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  : هداءإ
  

  

ــذه الروايــ   ــدى ه ــب أن أه ــه  ةأح ــه اهللا علي ــى رمح   ..اىل عم
مـا  والذى كـان حنانـه وتعاملـه الراقـى معنـا سـبب ىف كـثري من       

    ..يه االنوصلنا ال
  ..وأسالكم له الدعاء.. رمحه اهللا عليه 
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  : ةاملقدم
  احلب؟ انواع هي ما..  يوما نفسك سالت هل

 وحـب  واحـد؛  طـرف  مـن  وحـب ؛نظره ولأ من حب هناك: فمثال شكالوأ انواع للحب نعم
  ياتى

  ناعينبأ يناهرأ وحب والروايات؛ القصص ىف قراناه وحب عنه؛ مسعنا حب وهناك بالعشره؛ 

  وحب مل نعلم به اال بعد فوات  السنني؛ مبرور اال معناه ندرك ومل عشناه الناس؛ وحب بني 

 .....و....و...االوان؛ و     

  وعواطف ومشاعريدق  قلب اهللا هوهب طاملا والعشق احلب من نصيب نسانأ فلكل

 .حيب من فقط ميتلكهافهى نعمه 

  . حلاللبا تتوج من هيا بنظرى احلب انواع امجلأ ولكن

  " صغريتى يا حببتكأ "  مع القصص هذه احدى عليكم القص ناأ واتى

ـ  االركـان  كل ا الىت والعشق احلب قصص احدى فهى  وانتظـار؛  ؛ دمـوع  مـن  باحل
 وامل ؛ وراحـه  ؛ ومتاعـب  ؛ وشـوق  ؛ ومهسـات  ؛ ونظرات ؛ ورجوع ؛ ووداع ؛ واه

     ؛وصرب ؛
  ....سمى احلبمحتت  املشاعر هذه ىف نراه ما وكل ؛ وفرحه
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  :الفصل االول 
  

  وننظر اكثر نتعمق وعندما ؛ القصه هذه ابطال يسكن ىف القاهره الراقيه املناطق احدى ىف

  من وننظر سويا فيلتها ونسري لنقول او مرتهلا ا والىت يوجد ببطلتنا اخلاصه املنطقه اىل 

  العاىل والذوق الرقى اعليه ويتضح مجيله فيال فنرى؛ الطول متوسطه االسوار خارج 

  .وابناؤهم هذااملنطقه اصحاب ا يتمتع الىت والرفاهيه

  املوجوده الفيلل اغلب مييز الذى البسني ا الفيال جند حبديقه بالنظر نتمعن وعندما

  منها خيرج .الزهور من بستان يقرا. االركان احد ىف مرجوحه وجود مع باملنطقه 

 والصفاء بالسكينه تشعرك الىت اخلالبه الروائح 

  .مظلل مجيله جلسه ىف احد االركان جند االمتار بعض بعد وعلى .واالسترخاء واحليويه

    تتمتع اخرى جلسه يوجد السباحه ومحام اجللسه تلك وبني
  .اخلصوصيه ببعض

 حديقه وبني بينها حاجز ال وكاا مفتوحه جتعلها ان فتستطيع

  .حدأ يراك وال بنفسك وختتلى العيون عن بعيد فيها ختتفى نأ وأ الفيال هذه

  فلنتركها االن مغلقه اأ ونرى الفيال للهذه ملحق ولنقل غرفه يوجد السباحه محام وبعد
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  هلذا كثرأ ندخل وعندما بعد فيما امللحق هذا بداخل ما صحااأ من وسنعلم الفيال اىل ونعود

  .فيه عاشت الذى احلب قصه لنكتشف علينا اجلديد املكان

  وقد؛اال وهى بطلتنا  املكان هذا ىف يسكنون الذين االفراد احدى من بدعوه له توجهنا ذىوال

  .بيننا متفق ميعاد على بنائا اتينا 

  ...حلظات وانتظرنا للفيال؛ ئيسىلرا الباب هذا طرقنا نأ وبعد

  ؛أمجل ابتسامه صاحبه مجيله فتاه لنا الباب تتحف

  نفسنابأ وعرفناها وسلمنا دخلنا نأ وبعد العشرينات بدايه ىف اأ عليها يبدوا

  .حكايىت تنشروا انكم معاكم اتفقت كنت هدى انا: وقالت بالكالم هيا بدات

  .حسن مع وحياتى كله وعمرى حىب قصه يلكماحك عايزه انا

  وصاحىب واخىت واخويا ؛املربيىن هو اصله تىوماما بابايا عليه تقولوا تقدروا ده حسن

 .غلى الناس على قلىبأ انه بقا واالهم؛ ذاكرىلبي الكان هو هالن ستاذىوأ وصاحبىت

  .عمى ابن وكمان خالىت ابن يبقا هو عارفني:  وابتسمت

  .داميا عادته زى اجلوانب كل من حماوطني بقا شوفتوا

  فاتفق االتنني الخوات االولنيني ؛اخوات اكيد وخالتو وماما طبعا اخوات وعمى بابا مبا أن

خالىت اوالد مها مها عمى بقا اوالد وبكده.  التانيني تننياال تجوزوام يا. 
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  ؛وعمى بابا رغبت دى الن دى الفيال ىف هنا ساكنني كلنا واحنا

  وخالتوا ماما وطبعاعلى طول  بعض مع يفضلوا عايزينكانوا و بعض اال ماهلمش مبا أم

  .يرمحه اهللا جدى رغبت دى تكانومن االساس قوى  دى احلكايه عجبتهم

 .سوا الشركه ىف والشغل البيت ىف داميا بعض مع يفضلوابرضوا  شانوع

  . هنا كله عمرنا وعشنا هنا اتولدنا وحسن ناأ

  بيها اخلاص احلمام ليها جناح وأ اوضه كل نأ الفيال تصميم ىف بقا عاجباىن حاجه حلىأ

  .اخلصوصيه عشان

  واحد لكل وبرضوا سوا؛ داميا ضلنف نناأ حبيث الفيال نظام ىف شويه يغريوا مأ حاولوا مها

  .بتاعته اخلصوصيه ليه

  جناح؛ وعمووخالتو جناح؛ وماما لبابا فكان .بس النوم وضأ يكون الدورالتاىن وخصصوا

  .حبمام وضهأ وحسن حبمام؛ وضهأ ناوأ

  ؛ ده اهلناك الكبري املطبخ فيه دلوقت فيه االحنا االول الدور ماأ

  .ضيوفال عشان تواليت فيه وهناك

  وده زيهم هالصال على همفتوح وانتريه صالون هوضأ املكان باقى شايفني نتوأ ما وزى

  يبقاش وما ليهم خصوصيه ىف يبقوا خالتو او ماما اصحاب جه لو حبيث بس مغلق
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  .لينا او ليهم احراج فيه

  .وعمو بابا بتاعت املكتب اوضه ودى

 

  .ملها عشاىنعحسن  ليا دى ؟الربه احللوه املرجيحه شفتوا صحيح ايوه

  ما مقفوله الفيال تبع وضهأ وأ ملحق فيه كان بس كله بره املكان شفنا أحنا ..أه: فقلنا

  .شفناهاش

  . اجلنينه ىفلى ال عن شويه صغري سباحه محامفيها  دى:  وقالت فابتسمت

  على حسن صرأ شويه كربأ ابتديت ؛ وملاالربه البسني ىف حسن مع انا بعوم كنت االول ىف

  .فجاهعندنا  جه حد لو براحىت عومأ عشان ليا سباحه محام املخزن لواوحي ام عموو بابا 

  لغايه الدنيا خيصىن؛ بيقلب كان لو وخاصه مبوضوع مقتنع لو حسن تعرفوش ما بقا وانتم

  بكل داميا بيهتم صغريه ناوأ من ده ال بس كرب ملا مش ده الكالم فكره وعلى  يتنفذ ملا 

  .ختصىن وكبريه صغريه 

  انا غري بيدخلها حمدشفوق ىف الدور التالت و الفيال من رياضيه العاب اوضهكمان  وعمل

 .بس وهو 

  عليه احلارس وهو مثني كرت اىن حسيب جدا جدا عليا وبيغري قوى عليا بيخاف حسن صلأ



 

 

10  

 

صغريتى يا أحببتك   

 

 هههههههههههههه الرمسيه وغري الرمسيه اجلهات مجيع من االقتراب والتصوير وممنوع 

  .دى هناك متعلقه الصورته وهشوفوا حسن 

  وأ الثاىن العقد اواخر ىف لشاب فوجدناها الصوره اىل فنظرنا ؛الصوره جبانب بطلتنا ووقفت

  .من عمره الثالث بدايه 

 نسان رياضىويتضح انه أ واحلزم احلنان عينه نظرت ومن الرجوله معامله فيه يتضح

  .سنني مسخب مىن كربأ هو:  البطله تاكمل عندما تامالتنا ووقفت

  .يرمحه اهللا بابا حنان عن بيعوضىن انه حبس كنت داميا

 ىف مكتىب ينقلوا صغريه ناوأ من وعمو بابا أتفق مع هو ؛ بس وضتهأ جنب اوضىت ناأ

  مش حاجه احتجت لو ويذاكرىل؛ عنيه حتت كونأ وبرضوا اذاكر عشان ينفع .وضتهأ 

  .كمان يذاكرهو وكمان بلعب مش اىن ويضمن عارفاها 

  غلبه أو أ املواد كل ىف كله املنهج بيذاكرىل .االجازه ىف ليا مذاكره برنامج عامل حسن كان

  .برنامج ليه بيعمل برضوا كان ؛بتذاكر مش أنت امشعنا اقولوش ما وعشان على االقل؛

  الواجب نعمل عشان بالنسبالنا بتبقا الدراسه وىف االجازه ىف املواد كل بنخلص كنا

 .نراجع وأ 

 .اجازات كل اصحاىب من  احلى بتبقى اا اال مذاكره فيها بيبقى االجازه نأ من غموبالر
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  ؛االجازه وأ الدراسه ىف سواء ؛والفسح للرحالت برنامج بيعملى النه

  .املدرسه تبع رحله اطلع اىن قاطع رفض بريفض النه

  .سوا نتفسح ونروح وياخدىن ومواعيده مواعيدى بيظبط كان هو اروحه نفسى املكان كان فلو

  .سنه كل االوائل من داميا االتنني حناأ فكره وعلى

  ىف اذاكر بيخليىن وانه حسن حتكم على اعترضوا وطنط عمو وكمان وماما بابا االول ىف

 كده؛ مبسوطني االتنني احنا نناوأعنديش اعتراض  ما اىن ماشافوا بعد بس ؛ االجازه 

  .املوضوع من افانسحبو االوائل من بنطلعو بنتفسح وبرضوا 

  اتعامل بيخليىن مش وانه فيا متحكم كان وانه حسن مع بيتخانقوا كانوا كتري مواضيع اصال

  معاه مبسوطه ببقا كنت ناأ بس ؛ ده غلط نوأ..  الناس كل من بياخدىن نهوا الناس مع 

 .غريه الناس من عايزه ومش 

  يقنعهم انه اما بتنتهى ختصىن نتوكا ؛فيها معاه البيختلفوا املواضيع الن كالعاده فبيسكتوا

  .يقتنعوا االخر وىف يتعترضوا او 

 .ههههههههههههه

  قترحأ ولو حسن راى هو ىيرا الن فيها مىن بيزعل كان بابا افتكرها كتري مواقف ىف حىت

 .عليه ارد قبل ما حسن اسال الزم حاجه عايز او حاجه عليا 
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  .ال بقول كمان ناأ .. ال قال وحسن عجباىن لو وحىت

 .فيها وما الدنيا يسوى عندى رضاه بس ؛ حاجه على بيجربىن مش هو فكره على

  .ملكاا تاىن هدى بطلتنا ورجعت

  حقه من مش نهوأ عن اللزوم زياده فيا متحكم حسن ان تقولوا غريكم زى ممكن:  وقالت

  .بده اكتر هتحسوا حكايتنا من وميكن كده يعمل 

  انه حيافظ عليك من بيبقى كل مهه بيحبك ويهتم بيك؛ حد من صغركبس ختيل أن ىف حياتك 

  بيحاوطك حبنانه  ؛ بيخاف عليك وحيتويك بيفهمك من غري كالم .كل الناس ومن كل العيون 

  .بالنسباله مركز الكون وانتمهما كربت 

  اليخصىن؛ وبكل جدا بيا بيهتم كان صحاىب اقرب وكان حمتويىن صغرى من فعال هوو

  االجازه ىف بيذاكرىل كان انه مع عارفني ومذاكرتى وتعىب ومدرسىت؛ للبس لشرب كلأ من

  وواجباتى ودرجاتى؛ مدرسيىن؛ الدراسه وامساء ىف متابعىن بيبقا داميا ؛ بس املواد كل 

  النسيته وبيشرحلى تاىن الفاضل؛ وايه خدته؛لى أال وايه جدوىل؛ املدرسه ىف ناوأ عارفو  

    .ثانويه عامه  ن دخلفضلنا كده لغايه ملا حسو

  

                                    *******  
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  : الفصل الثاىن

  
  ن حسن الزم يبعد عىن الفتره عمو بقا قال أ

  اذاكر يسيبىن الزم نهوأوحمتاج جييب جمموع دى عشان يركز ىف مذاكرته الا شهاده 

  .جدا رفض حسن بس ؛ لوحدى 

  .بعطله مش واىن التعجبهم الدرجات جييب انه الخرا ىف ليهم وام املسئول؛ هو انه وقال

  خاصه ان املوضوع اتفتح اكتر من مره عشان و ده الكالم امسع ملا باتكسف كنت ناأ

  ويذاكر راحته عشان ياخد وضىنأ مكتىب هانقل اىن وقلت معاه اتكلمتففى مره . يقنعواه

  .وان عمو معاه حق ىف كالمه وان ده مستقبله 

  ده املوضوع افتح وحرمت اصاحله عرفت وبالعافيهايام  ٣ وخاصمىن مىن زعل حسن بس

  .تاىن

 .االوائل من باطلع ملا ليا كجائزه هديه يشتريلى سنه كل وكان

  باحب كنت كده ؛ فعشان واللعب واهلدايا الفسح من حتفه برنامج بيعملى االوىل طلعت ولو

 .االوىل اطلع عشان ودراسه اجازه اذاكر 
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  واحده وال استعملتش ما اىن اال حسن مفيش مناسبه اال وجييبلى هديه فيها وبالرغم من ان

  .فيهم 

  تفرجأ طلعهمأ فتره وكل اهلدايا فيها شيلب وكنت وضىتهلدايا حسن ىف أ درفه خصصتو

  .شيلهموأ عليهم 

  .ىف الدوالب بيهم باحتفظ فكنت يبوظوا وأ مىن يضيعوا خباف كنت

  بيه؛ يصورىن جديد طقم اشترى ما كل كنت بعض عم صور البوم أكتر من لينا كمان

  .يصورىن جنحت يصورىن؛ ولو مناسبه ىف ولو

  كمان وولينا البومات خاصه بينا  ؛ معاه اتصور حبب نا كمانوأقوى  التصوير بيحبحسن 

  والتاريخ سببها عليها كاتب صوره وكل وحسن ناأ بتاعىت قد مش بس للعيله البومات عندنا

 عليها 

  كل نطلع ونقعد السرير على حضنه ىف وياخدىن وضىتأ نروح فتره كل صغريه انوأ كنت

  ؛فيها مواقفنا ونفتكر عليها ونتفرج الصور 

  .ونتفرج بعض جنب مكتبه على بنقعد بقينا كربت ملا بس

  اخلاص ونظامها وشكلها طريقتها ليهابيىن وبينه  حاجه كل اصل:  وقالتبطلتنا  وضحكت

 .وبس وحسن ناأ بينا 
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  دواتأ فيها وضه العاب رياضيه وجابالدور التالت حسن حول اوضه منه ألعارفني ىف 

  .وهو ناأ طبعا قصدأ؛  لينا رياضيه زى ساحه عامله السطح وباقى هيرياض 

  من ممنوعني والشغالني وخالتو ماما وهو؛ حىت ناأ اال بنضفه حد بيخلى مش النضافه حىت

 .لو هينضفوا حىت فوق طلوع 

 .اعملى حسابك بكره عندنا يوم للنضافه حمتاج تنضيف يقول املكان يشوف ملا هو

  والسطح الرياضيه دواتاأل وضهأ ننضف عايزين انه اعرف ناوا

  من يلمحىن حمدش طلعت لو عشان اعدادى دخلت ما وقت من السطح مقفل هو فكره على

  .الشارع وأ اجلنبنا الفلل 

  مىن تاخده حاولت خالتوا حىت منه نسخه املعايا الوحيده ناأ ده السطح مفتاح حىت عارفني

  .نسخه عملهاأ وأ مره 

  املكان ده الن غريى يدخله وال مىن ياخده حمدش موصيىن النه بتحلم كانتطبعا  بس

  .داميا خاص بيا وبيه فعايزه وحسن ناأ اال بيدخلوا احملدش الوحيد 

  باملكان خاصه وكلها فيه مكان كل ىف علقناها لينا صور وجبنا الفكرهعجبتىن  ناوأ

  .بتاعنا الرياضى

  نروح سوا نقوم وتلقائى نفطر عادى الصبح ؛ بنصحى السطح بتاع النضافه يوم ىف عارفني
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  .فوق ونطلع وقماشه ومكنسه ومساحه واحد جردل كل جنيب 

  لعب الوقت اغلب بنقضى احنا اصال. النهارده النضافه يوم انه يعرفوا كده يشوفونا ملا اهلنا

  .نتعب ملا لغايه بعض ورا بعض وجنرى على ميه ونرش وضحك 

  ياسالم ؛ واقوله النظافه يوم ىف عليه ضحكب ناوأ شنب طلعلهابتدى يو كرب ما وقت ومن

 تنضيف ونازل الشغالني زى طرحه البس نتوأ عليك 

  ورابط وشنب اهللا شاء ما وعضالت بعرض طول واحد ختيلوا الضحك من يفطسب شكله

  .واملساحه باملكنسه شغال الشغاله ذنوبه زى وشغالدماغه؛  

  .معاه صغريين شويه فبعمل للنضافه مزاج ليا بيبقى مش احيانا بصراحه بس

  .تعبت حسن يا واقول

  ؛ تشتغلى عايزه مش انك عارف اصال ناأ استرحيى اقعدى ماشى: ويقول عليا فيضحك

  .كده من كترأعايز  مش معايا خليكى بس 

  عايزىن كان انه املهم بس ؛ حاجه كل البيعمل وهو قاعده بابقا التنضيف قاتوأ اغلب وفعال

  .وبس معاه موجوده ابقى

  عليه ينامحد حب  لو كبري وكرسى زيونيفتل جابو

  .الرياضيه االجهزهمع  وضهالا ىف وخالهم .عليهم نقعد صغريين وكرسيني
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  لوهح وحاجات ولب شيبسى معانا بناخد ننضف طالعني واحنا وبقينا

  .بنضف مش فسحه ىف وكاننا وساقع

  .التلفزيون اتفرج على اقعد وانا يكملب هوو وابادلع شويه باعمل ىنعارف اصله

  :مثال يعىن بالكم؛ على ختطر ممكن حلوه حاجه كل عملنا صغريين حناوأ

  ونعد القمر نشوف فتره ونقعد أ النجيله على وننمام بالليل اجلنينه ىف حتت بنرتل احيانا

  .زار طبعا بس ونتخانق بعض مع وخنتلف معينه باشكال اا ونتخيل نجومال 

  بشوف مره كل انا هدى يا عارفه: قال والنجوم القمر تاملنب قاعدين كنا مره ىف عارفني

 .صورتك انه بيعكسلى وحبس بافتكرك القمر 

  ؟ ازاى : فقلت

  .وتفهمى هتعرىف وانىت وركزى كويسشوفيه : فقال

  .دنيىت صبح وليل وانىت ربنا بعتك عشان تنوري لقه عشان ينور الدنيا بالليل ؛القمر ربنا خ

  .احلبيبه زى عاملني شكلنا كده احنا حسن يا عارف:  فقلت

  بالنا واخدين مش حناوأ ميكن هدى يا عارف مني: وقال فضحك

مميزه عن كل مريه وباحس اىن أ ليا احترامه وحبب قوى غاليه حاجه اىن حمسسىن داميا حسن عارفني
  .البشر
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  من بروحه مش النادى ؛ حىت نظره من انزلش ما عشان تصرفاتى من باىل خدأ حبب وداميا

  .بيوديىن كان فتره كل روح وهوأ برفض او وجوده الزم راحوا وخالتو لوماما حىت. غريه

  .ازيك يقول يقدر صغرى من حمدش ؛ناحيىت من الصحابه الرعب مرىب كان بس

  شوفكش ىف يوم أ مامن صغرنا مره قاله لو عايز نفضل أصحاب صحابه حىت هيثم أعز أ

 .رافع عينك على هدى حىت لو صدفه

  ليه؟:سالته وملا

    .كده على متعودين ؛ يبقوا ويكلمك يتجرا حمدش تكربى ملا عشان: قال
  .بكالمه قوى فرحت وانا

  .قوى فعجبتىن جودوا بيلعبوا د والوال رياضيه صاله ىف شفت مره وىف

  .بعدها النادى من شهر ومنعىنبصلى ورمردش عليا   بس فيها يشتركلى فقلتله

  .لوحده بريوح وكان

  .يزعلش ما هو املهم اللعب مهم مش ..اعتزرتله وانا

 :وقال ادهاىن جودوا وجه بدله اشتراىل انه اتفاجئت الشهر وبعد

 .السطح على هستناكى فوق وتبقى تلبسيها دقايق مخس قدامك

  وليه اللعبه ىف هو ده اشترك الشهر خالل ىف نهأ تفاجئتوأ السعاده منتهى ىف كنت ناوأ
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 .يعلمىن وهيجى النادى ىف هو هيدرب نهأ معايا تفقوأ يدرب بريوح شهر 

  بسكوته اىن ؛ وخاصه بسرعه اتعلمتش ما لو مثال ويزعقلى يعلمىن حد عايز مش عشان

  .عليا يضحكوا العيال عايز فمش بسرعه وبعيط 

  .البيت ىف يدربىن ليا وجيى النادى ىف يدرب هوالبريوح وبقا قنعىنأ العادهوك

  اى بدون ويرجعىن ويفسحىن اليوديىن هو غريه من باروح مش برضوا كربت ملا ولغايه

  .غريه حد مع تعامل 

  السعاده منتهى ىف بابقى كده من وبالرغم

  منبرضوا  كانت بيها ومعرفىت الدنيا وحىت ؛ كترب ناس عرفمش ب كنت ان من بالرغم

  حياتى ىف بوجوده حمظوظه اىننفسى  باعترب اىن ؛ اال خالله 

  هدفه كل وان حياته كل وانك. معني لشخص بالنسبه كده مميز انك حتس انك مجيل احساس

 .وعلى ضحكتكعليك  حيافظ انه احلياه ىف 

  خمتلفه بطريقه بيفكر كان بس حاجه من حرمىن ما عمره هو

  .اشرافه وحتت حسن محايه سلوببا بس بىترغ نفذا يعىن

  .بتاعىت اصلها كان الربه السباحه محام فكرت عارفني

  سباحه؛ بيلعبوا ومها وشفتهم صغريه وكنت التليفزيون على حسن مع بتفرج كنت مره
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  .زيهم العب عايزه حسن يا وقلتله فعجبتىن

  هو نهأ معايا واتفق عيطل ملا لغايه عليه اتفرج وانا سباحه يلعب النادى يروح ففضل

  .غرقشأ وما مىن ياخد باله عشان يعلمىن هو وبعدها االول هيتعلمها 

  .اجلنينه الفى البسني عملولنا ملا لغايه وعمو بابا على نزن تعليمه فتره ىف وفضلنا

 .امعاي يعوم داميا وكنت السباحه بلبس يشوفىن غريب حمدش عشان :وقال العلمىن وهو

  سوا ونعوم سوا وخنرج سوا بحرلا ونرتل للمصيف نسافر الزم اجازه كل كان بعدها ومن

  وهو حواليه اديا والف ضهره على انام بيخليىن البحر؛ كان ىف جلوه ادخل اىن حبيت ولو 

  .ونرجع يتعب لغايه ملا بيا اليعوم 

 

  .كده يتعب ما بدل معايا يعوم واخليه اعوم باعرف اىن قلتله وملا

  .؛وانا كده هابقا مرتاح ومطمن عليكى اكترهدى  يا ىفداك:وقال دماغى باس

  .يه وانا ىف سنه خامسه ابتدائىواستمرينا كده لغا

  

*******  
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  :الفصل  الثالث 
 

  وخرج فرفض البسني ىف معاه عومأ عشان مره ىف جيت املوقتها حياتى اختلفت 

  .ه مجيلهنسأ وتبقى تكربى قربىت خالص نىتأ هدى يا شوىف: وقال معايا وقعد منه

  ويعملوه املخزن يغريوا هاخليهم وعمو بابا هاكلم ناوأ البسني تاىن معايا ترتىل هينفع ومش

  .بيكى خاص ليكى مغلق بسني 

  .البسني ليكى يعملوا ملا اال عومأ تاىن نزلهأ مش ناأ عليا وليكى

  هو بس أنا مش عايزه بسني لوحدى أنا عايزه داميا أفضل معاه االول زعلت ىف ناأ بصراحه

  هدومى غريأ رجعأ وخالىن كده قدامه قعدأ وعيب اىن نسهأ وهبقا هكرب خالص اىن قاىل 

  .دلوقت من نفسى عودأ ابتدى والزم

  .حسن يا صغريه لسه ناأ :قلتحاولت أقنعه فف

  العب حبب كنت الىن جدا زعلت بس بكالمه اقتنعت ناوأ الدين ناحيه من معايا تكلمأ هو بس

  .السباحه محام ىف كتري حلوه ذكريات ولينا بنعوم حناوأ معاه متعستأوياما  معاه؛ 

  هو بس الىن جبد كنت زعالنه قوى معاه نامأ عشان وضتهأ ورحت كتري بكيت دى والليله

  .تاىن جنبه نامأ جىأ هينفع ومش كبريه هابقا خالص اىن وقال كمان رفض 
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  .حضنه ىف نيشياخد ما وحسن عيطأ مره والول عيطأ وفضلت جدا زعلت ناوأ

  وما سابنيش اال بعد  بالكالم فضل يهديىن بس عليا زعالن شكله شايفه كنت اىن من بالرغم

  .دموعى تمسحما 

  .خليىن صغريه وأفضل معاك نا مش عايزه ابقى كبريهخالص يا حسن أ:  فقلت

  .فيها نامأ وضىتأ رجعأفابتسم واتكلم معايا شويه وخالىن 

 

  واىن هتتغري حاجات ىف بس عم والدوأ صحابأ هنفضل نناأ لوقا فسحىن خدىن يوم وتاىن

  .؛ بس ده مش معناه انه مش هيهتم بيا نعملها زى االول هينفع ومش كبريه هابقا 

  .السبب عن سالته وملا

  فيها ربنا كالم نسمع الزم نناوأ ربنا حدود دى نوأ ؛ مريه غاليهعليكى النك أ افظحب ناأ :قال

  كده على تفقناوأ

  .مبوضوع البسني نقنعهم عشان وعمو بابا على وهو ناأ زن كالعاده ناوفضل

  .اخلارجى البسني عاملني سنه كام من لسه الم رفضوا بس

  الفلل من شافها صدفه لوحد طيب :وقال حسن رفض بس يرتلش ما هو نزلأ حبأ ملا وقالوا

  .و معدى ىف الشارع وشافىن من اجلنينهأ احلوالينا 
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  .وفالظر يضمن حمدش

   بس بعوم ناوأ كتري فتقدهبأ كنت أنا ؛ وعملوه زهقوا ملا لغايه نزن فتره وفضلنا

 .الصح ده هو

  عليا ماىل كان حسن .والدأ وأ بنات سواء صحابأ عندى يبقى انه فكرتش ان صغرى مم

  .قدامه غلطى من تكسفشأ حاجه وما كل حكيلهأ معودىن كانو جبد صاحىب هو كان الدنيا 

  .حيلها هو مشكله عندى ولو ؛شكيلهأ زعلىن حد ولو

 .حسن عند سرارىأ كل ان متعوده الىن زمايل بس مدرسىت ىف كتري أعرف ناأ

  يستحق حد ىأ ومش غاليه جوهره ىنأل والدأ صاحبشأ ما نأ قنعىنأ املدرسه دخلت وملا

  .بنات يبقوا اصحاىب نأ الزم يبقى بنت ىنوأل. كمان يصاحبىن مش معايا يتكلم نهأ 

  ؟تاىنمعاك  شأتكلم ما يبقى ولد نتأ طيب :قلتف

  عليكى هيقولوا والدأ كلمىت لو نىتأ:قالحط ايده على خدى وبص ىف عنيه وو شويه فسكت

  انك مؤدبه  كويس عارف ناوأ قدامى متربيه وانىت قريبك ناأ النه بس كويسه؛ مش 

 .قول زيهممش هأ

  الناس كالم من متصانه تكوىن كان غري عايز فمش عليكى؛ افوخب حببك ناأ كده وغري

  .وعيوم 



 

 

24  

 

صغريتى يا أحببتك   

 

  .دلوقت ملا حيصلى اى موقف لغايه وداىن يرن ىف وفضل بيه وفرحت بكالمه اقتنعت وان

 وهو حلسن احكى بارجع وكنت. وامشى بسيبه يكلمىن بيجى ولد اى كان املدرسه دخلت ملا وفعال
  .بس بنات مدرسه نقلا ان واقنعىن معايا اتكلم شويه كربت وملا؛ بيا فرحان بيبقى

  .بس بنات مدرسه ونقلىن يرمحه اهللا بابا اقنعنا وهو اأن وفعال

  ناس  على تعرفأ شجعىن حسن بس ؛ االعرفهم البنات معايا مش عشان زعلت ولاأل ىف

  نأ يكفيىن وكان اجلديد الوضع على خدوأ مور تعدىاأل بتديتأ شويه شويه وفعال. جديده

 .كمان ناأ بسهوله عليا يعدى بده عشان مبسوط حسن 

  خايفني كانوا بس حسن مبواقف بفرحتهم عيونه ىف باحس كنت وعمو بابا نأ من بالرغم

  .عليا كمان ثريأ وده متزمت يبقى انه 

  سنه خامسهاملدرسه وبعده موضوع البسني وأنا كمان  خلصت  موضوع خلص املهم

  .احلجاب موضوع ىف ودخلنا 

  .بيه وصورىن ولبسهوىن هديه حجاب جابلى واحد ولأ وهو

  .تاىن تقلعيه عايزك مشو خالص كده أنىت كربتى : وقال

  .وباسوىن بيا وفرحوا شاففوىن وخالهم وخالتو ملاما وروحنا وخدىن

  مش الا للحجاب مناسب يبقى هلدى جتيبوه لبس ىعايزكم أ ورايح هنا من :قال حسنو
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  .تاىن هتقلعه 

  دلوقتنا مش ناويه البسهوهلا ليها أال يا حسن لسه بدرى ع : قالت وماما

  .عليه تعودت والزم املراهقه سن ىف دخلت دىبتتها خالص هدى : قال هو بس

   فرح بيهاأنا عايزه أ دلوقت هلبسهوهلا مش ناوأ؛  يا حسن بنىت دى:  قالت وماما

  .صغريه لسه وهيا

 .رفضوا كمان مها وعمو لبابا وصلاملوضوع كرب وو جدال بعد املهم

  بعض ىرأ ناخد ينفع موضوع مش يعىن الدين ىرأ ده : قال وحسن

  حبافظ حبجاىب نوأ .و مني ليه احلكم على هدى عشان ينفذ كالمهأ ؛ غلبيهأ راى وأ ؛ فيه

  .وىف حق ربنا فيا بيفرطوا رفضوايبقوا لو موأ الناس عيون من نفسى على 

  شافىن لو ذنب خدشيأ ما ن؛ عشا تاىن وضتهأ دخلشأ ما حجاىب قلعت لو ان معايا واتفق

 .صفه ىف وبقيت منه كترأ باحلجاب امتسكت طبعا نا؛ وأ بشعرى 

  .البسه عايزه ان قلت ناوأ معايا اتكلم جه وبابا

  للحجاب مناسب لبس جوىل نزلوا وخالتو ماما كلمف

  يكتاروش لبس ضيق ما عشان معاهم يرتل صرأ حسنكانوا مدايقني الن  وخالتو ماماو

 .سب للحجابأو مش منا 
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  ؛بره أوضتها  لبسهاهخليها ت مش للدين مناسبه مش حاجه جبتوا لو انتم : وقال

  .عايزه اهلوا يعمل ملا لغايه كالعاده هيزن نهأ فعارفني عنده عارفني مأ ومبا

  .نزل من غريههأ مش : قلت كمان ناأ عشان ومىن منه هتفرقع كانت ماما طبعا

  ىف حىت واسعيكون  اللبس نأ مصر وكان نشترى ورحنا نزلنا املهم

  .بيها وهو ما رضيش عجبتىن حاجات

  .بيها يشوفك والغريى ناأ ال ؛ عليكى مقفول وبابك وضتكأ ىف تلبسيها هتجيبيها لو : قالف

  .وماشيه وراه حسن عشان تفضلى سامعه كالمهأ :وماما ملاحست أىن ادايقت قالت

  خلروج لتدريب اكرهمذ ومن حاجه كل ىف حماصرىن انه باحس احيانا

  .حسن هيا عندى حاجه وكل لتربيه

  بابا انك حبس ناأ باقوله مره ؛ لدرجه ناميه اوالىن املدرسه ىف الىن اال بيسيبىن ومش

  .بيا هتمامككتر أ من عمى ابن مش خوياأ وأ 

  .عمك ابن ناأ باباكى وال خوكىأ مش ناأ بس : وقال شويه بصلىحسيته أدايق وف

  .ليا جتوزى النك مىن نفسك على حتافظى والزم كىلي حمرم مش يعىن

  .ثانوى وهو اعدادى ىف كنت ده الكالم

  .بس كالعاده قرأ أفكارى حببه ناأ ما زى بيحبىن مش يكون ال وخفت كالمه من زعلت ناأ
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  دور حد تديش ما الزم بسمنه  متاكد اصال ناأ وده عندك؛ غاىل اىن فرحان ناأ :وقال وكمل

  قدامى بشعرك عادى تقعدى ممكن خوكىأ لو ناأ يعىن؛ كده بعد تتعبيش ما عشان دوره مش

  وابقى حتبيىن انك مينعش ما وده قدامى تتحجىب عشان عمك ابن داميا ابقى فالزم حرام وده

  .باالصول بس عندك غاىل 

  من حىت عليا بيخاف انه حبس كنت كتري حياناأ ؛ حق معاك فعال :وقلت كالمه ىف ففكرت

 كانوا هلىوأ تربيىت مهمت متوىل هو صغرى من انه حظتال ناأ نفسه

  كترأ عليا احلصار بيضيق انه بالحظ كنت حىت بيقنعهم داميا معاه اختلفوا ولو برياقبونا داميا

  صعب بس وكبريه صغريه كل ىفوتدخله  ليا حماصرته من باختنق وساعات منهم

 واحنا الصبح معايا بيبقى داميا هو يعىن بيا زايد اهتمامه داميا وهو يزعلش ما عشان أقول

 عليا يعدوا وبعدها االول عليه يعدى السواق بيخلى متفقه مواعيدنا ولو السواق بيوصلنا

  عنده مش لو حىت الصبح بيوصلىن هو كان عربيه دخل الكليه وجاب وملا

  . معايا متفق من احملاضرات مش خروجه معاد لو بيزعل كان بس حماضرات

  معايا؛ يرجع مننا قريب ساكن يكون اصحاىب البنات من حد شوفا ترح اىنبيق كان واحيانا

  .السواق مع لوحدى شافضل ما طريقنا عشان ىف نوصله

  قال حسن اقول موضوع كل عشان ؛ حسن بتاعت بيسموىن كانوا املدرسه ىف زمايلى
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  ذن؛ أو أستئ وأسال حسن وأرد عليكم ؛ وحسن مش هريضى ؛ رفض وحسن وافق؛ وحسن 

  .حسن وارد عليكم 

  ؛خلفك انه اال حياتك ىف دور مالوش ده باباكى هو : قالت مره واحده لدرجه

  حسن؟ حسن كله

  

  

*******  
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صغريتى يا أحببتك   

 

  :  الفصل الرابع
  
  ؛ مسافرين وا الشركه ىف الوقت غلبأ وعمو هو بس قوى بابا حبب ناأ طبعا ال : تقل فانا

  .عايزاه االنىت عملىوأ بنىت عارف ناأ يقولداميا  بالعكس غلط حاجه على بيقول مش وهو 

  وأ دى بالش بيقترح عليا ويقول بس وه؛ بيها لزمىنا وأ حباجه مرىنأ ما عمره حسن

  .كراى كده عملىأ 

  هورفض ونفس الوقت بالقى معاه حق؛ فليه أ ىفو فيزعل ارفض ان البخاف ناأ بس

  .زعلهأ ده كل بعد شا ينفعشفم حاجه وكل ومذاكرتى وفسحى يهال حاجه وبكل بيا مهتم داميا

  بنهتم االخوات زى احنا النهمتاما  الفكره رفضت االول ىف بيحبىن انه يقولواب كانوا وقاتوأ

  .بعض على وبنخاف ببعض

  يشوفىن ما واول الباب عند مستنيىن والقيه املدرسه من اخرج ملا مبسوطه بابقى كنتو

 .يركب ومنشى ويلف ركبأ الباب ويفتحلى يبتسم 

 .جايبهاىل حلوه حاجهاى  وأ وشيكوالتهأ ورده اركب ما قبل الكرسى على القىبكنت  مياود

  عليه والبيحسدوىن البيبصوله حواليا البنات لكل قولأ عايزه بابقى كنت
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  . حتاولوش ما بتاعى ده ال

  واقف مهما حصل وانه منهم واحده ىأ على هيبص مش نهأ متاكده ببقا ليه عارفه ومش

  .وبس ناأ مستنيىن

   يعاكس عشان البنات مدرسه قدام بيجى ده ويقولوا يغيظوىن فضلوا زمايلى مره حىت

  .حجه وواخدكويبص عليهم 

  عاهم تتكلم تروح صاحبتنا واحده مع واتفقوا صغري اختبار هيعملوله قوى واثقه لو وقالوا

  .فتره وتكلمه ىف املوبيل قدامنا ونشوف هيعمل ايه  وتصاحبه رقمه وتاخد

  البتدلعه الدلع ايدها من ىف غلوه خدبيأ مش ولد واى  والدأ بتكلم اا مشهوره كانت هيا

  .مجاهلا مش عادىكمان كان عليه و 

  مش صح كالمهم لو أن نيىت وىف عليهم بنتفرج املدرسه شباك ىف صحاىبوأ ناأ ووقفت

  .جييلى تاىن هخليه ومش معاه هروح

  لقيناه وبعدها االرض ىف وشه وهو بيكلمها نكا االول ىف تكلمه راحت البنت لقينا بس

  لساىن الصحاىب باتنطط وطلعت وكنت السعاده منتهى ىف كنت ناوأوطردها  وزعقلها اتنرفز 

  كان نفسى قوى أحضنه الف بيه الدنيا من فرحىت بسو عليه جرى ونزلت شنطىت خدتأو

  .لوال حرام كنت عملت حجات كتريه كمان
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  ؟وكنا هنضيع من بعض الخر العمر ايا ترى ايه القلبه علي بس

  يكون معايا هدومى ؛بتاعى  املغلق البسني اخد نزلأ ملا أن وموصيىن معودىن كان حسن

  .هدومى بكل ابقى طلعا وملا حتت غريوأ

  ؛فيهم ىف البيت واحد اى وأ وعموأ بابا وأ هو كان لوبصراحه  بس كده باعمل فعال كنت ناوأ

  .واطلع حتت باغري عوم لصخأ ما وبعد عادى نزلفكنت بأ

  .بالليل بيخلصعارفني أنه  اسبوع كل من ده اليوم وكان حماضرات عنده كان يوم وىف

  .وشى ىف لقيته بقا طالعه ناوأ عوم وطلعت قبل ما يرجع حسن فخلصت

  .كلها الفيال من وخرج شويه بصلى هوو أنا بصتله وأتفاجئت برجوعه

  .وغريت وضىتأ على جرى طلعت ناوأ

  .بالعافيه نفسه ومانع هيضربىن خالص نها حاسه وكنت يزعقلى وفضل شويه بعد عورج

  .ميعادك قبل بدرى طلعت ناوأ ده اليوم تاخربت نتأ يا حسن :قلتف

  ده الذنب تشيلى استعداد عندك وشفتك ورجعت اتلغت ضراتاحم عندى ناأ طيب:فقال

  باملنظر يشوفوكى اباياب وال باباكى حىت احبش ما ناأ كده معاكى وغري وتشيلهوىن

  .بيه الشفتك

  وبتاعهم بتاعك كويس الوقت حبسب ناوأ رجوعهم معاد على شويه لسه مها بس :فقلت
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  .منهم هاتكسف برضوا الىن 

  .كده يزعقلى مره الا اول ؛ زعيقه صوت على خالتوو وعمو وماما بابا دخل وهنا

  .حسن خسرت ان احس ىصغر من مره ولأ ودى  ؛ نظره من نزلت ان حسأ مره واول

  .وبينها بيىن حاجه :وقاهلم حيكى رضيش ما بس احلصل يفهموا وحاولوا

  .وسابنا ومشى

  بامسع ومشوأن أتغريت أ قاصده كده عملت اىن فتكرأ يكون وخفت اعيط فضلت ناأ طبعا

  .عىن وحشه فكره ياخد وأ زعل؛ف كالمه

  

 ماما واوفضل البقوله ايه عارفه ومش هستريى بشكل بعيط وبقيت

  .وانه غصب عىن ومش هيتكرر مىن زعل يكون خايفه ناوأ احلصل وحكيتلهم مجىب وخالتوا

  .منت ملا لغايه وقالوا حصل خري لبعض يبصوا شويه كل وفضلوا عليا ردوش ما بس

  .تاىن حسن وضهأ دخلشأ ما وبيقول ومتنرفز وضىتأ ىف بابا لقيت يوم وتاىن

 .قدامهم ويكون معايا حبدود يبقى كالمهو معاه خروج ومافيش لوحدى واذاكر

  على طول وما بابا من يطلبه وهو حلسن قولشأ ما يعىن مباشره بابا من اطلبه طلب اى نوأ

  .أقولش حلسن على حاجه تاىن
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  . البيت وهنسيب وماما ناأ البيت بره هياخدنا كالمه خالفت ولو

  .وخرج وسابىن

  بس مش قادره أختيله أنه ممكن يتحول  أنا مش مصدقه كالمه وعمال يتكرر ىف دماغىو

 .صح ن السمعتهأ واتاكدت حلسن بيزعق مسعته شويه بعدو لواقع

  حاجه كل حسن دا حسن عن يبعدىن عايز ليه هو نفسى بسال وبقيت جديد من ارت ناوأ

  .بس ما يبعدش عىن بالشكل ده  ولو كان زعالن مىن هاعتذرله واصاحله الدنيا ىف ليا 

 حاال؛ البيت هنسيب عشان هدومك ملى قومى :وقالت عليا دخلت امام وبعدها

  ىف عمل ما زى عليكى ايده وميد يرجعلكيش ما باباكى عشان كلمه وال غري من بسرعه ويال

  .حسن

  .عنيا ىف سودتأ والدنيا احلصل ايه عارفه مش دى الكلمه بعد من ناوأ

  عليا؛ وبيكشف مساعه معاه ممعاه وواحد وخالتو وعمو وماما بابا لقيت صحيت وبعدها

  تكلمقادره أ ومش مىن ضاعت روحى ان وحسيت معاهم حسن لقتش دكتور وما انه فعرفت 

  قادره مش العياط حىت بس قوى خمنوقه البيقولوه وكنت ايه سامعه حىت وال حتركأ وال 

  نهارال من الليل عارفه مش كتري ايام ايه قد عارفه مش فتره وفضلت اجلوايا طلعوأ عيطأ 

  ايه هو ؛ ومش عارفه وخيرجوا ويبكوا معايا ويتكلموا عندى يدخلوا ملا بشوفهم كنت 
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 .ايه بيقولوا وال البيحصل 

  يكون عليا اليدخل نأ بتمىن ببقى صاحيه انا ما طول بس خالص فعل رد اى ماعنديش وانا

 .حسن غري حد اى بيبقا بس داميا حسن 

  طول حسن من حيرمنيش ما ربنا بدعى كالعادهو حسن ىف سرحانه ناوا مره ملا لغايه

  قوى وحضىن ليه وشدىن عليا جرى ودخل الباب بيفتح لقيته ؛ عمرى 

  

  ؛ باباقدامى لقيت ملا خفت بس بيه تفاجئتأ ناوأ وعمو وخالتو وماما بابا وراه من ودخل

  وحنان حب نظره باملقابل عنيه ىف لقيت بس عنيا ىف الكانت الرعب نظره شاف هوو

  ودى كانت  وفرحان ليهم وبيبص دموعى بيمسح حسن لقيت ملا غري مصدقه مكنتش سب

  .وبكده أكون فعال ابتديت استجيب للمؤثرات اخلارجيه أول مره أعيط من وقت ما تعبت

 وخرجوا دماغى على باسوا وكلهم بابا دراع على شدت وماما ابتسم بابا ولقيت

  .حسن غري معايا فضلش وما

  ىف جنىب وهو شايفاه اىن كفايه بس مسعاه مش لو حىت فرحانه ناوأ  يهشو يكلمىن وفضل

  .يعمل حركات غريبه وحياول اديا بيمسك لقيته شويه دىوبعد اللحظه

*******  
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  :  الفصل اخلامس
  

  عشان طبيعى عالج ده نأ:  فهمهأ عشان براحه شفايفه بيحرك وهو فقال باستغراب بصتلهف

 طبيعى عالج جلسه بيعملى كان ومي كل وفعال احركهم ارجع اقدر

  الدكتور تعليمات مع الطبيعى للعالج عليا ويطبقها جنىب يقراها كتب بيجيب بشوفه وكنت

  كل؛بأ مش الىن طول على متركبلى الكان اجللكوز ويشيلوا احتسن ابتديت قليله مده بعد لغايه

  شويه وشويه طبسي كلالاأبتديت ب اهوبعد وسوائل وشوربه عصري يشربىن حسن وابتدى

 .أحس بقيت 

 .دماغه وباس كتفه على فطبطب كلىنبيا حسن وشاف عليا يطمن جه مره ببابا تفاجئتوأ

  بعض وحضنوا وايده بابا دماغ باس قام حسن ولقيت

  موأ معايا حسن نأ اهلمىن كل بس البيحصل وال احلصل ايه هو فامهه كنتش ما ناأ

  .وبس اتصاحلوا

  رجعت هللا واحلمد ؛ كويسه بقيت ملا لغايه حسن مبساعدت واحترك اتكلم ابتديت فتره وبعد

 نحس مث لربنا طبعا والفضل الدكتور قال ما زىه قياسي مده ىف االول زى 
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  حلسن تاىن رجعت مسئوليتك دلوقت نىتأ خالص : الق بابا الدكتور مشى ما وبعد

  .وأعملى كل العايزاه معاه واخرجى معاه ذاكرى تاىن وارجعى

   ؛ ازاى مهم ومش حلسن تاىن رجعت ان اليهمىن بس كالمه من ستغربتأ ناأ

  .دماغه وبست حضنته قمتفرحىت  ومن

 تالبي من خرجتش ما فتره كان وليا كويسه بقيت اىن مبناسبه وفسحىن خرجىن وحسن

  ؛ الفاتت الفتره ىف حصلت حاجه كل نسىواستمتعى وأ واضحكى تفرحى عايزك :وقال

  عن مينعنا هيقدر وحمدش بيدق قلب فيا ما طول معاكى وهافضل معاكى اىن تاكدىوأ

  كانوا الم غلطوش ما مها احلصل على اهلنا تساحمى عايزك بسأبدا  تاىن بعض

  علينا خايفني

  لبعض؟ ورجعونا رايهم غريوا ليه مها : حسن سالت و الفضول غلبىن وبعدها

  نفسى مرضك انه اكدله الدكتور ملا صهوخا ده بالشكل هيتعبك بعدنا بان حسوا ملا هو : فقال

  ؛ فصاحلىن للعالج تستجيىب تقدرى عشان السبب يزول والزم ؛ جسدى يكون ما قبل

 .ادخلك ومسحلى

 تاىن؟ يتكرر مكن ده احلصل هو : فسالته

  عن يبعدنا يقدر حمدش خالص نسىا ال : بانتصار بيها وحسيت فرح بنربه وقال فضحك
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  .كر فيهاوال حد يقدر يف تاىن بعض 

  ايه؟ عملت يعىن؟ ازاى : فقلت

  .وبس بعض مع نبقى اننا ليكى نىتأ ؛ وخالص تصرفتأ:  وقال فضحك

  كنت لو نتوأ ؛ ازاى بشعرى ناوأ عادى معايا ووتقعد وضىتأ بتدخل كنت نتأ طيب : فقلت

  .تدحبىن تقومه ان حبس نازله ومش واخده باىل منها كنت واحده خصله بتشوف

  .تعبانه كنىت انىت ما هدى يا عادى:قال وبعدها شويه وبصلى فابتسم

  ملا غري عندى تدخل بترضى كنتش ما وانت وتعبت اعدادى ىف كنت انا ما سالم يا:فقلت

  واسع؟ والبسه حجاىب عليا اىن يتاكدوا يدخلوا خالتو وأ ماما 

  . عادى قبلك يدخل حد ما غري من عادى تدخل ثانوى ىف وانا يبقى

  ؟ربنا تغضب حاجه عملأ حبب اىن عارفه ىتنأ: وقال فضحك

  ال : فقلت

  .وبس منه تتاكدى العايزك ده هو:فقال

  .......و يعىن تعبانه ناوأ عندى مره ولأ دخلت ملا انت ازاى طيب : فقلت

  لالرض وبصيت وسكت

 شفتك؟ ما ولأ حضنتك ملا قصدك : وقال مىن فقرب
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  االرض ىف ببص ناوأ باه راسى فهزيت

  .واحشاىن كنىت هدى يا ىعاد :  فقال

  فضحك

  .اللى هو ازاى يعىن ده؟..  نعم : وقلت بدهشه فبصتله

  .يعىن عادى هاحضنك هتوحشيىن ما كل انك حسابك عملىوأ : وقال تاىن فضحك

  ابدا طبيعى مش انت ال  : وقالت بزهول وقفت ناوأ

 كده؟ هدى يا ليه : وقال مىن فقرب

  حسيت بالعكس االول زى بصر غض مافهاش عليا نظرته وحىت خمتلف انه حسا مره ولفأ

  .عليا جبرائتها

  لبابا؟ قولأ والزم عليك يتسكتش ما نتأ فعال ال : وقلت لورا فرجعت

  نفسه حىت والبيصوىن املربيىن حسن ده هو حسن؛مش من خايفه اىن احسن مره ولأ ودى

  .قلتيله لو حاجه يعمل يقدرش ما كىبابا حىت خالص ما ال : وقال فضحك

  حاجه؟ يعملك يقدرش ما عشان احلصل ايهيعىن ؟ ليه : فقلت

  .وسعيد مبسوط وهو ملكتبه ورجع فابتسم

 مذاكره كملى قعدىأ ويال حاجه مامسعتيش انك عتربىأ معاكى زر خالص:  قال وبعدها
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  الدنيا اد دكتور ابقى عشان اذاكر ما بدل بسببك الفاتىن عوضوأ مذاكرتى شوفا وخليىن

  .لسيادتك ممرضه شتغلتلكأ

  االول اجلريئه والنظره بيهاالبيكلمىن  اجلديده الطريقه مصدقه ومش مكاىن واقفه فضلت ناوأ

  .عنيه ىف اشوفها مره

  مكاىن لسه  شافىن ملا وهو

  الفات نعوض حمتاجني وانىت انا  ذاكرى اقعدى:وقال جبديه اتكلم

  لبعض نرجع خلونا ام يندموش ما اهلنا وعشان

  .ساحميىن ؛ زودا اىن الظاهر اسف ناوأ القلته كل وانسى

  . تاىن ناحيىت بصش وما يذاكر وفضل كتابه ومسك

  . وخالص معايا بيهزر كان وكانه  املوضوع انسى وحاولت اذاكر وقعدت لده ارتاحت وانا

  . .الفات نعوض عشان مذاكره معسكر هنعمل اننا واتفقنا

  بنذاكر تقريبا طول اليوم كنا وفعال يهمعل نذاكر ليه جدول وعمل جدول عملى وحسن

  .سريرى على نفسى االقى واصحى مكتب على بنام كنت احيانا لدرجه

  للسرير؟ اجلابىن ايه املكتب على كنت ناأ : حسن فسالت

  املكتب؟ على من تقعى سيبكأ وال عليه ونيمتك شلتك ناأ : قال
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  عليا لغايه ملا ن أنه ينادى تصرفه هيكوده بس حسن االعرفه ىف املوقف  وسكت فاتكسفت

  ىف أوضىت مش يشيلىن ايه الغريه كده؟ أصحى وأروح أنام

  اوضىت ىف سريرى على نامي وهو سريره على ناميه نفسى االقى واحيانا

  .ماكنأ فبدلنا هناك واوديكى اشيلك كسلت : قال سالته وملا

  .وهو ناأ وخلصنا السنه خلصت ملا لغايه وفضلنا

  كامل برنامج نعمل وحسن ناأ قعدبأ وكالعاده ..جازهاال اخدنا واخريا

  من كترأ للمالهى رحله فيه يبقى انه فيه وضرورى للفسح لالجازه

  .نشاتلال او باملركب سواء املائيه الرحالت وكمانالىن بعشقها  مره

  خارج وأ مصر داخل سواء مكان اى بنسافر مناسبه اهلنا ظروف ولو

  .فاضيني مش وبابا عمو لو يسافروا ابريفضو وخالتو ماما الن.مصر

  .االلعاب غلبأ بلعب وكنت للمالهى خرجنا فسحه ولوأ

  ..والول مره من سنني حسن يركب مجىب ىف لعبه 

  أنا بصيتله وتنحت وهو كان مش بيبص ناحيىت وىف دقيقه كانت اللعبه بدأت وما حلقتش 

  صرخبا ناوأ باديا عنيا تضغم  خفت وملا أو أفهم حاجه  أساله

  وضمىن حلضنه  كتفى على دراعه لف حسنو
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  ..معاكى ناأ ماختافيش : وقال

  .؟كده بيعمل ازاى .. حضنه ىف خمدنيش اعدادى دخلت ما ولأ من حسن الن اتفاجئت ناأ

  ولأوبقا داىف أكتر من زمان كمان وحنني و قوى وحشىن حضنه نا اال مفاجئىت من وبالرغم

 واالمان بالدفا اال حاسه كنتش وما والدنيا خوىف نسيت حلضنه شدىن ما

  مش عارفه أوصفه لذيذ احساس كان انه اال ؛ الصيف ىف اننا من بالرغم فيه كنتلى ال

  عليا وأحساسى أىن ىف حضنه كان حلم أنتهى بالنسباىل من قوى حسن حنيت جبد ىنتوحش؛

  ..سنني ورجع صحى ىف اللحظه دى

  . تانيه حاجه وحنانه هحضن ان اال بيا الدائم اهتمامه من بالرغم

  .السعاده من طايره اىن حسيت وصفهاأ عارفه مشحاجات كتري حصلتلى 

  على ايده الفف وهو عنيا ومغمضه صدره على ودماغى حضنه ىف ناوأ دقايق علينا وعدى

  .دراعى على وبيمسح كتفى

  .بالدنيا حاسه مش وانا بترتل والناس اللعبه ووقفت

  ودىن من وقرب حلضنه تراك ضمىن بيه تحسي ملا لغايه

  منىت؟ نىتأ هدهودتى : واطى بصوت وقال

  وكمان هدهوتى الكان نفسى  ده بالشكل وحنني كده هامس صوت حسن مسعأ مره ولأ ناأ
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  بينملكانه  كله جبسمى وحسيت ؛من سنني الن حمدش كان بيقوهلاىل غريه  أمسعها منه

  .االرض ىف وشى ناوأ احهبالر حضنه عن بعدتقلىب دقاته ذادت واديا تلجت وو 

 .هعني ىف جات وعنيا نزلوأ هاعلي تسندأ عشان ليا ايده ومد االول هو ونزل

  معاه العشت وصاحىب اخويا حسن ده مش نأ مره الول حسيتما قدرتش أبعد عيىن عنه و

  عارفه مش زادت دقاته قلىب ولقيت ؛ حبسها مره اول غريبه حباجه حسيت عمرى طول

  ؟ليه 

  .بالوقت حاسه ومش عينه ىف وعيىن هواقف وفضلت

  .مبتسم وهو قدامه ونزلىن وشالىن حواليا ايده وحط قرب بيه واتفاجئت

  علينا؟ بتبص الناسفوقى  هدى يا مالك :وقال عليا وميل

  .حسن من كده مكسوفه اىن حسأ مره ولأ تاىن عينه ىف عيىن ارفع قادره بقيت مش بعدها

 برد ومش لالرض وباصه واقفه اىنلق ملا كتفى على ايده مدلقيته و

  . دى اللعبه حنجز عشان يال :وقال

  .اللعبه على بيشاور وهو

  الرعب بيت لقيتها اللعبه على عيىن فرفعت

  .ال يا حسن أنت عارف أن داميا مش بركبها وخباف منها:وقلت فبصتله
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  ..ختاف بنات عنديش ما قدامى يال: وقال ايدى فمسك

 .أنا من جوه ولقيته ركب برضوا مجىبوركبت  ودخلنا حجز وفعال

  ؟ايه هو ايه فيه هو :نفسى سالأبتديت أو وسرحت

  ؟ده  من شويهده؟ وايه احلصل حصل بيليه اا

  كده؟ قوى بيدق قلىب وليه ده؟ بيه حاسه االنا وايه

  مش بس الناس كل عن ومميزه صغرى من خاصه معامله بيعاملىن حسن ان عارفه ناأ

  ؛ بس البيجصل ده الزم يقف فورا النه حرام ما  حسن مش حسن نأ همر الول حاسه عارفه 

  .حىت لو كان فرحىن بس ما ينفعش ينفعش

  والفرحه مبتسم وكان زينا البتركب الناس على بيبص وكان عشان أكلمه ولفيت

  ..عنيه جوه باينه 

  نه؛م قربت لو كالعاده يزعقلى هو مفروض احلصل عشان ؟كده فرحان هو ليه نفسى لتوسأ

 باىل واخده مش وانا حىت منه قربت لو دا كنت

  بريكبىن املالهى بنيجى مره وكل .عنيه جوه بالغضب حبس

  العربيه هو ويركب فاضى اىنالتن الكرسى وخيلى لوحدى او بنت جنب

  .جنىب يركب سنني من مره اول ودى .الورايا
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  .مسوه ما زى رعب بيت هو وفعال اللعبه اشتغلت ملاقبل ما أكلمه  سرحاىن وقطع

  .نزلىن حسن يا نزلىن وقلت عنيا مغمضه وانا وصرخت ثواىن ومفيش

  كانه املرادى بس قوى ليه وضمىن كتفى على ايده حط ولقيته

  .الفاتت املره زى صدره على ناميه انا مش حاضىن

  ليا برضوا ومهس كتفى على دماغه وهو كتفه على ودماغى

  .معاكى ناأ افيشماخت:  وقال

  .ضهرى على ايده وبيمشى حاضىن وهو بيتفض كان كله جسمى ناأ

  عليا وبيطبطب

  .ليه قوى ضمىن هو بس عنه ابعد وحاولت اارت كلها اعصاىب ناوأ

  .اهدى يا حبيبىت ماختافيش :واول ما قال 

  

*******  
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  : الفصل السادس
  

  اللعبه وطول قاتهوقلىب زادت د ايه وال خوف عارفه مش دمعت عنياأنا بقا 

  .وهو بيحاول يهديىن حضنه ىف ناوأ وبترعش عنيا مغمضه ناوأ

  هو كان فاكر أن خايفه من اللعبه بس أنا كنت خايفه منه هو وعايزه أصرخ واقول أنت مش

  ..حسن ابعد عىن بس مش قادره انطق وال كلمه

  ومدوهو كان فرحان ومبتسم قوى والسعاده ظاهره عليه جدا  ونزل اللعبه خلصت ملا لغايه

  . نزلوأ مسكهاأ عشان ليا دهاي

  ووقفت وطى ضغطى نأ وحاسه خالص بايظه عصاىبأ كانت ناأ بس

 ايده مسكتش وما اللعبه على وسندت بالعافيه

  . كتفى على ايده هريجع كان زمحه كانت الدنيا والن ونزلت

  ..تاىن عليا ايدك حتط اوعى :وقلت عنه بعيد لورا خطوه رجعت ناأ بس

  .يهشو عاىل كان وصوتى

  ومش صوتك وطى :وقال البعتها اخلطوه وقرب باحراج حواليه بصأختفت أبتسامته وف
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  تاىن؟ ايه نلعب عايزه تاىن هقرب

  روحىن؟: قلت

  تعاىل بدرى لسه هدى:  وقال ايه يقول حمتار وهو شويه فبصلى

  ..تاىن هاقربلك مش وصدقيىن نلعب

  ..هاروح ناأ انت اللعب : وقلت ضهرى واديته عنه فبعدت

  حسن جنب قدام مركبش مره والول عربيته ركبناو ومشينا ورايا فجه

  لورا راسى مرجعه الطريق طول ناوأ ورا وركبت

  .ومتاكده أن فيه حاجه غلط بتحصل ده حسن نا متخيله ومش صوت غري من وبعيط

  ومش مصدقه احلصل بينا فعال ؛ أستحاله كان جيى ىف تفكريى أن ده حيصل بيىن وبني 

  .حسن

  .بعد كده بعض مع كده ازاى هتبقا حياتنا ورايح هنا من طيب لنفسى لتوق

  الطريق ىف لسه نناأ لقيت عيىن فتحت ناأ ونزل العربيه وقف ولقيته

  .حاجه  هيشترى اكيد فقلتكتري مجب بعض  حمالت جنب واقفني نناوأ

  وغمضتهم لورا تاىن راسى ورجعت دموعى ومسحت

  عنيا فتحتش ما بس تاىن ركب ملا بيه وحسيت
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  نناأ لقيتقبل ما يتكلم وال كلمه  طول على نزلأ جيت ناوأ وقفت بالعربيه حسيت شويه وبعد

  هادى املكان لقيت حواليا وبصيت البيت عند مش البحر على

  جنىب؛ وقعد الباب فتح جه لقيته عليه وشى ولفيت

 .كوتوماتأ االبواب كل وقفل سبقىن هو بس وأنزل اجلنىب الباب فتحأ فجيت

  ..أترعب ىف وجود حسن ال وكمان أترعب من حسن نفسه  مره الول برعب بصيتله ناوأ

  ليه؟ هنا جايبىن نتأ ايه فيه ايه : وقلت الباب ىف ولزقت

  نزل ملا اهراشت ليمون عصريب بيمد أيده ولقيته ترتل ابتدت ودموعى

   .نتكلم وبعدين ده اشرىب : وقال

  فكره أن حسن اللى بيعمل  خالص حتملأ قادره كنتشماباظت  عصاىبوأ خالص رتأ اانوأ

  وحزن خوف عاىل بصوت اعيط وفضل ركىب على وميلت وشى على اديا وحطيتكده 

  دى اللحظه ىف جاتلى الوحشه االفكار وكل ورعب وايار

  عليا يطبطب عشان ضهرى على ايدهمد  ما ولوأ

  بتعمله االنت حرام ؛ حسني  تلمسىن وعىأ : وقلت برعب وبصيتله طول على وشى رفعت

  .ياحسن الباب افتح خيليك اهللا املربيها على ايدك هدى ناأ دا حسن يا فيا اهللا اتقى.ده

  .فيها وحطهم ايدى ومسك جيبه من املفاتيح فطلع
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  ليكى حاجه وكل وصاحبكعمك  ابن حسن ناأ مىن ياهدى ماختافيش : وقال عليهم وقفل

  بالشكل ده  مىن خايفه تبقىان  احتمل قادر مش ناأ جبد كعين الفى النظره بالش خيليكى ربنا

  مىن ختاىف انك عليا ويعز قوى عليا غاليه ياهدى انىت

  ليه؟ كده فيا بتعمل نتأطيب :  فيه باصرخ وانا فقلت

  ستاذىوأ صاحىبالعاش معايا عمرى كله مش انت  حسن نتأ مش منك خافأ مره الول

  ......و واخويا 

  خوفتىن لنظره واحلزن احلنيه من نظرته حتول فتش ملا كالمى وقطعت

  ده املوضوع ىف اتكلمنا مش هو ؟ خوكىفعال أ بتعتربيىن انىت هدى:وقال

  عليا؟ ردى ال؟ وال صح ؟ خوكىأ مش عمك ابن ناأ وقلتلك كده قبل

  .ويزعقلى عليا تنرفزمن شكله وهو م خايفه وكنت باه راسى فهزيت

  هدى يا بصراحه ردى خأ ردجم بالنسبالك فعال انا هو:فقال

  حد؟ البعد صرحيه تبقا بينا دى القاعده عايز نامىن؟ أ وماختافيش

  سالىن لو يعىن عليا؛ غاىل عمرك طول نتأ :فقلت ايه قولأ فاحترت

  قولهأ صاحبك مني سالىن ولو ؛ حسن هاقول خوكىا مني حد

  ..حيتكنااجلواي  ده هو حسن هيكون عليا عزيز يكون حد الى سوال اى حسن؛
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  عىن؟ يبعدك املمكن ءالشى ايه طيب: وقال فتنهد

  عنك؟ ابعد وليه :وقلت وتنحت فبصتله

  تتجوزى؟ ملا مثال : فقال

  ..ابدا هاجتوز مش ناأ بس:  وقلت لالرض فبصيت

  .ويبقى عندها بيت وأوالد؟ تتجوز عايزه بتبقا بنت اى مش هو ليه :وقال حواجىب فعقد

  ..كده نفسى بنيو بيىن مقرره ناأ بس:  فقلت

  عشاىن؟ :وقال فابتسم

  بعض عن نبعد هينفع مش انه فعال حاسه ناأ هو :وقلت لالرض فبصيت

  .. النهارده اللحصل بعد بس توام كاننا

  .وسكت

  ساحميىن خاطرى وعشانتاىن؛  هيتكرر مش وصدقيىن احلصل على اسف ناأ هدى: فقال

  .بعض عن يبعدناحلصل  ختليش وما وماتزعليش

  عمرك طول انت.اتصدمت جبد ناأ .حسن يا هينفع مش :فقلت

  .كده التعمل فانتدا أنا لو نسيت نفسى أنت بتفتكرها ؛  اهلوا من عليا بتحافظ

  ..قبلى من كده معايا عملىت انىت ما طيب :وقال مىن وشه فقرب
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  حصل؟ ده مىتأ :فقلت

  اول وانىت كتفك على ايدى لفيت واناىف اللعبه االوىل  خايفه كنىت ملا:وقال فابتسم

  الناس ما بعد حىت واحلواليكى؛ الدنيا نسيىت حضىن من قربىت ما

  .عنيكى تفتحى راضيه كنتيش وما حضىن ىف فضلىت نزلت

  قبلت ملا الشجعته ناأ صح كالمه فعال نأ وحسيت نفسى من وادايقت كالمه من اتكسفت ناأ

 .باحلصل االول من 

  ورجعت عنيا وغمضت

  نفسى من زعالنه املرادىبس  جديد من مىن نزلت ودموعى كرسىال على ضهرىو دماغى

  منه قرىب مع البيت ىف البينا االرتباط ودرجت شاب كان مهما هومش منه ؛ 

 .وحيضىن كده زى حاجه ويعمل عصابهأ يفقد اخلاله ميكن ده بالشكل

  .نفسى من قوى وزعلت

  . بصوابعه يلمسىن ما غري من دموعى ومسح منديل طلع فلقيته

  ...ازاى بتكويىن تتصوريش ما دموعك اال هدى :وقال

  .حدودى اتعديت اىن واسف احلصل على اسف ناأ هدى

  .مىن تزعليش وما ساحميىن ارجوكى
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  ساحميىن اقولك مره واول صغريين واحنا من حقك ىف اغلط مره ولأ دى هدى

 .هدى يا هتكسفيىن

  ساكته ناوأ عنيه ىف وبصيتله عنيا ففتحت

  مىن تزعليش ما بس تاىنهاكررها  مش وصدقيىن فيا ثقتك ماتفقديش اطرىخ عشان:فقال

  .الفيه بكل النهارده نسىوأ

  حتافظ وهترجع تاىن هيتكرر مش احلصل يعىن : وقلت لقدام فبصيت

  ؟ االول زى وتعاملىن عليا

  ..هدهوتى يا اهللا شاء ان : وقال فابتسم

  هدهوتى يقولالن دى تاىن مره النهارده  دموعى ومسحت بتسمتفأ

  .ده باالسم البيدلعىن الوحيد هو كان النه .صغريين واحنا من

  ورجعيلى وروقى العصري اشرىب يال:وقال تاىن العصري فمد

  .تاىن دى احللوه الضحكه

 .وروحنا وشربتهفضحكت 

  وهو احلددهوىل باجلزء املذاكره ىف مشغولني يوم كام علينا وعدى

  .الكورنيش خدىنأ بتاعى اجلزء خلصت ما بعدكتب الطب وو بتاعته باملراجع
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  حاجه وشربنا وسوداىن لب واشترينا الطلق اهلوا ىف وامتشينا

   . مركب يركبىن وخليته وترمس بطاطا وجابلى ساقعه

  . قوى فرحانه وكنت

  ىف انه حمتاجه مش انا ياحسن عارف : فقلت

  . ؛تاىن راجل اى عن معوضىن النك ؛ حبيب عندى يبقى االيام من يوم

  كده ونفضل كمان انت وال اجتوزش ما ان اتفاق نعمل احنا رايك ايه

  .؟بعض مع طول على

  اخلري تتمنيلى ما وبدل وادلعك فسحكأ يعىن خراأ دى هيا :فقال 

  .هدى؟ يا كده ليه. .تتجوزش ما تقوىل

  خترجىن ختليك هترضى مش مراتك اجتوزت لو نتأ حسن يا : فقلت

  ليا معاملتك نأ هاقبل مش بصراحه ناوأ ت؛دلوق زى معايا تتعامل وال

   وغريا مراتك عشان يقلوا بيا هتمامكوأ صغرى من ليا وداللك

  ىف يبقى هو مثال هريضا مش جوزى كيدأ اجتوزت لو ناأ وكمان

  بتفسحىن نتوأ الشغل

   حسن يا عليا صعب وده خالص بيك عالقىت اقطع يقول وممكن
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   صح تالقيهوه كالمى ىف كويس فكر خاطرى عشان

  هو مفيش واحده تقبل أن حق معاكى انىت هو: وقال واحده عني وغمض وابتسم للسما فبص

   .جوزها يدلع واحده غريها ويفسحها ويتصرف معاها زى ما أنا بعمل كده 

  مع واخرج الدىوأو مراتى عندى ويبقى اجتوز وعايز راجل انا بس

  مسئوله سرها دىعن نبأ حسوأ دىالوأ مع والعب بيها واهتم مراتى

   غريك ورايا ومش .يا هدى  وبس ليكى عمرى طول هافضل مش ناأ ما.مىن

   تسيبىن وتتجوز؟ برضوا عليك هونأ حسن يا كده : وقلت حبزن فبصيتله

  ممكن ناأ ؛ تزعليش ما خالص :ل وقا بابتسامته زال ما وهو فبصلى

  .بشرط بس عايزه انىت ما زى كله كالمك امشى

  موافقه ناوأ شروطك كل قول مركأ حتت ناوأ : وقلت جدا ففرحت

  .تقول ما غري من عليها

  .يعجبكيش؟ ما ميكن مش عرفيهأ طيب :وقال فضحك

  شروطك كل على موافقه صدقىن :لتفق

 .قول العموم وعلى

  منك تغريش ما مراتى عشان جتوزأ عايزاىن مش انىتدلوقت :  فقال
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  وزوجىت بيىت عندى ويبقى جتوزأ عايز ناوأ ؛ منك ومش عايزه غريك يشاركك فيا

  .كدهيهمها سعادتى وو ختصىن حاجه وبكل بيا؛ تم وواحده واوالدى

  .االطراف مجيع يرضى حل نشوف يبقى

  ؟ احلل هو وايه طيب:فقلت

  . .مراتى انىت تبقى :وقال عنيا ىف فبص

  دماغى وهذيت مره كذا عنيا وغمضت باندهاش فبصتله

 ؟يعىن ازاى فامهه مش : وقلت

  ...تتجوزيىن يعىن..  مراتى انىت تبقى بقولك ياهدى ايه : فقال

  ..داميا بعض مع نفضل عشان الوحيد احلل وده

  لغايه كلمه وال هو وال ناأ ال تكلمتشأ وما كالمه ىف بفكر ناوأ فسكت

  .روحنا ملا

  

*******  
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  : الفصل السابع
  

  ابقى اشوفه ما ولأ جوايا التغري ايه عارفه مش جازهاأل وباقى

  املوضوع ىف تاىن تكلمتشوما عينه ىف عيىن ارفع قادره ومش ليه؛ عارفه مش مكسوفه

 وجابلى ثانوى تانيه هادخل خالص الىن بيذاكرىل وقاتأ وكان كمان هو وال ده 

  خيليىن ومرضيش. املنهج من كبري جزء وذاكرت ومذكرات ملخصات

  .البيت رسنيمدجييبوا مأ حىت ورفض صحاىبأ زى خصوصيه دروس خدأ

  .  االوائل منبتطلع  وداميا بذاكرهلا عمرى طول ناأ :وعمو لبابا وقال

  .. شهاده ىف الا خيتلف املوضوع دلوقت بس: فقالوا

  مدرسني هاتوا وأ ؛ واسالوها فجاه تعالوا نتواوأ هاذاكرهلا ناأ : قالف

 .تاىن عونيشتسم وما حاسبوىن يبقى مستواها قل ولو متحانأ يعملوهلا املدرسه من

  مافهمش االتنني يعىن ثانوى تانيه ناوأ طب هو النه معترضني فكانوا

  ازاى هتمشى الدنيا ويشوفوا فعال مهله يدوه اتفقوا اصراره مع بس هزار

  .التعب من ينام وعايز بيذاكروهو  عنيه يفتح قادر مش وانه بتعبه حسأ ملا قوى عليا بيصعب وكان
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  .عليا بتصعب جبد نتأ وسيبىن عليك تكمذاكر حسن يا كفايه :فقلتله

  معاهم الن ده هيتعبىن  التحدى خسرأ ومتخلنيش كويس تذاكرى تساعديىن عايزه لو :فقال

  .من جوايا يا هدى ومش هتحمل أنك تكوىن مع مدرس لوحدك حىت لو عشان يشرحلك قوى

 داميا ان من بالرغم كتري بذاكر بقيت وفعال .

  على من محلى خففأ نا هدىف كان املرادى بس ؛كتري ذاكرتىمنا من االول أ

  يعىن الدروس كل يذاكرىل خبليه ومش لنفسه يفضى عشان حسن

  سئلتهاأ كل واحل وامللخص املدرسه كتاب من املاده بذاكر ناأ

  وخبليه اصحابه اخوات من بيجيبهاىل حسن اوراق واى واالمتحانات

  .املدرسه سنيمدر اسال وأ فامهاه املش يشرحلى اقدر ما قد على

  فههأ عشان هيدهوىن اللسه بذاكر كنت ناأ بس اعتراضه؛ من بالرغم

  .بيشرحلى وهو بسرعه

  باستمرار براجع وكنت خيرجىن انه منه اطلب نأ خالص وبطلت

  .تاىن يشرحلى وحيتاج نساشأ ما عشان

  .ملخص كذا ومن قراهبا جزء كل على كتري متحاناتأ حبل وكنت

  مرات اال خرجتش وما ثانوى وتالته تانيه تبتاع االجازه كل خدتوأ
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  حسن اصرار حتت وكانت قليله

  .كده من كترأ عليه تقلأ عايزه ماكنتش الىن

  بالعربيه شويه نتمشى وأ فيه نتغدى مطعم مثال نروح بقوله فكنت

  .فاضيه ومش مذاكره عليا عشان ونرجع

  فاضى مش هو فعال انه عارفه عشان عشانه كده بقول كنت ناأ

  عايزه نامشوأ ؛ نفسه حساب على لو حىت يفرحىن عايز انه ارفهوع

  وكنت بعيىن البشوفه التعب وكفايه مذاكرته تاخري ىف السبب كونأ

  بتاعته املذاكره ىف بيتعب كليته من تعدى سنه ما كل انه حبس

 .للمذاكره كترأ دفعه بيديىن وده كترأ عليا فبيصعب كترأ

  . فجاه مات وبابا الكبريه صدمىت حصلت ملاوفضلت حياتنا عاديه لغايه 

  . عليا ادت الدنيا وان اتزلزلت اىن حسيت

  . متغطيه كنت ما بعد الناس قدام اتعريت اىن حسيت

  . لزمه ماهلاش وسراب هوا جمرد الدنيا ان حسيت

  .ماما وعلى عليا صعبه يامأ كانت

  . خالص بتسيبها مش كانت نفسيا وخالتوا جدا تعبت وماما
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  منها خرجت لو اىن حبس كنت اوضىت من باخرج مش كنت وانا

  خالص؛ سابنيشما  العزا ايام من وحسن فيها بعيط الوقت كترأ وكنت واتوه هاضيع

  .معايا داميا كان 

  .حسأ ما غري من وشى مغرقه ودموعى ومش حاسه بنفسى بعيط ببقى كنت

  باب ليا لسه انه حبس حسن بيجى ملا بس وحيده اىن وحبس

  .الدنيا ىف ضايعه مش لسه وأن عليا يتقفل

  تعبت ملا لغايه اعيط وفضلت ارت حضنه ىف اخدىن مره واول

  ىبمج فقت كان لسه وملا حضنه ىف ومنت

 هديت ومنت ما لغايه ليه ضمىن وهو ترشفته أ ما مبجرد

  . ويصربىن يكلمىن داميا وهو كترأ بتسوء حالىت وكانت

  احساس واليتم ياعالض حساسأ بس معترضه كنتش ما انا

  الن.  معايا بيفضل وبقا وضىتأ ىف تاىن سرير جاب وهو ؛ قوى وحش

  بقعد وكنت بالليل كوابيس بيجيلى وكان نفسيا تعبت فتره خدتأ

  حضنه ىف خدىنويأ يصحيىن فكان يصحيىن حد ملا لغايه صرخأ

  .تاىن نامأ ملا لغايه قران عليا ويقرأ ويهديىن
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  نفس فيا ما طول ناأ لوحدك انك حتسى وعىأ :قال  ملا نساشا وما

  وضهرك ومحايتك سندك جنبك هافضل اهللا شاء نأ ؛ بيدق وقلىب

  . تضعفى وال الدنيا من ختاىف اوعى. وعكازك

  شاورى بس عنك مسئول ناوأ االول زى مىن اطلبيهأ واى حاجه حتتاجيها

  . امرك حتت ناوأ وامرى

  عشانك يا هدى ؛ عشانك وملكك ملكأ ما كلو وصحىت وماىل ناأ اىن فاكره داميا وخليكى

  ماختلنيش ده الكالم عايز فهماىن اشارك ورهن امرك وحتتوليكى لوحدك يا هدى 

  وحاسبيىن .منه ومتاكده وعارفاه فامهاه داميا عايزك ابدا بيه افكرك

 يا حقك ىف قصرت لو بسهوله وماتساحمنيش عليكى قصرت لو عليه

  هدى

  .بابا وفات بعد من النازل ىف احلالتها ماما مالزمه خالتو وكانت

  وصاحبه الوحيد خوهأ فقد هو مننا سوء قلأ مش حالته كانت وعمو

  دلوقت الشركه الن قبلنا الصدمه من يفوق الزم وكان حلظه ىف ليه حاجه وكل وشريكه

 .هو وبس منه مسئوله

 الكليه ودخلت عايزاه االنا باموع الثانوى وخلصت االيام وعدت
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  .فوريه مترمجه ابقى نفسى كان داميا النه فيها نفسى نالكا

  ما وكل حلسن ساهلاأ ونفسى حمرياىن جوايا اسلئه ىف فتره من

  اىن اجلرائه عنديش ما بس . معايا بتكرب دى االسئله نأ حبس كربأ

  متدين وسيم حمترم نسانأ هو فيه فكرأ وملا .عليها حسن سئلأ

  ..داج جدا عليا وبيغري تدينه ىف معتدل

  .بس باسال نفسى الغريه دى بصفىت ايه ىف حياته؟

  على ايده حيط او بايده معايا يهزر ممكن انه بستغرب كنت احيانا

  .دى النظره سر فامهه ببقا ومش نفسه وينسى يبصلى وأ كتفى

  كان بابا ملا تعبت ما وقت من بس ؛ يتكلم ما غري من كتري حاجات ىف حسن بفهم ناأ يعىن

  االول زى رجعنا وبعدها حسن عن يبعدىن عايز

  حسن مابقاش حسن بتاع االول زى مبقاش حسن جوه جزء ىف انا حبس ناوأ ده الوقت من

  .ليه عارفه مشزمان 

  .هتعرىف تكربى ملا:  لوقا ابتسم مانز سالته وملا بس

  نعشا ده متعمده بكون حياناوأ واهلزار بالكالم معاه امتادى اىن بيسمح كان انه اجلديد بس

  فعله ردت واشوف استفزه
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 .االول زى بيدايق ومش ومبسوط عادى بلقيه بس

 العيله بنات باقى مع التعامل ىف العنده التحفظ شفت كده من وبالرغم

 ؟بقا اللى بقيت االمور ايزى خالص معاه ناأ امشعنا طيب

 ده باملوضوع اال فكرأ قادره ومش قوى انبىن ضمريى وملا

 . وخالص السؤ الفاتت املره زى مش بصراحه معاه لمتكمن تاىن وأ سالهأ رحت

  ختهأ زى بيعتربىن وأ البينا العشره واقع من ده بيعمل يكون ممكن انه املخوفىن كل ناأ

 منه مقصود مش ده وان

 .عىن ويبعده عينه يفتح كالمى وان

 ..شسالتي ما نىتأ بس زمان من ده الالسؤ استنيت ناأ :قال ملا اتفاجئت بس

  ؟عليا رد عندك انت بطي:فقلت

  من كترأ عليا واخد كده وعشان بعض مع متربني الننا بيحصل ده ان بقول كنت انا صلأ

  ؟ العيله بنات باقى

  كتفى على ايدكتلف  وأ ايدى متسك ملا حمترم قوى وملتزم دينيا بس انك عارفه ناأ يعىن

 .حرام ده هزار لو حىت

 ؛حرام ده حضنك ىف وتاخدىن اعيط وملا
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 ؟ال وال صح باحلرام ليك وال ليا هترضى مش وانت

 هدى يا بينا حرام حباجه هارضى وال رضيت ما عمرى : لاوق فابتسم

 حالل؟ ده يعىن :فقلت 

 .ياهدى حالل اه : فقال

 ؟فهمىن أزاى بقا. كويس طيب : فقلت

 .هتعرىف تكربى ملا : وقال فضحك

 ده املوضوع ىف التفكري كتر من زهقت ناأ حسن يا : فقلت

 ؟.التقصدها ايه اد لغايه هكرب يعىن كبريه ناأ ما وبعدين

 .سنه ١٨ تكملى ملا تاىن شهر كام لسه : فقال

  يعىن؟ فلسطني حترير سر هتعرفىن نتأ حسن يا ليه : وقلت فتنهدت

 ؟كرت هتفتحلى وال

 .ميكن :وقال فابتسم

 ؟ حالل حتضىن وملا حاللدى اي ومتسك عليا تطبطب ملا يعىن طيب:فقلت

 .حالل هدى يا اه :فقال 

 الرضاعه؟ من خوياأ انك اكتشفت نتأ هو : بينفذ صربى ناوا فقلت
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 سنني؟ خبمس منك اكرب ناوأ هدى يا ازاى : وقال فضحك

  عادى العيله شباب باقى ومع حالل معاك عملته لو ده كل نتأ يعىن طيب :وقلت تنرفزتفأ

 حالل؟ برضوا

  .طبعا ال:وقال املكتب راىوالقاعده عليه  الكرسى على من فوقف

 سامعه؟. دماغك هكسر باملس مش بالكالم حىت فيهم حد مع بتهزرى شفتك لو ناأ

 انت؟ امشعىن سالم يا :وقلت قدامه وقفت ورحت ولفيت كمان انا فوقفت

  .هتعرىف تكربى ملا قلتلك :فقال

  .خالص ملا أكرب ابقا حاسبىن على تصرفاتى معاهم: فقلت بعند 

  .طيب أبقا وريىن هتهزرى معاهم ازاى:بعدها رفع حاجبه وبصلى مبكر وقال فسكت شويه و

 ..فاتغظت منه النه عارف أن ديىن بيمنعىن أن اتعدى حدودى معاهم ومش هاعمل كده

 شه ىف بكس اديه عشان فعال ايدى وكورت ضربهأ نفسى وكان منه فاتغظت

 كالعاده عني غمضت ىف كتفىن اهللا ماشاء وهو مني هضرب بس

  كتري ليكى التمارين سايبه شكلك ؛ تعديل حمتاجه عندك اللياقه نأ واضح : وقال عليا وضحك

 ؟وتىهدهد يا 

 ايه؟ ىف نفسى العلمتهاىن االلعاب كل من عارف : بغيظ فقلت
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 ايه؟ ىف نفسك : وقال عليا فميل

 غليلى شفىوأ شبعأ ملا ضربكوأ كده فيا عامل انت ما زى كتفكأ نفسى : فقلت

  اجلنبه؛ السرير على ترمىأ انه لدرجه يضحك وقعد ضهرى ورا الففها الكان ايدى ابس وهو

 اكتر بيغيظىن وضحكه منه متغاظه فعال اىن عارف النه

 كتفه ىف وضربته ضهره ورى ولفيتها ايده مسكت بسرعه ناوأ

 شاطر يا الكبار مع تاىن تلعبش ما : وانتصار زهو بكل وقلتله

 ايه؟ فيكى عملأ مكانك ناوأ مكاىن انىت وخليتك يتكلف حلظه ىف لو طيب:فقال

   االتنني باديا ضهره ورا لفاه الكنت دراعه فمسكت

 الفائزه ناأ وكده هتقدر مش خالص كده ال : وقلت

  السرير على ضهرى وكان السرير على شدىن يقوم ما وبدل مىن دراعه فك كان حلظه وىف

  .اتفكت وطرحىت ليه ووشى 

  

*******  
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  : الثامن  الفصل
 

 كويس مش كده شكلنا النو كسفىن بشكل فيا ويتامل وبيبصلى مبتسم فضل وهو

 سنني عليه عدى وده شافوش ما تعىب وقت من شعرى وكمان غلط ووضعنا

 وباسىن عليا ميل لقيته وفجاه

 ؟اجتننت انت ؟حسن يا ايه عملت انت : وقلت بسرعه وقمت وزقيته تنفضتا ناوأ

 اوضىت على وجريت وضهاال سبت يرد ما وقبل

 .بينا احلصل من صدمىت قمت ىف ناوأ ؛ باملفتاح نفسى على وقفلت

  .كده بعض مع زر مره ولا مش حناأ فكرأ وفضلت

  .كده يعمل حسن مره ولأ بس

  حدوده هيتعدى مش انه وعدىن ملا صدقته ان نفسى وملت. سنتني من حضىن ملا وافكرت

  .معايا تاىن

 .ياهدى افتحى : وقال بيخبط ومسعته

  .باهللا عليك سيبىن لوحدى وماتدخلش : ومرضتش افتح وقلت منه خايفه كنت ناوأ

  لو ما مسعتش كالمه وفتحت هيفتح هومعاه نسخه تانيه من مفتاح الباب و هالىن عارفه ان
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 منت ملا لغايه اعيط فضلتو ؛ ممكن يدخل بيهاو

 لياباحلوا حاسه مش اناأ ايه قد عارفه مش وقت عليا وعدى

  على قماشه ىف نا وحسيت الصداع من عنيا فتحأ قادره مش وكنت صحيت ملا بس

 بتكلم ماما صوت ومسعت دماغى

  رتاحوأ شويه ناملك حبيىب يا قوم.معانا تعبينك داميا حناأ ابىن يا معلش :وبتقول  حسن

 كده حلد سهر كفاياك 

 عليها اطمن ملا اال نامأ هاقدر مش ناأ طنط يا عارفه نىتأ : فقال

  والسخونه كويسه وتبقا وهتفوق حتسنتأ هتبقا بالكتري بكره وأ بالليل لغايه اهللا شاء نأ وهيا

 ترتل ابتدت هللا احلمد

 . جنبها هافضل ناوأ وارتاح ياابىن كفايه حبيىبقوم يا ؛ حسن يا يطمنك ربنا:فقالت

  وال كليتك روحت وال تعبت ما ساعت من ضتهاأ من ماخرجتش انت دا .بس ايه ذنبك انت

 حاجه ذاكرت

 مهاأ ناوأ مىن كترأ معاها تعبت انت دا

 ؟ايه وال مراتى اا ناسيه انىت طنط يا ايه : فقال

  . اتقبض وقلىب خفت ناأ مراته قال ملا بس عليا بيتكلموا ما وفامهه احلوار سامعه كنت انا
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 ؟اجتوز حسن ده ايههيا مني املراته ؟ . مراته:قلت

 ايه وال كتري ليا تعبانه ناا هو وازاى امته طيب

  حسن غري لقتش ما بس شوفهاأ عشان مراته على دورأ وفضلت بصعوبه عنيا وفتحت

 وخارجه حسن بتاعت االكل صنيه شايله كانت وماما 

 اجتوزت؟ نتأ حسن: وقلت خمنوقه ناوا وبصتله

 ؟ خالص هتنساىن ناوأ ؟طيب وازاى امىت طيب

 ترتل ابتدت ودموعى

 .تاىن معاك اهزر وال كلمكأ وال االول زى وضتكأ ادخل هينفع مش خالص يعىن

 .مهك وتشكيله معاه وزر تكلمه ياحسن غريى حد بقالك يعىن

 بعض عن اهلتمنعنا جبت خالص .كده ياحسن بس ليه

 تاىن؟ بيت ىف تسكن وتروح وتسيىب هتمشى خالص كده نتأ هو طيب

  .تانيه احدهلو بقا ؛ حسن عندى بقاش ما ناأ حسن يا خالص

 كان بيبصلى كانه بيستوعب البقوله وبعدهاهو 

 ......انا هدى : قال

  تاىن اشوفك عايزه مش بره طلعأ السمعته كفايه اسكت خالص:  صرخبو منهاره ناوأ وقلت فقاطعته
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 .كده فيا عملت ليه عليك حرام

  كنت ن وجنون كنت بتكلم زيا ناأ بس ؛ ويهديىن يقاطعىن بيحاول باتكلم ناأ ما طول هو

 .جنىب وال معايا حد فيش وما صحراء ىف اىن اسهوح كبري بضياع وحاسه مصدومه

  ضاع توهش ما عشان الطريق على وبيشاورىل ايدى وماسك معايا عمره الطول حسن حىت

  ايدى وساب مىن

 منهاره وانا باملخده وشى وخبيت اعيط وفضلت

  برضوا ما بصتش ناحيته مهما عملمهدى بس  حقنه ملا مسك دراعى واداىن بيه وحسيت

 .طول على منت شويه وبعد أو حصل مش عايزه أشوفه وال أكلمه

 عنيه على وايده السرير على جنىب نامي لقيته وصحيت

 عليه ناميه ناأ سرير على ينام مره ولأ ودى

 .حسن : قلتبصتله وف

 هدى يا يىتصح نىت؛ أ حسن عيون يا : وقال وبصلى جنبه على ونام بسرع ايده فرتل

 دلوقت؟ احسن انك حاسه

  فيها يكون وحسن  أتعب مره خرأ دى انه ختيلأ قادره مش وانا تدمع بتدتأ وعنيا فبصتله

 .وأطمن بوجوده يرعاىن ويهتم بياو جنىب
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 .ياحسن نتأ حت الدنيا ىف سند ليا مبقاش خالص: نفسى ىف وقلت

 بيا عالقته يقطع ختليه بعيد ومش هتزعل كيدأ مجىب كده شافته مراته ولو

 ..لالخر وبعدها أتكلمى كويس مسعيىنوأ حبيبىت يا هدىا هدى : قال ملا تفكريى وقطع

 بنت؛ انك وعرفوا فيكى حامل كانت طنط ما وقت من ياهدى شوىف

 امعاه وتلعب منها بالك هتاخد نتأ تكربوتتولد وملا .. بتاعتك دى قالوا

 اتولدتى ملا جدا سعيد وكنت الصرب؛ بفارغ تتولدى انك بستىن كنتف

 اشيلك واحد اول ان أكون عليهم شارط وكنت

  جدو مع التلفزيون ىف مسعته كنت بنت اسم على هدى قلت وانا اسم اخترلك ان:قالت وطنط

  .يرمحه اهللا

 معايا ويكرب معايا يلعب معايا طفل فيه نأ بيكى جدا سعيد وكنت

  عياط تبطلى عشان بيكى السرير واهز بكاالع قعدوأ جيلكوأ بصحى بالليل بتعيطى ملا وكنت

  علمتىن وبعدها وتنامى ترضعك ملا لغايه معاها قاعد فضلوأ؛طنط قبل وصلكب كنت واحيانا

 بيكى حستش ما وهيا لوصحيىت عشان البربونه اديكى ازاى

  نىتوأ حىت قوى عليكى خباف وكنت؛  وبتاعىت مىن مسئوله كان حبس كنت كربتى وملا

 .سندكب كنت املشى بتتعلمى كنت وملا معاكى حبىبو بقلدك كنت بتحىب
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  معاكى ناموأ صحىأ متعود ناأو عنك هابعد اىن جدا زعالن كنت املدرسه دخلت ملا عارفه

 .ومش عايز أروح

  ملا يضربكيش ما املدرسني عشان اذاكرلك ملاتكربى عشان تعلمأ الزم اىن قالت ماما بس

 اواالجازه الدراسه ىف سواء اذاكر حبب كنتبعدها بقيت   تكربى

 االجازه ىف اذاكرلك بيخليىن الكان السبب وده علمهالكأ عشان حاجه كل فهمأ وحبب

  واملدرسني منك شطرأ يبقا وحمدش حاجه كل فامهه تبقى املدرسه ترجعى ملا عشان

 ابدا يزعلك وحمدش حيبوكى

  حىت حاجه كل من عليكى خباف كنت ؛ وبس ناأ بتاعىت مىن حته انك حاسس داميا عارفه

  ؟؟معايا السباحه علمتك ملا فاكره نفسى من

  ورايا من البسني ترتىل انك قوى خفت؛ التلفزيون ىف بتشوفيها وانىت عجبتك لقيتها ملا

  يعملوا نعشا البيت ىفطلبت منهم   اليوم نفس ىف كده عشان وتغرقى النادى ىف واحنا

 النادى ىف تعلمأ يودوىن الزم كان وطبعا البيت ىف هنا بسني

 هنا البيت ىف ناأ وعلمتك النادى ىف يعلموكى أم ورفضت

 وتغرقى منك باله ياخدش ما املدرب نأ خايف قوى عليكى خايف كنت

  عشان بالراحه علمهالكأ واجى اتعلمهأ ناأ حبب كنت بتعجبك كانت حركه وأ لعبه اى حىت
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 يضربك وال كيزعل حمدش

 نسهأ تبقى هتبداى انك وحسيت تدائىاب هتخلصى وكنىت تكربى بتديىتأ ملاو

 ماما مع تكلمتأ وروحت وتتحجىب عىن تتغطى املفروض كده انك زعلت

 اجلوايا وقلتلها

  كويس ومتغطيه حبجابك بتبقى نىتأ ما وطول كده بيقولوالدين  الصح ده نأ : قالت هيا بس

  نفسى حبافظ عليكى من كل الناس وحىتو الصدف ىف اللولو زى حبفظك نأ حسأ الزم

  جات ولو بتسمعي كالمه انىت حد كترأ ناأ عشان ده  فهمكوأ كلمكأ ابتدى ان مىن طلبتو

 هتعارضى مش مىن

 الناس عيون من اداريكى وعايز عليكى حبافظ داميا كنت وفعال

  وانىت انك متاكد ابقا عشان؛  اخلروج لبس تشترى عشان معاكى خبرج داميا كنت فاكره

 .مش حلوه كده او كده ظرهبن هيشوفك حمدش عىن بعيد

 .كمن حته اى يلمح حد حبب ومش عليكى بغري صغرى من

  يوم كل بتاخديها انىت حقنه ىف وكان ابتدائى ىف كنىت وانىت تعبىت ملا ثانوى ىف ناوأ فاكره

 ؟اسبوع ملده

  يبقى كبريه نىتوأ تعبىت اهللا قدر ال ولو صغريه دلوقت انىت طيب نفسى ىف وقلت فكرت نافأ
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 احلقنه بيديكى وهو يشوفك غريب واحد جيى

  جنبه ووقفت ادهالك ازاى معلمىن وهو اال هنا من خيرجش ما الراجل ان اصريت ووقتها

  سهله تكون املمكن الطريقه وعايز تاىن يعلمىن قلتله خرجت ملا وبعدها بيدهالك وهو

 بادهالك وانا تاملكيش ما عشان

 ؟اتتعلمه عايز ليه سالوىن وملا علمىن وفعال

 .حقنه ادى عرفشأ وما دكتور ابقا ينفعش وما اهللا شاء ان طب دخلأ ناوى الىن فقلت

 .الكده ناوأ بالراجل يتصلش ما انه بالعافيه قنعتهوأ لعمه روحت احلقنه ميعاد قبل يوم وتاىن

 بالراجل اتصل رفضت ولو الكده ناأ وافقت ولو هدى نسال تعاىل قلتله لدرجت

 ووافقىت ابتسمىت وبعدها شويه بصتيلى وانىت ئلكوس معايا وجه

  لسه كنىت انك من بالرغم ؛ طول على قلىب ىف صابتىن وقتها ليا نظرتك هدى يا عارفه

 مقتل ىف صبتيىن بس ابتدائى يعىن طفله ؛ خامسه

 ىفيك بفكر غري كلمه وال ذاكرتش وما سرحان اليوم باقى فضلتجبد يا هدى وو

  .وحباجتها بيها هتمأ البحب الطفله ليا بقتيش ما انك لنفسى عترفتوأ

  معايا ترتىل حبيىت مره اول كده وعشان؛  بيحب واحد نظرت تانيه بنظره ده اليوم شفتك

 حبجابك اال اعدادى دخلتيش وما احتجبىت ملا لغايه وراكى وفضلت رفضت السباحه محام 
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 البنات لبس وشفت الكليه ودخلت ثانوى خلصت ملا وبعدها

  لبس فتره كل اشتريلك بتديتأ لبسا ىف حريتك من ومانعك عليكى كامت انأ ايه قد حسيت

  تفرحك املمكن البنات حاجات من حاجه ىأ وأ برموده وأ اوبنطلون وقصريأ ضيق بناتى

  وبينها بيىن ملاما باديه وكنت وضتكأ ىف نىتوأ حلوه بنوته نكوأ وسنك بنفسك وحتسسك

  ترفضى وأ مىن تتكسفيش ما عشان ا جايباه هياعلى  بتدهولك وهيا يعرف حد ما غري من 

  اليوم حماضراتى ىف هتاخر لسه فاكران نىتوأ السباحه دوم فيه الشفتك اليوم لغايه اللبس

 واجلبل ده اد فجاه جبل ىف وابىن عمرى طول واخبيكى اداريكى عماله كنت أن حسيت ده

  اجلويا ايه فهمأ عرفتش وما بسرعه بيدق كان وقلىب

  البترتل البسني معايا طفلىت زمان بتاعت هدى رجعىت انك ىف حلظه افتكرت الىن نفرحا

  وحسيت حبنني قوى ليهاافتكرت ايامنا الكانت بدون قيود وحدود ووأفضل االعبها وأضحكها 

 .وميصحشوأن وقفتنا كده غلط  حرام كده النمن نفسى  زعلتبعد حلظات فوقت وو

 نفسى على بكدا كنت فسىن ناأ حصلتلى غريبه حباجات وحسيت

  حسيت أنك وحشتيىن وأنىت واقفه قصادى حضنكأ نفسى كان منك ومدايق بزعقلك ناوأ

  .وعايشه عمرك كله معايا وقدام عنيا 

  تبقى هينفع ومش بتاعىت انك منها متاكد الكنت الوحيده احلاجه بسا؛ حاسيته كتري حاجات
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  كنوز الدنيا أنىت ليا أنا أنىت بتاعىت أنامهما أن كان ومهما ملك ومهما وزنك ب تاىن حلد

 وبس وكنت على أستعداد أن أحارب الدنيا لو حد فكر فيكى أو شافك بنفس الشكل الشفتك بيه

 كده شافك يكون تاىن حد ممكن فعال أن وفكرت

 .خالص الفكره حتملتشأ وما حواليا حاجه كل كسرأ نفسى وكان جدا زعلت

  ممكن واىن امليوه بلبس شفتك واىن حكتيه االنىت الكالم على وكلمىن عندى دخل عمو وملا

 .اخىت زى وانىت بالراحه اكلمك كنت

  ؟هدى جتوزأ عايز ناأ عمو:من غري ما أحس  بقوله نفسى لقيت

  

*******  
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  : الفصل التاسع
 

 .حيوان يا ازاى فيها بتفكر نتأ :وقال  وشى على بالقلم فاداىن

 بعض مع متربيني نكموأ ختكأ زى وبتعاملها حمترم انك لقووأ عليها ئتمنكب كنت وانا

  تاريكوالشيخ بتاعنا أ املتدين طب بتاع دا وبنقول حمترم فاكرينك حناوأ صايع طلعت نتوأ

 ده بالشكل فيها بتفكر

 ؟ودانا على ناميني واحنا ايه فيها عملت وياترى :وقال 

 زمان من كيل سايبه اىن الغلطان ناأ :قال  يزعق وقعد

 .النهارده بعد فيه نتأ بيت ىف تنام بنىت ممكن مش.... ال تفكريك ماعرفت بعد بس

 .فورا البيت هتسيبوا عشان وتقولك بسرعه جتهز لطنط وقال

 رفض هو بس يسمعىن عشان اترجاه فضلت ناوأ

 االرض على عليكى مغمى لقناكى عليها وجرينا بتصرخ طنط مسعنا وفجاه

 بره وخرجىن وزعقلى رفض عمو بس نبضك يسقوأ فوقكأ عشان عليكى يتروج

  من اشوفك حىت أن قاطع رفض رافض وعموا عليكى هاموت كنت ناوأ بالدكتور تصلواوأ

 .عىن بعدوه وخالتوا ماما ان اال تاىن هيضربىن وكان بعيد
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 اجتوزك عايز ان وقلتلهم وخالتو وماما بابا كلمت ناوأ

 كده احلسيت البينا العشره ومن اخوكى زى بيكى متعلق ان وقالوا رفضوا ومها

  عالجك نوأ فعال فيكى بياثر مش العالج نأ كتشافهموأ الدكتور كالم وبعد احلاحى ومع

 االدويه قبل نفسى ساسىاأل

 وقته ازاى عامله كنىت نىتأ فاكره واكيد

  عايز مش ناأ وقلتله لبابا ورحت كترأ هتجنن ابقى عنك وحتكيلى ماما عليكى سالأ ما وكل

  يبقا لبس ىأ وأ بشعرك وشفتك موقف حصل لو وانه براحىت اكلمك أن حالل يبقى انه غري

 احلالل ىف سوا نبقى نناأ غري حاجه ىأ وال بينا حقوق اى هاطلب ومش حرام مش

  فأنا قلت هو كتب كتاب بس مش أكتر ورقه هتخلى حياتنا حالل صغريه لسه النك ورفض

 .وسهله من غري قيود حمرمه 

 حبت ديىن قصدى نأ تاكدواوأ وخالتو ماما وعلى عليه احلاح وبعد

  ما انك اشترط بس عمو وافق املتدهوره حالتك ومع عمو على وزم عليهم زىن وحتت

  معايا تكملى تقبلى انك احلق اديكى ووقتها االقل على سنه ١٨ عندك نىتوأ غري تعرفيش

  ..ال وال

 اجلواز عقد ىف وكتبناه. .شرطه على وافقت ناوأ
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  .الكتاب وكتبنا ووكيلك امرك وىل هو فكان قاصر لسه النكو

  أشوفك  عشان طول على وضتكأ على جريتو ؛ سبتهم ول ما رجعنا من عند املاذونأو

 حضنكأ أن من نفسى منعأ قدرتش ما شفتك ما ولوأ عليكى طمنأو

  .من وقتها لغايه النهارده  الباقى عارفه نىتوأ

  طنط ترجيتأ مبارحأ احلصلك بعد انه اال ١٨تكملى شانع شهر كام فاضل انه من وبالرغم

 الكتاب كتب مبوضوع تعرىف انك

 .ضمانىت على هتعرىف انك وقولتلها حالل بينا احلصل كل نأ تتاكدى عشان

  ..ال وال معايا تكملى تقبلى انك احلق ليكى نىتأ ياهدى ودلوقت

  ومحايتك امانك هاكون اىن منعهي مش انه جوابك كان مهما انه باكدلك انا تردى ما قبل بس

 صغريه وانىت مىن البتتمنيه وكل وسندك

 احتجتيىن وقت اى ىف ماهاخذلك عمرى ان بيدق وقلب نفس فيا ما طول مىن وعد وده

  وبرضوا ؛ وكده االشهار عشان الكتاب كتب مبوضوع عارفني قرايبنا اغلب فكره وعلى

 .بيه تعرفيش ما انك عارفني

  اليعىن وال معايا تكملى موافقه يسالوكى وهيجوا سنه ١٨ تكملى ملا نيمستن مها فكره وعلى

 عايزاها مش وانىت حاجه على نغصبك ال خايفني
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 كالمى؟ ىفرايك  ايه هدى يا ها

  يتوقعه كنش ما رد تيرد وهنا

  ورفضت ؛ بكره قبل النهارده معاك تبقى ونفسك واحده بتحب انك قلت مره نتأ هو : لتوق

 ..تقوىل امسها

 لفني؟ ووصلتوا معاها ايه عملت ياترى

 :وقال ؛ ايده على دماغه وسند جنبه على ونام جنىب السرير على ورجع ميل حسن فضحك

  .الفاضى على راح فيكى وتعليمى تعىب ان حاسس هدى يا ليه عارف مش

  نىتوأ دلوقت لغايهوربيتك وكربتك و فيكى حامل كانت طنط ما وقت من احكيلك عماله يعىن

  . عليكى واصحى بنام ناوأ امىت غريك واحده هاحب كنت طيب؛  كده تقوىل

  اليوم ىف بشوفك نىتأ دا مشال وال ميني بصأ وال تعدلأ خلتيىن شفتك ما ساعت من ناأ هو

 .املرايه ىف وشى بشوف ما كترأ

 ايه؟ وقتها من عارفه مش اىن موضوع ىف مدايقاىن حاجه كترأ عارف : وقلت بتسمتفأ

 ؟وتىهدهد يا ايه : فقال

 .منك حقى خدوأ ضربكأ عارفه كنتش ما ان : فقلت

 عملتهاش؟ وما حاجه تعملى تقدرى كنىت نىتأ يعىن : وقال فضحك
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  من مكسوفه الوقت نفس وىف ؛ حرام عشان اقربلك ينفع ما بس قدرا طبعا هأ :بعند  فقلت

 ساعات بتعملها الكنت احلركات

 دى؟ ايه حركات : وقال فابتسم

 تخنقىنه نككأ زار بدراعك بتحاوطىن وملا ؛ كتفى على ايدك بتحط كنت ملا : فقلت

  والصيف احلر عز ىف لبساها الببقى الطرحه عشان حىت تلمح وأ تقول كنت مش

  مىن؛ وماتتكسفيش عادى حياتك وعيشى معايا براحتك خليكى قلتلك مره كذا مش ناأ : فقال

 .كده من كترأ فسرأ ينفع كنش ما ناوأ مافهمتيش انىت بس

  ؟اين من قصدك عرفأ ناوأ يعىن سالم يا:  فقلت

 .ياذكى احلرام وبني الكسوف بني فرق ىف مش

  دا ؛ تعرىف قوى نفسى كان واهللا ان مع ؛ بكده وعد مديهم ناوأ ازاى قولكأ كنت طيب : فقال

  كنىتو زاد هزارنا ما ولأ شفىت نىتوأ منك قربأ وأ حضنكوأ هاجتنن ببقى كنت حياناأ ناأ

 نفسى امنع قدرتش وما احلصل ايه عنه التكلمنا املوضوع بعد وخاصه مىن قريبه

  واهللا ؛ عنك اداريه البحاول كل جوايا حركىت انك حسيت وكده وحرام حالل مبوضوع وخاصه

 .العملته عملت بنفسى حسأ ما غري من ياهدى

  خالص : لتوق العليا باملفرش وشى تيوغط وهو بيتكلم عن احلصل بينا قوى منه فاتكسفت
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 بقا اسكت حسن يا

  شور خدى يال وقومى ؛ تاىن هاتكلم مش تتكسفيش ما خالص : وقال فعلى ردت على فضحك

 .ما تتعبيش عشان غيار هاجبلك ناوتصحصحى ؛ وأ تفوقى عشان

 ياحسن اهلتجيبه ايه غيار : لتوق خمضوضه ناوأ بسرعه املفرش فرفعت

 يهديك ربنا يال حسن يا طلعأ ؛ لنفسى جيبأ قومهأ ناأ كقولأ وال ؛ ماما بعتوا بره طلعا

 ؟ السر يكتم مني فيكى : وقال فضحك

  اهليقوله من خايفه وانا فبصتله

 فكره؟ على مرحتالك مش ناأ ؛ ايه فيه ايه:وقلت

  البيت لبس غلبأ :ومش عايز حد حوالينا يسمعه بصوت واطى كانه بيقول سر  وقال فضحك

 .املشتريهالك ناأ كربتى ملا وخاصه تكبتاع اخلاصه واحلاجات

  نأ عارفه الوقت نفس وىف مصدقه مش كنت الىنأنطق  ما غري من خرهاأ على اعني ففتحت

 .صح يطلع كالمه ممكن يعىن بيكدب مش حسن

 ؟ يعىن ازاى ؟ كده احلف طيب ؛ كداب : كلمت مىن طلعت عىن غصب بس

  بترضى مش مامتك ؛ يرمحه اهللا اتوىف عمو ما وقت من نأ عارفه نىتأ : وقال مىن فقرب

  .طول على وترجع تزوره املقابر تروح عشان اال البيت من خترج
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 قبل ما تشتريه بتاعها اللبس قاست لو اال حىت لنفسها تشترى بتعرف مش عارفاها ومامىت

 ؟حبيبك حسن اال البس جيبلكو اللى هيلف  هدهد يا مني يبقى

  نزلأ ناوأ ورقه ىف وتكتبهاىل باول ولأ طلباتك كل فتشو اأ طنط مع اتفقت ناشوىف أ

  حضرتك عشان ده وكل ؛ اجلايباها هيا اأ ساسأ على تدهالك وهيا وادهاهلا جبهاأ

  .معايا البيت هدوم تشترى  بتتكسفى

  شوفهاوب وبتلبسيها معايا اخلروج هدوم بتشترى انىت ما طيب

  .هدهد يا كتري هتفرق مش يعىن ؛ نشتريها ما قبل من عليكى

 ؟ زمان من سالهأ نفسى كان السؤ ىف ناأ هدهوتى يا قوليلى بس

  بنيا اولوحب عينه ىف جتيش ما انيع عشان للحيطه وعنيا كسوفهم ناوأ بيتكلم هو ما طول

  ونظرته؛ وطريقته كالمه من يكسفىن عايزفعال  انه تيحس ىنأل مكسوفه مش عادى اىن

  زمان من يساهلا عايز حاجه ىف انه قال ملا لغايه قصده من باىل واخده مش اىن عملت بس

 ده؟ ايه السؤ : لتوق ناحيته فبصت

  بتبقى كانت)وغمز( للمقاسات بالنسبه هو : وقال معىن ذات وبنظره مىن أكتر وقرب فابتسم

 ؟ ال وال مظبوطه

  فيها حاجه همأ حاجات ىف نأ عارف ناأ هأ : وقال اجلديه ويتصنع شويه بيبعد وهو كملو
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  .مظبوطه تبقى املقاسات عشان ركزأ حباول كنت ناوأ قاساتامل

 ياهدى؟ مظبوطه طمنيىن ها

  تكسفتأ ساله ما بعد بس؛ النفسه يساله من زمان  الالسؤ عرفأ عشان مركزه نتك ناأ

  ناوأ ؛ بره طلعوأ حسن يا خالص سكتأ : تاىن وشى تيغط ما بعد لتوق قوى قوى

 .ماشى ماما يا ماشى كده فيا تعمل راخ؛ أ معايا حساا ماما مع هاتصرف

  البيجامه بس:  قالف يكمل غالسه عايز كانوشكله  كسفىن انه وعرف اعلي ضحك وهو

  البسه نىتأ هو بس ؛ هدهدى يا حته منك هتاكل اأ متاكد كنت البساها االنىت

 .بنفسى طمنأ كده وريىنبالش تتعىب نفسك  قولكأ وال ؛ الربمودا البنطلون وال عليها الشورت

  وكفايه بره واطلع عىن ابعد حسن يا بس :وقلت  املفرش بريفع انه حست ما ولأ فصرخت

 .بقا كالم

 .أطمن عليكى يعىن عادى مراتى انىت ياهدى ايه : قالف

  غيظهأ تيوحب لسماعها بسعاده اعني فغمضتمنه  مراتى كلمه مسعأ مره ولأ

 .مراتك تقول ابقى وافقأ ملا مش : لتقف

  أتغريت ومالحمه مبتسم مش نهأ فتوش املفرش حتت من وشى طلعتف ؛ ردش وما فسكت

 ؟موافقه مش فعال انىت هدى:وقال اجلديه عليهاوبان 
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 ..عليك ارد ابقى سنه ١٨ كملأ ملا : لتفق

  ناأ مسحىت لوف كتابنا بكتب عرفىت انىت اهلزار فيه هينفع مش ده املوضوع هدى : فقال

  .بينا التعامل هيبقا ساسهأ على عشان ردك عرفأ عايز

  

  

  

*******  
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 : الفصل العاشر

 معاك؟ يفرق هو ليه : لتوق مبكر بتسمتفأ

  .ازاى بتتكلمى انىت ياهدى طبعا : فقال

 .بعدين كالمنا نكمل نبقا نامأ ناعايزهأ مسحت لو : لتضهرى وق واديته نفسى فعدلت

 .حسن : لتوق اتعدلتف خيرج عشان السرير على من وقام شويه فسكت

 ؛يبصلى ما غري من مكانه فوقف

  بتسمتوأ قدامه وقفتداخيه وو تعبانه اىن حاسه لسه اىن من بالرغم متفق

  ياحسن بتسال لسه نتأ ؛ الفاضى على راحت فيك تربيىت نأ حاسه ليه عارفه مش : لتوق

 ؟ال وال معاك عمرى باقى فضلأ موافقه كنت اذا

  عليا جربكأ أن احلق يدنيش ما ده بس ؛ بتعزيىن انك ارفع ناأ ياهدى شوىف : وقال فتنهد

  .دهك يعمل حلد هامسح مش نفسى ناوأ

 تاىن حد ىأ لكسأ لو حىت بنفسى لكهسأ ناأ سنه ١٨ تكمل ملا ناوى كنت عشان كده

  الفتره عيىن طلعت ما زى شويه عذبكأ عايزه كنت انه من بالرغم : االرض ىف وعنيا لتفق

    .عليا ونش ما بس الفاتت
 وكسوىف كالمى من موافقه اىن ففهم
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 .هستناكى ناوأ هدى يا وقتك خدى:وقال

 .املوضوع مش حمتاج ال وقت وال تفكري حسن يا خالص : لتوق فبصتله

 .ابدابرضوا صدقيىن مش هسمح حلد جيربك  هدى يا براحتك ؟موافقه مش يعىن : فقال

 .حسن يا كده قلتش ما ناأ : لتفق هيخرج وكان

 .أضيع وقت أكتر من كده فاضى ومش مذاكره عندى عشان دلوقت ايه عايزه طيب : فقال

 .خالص تفضلأ حاجه عايزه مش : لتوق بغيظ فبصتله

  ؟ ده ازاى بيفهم ده ايه : لتوق للسرير رجعأ عشان تيلفو خرج وفعال

 .وهتتعبىن معاك ياحسنوغلس  بارد طلعت نتأ دا

  هدهوتى؟ ياوغلس  البارد مني هو:  وقال وضهاال ىف ابي ودار شالىن حسن ملا وسكت

 .داخيه جبد ياحسن نزلىن : لتوق فيه فمسكت

 وغلس كمان؟ بارد جوزها على تقول واحده ىف هو : وقال اايدي ومسك فرتلىن

 .منك اتغظت بس  سفهأ : لتوق كالمه ومن نفسى من تكسفتفأ

 .صولهأ على التقل ريكىوأ فحبيت عليا بتتقلى فيها تعملى العايزه نىتأ ما : فقال

 .كمان غريك واحد وحبب موافقه مش هاقوهلم يسالوىن ملا طيب ..واهللا ال : لتوق عني نص فبصتله

 .ادحبك كنت انا كده؛دا تعملى تقدرى نىتوأ : وقال فضحك
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 ؟حسن غري تاىن حد مع تبقى تنفع هدى هى : وقال وكمل

 ال : لتوق لالرض وبصت فابتسمت

 .فعار ناأ ما : فقال

  احلمام قدام وونزلىن شالىن هو بس للسرير ورجعت وسابته منه فاتغاظت

 .اهلدوم هاجبلك ناوأ بسرعه شور خدى : وقال

 .بس انت تفضلأ لنفسى جيبه ناأ ؛ اهللا شاء ان اهلتجيبها ايه هدوم:  لتوق ايده فمسكت

  ؟؟االول الشور ىف ساعدكأ يزاىناع ياهدى ايه:فقال

 حبيبىت يا حاضر

 .وامشى جنان بالش خيليك اهللا حسن : لتوق عنه فبعدت

 بعض مع شور خدينوأ مبارحأ لسه حناأ مكسوفه تكوىن اوعى ليه : فقال

 .عليك ماثره عندى السخونه وال نتأ مش سخونهال ناأ مالك حسن : فقالت

  ؟قولتلكيش ما ناأ هو : وقال فضحك

  كتفى على ايده ولف

  حاسه مش نىتوأ بارد شور تاخدى الزم وكان قوى عاليه حرارتك كانت مبارحأ:  وقال

  ىف معاكى فدخلت هتخرجى وكنىت صرخىت نىتأ بس امليه حتت ودخلتك فشلتك باحلواليكى
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  ؛ يغريولك عشان وخالتو ماما جات وبعدها حضىن ىف نىتوأ شويه الدش حتت البانيو

  خفت بس ؛ كمان غريلكوأ حاجه كل ىف نفسى على عتمدأ ممكن كان ناأ واهللا عارفه

  احلاله اتابع عشان وجيت ناأ غريت ورحت فسبتهم عملت كده اىن عرفىت لو مىن التزعلى

  .بتاعىت

  ؟يا حبيبىت حتىب أساعدك أزاى ها

 ؟حضىن ىف نىتوأ امليه حتت واحنا ازاى عاملني كنا اوريكى حتىب وال

  خبط ظاتحل وبعد اعلي بيضحك وهو الباب وقفلت بسرعه احلمام ودخلت عنه بعدتزقيته وف

 نعم : لتفق اعلي

  انىت تفتحى وال ادخلهالك حتىب الدوالب من طلعتهالك  هدى يا اهلتغرييها اهلدوم : فقال

 وتاخديها

 .عايزاه نااأل جيبأ هاخرج ناأ حاجه جتيب وعىأ حسن يا ال : لتوق فصرخت

 .افتحى خالص اهلدوم طلعتلك ناأ : وقال فضحك

 .ايه عملت لو حىت هافتح مش : لتفق

 تعبانه لسه انك وعارف ساعدكأ عايز كنت انا دا خالص:فقال

  ما أنا كنت عارف أنك مش هتفتحى مع أىن هدومك وعليه كرسى جبت انا العموم على
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 اوراي اوضتك باب قفلوأ خرججوزك بس يال تتعوض املهم أنا هأ

 بسرعه خلصى وانىت

 .عشانك كلاأل دوقتش ما مبارحأ من سوا كلنأ عشان كلاأل جيبهأنزل أ عشان

  .الباب قفلمسعت صوته وهو بيو وخرج

  وشى على اوادي املرايا قدام الكرسى على وقعدت وطلعت شور خدتوأ اهلدوم خدتأو

 الىن حسيت بدوخه وهبوط فجاه

  وراح صغريه طربيزه على الصنيه فركن ؛ ده الوضع على وشافىن كلاأل بصنيه حسن فدخل

 بايه؟ حاسه هدى يا مالك : وقال وشى على من اايدي شال

 تسرحوىل ماما تندهلى ممكن شعرى سرحأ قادره ومش شويه داخيه : لتفق

 .دلوقت معاهم بتتغدى مامتك عليكى حرام : فقال

 .اسرحلك انا هاتى : وقال املشط ومسك

 اعمله وابقى كويسه هابقا اهللا شاء ان تاىن شويه خالص ال:وقالت فاتكسفت

  صغريه نىتوأ سرحتلك ياما ناأ ؛ ناسيه انىت : وقالرحه يس وقعد شعرى ومسك اوراي فلف

 زمان عن طول شعرك اهللا شاء ما بس ؛

  مش كنىت نىتوأ ضفريه شعرك تعملك وطنط صغريه كنىت ملا هدى يا فاكره : وقال وكمل
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  حصان ديل عملكوأ تاىن سرحلكوأ فكهولكأ ختليىن سوا العربيه نركب ملا وكنا بتحبيها

  ماشيه وانىت تدخدهوش ما عشان منك املشط كانت بتخىبو معاكى انقتتخ طنط يوم ؛وكل

 البتحبيه احلصان ديل عملكأ عشان ؛ شنطىت ىف وبقيت بشيله داميا مشطأشتريت  ناوأ الصبح

  .بالبنعمله ماما جننا ياما حناأ دا فاكر لسه نتمعقول أ : لتوق فضحكت

 نكجىنوأ وقومىن مفرود وساب شعرى

 ه؟اي : لتوق فابتسمت

  سي هابقا أن حسابك عملىا دلع مافيش الفرح كده عشان بعد  شويه بدلعهامراتى و : فقال

 .امينه نىتوأ السيد

 .ابدا معايا السيد سى هتبقى ما عمرك ان واثقه ناأ : لتوق فضحكت

 نفعش؟أ ما ليه : فقال

 .كده تعاملىن عليك هونهأ ما عمرى ناأ بس كده مش:فقالت

  وفضل يقرا وغطاىن ونيمىن الدوا واداىن اكلنوأ االكل صنيه ابوج السرير على وقعدىن

 .يذاكر وراح النور طفى قران وهو بيمسح على شعرى لغايه ملا منت فباس دماغى وقام

  مواقف وىف فيه فكرا وبقيت حسن مرات بقيت اىن ربنا ومحدت قوى فرحانه نتك انا اما

 .تمن ملا لغايه اكربن ملا لغايه صغرنا من بينا حصلت
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  نتوك مراته اىن فتكرأ ما كل منه مكسوفه بقىب نتكو بتاعىت الدراسه توبدأ االيام وعدت

  يوديىن يشيلىن وأ بالعافيه خدىنيأ بيجى فكان ؛ معاه ذاكرا عشان وضتهأ روحأ عايزه مش

  .اوضته ىف مكتىب مع مكتبه الن يذاكر السرير على جنىب ويقعد كتبه جييب وأ

  وىف ينام حمتاج حد لو فيها ننام ينفع وضهأ ىف اذاكرن لو عشان نبسريري وضهأ كل وعمل

  . التاىن عن يبعدش ما الوقت نفس

  الليل طول بعض مع حناوأ مىن هخايف هدى مش : ه قالوىف مره كنت بذاكر معاه وفجأ

  .شاطر والشيطان والنهار

  .نا ما كنتش مصدقه السمعته وبصتله وتنحتوأ

  ن ايد على الكرسى ورايا والتانيه على املكتبوهو قام وجه عند مكتىب وكا

  ايه يا هدى متنحه كده ليه؟ : وقال

  ى حجه بس عشان تسيىب الكتاباهو أ : قوم فمسك ايدى وقعدىن وقالتكسفت وجيت أفأ

 .وتقومى

  أنا البعمل كده؟ : فبصتله بغيظ وقلت

  يىب مستقبلكى تقوليلى على سبب قوى عشان تسمى تقدره مش كنىت هتقوأ : فضحك وقال

    ؟وتعليمك وتقومى 
 والنهار الليل طول بعض مع واحنا مىن هخايف مش هدى مش أنت البتخوفىن وبتقول : فقلت بغيظ
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  .......و

  .تاكدت من نظرته انه بيوقعىن ىف الكالم وعايز يكسفىنوسكت وبصيت لالرض الىن أ

  ايه يا هدهوتى سكىت ليه؟ : فقال

  طيب اقوله ايه ده؟

  .دتشفسكت وما ر

  هو انىت مكسوفه ليه يا هدهد ووشك حممر كده؟ : فرفع وشى بايده وقال

  .وحملت املكر ىف عينه

  .نا ايه اليكسفىن عادى يعىنوأ : فقلت وانا مرتبكه ومش قادره عيىن تيجى ىف عينه

  يال كانوا مخسه ؛ مش عارف ايه البنات البتتكسف من غري ما حد يقربلها دى : فضحك وقال

  .ن الواحد جيدد طاقته عشان يكمل مذاكرهفرفشه عشا

  نا فضلت ابصله شويه ومش مصدقه يعىن قام وخوفىن وكسفىنورجع مكتبه وأ وسابىن

 .وكل ده عشان عنده مخس دقايق راحه من املذاكره ورجع يذاكر عادى؛

  واستعوضت ربنا ىف حسن الكان عاقل واجتنن من بعد ما عرفت بكتب كتابنا ربنا يصربىن 

  .عليه

*******  
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  : الفصل احلادى عشر
  

  .ىن اكم ذاكره لغايه ملا تعبت ومنتوكملت م

 

  .وصحيت لقيته جنىب وبيصحيىن

  ؟عادى كده بهايطيا هدى ىف واحده تنام ىف اوضه خ ايه :وبيقول 

  .وبصيت حواليا ولقيت فعال كنت ناميه على سريره

  ؟ عليه نا مكنتش ناميهأ ؛ ايه اجلابىن على سريرك : فاتعدلت وقلت

  .كنىت ناميه ىف حضىن يا هدهد ىعلى سرير نىت ما منتيشأطبعا ما  : فنام جنىب وقال

  شكلك : نه كان بيضحك عليا وقالضحك وعرفت أ تكلم هوففتحت عنيا على االخر وقبل ما أ

  .نيمتك على سريرى ورحت منت على سريركنا بيبقا حتفه وأنىت متنحه ما ختافيش أ

   شويه عليكى قبل ماالوال ال لقيتك لسه ناميه فقلت اتسىت الفجر وجيت اشوفك قمىت صلي

  .صلىأنزل أ

  ى حركه تاىنفها مىن ومسك ايدى وقبل ما يعمل أفقمت ومسكت املخده وضربته بس خط

  توضيتامت الصاله وهو جرى على املسجد وأنا كمان جريت على أوضىت أقمسعنا ا
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  .وصليت ومنت

 وضته ويعمل اليعمله؟ىف أ وقررت ان مش هاروح اذاكر تاىن

  الشده يا :نا واقفه على الباب رت وملا قمت لقيته بيذاكر فقلت وأوملا صحيت نزلت فط

  .حسن

  مش هتيجى تذاكرى وال ايه؟ ..على اهللا يا هدهد:فرفع عنيه من على الكتاب وقال

  .عن اذنك دلوقت..وهأبدا ان شاء اهللا طبعا طبعا دقيقتني  : فابتسمت مبكر وقلت

  .وضىتوخرجت وقعدت أذاكر ىف ا

  ايه ده انىت بتعملى ايه؟ : فجه بعد شويه وبصلى باستغراب وقال

  بذاكر يعىن باعمل ايه؟ : فضحكت وقلت

  طيب ليه ما جيتيش تذاكرى على مكتبك؟ : فقال

  .نا نويت من النهارده مش هذاكر عليه تاىن وهذاكر على سريرىال خالص أ: فقلت 

  ؟ما تيجى تذاكرى على السرير هناك وده من ايه ان شاء اهللا : قالفدخل من عند الباب و

  ؛ تقدر تقول مذاج ماشى : فميلت على املخده الورايا وبصيت على الكتاب املعايا وقلت

  ه قرارد نمش هذاكر اال ىف أوضىت وأكيد مش مهم املهم واأل ؛ ممكنتعترب حاله نفسيه 

  .مش هارجع فيه
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  عرف سبب القرار ده ايه؟طيب ممكن أ : الفعقد دراعه قدام صدره وق

  .منع نفسى من االبتسامه على شكله املدايق مىن وسكت وماردتشوأنا ما قدرتش أ

  .نا مستىن رد حضرتكعلى فكره أ:فقال

  .سكت بقا عشان اذاكراى سبب وخالص يا حسن وأ : فشاورتله بايدى باالمباله وقلت

  .فبصلى شويه ومشى

  وعرفت انه زعل؟

  .أصل كله وال زعل حسن عندى .صاحلهت وخرجت وراه عشان أفابتسم

  .فيا حايل فيه وال سائلوهو مطنش وأتكلم معاه وفضلت أ

  بس شدىن ليه وشبك ايديه لغايه ملا ادايقت فعال وعنيا ابتدت تدمع وسبته وكنت مهشى

  .نا ىف النص وبصلى وسكتحواليا زى الدايره وأ

  .ما جتش اذاكر معاه أقول سبب ان ضلت بصاله وعرفت انه عايزىننا فوأ

  الشيطان مش ف فيا وختوفىن منك وتقولنت بتقعد تكسيا حسن ما أ:فبصيت لالرض وقلت

  .عارفه ماله وملا منت بتصحيىن وتقوىل يا هدى ىف واحده تنام ىف اوضه خطيبها

  طيب اعمل ايه انا بقا؟

 وبصتله
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  نا مش بضحك معاكى؟وأ : فبصلى وقال

  .اتكسف من كالمك دهنا ببس أ : فقلت

  .فبصلى بنص عني وهو ساكت

  .أهه شفت ابتديت تاىن أهه : فقلت

  .خالص يا هدهوتى روحى هاتى كتبك وتعاىل ذاكرى هنا : فضحك وقال

  .بس تبطل تكسفىن وتغلس وعليا ماشى : نا بشاور بصباعى قدام عنيهفقلت وأ

  .س براحىت عليكىنا وقت ما احب هاغلال هتيجى تذاكرى وأ : فعض صباعى وقال

  .فبصتله بغيظ

  تروحى بالطيب وال تروحى بطريقه تانيه؟ : فقال

  .حسنال الطيب أ : وكان هيقوم فجريت وقلت

  فقام من على ضلنا نذاكر وكل شويه يغلس وملا طنشت وما ردتش عليهوجبت الكتب وف

  قصدى ؛ قهااصل هدى حبيبىت مش مسعاىن ملا اروح اقوهلا الكالم ىف ب:مكتبه وقربلى وقال

  .عشان تسمعىن وترد عليا ىف ودا

  واسفه وهارد عليك بعد ؛ واهللا سامعه سامعه : تنفض وقمت من على مكتىب وقلتوأنا أ

  .كده
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  رطبس بعد كده لو اضطرتيىن اقوم؛هاضتاىن املرادى هرجع مكتىب :فبصلى مبكر وقال

  .عشان اعرفك ازى تسمعيىن وتبطلى طنيش اجيلك 

  ماشى يا هدهد؟

  .ماشى ياحسن : فهزيت راسى اكتر من مره وقلت

  .فضحك ورجع مكتبه تاىن

  خدسن جبد مش عارفه اذاكر كل شويه تايا ح : وفضل يدايق فيا كل شويه ويكسفىن فقلت

  وأول ما ركزت مخس دقايق راحه وتطلعهم عليا وأنا اخد قصادهم ساعتني عشان ارجع أنأ

  .وهكذا وهكذا من هنا ابتدى أركز من هنا أنت تبتدى ىف الراحه

  .عصابك خفيفه وبتصدقى كل كالمىوأنا أعملك ايه اذا كانت أ : فضحك وقال

  .يال العشا جاهز : بس قطع كالمنا دخول طنط ملا جات وقال

  .تعشينا وقعدنا معاهم شويه وفضلنا نتكلم ونضحك وطلعنا كلنا عشان ننامونزلنا أ

  عدت اذاكر وحسن جه وقف قدام الباب ولفوضىت وقوتاىن يوم بعد ما فطرت رجعت على أ

  اديه قدام صدره ورفع حواجبه وكان

  .واقف ساند نفسه على الباب وبيهز رجله

  .ضحك وخبيت وشى بالكتابوأنا ملا شفت شكله كده فضلت أ
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واهللا كنت هطنشك وال أسال فيكى بس ما عرفتش أذاكر فاضطريت : وقال  فجه خد كتاىب مىن
  .أجيلك

  .وضتهحتت رجلى وشالىن عشان يوديىن أ ه التانيها ضهرى وايدور هايدودخل 

  نا مش عايزه اذاكر معاك هو بالعافيه؟يا حسن نزلىن أ : نا قلتلهوأ

  سامعه وال ال؟الكالم القوله تقويل عليه حاضردلوقت أنا جوزك يعىن  :قال ف

  .ومشى بيا لربه ولقينا طنط  وماما ىف وشنا

  .معاه ذاكرمش عايزه أخلوه يرتلىن  : نا قلتلهموأ

  .هلا يا حسن وسيبها براحتهانز :وطنط قالت 

  .لو مسحتم بينا دعوه ليه وحمدش مراتى:  الفق

  .وضته وقعدىن ونزلىن ووقفىن قدامه وشد ودىنودخلىن أ

  عمل فيكى ايه؟وضوع ده اتكرر تاىن يبقا شوىف هأعارفه لو امل : وقال

  .ها تاىنش هأعملتوبه خالص م : رت وقلتوأنا أعتذ

  ضيعشوفضلت كل يوم أروح اذاكر معاه بس حسيت أنه خف غالسه عليا عشان أذاكر وما أ

  بس طبعا من وقت للتاىن كان مش بيقدر مينع نفسه من كلمتني كده ؛أكتر من كده  وقت

  .على املاشى
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  والبلطوا دومه السرير على نامي رجع وكان فلقيته وضتهأ قداممن  معديه نتك مرهىف و

  كتر يوم عنده حماضراتالن ده أ هيتاخر انه عارفه نا كنتأ ؛ على السرير وراقهأ وكل بهجن

 .لغايه بالليل وعملى

  تيومل البلطوا علقتو بالراحه الشوز فقلعته ؛ دماغه على وايده نامي ولقيتهدوء  فدخلت

 .صحيهأ عشان جنبه وقعدت ؛ مكتبه على ورتبتهم وراقواأل الكتب

 .خاطرى عشان حاول عمرى يا يال ؛ نام رجعوأ بس غري قوم حبيىب حسن : لتق

 .قوم يال حبيبىب : لتوق بالراحه بشعره لعبتف لسه نامي ومش حاسس وهو

  .ده الدلع حلو : وقال مبتسم وهو جنبه ونيمىن حلضنه وشدىن تعدلفأ

 .دىوالرقه  وعمرى حبيىب غري عايز مش تكلميىن ما كل حسابك عملىأ

 ترتاح عشان غري وقوم كسل بطل طيبنت كنت صاحى أ  : لتوق تكسفتفأ

 .غريأ ساعديىن تعاىل قادر؛ ومش هدهد يا ومهدود تعبان ناأ : فقال

 .دلع بطل ..سالم يا:لتفق

 يعىن؟ رفضهأ ناأ غريأ ساعدىن تعال وقوليت تعبانه لوجايه نىتأ يعىن : فقال

  ساعدكأ ممكن تعبانه مش ىتنوأ حىت أثبتلك حتىب وقال بتاعىت البجامه على ايده ومد

 .أزاى
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 .تتهور ما غري من واهللا مصدقاك..  مصدقاك : لتوق ايده فمسكت

 .حسنأ كده ننام خلينا قولكأ وال تساعديىن تقومى ها : وقال كفضح

 .طبعا ساعدكأ قومهأ ال ؛ نا موجودهوأ كده ازاى تنام ال : لتفق

 ؟عشان أغري تساعديىنه جد بتتكلمى نىتأ : وقال اعني ىف وبص عنه فبعدىن

  وعىأ ثبتلكأ عشانمش أنا اللى أساعدك هيكون مني يعىن ؛ و ول..  طبعا:  لتوق بتسمتفأ

 .بنفسى حاجه كل هاعمل ناوأ ومستريح نامي خليك نتوأ االول البيجامه جيبلكأ هاروح

  عليه؛ ورميتها بسرعه الباب ناحيه ومشيت البيجامه ومسكت متوق

  .هدومك غريلكأ كمان فيك دلعى خرتأ ادى :لتوق

 .وجريت على أوضىت اوراي الباب وقفلت وخرجت

 عليه ضحكب ان كدمتأ كان وافقت وملا رفضه أن متاكد كان النه يضحك فضل وهو

 .طول على ونام غري قامهو و

 متاخر يرجع يوم كل وكان الكليه ىف مشغول فتره خدأ وبعدها

  الكليه ىف متحنأ مره ولأ دى الا قوى همتوتر نتك بتاعىت متحاناتاال يامأ جات وملا

 .القبلها الدراسه نظام عن تلفخم الكليه نظام نأل خايفه نتوك

  وخالص متحاناتأ حلوأ امللخص وأ الكتاب بتذاكر كانت وثانوى واعدادى ابتدائى ىف النه
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 يشرحلى داميا وحسن

  حباثواأل بتاعها ورالدكت نظام حسب على ماده وكل نظامها خمتلفه كتب خدبأ الكليه ماأ

  حسن نأ وخاصه فاشله أىن وحاسه اجلديد الوضع من خايفه نتفك لينا البيحدده والتحديد

  . الكليه ىف بيذاكرىل مش

  ويهديىن امعاي بيفضل كان حياناأ كليه وأ متحاناتأ عنده مش ولو الصبح بيوديىن كان هو

  يرجع وأ يذاكر يروح وهو دخلأ وبعدها المتحانا معاد لغايه العربيه ىف راجعأ وخيليىن

  ىف عندهم رحله تبع جو تغري عشان اوسافرن فاخدىن تننياأل أحنا اخلصن ملا لغايه كليته

 واسوان االقصر وكانت الكليه 

  ماكناأل برتور اليوم طول اوكان كمان صحامأ فيه دخل بس الين برنامج عامل كان وكالعاده

 والبازرات السياحيه

  مسهأ عليه منحوت بناتى خامت وجاب عشان حنط فيهم صورنا بقلبني سلسله واشترى حسن

 امسها جواه منحوت رجاىل خامت وليه ؛

  فرحنا بعد اال لبسهأ هينفع مش عشانبيه  عرفش ما بس الي عجبه فرعوىن لبس شترىوأ

 ختانق معاهوأ عليه صرخأب اوأن أصحابنا قدام فضحوشأ ما عشان يقول وحمبش

 الي حاجات بتعجبه كان حياناأ خروج لبس يشتري ليا امعاي بيخرج ملا كان وهو
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 .عربيته ىف وخيبيه يشتريه ويروح مىن فبيستاذن

 .جوازنا بعد مهلبسأ عشان الدوالب فوق كرتونه ىف مبيخبيه وكان

  خافبن افكان ؛ بيذاكرعليه هيكل وأ عظامفيها  دى الكرتونه ان فاكرين اكان البيت ىف بس

  .دهك عشان مطمن كان وهو دى الكرتونه عشانده  بالدوال فوق حىت ننضف

  مش وأننا علينا أصحابنا تعليقات من شسلمنا ما وطبعا اواتبسطن اناتفسحو املهم

  نفس ىف عايشني عمرنا طول ناان مبا بعض من ازهقن انبق مفروض واننا بعض بنفارق

  طفله وكاىن ابي مههتماوأ عليه الظاهر وحبه حسن على بتحسدىن كانت والبنات سوا البيت

  الكل انطنش أحنا بس مىن خدوهيأ عايزين شويه كل الكانوا والشباب ؛ منه تضيع خايف 

  .النوم اال ابيفرقن مشكان و 

  

  

*******  
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  :  الفصل الثاىن عشر
  

 بيومني ارجعن ما وبعد

 .للدراسه اورجعن جازهاأل خلصت ملا لغايه القاهره ىف فسح اكملن

  يوم وىف املذاكره ىف اوانشغلن كليته ويروح للجامعه بيوصلىن حسن هعادي حياتنا وكانت

 اجلمعه صاله شويه بعد عشان شور خدأ حسن طلع الفطار بعد مجعه

  ديل شعرى وعملتأول مره البسها  اعلي ضيقه رياضيه بدله ولبست شور خدتأ طلعت وأنا

  حسن وشافىن يهالرياض الصاله ىف فوق طلعأ عشان وخرجتزى ما حببه داميا  حصان

  .وضتهأ قدام معديه أنا و

 هدى : فقال

 الصاله ميعاد لغايه بيذاكر وهوكان ابايدي الباب ومسكت الباب عن ووقفت فرجعت

 .حسن سي يا نعمني : لتوق

 .حسن سى أقول مره ولأ الن حاجبه فرفع

    .هنا تعاىل : فقال
  نجيوب البنطلو ىف اادي مدخله وأنا املكتب قدام ووقفت فدخلت
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 .مركأ حسن سى يا نعمني : دلع بكل لتوق

  ؟كده فني راحيه : وقال كده ضيق البسه يشوفىن مره ولالن أ لبسى بيتامل وهو فابتسم

 لبسى على بيشاور وهو

 املكتب على وميلت جيوىب من اايدي فخرجت

  .برسم كاىن فيه ططوبقيت خب حسن سمأ عليها ورمست ورقه ومسكت

 .فوق هطلعمممم  : لتوق

 مذاكره؟ وراكى مش ليه : الفق

  اوأن طفوليه بنربه لتوق عنيه ىف وبصت وشى فرفعت

  قوى الرياضيه وضهاأل وحشتىن واهللا : طفالاأل زى بوز ماده

 .هتاخر ومش اذاكر وهرتل شويه هقعد

  .سنسن يا باى يال : لتوق يعترض ما قبل بسرعه ووقفت

 وخرجت

  ؟كده من فينا حناأ وه : نفسه ىف وقال ومبتسم اعلي بيبص لسه وهو

  الكتاب كتب مبوضوع هدى عرفت ما وقت من حسن يا ايه

    .ليه قوى خفيفه بقيت اعصابك وانت
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 .؟كتري كده هشوفه ناأ هو كمان ده لبساه اهليا واللبس

 .اجلاى ستحملوأ حلو يا شربأ املشتريه انت مش : وقال نفسه على فرد

 .ليه بشاشر ما شربأ : هو بيمسح على شعره لوراو فرد

 دخلو باباه عند املكتب وضهأ باب على وخبطول للدور األ نزل وقام الكتاب وقفل

 وسهال هالأ يا مكتىب شرف بنفسه الدكتور : وقال باباه فابتسم

 بابا يا كده على تتعودش ما بس : وقال حسن فضحك

 ؟غلطان ناأ وال صحىف هللا  هللا زياره مش حاجه عايز كيدا يبقى : حسن ابو فقال

 .حسن بوأ يا كاشفىن داميا : وقال حسن فضحك

  حسن القدام الكرسى على وقعد املكتب ورا من حسن بوأ فقام

 ايه فيه حسن يا خري كبري املوضوع يبقى حسن بوأ قلت طاملا : وقال

 .؛خويه ابنك كرب نأ بيقول املثل دلوقىت : وقال يتوتر ابتدى انه وحس حسن بتسمفا

 .بابا تكون ما قبل صاحبك معاك تكلمأ عايز ناوأ

 باملوافقه راسه باباه فهز

 ؟جتوزأ عايز ناأ دلوقت : وقال أخد نفس حسنف

 ؟ياحسن جتننتأ نتأ : وقال مكانه من هابا هب وهنا
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 غريها؟ وتتجوز خالص هتسيبها والاالمانه عندنا  عمك بنت على تتجوز عايز

  .فهمته احلضرتك دشاقص ما انا بابا يا بتقوله االنت ايه : وقال حسن فوقف

 هدى اجتوز عايز ناأ

 ازاى؟ تاىن هتتجوزها ؛فعال متجوزها نتأ ما طيب : وقال بارتياح وتنهد اباه فجلس

 .وبس كتاب كتب مش جواز جواز عايز ناأ بابا يا: حسن  فقال

  سنه قدامك وبعده ده الترم ختلص ملابدرى عليك ؛  لسه نتأ حسن يا بس:  حسن ابو فقال

  بدرى لسه يعىن ده الترم غري سنني ٣ قدامه يعىن جامعه اوىل سنه لسه دىوه امتياز

  االتنني انتم عليكم

 اهللا شاء نأ االجازه ىف يبقى والفرح ده الترم خنلص حناأ دلوقت جتوزأ بقول مش ناأ : حسن فقال

 اهللا شاء ان وانا وكملوا جتوزواأ صغرمنهاأ بنات ىف وهياعليا ؛  بس متيازاال فاضل يبقاو

 سيبهاه مش معاها هقف

  مراتى ومش مراتى اأ وعارف عيىن وقدام معايا تبقا اأ هينفع مش بابا يا بصراحه بس

  . هينفع مش جبد

  الوقت تشوف ملا لغايه فيها سكنوأ بره شقه خدهأ تسمحلى يبقا هيعجبك مش كالمى ولو

 .هينفع مش ده بالشكل معاها وجودى لكن جلوازنا املناسب
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 ده؟ بالكالم علم عندها هدى هيا : وقال للحظات هابا فسكت

 .االول حضرتك يرأ شوفأ قلت ناأ ال : وقال رضلأل حسن فبص

  عنديش ما ناأ وافقت ولو هدى ىرأ شوف : وقال االول مكانه وجلس ولف ابو حسن فقام

  ان الباقى على ونتفق الفرش ونشوف خاص جناح كميلا يظبطو جيوا العمال ملوهك مانع

 ..جتربهاش ما حسن يا برضاها املوافقه وتكون بس شوف هدى االول اهللا شاء

  ناوأ ؛ بابا يا حاجه على جبربها ناأ مىتأ ومن : وقال الفرحه من طاير وكان حسن بتسمفأ

 .حضرتك على وارد يهارأ شوفه

 .حبيىب يا خبري يتمملك ربنا : سعيد وهو ابو حسن فرد

 .الرياضيه الصاله ىف هلدى وطلع والده مكتب من حسن وخرج

  حسن صورت وحمتضنه كبري كرسى على نائمه ووجدها الرياضيه الصاله اىل دوء ودخل

 عنيها مغمضه وهيا تغىنبو

 .؟هدى : عاىل بصوت وقال مىن واقترب فابتسم

 .كده يعمل حد قلىب وقعت عليك حرام : لتفأختضيت وق

  اوىل ناأ مش فيا وسرحانه صورتى احلاضنه نىتأ مش ايه عملأ : وقال وقعد جنىب فابتسم

 .الصوره من ده باحلضن
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  ليه حضنهاهأ ناوأ ليه:  لتوق جنبه رمتهاوقفت بارتباك وو الصوره ضنهااحل يدىفبصت ال

 منظر وال شكل ال حىت يعىن

 منظر؟ وال شكل الال ده مني هو:فقال

 مني؟ يعىن نتأ : لتوق خطوات هعن عدتفب

 نتورايا بس ك وهونزل ؛أوضىت  تلونز الصاله من وطلعت وجريت بسرعه

 باملفتاح الباب وقفلت أوضىت دخلت

 ولقاه مقفول الباب فتحي حاول هو ماأ

  ؟لك حسنأ هدى يا فتحىأ:  فقال

  وال شكل ال بقولك ملا زعالن ؛ بيك راضيه اىن كفايه مش بعدك دا : لتوق بتشفى بتسمتفأ

  بس وبعدها باملرايا نفسك شوف روح ؛ عنك من زمان خمبياها الكنت احلقيقه ؛ دىمنظر

 تكلم؟أ

 لنفسك جيبتيه هدى يا ماشى : فقال

  ىف نفسه شاف وضهاأل من خروجه طريق وىف مفتاح مكتبه وطلع جدر وفتح وضتهأ ودخل

 .هدى يا ماشى.. منظر وال شكل ال ده بقا:  وقال ابتسمو هياملرا

  .باملفتاح بابال وقفل ودخل هاعامل بالنسخه أوضىت باب فتح وخرج وراح
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 .مبكر وابتسم الباب على واستند

 .فيه تذاكر باكت وماسكه السرير على كانت هيا اما

  نتأ ؛ معاك زر واهللا سفهأ حسن : لتوق السرير على ووقفت الكتاب تيرمول ما دخل أو

  زى نتأ دا ؛ حياتى ىف شفته ناأ ولد مجلأ نتأ دا؛ دى الدنيا ىف ولد حسنأ انك عارف

 وشياكه ووسيم مورأ ولد انك عشان اال حبيتك ناأ هو العسل

 منه وارتباكى خوىف على مبتسم وهو منه وخايفه حلو كالم أقول وفضلت

  الشباك على وجريت التانيه الناحيه نزلت ناحيىت قربأول ما و

 احلقيىن ماما يا: تلوق

  الوراها يطهاحل على وسندها االتنني اايدي ورفع الشباك فتحأ ما قبل بسرعه مسكىن وهو

  .واهللا خالص تاىن اقوهلاه مش عليا حقك حسن يا سفهأ :فقلت 

 .من البتعمله فيا باظت عصاىبأ عليك حرام سيبىن

  ووشى دراعى على صوابعه وبيمرر واحده بايد الرافعهم االتنني اايدي ماسك كان وهو

 .أعتذارى غروره شبعشأ ما لسه نهوكأ

 .منك باظت عصاىبأ : لتق ما ولوأ

 .وضمىن ليه  اعلي وميل حلظات العني عنيه عرف



 

 

109  

 

صغريتى يا أحببتك   

 

 .ما سام بعد رقبته نيحول اايدي ولفت لعقابه ستسلمتأ اأنو

 الباب على طرقات صوت على عامل االحالم من اوخرجن

 مقفول انهربنا  ومحد للباب وبص عىن بتعدفأ

 مني؟ شوىف ردى : وقال ودىن ىف ومهس

 . املرتفعه قلىب دقات اال منهسامعه  مش اىنالت عاملال ىفلسه  كانت أنا ماأ

 تفضحيناش ما ردى : وقال مبتسم وهو خدى على ابعهوص باطراف خبطف

 .الباب على ياللى نعم:  هائم بصوت لتفق

  )حسن ابو(عمو  مع يصلى يرتل عشان عليه بتدور وكانت )حسن مأ(فكانت خالتو 

 .املسجد ىف

 فوق عليا تدور قوليلها : وقال فهمس

  حط ملا حكىتض صوت وقف حسن ولكن هيعال صوتى وكان ضحكتبعدها و تسمتبوأنا أ

 صوت شخيرج عشان ما علي بقى يدها

 جمنونه يا هتفضحينا بس:   وقال

 طنط يا فوق شوفيه: لتوق نفسى متالكأ ان فحاولت

 الباب؟ باملفتاح ليه قافله نىتوأ:  لتفقا
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 اذاكر اصحى عشان شويه هنام صلىأ طنط يا معلش : لتوق ىلسرير حتور بزهول حلسن فبصت

 نامى وبعدها ولاأل صلى قومى طيب : حسن مأ فقالت

 طنط يا حاضر : لتوق فتنهدت

 .تغطتأو السرير على تمن وبالفعل

  ؛صلىأ نزلوأ اتوضا روحه ناأ : حسن قال لحظاتب وبعد

  .وخرج وغمزىل بالليل ونكمل

  بس  ايفى وأبتسمشف لمسبو سعيده اأنا فضلت عايشه ىف اللحظه الفاتت من شويه وأن ماأ

 لوحدى نامأ خايفه أن اقوهلوأ اماما مجب الليله ناموأ باملفتاح أوضىت بابأن هقفل  قررت

 فاضيه اأ ويكتشف يفتحها امل ا يستمتعحلسن  وضهاأل سيبوه

 مذاكرتنا ثناءأ ده وكان زواجنا موضوع على كلمىن حسن يوموتاىن 

  اجلايه؟ االجازه ىف وزنتج رايك ايه هدى : وقال

  

*******  
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: الفصل الثالث عشر  
 

 ايه؟ بتقول؟؟  نعم : لتوق اعيني فرفعت

  مش بصراحه ناأ هدى يا شوىف:  وقال اأيدي ومسك مكتىب فوق وقعد مكتبه على من فقام

  اليوم خرأ وىف اليوم طول بعض ومع ومراتى مىن قريبه تبقى نأ موضوع حتملأ قادر

 .أنا عايز ما تفارقينيش وال حلظه تانيه وضهأ ىف وتنامى تسيبيىن

  .حاجه اى وأ بعض مع زر ما ولأ ازاى بتحمل مبقتش شفىت وانىت

  اهللا شاء ان عليا وليكى

 .كده نستمر هينفع مش جبد بس الكليه ختلصى ملا لغايه معاكى هاقف

 .هيوافقوا اجلماعه هنا طيب : لتفق

 موافقتك مستىن بس ؛ مبدئيا وموافق امبارح بابا كلمت ناأ : فقال

 .شويه فسكتت

 .حاجه هم تشيلى عايزك مش بس ؛ براحتك تفكرى وقت حمتاجه لو شوىف:  فقال

  هرتل فاضى اكون ما وكل حاجتنا جنهز هنبتدى االمتحانات خنلص وملا عادى هرتاكر حناأ

 .ماشى عايزاه نىتاأل ختارىأ نىتوأ لوجاتاالكت وهاجبلك احملالت على الف
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 رضلأل وبص وسكت..  بس هاغصبك مش ناوأ وبراحتك حقك ده موافقه مش لو بس

 ايه؟ بس:  لتوق فبصتله

  مفروشه شقه خدأ ففكرت ؛ كده ستمرأ هينفع مش فعال بس؛  عليكى بضغط مش ناأ:  فقال

  .رجعأ بعدها دى للخطوه مستعده انك حتسى ملا لغايه فتره

  .عىن بعيد فيها وتعيش شقه خدوتأ حسن يا عىن تبعد عايز : لتوق قدامه فوقفت

 .كده غريك من وحدى تسيبىن عليك ههون معقول

  ما حلظه ىف مىن؛وخايف عليكى وخايف حمتاجلك انا جبد هدى يا عىن غصب : فقال

 .ازاى كانت تننياأل حناأ حالتنا مبارحأ بنفسك شفىت نىتوأ ؛ نفسى ىف احتكمش

  حضىن ىف نىتوأ كمان نىتوأ ؛ تفوقنا عشان علينا وخبططت جات ماما نأ ربنا بامحد ناأ

  .منك اضعف ببقا وانا ليا مقاومه باى منك حبس مش

 .هدى يا حقك ىف غلطشأ ما عشان بعدأ وأ ونتجوز نتلم ماأ كده عشان

 ؟امىت الكتالوجات هتجيب شوف طيب : لتوق لالرض وبصت بتسمتفأ

  وضهاأل ىف ابي ولف وحضىن موافقه اىن وعرف ففرح

 .كلها الدنيا ىف هدى امجل يا حببك : وقال

 فقىتموا على لعمو وقال ونزل
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  .وهو أنا تارهاوخن التصاميم حسن وهيجيب جناح هيبقى لينا انه على تفقواوأ

  ماما وخالتو اوبلغن وعمو هينفذه

  ختارلى احملالت وجييب الكتالوجات ليا عشان أوكان كل ما يكون حسن فاضى يلف ع

  اجبىن أو مش اللى ىف دماغى وكل شويه أغريى راىي ىف الكنتمش ع: داميا أقول  اوأن

  .حسن كتالوجات تانيه وبرضوا أقول مش عاجبىن  يجيبعايزاه ؛ف

  نىت مشهدى أنا مش عايز أضايقك أو أزعلك بس أيا  : وقالحسن لغايه ملا مره جه 

  نناأ نات وبعدها الفرح وكده مش هنلحقمتحااألعاجبك حاجه خالص واحنا داخلني على 

  ؟نىت عايزه ايهجنهز حاجه وأنا مش فاهم أ

  بسناقشك من غري ما أنىت عايزه ايه وانا اعمله أ ليا قويل ؛ الكتالوجات مش عاجباكىوكل 

  .نا موافقأختارى أى حاجه ترضيكى وأ

  .بس عشان صعبت عليا : لتفابتسمت وق

  طلعت منه صوركتالوج وفتحته ووطلعت  تحت درج الكوميدينوا اجلنب سريرىمت وفوق

  .ىنأتفضل أنا دول عجبو : لت لهكال عجباىن ومعلمه عليها بقلم وقشأل

  هو مش انا جبت الكتالوج ده من فتره: فمسك الكتالوج حلظات وشاف الصوروقال دؤ

  .نىت رفضىت وقلىت مش عاجبك حاجه منهوأ
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  نا مشكده بس عشان اخلص البتعمله فيا وأه قلت أ : بتسامه نصرفقلت بأ

  .عمل فيك املقلب دهرفه أخلص تارى منك فقلت أعا

  الكتالوج جنبه على السرير وقلع الساعه من ايده ووقف وخرج احملفظه أما حسن ركن

  .على الكوميدينوا جنبه والتلفون وركنهم برضوا

  .ال واهللا وكربتى يا هدهوتى ؛ البعمله ىعايزه ختلص : كمام قميصهوقال وهو بريفع أ

  وبيبص على الكم ناوى عليا فأستغلت فرصه أن بيكلمىن  انه د أحساسىما أتاك لووأنا أ

  عشان ميسكىن ا؛ وهو جرى ورايوضه ونزلت على حتت جريت على بره األف ؛ وهو بريفعه

  فجريت ناحيه ونزلت حتت لقيتهم بريتبوا األكل على السفره وعمو موجود ومامىت وخالتو

  .نا ىف محايتك دلوقتىن أاحلقىن يا عمو حسن عايز يضرب : لتعمو وق

  نا عايش؟ده يا حسن هيا حصلت انك تضرا وأايه  : ناحيه حسن وقال فاتعدل عمو

  حنا بنضحك معأضرا ايه يابابا دا أ : بصات غل وقهر وقال فوقف حسن وهو بيبصلى

  .خدا جدبعض بس هيا أ

  .قعدوا عشان تتعشوا يالخالص أ:فقال عمو

  .تعاىل جنىب يا هدهوتى عشان تتعشى : كر وقالبنظرت م فتقدم حسن ناحيىت

  .اوحسن جرى وراي ؛وقبل ما ميسك ايدى جريت على بره 
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  .حسن أرمى نفسى ىف البسني أو ميسكىن ن مش قدامى اال أنناحيه البسني وكا وأنا جريت

  .حسن خالص عشان خاطرى مش هاعملها تاىن : لتفبصت حلسن برجاء وق

  .ساحمىن املرادى

  ؟عايزه ختلص البعمله ياهدى : ن بيبصلها مبكر وبيفرك اديه وقالما هو كاأ

  ؟وكمان بتشتكيىن لبابا طيب خليه ينفعك دلوقت

  ترجاه وهووأنا بكلمه وبرجع لورا وهو ماشى ناحيىت ببطى شديد وأنا عماله أ

  جيبلكدلوقىت حتىب تتعاقىب على ايه األول تعىب وأنا بلف ىف احملالت عشان أ : قال

  ؛ وال خروجك من االوضه وتفرجيهم علينا ؛ جاتالكتلو

  .وال انك اشتكتيىن لبابا وبتتحامى فيه مىن

  .على كل واهللا يا حسن بس خالص با سفهأ: وأنا ببصله برجاء وقولت 

  .ا سواوهو مستمتع مبنظرى وملا قرب مىن مسك ايدى وجرى بيا ناحيه البسني ونطين

  نرش ميه على بعض وهو كل شويه يغرقىن لتحتوكان ىف منتهى السعاده وفضلنا نلعبا و

  .ويقول عشان تاىن مره تتحامى ىف حد غريى

  .نت وهدىيا حسن تعاىل أتعشى أ : وجات مامت حسن وقالت من بعيد شويه

  .وملا خنلص هنيجى نتعشى لوحدنا ال ياماما هنعوم شويه االول :حسن  قالف
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  .ربنا يسعدكم يا حبيىب : بتسمت وقالتفأ

  .ومشيت

  العوم واملواقف احللوه وأحنا فضلنا نعوموا ونفتكر أيام ما كانا صغريين وتعليم حسن ليا

  مبينا وفضلنا لغايه ملا اتاكدنا أن خالتو وعمو ومامىت طلعوا يناموا عشان كنت مكسوفه أ

  .امننا وتعشينأا ويشوفونا مبنظرنا كده وطلعنا غرين

  .للجهاز عايزينهاال حلاجاتا نشترى نرتله المتحاناتا بعد ان اوأتفقن

 الناس ستقبالوأ للفرح الفيال وهنجهز

 ىمتحاناتأ االول خلصت ملا لغايه االيام وعدت

  .جهازى نشترى وخالتو ماما مع نزلأ يوم كل وابتدت

 الفيال ىف االثاث غلبأ غريوامها و

  عشان نممك قدر كرببأ يغريوها بيحاولوا كانوا ومفارش وستاير سجاد جديد فرش واشتروا

 .لوحدنا بره نسكن شنطلب وما اتناحي ىف باالختالف سحن

  ؛بتاعنا  اجلناح تصميم على حسنأتفقت مع  تنوك

 .مباشره حسن امتحان بعد هيجوا العمال ان حسن ابو تفقأ وفعال

 خرهأل اليوم ولأ من العمال مع داميا واقف وكان اتاالمتحان حسن وخلص
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 دمياط من هيبجهن اجلهاز نأ متفقني اوكن

 للتصنيع ورشه مع واتفق دمياط وسافر الشكل على ايامع تفقأ هو

 الشغل يتابع وعشان االتفاق عشان مرتني وسافر

 سن نفس ىف الوقت نفس وىف بعيد من قريبتنا صاحبىت وبرضوا وصال تصلتأ يامأ بعشر الفرح وقبل
 هدى

 أحضر اعلي صرتوأ بس البنات والصحاا ليها هاعمال حفله على وعزمتىن

  وافق شديد احلاح وبعد رافض وهو قنعهوأ حسن كلمأ فضلتوأنا 

  وما والبنات السهر غري الدراسه ىف فاشل النه وصال اخو بيحب مش النه معترض كان هو

  . عظمأ كان خفى

  نأ أكدت ليه بس بيه حتكوأ روحأ عايزها فمش

 مسافرين ومامتها اهاوباب الفجر قرب بريجع واخوها بس للبنات احلفله نأ : قالت وصال

  . للحفله فستان تيشترأ ونزلت وفرحت خرهتأ ومش وهيجيبىن انه هيوديىن اواتفقن

   وصال لبيت وصلىن اونزلن حسن دىنخوأ

 تطمنه بيه وتتصل موجود مش اخوها ان االول وتتاكد تدخلت منها وطلب 

  صحابهأ مع وهيسهر بدرى من خرج انه : لتوق كلمته وفعال
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 يأخدىن هيجى خيلص وملا البيت ىف للعمال هريجع انه امعاي واتفق

  .وفرحوا ورقصوا فيها اتبسطوا والبنات مجيله حفله كانت وفعال

 فرحها على عزمتهم وهدى

 .ووصال خرجت ليه اىن اتفاجى بس ؛ ياخدىن عشان حسن ورجع

  عشان حالصب اال هريجعوا مش ومامتها وباباها لوحدها الا معاها باتأ أن وصال واترجته

  .براحتهم يسهروا صحاموأ هيا يسيبوها 

  مدايق كان بس يزعلىن مرضيش موافقه أىن وشاف وصال اصرار مع بس رفض طبعا هو

 وروح من جواه جدا 

 البيت ىف مش وأنا قادر مش بس ينام كله اليوم تعب من وحاول

 حتت وصال بيت عند يستىن ويروح يلبس يقوم انه وقرر

 .ونرجع سوا نزلأ بيا يتصل وبعدها الصبح لغايه

  ونص اتنني الساعهعند بيت وصال  وصل وفعال

  نامو الكرسى على لورا دماغه وسند العربيه ىف واطى بصوت الكرمي القران اذاعه وشغل

 .من التعب حيس ما غري من 

 .الفيال ودخلت جنبه من عدت عربيه صوت على وصحى
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 وصال خوأ باسم انه وعرف

 ايه؟ يعمل عارف ومش ؛ جدا مضدايق وبقا

  وكان شويه يستىن وال هدى عايز ويقول الفجر ٤ الساعه الناس على خيبط يروح يعىن

 طول على وهينام راجع كيدأ وهو وصال مع ناميه هيا دياك وقال نفسه صرب بس هيتجنن 

 بيجرى حد ظل اجلنينه اضواء على شاف شويه وبعد

 البواب لقيش ما البوابه من ودخل يتاكد يرتل نهأ قرر وبعدها لىبيتهيئممكن  قال بس

  يكتفىن بيحاول وهو باسم ىف ضربب ىنشاف الفيال فيها الشاف اجلنينه ناحيه فمشى

 تتجوزوا دلوقت وجايني حلسن....عمرك طول انىت ما ترمهحم عليا هتعملى نىتأ:  لوقا 

 .حلسن حلوه حاجه كل هو حلسن دى احللوه احلته فوتأ  عايزاىن نىتأ يعىن

  .وشه ىف بكس وادالهعىن ؛  ويبعده بيشده حد ولقى

 ..بس حلسن احللوه احلاجه بالظبط ايوه : وقال

 وال بعدها على قدرتش ما ايه برنس يا شرفت انت :قال  حسن شاف وملا لورا خطوات باسم فرجع
 ؟ايه

 تستاهل احلته حق معاك بس : وقال ليا وبص

 وضربه حسن فمسكه
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  عليها ومستمر جودوا وبيلعب رياضه بيمارس طبيعى حسن الن غلوه ايده ىف خمدش وطبعا

 موقف ىأ ىف هدى حيمى يقدر عشان صغره من 

  مسعتش ما النه يضربىن عايز وكان عليا حسن واتعدل وبس بالبنات بيلعب كان باسم ماأ

  وشهى  مغرقه ودموعها بقى على اوايدي واقفه لقاىن بس ؛ االول من كالمه 

  .بيحصلال مصدقه مشو هاحليط على ومسنوده

  .جبامعه بنص كم وبشعرى البسه وكانت

  طقيه زى ماغىد على ولفه بتاعه التيشرت وقلع ذرارين اول وقفل اولبسوا لي قميصه فقلع

  .بدون ما ينطق بوال كلمه اوروحن عربيته وركبىن وأخدىن اايدي ومسك 

  

  

*******  
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  : الفصل الرابع عشر
  

 بينا حيس حمدش عشان هدوء ىف البيت اودخلن

  .الباب وقفل وضتهأ دخل هو فوق اطلعن ما ولوأ

  بكىأ وفضلت وحضنتها الكوميدينوا العلى حسن صوره ومسكت أوضىت ودخلت كملت اوأن

 .املناسب الوقت ىف حسن بعت انه ربنا تمحدو االرض على واارت 

  مره ولأ شانع ومدايق احليطان وعلى وضهاأل ىف حته كل ىف خيبط عماله كان حسن اما

 برضوا بس  مدايق هيبقا انه عارفه اىن مع باتأ  تيصرأ أن مىن ومدايق ؛ البيت بره باتأ ان يقبل 
 .تياصر

   هناك شم ما هو لو ايهحيصل  ممكن كان يفكر ما كل يضربىن ميسكىن نفسه وكان

 .وهينفجر جسمه ىف بتغلى نار فيه انه وحس

 .عيطوب صورته حاضنه رضاأل على فلقاىن خيبط ما غري من الباب وفتح أوضىت وجه فخرج

  بيبص بس يتكلم ما غري من السرير على وضهره االرض على مجىب قعدف عليه فصعبت

 .اعلي 

 .حضنك ىف تاخدىن حسن يا ينفع هو : لتوق ليه اتعدلتف
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 .باالمان حسأ عايزه ؛ اطمن عايزه

 .جديد من رتا اوأن ؛ حلضنه فشدىن

  ضمىن ليه وحسيت أنه عايز يدخلىن جوه ضلوعه مش ىف حضنه  وهو اكتر بيه وامتسكت

  .حواليه اادي بس ؛ وأنا لفيت

  احلصل عىن غصب واهللا...... حسن يا قوى حببك انا......انا...حسن:  متقطع بصوت لتفق

  من حد صحىأ عليا مهنشميه و شربأ ونزلت؛  ووصال ناأ فوق سهرانني كنا حناأ 

 سترحيواأ ومصدقوا وجتهيزها واحلفله والتنفيض التوضيب من واتعب كيدأ ؛ وقلتالشغالني 

 كتفى؛ علي ايده بيحط باسم لقيت بشرب وانا حتت اشرب فرتلت

 بيتنا ىف مزه جابولنا احنا ده ايه:  وبيقول

 حسن؟ فني امال عندنا نىتأ هدى : قال شافىن ما ولوأ فاتعدلت

  خارجه ناوأ ورديت ؛ البجامهب وكنت حجاب البسه مش عشان هاطلع وكنت سبته ناأ

  .البيت ىف حسن:وقلت 

  .ايدى مسك لقيته املطبخ من خرجت ما واول

 .حنتفل الزم حناأ مصدق مش انا..  افراج اداكى حسن يعىن : وقال

 .وشه على بالقلم فضربته مىن يقرب وجه
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  رجتفخ مفتوح الفيال باب ولقيت وصال عند ارجع ينفع فمكنش السلم قدام واقف كان وهو

 .احلصل شفت وانت ورايا بيجرى كان هو بس جرى 

 ده الوقت ىف هريجع انه فاكره كنت ما واهللا:  لتوق حسن حضن عن وبعدت

 .دى عنيك الفى والعتاب اللوم نظرت وبالش مىن تزعلش ما حسن يا خيليك اهللا

 شازعل ما عشان وافقت وانك عليك اصريت واىن تأبا رضيت ان غلطانه اىن عارفه اناأ

 .تاىن هاكررها مش صدقىن

 أعملى حسابك مفيش حفالت تاىن البيت بره تباتى هيسمحلك اهللا شاء ان ومني: فقال

 .غريه وال بس بنات بتاعت دى مسعشأ ما يعىن ؛ رجلك على رجلى اال مناسبات وال 

 .خالص حفالت فيشم وال بعض مع ونرجع نروح

  عندى حاجه همأ بس موافقه ناأ تاىن دح ىأ عند وأ مكان ىأ اروحش ما عايز لو : لتفق

 .رضاك 

 .ايه وال ايه على شكركأ عارفه مش جبد انا حسن يا عارف : وكملت

 .يارب ليا خيليك ربنا ومحايىت ماىنوأ سندى عمرك طول فعال نتأ

   دماغك اكسر كنت ونفسى باغلى جايلك كنت دا ؛ دول بالكلمتني عليا اضحكى اه : فقال

 .مالكال املش بتسمع 



 

 

124  

 

صغريتى يا أحببتك   

 

 حسن يا قوى حببك واهللا : لتوق خده على وباسته منه فقربت

  وبس حلوين كلمتني مش كمان ببوسه عليا بتضحكى يعىن اه : وقال بتسمفأ

 .عىن تعفوا ممكن كويس كده : لتوق التاىن خده على ستهفب

 .برضوا ال : فقال

 حسن يا احللوه دنيىت نتأ اد ؛ مىن زعالن وانت نامأ قدرشأ ما واهللا ؛ حسن يا عليك حرام : لتفق

   وحبس باجتنن موجود مكنتش لو حيصلك املمكن بافتكر ملا هدى يا واهللا : وقال وقف فقام

  والغيظ التفكري من هينفجر عقلى

 ..شفايفه ىف ستهوبو منه وقربت وقفت ومدايق بيتكلم وهو انفعاله وسط وىف

 دوء عنهىن وبعد كتفى على ايده وحط احلصل وكل والناس احلفله فنسى

  .حلضنه ضمىن ورجع حلظات وبصلى

  .فرحنا على يامأ عشر فاضل لسه حناأ دا عليكى حرام : وقال

  ؟ليه كده فيا بتعملى

 دلوقت؟ ايه فيكى عملأ مستحمل مش ناأ دا

 .حبيبىت يا هدى يا ساحمتك وتقول ليك تضمىن : لتفق

 .نامأ ملا لغايه قران وتقرأ وتنيمىن تغطيىن وتيجى
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  حافظأ عشان نفسى من زعالن كنت ناأ ؛ منك زعالن مش خالص ناوأ هدى يا حببك : فقال

  .عليكى يتجرا باسم زى واحد مراتى وتبقى تكربى ما وبعد صغريه نىتوأ عليكى 

  حاجه حصلك لو اهللا لقدر ولو منك زعلى من بكتري كترأ نفسى من زعالن كنت هدى يا جبد

 .عمرى طول نفسى سامحأ هاقدر كنت ميكن ال 

  .تمن ملا لغايه االذكار عليها وقرأ شعرى على بيمسح وهو وغطاىن حضنه ىف ونيمىن

  صغريته نأ اطمن ما بعد ونام وضهأ ودخل وراه الباب وقفل وخرج بالراحه قام وهو 

 .مانأ بيته وحتت  عنيه وىف ىف وحبيبته 

  اليوم احلسن خدأ  يوم ورابع. الفرش وفاضل بتاعنا اجلناح توضيب ناوخلص االيام وعدت

 الدعوات عليهم ويوزع الفرح على يعزمهم صحابهوأ قرايبه على بيلف كله 

 ..قوى النهارده وحشتيىن انك عارفه : قال دخل ما ول وأوضىتأ ىف عليا عدى رجوعه وبعد

 .خالصسالتش عليا  وما بره كله اليوم كده عشان هأ : لتوق فضحكت

  بالعربيه كيلو كام ومشيت النهارده واحد لكام روحت ناأ تعرىف لو نىتأ واهللا معلش : فقال

 هتعزريىن 

 ؟عزمتهاش ما ناس ىف لسه وال خلصت طيب : لتفق

  الفرش جيبأ سافرأ بكره عايز عشان؛  اعزمهم بكره بعد اهللا شاء نوأ قليله ناس : فقال
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 .وخنلص اجلناح نفرش عشان 

 .جييبوه ومها العنوان اديهم تسافر مبالش:  لتفق

  هناك يتعمل يبقا تظبيط وأ تعديل ىف لو عشان هناك وهيا عليها طمنأ عايز عشان ال:  قالف

 جوازنا تاخر حاجه اى عايز مش باملره 

 اهللا شاء ان يعينك ربنا : لتوق فابتسمت

 معاك؟ جىأ رايك ايه : كملتو

  ىأ هستحمل مش عمال وسط ىف واقف اليوم طول هبقى بس ؛ ياهدهد ياريت : وقال بتسمفأ

  عارفه نىتوأ كده او كده يبصلك حد 

 النهارده؟ مني شفت عارفه :وسكت حلظه كانه أفتكر وبعدها قال 

  ؟ مني : لتفق

  .وصال خوأ رشدى انكل ابن باسم : فقال

 معاه؟ تاىن اختانقت تكون أوعى : لتوق فوقفت

  .ال تصدقى : فقال

  باباه مش باسم لقيت بس باباه عزمأ عشان رحت ناأ .وليله يوم ىف اتقلب الواد عارف مش

  ناأ ساحمىن صاحىب يا حسن :وقال  باحلضن خدىنوأ عليا جرى شافىن ما ولوأ . املوجود 
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  .وعىي ىف كنتش ما صدقىن بس ؛ احلصل على نفسى من زعالن 

  منه خالص  زعالن مش اىن قلت لو اال عندهم من خرجأ ما عليا وحلف يعتذرىل وفضل

  .العمال مع ويقف معانا هزجي البيت جيى عايز وكان

  .دمياط من االوض جيبأ اهللا شاء نأ بكره سافروه مبارحأ خلصوا مأ عرفته بس

  أى حاجه ىف احتجت ولو بالتلفون معايا هيتابع وقال رفضت ناأ بس معايا يسافر عايز وكان

 .هيجيلى وقتاى  

  ؟اتغري وليله يوم ىف معقول اهللا سبحان : وقلت جنبه تفقعد

 .بيا يدايقك وبيحب منك غريان انه صغرى من حبس كنت ناأ عارف

  فيك يشككىن حياول مره كذا كربنا ملا وحىت ؛ عندهم روحأ حبب مكنتش كده وعشان

  العلقه يرد عشان بتوعه من مقلب بيدبرلك كيدأ قلت ناأ دا اتغري معقول بس .منه ويقربىن 

 .عندهم حناوأ الديتهاله 

  مش ناأ طول على ماناأل تدهوش ما شويه عليه صربأ سنح : لتوق شويه سكتت هاوبعد

  جبد مش  حاجه بيدبرك يكون وخايفه األخده منك ؛ الضرب على ساحمك انه مصدقه 

  .بقا كدهفعله يمش باسم الرد ومطمناله 

  ؟خايفه عليا يا هدهوتى : فابتسم وقال
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  .نت عندك شكأ طبعا يا حسن : فابتسمت وقلت

  ايه رايك نكنسل الفرح والناس ونشد السرير  : نا قاعده وقالأو فنام على السرير جنىب

  .التاىن جنب ده ونبدا شهر العسل على طول

  .نا مستنيه الفرح بفارغ الصرببعينك دا أ : فضحكت وقلت

  ليه بقا؟ : فاستغرب وقال

  قدام املرايا  بصوأ كده بنفسى فرحعشان البس الفستان  وأ:لقدام وقلتفابتسمت وبصيت 

  .نا العروسه احللوه دىايه ده أل قووأ

  حلى ربنا يفرحك يا هدى يا حبيبىت وأن شاء اهللا هتبقى أ : فضحك وقام باس دماغى وقال

  .عروسه ىف الدنيا

  .تصبحى على خري يا هدهوتىالىن خالص مش قادر ؛  يال بقا هسيبك وادخل استريح

  .وانت من اهل اخلري يا حسن : بتسمت وقلتفأ

  .كمان منت نا ودخل نام وأ

  نىت بتخنق س مزعجه واليالدى كمان كنت حاسه أنا ليا كام ليله حبلم بكوابيبس أ

  .وضه حسن بس مالقتهوشمفزوعه منها وجريت على أوصحيت الصبح  .منها

  .دور عليه مالقتهوشنزلت حتت أ
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  شفىت حسن؟صباح اخلري يا خالتو  :روحت خلالتو وقلت 

  سن سافر بعد صاله الفجر عشان يوصل بدرى ويرجع صباح اخلري يا عروستنا ح : فقالت

  .بدرى أن شاء اهللا

  ؟أسلم عليك من غري ما تصحيىن كده ياحسن تسافر : قلت فطلعت فوق أتصلت بيه وأول ما رد

  

  

*******  
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  : الفصل اخلامس عشر
  

  السالم عليكم وال حىت صباح اخلري؟ايه يا هدى مافيش  : فضحك وقال

  نت عامل ايه انت كويس؟تجنن عليك يا حسن وعايزه أطمن أكنت ه :فقلت 

  ووصلت بس ىف شويه حاجات بسيطه هيظبطوها نا احلمد هللا متامماختافيش أ : فضحك وقال

  .ونرجع ان شاء اهللا  

  مىت يا حسن؟طيب هترجع أ :فقلت 

  هنقدرعتقدش ات وحنمل على العربيه والسفر ما أعشان هنظبط احلاجمش قبل بالليل : فقال 

  .نوصل قبل بالليل 

  خلى بالك من نفسك يا حسن عشان خاطرى ما تسوقش بسرعه  : فلقيت عنيا بتدمع وقلت

  .وحياتى عندك

  .شوف العمال وربنا يسهل وما نتاخرشان شاء اهللا بس كفايه رغى عشان أ : فضحك وقال

  .مع السالمه ىف حفظ اهللا يا حسن ؛ :فقلت 

  . مع السالمه بىت ؛يا حبيىف حفظ اهللا  :وهو قال
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  .وقفل

  عيط مش عارفه ماىل الكابوس مش راضى يفارقىن وهتجنن من اخلوف على وأنا فضلت أ

  ستغفر وادعىحسن بالرغم من اىن كلمته وأطمنت عليه اال أىن خمنوقه قوى وفضلت أ

  عمل حاجه وحىت وما خرجتش اال لالكل ومش طايقه أ وضىت وقضيت اليوم كله ىف أ.ربنا 

  .ت مع ماما وخالتو النهارده ومها بيشتروا جهازىمانزل

  .حسمن غري ما أنا مستنيه حسن منت وأ وبعد املغرب

  نا مشره ومش عارف يطلع وبيمدىل ايده وأن حسن وقع ىف حفوحلمت بالكابوس تاىن وأ

  .بكى عليهعشان امسكها وعماله أطوله قادره أ 

  .تصل بيه مغلقوصحيت مفزوعه وجريت على التلفون أ

  .وعمو شافىنحت الدوالب ولبست ونزلت جرى لتحت ففت

  .خرج من باب الفيالونده عليا قبل ما أ

  فيه ايه ياهدى بتعيطى كده ليه والبسه وخارجه فني دا : نا كنت منهاره من العياط وقالوأ

  ؟يا بنىت الدنيا ليل 

  .تاىن هاروح حلسن مش هستىن : فقلت

  مسحى دموعكمانه قرب يوصل جبهازك يا عروسه أهتروحي فني دلوقت دا ز : قالتنهد وف
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 .هدى يا بنىتكده وأ 

  خرجه احللم وبيمدىل ايده ومش قادره أنا شفته ىفعمو حسن تعبان وحمتاجلى ؛ أ : فقلت

 .روح ادور عليهاهللا خيليك سيبىن أ. 

  يا بنىت هتروحى فني استىن بس هاتصل بيه؟ : فقال

  .تصلت من شويه مغلقوأنا كمان أ:  واتصل اداه مغلق وقلت

  نا كلمىن من ساعتني يا هدى ممكن يكون خلص شحن وأ : فقال

  .ام خالص محلوا العفش على العربيه وجايني  : وقال

  .ياعمو واهللا حسن تعبان صدقىن حسن كان بيندهىن ىف احللم :فقلت 

  .روحلهاهللا خيليك سيبىن أ

  .وهو ماسك ايدى رن جرس التلفون بتاع حسن

  ...حسن اتصل اهدى بقا وهأ:  قالومو فابتسم ع

  .ورد عليه

  فني يا ابىن؟وصلت لنت يبىن تعاىل شوف هدى هتتجنن عليك أايوه يا حسن ازيك  : وقال

  مستشفى ايه؟ : فسكت شويه  وبعدها اترمى على الكرسى وقال

  .مسافت السكه واكون عندكحاضر خالص  : وسكت شويه وقال



 

 

133  

 

صغريتى يا أحببتك   

 

  ىوعنيه امتلت دموع وبصل ؛ وقفل

 .حسن ىف املستشفى ياهدى:وقال 

  ىل؟وايه احصل ياعمى باهللا عليك ق : فقلت

  نا جريت وراه وركبت معاه؟بس عمى خرج جرى على عربيته وأ

  جراله ايه؟حسن ايه احلصل ياعمى احكيلى  : وسالته تاىن

  عليه وضربوه وسابوه  بيكلمىن وبيقول طلعوا ناس واحد جراله ايه ؛مش عارف  : فقال

  .ىف عربيته مرمى

  ه تن حسن كان سايق قدامهم والن سرعه عربيقال أ كلمىن السواق بتاع عربيه اجلهازلى وال

  ولوكانوا متفقني هيتقابلوا على أ كان هو سابقهمسرعه العربيه النقل بتبقا اقل أكرب من 

  القاهره 

  نه كنه وشك أكسيون والراجل شك ىف الرومها ماشيني لقيوه راكن بالعربيه ونامي على الدر.

  تعبان وقف عربيته ونزل يشوفه لقيه مضروب وبيرتف والضربوه حطوه ىف العربيه 

  .فونه على رقمى عشان يبلغىنيتصل من تلوأخدوه ومشيوا وهو أتصل باالسعاف وأ

  .وضه العملياتالنا عليه وعرفنا انه ىف أوصلنا املستشفى وسملا و

  ترتلبه طويله ما فيش غري دموعنا الم مدكنا وعمو قدام االوضه بدون وفضلت أ
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  .ندعى ربنا ليهبو

  خوياايا من صغرى هو سندى ومحايىت هو أكنت خايفه قوى وبفتكر كل احلسن عمله مع

  .و حد يزعلىنبيىب ودنيىت البستقوا بيها قدام أى مشكله أوصاحىب وح 

  .حسن تويبىن وكل حاجه حلوه ليها طعم هياماىن ودفا حضنه البيحهو جنوىن وحىب وأ

  .انه احلمد هللا بقا كويس ووقفوا الرتيف : وبعد وقت ما عرفش قد ايه خرج الدكتور وقال

  .به كان مصر انه يكسر ايده ورجلهروان احلادثه مقصوده الن الض

  .حنا عملنا العلينا وادعولهأو

  .وم حتت تاثري املهدئات واملنوم عشان الكسورونزلوا حسن اوضه خاصه وفضل كام ي

  .سبتش املستشفى خالص نا ماوأ

  .وكان ماما وخالتو بيقضوا اليوم كله معايا ويروحوا بالليل وجيوا تاىن يوم

  نه مضطر يروح الشركه لته من التعب والزعل على حسن وأوعمو كان صعبان عليا جدا حا

  وكل شويه يتصل بيا يسال عليه وجيى يقعد معاه  الصبح قبل الشركه وبعد الشركه يكمل 

  .انا لغايه ملا يروح بالليل مع ماما وخالتواليوم مع

  .ا فاق كنت لوحدىوالنهارده أول يوم يفوق فيه ومل

  .ياحسن محد هللا على سالمتك : ول ما فتح عنيه وشافىن عنيا دمعت وقلتوأ
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  حاسس بايه؟ قوىوحشتىن 

  كويس هو ايه احلصل؟ : فابتسم بصعوبه وقال

  نا فني؟أ : واليه وقالوبص ح

  ملستشفى مش فاكر احلصلك؟ىف ا : فقلت

  هو فني الدكتور املسئول عن حالىت؟ : فسكت شويه وبعدها قال

 

  ؟ثواىن هاروح ابلغه أنك صحيت : فقلتله

  نىت بره؟أطلعى أ : حسن قال معاه وضهجه الدكتور وأول ما دخلت األو

  ه انهنا حاسدكتور أ : نا جريت عليه وقلتفسمعت كالمه وطلعت وبعد شويه خرج الدكتور وأ

  حسن ىف حاجه ما نعرفهاش؟ ىف حاجه لو مسحت قوىل هو فيه ايه؟ 

  ن شاء اهللا هيبقا كويس بس حمتاج فتره عالج طويله شويه أطمىن هو أ : فقال

  .نفسيا مش متقبل ده هنه حاليا أواضحبس املشكله ال ؛ وهيكون فيها عمليات وعالج طبيعى

  للمشوارهو نفسه تكون عنده الرغبه واالراده نكم معاه وجنبه والزم حاولوا أنكم حتسسوه أ

  .أو يتحسن على االقل الول ا زى عشان يقدر يرجع الطويل املنتظره 

  .عن اذنكوربنا معاكم ؛ 
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  .فكر ىف كالمه شويه وبعدها دخلت حلسنومشى وفضلت أ ؛ فهزيت راىي ليه

  ن شاء اهللا وأدكتور عنك وهو طمىن نا سالت الحسن أ : ابتسم وقلت وحاولتوقربت منه 

  .وأحنا معاك أن شاء اهللا كله هيبقا كويس

  نىت ايه البيخليكى تقفى معاهوأ : وبعدها بثواىن بصلى فجه وقالفأبتسم بسخريه وماردش 

  وتتكلمى وقالك ايه وقلتيله ايه؟ 

  حالتك  نا بس سالته عنىف ايه يا حسن أ : فاستغربت النربه البيكلمىن بيها وقلت

  .مفيش أكتر من كده اذن ومشىستوهو شرحاىل وأ

  هو بابا فني؟ : فبصلى شويه وقال

  .يروح الشغلفقلت أكيد على وصول أن شاء اهللا مها بيجوا الصبح قبل ما عمو ما 

  وفعال بعد دقايق جه عمو وطنط وماما وفرحوا انه خالص خففوا املنومات واملوهدائات ليه

  .مش بريكز معانابس كان داميا سرحان و وقضينا اليوم معاهوفاق  

  .بابا خد هدى معاك وكان غلط من االول انك تسمحلها تبات هنا : وبالليل قال لعمى

  ن غريمروح معاك وقالت أنا مش ممكن أ يا حسن هيا الكانت مصره تفضل : فقال عمى

  .حسن 

  يتنفذ يعىن؟الزم وهيا كل التقوله  :حسن  قالف
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  تعودتى عليه خالص؟ره البيت وأىت عجبك موضوع بياتك بوال ان : وبصلى وقال

  فيه عند وصال وانه انتهى بالكان  عايز يعمله باسم فيا لوال ففهمت انه بيفكرىن باليوم الكنت 

  .وجود حسن ىف نفس اللحظه

  نا مش هاسيبك وال هروح اال ملا تقوم بالسالمهيا حسن أ :فقربت منه وقلت 

  .وقتى أنت ممكن حتتاجىن ىف ونروح سوا أ

  ؛ خالص بقيت عاجز وماليش كلمه عليكى أنىت فاكره أن:  وقال عقلىبس هو ز

  شوف وشك تاىن هنا ومش عايز أ لو ما مشتيش انا هامسح بيكى بالط املستشفىعارفه 

  عملنا وحده عارف أنا ممكن أبقوله وربلى عملى غري الولو جدعه يا هدى أ لغايه ملا اخرج

  .........؛ واهللا يا هدى لو فيكى ايه 

  هدى عشان الزعل وحش عشانكخالص يا حسن أ : قطع كالمه ملا قال عموو

  .نا هافضل معاكوهدى هتروح وأ

  حتجت حاجهش صغري  عشان حد يفضل معايا ولو أنا مأ :بنفس نربه الصوت  فقال حسن

  .وقت ولو مسحت خدهم وروحوا ىأ هرن اجلرس واملمرضني جيوا ىف 

  ماسكه دموعى بالعافيه وقربت نا كنتوأ ا؛ وكلهم سلموا عليه وخرجو

  مش عايز مىن حاجه يا حسن؟ :وقلت 
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  مع السالمه وياريت القلته يتنفذ؟ : فبص الناحيه التانيه وقال

  خمنوقه قوى ودموعى نزلت وخرجت وراهم وطول  وأنا ما قدرتش ارد الىن حسيت أىن

  الطريق ابكى وصعبان عليا االسلوب اجلديد البيعاملىن بيه حسن؟

  

  

*******  
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  : الفصل السادس عشر
  

  .وقف دموعى زعل منه وعليهوفضلت طول الليل مش قادره أنام وال قادره أ

  روح معاهم بس عمى لف ايده على كتفىوملا جه الصبح لبست ونزلت عشان أ

  ؛ نىت متعلقه حبسن ازاى وبتحبيههدى يا حبيبىت أنا عارف أ : وقال

  بسبب احلاث واحلاله اهلو فيها؛مش جسديه بس يه بس هو الفتره دى بيمر بازمه نفس

  .وطاملا قال بالش تروحى املستشفى يبقى بالش

  .قتنع تروحى معانا من بكرهه ولو أكلموأنا هتصل أطمنك عليه وهحاول أ

  كتر واحدت ومش القيه كالم يوصف أحساسى وأنا حاسه أن أنزلفبصتله برجاء ودموعى 

  ؛ اىن منبوزه منهجنبه ىف حمنته وابقا  حببه ىف الدنيا رافض ان 

  .والكل يقدر يشوفه اال أنا ناللكل يطمن عليه اال أ ن مسموحوأ

  .ادعيله يا هدى بالشفا وان ربنا يعدى املرحله دى على خري : وعمو طبطب على كتفى وقال

  تصلت على يفون وأنا خمنوقه جدا وبعدها مسكت التلوبعد ما مشيوا فضلت أعيط شويه وأ

  . املستشفى وردعليارقمه ىف
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  مني معايا؟ .السالم عليكم ورمحه اهللا وبركاته : وقال

  .وعليكم السالم ورمحه اهللا وبركاته :فقلت 

  خبارك ايه النهارده عامل ايه؟أنا هدى يا حسن أ

  عايزه حاجه؟ ؛ أنا كويس : فسكت شويه وبعدها قال

  معاهمجيلك صل عمو ما رضيش خيليىن أأطمن عليك ؛عايزه أ : فقلت

  .مبارحعشان كالمك بتاع أ

  و ما يرضاش ليه؟وهو يرضا أ : فقال بعصبيه

  ؛ نا قلتلك كلمه تسمعيها وال برضوا عايزه تنفذى الفى دماغك وتعملى اليعجبكأ

  أفهمى خالص بقيت عاجز لو حد دايقك أو  محيكى بس دلوقت عاجزأنا ىف االول قدرت أ

 وال هقدر  محيكىعملك حاجه مش هقدر أ

  قول حاجه وما تتنفذش من غري مناقشهرفه يا هدى دى أخر مره أعا

  عاجز خالص تعملى  فكريش انوما تيام ما يعلم بيها اال ربنا واهللا لو كررتيها هلوريكى أ

  حسك عينك اعرف انك خرجىت بره البيت هاطني عيشتك سامعه وال ال؟و ؛ االنىت عايزاه

  هدى اهللا خيليك؛سامعه يا حسن بس أ :فقلت 

  .اطمن عليك ومش هاخرج صدقىن اال لو استاذنت منك قبلها أنا كل العايزاه أن
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  .ملا اشوف يال سالم : فقال

  .مع السالمه وقفلنا : فقلت

  .عيط  لفتره طويله لغايه ملا منتوفضلت أ

  انه يروح البيت صر حسنده لغايه ما أنا كام يوم كوفضل.

  ؛ العالج الطبيعىحىت يكمل عالج هناك ورفض موضوع العمليات ورفض و

  .حنا اتفاجئنا بده وحاول عمو يقنعه هو وطنط وماما بس رفضوأ

  .واصر على املرواح والدكتور طلب منه انه يفضل لبكره

  شوفهانه خالص هرحت جدا فوملا رجعوا باليل وقالوىل ف

  ؛طبخصبح بدرى والول مره ادخل املطبخ أوصحيت ال

  ؛ كانت بتشرف عليا و بيحبها وهيامساء االكالت اهللى أوقلت للشغاله ع

  .قطع ازاى واحط ازاى واضيف ايه قبل ايه وكده لغايه ملا خلصتيعىن أ

  .خد ماما وطنط كالعاده وراحوا املستشفى عشان جييبوا حسنأوعمو 

  خدت شورطلعت غيار ليه على السرير وروحت أوضته رتبتها وعطرا ووأنا طلعت أ

  ى وعملت ميكب بسيطولبست بيجامه شيك وفردت شعر 

  .خد الشوركنت بأنا أم وصلوا وأ ليا قالت جات والشغاله
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  .وضته كان مقفول فقلت اكيد خرجوا من عنده عشان يصلواوملا خرجت بابا أ

  .كل على ورصيته على صنيه بشكل مجيل وطلعت وخبطت عليهغرفت األ نزلتو

  .نورت بيتك سنمحد هللا على السالمه يا ح : ودخلت بابتسامه عريضه وقلت

  وملا شافىن رفع حواجبه مدايقه  هو كان واضح عليه انه بيفكر ىف حاجه

  فتكرتى انه ليكى جوز تساىل عليه؟ا أنىت اخريايه ده هو أ ؛ اهللا يسلمك : وقال

  ؛ بات معاكيا حسن مش أنت الكنت مانعىن من ان أروحلك املستشفى أو أ : فقلت

  .على طول كل وجيتيش غري غرفت األرفت انك وصلت ما فع نا دلوقت بسوأ

  مىت حضرتك بتدخلى املطبخ عشان تغرفيلى االكل؟ومن أ : فقال

  ؛واألكل كله عمايل أديا  : بتسمت خبجل وقلتفأ

  ويارب يعجبك؟ عمل ايه وازاى وعملته ؛أ ما أنكرش أن الشغاله كانت بتقول بس

  .فلى الباب وراكىقاتفضلى خدى األكل وأخرجى وأكل بس أنا مش عايز أ : فقال

  نا ايه العملته زعلك مىنليه يا حسن أتغريت عليا كده أ : فرفعت عنيا ليه وقلت

  ؟من وقت ما فوقت ىف املستشفى ولغايه دلوقت

  شوف منك يا حسن؟اسلوب ما أتعودتوش ال امسعه وال أبقيت بتعاملىن ب

  سلوىب خالص مش عاجب دلوقت؟ليه هو أ : فقال



 

 

143  

 

صغريتى يا أحببتك   

 

  نت كنت هاموت عليك ونفسى أشوفك وأطمن عليك وأبقا جنبك وأنا دا أيا حسن واهللا : فقلت 

  فون بتكلمىن باسلوب وحش جدايزعالن مىن مش عارفه ليه حىت ملا بكلمك ىف التل

  وحبس انك مستىن بفارغ الصرب تقفل معايا؟

  ليه يا حسن بتعمل كده فيا؟

  .زعلكوواضح عليكى ال : فابتسم بسخريه وقال

  .مليكب وشعرى ولبسىوهو بيشاور على ا

  ؛ عليا صعبه جدا ىف غيابك يا حسن الفتره الفاتت عدت :فقلت 

  .طمن عليككنت واحشىن قوى ونفسى أ

  ؛ول ما خلصتانك النهارده هتخرج ومن الصبح وأنا ىف امطبخ وأ وما صدقت عرفت

  .خدت شور ولبست وعملت احلاجات دىطلعت أوضبلك أوضتك وبعدها أ

  ننا لينا فتره مش بنشوف بعضوخاصه أىف عنيك كون حلوه كان نفسى أ

  قلت النومووشى كان واضح عليه الزعل و

  مش حابه انك بعد كل االيام الفاتت ترجع تشوفىن دبالنهو

  .كان نفسى تشوفىن هدى حبيبتك وعروستك بصوره حلوه

  أنىت عارفه ان مش ناوى أعمل فرح لينا؟ : فبصلى شويه وقال
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  ؟كده ليه ياحسن :فقلت 

  ؟نا حالىت ازاى دلوقتىن أنىت مش شايفه أيع :قال بعصبيه ف

  نىت العروسه البتزق عريسها؛ وال تبقى أ كون ىف الكوشه وحد بيزقىنيعىن عايزاىن أ

  ياخد باله منها هيا التاخد باهلا منه؟اليشيلها و ما هو بدل العاجز 

  عليها عملت العمليات الدكتور قال نت لوبس يا حسن أ :فقلت 

  .حسن ونقدر نعمل فرحنا من غري ما حيصل كل االنت بتقولها أهتبق

  فضل كده على ولو قلتلك أن مش هاعمل العمليات وهأ : فبص ىف عنيا وقال

  طول هتعملى ايه؟

  

*******  
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  : الفصل السابع عشر
  

  ...نت لو عملتها ان شاء اهللا هتبقاليه يا حسن أ: فقلت 

  صوته ابتدا يعلىوقطع كالمى واتكلم بعصبيه زياده و

  نا باسال هتعملى ايه؟أ : وقال 

  عمل ايه يا حسن مش عارفه؟ها: فخفت وقلت 

  يعىن  عندك استعداد تكملى مع واحد عاجز زىي؟ : فقال

  دى تاىن يا حسن؟ ماتقولش عاجز :فرديت بسرعه وقلت 

  يا كدهفضل كده هتكملى معاأنا اقول األنا عايزه وأنا عاجز وه: فشدىن من دراعى وقال 

  وال عايزه ارمى عليكى اليمني واديكى حريتك؟ 

  وعى تعمل حاجه زى دىأال يا حسن  : فقلت

  .فضل مراتك حىت لو اصريت انك ما تعملش العمليهأنا مراتك وه

  عيطفبصلى حلظات وشدىن حلضنه وأنا غمضت عنيا وكان نفسى قوى أ

    .حكيله واشكيله من البيعمله فياوأنا جواه وأ
  .كريى ملا حسيت انه قطع بلوزتى من قدامبس قطع تف
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  نت بتعمل ايه يا حسن؟ا : نا تلقائى لفيت اديا حوالينا نفسى وبعدت عنه وقلتوأ

  ايه مش من حقى انىت مش لسه قايله انك مراتى : فقال

  وهتفضلى طول عمرك مراتى يبقا ايه الغلط ىف العملته؟

  .ابنا ولسه الفرحبس احنا لسه مكتوب كت : فقلت وعنيا مليانه دموع

  .لوال احلصلى ده كان زمانا عملنا الفرح وخلصنا شهر العسل ورجعنا كمان : فرد وقال

  فرح يبقا ايه املانع هاعمل مش أن قلت اىن ومبا

  وال فكرتى وندمىت انك هتكملى باقى عمرك مع واحد عاجز

  حمتاج ختدميه ىف كل وقت ومش هتقدرى تتمنظرى بيه قدام صحباتك؟

  قصر عليكى املسافهأنا على العموم حبيت ا : شه ناحيت الشباك وقالوعدل و

  من البيت مش فيها نزل وعمرك وأقولك من االخر أن أول مره هأضيعلكيش وقتك عشان ما ا

  .هارجع اال وورقتك معايا

  عمليات ول هو فاكر انه حىت لو ما عملشمعق : نا كنت ببصله وخايفه ومزهولهوأ

  عقول حسن فكر فيا كده ؟م ؛ سيبههفرط فيه وأ

  ؟ومعقول كمان هيطلقىن 

  ؛ حتملها يعىن مش هابقا مراته خالصن ان أكرب مال ال ال الكلمه دى كبريه قوى أ
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  .دا الدنيا كلها تتقفل ىف وشى لو ما فهاش حسن

  عيش ىف دنيا ما فهاش حسن؟ازاى أ

  نا حبس اىن حته منه ازاى عايز يبعدىن عنه كده؟دا أ

  خدتىن ليه ومنت جنبه على السريررجليا ألقيت  شعور ومن غري

  وترعش نا خايفهغمضت عنيا وأنا لسه الفه اديا حوليا كاىن حاضنه نفسى ووأ

  قدامى غري كدهبس ما فيش 

  سيبكفيا أى حاجه تثبتلك أن مش ممكن أعمل أيا حسن  : وقلت

  .كش أنا موافقهملها ما يهم’وعايز تعملها فيا أ ى حاجه ممكن ترضيكأو أكون لغريك وأ

  وبعد حلظات حسيته بيقرب مىن وميل عليا ووباس دماغى وحسيت باحلنيه ىف صوته 

  وضىتأشوفك تاىن ىف أهدى اطلعى بره ومش عايز  : وقال

  .ول ما هانزل مش هارجع اال بورقتك معاياأو حىت أمسع صوتك وأ

  .كاوعى حترمىن من اال دى يا حسن ؛أرجوك  : ففتحت عنيا وبصتله وقلت

  .نا هارمى عليكى اليمني دلوقتلو ما طلعتيش دلوقت أ : فغمض عنيه وتنهد وقال

  اشوفك  واهللا بس أمسحلى اىنهاخرج خالص طيب  : من على السرير وقلتبسرعه فقمت 

  .واطمن عليك يا حسن
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  .......نىت طاهدى أ:فقال

  اوعى تقوهلا اهللا  يا حسن اهللا خيليك ال ال .. ال : نا صرخت وجريت عليه وحضنته وقلتوأ

  .مسعهانا ماليش غريك واهللا اموت أهون من أن أأ .خيليك

  .سفه أنا أ

  وعى ياحسن تقوهلاومش هاجى تاىن بس أ خرجهأ : ووقفت بسرعه وقلت

  .وعى ترتل وتفذ القلته يا حسن باهللا عليك ما حترمىن منكأ ما متوتنيش باحلياه يا حسن

  ى حسن ورجعت بصتلىوهنا دخلت خالتو وبصت عليا وبصت عل

  نىت ايه املبهدلك كده يا هدى وايه القطعلك هدومك كده؟أ : وقالت

  انىت بتعيطى ليه؟

  حسن انت عملت ايه ىف هدى؟ : وبصت حلسن وقالت

  بس ما توصلش لكده مش هدى حنا سكتنا عليك الفتره الفاتت وقلنا مش عايزين نزعلكأ

  التتبهدل باملنظر ده؟ 

  عمل فيها اليعجبىنأدهلا وأ نا حرهدى مراتى وأ: فقال 

  .وحمدش يدخل بينا يا ماما لو مسحىت

  ؛جتننت ولو عشان هيا مراتك تبهدهلا كده أنت الظاهر أ : فقالت خالتو
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  ستمريت تعاملها كده؟ىف حلظه ممكن تكون مش مراتك لو أ ال فوق بقا هيا

  .صح وهو فعال نا مراتهأ .. ال يا خالتو هو صح : وقبل ما يرد قلت

  .فضل مراتههدلىن ويعمل اهلوا عايزه فيا بس أيب :وقلت  وبصتله بانكسارى

  عيط وطلعت كل النار واحلرقه الفى قلىب وكل وسبتهم وخرجت ودخلت أوضىت وفضلت أ

  فتكرااعمل احلادثه وكل تصرفاته معايا أاالحداث احلصلت من وقت م

  .خدت برشامه مسكن ومنتتوضيت وصليت واوفضلت أعيط لغايه ملا تعبت وقمت أ

  ؛نا حالىت النفسيه سيئه جداوعدت عال االيام البعدها وأ 

  فتح البابكتري كنت أروح واقعد جنب باب أوضته ملا يوحشىن قوى وبكون هاموت وأ

  طمن عليه بس خباف ينفذ ديدهه عشان أشوفه وأدخل عليوأ

  .ولو دخلت االوضه تاىن يطلقىن

  عن احواله وصحتهه وسال خالتو عنوداميا كنت بأ

  ؛حسن وحشىن قوى يا خالتو تعاىل ادخليله  : ومره قلت خلالتو

  ؛نا هاقف بره من غري ما حيس بياأنىت وأتكلمى معاه وأ

  .ربنا خيليكى يا خالتو ما تقوىل ال مسع صوتهبس أ

  . حوال يا هدى يارب ويشفيك ويهديك يا حسن يا ابىنربنا يصلحلك األ : طبطبت عليا وقالتو
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  ؛دخلت فعال وفضلت تتكلم معاه وهو كانت اجاباته خمتصره جدا و

  نا كان واحشىن جدا وكنت حاسه اىن بتعذب بقربه وبعدهوشكله مش عايز يتكلم وأ

  وكنت هاجتنن عليه وارت وقعدت على االرض وفضلت ابكى بس هو حس بيا

  هى هدى بره؟ : وقال خلالتو

  اهليجيبها بره بس؟وهيا ايه  : وهنا خالتو ارتبكت وقالت

  هيا وصلت انكم تستغفلوىن عشان عاجز بتضحكوا  : بس حسن كشفنا وقال مبنتهى العصبيه

  جيب ؛ وهيا عشان قلت ما تدخليش األوضه تقف تتجسس عليا من بره يعىن أتصل أ عليا

  .وتبعد عىن املاذون دلوقت واخلص املوضوع ده عشان حتترم نفسها وختلى عندها كرامه

  االلعاب الرياضيه وضهاع أهنات ووقفت وطلعت فوق أمس قدرتش اكملانا ما 

  شوف عليها التراب بالشكل ده الن من قبل احلادثهوالول مره أ

  ؛نا وهو ما طلعناش هنا لينا كذا شهرغولني ىف جهازنا وتوضيب اجلناح وأكنا مش

  .والتراب مال املكان

  ومسكت قماشه ومسحت حاجات بسيطه وما قدرتش

  نا وهو واحلاله الوصلنا البيحصلنا أنا ببكى حبرقه ونار جوايا من على االرض وأوقعدت 

  .ليها
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 تشاُء كما أحاسيسي واجرح كماتشاُء إغضب ، إغضب

 سواُء تقوله ما وكلُ ، سواُء تفعله ما فكلُ

نزار قباىن..................  "  .لناأساؤوا لنا مهما حنبهم ، حبييب يا كاألطفالِ فأنت "  

 

  ؛وهتعدى وحاولوا يصربوىن هكتري ماما وخالتو وعمو اتكلموا معايا وقالوا فتر

  ؛هانه من اى حد بتكون صعبهلو أى أبس 

  صعب وكفايه موضوع الطالقمن حسن بتكون أصعب وأ

  .هابعد عن حد حببه وبس لكان روحى هيا البتخرج مىن مش أنا

  ن شاء اهللا لقرار وهنفذه من بكره أكتري لغايه ملا اتوصلت  فكرورجعت أوضىت وفضلت أ

  ؛خاف يلمحىننفضل طول عمرنا كده استخىب منه وأحنا مش هأ وزى ما تيجى بقا

  .فريمى عليا اليمني

  

*******  
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  : الفصل الثامن عشر
  

  ونزلت املطبخ وكانوا بيجهزوا الفطار توضيت وصليت وفعال منت وصحيت تاىن يوم ا

  .نت طالعه بيهاخدت الصنيه وكوجهزت فطار حسن وأ

  مش هينفع يا هدى وبالش تعاندى معاه وهو لسه حالته النفسيه  :بس ماما وطنط قالوا 

  .سيئه ولسه تعبان سيبيه دلوقت

  نا مش هستخىب تاىن واليحصل حيصل عايز يطلقىن يبقا قدر اهللا وما شاءأ :بس انا قلت 

  .لو غصب عنهلكن هطلعله وقعد معاه حىت ؛ ومفيش نصيب لينا مع بعض فعل  

  .خدت الصنيه وطلعت قبل ما يقولوا حاجه تانيهأو

  .وخبطت عليه وملا اذن بالدخول دخلت

  .ول ما شافىن ما كنش مصدق اىن هاجترى واجيله تاىنوهو أ

  صباح اخلري يا حسن عامل ايه دلوقت؟ :وقلت 

  يتسمع ليه؟نا كالمى مش بأنىت بتعمل ايه هنا هو أ : وبعد حلظات صمت ابتدا يتنرفز وقال

  ؛نا مش هابعد عنكشوف يا حسن أ : وقطعت كالمه قبل ما يقول حاجه تانيه جترحىن وقلت
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  و هتعلى صوتك عليا وال هيفرق معايا؛أو هتقطع هدومى أ هتغلط فيا بالكالم يعىن

  .نا موافقهميت عليا اليمني دلوقت ولو عايز أتصلك بنفسى باملاذون أحىت لو ر

  سعه وطويله والطرحه على كتفى لو قلت الكلمه البتهددىن بيها كل وقدامك البسه عبايه وا

  .غطى بيها شعرى وخيلص املوضوععمله هاشيل الطرحه من على كتفى وأاهل

  ؛نا جبيبلك من االخر خروج من هنا مش هاخرجوأ

  .نت تعبانوهأفضل مجبك طول ما أ

  ؛باى صفه باى شكل مش هيفرق معايا

  طول عمرنا هاكون جنبك وحتت رجليك ؛ سنه ؛ شهر ؛ وسواء فتره عالجك كانت يوم

  .و عدم رضاكومش هسيبك سواء ده برضاك أ

  وأعمل فيا كل اللى خيطر على بالك براحتك خالص  حىت لو مديت ايدك عليا مش هاسيبك

  ؛وبرضوا مش هبعد عنك 

  ؛ بس هاقولك حاجه واحده ختليك فاكرها كويس وما تنسهاش

  ىف يوم منارجعلك تاىن  ما هقبل أن لو رميت عليا اليمني وطلقتىن قسم باهللا العلى العظيمأ

  على نفسى كل رجاله الدنياحرم وه ؛حىت لو بست على اديا ورجلياااليام  

  ؛ نا عايشهمش هاكون لغريك طول ما أيعىن لو ما كنتش ليك 
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  .وهو ده كالمى والقرار ليك

  ؛ ع زى االول تاىنبس سواء كنت مراتك او ال مش هاسيبك لغايه ملا ترج

  .فيه الكالم حريه كالعند بس نتأ ده معاك بيها هكونلى ال والقرار ىف الصفه

 

 تثور مىت حقاً رائع فأنت إغضب

 بحور تكونت ما املوج فلوال ، إغضب

 " قباىن نزار...... "   غفور دائماُ قليب فإنَّ ، ممطراً كُن عاصفاً كُن ، إغضب

  

  وطول الليل أنصحها وأفهمها منعها نا دموعى بترتل مىن أنا حاولت أأنا باتكلم وأطول ما 

  ملا وقفت قدامه خذلتىن ونقضت العهد بس ؛ الزم تساندىن وتقف مجىب ىف املوقف ده أا 

  .بينا وظهرت ليه وأثبتتله  قد ايه أنا ضعيفه قدامه ومن غريه  الكان 

  ومتسكت بيه  ترميت ىف حضنهت عليه وأات لقيته فرد دراعه السليم ليا وأنا جريوبعد حلظ

  عيط حبرقه من العامله فيا ومن الزل واالهانه الشفتهم معاه ىف الفتره وفضلت أبكل قوتى  

  ؛وكان صعبان عليا نفسى قوى منه ؛ الفاتت

  ؛ س مش قادره امسع كالمه وابعد عنهب
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  .حسن ده روحى الساكنه جوايا ازاى ابعد عن روحى

  ساحميىن .. ف حقك علياسخالص يا هدى أنا أ : وقال وهو فضل يطبطب عليا

  هنتك وزعلتك وبكيتك بس غصب وأ .. نا عارف اىن جيت عليكى قوى الفتره الفاتتأ ..

  ؟نا مش عارف فتره عالجى هتستمر قد ايهيا هدى وأدلك معايا مش عايز أ ؛ عىن

  ؟والعمليات دى هتنجح وال ال

  .حمتاجه دكتور شاطر قوى ليهاقوى ووخاصه انه فيها عمليه دقيقه 

  عمل عمليات حلدش هترجع زى االول يعىن مش هينفع أعصاب ايدى موحىت لو جنحت أ

  .فيت يعىن لو حالىت ما رجعتش كويسه يبقا كمان مستقبلى ضاعحىت لو خ

  .جل املمكن تفتخرى بيه قدام الناسوال الرا ؛ كون الدكتور حسنال ه

  حتمل نظرت ليا ومش بتحمل عليكى اهلوا ازاى أقوى ع نت غاليهمش عايز أظلمك ياهدى أ

  .كده ن الناس لو كملىت مع واحد عاجز زىيالشفقه عليكى م

  .نت مش عاجزأوعى تقول عاجز تاىن يا حسن أ : نا هنا بعدت عن حضنه وقلتوأ

  .بس هيا دى احلقيقه يا هدى الالزم اقبلها : فبص لالرض باستسالم وضعف وقال

  ن هدى ينفع تكون حلد غري حسن؟ممكن تتخيل أ حسن أنت :فقلت 

  .فبص للناحيه التانيه وتنهد تنهيده قويه وسكت
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 نت مش عايز تعمل العمليه ليه؟سن أح : فعدلت وشه ليا واخدت دماغه ىف حضىن وقلت

  :ا لقيته الول مره بيبكى وحط اديه على وشه وقالنوه

 

  ؛ عاجز عمرى طول فضلوأ تنجحش ما هدى يا خايف خايف

  ؛ العمليه بسبب يضيع بنيهاللي قبل ما أ مستقبلى خايف

  .اجلايه يامواأل الدنيا من خايف ؛ لغريى تبقى نىتوأ عاجز كونأ خايف

  الص هيضيع االمل خلو ما جنحتش  بس ملأ ىف يكون ميكن قولوأ دلوقت نفسى بصرب

  دقيقه بيكون قراره  وياخد قرار انه يعمل عمليه خطريه أنسان بمتخيل أن اى أ ش أنا م .مىن

  .كده وىق صعب

  لو كملىتوانا بدور على نفسى ضيعك اهدى وحمتاجك قوى معايا بس خايف أخايف قوى ي

  .مشوارك معايا 

  ؛ بقوهلولك واهللا ابداره انه سهل عليا كل الكالم النىت فاكأ

  مع عشان ما يضعش شبابك  غلى حاجه ىف حياتى يا هدى بس كنت عايز ابعدك عىندا أنىت أ

  .ومش هتحمل أشوف عجزى ىف عنيكى واحد عاجز

  .نا كمان بعيطأوطول ما هو بيتكلم وهو ىف حضىن وبيعيط و
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  ؛من جديد وهنشوف ايه الصح ونعمله  طيب أحنا دلوقت هنبدأ : وملا سكت قلت

  بعض ان من ربنا وخنلى ايدينا ىف ايدمتحوهناخد باالسباب وحنط ىف دماغنا أن ده أ

  . ونرضا بقضاء اهللا واى نتيجه نرضا بيها الا هيا املكتوب ليناونفوض امرنا هللا 

  حنا دلوقت هنجل موضوع التكليف بتاعك والقرار فيه لغايه ملا شوف العمليات هترسى على أ

  .ايه وهنقدم الشهادات الطبيه اثبات للكليه

  عملياتونشوف ال وافقت على العمليات ونقوله أنك خالصوبعد الفطار هنكلم الدكتور 

  احملتاج نعملها هنا نعملها واحملتاجه السفر نسافر وحنمد ربنا انه يسرلنا احوالنا وانه  

  ن حالنا احسن من غريناوس ونقدر نسافر ونعمل العمليات وأمعانا الفل

  ........ياهدى بس : فقال

  نت هتعمل كده عشاىن لو لينا نصيب وكان فيه حتسن هنحمد ربنا علىأ : وقاطعته وقلت

  .ولو ال قدر اهللا ما فيش حتسن هنرضا بقضاء اهللا ؛ نعمه الصحه والعافيه 

  وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خري لكم وعسى ان حتبوا ( فتكر يا حسن داميا قوله تعاىلوأ

  .صدق اهللا العظيم )شيئا وهو شر لكم

  .و بره مصرك خطوه خطوه ومش هسيبك سواء هنا أن شاء اهللا هاكون معاوأ

  ؟اى يا هدى وكليتك خالص الدراسه قربتزا : فقال
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  .سيبك ابداال طبعا أنا هاجل السنه دى أنا مش ممكن أ : فقلت

  شفىت يا هدى اهه ابتديىت التنازل من اوهلا مبستقبلك ويا عامل بكره :فقال بصوت حزين

  .هتتنازىل عن ايه كمان

  داميا حسن املرح نا عايزاك أ حسن عشان خاطرى بالش نربه احلزن والياس دى؛: فقلت 

  .املتفائل العنده حل الى مشكله

  وهاعتربها سنه  نا هاجلها سنه مش هتنازل عنها خالص تفرق يا حسنولو على الكليه أ

  .راحه بس

  .ياهدىهيا دى الراحه سنه بني االدويه واملستشفيات  : فقال

  .سنه مع حبيىب وجوزى ياحسن ..تؤ تؤ : فابتسمت وقلت

  .ودخل علينا عمو وماما وخالتوسه ىف حضىن فرفع وشه ليا وهو ل

  وحسن بعد عىن ومسح دموعه بسرعه

  .تكسفت ام شافونا قريبني من بعض كدهوأنا أ

  ؛ حنا هنرجع ونيجى وقت تاىنظاهر يا مجاعه جينا ىف وقت غلط  أال : وقال عمو

 .بس افتكروا تقفلوا الباب املره اجلايه

  .وغمزلنا
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  .تفضل حضرتك ما فيش حاجهال يا بابا أ : البتسمت خبجل وضحك حسن وقفأ

  .نا وحسن كنا على نفس السريرخالتو على السرير التاىن وأوقعد ماما وعمو و

  نا شايف انكم اتصاحلتو خالص؟ايه االخبار بتاعتنا النهارده أ ها : عموفقاىل 

  نحنا ما كناش متخاصمني دا حسن كان بيتقل عليا شويه عشايا عمو أ : فضحكت وقلت

  .يعرف غالوته عندى 

  وعرفت غالوتك يا عم حسن؟ : فبص حلسن وقال

  .عرفت يا  بابا عرفت : فضحك حسن وقال

  .احلمد هللا ربنا يصلح احوالكم وييسرلكم احلال ان شاء اهللا : فقال عمو

  .يارب: فرددنا كلنا 

  

  

*******  
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  : الفصل التاسع عشر
  

  ف اىن مش هاسيب حقك واحملامى لسه حسن يا حبيىب عايزك تعر : وبعدها قال عمو

  مكلمىن بالليل وبتابع معاه اجرائات القضيه وباسم هياخد عقابه؟

  .طيب عمو رشدى عمل ايه ملا عرف ان ابنه هو االجر البلطجيه يضربوا حسن : فقلت لعمو

  نا تعبت من مشاكل الولد ده وخلى السجنلمته وقال أنا كأ : فتنهد عمو وقال

  .ر يعمل االنا عجزت اعملهيربيه ميكن يقد

  فقلت كتغري للموضوع ىف الكالم ده فبصيت حلسن وحسيت انه سرح

  حنا بعد الفطار عايزين نتصل بالدكتور عشان نشوف موضوع العملياتبعد اذنك ياعمو أ:

  ونشوف هنعمل ايه؟ 

  فبصلى بفرحه وبعدها بص حلسن

  حدداتصل بالدكتور وىن أوافقت على موضوع العمليات يع صحيح يا حسن خالص : وقال

  .معاه امليعاد  

    .خالص يا بابا موافق عشان خاطر هدى : فبصلى حسن وقال
  ربنا خيليكوا لبعض يارب ويفرحك يا هدى : وطنط قامت وباستىن وقالت
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  .زما ما كنىت سبب فرحىت دلوقت

  .ربنا يتممك شفاك على خري يا حسن يا ابىن ويقومك لينا بالسالمه : وماما قالت

  حنا نرتل نفطر وبعدها هاتصل بالدكتور على طول وهنشوف بقا طيب خالص أ: وقال عمو 

  نعمل ايه؟

  ايه  رايك يا عمو جنيب الفطار ونفطر هنا كلنا؟:فقلت

  .واهللا فكرى يا هدى يا بنىت ونتجمع مع بعض زى االول:فقال

   هتقلبيلى االوضه مطعم وال ايه ؟ايه يا هدى انىت :وقال حسن 

  .افق عشان خاطرك بسبس مو

  كل حاجه عشان هدى كمان ؛ شتغل شغل احلمواتا كده هغري وهأنال أ : فقالت طنط

  .كده نا ماليش فيك خالصوال ايه يا ابىن هو أ

  نا وحسن ملكك يا خالتو ده هو بيقول كده عشانأ : فضحكت وقم بوست دماغها وقلت

 يكسفىن قدامكم بس 

  وفطرنا كلنا وفضلنا نضحك وزر الشغالني طلعوا الكل وفعال خلينا

  نا ما يأكلش اال من ايدى وكل شويه يقول كلمه يكسفىن وأكل حسن النه اصر وأنا كنت بأ

    ابصله جامد عشان يسكت
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  . لو ما بطلتش كالم مش هاكلكوىف االخر قلت 

  .فضل جعان سيبيىنلو يرضيكى أ : بس هو قال

  .ليىن زيهكانا بصراحه غريت من حسن أ : وعمو قال لطنط

  .بس هيا رفضت وفضلنا نضحك عليهم النه ابتدا يكسفها ويغازهلا زى ما حسن بيعمل معايا

  .ن حسن نفسيته ابتدت تتغري ويرجع يضحك زى االولوكنا فرحانني أ

  .تصل بالدكتور واتفق معاهوبعد الفطار نزل عمو وأ

  .قات العالج الطبيعىواخد شهور بني العمليه والتانيه وأوكان فعال املوضوع طويل وهي

  وبعدها ا يظهر التحسن على رجله دبتوأبتدا العالج الطبيعى وعمل أول عمليه وبعدها بفتره أ

  سافرنا عشان عمليه دراعه وكنت انا وعمو والدكتور املعاجل معانا وبعد العمليه اصر عمو 

  .اهم لالخراننا نكمل العالج الطبيعى مع نفس املستشفى عشان نفضل متابعني احلاله مع

  وخالل الفتره دى كنت مع حسن حلظه بلحظه وكنت ببات معاه ىف املستشفى وكنت بشجعه 

  كفىن وخاصه ناو يدايق وكنت بساعده ىف كل حاجه ليه وهو بيتعمد يغلس عليا ويملا يزهق أ

  حسن بعد العمليه العملها ىف مصر وبقى بيمشى على رجليه كويس احلمد ملا رجليه بقيت أ

  .بس كان املشكله الكبريه ىف دراعه الن الكسور كانت جامده وتكات كتري فيها هللا ؛

  صر حسن انه والعالج الطبيعى أبتدت تتحسن واحده واحده وأبس احلمد هللا بعد العمليات 
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  .وعمو فاجئنا بطقم شبكه املاظ هديه ليا ؛ يشتريلى فستان فرح جديد من هناك

  كويسه؛بعد ما ايد حسن بقيت وورجعنا مصر 

  .طفال حبيث ما حيتاجش يعمل عمليات فيه التخصص بتاعه ىف الكليه لتخصص أوغري

  تكلمت معاهقد ايه كان مدايق وحزين بس قعدت أحسيت 

  عوضك ن ربناما تزعلش يا حسن أنت كده احلمد هللا بقيت أحسن واحلمدهللا ا:قلتله و

  .جع زى االولدراعك رورجعلك صحتك وبقيت بتمشى و 

  حسن ملا قلت انك دخلت طب عشاىن عشان لو تعبت تقدر تعاجلىن ؛فاكر يا 

  شوف من نعم ربنا علينا بعد ما خلصت ختصص النسا

  .طفال فبكده هتساعدىن وتساعد والدنا كمانربنا كرمك وهتتخصص أ

  .مر املؤمن كله خريفعال أ

  .ننا اخريا خلصنا مشوار تعبك ورجعت زى االولواحلمد هللا أ

  مذاكرتنا وال ايه؟نرجع بقا نشوف 

  ايه؟ : فقرب مىن وقال

 ايه ايه؟ : فبصتله باستغراب وقلت

  .مفروض نعملها االوللسه قبل املذاكره فاضل حاجه  : فقال
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  ايه فاضل ايه؟ : فقلت

  

  ننا نبقا روح فاضل فرحنا يا هدى فاضل أ : فابتسم ومرر صوابعه بني خصالت شعرى وقال

  واحده سوا عرفىت فاضل ايه؟

  .تكسفت وبصيت لالرض النه كان بيبصلى يام وهزيت راسى باهأ وأنا

  .ن الفرح هيكون بعد اسبوعنيوقررنا أ

  الىن كنت برتل مع ماما  قني مش بنشوف بعض خالص اال قبل النومخدنا الكام يوم الباأو

  ؛ واحلاجات االصروا يغريوها تاىن وخالتو نكمل التجهيزات والفرش

  عمل ماسكات ؛أ وكنت بروح البيوتى سنتر

  .وفضلنا كده لغايه يوم الفرح

  شوف التجهيزات وحلفىن أن اليوم ده ما وحسن منعىن أنزل اجلنينه أوعملوه ىف اجلنينه 

  .شوفش الكوشه والتنسيق بتاع الفرح عايز يعملهوىل مفاجاهأقربش للشباك عشان ما أ

  .وجات الكوافري البيت وعملت امليكب ليا ولصحاىب

  .نزلملا عرف اىن متوتره ومش عايزه أ تشيك وجه عندى لبس وأ وبالليل حسن

  .وخرجوا ودخل هو وقفل البابفتحوا الباب صحاىب وأ وبعد ما خبط على الباب
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  .ما شاء اهللا عليكى يا هدى زى القمر : وابتسم وقال

  االذكار وباس دماغى غى وقرأوقرب مىن وحط ايده على دما

  .بقيىت ليا ا هدىمربوك ياعروسىت اخريا ي : وقال

  :حاسيس كتري جواياخايفه ومكسوفه ومكشره ومرتبكه وأ نا كنتأومسك ايدى باسها 

  ؟ىف ميعاد الفرح ما ينفعش يتاجل شويه تسرعناشحسن هو أحنا ما أ :وقلت

  تسرعنا ىف ايه ياهدى؟أ: فاختض واختفت ابتسامته وقال 

  ايه؟ هو انىت حاسه انك ندمىت على موافقتك على جوازنا وال

  

  

*******  
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  :الفصل العشرون 
  

  جيبت الكالم ده من اين؟ ايه االنت بتقوله ده؟ : فقلت

  نا عمرى ما اندم على خطوه ممكن تقربىن منك يا حسن؛أ

  ستعد كويس؛جل كام يوم لغايه ملا أبس خايفه كنا نا

  هيشفوىن ازاى؟ حلوه والال؟ اى؟سلم على الناس ازمش عارفه يعىن هأ

  وال ايه؟ نظام الفرح نظامه حلو حتت وال عايز تعديل؟ شفت انت

  تقفلت ىف وشى مره واحدهقوى ومتلخبطه وحاسه الدنيا كلها أمش عارفه خايفه 

  غري حاجه؟ومافيش وقت أ

  .وعنيا امتلت دموع

  .هدى اهدى يا حبيبىتهشششششششش أ : فحسن قرب مىن ومسك ايدى وباسها وقال

  .عىن كل اليهمك هو حسن وبسي وبس؛حبيبت حسن  هدى انىت حبيبىت؛

  .هدى ارفعى وشك وبصيلى

  نىت عايزاىن يا هدى؟أ : ليه فقال فرفعت وشى
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  .خوكى وزوجك وسندك وضهرك وكل حاجه ىف دنيتكعايزه حسن صاحبك وحبيبك وأ

  صح ياهدى؟

  .باه يت راسىفهز

  ىف حاجهو انيه مش مهم سواء كل حاجه كامله أى حاجه تيبقا خالص أ : فابتسم وقال

  وخبري وبس مش عايزين حاجه تانيه تنكد حنا االتنني مع بعضمش مهم املهم أن أناقصه  

  ماشى ياهدى؟.واى حاجه تاىن مش مهمباننا خالص بقينا شى واحد ؛  فرحتنا علينا  

  .ماشى ياحسن : بتسمت وقلتفأ

  .الياىل حلىوأن شاء اهللا هتبقا ليله من أ عايزك ماختافيش كل حاجه متام؛ : فقال

  .وبعد الفرح عاملك مفاجاه هتجننك

  ايه هيا يا حسن؟ : لتفابتسمت بفرح وق

  .ملا تكربى هتعرىف : فضحك وقال مبشاكسه

  تاىن يا حسن هترجع تقوىل ملا تكربى هتعرىف؟ : لتفق

  .ه ملا تكربىأ : وقال فلعب حبواجبه عشان يستفزىن

  ا مش نازله حتت وشوف هتقول للناس نطيب عند بعند أ : لتفمشيت وقعدت على السرير وق

  ايه؟
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  نا كمان مش عايز الفرح والناس خالص وأ : وقال فضحك وقلع اجلاكت بتاعه وقرب مىن

  .بتدينا شهر العسل على طولزنا ونقوهلم أننا أوجتعرفوا أننا أ

  فبصتله خبضه النه كان شكله بيتكلم جد وخاصه ملا قلع اجلاكت فعال ووقفت بسرعه 

  خالص يال بينا نرتل للناس ومش مهم اعرف؛ الالال:وقالت

  .كرب هاعرفعلى رايك ملا أ

  .خرج قبلهوفتحت الباب عشان ا

  .نىت هترتىل لوحدكأستىن يا جمنونه البس اجلاكت أ : ا وقالوهو ضحك علي

  .مع كان نفسى نكمل شهر العسل على طول بس يال هنروح من بعض فني

  .ا للكوشهلى انغام املوسيقى لغايه ملا وصلنمل عا نزول السالوخدىن وخرجنا وابتدين

  .كنت ببص للفرح والزينه بانبهار وازاى شكل اجلنينه اختلف متاماو

  .شايف يا حسن الفرح شكله مجيل قوى ازاى ماشاء اهللا :وقلت 

  نىت كنىت فاكره اىن ممكن اتنازل ىف مستوى الفرحهو أ : فابتسم وقال

  .دنيىت كلهابتاعى على هدى حبيبىت وروحى و

  

*******  
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 ذايت من جزٌء أنك شك عندك هل

 . .النار سرقت عينيك من وبأين

 ثورايت بأخطر وقمت

 .. والرحيانة..  والياقوتة..  الوردة أيتها

 ..  والشعبيه.. والسلطانة

 . . امللكات مجيع بني والشرعية

 حيايت ماء يف يسبح مسكاً يا

 . . لكلماتا نافذة من مساٍء كل يطلع قمراً يا

 فتوحايت مجيع بني فتحٍ أعظم يا

 . . فيه أولد وطنٍ آخر يا

  .. فيه وأدفن

  . . كتابايت فيه وأنشر
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  رقص معمنا رقصنا وكنت فرحانه قوى وكان أول مره أوبعدها ابتدت الرقصه السلو وق

  نشوه وفرحه وسعاده وبصيت حلسن الواضح الفرحه ىف حساس مجيل وخمتلف حسن أ 

  حببك يا هدى حببك لدرجه العشق لدرجه اجلنون حبك ملكىن من :ته بيقول عنيه ولقي

  نك مشغري ما حس كتري كان نفسى وأحنا صغريين أقولك حببك وأقولك أصغرك ومن  

  .و تكوىن لغريى ممكن تبعدى عىن أ 

  .و هتنفسهنفسته تل دقه ىف قلىب وكل نفس أحببك بك

  وعدك انه زى ما كان قلىب طول عمره ما قك وأحببك وبعش حببك بدنيىت الفاتت واجلايه ؛

  .حبش وال سكنه حد غريك هيفضل طول عمره مش هيسكنه حد غريك

  .ول مره يتكلم كل الكالم احللو بالشكل دهودى أ نا كنت فرحانه قوى باعترافه ده وكالمه ؛أ

  حببك  جلاى؛حببك يا دنيىت احللوه حببك يا عمرى الفات وا : فلفيت ايديا حوالني رقبته وقلت

  .وكل الناس حببك قوى ياحسن وعمرى ما حبيت حد قبلك وال بعدكغلى الناس يا أ

  .صال هدى ما ينفعش حتب والتكون حلد غريك يا حسنهو أ

  د بكرامتنا لغايه ما خيلصعتلمناش دلوقت وروحنا نقعارفه يا هدى لو ما أ : فميل عليا وقال

  ايح هتحصل قدام الناس هتتكلم عنها مصر كلها يبقا ىف فضه ؛ الفرح املش ناوى خيلص ده 

  .لسنه قدام وأنا مش مسئول عن اللى هيحصل
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  غنيه حببها قوىنه وروحنا قعدنا وبعد شويه مسعت أفضحكت وبعدت ع

  .يا حسن تعاىل نرقص على دى يا حسن : وقلت

  ؛خريكانك وخلى الفرح ده يعدى على دى يا هدى وما تتحركيش من مأ: فميل عليا وقال 

  .عملى االنىت عايزاهملا نبقا لوحدنا ابقا أ

  غيظه زى ما غاظىن وما رضيش يرقص معايا فحبيت أ

  نت ياراجل طلعت حاجه ليك وأنا برقص معاك دا أ كل ده عشان كلمتني حلوين قلتهم : فقلت

  .بسكوت خالص

  ايه؟كتكوته هوريكى البسكوت هيعمل يال يا  : فبصلى بنص عني ووقف ومسك ايدى وقال

  ول ما قربت منه لقيته ميل وشالىن وجرى وأنا فرحت أن أستفزيته هنرقص تاىن ووقفت وأ

  .نا مش  مصدقه العمله قدام الناسبيا على جناحنا وأ

 

  ابدا وهو قدام الناس الدكتور العاقل التقيل ؛ ممكن بينا وبني  ن حسن يعمل كدهما توقعتش أ

  .بعض لكن قدام الناس كانت مفاجاه

  .ونزلىن ما ودخلنا اجلناح وقفل الباب ولوأ

  حراج ده قدام الناس؟ينفع كده األ : قلتله بغضب وارتباك
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  .ستعنا على الشقا باهللاأ : بس هو قلع اجلاكت وبصلى بنص عني وقال

  روح دىب وهو ان نفسى جدا أك سافرنا دىب وقضينا شهر العسل هناك النهخدىن ووتاىن يوم أ

  .فخدىن وداىن هناك ىف شهر العسل فيها حب يعمل حاجه نفسى

  .ورجعنا قبل الدراسه باسبوع

  خلص دراسه وهو يكون خلص كليتهطفال لغايه ملا أوأتفقنا أننا هناجل موضوع األ

  .وفتح عيادته

  كيد أمجل مذاكره وأمجل أيام كانت حياتنا كلها سعاده وأ اال أا كانتوبرغم مذاكرتنا سوا 

  مش بنسيبها تكرب عامه أى خناقه بس  ها بسبب غريته علياوأغلب كان فيه شويه خناقات

  .الزعل ومش بنفتكر غري حبنا لبعض الننا مبجرد ما بنبص لبعض ىف عنينا بننسا

  عمله مفاجاه وفتحله مستشفى صغريه وبعد ما خلص حسن دراسته عمو

  .طفالوحسن مساها مستشفى اهلدى لأل..نت تكربها مع االيامأ: وقال 

  .زاد فرحتنا وضحكنا بيهلى ال حامت : على طول وخلفت ما خلصت الكليهبعد نا محلت وأ

 

  "  وتوته توته خلصت احلدوته" 

 *******متت حبمد اهللا*******


