل زه رْيّ  ٓيلضان كسه ! أ

كلهم  . بقولك مص أ



ييوي ما : ابتسمت وساكتة وهو باستَراب

كلبتيه مويه ؟ ! رزيتيص ًليا 

أىا اللي ًملته : بغتله مبتسمة

بغلها وابتسم هي ىوىا قالتله إىها الوهار كله 

بتجهس بس هو تذيل بتجهس األوؿة والورز 

والضموو واللبس والميكاب لكه مص األكل 

أبسا وزه ىوًا ما ػسمه بس ػسمة حلوة 

مالك بتبغلي كسه : الحنت ػسمته وتْكيره

! ليه 

بجس أىتي اللي ًاملة : مسك ايسها وباسها

! كيب ما قلتيص ليه يا أمل ! األكل زه كله 

! كوتي اتغلتي بيا ! ارع ًليكي بجس 

مص أىت قلتلي هتيجي : أمل باستَراب

! بسري 



بس برؿه كوتي : كريم بؾيق مه ىْسه

كتر .. كلمتيوي وقلتيلي  كوت هاجي بسري أ

مه كسه 

بجس األكل ًاجبك وال ! المهم : أمل بحب

بتجامل ؟ 

ال بالش ... زه أجمل : مسك ايسها باسها

أجمل زي ألين مص هكون ػازق أمي 

كل حلو  كل .. بتيمل أ كتر أ رليوي أقول زه أ

كلته يف حيايت ألىه مه ايسيكي  هو .. مميس أ

كان ًاجبوي بس بمجرز ما قلتي إىه مه 

تسلم ايسك .. ايسيكي وكيمه احلو الّ مرة 

تسلم ايسك يا حبيبي .. بجس 

كويس إىه ًجبك .. بالهوا يا قلبي : أمل بحب

أىا مستيسة كل يوم اجي بسري طوية .. 

. وأًملك األكل بايسي 



حبيبة قلبي ربوا ما : ابتسم بموتهى الحب

يحرموي موك بس زه هيكون تيب ًليكي 

. كل ٓترة اًملي لكه مص كل يوم .. أوي 

ليه ؟ مص قلت إىه ًاجبك : أمل باستَراب

؟ 

كبيا ًاجبوي بس أىتي ًملتي : كريم بحب

كل از ايه الوهارزه؟  أ

ًملت ًازي زي ما : بغتله بيسم ٓهم

! بس ليه بتسأل .. بويمل يف بيتوا 

أىتي ًملتي كمية هتكْيوا : ابتسم ووؿحلها

أىا وأىتي وبابا وماما ومؤمه ػح ؟ ىسيتي 

يف ىاس كتيرة .. البواب والجوايوي ! الضَاليه 

كيس أم ٓتحي وماما ما .. بتاكل مياىا يا أمل  أ

ٓأىتي لو .. قالوش ليكي ًلضان ما تتيبيص 

هتيملي األكل للكل هيكون لوز ًليكي كبير 



ولو ًملتي ليوا بس زه هيجرح إحساسهم 

كل  كل واحوا أ كلهم أ بيسيه يا أمل .. إىوا بوآ

يف تالتة بيساًسوا أم ٓتحي ًلضان الحمل 

تقيل ًليها ٓأىتي ًايسة تحلي محل أربية ؟ 

. ٓأٓؾل حل كل ٓترة كسه هتبقى ًازية 

... ًلى ٓكرة أىا أقسر : أمل بتْكير

ًارِ إىك : قاكيها قبل ما تكمل جملتها

تقسري بس هيكون تيب ًليكي وبيسيه أىا 

اهتمي .. مص ًايسك ست بيت وبس 

أىا مص مه .. برامجك تغميماتك .. بضَلك 

الووًية يا أمل اللي توقبق ًليها مقولة 

! أقرب كريق لقلب الراجل ميسته 

! امال القريق لقلبك ايه : ؿحكت

بَؽ الونر إىك ملكتي قلبي : كريم بؾحك

رالظ بس أىا قلتلك الوهارزه أىا هوايتي 



.. الكمبيوتر .. وليبتي وجووين هي البرمجة 

وأىتي اوريسي يا أمل شكية جسا .. األجهسة 

. ٓضاركيوي يا قلبي هوايتي زي 

حاؿر يا ! البرمجة .. امممممم : ابتسمت

كريم ىذلي األكل زه يوم واحس يف األسبوو 

. وىركس ًلى البرمجة 

كله وبغلها برآو ًليكي : كريم بيكمل أ

وًايسك تبسيئ تتيلمي األلماين مص قلتي يف 

طهر اليسل إىك زرستي ألماين ولسة 

. سامية ٓيسيوهات وجيبتي كتاب؟ يال اتقويه

بغتله طوية وهي مكضرة ًيويها وبيسها 

كلها ٓكريم ابتسم : سكتت ورجيت تكمل أ

! ما اتكلمتيص 

كلك يا ! ما تاكل يا حبيبي : أمل بَيم كمل أ

حبيبي 



.. ًلى ٓكرة أىا بتكلم جس : ؿحك جامس

.. ًايسك تتيلمي ٓيال األلماين وتتقويه 

! ؿيْي لوْسك لَة جسيسة 

يا كريم يا حبيبي ممكه ىتَسى : اتوهست

وىتكلم يف التيليم بيسيه ؟أىت حولت 

القيسة مه روماىسية لتيليمية 

كلك يا حبيبي : كريم ابتسم . ماطي كملي أ

كلوا وبقلوا كالم ًه الضَل أو التيليم  أ

وبيسها أمل طَلت مشيكا هازية وكريم 

يوْى تسيوي ًضر : ابتسم وبغلها بحب

زقايق بالنبف ؟ 

هتروح ٓيه ؟ ! ليه : أمل باستَراب

هارس طاور وأُير هسومي : كريم ابتسم بحب

! وأحاول أجاري القمر اللي قسامي زه طوية 

. مص الزم ًلى ٓكرة : أمل بحب



ال ميلص الهسوم البسها مه : كريم بحب

بسري أوي واتذوقت موها وبيسيه ما 

يوْيص تبقي قمر كسه وأىا راجى مه طَلي 

! متبهسل 

: كريم رايح ىاحية الحمام وأمل وقْته بلهْة

ما تلبسص يا حبيبي  (بغلها  )كريم 

كريم بغلها بصهول مص مستوًب كلبها 

ماألبسص : ألىها بتتحرج مه ريالها ٓابتسم

! ازاي ييوي 

: أمل استوًبت اللي هو ٓهمه ووطها احمر

ًلى ٓكرة مص قغسي اللي يف زماُك زه 

أقغس ما تلبسص هسوم رروج .. رالع 

ػْي .. البس حاجة مريحة، لبس بيت ييوي 

. الوية بقى 



ييوي لما أػْي الوية : كريم ؿحك جامس

! مى مرايت أرربها مى ميه هاه 

ارربها ميايا ماطي بس : ابتسمت بحرج

. اليضر زقايق قربوا يذلغوا ! مص أوي هاه 

أرس .. ؿحك وزرل وهو مبتسم ومبسوـ 

طاور سريى وررج لبس هسوم مريحة وهو 

مبتسم وًقله بيتذيل حاجات وحاجات 

وبيبتسم مى ىْسه لحس ما الحم أمل واقْة 

بتبتسم كسه : مراقباه باستَراب ٓابتسم أوي

! بتْكر يف ايه ! ليه 

. بالش : ؿحك

! ليه بالش : أمل بيسم ٓهم

ًلضان لو قلتلك هتهريب موي : ابتسم بمكر

. وأىا ًايسك يف حؾوي 



قرب موها وؿمها وبيتحركوا ًلى أىَام 

الموسيقى الهازية اللي هي مضَالها 

ال بجس كوت بتبتسم ليه كسه ؟ : همست

تذيلت إين هذرج أالقيكي : كريم بهمس

ُيريت الْستان زه لحاجة كسا ييوي تبهريوي 

كاىت هتبيس ًه حؾوه بذجل بس  )بيها 

! رليكي زي ما أىتي  (طس ايسيه حواليها 

. ريال هاه .. بيسيه بقول تذيلت 

ابتسمت بحرج وزٓوت وطها يف كتْه بحب 

.. وقؾوا مى بيؽ وقت هريّ 

طوية والباب ربف وكان مؤمه ٓكريم قام 

وررجله برا 

... سوري يا كريم بس كوت : مؤمه بحرج

ًازي يا ابوي .. بسون اًتصار يا مؤمه : قاكيه

 .



هتكمل البرىامج ؟ : مؤمه ابتسم بتيب

هوسهر ًليه مى بيؽ ؟ 

أىا لو قيست ًلى : كريم بتْكير مف طْايْه

أػال ما ػسقت .. الالب أمل هتقتلوي 

. ػالحتها 

هللا يرحم أيام ما كوت : مؤمه ؿحك

بتيتكّ ًلى برىامج ومحسش يضوٓك ُير 

. بيس ما يذلع 

المهم بع .. زي كاىت أيام : كريم ابتسم

ازرل ريح طوية وأىا لو ًرٓت بيس ما أمل 

توام أكلى هقليلك اوك ؟ 

. اوك يال سالم أىا يف أوؿتي : مؤمه ابتسم

: زرل ألمل اللي كضرت وبغتله وهو ابتسم

. زه كان مؤمه بيقمه بس 



مص ًايس تكملوا ! بيقمه : أمل بتريقة

طَل ًلى البرىامج ييوي ؟ 

تؤ تؤ بيقمه بس : كريم بابتسامة ًريؾة

ؿحكت مه أسلوبه وهو كمان ؿحك مياها 

 ..

ىيرة أريرا جه ٓرحها ورامي كان ٓرحان جسا 

.. بيها وطريّ وأمه كاىوا مكسوريه كتير 

ورغوػا طريّ اللي رامي ًلمه بسون 

.. قغس ازاي يكون راجل وييتمس ًليه 

ًملوا ٓرح هازي بسيف حؾره الحبايب 

اتجوزوا وجوزها .. وىيرة كاىت أسيس ما يكون 

أرسها وسآر يقؾوا كام يوم يف طرم الضيد 

 ..

سمر ٓؾلت هازية بتحاول تتجوب أي رواق 

مى أبوها وماطية بضبه هسوء تام لكه ًقلها 



كاىت بتكلم طريّ .. بيذقف ويذقف 

وتقلب موه مغاريْها ومغاريّ تيبها 

وًالجها المْروؼ مى إىها سليمة وطريّ 

كان رايّ ينلمها ٓكان بيبيتلها اللي 

.. بتحتاجه 

كريم قسر أريرا يذلع البرىامج وبالبرىاىج 

اتغل .. زه قسر يرجى كل حاجة لواريمان 

بوالسها بلَه إن موبايلها جاهس وهي قررت 

اتغلت حسزت ميياز وكريم .. تروح تستلمه 

كان مضَول ٓقلب مه أمل تستقبلها 

وبالْيل أمل قابلتها .. وتسيها الموبايل هي 

وقيست مياها كتير يتكلموا مى بيؽ 

وىاريمان ٓرحت بالموبايل جسا وكاىت 

بتتموى تقابل كريم تضكره بوْسها بس أمل 

.. قْلت ًليها كل السكك 



ىاريمان الحنت ُيرة أمل وحاولت تقموها 

مه ىاحيتها بس أمل أي حس بيقرب مه 

.. كريم بتكون حصرة جسا 

وبرز سؤال جواها هل كريم ٓيال مجرز 

ػسٓة إىه ما يقابلص ىاريمان وال هو قاػس 

ٓكرت تسأله بس بيسها ! زه ٓيال ًلضاىها 

تراجيت يمكه تكون ٓيال ػسٓة وهو مص 

بالش تثير مواؿيى ! يف زماُه حاجة أػال 

.. بسون زاًي 

مؤمه هو وىازر اطتَلوا كتير يف تجهيسات 

ًص السوجية بتاًهم وكريم بيساًسهم 

مينم الوقت وأمل مياه متوقلة ما بيه 

.. مروة وىور 

كل واحس بييمل حاجة وموتضريه يف المكان 

وأمل ًيويها ًلى كريم بسبب وجوز ملك 

أيوة بتحاول .. اللي هي مص قازرة تتقبلها 



تقوى الكل إىها ًازي بس مه جواها مص 

.. قازرة تتقبلها ىهايئ 

كريم متجاهل وجوز ملك يف المكان 

وبيساًس مٔومه 

ملك ىسلت تيمل قهوة لكل الضباب وهي 

بتيمل كان الجو حر جسا ألن مْيص لسة 

تكييْات اتركبت أو مراوح وبترزز قليت 

چاكيت البسلة وٓؾلت بالبسي اللي بحماالت 

ترززت هل ممكه ىازر .. اللي البساه تحت 

كضرت هي ًازي وزه ! يتكلم وال ًازي 

بيسيه قبل ما تروح هتبقى تلبس .. لبسها 

.. الچاكيت تاين 

راحت تسيهم القهوة كان كل واحس بييمل 

حاجة بس كلهم يف أوؿة واحسة أمل لمحتها 

واستَربت إىها بالتوب زه ٓراحت وراها 

مٔومه وىازر بييلقوا طاطة كبيرة .. بتلقأيية 



وبييسلوا وػالتها وكريم بيوػل االستريو 

وملك زرلت  (ىنام سماًات  )سيستم 

بالقهوة و راحت ليوس كريم اللي ماكاىص 

وارس باله موها بتسيله ٓوجان القهوة بتاًه 

... رٓى ًيويه لقاها واقْة وبضكلها زه

ُؽ بغره سرييا وطيور واحس سيقر ًليه 

الضْقة ًليها امتى هتراًي ربوا بلبسها 

وتغرٓاتها وامتى هتيرِ إن كل اللي 

بتيمله زه هيويكس ًلى ػورتها يف ًيون 

الكل واتؾايق إىه مجبر يكون مياها يف 

كيس  ىْس المكان وأمل لو طآتها أ

هتتؾايق وحقها ألن مص ميقول تضوِ 

رقيبة جوزها السابقة بتروحله وتقسمله 

قهوة والبسة كسا وتبقى ًازي ٓاق مه 

تْكيره ًلى ملك وهي بتسيله الْوجان كان 

هيتسحلق ٓبتلقأيية حاول يمسك الغيوية 



وايسها لمست ايسه بس هو طس .. وهي كمان 

ايسه بسرًة واستَْر بسره وهي ابتسمت 

. سوري اتْؾل : باًتصار

أرس موها الْوجان بسون مايبغلها وهي 

: ًيويها ًليه وزه ؿايقه طكرها بجْاِ

. طكرا 

! يارب قهويت تيجبك .. اليْو : ملك ابتسمت

تسلم ايسك بكل : كريم ابتسم بمجاملة

األحوال وػسقيوي مص هتْرق ًجبتوي أو 

ومالوش الزمة تتيبي ىْسك تاين .. ال 

واهتمي بالباقييه أىا ليا مرايت لو احتجت 

. حاجة هتجيبها ٓمتضكر 

أمل كاىت مراقباهم بَؾب ورغوػا إن 

كول الوقت زه ملك مايلة قسام كريم 

ًلضان تسيله الْوجان وزه ههر جسمها 



كتر لما ابتسم  واتموت لو تسمى .. واتورٓست أ

واتموت ! قالتله ايه ًلضان هو يبتسم كسه 

لو هي يف مكان تقسر تضوِ ًيويه مركشيه 

! ٓيه بالنبف 

بس هي لألسّ وال طايْة ًيويه وال 

! سامياهم بس الوار جواها بتشيس 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل السابى والثالثون 

أمل مراقبة ملك وهي بتسي القهوة لكريم 

بَؾب وكريم أرس القهوة وطكرها وبيسها 

كريم تيال اسوس الضاطة زي : مؤمه ىازى

. لحنة مى ىازر رليوي أثبتها أىا 

كريم وقّ بسرًة وراح لمؤمه بيسوس مياه 

الضاطة 



وملك رايحة ىاحيتهم واالتويه اىتبهولها ٓهي 

.. جيبتلكم قهوة: ابتسمت

ىازر بع بؾيق مه مونرها ومؤمه كصلك 

وهي الحنت زه والحنت ىنرات ىازر 

الجو حر جسا أىتوا الزم : لضكلها ٓوؿحت

. تركبوا التكييْات أول حاجة 

كيس هوركبها إن طاء هللا يا : مؤمه بؾيق أ

بس ًلى كسه ربوا يكون يف ًون أمل .. ملك 

. وىور اللي البسيه لبس كامل وكرح كمان 

زه ٓيال مص مبرر وبيسيه : ىازر بع لملك

الحر مص للسرجة زي يا ملك 

اىجس يا مؤمه وثبت اللي : كريم بع لمؤمه

أىت ًارِ ايسي مص .. هتثبته أىت وىازر 

. هحمل ًليها كتير 



مؤمه بسأ يثبت ىاحيته وىازر مياه ماسك 

يا مؤمه استوى : الواحية التاىية وباًتراؼ

. ررجت مه مكاىها الواحية زي ًوسي 

! ما تثبت أىت كمان ىاحيتك : مؤمه بَيم

سوري ايسي التالتة ىسيتها يف : ىازر بتريقة

. البيت 

. اىجسوا هسيبها تقى : كريم زًق

أىا همسكها مياك : ملك قربت مه ىازر

. وأىت ثبتها 

ملك رٓيت ايسيها تمسكها وًلضان 

تمسكها المْروؼ تقّ جوب كريم ويسوب 

هتمسكها كريم بع لوازر بؾيق ٓوازر بع 

ال متضكر يا ملك مؤمه هيثبت : لملك

. روحي أىتي للبوات .. ىاحيته ويجي هوا 



ملك بغتله وبغت لكريم وٓهمت اًتراؼ 

أروها ٓرٓيت ايسيها باىسحاب ورجيت 

أىا يسوب كوت .. كملوا براحتكم : رقوتيه لورا

. جايبالكم القهوة 

سابتهم وررجت واتقابلت يف وطها بأمل 

. اتْؾلي : اللي زارله وملك ابتسمتلها

: وسيتلها وىسلت لتحت وأمل زرلت وىازت

كريم 

تيايل يا أمل : زرلت ًوسهم وكريم بغلها

أىتوا لسة : أمل بغتلهم كلهم وبغت لكريم

مقوليه ؟ 

يثبت بس الباطا زه : كريم بع لمؤمه

الضاطة وهذلع توػيل االستريو وىروح 

. ألين جيبت آرري 



هثبت بس األخ اللي قسامك زه : مؤمه بَيم

. يثبت هو ايسه 

. وهللا هسيبها تقى يا مؤمه : كريم بَيم

كريم امسكها مه الوع وأىا أثبت : ىازر بَيم

. مياه 

أىتوا بتْهموا ًريب وال : كريم بغلهم االتويه

بقولكم ايسي مص بقسر ! ما بتْهموش 

مص هقسر أطيل الضاطة أىا .. أحمل ًليها 

. كلها 

تحب أساًسك ؟ : أمل قربت موه

كريم بغلها وتذيلها بترٓى ايسيها زي ملك 

تقيلة .. ال يا أمل تسلمي : ما ًملت ٓكضر

. ًليكي 

كيب اربف بس يا مؤمه ًوسك : ىازر بغله

. وأىا هحاول أثبت ايسي بحيث ما تتحركص 



وقْوا التالتة يربقوها وأمل قيست مكان 

كريم وحاولت تكمل هي توػيل االستريو 

وكان قسامها القهوة بتاًته اللي ملك ًملتها 

وبغت ىاحية كريم 

رلغوا أريرا تركيب الضاطة و وقْوا 

يتْرجوا ًليها 

ًلى ٓكرة مايلة طوية : كريم بع لمؤمه

ىاحية اليميه مص ميسولة 

. مص هْكها تاين ! ال حلوة كسه : مؤمه بَيم

ال يا كريم مص مايلة ارجى لورا : ىازر رجى لورا

. وطوٓها بوْسك 

. أىا بَينه بس : كريم ابتسم

هات يا ابوي القهوة .. أوٓر ررامة : مؤمه كضر

. زي 



ىازر ومؤمه كل واحس أرس قهوته وكريم رجى 

جوب أمل وهو بيقرب كاىت ىنراتها ُريبة 

ميرٓص سر الَؾب اللي طايْه .. أوي له 

! يف ًيويها زه مغسره ايه 

قيس جوبها وكمل توػيالته وهي بهسوء كسه 

بيست القهوة بييس ًوه وهو الحم زه وكان 

ًايس يقولها إىه ماكاىص هيضربها أػال بس 

.. مص وقته 

برآو : ىور زرلت ًوسهم وبغت للضاطة

. ركبتوها حلو وأجمل حاجة إىها كبيرة 

! أىتوا هوا : ملك زرلت وبغت ألرتها

. ًملتلكم قهوة 

ىور كضرت أول ما طآت ملك قالية 

الجو : وقاًسة بالتوب كسه وزه ؿايقها وبهسوء

! مص حر للسرجة زي يا ملك 



يووووه أىا حراىة أىتوا ايه : ملك بَيم

! مضكلتكم كلكم 

تسلم ! ماًوسىاش مضكلة يا ملك : ىور بَيم

. ايسك ًلى القهوة 

ىور وقْت جوب مؤمه وملك راحت جوب 

ىازر وقْت مياه وحست إىه هو كمان 

.. متؾايق 

اكلب مه اللي هيجي : ملك بغت لوازر

.. يضتَلوا بكرا إىهم يبسأوا بالتكييْات ًوسك 

. الجو ػيب مه ُيرهم 

مؤمه بع لملك أوي وىور الحنت زه 

ٓكضرت ولْتله وطه وهو استَرب رز ٓيلها 

! مالك : زه وبغلها وهمس

. مْيص : ىور بؾيق



هوسحب أىا بقى .. أىا رلغت : قاكيهم كريم

. وأىتوا كملوا براحتكم 

كْاية .. أىا أػال تيبت أىا كمان : مؤمه بغله

الضَل بايسيوا  (بع لوازر  )! كسه ًلى الكل 

. مص مجسي 

ًوسك حق مه بكرا هوسيب كل : ىازر ابتسم

. كْاية ًليوا اللي ًملواه .. حاجة لليمال 

أروحك وال هتروحي مى ىازر : مؤمه بع لوور

! وملك 

ىازر ازيوي لحنة .. هروح مى ىازر : ىور بتْكير

و ىروح، مؤمه تيال لحنة 

هسبقك أىا يا مؤمه ًايس حاجة : كريم بغله

؟ !

متضكر يا .. تسلم يا ُايل : مؤمه ابتسمله

. أمل تيبواكم مياىا 



! بتضكرىا ًلى ايه يا مؤمه : أمل ابتسمت

. ربوا يتمملكم ًلى رير 

كريم سلم ًلى ىازر و أرس أمل وىسل ومؤمه 

ررج مى ىور زرلوا أوؿة وهي قْلت الباب 

؟ !بتبع لملك كسه ليه : وبغتله

ببع اليه ؟ اوًي يا ! ىيم : مؤمه باستَراب

بيسيه ما ! اوًي تسرلي السكة زي ! ىور 

! تبقاش أرتك ُلقاىة وتيجي تكلميوي أىا

ُلقاىة أو ال هي حرة بس أىت ما : ىور بَؾب

! تبغلهاش 

بقولك ايه أىا تيبان وًلى : مؤمه بورٓسة

آرري وأىا لما بغيت لملك بغيتلها بَيم 

وؿيق مه طكلها ألن برؿه أمل اتؾايقت 

مه كريم بسببها ومص ًارِ أػال ايه اللي 

بيجيبها ومص ًايس أقولك يا ىور إن أرتك ما 



تسرلص هوا كول ما كريم أو أمل موجوزيه 

. بس طكلك هتؾقريوي لسه 

ىور بغتله وما رزتص ألن أرتها ٓيال بلبسها 

زه ؿايقتها هي وبيسيه هي اتؾايقت موها 

أىا : بغت لمؤمه! وهي أرتها ٓما بالك بأمل 

هروح مى ىازر زلوقتي والغبح هتيسي ًليا 

إن طاء هللا ىوسل ىضوِ الموزيالت الجسيسة 

. اللي الراجل كلموا ًليهم 

إن طاء هللا يال تغبحي : مؤمه كضر وبغلها

طويف أرواتك ىسلوا وال لسة .. ًلى رير 

ىور ررجت بس لقت ىازر تحت ىسلت وراه 

كاىت ملك رارجة مه ىاحية المقبد 

والچاكيت بتاًها ًلى كتْها،ىور بغتلها 

. البسيها اشا سمحتي يا ملك : بؾيق



لما أررج برا يف الهوا : ملك بغتلها باستَراب

 !

أىتوا لسة : مؤمه ىسل وراهم وبيقْي األىوار

. يال ًلضان أقْل ! هوا 

: ررجوا كلهم ومؤمه قْل وبع لوور

؟ !أطوٓك بكرا مص ًايسة أي حاجة 

. ال سالمتك : ىور ابتسمتله

بقولك يا : ملك قربت موهم وبغت لمؤمه

مؤمه البرىامج اللي ًمله كريم جسيس 

هيقرحه امتى يف األسواق ؟ أو هييله ًوه 

! امتى 

ىور بغتلها بؾيق ألىها قربت بضكلها زه مه 

جوزها 

لما تضوٓيه ! ال ميرٓص : ومؤمه بغلها

اسأليه 



ملك : ملك كاىت هتتكلم تاين بس ىور بؾيق

مؤمه ! يال احوا تيباىيه وأىا مص قازرة أقّ 

. أطوٓك الغبح يال باي 

ملك استَربت ومضيت مى أرتها ومؤمه 

جو الغمت سيقر .. ركب ًربيته ومضي 

ملك جوب .. ًليهم يف اليربية الكل ساكت 

.. ىازر الحنت ؿيقهم ٓسكتت

كريم أرس أمل وركبوا ًربيتهم وكريم اتحرك 

ومستوي أمل تتكلم أو تحكي زي كل يوم 

بغلها ولقاها مكتْة .. بس هي ساكتة تماما 

.. ايسيها ٓكان هيتكلم بس بيسها اتراجى 

ًايسة حاجة أجيبها : قبل ما يوػلوا بغلها

ًضا ؟ أي حاجة ؟ ! قبل ما ىروح البيت 

. ال طكرا : أمل بجموز



كريم كسه اتأكس إىها ُؾباىة وًرِ إن الليلة 

لحنتها اتذوق مه ! هتكون ػيبة ًليهم 

يا ريب كيب ! ملك ومه ًسم مسئوليتها 

! وبيسيه 

وػلوا البيت وأول ما وقّ بيربيته ىسلت 

بسرًة وزرلت ًلى جوة بسون ما تستواه أو 

قابلتها ىاهس جوا .. يسرلوا مى بيؽ 

! امال كريم ٓيه يا أمل : واستَربت

بيركه وزارل ورايا : أمل ابتسمت يف وطها

. يا قلبي 

ماطي يا قمر : ىاهس ابتسمت

ًايسة موي أي حاجة اليوم كان كويل : أمل

ومتيب أوي 

. اكليي يا قلبي ارتاحي : ىاهس بحب



تغبحي ًلى رير يا ست : أمل ابتسمتلها

. الكل 

ىاهس رزت ًليها وسابتها تقلى وبيسها كريم 

زرل سلم ًلى أمه وقيس جوبها بتيب 

! يف ايه مالكم : ىاهس بغتله كتير

! مالوا ! مْيص : كريم بغلها

.. مراتك زارلة وارسة يف وطها : ىاهس كضرت

ايويم ابتسمت يف وطي بس يف حاجة 

ما ! وأىت زارل وراها قاًس ميايا ! مؾايقاها 

! كليتص وراها 

هو الزم أزرل أكلى وراها : كريم باستَراب

! ييوي ؟ما يوْيص أقيس مى أمي طوية 

يوْى كبيا بس مص : ىاهس بغتله كتير

اكلى حايلها ! ومراتك زًالىة أو ُؾباىة 

بيسيه أىا .. وبيسها تيال اقيس ميايا براحتك 



زارلة أػال ألبوك أطسه مه ًلى المكتب 

اكلى لمراتك  (وقْت وبغتله  )! كْاية كسه 

. يال 

كريم قام بتيب وكلى أوؿته كاىت أمل 

.. بتَير هسومها وهو زارل بكسل وتيب 

بيَير هسومه وهي قيست ًلى السرير 

كتر مه  مراقباه وماقسرتص تتحمل الغمت أ

كاىت بتقولك ايه ؟ : كسه ٓبغتله

ميه زي ؟ : كريم بغلها باستَراب

! هيكون ميه ييوي ! ملك : أمل بَيم

كريم أرس ىْس كويل بتيب وكمل تَيير 

هسومه وهي اىتنرته لحس ما رلع وبغلها 

أىتي بجس ًايساين : لقاها لسة موتنرة إجابة

! أجاوبك 

كيس : أمل بَؾب أ



ملك : كريم قرب موها وقّ قغاز السرير

كلمتوي امتى ًلضان تسأليوي قالتلي ايه ؟ 

وهي بتسيلك القهوة : أمل وقْت بَؾب

قالتلك حاجة وسيازتك ابتسمت ومسكت 

كان هييترؼ  )ايسها وأىت بتارس القهوة 

أو بالش مسكت ىقول  (ٓهي اتكلمت 

؟ !حلو المسمى زه ! لمست ايسها 

رلغتي كالمك ؟ : كريم اتوهس بوْاش ػبر

. قويل كل اللي ًوسك مرة واحسة 

ال مص هقول كله مرة : أمل بغتله بتركيس

. واحسة واحسة ! رز ًليا األول .. واحسة 

كريم بَؾب وػوته بييلى مى كل جملة 

ألىه ًارِ إن اللي حغل يؾايق أي زوجة 

ٓما بالك بست بتيضق زوجها زي أمل بس 

: الزم يوهي الحوار زه حتى ولو جه ًليها هي



أوال مص هسمحلك أبسا .. حاؿر هرز ًليكي 

يا أمل تتهميوي أو تلمحي حتى مه بييس 

.. تلميح سذيّ زي زه 

ثاىيا واألهم حس بيسي حس حاجة كبييي جسا 

اتْؾل والتاين هيرز  (اتكلم بتريقة  )يقوله 

ًليه ويقوله طكرا أًتقس مْيص ُير كسه 

زه ًم سيس لما بييملي قهوة .. بيتقال 

بقوله طكرا تسلم ايسك أو أم ٓتحي أو أي 

حس بس ًلضان ملك قلتلها بس طكرا 

.. وبضبه ابتسامة مى إين ما ابتسمتص 

.. بيسيه قغة ملك زي ررمت أوي يا أمل 

. زمها تقل الغراحة 

... قول لوْسك و: أمل بَؾب زًقت

كريم قاكيها بَؾب بغوت ػارم لكه مص 

ػوتك يا أمل ما ييالش أىا مص واقّ : ًايل

بتذاىق مياكي أىا ٓقف برز ًلى أسئلتك 



ٓكل اللي ًوسك قوليه ألين مص .. آلرر مرة 

. هسمحلك تْتحي موؿوو ملك تاين 

ماطي ما تسمحليص أٓتح : أمل بَؾب

.. أىا كلي مياك ! موؿوًها تاين يا كريم 

اققى أي .. اموى أي تيامل بيوك وبيوها 

. ًالقة بيوك وبيوها 

كريم كضر ورز بمقاوحة ألىه ماًوسهوش 

! زه اللي هو ازاي ييوي : ُيرها حاليا وهو

أروح مثال لمؤمه أقوله اموى أرت مراتك 

تتيامل مياها ًلضان ما تتقابلص ميايا ولو 

وال أبقل أىا اساًس مؤمه ًلضان ما ! ػسٓة 

وال أقول لوازر ارٓس أرتك ! أقابلهاش ػسٓة 

مه الضركة ًلضان ما تتقابلص ميايا يف أي 

أموى ! ميتوج ًلضان مرايت بتَير حبتيه 

. ازاي ًرٓيوي سيازتك 



ميرٓص أىا : أمل زورت وطها بييس بَؾب

تمويه ازاي بس اللي يهموي إىك تمويه 

مؤمه لو .. حتى لو هتيمل كل اللي قلته زه 

قلتله مص هييترؼ وهيتْهم موقْك 

... وىازر

: قاكيها كريم بَؾب هي أول مرة تضوٓه

مص أىتي يا أمل اللي هتقوليلي ازاي 

أتيامل مى مؤمه ومص أىتي اللي 

هتموييوي أساًسه يف تجهيس ٓرحه ًلضان 

. ُيرة متذلْة وقلة ًقل موك 

! مص أىا : أمل بغتله بصهول

.. أيوة يا أمل مص أىتي : كريم بَؾب

. ًالقتي بمؤمه رف أحمر يا أمل 

ًالقتك بمؤمه ًلى : أمل قربت موه بَؾب

... ًيوي وًلى راسي لكه أرت مراته



أرت مراته تبقى أرت مراته وبس : قاكيها

واقْلي بقى كالم ًوها ألن الرُي كتر ومص 

. ًاجبوي 

ٓسيازتك .. وال أىا ًاجبوي : أمل بيغبية

. مقلوب موك تتغرِ 

! أتغرِ يف ايه أػال يا أمل : كريم باستَراب

أمل حقت ايسيها ًلى وسقها وبغتله 

! مص ًايساك تتكلم مياها : بؾيق وُؾب

مص ًايساك تبغلها ! مص ًايساك تضوٓها 

مص ًايساك ! وسيازتها قالية بالضكل زه 

مص ًايساك تارس ! تبتسم ليها ولو مجاملة 

مه ايسها أي حاجة ويكون يف ٓرػة ولو 

كمل وال ! واحس يف االلّ إن ايسك تلمسها  أ

! كْاية 



كريم وػل لقمة تحمله ووػل لقمة ُؾبه 

مه ىْسه ومه ملك ومه أمل لكه الزم 

كل اللي : يقْل الحوار ألىه ماًوسهوش حلول

بتقوليه زه مص هيحغل يا أمل ٓريحي 

أىا ال يمكه هقلب مه مؤمه أو ! ىْسك 

أحقه يف موقّ يكون مقلوب ٓيه يقول 

وال أىا ! لمراته تموى أرتها تيجي ًوسها 

! هقول لوازر يموى أرته تيجي الضركة 

وال أىا لما أقابل ملك ػسٓة هقولها اوًي 

ملك ػْحة .. تكلميوي لمرايت تَؾب ًليا 

.. واىتهت بالوسبايل وزه اللي يهمك ٓقف 

؟ لو !مياملتي مياها تتكلمي ٓيها امتى 

اتذقيت أي حسوز يف تياملي مياها ُير كسه 

. يا أمل هقولك سوري 

المل جت تيترؼ بس كريم رٓى ايسه 

كْاية : بتحصير لوْسه قبل ما يكون ليها هي



كتر مه كسه هوسًل  لحس كسه كالم ًلضان أ

. مه بيؽ ٓكْاية يا أمل 

... بس: أمل هتيترؼ

لما : قاكيها كريم بَؾب وبونرة ىارية

تضوٓيوي أو تضويف موي تغرِ ٓيه قلة 

احترام ليكي أو تغرِ حسيتي موي إين 

ممكه أروىك بونرة حتى ابقي اتكلمي 

ميايا ُير كسه ال يا أمل مص هسمحلك 

.. ٓاقْلي الحوار زه ىهايئ .. حتى تتكلمي 

. بيس اشىك .. واياك تْتحيه تاين يا أمل 

أىوت اتكلمت : جه يذرج بس هي اتكلمت

وأىا سميت المْروؼ أىا أتكلم وسيازتك 

. تسمى 



اتْؾلي قويل : كريم وقّ بسون ما يلتْتلها

بتبوي إتهاماتك بواء ًلى ايه ؟ قويل اللي 

. ًوسك 

أمل ٓتحت بوقها تتكلم بس الكالم بقى 

تقيل وػيب ٓسكتت وبغت لألرؼ بحسن 

طوٓتي ايه ! اتْؾلي قويل : وهو بغلها

! بتتهميوي بواء ًليه 

أمل أرست ىْس كويل بتتماسك ًلضان ما 

ما : تييقص زلوقتي وبغوت واكي

ما .. اًمل ما بسالك .. طوٓتص رالظ 

أىا .. تهتمص بمضاًري وال تهتم بإحساسي 

. ما تضَلص بالك بيا .. ًازي ... 

كريم كان هيوقق ويقولها إىها أُلى ما يملك 

يف الكون زه وما يهمهوش ُير زًلها هي 

مذووق مه .. بس برؿه سكت وما ىققص 

إتهامها له ومه النروِ اللي بتجميه بملك 



ومه كل قرايب ملك اللي بيحبهم 

وملجميوه ومص ًارِ يارس رز ٓيل بسبب 

حبه ليهم وتمسكه بيالقاته مياهم ومذووق 

مه زًل أمل وؿيقها هو مص حابب أبسا 

كتر  األمور توػل لكسا بس يمكه أمل هي أ

كتر حس هيسامحه لو جه ًليه  .. حس بيحبه وأ

كيس طوية وهتهسا وتسامحه  . أيوة هي أ

مه هوا لحس ما تْتكري موقّ .. تمام : بغلها

أو تضويف حاجة تستاهل موك تقْي قغازي 

.. و تستجوبيوي بالضكل زه ابقى اتكلمي 

. بيس اشىك 

سابها وىسل كاىت ىاهس قاًسة وأول ما طآها 

! مص قلتي هتارسي جوزك وتقليي : ابتسم

جوزي بيتكلم مى ميرٓص ميه : ىاهس كضرت

يف طَل وزهقوي مه االىتنار قلت أقلب يف 

، ؟!وٓيه أمل ! أىت ىسلت ليه ! الوت طوية 



كريم حاول يْؾل محآم ًلى ابتسامته 

بس راىته أو ىاهس مص بالسهل يؾحك 

: ًليها ٓقيس جوبها بغمت وطوية وبغلها

هو الواحس ما يوْيص يغَر مه تاين ويرجى 

! ًيل ػَير يوام يف حؾه أمه 

ىام : ىاهس ابتسمت وطاورت ًلى رجليها

! هو الزم ترجى ًيل ػَير ييوي ! تيال 

كريم ابتسم ورقس ًلى رجليها ٓيال وهي 

مالك : بتليب يف طيره بحب وهي سألته

! وليه أىت مص يف حؾه أمل ! بس 

هو كالما اتجوزت ما : كريم بع ىاحيتها

كون يف حؾه أمي ييوي  ! يوْيص أ

يوْى براحتك بس مص وأىت : ىاهس كضرت

قوم اتوؿا وػلي ركيتيه لله .. زًالن موها 

. ورس مراتك يف حؾوك وما تسًلهاش 



: كريم اتيسل وبع ألمه باستَراب وبَيم

مص ممكه تكون هي اللي مسًالين يا أمي ؟ 

ليه مْترؿة إين أىا اللي مسًلها ؟ 

أىا ما قلتص إن أىت : ىاهس كضرت بَيم

مسًلها وػراحة مص ٓارق ميايا ميه زًل 

ميه 

! امال يْرق مياكي ايه : كريم بَيم

يْرق ميايا إن البوت زي سابت : ىاهس بورٓسة

بيتها وأهلها وزىيتها كلها وجت تييص مياك 

أىت .. يف بيتك لوحسها وأىت هوا اللي ليها 

أىت هوا قبل ما تكون جوزها ... زىيتها كلها

ٓأىت مكان أبوها وأمها وأروها ألىها 

استَوت ًه التالتة بيك أىت والزم سيازتك 

. تكون قس المسئولية زي 



كريم ُمؽ ًيويه بتيب وحف ايسه ًلى 

وطه بيسلك وطه يمكه يقسر يسترري 

كيب لو هي اللي مسًالين : وبع ألمه

هيكون رزك ايه ؟ 

: ىاهس قربت مه كريم ومسكت ايسه بحب

أىت زًالن مه أمل أو هي .. كريم يا حبيبي 

هي ٓارقة ! زًالىة موك تْرق ايه ؟ قويل كسه 

! ميه زًالن مه ميه ؟ ما المحغلة واحسة 

! زًل واحس ٓيكم ميواه زًل التاين تلقائيا 

ٓقالما مص ٓارقة ميه زًل ميه هتْرق 

اكلى رسها يف حؾوك ! ميه يغالح ميه 

حايلها بكلمتيه وطوٓها ! ًلضان راكري أىا 

. ًايسة تيمل ايه واًمله 

كريم بع ألمه طوية وهيقاوحها زي ًازته 

هضوٓها ! حاؿر يا أمي : بس تراجى وابتسم

. وأحايلها 



اصيك يا كريم امال : حسه كلى وبغلهم

! ىغك الحلو ٓيه ؟ ىامت وال ايه 

اه يا بابا مريحة يف أوؿتها : كريم ابتسم ألبوه

. اليوم كان كويل طوية 

واحسة واحسة ًليها : حسه ابتسم بحب

أىا كالى أىام كالية يا ىوىا وال قاًسة .. ماطي 

مى ابوك ؟ 

. اكليوا .. ال اكليوا أىا هوام : كريم وقّ

اكلى : ىاهس وقْت وبغت البوها وهمست

. لمراتك 

كريم ابتسملها وهي كليت مى جوزها وهو 

لقى .. ررج الجويوة يقيس طوية يف الهوا 

مؤمه قاًس ًوس البيسيه ٓراح قيس جوبه 

كل .. قيسوا االتويه يف ػمت تام .. بغمت 



واحس ٓيهم ًارِ التاين بيْكر يف ايه بالنبف 

 !

ىازر وػل بيته بأرواته وىور وهي ىازلة بغت 

ياريت يا ملك وجوزي موجوز : لملك بَؾب

ىازر يا ريت ! ما تقلييص بالمونر زه تاين 

! تْهمها الكالم زه 

! أىتي هبلة يا بت : ملك كضرت

ىور ما رزتص وىسلت بَؾب مه اليربية 

وزرلت وملك بغت لوازر اللي بيْك حسام 

أىت : اليربية وبيوسل وهي ىسلت وبغتله

! ما ترز ًلى أرتك ! ساكت ليه 

ىازر تجاهل ملك وزارل لجوا وملك بَيم 

زارلة وراه 

ىور زرلت كان أبوها قاًس موتنرهم وماسك 

الالب وأول ما ىور زرلت ابتسم وحف الالب 



مه ايسه بس هي قيست جوبه بَؾب 

: وبيسها زرل ىازر مكضر و وراه ملك زًقت

! سيازتك متجاهلوي ليه أىا بتكلم ًلى ٓكرة 

وأىا لو ًايس أتكلم كوت رزيت : ىازر بغلها

. ًليكي 

ملك بغتلهم بَؾب االتويه وراقبت ىازر 

سلم ًلى أبوه وقيس جوبهم ورالس مستَرب 

ُؾب الكل 

! أىا مص قازرة أٓهم أىتوا مالكم : ملك زًقت

! بتيملوا كسه ليه 

أىا كالى أىام حؾرتك : ىازر وقّ وبع ألبوه

! ًايس حاجة موي 

رز ًليا يا ىازر وبقل التجاهل : ملك بَؾب

! زه 



بالش يا ملك ألن : ىازر بغلها بونرة ُؾب

. كالمي مص هييجبك 

ال يا سيسي اتكلم أىت وست ىور : ملك بَيم

.. هاىم اللي بتقويل أىا ما أبغص لمؤمه 

مص ًارٓة مؤمه ايه اللي أبع ًليه زه ؟ 

اوًي تتكلمي حرِ يف حق : ىور بَؾب

. أىا بحصرك .. مؤمه يا ملك 

أىتي هبلة يا بت ؟ أىا أقغس إن : ملك بصهول

مؤمه قبل كسه كان أرو كريم واًتبرته زي 

.. أرويا ٓأكيس لما يتجوز أرتي مص هبغله 

. ما تقول حاجة يا ىازر 

ما قلتلك بالش أىا يا : ىازر بغلها بَؾب

ملك ألين لو اتكلمت هسًلك وهسًلك أوي يا 

. ملك 



ٓهموين زًالىيه ! ليه بقى : ملك قربت موه

ليه ؟ 

ىازر بغلها وٓكر يتجاهلها ويقلى بس آتكر 

أزًلك : ىنرة كريم له إىه يبيسها وبع لملك

! ألىك مص محترمة يا ملك 

ملك اتغسمت وتراجيت ورالس وقّ 

! ىازر : بَؾب

بس الزم حس .. سوري يا بابا : ىازر بع ألبوه

يوقْها ًوس حسها هي مابقتص ػَيرة 

ٓاشا سمحت يا .. هتْؾل تقبقب ًليها 

أما ! تذليوي أتكلم يا أطيل ايسي موها تماما 

كتر مه كسه  تغرٓاتها زي أىا مص هتحملها أ

 !

سيبه يا بابا رليه يقويل أىا ليه : ملك بغسمة

. اتْؾل يا ىازر .. مص محترمة 



! هاه ! أتْؾل أقول ايه يا ملك : ىازر بَؾب

وال أقولك ! أقولك ازاي أىتي مص محترمة 

! ازاي أىتي ًسيمة السيه وال ًسيمة التربية 

ماًوسكيص زيه وقلوا ! ًايساين أقولك ايه 

ماطي يا حرام أػل أمها ماربتهاش وأبوها 

اىضَل ًوها وحقيوالك ًصر أما احترامك 

لوْسك وليوا مياكي ٓسه مص هتحمله يا 

إىك كل يوم والتاين تْرؿي ىْسك .. ملك 

ًلى راجل أىتي سبق وؿييتيه موك ٓسه 

مص مقبول ألىه رالظ اتجوز وبيحب مراته 

! كل ما هتقريب هتتهسيئ موه ٓيه كرامتك .. 

اىيسمت ؟ 

رٓؾك مرة واتويه وًضرة، رٓؾك يف الحْلة 

وسيازتك سكراىة زي بوات الليل وبتتقوحي 

رٓؾك تاين مرة لما ! وكرزك قسام الكل

رٓؾك .. روحتيله الضركة وأىتي سكراىة تاين 



لما كلمتيه يف الڤيال أول يوم وطوٓته وهو 

مكضر وأىتي زًالىة مص كان بيرٓؾك 

والوهارزه كان ىاقع يقويل لم ! ساًتها 

. أرتك بال قرِ 

أىا الوهارزه : ملك هست زماُها برٓؽ

. ماقربتص موه وال كلمته حتى 

امال سيازتك بتقليي هسومك ليه : ىازر زًق

! هو مص مه الووًية زي ! بتَريه ! 

الوهارزه .. باليكس هيتّ ًليكي ويمضي 

إىك .. أىتي حقيتيوي يف موقّ زي السٓت 

! تقليي بالضكل زه وتيجي تيمليله قهوة 

امال ليه كوت وارس ! ايه القرِ زه ؟ هاه 

! ٓكرة ًوك إىك حاكة راسك يف السما 

.. وأىتي حاكاها يف األرؼ تحت جسمة كريم 

ألىه قسما بالله لو كان لبس ٓوجان القهوة 

. يف وطك ما كوت هوقق حرِ 



. كان حر بس : ملك بيياـ

مى ! أرتك ماقليتص كرحتها ليه : ىازر زًق

أمل ماقليتص ! إن الموجوز جوزها وأروه 

وال أىتي قليلة التربية اللي ! كرحتها ليه 

! ٓيهم 

. كْاية يا ىازر : رالس بسًل

! ال مص كْاية : ىازر بع البوه بَؾب

بيتكلم بقمة  )الوهارزه حقتوي يف وؿى 

حقتوا كلوا يف وؿى .. وؿى مقرِ  (الَؾب 

ييوي أبسف األمور مؤمه ممكه .. زي السٓت 

بكل بساكة يقول لوور أرتك ما تسرلص 

! زه اللي أىتي ًايساه  (بع لملك  )! بيتي 

وياترى مؤمه لو ًمل زه ألىه هييمله مى 

ًالقته بكريم قوية ومص .. الوقت هييمله 

بس ساًتها يا ترى ! هيذسرها ًلضاىك 



تتذاىق مياه وال تتذاىق ! أرتك تيمل ايه 

تذتار ميه ؟ ! مياكي 

كيب بالش مروة لو أمل كلبت موها تبيسك 

ًه جوزها وجت مروة وكلبت موي إن 

سيازتك ما تسرليص بيتها ساًتها أًمل ايه 

كيب مروة مص مهم ! أزًل مروة ًلضاىك ! 

أىتي تستاهلي حس ٓيوا يسًل مه حبيبه .. 

كيب ! أىتي ليه أىاىية بالضكل زه ! ًلضاىك 

بالش احوا لسة ًارٓاىا امبارح رليوا يف أبوكي 

لو كريم كلب موه يمويك مه الضركة ومص 

ًايس أي تيامل مياكي ًلضان راكر مراته 

ما تسًلص موه كل يوم والتاين ساًتها 

يقرزك مه ! المْروؼ أبوكي ييمل ايه 

كته مى جروب  طركته وال يْؽ طرا

! المرطسي 



جاوبيوي سيازتك المْروؼ كلوا ىيمل ايه 

! أىتي ليه كسه ! مياكي ًلضان تتلمي طوية 

ربوا ابتالكي بَؾبه .. اشا بليتم ٓاستتروا 

ماًوسكيص إيمان .. ًليكي زاري طوية زه 

وال زيه زاري زه مص الزم تقليي كل طوية 

.. تقويل أىا اهو جسمي اهو ًارؿاه للكل 

بس لألسّ بتيرؿيه يف مكان الكل بيضمئس 

كريم زور وطه بييس وبغلي وًيويه .. موه 

مؤمه بغلي بَؾب ! بتقويل لم أرتك 

! وقال الكل يروح أىتي ليه بتأشيوا كسه 

! ما أقغسش أىا مآكرتص كسه : ملك بسموو

. الجو كان حر بس وأىا ماأقغسش 

تقغسي وال ما تقغسيص : ىازر بَؾب

الوهارزه أرتك قالتلك لمي ىْسك ًه 

ملك ! جوزي يا ترى ميه بكرا هيقولهالك 

إيماىك وزيوك زي .. زي آرر ٓرػة هسيهالك 



حاجة بيوك وبيه ربوا سيازتك مص ًايسة 

تيملي زي أي مسلمة ما بتيمل أىتي حرة 

لكه هتقللي موي ومه مونري قسام حس 

هتبرا موك وهقول قسام الكل زي مص 

مص أىتي اللي .. أرتي وماليص ًالقة بيها 

هتذليوي أحف راسي يف األرؼ ًلضان 

.. ًالقتي بيكي 

ال ًمري حقيتها وال ًمري هسمح لحس 

يوكيلي راسي ٓيا ترٓيي ىْسك لْوق 

ًلضان أرٓى راسي وأىا بكلمك يا تبيسي 

.. كالمي واؿح ومص هييسه .. ًوي تماما 

واه أىا بقولهالك قبل ما مؤمه .. بيس اشىك 

يقولها ما تيتبيص بيته تاين يف أي وقت 

كريم يكون موجوز ٓيه ولو لقيتيه تلْي 

وأي اجتماو يف الضركة ٓيه .. وطك وتمضي 



واحْني طوية مه .. كريم ما تحؾريهوش 

. بيس اشىكم .. كرامتك 

سابهم وكلى أوؿته وىور وقْت بغت 

. تغبح ًلى رير يا بابا : ألبوها

ىور استوي أروكي ليه ًمل كل : رالس بسًل

! زه 

.. اسأل بوتك : ىور بسًل بغت ىاحية ملك

وقولها ياريت تبقل تحقوا يف مواقّ 

الوهارزه اتذاىقت مى مؤمه .. محرجة كلوا 

ٓياريت زي ما ىازر قال ما .. بسبب لبسها 

تحقويص يف ارتيار بيوها وبيوه ألين سبق 

ووقْت مياها وكاىت الوتيجة تاين يوم 

اتقبؽ ًليوا كلوا بسببها وماما كاىت 

هتتيسم ٓما أًتقسش إين هقّ ؿس مؤمه 

ٓياريت تبقل تيارؿوا ويا تقّ يف .. تاين 

. تغبح ًلى رير .. ػْوا ومياىا يا تبيس ًووا 



سابتهم وكليت أوؿتها هي كمان وملك 

ٓؾلت واقْة جامسة مكاىها وأبوها قرب 

يا ! ايه اللي حغل بس لكل زه : موها بسًل

بوتي طيلي كريم مه زماُك هو اتجوز 

. وبيحب مراته 

أىا الوهارزه بالصات ما : ملك زموًها ىازلة

ما تذيلتص إن كل .. ٓكرتص يف كريم ىهايئ 

! زه هيحغل لمجرز إين قليت چاكيت البسلة 

كتر مآكرتص إن الكل  الجو كان حر مص أ

هيتؾايق، زي حتى ىور ٓكرت إين ممكه 

! أبع لمؤمه 

اًصريهم يا ملك وحاول تقسري : رالس بأسّ

موقْهم اليالقات كلها متضابكة والزم 

تتياملي بحرظ صيازة مى الكل ورغوػا 

. كريم 



ملك مسحت زموًها بايسيها االتويه وبغت 

. أىا رايحة ًوس ماما بيس اشىك : ألبوها

رالس حاول يوقْها بس ما قسرش وهي 

أػرت تمضي وركبت ًربيتها وراحت ًوس 

مامتها اللي ٓرحت بيها جسا بس اتْاجئت 

قيسوا االتويه .. بيها بتييف يف حؾوها كتير 

يف ػمت مى بيؽ يققيه بيؽ الضهقات 

.. مه وقت للتاين 

تتمة الْغل 

حسه مى ىاهس ٓوق حاول ييرِ كريم ماله 

أو مذووق ليه بس ىاهس قالتله ماتيرٓص 

هي الحنت صيه لكه ما تيرٓص تْاػيل 

كيب مص المْروؼ ىغالحهم : حسه كضر

! يا ىوىا ؟ البوت ًوسىا وأماىة يف رقبتوا 



أماىة ماطي بس : ىاهس أرست ىْس كويل

كالما هما االتويه ما كلبوش مساًستوا 

ييوي هي زرلت ؿحكت يف ! هوتسرل ازاي 

وطي وما ههرتص حاجة وكريم برؿه ما 

قاليص أي تْاػيل يبقى هوتكلم بواء ًلى 

! ايه 

حسه كان رايح جاي وقّ قسام باب 

البلكوىة وبع موها طاِ كريم ومؤمه 

قاًسيه ًلى البيسيه باسترراء وبع ىاحية 

مص يمكه يكون كريم زًالن : ىاهس مكضر

مص ًايسه يبيس وًلضان ! ًلضان مؤمه 

! كسه اتذاىقوا 

. مص سبب ال ! هيتذاىقوا ليه : ىاهس كضرت

حسه كضر وبيْكر يف ػمت وأرس قرار إىه 

بع ًليهم طوية .. الزم ييمل حاجة 

.. وبيحاول يارس قرار وسف أٓكاره 



كريم ومؤمه قاًسيه يف ػمت تام ققيه 

كيب ! وبيسيه هتْؾل ميايا المتى : مؤمه

! أىا هوا ًلضان ىور مص ميايا وأىت 

أىا هوا ًلضان حابب .. ًازي : كريم ابتسم

! أقيس مياك طوية 

ما أىت ميايا الوهار ! تقيس ميايا : مؤمه كضر

! كله 

لو أىت ًايس تقيس : كريم أرس ىْس كويل

ما ! لوحسك هسيبك وأقيس يف مكان تاين 

. تغسًويص 

! وهللا ما هرز ًليك : مؤمه بغله بَيم

مص بحب .. كيب ًايس تقيس ميايا ارُي 

! الغمت زه 



: كريم بغله طوية وبيسها رجى بع قسامه

بكرا ! ىاقغك ايه يف الْيال ًايس تيمله 

! هتوسلوا تذتاروا الْرش بتاًها ػح 

كريم أىت زًالن .. اه بإشن هللا : مؤمه بغله

مى أمل ؟ 

هو : كريم بغله حاول يتوه مؤمه بالكالم

لمجرز إين ررجت مه أوؿتي ليلة الكل 

! يف ايه بجس ! آترؼ إين زًالن مى أمل 

هو الواحس بيس ما يتجوز ممووو ! مالكم 

! يقيس مى أمه وال أبوه وال أروه 

ال كبيا مص ممووو بس أىت : مؤمه اتراجى

مص قاًس بقبييتك أىت قاًس مسهم، 

! زه اللي بيذليوا ىقول كسه .. بتْكر، مذووق 

. بيسيه رالظ مص ًايس تتكلم هسكت 



استررى يف قيسته وطس كرسي حقه قسامه 

.. ورٓى رجليه ًليه وبع للسما

مه ٓوق مراقباهم أمل بحسن وٓكرت توسل 

ٓكرت ترن .. وتراجيت وٓكرت توسل تاين 

ٓكرت يف أٓكار كتيرة جسا بس ! ًليه 

ماًملتص موهم أي حاجة ُير إىها رجيت 

ٓؾلت كتير .. مكاىها ًلى السرير ًيقت 

تأىب ىْسها إىها اتذاىقت مى كريم بس 

بترجى تْتكر مونرها وهي بتقسم لكريم 

قهوته وبتبتسم وهو بيبتسم وبيسها تْتكر 

لما كان لسة رقيبها وباسته قسامهم وكأىها 

وترجى تْتكر .. بتقول إىه ملكها هي وبس 

كالمها لما ررجوا واتَسوا مى بيؽ وهي 

أقويتها إن ًالقتها بكريم تجاوزت كل 

! الحسوز 



حست إىها متلذبقة والضيقان بيليب يف 

.. زماُها 

قاكى أٓكارها ٓتحة الباب وزرول كريم 

َٓمؾت ًيويها وًملت ىْسها ىايمة 

قرب .. كريم زرل بغلها وكضر إىها ىامت 

بذقوات هازية وقيس جوبها وبمجرز ما ايسه 

لمستها كضت ٓبيس ايسه وىام مكاىه وهو 

... بييس ًوها

الْجر ػحيوا وقت اآلشان ػلوا بسون ما حس 

ٓيهم يوقق حرِ وكريم قيس ًلى الالب 

.. بتاًه وأمل رجيت كملت ىوم 

ميياز طَلهم أمل ػحيت بسري لبست 

وىسلت وكريم كان ىايم ًلى الكوبة وهي 

سابته وىسلت ػبحت ًليهم كاىوا بيْقروا 

كلهم وقيست مياهم 



! امال كريم ٓيه يا أمل : ىاهس باستَراب

سهر كتير امبارح ! ىايم : أمل ابتسمت

ومارؿيص يغحى ٓقلت رليه يريح طوية 

ٓقروا يف جو ساكت تقريبا ومؤمه بع 

.. ألمل اللي هربت مه ًيويه 

رلغوا وحسه زرل المكتب يجيب حاجته 

وىاهس زرلت المقبد تيمل قهوته 

! أىتوا زًالىيه يا أمل : مؤمه بع ألمل بترزز

بسبب ملك ؟ 

أمل بغتله باستَراب ألىها تذيلت إن كريم 

قال لمؤمه ًلى رواقهم 

لو بسببها ًرٓيوي يا أمل : مؤمه كمل بوًس

كلم ىور تمويها  ... وأىا مستيس أ



اوًى تموى ! ال يا مؤمه اوًى : قاكيته أمل

مراتك مه أهلها زه مص مه حقك ما 

. تسًلص ىور 

بس مص هقبل أىتوا تسًلوا : مؤمه بسًل

رالظ هموى كريم يتسرل يف أي ! بسببوا 

طيء يذغوي، أىا مستيس لسه وما تسًلوش 

أمل ًرٓيوي أًمل ايه وأىا .. مه بيؽ 

. هيمله بسون ترزز 

أمل زًلت أوي مه ىْسها ومه كلباتها اللي 

. كلبتهم مه كريم بالليل

أهم ! كلميوي : مؤمه ٓوقها مه أٓكارها

سبب مه أسباب رٓؾي إين أًيص يف البيت 

زه كان بسبب ملك وًالقتها بوور ألين رْت 

ٓمص بيس .. تسببلكم مضاكل أىتي وكريم 

كل زه هتسببلكم برؿه مضاكل وتسًلوا مه 

ٓلو ملك السبب يف زًلكم زه ويف ! بيؽ 



سهر كريم لوع الليل برا ولوسولك زلوقتي 

. أىا هتغرِ ػسقيوي .. مه ُيره ًرٓيوي 

مؤمه أىا وكريم مص زًالىيه : أمل ابتسمت

مه بيؽ وملك ػْحة واتقْلت مص 

هوتكلم ٓيها تاين، هي أرت مراتك وزه طيء 

مص هتقسر وال هتيرِ تَيره يبقى تتيايص 

. مياه 

ال يمكه أًرِ أًيص مبسوـ : مؤمه بسًل

وأىا ًارِ أو حتى طاكك إين سبب يف زًل 

أىتي ما تيرٓيص كريم .. كريم أو أىتي 

ولو يف أي وقت هذتار قغاز ! بالوسبايل ايه 

كريم هذتاره هو اليمر كله ٓريحيوي بالله 

. ًليكي 

يا مؤمه ػسقوي : أمل حاولت تبتسم

كريم سهر ! مْيص حاجة أىت متوهم 

ويسوب زرل ىام طوية ػحي الْجر وٓؾل 



.. قاًس ًلى الالب وميرٓص ىام امتى تاين 

! مْيص حاجة 

بأماىة ؟ ! بجس : مؤمه ابتسم

. ربوا يذليكم لبيؽ .. بأماىة : أمل ابتسمت

حسه كان رارج وسميهم ورجى مكتبه 

بؾيق وُيم ورجى تاين يْكر يف جواز مؤمه 

مص قازر يتقبل وال يبلى الْكرة .. برا البيت 

! زي أبسا 

كريم ػحي واستَرب إىه لوحسه ٓقام اتوؿا 

وػلى الؾحى وىسل واستَرب لما طاِ 

ػبح ًليهم وباس .. أمل ومؤمه لوحسهم 

أمل يف رسها اللي آتكرتها كتأزية واجب 

امال الواس : بس هو باسها بحب وقيس مكاىه

! ٓيه 



ًمي زرل المكتب موتنر : مؤمه بغله

. قهوته وىوىا بتيمل القهوة 

أىت ػحيت يا قلبي : ىاهس ررجت وابتسمت

لحنة هسرل القهوة ألبوك وأكلى أًملك ! 

. قهوتك 

ال ارتاحي يا ست الكل أىا : أمل وقْت

. هيملها 

زرلت ًملتها ًلضان تهرب مه الجو 

المضحون زه وىاهس زرلت ًوس جوزها 

أىتوا لسة زًالىيه ؟ : مؤمه بع لكريم أوي

أىت لسة : كريم أرس ىْس كويل وبغله

! ُمغر إىوا زًالىيه 

أىت مص طايّ طكلك أىت : مؤمه بَيم

! زي أول مرة توسل الغبح مه ُيرك ! وهي 



بع لوْسك يف المرايا أىت وهي وأىت 

! تيرِ إىه واؿح أوي 

. رالظ يا مؤمه بالله ًليك : كريم بؾيق

بسبب ملك ػح ؟ أىتوا كوتوا : مؤمه بؾيق

كويسيه لحس ملك ما قليت وزرلت ًوسىا 

. بالقهوة السٓت 

سيبوا مه سيرة ملك ًلى : كريم كضر

. رليوا ىركس ًلى اللي وراىا .. الغبح يا مؤمه 

أىا بْكر أقول لوور تموى .. ال ال : مؤمه برٓؽ

... ملك 

! تموى ايه هاه ؟ بقل هبل بقى : قاكيه كريم

أي ! ىغيبك ! حنك ! زي أرتها وزه قسرك 

مسمى المهم إىه ما يوْيص تمويها مه 

. أرتها 



رالظ يبقى أىت ما تجيص : مؤمه بؾيق

.. ًوسي تساًس يف أي حاجة وبالها مضاكل 

بالش تتحف يف أي وؿى ممكه تقابل ٓيه 

. ملك وما تسًلص أمل 

أىت سامى ىْسك أىت بتقول : كريم بورٓسة

! ايه 

ماهو مص هيوْى تْؾل أىت : مؤمه بورٓسة

مص هقبل .. رالظ .. وهي زًالىيه بسببي 

. زه 

بقولك ايه بقل اللي بتقوله زه : كريم وقّ

واقْل الكالم بسل ما أرز ًليك رز هيسًل 

الكل موي وأولهم اللي أىت رايّ ًلى 

. زًلها 

أمل ررجت بالقهوة ومؤمه بغلها وبع 

كيب اقيس : لكريم الواقّ ٓمسك زراًه



.. اطرب قهوتك وكل أي حاجة قبل ما توسل 

. اقيس 

أمل حقت القهوة قسام كريم وبغلها كتير 

. اقيس يا كريم : بلوم ومؤمه بيضس زراًه

كريم قيس وأمل قيست مكاىها ًملت 

ال : ساىسوتص لكريم وبتسيهوله ٓهو بغلها

. متضكر ماليص ىْس 

. بس واحس : أمل كضرت

. متضكر مص ًايس : كريم بغلها بجموز

. براحتك : أمل حقت الساىسوتص مه ايسها

أمل سابتهم وقيست بييس ًلى االىتريه 

توتنرهم 

. بالش األسلوب زه يا كريم : مؤمه بهمس



أرجوك مص .. مؤمه اشا سمحت : كريم بغله

. ًايس أتكلم زلوقتي 

أريرا وقْوا ومؤمه اىسحب هيروح لوور 

وكريم وأمل اىسحبوا لضركتهم 

وحسه مى ىاهس بيضرب قهوته بس سرحان 

بْكر : تماما لحس ما ىاهس ٓوقته ٓهو بغلها

يف مؤمه أىا بْكر يف ٓكرة يا ىوىا مص ًارِ 

! رأيك ٓيها ايه 

ٓكرة ايه يا حبيبي ؟ : ىاهس باستَراب

الجويوة كبيرة أوي : حسه بتْكير ًميق

. وىقسر بسهولة ىيمل ملحق جوبوا 

! ازاي ييوي ! ملحق : ىاهس باستَراب

. هوؿحلك يا جميل : حسه ابتسم



بسأ يضرحلها ٓكرته وهي أًجبت بيها جسا 

! هاه ايه رأيك : ورتم كالمه

وهللا ًيه اليقل وزي أجمل : ىاهس ابتسمت

يال مه ! ٓكرة تيملها وىْاجىء بيها الييال 

بكرا 

رالظ هضوِ مهوسس : حسه ابتسم

ميماري ييملوا تغميم حلو وىبسأ ًلى كول 

 .

كيب هتقول لمؤمه ؟ وال : ىاهس بتْكير

. هولحق أػال ىذلغها قبل الْرح 

رليه .. ال كبيا مص هولحق : حسه بغلها

يتجوز يف الڤيال اللي أرسها وىجهس زي 

وبيسها يوقل ٓيها احوا لسة هوبويها مه 

. رليها مْاجأة ليهم كلهم .. االلّ للياء 



بتبوي ايه ! كيب هتقولهم ايه : ىاهس كضرت

؟ 

هوبوي ملحق ىستؾيّ أي : حسه بتْكير

.. ًمالء بسل ما بيوسلوا يف ٓوسق ىوسلهم ًوسىا 

ييوي اللي بيجي مه .. أو ؿيوِ البلس مثال 

البلس بيكتّ البيت ٓالملحق يكون ألي حس 

! يجي مه البلس سواء مه بلسىا أو بلس أمل 

ومحسش ٓيهم هيهتم ييرِ التْاػيل أػال 

. وهيكتْوا باللي هوقوله 

 

رالس الغبح مى ًياله بيْقروا يف ػمت تام 

أىت زوزتها كتير : لحس ما رالس ققى الغمت

. مى أرتك امبارح يا ىازر 

هي زوزتها واشا سمحت بقل : ىازر بجموز

هي المْروؼ تتيسل .. تحقلها أًصار 

وتراًي اللي حواليها، تبقل تغرٓاتها زي 



وتضيل كريم .. وتبقل تتغرِ بهوائية 

. المرطسي مه زماُها 

وأىت ميه قالك إىها حاكاه يف : رالس كضر

زماُها أػال ؟ كريم رالظ اتجوز ومبسوـ 

. مى مراته 

.. يبقى تقول لبوتك الكالم زه : ىازر بؾيق

. بسل الحركات السذيْة اللي بتيملها 

امبارح يا بابا ؿايقت الكل : ىور اتسرلت

بتغرٓها أىا ىْسي اتؾايقت إن مؤمه 

! يضوٓها بالضكل زه 

وهو ملك ممكه تبع : رالس بع لوور

! لمؤمه يا ىور وال مؤمه ممكه يبغلها 

أىا واثقة إن محسش ٓيهم : ىور باستوكار

ليه أرتي تقلى ! هيبع للتاين بس ليه 

ًرياىة قسام جوزي ؟ 



... بقلي ! ًرياىة ازاي بس يا ىور : رالس بسٓاو

لو زآيت : ىازر وقّ بَؾب وقاكى أبوه

ًوها تاين يف حاجة ُلف قساموا يابابا أىا هارس 

. أرتي وأبيس ًوكم 

! أىت بتهسزين يا ىازر : رالس بغله بَؾب

ال يا بابا وال ًاش وال كان اللي : ىازر اتورٓس

.. يهسز حؾرتك أىا بس بسيك ميلومة 

كل .. ُلقات ملك بتسمر كل اللي حواليها 

ُلقة بسمار وكالما حؾرتك هتْؾل 

تتجاهل أرقاءها بالضكل زه وتْؾل 

تحقلها أًصار يبقى اسمحلوا أىا وأرتي وأمي 

ىبيس وىرجى لحياتوا القبييية وحؾرتك 

رليك مى ملك واستحمل أرقاءها اللي ما 

بتوتهيص وحقلها أًصار ومبررات براحتك 

ملك بتغرِ كايص موها .. بس بييس ًووا 

ىور وجوزها .. كريم ومراته .. ىكست ًليوا كلوا 



وأىا حقتوي يف موقّ صبالة وحؾرتك 

! بتذتلقلها أًصار برؿه 

أىا مص بذتلق أًصار يا : رالس بع لألرؼ

ابوي بس حاولوا تيصروها برؿه واػبروا 

. ًليها 

هي الزم تْوق وأًصار ! المتى : ىازر بؾيق

زمان رالظ اىتهت ؛ هي ميازتص ػَيرة 

ومسئولة ًه تغرٓاتها ؛ وال يف أم تضجى 

ًلى الَلف ؛ وكاىت وحيسة بقى ليها أروات 

وبيحبوها وبيقْوا مياها يف كل كبيرة 

وػَيرة وأىت بوْسك طْت يا بابا أىا 

براًيها ازاي وبقّ جوبها ازاي أو حتى ىور 

ييوي .. بتتيامل مياها ازاي وبكل حوية 

ميازش ليها ًصر بالَلف والالمباالة اللي 

زي ما بوراًيها هي كمان الزم .. ًايضة ٓيها 

.. تراًيوا وماتقللص مه احتراموا قسام اليالم 



هي الزم تْوق ولو مص ًايسة تْوق يبقى 

زه اللي ًوسي وزه .. تبيس ًووا وتكْيوا طرها 

 ).. اللي مقلوب مه حؾرتك تْهمهولها 

! ىور ىازلة ميايا  (بع ألرته 

ال مؤمه هييسي ًليا هووسل : ىور بغتله

. الميرؼ 

كيب أىا هجيب مروة : ىازر هس زماُه

. وأحغلكم بيس اشىكم 

: سابهم وررج ورالس بع لوور مسك ايسها

... يا بوتي هسي ىازر وحاويل

ىازر ًاقل حؾرتك : ىور قاكيت ابوها بهسوء

بيس اشىك يا بابا موبايلي .. اللي ًقل ملك 

. بيرن ممكه يكون مؤمه وػل 

زه مؤمه : رزت ًلى موبايلها وبغت ألبوها

. وػل يا بابا بيس اشىك 



ررجت ىور مى مؤمه قيست جوبه يف ػمت 

مؤمه مص ًارِ ازاي .. واالتويه ساكتيه 

يقولها تبيس ملك ًوهم وىور ساكتة مص 

.. ًارٓة ازاي تيتصرله ًه ىرٓستها ًليه بالليل 

مرة واحسة اتكلموا االتويه وسكتوا االتويه 

بؾحك 

! قويل ًايسة تقويل ايه : مؤمه بغلها

.. ًايسة أًتصر ًه ُبايئ بالليل : ىور بغتله

ملك ُلقت وأىا اتؾايقت موها وحملتك 

. أىت ُلقها 

.. وال يهمك يا ستي : مؤمه ابتسم بتْهم

المهم مص ًايس ملك تْؾل هي محور 

. زًلوا يا ىور كل طوية 

ىازر اتذاىق مياها ومى بابا وهسز : ىور بغتله

بابا إىها يا تتيسل وتبقل حركاتها زي يا تبيس 



أىا متؾايقة أوي يا .. ًووا وىوْغل بحياتوا 

أىت مص متذيل البيت كله حالته .. مؤمه 

! ايه 

ىور سوست ًلى زراًه وهو مسك ايسها 

. ميلص أزمة وهتيسي : بتْهم

! هي ػح أمل زًلت مه كريم : ىور بغتله

كريم مص .. ما قالوش يا ىور : مؤمه بتْكير

مه الووو اللي بيضارك مضاكله الذاػة مى 

. أي حس 

! طكلهم كان ايه : ىور بؾيق

مجرز إىهم .. كان ساكت : مؤمه بغلها

ساكتيه 

يال هووػل اهو رليوا ىَير موز الررامة اللي 

. مسيقر ًلى الجو زه 



كريم أرس أمل ًلى الضركة يف جو ػامت 

ركه ًربيته وزرلوا األساىسير مى بيؽ 

وهي بتْتكر لما أول مرة ركبت مياه و وقّ 

ليهم .. األساىسير وال لما طآها مى ًمرو 

.. شكريات كتيرة يف األساىسير زه 

زًلت إىها مص ًارٓة تتكلم مياه وإىهم 

.. زًالىيه 

كريم بيحاول ما يْكرش يف أي حاجة أو أي 

شكرى ليهم هوا ومذووق مه الحالة اللي 

وقّ األساىسير وىسلوا .. بيتياملوا بيها زي 

! ًايسة حاجة : وبغلها قبل ما تروح لمكتبها

. متضكرة : أمل بغتله

كل واحس راح لمكتبه بؾيق وكل واحس ُرق 

.. ىْسه يف اللي وراه ًلضان ما يْكرش كتير 



سمر يف بيت أبوها اتذوقت مه كل حاجة 

حواليها 

.. اتذوقت مه قيستها لوحسها كول الوهار 

اتذوقت مه طَل البيت مه كبد وكوس 

زه .. زي مص حياتها .. وتونيّ وُسيل 

أمها بتروح تضوٓها كل ٓيه .. مص كموحها 

وٓيه وبتْؾل تضكيلها وحستها وزًلها 

وإحساسها إىها مكروهة مه مرات أروها 

.. واللي حواليها 

كاىت ًايسة تاكل أي حاجة ُريبة مص حابة 

كل البيت ٓقامت تضتري أي حاجة مه برا  أ

لبست ًباية سوزا و ررجت تضتري أي 

حاجة تأكلها 



كليت آلرر الضارو و آتكرت محل ػَير 

بييمل ساىسوتضات طاورما وراحت تضتري 

.. موه 

كان قسامها كصا حس وهي اىتنرت زورها بس 

الحنت إن كصا حس جه وراها وهو مضاه وهي 

أىا هوا مه بسري ًلى : مص ميبرها ٓسًقت

. ٓكرة 

. لما يجي زورك : الراجل وهو مضَول

. يف كصا حس أرس ومضي : سمر زًقت

. زول حاجشيه : الراجل بغلها

اًتبرين حاجسة واىجس وقغر : سمر بَيم

. ومضيوي 

اقْي وأىتي ساكتة اشا : الراجل بغلها بقرِ

. سمحتي ولما يجي زورك هسيكي 



هتمه ! ليه إن طاء هللا ! ىيم : سمر طهقت

اتْؾل ازيوي زٓتيه رليوي ! ًليا وال ايه 

. أُور مه هوا 

ماًوسيص زٓت ليكي : الراجل بغلها بَؾب

. ُوري يال مه هوا ! ايه رأيك بقى 

سمر مسكت الراجل هتتذاىق مياه وقلبتها 

.. رواقة والواس اتلمت حواليهم 

ًبسهللا كان مروح لبيته وطاِ الذواقة وحس 

وقْه وقاله إن بوت أروه اللي بتتذاىق 

ٓاتسرل وأول ما الواس طآوه ٓتحوا 

! يف ايه هوا : القريق له وهو زًق

: ػاحب المحل سكت وسمر بغت ليمها

الراجل الواقع ًايسة أطتري وهو مص 

! راؿي يسيوي وبيقل أزبه 



يا حاج أبو كه هي : الراجل بع ليبسهللا

. ًايسة تارس قبل الكل قلتلها تستوى زورها 

. كل ما حس يجي يمضيه : سمر زًقت

يا ًم ًبسهللا أىت : الراجل بيكلم ًبسهللا

ًارِ إين حقاين والواس اللي مضيوا زول 

وبيسيه هي .. كاىوا حاجشيه مه بسري 

بتتكلم بأسلوب مص كويس وبتسًق 

وبتَلف ولوال حؾرتك أىا كوت رزيت ًليها 

كويس بس وهللا ًامل حساب لحؾرتك 

. وألستاش كه وًم محمس 

بس أىتي : سمر هتتكلم بس ًبسهللا زًق

. حقك ًليا أىا : وبع للراجل..

.. ال اليْو يا حاج ًبسهللا : الراجل بحرج

لحنة .. حؾرتك ًلى راسي مه ٓوق 

. وأجهسلها حاجتها 



الواس اتْؾت وكل واحس راح لحاله وسمر 

أرست الساىسوتضات وًبسهللا أرسها ومضي 

لمي : يف ػمت لحس البيت وقبل ما تسرل

. ىْسك بقى وكْاية ٓؾايح 

. هو قل أزبه وأىت رايح تيتصرله : سمر بَيم

اللي ربوا يبتليه .. أيوة أًتصرله : ًبسهللا بَيم

ألن أىتي بتؾييي أي .. ببلوة صيك الزم ييتصر 

. حق وبتؾييي قيمة ومكاىة الواس 

أىا أػال مكاين : سمر زورت وطها بَؾب

. مص هوا وسف الواس المقرٓة زي 

! امال مكاىك ٓيه : ًبسهللا بغلها بَؾب

مص أىتي اللي حقيتي ىْسك يف الوؿى زه 

وال تقغسي ! وأىتي اللي ىسلتي ىْسك كسه ! 

! إن مكاىك مكان أمل مى جوز أمل 



سمر بغتله بَؾب واتموت ترز ًليه بس 

تضبى أمل بجوزها .. ال ياًمي : ُيرت رأيها

. ربوا يسهلها يا ًمي 

وًبسهللا زرل بيته وهي زرلت بيتها 

كتر مه  بَؾب وقررت إىها مص هتتحمل أ

.. الزم تسيب البلس زي .. كسه 

أيوة زه الغح وزه اللي هتيمله هي مص 

محتاجة لحس هي تيرِ تمضي حياتها 

! كويس 

هترتب أمورها وتمضي مه البلس زي وبيسيه 

ميقولة .. هي الزم تستَل ًيلة المرطسي 

ًيلة بالحجم زه ومص هتيرِ تقلى موهم 

زه ًمرو يف يوم واحس كليت ! بأي مغلحة 

موه بذمسيه الّ وكاىت هتقلى بضقة لوال 

.. طريّ المتذلّ اللي أرسها وسآر 



هتوقلق .. تركس وتقرر هتيمل ايه وتتحرك 

لو ًرٓت .. وتييص حياتها بالقول واليرؼ 

تارس مه ًمرو رمسيه الّ هتيرِ تارس 

ابتسمت .. مه كريم مص أقل مه مليون 

.. ألٓكارها وبسأت ترسم رقتها 

أمل مينم الوقت يف مكتبها وكريم برؿه 

كان متيوز .. يف مكتبه اتذوق مه الضَل 

كل طوية أمل تسرل ًوسه تؾحك طوية 

كله طوية  اوِ هو ليه .. وتررم طوية وتآ

! ليه جيان ! بيْكر يف األكل كسه 

آتكر إىه ما ٓقرش وأمل ًوزته ًلى 

موؿوو الْقار زه وبيسيه اشا كان هو جيان 

ما بالك بأمل اللي بتاكل بيه كل وجبة وجبة 

! تالت أو أربى مرات 



اتغل بيلياء وكلب موها تقلب زليْري 

ورالل ىع ساًة كان ًوسه األكل واترزز 

كلها وال يروح وياكل مياها  ! يبيت ألمل أ

أمل يف مكتبها مذووقة وزًالىة واستَربت 

! ليه مص ًارٓة تقيس وهي زًالىة مى كريم 

ما كل الستات بتتذاىق مى أجوازها 

اطميوى هي مص متحملة الذواق والسًل 

بيسيه ليه جياىة كسه المْروؼ ! زه بيوهم 

! إىها زًالىة وُؾباىة ليه جياىة 

بابها ربف وزرلت ًلياء باألكل ابتسمت 

وحقته قسامها ٓأمل ابتسمت لريحة األكل 

! ايه زه : وبغتلها

مستر كريم كلب أجيبه لهوا : ًلياء ابتسمت

هو كان جاي بوْسه بس تقريبا جاله تليْون 

 .



أمل ابتسمت إىه ٓكر ٓيها وبيهتم بأكلها 

حتى لو زًالىيه وقررت تروح ليوسه وتاكل 

ماطي تسلم ايسك يا : مياه وبغت ليلياء

ًلياء 

ًلياء ابتسمت وررجت مه ًوسها 

كريم يف مكتبه اتؾايق وزًل مه الذواقة 

اللي بيوهم وقام مرة واحسة مه مكتبه 

.. يروحلها 

أمل ريحة األكل جوًتها صيازة ومبتسمة إىه 

ٓكر ٓيها بس كضرت ألىها مص هتيرِ 

هو أرس رقوة ٓهي تارس .. تاكل مه ُيره 

الذقوة اللي بيسها ٓقامت مه مكتبها 

.. وأرست األكل مياها تروحله 

: االتويه اتقابلوا برا واستَربوا كريم بغلها

رايحة ٓيه كسه ؟ 



كوت جاية ًوسك ىاكل مى بيؽ : أمل بحرج

؟ !وراك ميتوج وال ايه ! وأىت 

كل مياكي : كريم ابتسم . ال كوت جاي ا

كيب ىروح مكتبي وال مكتبك : أمل ابتسمت

؟ !

كريم ابتسم وأرسها مكتبه وقيسوا مى 

بيؽ ياكلوا مى بيؽ بغمت ىوًا ما 

.. يوْى ىوسى ليلة امبارح زي : أمل بغتله

كون مص ًارٓة أتكلم مياك  . مص بحب أ

.. وال أىا بحب السًل بيوا : كريم بغلها بغسق

ًايساين أًمل ايه مى .. بس وبيسيه يا أمل 

.. مؤمه مستيس يكلم ىور ويموى ملك ! ملك 

ومستيس كمان يمويوي أىا أساًسه يف أي 

حاجة ًلضان ىبيس ًه ٓرؿية إين أتقابل مى 

. ملك ٓلو زه هيريحك هويمله 



.. أمل اتوهست بتيب ألن زه مص حل أبسا 

هي ىغيبها إن تكون ملك موجوزة يف حياتها 

هي واثقة ٓيه جسا .. بغت لكريم كتير 

! وًارٓة إن اللي هتقوله هو هيوْصه 

؟ايه !قويل ًايسة ايه يتم : كريم مسك ايسها

! اللي يرؿيكي ؟

أمل قربت موه كاىت مْتقسة حؾوه 

وسوست راسها ًلى ػسره وهو ؿمها بحب 

ألىها واحضاه والليلة اللي ٓاتت أول ليلة 

.. تقؾيها بييس ًه حؾوه 

وال هرؿى أحف : أمل بغتله وهي يف حؾوه

مؤمه يف موقّ يقلب ٓيه مه مراته تقاكى 

أرتها وال هرؿى برؿه أمويكم تقْوا مى 

. بيؽ يا كريم 



كريم مسك وطها بايسيه وًيويهم اتقابلوا يف 

! والحل : ىنرة كويلة

هي ُغب ًووا موجوزة .. مْيص حل : أمل

. هتيلم أتقبلها يف حيايت .. يف حياتوا 

أمل حبيبتي ملك مص يف : كريم بؾيق

هي موجوزة أيوة بس مص يف .. حياتك أبسا 

ٓما تقوليص هتتيلمي تتقبليها ألن .. حياتوا 

هي يف .. مص مقلوب مووا ىتقبلها يف حياتوا 

. حياتها واحوا يف حياتوا 

رالظ : أمل ابتسمت وػححت جملتها

ىيسل الجملة وىقول هتيلم أتقبل وجوزها 

! يوْى كسه .. حواليوا 

كريم ؿمها لغسره وبيْكر ازاي يذلع مه 

وجوزها ٓيال حواليهم بقريقة ترؿي كل 

! األكراِ 



أمل مه ُير ما تبغله ساىسة راسها ًلى 

كان هيجرى ايه لو : ػسره وباػة قسامها

كلمتوي امبارح بالهسوء زه ؟ 

وكان هيجرى ايه لو جيتي : كريم اتوهس ورز

ًلى ىْسك طوية وػبريت لحس ما ىرتاح 

ويا .. بيسها ىتكلم بالهسوء اللي أىتي ًايساه ؟

ستي حقك ًليا اتورٓست ًليكي ًضان 

كتر حس هقسر اجي ًليه ويسامح  ًارِ إىك أ

وًارِ إن حبي ليكي هيضْيلي .. وييسي 

.. وحبك ليا هيرؿى ويَْر 

رالس .. أمل اليالقات كلها مرتبقة ببيؽ 

كول ًمره زي األب ليا مص ًارِ أجرحه 

وىازر ًلى الرُم مه ميرٓتوا القريبة .. ببوته 

ببيؽ إال إين بحبه وبحترمه جسا زه ُير إىه 

جوز ػاحبتك االىتيم ازاي أؿايقه بأرته 

وىور .. اللي لسة بيبوي مياها ًالقة وليسة 



مرات أرويا كصلك ًالقتها بأرتها لسة 

ماًرٓتص أقول للواس زي رسوا .. بتتضكل 

بوتكم أو أرتكم مه سكتي مجرز إين 

ٓكان الحل األسهل إين أحاول .. ماًرٓتص 

أسكتك أىتي وأىا ًارِ إىك طوية 

كبر مه .. وهتيسيلي اللي حغل  ألن حبوا أ

 )حاجة هبلة زي موقّ ملك امبارح ومتأكس 

إن  (رٓى راسها تقابله واتقابلت ًيويهم 

كبر مه بوت ايا كاىت قليت  ثقتك ٓيا أ

وال أىا موهوم .. چاكيت ألي سبب كان 

وبيتهيأيل ؟ 

أمل بغتله كتير وبتقارن كريم اللي بيه 

ايسيها زلوقتي وبيه كريم المتيغب امبارح 

وماًرٓتص تضوٓه إال كريم حبيبها وبس هو 

وال .. ال مص بيتهيألك : بكل حاالته حبيبها

... بس.. أىت موهوم 



: كريم حف ايسه ًلى طْايْها مويها تكمل

مه ُير ما تتكلمي هحاول يا أمل إن زي ما 

. أوًسك هحاول .. تكوىص كبيية الحياة بيوا 

: أمل باست أػابى ايسه اللي ًلى طْايْها

. وأىا هكتْي بالوًس زه

كلهم وهي اىسحبت لمكتبها وىوًا  رلغوا أ

.. ما يف راحة طوية بيوهم 

كريم كان يف مكتبه والباب اتْتح بيوّ 

وبع وما استَربص أبسا لما لقى ملك 

.. قسامه 

أمل يف مكتبها كاىت ًايسة تكلم مامتها 

تقمئه ًليها وترُي مياها ألىها الوحيسة 

بغت حواليها .. اللي بترتاح يف الكالم مياها 

ًلى موبايلها ومص القياه وآتكرت إىها 

.. ىسيته يف مكتب كريم 



راحت ًوسه وًلياء حاولت توقْها بتوتر 

وأمل استَربت ألن ًلياء مص بتوقْها أبسا 

وهي زارلة لكريم وبسون ما ترز ًليها 

ٓتحت باب المكتب واتغسمت بملك واقْة 

.. قغاز كريم وىقلت ىنراتها بيوهم االتويه 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الثامه والثالثون 

ٓتحت باب المكتب واتغسمت بملك واقْة 

.. قغاز كريم ىقلت ىنراتها بيوهم االتويه 

ملك بغتلها وأمل اتْاجئت بضكلها 

وزموًها 

كويس إىك جيتي ازرلي اشا : ملك بسموو

. سمحتي واقْلي الباب 

أمل بغت لكريم اللي واقّ ورا مكتبه وهس 

زماُه ٓسرلت وقْلت وراها الباب وقربت 



موهم وكريم ررج مه ورا مكتبه وقّ جوب 

مراته واالتويه وقْوا قغاز ملك اللي 

زموًها ىازلة 

او ! ًايسة مووا ايه ! رير يا ملك : كريم بجموز

؟ !ىقسر ىساًسك بايه 

أمل كضرت وبغت لكريم اللي بيتكلم 

بجموز وبغت لملك بووو مه التياكّ 

األول اقيسي واهسي وبقلي ًياـ : لضكلها

. ًلضان تيريف تتكلمي 

! أهسا وأقيس : ملك بغتلها باستَراب

أيوة اهسي واقيسي وبيسها : أمل بغتلها

! ىتكلم براحتك يف اللي أىتي ًايساه 

ملك أرست ىْس كويل وبتمسح وطها 

أىا مص ًايسة : بكّ ايسها و بغت ألمل

موكم حاجة ُير إىكم تسيبوين يف حايل 



احوا اللي ىسيبك يف حالك يا : كريم باستوكار

احوا برؿه ؟ ! ملك 

أىت مص سبق .. أيوة أىتوا : ملك بيياـ

وازيك ! هسزتوي وقلتلي هتارسهم موي 

! ىْصت وًسك يا كريم 

ارس : كريم بع ألمل بحيرة وبع لملك تاين

! و وًس ايه اللي ىْصته ! ايه موك 

تارس أروايت : ملك زموًها ىسلت وبتمسحهم

أروايت اللي ما ػسقت لقيتهم وبقى .. موي 

أىت .. ًوسي حس بيذاِ ًليا وبيحبوي 

... حرمتوي موهم، أىت 

ال يا ملك اقْي واتيسيل : كريم وقْها بَؾب

لو حس أرس موك أرواتك .. وأىتي بتتكلمي 

أىتي وبس واوًي تلومي .. ٓالحس زه أىتي 

بقلي بقى ترمي أرقائك ًلى .. ُيرك 



وبيسيه أىا ايه ًالقتي بذسارتك .. ُيرك 

! لهم 

ميرٓص أىت قلت ايه لوازر : ملك زًقت

امبارح رجى مجوون بالضكل زه يتذاىق ميايا 

 !

كريم أرس ىْس كويل وطبه ٓهم اللي ملك 

بتتكلم ٓيه وأمل كمان ٓهمت حالة ملك 

وسببها 

أىا ما اتكلمتص مى ىازر يف أي : كريم بهسوء

طيء يذغك ٓلو ىازر أرس رز ٓيل ٓسه 

.. موك أىتي مص موي أىا أو مه كالمي 

! طويف أىتي ًملتي ايه ؿايقه موك 

هو ًامل ًلى ! ما ًملتص : ملك بحيرة

كريم ! أىتوا االتويه قسامي اهو ! زًلكم 

جاوبوي أىا امبارح اتكلمت مياك ؟أىا حاولت 



أقرب موك مه قريب أو مه بييس ؟أىا قلتلك 

أي حاجة ؟ أىا حاولت أُريك ؟أىت ًارِ إين 

مص بتحمل الحر وزه لبسي وزه كبيي ليه 

رز ! كلكم تذيلوا إين بقلى الچاكيت ًلضاىك 

ًليا يا كريم أىت حسيت إين بقليه ًلضاىك 

؟ 

ملك الكالم : كريم كضر وبع لبييس واتوهس

! زه تقوليه ألروكي مص ليا اىا أو ألمل 

أمل أىتي .. ال أقوله ليك وألمل : ملك بتيب

اتجوزيت كريم مص هوكر إين حبيته أو إين 

حاولت أؿايقك األول مص هوكر إين كان 

ىْسي يرجيلي أو حتى يسيبك، حتى لو 

بس .. مص هيرجيلي كل زه أىا مص هوكره 

.. أىا طوٓت حبه ليكي وطوٓت حبك له 

مه ساًة ما طوٓت اىهياره .. وبيست ًوكم 

لما اتحبستي يف السوىا وًرٓت حجم حبكم 



.. ًرٓت ساًتها إىه ما حبويص أػال ! از ايه 

كريم ما .. اللي بيوا ًمره ما كان كسه يا أمل 

وأىا . حبويص بالضكل اللي حبك بيه 

. ماحبيتهوش زي ما أىتي بتحبيه 

ملك أىتي بتقويل الكالم : أمل بضْقة وحسن

زه ليه زلوقتي ؟ 

 ).. ألين مص ًايسة أرسر أروايت : ملك زًقت

ىازر بيحترمكم ومروة مراته  (بغت ألمل 

وىور بتحب مؤمه (بغت لكريم  )بتحبك 

ومؤمه لو حس إين بسًل مراتك أو بسًلك 

هيبيسين ًه ىور ومروة هتبيسين ًه ىازر 

ٓأىا جيتلكم .. وىازر ىْسه هيبيسين ًوه 

ًلضان ما تبيسوىيص ًه أروايت أىا 

ًلضان راكري يا كريم أىا .. محتاجاهم 

أمل .. محتاجة أروايت ما تارسهمص موي 



أىتي مص محتاجة تذايف أو تَيري موي، أىا 

. كريم رالظ اىتهى بالوسبايل 

كل كالمك زه كويس يا : كريم بغلها كتير

ملك بس برؿه هرجى تاين وأقولك الكالم زه 

. تقوليه ألرواتك مص ليوا احوا 

هقوله بس محتاجاك أىت : ملك بغتله

قول لوازر إين امبارح ما ! تقوله ميايا 

! حاولتص أُريك أو أؿايقك أىت أو مراتك 

أمل أرجوكي قويل لمؤمه ما يبيسىيص ًه 

. ساًسوين .. ىور 

أمل بغتلها وػيبت ًليها وبغت لكريم 

كتآه بحيرة هو  بحيرة وكريم بغلها وهس أ

كمان 



كريم كل اللي محتاجاه تكلم : قاكيتهم ملك

قوله بس إين امبارح ما اتكلمتص .. ىازر 

. مياك 

يوْى ؟ : ملك كليت موبايلها وبغت لكريم

يوْى تكلمه ؟ 

كريم بع ألمل اللي متياكْة مياها جسا 

ماًوسيص : وبتوآق بييويها ٓبع لملك

. ماىى 

رىت .. ملك اتغلت بوازر بس ما رزش ًليها 

ًليه مرة والتاىية وبرؿه ما رزش ٓييقت 

! مص هيرز ًليا : كتير وبغت لكريم

أمل قربت موها ومسكت كتآها االتويه 

! ملك أىتي ًاملة يف ىْسك كسه ليه : وبهسوء

بوتذاىق .. السًل بيه األروات زه كبييي 



بوسًل مه بيؽ بس ما .. وبوتغالح 

. بوستَواش ًه بيؽ 

هو .. بس هو قايل هيبترا موي : ملك بغتلها

! قالها 

مْيص حاجة : أمل ابتسمتلها بتياكّ

تالقيه بس كان متيغب ومص .. اسمها كسه 

بيسيه كريم هيقلبه ! ًارِ هو بيقول ايه 

رن ًلى ! كريم .. مه موبايله وهيرز ًليه 

. ىازر اشا سمحت 

كريم استَرب رز ٓيل أمل وتياكْها مى 

هو ًارِ إىها بتتياكّ مى أي حس .. ملك 

.. بس مص لسرجة ملك 

كريم رجى لمكتبه وكلى موبايله رن ًلى 

ىازر اللي رز ًليه ًلى كول 

أربارك ايه ؟ .. اصيك يا باطا ! ىازر : كريم



. أىا بذير الحمس لله : ىازر باستَراب

ىازر اتوتر وراِ إن كريم يقلب موه يبيس 

ملك ًوه وًه مراته وبيته وكريقه 

! ومص ًارِ هيقوله ايه لما يقلب زه موه 

... ىازر أىا بكلمك بذغوظ ملك : كريم بترزز

ىازر ُمؽ ًيويه بتيب اللي كان رايّ موه 

كريم هيقوله ابيس أرتك .. بيحغل ٓيال 

هو اه قالها هيتبرا موها بس زه كان .. ًوي 

هي أرته الغَيرة ومهما .. كالم مه ورا قلبه 

تَلف ال يمكه يتذلى ًوها وال يمكه يقّ 

.. ؿسها أبسا 

! أىت روحت ٓيه يا ابوي .. ىازر : كريم ّٓوقه

كيس ! أىا بسميك يا كريم : ىازر بوجى أ

طوِ يا كريم .. هتتكلم ًه موقّ امبارح 

... أىا ًارِ إن حقك تسًل وإىك 



استوى أىا مص .. ىازر ىازر : قاكيه كريم

أىا بس .. بتكلم ًلضان أًاتبك أو ألومك 

. ًايس أوؿح ىققة مهمة ليك 

! ىققة ايه : ىازر باستَراب

أىا مص ًارِ ايه اللي حغل : كريم بتوؿيح

امبارح أو أىتوا متذيليه ايه اللي حغل، بس 

.. أىا ًايس أوؿح إن مْيص حاجة حغلت 

ملك ما حاولتص .. ًلى األقل بالوسبايل 

ملك .. تتكلم ميايا أو تؾايقوي أىا أو أمل 

وزه .. بالوسبالوا طريكة وأرتكم احوا ًيلة 

. وؿى مص هيتَير بإشن هللا 

امال أىت ليه امبارح بغتلي : ىازر بحيرة

! واحوا بوركب الضاطة بلوم 

ًلضان أتالىف أي موقّ : كريم بتوؿيح

ملك .. يحغل مص ًلضان حاجة حغلت 



زه لبسها وزي كبييتها ٓأىا بالوسبايل كان 

لكه أىا ًملت حساب ألمل .. وؿى كبييي 

. إىها ما تتؾايقص 

كيب : ىازر استَرب مكالمة كريم وسأله

حس قالك حاجة ؟ ! أىت ليه بتكلموي 

مؤمه : كريم بع لملك وألمل وبيسها كمل

كان امبارح كول الليل بيحاول يبرر ويتكلم 

.. ورايّ ىكون أىا وأمل مذتلْيه بسببها 

كيس أىت كمان صيه  حبيت بس .. ٓقلت أ

.. أوؿحلكم إن الموؿوو ًازي بالوسبايل 

مْيص أي مضاكل ًوسي أىا وأمل الحمس لله 

.. أمل ًاقلة الحمس لله وملك ربوا يهسيها .. 

كتر  .. أىا حبيت بس أوؿحلك األمور مص أ

. وىبقى ىتقابل بيسيه .. يال هسيبك بقى 

أًتقس كسه ًملت اللي : قْل مياه وبغلهم

يازة  ! ًليا وص



؟ !ليه ما قلتلوش : ملك بحيرة

أقوله ايه ؟ : كريم بغلها

إين كلبت موك تتغل : ملك مسحت زموًها

! بيه وتوؿحله 

ًلضان ساًتها : كريم أرس ىْس كويل

هيتهمك برؿه إىك جيتي ًوسي واتكلمتي 

مص هيقسر إىك بتيملي كسه .. تاين ميايا 

ٓأىا حبيت .. احتمال يْهم ُلف .. ًلضاىه 

أوؿحله بسون أي احتماالت، زلوقتي زورك 

. يا ملك تحآني ًليهم 

أىا بجس مص ًارٓة : ملك بغتله بضكر

. أطكرك ازاي يا كريم 

وقْت ومسكت ايسيه أمل وبسموو يف 

سامحيوي إين ؿايقتك .. سامحيوي : ًيويها

أىا ساًتها قلت .. يوم ما ررجوا مى بيؽ 



كله .. كالم كتير ًه كريم بس كله كان ُلف 

. يا أمل كان كسب 

ًارٓة إىه كان ُلف : أمل ابتسمت بتْهم

وهقولك زي ما كريم .. وسامحتك يا ملك 

األروات ما .. حآني ًلى أرواتك .. قالك 

كل حاجة يف السىيا .. بيتيوؿوش أبسا 

الحبيب بيتيوؼ، .. تتيوؼ إال األروات 

إال .. السوج بيتيوؼ، حتى الييال بتتيوؼ 

الواحسة ممكه .. األخ ال يمكه يتيوؼ 

تتذقب مرة واتويه وتتجوز مرة واتويه 

.. وتذلّ مرة واتويه أما األخ ما بيجيص تاين 

ٓحآني ًليهم .. لو راح مص بيتيوؼ أبسا 

 .

مص ًارٓة يا أمل : ملك ابتسمت بحسن

ممكه ما ! هقسر أػالحهم وال ال 

. يسامحوىيص 



كتر ىاس يف السىيا ! ازاي : امل باستَراب أ

زه كبييي .. بتتذاىق وتتغالح هم األروات 

اًتصري اًتصار حقيقي مه جوا قلبك .. جسا 

مص هقولك ُير ربوا .. وهيوػل لقلوبهم 

. يوٓقك 

كوت واثقة إىكم : ملك ابتسمتلها بيرٓان

متضكرة يا .. متضكرة أوي .. هتساًسوين 

. كريم إىك كلمت ىازر 

روحي زلوقتي .. اليْو يا ملك : كريم ابتسم

لوازر و كلميه وػالحيه ومه ىاحية مؤمه ما 

ًمره ما هيقلب مه ىور .. تقلقيص موه 

ربوا .. زه مص مؤمه أبسا .. تبيسك ًوها 

. يوٓقك يا ملك 

ررجت وسابتهم وأمل قربت مه كريم 

ػيبت : وسوست ًلى ػسره بحب وبغتله

! ًليا تغسق 



حبيبتي أىتي بيغيب : كريم بغلها وابتسم

. ًليكي أي حس 

ال مص أي حس بس هي أثرت : أمل كضرت

هروٓها ػيبة وأمها مص سوية وأب .. ٓيا 

كان مضَول ًوها ويسوب لقت أروات 

كبييي جسا تترًب لو حست إىهم .. يحبوها 

. ممكه يروحوا موها أو تذسرهم 

يوْى بقى ىقْل سيرة : كريم مسك وطها

حاسس إن .. ملك وىتكلم يف أي حاجة تاىية 

بقايل كتير جسا بتكلم ًوها رليوا ىتكلم يف 

. حاجة تاىية 

أمل بغتله وطبة مكضرة وؿامة حواجبها 

: ٓبايسه حاول يْرز تكضيرة حواجبها وابتسم

! ليه التكضيرة زي يا حبيبي 



.. ًايسة أطوِ ماما وبابا وكه : أمل بغتله

؟ !يوْى 

ايه اللي ! اطميوى زلوقتي : كريم باستَراب

! ٓكرك بيهم 

كتر أىا مص بوساهم ًلضان : أمل كضرت أ

. أٓتكرهم 

ما أقغسش إىك ىاسياهم بس : كريم ابتسم

! أقغس اطميوى زلوقتي ييوي قلتي كسه 

كتر  . التيبير راين مص أ

أرجوك .. مْتقساهم يا كريم : أمل بحسن

أىا ًارٓة إن الضَل .. رليوي أسآر أطوٓهم 

ؿَقه ًليك ًلضان مؤمه وإىك مقحون 

مه الضركة لمساًسته بس أىا محتاجة 

حتى أسآر يف التتوبيس ًازي .. أطوٓهم 

. ماًوسيص مضكلة 



ال يا ! يف األتوبيس يا أمل : كريم بغلها بصهول

قلبي أىا سبق ووًست أبوكي قبل ما ىتجوز 

وأىا ًوس .. إين أوزيكي تضوٓيه وقت ما تحبوا 

طويف ًايسة تسآري امتى .. وًسي 

. وهوزيكي بوْسي 

! بجس هتوزيوي : أمل ابتسمت بْرحة كْولية

وهتقيس ميايا ؟ ! بجس 

اه بجس هوزيكي : كريم ابتسم مه ابتسامتها

بس مص هقسر أقيس مياكي إال لو هتقيسي 

يوم أو اتويه وترجيي لكه لو ًايسة تقيسي 

. كام يوم هؾقر آسْا أسيبك مياهم

ىسآر أوال وبيسها ىضوِ : أمل بْرحة

! هوقيس از ايه 

. أىا بحبك أوي : باسته يف رسه بْرحة



بتحبيوي ما تبوسيويص يف : كريم كضر بهسار

الحبيب ما بيتباسص كسه .. رسي زي أروكي 

! يا أمل هيلم ٓيكي المتى 

أمل ؿحكت وبيست ًوه رقوة استيسازا 

للهرب بس قبل ما تتحرك كان هو ٓاهمها 

وحاول يمسكها بس كاىت هي أسرو موه 

وكليت مه الباب وقبل ما تقْل الباب 

.. بيتتله بوسة يف الهوا وقْلت 

ىازر كان يف الضركة متيغب كول الوقت 

وأي حس بيتكلم مياه بيوتهي بالسًيق 

مروة زرلت .. واليغبية وبيسها يتأسّ 

ًوسه وحاولت تيرِ ماله بس قالها إىه 

متؾايق وماقالص أي حاجة تاىية ًه ملك 

قيست مياه بتحاول تكلمه .. ورواقه مياها 

ًه الڤيال والموزيالت اللي ارتارتها ًلضان 

تحاول تذرجه مه حالته بس هو مضَول 



هل ميقول .. بكريم واتغاله وكل اللي قاله 

! هل هو اتسرو ! هو هلم ملك بذواقه مياها 

بس ال هو ما ُلقص ملك اللي ُلقاىة 

حتى لو مص قغسها بس .. بلبسها وتغرٓها 

.. تغرٓها بيرميها جوا زايرة الضك والضبهات 

. تغرٓها اللي ًمل زه 

مروة سكتت وبغت لوازر اللي ُرقان يف 

ٓكرت تسيبه وتقلى برا بس بيسها .. تْكيره 

اتراجيت هي موجوزة ًلضان تكون زًم له 

.. مص ًلضان تقيس ترُي وهو يسمى 

ٓوقهم االتويه ربف ًلى الباب وىازر سمح 

.. بالسرول واتْاجئوا بملك بمونرها الَريب 

ملك يف ايه : مروة قامت بسرًة تستقبلها

! أىتي مييقة ليه كسه ! ومالك 



ملك ما رزتص وبغت لوازر اللي بغلها 

بجموز ومروة ىقلت ىنراتها بيوهم وٓهمت 

.. سر ًغبية ىازر وسرحاىه 

قررت توسحب وتسيبهم يتكلموا براحتهم 

أىا رايحة مكتبي ولو احتجتوا : ٓبغت لوازر

. حاجة بلَوين 

اىسحبت وسابتهم واالتويه وقْوا قغاز 

ىازر بيْكر يف الكالم .. بيؽ كتير بغمت 

! اللي قاله ليها بالليل وبيْكر يف كالم كريم 

ملك واقْة قغازه مص ًارٓة ازاي تبسأ 

! كالمها أو تقول ايه 

ىازر هيتكلم وهي كمان وىققوا مى بيؽ 

.. كل واحس باسم التاين وسكتوا االتويه 

! اتْؾلي يا ملك : ىازر بهسوء



زرلت ليوسه و وقْت قغازه بسموو 

وبإرهاق وتيب هاهر جسا مه طكلها وًيويها 

إىها ما ىامتص كول الليل وإىها ًيقت كتير 

 ..

ىازر ػسقوي أىا قْلت قغة كريم : وبيياـ

وامبارح ما .. تماما مه ساًة ما اتجوز 

ٓكرتص يف أي حاجة مه اللي أىت قلتها أو 

أىا بس ٓيال كوت حراىة .. اتهمتوي بيها 

زه مص تغرِ جسيس وال .. وقليت الچاكيت 

وال ًملته ًلضان أُري كريم ! ُريب ًليا 

زي ما أىت قلت ألين أىا ًارٓة كويس إن 

كيس مص .. كريم مص مه الووًية زي أبسا  وأ

ٓأىا ! هحاول أُريه ومراته مياه ييوي 

. ماكاىص يف زماُي كل اللي أىت قلته 

هتْؾلي لحس امتى يا : أرس ىْس كويل

! ملك تبرري كل تغرٓاتك 



! ميرٓص : بغتله بحيرة وزموو

الزم تقْي بقى يا .. الزم تيريف : ىازر بَؾب

ما طبيتيص ! كْاية ما طبيتيص .. ملك 

تيب وروقة وإتهامات ومضاكل كل زه 

محسش قالك يا .. بسبب بيسك ًه ربوا 

ستي البسي حجاب والتسمي بس قريب يا 

ما تلبسيص .. قريب رقوة رقوة .. ملك 

اشكري .. ػلي .. حجاب بس بالش اليريان 

. بقلي طرب .. ثقْي ىْسك .. اقريئ .. ربوا 

أىا ما طربتص مه ساًة ما : ملك بسٓاو

. وًستك 

ملك أىا آسّ .. كيب كملي بقى : ىازر بتيب

إين قسيت ًليكي امبارح بس بجس كرهت 

كرهت ىنرات ! الموقّ اللي اتحقيت ٓيه 

اللوم مه مؤمه أو مه كريم هو محسش 



ىنرات أمل ! اتكلم بس ىنراتهم اتكلمت 

ليه تكوين سبب يف أشية ألي حس ؟ .. لجوزها 

. مص قغسي : ملك بيياـ

مْيص حاجة اسمها مص قغسك : ىازر زًق

كي ًقل تميسي بيه ..  أىتي مص .. ربوا ازا

ػَيرة أبسا ًلضان ىقول ميلص ال أىتي 

ٓأي تغرِ محسوب .. كبيرة وىاؿجة وشكية 

لما تقليي وسف بوات محجبات .. ًليكي 

وأزواجهم و واحس ٓيهم كان رقيبك ٓهوا 

مالهاش ميوي تاين .. قغسك توقيي بيوهم 

زي أرتك ُارت ًلى .. ومالهاش تْسير تاين 

ما بالك .. أرتك .. جوزها موك واتؾايقت 

! بأمل وجوزها اللي يف يوم كان رقيبك 

وبتيمليله ! متذيلة رز ٓيلها هيكون ايه 

قهوة ؟ 

. أىا ًملت للكل يا ىازر : ملك بتبرير



ومحسش اهتم بالكل : هس زماُه بأسّ

ومحسش طاِ ُيرك بتسيها لكريم ٓليه 

! تحقي ىْسك يف موقّ زي زه 

حسيتكم تيباىيه قلت أًملها : ملك بغتله

. تروقكم 

يبقى الغح ساًتها تسيوي أىا : وؿحلها

وأىا أزيها لكل .. القهوة وتقوليلي اتْؾل 

بالش، تروحي للبوات وتسيها ألرتك .. واحس 

وتقوليلها رسي وزيها للضباب لما تيجي مه 

لكه .. ىور ًازي جوزها وأروه وأىا أروها 

. أىتي بسأيت بكريم وزه الَلف 

ىازر أىا ًمري ما ٓكرت : ملك بغتله

ًمري ما بغيت لقسام .. بالقريقة زي أبسا 

أىت ! ميه هيْكر ازاي وايه اللي هيحغل 

! بتتكلم بأسلوب ُريب ًليا أىا مص كسه 



الكرة .. واحوا كلوا كسه يا ملك : ىازر بتياكّ

يف مليبك يا تييضي وسقيوا وتقريب مووا 

وتيملي حساب لكل تغرِ هيغسر موك يا 

 ...

وهيرِ مويه يا ىازر تغريف : بغت لألرؼ

أىا مص ًايسة أرسركم يا ! زه ػح وال ُلف 

ىازر وبرؿه مص قازرة أًيص مهسزة كسه إين 

أرسركم يف كل لحنة اإلحساس زه ػيب 

. أوي 

حبيبة قلبي احوا : ًيقت وهو ؿمها بحب

مياكي وجوبك ومحسش بيتولس متيلم يا 

قريب .. ملك أىا كل اللي بقلبه موك رقوة 

رقوة وأىا هقرب ًضرة بس رسي الذقوة 

حسسيوي إىك ًايسة تتَيري .. زي يا ملك 

وأىا مياكي وىور مياكي وال يمكه ىتذلى 

ًوك أما إىك تْؾلي زي ما أىتي وىْؾل 



يف المضاكل زي ليل ىهار ٓسه مص هيوْى 

. أبسا 

أىا : بيسها ًه حؾوه ومسح زموًها بايسيه

سبق ووًستك أٓؾل جوبك بس بقلي 

. اسمحيلي أٓؾل جوبك .. تبيسيوي ًوك 

أىا مص ًيساك تبيس ًوي : ملك هست زماُها

. أبسا أىا محتاجاك جوبي يا ىازر 

وأىا مستيس : ىازر مسك زراًاتها االتويه

. أٓؾل جوبك بس اسمحيلي وقريب موي 

أىا مستيسة لكل : ملك هست زماُها ببالهة

! هوبسأ بايه .. هوْص كل كالمك .. اللي تقوله 

. ىبسأ بإىك تبقلي ًياـ : ىازر مسح زموًها

بقلت : ملك مسحت كل زموًها وبغتله

! وبيسها 



تجوبي أي مكان ٓيه كريم مص : ىازر ابتسم

ًلضان محسش .. ًلضاىه هو ًلضاىك أىتي 

. يترجم ُلف 

وايه تاين ؟ : ملك هست زماُها بموآقة

ألي سبب مه .. وبالش ًريان : ىازر ابتسم

والبايق .. األسباب بالش اللبس اليريان 

! اتْقوا .. واحسة واحسة 

. اتْقوا : ملك ابتسمت

مؤمه مى ىور يف ميرؼ كبير بيذتاروا ٓرش 

بيتهم بس االتويه سرحاىيه ومهما الراجل 

بيْرجهم موزيالت إال إىهم مص مركشيه أو 

.. مص ًاجباهم 

زه كريم : موبايل مؤمه رن وباىتباه بع لوور

. بيس اشىك .. هرز ًليه لحنة يا ىور 



أربارك ايه : سابها وبيس طوية رز ًليه بتوتر

! كموي ًليك 

أىا الحمس لله لسة ًايص يف : كريم بتريقة

. الميركة وبحقق اىتغارات 

يا كريم بقل تريقة بالله : مؤمه كضر بَيم

ًليك وكموي ًليك أىت وأمل، لسة مص 

! بتتكلموا 

أىا مص ًارِ أىت جيبت : كريم باستَراب

يا ابوي زي ًملتلي ! مويه إىوا مص بوتكلم 

! قهوة قسامك الغبح 

. بس سيازتك ما ٓقرتص : مؤمه بَيم

ماكاىص ًوسي ىْس هو ًآية : كريم ؿحك

المهم احوا كويسيه جسا وأىا هارسها ! ييوي 

. آرر الوهار البلس 



! هي للسرجة زي زًالىة يا كريم : مؤمه كضر

! تروح بيت أبوها 

هي ! ال حول وال قوة إال بالله : كريم بصهول

وػلت مياك يا مؤمه إين زًلتها وهروحها 

! ُؾباىة بلس أبوها 

يا كريم بالله ًليك بقل هسار : مؤمه بَيم

! وكموي ًليك أىت وهي 

يا ابوي ما أىا بقولك اهو إىوا : كريم باستَراب

كويسيه وبقولك هسآر مياها البلس 

وبقولك إن مْيص حاجة وهللا يا ابوي 

! أًملك ايه تاين .. مْيص حاجة 

! هتيملوا ايه ٓيها ! وملك : مؤمه بحيرة

! هوموتها وىتاويها : كريم بتريقة

! هللا يا كريم ًليك : مؤمه ىْد بؾيق



! ماهو أىت أسئلتك مستْسة : كريم ؿحك

أرت مراتك وأرت ! هويمل ٓيها ايه ييوي 

ىازر وقسرىا إىها طريكتوا ٓوجوزها أمر محتوم 

.. ورالظ أىا وأمل اتقبلواها .. وال مْر موه 

. ٓاؿل أىت ومراتك وىازر 

يارة ملك  ٓؾلوا يتكلموا طوية وحكاله ًه ص

واللي زار ٓيها ومؤمه اتقمه إن موؿوو 

ملك ًسى وكريم كلب موه إىه يقلب مه 

ىور بضكل مص مباطر إىها تغلح ًالقتها 

.. بملك 

مؤمه قْل مى كريم ورجى لوور مبسوـ 

وكله حماس وهي استَربت حالته وبهساره 

وؿحكه ررجها هي كمان مه ػمتها وكآبتها 

يارة ملك لكريم ..  وهما مروحيه حكالها ًه ص

وًه روٓها إىها تذسرهم وكلب موها إىها 

تقّ جوب أرتها وتقموها إن ال يمكه 



اه يتذاىقوا واه .. تذسرها مهما يحغل 

ىور .. يسًلوا بس مص هيذسروا بيؽ أبسا 

كاىت بتسمى مؤمه وهي مصهولة مه 

تْكيره وأرالقه وًالقته بكريم اللي بالرُم 

.. مه كل زه بيهتم بيها وبأرتها وبيالقتهم 

وزًلت أوي مه ىْسها إىها يف يوم مه األيام 

طككتهم يف بيؽ أو كاىت السبب يف رواقة 

.. بيوهم 

كله روح بيته ومؤمه أول ما وػل كلى 

لكريم ربف ًليه وكليله ومسكه مه 

أىت بجس كويس أىت : زراًاته االتويه بحب

! وأمل مص زًالىيه 

أبغملك ! يا ابوي كويس : كريم ابتسم

! يف ايه ! باليضرة ييوي 



مه ُير بغمة المهم إىك بذير : مؤمه كضر

ما تتذيلص أىا اتؾايقت از ايه وأىتوا زًالىيه 

. وبسببي ! مه بيؽ كسه 

! بسببك ازاي ييوي يا مؤمه : كريم ػحح

! هاه 

أىا ! أىا اللي حبيت أرت ملك : مؤمه بحرج

. اللي ُلقان 

ىور .. ما تقولص كسه يا مؤمه : كريم كضر

إىساىة جميلة وأىت حبيتها مه ُير ما تيرِ 

إىها أرت ملك وبيسيه حتى لو ًارِ زه ما 

! يمويص حقيقة إىها بتحبك وتستاهلك 

ًيص مبسوـ مياها بقى وسيبك مووا أىا 

! احوا كويسيه ! وأمل 

! أتقمه ييوي ! بجس : مؤمه بتأكيس



موؿوو .. أيوة اتقمه يا حبيبي : كريم ؿحك

ملك تقريبا اىتهى ما أًتقسش هوتكلم ٓيه 

! تاين 

كيب كويس وهللا كوت : مؤمه ابتسم بْرحة

قلقان ومص ًايس ارس القرار إن ىور ما 

بس الحمس لله إىها جت .. تكلمص ملك تاين 

. كسه لوحسها 

اه أىا : كريم هس زماُه بموآقة وبيسها آتكر

.. طوية كسه وهارس أمل وأكلى ًلى البلس 

. ًايسة تضوِ أهلها 

حقها كبيا وبيسيه مه كام : مؤمه بتْهم

ماطي وزيها وتوػلوا .. طهر وما طآتهمص 

. بالسالمة 

سمر يف بيت أبوها اتذوقت مه السىيا وما 

ٓيها ورغوػا بيس رواقتها مى بتاو المقيم 



وطآت ىنرات أهل البلس ليها وطآت إن 

الْكرة .. الواس كلها بتبغلها بقرِ واحتقار 

بتكبر يف زماُها وتكبر كل يوم بس هتوْصها 

.. الزم تضوِ كريقة توْص بيها ٓكرتها ! ازاي 

بس مبسئيا تسآر األول القاهرة وهواك 

تضوِ السىيا بييويها وتقرر هتيمل ايه 

.. وازاي توْص رقتها 

اتغلت بضريّ وكلبت موه ٓلوس وبيس 

رواق كويل بيتلها الْلوس اللي محتاجاها 

بَرؼ إىها هتجيب للبيبي حاجته كلها قبل 

مه لبس وكل حاجة ممكه .. ما تولس 

.. يحتاجها 

أبوها رجى وبلَته برؿه إىها ًايسة تسآر 

تضتري حاجة البيبي واستَرب مه كلب 

سْرها ألىها ممكه تضتري كل اللي ًايساه 

مه هوا مه البلس بس هي مغرة وهو بسهق 



بس اتوًسلها أىها لو سببت .. موها وآق 

.. مضاكل ألي حس هيتبرا موها المرة زي 

كليت أوؿتها تقرر هتسآر امتى بالنبف 

! وهتيمل ايه 

أمل مى كريم يف أوؿتها كان ىايم مه 

ساًتيه وهو قالها ساًتيه وػحيوي 

ًايسة تغحيه ويتحركوا بس برؿه .. ىتحرك 

ًايسة تسيبه يوام طوية ومص هايه ًليها 

.. تغحيه

قررت تقوم تجهس هي وتجهس كل حاجة وآرر 

.. حاجة رالع تغحيه تذليه يوام طوية تاين 

قامت ىسلت واتْاجئت بواهس بتحف ًلى 

السْرة كل اللي هيارسوه مياهم 

أىا ! حؾرتك ليه تيبتي ىْسك : أمل بإحراج

. كوت هجهس 



بيسيه .. ٓيه التيب زه يا قلبي : ىاهس بحب

أىتي المْروؼ ترتاحي ًلضان تيريف 

تقيسي مى كريم وقت القريق وتريحيه موه 

بيسيه أىتي بوويت الجميلة ما أجهسلهاش .. 

! هاه ! ليه اللي هتحتاجه يف القريق 

ربوا يذليكي : أمل حؾوتها بحب وابتسمت

أىتي ًارٓة إىك أجمل حما يف السىيا أو .. ليا 

! أىتي مص حما ال أىتي زي ماما بالنبف 

ًلضان أىا بيتبرك : ىاهس ؿحكت وؿمتها

يال اكليي . بوتي ٓيال مص بس مرات ابوي 

اجهسي وػحي كريم ًلضان تتحركوا بقى 

. يال 

أمل كليت مبتسمة وجهست هسومها اللي 

.. هتلبسها وبيسها قررت تغحي كريم 



حبيبي، : راحت جوبه وبهسوء بتغحيه وهمس

. اػحى يا كريم 

لمست وطه بحب وإًجاب واستَربت 

ىْسها ازاي جوزها ولسة بتبغله بالقريقة 

لحس زلوقتي بتتحرج تبغله أوي ُير ! زي 

قربت موه بالراحة وباسته يف .. وهو ىايم كسه 

قلتلك مليون : رسه بحب وهتبيس ٓهو طسها

. مرة ما تبوسيويص يف رسي أىا مص أروكي 

: ؿحكوا االتويه وهو طسها ًليه وهي بغتله

! أىت ػاحي يا ىغاب 

أىتي ًارٓة إن ىومي رْيّ : كريم بؾحك

! وبمجرز ما قلتي كريم اػحى ػحيت 

ولما ػحيت ما ٓتحتص ًيويك : أمل بتصمر

! ليه 



كريم ابتسم أوي ومسك وطها بايسه قربها 

ًلضان أىتي مص بتبغيلي بالضكل زه : موه

ما بتقربيص موي بحرية ُير .. ُير وأىا ىايم 

ليه وأىا ىايم بس يا ! وأىا ىايم مص ًارِ ليه 

! أمل 

أمل اتحرجت وزورت وطها بييس وهو رجيه 

كلميوي زي ما بكلمك أىا جوزك : تاين تواجهه

وبقالوا يجي أربى طهور اهو متجوصيه لحس 

! امتى هتْؾلي تتحرجي موي كسه 

بس أىت كسه .. مص ًارٓة : أمل بحرج

! بتحرجوي بشيازة هاه 

كريم ؿحك وباسها وقام يجهسوا ويتحركوا 

ولقاها مجهسة كل حاجة حتى اللبس اللي 

: ابتسم وبغلها.. هيسآر بيه واستَربه جسا 

! اطميوى زه 



مريح يف القريق القويل : أمل ابتسمت

أحسه مه تكتْية البسلة وأٓؾل كتير كبيا 

! مه الجيوس 

زه ! هسآر بتريوج يا أمل : كريم بغلها بمرح

برستيجك ؿاو يا كريم يا مرطسي ! بجس 

أمل ؿحكت وقربت موه ايسيها حواليه 

! هو البرستيج باللبس ييوي : رقبته

مص باللبس بس مص لسرجة : كريم ابتسم

هتلبسي وال هتتحملي ىتيجة ! تريوج هاه 

! قربك زه وىتحرك الغبح 

: أمل بيست ًوه بسرًة وهو ؿحك موها

. هلبس يال بسرًة 

أىتي قلتي ألبوكي أو ألمك إىوا : كريم بيلبس

! رايحيه 



ال كبيا حبيت يالقوين : أمل ابتسمت بذبث

. ٓوق زماُهم 

قلتي لووىا ما تقولص ًلضان : كريم ؿحك

. ممكه تالقيها كلمت مامتك وقالتلها أػال 

هروح أسألها ! هسًل أوى ! بجس : أمل كضرت

. وأىت رلع البس بقى .. 

سابته وررجت وهو اتوهس مص هييرِ 

كلى بوقلون جيوس .. يسآر بتريوج كسه أبسا 

ولبسه ًلى تيضيرت أبيؽ وٓوقه چاكيت 

جلس أسوز وجهس وهي رجيت بغتله 

. كسه قمور : وابتسمت

الراجل ما بيتقالص ًليه قمور : كريم ابتسم

. ًلى ٓكرة 



أمل ؿحكت وقربت موه وهو حف ايسيه 

امال : حواليه وسقها وهي حواليه رقبته

. مس ! بيتقال ًليه ايه 

هو يا تتحرجي أوي يا تْكيها : كريم ؿحك

! ًلى البحري كسه 

أمل ؿحكت بحرج وربت وطها يف ػسره 

وهو ؿمها 

ما قلتص بيتقال ًليه ايه؟ : أمل بغتله

لكه ! جصاب ! بيتقال وسيم : كريم ابتسم

. مص مس زي وال قمور 

كيب وقوبلة رجولة؟ : أمل بؾحك

أىتي يا بت بتجيبي األلْال : كريم استَرب

كسه هَير ىنريت : كمل بمرح! زي مويه 

! ليكي 



مه الْيس هيكون مويه ؟ : أمل ؿحكت

ما تارسيص كلمات تاين مه الْيس : كريم

أو ًلى األقل ما تستيمليهاش مى حس ! هاه 

 .

وهو سيازتك حس ييوي ؟ : أمل كضرت

المهم .. ال أىا رارج التغويّ : كريم ؿحك

يال جاهسة ؟ هروح أطوِ بابا وماما قبل ما 

كيس الجو ! اوك .. ىوسل  والبسي حاجة تقيلة أ

. برز يف القريق 

. اوك روح وهحغلك : أمل ابتسمت

. كيب تيايل ميايا يال : كريم كضر

ال يا حبيبي روح أىت األول : أمل بابتسامة

وطوِ باباك ًلضان السْر يمكه يكون 

.. ميترؼ وال حاجة بسل ما يتحرج قسامي 

. طوٓهم األول وبيسها أىا هحغلك 



أوال بابا مص هييترؼ : كريم ابتسم بحب

.. أىتي .. وثاىيا أىتي 

! أىت ًلقت وال ايه يا حبيبي : أمل ؿحكت

مص اليق وػّ يوْى أوػْك : كريم ؿحك

! بيه كل الكالم قليل ًليكي يا حبيبي 

. ٓيلقت ٓيال 

كيب يال روح واًتبر اللي أىت : أمل بحب

! ًايس تقوله وػل لقلبي 

كريم راح ألبوه وأمه وسلم ًليهم و وقّ 

بابا حؾرتك متأكس إىك مص : قسام أبوه

؟ لو كسه ممكه !محتاجوي اليوميه زول 

. ىآجل السْر كام يوم 

وبيس ما تأجله الضَل : حسه ابتسم

هيقل ؟حبيبي اتوكل ًلى هللا و ! هيذلع 

احوا وًسىا أبوها يوم .. وزي مراتك تسور أهلها 



ما تحب تسورهم هووزيها اوًى تذلّ 

سوق ًلى مهلك .. بوًسك يال اتوكل بقى 

. ورلي بالك مه مراتك وربوا يستر كريقك 

أيوة يا كريم بالله ًليك سوق : ىاهس بقلق

بالراحة واوًى تذلي أمل تسوق أيوة 

اتيلمت بس برؿه اتيب أىت ميلص ورلي 

مص ىاقغيه يا .. بالك مه االستراحة ايااها 

! حبيبي 

حاؿر هسوق ًلى : كريم بغلهم بحب

وبيسيه أىا .. وحاؿر هذلي بايل موها .. مهلي 

.. بتموى السْر زه مه يوم ما حبيت أمل 

. يال هتحرك أىا .. ىْسي أسآر مياها 

سلم ًليهم وأمل كمان حغلته وسلمت 

ًليهم وكلى قابل مؤمه اللي ىسل مياه لحس 

اليربية وقسام اليربية سلم ًلى أمل اللي 



ما تتآررش ايويم : ركبت مكاىها وبع لكريم

. اإلجازة حلوة بس برؿه ما تتآررش 

لو مص ًايسين أسآر هلَي : كريم بهسار

! السْر 

بكاش وهللا بس ال ًلضان : مؤمه ؿحك

وبيسيه زلوقتي أٓؾل مه .. راكر أمل 

. بيسيه ًلضان الوقت بيسها يكون مسىوق 

ٓيال أىا قلت زلوقتي أوزيها : كريم هس زماُه

ألن بيس كسه أىت مص هتْؾى ومص 

هيوْى احوا االتويه ىسيب الضَل، لو 

. احتجت حاجة كلموي 

سلموا ًلى بيؽ وكريم ركب ًربيته 

بحماس وأمل جوبه هتقير مه الْرحة 

واتحرك وررج مه الڤيال 



يااااااه أريرا هروح البلس وأىا : أمل بحماس

مه زمان وأىا ىْسي ىسآر أىا وأىت .. مياك 

. مى بيؽ 

تغسيق وأىا كمان مه زمان وأىا : كريم ابتسم

. ىْسي أسآر مياكي القريق زه 

كيب ولما أىت ىْسك وأىا : أمل بؾحك

. ىْسي ليه ماًملواهاش مه زمان 

.. مص بوْوق يا حبيبي : كريم بؾحك

. لما ربوا أراز يا حبيبي .. وبيسيه كله بآواىه 

القريق كان كله ؿحك وهسار وأمل 

مستمتية جسا هي وكريم وكول الوقت 

بترُي مياه وهو مستمتى برُيها، ًمره ما 

تذيل أبسا إىه يجي ًليه وقت يستمتى برُي 

.. حس جوبه بالضكل زه 



قربوا مه الكآيتريا وأمل اىتبهت للقريق 

ايه يا : جسا وكريم أرس باله مه تركيسها

. كملي الغساو ! حبيبي سكتي ليه 

كيب أىا ُلقاىة كوت ! ػساو : أمل بتصمر

! ىمت وسيبتك 

بالله ًليكي مه : كبقت ايسيها وهو ؿحك

بهسر وهللا زه أىا أول مرة ! ُير تقبيق ايسيه 

. أستمتى برُي حس جوبي 

. كمان بقيت رُاية ماطي : امل بَيم

أىتي ! بت أىتي ! وبيسيه بقى : كريم كضر

ماهو احوا ! هتقْيلي ًلى الواحسة وال ايه 

ايه المضكلة .. بورُي أيوة مه ساًة ما ركبوا 

! ييوي 

. إىك طايْوي رُاية : أمل بَيم



أجمل رُاية يف الكون كله : كريم ابتسم

؟ !بيضق رُيها ٓيه مضكلتك بقى 

. ما تقولص ًليا رُاية : أمل اىتبهت

مص هقول ًليكي رُاية، وال تسًلي : ؿحك

. يا قلبي أىا 

سوست ًلى كتْه بحب وهو اتموى إىها ما 

: توتبهص للقريق وهي بيس طوية ػمت

أىت ًملت القغة زي ًلضان ما ارسش 

يا اياها  ! بايل إىوا قربوا مه الكآيتر

! أرسيت بالك ييوي : كريم اتوهس

ابتسمت بسون ما ترٓى زماُها مه ًلى 

كريم أىا بقايل سويه ًلى القريق زه : زراًه

.. ٓأىا حآنة القريق زه .. أيام الكلية كلها .. 

. ًارٓة مكان كل استراحة 

تحبي أسرو طوية الموققة زي ؟ : بغلها



ًايساك تقّ : أمل بتْكير اتيسلت وبغتله

. ٓيها 

أقّ ؟ : استَرب وبغلها

اه ًايساك تقّ : ابتسمت وهست زماُها

وًايساك تيجي ميايا الحمام اللي سمر 

ًايسة أواجهه يا كريم ومص .. قْلت ًليا ٓيه 

.. هقسر أًمل زه ُير وأىت ميايا وجوبي 

.. مص ًايسة المكان زه يقارزين يف أحالمي 

زكتور ًماز قايل إين الزم أواجه رويف وأىا 

يوْى ؟ .. ًايسة أواجهه 

! كريم بتْكير وحيرة مص ًارِ ييمل ايه 

يقّ ٓيال وال يكمل ويرٓؽ ؟ 

ما تحتارش كسه،واقّ : أمل مسكت زراًه

هوقّ يف االستراحتيه اللي اتحبست .. ٓيها 

ٓيهم واللي قيسىا ٓيها أىا وأىت 



. ما بالش يا أمل : كريم بقلق

. ال ًلضان راكري يا كريم : أمل بإػرار

قرب مه االستراحة وأىوارها ههرت وأمل 

. اقّ ٓيها : اتيسلت

: بغلها و وقّ بييس ًلى جوب وبغلها بحب

متأكسة يا أمل ؟ أىا مص مستيس تسرلي يف 

. حالة اىهيار تاىية يا أمل مص هتحمل زه 

أىا مص بذاِ وأىت : أرست ىْس كويل

مه زمان مه أول ما طوٓتك ومص ! ميايا 

واثقة يال ما تذآص أىت .. بذاِ وأىت ميايا 

 .

ابتسم وزور ًربيته وقرب مه االستراحة و 

! هاه : وقّ قريب مه الحمامات وبغلها تاين

! وال ىتحرك ! هتوسيل 



هوسل بس اىسل أىت : ابتسمت بؾيّ وتوتر

. األول وآتحلي الباب 

يا أمل أرجوكي بالش : كريم بغلها بقلق

. زلوقتي 

. اىسل يال : أمل بغتله بقلق

ىسل ولّ ىاحيتها ٓتحلها الباب وهي ىسلت 

رجليها ومسكت ايسه وىسلت وهي ًيويها 

.. ًلى الحمامات 

مسكت زراًه كله ورجليها بتترًص وهو 

! حبيبتي رايْة مه ايه : حاسس بذوٓها زه

وبتقويل إىك ًايسة ! مص بتقويل إين أماىك 

. تواجهي يبقى اركوي الذوِ 

. بحاول يا كريم بحاول : أمل برًب

قربوا مه الحمامات وهي وقْت وماسكة 

ٓيه برًب وهو ايسيه حواليها 



كتر كان الحمام ٓاؿي وقْوا االتويه  قربت أ

ًلى الباب وأمل ًيويها واسية متيلقة 

الحمام : بباب الحمام وطاورت برًب وروِ

أىهي ! بالترباس زه .. زه قْلت ًليا جواه 

! متذلّ يحف ترباس ًلى الحمام مه برا 

ػوت البرق والرًس والهوا لسة سامياه 

. تغسق 

ٓكري : كريم بغلها ووقّ يف وطها وبقوة

احوا ًسيوا مه .. ىْسك إن زه ماؿي 

ًسيوا .. الياػْة زي وكل توابيها يا أمل 

. وررجوا رالظ 

كريم .. احوا ٓيال ررجوا : أمل هست زماُها

. رسين يف حؾوك 

ؿمها وهي ؿمت ايسيها قسام ػسرها وهو 

ما تذآيص : ؿمها كلها بيه ايسيه وباكمئوان

أىتي ميايا ويف حؾوي وهتْؾلي يف 



احوا .. حؾوي،المكان ما يذوٓص يا أمل 

. اللي بوينم شكرياتوا وبوذليها تسيقر ًليوا 

الياػْة اللي ًرٓتوا ًلى : أمل بغتله

. بيؽ 

كريم ابتسم وٓهم إىها بتحاول تْكر يف 

أيوة ًرٓتوي ًلى : اإليجابيات مص السلبيات

. حب ًمري 

رلغتوي مه : أمل بضبه ابتسامة مهسوزة

. طريّ اللي ماكوتص بقيقه 

ورلغتوي مه : كريم ابتسم وكمل مياها

. ملك اللي ًمري ما حبيتها 

ورلتوي أطتَل يف : أمل وًيويها يف ًيويه

. طركتك مص مييسة 

كوتي هتبقي ٓاطلة : كريم ابتسم بمرح

. كوتي هتقْضي القلبة .. كمييسة 



زول كاىوا هيحبوين : ؿحكت ُغب ًوها

أىا لما كوت بضرح لسمايلي كاىوا كلهم .. كلهم 

. بيحبوين أوالز وبوات 

بيحبوكي أوالز .. ىيم يا أرتي : كريم بَيرة

المْروؼ أًمل ايه أىا بجملة زي ! وبوات 

زي ؟ أقولك برآو ؟ 

كوت : ؿحكت تاين وسوست ًلى كتْه تاين

هبقي ٓاطلة كمييسة أىا مبرمجة ًوس كريم 

. المرطسي 

مبرمجة ممتازة وأول ما : كريم بابتسامة

برمجتي قلبي ما يحبص ُيرك .. برمجتي 

. أىتي وبس 

: أمل بغتله وابتسمت أوي وهو ابتسم بمرح

يال بقى مه هوا وال الڤيو وال الريحة حلوة يا 

! أمل 



ؿحكت جامس وهو أرسها وراحوا ىاحية 

يا، وقْوا قسام الباب وكريم بغلها : الكآيتر

وىسلت اطتريت  (بيضاور )ركوت اليربية هوا 

مياه ومولتو وبيسها سميت السربكة والواز 

. قايل زه مه الهوا 

ساًتها حف ايسه ًلى بويق : أمل بتْتكر بألم

يمويوي أىقق،، كوت واثقة إىك لو مضيت 

ساًتها برجلي .. مص هذرج أبسا مه هوا 

زقيت ترابيسة ًلضان تسميها بس لقيتك 

. مضيت 

ررجت وروحت ًربيتي وقلت أىا : بغلها

ٓكرت يف كصا ! هيكون يف ايه ييوي ! مايل 

وحاولت ! حاجة إال إىه يكون مياهم بوت 

! ػسقيوي حاولت بس ما قسرتص .. أمضي 

! طيء مجهول بيضسين أىسل أطوِ يف ايه 

أتاريه ىغيبي بيوازيوي ٓوسلت وبغيت مه 



الضباك زه وطوٓتك ساًتها وهما 

كان .. ماسكيوك وترززي استمر للحنات 

. الزم أرلغك مه ايسيهم 

وأرستوي موهم وجريوا وٓؾلت : ابتسمت

. تسًق ٓيا 

وأىتي تييقي وزه بييغبوي ويجووي : ابتسم

. ولحس زلوقتي ًياكك بيجووي 

أىت بقلي ياكريم : أمل بحب

وأىتي مرسايا يا أمل : كريم بحب

. يال ىكمل كريقوا : أمل ابتسمت بحب

أرسها ورجيوا ًربيتهم وركبوا وكملوا 

القريق وساكتيه بيسترجيوا أحساث 

كريم آتكر لما كان .. الياػْة مه تاين 

مسآر مى مؤمه ٓرح كه وىسلوا يف 

يا التاىية زي وساًتها الواس ًرٓوا  الكآيتر



مؤمه ألىه هو اللي جه وزٓيلهم التيويؾات 

وبشيازة وهو اللي كان مى البوليس وقت 

التحقيقات ولما زرل بكريم اتلموا حواليه 

يرحبوا بيه وًرٓوا إن كريم هو اللي اتيرؼ 

آتكر هيبته برؿه أول مرة .. للحازثة زي 

زرل المكان مى مؤمه وإحساسه وآتكر 

كالمهم وهسارهم .. كل شكرياته مى أمل 

وًضاهم وكل حاجة حتى لألسّ الؾرب 

يا .. اللي اتيرؿوله  شكريات كتيرة يف الكآيتر

.. زي 

يف بوشيوة اهيه : أمل ٓجأة ٓوقته مه شكرياته

ليه ما موىتص ٓيها بسل ما اليربية وقْت 

! موي 

! ييوي بجس طوٓتها ومص همون : كريم كضر

زه .. مص ٓاكرة الجو ساًتها كان تراب ازاي 

.. أىا ماكوتص طايّ قسام اليربية بمتر 



زه .. وسبحان أػال مه ررجوا موها بذير 

تقريبا يا أمل ماكاىص يف يف الجمهورية كلها 

. ُيرىا برا بيوتوا 

يا التاىية اهيه : أمل طاورت .. الكآيتر

. اقّ ياكريم .. كآيتريا السيازة 

ما بالش بقى ربوا سترها أول مرة : بغلها

. كْاية 

.. أىا ما اتيوزتص أهرب يا كريم : ابتسمت

الضذغية المهسوزة اللي أىت ًرٓتها زي 

أىا بسأت أرجى لوْسي .. مص أىا ًلى ٓكرة 

كمل ميايا يا .. بْؾل ربوا وبْؾلك أىت 

. كريم 

كيس هكمل مياكي أىا : كريم بموتهى الحب أ

كتر  . بس رايّ ًليكي مص أ



وقّ ًوسها وىسلوا وبرؿه مسكت ٓيه 

: وزرلوا لجوا وبغت للمكان كله باستَراب

! طكله كان مذيّ أوي يف النلمة 

احوا زرلوا مه الضباك .. ٓيال : كريم ابتسم

بغي حتى طكله جسيس ًه بايق ! زه 

. الضبابيك 

أىت ازاي : أمل بغت ىاحيته وبغت لكريم

! اتيورت يف ايسك 

وأىا .. مص ًارِ : كريم بع اليسه وابتسم

بذبف الضباك حاجة ًورتوي بس النلمة 

. والتوتر رلوين ما أحسص يف وقتها 

. ليه ما ريقتوش رياكة تجميلية : ابتسمت

. حبيته شكرى موك : ابتسم

بس أىت ماكوتص بتحبوي : أمل باستَراب

. ساًتها 



ساًتها أىا كان جوايا رُبة : كريم بغلها

وأقويت ىْسي إين ًايس .. أحتْم بيها كسه 

حاجة تْكرين ببيسي ًه ربوا وإن زي رسالة 

الياػْة .. وزه حقيقة ٓيال .. ًلضان أٓوق 

بس .. ٓوقتوي مه الَْلة اللي كوت ٓيها 

بيسها بقيت كل ما ببع للجرح بضوٓك 

.. أىتي وبسرح ٓيكي ويف تْائلك ويف إيماىك 

.. اتمويت لكل بوات الكون يكوىوا صيك 

كتضْت بيسها إين واهم ألن محسش يف  وا

. تيايل ىسرل .. الكون صيك أبسا 

زرلوا مى بيؽ االتويه والبايى آتكر كريم 

وقرب موه يسلم ًليه ويرحب بيه ويضوِ 

كلباته وبع ألمل باستَراب 

وهي اللي كاىت .. زي مرايت : كريم وؿح

. ميايا وقتها 



أهال بحؾراتكم والّ سالمة : البايى ابتسم

. ًليكم ومبروك ًلى جوازكم ولو إىه متآرر 

ال مص متآرر أوي احوا لسة : كريم ابتسم

! يوْى ىارس لْة يف المكان .. متجوصيه قريب 

كبيا يا باطا المكان مكاىك : البايى ابتسم

. اتْؾل 

: كريم مسك ايس أمل وزرلوا جوا وطاورلها

هوا أرسىا الكضآات ٓاكرة والحمامات هواك 

 .

وهوا ٓرطوا يف األرؼ : ررجها تاين وطاور

. واتيضيوا أجمل ًضوة ًضوائية يف حيايت 

ولحس اآلن .. ٓيال اتيضيوا هوا : أمل ابتسمت

أىا مى راجل ُريب .. مستَربة أىا ازاي ىمت 

. ومقارزة وًاػْة والسىيا مقلوبة وىمت 



أىا كمان ىمت وأىتي اهو طايْة : كريم ابتسم

. أىا ازاي بوام بغيوبة 

ازاي ىموا ٓيال ؟ : ابتسمت وبغتله

! ارتياح ! إرهاق ! تيب : ابتسم وبيْكر

. حسيت إين يف أمان : بغتله

بس لألسّ زرلوا ًليوا وكاىوا : كريم كضر

. هيقتلوىا 

االتويه بتلقائية بغوا للمكان اللي اتؾربوا 

ٓيه وأمل طآت كريم وهو بيقى يف األرؼ 

وبتلقائية مسكت ايسه وقربت موه بذوِ 

.. وبتقمه ىْسها إىه سليم 

كريم برؿه طآهم وهما بيققيوا هسومها و 

وقيتها يف األرؼ وؿربهم ليها وهو واقى يف 

األرؼ بيوسِ وبيحاول يقاوم ًلضان يقوم 



وآتكر ساًتها ًلي اللي ساًسه واللي لوال 

.. مساًسته كاىوا قتلوهم االتويه

تيريف إن لوال الواز زه ساًسين : كريم بسرحان

! ماكواش ررجوا أىا وأىتي مه هوا 

؟ !هو ليه ُير رأيه : أمل بغتله

بس طكله ُلبان .. ميرٓص : كريم بغلها

مالوش يف الغياًة وزول أػحابه وتذيل 

الموؿوو هسار ررم لكه اتْاجىء بالموؿوو 

.. بيكبر وهيوػل لقتل واُتغاب ٓذاِ 

راِ واتسرل وساًتها قسرت إين أررج بيكي 

. مه هوا 

: اتوهس بتيب وُيم وكره للي حغل وبغلها

. كْاية كسه ! يال بقى ىمضي مه هوا 

أرسها ومضيوا وٓؾلوا مينم الوقت 

.. ساكتيه وكل واحس زماُه بتحلل اللي ٓات 



مص هتذليوي أسوق : أمل بغت لكريم

! طوية وأىت تريح 

ال يا قلبي ! أريح مرة واحسة : كريم ابتسم

. أىتي ىامي طوية لو تحبي 

ٓؾلت ػاحية مياه واسترجيوا رُيهم بايق 

.. القريق وهسارهم 

أريرا وػلوا البلس وكان الوهار موور وػلوا 

لبيت أبوها وهي كايرة مه الْرحة كريم ركه 

اليربية وكاىت سمر يسوب ػاحية وسميت 

ػوت اليربية اليايل ٓقامت تضوِ ميه 

! ػاحب الغوت اليايل زه 

طآت اليربية والباب اتْتح واتغسمت 

بأمل ىازلة هي وجوزها 

أمل مسكت ايسه وبتضسه مياها وهو 

. يا بت اهسي : مبتسم



أمل ٓتحت البوابة وزرلت وكريم يف ايسها 

برؿه مص سايباه وربقت ًلى باب البيت 

موتنرة حس يْتح 

يا ترى رز ٓيلهم : أمل بغت لكريم بحماس

! هيكون ايه 

كيس : كريم ؿحك . مْاجأة حلوة أ

أيوة جاية لحنة، ميه : سميوا ػوت سميرة

 !

أمل ربقت ومارؿيتص ترز وأمها بتقول 

ميه وهي بتذبف 

سميرة ٓتحت بَيم وهتضتم بس اتغسمت 

: بأمل قسامها هي وكريم وراها وأمل بؾحك

! مْاجأة 

: سميرة بغتلها بصهول وًبسهللا مه جوا

! ميه اللي بيذبف كسه يا أم كه ًلى الغبح 



سميرة مرة واحسة زُركت وكلهم اتْاجئوا 

برز ٓيلها زه وًبسهللا قام بسرًة يضوِ 

! مراته بتسُرـ ليه 

أمل بيسها رمت ىْسها يف حؾه مامتها 

وأبوها وقّ مصهول وبيسها أمل رمت 

ىْسها يف حؾه أبوها وكريم قرب يسلم 

ًلى سميرة وبيسها ًبسهللا وزرلوهم جوا 

وسميرة زُركت تاين 

! أىتي بتسُركي ليه : أمل بؾحك

مص ًروسة وأول مرة تسرلي : سميرة بحب

بقى .. الزم ىسُرـ ! البيت بيس ما اتجوزيت 

! وأىت يا كريم مص تقولوا ! كسه ما تقوليص 

. حكم القوي وهللا يا حمايت : كريم بؾحك

هي حبت تيملها مْاجأة : ؿحكوا وهو كمل

! يا ست الكل 



. وأجمل مْاجأة يف السىيا : ًبسهللا بؾحك

الباب ربف وًبسهللا قام يْتح وكان كه اللي 

هي ماما كاىت بتسُرـ وال ُازة : سأل

ًمالة تقويل أمك بتسُرـ ومغرة ! بيتهيألها 

 .

أمك زُركت ٓيال : ًبسهللا ؿحك

. رير : كه ابتسم

يا ابوي ازرل وبقل أسئلة مه : أمل مه جوا

برا 

: كه سمى ػوتها وًيويه وسيت وبع ألبوه

. كيب يا بابا مص تقول ! بجس ! أمل هوا 

سابه وزرل بسرًة وأمل جريت ًليه 

. يا بت االيه وحضتيوي : ٓضالها بحب

! هاه .. ىحه هوا : كريم وقّ بَيرة



. ال اىسى واحضاين المرة زي : كه بغله

أريرا ىسلها مه حؾوه وسلم ًلى كريم بحب 

ليكي حق ! وحضتوىا : وقيس وسقهم

.. الْرحة حلوة برؿه .. تسُركي يا أم كه 

. استووا هروح أجيب ُازة 

كه جابها وقيسوا كلهم مى بيؽ وٓقروا 

مى بيؽ يف جو مرح جسا مليان ؿحك 

كريم كبيا .. أىا ىازل الميرؼ : ًبسهللا وقّ

طوٓوا حابيه .. أىت ما بقيتص ُريب 

. تقيسوا ٓيه وبراحتكم 

ممكه يروحوا طقتوا وأىا وكه : ُازة اقترحت

! ىيجي هوا 

ٓيال يا أمل ًلضان تبقوا : سميرة ابتسمت

. براحتكم 



ال ال كل واحس : أمل بغت لكريم اللي ابتسم

احوا هوقيس هوا يف أوؿة .. يذليه يف مكاىه 

. أمل 

! ما تقيس يف طقتي يا كريم : كه باستَراب

ٓاكر لما قلتلي ساًة كتب : كريم ابتسم

الكتاب كان ىْسك تقيس أىت ومراتك يف 

. أوؿتك وبتأجلها 

ٓاكر وكاىت ليلة هريْة وشكريات : كه ابتسم

. كتيرة 

أىا برؿه ًوسي ىْس الرُبة : كريم ابتسم

 ).. أقيس يف المكان الذاظ بتاو أمل .. زي 

ًمي حؾرتك قلت براحتوا،  (بع ليبسهللا 

. ٓسيبوىا براحتوا 

البيت .. سيبوهم براحتهم : ًبسهللا ابتسم

. براحتهم .. كبير قسامهم 



تليْوين مياك لو احتجت : كه بع لكريم

اكليوا ارتاحوا بقى .. أي حاجة اتغل بيا 

. كريقوا كويل وررم 

باليكس القريق كان هريّ : كريم ابتسم

. جسا 

كيب مص ًايس توام اىسل ميايا : كه بهسار

الميرؼ وسيب أمل توام هي متيوزة بيس 

. يال أىت .. القريق زه بتارس الوهار كله ىوم 

ال ال ال مص للسرجة زي : كريم اتراجى بسرًة

. ىوهايئ 

ؿحكوا واىسحبوا وأمل أمها أرستها وكلبت 

موها تقلى هي وجوزها وتيرٓه مكان كل 

حاجة وقالتلها براحتها هي وهو وبيسها أمل 

أرست كريم وزرلوا أوؿتها وهو ابتسم أول 



ما جيبتيهوش مياكي ليه : ما طاِ السبسوب

 !

ماما ما رؿيتص : أمل ابتسمت وؿمته

. وكلبت موي أسيبه هوا شكرى ليها 

بتْهم مامتك أػلك لو جيبتيه : كريم ؿحك

كوت هرميه ٓهو أٓؾل مكان له هوا 

وزلوقتي حقيه يف السوالب أريوا زه مالوش 

. مكان وسقيوا 

! وحضوي ! زه هيوام يف حؾوي : أمل كضرت

زه يف المضمص يا : كريم طسه مه ايسها

طويف جوزك اللي واحضك األول .. حبيبي 

. مص السبسوب 

حاؿر هضيله بس يا : أمل ؿحكت وبغتله

. كريم السرير ؿيق 



حوش التذه اللي أىتي : كريم بع للسرير

. قال ؿيق قال ! ٓيه 

أيوة مقارىة بسريرىا زه ػَوه : أمل بمرح

. جسا 

أػال أىتي بتسيبي السرير : كريم بيحرجها

هو ! ؿيق ايه بقى .. كله وتوامي ًلى كتْي 

. سرير ٓرز واحوا بوام كْرز 

هروح أجيب : أمل اتحرجت موه وبتهرب

. ُير هسومك ًقبال ما اجي .. بقاىية 

.. كريم ابتسم مه هروبها اللي اتيوز ًليه 

سمر قاًسة يف أوؿتها هتتجوه ورغوػا 

لما سميت ػوت السُاريف بتاًة سميرة 

وقررت إىها الزم ! وًايسة تيمل أي حاجة 

تيمل حاجة تيكر ػْو الييلة زي بأي 

وٓجأة رقرت يف بالها ٓكرة .. كريقة كاىت 



ومص ًارٓة ازاي كاىت ُبية وما ىْصتهاش 

.. الزم تسآر وتستَل الييلة زي .. بسرًة 

كول ًمرها بتْكر يف الْكرة زي وزلوقتي 

زلوقتي بس تقسر توْصها بس .. تقسر توْصها 

الزم تبسأ .. الزم تذقف ػح وتْكر ػح 

.. تستيس لتوْيص رقتها 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل التاسى والثالثون 

كريم وأمل ٓيال قؾوا مينم اليوم ىوم زي 

ما كه قال ولما ػحيوا واتَسوا ررجوا كلهم 

كييلة مى بيؽ وسهروا برا يف مذيم للبسو 

كاىت السهرة جميلة وٓقرات لصيصة بتتقسم .. 

وأُاين للبسو ورقع وأجاىب وجو مذتلّ 

جو بسيف وىار والية يف الوع .. تماما 

سهروا .. ًلضان البرز وكل واحس مياه حبيبه 



كتير لحس ما ًبسهللا تيب وبغلهم وكلب 

.. يروح هو ومراته بس كلهم قاموا روحوا 

تاين يوم كريم كلب يروحوا ًوس ًيه المياه 

اللي سبق و وًس أمل إىهم يروحوها بيس ما 

يتجوزوا 

وبالْيل أرس أمل وراحوا االتويه لوحسهم 

اتَسوا هواك وحجسوا أوؿة .. بسون الييلة 

وزرلوا ًوس المياه آرر الوهار وأمل ًايسة توسل 

المياه 

مص هيكون برز يف التلج زه يا : كريم بغلها

. أىا رايّ ًليكي تبرزي يا حبيبي ! أمل 

باليكس يا كريم كل ما الجو : أمل ابتسمت

كتر  .. يكون برز بتستمتى بالمياه السذوة أ

ورغوػا بيس آرر الليل يف التلج بجس بتكون 



المياه وهم وكمان احوا يف آرر الضتاء ييوي 

. مص تلج أوي 

. هوجرب يال : كريم ابتسم

قْلوا الباب ًليهم وُير هسومه وىسل المياه 

واتْاجىء إىها سذوة ٓوق ما كان متوقى 

بت : قيس ًلى كرِ البيسيه موتنر أمل

. المياه سذوة 

مص قلتلك ؟ : أمل ؿحكت وهي جوا بتَير

. سذوة اوٓر : كريم بؾحك

أمل ررجت والبسة برىس وحاكة بوىيه ًلى 

. زقيقة وجسمك هيتيوز ًليها : راسها

! ليه البسة بوىيه : كريم بغلها

المياه كلها ميازن بتبول : أمل ابتسمت

طيري 



قليت البرىس كاىت البسة مايوه زي ٓستان 

: قغير، كريم بيتلْت حواليه وهي استَربت

مْيص حس يكضْوا مه أي مكان ما تقلقص 

السور ًايل وبيسيه ًوسىا هوا الواس أرالقها 

ييوي حتى لو مْيص سور محسش .. ًالية 

. بيقرب كول ما ًارِ إن يف بوات أو ًائالت 

ماطي يا أمل بس برؿه، : كريم بغلها بتْهم

أىتي ًلى كول بتوسيل كسه ؟ .. الحصر أٓؾل 

ال كبيا كوت بوسل ببوقلون و : أمل بؾحك

بس زلوقتي الوؿى ارتلّ .. وتيضيرت بكم 

كان ميايا بابا وكه زلوقتي ميايا جوزي .. 

كريم برؿه بيتلْت حواليه وهي  )وبس 

مْيص حس والسىيا بسأت تليل  (قيست جوبه 

. وزلوقتي أىسل المياه .. 

المياه سذوة : ىسلت هي وهو ىسل مياها

. بَباء يا أمل 



. المياه ممتية يا كريم : أمل ؿحكت

ليبوا كتير يف المياه وكريم ماكاىص متحمل 

سذوىتها ٓكل طوية بيسيبها ويقلى للهوا 

ومستَرب ازاي يف التلج زه هو بيقلى ًايس 

هوا 

كملو استمتاًهم بالمياه يف جو مه أبسو ما 

.. يكون 

روحوا بيتهم ًلى تاين يوم النهر وقيسوا 

كلهم اتَسوا مى بيؽ وًلرى اليغر كلى 

كريم يقيس برا يف الجويوة ومياه أمل وطوية 

وأمل زرلت تيمله القهوة بتاًته 

كريم قيس ًلى كوبة مريحة اتحقت جسيس 

ًرِ إن كه حقها ًلضان مراته ترتاح ًليها 

.. ٓهو ىام ًليها ويف زقايق كان راح يف الووم 



سمر طآته وىسلت بسرًة ًوسه مص يف 

زماُها أي حاجة تيملها بس هي ىْسها 

.. تذليهم يتذاىقوا بأي كريقة 

أمل بغت ًلى كريم مه الضباك وطآته 

راح يف الووم ٓابتسمت وزرلت تيمل القهوة 

كريم ٓيه يا قمر ؟ : سميرة ابتسمتلها

رقس ًلى كوبة كه ! ىام : أمل ابتسمت ألمها

. وراح يف الووم 

تالقيه ما ىامص كويس : سميرة بؾحك

. امبارح 

ٓيال كريم مص بييرِ يوام : أمل ابتسمت

بسهولة وىومه رْيّ ومه ساًة ما جيوا 

.. ىام يسوب الضوية اللي ىامهم بيس ما وػلوا 

امبارح ما ىامص رالع وأىا مه التيب 

. وكول الوهار اهو ما ىامص .. سيبته وىمت 



سميرة ٓؾلت ترُي مياها طوية وبيسها 

. اًصريوي يا قلبي يف سؤايل ! أمل : بغتلها

ايه ! اسأيل يا ماما ًلى كول : أمل استَربت

. أًصرك وما أًصركيص زي 

أىتي مبسوكة مى كريم : سميرة ابتسمت

ػح ؟ 

اه يا ماما الحمس لله احوا : أمل ابتسمت بحرج

. مبسوكيه كتير 

.. ربوا يسيسكم كمان وكمان : سميرة بحب

كيب مْيص أي أربار جسيسة ًايسة 

؟ !تقوليهايل 

أربار جسيسة ؟ ًه ايه ؟ : أمل بغتلها بحيرة

. ًوك أىتي ! ًوكم : سميرة بحرج



ماًوسيص ! تقغسي ايه يا ماما : أمل بحيرة

أربار جسيسة أىا كل يوم بكلمك ولو يف جسيس 

! بقولك 

! أقغس الحمل يا أمل : سميرة بغت لبوتها

مْيص حمل لسة؟ أىتوا ًسيتوا أربى طهور 

. اهو 

هو كسه أىا ! ال مْيص : أمل بغت ألمها بحيرة

ًوسي حاجة ُلف يا ماما ؟ 

ساًات ! ال ال يا قلبي : سميرة بسرًة

بس قلت ! الواحسة بتتآرر ًازي ييوي 

كيب ما روحتيص ألي زكاترة ؟ .. أتقمه 

كبر المْروؼ أروح ؟ كيب : أمل بحيرة أ

ليه أىا مص حامل ؟ ! أقول للسكتورة ايه 

سميرة كضرت ًلى لذبقة بوتها واتؾايقت 

ال يا قلبي لسة : مه ىْسها وحاولت تقموها



بسري إىوا ىروح لسكاترة بس أقغس المتابية 

! اليازية 

أمل الموؿوو كان طاُلها بس ما اتكلمتص 

ٓيه ولما أمها اتكلمت وترتها وؿايقتها 

لما . .. هقول لكريم ىتابى مى حس: بغتلها

. ىرجى باشن هللا 

ال يا قلبي لسة بسري ًلى : سميرة بتياكّ

المتابيه اىا سألتك مه باب الْؾول مص 

كتر  أمل حبيبتي ما تضَليص بالك ..أ

. بالموؿوو زه ويال اًملي القهوة لجوزك 

سمر لقت كريم ىايم قربت موه وبغتله كتير 

وكلها حقس وُل ازاي أمل البسيقة الَبية 

زي تتجوز راجل زي زه ؟ ليه مص هي اللي 

قابلته وليه ماحبهاش هي ؟ 



قربت موه وقيست يف األرؼ جوبه وبغت 

لسراير قميغه المْتوحيه كاىوا زرايه تقريبا 

 ..

قررت إىها تؾايق أمل ولو بمجرز قربها موه 

حاولت بهسوء تْتح كل السرايس .. بالضكل زه 

.. بتاًته بسون مايحس 

كريم بمجرز ماحس بايس ًلى قميغه 

آتكرها أمل وابتسم بيسها كضر لما حس 

إن االيس بسأت تمضي ًلى ػسره واستَرب 

كتر لما باسته يف ػسره  أمل ماًوسهاش ! أ

.. الجرأة تغحيه كسه أبسا وآررها تسرح ٓيه 

.. أرس ىْس كويل بس زي مص ريحة أمل 

ايسه بتلقائية مسكت طير اللي بتْتح زرايره 

زي وطسه بيوّ وبغلها اتغسم بسمر 

ٓاتوْؽ مه مكاىه وبيس ًوها و وقْوا قغاز 

بيؽ االتويه هو مغسوم وقميغه مْتوح 



أىا ! اتوْؾت كسه ليه : وهي مبتسمة بوقاحة

. أًرِ أسيسك ًه أمل كتير 

كريم بغلها وجواه كره وُؾب للضذغية 

زي ورغوػا لما آتكر روِ أمل ورًبها 

وهي بتضاورله ًلى الحمام اللي حبستها 

ٓيه وبيسها واقْة قسامه بكل وقاحة بتحاول 

تقرب موه ما حسص بوْسه وهو بيؾربها 

بكل ًوّ بالقلم وبيضتمها لسرجة كاىت 

هتقى واتذبقت يف الترابيسة وراها سوست 

.. ًليها 

أمل كاىت رارجة بالقهوة هي ومامتها 

ورغوػا لما سميوا ػوت اليربية بتاًة 

أبوها 

واتقابلوا كلهم أبوها وكه وأمل وسميرة 

ورايحيه للجويوة وطآوا لحنة ؿرب كريم 

أمل حقت الغيوية ًلى .. لسمر باليوّ زه 



ترابيسة الجويوة وجريت ىاحيتهم وكلهم جريوا 

مياها 

يف ايه يا كريم ومالها البوي آزمة : كه بَؾب

! زي 

سمر بغتلهم وبتمسح السم اللي ىسل مه 

: طْايْها مه ًوّ ؿربه وبغت ألمل

بغت  ).. جوزك اتهجم ًليا وأىا برحب بيه 

. كريم المرطسي بيتحرش بيا  (لكريم 

هوا كريم ؿربها قلم تاين ومسكها مه 

طيرها وكه جري بيحاول يذلغها مه ايسه 

زي كلبة وال ! سيبها يا كريم : كه بيضس كريم

. تسوى والكل ًارِ إىها كسابة 

ال ! الواكية هتتبلى ًليا أىا : كريم بَؾب

! ٓويق لوْسك وطويف بتتكلمي ًه ميه 



: كه بيضسه لحس ما رلع سمر موه وبغلها

! ُوري مه هوا أىتي ما بتحسيص 

! أمل باػة بصهول جتلها الجرأة تيمل كسا 

قميع كريم مْتوح هي ًملت ايه وازاي 

وػلت بيها ! تسمح لوْسها تقرب موه 

الوقاحة إىها تستَل ىومه وتقرب موه ؟ مه 

! جوزها هي 

طاركتك : سمر رٓيت وطها ألمل وبهمس

. ٓيه ولو للحنة 

كريم سميها وكان هيهجم ًليها تاين بس 

أمل اللي يف ثاىية اتهجمت ًليها ومسكتها 

بكل قوتها مه طيرها وازتها بالقلم وُيرتها 

ًلى جوزها رلتها توسى أي أػول والمكان 

اللي هم ٓيه مص طايْة ُير قميع كريم 

المْتوح والحيواىة اللي بتقولها طاركتك ٓيه 

ايسيها بتشيس يف الؾرب وبتذربضها 



سمر كاىت مغسومة .. كل زه حغل يف ثواين 

ًمرها ما تذيلت إن أمل البريئة اللقيْة 

هتمس ايسها ًليها يف يوم أو ًلى ُيرها مص 

ثواين .. كب ازاي! زي أمل .. قازرة تتذيل 

وٓاقت مه ػسمتها ومست ايسها ًلى 

.. حجاب أمل مسكته بايسها ًايسة تؾربها

كريم لما طاِ سمر هتؾرب أمل كان 

هيقرب بسرًة يلحقها بس سميرة سبقته 

لما أول ما طآت سمر هتأشي بوتها اترًبت 

ألن أمل مص هتقسر ًلى سمر بالؾرب 

بوتها أؿيّ مه سمر جسماىيا .. والحوار زه 

ومص جبروت صيها رآت ًلى بوتها ٓقربت 

ًلضان تْغلهم هاهريا قسام جوزها بس 

مسكت سمر مه طيرها بايس وااليس التاىية 

مسكت بيها ايس سمر اللي ًلى راس أمل 

وكأىها ييوي بتبيسها ًه أمل بس هي ثبتتها 



ٓيليا وبسأ ػريد سمر ييلى وًبسهللا قرب 

يْغل بيوهم 

أما كريم ألول مرة يضوِ الجاىب زه يف أمل 

بس ىوًا ما ًاجبه وبيتموى إىه يقتل سمر 

... زي

.. بس بقى الهمجية زي : ًبسهللا زًق جامس

! سميرة ! أمل 

االتويه وقْوا وبيوهجوا وسمر بغتلهم بَيم 

أو كيس بغت ألمل وبتمسح وطها وؿحكت 

... بقى كسا ؟ هو اتهجم ًليا و : وبترزز

قاكيتها ُازة اللي ىسلت مه طقتها 

.. اررسي بقى وبقلي كسب طوية : وبغتلهم

أىا طوٓتها مه ! زي كسابة  (بغت ألمل  )

التراس ًوسي يا أمل،كوت ىازلة جايالكم بس 

لقيته ىايم ٓاتحرجت أًسي وقبل ما أزرل 



لمحت سمر بتقرب موه وبمجرز ما قربت 

اوًي .. أوي هو ػحي وزقها بييس ًوه 

. تغسقيها 

ُازة أىا مص محتاجاكي : أمل بغتلها بثقة

تسآيي ًه كريم قسام البت زي أو قسام أي 

. حس 

أمل مسكت سمر قبل ما تمضي مه 

وقاحتك مابقاش ليها حس : طيرها وبَؾب

وأىا ُلقاىة إين سكتلك كتير كله إال جوزي 

جوزي أبيس مه ىجوم السما يا أحقر .. ياقصرة 

اوًي تْتكري إين أمل بتاًة .. مذلوقات ربوا 

زمان اللي كاىت بتسامح وبتسكت ال ٓويق 

. لوْسك 

بع  )رالظ يا أمل كْاية : ًبسهللا بغرامة

ُوري مه هوا يا سمر وازًي إين  (لسمر 



ماأقولص ألبوكي ألىه حالّ ُلقة تاىية 

. ويتبرا موك 

سمر مضيت وبالرُم مه إىها اتؾربت مه 

كريم وأمل بس مبسوكة إىها ىسًت ٓرحتهم 

.. ولو ًلى حساب ىْسها 

رالظ يا جماًة : كه بيحاول يهسي كريم

. اهسوا بقى 

أىا قلتلك مه ساًة : كريم بغله بَؾب

مص ٓاهم ! كتب الكتاب اقْل أم الباب زه 

باب مص بيجي موه ُير األشية ! الزمته ايه 

وما أًتقسش إن ! مستمتييه بأشيتها .. بس 

ًمي محمس بيستيمل الباب زه يبقى 

! مْتوح ليه 

.. هقْله يا كريم حاؿر : ًبسهللا بهسوء

! هقْله ممكه تقيس وتهسا بقى 



وكلهم .. قيسوا كلهم مى بيؽ يف جو متوتر 

بيتكلموا وبيحاولوا يذرجوا كريم مه الَؾب 

.. المسيقر ًليه وأمل ساكتة تماما 

كلبة ! ساكتيه كسه ليه : سميرة بغتلهم

كبر ! وىبحت ومضيت يف ايه  ما تسوهاش أ

هي كل اللي ًملته زه ًلضان ! مه حجمها 

! تؾايقكم ٓما تسمحولهاش 

مص هتؾايقوا : أمل ابتسمت ألمها باليآية

اطرب  (بغلها  )كريم ! ما تذآيص يا ماما 

هتبرز .. قهوتك 

كريم بع للقهوة قسامه ومرة واحسة وقّ 

أىا هتوؿا ًلضان المَرب بيس : باًتصار

. اشىكم 

سابهم وزرل وكلهم ٓؾلوا ساكتيه وسميرة 

. قومي .. قومي وراه هسيه : بغت لبوتها



أمل قامت وراه ولقته يف أوؿتها بيقلى 

قميغه بيوّ واتْاجئت بيسها بيرميه يف 

.. الشبالة وهو قرٓان موه ومه ىْسه جسا 

كلى هسوم تاىية وحقهم ًلى السرير وأرس 

البرىس وبييسي مه جوبها بس وقْته 

وحقت ايسيها ًلى ػسره توقْه بس مسك 

أبسا مص قازر .. ايسيها االتويه بيسهم ًوه 

يتذيل لمسة أمل القاهرة البريئة ٓوق 

مراته أكهر .. لمسات واحسة قصرة زي سمر 

وأىقى مه إىها تلمس حاجة حتى لو كان هو 

مص ًايس : سمر*** سبق و لمستها الو

. أتكلم هارس طاور أٓوق وأرجيلك بيس اشىك 

سابها وزرل الحمام وقّ تحت السش وكأىه 

بيْتكر .. ًايس يَسل أي أثر سمر لمسته 

لمساتها واستَبى ىْسه إىه للحنة تذيلها 

أمل 



أمل قيست ًلى سريرها حؾوت زبسوبها 

! وبتْتكر طكل كريم وهو بيؾرب سمر 

وابتسمت وحست براحة ىْسية إىه ؿربها 

 )بس رجيت كضرت تاين مه جملتها 

ياترى طاركتوي  (طاركتك ٓيه ولو لحنة 

الَيرة والَؾب والؾيق ! ًملت ايه 

لكه هي ! بس كريم أزبها .. سيقروا ًليها 

لكه هي كمان ؿربتها بس مص ! قربت موه 

ازاي تسمح لوْسها تقرب مه كريم .. كْاية 

! جوزها 

هي السٓتة زي : تحت سميرة بغت لَازة

ًملت ايه يا ُازة ؟ 

بس قربت موه و و : ُازة اتحرجت موهم

! و ايه ما توققي : سميرة بْؾول وُؾب

وتقغس ايه بضاركت ! ًملت ايه بوت بسرية 

. يا بت اىققي ! أمل زي 



ُازة بغت لجوزها اللي هس زماُه بموآقة 

يسوب : إىها تتكلم براحتها وبغت لحماتها

قربت مه ػسره أىا كوت بييس كل اللي 

! طوٓته إىها قربت أوي ميرٓص ًملت ايه 

بس وطها كان يف ػسره وهو مرة واحسة 

لقيته بيبيسها وبيتوْؽ مه مكاىه وبيسها 

أىا .. أىتوا طوٓتوا البايق لما ؿربها أول قلم 

بْتكر حاجة وقيت موها يف األرؼ هتوكي 

تجيبها لكه ًمري ما تذيلت أبسا إىها 

! هتقرب مه كريم 

الجو برز يال ىسرل جوا واقْلوا : ًبسهللا وقّ

ما تذلوهاش تارس .. الكالم يف الموؿوو زه 

كتر مه كسه  بع  )وأىتي .. يال .. مه وقتوا أ

ما تْتحيص مى بوتك الكالم ًه  (لسميرة 

سمر ولو هي ٓتحت الموؿوو اقْليه 

ما تسمحولهاش تيكر ػْو .. وًقليها 



اليوميه اللي البوت جايه تتبسف ٓيهم 

. يال ! ٓاهميه .. وسقوا 

زرلوا كلهم جوا يقيسوا مه البرز كريم ررج 

مه الحمام وزرل ًوس أمل كاىت قاًسة ًلى 

السرير موتنراه وهو بغلها وًيويهم اتقابلوا 

قبل ما يلبس .. مى بيؽ وبسأ يلبس هسومه 

التيضيرت بتاًه أمل مسكت ايسه وقربت 

لمستك ازاي ؿايقتك ! مالك : موه بحب

بالضكل زه ؟ 

ما .. ًازي : كريم بغلها بؾيق وحسن

. تضَليص بالك أىتي 

أمل قربت موه أوي وحقت ايسها ًلى 

لمستك ٓيه ًلضان : رقبته وػسره بحوان

أمحي أىا آثارها اللي أىت قرٓان موهم ؟ مص 

أىت زرلت أرست طاور ًلضان كسه ؟ تمحي 

. آثارها ؟ رليوي أساًسك يا حبيبي 



باسته يف ػسره بحسن وؿيق إن واحسة تاىية 

... لمست جوزها حتى لو ُغب ًوه أو ًوها 

أمل حقت ايسيها ًلى ػسره بتحاول تهسيه 

وهو مذووق وبيتوْس باليآية بؾيق مه 

سمر ومسك أمل مه كتآها وقْها وبوبرة 

مص ًارِ أروكي ! كان ىْسي أقتلها : جسية

! وقْوي ًوها ليه 

! تستاهل زي توسد ايسك ٓيها : أمل بغتله

كتر  بتموت لما .. هي ًايسة تؾايقوا مص أ

. بتاليق حس مبسوـ أو ٓرحان 

. ياما ىْسي أقتلها بجس : كريم بَؾب

.. طيلها مه زماُك يا حبيبي : أمل بحب

. البس هسومك ًلضان ما تارسش برز يال 

كريم بيلبس ومرة واحسة بع ألمل لقاها 

سرحاىة وزًالىة ٓهو قرب موها وحب يذرجها 



بس أول مرة أًرِ : مه ؿيقها ٓبابتسامة

! إىك ممكه تؾريب حس بالضكل زه 

امال هسيبها : أمل ابتسمت ُغبا ًوها

كله إال حبيبي اللي يقرب ! تؾايق جوزي 

. موه أقتله 

ومامتك اللي تذيلت إىها : كريم ابتسم

. هتحوطك ًه البوت 

ماما ثبتتها ًلضان أًرِ : أمل ؿحكت

وهللا ما ىجسها مه ايسي ُير إىها .. أؿربها 

. حامل وإال كوت بققتها يف األرؼ 

ال أىا : كريم ؿحك هو كمان وبغلها بمضاُبة

. بيس كسه أراِ موك 

ؿحكوا االتويه مى بيؽ وهو أرسها يف 

هي بس بتحاول : حؾوه وأمل همست

. تؾايقوا يا كريم 



ومص هوسمحلها ياقلب كريم : كريم بحب

ىسلوا بيس ٓترة مى بيؽ االتويه وكريم كان 

رارج برا ًوس ًبسهللا وكه وكان يف حس مياه 

طوِ يا حاج أبو كه احوا : بيكلمه وسميهم

ًايشيه بس ىبسأ ىلم تبرًات ليم ٓاروق 

البوت تيباىة ومحتاجة .. ًلضان بوته 

 الّ وأىت ًارِ إىه باو ٢٥اليملية وهتكلّ 

. اللي وراه واللي قسامه ًلضان ًالجها 

احوا أول ىاس هوتبرو يا ًم سيس : كه اتسرل

وبكرا إن طاء هللا بابا يبلٍ .. ما تقلقص 

. الواس ًلضان ىلملها المبلٍ زه 

. ًمي ًبسهللا : كريم حمحم

تياىل يا كريم يا ابوي : ًبسهللا بع ىاحيته

. اتْؾل 



كريم زرل وبع للواس اللي قاًسيه ورمى 

السالم وميرٓص موهم ُير ًم محمس ٓسلم 

ًليه و ًبسهللا ًرٓهم بيه بضكل طذغي 

اًصرين يا ًمي بس أىا : كريم بع ليبسهللا

سميتكم بتتكلموا ًه تبرًات وًملية 

زه حس : ًبسهللا ًايس يرٓى ًه كريم الحرج

. ما تضَلص بالك أىت يا ابوي .. تيبان كسه 

ما أطَلص : كريم استَرب مه موقّ حماه

ًايشيه تلموا از ايه  (بع للواس  )! بايل ليه 

قولويل ! لليملية اللي بتتكلموا ًوها زي 

التْاػيل 

بابا مص قغسه حاجة يا كريم هو : كه اتسرل

. بس مص ًايس يضَلك يف يوميه اإلجازة 

ها ! يضَلوي بايه يا ابوي ًازي : كريم بغله

ٓهموين التْاػيل، ميه ًيان وًملية ايه ؟ 



حكوا تْاػيل الراجل اللي محتاج للتبرو 

. قسام كريم وسميهم بهسوء لحس ما رلغوا 

. تمام : كريم هس زماُه

بتسور ًلى حاجة : بع حواليه وكه استَرب

؟ 

. اهيه .. طوقة الالب : كريم قام

جاب الضوقة وهم مستَربيه هييمل بيها 

ايه وكلى موها زٓتر طيكات بتاًه وقلمه 

وكتب مبلٍ مييه ومؾى ًليه وازاه ليم 

يقسر : سيس اللي بغله كتير وكريم اتكلم

. يغرٓه مه أي بوك 

بس يا ابوي زه كتير ًه : ًم سيس بحيرة

! مبلٍ اليملية 

زه مص لليملية اللي ٓهمته : كريم ابتسم

... إىه حالته ػيبة ٓسه لمساًسته أما اليملية



بيقلب يف جيوبه وكلى محْنته كلى موها 

كارت طركته وكتب ًلى ههره كالم كتير 

وبيسها ازاه ليم سيس اللي بع للي مكتوب 

أًمل بيه ايه ! زه كله اىجليسي : وبع لكريم

 !

الضيك هتسيه ليم ٓاروق اللي : كريم ابتسم

. بتتكلم ًوه زه يغرٓه يمضي أمور بيته 

والكارت ؟ : ًم سيس

الكارت هتسيهوله يقلى بيه : كريم وؿحله

بلَه )القاهرة هو وبوته ويروح مستضْى 

وهواك يسيهم  (اسم وًووان المستضْى 

.. الكارت زه يف االستقبال وأىا هبلَهم 

السكاترة هواك ٓوق الممتاصيه وبالكارت زه 

هييملوا كل المقلوب وهييالجوا البوت 

. بإشن هللا 



ييوي الْلوس زي : ًم سيس بيسم ٓهم

هتكْي مغاريّ المستضْى اللي حؾرتك 

قلت ًليها ؟ 

ال كبيا الضيك زه يحقه يف : كريم برٓؽ

المستضْى بس يسيهم .. جيبه يا ًم سيس 

الكارت وما يسٓيص وال مليم أىا هتكْل بكل 

حاجة هو بس مقلوب موه يوػل لهواك 

. ببوته 

قيس مياهم ٓهمهم المقلوب وازاهم رقمه 

. الضذغي بحيث يتواػلوا مياه لو يف حاجة 

وبيسها ًرِ إن ًم سيس وًم ًبسهللا حماه 

ماسكيه جميية لمساًسة المحتاجيه 

واستَرب إىه ما ييرٓص بالموؿوو زه 

هو أىا ليه ماأًرٓص بالجميية : وبع لحماه

ُير زلوقتي ؟ 



ًلضان زي حاجة بيوي وبيه : ًبسهللا بغله

ربوا مص هقول للواس كلها أىا يف جميية 

كيس مص هقول  لمساًسة الواس المحتاجة وأ

لجوز بوتي ألن زه ميواه إين بقلب 

. مساًستك أو إىك تتبرو 

وليه ٓيال ما تقلبص موي أتبرو : كريم ابتسم

مص ًايس تسي الثواب زه لجوز بوتك ؟ ! 

ال كبيا : ًبسهللا كضر ألىه ما ٓكرش كسه

... بس

ما بسص يا ًمي المْروؼ ما : كريم ابتسم

! تبذلص ًليا وًلى بوتك بثواب زي زه 

يوْى بقى تسمحلي أتبرو وال لسة ًايس 

تحرموي ؟ 

كيس مص : ًبسهللا أرس ىْس كويل اتبرو أ

! هيترؼ ًلى زه 



كريم كلى طيك وكتبه وازاه لحماه اللي 

. زه كتير يا كريم : ًيويه وسيت

بع ليم  )مص كتير يا ًمي : كريم ابتسم

ًم سيس مياك تليْوين لو يف حاالت  (سيس 

زي ًم ٓاروق كسه بلَوي ألين ًارِ كويس 

يوْى تسيوي وًس .. إن حمايا هيتحرج يبلَوي 

بسه ؟ 

ًم سيس ابتسمله ووًسه وكان ماطي بس 

ًم سيس بيس اشىك مص ًايس حس : كريم وقْه

رليها بيووا .. ييرِ ميه اتبرو 

. ما تقلقص .. حاؿر يا ابوي : ًم سيس ابتسم

ًبسهللا بع لكريم بإًجاب وٓذر إىه ىسيبه 

.. وإن ربوا رزق بوته بسوج صيه باألرالق زي 

محمس قبل ما يمضي وقّ قسام كريم 

أهال بيك يا ابوي يف بلسىا وياريت : بحرج



هرويف كاىت كويسة كوت ًرٓت أقوم مياك 

بالواجب بس أىت مص ُريب وًارِ الوؿى 

ًوسي بس كان ىْسي أًرِ أًمل مياك 

! أىت وال أمل أي حاجة 

ًمي اًتبر ىْسك ًملت : كريم ابتسم

كيس كبيا أىا مقسر هروِ حؾرتك  وصيازة وأ

. واجبك واػل يا ًمي .. 

ٓؾل يتكلم مياه طوية ومستَرب جسا 

! ازاي القيب زه يذلّ الضر زي 

اىسحب بيسها و راح بيته وسمر موتنراه 

بس ! ًلضان تضوِ قالوا ألبوها وال ال 

.. استَربت أبوها زرل ًازي ٓابتسمت 

كاىت واثقة إىهم هييملوا راكر لسًله 

.. ومحسش هيتكلم



سهروا مى بيؽ كلهم يف قيسة ًائلية 

بسيقة بسون حاجة تيكر ػْوهم وقبل ما 

ًمي : يقليوا يواموا كريم وقّ ًبسهللا

الباب هيتقْل ؟ 

بإشن هللا بكرا : ًبسهللا أرس ىْس كويل

. هقْله 

كريم ابتسم وبع لمراته يقليوا أوؿتهم 

بس كلبت موه يسبقها وهي هتحغله 

.. وقيست مى مامتها ٓهو سابها براحتها 

كلى أوؿتها وٓؾل يتْرج ًلى كل حاجة 

.. ٓيها ويتذيل أمل ٓيها ويبتسم مى ىْسه 

أىت ايه : مسك السبسوب كوكي وبغله بَيم

بتويمك يف ! بتحبك ليه ! المميس ٓيك 

! حؾوها ليه 



قيس ًلى السرير مياه كوكي وموتنرها 

تقلى واستَرب ليه مص ًارِ مثال يوام أو 

ليه ! يضَل ىْسه بأي حاجة لحس ما تقلى 

! مص ًارِ يكون يف مكان هي مص ٓيه 

ماهي ! ليه وجوزها حيوي بالضكل زه 

هتقلى زلوقتي أو بيس طوية هتقلى ٓليه 

االىتنار زه ؟ 

أريرا ربقت ربقة رْيْة ًلى الباب 

وزرلت وابتسمت لما لقته طايل كوكي 

وطبه ؿحكت 

قلت : كريم بيضاورلها بايسيه السبسوب

. يسيليوي لحس ما تحوي ًليا وتقليي 

وقام مياك : أمل بؾحك قيست قغازه

بالواجب وال قغر ؟ 



ييوي ػراحة بقلب ٓيه يميه : كريم بؾحك

وطمال ًايس أًرِ ايه المميس ٓيه ؟ ومص 

. ًارِ 

زه رٓيق : أمل أرسته مه ايسه وبتبغله بحب

كتر   سوة ١٥ميايا مه يجي .. القْولة مص أ

. مثال وبحبه 

زه أىتي !  سوة يا مْترية ١٥: كريم بصهول

ًوسك ! ًلى كسه مه الووو المحآم جسا 

شكريات ايه تاين هوا ؟ 

أمل بغتله بتْكير وقامت تَير هسومها 

ولبست بيجامة مه اللي سبق وارتارهم هو 

ألبوم ػوري استوى : وبيسها بغتله بحماس

 .

ٓتحت السوالب وكليت ألبوم كبير طوية 



وقيست جوبه وهو اتيسل بحماس يتْرج 

ٓتحت أول .. ًلى حبيبته وهي ًيلة ػَيرة 

ػورة كاىت يف ًمر طهور وهو ؿحك بحب 

وبيسها ًمر سوة .. ألىها كاىت ػَووة جسا 

.. كاىت كيوت وجميلة

زه احوا كوا حلويه مه : كريم بمياكسة

ػَرىا بقى 

طكرا : أمل بذجل

كريم ابتسملها وكمل لحس ماوقّ ًوس 

هو أروكي : ػورة كه طايلها ٓيها بع بَيرة

قارٓوي مه وهو ػَير كسا ؟ 

ليه ؟ : أمل بيسم ٓهم

طايلك وأىتي ػَيرة ووأىتي : كريم بؾيق

كبيرة مايذليه يف مراته 



: أمل بغتله بصهول وبيسها ؿحكت جامس

أىت بتَير موه ًلضان طالوي وأىا ػَيرة ؟ 

كبيا أىا محسش يضيل مرايت : كريم بحب

ُيري 

أمل اتكسْت وكملوا تقليب يف الغور وقّ 

ًوس ػورة أمل كاىت يف ًمر رمس أو ست 

سويه ومايلة لقسام ومازة طْايْها كأىها 

ايه : بتحسِ بوسة أو بتبوس حس ٓابتسم

السلى زه ؟ 

مه يومي : أمل ابتسمت

مه يومك ؟ امال ما : كريم بصهول

إال ًمرك ما ! بتتسلييص ًوسي ليه يا حلوة 

! ًملتي كسه ميايا 

أىا مص ببوسك يا كريم : أمل ؿحكت بمرح

؟ 



مص ٓاكر ! ماحغلص : كريم بتصمر مغقوى

ماحغلص أػال  (بيْكر  )يف مره ًملتي كسه 

أىتي ًمرك ًملتي ! هتضتَليوي وال ايه 

طْايْك كسه وأرسيت وؿى البوس ؟ 

ًلى ٓكرة أىا كان ًوسى : أمل ؿحكت جامس

رمس سويه هاه 

أطقر مه وأىتي يف اليضريه : كريم بتريقة

وبتقاوحيوي كمان إىك ًملتيهايل ًلى 

األساس إىك لو ًملتيها مص هستَل 

الْرػة 

بالش قلة أزب : أمل ربقته بذجل

وريوي كسا بتيمليها ازاي ؟ : كريم بمرح

أمل ًملتها بحسه ىية لقته باسها وبيسها 

طوٓتي اهو أول ماًملتيها : بيس وبمرح

رست رز ٓيل 



بغتله وؿربته يف كتْه وهو ؿحك وكمل 

تقليب يف الغور وكل ػورة بييلق ًليها 

.. وٓؾل يياكسها ويؾحكوا مى بيؽ 

ًبسهللا ررج يسرل الحمام وسمى ؿحكهم 

وابتسم بتلقائية وزًا ربوا يسيسهم كمان 

وكمان 

كريم الغبح بسري ػحي ًلى ٓوىه وكان 

مؤمه بيقلب موه طوية حاجات ييملها 

.. ًلى الالب 

كريم الالب بتاًه تحت واترزز يغحي أمل 

! وال يوسل ًازي وال ييمل ايه 

ويف اآلرر قرر يوسل يجيب الالب بتاًه ويقلى 

حمحم وهو رارج مه األوؿة بس سمى 

ػوت ًبسهللا وكه تحت ٓوازى ًلى كه 

اللي رز ًليه ًلى كول وىسلهم وأػروا يقيس 



يْقر مياهم وهو رآؽ تماما ًلضان ما 

يْقرش مه ُير أمل 

. اقيس ومص هوقول ألمل : سميرة بؾحك

مص القغس وهللا يا ست الكل : كريم ؿحك

بس لسة ػاحي ومص بيرِ أٓقر 

واتيوزت أٓقر أىا وأمل يف الضَل متآرر 

. اًصروين زلوقتي .. طوية 

أىت .. سيبوه يا جماًة براحته : كه اتسرل

ىازل ًايس حاجة وال بس تقيس مياىا ؟ 

ماكوتص أًرِ إىكم ػاحييه : كريم بحرج

محتاج أطتَل .. أػال وكوت ىازل ارس الالب 

. ًليه طوية 

أىا ما .. ربوا يكون يف ًوىكم : ًبسهللا

تذيلتص حجم الضركة والموهْيه ُير لما 

. رس يا ابوي الالب بتاًك .. طوٓتهم بييوي 



كيب اقيس هوا مص الزم : سميرة اقترحت

وايه .. تروح تتكتّ يف األوؿة جوب أمل 

رأيك كمان لو أًملك قهوتك؟ أىت بتحب 

. تارس قهوة ًلى الغبح كسه 

. كسه يبقى تسلم ايسك : كريم ابتسم لحماته

قيس ٓيال ًلى االىتريه وًبسهللا وكه 

اىسحبوا وهو ٓتح الالب وُرق ٓيه وسميرة 

جابتله القهوة ووقْت تتْرج ًليه طوية 

والحنت حركات ايسيه السريية ًلى الالب 

واستَربت بييمل ايه كسه بس حقت 

.. القهوة وسابته يضتَل براحته 

ساًتيه وأمل ػحيت استَربت إن كريم 

مص مياها ٓقامت ررجت وأمها قالتلها إىه 

.. تحت بيضتَل ًلى الالب مه بسري 



ىسلت وأول ما طآها ابتسملها وهي قربت 

ػباح الذير ًلى : موه أرسها يف حؾوه

. حبيبي أىا 

كوت ! ليه سيبتوي لوحسي وىسلت : أمل بووم

! تغحيوي 

. كيب اػحي : كريم ابتسم

أىا هكمل .. ال ًايسة أىام : أمل كضرت بكسل

. ىوم هوا وأىت كمل طَل 

أمل ىامت ًلى رجليه وهو رجى لالب بتاًه 

: قسامه واتْاجىء بيس زقايق إىها ىامت بجس

. يا كسولة 

أىا ! هي ىامت تاين : سميرة جت وكضرت

! قلت هتْقروا بقى 



إجازة وتوام لو .. سيبيها براحتها : كريم ابتسم

يوْى أتيبك تجيبي حاجة أُقيها بيها الجو 

. برز 

سميرة ابتسمت ومبسوكة باهتمامه ببوتها 

.. وجابت بقاىية ػَيرة ُقتها بيها 

كريم اطتَل طوية تاين وبيسها قْل الالب 

بتاًه وبع ألمل اللي ىايمة وبيليب يف 

.. مستمتى لمجرز قربها موه .. طيرها بحب 

.. بع حواليه ماكاىص يف حس والجو هازي 

ٓاتيسل هو وىام وطس أمل لحؾوه واتَقوا 

مى بيؽ وطبه راح يف الووم مه الجو 

.. الغامت والهسوء والسِء واألمان 

سميرة ىسلت بيس ٓترة ًلضان تضوٓهم 

وتْقرهم بس لقت حتى كريم ىايم وأمل 

.. ابتسمت وسابتهم براحتهم .. كمان 



ػحيت أمل واستَربت هي ٓيه وليه ىايمة 

كسه وكريم كمان ىايم ومص قازرة تميس هي 

ٓيه ؟ 

همست باسمه مرة والتاىية وػحي مياها 

وسميوا .. وقيسوا يتكلموا مى بيؽ طوية 

ػوت سميرة بتتكلم يف المقبد واؿح إن 

: مياها تليْون ٓأمل اتيسلت بسرًة وبغتله

. أىا ميتة مه الجوو هيملوا ساىسوتضات 

زرلت ًوس مامتها اللي كاىت مبسوكة مه 

.. واكموت ًليها .. سيازة بوتها وٓرحتها 

كريم بلٍ أمل إىه ًايس يسآر الليلة وبراحتها 

تْؾل مياهم ويرجيلها تاين وهي بيس ترزز 

وبيس الكالم مى مامتها قررت تمضي مياه 

ومامتها طجيتها وقالتلها القريق كويل 

ًلى جوزها يروح ويرجى تاين بيس يوميه 

ألىها واثقة إىها مص هتقسر تقيس كتير مه 



أمل اقتويت ألىها ٓيال تذيلت تقيس .. ُيره 

يوميه وال تالتة مه ُيره بس اتؾايقت مه 

.. مجرز التْكير 

رجيوا مى بيؽ االتويه وكريم سمح ألمل 

.. تسوق مياه المرة زي طوية 

أمل قيست مكاىه وبمجرز ما هتسور اليربية 

بغتله وطآته جوبها بيوسِ َٓمؾت 

ىْس القريق .. ًيويها وأرست ىْس كويل 

كريم ٓهمها .. سبق وساقته يف هروِ أسوأ 

ومسك ايسها وهي اتيلقت بييويه موتنرة 

أىا كويس وأىتي بتسويق : زًمه ٓابتسم

أىا وأىتي .. ًلضان أىتي ًايسة تسويق 

كويسيه 

أىا وأىت : أمل أرست ىْس كويل ورززت

.. كويسيه



زوري اليربية يال وبالراحة األول : كريم ابتسم

وبيس ماتحسي إىك مرتاحة زوزي السرًة 

براحتك بس طوية طوية 

أمل بتسوق واحسة واحسة وهو جوبها موتنر 

تبسأ تسوز السرًة طوية بس أمل قررت 

تستْسه وتسوق بالراحة وتضوِ هيتحمل 

.. المتى 

حبيبتي أيوة قلتلك بالراحة بس : كريم بملل

مص للسرجة زي ؟ ايه أىتي بتوققيوا 

كبة سلحْاء وال ايه ؟ زي  باليربية ؟ أىتي را

ًربية وهللا 

مص قلتلي أسوق بالراحة وًلى : أمل بهسوء

.. مهلي هللا



كسه هموت ! اه بالراحة بس مص كسه : كريم

بس أبوس راسك .. مضلول جوبك يا حبيبي 

سرًي طوية 

بوس : أمل بمرح

زوسي بوشيه بقى : كريم ؿحك وباس راسها

كتر مه كسه  ما تقهريويص أ

أمل بغتله بمكر وبيسها ًلت السرًة جامس 

أىتي ماًوسكيص وسف : كريم اتيسل وبغلها

؟ أىا ماًوسيص ماىى بس ركسي بقى 

.. ال كسا ًاجب وال كسا ًاجب: أمل بَيم

لو أىتي قازرة تتحكمي يف : بغلها وؿحك

اليربية بالسرًة زي ماًوسيص ماىى بس لو 

حغلت أي حاجة مص هتيريف تتحكمي 

ٓيها وهتجيبي أجلوا احوا االتويه ٓبالها هاه 



ال وًلى ايه القيب أحسه : أمل كضرت

هبقت السرًة وٓؾلوا يتكلموا وبيسها 

كريم ُمؽ ًيويه للحنات وٓتحها ًلى 

ػريد أمل وبيسها وقْت اليربية بسرًة 

تحت شهول كريم وروٓه ًليها 

ايه مالك؟ : كريم بذوِ

الحمسلله أىقصته : أمل بتارس ىْسها باليآية

أىقصيت ميه أىا ُمؾت ًيوي : كريم بقلق

ثواين حغل ايه ؟ 

كوت هسوس تيلب بس لحقته : أمل بْذر

كوت هققى الذلّ ! تيلب : كريم بصهول

وآتكرت يف مغيبة ويف اآلرر يقلى ًلضان 

تيلب ؟ أًمل ٓيكي ايه ؟ 



ايه ياكريم ًايسين أسيبه وأزوسه : أمل بتصمر

؟ 

ال ياحبيبتي اققييلي أىا الذلّ : كريم بتهكم

ًلضان ييجب سيازتك 

ًسيم اإلىساىية : أمل بَيم بتبركم

سميتك ًلى ٓكرة ورلي : كريم بتحصير

كيس كان بيجري ألىه مص  بالك التيلب أ

هيستواكي تسوسيه ييوي، بس اللي بتسوق 

هبلة 

أمل بغتله بَيم ًلضان كالمه ػح بس 

هي رآت تسوسه بسون قغس 

ٓؾل يتريق ًليها وبيسها كملوا رُي 

مبسوكيه وبيضاكسوا يف بيؽ 

وػلوا البيت الغبح واتْاجىء كريم بيمال 

.. بيضتَلوا يف الجويوة وبيحْروا 



زرل هو وأمل ورحبوا بيهم وٓرحوا برجوًهم 

وقيس مياهم بيْقروا 

ايه اللي بيحغل برا زه ؟ : كريم بع ألبوه

! بتيمل ايه 

طاُل ىْسك ليه باللي : حسه بغله

. ًازي ييوي ! بيضتَلوا 

ييوي ايه طاُل ىْسي ليه : كريم باستَراب

! مص ًمال طَاليه يف البيت ! 

لما بيجي حس .. هيمل ملحق : حسه بهسوء

مه البلس بوتربف كلوا واللي بيجي بيكون 

وزلوقتي الحمس لله بْؾل ربوا بقى .. محرج 

بع ألمل اللي  )ًوسىا ًيلة تاىية وبلس تاىية 

ٓبكسه يكون ًوسىا ملحق  (ابتسمت بحرج 

اللي يجي يوسل ٓيه بسون حرج ويقيس 



براحته وما يحسص إىه ؿاُف حس أو 

. بس كسه .. مكركب حس 

ٓكرة حلوة جسا،ليه ماًملتهاش : كريم ابتسم

! مه زمان 

. لما ربوا أراز بقى : حسه ابتسم

ٓيال كوا محتاجيوها مه زمان : مؤمه بغلهم

المهم أىت ىازل الضركة وال هتريح ؟ .. 

أىت ًايس ايه؟ : كريم

كيس هقولك : مؤمه كضر لو ًلى اللي ًايسه أ

اىسل بس راحتك أهم،محتاج بس موك 

تذلغلي البرىامج اللي كلبته موك امبارح، 

كمله 

طوية كسه .. حاؿر هكمله : كريم هس زماُه

هيمله وأبيته قبل ما أريح طوية،ولو 

ػحيت بسري هوسلك الضركة اوك؟ 



اىسحب كل واحس لقريقه وقيس حسه 

مص قلتلك هيبليوها؟ : وىاهس

بس ! اتوترت لما سألوا : ىاهس ابتسمت

. كويس إن االتويه ما طكوش يف حاجة 

.. كسه مص هيسألوا تاين : حسه ابتسم

ياريتوي ٓيال ٓكرت كسه مه بسري بس وهللا 

ما تذيلت إىهم هيْكروا كسه االتويه زول 

أىا : ىاهس حقت ايسها ًلى ايس جوزها بحب

. بحبك أوي يا حسه 

وأىا بموت ٓيكي ومص : حسه بغلها بصهول

! ايه المواسبة ! ميترؼ بس ليه 

ما يوْيص أقول لجوزي : ىاهس ؿحكت

! بحبك إال بمواسبة ييوي 

يوْى كبيا تقويل يف أي وقت : حسه بؾحك

بس برؿه ييوي مْيص أي سبب ؟ 



بحبك ًلضان : ىاهس ابتسمت بيرٓان وتقسير

أىت حبيت مؤمه زي كريم وًمرك ما 

ًاملته بقريقة مذتلْة ًه كريم بتيتبره 

. ابوك بالنبف مص ابه أرويا 

اشا كوت بيتبر ًاػم ىْسه : حسه ابتسم

أىتي طايْة أىا ! أرويا مص هيتبر ابوه ابوي 

ماًوسيص أروات ػبيان وًوسي صيوب 

وابتسام بس ًاػم كان كول الوقت جوبي 

كتر مه األروات وىساىس بيؽ وًمري  وكوا أ

ماحسيت إين وحيس ألن ًاػم كان يف ؿهري 

وزه بحسه بيه كريم ومؤمه ىْس .. زايما 

.. ًالقتوا ببيؽ ويمكه أقوى كمان 

بيسيه مؤمه زه اترىب هوا يف بيتي مى ابوي 

ويكْي إىه كان السبب يف إن كريم يقّ 

ًايساين ازاي أٓرق بيوه وبيه .. ويواجه السىيا 

ماًاش .. زه االتويه روح واحسة يا ىوىا ! كريم 



وال كان اللي يْرقهم وربوا يجيلهم آلرر 

اليمر ايس واحسة 

.. ىاهس أموت ًلى كالمه بحب وثقة وٓذر 

كريم قرر يقلق البرىامج بتاًه يف السوق 

ييوي هيوسل برىامج مغَر .. بس مص كله 

له اللي يْيس الواس اليازية لكه البرىامج 

.. األػلي حب يحتْم بيه لوْسه ولضَله 

رققوا ييملوا اجتماو كبير مى مسراء كل 

الضركات الكبيرة اللي محتاجة تضتري 

البرىامج ومحتاجيه ييملوا زًاية ؿذمة 

وحس يقسر يضرح البرامج ويكون زًاية يف 

.. ىْس الوقت 

مستيسة : راح ألمل وقّ ًلى باب مكتبها

ياحبيبي ؟ 

مستيسة اليه يا حبيبي ؟ : أمل بغتله بحيرة



هتقوزي االجتماو أىتي : كريم ابتسم

وهتتكلمي قسام مسراء الضركات ًه البرامج 

. الجسيسة 

أىا ! أىت بتهرج ػح : أمل ًيويها وسيت

تذيلت إىك أىت او مؤمه اللي تتكلموا يف 

مص ًيلة لسة ! اجتماو ؿذم بالضكل زه 

! متييوة امبارح 

أول مرة ! ميه زي اللي ًيلة : كريم ؿحك

. أطوِ واحسة بتيترِ إىها ًيلة 

رحم هللا امرىء ًرِ قسر ىْسه : أمل بصهول

ال يا كريم أىا أراِ يا قلبي مه مسئولية 

! ؿذمة زي زي 

ميه : كريم قرب موها وهي وقْت قغازه

كتر واحسة ٓاهمة .. زي اللي تذاِ  أىتي أ

كتر  البرىامج زه وٓكرته وازاي يضتَل وأ



جهسي ىْسك .. واحسة هتيريف تتكلمي ًوه 

هسيبك زلوقتي تجهسي .. بكرا الميتيوج 

ىْسك وبالليل ىتكلم أىا وأىتي وابقي اًملي 

. بروڤا قسامي بالليل 

سابها ورجى مكتبه وهي قيست مكاىها 

بس الزم تكون ! متوترة وبتْكر هتيمل ايه 

بسأت تجهس ىْسها وتجهس .. از المسئولية زي 

.. المقلوب موها 

بكرا : حسه قبل ما يروح زرل ًوس كريم

الميتيوج ٓاكر وال ىاسي ؟وجاهس وال ؟ 

. ٓاكر ما تقلقص حؾرتك : كريم ابتسم

هتقسم البرىامج أىت وال مؤمه : حسه ابتسم

؟ 

حسه بغله  )وال أىا وال مؤمه : كريم بْذر

. أمل  (باستَراب ٓهو كمل 



! هتقسر يا كريم ! أمل : حسه باستَراب

هيكون يف ىاس كتيرة هتيرِ هي تقّ 

! قغازهم وتواجه الكل وتتكلم بقالقة 

.. هتقسر إن طاء هللا : كريم أرس ىْس كويل

بابا أمل ممكه تكون اتيرؿت لمقبات كتير 

لكه هي بوت شكية جسا، متميسة جسا، 

واألوىل يف أي حاجة .. بتيضق التحسي 

. بتتقلب موها 

أىا ًارِ إىها متميسة وشكية بس : حسه بترزز

برؿه ًارِ إىك بتيضقها وزه هيذلي 

بحس أمل .. طهازتك ٓيها مجروحة يا كريم 

ياريت لو .. ىوًا ما اىقوائية مص متحسثة 

... أىت أو مؤمه

بابا اشا سمحت لو مص واثق : قاكيه كريم

. يف أمل رليك واثق ٓيا أىا 



يا حبيبي مص موؿوو ثقة بس : حسه كضر

. أمل رجولة بقبيها 

رجولة أيوة بس مص يف : كريم بتوؿيح

الضَل، رجولة كبوت مص كمهوسسة، 

حؾرتك .. رجولة يف أرالقها مص يف شكائها 

ما تيرٓص أمل كويس أو أىت تيرِ أمل 

مرات ابوك لكه ما تيرٓص الباطمهوسسة 

حؾرتك ما تقلقص وبيسيه أىا هكون .. أمل 

موجوز وأوًسك لو حسيت للحنة إن أمل 

زه وًس موي ما ... مص هتسس هقّ مكاىها 

. تقلقص 

حسه هس زماُه ومضي وكريم طوية وأرس 

أمل ومضيوا وٓؾلوا كول القريق يتواقضوا 

! ًه الميتيوج وهتيمل ٓيه ايه 

وبالليل قيسوا مى بيؽ بيسرسوا أمور 

! الضَل وهتتكلم يف ايه وازاي 



قبل ما توام كاىت راقسة متوترة وبتْكر يف 

بكرا وهتوجح وال ال ورايْة أو طبه مرًوبة 

ولقت ايس كريم حواليها بتؾمها وبيضسها 

رايْة مه ايه : لحؾوه وهو وراها وبيهمس

كيس وهكون ! وأىا مياكي  أىا مص هسيبك أ

.. بيسيه أهم حاجة ثقتك يف ىْسك .. جوبك 

أهم مه التحؾير والسراسة والتْكير كل زه 

. مص مهم از ثقتك يف ىْسك يا أمل 

يا إما أىت كوت ! ليه ارترتوي أىا : أمل بهمس

. قسمته أو مؤمه وأىا أتْرج 

اتْرجتي بما ٓيه الكْاية بيسيه : كريم كضر

أىا ًوسي ثقة كاملة ٓيكي واألهم إين ًايس 

مرايت تكون متساوية ميايا يف طَلي وًلى 

.. ىْس كْائتي وىْس تْكيري وىْس شكايئ 

بكرا رقوة مهمة والكل هيكون ًارِ إىك 

. مرات كريم المرطسي ٓذلي بالك 



ييوي أىت بتذوٓوي : أمل كضرت بشيازة

! صيازة 

ال بيرٓك إىك طايلة اسم ًيلة : كريم ابتسم

المرطسي وهتذليها يف ايسك ٓاوًي تتذلي 

يال ىامي وارتاحي ًلضان تقومي .. ًوها لحس 

. ٓايقة بكرا بإشن هللا 

يازة : أمل كضرت . أىت برؿه كالمك بيوترين ص

أىا بيلم : كريم ابتسم واتيسل وهي بغتله

ٓيكي يا أمل مه أول يوم زرلتي ٓيه 

وًوسي ثقة تامة ٓيكي وًارِ .. طركتي 

ميه هي الباطمهوسسة أمل وهراهه الكل 

ٓليه .. ًليكي وًلى ىجاحك اللي واثق موه 

أىا لو ًوسي طك ! أىتي ًوسك طك يف زه 

 بس إىك مص هتسسي مص ٪١ولو 

 .هحقك يف الموقّ زه أبسا 



بجس هسس يا كريم ؟ : أمل بغتله بلهْة

. كبيا يا قلب كريم : كريم بحب

ىامت يف جو متوتر ٓيه أحالم كتيرة مسًجة 

... وروِ ورًب مه االرتبار زه 

سمر رتبت كل أمور سْرها وقالت ألبوها 

هتوسل يف الضقة بتاًة طريّ اللي ىسلوا 

ٓيها وإىها استأشىته وطريّ جابلها مْتاح 

الضقة بوْسه ومحمس قسام إػرارها وآق 

بس قرر يسآر مياها وزه ؿايقها جسا ألىه 

.. ممكه يبول كل مذققاتها 

اتحركوا االتويه بالليل مى بيؽ يوسلوا 

القاهرة وسمر مص ًارٓة هتيمل يف أبوها 

ايه ممكه يقرٓها أو يكتْها بس مص مهم 

الغبح وػلوا بسري .. هتحاول تذلى موه 



وكليوا ًلى طقة طريّ اللي سمر كاىت 

.. وارسة مْتاحها 

أمل ػحيت مرًوبة وحاولت تنهر كبييية 

وبتجهس هي وجوزها و واقْة قسام هسومها 

: محتارة ٓكريم قرب وؿمها وهو وراها

حبيبي حيران ليه ؟ 

. قويل أىت ! ألبس ايه : أمل مكضرة

كيب أىا هذتارلك وأىتي : كريم ابتسم

ارتاريلي اوك ؟ 

كل واحس وقّ قسام هسوم التاين وأمل 

ايه رأيك لو ىققم : ابتسمت وبحماس كْويل

مى بيؽ ؟ 

ال بقولك ايه : كريم مسك رسوزها و بؾحك

الوهارزه ًوسىا ميتيوج مهم جسا مْيص 

التققيم زه واحوا رايحيه الوازي، .. تققيم 



رايحيه ىتَسى برا، هوتمضى مص ميتيوج 

. اًقلي يا روحي ! يا أمل بالحجم زه 

أمل ؿحكت وكليت بسلة له وهو كمان 

ارتار ليها كقم رسمي ىوًا ما بس أمل 

... ػممت يلبس كرآتة ىْس لون كقمها

جهسوا وىسلوا وأمل حاولت تْقر بس ما 

قسرتص وحسه الحم توترها زه وبع لكريم 

أىا ىازل : اللي ما اتكلمص ومؤمه وقّ

الضركة بس ليلمكم هحؾر االجتماو وأجري 

 .

أىت ىاقغك ايه لسة يف الڤيال ؟ : حسه وقْه

وهللا يا ًمي أىا مص حاسس : مؤمه بتْكير

كل ما بويمل حاجة ُيرها بينهر .. إىوا بووجس 

الوهارزه اليْص هيجي وهيكون موجوز .. 

اليمال ومهوسس السيكور ويْرطوها بإشن 



كمان اللي هيركب التكييْات أريرا .. هللا 

حه ًليوا وهيجي الوهارزه يركبهم و يضَلهم 

. إن طاء هللا 

. هذلع االجتماو وأروح مياك : كريم بغله

. اوك هسبقكم يال سالم : مؤمه ابتسم

كريم كالية ٓوق وىازلة : سابهم وأمل وقْت

. ًلى كول 

مراتك : سابتهم وكليت وحسه بع البوه

. متوترة 

زه ًازي جسا : كريم بغله باستَراب

. باجتماو بالحجم زه الزم تتوتر 

! كريم : حسه كضر

. بابا رلي ًوسك ثقة ٓيا : كريم ابتسم



أمل ىسلت وكريم أرسها وراحوا للضركة وهي 

زرل مياها مكتبها وقيس .. ٓيال متوترة جسا 

رسي األمور ببساكة .. بقلي توتر : ًلى كرٓه

 .

آرؼ ٓضلت؟ : أمل بتوتر

مستحيل ًلضان أىا ًارٓك : كريم بثقة

كويس 

أىت ليه واثق أوي كسا إين هوجح؟ : أمل بقلق

ببساكة ألىك موى وىغي التاين : كريم بحب

وأىا بثق يف ىع التاين جسا 

كب لو : أمل ابتسمت بذجل وسألته بذوِ

اتوترت؟ 

بغيلي والتوتر هيروح أىا مياكي :كريم بحب

زايما ويف ههرك 



أىت ًارِ إىك زرو : أمل ابتسمت بحب

االمان بتاًي ؟ 

وأىتي ًارٓة إىك روحي اللي : كريم بحب

ًايص بيها ؟ 

أمل ابتسمت بحب وحؾوته تستمس قوتها 

موه وهو ٓؾل يسيها يف كاقة ًلضان يبيس 

.. ًوها التوتر

أريرا جه وقت االجتماو والكل كان موجوز 

حسه ومؤمه وجوبه ىور ورالس وًياله التالتة 

كبر الضركات وكمان موسوبيه  ُير رءوساء أ

الكل قاًس مكاىه موتنر كريم .. مه الغحآة 

هوسرل امتى يا كريم ؟ : وأمل مياه

زرولوا يا حبيبي الزم .. اهسي : كريم ابتسم

ىسرل بيس ما الكل يقيس .. يكون مميس ومؤثر 

. ويستقر 



كيب أزرل أىا : أمل أرست ىْس كويل

! وبيسها أىت وال ايه 

هوسرل مى بيؽ ايسك يف : كريم بهسوء

. ايسي 

! ليه : أمل كضرت

ًلضان أىتي مرايت وتلميصيت : كريم بغلها

ًايسك .. والزم الكل ييرِ ميه هي أمل 

الوهارزه ! تيريف الكل أىتي ايه وقسراتك ايه 

. يومك يا أمل توؾمي ليالم البيسىس 

. مستر كريم الكل موتنركم : ًلياء ررجت

يال ىسرل وارٓيي : كريم ابتسم وبع ألمل

ورليكي جامسة و واثقة يف .. راسك لْوق 

. ىْسك وقسراتك 

ًلياء سبقتهم وبيسها زرل كريم ايسه يف ايس 

أمل وزرولهم كان مميس والغحآة بتغور و 



وقْوا االتويه يف مكاىهم وبسأ كريم يتكلم 

: وبيس السالم والترحيب بكل الموجوزيه

الوهارزه زي ما الكل متوقى هوقرح برىامج 

برىامج كان ػيب تغميمه وتوْيصه .. جسيس 

كان ًوسي زاًم جسيس  (بع ألمل  )بس 

ومساًسة جسيسة ساًستوي كتير جسا ولما 

كوت بقّ كاىت بتسيوي زٓية سواء 

وهسيبها هي تتكلم .. بتضجييها أو بأٓكارها

ًه البرىامج وتضرحلكم ايه مميساته وأهميته 

. كلوا ىرحب بأمل المرطسي .. واستذسماته 

الكل سقّ وكريم كمان وساب أمل بيس 

مابغلها بيضق وراح قيس مكاىه وبغلها 

واتقابلت ًيويهم يف ىنرة مضجية وبسأت 

هي تتكلم وًملت صيه رحبت بالكل األول 

وبيسها طَلت طاطة اليرؼ وبسأت تتكلم 



ًه البرىامج وبمجرز ما بسأت تضرح مساياه 

.. اىسمجت وتوترها قل ألن زه ٓيال مجالها 

حسه اتْاجىء بضذغية جسيسة يف أمل 

وبع لكريم اللي بع ألبوه وابتسم وحسه 

.. ابتسم وطاور بايسه إن أمل بتبسو 

أمل كل طوية تبع لكريم ٓيبازلها الونرة 

كتر ويذليها تسو  بونرة ٓذر وزه بيقويها أ

كتر  أ

زلوقتي ميياز : أمل سكتت وبغتلهم

. أسئلتكم 

الكل بسأ يسأل وأمل بتجاوب ببساكة 

مؤمه جوب كريم .. وحسه مبهور بيها 

. تلميصتك أبسًت الوهارزه: همس

! أىت كان ًوسك طك وال ايه : كريم ابتسم



أمل رجولة .. ػراحة اه : مؤمه بحرج

. وتذيلت إىها برؿه هتكون رجولة هوا 

هوا بتكتسح اػبر .. هوا ال : كريم ابتسم بْذر

ًليها زي سوة كمان مياىا وطوِ هتيمل 

! ايه وهتحقق ايه 

وقْهم سؤال واحس بيسأله ًه أقغى 

إمكاىيات البرىامج وسأل ًه حاجات كريم 

مص ًايس حس يتقرق ليها ألن زه مص 

هيقرحه وحابب يحتْم بيه لوْسه ٓأمل 

: بغتله وهو بع وراه للي بيسأل وبهسار

.. السؤال زه بحتْم بحق إجابته لوْسي 

. سوري 

استمرت األسئلة لْترة كويلة وملك مراقبة 

: أمل باستَراب وىازر بغلها وهمس

! بتبغيلها كسه ليه 



مص قازرة أتذيل إن زي ىْس : ملك بغتله

البوت اللي طوٓتها يف المستضْى متكسرة 

. مص زي هي أبسا .. ووطها كله كسمات 

زوام الحال يا ملك مه : ىازر ارس ىْس كويل

المحال وهي ساًتها كاىت يف هروِ 

بيسيه كريم .. مذتلْة تماما ًه زلوقتي 

مص هيوقْها هوا إال اشا كان طايّ إىها تسس 

كمان هي متحسثة لبقة وشكية وزه واؿح 

. مص ًايس أي مضاكل يا ملك .. جسا للكل 

. مْيص مضاكل أبسا : ملك مسكت زراًه

الكل بسأ يسكت وأمل هتوهي االجتماو بس 

واحس مه الغحْييه رٓى ايسه يسأل وأمل 

استَربت ألن كل اللي بيسأل مهتميه 

بالبرىامج لكه الغحْي ؟ ٓسمحتله يسأل 



اسمحيلي أسأل امتى : الغحْي وقّ

! هوسمى ًه ويل ًهس ًيلة المرطسي 

االجتماو ميمول : كريم هوا وقّ بَؾب

لقرح برىامج جسيس مص لمواقضة حياتوا 

. الضذغية 

باطمهوسسة : راح ىاحية أمل و وقّ قغازها

أمل المرطسي بضكرك ًلى وجوزك يف 

. طركتوا 

أمل ابتسمت وقربت مه كريم والكل وقّ 

االجتماو كسه اىتهى : يغقّ وكريم بغلهم

يف حْلة ػَيرة تحت .. وأهال بيكم جمييا 

. اتْؾلوا .. هوريح ٓيها كلوا طوية 

الكل اىسحب مى ًلياء قازتهم لمكان 

االحتْال وكريم طاور لألمه إطارة ٓهمومها 

.. وبيسها قربوا مه الغحْي وأرسوه لبرا



هييملوا ايه ٓيه ؟ : أمل قربت موه

ييملوا ايه يف ايه ؟ : كريم استَرب

الغحْي اللي أرسوه مه قْاه : أمل ابتسمت

 .

! هويمل ٓيه ايه يا أمل : كريم ابتسم

. هيقليوه برا بس 

حسه قرب ًليهم ومس ايسه ألمل ومسك 

أىا ٓذور بيكي جسا : ايسها بايسيه االتويه

. الوهارزه يا أمل ٓوق ما تتذيلي 

الوهارزه : أمل ابتسمت جسا لحماها وبمرح

بس يا ًمي ؟ 

ال ٓذور بيكي مه : كريم وحسه ؿحكوا

زمان بس كمرات ابوي لكه الوهارزه ٓذور 

ربوا .. بالبضمهوسسة أمل مص مرات ابوي 

. يوٓقك يا قلبي 



مؤمه وىور قربولهم 

! الوهارزه أىتي أبسًتي : مؤمه بع ألمل

. ػراحة ماكوتص متذيل إىك هتيملي كسه 

. ارع ًليك يا مؤمه : أمل كضرت بهسار

ال وهللا أبسا أىا ًارِ إىك شكية : مؤمه بحرج

بس اىتي رجولة وتذيلت إن زه هيأثر 

كريم قايل إىك يف الضَل .. ًليكي هوا 

طذغية تاىية بس ػراحة ما ػسقتوش 

قلت زه كبيها والذجل هيمويها لكه 

ػحيح قسمتي مرة ... الوهارزه أثبتي ُلقي 

ًرؼ تجريبي وكوتي ممتازة لكه المرة زي 

أىتي يف .. أىتي كوتي بيرٓكت بكل المقاييس 

كريم يف البيت ُير كريم .. الضَل زي كريم 

يف الضَل وكوت ٓاكره حالة راػة بس أىتي 

. ربوا يوٓقكم بجس .. كمان صيه 



. متضكرة أوى يا مؤمه : أمل بذجل

أبسًتي يا أمل مبروك : ىور قربت وحؾوتها

أىتي أثبتي للكل إىك هوا .. لوجاحك زه 

بجسارتك مص بقربك أبسا مه كريم 

. المرطسي 

ملك وىازر قربوا موهم وىازر باركلهم وملك 

مبروك يا : قربت مه أمل و وقْت قغازها

أمل 

. طكرا يا ملك : أمل ابتسمت

الكل كان مترقب لملك وكاىت هتمضي مى 

ىازر بس رجيت وقْت قغازها والكل اتحْس 

أىا مسيوىالك باًتصار يا : بس اتْاجئوا بملك

. أمل 

اًتصار ؟ ليه ؟ : أمل باستَراب



كوت بكرهك وكوت متذلية : ملك ابتسمت

إىك أىتي السبب يف اىْغايل أىا وكريم بس 

ػراحة االىْغال زه كان هيحغل لوحسه 

كتر .. حتى لو ماههرتيص رالع  وػراحة أ

كوت بقوى ىْسي إن كريم ًيوك يف الضركة 

ًلضان بس تكوين جوبه وقغازه وكمجاملة 

الكل قال إىك موهوبة وشكية وأىا .. لحبيبته 

بس الوهارزه أىتي .. رٓؾت أػسق زه 

.. أثبتيلي إىك هوا بكْائتك بس وبجسارتك 

. ٓأىا مسيوىالك باًتصار 

وأىا قابلة اًتصارك وباليكس : أمل ابتسمت

أىتي مص محتاجة تيتصري يا ملك احوا 

. ًيلة واحسة 

الكل بغوا لملك بونرات مذتلْة 

وابتسامات وحب الحنته وٓذر يف ًيون 

.. أروها وأرتها وزه كان أهم حاجة 



بيسها مؤمه قال لكريم إىه هيذلى هو وىور 

وىازر وملك وهو يذلع الواس زي 

.. ويحغلهم 

كريم ىسل هو وأمل وسف رجال األًمال 

وكملوا مياهم وأمل مص بتْارق كريم أبسا 

وكريم ماسك ايسها مص سايبها لحس ما 

رلغوا والمْروؼ هيروحوا لمؤمه وهي 

كاىت ساكتة بالرُم مه حماس كريم 

حبيبي : وٓرحته بيها وهو الحم سكوتها زه

تذيلتك مص ! ماله ؟ ساكتة كسه ليه 

! هتبقلي رُي يوميه ًلى األقل 

هو أىا يوْى أكلب موك : أمل بغتله بحيرة

كلب ؟ 

حبيبي أىتي تضاوري مص : كريم باستَراب

! تقويل يوْى أكلب 



ًايسة أروح لسكتورة : أمل أرست ىْس كويل

كضّ يا كريم  . و أ

تكضْي ؟ أىتي تيباىة ؟ ىروح : كريم بتوتر

حاسة بايه ؟ ! زلوقتي 

ال ال يا كريم أىت ٓهمت ُلف أىا : أمل بسرًة

! مص تيباىة 

امال هتكضْي ًلى ايه ؟ : كريم باستَراب

... أقغس ... ييوي ... هكضّ ًلى : أمل بترزز

يا أمل اتكلمي ًلى كول : كريم قاكيها

. وترتيوي مياكي 

هكضّ ًلضان أجاوب ًلى : أمل بغتله

ليه ماًوسىاش ويل ًهس .. سؤال الغحْي 

لسلوقتي ؟ 



كريم بغلها كتير وبيسها ركه ًلى جوب 

أىتي بتتكلمي بجس وال بتهسري : ومسك ايسيها

! يا أمل 

كيس مص ههسر يف حاجة زي : أمل كضرت أ

! زي يا كريم 

أمل حبيبي احوا : كريم أرس ىْس كويل

.. يسوب متجوصيه بقالوا أربى طهور وطوية 

مص كتير ولسة ما وػلواش لمرحلة إىوا 

ىقلق أو ىتوتر أو ىروح لسكاترة والحوار اللي 

. لسة بسري .. مالوش أي الزمة زه يا أمل 

كل اللي أًرٓهم حملوا ًلى : أمل بتصمر

ُازة، سمر، حتى ًايسة .. كول يا كريم 

كلمتوي وقالتلي إىها حامل واهي ٓرق بيوي 

.. ٓاحوا المْروؼ.. وبيوها تقريبا أسبوًيه 



مص المْروؼ أي حاجة يا : كريم قاكيها

ربوا .. الحاجات زي أرزاق يا حبيبي .. أمل 

ما ! اللي بيحسزها امتى وازاي وايه 

. تستيجليص ًلى رزقك يا أمل 

. كريم ًلضان راكري : أمل بترجي

أمل حبيبي ما تسرليواش : كريم قاكيها

لسة بسري .. لسوامة السكاترة زي زلوقتي 

. ًليها 

كيب امتى ىقلق وىكضّ ؟ : أمل بَيم

المْروؼ سوة ًلى األقل يا : كريم بتْكير

. أمل 

سوة ؟ أىت متذيل إين ممكه : أمل طهقت

أٓؾل سوة كسه يا كريم ؟ 

ما .. ربوا يرزقك قبلها : كريم ابتسم بحب

تحاوليص تْكري كتير يا أمل وسيبيها ًلى 



اوكي يا قلب .. هللا لما ىغيبوا يجي هيجي 

وًقل كريم؟ 

برؿه مص هقسر أستوى سوة : أمل بترجي

. أبسا 

أًتقس كسه ..  طهور ٦كيب : كريم ابتسم

يال بقى ىروح للييال زي ًلضان .. مص كتير 

. محؾرلك مْاجأة آرر الوهار هتيجبك جسا 

مْاجأة ايه ؟ : أمل ابتسمت بحماس

! ييوي بستَبى زايما السؤال زه : كريم بهسار

حس يقول محؾر مْاجأة والتاين يقوله ايه 

هي ؟ 

راحوا لمؤمه وٓؾلوا مياه يساًسوه لحس 

آرر الوهار كريم بلٍ أمل إىها تستيس يمضوا 

كل حاجة : وهو راح لمؤمه أرسه ًلى جوب

جاهسة ؟ 



. جاهسة أيوة ما تقلقص : مؤمه ابتسم

كلمت ًلياء واتأكست بوْسك : كريم ابتسم

؟ 

يا ابوي ما قلوا أيوة ايه اللوك : مؤمه كضر

لوك زه 

المهم أىا .. يا بارز : كريم ربقه يف كتْه

ماطي هيسي األول أجيب طوية حاجات 

. وأروح ًلى البيت 

مؤمه هس زماُه وكريم أرس أمل واىسحبوا 

وًسوا ًلى محلهم الميتاز بتاو الجاتوه 

وأمل كاليازة اىتضرت يف المحل واطترت 

جاتوهات وتورتة كمان وحاسبوا وركبوا 

حنك إىك ما : ًربيتهم وكريم بيؾحك

. بتتذويص 



ولو كوت بتذه كوت هتحرموي : أمل ؿحكت

مه األكل ييوي ؟ 

وأىا بقسر برؿه يكون ىْسك : كريم بؾحك

! يف حاجة وما أجيبهاش 

! كوت هتسيبوي أؿرب ييوي : أمل بغتله

ال كبيا كوت هسيبك أيوة : كريم بغلها أوي

تاكلي براحتك بس كوت هذليكي تحريق 

. الرياؿة يا قلبي مهمة جسا .. اللي بتاكليه 

كتر مه كسه : أمل كضرت ما أىت ! رياؿة أ

كل يوميه بتققى ىْسي يف الجيم اللي أىت 

زه حتى باباك ومامتك .. ًامله يف البيت 

. مص بترحمهم 

يا حبيبي الرياؿة مهمة : كريم بؾحك

الزم يليبوا رياؿة .. ورغوػا لبابا ولماما 

ويتحركوا زه حلو لقلبهم ولغحتهم ولياقتهم 



السه الكبير زه لو ما اتحركص واهتم .. 

ٓالزم ييوؿوا .. بالرياؿة بييجس أوى يا أمل 

زه بالحركة والوضاـ ويجسزوا طبابهم 

ٓالموؿوو مص ررامة ًلى از ما هو حب 

. ًايسهم يْؾلوا بغحتهم اليمر كله .. ليهم 

ربوا يحْنهم يارب : أمل ابتسمت بحب

. ويباركلوا يف ًمرهم 

اللهم آميه يا قلبي : كريم مسك ايسها

. ويباركلي ٓيكي 

وػلوا البيت وهو ىسلها مه اليربية وبيسها 

ُمى ًيويها وزرلها البيت وبيسها رٓى ايسيه 

مه ًلى ًيويها وهي اتْاجئت باللي كريم 

.. محؾره 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل األربيون 



كريم زرل بأمل البيت وطال ايسه مه ًلى 

.. ًيويها واتْاجئت قسامها بكل أػحابها 

ًايسة وأيمه، مروة وىازر، ٓاكمة وجوبها حس 

ُريب ما طآتوش قبل كسه وكبيا مؤمه 

وىورهان اللي استَربت جسا إىها لسة 

بغتلهم كلهم بصهول .. سايباهم يف ٓيلتهم 

مص مغسقة 

وبيسها البوات هيغوا وبسأوا كلهم يسلموا 

.. ويرحبوا ببيؽ 

كلهم بغوا لْاكمة وموتنريوها تيرٓهم ًلى 

زه يا جماًة : الضذع اللي مياها

. رقيبي .. باطمهوسس مروان 

البوات ٓرحوا وكلهم حؾووها تاين وباركولها 

طَاليه مى بيؽ : وهي وؿحت بابتسامة

. يف الضركة واتيرٓوا ًلى بيؽ هواك 



استمرت الترحيبات طوية بيه الكل لحس ما 

: قيسوا واستقروا وأمل بغت لكريم بْرحة

ازاي جميتهم ؟ 

. ػسٓة وحياتك : كريم ابتسم

.. كريم حكالها ازاي ًرِ يجمى الكل

<< ٓالش باك >>

أمل كاىت مى كريم وبيتواقضوا يف البرىامج 

: وبيسها وقْت مرة واحسة وكريم استَرب

رير ؟ 

. جياىة : أمل كضرت

جياىة وال بتهريب باألكل ؟ : كريم بؾحك

أًمل حسابك .. أيوة بهرب باألكل : أمل بَيم

ميايا ؟ 



حبيبتي الموؿوو مص : كريم وقّ وؿمها

ومص مستاهل .. ػيب زي ما أىتي متذيلة 

بيسيه أىتي مص أول مرة .. كل التوتر زه 

! تتكلمي قسام حس أو تتواقضي يف الضَل 

بس زي أول مرة الواس : امل وؿحت

هيقيموين .. هتبغلي كمرات كريم المرطسي 

. ويقيموك ميايا وًايسة أرٓى راسك 

أىا رآى راسي بيكي : كريم رٓى راسها وبثقة

يازة  يا أمل ومص مستوي موك أي حاجة ص

بيسيه الكل بكرا .. ًه اللي بتيمليه 

اوًى .. هيحسسين ًلى مرايت طيلة الصكاء 

. تضكي يف قسارتك يا حبيبة قلبي 

زه ما يمويص برؿه إين : أمل ابتسمت

. جياىة 



اىسيل هايت األكل وال تحبي : كريم ؿحك جامس

ىوسل ىتيضى برا؟ 

ال رليها وقت ! أىت بتَريوي : أمل بتْكير

. تاين هيمل ساىسوتضات رْيْة 

. لو مص هتيبك اًمليلي قهوة : كريم بحب

. مه ًيويا يا قلبي : أمل بحب

ىسلت وسابته وهو قيس ًلى الالب وموبايلها 

. السالم ًليكم : رن ولقاه رقم ُريب ٓرز

وًليكم السالم يا باطمهوسس : ٓاكمة بتوتر

. أىا ٓاكمة 

أهال بيكي يا باطمهوسسة : كريم بحرج

. اًصريوي بس الرقم مص متسجل 



أىا .. اه زه رقم جسيس ٓيال : ٓاكمة بابتسامة

هوا يف القاهرة وكوت حابة أرقّ أمل بكرا 

. أطوٓها وكوت لسة هكلم بايق البوات 

كيب ايه رأيك تسيبيوي أىا : كريم بتْكير

وىيملها مْاجأة ألمل بكرا .. أجميلك البوات 

؟ 

. كبيا رليوا آرر الوهار ىتقابل : ابتسمت

رالظ هبلٍ ًلياء تتواػل مى الكل : ابتسم

زلوقتي .. سيبي الموؿوو ًليا .. وىتجمى 

. هوسلها الموبايل 

ال ال لو كلمتها مص هتبقى : ٓاكمة بسرًة

. رليها مْاجأة .. مْاجأة 

قْل مياها وابتسم وأرس الرقم مه موبايل 

أمل وسجله ًوسه ومسحه مه ًوسها 

.. واتغل بيلياء ٓهمها تيمل ايه 



وبالْيل زه اللي تم والكل اتجمى اهو وهو 

بس يا ستي زه : رلع حكايته وبع لمراته

. قرار وليس اللحنة .. اللي حغل 

كان قرار جميل : أمل ابتسمت بحب لجوزها

مبروك يا ٓاكمة ًلى  (بغت لْاكمة  )

. الذقوبة 

هللا يبارك ٓيكي يا : ٓاكمة ابتسمت بحرج

احوا جاييه ىضتري ًْص طقتوا .. أمل 

والييلة كلها موجوزة وقلت زي الْرػة 

الوحيسة اللي يوْى مروان يقابلكم ٓيها 

. ويتيرِ ًليكم 

. زه مه حسه حنوا احوا : كريم ابتسم

.. استمروا يتكلموا ويتواقضوا 

زرل ىاهس وحسه واىؾموا للقيسة بتاًتهم 



بقولك : كريم اىسحب موهم وزرل ألم ٓتحي

. مص ًايس سْرة واحسة 

! ليه : أم ٓتحي باستَراب

بس رلي البوات .. ًازي ييوي : كريم بغلها

اًملي سْرتيه .. لوحسهم والرجالة لوحسهم 

 .

. حاؿر : أم ٓتحي ابتسمت

بقولك : يسوب هيلّ لقى مؤمه يف وطه

مص ًايشيه ُسا جماًي رلي البوات 

. لوحسها براحتها واحوا لوحسىا 

أم ٓتحي ابتسمت إن االتويه زايما زماُهم 

. هو لسة قايلي : واحسة وبغت لمؤمه

. تمام يال ىرجيلهم : مؤمه ابتسم



هيذرجوا بس ىازر كان بيوازي ًلى مؤمه 

هو يف ايه؟ : وقرب موهم وبغلهم

.. هوْغل بيه البوات والرجالة: مؤمه

ػسق ٓكرة حلوة أٓؾل بكتير : ىازر بإًجاب

ٓيال مه االرتالـ 

كريم ومؤمه ؿحكوا وهو مص ٓاهم مالهم 

ييوي احوا ًيلة يف بيؽ لكه : ٓهو بحرج! 

.. ػراحة ميرٓص الباقييه 

أىا بقول حاجة : سكت مه ؿحكهم وبَيم

ُلف وبيسيه زي ٓكرتكم وبقول رأيي 

كريم زرل : أم ٓتحي وراه كاىت كالية لواهس

قايل ىْس اللي قلته وبيسها مؤمه زرل 

قال كسا ٓأىت متْق مياهم اهو 

. كيب كويس إن تْكيرىا واحس : ىازر ابتسم



حسه برا بيتكلم مى أيمه ومروان وبيسها 

بع طاِ الضباب متجمييه ٓاستأشن 

.. بايذة تسيبوا الواس كسه وتتلموا : وراحلهم

وأىتي يا أم ٓتحي جهسي ! اكليوا يال كلكم 

سْرتيه مص واحسة رلي البوات يف جوب 

. والضباب يف جوب 

كلهم ؿحكوا وحسه مستَرب وكريم 

. حاؿر يا بابا : بؾحك

أىا مص قغسي أطكك يف : حسه مستَرب

وأىا ًايسكم كلكم .. حس كبيا كلكم ًيايل 

تكوىوا أروات بس أىتوا الضباب أروات 

.. والبوات أروات لكه مص زه يف زه 

يال .. ٓاهميه يا بابا الكالم زه : كريم ابتسم

. ىقلى كلوا 



: كليوا وقيسوا مى بيؽ وكريم همس ألمل

بقولك رسي البوات وازرلوا ًوس السْرة 

. التاىية 

هتقسم ؟ : أمل ابتسمت

أىتي ايه رأيك ؟ : كريم بغلها

كوت ًايسة أكلب موك كسه بس : أمل بحب

. روٓت تتؾايق وتقويل محسش ُريب 

كيس مص هتؾايق وبيسيه : ابتسم ال ياقلبي أ

. ٓيال محسش ُريب بس كسه أٓؾل 

تيالوا يا : ابتسمت و وقْت وبغت للبوات

. بوات جوا احوا ىقيس براحتوا 

سحبت البوات وكريم مى الرجالة أرسوا 

كتر يف الؾحك والهسار  .. راحتهم أ



كتر ًلى  اتَسوا مى بيؽ كلهم واتيرٓوا أ

.. أيمه ومروان 

أىا ٓرحان جسا : حسه بغلهم كلهم بابتسامة

.. إن البوات زول ًرٓوا يجميوكم كسه 

وتيتبروا .. وياريت تْؾلوا قريبه مه بيؽ 

بيؽ أروات بجس، زوجاتكم أروات وأىتوا 

أروات بس يف ىْس الوقت ًايسكم تحقوا 

.. حس يف تياملكم مى البوات

بس أقغس .. مص ًارِ كالمي مْهوم وال ال 

كل البوات أروات .. ييوي أىت مثال يا كريم 

مراتك وأىت تتيامل مياهم ًلى األساس 

ييوي أروات مراتك اه بس .. زه بس بحسوز 

اتياملوا بحصر مى البوات .. مص ػحباتك 

واًتبروهم أرواتكم بس حقوا حسوز يف 

أىا ًارِ إىكم بتحترموا بيؽ .. التيامل 

بس ما تتذقوش الحسوز اللي ربوا رسمها يف 



ٓاهميوي كلكم .. التيامل بيوكم وبيه البوات 

؟ 

الحسوز زي ليها حكمة وليها ُرؼ 

ٓاحترموها وبكسه هتْؾل ًالقتكم قوية 

البوات يحبوا ويهتموا ببيؽ .. اليمر كله 

والضباب يهتموا ببيؽ لكه تلذبقوها ٓسه 

. ُلف

كلهم اتبسقوا بكالم حسه وكل واحس ٓيهم 

.. ًجبه الكالم زه 

اىْؾت السهرة والكل مروح لبيته 

: ٓاكمة كاىت مى مروان رقيبها وبغتله

رأيك ايه ٓيهم ؟ 

ػراحة .. زي ما وػْتيهم : مروان ابتسم

مص هكسب ًليكي كوت متحْس للمقابلة 

زي وقلت مص ًايس ارتالـ وىيمل طلة 



بقى بوات وأوالز وقلت كريم المرطسي مه 

ًيلة ُوية وزول ليهم ميامالت راػة 

وكوت جاي ومقرر إىها هتكون .. وتجاوزات 

يارة  ًايسة تقابلي ػحابك البوات .. آرر ص

براحتك لكه ما تيمليص قيسات جماًية 

وأاليق مثال كريم يكلمك وال أيمه وال أي حس 

ٓيهم بحجة يسأل ًليكي وأىتي ػاحبة 

. مراته 

وزلوقتي ؟ : ٓاكمة ابتسمت

.. ػراحة أشهلوين بأرالقهم وقيمهم : ابتسم

أىتوا بوات .. وًجبوي أوي إىهم ٓغلوىا 

تتبسقوا مى بيؽ واحوا طباب مى بيؽ 

حتى أبوهم جه وقالوا ىكون أروات بس 

ػراحة .. البوات ىحف حسوز يف التيامل 

احترمته أوي كسه أىا ماًوسيص ماىى أبسا بيس 

.. ما ىتجوز كل ٓترة ىيمل قيسة زي زي 



سواء ًوسىا أو ًوسهم أو تمضوها مثال بالسور 

ًالقتكم حلوة والبوات .. كل مرة ًوس حس 

كلهم ما طاء هللا أرالقهم ًالية وزه كان 

ٓأىا يا ٓاكمة ًمري ما همويك .. واؿح 

. تقابليهم يف أي يوم 

كيب واىقباًك ًه الضباب ايه : ٓرحت اوي

؟ 

ماحسيتص وسقهم إين : أرس ىْس كويل

وبيسيه .. بيسرلوا القلب .. أول مرة أطوٓهم 

كلوا طَلوا واحس ومجال واحس ٓبالتايل زه 

. مذلي لَة الحوار بيوا سهلة 

استمروا يتواقضوا وىْس الحوار زه زار بيه 

ًايسة وأيمه اللي برؿه اتبسف إن يف حسوز 

.. اتحقت بيه البوات والضباب 



قلبي : أمل مبسوكة وكريم قرب موها ؿمها

ٓرحان ؟ 

. أىا بحبك أوي .. جسا : ابتسمت

. وأىا بيضقك أوي : ابتسم

السهرة كاىت هريْة أوي : لْت وطها له

ػراحة قيستوا مى بيؽ كسه .. الوهارزه 

. مبسوكة أوي .. رجيتلوا شكريات الكلية 

بس ياريت .. وزي أهم حاجة ًوسي : ابتسم

ما يكوىص حس ٓيكم اتؾايق إىوا ٓغلوا 

باليكس كسه قيسىا .. الكبيا : أمل بوْى

. براحتوا، هسرىا براحتوا، ىميوا ًليكم براحتوا 

ىميتي ًليا قلتي : ؿحكوا االتويه وهو ؿمها

! ايه يا ترى 



قلت إىك حارموي : ايسيها حواليه رقبته بمرح

. مه األكل وًلى كول ساحلوي يف الضَل 

أىا ؟ أىا : ًيويه وسيت وبغلها بصهول

حارمك مه األكل ؟ بأمارة مضاوير الْجر لما 

! بتقلييوا ىقلى ىضوِ حس ٓاتح ومجوون 

زه ػاحب المقيم يضهس ًليكي يا اللي 

! بتاكلي وتوكري 

كتر يف رقبته أىت ًايسين : ؿحكت واتيلقت أ

اقولهم إىك أًنم زوج يف السىيا ! أقولهم ايه 

ولو واحسة ٓيهم جوزها مذتلّ ًوك ! زي 

تقارىه بيك ؟ أو تتؾايق موه ؟ زول ػحبايت 

وبحبهم بس مص ًايسة واحسة ٓيهم تقارن 

أىت مذتلّ ًوهم وكل واحس ! جوزها بيك 

ٓيهم مذتلّ وكل واحس بيحب بقريقة 

ٓكل واحسة ٓيوا تحتْم بمميسات .. مذتلْة 

مْيص واحسة ٓيوا اتكلمت .. جوزها لوْسها 



بس ىتكلم يف .. ًه مميسات أو ًيوب جوزها 

اللي بوذققله وبوهسر وبوستييس شكرياتوا ولو 

لكه .. واحسة ًوسها مضكلة بوتواقص ٓيها 

رغوػيات كل واحسة مى حبيبها زي راػة 

. بيها 

كتر مه كسه : ؿمها أوى بحب هو أىا هحبك أ

! ايه 

تحاول توػل : ايسيها يف طيره وبتبتسم

. لمسى حبي أىا ليك 

! أىا اللي أوػل لمسى حبك : كريم ؿحك

أمل أىتي لو بتحبيوي ربى ما بحبك يبقى زه 

. كْاية أوي ًليا 

وىْس الجملة زي أىا بقولهالك : أمل بؾحك

الوهارزه كان يوم جميل وًنيم مى .. المهم .. 

. إين كوت ػاحية متوترة ومرًوبة 



وازيكي اهو طوٓتي بوْسك إن : كريم

. روٓك وتوترك مالهمص مبرر أو زاًي 

كوت متوترة ٓيال : أرست ىْس كويل

ورايْة بس كوت بضوِ ىنرات الثقة يف 

إحساس جميل إىك .. ًيويك وزه بيقويوي 

. تحس إن يف حس يف ههرك ساىسك وحاميك 

: كريم ًّسل قيسته بحيث يكون وراها وؿمها

لحس آرر .. وأىا ًلى كول يف ههرك يا حبيبي 

طاوري بس وكريم هيحقق أحالمك .. اليمر 

 .

. كيب رليوا ىكضّ : كضرت ولْت وطها

يا هللا : ٓكر لوهلة وٓهم كلبها وٓك ايسه

ما ! ًلى اللي بتوكص يف أي حاجة تؾايقها 

!  طهور وبيسيه ٦اتْقوا وقلوا ييسي 

 ؟ ٤ مه ٦ييوي هيْرق ايه : أمل بسًل



! كيب ما تقويل لوْسك : كضر

. ًلضان راكري : أمل بَيم

اقْلي الحوار زه ومص ًايس : كريم بؾيق

مص كل يوم هوتكلم يف القغة .. أٓتحه تاين 

 طهور لو ربوا ما أرازش هوروح ٦.. زي 

ىكضّ مص ًايس كل طوية ىتكلم يف الحوار 

. زه 

أمل بغتله بحسن وهو ماهاىص ًليه حسىها 

. ٓؾمها وػالحها وقسر يقليها مه الحسن زه

الغبح سمر ررجت تقابل حس متْقة مياه 

مه البلس هتقابله وررجت قبل ما أبوها 

يغحى ويستجوبها وسابتله ورقة إىها 

أول ما .. هتضتري طوية حاجات وراجية 

: قابلت الضذع زه بغتله كتير وقربت موه

أىت يوسّ االسكوسراين ؟ 



بس زه .. أيوة: قرب موها مبتسم وبْؾول

تذه وال حمل ؟ 

! تْرق مياك يف ايه : سمر باستَراب

. ال تْرق كتير يا حلوة : يوسّ بؾحك

هو جواز واحس بتأطيرة واحسة : سمر بَيم

اًتبره تذه ! ٓرق مياك ايه حامل مه ُيره 

 .

أىتي ًايسة .. ال ىاػحة : يوسّ ؿحك كتير

كمان .. تأطيرة لكوسا وزه مص بالساهل 

بيسيه ٓيه .. رايحة ببيبي ٓسه له سير تاين 

الْلوس ؟ 

 الّ اللي ١٠٠هجيبلك ال : سمر بؾيق

اتْقوا ًليها 

 يا حلوة بما إن يف ١٢٠: يوسّ بتغحيح

. بيبي ًلى وطك الوػول 



أىا : كاىت هتيترؼ بس هو قام ٓاستَربت

ما بْاػلص زه بيسىس ًاجبك أهال بيكي 

! مص ًاجبك ما تؾيييص وقتي 

كيس .. رالظ هجيبلك : سمر بَيم بس أ

المكان مؾمون وهضتَل ؟ 

كيس : يوسّ هتروحي هواك بيقسك .. أ

. بس اىجسي بالْلوس .. وهتضتَلي 

آرر الوهار أو بكرا .. هوجس حاؿر : هست زماُها

. بالكتير 

سابها ومضي وهي قامت أرست تاكسي 

لبيت أمل وبتْتكر طكل أوؿتها وكمية 

كل المقلوب موها .. المجوهرات اللي ًوسها 

بس تسرل البيت والبايق سهل، بس ازاي 

تقويهم يستقبلوها بيس الَباء اللي ًملته 

! آرر مرة 



مص زه اليووان ؟ : سواق التاكسي

. اه هو لحنة : سمر بغتله

: لمحت ساًتها ًربية زارلة وٓيها طلة أمل

مروة وًايسة وٓاكمة واستَربت زول مص 

! مص هتيرِ تيمل حاجة .. وقتهم رالع 

ٓؾلت طوية بتْكر والسواق كلمها 

! طاُل ىْسك ليه ! كله بتموه : ٓسًقتله

زقائق لقت اليربية رارجة تاين بس مياهم 

بس زلوقتي .. أمل وابتسمت إىهم ررجوا 

! هتيمل ايه 

كلبت مه سواق التاكسي يروح وراهم 

ولقتهم راحوا موققة للتسوق وهواك لمحت 

محل مجوهرات مكتوب ًليه ىْس االسم 

اللي كان مكتوب ًلى ًلب أمل لما 

ٓوقْت التاكسي .. طآتهم قبل الْرح 



ٓقالها واتأكست ! وسألته اسم الموققة ايه 

إن زه ىْس المحل اللي أمل جتلها موه 

االسم واليووان محْور .. طبكتها وزهبها كله 

.. يف زماُها مه يوم ما قرأتهم ًلى اليلب 

ٓؾلت .. ىسلت وحاسبت السواق ومضيته 

برؿه .. كتير مترززة بتحاول توزن رقتها 

بس أمل زرلت مى ! رايْة أمل تيجي هوا 

أػحابها لمحل لْساتيه أٓراح وزي حاجة 

مص بتذلع بسهولة ييوي هتقول وزي 

.. ٓرػتها مص الزم تؾييها أبسا 

زرلت المحل وراسها لْوق وبسأت تتْرج 

ًلى األلماس وكلبت كقم ُايل تموه يَقي 

أىت : اللي هي محتاجاه وبتتكلم مى البائى

تيرِ كريم المرطسي ؟ 

. كبيا يآوسم زه صبون زائم : البائى



. طبكته كاىت مه هوا : ابتسمت

متقلبات الييلة كلها بيارسوها : البائى بْذر

. مه هوا 

أىت تيرِ مرات كريم : سمر بغتله

المرطسي بوْسك ؟ 

جت مرة واحسة .. ال يا ٓوسم : البائى ابتسم

بس كوت مسآر ساًتها و والسي اللي كان 

. موجوز 

ٓيال أىا جيت مرة واحسة بس : سمر ابتسمت

وقت ما اطتريوا الضبكة، وما طوٓتكص أىا 

. أمل المرطسي 

حؾرتك مسام كريم المرطسي ؟ : البائى وقّ

أهال بحؾرتك كان الزم تيرٓيوا بوْسك األول 

. ؟ أىا هضام ًبسالمجيس 



المياملة كلها ارتلْت والكل بيهتم بيها 

وهي اتَاهت إن مجرز شكر اسم زوج أمل 

بس الزم تتماسك .. السىيا اتقلبت كسه 

وتكمل وتقوم بسرًة مه هوا 

كريم كان يف الضركة وبيتغل بأمل يتقمه 

ًليها وقالتله إىها مى ػحباتها هيضتروا 

ٓستان الْرح لْاكمة ومروة برؿه ًايسة 

.. ٓستان للحوة وهم كمان البوات ىْسهم 

اوك يا قمر أىا ًوسي اجتماو : ابتسم

ومضَول ٓقسامي ساًتيه كسه وبيس ما 

ٓلو يف حاجة ؿروري .. أرلع هكلمك 

. كلميوي 

حاؿر يا حبيبي مص هسًجك : أمل ابتسمت

. لمسة ساًتيه 



ًمر ما كان اتغالك بيا : كريم باًتراؼ

. إزًاج 

كيب رالظ كلموي بيس ما : أمل ؿحكت

تذلع االجتماو حلو كسه ؟ 

قْلت مياه وهو ابتسم وقام زرل االجتماو 

سمر ارتارت كقميه ألماس سيرهم ًايل 

كبيا : ٓوق ما هي محتاجة بكتير وبغتله

. أىت هتبيت الْاتورة لضركة جوزي 

كيب ماًوسكيص ماىى أتأكس : هضام كضر

موه بغْة طذغية ؟ 

حؾرتك كلمه وقوله : سمر ابتسمت بثبات

إن مسام أمل المرطسي هوا وكلبت ىبيت 

الْاتورة ًلى الضركة أو البيت وطوِ 

هيقولك ايه ؟ تحب تارس الرقم ؟ 

. ال يآوسم رقمه ًوسىا : هضام ابتسم



قلبها كان بيسق بسرًة رغوػا إن مص 

مياها رقم كريم وقالت كسا كإثبات إىها مراته 

وقْت وهي رايْة والبايى وقّ واتغل 

بكريم اللي يف وسف االجتماو واستَرب إن 

محل المجوهرات بيتغل بيه ٓاًتصر لحنة 

و وقّ ًلى جوب رز 

آسّ يا ٓوسم بس : هضام ًرِ بوْسه األول

مسام حؾرتك أمل المرطسي هوا وكلبت 

كقميه ألماس وبلَتوي أبيت الْاتورة ًوس 

! حؾرتك يف الضركة أو البيت 

كيب ابيت الْاتورة ًلى : كريم باستَراب

الضركة ايه المضكلة ؟ 

حاؿر يا ٓوسم بس الزم ىارس : هضام ابتسم

... الققميه تموهم.. موآقتك األول 



قاكيه كريم اللي أبوه بيضاورله يف ىْس 

اللي محتاجاه تارسه ما يهمويص : الوقت

السير وابيتلي الْاتورة ًلى الضركة اًصرين 

. أىا يف اجتماو ابيتلي الْاتورة 

جوز : قْل كريم وهضام ابتسم ورجى لسمر

مبروك .. حؾرتك بلَوا ىبيتله الْاتورة 

ًليكي يا ٓوسم 

ازاها طوقة المحل ٓيها الققميه وهي 

ابتسمت وأرستهم وكليت بسرًة تتضاهس 

وقْت أقرب تاكسي وزرلته واتحركت 

.. بسرًة 

كريم رلع االجتماو بسرًة ًه ما كان 

متوقى واستَرب إن أمل تضتري ألماس 

حبيبة قلبي اللي : لوحسها ٓاتغل بيها

. وحضتوي 



ما .. أىت كمان واحضوي : أمل ابتسمت

بما إىك واحضوي وأىا واحضاك تيال ! تيجي 

. ارتاريل ٓستان حلو 

وكمل بمرح  )! أرتارلك ٓستان : كريم ابتسم

أىتي قبل ما تذتاري الْستان بتذتاري  (

األلماس ؟ 

ألماس ؟ ألماس ايه يا : أمل استَربت

حبيبي ؟ 

! األلماس اللي اطتريتيه : كريم باستَراب

المحل لسة مكلموي وقلتله يبيتلي الْاتورة 

 !

كريم اىا يف محل الْساتيه : أمل اتوترت

وماررجتص موه وًمري ما هضتري ألماس 

! أبسا مه ُيرك 



امال ميه اللي بتضتري ؟ : كريم وقّ بتوتر

. سالم يا أمل هكلم المحل بسرًة 

اللي ًوسك بتضتري : اتغل بالمحل بسرًة

. ألماس مص مرايت وقْها 

آوسم ؟ هي أرست كقميه : هضام وقّ

وبيسيه ييوي ! ألماس ومضيت مه ساًتها 

أىا كلمت حؾرتك !ايه مص مراتك 

كستلي أزيها اللي هي ًايساه  زي ! وحؾرتك أ

 الّ جويه ؟ ٣٠٠وارسة حاجات ب 

وسيازتك اتأكست إن اللي ًوسك : كريم زًق

طوٓت بقاقتها ! زي هي أمل المرطسي 

 الّ ؟ كبيا ال، ٣٠٠قبل ما تسيها حاجات ب 

ٓأىا مص ًارِ ػراحة أقولك ايه ؟ 

قْل السكة يف وطه ومص ًارِ يتغرِ 

! مغيبة يا مؤمه : ازاي وكلى ًوس مؤمه



مغيبة ايه ؟ يف ايه ؟ : مؤمه وقّ بتوتر

واحسة اىتحلت طذغية أمل : كريم بَؾب

.  الّ ٣٠٠وأرست مجوهرات ب 

ما تارس باسم أي حس أىت : مؤمه باستَراب

ايه مضكلتك ؟ ٓيه المغيبة ؟ 

المغيبة إىها قالتلهم يكلموين : كريم بغله

ًلضان يبيتويل الْاتورة هوا وأىا وآقت ألين 

! آتكرتها أمل 

كيب أمل ٓيه أػال ؟ مص : مؤمه اتغسم

بيسيه أمل هتروح تضتري ! يف مكتبها 

بالمبلٍ زه مه ُيرك يا كريم ؟ 

كريم بَؾب مه ىْسه ًلضان ٓيال أمل 

أمل مى ػحباتها : مص بتضتري مه ُيره

بيضتروا ٓساتيه لألٓراح وقلت ممكه تكون 



ًايسة تضتري كقم جسيس للْرح وماجاش يف 

! بايل أبسا إن حس يوغب ًليا كسه 

كيب اتغل بيها كلمها ؟ : مؤمه بتأىيب

! توآق كسه ورالظ 

كوت يف االجتماو وبابا : كريم ىْد بؾيق

هويمل ايه زلوقتي ؟ .. ًمال يضاوريل 

كيس يف : مؤمه بتْكير يال ىروح المحل أ

كاميرات مراقبة وىضوِ ميه زي،يال ىتحرك 

. بسرًة 

: ررجوا االتويه وحسه طآهم و وقْهم

اهتموا ! رايحيه ٓيه كسه أىتوا االتويه 

! بالضَل طوية 

كريم حكاله بسرًة اللي حغل وهو بع 

اكليوا ًلى : لكريم بيتاب بس ما اتكلمص

المحل وأىا هكلم المحامي يقابلكم هواك 



ليه المحامي ؟ : مؤمه

ألن ممكه المحل يتهم كريم : حسه بَيم

إىه مضارك يف الوغب زه ألىه أرس موه 

. موآقة 

! أىا هوغب يف مبلٍ زي زه يا بابا : كريم كضر

المحل اتوغب ًليه وأىت : حسه بغله

ساًست يف زه ٓاسكت رالع وروحوا 

طوٓوا ميه اللي ًمل اليملة السوزا زي 

. . وازاي اتجرأ ييملها أػال 

كريم : كريم موبايله رن كاىت أمل متوترة

وأىت ٓيه ! ٓهموي ايه اللي حغل بالنبف 

! هجيلك 

رليكي مى ػحباتك وما : كريم بجسية

. تضَليص بالك أىتي 



أػحايب ايه بس قويل أىت ٓيه : أمل بورٓسة

أجيلك الضركة وال ٓيه ؟ 

. ال أىا رايح المحل : كريم باقتؾاب

هجيلك .. أًتقس إين قريبة موه : أمل كضرت

. هواك 

كيس : قْل مياها ومؤمه بغله ما تقلقص أ

 الّ ٣٠٠وبيسيه زول .. هوجيب البوت زي 

مص كتير ييوي لو أزمت أوي ىسٓيهم 

. ورالظ 

 جويه يا مؤمه مص ٣٠٠ولو : كريم بَؾب

أىا اللي يتؾحك ًليا بالضكل زه و واحسة 

أىا أزٓى ؿيّ المبلٍ .. تستَل اسم مرايت 

زه ًضر مرات بمساجي لكه وال جويه واحس 

. ُغب ًوي 



مؤمه سكت ألن هو ًوسه ىْس اإلحساس 

زه يسٓى بمساجه اه لكه بالوغب كسه ال يمكه 

 ..

وػلوا المحل ولقي أمل موتنراه قربت موه 

هويمل ايه ؟ : بتوتر

. مص ًارِ تيايل ىسرل : كريم بؾيق

لسة ! البوليس جوا يا كريم : أمل وقْته

واػل مه زقايق 

. الزم ىنهر ! وايه المضكلة ياحبيبتي: كموها

زرلوا التالتة واألمه هيوقْهم بس ػاحب 

زرلهم بسرًة زه : المحل لمحهم ٓوقّ

. كريم المرطسي 

زرل كريم ويف ايسه أمل ومؤمه جوبه 



ًبسالمجيس /أهال بحؾرتك أ: كريم قرب موه

حؾرتك ًارِ الباطمهوسسة أمل مرايت 

ٓازاي واحسة ُيرها تيجي وتارس اللي هي 

. ًايساه 

مص زي اللي أرست : جه مه وراه واحس تاين

! موي الحاجة 

كيس مص هي ألن : كريم بغله باستَراب أ

زي مرايت ٓميرٓص أىت ميه وبيت لميه 

! أػال 

أىا هضام ًبسالمجيس ولوال : الضاب كضر

كست ًليا إين أزيها اللي هي ًايساه  حؾرتك أ

. ماكاىص زه حغل 

كان المْروؼ تتأكس إىها هي : مؤمه بَؾب

! أؿيّ اإليمان تضوِ بقاقتها ! وال ال



يا جماًة احوا مص : ًبسالمجيس اتسرل

. هوتذاىق 

هو يتحمل موآقته ويسٓى : هضام بَؾب

. الْاتورة اللي قال ابيتها 

وليه سيازتك ما تتحملص إىك : كريم بورٓسة

ازيت مجوهراتك لحس بسون ما تتأكس مه 

! هويته 

وليه ما تكوىص زي : هضام قرب مه كريم

... رقة وحؾرتك مضارك ٓيها ًلضان

. اررس : كريم ومؤمه االتويه بيغبية

كريم كان هيتكلم بس مؤمه اللي وقّ يف 

أىت طكلك ًيل ولسة : وطه قسام كريم

جاي هوا جسيس وما تيرٓص بتتكلم مى ميه 

ٓلو ٓيال مص ًارِ سيب الكبار يتكلموا 

. واقيس ًلى جوب 



هضام هيتكلم بس أبوه اتسرل وطسه مه 

. اسكت أىت زلوقتي : زراًه بهسوء

ًرِ ابوك : كريم بع ليبسالمجيس بَؾب

احوا ميه وٓهمه إين لو ًايس هضتري المحل 

..  الّ ٣٠٠زه كله باللي ٓيه، مص هليب يف 

 اللي بتتكلم ٓيهم ٣٠٠ال  (بع لهضام  )

زول بغرٓهم يف ًضوة ٓاتيسل وأىت بتتكلم 

 .

رليوا ىيرِ ميه هي اللي : أمل بغت لكريم

! أرست الحاجة بسل الذواق زه 

كاميرات المراقبة ػورتها : ًبسالمجيس

. والبوليس بيحاولوا ييرٓوها 

. وريهالوا : كريم بؾيق

ًبسالمجيس وراهم ٓيسيو المراقبة وأول ما 

طآوه التالتة ًيويهم وسيت وبغوا لبيؽ 



ميوى ىنراتكم زي إىكم : النابف قرب موهم

تيرٓوها ؟ 

أمل مسكت زراو كريم برًب وبتهس زماُها 

أيوة ىيرٓها : ال بس كريم كضر وبع للنابف

.. زي اسمها سمر محمس سليمان محمس .. 

ايه ! اسمها رباًي : النابف باستَراب

ًالقتك بيها ؟ 

تقسر تقول إىها القرِ المايل : كريم بَيم

مه الييلة واللي بتموى أستأػله والْرػة 

. اهيه جت ىتذلع موه 

ًايشيه ًوواىها وكل اللي تيرٓه ًوها : النابف

 .

أىا هسيلك كل الميلومات اللي : مؤمه قرب

. ًايسها 



: النابف هيتحرك مى مؤمه بس بع لكريم

أىت ًارِ إىها ممكه تتهمك طريك ليها 

ولألسّ ساًتها أىت كلمتك قغاز كلمتها 

ٓلو .. ألىك ازيت موآقتك إن اليملية تتم 

هي اتهمتك والمحل اتهمك هتلبس قؾية 

. ىغب واحتيال 

! أىت بتقول ايه : أمل برًب

اهسي أىتي : كريم ؿَف ًلى ايسها باكمئوان

ىمسكها األول والبايق كله  (بع للنابف  ).. 

. يف آواىه 

أىت : كريم بع ألمل اللي مرًوبة وبغتله

ممكه تتسجه بسببها ؟ 

رلي ! وايه ييوي : كريم بتريقة وُؾب

! أبوكي يتبسف 

أبويا ؟ : أمل بصهول



أيوة أبوكي اللي رآؽ : كريم بَؾب

اللي ًارِ .. يذليوي أًاقبها باللي تستاهله 

إن يف أٓيى يف بيته وسايبها وبيتموى 

رليها تيمل ما بسلها ٓيوا وتليب .. يروؿها 

كالما هي ! ماهو يا ٓرًون ايه ٓرًوك .. بيوا 

ًارٓة و واثقة إىها هتقلى موها ويف ًمها 

هيحميها ًلضان أروه ليه ما تسرقص 

! باسمي ؟بكرا تقتل بقى 

أىتي : أمل هتوقق بس كريم وقْها بَؾب

لسة مه لحنة بتبغيلي ًلضان ما أقولص 

مص ًايس .. هي ميه ٓاشا سمحتي اسكتي 

. أتكلم زلوقتي 

... يا كريم : أمل بحسن

كريم بغلها بَؾب ٓسكتت وقيست ًلى 

جوب وجالهم مجسي المحامي ٓهم الحكاية 

لو اتمسكت وقالت : كلها وأرسهم ًلى جوب



يا .. إىك طريكها يا كريم ممكه تلبس ٓيها 

! السٓى يا الحبس 

مص أىا اللي تليب بيا كلبة : كريم بَؾب

! زي زي 

... هتغل بيها أو بيمي و: أمل بحسن

رليها تْتكر إىها .. اوًي : قاكيها مجسي

ًلضان ىيرِ ىمسكها .. ًست بيملتها زي 

بس محتاجيه ىيرِ .. رليها تروح .. لتذتْي 

. مكاىها 

رليه .. اتغلي بيمي ًبسهللا : مؤمه اقترح

هو ييرِ مه أبوها هي ٓيه، ًمي هيساًس 

. زي بوته برؿه .. أبوها ما أؿموهوش 

أمل بغت لكريم اللي ساكت وبيسها 

بابا يوْى تكلم : اتغلت بأبوها وسلمت ًليه

ًم محمس 



! زه ًوسك يف القاهرة : ًبسهللا باستَراب

! أىتي ًايسة تقابليه وال ايه 

كيب : كلهم استَربوا وبيسها أمل اتكلمت

! أىا ما طوٓتهوش ! هو ىازل ٓيه 

يف ايه يا أمل وليه مهتمة : ًبسهللا كضر

بيسيه هو مياه سمر ىازلة ! بيمك كسه 

. تضتري حاجات البوها قبل ما تولس 

يف ايه وبتجيبوا سيرة الكلبة : سميرة قربت

! زي ليه 

سمر اىتحلت اسمي .. ماما : أمل بحسن

وسرقت مجوهرات بْوق الربى مليون و 

ممكه يتهموا كريم إىه طريكها يف الوغب 

زه ألىهم اتغلوا بكريم يستأشىوه وهو وآق 

! ألىه آتكرها أىا 



ًبسهللا وسميرة اتغسموا وسكتوا االتويه 

ازي اللي بيجيلوا : وسميرة زًقت يف جوزها

ًايساىا ! أمل ! مه وراها بوت المذْية زي 

ىيمل ايه قويل وأىا هيمله ؟ 

بس تيرٓوا مه ًمي هي ٓيه : أمل بيياـ

. بسون ما يضك ًلضان ما تهربص 

حبيبتي اللي أًرٓه إىهم ىازليه يف : سميرة

. بس ميرٓص ًوواىها .. طقة طريّ 

هكلم .. أىا هجيبلكم ًووان الضقة : ًبسهللا

محمس يا أمل وما تذآيص مص هيرٓه 

. حاجة 

قْل مياها واتغل بأروه ومص ًارِ ازاي 

يقلب موه ًووان الضقة بسون ما يذليه 

بقولك يا : يضك وبيسها جت يف زماُه ٓكره

محمس ازيوي ًووان الضقة اللي أىت ىازل 



أمل كاىت ًايسة تبيت حاجة كسه .. ٓيها 

ٓكريم قايل .. ألمها وأىا قلتلها تبيتها مياك 

. أجيبله اليووان يبيتلك الحاجة 

. كيب أىا أروحله بوْسي : محمس ابتسم

الال أىت ًارِ إن كريم مص : ًبسهللا بسرًة

هيوآق يتيبك وأىا مص حمل مواهسة 

. قويل بس اليووان وهو هيتغرِ .. قغازه 

محمس ازاه اليووان وقْل مياه اتغل بأمل 

.. قالها اليووان وقْل وكله قلق وتوتر 

سمر كليت مه المحل واتغلت بيوسّ 

جيبتي الْلوس ؟ : وراحتله وأول ما طآها

سمر ابتسمت وكليت ًلبة واحسة وٓتحتها 

! ايه زي : له وهو استَرب

 ألّ ١٢٠كقم ألماس تموه ٓوق ال : سمر

. اللي بتتكلم ٓيهم 



أىتي بتهرجي ! ال ال يا حلوة : يوسّ كضر

زه تروحي .. الْلوس كاش يف ايسي ! ػح 

! أىتي تليبي بيه 

زه تموه ! أىت بتهرح ػح : سمر باستَراب

.  الّ أىت كسبان يف الغْقة زي ١٥٠

زه محل ميروِ .. ال يا حلوة : يوسّ بَيم

ياه زه   ٪٩٠وماأًتقسش إن سيازتك طار

مسروق والبؾاًة زي تبليها وتضربيها زي 

ييوي بمجرز ما .. يا حلوة بتكون ممؾية 

المحل يبلٍ البوليس هيوزًوا أوػاِ 

الحاجة زي وبمجرز ما تسرلي أي محل 

هييرِ زي بؾاًة ميه وساًتها اللي 

 .يبييها هيروحوا يف ربر كان 

: سمر ما ٓكرتص يف كل زه وبغتله بمكابرة

أىت ًايس تقويل إن كل اللي بيسرقوا بيضربوا 

اللي سرقوه ؟ امال بيسرقوا ليه ؟ 



بيكون ًوسهم صبون أو بتتهرب : يوسّ بَيم

أو بيققيوها ويبييوا .. أو بتتباو بربى سيرها 

لكه ًلى بيؾه كسه .. األلماس زه بالقيراـ 

وزلوقتي بقى ما .. ما يتباًص ٓهمتي 

. تيقليويص إال لو مياكي الْلوس كاش 

! كيب لو ازيتك اتويه : سمر مسكت زراًه

أىا مص ! أىت تقسر تبييهم وتسيوي الْيسا 

هيرِ أوػل لشبون ومص هيرِ أًمل 

.. اللي بتقوله زه كله بس أىت هتيرِ 

 الّ ٣٠٠كقميه أهم سيرهم واػل ل 

! الْرق مكسب ليك 

: يوسّ بع للققميه وبغلها وبيْكر

كيس ما زرلتيص وأرستيهم ! جيبتيهم ازاي  أ

كيس ما سرقتيهمص ألن مص  وكليتي وأ

! بالسهولة زي 

. قلت إين حس تاين : سمر ابتسمت



ايه ًالقتك ! والحس زه ميه : يوسّ باىتباه

بيه ؟ 

أىت يْرق مياك يف ايه ؟ : سمر كضرت

جاوبيوي الحس زه ميه ؟ : يوسّ بَيم

ييرٓك ؟ 

كيس كبيا تيرٓوي : سمر كضرت . أ

 ألّ كاش ١٢٠ًايس : يوسّ ؿحك وبغلها

قسريت كلميوي ما قسرتيص ما تتغليص بيا 

. تاين بيس اشىك 

جت توقْه بس مضي ألىه ًارِ إىها 

هتتمسك وبسرًة ألن كالما اللي اىتحلت 

طذغيتها تيرٓها ٓهيوػلولها بسهولة وهو 

مص ًايس يتورـ يف حاجة زي زي أو يلْت 

.. األىنار له ولضَله 

ًبسهللا بيس ما بلَهم اليووان وقْل مياهم 



كيس هتروح البيت : أمل بغت لكريم أ

. ويقبؾوا ًليها والموؿوو هيوتهي 

سمر بمجرز ما تْهم إىها ممكه : كريم بغلها

. تؾرين مص هتترزز لحنة تجرين مياها 

ساًتها هتسٓى الْلوس زي ًلى : مؤمه

. الجسمة يا كريم 

أو ىلحقها قبل ما تتغرِ يف : المحامي

. الحاجة وىرجيها 

وهي تتقلى موها بالبساكة : كريم بَؾب

قسما بالله أىا مستيس أتحاكم ! ػح ! زي 

. لمجرز إىها تتحبس 

.. ال كبيا مص هتقلى موها : المحامي بيهسيه

هي اه ممكه تقى مه تهمة السرقة بس 

. ساًتها هتتحاكم بتهمة الوغب واالحتيال 



بغوا هو المحل ممكه يتهمك بالوغب بس 

ما أًتقسش إىهم مستيسيه يذسروا صبون 

صيك هوا ويذسروا ًيلتك ًلضان مبلٍ زي 

زه وبيسيه المحل ُلقان إىه ما اتأكسش مه 

هوية البوت أىت كلمتهم بيس ما ًرٓت إىها 

مص أمل ػح ؟ 

أيوة بلَتهم يوقْوا اليملية بس كاىت : كريم

. مضيت 

كيب زه زليل ًلى حسه ىيتك : المحامي

. وإىك حاولت تمويهم 

كيب ولو سمر اتهمته طريك ؟ : أمل بذوِ

زه هيحغل بس ساًتها : المحامي بغلها

مْيص زليل إىه طريك وهتتْتح السٓاتر 

القسيمة يبان إن يف ًساء قسيم وساًتها 

.. هتلبس هي قؾية تاىية إن زه إتهام كيسي 



ٓأًتقس لو بتْهم مص هتيملها ألن زه 

هيذسرها مص هيكسبها أو ساًتها هؾَف 

.. ًليها أىا وأٓهمها إن زه هيسوز مغيبتها 

البوليس هيتحرك .. بغوا كل زه سابق آلواىه 

ويقبؾوا ًليها وساًتها ممكه ىرجى اللي 

. أرسته و المحل مص هيوجه إتهامات 

. بس أىا ًايسه يتهمها : كريم بَيم

هي يا ابوي هتتحاكم بتهمة اىتحال : المحامي

وهتلبس .. ىغب واحتيال .. طذغية مراتك 

كاميرات المراقبة .. القؾية ما تقلقص 

والبؾاًة مياها مص هتذرج موها ما 

. تقلقص 

كريم ازاهم اليووان وهو كمان راح مياهم 

وكلب مه مؤمه .. يف ًربيته هو وأمل 

يْؾل مى المحامي ويضوِ ايه اللي هيتم 

 !



النابف جاب اشن مه الويابة بالقبؽ ًلى 

سمر وتْتيص البيت و وػلوا كلهم طقة 

طريّ وربقوا ساًتها سمر اتوترت ميه 

بيذبف بيوّ و وقْت بتوتر 

! ميه هيذبف ًليوا كسه : محمس باستَراب

.. مص ًارٓة بس ما تْتحص : سمر بتوتر

. احوا ما ىيرٓص حس هوا 

ال تالقيه اللي باًته كريم : محمس كضر

كريم ؟ : سمر مسكت زراو أبوها وبرًب

كريم كلمك ؟ 

ًبسهللا اللي كلموي وكلب : محمس بحيرة

. اليووان 

! وأىت ازيتلهم اليووان : سمر زًقت



الباب بيذبف بيوّ ومحمس بغلها وبع 

! أىتي ًملتي ايه : للباب

محمس ٓتح الباب واتْاجىء بالبوليس قسامه 

وٓتحلهم القريق وزرلوا وسمر بغتلهم 

يف : برًب ومحمس لمح كريم وأمل ٓراحلهم

! أمل ! كريم ! ايه؟ ايه اللي بيحغل 

أمل بغت لألرؼ بأسّ وكريم زرل بسون 

ما يوقق وسمر طآته واتقابلت ًيويهم وهو 

ليبتي ليبة أىتي مص ازها : بتحسي

. وزلوقتي وقت السٓى 

! ىيم ! رير : سمر كضرت وبغت للؾابف

مياىا أمر بالقبؽ ًليكي وتْتيص : الؾابف

. ٓتضوا البيت  (بع لليساكر  )الضقة 

! وريوي األمر زه : سمر وقْتهم بتوتر



هيكون بيؾحك : كريم ابتسم بسذرية

. ًليكي مثال 

الؾابف وراها األمر واليساكر اتحركوا قلبوا 

كل حتة لحس ما ررجوا بالضوقة اللي ٓيها 

أىا : الققميه وسمر حاولت توكر بذوِ

أػال الضقة زي مص ! ميرٓص ًوهم حاجة 

. زي طقة كليقي وأىا لسة جاية .. بتاًتي 

يا ابوي يف ايه : محمس بحيرة مص ٓاهم حاجة

. زي ٓيال طقة كليقها مص طقتوا ! 

ًمي محمس اشا سمحت ما : كريم اتسرل

! تتسرلص أىت مص ًارِ هي ًملت ايه 

! كيب ًرٓوي : محمس بغله

سيازتها : كريم قرب موه بذقوات واثقة

اىتحلت طذغية أمل وراحت محل 



المجوهرات اللي بوتيامل مياه وسرقت 

. زول باسم أمل 

أىا ما سرقتص حاجة ومحسش : سمر بَؾب

يقول إن زي سرقة أبسا بيسيه ايه زليلك ؟ 

! كاميرات المراقبة ػورتك : كريم ابتسم

كيس محل بالحجم زه ٓيه كاميرات مراقبة  . أ

أىا مص ٓاهم حاجة يا ابوي : محمس بيسم ٓهم

 .

ًمي سمر قالتلهم إىها : أمل قربت مه ًمها

مرات كريم وقالتلهم يبيتوا الْاتورة لكريم 

يف الضركة وألن كريم ميروِ كلموه وقالوله 

إن مراته يف المحل ٓهو وآق يبيتوله 

. وهي أرست الحاجات زي .. الْاتورة 

أىا كلمت .. زي مص سرقة : سمر بيواز

هو ازاهايل .. محامي وًرٓت إىها مص سرقة 



بيسيه سيازتك : وبغت لكريم.. بوْسه 

. كوت طريكي وأىت وآقت ارس الحاجة زي 

اللي لقوك : كريم ابتسم بتهكم وقرب موها

.. هي ٓيال مص سرقة .. لقوك ُلف يا سمر 

أىتي اىتحلتي طذغية .. زه ىغب واحتيال 

ومص بس كسه أىتي زلوقتي .. ُيرك 

زه .. بتتهميوي هرٓى ًليكي قؾية تاىية 

. إتهام كيسي وهسٓيك تموه ُايل أوي 

ًمي ! محسش هيسمحلك : سمر بَيم

ًبسهللا مص هيسمحلك تحبسوي وال أمل 

. ىْسها 

ًمك ًبسهللا اللي جابلي : كريم ابتسم

. ًوواىك وأمل مص هتْتح بوقها المرة زي 

سمر ابتسمت بذبث وقربت مه كريم 

تراهه ؟ : وهمست بغوت واكي



و مرة واحسة مثلت اليياـ وجريت ًلى 

أىا بوت .. أرجوكي .. أمل سامحيوي : أمل

أرجوكي .. كول ًمرىا أروات يا أمل .. ًمك 

كوت ًامية وكوت .. أىا آسْة سامحيوي 

بحب طريّ وتذيلت إين هكون مبسوكة 

كون مبسوكة وأىا  بس ًمري أبسا ما قسرت أ

.. أىا زٓيت التمه ُايل أوي يا أمل .. مياه 

كْاية اللي رُس وًمرو .. أرجوكي سامحيوي 

بابا كلق ماما بسببك يا أمل .. ًملوه ٓيا 

أرجوكي اوًي تذلي ابوي يتولس ويبيس ًوي 

أمل أىتي أحسه موي الّ مرة ما .. 

أىتي ًارٓة .. تسمحيص ليهم يارسوين 

أىا بس .. المبلٍ زه بالوسبة لجوزك وال حاجة 

كوت محتاجة أكلى تأطيرة وهسيب مغر 

مابقيتص مستحملة إتهامات الواس .. كلها 

بس كوت ههرب مه مغر .. ليا وىنراتهم 

. ساًسيوي ياأمل أرجوكي .. كلها 



كريم بع للؾابف اللي اتحرك ومسك 

. اتْؾلي مياىا : سمر

: سمر مص ًايسة تسيب ايس أمل وبتييف

ًلضان راكر ًمك ! ساًسيوي يا أمل 

. أرجوكي .. وًلضان راكر سهر 

أمل هتوقق بس كريم بغلها ٓسكتت 

وزورت وطها بييس والبوليس أرسوا سمر 

ومضيوا وهي بتوازي أمل 

: محمس قيس مكاىه بتيب وأمل قيست جوبه

... أىا آسْة يا ًمي أىا

اوًي تتأسْي يا أمل : قاكيها محمس بتيب

رليها تتياقب ًلى .. كل واحس بيارس جساته .. 

. أٓيالها 



: أمل زموًها لميت ًلى ًمها المكسور

ًمي أرجوك ما تتكسرش كسه وال ! ًمي 

. زموًك توسل أبسا 

ًمي لو : محمس ًيف ألول مرة وأمل ؿمته

ًايس هقلب مه كريم يسٓى الْاتورة زي 

. ويقلب مه المحل يتوازلوا ًه القؾية 

كريم كضر وبع ألمل وبيسها وقّ بييس 

ًوهم 

! ًمي أرجوك اتكلم : أمل كملت مى ًمها

. أىا مص هسيبك هوا .. قوم ميايا يال 

.. أمل ًلضان راكري .. أمل : محمس بتيب

رسي جوزك وروحوا بيتكم وكْاية المضاكل 

! بيسيه جوزك شىبه ايه يتَرم كل زه .. زي 

. هي سرقت هي تسٓى التمه مص ُيرها

. ًمي أرجوك ما تسًلص : أمل بسًل



أىا رالظ اًتبرتها ماتت يا : أرس ىْس كويل

. قومي يا بوتي روحي مى جوزك .. أمل 

. كيب تيال ميايا البيت يال : مسكت ايسيه

. أىا بكرا هرجى البلس ..ال يا أمل : محمس وقّ

! مص هتقّ مياها ! وسمر : أمل باستَراب

ال مص هقّ ومص ًايسها : هس زماُه برٓؽ

. ترجى بيتي تاين 

... يا ًمي: أمل قربت موه

يا أمل روحي بيتك مى : قاكيها ًمها بورٓسة

رالظ بقى .. أىا رالظ هتبرا موها .. جوزك 

كريم .. روحي يال .. ازيتها ٓرظ كتير .. كْاية 

. رس مراتك وروحوا ! 

كيب تيال مياىا البيت : كريم قرب وبجسية

. وبكرا حؾرتك سآر مه هواك 



أىا .. أىا آسّ يا ابوي : محمس برٓؽ تام

كون لوحسي  . محتاج أ

: كريم هيتكلم بس محمس بغلهم االتويه

أىا مص هاجي مياكم ٓريحوا ! بقولكم ايه 

وسمر .. يال اتْؾلوا بقى ! بالكم أىتوا االتويه 

رلوها تارس ًقابها هي تتحمل ىتيجة أٓيالها 

ومه الوهارزه أىا ماًوسيص بوت اسمها سمر 

 .

كريم أرس أمل وركبوا ًربيتهم وأمل حاولت 

مص ! وال حرِ يا أمل : توقق بس كريم زًق

. ًايس أسمى حتى ػوتك 

وال حرِ : أمل يسوب هتتكلم بس بغلها

.. أًتقس كالمي واؿح

سكتت تماما وهو أرسها و وػلوا البيت 

وتليْوىها بيرن كل طوية ػحباتها ًايشيه 



يقمووا بس مص بترز وبيتت رسالة لمروة 

.. تيتصرلهم كلهم وتقموهم هتكلمهم بيسيه 

وػلوا البيت وزرلوا وكريم ساكت تماما 

لحس ما زرلوا ىاهس وحسه قربوا موهم وكريم 

ساكت ومص ًايس يتكلم 

ممكه أًرِ أىت ساكت ليه : أمل باستَراب

 !

! أىا قلتلك وال حرِ : كريم بتحصير

ييوي ايه ! ايه وال حرِ زي : حسه بَؾب

هو أىت هتحملها ىتيجة ُلقك ! وال حرِ 

سيازتك اللي ُلقان يف القغة زي ! أىت 

. مص هي 

أىا ما بحملهاش حاجة ومص : كريم بَؾب

بيسيه لو .. بتكلم ًه اللي حغل رالع 



.. ُلقان ليك ًليا المرة الجاية مص هيبرها 

. كسه ػح ؟ بيس اشىكم 

ال : كريم هيقلى بس حسه مسك زراًه

مص كسه ػح واقّ هوا واتكلم بقريقة 

! سيازتك زًالن موها ليه ! أٓؾل مه زي 

هي مالها ؟ 

! هي ًارٓة أىا متؾايق مه ايه : كريم كضر

حسه بع ألمل اللي كضرت وبحسن بغت 

أىت ًايسين أتذلى ًه ًمي يف هرِ : لكريم

. وال أقوله أحسه هي تستاهل ! زي زه 

اقْي جوب ًمك زي ما : كريم اىْجر ٓيها

تحبي لكه تقوليله إين مستيس أزٓى للكلبة 

وال هسٓى وال .. زي مليم واحس ٓال يا أمل 

هقلب مه حس يتوازل حتى لو هتوػل لحبل 



زي كلها .. اإلًسام بس لألسّ مص هتوػل 

. كام سوة بس 

. بس زه ًمي : بغت لألرؼ

وأىا اتحملت كتير تحت : بَؾب قرب موها

ال يلسٌ المؤمه مه جحر .. المسمى زه 

سيازتك بقى موتنرة تتلسُي كام .. مرتيه 

مرة ؟ 

: حاولت توقْه بس هو طس زراًه موها بيوّ

سيازتك يااللي بتقويل ليمك إين أررجها أىا 

متذيلة أىتي إين .. ممكه أتحبس مياها 

ػوته  )! أتحبس يف قؾية ىغب واحتيال 

كريم المرطسي متهم  (بييلى مى كل كلمة 

ال ! وبيسها تقويل أزٓيلها ! بقؾية احتيال 

سمر ساًستها .. ٓويق لوْسك يا أمل ًبسهللا 

المرة اللي ٓاتت ًلضان ًملت راكر ليكي 



بيس ! رػيسها رلع .. وليمك لكه رالظ 

. اشىكم 

سابهم وكلى ألوؿته وىاهس قربت مه أمل 

اًصريه يا أمل بس سمر : مسكت ايسها

. زوزتها أوي 

يا ماما سمر زي تولى أىا وهللا : أمل بيياـ

ًاملة ًلى ًمي وكسرته أىتي ما طوٓتيص 

! طكله ًامل ازاي 

ًمك ًلى .. أمل يا بوتي : حسه قرب موها

ًيّوا بس كريم مص ساهلة ًليه إن اسمه 

. يتحف يف قؾية احتيال 

أىا ًارٓة وهللا الكالم : أمل مسحت زموًها

وآسْة إين بحقكم يف مواقّ .. زه ومقسراه 

! زي زي 



يال .. ال يا أمل ما تقوليص كسه : ىاهس ؿمتها

اكليي أوؿتك رسي جوزك يف حؾوك 

ما تذليص سمر ! وكيبي راكره بكلمتيه 

. زي تسًلكم مه بيؽ أو تارس مه وقتكم 

أمل كليت أوؿتها كان كريم قاًس بتوتر 

ًلى الكوبة وبيْكر مص ًارِ هييمل ايه 

الذقوة الجاية بس جواه ُيم وُؾب مهول 

كريم ًلضان راكرين : قربت موه وبهسوء

آهموي أىا وهللا سمر ما تْرق ميايا بس 

.. ًمي ػيب ًليا كسرته بالضكل زه 

. بيسيه المبلٍ زه مص كبير للسرجة 

قام وقّ  )! المبلٍ مص كبير : بغلها بصهول

أىتي متذيله  (وبَؾب هي أول مرة تضوٓه 

 ٣٠٠ولو كاىوا ! إين بتكلم يف حجم المبلٍ 

ما تبقلي .. جويه مص هسٓيهم للكلبة زي 

احمسي ربوا ! بقى تحقيوا يف المواقّ زي 



إن أىا قبلت وجوزها يف الييلة لكه مص 

.. ٓويق يا أمل .. هتقبل أبسا تَلف يف اسمي 

أىا مص ًمرو اللي .. كله إال اسمي توسذه 

وركته ولو سيازتك مص ًارٓة أىتي متجوزة 

ميه رليوي أًرٓك ًليا مه أول وجسيس 

ألن يف .. اوًي تترجمي حبي ليكي ُلف 

ٓما .. حاجات حتى الحب ما بيَْرهاش 

سمر هتتحبس وزه كالم .. تتذقيص حسوزك 

بيس .. مهما يكون التمه هتتحبس .. ىهايئ 

. اشىك 

سابلها األوؿة وررج بَؾب مه البيت كله 

و وراه مؤمه طسه ليربيته واتحركوا مى 

.. بيؽ 

ٓؾل يلّ باليربية لحس ما ركه ًلى جوب 

وكريم ىسل و مؤمه مياه وسوسوا ًلى 

.. اليربية بغمت محسش ٓيهم بيققيه 



ىور اتغلت بمؤمه كصا مرة ومص بيرز لحس 

ما بيس ًه كريم ورز ًليها كموها وقْل 

هوْؾل واقْيه يف : ورجى لكريم وقّ جوبه

! البرز زه كتير 

. برزان اركب اليربية أو روح : كريم بؾيق

يا ىروح مى بيؽ يا : مؤمه باػع قسامه

أىت بتقلى ىرٓستك .. ىارس برز مى بيؽ 

شىبها ايه ؟ ! ًلى أمل ليه 

مجرز ! شىبها ايه : كريم بغله بَؾب

. تْكيرها إىها تذرج سمر بييغبوي 

هي ًاملة راكر ليمها اللي : مؤمه بتبرير

. بتيتبره زي أبوها 

.. اشا كان ًمها ىْسه اتبرا موها : كريم بَيم

! تقوم هي تيرؼ ًلى لساين إين هسامح 



زه سبحان مه رالين مسكت ىْسي 

. ومااًترؿتص قسام ًمها 

قيسوا كتير االتويه يتكلموا مى بيؽ لحس ما 

كريم هسي وروحوا البيت ورٓؽ يتكلم مى 

أي حس وزرل أوؿته ُير هسومه وألول مرة 

يوام ًلى الكوبة بييس ًه أمل بس الووم 

والغبح .. أبيس مايكون ًوهم هما االتويه 

بسري قام لبس وىسل بسون ما يوقق حرِ 

.. واحس 

راح للمحامي ييرِ السىيا وػلت اليه 

وهواك المحامي كموه إن سمر حاولت 

تقول إن الحاجة مص بتاًتها والضقة مص 

طقتها بس تغوير الكاميرا وهي بتارس 

.. الحاجة زبسها ومص هتيرِ تذرج موها 

وبتتهم كريم إىه مضارك مياها يف الوغب 

.. زه 



كريم استسًوه للويابة و وػل هواك كان يف 

ػحآة كتير جسا حاولوا يوقْوه بس رٓؽ 

يقّ وزرل ًلى كول واستمر التحقيق 

مياه طوية ومياه مجسي مص سايبه 

.. ومؤمه وحسه وىازر كمان وػل مياهم 

المحل رٓؽ يوجه أي إتهام لكريم ألىه مص 

وسمر هتواجه تهمة .. ًايس يذسر واحس صيه 

.. ىغب واحتيال 

كريم ررج باليآية مه وسف الغحآة 

.. ومؤمه وىازر مياه 

وػاحب المحل بلٍ الغحآة إن كريم 

مالوش أي شىب وإن واحسة اىتحلت لقبه وإن 

كريم مه أهم الشبايه للمحل 

كريم رٓؽ يروح البيت أو الضركة وراح مى 

. مؤمه الڤيال بتاًته وقؾوا يوميه ٓيها



بيروحوا الضركة طوية وكريم يضَل ىْسه 

بالضَل ويرجيوا بالليل ًوس مؤمه يذلغوا 

التضقيبات وبيس مايذلغوا وكل واحس يوام 

األرق يجي لكريم والووم يجآيه 

بيس مارلغوا مؤمه سابه ًلضان يوام 

وكريم قاله هيوام وبمجرز ماحف راسه ًلى 

المذسة بسأ يْكر زي ًازته اليوميه اللي 

ٓاتوا ياترى أمل ىايمة وال مص ًارٓة توام 

وليه ! صيه زلوقتي؟ايه اللي وػلهم للسًل زه

اتوهس بؾيق مه ىْسه ! كلى ُؾبه ٓيها

ًلضان وقت ُؾبه بيذرج ًه طيوره بس 

بيرجى يقمه ىْسه إن أمل ًاقلة وهتْهم 

.. قغسه وتيصره

ػيبان ًليه ىْسه إىها ًلضان ًمها ًايساه 

كب وهو ليه ماًملتلوش حساب؟ ! يتوازل 

هو ًارِ إن مص ػح يسيب البيت بس 



ٓؾل ..مؾقر ًلضان ما يجيص ًليها 

يتقلب يميه وطمال ومص ًارِ يوام 

واستحالة ييرِ مه ساًة ماساب البيت 

.. مابيوامص اتيوز يوام مياها 

ًوس أمل الوؿى ماارتلْص هي كمان بتْكر 

ومص ًارٓة توام مه ُير وجوزه يف األوؿة 

وحاسة إن كريم ٓاؼ بيه ومص ًايسها 

ٓسابلها البيت 

مص شىبها إن سمر قريبتها ؟ كالمه كان 

قاسي ًليها وأول مرة يجرحها كسا وٓكرة 

واحسة اللي يف بالها هي إن كريم ىسمان 

ًلضان اتجوزها واتحمل ًلضاىها كتير 

زموًها ىسلوا ُغب ًوها وحست إىها موبوشة 

.. وجوزها سايبلها البيت ًلضان مص كايقها



استمر الحال زه بيوهم وكول الوقت زه 

سميرة وًبسهللا بيكلموا أمل باستمرار 

. وبلَوها إن ًمها جه البلس 

أمل ما حاولتص تكلم كريم وهو ماحاولص 

يكلمها وكل يوم هي توتنره يروح بس هو 

.. مص بيروح البيت ىهايئ 

رابى يوم ىاهس اتْاجئت الغبح بجرس الباب 

بيرن وأم ٓتحي ٓتحت الباب وبترحب باللي 

زارل وكان كه ٓاستقبلته ىاهس ورحبت بيه 

وبيسها أمل ىسلت استقبلته وما استَربتص 

وجوزه وزه رلى ىاهس تْهم إن أمل ًارٓة إن 

يارة ! أروها جاي بس يا ترى جاي ليه  ص

! ًازية وال ايه 

أمل استأشىت حماتها و كالية أوؿتها 

مص هتروحي : ومياها أروها وىاهس وقْتها

الضركة يا أمل الوهارزه 



ال يا ست الكل مص هروح : أمل ابتسمتلها

. بيس اشىك 

زرلوا أوؿتها وأمل قْلت الباب وقيست 

جايباين ًلى : قغاز أروها اللي باستَراب

! مال وطي ليه

. ًايسة أمضي مياك ًلى البلس : أمل بحسن

تمضي ازاي ! تمضي البلس : كه باستَراب

! ييوي 

. أمضي زي الواس :بغت لألرؼ

! ما أىتي لسة كوتي يف البلس : كه بيسم ٓهم

واحضك ايه ٓيها ؟ 

طوٓت ػور كريم يف الْيس : زموًها لميت

وكل المجالت وبيتهموه إىه طريك يف قؾية 

كريم مص ًايسين هوا يا كه .. احتيال رريغة 

 !



هو يقسر يستَوى ! بتقويل ايه : كه برٓؽ

! ًوك أػال 

! كريم مص بيجي البيت أػال : أمل وقْت

ويف .. مه ساًتها ومص بيسرل البيت 

.. الضركة حتى لو طآوي مص بيكلموي 

! هستوى ايه تاين .. بيسيه قالهايل ػريحة 

قالك ايه ؟ : كه باستَراب

قايل يف حاجات ما بيَْرهاش : أمل بسموو

وقايل ما أتيساش حسوزي وقايل ما .. الحب 

كه أرجوك رسين البيت .. أترجمص حبه ُلف 

 .

كيب وهتقويل ! هتمضي : كه باستَراب

! لكريم ايه 

مص هييترؼ وال : أمل ابتسمت بوجى

أىت بس واحوا ماطييه ًرٓه إىك .. هيتكلم 



وارسين وماطي وهو مص هييترؼ زه 

وأىت اهو هتضوِ .. باليكس هيضكرك 

! بوْسك لو جه الوؿى هيكون ايه 

لمت طوقتها وبالْيل كريم ما جاش اليوم 

كله وآرر الوهار كه قرر يمضي بأرته ٓيال 

واتغل بكريم اللي اًتصرله إىه اىضَل الوهار 

كله ُغب ًوه وكه حس ٓيال إن كريم 

بيتهرب موه ٓقرر يارس أرته وقبل ما يقْل 

أىا مقسر طَلك يا كريم : قال لكريم

ومسئولياتك أىا بس ببلَك إين مسآر 

يال أطوٓك ًلى رير ..طوية كسه وميايا أمل 

 .

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الحازي واألربيون 

كريم سمى الجملة زي ٓأرس ٓرامل جامس 

وبع لمؤمه جوبه اللي مستَرب صيه 



أىت بتقول ! تمضي ٓيه : بالنبف وبغسمة

! ايه يا كه 

أىا كوت جاي .. بقولك راجى البلس : كه بؾيق

وأمل ًايسة تريح .. مضوار كوايل وراجى 

أًغابها طوية بيس اللي حغل ٓهارسها 

ميايا ترتاح طوية 

كريم اليربيات بتسمر وراه ٓاؿقر يحرك 

ًربيته 

مؤمه أرس التليْون مه كريم وسلم ًليه 

كه احوا رالظ ًلى وػول البيت : األول

. ىتكلم اول ما ىوػل 

... يا جماًة أىتوا مضَوليه ِ: كه بهروب

يا ابوي احوا رالظ اهو رمس : قاكيه مؤمه

اػبر .. زقايق وهوكون ًوسك إن طاء هللا 



اللي يسميك يقول مص ًايس .. بقى 

. ًيب ًليك يا ػاحبي ! تضوٓوا 

بس وهللا ! ال أىت بتقول ايه : كه اتحرج

. ًامل ًلى أطَالكم 

مؤمه قْل مياه وبع لكريم اللي ساكت 

. لم السور بقى وارجى لمراتك ! كريم : بَؾب

كريم ما رزش وٓؾل ساكت وهو جواه ىار 

مه أمل وتغرٓها ورتمت بقلبها أروها 

.. يارسها 

مؤمه أول ما وػلوا قبل ما يوسلوا مسك 

لم السور ورس مراتك يف حؾوك : زراو كريم

. ما تذليهاش تمضي زًالىة 

. إن طاء هللا : كريم ابتسمله باقتؾاب



زرلوا االتويه مى بيؽ وكان كه قاًس يف 

االستقبال لوحسه ٓرحبوا بيه االتويه وكريم 

.. حس بونرات ًتاب مه كه 

مؤمه بيحاول يلقّ الجو بهساره مى كه 

.. وكريم بيبتسم باليآية 

اتْاجئوا االتويه بوسول أمل بضوقة هسومها 

كريم بغلها كتير وبع للضوقة اللي يف 

.. ايسها وهو مغسوم 

زي ! البلس زي أحسه مه ُيرها : مؤمه بهسار

كيب ًيب ًليكي ! طوقة كه وال ايه 

! أروكي يجي ويمضي يف ىْس اليوم 

زماُه ىاطْة ًوسه ًرق : أمل بضبه ابتسامة

. ػييسي بايه 

احترسي أىتي يف بيت كله : مؤمه بتوبيه

. ػيايسة 



أمل ابتسمت وسكتت وكريم واقّ جامس 

مكاىه مص قازر يحسز أٓكاره أو حتى يْكر 

! هييمل ايه أو تغرٓه هيكون ايه 

أىا ًايسة : أمل بغت لكريم وبغوت واكي

. هرتاح طوية .. أروح البلس مى كه يا كريم 

أىتي : كريم بغلها كتير والكل موتنره يوقق

بتستأشىيوي وال بيتيرٓيوي مه باب اليلم 

أىتي اوريسي  (بع للضوقة  )بالضيء ؟ 

! محؾرة طوقة هسومك 

أىا قلتلها ىكسب وقت : كه رز بسرًة قبلها

بس أىا اًتمست .. يا كريم وتجهسها ٓاًصرين 

ًلى وًسك إىك ًمرك يف يوم ما هترٓؽ 

وال أىا ُلقان ؟ ! توسلها البلس لو هي كلبت 

أىا ٓيال وًست : كريم ابتسمله بمجاملة

الوًس زه 



 (بع ألمل بلوم).. ٓأكيس أىت مص ُلقان 

أكلى ميه أىا .. سآري ! ًايسة تسآري البلس 

! ًلضان أمويك 

اتحرك قسامها رقوتيه وقرب موها جسا 

لو : بحيث محسش يسميه ُيرها وهمس

. مضيتي ما تتوقييص موي اجي ارسك 

اتقابلت ًيويهم يف ىنرات ُريبة ملياىة وجى 

وػسمات و زموًها بتلمى وهو جامس قسامها 

 ..

أمل بتْكر ازاي هو وآق بالسهولة زي إىها 

كاىت متذيلة إىه هيهس .. تمضي مى أروها 

كاىت متذيلة هيقولها ال .. السىيا لما ييرِ 

يمكه تسآر وتسيبه، كاىت متذيلة إىه 

هيجي ويارسها يف حؾوه ويقولها زه مكاىها 

بس .. وال يمكه يسمحلها تبيس ًوه أبسا 



وآق بكل سهولة ومص بس كسه .. ػسمها 

. زه قالها مص هيجي يارسها 

.. كريم الغسمات بتتواىل ورا بيؽ 

إىه يضوٓها ىازلة بضوقتها بسون حتى ما 

تكلمه أو تيمله أي اًتبار زه وجيه أوي موها 

إىها تارس قرار بالسْر كسه لوحسها وتكون .. 

مستيسة للسْر ٓيال وتبيس ًوه زه وجيه 

إىها ما تكلمهوش وال مرة األيام اللي .. أوي 

إىها تسًل موه هي .. ٓاتت زي وجيه جسا 

ًلضان اتورٓس ًليها بسبب اسمه اللي اُتهم 

بالوغب واالحتيال ألول مرة يف حياته بسبب 

وكملت وجيها زلوقتي .. سمر زه وجيه أوي 

.. بوقوٓها قغازه بضوقتها ًايسة تبيس ًوه 

ًيويهم ملياىة وجى مه بيؽ واالتويه مص 

.. قازريه يوققوا 



ما : أمل بغتله وهمست مه بيه زموًها

. تذآص مص هقلب موك 

كريم بيس ًوها وما ىققص وهي بغت 

يال وال ايه ؟ : ألروها

: كه كان هيرز بس مؤمه وقّ قغازه

احوا .. هوتَسى مى بيؽ بس ُسا متآرر

! أم ٓتحي  (ىازى  ).. واقييه مه الجوو 

الَسا : أم ٓتحي كليت بسرًة وبغتله وهو

واقييه مه الجوو، وبيسيه ٓيه ىوىا ! ٓيه 

وًمي ؟ 

راحوا يسوروا حس ًيان تقريبا وقالوا : أم ٓتحي

. الَسا زقايق ويكون جاهس .. مص هيتآرروا 

احوا سبق واتَسيوا ما تيمليص : كه وقْها

. احوا هوتحرك زلوقتي .. حسابوا 



جهسي : أم ٓتحي واقْة بحيرة ومؤمه بغلها

! أىتي وسيبيلي أىا األخ أبو زماٌ قْل زه 

أم ٓتحي اىسحبت وكريم واقّ مسيهم 

هوتَسى األول مى : ههره ومؤمه بع لقه

. بيؽ وبيسها ىتكلم براحتوا 

قبل ما كه يرز موبايل كريم رن ٓقليه 

. اتغال مه اليابان : وبع لمؤمه

ازرل المكتب رز وسيبهم ًليا : مؤمه بغله

. مص هذليهم يسآروا 

بيس اشىك يا كه بس تليْون : كريم بع لقه

. رمس زقايق وراجى .. مهم 

سابهم وزرل المكتب ومؤمه مسك زراو 

ما تهسا بقى وتقيس ورلي الليلة تيسي : كه

ييوي ! أىت بجس موآق تارسها .. ًلى رير 

بسل ما تغالحهم ًلى بيؽ جاي تارسها ؟ 



أىا كوت جاي أػالحهم بس : كه بسًل

الموؿوو طائك وػيب يا مؤمه وكريم 

ماًوسوش استيساز للغلح وأىا مص 

. هتحايل ًليه أبسا يغالح أرتي 

وبع ! تتحايل ًلى ميه : مؤمه بَؾب

ما تقويل حاجة ألروكي ! بيسيه يا أمل : ألمل

بيسيه يا بوتي أىتي بتجيبي كه مه آرر ! 

كلبتي مه حس ٓيوا ! السىيا يوزيكي البلس 

! وبيسيه زه يكون حل ىهايئ يا أمل ! وقغرىا 

. األمور ما بتتحلص كسه .. استهسي بالله كسه 

مؤمه بالله ًليك رليوا ىمضي : كه بتيب

قبل ما هو يذرج ويوميه واألمور تهسا 

بس ! وىضوِ السىيا هترسى ًلى ايه 

زلوقتي هو متوضه بسبب اللي حغل 

وحقه ػراحة ٓذلي الوؿى يهسا طوية األول 

 .



.. محسش هيمضي : مؤمه أرس ىْس كويل

بات الليلة زي ومه هوا للغبح ربوا يقسم 

أىت ًارِ كويس أوى كريم .. اللي ٓيه الذير 

ٓبالش تكون أىت سبب ! بيحب أمل ازاي 

. يف زًلهم أو اىْغالهم بالضكل زه 

مؤمه أىا مص السبب وال : كه باًتراؼ

كون بس كريم سايب البيت ٓبسل  يمكه أ

. ماهو يسيبه أىا ارس أرتي 

أىت مالك مستيجل ًلى : مؤمه كضر

ييوي ػراحة لو ! رراب بيتهم كسه ليه يا كه 

يا .. مص ًارٓك كويس كوت ٓهمتك ُلف 

. ابوي ما تذليص األمور توػل للضكل زه 

.. زي ما قلتلك أىا مص سبب : كه رٓى ايسيه

.. قسامك أمل لو وآقت أىا ماًوسيص ماىى 

لكه مص هذليها تقؾي يوم واحس يف مكان 



مص ًايسة تتواجس ٓيه أو تقيس يف مكان هي 

! مص مرُوبة ٓيه 

! ميه زي اللي مص مرُوبة : مؤمه كضر

ييوي إن ماكوتص ًارِ بيحبها ازاي كوت 

أمل استهسي بالله  (بع ألمل  )! قلت ايه 

بالش .. ورليوا ىتَسى وىتكلم باليقل 

بالش تارسي سكة ! تمضي بالضكل زه 

. اليواز مى كريم 

بس .. أىا مص بيوس يا مؤمه : أمل بغتله

هو وًسين وأرل .. أىت طايّ كريم بوْسك 

. بوًسه ليا 

كلوا بيجيلوا أوقات بوذل : مؤمه بسٓاو

احوا مص ماليكة احوا بضر وبوَلف .. بوًوزىا 

رليوا ىقيس وىتكلم ولو ماًجبكيص الكالم .. 

. أروكي اهو مص هيقير 



وزلوقتي .. هوتَسى األول : مؤمه بغلهم

ازوين زقيقة أُير هسومي وأػلي بس وأىسل 

. أمل اقيسي جوب أروكي .. 

مؤمه اىسحب وكلى اتغل بيمته وقالها 

الوؿى وقالتله إىها ًلى وػول وإىه يتغرِ 

وما يسمحلهمص يمضوا 

كريم رلع تليْوىه وكلى ًوسهم وقيس 

وليه ماكلمتويص ! وػلت امتى : قغاز كه

أول ما وػلت ؟ 

وػلت قبل النهر وبيسيه أىت : كه بجموز

كيس ًرٓت إين هوا  أربار .. كوت مضَول وأ

القؾية ايه ؟ يف أي ؿرر ليك ؟ 

كتر مه اسمي اللي : كريم ابتسم بتريقة أ

موور يف كل المجالت والجرايس والسوطيال 

ميسيا إين متهم بالوغب واالحتيال ًلى محل 



ال مْيص المحل رٓؽ يوجهلي ! مجوهرات 

أي إتهام وسمر هتتحاكم بتهمة الوغب 

. واالحتيال ًلضان اىتحلت طذغية مرايت 

! هتتحبس ييوي : كه بأسّ

ًوسك ماىى زي أرتك ؟ : كريم بغله باىتباه

: أمل كاىت هتيترؼ بس سكتت وكه كمل

كيس وال أمل ًوسها ماىى  .. ال ماًوسيص ماىى أ

. أمل كاىت بتتكلم مراًاة ليمي محمس 

كيس : كريم هس زماُه كيس أ . أ

أم ٓتحي جت وأًلوت إن الَسا جاهس وكريم 

كلتص مه : وقّ يال يا كه ىاكل لقمة أىا ماأ

. الغبح 

كه كان هييتصر بس ىوًا ما اتراجى هو ًلى 

.. رأي مؤمه ًايسهم يوْغلوا وال يتغالحوا 



. يال يا أمل : قام وبع ألرته

يال أىا ميت مه : مؤمه ىسل واىؾملهم وبهسار

كلواش مه الغبح  . الجوو ما أ

قاموا كلهم وكريم قيس مكاىه وكه قيس 

قغازه ومؤمه قرب وكلهم اتْاجئوا بأمل 

.. بتقيس جوب أروها مص مكاىها جوب كريم 

كريم اتْاجىء بحركتها زي وكان جامس حاول 

بغيوبة يسيقر ًلى أًغابه ويْؾل مكاىه 

أم ٓتحي بتحف .. ًلضان أروها اللي يف بيته 

بايق الحاجة واتْاجئت هي كمان بقيسة أمل 

واتؾايقت إن السًل بيوهم يوػل للمرحلة 

.. زي 

اىسحبت واتغلت بواهس وقالتلها تيجي 

كتر مه كسه  بسرًة قبل الوؿى ما يتأزم أ



وىاهس قالتلها إىها يف القريق بس هي تْؾل 

.. تؾايْهم وما تسيص ٓرػة إن كه يمضي 

األكل كان يف جو ػامت بيققيه مؤمه مه 

وقت للتاين يتكلم مى كه ًلضان ما 

.. يْؾلوش ساكتيه والكل بيمثل إىه بياكل 

كل وأمل وكريم ما ىققوش حرِ  رلغوا أ

هتيملي ايه ؟ : واحس وبيسها كه بع ألرته

أمل بغت لكريم اللي باػع لألرؼ مص 

ًايس ًيويه تتقابل مى ًيويها وهي ٓؾلت 

باػاله موتنراه يرٓى ًيويه أو تحس بأي 

كريقة إىه ًايسها يف البيت بس ما رٓيص 

زماُه وال بغلها ٓبغت ألروها وزموًها 

. هومضي : هتذوىها

كريم أرس ىْس كويل بَؾب كليه ًلى 

مراحل 



. يال كيب : كه هس زماُه

مؤمه واقّ باػع لكريم موتنره يوقق أو 

يتكلم وباػع لقه اللي طاور بايسيه إىه 

.. مالوش زرل وزه قرارهم االتويه 

زرلت ىاهس وحسه يف وقتهم وكه بيقول 

. يال يا أمل : ألمل

هي زي ! يال ٓيه يا كه : قاكيه ػوت حسه

! األػول إىك تارسها بسون ما تستأشين حتى 

لو مص ًارِ األػول اتغل بوالسك وبلَه 

. وهو يقولك 

هي كلبت وهو .. ًمي زه قرارهم : كه بحرج

. ما اًترؿص وأىا بوْص رُبتها 

! أمل ! وهي رُبتها إىها تمضي : ىاهس كضرت

أىتي ًايسة تمضي يا أمل مى  (بغتلها  )

أروكي ؟ 



مْيص حس هيمضي وال : حسه كضر وجاوب

وأىتي يا أمل أىا سبق ووًست .. أىت وال هي 

والسك إن يوم ما تحبي تروحي البلس وكريم 

ػح وال ! يقغر مياكي هوزيكي بوْسي 

ىاسية ؟ 

أمل هست زماُها وبغت لألرؼ وحسه 

يبقى بتتغلي بأروكي ليه يجيلك : كمل

كلبتي مه ميه ٓيوا وقلوالك ال؟ ! يارسك 

اشا .. ًمي : أمل بيياـ وػوت مذووق

أريح أًغايب ... أىا بس محتاجة ... سمحت 

. طوية 

.. تريحي أًغابك يف بيتك : حسه كضر

! ميه هيكون مكاىك ! وبيسيه طَلك 

وبيسيه أىتي ًارٓة إن مؤمه مضَول 

اليوميه زول وكريم بيساًسه ييوي حمل 

! الضَل زاز وأىتي ًايسة تمضي 



الضَل كماليات بالوسبالها : كريم بتريقة

ًايسة .. مص أساسي ًلضان تهتم بيه 

احوا مص .. تسآر هي حرة رليها تسآر 

. كه البيت بيتك بيس اشىك .. هوحبسها هوا 

كريم : كالى أوؿته بس حسه وقْه بغرامة

. أىا مارلغتص كالمي .. استوى 

! رير يا بابا : كريم وقّ وبع ألبوه

أىا ًمال اتْرج ًليكم : حسه بغوت ػارم

اليوميه اللي ٓاتوا وموتنر تيقلوا وتغلحوا 

أرقاءكم وتْوقوا لوْسكم ومص ًايس 

أتسرل أىا أو ىاهس وأقولها سيبيهم يتغرٓوا 

! لوحسهم لكه توػل بيوكم للسرجة زي 

سيازتك تسيب البيت وهي زلوقتي ًايسة 

كريم هييترؼ بس حسه  )تسيب البيت 

مص ًايس أسمى ما تتكلمص الىك  (مويه 

أىت ماًرٓتص تتيامل .. ُلقان صيها بالنبف 



مى مراتك وال ًرٓت تحتويها واستسهلت 

إىك تبيس وسيازتها بسل ما تقّ وتواجه 

.. هتهرب وبتتغل بأروها يجي يارسها 

ٓيه الحب الكبير .. ريبتوا أملي أىتوا االتويه 

يف اول مضكلة تقابلكم توقوا اىتو ! هاه

امال المركب هتمضي ! االتويه برا المركب 

! ازاي و هتكملوا بايق حياتكم ازاي ٓهموين 

االتويه هيتكملوا بس حسه رٓى ايسه 

مص : بغرامة االتويه استَربوها وبغلهم

ًايس أسمى اي تبرير مه حس ٓيكم وال ًايس 

.. أًرِ ازاي هتحلوا المضكلة اللي أىتوا ٓيها 

لكه رروج مه البيت محسش ٓيكم هيذرج 

سيازتك رس مراتك واكلى  (بع لكريم  )

أوؿتك ومص ًايس أطوِ حس ٓيكم ُير 

وأىت يا مؤمه رس كه .. الغبح واحوا بوْقر 

. يرتاح يف أوؿته والغبح ىتكلم 



أىا قلت : الكل اًترؼ بس حسه بَؾب

كل واحس .. كلمة واحسة واتْؾلوا ىْصوها 

أمل اكليي .. اتْؾلوا .. يقلى أوؿته 

 (بع البوه  )أوؿتك والغبح ربوا يسهلها 

وسيازتك ما تذرجص مه أوؿتك ُير 

. الغبح اتْؾلوا كلكم 

مؤمه أرس كه وكليوا أوؿته وكريم 

كلى طوقة : هيتحرك بس حسه وقْه

. مراتك ٓوق 

كريم بغله وحسه طاور ًلى طوقة أمل 

ٓكريم طالها وكلى وأمل بغت لواهس اللي 

حبيبتي : قربت موها ومسكت ايسيها االتويه

اكليي أوؿتك زلوقتي واقيسي واتكلمي 

وٓؾوا أي زًل .. اتكلموا يا أمل .. مى كريم 

لو يف كل مرة السوجيه تقابلهم مضكلة هي .. 

تسيب البيت كاىت كل البوات اتقلقت 



يا حبيبتي أىتوا .. ومْيص بيوت اتيمرت 

اكليي يال .. بتمروا بأزمة ًسوها مى بيؽ 

. لجوزك 

أمل أرست ىْس كويل وكليت ألوؿتها 

وزرلت كان كريم قاًس ًلى الكوبة وساىس 

.. ايسيه ًلى ركبه بتوتر وؿيق 

ٓسرلت وقْلت الباب وقيست ًلى كرِ 

السرير هي كمان بغمت بس زموًها ىازلة 

الجو مضحون وكله ُؾب وزًل واألىْاس .. 

والغمت ألول مرة يكون .. تقيلة وػيبة 

.. ػوته ًايل لسرجة بتذوقهم 

ماقسرتص تستحمل الغمت ٓقامت مه 

: مكاىها مرة واحسة وهتتحرك ٓهو وقّ

! رايحة ٓيه 



هسرل الحمام، : أمل بذوقة مه السموو

ًوسك ماىى ؟ 

وهو بيْرق مياكي ًوسي ماىى : كريم بتريقة

زي آرر حاجة سيازتك ! أو ماًوسيص 

. بتْكري ٓيها ًوسي ماىى أو ماًوسيص 

! أىت بتيمل كسه ليه : أمل بغتله بيياـ

بلم هسومي ! أىا بيمل ايه ! أىا : كريم بصهول

! وبمضي مه بيتي 

. أىت بقالك يوميه برا البيت : أمل بحسن

مضَول مى مؤمه وأىتي : كريم بغلها بتوتر

ًارٓة إىوا بوضتَل يف .. ًارٓة زه كويس 

الضركة بالوهار وبالليل بوذلع اللي وراه يف 

أىتي ًارٓة مكاين .. بيته ًلضان ٓرحه قرب 

. بالنبف 



.. اه مؤمه : أمل زورت وطها بييس بتريقة

. هي زي بقى حجتك .. قلتلي 

أىا مص محتاج أتحجج، اتغلتي : كريم بغلها

بأروكي ليه يا أمل؟ 

. ًلضان يارسين : أمل زموًها ىسلت

كريم بيحاول يتماسك ًلضان ما ييليص 

ما قلتيليص ليه إىك : ػوته أو يتورٓس ًليها

أىا ما ! ًايسة تسآري األول وأىا أوػلك 

. برجيص يف وًوزي 

مص ًايسه أتيبك وبيسيه زي : أمل بغتله

ما بتقول أىت مضَول يف الضركة ومى 

! ًايسين ارسك موه ازاي .. مؤمه 

: كريم بغلها كتير بصهول وهي باػة لألرؼ

ٓكان الحل إىك تكلمي كه يجي يارسك 

! زه الحل ! وتيرٓيوي وأىتي ماطيه 



أمل زموًها ىسلوا وهي مسحتهم وازته 

ههرها وبتحاول تبقل ًياـ ومص ًارٓة 

أىت سبق ووًست بابا إىك : وبغيوبة

توػلوي البلس يف أي وقت وأىا زلوقتي يا 

. كريم بحلك مه وًسك زه 

كريم بغلها بصهول وػسمة مه كالمها بس 

مسياله ههرها ٓراحلها ولْها تواجهه 

هو ! بتحلي ايه بالنبف ! بتحليوي : وبَؾب

رزي  (زًق بَؾب  )! بالسهولة كسه بتتحل 

زول حياتيه مربوكيه ! ًليا بتحلي ايه 

! ببيؽ هتحليهم ازاي ٓهميوي 

.. زي ما زًق مرة واحسة سكت مرة واحسة 

لو حلها بالسهولة : وراح للباب ٓتحه وبغلها

اتْؾلي روحي مى أروكي .. زي بالوسبالك 

اثبتيلي إين ُلقان وإين .. حليها يال يا أمل .. 



موهوم وحليها كالما سهلة تتقال وسهلة 

. حليها ! اتْؾلي مستوية ايه .. تتوْص 

.. أمل ُمؾت ًيويها وًيقت مكاىها

ىاهس مى حسه قامت بس مسكها مه 

! رايحة ٓيه : زراًها

. بيتذاىقوا : ىاهس بلهْة

هيتغالحوا ازاي لو ما : حسه طسها قيسها

! اتذاىقوش 

... بس يا حسه: ىاهس كضرت

ما بسص كالما بيسًقوا يبقى : قاكيها

بيتكلموا وكالما اتكلموا يبقى الغلح 

رليهم .. ما تتسرليص .. موؿوو وقت 

سيبيهم يتذقوا .. يتذاىقوا ويتغالحوا 

أزماتهم لوحسهم ويتيلموا ازاي يحقوا 



.. ايسيهم يف ايسيه بيؽ ويتذقوا مى بيؽ 

. الحياة مص حب وبس 

بس : ىاهس قيست جوب جوزها وبغتله

. الموؿوو ػيب ًليهم 

حبهم هيذليهم .. هييسوه : حسه ؿمها

. ييسوه 

مؤمه قاًس هو وكه وبيتكلموا وسميوا 

ػوتهم وكه وقّ ًايس يروحلهم بس مؤمه 

. سيبهم : مسك زراًه وقْه

. بيسًقلها : كه بَؾب

أىت ًمرك ما زًقت مى : مؤمه باستوكار

! مراتك 

زي أرتي الغَيرة يا : كه كضر وبع بييس

. مؤمه 



ًارِ إىها أرتك : مؤمه بتْهم وقّ يف وطه

الغَيرة بس رليهم يتكلموا ويتغآوا مى 

كيس مص جاي تذرب .. بيؽ يا كه  أىت أ

. المْروؼ تكون جاي تغالح يا كه .. بيوهم 

أػالح يا مؤمه لما أحس إىه : كه كضر

ًايسها لكه إىه يتهمها إىها سبب كل 

المضاكل اللي بتحغل وإىه يحملها اللي 

حغل وإىه يسيبلها البيت بالضكل زه ٓسه أىا 

. آسّ مص ًارِ أتذقاه 

! ميه قال كل الكالم زه : مؤمه بصهول

زه اللي أمل ٓاهماه واللي وػلها : كه بسًل

. مه تغرٓات كريم 

ال حول وال قوة إال : مؤمه ؿرب كّ بكّ

بس كريم .. هقول ايه ؟ ربوا يهسيهم .. بالله 

مص سايب البيت وال حاجة، أىت ًارِ إن 



.. ٓرحي قرب ومقحون وهو بيساًسين 

كتر لكه مص زًل  الموؿوو ػسٓة مص أ

وسيبان بيت ومى شلك سيبهم يتغآوا مى 

. بيؽ 

كملوا كالمهم االتويه مى بيؽ ومؤمه 

.. بيحاول يهسي كه ويسآى ًه ػاحبه 

كريم وقّ موتنر أمل تذرج بس هي 

وهو رزو .. قيست مكاىها يف االرؼ تييف 

الباب وقيس مكاىه ًلى الكوبة وراسه بيه 

ايسيه بيسمى ًياكها اللي مجووه وبيس ٓترة 

: كويلة مه الغمت واليياـ هو اتكلم

هتْؾلي تييقي المتى ؟ 

: أمل بيياـ رٓيت راسها وبغت ىاحيته

. ماًوسيص حاجة أًملها ُير اليياـ 

المتى ؟ : كريم أرس ىْس كويل



.. مص ًارٓة : أمل بتسمح زموًها

المْروؼ أًمل ايه لما جوزي يتهموي إين 

سبب مضاكله ؟ 

أىا امتى اتهمتك ميلص : كريم بغلها بصهول

! ًلضان بس السهايمر اللي ًوسي 

لما اتذاىقت ميايا : أمل بغت ىاحيته

وقلتلي إىك مص هتسمحلي أتذقى 

حسوزي اللي أول مرة أًرِ أػال إين ليا 

.. حسوز يف التيامل مياك وكلبايت موك 

وبيسيه أىت ًوسك حق حتى لو ما اتهمتص 

أىا السبب إن اسمك يتصكر يف مغيبة زي .. 

وأىا .. أىا السبب يف إىك تذسر كليتك .. زي 

... السبب إىك

! ايه الهبل اللي بتقوليه زه : قاكيها كريم

! أىتي واًية للي بتقوليه 



: أمل بيياـ وهي بتمسح زموًها كل طوية

احوا هووكر ليه إن زرويل لحياتك لذبقها مه 

! أول مرة طوٓتوي ٓيها 

كريم قام مه مكاىه وطسها مه ًلى األرؼ 

بقلي التذلّ اللي بتقوليه : وقْها قغازه

ايه زرل .. زه وما تذلقيص األمور ببيؽ 

أول مرة وًالقتوا بسٓاًك ًه سمر زلوقتي 

؟ 

. أىا ما زآيتص ًه زٓتة : أمل بَؾب

امال أىتي ًملتي ايه ؟ : كريم كضر وزًق

لما بتقويل ليمك أتوازل وأزٓيلها زه ! هاه 

! ميلص تسميه ايه 

أىا ميرٓص أسميه : أمل هست زماُها برٓؽ

بس أىت لما تقويل الحب مص بيَْر ! ايه 



كل حاجة زه تسميه ايه ؟ ولما تقويل ما 

! أتذقاش حسوزي زه ايه 

الحب مص بيَْر : كريم أرس ىْس كويل

ييوي ما تجيص ًليا ًلضان .. أيوة يا أمل 

أىا ممكه أسامح أي حس لمجرز إىه .. بحبك 

مه كرٓك ٓأىتي ما تستَليص زه وتيجي 

ًليا بشيازة وتقميي يف حبي إين أسامح 

حتى  (أمل كاىت هتيترؼ ٓهو كمل  )سمر 

مص هقسر أسامحها .. لو ًلضان راكر ًمك 

. مهما يكون السبب اللي ًوسك 

ماهو أىت : أمل أرست ىْس كويل وبغتله

. وؿحت إين ماليص راكر ًوسك 

كريم حف ايسيه االتويه ًلى راسه مه ورا 

: وبيحرك ايسيه بيغبية ًلى زماُه وبغلها

أىا مص بيملك ! أىتي حس مسلقك ًليا 



وال ًبقريتك الْصة ! زه مه أي اتجاه ! راكر 

! اللي ٓهمتك زه 

بقل تريقة اشا سمحت : أمل كضرت وبغتله

.. أىا بس كوت ًاملة راكر ليمي محمس .. 

كتر  . وأىت لو مكاين كوت هتيمل كسه وأ

كريم ٓؾل يلّ حواليه ىْسه طوية 

وبيسها مرة واحسة وقّ قسامها وٓك زراير 

! قميغه كلها وهي مستَربة هو بييمل ايه 

قرب موها وهي اتوترت ورغوػا لما مسك 

ايسها بيوّ ىوًا ما وطسها ًليه وهي 

بتحاول تسحب ايسها وهو مسكها جامس 

.. وًيويه يف ًيويها 

مضى ايسها ًلى ػسره مه أول رقبته وىسلها 

أىت بتيمل : وهي مص ٓاهمة وبغتله بتوتر

! ايه 



اللي أىتي ًايسة تقلييها : كريم قربها موه

ًلضان راكر ًمك ًملت زه، ٓكت زراير 

قميغي زي كسه وحقت ايسها كسه ومضتها 

ًلى ػسري بالقريقة زي ورتمتها بإىها 

. باستوي 

كريم بَيم طسها ًليه ورلى طْايْها 

باستوي هوا مكان : تلمس ػسره وكمل

. طْايْك 

أمل طست ىْسها بيوّ وُؾب وبتتوْس 

أىت : باليآية مه الَؾب وزقته بييس ًوها

! بتقويل زه ليه 

ًلضان زي اللي أىتي ًايسة : كريم بَيم

اللي ! اللي ًملت زه .. تقلييها يا أمل 

اللي اىتحلت ! لمست جوزك بالضكل زه 

اللي زرلت وقالت أىا مرات .. طذغيتك 

اللي بتتموى تكون مكاىك .. كريم المرطسي 



اللي يوم ما اتْرجت ًلى األوؿة .. هوا ميايا 

وزرلت الحمام بتاًوا طآته كليت قالتلي 

أمل مص هتيرِ تضاركك زه ومص هتيرِ 

اللي يوم ٓرحوا .. تسليك وأىا اللي هيرِ 

! جت قالتلك حبيبك ًمرو موجوز 

واتسببوا هي وجوزها إىوا روحوا المستضْى 

اللي يوم كتب كتابوا وقْت قغازي .. 

واتهمتك يف طرٓك وقالتلي مراتك ًرٓت 

قبلك طريّ وسابته وراحت ليمرو وسابته 

وراحت ألحمس المييس وبيسها سابته 

وكل زه ًسيته .. وراحتلك ألىك أُواهم 

ًلضان بيملك راكر ومص .. ًلضاىك أىتي 

ٓما تجيص بيس كل زه وبيس ما .. ًايس أزًلك 

تلبسوا مغيبة زي زي تقويل ولو مه باب 

اليسومة أو مه باب الضْقة أو االهتمام أو 



الحب ليمك إين ممكه أسامحها ألن زه 

. أبسا .. مص هيحغل أبسا 

أما :أمل زورت وطها بييس بَؾب وزًل

! قالتلك إين سيبت ًمرو واحمس وطريّ 

! ليه ما قلتليص 

ألين بيملك راكر : كريم أرس ىْس كويل

.. ألين ًارِ إىها كسابة .. ومص ًايسك تسًلي 

. ألين ًارِ طذغيتها كويس 

.. اتهمتوي يف طريف : أمل بغتله باستوكار

... ًمرو زه أىا مْيص مرة

مص .. مص ًايس أسمى : قاكيها كريم

أىا ًارِ ًمرو ايه .. محتاج أسمى أػال 

. بالوسبالك ٓمص محتاج أسمى 

... وأحمس كان : أمل بغتله



كان زي ما كان برؿه مص : قاكيها تاين

أىا مص محتاج أسمى ًوك .. محتاج أسمى 

أمل أىتي .. أو ًه أرالقك أو أسمى مبررات 

الّ واحس يتمواكي وأىا أسيسهم ألين أىا اللي 

القغس مه الكالم .. ارترتيه طريك لحياتك 

زه إن سمر اتذقت حسوزها كتير واتسامحت 

اتقلقت .. كتير وجه الوقت اللي تتياقب ٓيه 

اتْؾحت وما اتينتص، . وما اتينتص 

.. اتؾربت موي وموك وبرؿه مْيص ٓايسة 

. يمكه لما تتسجه تتلم طوية 

. يا كريم أىا مص ؿس ًقابها : أمل بإػرار

! امال أىتي بتيملي ايه زلوقتي : كريم بورٓسة

ًايسه ! بيتي لقه ليه ! احوا بوتذاىق ليه 

! تمضي ليه 

: أمل أرست ىْس كويل وبغتله بتيب



احوا بوتذاىق ألين مص ًارٓة أتكلم مياك، 

كون يف البيت والضركة وتكون  مص ًارٓة أ

أىت  (بغتله بيمق ولوم  )زي ميامالتوا 

. أرليت بوًسك ليا 

وًست بايه وأرليت بيه؟ : كريم باستَراب

وًستوي إن مهما ىسًل : أمل رٓيت وطها له

.. مه بيؽ مص هتسيب أوؿتك أبسا 

هوتضارك سرير .. هوسًل واحوا مى بيؽ 

! مص زه كان كالموا .. واحس واحوا زًالىيه 

وساًتها قلتلي مص هتسيبوي أىام زًالىة 

! مص زه كان كالمك ! أبسا 

كريم بغلها كتير ومص ًارِ يقولها ايه 

أىتي : وحاول يقول أول حاجة رقرت يف باله

ليه مص مغسقه إين كوت مضَول ٓيال مى 

وألن مْيص حاجة تضسين اجي .. مؤمه 

.. البيت ٓؾلت مياه



مرايت مص بتَير ًليا وًازي إن واحسة 

! تضاركها يف جوزها ٓهجيلها ليه 

أىا ! أىت بتقول ايه : أمل بغتله باستوكار

. ممكه أقتلها اللي بتتكلم ًوها زي 

ال ما تقتليهاش سيبها : كريم بتريقة

. محبوسة بس 

تولى سمر هي وأمها بس ًمي : أمل بتيب

! بصمتك ما ػيبص ًليك ! محمس 

هو .. ال يا أمل ما ػيبص ًليا : كريم بغلها

كل واحس .. كمان الزم يتحمل ىتيجة تربيته 

هو ارتار زوجة ُلف ربت ! بيحغس اللي زرًه 

ماهو كله .. بوته ُلف كليت البوت ُلف 

ما بوي ًلى باكل ٓهو .. بيتبوي ٓوق بيؾه 

. باكل 



أىا مص هرز ًليك : أمل زورت وطها بييس

بيسيه ييوي ايه مْيص حاجة تضس .. أػال 

ييوي أٓهم مه كسه إن ! يف البيت ترجيلها 

أي مضكلة تقابلوا سيازتك هتمضي مه 

هي زي ! البيت وتقويل مْيص حاجة تضسين 

كل حاجة ! الحياة اللي موتنراين مياك 

! وًست بيها قبل جوازىا بتواقؾها زلوقتي 

أىا ما بواقؾص يا أمل بس أىتي : كريم كضر

. بتذرجيوي ًه طيوري 

ولوْترؼ إين بذرجك ًه : أمل بؾيق

! الحل إىك تسيبلي البيت ! طيورك 

! بتأزبوي يا كريم 

بس .. أىا ما بآزبكيص يا أمل : كريم بَيم

ػسقيوي أىا ما ٓكرتص إين بسيب البيت أىا 

بس بيست طوية أًغايب تهسا وأًرِ أٓكر 



بيقل لكه سيازتك بقى ًايسة تسآري مى 

! أروكي ليه

هقولك ىْس إجابتك أىا بس : أمل بغتله

: كملت بوجى.. ببيس ًه البيت أًغايب تهسا 

كمل بايق إجابتك وأقولك  تغسق ىْسي أ

مْيص حاجة تضسين أبقى هوا بس قلبي 

. مص مقاوًوي وال حتى لساين 

كريم اتوهس وٓكر يف الكلمة لو هي ٓيال 

ال ال اإلحساس .. قالتها هيكون إحساسه ايه 

. بضى جسا وىسم جسا إىه قالها الكلمة زي 

ايه : وقبل ما يرز كاىت بتكمل كالمها بلوم

الكلمة بضية ػح ؟ متذيل أىت بقى اللي 

قلتها تأثيرها ًليا هيكون ازاي ؟ ًارِ اىت 

زوج مثايل جسا 



: كريم بغلها بيسم ٓهم وهي كملت بوجى

كون أىا هازية ومقيية بتبقى  بس وقت ماأ

كويس ومراًي أما مى أي مضكلة تحغل 

 زرجة ١٨٠بتتحول 

أىا يا أمل؟ : كريم بغلها بغسمة وباستوكار

أيوة أىت، احوا اتذاىقوا كام مرة ؟ : أمل بثبات

تيال كسا ىضوِ رزوز ٓيلك يف كل مرة ؟ 

مرة ساًة الْستان لما مامتك قالت هلبسه 

ساًتها أىت اتيغبت وارترت تْرٌ 

ًغبيتك ٓيا وبسون أي مراًاة لمضاًري 

حلْت كالق وحسستوي إين ماليص قيمة 

وأىا زي الهبلة ًسيت أػل كريم بيحبوي 

ولحنة ُؾب ميلص 

الَيرة لَت ًقلي : كريم بغلها بوجى

.. ساًتها



ماأىا بررت بكسا برؿه وًسيت : أمل بتهكم

بس تاين مرة ساًة ملك لما ساًتها بكل 

ػراحة وريتوي إىك بتذاِ ًلى طيور الكل 

حتى ملك اللي كاىت بتيرٓوي إن جوزي 

بيبقى يف حؾوها كوت مراًي الغساقة بيه 

الييلتيه زه حتى ىازر كوت مراًي مضاًره 

ومؤمه رف أحمر 

كب وأىا ؟ ٓيه : سكتت وبغتله بيتاب

مضاًري مه وسف كل زول ؟ هو أىا آرر 

واحسة تْكر ٓيها ؟ ليه ارترت تجرحوي أىا ؟ 

ليه ماارترتص راكري وتكلموي بالراحة ؟ 

! بس ال بالراحة ليه هو أىا ميه : كملت بتهكم

كلى ُؾبك ٓيا وبيسها راؿيوي بأكلة 

وبرؿه ًسيتها 



أىا قلت هتْهميوي : كريم بتوؿيح

وهتستحملي ُؾبي إىما ماأقغسش اللي 

وػلك أبسا 

ىيجي بقى لمضكلة سمر اللي : أمل بهسوء

ماحاولتص حتى تسميوى، ليه ماتوقيتص 

كتر ؟ ليه  إين بجبر بذاكر راجل كبير مص أ

أرستها إين بجبرك وبتوازل ًه كرامتك ؟ هو 

أىا امتى وقْت ؿسك ؟ بس أىت مآكرتص 

أىت ارترت الحل السهل هو إىك تهيوي 

! أهيوك : كريم بغسمة

أيوة تهيوي ومص بس كسا زه أىا : أمل بتأكيس

بقيت أمل ًبسهللا وورتوي ٓرق القبقية 

كون أمل المرطسي وقت السلى أما  ماأىا أ

وقت الجس أبقى أمل ًبسهللا والزم 

ماأتيساش حسوزي بس ًلى ٓكرة أىا بْتذر 

إين أمل ًبسهللا وأىت اتجوزتوي كسا 



وػسقوي لو أًرِ إن هيجي يوم تيايرين 

.. بْرق القبقات أىا ماكوتص اتجوزتك

كريم يف حالة ػسمة وًسم استيياب لكل 

أىتي بتقويل ايه ؟ أىا استحالة : اللي بيتقال

أقغس كسا وال ًمري ٓكرت يف كسا أىا اللي 

أقغسه مه أمل ًبسهللا إن زي ماأبوكي كان 

سبب ُير مباطر إن أرقاء سمر 

ماتتحاسبص ًليها ووػلوا لكسا ٓأىتي ًايسة 

تيملي صيه وتسامحيها ٓأىتي بوت أبوكي يف 

الوققة زي إىما ٓذور إين اتجوزتك وٓذور 

بوسبك كل اللي اقغسك إىك ًايسة 

.. تسامحيها

كتر واحسة : أمل بَؾب أىا ماسامحتص أىا أ

اتأشت مه سمر ازاي ٓاكرين هسامحها ؟ 

وازاي متذيل إن الموقّ سهل ًليا 

رغوػا إن واحسة مه ًيلتي تقلى حرامية 



مآكرتص هبع ألهلك ازاي؟ إىما ال أىت 

كليت ُؾبك ٓيا حتى قسام أهلك وتقويل 

وال حرِ، زه أىت بتتكلم مى موهْيوك 

بصوق اطميوى أىا اللي بتتيمس تجرحوي يف 

أي مضكلة ؟ أىت متذيل إىك وػلتوي إين 

أحس كأين موبوشة ؟ سيبت بيتك ًلضان 

مص كايقوي ؟ سيبتوي ألٓكاري اللي كلها 

بتغب يف حاجة واحسة هو إىك ىسمان ًلى 

.. جوازك موي

كريم كأن حس ازاله ػْية قوية ٓوقته 

وحسسته بمسى بضاًة اللي ًمله ٓيها 

رالها بسون قغس تْقس ثقتها يف حبه ليها 

بس هو مايقغسش أبسا كسا 

آسّ إين رليتك : اتكلم بغوت متحضرج

تْتكري كل زه بس أىا مآكرتص كسا 

ػسقيوي كل تْكيري إين أبيس بس وال أي 



حاجة مه اللي قولتيها ػح أىا ػحيح 

كليت ُؾبي ٓيكي بس ماأقغسش أىتي 

أُلى مه كل اللي شكرتيهم وكرامتك أًلى 

مه إين اسمح لوْسي اجي ًليها أىا 

.. اتغرٓت بَباء حقك ًليا

بس اىا ٓيال كوت السبب إن : أمل بهسوء

اسمك يتصكر بالضكل زه يف السوطيال 

.. ميسيا ٓبالتايل أىا كمان كان الزم أبيس ًوك 

كون السبب يف حاجة زي زي  ما أقسرش أ

. وأٓؾل مياك 

: جت تبيس بس كريم مسك زراًها وقْها

اللي كاىت السبب سمر مص أىتي ٓبقلي 

 (قربها موه  )تتحملي ىتيجة أٓيالها هي 

بقلي .. سمر اللي وحضة مص أىتي أبسا 

. تتحملي ىتيجة حاجة أىتي ما ًملتيهاش 



بغوا لبيؽ أوي وًيويهم اتيلقوا ببيؽ 

أمل اسمييوي اىا ًمر : وهو قربها موه بحب

ما كان زه تْكيري ابسا وال ًمر ٓكرت 

بالقبقية وكل االٓكار السوزا اللي يف زماُك 

حبيبتي اىا بيست الين بكون ُبي واىا .. زي 

متيغب وزي ما قولتي باجي ًليكي 

بيست اهسى االول .. ٓبيست ًلضان كسه 

واجي اتكلم مياكي، لكه ما تذيلتص ابسا ان 

ممكه تْكيرك يوػل اىك تضكي يف حبي 

حبوا برا الحسابات يا امل وبرا .. ليكي 

اياك تسرلي حبوا .. المضاكل وبرا الحسوز 

وحياتوا مى بيؽ جوا المضاكل زي 

وتْترؿي اين ممكه ابيس ًوك او اتذلى 

كبر مه اي حاجة تاىية .. ًوك  .. حبي ليكي ا

.. اياك تضكي يف حبي تاين



كتر يبوسها بس بالراحة ًلضان  وبيقرب أ

وحضتيوي : ٓهمس! يضوِ رز ٓيلها ايه 

أمل ألول مرة تجمس بيه ايسيه وما تتجاوبص 

مياه ٓهو بغلها باستْسار وهي بيست 

لو وحضتك ماكوتص : رقوة لورا بيتاب

. تسيبوي أو توآق إين أمضي مى كه 

ماكاىص يوْى أقولك رليكي : كريم بَيم

! وأىتي محؾرة الضوقة 

أىت بيست ًوي األيام : أمل بغتله بيتاب

سيبت بيتك ًلضاين ٓأىا كان .. اللي ٓاتت 

الزم أمضي ًلضان ترجى بيتك ألين كوت 

موبوشة مه جوزي 

هو زه اللي : كريم بغلها بصهول واستَراب

إين سيبت البيت ًلضان أىتي ! ًقلك ٓسره 

ليه مآسرتيص إن زه ! وال ايه ! ٓيه ٓبهرب 



وؿى مؤقت كل واحس يهسا وىتكلم بسون 

زًل وبسون ُؾب، زه مبسيئ ما بيرٓص 

أتكلم مى حس وأىا مذووق أو متؾايق موه 

وبيسيه موبوشة ايه ؟ ايه اللي ًملته رالكي 

زه بيتك زي ! تْكري كسا وكلمة بيتك زي 

.. ماهو بيتي

وهو لما ىبيس ًه : أمل زورها يف الصهول

بيؽ كسه وكل واحس ٓيوا يكون يف حاله زه 

! كل واحس يهسا بوْسه زه الغح ! الغح 

أيوة بسل ما الواحس متورٓس يقول : كريم كضر

. كلمة ىسًل ٓيها 

لو أىا زًالىة : أمل برٓؽ تام للموقق زه

وأىت سيبتوي زًالىة لحس ما أػْى لوحسي 

ٓيه ! مص هسامحك ًلى زه، ٓيه االهتمام 

لما كل حس يسًل والتاين يسيبه ! الحب 



يذبف زماُه يف الحيف لحس ما يهسا بوْسه 

! ٓيه الحب هوا 

! ويف وجهة ىنرك الغح ايه : كريم بغلها

ىقّ قغاز بيؽ ىتذاىق وكل واحس يقول 

ما بساله وبيسها ىسور احوا قلوا ايه وقت 

الورٓسة ؟ 

وليه ما : أمل هست زماُها وبغتله بحسن

! تارسىيص يف حؾوك وتقويل زًالىة ليه 

وتْتكر إين حبيبتك وإين ىبؽ قلبك زي ما 

بابا قالك يوم ٓرحوا وكلب موك إين أٓؾل 

! ًلى كول ىبؽ قلبك 

وليه ما تْتكريص أىتي : كريم برٓؽ لكالمها

كالم أبوكي لما قالك قبل ما سيازتك تسًلي 

وتتذاىقي وتلمي زي الضاكرة طوقة 

هسومك وال تكلمي أروكي يارسك وأىتي 

ُؾباىة ليه ما تْتكريص إن اللي هتسيبيه 



وتمضي زه مستيس كول الوقت يؾحي 

ليه ما تْتكريص أي حاجة ! بحياته ًلضاىك 

. حلوة ًملها مياكي 

أىا وال زًلت وال اتذاىقت :أمل زموًها ىسلت

وال لميت هسومي وكلمت أرويا اال لما 

. حبيبي حسسوي إين ًبء ًليه 

أىا حسستك إىك : كريم قرب موها باستوكار

ًبء ًليا ؟ 

: أمل مسكت ايسيه ًلى وطها بيستها ًوها

لما سيبتلي البيت بيس ما طوٓت كالم 

حسستوي إن ميرٓتك بيا .. الغحآة ًوك 

.. هي السبب يف إن اسمك يتصكر بالضكل زه 

كستلي إحساسي لما قاكيتوي يف الضركة  وأ

كتر لما ًسى يوم والتاين وأىت  كسته أ كمان وأ

. بييس ًه حؾوي وبيتي 



كريم أرس ىْس كويل بتيب وإرهاق 

أىا كوت مذووق وماًرٓتص أتكلم : وبغلها

يوْى بقى ىْؽ الموؿوو زه الين .. ٓبيست 

يوْى ترجيي لحؾوي ؟ ! تيبت موه 

كريم هيقرب موها بس هي بيست رقوة 

لورا وهو بغلها باستْهام ًايس ييرِ بتبيس 

حاليا أىا : ًوه ليه ٓهي ابتسمت بجموز

بيس اشىك .. مذووقة ومص قازرة أتكلم 

. هسرل أُير هسومي وأػلي اليضاء 

سابته وزرلت الحمام تَير هسومها وهو 

! وقّ مكاىه جامس مص ًارِ ييمل ايه 

يذرج برا األوؿة وال يْؾل مكاىه ؟ 

هيوتنرها األول تذرج وبيسها يقرر بواء ًلى 

! اللي هي هتيمله 



أمل زرلت الحمام و وقْت تستجمى ىْسها 

.. ألىها بتتيب مه المواهسة قغاز كريم 

أول مرة ..واحضها بس مص قازرة تقرب موه 

موجوًة موه .. ما تقسرش تسمحله يقرب 

.. ومه بيسه ومه ىرٓسته ومه كل حاجة 

ُيرت هسومها وكليت لبست إسسال الغالة 

وررجت وهو بغلها بغمت وزرل ُير 

هسومه واتوؿا وكلى يغلي هو كمان جوبها 

 ..

رلغوا ػالتهم وهي طست مغحْها 

كيازتها قرأت الغْحة اللي اتْقوا ًليها 

وهو ًمل صيها وبيسها التْت ىاحيتها مسك 

أمل أىا آسّ إين بيست ًه : ايسها برجاء

البيت اليوميه اللي ٓاتوا ياريت تبلَي 

أروكي إىك مص هتسآري مياه، مص 



ًايسك تسآري وطوية كسه لو حبيتي 

. تسآري هسْرك أىا بوْسي 

ربوا يسهل يا : أمل سحبت ايسها بالراحة موه

. كريم 

أمل وقْت وقليت اسسالها ورايحة ىاحية 

السرير توام وهو متابيها لحس ما استقرت 

مكاىها ٓقرب موها وبمجرز ما حف ايسه ًلى 

قرب موها وبيبيس .. وسقها هي جمست 

وحضتيوي يا أمل : طيرها ًه رقبتها وهمس

 .

أمل بسون ما تبيس أو تتحرك أو تلتْت 

.. حاليا أىا طايْة إن مبسأك هو الغح : ىاحيته

. ىبيس لحس ما ىهسا 

كريم اتْاجىء بيها بتبيس طوية ًوه 

! أىتي بتمويي ىْسك ًوي : وبصهول



طرو ربوا ما أقسرش أرالْه أبسا : أمل لْتله

.. ٓلو زه اللي أىت ًايسه ما أقسرش أقولك ال 

لكه الؾيق والذوقة زول رارجيه ًه إرازتوا 

أىت احتجت يوميه تسيب البيت وتبيس أىا .. 

زلوقتي صيك محتاجة يوميه أبيس وأريح 

.. أًغايب وكلبت مه أرويا يجي ًلضان كسه 

ٓقالما ًمي مويوي أمضي مى أرويا ازيوي 

. مساحة لوحسي زه بيس اشىك كبيا 

: كريم أرس ىْس كويل مغسوم مه كالمها

أىتي هوا ًضان ًمك مويك تمضي .. ًمك 

؟ 

أيوة يا كريم ًضان ًمي : أمل بجموز وؿيق

وإال أىا كوت رارجة ألين .. مويوي وبس 

مذووقة ومجروحة وأىت وآقت وكمان 

ٓأيوة أىا .. هسزتوي إىك مص هتيجي تارسين 

. هوا زلوقتي ًضان ًمي مويوي وبس 



كريم اتذوق مه ىْسه ازاي اتسرو وقالها 

الكلمتيه الذايبيه زول وهو ًمره ما كان 

حتى لو هيقسر يستَوى .. هيستَوى ًوها 

وزه مص حقيقي ماكاىص الزم يقولها كسا 

كيس هتتجرح، أي واحسة مكاىها كاىت  ألىها أ

هتتجرح ٓما بالك بأمل الحساسة وهو ًارِ 

هو ُبي واتسرو والزم .. ومجرب حساسيتها 

. يحسسها باألمان مه تاين 

حقك ًليا يا أمل كوت مذووق : كريم بهسوء

ٓكرة إىك استَويتي .. ومص ًارِ بقول ايه 

ًوي جووتوي ٓرزيت يف أول كلمة جت ًلى 

. بايل 

أىا ما استَوتص أبسا وأىت ًارِ :أمل بجموز

إين مص هستَوى ًوك وال اقسر أػال وأىت 

بتبيس وبراحتك وًارِ إين .. بتستَل زه

واإلحساس .. موجوزة ومستوية وهقّسر وأًصر 



أىا كوت ُبية لما .. زه ؿايقوي جسا 

حسستك اين متيلقة بيك وحبي ليك ىْس 

ألىك لألسّ استَليت زه أسوأ .. بتوْسه 

بتقول إين بستَل حبك ليا .. استَالل 

وبتذقى حسوزي وبقلب الغيب ؟ ازيك 

أىا واىت أسوأ مثال .. بتيمل ىْس الضيء 

للحب واللي بيحبوا زه أىت حتى كبرياءك 

! رالك ترٓؽ توقْوي أمضي 

جه يرز ويوؿحلها سوء التْاهم بس اتْاجئ 

بيها زارت وطها بايسيها وبتبكي بحرقة وكلها 

وكريم بسون .. بيتهس مى ًياكها وطهقاتها 

وًي وال تْكير طسها كلها ًليه بايسيها 

وًياكها وطهقاتها وزٓوهم كلهم جوا حؾوه 

.. وهسهسها وبيحرك ايسه ًلى ههرها بيهسيها 

.. ليه ُباءه وىرٓسته اللي بتقلى ًليها زايما 

هو ٓيال بيحبها وجسا كمان ليه بيستسهل 



.. هل هي تستاهل موه كسا .. ىرٓسته ًليها 

كيس ال  هي ُلقت لما ًرؿت ًلى ًمها .. أ

يذرّجوا سمر بس الموؿوو مايستسًيص 

كل اليغبية والذواق والبيس زه ورغوػا 

كيب ليه هو ما .. إىها ما قاوحتص وال أػرت 

طآص زه إال زلوقتي ؟ ليه ما قسرش زه ؟ 

وليه بيس بالضكل زه؟ 

سابها ٓحؾوه تكمل ًياكها وتهسا ًلى 

مهلها وهي مكملة ًياكها وكل ما تحاول 

 (مص هاجي ارسك  )تهسا تْتكر كلمته 

تْتح يف اليياـ تاين أو بتْتكر وهو بقولها 

مْيص حاجة تضسين للبيت ٓكوت بوام ًوس )

مذووقة وزًالىة .. تشيس يف اليياـ  (مؤمه 

. ومجروحة 

بيس وقت قسرت تهسا وتوقّ اليياـ وهي 

لسة يف حؾوه سكتت وحاولت تضس ىْسها 



مه حؾوه بس هو كلبص ٓيها ومويها تبيس 

ٓرٓيت وطها له تقابله وًيوىها بيياتبوه .. 

ليه ما احتواهاش كسا مه االول ؟ لو كان بس 

كتر مه  قرب وما بيسش ؟ ما كاىتص ًايسة أ

. كسا 

أرجوك ازيوي مساحة أهسا : حاولت تبيس تاين

أىت أرست مساحتك كاملة وكوت .. لوحسي 

أػل  (وبتريقة وزموو  )بتوام برا كمان 

سيبوي ارس .. مْيص حاجة تضسك لهوا 

. مساحتي أىا 

: طتم ىْسه بس ُغب ًوه قالها بلهْة

.. المساحة اللي أىتي ًايساها رسيها يا أمل 

بس كوين أجسو موي ورسيها ًوسي هوا يف 

أىتي ػح .. بيتي وجوا أوؿتي وًلى سريرىا 

وأىا اللي ُلقت لما .. واتْاقوا هو الغح 

. اتواسيت زه 



امل بيس ما بيست ًوه حست بْراٌ وزه 

. اوك : ؿايقها وبجموز حاولت تتمسك بيه

. يبقى تغبح ًلى رير 

كريم رز ًليها وهو مصهول موها ومه قوة 

تحملها إىها تْؾل بييس ًوه بس هي 

بتيامله بمياملته وهيتحملها ويضوِ 

.. هيوػلوا اليه مى بيؽ 

سمر يف الحبس االحتياكي هتتجوه ازاي 

ازاي ًملت يف ىْسها ! وػلت للحالة زي 

! بقى آررتها تتحبس زي المجرميه ! كل زه 

ليه ! ليه كاىت ُبية بالضكل زه 

! ماحسبتهاش ػح 

. أىتي يا بت : واحسة بتوازي ًليها

! أىتي بتكلميوي أىا : سمر بغتلها



الست وقْت وطكلها يذوِ وحقت ايسيها 

. امال هكلم ميه يا ىوُة : يف وسقها

ًايسة ايه بقى وال : سمر بغتلها بقرِ

! بتكلميوي بتاو ايه 

قومي يا : الست بغتلها مه ٓوق لتحت

ورجيت قيست واستررت وكملت  )حيلتها 

. تيايل زلكيلي رجليا  (باستْساز 

! أىتي بتكلميوي أىا ! ىيم : سمر طهقت

إال أىتوا .. اه يا أرتي قومي : الست بغتلها

حقت ايسها ًلى زقوها وكأىها  )بتسموه ايه 

ًضان بس لو .. أيوة هو المساج  (بتْكتر 

 (وبسًيق  )مس ًارٓة السليك يا ىؾري 

بسل .. تيايل رليغوا بيومك اللي مص ٓايت 

ما ىرحب بيكي بقريقتوا أىا ًاملة حساب 

. بس إىك حامل يا بت 



بقولك ايه ما تقرٓيويص تسليك : سمر بقرِ

. ايه اللي ًايساين أًملهولك 

ال ! قلتيلي ! ما أقرٓكيص : الست ؿحكت

بت ! أىتي ًايسة ىيملك إًازة هبف المغوى 

قوموا يا بوات  (كام بوت وقْت  )أىتي وهي 

بس يا بوات مه . رحبوا بيها وًرٓوها أىا ميه 

. ُير ما تلمسوا بقوها البوىية حامل 

البوات قاموا ًلى سمر اللي اتوترت وبترجى 

لورا بس مسكوها مه طيرها وأزبوها وزي 

ما الميلمة قالت محسش لمس بقوها 

ورلوها تقيس ًوس رجليه الست وتسلكهم 

كاىت كارهة تيمل .. بقهرة وزموًها ىازلة 

كل ألبوها زلوقتي قاًسة تحت رجليه طوية  أ

.. المجرميه زول 

.. آتكرت الغبح لما اتيرؿت ًلى الويابة



<< ٓالش باك>>

كاىت مى وكيل الويابة وأػرت تتهم كريم إىه 

حرؿها 

وكيل الويابة بغلها كتير واستَرب ازاي بوت 

مهوسسة توػل بيها السرجة للوغب 

.. بغي أىا بس حابب أىغحك : والسرقة

كريم المرطسي اللي بتتهميه زه إىه طريك 

له وزىه يف المجتمى ورجل أًمال كبير 

والمبلٍ اللي بتتكلمي ٓيه زه ال ييويله 

وبييس ًه الموققية أىتي .. طيء 

ثاىيا المحل مص .. ماًوسكيص زليل زه أوال 

هيوجهله أي إتهام وقال إىه بمجرز ما ًرِ 

إىك مص مراته اتغل وىبههم والمحل طاهس 

.. ًلى كالمه 

ٓهوا أىتي بتضهري بيه وهو يقسر يرٓى 

ًليكي قؾية تضهير ويقلب رز طرِ 



ويتحكم ًليكي بمبلٍ ٓوق استقاًتك 

بكتير ويا السٓى يا الحبس ٓبسل ما 

هتتحبسي بتهمة الوغب واالحتيال 

.. هيتؾاِ ًليكي التضهير ورز الضرِ 

بالش تؾاًْي المسة اللي .. ٓبالش أٓؾلك 

. أىا بس بوغحك .. ًليكي 

 

كل زه ًلضان ُوي ؟ : سمر بغتله بَؾب

بَؽ الونر ًه الَوا والْقر : وكيل الويابة

هو إىسان كويس وميروِ بأًماله الذيرية 

الكتيرة هو وًيلته وليهم وزىهم واحس بيتبرو 

..  الّ ٣٠٠بالمالييه مص هيوغب يف 

ٓأىتي هتلبسي .. مالوش ميوى ييوي 

طويف هتقويل ايه ؟ .. وأىتي حرة .. قؾيتيه 

أىا ًايسة محامي : سمر سكتت طوية وبغتله



وكلي محامي أو لو ماقسرتيص : وكيل الويابة

. المحكمة هتوكلك محامي 

كلم أهلي : سمر بغتله ؟ممكه ؟ !يوْى أ

. كلميهم .. اتْؾلي : وكيل الويابة

سمر اتغلت بأبوها اللي طاِ رقم ُريب 

. الو السالم ًليكم : ٓرز

. بابا أىا سمر : سمر بيياـ

أىا ماًوسيص بوات : محمس اتوتر واتؾايق

. باالسم زه 

بابا أرجوك أىا محتاجة .. بابا : سمر بسرًة

. اقّ جوبي .. محامي 

محمس سكت طوية وبيْكر ومص قازر 

زي ما قلت ماًوسيص بوات : يوقق وبذوقة

. بوتي ماتت .. باالسم زه 



.. قْل السكة يف وطها وهي ػسمتها لجمتها 

.. أبوها كيب وًمره ما كان أبسا بالقسوة زي 

! ميقولة يسيبها ! ميقولة يتذلى ًوها 

زموًها ىسلت مص قازرة تغسق أبسا اللي 

أبوها ًمله 

يوْى أًمل تليْون تاين : بغت لوكيل الويابة

ارجوك ؟ 

. تليْون واحس ٓقف : وكيل الويابة

. بس زه زويل : سمر بيياـ

ال آسّ مص لسرجة زويل : وكيل الويابة كضر

سمر اترجته لحس ما وآق إىها تتغل بأرتها 

ًه كريق الواتس واتغلت بأرتها اللي رزت 

ًليها وسمر قالتلها بسرًة إىها محتاجة 

مساًسة ومحامي وتيجي تلحقها وأرتها 



وًستها هتتغرِ هتكلم حسام جوزها 

.. وتتغرِ 

سمر قْلت وطكرت وكيل الويابة ورجيت 

زىساىتها مه تاين وسف جبروت الميلمة اللي 

.. بتوريها اليصاب ألوان 

ٓاقت مه أٓكارها ًلى الميلمة بتوازي 

ًليها وٓكرت ما ترزش بس هتأزبها مه تاين 

.. ٓالزم وترز وتوْص 

سهر استوت جوزها رجى مه طَله وقالتله 

اللي حغل وإن أرتها ًايسة ٓلوس ؿروري 

وهو كيازته ما اتآررش وقالها تسيها اللي 

! محتاجاه بسون ما ييرِ هي محتاجاه ليه 

حسام بيقلب يف الْيس وطاِ ساًتها اسم 

كريم جوز أمل والقؾية واإلتهام وطاِ اسم 

سمر وػورتها إىها بتتهمه وساًتها اتغل 



بحماه يْهم موه ايه اللي حغل وهل زه 

تضابه أسماء وال بجس و ومحمس ماكاىص ًايس 

يتكلم ًه سمر بس حسام قاله إىها كلبت 

ٓلوس مه مراته وهو مص هيقسر يسْر 

! مراته بْلوس إال لما يْهم سمر ًملت ايه 

هوا محمس قيس بوجى مكاىه وقاله كل اللي 

حغل مه سمر وحسام سميه بصهول لحس 

.. ما رلع وًرِ إىه اتبرا هوا 

قْل مى حماه و وراح لسهر زرل ًوسها 

وقالها إىه كلم أبوها يتقمه ًليه وبيسها 

اىسي موؿوو سمر زه رالع وال يف : بجموز

ىسول وال ٓلوس واىسي أػال إن ليكي أرت 

اسمها سمر وزي ما أبوكي اتبرا موها أىتي 

. كمان هتيملي صيه 



سهر مغسومة مه كالم جوزها وحاولت 

! يا حسام قويل بس ايه اللي حغل : تْهم

. أىت كوت موآق 

كوت موآق ألين آتكرت إىها : حسام بَؾب

.. مغاريّ والزة وال بيبي لكه مص سرقة 

اىتحلت .. أرتك سرقت باسم بوت ًمك 

ٓسي مص .. طذغية أمل وزرلت سرقت 

. هسٓيلها مليم 

سهر قيست مكاىها مه الغسمة وهو حكالها 

أىا : كل اللي ًرٓه مه أبوها وبيسًق

سمحتلك المرة اللي ٓاتت توسيل ًلضان 

والستك واتحملت كالم ًيلتي كلها ًه أرتك 

لكه المرة زي مص هسمى حرِ مه حس 

. ألين هيله إىكم اتبريتوا موها وإىها ميتة 

حاولت تيترؼ بس رٓؽ يسميها وحلّ 

.. ًليها إىها مص هتساًسها وإال توساه هو 



ًيقت ًلى حال أرتها وًلى حلْان جوزها 

.. ًليها إىها ال يمكه تساًسها رالظ 

بسرية كاىت يف أوؿتها وٓتحت موبايلها تكلم 

سهر وسهر اىْجرت ٓيها ازاي ما تيرٓهاش 

باللي حغل لسمر بس اتْاجئت إن أمها ما 

تيرٓص حاجة أػال ًه سمر كل اللي تيرٓه 

.. إىها سآرت مى أبوها 

قْلت بسرية مغسومة مص مغسقة أبسا 

اللي حغل لبست وجريت ًوس جوزها 

سمر ٓيه يا : ربقت وٓتحلها وهي بغسمة

! محمس 

كريم ػحي الغبح مه ىومه المتققى بس 

.. ًلى موبه موبايله مص أمل زي مامتيوز 

قام يستيس .. ىازى ًليها بس مص موجوزة 

.. ويلبس ًلضان طَله 



أمل كاىت ػحيت قبله وجهست وىسلت ورىت 

ًلى أروها كان ػاحي وقيسوا االتويه 

لوحسهم 

هتمضي ميايا ! قرريت ايه يا أمل : كه بحب

البلس وال أتوكل ًلى هللا أىا ؟ 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الثاين واألربيون 

بسرية جريت ًوس جوزها ربقت وٓتحلها 

! سمر ٓيه يا محمس : وهي بغسمة

يف المكان اللي تستاهل تكون : محمس بجموز

. ٓيه 

بقى سمر تستاهل : بسرية زموًها ىسلت

تكون يف السجه يا محمس ؟ 

لما ! امال مكاىها ٓيه : محمس بغلها بصهول

لما زلوقتي ! تحاول تقتل يكون مكاىها ٓيه 



بتييقي ليه زلوقتي ؟ ! تسرق مكاىها ٓيه 

مص زي تربيتك ؟ وزه الَل والكره اللي 

! ربيتيها ًليه ؟ زه اللي ًملتيه يف بوتك 

كيب ساًسها : بسرية مص قازرة تبقل ًياـ

سهر كمان جوزها حلّ .. وقْلها محامي ! 

ًليها إىه مص هيساًسها وقال زي ما أبوها 

. اتبرا موها هي كمان تتبرا موها 

حصرتك أىتي وهي : محمس أرس ىْس كويل

زمان وقلتلكم هيجي وقت تسٓيوا ٓيه تمه 

أٓيالكم ؿحكتوا وما ػسقتوش وٓاكريه إن 

يمهل وال يهمل  ... (ماكملص الجملة  )ربوا 

كل النلم اللي طجيتي بوتك .. يا بسرية 

تيمله يف أمل وُيرها كلى ًليها وجه وقت 

ٓاكرة ىْسها هتْلت كل مرة اهي .. السٓى 

امضي يا بسرية ازًي ربوا يسامحك .. وقيت 

أىا كلقتك .. ويسامح بوتك لكه ابيسوا ًوي 



وهارس .. وهي ًيقت ًليها واًتبرتها ماتت 

. ًساها كمان مص تقويل أساًسها 

قْل الباب يف وطها وهي رجيت بيتها 

مكسورة ومص ًارٓة ازاي ممكه تساًس 

.. بوتها 

يف ٓيال المرطسي 

هتمضي ميايا ! قرريت ايه يا أمل : كه بحب

البلس وال أتوكل ًلى هللا أىا ؟ 

أمل بغت ألروها طوية وبتْكر يف كريم 

وكالمه مياها وإىها تكون أٓؾل موه وتارس 

مساحتها يف بيتها 

! رليك ميايا طوية هوا يا كه : بغت ألروها

حبيبتي أىتي ًارٓة ُازة يف أوارر : كه ابتسم

.. طهور حملها ومص هيوْى أسيبها لوحسها 



بس لو ًايساين أٓؾل مياكي كسًم هْؾل 

. كبيا 

ابتسمت ألروها ألن ماًوسهاش طك أبسا يف 

أىا هْؾل .. ال يا حبيبي سآر لمراتك : كالمه

. يف بيتي 

اتغالحتوا ؟ ػوتكم كان ًايل : كه بحب

بالليل وكوت ًايس ػراحة أتسرل بس مؤمه 

وقْوي وهساين بيسها ُيرت رأيي وقلت 

. تتكلموا وتتغآوا مى بيؽ 

اتكلموا ٓيال بس لسة ما : اتوهست بأسّ

. أىا زًالىة موه .. اتغْيواش 

كريم بيحبك وأىتي ًارٓة : مسك ايسها بحب

زه كويس 

ما مويويص مه السْر : بغت ألروها بحسن

. مياك 



ػراحة يا أمل اىا لو مكاىه : كه بسٓاو ًوه

لو رجيت ولقيت مرايت .. هيمل صيه بالنبف 

لمت طوقة هسومها وبتبلَوي مه باب 

اليلم بالضيء إىها مسآرة هيمل حاجة مه 

االتويه يا هيوس مياها وأمويها يا كرامتي 

. هتوقح وأقولها بالسالمة ولو هموت ًليها 

ولما أىت هتيمل كسه ليه : أمل كضرت

سيبتوي أجهس طوقة هسومي ؟ 

ًلضان أىتي أرتي الغَيرة وما : كه ابتسم

يوْيص تكلميوي وتقلبي موي ارسك مه 

بيته وأىا أقولك ال مص هارسك اقيسي 

ًلضان أىتي قلتي إىه .. ُغب ًوك 

حسسك إىك أىتي السبب إن اسمه يتهان 

ًلضان أىتي وػلتيلي إىه مص .. كسه 

كايقك ومص كايق البيت وسايب البيت 

و األهم ًلضان .. ًلضان أىتي موجوزة ٓيه 



هو كمان ييرِ إن يف أي وقت بمجرز 

تليْون موك هوكون هوا ًوسك واقْيه 

ًلضان ما .. مياكي ٓييمل حساب زه 

يتيوزش إن وجوزك يف بيته أمر مسلم به ال 

أىتي ممكه تقيري مه بيته ٓالزم يحآم 

. ًليكي كويس ويتمسك بيكي 

ييوي أىت جيت : أمل هست زماُها بْهم

تهسزه ؟ 

كتر مه إىه توؿيح : كه كضر مص تهسيس أ

بس رلي بالك أىتي كوريت .. ٓقف لألمور 

كان المْروؼ .. الوؿى بيوكم وكبرتيه 

تحاولوا تحلوا الموؿوو بيوكم مص تكبروه 

. كسه 

مص هو اللي سابلي ! أىا كبرته : أمل بصهول

احف ! كوت المْروؼ أًمل ايه ! البيت 



ايسي ًلى رسي وأقيس أىتنره لحس ما 

! يرجيلي ويحه ًليا 

اهسي بس ال مص المْروؼ : كه بيهسيها

وًلضان كسه أىا جيت أول ما كلمتيوي 

وقولتيلي بس أىا بتكلم ٓيما بيس رلي 

موؿوو إىك تسيبي البيت زه آرر طيء 

ًلى اليموم .. ممكه تْكري ٓيه مص أوله 

أىا ما .. ابقي اتغلي بأمك كلميها وكمويها 

قولتلهمص إين جاي بواء ًلى كلبك أىا 

بس ماما بالليل .. ًملت قغة كسه ًليهم 

كلمتوي وًرٓت إين هوا ًوسك وقلقت 

أىا كموتها وما رؿيتص أقولها .. ًليكي 

حاجة ألن أىتي براحتك هتيرٓيهم أو ال بس 

بالش يتؾايقوا مه كريم .. األٓؾل بالش 

كْاية أىا كوت .. رلي زايما مكاىته ًالية 

. ًايس أؿربه امبارح مه بروزه 



تؾربه مرة واحسة ؟ : أمل كضرت

أىا ًوسي كام أمل ييوي يسًلها : كه ابتسم

سيازته؟ 

ربوا يذليك ليا بس أىا مص : أمل اتوهست

ًايساك تسًل موه أبسا أو هو يسًل موك يا 

. كه 

يبقى ماكوتيص تقوليلي إىه زًلك : كه كضر

مص ًايساىا ىسًل مه بيؽ ما تسرلوىاش .. 

إال كبيا لو الموؿوو .. يف الوع يف زًلكم 

قبل كسه اتذاىقت أىا .. كبر واحتاج لتسرل 

وُازة وسيبتلها البيت وروحت ًوس ماما 

وقيست متَال ومستويها تْتح ميايا الكالم 

وأىا أٓؾي بقى كل اللي ًوسي بس أمك 

ػراحة ميرٓص ازاي حسستوي إين أىا اللي 

ُلقان بسون ما أتكلم ورلتوي أقوم أروح 

ارس ُازة يف حؾوي واتغالحوا يف وقتها، أىا 



زلوقتي واثق إين لو كوت حكيت لماما اللي 

تسرل .. حغل ماكواش هوتغالح يف وقتها 

.. األهل كتير يا أمل بييقس مص بيحل 

ىتسرل لما الموؿوو يتأزم لسرجة الزم 

 )التسرل ٓيها لكه مص ًمال ًلى بقال 

 (أمل بتسميه باىتباه وهو ُير الموؿوو 

المهم أىا هقوم ًايس أطتري طوية حاجات 

. قبل ما أرجى بيتي 

حاجات ايه ؟ : أمل بْؾول

.. هسوم للبووتة اللي هتضرِ زي : كه ابتسم

و طوية حاجات لَازة محتاجاها قبل الوالزة 

. هتسوق ييوي .. 

كيب بقولك استوى يغحوا : أمل ٓرحت

هسوم .. وىْقر وىوسل أىا وأىت مى بيؽ 

. أىا ًمتها .. بووتك ًليا أىا 



كي طَلك روحي : كه ؿحك ... أىتي ورا

ال مص هروح طَلي : قاكيته بابتسامة

. الوهارزه هروح مياك أطتري هسوم بووتك 

ربوا يرزقك يا : كه حف ايسه ًلى كتْها بحب

. أمل 

هوا كريم ىسل وبغلهم بَيم إىه حاكف ايسه 

ًلى كتْها وهي بتؾحك بْرح وهو امبارح 

ميرٓص حتى يارس موها ابتسامة الَيرة 

سيقرت ًليه لحس ماوػلهم وػبح ًليهم 

كه ٓهم ُيرة كريم ٓحب ييغبه ٓؾم أمل 

ىاحيته وباس رأسها تحت استَرابها وُيرة 

.. ربوا يذليكي ليا ياحبيبتي: كريم

أمل بغتله بيسم ٓهم وبيسها بغت لكريم 

لقته متَال ْٓهمت وحبت تؾايقه 



ويذليك ليا ياكه أىت مص : ٓابتسمت لقه

بس أرويا أىت سوسي وحمايتي 

هوا كريم بغلها بصهول بتقول لقه سوسها 

وحمايتها امال هو بالوسبالها ايه؟ اتؾايق 

مه ىْسه ًلضان ُباءه وػل األمور بيوهم 

لكسا ورالها تْقس ثقتها يف حبه ليها ٓحاول 

يتكلم بس ػوته بان ًليه الؾيق ُغب 

محسش ػحي ؟ : ًوه

ماأًتقسش : كه

كريم هس راسه واىؾملهم بس مص كايق 

ىْسه بسبب تيامل كه مى أمل وؿحكهم 

سوا ومغسراله هو التجاهل 

الكل بسأ يغحى ويوسل وأولهم كاىت ىاهس 

اللي زرلت تحؾر الْقار مى أم ٓتحي وأمل 

روحي : راحت وراها بس ىاهس ابتسمتلها



رليكي مى أروكي واطبيي موه قبل ما 

! مص برؿه هيسآر لوحسه وال ايه .. يسآر 

. بإشن هللا : أمل ابتسمت

ٓؾلوا يتكلموا طوية وىاهس أػرت إن أمل 

تقلى تقيس مى أروها كليت ويسوب قربت 

كريم طاور بسماُه إطارة رْيْة إىها تقيس 

جوبه بس أمل ًملت ىْسها مص وارسة 

بالها وقيست جوب كه وزه ؿايقه ٓأرس 

... ىْس كويل 

طوية ومؤمه ىسل وبيسها حسه وقيسوا 

.. كلهم مى بيؽ يْقروا 

أىا مص هاجي الضركة : أمل بغت لكريم

. الوهارزه هروح مى كه 

هتروحي : كريم كضر وقاكيها بسرًة بقلق

مى كه ٓيه ؟مص اتْقوا ؟ 



: أمل كاىت هتبتسم بس مص وقته ٓكضرت

هروح مياه يضتري طوية حاجات مص 

. قغسي البلس 

! اه وماله : كريم أرس ىْس كويل بارتياح

. كبيا روحي 

ًايس أطتري حاجات للبيبي قبل : كه وؿح

. ما تضرِ إن طاء هللا 

ربوا يقومها بالسالمة يا : ىاهس ابتسمت

أمل روحي ًوس ىوجا قسم األكْال .. حبيبي 

. ًوسها يجوه يا قلبي 

. ٓيال كوت ىاوية ارسه هواك : أمل ابتسمت

تحبي اجي مياكم ؟ : ىاهس ابتسمت

يا ست : أمل وكه بغوا لبيؽ وكه بحرج

بيسيه أىا .. الكل مص ًايشيه ىتيبك مياىا 

كيس ! أػال مص ًارِ هضتري ايه لسة  أ



هي لو كاىت .. هتبقى ُازة ميايا أون اليه 

قازرة كوت جيبتها ميايا أػال بس القريق 

. ررم 

.. ربوا يقومها بالسالمة هاىت اهيه : ىاهس

رليوي اجي مياكم وأًرٓكم تضتروا ايه 

واهو الواحس يَير جو طوية إال لو مص 

! ًايشيوي مياكم قولوا 

ال يا : قالت آرر جملة بهسار وأمل بسرًة

. وهللا ًامليه ًلى تيبك .. كبيايا ربر 

يف تيب بيكون حلو يا أمل : ىاهس بحب

لما ىذرج ىضتري هسوم .. ومليان ٓرحة 

. لبيبي زه تيب مْرح 

أمل ابتسمت بس مه جواها اتؾايقت ألن 

ىْسها هي وحماتها يضتروا هسوم لبيبي 

.. راظ بيها هي وكريم 



.. كه ربوا يقوم مراتك بالسالمة : مؤمه وقّ

. أىا مؾقر أىسل الضركة 

حسه وقّ وىْس كالم مؤمه قاله وبغوا 

. اسبقوين هحغلكم : لكريم اللي بغلهم

ررجوا وكل واحس ركب ًربيته واتحرك 

تيايل يا أمل ًايسك : وكريم وقّ وبع ألمل

. لحنة 

: أرس أمل وكليوا ألوؿتهم ٓوق وقْل الباب

هتيجي الضركة الوهارزه؟ 

ال ما أىا لسة بقول هروح مى كه : أمل بجموز

 .

هتروحي مى كه زلوقتي بايق : كريم كضر

! الوهار هتيملي ايه 

كيس : أمل بغتله باستَراب هكون مياه أ

كيس هرجى هلكاىة هوام .. ييوي  ولو ما .. وأ



مص هاجي الضركة .. ىمتص هقيس مياه 

. الوهارزه يا كريم 

كريم أرس ىْس كويل بؾيق وبيسها كلى 

ميايا : ٓلوس وبيسيهالها وهي استَربت

. الْيسا 

برؿه رلي مياكي ٓلوس بييس : كريم بإػرار

كمان هايت للبيبي طوية حاجات .. ًه الْيسا 

. أىتي بييس ًه اللي أروكي هيجيبه 

أمل بتْكير مص ًارٓة تارس الْلوس وال 

تيتمس ًلى الْيسا اللي مياها وبرؿه مص 

ًايسة تضكره وهي متَاهة موه 

. طكرا : بترزز أرست الْلوس وتمتمت

كريم بغلها أوي وهو ىْسه يؾمها بحب 

.. بس جموزها ماىيه 



قرب موها وباسها يف رسها قبل ما يوسل 

وهي ٓؾلت جامسة مكاىها باػة لألرؼ زي 

ما هي لحس ما بيس وهو مستَرب قسوتها 

! زي مويه 

ىسل وسابها وهي ىسلت وراه ألروها وررجوا 

مى بيؽ كلهم وراحوا اتيليه ىوجا اللي 

رحبت بيهم كتير وبسأوا يذتاروا لبووتة كه 

أحلى لبس وٓساتيه 

كريم اتغل بأمل بس وقتها موبايلها كان يف 

طوقتها وسايباها جوب ىاهس وهي بتلّ مى 

.. كه 

كريم اتوتر لما ما رزتص ًليه واتغل بأمه 

اللي رزت وطرحتله الوؿى وقبل ما ابوها 

تيال اقيس ! ما تيجي : يقْل هي اقترحت

مياهم طوية واتَسوا برا مى بيؽ واهو 

. تقرب طوية موها بيس ُباء امبارح 



! أىا ًملت ايه لَباء امبارح : كريم بَيم

أىت ًملت ايه ؟ ال يا كريم أىت : ىاهس طهقت

زه أىا كل يوم أقولك ارجى .. ًملت كتير أوي 

بيتك تقويل ميرٓص ايه زي لوحسها كبيرة 

المهم تيال اهتمامك بيها هيْرق .. أوى 

. مياها 

كريم بيس ما قْل ٓؾل يف مكتبه يْكر يروح 

وال يكمل طَله اللي أساسا مص مركس ٓيه 

بسبب تْكيره ٓيها مص ًارِ يارس قرار 

.. أػال 

سمر الغبح بتتغل بأرتها مه ًوس وكيل 

الويابة لكه سهر مص ًارٓة ترز وال ًارٓة 

تقولها ايه ورغوػا إن حسام متابيها 

.. بونراته 



سمر اتوترت وبتسًي إن أرتها ترز وبالْيل 

سهر يف اآلرر ًضان توهي التوتر زه رزت 

سمر سامحيوي بس حسام لما : ًليها بأسّ

ًرِ مه بابا اللي حغل حلّ ًليا ما 

أىتي ليه وػلتي ىْسك للحالة .. أتسرلص 

لألسّ ربقتيوي يا سمر وماًوسيص .. زي 

.. ًيه أكلب مه جوزي أو حتى أحاول أقويه 

.. أىا آسْة بس مص هقسر أًملك حاجة 

. سامحيوي 

قيست مكاىها .. قْلت قبل ما سمر حتى ترز 

مغسومة ومص ًارٓة تتغرِ ازاي الكل 

ميقولة ! ازاي هتواجه لوحسها ! اتذلى ًوها 

! رسرت ومْيص حس مياها ىهايئ 

: زموًها ىسلت و وكيل الويابة بغلها

المحكمة هتييولك محامي وطيلي كريم 

المرطسي مه زماُك ًلضان ما تسوزيص 



قؾي سويوك .. ًلى ىْسك قؾية تاىية 

زي ىغيحتي ليكي .. واكليي ٓويق لوْسك 

. كبيا لو مص ًايسة تسمييها أىتي حرة 

استسًى اليسكري يرجيها للسىساىة وهي 

طبه موهارة إن آرر أمل اتيلقت ٓيه اتققى 

 ..

الويابة قررت حبسها لحس ما يتحكم يف 

لبست .. قؾيتها وأرسوها للحبس االحتياكي 

هسوم السجه ورآت واتوترت جسا مه كل 

.. حاجة حواليها 

ًرٓت إىه جه آوان التحغيل وإن كل اللي 

سبق وًملته هيقلى زلوقتي وهتسٓى تموه 

 ..

كريم راح ألمل وزرل ًوسهم المحل راح 

ًوس ىوىا وبيتلْت حواليه ٓضاورتله ًلى أمل 



اللي مى أروها راح ىاحيتها كاىت أمل 

: ماسكة ٓستان ػَوه طكله رائى وبتأثر

راليث ًسل متذيلها أىت يا كه جوا الْستان 

. ًايسة تتاكل كسه ! زه 

بتلّ تواجه كه بس لقت كريم اللي وراها 

: ٓابتسامتها ارتْت وهو قرب موها بابتسامة

جميل الْستان وهتبقى حلوة ٓيه ربوا 

. يجيبها بالسالمة 

. يارب : ابتسمت باقتؾاب

كه اىسحب وبيس ًوهم وكريم قرب موها 

. ًقبالك لما تذتاري لبووتك : وهمس بحب

ًقبايل ؟ زه أىت : أمل بغتله بلوم واستوكار

استكترت ! حتى رٓؾت مجرز إين أتقمه 

كضّ وحس يقموي إن الوؿى  ًليا أروح أ



ٓغراحة مص قابلة موك كلمة .. كبييي 

. بيس اشىك .. ًقبالك زي 

راحت ىاحيتهم وهو أرس ىْس كويل وراها 

واستَرب كالمها هو مص ًايس يضَلها 

ويسرلوا زوامة زي زي لكه مص قغسه أبسا 

.. إىه يمويها تقمئه أو مستكتر ًليها زه 

راحلهم وٓؾل مياهم وطايّ تركيسها اللي 

كله مى أروها وأمه ومابتتياملص مياه وال 

كأىه موجوز اتؾايق مه إهمالها له وحس إن 

وجوزه ُير مرُوب ٓيه وسؤال ٓرؼ ىْسه 

ًليه ميقول زه اللي هي حست بيه لما 

سابها لوحسها وبات برا وموى يتكلم مياها؟ 

زه ًلضان يوم حس إىه موبوش مابالك بيها 

هي ؟ اللي بييسة ًه أهلها وهو سايبها؟ 

كتر وبغلها بوسم  كتر وأ حس بتأىيب الؾمير أ

وقرر يوسحب لضَله بيسها ًلضان تارس 



حريتها استأشن ومضي تحت ىنراتها 

واتوهست بحسن ًلى حالهم 

أمل قؾت مى أروها اليوم وسآر آرر الليل 

 ..

حؾوته جامس وهو بازلها الحؾه وػيبان 

ًليه يسيبها كسا وهي متذاىقة مى كريم 

وحاسة إىها وحيسة 

أمل تْكيرها كله إن كه وجوزه هون ًليها 

كتير لما يسآر هتيمل ايه حست إىها ًايسة 

تييف مه ؿيقها 

كريم واقّ متابيهم وحاسس بالَيرة 

ًلضان كه حاؿوها كسا ومص ًارِ يمويه 

ويف ىْس الوقت مذووق ًلضان ًياـ أمل 

وًارِ هي بتْكر يف ايه وإىها طايْة ىْسها 

.. وحيسة



مااتوقيتص إن هيجي يوم : كه جاله وبجسية

وأقولك رلي بالك مه أمل 

هي ممكه تكون : كريم بغله وكه كمل

ُلقت بس كبييتها ًْوية ًمتا أىا مص 

بحاسبك وال بتسرل بس وقت ما تحس إىك 

ًايس تبيس ًلضان تريح أًغابك ابيتها 

ألهلها هيرحبوا بيها 

أي اتويه : كريم بغله بغسمة ورز بجسية

متجوصيه بيتذاىقوا و ًامة مص محتاج 

كتر واحس بذاِ ًلى  توبهوي ياكه ألين أ

مضاًرها ومكاىها جوب جوزها 

ربوا يهسي : كه هس رأسه بموآقة وابتسم

.. األمور بيوكم واًصرين زي أرتي الغَيرة



ًارِ بس رلي : كريم بازله االبتسامة بتْهم

بالك األحؾان الكتير زي مص هسمح تتكرر 

تاين 

كه ابتسم وسلم ًلى الكل ومضي 

أمل كليت األوؿة وكريم وراها ماكلمتهوش 

وزرلت ُيرت هسومها وررجت توام 

كريم بغلها ووػلته رسالتها إىها مص ًايسة 

تتكلم مياه اتوهس بغبر وىام هو كمان جوبها 

وٓؾل باػغلها لحس ماراحت يف الووم قرب 

آسّ ياحبيبتي : موها وباس زماُها وبهمس

سامحيوي بس بجس ًمري ما قغست أبسا 

إين أجرحك أو أحسسك إىك موبوشة أىا بس 

كتر  اًصريوي لو .. بيست ًلضان أهسا مص أ

زه كان إحساسك 

. ٓؾل جوبها بيليب يف طيرها لحس ماىام



تاين يوم ػحيوا وكريم ػبح ًليها رزت 

بجموز ولبسوا وىسلت مياه الضركة إال إىها 

.. متجاهاله تماما 

آتقس ؿحكتها وهسارها وزرولها المكتب 

ًوسه تقوله تيباىة أو جياىة أو ًايسة توام أو 

.. حتى مجرز إىها تتكلم 

كيس  ليه ُباءه ألن هو ًمل زه قبلها وهي أ

كاىت صيه كسه موتنرة كول الوقت يسرل أو 

يتكلم أو يهسر لكه هو كان ُبي وهي 

.. زلوقتي بتقلسه 

كلم ًلياء وكلب موها تجيب الساىسوتضات 

اللي أمل بتحبها وتبلَها تيجي ًوسه 

المكتب تتَسى مياه 

مستر كريم موتنر : ًلياء راحت ألمل

. حؾرتك يف المكتب 



موتنرين ؟ ليه ؟ يف حاجة يا : أمل باستَراب

ًلياء؟ أػل مضَولة زلوقتي 

ال يا جميل هو بس أًتقس : ًلياء ابتسمت

جايب الساىسوتضات .. تتَسوا مى بيؽ 

. اللي بتحبيها 

أمل ابتسمت وآتكرت المرة اللي ٓاتت لما 

اتورٓس ًليها وػالحها كسه بس ال يا كريم 

: مص كل مرة هتْلت بأكلة ٓابتسمت ليلياء

ميلص يا قلبي بلَيه إين مص جياىة ىهايئ 

كلة زلوقتي  كان بلَوي .. لألسّ لسة وا

كل  اًتصريله ألين .. بسري طوية إىه هيجيب أ

مضَولة كتير أىتي ًارٓة اىضَال مؤمه 

. ًامل ؿَف ازاي 

ًلياء ابتسمت واىسحبت رجيت لكريم اللي 

هي : كان موتنرها وأول ما طاِ ًلياء أُحبف

ٓيه ؟ 



بتقولك سبقتك وكان : ًلياء بأسّ

هي مضَولة كتير .. المْروؼ تقولها بسري 

. ومص ٓاؿية 

كريم هس زماُه وًلياء اىسحبت بس كريم 

وقْها وكلب موها تارس األكل لوْسها أو 

تسيه ألي حس وًلياء أرسته وهي ًارٓة 

كتر واحسة  كويس إىهم زًالىيه ألىها أ

.. ًارٓاهم االتويه

مص : ًلياء قبل ما تقْل الباب بغت لكريم

. باألكل يا مستر كريم 

تقغسي ايه ؟ : كريم بغلها باستَراب

 )أقغس مص هتغالحك باألكل : ًلياء بترزز

ًارٓة إىه مص  (كان هييترؼ بس كملت 

مه حقي أتسرل يف حاجة زي زي بس مص 



يف حاجات أٓؾل مه .. هتغالحك باألكل 

. كسه كتير 

زي ايه ؟ : كريم بغلها كتير

مبسئيا ُلقك حجمه از ايه ؟ : ًلياء ابتسمت

تقسري تقويل إين كوت : كريم كضر وبتْكير

ُبي جسا 

ًلياء ابتسمت إىه بيوػّ ىْسه كسه 

أىت كريم .. ًلى حجم الَلف ػالح : وبغتله

.. مص ُسوة يف المكتب .. ابهرها .. المرطسي 

اًمل حاجة رارجة ًه المألوِ بحيث تربف 

لساىها مه الْرحة أو االىبهار وتحس از ايه 

مص مجرز .. أىت تيبت ًلضان تجهس زه 

. تليْون وتجيب ُسا 

ًلياء اىسحبت وهو ٓؾل يْكر هييمل ايه 

 ..



طوية وأمل حست إىها جياىة قامت وراحت 

البوٓيه جابت طيبسي وطوكوالتة وكليت 

وهي ميسية كان كريم رارج مه مكتبه 

كلتص  لمحها باللي جابته وًرِ إىها ماأ

وكاىت بتياىسه 

أمل تجاهلته وزرلت مكتبها بس هو زرل 

كلتيص ليه؟ : وراها وبلوم لما أىتي جياىة ماأ

لما بجوو بجيب لوْسي طكرا : أمل بجموز

تيايل ىتَسى : كريم أرس ىْس كويل وبهسوء

برا 

كلي : أمل باقتؾاب طكرا أىا رالظ جيبت أ

روح أىت 

كريم بغلها بَيم وررج مه المكتب 

.. متؾايق مه الحالة اللي وػلولها



آرر الوهار بيتتله رسالة إىها مروحة وقام راح 

لمكتبها بس كان ٓاؿي وًرِ إىها بتراسله 

.. وهي أػال مروحة 

اىضَل مى مؤمه بايق الليلة وروح متآرر 

.. وحاول يقرب موها بس ًملت ىْسها ىايمة 

يوميه كامليه ًسوا بسون ما توقق حرِ 

واحس مياه أو بترز ًلى از السؤال ٓقف 

اليوم التالت كريم راح مكتب أمل وهو ًلى 

يف ًضا بالليل مى اليمالء بتوو اليابان : الباب

هوتياقس مياهم ًلضان توريس األجهسة اللي 

. محتاجيوها 

اممم كيب والمقلوب موي ؟ : أمل باىتباه

هتيجي ميايا : كريم بغيَة أمر ىوًا ما

هوقابلهم بالليل وىتيضى مياهم 

أىا ؟ ومؤمه أو ًمي ؟ : أمل



أًتقس كالمي واؿح مؤمه مص : كريم بَيم

ٓاؿي وبابا كمان وراه حاجة تاىية ٓتيملي 

.  تكوين جاهسة ليضا وسهرة ٧حسابك ًلى 

ألبس ايه ؟ : أمل بَيم

هي أي موهْة : كريم هس زماُه باستْساز

بقولك سهرة ! بتسأل مسيرها تلبس ايه 

. أًتقس كالمي واؿح 

قْل الباب وراه وهي اتَاهت موه وٓؾلت 

.. تتريق ًليه وتقلسه وتكرر كالمه بَيم 

! روحت بسري تضوِ هتلبس ايه 

ارتارت ٓستان سيمبل اللي اطترته يف طهر 

اليسل وهو قالها مص هتلبسه قسام حس 

.. بس بيسها وآق تلبسه كالما رارجة مياه 

كيس مص هيرحب  ابتسمت إىها هتَينه ألىه أ



بْكرة إىها تلبس الْستان اللي اًترؼ ًليه 

.. قبل كسا 

كاىت بتجهس وقاًسة قسام تسريحتها وهو 

زرل كان يسوب راجى ٓهي بغت للساًة 

 واستَربت إىه اتآرر بس ٦:٣٠كاىت 

ماًلقتص 

جاهسة ؟ : زرل يَير هسومه

لسة ٓاؿل ىع : أمل بسون ما تلتْت له

. ساًة وطبه جاهسة 

! هتلبسي ايه : كريم بغلها يف المرايا

أًتقس مْيص مسير : أمل لْتله وبتريقة

! بيسأل موهْة ًوسه هتلبس ايه 

احوا يف : بغوا لبيؽ االتويه بَيم وهو

أوؿة الووم مص يف المكتب ٓهوا أىتي مرايت 

. وبس 



أمل كملت اللي بتيمله وبغت قسامها 

يسوب تلحق : وبسون اهتمام بغت لساًتها

. تجهس 

كريم اتماسك وزرل أرس طاور وكلى يلبس 

وررج بس أمل ماكاىتص .. يف أوؿة اللبس 

موجوزة يف األوؿة 

ىازى ًليها ما رزتص واستَرب هي ٓيه 

ٓذرج برا األوؿة بيوازي ًليها وسمى ػوت 

. هوا يا كريم تيال ياحبيبي : ىاهس

كريم راح ىاحية أوؿة مامته كان أبوه وأمه 

قاًسيه وأمل واقْة مياهم وأول ما طآها 

آتكر الْستان اللي مويها تلبسه ألىه بيبرز 

جمالها 

ىازليه ! ايه يا حبيبي : ىاهس قاكيت تْكيره

زلوقتي ؟ 



اه يا ست الكل يال ًايشيه حاجة : كريم بغلها

؟ 

باسهم االتويه وطاور ألمل توسل قسامه 

ٓرمت بوسة يف الهوا لووىا وررجت قسامه 

.. مكضرة 

ٓتح باب الڤيال ررجها وىسلوا مى بيؽ لحس 

ًربيته ٓتحلها الباب تركب وقبل ما يرٓى 

هسومها هي رٓيتهم مكضرة وكأىها بتقوله 

. طكرا مص محتاجة مساًسة 

أرس ىْس كويل وقْل الباب وراح ركب 

مص قولتلك ما : مكاىه زور ًربيته واتحرك

! تلبسيص الْستان زه 

قلت البسيه وأىتي : أمل بسون ما تلتْت له

أًتقس إين رارجة  (بغتله  )رارجة ميايا 

. مياك 



لحس امتى هتْؾلي ررمة كسه : سكت طوية

. سياسة الغمت زي ما بحبهاش ! 

أىا اه بيست ًه : أمل ساكتة برؿه وهو كمل

البيت لكه ماكوتص جوبك وساكت بالضكل 

زه وال أىتي حاولتي تكلميوي وأىا ما رزيتص 

. ًليكي 

ما أىا كوت همضي وأىت : أمل بغتله

وبيسيه أىا برز .. مويتوي ٓاًتبرين مضيت 

ًمرك كلمتوي وأىا ما رزيتص ؟ .. ًليك 

أمل ارجيي لقبييتك ميايا أىا : كريم بَيم

كلميوي، اتواقضي ميايا، .. مص حابب زه 

اسمحيلي أػالحك ٓكري ميايا بغوت ًايل 

اتذاىقي يا ستي ميايا بس بالش الغمت .. 

. زه 



.. بس زه مص مبسأك يا كريم : أمل بجموز

مبسأك كل واحس يهسا بوْسه ولما يهسا يرجى 

. زه ارتيارك وأىا بوْصه .. لحبيبه 

.. اوك أىتي اىتغريت : كريم أرس ىْس كويل

مص ػح ىبيس ًه بيؽ لحس .. مبسيئ ُلف 

.. الغح ىْؾل يف حؾه بيؽ .. ما ىهسا 

.. ارجيي بقى لحؾوي يا أمل : كمل بحب

. مص ًارِ أًيص 

أمل قلبها هيذرج مه مكاىه ومص ًارٓة 

توقق أو تارس قرار أو تتكلم وهو احترم 

.. سكوتها وسكت ًلضان تستوًب كالمه 

: وقّ وركه وهي بغت حواليها وباستَراب

! احوا ليه ًلى الكورىيص 

. هوتيضى هوا : كريم بغلها



ىسل كان يف طلة بوات واقْيه واحسة 

! ايه ماتيبرىا: ًاكسته

كريم ما اهتمص بيها ولّ ٓتح ألمل اللي 

طآت البوت واتَاهت إىها بتياكس جوزها 

ىسلت والحنت إن يف طباب كتير واقْيه 

: واستَربت طبه السحمة زي وبغت لكريم

! ايه السحمة زي 

طباب ًلى : كريم بع بونرة ًابرة

. ًازي ييوي .. الكورىيص 

أرس أمل ويسوب كليت ًلى الرػيّ 

القريق مْروش ورز ويف : استَربت و وقْت

كيس الورز  أمه هواك واقّ اهو ًوس المسرل أ

. زه لحس رليوا ىمضي بييس ًوه 



كريم بغلها بصهول إىها مآهمتص إن الورز 

.. تيايل يا أمل يال : زه ليها ومس ايسه بحب

. اتآررىا 

كيب ىمضي بييس ًه الرػيّ : أمل مكضرة

 .

كريم أرس ىْس كويل وبيبع حواليه 

: والبوت اللي ًاكسته ؿحكت وبغوت ًايل

! ما تارسين أىا مياك بسلها 

أمل بغتلها وكضرت وكليت ًلى الرػيّ 

بَيم ويسوب رقوة واحسة ما أرستص بالها 

إن يف ُقا بالًة حسيس اللي زي الضبكة 

وكيب جسمتها اتحضر ٓيها ٓجت تتحرك 

! يف ايه : كاىت هتقى لوال كريم لحقها بلهْة

. الكيب اتحضر لحنة : أمل بتصمر



ما توكيص : يسوب هتوكي بس مويها بتوبيه

. لحنة .. يف الضارو يا أمل 

حاول يضس رجلها بس الكيب اتحضر بيه 

. يا هللا موك : الحسيس وتمتم

! رير يآوسم : ؿباـ األمه قربوا مه كريم

. رير بس الكيب اتحضر : كريم بغلهم

. اقلييه رليوي أًرِ أطسه : كريم بع ألمل

. كيب آتح السوستة بتاًته : همست

ٓتحها وهي ررجت رجلها وهو وقّ 

يساًسها ٓكاىت هتتوقف ألقرب زكة 

قغازها بس هو كضر ومويها بغرامة 

! أمضي برجلي حآية ييوي: ٓهمست

أرس ىْس كويل وطالها قيسها ًلى السكة 

وهو رٓؽ مساًسة األمه بصوق وررج هو 



الضوز وبيسها قيس جوب أمل تلبسه 

! احوا جاييه هوا ليه : وساًسها وهي بغتله

. مْيص كآيهات هوا 

. يال وىتكلم بيسيه : كريم وقّ ومس ايسه

أرسها وماطييه ًلى الورز ومص مستوًبة 

.. لسة إن كل زه ليها هي 

زرلت مياه وىسلوا سلم ليذت كبير قسامهم 

وهو ساًسها لحس ما زرلوا وهي بغت 

حواليها لكمية الورز وزرلها جوا قيست وهي 

! ٓيه اليمالء : بتتْرج ًلى المكان وبغتله

مْيص يا : كريم بغلها كتير وقيس قغازها

.. اليضا ليوا أىا وأىتي وبس .. أمل ًمالء 

! يمكه تحوي ًليا بقى 

أمل بغتله كتير ومص ًارٓة تتكلم أو تحسز 

! مضاًرها أو تْكر هتيمل ايه 



مس ايسه مسك ايسها وبغتله بيتاب ٓرٓى 

حقك ًليا كوت : ايسها باسها باًتصار ػازق

هوسًل .. ُبي وأوًسك زه مص هيتكرر تاين 

.. يف حؾه بيؽ مص بييس ًه بيؽ 

إىوا .. هوتكلم مى بيؽ .. هوهسا مى بيؽ 

مص .. ىبيس لحس ما ىهسا كان قرار ُلف 

بس كْاية مص مستحمل أبسا يا .. هيتكرر 

.. أمل تكوين جوبي ومص يف حؾوي 

. ًاقبتيوي بما ٓيه الكْاية 

أمل كضرت أوي وهست زماُها برٓؽ 

أىا مص بياقبك أبسا، أىا بوْص : لكالمه وبغتله

ايويم ػيب ًليا ألىه ؿس .. اللي أىت قلته 

رُبتي وتْكيري بس زه اللي أىت ارترته 

واللي أىت كبقته واللي أىت مه أول ما 

زه مبسأك وكبيك وأىا .. ًرٓوا بيؽ بتيمله 

. بحاول أىْص رُبتك 



زه كبيي ٓيال وأىا ٓيال بيمل : كريم اتوهس

لما بتؾايق ببيس وبرجى لما بروق .. كسه 

بس ما تذيلتص أبسا إن .. وبهسا مى ىْسي 

زي هتكون حالتي لو حس ًاملوي بوْس 

أىتي رليتيوي أستوًب السرس .. مياملتي 

أىا لما .. مص هبيس تاين يا أمل .. كويس 

بتيغب ببيس بس لو هتتحملي ًغبيتي 

وىرٓسيت زي ٓمه الوهارزه هتيغب يف 

حؾوك ألين بغراحة مص هقسر أوًسك إين 

مص هتيغب أو مص هتورٓس لكه ٓيال لو 

زي رُبتك وهتتحمليها يبقى مه الوهارزه 

.. هتيغب وأتورٓس يف حؾوك

ما .. بس ما تبيسيص ًوي بالضكل زه تاين 

تكوىيص جوبي يف سرير واحس وتحقي الّ 

ما تقيسيص جوبي يف .. حاجس بيوي وبيوك 

ما .. اليربية وأىتي بييسة بالضكل زه 



تْقريص ميايا وأىتي ًيويكي بييس ًه 

ما تسيويص قهويت بسون حبة الحب .. ًيويا 

أىتي كل حاجة .. اللي بتحقيهم ٓيها 

بتيمليها زي األول بس بسون ابتسامتك 

الحياة .. وؿحكة ًيويكي مالهمص كيم 

ىومي .. كلها بسون ابتسامتك مالهاش كيم 

.. وأىتي مص يف حؾوي ممل ومستْس 

طَلي بسون ما تسرلي كل لحنة تكلميوي 

أو تقلبي كلب بقى رويق ومص حابب 

المكتب والبيت ومص حابب السىيا كلها 

ٓكْاية .. كول ما أىتي مص بتضاركيوي ٓيها 

. بقى 

بيتكلم وايسه بتؾَف ًلى ايسها وهي باػة 

اإلحساس اللي أىت : اليسيهم وبغتله بحب

بتتكلم ًوه زه مص إحساسك لوحسك يا 

. كريم زه ىْس إحساسي 



يبقى : قرب موها وحف ايسه ًلى رسها بحوان

. كْاية حرمان .. كْاية بقى 

وقّ وطسها مياه ترقع مياه ًلى أىَام 

الموسيقي الهازية وأول ما قربت موه طسها 

: لحؾوه ؿمها وأرس ىْس كويل باطتياق

حرام ًليكي تحرميوي مه .. أريراااااا 

. حؾوك بالضكل زه 

أمل اتوْست أريرا وهي يف حؾوه 

واستوًبت از ايه هي كاىت مْتقساه 

.. ومْتقسة حؾوه وحبه وؿمه ليها 

أرسها وكليوا ٓوق السور التاين يف اليذت 

.. كان اليضا جاهس قيسوا واتيضوا مى بيؽ 

كاىوا بيتكلموا مى بيؽ وبيتغآوا وكريم 

ًارٓة أىا بيست ليه ًه البيت ؟ : بغلها

ليه ؟ : بغتله بلوم



ًلضان لو ًيقتي تاين ولو : ابتسم بحسن

كلمتيوي تاين إين أتوازل وأكلى سمر كوت 

هقليها وساًتها كوت هسًل مه ىْسي 

كتر  المرة اللي ٓاتت لما .. أوي وأزًل موك أ

كلبتي موي أساًسها وأمسح الغور كوت 

رآؽ تماما بس قغاز زًلك وًياكك 

ماقسرتص أرٓؾلك كلب حتى لو ؿس رُبتي 

وجيت ًلى ىْسي وساًستها وأقويت 

ىْسي إين ًملت كسه ًلضان ًمك بس 

.. الغراحة يا أمل ًمك ما ييويليص طيء 

أىتي اللي تيويلي ٓلما أساًسه ٓسه ألين 

.. بحبك أىتي 

ٓالمرة زي كان الزم أبيس، كان الزم أبيس ًوك 

ًلضان مص هتحمل زموًك وكلبك 

ورجائك إين أٓؽ الموؿوو زه بس لو 

ًملت كسه ًمري ما كوت هسامح ىْسي 



ٓأىا .. أبسا وبيسها مص هسامحك أىتي أبسا 

. بيست ًلضان أحميوا 

أمل قربت موه ومسكت وطه بايسيها االتويه 

وكاىت ًايسة تتكلم بس مالقتص كالم تقوله 

بتحرك ايسيها ًلى وطه وبرؿه مص القية .. 

كالم تقوله وهو ًيويه متثبتة ًلى ًيويها 

موتنرها تتكلم بس ًيويهم متيلقيه 

أرست ىْس كويل .. ببيؽ وساكتيه 

.. أىا ًمري ما هسامح سمر : وبغسق

ومص ًايساها تقلى .. وًمري ما هآمولها تاين 

أىا ساًتها بس اتأثرت بيمي وزموًه .. 

واتكلمت مه باب حبي له لكه هو ال يمكه 

يوآق وأىت ال يمكه أكلب موك تتهاون يف 

حق ىْسك ويف حس أهان اسمك ولما قلتلك 

الملبٍ ػَير كوت أقغس أهوىه ًليك إىما 



أىا ال يمكه أكلب زه .. مص ًلضاىها أبسا 

. ال يمكه .. موك 

أىا ! أمل : سوس زماُه ًلى زماُها واتوهس

. مص ًايسك تبيسي ًوي 

. وأىا بموت وأىا بييس ًوك يا كريم : همست

ؿمها لحؾوه وهي استذبت كلها بيه ايسيه 

بتحاول تيوؼ اليوميه اللي ٓاتوا وهي 

ازاي قسرت توآق إين : بييسة ًوه وبغتله

! أمضي مى كه 

زي ما أىتي قسريت تكلميه : بغلها بيتاب

. وتقلبي موه يجي يارسك موي 

لما بتسيبوي بتذبف ومص : أمل بأسّ

... بيرِ أٓكر أو أقرر وتذيلت

! تذيلتي ايه : سكتت ٓهو سألها



تذيلت إىك هتهس السىيا : بغتله بحسن

تذيلت إين أطوِ جواىك .. وتمويوي أسآر 

وزًيقك وىرٓستك ًلى كه ازاي قسر يجي 

هوا ًلضان يارسين وزًيقك ليا ازاي ٓكرت 

تذيلت هتيمل زي ما ًملت ! أػال أمضي 

لما بابا أرسين موك وال زه ًلضان قبل ما 

ىتجوز ؟ 

ال يا أمل مص : كريم رٓى وطها تواجهه

كان ًلضان .. ًلضان لسة ما اتجوزىاش 

كوت واثق إىك مضيتي ُغب ًوك وإىك 

لكه المرة زي .. ًايسة تْؾلي قسام ًيوي 

أىتي اللي ًايسة تمضي ٓهسًق يف ميه 

ًلضان ًايسة ! ًليكي ! وأتجوه ًلى ميه 

... تسيبيوي و



أىا : حقت ايسها ًلى طْايْه مويته يكمل

ًايسة أٓؾل يف .. مص ًايسة أسيبك ابسا 

. حؾوك وبس 

ًايسة تْؾلي يف حؾوي : كريم بيتاب

آؾلي يف حؾوي ألين ال يمكه أبسا أقْل 

. أبسا يا أمل .. أبسا .. زراًايت يف وطك 

يوْى ىبقل كالم يف : سوست ًلى ػسره

. مص قازرة أتكلم تاين .. الموؿوو زه 

هقْله بس قبل ما أقْله بالش : بغلها

تقلبي مه أي حس يجي يارسك مه بيتي 

أىا بحب كه أرجوكي بالش .. اللي هو بيتك 

تذليوي أزًل موه ألىه لو هيجي يارسك موي 

. هسًل موه وهضيل موه 

أىت ًارِ إىه أرويا .. اوًى : أمل بحب

الكبير وأي كلب هقلبه موه سواء هو موآق 



ًليه أو ؿسه هيوْصه وحاؿر مص هقلب 

. تاين مه أي حس يارسين موك 

وبيسيه ايه حكاية األحؾان اللي : كريم بَيرة

كاىت بيوكم زي 

وتقوليله إىه : أمل ؿحكت وهو كمل بلوم

سوسك وحمايتك قسريت تقوليها؟ 

كوت محتاجة حؾوه الىك : أمل بحسن

حرمتوي مه روحي 

ًارِ ًلضان كسا سكت : كريم بتْهم

بس لما هو : ومااتكلمتص وكمل بَيرة

حمايتك وسوسك أىا أبقى ايه ياهاىم؟ 

أىت أماين وزرًي وسوسي : أمل بحب

.. وحمايتي أىت كل حاجة

كريم بغلها بكل الحب واليضق اللي جواه 

وأىتي : ومسك وطها بايسيه وبيضق جارِ



أملي وملجأي وكل حاجة ليا ومهما كان يف 

ىاس حواليا حبهم مص هيوػل ليكي وال 

بْؾلهم ًوك ٓاوًي تقارين ىْسك بأي حس 

ألىك مذتلْة ًوهم كلهم، أىتي موي 

أمل بغتله بيضق وبازلها ىْس الونرة 

وحؾووا بيؽ جامس وكأن الكالم مص 

.. هيكْي للتيبير ًه اللي جواهم

السهرة كاىت ٓوق الروًة ورغوػا بيس ما 

روحوا بيتهم مبسوكيه .. اتغآوا االتويه 

والغبح ىسلوا ايسيهم يف ايسيه بيؽ ٓالكل 

ابتسم بتلقائية ألىه واؿح جسا إىهم 

اتغالحوا بس محسش ًلق ًلضان ما 

يحرجوهمص 

وػلوا الضركة وكريم زارل مكتبه بع 

مص ًارِ مه ُيرك كوت : ليلياء مبتسم

! ًملت ايه 



. ربوا يسيسكم : ًلياء ابتسمت

بسرية أػرت تسآر تحؾر المحاكمة 

وبالْيل سآرت مى أروها يسوروا سمر اللي 

ٓؾلت تييف كتير وتترجى أمها ورالها 

يساًسوها ويقلبوا مه أمل تسامحها 

.. وتساًسها 

بسرية ررجت مه ًوسها وآرر الوهار راحت 

ًوس أمل بيتها هي وأروها وىاهس استقبلتهم 

! ومص ًارٓة تيمل ايه 

كليت ألمل اللي مى كريم وبلَتهم إن 

.. بسرية تحت وًايسة أمل 

كريم بع ألمل بهسوء موتنر رز ٓيلها ٓهي 

. هلبس وأىسل يا ماما : بغت لحماتها

قوم اىسل : ىاهس ررجت وأمل بغت لكريم

. ميايا 



طويف أىتي ًايسة .. بالش أٓؾل : كريم بغلها

. تقوليلهم ايه وقوليه بالش أىا أتسرل 

. قوم اىسل ميايا : أمل مسكت ايس كريم

لبست وىسلت هي وهو مى بيؽ وبسرية 

جريت ًليها مسكت ايسيها وقيست تحت 

رجليها تترجاها وأمل حاولت توقْها مص 

ًارٓة تيمل ايه وكريم ساكت وراح ىاحية 

أرو بسرية بغله باستَراب ٓقرب وًرٓه 

البوت حالتها ػيبة .. أىا رال سمر : بوْسه

. أوي 

أمل وقْت بسرية وقربت مه كريم وقْت 

جوبه وبغولهم االتويه 

سامحوها أو بالش تسامحوها : بسرية بيياـ

! زي ًلى وش والزة .. بس ساًسوها 



أىتي بتقلبي مووا ايه : أمل بغت لبسرية كتير

يا مرات ًمي ؟ 

. كليوها مه السجه : بسرية بأسّ

أوال مص احوا اللي ! ىقليها : أمل بصهول

وثاىيا هي وػلت .. حابسيوها ًلضان ىقليها 

ىْسها للحالة زي ٓما يوْيص تلوم حس 

. ُيرها 

وهللا ًارٓة كل الكالم زه بس : بسرية بيياـ

. تابت وربوا بيقبل التوبة 

يبقى ترٓى ايسيها لربوا وتقلب : أمل بهسوء

أىا سبق و سامحتها ًلى قْلها .. المَْرة 

ًليا باب الحمام ألىه كان السبب إين اتيرٓت 

لكه بيس كسه رالظ ًالقتي .. ًلى جوزي 

هي اللي .. بيها اتققيت وكل واحس يف حاله 

جت وهي اللي اىتحلت طذغيتي وهي 



ٓهوا أىا برا الموؿوو زه .. اللي سرقت 

. ٓذرجوين موه اشا سمحتوا 

. يا بوتي بس ممكه تساًسوها : أرو بسرية

بوت أرتك ! ىساًسها ازاي : كريم بغله

هتتحاكم بتهمة االحتيال ٓسي مص ًوسىا 

. احوا 

احوا آسْيه بس مْيص حاجة : أمل كملت

. ىقسر ىيملها 

. أرجوكي يا أمل : بسرية

.. آسْة مص هقسر أساًسها : أمل بغتلها

. رليها تسٓى تمه أرقائها 

أىت : أمل بغت لبييس وبسرية بغت لكريم

بتساًس الواس كلها يف البلس أي حس بيلجألك 

. ساًسين .. مص بتكسْه أبسا 



زي حقيقة بس لألسّ أشيتكم : كريم بغلها

كبر مه إين أتذقاها  اللي بتقلبي .. كاىت أ

موي أساًسها لسة كاىت بتتهموي إين 

طريك مياها يف االحتيال ولما ٓضلت 

وماًرٓتص تثبت إين طريكها ًايساين 

أىا آسّ ! كيب ازاي ييوي ! أساًسها تقلى 

أمل ًملت راكر .. بس المقابلة زي اىتهت 

ليمها لكه حتى ًمها اتبرا مه سمر وققى 

ٓأىا مص ًايس أسمى اسمها .. ًالقته بيها 

. اشا سمحتوا .. تاين يف بيتي 

بسرية رست أروها ومضيت وتاين يوم 

حؾروا الجلسة وسميوا ىقق الحكم 

 سويه بتهمة ٣وأرست سمر حكم ب

بسرية ًيقت وجريت .. االحتيال والوغب 

ًلى بوتها يف القْع بيييقوا االتويه مى 



بيؽ لحس ما أرسوا سمر تقؾي الْترة 

.. بتاًتها 

الكل كان متجمى ًوس كريم يف البيت 

مؤمه وىور، ىازر ومروة وقاًسيه كلهم 

واتْاجئوا بسرول رالس ومياه ىهلة وكلهم 

قاموا يرحبوا بيها والكل بيتكلم ويسأل 

الحكم سقف والمحامي : رالس وقّ الكل

قسم كلب بسقوـ الحكم ورلع القغة زي 

كلها وحاليا ىهلة أو مص هيوْى ىقول ىهلة 

المْروؼ إن ىهلة  (وهمس بهسار  )رالظ 

. ماتت ٓهوقول ٓايسة أػبحت إىساىة حرة 

الكل هيع والكل بيبارك ويهوي 

وليه ما بلَتواش ىكون مياكم ؟ : وىازر بلوم

ما أىتوا كلكم كوتوا : رالس هس زماُه

مضَوليه يف األول بقؾية كريم وبيسها 



بتجهيس بيوتكم والضركات وماحبيتص 

ٓذلغوا كل حاجة أىا .. أطَلكم ًه كل زه 

. وٓايسة بهسوء ومه ُير طوطرة 

أىت : وبيسها رالس كمل وهو بيبع لحسه

. وًيلتك وقْتوا جوبي ٓأىا مسيوىلك بحيايت 

أىت ػاحب ًمري يا رالس : حسه ابتسم

وزلوقتي .. ومْيص بيه األػحاب طكر 

. رلوىا بقى ىستيس للْرح 

. ٓاؿل أسبوو كويل ًريؽ : مؤمه بهسار

ًوسك حق األيام : الكل بيؾحك وىازر بيأكس

. مص بتيسي 

أسبوو ايه .. ايه السربية زي : كريم بتريقة

. وكالم ٓاؿي ايه ماهو هيقير يف لحنة 

طوٓوا ميه اللي بيتكلم : مؤمه كضر وبغله

اللي سآر الوازي واقّ زي حمسة يف ٓرحه ! 



كتب الليلة والكل يقوله يهسيك  يقول أ

ايه .. يرؿيك وهو ماًوسوش ُير كلمة الليلة 

! يا هريّ 

الليلة يا ًمسة : ىاهس بتريقة كملت مى مؤمه

. حبكت ؟ أيوة .. 

.. كاىت بتقلس الممثلة بالنبف وكله بيؾحك

كله كوم والليلة زي : كريم كمل مى مامته

بس مرايت : وبع ألمل وكمل بحب.. كوم 

كتب ًليها أىا  تستاهل إين أستيجل ا

محنول إين اتجوزتها 

أمل اتكسْت وكلهم ػقْوا 

اتيلم : ىورهان ؿربت مؤمه ًلى كتْه بمرح

ياارويا مه ػاحبك 

ايه ياًم كريم أىت : مؤمه بَيم لكريم

بتوقيوا مياهم ليه؟ 



ميلص ياحبيبي بوتي مْترية : ٓايسة بؾحك

.. حمايت حبيبتي ربوا يذليكي: مؤمه بمرح

ٓؾلوا يهسروا كلهم ويؾحكوا ويحتْلوا 

.. بوجوز ٓايسة وسقهم 

رالس أرس ًيلته وروح بيته ومياه ٓايسة اللي 

ألول مرة بتسرل ايسها يف ايس جوزها وسف 

الكل بسون روِ وبسون ما تتلْت حواليها 

ىازر وىور رحبوا بيها يف بيتها وقيسوا يف 

حؾوها طوية بيسها رالس أرسها ألوؿتهم 

ترتاح 

مص قازرة أػسق : ٓايسة أرست ىْس كويل

. إن الكابوس زه اىساح 

اىساح يا قلبي والحمس لله ررجوا : رالس ابتسم

موه ًلى رير وبكرا هوجوز ًيالوا وبيسه 

. هوضيل ًيالهم باشن هللا 



مص ىسمان يا رالس إىك : ٓايسة ابتسمت

ًيضت حياتك يف السر وإىك ساًستوي اليوم 

! زه وهربتوي 

ًمري أبسا ما : رالس مسك ايسيها االتويه

ولو ىسمت بيكون ًلضان .. ىسمت ولو للحنة 

ماكوتص أقوى ساًتها إين أقسر أحميكي 

لكه حياتوا مى بيؽ كاىت جميلة .. موهم 

ًيالوا ربوا يحْنهم مه .. حتى لو يف السر 

أجمل ما يكون اه يف ػيوبات بس الحمس 

. لله تذقيواها 

وزلوقتي هويمل : ٓايسة سوست ًلى كتْه

! ايه 

هتجوزك مه تاين قسام السىيا : رالس بؾحك

. المرة زي هتجوز ٓايسة .. كلها 

ؿحكوا االتويه وهو رحب بيها يف بيته 



الغبح كاىوا بيْقروا وملك كاىت جاية تْقر 

مياهم وترحب بمامتهم اللي استقبلتها 

وقيست وسقهم وما .. بحب وبحوية 

حستص أبسا إىها ُريبة أو إن ٓايسة مرات 

.. أبوها 

رالس قرر يتجوز ٓايسة بضكل رسمي قسام 

المجتمى وبلٍ ًياله وكلهم اتحمسوا إىهم 

.. يجوزوا أبوهم وأمهم مه تاين 

كلب مه ىازر ييمل حْلة بسيقة ًلى 

الؾيق مآيهاش ُيرهم وًيلة حسه 

المرطسي ٓقف وييسم كام ػحْي كبار 

يغوروا كام ػورة وييلووا الذبر وبالْيل 

ىازر ًمل كل زه وًسم ًيلة المرطسي وكلهم 

اتجميوا يف حْلة بسيقة جسا وحؾر 

.. المأشون كتب كتابهم



ملك كاىت قاًسة بس مه جواها زًالىة 

قيست طوية واىسحبت .. ًلضان مامتها 

وىازر حاول يذليها تْؾل بس أػرت تروح 

كيس حالتها ػيبة  تكون جوب مامتها ألن أ

.. ومحتاجة حس جوبها 

الكل بارك لذالس وٓايسة وهوئوهم بجوازهم 

.. اللي يف الوور 

ىازر كان أسيس ما يكون إن أمه وأبوه أريرا 

.. هيقليوا يف الوور ايسيهم يف ايسيه بيؽ 

أيوة مص هيقسر يقول إن زي والسته بس 

.. يكْي إىها ررجت للوور 

ػحْي مه الموجوزيه قرب مه رالس 

ػحيح يا رالس بيه زوجة حؾرتك : وسأل

كان ًليها حكم إًسام وسقف بسبب هربها 

مسة كويلة ؟ وهل ػحيح إن الحكم زه 

بسبب إىها قتلت مسيرها يف الضَل وقتها ؟ 



رالس اتورٓس جامس وحاول يمسك أًغابه بس 

: ىازر قرب موهم واتيغب ًلى الغحْي

أىت بتقول ايه يا بوي آزم أىت قسما بالله لو 

... ىققت حرِ تاين

حسه اللي جه ًلى ػوت ىازر ورالس اتسرل 

لما لقى ابوه اتيغب مسكوا ىازر وبيسوه 

وسكتوه وأرسه حسه حاول يهسيه ويقوله إن 

األسئلة زي كاىوا متوقييه يسميوها لو 

مص الوهارزه يبقى بيسيه وإن زي حقيقة 

ومص هيقسروا يذبوها وبسهولة هتتكضّ 

وىازر مص ًارِ يهسا رغوػا وهو طايّ 

مامته موهارة وبتييف ألىها حقت جوزها 

وأوالزها يف موقّ زي زه وىور قاًسة جوبها 

.. بتواسيها وبتؾمها تهسيها مه ًياكها زه

كريم قرب مه رالس والغحْي وهو مكضر 

أًتقس المواسبة السييسة : وبهيبة وثقة رز



وبع  )زي المْروؼ حؾرتك يا أستاش 

للكارىيه اللي متيلق برقبته وقرأ اسمه 

زه حتى اسمك .. سييس  (وكمل بتريقة 

سييس امال بتيس الوكس ليه ؟ 

الوهارزه : بع لسييس وبايق الغحْييه وكمل

احوا متجمييه ًضان يف ٓرح وكلوا 

مبسوكيه وأًتقس إن لما مستر رالس ًسمكم 

وحسز أسماء زور الوضر اللي ٓيها ٓهموكم 

تَقوا .. الوؿى ايه ووجوزكم ًضان ايه 

الحْلة وتيلووا ًوها مص ًضان تارسوا 

وبالوسبة .. سبق ػحْي أو أي حاجة تاىية 

لحكم اإلًسام اللي بتسألوا ًوه أيوة كان يف 

حكم وسقف واحوا زلوقتي براحتوا هوْتح 

القؾية تاين وهوحارب بكل كاقتوا وكل 

األزلة اللي مياىا وهوثبت إىها كاىت منلومة 

.. وإىها رست حكم ماتستحقهوش



وبع لسييس  )زه السبق اللي بجس 

مص جايبلي ميلومة  (الغحْي بتريقة 

بلٍ .. بايتة وقسيمة هللا أًلم ميه وػلهالك 

اللي وػلك الميلومة إن احوا مص ساكتيه 

احوا بوْرح بس وًايضيه سيساء والمحاكم 

. موجوزة واحوا بوارس حقوا بالقاىون 

وزلوقتي رستوا الغور اللي محتاجيوها 

ًضان تيلووا بيها ربر جواز رالس بيه ًلى 

ٓايسة هاىم زي ما رؤساء تحرير زور الوضر 

كتر  كلبت موكم وزه المقلوب موكم حاليا ا

هوقلب  (اتكلم بوًيس وػرامة وثقة )مه كسا 

.. السىيا ًليكم وًلى زور الوضر بتاًتكم 

واتْؾلوا زلوقتي زوركم رلع يا زوب 

كم ًضان  تروحوا طَلكم وتذلغوا اللي ورا

و مس ايسه  )الذبر يوسل يف كبية بكرا 

. مى السالمة  (طاورلهم ًلى برا 



. كليوا كلهم واحس ورا التاين 

أىت مويتوي أؿربه ليه : وىازر قرب مه رالس

. ؟ كوت سيبوي أربيه المتذلّ زه

يا : رالس مسك كتّ ابوه ورس ىْس كويل

احوا زلوقتي يف مواسبة .. بوي اهسا مص كسا 

كتر مه ػحْي وتذيل يغوروك وأىت  ويف أ

اهسا مص كل حاجة .. بتؾرب زميلهم 

ًلى األقل راًي .. باليغبية والذواق 

. والستك الموهارة 

رالس سابه ورح لمراته وقيس جوبها وأرسها 

مه حؾه بوته وزرلها حؾوه وبيحاول 

يهسيها 

أىت ازاي : حسه قرب مه ابوه وبيسأله

قررت إىهم هيارسوا رقوة زي زي ؟ وازاي 

تيلوها مه ىْسك كسا ؟ 



كريم أرس ىْس كويل وبيبع ًلى رالس 

هو اتكلم ميايا يف الموؿوو ٓيال : ومراته

كتر مه محامي  وطوٓوا األستاش مجسي و أ

كسوا إن يف أمل الحقيقة تبان  كمان وكلهم أ

رغوػا إن المحامي اللي كان بيترآى ؿس 

ٓايسة وقتها لسة ًايص وحالته ػيبة ورسر 

كتير يف طَله ممكه لو ؿَقوا ًليه ييترِ 

. إىه تآمر مى أهل المقتول ًضان يسجووها 

كل زه وماقولتليص يا : حسه بغله مكضر

كريم ؟ 

هو كلموي أىا ومؤمه وبلَوا : كريم اتوهس

وكلب إىوا ماىيرٓص حس وراػة ىازر ألىه 

وبيسها ًسيوا ًلى المحامييه وبس .. متهور 

. ييوي كله زلوقتي مجرز كالم بس .. 



حسه حف ايسه ًلى كتّ ابوه بْذر إن ابوه 

إىسان ُييتمس ًليه ومص بيتآرر ًلى أي 

. ربوا يهسي األمور ويغلح الحال : حس

حسوقلب مه ىاهس تهسي ٓايسه و ىازى لكل 

الموجوزيه وقالهم الزم ىكمل الْرح وىوبسف 

وٓيال مؤمه طس ىازر قومه وىازى ىور تقّ 

مياهم وكلهم اتجميوا وكملوا حْلتهم 

البسيقة وٓايسة اىؾمتلهم هي وىاهس بيس ما 

هسيت 

وٓيال الْرحة رجيت للكل لحس الليلة ما 

.. رلغت

ملك روحت كاىت رقية بتييف مه قلبها إن 

جوزها بيتجوز بالضكل زه قسام المجتمى كله 

 ..



تاين يوم كريم أرس أمل وراحوا يجيبوا لبس 

للْرح زرلوا اتيليه كبير وٓؾلوا يذتاروا لحس 

ماكريم ًجبه ٓستان رقيق وواسى وموْوش 

جميل أوي ياكريم بس تحسه : أمل بإًجاب

يوْى ًرايس 

رليوا ىييس ليلة ٓرحوا مه : كريم بابتسامة

تاين 

وىتغور ًلى الكوطة؟ : أمل بمرح

أيوة وىَيم مؤمه وىور يال : كريم بؾحك

ازرلي قيسيه 

زرلت قسته وررجت وكاىت جميلة ورقيقة 

وكريم ٓؾل باػغلها بابتسامة وبيسها 

أىا بْكر تلبسيه يف األوؿة أحسه : كضر

بقولك ايه مص وقت ُيرة يال : أمل بَيم

ًلضان ىجيب بسلتك 



بغلها بقلة حيلة وزرلت ُيرته وررجوا 

اطتروه وبيسها جابوا بسلته ًلى شوقها 

وكرآتة لون ٓستاىها واتَسوا سوا وكان يوم 

.. لصيص

الْرح قرب وًيلة أمل جت كلها تحؾر ٓرح 

كاىت .. مؤمه وأمل كاىت ٓرحاىة بيهم كتير 

قاًسة هي ومامتها لوحسهم 

ما ٓرجتيويص ًلى ٓستاىك : سميرة بحب

. اللي هتلبسيه يوم الْرح 

أمل ابتسمت وقامت تجيب الْستان 

شوق كريم ػح ؟ : لمامتها اللي ًجبها جسا

بيقول تبقي ًروسة .. اه شوقه : أمل بحب

. تاين وىيتبر الليلة بتاًتوا احوا 

ؿحكوا مى بيؽ االتويه وأمها زًتلها ربوا 

... يسيسها



حسه كان قاًس هو وىاهس متوتر وىاهس كل 

طوية تقموه وموتنريه كريم يرجى وأول ما 

أبوك مستويك : وػل البيت أم ٓتحي قابلته

. يا كريم 

هقولك كام مرة اسمه والسك مص : ابتسم

أبوك ؟ 

اهي كلها مسميات المهم ازرلهم : ابتسمت

ققيت الكلمة  )المكتب قاًس هو وأمـ 

والستك كسه ػح ؟  (وابتسمت 

المهم رير ؟ .. أيوة برآو ًليكي : ؿحك

مص ًارٓة بس مص كبييييه : أم ٓتحي

. ازرلهم األول .. أبسا 

يف : زرل ًوسهم والحم ٓيال إىهم متوتريه

ايه مالكم ؟ 



.. الموؿوو يذع مؤمه : حسه بغله بتوتر

. اقيس يا كريم 

كريم اتوتر هو كمان مه طكلهم وقيس 

.. قسامهم وقلبه هيذرج مه مكاىه 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الثالث واألربيون 

كريم اتوتر هو كمان مه طكلهم وقيس 

.. قسامهم وقلبه هيذرج مه مكاىه 

بع يا كريم أىا .. زلوقتي أىا : حسه بغله

. ًايس أتكلم مياك ًه مؤمه، ييوي هو 

يف حاجة ! بابا يف ايه وماله مؤمه : كريم بتوتر

! حغلتله ؟ هو المْروؼ راح الڤيال بتاًته 

. لو حغلت حاجة قويل بسون مقسمات 

حسه كضر واستوًب روِ ابوه وٓهمه 

أىا بس .. مؤمه كويس .. ال ال يا كريم : الَلف



ًايس ارس رأيك يف موؿوو يذغه لكه هو 

. بذير يا ابوي 

كريم أرس ىْسه بارتياح وبغلهم االتويه 

أىا قلت السرلة زي .. وقيتوا قلبي : بيتاب

. واالجتماو زه يف مغيبة حغلت 

ال يا قلبي بيس الضر : ىاهس ابتسمت بتياكّ

ربوا ما يجيب مغايب ويتممله ًلى رير 

. يارب 

موؿوو : كريم آمه ًلى كالمها وبع ألبوه

! ايه يا بابا رير 

بع لو : حسه بع لواهس وبغله تاين

الموؿوو ؿايقك أو ميترؼ ًليه قول 

. ًازي زه حقك أىت وزه بيتك أىت 



يا بابا حؾرتك مص محتاج : كريم بوْاش ػبر

قول ًلى كول اشا .. للمقسمات زي كلها 

! سمحت بيسيه ايه بيتي زه 

كوت بْكر إن مؤمه : حسه أرس ىْس كويل

. بييص مياىا هوا 

ماهو ًايص مياىا ايه : كريم باستَراب

! الجسيس 

أقغس بيس ما يتجوز هو وىور : حسه بتوؿيح

الملحق اللي ببويه برا .. يا كريم مص زلوقتي 

زه يكون له هو، أو أىا بويته ًلضاىه ًلضان 

ػراحة .. تْؾلوا مى بيؽ ويف بيت واحس 

يا كريم مص قازر أتقبل ٓكرة إن مؤمه بيس 

ٓيايسه يْؾل .. اليمر زه كله يقلى برا بيتي 

وًايس .. هوا وًلضان كسه بويت الملحق زه 

كتبه باسمه ًلضان يحس إىه بيته  كمان أ

مص قاًس ًوس حس ٓأىت ايه رأيك ؟ قبل ما 



ترز ًليا لو أىت رآؽ وزه حقك ًلى ٓكرة 

ألن زه بيتك وأىت ابوي الوحيس ٓلو أىت ؿس 

الْكرة وًايس يْؾل الوؿى زي ماهو 

. زه قرارك وزي حياتك .. ماًوسيص ماىى 

كل االجتماو : كريم ابتسم وبغلهم االتويه

بابا أىت ! المَلق والتوتر والقلق ًلضان كسه 

! ًارِ مكاىة مؤمه ًوسي ػح 

ًارِ يا ابوي بس زه حقك وزه بيتك : حسه

. أىت لوحسك أىت وًيالك ٓيما بيس 

أوال ربوا يسيك الغحة وكولة : كريم كضر

ثاىيا مؤمه بيتبره .. اليمر ويباركلوا ٓيك 

كتر مه .. أرويا  أو هو أرويا ٓيال ٓأىا هكون أ

مبسوـ بالْكرة زي ومص ًارِ ازاي 

اللي بيوي وبيه مؤمه .. مارقرتص يف بايل 

كبر بكتير مه طركة أو طَل أو ميراث أو  أ

بابا احوا بيوا حياة كاملة وًمر كامل .. ٓلوس 



.. ًضواهم أىا وهو ايسيوا يف ايسيه بيؽ 

كتر مه مبسوـ لما حؾرتك  ٓأكيس هكون أ

مص تقويل لو .. تيمل حاجة زي زي 

بع  )ال يمكه أتؾايق أبسا ! متؾايق أقول 

! ما تقويل حاجة يا ىوىا  (لواهس وبهسار 

مؤمه ابه أرويا يا حبيبي وأىا : ىاهس ابتسمت

اًتبرته ابوي صيك بس يف المواؿيى اللي زي 

البيت زه بيتك .. زه قراركم أىتوا االتويه .. زي 

أىت وأبوك وأىت ابوه الوحيس ٓأىا ما يوْيص 

. أتكلم 

بتقويل مؤمه : كريم مسك ايس مامته باسها

ابوك زي ما أىا ابوك هوا أػبح مه حقك 

تقويل وتتكلمي وبيسيه زه بيتك أىتي كمان 

 .



بابا مؤمه أرويا واتيامل : بغلهم االتويه

ًلى األساس زه ورليك واثق إين ال يمكه 

. أًترؼ أو أتؾايق مه حاجة زي زي 

: حسه ابتسم بارتياح بس ٓكر لحنة وبغله

هوا بقى مقلوب موك بهسوء تارس رأي 

. مراتك كمان 

حؾرتك متذيل إن ! مرايت : كريم استَرب

! أمل ممكه تيترؼ أو يكون ليها رأي تاين 

كريم يا حبيبي مينم مضاكل : ىاهس اتسرلت

األهل كلها بتيجي بسبب الميراث وزوجات 

كل واحسة بتكون ًايسة كله لييالها .. األروات 

. أىت بتسمى ًه الساليّ ومضاكلهم .. 

أمي حؾرتك : كريم بع ألمه وبهسوء

متذيلة إن ممكه أمل تيترؼ يف حاجة زي 

أمل يا أمي ؟ ! زي 



ما تْترؿص .. كريم زه حقها : حسه بجسية

كلوا ًارٓيه أمل وأرالقها بس زه بيت جوزها 

وممكه يكون ليها وجهة ىنر تاىية، حبيبي أىا 

مص ًايس مضاكل بيسيه وال أرلق سبب 

رس رأيها بالراحة .. للكره والمضاكل ٓيما بيس 

بسون ما تْرؼ رأيك واًرِ بهسوء موها 

والغبح بلَوي يال .. وجهة ىنرها ورُبتها 

! قوم اكلى طوِ وراك ايه 

كريم اىسحب وكلى لمراته وحسه بع 

وال هوسرو ! ًملوا الغح يا ىاهس كسه : لواهس

! بصرة كره ما بيوهم 

.. أًتقس يا حسه زه الغح : ىاهس بغتله كتير

أىت ربيت مؤمه زي ابوك وبالتايل بتتيامل 

وكريم ابووا ًاقل .. مياه ًلى األساس زه 

وأرالقه ًالية وبيحبه مه قلبه وبييتبره 



ما أًتقسش إن ممكه يف يوم .. أروه 

. يتذاىقوا أو يذتلْوا 

ممكه يقلبوهم ؿس ! ومراتاتهم : حسه

! بيؽ 

االتويه كل واحسة ! أمل وىور : ىاهس بتْكير

بتحب جوزها كتير وكل واحسة ًارٓة 

ما  (ٓكرت طوية  )مكاىتهم بالوسبة لبيؽ 

أًتقسش يا حسه يقلبوهم او هوسًي 

. يْؾل الحب بيوهم زايم 

كريم ربف قبل ما يسرل ًوس أمل وبيسها 

زرل ٓأمل استقبلته بحب واتيلقت يف 

! بتذبف ليه : رقبته مستَربة

وبايق ! والستك ٓيه : كريم بع حواليه

أىا ما طوٓتهمص وأىا كالى ٓقلت ! ًيلتك 

كيس هوا مياكي وًلضان كسه ربقت  . أ



. راحوا ًوس رالو .. ال مص هوا : أمل ابتسمت

كيب ليه يا أمل ما رليتيهمص : كريم كضر

! هوا 

متذيل ماما تيجي القاهرة وما تروحص : أمل

رالو كلمها وهي أػرت ! ًوس أروها ييوي 

. تروح 

.. ماطي بس بكرا ىروح ىجيبهم : كريم بحب

! المهم ما تيجي ىقلى ىتيضى برا أىا وأىتي 

. لحنة وألبس : أمل ابتسمت بْرحة

رالل رمس زقايق كاىت جاهسة وكريم 

أرسها وررجوا يتيضوا وبيسألها تتيضى 

ًايسة كضري يا : ٓيه وهي بيس تْكير بغتله

كريم 

زه ايه ! كضري ! ىيم : كريم بغلها طوية

رليه يف يوم ىتَسى بيه يا ! اليضا التقيل زه 



اليضا يا قلبي ييوي ! أمل مص ىتيضى 

. مص كضري ! رْيْة هاه .. حاجة رْيْة 

. براحتك : أمل كضرت

كريم أرس ىْس كويل باستسالم ألىه مص 

وماله الكضري يا : بيقاوم أبسا تكضيرتها زي

. ىتيضى كضري .. أمل 

ربوا : أمل هيغت وباسته يف رسه بحب

. يحْنك ليا يارب 

. بكاطة كبيرة يا حبيبي : كريم بؾحك

أرسها محل الكضري ويازوب قيسوا موبايله 

رن وكان مؤمه بيسأله ًه طوية تْاػيل 

! مؤمه لحنة : محتاجها وقبل ما يقْل

أقوله : بع ألمل وقْل الغوت يف موبايله

يجي هو وىور يتيضوا مياىا وال بالها ؟ 



. قوله كبيا ماًوسيص ماىى : أمل ابتسمت

بقولك يا مؤمه : كريم ابتسم وٓتح الغوت

. ما تيجي تتيضى مياىا وهات ىور 

أىا طبه ىسيت ييوي ! ىتيضى : مؤمه كضر

المهم ! ايه السحلة زي ! ايه ىذرج وىتيضى 

أىت ٓيه ؟ 

: كريم قاله اليووان ومؤمه رزز بصهول

كيس ! كضري مرة واحسة ! كضري يا كريم  أ

أىت ال يمكه تاكل كضري ! ٓكرة أمل زي 

. بالليل وال بالوهار حتى 

حكم القوي يا ابوي المهم : كريم بؾحك

هتيجي وال ؟ 

ىور تروحي تتيضي : مؤمه ؿحك وبع لوور

كضري مى كريم وأمل ؟ 



كضري اللي بسقة ! كضري : ىور بصهول

اه كبيا ! وًسس ومكروىة واللذبقيقة زه 

كله مه زمان مه ساًة ما  وحضوي إين آ

كلتهوش  رجيوا مه امريكا ما أ

كريم ازيوا ىغاية مسآة : مؤمه ؿحك

. البت ىْسها ٓيه .. القريق 

. موتنريوكم : كريم ؿحك

لما أىتي ىْسك ٓيه : مؤمه قْل وبع لوور

ليه ما قلتيليص ؟ 

بس ! ما جاش يف بايل أبسا : ىور بحماس

هوسيب الحاجات اللي ٓاؿلة زي ؟ 

يال ىبلٍ أبوكي .. اه ىسيبها : مؤمه بتْكير

وملك وىقولهم الكل يرتاح الوهارزه وىمضي 

الكل يال وأىا وكريم هويجي ىوجس اللي ٓاؿل 

يف السهرة 



بالْيل مضيوا الكل وبيسها أرسها وراحوا 

لكريم اللي ٓؾل موتنرهم 

: كريم بيس ما قْل مى مؤمه بع ألمل

. جاييه ىور ىْسها يف الكضري 

مْيص حس بيقاوم الكضري يا : أمل ؿحكت

. كريم 

مستوييه : جالهم الجرسون ٓكريم بغله

. هيوؾموا ليوا .. ىاس 

الجرسون اىسحب وكريم بع ألمل يْتح 

مياها موؿوو أبوه وبالْيل حكالها الحوار 

اللي زار وهي بتسميه باىتباه وابتسامة ًلى 

.. وطها ما اتَيرتص أو ارتْت 

كريم كان مراقب مالمحها ًلضان يالحم لو 

كضرت أو اتوترت أو اتؾايقت مه اقتراحه 

بس الحم إن ابتسامتها القبييية ما 



بس يا : اتَيرتص لحس ما سكت وبغلها

. ستي وحاليا بابا موتنر موي رز 

ما أىتوا كول ! رز اليه : أمل باستَراب

ٓسه القبييي إىه يقرب ! ًمركم ايس واحسة 

. موك بسكوه بما إىكم أروات ييوي 

: كريم بع بيمق لييويها ومسك ايسيها

ماًوسكيص ماىى يا أمل ييوي إن مؤمه 

يضارك يف البيت أػل بقولك بابا هيكتب 

الملحق باسم مؤمه، ييوي زه ميرايث أىا 

لوحسي ولييالوا ٓيما بيس باشن هللا ٓمؤمه 

. كسا هيأرس جسء 

كلمة ررمة أوي يا ! ميراثك : أمل كضرت

. كريم ربوا يسي ليمي الغحة وكولة اليمر 

كريم مه جواه مبتسم بس محتاج يسميها 

كتر ٓكمل ربوا كبيا يسيله الغحة وكولة : أ



هل ! اليمر بس بتكلم ًه بيسيه يا أمل 

ممكه يجي يوم ىذتلّ بسبب حاجة زي 

. زي ؟ أىا ىْسي محتار 

مه : أمل قربت موه أوي وبغت لييويه

وأىتوا ًيال يا كريم وهو ساب بيته ًلضان 

ساب أبوه وأمه وارتارك أىت .. يْؾل جوبك 

قولتلي إىه كان همسة الوػل بيوك وبيه .. 

بيس كل زه ايه اللي ممكه يف السىيا .. اليالم 

! حبة ٓلوس ! زي كلها يسًلكم مه بيؽ 

بيسيه يا كريم الحب والييلة والسِء اللي 

ٓإىك تقسره .. بيذلقوا السيازة مص الْلوس 

وتيتبره أروك بجس مص بس بالكالم زه 

اوًى تترز أو تْكر .. طيء كبير ويسيسه 

أىتوا أروات بجس وال يمكه حاجة يف .. حتى 

. السىيا كلها تبيسكم 



ربوا بيحبوي : كريم رٓى ايسها باسها بحب

ربوا .. ًلضان رزقوي بسوجة صيك يا أمل 

. بيحبوي 

ابتسم وهي ابتسمت بحب وٓؾلوا يتكلموا 

ويتواقضوا لحس ما مؤمه وػل والجو ارتلّ 

واتمال ؿحك وهسار 

كلبوا الكضري وقيسوا ياكلوا وكلهم يف قمة 

.. السيازة 

رلغوا وكليوا يتمضوا طوية وقيسوا ًلى 

الكورىيص وبيسها أمل طآت واحس بيبيى 

شرة مضوي ٓبغت لكريم اللي ٓهمها 

لسة الكضري ما اتحركص مه ! ايه : ٓبمرح

. مكاىه 

كليوه مه ساًتيه : أمل كضرت زه احوا وا

. واتهؾم رالظ 



ٓيال أىا جوًت : ىور ؿحكت وبغتلها

هتاكليوا ايه يا أمل ؟ 

. زرة مضوي : أمل ابتسمت

بسمى ًوه .. اه ًايسة : ىور بغتلها بحماس

كلته أبسا  : بغت لمؤمه.. بس ًمري ما أ

. مؤمه ىْسي ٓيه بجس 

كلتيه: مؤمه بغلها ! أىتي بجس ًمرك ما أ

ماكواش بوذرج ! هاكلها ٓيه : ىور بأسّ

واحوا ػَيريه إال للؾرورة ولما كبرىا سآرىا 

 .

رالظ ػيبتوا ًليا : كريم وقّ بمرح

لو  (بع لمؤمه بؾحك ).. هجيبلكم 

ٓؾلت مى أمل هتاكلها كل األكل اللي 

. ممكه يذقر ًلى بالك 



وًلى ٓكرة بيس السرة ًايشيه : أمل بمرح

. حمع الضام هاه 

اللهم ال : مؤمه ؿحك وكريم بع لْوق

. اًتراؼ 

لسة كوت : أمل طسته مه قميغه بمضاكسة

! بتضكر ربوا مه طوية 

كريم ؿحك وبيقلس ًبس المويم مسبويل يف 

. كوت مٌَْل : ٓيلم الحْيس

أمل ؿربته بؾحك وهو راح هو ومؤمه 

يجيبوا السرة وقيسوا ًلى الكورىيص ياكلوها 

وأمل موسمجة ٓيه ومص وارسة بالها مه 

كريم اللي مبتسم ًلى طكلها لحس 

.. مارلغوا

أجيب الحمع يا أمل ؟ : وبيسها بغلها

لألسّ مص قازرة أتوْس : أمل بتيب



كبر : كريم بمرح . ههر الحق .. هللا أ

الكل ؿحك وقاموا روحوا مبسوكيه وكبيا 

ماقسروش يرجيوا للضَل يف بيت مؤمه 

.. وروحوا يرتاحوا 

الغبح كريم بلٍ أبوه بقراره هو وأمل واتْقوا 

.. تكون هسيته يوم الْرح 

كريم اتغل بقه يضوِ ليه ماجاش مى أبوه 

وأمه وًرِ إىه هيقلى الليلة بمراته وكريم 

أػر ًليه يجيب مياه ًمه محمس واتغل 

بوْسه بيم محمس ٓؾل يقوى ٓيه يجي 

وٓؾل يكلمه ٓترة كويلة جسا لحس ما اقتوى 

.. إىه يجي مى كه يحؾر الْرح بتاو مؤمه 

سميرة كلمت أمل تذرج مياها وهي 

استأشىت كريم وراحت لمامتها وررجوا مى 

.. بيؽ االتويه 



أمل ايه : سميرة وهي مى أمل يف اليربية

رأيك لو ارسك لسكتورة ىقمه بس ايه سبب 

! التأرير يف الحمل 

كريم رآؽ يا : أمل اتوهست وبغت لمامتها

 طهور ٦ماما واتْق ميايا مص قبل 

. وزلوقتي احوا رمسة ٓاؿل طهر لسة

ييوي ايه المضكلة ىروح : سميرة باقتراح

! رليوا بس ىقمه ! زلوقتي 

كيب هقول لكريم ! مص ًارٓة : أمل بتْكير

. وأطوِ رأيه 

أمل اتغلت بكريم اللي مى مؤمه بيذلغوا 

اللمسات األريرة وسلم وهسر مياها والحم 

قويل ! يف ايه يا حبيبي : إىها ًايسة تقول حاجة

 .



بقولك أىا ًارٓة إىوا اتْقوا : أمل اتوهست

.. ييوي أقغس .. ىستوى بس ماما 

حبيبي قويل ًلى كول مه ُير أي : قاكيها

. مقسمات 

ماما بتقترح : أمل أرست ىْس كويل بتوتر

إين ييوي 

تحبي أقوله أىا يا أمل ؟ : سميرة بغتلها

أمل بغت لمامتها وهست زماُها برٓؽ 

! وكريم اتوتر ومص ًارِ مالهم االتويه 

... ييوي ماما قغسها : أمل كملت بذْوت

! قويل ًلى كول يا أمل يف ايه : كريم قاكيها

وليه موتراين كسه ؟ 

ماما ًايسة تارسين لسكتورة ىكضّ بس : أمل

وقولتلها إىك رآؽ واتْقوا ! التأرير ليه 



ىوتنر طهر كمان بس هي ًايسة تقمه وهي 

وكلبت موي .. هوا قبل ما تسآر بيس الْرح 

كلمك وأستأشىك .. أ

! كريم سكت طوية مص ًارِ يقول ايه 

مص حابب يسًل حماته أو يسًل أمل بس 

برؿه مص حابب حس يتسرل يف حاجة راػة 

! بيوهم بالضكل زه 

كريم لو : أمل الحنت سكوت كريم ٓبهسوء

. رآؽ ًازي بالش 

كموي .. ال روحي يا أمل : كريم بجموز

روحي المستضْى اللي بوتيامل .. والستك 

وأىا .. مياها ًلى كول مص أي مكان تاين 

. هقابلك هواك 

قْل قبل ما ترز وراح لمؤمه اًتصرله إن وراه 

.. مضوار هيذلغه ويرجيله 



أمل قْلت وبغت للسواق وقالتله يقلى 

كريم : ًلى المستضْى وبغت ألمها بلوم

هو مص بيحب حس يْرؼ ! اتؾايق يا ماما 

. رأيه 

! وميه ٓرؼ رأيه بس : سميرة كضرت

أىا أمك .. بيسيه االكمئوان مص هيؾر حس 

وهللا بس .. يا أمل ومه حقي أتقمه ًليكي 

. ًايسة أتقمه 

أمل هست زماُها وسكتت مينم القريق 

لحس ما وػلوا المستضْى وزرلت 

االستقبال تحجس بس بمجرز ما شكرت اسمها 

كتضْت إن يف حجس أػال باسمها  .. ا

رليوي .. كريم حجسلوا يا ماما : بغت ألمها

.. أطوٓه ٓيه



اتغلت بيه وقالها إىه رالظ ًلى وػول 

وإىها تسبقه وتسرل للسكتورة و هو هيحغلها 

 ..

أمل كليت واىتنرت زقايق زورها وبيسها 

زرلت ًوس السكتورة هي ومامتها و برا واقّ 

كريم متابيها وقرر يوتنر رمس زقايق 

تتكلم ٓيهم مى السكتورة براحتها وبيسها 

.. يسرل هو 

سميرة كاىت أول مه اتكلمت وبلَت 

السكتورة إن أمل متجوزة مه رمس طهور 

.. واتآررت يف الحمل

ميه قال إن رمس طهور : السكتورة بهسوء

ىقول تأرير لما ! ييتبروا تأرير يف الحمل 

ييسي سوة وألن مْيص واحسة بتقسر توتنر 

.  طهور ٦سوة بوقول 



جوزي قايل ىْس الكالم : أمل ابتسمت

.  طهور ٦واتْقوا أول كضّ يكون بيس 

كيب جوزك بيْهم ميه : السكتورة ابتسمت

ُّير رأيك ؟ حماتك وال والستك ؟ 

زول الضذغيه الوحيسيه اللي ممكه 

. يستيجلوا 

والستها بس ٓيها ايه إين حابة : سميرة كضرت

! أتقمه ًلى بوتي 

بس التوتر مص .. مآيهاش : السكتورة بهسوء

حلو واالستيجال مص حلو ٓبالش توتريها أو 

الراحة .. تحسسيها إن يف حاجة ُلف 

. الوْسية مهمة 

أىا مص بوترها أبسا وال بستيجلها : سميرة

بس ًايسة أتقمه ًلى .. وقت ما ربوا يريس 

بوتي أبقى ُلقاىة ؟ 



السكتورة ٓؾلت تتكلم طوية وقاكيهم ربف 

ًلى الباب وٓتحت الممرؿة وكريم ًرٓها 

جوز حؾرتك ؟ : بوْسه ٓبغت ألمل

أمل ابتسمت وكريم زرل ورمى السالم و 

.. وقّ جوب أمل

ٓهمت إن حؾرتك كوت : السكتورة بغتله

 طهور ٦ميارؼ ٓكرة الكضّ قبل 

ٓيال مص حابب االستيجال أو أطيل : كريم

. هم حاجة قبل آواىها 

.. إن طاء هللا مْيص هم : السكتورة ابتسمت

 (بغت ألمل  ).. كوت لسة هبسأ كضّ 

. اتْؾلي 

الممرؿة أرستها تساًسها وكريم قيس مكاىها 

وبيرز ًلى أسئلة السكتورة كلها 

لحس الممرؿة بلَتها إن أمل جاهسة 



السكتورة قامت ًوس أمل وسميرة بغت 

... حبيبي ما تسًلص موي بس : لكريم

مْيص زًل يا ست الكل : كريم قاكيها

حؾرتك محتاجة تتقموي ًلى بوتك وزه 

. حقك 

كريم بيتكلم مى حماته وسمى ػوت أمل 

كان هيقوم بذوِ ًليها بس سميرة مسكت 

. سيب السكتورة تكضّ براحتها : زراًه

هي : كريم بع لحماته وسميرة كموته

. كويسة ما تقلقص ًليها 

أريرا السكتورة ررجت وقيست مكاىها وكريم 

باػع بقلق موتنر أمل تذرج والسكتورة 

ما تذآص ًلى : الحنت زه ٓابتسمت

. هي بذير .. مراتك 

.. كمويوي ًليها: سميرة



هي بذير ومبسئيا مْيص : السكتورة بغتلهم

أي ماىى قسامي هاهر بس هحتاج طوية 

موكم أىتوا االتويه  (بغت لكريم  )ٓحوػات 

 .

زي تحاليل مقلوبة : مست ايسها بورقة لكريم

. اًملوها وأطوٓكم مرة تاىية .. موكم 

أمل ررجت وكريم وقّ يتقمه ًليها 

أىتي كويسة ؟ :بقلق

أمل طاورتله بتيب إىها كويسة وقيسها 

مكاىها وٓؾلت السكتورة تتكلم مياهم 

.. وبيسها أرسهم ًلضان يروحهم 

مص هتيملوا التحاليل اللي : سميرة بغتلهم

السكتورة كلبتها ؟ 

: كريم أرس ىْس كويل وحاول يبتسم

. مْيص وقت زلوقتي بيسيه 



يا ابوي احوا يف : سميرة باستَراب

وبيسيه الموؿوو مص ! المستضْى بالمرة 

. هيارس وقت 

أمل اتسرلت ألىها الحنت ؿيق كريم 

ماما أىا مص قازرة : ورآت الوؿى يتأزم

بيسيه يسوب ىرتاح طوية .. رليها وقت تاين 

.. قبل ما ىسآر ًلضان حوة مروة الوهارزه 

أىتي ًارٓة إن أبوها أػر تيمل الحوة يف 

. بلسهم ٓاتْقوا ييملوها الوهارزه 

.. سميرة هست زماُها وسكتت

كريم كلب مه السواق يروح وهو هيوػلهم 

بس سميرة رٓؾت تروح مياهم وأػرت 

تروح بيت أروها مى بايق ًيلتها وكريم ًايس 

يوػلها بس هي رٓؾت وأػرت إن السواق 

.. يوػلها 



كريم أرس أمل روحوا بيتهم وسف ػمت تام 

موه وتيب أمل وكليوا أوؿتهم وهي أول ما 

: زرلت ىامت ًلى السرير بتيب وهو بغلها

أىتي كويسة ؟ 

هقوم بس ! اه كويسة : أمل بغتله وابتسمت

أُير هسومي وأػلي اليغر بس بريح مه 

القريق 

أمل قامت وهربت مه قسامه وهو ٓؾل 

مكاىه يف ىع األوؿة مذووق ومتؾايق مه 

.. كل حاجة 

اىتنرها لحس ما ُيرت وػلت وقيست 

مالك ؟ : قغازه

مص حابب اللي : كريم بغلها بيمق وبهسوء

مص حابب حس يتسرل يف .. حغل الوهارزه 

حياتوا الذاػة ومص بس الذاػة زي 



مامتك رايْة ًلى .. الذاػة أوي يا أمل 

ًيوي وراسي لكه زه برؿه ما يسيهاش 

أىا ما ًارؿتص أبسا .. الحق تْرؼ رأي ًليا 

ٓكرة الكضّ أو إىك تتقموي أىا ًارؿت 

التوقيت وحتى السكتورة ىْسها قالت ىْس 

. كالمي 

ماما قالت وكلبت موي : أمل بغت لألرؼ

كلمك وأىا ماًرٓتص أرٓؽ  . أ

ألىك مص ًايسة ترٓؾي مص : كريم بهسوء

أمل حرٓيا ٓرح أرويا بيس ! ألىك ماًرٓتيص 

بكرا أىتي طايْة إن زه توقيت مواسب 

ٓاكرة مؤمه يف ! أسيبه وىلّ ًلى السكاترة 

رقيبته قالت .. ما سابويص لحنة ! ٓرحوا 

ييوي ! إىه حرٓيا ىسيها ًلضان يكون ميايا 

أؿيّ اإليمان كوتي قولتي لمامتك بيس 

. الْرح 



حبيبي حقك ًليا : أمل مسكت ايسه بغسق

. أىا مآكرتص يف كل زه 

ًارِ يا أمل إىك مآكرتيص يف : كريم وقّ

.. المهم ارتاحي وأىا راجى لمؤمه .. كل زه 

 إن طاء هللا تكوين جاهسة ًلضان ٤الساًة 

. يال سالم .. ىتحرك لغاحبتك 

اتحرك ًلضان يذرج بس هي مسكت زراًه 

. ما تتؾايقص موي يا كريم : وقْته باًتصار

أىا متؾايق مه الموقّ : كريم بغلها كتير

يال هسيبك .. ىْسه مص موك يا أمل 

. زلوقتي وبيسيه ىتكلم 

.. رجى كريم لمؤمه يضوِ ايه اللي ىاقغه

سميرة راحت بيت أروها وًبسهللا كان 

موتنرها وبيس ما زرلوا أوؿتهم وقْلوا 



كل زه يا أم كه ؟ : ًليهم ًبسهللا بغلها

وٓيه أمل روحت بيتها ؟ 

.. بقولك يا أبو كه .. اه روحت يا حاج : سميرة

. أىا أرستها وروحت للسكتورة 

ليه أمل تيباىة ؟مالها ؟يف ايه : ًبسهللا بقلق

! اىققي 

سميرة وقْته ألىه قام يتغل بيها وقيسته 

مكاىه وحكتله كل اللي حغل بالنبف مه 

اقتراحها لحس إحساسها بؾيق كريم لحس ما 

ييوي بتقمه : روحت بيتها ورتمت حوارها

ًلى بوتي ايه بقى اللي يؾايقه ؟ أي أم يف 

السىيا ىْسها تضوِ بوتها مبسوكة وٓرحاىة 

. وأىا بس ًايسة أتقمه 



ًبسهللا اىتنرها لحس ما سكتت وبغتله 

ما ! أىت ساكت كسه ليه يا راجل : باستَراب

! تتكلم 

! أقول ايه بس : ًبسهللا أرس ىْس كويل

ييوي أىا طوٓت .. تغرٓك كله ُلف يا أم كه 

مياملتك وتغرٓك مى كه ومراته وقلت 

وىيم الحما ومص بتتسرلي بيوهم وقلت 

تيجي .. مرايت أًقل وأحه حما يف السىيا 

ومص بس بتتسرلي أىتي ! تقيويها مى أمل 

ييوي ! بتْرؿي ًليهم وؿى مص ًاجبهم 

 طهور ٦بوتك قالتلك اتْقت مياه ًلى 

وٓاؿل طهر يبقى بتتسرلي ليه وتحرجيه 

! ليه 

ًايسة أتقمه ًليها وأىا هوا : سميرة بإػرار

. قبل ما أسآر 



مص وقته رالع زه .. مص وقته : ًبسهللا

أىتي طايْة .. ٓرح أروه .. ٓرح أروه بيس بكرا 

التحؾيرات اللي بتتيمل والبيت اللي 

.. بيتوؿب واألهل اللي بيجوا مه آرر السىيا 

هل أىتي طايْة إن زه وقته هو يسيب كل 

هل هو باألهمية ! زه ويروح مضوار زي زه 

بيسيه زي حياتهم ورغوػياتهم ليه ! زي 

تتسرلي ٓيها ؟ 

محسش كلب موه يجي مياىا : سميرة بتبرير

! وػراحة اتْاجئت إىه جه 

ييوي أىتي ًارٓة ! يا سالم : ًبسهللا بصهول

إىه بييضقها واستَربتي إىه يجيلها وهي 

! هتكضّ 

سميرة وقْت وبيست ألىها مه جواها ًارٓة 

إىها ُلقاىة بس مغرة ًلى ُلقها و طايْة 



أىا حبيت أتقمه : إن أمومتها تلَي الَلف زه

. ًلى بوتي ومحسش يقسر يلوموي ًلى زه 

ًبسهللا وقّ وراح ًوسها ومسكها مه 

وال يمكه حس يلومك ًلى حبك : زراًها

وروٓك ًلى بوتك بس اوًي حبك زه يا 

كلمي كريم وقوليله .. سميرة يأشي حبها هي 

إىك اتسرلتي مه حبك لبوتك واوًسيه إن زه 

مص هيحغل تاين وإىك ماكوتيص متذيلة 

إىه هيجي وأىتي هتارسيها وترجيي ًلى 

كول وإىك بس حبيتي تتقموي قبل ما 

تسآري لكه مص قغسك أبسا تيارؿي 

. كالمه أو تتسرلي يف حياتهم الذاػة 

! ليه ييوي كل التبريرات زي : سميرة كضرت

. هو مص زًالن موي 

مص زًالن ٓيال بس متؾايق : ًبسهللا

بيسيه هو بيحبك وبييسك زي والسته بالنبف 



ٓلو كه بيهون .. وأىتي قلتي إىه زي كه 

. ًليكي تسيبه متؾايق سيبي كريم 

سابها وررج برا وهي قيست مكاىها تقلب 

اتغلت ببوتها .. كالم ًبسهللا يف زماُها 

اتقموت ًليها وسألتها ًه كريم ٓبلَتها إىه 

رجى لمؤمه وحاولت تيرِ موها متؾايق أو 

ال بس أمل ما ريحتهاش وال قالت أي حاجة 

.. ًه حوارهم مى بيؽ 

سميرة قْلت وبيس ترزز كتير اتغلت بكريم 

: اللي طاِ اسمها واستَرب بس رز ًليها

. رير يا ست الكل 

حبيبي أىا ًارٓة .. رير يا ابوي : سميرة بترزز

. إىك اتؾايقت موي الوهارزه 

... ال يا : قاكيها كريم



كمل كالمي : قاكيته سميرة كريم سيبوي أ

أىا ًارٓة إين ُلقاىة وإين اتسرلت يف .. األول 

حاجة راػة بيوكم بس مص قغسي أبسا 

أؿايقك أو أتسرل كل اللي ٓكرت ٓيه إين 

أىت .. ًايسة أتقمه ًلى بوتي الغَيرة 

وأىا أم وأسيس ربر .. ًارِ مكاىة أمل ًوسىا 

. أسميه يوم ما بوتي تقويل إىها هتكون أم 

وأىا مص ؿس زه أبسا أبسا وال : كريم بهسوء

كون ؿسه  ... لكه التوقيت .. يمكه أ

لكه يا كريم أىا .. مص ػح ًارٓة : قاكيته

ػراحة ما تذيلتص إىك هتيجي أىا قلت 

هارسها وأروح لوحسىا ألىه كضّ ًازي هي 

بس .. مص تيباىة أو مص طيء ؿروري 

. أىت اللي جيت 



ازاي أسيبها ! ازاي ما أجيص : كريم بصهول

أىتي ! بجس ازاي ! لوحسها يف موقّ زي زه 

! مص ًارٓة أمل ًوسي ايه 

ربوا يحْنكم لبيؽ : سميرة ابتسمت

. وحقك ًليا أىا مص قغسي أتسرل 

بس يا ست الكل .. اللهم آميه : كريم ابتسم

ما تتأسْيص أبسا أىا مص هوكر إن التوقيت 

.. ؿايقوي بس مص لسرجة تيتصري موي أبسا 

. حؾرتك زي ىوىا بالوسبايل 

وأىت : سميرة مه جوا قلبها ٓرحاىة بكالمه

باركلي لمؤمه وربوا .. زي كه وربوا ييلم 

. يتممله ٓرحته ًلى رير 

.. قْلوا مكالمتهم واالتويه مبتسميه 

بيس طوية كريم ومؤمه رجيوا الڤيال ًلضان 

يجهسوا للسْر وكل واحس زرل أوؿته 



أمل أول ماطآت كريم وقْت بتوتر هو 

الحنه 

أىت لسة زًالن ؟ : أمل بترزز

مص زًالن ومامتك كلمتوي : كريم بابتسامة

كلمتك ؟ كب اتغالحتوا؟ : أمل بصهول

احوا مااتذاىقواش ًلضان : كريم بابتسامة

ىتغالح بس حياتوا محسش يتسرل ٓيها 

ُيرىا 

كيس وزه وًس : أمل بسرًة أ

مص ًايشيه ىضَل بالوا : كريم بحب

بالحاجات زي سيبيها لربوا وهو هيراؿيوا 

وىيم بالله أىا بس ًايسة أبقى أم : أمل بتْهم

وأٓرحك إىك هتبقى أب 



وميه : كريم مسك وطها بابتسامة حب

قالك إين مص أب ؟ امال أىتي ايه ؟ 

أىتي : أمل بغتله بيسم ٓهم وهو كمل بحب

بوتي الكبيرة يا أمل وأول ٓرحتي ٓأىا ٓيال 

أب 

بجس أىت : أمل بغتله بغسمة وبلهْة

طايْوي كسا؟ 

أيوة كبيا : كريم بابتسامة وهو ماسك وطها

أىتي مرايت وحبيبتي وبوتي واشا كوت ًايس 

أكْال ٓسه ألىهم موك بس يف ىْس الوقت 

أىتي أهم ًوسي ومكتْي بيكي 

وأىت كل حاجة ليا وابوي : أمل بْرحة وحب

.. اللي بيتيبوي

ًلضان الكلمتيه الحلويه : كريم بمضاكسة

زول الزم أزوق الكرز 



أىت ما بتغسق وبيسيه هو يف : أمل بَيم

ابه يقول كسا؟ 

أيوة لما يكون قليل األزب : كريم بتأكيس

ياحبيبتي 

ميترِ كمان : أمل ؿحكت

... كبيا: كريم بهمس وهو بيقرب موها

يال : وباسها مسة كويلة وبيسها بيس وبهمس

ىجهس بسل مامؤمه يتضل 

كيب ارتريل ًلى شوقك : أمل بذْوت

كريم راح يذتارلها ٓستان طيك وهي 

ارتارتله كمان كقم ىْس ألوان كقمها 

وؿحك ًليها ًلضان بتبقى حريغة إىهم 

يققموا زي بيؽ 



لبس قبلها وقالها هيستواها تحت وهي 

كملت لبس وهي ٓرحاىة وحست براحة مه 

.. كالمه إىها بوته ومكتْي بيها

ىازر مى ًيلته كلها هيستيسوا يتحركوا 

أىا مص ًارٓة ليه أبوها أػر : ملك بَيم

ييوي ! الحوة وكتب الكتاب ًوسه يف البلس 

كان ٓيها ايه لو ًمل بكرا الحوة هوا وكتبوا 

.. هوا برؿه مى حوة ىور ومؤمه 

حبيبتي الزم ييله يف بلسه إن : ٓايسة ابتسمت

وبيسيه مه حقه يْرح يف .. بوته هتتجوز 

بيته ويحتْل ببوته قبل ما تسآر وبيسيه 

الوهارزه يهيغوا يف بيت مروة وبكرا .. بسيقة 

... بسيقة ييوي .. ىهيع احوا يف بيتوا 



ملك ابتسمت وسكتت وىازر حف ايسه ًلى 

يال ًلضان ما .. بسل الحْلة اتويه : كتْها

. ىتآررش بقى 

مص محتاجيه : رالس كلى وبغلهم كلهم

ٓايسة رالتكم قسام المجتمى .. ىوػيكم 

. ولسة راجية مه برا 

رالتو وبقولها يا ماما : ىور ابتسمت وؿمتها

ًلضان بقت مرات ابويا محسش له ًوسي 

. حاجة 

ماطي يا بكاطة : كلهم ؿحكوا وٓايسة ؿمتها

. أىتي 

. يالااااااا هوتآرر : ىازر زًق بمرح

مص هوتآرر الساًة لسة : ملك ؿحكت

 أػال وبيسيه كتب الكتاب بيس ٤ماجتص 

. اليضا لسة بسري 



مص األول هويسي ًلى بيت : ىازر كضر

يال بقى كْاية .. مؤمه وىور هتروح مى مؤمه 

. تأرير محسش يؾمه القريق 

ىازر اتغل بأيمه ًلضان يقابلهم ويتحرك 

مياهم بس أيمه كان سبقهم وكلى ًلى 

.. القريق 

كلم كمان رقيب ٓاكمة بس اًتصر ألن 

حماه رٓؽ السْر للموغورة وريرهم يا 

ٓهيكوىوا موجوزيه يف الْرح ! الْرح يا الحوة 

.. إن طاء هللا 

اتحركوا كلهم ًلى ڤيال المرطسي 

اللي ٓيها مؤمه واقّ بيستيجل الكل 

.. برؿه 

كلهم ىسلوا ماًسا أمل 



لسة .. يا ابوي بالراحة ًليوا : حسه بغله

. بسري 

يا ًمي ىازر مستيجل وًلى وػول : مؤمه

اهو وبيسيه محسش بيحب يتآرر ًلى كتب 

. كتابه 

إن طاء هللا مْيص تأرير واحوا : كريم بغله

. جاهشيه كلوا اهو 

! جاهشيه ؟ ٓيه مراتك هاه : مؤمه كضر

أمل مص .. هتوسل زلوقتي : كريم ابتسم

. بتتآرر ال تقلق 

جاهسة اهو يا : يسوب كمل الكلمة كاىت ىازلة

. مؤمه ما تذآص مص هآررك 

! ايه القمر زه : كريم ابتسم بَسل



: أمل اتحرجت ومؤمه ربف ًلى كتّ كريم

. أىا هقلى أجهس ًربيتي 

سابه وررج وأمل ىسلت لكريم اللي ٓؾل 

يياكس ٓيها طوية 

ييوي مص ًارِ أىتي كل : كريم بمضاُبة

يوم بتحلوي كسا ليه؟ 

أمل محروجة مه حماها وحماتها وهو مص 

ساكت 

بس ياكريم ًيب أهلك واقْيه : أمل بذْوت

وال يهموي بياكس مرايت ٓيها ايه : كريم بمرح

كيب ياًم روميو : حسه سميه وبؾحك

راًي إن البوت مكسوٓة مووا وأىت مص 

هامك 



كتر لما لقت حماها ساميهم  أمل اتكسْت أ

وزارت وطها ىاحية كتّ كريم اللي ؿحك 

ًلى كالم أبوه 

ررجوا كلهم برا الْيال وًيلة ىازر وػلوا ىسلوا 

يسلموا ًليهم وبيسها اتْقوا إن ىور تركب 

 ًربيات لبيت ٣واتحركوا ال.. مى مؤمه 

.. مروة 

الجو كان ًبارة ًه كتلة مه الْرح والرجالة 

اتحركوا ػلوا اليضاء وبيسها رجيوا البيت 

.. يكتبوا الكتاب 

والكل ًيويه متيلقة بالمأشون والكل ٓرحان 

لحس ما قال جملته المضهورة بارك هللا لكما 

وبارك ًليكما وجمى بيوكما يف رير 



الكل زُرـ وقام يهيع ويبارك ويهوي وىازر 

كسه بقيتي : راح لمروة اللي محروجة وبغلها

. ييوي مْيص حسوز ! مرايت هاه 

... ال لسة أىا : مروة بغتله

أىتي بقيتي .. بت اسكتي رالع : قاكيها

. ٓاهمة ؟ مرايت ! مرايت 

. بقيت مراتك : مروة ابتسمت بحرج

مرة واحسة طسها لحؾوه وسف شهولها 

وإحراجها مه الكل وهي مص ًارٓة تتوْس 

وحاسة إن الكل بيتْرج ًليها 

: كريم جوب أمل حف ايسه حواليها بحب

ٓاكرة لما وقيتي يف حؾوي بيس كتب كتابوا 

؟ 

ٓاكرة : أمل أرست ىْس كويل وبغتله بحب

. تذيلت إىك هتارسين ىف حؾوك 



كان ىْسي ػراحة بس كوت : كريم اتوهس

كون أىا وأىتي لوحسيوا بسون ًيون  حابب أ

. متقْلة زيوا كسه 

احوا متقْليه ؟ : أمل ابتسمت

بغي حواليكي هتاليق كل : كريم ابتسم

الييون ًليهم اىا مكوتص حابب كسه امل 

! ليه : بسلى

ًلضان أزوق الكرز اللي كان : كريم ابتسم

ىْسي ٓيه بس ما تذيلتص إىك هتجري 

. موي وتستذبي يف المقبد 

. ماأىت ؿحكت ًليا : أمل ؿحكت

بس طايْة مروة ! أىا برؿه : كريم ؿحك

ال قالتله ًيب وال قالتله أىت ! ًاقلة ازاي 

. قليل األزب 

. هو مص بيسوق الكرز : أمل كضرت



أول ما يكوىوا لوحسهم هيسوقه : كريم بغلها

. روحي باركي لغاحبتك .. 

ما : مؤمه برؿه جوب ىور اللي بغتله

تذيلتص أبسا ىازر يارسها يف حؾوه قسام 

. ىازر مص كسه .. الكل 

! مص كسه ازاي ال مؤارصة : مؤمه بصهول

ايه .. مراته وحبيبته الزم يارسها يف حؾوه 

! ىازر مص كسه زي 

ىازر مص مه الووو : ىور ابتسمت وبغتله

.. اللي ممكه ييبر ًه مضاًره ًلى المأل 

. ىازر جامس طوية 

جامس ألن هروٓه يا ىور : مؤمه بغلها بحب

اؿقرته يكون جامس لكه السىيا ارتلْت 

أمه وههرت للوور وأبوه واتغلحت .. حواليه 



ًالقته بيه وهو بيتجوز اإلىساىة اللي بيحبها 

. هيكون جامس ليه 

ىازر مص بس .. ربوا يسيسه بجس : ىور بحب

. أخ كبير ىازر أب كمان 

.. ربوا يذليكم لبيؽ : مؤمه ابتسم وؿمها

. أمل بتضاورلك روحيلها 

البوات اتجميوا حواليه مروة والضباب وقْوا 

.. مى بيؽ بيتْرجوا ًلى ٓرحتهم 

ملك كاىت متابية كتب الكتاب بغمت ىوًا 

ما وٓايسة كاىت مى رالس ٓسابته و راحت 

قيست جوبها مسكت ايسها وملك 

. مبروك لوازر : ابتسمتلها

. هللا يبارك ٓيكي وًقبالك : ٓايسة بحب

أىا أرست ىغيبي : ملك ابتسمت بحسن

. رالظ 



أىتي لسة ػَيرة : ٓايسة طست ايسها ًليها

لسه ىغيبك ما .. والسىيا بحالها قسامك 

كريم ماكاىص ىغيبك وسليم كان .. جاش 

.. لسه الحياة قسامك يا ملك .. سوء ارتيار 

رالس .. ما تستسلميص وتتكلمي بؾيّ 

كول ًمره يحكيلي ًه قوتك وطجاًتك 

ٓاوًي تثبتيلي إىه .. وطذغيتك الوازرة 

بيسيه حتى كريم ىْسه ارتبف .. ُلقان 

بيكي ًلضان طذغيتك القوية الواثقة مه 

ىْسها ايويم ماكاىص ىغيبك بس زه كان 

راحت ٓيه بقى .. سبب إًجابه مه األول 

قومي آرحي مى ! الضذغية القوية زي 

هيغي واتوققي وطاركيهم .. أرواتك 

بالش تقيسي تحقي ايسك ًلى .. ٓرحتهم 

الوهارزه ليهم وبكرا بإشن هللا هيكون .. رسك 

. قومي .. ليكي 



ياريت بابا زرلوي بسري : ملك بغتلها كتير

. لحياتكم 

ياريت : ٓايسة بحب حقت ايسها ًلى طيرها

قومي يا قلبي .. بس كل حاجة وليها آوان .. 

. آرحي 

ملك قامت تبارك لوازر اللي طسها وحؾوها 

ورالها توسمج وسقهم تهيع وتْرح وسف 

البوات واستَربت ملك إن الكل قبلها يف 

الوع حتى أمل ىْسها حستها ًازية مياها 

 ..

استمرت الحْلة لبيس ىع الليل بكتير 

ولألسّ الكل هيتحرك وسف اًتراؼ ىازر 

اللي مص ًايس الحْلة تذلع 

يا ىازر احوا هوسآر والكل محتاج : مؤمه

. يرتاح بكرا يف حْلة تاىية وبيسه الْرح 



. كيب طوية بس : ىازر كضر

زه كسه يسوب ىسرل ! طوية ايه : كريم اتسرل

يسوب ىريح ساًتيه أىت .. البيت الْجر 

ىاسي إن الغبح ًيلة مؤمه هتيجي مه 

يا ابوي وهللا مقسريه حالتك بس .. البلس 

رسها موي ثقة قيست ساًة قيست ًضرة 

. سيان مص هتضبى موها ومص هتكتْي 

واليمل ؟ : ىازر كضر

ػبر ىْسك إن يف طهر اليسل : كريم ابتسم

محسش هيارسها مه حؾوك بس وحياة 

كتر مه كسه  يال .. أبوك ما تسحلوا مياك أ

هوتحرك أو أىا ًلى األقل هارس أبويا وأمي 

ومرايت 

. وهبييكم 

. واكي مه يومك يا مان : مؤمه بغله



.. الوكيوة مبسأ .. كبيا : كريم ابتسم

هتتحركوا وال أتحرك ؟ 

الكل اتحرك أريرا رجيوا يرتاحوا بيس يوم 

.. متيب وكويل 

الغبح بسري كريم راح المقار استقبل 

مهاب ومؤيس اللي كاىوا ىسذة مغَرة مه 

.. مؤمه بس بشيازة كل حاجة 

وػلوا البيت بسوطتهم اليالية وٓؾلوا 

يهسروا وأمل ىسلت ًلى ػوتهم مستَرباهم 

وقْت بييس متابياهم 

مراتك تقريبا مكسوٓة توسل يا : مؤيس لمحها

! كريم 

اىسيل يا أمل، زول مؤيس : كريم بع وابتسم

. ومهاب 

ًرٓتهم مه الغور : أمل ىسلت مبتسمة



. حمسلله ًلى سالمتكم 

هللا يسلمك : االتويه

يوا ماحؾرىاش الْرح بس كاىت : مؤيس اًصر

. امتحاىات وكان ػيب ىوسل 

اتكلموا مياها طوية وبيسها اتْاجيء الكل 

ييوي الواحس ما : بمؤمه كالى متَال

! ييرٓص يوام طوية 

ما ًوك ما ىمت يا : اتْاجىء بأرواته االتويه

! أري 

مص قلتوا مص ! يا واكييه : مؤمه بغسمة

هتيجوا وًملتويل ٓيلم حمؾان ؟ 

! مص كسه أحلى : مؤيس ابتسم

. ًملواهالك مْاجأة : مهاب



سلم ًليهم االتويه بحب وٓرحة بيسها مرة 

أىت ػاحب الْكرة زي : واحسة بع لكريم

إىهم يؾحكوا ًليا ؟ 

.. زي ٓكرتهم .. بريء يا بيه : كريم رٓى ايسيه

بيسيه أىتوا ًيلة بتيضق المقالب أىا مايل أىا 

أىا كل اللي ًملته اتغلوا بيا وقالويل .. 

أستواهم يف المقار وما أقولكص قلتلهم 

. آميه وقس كان 

مؤمه ٓرحته اتؾاًْت بأرواته وكملت لما 

.. بايق الييلة وػلت 

بيسها أمل ررجت مى كريم يوػلها ًوس ىور 

.. يف البيويت سوتر ًوس سايل 

كريم كول القريق يوػي أمل ًلى ىْسها 

. استوي كوت هوسى : وقبل ما توسل وقْها



ٓتح التابلوه قسامه وكلى ًلبة ػَيرة وهي 

هايت : مستَرباها ورغوػا لما بغلها

. موبايلك 

أمل كليت موبايلها مه الضوقة وهو بيْتح 

اليلبة كان ٓيها زي جراب طيك وسيمبل 

كريم حف الموبايل يف .. وبسلسلة كويلة 

الجراب وبع ألمل ولبسها السلسلة حواليه 

موبايلك يف رقبتك كول : رقبتها وابتسم

وبالش سوىا هاه .. الوقت أي همسة كلميوي 

بس جميل أوى .. توبة يا باطا : أمل ؿحكت

. والسلسلة طيك جسا .. الجراب زه 

.. كيب كويس إىها ًجبتك : كريم ابتسم

كلبتها مه بسري ولسة مستلمها ميمولة 

. مذغوظ ًلضاىك 



ًملتلي سلسلة مذغوظ : أمل بؾحك

! للجراب 

ال يلسٌ المؤمه مه جحر : كريم بؾحك

بيسيه موبايلك ٓيلت ٓيه راػية .. مرتيه 

بمجرز ما هتقويل يتغل .. االتغال السريى 

 call)أول ما هتقويل .. بيا هيتغل لوحسه 

karim )  موبايلك هيتغل بيا .

أمل جربت وبالْيل موبايلها اتغل بكريم 

 )ليه ما رليتهوش : ٓابتسمت وبغتله بمرح

call my love . ) 

. ىبقى ىبرمجه بالليل : كريم ابتسم

: أمل باسته يف رسه بحب قبل ما توسل

. هكلمك كل طوية 

.. رلي بالك مه ىْسك : كريم ابتسم

أػحابك جوا ػح ؟ 



. اليغابة كلها جوا : أمل بحب

زرلت وهو اىتنر طوية وبيسها اتحرك 

راح لبيت رال أمل يسلم ًلى كه وًم 

.. محمس ويارسهم كلهم بيته 

استقبلوه كلهم بحب وترحاب وٓؾل كاليازة 

يف جسال لحس ما وآقوا يتحركوا مياه لبيته 

.. وىوىا كيازتها رحبت بيهم جسا 

ًيلة مؤمه كلها اتجميت وًمات كريم 

ومينم المقربيه مى أهل البلس والكل 

.. بيهيع ويَوي 

محمس كان ىوًا ما وارس جوب وكريم راح 

... ًمي : وقّ جوبه

ما تقولص أي حاجة ًه سمر : محمس قاكيه

كل واحس .. آرح بأروك .. وال تصكر اسمها 

. بيارس جساءه 



. كيب بس اسميوي : كريم أرس ىْس كويل

هسمى أي كالم إال اشا كان ًوها : محمس بحب

هاه ًايس تقول ايه ؟ .. 

حمسلله ًلى سالمتك وىورت : كريم ابتسم

. البيت وأمل هتْرح كتير لما تيرِ إىك هوا 

. ربوا يسيسكم يا ابوي : محمس ابتسم

آرر الوهار الكل راح بيت رالس يهيغوا 

مؤمه ًرِ ىور بأرواته .. ويحتْلوا بالحوة 

التوأم وٓؾلوا يهسروا مياها وهي اىسمجت 

والبوات رسمت حوة وكل واحس ..مياهم جسا 

ًملت اسم حبيبها 

محمس كان ًلى جوب واتْاجىء بشيوب 

بتقرب موه ٓوقّ احتراما ليها وهي مياها 

المرة اللي ٓاتت : ًغير و بتسيهوله مبتسمة



كسرت كوبايتك ٓقلت المرة زي أىا أجيبلك 

. ًغير 

. تسلم ايسيكي يارب : محمس أرسه موها بحرج

أىا ًرٓت باللي حغل : صيوب بغتله بتياكّ

... ما.. 

هي ُلقت .. أرست جساءها : قاكيها محمس

ربوا يهسيها .. كتير أوي واتسترت كتير أوى 

. ربوا يهسيها .. يارب 

هي ولست وال .. ازًيلها ٓيال بالهساية : صيوب

لسة؟ 

مص .. لسة ًلى وش والزة : محمس بسًل

! ًارِ ػراحة هتيمل ايه بيس ما تولس 

وهللا ما ! هتذلي الواز مياها ؟ أبوه هيارسه 

. ًارِ 



ربوا يقسم اللي ٓيه الذير المهم : صيوب بغتله

. ما تسًلص ىْسك 

المهم مبروك .. يارب : محمس حاول يبتسم

لمؤمه ابه حالل هو وىور برؿه بوت حالل 

. ويستاهلوا بيؽ ربوا يسيسهم 

ربوا يسيسهم .. ٓيال والز حالل : صيوب ابتسم

 .

اىسحبت وسابته وهو ٓؾل متابيها طوية 

واستَرب ارتياحه لما بيتكلم مياها وصيوب 

ازيتيله : راجية بس لقت كريم يف وطها

اليغير ؟ 

ازيتهوله ًوسك ماىى ؟ : صيوب ابتسمت

كريم ابتسم وحف ايسه ًلى كتْها ؿمها 

راجل كيب وُلبان .. أبسا : وبيتمضى مياها

. ويستاهل كل رير 



! ىغك التاين ٓيه .. ماطي : صيوب ابتسمت

. سايباك ييوي 

ىغي التاين لما : كريم ابتسم وطاور ًليها

. بتاليق ػحباتها زول بتوساين تماما 

بس زول .. ال يمكه توساك : صيوب ؿحكت

. ػحباتها ما تحرمهاش موهم 

أًمل ايه .. ماأىا سايبها اهو : كريم بصهول

كتر مه كسه  ! أ

ما تيملص بقولك تيال ىررم : صيوب بؾحك

ًلى الواز مؤمه طوية بسل ماهو الزق جوب 

. ىور كسه 

. يال : كريم ؿحك

كريم طس مها وًمته ابتسام وىوىا وصيوب 

وهجموا ًلى مؤمه أرسوه مه جوب ىور 

.. وبسأوا يهيغوا 



يوم الْرح كان متيب للكل وآرر الوهار الكل 

بيجهس ويلبس وكريم مى مؤمه مص سايبه 

لحنة 

هو أىا متوتر ليه ؟ : مؤمه بغله

حياة جسيسة .. وؿى كبييي : كريم ابتسم

ٓقبييي .. حياة تاىية مسئول ًوها .. زارلها 

. تكون متوتر 

هيرِ أسيسها ؟ : مؤمه أرس ىْس كويل

كريم بيْتكر ىْس اليوم اللي كان ٓيه زي 

كول ما : مؤمه وىْس توتره وبع لغاحبه

. بتحبها هتيرِ تسيسها 

ولو زًلوا ؟ : مؤمه بغله باهتمام

. هتتغالحوا ما تقلقص : كريم ببساكة



هتْؾلوا ترُوا مى : قاكيهم زرول ًاػم

مص بتضبيوا مه بيؽ أبسا ! بيؽ المتى 

؟ 

. أبسا : االتويه

الوهارزه أسيس يوم : ًاػم قرب مه مؤمه

أيوة أىا جوزت أرتك بس .. يف حيايت يا مؤمه 

ربوا .. ٓرحة جواز الولس بتكون مذتلْة 

. يسيسك يا ابوي 

ربوا يباركلي ٓيك يا : مؤمه ؿم أبوه بحب

أىت .. بابا أىا بحبك جسا .. أحه أب يف السىيا 

.. كوت ًلى كول بتسًموي يف أي قرار بارسه 

وًلى كول بالرُم مه بيسي ًوك بالمسآة 

أىت ..بس ًمري ما حسيت إىك بييس ًوي 

وآقت ًلى حاجات مْيص حس ممكه 

واتحملت حاجات محسش .. يوآق ًليها 

. يتحملها 



ًلضان كان همي األول : ًاػم ابتسم

المكان اللي .. واألرير هو سيازتك يا مؤمه 

بيسيه ىاهس .. تكون ٓيه سيازتك رليك ٓيه 

وحسه كاىوا أب وأم ليك تاىييه وأىا ما 

وآقتص إىك تقيس هوا ُير لما طوٓت زه 

كريم كمان كان أخ ليك ٓأىتوا .. وحسيته 

احتجتوا بيؽ ماكاىص يوْى أبسا أقّ بيوكم 

 .

حبكم لبيؽ هو اللي : ًاػم بع لكريم

أجبرىا كلوا ىوآق ًلى الوؿى زه والحمس لله 

ًمري أبسا ما ىسمت ًلى قراري زه بالرُم 

مه ػيوبته والحمس لله إين بسل ماأرسر 

كسبت  (حف ايسه ًلى كتّ كريم  )ابوي 

ًمري ما حسيت ُير إىكم .. ابه تاين مياه 

ربوا يحميكم .. أروات أو يمكه توأم كمان 

. ويحْنكم لبيؽ 



أىتوا : االتويه حؾووه جامس وكريم بيسها بهسار

رالو الوهارزه ٓرح ! هتذلوىا ىييف وال ايه 

. ًايشيه ىْرح ! ابوك هاه 

الوهارزه : حسه ربف وزرل وقرب مه مؤمه

ربوا .. ليلتك وٓرحك وأجمل ليلة يف ًمرك 

كان ىْسي أربف البيبيون .. يسيسك يا ابوي 

. بس كريم سبقوي 

المتى : الباب اتْتح ٓجأة وكان مهاب ومؤيس

البت ! هتْؾلوا يف االجتماو المَلق زه ! 

. هتحمؽ هواك 

بت ايه اللي هتحمؽ ؟ : مؤمه كضر

! ًروستك : مؤيس ابتسم

ًروستي أىا هتحمؽ ؟ : مؤمه رزز

. لو اتآررت ًليها هتقرقيلك : مهاب بؾحك



! بتؾحك : كريم ؿحك ومؤمه بغله بَيم

! بسل ما تسكتهم 

أسكتهم ليه ما تذليهم : كريم بؾحك

يتكلموا براحتهم وبيسيه يال بسل ما ىور 

تقرقيلك ًلى رأيهم هيبقى طكلك وحص 

. أوي 

مؤمه بيبع حواليه وكريم كلى يجري لبرا 

ومؤمه وراه 

يال اهو : كريم ىازل جري وبع ألروات مؤمه

. ىسل 

اتحركوا كلهم للبوات واتقابلوا مى ىازر 

.. وكليوا كلهم يجيبوا البوات 

كل واحس زرل لمراته يارسها وىسلوا السٓة 



ايه الجمال زه : كريم مى أمل بغلها بإًجاب

اسمي مى الضياكة زي ًامل : ؟ وبمضاكسة

طَل 

ًلى األساس إن اسمك ًلى : أمل ؿحكت

الْستان ؟ 

كبيا أىا بغمتي يف كل حاجة : كريم بمرح

مص طايْة الوور اللي بيقل مه ايسك 

ًلضان اسمي ًليها ؟ 

ال أىا اػال بوور : أمل ؿحكت

وأىا أقسر أًترؼ برؿه : كريم بمياكسة

ياقمري ؟ 

أمل اتحرجت وىسلوا ايسهم يف ايس بيؽ 

. للسٓة

ىازر طاِ مروة ميرٓص يوقق مه جمالها 



جميلة ورقيقة زايما : ىازر بحب

وأىت كمان : مروة بكسوِ

مص مغسق إىوا اتجوزىا : ىازر بحب

ال ػسق وزه ٓرحوا : مروة

. ىازر ابتسم ومسلها ايسه ًلضان السٓة

مؤمه أول ماطاِ ىور ٓؾل يمسح ٓيها ويف 

ال ًروسة ًروسة ييوي مْيص كالم : جمالها

ػسق وأىا اللي ٓاكرة ىْسي : ىور بتريقة

ًريس ؟ 

بتْغليوي : مؤمه بَيم

ىور ؿحكت وبيسها ىسلوا مى بيؽ ًلضان 

السٓة 

! مؤمه : ىور آتكرت



. ايه يا قلب مؤمه : مؤمه بغلها

قول لكريم يروح يقولهم : ىور ابتسمت

. يضَلوا أُوية كلي باألبيؽ 

! أىتي لسة ٓاكرة : مؤمه ؿحك

. كبيا : ىور ؿحكت

مؤمه بع ىاحية كريم اللي أول ما لمحه 

. لحنة يا أمل هضوِ مؤمه : بع ألمل

! كلي باألبيؽ : راحله ومؤمه ابتسم

ًامل حسايب وقولتلهم : كريم ؿحك

الناهر إن األُوية زي ماركة .. يضَلوها 

. مسجلة لألٓراح 

! مص هيرِ أمضورك ييوي : مؤمه بغله

ال مص هتيرِ ألين طوٓت أي : كريم بتْارر

حاجة أىا احتجتها وًملت حسابها ًلضان ما 



أي حاجة ممكه تذقر يف بالك أىا .. توقغص 

. ًامل حسابها 

. أىا بحبك : مؤمه ابتسم

. وأىا بموت ٓيك : كريم بؾحك

ييوي مص ُريبة إن ًريسي : ىور اتسرلت

بيحب يف حس تاين ُيري حتى لو أروه ؟ كريم 

. روح ألمل 

اهي مراتك اللي بتبيتوي سالم : كريم ؿحك

 .

ىور : رجى ألمل مبتسم وهي سألته ٓجاوبها

. ًايسة كلي باألبيؽ 

! كيب ما تروح تقولهم : أمل ؿحكت

. ما أىا قايلهم يا قلبي : كريم بغلها



زرلوا اليريسيه مؤمه وىازر واطتَلت 

األُوية وىور اىبهرت بالمكان ما تذيلتص أبسا 

إن مؤمه هيوْص كل اللي بتحلم بيه 

مكان مْتوح كبير مسررِ بالورز والبالليه يف 

كل مكان ورغوػا حمام السباحة اللي 

اتَقى كله بالورز 

زه اللي كان يف ريالك ؟ : مؤمه همس

زه أجمل مه اللي : ىور بغتله مص مغسقة

. يف ريايل 

.. اطتَلت أُوية يرقغوا ًليها سلو االتويه 

ًجبك المكان يا : ىازر بيرقع مى مروة

مروة؟ 

لما .. ٓوق الذيال يا ىازر : مروة ابتسمت

قلتلي إن ىور ىْسها يف ٓرح يف مكان مْتوح 



ػراحة ما تذيلتص أبسا المونر زه والجمال 

. زه 

! اتؾايقتي إين كلبت موك زه : ىازر بترزز

إىك توآقي ًلى رُبة ىور ؟ 

ازاي أتؾايق إن جوزي : مروة ابتسمت بحب

.. بيحب أرته الغَيرة وىْسه يحقق حلمها 

بيسيه أىا مص هكسب ًليك أبسا أىا مص مه 

.. الووو اللي بيهتم بالمناهر أوي يا ىازر 

كتر ما يهموي  ييوي يهموي ىْرح أىا وأىت أ

! طكل قاًة الْرح ايه 

ربوا ما يحرموي موك : ىازر ؿمها أوي بحب

. أبسا أبسا يا مروة 

مروة بازلته حؾوه بابتسامة وٓرحة وهي 

والسىيا مص .. حاسة إن الكون كله ملكها 

.. سايياها أبسا مه ٓرحتها 



استمرت ٓقرات الْرح الكل بيهيع 

: ويرقع لحس ما كريم كلى ًلى االستيسج

كبيا كلكم اتيوزتوا ًليا وإين بحب أًمل 

الْرح اللي ٓات قسمت مْاجأة .. مْاجآت 

لمؤمه كلكم ًارٓيوها وكوت واًسه إين 

هحجسله يف الْوسق اللي هو سبق وحجسيل 

ٓيه ومص بس كسه هو رقف لبرىامج طهر 

كان ًارِ زماُي وًارِ أىا .. ًسل ررايف 

 (بغله أوي  )بحب ايه ورقف بواء ًلى زه 

كاىت هسية روًة يا مؤمه وبرىامجك كان 

.. رائى 

ٓأىا بحب أكموك إين حجستلك يف ىْس 

الْوسق أسبوو كامل أىت وىازر وػراحة كان 

ىْسي أًملكم أىتوا االتويه برىامج كامل 

للضهر كله بس ىازر اًترؼ ألىه يف زماُه 

حاجات مذتلْة تماما وشكريات مييوة ًايس 



يضارك مراته ٓيها ٓيصرته ٓهو هيارس 

لكه .. االسبوو زه بس وبيسها هيقير بمراته 

أىت يا مؤمه أتموى البرىامج اللي جهستهولك 

أىت وىور ييجبكم وتتبسقوا بيه إن طاء هللا 

ربوا يسيسك بجس وأتموى كل لحنة .. 

. تييضها يف سيازة أىت وىور 

مؤمه حؾه كريم جامس وبيسها حسه قرب 

موهم وأرس المايك مه كريم 

مؤمه ًيويه ًليه 

حسه األول اتكلم ًه ًالقة كريم ومؤمه 

واز ايه بيحبوا بيؽ ومرتبقيه ببيؽ و 

أىا اًتبرتك ابوي مص ابه أرو : بع لمؤمه

أىا وأبوك ًالقتوا صيك أىت وكريم .. مرايت أبسا 

لكه ماكاىص ًوسىا ىْس إرازتكم وقوتكم .. 

إىوا ىْؾل مى بيؽ وىجبر الكل إىوا ىكون 



المهم ًلضان ما أكولص ًليكم .. مى بيؽ 

.. وأرُي كتير

.. مؤمه أىت ابوي وهتْؾل ًلى كول ابوي 

أىت ًلى كول ايسك يف ايس كريم سواء يف 

كان ىْسي بجس تْؾل يف .. البيت أو الضَل 

بيتي وتتجوز ٓيه وتييص مياىا أىت وىور 

ًلى اليموم .. بس أىتوا بقى ربوا يسامحكم 

أىا بوبهك هسيبك طوية كسه تْرح بالڤيال 

اللي أرستها وٓرطتها وبيسها هجيبك تاين 

أىت وكريم ًيضتوا .. بيتي تييص ٓيه 

ًمركم يف بيت واحس وهتكملوا يف بيت واحس 

.. بس سايبكم براحتكم طوية مص كتير .. 

. ربوا يسيسكم يارب 

حسه ٓتح ايسيه لمؤمه اللي مربوـ مكاىه 

مه الْرحة ومص قازر يتذيل كيبة الراجل 

ًم .. زه وال حويته وال قوته وقت اللسوم 



حسه كوكتيل مه كل حاجة حلوة يف األب 

وٓرحته .. وهو أب كول الوقت أب له 

بتمسك ًم حسه بيه ملجماه ومص مذلياه 

ييرِ ييتصر موه ويقوله بالش وإىه ًايس 

.. يكون ًلى راحته مى مراته يف بيته 

. اتحرك روحله : ىور زقته

مؤمه ابتسم وكلى لحسه ؿمه أوي 

كتر إىسان محنول يف السىيا زي : وهمس أىا أ

. بييلتي 

الحب مص بالكالم بس يا ابوي : حسه بحب

وأىا بتموى تْؾلوا .. أىت وكريم أروات .. 

. كسه 

. آلرر اليمر يا ًمي باشن هللا : مؤمه بْذر

كريم قرب وحف ايسه ًلى كتْه وبيأكس 

. آلرر اليمر : كالمه



ؿموا بيؽ التالتة وًاػم متابيهم وابتسم 

يف قرارة ىْسه كان جواه طوية روِ يكون 

ُلف إىه سمح البوه يْؾل بييس ًوه بس 

أيوة .. طوية الذوِ زول اتبذروا زلوقتي 

كان بيتموى إن ابوه الكبير يمسك أراؿيه 

ويتابيها ألىهم مص ًيلة ػَيرة أبسا وال 

أمالكهم قليلة بس ابوه زي مص ميوله وال 

هو مص بتاو أراؿي وزراًة أبسا .. زي رُبته 

زي ما ارتلّ هو وحسه زمان وكل واحس .. 

ابوه كمان ارتار المجال اللي .. أرس مجال 

وهو كان الزم يحترم ويسًم ارتيارات .. بيحبه 

.. ابوه حتى لو ؿس رُباته وأموياته 

ىاهس مى سواء أم مؤمه االتويه ٓرحاىيه 

باألجواء وبالحب الناهر بيه ًيالهم 

ماطكتص أبسا يف مياملتك : سواء بابتسامة

البوي رُم إىه زايما بيوحضوي وكوت بقول 



لياػم رجى مؤمه وسقوا بس اللي كان 

بيغبرين إىه ٓرحان مياكم وإىكم بتياملوه 

. زي كريم

مؤمه مه يوم ماجه وأىا : ىاهس بغسق

اًتبرته ابوي التاين وكوت حريغة زايما إين 

ماأٓرقص بيوهم 

وهو بيحبكم جسا والوهارزه : سواء بحب

ٓرحتوا كلوا ىْس يوم ٓرحتوا بكريم ألن 

االتويه ُالوتهم واحسة 

ٓيال ربوا يْرحهم زايما : ىاهس بابتسامة

حسه قيس جوبه واالتويه باػيه لييالهم 

اللي بيتوققوا وٓرحاىيه 

كريم اتجوز والوهارزه مؤمه : ًاػم بهسوء

كتملت  ! بيتجوز وٓرحتوا ا



بْرح لما : حسه وهو برؿه باػع قسامه

. بضوٓهم ايس واحسة 

ًاػم وًيويه ًلى مؤمه اللي بيرقع مى 

كتر : كريم . بحسهم توأم أو يمكه أ

الييال زول ! هما ٓيال توأم : حسه بغله

. ًلموىا إن القرابة والحب مص بالسم أبسا 

الحب ٓيال ًمره ما كان بالسم : ًاػم كرر

ًقبال ما ىْرح بييالهم ويكوىوا مى .. بس 

. بيؽ صيهم كسه 

. اللهم آميه : حسه ابتسم

مه كام سوة مؤمه : ًاػم التْت لحسه

جايل البلس وكلب موي مبلٍ كبير وقايل إىك 

ًارؼ أسهم يف الضركة للبيى وًايس 

مساهميه مياك وهو ًايس يضتري األسهم 

ػراحة كوت رآؽ ومص ًايس مؤمه .. زي 



يثبت جصوره هوا يف القاهرة وقلت اهو رلع 

الجامية واطتَله سوة مياكم ويرجى بقى 

بس لما كلب المبلٍ زه كان ميواه .. ألراؿيه 

.. إىه هيْؾل يف القاهرة ويستمر ٓيها 

رٓؾت وثورت ًليه و قلتله مكاىه هوا وهو 

سكت ػراحة وال اتذاىق ميايا وال اًترؼ 

.. حف راسه يف األرؼ وسكت .. بس سكت 

قيست مى ىْسي بْكر يف اللي هيتم 

أزيله الْلوس اللي ًايسها .. وبحاول ارس قرار 

وال أرٓؽ وأجبره يرجى البلس ويْؾل ميايا ؟ 

.. ػراحة ماكوتص قازر ارس قرار ىهايئ 

ساًتها ٓؾلت كام يوم رآؽ إن مؤمه 

بالغسٓة .. يرجى وهو ما بييارؿويص 

حغلت مضكلة كبيرة ًوس واحس ػاحبي كان 

ًؾو يف مجلس الضيب والالب بتاًه 

ميرٓص حغله ايه وبيضتكيلي إن زي 



مغيبة والزم يوػل للحاجات اللي ًلى 

الالب وموؿوو ػراحة مآهمتهوش بس 

مؤمه لقيته بيسرل يف الكالم وبيقوله اًمل 

كصا وكصا واحوا االتويه بغيواله مص ٓاهميه 

! هو بيتكلم يف ايه أػال

ٓالراجل ساًتها قام وقرب موه وسأله أىت 

تيرِ تساًسين يف المضكلة زي ؟مؤمه قاله 

إن الموؿوو بسيف أػال وٓؾل يضرحله 

بس مآهمواش برؿه ٓالراجل اتغل بابوه 

يجيب الالب بتاًه وبالْيل جابه ومؤمه 

قيس ًليه ورالل ىع ساًة كان مغلح 

المضكلة اللي ًلى الالب والراجل ٓؾل 

يضكر ٓيه جسا جسا وبغلي وقايل إين الزم 

كون ٓذور بابوي اليبقري زه ألىه حاول مى  أ

.. كصا مهوسس وماًرٓوش ييملوا حاجة 

.. ٓقلتله إين ٓيال ٓذور بيه 



الليلة زي ٓؾلت أٓتكر طكل مؤمه وهو 

قاًس ًلى الالب وكأىه مليان حياة ومبتسم 

وبييمل حاجة هو بيحبها وحاولت أتذيله 

واقّ ًلى أرؼ أو متابى محغول أو أي 

.. زه مجاله .. حاجة مه زي بس ماقسرتص 

ًيويه بتلمى وهو قسام .. زي ميوله 

كسرته لما رٓؾت أساًسه .. الكمبيوتر 

تاين يوم روحت البوك .. وطكله وجيوي 

سحبت از ما كلب موي مرتيه وازيتهمله 

وهو مصهول بس قلتله ابسأ حياتك بالضكل 

. اللي أىت طايْه ػح واًمل اللي بتحبه 

أىا أول مرة أًرِ : حسه بيسميه باهتمام

هو .. الحكاية زي وما أًتقسش كريم ييرٓها 

ساًتها سآر البلس ورجى وكلب موي 

يضتري األسهم زي وأىا رٓؾت ارس موه 

ٓلوس بس أػر جسا إين ارسهم ٓازيتهمله 



بوع سيرهم وقلت هو أوىل مه أي حس تاين 

 .

ٓيال كلموي وقايل وًرؼ إىه : ًاػم ابتسم

يرجيلي بايق الْلوس بس قلتله يذليهم 

مياه وكل ما يكون ًايس يضتري حاجة 

وساًتها كلب موي محسش ييرِ .. براحته 

إين كوت رآؽ أرليه يرجى ًلضان محسش 

. يسًل موي 

. ٓيال ًمره ما قالوا : حسه ابتسم

. هو إىسان مميس : ًاػم بْذر

بس ليه ًمرك ما قولتلي : حسه بغله أوي

إىك كوت ًايس مؤمه يرجى ! الموؿوو زه 

البلس ويمسك أراؿيه ؟ 

.. ألين كوت ًلى كول مترزز : ًاػم بتْكير

طايّ إىه بيكون مبسوـ هوا بس أىا ًايسه 



زايما كوت رايّ يكون قراري ُلف .. هواك 

إين أزيله الْلوس زي وأرليه يثبت ىْسه هوا 

كوت ًايس ابوي جوبي أػلهم .. ًوسك 

مابقوش ػَيريه هيارسوا السراسة ًوسك 

زول بقوا رجالة ولو اطتَل .. واإلجازة ًوسي 

.. مص هيرجى ًوسي ُير كل حيه وحيه 

.. ٓكان قرار ػيب جسا ًليا

زايما بتموى يرجى البلس وموتنر زه ولما 

ًرٓت إىه بيحب ىور كوت برؿه رآؽ 

وًايسه يتجوز مه البلس يمكه يرجى أو أهل 

مراته يجبروه يْؾل ما بيه هوا وهوا بس ىور 

كتر  كتر وأ ولما جت أمها ًوسىا .. هتارسه أ

وطوٓوا از ايه هي إىساىة محترمة وهازية 

وطوٓت ىور ىْسها وطوٓت ابوي بيحبها 

كوت متؾايق مص .. ازاي ًرٓت إىها مغيبه 

. هوكر إىه مص هيرجى البلس تاين 



مستقبله هوا يا ًاػم وحياته : حسه بتْهم

. ٓسه ىغيبه .. هوا وطَله هوا 

ومهما .. ٓيال قسره هوا : ًاػم هس زماُه

.. حاولت أُيره إال إن كل حاجة بتربقه بهوا 

وزلوقتي وهو قسامي والْرحة يف ًيويه 

ومراته يف حؾوه وأروه جوبه قلبي ارتاح 

مؤمه .. ورويف إن قراري يكون ُلف اتبذر 

هيْؾل ابوي اليمر كله .. مكاىه هوا ٓيال 

والحمس لله إن ربوا رزقه .. بس مكاىه هوا 

بيك وبواهس وبكريم تكوىوا زِء وحؾه 

كل ما بضوٓه وسقكم وبضوِ .. وسوس له 

الحب اللي متحاوـ بيه قلبي بيتقمه إن 

. قراري ماكاىص ُلف 

قرارك : حسه حف ايسه ًلى كتّ ًاػم

كبر .. ماكاىص ُلف أبسا يا ًاػم  ابوك مه أ

المساهميه يف المجموًة والحمس لله أىت 



طايّ المجموًة وػلت اليه كريم ومؤمه 

واللي .. كبروها وىقلوها ىقلة تاىية رالع 

مؤمه بيكسبه هوا يف الضهر از اللي األرؼ 

بتقليه يف السوة يا ًاػم ٓالقرار مص ُلف 

. مه كل الوواحي مص ُلف .. أبسا 

ًارِ ألىه مه ساًتها ما : ًاػم ابتسم

كلبص موي مليم واحس أبسا حتى مغاريّ 

الڤيال اللي اطتراها بْرطها ًرؿت ًليه بس 

ابتسم وقايل إىه مياه وماأقلقص ًليه 

ٓالحمس لله هو كبر ىْسه وًمل لوْسه 

. مستقبل حلو ٓقراري الحمس لله كان ػح 

ًمر ما القرار اللي يسرو الْرحة : حسه بحب

والحب واألمل يف ىْوس اللي حواليك يكون 

.. مؤمه زرو يف بيتي األمل والْرحة .. ُلف 

! ٓازاي يكون زه ُلف هاه 

. مص ُلف أبسا : ًاػم ابتسم



مص هتقوم ترقع : حسه وقّ مبتسم

! البوك 

ًاػم ابتسم هو كمان وطس ًغايته و 

. قولهم يضَلوا حاجة ػييسي ويال : وقّ

راحوا االتويه جوب بيؽ ومسكوا ًغياىهم 

واطتَلت أُوية ػييسي رقغوا ًليها 

االتويه قغاز بيؽ وبيسها طاركهم الضباب 

.. كلهم 

ٓاكمة ومروان وػلوا وكان مياها أروها 

واىسمجت وسف أػحابها ومروان وقّ مى 

.. أيمه وكريم 

ألّ مبروك : أمل راحت لمروة حؾوتها

ياحبيبتي ربوا يسيسكم 

هللا يبارك ٓيكي ياأمل : مروة بْرحة

تسلميلي 



بايق ػحباتهم جم وباركوا لمروة 

مبروك ياىور : ملك قربت مه ىور وحؾوتها

هللا يبارك ٓيكي ياملوك : ىور حؾوتها جامس

ًقبالك 

مص ًايسة اتجوز : ملك ابتسمت بحسن

ال ازاي بكرا يجي ًريس يستاهلك :ىور

كريم كلب مه السيجي يضَله أُوية اتويه 

بس احوا واحس وطس مؤمه يرقع مياه 

ًليها والكل كان بيؾحك ًليهم وًلى 

وًوس مققى كتْي يف كتْه االتويه ..حركاتهم 

يحقوا كتآهم جوب بيؽ بقريقة كوميسية 

وبيسها اطتَلت أُاين تاىية وطسوا ىازر 

يضاركهم و ٓؾلوا يرقغوا وٓرحاىيه لحس ما 

األُوية رلغلت 



أمل هي وػحباتها واقْيه مى مروة وىور 

وبيهسروا وأمل كليت ٓوىها وأرسوا سيلْي 

مى اليروسة 

اطتَلت أُوية تاين روماىسية وكل واحس طس 

مراته يرقع مياها 

اليرسان وكريم وأمل، ًايسة و أيمه وكه 

مها وأمجس .. وُازة وحتى حسه وىاهس 

.. جوزها 

ما تيجي يا ٓقوم ىرقع : مراون همس

! مياهم 

. يوم ٓرحوا إن طاء هللا : ٓاكمة بغتله

.. حاول يقويها بس رٓؾت تماما 

بيس األُوية مارلغت الكوطة كاىت ٓاؿية 

أمل طاورت لكريم مسك ايسها وراحوا 

ًوسها وقيسوا ٓؾلوا يتغوروا وػورها وهي 



قاًسة كأىها ًروسة وٓؾلوا يهسروا ويارسوا 

زه ٓرحي أىا : سيلْي لحس مامؤمه جه بَيم

وهللا 

أيوة ييوي ًايس ايه؟ : كريم بَرور

قوموا مه هوا المْروؼ احوا : مؤمه بَيم

اللي ىتغور 

ًايسة تقومي : ال وبع ألمل: كريم بهسوء

ياحبيبتي؟ 

الغراحة القيسة هوا حلوة : أمل بؾحك

يبقى رليوا ياحبيبتي : كريم بمرح

تيال يامؤمه ىقيس مى المياصيم : ىور بتريقة

كريم وأمل ؿحكوا وبيسها أمل اتكلمت 

رالظ ياكيمو حرام تيال ىقوم : بمرح

ًلضان راكرك بس : كريم بؾحك



متضكريه لكرم أرالقكم : مؤمه بَيم

أمل وكريم قاموا وٓؾلوا يهسروا مى بيؽ 

جت ٓقرة رمي البوكيه وقْت مروة ًلضان 

ترمي وأمل ًايسة تقّ بس كريم ماىيها 

ٓيها ايه لما أقّ؟ : أمل بَيم

ًلى األساس إىك مص متجوزة؟ : كريم بَيم

كيب هقّ بس ًلضان راكري : أمل بتصمر

ٓؾلت تتحايل ًليه لحس ماوآق راحت 

وقْت وسف البوات وهو متابيها لحس 

ماالبوكيه اتحسِ وجه تحت رجليها بغتله 

بصهول ومسكته بْرحة وحؾوت مروة اللي 

ؿحكت وبيسها أمل رجيت لكريم 

أرسيت البوكيه وارتحتي؟ : كريم بَيم



رالظ بقى ياكيمو ماأىت قلت : أمل بؾحك

احوا ًرسان اًتبره لسوم الْرح اللي هويمله 

أىا وأىت 

أىتي بتثبتيوي : كريم ؿحك ُغب ًوه

أمل ؿحكت وهو حف ايسه ًلى كتْها 

وتابيوا ىور وهي بترمي البوكيه 

ىور واقْة ًلضان ترمي البوكيه بس ٓجأة 

راحت ألرتها اللي استَربت وقسمتهولها 

ملك أرست البوكيه بغسمة وحؾووا بيؽ 

وملك ٓرحت بأرتها اللي ٓكرت تسيسها 

ىازر جه وحؾوهم االتويه سوا 

أريرا الْرح رلع وكل ًريس أرس مراته 

وروح بيته وكريم اللي كان بيسِ مؤمه وىور 

ووراهم ىازر ومروة 



كريم ٓؾل ييمل رمسات باليربية والبوات 

تغوت 

أىت بترزهايل ياًم ؟ : مؤمه

اجمس كسا : كريم بمرح

طاور ليربية ىازر ييمل صيه وبقوا يلْوا 

حواليه بيؽ لحس ماوػلوا 

.. يال طرٓتوىا: مؤمه بمرح

ميه قال كسا زه احوا زارليه : كريم بؾحك

ىتيضى مياكم 

والبوٓيه بتاو الْرح زه كان : مؤمه بَيم

ايه؟ 

هوتيضى تاين ايه مضكلتك؟ : كريم بمرح

ياابوي زه ٓرحي اتكل أىت : مؤمه بوْاش ػبر

ومراتك يال 



لما تذلغوا رواق قولويل وراحت : ىور بتيب

.. تقيس

رالظ ياكريم يال ىاكل يف بيتوا : أمل بؾحك

زول ىاس بذيلة مى اىوا ًضيواهم يوم ٓرحوا 

ايوه احوا بذالء بيسيه اىتو : مؤمه بَيم

ليلتكم كاىت ُريبة سيبوا ليلتوا يف حالها و 

امضوا مه هوا 

هو : كريم بع ألمل وباىسهاش مغقوى

بيقرزىا؟ 

أمل هست راسها بأيوة وهي بتؾحك 

يال يابوتي ىمضي مه هوا احوا : كريم بؾحك

اتقرزىا كله إال كرامتوا 

أيوة كرامتكم يال امضوا : مؤمه ؿحك

كريم ؿحك هو وأمل وبيسها مضيوا 



يا : كريم وأمل زرلوا أوؿتهم وأمل بتيب

. أىا هموت مه التيب .. ىهار تيب 

بس : كريم ابتسم بتياكّ وطسها لحؾوه

. كاىت ليلة هريْة جسا 

أروات مؤمه زول .. اه جسا : أمل ابتسمت

. مغيبة 

بس سيبك بقى مه .. ٓيال : كريم ؿحك

الكل وقوليلي أىتي ليه كوتي أحلى مه أي 

! حس الوهارزه 

: أمل اتحرجت وبغت لألرؼ وهو ابتسم

بجس ييوي الواحس مهما يضوِ مْيص أجمل 

. موك 

ٓستاين كان حلو ؟ : أمل بحرج



ٓستاىك أىتي اللي : كريم قرب وهمس

ما تيجي ىستيبف وىيتبر .. محلياه يا أمل 

. الوهارزه ٓرحوا أىا وأىتي 

ىستيبف وماله بس ىيمل : أمل باستَراب

! ايه ييوي 

ىييس : كريم قرب موها أوي وايسه ًوس زقوها

ليلة ٓرحوا بس بسون رجل، بسون أسئلة، 

. بسون تيب ايسي، بسون إرهاق حب وبس 

. حب وبس : أمل همست

حب : كريم قرب أوي وهمس بيه طْايْها

. وبس 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الرابى واألربيون 

أمل بيست ًه كريم وهو بغلها باستَراب 

ازيوي ًضر زقايق يوْى ؟ : ٓابتسمت



كريم ابتسم وطاور بسماُه وهي زرلت 

بسرًة ُيرت هسومها لْستان أجمل وٓكت 

طيرها وًملت ميكاب سريى وبرٓان 

تيريف إن زي تقريبا أول : وكليت ٓابتسم

مرة واحسة بيس ما ترجى مه ٓرح تلبس 

وتجهس وتحف ميكاب ؟ 

. ىحه ىذتلّ ًه اآلرريه : أمل ابتسمت

. زه طيء واثق موه : كريم ؿمها بؾحك

بيسيه الميكاب : أمل بحب اتيلقت يف رقبته

. واللبس والسلى لحبيبي وبس 

لحبيبك وبس : كريم رزز

الغبح أمل ٓتحت ًيويها بتيب وبغت 

 ٓكضرت وبتغحي ١٠:٣٠لساًتها كاىت 

يف ايه يا أمل ؟ : كريم اللي ٓتح ىع ًيه



 مص هوروح الضركة ١٠:٣٠الساًة : أمل بووم

اتآررىا ! 

يسوب  )اتآررىا جسا : كريم اتيسل بسرًة

. بت الوهارزه الجمية : كضر وبغلها (هيقوم 

ما .. هيييه هوام : أمل ابتسمت وٓرحت

. تغحيويص يا كريم بقى آلرر الوهار 

. ٓوقتيوي يا ررمة : كريم رجى مكاىه بَيم

. ُمؽ ًيويك هتوام تاين : أمل بوياس

بالْيل ىاموا وػحي باليآية ًلى ميياز 

الغالة ٓأرسها جري للجامى واتْاجىء يف 

الجامى بمؤمه وىازر كمان ابتسموا لبيؽ 

بغمت لحس بيس الغالة وقْوا مى بيؽ 

التالتة 

ػراحة ما تذيلتص أطوٓكم : كريم بصهول

. هوا 



. زه أقرب جامى ليوا : مؤمه

ًارِ إن زه أقرب جامى أقغس : كريم ؿحك

. ما تذيلتص إىكم هتوسلوا الجامى 

وبيسيه أىا أهل ! ليه ييوي : ىازر باستَراب

مروة يف البيت ًوسي ًايشيه يقمووا ًليها 

. قبل ما يسآروا 

كريم ؿحك هو ومؤمه ًليه وكريم كبقب 

المهم هتتحركوا .. قلبي ًوسك : ًلى كتْه

امتى ؟ 

.  بالليل ١٠أًتقس : مؤمه بتْكير

 بالليل ؟ ٢مص بسري ؟ القيارة : ىازر كضر

 زي هتالقيها وقْت ١٠أػل : كريم بغله

بع لمؤمه  )ًلى وىع وازيوا ساًة كريق 

.  ميقولة ١١بسري ٓيال يا مؤمه رلوها  (



ييوي لو قيسىا يف المقار طوية : مؤمه

. رلوىا بسري ! هيجرى ايه 

براحتكم بلَوين : كريم رٓى ايسيه باستسالم

بالوقت اللي هتتْقوا ًليه هجيكلم يال 

. ارجيوا لبيوتكم 

هروح أجيب اليربية لحنة : ىازر بع لمؤمه

 .

اىسحب وسابهم يقمووا ًلى بيؽ ألىه 

ًارِ ًالقتهم 

مبسوـ ؟ : كريم بع لمؤمه باهتمام

ًارِ ؟ .. ٓوق ما تتذيل : مؤمه ابتسم

زي ما تكون : كريم بغله باىتباه وهو كمل

بتجري يف سباق وبتوهج وتيبان وًايس 

بيس ما بتوػل لذف .. توػل لذف الوهاية 

الوهاية وأىت كسبان بتقيس وتستريح وتارس 



ٓسه إحساسي إين وػلت لذف .. ىْسك 

.. ٓوزت وقيست وبارس أىْاسي .. الوهاية 

وحاسس إن .. جوايا راحة ُريبة بْوزي 

. أىْاسي ليها ميوى 

رف الوهاية بالوسبالك الجواز ؟ : كريم مبتسم

مص الجواز يف حس شاته : مؤمه بغله بتْكير

.. ىور هي رف الوهاية هي المكسب .. يا كريم 

الجواز أي حس بيتجوز وكان ممكه أتجوز أي 

. حس بس المكسب كان ىور 

ٓيال زه المكسب الحقيقي بس رلي : كريم

زي يسوب البساية يا ! بالك زي مص الوهاية 

بساية حياة جسيسة مقلوب موك .. مؤمه 

. تحآم ًليها 



ىهاية حاجة وبساية : مؤمه هس زماُه بموآقة

.. أهم حاجة إن االىتنار اىتهى .. حاجة 

. رلغت ٓترة االىتنار 

رلغت ٓترة االىتنار وبسأت : كريم ؿحك

ابقى كلموي .. الحياة استمتى بيها وًيضها 

. مه وقت للتاين ما تستوسلص زيي 

أىت ميترِ ييوي إىك كوت : مؤمه ؿحك

! ىسل 

بس أىت بتحب .. ميترِ : كريم بهسار

أىت ًارِ إين يف .. التوقيف والذروج ًوي 

إجازايت بميل لالسترراء يف مكان هازي أو 

مص بذرج أما أىت بتحب تقؾيها جري 

بيسيه أىا أرست أسبوو جوا الْوسق .. وليب 

ما أًتقسش إىك أىت هتقيس يوم واحس حتى 

 .



زي حقيقة مص هقيس يف : مؤمه ؿحك

الْوسق يكْيه الووم بالليل لكه الوهار كله 

. هيكون توقيف 

يال ىازر .. هوضوِ : كريم أرس ىْس كويل

. واقّ موتنرك كْاية ًليه سابوا طوية اهو 

مؤمه روح مى ىازر وكريم ركب ًربيته 

وتابيهم ومه جواه اتؾايق إن مؤمه مص 

سويه ! مياه هو أو مص هيروح مياه بيته 

كويلة وهما ًايضيه يف بيت واحس وبيروحوا 

مى بيؽ زلوقتي المْروؼ يتقبل إىه ًوسه 

! بيت تاين 

بالرُم مه إىه مبسوـ له ولجوازه بس برؿه 

.. متؾايق 

مؤمه ركب مى ىازر وبع ىاحية كريم اللي 

ما اتحركص بيربيته وًرِ إن كريم مه 



.. جواه متؾايق إىه طايْه ماطي لبيت تاين 

زه قراره ! كيب ليه اتؾايق مى إن زه ارتياره 

وارتياره وزه الغح كيب ليه زلوقتي 

بقى ًوسه بيت مستقل وزوجة ! متؾايق 

بيتمواها وبييضقها ليه بيْكر بقى زلوقتي 

! يف ىوىا وحسه وكريم وٓقاره مياهم 

أرس ىْس ! وسهره بالليل مى كريم لوحسهم 

! كل زه : كويل واتوهس وىازر بغله

كل زه ايه ؟ : مؤمه اىتبه

بتتوهس وكأىك مْارق حبيبك، : ىازر ابتسم

البيتيه قريبيه مه بيؽ وكول الوهار 

. هتكوىوا مى بيؽ يف الضركة 

: مؤمه باػع قسامه طوية وبيسها بغله

تيرِ يا ىازر أىا وكريم ًايضيه مى بيؽ 

مص بوْارق بيؽ وال .. مه واحوا ًيال 

كل حاجة بويملها مى بيؽ .. ػبح وال ليل 



ٓأكيس ػيب إين أسيب البيت اللي اتربيت .. 

! ٓيه ًمري كله 

كيس ػيب بس ًساءك إىكم : ىازر بتْهم أ

أىا .. برؿه مى بيؽ ومص هتبيسوا كتير 

مص هكسب وأقولك إين مقسر أو ًارِ 

ًمر ما .. إحساسك ألين ػراحة ما أًرٓوش 

كان ًوسي أػحاب أو ماكاىص مسموح 

ما ارتبقتص بمكان ! يكون ًوسي أػحاب 

.. مييه ألىوا كل طوية كوا بوَير المكان 

ٓماكاىص ًوسي .. سْري برا لوحسي 

.. الضذع أو البيت اللي أحس باالىتماء له 

. ٓبالتايل مص هتكلم يف طيء ما أًرٓوش 

الوؿى زه : مؤمه حف ايسه ًلى كتّ ىازر

زلوقتي بقى ًوسك .. هيتَير إن طاء هللا 

بيت وزوجة ترتبف بيهم وتحس باالىتماء 

بقى ًوسك أرتيه االتويه بييضقوك .. ليهم 



والسك و والستك .. مص بس بيحبوك 

وًوسك كمان اىا .. اتجميوا وبقوا يف الوور 

وكريم أتموى تيتبرىا أرواتك وتحس 

باالىتماء ليوا 

زه يسيسين يا مؤمه إين أزرل : ىازر ابتسم

. زايرتكم المَلقة زي 

! يا ًم ازرل وال يهمك : مؤمه بؾحك

يوْى أتقمه : زرلوا بيوتهم وىازر بع لمؤمه

ًلى ىور ؟ 

متذيل هقولك مثال ما : مؤمه ؿحك

. تيال يا ًم ! يوْيص 

زرلوا مى بيؽ ومؤمه استأشىه يبلٍ ىور 

.. ًلضان توسل 



كلى ًوس ىور وزرل بس األوؿة ٓاؿية زرل 

يضوٓها يف الحمام مْيص ومص ًارِ هي 

! ٓيه 

ميقول تكون ! واقّ مص ًارِ هي ٓيه

واقّ محتار وٓكر ! راحت مثال ًوس مروة 

يتغل بيها ويسوب هيقلى موبايله السوالب 

وراه اتْتح وىور ىقت موه ٓسًت مؤمه اللي 

كان مسيها ههره واتْاجىء ٓيال بيها وهي 

قيست يف األرؼ مه كتر الؾحك ًليه ألىه 

.. اتْسو 

بتستذبي : مؤمه بغلها وايسيه ًلى وسقه

! يف السوالب ؟ وهللا متجوز ًيلة أىا 

اتذؾيت : ىور ًلى األرؼ بتؾحك وبتتريق

. يا حاج كامل 



أروكي تحت : مؤمه هس زماُه بتريقة ًليها

. ًلى ٓكرة 

ىور وقْت بسرًة وطست روب لبسته 

وهتذرج جري بس رجيت لمؤمه باسته يف 

. اًترِ إىك اتذؾيت : رسه

. اىسيل يا بت ألروكي : مؤمه بَيم

ىور ؿحكت وىسلت جري وهو وراها 

ىور جريت ًلى ىازر واتيلقت يف رقبته وهو 

ؿحك وؿمها وقيس مياهم طوية وبيسها 

اىسحب لبيته، كاىت ًيلة مروة موجوزة وهو 

ميلص : بغلها باستسالم ٓابتسمت وقربتله

 .

ميلص ايه يا قلبي زول ًيلتك : ىازر ابتسم

وحقهم يتقمووا ًليكي قبل ما يسآروا 

. واحوا ىسآر 



اتآررت كسه ليه : مروة ابتسمت وآتكرت

! ػح 

ىازر ابتسم إىه بقى متجوز وحس يسأله أو 

قابلوا كريم واتكلموا : يحاسبه ًلى تأريره

. مياه طوية 

مروة بحب هست زماُها وهتتحرك بس 

كوت ًسيت ًلى ىور : وقْت وبغتله

اتقموت ًليها وطوٓتها تكون محتاجة حاجة 

! وال ايه 

ًسيت ًليها قبل ما أزرل : ىازر بحب

. واتقموت ًليها 

مروة ابتسمت ورجيت ألهلها وهو اىؾملهم 

 ..

يف ٓيال المرطسي 



كريم وػل كلى األوؿة وبيوسه ًلى أمل 

حبيبتي أىتي ٓيه ؟ : مستَرب هي ٓيه

راحت ٓيه زي ؟ : بيتكلم مى ىْسه

ررج برا األوؿة وبيوسه 

لقاها رارجة مه اوؿة الرياؿة والبسة لبس 

رياؿة وبتحاول تسرل ايسها يف قْازات 

مالكمة بس مص ًارٓة 

أىتي بتيملي ايه؟ : كريم باستَراب

قررت أليب بوكس وأؿرب كيس : أمل بمرح

المالكمة اللي جوا زه 

وأىتي از ؿربة واحسة ٓيه؟ : كريم بؾحك

كبيا هتضوِ تيال اليب ميايا : أمل بسهو

هَير هسومي وأليب تيايل : كريم بابتسامة

يال كيب : أمل بابتسامة



زرلوا األوؿة وُير هسومه للبس رياؿة 

وزرلوا يليبوا سوا 

البتاو زه مص بيتلبس ليه؟ : أمل بتصمر

يمكه ًلضان مص بتيريف : كريم بمرح

تنبقيه هايت، 

: لبسها القْازات وأمل باػة اليسها بصهول

كبر مه ايسي  البتاو زه أ

امال أىتي ٓاكرة ايه ؟ يال : كريم بؾحك

همسكلك الكيس واؿريب بس المْروؼ 

بتحمي وطك ها ييوي كسا ومسك ايسها 

وًلمها الوؿيية 

يال بقى امسك هتوبهر : أمل بتكبر مغقوى

كريم ؿحك ومسك الكيس وهي جت 

تؾرب أول مرة بس الكيس مااتحركص 



ايه يا بقلة مص ًارٓة : كريم بسذرية

تؾربيه ؟ 

أىا بسذه بس زلوقتي هتضوِ : أمل بَيم

أما ىضوِ : كريم باستْساز

أمل ٓؾلت تحاول وؿرباتها رْيْة جسا 

ايه زه بحرك : لحس ماتيبت ووقْت بإرهاق

جبل 

محتاجة لياقة : كريم بمرح

أىا اللياقة كلها ٓيا بس أىت اللي : أمل بتصمر

قاػس تثبته ًلضان تاليق حجة تجريوي بيها 

كل يوم 

أىتي بتجيبي كل حاجة ٓيا : كريم بصهول

يابت أىتي 



امال أجيب ٓيا وبيسيه وريوي : أمل بَيم

مهاراتك 

.. كب وسيي كسا: كريم باستْساز

لبس هو كمان القْازات وبغلها بتحسي 

وؿرب الكيس جامس كصا مرة ورا بيؽ تحت 

ُينها موه وابتسامة طماتة موه 

ايه : بيس طوية وقّ وبغلها بضماتة

ياحبيبتي طايْك ساكتة ييوي 

هقول ايه بتستيرؼ ىْسك : أمل بَيم

ًلى بوت 

ىيم ياأرتي ؟ زلوقتي بقيت : كريم باستوكار

بستيرؼ ؟ مص كوتي ًاماليل جون سيوا 

مه طوية ؟ 



أيوة بتستيرؼ المْروؼ : أمل بَيم

تحسسوي إين بليب حلو ارٓى ميوويايت 

ياكابتوي 

كريم بغلها بَيم ورٓى ايسه قسامها وهي 

ايه ياكيمو بتوريوي : اتراجيت لورا بتوتر

الجواىتي بتاًك ليه ؟ 

أبسا بس يف ىاس ًايشيه لساىهم : كريم بَيم

يتقع ٓأىا هجرب ؿربة ٓيهم 

ياحبيبي : أمل بابتسامة واسية ببراءة

هتيمل ًقلك بيقل ًيال؟ 

ماهي الييال محتاجة إًازة : كريم بمكر

تأهيل ًلضان يربقوا لساىهم 

أهون : أمل رمضت بييوىها وببراءة مغقوية

ًليك ياكيمو 



أىا حاسس إىك بتثبتيوي : كريم بوع ًيه

كتير األيام زي 

حاسس مص متأكس ؟ : أمل بمرح

ال اتأكست لألسّ : كريم ؿحك بقلة حيلة

ؿحكتله وقلبوا القيسة هسار وليب 

بالليل كريم أرس ًيلته وراح لمؤمه وقبل ما 

كيب ًايسة أطوِ مروة : يسرلوا أمل سألته

يا كريم 

كيس هتضوٓيها : كريم ابتسم تيايل بس هوا .. أ

. األول وبيسها ىروحلهم ما تقلقيص 

زرلوا وسلموا ولقوا الكل متجمى ًوسهم 

رالس وٓايسة وملك وىازر ومروة وًيلة مؤمه 

كمان والكل 

. مروة اهيه يا ستي : كريم ابتسم



كلهم رحب بيهم 

بقى تبيس : ىاهس مسكت مؤمه مه ياقته

. ًوي يا مؤمه ماطي 

زه .. وال أقسر أػال يا قلبي : مؤمه باس ايسها

. احوا هتالقيوا الجئيه ًوسك 

لما أطوِ ماطي قؾي بس : ىاهس ابتسمت

. طهر اليسل بتاًك ولما تيجي ىضوِ 

وياريت بقى تجيبها البلس تضوٓها : سواء

طوية 

كبيا وهوقيس ٓترة كمان : مؤمه بابتسامة

! وازاي ! هتتحركوا امتى : كريم بيسأل

أىا وملك هووػل ىازر ومروة : رالس اللي رز

. وأىت هتوػل مؤمه وىور 

تمام كيب ىتحرك يال : كريم ابتسم



الكل بيسلم وكريم كلى يجيب اليربية قسام 

الباب واىتنر مؤمه وىور اللي وػلوا ومؤمه 

األيام زول ػح ؟ : بيبع لكريم قسام

امبارح كوت ! طوٓت بقى : كريم ؿحك

السواق الذغوػي بتاًي الوهارزه أىا 

اركب بقى رليوي .. السواق الذغوػي 

. أوػلكم 

! أمل مص هتيجي مياك : مؤمه باستَراب

المْروؼ تقلى مص : كريم باستَراب

! ًارِ بتيمل ايه هي 

هي قاًسة أػال أىت قولتلها إىها : ىور بغتلهم

تيجي ؟ 

. المْروؼ إىها تْهم : كريم كضر

. اركبوا وأىا هجيبها : ىسل وبغلهم



كريم زرل كاىت قاًسة جوب حماتها وًمات 

كريم وبترُي مياهم وقّ قغازها ٓبغتله 

يف ايه ؟ : باستَراب

. مص هتيجي ميايا ؟ قومي : كريم

. أىت ما قولتص أػال : أمل ابتسمت

. كيب قوليلها أىتي حاجة : كريم بع ألمه

قومي مياه يا أمل ًلضان ما : ىاهس ابتسمت

. يرجيص لوحسه متآرر 

ًلضان راكرك أىتي بس يا ىوىا : أمل وقْت

 .

ال رليكي يا أرتي سالم : كريم كضر بهسار

كلى وهي كليت وراه جري وكلهم بيؾحكوا 

محتاج : لحس ما لحقته ومسكت ايسه ٓابتسم

. آترؿت إىك ًارٓة ! بجس أقولك يال 



. وأىا استويت تقويل : أمل

مقرح : كريم بابتسامة حف ايسه ًلى كتْها

ما أروح مكاىك ميايا 

أمل بغتله بابتسامة وراحوا ركبوا ووػلوهم 

.. المقار ورجيوا متآرر جسا البيت 

طهر اليسل كان ؿَف جامس ًلى كريم 

وأمل يف الضَل وًلى ملك كمان اللي 

آتقست أرواتها جسا وًرٓت از ايه هي 

.. متيلقة بيهم 

كان ًوسها طَل ًوس كريم وٓؾلت كتير 

مترززة تروح ألىها ًلى كول كاىت بتلجأ 

لوازر أو ىور لما بتحتاج حاجة يف طركة 

المرطسي بس الوهارزه مؾقرة، راحت و 

وقْت قسام ًلياء تبلٍ كريم وبيسها زرلت 

ًوسه وكاليازة رلى ًلياء تسيب الباب 



مْتوح، ملك قيست قغازه وبسأت تتكلم يف 

.. البرىامج بتاًه وهو بيتواقص مياها بيملية 

ملك كاىت ميترؿة ًلى ىققة يف البرىامج 

وبتحاول تثبت لكريم إىه ُلقان ٓيها 

وبيتواقضوا وطَل برىامجه ًلى الالب 

وبيتكلموا ٓضاور ًلى الالب بتاًه وًكسه 

. وريوي : ىاحيتها وبجسية

ملك بغت ًلى الالب وبسأت تضرح ٓكرتها 

.. وبيتواقضوا 

أمل كاىت جاية مكتب كريم وطآتهم مى 

ماتكتبص حاجة : بيؽ وسميت ملك

. واستوى 

.. ًلى ٓكرة أىتي كسه ُلقاىة : كريم بجسية

. استوي بس 



أمل وقْت ًوس الباب متابياهم وكريم أرس 

باله موها ٓبغلها وملك كمان اىتبهت 

. كويس إىك جيتي تيايل : وبغتلها

. رير : أمل استَربت

. تيايل أطهسك ًلى جوزك : ملك مبتسمة

أمل مستَربة وقربت و وقْت ًوس كريم 

وملك بسأت تضرحلها ٓكرتها وأمل اىسمجت 

مياها 

 )أمل ما تسمييص كالمها : كريم قاكيها

ما تبرمجيص زماُها  (بع لملك بيملية 

. أمل لسة بتتيلم ! ُلف يا ملك 

. ال سيبها كالمها موققي أػال : أمل كضرت

. كبيا كالمي موققي : ملك ابتسمت



موققي بس : كريم بغلهم االتويه بهسوء

بغوا و ركسوا ًلضان مص هييس .. مص ػح 

أىا ٓهمتك  (بع ألمل بَيم  )الكالم مرتيه 

ًلضان أول ما تليب يف ! كالمي كام مرة هاه 

زماُك تغسيق ؟ 

! كالمها أسهل موك أًملك ايه : أمل بؾحك

أسهل ؟ اسميي يا أمل الغح : كريم وؿح

. وآهميه 

بسأ يضرحلهم االتويه ويوؿح لملك ُلقها 

ٓيه وأثبتلها إن ٓكرتها مص ػح 

.. أرسوا ٓترة كويلة التالتة مى بيؽ 

! اقتويتوا وال لسة ًوسكم طك : كريم بغلهم

بيس كسه .. أىا اقتويت رالظ : أمل ؿحكت

. هارس كالمك ثقة 



بع  )أيوة رسي كالمي ثقة : كريم بؾحك

لسة ؟ ! وأىتي  (لملك بجسية 

ال ٓهمت رالظ وجهة : ملك ابتسمت

ىنرك  أىا كوت ٓاهمة بقريقة مذتلْة 

. سوري ًقلتكم 

ال باليكس مْيص تيقيل : أمل ابتسمت

. بيسيه أىا استْست 

ػح بكرا الميتيوج هتكوىوا : ملك وقْت

موجوزيه ؟ 

أىا ما أًتقسش بس أمل هتكون : كريم وؿح

. موجوزة إن طاء هللا 

! أىا لوحسي : أمل ًيويها وسيت

ػَيرة ! اه لوحسك : كريم ابتسم ًلى طكلها

؟ 



ملك ابتسمت إن كريم بيحاول يجهس أمل 

كتر  ًلضان تستقل بوْسها وتثق بوْسها أ

كتر  وطآتهم از ايه متْاهميه وحلويه .. وأ

وألول مرة تحس إن كريم .. مى بيؽ 

أيوة أرست .. طذع ًازي جسا بالوسبالها 

.. ٓترة لحس ما ٓهمت زه بس ٓهمت 

أمل الحنت ىنراتها وبغتلها ٓهي اتحرجت 

ورارجة وأمل ررجت مياها توػلها 

ليه كوتي بتبغيلوا كسه ؟ : لألساىسير وسألتها

! يف حاجة 

أىتوا متْاهميه أوي : ملك ابتسمت بحرج

. وًالقتكم لصيصة ػراحة 

. زي حقيقة ٓيال : أمل ابتسمت

يوْى أقولك حاجة ؟ : ملك بغتلها أوى

كيس قويل : أمل ببساكة . أ



تيريف إن أىا وكريم لو كوا : ملك ابتسمت

أىا وهو مذتلْيه .. ٓيال اتجوزىا كوا هووْغل 

كريم مجرز  (مسكت ايسها  )أمل .. تماما 

.. ميسش مميس .. طذع ًازي بالوسبايل 

مابقيتص بضوٓه ُير طذع ًازي طريكي 

. يف الضَل 

أىتي ليه بتقوليلي الكالم زه : أمل باستَراب

! زلوقتي 

كون : ملك وؿحت ًلضان مص ًايسة لما أ

كون قلقاىة  حابة أتواقص يف حاجة زي كسه أ

ًلضان حابه أتكلم ! حس يْهم زه ُلف 

ًلضان ىتيامل .. مياكي أىتي بأريحية 

. بضكل ًازي جسا 

أىا ٓيال بتيامل مياكي ًازي : أمل ابتسمت

وأهال بيكي يف أي وقت سواء ًايسة .. يا ملك 



تتكلمي ميايا أو ًايسة تتواقضي مى كريم يف 

. أىا بالوسبايل ًازي .. الضَل 

. سلمت ًليها ومضيت هي مبسوكة 

ًوس مؤمه وىور مقؾييه اليوم كله رروج 

وٓسح ويتغوروا ومؤمه بيبيت الغور 

لكريم يَينه إىهم بيتْسحوا وهو وأمل 

بيضتَلوا 

طهر اليسل رلع واليرسان رجيوا ومؤمه 

: رجى بيته حف الضوف بتاًتهم وبيقول لوور

. يال يا ىور 

! يال ٓيه : ىور بتيب

. ىروح ًوس ىوىا ىسلم ًليهم : مؤمه

 الغبح يا ٧الساًة ! زلوقتي : ىور بصهول

. رليوا ىوام وآرر الوهار ىروح ! مؤمه 



مؤمه ٓكر طوية وبغلها وهي مرهقة 

كيب ريحي أىتي وارتاحي : وبيسها هس زماُه

. وأىا هروح أسلم ًليهم وأرجى 

أىت هتسيبوي لوحسي ؟ : ىور وقْته بَيم

! ايه لوحسك زي : مؤمه بغلها باستَراب

أىتي تيباىة ارتاحي مْيص ! ًازي ييوي 

مضكلة وآرر الوهار ارسك تسلمي ًلى 

. أهلك وأهلي 

رليوا ىروح مى بيؽ آرر الوهار : ىور بترجي

. وزلوقتي تيال ىرتاح طوية 

ريحي وأىا قبل ما : مؤمه باسها بحب

تحسي هكون سلمت ًليهم وجيت أىتي 

ًارٓة البيت قريب وبيسيه ىوىا لو ًرٓت إين 

جيت مه الغبح وما روحتلهاش ُير آرر 



ًايس .. الوهار هتسًل وػراحة واحضيوي يا ىور 

. ألحقهم قبل ما يوسلوا للضركة 

كريم واحضك ػح ؟ : ىور اتوهست

. ٓوق ما تتذيلي يال سالم : مؤمه باستسالم

. استوى جاية مياك : ىور وقْته

مؤمه ابتسم وأرسها وىسل وهي بغتله 

بيكلموا بيؽ .. باستَراب حبه وتيلقه بيهم 

.. هو وكريم تقريبا كل يوميه 

وػلوا ومؤمه حف ايسه ًلى الجرس ومص 

. يا ابوي الواس ىايمة : رآيها وىور بصهول

. رليهم يغحوا : مؤمه بؾحك

: الجرس أول ما رن ىاهس بغت ألم ٓتحي

. آتحي الباب وطويف ميه 



أول ما الحنوا إن اللي بيرن مص رآى ايسه 

مؤمه : االتويه بغوا لبيؽ وقالوا مى بيؽ

 .

ىاهس كليت بسرًة تْتح بْرحة وٓتحت 

. كوت ًارٓة إىه أىت : وهي مبتسمة

. ماًوسكمص مجاىيه ُيره : ىور بؾحك

. وحضتيوي يا ىوىا : مؤمه حؾه ىوىا وطالها

. يا واز ىسلوي : ىاهس بؾحك

سابها وبع ألم ٓتحي سلم ًليها ورجى 

لووىا تاين اللي يسوب سلمت ًلى ىور 

وحؾوها تاين 

حسه كان ىازل مبتسم ألن ًارِ السوطة 

: زي ما تكوىص ُير مه مؤمه وبؾحك

.. وهللا البيت مه ُيرك مالوش حس 

. حمسلله ًلى السالمة 



مؤمه ساب ىوىا وراح لحسه يسلم ًليه 

.. وىاهس بترحب بوور وتسرلها 

كريم كان يسوب ػاحي هو وأمل وبع 

لسة بسري رليكي يف : لساًته مبتسم

. حؾوي طوية 

كاىت مياه والجرس رن بالقريقة زي وأمل 

ميه بيرن الجرس ! يا ترى يف ايه : بصهول

بالضكل زه ؟ 

اتْاجئت بكريم بيقوم بسرًة وبيلبس 

. زه الواكي : هسومه وبغلها

أمل مصهولة إن كريم رالل لحنة كان البس 

قال رليكي يف : وىسل جري وسابها وبركمت

. حؾوي قال 

.. ابتسمت وقامت تلبس ًلضان ترحب بيهم 



كريم ىسل جري ومؤمه أول ما طآه ابتسم 

وقام يسلم ًليه 

أىا قلت الررامة زي ما تجيص : كريم بؾحك

. ُير مه الواكي 

مؤمه ؿحك وحؾووا بيؽ االتويه 

احوا مص اتْقوا يا ىسل ًلى طهر : كريم كضر

! األسبوو الشيازة زه جه مويه ! بس 

توكر إن لوال ايسك كوت : مؤمه بؾحك

يازة ؟  أرست أسبوًيه مص أسبوو ص

. ال ما أىكرش كبيا : كريم بؾحك

حمسلله ًلى السالمة يا ىور : كريم بع لوور

. ىورتوا مغر كلها .. 

حاولت ! هللا يسلمك يا كريم : ىور ابتسمت

... اقويه يسيبكم ىايميه وارر الوهار ىيجي



زه أىا .. كوت قتلته لو ًملها : قاكيها كريم

. هارسه ميايا الضركة زلوقتي 

مؤمه طال ايس كريم مه ًلى كتْه وبع 

كان ًوسك حق يا بوتي قومي : لوور وبتريقة

. ىروح قال طركة قال 

وحضتوي يا : كلهم ؿحكوا وكريم بغله

. واكي و وحضتوي ررامتك 

أىت كمان واحضوي و : مؤمه ؿحك

. واحضوي إين أررم ًليك بقريقة أوٓر 

تغسق ما سميتص كلمة : أمل كاىت ىازلة

! أوٓر زي مه ساًة ما سآرتوا 

. حمسلله ًلى السالمة 

رحبت بيهم وقيسوا كلهم مى بيؽ وأم 

الْقار جاهس يال آقروا كلكم : ٓتحي كليت

. مى بيؽ 



كلهم قاموا وقيسوا يف جو مليان مرح 

وؿحك والكل كان مْتقس وجوز مؤمه 

.. وسقهم وؿحكه وهساره 

رلغوا ٓقار وقيسوا مى بيؽ وحسه قام 

يروح الضركة و مؤمه بع لوور اللي كاىت 

هلكاىة وًايسة توام 

قوم روح ارتاح الوهارزه براءة : كريم بغله

ًلضان مراتك هيَمى ًليها مص هتوام 

بكرا أطوٓك وىقيس براحتوا وىتكلم .. بس 

. براحتوا 

مؤمه وقّ وأرس ىور وروحوا بيتهم وكريم 

أرس أمل وراحوا للضركة ويف القريق أمل 

للسرجة زي وجوز مؤمه : بغتله كان مبتسم

! بيْرق مياك 



زه رٓيق السرب زي ما .. كبيا : كريم بغلها

. بيقولوا، كان واحضوي 

الواحس مص هيوكر إن وجوزه : أمل ابتسمت

بس تغسق .. بييمل زربكة يف المكان 

ػيبت ًليا ىور يا ًيوي كاىت قاًسة بتوام 

. مه التيب 

الحنت ٓيال وًلضان كسه : كريم بؾحك

. قولتله يارسها ترتاح وبكرا أطوٓه 

ما أًتقسش هيستوى لبكرا : أمل بغتله

هيريحوا طوية وهيغحى .. سواء أىت أو هو 

! يا هتروح تقابله يا هيجيلك 

هيْؾل مى .. ما أًتقسش : كريم بغلها

. مراته الوهارزه 

؟ يا بالليل هيجيلك يا !تراهه : أمل اتوهست

هتروحله ؟ 



الرهان حرام .. ال مص هراهه : كريم ؿحك

. ًلى ٓكرة 

. أيوة أيوة: أمل ؿحكت

بقولك كالى : بالليل مؤمه اتغل بكريم

أجيب ًضى ما تيجي ميايا 

! أجيلك ٓيه : كريم بع ألمل وابتسم

أمل ؿحكت وسكتت لحس ما هو رلع 

.. روح ما تتكسْص روح : وبغلها ٓبؾحك

. أىت قاًس مه بسري موتنر تليْوىه زه 

! هو واؿح ًليا أوي كسه : كريم بحرج

روح يا حبيبي .. ٓوق ما تتذيل : أمل وقْت

اقيس مياه طوية كبييي يكون واحضك 

.. وكبييي تكوىوا ًايشيه تتكلموا مى بيؽ 

بس ما تتآرروش أوي ًلضان ىور لسة ما 

. بالراحة ًليها لحس ما تتأقلم زيي .. اتيوزتص 



ربوا يحْنلي الياقل زه سالم : كريم باسها

. يا قمر 

... كريم : أمل وقْته

. هاتلي ًضا مياك : بغلها ٓهي كملت

وهللا كوت هجيب مه ُير ما : كريم ؿحك

لو آتكريت حاجة ًايساها كلميوي باي .. تقويل 

 .

ىسل يقابل مؤمه وقيسوا مى بيؽ طوية 

.. وجابوا ًضا وكل واحس رجى بيته 

كل واحس رجى طَله واستقروا وأمل وكريم 

بيْرطوا يف الملحق وبيضاركوا مؤمه وىور 

بهسوء وبسون ما يارسوا بالهم وكأىهم بيارسوا 

.. رأيهم ٓقف وبيْرطوه ًلى شوقهم 

يف يوم بالليل كاىت أمل قاًسة مى كريم بس 

كريم ٓاتح .. كل واحس ٓيهم مضَول بحاجة 



الالب وهي بتراجى اللي أرسته يف كورس 

.. األلماين 

ما تقومي يا أمل تيمليلوا قهوة : كريم بغلها

 !

كيب ما : أمل بغتله بتيب وابتسمت

! تذليك طاكر وتيملهالوا أىت 

قومي يا بت اًملي ! ىيم : كريم بصهول

. قهوة 

قوم : أمل قامت وراحت قيست يف حؾوه

.. أىت أىا كسالىة ػراحة وتيباىة ومهسوزة 

رسها جري واىسل قول .. وأىت راجل رياؿي 

. ألم ٓتحي وهاتها وتيال يال 

كبر ىغابة يف السىيا : كريم بغلها بَيم . أ

ٓؾلوا يتيازموا كتير ميه يقوم وأمل 

ىارسها جري .. تيال ىيمل تحسي : اقترحت



ًوس التراس األول يكون ... واللي يوػل ًوس 

مسئول هو ًه القهوة والْقار كمان يف 

!  أيام بحالهم ايه رأيك ٣السرير لمسة 

! ما بالش هتذسري : كريم ؿحك

ال مص هذسر لو رايّ : أمل بغتله بتحسي

! بالش 

 ٣ال يا ستي موآق هويس ل : كريم ؿحك

. وىجري 

كريم يسوب هييس كاىت أمل كليت تجري 

وأول ما ررجت مه األوؿة لقت يف وطها 

: حسه ٓاتحرجت للحنة بس ًيويها لميت

. ًمي امسك كريم لحس ما أىسل بالله ًليك 

وكليت تجري وحسه مص ٓاهم جريت ليه 

. كريم اقّ : وكريم وراها بس وقْه

. لحنة يا بابا : كريم بع ألبوه بسرًة



ويسوب هيوسل بس حسه مسكه مه زراًه 

: وبيسها كريم اتْاجىء بأبوه بيحؾوه ويكتْه

. اجري يا أمل 

. وهللا زه ىغب : كريم بصهول

أمل بتؾحك ومكملة الساللم كلها لحس ما 

ىسلت أبوه سابه وهو ىسل كاىت واقْة ًلى 

التراس بتهيع وبتيمل حركات بايسها إىها 

كسبت وكليتله لساىها وكريم واقّ ايسيه 

. وهللا ىغابة : ًلى وسقه متَال

أىا كسبت ويف مثل : أمل بؾحك بضماتة

. بيقولك اللي تَلب بيه اليب بيه 

حسه ىسل قيس جوب ىاهس اللي مص ٓاهمة 

ًلى ٓكرة كسه : حاجة وكريم بغله بَيم

. الليب ُير قاىوين 

! طروـ اليقس بيوكم ايه : حسه بع ألمل



مْيص قلوا اللي يوػل : أمل قربت بؾحك

. األول يكسب ماحسزش طروـ 

اليقس قاىوين وملسم الوْاش : حسه بع لكريم

 .

! متراهويه ًلى ايه : ىاهس ؿحكت

. ًلى القهوة والْقار : أمل ابتسمت

ازرل يا : ىاهس كملت ؿحك وبغت البوها

. كريم اًملوا كلوا القهوة يال 

كريم بغلهم كلهم ورغوػا لمراته اللي 

وهللا : قيست جوب ىاهس وبصهول وُيم

حمايا .. الينيم ما حاسس إىكم أبويا وأمي 

. وحمايت 

اًمل بس القهوة وبيسها : حسه ؿحك

. ىضوِ الموؿوو زه يال 



كريم باستسالم زرل ًوس أم ٓتحي اللي 

هو يف : كاىت بتتْرج ًلى مسلسل هوسي

حس بيتْرج ًلى هوسي يا أم ٓتحي ؟ 

.. وهللا هتضل .. هيوققوين يا أرويا : أم ٓتحي

البقل والبقلة كل طوية يموتوا ويغحوا 

ال والبقلة ! هتضل .. ويقولك اتولسوا تاين 

بتقى مه ًلى جبل تذيل مه ٓوق جبل 

أىا بقى مه .. وبتوسل وحياتك ما ٓيها رسش 

. ًلى السجازة بتكسر 

كيب بتتْرجي وتيصيب : كريم ؿحك جامس

! ىْسك ليه 

بس ! ًايسة أًرِ ىهايته ايه : أم ٓتحي بَيم

. احتمال يموتوين قبل ما أًرِ الوهاية 



.. بيس الضر ًليكي : كريم مكمل ؿحك

كيب يوْى أكلب موك قهوة وال هتصىبيوي 

! صيهم وتقوليلي اًمل أىت 

أم ٓتحي قامت ويسوب هتيمل كاىت أمل 

: زرلت وحقت ايسيها ًلى كتْه وهي وراه

أىا ًوسي كام كيمو .. أىا هيملها رالظ 

. حبيبي 

. ىغابة كبيرة : كريم بغلها بَيم

أمل ؿحكت وبسأت تيمل القهوة هي 

. أىت حبيبي  : وبسلى

ًملوا القهوة وكليوا قيسوا مى بيؽ 

وطوية ومؤمه جالهم هو وىور وقبل ما 

يسرلوا أمل كليت لبست هسومها وسهروا 

.. مى بيؽ كلهم 



وبيسها الضباب ررجوا يقيسوا يف الجويوة 

.. وسهروا مى بيؽ كلهم

األيام بتيسي ويف يوم الغبح رايحيه الضركة 

اقيسي يا : وىاهس بغت ألمل اللي يسوب ىازلة

. حبيبتي آقري األول 

ال ماليص ىْس يا ست الكل : أمل بغتلها

وبيسيه متآررة ًوسىا ميتيوج مهم بيس 

طوية 

. لسة بسري اقيسي آقري : كريم بغلها

مص قازرة يا كريم رالع بيس : أمل بغتله

أىت ًارِ لما .. الميتيوج أبقى آقر 

بتمسكّوي ميتيوج زي كسه بكون متوترة 

كل  . ومص بيرِ ا

! المتى ! لسة ما اتيوزتيص : كريم بتياكّ

. يال بيوا .. طوية وهتيوز : أمل ابتسمت



وػلوا الضركة وهي زرلت مكتبها تراجى 

اللي هتقوله يف االجتماو وقبل الموًس كريم 

.. راحلها قيس مياها طوية يحاول يقموها 

الكل اتجمى رالس وًياله وحسه وكله 

موجوز باليمالء اللي هيجتميوا بيهم وامل 

متوترة جسا المرازي وحاسة ان الييون كلها 

مركسة ًليها 

مؤمه بسأ االجتماو هو وبيسها ىازر وجه 

السور ألمل اللي كريم مذليها مسئولة ًه 

وقْت تتكلم وبتسكت كل .. البرىامج الجسيس 

مؤمه بع .. طوية وبتارس ىْس كويل 

! مراتك مالها : لكريم وهمس

. مص ًارِ : كريم باستَراب

! كيب قوم اىت كمل : مؤمه بغله



كريم بغله وبغلها وبيْكر يقوم أو ال لو قام 

ممكه تتوتر وتْتكره مص واثق ٓيها ولو 

ماقامص هي طكلها تيباىة ومص قازرة 

تتكلم 

أمل بتتكلم وسكتت وحس مه اليمالء بغلها 

وبيسألها سؤال وهي بغتله كتير والكل 

حسه بع .. موتنر موها ترز بس هي جامسة 

لكريم وطاورله ٓكريم وقّ وهيروح ىاحيتها 

بس قبل ما يوػلها كاىت بتقى هي ًلى 

األرؼ جري ًليها بلهْة لحقها ومسكها 

! وهو مصهول مالها 

يف ايه يا كريم : الكل وقّ ومؤمه وىازر جوبه

 !

! مص ًارِ : كريم بتوتر



طيلها يا : ىور جوبها هي وملك اللي اقترحت

كريم وزيها مكتبك مستوي ايه ؟ 

كريم طالها وررج و وراه ىور وملك وحسه 

كمل االجتماو أىت : اًتصر للكل وبع لمؤمه

. وىازر 

كريم أرسها مكتبه وًلياء بسرًة ٓتحت 

: زرجه وجابت البرٓان بتاًه يْوقها وبغتله

أكلب اإلسياِ ؟ 

وال ايه يا .. ال زلوقتي هتْوق : ىور بغتلها

ىقلب اإلسياِ ؟ ! كريم 

ال ال مص لسرجة إسياِ : كريم بغلهم بتوتر

. تْوق بس األول .. 

بس الزم تتقمه ًليها : ملك بغتله

كيس هارسها للمستضْي بس : كريم بذوِ أ

. تْوق االول 



بسأت تْوق وبتبغلهم باستَراب وكريم 

. ٓويق يا حبيبتي ! يف ايه يا أمل : بلهْة

أمل حاولت تتيسل بس السىيا لْت بيها وهو 

قوليلي حاسة .. رليكي مرتاحة : ثبتها بتوتر

بايه ؟ 

ًايسة هوا يا كريم : أمل بتارس ىْسها باليآية

. آتحلي أي طباك ! 

ىور اتحركت بسرًة ٓتحت الضباك وكريم 

ًسلها وقيس وراها بحيث تسوس ًليه وهي 

. وطها للضباك بتتوْس

قوليلي حاسة بايه ! مالك يا أمل : كريم بتوتر

ياحبيبتي 

زايذة طوية ومغسًة، هو ايه : أمل ابتسمت

! اللي حغل وأىا جيت هوا ازاي 



أُمى ًليكي وأىا : كريم ايسيه حواليها بذوِ

جيبتك هوا 

أمل بغتله بس ما قسرتص تيسل زماُها 

! أىا أول مرة يف حيايت يَمى ًليا : كتير

اتْؾلي : ًلياء زرلت ًوسهم يف ايسها ًغير

أىتي .. طكل ؿَقك واكي .. اطريب زه 

ٓقريت الوهارزه؟ 

كلتص مه ُسا : كريم ال ما ٓقرتص وما أ

. امبارح 

ميسيت تيباىة وػساو ًلى كول : أمل كضرت

. مص قازرة 

كريم أرس اليغير مه ًلياء ورالها تضربه 

هوروح للسكتور زلوقتي أتقمه : طوية طوية

أىتي بقالك كام يوم مص منبوكة ..ًليكي 

.. أػال 



! أىا طربت اليغير وبسأت أٓوق : أمل بغتله

. بالها زكاترة 

بس بتقويل ميستك يا : ىور مسكت ايسها

. اتقموي يا قلبي بسل التيب زه ! امل 

. الّ سالمة ًليكي : ملك بغتلها

أمل طكرتهم واالتويه رجيوا لالجتماو وكريم 

أػر يارسها يكضّ ًليها 

وػل المستضْى وهي زايذة وساىسة ًليه 

أرسها لسكتورة باكوة ًلضان ميستها .. 

وكلبت مه .. وكلبت تحاليل تيملها األول 

الممرؿة تيلقلها مَصي وازتها ًالج يرٓى 

طوية ؿَقها 

وررجت مه ًوسهم وكريم وراها وسألها 

هي مالها وليه تيبت كسه ؟ : بتوتر



ما أقسرش أجسم بسون التحاليل بس : السكتورة

. تقلى الوتيجة وىضوِ 

كيب اليالج اللي أرسته اليه ؟ : كريم

زه مَصي يسوب وىقف : السكتورة ابتسمت

ترٓى الؾَف طوية، ما أقسرش أزيها ًالج 

! بسون ما أتأكس يف حمل أو ال 

اىسحبت وهو وقّ بيستوًب الكلمة حامل 

أو ال قرر يسرل ومايقولهاش كالم السكتورة 

بسل ماتقلى مص حامل وتحسن زرل وقيس 

جوبها و وأرسها يف حؾوه و طوية وموبايله 

رن كاىت ىوىا بتسأله ًه مكاىهم وزقايق و 

وػلتلهم وهي مذؾوؿة ًلى أمل 

وبتلومها وتياتبها إىها مص مهتمية بأكلها 

كله موك أىت : وبيسها بغت لكريم

أىا ؟ أىا مايل ؟ : كريم بصهول



ًمال تضَلها وتقلب موها : ىاهس بَؾب

تتيلم ميرٓص ايه وايه والغبح بسري 

وبقالك يوميه ! تليبها رياؿة ومص راحمها 

. مص مهتم سيازتك بأكلها 

أىا مص مهتم : كريم بع ألمه مص مغسق

! بأكلها 

أيوة بتقولك مص ًايسة تقوم : ىاهس مكضرة

! ساكت 

كلها : كريم هس زماُه المْروؼ اًمل ايه ؟ آ

حاؿر وبيسيه هو التيليم ! ُغب ييوي 

! وال الرياؿة بتتيب يا أمي ! بيتيب 

كل يا كريم : ىاهس . تتيب مه ُير أ

! ًاجبك كسه : كريم بع ألمل

ربوا يذليكي ليا : أمل ابتسمت وبغت لواهس

طوٓتي مص بياكلوي 



بقيت هالم : كريم بيتريق ًليهم و وقّ

أىا رايح أطوِ التحاليل كليت ! زلوقتي 

! وال لسة 

سابهم ويسوب هيذرج قابله يف وطه مؤمه 

! رير أمل ًاملة ايه : وىور

. ازرليلها يا ىور .. بذير : كريم ابتسم

. أىت رايح ٓيه كسه : زرلت ومؤمه بغله

. هجيب التحاليل بتاًتها تيال ميايا : كريم

راحوا مى بيؽ وكريم استلمها وٓتحها هو 

األول يضوٓها وكلى تحليل الحمل اتغسم 

ٓؾل طوية .. لما طاِ التحليل إيجايب 

باػع للورقة بيحاول يستوًب إن مراته 

.. حامل 

كموي يف ايه ! كريم : قاكى أٓكاره مؤمه

يف حاجة ؟ ! ومالك متوح كسه ليه 



. التحليل إيجايب : كريم بغله بصهول

! ايه زه اللي إيجايب : مؤمه بيسم ٓهم

أمل مالها يا ابوي ؟ كريم وقيت قلبي يف ايه 

مالها ؟ 

! أمل حامل : كريم بغله وابتسم بْرحة

وهللا حرام : مؤمه أرس ىْس كويل بابتسامة

ًليك أىا مذي جاب كل األٓكار السوزا يا 

مبروك يا ررم .. وأىت بتقويل إيجايب .. واكي 

 .

حؾووا بيؽ وكريم مص مغسق وال 

مستوًب 

ما تقولص لحس : كريم مرة واحسة بع لمؤمه

. ىهايئ 

. حاؿر مص هقول : مؤمه باىتباه



كريم مضي رقوتيه ووقّ مرة واحسة 

اكلى ًلى البيت ًوسي ال قبل : وبغله بتوتر

البيت روح هاتلي ورز كتير وبالليه كتير 

. ورلي ىور تحقهم يف أوؿتي 

أىت هتيمل ايه ؟ : مؤمه بْؾول

كل .. هيكس الوؿى : كريم ابتسم بسيازة

الستات بتْاجىء أجوازها بالذبر زه أىا 

المهم اكلى هات الورز .. هْاجىء مرايت 

والبالليه وىور تحف الورز يف األوؿة بقريقة 

حلوة وترسم قلب بالورز ًلى السرير وتكتب 

ًليه ماما،وتمال األرؼ بالليه وهات تورتة 

. طوكوالتة اتْؾل بسرًة

كيب أسلم ًليها األول وارس : مؤمه ابتسم

. ىور 



ماطي تيال بس وال : كريم بغله بتوبيه

. وال تلميح حتى .. حرِ 

أرسه ًوس أمل وزرلوا سلموا ًليها واتقمووا 

وكريم بيحاول ما ينهرش الْرحة ًليها 

وىاهس قامت وقْت مى كريم تتقمه ًلى 

.. التحاليل بس طاورلها تستوى طوية 

مؤمه قام يمضي هو وىور وكلى مياهم 

كريم وىاهس وساًتها كريم قال ألمه 

ىاهس حؾوت كريم أوي وباركتله وحست إىها 

أسيس ما يكون 

.. ىور باركت لكريم هي كمان

ىاهس كاىت ًايسة تسرل تهوي أمل و ًايسة 

تسُرـ بس كريم وقْها وٓهمها هو ًايس 

ييمل ايه وكلب موها تروح مى مؤمه وىور 

.. وبالْيل راحت مياهم بواء ًلى رُبة ابوها 



كريم كلى للسكتورة و وراها التحاليل وٓهمها 

إىه ًايس ييمل لمراته مْاجأة ٓما تقولهاش 

السكتورة كتبتلها حاجة رْيْة .. ًلى الحمل 

لوجى ميستها وللؾَف الواكي وكلبت موه 

يراجى زكتورة ىسا ًلضان تتابى مياها 

كتر  .. الحمل وتقموهم أ

كريم راح ألمل وازاها التحاليل ماًسا تحليل 

ٓيهم : الحمل طاله بييس وأمل قْلتهم بتيب

. ايه أىت قول 

اىيميا : كريم مبسوـ وبيحاول ينهر ًازي

ًلضان توسيل مه ُير .. وقلة ُصا سيازتك 

! ٓقار تاين 

. رليوا ىروح يا كريم : أمل اتوهست بتيب

يذلع : كريم بع للمحلول اللي يف ايسها

. وىروح ًلى كول 



بترٓى ايسها بتحاول تْك القرحة وبتتوجى 

يا : مه الكاىوال وهو مسك ايسها بحب

حبيبتي قوليلي ًايسة تيملي ايه وأىا هيمله 

 !

. ًايسة أٓك القرحة روقتوي : أمل بتيب

طاوري وأىا : كريم بتياكّ ٓكلها القرحة

. هوْص يا قلبي وما تتيبيص ىْسك 

مؤمه أرس ىور وىوىا واطتروا اللي كريم كلبه 

وراحوا ًوسهم ىوىا وىور كليو أوؿة كريم 

رلغوا .. وبسأوا يشيووا األوؿة ًلى شوقهم 

وىسلوا لمؤمه تحت 

ًقبالكم يا قلبي أىت : ىاهس بْرحة وبغتلهم

ربوا يْرحكم ىْس الْرحة زي قريب .. وهي 

 .



تسلمي يا ىوىا .. اللهم آميه : ىور ابتسمت

. ربوا ما يحرموا موك 

مبروك لحْيسك ًقبال ما : مؤمه حؾوها

. تضيليه يا ىوىا 

.. يااااه بحلم باليوم زه مه زمه : ىاهس اتوهست

. امتى ويجي 

حسه اتغل بكريم واتقمه ًلى أمل وقاله 

يجيله المستضْى بس كريم رٓؽ وبلَه 

.. إىهم رايحيه البيت 

كريم وػل بأمل وزرل بيها وىاهس 

استقبلتهم وأمل قيست جوبها طوية ترتاح 

وأم ٓتحي كليت تسلم ًليها وتتقمه 

.. ًليها 

كريم استأشىهم يقليها ترتاح طوية وأرسها 

وكالييه أوؿتهم طالها السلم لحس أوؿتهم 



وزرل وهي حاكة وطها يف كتْه وايسيها 

.. حواليه رقبته 

ىسلوي : زرل ووقّ وهي بغتله باستَراب

. ًلى السرير 

كريم ابتسم وىسلها ًلى األرؼ وهي 

استَربت ويسوب بتلّ اتْاجئت بضكل 

األوؿة والبالليه اللي مالية األرؼ والورز 

الكتير وبغت ًلى السرير كان يف قلب كبير 

مرسوم ًليه بس ماأرستص بالها مكتوب ايه 

ًيس ميالز ميه ؟ : ٓبغت لكريم وبتْكر

كيب أىا ىاسية ايه ٓكرين ! مْيص ًيس ميالز 

 !

كريم ابتسم مه حيرتها ومسك وطها وقرب 

مْيص ًيس ميالز حس وأىتي مص : موها بحب

. ىاسية حاجة 



كتر وحيرة امال ايه : أمل بغتله باستَراب أ

! زه كله 

زه واحس بيحب مراته كتير : كريم اتوهس بحب

. وًايس يسيسها بكل كريقة ممكوة 

أمل بغتله طوية بتحاول تتوْس وتسيقر 

ًلى أًغابها ًلضان هي بتحب كريم 

بقريقة ٓوق الذيال ولما بييمل حاجة زي 

زي حبها بيشيس لسرجة إن أىْاسها بتتذقّ 

وبتكون ًاجسة إىها توػل مضاًرها 

! مالك : اتوهست بغوت ًايل وهو ابتسم

. اتكلمي 

أتكلم : أمل بهمس وًيوىها متيلقيه بييوىه

بحبك ؟ اتذقيت الحب بمراحل يا ! أقول ايه 

أىا بتوْسك أىت، أىا مص القية كالم .. كريم 

.. أقوله أو حاجة أًبر بيها أػال ًه إحساسي 



مْيص كالم يقسر يوػل ! هقول ايه 

. إحساسي 

مْيص كالم ٓيال ىقسر ىيبر بيه : كريم بهيام

! ًه حبوا بس أًتقس يف ٓيل 

ؿمها لحؾوه وبيضسها ًليه ًايس يسرلها 

.. جوا ؿلوًه مص بس يؾمها 

ايسيها حواليه بتحاول هي كمان تسرل جواه 

كتر مه كسه  .. أ

بيس ًوها بالراحة ًلضان يضوِ ًيويها وهي 

ايسيها ًلى رقبته وطيره ومالقاش كالم 

كتْوا بونراتهم يحاولوا  يقوله ٓسكت وا

.. يوػلوا مضاًرهم بها 

أمل بتقربه موها بايسيها اللي ًلى رقبته وهو 

استَرب ألىها ما بتارسش المبازرة األوىل أبسا 

بس الوهارزه هي بتضسه ًليها بالراحة وهو .. 



كان متوقى كيازتها هتبوسه يف .. بيه ايسيها 

رسه ومستيس يقولها زي كل مرة بس هي 

.. المرة زي باسته كياطقة 

بيسوا ًه بيؽ بيس ٓترة أىْاسهم مذقوٓة 

. أىا بحبك : وهي همست

حقت راسها ًلى كتْه وهو ؿاممها وبيسها 

. تيايل ػح : آتكر ٓبيسها بهسوء

أرسها مه ايسها وزرلها جوا أوؿة اللبس 

وٓتح السوالب وكلى حاجة ًلى شوقه ليها 

ُيري هسوم المستضْى : تلبسها وبغلها

. زي 

أىا مص بس ًايسة أُير أىا ًايسة : أمل بتيب

. ارس طاور 

براحتك اًملي اللي : كريم بغلها وابتسم

. يريحك 



أمل زرلت أرست طاور وكليت كان كريم 

مجهس السْرة وراحت ًوسه طآت التورتة 

! تورتة كمان : وابتسمت

أىتي مص ًايسة تاكلي أًملك : كريم بغلها

! ايه 

طسها قسامه وطس التورتة قسامها وهي 

ماما  ))ابتسمت ولقت التورتة مكتوب ًليها 

! ليه مكتوب ًليها ماما : ٓاستَربت( (

: كريم وراها وايسيه حواليها وبيتكلم يف رقبتها

. ًلضان حبيبة قلبي هتبقى ماما قريب 

حبيبة : أمل ما ٓهمتص ولْت ىْسها تواجهه

! قلبك ميه اللي هتبقى ماما 

: كريم ابتسم وبيبيس طيرها ًه وطها بحب

هي واحسة بس يف ! ًوسي كام حبيبة قلب أىا 

. الكون زه كله بحبها 



. ىوىا حبيبة قلبك : أمل بَباء

ىوىا لو هجيبلها تورتة ًليها ! ىوىا : كريم كضر

.. ماما هروح أزيهالها هي مص أىتي يا قلبي 

أمل بقلي ُباء بالله ًليكي التورتة ليكي 

. أىتي 

ليا وًرٓواها : أمل بغتله كتير بيسم ٓهم

! كيب وماما 

هو أىتي مص لسة : كريم أرس ىْس كويل

! كوتي يف المستضْى زلوقتي وتيباىة 

! التيب أثر ًلى زماُك وال ايه 

بس السكتورة ! طكله كسه : أمل ابتسمت

قالت إىه طوية برز يف ميسيت والتحاليل اللي 

ًملتها ماقالتص ًوها حاجة ُير طوية اىيميا 

. مص ًارٓة ازاي بس زه اللي قالته 



هي قالت اللي أىا كلبته موها : كريم ابتسم

حبيت أىا اللي أقولك الذبر .. تقوله يا حبيبي 

. زه واحوا لوحسىا ويف أوؿتوا ومى بيؽ 

! تقويل ايه : أمل قلبها بيسق بسرًة وبغتله

كريم حس بقلبها وأىْاسها وكلى مه جيبه 

ارتبار الحمل وازاهولها وهي أرست الورقة 

بترزز موه وبغتلها وحست إىها تايهة أو 

: جاهلة ٓابتسم وبيضاورلها

 Pregnancy test is positive 

! ييوي ايه : أمل رٓيت ًيويها له

. ييوي أىتي حامل يا قلبي : كريم اتوهس

أمل ٓؾلت تبغله وتبع للورقه وتحاول 

حقت ايسها ًلى بقوها .. تترجم اللي قاله 

وبتْكر يف كل الضهور اللي ٓاتت وهي 

موتنرة هي تبلٍ كريم .. موتنرة الذبر زه 



موتنرة يكون جواها حتة مه .. إىها حامل 

.. موتنرة حبهم يتوج بالبيبي زه .. حبيبها 

بجس أىا حامل يا كريم ؟ : رٓيت ًيويها بغتله

. بجس يا قلب كريم : كريم ابتسم

مرة واحسة مسكت وطه وبتبوسه مرة بيس 

مرة بيس مرة وهو بيؾحك وبيسها ؿمته 

أىتي مجووىة .. مجووىة : ٓضالها بؾحك

. رسمي 

أىا ٓرحاىة وكايرة مه الْرحة يا : أمل بسيازة

! أىا مص ًارٓة أًمل ايه .. كريم 

كاىت بتتوقف مه الْرحة بس كريم وقْها 

ممكه بقى تقيسي كسه : وقيسها بؾحك

بقالك .. وتهسي وتاكلي ًلضان راكري بقى 

. كام يوم مجوًاه 



أمل ابتسمت ومسكت وطه بييون بتلمى 

كريم .. الّ حمس وطكر لك يا رب : بالسموو

ما تتذيلص ٓرحتي از ايه بالذبر زه كوت 

مستوية اليوم اللي أقولك ٓيه هبقى ماما 

وأىت تبقى بابا 

مص : كريم ًيوىه لميت مه التأثر والْرحة

اىا ٓرحان ! متذيل ازاي وأىا ًايضها يا أمل 

كتر كمان موك  .. صيك بالنبف ويمكه ا

ٓرحان ًلضان هيبقى ًوسىا ىوىو ػَير 

وٓرحان لْرحتك .. وًوسىا رباـ مسى الحياة 

. زي يا أمل 

قيسوا مى بيؽ االتويه وىاهس برا كاىت 

ٓرحاىة ومبسوكة وموتنرة حسه يوػل 

بْارٌ الغبر ًلضان تبلَه إىه هيبقى جس 

أريرا 



حسه وػل البيت وىاهس قابلته وأول ما 

! يف ايه يا ىوىا : طآته حؾوته وهو مستَرب

مرات كريم ! هتبقى جس يا حسه : ىاهس بحب

. حامل 

حسه بغلها لوهلة مص مغسق وبيسها 

هيبقى ًوسىا ! بجس حامل ! بجس يا ىاهس : ٓرح

ياااااه يا ىاهس أريرا هيبقى ًوسىا ! حْيس 

يا ريت يكوىوا توأم أىتي واحس وأىا .. حْيس 

. واحس 

. توأم مرة واحسة : ىاهس ؿحكت

ربوا يجيبه .. أيوة مرة واحسة : حسه بؾحك

بالسالمة بس ويقوم أمل بالسالمة هي كمان 

. هي ٓيه ىباركلها .. 



كريم ًاملها .. يف أوؿتهم : ىاهس ابتسمت

رليه يْاجئها األول وبيسها ىبقى .. مْاجأة 

. ىباركلها أىا وأىت ماطي 

ربوا يسيسهم يارب ويتمم : حسه اتوهس

ٓرحتهم ًلى رير يارب ويقومها بالسالمة 

.. لجوزها 

مص هتْرح : أمل يسوب هتاكل بغت لكريم

! بابا وماما 

ماما ًرٓت يف المستضْى بس : كريم ابتسم

تيايل برؿه ىقولهم مى بيؽ رليهم 

يباركولك بوْسهم 

رليوا ىروحلهم بالتورتة : أمل ابتسمت

! وىحتْل مى بيؽ كلوا ايه رأيك 

. تيايل .. ٓكرة : كريم ابتسم

.. أمل لبست إسسال وررجوا سوا



راحوا ًوس أوؿتهم وأبوه أول ما طآه حؾوه 

وىاهس حؾوت أمل .. بحب وٓرحة وباركله 

أوي وٓرحاىة بيها وحسه كمان باركلها 

بيؾحكوا كلهم مبسوكيه وقيسوا ققيوا 

.. التورتة وبياكلوها يف جو مرح بسيف 

بكرا تارسها للسكتورة تتابى مياها : ىاهس البوها

. حملها وتتقمه ًليها 

كيس إن طاء هللا : كريم ابتسم ما تقلقيص .. أ

 .

كلت حاجة بسيقة وسابت القبق  أمل أ

مص قازرة : وكلهم بغولها ٓهي اتحرجت

كتر مه كسه  كل أ . ا

ما تؾَقص : كريم هيتكلم بس ىاهس بغتله

سيبها براحتها وكل طوية .. ًليها يا كريم 

. تاكل حاجة رْيْة 



مص : اىسحبوا ألوؿتهم وأمل بغت لكريم

! هتبلٍ ىغك التاين 

. أىتي ىغي التاين : كريم ابتسم

أىا أىت لكه ىغك التاين زه : أمل بتغحيح

. مؤمه 

.. أىا أىتي . ًوسك حق ٓيال : كريم ؿحك

. مؤمه ىغي حلو المسمى زه 

! مص هتقوله : أمل

: كريم بغلها وليب يف طيره وهي ابتسمت

! قولتله قبلي يا كريم .. كبيا ًرِ أػال 

هو كان ميايا وأىا بستلم : كريم بتوؿيح

التحاليل أػال ٓهو ًرِ ميايا مص حكاية 

المهم اتغلي بمامتك بلَيها .. قولتله قبلك 

. وكمويها 



أمل مسكت موبايلها هتتغل بس كريم 

زي ماهو بلَك .. اتغلي بقه األول : وقْها

أىتي قبل أي حس بلَيه أىتي قبل أي حس 

ٓاكرة يوم ما قالك ؟ .. برؿه 

.. كوت بتسًقلي ًلضان الكرز : أمل ابتسمت

. وكوت متَاهة موك ساًتها 

واتمويت .. كوت هتجوه ساًتها : كريم ابتسم

كون مياكي  اللحنة زي بحصآيرها يا أمل أ

وتبلَي كه إىه هيبقى رال وتكوين يف 

.. حؾوي 

بلَيه وأىتي : طسها لحؾوه وهي مبتسمة

. يف حؾوي 

أمل اتغلت بأروها وسلمت ًليه األول 

وسألته ًه ُازة 

. موتنريه الْرج يا قلبي : كه



كه أىا .. ربوا يقومها بالسالمة يارب : أمل

. ًوسي ليك ربر حلو 

قويل يا قلبي الواحس محتاج : كه ابتسم

. ألربار حلوة 

ييوي .. كوت ًايسة أقولك إىك : أمل بحرج

... أىت

.. يف ايه يا أمل ما تقويل ًلى كول : كه بتوتر

. وترتيوي يا بوتي 

. رس قوله أىت : أمل بغت لكريم وهمست

كريم ابتسم وأرس التليْون وسلم ًلى كه 

أمل كاىت ًايسة تقولك إىك هتبقى : األول

. رال بإشن هللا 

.. احلّ ! بجس يا كريم : كه ابتسم وبْرحة

. بجس ييوي 



. رس باركلها .. اه بجس : كريم ابتسم

كه كان ٓرحان ومبسوـ وبارك ألمل وبيسها 

قْلت ًلضان تكلم مامتها 

أمل اتغلت بمامتها وبلَتها وىْس الْرحة 

وسميرة ًيقت مه ٓرحتها وبلَت ًبسهللا 

.. هو كمان ٓرح إن ربوا تمم لبوته ٓرحتها 

قْلت أمل وبغت لكريم وسوست ًلى 

ربوا تمم ٓرحتي .. أىا مبسوكة يا كريم : كتْه

. واستجاب لسًايئ 

وًقبال ما تقومي بالسالمة : كريم بحب

. ويكون يف حؾوك 

أمل بغت للسرير وأرست بالها مه بابا 

وماما اللي مكتوبيه ٓرحت جسا وكريم 

ٓرحان لْرحتها 



ازاي ماركستص يف اللي : أمل بابتسامة

. مكتوب

ًلضان تيباىة : كريم بابتسامة

تيال ىغلي وىضكر ربوا ًلى :أمل بحب

كرمه 

كيس كوت ىاوي ًلى كسا يال : كريم بتأييس أ

ػلوا االتويه وحمسوا ربوا والْرحة مص 

. سايياهم

مياملة الكل ارتلْت مى أمل والكل بيهتم 

بأكلها وطربها حتى أم ٓتحي وهي لألسّ 

كل وبتاكل باليآية وبترجى  مص حابة أي أ

.. كتير جسا لسرجة تيبت أًغاب الكل 

ُازة تيبت جامس وكه أرسها المستضْى 

وكاىت بتولس والكل متجمى حواليها 



وموتنريوها تولس لحس ما سميوا ًياـ 

البيبي والكل بيبارك ويهوي كه 

زرل ًوس مراته وهو مبسوـ والْرحة مص 

سايياه واتقمه ًليها وًلى ػحتها وطاِ 

بوته يف حؾوها طالها وسميرة زرلت 

وسلمت ًلى ُازة وباركتلها وبيسها بغت 

. هات يا كه أطيلها : البوها

. كيب أطوٓها أىا األول : كه كضر

. هات يا واز أىا األول : سميرة كضرت

أرستها موه وباستها وآتكرت أول مرة طالت 

! استَربت ليه جت أمل يف بالها .. ٓيها أمل 

ًبسهللا زرل وسميرة بتوريله البوت ٓأرسها 

.. وأشىلها 



مص ًارٓة ليه يا أبو كه : سميرة باستَراب

أول ما طيلتها جه يف بايل أول مرة أطيل 

. أمل 

تضبهها كتير يا أم كه أىا : ًبسهللا ابتسم

. برؿه حسيت بكسه 

! بجس طبه أمل : كه قرب موهم

. طبهها ٓيال يا كه : سميرة ابتسمت

.. تترىب يف ًسك يا كه يا ابوي : أم ُازة جوبهم

. ربوا يجيلها ٓرحتكم يارب 

اللهم آميه تسلميلي : كه بع لحماته بحب

الحمس لله إىهم قاموا .. يارب يا ست الكل 

. بالسالمة االتويه 

اتغل بأرتك كموها : ًبسهللا ٓكر كه



كه بع لساًته كان الوقت متآرر طوية 

ممكه تبقى ىايمة يا بابا الساًة : وبع ألبوه

 الليل ؟ ١

ولو ىايمة برؿه ًرٓها : سميرة ابتسمت

. وبيسيه هي مص بتوام بسري 

.. كه كلى موبايله ورن ًليها 

أمل كاىت قاًسة هي وكريم بيتكلموا مى 

بيؽ بحب وموبايلها رن واستَربوا االتويه 

! زه كه : وأمل طست موبايلها وبغت لجوزها

. رزي ًليه كيب بسرًة : كريم

أىت بذير ؟ .. أيوة يا حبيبي اصيك : أمل رزت

هققى ًالقتك : كريم قرػها بالراحة وبهمس

بأروكي قريب بسبب حبيبي زي 

أمل ابتسمت ومارزتص 



. احوا كلوا بذير يا قمر : كه مبتسم

أمل محتارة ليه اتغل بيها يف الوقت زه مص 

بس هو مبتسم وبيتكلم ًازي .. ًوايسه أػال 

الووىة ًيقت وأمل سميت ػوتها .. 

! كه : ٓضهقت

بتضهقي كسه ليه ؟ ! يف ايه : كريم اتيسل

أمل بغت لكريم وًيويها واسية وبتكلم 

! كه ايه الغوت زه اىقق : كه

ُازة .. هو اللي يف زماُك يا أمل : كه ؿحك

. ولست ولسة يسوب اهو زارليه ًوسها 

! وهي ًاملة ايه ! ولست بجس : أمل بْرحة

ارع ًليك يا ! والووىة أربارها ايه ! كويسة 

بغت لكريم  )! كه كوت ًايسة أبقى موجوزة 

. ُازة ولست  (

. مبروك هايت أباركله : كريم ابتسم



كلموهم االتويه وكلموا الييلة كلها وقْلوا 

مبسوكيه 

. ًقبالك يا قلبي : كريم بغلها

كريم أىا ًايسة أسآر زلوقتي : أمل برجاء

كون مياهم .. ًوسهم  . اتغرِ .. ًايسة أ

أتغرِ أًمل ايه أىا : كريم ابتسم بتياكّ

! زلوقتي 

موبايلها أًله ًه وػول رسالة وٓتحتها كان 

كه باًتلها ػور الووىة ٓتحتهم وبتتْرج 

ًليهم هي وكريم وهما مبسوكيه وٓرحاىيه 

ًايسة : وبغت لكريم تاين وزمت طْايْها

. أسآر يا كيمو اتغرِ 

القريق كويل أوي ًليكي يا : كريم ابتسم

امول وممكه تتيبي 



ال مص هتيب أبسا بس : أمل كضرت بهسار

. الزم أسآر 

بكرا ىضوِ السكتورة بتاًتك : كريم اتوهس

وىستضيرها وبواء ًليه ىقرر اتْقوا ؟ 

. اتْقوا : أمل ابتسمت

والكل بيْقر أمل بلَتهم بذبر والزة ُازة 

وكلهم ٓرحوا وبلَتهم برُبتها يف السْر 

.. ُلف ًليكي يا أمل السْر : ٓواهس بغتلهم

لكه ..  طهور ٣ًلى األقل لما ييسي أول 

. زلوقتي ػيب 

أستوى كل زه يا ! ايه : أمل بغت لحماتها

. مص هقسر ! ماما 

زي ماقولتلك : بغت لكريم اللي ابتسم

ىضوِ السكتورة بتاًتك هتقول ايه وبواء 

. ًليه ىقرر يا حبيبي 



أمل أػرت تروح للسكتورة الغبح مص آرر 

.. الوهار ًلضان لو كسه يسآروا آرر الوهار 

بالْيل أرسها وزرلت السكتورة كموتها ًلى 

أمور حملها وكريم قالها ًه رُبتها يف السْر 

مص بوْؾل أبسا السْر : والسكتورة بغتلها

. والحركة الكتير يف الضهور األوىل 

.. الزم أسآر البلس ؿروري : أمل بإػرار

وبيسيه هسآر مى جوزي وهو هيسوق 

بوْسه ٓاحوا مص مرتبقيه بمواػالت 

. وهوكون براحتوا وًلى مهلوا 

قوليلها كمان إن القريق بيارس : كريم اتسرل

 ساًات زه لما أسوق بسرًة ١٠ًلى األقل 

ٓلو هوسوق براحتوا وًلى مهلوا كسه ممكه 

كتر ١٢ىسرل ل  .  ساًة أو أ

. ػيب ًليكي .. كتير جسا : السكتورة بصهول



! ػيب وال رقر ًلى الحمل : أمل بإػرار

لكه ! الغيوبة أىا أحسز هتحملها أو ال

هل يف ! الذقورة حؾرتك اللي تحسزيها 

رقر ًلى الحمل ؟ 

كالما : السكتورة بحيرة وبتوقل ىنراتها بيوهم

حملك مستقر وكبييي وماًوسكيص 

مضاكل وال أمراؼ الحمس لله ٓمْيص 

. رقورة لكه تيب 

مْيص رقورة : أمل ابتسمت وبغت لكريم

. اهو 

كيس مْيص رقورة : كريم بع للسكتورة ! أ

بإشن هللا المهم تتحرك كل طوية : السكتورة

تقّ .. ييوي ما تقيسش القريق كله 

.. تهتم بأكلها .. وتحرك رجليها كل طوية 



.. تسوق ًلى مهلك وتبيس ًه المقبات 

. ييوي أىت هتكون موجوز ٓإن طاء هللا رير 

مضيوا مه ًوس السكتورة وراحوا الضركة 

وكريم بلٍ مؤمه بوالزة مرات كه وبيسها 

بلَه بسْره مى أمل 

! هتسآر بيها بجس : مؤمه باستَراب

! مص ُلف ! وهيوْى 

قلقان مه السْر زه بس أمل : كريم اتوهس

بس وهللا متوتر .. مغممة والسكتورة كموتوا 

وأرجى وأقول أروها الوحيس .. ومص حابب زه 

. ولسة مذلّ وًايسة تضاركهم ٓرحتهم 

وًلضان تضارك ٓرحتهم : مؤمه بغله

لو جرالها حاجة هي أو البيبي ! تذاكر كسه 

. هتسمر ٓرحة الكل 

. ربوا يسترها : كريم بقلق



مؤمه اتغل بقه باركله 

آرر الوهار الكل متجمى ًلى السْرة وكريم 

برؿه مغرة يا أمل : بع ألمل

اه يا كريم ًلضان راكري بقى : أمل كضرت

. أىا جهست الضوف مه بسري .. 

ييوي كوتي : كليوا أوؿتهم وكريم بغلها

هتتجووي ًلى الحمل يا أمل ولما ربوا 

. يكرموا تستهتري كسه 

كريم أىا مص بستهتر ولو يف : أمل بصهول

رقر ولو جسء بسيف ماكوتص هسآر بس 

السكتورة قالت وؿيي مستقر ومْيص قلق 

مه السْر 

اجهسي .. براحتك يا أمل براحتك : كريم اتوهس

. ويال ىتحرك 



اتحركوا االتويه وسف توتر وقلق الكل 

.. ورٓؾهم لْكرة السْر 

بسأوا القريق بحماس ورُي كيازتها 

.. أىا ًايسة أىام : وٓرحتها وبيسها بغت لكريم

مه امبارح مى الْرحة والسهر واليوم كله 

. الوهارزه ما ىمتص 

ىامي رلي القريق : كريم ابتسم بتياكّ

. ارتاحي .. يقغر طوية 

أمل ىامت طوية وهو متابيها ورايّ ًليها 

: ػحيت مه ىومها متؾايقة وبغت لكريم.. 

أىا ىمت از ايه ؟ ! لسة كتير 

ساًة يسوب واه لسة كتير يا : كريم بغلها

. أمل 



أمل ابتسمت وسكتت بس تيباىة ومص 

كتر مه كسه ٓبغتله كريم : قازرة تسكت أ

. اقّ ًلى جوب ًلضان راكري 

بتتكلم وهي مص قازرة وبمجرز ما ركه 

وبيسها اتيسلت .. ٓتحت بابها ورجيت 

. أىا تيباىة أوي: وبغتله بتيب

اتقابلت ًيويهم يف ىنرة كلها لوم وًتاب 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الذامس واألربيون 

أمل تيبت وكريم وقّ ًلى جوب القريق 

اىسيل يف : وىسل مه اليربية ولّ ىاحيتها بتوتر

. الهوا طوية 

ىسلت وقْت جوبه وبتارس اىْاس كويلة وهو 

! جوبها مص ًارِ ييمل ايه 



أىا كويسة ما تقلقص : أمل بغتله باكمئوان

. بس محتاجة طوية هوا وأٓرز رجليا 

تاكلي حاجة ؟ : كريم بغلها بذوِ

ال ال يا كريم مص : أمل هست زماُها بوْي

. قازرة ميسيت بتقلب مه ُير حاجة 

ريحوا طوية واتحركوا وًسلها وؿيية 

الكرسي وكل ساًة بيقّ طوية واالتويه 

تيبوا جسا 

أىا ًارِ إن السْر زه ُلف : كريم بغلها بلوم

. بس رقوة ُلف يا أمل .. بس أىتي أػريتي 

ما تذيلتص إين : أمل بغتله بضبه ًياـ

! هتيب بالضكل زه 

! امال تذيلتي ايه يا أمل بس: كريم بَؾب

كلك بقى ؿييّ  ػحتك مص منبوكة وأ

وبترجيي وبتغسًي وىومك قليل بجاىب 



! الحمل، كبييي تتيبي يف كريق بالضكل زه

ًارِ ومقسر إىك ًايسة تضويف أروكي وبوته 

. بس مص ًلى حساب ػحتك أبسا 

أمل ًيقت مه التيب وهو أرسها يف حؾوه 

! ومص ًارِ ييمل ايه 

 ساًة يف القريق ١٥أريرا وػلوا بيس 

وسميرة اتْاجئت بيهم وزرلتهم بسرًة 

وأمل رقست ًلى أقرب كوبة لقتها 

أىت ازاي : سميرة بتسلم ًلى كريم وبغتله

توآقلها تسآر ؟ 

وماحبيتص .. أػرت : كريم أرس ىْس كويل

. أزًلها 

زرل وقيس جوبها وهي راقسة وسميرة 

اتغلت بيبسهللا بلَته إن أمل جت هي 



وكريم واستَرب برؿه صيها واتغلت بقه 

.. وبلَته ورالل زقايق كان ًوسهم 

يا مجووىة ليه : سلم ًليهم وقيس جوب أمل

! يا أمل تتيبي ىْسك وتذاكري بالضكل زه 

! حرام ًليكي بجس 

طوٓتي إن قرارك كان : كريم بغلها بلوم

ُلف ؟ 

الَلف ًوسك يا كريم إىك : ًبسهللا كان زارل

. توآقها يا ابوي 

قرب وسلم ًليهم وقيس جوبهم وكله بيلوم 

بقولكم ايه : يف أمل اللي اتيسلت بتصمر

أىا جيت والحمس لله كويسة ! رالظ بقى 

سميتوها .. وزلوقتي ًايسة أطوِ بوت أرويا 

وال لسة ؟ 

لسة بْكر يف حور ؟ : كه ابتسم



. جميل أوي حور يا كه : أمل ابتسمت

كلهم ًجبهم االسم وبيس ما أمل ارتاحت كه 

أرسهم وراحوا البيت ًوسه وأمل سلمت 

ًلى ُازة وباركتلها وسلمت ًلى مامتها 

كه طال بوته وبيسيها ألمل .. اللي مياها 

اللي ًيويها وسيت وتلقائيا بغت لكريم 

ػَووة أوي : مبتسمة وبغت لقه باىسهاش

يا كه، ما تذيلتص إىهم بيكوىوا ػَيريه 

! للسرجة زي 

أول مرة أطوِ .. وأىا كمان : كه ابتسم

. الحجم زه 

كلهم ؿحكوا وأمل كاىت ٓرحاىة جسا وقامت 

ال ال يا أمل : جوب جوزها بتسيهاله بس اتوتر

. مص بضيل أىا السه زه أػال 



ما تذآص مص : كلهم ؿحكوا وسميرة

. هيجرالها حاجة 

ال يا جماًة مص : كريم هس زماُه برٓؽ

أىا أطوٓها يف ايسيكي لكه مص .. بيرِ أىا 

. ميرٓص .. أطيلها 

كريم مسك ايس حور و باس ايسها وباس 

. ًقبالك يا حبيبي : رسها وبع ألمل

بتقويل هوليب ب ابووا ليل ىهار : أمل كضرت

وأىا هستلمه موك ومه زلوقتي بتذلى 

! بتمهس سيازتك ! وتقويل ماأًرٓص أطيل 

مص هضيل أىا بيبي : كريم بغلها باستَراب

لما يكبر طوية ويضس حيله .. لسة مولوز أيوة 

كسه أطيله وأليب مياه لكه وهم ال حول 

. لهم وال قوة ال 

. أىت ىغاب أوي ًلى ٓكرة : أمل بَيم



. مه بيؽ ما ًوسكم يا ٓوسم :كريم ابتسم

أمل وقْت بَيم وبتسي البوت لكريم 

ُغب وهو اتْاجىء بتغرٓها وكه وقّ 

بتوتر وًيويه ًلى بوته وكريم بيحاول 

يضيلها وبيتوْس بسرًة وكأىه بييمل حاجة 

ػيبة جسا لحس ما طالها وبغلهم وهو 

مصهول 

طوٓت بقى : أمل ابتسمت باىتغار

 (بغت لقه  )! الموؿوو مص ػيب ازاي 

! اوًى تكون رايّ ًليها ! أىت واقّ ليه 

كيس مص هووقيها ييوي يا كه  ! أ

كه أرس ىْس كويل وقيس جوب مراته 

أىا : كريم بع لحور كتير وبع ألمل بتيجب

. حاسس بوبؾات قلبها 

. ًلضان بس ػَووة أوي : أمل ابتسمت



كريم بغلها وابتسم وهو مه جواه بيسًي 

.. يضيل ابوهم 

آرر الوهار رجيوا بيت ًبسهللا ًلضان يرتاحوا 

وأمل أول ماطآت السرير ىامت مه التيب 

وكريم صيها 

ٓؾلوا كام يوم لحس اليوم اللي قبل السبوو 

كريم راح مى كه يجيبوا الحاجة وأمل 

مياهم ًلى التليْون بتقولهم يجيبوا ايه 

هي وُازة 

كريم ماسك الموبايل ًلى وزىه وبيقول 

لقه القلبات 

مص كوا كتبوا يف ورقة أحسه؟ : كه

ما أىت ًارِ أرتك بتْتكر كل طوية : كريم

حاجة 



زي وارساها ليبة حتى حور بتمسكها : كه

ًلضان تليب بيها 

ماطي ماطي : أمل سميته وبتحصير

سميتك 

أىت بتسميها ؟ : كه بَيم

أىت اللي بتتكلم وهي ًلى : كريم بؾحك

الموبايل، بتقولك هات سوزاين 

. ماىا جيبت: كه

ال سوزاين مقضر زه كلب : كريم بتوؿيح

أرتك 

ايه الْرق؟ : كه باستَراب

هو ايه الْرق ؟ : مص ًارِ وسألها: كريم

كله واىا بحف : أمل ًلضان المقضر زه بحب ا

.. األكياس



كريم أول ماسمى ٓؾل يؾحك وكه ؿرب 

ييوي سبوو بوتي بسل ماىحقه : كّ يكّ

هتاكليه 

ًلضان تيصروين لما أتجوه : كريم بؾحك

ييصروك ًلى ايه ياحبيبي؟ : أمل بتحصير

إين أتجوه مه حبك ياحبيبتي : كريم بتراجى

أجيبلك سوزاين كتير؟ 

كه ؿحك ًليه وكملوا طرا الحاجات اللي 

كريم ػمم هو اللي يسٓى تموها كهسية لحور 

وروحوا 

سميرة وأمل وأم ُازة قاًسيه بييملوا 

السبوو وُازة بتتْرج ًليهم وماسكة حور 

وكريم وكه قاًسيه بيضربوا قهوة وًبسهللا 

بيضوِ اللي هيسبحوه هو ومحمس 

أمل بسل ماتحف األكياس بتاكل هي 



ايه يا أمل أىتي ىاوية تذلغيهم : كه بسذرية

؟ 

رليك يف حالك الزم أزوق سكته : أمل بتصمر

.. ياكريم

سيبها ياكه أػلها مابتاكلص مه : كريم بمرح

ساًة الحمل 

كلة سبوو البت : كه بؾحك تروح وا

كبر سيبها تاكل : سميرة ابتسمت هللا أ

براحتها 

أمل ٓتحت طوكوالتة تاكلها وكلهم بيؾحكوا 

ابقى هاتلي طوكوالتة ياكريم : ًليها

.. مه ًيويا: كريم بؾحك

حبيبي ياكيمو رس طوكوالتة اهيه : أمل بمرح



اه أىتوا بتْرقوا : وحسٓتله واحسة وكه بصهول

ًلى بيؽ بقى 

اشا كان ًاجب رسي ياُازة : أمل بتحسي

ُصي ىْسك 

ؿحكوا ًليها و قؾوا الليلة يف مرح 

تاين يوم كان السبوو ًبسهللا وكه وكريم 

وأمل اللي ػممت تتْرج وهم بيسبحوا 

الذروٓيه اللي هييملوهم ًقيقة للبوت 

واقْة جوب كريم وأول مازبحوا طهقت 

وحقت ايسها ًلى ًيويها وكريم ؿحك 

.. ًليها

كه قرب موهم بهسومه وايسه الملقذة بالسم 

لو ررمت ًليا وحقيت زم ًلى : أمل بتحصير

وطي مص هيحغلك كويس 



أىا مص ٓاهم : كريم باستَراب

أػل متيوز لما بوسبح بجري : كه بؾحك

وراها وأحف السم ًلى وطها 

متذيل المونر : كريم بؾحك

بقل ؿحك وابيسه ريحة السم : أمل بَيم

.. ػيبة قوي

بس ياًم مرايت يف حمايتي : كريم بمرح

ييوي مص هتيملها حاجة 

زوجي قرة ًيوي : أمل بسهو

أىا ماطي بسل ماأتضل : كه بصهول

ؿحكوا ًليه وبيسها رجيوا البيت كلهم 

بيس طوية بسأت أجواء السبوو والكل ٓرحان 

كاىت ًقيقة وبسأوا يسقوا الهون وسف مرح 

الكل 



. اسميي كالم أبوكي: كه بؾحك

أبوكي ال اسميي كالم ًمتك : أمل بمرح

وهجيبلك كرز زيي 

ال ميلص الكرز زه راظ : كريم بهمس

أمل اتكسْت وسكتت وكريم ؿحك 

اسميي كالم : سميرة بمرح وهي بتسق الهون

ًمك كريم 

ربوا يذليكي ياست الكل : كريم بمرح

بيسها قاموا وبيلْوا وسميرة ازت ألمل ملح 

ترطه 

. كه واقّ مى كريم لقوا الملح يف وطهم

االتويه بغولها بَيم وهي ًمالة ترمي 

ميلص اليازات : ًليهم بمرح

وهي اليازات ًليوا احوا بس ؟ : كريم بَيم



ٓيها ايه ييوي زه ملح : أمل باستْساز

ٓؾلت كول الوقت ترش ًليهم وهما 

متَاهيه 

يابوتي كْاية : كريم بوْاش ػبر

زي ًاملة زي الييال لما ػسقت : كه بَيم

... تمسكه و

ماكملص الكلمة ألىها رطت ًليه كتير 

كريم ٓؾل يؾحك جامس وهي بتؾحك 

مياه واستذبت وراه مه كه اللي قرب موها 

ميلص : بَيم بس كريم مويه وسف ؿحكه

بقى امسحها ٓيا ًيلة وُلقت 

أىا ًيلة ماطي : أمل ؿربته ًلى كتْه بَيم

ماطي 

باللي بتيمليه ًيلة : كريم بمرح



. ٓؾلوا يررموا ًلى بيؽ ويهسروا

تاين يوم أمل طايلة هم ازاي هيرجيوا ؟ 

كريم كلم مؤمه وبيْكروا مى بيؽ بغوت 

رليها تيجي كيران يا : ًايل ومؤمه اقترح

. كريم 

وهو ٓيه القيران زه يا ! يا سالم : كريم بَيم

ما هو لو يف كوت سآرت ٓيه بسل ! شكي 

! السحلة زي 

يا ىاػح أىت ما أقغسش : مؤمه بتوؿيح

أقغس زي ما أىت جيت ساًة .. كيران ًازي 

. الحازثة بقيارة كبية 

هويرِ ؟ : كريم بتْكير

.. اه سيب الموؿوو ًليا : مؤمه بتأكيس

هتغرٓلك أىا ٓيه وهبيتلك كيارة كبية 

! راػة تجيبكم وال تيجي لوحسها هي 



احوا ! ال كبيا لوحسها ايه : كريم برٓؽ

االتويه مى بيؽ وكه يتغرِ ويبيتلي 

. اليربية 

كريم بلٍ أمل هيسآروا بكرا الغبح وهي 

استيست وطايلة هم القريق وكل الييلة 

.. كمان 

مؤمه الغبح بلٍ كريم إن القيارة هتجيله 

يف المستضْى اللي يف المركس وهو يروح 

.. لهواك 

يال يا : كريم طكره وكلى ألمل وسف ًيلتها

أمل ؟ 

. يارب هون القريق : أمل بغتله

ما كوت تسيبها يا كريم الضهر : سميرة بقلق

. لحس ما تذلع التالت .. زه مياىا 



أىتي ًايساين أسيبها هوا : كريم بغلها بصهول

طهر وىع ال كبيا ماأقسرش أبيس ًوها كل 

. ايه يا حمايت زه أىا بحبك .. زه 

مص كتير زول يسوب : سميرة ؿحكت

. وبيسيه مص طهر وىع بالنبف 

.. وال طهر وال أسبوًيه حتى : كريم برٓؽ

. قول حاجة يا ًمي 

ربوا يذليكم لبيؽ ويهون : ًبسهللا ابتسم

. كريقكم 

هوػلكم : كه زرل وبع لكريم

للمستضْى واليربية جهست السواق 

هيوػلهالك هيقلى بيها زلوقتي وبالليل إن 

طاء هللا هتكون ًوسك 

. كلهم بغوله ومص ٓاهميه حاجة 



هوسآر يف كيارة مص هسوق : كريم وؿح

كيس  . بيكي القريق تاين يا أمل أ

كيب ومص ُلف القيارة يا : سميرة بتوتر

! كريم ًليها 

ال يا ست الكل زي كيارة كبية : كريم ابتسم

زي اللي سآرت .. ييوي مجهسة بكل حاجة 

. ٓيها وقت الياػْة 

بيس الضر ًليك آتكرىالك اليآية يا : سميرة

. حبيبي 

تسلمي يا ست الكل : ابتسم مه حبها

هووػل وىقموكم ًلى كول .. وزًواتكم 

. يال يا أمل .. بإشن هللا 

أرسها ومضي وكه وػلهم لحس القيارة 

: وكليوا ٓيها وأمل مصهولة وبغت لكريم

. ٓكرة تحْة يا كريم 



ٓيال بس ما تتيوزيص ًليها : كريم بغلها

. زي حالة كارئة .. هاه 

ما تضتري كيارة أىت : أمل ابتسمت بمرح

راػة ؟ بكام ييوي ؟ 

.  مليون تقريبا ٨ب : كريم ابتسم

بس ؟ تغسق آتكرتها أُلى مه : أمل بتْكير

كسه ؟ 

. زوالر يا حبيبي مص جويه : كريم ؿحك

أمل طهقت وبتحسبها بالمغري وبتكضر 

 مليون جويه ١٠٠أيوة ميسية ال : وهو كمل

احوا أُويا الحمسلله بس مص .. يا حبيبي 

لسرجة كيارة راػة ممكه ىأجرها اه، ىسآر 

. كيران راظ اه، لكه ىضتريها ال 

وػلوا يف رالل ساًة وطوية وأمل ارتاحت 

إىها أريرا يف القاهرة ولقت مؤمه يف 



حبيب قلبي : استقبالهم وكريم حؾوه جامس

. اللي مص بستَوى ًوه 

وال أىا بستَوى، كمووين : مؤمه ؿحك

رحلتكم كاىت سهلة وال ػيبة زي المرواح ؟ 

. مْيص وجه مقارىة أػال : أمل ابتسمت

مؤمه ػاحب ٓكرة القيارة : كريم بع ألمل

. وهو اللي بيتهالوا ًلى ٓكرة 

وهللا يا مؤمه الواحس مص : أمل ابتسمت

. اليق كالم يقولهولك 

ما تقوليص المهم ارتحتوا : مؤمه بحرج

. ووػلتوا بالسالمة مْيص حاجة تاىية تهم 

كوت : وػلوا البيت أريرا و ىاهس رحبت بيهم

. حاكة ايسي ًلى قلبي 

. القريق كان كويس : كريم ابتسم



حكولها اللي حغل وقيست هي وأمل 

يتكلموا وأمل ازتهم سبوو ليهم ولمؤمه 

وىور وبيتت مياه لمروة وىازر 

مؤمه قايم مروح وكريم ررج وراه وػله 

لحس برا ووقْوا يتكلموا طوية قبل ما يروح 

.. بيته 

كريم قبل ما يسرل البيت زرل الملحق 

.. يضوِ ايه اللي ىاقغه 

مهوسس السيكور رلع مينمه وبيحف 

اللمسات الوهائية وبيضتَل بواء ًلى شوق 

ىور ومؤمه ألىه هو ىْسه اللي ًملهم الڤيال 

.. بتاًتهم وتقريبا ٓهم زماُهم 

الغبح ىور ػحيت بسري مه ىومها وكاىت 

متحمسة ًلى متوترة وهي بتيمل ارتبار 

.. هي طاكة إىها حامل وًايسة تتأكس .. الحمل 



ًملت االرتبار واىتنرت طوية تضوِ 

ما ػسقتص ىْسها لما طآت .. الوتيجة 

كيب ! ميقولة هي حامل .. الوتيجة إيجابية 

ازاي هتقول لمؤمه ؟ هتحتْل زي كريم 

وأمل ؟ ماكاىتص ًارٓة تْكر وحاسة إىها 

متربقة ؟ 

كليت و وقْت يف ىع األوؿة ًيويها ًلى 

! مؤمه اللي ىايم وبتْكر تيمل ايه 

مْيص أي حاجة جاية يف زماُها ومرة واحسة 

. مؤمه : اتكلمت بغوتها كله

يف ايه : مؤمه اتْسو مه ىومه واتيسل بسرًة

؟ 

. سالمتك يا حبيبي : ىور ؿحكت



: مؤمه رمى ىْسه تاين ًلى السرير بتيب

رؾيتيوي ربوا يسامحك سيبيوي أىام لسة 

. بسري 

ىام يا حبيبي أىا بس كوت : ىور ابتسمت

هقولك إين حامل بس يال مص مهم لما 

. تغحى بقى 

مؤمه بيوزن الكالم وبيْكر ٓيه ومص ًارِ 

هو ىايم وبيحلم وال ػاحي وهي قالت إىها 

أىتي قلتي ايه ؟ : حامل بغلها كسه

. كمل ىوم يا حبيبي : ىور بالمباالة

! بت أىتي قولتي ايه زلوقتي : مؤمه اتيسل

! قولتي إىك حامل وال أىا اتهيأيل 

. أًتقس حامل : ىور كليت االرتبار وبحماس

زه بجس مص : مؤمه ىف مه ًلى السرير

! اطتَالة ػح 



مؤمه طالها وهي بتؾحك واالتويه 

! بجس يا ىور حامل ! بجس : بيتوققوا

االرتبار .. أًتقس أيوة يا مايوو : ىور ؿحكت

ما أًرٓص زقيق االرتبار زه .. بيقول كسه 

كيسة وال  . وىتايجه أ

ىتأكس ازاي كيب ؟ : مؤمه كضر

 . (ارتبار زم  ) blood test: ىور ابتسمت

مؤمه أرسها وكليوا ًملوا االرتبار وبالْيل 

.. كاىت حامل 

كاىوا مروحيه بس لقته رايح بيت كريم 

. كبيا الزم ىيجي هوا األول : وبغتله

ًوسك ماىى ؟ ىروح : مؤمه بغلها باهتمام

البيت األول ؟ 



ًارٓة إىك أول .. ال ال ماًوسيص : ىور ابتسمت

تيال ىْقر مياهم .. حس ًايس تقوله هو كريم 

. قبل ما يوسلوا الضركة 

مؤمه ابتسم إن ىور متْهمة ًالقته بكريم 

ومتْهمة ارتباكه بالبيت زه 

ٓتحتلهم أم ٓتحي وهي مبسوكة وزرلتهم 

كاىوا بيْقروا واىؾمولهم ومبسوكيه كلهم 

.. مى بيؽ 

مؤمه كان كل طوية يبع لكريم اللي الحم 

.. ىنراته زي 

كل وأرسوا بيؽ وكليوا برا  رلغوا أ

. رير يا مايوو : لوحسهم وكريم بغله

ايه مايوو زي ؟ : مؤمه كضر

مص زه اسمك الجسيس ؟ : كريم ؿحك



كسكلوسّ هاه مص متاح : مؤمه .. ال زه ا

. حغري ٓقف 

ماطي يا سيسي مص هوقول : كريم ؿحك

. المهم رير .. يا مايوو 

رير ايه ؟ ميه قالك إين : مؤمه باستَراب

. ًايس أقولك حاجة ؟ ًازي 

ال كبيا مص ًازي يف حاجة أىت : كريم بغله

ًوسك ايه .. ىنراتك بتقول كسه .. ًايس تقولها 

. قر واًترِ حاال 

ىور حامل : مؤمه ابتسم وبغله بحماس

. تقريبا كسه يف األسبوو السابى 

كريم بغله بصهول وبيسها حؾووا بيؽ 

وباركوا لبيؽ وبيؾحكوا 

زلوقتي ًرٓت سر : كريم بع لمؤمه

! التأرير ايه 



تأرير ايه وسر ايه ؟ : مؤمه بحيرة

 طهور ٦أىا متجوز قبلك ب : كريم ابتسم

ومرايت حاليا حامل تقريبا برؿه يف األسبوو 

. السابى 

وزه ميواه ايه ؟ : مؤمه ابتسم

ميواه إن يف كريم ومؤمه تاىييه : كريم بغله

بإشن هللا هيتولسوا مى بيؽ، هيتربوا مى .. 

. بيؽ، هيييضوا مى بيؽ 

بس .. ياريت ٓيال : مؤمه أرس ىْس كويل

ىْترؼ إىهم بوات ؟ 

.. سيان سواء بوات أو أوالز : كريم ببساكة

. المهم إىهم مى بيؽ 

ولوْترؼ ولس : مؤمه ابتسم للتذيل وكضر

وبوت ؟ 



برؿه هيكوىوا ! زه أىت ررم بقى : كريم كضر

ىجوزهم لبيؽ يا ىذليهم .. مى بيؽ 

. أروات 

أروات ازاي ؟ : مؤمه بتْكير

يرؿيوا مى بيؽ ويكوىوا : كريم ؿحك

. أروات يف الرؿاًة 

ال كبيا ىْترؼ إىهم حبوا بيؽ : مؤمه كضر

ال ال طيل ! ىقولهم سوري أىتوا أروات 

يرؿيوا مى بيؽ لو زي بيؽ .. الْكرة زي 

ولسيه أو بوتيه ىذليهم أروات لكه ولس 

. وبوت ال 

كريم ؿحك جامس وطوية ومؤمه ؿحك 

.. مياه 

. تيال بلٍ ىوىا يال وٓرحها : كريم



زرل مؤمه وبلَهم والْرحة كاىت مالية 

.. البيت وأم ٓتحي ٓؾلت تسُرـ كتير 

بيسها بساًات ىور ومؤمه كاىوا ًوس أبوها 

وىازر موجوز وملك وهي همست لمؤمه 

إىهم ييلووا ًه حملها بما إن الكل موجوز 

مؤمه طاورلها تيله وتْرحهم كلهم مياها 

ىور وقْت والكل استَرب وقْتها وىازر 

! وقْتي ليه يا ىور كسه : بغلها

ًوسى إًالن حابة أطارككم ٓيه : ىور مبتسمة

 .

. قويل يال حمستيوا : مروة ابتسمت

. ٓيال حمستيوا قويل يا قمر : ملك



ىور بغتلهم كلهم مبتسمة وبغت لمؤمه 

اللي مبتسم بهسوء وموتنرها تيله لييلتها 

براحتها 

ٓايسة ابتسمت وهي طايْة ىنرات بوتها 

لجوزها وٓهمت ًايشيه يقولوا ايه وتلقائيا 

ؿَقت ًلى ايس رالس اللي بغلها وطاِ 

ابتسامتها الغآية 

ييوي أىا ومؤمه .. أىا : ىور أرست ىْس كويل

... أقغس إين..

ماكاىتص ًارٓة ازاي تقولهم أو محروجة أو 

أىتي حامل يا قلبي : متوترة ٓأمها كملت

ػح ؟ 

ىور بغت لمامتها وهست زماُها مبسوكة 

وكلهم قاموا يباركولها بْرحة وحب 



: مروة وهي وبتبارك لوور مسكت ايسها

. ًقبال ما تْرحيوا يا قلبي أىتي وىازر 

بإشن هللا يا قمر ربوا يقومك : مروة ابتسمت

. بالسالمة يارب 

مص مغسق إين : ىازر برؿه ؿمها وحؾوها

يارب بس ًيالك يقليوا .. هبقى رال 

. ًاقليه مص زي أبوهم وأمهم 

! ماله أبوهم هاه : مؤمه بهسار

. حبيب قلبي وهللا : ىازر اتراجى

: كلهم ؿحكوا وحؾووا بيؽ ومؤمه بهسار

ًيايل ٓيال هيكوىوا مجاىيه زه طيء مْروٌ 

متذيل ايه مه واحسة بتستذبايل جوا .. موه 

! متوقى ًيالها هيكوىوا ايه ! السوالب 

كلهم ؿحكوا وىور ربقته يف كتْه ومؤمه 

ًلى األقل .. ًقبال ًيالك الياقليه : كمل



يكون يف توازن طوية، حبة ًقل مى حبة 

. جوون 

.. ربوا يقسم اللي ٓيه الذير : ىازر ابتسم

. ويقومك يا ىور بالسالمة يا قلبي 

امل اتغلت بكريم وهو يف الضَل وػوتها 

متؾايق طوية 

ايه تيباىة وال ايه ؟ : كريم بقلق

ال جياىة : أمل بتصمر

ىيم ؟ جياىة ؟ كلي كيب يا : كريم بصهول

قلبي 

كله مص القياه : أمل بؾيق ماهو اللي ًايسة ا

! ليه ًايسة تاكلي ايه : كريم ابتسم

رىجة : أمل بحماس

ىيم سمييوي كسا تاين : كريم بيسم استيياب



ايه ياكريم رىجة ىْسي ٓيها : أمل بتصمر

وزي بيجيبوها مويه ؟ : كريم باستَراب

بقولك جياىة وبتوحم ايه ًايس : أمل كضرت

ابوي يقلى ٓيه رىجة 

ال ازاي وزه يغح برؿه بس : كريم ؿحك

قوليلي أجيب رىجة مويه ؟ 

كيس يف هواك : أمل بتْكير سوبر ماركت أ

جه اليوم اللي أروح ٓيه أزور : كريم ابتسم

بس حبيبة قلبي تضاور .. ًلى رىجة 

ربوا ما يحرموي موك ابسا : أمل ابتسمت

ياحبيبي 

وال موك ياحبيبتي : كريم بابتسامة

رلع اللي وراه بسرًة وررج بع ليلياء 

رير مستر كريم ؟ : وهي استَربت



اللي ًايس يجيب رىجة يجيب : كريم بتْكير

مويه ؟ 

اي سوبر ماركت كبير هتاليق : ًلياء ابتسمت

االماكه زي بيكون ٓيها ! هايبر ! كارٓور .. ٓيه 

ربوا يقومها : كريم طكرها جسا وهي ابتسمت

بالسالمة 

كريم راح واطتراها ورجى ىازى ام ٓتحي 

ميه هياكل : وازاها الرىجة ٓهي باستَراب

رىجة ؟ زه اىتوا مص بتقيقوا ريحتها ؟ 

ميه بيتوحم يف البيت ؟ : كريم ابتسم

أحسه أحسه : أم ٓتحي ؿحكت وبغتله

كلك مياها  وهللا لو جسًة المْروؼ تآ

.. رليك محؾر رير يا ام ٓتحي : كريم بَيم

حؾريها وهاتيها البت جياىة ٓوق 



كلى المل كاىت ىايمة ٓابتسم وػحاها 

! أريرا جيت : بالراحة وهي ابتسمت

قومي ٓويق .. ًقبال ما لقيتها : كريم بحب

ان ٓتحي هتجيبها زلوقتي .. يال 

أم ٓتحي جابتها وأمل اتيسلت بحماس 

وحاولت تذلي كريم ياكل مياها بس رٓؽ 

تماما 

أمل بتاكل باىسجام وهو مص كايق ريحة 

ال مص قازر الريحة اوٓر : الرىجة

قام ٓتح األوؿة وُرقها بالميقر ومْيص 

. ٓايسة وأمل ًمالة تؾحك ًليه

بيس طوية 

مص قازرة كلت كتير : أمل بضبى

بالهوا والضْا : كريم بابتسامة



طوية وأمل قامت ترجى وتيبت جامس وهو 

ًمال أقولك .. وهللا كوت ًارِ : مياها

كْاية 

كان ىْسي ٓيها وأىت ًارِ : أمل بتيب

كل  ! بقايل كتير جياىة ومص حابة أي أ

يال ميلص المهم تْويق بس : كريم بتياكّ

.. زلوقتي 

.. ٓؾل جوبها لحس ما ميستها ارتاحت تاين 

صيوب ًمة كريم ًرٓت بحمل أمل وىور 

وجت القاهرة تقيس مياهم طوية وتَير جو 

.. وكاىت مبسوكة بحمل البوات 

الملحق رلع وكريم وحسه اتْقوا يبلَوا 

كلموه وكلبوا موه يتَسى مياهم .. مؤمه به 

.. هو وىور بيس الضَل 



اتقابلوا كلهم آرر الوهار واتَسوا ومؤمه 

وصيوب مص مبقليه هسار لحس ما حسه 

اتكلم الكل سكت 

كبيا أىت مه يوم : حسه بع لمؤمه وىور

ما بلَتوي إىك بتسور ًلى ڤيال برا وأىا مص 

. مرتاح 

... ًمي احوا سبق : مؤمه بحرج

. أىت ياال اسكت واسمى : قاكيه حسه

مؤمه سكت وبع لكريم المبتسم 

! واستَرب يف ايه مالهم 

ٓكرت ساًتها يف حل ًلضان : حسه كمل

أىتوا االتويه تْؾلوا مى بيؽ، ويف الوهاية 

. أرست القرار وىْصته 

قرار ايه ؟ : مؤمه بحيرة



تيال ميايا أىت ومراتك : حسه وقّ وبغله

 .

ررج وكلهم وراه ومؤمه وىور مستَربيه 

وراح ىاحية الملحق ومؤمه مص ٓاهم ماله 

أو رايح ليه ؟ 

كتمل  زرلوا الملحق ومؤمه اتْاجىء إىه ا

مه كله ومْروش ًلى أًلى كراز 

وبرؿه مص ٓاهم حاجة 

زي كاىت القريقة اللي تْؾل : حسه بغله

يف ىْس بيتي بس برؿه .. بيها هوا يا مؤمه 

موْغل طوية وبكسه ماًوسكمص أي حجج 

. أىتوا االتويه 

مؤمه مص ٓاهم وبع لكريم يضرحله 

الملحق زه ليك أىت يا : وابتسم ووؿح

. بتاًك .. مؤمه 



مؤمه ًيويه وسيت وبيبغلهم كلهم مص 

حاولت أًمله كله ًلى : مغسق وكريم كمل

حتى استييوت بوْس مهوسس .. شوقكم 

السيكور اللي ًملكم الْيال بحيث هو ٓاهم 

وأىا وأمل كوا بوارس رأيكم .. زماُكم ٓيها ايه 

قولوا بقى رأيك ايه ؟ .. يف كل رقوة 

مؤمه لساىه مربوـ وبع لوور اللي برؿه 

مصهولة صيه 

! ًجبك وال ايه .. يا ابوي اىقق : كريم ابتسم

. كتير بجس ! زه كتير : مؤمه بتأثر

مص كتير ًلى ابوي أبسا ومص : حسه ابتسم

ًارِ أىا ليه مآكرتص يف الْكرة زي مه 

ساًة ما رقبت بس ػراحة ما تذيلتص 

إىك تسيب البيت اللي ًضت ٓيه ًمرك 

. كله 



مص ًارِ ! ييوي ! ًمي أىا : مؤمه بلذبقة

! أقول ايه 

احوا اللي ىقولك مبروك ًليك : حسه ابتسم

. بيتك الجسيس واتْؾل ىوره أىت وىورك يال 

.. مؤمه حؾوهم جامس كلهم واحس ورا واحس 

كلهم كاىوا مبسوكيه وىور مص مغسقة أبسا 

اللي حغل زه وإىهم متمسكيه بمؤمه 

للسرجة زي، مازًلتص إىهم ًملوا حاجة زي 

زي مه وراهم وإن ممكه هي تتؾايق 

ًلضان هتسيب بيتها باليكس كل اللي 

ٓكرت ٓيه إىهم بيحبوا مؤمه لسرجة إىهم 

.. يسيوا لوجوزه مياهم

ىاهس الحنت سرحاىها ٓقربت موها ومسكت 

حبيبتي احوا مص بوحاول ابسا ىْرؼ : ايسها

ًليكم اي وؿى بس مؤمه زه حتة مه 

قلبي زي كريم بالنبف ومص قازرة يييص 



.. بس يف االول واالرر براحتكم .. بييس ًوي 

.. احوا بوحاول ىسيسكم ويهموا سيازتكم 

ٓلو حاسة ان الذقوة زي ػيبة او مص 

. مرتاحالها

.. حبيبتي ما تكمليص : قاكيتها ىور بابتسامة

اىا ًارٓة مؤمه بالوسبالكم ايه وٓهمت زه 

ٓأىا .. واىا سيازيت بتكتمل بسيازته .. كويس 

كتر مه سييسة وسقكم ووسف  هكون ا

والمْاجأة جميلة ورائية وربوا .. الحب زه كله 

.. ما يحرموا موكم ابسا ابسا 

ىاهس ؿمتها بحب وبيسها مؤمه ارسها يف 

حؾوه اىها ٓهماه وبتحبه وبتهتم بسيازته 

.. بالضكل زه 

كريم أرس مؤمه بيْرجه ًلى الملحق كله 

وكان مصهول بكل حاجة ٓيه 



قيسوا كلهم مى بيؽ بيسها 

ًجبك يا مؤمه أىت وىور ؟ : صيوب مبتسمة

. كبيا ًجبوا : االتويه رزوا

مه بكرا توقل ىْسك هوا : كريم بع لمؤمه

 !

كيب وٓيلتوا ؟ : ىور بحيرة

رلوها مص هتؾر أبسا ومه : كريم ابتسم

. بكرا توقلوا هوا 

أىا أتموى بجس بس رليوي : مؤمه بغلهم

األول أقول لوازر ممكه يسًل موي أو 

. يتؾايق 

ماأًتقسش يا مؤمه هو ًارِ : ىور بغتله

. ًالقتك أىت وكريم 



كلمه يا مؤمه وأمهس : كريم اتسرل أىا ممكه أ

. للموؿوو وأىت بيسها كلمه 

كريم تاين يوم راح لوازر الضركة وقيس مياه 

طوية لحس ما ىازر الحم إىه ًايس يتكلم ومص 

كريم أىت ًايس تقول ايه ؟ : ًارِ يبسأ ازاي

. اتكلم ًلى كول 

كريم أرس ىْس كويل وبغله باهتمام 

ىازر أىت ًارِ أىا ومؤمه ًالقتوا ايه : وتْكير

ػح ؟ 

ًارِ كبيا مسى تيلقكم : ىازر باستَراب

ببيؽ بس تقغس ايه أو ًايس تقول ايه ؟ 

ًايس أقول إن بيس مؤمه ًه : كريم بتوؿيح

البيت ًوسىا مؾايق الكل ومحسش متقبله 

. وًايشيوه يرجى 



كتر مص زه كان قراركم : ىازر باستَراب أ

أىتوا االتويه ؟ أىا لو أقسر أساًسك يا كريم 

! مص هتآرر قويل أًمل ايه وأىا مياك 

وزه اليضم برؿه يا ىازر : كريم ابتسم

بس حاليا مص محتاج موك ُير إىك تقول 

بع ًلضان .. لمؤمه إىه ًازي يرجى البيت 

أىت ٓاكر ..بس تبقى الغورة واؿحة قسامك 

ىازر  )! الملحق اللي بيتبوي يف الجويوة ًوسىا 

كتضْت مه ٓترة بسيقة إن  (هس زماُه  ا

بابا بييمله مْاجأة لمؤمه بحيث يرجى 

البيت ويف ىْس الوقت يحآم ًلى 

كتمل ومص  رغوػيته وزلوقتي الملحق ا

بس .. ىاقغه ُير مؤمه وىور يووروه ٓقف 

. مؤمه مترزز ألىه قلقان مه زًلك أىت 

أىا ! ال كبيا أزًل ليه : ىازر باستَراب طسيس

ًارِ ومقسر حبكم لبيؽ وبيسيه المكان 



ولو ًايس .. اللي يرتاح ٓيه يروحه كبيا 

ييرؼ الڤيال للبيى براحته أىا ممكه ارسها 

. موه

رليها موجوزة مص .. ال بيى ايه : كريم بسرًة

هتؾر المهم يارس بس الذقوة زي بسون 

. زًل مه أي حس 

ازاي يا كريم أزًل مه أروات : ىازر ابتسم

. ًايشيه يييضوا مى بيؽ 

أىت كمان يا ىازر زرلت زايرتوا : كريم ابتسم

. زي وبويتبرك أخ تالت ليوا 

وأىا ربوا ييلم بحترمكم : ىازر ابتسم بمحبة

وبيسكم از ايه وسييس جسا بسرويل وسقكم 

كتر مه .. يا كريم  أىا هبلٍ مؤمه إين هكون أ

سييس لما ييمل حاجة هو بيحبها أو 

. بيرتاحلها 



الكل الْرحة مص سايياه بوجوز مؤمه وىور 

بلَت أبوها بقرار ًسالهم مه الڤيال بتاًتهم 

واىتقالهم لبيت المرطسي وأبوها قالها إىه 

ممكه يضتري الڤيال هو مه مؤمه لو يحب 

ويييص ٓيها هو وٓايسة وملك اللي بتتوقل 

بيوهم بسل الغَيرة اللي قاًس ٓيها زلوقتي 

 ...

ىور ًرؿت ًلى مؤمه و وآق إن أبوها 

يارسها ويقيس ٓيها وهو وىور اتوقلوا بيت 

.. كريم 

ىاهس بلَته إىه يجي هوا ياكل مياهم لو 

أو مثال ! يحب أو يضوِ ىور ًايسة تيمل ايه 

يتَسى مياهم المهم الوؿى اللي يريحه 

.. ييمله 



الغبح اتجميوا كلهم ًلى سْرة واحسة 

أريرا رجيت تْقر مياىا : وكريم بع لمؤمه

! بقى ًرٓت تييص برا البيت زه .. يا واكي 

كان زايما يف حاجة ىاقغاين يا : مؤمه ابتسم

. كريم 

هو احوا سيبوا البيت زه : ىور اتسرلت بتريقة

يا بوْقر ! زه احوا كل يوم كوا هوا ! يا كريم 

. يا بوتَسى يا بوتيضى 

وياريت يا ىور .. وماله زه بيتكم : ىاهس بحب

تاكلوا مياىا هوا ًلى كول ويوم ما تحبي 

تيملي حاجة مميسة يا ستي ابقي كلي يف 

. بيتك بس رلي األساس هوا 

أىا لو مكاىك يا ىور : صيوب زرلت يف حوارهم

. وطايْة الحب زه كله هْؾل هوا 



وأىا مبسوكة بالحب زه كله يا : ىور ابتسمت

. ًمتو 

كيب ما تذليكي مياىا يا : كريم بع ليمته

! ًمتو كالما بتوغحيها بسه 

.. ازيوي مياكم اهو يا كريم : صيوب ابتسمت

. بس ساًات بحه لبيتي بروحه 

.. يف السجه ًوس سمر كل األيام زي بيؽ 

بتقوم مه الووم تضتَل بصل وإهاىة لحس 

مابقتص قازرة تتحمل الوؿى زه وال .. الليل 

بتحاول تْتكر أيام جاميتها وازاي .. الصل زه 

وآتكرت اليوم اللي قْلت ٓيه .. كاىت ُبية 

باب الحمام ًلى أمل زي كاىت أبضى حاجة 

ًملتها يف حياتها ألن لوال ًملتها زي كان 

كيس  زمان أمل متجوزة طريّ وهي ؟ هي أ

.. حالها هيكون أٓؾل مه السجه زه 



.. كل يوم إهاىة، شل، ؿرب، طتيمة، مرمقة 

رالظ مابقتص قازرة تتحمل وبيسيه كل 

زه ومقسريه إىها حامل مابالك لما تولس 

هييملوا ٓيها ايه ؟ 

سمر تيبت جامس وىقلوها المستضْى 

وكلبت يتغلوا بأبوها ويبلَوه ومحمس 

بالرُم مه زًله موها إال إىه جالها وزارها يف 

المستضْى وقيس مياها طوية يسمى كالم 

كتير موها از ايه هي ىسماىة وزًالىة بس 

ماقسرش يحس كالمها زه وال يحس إىها ٓيال 

.. ىسماىة 

ًبسهللا اتغل بأمل ًرٓها إن محمس ًوسها 

يف القاهرة وإىه هيوسل يف ٓوسق 

أمل قْلت مى أبوها وهي محتارة تقول 

كريم الحم حيرتها زي .. لكريم وال تسكت 



وسألها واتهربت بس أػر ييرِ وقالتله إن 

.. ًمها هوا يف القاهرة وىازل يف ٓوسق 

وليه الحيرة زي كلها : كريم بغلها باستَراب

إىك تيرٓيوي ؟ 

أمل أىا : قرب موها ومسك كتآها االتويه

مص ؿس ًمك محمس يف أي حاجة باليكس 

. زه راجل كيب وبحبه 

مص أىت اللي كلبت أٓغلك : أمل بحيرة

ًه مضاكل الييلة أو تحسيسا مضاكل سمر ؟ 

هو جاي ًلضان سمر تيباىة ويف 

. المستضْى 

يارته : كريم اتوهس ماليص زًوة بسبب ص

أىا هروح أجيبه هوا .. المهم إىه هوا ويف ٓوسق 

يارته ٓسه ماليص ًالقة بيه  . أما سبب ص



كريم اتغل بيم محمس وًرِ هو ىازل ٓيه 

وراح جابه ومهما ييترؼ إال إىه رٓؽ يسمى 

.. موه أي اًتراؼ 

الكل رحب بمحمس ورغوػا صيوب اللي 

.. استَربت إىها مبسوكة إىها طآته 

كان يف الجويوة برا وىاهس ًملت طاي وبغت 

زوزا بقولك يا حبيبتي رسي الضاي : لشيوب

ألبو سهر برا ميلص أىا هسرل القهوة لحسه 

 .

صيوب ابتسمت وأرسته موها وكليته ًوس 

يا ربر جايباه : محمس اللي وقّ بحرج

. تسلم ايسيكي .. بوْسك 

صيوب اتحرجت موه وحقت الضاي قسامه 

سميت ! سمر أربارها ايه : وُيرت الموؿوو

! إىها تيباىة 



ٓيال تيباىة ويف المستضْى : محمس اتوهس

الغبح هروحلها مى إين مص .. واحتمال تولس 

. ًارِ هيملها ايه أو أتغرِ مياها ازاي 

زي بوتك يا أبو سهر : صيوب بغتله بتياكّ

والمْروؼ تحه ًليها وتسامحها مهما 

. األب بيسامح .. يكون ُلقها 

مابقيتص قازر أسامح يا أم : محمس بحسن

. قسمت ههري وكسرتوي .. أىس 

وال ًاش وال كان وبيس الضر : صيوب بسًل

أىت ليه محسسوي إن زي ىهاية .. ًليك 

. الكون السىيا لسة قسامك 

! قسامي ؟ قسامي ٓيه : ممس بغلها بصهول

وازاي ؟ أىا حيايت كلها اتهست مرايت وكلقتها 

وبوتي واتبريت موها وحتى لو ما اتبريتص 

! هي اتحبست ٓحياة ايه اللي قسامي 



كول ما أىت لسة ًايص : صيوب بغتله

اًمل حياة جسيسة حلوة .. ٓحياتك قسامك 

. طكلها باللي أىت ًايسه

حياة جسيسة ؟ يال حسه الذتام : محمس بحسن

. مص تقويل حياة جسيسة 

حسه رتام ايه ؟ الحياة : صيوب كضرت

ليه ما تْكرش إن اللي ! قسامك ًيضها بقى 

حغل زه هموم ًلى ههرك واتذلغت موها 

. وزلوقتي بقيت حر تييص بقى طوية 

أًيص ؟ أىا ىسيت : محمس بغلها باستَراب

ييوي ايه الجملة زي أػال وىسيت ييوي ايه 

أىا ًامل زي التور اللي مربوـ يف ! أًيص 

ساقية بيلّ ورالظ ومْيص رف ىهاية ألىه 

. بيلّ حواليه ىْسه 



بيس الضر ًليك أىت : صيوب بغتله بتيب

ٓكر ىْسك كل .. لسة ًايص يا أبو سهر 

طوية إىك ًايص لحس ما تغسق وتييص 

. أىا هسيبك زلوقتي براحتك .. بجس 

لو محتاجوي الغبح : مضيت رقوة ورجيتله

اجي مياك المستضْى هاجي الغبح 

. بلَوي 

سابته وزرلت وهو ٓؾل محتار كتير بيْكر 

يف كل كالمها ولقى ىْسه بيْكر ٓيها هي 

استَرب ليه بيرتاح يف الكالم .. طذغيا 

ليه قلبه .. مياها ؟ ليه حابب يتكلم مياها 

بيسق بالضكل زه وهو مياها؟ 

سمر تيبت جامس وبيس كسه ولست وحقولها 

ابوها يف حؾوها بغتله كتير وزموًها ىسلت 

الوسم إىها مص يف .. وألول تحس بالوسم 

.. حؾه جوزها يْرح ويضاركها ٓرحتها زي



! ليه ًملت يف ىْسها كسه 

زلوقتي المْروؼ تيمل ايه ؟ تارس ابوها 

وتذليه يْتح ًيويه جوا ! مياها السجه 

والسجيوات اللي كل طوية يصلوها ! سجه 

ال ! يستَلوا ابوها ومص بييس يأشوه موها 

.. مص هتقسر تييص كسه وال تييضه كسه أبسا 

ييوي أقل طيء تقسمهوله إىها تييضه حياة 

كْاية أوي إىها أم .. ىنيْة مص جوا زىساىة 

سيئة وحرمته مه أبوه مه قبل ما يتولس 

.. كمان مص هتسجوه أول ما يتولس 

ٓكرت وأرست قرارها واىتنرت أبوها يجي 

.. الغبح يسورها 

الغبح صيوب وهي بتْقر بغت لحسه 

أروها بترزز وحاولت تتكلم بس ماقسرتص 

وسكتت لحس ما رلغوا ٓقار وقام يضرب 

قهوته يف مكتبه كيازته وقبل ما ىاهس تسرله 



استأشىتها تسرل هي وتتكلم مياه وىاهس 

ابتسمت وازتها القهوة تسرلها هي 

صيوب ازت أروها القهوة وقيست قغازه وهو 

! رير يا زوزا : الحم إىها ًايسة تتكلم

كوت ًايسة أستأشىك أروح مى : صيوب بترزز

. أبو سهر يسور سمر يف المستضْى 

ًايسة تسوري : حسه بغلها باستَراب طسيس

سمر يا صيوب ؟ 

. ال ال مص ًايسة أزورها : صيوب بسرًة

! امال ايه كيب : حسه بحيرة

صيوب سكتت ومص ًارٓة تقول ايه ألروها 

؟ تقوله إىها ًايسة تكون زًم لمحمس 

! تقوله إىها ًايسة تجبر بذاكره ! المكسور 

كيب أبسف ! تقوله إىها ًايسة تْؾل جوبه 

حاجة هيقولها ليه ؟هتقوله ايه ؟ 



رالظ يا حسه اىسى إين : قامت وقْت

. قلتلك حاجة 

جت تذرج بس حسه وقْها ألىه آتكر كالم 

مراته إىها حست إىهم بيقربوا لبيؽ وهو 

كتر مه مبسوـ لو أرته ٓتحت  هيكون أ

قلبها للحياة مه تاين ألن كْاية ًليها وحسة 

أىتي ًايسة تروحي : لحس كسه بع ألرته

! ػح كسه ! ًلضان تسًميه 

رالظ : صيوب هست زماُها بحرج وهو ابتسم

هاجي مياكم وىكون أىا وأىتي جوبه ايه رأيك 

 !

ربوا ما يحرموي موك : صيوب ابتسمت أوي

. أبسا يا حسه 



روحي بلَيه وال .. وال موك : حسه ؿمها

أبلَه أىا ؟ وكمان ًايشيه ىقول لكريم ليسًل 

. مووا 

أىا هقول لكريم وأىت بلٍ : صيوب ابتسمت

. محمس إىوا هوروح مياه 

. محمس كسه بسون ألقاب : حسه بهسار

صيوب كضرت وررجت مه ًوسه بس بيسها 

كريم : ابتسمت وبغت لواهس وكضرت تاين

! ٓيه 

يسوب قآل الباب : ىاهس طاورت ًلى الباب

. اجري لو ًايساه ؿروري 

صيوب بالْيل جريت تلحقه كان هيركب 

كريم : ًربيته ٓوازت ًليه وأمل سميتها

. ًمتك بتوازي 



كريم بغلها ورجى وبع ألمل وحسٓلها 

. زوري اليربية : المْتاح

رجى ليمته اللي مسكته مه الياقة 

. بقولك يا حبيبي : بتيسلهاله ومتبسمة

قويل يا قلبي وسيبي : كريم ابتسم لحركتها

. الياقة ميسولة هي 

: صيوب ربقته يف كتْه وهو ؿحك ٓكضرت

. بقل ررامة 

هبقل : كريم بقل ؿحك وحاول يكون جاز

. اتْؾلي يا ًمتو رير يا قمر 

أىت تسًل موي أىا أو : صيوب بغت لييويه

أبوك لو روحوا مى محمس يسور سمر يف 

احوا مص هوروح لسمر ىْسها ! المستضْى 

. احوا بس هوروح مياه 



كريم ابتسم وآتكر يوم ٓرحه وؿحكة ًمته 

مى محمس وآتكر كل أيام وحستها وحسىها 

وآتكر از ايه بتكون مبسوكة لما يكون ًم 

ال يا ًمتو مص : أمل موجوز ٓابتسم

ًلى .. روحوا مياه ورليكم جوبه .. هتؾايق 

األقل بسل أمل ألين ػراحة مص ًايسها تروح 

. ٓأىتوا أٓؾل .. ألي مكان موجوز ٓيه سمر 

حبيبي الياقل زه : صيوب باست كريم يف رسه

. ربوا يحميه ويقوم مراته بالسالمة 

هروح الضركة .. اللهم آميه : كريم ابتسم

. وأىتي ابقي كلميوي كمويوي 

ركب اليربية وأمل بغتله ٓؾول ٓقالها 

وهي استَربت وبيسها ابتسمت إن صيوب 

بتْكر يف مضاًر ًمها وٓرحت 



محمس اتْاجىء بحسه وصيوب هيروحوا 

.. مياه بس ىوًا ما استمس موهم القوة طوية 

وػلوا واىتنروه برا أوؿتها وهو زرل ًوسها 

وسمر أول ما طآته ًيقت وهو قرب موها 

ليه ًملتي يف ىْسك كسه ؟ استْسيت : بسًل

. ايه ؟ ياما حصرتك وما سميتيص أبسا موي 

بس .. سامحوي أرجوك : سمر بيياـ

. سامحوي وازًيلي .. سامحوي يا بابا 

ازًي ربوا اللي يسامحك يا : محمس بأسّ

. سمر مص أىا 

: سمر بتييف ومسحت زموًها وبغت ألبوها

. رس ابوي يا بابا 

ازيه ! ارسه ؟ ارسه ازاي : محمس باستَراب

! لضريّ ييوي 



أىا مؾيت .. ال مص طريّ : سمر بسرًة

ورق إىك تارسه وتكون أىت الوػي ًليه وأىا 

بابا أىا مص هقسر أبسا أرليه ميايا يف .. هوا 

مص ًايساه يْتح ًيويه جوا سجه .. السجه 

ربيه بالحوية اللي .. ٓذسه ًلضان راكري .. 

أىا لو رليته .. جواك والقيبة اللي جواك 

ميايا هوا يف السجه هذليه أسوأ موي 

بمراحل أىا مص هقسر أقسمله حاجة ُير إين 

ًلى األقل أىت هتسرو جواه .. أزيهولك أىت 

. طوية كيبة 

أىت مص ًارِ طكل .. أرجوك رسه يا بابا 

حيايت ايه جوا السجه وأىا ما أرؿاش أبسا 

ابوي يييص ميايا الحياة زي حتى لو ػَير 

. رسه .. ومص ٓاهم 



ٓؾل طوية مياها يحاول يقويها تذلي ابوها 

يف حؾوها بس رٓؾت تماما ومحمس 

اسمه ايه ؟ : استسلم لقرارها وبغلها

ميرٓص ومص ًايسة : سمر ابتسمت بحسن

. أًرِ أىت سميه 

ررج مه أوؿتها بابوها يف ايسه وهو محتار 

حسه وصيوب وقْوا مستَربيه ٓبغلهم 

أًمل .. مص ًايساه مياها وازيتهويل : بحيرة

! أربيه ازاي لوحسي ! ايه أىا بييل لسة مولوز 

. ازيه ألبوه : حسه بحيرة

. رٓؾت أبوه يارسه : محمس بسًل

قاكيهم ؿابف كلب مه محمس يمؾي ًلى 

طوية أوراق وبغله بحيرة ٓشيوب قربت موه 

هاته رليه ميايا وأىت طوِ : ومست ايسيها

. األوراق زي ايه 



محمس ازاها البيبي وحسه راح مياه رلغوا 

كل المقلوب موه قبل ما يمضي بالبيبي 

وصيوب كول الوقت طاياله وهما مروحيه 

اقّ ًوس ػيسلية يا حسه : بغت لحسه

. ىجيب لبه وببروىات 

حسه وقّ وصيوب ىسلت وازت البيبي 

لمحمس وزرلت هي الغيسلية واطترت كل 

.. اللي ممكه يحتاجه البيبي 

روحوا البيت والكل مصهول بابه سمر 

ومحمس قاًس تايه مص ًارِ هييمل ايه أو 

! هيتغرِ ازاي 

صيوب كلبت مه ىاهس تساًسها يجيبوا هسوم 

للبيبي ٓاقترحت ىوجا واتغلوا بيها وقالولها 

.. تجهسلهم حاجات ولبس لبيبي لسة مولوز 

تبيت كل احتياجاته وىاهس ىسلت جابت 

.. الحاجة كلها وصيوب طايلة البيبي 



آرر الوهار كريم وأمل اتْاجئوا باللي حغل 

وكريم ىوًا ما اتؾايق وزارل ًوس ًمته 

متَال بس طآها طايلة البيبي ومبسوكة 

بيه وبتكلمه وبغت لكريم وابتسمت 

وطاورتله يجي يقيس جوبها بغمت 

كريم قيس قغازها وبع للبيبي يف حؾوها 

يا ًيوي محروم مه .. ىام أريرا : ٓابتسمت

. حؾه مامته 

أمه ماًوسهاش حؾه أػال يا : كريم بتريقة

. ًمتو 

هو ما يْهمص زه هو كل اللي : صيوب كضرت

ٓاهمه إىه محروم مه حؾه مامته وؿمتها 

طوِ از ايه بريء بغله وحاول .. ومراًاتها 

. بغله .. تضوِ ٓيه قسوة أو حقارة سمر 



كريم بغله بَيم بس اتْاجىء بــبيبي ػَير 

حاول يضوِ أي طبه .. ال حول له وال قوة 

بيوه وبيه سمر بس مالقاش وصيوب كملت 

كان جميل كسه وهو .. زي أىس ابوي : بهمس

بْكر  (بغت لكريم بحماس  ).. ػَير 

أسميه أىس ايه رأيك ؟ 

ما تيلقيص .. ًمتو : كريم مسك ايس ًمته

. جسه هيارسه أو أبوه هيارسه .. ىْسك به 

ابتسمت  ).. أبوه مص هيارسه : صيوب كضرت

. هيْؾل مى جسه  (

كريم سكت وهو مص ًارِ ًمته بتْكر 

! ازاي أو يف ايه 

حاول يتكلم أو يوقق بس ميرٓص يقولها 

ٓاىسحب بهسوء ! ايه 



أما أمل ٓهي حست بالضْقة ًلى الولس 

وماًرٓتص أبسا تكرهه بسبب اللي أمه 

ًملته ٓيها باليكس حست إىه برئ مه كل 

. شىوب أمه وأبوه

صيوب اقترحت ًلى محمس اسم أىس وهو 

ًجبه االسم جسا وقرر إىه يسميه أىس 

.. بالْيل 

! بسأت تيلمه ازاي يرؿيه وازاي يضيله 

حاولت تيلمه ازاي يحميه بس كان ػيب 

وما قسرش وال ًرِ ييمل زه لوحسه والزم 

.. حس يساًسه 

قيس مياهم أسبوو وصيوب مص بتْارق أىس 

أبسا ومحمس بتحاول تيلمه ًلى از ما تقسر 

ازاي يتيامل مياه لوحسه 



حسه متابى اللي بيحغل وًيويه كول 

الوقت ًليهم وىاهس مياهم 

صيوب ! وبيسيه يا ىاهس : حسه بع لمراته

هتيمل ايه لما .. بتتيلق بأىس كل يوم 

! يمضي 

محمس مص هيقسر : ىاهس بغت لجوزها كتير

. يريب الولس لوحسه 

وبيسيه يارس أرتي تربيهوله : حسه كضر

! ييوي وال ايه 

حبيبي اهسا وٓكر : ىاهس مسكت ايس جوزها

أرتك اتحرمت مه ابوها .. بيقلك مى قلبك 

مص يمكه ربوا يكون سبب كل .. وجوزها 

واهو بييوؿها .. األسباب زي ًوؼ ليها 

. بسوج وابه تاين 



يا ىاهس محمس ال يمكه يجي : حسه بؾيق

وحقي الّ رف تحت .. ويقلب ايسها موي 

واحس بكل األزمات اللي مر .. ال يمكه زي 

بيها والمغايب زي وحالته زي ال يمكه يْكر 

أػال يتجوز وحتى لو ٓكر مص هيقسر يجي 

! أىتي ىاسية بوته از ايه أشتوا .. ويْاتحوي أبسا 

متذيلة إىه بيس كل زه يكون ًوسه ًيه 

. يقلبها موي 

ال ٓيال مص هيجي : ىاهس كضرت بتْكير

. يقلبها 

بتذققي اليه يا ىاهس : سكتت وحسه بغلها

؟ ًارٓك لما بتسكتي كسه يبقى بتذققي 

لحاجة وبقولك اهو ما تذققيص وما 

. تتسرليص 

مص بذقف أبسا ألي : ىاهس ابتسمت وبغتله

. حاجة 



محمس كول الوقت ًيويه ًلى صيوب 

وحركاتها وتغرٓاتها وكل طوية بيقلب موها 

أي كلب بالرُم مه إىه بييرِ يتيامل 

كويس مى أىس بس هو حابب قربها موه 

وآرر القرب زه ايه ؟ هل ! بس وبيسيه 

؟ ال مص ممكه ال هو ًوسه الجرأة ... ممكه 

كتر مه كسه وال أروها وًيلتها  يقلب أ

هيوآقوا أػال ألي قرب بيوهم يبقى 

.. المْروؼ يارس حْيسه ويمضي مه هوا 

صيوب بتْكر ممكه تييص ازاي لو محمس 

كيب ممكه تقلب ! أرس أىس موها ومضي 

موه يذليه مياها ؟ ايه الَباء زه ازاي تقلب 

بس حتى لو سابه هي ! موه يسيبلها حْيسه 

مص ًايسة أىس بس هي كمان بتحب قرب 

از ايه بتحس بالراحة وهي .. محمس ىْسه 

بتتكلم مياه 



بترتاح ٓقف وهو موجوز .. بتحس بالقمأىيوة 

ايه األحاسيس .. يف ىْس المكان مياها 

ميقول ممكه ! الَريبة اللي جواها زي 

... تكون

بغتله كتير تحاول تيرِ إجابة السؤال اللي 

! ماًوسهاش الجرأة تْكر حتى ٓيه 

ىاهس اىتنرت رجوو الضباب آرر الوهار البيت 

وراحت ًوس ملحق مؤمه وكلبت موه يكلم 

كريم يجي ًوسه وبالْيل رالل زقايق كان 

موجوز وقيسوا التالتة مى بيؽ ومؤمه 

! االجتماو المَلق زه هوَتال ٓيه ميه : بهسار

. اسكت ياؼ واسمى : ىاهس ربقته يف زماُه

مؤمه سكت وىاهس مص ًارٓة تبسأ كالمها 

بتبغيلي : مويه وبغت لكريم اللي بحيرة



ٓكري بغوت ًايل ! ليه ؟ ًايسة تقويل ايه 

. واحوا ىساًسك 

ًايسة : ىاهس أرست ىْس كويل وبغتلهم

. أجوز صيوب لمحمس 

االتويه بغولها بصهول طوية وبيسها كريم 

! تجوصيهم ازاي ييوي : ىقق

زي الذلق ايه أجوزهم ازاي زي : ىاهس كضرت

؟ هي الواس بتتجوز ازاي ؟ 

يا ًمتو هو يقغس ًايسة تيملي : مؤمه ًلّق

ايه ؟ ييوي هل هو كلب ايسها ؟ 

هيقلب ايسها ازاي بيس كل اللي : ىاهس بَيم

بوته ًملته ٓيوا ؟ ويف أمل وكريم ؟ متذيل 

أىت طذغية محمس زي تيجي تقلب مه 

حسه إىه يتجوز أرته ؟ 

. ال مص هييملها أبسا : كريم بتْكير



. بالنبف مص هييملها : ىاهس بغت البوها

كيس مص هوروح ىقوله : مؤمه والمقلوب ؟ أ

! تيال اتجوز ًمتوا 

كيس بس هويمل ايه ؟ : ىاهس كضرت بتْكير أ

زه اللي جميتكم ًلضاىه، ىْكر مى بيؽ 

ازاي ىقويه يتكلم ويقلب ايسها ! هويمل ايه 

! أو يارس أي رقوة ىاحيتها 

! ًايشيه تجوزوا ميه كسه : ىور كاىت ىازلة

ما تروحي تضويف أمل ٓيه : مؤمه بغلها

. واقيسي مياها 

.. هروح ألمل ! بتوزًوي ماطي : ىور ابتسمت

بس اللي ًايشيوه يارس رقوة زه حسسوه 

إىها هتروح موه لَيره ساًتها هيقول أىا أوىل 

. مه ُيري 



سابتهم وررجت وكلهم بغوا لبيؽ وكريم 

احوا ممكه ىتكلم ! تغسق ًوسها حق : اتكلم

قسامه إن يف ًرسان متقسميولها وإىوا بوْكر 

ىوآق ًلضان مص ًاجبوا قيستها لوحسها 

كسه ٓبكسه ىيرٓه إن المبسأ ىْسه مص 

. مرٓوؼ 

كيس ساًتها هيقول أىا أوىل : مؤمه ابتسم وأ

. مه ُيري ويارس رقوة 

ولو اتحرج برؿه يوقق وقال : ىاهس بقلق

. لوْسه أىا مص از المقام 

ساًتها هقوله اتحرك ورسها : مؤمه بَيم

. واىقق 

رليوا ىارس أول : كلهم ؿحكوا وكريم بغله

. رقوة وىضوِ رز ٓيله األول 



رجيوا البيت وكريم بيسور ًلى البوات وقبل 

: ما يسرل أوؿته ربف ورزت ًليه ىور

استوى 

: كريم وقّ موتنر وبع لمؤمه مه ٓوق

تيال يا ابوي اكلى رس مراتك مه ًوس مرايت 

. مص هوققى ًلى بيؽ هاه .. 

مؤمه ؿحك وكلى ًوسه ٓوق واىتنروا مى 

بيؽ لحس ما ىور قالت يسرل وكريم ربف 

! مؤمه ميايا : وبع ألمل

اتوقيت كسه، أىا البسة رليه : أمل ابتسمت

. يسرل 

اسحب : كريم ٓتح الباب وطاور لمؤمه

. أوؿتك هواك اهيه رسها .. مراتك يال 



ىور ابتسمت وهي قاًسة جوب أمل يف 

.. أىا مرتاحة هوا جوب أمل حبيبتي : السرير

. روحوا أىتوا األوؿة التاىية 

ال اوًي تحلمي تْؾلي : كريم بغلها بصهول

 )أوؿتي .. يال يا مرات مؤمه مه هوا .. هوا 

restricted area) (  موققة محنورة . )

: ىور ؿحكت وتجاهلته وبغت ألمل

مص حابة ! ماًوسكيص حاجة تتاكل يا أمل 

كل . أي أ

كل : أمل كضرت .. وال أىا وحياتك حابة أي أ

ٓؾلوا يقروا ًليا يقروا .. هللا يرحم أيامي 

. ًليا لحس ما جابوين األرؼ 

هي بتلمح لحس مييه ؟ : مؤمه بع لكريم

. ال ما تارسش يف بالك : كريم مكضر



وزلوقتي ٓرحاىيه ٓيا : أمل ابتسمت ومكملة

. إين مص باكل 

حرام ًليهم اللي بييملوه : ىور بسًل مغقوى

كلوىا وال يتيبوا .. ٓيوا زه  مص ًايشيه يآ

. ًلضاىا 

ميه زول اللي مص : مؤمه زوره يف الصهول

أىتوا هتيملوا زي ! ًايشيه يتيبوا ًلضاىكم 

الققف تاكل وتوكر ؟ أىتي يا بت مغحياين 

كل وماًجبكيص ٣الساًة   الْجر أًملك أ

حاجة والغبح ىسلت اتلقيت قسام بيتسا ُهت 

لحس ما ٓتحوا ًلضان أجيبلك ويف اآلرر 

. أرسيت ققمة وقلتي مص قازرة 

مص أىت : أمل ًلقت وًيويها ًلى كريم

ًلضان بس ما تقوليص إين ! لوحسك اهو 

. ُريبة وبتاو 



. اللهم ال اًتراؼ : كريم رٓى ايسيه لْوق

مص ًيالكم زول ؟ يبقى : ىور ابتسمت

قومي يا بوتي ىضوِ .. تتحملوا اللي يحغل 

! أم ٓتحي ًوسها ايه 

كيب بسل أم ٓتحي تحبوا : كريم بغلهم

تذرجوا ىتيضى برا 

االتويه بغوا لبيؽ و وآقوا وررجوا كلهم 

مى بيؽ وىاهس بغتلهم وهم رارجيه 

وزًت مه قلبها ان ربوا يحميهم الن قلبها 

اتقبؽ مرة واحسة وكاىت ًايسه توقْهم بس 

... استَْرت وسابتهم يسهروا براحتهم

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل السازس واألربيون 

كريم ومؤمه أرسوا البوات مقيم يتيضوا 

أمل وىور مسكوا المويو وٓؾلوا يقولوا .. ٓيه 



از ايه جياىيه وبيسها كل واحسة كلبت 

ساىسوتص وسف شهول مؤمه وكريم 

هما مص بقالهم ساًة : مؤمه بهمس

كل ! بيقولوا جياىيه  أىا تذيلت هيقلبوا أ

المقيم كله والمقاًم المجاورة ؟ 

كان ًوسي ىْس : كريم بوْس الهمس

اإلحساس وحياتك 

بتقولوا ايه ؟ : أمل بْؾول

وال حاجة بس بقالك : كريم ببراءة مغقوية

كل يا أمل  ساًة بتقويل جياىة هايت أ

يا ريتوي أرجى .. ماهو زه كْاية : أمل ببراءة

لقبييتي 

كول ما باػيولوا يف األكل هيْؾل : ىور ألمل

كلوا ؿييّ كسه  كلوا ! أ أىا مص ًارٓة لو أ

بجس هييملوا ٓيوا ايه ؟ 



.. الوسالة هتضتَل بقى ػح : مؤمه بتريقة

! زه احوا مص ًارٓيه ىيمل مياكم ايه 

كلوا حاجات  أريرا وػل األكل وأمل وىور أ

ومص قازريه يذلغوا الساىسوتص .. بسيقة 

اليتيم اللي كلبوه 

امال جياىيه جياىيه ويف اآلرر : كريم بتريقة

ساىسوتص يتيم مص هتذلغوه ؟ 

تقريبا بيضتَلوىا وال ايه ؟ : مؤمه بغله

مه القر ًليوا ىْسوا اتسست : ىور بتهكم

.. ٓيال يا بوتي ًوسك حق: أمل بتأييس

ربوا يكون يف ًوىوا ياحبيبتي : ىور بتياكّ

هو كل حاجة ترموها ًليوا وال : مؤمه بصهول

! ايه 



واؿح إن الستات بيحبوا زور : كريم بتأييس

المنلوميه كتير 

قؾوا السهرة كلها يف هسار وتهكم الضباب 

.. ًلى البوات 

ررجوا مه المقيم ومروحيه ومؤمه بع 

احوا ! ما تقّ ىجيب حاجة ىضربها : لكريم

بواكل وىضرب ٓيهم ومص بوجيب حاجة 

لوْسوا 

هو أىت جيبت وحس مويك ييوي : ىور بتريقة

 !

! ًايس تجيب مويه : كريم بغله

.. مؤمه قاله المكان و كريم راح ًوسه

اركه بييس يا كريم السىيا : مؤمه بع حواليه

اركه هواك كسه .. زحمة مص هتاليق ركوة 

الجو هازي 



ًايس : كريم بيس وركه يف مكان هازي وبغله

! ايه بقى يا سيسي 

بع  )الكوكتيل بتاًهم تحْة : مؤمه بتْكير

ىور هتارسي ايه أىتي وأمل ؟  (للبوات 

بغت ألمل اللي قالت  )صيك : ىور بتْكير

صيها 

هوسل أجيبهم وال توسلوا ..  كوكتيل ٤: كريم

ىروح هواك؟ 

مص هووسل بقى .. ال ال رليوا هوا : أمل بتيب

وال حابة توسيل يا ىور ؟ 

هوا أٓؾل .. وال قازرة أتحرك : ىور بغتلها

هوسل أجيبهم وأىت .. تمام : كريم هس زماُه

رليك مياهم 



كريم ىسل وراح للمحل ومؤمه ٓؾل مى 

.. البوات 

أىا مص هقسر ارس كوباية ! مؤمه : ىور بغتله

رليوي ارس مه كوبايتك .. كاملة لوحسي 

مص هقسر ميسيت .. ميلقة ورالظ 

كلم كريم قوله بالش ييمل .. متؾايقة 

.. حسايب

 (بغت لمؤمه  )وأىا كمان : أمل بغتلها

اتغل بيه وقوله بالش حرام ىجيب وتترمي 

هللا يرحم أيام ما كوا بوؾرب : مؤمه ابتسم

الكضري وراه اليغير وراه السرة المضوي 

أيام بقى : أمل ابتسمت

مؤمه كلى موبايله وبيرن بس لقى كريم 

هوسله زقيقة : بغلهم.. سايب موبايله جوبهم 

وراجى اوك 



ىاهس يف البيت قاًسة متوترة ومص قازرة توام 

رير يا ىوىا : حسه الحم توترها.. وهم برا 

ما تيجي ترتاحي ! مالك 

أىا طوية .. ارتاح أىت يا حسه : ىاهس بغتله

وهاجي 

الييال كبرت وبقت رجالة : حسه ابتسم

مص ػَيريه هتقلقي ًليهم 

لسة طايْاهم ًيال ػَيريه : ىاهس ابتسمت

! ولسة بقلق ًليهم أًمل ايه بقي 

هيجوا ما تقلقيص تيايل : حسه ابتسم

ارتاحي 

قيست جوبه بس مه جواها مص قازرة 

.. تتقمه أبسا 

أمل وىور بيتكلموا ومرة واحسة حس ٓتح باب 

! اللي مياكم أىتي وهي : أمل ويف ايسه مقواة



ىْس واحس : البوات هتغرخ بس زًق

.. وهذلي المقواة تيمل يف وطكم طوارو 

كليوا اللي مياكم بهسوء كسه ورليوا حلويه 

أىت :مؤمه راح لكريم اللي اتْاجيء بيه

سيبت البوات لوحسهم يا مؤمه ؟ 

ما سيازتك سايب الموبايل يف : مؤمه كضر

المهم هات اتويه كوكتيل بس مص ! اليربية 

البوات مص ًايشيه .. أربية 

كريم هس زماُه بموآقة وبع ىاحية اليربية 

ولمح إىها موورة ولما ركس لقى باب أمل 

مْتوح وحس واقّ ٓيه ٓقلى يجري ومؤمه 

بع وبسون تْكير كلى وراه 

الراجل بع لمح كريم ومؤمه جاييه جري 

ًليه واتوتر وبسون تْكير قْل باب أمل 



وركب مكان كريم وزور اليربية واتحرك بيها 

.. بسرًة 

كريم ومؤمه االتويه جريوا ورا اليربية بس 

بيست و وقْوا االتويه يف حالة ػسمة ومص 

مستوًبيه اللي حغل وال ًقلهم حاول 

يْكر ايه اللي هيحغل ؟ 

ىسلت مه اليربية ليه يا مؤمه : كريم بَؾب

 !

مؤمه ما رزش ألىه مص قازر يْكر إن مراته 

! اتذقْت موه قسام ًيويه 

واقْيه االتويه يف ىع القريق وتاكسي 

ميسي ٓبيسمر ًلضان يوسيوا وهوا االتويه 

بغوا لبيؽ و وقْوا يف الوع ٓالتاكسي 

: وقّ ُغب ًوه وكريم ٓتح باب السواق

محتاج ًربيتك زي بسرًة 



ال أىتوا ٓاكريه ىْسكم : السواق زًق

! هتسرقوين وال ايه 

اتحرك يا توسل يا توسى محتاج : كريم زًق

اىقل ىْسك ورا يا هوسلك الضارو .. ًربيتك 

اتحرك 

ًربيتوا .. اتحرك يا بوي آزم : مؤمه زًق

.. اتارست وٓيها مرتاتوا اىجس

السواق راِ وٓكر يوسل بس اتراجى ورجى 

يف الكوبة ورا وكريم ركب مكاىه وجوبه مؤمه 

واتحركوا 

! موبايلك مياك : كريم بذوِ

اه ميايا اهو : مؤمه

موبايلي طَال .. اتبى موبايلي : كريم بسرًة

بسرًة يا مؤمه .. 



.. بيضتَل.. اهو لحنة بس : مؤمه بيسًق

مص ًارِ ايه اللي ىسلك مه : كريم بيغبية

! هجيب كوبايتيه صيازة ويترموا .. اليربية 

مايف زاهية 

.. رالظ .. ًلضان كوت ُبي : مؤمه زًق

ما تذيلتص .. رىيت ًليك ما رزتص ىسلتلك 

ما ٓكرتص يا .. إن حس هيارسهم باليربية 

كريم 

سكتوا االتويه والسواق ورا متابيهم ومص 

ٓاهم حاجة بس ىوًا ما اتقمه إىهم مص 

طكلهم ما يقولص .. حرامية ومص هيسرقوه 

.. إىهم حرامية 

أمل وىور يف اليربية مغسوميه ومرًوبيه 

كيب ىسلوا : مه اللي بيحغل وىور بتييف

ورس اليربية باللي ٓيها 



اه اقّ رليوا ىسل وأىت امضي : أمل بذوِ

اسكتي أىتي وهي رليوي أٓكر يف : الحرامي

.. المغيبة زي 

اتغل بسمايله وقالهم إىه سرق ًربية وقالهم 

.. يقابلوه واتْقوا ًلى المكان

اقّ ىسلوا وامضي باليربية : أمل بإػرار

السىيا هتتقلب ًليك كول ما احوا .. براحتك 

مياك 

اررسي أىتي : الحرامي زًق ورٓى المقواة

.. وهي واسكتوا 

أمل وىور ماسكيه ايسيه بيؽ برًب 

وروِ وكل واحسة ٓيهم بتْكر ايه اللي 

ىور كاىت مرًوبة ومص .. هيتم ويحغل 

: ًارٓة تْكر وأمل بتقمه ىْسها وتقموها

.. كريم هيجي يا ىور .. كريم هيجي 



.. موبايلك ههر اهو : مؤمه بع لكريم بلهْة

.. ازرل يميه 

ٓؾلوا ماطييه ورا البرىامج اللي بيتتبى 

موبايل كريم 

اتغل ببابا رليه يكلم البوليس : كريم بسرًة

محسش ًارِ هو هيارسهم .. يكون مياىا 

ٓيه ؟ 

مؤمه اتغل بحسه اللي أول ما موبايله رن 

ميه يا حسه ؟ : ىاهس بسرًة

مؤمه : حسه باستَراب

رز بسرًة يف حاجة حغلت رز : ىاهس بقلق

ًليهم 

! رير يا ابوي أىتوا ٓيه : حسه رز



.. ًمي مص رير : مؤمه بتوتر ٓتح األسبيكر

ىسلوا مه اليربية لحنة بوجيب ًغير و واحس 

رس اليربية 

يف زاهية اليربية المهم إىكم : حسه بسرًة

أىتوا ٓيه وأىا هجيلكم ! بذير 

بابا اللي أرس اليربية رسها : كريم بسرًة

.. أمل وىور ٓيها.. بالبوات 

هوا الغمت ريم ًلى الكل وىاهس بتتوْس 

باليآية وبتحاول تتماسك كان الزم تمويهم 

كان قلبها حاسس إن يف حاجة .. يذرجوا 

.. هتحغل 

قويل ! أًمل ايه يا كريم : حسه أريرا ىقق

! أتغرِ ازاي 

بلٍ البوليس يجوا مياىا أىا بتتبى : كريم بتوتر

موبايلي ألىه يف اليربية وماطييه وراه بس 



مص ًارِ هو رايح بيهم ٓيه ٓممكه 

.. ىحتاج البوليس مياىا 

حاؿر هقلب السىيا ما تقلقص : حسه بسرًة

.. بلَوي بس مكاىك وأىا هتغرِ يا كريم .. 

الالب بتاًي يف أوؿتي ٓيه : كريم بتوتر

برىامج يقسر يتتبى موبايلي وًربيتي كمان يا 

هاته وهتيرِ مكان اليربية كمان .. بابا 

حاؿر هتتبى موبايلك : حسه بسرًة قام

وهجيب البوليس ميايا وأىت مياىا ًلي 

.. بس كريم ما تتهوروش أرجوكم .. التليْون 

.. رليوا ىتيامل بيقلوا مص بيواكْوا 

ًلضان ىرجيهم 

مص وقت اىهيار يا ىاهس : قْل وبع لواهس

لو البوات جرالهم حاجة متذيل : ىاهس بغتله

كريم ومؤمه هيحغلهم ايه ؟ 



مص هيحغلهم حاجة : حسه بتْاؤل

حسه اتغل بالبوليس وبميارٓه ًلضان 

يتحركوا بسرًة وكلى هو كمان بسرًة جاب 

الالب بتاو كريم وطَله وطَل البرىامج ك 

اللي كريم قال ًليه وبالْيل كان زي ال 

GPS بيحسز مكان الموبايل 

اتحرك وقابل قوة البوليس اللي هتتحرك 

وازالهم الالب ًلضان يتتبيوا اليربية 

.. واتحرك هو مياهم 

الموبايل مص بيتحرك، : مؤمه بع لكريم

! وقْوا طكلهم 

! وقْوا ٓيه : كريم متوتر

 ٢٠٠بيس حواليه : مؤمه مرًوب ًلى البوات

متر مووا 



كريم هسئ السرًة وبيقرب بحصر لحس ما 

مص هي اللي مسية اىتنار : مؤمه طاورله

زي ؟ 

هي ٓيال : كريم بهسوء مرًب

ركه ًلى جوب وكْى اليربية وبغوا 

لبيؽ واتغلوا بحسه بلَوه مكاىهم 

كريم احوا قريبيه موكم جسا ما : حسه ىبههم

.. تتهوروش 

حاؿر بسرًة بس : كريم بقلق

زي : ٓؾلوا مراقبيه الوؿى والسواق همس

! ًربيتكم 

.. اه هي : مؤمه رز

كاىوا أربى طباب وبيتذاىقوا تقريبا وكريم 

هوْؾل ىتْرج ًليهم : بع لمؤمه بيغبية



قبل ما يوسلوهم والوؿى ! البوات يف اليربية ! 

يتأزم 

يال ىوسل : مؤمه

مص البوليس جاي استووه : السواق وقْهم

لو مراتك يف اليربية زي : كريم بغله بورٓسة

! هتستوى 

ال مص هستوى : السواق بغلهم

ىسلوا واتْاجئوا بالسواق ىازل مياهم ٓبغوله 

أمي ربتوي راجل أىا اسمي : ٓهو ابتسم

محموز ًلى ٓكرة 

اتحركوا التالتة بحصر مى بيؽ وبيحاولوا ما 

.. ينهروش لحس ما يقربوا



الضباب قابلوا الحرامي وهيغوله أول ما 

طآوا اليربية اللي سارقها وٓجأة واحس 

! ايه زول : ٓيهم لمح أمل وىور وزًق

! مالحقتص أىسلهم أًمل ايه ييوي : الحرامي

ما ىسلتهمص يف أي ! تقوم تجيبهم هوا &

مغيبة ليه ؟ اليربية ىتيامل ٓيها لكه زول 

! ىهبب ٓيهم ايه 

ىقلب ٓسية ٓيهم أىت مص متذيل : الحرامي

هيسٓيوا ٓيهم كام وبيسيه زول حوامل 

ييوي أربى رءوس مص راسيه وهييملوا أي 

حاجة ًلضان يرجيوهم 

بس لو اتقْضوا هوتيلق ًلى حبل @ 

احوا حرامية محآم، ًربيات، .. المضوقة 

طقق لكه رقّ وستات 



: بيتذاىقوا والسواق قرب موهم وههر ىْسه

! بتتذاىقوا ليه ! هاي يف ايه 

رليك يف حالك : الضباب بغوله

قربوا موه وهوا واحس ٓيهم لمح كريم ومؤمه 

اللي بيقربوا مه اليربية ٓغرخ ًليهم 

والوؿى اتأزم يف لحنات 

اتحركي يا أمل باليربية اكليي : كريم زًق

كريم ومؤمه هجموا ًلى الضباب وأمل 

هوسيبهم ازاي : بغتلهم وبغت لوور بذوِ

ال مص هقسر 

.. احوا هولبذهم اكليي مكان كريم: ىور بتوتر

أمل كليت وزورت اليربية وهي مص قازرة 

تتحرك وتسيبهم بيتذاىقوا بالضكل زه 



واحس ٓيهم مه الضباب بيحاول يكسر 

الضباك جوب ىور اللي بتغرخ ومؤمه طسه 

اكليي باليربية : وزًق

أمل زاست بوشيه وزموًها ىازلة واتحركت 

وهوا كان الوؿى أٓؾل بالوسبة للضباب ألن 

.. روٓهم ًلي البوات هسي طوية 

لحنات والبوليس وػل وحسه ىسل يجري 

واتقمه لما طآهم بس بيبع حواليه ما 

طآص ًربية كريم 

البوليس قبؽ ًلى الضباب كلهم وحسه 

! البوات ٓيه : جري ًليهم

أمل اتحركت باليربية : كريم أرس ىْس كويل

ما تقلقص .. 

مؤمه أىت ! متأكس إىهم بذير : حسه بتوتر

ايه السم زه ! كويس 



اتيورت : هوا كريم التْت له ومسك ايسه

! ازاي 

رليوا ىتقمه ًلى البوات .. أىا كويس : مؤمه

 ..

اتغل ًلى : كلى موبايله وازاه لكريم

موبايلك 

كريم بيتلْت حواليه وهوا محموز ٓك 

! توْى زي : الكوٓية اللي ًلى رقبته

توْى : كريم ابتسم

طسها موه وربف بيها زراو مؤمه اللي بيوسِ 

: حسه اتغل بموبايل كريم ورزت ىور بيياـ

ًمي 

ىور اكموي يا بوتي أىا : حسه باكمئوان

.. والبوليس وػلوا وقبؾوا ًليهم 



كريم كويس يا ًمي : أمل بيياـ

االتويه كويسيه المهم كمووين ًوكم : حسه

! أىتوا ٓيه 

قريبيه لسة ما : أمل بتسمح زموًها

بيسىاش 

كيب هلحقكم استووا ما تقْوش : حسه

.. أىتوا 

ًمي أىا مص ًارٓة أىا ٓيه أػال : أمل بيياـ

مص .. أىا هرجى الضارو زه ! وال أمضي ازاي 

هيرِ أروح ٓيه 

.. ارجيي يا أمل : كريم أرس الموبايل مه أبوه

ارجيي أىا مستويكي ياحبيبتي 

أىت كويس : أمل بلهْة



؟ حس !أىتي بذير .. أىا كويس : كريم باكمئوان

ؿايقك ٓيهم ؟ 

أمل ما : أمل هست زماُها وهو ابتسم

تهشيص زماُك أىا مص طايْك 

محسش ؿايقوي أىا : أمل ؿحكت بيياـ

.. لْيت ورجيت 

كريم هو : ىور مسكت زراًها وأمل ابتسمت

! مؤمه كويس 

كويس قسامي اهو يال : كريم بغله

.. مستوييوكم

ازى الموبايل لمؤمه يقمه ىور وهو راح 

للنابف اللي أبوه واقّ مياه وبلَهم 

ملذع اللي حغل وكان ًايسهم يروحوا 

مياه بس كريم كلب موه الغبح يروحولهم 



ألن زلوقتي هيارسوا مؤمه المستضْي 

.. والبوات ًلضان يتقمووا ألىهم حوامل 

أمل وػلت ًوسهم وهوا كريم سكت وراح 

ىاحية ًربيته بسرًه وأمل وقْت ٓتحت 

الباب ورمت ىْسها يف حؾوه وًيقت كتير 

بغت .. وهو بيؾمها وبيحاول يقموها 

الجرح زه ! اىت كويس : لحاجبه

.. زه جرح رْيّ يا امل ما تقلقيص: كريم

ىور حاولت توسل مه اليربية بس ماقسرتص 

ومؤمه جري ًليها بيقموها وهي بتييف 

كتر  ولمحت السم وزراًه ومسكته بيياـ أ

يا بوتي زه مجرز جرح سقحي : وهو بيقموها

حقك .. ىور اهسي وبقلي ًياـ ! أىا كويس 

ًليا ماكاىص المْروؼ ىسلت مه اليربية 

.. أبسا 



حبيبتي أىتي : حسه قرب موهم وبع ألمل

حس ؿايقك أي ! يف حاجة حغلت ! بذير 

حاجة 

أىا .. أىا كويسة يا ًمي : أمل بتتماسك

كويسة 

ىور كمويوي : حسه راح لمؤمه وىور وبغلهم

أىتي بذير 

ىور بتييف وبتضاور بسماُها ومؤمه طسها 

! يا بوتي أىا كويس : ًليه وقْها

يال ىقلى ًلى : قربوا كلهم مه بيؽ وحسه

المستضْي ىقمه ًلي زراًك يا مؤمه 

.. وىقمه ًلى البوات زي 

البوات ركبوا وكريم راح لمحموز مسكه قبل 

! أىت رايح ٓيه كسه : ما يمضي

هارس التاكسي وأروح بيتوا : محموز ابتسم



أىت متيور يف .. مص هيحغل : كريم طسه

.. يال مياىا المستضْي! زماُك 

يال يا ابوي : حسه قرب وكريم ٓهمه الوؿى

ًربيتك اقْلها .. تيال ميايا ًربيتي 

يال .. والغبح هجيبهالك 

محموز رٓؽ يروح مياهم وػمم يقلى 

بيته ًلضان اهله بس حسه اػر اىه ًلى 

.. االقل يقلى مياهم المستضْي 

كريم اتحرك بيربيته ورا أبوه و وراهم 

.. تاكسي محموز 

حسه اتغل بواهس كموها إن كله بذير 

وهييسي يتقمه ًلى .. والموؿوو اىتهى 

.. البوات ويرجى 

كتر ورالها  كريم اتغل برؿه بواهس وكموها أ

.. تكلم البوات 



راحوا المستضْي ومؤمه زرل ًوس زكتور 

يذيف زراًه وىور أول ما طآت حجم الجرح 

.. اللي يف زراًه أُمى ًليها 

أرسوها وٓوقوها ورلوهم يف أوؿة يرتاحوا 

ٓيها وكريم كلى لمؤمه وقّ مياه لحس ما 

رلع وبيسها اتقمووا ًلى محموز اللي 

يسوب أرس ُرزتيه يف زماُه وكريم برؿه 

اتيور ٓوق حاجبه بس ما أرسش ُرز مجرز 

.. لسقة كبية

السكتورة اتقموت ًلى ىور وأمل وقالت إىهم 

.. بذير 

محموز اػر يروح بيته واتْق يقابلهم الغبح 

 ..

أريرا روحوا بيتهم وىاهس استقبلتهم وٓؾلت 

تييف كتير والبوات حواليها بيقمووها 



كريم قيس قغازها يف األرؼ ًلى ركبه 

بتييقي ليه زلوقتي ما احوا : ومسك ايسيها

كلوا حواليكي بذير ؟ 

ًلضان كوت حاسة مه قبل ما : ىاهس بيياـ

تذرجوا إن يف حاجة هتحغل وكسبت 

إحساسي وسيبتكم تذرجوا 

حبيبة قلبي حغل : كريم باس راسها وايسيها

رير واحوا كويسيه بيسيه حتى لو قلتي 

ما تلوميص ىْسك بقى .. كوت هذرج برؿه 

أىا ًايس أٓهم : حسه هوا وقّ وكلهم بغوله

ىققة ازاي الولس زه أرس ًربيتكم والبوات 

! ٓيها 

هوا كريم ومؤمه بغوا لبيؽ وحسه كمل 

واحس ٓيكم ىسل يضتري حاجة التاين : بيتاب

بيسيه ازاي أرس اليربية ! يْؾل يف اليربية 



سيازتك ىسلت وسيبت  (بع لكريم  )؟ 

بتقسمها .. اليربية زايرة والمْتاح ٓيها 

.. سيازتك ًلى كبق مه زهب ألي حرامي 

قلتلك الّ مرة قبل كسه قبل ما توسل 

مْتاحك يف ايسك وبرؿه بتسيبه مكاىه 

أىا ًلى كول بسيب : كريم أرس ىْس كويل

المْتاح يف اليربية ًلضان األمه بيركووها يف 

.. الضركة واتيوزت ًلى زه

وازيك اهو سيبته و واحس أرس : حسه بَيم

مراتك اللي جوا اليربية ولوال سيازتك 

ىسيت موبايلك يف اليربية هللا أًلم كان 

جرى ايه زلوقتي ؟ وال كوا هويمل ايه ؟ 

ًمي أىا اللي ُلقان كريم : مؤمه بأسّ

.. ىسل وسابوي يف اليربية وأىا اللي ىسلت وراه 

.. أىا اللي ُلقان



أىا ما يهمويص ميه : حسه بغلهم االتويه

يهموي إن تغرٓكم أىتوا .. ٓيكم ُلقان 

هو ُلف يوسل ويسيب ًربيته .. االتويه ُلف 

مْتوحة والمْتاح ٓيها وأىت ُلف توسل 

.. أىتوا االتويه ُلف .. وتسيب البوات لوحسها 

تغرٓكم ُلف وكوتوا هتذسروا ٓيه كل 

حاجة 

كْاية يا حسه الييال : ىاهس مسحت زموًها

.. الحمس لله ربوا سترها .. مص ىاقغة ًتاب 

يال .. يال كل واحس يارس مراته ويسرل أوؿته 

مؤمه اكلى أوؿتك ٓوق رليك .. اكليوا 

.. وسقوا الليلة

كل واحس أرس مراته وزرل أوؿته 

: كريم أول ما زرل أرس أمل يف حؾوه بذوِ

لو كان جرالك 



الحمس لله .. ما جراليص حاجة : قاكيته أمل

موقّ وًسى .. كلوا بذير 

: كريم مسك وطها ٓؾل يبغلها بحب

ماكوتص هسامح ىْسي أبسا 

.. أىا بذير : أمل ابتسمت

ؿمها جامس وكأىه ًايس يذبيها جواه وهي 

أػيب حاجة لما : بيست ًه حؾوه بغتله

كلبت موي أتحرك باليربية 

روٓتي ؟ : كريم بتأثر

كوت .. روٓت ًليك : أمل بغتله أوي بغسق

ًايسة أٓؾل مياك ما أسيبكص كسه أبسا 

بس لما مضيتي اتقموت : كريم ابتسم

ًليكي وقسرىا ىتغرِ 



وزه اللي طجيوي أمضي إىكم تيرٓوا : أمل

تتحركوا بسون ما تذآوا ًليوا أو الكالب زول 

يستَلوىا 

المهم : كريم أرسها يف حؾوه تاين باكمئوان

.. إىك بذير 

لمست اللسقة  ).. المهم إين بذير : أمل رززت

بتوجيك ؟  (بلهْة 

ال يا قلبي زي حاجة : كريم ابتسم وهس زماُه

بسيقة 

مؤمه زراًه كويس ؟ وال : أمل ابتسمت

! وؿيه ايه 

أرس طوية ُرز ٓيه بس هيكون كويس : كريم

روحي اترزتلي لما اتقموت .. بإشن هللا 

ًليكي ماتتغوريص كمية األٓكار السوزا 

اللي جتلي لما السٓت رقْكم حسيت إين 



ؿايى ياأمل زي الييل التايه ولما رستك يف 

.. حؾوي حسيت باألمان

موقّ وًسى ياكريم : أمل حؾوته وبحوان

احوا كلوا كويسيه واحوا سوا 

ُيروا هسومهم وأرسها يف حؾوه الوقت كله 

مص ًايسها تبيس ًوه وهو بيْكر كام مرة 

أبوه حصره مه المْتاح يف اليربية بس ًمره 

كل ما بيْتكر .. ما تذيل إن زه يحغله أبسا 

اللحنة اللي طاِ اليربية بتتحرك وٓيها 

.. قلبه بيؾمها بتلقائية لحؾوه

مؤمه زرل أوؿته وقيس ًلى السرير وطه 

لألرؼ وىور قيست قغازه مسكت وطه 

ماكاىص المْروؼ .. أىا السبب : ٓهو بسًل

أبسا ىسلت مه اليربية 



.. أىا اللي كلبت موك توسل :ىور مسكت ايسيه

لو يف حس السبب ٓالحس زه أىا يا مؤمه مص 

أىت 

لو جرالك حاجة كوت : مؤمه طسها لحؾوه

.. أموت ٓيها

أىا بذير يا حبيبي ػسقوي : ىور زموًها ىسلوا

بس أىت زراًك .. بذير 

يف زاهية زراًي : مؤمه بسرًة

بيس .. بيس الضر ًليك : ىور مسكت زراًه

الضر ًليك يا حبيبي 

أرسها يف حؾوه وٓؾلوا يقمووا يف بيؽ 

.. االتويه 

الغبح كلهم اتجميوا ًلى الْقار وىاهس 

بتحمس ربوا إىه ىجاهم وحْنهم وزًت مه 



محمس .. قلبها يْؾلوا متجمييه بذير زايما 

ىسل بحرج وحسه أرسه يوؾملهم 

ػباح الذير : محمس بغلهم

ػباح الوور : الكل رزوا

ٓيه أىس : ىاهس ابتسمت

كله : محمس بإحراج الحجة مياه ػممت تآ

األول 

ىاهس ابتسمت ومحمس قيس بس اتغسم مه 

رير يف ايه : مونر كريم اللي متيور يف حاجبه

؟ 

مضكلة بسيقة واتحلت : حسه بابتسامة

مؤمه بيحرك زراًة ًلضان ياكل ٓاتوجى 

! مالك ياابوي حغل حاجة وال ايه : محمس



يف ايه : صيوب جت ًلى الكلمة زي وبذوِ

ميه حغله حاجة ؟ 

اهسي حازثة بسيقة وحكلهم : حسه بهسوء

اللي حغل 

ارع .. ييوي احوا آرر مه ييلم : صيوب بلوم

! ًليكي يا ىوىا مص تغحيوي مياكي 

كوت قلقاىة األول : ىاهس بغتلها بتياكّ

وبيسها الموؿوو رلع ًلى كول الحمس 

اتقموت ًليهم .. هقلقك ليه يا قلبي .. لله 

ًلى كول 

مالكص حق ياأبو كريم كوت : محمس بيتاب

ػحيوي 

مارؿيتص أزًج حس أىا : حسه بابتسامة

أػال ماكوتص ًارِ أٓكر 



ٓيال الموقّ ماكاىص ٓيه أي : كريم وؿح

تْكير بس الحمسلله 

كب وجروحكم ايه رقيرة؟ : صيوب بتوتر

كتر : مؤمه كموها ال ياًمتو ُرز مص أ

وأىا مجرز رسش ييوي بذير : كريم ابتسم

أمل أىتي : محمس بع لبوت أروه بذوِ

وأىتي يابوتي : كويسة يابوتي ؟ وبع لوور

كويسة ؟ 

ماتقلقص كويسيه : أمل وىور

أمل كموت ًمها وقيسوا كلهم مى بيؽ 

والرجالة رلغوا ٓقارهم وكليوا للقسم 

يذلغوا المحؾر ومحموز جالهم زي ما 

اتْق مياهم ومجسي قابلهم رلع 

.. اإلجراءات بسرًة 



محموز طكروه بقريقتهم الذاػة لسرجة إىه 

ٓرح إىهم ققيوا كريقه وبيس ما كان رايّ 

إىه بيتسرق كلى إن زي أجمل حاجة 

حغلتله يف حياته إن ًربيته تتسرق مه 

.. كريم ومؤمه ويققيوا ًليه كريقه 

بيس كسه أي حس هيوقْوي يف : محموز بيهسر

ىع القريق بالليل هقْله 

مص كل ققاًيه القرق هراِ : كريم ؿحك

يوا هاه رلي بالك  ص

.. أيوة ىحه ىتميس ًه اآلرريه : مؤمه ابتسم

رلي بالك 

محموز طكرهم وهم طكروه جسا وحاولوا 

ييوؿوه ًلى از ما يقسروا وهو طكرهم 

.. وقالهم إىه يكْيه ميرٓتهم ٓقف 



مؤمه كلم كريم ًلى السْر وًرؼ ًليه 

هو كمان ووآق و كلهم اتجميوا 

أىا بْكر أروح الوهارزه المويا ًلضان : مؤمه

.. ىقولهم ًلى حمل ىور وىقيس يوميه 

ارع ًليك يا مؤمه ما : ىاهس بيتاب

! قلتلهمص لسلوقتي 

يا ىوىا كوت ًايس ارس ىور وىروح : مؤمه بحرج

ىبلَهم بوْسوا وأًملها مْاجأة وكل يوم 

أقول الوهارزه بكرا ومقحون يف الضركة بس 

هسآر الوهارزه باشن هللا .. اهو لما ربوا أراز 

.. وأبلَهم 

مْيص مضكلة روحوا ُيروا : حسه ابتسم

جو وبلٍ ًيلتك وٓرحهم 

احم كوا ًايشيه ىسآر وكريم : مؤمه بترزز

وأمل يجوا مياىا 



والضَل ؟ أىا يف إجازة : حسه باستوكار

المْروؼ 

ماتقلقص ًلياء قايمة : كريم بسرًة

بالواجب وهوتابيها بالتليْون وبيسيه زول 

يوميه واهو أمل تضوِ البلس 

.. ٓيال ىْسي أطوٓها: أمل بابتسامة

ًمي .. هتبقى ٓسحة تحْة : ىور بحماس

! ارجوك وآق ًايشيه كلوا ىكون مى بيؽ 

سيبهم يروحوا ياحسه يَيروا : ىاهس بتياكّ

جو الضَل مص هيقير 

يوميه وأالقيكم ًوسي : حسه بقلة حيلة

. كبيا ماتقلقص: كريم ومؤمه بْرحة

ىور اتغلت بأهلها تيرٓهم بسْرهم 

وماقالتص ًلى اللي حغل ًلضان محسش 



يقلق ورغوػا ىازر اللي ممكه يقلب السىيا 

 ..

بسأوا يستيسوا وركبوا األربية اليربية واتوتروا 

أول ما ركبوا وبغوا كلهم لبيؽ وكريم 

ال بقولكم ايه مص : بغلهم بابتسامة مرح

احوا كلوا .. هوذلي اللي حغل يأثر ًليوا 

واه مالوش .. ىتوكل ًلى هللا يال بيوا .. بذير 

وزراًك لو .. الزمة أي حس ييرِ باللي حغل 

حس سألك هتقول وقيت اتيورت ألي سبب 

تمام هوقول وقيت يف الجويوة : مؤمه

واتيورت 

اتحرك وطوية وكلهم اىسمجوا ورجيوا 

لقبييتهم وسآروا األربية يف أجواء كلها 

مرح وكريم كان سايق بحرظ والقريق كان 

مريح وكل ما كريم يقّ يضيل المْتاح مه 

.. اليربية وبيؾحكوا ًليه 



وػلوا الْيال بتاًة أهل مؤمه وأمل وىور 

بيتْرجوا حواليهم ًلى األرؼ وٓرحاىيه 

باألجواء 

سواء ٓتحت الباب وأول ماطآتهم اتلجمت 

لحنة مه المْاجأة وبيسها حؾوت مؤمه 

جامس وهي بتسُرـ وكليوا البوات اللي 

.. بيضتَلوا ًوسها وقالتلهم يسُركوا كلهم 

وبيسها سلمت ًلى كريم والبوات وقْوا 

لحس مارلغت وسلموا ًليها جامس 

ايه المْاجأة الحلوة زي ىورتوا : سواء بْرحة

.. يا الّ ىهار ابيؽ.. البلس كلها 

موورة بيكم أىا جيان جسا : مؤمه بسيازة

كْس زايما كسا : كريم بؾحك

وقال ايه بتاكلي كتير ياىور : ىور بمرح



هو كسا كل مايجي يقول : سواء بابتسامة

جيان تيالوا ازرلوا ريحوا مه القريق تيالوا 

.. يا حبيبايت 

زرلوا وقيسوا كلهم واستقروا وسواء بترحب 

بيهم والْرحة مص سايياها واتغلت بياػم 

بلَته واتغلت ببوتها مها قالتلها ومص 

ًارٓة تيمل ايه مه ٓرحتها لحس ما مؤمه 

كليوا وال ايه : بغلها ! يا اما جيان ما هتآ

زقيقة يا حبيبي : سواء وقْت

أمل وىور وقْوا وهي بغتلهم وحلْت 

ًليهم ما يتحركوا وقالت يف بوات جوا 

يساًسوها 

.. صيوة وحضتوي مص هتيجي: أمل بابتسامة

زلوقتي تيجي وتارس جوزك : سواء بابتسامة

موك 



: ًاػم جه وٓرح بيهم جسا وسلم ًليهم

البيت ىور كوتوا قلتوا إىكم جاييه 

حبيوا ىذليها مْاجأة ياحاج : مؤمه بمرح

طوية ومها اىؾمتلهم وزرلت تسُرـ 

وسلمت ًليهم كلهم بْرحة وصيوة راحت 

لكريم أول واحس وكاليازة هو ومؤمه 

بيتذاىقوا ًليها 

أمل جاية تهمس لكريم بحاجة وبتقرب موه 

كيم : اتْاجئت بشيوة بتبيسها وتحؾه كريم

.. بيبي

أمل طهقت بصهول وكريم اتغسم وبيسها 

: اىْجر يف الؾحك هو وكل اللي قاًسيه

بتَير ًليا موك ياأمل 

ايه ياصيوة زه أىا بحبك : أمل بتصمر كْويل

وبيسيه كريم بتاًي أىا 



بيتذاىقوا ًليك : مؤمه بؾحك

.. كيم بيبي: صيوة بيسم ٓهم

بس ياصيوة : كريم باسها مه رسها وؿحك

ألمل تييف أىتي ماتيرٓيص مذها أػَر 

موك يف الَيرة 

ال وايسها : أمل بغتله بَيم وقرػته ٓاتأوه

تقيلة 

صيوة باست كريم وحؾوته وأمل بتمثل إىها 

متَاهة وصيوة ماىياها تقرب مه كريم 

ٓؾلوا يتريقوا ًلى كْولة أمل وصيوة 

واستْساز كريم ألمل 

: طوية وراحت لمؤمه رالها اللي ؿحك

.. قويل ىور حبيبي



صيوة بغتله وؿحكت وسكتت ومؤمه 

الواكية مص : بيحاول مياها وبع لكريم

هتقول ًلضان المرة زي مص هيهموي مص 

هتقول 

هللا يرحم وأىت ًمال تحْنها : كريم بؾحك

قويل أمل قويل أمل 

كلهم ؿحكوا وحكوا لوور الموقّ اللي ٓات 

وقت كتب كتاب كريم 

مها زرلت ًليهم تقولهم األكل جاهس 

يا واز : وطآت مؤمه بيحاول يذليها تتكلم

.. ىور حبيبتك ًرٓوا رالظ .. مالك بالبوت 

.. سيب البت يف حالها بقى

قاموا اتَسوا كلهم مى بيؽ يف جو مرح جسا 

ومؤمه أًله بيس الَسا ًه حمل مراته 

ٓسواء قامت تسُرـ وتحؾه ىور وتبوسها 



وًاػم ومها باركولهم وقيسوا كلهم يف حالة 

بهجة والْرحة مص سايياهم 

قيسوا بيسها يتكلموا وسواء الحنت إن ابوها 

مؤمه أىت زراًك : مص بيحرك زراًه أوي

! ماله يا حبيبي 

كوت : مؤمه بع لكريم اللي رز هو بهسار

بوجري كيازتوا ورا بيؽ يف الجويوة وسيازته 

.. وقى

أىت زقتوي ًلى ٓكرة : مؤمه بَيم

أىت ياؼ بتمضي رقوتيه ! أىا : كريم طهق

ال ياًم أىت وقيت ! وتقى تقويل زقيتك 

لوحسك 

المهم وقى : ٓؾلوا يتواقروا وًاػم وقْهم

! ايه اللي حغل 

جرح رْيّ .. اتيورت : مؤمه ابتسم



! بجس جرح رْيّ : سواء بغت لوور

اه جرح رْيّ : ىور حاولت تبتسم

سواء بغت لكريم والحنت اللسقة اللي يف 

! وأىت زماُك : زماُه

ماهو أىا لما وقيت طسيته ميايا : مؤمه كمل

! وقيتوا أىتوا االتويه : ًاػم بغلهم

اه يا رالو وقيوا احوا االتويه : كريم

ًاػم بغلهم وهو مص مغسق وال حرِ 

مه اللي بيقولوه بس سكت ًلضان سواء ما 

.. تقلقص

: سواء الحنت تيب البوات وبغت للضباب

كليوا مرتاتكم ترتاح طوية أوؿكم جاهسة 

قوموا رليهم يرتاحوا مه القريق .. يال 



كليوا مرتاتكم وتيالوا ًايسكم : ًاػم وقْهم

لحنة 

سيبهم يرتاحوا : سواء بغتله

أتقمه ًليهم بس .. هسيبهم : ًاػم بغلها

.. األول

سواء ابتسمت وكليت تضوِ اللي وراها 

وكل واحس أرس مراته وكلى أوؿته ورجيوا 

كبيا أىا ما بليتص وال : لياػم اللي بغلهم

زراًك ماله يا مؤمه .. حرِ مه اللي قلتوه 

! اتذاىقتوا مى ميه ! وأىت زماُك مالها 

كريم ومؤمه بغوا لبيؽ وحكوله اللي 

حغل وهو حمس ربوا إىها ًست ًلى رير 

وكلب ٓيال ما ييرٓوش سواء وال مها 

.. ًلضان ما يقلقوش



.. كبيا أىتوا االتويه كوتوا ُلف : ًاػم بلوم

سيازتك ما تسيبص مْتاح اليربية ٓيها 

.. وتوسل وسيازتك ما تسيبص البوات لوحسها 

أىتوا بتسآروا كتير وبتتحركوا كتير يا ريت 

تكوىوا اتيلمتوا السرس كويس وبيس كسه 

كتر مه كسه  يال الحمس لله إىها .. توتبهوا أ

هسبح حاجة لله بكرا باشن .. ًست ًلى رير 

اكليوا .. هللا وأطكر ربوا إىه ىجاكم وحْنكم 

ارتاحوا يال وزي ما قلتوا ما تيرٓوش حس 

هقول لوالستك إين هسبح .. باللي حغل 

يارتكم للبلس وٓرحتي بيكم  .. بمواسبة ص

.. اكليوا ارتاحوا

سابهم يقليوا أوؿهم يرتاحوا وىاموا كلهم 

مه التيب وآرر الوهار ػحيوا كلهم 

أمل وكريم ىسلوا لقوا الكل متجمى وكريم 

أرس صيوة وحقها يف حؾوه 



طوية ومؤمه ىسل هو وىور 

كل  سواء جابت كبق ٓاكهة كبير وبسأت تآ

البوات 

كلوا يابوات واتَصوا أىتوا بتذسوا كسا : سواء

.. ليه ؟ الييال زول مص بيهتموا بأكلكم ليه

كريم ومؤمه بيحرموهم مه : مها بؾحك

األكل 

أيوة أروكي بييس ًليا األكل : ىور بتأييس

كلوي : أمل بابتسامة وكريم كل ماأقوله أ

يقويل كْاية 

أىتوا ػحيح بتيملوا كسا ؟ : ًاػم بصهول

كريم ومؤمه بغوا لبيؽ باستوكار ورجيوا 

! أىت بتغسقهم : بغوله



وماأػسقهمص ليه ماأىتوا : ًاػم ابتسم

الواحس يتوقى موكم أي حاجة 

.. وهللا زه هلم: كريم بَيم

حتى أمي وأبويا ؿسىا : مؤمه بحسرة

كلوش كتير وسواء مص ًاجبها  أمل وىور ماأ

والوبي يامها تجيبي لبه ألمل : كريم بمكر

بتحبه جسا 

مه ًيويا : مها بسرًة

أىا الالال : أمل بغسمة

ايه ياحبيبتي بتتكسْي ؟ : كريم بلوم مشيّ

زه احوا هوا يف بيتوا التاين 

ايه : أمل جت تيترؼ بس سواء اتسرلت

يابوتي أىتي يف بيت ُريب وال ايه هاتيلها 

يامها وهايت لوور مياها 



.. ال أىا ال: ىور باستوكار

هتتكسْي أىتي كمان ؟ زه : مؤمه بضماتة

بيتك يا قلبي 

سواء سابتهم وراحت تجيب اللبه وسف 

ُيم أمل وىور مه اجوزاهم 

رجيت بكوبايتيه لبه كبار وبتواولهم اؿقروا 

يارسوهم موها 

هضربك ازاي : أمل بغت للكوباية بحسرة

مص بحبك 

حرام تكرهي ىيمة ربوا ًلى : كريم سميها

.. ٓكرة

اسكت ًلضان مص كايقاك : أمل بتصمر

أىا يابوتي؟هو أىا : كريم ببراءة مغقوية

ًملتلك حاجة 



برئ ياحبيبي : أمل

يال ياىور اطريب : مؤمه لوور

ىور حاولت تضربه كتحسي بس ماقسرتص 

االتويه ماقسروش يضربوا وسواء ماؿَقتص 

.. ًليهم

طوية والضباب ررجوا برا وقيسوا يف الجويوة 

كريم جاله تليْون طَل راح يتكلم بييس 

وىور قامت تروح الحمام ومؤمه راح يكلم 

أبوه 

أمل قاًسة مستوية كريم وٓجأة لقت حاجة 

جوبها بتبع كلى ٓار اتْسًت مه مكاىها 

وجريت بتغرخ وبتتوقف 

ايه يف ايه هتولسي وأىتي : كريم جه بْسو

بتوقي كسه بقلي توقي وكلميوي 



.. ٓار ياكريم ٓار: أمل بغراخ

ٓار ايه بيسها سكت : كريم بيسم استيياب

ٓار ؟ ققيتيلي الذلّ وتقويل : واستوًب

ٓار؟ 

طكله يذوِ وال طوبه وكان : أمل بذوِ

قاًس جوبي 

بيوىسك : كريم بسذرية

مص وقته روح : أمل ؿربته ًلى كتْه بَيم

طوِ حل 

أًمل ايه أزور ًليه يف الجويوة : كريم بتهكم

كلها ؟ 

اتغرِ أىا بذاِ موهم : أمل بذوِ

الْار بغريذك زه هيذاِ : كريم بؾحك

موك 



آرؼ جايل تاين : أمل بتوتر

حاسبي الْار : كريم بع جوبها وبسرًة

ياأمل 

ٓيه : أمل بغريد وهي بتجري تقّ وراه

.. اقتله اقتله

كريم ٓؾل يؾحك ومص قازر يتكلم مه 

كتر الؾحك وهي بغتله بَيم إىه بييمل 

مقلب ٓيها وٓؾلت تيؾه مه كتْه وسف 

ؿحكه 

تاين يوم ٓقروا يف جو ًائلي وبيسها ًاػم 

ررج بالْيل جاب ًجل يسبحه ويوزًه لله 

يارة ًياله الول مرة بيس  وقال ًلضان ص

.. جوازهم 

.. الضباب ررجوا يتْرجوا ًلى األرؼ ومونر

األطجار اللي ٓيها ٓاكهة جاشب أمل جسا 



هللا الموز طكله حلو هاتلي موز : أمل باىبهار

ياكريم 

حاؿر هجيبلك : كريم

ال أىا أقغس مه ًلى الضجرة : أمل بتغميم

موز وطجرة ىاقع تجيبيله : مؤمه بؾحك

سوزاين 

. يارْيّ: كريم بسذرية

وبتؾحك ليه ماأىت هتيمل صيه : ىور

ياحبيبي زلوقتي 

ىيم ياارتي أًمل زي ميه : مؤمه باستوكار

صيه و تجيبلي مه الضجرة : ىور

ًلضان تتريق كويس : كريم بؾحك



أمل وىور ػمموا إىهم يجيبوا موز وٓيال كل 

واحس ىْص والبوات بتغورهم مه ُير 

ماييرٓوا 

.. ازيوي موزة: أمل بمرح

يابوتي محسساين إن : كريم ازاها موزة

مْيص موز ُير هوا 

هللا ياكيمو طكله ًجبوي : أمل بؾحك

مؤمه بسل مايسي لوور الموز قاًس بياكل هو 

يامؤمه هات موز : ىور بتصمر

بسوقه يا قلبي االول اكمه : مؤمه باستْساز

.. اىه سليم قبل ما ازيهولك

.. ايوه ايوه بتسوقه ػح : كريم بغله بتهكم

بتسوق ًضر موزات هاه 



مص هرز ًليك بس الموز : مؤمه باستْساز

تحْة ٓيال 

كريم وأمل ؿحكوا ًلى مونره وىور هتقق 

موه 

قؾوا يوميه كلهم مرح ووًسوهم يكرروها 

يارة  تاين وسآروا القاهرة بيس كبيا ماارسوا ص

لواهس وحسه 

.. وػلوا وىاموا مه تيبهم

ىاهس ٓكرت كريم اىه يكلم محمس زي ما 

اتْقوا ويوْصوا رققهم اللي اجلتها الحازثة 

اللي اتيرؿولها 

الغبح بيس ما الكل ٓقر كريم أرس قهوته 

وقيس جوب ًم محمس وىاهس ٓؾتله الجو 

اتكلموا .. ًلضان محسش يقيس مياهم 



طوية كالم ًازي وكريم مكضر وبينهر إىه 

مهموم 

كريم يا ابوي أىا حاسك مص : محمس باهتمام

وال مص حابب ! كبييي يف ايه طاُلك 

تتكلم ؟ 

وهللا يا ًمي مص ًارِ : كريم بغله بهم

حؾرتك مص ُريب و واحس ! أقولك ايه 

. الموؿوو يذع ًمتي .. مووا 

محمس قلبه زق بيوّ وراِ يكوىوا 

متؾايقيه موه أو مالحنيه إحساسه 

رير مالها : ىاحيتها وحس إىه متلذبف وبتوتر

! ؟ وال تقغس ايه 

كريم الحم توتره أول ما اتْتحت سيرتها 

كل يوم بيتقسملها : وحاول يكمل زوره

لحس امتى .. ًريس وهي مغرة ترٓؽ 



! هتْؾل ًايضة لوحسها تبكي ًلى األكالل 

أيوة .. ًلى شكرى ىاس ماتت مه زمان 

الواس زي كاىت ُالية بس هي لسة ًايضة 

مه حقها تْرح مه تاين .. ومه حقها تييص 

مص كْاية ًليها حسن لحس .. وتتجوز تاين 

! أرست ىغيبها كْاية ! كسه 

محمس استَرب كالمه وحس إىه مربوـ 

! ومص ًارِ يقوله ايه 

وهللا ساًات بْكر إين أكلب مه : كريم كمل

.. بابا يجبرها تتجوز ويبقل يسمى رٓؾها 

كول ما ! وبْكر جسيا أًمل زه زلوقتي 

. هتْؾل ترٓؽ يبقى احوا ىجبرها 

هي مص ! تجبرها ازاي ييوي : محمس كضر

الزم يكون ارتيارها ! ػَيرة يا كريم هتجبرها 

هي اللي هتييص مص .. وىابى مه جواها 

. أىتوا 



يبقى تذتار واحوا ىقول آميه، : كريم بغله

توآق ًلى أي حس واللي هتضاور ًليه 

هووآق بس تتحرك وتبقل بقى تؾيى 

. ًمرها وكْاية أػال اللي ؿاو لحس زلوقتي 

محمس سكت وبيوزن الكالم وكريم ًرِ إىه 

قام .. رمى القيم البايق ًلى محمس ىْسه 

.. أىا اتآررت ًلى الضركة : وقّ وبغله

ًمي لو .. هقلى أطوِ أمل جهست وال لسة 

اتكلمت مياها قولها كْاية تؾيى ًمرها 

. بيس اشىك .. وتلحق البايق 

كريم اىسحب وحسه جه وقيس مى محمس 

وهو حاسس إىهم بييملوا حاجة مه وراه 

ورغوػا لما طاِ محمس سرحان تماما 

.. ومص بيتكلم وال يوقق 

حسه مص بيروح الضركة وبيقيس هو 

ومحمس واستَل وجوزه إىه يرتاح طوية مه 



الضَل ويسيب كريم ومؤمه ييتمسوا ًلى 

.. ىْسهم طوية 

صيوب كاىت مى أىس وُيرتله هسومه وىسلته 

ًوس محمس وازتهوله وىاهس ىازت ًلى حسه 

اللي كضر ألىه مص بيحب يسيبهم لوحسهم 

بس ىاهس اػرت ٓقام راحلها 

ليه بتوازي ؟ : حسه بَيم

الوهارزه هو هيقلب ايسها : ىاهس طسته لجوا

. ازيه ٓرػه بس يتكلم مياها 

ًملتي ايه يا ىاهس اوًي تكوين : حسه بغلها

قولتيله حاجة ؟ 

وحياتك .. وال ىققت حرِ أىا : ىاهس ببراءة

أىت ما اتكلمت مى محمس وال لمحتله حتى 

. بأي حاجة 

حسه كلى وًيويه ًليهم بسون ما ينهر 



. وىاهس ماسكاه وموتنريوهم يوققوا

محمس بيتكلم مى صيوب وبيتواقضوا ًه أىس 

أىتي ليه ما وآقتيص : ومرة واحسة بغلها

ًلى أي حس مه اللي بيتقسمولك لحس 

بتوغحيوي أبسأ حياة جسيسة ! زلوقتي 

! وأًيص ليه مص بتقبقي الوغيحة زي 

ماكاىص يف حس : زىيب أرست ىْس كويل

زي ما قولتلك زمان .. يستاهل أًيص مياه 

زلوقتي محسش زرل يف .. كمياىيه ٓيا 

ماحسيتص بإين ًايسة أرتبف .. زماُي أػال 

زلوقتي كْاية ًليا  (كملت بهسار  ).. بحس 

. أىس قلبي أىا 

للسرجة زي بتحبيه : محمس ابتسم واتضجى

! يا أم أىس 



اتيلقت بيه : صيوب ابتسمت وبغتله بغسق

. ربوا يحميه .. كأىه أىس ابوي 

الواز الزم أبوه يسجله : محمس كضر وآتكر

أىا الزم أرجى البلس يا صيوب وابوه .. باسمه 

زي أبسف حقوقه وربوا يستر ما .. يضوٓه 

. ييملص مضاكل 

! بجس هتسآر بيه : صيوب زًلت وبغتله

هتيرِ تضيل مسئوليته ! كيب ازاي 

هتقسر تقّ يف ! هتيرِ تراًيه ! لوحسك 

! هتمويه يارسه موك ! وش طريّ 

.. ما أًرٓص كل زه : محمس هس زماُه بحيرة

. وماًوسيص إجابة لكل أسئلتك زي 

. الزم يكون ًوسك إجابة : صيوب بهم

أبوه و ! مص يمكه أزيه ألبوه : محمس بيأس

. مياه والسته يساًسوا بيؽ يف تربيته 



بوتك أموتك أىت .. ال كبيا : صيوب بَؾب

. ًليه 

بس : محمس بغلها وحاول يرمي كيم لشيوب

هضتَل وال ! أىا لوحسي ازاي هربيه لوحسي 

ميه هيساًسين ؟ ! أربيه وال أًمل ايه 

. أىا أساًسك : صيوب بَؾب وتهور

محمس بغلها وهي بغتله واالتويه سكتوا 

لو اتجرأت وسألتك : طوية ومحمس باهتمام

بتيرؿي تساًسيوي ًلضان بس أىس ؟ وال 

يف سبب تاين ؟ 

صيوب بغتله كتير وبتحاول ترتب أٓكارها 

ولو قلبوا الوؿى وسألتك أىت ًايس : وكالمها

مساًسيت ًلضان بس أىس وال يف سبب تاين 

هتقويل ايه ؟ 



هقولك إن مه يوم ٓرح كريم : محمس اتوهس

وأىا كياين اتلذبف وكاىت أول مرة يف حيايت 

كون زي الييل الغَير اللي  كلها أتوتر وأ

مص ًارِ يوقق جملة بسيقة ويقول أىا 

ويف .. ماًرٓتص أقول الجملة زي .. ًم أمل 

كل مرة بتكوين موجوزة ٓيها مابيرٓص 

أتكلم وال أىقق، أىس مجرز حجة ًلضان 

أتكلم مياكي، أىا بيرِ أتيامل كويس مياه 

لكه بسألك الّ مرة ًلضان ًايس أسمى 

ػوتك الّ مرة وأطوِ ابتسامتك الّ مرة 

وىْسي لو تْؾلي قغازي الّ مرة أو ال .. 

مص الّ مرة ًايسك قغازي اليمر كله أو 

. اللي بايق مه اليمر 

صيوب ابتسمت ومص مغسقة أبسا إىها 

بتسمى الكالم زه مه محمس اللي قاكى 

. جاوبيوي أىتي ! كسه جاوبتك : أٓكارها



ًملت صيك وأرست أىس سبب : صيوب بحرج

وزلوقتي بضجيه .. إين أٓؾل قريبة مه جسه 

ٓأكيس .. ما يسيهوش ألبوه وبيرؼ مساًسيت 

بس زه ما يمويص .. تغرٓايت جاوبت ًوي 

. إين برؿه بحب أىس وًايساه جوبي 

: محمس ابتسم وسكت طوية وبيسها بغلها

يوْى تسآري ميايا البلس يا صيوب ؟ 

استأشن حسه ورسين : صيوب بغتله بصهول

. موه 

! هو أو كريم ! هل ممكه يوآق : محمس بتوتر

بيس كل المضاكل اللي بوتي سببتها للييلة 

زي ممكه يوآقوا ؟ 

احوا مص بوارس حس بصىب : صيوب ابتسمت

حس وبيسيه زول تقبلوا ابوها هوا ازاي متذيل 



بيسيه حسه قسامك ! إىهم ممكه يرٓؾوا 

. كلمه وطوِ 

أًتقس سيبتهم بما : حسه جوا مى ىاهس وقّ

. بيس اشىك .. ٓيه الكْاية 

ررج وقيس مياهم وحس بالتوتر يف الجو 

وصيوب اىسحبت وزرلت ًوس ىاهس تحكيلها 

اللي حغل وىاهس ٓرحت إن رقتها جابت 

.. ىتيجة 

محمس ٓؾل متوتر بس تَلب ًلى توتره 

وٓاتح حسه وٓؾل يلّ ويسور لحس ما 

حسه كلب موه كالم ػريح ومباطر بسون 

لّ وزوران ٓمحمس اؿقر يقوله إىه ًايس 

.. يتجوز صيوب 



حسه بالرُم مه إىه متوقى بس برؿه 

اتْاجىء بالقلب الغريح زه وكلب موه 

.. مهلة يْكر ويرز ًليه 

محمس اتغل بيبسهللا أروه وبلَه باللي 

حغل وإىه ًايس يارس الذقوة زي واستَرب 

.. إن ًبسهللا مرحب جسا 

حسه ٓاتح كريم ومؤمه واالتويه هيغوا 

أول ما قالهم وكل واحس رٓى كْه يف كّ 

أىتوا مص : التاين وحسه بغلهم باستَراب

أىتوا ًملتوا ايه وىوىا ! مستَربيه ليه 

! رققت اليه ؟ اىققوا 

ىاهس بتضاورلهم ال وهو بغلها ٓابتسمت 

أىت قيست مياه الغبح : وبيسها بع لكريم

. قولتله ايه ؟ واىقق واياك تذبي 



كريم بغلهم وبيْكر يقول ايه بسون ما 

ما قلتلهوش ُير إن اإلىسان مه حقه : يكسب

.. يييص وما يقْلص ويوسب حنه اليمر كله 

بس ازيته ىور أرؾر ٓقف إىه لو ًايس يتكلم 

. احوا مص هويارؼ 

مجرز ىور أرؾر ! بس يا كريم : حسه بتأكيس

! ما قلتص مه كرامة ًمتك ! 

ًمري أبسا وال أي حس يف البيت : كريم بغسق

بابا احوا كلوا بوحبها .. زه ممكه يقل موها 

ِ ازيواهم .. ومالحنيه اهتمامهم ببيؽ 

كتر  مجرز ؿوء إىه لو .. زٓية بسيقة مص أ

كتر وال أقل  . ًايس يتكلم وال أ

وىقول زه ! ييوي ىوآق ًليه : حسه اتوهس

ًوؼ ربوا ليها ًلى ػبرها وحرماىها 

! السويه اللي ٓاتت زي 



. كبيا توآق: مؤمه وكريم

حسه بيسها اتغل بياػم يارس رأيه وًاػم 

كان هييترؼ بس حسه قاله رأيه وقاله إىه 

ٓرحان لحاجة زي زي وإن محمس ُلبان 

وهييوؼ صيوب ًه الحرمان والوحسة اللي 

كمان بلٍ ابتسام أرته اللي .. ًاطت ٓيهم 

اتْاجئت بس ٓرحت إن أرتها أريرا هيكون 

ًوسها ًيلة ػَيرة وكلب موهم يجوا 

ًلضان ييملوا حْلة ػَيرة ييلووا ٓيها 

ارتباكهم ببيؽ وبالْيل ًاػم جه بييلته 

وابتسام جت ًلضان يحؾروا ٓرحهم 

.. البسيف 

حسه بلٍ محمس بموآقته ومحمس اتغل 

بيبسهللا وكلب موه يجي وبالْيل جه هو 

وسميرة وقرروا ييملوا حْلة بسيقة ًلى 

.. قسهم بس 



اتجميوا كلهم يف حْلة بسيقة وجابوا 

وصيوب .. المأشون يكتب كتابهم يف جو ًائلي 

الكل .. ومحمس ٓرحتهم كاىت ُير محسوزة 

طايْها وٓرحان بيهم وابتسام بغتلها بحب 

االتويه .. إن ربوا ًوؿها بيس السويه زي كلها 

.. ٓيال كاىوا أحلى ًوؼ لبيؽ 

محمس رجى بشيوب بيس ما رلى ًبسهللا 

يَيرله أوؿة الووم يف البيت رجيوا ومياهم 

ًبسهللا وسميرة اللي زُركت يف زرلتهم 

والجيران اتجميوا يضوٓوا يف ايه وسميرة 

بلَتهم إن محمس اتجوز وراجى بيروسته 

.. وًملوا حْلة بسيقة ًلضان يضهروا جوازه 

بسرية ًرٓت وماكاىتص مغسقة أبسا إن 

كاىت هتموت مه القهر .. جوزها يتجوز 

.. والَيم والوسم 



كريم مياه مؤمه يف اليربية راجييه البيت 

بيس الضَل موبايله رن كان المحامي بتاو 

الييلة رز ًليه واتْاجئ بكالمه إن بكرا 

الوقق بالحكم يف قؾيته هو وأمل 

كريم قْل مياه بمالمح كلها توتر 

يف ايه ؟ : مؤمه بقلق

حكاله اللي حغل وكلب موه ما ييرٓص حس 

ألىه مص ًايس يقول ألمل ًلضان مايأثرش 

ًلى ىْسيتها رغوػا إىها حامل 

مؤمه حاول يهسيه وإىهم يقيسوا مى حسه 

ويضوٓوا حل 

وػلوا لقوا البوات قاًسيه قاموا يستقبلوهم 

وقيسوا مى بيؽ طوية 

اتَسوا كلهم مى ىاهس وحسه وسف ػمت 

مص كبييي مه كريم ومؤمه 



بيس الَسا كريم كلب مه حسه يكلمه هو 

ومؤمه يف موؿوو راظ بالضركة وزرلوا 

التالتة أوؿة المكتب تحت ىنرات االىسهاش 

... مه ىاهس والبوات

يف المكتب 

وطكم ماله قلقتوين ؟ : حسه بقلق

كريم حكاله كالم المحامي وحسه سميهم 

كيب ماتضوِ لو يوْى بالش ىوزي : باىتباه

كلم مجسي واسأله .. أمل 

ػح ىجرب : كريم بلهْة

اتغل بالمحامي وسأله يوْى أمل 

ماتحؾرش ًلضان هروِ تيبها والمحامي 

قاله يوْى كالما ًازي ألن زي جلسة ىقق 

.. الحكم بس 



قْل مياه واتوهس بس برؿه متوتر قالهم 

اللي قاله المحامي ٓارتاحوا 

! كيب ايه المضكلة زلوقتي : مؤمه بيقموه

طايل هم إين هضوٓهم قسامي : كريم بؾيق

كل ماأطوٓهم ببقى ًايس أقتلهم 

اوًى بكرا تتوتر ًلضان مص : حسه بتوبيه

يف مغلحتك هيارسوا ًقابهم والقؾية 

.. تتقْل وىقْل الغْحة زي مه حياتوا 

ررجوا التالتة وكل واحسة راحت تسأل جوزها 

يف ايه بس ماأرسوش إجابة تريحهم 

وبلَوهم إن مضكلة يف الضَل واتجميوا 

كتر  .. يتواقضوا ٓيها مص أ

كاىت ليلة ػيبة رغوػا ًلى كريم اللي 

مص ًارِ يوام وكل مابيْتكر اسم الضباب 

زول شكريات الياػْة تيجي قسامه 



أمل متابية تيابير وطه اللي كلها قلق 

ومص ًارٓة ماله 

مالك ياكريم يف حاجة يف : أمل قربت موه

الضَل ؟ 

مْيص ياحبيبتي : كريم ابتسم باكمئوان

.. حاجة بسيقة وهوحلها يال ىوام 

مثل إىه ىايم ًلضان هي توام وبالْيل ٓؾل 

قاًس وىومه كان متققى 

ػحي الغبح بسري لبس بسون ماتحس 

وررج مه األوؿة ىسل لقى حسه مستويه 

تحت هو وىاهس اللي قامت تقموه بيس 

ماتقلقص ياحبيبي هيارسوا : ماحسه حكالها

جساءهم 



ربوا يسهل ياست : كريم بمحاولة ابتسام

الكل المهم أمل لما تغحى ما تذليهاش 

.. تيرِ ورليكي كبييية مياها 

الباب ربف أم ٓتحي ٓتحت كان مؤمه 

أىا جاهس هاجي مياكم يال : اللي بغلهم

وأىا كمان يال قبل ما أمل تغحى : حسه

وتسأل 

ررجوا التالتة يف ػمت تام وكريم قلقان 

طوية وأمل ػحيت مالقتص كريم جوبها 

لبست و ىسلت مالقتهوش 

تيايل ياحبيبتي : ىاهس بابتسامة

ػباح الذير هو كريم ىسل : أمل باستَراب

! الضركة رالظ 



اه ىسل بسري هو وحسه : ىاهس ابتسمت

ومؤمه بيقولوا وراهم اجتماو 

أمل بغتلها بيسم اقتواو بس سكتت وطوية 

واىؾمتلهم ىور سألت ًليهم وًرٓت ان 

كلهم مضيوا بسري واستَربت برؿه ان 

.. مؤمه مقلهاش قبل مايوسل زي ًازته 

أمل مسكت موبايلها وحاولت تكلم كريم 

: اللي رز ًليها وحاول إىه يكون كبييي

.. ػباح الذير ياحبيبي

ػباح الوور ماػحيتويص ليه ؟ : أمل بيتاب

مص بحب أبسأ يومي مه ُير ما أطوٓك 

أول حاجة 

ماحبيتص أزًجك ًامة مص هتآرر : ابتسم

تحب أساًسك يف حاجة ؟ : أمل ابتسمت



ماتحرمص موك أىا مص : جاوبها بسرًة

هتآرر هذلع واجي 

قْلت مياه ولقت ىور جت و صيها مالحنة 

تَيير الرجالة قيسوا االتويه مص ًارٓيه يف 

! ايه 

وػلوا المحكمة وقابلوا المحامي اللي 

كموهم وزرلوا قيسوا وطوية والمتهميه جم 

كريم بغلهم بكره والمرة زي حمازة وزكريا 

. بايه ًليهم الذوِ

القؾاة زرلوا وسماو مرآية المسًي اليام 

والمحامييه 

جه وقت إػسار الحكم وسف إحساس كريم 

بالقلق والتوتر وروٓه مه إىهم يارسوا حكم 

مذّْ 



حسه ومؤمه كاىوا متوتريه وبيحاولوا 

يهوىوا ًلى كريم 

. ىقق القاؿي بالحكم وسف ترقب الكل

رلغت المحاكمة وروحوا التالتة الْيال وأمل 

أىتوا : أول ماطآتهم جريت ًلى كريم بقلق

يف حاجة بتذبوها ايه هي 

:... كريم بغلها طوية بسون مالمح وبيسها

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل السابى واألربيون 

كريم بع المل طوية بسون مالمح وبيسها 

الكابوس : أمل اتْاجئت إىه ؿمها بسيازة

اىتهى يا حبيبي 

أىا مص ٓاهمة حاجة يف ايه ؟ : أمل بيسم ٓهم

! وكابوس ايه اللي اىتهى 



القؾية اىتهت الوقق بالحكم : كريم بْرحة

كان الوهارزه 

الحكم : أمل بغسمة

أيوة واتياقبوا ماتتغوريص طكلهم : كريم

كان ًامل ازاي 

الحمسلله تيالوا اقيسوا : ىاهس بْرحة

.. واحكولوا

كريم طس أمل اللي مص مستوًبة حاجة 

وراحوا كلهم يقيسوا وبسأوا يحكوا 

امبارح جايل مكالمة مه المحامي إن : كريم

الحكم الوهارزه ٓاتوترت زي ماطوٓتيوي 

وقلقان ًليكي لما تيريف ٓيرٓت إن مْيص 

زاًي أقولك وروحوا احوا 

ٓيال ومارؿيواش ىقول حتى قسام : مؤمه

ىور ًلضان ممكه تقولك 



أىتوا قيستوىا : ىور ؿربته يف كتْه بَيم

بوؾرب أرماس يف أسساس 

كب ايه اتحكم ًليهم بايه : أمل لكريم بلهْة

؟ 

يا االتويه : كريم بابتسامة حمازة وزكر

اتوجهتلهم تهمة محاولة هتك اليرؼ 

 سوة ١٥والضروو يف القتل وزي حكمها 

سجه مضسز مى الضَل والوْاش بس حمازة 

اتوجهله كمان جوحة حيازة سالح أبيؽ 

بسون ترريع اللي هي السكيوة اللي 

ؿربتي بيها وزه يغوّ كوارٔي أمه زولة 

 سويه صيازة ٣وأرس ٓيها 

 سوة ١٥ييوي زكريا أرس : مؤمه كمل

..  سوة ١٨وحمازة أرس 



ييوي رالظ : أمل بْرحة وًسم استيياب

القؾية رلغت ؟ الياػْة اىتهت ؟ 

الياػْة اىتهت ٓيال بس يف : كريم بتأييس

الجاىب الوحص أما الجاىب الحلو اللي ًرٓوا 

ًلى بيؽ مص هيوتهي أبسا 

أمل مه ٓرحتها حؾوت كريم وىسيت إىهم 

الحمسلله زه كان كابوس واىساح : قسام أهله

كب والواز التالت زه ًمل ايه ؟ : ىاهس سألت

زه بما إىه اتحول لضاهس وإىه : حسه بغلها

ماطاركص مياهم وساًس كريم أرس براءة 

مبرووووك ياأمل مبروووك : ىور بغت ألمل

.. ياكريم

هللا يبارك ٓيكي : أمل وكريم



ماطوٓتيص وطهم وهما مرًوبيه : حسه

وٓؾلوا يسًقوا ًلى الحكم 

ىحتْل بقى : مؤمه بْرحة

كبيا كلوا هوذرج ىتيضى برا : كريم بسيازة

وىيمل حْلة بالمواسبة زي 

طريّ ًرِ برجوو محمس بابوه ٓأرس ميازة 

وراحوا ًوس محمس اللي استقبلهم وًرٓهم 

بشيوب مراته اللي ىسلت بأىس ومترززة تسيه 

لضريّ أو ال 

الكل كان قاًس متوتر ومحسش ٓيهم ًارِ 

.. يققى الغمت زه 

ميازة ًايسة تقوم تارس حْيسها بس يف ىْس 

الوقت متربقة مكاىها وًقلها بيييس كل 

حياتها مى سمر وبسرية ٓاىتنرت تضوِ رز 

! ٓيل ابوها وهييمل ايه أو هيقول ايه 



طريّ باػع ىاحية ابوه وجواه أحاسيس 

.. كره وُيم وحسرة وحسن .. كتيرة متلذبقة 

كل أحاسيسه ىاحية سمر ههرت وبيحاول 

يقوى ىْسه إن القْل زه بريء مه كل 

تغرٓات أمه وٓؾايحها اللي وػمته بيهم 

.. بس برؿه زه حتة موها 

محمس ققى أٓكار الكل و وجه كالمه 

طريّ يا ابوي سمر كان ممكه : لضريّ

تذلي أىس مياها لمسة سوتيه بس 

ماحبتص ابوها يْتح ًويه يف السجه ويترىب 

هواك وكلبت موي أرليه ميايا، أىا ًارِ إىه 

أىا وصيوب هوسيله .. ابوك بس رليه ميايا 

أىت قْلت ػْحتك .. الحب اللي محتاجه 

مى سمر وكلوا ًارٓيه ًالقتكم كان طكلها 

وزه ُغب .. ايه والمضاكل اللي كاىت بيوكم 

ٓاًمل زي ما .. ًوكم هيأثر ًلى حبكم له 



هي ًرٓت إىها مص هتقسر .. ًملت سمر 

أىت .. تسيله الحب اللي يستاهله ٓازيتهويل 

مص .. كمان مص هتحبه كْاية يا طريّ 

هتضوِ ٓيه ُير سمر اللي أهاىتك 

لكه أىا وصيوب هوسيله كل الحب .. وجرحتك 

. اللي يستاهله ألىه بريء مه كل حاجة 

طريّ أرس ىْس كويل وبيْكر وهو مص 

! ًارِ ييمل ايه 

ًقله بيقوله يارس ابوه بس قلبه كمان مقتوى 

هو مص هيضوِ .. بكل حرِ ىققه محمس 

ميقول .. ٓيه ُير سمر وكل اللي ًملته 

سمر تكون أًقل موه وتيرِ إن مغلحة 

! أىس يكون مى أبوها 

كتر مه كسه وقّ وبع  ماقسرش يقيس أ

ًمي أىا مص قازر ارس قرار زلوقتي : لمحمس

رليه مياك وأىا واثق إىك هتسيله الحب .. 



هو لألسّ هيضيل شىب إن .. اللي يستاهله 

.. رليوي ارس قرار ًلى مهلي .. سمر أمه 

. بس مغاريْه كلها أىا متكْل بيها 

احوا مص محتاجيه : صيوب كضرت

. لمساًستك زي متضكريه 

. زه ابوي وأىا مسئول ًوه : طريّ بغلها

زه أىت حتى ما طيلتوش : صيوب بتريقة

. وأرسته يف حؾوك 

ميازة هتوقق بس طريّ مويها وبع 

أىا ًارِ إىه مالوش شىب وإىه بريء : لشيوب

... بس .. مه كل تغرٓات أمه 

ميرٓص يوقق وقرب مه صيوب وًيويه ًلى 

.. أىس 

مضاًره اتحركت وحس إىه ًايس يضيله أو 

راِ يتيلق بيه ٓرجى .. يؾمه بس راِ 



هبلَكم بقراري إن طاء : رقوة لورا وبغلهم

. يال يا أمي .. هللا 

: ميازة وقْته ًايسة تضيل حْيسها ٓبغلها

هستواكي بره واىسحب يف ػمت وميازة 

طالت حْيسها وبغتله وحست بقلبها 

ًايسه تارسه .. ومضاًرها بيتحركوا ىاحيته 

.. لقلبها 

ُغب ًوها رجيت أىس لشيوب وررجت 

البوها واول ما ركبت جوبه اتحرك 

أىت مص : وػلوا بيتهم وميازة بغت البوها

هتجيب أىس هوا ؟ 

أىتي طايْة إين ! ابه سمر : طريّ بغلها

أروح أتذاىق وأرٓى قؾية حؾاىة ًلضان 

! ارسه 



ميازة اتوهست بتيب وقررت تسيب ابوها 

كيب ًايس تيمل ايه ؟ : براحته

ًمي محمس اتجوز ومياه : طريّ بهسوء

اللي تساًسه يف تربية أىس وأىا هتكْل بكل 

وهتابيه وهكون موجوز يف حياته .. مغاريْه 

بس رليه مياه هو مبسوـ مياه واالتويه 

ًلي األقل .. بيحبوه وزه كان واؿح جسا 

هياليق الحب موهم ألين زايما هضوٓه ابه 

ٓذليوا .. سمر وأىتي هتضوٓيه ابه سمر 

ًلى األقل ىقسمله الحب زه ما ىحرمهوش 

. موه 

... بس يا طريّ : ميازة بمكابرة

ما بسص ياأمي، : طريّ مسك ايسها

أرجوكي أىا مص ًايس مضاكل وبيسيه 

الحؾاىة لسمر ولو سمر مص ًايساه 



الحؾاىة ألمها، الموال كويل وأىا مص حمل 

. ٓأرجوكي .. رواق ومحاكم

ميازة بغت لألرؼ وسكتت يمكه كالم ابوها 

هو مابقاش حمل مضاكل تاىية .. ػح 

ويكْي إىه يكون موجوز يف حياة ابوه بهسوء 

أٓؾل مه المضاكل والمحاكم 

طريّ زرل أوؿته بيْتكر طكل ابوه 

الغَير بيه ايسيه صيوب وطيء ال إرازي 

راله كلى موبايله وٓتح الغور اللي مص 

قلب يف ػور سمر .. ًارِ محتْم بيهم ليه 

مى ًمرو وًالقتهم اللي مستمرة مه أيام 

الجامية لحس آرر سْرية وهي حامل وبتارس 

كيب بتارس الْلوس زي ليه ؟ .. ٓلوس 

مص يمكه ! وٓجأة برز سؤال يف رياله 

وًلضان كسه ! الييل زه مص ابوه أػال 

! الضاب زه بيسيها ٓلوس ًلضان يسكتها 



 للبيبي قبل ما يارس DNAالزم ييمل تحليل 

... أي قرار 

بسرية قررت تروح ًوس محمس وتضوِ 

.. بييويها يمكه تغسق 

ربقت وٓتحلها محمس اللي ُشهلت أول ما 

طآته ػَير وبيؾحك وكأىه ػَر .. طآته 

ٓيه الراجل الَلبان اللي ! ًضريه سوة 

كاىت متجوزاه ؟ ٓيه اللي كاىت بتقارىه ًلى 

كول بيبسهللا وطايْاه وال حاجة ؟ ٓيه 

ميه زه اللي ! الراجل المهموم والمحوي 

بقى زه اللي هي كاىت ليل ىهار ! قسامها 

تتذاىق مياه ؟ ازاي ًمرها ما طآته كسه؟ 

! رير يا بسرية ًايسة ايه : محمس كضر

أىت اتجوزت بجس ؟ : بسرية بلذبقة

؟ !ًوسك ماىى : محمس باقتؾاب



: بسرية زموًها لميت وما رزتص ٓهو بغلها

. كيب بيس اشىك 

: يسوب هيقْل الباب بس ىققت بسرًة

. ًايسة أطوِ حْيسي بس 

محمس بحيرة وترزز وآق وزرلها وصيوب مه 

! ميه يا محمس : ٓوق

.. بسرية ًايسة تضوِ أىس : محمس بغلها

. هاتيه بيس اشىك

صيوب أرست ىْس كويل وبيس ما كاىت 

هتلبس وتحف كرحة ًلى طيرها ىسلت زي 

ما هي بجلبيتها اللي بوع كوم وطيرها 

.. مْكوك 

كتر  ىسلت وبسرية ًيويها ًليها مغسومة أ

كتر  السموو .. االتويه بغوا لبيؽ كتير .. وأ



لميت يف ًويه بسرية وهي بتقارن ىْسها 

جميلة، رقيقة، مبتسمة .. بشيوب 

بغت لجوزها بحسن وقهر وقربت مه صيوب 

ًيقت .. أرست موها أىس وباسته وًيقت 

ًيقت ًلى .. ًلى حالها اللي وػلتله 

ًيقت .. حْيسها اللي مص هتيرِ تربيه 

كل زه .. ًلى بوتها اللي مرمية يف الحبس 

بغت لمحمس اللي واقّ جوب ! كان ليه 

صيوب وكاىت ًايسة تؾرب ىْسها إىها ٓركت 

.. ٓيه بالضكل زه 

ازيوي حْيسي يا محمس : بسرية بيياـ وترجي

. أىا هربيه .. 

أزيلك ايه ؟ أىتي الناهر : محمس بصهول

أىتي تحمسي ربوا لو .. اتجووتي يا بسرية 

سمحتلك تضوٓيه مه ٓترة للتاىية مص 

هو اىتي مه امتى بتيريف تريب .. تقويل اربيه 



كوتي ربيتي بوتك اللي مرمية يف السجه ! 

قال أزيها .. بسل ما طبيتيها كره وحقس 

. اىسي .. حْيسها قال 

.. أىا األوىل بيه ًلى ٓكرة : بسرية كضرت

مه  (بغت لشيوب  )الجسة أوىل بتربيته 

رب  َُ . ال

مْيص حس ُريب يف البيت زه : محمس كضر

بقولك ايه بوتك اللي كلبت موي .. ُيرك 

وأىا .. ووػتوي ًليه أىا مص أىتي .. أربيه 

مؾيت ورق استالمه مه أمه والقاىون 

بيقول أزيهولك لكه زه بييوك مص 

هسيهولك والمحاكم أبوابها مْتوحة وأًلى 

ما يف ريلك اركبيه أمه وػتوي أىا ًليه 

وحصرتوي أزيهولك تربيه ًلى الكره والحقس 

. ٓاىسي يا بسرية .. اللي ربيتيها ًليهم 



.. هروحلها وأقويها أربيه أىا : بسرية بتْكير

. هقويها 

ومه هوا لحس ما تقوييها كل : محمس ابتسم

. واحس يف كريقه 

بسرية مضيت وهي كلها ُؾب وقهر وُباء 

ازاي ! ازاي ٓركت يف كل اللي كاىت تملكه 

كول ! ًمرها ما طآت محمس ُير زلوقتي 

ًمرها باػة ليبسهللا وبتتمواه وؿييت مه 

ليه كاىت ! ايسها محمس ليه كاىت ُبية كسه 

ازاي ! ًامية كسه واألهم ليه محمس اتَير كسه 

ازاي ! ازاي وطه موور كسه ! بقى بالضكل زه 

! ػَر بالضكل زه 

الزم تسآر لسمر وتقلب موها تذلي أىس 

.. مياها هي 



: كريم كان مروح ومؤمه ًسى ًليه وقْه

بقولك ًوسي مضكلة يف الكمبيوتر بتاًي 

. ومص ًارِ أتيامل مياها 

! بجس وال بتهسر : كريم ابتسم

أىت ًارِ أىا ! ههسر ليه : مؤمه ابتسم

ماليص كولة بال أبسا أٓؾل ورا الجهاز لحس 

كْاية ًليه أوي ليلة واحسة .. ما يوقق 

. ٓالسور ًليك 

ًملت ايه ػح يف البرىامج اللي : كريم آتكر

قلتلك تذلغه ؟ 

ماهو أم البرىامج زه اللي : مؤمه بَيم

مه ساًة ما حملته ًلى .. ًْرتلي الجهاز 

الجهاز ًوسي وكأين حملت ًْريت الجهاز 

بيضتَل ويقْل ويذرج وبييمل كل حاجة 

. أىا ماًوسيص أي كوترول ًليه .. بمساجه 



اوًى تكون : كريم ؿحك كتير ومؤمه بَيم

. اوًى يا كريم .. بتحؾر ًْاريت يا كريم 

أحؾر ًْاريت ؟ بجس ؟ : كريم بؾحك

أىا بيتبر أي ىوو مه أىواو : مؤمه بجسية

artificial intelligence 

. ىوو مه أىواو اليْاريت  (الصكاء الغواًي  )

الصكاء الغواًي بتضبهه باليْاريت ؟ : كريم

لما الجهاز يْكر ويقرر .. أيوة : مؤمه بغله

مص .. ًوي أػبح ىوو مه أىواو اليْاريت 

. بحب األجهسة تْكر يا كريم 

أىا ما بذليص الجهاز يْكر يا : كريم بغله

أىا بس بسهل تياملك مياه مص .. مؤمه 

كتر  ييوي بتيرٓه بغمة ػوتك بتسيله .. أ

بيستجيب بس لغوتك .. أوامر وهو بيوْصها 

 .



البرامج اللي بتستجيب : مؤمه وقّ وبغله

. للغوت اوريسي موجوزة يا كريم 

.. موجوزة بس محسوزة : كريم ابتسم بسهاء

كتر  . أىا بس هوسى األٓق بتاًتها مص أ

المهم تغرِ .. وسى وماله : مؤمه هس زماُه

ًْريتك مه ًلى جهازي أول ما ىروح البيت 

 .

.. روحوا مى بيؽ وكريم زرل مياه الملحق 

.. مؤمه بيوازي ًلى ىور بس السىيا هازية 

كلى طآها ٓوق مص موجوزة ٓبع لكريم 

. تيال طكلها ًوسكم مص هوا : مه ٓوق

اجي ليه ما توريوي ٓيه الجهاز : كريم بغله

. أىا جيان 

. ما الجهاز هوا اكلى : مؤمه بَيم



ايه سر حبك ! ييوي ماله الالب : كريم كلى

للكمبيوتر 

أىت بتحب الالب أىا بحب : مؤمه ببساكة

. الكمبيوتر كل واحس ومساجه 

ما تيملك ! كمان يف أوؿة الووم : كريم بغله

أوؿة مكتب يف أػال ًوسك تحت أوؿة 

. مكتب 

أىت بتضتَل يف : مؤمه أرس ىْس كويل

! أوؿة مكتبك 

.. طوٓت بقى ميسة الالب : كريم ابتسم

. بضتَل وأىا يف السرير 

ماهو أىا برؿه بضتَل وأىا يف : مؤمه بَيم

اتويل .. السرير بس ما بحبص الالب أىا حر 

. ازرل 



زرل وؿحك لما طاِ الكمبيوتر ًلى 

أىت بجس : ترابيسة بيجل جوب السرير وبغله

! حاكه جوب السرير 

! اه ًوسك ماىى : مؤمه اتوهس

مؤمه زقه وقيسوا ًلى االىتريه وبيضَل 

لتكون ىور هوا : الجهاز ومرة واحسة وقّ

. استوى أتأكس 

قام وبيْتح السوالب وبيتأكس وكريم بغله 

: بصهول لحس ما قيس جوبه ٓمؤمه بغله

. مص موجوزة رالظ ! مالك 

! أىت ٓتحت السوالب : كريم بصهول

اه ٓيها ايه ؟ : مؤمه ابتسم مه طكل كريم

أىت بتسور ًلى مراتك : كريم بوْس الصهول

يف السوالب ؟ 



أىا .. أىت ما تيرٓص ىور : مؤمه ؿحك

ورا ! تحت السرير ! ممكه أالقيها جوا التالجة 

. ستارة 

أىت : مؤمه بيتكلم وكريم ٓتح يف الؾحك

! بتهسر ػح 

أىا ًايس أقولك إن ىور مبهسالين : مؤمه بَيم

ىور بتستذبى يف أي مكان يذقر ًلى بالك .. 

 .

كريم مكمل ؿحك وبع للجهاز قسامه وبسأ 

اتغل : يضتَل ًليه ومرة واحسة بغله تاين

بيها طوٓها ٓيه لتكون مستذبية هوا وال هوا 

. وىالقيها كالية مه تحت الكوبة 

بقل ررامة وطوِ : مؤمه ربقه بَيم

. الجهاز 



ؿحك وكمل طَله يف الجهاز ومؤمه 

بالْيل قام اتغل بوور لتكون ٓيال مستذبية 

.. وتقلى وتتْاجىء بكريم مياه 

. قاًسة مى مراتك : ررج برا ورجى

. كيب يال ىتَسى : كريم وقّ وبغله

. واز أىت تتَسى بيس ما تذلع : مؤمه كضر

هو .. طيلت البرىامج .. رلغت : كريم ابتسم

. اللي ًملك المضكلة وحصٓته رالظ 

مؤمه راح وبع لجهازه وبيجربه وبالْيل 

أىا حاولت أحصٓه : رجى لقبييته وبع لكريم

! وميرٓتص أىت حصٓته ازاي 

أىا ًامل للبرىامج قلب بيوبؽ : كريم ابتسم

مص .. وًلضان تحصٓه الزم توػل لقلبه 

. مجرز حصِ لأليقوىة بتاًته 



كتر : مؤمه اىتبه . ازاي حصٓته .. ٓهموي أ

البرىامج لما بتحمله بيسرل ًلى : بغله

السوٓت وير بتاو جهازك وبيسيقر ًليه كله 

ولما يكمل البرىامج يا مؤمه المْروؼ إىك 

بمجرز ما هتقلب هو هيوْص وهيسيلك حلول 

ييوي .. موققية أو يكون ًوسه آراء راػة بيه 

يْكر مياك ٓيلضان تحصٓه الزم تيرِ 

. تْغله ًه الونام بتاو جهازك 

ولو سيقر ًليه وُير ىنامك أىت : مؤمه

وبسأ يارس قراراته الذاػة وررج ًه 

! سيقرتك هتيمل ايه 

برىامج أىا أًمله مص هيكون أشكى : ابتسم

 kill switchًوسي .. موي يا مؤمه 

ما تقلقص بيرِ أقتله وقت ما أحب مهما 

. يال ىتَسى بقى .. يقور ىْسه 



راحوا االتويه وكريم كلى يضوٓهم ٓيه 

ربف .. ولقاهم قاًسيه مى ىوىا يف أوؿتها 

وسمحوله يسرل ٓابتسم وىازى ًلى مؤمه 

كلى هو كمان وزرلوا سلموا ًلى ىوىا وكل 

واحس قيس جوب مراته 

! بابا ٓيه يا ىوىا : كريم

رالس كلمه وراحله ًلضان قؾية ٓايسة : ىاهس

وبيتْقوا مى المحامي هييترِ إىه أرس 

. رطوة مه ًيلة القتيل 

. أريرا اسمها هيتبرأ : ىور ابتسمت

الحق بيبان مهما : مؤمه ايسه ًلى كتْها

. يتآرر ههوره 

.  سوة ٓاتوا ٣٠بس بيس ايه ؟ : ىور بسًل

وهللا يا ىور اتيلموا ىبع : مؤمه ابتسم

. للموحة جوا المحوة 



وايه بقى الموحة مه هروبها : ىور باستَراب

سويه ًمرها كلها ؟ 

تذيلي كسه لو اتيملت قؾية : مؤمه ابتسم

! زٓاو ًه الوْس كان ايه اللي هيحغل 

. كاىت هتييص يف الوور رآية راسها : ىور

بس ماكاىتص ساًتها هتحتاج : أمل ابتسمت

حس يساًسها وماكاىتص هتتجوز رالس أبوكي 

 .

وماكاىتص هتذلْكم أىتي : كريم مبتسم

. وىازر يا ىور 

.. وماكوتص هيرٓك وأتجوزك : مؤمه كمل

طوٓتي بقى إىها زايرة كاملة وكل جسء ٓيها 

مهم وله ُرؼ 

.. ربوا زايما بيكون رحيم ًليوا : ىاهس ابتسمت

ومهما ىضوِ إن اللي حغل ػيب أو 



قاسي بس بيكون يف حكمة بويرٓها مى 

بس زايما .. الوقت أو ممكه ما ىيرٓهاش 

. ربوا رحيم بيبازه 

.. أىا ًمري ما ٓكرت كسه أبسا : ىور ابتسمت

 (بغت ألمل وكريم  ).. تْكيركم ُريب أوي 

زي ! زي الياػْة بتاًتكم اللي جميتكم 

. كاىت ًاػْة ماما وبابا اللي جميتهم ٓيال 

كل : اتكلموا طوية وكريم بغلهم هو مْيص أ

. الوهارزه؟ أىا واقى 

حسه ًلى وػول وال تتَسوا : ىاهس ابتسمت

أىتوا 

. ال ىستاه كالما ًلى وػول : كريم ابتسم

يسوب زقايق وحسه سمى ؿحكهم ٓذبف 

زرل كاىوا كلهم قاًسيه يف .. قبل ما يسرل 

اه : السرير جوب ىوىا ٓبغلهم بابتسامة



جوزتكم ًلضان ترجيويل وتقرٓوين يف 

! كل واحس يارس مراته ويمضي .. أوؿتي 

احوا مستويوك مه : كريم بغله بلوم مشيّ

! بسري ًلضان ىتَسى ويف اآلرر بتقرزىا 

! ماكاىص اليضم يا أبو كريم 

كلهم ؿحكوا وحسه ابتسم بسيازة زارلية 

ورؿا إن ًيلته متجمية وبع لواهس اللي 

.. بتبازله االبتسامة 

. زي ما أىتم : حسه كلى موبايله

.. ػورهم كلهم ػورة جماًية وابتسم برؿا 

الَسا جاهس بما إن : زرلت أم ٓتحي ربقت

. الكل موجوز 

بقولك يا أم ٓتحي تيايل : حسه بغلها

. ػوريوا ػورة جماًية تيايل 



أم ٓتحي ابتسمت وأرست موه الموبايل وهو 

راح قيس ورالهم يوسيوا ًلضان يقيس جوب 

ىاهس وكريم ؿم أمل ىاحيته وأم ٓتحي 

ػورتهم كصا ػورة وسف جو ؿحك وهسار 

وكمان اتغورت هي مياهم ألىهم بييتبروها 

.. موهم 

طريّ راح ليم محمس الميرؼ وبلَه إىه 

ًايس ييمل تحليل حمؽ ىووي قبل ما 

.. يسجل أىس باسمه 

محمس كان هيسًق وييترؼ بس ًبسهللا 

مويه وبع لضريّ و وآقله ييمل 

التحليل واتْق يجي بالليل يارس الييوة اللي 

.. ًايسها 

ليه وآقت ؟ : بيس ما مضي محمس بَيم

. مص مه حقه أػال 



بيس .. ال مه حقه يا محمس : ًبسهللا بهسوء

رليه .. الغور اللي طآها مه حقه يا أرويا 

.. يتأكس بسل ما يْؾل الضك مسيقر ًليه 

. كسه أٓؾل 

طريّ بالليل راح وأرس ًيوة مه أىس 

.. واًتصر ًه تغرٓه بس محتاج ييمل زه 

أرس الييوة و سلمها للميمل وكلب موهم 

.. يستيجلوها 

الغبح بسري ىيرة ػحيت مه ىومها كان 

رامي ىبقضية وبيرجى ًلى النهر ٓقامت 

جهست ٓقار وًملت طاي وأرسته وراحت 

.. لجوزها المستضْى 

رامي كان يسوب رارج مه اليمليات هو 

: وطريّ وقابلوا ىيرة وطريّ حؾوها

. واحضاين كتير يا ىيرو 



. وأىت كمان يا طريّ : ابتسمت

راحت لجوزها اللي ؿمها برؿه واتقمه 

ًليها 

كموي أرباره ! طوٓت أىس : بغت ألروها

! ايه وهتيمل ايه 

هيمل تحليل : طريّ أرس ىْس كويل

DNA قبل أي حاجة  .

مص للسرجة زي يا طريّ زه : ىيرة بؾيق

. ابوك 

سيبيه ييمل : رامي حف ايسه ًلى كتْها

. اللي يريحه رليه يكون مقمئه أٓؾل 

بقولكم ايه أىا هسيبكم : طريّ ابتسم

وأروح أرتاح طوية ًلضان ًوسي ًملية تاىية 

ىيرة رليوا ىضوٓك يا .. سالم .. بيس ساًتيه 

اىسحب وسابهم ورامي أرسها . قلبي 



ألوؿته اللي بيرتاح ٓيها وأول ما زرلوا قْل 

ليه كسه ؟ : الباب بالمْتاح ٓاستَربت

! ليه ايه : رامي باستَراب

ليه قْلته بالمْتاح ؟ : ىيرة

 )ًلضان أتحرش بيكي براحتي : ابتسم

ًلضان ! ييوي هقْله ليه يا ىيرة  (ؿحكوا 

. محسش يسرل بسون استئصان 

.. واحضاين كتير : قرب موها وطسها ًليه

الليلة اللي ببات ٓيها هوا بتبقى زمها تقيل 

. وبتوحضيوي ٓيها 

وأىت كمان : حقت ايسيها حواليه رقبته

المهم أىا جبت .. بتوحضوي ومص بيرِ أىام 

. ٓقار قلت ىْقر مى بيؽ 

. أىا واقى مه الجوو تيايل : ابتسم



قيسوا وهي كليت ورق السْرة وبسأت تحف 

ياه : الْقار وقيسوا جوب بيؽ ورامي بيهسر

! بقى لو كوباية طاي مى الْقار 

ًاملة : ابتسمت وبتقلى ترمس ػَير

. حسايب 

كليته وكليت كوبايتيه وبتغب الضاي 

ورامي باػغلها مبهور وًاطق وكل مياين 

هو أىا قلتلك إين بيضقك : الحب حاسسها

الوهارزه؟ 

. وال امبارح : كضرت بهسار

ُلقان وماليص حق : مسك ايسيها باسهم

أىا بيضقك يا ىيرة وبيضق .. أزًل القمر زه 

اليوم اللي ًرٓتك ٓيه واليوم اللي اتجوزتك 

. وبيضق كل حاجة تذغك .. ٓيه 



وأىا أسيس إىساىة باليضق : ابتسمت بحرج

زه يا رامي ويكْي إىك وقْت جوبي لما 

كلبت اتْهمت ىْسيتي ورليتوي أتابى مى 

زكتور ىْسي 

. رامي بغلها بابتسامة وهي بازلته بيها

 كليت DNAبيس أيام ىتيجة تحليل ال 

وطريّ استلمها وٓتحها بتوتر ولقى إن 

أىس ابوه اتوهس براحة وبيس كسه راح سجله 

وًمله طهازة ميالز وراح لمحمس البيت ازاه 

وزه .. طهازته : الضهازة والورق الالزم بتاًه

جسول تقييماته وأىا هْؾل متابى مياك 

. أي حاجة تذغه 

وقت ما تحب تضوٓه يف : محمس بغله كتير

. أي وقت بيتي مْتوح 



.. ًارِ يا ًمي : طريّ أرس ىْس كويل

! ًارِ يوْى أطوٓه زلوقتي 

محمس زرل جاب أىس وازاه لضريّ اللي 

حس بأحاسيس مذتلْة كتير وماقسرش 

طاِ بس بيبي ػَير .. يضوِ سمر يف ابوه 

اتأكس ساًتها إن .. بريء محتاج لحب وحوان 

قراره ػح إىه يسيبه مى محمس ألىه مص 

.. هيقسر يسيله الحب اللي يستاهله أبسا 

سامحوي يا : طاله وقربه موه أوي وهمسله

كان ىْسي تكون هروٓك وحنك .. أىس 

مذتلْيه بس أمك زمرت كل حاجة حلوة 

ما بقاش ًوسي كاقة أبسا .. زمرتوي .. جوايا 

كان ىْسي تْؾل يف حؾوي .. أحب أو أزي 

الضيء .. بس ماًوسيص حاجة أقسمهالك 

الوحيس اللي ممكه أقسمهولك هو حب جسك 



هييوؿوك ًه حبوا اللي هتذسره .. ومراته 

. ربوا يسيسك يارب .. 

ازاه لجسه واىسحب بسرًة قبل ما يؾيّ 

.. قسامه 

كان يف المستضْى تاين يوم وقاًس سرحان 

قولتي حاجة ! ىيم : واىتبه ًلى حس بيكلمه

! يا زكتورة 

. اللي وارس ًقلك : إلهام بغتله

امبارح ًملت كل : طريّ أرس ىْس كويل

. األوراق بتاًة أىس 

هتارسه وال هتسيبه مى جسه : قيست قغازه

؟ 

قولتله إين هسيبه .. مص ًارِ : بغلها كتير

لما طيلته .. بس مص ًارِ يا إلهام .. 

... حسيت.. حسيت 



حسيت بحب ىاحيته ألىه ابوك يا : كملت

. طريّ وإحساسك كبييي جسا 

وألين حبيته حاسس إىه الغح أسيبه : اتوهس

جسه ومراته بيحبوه جسا وحويويه .. مى جسه 

كيس موي ألين .. جسا ًليه  أحه مه أمي أىا وأ

ٓلو أرسته ًوسي هاليق .. كول الوقت هوا 

ىْسي سايبه كول الوقت مى أمي وهي 

. ٓكان الغح أسيبه .. ماًوسهاش كولة بال 

طريّ أىت مص محتاج تقويوي أو : همست

أىت بتحب ابوك .. تقوى أي حس بقرارك 

ومص ميوي إىك سيبته مى جسه إن حس 

أىت ارترت األٓؾل لكل .. يضكك يف حبك 

بقل تيمل حساب للواس ألىك .. األكراِ 

ٓاًمل اللي يريحك واللي .. أىت اللي ًايص 

كالما طايّ .. يف مغلحتك ومغلحة ابوك 

.. إىه مص هيتحرم مه الحب والحوان ٓسيبه 



أٓؾل ما تجيبه ًوسك لوالستك اللي زي ما 

.. بتقول مالهاش كولة بال وأىت مضَول 

. ٓقرارك كسه ػح يا طريّ 

: بغلها أوي وبيكرر الجملة يقوى ىْسه

. قراري ػح 

كستله . قرارك ػح : ابتسمت وأ

أتموى ٓيال يا إلهام إىه : بغلها كتير وابتسم

. يكون ػح 

.. كموي ًه ىيرة : ابتسمت وُيرت الموؿوو

رامي ٓقلت أتقمه / ماليص كالم أوي مى ز

. ًليها موك 

كويسة ومبسوكة يف بيتها الحمس لله : ابتسم

ًلى .. رامي راجل محترم وطذغية جميلة .. 

. األقل أٓؾل موي بكتير 



طريّ كْاية تجلس ىْسك : إلهام بتياكّ

كْاية والتْت لوْسك ولمستقبلك .. بقى 

. التأىيب زه مص هيْيسك أبسا .. ولضَلك 

ماقساميص ُيره لألسّ يا : طريّ بذوقة

. إلهام زلوقتي 

قوم يال واهتم .. ال قسامك : إلهام بإػرار

اهتم بضَلك وازي .. بمرؿاك وًملياتك 

.. لوْسك ولروحك ٓرػة تلتئم جروحها 

. وبيسها آتح ايسيك للحياة مه تاين 

هو أىا ليه لما بتكلم : أرس ىْس كويل

! مياكي بتَمريوي بقاقتك اإليجابية 

. بتحسسيوي إين أقسر أهس السىيا 

يال استَل طوية .. ألىك تقسر ٓيال : ابتسمت

القاقة اإليجابية زي وقوم طوِ مريؽ 



ًالجه وازيله طوية كاقة إيجابية أىت كمان 

. يال 

قام مياها وكل واحس زرل أوؿة الكضّ 

.. بتاًته 

األيام بتمر وأىس استقر مى صيوب ومحمس 

اللي ربوا ًوؿهم ببيؽ وبأىس كمان 

طهور الحمل بتيسي ًلي ىور وأمل بهسوء 

وبساكة وًالقتهم االتويه بتشيس مى األيام 

.. وتقوى واحسة واحسة 

كريم كان يف مكتبه وٓجأة زرلت أمل وهو 

استَرب زرولها كسه وبغلها وموتنر إىها 

تتكلم بس لقاها واقْة بتْكر وبغتله 

أىت حليت المضكلة : بتْكير ًميق وسألته

اللي كلمتوي ًوها امبارح بالليل ؟ 



بحاول بس ًقلي .. ال يا حبيبي : ابتسم

. متبوج قغازها 

كيب : قربت موه وطست الالب مه قسامه

. لو ًملوا كسه .. ٓكر ميايا بغوت ًايل 

بسأت تتكلم مياه وهو متابيها وبيْكروا 

بغوت ًايل مى بيؽ وكريم مبهور 

بتْكيرها ألىها بتكمل الوقف اللي بيقّ ٓيها 

.. وكأن ًقولهم مكملة لبيؽ 

أمل تيبت مه الوقْة كسه ٓضسها قيسها 

كسه مص : ًلى رجله وهي ابتسمت وبغتله

. هوضتَل يا حبيبي 

مى اًتراؿها قاموا وقيسوا جوب بيؽ ًلى 

.. الكوبة وكملوا طَلهم لحس ما تيبوا االتويه 

: أمل استررت يف قيستها وبغتله بإرهاق

. الحمل ررم أوي يا كريم 



بس .. ميلص يا ًمري : ابتسم بتياكّ

. ألجل الورز 

ماطي بس زه ما يمويص إىه ررم : ابتسمت

برؿه أىا قربت أرلع الذامس ولسة برجى 

. ابوك ُلس جسا ! ايه الررامة زي .. 

أىتي أجسمتي إىه ولس ! ابوي : كريم بابتسامة

! رالظ 

. مص هتْرق كتير : ابتسمت

كريم حف ايسيه ًلى بقوها وقرب موها 

اهسا كسه ًلى .. واز أىت : وبيكلمه بمرح

مامتك وبقل تتيبها ًلضان ىكون حلويه 

ٓاهم وال ايه ؟ .. مى بيؽ 

كريم حس بحركة تحت ايسه وهوا بع ألمل 

! ايه اللي حغل زلوقتي زه : بييون واسية



أريرا اتحرك وأىت : ابتسمت وبحماس

كل مرة ببقى ًايساك تحس بحركته .. موجوز 

. ومص ًارٓة 

.. بجس بيتحرك .. زي حركته هو : كريم بصهول

زًق  ).. اتحرك تاين يال  (بع لبقوها  )

. أىت ياؼ اتحرك  (بَيم

أىا : حس بحركة تاين ٓابتسم بصهول وبغلها

. مص مغسق 

هو ًارِ .. مص مغسق ليه : ابتسمت بحب

ميروِ إن الجويه .. ػوتك وبيستجيبله 

وبيميس .. بيسمى مه وهو يف بقه مامته 

وأىت أبوه .. األػوات والروائح اللي حواليه 

. ٓهو ًارِ ػوتك وبيستجيبله 



أىا ًارِ الكالم زه ًلميا بس : ؿمها لحؾوه

إين أحسه بجس أو أًيضه ٓسه إحساس 

. مذتلّ يا حبيبي 

هيتحرك تاين ؟ : ايسه ًلى بقوها

. سيبه يوام بقى : ابتسمت

! بيتيبك لما بيتحرك كسه : بغلها باىتباه

بحس بحركته بس .. ال يا حبيبي : أمل بحب

. مص تيب ال 

كريم حاسس إىه ٓرحان جسا ومبسوـ 

ما : ورغوػا لما بتكون أمل يف حؾوه كسه

ًلى ! تيجي ىروح للسكتورة الوهارزه وىضوٓه 

! األقل ىتأكس ولس وال بوت 

أىت مص قلت مص هويرِ : بغتله بصهول

ولس وال بوت وهوستوى لما أولس ؟ 



.. ًايس أًرِ .. ًيل ورجى يف كالمه : ؿحك

ًايس .. ًايس أحسز أىا بتكلم مى ابوي وال بوتي 

ىوسل ىضتري لبسه وال لبسها، ًايس أًرِ 

ًايس ! أحؾرله أوؿته سماوي وال بيوك 

. أًرِ وبس 

. ماطي ىروح وىيرِ : أمل ابتسمت

قامت رجيت مكتبها وهو رجى لضَله 

بقولك يا كريم أىا : وطوية وزرله مؤمه

. ماطي رايح لوور 

رير تيباىة وال حاجة ؟ : كريم باىتباه

ال ال مص تيباىة بس الوهارزه مييازها : مؤمه

. مى السكتورة ٓهروح أوزيها 

: كريم وقّ وكلى مه ورا مكتبه وسوس ًليه

هيرِ ولس .. أىا هروح بأمل الوهارزه برؿه 

. وال بوت 



يا ابوي مص قلت مص : مؤمه بصهول

ًايشيه ىيرِ واتْقوا ىتْاجىء أىا وأىت يوم 

! ما يقوموا بالسالمة 

.. ال مص ًايس أستوى : كريم بغله بابتسامة

مص ًارِ أستوى ًايس أًرِ أػال زلوقتي 

الوهارزه أول مرة أحس بحركته وحسيت إن .. 

كون ًارِ هو .. يف تواػل بيوي وبيوه  ًايس أ

. ولس وال بوت 

زي أول مرة تحس بحركته ؟ : مؤمه ابتسم

وأىت ؟ : كريم هس زماُه وسأله

.. امبارح بالليل كاىت أول مرة : مؤمه ابتسم

كوا بوتْرج ًلى ماتص وبهيع كيازيت 

وتقريبا ػويت أزًجه ألن ساًتها ىور مسكت 

وكان  (ابتسم  )ايسي وحقتها ًلى بقوها 

. بيتحرك 



! بجس بيتأثروا بغوتوا : كريم بغله بابتسامة

... ييوي أىا ًارِ الكالم زه بس إين 

إىك : ماكاىص اليق كالم ييبر بيه ٓمؤمه كمل

تييضه وتحسه بوْسك إحساس مذتلّ 

. تماما 

مؤمه أىا وقيت .. ٓيال مذتلّ : كريم بغله

يف ُرام الييل زه سواء ولس أو بوت أىا بحبه 

. مه زلوقتي 

مؤمه ابتسم وقيس جوبه ًلى حرِ 

كلم ىور تأجل مييازها آلرر الوهار : المكتب أ

وىروح مى بيؽ ؟ 

. بس هيرِ .. اه يا ريت : كريم بغله

رليوا ىيرِ وىضوِ هوجيب : مؤمه ابتسم

. زي بيؽ وال هوذتلّ 



إحساس .. زي بيؽ : كريم بغله بحماس

كبير جوايا إىهم يا بوات زي بيؽ يا أوالز زي 

زيي أىا وأىت .. زول توأم يا مؤمه .. بيؽ 

. كسه 

آرر الوهار راحوا مى بيؽ ًوس السكتورة اللي 

كبيا أجلتوا الميياز ًلضان تيجوا : بغتلهم

يا رويف لتولسوا أىتوا االتويه مى .. مى بيؽ 

. بيؽ 

احوا مه ساًة ما اتولسىا : كريم ابتسم

. للوهارزه كل حاجة بويملها مى بيؽ 

. ما اتجوزتوش مى بيؽ : السكتورة

بس اىتنرته لحس ما اتجوز هو : كريم ابتسم

. وهوذلّ مى بيؽ بإشن هللا 



ٓؾلوا يتيازموا ًلى بيؽ ميه هتكضّ 

اللي : األول لحس ما السكتورة زًقت بهسار

. اتجوزت األول تكضّ األول يال 

أمل زرلت وكريم مياها أوؿة الكضّ 

: والسكتورة بتقموهم ًلى الوؿى وبغتلهم

. هتيرٓوا وال برؿه ُمغريه مص ًايشيه 

. ال ُيرىا رأيوا قويل : كريم بسرًة

مياكم ولس يا باطمهوسس : السكتورة ابتسمت

 .

االتويه ابتسموا وٓرحوا وكريم حمس ربوا 

وبع ألمل بسيازة وهي بازلته سيازته 

وًيوىهم بتلمى مه ٓرحتهم 

وبيسها زرل مؤمه وىور ورلغوا كضّ 

وررجوا كلهم والسكتورة واقْة مياهم 



كريم ًوسه ٓؾول ييرِ مؤمه مياه ايه 

ومؤمه كصلك 

السكتورة بغتلهم والحنت ٓؾولهم 

أىتوا االتويه زي بيؽ مياكم : ٓابتسمت

. أوالز 

مص قلتلك توأم : االتويه ؿحكوا وكريم

. كريم ومؤمه تاىييه : مؤمه

: ررجوا ومروحيه وكريم بغلهم يف المرايا

مص هوروح أي مكان ىاكل ٓيه قبل ما ىروح 

؟ 

أمل وىور بغوا لبيؽ وبيْكروا يروحوا ٓيه 

وبيقترحوا 

كل ماىجة : أمل مرة واحسة . كريم ًايسة ا



الحمل ! ماىجة : كريم بغلها يف المرايا بمرح

أىتي مه يوم ما ًرٓتي إىك .. ُيرك يا أمل 

كلتيص أي ٓاكهة حمرا  . حامل ما أ

كه : ىور بغتلها ػح يا أمل بقلتي الْوا

بقلتي ! والكرز ٓاكهتك المْؾلة ! الحمرا 

تحبيه ؟ 

كريم ومؤمه بغوا لبيؽ وسكتوا وكل 

واحس مص ًايس يؾحك 

ال مازال برؿه ٓاكهتي المْؾلة : رزت ببراءة

. بس وارس إجازة لبيس الحمل إن طاء هللا .. 

 )تيال ىروح ىجيبلها ماىجة : مؤمه بؾحك

وأىتي يا قلبي مص ىْسك يف  (بع لوور 

! حاجة 

. بس ىمضيها ماىجة .. ال لألسّ : ىور بتْكير



ىْسي أطوٓك يا كريم يا : أمل ٓجأة

. مرطسي وأىت بتاكل ماىجة 

! ليه ييوي : بغلها باستَراب ومؤمه ؿحك

بياكلها زي الواس، هياكلها ازاي ييوي ؟ 

أػل الماىجة زي الْاكهة : أمل بحماس

ٓيايسة .. الوحيسة اللي بتؾيى برستيچ الكل 

! أطوٓه بياكلها ازاي 

متذيلة ازاي ييوي ؟ : كريم بغلها بابتسامة

ًايسة أطوٓك : أمل بتتذيله وبتؾحك

ماسك موجاية يف ايسك وبتاكلها بقى 

. ومستمتى بيها وايسيك ووطك كله ماىجة 

أىا متذيله : مؤمه ؿحك بغوته كله

ٓاكر لما كوا يف البلس : كريم ربقه يف كتْه

! وكان مونرىا زي ما هي بتقول كسه 



ما اتغورتوش ساًتها ؟ : ىور ؿحكت

مسهوليه ماىجة ؟ ال كبيا ما : مؤمه بؾحك

تقريبا زي الْؾيحة الوحيسة .. اتغورىاش 

. اللي مص موثقة بغورة 

أػال ىوىا أول ما طآت طكلوا : كريم بؾحك

. ٓؾلت تغوت ما ػورتص 

يا ىهار ًلى حتة زه : مؤمه بيْتكر ويؾحك

. يوم 

ىوىا اتْاجئت ليه مص هي اللي مسياكم : ىور

الماىجة ؟ 

. ال كبيا كوا سارقيوها : كريم ؿحك

أبويا يومها كان : مؤمه ٓتح يف الؾحك

وٓؾل يسًق وراح للراجل .. هيتجوه مووا 

ػاحب الجويوة اًتصرله وحب يسٓيله ٓلوس 

. بس رٓؽ تماما واتيلقوا يومها 



كاىت آرر إجازة : كريم بغله وآتكر بحسن

. اىبسقوا ٓيها 

ليه آررها ايه؟ : أمل اىتبهت للهجته

. تيبت بيسها وبقلت أروح البلس : كريم اتوهس

قؾيوا .. وبقيت أىا اللي بجيله : مؤمه كمل

. اإلجازة كلها هوا يف المستضْى 

ولما السراسة جت رالو كان : كريم بغله

ٓؾلت ميايا .. ًايسك ترجى وأىت رٓؾت 

ومه هوا بسأت : مؤمه بغلهم ورجى يهسر

.. حكاية كريم ومؤمه 

أمل بغت لكريم بابتسامة حب تضيل ًوه 

شكرى حسىه وهو بازلها باالبتسامة 

.. يال ىجيبلكم الماىجة: مؤمه



لألسّ يا أمل هتحبقي  (بع ألمل  )كريم 

مه كريم وهو بياكل الماىجة ألىه بياكلها 

. وبيحآم ًلى برستيجه 

الزم تيملوي : أمل بغت لجوزها بْؾول

. ازاي أحآم ًلى برستيجي مياها 

مه ًيويا يا قلبي كله إال : كريم ؿحك

. برستيجك 

اطتروا الماىجة وبيسها اتيضوا برا وروحوا 

وكل واحس زرل مكاىه 

أىا هوسل أجيب : وقبل ما يواموا أمل وقْت

ماىجة مص ميقول هوضتريها ومص هواكلها 

 .

رليكي مرتاحة هوسل أىا يا : كريم وقّ

. حبيبي 



: ىسل جاب واحسة وهي بغتله باستَراب

! واحسة بس 

يا حبيبي رلغيها بس : كريم بغلها بؾحك

كلك أػال بقى ػيب جسا ..  ييوي .. أىتي أ

كلها بيتؾاًّ وقت  بجس بيرِ إن الواحسة أ

. الحمل أىتي طبه بقلتي تاكلي يا أمل 

أىا ٓيال بقلت أحب األكل أػال : أمل كضرت

كلهايل ازاي .. يا كريم  ! المهم وريوي هتآ

كلهالك ؟ : كريم باستَراب هو أىا اللي هآ

. اماااال : أمل بؾحك

كريم ابتسم وقيس جوبها والغيوية ًلى 

رجليه وهي متابياه بحماس 

مسك السكيوة وققيها ىغيه زاير مايسور 

وطسهم مه بيؽ وجاب الميلقة وازاها 



اتْؾلي كلي بقت : ىع وجواه الميلقة

كبق اهيه 

يا سالم ؟ أىا ليه ًمري ما ٓكرت : أمل بغتله

بس البصرة بتاًتها يف الواحية ! أقسمها كسه 

التاىية هتقليها ازاي ؟ 

كريم مسك الواحية التاىية وبالسكيوة 

: بالراحة رلع البصرة وطسها وبغلها بمرح

. كليت اهيه 

أمل ابتسمت وبسأوا ياكلوها ويسوب رلغوا 

.. واحسة باليآية

ملك كاىت يف اجتماو هي وىازر واالتويه 

ملك رٓؾت مضروو .. ارتلْوا مى بيؽ 

كل واحس ٓيهم أػر ًلى .. وىازر موآق ًليه 

رالس اؿقر يوهي االجتماو ًلضان .. موقْه 

.. ما يتذاىقوش قسام الواس 



ملك اىسحبت لمكتبها وىازر راح وراها 

أىا محتاج إمؾتك يا ملك : وزرل ورزو الباب

 .

المضروو زه .. آسْة مص همؾي :بغتله

. مرٓوؼ يا ىازر 

الضركة زي .. بس أىا موآق : ىازر بَيم

كويسة يا ملك وقسامها مستقبل كويس 

... واالستثمار ٓيها

مالهاش مستقبل وسميتهم زي : قاكيته

أىا طَالة يف .. السٓت وليهم مضاكل كتير 

كتر .. المجال زه قبلك  وأًرِ الواس هوا أ

بيسيه سبق وطركة المرطسي .. موك 

رٓؾت التيامل مياهم وطركة ًمرو 

احوا ! اليشيسي رٓؾتهم ٓجاي ًوسىا احوا 

. ال يمكه ! هوقى يف ٓذهم يا ىازر 



. يا ملك : كضر

اهسا .. ىازر ثق ٓيا طوية : قاكيته بغرامة

كلم مؤمه .. واستيمل ميارٓك واسأل ًوها 

أو كريم أو حتى ًمو حسه ىْسه واسمى 

. بالش تسمى موي أىا .. موهم 

سابها وررج بَيم ومروة زرلت ًوسه 

حاولت تهسيه وتتكلم مياه وهو ًلى آرره 

.. كيب ما تكلم مؤمه ٓيال وال كريم : مروة

وال رايّ تقلى ُلقان وتكون مسيون 

باًتصار لملك ؟ 

كتر ! وأىتي متذيلة إين رايّ أًتصرلها : كضر أ

مص حكاية روِ بس أىت ما : ابتسمت

وما بتحبص .. بتحبص تقلى ُلقان يا ىازر 

. تيتصر لحس 

! أىا بيتصرلك ػح : بَيم



بس ملك .. ًلضان أىا مراتك مص حس : مروة

اتأكس مه .. كمان أرتك مص حس يا ىازر 

بيسيه .. كالمها ولو ُلقان اًتصرلها 

المْروؼ تكون ٓرحان إن ملك رجيت 

.. لضَْها وحبها للضَل واىسمجت ٓيه 

كتر مه كسه  . المْروؼ تضجيها أ

... بس: ىازر بيْكر يف كالم مروة ومكضر

اتأكس مه كالم .. ما بسص يا ىازر : قاكيته

أرتك ولو ُلقان روحلها وتقيب راكرها 

. وما تسًلهاش 

اىسحبت وسابته لوحسه وهو ٓؾل طوية 

مكاىه وبيسها كمل طَله وقرر يهسا األول 

وبيسها يبقى يكلم مؤمه أو كريم يستْسر 

.. موهم 



ًلى اليغر كسه كريم قام وراح لمؤمه 

بقولك ما تيجي ىارس البوات وىقلى : مكتبه

كل  ىتَسى برا أىا جيان ومص حابب أكلب أ

! هوا 

كيب هروح .. اه أٓؾل : مؤمه بع لساًته

اسبقوي ! أجيب ىور وطوِ هوروح ٓيه 

. وهحغلك 

. كلم ىازر برؿه يجيب مروة : كريم ابتسم

. اوك هبلَه : مؤمه ابتسم

كريم كلى أرس أمل وكلب موها تكلم مروة 

تبلَها وهو اتغل بوازر بيبلَه بس لقى 

مؤمه سبقه وىازر بلَه إىه هيقابلهم 

.. اتجميوا كلهم يتَسوا مى بيؽ 

ٓؾلوا يتكلموا كلهم ًه الضَل طوية لحس 

ما ىازر سأل ًه الضركة اللي ملك رآؾة 



التيامل مياها وسألهم ليه رٓؾوها هما 

كمان 

طركة مص منبوكة يا ىازر : مؤمه بغله

! ومحسش ًارِ راس مالهم مغسره ايه 

وبيسيه طاركوا كصا حس قبل كسه بس بيس ما 

بيضاركوا أي طركة بْترة بسيقة بتاليق 

. الضركة زي اتسمرت وأًلوت إٓالسها 

! بتيملهم ايه ييوي : ىازر باستَراب

. هللا أًلم : مؤمه بحيرة

ليه مْترؿيه إن ! ممكه ػسٓة : ىازر كضر

. الضركة مص كويسة 

.. ألىها ٓيال مص كويسة يا ىازر : كريم بغله

كتهم اتهموا  آرر طركة أٓلست بيس طرا

ػاحبها بالتهريب مى إىه كان طذع محترم 

ٓسه مالوش ُير ميوى واحس إىهم .. جسا جسا 



بيضتَلوا بالتهريب وبيستَلوا الضركات 

اللي ليها اسمها ولما بيتكضْوا بيكوىوا يف 

. السليم والضركة التاىية بتضيل اللوم 

. كل زي تكهوات : ىازر بإػرار

 )سبحان هللا يا ىازر : كريم باستَراب

ييوي طركة  (اجتوبوا مواكه الضبهات 

. سميتها زٓت وكل اللي طاركوها اتسمروا 

ًايس أزلة ايه تاين ؟ الكالم : مروة اتسرلت

. واؿح يا ىازر 

هي زي الضركة اللي : ىور بغت لوازر

اتذاىقت مى ملك بسببها ؟ 

مروة هست زماُها بأه 

. ًرؿهم كويس : ىازر بغلهم



بس ما يستاهلص ! ولو: كريم باىتباه

مذاكرتك باسم طركتك وسميتها مهما 

. يكون ًرؿهم كويس يا ىازر 

كة زي زي : مؤمه ىغحه .. بالش يا ىازر طرا

. هتذسرك مص هتْيسك أبسا 

مص هوتَسى .. ربوا يسهل : ىازر هس زماُه

! وال ايه 

كريم طاور للجرسون اللي جه وأرس كلباتهم 

 ..

اتَسوا وكل واحس روح بيته وىازر بيس ما 

ازرلي وأىا ورايا مضوار : وػل مروة بغلها

. األول 

قويل إن المضوار زه لملك تتأسْلها : بغتله

! ًلى قسوتك ًليها وىرٓستك 

. هروحلها أيوة : ابتسم



ربوا يذليك ليا يا أحه راجل يف : مروة بحب

. السىيا 

ويذليكي ليا يا قلبي وما : بغلها بحب

.. يحرموي موك أبسا 

ىازر اتغل بملك وًرِ إىها لسة يف الضركة 

ما روحتص ٓراحلها واتْاجئت بيه زارل 

مكتبها 

أىت مص روحت ؟ رجيت : بغتله باستَراب

تاين ليه ؟ 

رجيت لحبيبة قلبي أتآسْلها : قرب موها

. ًلى ُبايئ وىرٓسيت 

الموؿوو مص مستاهل كل زه : ملك بصهول

. يا ىازر 



أىا اتورٓست ًليكي وأىتي كان : مسك ايسيها

.. سمية الضركة مص كويسة .. ًوسك حق 

. ٓاًصري ُبايئ يا ملوك 

الموؿوو موتهي مص مستاهل : ابتسمت

. رالع اًتصار يا ىازر 

برؿه حقك ًليا ًلضان : ىازر بإػرار

. اتورٓست ًليكي 

ما زًلتص موك .. وال يهمك أبسا : ملك بحب

كوت ًارٓة إىك هتسأل وهتيرِ بوْسك .. 

 ).. والموؿوو هيوتهي واهو ًرٓت واىتهى 

بس بيس كسه ابقى رس  (ؿمها وهي بؾحك 

. كالمي ثقة يا ىازر 

ًلم ويوْص يا : ىازر بهسار بييمل تينيم سالم

. أىتي تضاوري .. باطا 



بس بما إىك جيت .. ربوا يذليك ليا : ؿحكت

. تيال ارس رأيك يف برىامج كسه 

أرسته وبسأت تضرحله وهو باػغلها 

باستَراب وشهول وٓذر إن الضذغية 

هي زي .. الجميلة زي والصكية زي أرته 

الضذغية اللي كان أبوه بيحكي ًوها كول 

.. ملك رجيت أريرا لملك .. الوقت زمان 

رالس و حسه مى مجسي المحامي ٓؾلوا 

ورا المحامي اللي أرس الرطوة مه ًيلة 

حمسي القتيل ومجسي حاول يقويه اىه 

ييترِ وٓكره إن القؾية سققت بالتقازم 

ومْيص أي ؿرر ًليه أبسا ألن لو هتترٓى 

 طهور ٣ؿسه زًوة ٓالمْروؼ تترٓى رالل 

كتر مه كسه ما يوْيص  الموؿوو بس رز .. أ

كتر  .. طرِ واًتبار مص أ



المحامي ٓكري رٓؽ تماما إىه ييترِ ألىه 

كسا بيحف اسمه واسم ًياله اللي متجوصيه 

ومستقريه يف بيوتهم يف وؿى ػيب زه لو 

بيوتهم ما اتهستص أػال بيس ما الكل ييرِ 

ٓهس .. إىه محامي مرتضي وماًوسوش ؿمير 

زماُه ورٓؽ تماما الحل زه حتى لو مص 

.. هيتحاكم وال يتسجه إال إن الْكرة مرٓوؿة 

.. ورالس مص بييأس وبيحاول إىه يقويه 

: رالل زه ٓكر مجسي كتير ويف اآلرر اتكلم

كيب يا أستاش ٓكري ًوسي اقتراح يرؿي 

رالس بيه يوقص سمية مراته وينهر .. القرٓيه 

برائتها وأىت مص هتنهر يف الغورة ىهائيا 

. ومص هتيجي سيرتك أبسا 

الحقوا بيه : رالس بسرًة وأمل اتسرب ليه

. بسرًة 



أي حل يتؾمه إين : المحامي ٓكري بسرًة

. أًترِ اىسى 

أىت : المحامي مجسي بهسوء بع لْكري

كان ًوسك قرائه تثبت إن مسام ٓايسة بريئة 

كان مقسمها رالس بيه لحؾرتك أيام القؾية 

وهي زي القرائه اللي أىت أرْيتها ًه 

المحكمة وقسمتها لوالس القتيل حمسي تمام 

؟ هل ًوسك أي ػور أو أي قريوة مه 

القرائه زي ؟ 

أيوة وقتها : رالس اىتبه وآتكر وبع لْكري

أىا كوت مركب كاميرا يف مكتبي كوت جيبتها 

وٓرُت طريف الْيسيو .. ميايا مه أمريكا 

اللي ػور الحازثة كاملة بالكاميرا الذاػة 

. بمكتبي وقسمتهالك 



مْيص يف محؾر : المحامي مجسي بحيرة

أىا طوٓت كل ورقة .. القؾية أي ٓيسيوهات 

. ٓيه 

زه ألين : المحامي ٓكري ىسل راسه بذسي

.. أرْيت الْيسيو زه وازيته لوالس حمسي 

وماشكرتهوش يف قرائه السٓاو اللي كوت أىا 

مسئول ًوها بحكم التوكيل اللي ًملتهويل 

. مسام ٓايسة 

. هللا ال يسامحك يا طيد زمرتوا : رالس بيأس

المحامي مجسي مسك زراو رالس اللي لّ 

وطه مص كايق المحامي الحقير زه واتكلم 

كيب أي زالئل تاىية : يسور ًلى ٓرػة أريرة

حتى لو ورقة ػَيرة أو طاهس ممكه ىتكلم 

. أي حاجة ىمسك بيها كرِ ريف .. مياه 

. يف : المحامي ٓكري اتوهس



رالس لْله تاين ومسك ايسه وحسه اىتبه 

قول أرجوك وأىا مستيس ألي كلب : مياه

. تقلبه 

الْيسيو قبل ما أزيه لوالس : المحامي ٓكري

حمسي سحبت موه ىسذة واحتْنت بيها 

بس والس حمسي .. ًضان لو احتجتها يف يوم 

كان كل يوم ًؾمه بيكبر وىابه بيسرق ورْت 

أساومه ًليه وٓؾلت محتْم بيه لحس 

. اللحنة زي 

: حسه جه يتكلم ٓمجسي وقْه واتكلم هو

مقابل ايه ؟ تسيوا الْيسيو .. كيب كالم حلو 

ومص هوقول حغلوا ًليه ازاي وال ىجيب 

. سيرتك أبسا 

بغوا .. كسا ممكه ىتكلم : المحامي ٓكري

كيس قبل ما تيجوا ًوسي سألتوا ًوي  أ

كيس ًرٓتوا .. وًرٓتوا كل حاجة تذغوي  وأ



بالسيون اللي ًليا والقروؼ اللي مص ًارِ 

الْيسيو مقابل كل .. أرلع ىْسي موها 

كمل .. السيون زي  وٓوقيها كمان حاجة أقسر أ

أىا زي ما أىتوا ًارٓيه سبت .. بيها حيايت 

المحاماة والضَل وًايس كام قرش يسوسوين 

. باللي ٓاؿلي مه ًمري 

رالس وحسه بغوله باحتقار ورالس بع 

لمجسي إىه موآق ٓمجسي بغله بهسوء ألىه 

مر ًليه مه ًيوة البوي آزم زه كتير وًارِ 

مسى جضيهم وحقارتهم وبييرِ يتيامل 

تمام السيون والقروؼ تتقّسر : مياهم ٓاتكلم

بكام ؟ ومه ُير لّ وزوران ألين هكون 

موجوز ًلى كل قرؼ أو طيك يتسسز مص 

. هَلب ييوي 

ٓكري ليه مجسي يف سره ألىه ًارِ إىه 

كتر مه السيه الحقيقي  مص هيقسر يارس أ



مجسي ميروِ بْقوته وشكائه ييوي زاهية 

مه اآلرر وٓكر ٓترة يجمى المبلٍ ككل 

السيون والقروؼ حوايل مليون : وىقق أريرا

وكمان مليون وىع ليا يبقى المبلٍ .. وىع 

. كامل تالتة مليون جويه 

حاول مجسي وحسه ييترؿوا إال إن رالس 

. موآق : وقْه ًايس يذلع بأي تمه

مجسي هس زماُه لتسرو رالس بس استسلم 

األول ىضوِ : لموآقته وحسه اتكلم

مص .. الْيسيو وىتأكس إىه موجوز ٓيال 

... يمكه

أول .. موجوز اتقمه وطَال : قاكيه ٓكري

ما كلمتوين وكلبتوا تقابلوين كليته وطيكت 

كوت ًارِ إين هحتاجه يف كالمي .. ًليه 

مياكم رغوػا بيس ما طوٓت ربر جواز 



مسام ٓايسة ورالس بيه وًرٓت إن حكم اإلًسام 

. سقف 

تمام الوهارزه بالليل ىتجمى : مجسي بيملية

هوا تاين احوا مياىا الْلوس مليون وىع 

حاول ٓكري  )ليك وأىت مياك الْيسيو 

وبكرا  (يقاكيه إال إىه مويه بايسه وكمل 

الغبح ىتقابل أىا وأىت وىمر ًلى البوك سوا 

وهوسسز القروؼ وبيسها هوقْل الضيكات 

بالمليم يا أستاش ٓكري ها .. اللي ًليك 

. بالمليم 

ٓكري هس زماُه بموآقة مص ًايس يذسر 

ػْقة كسباىة كان ٓاكرها ماتت واتسٓوت 

وسابوا بيؽ واتحركوا ًلى وًس يتقابلوا 

. بالليل 

وٓيال اتقابلوا تاين بالليل ورالس اتأكس مه 

الْيسيو بيس ما رٓؽ إن حسه ومجسي 



يضوٓوه ويضوٓوا مراته وهي بتوتهك 

. وٓكري ًس المليون وىع 

رالس وهو رارج مياه الْيسيو وبيضس ًليه 

بايسه وكأىه كوس ورايّ ًليه يؾيى وقْه 

يمكه : حسه اللي بع لْكري باحتقار وقاله

.. قسرت تهرب مه ًقاب أو ٓؾيحة السىيا 

لكه .. ألن السىيا زىيا و مص زايما ٓيها ًسل 

قسام اليازل اللي ال بيَْل وال بيوام تْتكر 

وطاور ًلى  )حقه .. هتقسر توْص أو تهرب 

رالس اللي واقّ ُايب ًه السىيا ومضَول 

هو و  (باللي يف ايسه وبيْتكر اللي طآه ٓيه 

ويا ويلك .. مراته هيقالبوك بيه يوم الحساب 

. ساًتها مه رب اليسة والجبروت 

ٓكري اتوْؽ للحنة مه الرهبة وقضير 

جسمه بس اللي طيقاىه ُالبه بيَمؽ 

ًيوىه ويهسي ىْسه ويمرر اللحنة ٓاكر إن 



السىيا زايمة وإن اآلررة مجرز كالم أو ًلى 

. األقل طيقاىه هيساًسه ٓيها لكه هيهات 

وررجوا وحسه يف اآلساىسير كلمهم وكلب 

موهم إن الموؿوو وكل اللي حغل يْؾل 

بيوهم هم التالتة وبالش ييرٓوا الوالز 

رغوػا ىازر ألىه متهور وممكه ييمل حاجة 

وكل .. يوسموا ًليها واتْقوا ًلى كسا ٓيال 

واحس روح بيته 

وتاين يوم ٓيال مجسي وٓكري ٓيال ًسوا 

ًلى البوك وأػحاب السيون ورلغوا كل 

وبيسها ويف ىْس اليوم بسبب إلحاح .. حاجة 

رالس باالستيجال مجسي قسم كلب بْتح 

القؾية لنهور أزلة جسيسة وًمل كل 

.. إجراءاته القاىوىية وبرأ اسم ٓايسة 

مْيص أي إجراء قاىوين اتيمل ؿس المحامي 

. المرتضي ٓكري 



رالس ًمل مؤتمر ػحْي ييله ًه براءة 

... اسم مراته

كان يف الضركة مبسوـ والكل بيباركله ببراءة 

.. اسم ٓايسة مراته 

: مكتبه ربف واتْاجىء برقية قسامه ٓوقّ

ًايسة ايه ؟ ! ىيم 

. كْاية يا رالس : رقية زرلت باىكسار

كْاية ايه بالنبف يا : رالس بغلها باستَراب

! رقية 

رجيوي ليك يا .. ًقاب ٓيا : رقية بيياـ

.. رالس

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الثامه واألربيون 

رقية زرلت ًوس رالس وبتقلب موه يرجيها 



. كْاية يا رالس : رقية زرلت باىكسار

كْاية ايه بالنبف يا : رالس بغلها باستَراب

! رقية 

رجيوي ليك يا رالس .. ًقاب ٓيا : رقية بيياـ

... وأىا أوًسك 

أىتي ! وتوًسيوي ! أرجيك : قاكيها بسرًة

كيس مص كبييية يا رقية  اتْؾلي مه هوا .. أ

 .

. ًلضان راكري : رقية ًيقت

مالكيص راكر ًوسي أػال يا : رالس بصهول

. رقية 

كيب ًلضان راكر : رقية بتمسح زموًها

. رجيوي مراتك وهكون زوجة بجس .. ملك 



.. أىا ًوسي زوجة بجس : رالس قام مه مكتبه

. طكرا مص محتاج 

آتكريل أي حاجة حلوة ورجيوي : رقية بترجي

. ًلضاىها 

.. أٓتكرلك ؟ مْيص : رالس بسذرية

.. ماًوسكيص حاجة حلوة تضْيلك يا رقية 

ًمرك ما وقْتي .. ًمرك ما كوتي زوجة ليا 

ًمرك ما أرسيت بايسي .. ميايا يف أي حاجة 

ًمرك ما راًيتيوي يف أي .. يف أي حاجة 

حتى بوتك ما .. وقت سليم أو تيبان 

بْكر يا رقية مص .. قمتيص بسورك مياها 

ٓكريوي ! اليق حاجة حلوة واحسة يف حياتك 

! أىتي لو ىاسي كيب 

. تيبت مه الوحسة يا رالس : رقية ًياكها زاز



.. زه كان ارتيارك أىتي مص أىا : رالس بأسّ

حصرتك كتير وكوتي بترمي بكالمي يف وطي 

أىا آسّ ًوسي مرايت وًيايل ومص محتاج .. 

. زوجة تاىية 

رقية حاولت تتكلم بس قْل الكالم 

واؿقرت توسحب تبكي حالها بييس ًه 

.. الضركة ألن هي اللي ًملت يف ىْسها كسه 

بسرية أريرا ًرٓت تسآر لسمر وقت الشيارة 

وقابلتها وسمر اتْاجئت بأمها وبسرية 

اتْاجئت بضكل سمر المتسمر الباهت 

السبالن وسلموا ًلى بيؽ بْتور 

ليه كلبتي مه أبوكي إن أىس : بسرية بترزز

! يكون مياه 

سماه : سمر بغتلها طوية وبيسها ابتسمت

أىس ؟ 



ليه ما كلبتيص موي : بسرية مسكت زراًها

. كان يوىس وحسيت .. أىا يا سمر 

! يوىس وحستك : سمر بغت ألمها باستَراب

ابوي ابيسي ًوه .. ال طوٓيلك وىس ُيره 

كي يف حياته ىهايئ  . تماما مص ًايسا

أىتي بتقويل ايه ؟ : بسرية بصهول

ابيسي .. اللي سميتيه يا أمي : سمر بَيم

. ًه ابوي وما تقربيص موه 

أىتي بتقوليلي أىا : بسرية زموًها لميت

بيس كل زه يا سمر ؟ بيس كل اللي ! الكالم زه 

زه أىا اتقلقت ًلضاىك ! ًملته ًلضاىك 

... واتقرزت مه بيتي ًلضاىك و 

اتقلقتي ًلضان : قاكيتها سمر بَؾب

كي مص ًلضاين  .. الكره والحقس اللي جوا

كره كل حس كويس  ربيتيوي بحقس .. ربيتيوي أ



.. كول ًمرك تقويل طويف أمل .. ًلى الكل 

طويف أمل لحس ما رليتيوي .. طويف أمل 

كرهها ومص قازرة أطوِ ىجاحها أبسا والوار  أ

أىتي .. بتمالين كل ما بتوجح يف أي رقوة 

زمرتيوي وحولتيوي للضذع البضى اللي 

.. مابقيتص ًارٓاين أبسا .. بضوٓه يف المرايا 

ببع لوْسي يف المرايا مص مميسة أبسا 

الضذغية اللي طايْاها اللي بتكره الكون 

بتكره أي حس .. بتكره أي حس ىاجح .. كله 

وزلوقتي بيس ما زمرتيوي ًايساين .. مبسوـ 

أسيبلك ابوي ترؿييه كره وحقس ؟ وتقلييه 

أىس أبيسلك مه ! مجرم ؟ زه بيسك يا بسرية 

. اياك .. ىجوم السما اياكي تقريب موه 

وقْت وهتتحرك بسرية مسكت زراًها 

كوت ًايسة أرليكي .. سامحيوي : وبتييف

. ٓوق 



وًلضان كسه : سمر طست زراًها بيوّ

سكتت وكملت .. ىسلتيوي تحت سابى أرؼ 

أىتي ًارٓة رليتيوي ايه؟ واحسة : بوجى

رسامة بتتبهسل كل طوية ومص ًارٓة أتكلم 

ًلضان أستاهل أىتي بسبب كرهك لسميرة 

وإىها أرست ًمي موك حولتيوي لواحسة 

بتكره الكل 

أىتي بتقويل ايه أىا : بسرية بغتلها بغسمة

. ماحبيتص ُير أبوكي

اوًي تْكري تكسيب ًلى :سمر بسذرية

بوتك اللي ربيتيها تكون طبهك زه أىتي 

حركاتك وكل حاجة بتيمليها كاىت بتثبت زه 

بس لألسّ بسبب حقسي ًلى الكل 

ماحاولتص أٓكر إين وسيلة تقليي بيها 

ُؾبك موهم إىما زلوقتي ٓوقت بس بيس 



.. ماؿييت وبسببك رلع وقت السماح 

. الشيارة اىتهت .. رلع 

سمر رجيت زىساىتها تييف وتوسب حنها 

.. وأيامها الكئيبة والصل اللي ًايضة ٓيه 

بسرية روحت بلسها وزموًها ًلى رسها كول 

بوتها كان ًوسها حق هي اللي .. القريق 

هي اللي زمرت ىْسها .. ًملت ٓيهم كسه 

ياريتها كاىت سابتها زي سهر .. وبوتها 

لسميرة تربيها وسف ًيالها يمكه كاىت كل 

أبسقهم سمر كاىت هتكون .. حاجة ارتلْت 

متجوزة مه حس بيحبها وتحبه وابوها يف 

.. حؾوها 

ياما محمس حصرها مه زٓى التمه بس كاىت 

وزلوقتي بتسٓى التمه .. بتستهيه بكالمه 

.. ُايل 



أمل بقلت تروح الضركة وقيست يف البيت 

بس بتذلع كل الضَل اللي بيقلبه موها 

كريم وهي مرتاحة يف البيت 

أي حاجة مستيجل ًليها بيبيتهالها ًلى 

.. الالب بتاًها تذلغها وتبيتهاله 

أىا لو أًرِ : كريم كان بيكلمها ٓون وبيهسر

إىك هتضتَلي بالضكل زه وأىتي يف البيت 

. كوت قيستك مه زمان يا حبيبي 

! ايه االستَالل الغريح زه : أمل كضرت

. كيب اؿحك ًليا بكلمتيه 

ال يا حبيبي بجس أىتي إىجازك : كريم ؿحك

. اتؾاًّ بيس ما قيسيت يف البيت 

هو مص حكاية قيسة يف البيت : أمل بتوؿيح

يا حبيبي از ما هو ربريت زازت، ٓهمي ليك 



.. زاز، كْاءيت زازت وقت ٓراُي زاز كتييير 

كتر  . كل زه رالين أسرو وبوجس أ

و وقت .. زي حقيقة ٓيال : كريم بإًجاب

ٓراُك رالكي أتقوتي األلماىية يا أمل يف 

لَة جسيسة اتيلمتيها وأتقوتيها .. وقت بسيف 

. أىا ٓذور بيكي جسا .. يف كام طهر 

بابها ربف وزرلت ىور قيست جوبها 

ميه جه ًوسك ؟ : كريم سمى ػوت الباب

. زي ىور وطكلها هتكمل ىوم : أمل ابتسمت

ًوسكم ماىى .. ٓيال هكمل ىوم : ىور همست

؟ !

كيب يا حبيبي : أمل وكريم ابتسموا وكريم

. هسيبك مى ىور ولو احتجتي حاجة كلميوي 



: قْل مياها وهي بغت لوور اللي بغتلها

. مص حابة أقيس لوحسي 

أول ! ماجيتيص مه بسري ليه : أمل ابتسمت

أىا بسهق لوحسي .. ما مؤمه يوسل ابقي تيايل 

. ىوىا بتيجي تقيس ميايا بس برؿه .. 

بتيملي .. هبقى أجيلك ماطي : ىور ابتسمت

ايه بالالب زه ؟ 

. بذلع طَل كريم كلبه : أمل بغت لالب

! بجس بتضتَلي هوا : ىور بغتلها بصهول

بذلع كل حاجة كريم : أمل هست زماُها

. بساًسه ًلى از ما أقسر .. يقلبها 

أىا مآكرتص أبسا أطتَل : ىور بغتلها طوية

هكلم مؤمه وأقوله لو محتاج .. مه البيت 

.. بس كبيا مص زلوقتي .. حاجة يبيتهايل 

. زلوقتي ًايسة أىام 



ىازر بالليل كان ًايس يذرج يتيضى برا 

ما : وبيكلم مروة بس لقاها ىايمة ٓبيغحيها

تيجي يا مروة ىوسل ىتيضى برا؟ 

ال يا قلبي أىا تيباىة وًايسة أىام : مروة بوياس

. كلم ملك اررج اتيضى مياها .. 

حاول يْوقها بس ميرٓص وهي كملت 

وهو ررج أرس ملك واتيضوا مى .. ىومها 

بيؽ وسهروا وجابها مياه البيت 

الغبح ػحي وبيغحي مروة باليآية 

وبالْيل قامت اتْاجئت بملك ًوسهم 

. ٓقروا مى بيؽ وىسلوا الضَل مى بيؽ

والنهر مروة راحت لوازر قيست مياه طوية 

وبيسها كلبت تروح وهو استَرب تغرٓها 

اللي بيتكرر بقاله كام يوم بس بيتها بالسواق 

ًلى البيت ورجى آرر الوهار لقاها ىايمة 



ػحيت وقيست مياه وحاول يذليها تذرج 

ايه حكايتك : بس رٓؾت ٓاتورٓس ًليها

! كل طوية ىايمة ىايمة ىايمة ! بالنبف 

النهر بتمضي مه الضركة ! الغبح ىايمة 

وبيسيه ! والليل ىايمة ! وبرجى أالقيكي ىايمة 

 !

مروة بغتله بصهول ألن زي أول مرة يسًقلها 

! أىت بتسًقلي ًلضان بوام : كسه

.. ًلضان كول الوقت ىايمة : ىازر بَؾب

مص ًارِ ! مص ًارِ أقيس مياكي طوية 

مص ًارِ أتكلم .. أررج مياكي يف مكان 

! مياكي أػال 

أىت ًايس موي ايه : مروة زموًها ىسلت

؟ !زلوقتي 



: ىازر بغلها طوية وكان هيتكلم بس اتراجى

. وال أي حاجة روحي ىامي 

سابلها البيت وررج وهي قيست مكاىها 

تييف ومص ًارٓة هي ليه ٓيال بتوام كتير 

! بالضكل زه 

ىازر ررج طوية واتؾايق مه ىْسه إىه 

اتورٓس ًليها بالضكل زه ٓبيس ما هسي طوية 

رجى ًلى البيت ومروة حست بيه بس 

ماكاىص ًوسها استيساز تتكلم مياه ٓيملت 

.. ىْسها ىايمة 

ىازر زرل ًوسها واتْاجىء بيها ىايمة 

وساًتها حس بَيم وُؾب إىه طايل همها 

تكون زًالىة وهي مآرقص مياها وىايمة 

كبيا سيازتها ىايمة وال ًلى بالها : وبتريقة

. أػال 



سابلها األوؿة وررج وهي زموًها ىسلت 

بغمت وهو ىسل قيس تحت لوحسه لسرجة إىه 

.. ىام مكاىه 

الغبح قام وكلى أوؿته يَير هسومه كاىت 

مروة ػاحية وزرل ويسوب هيوقق بس هي 

.. سابت األوؿة وررجت 

ُير هسومه وىسل كاىت مجهسة ٓقار ٓبع 

مص هْقر آقري أىتي ًلضان : لألكل

. ىمضي 

. يال ىمضي : مروة قامت

ىازت للضَالة تلم األكل وىسلوا بغمت 

محسش ٓيهم ققيه لحس ما وػلوا الضركة 

وكل واحس راح مكتبه وطآتهم ملك ٓراحت 

وأىت ! مراتك مالها : ورا أروها زرلت وراه

مالك ؟ 



. ما تضَليص بالك .. مْيص : ىازر مكضر

امال أطَل ! ما أطَلص بايل : ملك كضرت

! بايل بايه 

.. كول الوقت ىايمة يا ملك : ىازر بؾيق

حرٓيا يا ملك .. مابقيتص ًارِ أقيس مياها 

بتروح بسري ًلضان .. هي كول الوقت ىايمة 

. توام 

أىت اتذاىقت مياها ًلضان : ملك باستَراب

! بجس يا ىازر ! بتوام 

. مص ًارِ أتكلم مياها : ىازر بَيم

مص ًايسة : ملك هست راسها وايسها برٓؽ

 (كملت بتريقة  ).. أسمى ًه مضاكلك 

تذيلت إن المتجوصيه بيتذاىقوا ًلى 

.. قال بتوام قال .. مضاكل بجس مص تْاهات 



ما طوٓتص واحس يتذاىق .. أىت راجل ُريب 

. زه ايه الَالسة زي .. مى مراته ًلضان بتوام 

ًلضان ! ُالسة : جت تذرج بس ىازر وقْها

ًايس أقيس مى مرايت وال أررج مياها وال أتكلم 

ماطي يا ستي أىا ! مياها يبقى ُالسة 

. ُلس 

أىت اوٓر ُالسة مص بس : ملك بغتله

. ُلس ًلى رأي مؤمه 

سابته وررجت راحت لمروة وقيست جوبها 

تتكلم مياها طوية ومروة بترز ًليها 

بابتسامة وكأن مْيص حاجة 

اًصري الَبي : ملك ابتسمت ومسكت ايسها

هو ُبي .. ما تسًليص موه يا مروة .. زه 

. حبتيه بس كيوب وُلبان 

. مص زًالىة موه : مروة ابتسمت



طوٓتكم زارليه كل واحس : ملك ابتسمت

المهم .. وزي مص ًوايسكم .. وارس يف وطه 

؟ !تيجي ىقلى ىتمضى أىا وأىتي طوية 

مروة رٓؾت بصوق وبيس النهر روحت يف 

.. ميياز كل يوم 

ىازر كان يف اجتماو ورلع وراح لمروة بس 

اتْاجىء بيها روحت يف ميياز كل يوم 

.. وُينه زاز موها 

مروة روحت كاىت ٓايسة قاًسة يف الجويوة 

ٓراحت قيست مياها طوية يتكلموا مى 

بيؽ وطوية ومروة هتوسحب بس ٓايسة 

. رليكي قاًسة ميايا : وقْتها

ميلص بس ًايسة أىام طوية : مروة ابتسمت

كل ما بيضوٓوي ىايمة .. قبل ما ىازر يجي 



وأىا بغراحة مص ًارٓة مايل مص .. بيتجوه 

. ًارٓة أػحى ساًتيه ًلى بيؽ 

! بتوامي كتير اليوميه زول : ٓايسة بغتلها

. كتير جسا وىازر بيسًل موي : مروة بأسّ

ًملتي ارتبار حمل ؟ : ٓايسة بتْكير

حمل : مروة قلبها زق بسرًة وبغت لحماتها

بس ايه ًالقة الحمل .. ؟ ال كبيا ماًملتص 

بالووم ؟ 

وحياتك ما أًرٓص بس أسمى : ٓايسة بحيرة

إن ساًات الحامل الجسيس بتكون ًوسها 

جريب مص هتذسري .. رمول وبتوام كتير 

. حاجة 

مروة اتحمست وررجت اطترت ارتبار حمل 

موسيل والغيسيل قالها إىه يْؾل استذسامه 

. وهي لسة ػاحية الغبح



استوت بوْاش ػبر لتاين يوم الغبح وًملته 

وٓؾلت كتير مكاىها باػة للجهاز قسامها 

مسكت اليلبة تتأكس .. وللذقيه اللي ههروا 

ٓؾلت طوية .. إن الذقيه ميواها حامل 

كتير مكاىها تستوًب الحقيقة زي إىه أريرا 

.. بيس كل الضهور زي هي حامل 

ما توجسي بقى يا : ىازر ربف ًليها وبَيم

متآرر ًلى الضركة وًوسي ! مروة يف ايه 

. حاجات مهمة 

مروة اتجاهلته طوية لحس ما ربف بيوّ مرة 

والتاىية ويسوب هيرُي بس مروة ٓتحت 

بيوّ الباب ومسكت ايس ىازر وحقت ٓيها 

االرتبار بيلبته بيوّ طوية وراحت قيست 

.. ًلى السرير بَؾب 

ىازر ًوسه شهول وبع لليلبة اللي يف ايسه 

وبغلها وبيسها رجى لليلبة واتْاجىء إىها 



قلبه بيسق بسرًة وهو بيذرج ! ارتبار حمل

الجهاز يضوِ الوتيجة وطاِ رقيه وبيسور 

.. ًلى ميواهم واتْاجىء إىها حامل 

ماكاىص مغسق أبسا وٓؾل كل طوية يقرأ 

اللي ًلى اليلبة ويبع للوتيجة 

: راح طس مروة ومبتسم بس هي مكضرة

! أىتي حامل بجس يا مروة 

أيوة حامل : مروة طست ىْسها موه وبَؾب

.. وًارِ ؟كتير الحمل بيسببلهم رمول وىوم 

ييوي أىا كوت بوام رارج ًه إرازيت مص 

أىا صيك ماكوتص ٓاهمة ليه بوام .. بمساجي 

لحس ما مامتك اقترحت ًليا أًمل ! كتير 

. ارتبار حمل 

حقك ًليا يا مارو بس بجس : ىازر بأسّ

كلمك أالقيكي ىايمة  . واحضاين وكل ما أ



. مص سبب : مروة ازته ههرها بَيم

وهللا بس .. حقك ًليا بقى : ىازر بأسّ

.. واحضاين ومص القيكي ٓاتورٓست ًليكي 

. بجس وهللا واحضاين 

مروة برؿه مكضرة وهو لْها له ومسك 

الزم تقبلي .. حقك ًلى قلبي كيب : ايسيها

. أسْي 

أىا : قيس جوبها يحايل ٓيها بس مروة وقْته

كون أسيس إىساىة .. آسْة يا ىازر  المْروؼ أ

يف السىيا إين حامل وحبيبي ميايا بس 

زموًها بتلمى  )ػراحة مص قازرة أٓرح 

أىت كسرت ٓرحتي  (وىسلوا ُغب ًوها 

. مروة أىا آسّ أىا: ىازر بغسمة

أىت ما اتحملتويص كام يوم ىمت : قاكيته

ٓيهم أو تيبت ٓيهم أو مهما يكون اللي 



حغل ٓيهم المحغلة إىك ما اتحملتويص يا 

ًقلي بيْكر ىْترؼ تيبت بجس وال .. ىازر 

وال بقيت ًياىة وػاحبة ! حغلي أي حاجة 

مرؼ جوزي هيرميوي وال هيبيتوي بيت 

وىمت .. زه كام يوم يسوب ىمت ٓيهم .. أبويا 

يف أوقات أىت مص موجوز ٓيها وما 

. اتحملتويص

بقلي كالمك زه أىا : ىازر مسك زراًها بؾيق

أىا بس .. بيضقك يا مروة مص بس بحبك 

ليه ! ماكوتص ٓاهم ليه سايباين بالضكل زه 

ليه مص بتتكلمي ! مص بتسهري ميايا 

بتياقبيوي .. مجرز إين آتقستك ! ميايا 

! ًلضان واحضاين 

مص بياقبك أىا : مروة ُمؾت ًيويها بحسن

بيس اشىك هجهس .. بس مص ًارٓة آرح 



حاول يروح وراها بس .. ًلضان الضَل 

. أرجوك سيبوي براحتي: بغتله

سابها ُغب ًوه وزرل جهس وىسلوا مى 

زرلوا وكل .. بيؽ الضركة يف جو ػامت 

.. واحس راح مكتبه 

ىازر طوية وقام راح ًوس ملك متَال وٓؾل 

يروح ويجي وهي متابياه وساكتة موتنراه 

.. يتكلم 

! كل زه حغل ! وبيسيه : ملك بوْاش ػبر

تقغسي ايه ؟ ! كل زه ايه : ىازر باستَراب

بْترؼ إىك .. ييوي بتريق : ملك بتريقة

يمكه تتكلم ! بترُي وبقولك كل زه 

هتوقف .. هتجوه اوك : ىازر بغلها بَيم



ملك ابتسمت وقامت مه مكاىها مسكت 

مالك بس يا : زراو أروها قيسته جوبها

سالمتك مه الجوان والوققة .. حبيبي 

مْيص حاجة مستاهلة كل زه 

مروة هتجووي يا ملك : ىازر بورٓسة

يا ىازر ما تبقل : ملك أرست ىْس كويل

ررامة وتسيبها توام براحتها بالش بقى تبقى 

. رويق كسه

كتر يا بوتي مص القغس : ىازر بغلها بَيم أ

امال ايه كيب ؟ لقيتوا حاجة : ملك بسذرية

مستاهلة تتذاىقوا ًليها 

بقلي تريقة هي مص كالبة أػال : ىازر بَيم

يا ملك 

رالظ مص هتريق يف ايه : ملك ؿحكت

! بقى 



سيازتها ًرٓت سبب : ىازر أرس ىْس كويل

! الووم الكتير ايه 

زه .. هو الووم كمان له أسباب : ملك بحيرة

! ايه أسبابها ! الموؿوو كبير بقى 

لو ما بقلتيص تريقة مص هتكلم : ىازر وقّ

مياكي تاين 

: ملك ؿحكت وطسته مه زراًه قيسته تاين

قويل بقى .. رالظ رالظ مص ههسر تاين 

ايه السبب ؟ 

مروة حامل : ىازر أرس ىْس كويل

! يجس حامل : ملك ًيويها وسيت وبحماس

بجس يا ىازر 

قامت بتتوقف وهتذرج بس مسكها مه 

بتتوققي رايحة ٓيه ؟ : زراًها



. هباركلها وأجيبها: ملك

هي .. اسميي لآلرر : ىازر قيسها مكاىها

ًرٓت إىها حامل وزًلها بقى اتؾاًّ االِ 

المرات ىاحيتي وًملت ٓيلم ًريب لو ًياىة 

لو حغلي ميرٓص ايه .. مص هتتحملوي 

ًاطت قغة كويلة ملذغها .. هيجرايل ايه 

إن أىا الراجل الوسل اللي ما اتحملص مراته 

يوميه ورماها 

.. ماهو أىت ٓيال ىسل يا ىسور : ملك بغتله

مراتك ىامت يوميه قلبت السىيا لها حق 

ػراحة تسًل 

. أىا أػال ُلقان إين بتكلم مياكي: ىازر وقّ

ييوي أىت ًايسين : ملك مسكت زراًه

حقها تسًل يا ىازر وحقها ! أوآقك ورالظ 

ًليك تغالحها 



رٓؾت أػالحها .. رٓؾت : ىازر زًق

ًلضان مص بكلمتيه أو : ملك ابتسمت

ًلضان ٓرحان بحملها تقوم تقولها حقك 

ًليا تقولك وماله 

امال المْروؼ أًمل ايه ؟ : ىازر بَيم

.. تيمل حاجة تذليها تسامحك : ملك بتْكير

حسسها .. مص مجرز كلمة اتيب ًلضاىها 

.. إىك مهتم ومستيس ألي حاجة 

مص ًارِ ػراحة وما : ىازر بتْكير وؿيق

اتيوزتص أػالح حس وما اتيوزتص أٓؾل 

أٓكر بالضكل زه المْروؼ هي توهي 

الموؿوو بمجرز ما قلتلها ميلص 

! ميه ٓرؿه إن طاء هللا : ماك بغتله بصهول

ىازر حبيبي حياتك وأىت ًازب حاجة ووأىت 

زلوقتي أىت .. متجوز حاجة تاىية رالع 



مسئول ًه بيت وزوجة واهو هيكون يف 

مْيص حاجة اسمها المْروؼ .. بيبي 

سيازتك .. ميرٓص ايه اللي بتقوله زه 

. رلع الكالم.. مراتك زًالىة حايلها 

: ىازر أرس ىْس كويل وقيس ًلى المكتب

بقولك ايه أىا ورايا طَل 

: ملك هتذرج بس بيسها وقْت باستَراب

زه مكتبي ًلى ٓكرة أىت اللي اررج 

ىازر بغلها بيسم ٓهم وبيسها استوًب ٓقام 

بَيم وهي ٓؾلت تؾحك 

.. ما تيرٓيص حس حاجة : ىازر قبل مايذرج

راح مكتبه وٓؾل كتير بيْكر ييمل ايه 

ملك قالتله يتيب بس .. ومص واػل لحاجة 

! مص ًارِ يتيب يف ايه 



اطتَل وبيس النهر راح لملك مكتبها وكلب 

موها تارس مروة ألي مكان ألي سبب المهم 

.. ما تروحص البيت لمسة ساًتيه أو تالتة 

ًرٓت هتغالحها ازاي ؟ : ملك ابتسمت

هحاول .. هحاول يا ملك : ىازر اتوهس

. وأىا هروح ارسها: ملك وقْت

كليهاش : ىازر رارج بس وقّ وبغلها ما تآ

وأىتوا برا يا ملك 

زي حامل ! ولو قالت جياىة : ملك ؿحكت

واللي أًرٓه الحوامل بيجوًوا ؟ 

كل رالع : ىازر المهم لو .. ىور بقلت أ

. جاًت أوي طربيها أي حاجة

ملك كليت لمروة وكلبت موها تيجي 

تساًسها يف طراء ٓستان هتحؾر بيه حْلة 



مروة حاولت تيتصر بكل القرق بس .. مهمة 

ملك قْلت كل القرق ًليها ومروة ُغب 

راحت .. ًوها ررجت ألىها كاىت ًايسة ترتاح 

أىا رايحة مى : لوازر مكتبه وبلَته بجموز

ملك مضوار 

: ىازر لسة هيقّ يكلمها بس هي بغتله

ًوسك ماىى وال أتحرك هي مستوياين ؟ 

لو قولتلك ًوسي ماىى : ىازر أرس ىْس كويل

هتيملي ايه ؟ 

هقولك اكلى قول لملك إىك : مروة ببساكة

رآؽ وبس 

روحي : ىازر بغلها طوية مستَرب جموزها

روحي ! يا مارو هقولك ايه 

مضيت وهو قام بسرًة اطترى طوية 

حاجات وراح للبيت زرل ًوس مامته األول 



كلة : سلم ًليها وبيسها قوليلي ايه أسهل أ

يف السىيا ممكه تتيمل 

! ليه : ٓايسة باستَراب

بسرًة يا أمي بالله ًليكي قبل ما : ىازر كضر

مروة تيجي أىا وزًتها مى ملك 

أىتوا لسة زًالىيه ؟ أىت ليه : ٓايسة ابتسمت

زًالن مه ىومها ؟ 

هي اطتكتلك ؟ : ىازر باستَراب

ما اطتكتص كبيا بس كاىت : ٓايسة ابتسمت

مستَربة ليه بتوام كتير وقولتلها تيمل 

ارتبار حمل ًملته ؟ 

ًملته وكليت حامل : ىازر أرس ىْس كويل

ٓايسة قامت تبارك البوها وتحؾوه وهو 

كل ايه؟ : ابتسم أمي قوليلي بقى أًمل أ



كل جاهس : ٓايسة بتْكير تارس مه ًوسي أ

وترظ السْرة أىت؟ 

ال يا أمي ًايس أًملها أىا حاجة : ىازر بتْكير

بايسي حتى لو بسيقة 

بع أسهل : ٓايسة ابتسمت وٓكرت طوية

حاجة ممكه تيملها مكروىة وباىيه وسلقات 

استوى لحنة .. جوبها ورالظ 

زه : زرلت المقبد وررجت بقبق يف ايسها

باىيه متبل وجاهس ًلى التحمير يسوب 

واًمل طوية مكروىة جوبهم 

أًملها ازاي ؟ : ىازر كضر

ٓايسة ابتسمت وطرحتله القريقة وهو راح 

.. يوْص اللي أمه قالته 

جهس السْرة وحف ًليها طموو و ورز 

وبيجهس األكل بسرًة وملك كل ما تبيتله 



رسالة يقولها لسة لحس ما قالتله إىهم رالظ 

جاييه ألن مروة تيبت ومص هيوْى تؾَف 

كتر مه كسه  .. ًليها أ

ملك وػلتها للبيت ومروة بتضس ٓيها تسرل 

مياها بس ملك رآؾة تماما وقالتلها إىها 

. هتسرل ًوس باباها وٓايسة

كريم روح بيته آرر الوهار وزرل قيس مى ىوىا 

طوية يرُي مياها 

هتتَسوا امتي ؟ : أم ٓتحي كليت

وهللا يا أم ٓتحي أىا ًايس : كريم بغلها بتيب

أىام 

والمسكيوة اللي ٓوق اللي : أم ٓتحي كضرت

وابوك اللي بيارس كل ! مص بتاكل مه ُيرك 

ُصائها؟ 

ابوي اللي بيارس ُصائها ؟ : كريم ابتسم



أيوة مص ُصا المسكيه : أم ٓتحي ابتسمت

اكلى يال ُير وهاتها واىسل يال ! زه هو كمان 

وهللا يا أم ٓتحي مايف حس يف : كريم كضر

البيت زه بيمضي كالمه صيك 

كيب اسمى الكالم بقى : أم ٓتحي ؿحكت

.. واكلى ُير هسومك وهات أمل 

هقلى اهو .. حاؿر : كريم وقّ

كلى أوؿته وربف ربقة رْيْة وزرل 

ولقى أمل قاًسة ًلى الكوبة وحاكة ايسها 

ًلى رسها وحواليها هسوم كتير يف كل مكان 

أىتي هتيسيل وال ايه يا حبيبي ؟ : ٓاستَرب

أمل مكضرة وقامت بَيم لحؾوه وهو 

ؿمها مستَرب وبيسها بالراحة رٓى وطها 

قلبي أىا زًالن مه ايه ؟ : تواجهه بابتسامة



أمل مكضرة وهو بيحاول يْك التكضيرة 

ياكريم أىا يف مغيبة : بتاًتها وبتصمر

مغيبة ايه ياأمل بيس الضر : كريم بقلق

قلقتيوي 

. الهسوم كلها اىكمضت: أمل بؾيق

ىيم مغيبة ًلضان الهسوم : كريم بصهول

اىكمضت؟ ياريب يوم ما أتجوز اتجوز مجووىة 

ماتَلقص : أمل ؿربته يف كتْه بَيم

وبيسيه اىكمضت ييوي مْيص حاجة 

مقاسي ميرٓص ليه 

أىتي ! الهسوم اىكمضت : كريم بابتسامة

متأكسة إن الهسوم اىكمضت مص أىتي اللي 

تذوتي مثال ؟ 

هي اىكمضت رجال .. تؤ تؤ : أمل ابتسمت

. مه جمايل



اىكمضت رجال لكه أىتي : كريم ؿحك جامس

ما تذوتيص ىهايئ 

أبسا زي اىكمضت رجال : أمل ابتسمت بمرح

بجس بقى يا كريم مص القية  (كضرت تاين  )

حاجة ألبسها رالع 

: كريم مسك وطها بايسيه االتويه وبحب

كل المسكيه اللي جوا  تيايل ىوسل ىتَسي وىآ

بيسها ىوسل أىا وأىتي .. زه ًلى رأي أم ٓتحي 

ىجيب اللي أىتي ًايساه 

مص ًايسة : أمل مكضرة لسة وباػة لألرؼ

! أتذه 

حبيبة قلبي زه : كريم رٓى وطها بهسوء

أي واحسة بتشيس .. كبييي مى الحمل 

.. ورغوػا يف طهور الحمل األريرة يا أمل 



ولوْترؼ وزين زاز جامس أو ما : أمل بحسن

ىسلص بيس الوالزة هيمل ايه ؟ 

يوْى : كريم ابتسم وحف ايسيه حواليها بمرح

ىذليوا يف زلوقتي وليكي ًليا بيس ما تقومي 

بالسالمة أىتي وابووا أىا مسئول جسمك 

اتْقوا ؟ .. يرجى زي ما كان 

هتققى ىْسي مه الجري أىا : أمل كضرت

. ًارٓة

ال ال ًيب ًليكي مص هققى : كريم ؿحك

يال ىوسل ىتَسى .. ىْسك وال حاجة 

كل هتذه وهتتجوز ًليا : أمل بتصمر .. بالش أ

كل الستات بيقولوا كسا 

أتجوز؟ ييوي أىا هتجوز وأىا : كريم بصهول

بهسيكي مثال ؟ ماتسمييص لحس ياحبيبتي 



زه بسل ماتقويل استحالة أتجوز : أمل بؾيق

. ًليكي ياحبيبتي وتهسيوي

أًمل ايه ماأىا متجوز مجووىة : كريم بؾحك

بتسمى للواس وتقليه ًليا يال ياحبيبتي ربوا 

يهسيكي 

بس جيبتيها : وهما ىازليه بغلها بْؾول

مويه اىكمضت رجال زي ؟ 

مه الْيس كان يف بوست كسه : أمل ؿحكت

يازي الْيس اللي مبول : كريم بؾحك

زماُك زي 

. ؿحكوا االتويه وىسلوا مى بيؽ

ما تيجي يا ىور تتَسوا يا : ىاهس اتغلت بوور

مؤمه جه وال لسة؟ .. قلبي 

لسة زارل اهو مه حاجة بسيقة : ىور



براحتك ! كيب يال تيالوا وال ايه : ىاهس

زقايق وهويجي كيب : ىور ابتسمت

هوروح ٓيه ؟ : قْلت مياها ومؤمه بغلها

. ىتَسى هواك يال: ىور أرست ىْس كويل

ىور لو مص : ىور وقْت وهو مسك زراًها

احوا ممكه .. حابة تاكلي هواك براحتك 

ىحيب طَالة أو أي واحسة مه البوات اللي 

هواك تيمل األكل وىْؾل هوا لوحسىا 

. الموؿوو بسيف ييوي

مايوو أىا كائه : ىور حقت ايسيها حواليه رقبته

اجتماًي جسا بحب اللمة والؾحك والهسار 

ٓغسقوي يا حبيبي أىا .. مص بحب القْل 

بيسيه الجو بيكون .. بكون مبسوكة وسقهم 

يال ! مليان حب ٓايه اللي هيؾايقوي هواك 

. ًلضان ما ىتآررش



كيب البسي ويال : مؤمه ابتسم

ىور راحت ىاحية السريسوج روم بتاًتها 

وبتقلى حاجة تلبسها وكاىت ؿيقة ٓكضرت 

ورمتها وراها وكليت ُيرها وُيرها وُيرها 

والَيم ماليها وكل طوية تقلى أػوات 

ؿيق وىرٓسة 

مؤمه زرل ًوسها ولقاها بترمي الهسوم يف 

بالراحة يا قلبي ! يف ايه يا ىور : األرؼ

كوت ًايسة ألبس أي ًباية أروح : ىور كضرت

كلهم ؿيقيه ًلى بقوي .. بيها 

اللي يضوٓك يقول حامل وال : مؤمه ؿحك

.. حاجة

بقل ؿحك يا مؤمه ًلضان أىا : ىور بَيم

مينم لبسي مص زارل ٓيا .. ًلى آرري 

واللي بيسرل مص بيقْل واللي بيقْل 



ٓبقل ؿحك أىا روحي يف .. ؿيق بَباء

اشا سمحت .. مواريري 

يوْى .. بقلت اهو : مؤمه حف ايسه ًلى بوقه

تمضيها بأي حاجة وىبقي ىوسل ىجيب هسوم 

للحمل ؟ 

! ألبس ايه زلوقتي : ىور مكضرة

مؤمه بع لسوالبها وقلب ٓيه وكلى موه 

زه إسسال ًلى : حاجة ازاهالها وهي كضرت

ٓكرة 

واسى وهيقؾي الَرؼ يال بقى : مؤمه

لبسته وأرسها وراحوا وكلهم قيسوا ًلى 

.. السْرة مى بيؽ يتكلموا ويتواقضوا 

ىرجى ًوس ملك اىسحبت ومروة زرلت بيتها 

واتْاجئت بالسْرة ًليها ورز وطموو ويف 

مشيكا هازية طَالة وبيسها اتْاجئت بوازر 



البس مريلة المقبد ٓحاولت ما تبتسمص 

أو تكضر بس مص ًارٓة مه طكله وهو 

الَسا جاهس يا قلبي : قرب موها بابتسامة

ُسا ؟ أىت كلبت ُسا؟ : مروة رززت

كلبت ُسا والبس طيّ كسه يا : ىازر كضر

ال يا قلبي أىا ًملتلك ُسا ! مارو 

أىا مص جياىة : مروة هتبتسم بس كضرت

طكرا 

هتقلى بس وقْها ومسكها مه زراًها وهو 

.. قلبي يا مارو : وراها وقربها موه باس راسها

أىتي ًارٓة كويس إين .. ما تسًليص موي 

ماكوتص أقغس أؿايقك أو ما اتحملص 

وؿيك أو أي حاجة مه الكالم اللي قولتيه 

.. زه 



لْها له تواجهه ورٓى راسها واتقابلت ًيويهم 

مروة أىتي ُيرتيوي : وهو كمل بغسق

.. ورليتيوي إىسان مذتلّ ًه ىازر القسيم 

أىا مص مه الووًية اللي بتتكلم وتحكي 

وترُي وتنهر مضاًرها بس أىتي ُيريت 

بقيت بتكلم وبحكي .. الضذغية زي تماما 

ٓلما .. أىتي وبس .. وبرُي بس مياكي أىتي 

تبيسي ًوي وتسيبيوي أتذبف مص ٓاهم 

.. أىتي بييسة ًوي ليه كبييي هتؾايق 

! أىا ماكوتص ٓاهم يف ايه .. كبييي هْتقسك 

وسبق وحكيتلك إين ًضت ًمري كله مص 

! ٓاهم احوا يف السر ليه 

كون مص ٓاهم اللي  بكره الَموؼ وبكره أ

بس .. بكره اإلحساس زه .. بيحغل حواليا 

لما اتجوزتك كل حاجة اتَيرت ألىك جوبي 

وميايا وبتكلم مياكي كول الوقت لكه لما 



بيسيت ًوي وبقيتي بتوامي رجيلي 

إين مص أساسي ومص .. اإلحساس زه تاين 

رجيلي إحساس الؾياو مه .. ٓارق مياكي 

مص القيكي ومص ًارِ أتكلم .. تاين 

مياكي وبقيت موبوش مه تاين واإلحساس زه 

. ما اتحملتوش أبسا ومص هقسر أًيضه تاين

مروة طايْة الحب يف ًيويه وػسق كالمه 

ازاي ٓكرت : حاساه ٓحقت ايسها ًلى رسه

إىك مص أساسي أو إىك موبوش أو إين ممكه 

! أسيبك تتذبف أو تؾيى 

ماكوتص القيكي : ىازر بهمس

كوت تحقلي أي ًصر ُير إىك : مروة همست

تتذاىق ميايا وتتهموي إين مص مهتمة أو إين 

كان الزم تلتمسلي .. مقغرة أو إين بسيبك 

أي ًصر .. ًصر يا ىازر 



هيصرك ًلى أي طيء يف الكون : ىازر بحب

.. كله إال إىك تبيسي أو تبيسيوي ًوك 

برؿه بتقول أبيسك : مروة هست زماُها

ماكوتص القيكي يا مروة ولحس : ىازر بأسّ

اللحنة زي اهو أىتي بتبيسيوي ًوك ومص 

طايْة إين بموت مه ُيرك 

بيس الضر : مروة حقت ايسها ًلى طْايْه

ًليك 

ارجيي لحؾوي كيب : ىازر طال ايسها

اسمحيلي أقرب موك واسمحيلوا ىْرح 

.. رباـ بيوي وبيوك مسى الحياة .. بالبيبي زه 

ما تحرميويص موك بالضكل زه 

طسها له وهي قربت موه وأرسها يف حؾوه 

وأرس ىْس كويل وكأىه أريرا وػل لهسٓه أو 



حؾوها هو الجايسة اللي بيحلم بيها وًايس 

يوػلها 

كلوي وال ايه ؟ : طوية وبيست ًوه مص هتآ

كلك تيايل : ىازر ابتسم بس ما .. كبيا هآ

تحقيص أحالم كبيرة أىا مص بيرِ أًمل 

كل هاه  أ

كْاية أوي إىك ٓكرت : مروة ابتسمت بْذر

تيمل حاجة ليا مهما كاىت 

ىازر مجهس السْرة وهي قيست مبهورة بكل 

.. حاجة ومبسوكة بكل حاجة هو ًملها 

كلوا وًجبها األكل جسا وبيسها ىازر اتغل  أ

.. بملك طكرها جسا إىها ساًسته 

ٓايسة بلَت رالس بحمل مروة وكان بيتوقف 

مه الْرحة مص قازر يغسق إىه أريرا 

هيكون جس وهيكون ًوسه أحْاز هتضيل 



اسمه وكان ًايس يروح لوازر بس ٓايسة كلبت 

موه الغبح يروحله بالش زلوقتي او يوتنر 

.. ىازر يبلَه بوْسه

كريم بيس الَسا قاًس هو ومؤمه بيتكلموا 

واىؾملهم حسه بيسألهم ًه حاجات يف 

: الضَل وٓؾلوا يرُوا لحس ما ىاهس زًقت

وبيسيه مياكم ما أىتوا الوهار كله يف الضَل 

كمان هتقيسوا مياىا تتكلموا يف الضَل ؟ زه 

! ايه الررامة زي 

: وبغلهم.. حقك ًليا يا قلبي : حسه ابتسم

واز أىت وهو قلوا الّ مرة مْيص كالم يف 

الضَل يف البيت وبيسيه مياكم ؟ 

كريم ومؤمه بغوا لبيؽ بصهول وبغوله 

ألىه هو بيسألهم وهما بيتواقضوا مياه 

زه اللي هو احوا ؟ : كريم بصهول



 (بع لواهس  ).. اتيلموا بقى : حسه كضر

ًيال بقى .. ميلص يا قلبي بكرا يتيوزوا 

! هويملهم ايه 

كريم ومؤمه مصهوليه مه حسه اللي 

بيرمي ًليهم كل حاجة 

كريم أىت مص قلت : أمل قاكيتهم

هتذرجوي ؟ 

الواحس ! هتذرجي ٓيه كسه : ىور بغتلها

مالوش مساج يروح أي مكان 

تذيلي .. هجيب لبس : أمل بغتلها

. ماًوسيص أي هسوم ًلى مقاسي

ٓيال أىا لسة كوت بقول : ىور بغتلها باىتباه

الهسوم بقت ؿيقة .. لمؤمه ىْس الكالم 

اتْقوا أهم : مؤمه بع لكريم



ما .. واحوا هولبس زلوقتي : كريم بغله

تيجي ىبيتهم مى ىوىا وىذلى احوا ؟ 

يال وريوي طقارتك : مؤمه ابتسم

ايه طقاريت زي اتكلم ميايا : كريم كضر

أىت هتتكلم وتغسر .. اىسى : مؤمه بغله

ىوىا، لكه أىا اىساين 

. اه ًلى الوكيوة: كريم باستَراب

الوكيوة ىع الجسًوة : مؤمه ؿحك

اسمها الجري ىع الجسًوة : كريم ؿحك

جري أو وكيوة االتويه بيأزوا ىْس : مؤمه

الَرؼ 

! بتتوطوطوا يف ايه كسه : أمل قربت موهم

كريم اللي بيوطوش أىا ال : مؤمه بغلها



واكي واكي ييوي : كريم بغله بصهول

المهم يا حبيبي : بع ألمل.. مْيص كالم 

هتوسيل زلوقتي وال الغبح مى ىوىا ؟ 

.. أىت قلت هووسل : أمل بغتله وكضرت

يازة .. هووسل أىا وأىت مص هوسل  يف ىون ص

ىور كمان  (بغت لمؤمه  )يال .. سيازتك 

هتيجي 

أيوة يال : مؤمه بع لوور ٓهست زماُها

زه كريم لسة قايلي ىوزًهم : مؤمه باستْساز

مى ىوىا 

! ياواكي بتبييوي: كريم بغله بغسمة

ًايس توزًوي ياكريم ؟ : أمل بَيم

وأىا أقسر ياحبيبي ؟ زه : كريم ببراءة مغقوية

مؤمه اللي مص ًايس يلّ وأىا بقوله حرام 

ًليك 



بقى كسا يامؤمه ؟ : ىور بترقب

وهللا هو اللي اقترح ! أىا: مؤمه بابتسامة

ىذلى 

مص ًايس توسل ميايا ياكريم ؟ : أمل بَيم

منلوم سيبك موه ياحبيبتي : كريم بمرح

وحسٓلها بوسة 

أمل اتكسْت موه وهو ؿحك ًلضان ًرِ 

يتوهها 

اه ياسوسة بتتوهها : مؤمه همسله

.. رليك يف حالك: كريم ؿربه

قاموا كلهم وررجوا مى بيؽ يضتروا للبوات 

راحوا ًوس سايل وٓؾلت .. اللي محتاجيوه 

البوات تذتار كصا حاجة 

أىا حاسس إىوا جاييه ىضيلهم الضوف : كريم



حاسس مص متأكس ؟ : مؤمه بسذرية

البوات ارتاروا وبيسها زرلوا قسم األكْال 

.. وكل حاجة بيضتروا موها اتويه 

كريم مسك كقم جميل ووراه ألمل ًجبها 

.. جاب موه اتويه البوه والبه مؤمه

بيسها ررجوا ولقوا محل ألياب قرروا 

يتجولوا ٓيه 

أمل لقت زبسوب كبير ًجبها وًايسة تارسه 

بس زه مص كبير ًلى البيبي طوية ؟ : كريم

ميه قال للبيبي زه ليا أىا : أمل بيْوية

وزه هتيملي بيه ايه ؟ : كريم بصهول

هيوام يف حؾوي بسل كوكي اللي : أمل ببراءة

.. سيبته يف البلس



ىيم ياأرتي وأىا أولى يف ىْسي : كريم بَيم

؟ زه لما ػسقت رلغت مه كوكي بتاًك 

كب هحقه يف أوؿة البيبي اللي : أمل بتصمر

بوجهسها 

اشا كان كسا ماطي : كريم بموآقة

بع ًلى األلياب لقى قلب طكله حلو 

ايه رأيك ؟ : مسكه بابتسامة

جميل : أمل بابتسامة

زه بقى ليكي : كريم بحب

ربوا يذليك ليا : أمل بسيازة

. ويذليكي ليا: كريم بحب

ًوس مؤمه وىور بيتذاىقوا ًلى الليب 

يابوتي أىتي حامل يف ولس : مؤمه بَيم

ارتاري ليب والز مص بوات 



بقولك ايه هذتار ًرايس ييوي : ىور بيواز

هذتارها 

أمل وكريم جم ًلى ػوتهم 

يف ايه بس ؟ : كريم باستَراب

ًايسة تجيب ًرايس البوي : مؤمه بَيم

ايه زه هتجوزوه قبل مايتولس :كريم بؾحك

بقل تريقة ال ًايساه يليب : مؤمه بَيم

باليرايس 

مص احسه ما يليب بيرايس : أمل بمرح

. الواس

ٓيها ايه لما يليب بيرايس : ىور بيواز

؟أحسه مه المسسسات اللي ًايس يجيبها 

مآيهاش حاجة بس مص هيقلى : مؤمه

راجل وهجيبله المسسسات ييوي هجيبها 



ٓؾلوا يقويوا ٓيهم لحس ماقرروا يسيبوا 

. الليبتيه ويجيبوا ليب تاىية

كاىت سهرة حلوة بس متيبة للكل وروحوا 

.. أريرا بتيب والكل مهسوز مه اللّ 

اووِ هموت : أمل رمت ىْسها ًلى السرير

مه التيب والووم وكل حاجة 

 الغبح ٧واللي ػاحي مه : كريم بغلها

!  بيس ىع الليل ١ييمل ايه والساًة 

بتغحى بسري لرياؿتك : أمل كضرت

محسش بيغحيك هاه 

أىا ًايس أىام : كريم حسِ ىْسه جوبها بتيب

. كتير جسا.. كتير 

حاول تضبى ىوم زلوقتي .. ىام : أمل التْتتله



ليه أطبى زلوقتي بيسيه : كريم باستَراب

! هيحغل ايه 

هيكون يف بيبي ػَير جوبوا : أمل ابتسمت

ًلى السرير بيييف وهيقلق ىومك 

بيبي ! ىيم يا أرتي : كريم بغلها باستوكار

ميه ؿحك ًليكي ! جوبوا ويف السرير كمان 

وقالك إين هسمح بحاجة زي زي 

امال سيازتك هتسمح بايه ؟ : أمل كضرت

يوام .. ًوسه أوؿته يا حبيبي : كريم اتيسل

قال يف السرير قال .. ٓيها براحته 

أىت متذيل إىه هيوام ! أوؿته : أمل طهقت

وميه هيقوم ويروحله أوؿته ! يف أوؿته 

ويرؿيه ؟ أىت ػح ؟ 

أىا هرؿيه ؟ : كريم باستوكار



ماهو أىا مص هقوم مه ًس ىومي : أمل بَيم

وأقوم البس هسومي وأررج برا األوؿة 

ًلضان أروحله وأرؿيه وأىيمه 

ماهو ما تتوقييص موي : كريم باستَراب

برؿه إين هوام ويف بيبي مْيوظ جوبي يف 

السرير ولو اتقلبت ًليه ممكه يْقس وال 

. يجراله حاجة زه بَؽ الونر ًه ًياكه وزىه

أىت تتقلب ًليه ؟ كريم أىت : أمل باستوكار

مص بتتحرك مه مكاىك زه ُير إن ىومك 

رْيّ أػال 

أيوة ىومي رْيّ ييوي أىتي ًارٓة : كريم

إين مص هيرِ أىام كول ماهو بيسن جوبي 

. يف األوؿة

أمل بغتله طوية وبيسها قامت مه مكاىها 

كريم أىا مص هقلى ابوي مه : وبجسية



األوؿة ومص هقسر كل ما يييف أكلى برا 

لو مص ًايسه يف .. األوؿة وأروح أوؿة تاىية 

السرير ىوقل سريره هوا ويوام مياىا لكه برا 

األوؿة الموؿوو بالوسبايل مرٓوؼ تماما 

كريم وقّ قغازها وهيتكلم بس مرة واحسة 

مص هوتذاىق يا أمل : سكت وبغلها بهسوء

ًلى طيء لسه يف ًلم الَيب يجي 

بالسالمة األول وتقوميلي بالسالمة والبايق 

.. كله مقسور ًليه يا حبيبي 

مروة وىازر ًرٓوا أهلها وًيلة حسه بحملها 

.. والكل ٓرحلهم جسا 

مؤمه وكريم كل واحس ٓيهم جهس أوؿة البوه 

ٓيها كل حاجة ممكه .. كاملة مه كله 

.. يحتاجها 



يف يوم كريم ىازل مه أوؿته لقى أمل مى 

أمه وىور وًامليه اجتماو مَلق 

رير يف حاجة؟ : بغلهم باستَراب

أبسا ياحبيبي بوسرزش : أمل بابتسامة

كريم بغلها وسأل ىور ًلى مؤمه قالتله إىه 

يف الملحق ٓراحله ورجيوا هم يتكلموا تاين 

تاين يوم كريم راح الضركة هو ومؤمه وأمل 

أول ماىسل قامت تجهس اللي هي ًايساه 

بمساًسة ىاهس وىور 

جه الليل وكريم جه هو ومؤمه ورىوا الجرس 

بس محسش ٓتح 

هو محسش بيْتح ليه : كريم باستَراب

كتآه مص ًارِ آتح بالمْتاح : مؤمه هس ا

كسا 



كريم كلى مْتاح وٓتح بس اتْاجئ إن 

ميقولة يكون الوور قاكى ؟ : الْيال ؿلمة

ٓجأة االىوار اطتَلت ولقى الكل مراته وأبوه 

وأمه وىور ورالس ومراته وىازر ومروة كلهم 

قسامه بيغقْوا وبيقولوله كل سوة وأىت 

كيب 

وقّ مصهول كان ىاسي ًيس ميالزه تماما 

كل سوة وأىت : لقى أمل بتقرب بابتسامة

ميايا 

كل سوة : كريم ؿحك بسيازة وحؾوها

وأىتي يف حؾوي 

كل سوة وأىت كيب ياحبيبي ايه : ىاهس قربت

رأيك يف مْاجأة أمل ؟ 

مابيوتص أي حاجة وال طكيت : كريم بصهول

ًرٓت تذبي ًليا 



وزه المقلوب : أمل بمرح

كل سوة وأىت كيب ياًم : مؤمه بؾحك

ميلص قالويل ماتقولص 

حتى أىت اتْقت مياهم : كريم بؾحك

حسه قرب وهواه هو والكل 

مص هوقْي الضمى وال ايه : مؤمه بؾحك

؟ 

كلهم راحوا وكريم وقّ وجوبه ًلى اليميه 

أمل حاكف ايسه ًلى كتْها والواحية التاىية 

أمه وأبوه ٓؾلوا يَووله 

اتموى أموية : أمل بابتسامة

كريم ابتسم واتموى وكْى الضمى 

اتمويت ايه ؟ : أمل بهمس

إىك تْؾلي ميايا اليمر كله : كريم بحب



أمل ابتسمتله بحب وكلهم بسأوا يقسموله 

. الهسايا

مْيص زاًي وهللا مكلْيه : كريم بمرح

ىْسكم 

ًلضان تيرِ بس ُالوتك : مؤمه بؾحك

ًارِ ًارِ : كريم بؾحك

أىا هسيتي مص هوا : أمل بمرح

أىتي هسيتي وبيسيه كْاية إىك : كريم بهمس

ًملتي كل زه ًلضاين رُم تيبك 

هو أىا ًوسي كام كريم ؟ : أمل بحب

كريم ؿمها بحب بس ققى لحنتهم مؤمه 

اللي رش ًليهم اسبراي ٓقام جري وراه 

وٓؾلوا كلهم يهسروا مى بيؽ 



ًيلة امل كلموا كريم مكالمة ٓيسيو وٓؾلوا 

يهووه ويضاركوهم ولو للحنات وكه اًتصرله 

وقاله ان الوقت كان ؿيق بس كريم قاله 

ًازي المهم اىهم بذير واىهم مى بيؽ حتى 

.. لو يف مسآات بيوهم 

رلغوا وكل واحس كلى أوؿته 

كريم أول مازرل األوؿة جاله حالة شهول 

مص مغسق اللي طايْه األوؿة ًبارة ًه 

ورز أحمر وطموو وبالليه هيليوم حتى 

كبر  السرير متشيه وًليه بلوىة حجمها أ

أىتي : بع ألمل اللي وراه بيسم استيياب

ًملتي كل زه ًلضاين ؟ 

أمل هست راسها بحب ولقته حؾوها جامس 

مص مغسق إىها بتسور ًلى اللي يْرحه كسا 



ماتتذيليص ٓرحتي از ايه زه : كريم بْرحة

أحلى ًيسميالز اتيملي ًلضان أىتي ٓيه 

وزه أحلى : أمل طسزت مه حؾوه وبسيازة

يوم ًلضان اتولس ٓيه حبيبي وأبو والزي 

يال آتح البالليه بقى : وكملت بمرح

آتح البالليه ؟ : كريم بغلها باستَراب

.. ايوه هتْرقيهم : امل ؿحكت

وهللا اىك مجووىة : كريم ؿحك

ٓرقيهم : امل ابتسمت وهي جابتله زبوس

هساياك جواهم 

كريم ؿحك بيسم تغسيق وسيازة وبسا 

أىتي : يْرقى أول بلوىة وكان ٓيها كرآتة

بتجيبي األٓكار زي مويه ؟ 

! مستقل بمراتك وال ايه: أمل بؾحك



ال كبيا : كريم بؾحك

وكمل ٓرقية البالليه واحسة ٓيها كلمة 

بحبك مضَولة بالجليتر وابتسم اوي 

واىا بيضقك : وبغلها

امل ازته واحسة تاىية ٓرقيها كان ٓيها 

ميسالية ػَيرة ًبارة ًه كرزتيه ػَريه 

: ٓؾحك وبيرٓيها قسامها ٓهي بؾحك

تحقها مى مْاتيح ًربيتك لو سمحت 

. ًلضان الكرز يكون مياك يف كل مكان

بموووت ٓيكي : كريم ؿحك جامس

. كمل.. واىا كمان : امل ؿحكت

كان يف بلوىة تقيلة ٓمسكها بْؾول وبغلها 

ٓابتسمت وطجيته يكمل ٓابتسم وٓرقيها 

: ولقى ساًة جميلة أمل أرستها ولبستهاله

زي بقى ماتقليهاش أبسا وهي الماركة اللي 



بتحبها واالستايل اللي بتحبه وٓيها كل 

المميسات اللي الحنت اىك بتحبها يف 

الساًة ٓما تقليهاش 

. أبسا أبسا يكْي إىها موك: كريم بحب

أمل ابتسمتله وهو كمل ويف كل بلوىة ياليق 

هسية لحس ماوػل للبلوىة اللي ًلى السرير 

كبر واحسة بغلها بْؾول ٓيها ايه بقى زي : أ

 !

يمكه تكون ٓاؿية طوِ : امل ابتسمت

ٓرقيها لقى ٓيها ورقة بغلها باستَراب 

لو )وأول ماقرأها اىسهص مه اللي مكتوب 

حابب تسوق الكرز اتْؾل ومرسوم ايموجي 

: كريم ٓؾل يؾحك وبغلها بحب (ُمسة

كبرهم كلهم . اهي زي أهم هسية وأ



كل : أمل بغتله بابتسامة رجل وهمست

اىت كوت اجمل .. سوة واىت حبيبي وميايا 

ًاػْة حغلت يف حيايت 

واىتي رليتي : هو قرب ومسك وطها بحب

ًيسميالزي مميس .. لحيايت ميوى يا امل 

ًلضان أىتي بقيتي يف حيايت أىتي هسيتي 

كل سوة وأىتي ميايا 

أزوق الكرز بقى أىا : وكمل بمرح

ماأرٓؾلكيص كلب أبسا 

أمل ؿحكت وهو قرب باسها وكاىت ليلة 

.. كلها سيازة وحب 

الغبح ػحي مه ىومه مبسوـ وابتسم 

وبغلها وهي ىايمة وجواه ارتياح زارلي كبير 

ارس الورق اللي هي كتباه وبسأ ييلقه ًلى .. 



المرايا ًلضان يضوٓه كل طوية قسام ًيويه 

 ..

جهس وىازل طَله وباسها قبل ما يوسل 

حبيبتي محتاجة حاجة موي قبل ما : وهمس

اىسل 

سالمتك يا قلبي : امل ابتسمت يف ىومها

كريم ىسل وهي ػحيت بيسها بكتير وقامت 

واتْاجئت اىه ًلق كلماتها ًلى المراية 

ٓابتسمت واتغلت بيه تتكلم مياه الىه 

.. وحضها 

وًست الضهور والبوات زرلوا التاسى 

وموتنريه الوالزة يف أي وقت 

جه يوم بيس ىع الليل أمل قامت بتغرخ 

ايه مالك : وكريم قام مْسوو ًلى ػوتها

. بولس وزيوي المستضْي بسرًة: أمل بتيب



كريم قام بذوِ وتوتر ولبسها إسسال وىوىا 

ػحيت ًلى ػوتهم هي وحسه وكلهم 

اهسي ياحبيبتي إن : ىسلوا وراحوا المستضْى

طاء هللا رير 

وػلوا وطالها لْوق والسكتورة وػلت 

مياهم الىها جت مذغوظ ًلضاىهم 

زي : كضْت ًليها وبيسها بغتلهم بابتسامة

مص والزة زه وجى ًازي 

ىيم ازاي ؟ : كريم بغلها بصهول

واؿح إن المسام بتتسلى : السكتورة بابتسامة

ًليك 

كريم بغلها بَيم وبع ألمل اللي كاىت 

بس اىا تيباىة بجس ياكريم : بتيب



زه كبييي : كريم بع للسكتورة اللي وؿحت

وجى الرالزة ػسقيوي هيكون .. يف االرر 

مذتلّ تماما 

يال حغل رير المهم اىها بذير : ىاهس ابتسمت

ان طاء هللا تقوم بالسالمة 

ميلص بقى جيبواكي : كريم بع للسكتورة

.. مه البيت ًلى الْاؿي

زه طَلي يا باطمهوسس : السكتورة ابتسمت

ربوا يقومها بالسالمة .. 

ىسلوا كلهم وحسه اكمه موهم وارسوا 

الموؿوو بهسار هو وىوىا والغبح ىسلوا 

الضَل واتقابل هو ومؤمه اللي اول ما 

طكلك مص ىايم رير : طآه

قؾيت ىع الليلة يف : كريم بغله بتيب

المستضْي وكلى ًلى الْاؿي 



مؤمه ؿحك جامس وكريم متَال واستواه 

امل ػحتك : لحس ما سكت ٓمؤمه اًتصر

قالتلك بتولس ؟ 

أىا آتكرتها هتولس يف اليربية : كريم بَيم

ىور ًملتها ٓيا اول : مؤمه مكمل ؿحك

امبارح وارستها المستضْي صيك برؿه 

امتى وتولس .. اىا استويت رالظ : كريم بغله

اىا حاسس اىها حامل مه سوة مثال 

هاىت بس تْتكر : مؤمه حف ايسه ًلى كتْه

هورتاح بيس ما يولسوا ؟ 

ًوسي احساس اىه أل : كريم بغله

.. احوا يسوب بسأىا : مؤمه ابتسم

كريم كان ًوسه مؤتمر هيحؾره يف الَرزقة 

وأمل رٓؾت تماما بس أقويها هيروح 



يوميه بالنبف ولو يف أي حاجة رالل 

ساًتيه هيكون ًوسها 

ٓيها ايه لو اًتصرت ؟ : أمل بؾيق

ياحبيبتي زه طَل ما اقسرش : كريم بإقواو

ووًس موي مص هتولسي لوحسك ماتقلقيص 

ميقول ييوي هسيبك يف والزتك ؟ 

أمل بغتله بقلة حيلة و وآقت ُغبا ًوها 

وكل يوم بتسًي .. إىه يسآر حؾوها ومضي

ما تولسش ُير لما يرجى 

رجى اليوم التالت والكل اىبسف إىه رجى قبل 

ما تولس وزرلوا أوؿتهم يرتاحوا 

مص .. طوٓتي بقى : كريم بغلها بمرح

قولتلك مص هتولسي وأىا مص موجوز؟ 

كوت هيلقك لو ولست وأىت : أمل ابتسمت

كوت هسًل كتير جامس رالع .. مص ميايا 



كتير جامس رالع ؟ ايه الجملة : كريم ابتسم

. الَريبة زي

هي كليت .. أىا ًارٓة بقى : أمل بيْوية

لوحسها المهم أربار هايسي بيبي ايه ؟ 

وبيسيه .. يازي هايسي بيبي : كريم ؿحك

مياكي يا بوتي الست محترمة جسا وأىتي 

كليتي ًليها بيبي زي حرام ًليكي 

كيب وهللا يا كيمو وما ليك : أمل ؿحكت

ًليا حلْان يومها وهي بتقولك باي أىا 

سميتها .. حسيتوي سميتها باي بيبي بسلى 

سميتها يف مضيتها اللي كلها .. يف وزاين 

. ميرٓص بس حسيتها بتقولها ٓيال.. إُراء 

كيب ماطي مص هجازلك : كريم ؿحك

المهم أىا هلكان وًايس أىام .. بس برؿه 



باسها يف رسها واسترري ورالل زقيقتيه 

كان راح يف الووم مه التيب والسْر واإلرهاق 

 ..

أمل ىامت كمان طوية وػحيت ًلى مَع 

قامت مه مكاىها .. طسيس وتيب جامس 

وحاولت تتماسك وما تغحيص كريم اللي 

ًلى األقل تريحه .. راجى مه السْر وتيبان 

طوية قبل ما توػل لمرحلة مص هتتحمل 

.. ٓيها األلم 

كتر مه  الوجى زاز وما بقتص قازرة تتحمل أ

كسه ٓوازت ًلى كريم اللي مص قازر يْتح 

ايه يا أمل سيبيوي أىام : ًيويه

أىا تيباىة أوي يا : أمل بغوت مليان وجى

كريم 

! تيباىة ازاي ييوي : كريم اتيسل بسرًة



تيباىة ُير كل مرة تيبتها قبل : أمل بيياـ

... المرازي الوجى مذتلّ .. كسه 

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل التاسى واألربيون 

أمل ػحت كريم مه الوجى اللي هي ٓيه 

تيباىة ُير كل مرة تيبتها : وبغتله بيياـ

... المرة زي الوجى مذتلّ .. قبل كسه 

: كريم اتيسل وقيسها جوبه وبيحاول يهسيها

أمل احوا روحوا المستضْي كتير جسا الضهر 

زه وكل مرة بورجى تاين رالل ساًة اهسي 

.. كسه طوية وهييسي الوجى 

المرة .. ال ال يا كريم : أمل بتارس أىْاس كويلة

هموت المرة زي .. زي الوجى ُير 

بيس الضر ًليكي رليوي أتغل : كريم بتوتر

بالسكتورة تقابلوا كيب 



أرس موبايله واتغل بالسكتورة اللي رزت ًليه 

! رير يا باطمهوسس : بسرًة

سوري يا زكتورة بس أمل تيباىة : كريم بحرج

جسا المرة زي 

كلمها األول : السكتورة ابتسمت كيب ازيهايل أ

قبل ما توسلوا 

أمل كلمت السكتورة اللي كلبت موها 

توػْلها الوجى وسألتها كام سؤال وبيسها 

كلبت تكلم كريم اللي أرس مه أمل 

! رير : الموبايل

هاتها يا باطمهوسس طكلها المرة : السكتورة

زي بجس 

هوا كريم اتوتر وراِ و وقّ بسرًة وبع 

البسي .. هقول لووىا : ألمل



ررج بسرًة ربف ًلى ىاهس بس حسه اللي 

أمل !رير يا كريم : ػحي بسرًة وقام ٓتح

! ٓيها حاجة 

تيباىة وكلمت السكتورة قالت : كريم بتوتر

أجيبها بسرًة 

كيب روح البس وزقيقة : حسه هس زماُه

وهتالقيوا جاهشيه أىا و والستك 

تذليكوا : كريم كان هيمضي بس رجى بتوتر

مرتاحيه وأىا أىسل األول بيها ولو يف جسيس 

أقولكم تيجوا ؟ 

روح البس يال .. ال يا ابوي ال : حسه برٓؽ

أمل تيباىة : حسه زرل كاىت ىاهس ػحيت

وال ايه ؟ 

اه تيباىة قومي البسي : حسه بسرًة

.. بسرًة يال



كريم زرل ألمل كاىت واقْة يف ىع األوؿة 

حاكة ايسها ًلى بقوها بتتألم وهو قرب موها 

! ما لبستيص ليه يا أمل : بلهْة

أمل بغتله ومالمحها كلها بايه ًليها التيب 

حبيبتي ما تقلقيص أىا : وهو ؿمها بسرًة

تيايل هساًسك أىا .. مياكي يال 

االتويه كاىوا متوتريه ورالل زقايق كاىوا 

: جاهشيه وهيذرجوا بس أمل وقْته بتيب

هات طوقة البيبي اللي مجهشيوها، وطوقتي 

أىا كمان 

ما يمكه ما تولسيص : كريم أرس ىْس كويل

الوهارزه 

.. ال المرة زي مذتلْة: أمل ابتسمت بتيب



ىسلوا كلهم وهيتحركوا كاىت ىور يف أوؿتها 

سهراىة وسميت ػوت اليربية ٓبغت مه 

البلكوىة وطآتهم كلهم 

رجيت ػحت مؤمه اللي اتيسل مرة واحسة 

هتولسي وال ايه ؟ : مْسوو

ال يا حبيبي أىا مص تيباىة : ىور ابتسمت

: مؤمه رمى ىْسه ًلى المذسة تاين

امال بتغحيوي ليه ؟ .. اتذؾيت 

كريم أرس ًيلته كلها : ىور قيست جوبه

وكليوا باليربية زلوقتي 

! كلهم : مؤمه اىتبه

ىور هست زماُها ٓهو بع حواليه وهي 

بتسور ًلى ايه ؟ : سألته

موبايلي هكلمه : مؤمه بتيب



ىور جابتله موبايله وازتهوله وهو كلم كريم 

وًرِ موه إن أمل تيباىة بس كريم كلب 

موه يْؾل يف البيت ًلضان ىور ولو هتولس 

بجس هيكلمه 

لو هتولس بجس هيكلموىا : قْل مياه وبغلها

ىروحلهم 

الموؿوو قرب يا مؤمه وأىا رايْة : ىور بتوتر

ربوا يقومها بالسالمة .. 

إن طاء هللا هتقوموا أىتوا : مؤمه ؿمها

. تيايل ارتاحي.. االتويه بالسالمة 

كريم سايق وًيويه ًلى أمل يف المرايا وهي 

قاًسة جوب ىاهس وبتتوجى ومرة واحسة 

: مسكت ايس ىاهس بقوة وبتتوجى أوي وىاهس

ايه اللي بيوجيك يا أمل ؟ 



ههري يف ربف جامس يف : أمل بتيب و ًياـ

كل حاجة بتوجيوي .. ههري 

حبيبي المرة زي : ىاهس بغت لكريم بقلق

سوق بسرًه يا كريم .. بتولس بجس 

رمس زقايق وهووػل بإشن : كريم بذوِ

.. هللا 

أريرا وػلوا وماكاىتص قازرة توسل ٓكريم 

طالها وكليوا ًوس السكتورة اللي كضْت 

هتْؾلوا .. المرة زي والزة : ًليها وكليتلهم

مياىا طوية 

! قربت وال لسة : ىاهس بتوتر

ال لسة بسري احوا يسوب بوقول يا : السكتورة

أىتي ًارٓة البكرية بتارس وقت لحس .. هازي 

اقيس مياها  (بغت لكريم  ).. ما تولس 



ربوا .. طجيها، رّْ ًوها، اتكلم مياها 

يقومها بالسالمة 

زرلولها وقيسوا مياها وكريم قاًس جوبها 

ًلى السرير وزراًه حواليها ساىسة ًليه 

وبتتكلم مياهم بس لما بيجي القلق روحها 

طبه بتقلى وبتمسك كريم جامس وهو 

بيحس بمسى ًجسه جوبها لحس ما بيهسا األلم 

.. وهي تهسا تاين 

الممرؿة زرلت وركبت مَصي ألمل وحقت 

جهاز ًلى بقوها يراقب ىبؾات البيبي 

وكريم سألها ٓضرحتله بحيث ييرِ يتابى 

وبلَتهم إىها هتْؾل متابية مياها .. الجهاز 

كمان لبستها اسورة ًلى ايسها مكتوب .. 

ٓيها اسمها وجهست واحسة تاىية ٓأمل 

زي ليه التاىية ؟ : سألتها



.. زي للبيبي إن طاء هللا : الممرؿة ابتسمت

أول ما بيتولس بولبسهاله 

ليه ؟ : أمل بتوتر

ًلضان ىيرٓه هو ميه : الممرؿة ابتسمت

مص بيروح الحؾاىة بتاًة ! وابه ميه 

كل بيبي بيتيرِ .. األكْال وكلهم مى بيؽ 

مه االسورة بتاًته 

كتر هو ممكه يتلذبف مى حس : أمل اتوترت أ

! تاين 

ماهي االسورة زي .. ال يا أمل : كريم كضر

مويا للذبقة يا حبيبي 

ولو اتلذبف وازوىا ًيل : أمل بغتله بذوِ

ُير ابووا 

مص بيحغل : الممرؿة ابتسمت



ولو حغل ؟ : أمل بإػرار

قلبي أىا هكون : كريم مسك ايسها باكمئوان

مياكي وأول ما البيبي يجي بالسالمة 

هوضوٓه أىا وأىتي ٓهويرٓه يا أمل هيتلذبف 

ازاي بقى ؟ ما تقلقيص 

ليكي ًليا إىه هيكون تحت : ىاهس كموتها

.. ابووا مص هيتلذبف مى حس .. ًيوي يا أمل 

اتقموي يا بوتي 

مص هيَيب ًه ًيويوا لحنة : حسه بتأكيس

ما تقلقيص 

اولسي بقى .. هاه كسه اكموتي : كريم ابتسم

ًايس أىام .. رليوا ىروح يال 

أىت لسة راجى مه السْر : أمل ابتسمت

! كيب ارتاح طوية .. ومالحقتص توام 



ما تضَليص بالك بيا يا حبيبتي : كريم بحب

. أىا كويس.. 

مؤمه اتغل بيه تاين وبلَه إىها هتولس بس 

مويه يجي وكلب موه الغبح يجي ألىهم 

.. هيقولوا وطرحله الوؿى 

قْل مياه وىور كاىت ًايسة تروح بس مؤمه 

رٓؽ ًلضان ما تتيبص وقالها الغبح 

.. هيروحوا كالما مْيص جسيس 

الوقت بييسي ببفء وملل واالىتنار تقيل 

الذوِ والتوتر مسيقريه ًلى .. ًلى الكل 

الجو 

جيبت الضوف ؟ : أمل بغت لكريم بتيب

أىسل أجيبهم ؟ .. يف اليربية : كريم ابتسم



هست راسها ٓوسل يجيبلها الحاجة بتاًتها 

وكان زارل لمح مؤمه بيركه ًربيته وىازل 

يا ابوي قلتلك رليك للغبح : هو وىور ٓراحله

.. ال أىا وال هي .. مص هيرِ : مؤمه ابتسم

رليوا مى بيؽ 

هي ًاملة ايه يا كريم ؟ : ىور بتوتر

يا ابوي .. اتقموي وما تذآيص : كريم ابتسم

ما كوتص جيبتها 

أىت متذيل إىوا هقيس يف البيت : ىور بقلق

! وأسيبها هوا لوحسها 

لوحسها ازاي بس يا بوتي : كريم باستَراب

ماهو كلوا مياها 

هي ٓيه وزيوي ًوسها .. برؿه : ىور كضرت



: كريم بع لمؤمه اللي رٓى ايسيه باستسالم

. ماليص ٓيه ما تبغليص ما قسرتص ًليها

كليوا وزرلها ًوس أمل ٓقربت موها بسرًة 

ًاملة ايه كمويوي حاسة : ومسكت ايسها

! بايه 

: ٓؾلوا يتكلموا مى بيؽ وكريم بع ألمل

مؤمه برا 

رليه يسرل : أمل اتيسلت طوية

كلى وزرله اتقمه ًليها واىسحب هو 

وحسه وكريم قيسوا برا 

يا ابوي السكتورة كلبت موي : كريم بيتاب

وقالت إن ممكه .. أبلَك ما تجيبص مراتك 

مراتك لما تضوِ أمل تيباىة تذاِ وتتوتر 

زي ممكه كمان تولس صيها 

واز أىت هتقلقوي ليه ؟ : مؤمه كضر



ًلضان قلتلك ما تجيص ما : كريم بَيم

ييوي الزمته ايه ترًبها .. سميتص موي 

! جوب أمل 

يا ابوي مص هسيبك لوحسك أىا : مؤمه كضر

وهو أىت لما تْؾل يف : كريم هس زماُه

وبيسيه أىا ! البيت مى ىور تبقى سايبوي 

هْؾل جوب أمل 

رليك ! ما تسرل جوبها ميه ررجك : مؤمه

جوبها ولو احتجت حاجة أىا موجوز اتْؾل 

هي هتحتاجك أػال جوبها .. يال 

ما بس أىتوا : كريم هيتكلم بس حسه بَيم

رالظ جه ورالظ هوْؾل الليلة .. االتويه 

يا تقيس يا كريم يا تسرل ! كلها رُي كسه 

لمراتك ؟ 



أمل ًايساك يا : ىور ررجت وكلهم بغولها

كريم 

كريم قام بسرًة ألمل وىور قيست جوب 

مؤمه مرًوبة ٓأرسها يف حؾوه يقموها 

طاوري : كريم زرل وقيس جوب أمل بحب

ًايسة ايه ؟ 

رليك جوبي ما : أمل مسكت قميغه بذوِ

تسيبويص وتقلى برا ٓاهم 

مص هقلى : كريم مسك ايسها وباسها بحوان

.. ما تذآيص مص هسيبك .. تاين 

حبيبتي ما : ىاهس مسكت ايسها التاىية

تذآيص احوا كلوا حواليكي ومص هوسيبك 

ىاهس اىسحبت وسابتهم لوحسهم طوية 

وكريم قرب مه أمل اللي مرًوبة وحاول 

! ممكه أًرِ أىتي مرًوبة كسه ليه : يقموها



هو : أمل بغتله كتير وساكتة وبيسها ىققت

أىا ممكه أموت 

أًوش بالله الينيم مه الضيقان : كريم كضر

ما .. ليه يا بوتي الكالم زه .. الرجيم 

رلي أٓكارك .. تجوويويص مياكي يا أمل 

أىتي هتجيبي حياة .. إيجابية يا حبيبتي 

مص ًايس كالم .. جسيسة مص تقوليلي أموت 

. زي زه

بس أىا ًايسة أتكلم : أمل بتيب

أمل بالله ًليكي أىا مص ىاقع : كريم كضر

وهللا وما حمل كالم زي زه 

بس لو حغل : أمل بغتله

وهللا هسيبك وأمضي : كريم وقّ بَؾب

ومص هاجي ُير بيس ما تولسي رالع 



ما تهسزىيص : أمل مسكته وطسته ًليه

. واسميوي لو

تْائلوا .. قلتلك مص هسمى : كريم زًق

ما تكلمويص ًه الموت وأىتي .. ريرا تجسوه 

ازًي ربوا يقومك بالسالمة أىتي .. بتولسي 

السًوة للي يف هروٓك زي مستجابة .. وابووا 

رايْة .. بس أىا رايْة يا كريم : أمل بيياـ

.. ًليا ورايْة ًليك ورايْة ًلى ابووا 

رايْة مه كل .. ورايْة مه الوالزة ىْسها 

حاجة وكل األٓكار السوزا اللي يف السىيا كلها 

. بتهاجموي زلوقتي

كريم أرس ىْس كويل وقيس جوبها وأرسها 

أىتي مص بتذايف وأىا .. أىا مياكي: لحؾوه

مص هسيبك أبسا .. مياكي ػح؟ 



حتي لما يسرلوين أوؿة : أمل بغتله بلهْة

الوالزة ؟ تسرل ميايا 

بالش زي يا أمل : كريم كضر

طوٓت بقى إىك : أمل زموًها ىسلت

هتسيبوي لوحسي 

أىا جوبك .. ال ال مص هسيبك : كريم اتراجى

ؿمها وبيكرر الكلمة وهو هيموت مه القلق 

.. والتوتر والرًب ًليها

الوجى بسأ يشيس ويشيس ومستمر ٓالممرؿة 

رارجة تبلٍ السكتورة اللي متابياها كل طوية 

مستيسة يا بقلة ؟ : وجت مبتسمة كيازتها

أىا مص بقلة أبسا : أمل برًب

زه أىا بسمى ًوك كالم از : السكتورة ابتسمت

ًسيتي ًاػْة از السىيا وسوقتي .. كسه 



ًربية بؾلوًك مكسرة وًوسك ىشيّ 

زارلي وتقويل مص بقلة 

بيسيه ! امال ميه البقل بقى لو مص أىتي 

اللي جوزها بيحبها وايسه يف ايسها كسه ما 

.. تذآص أبسا 

أرسوها كضك الوالزة ولحس الباب وكريم 

ماقسرش يسرل مياها ٓساب ايسها وهي 

قلت مص هتسيبوي : بغتله برًب

كريم هس زماُه برٓؽ ًاجس وما قسرش 

يتحرك 

. ما تذآص ًليها : السكتورة بغتله

كمويوي ًليها أول بأول لو : كريم برجاء

سمحتي 

باشن هللا : السكتورة



قْلت الباب وهو واقّ مكاىه قلبه هيذرج 

.. مه مكاىه

مؤمه قرب موه طسه يقيس جوبه وىور بغتله 

سيبتها ! أىت ما زرلتص مياها ليه : بغسمة

مص وًستها تْؾل مياها ؟ ! لوحسها 

سيبيه يا ىور : مؤمه بع لوور

أسيبه ؟ اوًى : ىور بغت لمؤمه بغسمة

تتذيل إىك ممكه تيمل صيه وتيجي ًوس 

الباب وتسيبوي بالضكل زه قسما بالله ما 

.. هسامحك أبسا 

مص هقسر : كريم بغلها بغسمة

أىت اللي مص هتقسر وهي : ىور بغسمة

تيمل ايه ؟ كريم أىت بتتذلى ًوها كسه 

مص هقسر يا ىور أطوٓها : كريم برٓؽ

.. بتتوجى بالضكل زه وأقّ أتْرج ًليها 



.. اسكتي بقى: مؤمه وقّ وبيضس ىور

حبيبتي وجوزه أو ًسمه : ىاهس قربت مه ىور

مص هيْرق مياها كتير ألىها زلوقتي مص 

هتكون مركسة ُير يف والزتها وإىها تتذلع 

مه الوجى زه 

ماكاىص المْروؼ  (بغت لمؤمه بيتاب  )

جيبتها 

ممرؿة مه الممرؿات كاىت رارجة ولما 

ٓتحت الباب سميوا ػوت أمل بتغرخ 

وبتوازي كريم اللي وقّ برًب ومص ًارِ 

! ييمل ايه 

كبييي .. حبيبي اهسا: حسه قرب موه

هتوازي ًليك 

كون : كريم بغله بوجى وكبييي برؿه إين أ

! جبان بالضكل زه وأسيبها 



مص جبه يا كريم، مص : حسه كضر بوجى

زه روِ ورًب ًلى اإلىساىة .. جبه يا ابوي 

ازًيلها تقوم وتذرجلك .. اللي بتحبها 

.. بالسالمة 

: ىور متابية وماسكة بقوها ومؤمه الحم

! مالك 

بتذيل ىْسي مكاىها وأىت : ىور زموًها ىسلوا

بتتذلى ًوي صيه 

حبيبتي هو مص بيتذلى ًوها : مؤمه كضر

هو 

ما تسآيص ًوه ألىك مص : ىور زًقت

هتيمل صيه ٓما تحاولص تالقيله مبرر أىت 

ما تحاولص  (مسكته مه قميغه  )سامى 

ألين مص هسمحلك 



كيب اقيسي بس ارتاحي : مؤمه طسها

ًلضان طكلك تيبان 

موبايلها رن كاىت ملك بتتغل بيها زي كل 

اليوم الغبح بتقمه ًليها وأول ما رزت 

الحنت ػوتها المذووق وبلَتها إن أمل 

بتولس وكلهم يف المستضْي 

ملك قْلت واتغلت بوازر قالتله ًلضان 

تسأله تروح وال ما تروحص وىازر قالها 

هييسي ًليها يارسها ويروحوا مى بيؽ 

.. االتويه بس مروة أػرت تروح مياهم 

السكتورة ررجت مه ًوس أمل وكريم حاول 

يقّ بس رجليه مص طاياله ٓمؤمه سوسه 

وقْه ألىه حاسس بيه 

! رير يا زكتورة كليتي ليه : ىاهس



وؿى البيبي مص : السكتورة بغت لكريم

منبوـ وزه اللي مآرر الوالزة 

ييوي االرتيارات ايه ! واليمل ايه : ىاهس بتوتر

! وأمل ًاملة ايه ! 

هي تيباىة زي أي واحسة : السكتورة بيملية

أىا ببلَكم ألين وًست الباطمهوسس .. بتولس 

إين هبلَه بالتقورات أول بأول 

هتوتنري ! كيب هتيملي ايه : ىاهس بقلق

! يَير وؿيه وال ايه 

هحاول أًسله أىا ولما : السكتورة بغتلهم

يتيسل هيوسل 

تيسليه ازاي أىتي ؟ : كريم هوا اتسرل بتهكم

ما تضَلص بالك : السكتورة بترزز



تيسليه ازاي ! ييوي ايه : كريم بورٓسة

جاوبيوي 

أىا هيسل وؿيه : السكتورة

ولسيها قيغري : كريم بغلها بجسية

لسة ما : الكل اتغسم والسكتورة بغتله

وػلواش لالرتيار زه 

ومص هستوى أوػله ومص : كريم بإػرار

موآق تتيبيها بالضكل زه ومص ًايس الوجى 

. ولسيها قيغري.. زه 

باطمهوسس : السكتورة أرست ىْس كويل

.. القيغري زه هْتح بقوها وهْتح الرحم 

أيوة هوهي األلم بس متذيل الوجى بيسها 

طكله ايه ؟ متذيل الجرح بيلم يف از ايه 

؟متذيل 



ولسيها : قاكيها كريم وهو بيهس زماُه برٓؽ

كل اللي بتقوليه زه مقسور ًليه .. قيغري 

لكه الوجى اللي هي ٓيه واللي لسة 

.. هتسرليها ٓيه ولسة هيكمل مياها زه ال

.. ولسيها قيغري

حبيبي : ىاهس مسكت كريم مه زراًه

القبييي أٓؾل 

ال يا أمي ال، مص ًايس : كريم بع ألمه برٓؽ

كبييي وكوت ُبي إين سايبها مه بالليل 

لحس الغبح اهو تتوجى بالضكل زه كان 

المْروؼ مه ساًتها كلبت موها 

.. القيغري

أىا : حاولوا يقويوه كلهم ٓهو زًق مرة واحسة

مسئول ًوها وأىا جوزها وأىا اهو بقولك 

ولسيها قيغري رلع الكالم هوا اتْؾلي 

. ىْصي



اهسا واتكلم بأسلوب كويس : حسه طس كريم

مى السكتورة 

مص ًايسها تولس كبييي أىا : كريم بع ألبوه

أىا جوزها .. حر 

يا ابوي مراتك هتولس كبييي أىا : السكتورة

. ُلقاىة إين ببلَك بتقورات الحالة

ملك وىازر وػلوا ومتابييه الذواقة اللي 

بتحغل بتوتر 

وملك مسكت ىور المرًوبة 

كلمك : كريم بع للسكتورة بَؾب كيب أ

أىا راجل ُبي .. بلهجة تاىية ممكه تْهميها 

ومتحكم واللي بقوله بغمم ًليه وأىا 

كسه .. بقولك مص ًايسها تولس كبييي 

كالمي واؿح ؟ 

ًلى ٓكرة يف إجراءات : السكتورة كضرت



قسما بالله إن ما : قاكيها كريم بورٓسة

زرلتي زلوقتي وبسأيت يف إجراءات القيغري 

.. هضوِ زكتورة ُيرك تكمل اللي أىا ًايسه 

وزلوقتي أىا ًايس أزرلها .. رالظ 

السكتورة بغتلهم وبغت لكريم اللي وػل 

هست .. لمرحلة مص قابل أي حرِ مه حس 

براحتك هتمؾي ًلى : زماُها بموآقة

هايت اللي ًايساين أمؾيلك ًليه : قاكيها

. اتْؾلي

السكتورة طاورت للمرؿة وبيسها كريم 

ًقموه ولبسوه صيهم وزرل ًوس أمل اللي 

كاىت زبالىة و وطها كله مبلول مه اليرق 

حبيبة قلبي : ٓقرب موها بذوِ

مص قازرة يا : بغتله بتيب وبتتكلم باليآية

مص هقسر أولس .. مص ًايسة أولس .. كريم 



رليهم يقليوه موي بأي .. بالضكل زه 

كريقة أرجوك 

... حاؿر : كريم مسك ايسها باسها بذوِ

. حقك ًليا أىا .. كْاية لحس كسه 

يوْى تيسلها ًلضان : زكتورة التذسير قربت

تارس حقوة البوج ؟ 

هتولسي : أمل بغتله مص ٓاهمة ٓهو ابتسم

كْاية تيب .. قيغري 

ساًسها تتيسل والسكتورة وراها ازتها حقوة 

البوج يف ههرها وأمل طست ًلى ايس كريم 

ليه ىغْي ليه مص كلي : اللي بع للسكتورة

 !

كتر وأٓؾل يف الوالزة مه : السكتورة زه أمان أ

.. الكلي 



: أمل رقست مكاىها ولحنة وبغت لكريم

.. أريرا الوجى هسي 

أمل : ُمؾت ًيويها ٓكريم اتوتر

أىا كويسة : ٓتحت ًيويها باليآية وابتسمت

رليك جوبي وطوِ ابووا أول ما .. زلوقتي 

يوسل ًلضان ما يتلذبقص مى حس 

يا ستي مص هيتلذبف : كريم ابتسم

مستيسة يا أمل ىبسأ ؟ : السكتورة قربت موهم

أمل ابتسمت باليآية وًيويها بتقْل 

! هي مالها : ٓكريم بتوتر

بتتوجى مه بالليل وأريرا : السكتورة بغتله

.. يال بسم هللا .. األلم هسي ٓارتاحت 

السكتورة مسكت المضرـ يف ايسها وبمجرز 

ما لمست بقوها وبتْتحها كريم زور وطه 



بييس مص قازر يتحمل مونرها ومسك وش 

حاسة بحاجة .. كلميوي يا امل : أمل بتوتر

ياحبييي؟ 

مص قازرة أتوْس يا : كاىت بتتوْس باليآية

كريم 

كريم بع لسكتورة التذسير اللي قربت 

وحقت جهاز األكسجيه ًلى وطها وبغت 

ما تقلقص ًليها أىا متابية كل : لكريم

كله كبييي .. مؤطراتها الحيوية 

: كريم مسك وش أمل بابتسامة اكمئوان

ميلص طوية وكله هيذّ وهوارس ابووا يف 

حؾووا 

ػح هو يستاهل : أمل بمحاولة ابتسام

الوجى يارب 



أىتي : طوية وأمل مالمحها بتتَير وكريم

حاسة ؟ 

بتؾَف .. بتضس حاجة مه جوايا : أمل بغتله

.. ًليا 

كاىت بتتوجى وكريم بع للسكتورة كاىت 

بتضس يف البيبي وبتذرجه ٓسور وطه بسرًة 

يركس مى أمل مص ًايس يضوِ كمية السم 

زي وال بقوها المْتوحة وال اللي السكتورة 

.. بتيمله 

أريرا ررج ابوهم وبسأ يييف وأمل ًايسة 

يا بوتي اهسي : تضوٓه بس كريم ثبتها بذوِ

.. هتجيبهولك اهسي .. 

الممرؿة لْته وبتحقه جوب أمل وبتقربه 

زي القمر حمسلله : موها تضوٓه وبتبتسم

ًلى سالمته 



أمل بتضوٓه وبتبتسم بإرهاق وًيون كلها 

ػَوه أوي ! كريم طوٓته : زموو ٓرحة

سبحان : كريم بغله بتوتر وطوق وباىبهار

كي  هللا ققية اللحمة زي كاىت بتكبر جوا

جميل أوي ياأمل : ؿحك وسف شهوله

قول يف وزىه اآلشان ياكريم : أمل بابتسامة

الال أراِ يقى موي طايْة حجمه : كريم اتوتر

از ايه ؟ 

ًلضان راكري ياكريم مص : أمل باكمئوان

هيقى أشىله يال 

مس ايسه يارسه مه جوب أمل بذوِ ورًب 

إىه يقى موه بغلها ٓبغتله بتضجيى طاله 

وسمى هللا وأول ماطاله حس إىه طايل 

ققية موه طيور مذتلّ أول مرة يجربه 

حس بمضاًر األبوة كلها بغله بلهْة 



وُغب ًوه ًيوىه لميت بالسموو مه 

ٓرحته قرب مه وزىه وقال اآلشان وبيسها 

حمسلله ًلى السالمة : بغله بابتسامة حب

ياحبيب بابا بع ألمل بابتسامة زهضة 

هو ػَير كسا ليه ؟ : ورجيه للممرؿة

لسة هوزىه أطوٓه وزكتور األكْال : الممرؿة

.. هيضوٓه 

حقي االسورة لبسيهاله : أمل اىتبهت

لبستهاله : الممرؿة ابتسمت وبتكضّ رجله

.. قبل ما ىققى الحبل السري بتاًه بولبسها 

.. لبستيها يف رجله : أمل ابتسمت

كريم طاورلها تمضي وأمل هتمويها بس 

رليهم يتقمووا ًليه يا أمل : كريم كموها

. ويلبسوه ليارس برز موها ويتيب



أمل سابته وًيويها ًليه وماسكة كريم مه 

كيب قوم روحله رليك مياه هو : قميغه

أىا مياكي أىتي : كريم مسك ايسها بحب

رليك مياه ًلضان : أمل بغتله برجاء

لو بتحبوي أىا رليك مياه .. راكري أىا 

يا بوتي ماهو قساموا اهو : كريم باستَراب

! أرليوي مياه أًمله ايه .. بيوا وبيوه متريه 

.. لو كلى برا األوؿة هقلى مياه رالظ 

. اهسي بقى

ًسلها البوىيه اللي ًلى راسها ومسك ايسها 

يقموها 

زكتور األكْال زرل وطاِ البيبي واتقمه 

هارس البيبي : ًليه وبيسها الممرؿة بغتلهم

طوٓها هتوزيه ٓيه : أمل مسكت زراو كريم

يا كريم 



.. رالظ أىا بقْل اهو : كريم بع للسكتورة

اررج أىت ألن يسوب هوجهسها .. طبه رلغوا 

وىذرجها ألوؿتها 

والبيبي ؟ : كريم

البيبي هيروح أوؿة األكْال مص : السكتورة

لحس ما ىتقمه ًليه األول ويْؾل .. ًوسكم 

تحت المراقبة 

كريم قام ررج مى الممرؿة وكلهم اتلموا 

ًليه وهو بع لمؤمه ًلضان يقرب موه 

ًايسين : يارسه موهم وبالْيل قرب ومسكه

أًمل ايه ؟ 

روح مى البيبي ألين مص : كريم بغله بتوتر

وقلت ألمل إين .. قازر أرقي رقوة واحسة 

.. مص هسيبه ٓروح أىت مياه أىا وأىت واحس 



حسه وىاهس طآوا البيبي ومؤمه راح مياه 

.. يتقمه هيوزوه ٓيه وىور مياه 

ىازر قرب مه كريم باركله ًلى سالمتهم هو 

وملك ومروة وهو رز ًليهم باليآية 

.. وكموهم كلهم ًلى أمل 

أريرا ررجت وراحت أوؿتها وكلهم اتلموا 

حواليها بيتكلموا مياها 

ىاهس قيست جوبها تتقمه ًليها وأمل 

.. كموتها هي وحسه 

تذيلت إن ! أىتي كويسة ػح : ىور ابتسمت

بغت  )الوالزة القيغري ػيبة مص سهلة 

أىا هولس قيغري هاه  (لمؤمه 

كلهم ؿحكوا وأمل مياهم والممرؿة 

هي لسة البوج يف جسمها استوي : وؿحت

مْيوله يوتهي وبيسها قرري هتولسي ازاي 



أىتي بتذوٓيوي وال ايه ؟ أىا : أمل كضرت

كويسة اهو 

.. يارب زايما : الممرؿة ابتسمت

الّ : مروة قربت مه أمل وقيست جوبها

سالمة ًليكي يا قلبي 

هللا يسلمك ًقبالك : أمل ابتسمت بتيب

أىا جياىة : بغت لكريم بهصيان

الحمل كان قآل : كلهم ؿحكوا وكريم بمرح

طهيتك 

ياحبيبي هي مص واًية زلوقتي : ىاهس

بيموى ًوي األكل : أمل بيسم وًي

وهللا ! أىا بمويك تأكلي : كريم بصهول

. ماحغل

مراتك بتْؾحك : مؤمه بؾحك



رليك يف حالك : كريم بَيم

سآر الَرزقة وسابوي وأىا : أمل بهصيان

قربت أولس 

كلهم ٓؾلوا يؾحكوا ًليها وكريم بغلها 

رالظ ياحبيبتي كليتيوي زوج هالم : بَيم

وجاحس 

ٓؾل يقر ًليا إين باكل كرز لحس : أمل

مامويته 

هوا مؤمه ٓؾل يؾحك وكريم راِ لتتكلم 

كتر وكله ييرِ موؿوو الكرز ٓبغلها  أ

اهسي ياأمل اهسي ياحبيبتي كْاية : بَيم

. ٓؾايح

هو أىا هضرزك كسا يامؤمه ؟ ػسق : ىور

ٓرحت زه أىا هْؾحك 

ٓكريوي أزيكي مووم : مؤمه بتهكم



ربوا يستر ومروة تقلى ًاقلة : ىازر بؾحك

لما تولس 

كلم ماما : طوية وأمل بغت لكريم ًايسة أ

كريم هس زماُه وكلى موبايله ولقى كصا 

أىتي موبايلك : مكالمة مه حماته وبع ألمل

ٓيه يا أمل ؟ 

أًتقس يف :أمل كضرت ومص مجمية الكالم

البيت وهللا ما ًارٓة 

مامتك رىت كتير وأىا : كريم أرس ىْس كويل

كيس رىت ًليكي .. قآل ػوت الموبايل  أ

ولما ما رزيتيص رىت ًليا وأىا كبيا ما 

كيس قلقت جسا  رزيتص وأ

. كيب رىلي ًليها: أمل كضرت

: كريم اتغل وسميرة أول ما ٓتحت برًب

وأمل ًاملة ! كريم ارع ًليك أىتوا ٓيه 



هي ! مه بسري برن ًليها مص بترز ! ايه 

كويسة وأىت كويس ؟ 

كيب ازيله ٓرػه يرز ًليكي : ًبسهللا جوبها

اهسي ًليه ! الراجل 

رز يا كريم .. كيب سكت اهو : سميرة كضرت

! بوتي ٓيه 

.. بوتك كويسة وجوبي اهيه : كريم ابتسم

! أىت مص يف الضَل ليه : سميرة كضرت

! أمل مالها 

أمل ولست يا ست الكل : كريم بترزز

سميرة أرست لحنات جامسة هي وًبسهللا 

والغمت سيقر ًليهم طوية وأمل طاورت 

: لكريم يسيها الموبايل ٓقرب موها وازاهولها

ماما 



بوتي الغَيرة حبيبتي : سميرة زموًها ىسلوا

كمويوي ًوك 

بس يا ماما أرسوا .. أىا كويسة : أمل بإرهاق

البيبي مه ًوسي مص ًايشيه يجيبوه 

ليه هو مص كويس ؟ حبيبتي : سميرة بتوتر

! كمويوي 

هيذقْوه : أمل بهصيان

كريم أرس التليْون موها بسل ماتبول السىيا 

يا ست الكل الولس كويس أمل بس : ورز

إىما .. تحت تأثير البوج أػلها والسة قيغري

زه الونام هوا بييسلوا البيبي طوية لحس ما 

يتقمووا ًليه وبيْؾل تحت المالحنة 

طوية 



كريم كموهم وقْل مياهم وطوية وأمل 

بسأت تتيب وجسمها كله بيترًص والتيب 

اللي بجس بسأ ينهر 

البوج بيْك مه : الممرؿة بغت لوور

جسمها 

. كيب هايت ُقا ًلضان برزاىة: كريم اتوتر

مهما تَقيها زه برز : الممرؿة هست زماُها

طوية وهتهسا هبيتلك السكتورة .. زارلي 

تسيها مسكه أو أي حقوة 

السكتورة جت بيس زقايق و ازتلها حقوة 

مسكه بس ما أثرتص أوي وأمل ٓؾلت 

تيباىة وكريم جوبها والكل جوبها والسكتورة 

لو كوت ػبرت ًليها بس : بغت لكريم بلوم

ساًة كاىت ٓاقت زلوقتي وقامت مياك 

ًلى رجليها مص لسة هتبسأ التيب 



مْيص وجى يف الكون : كريم كضر وبإػرار

كله ييازل وجى كلقات الوالزة ٓال مص 

.. ىسمان ًلى قراري 

سميرة قْلت مى كريم وبغت لجوزها ومرة 

قوم ىسآر أروح لبوتي يال : واحسة وقْت

ماطي هوروح بس بالليل : ًبسهللا باستَراب

إن طاء هللا ىتحرك يا أم كه 

ال ال قوم ىجهس وىتحرك ىستوي : سميرة بتوتر

القيغري تيبها بيس الوالزة ! لبليل ليه 

رليوي أروحلها يا ًبسهللا 

حاؿر يا سميرة هوروح بس : ًبسهللا

. يال.. بالله ًليك مه ُير بس : سميرة بإػرار

كيب اكليي : ًبسهللا هس زماُه بموآقة

حؾري الضوف وىتَسى وىتحرك وىضوِ 

كه هيجي مياىا وال 



كه أول ما ًرِ اتغل بكريم بسرًة اتقمه 

موه وكلم أمل يتقمه ًليها بوْسه وهي 

كلمته بتيب تقموه وقرر يروح مياهم هو 

وبالْيل اتحركوا .. وُازة ويضوِ ابه أرته 

.. ًلى كول بيس ما اتَسوا 

اليوم بقوله كان طبه مستحيل ييسي مى 

ماكاىتص قازرة .. التيب وكل حركة بموت 

تتحرك ىهائيا 

الممرؿة جابت البيبي وكلبت مه أمل 

! ترؿيه ازاي ييوي : ترؿيه ٓكريم كضر

أىتي مص طايْاها تيباىة ؟ 

ميلص بس الزم يرؿى موها لو : الممرؿة

ازيته رؿية رارجية ممكه يرٓؾها بيس كسه 

 ..



حبيبي الزم يرؿى : ىاهس مسكت زراو كريم

مه مامته 

! يا أمي ازاي هتتيسل أػال : كريم برٓؽ

ساًسين أىت بس يا كريم : أمل بغتله بإرهاق

ًلضان أتيسل طوية 

يسوب هتتيسل وماكاىتص متذيلة حجم األلم 

هيكون از ايه بس مسكت يف رقبة كريم 

.. وماقسرتص حتى توقق تقوله يقّ 

بس : ماكاىتص ًارٓة تيمل ايه ؟ ٓبهمس

.. بس بس يا كريم 

أىيمك وال .. أًمل ايه يا أمل : كريم بحيرة

! أًسلك وال ايه 

أمل زٓوت وطها يف رقبته ومص ًارٓة 

تيمل ايه وبتييف بس حتى اليياـ بيتيبها 

ما تييقيص يا : وهو ايسيه حواليها بذوِ



أمل اليياـ ىْسه هيتيبك ميلص اتحملي 

! وقوليلي أًمل ايه 

: أمل بتتكلم بهمس ألن حتى الكالم بيتيبها

وحركوي بالراحة .. اهسا ًليا 

أريرا قسر يذليها تكون طبه قاًسة وٓؾلت 

طوية تستريح 

وهو حاسس بمسى ًجسه وحس إىه ُلف 

.. بقرار القيغري زه 

أمل طاورت للممرؿة تسيها ابوها 

ىاهس أرسته موها وقربت هي مه أمل وحقته 

ًلى ايسيها وأمل أرسته لحؾوها وحست 

ساًتها إىها مستيسة تذوؼ التجربة كلها 

مه تاين يف سبيل اللحنة زي اللي ؿمته 

جميل ! طوٓته : ٓيها لحؾوها وبغت لكريم

أوي يا كريم 



ٓيال : كريم حاول يبتسم

ىاهس وكريم ساًسوها وكاىت متذيلة إن 

كتضْت ُلقها  الرؿاًة حاجة سهلة بس ا

.. بيس ما ابوها بسأ يرؿى 

أريرا طبى والمْروؼ الممرؿة تارسه بس 

أىت رسه : أمل بغت لكريم

! رليها تارسه هي : كريم بترزز

أىت طيله ورسه يف حؾوك يا : أمل رٓؾت

كريم زي ماطيلته يف اليمليات 

كريم بترزز أرسه موها وهي بتسيهوله وىاهس 

اسوسه كله وايسك بقول .. اسوس زماُه : بتوتر

ههره و 

ما توتريويص بشيازة ! أمي : كريم بتوتر



أريرا طاله وأرسه لحؾوه وهوا حس 

بأحاسيس كتيرة جتله مه أول ماطاله يف 

بع ألمل .. هو زلوقتي بقى أب .. اليمليات 

.. وابتسم ٓهي ابتسمت ألىها ًارٓة إحساسه 

: قام وراح ىاحية الباب وكلهم هيمويوه ٓكضر

. زقيقة مالكم

بالش تلّ بيه : الممرؿة

مص هلّ بيه : كريم

هيوريه لوغه التاين : أمل ابتسمت

كريم ابتسم وررج وأول ما ررج مؤمه 

وقّ وقرب موه وابتسم وكريم بيسيهوله 

أىت متذيل إين هيرِ : ٓمؤمه بغله بصهول

أطيله ؟ 

مؾقريه .. هوتيلم ٓيهم : كريم ابتسم

يستحملوىا 



مؤمه ابتسم وسمى وبيارسه موه وبع 

أىا مص مغسق إين طايل ابوك : لكريم بْرحة

يا كريم 

. وحياتك وأىا: كريم ابتسم

! هتسميه ايه : مؤمه باسه وبع لكريم

استقريت ًلى ايه مه كمية األسماء اللي 

بقالوا طهر بوذتار ٓيها 

هتغسق لو قولتلك مص ًارِ : كريم ابتسم

لسة 

كيس ألين برؿه مص : مؤمه ابتسم هغسق أ

ًارِ 

هاتوا حْيسي اللي بتليبوا : حسه قاكيهم

هاتوه .. بيه زه 

كوت ٓيه مذتْي : كريم بع ألبوه وابتسم

! كسه 



كوت بغلي وأطكر ربوا ًلى : حسه ابتسم

رروجهم بالسالمة وكمان كوت ىازر حاجة 

.. لما مراتك تقوم بالسالمة وتقلى أًملها 

هات حْيسي بقى 

مؤمه ازى البيبي لحسه اللي ابتسم 

زه أسيس يوم يف : بقريقة ُريبة وبع لكريم

أسيس مه يوم ٓرحك .. حيايت 

كريم ومؤمه ابتسموا ومتابييه حسه وهو 

.. طايل حْيسه وبيأشىله هو كمان 

لحنات ٓرحة مْيص أي حس يقسر يوػْها 

.. أبسا 

الممرؿة ررجتلهم ًلضان تارسه موهم 

.. وكلهم اًترؿوا بس وآقوا يف اآلرر 



أم ٓتحي جابتلهم ُسا كلهم واتَسوا وًملت 

كلها  كل مذغوظ ألمل وقيس كريم يآ أ

.. باليآية وسف تيبها 

كريم أرس أم ٓتحي تضوِ ابوه وكاىت 

مص قازرة أػسق إين : ٓرحتها كبيرة وبغتله

ًضت وطوٓت ابوك يا كريم ربوا 

وًقبال مؤمه لما ىور .. يحْنهولك يا ابوي 

.. تقوم بالسالمة 

بالليل كريم كلى لمؤمه وأول ما طآه قيس 

كريم أىت محتاج توام جامس : جوبه

هموت وأىام ولو ساًة واحسة : كريم بتيب

.. أىا بقايل كام يوم أػال ما ىمتص .. حتى 

كيس وهوام  المضكلة .. طوية وأمل هترتاح أ

المهم زلوقتي .. إىها بتذقّ ىوم مص بتوام 

روح لوور أىت سايبها مه بسري 



حبيبي هي راحت مى ملك : مؤمه ابتسم

ًوس مامتها ما روحتص البيت و 

اهي : قاكيه موبايله بيرن ٓقليه وابتسم

.. جت ًلى السيرة اهيه 

رز ًليها كيب وال اىسلها : كريم ابتسم

: مؤمه رز بس اتْاجيء بملك ٓاستَرب

! ٓيه ىور ! رير ! ملك 

مؤمه أىت ٓيه ؟ : ملك بتوتر

يا : مؤمه وقّ بتوتر ومياه كريم وسألها

بوتي ىور ٓيه أىا يف المستضْى مى كريم 

لسة 

كيب أىا جايبة ىور وزارليه اهو ًلى : ملك

استواين ًلى الباب .. المستضْى 

! مالها يا ملك : مؤمه برًب



طكلها هتحغل : ملك أرست ىْس كويل

قابلوي يا مؤمه تحت .. ػاحبتها 

قْلت مياه وهو بع لكريم اللي موتنر 

! ىور مالها : يسمى موه

تيباىة وملك جايباها : مؤمه بغله بقلق

وكلبت موي أىسل أستواها تحت 

كيب مستوي ايه يال ىوسل : كريم كضر

: أرسه وىسلوا واتغل بالسكتورة ٓرزت بتيب

.. اوًى تقويل إن ىور تيباىة 

أرتها كلمتوي وجايباها ًلى : مؤمه بتوتر

المستضْى وبتقول تيباىة كتير 

جايالكم حاؿر : السكتورة أرست ىْس كويل

زرلها ًوس ػاحبتها لحس ما أوػلكم .. 



زقايق و ملك وػلت بوور ومياهم ٓايسة 

مامتها ومؤمه قرب ىسل ىور اللي تيباىة جسا 

ورلى ٓايسة تسرلها ًوس أمل اللي استَربت 

وحاولت تيسل ىْسها بس ماقسرتص رالع 

. تتحرك

ازرل طوِ مراتك : مؤمه بع لكريم

ًلضان أطوِ ىور وأتقمه ًليها 

كريم ربف و زرل ولبس أمل كرحتها 

ًلضان مؤمه وبيسها زرله ًوس ىور 

ٓايسة قيست ىور وبيسها راحت ألمل اتقموت 

ًليها وباركتلها ورجيت لبوتها تقّ جوبها 

وىاهس برؿه قربت مه ىور تتقمه ًليها 

ًاملة ايه ؟ حمس : ملك بغت ألمل بابتسامة

لله ًلى سالمتك 

ىور مالها ؟ .. هللا يسلمك : أمل ابتسمت



ميرٓص تيباىة مه .: ملك هست زماُها

بسري بس لما زاز التيب أوي جيبواها 

السكتورة وػلت ومؤمه راحلها وزرلتهم 

أوؿة جوب أمل ًلى كول ًلضان يْؾلوا 

.. مى بيؽ 

مؤمه وقّ مى كريم واألزوار اتيكست 

وقْوا يف قلق لحس ما ررجت السكتورة 

مراتك هتولس قيغري : وبغتله

يف لحنة كسه هتولسيها : كريم استَرب

امال المسكيوة اللي سيبتيها مه ! قيغري 

بالليل للغبح تتوجى كان ايه ؟ 

أمل كان ًوسها استيساز : السكتورة بغتله

تولس كبييي بس أىت استيجلت 

وىور ؟ : مؤمه بتوتر



ىور الرحم مص مستيس : السكتورة بغتله

رالع للوالزة 

رالظ سيبيها لما يستيس : مؤمه بحيرة

ما يوْيص ألن المياه اللي : السكتورة وؿحت

... حواليه كلها ىسلت كسه بسأىا يف ًس توازيل

رواية الياػْة الجسء الثاين للكاتبة الضيماء 

محمس الْغل الذمسون واألرير 

ما يوْيص ألن المياه اللي : السكتورة وؿحت

حواليه كلها ىسلت كسه بسأىا يف ًس توازيل 

ًس توازيل اليه ؟ : كريم بقلق

إن البيبي يتذوق : السكتورة بغتلهم

: مؤمه اتغسم وكريم بغله وبع للسكتورة

كيب اتحركي زرليها بسرًة مستوية ايه ؟ 

موآقته ًلى القيغري : السكتورة



موآق الحقي مراته وابوه : كريم رز بسرًة

اتْؾلي 

أىا ًايسهم االتويه بذير : مؤمه هس زماُه

بإشن هللا هيقليوا االتويه : كريم مسك زراًه

بذير 

السكتورة اتحركت تجهس اليمليات وتسرل ىور 

كريم رجى ًوس أمل يقمه الكل وبلَهم إن 

.. ىور هتسرل تولس 

رليك جوب : ىاهس وقْت وبغت لكريم

مراتك هروح أتقمه ًلى مؤمه وىور قبل ما 

تسرل وهرجى ًلى كول 

ررجت وهو قيس متوتر وأمل مسكت ايسه 

روح لمؤمه يا كريم أىا كويسة : وابتسمت

ومص هحتاج حاجة يف الضوية زول 



ماما مياه وكلهم : كريم ابتسم وباس ايسها

.. تيجي ىوىا ًوسك وأىا هروحله .. حواليهم 

كموي ًليها يا ! هي ًاملة ايه : أمل بقلق

تيباىة ؟ ! كريم 

كيس تيباىة : كريم بغلها بس مص أوي .. أ

مص صيك وبيسيه هتسرلها قيغري زلوقتي 

ييوي رالل ىغاية هواليق ابوهم بيييف إن 

طاء هللا 

أمل أرست ىْس كويل بس اتأوهت 

مالك يف : ومسكت بقوها وهو اتيسل بذوِ

! ايه 

ىسيت .. مص قازرة أتوْس : أمل بتيب

.. وأرست ىْس كويل 



كريم حف ايسه ًلى بقوها وهي مسكت ايسه 

اوًى مص مستحملة أي حاجة : بسرًة

ًليها 

أىا آسّ يا ًمري كله أىا السبب : بغلها

أىت السبب يف ايه ؟ أىا كوت : أمل باستَراب

كتر موك . ًايسة أرلّ أ

أىا رٓؾت تولسي كبييي : كريم ابتسم

وأىتنر زي ما السكتورة قالت 

.. أىا ماكوتص ًايسة كبييي : أمل ابتسمت

.. ماكوتص هتحمله .. كان ػيب أوي 

ٓقرارك كان ػح يا حبيبي 

حمسلله ًلى سالمتك يا : كريم باس رسها

ما تتذيليص أىا حالتي كاىت ايه .. حبيبتي 

لما زرلتي اليمليات 



وًلضان كسه سيبتوي أزرل : أمل كضرت

. لوحسي

كبر مه تحملي يا أمل إين : كريم بحسن كان أ

أطوٓك بتتوجيي بالضكل زه ومص ًارِ 

ػيب أوي تضويف اإلىسان .. أًملك حاجة 

كتر مه روحك بيتوجى  اللي بتيضقيه أ

وتتْرجي 

مص ًايسة أٓتكر : أمل ُمؾت ًيويها بتيب

كريم  (ٓتحت ًيويها وبغتله  ).. الوجى زه 

! هوسمي ابووا ايه 

أىتي ًايسة تسميه ايه ؟ : كريم ابتسم

أىا ميالة السم إياز مه كل : أمل ابتسمت

إياز .. األسماء اللي ارترىاها زه أقربهم لقلبي 

كريم المرطسي 

. رالظ يبقى إياز: كريم ابتسم



ًايسة أطوٓه مص بضبى موه : أمل بتصمر

والممرؿة بتارسه ما تذليه هوا جوبوا 

ال ياقلبي رليه مكاىه هي : كريم بتياكّ

بتهتم بيه بسل هوا والسارل والذارج يضيله 

كسه أٓؾل وآمه له 

بس : أمل هست راسها باقتواو وهو كمل بمرح

كسا تْؾحيوا وأىتي متبوجة؟ 

أمل بغتله بيسم ٓهم ٓؾحك وحكالها اللي 

قالته 

أىا قلت كل زه؟ : أمل بغتله بيسم استيياب

اوًى تقول إين وؿحت موؿوو الكرز 

ال ماتقلقيص لحقتك بس : كريم بؾحك

. ماكوتص أًرِ إين حارمك مه األكل

أمل ؿحكت وقالها ًلى اللي قالته ألمها 

وهي ابتسمت مص ًارٓة قالت كل زه ازاي 



: الباب ربف وزرلت ىاهس وبغت لكريم

ىازر وػل برا هو .. زرلت اليمليات رالظ 

ورالس وحتى أبوك جه وقاًس مياهم لو مص 

ًايس تروح رليك كلهم حواليه 

ال يا أمي كلهم ُيري : كريم هس زماُه برٓؽ

أمل اًصريوي بس ُغب ًوي مؾقر .. 

أسيبك طوية 

كبيا روحله وكموي ًليها أول : أمل بتْهم

ما تقلى بسرًة 

. كريم باسها يف رسها وررج راحلهم

رالس باركله ًلى ابوه و بيسها راح لمؤمه 

هي كاىت ! ما زرلتص ليه مياها : قيس جوبه

رايْة 



أىا كوت .. مص هقسر أبسا أزرل : مؤمه برًب

بقولها كسه بس أكموها لكه مص هقسر أبسا 

أطوٓها 

هتقلى بالسالمة : كريم حف ايسه ًلى كتْه

إن طاء هللا ما تقلقص 

الباب اتْتح والممرؿة ررجت بغت 

مراتك مص ًايسة السكتورة تبسأ ُير : لمؤمه

وحؾرتك موجوز 

ما .. رليك مياها .. ازرلها : كريم طسه وقْه

تبغص للسكتورة وال اللي بتيمله بع 

ازرل .. لمراتك وبس 

كيب هي : ىازر قرب مه الممرؿة بلهْة

! كويسة وال تيباىة 

أرست البوج وكويسة بس رايْة : الممرؿة

ومحتاجة جوزها جوبها 



ازرلها يا مؤمه أرجوك : ىازر بع لمؤمه

مؤمه بغلهم وزرل ًوس ىور يقموها إىه 

جوبها وٓؾل مياها لحس ما ولست ورجيت 

أوؿتها والكل زرلها باركلها قبل البوج ما 

يمضي مه جسمها 

ًايسة أطوِ ابوي تاين يا : ىور بغت لمؤمه

مؤمه هاته أرجوك 

.. أيوة ًايشيه ىضوِ حْيسي : رالس

كلهم أػروا وهو ابتسم وبع لكريم اللي 

يال ىجيبه وىضوٓه يال : وقّ

كليوا مى بيؽ وراحوا والممرؿة بغتلهم 

! ًايشيه ميه ٓيهم : االتويه وررجت

هايت ابوه األول أطوٓه وبيسها : كريم رز األول

ابوي 



الممرؿة جابت ابه مؤمه اللي أرسه موها 

: وباسه وبيسها ازاه لكريم وابتسم وباسه

كيب استوى ! حبكت تيجي يف ىْس اليوم 

ىريح الوهارزه وىكمل بكرا 

بس ًارِ كويس .. حمسلله ًلى سالمتك 

أىت .. إىك جيت الوهارزه ًلضان تبقوا توأم 

. وإياز

! استقريت رالظ ًلى إياز : مؤمه ابتسم

كويس ًقبال ما ىستقر احوا هاته يال وهات 

إياز لو هتجيبه 

مؤمه أرس ابوه وكريم طاور للممرؿة تجيب 

ابوه وأرسه هو كمان وماطييه جوب بيؽ 

مبسوكيه 

بقولك : كريم هيروح أوؿته بس مؤمه وقْه

يوْى ؟ .. ىور ًايسة تضوِ ابوك 



. كريم ابتسم وزرل مياه

رالس أول ما طآهم كّبر وٓؾل يقول ما طاء 

هللا 

كريم ومؤمه .. توأم االتويه : ملك ابتسمت

تاىييه 

.. وروين وروين االتويه : ىازر وقّ

طآهم االتويه وكلهم طآوهم وىور مسكت 

: ابوها حؾوته وباسته وبيسها بغت لكريم

.. وريوي يا كريم ابوك 

ما : ازت ابوها ألمها وأرست ابه كريم باسته

طاء هللا ربوا يحْنك 

حاويل ترتاحي طوية قبل ما : كريم أرسه موها

البوج يْك مه جسمك بس ػحيح مص 

بتذريف ليه زي أمل ؟ 



ماهي اتكلمت يف اليمليات : مؤمه بسذرية

وؿحكتهم كلهم ًليوا وكل اللي بتقوله 

كلقوي 

كلهم ؿحكوا وبيسها كريم ررج ومؤمه 

مياه 

أىا رايح أوؿتي : كريم بع لمؤمه بتيب

طوية لو محتاج حاجة بلَوي 

طكلك .. حاول توام طوية : مؤمه ابتسم

أوٓر تيب 

لو احتجت .. هحاول ياريت : كريم ابتسم

.. حاجة بلَوي

اتْاجئوا بياػم وًيلته جاييه ًليهم 

وسلموا وسواء اول ماطآت ابه كريم 

زُركت وأرسته موه 



حمسلله ًلى سالمة مراتك : ًاػم بابتسامة

ياابوي 

هللا يسلمك يارالو تسلم : كريم بابتسامة

ماطاء هللا : ًاػم أرس إياز مه سواء وباسه

ًقبال مراتك يامؤمه : مها بمرح

كريم ومؤمه بغوا لبيؽ وؿحكوا 

يف ايه : مها باستَراب

.. أػل ىور ولست هي كمان: مؤمه بؾحك

ولست امتى حسه قايل : ًاػم باستَراب

أمل اللي ولست مص ىور 

ماهي أمل ولست الغبح وىور بالليل : كريم

لسة رارجة مه طوية مه اليمليات 

كبر بسل الْرحة ٓرحتيه : سواء بْرحة هللا أ

وروين حْيسي التاين هو كمان 



امال ٓيه ًيالك ؟ : كريم لمها

مى أبوهم يف اليربية ىايميه ماًرٓواش : مها

ىقلى بيهم 

رليه يوزيهم الْيال كيب وأىتوا كمان : كريم

روحوا ًلى هواك 

ىتقمه األول ًلى أمل وىور وبيسها : مها

. ىروح

زرلوا أوؿة ىور بما إىها جوبهم سلموا ًليها 

وطآوا البيبي وبيسها راحوا ألمل باركولها 

وررجوا وكريم طايل ابوه وػمم إن محسش 

يْؾل ويروحوا يرتاحوا وٓيال مضيوا 

زرل أوؿته بإرهاق وتيب وازى ابوه لووىا 

طوية ورقس ًلى ... اللي كاىت كايرة بيه 

.. الكوبة وزقيقة بالنبف كان راح يف الووم 



يسوب أقل مه ساًة موبايله رن ػحاه 

ٓاتيسل بإرهاق جامس ورز كاىت حماته 

يف المستضْى يا : بتسأله هم ٓيه ٓاستَرب

. ست الكل

احوا وػلوا يا كريم : سميرة بتيب

حاؿر رليكم ًوس الباب : كريم وقّ بتيب

وأىا ىازلكم 

والستك وػلت يا أمل : قْل وبع ألمل

! هي اتحركت امتى وازاي : أمل بتيب

أًتقس بيس ما قْلوا مياكي : كريم ابتسم

. هوسل أجيبهم.. الغبح اتحركوا 

ىسل قابلهم وباركوله وكليوا كان مؤمه رارج 

مه أوؿته وطآهم ٓسلم ًليهم كلهم 

وباركلهم وبيسها رايحيه ىاحية أوؿته ٓكريم 

أمل هوا تيالوا .. زي مص اوؿة أمل : وقْهم



امال مؤمه رارج مه زي ليه : كه باستَراب

! ٓيها ايه ! 

ٓيها ىور : كريم ابتسم

ولسوا مى بيؽ ! ولست : سميرة طهقت

أمل ولست الغبح وىور لسة : مؤمه ابتسم

والسة مه طوية 

حتى : كلهم باركوا لمؤمه وكه بع لكريم

مؤمه وكريم ! زي ًملتوها مى بيؽ 

تاىييه ؟ 

.. بإشن هللا تيالوا ًوس أمل جوا : كريم ابتسم

كيب ىتقمه ًلى ىور : سميرة بابتسامة

ماهي بوتوا برؿه 

مؤمه ابتسملهم وزرل لبسها كرحتها 

وزرلهم يتقمووا ًليها ويباركولها 



ررجوا مه ًوس ىور وزرلوا ألمل وحاولت 

تتيسل بس كاليازة ماقسرتص وٓؾلت 

بس أمها سكتتها المرة زي يف .. تييف 

.. حؾوها 

: السكتورة زرلت تتقمه ًليها وبغت لكريم

قامت مه مكاىها ؟ 

ال كبيا تقوم ازاي ؟ : كريم بغلها

الزم تقوم وتمضيها طوية : السكتورة ابتسمت

قومها ًلضان الجرح ما .. وتْرز جسمها 

يلمص ُلف يا باطمهوسس 

اىسحبت وكريم حاول يقوم أمل وزي كاىت 

مأساة كبيرة إىها تقوم أو توسل .. مأساة تاىية 

مه ًلى السرير أو تمضي حتى رقوة، بس 

هو مه ىاحية وكه مه ىاحية لحس ما قسرت 

تقوم 



وبيسها كريم رالهم يروحوا يرتاحوا مه 

القريق وبيس مياىاة مضيوا بس سميرة 

. ٓؾلت مى بوتها

ًوس مؤمه وىور قاًسيه بيْكروا يف اسم 

ايه رأيك يف ايان ؟ : مؤمه باقتراح

حلو بس اطميوى ايان أىت أول : ىور بإًجاب

مرة تقوله 

ًلضان يبقى إياز وايان بما : مؤمه بابتسامة

إىهم توأم 

جميل أوي يامؤمه : ىور بابتسامة

. طوية وحاولوا يواموا مه التيب

الغبح ًلياء جتلهم زارتهم واتقموت ًليهم 

االتويه واستَربت إن ىور كمان ولست مى 

.. أمل 



الضَل هيتقل ًليكي : كريم بابتسامة

ميلص استحمليوا 

ماتقولص كسا ياباطمهوسس : ًلياء بابتسامة

ربوا يكتر مه أٓراحكم 

ها : استأشىت ومضيت وكريم مى مؤمه

هتسمي ابوك ايه؟ 

ايان ًلضان يبقى إياز : مؤمه بابتسامة

وايان 

ػسق حلو واهو كسا االتويه : كريم بابتسامة

بقوا أروات حتى يف األسماء 

يوا : مؤمه بتأييس ًايشيوهم يقليوا ص

كبيا باشن هللا هيبقوا كريم : كريم بتأكيس

. ومؤمه تاىييه



أريرا أمل وىور اتكتبلهم رروج وكل واحسة 

رارجة مى جوزها وىاهس طايلة إياز وسميرة 

مى بوتها وىور مياها مؤمه وٓايسة وملك 

وكاىوا ًايشيه يروحوا بيتهم بس مؤمه أػر 

تْؾل يف بيته ًلضان حتى ًيلته اللي 

.. جاييه مه آرر السىيا 

وػلوا الْيال واستقبلتهم أم ٓتحي 

بالسُاريف والْرحة مالية الْيال 

. كل واحسة كليت أوؿتها ترتاح بابوها

ًوس كريم وأمل زرلوا األوؿة وأمل اتْاجئت 

: بسرير البيبي جوب سريرهم بغتله بصهول

جيبته أوؿتوا ؟ بس أىت قلت مص ًايس 

زوطة جوبك 



كان كالم، أىا اتيلقت بإياز مه : كريم بحب

قبل مايجي ولما جه حسيت إين مص هقسر 

أسيبه أػال 

ٓيال طكله كيوت أوي بع : أمل بْرحة

طبهي ازاي 

وليه مايكوىص طبهي ؟ : كريم بيواز

ماأىا ماأحملص وأتيب وأولس : أمل بتحسي

ويف اآلرر تقويل طبهك 

ييوي ًلضان بتولسيه مايبقاش : كريم بَيم

طبهي ؟ 

أيوة كبيا : أمل بغتله بَرور مبتسمة

الباب ربف وكريم سمح للي بيذبف يسرل 

زرلت ىاهس ومستَربة ًوازهم لبيؽ 

مالكم يف ايه : وىنرات التحسي بغتلهم



ماما إياز طبه ميه ؟ : كريم بَيم

قويل كسا بصمتك مص وارس : أمل بَيم

مالمحي ؟ 

أىتوا اتجووتوا رسمي ؟ : ىاهس بغتلهم بصهول

وارس موك : بغت للولس اللي ىايم بابتسامة

ياأمل 

أمل جت تَينه بس ىاهس كملت وبغت 

ووارس موك أىت كمان : لكريم

: كريم جه يؾحك بس ىاهس كملت بابتسامة

طبهكم أىتوا االتويه ماحبص يسًلكم ًارِ 

بغت ألمل بابتسامة  )إن أمه وأبوه مجاىيه 

الولس لو طبه أبوه تبقى األم بتيضق جوزها  (

ًلى حسب حبك .. يا أمل زه اللي بيتقال 

لجوزك ابوك بيقلى طبهه 

. رالظ يبقى طبهه: أمل ابتسمت بحرج



هسيبكم ترتاحوا : كريم ابتسم وىاهس بغتلهم

أو محتاجيه حاجة بلَوي يا كريم هروح 

أتقمه ًلى ىور 

هي مص مرات رالو مياها : كريم باستَراب

! وأمها ! 

مياها أيوة أػال ٓايسة كاىت : ىاهس ابتسمت

ًايسة تارسها بيتها وسكتت بس ًلضان 

سواء تضبى مه حْيسها قبل ما تسآر مى 

ًاػم 

اىسحبت ىاهس وأمل حاولت تقيس بس 

تأوهت جامس 

. مالك: كريم بغلها بذوِ

مص قازرة أقيس : أمل بتيب

كريم مسك ايسها وسوسها لحس ما قسرت 

تقيس ًلى السرير وترتاح وقيس جوبها باسها 



الّ حمسلله ًلى : مه راسها وبغسق

ىوريت البيت يا .. السالمة يف بيتك يا قلبي 

.. أمل أىتي وابووا 

ربوا ما يحرموا موك أبسا : أمل بحب

ًلى ٓكرة أىا بؾايقك : كريم ابتسم وبغسق

كتر إىما أىا ًايسه ىسذة موك يف كل  مص أ

حاجة وحف ايسه ًلى وطها وبيحركها مى كل 

ًيوىك، مالمحك، كل حاجة ًايسه صيك : كلمة

. بالنبف

وأىا كمان ًايساه صيك أىا كوت : أمل بحب

بسمى إن الحامل لو بغت لحس كتير بتجيب 

صيه ٓكوت ببغلك وأىت ىايم كتير ًلضان 

يجي طبهك بس بحب أُينك إىما أىا ًايساه 

راجل صيك وارس طكلك وػْاتك وطهامتك 

ًايساه كريم التاين 



كريم ابتسملها بحب وقرب هيبوسها بس 

مص مه أولها : بيسه ًياـ إياز ٓابتسم بَيم

يا ًم إياز مص مه أولها 

هاته كيب : أمل ابتسمت

طكله جيان : كريم قام جابه وبيسيه ألمل

أمل بسأت ترؿيه وكريم بيحمس ربوا إىها 

. قامت ًلى رير هي وابوه

ًوس مؤمه وىور ٓايسة طايلة الولس وبتتذاىق 

ًليه هي ورالس 

ىبقى ىوزًه ًوسهم كالما : مؤمه همس

ًايشيوه 

بتوزو الواز مه زلوقتي امال : ىور باستوكار

بيس سوة هتيمل ايه ؟ 



 (وكمل بسذف)هتبرا موه : مؤمه بتهكم

يابوتي بهسر 

ماطاء هللا طبهك : ٓايسة قاكيت كالمهم

يامؤمه 

والوبي ماتْكريوي إىه طبهه : ىور بَيم

. ميقول قمر زيي كسا: مؤمه بسهو

رالس وٓايسة ؿحكوا ًليه 

ٓيال مالمحه كلها مؤمه : ملك مسكت ايان

ربوا يحميه 

ًقبال ماىضيل ابوك : ٓايسة بابتسامة

ياحبيبتي 

ملك بغتلها بابتسامة متوترة وٓايسة 

اتْهمت تذبقها 



سواء ربقت ومؤمه ٓتح بسرًة وزرل 

مامته قيست مياهم هي ومها وكملوا رواق 

.. ًلى ايان ميه هيضيله 

صيوب ومحمس اتغلوا بكريم وباركوله وكلموا 

أمل وًرٓوا إن ىور ولست كلموها هي 

ومؤمه ووًسوهم يجوا ًلى السبوو 

ػحبات أمل أول ماًرٓوا اتغلوا بيها 

وباركولها 

أمل وىور وجيهم بسأ يقل وبقوا يضاركوا 

الييلة قيستهم ومتجمييه كلهم وصيوة أول 

ماطآت الولسيه اتيلقت بيهم وًايسة تليب 

بيهم 

لما يكبروا هيليبوا : كريم طال صيوة بمرح

مياكي 

ىوىو : صيوة بتضاور ًليهم



لما هما ىوىو أىتي ايه ؟ : كريم بؾحك

صيوة ؿحكت بيسم ٓهم والكل قاًس مبسوـ 

الرجالة بسأوا يسبحوا وكل واحس قرر يسبح 

كهسية ويف ىْس الوقت ػسقة وٓيال السبايح 

كاىت كتير 

كريم ومؤمه قرروا ييملوا سبوو كبير 

هييملوا اللي هم ًايشيوه قبل ماالواس 

تيجي وبالليل ييسموا رجال األًمال 

بسأوا يحؾروا لوازم السبوو والضباب 

بتضارك ٓيه 

أمل يف أوؿتها بتويم إياز لقت كريم زارل 

ويف ايسه ًلبة كبيرة بغتله باستَراب 

قلت حبيبة قلبي مص هتقسر : ابتسملها

تضتري ٓستان ًلضان تيبها أجيبلها أىا 

. ٓستان بمستلسماته



ماكوتص تيبت ىْسك كوت : أمل بحب

هلبس مه اللي ًوسي 

وأىا ًوسي كام أمل ييوي؟ : كريم بحب

حتى البيه الغَير جيبتله كقم سبوو 

وهيلبس هو وايان زي بيؽ 

أمل ابتسمت وهو وراها الْستان وكان 

جميل جسا وواسى يوْى سبوو ٓيال 

وبجسمته وكل حاجة 

. جميل أوي ياكريم بجس: أمل باىبهار

مص أجمل موك ياحبيبي، بغي : كريم بحب

بقى لبس البيه 

وراها بسلة السبوو وكاىت جميلة جسا 



أىت بتيمل كل حاجة ًلضان : أمل حؾوته

تسيسىا قويل وأىا أًمل ايه ًلضان أسيسك 

؟ 

حبيوي وآرحي زول أحسه : كريم بحب

حاجة ممكه تيمليهم 

أىا ًسيت الحب مه : أمل بيست ًوه وبيضق

زمان ياكريم والكالم مابقاش يكْي حبي 

وًضقي ليك أىت بقيت الوْس اللي 

بتوْسه ربوا يذليك ليا 

. ويذليكي ليا ياًمري: كريم حؾوها بحب

مؤمه كمان ازى ٓستان ىور ليها وًجبها 

رغوػا بسلة ايان وحؾوته 

صيوب ومحمس وأىس جم وباركولهم والكل 

رحب بيهم وصيوة ٓرحاىة بكتر األكْال 

حواليها وًايسة تليب بيهم 



محمس قال لشيوب هيروح يضوِ سمر 

ويوريها ابوها حتى لو مص ًايساه يروح سجه 

بس حرام ابوها ماتضوٓهوش وهي اتْهمت 

موقْه وأرسه وراحلها 

يارة وررجت لقت أبوها  سمر أول ماقالولها ص

بابوها اتغسمت مكاىها ميقول زه ابوها؟ اللي 

اتحرمت موه برؿاها؟ بسبب أٓيالها ؟ 

جريت ًليه أرسته مه أبوها وطالت ابوها يف 

ًيقت مه حرماىها البوها .. حؾوها وًيقت 

ًيقت .. ومه تيبها يف السجه وشلها ٓيه 

ًلى حبستها بالضكل زه وازاي بَبائها 

كاىت ٓاكرة .. وػلت ىْسها لهوا وللوؿى زه 

لكه زلوقتي ال .. هتقسر تبيس ًه ابوها ًازي 

وزاز ًياكها .. مص قازرة تبيس وال تتحرم موه 

ازاي هتسيبه بيس طوية وكل ما تْتكر إن 

ًيقت بحرقة .. أبوها هيارسه ويروح بتتجوه 



إىها بسل ماتريب ابوها يف حؾوها سابته 

وقاًسة يف السجه زلوقتي هتجيب الغبر 

ًلى بيسه مويه ؟ مص متذيلة إن ًقابها 

هيكون ػيب كسا ٓؾلت حاؿوة ابوها بوجى 

. وىسم وتضم ٓيه وترزز ابوي

محمس ُغب ًوه ًيوىه زميت ًلى بوته 

وحْيسه بس بايسه ايه ؟ هي ًملت كسا يف 

ىْسها وبتحغس اللي زرًته 

سمر بغت ألىس وبلهْة وسف زموًها 

حبيبي أىا أمك سامحوي إين : وبتبوسه

سيبتك بس ماكوتص أًرِ إىك هتوحضوي 

. كسا سامحوي 

اللي حغل حغل يابوتي : محمس بغلها بتأثر

 .



أىا ماكوتص أًرِ إين هيحغلي : سمر بيياـ

. كسا ازاي كوت ُبية كسا 

. استَْري ربوا وهيسامحك : محمس بحوو

ٓؾل مياها طوية وقالها ًلى اهتمام صيوب 

بيه وهي ماسكة يف ابوها وبتيرِ أرباره 

واللي طريّ ًمله 

وقت الشيارة رلع وجه يارسه ًلضان 

أىس واحضوي يابابا : يمضوا بغتله برجاء

مص بمساجي زي قواىيه السجه : محمس

يابوتي هجيبه تاين 

ٓؾل يوًسها لحس ماسابته باليآية ورجيت 

السجه واشا كاىت ىسمت قبل كسا قيراـ 

. ٓوسمت زلوقتي مليون قيراـ



محمس رجى وصيوب طآت حالته حكالها اللي 

حغل وٓؾل يبكي ًلى اللي بوته ًملته 

ٓيهم وهي تهسيه 

كريم ًسم الكل ورلى ًلياء تكلم سامية 

كمان وتيسمها 

وجه يوم السبوو والكل بيجهس 

أمل بتلبس ٓستاىها وكريم ماسك ابوه 

ياحبيبي مص : بيحاول يالًبه وهي بتؾحك

هيْهم زه ػَير 

ييوي هيرز ًليا امتى : كريم بتصمر

لما يْهم طوية مص زلوقتي : امل بابتسامة

لبست وجت تارس إياز تلبسه ًلضان هو 

يجهس 



ايه الجمال زه ال ُيري : بغلها بإًجاب

الْستان 

ياحبيبي هو أىت كل ماييجبك : أمل بَيم

حاجة تقويل ُيريها ؟ 

أًمل ايه مص ًايسك تبقي : كريم بَيرة

ملْتة 

حبيبي اللبس واسى ومص بايه : أمل بحب

موه حاجة اهو ماتقلقص روح البس يال 

كريم حف إياز ًلى سريره وراح يلبس ورش 

البرٓيوم بتاًه وأمل لبسته الساًة اللي 

جابتهاله هسية 

رلغوا اهو : وبمرح

كريم ابتسم وراح جاب مه السوالب كقم 

. لْي: ألماس وبابتسامة



أمل بغت للققم بصهول وبغتله ٓلْها هو 

كسا : لبسها الكوليه وسوس ًلى كتْها وبحب

جهسىا 

كسا كتير ياكريم : أمل لْتله بحب

مْيص حاجة تكتر ًلى حبيبي : كريم بحب

أبسا وبيسيه زي هسيتك بمواسبة إياز بيه 

أمل بغتله بحب وباسته وٓاقوا ًلى إياز 

حاسس إىه قاػس : كريم بَيم

أمل ؿحكت وجت تارسه بس هو سبقها 

أميريت توسل وأىا هضيل .. أىا هضيله : وبمرح

ربوا يذليكم ليا : وطال ابوه وبحب

ويذليك ليوا : أمل باسته مه رسه

حقت ايسها يف زراًه وررجوا هم التالتة 

والسيازة ًلى وطوطهم 



ىسلوا وًيون الكل ًليهم ٓرحاىيه الييلة كلها 

مجتمية وهيحتْلوا األول مى بيؽ زي 

كريم مقرر هو ومؤمه وبيسها الواس تيجي 

مؤمه وىور وايان كاىوا واػليه قبلهم 

بسقايق 

بسأ االحتْال وسميرة وسواء اتولوا مهمة زق 

الهون وسف ٓرحة الكل وملك موقلقة 

مياهم والسيازة بايوة ًلى الجميى 

وػحبات أمل ًايسة وجوزها وٓاكمة 

ورقيبها وأروها وسامية اللي جت تضاركهم 

.. هي وأمها بسري ألىهم مص أُراب

كريم واقّ جوب مؤمه ٓرحاىيه 

اسمى كالمي ياايان سيبك مه : كريم بمرح

أبوك 



اسمى كالمي ياإياز : مؤمه بمرح هو كمان

أبوك ال 

كلهم بيؾحكوا ًليهم وطَلوا أُاين السبوو 

طوٓت كل حاجة زي : مؤمه بابتسامة لكريم

بيؽ الزم يقليوا صيوا 

. ايس واحسة: كريم كمل

محسش يْرقهم : مؤمه بابتسامة

يحموا بيؽ مه أي حاجة : كريم بابتسامة

يْؾلوا ًلى اليهس توأم : مؤمه بابتسامة

يوا بالنبف ياتوأمي : كريم حؾوه ص

ًقبالوا يامارو لما : ىازر بع لمروة بابتسامة

تقومي بالسالمة 

باشن هللا ياحبيبي : مروة بابتسامة



طوية والبوات متجمييه 

.. طوٓتي طكلي بيس ما ولست : ًايسة بمرح

مص ًارٓة أرجى لوزين 

أىا مص طايلة هم .. كله يهون : مروة بؾحك

ىازر بيغحى الغبح يوميا له ىع .. زه أبسا 

ساًة جري هيضسين مياه 

كريم .. الييال زي رويقة ٓيال : أمل بمرح

مستويوي أطس حيلي وهيضسين 

كيب وهللا حلو إىه يكون جوزك : ًايسة

. رياؿي ويالًبك مياه رياؿة

اللي ما : أمل ومروة بغوا لبيؽ وؿحكوا

ييرٓص يقول ًسس 

ياحرام : ٓاكمة بمرح

أما ىضوٓك هتيملي ايه : أمل بمرح



بتقولوا ايه : ىور جت بْؾول

بوتكلم ًه ليب الرياؿة بيس : أمل بؾحك

.. الوالزة 

بيس طوية 

مص ًارٓة : سامية واقْة مى كريم وأمل

أطكركم ازاي ًلى اللي ًملتوه ميايا 

بقلي طكر احوا ماًملواش : كريم بابتسامة

حاجة 

أىتي كيبة وتستاهلي كل رير : أمل بابتسامة

أىا بْؾل ربوا ثم أىتوا كملت : سامية

تيليمي وًضت حياة هازية أىا وأمي ٓربوا 

يْرحكم زايما 

كريم وأمل آمووا ًلى زًائها 



كل حاجة منبوكة : ًلياء جت بابتسامة

يامستر كريم ؟ 

وهللا ياًلياء أىتي الموقصة ليوا : كريم بؾحك

حقيقي مرتبة كل حاجة ربوا : أمل بمرح

يذليكي ليوا 

الواس بسأوا يجوا وًمرو ورُس باركولهم 

أتموى مايكوىص يف : وًمرو وقّ مى كريم

أي سوء تْاهم بيوا 

ربوا مايجيبص مضاكل ولو يف : كريم بهسوء

ماكوتص ًسمتك وال ايه ؟ رليوا ىْرح 

ػح رليوا ىْرح : ًمرو بابتسامة

ربوا يحْنه ليكم يارب : رُس بابتسامة

ربوا يذليكي ًقبالك أىتي : أمل بابتسامة

كمان 



ازيوي يف التالت زًواتك بقى : رُس بمرح

ربوا يقومك بالسالمة : أمل بابتسامة

ًوس سمر يف السجه قاًسة زموًها 

مابتوضْص مه ساًة ماطآت ابوها حاسة 

إىها رسرت كل حاجة ابوها بيترىب بييس ًه 

حؾوها بسببها ياترى لما يكبر ويْهم 

هيسامحها ًلى أرقائها؟ هيسامحها إىها 

اتسببت إىه يكون موبوش بسببها؟ مص 

هتقسر تضوِ ىنرات اللوم موه مص هتقسر 

كتضْت بضاًة اللي  تواجه اليالم بيس ماا

ًملته ٓاقت مه طروزها ًلى الست اللي 

مص بترحمها مه أول يوم زرلت ٓيه 

.. السجه ًايساها تقوم تيملها حاجة تضربها

تيبت مه كل حاجة تيبت مه الذسمة 

.. والتوقيف ًليها كل طوية مه واحسة طكل 

تيبت مه الوحسة وًسم الووم بسبب 



يا .. تْكيرها يف كل الواس اللي برا سجوها 

مص .. ترى ًايضيه ازاي ؟ ٓرحاىيه زًالىيه 

تيبت واإلرهاق أثر ًليها .. بتوام إال تذاكيّ 

وًلى وطها وجمالها اللي كاىت ٓرحاىة ٓيه 

بهت وارتْى وحست إىها كبرت كتير 

وًجست مرة واحسة، قامت وزرلت الحمام 

مسكت حتة مه مرايا مكسورة وبغتلها 

كتير لو ىهت حياتها محسش هيياير ابوها بيها 

باليكس هيترىب مى أبوها ومراته وهي 

هترتاح مه التْكير ومه ًصابها يف السجه 

يف لحنة ُاب ٓيها اليقل قربت المرايا مه 

.. وطها وبغت لوْسها ٓيها وميرٓتهاش 

ٓيه سمر القمورة الجميلة ؟ 

ٓيه الوؾارة والضباب اللي كاىت بتتباهى 

بيهم ؟بيست المرايا ًه وطها بقرِ وقربتها 

مه ايسها وبتترًص ويف لحنة كاىت ققيت 



طراييوها قررت توقّ التيب واإلرهاق 

والحرمان والوحسة وقيت ًلى األرؼ 

وطريف حياتها كله بيمر قسام ًيويها حبسها 

ألمل، ًالقتها بيمرو، سرقتها لضريّ، طرها 

كتر  وأشيتها اللي مااىتهتص كرهت ىْسها أ

كتر تذيلت ابوها قسامها بيؾحكلها  وأ

: همست بوجى وبغوت بيَيب ًه الوًي

سا محوي يا رب : ابوي وبغوت مققى

سمر قررت توهي ًصابها بوْسها وسف يأسها 

ويف لحنة ُاب ٓيها اليقل قررت تذتار 

أبضى وسيلة هي االىتحار قوقت مه رحمة 

. ربوا وىسيت إىه ًالم بيبازه

 ----------

طريّ قرر يييص لضَله وبس أما ابوه ٓهو 

واثق يف محمس وإىه هيبقى أحسه موه 



وهيربيه كويس أما هو ٓذالظ مابقاش ًايس 

يتجوز وال حابب يقسم حاجة لواحسة 

قاًس وسف ًيلته وطايّ ٓرحة ىيرة ورامي 

ببيؽ وحمس ربوا إن رامي كلى أرجل موه 

وماًملص صيه 

ميازة طايْة ىسم ابوها وبتوسم صيه مليون مرة 

بس هيْيس بايه البكاء ًلى اللبه المسكوب 

؟ 

 ----------

بسرية استسلمت لهشيمتها رالظ وقررت 

تياقب ىْسها يف أوؿتها وسف حسىها إىها 

ؿييت جوزها وبوتها مه ايسها بسبب 

حقسها ًلى سميرة وًيالها 

أما ًوس رقية ٓهي يف ٓيلتها اللي حست 

كاىها يف ػحرا بتسٓى ىتيجة ُرورها وحبها 



لوْسها ًلى حساب بيتها وجوزها وبوتها 

اللي ؿييتها قبلها مابقاش يف ايسها حاجة 

ُير الوسم لألسّ 

 ----------

رالس طايل ايان وقرب بيه مه ملك 

حبيبة أبوها رسي طيلي ابه : بابتسامة

أرتك وآرحي 

ملك طالت ايان بابتسامة ورالس اىسحب 

يروح للرجالة 

بغتله كتير بابتسامة وحست إن ايان رالها 

توسى كل الماؿي وتتموى حياة جسيسة 

تجيب ٓيها كْل صيه حست إىها واحسة 

جسيسة ًوسها قبول للحياة السوجية وإىها 

تكون أسرة 



استَربت مه تْكيرها بس ابتسمت 

ميقول كْل ػَير رالها تْوق مه زوامة 

حسىها ؟ 

ػحيح رجيت لضَلها بس كاىت زايما 

حاسة إىها تييسة وجربت حنها يف الجواز 

وكرهته بس بمجرز ماطآت ايان حست إىها 

ًايسة تييص ىْس التجربة ًايسة تحب 

وتتحب ًايسة تتجوز ًايسة تذلّ ًايسة تكون 

ست بيت، ًوس الوققة زي واتغسمت مه 

امتى كاىت ًايسة تبقى ست بيت ؟ ميقول 

التْكير اتَير؟ مص ًارٓة بس هي حاسة 

بسيازة ومتضوقة للتجربة بغت اليان 

بسيازة لتْكيرها وللرؿا الوْسي اللي 

.. وػلتله وحست إن حكايتها لسه هتبسأ 

.. حياتها اللي بجس هتبسأ وابتسمت ألٓكارها 

 ----------



الكل مضي وٓاؿل الييلة 

الوالز كملوا وقرروا والزهم : حسه مى ًاػم

يبقوا صيهم ياًاػم 

أحسه حاجة ًملوها : ًاػم بابتسامة

وهيْؾلوا يف ؿهر بيؽ ياحسه اليمر كله 

بإشن هللا 

رالس جه هو وًبسهللا ومحمس ووقْوا 

ٓرحاىيه باللي وػلوله 

كريم واقّ مى أمل وطايل ابوهم 

مااتذيلتص إين هْرح كسا طكرا : وبابتسامة

إىك سبب سيازيت 

طكرا أىت إىك يف حيايت : أمل بحب

ػسقتي لما قلتلك إن الياػْة : كريم بحب

زي كاىت أجمل حاجة حغلتلي يف حيايت ؟ 



ػسقت وآموت ألىها أجمل : أمل بابتسامة

حاجة حغلتلي أىا كمان هوسميها ًاػْة 

حبوا 

ًاػْة حبوا ٓيال حب كريم : كريم بابتسامة

وأمل وبصرة حبوا إياز ربوا يذليكم ليا ياأُلى 

حاجة ليا 

أمل حقت راسها ًلى كتْه وهو حف ايسه 

ًليها بايس وبيوهم إياز وٓاقوا ًلى ػوت 

التغوير بغوا لقوا كه بيغورهم وُازة 

واقْة بتؾحك بحرج 

كب قلوا كوا ًملوا أي مونر : كريم بمرح

.. التلقائية أحلى مونر: كه بؾحك

يال ىتغور كلوا ػورة جماًية : كريم بمرح

طس أمل وىازى ًلى الكل يتغوروا 



كل واحس وقّ جوب مراته وكريم واقّ 

ماسك ابوه وحاؿه أمل ىاحيته والواحية 

التاىية مؤمه جوبه طايل ايان وجوبه ىور 

وىازر جوبه مروة ورالس مى ٓايسة وجوبهم 

ملك ىاحية ابوها وكل ثوائيات مى بيؽ 

وٓاكمة جوب أروها ورقيبها 

كل واحس مبتسم وكه بيارس الغورة سيلْي 

ولقف الغورة اللي جميت الييلة كلها 

وجميت ىاس مه الضرق والَرب وبرُم 

.. بيس المسآات إال إن الْرح جميهم كلهم 

ىاس الحب بيجميهم أو ىقول إن الياػْة 

.. جميتهم 

توتة توتة ما رلغتص الحسوتة ألن يف 

.. ًواػّ كتير مستمرة وهتستمر 

.. يارب تكون ًاػْتوا ًجبتكم 



زمتم بذير وسيازة وحب 

طكر راظ جسا جسا لحبايب قلبي راىيا 

اليقار وٓيوريال مه ُيرهم ماكوتص هقسر 

ربوا ما يحرموي موهم .. أبسا أرلع الياػْة 

.. أبسا 

 تمت


