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 الممدمة

 بسم هللا والصالة والسالم علً رسول هللا

  فً حٌاة كل منا ماضً وحاضر ومستمبل 

خالل هذه حالم كثٌره نسعً خلفها أاضً والحاضر والمستمبل فً داخل هذا الم و

 الرحله الطوٌله 

   نمر بها  أن نمر فً هذه الرحله بدروب كثٌره لم نتولع ٌوما   

 لد تؽٌر فٌنا الكثٌر  

 فكارنا ومعتمداتنا أسلوبنا وحتً فً أفً شخصٌتنا فً 

ال  واحدا   دابما برفٌما   ن نتمسنأاء هذه الدروب وهذا المشوار الطوٌل البد أثنوفً 

 حٌن نمر بالظالم  الضوء ٌنا إلمن سٌرسل فمط فهذا الرفٌك هو ا  بدأنتركه 

 ول هو هللا سبحانه وتعالً هذا الرفٌك األ

 مان فً الدنٌا واالخره بر األ إلًلنصل 

 فً كل خطواتنا  ن نستشعر محبته ولربه دابما  أٌجب 

 اء هذه الرحله أثنصامدون  به ما ٌجعلناٌكون لدٌنا من الثمه والٌمٌن أن ٌجب 

فسنا أننسانٌتنا حتً نخرج من هذه الرحله فخورٌن باإنتمسن بفطرتنا السلٌمه و أنو

 دٌنا رسالتنا فً الحٌاه أننا هللا  أل اممأ

و فً حك أن نحمل فً رلابنا ذنوب التمصٌر فً حك هللا أمل وجه دون أكعلً 

 خرٌن فً حك األ أوفسنا أن

فمد تحدثت فٌها عن بعض ما نمر به فً حٌاتنا خاصة فً هذا ولً ٌتً األهذه روا

كون لد وفمت بها ونجحت أن أرجو من هللا تعالً أوتناولتها بشكل مبسط العصر  

 ذهاناأللً إرٌده أصال ما إٌفً 

داث والرواٌات ححداث فجمٌعنا تمتلا حٌاتنا باألأد لصه ولصد منها مجرألم 

لً السعاده فً الدارٌن إلد ٌمودنا    (مط_ حٌاهن)ه هنا هو المختلفه لكن ما لصدت

 ً الشماء إلخر لد ٌمودنا أو



تمبل من الجمٌع كل النمد أننً أخبركم أن اود أالرواٌه  إلًتمال نوفً النهاٌه لبل اإل

خطات فٌه فمن أراه فما اصبت فٌه فمن هللا وما ألم  أعلٌها لعله ٌضع عٌنً علً خط

 ن نفسً ومن الشٌطا

 وهللا تعالً ولً التوفٌك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل االول

 لهً ٌامن تمول للشا كن فٌكونإ

 تكون أنتمنً أ حالما  أبداخلً 

 حٌن ترٌد شا ٌاربً تسخر له الكون

 حالمً كونً لتكونلهً ألافمل ٌا

 نا سأكونأحالم وال فبدونن لن تكون األ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٌدق جرس الباب بشده  صباحا عه التاسعه فً تمام السا

 حاضر حاضر ٌاللً ع الباب جاٌه اهو براحه شوٌه -

 الباب ال أم تفتح

 مٌره فٌن نادٌها بسرعهأ ..زٌنإخالتو حبٌبتً --

 ٌره جوه ناٌمه فٌه اٌهأم ..مستعجله كده لٌه هاله ! مالن --

 مٌره ناٌمالً جوه أالنتٌجه بتاعتنا بتظهر ٌاخالتو والست --

 ٌره مسرعه تفتح باب الؽرفه وتنادي بصوت عالأماله نحو ؼرفة  وتتجه ه

 ٌٌٌٌٌٌرهأم--

 مٌره من نومها مفزوعهأتستٌمظ 

 اٌه مٌن فٌه اٌه --

 ه لومً ٌاختً النتٌجه بتظهرإٌه ومٌن وفٌه إًٌ ألانتً لسه بتس-

 ه! مش جروب الدفعه ع الفٌس كانو لاٌلٌن لسه االسبوع الجاي النتٌج-

نتً تعرفً إتحً كده الجروب وإفوال علً بالن  مٌره ناٌمهأٌاست اه ما حضرتن -

  دمن كتب كدهانها بتظهر ناااااو ومش هٌنزلوها ع الجروب األ

 ا مرعوبه أنلومً ٌال وبطلً رؼً خلٌنا نروح الجامعه نطمن  

اتفضلً خدي الباب  من ؼٌر مطرود و ٌال  هوأ ا لاٌمهأنرؼً ! طٌب اهمدي بمً -

 اصلً الضحً واجٌلن هدومً وؼٌر أعً استنٌنً برا علً ما واطل إٌدنفً 

 تنظر هاله المٌره بؽٌظ مصطنع لابلة

 ٌٌٌٌه لسه احنا مستعجلٌن علً فكره                    ٌ -

 خلصً عشان اصلً ونمشً اما هو لو مطلعتٌش هنتاخر اكتر -

ر لما نرجع أخالزم الضحً دلولت مدام مصلٌه الصبح ومش هنتمش –

 ن شاء هللا مفاتشإٌاستً هٌكون معاده  صلٌه

 مٌره هاله بالمخده لابلة لها أتمذؾ 

 هااااااااله انصرفً -



 تخرج هاله وهً تتمتم بشفتٌها

 ٌره فتنهض من فراشها لابلة لها أماما 

 

 سمعاكً علً فكره -

وتتجه  ثم تبتسم ابتسامه خفٌفه وتتجه نحوالحمام بٌنما هاله ال تظل فً تزمرها

 مالأخالتها  نحو ؼرفة

 سدال الصاله وولفت بٌن ٌدي ربهاإمٌره وضوبها وارتدت أهت أن

 هللا اكبر-

 الأموفً ؼرفة 

انا زهمت من بنتن دي ٌاخالتو كل ده بتصلً ركعتٌن ضحً امال لو بتصلً -

 التراوٌح 

ن شاء هللا مش إباءذن هللا خٌر وربنا صابن وطولً بالن شوٌه أعٌابنتً هدي -

 هٌضٌع مجهودكو 

 جدا  نا للمانه أٌارب ٌاخالتو ٌارب -

 استهدي باهلل كده ومتوترٌش نفسن ع الفاضً -

 ٌره بس لوكانت تنجز كنا زمانا وصلنا واطمنا بمً وارتاحناأمماهً -

 لما إالوضه مٌره مش هتطلع من األأخالص افضلً كلً فً نفسن كده وبرضو -

 كل حاجه بتأنً تعملتخلص ما انتً عرفاها بتحب 

  ال برهه ثم تتابع حدٌثهاأم تصمت

 خوكً نمول مبرون وال لسه شوٌهأه فً موضوع حسام إٌصحٌح لولٌلً عملتو -

 ماما كانت ناوٌه تجٌلن بكره وكانت هتحكٌلن  ال لولً ٌاخالتو اصال   -

 بجد خالص اتفمو علً معاد الخطوبه -

ن شاء هللا إ روضه امبارح هو وحسام واتفمو علً كل حاجهوالد ه بابا كان عند أ-

 ٌام من دلولت أالخطوبه هتكون بعد عشر 



 ربنا ٌتممله علً خٌرٌارب عمبال ما نفرح بٌكً انتً كمان -

 ٌارب ٌاخالتو ٌارب-

  مٌره من ؼرفتها لابلةأفً تلن اللحظه خرجت 

 بالظبط ٌتممله علً خٌر وال تتجوزيه إٌٌارب  -

 تنٌن لمد هرمناتنٌن ٌابت خالتً اإلاحم احم األ -

 مال ضحكه هادبه وتتابع أر تصد

 ربنا ٌفرحكو ٌارب ٌابنات -

 ده امه داعٌه علٌه هٌاخد لضاه  ٌاماما اللً هٌاخدها  ٌاعٌنً علٌه -

 هو كان ٌطول  ٌاماما  بس -

دتً راحتن فً راكً لعدتً وخأنتً مش كنتً مستعجله إٌال و هٌطول ٌاازوعه-

 الكالم لومً ٌاختً ٌال 

 ه مستعجله ٌال ا-

 لابله  ثم تنهض

 سالم بمً ٌاخالتو-

 مع السالمه ٌاحبٌبتً-

 مٌره والدتها لابلهأتمبل 

 دعواتن بمً ٌاماما -

 ربنا ٌوفمكو ٌابنات وٌنولكو اللً فً بالكو كله ٌارب-

 ٌارب ٌاحبٌبتً ربنا ما ٌحرمنً من دعواتن دي-

 جٌبهالن معاٌاأه حاجه زٌال هنمشً بمً مش عاٌ

 نفسكو عاٌزه سالمتن خلو بالكو من -

 حاضر -

 ٌره وهاله أمتنصرؾ 

 لتطمبن علً والدتها النابمه  دي ؼرؾ المنزل إح بٌنما امال تدخل



 فصال عن زوجهانمٌره للعٌش معها بعد اإلأمال وابنتها أالتً انتملت 

 ٌره فً الخامسة عشر من عمرها أمحٌن كانت 

 ٌال بمً ٌاماما عشان تفطري وتاخدي دواكً كفاٌه نوم كده-

 الجده لابله تنهض

 ال معلشأمابنتً صحٌت اهو مدوخاكً معاٌا ٌاٌال ٌ-

ده انا مهما عملتلن مٌكفٌش حمن لٌه بتمولً كده بس ٌاست الكل تعبن راحه -

 علٌا

 ربنا ٌصلحلن الحال ٌابنتً وٌفرح للبن وٌفرحن ببنتن-

 مٌن ٌاماما وٌباركلنا فً عمرن ٌاحبٌبتً ٌاربأٌارب -

....... 

حدي المكاتب فً جرٌدة الحدث كان ٌجلس فارس علً إفً ي من الجهه االخر

 خري الخاصه بزمالؤه فً العملاألتب امكتب صؽٌر ٌجاوره عدد من المك

فً مجال الصحافه والزالو فً  نفسهم عمألمجموعه من الشباب الذٌن اختارو أل

 بداٌة طرٌمهم المهنً 

 ً هاب البلد دي حالها هٌنصلح امتإٌمش عارؾ وهللا ٌاعم -

 ههههه انسً ٌافارس هو حد بٌمسكها وٌدٌها فرصه اصال  -

 احنا السبب علً فكره  -

 السبب ازاي بس ٌابنً ده الناس طالع عٌنٌها عشان بس تاللً تاكل -

صح ٌااٌهاب طالع عٌنٌهم عشان ٌاللو ٌاكلو بس شوؾ كده كمٌة الذنوب اللً -

وتزوٌر وسرله وفوق ده  ها عادي وطبٌعً رشوه ورباإنساس أبمٌنا نعملها علً 

 و ن الواحد ٌدخل مدرسهإكله مفهوم السعً عندنا كشعب مصري ممتصر علً 

كأننا  كل عٌاله وبسأٌخلؾ وٌوٌتوظؾ ٌجٌب فلوس ٌتجوز وٌذاكر ٌنجح 

 حٌوانات 

 ي حد طبٌعً أالم أحدي هً  ٌه ماإ ت عاٌزإنل اما -



برنا برساله نعمر بٌها ننا نحلم بحاجه تكإالم ححالم األأال ٌاحبٌبً دي مش -

  مساعده مش اكتر  وسابلودي مجرد نحمك الهدؾ من خلك ربنا لٌنا 

 ظروفها مش عطٌانا فرصه نحمك حاجه  ٌابنً البلد اصال  -

 بتعمل ده ازاي فً عز الظروؾ دي بصالملٌله اللً بتوصل دي  امال الناس -

 أٌه المرآن بٌمولٌابنً خلصانه ب

 "وم حتً ٌغٌرو ما بانفسهمبم إن هللا ال ٌغٌرما " 

ه ٌاسً فارس ٌعنً الشعب اللً طافح المرار ده هو السبب فً اللً إٌٌعنً -

سطه والفمٌره ي الحكومه الزم توفرللطبمات المتومش معان فً د أنااله ال ربٌج

 نا رعٌتهم وملزومٌن منهمنعننا واحد واحد علً فكره أل هٌتسألوحٌاه كرٌمه 

 أي تمصٌر صدر منهمو عن أللو اللً علٌهم وهٌتسصح هما فعال الزم ٌعم-

نا اللً خلٌتنا ابخطأعن نفسنا و هنتسألنا كمان إحوعن الفساد وكل حاجه بس 

 نستحك من ربنا المرار اللً بتمول علٌه ده 

 مش فاهم تمصد اٌه -

 بص ٌامعلم-

رضو والحكومه ممصر بحنا شعب فا فً حاجه معانا  لو كانت الحكومه ممصره

راد الشعب العادٌن وهٌجً ؼٌرهم فً افٌوم من االٌام كانو من ضمن  دي فً

راد أفٌام برضو حكومه تانٌه من ناس تانٌه عاٌشه بٌنا وفً وسطنا ٌوم من األ

ن بمً كلنا اشتؽلنا علً نفسنا وراعٌنا ضماٌرنا فً ٌحنا كأفراد عادٌإعادٌن لو 

عمول هنطلع  اعتها بسو حتً الشخصٌه سأجتماعٌه اإلأوحٌاتنا سواء المهنٌه 

ساعتها هتكون السلطه ٌال دي بمً حد منهم ٌمسن جاألنضٌفه لما  جٌال كامله أو

 راعتنا ز هنكون ولتها زرعنا وحصدنا نتٌجةعادله الننا  سلطه

 زراعتنا ودلولت برضو علً فكره ده ناتج

 كوٌسهاٌه ٌابنً كل الرؼً ده كل ده عشان للنا عاٌزٌن حكومه -

وربنا ٌشوؾ اننا نستاهلها ٌااخً ده علً االلل خالص مً كوٌسٌن بما احنا نل-

احنا بنشوؾ كل حاجه وحشه بعنٌنا ونخاؾ لحك وال نداري علٌه منسكتش عن ا

 ونسكت خالص مدام رضٌنا نسكت  نتحمل بمً اللً ٌجرالنا 

  نمدرش نتكلم الناس خاٌفه علً نفسهاه ٌعنً مأٌهنعمل -



وسلمٌه اكتر ونتاٌجها  ً أي وضع او لرار لالعتراض عل فٌه الؾ طرٌمه-

 افضل علً فكره 

 زي اٌه ٌاابو العرٌؾ-

ش أهدٌن مثال برا مثال لما الحكومه بتؽلً سلعه من السلع الشعب مبٌلج-

بٌكون فٌه  ا  ٌمفدا ألن استمرار وأمن بلدهم أهن  خر وسٌلهأللتظاهر ده ؼٌر 

 فتره  فعال تانٌه زي مثال مماطعة السلعه تماما  أردود 

 ساسً تانً منعا  ومه ترجع السلعه لسعرها األكالح ضطرده ٌخسر البلد فت

 ر أكبلدخولها فً خساٌر

السلعه ء وبٌمدرو ٌمنعو نفسهم فعال من شراوٌثبتوا علً مولفهم  وبٌصمدو جدا  

 دي 

برضو بنشتري معد نندب ونمول مش عارؾ اٌه ؼلً ولكن تعالً عندنا بمً ن

نهم إؾ ؼٌره مبٌماطعوش رؼم أل فمصاده  واحد لاطعولو فٌنا  عادي جدا  

متضررٌن والحكومه شاٌفه الشعب بٌعرؾ ٌتصرؾ وٌجٌب فلوس وٌشتري 

ات مش من االساسٌات السلعه مهما كانت ؼالٌه وحتً لو كانت سلعه من الكمالٌ

عن لرارها مدام لٌه بمً الحكومه تتراجع مهما زاد سعرها ف بنشترٌها برضو

 احنا اللً نستاهل نتصرؾ ..شٌفانا بنعرؾ 

 مل فً اننا ممكن حالنا ٌنصلح برضو فمدت األ أناصدق مهما للت -

وممبلناش نعمل الفساد وخدنا تجاهه مولؾ  واشتؽلنا علٌها كوٌس لو صلحنا نفسنا-

 حكٌم وعالل مش مولؾ متهور وؼٌر مدروس ساعتها بس هٌنصلح حالنا 

 وهنا ٌتدخل زمٌلهم ضٌاء لابال*

خلصتو نشرة اخبار التاسعه بتاعتكو اسكتو بمً شوٌه صدعت والحٌطان خالص -

 لٌها ودان هتتخطفو من وسطنا ٌاجدعان

مل ومستسلم حاجه واحد بابس وفالد األ أيربنا واعدنً باتنٌن مٌشجعوش علً  -

 ه ممعدنً فً وسط اتنٌن محبطٌن زٌكو إٌ اسا  أسنا أ والتانً جبان

 وٌنهض فارس

 لعلً فٌن ٌامتفاء-



و أهع المدٌر ٌابابس  كان مكلمنً ولاٌلً اعدي علٌه الصبح عاٌزنً فً شؽل -

 شوفهأزمانه وصل هروح 

 ماشً ٌاصاحبً هللا معن-

  ٌذهب فارس لمكتب المدٌر 

بمسم اللؽه  مٌره وهاله داخل كلٌة التربٌه وتحدٌدا  أبٌنما فً تلن اللحظه كانتا  

 العربٌه

 ًٌابت ٌاهاله اتخرجنا بم خٌرا  ا-

 متحانات ووجع الملب دهخلصنا من المذاكره واإل ٌرا  أخه بمً واٌو-

ه ٌاماما اتكلمً عن نفسن النهارده ده بالنسبالً البداٌه مش النهاٌه لسه إٌخلصنا -

 ولهاالحلم فً 

مٌره عٌنٌها للحظات تتخٌل فٌها نفسها وهً حاصله علً دكتوراه فً أوتؽمض 

 االدب العربً كما تمنت دابما  

 ع هاله شرودهاتمط

 نتً روحتً فٌن إاٌه ٌاحاجه -

 فرحانه  حاجه بس ها ال وال -

 جداااااانا كمان مبسوطه ا-

 ه بمً ٌاست المبسوطه بعد كده إٌوناوٌه علً -

 ون مٌس هالهأككٌد ناوٌه أده اسمه كالم ٌعنً -

 ه خطة حضرتن  إٌماشً ٌامٌس هاله برضو -

شتؽل أمدرسه خاصه  أيهشوؾ  البا  مش عارفه مفكرتش فً حاجه معٌنه بس ؼ-

إن شاهلل ٌكون فٌها واتابع مسابمات التعٌنات الحكومٌه لحد ما ربنا ٌكرمنا ونتعٌن 

 فً السلوم حتً 

 السلوم ٌال وماله بالسالمه وبالمره ٌجٌلن عرٌس من هنان ونخلص منن-

 ٌاختً سلوم سلوم هو حد اللً-



 ه بالظبط شؽل وال عرسان إٌاللً  -

حاله رٌس اللً اتمدملً لبل كده وكنت مرتده حتً الع وال ده وحٌاتن ٌاؼالٌهال ده -

 بعد ما لعدت معاه كرهته وكرهت نفسً 

ٌابنتً ده رزق وده رزق ورزلن عارؾ طرٌمن متخافٌش هٌجٌلن لحد عندن بس  -

فً أي حاجه ؼٌر اللً مش هتاخدي  المهم تعملً اللً علٌكً والبالً بمً علً ربنا

  تستحمٌه

 ماشً ٌاعم رزق ٌالبمً عشان اتأخرنا -

 صدلً ٌال أه -

 مٌره صوتا ٌنبهها بمكالمه من والدتها ةوفً تلن اللحظه ٌصدر هاتؾ -

 سالم علٌكم-

  اه ممدرتش استنً لما ترجعوإٌمٌره عملتو أوعلٌكم السالم طمنٌنً ٌا-

 منً احنا كنا خالص راجعٌن اهوإطحبٌبتً ٌاست الكل -

 خبارٌه األإطٌب -

 ده كالم ٌعنً ٌاماما امتٌاز طبعا -

 ؾ مبرونألما شاء هللا ربنا ٌباركلً فٌكً ٌاحبٌبتً -

 ن شاء هللاإد لمب دكتوره اخسمعها ؼٌر ٌوم ما أال مبرون دي مش عاٌزه -

 ن شاء هللا ٌاحبٌبتً ربنا ٌنولن كل اللً فً بالن إ-

 وتصمت برهه ثم تمول

  إٌعطمنٌنً عن هاله عملت 

 ٌاماما تمام جابت جٌد جدا   الحمد هلل-

 الؾ مبرون لٌكً ولٌها ٌابنتً-

 هللا ٌبارن فٌكً ٌاماما -

 طٌب ٌال الفلً بمً واركبو وتعالو علطول متتاخروش -



 حاضر ٌاماما -

 خري تحدثها والدتها لتطمبن ٌره هاتفها تجد هاله هً األأمتؽلك 

  امكالمتهم وانصرفو انهوا

 ء عودتهما فً الطرٌكاأثنو التاكسً سوٌا   ااستملو

 ٌامرمر وانتً عامله الطرحه كده  جدا  شكلن ؼرٌب -

 لوٌن من األاشوحلً أشم وأحبذمتن كده مش  ..اي ٌعنًازؼرٌب -

احكٌلً  األجازهول أمش عارفه بس متعودتش علٌكً كده وحساكً متؽٌره من -

 بمً اٌه سر التؽٌر ده بالذات فً لبسن

الؽلط فٌا  إٌهرب من ربنا واشوؾ ألحاول عادي وال حاجه كل المصه انً ب-

 ٌه واصلحهإوممصره فً أ

ل لبسن كان وحش ما احنا محجبٌن وزي الفل اهو شكل الطرحه ووهو ٌعنً األ-

 الطوٌله علٌكً والفستان ؼرٌب مش واخده علٌكً كده

وبعدٌن  إٌها بمٌت معوله وال أناٌه ٌابنتً كل شوٌه تمولً ؼرٌب ؼرٌب هو -

وراٌح تاخدي علً كده مفٌش بعد كده ؼٌر طرح طوٌله وفساتٌن خالص من هنا 

 وجٌب 

 ٌاسالم للدرجادي خالص هتؽٌري ستاٌلن علطول-

ٌام دي وبصراحه كمان ا مبسوووووطه وعمري ماكنت مبسوطه لد األأنون كده أٌ-

ووي ونفسً نكون أتً كمان زًٌ عشان بحبن إنربنا ٌؽٌرن  إنبدعٌلن من للبً 

 ض مش كل واحده فٌنا فً مكان فٌها فً الجنه مع بع

ه إٌٌره وفهمٌنً كده أمٌه الكالم الكبٌرده براحه شوٌه علٌا ٌاست إٌه ده كله اإ-

 لتؽٌرات الكبٌره دي حتً كالمن متؽٌر بس الصراحه حلواسر

 ه حلو مش عن الجنه الزم ٌكون حلو طبعاأنا عارفه أن هٌٌٌح بمً ما-

 ملت أكوصمتت برهه ثم 

بمالً فتره مش  اصال   أنا إنتصار وسر التؽٌر ده كله إخالموضوع ب بصً ٌاستً–

فٌه حاجه نالصه فٌا  إنن فٌا حاجه ؼلط وانً ممصره فً حك ربنا واللٌله حاسه 

 هً إٌهرؾ اعالحاجه دي ولً دي عإٌط أحملها بس مكنتش عارفه أكالزم 



 ها وبعدٌن عرفتٌها -

 عرفتها اه -

 وطلعت اٌه بمً-

 باهلل طلعت التعلك-

 ستؽرابإتمطب هاله حاجبٌها ب

 التعلك باهلل ازاي ٌعنً وعرفتً ده ازاي-

ال خالص للحوار بمٌه بمً نكمل بعدٌن عشان  الحوار طوٌل وانتً خالص  -

 وصلتً 

 تنظر هاله من شبان التاكسً لتجد نفسها فً الشارع الذي ٌتواجد منزلها بها 

 وصلت صدلً محستش بالطرٌك خالص أه-

 برهه ثم اكملتوصمتت 

 ما تنزلً تمعدي معاٌا ٌامرمر شوٌه 

 الٌاختً انا هكمل بمً لحد بٌتنا سلمٌلً علً خالتو وعمو-

 ماشً ٌابرنسس ٌوصل -

 ا امٌره فتكمل طرٌمهاأمهاله وتذهب  ٌتولؾ التاكسً

 ام بٌتهاأممره أخري بأمٌره  لابك وٌتولؾ التاكسًإال دوما هً 

 شمتهم ًإلٌره الدرج المؤدي أمتصعد 

مال وجدتها ماجده فً أمها والدتها أماوتفتح باب الشمه بنسخة مفاتٌحها تجد 

 انتظارها

 تبتسم الجده فً وجهها لابله

 ن شاء هللاإمبرون ٌاحبٌبتً عمبال ما اباركلن ٌوم فرحن -

 تتمدم امٌره نحوها وتمبلها من خدها لابله



تباركٌلً ع الدكتوراه  لماال إ هللا ٌبارن فٌكً ٌاتٌته بس مفٌش مباركات ع العرٌس-

 لواأل

 لسه هتستنً للدكتوراه تبمً تاخدٌها عنده بمً عاٌزٌن نفرح بٌكً-

ا أنال ملٌش دعوه هخدها وانا معاكو االول وبعدٌن  لابلهتتذمر باصطناع وطفولٌه  -

ي حد كده وخالص أالم اللً ٌلفت انتباهً هو حلسه ملمتش فارس األ اصال   اصال  

 ون ذو مماٌٌس معٌنه كده تٌجً علً مزاجًده الزم ٌك

 وهنا تتدخل والدتها لابله

 ن هتعنسً خالص إنضمنا -

 هإٌوال  اطولوكانوا ٌلٌه بمً ٌاست ماما هما العرسان -

وصاؾ هتمعدي اهو مفٌش فرسان فً زماننا وال فٌه حد كامل األمال ٌابرنسٌسه -

 تستنٌه ٌبمً هتعنسً وهو لسه متولدتش

 ٌره لابلهأمثم تبتسم  مال بضحكهأده وتلٌها هنا تضحن الج

 سرٌهماشً ماشً بتترٌمو علً طموحاتً األ-

ٌش أعسن ما اروح أحفضل مع اتنٌن حلوٌن زٌكو ألل سن ع األأحس أعنمش مهم 

 مع واحد مش لرٌبً 

 ٌره حدٌثهاأمٌضحن الجمٌع ثم تكمل 

 النبً بس ع إال مفٌش كامل اصال   نوصاؾ ألبصً ٌاماما مش مهم ٌكون كامل األ-

عاٌش أتدر الا عٌزاها والعٌوب اللً أنااللل ٌكون فٌه المواصفات والممٌزات اللً 

  كأمٌره أنامعاها واتحملها 

 ربنا ٌنولن اللً فً بالن ٌاحبٌبتً وٌوفمن فً كل حٌاتن -

 اوتٌته ٌارب وٌباركلً فً عمركو نتِ إاللهم امٌن ٌاماما وٌخلٌكً لٌا -

 رته النهارده عن معادهعشان أخبتاعً  نآورد المر ا لرأمً وؼٌر هدوابمً  هموم

 ماشً ٌاحبٌبتً ربنا ٌتمبل منن -

 ٌارب ٌاماما -



 أمامالمطبخ وتظل الجده فً الصاله  إلًل أماره ناحٌة ؼرفتها بٌنما تذهب امٌتتجه 

 دي لنوات الطبخإحالتلفاز تشاهد 

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

 لها أهمنزلها تتلمً المباركات من  فً ضا  أٌخري كانت هاله فً الجهه األ

 خاها حساماناء جلوسها فً صالة شمتهم مع والدتها كرٌمه وأثو 

 ٌرا بمً اتخرجت وخلصت ٌاماما اخو-

الحمد هلل ٌاحبٌبتً ولو انً كنت بمول ٌارب تنجح ان شاء هللا بممبول بس خٌبتً -

 ظنونً وجبتً جٌد جدا 

ل فٌا لٌه كده ٌاحاجه بس ده انا طول عمري ماٌه ده ٌاماما للدرجه دي فالده األ-

 شاطره وربنا 

 بس تاخدي نوبل فً الزهاٌمر ده انتً بتنسً ع الخطوه اهههه شاطره -

عارفه بنتن بمً مبدعه وبتحب تجاوب  إنتِ ال وهللا ٌاماما مش بنسً وال حاجه بس -

ٌمدروش لٌمة سلوب الكتاب والتعلٌم فً بلدنا زي ما انتً شاٌفه مبأسلوبها مش بأب

 المبدعٌن اللً زًٌ 

 ٌها لابالاخهنا ٌتدخل حسام 

نتً ده تاللٌكً صعبتً إمبدعٌن مٌن ٌا شبر ونص ..ههههههه لال مبدعٌن لال - 

 علٌهم بس فنجحوكً 

 ضربت حظ كده ٌابنً هندسه دي جات معانطٌب ..ما بالش انت   -

 ال حٌلن ٌاماما ضربة حظ مٌن من ٌومً وانا متفوق-

 ق! ده بأمارة الحمنً ٌافارس هضٌع ٌافارس تعالً اشرحلً ٌافارس متفو-

نا مش أفاكر وال اكمل هللا ٌمسٌن بالخٌر ٌافارس  ده انت كنت ومازلت لضاه ٌابنً 

 ا لو مكانه كنت اتبرٌت منن أنعارفه فارس صحبن ده متحملن كل السنٌن دي ازاي 

 وهنا تضحن كرٌمه لابله 

 س بمً ٌاوالد انتو كبرتو  هتفضلو كده نالر ونمٌر ب-

 لابلهثم تنظر لحسام 



 وكلها كام ٌوم وتبمً عرٌس

 ترد هاله لابله

ده ازاي ده  الكابنٌعٌنً علٌكً ٌاروضه  ٌاختً مش عارفه هتتحمل تعٌش مع -

 هٌجبلها جلطه

راضٌه ومبسوطه كمان اطلعً انتً بس منها لما نشوؾ مٌن هٌرضً حلوه ال ٌا-

 ساسا  أبٌكً 

 لابله  ًه ٌدها علً رأسها وتصرخ بصوت عالتضع كرٌم

 باااااااااس اسكتو بمً مبتبطلوش نمار خالص -

 ما عٌناهم فكانت ترسل لبعضها الكن صمت حدٌث فمط صمت حسام وهاله و

  نظرات عناد طفولٌه

 تابعت كرٌمه حدٌثها الموجه لحسام

 مل حسابنانعوها ٌاحبٌبً لررت هتعزم من اصحابن لد اٌه عشان نعرؾ العدد -

 فارس  وكرٌم اللً معاٌا فً المكتب وطبعا   أدهممفٌش حد ؼٌر -

 ماشً ٌاحبٌبً ربنا ٌتمملن علً خٌر ٌارب-

 ن ٌاست الكلأمٌاللهم -

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

مٌره حٌث أفً صباح الٌوم التالً كانت كرٌمه وهاله ومعهما حسام فً منزل 

تهم الجده ماجده للتخطٌط لمتطلبات ال وكرٌمه بصحبة والدأمختٌن اجتمعت األ

 الخطبه

  ٌجلس الجمٌع فً ؼرفة الجده

ل كال عشان توضبً معاٌا الشمه واألأمهحتاجلن معاٌا بمً من لبل الخطوبه بٌوم ٌا-

هل فاروق جوزي جاٌٌن من البلد عشان ٌحضرو الخطوبه وعاٌزه أانتً عارفه 

 ديبلهم كوٌس ومش هالحك علً كل ده لوحضاٌفهم واستمأ

 عنٌا ٌاام حسام لو متعبتش لحسام ٌعنً امال لمٌن-

 ٌتدخل حسام لابال -



 ربنا ٌخلٌكً لٌا ٌاخالتو ٌارافعه من معنوٌاتً كده داٌما  -

 ت وعروستن ٌارب إنربنا ٌتمملن علً خٌر وٌفرحن ٌاحبٌبً -

 ثم تصمت برهه وتكمل حدٌثها الموجه لكرٌمه

 الماعه وال لسه ا حجزتو-

 ص حجزنا خال أه-

 ٌال علً خٌر ان شاء هللا -

 ٌره ٌاربأممال عمبال ما تفرحً باأن شاء هللا ٌاإ-

 وهنا تتحدث امٌره 

 ول ثم الجوازضراب الدكتوراه األإا عامله أناخالتو ٌ ال-

 خت هاله  ولو مجاش بمً مش مهم كفاٌه نفرح باأل

 ترد الجده لابله 

 ٌرن لبٌتن وجوزنٌعنً نهاٌة كل ده اٌه مامس إٌهٌابنتً دكتوراه -

تر أكال ٌاتٌته الكالم ده خالص بمً موضه لدٌمه البنت لو شاٌفه نفسها تمدر علً -

 من البٌت والجواز ٌبمً الزم تسعً ورا حلمها ده

ه تتجوز وجوازها مٌكملش ساعتها إن أونها متتجوزش إربنا كاتب افرضً انه أوال  أ

ٌه هتمدر تمؾ علً رجلٌها تانً علم ولٌها رساله تانأوبمً لما ٌكون معاها شؽل 

 وهتاللً حاجه تسندها بعد ما بمت لوحدها 

 لادره تمدم حاجه تنفع الناس كون ربنا هٌحاسبها علً فكره لما ت  إنهم األو ثانٌا  

 وتلخص حٌاتها كلها فً انتظار العرٌسكتمها وتبٌها 

 تتدخل كرٌمه لابله

سرتها أولً هً لست رسالتها األا نره وجهة نظرن كده مش صح ٌابنتً ألأمٌال ٌا-

 دهاوتربٌة وال

 تر للمعلومهأكما كالمً ٌاخالتو مبٌعارضش كالمن علً فكره بس بتصحٌح -

 تً أخه بمً ده ٌابنت إٌتصحٌح -



 ٌهاإلٌره والجمٌع ٌنظر مأتتحدث 

ها لما تكون إنسرتها ووالدها بس ده مش معناه أولً هً رسالتها األ الست فعال   -

كتر من كده ٌبمً لٌه أشاٌفه نفسها عندها المدره علً تمدٌم حاجه فً الدنٌا من البداٌه 

 لم النساء فً الحدٌث والفمه وعلً علم بالطب كمانأعما السٌده عابشه كانت من  أل

ا المدره علً التوفٌك ما دهوالرسول ممنعهاش من تمدٌم رسالتها دي مدام كان عن

 مٌهء رسالتها العلأدابٌن واجبتها كزوجه و

ها إنو الدراسه معنً كالمن ٌابنت اختً أبس فٌه رجاله بٌمنعو ستاتهم من الشؽل -

 تتحدي جوزها وتعمل اللً فً دماؼها وتخلك مشاكل فً بٌتها

ال خالص ٌاخالتو انا ممولتش كده هو من البدااٌه كل واحد عارؾ متطلباته -

مع بعض  بٌتً شؽل ومتمدرش علوالبنت لو من البداٌه شاٌفه انها وعارؾ لدراته 

تمدر علً تمدٌم حاجه فً الدنٌا اكتر من رسالتها فً البٌت ٌبمً الزم لكن لو اون 

ا وٌمولها عطٌتن موهبه ولدره ألهتمارس الحاجه دي ومتكتمهاش عشان ربنا هٌس

 فدتً بٌه لٌه افً علم من العلوم مستخدمتٌهوش و

رحب بتفكٌرها وموافك ها متمبلش ؼٌر بالشخص اللً مإنوتانً حاجه تعملها 

ن الجواز أل فً أداء رسالته زي ما هً هتسنده وبٌسندها كمان لحد ما تكمل رسالتها

رها لٌهم هما أجنجاح هٌبمً بتاعهم هما االتنٌن واي فاٌده هتعم بسببهم  ايمشاركه و

كارها أفعلً وال موافك  لدماؼها  تمبل بحد مش مناسب ٌعنً مٌنفعش  إلتنٌنا

تارت طب ما هً اللً اخخر تشتكً اٌزه تتجوز وتٌجً فً األعنها إلمجرد 

 الشخص اللً هً عارفه انه مختلؾ عنها

والراجل كمان من البداٌه ٌروح للً هو عاٌزها متشتؽلش لو هو معترض علً 

لكن مٌروحش للً بتحب الشؽل وٌطلب منها تبطل كل واحد عارؾ  ..شؽل الست

 ار ٌمعوخجه متناسبهوش بمزاجه وفً األمتطلباته ٌبمً ٌسعً وراها مش ٌاخد حا

بسبب انه عاٌز ٌعدل دماؼها ومش عارؾ  ومش هٌعرؾ حتً لو هً  فً المشاكل

  ن دماؼها ربنا خلمها بالمدرات دي فمش هتتؽٌرخضعت لكالمه ال

كمان الزم الست حتً لو بتشتؽل ولادره توفك ما بٌن بٌتها وشؽلها ٌكون البٌت و

لبل اي شً وكمان تكون مراعٌه و سرتها اوال  اسالمة ن رلم واحد مش الشؽل أل

  حدود ربنا ومتتعداهاش فً شؽلها نهابٌا  

 وهنا تصفك لها هاله وتمول



 كمان وتمنعً زٌهم و صحفٌه بترؼً كتٌرأال صدلً النعتٌنً تنفعً مذٌعه -

 بس ٌاظرٌفه بتفصلٌنً كده علطول  -

صدلً ا نمت منن بس انانً ده ه ٌاماما هو انتً كنتً ناوٌه تتكلمً تإٌصل اف-

 التنعت

 ترد كرٌمه لابله 

 مش هرد علٌكً ٌابت اختً ؼٌر بجملتٌن اتنٌن -

 ربنا ٌحمملن اللً بتتمنٌه 

 ي ما نفسن فٌهزوٌرزلن برضو بابن الحالل وٌكون 

 تتدخل هاله لابله

 ه إٌا ملٌش نصٌب فً دعواتن دي وال أنهً بس ٌاماما و-

 مال أٌضحن الجمٌع وتمول 

 ا أنعً ادن مدعٌتش أمن اده انتً الكل فً الكل ٌاهلوله -

 ربنا ما ٌحرمنً منن ٌاخالتو -

 الثالثه عصرابٌن الحدٌث والضحكات وتدق الساعه  جمٌعا   ٌمضو الولت

 ٌتحدث حسام لابال

 مانه رجع من الشؽلز اوباب اتأخرناٌه إمش ٌال بمً ٌاماما وال -

 نً ٌال ه ٌاحسام الولت خدنا وهللا ٌابأ -

 وتنهض كرٌمه لابله

 هنمشً بمً ٌاماما عشان منتاخرش عن كده-

 مورن ٌارب أماشً  ٌابنتً ربنا ٌسهلن -

 ٌارب ٌاماما  -

  ختهأٌسلم الجمٌع علً بعضهم البعض وٌنصرؾ حسام بصحبة والدته و

.......... 



 فً المساء 

ه النبوٌه التً كتابا فً السٌر أمٌره فً ؼرفتها علً مكتبها الصؽٌر تمرأتجلس 

ذا برنٌن هاتفها ٌصدر صوتا إوبٌنما هً مندمجه فً المراءه ف منتها مؤخرا  أد

 ندماجهاإٌخرجها من 

 سالم علٌكم -

 ٌرهأمخت أعلٌكم السالم ٌا-

  مش هاي زي زمان اٌه ٌاظرٌفه انتً بتترٌمً عشان ببدا المكالمه بسالم علٌكم-

 وانا نطمت ما انا ساكته اهو -

 ن اسلوبن السكاتال واضح م-

ٌاستً سالم علٌكم من هاي من الو مش فارله ٌعنً كلها اسالٌب للسالم وعادي  -

 مش حرام متحبكٌهاش

 أنوبعدٌن هو هاي هو انا نطمت وال حبكتها كل ده عشان للت سالم علٌكم بدل -

بس  وال حاجه كلها اسالٌب تحٌه زي ما للتً  عادي مش حرام صال  اللت حرام 

هو حد اللً ده أر ٌعنً حسنات ببالش أجلما تمولٌها بنٌة السنه تاخدي  سالم علٌكم

انتً ممكن كل حرؾ وكل خطوه فً حٌاتن تنوي بٌها حاجه لربنا ولرسوله هتاللً 

 نفسن بتمارسً حٌاتن الطبٌعٌه عادي زي كل الناس بس بأجر وثواب كمان

 ماشً ٌاست الفمٌهه-

لً كل كالمً أخبحاول جاهد نفسً وانا كل المصه انً بفمٌهة مٌن بس ال  -

 وتصرفاتً فٌها هلل مش اكتر 

 المهم فً مٌره ندخل بمًأطٌب ماشً ٌاست -

 وه اللً هو اٌه بمًأٌ-

 اللً انا مكلماكً عشانه-

 ه ٌعنً إٌاللً هو  -

 بة حسام عاٌزٌن نحدد ٌوم وننزل نشتري لبس وكده عشان خطو-

 ولتمعاكً فً اي  أناشوفً ٌوم مناسب وتمام -



 ه رأٌن بكره إٌ-

 بكره همول لماما وننزل سواخالص -

 لماكًأ تمام ؼدا  -

 إن شاء هللا-

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

 فً الٌوم التالً

 ٌستٌمظ فارس من نومه علً صوت رنٌن هاتفه

 فاله مؽمض العٌنٌنوهو بٌن النوم واإل جٌب علً الهاتؾٌ

 ٌوه مٌنأسالم علٌكم -

وانت لسه ناٌم ٌارب 8ا حسام وبعدٌن الساعه أنشٌش ه انت شارب حإٌاٌوه مٌن -

 ربٌس التحرٌر ٌرفدن

 متً وفٌنإحسام!تحرٌر!احنا -

وجنبن دلولتً كنت دلمت علٌن جردل مٌه متلجه ٌابنً فوللً كده أنا لههههه وهللا -

 دلٌمه ورد علٌا عاٌزن ضروري

 هإٌهو خٌر عاٌز أخالص خالص فولت -

 لشؽل عاٌزن معاٌا النهارده بعد ا-

 علً فٌن -

 نازل اشتري بدله للخطوبه مش هتٌجً مع صاحبن فً اللحظات الحاسمه دي -

 هههه ٌعٌنً هتدخل المفص -

 نت كمانإرح فٌن أفعمبال ما -

 اٌه تفرح فً مٌن -

 فرح بٌنأاحم احم لصدي بٌن  -

 بحسب ه أ -



 صال  أمتأخر النهارده مش هٌنفع خلٌنا نأجلها لبكره عشان عندي شؽل كتٌر و عموما  

زي ما انت شاٌؾ وكمان نازل مع ماما بعد الشؽل عاٌزه تشتري شوٌة حجات 

ي لحظه أنت عارؾ عندها السكر وممكن ٌؽمً علٌها فً إسٌبها لوحدها أوممدرش 

 بره البٌت

 ربنا ٌشفٌها ٌارب مٌنفعش تسٌبها طبعا   أه-

 ٌارب امٌن -

 دي علٌن أعطٌب خالص ٌبمً بكره بعد الشؽل  -

 خرتأتأنا أٌال هسٌبن بمً دلولت عشان شً تمام  ما-

 حبً سالماماشً ٌاص -

 سالم -

حدي الشركات بٌنما إفً  نهض حسام لٌجهز نفسه  وٌذهب لعمله حٌث ٌعمل مهندسا  

 ٌجهز نفسه للذهاب لعمله فً الجرٌده ضا  أٌخري كان فارس من الجهه األ

وخرج ته الصؽري جنا أخلبل ومانً أتناول فطوره وودع والدته وشمٌمته الكبري -

حدي البنون إً عمله حٌث ٌعمل فً إلر خوالده الذي اتجه هو األ برفمةمن منزله 

 الكبٌره

 مان علً الجمٌع نهمرت ساعات العمل فً هدوء ٌصاحبه بعض اإل

حدي محالت إمام أ حدي الموالت وتحدٌدا  إمٌره وهاله فً أكانت  وفً الرابعه مساءا  

 الفساتٌن النسابٌه

زولن ماٌل لحاجه مختلفه عنً ٌامرمر كل مناسبه كنا بنلبس  إنحس اول مره أ-

 شبه بعض

لبسً مش بٌزعل ربنا منً وال  حاسه إن وانا كتراكده مرتاحه و حابه نفسً  انا-

 بعمله بحسن نٌه وكنت  زمان بٌكون سبب فً فتنة حد حتً ولو مكنتش لاصده ده 

ومش عارفه لمٌت نفسً  إنًولتً بس حاسه ا دلأنن ده مش إكنت بحس  بس داٌما  

ون البسه بنطلون إنً اكعندي عادي ي كان إزا و زايإشً كده أمبجد كنت بمبل 

دلولتً انا  ..تفاصٌلً شباب تمع علٌا وٌشوفوا ضٌك محدد كل تفصٌله فٌا وعٌون ال

 ؼالٌهأنا ن ي عٌن تعرؾ تفاصٌلً ألأماشٌه ملكه فً نفسً كده مش حاسه انً 



اسمه جوزي هو بس اللً من  هٌكون نا من حك واحد بسأش من حك الكل م لوي

 ي حد ؼٌره الأحمه عٌنه تمع ع التفاصٌل دي و

ا كده مش ؼالٌه أنوان  ٌزعل ربنا منًبلصدن اٌه بمً ٌاست هانم ٌعنً انا لبسً  -

 ً مؤدبه وبعبد ربناإنكفاٌه أصال  ٌره عمرها ماكانت  باللبس اأمعند نفسً كمان ال ٌ

ره بؽض البصر وهو مسمعش أمن ربنا واللً بٌبص بمً ٌشٌل ذنب نفسه أل وبحبه

 كالمه 

 ربالحجاب ومش بنسمع كالمه أمو-

 ا محجبهأنطب ما -

 ه حجاب من وجهة نظرن ٌاهالهإٌٌعنً  صال  أهو أل .. -

 اننا نؽطً شعرنا ومنبٌنش جسمنا -

 بس ده مش معنً كلمة حجاب -

 م العرٌؾٌه بمً ٌااإامال معناها -

 االعٌن ٌعنً تلبسً شعن  امها حجاب ٌعنً حجب الشإساضحه من و هً اصال  -

ٌحجب جسمن عن العٌون ٌعنً كلمة حجاب خاصه بالجسم كله مش بالشعر بس 

ٌعنً هو و أهده مفصله واللبس الضٌك ده مش حاجب الجسم عن العٌون خالص 

 كده مش حجاب 

 برضو الظاهر مش هو كل حاجه -

صح الظاهر مش كل حاجه ومٌنفعش نحكم علً حد منه ألن ممكن  لهبصً ٌاها-

عباده بٌنها وبٌنه وتكون تكون اللً مش محجبه دي فعال عند ربنا افضل بسبب 

 المحجبه أسوء بسبب ذنب عظٌم مٌعلمهوش اال ربنا 

 الظاهر دهبس برضوا احنا الزم نجاهد نفسنا ونكمل عبادتنا علً لد ما نمدر ..

عنوانن وعنوانن الزم ٌدل علٌكً واللً بٌحب ربنا بجد بٌحب ٌكون هو  ٌاهاله 

ن كله مكمل بعضه باطنن جزء منن وظاهرن برضو الظاهر والباطن بٌرضٌه أل

الباطن وكل  أوادات خاصه بٌه سواء كان الظاهر جزء منن وكل جزء منن لٌه عب

كتر كل ما أبنا وكل ما نحب روفً النهاٌه كله بٌكمل بعضه  ضابنا لٌها عبادات أع

 سن أحنبمً عاٌزٌن نكمل عبادتنا ونخلٌها 

 الولن علً حاجه كمان 



 لولً -

احنا بنكون عارفٌن الحالل من الحرام والصح من الؽلط بس بنفضل نكابر ونطلع -

نا وتخلٌنا منتؽٌرش ألن ببساطه نفسنا عاجبها الوضع اله توافك هوأدي حجج وأ

 نفضل متمسكٌن بٌه ونفضل شاٌفٌنه تمام  ومبسوطه بٌه فبتزٌنه وتحلٌه عشان

حنا مأمورٌن بمجاهدة نفسنا دي الزم نجاهدهاونربٌها ومندٌهاش إحمٌمه لكن فً ال

 فرصه تمشٌنا علً هواها 

 أنابرضو ما وصلت لنتٌجه منه ٌعنً  ربنامٌره بس وحٌاة أجمٌل كالمن وهللا ٌا-

 لبسً كده مزعل ربنا

لون الضٌك والبدي اللً مفصل جسمن ده مزعلٌن ربنا ه البنطأ ولت ا للتلن دلأنلو -

 هتمتنعً ٌعنً 

لو نفذتً  ننمن حد أل أوامرمش ب  اللً فٌكً من للبن تمصٌرزم تحسً بالإنتً ال

 كترأري دلولت ٌبمً انتً بتنفذي امر بشر وهدفن الخوؾ من النار مش ام

 لنأنا بسأطب ما هو احنا الزم نخاؾ من النار عشان كده -

 تعرفٌه وتحبٌه  ننإلً ألحجمل وال انن تعبدي ربنا خوؾ من عذابه بس األجمٌ-

فً كل  حبا  تعبدٌه ..وفً المرب منه فً الجنه فٌه وفً رضاه عنن  تعبدٌه حبا  ف

ر جاي منه هو ٌبمً مام األنه مدأال بالخٌر وإمرنا أنه مش بٌإوامره لٌنا بٌمٌن تام أ

 حبٌب بٌكون علً الملب جمٌل عشان هو حبٌبنا وكل اللً من ال هنسمعه

 عارفه هتوصلً للدرجه دي من حب ربنا امتً 

  ٌاامٌره امتً-

نفسن من للبن ٌبمً حد و أيحاجه و أيتر من أكبٌه  تعرفٌه بجد وتتعلمً لما -

وي أهو ٌحبن وعٌزاه  ياوعشان حبتٌه تراضٌه فً كل تفصٌله فً حٌاتن 

فً حاجه عشان لل منهم أانتً مش  الناس اللً بترضً ربنا اكتر ديحسً ان ..هت

    حسن منن عندهأٌسبولكً وٌبمو 

عمل زٌن عاٌزه أنا عاٌزه أي أوحلو ولمس للبً خٌر ده األهللا ٌاامٌره كالمن -

  ً بعبده حب مش تأدٌة واجب وخالصإنن ربنا بٌحبنً وإس أح

ً نكمل عدٌن نبموب إٌهفهمتٌنً طٌب ٌال نشوؾ هنشتري  را  أخٌحبٌبتً اٌوه بمً و-

 خرشأكالم عشان منت



 ماشً تمام -

 ه رأٌن فً الفستان النبٌتً اللً هنان ده هٌبمً جمٌل علٌكً اوي إٌ

 حلواوي بس من ؼٌر كم -

  دي تحته وكده كده حجابن بمً طوٌل ٌعنً هٌؽطً كتفن كلهاطب ما هنجٌب ب-

ب سباسبب من األ يال ٌاستً مهما كان طوٌل ما هو ممكن ٌترفع ؼصب عنً أل-

 حسن أمان خلٌنا فً األ

 طب اٌه راٌن تجٌبً فولٌه بولٌرو الٌك علٌه و بكم واسع -

كتر نبمً أول ونشوؾ ؼٌره لو ملمناش حاجه تعجبنا فكره حلوه بس خلٌنا نتفرج األ-

 ونجٌب علٌه بولٌرو نرجعله

 ي انا بموت فً الموؾ اٌه راٌن فٌه أوطب شوفً كده اللً هنان ده عاجبنً -

 عاٌزه ده  بجد انتً-

وي ولونه كمان أنا بحب الحجات دي أمٌرات كده واه تصمٌمه حلو شبه فساتٌن األ-

 حلو

 ر فٌكً بالسرعه ديأثن كالمً هٌإمتولعتش بس ده بكم -

 ه عجبنًتصمٌم إن سبب اختٌاري للفستان شوٌه بس أثرهو مكدبش علٌكً -

 ماشً بداٌه مبشره ٌابت خالتً -

 دهاخن أٌر إٌهٌعنً -

 ول حلو بس نختار لٌا بمً األ أه-

 حمر اللً هنان ده تحففففه وواسع وبكم اهوه راٌن فً األإٌ-

 اه جمٌل اوي بس لو فٌه منه الوان تانٌه بمً ٌبمً لشطه كده-

 لٌه بس االحمر جمٌل خالص -

 ال مش عاٌزه احمر -

 .لوان تانٌهأذا فٌه منه إطٌب تعالً نتفرج جوا كده ونشوؾ -



ري كالكافٌه أخ ٌره من نفس الفستان  الوانا  أمن الفساتٌن وبالفعل تجد ٌب ٌتجوال سوٌا  

 زرقوالكاشمٌر واأل

 ي وهادي فً نفسه كده أوجمٌل شمٌر لولو اٌه راٌن فً الكا-

 تالؾ الفٌونكه ديإخنفس تصمٌم الفستان اللً اختارته باه فعال ٌامٌرووكمان -

 كسسورات واإل

نجٌب الطرح والشوزات عشان نطلع عند الكاشٌر  اه تصدلً طب  ٌالٌاهاله  بمً  -

 سن رجلٌا وجعتنً من اللؾ أحنحاسب 

بنفس لون فستانها لكن   تجوال سوٌا لمده وفً النهاٌه اختارت كل منهما حجابا  

 ره كان حجابها طوٌال  أمٌٌنما ب عادٌا   كان حجاب هاله حجابا  و للٌال   أفتحبدرجه 

 ٌمه ورجعالنأنا دلعند الكاشٌر وره خدي الحجات دي واسبمٌنً ٌأم-

 راٌحه فٌن تانً ٌاست هاله-

مش راٌحه حته وهللا بس كان فٌه حلك عاجبنً فً محل اكسسورات لدام شوٌه  -

اشوؾ الفلوس هتكفً  ول عشانال لما نخلص الحجات المهمه األإٌبه أجومرضٌتش 

خدن أٌزه جعلن مش عاأرجٌبه فً ثوانً وأهو وزٌاده هروح أوكده كفت  ألوال 

 شٌكً تانً وانتً بتمولً رجلٌكً وجعاكً أممعاٌا و

 خرٌشأمتت ماشً ٌاختً ٌال انجزي-

 مٌره للكاشٌرأجبها وتسبمها أعتذهب هاله لشراء ما 

ولفت فٌه لتنتظر هاله بٌنما كان هنان من ٌمؾ بجوار والدته و مٌره جانبا  أذت أخ

 .مام الكاشٌر مباشرةأ

 لعبه ناء أث سمط علً األرضو لد تعثر طفال صؽٌرا   أير

 بعد اذنن ٌاماما ثوانً-

 لٌساعده فً النهوض وٌجفؾ بكابه ذهب للطفل مسرعا  

 ٌه ٌاوحش مش نجمد شوٌه بمً ولعه صؽٌره زي دي تخلٌن تعٌط كدهإ-

طاها له وفً أعخرج حبه من البونبونً أمسح دموع الطفل بٌدٌه ومد ٌده فً جٌبه 

 بسرعه  الخلؾ تاتً سٌده متجهه نحوهم



 دم حبٌبً جرالن حاجه أ-

 كوٌس عمو ده ساعدنً  أناال ٌامامً -

 ولن متتحركش من جنبًالعشان تبمً تسمع كالمً بعد كده لما -

 ؾ أس-

 وهنا ٌتدخل فارس لابال 

 نه كوٌس إحصل خٌر المهم  -

 ٌااستاذ تعبنان معانا جدا  متشكره -

 وال تعب وال حاجه ده واجبً -

   لوٌصمت برهه ثم ٌكم

 نكو إذبعد 

 م ثم ٌذهب مره اخري لوالدتهدوٌبتسم أل

 كان هنان من ٌمؾ بالخلؾ وٌتابع ما حدث فً صمت

كسوبر مان  الالشابمولؾ هذا الشاب الذي خرج من  جبت كثٌرا  أعمٌره التً اها إن

 يخرلٌنمذ الطفل لكنها سرعان ماؼضت بصرها عنه واستدارت للجهه األ

امه وكان هو فً الخلؾ أممحاسبة الكاشٌر تمدمت والدته نتهابه من إبٌنما هو بعد 

ٌره التً كانت مستدٌره أمرتطمت بإثناء سٌرها أٌحمل حمابب المشترٌات وفجأه 

ستدارت  فوجدت تلن السٌده التً كانت تمؾ مع إري وبسرعه شدٌده خللجهه األ

 ذلن الشاب 

 مٌره من ٌدٌها لتساعدهاأمسكتها 

 بالًفه ٌابنتً مخدتش أنا أس-

 ال ٌاطنط عادي وال ٌهمن المهم حضرتن بخٌر-

 الحمد هلل ٌابنتً -

ذات اللون  ٌرهأممام عٌون أوفً تلن اللحظه ٌتدخل فارس الذي صمت لبرهه 

 لكن سرعان ما ؼض بصره عنها وشكرهاالرمادي النادر 



 نسه تعبنا حضرتنأٌا شكرا  -

 شكر علً واجب  ال ابدا  -

شدٌد لتبحث عن هاله التً تبان إرووهً فً خجل  ثم لالت سالم علٌكم وانصرفت

 تها لادمه علٌهاأر ا  ٌرأخو تاخرت كثٌرا  

 رت علٌكً  بس المحل كان زحمه علً حظً أختإفه أسفه أسسفه أ-

 رناأختإطب ٌال ٌاهانم عشان -

نصرفا لمنازلهم بعد ٌوم كان طوٌل االحساب ثم  نهاءام الكاشسر إلأك تمدما سوٌا  

 علً الجمٌع حداثباأل اومل

الهم لبل أعمهاء إنفكانو منشؽلٌن كلهم ب سرٌعا جدا   علٌهم جمٌعا   سبوعمر هذا األ

ستمرت ثالث سنوات إر لحسام وروضه بعد عالله نتظتً الٌوم المأٌوم الخطبه و

 حٌث كانت صدٌمته بالجامعه لكنها تصؽره عامان

ام أٌفولته منذ وفً منزل حسام كان ٌتحدث فً الهاتؾ مع صدٌمه فارس صدٌك ط

 صدلاء ممربٌنأالدراسه وحتً حٌن فرلتهم التخصصات الجامعٌه لم ٌتفرلا ك

 ستاذ فارسأمتً ٌاإهتٌجً -

 ن شاء هللا إبلن فً الماعه ألابلٌل بمً -

 ماشً تمام  -

د خطوه أخت اللً كنت بتشجعنً ..إنتباط ده روهللا ٌافارس لوالن بعد ربنا ع اإل-

د ما ٌبمً فٌه بٌنا ارتباط لمها لحاكطل أبت اللً خلتنً نإو جابٌه فً الموضوعإٌ

ي خطوه محستش أمباخدش البعد دي كان زمانً لسه بكلمها و لوال فترةورسمً 

  لما بعدنا وافتمدتهاإال تحرن فعال  أالزم  إنً 

حنا ٌاحسام اللً نضحن علً إمش  ان ربنا هدان وسمعت الكالم ما هو الحمد هلل-

تر من كده كان ربنا أككنت استمرٌت فً عالله فً الضلمه بنات الناس  ولو 

 علً حرامصح هٌعالبن فً العالله دي عشان مفٌش حالل بٌتبنً 

 ماشً ٌاعم موشكرٌن علً نصاٌح حضرتن -

نها هتبمً خطٌبتن ٌبمً إخلً بالن  مش معنً حنا فً الخدمه ٌاباشا بس إههه -

 زم تلتزم بٌها ده خطوبه  مش جوازتاخد راحتن فً المعامله والكالم فٌه حدود ال



 عٌلً بسإدخالص ٌاعم ماشً متمفلهاش كده -

 ربنا ٌباركلن فً حٌاتكو ٌارب وٌتمملن علً خٌر ٌاصاحبً-

 ٌه إت ناوي تخلل وال إنت كمان إنوٌال بمً شد حٌلن كده  أمٌن ..ٌارب -

خلٌنا بس  نا لٌا مواصفات معٌنه لسه مش اللٌهاأا لسه شوٌه وبعدٌن أنال ٌاعم -

 نت دلولتًإنخلص منن 

 رأخجهز هتتإفل معاٌا كده ولوم إلوٌال بمً 

 ماشً ٌامعلم ٌال سالم-

 سالم علٌكم-

 ؼلما الهاتؾ ونهض حسام لٌستعد أ

 ٌره وهاله بؽرفة هاله ٌجلسان سوٌا  أمبٌنما كانت 

ما هاله فكانت تجلس أ مٌره تجلس علً كرسً بالؽرفه وكانت شارده تماما  أكانت 

 ا  تملب فً صفحات الفٌس بون فراشهلً ع

تظرتها دلٌمتٌن لعلها تفٌك من هذا انمٌره الشارده وبهت ألإنتؼلمت هاله هاتفها وأ

 الت شارده فبدأت هاله فً مناداتهازالشرود لكنها ما

 ررررررهأمٌمٌره ....أٌره..أم-

 ٌهإٌه فً إ-

 ٌه ٌابنتً فٌننإ-

 أهوما انا معاكً  إٌهفٌنً -

السرحان ده كله اللً واخد  ..إٌهجسمن بس لكن عملن مش هنا ٌه انتً هنا بامعاٌا  -

 عملن

 عادي متركزٌش وال حاجه-

 نا مش عرفاكً ٌعنًأاي هو إزوال حاجه -

 حكٌلن بس تفهمٌنً صحأطٌب  -

   همٌنً صحإفاه شكله كده الموضوع كبٌر مدام فٌها -



بس هو مولؾ حصل ومعرفش وال كبٌر والؼٌره  صال  ألها مفهمتنٌش اوو من اه -

وده  تكرهأفصد أللدام عٌنً من ؼٌر حتً ما  جًلٌه كل شوٌه بٌخطر علً بالً وٌ

 كدهلدام عٌنً وفً دماؼً لوحده ومش عارفه لٌه ٌجً  كل شوٌه ..اللً مضاٌمنً 

 ي كدهأوده اللً فارض نفسه علً تفكٌرن  إٌهمولؾ  -

ٌنً لوحدي مكنش زمانً تما سب خرتً علٌا فً المول ٌاستً ٌارٌتنأٌوم ما ات-

 دلولتً وكنت زمانً مرتاحه ساسا  اشفت المولؾ ده 

ربنا جعله سبب عشان متجٌش معاٌا فتشوفً  صال  أٌاستً ما ٌمكن وجع رجلن -

 المولؾ اللً بتمولً علٌه ده

نا عارفاكً أصل أي كده أوبمً المولؾ العظٌم ده اللً مسٌطر  صال  أبس هو اٌه 

كً ن مولؾ ٌلفت انتباهن وٌخلٌإفكون  تباهنإنفت حاجه بتلي أوي مش أكوٌس 

 إننه الحكاٌه فٌها إو أتسرحً كده ٌبمً حاجه تستاهل 

 ن وال علًإال بمولن اٌه وال -

 ......المصه وما فٌها ٌاستً ......

ٌره تمص علٌها ما حدث بداٌة من مساعدة الشاب للطفل الصؽٌر وكم أمذت أخو

بمساعدتها لوالدته  ت فٌه الشهامه  والرحمه مرورا  عجبها تصرفه فً زمن للأ

وكم  لدرجه ال تحسد علٌها هذا اربكها كثٌرا  أن و  نتهاء بالتماء عٌناه بعٌنها للحظهإو

 أنه شاب مهذب وٌؽض بصره

بكتً واتلبختً كده لما ساعدتً الست وبصلن وال من ساعة رتاممممم وانتً بمً ا-

 الولد الصؽٌر بٌساعد لما كان صال  أما شوفتٌه 

 لصدن اٌه -

 لن بس متضربٌشألو-

 لولً ٌافمٌمه-

نتباهن من ولت ما كنتً متابعه مولفه مع الولد الصؽٌر وحنٌته إادد ش صل  أهو -

جات فً عٌنن اتلبختً واتوترتً لو  وعشان كده لما كلمن وعٌنهوشهامته  معاه 

هتتعاملً عادي  ً وهو بٌكلمن كنتًرتتوأتول مكنتٌش تباهن فً األإنشد  مكنش

..بس الحمٌمه إن عملن معتبرهوش زي أي حد ألنه حد ممكن تكلمٌه أيزٌه زي 

 للشرٌن المفضل ٌرسمها طول عمره اللً بشبه الصوره 



 ال انا كده هضرب فعال  -

 -بس  وبتتوتري بسرعه انا عارفه انن اصال من ٌومن لخمه ومبتكلمٌش حد

فً الجامعه بتتعاملً  أواصالت مولؾ شبٌه سواء فً موأي لما بتتحطً فً 

 رتبان ولؽبطه إي أالكلمه وخالص وبتمشً من ؼٌر لد عادي كلمه علً 

لما تاللً رجاله  ه فً زمانا ده نادرا  نالمولؾ شدنً أل معرفش بمً هو فعال  -

 شباب عندها شهامه اصال   وخصوصا  

 بالمواصفات اللً بتتمنٌها عشان كده اتشدٌتً لٌه وده طبعا  -

ده مجردمولؾ  صال  أعرفه أنا كنت أتً كمان هو إنه إٌنً أتمتً إناهبله بس ٌ-

لٌه ٌبمً هو  معٌن  شوفه وٌشدنً تصرؾأي حد أوراح لحاله ولسه ٌاما هنمابل هو 

 ده اللً بتمناه 

 اي بمًإزوٌاتري اللً بتتمنٌه ده عاٌزاه -

ً عامله عمله نتهٌكون لدام الناس مش فً السر كرتبط أفكر أا ٌوم ما أنٌابنتً -

وافك علٌه الزم اهرتبط باللً هٌكون جوزي وبس واللً هٌكون جوزي ده لبل ما ..

 يأودماؼه ماشٌه مع دماؼً وٌكون شخص واعً ومثمؾ  ن هو ده اللًإد أتأك

ي حد كده أهٌاخد باٌدي للجنه مش  ن ده اللً إد أتأكولبل كل ده  متمٌز ومختلؾ 

رجع أا تتمدم ونعٌن بعض ونمربله سوا  مش حد ٌخلً عاللتً بربنعاٌزه  وخالص

 ده لورا ونتلهً فً الدنٌاإٌعلً 

خر وابمً لابلٌنً بمً لو اللٌتً اللً أخلٌنا نلبس عشان هنت طٌب ٌاختً لومً ٌال-

 مفٌش شباب كده دلولت إال نادرا   نبتمولً علٌه ده أل

أنا مش شاٌفه  لبٌهؼمش من األنوادر دول نا بمً هستنً شرٌن حٌاتً من الماشً أ-

نفسً للٌله عشان أخد أي حد وخالص أنا شاٌفه نفسً تستاهل حد كوٌس متستهلش 

ؼٌر   مٌهمنٌشانا مش طالبه مٌتحٌل انا .. منً انً اظلمها فً أي جوازه والسالم

  وعٌه ودٌنه وأخالله والبالً هنبنٌه مع بعض 

 ماشً طٌب ممكن بمً تبطلً رؼً وتمومً عشان نلبس -

تكلم طب وهللا الخلٌكً تتحاٌلً أتً اللً بتنكشٌنً عشان إنٌه ٌاهاله مش نا رؼاأ-

 بسً من سكات إلطك وٌال لومً أنعلٌا عشان 



فً رتدت كل منهم فستانها كانت تبدو هاله كالملكات ..إسهم أنفنهض البنات لٌجهزا 

التً  لً ببعض حبات اللؤلؤعمزٌن من األ فستانا باللون الموؾطاللتها ترتدي إ

 ساع إتسفل بمنسدل لأل كمام ونفس الزٌنه علً األ تاخذ شكل ورود صؽٌره

وعٌونها البنٌه مرارحض الذي ٌمٌل لإلبٌألمع لون بشرتها ا ٌتناسب هذا اللون كثٌرا  

 الالمعه 

خذ نفس تصمٌم الفستان الخاص أفكانت تبدو كالمالن فً هذا الفستان ٌ ٌره أمما أ

علً بثالث فٌونكات ن األم مزٌنا   الكاشمٌر لون ختالؾ زٌنته  فكان بالإبهاله ب

كمام فكانت ا األأمفس اللون بن حذاما  ومن المنتصؾ  االبٌض صؽٌره من الستان

 مزٌنه من الممدمه بالتل االبٌض

ا وهدوءا علً علً برٌمه كان اللون ٌعكس جمال عٌونها الرمادٌه وٌزٌدها برٌما  

بدت كالمالن فً  حما  البٌاض الهادئ ف هدوءها التً تعكسه مالمحها وبشرتها ذات

  طلتها

مٌره فكان حجابها طوٌل أما أوارتدت كل منهم حجابها كان حجاب هاله عادي 

 ٌؽطً نصفها األعلً

 مٌره التالت فٌونكات اللً فوق مش باٌنٌن عندن عشان حجابن مؽطٌهم أٌاخساره ٌا-

 مش لحد ا البسه لنفسً أنبٌنهم لٌه ٌعنً ولمٌن أمش مهم ٌبانو -

 وأهالفساتٌن واسعه فكٌها شوٌه ما  ومناسبه ٌاستً ده ٌوم-

ستثناء ٌاهانم ممكن إالمناسبات مش  ثانٌا    ..من فوق  لويالفساتٌن ضٌمه  اوال  -

ؼٌر نبمً شٌن وفً نفس الولت محافظٌن علً احتشامنا وال هو ربنا فً المناسبات 

 م العادٌه ٌاربنا فً األ

 ارأخبنطمت فتحتلً نشرة ٌالهوووي ٌارٌتنً ما-

ً إنمع علً فكره ملً بٌه إعممولتلكٌش ..ً أٌش بمولن رإٌه عملن أ أناٌابنتً -

إلن انا كمان لسه ممصره  بتمنً ده عشان بحبن ونفسً نتمدم فً عاللتنا بربنا سوا 

ً عارفه كل حاجه إنتبس فً النهاٌه  وادٌنً بحاول وبجاهد .. فً حجات كتٌر

  هومخٌره فانتً حر

اٌل علٌكً أتحً مش للتً نلبس من سكات وهتخلٌنً إنتسكتً بمً أماشً ٌاختً -

 كلمه مٌمولهاشلد مش اهو اللً عشان تنطمً شٌفاكً وسعتٌها فً الكالم  



 ً بتنالش مع هبله زٌن  إن ساسا  أا ؼلطانه أنماشً -

 ظش ورٌكً بس مش ولته بمً عشان البرستٌج مٌبونا هبله ٌاطمه ماشً وربنا الأ-

 مً لابلٌنً إب-

 رهأمٌفً تلن اللحظه تنادي والدة 

 رنا إتأخٌابنات ٌال -
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 الفصل الثانً

 

 شا ما ٌحدث

 ٌتسلل بداخلً ذان الشعور الؽرٌب عنً

 خرٌن لبلًهذا الذي سمعت عنه فً حكاٌات األ

 لم تكن هكذا من لبل فماذا دهان ٌاللبً

 دريأري ال أدها الملب ال أٌن ماذا حل بن األ

 عنً سم رؼما  أبته شعور ٌجعلنً أندرٌه أكل ما 

 مامًألوان الدنٌا أي كل أرشعور ٌجعلنً 

 زاهٌه فً عٌنً وانا  ألاه أرود سحتً األ

 علم ما هذا الذي ٌحدث بداخلًأال 

 ضب فٌن ربًأؼنً لن نأعلمه أكل ما 

 حتً ٌرضً للبن وللبً

 

 

 

 

 

 

 

 



   فً الماعه حٌث خطبة حسام

 مل صوره أجٌجلس العروسٌن فً 

زرق  ٌشبه عٌناها الزرلاوان وٌعكس جمالها باللون األ ترتدي روضه فستانا  

المختلؾ فهً ذات العٌون الزرلاء والبشره الخمرٌه وهذه التركٌبه نادرة الوجود 

ا روضه فكانت أمتكون بشرتهم بٌضاء ناصعه  ن الزرلاء ؼالبا  حاب العٌوأصف

لته ببدلته السوداء أناامل وبجانبها  حسام فً ك ظار دابما  نخطؾ األٌ تالفا  إخمختلفه 

 ستان الخاص بروضهعلٌها ببٌون زرلاء بنفس لون الف رتديالذي ٌ

 تجلس كل عابله علً الطاوله الخاصه بها 

وٌتمنً لهم الخٌر ومنهم ٌتبادل ث منهم من ٌدعو للعروسٌن ادٌاألحالجمٌع ٌتبادلون 

ن كان إوكل ما لٌل ٌسجل  بهم رلٌب علٌهم الهمز واللمز كالعاده وفً النهاٌه ر

 فالجزاء من جنس ما لالواشرا  كان إن فالجزاء خٌر و خٌرا  

له وله واحده تاخذ هامال والجده كانو علً طاأٌره وهاله وأما أمكل منهم فً عالمه 

 بهم خاصا   ٌره جنبا  أمو

 مالن ٌابنتً فٌه اٌه-

جو الرلص والدوشه ده ملٌش فٌه من صؽري بٌخنمنً وؼٌر ٌاهاله  ً عارفه إنت -

 ملٌان حجات متساعدش خالص  كده ما صدلت بتمدم فً عاللتً بربنا والجو حالٌا  

 فرحً كده وهٌصًإٌابنتً بطلً عمد ده فرح -

 اللً معمدٌنها وممفلٌنها ورابطٌن الفرحه داٌما  تو إننا مش معمده علً فكره أ -

ا ٌعنً أنو ..هي طرٌمه تانٌه ؼٌر كدهأكأن ملهاش الرلص والتنطٌط لدام الناس ب

ومهرجانات  ؼانً هابطهأ علًرلص أماٌع زي دول وأتص الزم أهٌفرح وأعشان 

 فٌه الؾ طرٌمه للفرحه بترضً ربنا  لدام خلك هللا 

ردي إفاش فً مواضٌعن دي عشان مش ولتها وفكٌها شوٌه طٌب بعدٌن نكمل نم -

 البوز ده

 سامه مصطنعه وتمولإبتره أمٌتبتسم 

 حلو كده معٌش فكه اكتر من كده وهللا ..هوأ-

 هً رخمههٌ-



 م لسانٌنأنا رخمه ٌا_أ

 مٌره طٌب ماشً ٌابت خالتًأٌاه نا برضأ-

 ٌه ٌعنً وال تمدري تعملً حاجهإهتعملٌلً -

 امهاأمثم تنظر  سانها بمزاحوتخرج لها ل 

 ٌره شهمه بصوت منخفضأموفجأه تصدر 

 ٌهإٌه ٌابنتً فٌه إ-

والبدله  سودمٌره ناحٌة العروسٌن علً ذلن الشاب الطوٌل ذو الشعر األأتشٌر 

 مام حسام مباشرة ٌسلم علٌه وٌهنبه ثم تمولأالسوداء  الذي ٌمؾ 

 مٌن ده !-

 وٌا أخده فارس صاحب حسام -

تابتها هذه الحاله ثم إن ولماذاصعوبه ودلات للبها تتسارع ال تعلم لما بها تبتلع رٌم

 تواصل هاله حدٌثها

 لً لٌه عنه هو عملن حاجه أمالن اتخضٌتً كده لٌه وبتس إٌهفٌه  -

 ده هو ده نفس الشخص اللً حكٌتلن عنهإٌه ال حاجة -

 تتسع عٌون هاله وتتابع الحدٌث بصوت عال 

 بتاع المول-

 نتًإاع المول ووطً صوتن ٌافضٌحه هو بتأه -

 هوأطٌب خالص سكت -

حسن وبعدٌن خالص عادي فكن بمً مش فارق أٌوه كده خلٌكً ساكته أ-

 مجرد صدفه ومولؾ راح لحاله وخالص صال  أ معاٌا  

 مٌره بخبث مصطنع وتؽمز بعٌنٌها لابلهتنظر هاله أل

 ألؾتجٌب فً نا حفظاكً دماؼن دي تاللٌها بتودي واده  ها برضأنعلٌا -

 سؤال دلولتً

 طلعً بمً من دماؼً ومتفسرٌش علً مزاجن إوال سؤال وال جواب -

 ا حفظاكً أنماشً ٌاستً هفوتها بس بمزاجً عشان -

ا أنٌابنتً هللا ٌكرمن فكن منً دلولت واطلعً من دماؼً بمً مفٌش كل ده -

 هو أعادي 



امه إلعامله  طلعً من دماؼً انتً شٌفانًإطلعً من دماؼً إمسكالً  -

 ..و أها براها أنجوا دماؼن ما 

 بمًوبعدٌن ٌاستً بهزر خالص متزعلٌش 

 ربنا ما ٌحرمنً منن ٌاسكرة للبً انتً .. اٌوه كده ٌاهلولتً اتعدلً-

 وال منن ٌامرمر-

خر فحاله لم ٌمل دهش هو األإنمٌره أثناء حدٌثهما تمع عٌون فارس علً أو

 لكنه سرعان ما ؼض بصره عنها كعادتهعن حالها طوال الفتره الماضٌه و

 وذهب بعمله لذلن المولؾ الذي حدث بٌنهم فً المول

 نة خالته هدأعملهإبها أنن علم أخر صدٌمه عنها وبعد وبعد برهه سأل هو األ

 ما للبه لن ٌهدأ فهو ال ٌدري ما الذي حل به أ للٌال  

 لً منزلهإهً الحفل بعد مده وذهب كل منهم إنت

علً سرٌره ٌتحدث بالهاتؾ مع روضته كما  ام كان متمددا  وفً ؼرفة حس

 ٌنادٌها 

 مبرون ٌاروضتً-

 هللا ٌبارن فٌن ٌاحبٌبً عمبال الفرح -

ذن هللا منطولش فً الخطوبه وٌجمعنا بٌت واحد بمً وتبمً مدام إب-

 باشمهندس حسام فاروق

 ضاءت السماءأن ٌشعرا بالولت حتً أدون  طوٌله خذهم الحدٌث لساعاتأ

 بنور الشمس وهل الصباح 

فً ضرب حسام بكالم فارس  عن حدود الخطبه عرض الحابط واسترسل 

نه ٌجوز أصبحت ملكه بالفعل وأنها امنه  الحدٌث مع روضه ظنا  كل أنواع 

ضا كانت تظن ذلن فهما لٌسو علً وعً أٌنواع الكالم معها وهً أله كل 

 ً هذا النهج هو حتما  ن من ٌسٌر علأكامل بحدود هللا ومن وجهة نظرهم 

 شخص معمد

ذكار أ أفً بٌت فارس فكان ٌجلس فً الصباح الباكر فً ؼرفته ٌمرأما 

فً ذكر هللا  ندمجا  م نتهابه من صالة الفجر وبٌنما هو خاشعا  إالصباح بعد 

 لطع خشوعه هذا طرلات علً باب ؼرفته

 نهض من علً سجادة صالته وجلس علً سرٌره

 وه مٌنأٌ-

 ٌاروسوانً أمنا ا-

 مانًأدخلً ٌاإ-

 خٌها أانً باب الؽرفه ودخلت علً أمفتحت 

 ثم جلست بجانبه



 مرت لحظات للٌله من الصمت بٌنهم 

 مانً بالحدٌثأت أثم بد

ت فٌن إنه من ولت ما رجعت من خطوبة حسام بلٌل وإٌه بمً مالن فٌن إٌ-

 .حاجه متؽٌره ومشؽول كده 

 ختا  أو ما  أُ خته فمط بل أ ٌعتبرها تسامة راحه فهو الإبمانً ٌبتسم فارس أل

 وصدٌمه تحتوٌه دابما  

 وٌتابع الحدٌث

 طول عمرن بتفمٌنً من نظره -

كتر أنا كنت بمعد بٌن أتن الكبٌره ومربٌان مع ماما ده أخٌابنً مش  طبعا  -

 ت صؽٌرإنو من ماما اساسا  

 نًأماحبٌبتً ٌا-

 ه شاؼل بالنإٌحكٌلً بمً مالن وإطٌب -

 ً من ٌكتم السر حكٌلن وفٌكأ-

 سرارن لول لولأا كاتمة أنعٌب ٌاوحش ده -

معه بداٌة من لماء المول حتً الصدفه التً  ٌمص فارس علٌها ماحدث

 جمعتهما فً خطبة حسام 

 بتسامه شفتٌهاانً لحدٌثه وال تفارق اإلأمتستمع 

بس مش عارؾ مالً  بس ٌاستً ده كل اللً حصل موالؾ عادٌه جدا  -

 ر أكتبعدها عن دماؼً تسٌطر أحاول أي كده وكل ما وأمسٌطره علٌا 

 زايإنت شاٌفها إطٌب بصراحه كده -

 مش فاهم-

 ن فٌها مواصفات البنت اللً نفسن فٌهاإٌعنً حاسس -

نه أل ن مخً انشؽل بٌها تلمابٌا  إوٌمكن ده تفسٌر اللً بٌحصلً  أه ظاهرٌا  -

 ط بٌهاتبأرصورتها الظاهرٌه بنفس مواصفات البنت اللً نفسً 

 رب صاحب لٌن ألٌن لمٌتها ٌاسٌدي ومش بعٌده عنن كمان دي لرٌبة أدو-

الموضوع مش ببساطه كده الظاهر برضو مش  طبعا   ً ألتً هبله ٌابنتإن-

جهت للشخصٌه إتكده أنا كل حاجه فٌه مواصفات تانٌه لو مش موجوده ٌبمً 

 الؽلط

 ثم ٌصمت برهه وٌتابع 

نً حاسس  فٌها أله من اللً عاٌزها مش ه ٌكون فٌه حاجإنشن أنً إمع -

عارفه ..كأن روحً  ها مخلوله مخصوص عشانًإنما شفتها   من ساعة

ما هو د مش بس حاسس أكن متأكوبرضو الزم  أل بس روحها من سنٌن ..

 بسبب الفراغ مش أكتر ممكن تكون أوهام



 مانً لفارس بجدٌه وتمولأتنظر 

اطلبها للجواز ٌبمً ي كده أو ان عجبمدام بسط من كده أفارس الموضوع  -

وده  وساعتها هتمعدو مع بعض وتتكلمو وهتعرؾ اللً انت عاٌز تعرفه 

ما تطلعها إكده ٌاٌا ماهو  ٌاتمؾ فً النص لألخر هٌخلٌن تمدر تمرر  ٌاتكمل

 من دماؼن خالص 

 

 جبت بٌها ٌدوبأعا أنتً داخله حامٌه كده لٌه ده إنٌاستً براحه علٌا بس -

 مش حبحتً لسه 

ل مراحل الحب والحب بٌجٌب نظرات والنظرات أوعجاب ده ما هو اإل-

بتسامات بتجٌب تٌلفونات ولماءات وهوب ولعنا فً سامات واإلإبتبتجٌب 

لسه لرار  التكمله فً  حنا لسه فٌهاإالمحظور ٌامعلم ٌبمً من البداٌه كده 

سهل وهو لسه  ولاتمطع كل ده من األٌدٌن إٌدي فً  سلسلة المشاعر

ٌاتاخد خطوه  فً الموضوع لو مش ناوي علً خطوات جدٌهالسٌطره علٌه 

للها ٌااخً أوساعتها محدش هٌلومن علً مشاعرن وال هتمع فً متاعب 

 متبماش حطٌت مشاعرن فً مكان مش بتاعه

 

 كتر ما كنت محتارأنتً حٌرتٌنً إ-

  

ها ل عنأستخاره وتسإتصلً  ببساطه تإنوال حٌره وال حاجه ٌاروسو -

حساسن جاٌبن لفٌن وتتكل علً هللا وتدخل فً إصاحبن تانً وتشوؾ 

ملوش الزمه تضٌع ساسن ٌاخدن ناحٌته بعد االستخاره إحالطرٌك اللً 

تلحمها لبل ما ؼٌرن ٌدخل فً الولت عشان لو عاٌزها متضٌعهاش من اٌدن 

 الطرٌك

  ٌاحبٌبً وان شاء هللا خٌر

كر أفمً أبول من علٌكً األأطً لما ماناخطب دلولتً ٌاأبس انا مش عاٌز -

 فً الموضوع ده

 مانً ثم تمولأوهنا تلمع دمعه فً عٌن 

خر سعادتن بسببً كده هتتعبنً مش أال ٌافارس باهلل متشؽلش بالن بٌا وال ت-

ستنً جواز أا الحمد هلل راضٌه بنصٌبً علً كده ومبمتش أنهترٌحنً خالص 

نصٌب كان جه من زمان فٌه  ٌافارس لواصال انا خالص عدٌت التالتٌن 

 ٌنفعنا مننا هلم باللً أعن كل ده خٌر ربنا إواثمه ا أنوبعدٌن 



تً اللً بتدٌنً إنانً ده أمدي ٌا أسونعم باهلل ٌاحبٌبتً بس بطلً نبرة الٌ-

 ل متمولٌش كده تانً أم

وبعدٌن عادي بمً  نا راضٌه بنصٌبً علً كدهأ_مش ٌأس بس خالص 

رسالتً تكون فً  إنالحٌاه ٌمكن ربنا مش راٌدلً الجواز مش كل حاجه فً 

تؽل علً نفسً وأأدي أشوتكون فً حاجه تانٌه هتعلم وسره وجواز أبٌت و

الحٌاه مش هتمؾ علً  ..ثبت بٌها نفسً ووجوديأرسالتً فً حاجه تانٌه 

الجواز ده كله نصٌب وانا راضٌه بنصٌبً وخالص لررت افرح نفسً 

ولو علً الناس .. بمً وتدبٌره الً علً ربناسٌب البأي وإٌدبالمتاح فً 

فكارهم أوكالمهم فمتشؽلش بالن برضو خالص مبماش ٌأثر فٌا هتحدي 

ه ؼٌر الكالم خلٌهم ٌتكلمو وٌاخدو ذنوب إٌوراهم  ال  أصنش كالمهم هما أطو

 ر أجخد أ أناو

لً نصٌب بس أحربنا شاٌلن هللا  ربنا ٌراضٌكً ٌارب باءذن_ٌاحبٌبتً  

سب لٌكً وساعتها أنونً جاهزه بالطرٌمه اللً هو عاٌزها وشاٌفها مستنً تك

 بس هٌبعتلن نصٌبن ده 

 تسامه هادبه وتمولإبانً أمتبتسم 

عمل زي إت بس سٌبن منً دلولت وإنذن هللا اللً كاتبه ربنا كله خٌر ءبا-

 اتكل علً هللا نت عاٌزه وبعد كدهأل ع اللً أسإخٌر وستإما للتلن 

 ٌرربنا ٌمدم الخ-

 ٌااارب ٌاحبٌبً-

ٌان ٌافارس لو حبٌتها بجد اٌاااان تؽضب ربنا فٌهاوتتعدي حدوده إبس 

عشان ربنا ٌراضٌن متنساش اللً بٌتخلً عن حاجه عشان ربنا ربنا 

بٌراضٌه وٌباركله فٌها واللً بٌرضً نفسه علً حساب ربنا بٌتحرم من 

 هالسعاده حتً لو خد اللً نفسه فٌه ربنا مبٌباركلهوش فٌ

 ٌبتسم لها وٌمول

 بنا ما ٌحرمنً منن ٌااااربمش ناسً ٌامونتً ر-

ا لوم فز من مكانن بمً عشان نصلً الضحً ونفطر ونمعد اخوٌطب ٌال ٌا-

 ولهاأسورة الكهؾ سوا زي كل جمعه وال الحب والجواز هٌنسٌن من أ نمر

 حب وجواز! -

 خالص خلٌتٌها حب وجواز كمان 

 هوأاٌم ا لأنمش ناسً ٌاختً  عموما  

 ٌوه كده شاطرا -

نما ٌذهب فارس هو أ بٌمانً وتخرج من الؽرفه وتذهب لتتوضأتنهض 

 ....خر لٌستعد لصالة الضحً األ



 نتهً فارس من صالته ولبل التسلٌم جلس ٌناجً ربهإ

ساس ده بٌجً فً حمش عارؾ اإلأنا ا تاٌه وملٌش ؼٌرن ٌدلنً أنٌااارب 

ن ٌارب متعلمش للبً باللً مش إٌدفً للبً  إنرفه أعللبً لٌه بس كل اللً 

 مر علٌا ولدملنا الخٌر لٌا ولو كانت لٌا ٌسر األ

عل بٌنهم وبٌن الحرام أجستودعن نظري وسمعً وكل جسدي فأً إناللهم 

 علنً لن كما تحب وترضً ٌاهللاإجو حاجزا  

ذكار ما بعد أالكرسً و أٌة أهً من صالته ومكث مكانه ٌمرإنتسلم فارس و

 الصاله 

 انً كانت فً الخارج تولظ والدها ووالدتها لٌتناول الجمٌع فطورهأمبٌنما 

 مٌرهأما فً بٌت أ

كانت جالسه علً سجادة صالتها تمسن بمصحفها وتتلو فً تلن اللحظه 

فً فعل سنة حبٌبها وشفٌعها دمحم  صبحت تداوم علٌها حبا  أسورة الكهؾ التً 

 صل هللا علٌه وسلم

 نتهاءواعتدلت لتصلً ركعتٌن حمد هلل وبعد اإلآه مٌره من المرأفرؼت 

 ً خالمها إلرفعت ٌدٌها 

حكٌله ع اللً جواٌا وال فٌه ؼٌرن هٌفهم أا ملٌش ؼٌرن أنٌارب ٌاحبٌبً -

ٌدن دلنً ع الطرٌك الصح ٌارب ومتعلمش للبً إب صال  اه نساسً ألإح

ٌه نا فكرت فٌه ؼصب عنً معرفش لأٌارب .. لو كان فً الحالل إالبؽٌرن 

ا أنفكر فٌه كده هو مش حاللً وأوهللا بس اللً اعرفه انه مٌنفعش افضل 

ذب نفسً أععلن ومٌنفعش زوهت ن حمًكر فً حاجه مش مأفمٌنفعش 

سان اللً نحساس لحاجه مش بتاعتً وفً النهاٌه برضو مش هاخد ؼٌر اإلإب

 كتبتهولً زوج لٌا من لبل ما اتولد

 س وفً الحاللال باللً لٌا وبإٌارب متعلمش للبً 

اللهم  اهدنً واهدي للبً اللهم اؼفر لً ولوالدي وكل اصحاب الحموق علٌنا 

 ٌاااارب العالمٌن

للبها  إلًٌره من دعابها وحٌنها شعرت ببعض الراحه التً تسللت أمفرؼت 

وهً تسلم نفسها لتدبٌر المولً  أنو ن ال تشؽل بالها بالتفكٌر كثٌرا  أولررت 

 إالجمٌل وال ٌعطٌنا  نهال كل ما هو جمٌل ألإن ٌمدم لها ه لأنعلً ٌمٌن تام ب

 دٌنا فً الولت الحالً لكن حتما  أٌن لم نكن نري جمال ما فً إالجمٌل حتً و

 ال لحكمه ا إن هللا ال ٌفعل شأل سندركه ٌوما  

اسود بلون الحذاء  باللون الموؾ وحجابا   بدلت مالبسها وارتدت فستانا   

وج والذهاب لمنزل والدها الذي اعتادت تناول الؽداء والحمٌبه واستعدت للخر

 معه كل جمعه



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

 ٌره جدتها ووالدتها ثم خرجت من المنزلأمودعت 

 ال والجده ماجده سوٌا  أمبٌنما جلست 

 هآٌال سرحانه فً أممالن ٌا-

 ٌاماما مفٌش حاجه ها ال ابدا  -

 عنٌكًا بفهمن من أننا برضو ده اٌابنتً هتخبً علٌا -

 عادي ٌاماما مفٌش حاجه متشؽلٌش بالن-

 وحشن مش كده-

 مال لوالدتها بحزن وتتابعأتنظر 

ً خالص كل حاجه خلصت من أمحساس ٌاممنوش فاٌده الكالم وال حتً اإل-

 زمان مش من دلولت

ور تتصلح انتً مطٌب ما تجربً تدي نفسن وتدٌه فرصه ٌابنتً ٌمكن األ-

 تٌه وانتً ع الحال دهبمالن ست سنٌن من ولت ما سب

سنه 51عطٌته فرصه أناً خالص مبماش ٌنفع وال فرص وال ؼٌره أمٌا-

مل أتحمل ولو علٌا كان ممكن ال لما لطعت األإمش سنه وال اتنٌن مسبتوش 

 ضل لبنتً مكنش ٌنفع تفضل معاه وهو كده فاأل كان لكن ده

 ه بسبس دلولت الوضع اختلؾ هو عرؾ لٌمتكو خالص وٌتمنً تشاورٌل-

 لو إالبٌتهٌملن لو هٌتؽٌر كان اتؽٌر زمان لما للتله مش مخلفه عٌال تانً -

 ا نفال تانٌه تعانً بٌنأطاتؽٌرت عشان مجبش 

كان اتؽٌر لما بنته شافته وهو راجع وش الفجر بٌطوح من المرؾ اللً 

 بٌشربه

 سنه 51كان اتؽٌر لما طلبت الطالق بعد

 وٌحافظ علً بٌته ٌتؽٌر إنهكان حاول ع االلل ولتها 

 خالص ٌاامً صدلٌنً مفٌش فاٌده 

ده نصٌبن واللً حصل حصل مش هنرجع نبكً ع اللً فات بس  ٌابنتً-

 ٌه فً  اللً جايإالزم نفكر هنعمل 

 وال هنعمل حاجه خالص كل واحد راح لحاله وخلصنا-

ٌد أكٌابنتً بس عندن بنت عروسه ولما ٌجٌلها عرٌس وال تتخطب دلولت -

 عاه موضوع طاللكو دههٌفرق م

نه هٌبمً أل صال  أذا فرق معاه ٌبمً راجل نالص ومٌستهلهاش إوهللا بمً -

  نا مش هدي بنتً لواحد متخلؾأبٌفكر بتخلؾ و



طلٌمن طٌب وبٌحبن بس فت اردماؼن ناشفه لٌه كده بس طٌب فكري تانً -

علم من الدرس فً الست سنٌن إتهو اللً شٌطانه ؼالبه وبٌتهٌملً خالص 

 مٌره البٌت كان عامل ازايأدول انتً مشفتهوش اخر مره وصل 

 شوفهأوال عاٌزه -

 ده انتً مبتفكرٌش ؼٌر فٌه نا برضو اعلٌا -

ٌظهرلً بعد ا نا بفكر فً الشخص الكوٌس اللً حبٌته زمان لكن اللً بداال -

 فتره بسٌطه من جوازنا ده مبفكرش فٌه وال عاٌزه افتكره

 تً عشان متمبلٌهاشإننتً مٌن إالتوبه وبٌسامح ٌابنتً ده ربنا بٌمبل -

ا اتكسرت منه كسر مش أنكتر من كده أٌاامً مسمحاه بس متضؽطٌش علٌا -

نه دمر بنته أل نا..ه كسر بمزاجه حجات حلوه كتٌر كانت بٌنننساه الألادره 

 لبل ما ٌدمرنً 

ً نصلح اللفً الحلو بمً وول نفكر سن من األأحهو ربنا هداه ورجع او -

 اتهد  وال نفضل فاكرٌن الوحش بس 

 ضر الؽداأحا لاٌمه أنسبٌها علً هللا ٌاماما ٌال -

 ً وبنتن إنتربنا ٌصلحلن الحال ٌابنتً -

 ٌارب-

 وعملها شارد فً كالم الجدهء مال لتجهز الؽداأتنهض 

 الجمٌله بٌنهما  األولاتللبها بالفعل الٌزال ٌتذكر  نربما أل

ٌره تتناول الؽداء مع والدها فً بٌته الذي ٌعٌش مأفً هذه اللحظات كانت 

 نفصالفٌه بمفرده منذ اإل

 الحمد هلل-

 لنأكنتً لحمتً شبعتً كملً إه ده إٌ-

 .لنأكت إنال وهللا ٌابابا شبعت الحمد هلل كمل -

 بضع لمٌمات ثم ٌنتهً من طعامه لابال   أفتٌتناول ر

 الحمد هلل-

وخرجت  انتهت  ..ولوالدها..لها  طباق وتعد الشايٌره لتنظؾ األأمتنهض 

 لكرة المدم ةمام التلفاز ٌشاهد مباراأ من المطبخ وجدته جالسا  

 الشاي ٌابابافضل أت-

 ٌبتسم لها وٌتناول الشاي من ٌدٌها وٌصمت برهه ثم ٌمول

 ن شاء هللاإه بمً بعد ما اتخرجتً  إٌناوٌه علً ها -

ن شاء هللا إعلٌا لحد الدكتوراه  كمل دراساتأ نا ممرره من زمانأ ٌاباباوهللا -

عمل حاجه مفٌده ٌبمالً دور أن ده لوحده مش كفاٌه  نفسً إبس حاسه 

 هعمل إٌه عموما انا لسه بفكرالناس ..ٌد بٌها أفورساله بأدٌها و



 ن شاء هللاإربنا ٌوفمن -

 ثم ٌتابع ٌصمت للٌال  -

 ٌهإبارهم أخماما وتٌته -

 كوٌسٌن الحمد هلل -

 تً كوٌسه مش نالصن حاجهإنو ٌارب داٌما  -

 نا تمام الحمد هللأال وهللا ٌابابا -

 ا  أبدعاٌزه دي بسهوله  أناا عارفن زي امن مبتمولٌش كلمة أنصل أكده أمت-

 ههه ال بجد مش محتاجه حاجه الحمد هلل-

 ن والدها للذهابأذن الولت لد تاخر فتستأوتنظر فً ساعة  هاتفها تجد 

 اخرت إتهمشً عشان  باٌابانن بمً إذطٌب بعد -

 ت ابتسامه حزٌنه لابالأفٌبتسم ر

 وصلنأطٌب ٌال تعالً -

 ا هاخد تاكسً وخالصأنمتتعبش نفسن  ٌاباباال -

نتً عارفه إوضه ر بتركبً معاٌا برخكل مره تمولً نفس الكلمه وفً األ-

 ً مش هسٌبن تروحً دلولت لوحدن اكٌدإن

 حاضر ٌابابا-

 تركب معه سٌارته الصؽٌره 

ٌصال للمنزل تخرج هً من السٌاره بٌنما هو ٌنتظر حتً ٌتاكد من صعودها 

 تشاور له من نافذة ؼرفتها لتطمبنهث حٌ

ٌنتهً الٌوم بسالم ظاهري علً الجمٌع لكن فً داخل كل منهم ما ٌحتل عمله 

 وللبه وٌشؽل تفكٌره

 ٌام بروتٌنها العادي علً الجمٌعتمر األ 

 

ٌام والمكالمات التً زاد مضمونها  عن ..حسام وروضه ؼارلان فً اله

ن الخطبه ازاال خطٌبٌن بدون عمد و نهما الاحدود المسموح متناسٌٌن تماما 

 ساسٌه التً شرعها هللا لمصلحة الطرفٌنبدون عمد لها شروطها األ

 ا اهلهم فكانو منشؽلٌن بتدبٌرجهازهم وما ٌنمصهم أم..

 تمام الزواجإل

ه ٌحب نفً عمله ٌعمل بكل طالته أل نهمكا  ر كان فارس ماخجاه إت..وفً 

 جابً لهذا المجتمعإٌي تؽٌر أمن خالل للمه فً  ٌكون سببا   انمهنته وٌرٌد 

 رالها الخاصه بالماجستٌر أوٌره فكانت تمضً ولتها فً تجهٌز أمما أ..

..وهاله كانت تمضً ولتها فً هذه الفتره ما بٌن النوم والنت والتلفاز 

 لمال المنزأعوبعض 



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

 

 ٌره ٌدق هاتفهاامفً منزل 

 سالم علٌكم -

 وعلٌكم ازٌن ٌامرمر عامله اٌه-

 الحمد هلل تمام  اوال  

 ثانٌا ٌاهانم اسمها وعلٌكم السالم مش وعلٌكم 

 "ردوها أوحٌو بأحسن منها ذا حٌٌتم بتحٌة ف"وإربنا لال 

 حسن منها أٌعنً ٌاهانم ٌاتردٌها زي ما للتهالن بالظبط ٌاتردي ب

 لولن حاجه تعملٌلً فٌلم اٌٌٌٌٌه كل ما -

ً اللً مكبراه كلها إنتو  وال فٌلم وال حاجه علً فكره الموضوع بسٌط جدا  -

هو حد اال بتاخد ولت والجهد وال تفكٌر وحسنات ببالش وحجات صؽٌره 

 ده احنا فً عرض حسنه ٌمول للحسنات أل

حسن منها أنما هٌحًٌ بإتها زٌها وفهمماشً وجهة نظر برضو بس هحًٌ  -

 ه ٌعنًإٌمل أع

 سن منً وتزودي مثال  أحٌها ٌاتخلٌكً نا للت سالم علٌكم ٌاتمولً زأعنً ٌ-

ورحمة هللا  إنتًلتهالن كده تزودي وا لأنتمولً علٌكم السالم ورحمة هللا ولو 

سامه وانتً بتمولً بتوبركاته والزٌاده كمان بتكون فً الطرٌمه الكوٌسه واإل

 عٌد تانً اتً وال فهم

 ال خالص فهمت ٌافندم علم وٌنفذ -

 ٌوه كده شاطره ها بمً كنتً متصله عاٌزه اٌهأ-

 ٌه دي ٌعنً الفل  إاٌه اللً متصله عاٌزه -

 ً وحشتٌنً إنتٌابت رؼً معاكً شوٌه اطٌب مش لافله متصله 

 رؼً ٌاللب البت انتً كمان وحشانً جدا  إ-

لما بجٌلكو مش باللٌكً بتكونً فً الجامعه وي وألمتنا للٌله لنا فتره مكابما-

 من ده كله طٌب كنتً خدتً برٌن حتً شوٌه إٌهمش عارفه علٌكً ب

ا واحده أنتخه وبعدٌن نتعود ع األاٌاستً حالوتها كده فً حموتها لبل ما -

 بتحب الدراسه والمذاكره ٌعنً الموضوع ممتع بالنسبالً

 لوي ماشً ٌاستً ربنا ٌوفمن بس خدن منً-

ه بعدنا أنكمان حاسه  أنابوع نخرج فٌه عشان سخالص نحدد ٌوم فً األ-

 ومفرؼاله كل ولتً ه عندي بحث تمٌل جدا  ني بس استنً علٌا الشهر ده ألأو

لسه شهر ٌاست حلوٌات طٌب ٌوم تصبٌره بمً علً ما الشهر ٌخلص -

 ؼً فٌه معاكًأر عاٌزهعشان جواٌا كالم كتٌر 



بوع ده معندٌش وال ثانٌه ساأل الجاي عشان فعال  سبوع امممم طٌب األ-

 فاضٌه 

 مً طمنٌنً عننأبمري هلل بس أسبوع وأمٌره تمام هستنً أماشً ٌا-

 ماشً ٌالولو ربنا ما ٌحرمنً من سؤالن ٌارب-

 وال ٌحرمنً منن ٌاحبٌبتً وترجعً تفضٌلً شوٌه بمً -

 شاءهللا  إن-

كلمن ولت تانً عشان امً وهبحاثن أبٌال اسٌبن بمً تكملً مزاكرتن و-

 نتفك علً الٌوم اللً هنتمابل فٌه

  ون تمامأ-

........... 

 ٌؽلما الهاتؾ 

خٌره الفتره األ كثٌرا  بتعدت عنها إنها بالفعل أوتظل امٌره تفكر فً هاله وفً 

تبتعد حتً تاخذ بٌد صدٌمتها للجنه  أنتمترب ال  أنها كان ٌجب أنو

هللا علٌها  ّمنعلها تكون سبب فً هداٌتها كما وتساعدها علً المرب من هللا ل

 هً بالهداٌه من لبل 

صبح كل ما فٌه اا هاله فكانت تشعر بالملل من المنزل ومن الفٌس بون الذي أم..

تكمل دراسات  أنفً حٌاتها فكرت فً  ٌرا  ي تؽٌأٌشبه بعضه ومن التلفاز ترٌد 

راسه وترٌد العمل لكنها التجد ره لكن هذا ال ٌالبمها فهً اكتفت من الدأمٌعلٌا ك

 فرصه مناسبه 

 خٌهاأً ؼرفة إلنهضت هاله وذهبت 

 حساااااااام-

 نعم ٌاازعاج هانم-

 عاج ٌاحسام  ده انا حتً نسمهإزا أن-

 نإٌدنا عارؾ ٌابنتً نسمه دي ماتت منتحره علً ااه نسمه ما -

 ت لوم ٌالإنبس ٌابارد -

 وم علً فٌنأل-

 ر فً حجات كتٌر لوم نتمشً ونتكلم شوٌهمخنوله وحاسه بملل وبفك-



ا واحد داخل علً جواز ٌعنً دماؼً مش أنصلن فاٌمه وراٌمه تمشٌة  اٌه ٌابنتً أ-

 فاٌمه لكدا دماؼً دلولت مبتفكرش ؼٌر فً توضٌب الشمه والشؽل والفلوس وبس

 ت ممضٌها مكالمات طول اللٌل معاهاأنال ٌاراجل ومبتفكرش فً روضه كمان ما  -

 لبل الفرحرتب معاها حجات كتٌر أهتبمً مراتً ٌابنتً ٌعنً الزم دي -

 احسنلً منن تلفزٌونراٌحه اتفرج ع الأنا خالص ٌاعم مش عاٌزه منن حاجه -

 ه ٌال هوٌنا أ-

 ماشً ٌااخوٌا -

 ثر أكنهضت هاله للبت بٌن لنوات التلفاز شعرت بالملل 

 لمنزلعمال اأذهبت لوالدتها فً المطبخ لتساعدها فً بعض 

 جهزت معها العشاء 

 تناول الجمٌع طعامهم وذهب كل منهم لؽرفته 

ر من كثفتحت هاله حسابها الشخصً علً الفٌس بون وجدت اكثر من رساله أل

ا إذناء لرابتها لبعض المنشورات أثصدٌمه لها ردت علً البعض وتجاهلت البعض و

 من الشرلاويأٌسم إحدهم باها من اتٌبطلب صداله ٌ

ي طلبات لشباب من لبل اله مباشرة علً حذؾ الطلب فهً لم تمبل تضؽط ها

 فحذفته كؽٌره

مره  ترنت وبعد لحظات ٌرسل لها نفس الشخص طلبا  نتواصل تصفحها علً اإل

صورته الشخصٌه فهو  خري لكن هذه المره تتعجب هً من تصرفه وتركز فًأ

 خضراألر ذو نظارات شمسٌه بٌضاء تظهر من خلفها لون عٌونه أشمشاب 

 ري علً حذؾ الطلباخوبعد ثوانً من شرودها تضؽط مره 

 ا رساله من نفس الشخصبلهوبعد برهه وجدت فً صندوق رسا

 تًمحتواها كاأل

 هاي ازٌن عامله اٌه ٌارب تكونً بخٌر -

 ممكن نتعرؾ



 انا اٌمن 

 سنه 02

بمً فكار وممكن نن  بٌنا شبه كبٌر فً األإوي وحاسس أحبٌت بروفاٌلن وبوستاتن 

 ..إٌه رأٌن؟؟صحاب ا

ما للبها الذي أها بالحذؾ والتجاهل دثخري عملها ٌحهاله الرساله مره تلو األ أتمر

 ٌعانً من الملل والفراغ فً هذه الفتره فٌحرضها علً المبول والحدٌث معه

 لابلةتحدث نفسها 

ا مش بتاعة الكالم ده وتتجاهل أنفكن منً بمً إنت وبعدٌن معان ٌاعم الحاج 

 لرساله وتنهضا

خري مشؽوله مع والدها فً الحدٌث  لً والدتها لتجلس معها وجدتها هً األإذهبت 

 ٌهاأخعن ترتٌبات زٌجة 

كنها بعد دلابك عادت  لشرودها فً تلن الرساله التً لخري للتلفاز اهبت مره ذ

 تجاهلتها

 نهضت لتنام 

 فً صباح الٌوم التالً 

 مٌره من نومها نشٌطه أتٌمظت إس

 حتشام ناله واإلمه التً تجمع بٌن األنٌوتناولت فطورها وارتدت مالبسها األ صلت

 ً الجامعه لمتابعة محاضراتها إلوخرجت من منزلها متوجهه  انتهت 

مٌره فهو لم ٌنم منذ صالة الفجر ظل أعن  شاطا  ال ٌمل ن ضا  أٌا فارس فكان أم

فطوره ثم  وتناولنهض نتهً ان أوبعد  آن ٌتلو ورده الٌومً من المر مستٌمظا  

 ارتدي مالبسه وخرج لعمله 

تطلب كمهندس  فمهنته دي موالع العمل حالطرٌك إلوحسام اٌضا كان بالفعل فً -

اء طرٌمه كان ٌتحدث مع روضه أثنو الذهاب لموالع العمل باكرا   كثٌره حٌانا  أمنه 

 عبر الواتساب

 



 ا هاله فكانت نابمه دخلت علٌها والدتها لتولظهاأم

 اله ٌاهاله ٌال ٌابنتً اصحً بمٌنا الضهر ه-

 ٌوووه ٌاماما سبٌنً ناٌمه شوٌه بمً-

عملٌلن حاجه مفٌده ده حتً الصاله إٌه ٌابنتً اصحً كفاٌه نوم بمً لومً إنوم -

 خرتٌها الضهر علً وشن خالصأ

و حتً النوم اللً الواحد بٌهرب فٌه من الملل اهاووؾ بمً حاضر حاضر لاٌمه -

 متهنٌه علٌه والزهك مش 

ن عاٌشه مش نالصن حاجه ؼٌرن مش اللً إنه اللً انتً فٌه احمدي ربنا إٌزهك -

 ربع اللً انتً فٌه

 وق افماما ابوس اٌدٌكً ممكن ناجل المحاضرات دي شوٌه لحد ما -

 طب ٌال ٌاختً فولً وصلً وحصلٌنً ع المطبخ-

 حاضر -

 

هت مع والدتها بعض أن صلت وتوجهت للمطبخنهضت هاله من فراشها فً تكاسل 

 عمال المنزلأ

 لً منازلهمإوبعد مده كان الجمٌع عادوا 

 فً بٌت امٌره

كتب أعد ألصحً فاٌمه وأعشان  لويحسن مصدعه أنام شوٌه بمً ٌاماما أهموم -

 وق بمً منهأفزه وأنجشوٌه فً البحث عاٌزه 

 كلألن هو ده أكطٌب كملً -

 خالص هنام علً نفسً أنا هنا  ال الحمد هلل كده تمام كملو انتو بالؾ-

 طٌب ٌاحبٌبتً روحً نامً ربنا ٌوفمن ٌابنتً ٌارب -

 ٌارب ٌاماما -

 ٌره لتنام أمنهضت 



ن ال أن ال ٌعلمه بما لٌس له وأكانت هً وفارس فً هذه المده كل منهما ٌدعو ربه 

كران ٌتذ اخر كانمورهم لتدبٌر المولً لكن من ولت ألاباهلل وحده تركو إال ٌتعلما 

 الموالؾ التً جمعتهم 

  ه مؽناطٌسا  أنخر تشعر كٌره لماذا ٌنجذب عملها للتفكٌر فٌه من ولت ألأمال تدري 

 تبعد التفكٌر عن عملها وكذلن فارس  أنكن تحاول ل رادٌا  إٌجذبها ال 

 ..ت حلما  اثناء نومها رأمٌره فً النوم وأذهبت 

ال تدري ماهو لكنها تجري  ها تمؾ فً طرٌك بمفردها تبحث عن شً ماأنت كأر

خر الطرٌك شخص ما لكن أه ظهر لها من العتمه فً أهنا وهنان وتبحث وفج

 مالمحه ؼٌر واضحه وضع لها حمٌبه وتركها وذهب 

وورده احتضنت المصحؾ وظلت  ذهبت مسرعه لتفتحها وجدت بداخلها مصحفا  

فً الولت  تستنشك من رابحة الورده حتً استٌمظت من نومها متعجبه ومبتسمه

 نفسه

 نهضت من فراشها لابله اللهم اجعله خٌر 

 حاثها أبثم لامت لصالة المؽرب وعادت لمكتبها حٌث كتبها و

 ام التلفاز أما هاله فً تلن اللحظه فكانت كالعاده تجلس أم*

 تًتتها رساله علً الفٌس بون كان محتواها كاألأه أوفج

ا بس بوستاتن شدتنً أنجه وحشه نا وهللا مش لصدي حاأمش عاٌزه تردي ٌعنً -

 لٌكً فحبٌت نكون اصحاب

ما بداخلها ٌمنعها تمول لنفسها تاره انه  ا فً الكلمات ترٌد الرد لكن ش فكرت كثٌرا  

 ه ال ٌصحأنخري تخبر نفسها بأشً عادي وتاره 

 ٌها اخللجلوس مع  تهبوذتجاهلت الموضوع 

 ٌااستاذ حسام-

 ستاذه هالهاأنعم ٌ-

 ي حاجهالل تعالً نعمل ا حاسه بمأن-

 أصال  انتً حاسه بملل ٌابنتً ده الملل ٌمل وٌطفش منن -



ما تٌجً ..ي حاجه أٌاض انا مبهزرش بجد حاسه بملل تعالً نتسلً شوٌه فً -

 نلعب بالي ستٌشن

لسه مخلص شؽل ومش فاٌك وبعدٌن ده معاد روضه أنا ؾ مش فاضٌلن أسً إن-

 ا مستنٌه المكالمه وهتزعل لو مرنتش علٌهامعادن ٌال بمً هوٌنا عشان زمانهمش 

 ٌاسٌدي كلمها شوٌه صؽٌرٌن وتعالً نمعد شوٌه -

 تاللٌنً وراكً علطولهربنا ٌسهل ٌال بس اطلعً و-

 ي كالم ترٌحنً بٌه وخالصأانا طالعه وعارفه انن بتمول -

 عب مع عٌل تنح زٌنألر أفكه خالنً إٌنا اصال أ ولن مش عاٌزه منن حاجه..أل

 تنح ٌابارده  اأن -

 ٌمذفها بالمخده 

 تعٌدها فً وجهه

 تخرج له لسانها وتنصرؾ

 ؼاضبهتذهب لؽرفتها وهً 

 تشعر بتوهان ال تدري ماذا تفعل فً حٌاتها 

ن تتحدث مع شخص لكن أتشعر كأن شً ٌنمصها لكن ال تعرؾ ما هو ترٌد 

 هعنها هذه الفتر نشؽلت كثٌرا  إالجمٌع منشؽل حتً صدٌمتها 

حدي إاتفها لتملب فً صفحات الفٌس بون لعلها تجد ما ٌسلٌها فً سكت بهأم

ن ترد أبدون ممدمات لررت  أهالجروبات لكن تذكرت تلن الرساله وفج

المانع من التجربه هً ترٌد صدٌك وال مانع من التجربه أنه فحدثها عملها 

 من ٌمع هذا األ

 تحدث نفسها لابله 

ا هعرؾ أنوبعدٌن  هو هٌاكلنً مثال  لمه أكرب أجه ٌعنً لما إٌطٌب وفٌها -

 عمل حدود للً بٌكلمنًأكوٌس 

 ة ترحٌبإشارتمبل هاله الطلب وترسل له 

 ٌموشن مبتسم وٌلٌه رساله إٌرد الرساله ب

 ردٌتً ا  ٌرأخ-

 لم ترد هاله 

 ٌرسل هو

 ٌنإذ-

 الحمد هلل-



 سنه وانت02ًن أٌمانا -

 سنه05هاله -

 العمر كله ٌارب-

 عاٌز منً حاجهتسلم ٌارب..حضرتن -

حاجه عشان نتكلم مٌنفعش  عاٌزون اكاٌه حضرتن دي وبعدٌن هو الزم -

 نبمً اصحاب عادي عاٌزن أكوٌعنً 

 نه فً حاجه مهمهأصرارن كإتكلمنً فحسٌت من  مملن كنت مصأصبس -

 حبٌت نتعرؾ بس اذا معندكٌش مانع ٌعنً-

 تصمت هاله لم ترد-

 ٌرسل هو

 رحتً فٌن إٌه-

  أهومعان -

 ساكته لٌه اتكلمًب ٌط-

 الول اٌه معندٌش كالم-

 تر أكن نتعرؾ أٌطٌب اٌه ر-

 اون-

 إٌهلولٌلً بمً بتدرسً -

 اتخرجت السنه دي من تربٌه لؽه عربٌه

ثر من ساعتٌن وهما ٌتبادالن الحدٌث ذالت الرسمٌه كرساله تلو االخري أل

 فً الحدٌث بٌنهم للٌال  

وعلمت بمهنته علما الكثٌر عن حٌاة  سمه علم بدراستهاإمها وعلمت بإسعلم ب

 ؼلبها النوم أنبعضهم البعض وانهو المحادثه وذهبت هاله لسرٌرها بعد 

 

ذكار ثم فً صباح الٌوم التالً استٌمظت امٌره لصالة الفجر وجلست لتتلو األ

 شعرت باالرهاق فذهبت لنومها مره اخري 

  بعد تنهض م لبٌنما هاله كانت بالفعل نابمه 

وحسام  كعادته ن بعد صالة الفجرآرس فكان ٌتلو ورده الٌومً من المرفا أما

كان نابما فً ثبات عمٌك فمد خلد للنوم فمط منذ ساعتٌن بعد مكالمه مع 

 روضه استمرت لساعات طوٌله من اللٌل 

 .....بعد الشروق تدخل كرٌمه والدة حسام ؼرفته لتولظه

 حسام ٌال ٌاحبٌبً اصحً عشان شؽلن-

 لنوم لد سٌطر علٌهٌتحدث وا



 اٌوه ٌال هموم اهو-

 طٌب ٌال ٌابنً هتتاخر علً شؽلن  -

 ٌووه ٌادي الشؽل حاضر حاضر لاٌم اهو خالص-

فً تلن اللحظه كانت هاله لد استٌمظت من نومها وخرجت من ؼرفتها 

نحو الحمام فسمعت صوت حسام ووالدتها فتمتمت بصوت عالً  متوجهه

 لابله

 ن جلطه بعد الجوازٌلهٌجاللً فً بالً ون فً عونن ٌهللا ٌك-

 بصوت عال لابال  فراشه ٌسمعها حسام فٌنهض من 

 بتمولً حاجه ٌااسمن اٌه انتً-

 ها ال مبمولش ده انا بكح بس الكحه طولت شوٌه-

 ه بحسبأ-

 لابلهتتدخل والدتهم 

بس ٌاواد منن لٌها بطلو نمار بمً طب حتً لولو لبعض صباح الخٌر ع -

 الصبح 

 حسام لابال  ٌبتسم

 صباح الخٌر ٌاكركر

 نت شاطر فٌه تاكل عملً بالكالم إو ده اللً أهو-

 لوم ٌاخوٌا ٌال صلً وحصلنً علً برا عشان تفطر وتنزل شؽلن

 وضً وصلً عشان تفطري وترولً البٌت معاٌا إتنتً ٌاست هانم إو

 حاضر ٌاماما علطول اهو-

من أٌتنظر لمحادثنها مع  تذهب هاله للصاله ثم تفتح هاتفها وهً مبتسمه-

 وتكرارا   ا مرارا  أهوظلت تمر

ما تحب  وعنا عن نفسها ألهمره تجد من ٌس ولحساس مختلؾ فألإتشعر ب

تراه لكن ٌعجبها  أنن تدري تجد عملها ٌفكر به دون حتً أوما تكره ودون 

 ذلن الشعور الذي كسر روتٌن حٌاتها ومللها 

 بعد للٌل ٌمطع شرودها صوت والدتها 

ً فٌن ٌابنتً مش للتلن ورانا شؽل كتٌر فً البٌت ٌال عشان نلحك نخلص إنتهاااله -

 من شؽلهم ابوكً ٌرجعواخوكً وألبل ما 

 هو أحاضر ٌاماما حاضر جٌت -

..... 



تٌمظت وصلت الضحً ثم ذهبت لتناول الفطور إسٌره لد أمفً تلن اللحظات كانت 

 مع والدتها 

 ٌرهأموي ٌااشكلن تعبان -

سبوع ده عندي بحث هاق بس عشان األإرتعب وال حاجه ٌاماما هما شوٌة وال -

 واخد كل جهدي بس خالص هانت كلها كام ٌوم وهسلمه

 ربنا ٌوفمن ٌاحبٌبتً-

 اللهم امٌن ٌاماما-

 تٌته فٌن ٌاماما مصحتٌهاش عشان تفطر لٌه  _

 مضاٌمه من حاجه  لامت صلت الفجر ودخلت تانً عمش عارفه مالها شكلها -

 ضه والسرٌروال راضٌه تتكلم وال تخرج من األ

 شوفها مالهااوم ألكل وأا هخلص أنطٌب -

 مٌره فطورها وتوجهت نحو ؼرفت جدتهاتنهت أ

 ه بمً الجمٌل ماله النهارده مش عاٌز ٌفطر معانا لٌهإٌ-

 تبتسم جدتها فً وجهها ثم تمول

 تعالً ٌاحبٌبتً العدي -

خدن عشان تخرجً تفطري ٌنفع ٌعنً تفضلً لحد أا جاٌه أند ألعا مش جاٌه أنال -

 كلأدلولت من ؼٌر 

 وهللا ٌابنتً ما لٌا نفس -

 ٌهإمالن بس ٌاتٌته فٌكً -

 ازه وال مرهأجحشنً  بماله مده مبٌتصلش ومن ٌوم ما سافر منزلش او حمدأخالن -

كٌد الشركه لسه أجازات دي مش بمزاجه ٌعنً ول واألؽٌد مشأكٌاحبٌبتً ما هو -

 جازاتأحتلوش بمسم

 ؼربه هو ومراته وعٌاله ما كان لاعد هنا وشؽله هنا كوٌس إٌها عارفه كان أن-



دارة ٌن وشؽله كوٌس رشحته إلأمترلٌه وجاتله حد ٌمولها ال ٌعنً الشركه لمٌته -

 ٌاتٌته  فرعها فً دبً حد ٌمول لدبً أل

 ٌال ربنا ٌوفمه-

 ؾ سالمه وتشوفٌه ألن شاء هللا ٌرجع بإوه ٌاحبٌبتً ادعٌله وأٌ-

 وت أمشوفه لبل ما اٌارب ٌابنتً نفسً -

بعد الشر علٌكً ٌاتٌته متمولٌش كده وبعدٌن ٌاحاجه هو بماله سنٌن ٌعنً ده هما -

 شاء هللا  إنجازه لرٌب أكٌد هٌنزل أشهور اللً ؼابهم عننا و2

اكانو ن علٌنا البٌت بعد مٌو حتً ٌرجعو ٌعملولنا حس العٌال كانو مالٌأهٌارٌت -

 داخلٌن طالعٌن من شمتهم لشمتنا  دلولت شمتهم ممفوله وال صوت وال نفس 

ا هكلمه أننتً بس لومً كده فرفشً وإٌاحبٌبتً بكره ٌرجعو تانً وٌصدعوكً -

نً لصرت إا عارفه ن..أخلٌه ٌكلمن وتشوفٌه كمان صوت وصوره أالنهارده و

ٌكً شاٌفه كنت أدفاتت  معاكً فً الموضوع ده بس وهللا ؼصب عنً الفتره اللً

 مطحونه مذاكره

 ألٌه بس ٌابنتً ماهو كمان ما صدق وال بٌرن وال بٌسإتً ذنبن إنو-

 شاء هللا خٌر إنعٌله بس وإدعلم بظروفه أٌاحبٌبتً هللا -

 خٌر ٌارب-

..... 

 فً المساء كان الجمٌع فً منازلهم

 عشابهمن وجنا ٌتناولومانً أٌمتٌه ٌجلس فارس مع والدٌه وشم

لتفاز بٌنما ٌتاٌع الجمٌع ا ازمام التلفالسون جكان الجمٌع ٌا فً منزل هاله وحسام أم

 تسمع هاله صوت هاتفها 

تظرتها طوال الٌوم فلم ٌكن عندها الجرأه علً إنا ومن داخلها تهنها رساله لد أتإ

 ٌبدأ هو مجددا   أنمره ثانٌه لكنها كانت تنتظر البدء فً الحدٌث معه 

 أٌمن تها لتتحدث معدخلت هاله ؼرف

 _اذٌن 



 ٌهإت عامل إن _الحمد هلل

 _تمام الحمد هلل بخٌر طول ما انتً بخٌر

 تسلم ٌارب ٌارب داٌما  ��_

 ٌه النهارده إ_هللا ٌسلمن ٌاهلوله لولٌلً بمً عملتً 

علٌها بعض الحكاٌات عن  ٌضا  أتمص هاله علٌه ما حدث فً ٌومها وٌمص هو 

  الت الرسمٌه بٌنهما اٌضا  زو را  لحدٌث بٌنهما كثٌهذه المره طال ااث ٌومه أحد

ال  وفً للبها شعورا  سامه إبتنتهاء من حدٌثهما خلدت للنوم وعلً شفتاها وبعد اإل

 خٌرا  أهتمام الذي وجدته هذا اإل تدري ما هو لكن ٌعجبها كثٌرا  

....... 

 باعبر الواتس حمدأخالها  عكانت تتحدث مفً تلن اللحظه مٌره أفً منزل 

 بمالن فتره مبتكلمهاش  ٌاخالو وتٌته للمانه علٌن جدا   وحشتنا جدا  _

  الشؽلنا كوٌس متملموش بس مضؽوط شوٌه فً أ_

كنت  مهما_ال الحكاٌه مش حكاٌة شؽل حضرتن كنت بتكلمها كل ٌوم بلٌل 

 مضؽوط 

 _همولن بس متمولٌلهاش 

 ه للمتنً إٌه ٌاخالو فٌه إٌ_

بسٌطه كده ومكنتش عاٌز  حادثهسبوعٌن عملت أ بس مننا كوٌس أ_ال متملمٌش 

بس الحمد هلل انا كوٌس وخالص نزلت  ..نً تعبان وتملموإكلم عشان متحسوش أت

 ي اكلمكو علطول دلولت بس انتً سبمتٌنً وه وكنت ناالشؽل النهارد

 ت كوٌس إنخالو طمنً علٌن  ..هإٌحادثه!حادثة  ��_

ن مٌزعلوش وٌال عشا جهمتعرفٌهمش حا مٌره وبخٌر متملموش بسأ_كوٌس وهللا ٌا

 كلمهم ألً وهرن علٌكً فٌدٌو كول عشان إلف

 فسن_ماشً ٌاخالو خلً بالن من ن

 ستمبلت مكالمة خالها الدولٌه اٌره الواتساب وأمؼلمت أ



 طمبنت الجده علٌه اوتحدث الجمٌع معه 

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

 فً صباح ٌوم جدٌد 

 طباق طارها وتنظٌؾ األإفهت من أن أنته بعد معالجا إلًمٌره تستعد للنزول أكانت 

 لتزام اإلناله والطوٌل الذي ٌجمع بٌن األ اهحجابثم ارتدت باللون البنً  رتدت فستانا  إ

ثم ارتدت حذاء باللون الكاشمٌر وحمٌبه بنفس لون  تح للٌال  أفه بنفس اللون لكن بدرج

 الحذاء

ً جامعتها فالٌوم موعد تسلٌم إلودعت والدتها وجدتها ونزلت من منزلها متوجهه 

 بحثها الذي تعبت علٌه كثٌرا هذه الفتره

 ما هاله فكانت ال تزال نابمه أ

 ٌضا  ألً عمله هو ووالده إوحسام كان ٌستعد للنزول 

 ٌه هام جدا  إللً عمله فالٌوم بالنسبه إخري كان فارس فً الطرٌك وفً الجهه األ

 وعمل الهامه الذي تعب علٌها كثٌرا  ماالت مد الأحً ربٌسه فً العمل إلسٌسلم حٌث 

 علٌها بحماس فابك وحب لمهنته 

 هً كل منهم عمله أن

 همسن بهاتفه وطلب صدٌمأفً الطرٌك من عمله  كان فارس عابدا  

 _سالم علٌكم 

 ٌهإحسام عامل ٌن ٌاإز_وعلٌكم السالم 

 هإٌبارن أخت إن_تمام ٌاصاحبً 

ت وال علً إنفً الشمه والتجهٌزات و وحديلهو ا_الحمد هلل ماشً الحال مطحون 

 بالن

ا عارؾ بس وهللا ؼصب عنً ضؽط شؽل أنممصر معان هندسه ٌا بمً  _معلش

 الٌومٌن دول رهٌب 

 اؼلبن فً الكالم حججن كلها جاهزههعرؾ  أنا_و



اهو اضٌن اردٌنً بكلمن اً ممصر وإنا عارؾ أنبمً _ٌاعم خالص عدٌهالً 

 ت ناوٌلن علٌهانواكنسل عزومة بكرا اللً كرجع فً كالمً اهتسكت وال 

 المره دي نعدٌها ن فٌها عزومه إ_الااا خالص بما 

 ماشً ورا مصلحتن_واطً طول عمرن 

 رزق وجانً الوله ال ٌعنً��_

 داٌما  احنا فً الخدمه  ٌابرنس ودي تٌجً متمولش أل_ال 

 متًإ_حبٌبً ٌاروسو ها هتعدي علٌا 

 ٌابنً  صال  أن ً هعدي علٌإن_انت مٌن لالن 

 ٌد أكهو مٌصحش صاحبً ٌبمً معاه عربٌه واخد تاكسً ما ��ا للتأن_

هعدي علٌن  حضرتنماشً ٌابشمهندس حسام تحت امر هو استؽالل انا عارؾ أه _

 ٢بكره الساعه

 مان أل ؼدا   ٌاصاحبً  تمام _

 _ٌال بمً روح شوؾ بتعمل اٌه عشان انا وصلت البٌت

 اشً ٌااخوٌا سالم_م

 علٌكم _سالم

 رتهأسلما هواتفهم واتجه فارس لمنزله بٌنما حسام نهض لتناول الؽداء مع أؼ

 لتراه وفجأه اثناء تناولهم لؽدابهم سمعت هاله صوت هاتفها فنهضت 

 ٌمنأدخلت ؼرفتها وجدت رساله من 

 تطورت العالله بٌنهم كثٌرا  

ثناء أوفً ود لحدبعض ا تضعتعلمت بالفعل به وزالت بٌنهم الحواجز لكنها ما زالت 

 اثار ؼضبها  طلب منها طلبا   هذه المحادثه

فاصطنع الخصام لتنفذ ن ترٌه صورتها لكنها رفضت أكان فً السابك لد طلب منها 

لدر المستطاع حتً عاد ن ٌلٌن لكن تمسكت أن بداخلها كاد أطلبه لكنها أبت رؼم 

 خريألمحادثتها مره 



 حجابهذه المره فجأه طلب منها صوره بدون ال

 وظلت تبكً وتحدث نفسها لمت المحادثه فورا  أؼواثار ؼضبها 

 هو  الطلب دها لٌه عملت فً نفسً كده هو شاٌفنً ازاي عشان ٌطلب منً أن_ هو 

 .مفكرنً زي بالً البنات وشاٌفنً بنفس الطرٌمه 

نا اللً سمحت لنفسً اتحط فً المولؾ ده لما وافمت اكلمه ولما سمحتله أا ؼلطانه أن

 علك بٌهاتٌل كل الحواجز وسمحت لنفسً ٌش

هاق من كثرة البكاء والتفكٌر رابها اإلأصكانت لد  لساعات طوٌلهظلت تبكً وتبكً 

ومن جهه ..صابتها األن مرارة التعلك وفراق من تعلمت به أوفهً تعلمت به بالفعل 

ترمه سانه ؼٌر محإننه ٌراها أ دلٌل علً إالهانه من طلبه فما هو خري تشعر باإلأ

 لؽرض ما كاألخرٌن وهً ببرابتها صدلت كالمه ها فً عٌنه مجرد تسلٌه أنو

خالص وتاره ٌترن نفسه لمعسول فكان تاره ٌتحدث فً الدٌن وتاره فً الوفاء واإل

 الكالم

 كثرأاع بها لٌس ٌمسؾ كانت مجرد خطوات إلولكن لأل

ن ٌدلها ألضاء حاجه طلبت من ربها نهضت من فراشها توضأت وصلت ركعتٌن 

 علً الخٌر وٌداوي ما حل بملبها

 ره لهخٌمسكت بهاتفها وكتبت رسالتها األأثم 

كلم معان أتلنفسً  ً سمحتإن صال  أؽلطانه النا أن عشان نا مبلومش علٌأعارؾ 

 ده تصلٌح الؽلطاآلوان لن آبس 

 بعدها بلون عملن منً رساله فٌها عشان هأ ر مره هتمرأخدي 

 لبت الطلب الؽلط نت طإ إنرفن اعحب أبس 

ً مش نالمن دي علً واحده تانٌه ؼٌري إلأفمن الشخص الؽلط روح بمً كمل 

تشوفنً بالطرٌمه دي فده  انتن إكون ن حتً لو انت صادق معاٌا وألهتخدع تانً 

 ومتعرفش ربنا زي ما كنت بتحاول تفهمنً صال  أهل للثمه أؼٌر ن شخص إنٌثبتلً 

ا كمان فً أنٌهون علٌه حدود ربنا حهون علٌه  هتحافظ علٌا ألن اللًوعمرن ما 

 . نً رجعت لنفسً فً الولت المناسبإوالحمد هلل  أي ولت 

 ثم حظرتهرسلت رسالتها أ



 مرنتهً األإو

 فً تلن اللحظه 

 رن هاتفها

 ٌرهأمكانت 

 _سالم علٌكم 

 _وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته 

 مٌره وحشتٌنً ٌاست هانم أٌن ٌااستاذه إز_

 ولن هعدي علٌكً بكره ألعشان  صال  اكتر مكلماكً أ_وهللا وانتً 

 ضحكت هاله بفرحه

 متً طٌبإجاٌه بكره _بجد 

 شاء هللا  إن_ع الساعه واحده ونص كده هكون عندن 

 ٌامرمر واخٌرا هنمعد شوٌه مع بعض زي االول_ماشً تمام لشطه 

 بعثه وراجعهً كنت فً إنٌه ٌابنتً محسسانً إ_هههه 

 ر وؼالوتن انتً مش عارفه انتً وحشانً ازاي وكمان محتجاكً جدا اصال  كتأ_

 ولهولنألوجواٌا رؼً كتٌر عاٌزه 

 نا كلً اذان صاؼٌه بس واحده لصاد واحدهأماشً ٌاختً و_ٌامساء الرؼً 

 ٌاست هانم ا هتسمعٌنًعاٌزه ممابل م إٌه .._ٌعنً 

ً إنل الحكاٌه وما فٌها خد منن ممابل برضو كأا أنص علٌكً إخ اشعنونتً_ال ٌ

 كمان بشوٌة رؼً أناهصدعن 

 لشطه نسمع وماله هو ٌعنً الكالم والسمع بفلوسا كان كده إذ_

 ٌر شوفن بكره علً خا_ماشً ٌارفٌمتً 

 ن شاء هللاإ_

ُ ٌومهم  ضا  أٌمكالمتهم وانتهً  وانه  وخلدا للنوم جمٌعا



وبٌدها هاتفها ونسته  لترتشؾ بعض الماءكانت هاله لد خرجت لبل نومها للمطبخ 

 هنان 

مامه هاتؾ هاله أخر وجد بٌنما دخل حسام المطبخ لتناول الماء هو األخلدت للنوم 

 ه فأنار الهاتؾ وكان مفتوحا  علٌ ضؽطٌمصد  أنحمله بٌده كً ٌحضره لها ودون 

ُ أمن التً نست أٌعلً محادثتها مع   حظرتهن أبعد  ن تحذفها تماما

حدهم أتمبل صدالة  أنخته أً صدمه فهو لم ٌتولع من لرأ حسام المحادثه وهو ف

ؼلك الهاتؾ كما كان أخر محادثه اما ولكن ما جعله ٌهدأ للٌال هو رد فعلها فً  ٌوما  

ٌصل لم  فً مثل هذا المولؾوظل طوال اللٌل ٌفكر كٌؾ ٌتصرؾ ووضعه مكانه 

 ذهبت عٌناه فً النوملً حل حتً إ
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 الفصل الثالث

 

 

 حدث الذي ما دريأ ال

 حدث همأ صار بالفعل لكنه

 ذارإن وبدون فجأه عنً رؼما  

 نهٌارإ فً وجعله للبً لتحمإ

 ذاتً عجبأت جعلنً

 حٌاتً فً ٌوما   الحب هذا تتخٌل فما

 العمل ما واآلن

 أمل دون حبا   هكذا سٌظل هل

 محرما   مخفٌا   دابما   سٌظل هل

 العلن فً ٌتوجو ٌوما   سٌأتًأم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كالعاده الجمٌع فً الصباح منهمن فً عملهفً صباح ٌوم جدٌد 

 وفً تمام الواحده والنصؾ فً منزل هاله دق جرس الباب 

 دي امٌره كٌد أ_

 ثم جرت هاله علً الباب لتفتحه بنفسها

 _امٌرررره وحشتٌنً وحشتٌنً وحشتٌنً

 ..ادخلً ادخلًكتر وهللا أ_حبٌبة للبً انتً وحشتٌنً 

 

 فً تلن اللحظه تخرج كرٌمه 

  وهللا لٌكً وحشه عامله اٌه ٌاحبٌبتً!امٌره  ..مٌن_

 إٌهبارن أخنتً إ_الحمد هلل ٌاخالتو تمام 

 ٌه إخبارهم أ ٌاحبٌبتً طمنٌنً ماما وتٌته _الحمد هلل

 _كوٌسٌن الحمد هلل بٌسلمو علٌكً وتٌته بتمولن فٌنن بمالن كام ٌوم مبتتصلٌش بٌها

_معلش وهللا ؼصب عنً مشؽولٌن فً تجهٌزات شمة حسام عشان الفرح خالص 

 بمً عمبالن ٌاربلرب 

حسن الٌومٌن دول هً أ_ماشً ٌاخالتو سماح المره دي بس كلمً تٌته باهلل علٌكً 

 حمد فبالش ٌبمً هو وحضرتن كمانأخالو  ؼٌاببسبب  صال  أمضاٌمه 

طمن علٌها والعد اٌلها أجشاء هللا ٌوم كده وال ٌومٌن و إن_ماشً ٌاامٌره هكلمها و

  معاها شوٌه

 _ماشً ٌاخالتو ربنا ٌعٌنن ٌارب

 ٌره من زراعها بشده لابلهأمجذبت هاله 

 بمً وال هتمضً طول الٌوم رؼً مع خالتن وضه_لدامً ٌاختً ع األ

 _ٌابنتً براحه شوٌه علً بنت خالتن هتخلعً دراعها فً اٌدن

 _ال ٌاماما عادي عادي هً واخده منً علً كده صح ٌامرمر



 ا اشوؾ المجنونه دي عاٌزه اٌه أمنن ٌاخالتو إذ_صح ٌاختً بعد 

 _ماشً ٌاحبٌبتً

 ً ؼرفة هاله إل ٌدخالن سوٌا  

ولم فً تلن اللحظه كان فارس ٌدق جرس الباب و عه حٌنها الثانٌه ظهرا  كانت السا

 تً من عمله حٌث تأخر عن موعده ولم ٌكن فارس ٌدري بذلن أٌكن حسام 

 دق فارس جرس الباب 

 كانت كرٌمه بالمطبخ تعد الؽداء فنادت علً هاله

ي مش إٌد اخوكً جه وناسً مفتاحه كالعاده  هتاللٌ _هاله شوفً مٌن ع الباب

 لومً افتحٌلهفاضٌه 

 ٌاماما حاضر_حاضر 

لدمها  فسمطت أرضا  والتوتتنهض هاله لتفتح الباب لكن فجأه تعثرت فً الكرسً 

 ولم تستطع النهوض

 مٌره بسرعهاتسندها 

 _ٌابنتً مش تاخدي بالن

 احركها_اه ٌاامٌره رجلً مش لادره 

 ن تانًواجٌل أنا_ معلش  تعالً تعالً العدي هنا علً ما افتح 

 ٌره لتفتح هً البابامذهبت 

 ن تراه اتتولع وبالفعل فتحته لكن تسمرت مكانها فلم تجد حسام بل وجدت ما لم 

 ألنها من األساسل مره تراه بمنزلهم ربما أوهو صدٌك الطفوله لحسام لكنها بالفعل 

ا بعد انتمالها و بٌت جدتهأبٌتها ً إلما تأتً لها هاله  لبٌت خالتها فدابما   لم تاتً كثٌرا  

لزٌارة حسام فً بٌته فمعظم ممابلتهم خارج  ..وربما ألنه هو األخر لم ٌأتً كثٌرا   له

 المنزل

 خر بمن فتحت له تفاجأ هو األ

  ولعت عٌنهما علً بعضهما البعض ارتبكا كثٌرا  



 ؼضت هً بصرها ونظرت فً االرض 

 درا وجهه للٌال وتحدثبٌنما هو ا

 _حسام موجود

 وخجل  ت بهدوءأجا

 بس ثوانً هنادي خالتو _أل

 كالنار ملتهبا  ٌره للمطبخ حٌث خالتها وضربات للبها تتسارع بشده ووجها أمذهبت 

 حاولت التماسن ثم تحدثت

 _خالتو واحد صاحب حسام برا تعالً شوفٌه

 ٌتؽدو برااكٌد فارس حسام كان لاٌلً انه هٌعدي علٌه وٌخرجو ده  أع _

 ان والؾ ع الباب _طٌب تعالً شوفٌه بمً عش

 ا هشوفه أنوً إنتماشً ٌاحبٌبتً روحً 

ن باب المنزل أخري حٌث اامه مره أمن تمر من أٌره فهً مضطره أم_ارتبكت 

 امهأممن  بٌن المطبخ وؼرفة هاله وحتً تذهب للؽرفه ستمر مجددا  

 تمشً ببطا وتحدث نفسها

تلم علً الادره نا من ساعة ما شفته مش أ_ٌاربً هعدي تانً من لدامه ازاي 

 صابًأع

بطرؾ  خذت منه نظره واحده سرٌعه جدا  أض رامه وهً تنظر باألأممرت من 

 عٌنها

 خر خري تسارعت دلات للبه هو األامه مره أماا هو فحٌن مرت من أم

 عنه ٌها رؼما  إل ٌجذبه ه وكأن به مؽناطٌسا  وضعٌخرج من م أنٌكاد للبه 

 حمراراإلمن  مٌره لهاله ووجهها ملتهبا  أدخلت 

 بٌنما استمبلت كرٌمه فارس حتً ٌأتً حسام

 ن والدته وؼادرأذاستسلم علً صدٌمه وبالفعل ً حسام أتدلابك و إالوما هً 



ٌظهر علٌها عالمات التوتر تتحسس وجهها مٌره تجلس أفً ؼرفة هاله كانت 

 وتستشعر حراراته 

 تمطع هاله صمتها 

 .امٌررررره_امٌره 

 _اٌه نعم فٌه اٌه

مش علً بعضن ده انتً فٌه اٌه من اول ما دخلتً وانتً لاعده ٌابنتً مالن  _اٌه

 علٌا وال شوفتً رجلً مالهاطمنتٌش حتً م

 م خؾلهو للت ٌبمً خالص األالمٌتن عادي زي المرده  دخلت  ا انام_

 عدٌهالن بمزاجً لولٌلً بمً مالن ٌاهانمماشً ه_

 _تعبت

 ن مٌرة زمانأٌه انتً كمان ٌاإ_تعبتً من 

ر مش لادره اتجاهله أكتوكل ما ٌكبر كل ما م فً احساسً أكتعماله  ة أنا_هال

ٌمتحم وكل شوٌه  انا اتشدتله فعال  عارفه اصارح نفسً ...صارح حد وال حتً أ

تعلك بحد وال عاٌزه اتعب أفكاري ؼصب عنً تعبت مش عاٌزه كده مش عاٌزه أ

ال وجع إنصٌبً ومش هاخد  ال  أصبسبب حب حاجه هللا اعلم بٌها ٌمكن متطلعش 

 ربنا وبس إال بحد  صال  ألك أتعمش عاٌزه الملب وخالص 

 _ٌاللبً كل ده جواكً وكتماه 

نفسً شفته برا اشؽل نا كنت لربت اتناسً وأخري اٌاهاله وخالص جبت اٌوه ��_

 دلولت هو اللً كان ع الباب من ولتها وانا زي ما انتً شاٌفه كده

 مٌرهأٌاٌه إلولن أ_مش عارفه 

ي تعلك بحد أن ربنا ٌنزع من للبً إنن تدعٌلً إؼٌر  حاجهمش عاٌزه  أنا_بصً 

 ؼٌره 

مع حد بطرٌمه حرام عشان ٌاهاله انا مش هزعل ربنا منً وال هدخل فً عالله 

 س تً عارفه كده كوٌإنو

 كمانربنا ٌجمعكو _ٌاحبٌبتً حاضر هدعٌلن وهدعٌلن ان لو فٌه خٌر لٌكً 



وساد الصمت للحظات بٌنهما ثم عالٌه عبرت عما بداخلها  دهتنهدت امٌره تنهٌ

 مٌره الحدٌثأتابعت 

 كمان_لولٌلً بمً مالن ٌاهلوله حساكً مخنوله ومتؽٌره 

ب من ربنا زٌن احكٌلً عملتً كده ألرا عاٌزه أنره أمٌ..مخنوله ومتؽٌره  _فعال  

 ازاي

 حسٌت أنا معملتش  أنا_ 

 ٌه مش فاهمه إ_ٌعنً 

طول الولت كنت حاسه ان اسلوب  اصال  ً إنمعاٌا  أهو الموضوع بد هٌاهال _بصً

هً كنت إٌه فٌه حاجه نالصه بس مكنتش فاهمه  ..طؼلكتٌر حٌاتً كده فٌه حجات 

  وكانت البداٌه ه ٌدلنً وٌهدٌنً وفً ٌوم ربنا رد علٌا فعال  إنبدعً طول الولت ربنا 

 بمً_اٌوه اٌه اللً حصل 

وفجأه لمٌت فٌدٌو فً جروب الفٌس عادي نت لاعده ع ك ً إنكل المصه  مفٌش_

 عن وصؾ الجنه شؽلته 

حاجه كده تتحس بس مجرد تخٌلن كل حاجه فٌا متؽٌره أنا من ولت ما سمعته و

ٌخلٌكً  ... احساس وهتخلصلوي الدنٌا دي كده كده مده للٌله  إنووجمالها للجنه 

شهواتها ونزعل ورا زٌنتها ومش مستاهله نجري  تحسً بتفاهة الدنٌا وانها فعال  

 ..احنا كل دورنا فٌها انناربنا مننا مش مستاهله نشترٌها وندفع الجنه تمن خالص 

نأدي رسابلنا بما ٌرضً هللا عشان  نسٌب اثر نعمر الناس بٌه لبل ما نمشً منها ..

 ً رسالتنا دي هنتحاسب عل

 نبٌع الجنه عشانها مستاهله فعال  مش _عندن حك هً 

رب مكان أللً وأعده انا عاٌزه فٌها  اهاله كمان مش بس عاٌزه الجنه ألبمٌت ٌ_

ي حد دخلها هٌتنعم برؤٌة ربنا كل ٌوم أصل مش أكون ممٌزه فٌها ألربنا عاٌزه 

مهات المؤمنٌن ده بمً أووالصحابه فً مكان لرٌب من الرسول  أكونعاٌزه ..

ً الدنٌا كلها فً النهاٌه حممها فأحالمً اللً بحلم أحتً وصله احلمً اللً نفسً 

 كسب رضا ربنا وجنتهاعشان 

 حكٌلن حاجه بس متزعملٌش أا عاٌزه أن_طٌب 

 _ٌاتري عملتً اٌه ٌامصٌبه 



 كانت هتبمً مصٌبه بس لحمتها والحمد هلل _هً فعال  

 _طٌب احكً ٌاشهرزاد هانم

 من ٌتبدأ هاله بسرد ما حدث بٌنها وبٌن ذلن األ

 المطاعم  إحديفً  ان حسام وفارس ٌجلسان سوٌا  بٌنما من الجهه االخري ك

 ً هتجننإنحاسس  أناتً تعمل كده أخن هاله إ_عمري ما تخٌلت ٌافارس 

تن لسه كوٌسه مش وحشه وضمٌرها فولها بسرعه ومهانش علٌها ال أوال  أخ_

متزعلش منً فً اللً همولهولن ٌاصاحبً بس ..تزعل ربنا وال تزعلكو منها 

 بحبن وعاٌز مصلحتن أناه إٌ عشان انت عارؾ لد

 نتباه ثم ٌكمل فارس حدٌثهإٌنظر حسام لفارس ب

 تن وصلتلهأخ_انتو ٌاحسام السبب فً اللً 

حسن عٌشه ومش نالصها تعاٌشه _احنا ازاي ٌعنً واحنا كنا لصرنا معاها فً اٌه 

 فٌهوؼٌرها مش اللً ربع اللً هً  حاجه

ٌه دلولت ٌاحسام انت مفكر ان كل _اهو نفس التفكٌر ده اللً وصلها للً هً ف

بالعكس هً ممكن تعٌش من  بسكل والشرب واللبس واحتٌاجتها متلخصه فً األ

كارها وٌدلها ع أفحد منكو مصاحبها وبٌتكلم معاها بٌشاركها ؼٌر كل ده لو لمت 

ل فراؼها فٌها بدل ما تشؽله ؽالطرٌك وٌشجعها وٌطلع منها مواهبها اللً تخلٌها تش

 حشهحاجه وفً 

 كتر واحد أنت آهتمام منن آهً كمان محتاجه شوٌة 

 اهتمام منً انا إزاي وانا فً إٌدي إٌه-

هتمام ده لو لمٌتن مهتم بٌها وبتحاول تفرحها زي بالً البنات مكنتش اشتالت لإل-

 نمص فً النمطه ديا ببساطه مكنش هٌبمً عنده نمن برا أل

كنت  اناتتكلم معاٌا كتٌر بس ا فعال ؼلطان وهً حاولت أن_عندن حك ٌاحسام 

 مش فاضً  أنابطنشها وشاٌفها فاضٌه وراٌمه و

 انت ؼلطان ومتزعلش منً تانً انت كمان محتاج تتؽٌر عشان تعرؾ تساعدها _

 _اتؽٌر ازاي ٌعنً 



 هٌرضً ربناتن للطرٌك الصح اللً أخ_عشان تاخد باٌد 

زاي إا عن فً عن ول انت شاٌؾ حٌاتن كلهالزم انت كمان تمرب من ربنا األ

عاللتن بربنا فٌن ٌدوب بتصلً وذنوب بذمتن ٌااخً انت راضً عن نفسن كده 

فوق بمً ٌاحسام الحٌاه اتفه من انن تضٌع ولت فً ذنوب عشانها الفرض بالعافٌه 

 ي اؼراءات بتمابلنأي من ألو رضا ربنا عنن خلً 

 ؽٌراتوعدن هحاول أنا مش فاهم حاجه بس ا_بص هو 

 من ٌوم ربنا ما هدانً وانا بحاول اؼٌر فٌن وانت مفٌش فاٌده  _ٌااخً انا

 _لولً ٌابنً صحٌح انت اٌه اللً ؼٌرن كده 

وكل _ٌاه ٌاحسام ده انا بمالً سنتٌن واكتر انت فً وادي وانا فً وادي تانً ٌابنً 

ما احاول اطلعن من مستنمع الذنوب اللً انت مؽرق نفسن فٌه بتطنشنً لسه جاي 

 د سنتٌن تسألنً بع

سألن أصال اسؾ   محستش انه الموضوع مهم وال جات مناسبه اا أنخالص ٌاعم _

 ت اللً بعدت وسبتنًإن إنعنه انا كل اللً شفته منن 

كل اللً عملته انً بعدت نفسً عن اي مكان او حوار هٌشٌلنً  أنا_ال مسبتكش 

سمعش مرات كنت تسمع وتطنش ومرات متعدن معاٌا بس انت أبذنوب وحاولت 

ً اساعدن إنخوٌا وواجبً أل عشان انت صاحبً ومصال ومع ذلن مفمدتش االأ

 د باٌدن للجنه معاٌا أخو

 صدلنً هحاول_

فٌه حاجه اسمها اراده _مفٌش حاجه اسمها هحاول فٌه حاجه اسمها الزم اتؽٌر 

 بداٌته بتكون مولؾ  وصدلنً طرٌك الهداٌه داٌما  

 تتؽٌر وتساعدها معان مولؾ اختن ده عظه لٌن عشان اعتبر 

 _وانت بمً كان اٌه مولفن ٌاسً فارس

اللً كان معاٌا فً الجامعه اللً عمل حادثه لدام الكلٌه لدامنا كلنا  عماد_فاكر 

 وٌومها جٌت حكٌتلن 

 _اه فاكر



لبلها علطول رها وكان خولها ألأده انا حضرت كل حاجه فً موته من  عماد_

 لموضوع مكنش سر والؾ مع بنت لدامنا كلنا ٌعنً ا

 ضرت ؼسله ودفنته وجنازته ٌاااااه ٌاحسام ع المولؾح

 تخٌلت نفسً مكانه 

وبانت علٌا اتفضحت لدام المؽسل   أنا إنمش هو وٌه مت علً معصأنا ن إتخٌلت 

 وعالمات مجاهرتً بالذنب  عالمات سوء الخاتمه

 نفس اتنفستهعلً كل لوحدي  وبتحاسبا بندفن فً التراب لوحدي أنتخٌلت نفسً و

مسح اا مسبتش باب لربنا اال وفتحته عاٌز أنمن ٌومها و المولؾ ده فولنً جدا  

للب ٌوم ما ٌمابل ربنا ٌبمً فخور  ..عٌش بملب جدٌد نضٌؾاوذنوب كل اللً فات 

حالمً اللً كنت بحلم اافً وأهدانه كان عاٌش فً الدنٌا لرضا ربه وبس حتً 

ساسٌه تحول بمً نٌتً األإو دراسه كل ده أس و فلواحممها لنفسً سواء فً شؽل أ

 وبس داء رسالتً اللً خلمنً عشانها أفٌه رضا ربنا عنً و

انً أختً أكتر واحده فرحت بتؽٌٌري كانت داٌما  نفسها فً ده واكتر واحده مأ

 شجعتنً 

 بتمنً انت كمان تبدأ من اللحظه دي وكفاٌه عن بمً

  وعدن هحاولس بس واحده واحده علٌا اٌافارمعان حك فً كل كلمه لولتها أنت _

 نفسن تشتعل علً  و الزم تحاول تحاول وٌارٌت بعد شوٌه حماسن مٌملش_ٌارٌت 

عشان الجنه تستاهل وهللا ٌاصاحبً وما فً حاجه مستاهله نؽصب ربنا عشانها 

 أصال  

 _حاضر ٌابنً للتلن هحاول 

 _ربنا ٌهدٌن وٌهدٌنا 

  وٌصمت حسام برهه ثم ٌتابع _ٌارب

 لولً بمً ٌاسً فارس مالن كده حاسس ان فٌن حاجه متؽٌره 

_ما هو ده الموضوع اللً من ساعة ما شفتن نفسً افتحه معان بس مش عارؾ 

 أبدأه



 _موضوع اٌه ٌابنً للمتنً 

 ل ومش عارؾ ابدأ منٌن بس هحكٌلن من اال_

لمابهما ٌره منذ اللماء االول وحتً أمفً للبه تجاه ٌمص فارس علً حسام ماحدث 

 فً منزل حسام الٌوم 

َ أ_بس ٌاسٌدي دي كل المصه ومن ساعتها وانا مدهول علً عٌنً و انا  كٌد طبعا

هً بنت خالتن كلمها مش عشان أمش هعمل حاجه ؼلط معاها وال حتً هحاول 

 وانت واثك من كده كوٌس..عشان ربنا ..أل

سن نٌتن حن بس هو انا نفسً الوم اضرب وهللا ٌاصاحبً  _مش عارؾ الولن اٌه

ومدام ؼرضن شرٌؾ ٌبمً تاخد الموضوع بجدٌه وتدخل البٌت  هً اللً مصبرانً

 ال كده إمن بابه معندٌش كالم الولهولن 

ول عاٌز عرؾ حجات كتٌر عنها األامحتاج ما هو انا عاٌز اخد الخطوه وهللا بس  _

 ده الظاهر وال اعرؾ الصوره اللً رسمتهالها وحبٌتها فٌها زي ما فً نفسً فعال  

 بس

 واللً فً للبها داٌما   نسانه عفوٌه جدا  إً براها جواها  اللصال  أره أمٌ طمن هً ا_أل

مبتعملش ؼٌر ظاهر براها ال بتزوق الكالم وال لٌها فً التحوٌر واللؾ والدوران 

 اللً هً حساه وبس 

 ٌبتسم فارس اثناء حدٌث حسام عنها ثم ٌمول

 إنسانه اللً هتبمً مراتً نتانً عن اإلتكلمش مت_طٌب بعد اذنن بمً لو سمحت 

ه هروح ٌا ٌوافك عشان بعد كالمن دأبوعٌلً إدوركز فً خطٌبتن بس وشاء هللا 

 فاتحه فوراا

 ماشً ٌاعم ربنا ٌتمملن علً خٌر ان شاء هللا_هههههه 

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

 مٌرهن ألمأٌما حدث بٌنها وبٌن الجهه االخري كانت هاله لد انتهت من سرد  فً 

ا لٌه انا معرفش أنرب من ربنا ألالعظٌم تبت وعاٌزه ٌاامٌره وهللا  _ندمت جدا  

 عملت كده اصال  



بس صدلٌنً لو كان للبن ملٌان بحب ربنا _عملتً كده عشان للبن حاسس بفراغ 

وعبادته وذكره عمرن ما كنتً هتحسً بفراغ ألن الفراغ والوحده ٌاهاله مٌعرفوش 

 حب ربنا مالٌه طرٌك الملب اللً 

لرٌبه من ربنا جدا ومع ذلن بس الحب مش باٌدٌنا ٌاامٌره وادٌكً انتً نفسن -

 بتحبً

فٌه   بس افعالنا بإٌدٌنا.. الحب مش حرام ٌاهاله ومشاعرنا ٌمكن تكون مش باٌدٌنا-

اتنا بمزاجنا ولو حب تصرفات ؼلط بتتعمل بإسم الحب هً دي اللً حرام ..تصرف

. ا من حب أي حد عمرنا ما هنتصرؾ أي تصرؾ ٌزعله ربنا الوي فً للبن

هنراضٌه عشان ٌراضٌنا وهو ساعتها ٌااما هٌجمعنا بحبنا ده ٌااما هٌبدله باألحسن 

 وٌراضٌنا بٌه

حارمه  نتلما اتكلمت شوٌه مع ربنا حسٌت لد اٌه انا ك ٌاامٌره امبارح_عندن حك 

 ؼبٌه كنت فعال   نٌاس بٌها فً الدأحسن متعه ممكن أحنفسً من 

م حس بشوٌة فراغ ٌاالملب اللً متعلك بربنا حتً لو فً ٌوم من األ_عارفه ٌاهاله 

 ؽضب ربناٌصدلٌنً ساعتها بٌعرؾ ازاي ٌملً فراؼه ده بسرعه من ؼٌر ما 

 ارفهه مش عإٌعمل أطٌب دلٌنً ع الطرٌك _

حبٌتً  فكري لو بتحبً ربنا  هتحبً تفرحٌه  ولو..انتً اللً هتدلً نفسن ٌاهاله _

 تفرحٌه  هتبطلً اي حاجه ممكن ٌكون فٌه احتمال ولو بسٌط انها تزعله

 لويونفسً افرحه منً  لوي_انا فعال النهارده حاسه ان حب ربنا متمكن منً 

 كملٌه بأفعال بمً ساسن إح_جمٌل 

 ا هبدأ باللبس اٌه راٌنأنطٌب _امممم  

نن فً طاعه إوانتً حاسه اجمل شً فً الدنٌا هو انن تمشً فً الشارع كوٌس .._

البسه محتشم عشان بتحبً ربنا ومش عاٌزه تكونً سبب فً فتنة حد بلبسن سواء 

 و ولد ابنت 

 طٌب ولد وفهمناها انما هفتن بنت ازاي بمً ان شاء هللا .._اٌه ده

بنت تشوفن وانتً البسه طمم ده انتً ممكن تفتنً البنات اكتر من الوالد نفسهم لما _

للحجاب ٌكون فٌه بنت ربنا هداها و ..أفتروح تملدن وتجٌب زٌه معٌن وتحبه 

علك داٌة بٌكون ولتها الملب لسه هش وضعٌؾ ومتالببس لسه فً  الصحٌح 



اللً لبس اوانتً البسه  بالشهوات والل حاجه ممكن ترجعه تانً لورا لو شافتن

هو فالنه البساه ما لنفسها اشمعنً انا  تمولممكن ساعتها  للبها كان نفسه فٌه مثال  

 ..اهو ساعتها من ؼٌر ما تحسً هتكونً سبب فً انتكاستها تانً 

م ٌاهاله نكون لدوه نكون سبب فً اعانة الناس وتشجٌعهم علً االلتزام احنا الز

 حد عن ربنا  أي بحدود ربنا بدل ما نكون سبب فً بعد

هً عارفه دنً _بس هً لما تملدنً هً اللً هتكون ؼلطت انا مالً محدش لالها تمل

 الحالل من الحرام ومع ذلن للدتنً

 اتحاسب انا بذنبً وذنبها لٌه

 ربنا لال حد طاءأخوب و_بصً ربنا مبٌحاسبش حد بذن

مرنا كمسلمٌن اننا نكون سبب فً أربنا بس كمان  "كل نفس بما كسبت رهٌنه  " 

عند جرن ومكانتن أكٌد أوانة بعض ع الطاعه بدل ما نكون سبب فً فتنة حد إع

ر خالص ؼٌوبسببن لما واحده تعجب بلبسن الملتزم وتحب تمرب من ربنا زٌن ربنا 

مكانتن عند ربنا لما واحده تملدن فً ذنب وتكونً سبب فً فتنتها هً هتاخد جزاء 

مبتكلمش عن اللبس بس  بالذنب ..برضو جزاء المجاهره ذنبها بس انتً هتاخدي 

ي معصٌه تانٌه لو عاٌزه تعملٌها أبمً بس لٌسً علً كده  اللبس مجرد مثال نأل

كده  ألنتنشرٌها  نكماتعملٌها وبس بالش  ربنا هٌحاسبن بٌنن وبٌنه فانتً حره

 حسابٌن مش حساب واحدهتتحاسبً 

 فهمت  تمام _ماشً 

_طٌب الحمد هلل انن فهمتً هسٌبن بمً والوم عشان الولت اتأخر وعاٌزه لما نتمابل 

 اشوؾ هاله تانٌهس بالفرق وأحالمره الجاٌه 

 _ان شاء هللا بس ادعٌلً كتٌر اوي

 ٌهدٌكً وٌرزلن سعادة الدنٌا واالخره ٌااااربوهللا ربنا  هاله_بدعٌلن ٌا

 _امٌن ٌارب انا وانتً 

نبمً مع بعض علً نفس الطرٌك ونعٌن بعض ونذكر ا  هخٌراانه  نا مبسوطه جدا  أ_

 ولوبحبن فً هللا ٌال ..بعض بكل حاجه ترضً ربنا

 أمٌره_وانا بحبن فً هللا ٌا



 رهأمٌوانصرفت ودعا الفتاتان بعضهما البعض 

  لٌفاتحه لً موضوع خطبتهفً المساء كان فارس ٌنتظر والده 

بعض الحسابات الخاصه بعمله فدخل فارس الؽرفه دخل محمود والد فارس لٌراجع 

 ه وجلس علً الكرسً الممابل لهخلف

 ً موضوعتكلم مع حضرتن فأ_بابا كنت عاٌز 

 _خٌر ٌافارس فٌه حاجه شكلن متوتر كده لٌه

 ن شاء هللا ٌاباباإخٌر _

 _طٌب اتكلم فٌه اٌه

 وهللا ٌابابا ما انا عارؾ ابدأ منٌن بس هدخل فً الموضوع علطول_

 زي اللً فً امتحان كده لٌه اتكلم_طٌب ما تدخل ٌابنً انت مالن لاعد 

 _ عاٌز اخطب

 ٌبتسم وجه محمود وٌمول

 للت عملت مصٌبه ا انً خضتنً أخت عاٌزه ٌاإنلً له الموضوع ا_هو د

فً الحمٌمه انا مانً وأما هو انا بصراحه خاٌؾ حضرتن ترفض بسبب موضوع _

 فً بنت فً بالً وخاٌؾ تضٌع منً

 ٌرفع محمود حاجبه متعجبا ثم ٌتاٌع

 _لولتلً فٌه بنت فً بالن 

 ..كوٌسه ومحترمه وملتزمه  وهً ..هً بنت خالة حسام صاحبً انت عارفه _اٌوه

ن ً ارتبط بٌها ألإنت عنها وحابب بصراحه ألانا كنت شفتها فً خطوبة حسام وس

 اخاللها عحبتنً

لم أعوهللا نفرح بااختن االول بس خالص ده نصٌب  _هو انا كان نفسً طبعا  

 ها وربنا ٌكتبلها الخٌر ولؾ نصٌبن اكتر من كده بسببأنصٌبها فٌن فمش هٌنفع 

ا عمري ماكنت هاخد خطوه فً أنانً ده شاؼلنا كلنا وأم ٌابابا موضوع _وهللا

الموضوع ده من ؼٌر ما اتاكد انه مش هٌجرحها انا من فتره اتكلمت معاها وهً 

 فً الموضوعخد خطوه أاللً شجعتنً 



عمبه فً انها تكون  هتحب_اختن طٌبه وؼلبانه وتعرؾ ربنا كوٌس عمرها ما 

انا مش عارؾ لٌه مبٌتملهاش وال مره  للبها مكسورطرٌك سعادتن بس اكٌد 

 ر خموضوع لأل

حسن بس أكٌد ربنا شاٌلها حاجه أ_ٌابابا ده نصٌب ورزق وكل ده بٌحصل لسبب 

 لسه معادها مجاش 

 سان اللً ٌمدرها باإلن_الحمد هلل ٌابنً لعله خٌر ربنا ٌرزلها 

 _ٌارب ٌابابا 

 ٌه واسم ابوها اسمها ا انت لولت_طٌب بالنسبه لموضوعن 

 _هً اسمها امٌره بس اسم والدها نسٌت اسأل عنه

امال اٌه اللً سألت عنها وعرفت كل حاجه وبتاع ٌافرحتً عرفت اسمها امال _

 هتخطبها من مٌن ٌابنً

وهللا ٌابابا نسٌت انا سألت عن اسمها واخاللها والكالم الً سمعته شجعنً ونسانً _

 ال  أصاسم باباها وعنوانهم أل عن أس

 بوها ورلمه عشان نحدد معاهم معاداسم إ_طٌب ٌاخوٌا روح كلم صاحبن وهات 

 لمه اهواكهموم علطول _ماشً ٌاباٌا 

 ربنا ٌمدملن الخٌر ان شاء هللا_

 انًأمنحو ؼرفة  ٌخرج فارس من الؽرفه متجها  

 مانًأمانً امانً ا_

 _نعم نعم نعم

 _لولٌلً مبرون

 _مبرون ٌاحبٌبً 

 ثم تبتسم وتكمل 

 بمً إٌخ_مبرون علً 

 مٌره ووافك أ_كلمت بابا فً موضوع 



 _اٌه ده بجد من وراٌا 

 انتً وماماملهالن مفجأه بمً أع_ما انا للت 

 و امتً بمً تمابلوهم_طٌب ها هتروح

 وعنوانهموالدهاعلً اسم  اصال_مش عارؾ لسه انا نسٌت اسأل حسام 

عنها كل حاجه امال للت لبابا _انت اهبل ٌابنً مش لبل ما تكلم بابا تكون عرفت 

 اٌه لما سألن عنها

 هوأم حسام أكللاٌم  أناكده _خالص بمً متمفلٌش ع الواحده 

.......... 

 الهاتؾلً ع ٌره وهاله فً تلن اللحظه ٌتحدثان سوٌا  أمكانت 

 _بت ٌاامٌره من ولت ما مشٌتً وانا بفكر فً الؾ حاجه 

 طٌب ووصلتً الٌه بمً فً تفكٌرن_

 لويكتٌر بمً خالص من هنا وراٌح هلبس واسع وبس عشان بعد تفكٌر _اوال 

 لشوٌة حجات كده وصلت

 واٌه الحجات دي بمً-

..وان مش حرٌه شخصٌه أصال  فرض  حكمه عند ربنا ان اللبس الواسع ده -

احنا فعال  احرار ومش ألن الحرٌه الشخصٌه هً حرٌتنا فً تنفٌذ الفرض من عدمه 

حرٌه ما بٌن اختٌارنا ه وال حتً ع الدٌن نفسه بس حرٌتنا دي مجبرٌن علً أي عباد

 للذنب أو األجر وأنا كنت مختاره الذنب بدل األجر ولررت دلولت أختار األجر 

 انن وصلتً للمعلومه دي ها كملً واٌه كمان _جمٌل ٌالولو 

 آن_تانً حاجه بمً عاٌزه احفظ لر

سبوع انا بروحها هو ٌوم واحد فً األ _هللا بمً طٌب ٌال ما تٌجً معاٌا الدار اللً

 حلً ٌوماوبٌكون 

 _لشطه اتفمنا

 _ها واٌه كمان



النه كده كده مفٌش شؽل ي حاجه تسلٌنً واثبت بٌها نفسً أمل مشروع أع_عاٌزه 

 وال تعٌنات

 _اممم تعرفً بمالً فتره بفكر فً فكره كده اٌه رأٌن نشترن فٌها سوا

 لولً_فكرة اٌه ٌافمٌمه 

فٌه انا وانتً نأجر شمه مثال او اي مكان مناسب ونعمله سنتر نشرح  _اٌه رأٌن

مواد العربً علٌا انا وانتً  منمس فٌها ظروؾ الناس وراعً نللطلبه باسعار كوٌسه 

 االسبوعٌوم فً آن وانا هحفظهم كمان لر

 طٌب عندن مكان.. جدا  _هللا فكره جمٌله 

 لسه بفكر  _أل

جارنا وهو لفلها  واحدان كوٌس كان ورشه بتاعة مك_طٌب احنا عندنا تحت البٌت 

اٌه رأٌن اخلً حسام وال بابا ٌكلمه ونأجرها ونجهزها بماله فتره ولاعد عند ابنه 

 ونعمل فٌها مشروعنا

 مكان كوٌس  ولرٌب مننا  و_فكره حلوه 

 اتفمنا  ٌبمً تمام _

 _اتفمنا

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

وذهب لٌتحدث مجددا مع اخته مع حسام هً محادثته انكان فارس لد ر أخفً مكان 

 امانً

 _امانً

 _نعم ٌاروسو تعالً

 _كلمت حسام

 _بجد طٌب مالن كده المفروض تبمً فرحان

 ا عرفت حاجه كدهأنما هو _

 _حاجة اٌه دي



بس انا عارؾ انها هتفرق نا عن نفسً نهابً ا_بصً هً حاجه مش فارله معاٌا 

 مع بابا وممكن ٌرفض بسببها 

 ً للمتنً حاجة اٌه دي_خٌر ٌابن

 م_امٌره باباها ومامتها منفصلٌن وهً عاٌشه هً ومامتها مع جدتها لوحده

 وبابا لٌه ٌرفض صال  أ إٌه_ بس دي حاجه ملهاش ذنب فٌها وده ٌعٌبها فً 

مظهرنا والعٌله تفكٌره كله فً الناس وكالمهم و .. وكً ودماؼهأب_ما انتً عارفه 

 والنسب

 سبب ٌخلٌه ٌرفض  ال بس معتمدش ان ده_

 _مش عارؾ بس خاٌؾ

 _متخافش كده واتشجع ولوله وان شاء هللا خٌر 

 وربنا ٌمدم الخٌرضته ٌنام أو_طٌب انا هموم الوله بمً لبل ما ٌدخل 

 _ان شاء هللا ٌاحبٌبً 

 فصال دهنبس لسه متعرفش بموضوع اإل _اه نسٌت الولن انا للت لماما

ربنا مش هٌعمل ؼٌر كل  إنتوكل علً هللا واتاكد  _ٌابنً اجمد كده ان شاء هللا خٌر

 خٌر

 مانًأ_ٌارب ٌا

 ٌذهب فارس ألبٌه 

 _بابا انا كلمت حسام 

 _ها بنت مٌن بمً وساكنٌن فٌن 

لها منفصلٌن اهن بس مش عاٌشه مع باباها أل_هً اسمها امٌره رأفت التهامً 

 عاٌشه مع والدتها وجدتها

احده اهلها مطلمٌن وكل واحد فٌهم فً ناحٌه _انت بتهزر ٌابنً عاٌزنً اخطبلن و

وكمان عاٌشه فً بٌت كله ستات  لٌه ملمتش اال العٌله المفككه دي وعاٌزنا نناسبهم

 وٌاعالم بمً مشٌهم اٌه 



 شوؾ الست المطلمه وحشه ومش محترمه بٌ لٌه بتمول كده ٌابابا لٌه مجتمعنا داٌما  _

خالق دي من ها اتربت وطلعت باألإنون وك وهللا انا شاٌؾ انهم ناس محترمٌن جدا  

ها مش ٌهٌنها هً ملهاش ذنب فً وضع ربنا اللً تحت اٌد ست فده شً ٌشرف

 اختارهولها

لحوار منتهً ومرفوض خالص اصرؾ نظر عن البنت دي ولو _بص ٌافارس ا

 علً ؼٌرها عاٌز تخطب ندورلن 

 بٌهأعلً كالم  ي رداتدمع لكنه تماسن وخرج دون ان ٌبدي ن اتكاد عٌون فارس 

لكنها الزالت مستمره فً دعابها اللهم ال بفارس  نشؽاال  إٌره أمٌام وتزداد تمر األ

 بن اللهم ال تعلك للبً بمن لٌس لً الإتعلك للبً 

 فارس ٌحبها وانه ٌرٌد خطبتها ات كل هذا وهً لم تدري 

 هو األخر

مر ووالده الزال لح علً والده فً األسوء فهو ال ٌزال ٌأ أمرهاما فارس فكان 

 ي ووالدته  ٌحاوالن التخفٌؾ عنه ٌرفض لكن اخته الكبر

كما نصحه ٌمأل فراؼها  أن ٌحاولهاله  من ا  كثٌركان حسام فً تلن الفتره ٌتمرب 

 دٌمهص

لً دروسهم فً مشروعهم أومٌره وهاله أأت أخٌرا  بدساعدها كثٌرا فً مشروعها و

 الجدٌد 

نها وجدت أتشعر  رات التً طرأت فً حٌاتها فاخٌرا  بالتؽٌ كانت هاله سعٌده كثٌرا  

 ذاتها 

لذلن كثرفهً معتاده علً ذلن النشاط أوتعمل بجدٌه  ٌره فكانت متحمسه كثٌرا  أما أم

لم تتولؾ عن الدراسه لط فهً تشعر ان االمر لٌس مجرد اثبات للذات بل هو 

 مل وجهأكعلً ابها أدوعلٌها خلمت ألجلها رساله 

 ٌتحدث بالهاتؾ مع صدٌمهكان ٌجلس علً مكتبه  فً منزل حسام

بٌن انت كمان بمً وال اٌه ما ٌال بمً انت مستنً الفرح لرب ٌامعلم مش هنفرح __

 كل ده لسه لٌه

 بنا__مستنً الفرج من عند ر



 __اٌه ٌابنً نبرة الٌأس اللً فً صوتن دي 

 _بحبها ٌاحسام وبابا رافض_

للت  لسه مأجل الموضوع  اللً ان انت هو انت كلمته ده انا فكرت__رافض!! 

 لنفسً هو جمع المعلومات منً ونسً وال اٌه

 ورافض فكرة ان اهلها منفصلٌن __ال فاتحته 

اكٌد ربنا بٌعمل الخٌر __الحول وال لوة اال باهلل مش عارؾ الولن اٌه وهللا بس 

 مش ده كالمن

ه بس أكنت هزعل ا ولو كان فٌه سبب ممنع للرفض ان __انا واثك فً ربنا جدا  

هلها ده أظلم هً ذنبها اٌه فً انفصال  واسكت لكن السبب ده تحدٌدا  كنت هرضً 

تزوج المطلمه الرسول ده شا مٌعبهاش بالنسبالً هله وبعدٌن ألدر هو حد بٌختار 

رمله واللً اكبر منه واللً اصؽر احنا لٌه نسٌنا دٌنا وبنفكر بعادات مجتمع واأل

 عمٌم لٌه كده 

استعٌن باهلل كده وربنا امره كله خٌر متملمش باءذن هللا هدي نفسن بس  __طٌب

 هٌدبرهالن انا اللً همولن الكالم ده وال اٌه ده انت اللً بتمولهولنا

 __كلنا بشر مهما للنا لٌنا لحظات ضعؾ وبنحتاج نسمع نفس الكالم

 نا عاٌزن تفن كده وتسٌبها علً ربنا وتدبٌرهأبس  عندن حك طبعا  _

سبب عن   ٌامباهلل علٌن ٌاحسام اوعً تجٌب سٌره فً ٌوم من األ..ونعم باهلل__

 مش عاٌز اجرحها  انارفض بابا ده حتً لو حصل نصٌب 

 بتوصً حرٌص انت_عٌب ٌابنً طبعا انت بتمول اٌه 

 _ربنا ٌكرمن ٌاصاحبً 

 __لبل ما انسً صحٌح كنت عاٌز اشكرن علً نصٌحتن

 نصٌحة اٌه__

ن معان حك فً كل كلمه انا مكنتش اعرؾ ان اهتمامً بٌها __بخصوص هاله كا

كده بمت طول الولت منوره وبتضحن بعد ما كانت داٌما مفٌش علً لسانها هٌخلٌها 

 وحاسه بملل اال كلمة مخنوله 



. بس والل حاجه بتراضٌهم   أصال  _عرفت ٌابنً وهللا البنات دول ضحكة البٌوت 

 اللً ٌفهم بمً

 وطاله لالسبوع كله ممكن شٌكوالتٌه كل اسبوع تدٌها فرحه دي  __فعال الل حاجه 

مش  وكمان__ربنا ٌحفظهالن وما ٌحرمها منن ٌارب ٌاصاحبً وٌهدٌٌٌٌن كمان 

 تتظبط من جانب وساٌب التانً باٌظ

 __تانً اٌه انت كمان لصدن اٌه

 كوٌس ومع ذلن هوضح__لصدي انت فاهمه 

 __اه ٌاخوٌا ٌارٌت توضح

بروضه ٌاحسام انت صاحبً وانا  نا اللً لسه متؽٌرتس وعاللتنبرب __عاللتن

بس الكالم واز جحمكو تعرفو بعض لبل النهابً مبمولش بطل كالم ..عارفن كوٌس 

 حتً عشان ربنا ٌباركلنمش كده  ٌااخً حدودلبل العمد لٌه 

 __ٌابنً بطل تعمدها بمً دي خطٌبتً وكلها شهر وتبمً مراتً 

هً بس افتكر ان اي لؽبطه ممكن تحصل فً حٌاتن بعد __برضو دماؼن زي ما 

وحتً لو عشتو تمام الجواز هٌكون بسبب الذنوب اللً انت بنٌت جوازتن علٌها 

 اسوء من ان ٌحصلكو مشاكلوالدنٌا وردي فده 

 _ٌعنً لو عشنا تمام هٌبمً اسوء ازاي ٌعنً 

لبل فوات وتفوله بحجات تمسح ذنوبه فً الدنٌا __اصل اللً ربنا بٌحبه بٌبتلٌه 

كن لو لوترجعه لربنا تمسح ذنوبه وتفوله  حاجهوان وٌابخته اللً ربنا ٌبعتله األ

ٌبمً ربنا الدنٌا مشٌت معان تمام رؼم كل الذنوب اللً انت مؽرق نفسن فٌها 

 ٌاصاحبً خره وٌابخت اللً ٌخلص هنا مش هنانبٌحوش ذنوبن وعمابن لأل

 __كالمن بٌخوفنً

رحم اش عشان الزم تخاؾ من عماٌلن السودا دي بس ربنا __مش همولن متخاف

 توب من للبن بمً عشان ربنا ٌراضٌنما تتخٌل صدلنً هو مستنٌن رم مأكو

 __طٌب خالص لفل السٌره دي بمً متمفلنٌش

 __ماشً ٌاحسام براحتن ربنا ٌهدٌن وٌهدٌنا 

 ثم ٌصمت برهه وٌتابع __ٌارب 



كوٌسه اختن  علً مدرسة عربً  بتدور لجنان كنت بمولن اٌه ٌاروسو مش للتلً ان

 عشان المٌس بتاعتها سافرت

__اه وهللا بسأل كذا واحد من اصحابً عاٌز مكان كوٌس ومدرسه كوٌسه تصاحبها 

وتاخد وتدي ومش بتتمبل حد  بزٌاده ألن انت عارؾ جنا أد اٌه حساسه وانطوابٌه

 بسهوله معاه كده 

الن م اختن تتعرض علً اخصابً نفسً ٌابنً انتو ساكتٌن علٌها لٌه الز__

لما تكبر وعلً ثمتها بنفسها  الموضوع ده مٌتسكتش علٌه هٌأثر علٌها جدا  

وشخصٌتها وٌمكن ٌعملها امراض نفسٌه تانٌه انتو فً ؼنً عنها كمان ومحدش 

 اكٌد فٌه اسباب مخلٌاها كده ومحدش هٌفهم ده اال متخصصبعد ما تدمر هٌحس اال 

لال عندها حاجه اسمها  ع اخصابً نفسًمتابعٌن مرٌن شهنا بمال بالفعل و__ما ه

 راحت جلستٌن ولسه مكمله  فً تحسن لكن بسٌط رهاب اجتماعً اهً

ن طرٌمتكو معاها دي أل_معلش واحده واحده بس نفذو تعلٌماته اللً ٌطلبها منكو 

 متعب جداكنت لرٌت عنه لبل كده  الرهاب ده مش حاجه سهله اصال   اهم حاجه

 __عالل اوي وانت بتنصح تصدق

 __من ٌومً ٌابنً بس محدش عارؾ لٌمتً

 كز فً عاللتن بربنا شوٌه__ال ٌاخوٌا عارفٌن بس اعرفها انت االول ور

 وٌصمت فارس برهه وٌتابع 

 ممولتلٌش مٌن المدرسه ومكانها فٌن

 ��هنا_

 _هنا فٌن

 ن ٌعنًٌح_تحت بٌتنا او فً بٌتنا اللً ٌر

 ��نا أً هتدٌها كده البت هتنتحر مش كفاٌه __لٌه هو انت الل

 __ٌاض هاله اختً مش هً لؽه عربٌه 

 _بجد طٌب كوٌس مش حد ؼرٌب بس ٌارب تحبها

 _ال ما هً لو محبتهاش هنجرب التانٌه



 _تانٌة مٌن

 واحده كده_احم احم 

 _واحدة مٌن 

 _زوجتن المستمبلٌه ان شاء هللا 

 ��_بتهزر صح امٌره كمان هتدي مع هاله

 ��_اٌون

 _لشطه من بكره الصبح هجٌب جنا واجٌلكو

 ��ٌاحبٌبً__تجٌلنا فٌن 

 __البٌت مش هما هٌدو عندكو مش انت اللً للت

وتٌجً علً حبٌبً تحت البٌت السنتر بتاعهم تحت البٌت عندنا تجٌب جنا _ال ٌا

 انا ملٌش دعوه رأمي ولً ازٌن زي ..الشاطر زي ا هنان 

 ماشً ٌابرنس _

انا نمت علً نفسً منن هلل مش هعرؾ ؼور بمً كفاٌه علٌن كده اللٌله _ٌال ٌاض 

 اكلم روضه زمانها نامت

 سن انا مبسوطأح_

اثمرت عن فوابد كثٌره لكال وبعد حوار طوٌل انهً فارس وحسام مكالمتهم التً 

لصدٌمه  الطرفٌن فهاهً الصحبه الصادله حما فالصدٌك الحمٌمً هو من ٌكون عونا  

هما االثنان عونا لبعضهما البعض كل منهما ٌكمل النالص فً األخر ها و دابما  

 الصواب فً جانب من الجوانبوٌعٌنه علً 

دنٌانا ٌعٌش بدون الصحبه الصالحه الصادله التً تعٌننا علً  ننسان اال ٌستطٌع اإل

انها بالفعل صحبه صالحه  نتاكد اوال   واخرتنا دون وجود اي مصالح لكن البد ان 

 فمد لال رسولناالصداله وجعل لها مكانه عظٌمه سالمنا إلد مدح و بهلٌست سٌ

 م الكرٌ

ُ فً ِظلِِّه ٌَْوَم ال ِظله إاله ِظلُّهُ: ِإماٌم عاِدٌل، وشابٌّ نََشؤَ فًِ سبعه " ٌُِظلُُّهُم اَّلله

فً الَمَساِجِد،  ِعبَادَِة اَّلله تَعالى، َوَرُجٌل لَْلبُهُ ُمعَلهك : َوَرُجالِن تَحَ ٌٌ ابها فً اَّلله



لَا َعَلٌِه،  َرُجٌل دََعتْهُ اْمَرأَةٌ ذَاُت َمْنِصٍب، َوَجَماٍل فَمَاَل: واجتََمعا َعلٌَِه، وتَفَره

، وَرُجٌل تََصدهَق بَِصدَلٍَة فؤَْخفَاها، حتهى ال تَْعلََم ِشمالُهُ َما تُْنِفُك  إِنًِّ أَخاُف اَّلله

ٌْنَاهُ ٌَِمٌنهُ، وَرُجٌل ذََكَر اَّلله خالِ  ٌِْه." ًٌا فَفَاَضْت َع  متفٌك َعلَ

ولد حذر فها هو الرسول ٌمدح المتحابان فً هللا وٌبٌن لنا مكانتهم عند هللا 

ضا فً كتابه الكرٌم من عوالب صحبة السوء التً ال تبالً بنا أٌهللا تعالً 

 دٌناأٌخد بأن تخاؾ هللا فٌنا وتامن  ن ندري بدال  أوتأخذ بأٌدٌنا لجهنم دون 

 لطاعته وجنته

 

 ًفمد لال هللا تعال

 :[.76}األَِخالهُء ٌَْوَمئٍِذ بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض َعدُوٌّ إِاله اْلُمتهِمٌَن{ ]الزخرف 

  ٌْلَتَا ُسوِل َسبٌِالً. ٌَو ٌْتَنًِ اتهَخْذُت َمَع الره ٌِْه ٌَمُوُل ٌلَ }َوٌَْوَم ٌَعَضُّ الظهاِلُم َعلَى ٌَدَ

ٌْتَنًِ لَْم أَتهِخذْ  ْكِر َبْعدَ إِْذ َجآَءنًِ{ ]الفر لَ  انلفاُلَناً َخِلٌالً. لهمَْد أََضلهنًِ َعِن الذِّ
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ٌه فً هذا الزمان الذي للجنه ونعطٌها لٌمتها الحمٌم فلٌتنا نجعل من الصداله معبرا  

 والمصلحهاصبحت فٌه الصدالات فمط ولت الحاجه 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ل الرابعالفص

 

 فجؤه أمامً عٌنٌن تهبط بها أحٌا أن أتمنً التً السعاده تخٌلت كلما

 ٌدٌن بٌن سعادتً وكؤن

 مطف واحداً اً رأم تخبرنً أن تود السعاده وكؤن

ً  دتهاأر إذا بؤننً تخبرنً أن تود  اوالً  الحاجز هذا خطًأن أت فعلً حما

 عٌنٌن حاجز

ً مباح هماإلٌ النظر أن لو وددت التً عٌنٌن  أننً لو أود حما فٌهما غرقؤف ا

 عمراً  بهما سكنأ

ً  سآلات ً  العٌنان ستلتمً له دائما  ٌوما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

لٌصلً الفجر بعد انتهابه من صالته نهض فارس من فراشه كان صباح ٌوم الجمعه 

 ودعاهفرغ من المرأه رفع ٌده لربه  أنلرأ سورة الكهؾ كعادته ٌوم الجمعه وبعد 

لً فٌسر لمابنا فً  كانت خٌرا   نإر للبً اللهم أمسوان اللهم تول __ٌارب لٌس لً 

اللهم اهدنً واهدي صدٌمً فاصرؾ للبً وعملً عنها  ن كانت شرا  إالحالل و

عنا علً ذكرن وشكرن وحسن أخوتً والطرٌمن المستمٌم اللهم اؼفر لوالداي و

 عبادتن

 

  و تالوة لرأنأكان تضرعه لربه هكذا دابما عمب كل صاله 

ٌخٌب رجاء للب  أن لمن حوله وحاشا هلل ٌحمل فً دعابه ٌمٌنا فً هللا ومحبه  دابما  

 و ٌبدله عنه خٌراَ ا خٌروٌجعل فٌه ن ٌراضٌه بما ٌتمناه أ إمافوهللا  تٌمن ووثك فٌه 

 وٌرضً به للبهمما تمنً 

ٌفاتحهم فً موضوع  أنسرته وعزم أطار مع فانتهً فارس ونهض لتناول اإل

ٌره هو فمط سٌخبرهم أمٌخبرهم عن ال ن أ لرر لكنه ألخته جنا الجدٌده  درسهالمُ 

 مر وٌرفض والدهألء اسوعن هاله حتً ال ٌ

 مدرسه جدٌده لجنا ان شاء هللا تمدر تنسجم معاها __بابا انا لمٌت 

 __بجد طٌب كوٌس فٌن عنوانها

 خت حسام أ__دي هاله 

 مره اعرؾ أول__هً اخت حسام مدرسة لؽه عربٌه 

طفال شاطره فً تخصصها واأل__اه هً متخرجه السنه اللً فاتت وسمعت انها 

 بتحبها فملت نجرب ٌمكن جنا ترتاح معاها 

 __طٌب كوٌس بكره والدتن تاخد جنا وتروحلهم

 لابله  زٌنبترد 

__اٌوه ٌابنً ان شاء هللا بكره اخد جنا واروحلها عشان مٌفوتهاش فً المنهج اكتر 

 من كده



ما متتعبٌش نفسن انتً انا هاخد جنا واروحلهم بنفسً عشان اعرؾ ال ٌاما__

ا وافهمها ان جنا مبتنسجمس مع حد بسهوله وال حتً مع اصحابها اشرحلها حالته

 والولها كالم الدكتور كمان 

ن ببنت الحالل اللً وٌرزل__ماشً ٌابنً ربنا ٌبارن فٌن ٌارب وٌخلٌن الخواتن 

 ترٌح بالن 

وتالحظ امانً ذلن فتدخل فً   تلمع عٌون فارس دته له بالزواجدعاء والعند  هنا

 إالفهً تعلم انه ال ٌرٌد زوجه فً امور لد تزعجه ٌسرح  الحوار حتً ال تدع اخاها

 ه خٌرأنفً  ره لكنه فً النهاٌه راض بما لدر هللا ٌمٌنا  أمٌ

مه دي بكره والمه_طٌب بمً ٌااستاذ فارس عاٌزٌن حد ٌمول لجنا عشان متتفاجأش 

 مبتسمعش لحد ؼٌرن  صال  أعلٌن هً  طبعا  

 بس لما تصحً من النوم مانً همولها انا بطرٌمتًأماشً ٌا __

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

بعض الكتب الخاصه بدراستها كانت عاكفه علً مكتبها تمرأ فً  امٌرهفً بٌت 

 العلٌا 

 ٌصدر صوتا  واذا بهاتفها 

 هالهتنظر للشاشه تجد اسم 

 ترد امٌره

 __سالم علٌكم

 __وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته

 عامله اٌه لولوٌا__ازٌن 

 الحمد هلل فً نعمه انتً عامله اٌه ومذاكرتن__

 __الحمد هلل تمام مطحونه اهو

 مً ما بٌن المذاكره وما بٌن شؽلنافطٌب شدي حٌلن كده عشان تعرفً تو__

 __ال متملمٌش ٌاللبً الوضع تحت السٌطره والحمدهلل

 __طٌب الحمد هلل عندي لٌكً خبر كده 



 __خبر اٌه 

 عربً عندنا درس تاخد  اخته __حسام لالً ان فارس هٌجٌب جنا

 بتهزري��__

التها النه ح__ال ٌاختً مبهزرش جاي بٌها بكره وهللا عشان عاٌز ٌتكلم معانا عن 

 عندها حاجه كده اسمها رهاب اجتماعً باٌن بٌمول انطوابٌه و

 ً فً سنه كام ه ٌاروحً__

 __اولً اعدادي

 __ربنا ٌعفو عنها ٌارب 

__هو اٌه ٌاختً الرهاب ده بمً حاجه صعبه ٌعنً وال اٌه هنتعامل معاها ازاي 

  دي

زاٌد  من التعامل مع الناس بس مش خوؾ بدرجه طبٌعٌه ده خوؾ  __الرهاب ده

  عن الطبٌعً  جدا  

 دعادي مع الولت بتتعو ٌعنًه خطٌر حاجه  بس مش__

ن معٌنه تخلٌها تثك فً نفسها وتشجعها أل__مش هتتعود بسهوله محتاجه معامله 

ٌكون فٌها تواصل طفال اللً بٌعانو من الرهاب دول بٌخافو من كل حاجه ممكن األ

ؼثٌان  ودوران واحٌانا  مع الناس خوؾ لدرجه بتسبب عرق وضربات للب سرٌعه 

بٌخافو ٌاكلو لدام  سبات واحٌانا  منا أوي مكان عام أومبٌحبوش الظهور فً كمان 

 حد كمان

  __ٌاه للدرجه دي انا كنت مفكراه مجرد شوٌة انطوابٌه وخالص

 راض ديموالمشكله ان فً مجتمعنا مبٌعترفوش باألمش كده __ال خالص 

ده تعب  إنومبٌعتبروش  هل نفسهم ساعات بٌطنشو صال حتً األأوش ومبٌلحظ

لما تاللً حد فً مجتمعنا عنده وعً  نادرا   ..وبٌضؽطوه  المرٌض جدا   فبٌظلموا

خصابً نفسً عشان ٌتلحك من بدري لبل ما الموضوع له ابأن ده مرض والزم

 وٌأثر علً حٌاته ومستمبلهٌتطور 

 ٌعنً هً اتولدت كده مثال   صال  أه إٌسبابه أوده __



ٌاإما صفات وراثٌه ٌاإما وساعتها بٌكون  مرض ممكن تتولد كده أي__عادي زي 

  نتٌجه لفرط فً نشاط اللوزه الدماؼٌهً أعمعدل استجابتها للخوؾ بنٌة الدماغ نفسها 

هل لٌها إما مشاكل لمعاملة األ ٌجٌلها مع الولت نتٌجه تكونش مولوده بٌه وم وممكن

 وحرص شدٌد كتٌر وإهمال شدٌد ٌاإما خوؾ

 سهلأو سرعأفً النهاٌه هو مرض وكل ما عالجتٌه بدري كل ما كان التخلص منه 

__ٌاااه ده طلع لٌله كبٌره اوي ..ال بس انا مكنتش اعرؾ انن جامده كده جبتً 

من ؼٌر  انتً بتذاكري حاجه تانٌه ؼٌر العربً تالمعلومات دي منٌن من وراٌا ٌاب

 ��ما تمولٌلً 

 امال العد فاضٌه زٌن __عادي مجرد اطالع مش اكتر 

لمهم هما جاٌٌن بكره استعدي بمً ها ..ا __ماشً ٌاست المثمفه ومنكم نستفٌد ٌاختً

 والمره دي الزم تتكلمو ٌاشاطره ��عشان هتمابلً جنا واخو جنا

 __ٌالهوي علٌا ال ال كلمٌه انتً ملٌش فٌه مش هعرؾ

اجمدي بمً واعملً بنصاٌحن اللً بتمولٌهالً وافصلً ما الااا ٌالطه ده شؽل __

 بٌن اللً جواكً وما بٌن الشؽل 

 من ولت ما للتٌلً  __متوتره جدا  

هو مٌعرفش انن بتفكري فٌه فحاولً تبمً طبٌعٌه  كده كده __اٌه اللً موترن بس 

ألن مٌنفعش منمابلهمش ده دلولت ولً أمر وجاي ٌتكلم معانا بخصوص طالبه 

 ٌعنً مش من اولها هنهمل مواعٌد الناس معانامعاد من لبلها اهو  وحالتها وواخد

المعاد ربنا ٌستر وتعدي علً خٌر ..لولتٌلً هحاول وحاضر __خالص خالص 

 امتً 

 الصبح١١الساعه __

 مش فضٌالنخالص روحً بمً عشان اكمل مذاكره طٌب __

 اشً بتضطردٌنً__م

 اه ٌال انصرفً__

 __اٌه انصرفً دي هو انا عفرٌت 



ن كله الزله آآن انتً لو لرٌتلن المرمرال بتالوة__وهللا ٌاللبً العفارٌت بتنصرؾ 

 لدري ٌاهلولهبرضو 

 بمً ان شاء هللا مش عاجبن  بٌا ماله لدرن��__

 بمً هوٌناٌالولو انتً اجمل الداري __ال وانا اتكلمت 

 __ماشً هعدٌهالن بمزاجً خلً بالن من نفسن

 اون وانتً كمان ٌال سالم علٌكم__

 __سالم علٌكم

.......... 

 ه فً العاشره والنصؾ صباحا كانت امٌره فً طرٌمها الً هال

هً بالكاد تؽلمها   بوابا  أللبها فً هذا اللماء حتً ال ٌفتح  ال تود كانت مرتبكه كثٌرا  

 لكنه لماء البد منه 

 نتظارهامٌره لهاله ولد وجدتها فً اأوصلت 

 كانت هاله تجلس علً المكتب 

 مٌره وجلست علً الكرسً الممابل لهاأدخلت 

 نا جٌتأسالم علٌكم .._

 اٌه التأخٌر ده  ااوختً_ٌاهال نورتً البٌت ٌ

ربع اهو لسه بالً ربع ساعه ع المعاد اسكتً  اال١١_هو فٌن التأخٌر ده الساعه 

 بمً وخلٌنً ارتب دماؼً المفككه دي

 شكلن عسل وانتً مدهوله كدهون _هههههه

_هاله .حبٌبتً متخلنٌش اطلع عفارٌتً علٌكً الساعه دي لوال انً مضطره احافظ 

 ت جبتن من شعرنعلً برستٌجً كنت لوم

 رتبً برستٌجن بعٌد عنً وسٌبً شعري فً حاله_الااا خالص ٌاختً 

وسبٌنً اما ارتب افكاري اللً ساحت  صوتن بمً _اه كده شطوره ٌالولو مسمعش

 ��دي



 _حاضر ٌامرمورتً 

 ثم تتحدث هاله بصوت منخفض 

 _ٌخربٌت الحب وسنٌنه

 _بتمولً حاجه ٌااستاذه هاله

 ��رو بدعٌلن ٌاللبً وهسكت خالص اهو_ها ال مبمولش ٌامٌ

 دخل فارس وبٌده جنا الجمٌلهواثناء هذا الصمت 

طفله بالصؾ االول االعدادي ضعٌفه جسدٌا من ٌراها ٌعطٌها الل من عمرها ذو 

تخطؾ الملوب من وشعر اسود   واسعه سوداءوبشره خمرٌه وعٌون مالمح طفولٌه 

 هدوء مالمحها اول وهله من كثرة برابتها و

 سالم علٌكم_

 حٌن سمعت الصوت المادم  نهضت امٌره فورا  

 ردت امٌره السالم 

 _وعلٌكم السالم ورحمة هللا

 نهضت هاله من علً المكتب واستمبلت جنا وفارس

خر كان ٌؽض بصره لدر المستطاع ٌحدثه تنظر باالرض وهو األما امٌره فكانت _ا

 فٌؽض بصره عنها  وال  أربه  ان ٌخطؾ نظره لكنه ٌذكر نفسه برضا ا  أحٌانللبه 

ه االكثر حدٌثا هالرض بٌنما كانت ثنان طوال الحدٌث نظرهما باألظال اإل

 واستفسارا عن وضع جنا 

 وبعد االنتهاء حدد فارس معهما مواعٌد الحصص 

 واستبذن وانصرؾ

 تتحسس امٌره وجهها 

  تشعر بالسخونه والوهج ٌخرج منها

 _ٌالهوي هموت للبً هٌمؾ



 ً ٌابت انتً شوٌه فٌه اٌه_ما تنشف

بسرعه رهٌبه بكون نا اول ما بشوفه للبً بٌدق أ_اسكتً انتً مش عارفه حاجه 

 نفسً اطلعه من جسمً واسكته بس مبٌسكتش 

 ها وبعدٌن�😁�_

 _تعبت ٌاهاله عاٌزه مفكرش فٌه بمً مش هٌنفع كده بجد ٌارب متعلمنٌش بحد 

اللً الدر الولهولن ادعً وسٌبً  _بصً انا اكٌد مش مكانن ومش حاسه بٌكً بس

 البالً علً ربنا هو ٌرٌح للبن بطرٌمته

 _ٌارب 

 ل مجموعه لهذا الٌوم وبدأو عملهم أوتت ابعد للٌل 

 وبعد انتهاء الٌوم عادت كل منهما لبٌتها 

 مام نافذة ؼرفته ٌتأمل السماءأفً المساء كان فارس ٌجلس 

 دخلت علٌه اخته امانً

 روسوللً شاؼل بالن ٌا_ا

 _ٌعنً مش عارفه اللً شاؼل بالً 

مباشرة مامه أ_عارفه بس بستهبل عادي ٌعنً مستهبلش علً اخوٌا حبٌبً وتجلس 

 ثم تتابع حدٌثها

 واهً ماما لالتلن هتحاول هً مع بابا ٌمكن تمدر تمنعه _ادعً وسٌبها علً ربنا 

 _ٌارب ٌاامانً ٌارب 

 ثم ٌنظر للسماء لابال 

ا واثك فٌن أنر متكونش لٌا خرب تكون رزلتنً حبها وفً األ_ما هو مش معمول ٌا

 ٌارب

 

 ترفع ٌدها للسماء وتدعو ربهامٌره علً سجادة صالتها أخري كانت من الجهه األ



مش هؽضبن وال هبٌنله ده فً ٌوم من  أناو_ٌارب الحب رزق وانت رزلتنً حبه 

ترزله حبً بس ٌارب نفسً زي ما رزلتنً حبه  أهمن انت عندي ٌام عشااأل

 وتجعلنا خٌر فً بعض وتجعله من نصٌبً 

 ٌارب لو مكنش من نصٌبً شٌله من للبً ومتعلمنٌش بحد مش لٌا 

رحم الراحمٌن اللهم تول أوحدن ٌاال بن إبن وال تشؽل عملً  إالاللهم ال تعلك للبً 

 مر للبً أ

 انتهت من صالتها ودعابها ونهضت لتنام

 لتجد هاله هً المتصله دا  من فراشها مجد فنهضت ذا بهاتفها ٌصدر صوتا  إو

 _سالم علٌكم

 زٌن ٌامٌرو دلولت عامله اٌهإ_علٌكم السالم 

 _الحمد هلل ٌاحبٌبتً بخٌر 

 حسن وال لسه متوترهأ_هدٌتً كده وبمٌتً 

 تمامطمنً الحمد هلل إ_ال 

هتدٌها ل حصه مع جنا أوٌه المفروض بكره هنبدأ إٌاللبً ..بمولن  _ٌارب داٌما  

 ا نحو طبعا  أنتً لراءه ونصوص ونإ

 _اه هو كده بالظبط

 _طٌب انا عاٌزه اعرؾ اتعامل معاها ازاي دلولت ما انا خاٌفه متستجبش لٌا 

_طٌب بصً انا عٌزاكً تمري شوٌه عن كٌفٌة التعامل مع اطفال الرهاب 

تماعً عشان مش عاٌزٌن نضرها احنا دورنا دلولت مش بس نفهمها ماده جاإل

 حنا عاٌزٌن نزود ثمتها بنفسها وبذكابها ونملل من توترها دراسٌه ا

 _طٌب تمام هعمل كده 

وبكره شوٌه لبل ما تنامً  والري فً الموضوع _اون ٌال روحً كده للبً فً النت

 اشوفن باءذن هللا

 _باءذن هللا ٌال ٌاللبً تصبحً علً خٌر

 الولوخٌر ٌال هلأ _وانتً من



 ضا  أٌؼلما هواتفهم وانتهت لٌلتهم أ

لً إمٌره لتصلً الفجر وتجهز نفسها كً تذهب ةوفً الصباح الباكر نهضت 

 فلدٌها الٌوم محاضره هامه لبل موعد العملالجامعه 

   تناول الجمٌع فطوره وذهبت والدتهم الً السوق هالها فً بٌت أم

 طباق ثم جلست لتراجع وردها الٌومًنظفت هاله األ

 المنزل وتحمل المصحؾوهً تجلس بصالة ٌمر علٌها حسام 

 _بركاتن ٌاست الشٌخه

 تصدق هاله وتؽلك المصحؾ

 عاٌز اٌه ٌابنً ع الصبح طب لول صباح الخٌر_

 _ما انا للت كده كده مش هترد الصباح عشان بتمرأ لرأن 

 _اه مش هرد الصباح فحبٌت تؽلس وتسٌب التاتش بتاعن برضو

 _هللا ٌنور علٌكً بمٌتً تفهمً اهو

 _ بس ٌاظرٌؾ

 زرافه لصدي ٌاهاله طمنٌنً عنن مش محتاجه حاجه ماشً ٌا_

 ال ٌاسمسم مش محتاجه _

 _كله تمام ٌعنً

 _اه الحمد هلل تمام 

 _طٌب اسٌٌن بمً تكملً والوم انا عشان متأخرش ع الشؽل 

 _ماشً ٌاحبٌبً خلً بالن من نفسن

 خر بعد الشؽلألما ماما ترجع لولٌلها انً هتصحٌح  أع....._اون

 راٌح فٌن_لٌه 

 ردا_مع انً بكره السؤال ده بس ٌال زي بعضه هرٌحن و



انا لو علٌا مش عاٌزه اعرؾ بس ماما بمً هتملبها _ما تخلص ٌاخوٌا راٌح فٌن 

 تحمٌك

مابل فارس ونتؽدا برا مش عارؾ ماله همش راٌح حته _ماشً ٌاختً عموما 

علٌه  هعدي ٌوه بمً مخنوق وخالص ....ًمأالٌومٌن دول مخنوق بسبب موضوع 

 حاول اروله شوٌهأو

 هتمول اٌه ولطعت الكالم _انت كنت 

 _وال حاجه ٌالمضه ٌال سبٌنً بمً عشان متأخرش 

 _ال مش سٌبان انا سمعت حاجه والزم اتاكد منها كنت هتمول اٌه

 إٌهفكن منً ٌاهاله ع الصبح انتً عاٌزه تعرفً _

 مٌره صح أ_انت كنت هتمول 

 _واٌه عرفن 

 مٌرهأٌحب هو فارس ب_

 _لٌه بتسألً السؤال ده

 ٌهلولن لاا أنل وواأل_رد 

_انا عارؾ انً مش هخلص منن همولن بس ٌفضل سر اٌاكً تجٌبً سٌره لحد 

 عشان ده سر صاحبً وانا مش عاٌزه ٌزعل منً

 _ماشً لول بمً

 _اٌوه ٌاستً فارس بٌحب امٌره 

 تبتسم هاله وتمول

 الشربات_هللا بمً طٌب اٌه مش هٌتمدم ونبلو  

 خالتو وجوزها منفصلٌن_ابوه مش موافك بسبب ان 

 تختفً االبتسامه من علً وجه هاله

لٌه بٌظلم  هما االتنٌن كده بٌظلمهمحرام وهللا وهً ذنبها اٌه ابوه   .._اٌه ده لٌه كده

 بسبب افكارهللبٌن 



 بتحبههً امٌره كمان  !!_للبٌن 

 فارس نفسه بس باهلل ٌاحسام ما تمول لحد وال حتً_اٌوه 

 _عشان كده لما سمعتً اسمها منً رؼم انً ملحمتش اكمله كتتً مصممه تعرفً

ودلولت بمً انا وانت الزم نفكرلهم فً حل كده حرام بجد هو اٌه الظلم ده  _اٌوه

مش المهم هً اٌه ذنبها فً انفصال اهلها وبعدٌن ما ٌنفصلو وال ال وهو ماله هو 

 البنت واخاللها

ده اهم حاجه عنده الناس ونظرتهم وشاٌؾ ان كرش زٌنا كده ابو فارس مبٌف_

 لنسباله النسب ده مٌنفعهوشالمش كوٌسه وعشان كده المطلمه دي ست 

انا اتؽظت منه بس فعال هللا _انا لو شفت الراجل ده هطلع عفارٌتً علٌه وربنا 

ٌكون فً عون والده معاه دول مش شبهه خالص مش بعٌد ٌكون تفكٌره وشدته دي 

 هً السبب فً اللً بٌحصل لجنا

اكتر واحده اتأثرت _ما فعال شدته معاها هً السبب هو شدٌد معاهم كلهم بس جنا 

حساسٌتها دي مع معاملته عملولها حالة وحساسه   طبٌعتها اتولدت صال  أنها أل

 ه ديالرهاب الشدٌد

ء هللا معاها ن شاإ _بس ان شاء هللا هتبمً كوٌسه انا وامٌره هنحاول علً لد ما نمدر

  جدا  نا اصال حبٌناها إح

_ماشً ٌاستً ربنا ٌوفمكو سبٌنً بمً امشً عشان متأخرش واٌاكً تجٌبً سٌرة 

 الموضوع ده لحد لما نشوؾ اٌه اللً هٌحصل

 _ماشً طٌب فارس وامٌره مش هنعرفهم 

كده ..الص ااااااالفضل ان محدش فٌهم ٌعرؾ ان التانً بٌحبه دلولت ختؤ تؤ _

..واٌاكً بزٌاده  مٌتعلموش بزٌاده وال ٌتجرحو ان لو الموضوع متمش احسن عش

الرفض والطالق ده  عسواء تم او متمش تجٌبً سٌره لصاد امٌره عن موضو

 عشان متجرحٌهاش فاهمه وال أل

 أبدا  طبعا ٌابنً انت بتمول اٌه اكٌد مش همول كده لدامها _

 روحً كملً حفظن وانا هنزل سالم تمام .ٌال_

 م  _سال



 

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

 مٌره وهالهأجنا مع  فً اولً حصص

بمفردها ٌظهر علٌها  تأخذ جنبا  ي شخص أتجلس جنا خابفه ال تود الحدٌث مع 

 عالمات التوتر

 كان الٌوم هو موعد حصة هاله

وٌزٌد علً ذلن والنصوص  لمراءهما امٌره فتدرسهم اأ نحوحٌث تدرسهم هاله ال

داب وبعض ٌوم تربوي تعلمهم فٌه بعض األمٌره أحصه اسبوعٌه مجانٌه تجعلها 

ن أفتعتبره من ضمن رسالتها التً واجب علٌها  ..تحب هذا الٌوم كثٌرا   سور المرآن

خذت أبسببها  طفال شٌبا  صدله جارٌه عنها فكلما تعلم هؤالء األ ٌضا  اتؤدٌها وتعتبره 

 رجنما هذا الشا فٌهم وعلموه لؽٌرهم زاد األإن ره وأجهً 

 طفال بنظام تربوي دلٌك ٌره وهاله مع األأمحٌث ٌتعامالن  طفال المكان جدا  األٌحب 

لٌسو فمط مجرد معلمون لماده دراسٌه ال ٌهتمون بتحفٌظ الدرس وتسمٌعه فمط بل 

 التالمٌذ جدا  لذلن احبهم ٌطبمون التعلٌم كما ٌجب ان ٌكون 

 وبدأت فً شرح الدرس دخلت هاله الحصه

سابها بعض الثمه فً نفسها فطرحت إكابفه فتحاول تشجٌعها ون جنا خأتالحظ هاله 

 سٌعرؾ اجابته ن الجمٌع أتعلم  سؤاال سهال  

هخلً الكالس كله ٌصمفله جابة السؤال اللً هٌجاوب إ_ها ٌاوالد مٌن عارؾ 

 استاذ وٌشرحلنا كمان أصمفه كبٌره وهطلعه ع السبوره وٌعمل هو ا

رفعه بسٌطه ما جنا فكانت ترفع ٌدها أجابه ٌدٌهم ٌرٌدون االأجمٌع الطالب رفع 

 بتردد شدٌد 

 فمالت هاله

 جابه _ٌال ٌاجنا لولٌلنا اإل

 فاجابت جنا بصوت منخفض

ن جنا اشطر إالمجموعه تعرؾ خلً كل لً _برافو علٌكً لولٌها بمً بصوت عا

 واحده



 للٌال  علً أفأجابت جنا بصوت 

 ردت هاله

 بتوجعنً كتر انا مش سامعه ودنًأ_ال ال علً 

 رفعت جنا صوتها اكثر 

 _برافو جنا كله ٌصمؾ لجنا ٌاوالد

ٌال ٌاجٌجً تعالً بمً عشان تمرٌهم الدرس بصوت عالً دي مكافبتن عشان 

 لمدة عشر دلاٌكجاوبتً صح هتبمً انتً المٌس بتاعتهم 

 تتردد جنا كثٌرا فً الذهاب وتظهر علٌها عالمات العرق وتتجمد مكانها

 ا هب هاله الٌهتذ

 _اٌه ٌاحبٌبتً مالن 

 الترد جنا

ٌاجنا فٌه بنوته شاطره ومؤدبه زٌن كده تخاؾ ٌال _انتً خاٌفه ال ال انتً شاطره 

 تبهرٌهم انتً لوٌه عاٌزاكً تطلعً 

 تخرج جنا مع هاله وهً خافضه لرأسها 

 تمسن هاله رأس جنا وترفعها بٌدها

تبصً فً االرض تانً  اوعً_اوعً تخافً انتً لوٌه بصٌلهم كلهم والري ٌال 

 بهرٌهم إد كده وأسخلٌكً 

 الزالت جنا متردده لكنها رافعه لرأسها لم تخفضها

 تشجعها هاله اكثر

 هتمدريانتً شاطره و_ٌال ٌاجنا 

كان فً البداٌه صوتها منخفض جدا واثناء لرأتها كانت تبدأ جنا فً لرأة الدرس 

 بدأ فً رفع صوتها اكثرفٌمل توتر جنا وتهاله ترسل لها اشارات تحفٌزٌه 

 انتهت جنا من لراءة الدرس 



هتمرٌهم الدرس مره فً نهاٌة كل حصه عشان _برافو ٌاجنا من هنا وراٌح كل ٌوم 

 انتً لراءتن جمٌله 

 امٌس را  ٌ_ترد جنا :شك

  تبتسم هاله لها

 وتعود جنا لمكانها

 تختم هاله حصتها 

تجلس فً الخارج  نما هاله كانت خري لمجموعه ثانٌه بٌأتبدأ امٌره بعدها حصه و

 لٌنصرفا معا  مٌره أنتهاء إوتنتظر 

 مٌره أحتً انتهت ذكار شؽلت ولتها باأل

..... 

 فً النادي كان ٌجلس حسام مع فارس

 خً أ_اٌه ٌابنً انت هتفضل مكتبب كده كتٌر ما تسٌبها علً هللا ٌا

دي ٌمٌن فٌه بس مش وواثك فٌه انا طلبتها من ربنا وعن_ما انا ساٌبها علً هللا 

 عارؾ امنع عملً وللبً من التفكٌر 

مش انا اللً الولهولن   هولًالمفروض انت اللً تمولالكالم اللً همولهولن ده _هو 

ادعً ربنا انن متنشؽلش ؼٌر بٌه وسٌب البالً لتدبٌره ٌافارس وان شاء هللا خٌر 

 وحاسس انه الموضوع ده هٌتم ان شاء هللاوهللا انا متفاؤل 

 _ونعم باهلل ٌاحسام مش عارؾ من ؼٌرن كنت عملت اٌه 

بنحتاح نسمع نفس  مشاكلنافً  مهما كنا عارفٌن حلول ولادرٌن نشجع ؼٌرنا داٌما  

 ارفٌنهأصال  عالكالم اللً احنا 

 ٌال اطلبلنا حاجه انا جعان والعزومه دي علٌن_طب روق كده ٌاعم و

 من ؼٌر عزومه حلوٌن ابدا  انت ٌاض متمولش كلمتٌن استؽاللً طول عمرن _

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

 تمر االٌام هذه الفتره ببطا شدٌد علً الجمٌع



 خٌره لبل الزفاؾحسام وروضه وعابالتهم منهمكون فً التجهٌزات األ

  مٌرهأدار التحفٌظ وعملها مع هاله ما بٌن العمل مع والدتها فً المنزل و

كثر حتً ال تدع أن تشؽل نفسها أكان موتحاول لدر اإل مٌره فمنهمكه كثٌرا  أما أ

كثر أشؽل نفسها ت أنفأصبح التفكٌر ٌؤلم للبها لذا لررت عملها للتفكٌر فً فارس 

فً كثر فهً األن ما بٌن الجامعه ودار التحفٌظ والعمل مع هاله ومساعدة والدتها أو

 المفٌده المنزل وإن وجدت ولت فراغ تمرأ بعض الرواٌات او الكتب 

ٌعمل اكثر من المطلوب منه حتً ٌشؽل نفسه ال ٌمل حاله عن حالها   وكان فارس

 عن التفكٌر الذي اصبح لاتل بالنسبه له 

 ما بهم ستعانه باهلل علً ثنان ال ٌخلو ٌومهم من اإلومع كل هذا كانا اإل

......... 

سبوع كانت تجلس جنا هادبه أمٌره للتالمٌذ كل أالتً تعطٌها حصة التحفٌظ فً 

 واتً دورها فً التسمٌعا كعادته

 _ٌال ٌاجٌجً دورن

 _حاضر ٌامٌس

الفجر وبعد انتهابها اخرجت امٌره من حمٌبتها لطعة _بدأت جنا فً تسمٌع سورة 

 من الشٌكوالته

 واعطتها لجنا لابله لها

شطر واحده فً المراءه ازاي انا عٌزاكو أشاٌفٌن ٌاوالد جنا بمت _برافو ٌاجنا  

 حلوٌنطار ماشً ٌاكلكو تبمو زٌها كده ش

 _ماشً ٌامٌس

ووزعتها علً بالً التالمٌذ المتمٌزٌن مٌره بعض حبات الشٌكوالته أواخرجت _

 كل واحدا حبة بونبونً لابلة لهم عطتهم أبٌنما بالً التالمٌذ 

_كلكو شاطرٌن بس الوالد الحلوٌن اللً اخدو بونبونً المره دي عٌزاكو المره 

 ه تمام كدهتدو شٌكوالشطر من كده عشان تاخأالجاٌه 

 مٌرهأ_تمام ٌامٌس 



خر وال تدع أمام أمع االطفال ال تجرح طفل  وهكذا كانت دابما  مٌره حصتها أنهت أ

لذلن سعادهم إعلً  ٌضا  أخرٌن فكانت حرٌصه تكسر للوب األمكافبتها للمتمٌزٌن 

 االطفال وٌهتمو دابما بأن ٌتفولو أكثر حتً تحبهم هً اكان ٌحبه

طرٌمه التً عاملو بها جنا اعطوها ثمه فً نفسها اكثر فكانو هاله بهذه الوهكذا هً و

ٌسكن  ذيالخوؾ الٌجعلون الحصه دابما بمثابة تدرٌب عملً لها لكسر حاجز 

بحانب سابها الثمه فً لدراتها وبالفعل نجحو فً ذلن فتحسنت جنا كثٌرا إكبداخلها و

 النفسً  صابًخالجلسات التً الزالت مستمره علٌها مع األ

.......... 

مباشرة كانت أمٌره تمرأ اذكار النوم واذا بجرس هاتفها فً المساء ولبل النوم 

  ٌصدر صوتا  

 كانت مكالمه من هاله

 _سالم علٌكم

 _وعلٌكم السالم ازٌن ٌامٌرو

 الحمد هلل ٌالولو انتً عامله اٌه_

سبوع ده عشان فرح ..بمولن كنا عاٌزٌن ندي العٌال اجازه بمً اال_تمام الحمد هلل 

 حسام 

لً بالكام حصه دول أوالسبت ٌعنً هما _طٌب ما الفرح لسه ٌوم الجمعه والنهارده 

 ٌه كل ده أجازه..ل

 نا مشؽوله مع ماما جدا  أسبوع ده و_ما هو فٌه تجهٌزات كتٌر األ

ربع وبعدها نبمً ندي خالص خلٌكً انتً مع خالتو وانا هشتؽل بدالن لحد ٌوم األ_

سبوع كله ٌعنً منبماش ضٌعنا علٌهم األ جازه وكده كده هما اجازه الجمعهأالخمٌس 

 ٌوم واحد ممدور علٌه

 هٌبمً تعب علٌكً كده_

 _ملكٌش دعوه انتً بس ركزي فً اللً انتً فٌه وانا هظبط كل حاجه

 ��ان شاء هللا فً فرحن بمً ومردودالن_معلش ٌامٌرو تعباكً معاٌا 



 شاء هللا إنول حن األودي تٌجً فر_ال عٌب علٌكً 

 اللاكً خالصوفتً احالمً انما انتً لمٌتٌه وه_ال ٌاستً انا لسه ملمتش 

 _هو مٌن ده اللً اللانً 

انما انا .. نفسن فً حد وان شاء هللا ٌكون من نصٌبننن إ..أل لصدي ٌعنً _ها 

 لدر ٌؽٌرلً رأًٌ وٌخلٌنً اتنازل والبل اتجوزهلسه مفٌش حد 

هتتنازلً طٌب بس ٌجً واحمدي ربنا لو لمتٌه ٌابنتً وامسكً فٌه _كمان انتً اللً 

 باٌدٌكً وسنانن

لمر مٌن ده اللً ٌرفضنً كان ٌطول ً   اساأس_بس ٌازرافه انتً بكره تشوفً هو 

 زًٌ وال اٌه

 نامً وسبٌنً اكمل لراءه_طب ٌال ٌالمر روحً 

 _لراءة اٌه

 عشان هنام النوم اذكار_كنت بمرأ 

 _اممم ماشً

 ت الولن متنسٌش تمرٌها انتً كمان كل لٌله لبل ما تنامً نسٌ_

 احنا مش بنمول أذكار الصباح والمساء بمًاذكار النوم دي  اٌه_

 ستٌماظ_اه بس فٌه كمان اذكار النوم واذكار اإل

 ودول بٌتمالو امتً بمً_

ومعادها من _بصً ٌالولو المفروض لما تصحً تصلً الفجر تمولً اذكار الصباح 

لفجر لحد الشروق ولو هتنامً بعد الفجر شوٌه وترجعً تصحً الصبح ٌبمً بعد ا

ستٌماظ عشان ربنا ٌباركلن فً ٌومن كده وتبمً فً كار اإلأذاول ما تصحً تمولً 

 وال ٌمدر علٌكً حسد وال شٌطانمعٌته 

 صبح الرأٌها عاديول ما تفتكرٌها الأبعد الفجر  احواذا نسٌتً تمولً اذكار الصب

 كار النوم بمً ؟أذم و_طٌب تما

معاد اذكار المساء من بعد العصر لحد _اذكار النوم دي ٌاستً ؼٌر اذكار المساء 

ما اذكار النوم بمً فدي لبل النوم أالؽروب تختمً ٌومن كده علً ذكر هللا وحمده 



رعاٌة ربنا وحفظه طول مباشرة تحفظن من الشٌاطٌن والكوابٌس وبكده تبمً فً 

 ن ده ؼٌر األجر والحسنات اللً هتاخدٌها بالهبل طبعاالٌوم واللٌل كما

 هعمل كده ان شاء هللا تمام-

كمان ورد ٌومً استؽفار بس استؽفار بخشوع كده وندم ع الذنوب مش  متنسٌش-

ساعات بندعً  مجرد عدد ع السبحه وخالص االستؽفار بالذات حسٌه من للبن اوي

ن التأخٌر ٌكون بسبب ذنوبنا فلما نمسح بحجات كتٌر نفسنا فٌها واالجابه بتتأخر ٌمك

 احالمنا اكتر تحمٌكذنوبنا باالستؽفار نمرب من 

 _امممم ماشً 

_اوعً تكسلً عنه ده ربنا لال "للت استؽفرو ربكم انه كان ؼفارا ٌرسل السماء 

 علٌكم مدرارا وٌمددكم بامواال وبنٌن وٌجعل لكم جنات وٌجعل لكم انهارا "

 اء هللا _مش هنسً وهللا  ان ش

ورد تانً صاله علً الرسول دي بمً _شاطره ٌاهلولتً وخدي عندن كمان  

لوحدها فً كفه دي البركه كلها وٌكفً ان اللً بٌصلً علٌه صاله ربنا بٌصلً علٌه 

من فضلها  ر انمن علٌه عشر سٌبات ده ؼٌ وٌمحًوٌرفعه عشر درجات عشره 

وٌكفً ان لما نصل ونسلم علً  عاءوسبب من اسباب استجابة الدالهموم  انها بتفرج

ان فالن صل علٌن متخٌله انه من خاللها حبٌبنا النبً هٌرد علٌنا واسمنا ٌوصله 

 سمهٌعرفنا باإل

ل ضجزٌتً الجنه ٌامرمر ربنا ما ٌحرمنً منن ونف.. لوي_,هللا فعال احساس حلو 

 كده نعٌن بعض علً طاعة ربنا علطول

 _واٌاكً ٌاحبٌبتً ٌارب

ل ما أوت ٌاامٌره لو رحتً الجنه وملمتنٌش تنسٌنً متنسٌش تسألً عنً _اوعً ٌاب

 تدخلً

..ربنا ٌعٌنا علً طاعته  ول التانٌه تسأل عنها _خالص وعد منً اللً تدخل فٌنا األ

 ن شاء هللاإسوا لحد الجنه وٌجعلنا 

 ٌارب امٌن_

 



 ت للنومأذكارها وخلدولرأت كل منهما  واتؾؼلما الهأبعد حوار طوٌل كعادتهم 

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

 ٌوم الجمعه

 ٌوم الزفاؾ المنتظر

 سؾ تخلت عن حجابها هذا الٌوملكنها لأل كانت روضه عروس فً أبهً صورها

 صوره بهًأفً  وكان حسام كذلن

 فً الماعه ٌجلس العروسٌن فً الكوشه 

 ٌره وهاله مع بعضهمأمسر والعابالت كل منهم علً طاوله وكالعاده وتجلس األ

 البعض 

باللون النبٌتً ونفس كانا هذه المره ٌرتدٌان مثل بعض تماما نفس لون الفستان 

 مٌرهأكحجاب  وكان حجاب هاله هذه المره طوٌال   التصمٌم

دخل فارس وفً ٌده جنا الصؽٌره حٌث تعمد أخذها معه هذه المناسبه لتكسر حاجز 

الالتان معلمتٌها  أنوكان ٌعلم الذي ٌسكن بداخلها تجاه التواجد فً المناسبات الرهبه 

سٌكونان متواجدتان لذلن وجدها فرصه جٌده ألنها ستجد من تستمتع برفمته تحبهما 

 بالتدرٌجوٌمل الخوؾ لدٌها 

وكانت ٌره أم و فارس وجنا الحظت جنا وجود هالهبعد لحظات للٌله من دخول 

ل فً هذه طفاتجلس صامته ال تبدو علً وجهها اي عالمات للفرحه كبالً األ

اشارت بٌدها أوجذبت فارس من مالبسه المناسبات لكن حٌن رأتهم تبسم وجهها 

  ولبلها ٌجابا  إومأ برأسه أخبرته انها ترٌد الذهاب لهم أوهاله ومٌره أنحو 

 مٌره ثم لبلتها هاله ألبلتها  شدٌدا   وعانمتها عنالا   ال  أوجنا نحو امٌره ركضت 

فالزال والده ٌرفض لكن بداخله ؼصة حزن بالؽه بسعاده كان فارس ٌتابع المشهد 

 لزٌجههذه ا

  طوال الحفلا هاله فكان هنان من ٌتابعها أم

ومن كثرة متابعته لها منذ دخوله  بها كثٌرا   معجبا  كان كرٌم رفٌك حسام بالعمل 

نظراته لكنها تحاشت النظر له بل تضاٌمت من نظراته التً انتبهت هً األخري ل

 نتباه الحاضربنإٌمكن ان تلفت 



لشمة تهاء الحفل ذهب العروسٌن إنلضً الجمٌع سهرتهم كل منهم بطرٌمته وبعد 

 راد لمنازلهمفالزوجٌه وذهب بالً األ

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

 فً الٌوم التالً

 حلً عروسه صبحٌه مباركه ٌاروضتًأح الفل علً _صبا

 فٌتابع حسام ولم ترد  تبتسم روضه خجال  

 _اٌه ده انتً مكثوفه

 ٌوه بمً ٌاحسام اسكت بمً_

 _أل مش ساكت بمً 

 تجهه نحو الحمام وهً تمولٌزداد خجلها وتنهض م

 بمً اتكلم لوحدن_خالص 

ذ حمامها أختنتهً من  ٌضحن حسام وتبتسم هً ابتسامات سعاده مختلطه بالخجل

 وكذلن حسام وتبدل مالبسها 

 فٌرد حسامللٌل ٌدق جرس الباب وبعد 

 ه اللً جاٌلنا دلولت _اٌه ده مٌن البارد د

 تنهض هً بفرحه

 ماما وبابا هموم افتحلهم _تاللً

ال ٌاحبٌبتً خلٌكً انتً انا هفتح وانتً ادخلً المطبخ جهزي اي حاجه لضٌوفن  _

 روروورٌنا بمً مواهبن فً المطبخ ٌا

 ابتسمت روضه وتابعت

 _حاضر ٌاحبٌبً عٌونً

 ٌالمر_تسلملً عٌونن 

 نما حسام فتح البابنحو المطبخ بٌ روضهاتجهت 



 وجد اهله واهل زوجته كان الجمٌع لد اتفما علً موعد واحد للزٌاره 

 فرح العروسٌن بزٌارتهم 

 مهات فً هذه الموالؾاطمبنت والدة روضه علٌها كعادة األ

 وبعد مده ؼادر الجمٌع 

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

 فارسفً منزل 

تلفاز بٌنما كان ٌجلس فارس خبار بالبالصاله ٌتابع األٌجلس محمود والد فارس كان 

 ملب فً هاتفه خر  بعٌد عن والده للٌال ٌأً كرسً عل

 تهمارفً ؼتا فمانً وجنا فكانأما أكانت زٌنب والدة فارس بالمطبخ 

  مٌره حفظهاأٌات التً طلبت منها كانت أمانً تتلو مع جنا بعض األ

ت سمع جنا وهً ؼرفة البنامن جوار  ارا  م وبٌنما كان ب لٌدخل مكتبه األنهض 

 تسامه واسعه وتمدم نحوها إبتتلو المرأن عن ظهر للب فابتسم 

 وصارما   ألنها بدأت تتجاوب معهم ومع من حولها فهو مهما كان شدٌدا   كان سعٌدا  

 هؤناأبٌسعد كثٌرا لراحة انه بالنهاٌه أب  الفً طباعه إ

 دم نحوها وجلس بجانبها لابال  تم

 ٌال كملً تسمٌع_

خصابً ربما تعلٌمات األالخجل فلم تعتد علً التودد هذا من والدها شعرت جنا ب

ه بدأ ٌتؽٌر أنرت به وؼٌرت من طرٌمته لكن بالنهاٌه هذا لٌس المهم فالمهم أثالنفسً 

 معها 

 مانً لابلهةتحدثت لها  انتهت أنابعت جنا تالوتها وبعد ت

 حسن كتٌرأالمره دي  لراءتنٌنا شطوره _برافو ٌاج

 ب لابال ا فرد األابتسمت جن

 انً أمنن تحفظٌها لرأن ٌاإ_فكره كوٌسه 

 وهً مبتسمهردت جنا مسرعه 



 ٌره اللً بتخفظنًامدي مٌس مانً بتسمعلً بس أ_ال ال ٌابابا 

 ب حاجبٌه لابال  لضب األ

 رفهااعؼٌر الدروس اللً انا مٌره مٌن انتً بتروحً درس تانً من وراٌا أ_مٌس 

 وردت امانً وجه جنا بتسامه من علً تالشت اإل

 ...بس هو ن حضرتن طبعا  إذ_ال ٌابابا مبتروحش حته من ؼٌر 

 _هو اٌه كملً

 _درس العربً اللً جنا بتاخده عند هاله اخت حسام 

 _اه ماله درس العربً

مٌره بتعمل حصة أمٌره بنت خالتها بٌدرسو سوا فً نفس المكان وأ_اصل هاله و

  ٌعنً بدون ممابل كل اسبوع للوالد كتطوع منهالرأن 

 وٌحبها  بٌها ألمٌرهأخر كً ٌرق للب أصمتت برهه وتابعت بحدٌث 

مٌره بتساعدها فً حجات كتٌر أو لويمٌره أابا جنا حبت وعارؾ كمان ٌاب_

ألن  المدرسه بتاعة جنا لٌها فضل كبٌر بعد ربنا فً تحسن حالة جنا إنالدكتور لال 

 جنا بتحكٌله فً الجلسات

 ن ٌتفوه بأي كلمهأمن الؽرفه دون  خارجا   صمت األب ونهض

 بهذه الفتاهعجاب مشاعره األن مختلطه بٌن الؽضب واإل

حتً ال ٌزداد تعلك ابنه بها  شكاله بأي شكل من األؤناأب_كان ال ٌودها لرٌبه من 

ولكنها ستظل دابما  لها الفضل علٌه وعلً ابنته فً تحسن فهو ال ٌرٌد هذا النسب 

 ٌؤنبه..عجاب بها وبأخاللها من اإل اصبحت مشاعره بها نوعا  واألن ..حالتها 

بنابهم أالمطلمات ٌربٌن  أنثبتت له أفهاهً ضمٌره وشعر انه ظلمها برفضه لها 

 ولٌسو سٌبون كما ٌظن جٌدا  

انً الفرصه مناسبه بأن تخبر والدتها بما حدث وتجعلها تفاتح والدها مره أموجدت 

للٌال فتود ان  لد الن بالفعل للب والدها ن أعرت نها شأخري فً الموضوع خاصة أ

 تؽتنم الفرصه

 ثم لالت لها ذهبت لوالدتها بالمطبخ ولصت علٌها ما حدث



_اٌه رأٌن بمً ٌاست الكل اللٌله انتً كمان تفتحً معاه الموضوع وتمدحً كده فً 

 ٌمكن ٌوافك مٌره شوٌه أ

 _طب نخلٌها بكره بالش كله فً ٌوم واحد كده

ومولفها مع جنا ٌره أمسن وهو لسه متأثر بكالمً عن أحٌاماما النهارده  _ال ال

 وان شاء هللا عندي احساس انه المره دي هٌوافك تدخلً علٌه انتً كمان بكلمتٌن

 _ماشً ٌاامانً ربنا ٌمدم اللً فٌه الخٌر

 _خٌر ان شاء هللا ٌاماما

 تركت امانً والدتها وذهبت لفارس وحكت له ما حدث 

 مل ٌدخل للبه من جدٌد وبدا شعاع األ فابتسم

ٌن عنه ان امٌره بتدرس لجنا عشان مٌرفضش بزٌاده وٌمنع جنا من ٌ_كنا مخب

 الدرس بس شوفً ربنا رتبها ازاي

نسب لٌها _طبعا ٌاحبٌبً ربنا بٌرتب وٌدبر لكل حاجه عشان تحصل فً الولت األ

 وهو مؽصوبمش ٌوافك ره من للبه أمبنسب ولت عشان بابا ٌحب اكان  وده فعال  

 _تفتكري هٌوافك

 _ان شاء هللا ثك فً هللا ولوم صلً وادعً وباءذن هللا خٌر 

 باهلل_ونعم 

علً ٌرته امن ٌجمع بٌنه وبٌن أٌوافك والده و أنظل فارس طوال اللٌل ٌدعو ربه 

ان ٌستهلن  مٌره واحده فمط لم ٌرد ٌوما  اخٌر فً الحالل فهو عؾ نفسه وللبه ألجل 

جاهد للبه . سرتأحتً التمً بها وفعلت الشا نفسه  ضا  أٌه مع ؼٌرها وهً مشاعر

ُ  ضا  أبنفسه  مباركا من هللا لٌرضً هللا عنه  وال زال ٌجاهدها حتً ٌظل حبه نمٌا

 وٌرضً للبه بحبٌبته

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

 فً الٌوم التالً 

ألها عن ما ن ذهب والده للعمل توجه لوالدته مباشرة لٌسأول شا فعله فارس بعد أ

 اذا كانت تحدثت مع والده ام ال



 طمنٌنً عملتً اٌه مع بابا_ماما 

 ابتسمت والدته وردت لابله

 _اطمن ٌاحبٌبً هٌوافك ان شاء هللا

 _ٌعنً مكلمتٌهوش لسه

 _كلمته

 لال اٌه _امال اٌه 

 خالل ٌومٌن ان شاء هللاول وبعدٌن ٌمول رأٌه النهابً _لال هٌفكر وٌسأل عنهم األ

 سهل _ٌام

ً إنوال خلً بالن لربنا ٌمدملن اللً فٌه الخٌر .._هتتسهل ان شاء هللا ٌاحبٌبً 

 حبٌتها من للبً بعد موالفها مع جنا مكنتش اتحمست كده للموضوع 

ربنا ما _خلٌكً بمً متحمسه كده علطول ٌاست الكل لحد ما الموضوع كله ٌتم 

 ا  أبدٌحرمنا من حماسن ده 

 

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

 ل مره بعد زواجهوألم لعمله ذهب حسا

وبعد ان مكث علً مكتبه وتابع لمده لٌست بالملٌله استمبله زمالؤه بترحٌب شدٌد 

 وراق والرسومات الهندسٌه الخاصه بعمله اتاه زمٌله كرٌمبعض األ

 _حمدهلل علً السالمه ٌاعرٌس

 عمبالن ٌامعلم  _هللا ٌسلمن ٌاكٌمو

 احم احم ان شاء هللا _

 م ٌتابعوٌصمت برهه ث

 _بمولن اٌه ٌاحسام إٌه رأٌن فٌا

 من ناحٌة اٌه بالظبط_



_من ناحٌة كل حاجه ٌعنً لو اتمدمت لواحده اعجبت بٌها وعاٌز ادخل البٌت من 

 بابه تفتكر هتوافك

ومهندس وعلً حد علمً عندن شمه وامورن _ومتوافمش لٌه انت شاب محترم 

 متٌسره اٌه ٌخلٌها ترفض

 ش_ٌمكن شخصٌتً متعحبها

_وهللا بالنسبالً شخصٌتن محترمه واي واحده تتمنان بس ده مٌمنعش ان اي واحد 

لما بٌتحطو فً المولؾ ده بٌكون لكل طرؾ فٌهم صفات معٌنه عاٌزها فً وواحده 

مٌحصلش والموضوع شرٌن حٌاته وٌااما ٌحصل توافك والموضوع ٌتم ٌااما 

ٌتم اعالم ٌمكن ٌحصل لبول ودش واتمدملها وٌدترتٌتفشكل فانت لو معجب بواحده م

 علً خٌر

 _طٌب انا طالب اٌد اختن هاله

 وولؾ للحظه ثم جلس مره اخرياتسعت عٌون حسام من الدهشه 

 _وانت تعرؾ اختً هاله منٌن 

اعجبت بأخاللها و_ال وهللا معرفهاش وال عمري كلمتها انا بس شفتها ٌوم فرحن 

 والدوران  واللؾش فً اللوع فحبٌت ادخل البٌت من بابه وانت عارؾ انً ملٌ

 صمت حسام للٌال

 _طٌب انا هبلؽهم فً البٌت واللً فٌه الخٌر ربنا ٌمدمه

 ٌبتسم كرٌم لابال

 _ٌعنً انت موافك

وهللا انا موافمتً ملهاش الزمه من ؼٌر موافمة صاحبة الشأن ولبل كل ده موافمة _

 د علٌنربنا ٌمدم الخٌر ان شاء هللا هكلمهم  وار ...عموما  بابا 

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

 أتً حسام وروضه لزٌارة بٌت ابٌهفً المساء 

وجلسو جمٌعا فً الصاله لٌتناولو اطراؾ الحدٌث والسؤال عن سلما علً الجمٌع 

فتح حسام  نهضت هاله وروضه للداخل ثم  لً ذلن وبعد مده للٌلهإوما  حوالاأل

 به لهاله للزواج منهابأمر طل مع والده ووالدته واخبرهمموضوع كرٌم صدٌمه 



 بمولن ٌابابا انت عارؾ كرٌم اللً معاٌا فً الشؽل اللً حضر فرحً_

 واحد طوٌل ورفٌع والتانً لصٌر وملٌان شوٌه_اي واحد فٌهم كان فٌه اتنٌن 

 _ال مش المصٌر هو الطوٌل الرفٌع

 _ماشً ماله بمً

 النهارده فً الشؽل فاتحنً فً موضوع كده_هو 

 _موضوع اٌه

 ول ونشوؾ رأي هالهللتله همول لبابا األ انا مردتش علٌه طبعا  اٌد هاله  _طالب

 ه ظروفه كرٌم دهإٌ_طٌب و

 عنده شمه بس حالٌا   إنرفه أعاللً خالله وأوهللا ٌابابا هو شاب محترم ومعروؾ ب_

 ً حد ما عرٌس كوٌس إلبٌجهزها ٌعنً 

 ول ختن األأٌابنً نشوؾ  _طٌب

 ردت كرٌمه لابله

 بلؽكو برأٌهاأمعاها الموضوع و ا هفتحأن_

_طٌب ٌارٌت ٌاماما تشوفٌها دلولت عشان هو عاٌز الرد بكره لو فٌه موافمه مبدأٌه 

 ٌجً ٌزورنا وٌمعدو مع بعض 

 _مستعجل كده لٌه ٌابنً

خاٌؾ بعد ما ٌمعدو مع بعض هً ترفض _مش مستعجل وال حاجه بس هو 

 كتر او عاٌز ٌكسب ولت مش وهتعتبر لسه مش لرار نهابً  فموافمتها حالٌا  

 وافتح معاها الموضوع د معاها هً وروضه ألعا هدخل أز_ماشً ٌابنً 

 ولولكو األالال لما إللتلها متعرفهاش أنا روضه عارفه بس  _ماشً ٌاماما وعموما  

 بنهاإبنتها وزوجة تدخل كرٌمه إل

 بفتح الموضوعوبعد مده للٌله من تبادل الحدٌث العادي بدأت 

 ٌه ٌالولوإ _بمولن



 ٌاماما إٌه_

 خوكً فً المكتب أنتً تعرفً كرٌم صاحب حسام إ_

 ه مش ده الطوٌل الرفٌع اللً كان فً الفرح أ_

 ٌوه هو ده أ_

 بمً _ماله

 ه طلبن منه النهارده إنخوكً بٌمول أ_

 تتسع عٌون هاله من الدهشه كما اندهش اخٌها من لبل 

 لم ترد هاله فتدخلت روضه

حسام مبٌمولش عنه ؼٌر كل لوي ه رأٌن وهللا كرٌم شخص كوٌس _ها ٌالولو اٌ

 خٌر

 وتتابع الوالده

 _ها ٌابنتً لولتً اٌه عشان اخوكً عاٌز منن رد 

  لوكر األأف_مستعجل كده لٌه طٌب 

بناء علً ردن ولو  عشان ٌشوؾ اذا هٌجً وال أل_هو بس عاٌز رد مبدأي منن 

واستخٌري ً خدي ولتن وفكري موافمه ٌبمً لما ٌجً وتمعدو مع بعض ابم

 متحكمٌش علٌه لبل ما تتكلمو

 _ماشً ٌاماما

 _ماشً اٌه ٌجً وال أل

 ري هلل أمو _ماشً خلٌه ٌجً _

  ج كرٌمه وتعطً حسام رد اختهتخر

 لمده ثم تنتهً الزٌاره وٌذهب حسام وروضه لبٌتهم  جمٌعا ...ٌجلسوا

 

 مٌرهأامسكت هاتفها وطلبت 



 لصت علٌها ما حدث 

 

 لولته دإٌعمل أٌب لولٌلً ط_

  _هتعملً اٌه ٌعنً لابلٌه طبعا  

 الابله ازاي دهمن ٌوم الفرح  _ٌابنتً انا مستتمله دمه اصال  

 _متحكمٌش علٌه لبل ما تتكلمً معاه مش ٌمكن لما تتكلمو ترتاحٌله

فكراه  متحاناتاإلاللً كان متمدم لبل بصراحه مملمه من ٌوم العرٌس اللً فات _

 رتاحتشبس لما لعدنا وصلٌت م  شدوده لٌه جدا  ً كنت مرؼم ان..

 متابعن فً الراٌحه والجاٌهم الجامعه وكان أٌاجاركو ده اللً كنتً معجبه بٌه _مٌن 

  ه هوأ_

للبن نفر منه ً اللً كنً مرتحاله بعد ما لعدتً معاه واستخرتً تو شفاه _

ن إنا حٌوجه للبن للخٌر رب لما تتكلمو وتستخٌري إالعلً ده كمان بمً  فمتحكمٌش 

 شاء هللا 

 ٌه وكدهإسبله فً أه إٌعمل أ_طٌب 

 

وسٌبً للرفض أو ي نٌه للمبول أحاجه شٌلً من جواكً  أي_بصً ٌاستً لبل 

وخدي ولتن فً التفكٌر وشوفً بعد  واستخٌري طبعا  الموضوع لتدبٌر ربنا  

رٌك اللً فٌه الخٌر وكً لفٌن اطلبً من ربنا ٌاخدن للطاالستخاره للبن وعملن هٌود

 وبس

 _ماشً تمام طٌب لما العد معاه اتكلم فً اٌه انا متوتره 

مش مع عرٌس تانً لبل كده ٌابنتً عادي زي المره اللً فاتت ما انتً لعدتً _

 لضٌه هً ٌعنً 

 بلؽبطه كده جواٌا _مش عارفه المره دي حاسه 



ن مفتوح الراٌح والجاي مكا فً البٌت تكونو فًوانتً لاعده معاه  ال  أوصً _طٌب ب

ٌكون بٌنكو مسافه مناسبه من جهه تبمً سمعاه كوٌس ومن جهه مش وٌكون شاٌفكو 

 لرٌبه منه 

 _وبعدٌن

ه الحجات المهمه إٌحاجه شوفً  أي_خلٌكً علً طبٌعتن متحاولٌش تتصنعً فً 

شرٌن حٌاتن وحددٌها فً دماؼن ولما تمعدو  ساسٌه اللً انتً عٌزاها فًواأل

سبلتن ٌد هتاللً ألأكش هو هٌبدأ وانتً بمً سٌبً الكالم ٌجٌب بعضه بٌنكو متتكلمٌ

 كأنن خارجه من البٌت  سً حاجه واسعه طبعا  إلبومكان فً وسط الكالم 

 ادعٌلً كتٌر_ماشً هعمل كده 

 _ربنا ٌفرحن ٌالولو وٌمدملن اللً فٌه الخٌر ٌارب

 _ٌارب

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

 هت من مكالمتها مع هاله ونهضت لفراشهان انتإمٌره الهاتؾ بعد أؼلمت أ

فارسها هو  أنال تعلم سبب حبها الذي ال ٌسبب لها إال األلم ب كان بداخل للبها أنٌنا  

 هاجلأمثلها وٌحارب من تألم األخر ٌ

 مسموعتحدث نفسها بصوت 

تر من أكشكال مش هٌنفع افضل معلمه نفسً بوهم نساه بأي شكل من األأ_انا الزم 

كان خد  لو كان عاٌزنً كان اتمدموال علً باله  ننا للبً متعلك وهو هناه أناكده 

 خطوه أي

 ٌهكتر وارضٌنً بأاللً فٌه الخٌر نساه ٌارب نسٌنً وبدل للبً بأالزم 

 ثم نهضت لتجلب مصحفها تولفت عن الكالم 

 واحدا    دعاءا  إالثم تلت اذكار النوم واؼمضت عٌنها ولٌس علً لسانها  تلت للٌال  

 ر للبًأماللهم تول  

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

 أتً الٌوم المنتظر لهاله 



 التً حدده كرٌم مع والدهاٌوم الرؤٌه الشرعٌه 

 باللون الوردي وحجابا طوٌال   ارتدت هاله فستانا ناعما  

 جاءت بها والدتها خٌها أٌها وأبن دخل كرٌم وجلس مده مع أبعد 

وتركو هاله وكرٌم ولكن هض الجمٌع ض لم ترفعها نردخلت علٌهم وعٌونها باأل

 وكانا ٌجلسان فً الممدمه بجانب الباب بحٌث ٌراهم الجمٌع كان الباب مفتوحا  

 وال تنطك هاله بحرؾ واحدكالهما مرتبن الٌعرؾ كرٌم من أٌن ٌبدأ 

 وفجأه لطع هذا الصمت صوته

 سه هالهأن_ازٌن ٌا

 أجابت بخجل

 _الحمد هلل

 ه ثم ٌتابعوٌصمت بره.ٌارب ... _داٌما  

 تً عٌزاهاإنسبله اللً مرن تمدري تسبلً األأتحت  أنا_طٌب اتفضلً 

 لم ترد هاله ولم تتحدث 

 نا بما انن محرجه تتكلمً ت أابد_طٌب 

 خريأفضتها مره أخو رفعت عٌنها للٌال  

س الشركه فمهندس مع حسام فً نسنه ٢٢عندي  مجدي_انا ٌاستً اسمً كرٌم 

........ 

 ثم تابع لابال  عابلته وعن ٌن عن نفسه متدلٌ تحدث كرٌم لمدة

 _واتتً بمً

 كٌد عارؾ عنً كل حاجهأت إنهو _ما 

 عرؾ اللً محدش ٌعرفهأعارؾ اللً الناس كلها عرفاه لكن دلولت عاٌز  أنا_ال 

 _ٌعنً اٌه



عن افكارن عاٌزه شرٌن حٌاتن ٌكون ازاي ولو عاٌزه _ٌعنً كلمٌنً عن نفسن 

 ًتسبلٌنً عن حاجه اسبل

انا عادي كل اللً محتجاه فً الشخص اللً هرتبط بٌه انه ٌكون ملتزم وٌراعً _

وٌكون متفاهم ومؤمن ا وٌمربنً من ربنا مش ٌبعدنً عنه نفسه وبٌته وفٌ ربنا فً

 ودٌكتاتورمش متسلط  بأحالمً وٌشجعنً علً تحمٌمها

 _واٌه هً احالمن بمً

ون أكري بحب التدرٌس ونفسً _احالمً انا بالفعل حممت جزء منها انا طول عم

كبر عدد من االطفال بس لسه أعلم امدرسه كان نفسً اشتؽل فً مدرسه كوٌسه و

بحاول ربنا مأرادش بده انه ٌتحمك ففتحت سنتر مشترن بٌنً وبٌن بنت خالتً و

 ارس موهبتً فً التدرٌس فً المكان ده مؤلتا  أم

  هكون الشخص اللً بتتمنٌهوعدن لو حصل نصٌب اوانا _

 شاء هللا إن

 معهما  وهنا ٌدخل والدها وٌجلس

 رفتهاوتدخل ؼفً خجل تنهض هً  

مه فهذه المره تشعر تشعر بمٌل للبها له علً عكس المره السابتتسارع دلات للبها 

رواح لد تاللت من كأن األوكأن هذا الشخص بالفعل لها وكأنها تعرفه من زمن بعٌد 

 ه شا ما جذبها نحو..لبل فً عالم أخر 

 بعد مده تهدأ للٌال وتنهض لتبدل مالبسها وتتوضأ وتصلً صالة استخاره 

ن ٌدلها علً ما هو خٌر فهً حتً وإن مال للبها ال تدري ألتطلب من ربها 

ستخاره كانت ن ٌكمن الخٌر لها فربما لم ٌكن هذا الشخص خٌر لذلن اإلأٌ

 لدٌهاي شا هً المهمه أولبل  ٌرا  أخو اوال  

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

 

 فً صباح ٌوم جدٌد 

 فسمح لها بالدخولمانً باب الؽرفه الخاصه بفارس أطرلت 

 _صباح الفل ٌاروسو



 الفل _صباح 

 _اٌه ٌابنً مالن بتمولها وانت لرفان كده لٌه

 كون كوٌس ألرفان بس بحاول  نا فعال  أانً أمخت أ_وهللا ٌا

 _طب واللً ٌخلٌن كوٌس ومزلطط كده وتضحن تعمله اٌه

 مدام الدماغ لافله انسًه هو إٌوهللا لو عملتً  ضحن مثال  أه هتزؼزؼٌنً عشان اٌ_

افرحن بالخبر اللً نفسن فٌه بس شكله كده مبماش فارق معان _طٌب انا كنت جاٌه 

 وم بمً واسٌبنأل

 وتنهض امانً بتكاسل مصطنع 

 لولًه إٌ_خبر 

 _تدفع كام 

 ؟ل بابا وافك صحو_لولً األ

 با ولالتاومأت برأسها اٌجا

 ماما لسه لاٌاللً من شوٌهوافك  أه_

لوالدته التً كانت تمؾ بالمطبخ  مسرعا متجها   نشٌطا  _ٌنهض فارس من فراشه 

 طارفلتعد لهم اإل

 _بجد ٌاماما بابا وافك

 تبتسم والدته فً وجهه لابله

 سع وتمول أووتبتسم ابتسامه ..وافك ٌاسٌدي مبرون ممدما   _اه

 تانً لبل ما ٌرجع فً كالمهن وخلٌه ٌحدد معاهم معاد بون كلم صاحبأ بٌمولن

 دن مش عاٌزٌن رجوع إٌبوس أ_الاااااا ثبتٌه 

........... 

نها أفلم ٌنس  تعالًن سجد سجدة شكر هلل أل ما فعله هو أوٌرجع فارس لؽرفته و

 نها استجٌبت بفضل هللا والبد من شكره حتً تدوم النعم أكانت دعوته و



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

 فً الهاتؾ ٌتحدث فارس مع صدٌمه وٌخبره بموافمة والده 

 فراح علً الجمٌع ن هذا الشهر هو موسم األأٌبدو 

 _بتهزر صح

 خدلً معاد بمً النهارده_ودي فٌها هزار ٌابنً بمولن وافك وافك 

 وؾ ردهم أشما افتح الموضوع معاهم وا_اصبر طٌب 

 ٌوووه لسه طٌب بسرعه_

 تعجل اصبر علً رزلن_حاضر ٌاعم المس

  نجزإهو بس انا صابر ا_

عرٌس ٌاعم فككو ً بٌكو انا مال كان  _حاضر ٌاعم هو كلكو مستعجلٌن كده لٌه انا

 منً

 انطك ؼٌريهما مٌن دول اللً مستعجلٌن هو فً عرٌس متمدملها  _

ً الشؽل متمدملها كرٌم زمٌلً ف ؛مش هً ٌااخوٌا اطمن دي هاله اختًهههه ه_

 ٌن كده ومستعجل ز

وٌا أبسن أحبعافر عشانها انجز بمً  شهور_بمولن اٌه انا ملٌش دعوه بحد انا بمالً 

 المهٌرجع فً ك

كالهما الهاتؾ وذهب ؼلما أ ٌضا  أبعد مكالمه لٌست بالمصٌره ولٌست بالطوٌله 

خٌره وبدأ اسمه ٌلمع فً مجال فً الفتره األ فارس لعمله الذي اجتهد فٌه كثٌرا  

 الصحافه 

 جازه من عمله إالٌوم حسام فكان  أما

 خته ردا  أذهب لٌاخذ من ه حٌث أهلنصؾ الٌوم مع زوجته وبالً الٌوم عند لضً 

 ٌره وفارس أمموضوع  ضا  أٌولٌفتح 

هزان جبالصاله بٌنما روضه وهاله كانتا بالمطبخ ٌ ٌجلس حسام مع والده ووالدته

 العشاء

 هله وٌجو ٌتفمو وال الأٌعرؾ ٌجٌب الراجل عاٌز _ها ٌاماما هاله مردتش علٌكً 



_وهللا ٌابنً كل ما اسبلها مره تمول بفكر ومره تسكت اهً عندن جوا روح شوفها 

 واتكلم معاها انت ومراتن ٌمكن تطلعو منها بإجابه

 شوفها_طٌب انا هموم ا

 اتجه حسام ناحٌة المطبخ حٌث اخته وزوجته

 اللً بتعملو العشا ن _انا ماسن بطنً اهو ممدما بما ان انتو االتنٌ

 ثم تمول له_تمذفه روضه بفوطه صؽٌره كانت بٌدها 

ا هسكتلن بس عشان أنلً بٌجبلن مؽص كل ٌوم ٌعنً ماشً أكن إاس أس_ده علً 

 خاطر هاله 

 ترد هاله

ا ملٌش فٌه طلعونً برا اللٌله دي كده وخلصو علً بعض بعٌد عنً أن_ال ٌاستً 

 وتتجه ناحٌة الباب للخروج 

 ها حسامٌولف

 _هاله

 ونأٌ_

 وضوع كرٌم _ها فكرتً فً م

 لم ترد هاله

 ٌه ما تتكلمً خدتً لرار وال ألإه ٌابنتً هً المطه أكلت لسانن وال إٌ_

 اٌه وبابا كمان رأٌه_طٌب انت اٌه راٌن 

  ٌش معاه المهم رأٌننعو هنتجوزهاللً  وال بابا اأنوهللا هو كوٌس بس مش _

 تحمر وجنتٌها وتمول

 اللً تشوفوه بمً _طٌب 

 _ٌعنً موافمه وال أل

 ترد روضه لابله



مدام احمرت كده ولالت الكلمتٌن _ٌاحسام ما لالت اللً تشوفوه متكسفهاش بمً  

 دول ٌبمً موافمه

 لولً ٌاهاله موافمه وال أل _ال برضو اسمعها منها

 _ٌوه بمً ما للتلكو اللً تشوفوه 

 وتنصرؾ مسرعه فً خجل

 ترد روضه

 ردها فهمت  _اظن كده

 _ٌبتسم حسام لها وٌمول

 ٌهإ_هو انتً عملتً كده ٌوم ما اتمدمتلن وال 

 حنا البنات كلنا بنعمل كده إٌاحبٌبً _

حتً وانتً موافمه علٌا وهتموتً ونتجوز للتٌلهم اللً تشوفوه طٌب افرضً كانو _

 رفضو مثال  

وهما كمان  اصال  ن _ال ما احنا مبنملش كده اال لما نبمً عارفٌن ان االهل موافمٌ

ده كالم بنات اٌش دخلن انت فٌه ٌال روح فرح بابا وماما بره فاهمٌن ردنا و بٌكون

 ي إٌدوسبنً اكمل اللً فً 

 صلن وحشتٌنًأ_ال خلٌنً هنا شوٌه 

 حنا مش فً بٌتنا ٌاحبٌبً اطلع من وراٌا بدل ما ادٌن بالطاسه دي إ_حساااااام 

 وتلوح له بطاسه فارؼه كانت بٌدها

 ٌمترب منها وٌمول لها

 _كده ٌعنً اهون علٌكً برضو

 ��_اه تهون مدام مش فً بٌتنا وٌال اجري حل عنً بمً وشوؾ وران اٌه 

 _لاسٌه

 _اه لاسٌه ولو مسكتش هنادي ماما ٌامااااما 



 ٌضع ٌده علً فمها لابال  

 خالص انا ماشً اهو  خالص_

 ٌنصرؾ هو وتضحن هً وتمول فً نفسها

 _مجنون

 ٌرهأمخبرهم اٌضا بموضوع فارس وأخبر والدٌه برد هاله وأام وذهب حس

 _طٌب ٌاجماعه فٌه موضوع تانً كده كنت عاٌز افتحه

 ٌرد االب

 _اٌه ٌابنً فٌه اٌه

 _فارس صاحبً 

 _ماله

 ٌرهأمد إٌ_طالب 

تمفز فجاه من  فصوتهم كان عال ومسموع تستمع للحدٌث وهً بالداخلكانت هاله 

 المفجأه 

 ً الحدٌث حتً تبشر صدٌمتهاوتنصت لبال

 وفً الخارح ترد كرٌمه لابله

 مٌره أبجد فارس عاٌز ٌتجوز _

_اه ٌاماما هو بماله فتره عاٌز ٌتمدم بس كان عنده شوٌة ظروؾ والحمد هلل ظبط 

ستاذ حسن األأوتاخدي منهم معاد موره وهو دلولت جاهز عاٌزن بمً تمولً لخالتو أ

 مستعجل هو كمان

 مولتبتسم االم وت

 _ماشً هبلؽها واجٌبلن رد ان شاء هللا 

رفٌمتها سٌتوج حب  ا  فالفرحه الٌوم فرحتٌن فاخٌر هاله فرحه جدا  كانت بالداخل 

 ذي مال له للبهاهً اٌضا وجدت الشرٌن ال واخٌرا  

 انتهت اللٌله وؼادر حسام وروضه



 ٌره مال اختها بشأن العرٌس المتمدم ألأمكرٌمه فكانت فً الخارج تخبر ا أم

 ٌره لتفجأها هً بنفسها أم تحدث معوكانت هاله بالداخل ت

 ٌضاوبخبر موافمتها علً كرٌم ا

 سالم علٌكم_

 وعلٌكم السالم ازٌن ٌامرمر_

 _الحمد هلل ٌالولوعامله اٌه

 _تمااااام جدا  

 وافمتً صح .._اٌه شكلن مبسوطه فرحٌنً معاكً

 ونأٌ_

اٌوه وهنفرح بمً ونهٌص عندنا  .._بجد ٌالولو الؾ ملٌون مبرون ٌاحبٌبة للبً

 عروسه

 _تؤتؤ عروستٌن

 _اٌه مٌن هٌتجوز تانً عندكو

 ��انتً_

 _انا اٌه انتً الفرحه كلت عملن باٌن

 _ال وهللا انتً كمان هتتخطبً 

بصً انا همفل معاكً دلولت ولما مفعول الحشٌش اللً  طب نتً ..انتً هبله ٌاب_

 روح ابمً كلمٌنً انتً ضرباه ٌ

بمالن كتٌٌٌٌٌٌر بتفكري فٌه لال صل فٌه واحد كده أتً استنً وهللا ما بهزر _ٌابن

 مٌرهألحسام النهارده انا طالب اٌد بنتكو 

 _ال بتهزري صح

ماما بتكلم مامتن برا اهً وبتمولها واستعدي بمً خالتو  _ودي فٌها هزار اصال  

 هتدخل علٌكً دلولت تمولن



 هو ده بجد اعمل اٌه _انا مش مصدله مش عارفه الول اٌه وال

ول حنا محتاجٌنن بعملن الفتره دي استنً اما الراجل ٌدبس األإ_ال فولً كده عشان 

 روحً افمدي عملن عنده بعدٌنو

 طٌب الفلً الؽلً ماما باٌن جاٌه علٌا سامعه صوتها _

 _طٌب ٌال سالم سالم

وفرحه  ثٌرا  ٌره الهاتؾ دون حتً ان ترد السالم علً هاله فهً متوتره كأماؼلمت 

 ن هذا حدثأال تصدق فً الولت نفسه 

 تدخل علٌها والدتها

زٌاره مبدأٌه ورؤٌه شرعٌه تتحدث معها فً الموضوع وتأخذ منها موافمه علً 

ال لتتحدث مع رأفت والد امٌره وتخبره أموتخرج  عطاء الرأي النهابًإبٌنهم لبل 

 ضرا  ر فالبد ان ٌكون حامباأل

 ط دموعها من فرط سعادتها اما امٌره فكانت تتسال

رادها كما االشخص الذي طلبته من هللا ومن التً ال تسعد فً مثل هذه اللحظه فأخٌرا  

ولم  اضت هً ربهأررضاها به كما أساله هللا الٌها وسخر للبه لها و..ارادته هً 

 تؽضبه فً حبها 

ٌسلكا طرٌك لم ٌتركا العنان لرؼباتهم ولم لهما ونجحا كالهما فٌه  كان امتحانا  

 ٌؽضب ربهم فً الحصول علً ما ٌحتاجونه من مشاعر فمط تعففا حتً أذن هللا 

حساس الذي كان اإلما بداخلها تجاهه كان مشترن بٌنهم وأن  أنتشعر أمٌره  وأخٌرا  

هو احساس صادق  عنهما ها فً المرات الملٌله التً التمت فٌها عٌنهم رؼما  دٌراو

ة حب لكنها كانت تكذب نفسها ارإشٌه ترسل لعٌناها تشعر وكأن عٌن فكانت دابما  

 .تحمك بفضل هللا ام حلما  أمحتً ال تمع فرٌسة وهم واألن هً 

ٌٌسر  أنثم دعت ربها ا هلل علً نعمته علٌه نهضت لتتوضأ وتصلً ركعتٌن حمدا  

 ؼٌر صالح كان إن ٌصرفه عنها  أنو صالحا   كان زوجا   إنمر لها األ

ستخاره فربما لم تعجبها ن المرار النهابً بعد الرؤٌه الشرعٌه واإلنعم للبها ٌهواه ولك

 كارهأف



اكتشفت انه علً ؼٌر ما تتمنً فلن  إنن ٌكون مثلما تمنت لكن أهً فمط تدعو 

لكن حٌنها سٌكون هذا  سٌتعب للٌال   ..تضؽط علً للبهاس تخوض تجربه فاشله حتما  

 فضل حتً ال تتعب بعد ذلن كثٌرا  األ

 جمٌعهم ٌترلبونٌره وهاله وفارس وكرٌم أم...االسبوع ببطا شدٌد ٌمر هذا 

للرؤٌه الشرعٌه الخاصه بأمٌره وفارس وتم تحدٌد موعدا اٌضا  تم تحدٌد موعدا  

 الخاص بممابلة امٌره وفارس للٌومهاله فستكون فً الٌوم التالً مباشرة لخطبة 

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

 الٌوم هو ٌومها المنتظر

طار شرعً إفً وٌتعرفان علً بعضهم البعض ه د ٌجلس معها وتجلس معل ٌرا  أخو

 حله هللا لهما أ

 بدرجه افتح للٌال طوٌال   مع حجابا   رجوانًاألباللون  ٌره فستانا  أمرتدت إ

بخط من حبات اللؤلؤ الصؽٌره التً تأخذ مطرز من المنتصؾ كان الفسستان واسع  

 ٌزاالكمام نفس التطر البعض ومنشكل ورودا صؽٌره بجانب بعضها 

فلون عٌونها مع هذا اللون  أحد األساطٌرخرجت من  أمٌرهكانت تبدو هذه اللٌله ك

 ساحر حما   وبرٌما   ٌعطون شعاعا  الذي ترتدٌه 

كالعاده فً أي رؤٌه شرعٌه فً البداٌه تجلس جمٌع األسره وبعد ذلن ٌتركون 

 ام ال لبوال  عض الولت لتعلم هل بٌنهما العروس مع من تمدم لها لب

 مٌره علً استحٌاء تنظر باألرض لم ترفع عٌنها فً عٌنه وال لمره واحده أدخلت 

 خرجو وتركوها معه 

 كان المكان مفتوح ٌراهم الجمٌع

 لم تتحدث 

وأن االرض تدور الدماء تجمعت كلها فً وجنتٌها  أنتشعر ومثل كل مره تراه فٌها 

وال ٌعرؾ من أٌن ٌبدأ وأي شا  ثر توترا  كأحتها ولم ٌمل حاله عن حالها فكان من ت

 ٌمول

 بدأ هو بالحدٌثثم



 _ازٌن

 _الحمد هلل

 _عامله اٌه

 _الحمد هلل

 لحظة صمت 

 ثم لطع الصمت مره اخري لابال  

 طبعا انتً عارفه سبب وجودي هنا_

 جابا  إٌتهز رأسها 

 أخريٌتابع الحدٌث مره 

 هاألٌسإسبله اتفضلً أ أيطٌب لو عندن _

 سبله ٌعنًأي أ لو عندنول ل األأن تسحضرت_ممكن 

فأشعرته طرٌمتها  نادته بكلمة"حضرتن" أنبعد ن تفضحه ابتسامته التً كادت إٌكتم 

 ا  ستاذألها او  مدٌرا   فً نطمها وكأنها تجلس أمام

 بتتمنٌهه هً مواصفات الزوج اللً انتً إٌرؾ أعحابب  _

هذه  نال للخجل األن ألعلٌه فلٌس هنان مج تحاول ان تسٌطر علً خجلها وترد

 الممابله ستحدد مستمبل وحٌاه 

 تماما   ٌكون كل شا واضح أنفالبد 

 صمتت للٌال  

 وهً تنظر باألرض ثم أجابت

ٌكون شخص بٌراعً ربنا فً حٌاته شخص ٌمربنً لربنا مش ٌبعدنً  نفسً  ناأ_

كست  ٌحترمنً  مش الخوؾ والتمدٌر تكون العالله بٌنا مبنٌه علً االحترامعنه 

 ..ه ست واٌه طرٌمة المعامله معاها إٌٌعنً  ن عارؾ اصال  كووٌ

 حالمًاومحتاجه حد ٌشجعنً وٌحترم  وٌكون بٌمدر العلم والدراسه النً بحبهم جدا  

أثر علً بٌتً ولو حسٌت تحالمً هخلً أمش ولبل كل شا  ..هٌكون بٌتً اوال  



كن انا واثمه ان ده مش رتً لسلوٌه ألوكٌد هتكون األأن ده ممكن ٌحصل إللحظه 

..وٌكون شخص طموح وعنده فك ما بٌن رؼباتً كوٌسأةً بعرؾ نهٌحصل أل

عنده رساله   ....بٌطورها وٌصلحها وشؽال طول الولت علً نفسه اده  مثمؾ إر

 ..عاٌزاه ٌكون وٌعلمنً كل حاجه مش عرفاها مش عاٌش فً الدنٌا وخالص 

وٌكون فً ٌحاسبنً وٌوجهنً لبل ما  ؼلط ٌنصحنًألما و بٌضٌفلً مش بٌاخد منً

 فهم دٌنا اكتروولت للمرأن وللمراءه وولت للتدبر ومعرفة ربنا ولت  حٌاتنا داٌما  

 ثم اكملتصمتت برهه 

 هولألنا محتاجاه وكان الزم أنها حجات كتٌر بس ده اللً إنا عارفه أ بس كده

 امله ازاي..انت بمً نفسن زوجتن تكون ع.تٌار طبعا  خولٌن حك اإل بوضوح

ال ٌرٌدها ان تنتهً واالبتسامه ال تؽادر شفتٌه وعٌونه كان فارس ٌستمع لها بحب _

  ابدا  

 ..وكأنها تعرفه منذ زمن بعٌد رٌه جعلتها تتعجب من نفسها ح ووهً تحدثت بطالله 

 ٌمول لهام وٌبتس

..انا كل اللً .بالظبط زي ما فً نفسًكل اللً عاٌزه اعتمد لمٌته خالص _انا 

وتراعً ربنا فً عاللتنا وحٌاتنا واعتمد كل حتاجه زوجه صالحه تفهمنً وافهمها م

 كالمن بٌدل علً انن هتكونً كده

هتاللٌها حصل نصٌب  باءذن هللا لو بتتمنٌها فً زوجناللً  حجاتوبالنسبه لكل ال

  �� موجوده

 وتصمت  تبتسم خجال  

 

 مها وٌمول أماٌمد ٌده فً جٌبه ٌخرج منه ورله ٌضعها علً الطاوله 

 ممكن تاخدي دي تمرٌها بس مش دلولت 

 ذت الورله وفً هذه اللحظهأخمدت ٌدها و_

  موجودا مع صدٌمه الذي كان ضا  أٌودخل حسام دخل رأفت وجلس معهم 

 لمده ثم انصرفو تحدثو جمٌعا 



 الرسالهٌره ؼرفتها مسرعه لتمرأ ما باأمدخلت 

جمله كافٌه أن تنملها من األرض الً السماء لم تجد فٌها إال جمله واحده لكنها كانت 

 تجعلها تحلك كالطٌور

 فً جمله مختصرا    كتب لها كل ما حدث بالفتره الماضٌه

 ن ٌكون  لد استجاب أتمنً أن رأٌتن للمره األولً وأطلبتن من هللا منذ 

 ؟فهل استجاب

 ا وهً تطبك علً الورله بٌدٌها وتضعها بجانب للبه تحدث نفسها بصوت عالِ 

ب وبجاهد نفسً ٌارب ٌعنً كان بٌحبنً هو كمان كل المده دي ٌعنً مكنتش بتعذ

 لوحدي 

 ٌارب  شكرا  

ي رد حتً وإن تعلك للبها لبل أن تسأل أنهضت لتصلً صالة استخاره فلم تعط 

 ربها 

علم منها وهو فمط من أللرفض فاهلل  أوتجرد نفسها لبل الصاله من أي نٌه للمبول 

 ٌرسٌدلها علً الخ

كثر من أشعرت براحه  فرؼت من الصاله وشعرت بعدها وكأن للبها ٌرلص فرحا  

 وكأن ربها رد علٌها فً الحال زي لبل 

به كارها أفاللٌل من فرحتها وتفكٌرها حتً ؼلبها النوم وهً ؼارله فً  ؾلم تنم نص

 ا منه تتخٌلهم ابهأبنبٌته وحتً  ًنها فأتتخٌل  ا  لهتتخٌل نفسها عروس

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

 ً كان ٌوم خطبة هاله وكرٌم فً الٌوم التال

الطاوله بل كانت عروس  نفس ٌره علًأمهاله فً الماعه بجانب هذه المره لم تجلس 

 رٌسهابجانب ع

كأي عروس فدابما تحب  كانت رابعه حمأباللون البنفسج  كانت ترتدي فستانا  

 سعد لٌالٌها أفً تكون كالملكات  أنالعروس 

 واضحا   ضا  أٌالسعاده ظاهره علٌها والتناؼم بٌنها وبٌن كرٌم كانت 



 أوكالمالبكه السماوي تبدو فٌه رق زاالباللون  مٌره فكانت تردتدي فستانا  اما أ

 ترتدي فستانا  فً ابهً صورها ري خهً األضه بجانبها ووكانت ر كعروس البحر

 رها وحجابها  بالكاد ٌخفً شع جسدها ٌصؾ  كان ضٌكه لكنرمادٌا 

مر فهً لكنها لم تتحدث معها بشأن هذا األمن لباس روضه  ٌره مستاءه جدا  امكانت 

 تمحم نفسها فً ما ال ٌخصها  أنلٌست لرٌبه منها كهاله وتخشً 

تخرج من بٌتها هكذا  أنسمح حسام لها ال تعلم كٌؾ لشأنها هً مستاءه  لكن حما  

 تفاصٌل جسدهاٌشاهد الرجال 

ٌستر بلباس ٌكون  أنً أولٌة شعر ال وهللا بل هذا الجسد فهل الحجاب مجرد تؽط

ٌخفً كل هذه التفاصٌل الظاهره لمرٌضً النفوس من  فً نفسه حما  لباسا   حجابا  

ما هو لٌس من حمهم بل من فلٌس من حك هؤالء السفهاء التمتع بالنظر الً  الرجال

  زوج اسمه مط ف حك واحدا  

 هللا فً ؼض البصرأمر فإن كانو هم عصاه ال ٌنفذون 

 صحٌحا   ر هللا فً حجابا  امعاصٌه وال تنفذ  ضا  أٌن تكون المرأه أفهذا ال ٌعنً 

عالهم ألنها أففستكون هً أمام هللا برٌبه من ت عٌونهم علٌها بعد ذلن حتً إن ظل..

 ره أوامنفذت 

ربؽض البصر وال ٌعلمو أمره حٌن امعصٌان ل ام هللا حججا  أمحتً ال ٌكون لهم و

 أحد لتهم علً تصرفات فع

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

 و ككل مره ٌره هذه المره لٌسامكان فارس و

ففً كل حفل جمعهم فً السابك كان ال ٌعرؾ كل منهم ما بملب االخر واألن 

 بمشاعرهم تجاه بعضهم البعض و ٌعلمون صبحأ

زاال  الكثر مرالبة لها من حٌن ألخر لكن أوكان هو  ثر خجال  أمٌره أككانت 

 تاللً العٌنانصارهم حٌن تأبٌؽضون 

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

 انتهً الحفل وذهب الجمٌع لمنازلهم 

 كل شخص منهم مشؽول بأمره 



 أنهلً إضافه باإل فارس وتنتظر الٌوم الذي سٌجمعهم وهو األخر كذلنبمٌره تفكر أ

  علً طلبه لها وهذا أمر ٌشؽله كثٌرا   لها ردا  أهٌنتظر من 

بداٌة  فً اإلنشؽال فال زالوا فً ٌره وفارسامرٌم ال ٌمل حالهم عن حال هاله وك

 كثر شؽفا  أودابما  ما تكون البداٌات  العالله

 جمعهم بعد انتظار سنوات ما حسام وروضه فذهبا لعشهم الذي وأخٌرا  أ

 رأفت لها هذه اللٌله وأمال كانت تفكر فً حدٌث

ول مره منذ سنوات ٌتحدث معها مده ها ألإلٌفكان مدعوا فً حفل الخطبه وتحدث 

ال للضروره لكن هذه المره إطوٌله فمنذ انفصالهما لم تعطه فرصة الحدٌث معها 

 تحدثا سوٌا  

 جوابا   أيا لبعضهم البعض لكنها لم تعطه ن ٌعودأوفً نهاٌة الحدٌث طلب منها 

......... 

 هذه المره هاله لتخبرها بأمر هام ٌره تطلب هً أمفً ؼرفة 

 الم علٌكم _س

 زٌن ٌاعروسهإ_وعلٌكم السالم 

 نفرح بٌكًان شاء هللا  _عمبالن ٌاختً لرٌبا  

_ان شاء هللا ٌاللبً ..بصً بمً انا مكلماكً الولن كلمتٌن مهمٌن تحفظٌهم زي 

 سمن فاهمه وال ألإ

  _كلمتٌن اٌه دول

 _بصً ٌاستً

 _ها بصٌت

 _انتً النهارده اتخطبتً 

 ً اتخطبت النهاردهإنؾ عرأصدلً مكنتش   _ال بجد شكرا ع المعلومه

 متماطعنٌشو كدهر خسمعً لألحاجه انتً ا  _بس ٌا

 كلً أذان صاؼٌه اتفضلً _



لها أوعٌزاكً تبدأي العالله من تن بكرٌم لفً عال خطوه أولو ل ٌوماو_النهارده 

برضا ربنا متتعدٌش حدوده وال لحظه فً فترة الخطوبه عشان ربنا ٌباركلكو فً 

 وٌرضً عنكو  كو الزوجٌهحٌات

 _ماشً تمام واٌه كمان

_ٌوم الزٌارات ممنوع تمعدو لوحدكو الماعده تكون فً وسط الكل ولو هٌسبٌكو 

والراٌح والجاي شاٌفكو وتكونو لاعدٌن علً لوحدكو ٌبمً فً مكان مفتوح شوٌه 

التٌلفون كمان لٌه حدود ممنوع وكالم  مش الزلٌن فً بعض ض مسافه من بع

تسمحٌله ٌمرب منها لما تكتبوا الكتاب ابموا اعملوا ا ..فٌه خطوط حمرا اٌاكً تعدٌه

 اللً انتوا عاٌزٌنه 

 فهمتً وال اعٌد تانً

 _ال ٌافندم فهمت علم وٌنفذ

 الشٌطان مٌدخلش بٌنكو ابدا  عشان ربنا ٌباركلن فً حٌاتن معاه ٌاحبٌبتً و تمام .._

ي حاجه أمبٌكملهوش ه علً حساب ربنا اللً بٌرضً نفسه وشهواتإن  افتكري داٌما  

 لويلكن اللً بٌرضً ربنا علً حساب نفسه وحساب الكل صدلٌنً ربنا بٌراضٌه 

ت أخلً احوٌدٌمن نعمه فً حٌاتً ٌا أبدا  حاضر ٌاحبٌبتً ربنا ما ٌحرمنً منن _

 فً الدنٌا

 ٌارب... ٌال بمً روحً نامً النهارده كان متعب علٌكً _وٌدٌمن لٌا ٌاللبً 

 حاضر ٌامٌرو ٌال تصبحً علً خٌر_

 _وانتً من اهله ٌالولو

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

له اهخري مع أبزٌاره بالموافمه فأتً  خذ ردا  أوخاللهم كان فارس  لد مر ٌومان 

 وتحدٌد موعد الخطبه  ولمراءة الفاتحهتفاق علً الشبكه والمهرلإل

........ 

 لراءة الفاتحهٌوم 

ً إلمور المادٌه والمهر وما ردهم لٌتحدثو فً بعض األٌجلس الرجال فً ؼرفه بمف

 ذلن



ره والجده كانو فً ؼرفه امٌته وأخانً وأممال وزٌنب والدة فارس أبٌنما النساء 

 رياخ

 ااتفمو علً كل ش

ٌري  نهٌساعده والده أل أناخبرهم فارس بأنه معتمد علً نفسه فً كل شا وال ٌرٌد 

ٌساعد هو والده ال أن ٌساعده والده  أنمفترض انه األن لد بلػ العمر الذي من ال

حتً ٌنتهً عام ونصؾ  أوٌكون الزواج بعد عامٌن  أنه أمٌرلذلن طلب من والد 

نت لد طلبت منه من تجهٌزات الشمه ووافك رأفت بدوره علً ذلن فأمٌره اٌضا كا

ٌكون الزواج بعد مده ال تمل عن العام ونصؾ حتً تكون لد انتهت من رسالة 

 حفل خطبه كبٌر فً لاعه هً ترٌده عابلٌا  انها ال ترٌد  اٌضا    أخبرتهوجستٌر الما

 ثرأكهذا سٌسعدها ففً منزلها 

 تحدٌد موعد الخطبهوتم اتفك الجمٌع لم ٌختلفو علً شا 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الخامس

 شخاصأبعض الفرص تأتً علً هٌبة 

 فإذا وجدت من تالمس روحه روحن

 ٌن ٌدٌنال تتركه من ب

 فمد ٌكون وجوده فرصه ال تتكرر مجددا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مٌره وفارسها الٌوم خطبة األ

  ذلن الٌوم او وتمنوما تخٌل فكثٌرا  ما ٌام حٌاتهاسعد أمن أنه ال شن 

 ً التحمٌكانً فاألم ًلأوستبدأ فمط والٌوم 

 

وصلً ودعا توضأ  استٌمظ فارس من نومه فجرا  كعادتهفً صباح هذا الٌوم الممٌز

 معا  حٌاتهما  لهما فً مٌرته وٌبارنأٌبارن له فً  أنربه ان ٌتمم له علً خٌر و

......... 

ثم  كارهاأذرأت و ل نفس الشاً التولٌت نفسه وفعلت أٌضا  فٌره أماستٌمظت 

مامها متسع من الولت أوٌكون  نهضت لتجهز البٌت مع والدتها حتً ٌنتهو باكرا

 لتجهٌز نفسها

 ولت مر بعض ال

 انتهو من ترتٌب كل شً فً البٌت 

 مسكت بهاتفها وطلبت هالهأ..مٌره ؼرفتها لترتاح للٌال أودخلت 

 _سالم علٌكم

_وعلٌكم السالم ورحمة هللا ...اٌه ٌاست هاله فٌنن مش المفروض تكونً معاٌا 

 مٌن هٌلبسنً ٌعنً دلولت وال اٌه 

تلبسً بلد مٌن فٌنا زوله حلو  _ٌاختً وانتً محتاجه حد ٌلبسن ده انتً ماشاء هللا

 زٌن اصالَ 

 ...بس شكلن بتاكلٌنً بالكالم عشان تبرري تأخٌرن_مٌرسً مٌرسً مدح ممبول 

 كده  _هو انتً محدش ٌعرؾ ٌضحن علٌكً بكلمتٌن ابدا  

 _تؤ تؤ



بارح إم_عارفه وهللا انً اتاخرت علٌكً بس ؼصب عنً كرٌم كان معزوم عندنا 

بوضبه مع ماما مش بالً ؼٌر المواعٌن بس هعملهم والبٌت كان مكركب وكنت 

 زهااااالت  ��وٌارب المواعٌن تموت بمً ً أجو

 _اٌه ٌابنتً للبتً مره واحده كده لٌه 

 بكره المواعٌن بالذات فً البرد ده  _وهللا ٌاامٌره تعبت واصال  

ه رأٌن تستؽلً المولؾ  وتاخدي حسنات بما إنن كده كده هتعملٌهم إٌ_طٌب 

 سن أح مر من وراهأجتاخدي ٌش مفر ٌبمً مفو

خر أحرلهم مش هتأ_اجر اٌه ده اللً ورا ؼسٌل المواعٌن ده انا لو اطول التلهم و

 دلٌمه بس ماما ممكن تمٌم علٌا الحد بعدها

_بصً ٌاعبٌطه انتً تعرفً انن تمدري وانتً والفه بتؽسلً المواعٌن كده تعملً 

 كتر من عباده أ

ختن فٌوزات مخها أمش ولته تفكٌر خالص ر عشان أكتً _ال هللا ٌكرمن وضح

 ضربت 

بصً انتً دلولت بتساعدي مامتن فً لمهم ا ساسا  أ_هً ضاربه علطول ٌالولو 

 وكمان بتبذلً مجهود وتعبانه صحالبٌت 

 _صح ٌااوختً

وكمان تنوي  محتاج وإعانة طٌب ما انتً ممكن تنوي بالمساعده دي بر والدٌن _

 ه عنن بالمجهود ده صدل

 _ٌاه هو ٌنفع ده اصال  

نفسها صدله  سامهبتً اإلحاجه فٌه تنفع صدله حت أينا فً دٌن إح_اه ٌاحبٌبتً ٌنفع 

 وأي عاده فً الدنٌا ممكن بنٌتن تحولٌها لعباده وتاخدي من وراها أجر 

 _ازاي بمً 

تر من عباده أك_ٌعنً زي ما للتلن ع المواعٌن كده ممكن تنوي بٌهم من للبن 

بدل ما كنتً بتعملٌهم وانتً مش طٌماهم بمٌتً تعملٌهم وانتً صً تاللً نفسن هتب

ومش بس المواعٌن لٌسً بمً مبسوطه ومستمتعه باألجر اللً جاٌلن من وراهم 

 حاجه تانٌه أيعلً كده 



 _الٌس ازاي

ي حاجه بتعملٌها طول الٌوم بدل ما بتعملٌها عشان أبصً ٌعنً _ٌخربٌت دماؼن 

اي خٌر واي عباده تحسٌها موجوده فً الحاجه تتعمل انوي بٌها  هً عاده والزم

 رضٌات تمدري تحولٌه من عاده لعباده هو كمانتنضٌؾ الشمه واألدي زي مثال 

 _ازاي 

ازاي ازاي ما تفكري ٌاختً...  ممكن تنوي بٌها مثال بر  _انتً اللً طالع علٌكً

..حتً نضافتن عنن  وإماطة اذي عن الطرٌك وصدلهوالدٌن برضو ومساعدتهم 

إنها عباده وإن الشخصٌه ذات نفسها بدل ما تعملٌها علً إنها عاده اعملٌها علً 

 الطهاره والنضافه دول سنه وخصله من خصال دٌننا 

 احساس حلو ان كل حاجه فً حٌاتن تاخدي من وراها اجر _هللا صدلً 

ه ترضً ربنا اي خطوه من رجلٌكً دي ع االرض تمدري تنوي بٌها حاجبنتً ٌاب_

شهوه برضو  وتاخدي بٌها اجر حتً األكل والشرب اللً بتاكلٌهم اللً هما اصال  

لما  بادهكل اللً بٌفضل منن ده بمً فٌه احلً عتمدري تحولٌهم لعباده حتً بوالً األ

 تتصدلً بٌه للطٌور او المطط مثال  

ل حاجه بجد كان تاٌه عنً الموضوع ده انا من هنا وراٌح هجدد نٌتً فً ك_

 حولها لعباده أو

محدش ماسن _وعارفه كمان ٌالولو فً وسط كل ده ممكن تشؽلً لسانن بذكر ربنا 

أي لولً الولت بتاع شؽل البٌت ده فً سكوت ضٌعٌش تلسانن وانتً بتشتؽلً فم

 كده لدر الٌوم كسبتً حسنات أخهتاللً نفسن اذكار تخطر فً بالن 

ممصرٌن فً كل العبادات ولما تسألٌهم عن  لوي_وهللا عندن حك ده فٌه ناس كتٌر 

ع انه عبادة ربنا دي مٌتحججو بالبٌت والعٌال السبب ٌمولولن اصل معندٌش ولت و

 علها ولت اساسا  رلو فً للبنا بجد هنخت

رٌش علٌا نصاٌه وااللٌكً أخ_صح ٌالولو ٌال بمً روحً اؼسلً المواعٌن ومتت

 سامعه وال أل لدامً

 م عشان الحك_سامعه سامعه ٌال سال

 _سالم علٌكم 

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



   فً المساء

اها فً وضع اللمسات مام المرآه ومعها هاله وروضه ٌساعدأمٌره أكاتت تجلس 

 ره لبل خروجها من الؽرفهخٌاأل

كفساتٌن وردٌا  ترتدي فستانا  م علً مسمً إسسمها حما  إٌره أمهذه المره كانت 

مٌره من أكجعلها تبدو فوق حجابها تاجا  اللون وكانت تضع بنفس  مٌرات وحجابا  األ

 فعال  مراء األ

...... 

  فارس لم ٌصل بعد إالحضر الضٌوؾ 

ٌره اء عودتها الً امأثنوفً ال لكنها لم تجده  امكان لد أتً  أنخرجت هاله لتري 

 ضٌفه من الضٌوؾ لرٌبه لعابلتهم لكن لرابه بعٌده تمابلت مع

 حدأل وال ٌتمنً خٌرا  بحاله  أحدا  تطفل الذي ال ٌترن سٌده من النوع الم

 _ازٌن ٌاهاله 

 ي حضرتن عامله اٌه_الحمد هلل ٌاطنط از

 جًمش ناوي ٌإٌه ه هو العرٌس ؼٌر رأٌه وال إٌ_بخٌر ٌاحبٌبتً 

 خالص علً وصول أهوي ٌاطنط ده إزا_ال 

اوعً  ٌجً مش ناوي  لما نشوؾ..وانتً ٌاحبٌبتً خطٌبن فٌن هو كماناه طٌب  _

 و فركشتوتكون

مه ثم ترد بتساعالمات الؽضب علً وجهها وتصطنع اإل خفاءإتتذمر هاله وتحاول 

 لابله

ال ٌاطنط بعد الشر ربنا ما ٌجٌب فركشه وال حاجه وحشه خطٌبً جوا مع حسام _

  خوٌاا

 ال منعته ٌجً خطوبة بنته ام..وفٌن رأفت مش شٌفاه ٌعنً وال تكون _ طٌب ماشً 

عشان العروسه  ممكن حضرتن تعدٌنً ثانٌا  جه من شوٌه عمو رافت  وال  ا_طنط 

 و لماما بعد اذننأاسبله عاٌزه تسالٌها ممكن تسالٌها لخالتو  أيعٌزانً و

 شدٌد وتتركها هاله وتنصرؾ وهً فً ؼضب 



 جمله واحده إالمٌره ولٌس علً لسانها ألتدخل الؽرفه 

 يلوحشرٌه _اٌه الست دي ٌخربٌت كده ولٌه 

 ترد روضه

 إٌه_اٌه ٌابنتً مالن بتكلمً نفسن وال 

 _هطك من الولٌه اللً برا دي ٌاروضه 

 انتهت  أزٌره وبعد أمروضه و أمامواخذت هاله تمص ما حدث 

 ردت روضه

 صحٌح حشرٌهست وذ باهلل انا بكره الشخصٌات دي موت أع_ده اٌه ده  

 ترد امٌره لابله

 ً تستؽفرو ربنا _خالص خلصتو انتو االتنٌن ممكن بم

 هترد هال

 لٌه هو انا اللً تطفلت وؼلطت وال هً-

ؼٌابها  فًشتمتو علٌها _هً ؼلطت وهتتحاسب علً ؼلطها وانتً جٌتً دلولت 

 مها ؼٌبه إسودي 

وال بنمل كالم علً حد ده انا جاٌه لٌه ٌاامٌره هو انا بجٌب فً سٌرة حد  به_ؼٌ

 افضفض عن مولؾ حصل معاٌا وضاٌمنً

حد مش موجود اال فً حاالت  ةومش من حمن تجٌبً سٌراسمها ؼٌبه _برضو 

 معٌنه

 _واٌه هً الحاالت دي بمً ان شاء هللا 

 من شخص  هتحذري حدلما تكونً 

 او لما تتتكلمً عن ؼلط بتاع شخص من باب اخذ العبره وبشرط ٌكون الؽلط ده

 ٌرتهمش تٌجً علً واحد ربنا ساتره وتجٌبً سومش مستور معروؾ للناس 

 هٌفٌدن وٌرٌحنلما تكونً هتفضفضً لحد بؽرض اخد النصٌحه وعارفه انه او 

 رؼً وخالص فهمتو انتو االتنٌن وال لسهمش مجرد 



 ترد روضه لابله

وهاله ؼصب عنها داخله مش _متحبٌكهاش كده ٌاامٌره ما الست هً اللً ؼلطت 

 طاٌمه نفسها

وٌال استؽفرو علٌها فً ؼٌابها مش نشتم  وٌكفٌنا شرها _ؼلطت ندعً ربنا ٌهدٌها

 لنفسكو ولٌها كمان

 ترد هاله

 شاء هللاإن _ولٌها كمان لٌه 

سناتن بسبب انن اؼتبتٌها هتاللً حسناتن اللً ح_بدل ما تٌجً ٌوم المٌامه تاخد من 

ولمٌن كمان لواحده مبتحبٌهاش ٌارٌت لواحده تعبتً فٌها كده راٌحه لدام عٌنن 

 بتحبٌها

 عنًحد بالذات لو حد كده ٌش مستاهله نشٌل ذنوب بسبب _صدلً عندن حك م

ً كل مكان لو هناخد علً كل ف_بصً ٌاهاله الشخصٌات اللً زي كده موجودٌن 

حنا إكٌدهم داٌما بٌردلهم ومبٌحرلش ؼٌرهم ٌبمً  حرؾ مش هنخلص هما اصال  

 .وخالص..نطنش وال كأننا سامعٌن ندعً ربنا ٌهدٌهم وٌكفٌنا شرهم 

نداري علً ؼلط الناس فً ؼٌابهم ن فٌنا مبٌؽلطش كلنا بنؽلط فلما نتعمد وبعدٌن مٌ

 برضو وناللً اللً ٌدافع عننا فً ؼٌابنا هٌردهولناربنا 

 ال علٌهم أمتدخل واثناء حدٌثهم 

 _ٌال ٌابنات العرٌس وصل

 وخجال   ٌره فتزداد توترا  أمما أٌتهلل وجه هاله وكذلن روضه 

 مامها والدتها أمٌره وخلفها البنات وأتخرج 

 تفصلهما مسافه للٌلهٌسلم الجمٌع علٌها وتجلس بجانب فارس 

 خر فٌؽض كل منهما بصره فً استحٌاء أللً عٌناهم من حٌن تتال

 خرهو األ لكنه متوتر جدا   ٌحاول فارس ان ٌكسر هذا الصمت بٌنهم بأي حدٌث

 فٌمول

 _مبرون



 هترد فً خجل مع ابتسامه هادب

 _هللا ٌبارن فٌن

 ساكته لٌه_

 _مش ساكته بتكلم اهو

 _طٌب انتً كوٌسه

 الحمد هلل _اه

....بعد ولت لٌس بالملٌل انتهً الحفل العابلً الصؽٌر وانصرؾ الجمٌع عدا فارس 

 ر اكثحٌث جلس العابلتان مع بعضهم البعض لٌتعرفا واهله 

 كان رأفت هو األخر موجود 

  فً نفس المكان لكن علً مسافه بعٌده عنهم للٌالمعهم كان العروسان ٌجلسان 

تنهض من فٌنادي حسام علً هاله التً شارته إٌؽمز فارس لحسام فٌفهم حسام 

 جانب والدتها لتحدثه

وضة امٌره علً السرٌر أ_بمولن اٌه تعرفً تاخدي الشنطه دي تحطٌها فً 

 وتطلعً علطول

 ٌهإ_اٌه دي لنبله وال 

 ٌاذكٌه ذا  فٌها هدٌه إهداٌا  شنطةٌابنتً _لنبلة اٌه 

 _اٌوه هدٌه لمٌن ٌعنً ومٌن جاٌبها

ٌره ٌبمً بذكابن ده هتكون هدٌه لمٌن ومٌن جاٌبها أمضة أو_حضرتن حتدخلٌها 

 وعاٌز ٌفاجبها 

 ��فارس_

 فهمتً  خٌرا  أ_اٌوه فارس 

 تارٌه كان بٌجهزهاأخر وهو جاي أتأ_اه وعشان كده بمً 

 شاطره هوأحدن هللا ٌنور فهمتً لو_اٌوه 



ده داخل لدام الكل من الباب وكانت اٌده  _ ال استنً طٌب هو دخلها ازاي اصال  

 فاضٌه

عملً اللً للتلن إ_رن علٌا نزلت خدتها منه لبل ما ٌطلع وبطلً رؼً وروحً 

 علٌه بمً ممكن

 _ماشً ماشً راٌحه اهو

 خٌهاأتذهب هاله لتفعل ما طلبه منها 

ال الملٌل وكلما إال ٌتحدثان لخارج ٌكسو الصمت علٌهما مٌره باأبٌنما كان فارس و

 استحٌاء منهولعت عٌنها فً عٌنه استدارت وهً فً 

 لال لهاٌؽادر  أنفً نهاٌة اللٌله ولبل 

 لوي_خلً بالن منها 

 ٌره وردت لابله بهدوءأمتعجبت 

 _هً مٌن دي 

 _لما تدخلً اوضتن هتعرفً 

 ماءة موافمهٌإبرأسها تعطٌه  ابعدم فهم لكنهتبتسم 

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

 نصراؾ الجمٌعإؼرفتها مسرعه بعد  رهأمٌدخلت 

 كفستانها وجدت علبة الهداٌا علً سرٌرها باللون الوردي

فتحتها وجدت بها مصحفا سرعت نحوها وفتحتها وجدت بداخلها علبه اخري أ

 وورده وخطاب 

 للحظه تذكرت شٌبا ما 

 انه هو 

 لبل  نعم هو من كان بحلمها من

 لمد كان فارس الممصود بمنامها الذي رأته من لبل

 ونفس الورده لم تري وجهه فً الحلم لكنها رأت نفس المصحؾ 



 ابتسمت وضمته الً صدرها ولالت

 الحمد هللالحمد هلل  _

 لكن بالحلم لم ٌكن الخطاب موجود 

 فتحت رسالته وبدأت بالمراءه

من  ن بداخلً الكثٌرأعلمه أكن كل ما ال اعلم ماذا اكتب الٌكً وماذا الول لكً ل

 ن ٌجمع بٌننا عمداَ اً إل اسوؾ أأجله التً ال استطٌع البوح بها الٌوم ..المشاعر 

 لٌس فمط خطبه  شرعٌا  

 صٌكً علً نفسن أوأما األن فساكتفً بأن 

 ٌرخول واألهً هدفً األفسالمتها  انتبهً لها كثٌرا  

 علكً لً كما احبجكً كما تحبٌن  وٌلنً لجعٌ أنطلب من هللا أوفً النهاٌه 

 .وٌجعلنا له كما ٌحب وٌرضً 

 فارس

 تحلك ا أنهبرسالته كانت تشعر  فرحت كثٌرا  

 طاها لها ٌوم الرؤٌه الشرعٌهاعنهضت ووضعت الرساله مع رسالته السابمه الذي 

وبدلت مالبسها وتوضأت وصلت فرض العشاء ثم صلت ركعتٌن حمد هلل علً 

 نعمته 

   تشكر حتً تدوم وفً الحزن تشكر حتً ٌزولفً النعم  ذا دابما  فكانت هك

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

 فً صباح ٌوم جدٌد 

له فطوره استٌمظ حسام من نومه وكانت روضه لد استٌمظت لبله بمده لتجهز 

 ومالبسه 

 ولً من بٌنهم ام الزواج األأٌلهفة ما فمد ذهبت  اصبحت حٌاتهم روتٌنٌه نوعا  

 ها وذهب للعمل تناول افطاره وودع

نهضت لتنظٌؾ االطباق ومن ثم المٌام ببعض اعمال المنزل كترتٌبه بٌنما هً 

 داد الؽداءإعو



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

 عادت امٌره للعمل بعد انمطاع اٌام النشؽالها بخطبتها

 تحبهذي عادت لعملها ال واخٌرا  

 علٌهم سلمت  يعدادثانً اإلحصة نصوص للصؾ الكانت 

 اللعب والضحن معهم بدأت فً شرح حصتها وبعد مده من

فاستدارت وفجأه سمعت صوت بكاء  السبوره تكتب علٌها الدرسكانت متجهه ناحٌة 

 وجدت طفله تبكً  ري ماذا حدثلت

 فأسرعت الٌها

 بتعٌطً لٌه  مالنسلمً  _

 لم ترد ٌزداد بكاؤها و

 ام زمالؤهاأمن سلمً ال ترٌد الحدٌث أٌره أمشعرت 

 بعٌد بمفردهم  علً ممعدمعها وجلست ه من ٌدها أمٌرأخذتها ف

 حبٌبتً متعٌطٌش تعالً كده معاٌا_طٌب بس ٌا

 رهأمٌنهضت سلمً مع 

 بٌعٌط لٌه سكر ده_اٌه بمً ال

ا أنوحش وبتترٌك علٌا مع العٌال هو  رحمه بتمول علٌا وحشه وشعري_ٌامٌس 

 وحشه ٌامٌس

جمل منهم كلهم أً إنتحشه ن وإنمٌن ده اللً لال _طب بس ٌاحبٌبتً متعٌطٌش 

 عارفه لٌه

 تنظر سلمً ولم ترد

_عشان ربنا اللً خلمن وربنا جمٌل مبٌخلمش ؼٌر الحجات الجمٌله بس ومدام ربنا 

 نا حلوٌن كده زي ما احنا إحخلمنا كده ٌبمً 

 مٌرهأثناء حدٌث أ تبتسم سلمً ابتسامه خفٌفه

 حصه وال لبلٌهاهً رحمه لالتلن كده امتً دلولت فً اللولٌلً بمً -



 مسمعتهاش النهارده  _مش عارفه

 _مش عارفه ازاي بمً مش انتً بتمولً لالت افتكري لالت امتً

 كده دلولت كارما هً اللً لالتلً دي  النهارده نا مسمعتهاش بودنًأ_ما هو ٌامٌس 

من ؼٌر ما نتأكد مش  حاجه نصدله كده علطول أيي حد ٌمولنا أ_ طب واحنا 

 اتأكدتً االولالمفروض كنتً 

 ٌجاباإتهز سلمً رأسها 

 حدٌثها وتكمل امٌره

فتبٌنو لنا فً المران "ٌأٌها الذٌن ءامنوا إن جاءكم فاسك بنبأ _بصً ٌاسلمً ربنا لا

  "بجهاله فتصبحو علً ما فعلتم نادمٌن تصٌبو لوما   أن

 عارفه ٌعنً اٌه 

 مٌس_ال ٌا

ول الن ممكن ٌكون اللً تأكد األن لما حد ٌجً ٌنملنا خبر عن حد تانً الزم_ٌعنً 

 ده مظلوم  نًبٌنمل الخبر ده كداب والشخص التا

 ٌنفع ٌاسلمً نظلم حد ونظن فٌه سوء

أصال  صدلت كارما عشان المره دي بس انا ول الزم نتأكد األ _ال ٌامٌس مٌنفعش 

لبل حضرتن ما كانت واخر مره ٌامٌس  علطولفً وشً رحمه كانت بتمولً كده 

 جازه تدٌنا األ

علً نفسن عٌزاكً تبمً واثمه فً نفسن زتا مش عٌزاكً أن_طٌب ٌاسلومه معلش 

افتخري بنفسن وحبٌها زي ما هً واللً ٌمولن كده  بدا  أوالكالم ده مٌهزكٌش ولوٌه 

 لردي بك..نفسن بسبب حد هو اللً ؼلطان مش انتً  متزعلٌش أصال  وال تعبرٌه 

وبٌنً انن لوٌه ربنا عاٌزنً اكون بالشكل ده ثمه لولٌلهم انا حابه نفسً كده عشان 

 عشان محدش ٌستضعفن تانً 

 _حاضر ٌامٌس 

 _ٌال امسحً دموعن دي ٌالمر وروحً مكانن

 نهضت سلمً وذهبت لمكانها 



 لٌهاإٌره نادت علً كارما لتذهب أمبٌنما 

 زاكًعٌ_كارما تعالً 

  _حاضر ٌامٌس

 تنهض كارما من مكانها وتذهب ألمٌره 

 ٌاكارما العدي عٌزاكً_تعالً 

 هامعجلست كارما وبدأت امٌره بالحدٌث 

 هو انتً سمعتً رحمه وهً بتترٌك علً سلمً النهارده_

 كانت لاعده بتمولنا كالم علٌها صال  أهً  _اه ٌامٌس سمعتها

 والمفروض لما نسمع حاجه زي دي نولفها وال نروح ننملها _طٌب 

 رتكبت شا ما خطأإتشعر بأنها  ح لكنتخجل كارما ولم تعرؾ ما هو الرد الصحٌ

تعملً ؼاٌب بتمول كالم علً حد بصً ٌاكارما المفروض لما تسمعً واحده _

 تٌنحاج

نن متسمعٌش الكالم ده وال تشتركً فٌه ولو تعرفً تدافعً عن إول حاجه أ 

ر جر كبٌأهٌدٌكً علً ده ده ٌارٌت تبمً كده بتردي ؼٌبته وربنا الشخص الؽاٌب 

 مبٌحبهاشلكالم علً الناس ده اسمه ؼٌبه والؽٌبه دي حرام ربنا عشان ا لوي

 _وتانً حاجه ٌامٌس

وحٌش تنملً الكالم عشان كده ٌبمً اسمها نمٌمه والنمٌمه _تانً حاجه بمً انن متر

وانتً ٌاكارما مش بس نملتً الكالم ده  برضه دي كمان حاجه حرام  وربنا بٌكرهها

وبدل ما تهدٌها من ناحٌة صحبتن اتمال علٌها انتً كمان للتٌه لسلمً اللً هً 

وانا لٌاللكو لبل كده المفروض لما اتنٌن اصحابنا روحتً خلٌتٌها تكرهها اكتر 

عشان ده بٌعمل فتنه ننمل كالم ونخلٌهم ٌضاٌمو اكتر ٌختلفو احنا نصلح بٌنهم مش 

 صح ٌاكارماوالفتنه اشد من المتل عند ربنا 

  _صح ٌامٌس 

 الؾ اللً زي دي الرسول كان بٌوصٌنا نعمل اٌه فً الموانتً عارفه  _

 _ال مش عارفه



 " مظلوما  أو لالنا فً الحدٌث الشرٌؾ "انصر أخان ظالما  _

زي ما حضرتن _ٌعنً اٌه ٌامٌس طٌب سلمً اتظلمت ماشً هنصرها وادافػ عنها 

 ازاي لكن رحمه كانت ظالماها هدافع عنها لولتٌلً 

المفروض ننصر المظلوم بإننا ندافع لسؤال ده لال اننا _لما الرسول اتسال نفس ا

 عنه زي ما انتً للتً كده وننصر الظالم كمان بإننا نمنعه من فعل الظلم ده 

كنتً هتاخدي أجر النصٌحه ٌعنً ٌاكارما كان المفروض تمنعً رحمه وتنصحٌها 

ً وأجر وأجر انن ردٌتً ؼٌبة سلموكمان أجر منعها من الظلم زي ما الرسول لال 

 انن منعتً فتنه 

ن ما كانت تظنه أطأت وأخفمد شعرت بأنها بالفعل تنظر كارما باالرض ولم ترد 

 ور كثٌره أجها بالفعل ضٌعت علً نفسها أنو كان كبٌر جدا  ر بسٌط أم

 ا اسفه ٌامٌسأن_

اتأسفً لسلمً عشان هً زعالنه منكو واستؽفري كتٌر لربنا _ال متتاسفلٌش انا 

الخٌر بٌن اصحابن مش فً الحجات هتكونً سبب فً من هنا وراٌح واوعدٌه انن 

 الوحشه اللً بتعمل فتنه

 امٌس_حاضر ٌ

 ٌال اجري علً مكانن _برافو ٌاكارما شاطره 

 ٌره وتذهب مكانها متسم كارما ألتب

 ي علً رحمهتأخذ امٌره نفس استرخاء ثم تناد

 _رحمه تعالٌلً عٌزاكً فً كلمه

 _حاضر ٌامٌس

سلمً وكارما فعلت اٌضا مع رحمه وكما فعلت امٌره مع  ه ألمٌرهذهبت رحم

  بالحرج  ا  دأحال ٌشعر  وتحدثت معها بالمشكله بعٌدا عن بالً المجموعه حتً

 _تعالً ٌارحمه العدي 

 مٌرهأتجلس رحمه وتتابع 

 ها وحشه إنلولتً علً سلمً _انتً 



ن أتعلم ألنها  ضا  أٌر نكانها مخطبه وال تسطتٌع اإلألم تجاوب رحمه فهً تعرؾ 

 ٌعرفون ما تفعله جمٌعا  دلابها اص

 _لولتً ٌارحمه وال أل

 _مكنش لصدي ٌامٌس كنت بهزر

 بطرٌمه هتوجع اصحابنا وتجرحهم حنا ٌنفع نهزر إ_طٌب هو 

 عرؾ انها هتزعل كدهأانا ٌامٌس مكنش لصدي مكنتش _ال مٌنفعش بس 

مٌنفعش تترٌمً  هتزعل اصال  _حتً لو متعرفٌش انها هتزعل كده وحتً لو مش 

انت عامل حجات وحشه عشان دي خلمة ربنا انتً كده كأنن بتمولً لربنا علٌها 

 ٌارحمه صال  أٌارب ٌنفع ربنا ٌكون عملنا حاجه وحشه 

 كل حاجه من ربنا حلوه _ال ٌامٌس

اجه من ربنا حلوه بتمولً علً صحبتن وحشه لٌه ح_طب ولما انتً عارفه ان كل 

 هو حد فٌنا بٌختار شكله ن تبمً انتً مكانها اصال  مش كان ممك

 _ال ٌامٌس 

 _عارفه انن عملتً ؼلطتٌن بٌزعلو ربنا دلولت وال أل

 ستفهام إتنظر رحمه ب

 ٌرهأموتكمل 

والتنمر ده  اسمه تنمره وجرحتٌها ود _اول حاجه عملتٌها انن اترٌمتً علً صحبتن

 ربنا بٌكرهها جدا  حاجه وحشه 

مع انه بٌحبن وبٌدٌكً نعم له حاجه ربنا بٌكرهها وتزعلٌه منن تحبً تكونً عام

 كتٌر اوي 

 _ال ٌامٌس 

 آن ٌارحمه عن اللً انتً عملتٌه ده _عارفه ربنا لال اٌه فً المر

ْنُهْم َواَل نِسَ لال  ًٌْرا ّمِ ن لَْوٍم َعَسٰى أَن ٌَُكونُوا َخ اٌء ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اَل ٌَْسَخْر لَْوٌم ّمِ

ْنُهنه  ًٌْرا ّمِ ن نَِّساٍء َعَسٰى أَن ٌَُكنه َخ  ّمِ

 و ٌعنً ٌاحبٌبتً حرام نترٌك علً حد عشان ممكن ه



هتخلٌه ٌاخد من سن مننا عند ربنا ومش بس كده ده كمان ترٌمتنا علٌه دي أحٌكون 

حسناتنا اللً احنا تعبنا فٌها وناخد احنا بدالها ذنوب ٌنفع ٌعنً تدي حسناتن اللً 

 بتً فٌها لحد ع الجاهز كدهتع

 _ال ٌامٌس مٌنفعش

اسمها عنها فً ؼٌابها بحجات وحشه ودي  اتكلمتً .._عارفه انتً عملتً اٌه كمان

وال ٌؽتب "ارحمه ربنا لال عنها فً المرآن لوي ٌؼٌبه والؽٌبه دي بتزعل ربنا 

 "خٌه مٌتا  ألحم ٌأكل  أنحدكم أحب أٌ بعضكم بعضا  

 خوه وهو مٌت أبٌعمل كده كأنه بٌاكل لحم  ن اللًإٌعنً ربنا لال 

 ٌارحمه جدا  ٌعنً حاجه وحشه 

 _انا اسفه ٌامٌس مش هعمل كده تانً 

عشان هً زعالنه وكمان تستؽفري ربنا _متتاسفلٌش انا انتً الزم تتأسفً لسلمً 

ومش بس أبدا  الوحشه دي تانً ات وتوعدٌه انن من هنا وراٌح مش هتزعلٌه بالحاج

واللً مع كل صحباتن انه بعد كده مش هنؽتاب حد وال نترٌك علً حد  كده تتفمً

جر النصٌحه وهو كل ما ٌعمل بنصٌحتنا أنشوفه بٌعمل كده هننصحه عشان ناخد 

 دهر فً الخٌلسبب كنا ادي ناخد حسنات اكتر احنا كمان زٌه عشان احنا 

 _حاضر ٌامٌس 

 ول ان الكلمه الطٌبه صدلهحدٌث الرسول اللً بٌم _خلٌكً حاطه فً بالن داٌما  

خٌر كتٌر فً حجات كتٌر ممكن تكون سبب فً  لويٌعنً كلمتنا دي لٌها دور كبٌر 

وممكن تكون سبب فً شر كتٌر عشان كده الكلمه الطٌبه أجرها زي اجر الصدله 

عٌزاكً بمً كل كالمن من هنا وراٌح ٌكون طٌب زٌن كده عشان ربنا عند ربنا 

 ٌحبن ماشً

 شكرا   _حاضر ٌامٌس

 ابتسمت لها امٌره ولالت لها ٌال روحً مكانن وبعد الحصه اتأسفً لصحبتن

بل تشرح فٌه درس النصوص  نمٌره ولررت ان ما تبمً من الحصه لأنهضت 

 اهم  ن تزرع هذه الحصه فً الطالب درسا  أستحاول 

 وهو عند هللا عظٌم" بدأت حدٌثها بموله تعالً "تحسبونه هٌنا  



كلم معاكو فٌها فهنأجل أتعاٌزه  لويفٌه حاجه مهمه  ر النهارده_شوفو بمً ٌاشطا

..حكلمكوا عن حاجه الجاٌه وهكلمكو فً موضوع مهم درس النصوص للحصه 

 مع بعض تمام ااوي وعاٌزٌن ننالشه همنتشر تبم

 امٌسٌ اام_تما

 نا فً المرآن "وتحسبونه هٌنا وهو عند هللا عظٌم"_ربنا لال

 ه ٌاوالدإٌعارفٌن معنً األٌه دي 

 _اٌه ٌامٌس

بنعملها وبنكون مفكرٌن انها عادٌه او بسٌطه وتافهه ي لو_ٌعنً فٌه حجات كتٌر 

وممكن ناخد علٌها ذنوب كتٌر صال عند ربنا كبٌره اووووي أومش مستاهله وهً 

كالمنا وتصرفاتنا ولبل ما نعمل حاجه او نمول عشان كده الزم نرالب كل  جداَ 

 ل هً هتزعل ربنا وال ألوحاجه نسأل نفسنا األ

 ماشً ٌاحلوٌن

 _ماشً ٌامٌس 

الحجات دي بمً زي اٌه ٌاوالد خلٌنا ندي امثله كده للحجات اللً بنشوفها _طٌب 

 عند ربنا كبٌره زي اٌه مٌن شاطر ٌمول زي اٌه ً اصال  هبسٌطه بس 

 اممممم مش عارفٌن 

 ٌهإطٌب همولكو زي 

ٌها مع الثالث بنات بنفس االسلوب وتبدأ امٌره بطرح المشكله التً تحدثت ف

ٌشعر الثالث بنات طرٌمه ؼٌر مباشره حتً ال  ضا  أٌوبطرٌمه تناسب عمولهم و

 مام بالً المجموعهأبالحرج 

 ٌكون أنكما ٌجب للمعلم  ٌره مثاال  ا  أفهكذا كانت دابم

رسالتها ن أصال الدروس للطالب بل إٌفكانت تؤمن بأنها لٌست لها فمط رسالة 

ً أساس كل العلوم هم العلوم بل أهفاألخالق زرع المٌم واألخالق بهم   هً عظماأل

 خاللٌه ودٌنٌهأداخله رساله كل علم ٌحمل فً ف

لادرون علً صنع مجتمع سوٌه  جٌاال  أهذه االخالق والمبادئ هً التً ستنشا 

 ً الحٌاه التً نرٌدهاإلٌرتمً بنا سوي 



 ستمبل فً الم هو ما سنحصده منهم فما نزرعه فٌهم حتما  

ن نهتم بدٌنهم كما نهتم بمأكلهم أوؼٌر مستهترون البد  مسؤلون حما   ردنا رجاال  أفإن 

 وملبسهم 

 نهتم بأخاللهم كما نهتم بتحفٌظهم الدروس دون فهم

 نؤسس فٌهم مبادئ  وعمل كما نؤسس فٌهم جسد 

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

 مٌره من عمل الٌوم أانتهت 

نتهاء وانصراؾ الطالب خرجت هً لهاله التً كانت د اإلوبع كان ٌوم شاق علٌها

 خريتنتظر األ ال  أومن تنتهً منهم تنتظرها بالخارج كما تعودو 

 خلصتً  خٌرا  أ_هٌٌٌٌه و

 روح بسرعهأون ٌال بمً عشان مستعجله عاٌزه أٌ_

 ما احنا لاعدٌن شوٌه مع بعض ٌه_مستعجله ل

 _ال ٌااختً الزم امشً خطشٌبً جاي 

 ها لسانهاوتخرج ل

 يٌال اجري انتً روحً عشان تلحمً تستعد ماشً لشطه_

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

 كذلن ٌضا  أٌره أمذهبت هاله لبٌتها و

مٌره بعد ول زٌاره له ألتكان فارس فً بٌته ٌرتدي مالبسه وٌستعد للخروج فً 

 الخطبه 

...... 

 فً المساء 

 ضا  أٌمال والجده أمٌره وأٌجلس فارس فً بٌت خطٌبته وتجلس 

 ٌجلس الجمٌع فً نفس المكان 



ونه ما ٌمولحد ت ٌسمع أنفً زاوٌه تسمح لهم بالحدٌث دون مٌره أكان فارس و نلك

 بوضوح

 _عجبتن الهدٌه

 جمٌله  متشكره اويأه_

 ون داٌما عند حسن ظنن أكربنا ٌمدرنً و_

 كون زوجه صالحهأا ربنا ٌمدرنً وأن_و

 نا واثك من كدهأشاء هللا  إن_

 ض روتنظر باأل ٌرهأمتبتسم 

 ثم تتابع 

 انً وماما زٌنب أمو اخبار جنا إٌه_

 _بخٌر الحمد هلل وكلهم بٌسلمو علٌكً وجنا بالذات

 _ربنا ٌبارن فٌها ٌارب 

 _ٌارب 

 مال حدٌثهم أتماطع 

 ٌافارس  إٌهخبارها أوماما _

 _بخٌر وهللا الحمد هلل بتسلم علٌكً 

  _هللا ٌسلمن وٌسلمها ٌاحبٌبً وصلها سالمً

 _باءذن هللا

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

ام التلفاز وفجأه شعرت روضه بدوار أمكانت روضه وحسام جالسان فً بٌت حسام 

 شدٌد 

 لوي_حسام الحمنً انا داٌخه 

 _اٌه ٌابنتً مالن فٌه اٌه 



 _معرفش معر.....

 ولم تشعر بنفسها 

حتً استعادت لتها اإلفم وواستخدم لطرات الماء والبرفٌحملها وادخلها الؽرفه 

 وعٌها 

 _سالمتن ٌاحبٌبتً اٌه اللً حصلن بس

 ترد وهً متعبه جدا  

 ٌهإفٌه _مش عارفه 

 كوٌس النهارده عشان مأكلتٌش_

 ونفسً مسدودهصال  أ_بمالً كام ٌوم مش طاٌمه االكل 

 طٌب لوحاجه بتوجعن لومً نروح للدكتور_

 مش مهم _ال ال هبمً كوٌسه 

 م لومً ٌال نروح للدكتورسمها مش مهإاجه ح_مفٌش 

 دأتأكما أ_ٌاحسام مش مهم استنً 

 هإٌ_تتاكدي من 

ول ونتأكد وبعدٌن تٌست األا نعمل لمممكن اكون حامل استنً  إننا شاكه أ_اصل 

 نمرر حنروح لدكتور اٌه

 عراض حملأبجد ٌاروضه ٌعنً ممكن اللً حصلن ده ٌكون ��_

 د أتأك الموهللا لسه _مش عارفه ٌاحبٌبً 

 وٌتركها وٌنزل مسرعا  ختبار جٌب اإلأ نا نازل الصٌدلٌه حاال  ألسه هستنً _

 لنفسهاتبتسم هً وتمول 

 مجنون -

 بعد دلابك عاد حسام 

 ختبار وبالفعل كانت حامال  رت روضه اإلأج



 كانت سعادتهما ال توصؾ 

 له لٌخبره بالخبر السعٌد أهتحدث كل منهما الً 

 ٌضا  ألهم هأعلٌهم وعلً  ممٌزا   كان ٌوما  

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

 فً صباح ٌوم جدٌد 

 كان ٌوم الجمعه 

بوع مابٌن العمل سفطوال األ ٌخرجان الٌوم للتنزه للٌال   أنمٌره ألررت هاله و

 شٌاء كثٌره أووالدراسه 

 الحادٌة عشر صباحا فً النادي

 ادٌث بٌنهمألحتجلس الصدٌفتٌن علً طاوله واحده وٌتبادلون ا

 ت ٌاامٌره اٌام الجامعه والفسح والخروجات والشله بتاعتنا_فاكره ٌاب

 هٌٌٌٌح كانت اٌام_

 _هٌح اٌه ما انتً لسه بتروحً انا اللً الول هٌح بمً

صاحبه هنان بخرج واطلع مع أكو وهللا ٌالولو مفٌش حد _بروح بس مش زي اٌام

 م حلوه أٌاكانت نفسً صحٌح انتو كنتو شله فاشله بس وهللا 

 لويً _اه وحشتن

 ٌه اوحش ما فٌهاإ_تعرفً 

 _اٌه 

مكنش واسع  كنا ٌدوب بنعمل الفروض ساعتها لبسنا  لويمكناش ملتزمٌن إن _

 بعٌد عن ربنا  لويوبالعافٌه كنا بنضٌع ولت كتٌر 

حسن من ؼٌرنا مكنتٌش أبس الحمد هلل كنا  ٌره أمٌا وحش حاجهأدي كانت  _فعال  

عملنا الحمد هلل ال عمرنا صاحبنا شباب وال  ه احنا ٌعنًإٌبتشوفً البنات بتعمل 

 حجات وحشه زٌهم

 ٌاهاله _بس كنا ممصرٌن فً حجات كتٌر اوي



 _والحمد هلل ربنا هدانا 

 _ربنا ٌثبتنا ٌارب وٌهدي كل البنات وكل المسلمٌن 

 ي حاجه ناكلها واجً أجٌب أ..هموم ٌامٌرو  _ٌارب

 ..ماشً ٌالولو متتاخرٌش_

 ٌام الجامعه صدفهأحدي صدٌماتها من إات اذا بها تمابل بعد خطونهضت هاله و

 ورأت هاله فً طرٌمها ٌمسن بٌدها هند ومعها شاب كانت تمشً  

 ه ده انتً هناإٌ_مٌٌٌٌٌن هاله 

 هختفاء دحبٌبتً وحشتٌٌٌٌٌنً اوي انتً فٌن ٌابنتً اٌه اإل ند_ه

 خري وسلمت كل منهما علً األ تراجع الشاب للوراء للٌال  

 ابعت هند الحدٌثثم ت

ٌره اللً من بعد التخرج خفٌتو خالص وال كأنكو أمنتً وإاللً اختفٌت _انا برضو 

 تعرفونا 

مٌره أ..الولن وي أتنٌن فً حجات كتٌر حنا اإلإ_موجودٌن اهو وهللا بس انشؽلنا 

 هنا هً كمان تعالً سلمً علٌها والعدي معانا شوٌه

 مٌره هنا أ_بجد 

 حاجه ناكلها ونمعد مع بعض شوٌه بمً لٌكً وحشه وهللا _اه تعالً معاٌا نجٌب

 تتظر للشاب الذي معها ثم تمول 

 ل معاٌا حد أص_اممم مش هٌنفع 

 تظنه خطٌبها فتمولو تنظر هاله للشاب 

لوحبٌتً تٌجً تمعدي معانا احنا هنا  _طٌب ماشً خالص براحتن بمً عموما  

 ...وتشاور لها علً مكانهم

مد مش هٌتأخر وهٌمشً علطول لو مشً لبل ما تمشو أحه _طٌب بصً هو كده كد

 كٌد أهجٌلكو 

 شطه هنستناكًل_ماشً ٌاهنوده 



 مام_اوكً ت

 ٌرهمثم عادت ألالطعام ذهبت لتحضر

 _بت ٌامٌرو 

 _نحم

 _عارفه شفت مٌن دلولت

 ختً _مٌن ٌا

 _البت هند

 _ال بتهزري هند شولً

 ه وهللا هً هنا مع خطٌبها أ_

 معاكً لٌه ..طب هً فٌن مجتش  بت اللذٌنا _اٌه ده اتخطبت 

وتٌجً تمعد معانا بس به هو بزمتن هتسٌاا لسه شٌفاهم ان_ٌاختً مع خطٌبها لولتلن 

ٌه دي والعه علً واحد زي ..بس بت اإللالت هو هٌمشً بدري وهتبمً تٌجً 

 زرلا وعٌونتفاع كده إرطول بعرض بالممر 

 ً الطاوله وتمول بؽضببعلبة منادٌل كانت علمٌره هاله تمذؾ ت

 _هااااااله اتلمً بدل ما المن بطرٌمتً

 نا عملتلن حاجهأ_اٌه ٌامجنونه انتً كمان 

 ؼض البصر ٌاماما ؼض البصر ٌاهانم ؼض البصر ٌااستاذه نعٌد تانً _

فعل فاضح ده خطٌب صحبتنا عادي ٌعنً _ٌاستً هو انا راجل وال انا بصٌت علً 

 ومش لصدي حاجه بهزر

جبتً طوله وعرضه وارتفاعه ..ده هزار  تً إنرة صبري أخٌاضٌه زمتن _انا را

 عنٌه وتمولٌلً عادي ده انتً فصصتٌه ولون

 وال مسكت فٌه _ٌاستً هو انتً شفتٌنً رحت عاكسته 



ٌاحبٌبتً ؼض البصر مش للرجاله بس ده للرجاله والستات كمان وخدي عندن _

له ده انتً كمان لو شفتً بنت التمٌله بمً انتً مش بس تؽضً بصرن عن الرجا

 زٌن والبسه لبس ظاهر جسمها واجب علٌكً تؽضً بصرن عنها 

 _حتً البنات ده بنات زٌنا ٌعنً عادي

مش عادي ٌاحلوه لو كانت هً رضت علً نفسها تظهر جسمها وتشٌل ذنب  _أل

 فمتشلٌش انتً ذنب وتبصً علٌه 

فً  ربنا لالمنا ٌاهاله ي منظر مش حلو وأي حاجه مش من حأبٌشمل ؼض البصر 

ه اللً بعد دي ٌسورة النور "لل للمؤمنٌن ٌؽضو من ابصارهم"وفً نفس السوره األ

 علطول "لل للمؤمنات ٌؽضضن من أبصارهن"

 مر للرجاله والستات فهمتً وال نعٌد تانً ٌعنً ٌاهانم األ

 _خالص ٌاختً فهمت فهمت 

 ً صوصوت من الجوعنا عصافٌر بطنأحسن أندومً بمً نضرب اإل_طب ٌال 

 وتمد ٌدها لتأخذ االندومً خاصتها 

 اكل وكذلن هالهتسمً هللا وت

 تناولهم الطعام تدخل علٌهم هند ثناء أ

 من ٌدها وتمؾ مسرعه طعامٌره الأمتضع 

 وحشتٌٌٌٌٌٌنً وحشتٌنً اوي _هند 

 خريتحتضن كل منهما األ

 وبعد السالم 

 _العدي العدي ٌاهنوده 

 تجلس بجانبهم 

 ه فً حٌاتن إٌخبارن وعامله أٌابنتً  _اٌه

ستاٌل ده انتً اتعدٌتً من _الحمد هلل ماشٌه انتو اللً عاملٌن اٌه واٌه ٌابت ٌاهاله اال

 هإٌمٌره وال أ



 لً عدوي عمبالنأحٌااختً  أه_

 ....احكولً بمً عاملٌن اٌه فً حٌاتكو ا لبسً عاجبنً كده ان_ال ٌاستً 

 ترد امٌره لابله

وبنحفظ لرأن بنخرج نا بحضر الرساله أبندي دروس انا وهاله وفسنا هو بنسلً نأ_

 جازه زي ما انتً شاٌفه كده ٌوم األ

_وهللا شاطرٌن بتسلو نفسكو انا بمً اشتؽلت شوٌه فً حضانه زهمت منها وسبتها 

 هو فً مدرسه خاصه وشكلً حطفش منها برضوأبمالً اسبوع  وحالٌا  

 _لٌه ٌابنتً بس 

 وملٌش خلك لموضوع التدرٌس ده اصال  عه _معرفش بمل بسر

 وتعملٌه _طٌب ما تشوفً انتً بتحبً اٌه 

ور نفسً فٌه أطخد كورسات فً الموضوع ده وأبحب شؽل الجرافٌن ونفسً نا _ا

 ابه اكمل فٌهلكن تدرٌس وكده مش ح

 ترد هاله

 ما تبدأي بمً متضٌعٌش ولته إٌ_طب حلو اوي مستنٌه 

 حاجه. رأخ_وهللا ٌالولو كسالنه 

 ٌرهأمتتابع 

_كسالنه اٌه ٌابنتً فولً كده شوٌه ده مستمبلن متضٌعٌش ولت امال لو مكانً 

 مشؽوله بجهازي كمان عشان الجوازه شؽل ودراسه وحفظ وفوق ده كله إٌهتعملً 

 اٌه ده إنتً إتخطبتً؟-

 _☺ اٌون 

 لؾ مبرون ٌامٌرو عمبالن ٌابت ٌاهالهألؾ أ_بجد 

 بمتهانا سأ_ال ٌاختً ده 

نتو االتنٌن  لربتو تتجوزو وتودعو حٌاة الحرٌه خالص إنتو بتهزرو صح ٌعنً ا_

 طب كنتو اعزمونا طٌب ..



 ترد امٌره

والواحد فً الموالؾ دي بٌبمً ملبوخ  صال  أ_كل حاجه جت بسرعه ؼٌر متولعه 

 معلش بمً تتعوض فً الفرح 

 وبعدٌن ما انتً كمان عملتٌها من ورانا ومعبرتٌناش

 لسه سنجل والحمد هلل أنان دي ٌاختً اللً عملتها _مٌ

 ترد هاله

 _سنجل اٌه ٌابنتً انتً فمدتً الذاكره امال مٌن اللً كان معاكً ده 

 صاحبً بسده انتً فكرتٌه خطٌبً ال ده  إٌه .._اااااه احمد

 ٌاختً صاحبن ازاي ٌعنً ::هاله

 ادي مرتبطٌنهند::ع

  تاللٌه بٌتسلًبنتً بالش السكه دي مرتبطٌن اٌه ٌامنٌله انتً ٌا::امٌره

 هند_ال ال احمد بٌحبنً انا واثمه فٌه 

 ستاذ_ومٌتمدملكٌش لٌه بمً ان شاء هللا األامٌره

 ل وهند_هو لسه مش جاهز وكمان الزم نعرؾ بعض األ

 ٌه ٌااوختًإوكدهون هتعملو هاله _وبعد ما تعرفو بعض بمً 

 ��لً بمً ونتجوز عن حب جهز نفسه وٌتمدم ...هٌكونهٌٌٌٌح بمً هند_

 لحد ما ٌولعن علً بوزن كتٌرحساس الهٌٌٌح ده كده إامٌره_خلٌكً عاٌشه فً 

 مد كوٌس اوي وهللا انتو ظالمٌنهأحهند::ٌاجماعه 

امٌره::واللً احنا ظالمٌنه ده ٌاختً كان ماسن اٌدن لٌه ولبل انه ٌشٌلن ذنوب 

 هلن لٌه أوٌخلٌكً تخونً ربنا وتخونً 

 ربنا مش باٌدٌنا إٌدللبنا ده بمخاطره فً الحب مباحه  أيتً بنحب بعض هند::ٌابن

لحد ما ربنا ٌبعتلن نصٌبن ٌد ربنا ٌاهند الزم تحافظً علٌه إهاله_وعشان للبن ده ب

 من لبل ما تتولدي بالحالاااال أصال  اللً متكوبلن 



اجماعه امال و ..وبعدٌن ٌاهمٌره أهند::اٌه ٌاست هاله انتً كمان بمٌتً تتكلمً زي 

 هنعرؾ بعض ازاي انا عاٌزه اتجوز عن حب 

حسن هاجً اطلع أجً اامٌٌٌٌره عملٌها انتً علً ما اروح التوالٌت و��هاله::

 عفارٌتً علٌها 

امٌره::هههه عجبن كده ٌاهند جننتٌلنا البت واحنا ما بنصدق نعمل فٌها لحد ما 

ٌاللبً وان شاء هللا هنوده  بدل ما ٌسٌبها وتمعدلنا ...روحً ٌالولو روحًتتجوز 

 شاطره زٌن وهتفهم 

 ��هاله::ماشً

 ره بهند أمٌتنصرؾ هاله وتنفرد 

 احكٌلً وانا كلً اذان صاؼٌه_اٌه بمً ٌاست هند الحوار ده 

ع الفٌس شوٌه شوٌه اتعلمنا _وال حوار وال حاجه ٌامرمر عادي اتعرفنا من فتره 

 بس كده شاء هللا إنهٌتمدملً حبٌنا بعض وببعض فمررنا نرتبط واتمابلنا و

ده مش .. حوارات ديجو ٌابت انتً مراتً والٌابنتً فولً هو انتً بٌاكل معاكً _

تر زي اللً بٌاخد جرعة أكاتعودتً علً وجوده مش  تعودفراغ و حب ٌاهند ده 

سمً أالحب  ..اهو اللً انتً فٌه ده كده مخدرات خالص مخه اتعود لو سابها ٌتعب 

 لؾ مرهأ واطهر من كده

 ٌرهمأه ٌاست إٌ_والحب ده بمً ٌعنً 

 بس تصرفاتنا بإسم الحب هً اللً حرام _الحب مش حرام 

ٌتعامل مع الرزق ده بما ٌرضً هللا عشان ربنا الحب ده رزق واللً بٌحب ب

ٌده إ..اللً بٌحب ٌاهند بٌخاؾ ع اللً بٌحبه من الذنوب بٌحب ٌاخد بمٌحرمهوش منه

وعلٌه حتً من نفسه لو بٌحبن ٌاهند كان حافظ علً سمعته  للجنه مش للنار بٌحافظ

 ي رابط شرعً أعلً عفتن وبراءتن مكنش استحلهم لنفسه من ؼٌر 

ومبٌحبش ٌؽضب ربنا فً حبه عشان ربنا اللً بٌحب ٌاهند بٌحافظ علً للبه 

ٌراضٌه اللً بٌحب بٌطلب حبٌبه من ربنا مش بٌمابله فً السر وٌخلٌه ٌخون ربنا 

ٌحب بٌكتفً بالدعاء واالستخاره وبٌثك فً اختٌار ربنا وٌسٌبها علٌه اللً ب

 وصدلٌنً ربنا بٌراضٌه اووووي عارفه لٌه

 ٌاامٌره_لٌه 



نخلً رضانا _عشان بٌرضً ربنا  .ما هو لما نراضً ربنا الزم ٌراضٌنا لكن لما 

 زاي بمً إهم تفتكري ربنا هٌراضٌكً وهوانا األ

 الزم نعرؾ بعض االول ونات ده بٌفشلمٌره جواز الصالأ_ما هو ٌا

سمها جواز صالونات إوض نوم مفٌش حاجه أبمولن اٌه ٌاختً بال صالونات بال  _

وكل العاللات اللً من النوع اللً انتً  ..  رؤٌه شرعٌه س فٌه حاجه اسمهاب اصال  

ي أخر بٌتسلً وربنا مبٌباركش فً وبٌطلع فً األخرها تعب ووجع للب أعٌزاه ده 

واللً كانو ه فً الموضوع حتً لو كمل صدلٌنً حٌاة الطرفٌن مبتكونش حلوه حاج

فالزم  ن هما اتعجلو الحب فً الحرامفاكرٌنه حب مع الولت بٌختفً من بٌنهم أل

 انه عولب بحرمانهأو لٌتعالبو بعد كده بالحرمان منه ..من تعجل شً لب

 تجوز عن حب أا نفسً أنطب ما _

  مخن أكلً _ٌادي الجواز عن حب الل

وكً معززه مكرمه وتختاري من بٌن كل أبو انتً لما تمعدي فً بٌت ه _ٌابنتً

ووتتخطبو وتتعرفو علً بعض فً اللً بٌتمدمولن واحد بس للبن ٌتشدله وٌرتاحله 

فً ها بس الفرق ان ما هً هً نفس الفكره بحبزمتن ده مش جواز عن النور 

...تفتكري  تؽضب ربناً السر بطرٌمه وتتعرفً ف تختارٌه النور بطرٌمه حالل مش

ولصة حب ٌاهند اي جواز عن حب احلً جواز عن حب ربنا اللً شهد علٌه 

 وال حب متؽلؾ برضا الشٌطان وهوي النفسمتؽلفه برضا ربنا 

حلً بس برضو ٌاامٌره ما هو ممكن بعد أامممم اكٌد اللً ربنا راضً عنه _

 ا خطوبه وخالصساعتها تتحسب علٌالخطوبه منتفمش ونفركش 

نكمل مع  هنمدرعشان نشوؾ اذا  صال  أ_ ما تتحسب ما هو ربنا عمل الخطوبه 

لو متفمناش خالص نخرج بالمعروؾ لبل ما ٌبمً فٌه جواز وربنا  بعض وال أل

حلً جواز عن حب برضا أولو اتفمنا وحصل حب ٌبمً ٌوفك كل واحد مع حد تانً 

س فً الضلمه مش فً النور بتتعرفً ..مش ده نفس اللً بتعملٌه دلولت ب ربنا

برضو ولو اتفمتو بتكملو لو متفمتوش بتفركشو ده علً فرض انه صادق ومش 

 بٌتسلً ٌعنً

 مٌره أنا بحبه اوي ٌاأنا اعمل اٌه دلولت أطٌب _اه فعال عندن حك 

ٌد ربنا وهو اللً لادر إللبن ببعدي ٌاهند عشان ربنا ٌراضٌكً إحبٌه بجد بت_لو 

 راضٌه ٌاحبٌبتً عشان ٌراضٌكً ه وٌحببه فٌكً ٌسخرلن للب



 هإٌلوله واه إٌعمل أ_طٌب 

لمن تانً اكلابلن وال أحمد مش همدر أسفه ٌاأنا أ_بسٌطه ابعتٌله رساله لولٌله 

نا وانت نؽضب ربنا فً حبنا أومش عاٌزه ال كل ده حرام  إننا عرفت أعشان 

وال بٌتسلً  ق معاكً فعال  ذا كان صادإ..وهنا بمً هٌبان عشان ربنا ٌراضٌنا 

وٌاعالم ٌمكن ٌكون كان بٌتسلً ولما ٌاللٌكً كوٌسه كده وكل همن رضا ربنا ٌحبن 

 فعال  

 تتنهد هند تنهٌده طوٌله وتمول

 ٌره هعمل زي ما بتمولً وربنا ٌمدرنً بمًمأ_حاضر ٌا

ول بس ستعٌنً بس بربنا هتتعبً شوٌه فً األإن شاء هللا إ_حٌمدرن ٌاحبٌٌتً 

ه إنوي لعٌه كتٌر إدخلٌكً الفتره دي مع ربنا وٌنً هترتاحً بعد كده علطول صدل

 من نصٌبن ي حد مش أٌعٌنن ومٌعلمش للبن ؼٌر بٌه ومٌعلمكٌش ب

 شاء هللا إن_حاضر هعمل كده 

جواز ده رزق ومحدش هٌاخد رزرلن اللً مكتوبلن ؼٌرن ن الإ _وافتكري داٌما  

ا كل ده ملوش الزمه كده كده مش هتاخدي ؼٌر التعارؾ الكتٌر واللؾ هنا وهنٌعنً 

فالعدي بمً استنٌه وحبٌه كده وارضً بٌه من لبل حتً جوزن اللً ربنا كاتبهولن 

شخص كوٌس وفٌه الخٌر لٌكً وانه  ما تعرفً هو مٌن وادعً ربنا بس انه ٌكون

 ٌحفظن لٌه وٌحفظه لٌكً لحد ما ٌجً الٌوم اللً تتمابلو فٌه بالحالل

 ٌره ..عارفه كالمن شجعنً ورٌحنً شوٌه مأ_حاضر ٌا

 _,ربنا ٌرٌح بالن وللبن ٌاهنوده ٌارب وٌهدٌٌٌٌكً 

 ٌارب��_

 تاخرت كده لٌه دي إ_هً البت هاله راحت فٌن 

 وي راحت فٌن المجنونه دي أخرت إتأ_صحٌح دي 

 لومً نشوفها _

 _ٌال

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



 

 فً المساء مٌعا  بناء جواأل مب واالفً منزل فارس ٌجلس األ

 ٌجتمع الجمٌع فً نفس المكان لكن كل منهم منشؽل بعمل

 حٌث تساعدها فٌه امانًمشؽولون بكتابة الواجب المنزلً الخاص بجنا  مانً وجناأ

 فً التلفازخبار ٌن كالعاده ٌتابعون األبواأل

خر أما فارس فكان مشؽول الفكر ٌجلس معهم فً نفس المكان لكن عمله فً مكان أ

ور المادٌه وكٌؾ سٌحصل علً المبلػ المطلوب منه حتً ٌنتهً من ماألكر فً ٌف

فً ممال جدٌد كان لد طلبه  ٌضا  أوٌفكر ٌره أمزواجه من وٌتمم تجهٌزات شمته 

 ربٌسه منه 

 ما ٌرٌد علً ٌحصلمكان حتً جتهاد فً عمله لدر اإلهو فمط ٌرٌد اإل

 م تفكٌره لابلهتمطع األ

 هإًٌ سرحان فً بالن ٌاحبٌب ٌه ٌافارس اللً شاؼلإ_

 _فٌكً ٌاست الكل

 بكش بمً هتفضل كالمنجً كده علطول_ٌاواد بطل 

 نا ؼلبااااانأا كالمنجً برضو ده أن_ كده ٌاماما  بمً 

 كٌدأمٌره أ..فً ه إٌ هههههه ....طٌب لولً سرحان فً_

 استري علٌا طٌب مش لدامهم كدهحراج ده بمً _احم احم ولٌه اإل

 ن ٌابنً ٌارب وٌباركلن فٌها وٌكملكو فرحتكو علً خٌرربنا ٌهنٌ_

 عٌلً كتٌر إدٌارب ٌاماما ٌارب _

شاء هللا ربنا حٌكرمن باللً إن و_بدعً ٌابنً من ؼٌر ما تمول للبً راضً عنن 

 بتتمناه 

 ٌاحبٌبتًأبدا   _ٌارب ٌاماما ربنا ما ٌحرمنً من دعواتن

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

 كل منهم ٌسعً وراء حلم وهدؾ  ون جدا  جمٌعهم هذه الفتره منشؽل



 والمسؤلٌه ستزٌد أبا  ن ٌكون أحسام ٌعمل بجد فهو علً وشن *

 رب موعد والدة روضه إلا

صبحت الحٌاه بٌنهم عادٌه ما بٌن الحب تاره وما بٌن الضؽوط والمشاكل تاره أ

 خري أوالملل تاره 

ور كثٌره أماهل فً متسالزالت  ضعٌفه  ما هو فً عاللته بربهن كلكن حسام كا

 بداعً وبدون داعً همها الصاله وحدٌثه الزابد مع زمٌالته من البنات فً العملأ

مل شا ٌزعجها بسبب تؽٌر هرمونات ألكانت روضه ؼٌرتها زابده هذه الفتره *

  امستمر الً حد م جسدها بعد الحمل لكن الوضع بٌنهم ظاهرٌا  

فً  ٌتحمل تملبات زوجته أنالمستطاع  كان حسام ٌتفهم هذه التؽٌرات وٌحاول لدرف

 وٌحتوٌها هذه الفتره

 فمط ثالث شهور فمد تحدد موعد زواجها ولم ٌتبك سوي  ما هالهأ* 

 مٌرهأفارس وهذه الفتره  ضؽطا وانشؽاال   كثر كان األ

فً عمله  ونهار حتً ٌحصل علً المركز الذي ٌرٌده ففارس كان ٌعمل لٌال  

 مام زٌجتهتطلوب منه إلالمال الم علً ٌضا  أوٌحصل 

 رسالة منالشةكثر فمد الترب موعد أتعمل بجهد وجد ٌره فكانت هذه الفتره أما أم

 الماجستٌر الخاصه بها

 

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

المواضٌع الخاصه ن من صالة الظهر وجلست علً مكتبها لتراجع بعض تهت اآلإن

  ا بالمذاكره تسمع صوت هاتفهابالرساله واثناء انهماكه

 كانت هاله المتصله

 _سالم علٌكم 

 _وعلٌكم السالم ازٌن ٌامرمر عامله اٌه

 ه إٌتً اخبارن إن_الحمد هلل ٌالولو 

 _الحمد هلل ماشً الحال اهو



_مالن ٌابنتً فٌكً اٌه...انا عارفه انً ممصره معاكً الفتره دي وانتً مشؽوله 

منالشه لرب معاد البجهازن ومضؽوطه عشان الفرح لرب بس وهللا ؼصب عنً 

 انا كمان ومضؽوطه جدا  

ا اللً تاعبنً وخانمنً أن.. ا عارفه اللً عندن مش محتاجه تبررٌلًأن_ٌاحبٌبتً 

 دلولت حاجه تانٌه

 ٌه مالن ٌاهاله اتكلمً إ_حاجة 

ٌدوب بصلً الفروض ي الفتره دي أوً لصرت إنمٌره حاسه أ_عاللتً بربنا ٌا

صحً ومره أوالفجر مره  لولهم ومره ألأه كار مرذبمٌت بنساه واأل..ورد المرآن 

صلً ركعتٌن بعد أمن اللٌل بمٌت ٌر ألمحتً المٌام بعد ما كنت بصلٌه فً الثلث األ

رجع زي ما كنت بس مش عارفه تالعشا وخالص معرفش مالً بس مضاٌمه عاٌزه 

 ول بس مش عارفهزي األ ون مع ربنا داٌما  أكعٌط عاٌزه امخنوله عاٌزه  هإٌفٌه 

 حساس ده لاتلنً ل اإلون المصحؾ مبحسش بخشوع زي األبمس

 الولواهدي بس كده اهونً علً نفسن ٌاحبٌبتً  ٌاللبً كل ده جواكً _

 ومتعته جربت طعم المرب من ربنا ودولت لذته صل.أ .حساس صعبإمش لادره _

 ودلولت مش طٌاله 

ٌن ٌاهتضلً وهٌبمً لدامن طرٌم _بصً دي انتكاسه كلنا بنمر بلحظات الفتور دي

وتطلعً من فترة الفتور دي ٌاهتدخلً الطرٌك السلٌم  زمان الطرٌك وترجعً زي 

 ب لربنا ألرلوي وأ

 ٌهإ_طٌب الحل 

ن ماره بالسوء حرب متً دلولت فً حرب ما بٌن نفسن اللوامه ونفسن األإن_

فرٌمٌن فرٌك بٌضم الشٌطان ومعاه هواكً والفرٌك التانً نفسن اللوامه الطٌبه 

اوعً تدي فرصه للشٌطان وال الفرٌك االول ٌؽلبن ها تحدي واوعً تسٌبً خدٌ

ن دول إوي من ألالخٌر وحب ربنا فً للبن ماره بالسوء انهم ٌكسبو لنفسن األ

..جاهدي فً عاللتنا بربناٌرجعوكً تانً لورا واحنا ما بنصدق نتمدم خطوه وٌؽلبوه 

 ا بكل الطرق الممكنهنا مامورٌن بمجاهدة نفسنإنفسن علً أد ما تمدري 

 علً لد ما الدر  اهدأجمعاكً حك  حجاهد نفسً الزم _

هم حاجه تحافظً ع أ_وانتً تمدري علً كتٌر بأمر هللا بس حالٌا عٌزاكً 

عً ربنا كتٌر إدعشان دي اللً هترجعن تانً عً تسٌبٌها مهما حصل إوالفروض 



نه هٌستجٌب مستحٌل ٌكون إوانا واثمه  لٌه ردا جمٌال  إوي فً كل سجده انه ٌردن ل

ده احنا لما بنمرب خطوه بٌمرب هو خطاوي مش فٌه عبد عاٌز المرب وربنا ٌبعده 

 هٌسٌبن وهللا 

 ٌره أم_حاضر ٌا

_وحاجه كمان ..االستؽفار اوعً تسٌبٌه استؽفري بخشوع اوي حسً كل حرؾ فً 

نب االستؽفار علً لد ما تمدري ٌمكن ٌكون حرمانن من لذة العباده سببه ذ

ب العبادات لربنا اتصدلً بأي نٌه انتً عٌزاها أحواتصدلً ٌاحبٌبتً الصدله من ..

منٌه فً بالن نفسن أي أبنٌة انن بتحبً ربنا وعٌزاه ٌمربن منه ..بنٌة 

 علً حاجه حلوه كمانولن أل....وتحممٌها

 _اٌه لولً

اللً بٌحسسن براحه _شؽلً جنبن طول الولت لرآن بصوت حد بتحبٌه الصوت 

بتشجع ع العباده والمرب من ربنا وبتدي بهجه شٌد دٌنٌه حلوه أناوهدوء وكمان فٌه 

 برضو هتدٌكً احساس بالفرحه وتشجعن كده ابحثً عنها وشؽلٌها 

 اللً للتً علٌه بس ادعٌلً ..ادعٌلً كتٌر اوي  ٌاامٌره هعملر _حاض

 وطاعته ودٌنهوٌثبت للبن علً حبه  جمٌال   ٌه ردا  إل_ربنا ٌحبن ٌاللبً وٌردن 

 وٌرزلن سعادة الدارٌن

وكل حاجه ت وصاحبه أخٌن وإٌاكً ٌاللبً تسلمٌلً ربنا ٌدٌمن فً حٌاتً أم_اللهم 

 حلوه 

 _وٌدٌمن لٌا ٌالولو ٌارب

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

لتدعو ربها بأن ٌرزق علً هاله نهضت لتصلً ركعتٌن ٌره للمه كثٌرا  أمكانت 

 جال  أؼٌر  ٌه عاجال  إلها صدٌمتها الطرٌك الصحٌح وٌرد

 .ٌجتمعان علً حب هللا وٌفترلان علٌه  ....حب فً هللاهكذا هً الصداله الحمٌمه 

 للجنه تكون مفتاحا   أنالصداله التً ٌمكن  هكذا هً

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



خرج له ما فً لتتوضأ وتصلً ركعتٌن تحدث فٌهم ربها ت ضا  أٌما هاله فنهضت أ

  إلٌه أٌضا  هو الوحٌد المادر علً فهمها وهو المادر علً ردها للبها وما تشعر به ف

 

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

لٌتحدث معها فً بعض لٌها هً ووالدتها إمٌره فً زٌاره أوالد فً المساء كان 

 فهو والدها وتكالٌؾ تجهٌزها علٌه حتما  مٌره أمور المادٌه الخاصه بجهاز األ

 الحدٌث عن أمٌره انتهاء مور لكن بعد ذه األال علً هأملم ٌختلؾ رأفت و

 ٌها إلمال موضوع رجوعه أفتح رأفت مع 

 _ال ٌارأفت مش موافمه

 مال لٌه مش راضٌه تدٌنً فرصهأ_لٌه ٌا

وان بعد ما كسرت فٌا كل حاجه راجع بعد فوات األلؾ فرصه أ_عطٌتن زمان 

 حلوه

ن هعوضن عن كل وعدأوافمً و_مكنتش فاهم وال حاسس وادٌنً فمت واتؽٌرت 

 ات اللً ف

 _وعد زي اللً لبل كده ومتنفذوش صح

 ادٌنً فرصه ؽٌرت فعال  اتصدلٌنً المره دي ؼٌر كل مره المره دي _

_ما كل مره كنت بتمول المره دي ؼٌر كل مره برضو ٌارأفت كفاٌه كفاٌه مش 

وجعً نا ما صدلت أي كالم فً الموضوع ده متفكرنٌش باللً فات أمع أسعاٌزه 

 نن بدأ ٌخؾم

  والعصبٌه بدأت تظهر علً صوتهبدأ صبر رأفت ٌنفذ •

ا جاٌلن لحد عندن وانتً برضو مصممه أنده ربنا بٌدي فرص و_حرام علٌكً بمً 

 ٌه مبتحسٌش مفٌش رحمهإتً إنبمً ٌاشٌخه بطلً تظلمٌنً 

 ال بعصبٌهأم



ا أنً نفسن باللً كنت بتعمله فٌنا وفت اللً ظلمت نفسن إن_انا برضو اللً بظلمن 

حظً معان تانً افرض جربت جرب أي لابلٌه تخلٌنً أاكتفٌت منن ومعندٌش 

 ومطولتش ؼٌر وجع للب تانً 

تخافً من ن معاكً حك إا عارؾ أنن المره دي ؼٌر كل مره إلفلن بإٌه أح_

نتً لٌه مصصمه طول هو إ تً عٌزاهاإنا ممكن اثبتلن بأي طرٌمه أنالمحاوله بس 

 فات للً ً باٌنالولت تفكر

 ًٌٌ_مش عاٌزه طرق مش عاٌزه اثباتات امشً ٌارأفت امشٌ

 ٌره من ؼرفتها علً صوتهم العالً لابلهأمخرجت •

مشاكلكو  اممكن لو سمحتو تحلوه اتحمل رمبمتش لاد أنا _بس بمً كفاٌه كفاٌه

هو انتو حتً وانتو جاٌٌن تصلحو اللً فات نا تعبت أبصوت واطً بشوٌة تفاهم 

 بتتخانمو

 مٌره وتمول أعلً صوتهم تحتضن  ا  أٌضرج الجده تخ

ي خالفات أراعو بنتكو شوٌه زي االطفال فً تصرفاتكو  _انتو هتفضلو كده داٌما  

 ٌنفع تتحل من ؼٌر زعٌك لدام بنتكو 

نتو عارفٌن انتو فعال حتً لو بتحبو بعض مٌنفعش ترجعو لبعض عشان الحب إ

الزم تكونو عارفٌن ٌعنً وٌسه كفاٌه  خاللكو مهما كانت كألوحده مش كفاٌه وال 

لدام العٌال مش كل حاجه انفعاالت وزعٌك وتفاهم ر حوالً اٌه جواز مبنً ع

مٌره وتدخل بها أوتأخذ الجده ...متضاٌمٌش نفسن  معاٌا وسبٌهم ......تعالً ٌابنتً 

 لتهدأها ؼرفتها

  متً بسإ_تعبت ٌاتٌته تعبت هما حٌفضلو كده لحد 

ن شاء هللا ربنا حٌكرمن فً وإزي فً نفسن ومستمبلن ٌاحبٌبتً _سٌبن منهم ورك

 جوازتن وٌعوضن عن كل العن ده 

 _ٌارب ٌاتٌته ادعٌلً 

 ٌره وتدعو لها أمتحتضن الجده 

 ٌره فً ؼرفة جدتها أمفً هذه اللٌله نامت 

 خريحتً ذهبت فً النوم هً األ ا وحفٌدتها كثٌرا  تهبناما الجده فظلت تدعو إل



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

 مٌره فارس ألفً الٌوم التالً كان موعد زٌارة 

س وهً تشعر أمذا الٌوم ولم تخرج من بٌتها فمنذ لٌلة مٌره عن العمل هأت بتؽٌ

 والضؽطبالتوتر 

 طبٌعًكان ٌشعر أن هنان شٌبا  ؼٌر أما فارس ف

 ...ٌره بعد أممده ولم تخرج ال والجده منذ أمفها هو ٌجلس مع 

 ده انها كانت مرٌضهخبرته الجأ•

ن لتلتمً بخطٌبها فهو الشخص الوحٌد المادر علً محو ألمها اآل علٌهم خرجت امٌره

 تمص علٌه شا مما حدث  أندون حتً 

 فمط مجرد وجوده ٌشعرها بالراحه 

 _سالم علٌكم

 _وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته

 ٌنظر لها بملك

 عامله اٌهٌن ٌاامٌره إز_

 _الحمد هلل بخٌر

 ن تعبانهإن_مالن تٌته بتمول 

 سن أحهاق بس الحمد هلل بمٌت إمفٌش ده شوٌة _

 نن كوٌسه فعال  إبس متاكده  حسنأ ٌارب _داٌما  

 سامه هادبه وتمولإب ٌرهأمتبتسم 

 تمام _اه الحمد هلل 

 ً خطٌبتهعل كثٌرا   بعد مده انتهت الزٌاره وخرج فارس لكنه كان للما  

تسبب ٌ أوبطرٌمته ربما ٌتسبب فً رسم بسمه علً شفتٌها ن ٌخفؾ عنها للٌال  ألرر  

 لها فً بعض الفرحه والراحه



حضر من كل انواع الشٌكوالته التً وجدها أخرج من عندها واتجه للسوبر ماركت 

دٌته وؼلؾ هرابعه من الزهور عه ثم ذهب لبابع الوردود واشتري لها مجمومامه ت

 خري لمنزلهاأوذهب مره بشكل رابع 

 الأمرس الباب ففتحت له دق ج

 مامها مره اخريأتعجبت حٌن رأته 

 _فارس!!تعالً ٌاحبٌبً اتفضل 

 مٌرهذن حضرتن تدي دي ألإبس ممكن بعد  طنط شكرا  _ال ٌا

 ل ولالتأمتبسمت 

 ادخل وادٌها هدٌتن بنفسن احبٌٌبًٌ_طٌب تعالً 

 بس حضرتن ممكن توصلٌهالها_ال ال انا همشً علطول 

  حدٌهالها ٌافارسماشً  ��_

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

 خبرتها ما حدثأمال لؽرفة ابنتها وأؼادر فارس بٌنما ذهبت 

 ال الؽرفهأمؼادرت  أنبعد  وتناولت الهدٌه من والدتها وفتحتها ٌره جدا  أمفرحت 

 تحدث نفسها

 _هللا ٌافارس شٌكوالته وورد 

 مكتبمامها علً الأتشم الورود وتضعها 

 لٌها بفرحه ؼامره إوتمسن بالشٌكوالته وتنظر 

 ثم تدعو ربها بصوت مسموع

جمعنا علً خٌر فً بٌت واحد إجعلنا خٌر فً بعض وإو_ٌارب دٌمه فً حٌاتً 

 ؼٌر اجال   عاجال  

 بعد دلابك تأتٌها رساله منه



تدخل علً للبن شوٌة فرحه ٌارب الحاجه البسٌطه دي ي حاجه أعمل أحاولت _

 ..خلً بالن من نفسنتكون عجبتن 

 بجمله واحده فمطً رسالته ردت عل

 ��..ربنا ٌدٌمن لٌا  بجد _شكرا  

  

 

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

 نموضوع كتب الكتاب فمد مضً اآلن ٌفاتح والده فً أفً بٌت فارس لررفارس 

طرٌمه  خرن ٌكمل مع اآلأه بالفعل ٌرٌد أنوتأكد كل منهم  علً خطبتهم مده طوٌله

ٌكسر هذه عمد شرعً حتً ٌستطٌع ان  فً ظلن ٌنتظرا المده البالٌه أوال بأس 

 كثرأالحواجز الموجوده بٌنهم وٌمؾ جانبها 

ه أنكنه ٌشعر ل ٌضا  أن ٌتعداها وال هً أٌستطٌع فمهما حدث للخطبه حدود هو ال 

 ال تؽضب هللا  ٌمهلكن بطركثر أن ٌتمرب منها أاكتفً من هذه الحدود وٌرٌد 

 كتب الكتاب مٌره فً موضوعأ_بابا اٌه رأٌن تفاتح والد 

 هو انت عاٌز تكتب الكتاب ٌافارس_

ومفٌش ومتفاهمٌن  ٌن متفمٌن ٌلتحنا الحمد هلل العإحسن أكده  إنا شاٌؾ أنٌعنً  أه_

 ن شاء هللاإ اختالفات ٌعنً مش هٌحصل انفصال

 _طب ومستعجل لٌه ٌابنً ما تكتبوه لبل الفرح وخالص فرق اٌه دلولت من بعدٌن

 كتر أكون براحتً ألاعد عندهم  أنال ولع األ _ال ٌابابا حٌفرق طبعا

 شاء هللا خٌر إنالموضوع كده فً دماؼً وحدور _طٌب ٌابنً ربنا ٌسهل 

 شاء هللا إن_

 جابه ترٌح باله فٌنهض وٌذهب المطبخ لوالدته إكالعاده لم ٌأخذ من والده 

 ٌمص علٌها ماحدث 



ورها فً دماؼه وبعدٌن صرفً والنعٌه ده لسه حٌدإتٌه بمً ملٌش دعوه إولن _بم

 هما نا بمً فً النص علً ما ٌحنو علٌا وٌوافموأٌره وتتفمع مرارتً أمبو ألٌمول 

 االتنٌن 

 بون وحمان عٌب كدهأأدب وانت بتتكلم علً ٌابنً ات_

 ا زهمت بمً وبابا حباله طوٌله فً التفكٌرأننا للت فً حمهم حاجه بس أ_ٌاماما و

 ت مستعجل كده لٌه ٌاواد إن_و

عاٌز  أناوا اتخنمت من فترة الخطوبه الرخمه دي بمً كلها حدود أنه مستعجل ما أ_

 تر من كدهأكتكلم معاها براحتً أ

 كتر من اللً بتموله ته ٌاواد إٌ_براحتن هتمول 

 ال ٌاماما انتً لسه صؽٌره ع الكالم ده عٌب متسألٌش _

 بونع ابمً شوؾ بمً مٌن اللً هٌمنإبن محمود ماشً نا صؽٌره ٌااأ_

 أنفلدٌه ممال ٌرٌد  ذهب فارس لؽرفته لٌعمل للٌال  بعد مده من المزاح مع والدته 

 ٌكمله 

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

 سبوع الممبل األٌوم الخمٌس من تراح كتب الكتاب وتم تحدٌده إلوافك العابلتٌن علً 

 مٌره فً ؼرفتهاأفً منزل هاله كانت تجلس معها 

 ٌالولو  عمبالنخٌرا  أوهنكتب الكتاب بمً هٌٌٌٌٌح _

 شهرٌن كلها هو الفرح لرب وهسبمن ع المفص أنا خالص أ_ٌاختً 

 _ربنا ٌتتملن علً خٌر ٌاللبً

 ن شاء هللاإ_ٌارب ٌامرمر عمبال لٌلتن 

 ه اخبارن مع كرٌمإٌتً إنو_

 _الحمد هلل وهللا تمام 



بمٌتً ن ....طمنٌنً عنن شاء هللا ٌكون زوج صالح لٌكًإ ٌاحبٌبتً  _الحمد هلل

ول وال لسه حاسه حسن دلولت حاسه انن رجعتً تانً فً عاللتن بربنا زي األأ

 بفتور

مستحٌل ربنا ٌاللً حد عاٌز ٌمرب  ..الدعاء ده سحر_ال الحمد هلل تمام فعال  

 ..الحمد هلل كل حاجه رجعت زي ما كانت بالتدرٌجومٌمربهوش 

 _ربنا ٌثبتن ٌاحبٌبتً ٌارب وٌثبتنا

 نٌأم_ٌارب 

عاٌزه بمولن اٌه فضٌلً نفسن بمً بكره عشان تنزلً معاٌا نشتري شوٌة حجات _.

 هز حجات كتٌر لبل ٌوم الخمٌسأج

نتً ناسٌه وال إعندنا مجامٌع كتٌر  صال  أعشان بكره _اممم طٌب خلٌها بعد بكره 

 هإٌ

 _اه وهللا كنت ناسٌه معلش بمً الزهاٌمر بعٌد عنن

 _ زهاٌمر وال الحب ٌالطه

 ت بمًاب_اتلمً ٌ

 هو ٌاختً املمومه أنا _

 واهاس انتً مبتحبٌش ما انتً والعه لشوشتن أسعلً  _

 ..امتً بمً نتجوز.نً هحبه كدهإعرؾ ا_هٌٌٌٌٌح بمً مكنتش 

 وووياوكمان مستعجله الاااا ده احنا اتطورنا _

 _بحبه ٌاامٌره هللا بمً

 حبٌه ٌاختً حبٌه بس متدلمٌش اوي لسه مبماش جوزن ها_

علطول كده بتطلعٌنً من المود مدلمتش ٌاختً اهمدي بمً انا عاٌشه فً  انتً_

 جفاؾ اهو وبابا موافمش علً كتب الكتاب ؼٌر لبل الفرح علطول

  ٌرهأمٌمطع حدٌثهما صوت هاتؾ 

 الولت لد تأخركانت والدتها تخبرها بأن تاتً ألن 



 ٌره لطلب والدتهاأموبالفعل استجابت 

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

 وم الخمٌس ٌ

 رهمٌأٌعمد المأذون لران فارس ومٌره ألممابل لمنزل فً المسجد ا

 المنزل الرجال فً المسجد والنساء ٌحتفلون بالعروس فً 

ال فارس إؼادر الجمٌع من المنزل ولم ٌتبك تهاء الحفل العابلً البسٌط إنبعد و

 والعابله

 هواحد رفهٌجلس الجمٌع فً ؼ

خرجو للصاله وتركو العروسٌن خر وتلو األ احدا  وبعد مده من الحدٌث نهضو و

 ألول مره بدون رلٌب تماما    بمفردهم

 ها تجلس والحٌاء ٌكسو ٌره باألرض خجال  أمتنظر 

 ن ٌؽض بصره أوٌنظر لها فارس بحرٌه دون 

 ❤ ��وتتاللً العٌنان

 

 _اٌه بمً لسه مش عاٌزه تبصٌلً..

 ٌره رأسها ببطا وتنظر له فً خجلأمترفع 

 ول مره فً نظره طوٌلهلً عٌناهم ألتتال

 جتمعت فٌها كل المشاعر إنظره 

 لسنتهم لدلابك أمن  نظره تحدثت بدال  

 حلوه كده علً فكره .عنٌكً ن إعرؾ أ_مكنتش 

 حمر علً وجنتٌها من الخجل ٌكسو اللون األ

 ٌنهض فارس وٌمترب منها وٌمسن بٌدها

 مٌره ..بحبن ....بحبن بحبن بحبااااانأ



 وضعت ٌدها بتلمابٌه علً فمهته فعال صو

 _بس ٌامجنون صوتن عالً هٌسمعونا

ً بحبن خالااااص انتً بمٌتً مراتً وحاللً إن_مش مهم خلً الدنٌا كلها تسمع 

انا بس  حاجه....وبعدٌن هو فٌن الجنان ده انتً لسه شفتً وكل دنٌتً وجنتً كمان

وراٌح هتشوفً مصدر الجنان الفتره اللً فاتت الخطوبه كانت ممٌدانً لكن من هنا 

 نفسه

 علً فكره ساسا  أانا أجن منن  طٌب ٌااستاذ مجنون_

 طب جنان بجنان بمً لومً_

 لوم اٌهأ_

 _لومً بس

 هنروح فٌن ٌعنً _

 _هنخرج 

 ��_دلولت!!!

 دلولت ٌال حمولهم ونخرج أه _

 _فارس 

م طلع الولهأخالص هً طلبت معاٌا جنان وحنخرج دلولت ٌال علً ما _شششش 

 تكونً فكرتً فً المكان اللً نفسن تروحٌه

 مٌره بمشاعر مختلطه ما بٌن السعاده والمفاجأهأتبتسم 

 لبل الخروج ثم تنهض لتبدل فستانها 

لد كتبها  تًرجت منها تلن الرساله الأخانتهت من تبدٌل مالبسها وفتحت خزانتها 

  فارس لها ٌوم الرؤٌه الشرعٌه

 ً مبتسمه ووضعت الرساله فً حمٌبتها وخرجتهخري وأكتبت تحت جملته جمله 

 مٌره أعلً الخروج مع كان فارس لد أخذ الموافمه 

 وبعد خروجهم من باب البٌت



 _ها بمً عاٌزه تروحً فٌن

 _المكان اللً تحبه

 _تؤ تؤ المكان اللً حبٌبتً تمول علٌه

 بس بمً هللا_فارس 

ساكت ده انا  كتٌرالً _وال بس وال مبسش اٌاكً تسكتٌنً تانً حرام علٌكً بم

 همول من هنا لبكره 

 تبتسم خجال

 _هللا انتً مكثووووفه

 ثم تمولتصمت للحظه 

 _امممم طب جنان بجنان بمً ودٌنً المالهً

 ��_مالهً!!

 مالهً ومراجٌحجن منن عاٌزه أالمالهً مش انت بتمول انن مجنون وانا بمً  أه_

 ..دلولت 

  الهًبٌنا ع المتاعتً تؤمر مٌره ب_احلً مجنونه فً الدنٌا.. األ

 ان المطلوب وبعد مده للٌله ٌصال للمك سٌارهالن ٌستمال

 اء نزولها من السٌارهأثنذ بٌدها مٌره الباب وٌأخٌنزل فارس وٌفتح أل

 مٌرتً الحلوهأ_وصلنا ٌا

 لم ترد

 وجلسو علً الطاوله دخال سوٌا  

 ه بمً لبل المراجٌحإٌطلبلن أ_تحبً 

 والتهٌس كرٌم شٌكأامممم _

 هس كرٌم بنفس النكهاألٌمن ٌطلب فارس اثنان 

 بٌنما منها وتأكل س كرٌم خاصتها ٌألبامٌره مسد أت



 الٌها بحب وهً تأكل بفرحه كاألطفال ٌنظر فارس 

 _مش بتاكل لٌه

 نا هاكل بس لما انتً تخلصًأ_ما 

 _لٌه بمً ان شاء هللا

علٌكً  جفضل اتفرل عاٌز كل الولت اكضٌع ولت فً االا_بصراحه مش عاٌز 

 وانتً لدامًكده 

  زي ماما زٌنب ما كانت بتمول علٌنشكلن كالمنجً فعال  _

 ..ده انا ؼلبااااان _ماشً ٌازوزو فضحانً كده علطول 

 _ماهو واضح ٌاخوٌا

 وكً لالاهشاء هللا انا جوووزن لال  إن_نعم اخوكً مٌن ده 

 خالص ٌاجوزي _

 وي مننا _هللا الكلمه طالعه حلوه

 بمً كده كتٌر مش بمولن كالمنجً _ال

...وٌصمت برهه ثم ٌتابع لولٌلً بمً ��_ههه طٌب خالص انا ساكت خالص اهو

 وحٌاتنا ٌكون شكلهم اٌهنفسن بٌتنا 

 نفسً فً حجات كتٌر _

 زي اٌه احكً -

و حاجه تحصل  ن حترام لٌن مش خوؾ منإتخلٌنً اهتم بٌن واسمع كالمن فسً ن-

نفسً ..وال ندخل حد فً حٌاتنا  ألهالٌناشتكً برا بٌتنا وال ن بٌنا متطلعش برانا وال

ٌد ..أكان وحب واستمرار ٌكون مبنً ع التفاهم والحوار أمبٌتنا ٌكون دافً ملٌان 

زٌدنا لرب من بعض ومن نفسً مشاكلنا تزي كل البٌوت هٌحصل بٌنا اختالفات 

...نحاول بب جفا ونفور نطلع منها واحنا الروابط اللً بٌنا الوي مش تسربنا اكتر 

مش كل واحد ٌفكر فً اللً هو عاٌزه نوصل فً كل حاجه لحلول ترضً الطرفٌن 

وبس من ؼٌر ما ٌعمل حساب لرؼبات التانً..نفسً بٌتنا ٌكون مبنً علً حب ربنا 

نأدي رسالتنا فً بٌتنا مع بعض ومع و بٌت واسره نفتخر بٌهم لدام ربنالبل اي شً 



..نفسً نعٌن بعض علً طاعة ربنا ونذكر بعض بالعبادات  كمل وجهأوالدنا علً 

 رضسرتنا وبٌتنا جنتنا علً األأ..نفسً تكون 

 ٌره تتحدث بحب وكان فارس ٌنظر لها وهو مبتسمأمكانت 

 _ها واٌه كمان كملً

 نفسن فً اٌه _ال بمً بس كده انا لولت كتٌر اوي كمل انت 

نسانه الوحٌده كً ومتأكد ان انتً اإل_انا خالص كل اللً كان نفسً فٌه لمٌته معا

كون زوج صالح لٌكً تاللً هتخلً بٌتنا زي ما كان نفسً وانا بمً ربنا ٌمدرنً و

 مٌره فً الدنٌاأزوجه وٌاأحلً 

 

 طب كفاٌه كالم بمً ولوم ٌال _

 _علً فٌن

 _ع المراجٌح انت مش جاٌبنً عشان اتمرجح ٌال لووووم

 نهض فارس وهو فً لمة السعاده 

 ولفتهأوصلها الً بٌتها ولبل ذهابه ثم أ ولتا ممتعا   وا سوٌا  لض

 _فارس

 _نعم

 _خد دي

 ه دي إٌ_

 _لما تروح البٌت افتحها وانت تعرؾ 

 _ماشً ٌاامٌرتً تصبحً علً خٌر

 وتمولتبتسم 

 _وانت من اهله

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



ل فلم ٌفتحها  عندما ٌصإال ن ال ٌفتح الرسالهتوكما طلبت منه  وصل فارس بٌته

 ودخل ؼرفتهال حٌن وصل إبالفعل 

 ً الؽرفه إلفتح فارس الرساله بمجرد دخوله  

 عطاها لها ٌوم الرؤٌه أتفاجأ حٌن رأها نفس الرساله التً 

 جملتها تحت جملته ...كتبت له الرد علً سؤالهلكنها كتبت 

 وجد خطها تحت خطه 

 فً الصً درجات السعاده مكتوب تارٌخ الٌوم وبجانبه جملتها التً جعلته 

 

 صرت لن  نعم الٌوم فمط استجاب الٌوم فمط

 ل مره والٌوم فمط استجاب دعائً أوفً سجودي منذ رأٌتن  وهكنت دع

 

ي شا أولبل  وال  أٌشكره  أنلكن لم تنسه سعادته ربه فالبد  جدا   سعٌدا  كان فارس 

 علً نعمته علٌه

 رته علً الهاتؾ أمٌطلب هلل وبعدها  ركعتٌن حمدا  نهض وتوضأ لٌصلً 

 لحدٌث مباحا فً أي شا ن فمط اصبح ااألكثر من ساعه فأل ظال ٌتحدثان سوٌا  

 ٌكون برضا هللا ما اجمل الحب حٌن ف

براحة الضمٌر فً العالله فال نحمل فً رلابنا ذنوبا وال مله حٌن نشعر أجما 

 هواءناأل أجنؽضب هللا من 

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

 فً الصباح 

  ان حسام وروضه ٌتناوالن الفطور وفجأه صرخت روضهك

 _اااااااااه حسام الحمنًٌٌٌٌ

 اٌه ٌاروضه مالن ..اٌه _



 نا بولد ٌاحسام بولد ااااااااااهأ_مش لادررررره 

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

فً المشفً كان ٌجلس حسام بجانب روضه علً السرٌر وعابلتٌهم معهم بنفس 

 منذ ساعات للٌله بٌنهم دنٌا الؽرفه وصؽٌرته التً جاءت الً ال

 تتحدث والدة روضه

 بر تتربً فً عزكو ٌاحباٌبً ٌارب أك_بسم هللا هللا 

 ٌرد حسام 

 مٌن ...بس مش شبهً لٌه البت دي ا_ٌارب 

 ترد والدته

ٌن كده ودطفال مبٌتعرفش شكلهم وهما لسه مولنلها شكل األٌ_ٌابنً هً لسه با

 باناستنً بس كام ٌوم ومالمحها هتبدأ ت

 تجٌبها روضه

 بس هً شبهن ٌاحسام نفس عٌنٌن اهً_

 ه صدلً عنٌها شبه عٌنً أورٌنً كده ..._

 ٌرد والد حسام 

 صدق اللً لال عٌال بتربً عٌال_انتو مجانٌن وهتجننو البنت بٌنكو حمٌمً 

 ٌتابع والد روضه

 ها لررتو تسمو اٌه بمً_

 ٌجٌبه حسام

 شاء هللا إن _رٌتال 

 بو رٌتال ..ربنا ٌحفظها وٌجعلها ذرٌه صالحه ٌاربأ_تتربً فً عزن ٌا

 _اللهم امٌن 

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



 

لً إال ٌستعدون للخروج من المنزل حٌث سٌذهبان أمكانت الجده وٌره أمفً منزل 

 طمبنان علً روضهروضه وحسام لتهنبتهم بالمولود واإل

 ٌره ؼرفتهاأمعلً ال أمدخلت 

 بن خالتن إنازلٌن راٌحٌن عند حسام  ا وتٌتهأنمٌره أ_

 _انتو االتنٌن لٌه ٌاماما خٌر فً اٌه

 _روضه ولدت وواجب ٌابنتً نروح نشوفها ونباركلهم

 ..ممالتلٌش لٌه البت هاله دي .._بجد

 _هاله تاللٌها مشؽوله معاهم معلش 

 طٌب هاجً معاكو المفروض اروحلها انا كمان _

نن مشؽوله والرساله خالص معاد إارفه ولن تعالً عشان عأف_انا مرضتش 

 منالشتها بعد اٌام 

 ن شوٌهٌهو الواحد ٌاخد برٌأ_ال عادي 

 _ماشً ٌال اجهزي بسرعه عشان منتأخرش

 _حاضر ٌاماما عشر دلاٌك واكون جاهزه

 

 مٌره ووالدتها وجدتها لالطمبنان علً روضه أ..ذهبت 

 وعادو سرٌعا  لم تطول زٌارتهم 

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

 علً والدة روضه سبوع أمر 

 كل منهم منشؽل بما لدٌه 

 د منالشة رسالة الماجستٌر الخاصه باأمٌرهكان الٌوم هو موع

  مانًأوفارس وحضرت والدتها ووالدها وهاله 



 اجتازت المنالشه بنجاح 

 هانً من الجمٌع تتلمً الت ضا  أٌتمؾ فً المنتصؾ فً منتهً سعادتها وحٌابها 

وٌمضون مٌره أن فارس والدها ووالدتها لٌأخذ أذمن الجامعه است وبعد خروجها

 ماكنحد األأفً  بعض الولت معا  

 مٌره معه أو علً طلبه وذهبت وافم

 حد الكافٌهات لٌحتفل معها بنجاحها أذهب بها الً 

 ٌره أملً أح_مبرون ٌا

 _هللا ٌبارن فٌن ٌافارس 

 حالمنأد ما تحممً كل ا معاكً لحأنن شاء هللا ..إ_عمبال الدكتوراه 

 ون زي ما بتتمنً أكوسعدن أوٌمدرنً و_ربنا ٌدٌمن نعمه فً حٌاتً ٌاحبٌبً 

 صال  أحلً من كل اللً اتمنٌته أنتً إ_

نظرة الخجل هذه حٌن ٌري  بٌنما هو ٌبتسم دابما  رض تنظر باألتشعر بالخجل و 

 علً وجهها 

 َ  ؼادرو المكانعه ثم بعض اللحظات الممت لضو سوٌا

 صلها فارس لبٌتها وأ

 ول شا فعلته هو الصاله أوكالعاده وصلت وهً فً لمة السعاده 

 هلل ا  م صلت ركعتٌن حمدث وال  أصلت فرضها 

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

مرت علٌها فتره من التكاسل  أنخري بعد أمٌره لعملها مع هاله بنشاط مره أعادت 

وستنمل الترب موعد زفافها  لكن كان المنشؽل هذه المره هً هاله فمدبسبب رسالتها 

 لمفصها الذهبً  خٌرا  أدي الفتاتٌن إح

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

 

 



 

 

 

 الفصل السادس

 

 

 ستحٌاءإ علً المنتظر الملب ٌاأٌها

 الهناء دنٌا بدأنس فمط الٌوم

 شعاراأل واكتب وانشد غنً ٌاللبً

 أنهار الحب من للحبٌب فلدٌن

 سواه لدٌن وهل للبًٌا سواه لدٌن وهل

 ترضاه نأ والبد الحب من لدرن هو هذا

 ٌاللبً رٌ لد من وٌاله

 األلدار أجمل هو

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سرعها حماَ أفما  تمر األٌام سرٌعا  

 لً حٌاتها الجدٌده فلم ٌتبك سوي ٌومٌن فمطإنتمال وشكت هاله علً اإلأولد 

لبل الزواج وكانا  ؼراض الخاصه بهاره عند هاله ترتب معها بعض األأمٌتجلس 

ام تحتاج كرٌمه لهما كثٌرا فلدٌها الكثٌر ألا هن ففً هذموجود ٌضا  أروضه وحسام 

 عمال التً تحتاج فٌها للمساعده من األ

 العروس  أم فهكذا تكون دابما  

 نٌزٌد للمها أل ا  متما د بل علً العكسبولد تظن بزواجها انها ستطمبن علٌها لأل

 عٌنٌهاابنتها لد خرجت من تحت 

 ٌره وروضه مع هاله فً ؼرفتها ومعهما رٌتال الصؽٌره تحملها روضهأمتجلس 

ماشاء هللا علٌكو انتو االتنٌن انتو جاٌن تساعدونً وال جاٌن تمعدو واحده شاٌله _

 ع التٌلفون بنتها والتانٌه ممضٌاها رساٌل حب

 ترد روضه

بتكون عاٌزه اللً ٌساعدها وهللا ٌاهاله اللً معاها بٌبً بمً متستنٌش منها حاجه _

 محرومه كده من االستمتاع بأي مناسبه عمبالن ٌااختً بكره تجربً داٌما   ساسا  أ

خت اللً مش مكفٌها اللٌل والنهار بطولهم _طٌب انتً وعذرن معاكً لكن األ

ٌدن إسٌبً الزفت ده من ٌررررره أم...عمل فٌها اٌهأوجاٌه تحب هنا دي بمً 

 احسن هضربن وربنا

 مٌره لسانها لهاله وتمولاج تخر

 _عادتشً اضربً ورٌنً هتضربً ازاي وشوفً مٌن هٌموم ٌساعدن

 مش خاٌفه منً ٌعنً_

ده انتً هاله الطٌوبه العسل خاؾ منن لٌه هو انتً بعبع وانا مش عارفه أ_تؤ تؤ 

 ..سبٌنً بس دلٌمتٌن اتنٌن اكمل الكلمتٌن دول وبعدٌن افضالن طول الٌوم

 ثم تمولمٌره بٌنما روضه تصدر ضحكه عالٌه أا بؽٌط من تمط هاله شفتٌه

 ٌهإخرتها طأاما نشوؾ أ_سبٌها ٌاستً تاخد الجرعه  



 تؽلك امٌره الهاتؾ 

_جري اٌه ٌاحاجه منن لٌها انتو مستلمنً من الصبح وانا سكتالكو اكمنً ٌعنً 

 ؼلبانه كدهو ومش عارفه ارد علٌكو 

 ترد هاله

 فتً من ٌوم ما كتبتً الكتاب_انتً ؼلبانه ده انتً انحر

 عٌل علً اٌدٌها دي ..دي تتعلم منن دلولت ٌاماما شاٌفه الؽلبانه اللً شاٌله 

نحراؾ ده وربنا ده انا ممضٌاها صمت مستمعه بس لما خالص لرب _هو فٌن اإل

 ٌتشل منً 

 _كل الكالم ده وصمت ده انتو بمالكو ساعه ع الشات

 ��سمع بس برضوانا ب_ال ما 

 ومً ٌاختً ٌال عشان ورانا حجات كتٌر_طب ل

 _ٌال ٌالولتً

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

 انتهً هذا الٌوم 

 كان شاق جدا حٌث انجزو فٌه كل ما كان واجب ترتٌبه لبل الزفاؾ 

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

 فً صباح ٌوم جدٌد 

 ٌومال

 ً حٌاتها الزوجٌه إلهو الٌوم الذي سنتمل فٌه هاله 

 

كانت هاله عروس فً أبهً زٌنتها تنتظر كرٌم حتً ٌأتً ون التجمٌل فً صال

 ً الماعهإلوٌأخذها 

 وبجوارها رفٌمة طفولتها أمٌره 



 ويأ _امٌره انا متوتره

طبٌعً انتً داخله علً حٌاه جدٌده وبٌت جدٌد كل التوتر اللً حبٌبتً هدي نفسن _

ه فً سرن وان شاء هللا ربنا انتً حاسه بٌه ده طبٌعً بس استعٌنً باهلل كده واذكرٌ

 من الجاٌه كلها سعادهاٌأٌجعل 

 ...طٌب اٌه الفستان مظبوط والطرحه وشكلً _ٌارب ٌاامٌره انا وانتً 

وهللا متوترٌش نفسن كده بمً حبٌبن زمانه جاي _كل حاجه مظبوطه وزي الفل 

 ٌابت ٌرضٌكً ٌجً ٌاللٌكً مدهوله كده وخاٌفه وللمانه

 _حاضر 

 خل كرٌم لٌأخذ عروسهبعد دلابك د

سن بٌدها ومشٌا أف خجل  ابتسم ابتسامه واسعه حٌن رأها وابتسمت هً ابتسامة

 تجاه السٌاره سوٌا 

 ٌصالن الٌها همس لها لابال   أنولبل 

 _معرفتكٌش ..اٌه الممر ده

 هللا بس بمً احنا مش لوحدنا كرٌم_

 امهم أمثر من ذلن أكوصمت حتً ال ٌحرجها كرٌم ابتسم 

 الجمٌع للماعه وصل 

 ا  صبح نسٌبأكانت هذه المره عابلة فارس جمٌعها معزومه علً الحفل فهو األن 

جمل صوره لها أمٌره علً نفس الطاوله فً ألعابلتهم وكانت أمانً تجلس مع 

 آن واحد اله والرله مع الحشمه فً ألنتكسوها ا

 ولًكان هنان من ٌتابعها منذ دخولها للحظه األ

 رٌم االكبر كرم اخً كأنه إ

 الدكتوراهوممٌما بفرنسا منذ  سنوات ٌدرس بها  نعم اخٌه االكبر الذي كان مسافرا  

ن لد جاء الً مصر لٌحضر واألحد الجامعات المشهوره هنان أمن  فً الكمٌاء 

 زفاؾ اخٌه

 ما هً فلم تنتبه له أولً مانً انتباهه منذ اللحظه األألفتت 



 سعداء  مرت اللٌله فً سالم وكان الجمٌع

 انتمل العروسٌن الً لفصهم الذهبً 

 وعادت كرٌمه الً البٌت بدون هاله ألول مره 

 ٌسٌطر علٌها البكاء ولم تستطع التماسن 

 بكت كثٌرا حتً هدأت 

 أمرا  لٌس بهٌن علً للبها بنابها ٌظل دابماَ فرالهم أهكذا هً األم مهما اختلفت مع 

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

شٌاء أخر فلم ٌتبك سوي تمام زواجه هو اآلإكان فارس ٌرٌد  اما فً بٌت فارس

ثالثه بالكثٌر فمرر ان ٌخبر  أوخالل شهرٌن  بسٌطه فً شمته وتصبح جاهزه تماما  

بعد ثالثة  مٌره وٌحددان موعدا  أوالده برؼبته حتً ٌفتح الموضوع مع رأفت والد 

  نشهور من اآل

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

 اج م من الزوأٌابعد ثالثة 

 كانت العابله فً زٌاره البنتهم فً بٌتها الجدٌد

 وكرٌمه وكرٌم والوالد فً الخارجما حسام أمٌره وهاله بالداخل أكالعاده تجلس 

 ٌتحدث كرٌم لابال

 مٌره عنده اخت مش كدهأٌاحسام هو فارس خطٌب _بمولن 

 _عنده اتنٌن 

 و مخطوبٌن؟؟أ_متجوزٌن 

مانً دي اكبر من فارس بس مش مخطوبه أنٌه والتا_ال ده واحده فٌهم طفله لسه 

 ..بتسأل لٌه

_اصل فٌه واحد شافها ٌوم الفرح والحمٌمه عجباه وعاٌز ٌتمدملها بس لالً اسبل 

 ول عنها األ

 خالق بل اوهللا أمانً متتخٌرش عن اخواتنا فً األ_



 ..بس مٌن ده اللً شافها ٌاكرٌمفضل كمان أ

 _أكرم اخوٌا

 مش اخون جاي ٌحضر الفرح وماشً تانً_بجد طٌب ازاي ٌابنً 

مانً دي وهً أوبصراحه هو من ساعة ماشاؾ  هو جاي اجازه تالت شهور_ال 

وان ه خالص ٌعنً أن اآلنألعجباه وانا بمالً فتره بلح علٌه عشان ٌنزل ٌتجوز 

 ٌستمر بمً 

 ه نظامهآٌ وال_طٌب هو لو اتجوز هٌتجوزها وٌسٌبها وال هٌاخدها 

كان  صال  أ..بس هو لحد ما ٌخلص دراسه وٌجٌبها وٌرجع  اه طبعا  _ال هٌاخدها مع

 نً...أمارافض الفكره لحد ما شاؾ 

 وهالها أنه لصٌره وٌتابع ..زي ما حصل معاٌا كده بالظبط وٌتنهد تنهٌد

 _وانتو عٌله مستعجله كده كلكو

مدام جاهزٌن _هههه ٌابنً مش مسألة استعجال بس مبنحبش اللؾ والدوران 

ٌتم التعارؾ فً النور بدل وهو باب البٌت به موجوده ٌبمً الصر طرٌك والرؼ

 تضٌع الولت

 رد علٌنأا هبلػ فارس النهارده وأن _طٌب عموما  

 ألكرم ماشً ٌاصاحبً بس متتاخرش فً الرد عشان انت عارؾ مفٌش ولت_

 ل ل..عشان حتً لو فٌه نصٌب ٌلحمو ٌعرفو بعض ع األ

 ن شاء هللاإع ولت سرأ_طٌب تمام هجٌبلن رد فً 

.......... 

 فً ؼرفة هاله

 _ال ٌابت بس احلوٌتً ع الجواز 

 _عمبالن ٌااختً

 حسن انا خالص خللت واتخنمت ألرٌب ان شاء هللا بس لولً ٌارب _

 _هههه اٌه مستعجله



 بس ٌابارده متكثفنٌش هللا _

 هو أنا ساكته أ_طٌب ٌاختً مش هكسفن 

لو وافك هٌكون بعد تالت با عشان ٌحددو الفرح ولاله هٌكلم با باباه_فارس كلم 

 حصلن بمً أن شاء هللا..ادعٌلً كتٌر ٌالولو عشان إشهور من دلولت 

 ان شاء هللا هٌوافك _

 _ٌااااااااارب

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

 خبر فارس فً الهاتؾ بأمر العرٌس أفً بٌت فارس كان حسام لد 

شخصا مل فً ان تجد ت لد فمدت األخته كانأبهذا الخبر ألن  كان فارس فرحا  

فكل من تمدمو لخطبتها فً السابك لم تجد فٌهم مواصفات الزوج الذي ترٌده  مناسبا  

 حد منذ فتره طوٌله حتً تعدي عمرها الثالثون أمدم لها ضافه الً انه لم ٌتباإل

فارس عنه ٌري ان به الكثٌر من المواصفات التً ترٌدها اخته  ألواألن بعد ان س

 ولكن ٌتبمً فمط لبولها به ٌحدث التوافك تلن المره أن  الَ أم ا لدٌهلذ

........ 

ا  خذ من ابٌه موعدأوخته خرج فارس من ؼرفته لٌخبرهم بأمر العرٌس المتمدم أل

 لٌخبر به حسام 

 خبر كرٌم أبره وحسام بدوره أخوبالفعل 

 رم فً الٌوم المحددأكتً أو

  ممابله بٌنه وبٌن أمانًوتمت ال

مانً فً ؼرفتها صلت استخاره ودعت وناجت ربها أرم جلست أكعد أن ؼادر ب

 مرها لهأوسلمت  ختٌار ربهاإٌمدم لها الخٌر ووثمت فً  أنوسألته  كثٌرا  

 طرق فارس باب الؽرفه فسمحت له بالدخولبٌنما هً الزالت علً سجادة صالتها 

 بتسامه هادبهآدخل فارس وعلً وجهه 

  اٌه رأٌن فً العرٌس لولٌلً بمً ٌاؼالٌه _



وانا اول _وهللا ٌافارس هو دماؼه كوٌسه ومن طرٌمة كالمه واضح انه ٌعرؾ ربنا 

مره احس انً مرتاحه مع حد فً الكالم كده محستش انً بعمل مجهود كبٌر عشان 

كان بٌفهم كالمً علطول حتً لما استخرت دلولت ا عاٌزه الوله أنهمه اللً أف

مش  تالت شهورالمشكله ان فترة الخطوبه للٌله اوي هو  ر بسأكتحسٌت براحه 

هسافر معاه لوحدنا وانا لسه معرفش عنه  همن بعدعرفه ٌافارس وكماأكفاٌه عشان 

 يلوكتٌر..النمطه دي محٌرانً 

حساسن هٌودٌكً لفٌن العدي إاستخٌري تانً وشوفً _ طٌب همولن علً حاجه 

عٌوب دي هتمدري تتعاٌشً مع نفسن كده وعدي الممٌزات والعٌوب وشوفً ال

 وبعدٌن لرري  معاها وال أل

 _حاضر ٌافارس هعمل كده

 _ربنا ٌمدملن اللً فً الخٌر ان شاء هللا

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

ٌضا ةلٌه وهو آطلب منها فارس ومالت للموافمه اكثر فملبها ٌمٌل فعلت أمانً مثلما 

 خالق ٌعاملها بمنتهً الرلً واأل

 عن كل السنٌن التً فاتتها  ا لد عوضها ربها خٌرا  شعرت انه وأخٌر

 كل شا بٌنهما ٌتم بسهوله وبسرعه ؼرٌبه وكأنه مدبر من الماضً

 َ فمد ادخره هللا لها لهذا الولت وكأن كل مدبر ومخطط له من الماضً  نعم فهو حما

  ن ٌلتمٌان وٌجتمعان سوٌا  أهذا التأخٌر كان فمط من أجل 

 ن ٌمنعه حد ةٌستطٌع  الوحٌن ٌأتً عوض هللا 

 ختٌار ربها لها فأرضاها ربهاإانً ورضت وأحبت أمفصبرت 

ٌضا فأكرم كان لدٌه شمته هنا بمصر أتمت تجهٌزات الزواج بسرعه وبسهوله 

لها ثمن فً ولت لصٌر فكان والدها لد ادخر  اكل ش ضا  أٌانً أمجهزت وجاهزه 

 جهازها منذ مده طوٌله 

ر بناء علً طلب امانً حتً تسطٌع أخكرم شهر أتم الزواج ولكن تأجل سفر 

 أوال  خاها فارس أحضور زفاؾ 

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



وبعض تحضٌرات علً مكان الحفل  مٌره مع فارس بالهاتؾ لٌتفمان سوٌا  أتتحدث 

 خريالزواج األ

 ولن حاجهأل_فارس عاٌزه 

 _لولً ٌاحبٌبتً

 عمل فرحنا فً لاعهأ_انا مش عاٌزه 

 ٌزه اٌه_امال عا

 نا طول عمري نفسً فً كده اوي أ_بص بصراحه هو طلب مجنون شوٌه بس 

 _نفسن فً اٌه طٌب 

 عمله ع البحرأنفسً _

 !!نأجر مركب ٌعنً_البحر

بٌن العصر والمؽرب ونحضر لحظة  تحدٌدا  _تؤ تؤ البحر الشط وٌكون بالنهار 

 الؽروب هنان 

الٌنا أه صال  أ..وتفتكري س مجنونه_مش عارؾ الولن اٌه الحمٌمه هً الفكره حلوه ب

 هٌوافمو

 _ما هو احنا هنمنعهم بمً 

 _وان ممتنعوش بمً

 شاء هللا  إن_ال هٌمتنعو 

حلً أومفٌش  صال  أ_بصً بصراحه الفكره عجبتنً وانا بحب االختالؾ والجنان 

 من كده

 ...المهم بمً خلٌنا نكمل صال  أ كنت عارفه انها هتعجبن_

.بص انا والباللٌن ونعمل  فوتو سٌشن هنان ان كله بالورد بص ٌاسٌدي هنزٌن المك

 متخٌاله هٌبمً روعه فً المكان ده بجد 

 _وهللا انتً اللً روعه

 _فارس .اسكت بمً خلٌنً اكمل



 _ماشً ٌاامٌرتً كملً

ول خطوه فً حٌاتنا أانت عارؾ انً مش عاٌزه ابدأ  ؼانً بمً فطبعا  _بالنسبه لأل

 .وال حتً حاجه فٌها مجرد شن او احتمال حرمانٌه اتزعل ربنبحجات الزوجٌه 

فأؼانً الهلس والمهرجانات والحجات الحرام دي انا مش عاٌزاها انا هختار شوٌة 

 ماشً حطها علً فالشه وهً دي اللً نشؽلها فً فرحنا أوحجات حلوه 

 _ماشً تمام ..طٌب لولٌلً زي اٌه 

وفٌه هر زٌن ومصطفً عاطؾ انً افراح حلوه اوي لماأؼ_لسه ممررتش بس فٌه 

 حس كأنها اتكتبت مخصوص عشانا بحبها اوي ب كمان اؼنٌه 

 _اممم اسمها اٌه دي 

 _ال خلٌها مفجأه بمً

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

مٌره وبالفعل تم ترتٌب حفل زواجها علً البحر كما أترتب كل شا كما كانت تتمنً 

 كانت تتمنً 

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

 مٌره وفارسها لٌوم المنتظر لألهو االٌوم 

 بهما الٌوم فمط سٌتوج ح

  تعلو نبضات للبها وللبه اٌضا  

 معهما بٌت واحد جبعد ساعات للٌله سٌ خٌرا  أنه وألم ٌصدق كالهما 

 مٌرته أأتً الفارس بسٌارته كً ٌأخذ 

مما جعلها تشعر بالخجل الشدٌد ثم جذبها الٌه جمٌع ام الأممسن ٌدها ولبل رأسها أ

حٌث البحر والسماء لً مكان الحفل إحتً باب السٌاره التً ستنملهم  ومشٌا سوٌا  

 والورود كما كانت تتمنً دابما  

ولد تولت التً اخبرت عنها فارس  أت اؼنٌتها المفضله بدمٌره حتً أما إن وصلت 

 كما طلبت منها امٌره  اإلشراؾ علً كل شا بالمكان مرأهاله 

 ٌة السعادهبدأ الحفل والجمٌع فً ؼا



   

 

ن تكون جزء أ مٌره دابما  أنشوده الممٌزه التً تمنت ٌره بجانب فارسها واألتجلس األ

 من زفافها صوتها ٌعلو فً المكان

       

 بتتمنٌه حلم فارس     

 تاللٌه ومٌ فً حلمتً واللً

 إٌه مسلمه ٌا وصفه بٌكون

 علٌه واحكً لولٌلنا ٌال

❤❤❤❤ 

 حالله إال عٌنه تشوؾ ما 

 باله بٌشؽل ربه ؼٌر وال

 الوالد وٌراضً وٌطاطً

 دعٌاله بتبات والوالده

 هادٌه والمولى ومصلً

 االلٌه انً حلمت اللً أدي

❤❤❤❤ 

 علٌه صبٌه ٌا كمان لولً

 بتتمنٌه حلم فارس

  إٌه مسلمه ٌا وصفه بٌكون

 علٌه واحكً لولٌلنا ٌال

❤❤❤❤ 



 أكتر رقٌع جسده ٌتعب

 األخضر للبه ٌرتاح ما الجل

 نضٌفه بإٌده وبٌرجعلً

 السكر وزي عفٌفه نفسه

 عٌنٌه ؾ بتبان وطٌابته

 االلٌه انً حلمت اللً أدي

❤❤❤❤ 

 علٌه صبٌه ٌا كمان لولً

 بتتمنٌه حلم فارس

 إٌه مسلمه ٌا وصفه بٌكون

 علٌه واحكً لولٌلنا ٌال

❤❤❤❤ 

 درنًٌم إنه بتمنً

 وأمري لملبً ولً ٌبمى

 أولاته طولبت لو واللٌل

 ولمري ونجمً ونٌسً ٌبمى

 اعطٌه والروح عمري وانا

 االلٌه انً حلمت اللً أدي

❤❤❤❤ 

 تاللٌه إنن العاطً أمر

 بٌه بتحلمً كنتً ما زي

 الفارس دلولتً جالن واهو



 وٌهنٌه للبن ٌسعد وٌهنٌه للبن ٌسعد

❤❤❤❤ 

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

خر كل منهم لد أخذ األو تل كلهم الً حٌاتهم الزوجٌه واحدا  ن لد انتمل الشباب واأل

 له  نصٌبه فً الولت المحدد

  هكذا هً سنة الحٌاه فلن نظل دابما  كما نحن 

...مسؤلون عن لد بدأو حٌاتهم الجدٌده ...الحٌاه التً سٌصبحون فٌها هم المسؤلون 

 .فً السابك كانوا كما  ٌرهمٌرهم ال مسؤلون من ؼؼ

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

 عش الزوجٌه مٌره مع فارس أدخلت 

 ؼلك الباب بعد دخولهمأ

 فً حٌاء بٌنما ٌمترب هو منهاتمؾ هً مكانها 

 ٌرتًأم_نورتً مملكتن ٌا

 تبتسم ولم ترد

 ...بحبن _اٌه بمً هنمضٌها صمت كده كتٌر

 _وانا كمان

 وانتً كمان اٌه _

 تنظر فً عٌنٌه لابله

 _بحبن 

 ٌمٌل فارس علٌها وٌمبلها من رأسها لابال  

 وٌبارن فً حٌاتنا ٌاحبٌبتً_ربنا ٌباركلً فٌكً 

 _ٌارب ..وانا ربنا ٌمدرنً واسعدن داٌما  

 ..دي السعاده بعٌنها ن معاٌا إن_كفاٌه 



 خر ثم ٌمولتبتسم له وٌبتسم هو األ

 ه بمً إٌطٌب _

  ٌهإ_

  _اٌه انتً

 عاٌز اٌه بمً ٌااخوٌا ٌه ا_ 

 ..حد ٌموله لجوزه ٌااخوٌا  ٌااخوٌا_ 

 ٌهإ_امال الوله 

 تعالً وانا الولن تمولً اٌه_

 ؼرفتها مسرعه  وتتركه وتدخل _تؤ تؤ 

 ثم ٌدخل هو خلفها

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

 مانً أامها كعروس كما عاشتها من لبلها هاله ثم أٌسعد أتعٌش 

لً الحٌاه جمٌله ووردٌه مختلطه باللهفه والحب وفً أٌام زواجها األ وكأي عروس

فكلما ستظهر مع الولت  فمط ال زالت خٌوط المسؤلٌه لم تظهر بوضوح ..لكنها حتما  

كار فتأثرت األالمسؤلٌه وكلما زادت المسؤلٌه زاد النضج و دتدازامر الولت كلما 

ختالؾ إا  ٌساهم فً ن فٌنا أثرفهكذا هً دروب الحٌاه كل درب ٌتروالمعتمدات 

 وعٌنا عن زي لبل .

هاله لكن تلن المره لد نظمو عملهم بشكل مختلؾ  ٌره لعملها معأمبعد مده عادت 

ٌذهبون خمس وٌمسمان الحصص علٌهم اصبحو االن فبعدما كانا ٌذهبان كل ٌوم 

ه الواحده من الساعوهاله ثالثة اٌام  فمط  ٌومانتعمل امٌره منهم ٌام فً االسبوع ا

 بعد عودة الطلبه من المدارس وحتً الخامسه مساءا  ظهرا 

 وٌه لدٌهم ولعملهم اللذان ٌحبانه وبٌن منازلهم التً لها األ فهكذا لد ٌوفمان بٌن

 ٌام الثالثه وبالً االسبوع تجلس فً بٌتها فً هذه األال العمل إكانت هاله لٌس لدٌها 

 حٌانا الرابعه أاءا وكان كرٌم ٌعود من عمله فً الثالثه مس

 وهكذا تسطٌع ان توفك بٌن عملها واحتٌاجات بٌتها وزوجها



التً لد فمط ألنها مشؽوله اٌضا برسالة الدكتوراه أما امٌره فكانت تعمل ٌومٌن 

 تجعلها تذهب الً الجامعه فً اٌام اخري 

له ن اصبح لكنها اٌضا تسطٌع ان توفك ما بٌن العمل والدراسه والبٌت ففارس اآل

فهذه المهنه لٌس  اسم معروؾ فً مجال الصحافه وكلما اشتهر اسمه كلما زاد عمله 

عن خر بعض الشً أبها فكان عادة ٌعود مت لها مواعٌد لمن ٌرٌد ان ٌثبت نفسه حما  

 زي لبل 

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

 

و جامعه واتفك فارس معها علً ان ٌعود من عمله أ مٌره لٌس لدٌها عملأالٌوم 

 لٌخرجان سوٌا فً نزهه  كرا  مب

 كانا ٌسٌران فً الشوارع واٌدٌهم متشابكه 

 بت ٌاامٌره_

 _نحم

 _بحبن

 بنًاممممم لد اٌه بتح_

 حاجه توصفه ي حاجه عشان حبن فً للبً ملوش أ_مش لد 

 _بس انا بمً بحبن لد حاجه 

للً وكمان حاجه واحده بس ..واٌه هً بمً الحاجه دي ا_اٌه ده بمً ان شاء هللا 

 هانم بتشبهً حبً بٌها ٌاست

ٌدي لجنة إوانت اللً هتاخد برض عشان انت جنتً علً األ..��_بحبن لد الجنه 

 السما 

خر فً األطاب ارد الول اٌه انا دلولت ع الكالم ده هو انتً تسكتً تسكتً و ��_

 تمولً كالم ٌكهرب للبً كده

 ��خالااااص انا هرجع اسكت تانً ..اهو_

 ام محل لبٌع الزهور أمفً الشارع ٌمران من  واثناء سٌرهما



 _استنٌنً هنا شوٌه 

 _راٌح فٌن

 _استنً بس دلٌمه وجاي

باله رابعه من لها وفً ٌدٌه  وعاد مٌره وبالفعل لم ٌطل تأخر فارس علٌهاأانتظرت 

 ٌرهأمالزهور الملونه التً تحبها 

 تًحلً ورد لوردأ_

 اده ثم تمول لهتأخذ امٌره الزهور وتسننشك رابحتها فً سع

 حلوووووه اوي تسلم اٌدٌن ٌاحبٌبً بجد ..بس انا عاٌزه الولن سر محدش ٌعرفه _

 _سر !سر اٌه

 اوي اوي صح_انت عارؾ انً بحب الورد اوي ولما بتجبلً ورد بفرح بٌه 

 _صح 

 بس بفرح بٌه وبحبه اكتر وهو حً مش مٌت  _انا فعال بفرح بٌه

 _حً ازاي ٌعنً

شوفها بعٌنً ورده فً زرعه احطها فً البالكونه واهتم بٌها والما تجبلً _ٌعنً 

من ورده ممطوفه شكلها حلو اوي وهً متؽلفه  كتٌرحسن أوهً بتكبر وورلها بٌفتح 

حٌه احسن عندي  اشوفهالما سؾ هً مٌته شكلها مبٌدومش اكتر من ٌومٌن بس لأل

 التانٌه  من انً اشوفها مٌته وبتدبل وورلها بٌمع كله لدامً ورله ورا

 هو انتً حمٌمٌه��_

  _ههه اٌه امال خٌال

 مٌره أ..يأو_اصل للبن ده جمٌل 

 _نعم 

 _بحبن

 _طاب ٌال نجٌب اٌس كرٌم



خاٌؾ المره الجاٌه الولن بحبن تمولٌلً _هتجننٌٌٌٌنً بمولن بحبن تمولً اٌس كربم 

 صنٌة بطاطس

 _هههههههه

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

مد أحوالفرح بعد عودة  ال كان ٌعم الضحنمأخري فً بٌت الجده وفً الجهه األ

 ٌره من سفره أمخال 

ر فارس السفر فمر نخبرتها بعودة خالها مأٌره وأم ال فً الهاتؾ معأمتحدثت 

 لٌسلما علٌه  بعد عودة فارس من عمله  ٌذهبا فً الؽد أتمٌره أو

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

 الولت لد تأخر جدا  ؼاضبه فكان اما فً بٌت حسام فكانت روضه تجلس مع ابنتها 

 ولم ٌرجع حسام بعد الً منزله

 أيصبحت مشاكلهم كثٌره بدون أو جدا  فمل اهتمامه بها  هذه الفتره تشن به كثٌرا  

 باب تستدعً ذلن أس

تدخل علٌه  ٌانا  أح..وي اهتمام أٌتأخر فً العوده وحٌن ٌعود ال ٌعطٌها  ضا  أٌصبح أ

 وهو ٌتحدث فً الهاتؾ بصوت منخفض

 ي دلٌل ماديألؽٌره ٌأكالن للبها لكنها لٌس لدٌها الشن وا

له أدي أكثر من ٌعرؾ زوجها وهً فمط وبدون أوزوجه هً بالنسبه لها كأي امرأه 

..لكنها لم تختلك الخالفات ال  أمملموسه التً تسطٌع ان تعرؾ اذا كانت هنان خٌانه 

 بدون ادله

.......... 

افتعلت انها نابمه حتً ن حٌن سمعته عاد حسام وكانت روضه الزالت مستٌمظه لك

 ال ٌختلك المشاكل بدون داعً كعادته مؤخرا

لكن بعد دخوله بدلابك استٌمظت الصؽٌره فنهضت روضه لتهدبتها ولم تحدثه بأي 

 بالحدٌثهو بدأ  ... كلمه

 _اٌه ٌاست هانم هو انا مش لد الممام وال اٌه مالن ضاربه بوز كده ومبتتكلمٌش



ٌن انا مش طالبه معاٌا خناق ٌارٌت توطً صوتن عشان رٌتال تنام حسام هللا ٌهد_

 وتنام انت كمان

 ٌهإوال  _هو انتً بتأمرٌنً

ممكن تسكت  _استؽفر هللا العظٌم ..ٌاحسااام انا ال بؤمرن وال عاٌزه اتكلم اصال  

 وتسبنً ساكته

 _وان مسكتش هتعملً اٌه ٌعنً ٌاست هانم

 نت والفلً ع الواحده كده لٌه _ٌووووه بمً دي مبمتش عٌشه هو ا

 وٌمسكها من ذراعها بموه_انتً كمان بتردي علٌا 

_اااه ٌاحسام ابعد عنً عشان خاطر بنتن ..عشان خاطر ربنا ٌااخً انت اٌه مبمتش 

كل ٌوم والتانً رجوع شاٌؾ نفسن وال عارؾ انت بتعمل اٌه فوق بمً فووووق 

علً كل حاجه انا تعبت وانت  تلكنوبتمتاخر وطول ما انت فً البٌت مش طاٌمنا 

 ممضٌها برا

 دب بتعلً صوتن علٌا ٌاروضه هو ده األ_

انما انت روح شوؾ كنت فٌن وال مع مٌن اوعً تكون _انا مؤدبه ؼصب عنن 

وال هو الضحن والهزار للناس اللً برا  انا بس ساكته بمزاجًفاكر انً مش حاسه 

 ا والنكد لٌنا احن

 وضه خالص عشان ترتاحً دي مبمتش عٌشه _انا ماشً وساٌبلن األ

نه أخٌره النه بداخل نفسه ٌعلم ري ولم ٌرد علً جملتها األخٌخرج حسام للؽرفه األ

 تراؾ بذلنعاإل ٌمنعه منكبرٌابه  خاطا لكن

 ذهبت فً النوم جلست تبكً بجانب صؽٌرتها حتًا روضه فأم

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

 فً صباح الٌوم التالً 

 ره مٌأفً بٌت فارس و

حتً  نه سٌعود مبكرا  أخبر زوجته بألً العمل وإفطاره لبل خروجه إتناول فارس 

 ٌذهب معها لٌسلمو علً خالها الذي عاد من السفر 



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

 خر ل هو األٌدخ هاب إٌذا بصدٌمه إكتب وبعد جلوسه بدلابك مدخل الً ال

 كمامه من الضٌألكن فً حالة عصبٌه وٌحدث نفسه ٌكاد ال ٌري 

 طب حتً لول سالم علٌكمٌه ٌابنً مالن ع الصبح إ_

نا مش طاٌك نفسً هللا ٌخربٌت الجواز أحسن أ_سبنً فً حالً ٌاعم فارس دلولت 

 نا كان مالً ومال الشوره الهباب ديأ

 ٌضحن فارس علً صدٌمه ثم ٌمول

 ب صلً ع النبً واهدي كده بس واحكٌلً براحه اٌه اللً حصل لده كله_ط 

 الة والسالم .علٌه الص_

 ومش طاٌك نفسن كده لٌه _اٌه ٌاعم مالن بمً

خري بٌنهم اروح عند ماما تمولً مراتن اروح عند مراتً أ_ٌاعم انا خالص جبت 

 مبمتش عارؾ اراضً مٌن وال مٌن فٌهم من أتمولً 

مطلوب منن تراضٌهم االتنٌن كل واحده فٌهم لٌها دورها  إن_وهللا اللً انا اعرفه 

 ا علٌن حمهولٌها 

هاش جبمن مبٌعأً كل ٌوم والتانً تشكً وتمولً _انا تعبت بٌنهم ٌاعم فارس مرات

اروح عشان اسأل ماما تمولً مراتن ..من بتمولً كذا وبتعملً كذا وكذا أالعجب 

 ٌه بٌنهم إعمل أصدق مٌن وأتطلعلً فٌها عٌوب الدنٌا طٌب بٌها وعلٌها و

 نٌنتمش اإلنٌن وفً نفس الولت متصدلهتصدلهم اإل _

 تنٌنتنٌن ومتصدلهمش اإلٌه صدلهم اإلإٌعنً نت كمان ع الصبح إنا نالص جنان أ_

النهاٌه  فًممكن تكون صح من وجهة نظرها هً وفٌهم حده _ٌعنً كل وا

ن ده تفكٌر إ..مع ولً فً حٌاتن نها تكون األإبٌشتكولن ألن كل واحده فٌهم عشمانه 

الحب بتاعها اللً مٌنفعش ٌتمارن ببعضه وال ن كل واحده لٌها دورها ونوع ؼلط أل

هً ممكن هو ده تفكٌر معظم الستات  ه بمًإٌٌنفع تستؽنً عن ده وال ده بس هتمول 

 كتر وانت السبب فٌهاأمش  علٌن تكون مجرد ؼٌره

 اي انت كمانإز_انا السبب 



لكل واحده _عشان الستات دول بٌتراضو بكلمتٌن حلوٌن ..كلمتٌن حلوٌن بس 

 هها رلم واحد فً حٌاتن فهتبطل تؽٌر وخلصت اللٌله علً كدإنانن بتحبها و هتعرؾ

ٌابتتعصب من االتنٌن ٌااما بتتحٌز لواحده فٌهم وده مش هٌحل المشكله ده لكن انت 

 كتر ةهٌعمدها 

انت مش فاهم حاجه الموضوع مش ؼٌره بس هو ده جزء من المشكله بس  _ٌابنً

 فٌه حجات تانٌه

 _حجات زي اٌه

مبمتش حتً  ا تبطلش تشتكٌلً منهمبمً أمً وأراتً بدأت تضاٌك من خدمة _م

عشان  من تانً اال لما تجبلً حمًطاٌك افكر والصبح مراتً لالت مش راٌحه أل

وانا نازل عدٌت علً ماما فً شمتها زي كل ٌوم لالت  .. عمرن ما نصفتنًانت 

لً بمً لو انت مكانً .لو..مراته علٌا نصؾ بٌصل انا معرفتش اربً حتً ابنً أ

 عشان انا جبت اخري تعمل اٌه بٌنهم 

مراتن مش ملزومه تروح تساعد والدتن فً بٌتها  ولانونا   بص ٌااٌهاب شرعا  _

ؾ حك بس علٌن انت مش علً ألوالدتن علً عٌنً وعلً راسً ولٌها علٌن  طبعا  

وبس لٌن  كراما  إلمحبه ومراتن وان كانت مراتن عملت ده فعملته من باب ا

تستملو باللً بتعمله   صال  أجه حافمتجٌش بعد كل ده وهً مش مطلوب منها 

كتر خٌرها انها عملته ما هً عندها بعد كل ده  صال  ألؾ عٌب هً أوتطلعو فٌه 

 بٌت هً كمان ملزوم منها 

_انت هتعمل زٌها انت كمان اهم دول نفس الكلمتٌن اللً لالتهم الصبح لما لسه 

لسه بمولها هو انتً ٌعنً بهاش اي حاجه وانها تعبت جن مبٌعبتشتكٌلً وتمولً ام

 بتعملً اٌه اتفتحت فٌا 

ده ا لوحدهوبتمولها انتً بتعملً اٌه ٌعنً شاٌله بٌتٌن _وهللا معاها حك بعد كل ده 

 خر تمولها انتً بتعملً اٌه انت فً األ ؼٌر طلبات ابنن وطلباتن وتٌجً

 ما كل الناس كده وهً ٌعنً لوحدها_

تحب نحطلن علٌها هو انت ٌابنً لٌه محسسنً انن عاٌز سوبر وومان مش زوجه _

 اوبشن ٌخلٌها تنور فً الضلمه بالمره

 _انت بتهزر انت كمان



ومن مجتمعنا كله  اتؽاظت منن وعاٌز الوم اضربن _احمد ربنا انً بهزر انا اصال  

سبب فً خراب بتكون  كده الواحد نفسه ٌؽٌرها وهللا وعادات عراؾأعندنا شوٌة 

معظم الناس ومع ذلن لسه الملوب بتشٌل من بعضها  إنوسبب فً  بٌوت كتٌر جدا  

انها هتكون سبب فً الخراب والمشاكل مفرضهاش وألن ربنا عارؾ متمسكٌن بٌها 

لنسبالهم اللً بافٌه ناس علٌنا بس معرفش احنا لٌه متمسكٌن بٌها وبمً  صال  أ

جد نرجع كل حاجه لطرٌمتها ومكانها الصح اللً ..ٌارٌت بمٌعملش كده هو الؽلطان 

 ددهربنا ح

 _اسكت ٌافارس اسكت انت مش فاهم حاجه

هو انتو ٌابنً واخدٌن صلن عاٌز اللً ٌفولن انت وكل اللً زٌن أ_ال مش ساكت 

حاجه ارلً من كده هً مش مطلوب الستات من بٌوت اهالٌهم اٌه خدامٌن الجواز 

خر تاللً شوٌة مدح ته ٌبمً من حمها تٌجً فً األمنها تعمل كل ده ومع ذلن عمل

مش انتماضات من الكل حتً انت اللً ٌفتحو نفسها وٌخلوها تكمل عطابها ده 

 بتنتمدهاوتمدرها المفروض تفهمها 

 ٌعنً ازعل امً عشان خاطرها_

 راضٌهم هما _ومٌن جاب سٌرة زعل ال تزعل دي وال دي 

بدل ما تتعصب كده ممكن تهدٌها التانٌه  االتنٌن ..لما واحده فٌهم تشتكٌلن من

ي حاجه منن ؼٌر أمبتكونش عاٌزه  اصل اللً بتشتكٌلن فٌهم ؼالبا  بكلمتٌن حلوٌن 

هً االولً فً حٌاتن مفٌهاش حاجه لما تشبعلهم انها تحس انن والؾ جنبها وان 

 تنٌن الرؼبه دي اإل

 عملها ازاي ان شاء هللاأ_ودي 

بدل ما تتعصب علٌها زي ما عملت كده دلولت تكٌلن مراتن تش  _ٌعنً لما مثال  

وادٌكو ومدح لٌها والنعها انن عارؾ ومتأكد ان هً الصح  كلمتٌن حلوٌنلولها 

 متحملٌن مع بعض 

بس فً نهاٌة كالمن معاهم حاول تمول ولما والدتن اللً تشتكً لولها نفس الكالم 

بتحبن وبتشكر طٌبه  دي  دي ٌعنً مثال  ه ٌلكل واحده فٌهم حاجه حلوه عن التان

 اي كالم ٌحببهم فً بعض .. فٌكً

هدٌتهم من  وفً نفس الولتوبكده تبمً حلٌت المشكله معطٌتهاش فرصه تكبر 

 ناحٌة بعض



 ول حاجه نكد_وهللا ٌااخً الستات د

مسؤٌن سمعتنا  اللً  كده هماهو انت بمً اللً زٌن أ_وهللا ٌااٌهاب انت اللً نكد 

ولت وال مال وال مجهود وبتبسطهم  خدحجات بسٌطه ال بتاكلها بٌن الرجاله 

مراتن الزوج بر والدتن كما ٌجب ان ٌكون ..وكون ل صاحبً باختصار...بص ٌا

 اللً تتمناه الختن 

 ٌاعم فكن منً بمً ربنا ٌسهل هحاول_ماشً 

 مروح  اهو ولاٌم خالص_انا فاككنً منن 

 _بدري كده لٌه

جع بدري عشان اخدها ر واتفمت معاها انً هرمٌره مراتً رجع من السفأ_خال 

ونزورهم ونسلم علٌه ...فً الحمٌمه كنت ناوي استنً هنا شوٌه كمان بس انت 

 الصلفلتنً خ

 _اٌوه دبسها فٌا بمً

مٌره الً أترن فارس المكتب وؼادر لٌصطحب بعد حوار طوٌل بٌن فارس واٌهاب 

 الذي سٌراه للمره األولًخالها 

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

 بٌت الجده  فً

زواجهم فً لماء عابلً ممٌز أو فاد جمٌعا  حوالجده واألمال وكرٌمه أحمد وأٌجلس 

 بناءه وزوجته من السفر أحمد وأبعودة  تفاال  إح

تعب فاصطحبتها هاله الً البالكونه وجلست كانت روضه تظهر علٌها عالمات ال

 معها

 وباٌن علٌكً مش مبسوطه_مالن ٌاروضه من ولت ما دخلتً 

 _انا كوٌسه ٌاهاله متملمٌش

 علٌكً انا عارفاكً مش كوٌسه باٌن جدا  _أل

سلوبه ولما بتكلم معاه أوانا مبمتش متحمله  _تعبت ٌاهاله حسام بماله فتره متؽٌر جدا  

 مبٌسمعنٌش



_طٌب ٌاحبٌبتً متضاٌمٌش نفسن استعٌنً باهلل وان شاء هللا كل حاجه هتتظبط وانا 

 بس علٌا ولن اصبريهد معاه اظبطعهم

 ربنا ٌهدٌه بمً_

_ان شاء هللا كل حاجه هتتصلح بس فكً التكشٌره دي وتعالً ٌال ندخل جوا عشان 

 مٌملموش 

 تبتسم روضه لهاله لابله

 حاضر ..ٌال_

.... 

للمطبخ لٌرتشؾ  وبعد دلابك نهض حسام متجها  خري أدخلت روضه وهاله مره 

 بعض المٌاه فاستؽلت هاله الفرصه ودخلت وراءه

 حسام عٌزان_

 عاٌزه اٌه_نعم 

 ٌه ٌاحسام مالن بتكلمنً كده لٌهإ_فٌه 

 انتً عاٌزه اٌههو ٌاهاله أ_ما انا بكلمن عادي 

 _ال مبتكلمنٌش عادي فٌن اٌه مؽٌرن

 ما هً تاللٌها اشتكتلن أه_ٌوووه انتً كمان هتمولٌلً متؽٌر زٌها 

 اهو  ان كالمها صحٌه لما تفضفض معاٌا شوٌه ٌعنً وهللا انا شاٌفه إوفٌها _

مش نالص نكد وال عاٌز اتنالش  بوكً اطلعً من دماؼً اناأ_بمولن ٌاهاله وحٌاة 

 فً اي حاجه

شوٌه وانتبه لبٌتن  م...فوق ٌاحسا_عشان عارؾ انن ؼلطان مش عاٌز تتنالش 

وال انت مش صؽٌر...فوق عشان خاطر بنتن ٌااخً متبماش مستهتر بمسؤلٌتن كده 

نن اسره والحٌاه مش توفٌر اكل وشرب وفلوس وبس لبل ما انت مسؤل ممراهك 

سوٌاء مش أجٌال أعشان تطلعو تعمل كل ده مطلوب منن توفرلهم حٌاه سوٌه 

 معمدٌن بسببكو



_بمولن اٌه هللا ٌخلٌكً احتفظً بالكالم ده لنفسن واعملٌه فً بٌتن وملكٌش دعوه 

 نا حر فٌهأببٌتً 

ن تفوق دلولت إنتمنً أٌاسٌدي بس  شكرا   خرتها عموما  أ_ماشً ٌاحسام هً دي 

 رٌمتهبمزاجن لبل ما ربنا ٌفولن بط

......... 

 عتبارإي أٌعطً للكالم أن دون تركها تتحدث وخرج من المطبخ 

 فً بٌت الجده ثم انصرؾ كل واحد الً بٌته لضً الجمٌع سهرتهم 

ابنته لتنام  رنتوالدته فذهب الٌها هو وزوجته وحمد فكانت شمته ممابله لشمة أما أ

 ال أممع جدتها وعمتها 

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

 ٌره ال تزال نابمه أمالفجر استٌمظ فارس للصاله وكانت  فً

 مظها أٌف

 ري أخنهضت بتكاسل وبمجرد خروجه ذهبت عٌنٌها فً النوم مره 

 توضأ ودخل الؽرفه وجدها نابمه 

 ٌرررررهأمٌره..ام_

 _اٌوه حاضر جاٌه اهو

 ٌابنتً ٌال الصاله معادها هٌفوتن لومً و فٌن اه_جاٌه 

 _حاضر حاضر

صلً فً المسجد ولو جٌت لمٌتن ناٌمه مصلتٌش فٌها خصام اسبوع انتً أنازل  انا_

 حره بمً

 ..وتنهض من علً سرٌرها مسرعه _ال ال خالص صحٌت اهو 

  بالعٌن الحمرا..إال_اٌوه كده مبتجٌش 

 رهاق إ_ؼصب عنً وهللا ٌافارس طول الٌوم 

 المسؤلٌات تنسٌكً عباداتن ..امٌره متنسٌش اتفمنا رضا ربنا اوال  _الاا متخلٌش 



 رهاق_مش ناسٌه ٌاحبٌبً وهللا بس ؼصب عنً من اإل

فٌها فٌش بتتعبً كتٌر ربنا ٌعٌنن بس برضه العباده  مانا عارؾ ٌاحبٌبتً انن _

 صب عنً خلصً ٌاهانم عشان تتوضً وتصلً ؼ

ٌخرج ترن لها ورله  انولكن لبل خرج للمسجد ذهبت هً للوضوء بٌنما هو 

 حتً تراها اذا فرؼت من صالتهافراش المكتوبه ووضعها علً 

خري حتً تكمل نومها لكنها أمره  فراشها واتجهت لمٌره من الصاله أتهت إنبالفعل 

 التً تحتوي علً جمله واحده  وجدت رسالته

 اذكار الصباح ..ٌال بطلً كسل""متنسٌش 

 كارهاأذست بالفعل لتمرأ ابتسمت وجل

الن هللا رزلها بمن ٌعٌنها علً طاعته  نعم كانت ترٌد النوم لكنها كانت فرحه جدا  

 كما تمنت وٌأخذ بٌدها نحو الجنه

 ن ضعؾ هو تعٌنه وتذكره بربهإضعفت هً ٌأخذ بٌدها وكانت حٌاتهم هكذا ان 

 ٌبنون أسرهوسوٌه  حٌاتهم تكون علً أنمٌره حرٌصٌن كل الحرص وأكان فارس 

لدٌنها ولمجتمعها فكانو دابمون ٌمرأون وٌزودون سره نافعه أام هللا ..أمٌفتخرون بها 

فسهم بالمعلومات التً تجعلهم لادرٌن علً مواجهة مصاعب الحٌاه وعلً مواجهة أن

 تفاهم ومراعاه لبعضهم البعضب ضا  أٌالخالفات بٌنهم 

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

صبح لكل منهم أن فمط فاآلهم منشؽل بمسؤلٌته ٌام علٌهم جمٌعا وكل منتمر األ

 خرٌن عن اآل مشاؼله التً لد تأخذه كثٌرا  

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

ذت موافمته ثم أخهذا الٌوم تشعر بالملل بعض الشا فاستبذنت زوجها وهاله انت ك 

 مٌرهذهبت أل

 نها هً أمٌره علمت أن تفتح أفمبل كعادتها تضؽط علً جرس الباب بشده 

 تً كل ده علً ما تفتحٌلًاٌه ٌابن_

 شعنوتًٌاكنت فً المطبخ _هو انتً ٌاختً عاٌزه حد لاعدلن ورا الباب 



 طب اٌه هتدخلٌنً وال نمضٌها كده ع الباب _

 _ٌعنً انتً محتاجه حد ٌمولن ادخلً 

 مٌره بجوارهاأدخلت هاله وجلست علً الكرسً بالصاله وجلست 

 ه ٌالولوإٌ_عامله 

 نتًه اإٌرن خباأتً إنالحمد هلل _

 الحمد هلل فً نعمه وهللا_

 _ٌدٌم حمدن ٌاللبً ٌارب

 اٌه مالن شكلن كده مخنوق _

 _ال عادي مفٌش حاجه مهمه 

اممم عنٌكً مبتمولش كده شكلن مضاٌك من حاجه اوعً تكونً متخانمه انتً _

 وكرٌم

 _ال وهللا مش متخانمٌن وال حاجه بس حاسه بملل من حجات كتٌر

شكله لعدتنا  علطول  واجٌلن عشان افوللن كده  حاجه نشربها_طب استنً اجٌب 

 همطول

 ال ال مش عاٌزه حاجه متتعبٌش نفسن _

 تعب اٌه ٌاهبله انتً ..وبعدٌن انا كده كده هعمل لنفسً _

 نسكافٌه لها ولهاله ثم خرجت لهادت أعٌره وأمنهضت 

 _ها احكٌلً بمً اللً مضاٌمن ومحسسن بملل كده

 كرٌم بصراحه ملٌت من_

 _اٌه ٌابنتً عملن اٌه بس

 حاجه_معملش ٌاختً ما المشكله انه مبٌعملش 

 مبٌعملش اٌه بالظبط _ ال فهمٌنً اكتر معلش 



تصرفاته بتمول كده  لن كانا واثمه من حبه لٌا أل وبٌحبنً جدا  _بصً كرٌم طٌب 

 خالص لما اطلب طلب مش ممصر فً احتٌاجاتً ٌعنً بٌهتم بطلباتً مبٌتعبنٌش 

 طٌب فٌن المشكله بمً_

كتٌر .انا زًٌ زي اي واحده محتاجه اسمع منه محتاجه _المشكله انه مبٌتكلمش 

انتً لو صحٌتً جوزن الصبح بطرٌمه  شوٌة رومانسٌه فً حٌاتً ٌعنً مثال  

ه سبٌنً كدممكن ٌتمبل منن ده لكن كرٌم مش كده بٌمولن انا مبحبش رومانسٌه 

ون علٌه شوٌه ٌمولً سبٌنً لوحدي .حتً أه لو مضاٌك وجٌت ..اصحً مع نفسً 

عمل لنفسً . أحضرهوله ٌمولً ال انا بحب ألما بجً  مثال  طلباته العادٌه زي اللبس 

زي اي ست الحب مش بٌمولً الكالم اللً نفسً اسمعه  طرٌمته معاٌا عملٌه جدا  

 حتٌجاتً ومٌمصرش وبسإعنده ٌعنً ٌوفرلً 

 ول األ __طٌب اشربً النسكافٌه كده واهدي

نا مش أواكٌد كل حاجه شبه بعضها مفٌش تؽٌٌر ا حاسه بملل أنو بس أها هادٌه أن_

وافرض نفسً علٌه  مش هروح الوله لولً كلمه حلوه ٌعنً او هاتلً ورده نا أهبدأ 

 مثالَ 

.مدام انتً واثمه من حبه .بصً ٌاهاله كل واحد لٌه طرٌمته فً التعبٌر عن الحب _

نه مش معنً ي ما بتمولً ٌبمً طلعً الحب برا الموضوع ألموالؾ تانٌه زلٌكً ب

دي ٌبمً مبٌحبكٌش هو بٌحبن والدلٌل انه بٌسعً عشان انه مبٌعملش الحجات 

ٌوفرلن حٌاه مرٌحه زي ما بتمولً بس كل المصه ان هو ده تفكٌره وهً دي طرٌمة 

ه تؽٌرها ومدام بٌحبن وفٌه اساس لعاللتكو ٌبمً الحجات التانٌتعبٌره عن الحب 

 ساهل وحتً لو متؽٌرتش مش مهم 

 لٌا احتٌاجات تانٌه هو الزم ٌفهمهاما انا برضو اي بمً إز_مش مهم 

مش الزم تبصً للناس اللً بٌمولو كالم رومانسً كتٌر والحجات  ال  أوبمً بصً _

ن كل إالفكره زي ما لولتلن نه ممكن ٌكون بٌمول بس ممصر فً حجات تانٌه دي أل

متمارنٌش فومفٌش عالله شبه التانٌه عن التانً فً التعبٌر مختلفه  واحد طرٌمته

من النوع اللً اتعود علً الحٌاه العملٌه  ؼالبا   ..زوجني عالله تانٌه أعاللتكو ب

لفتره طوٌله وكمان ده ناتج عن انه ممكن ٌكون عدي بحجات كتٌر لوحده فمش 

 ي علً حٌاة المشاركه أومتعود 

 ازاي ٌرهأؼ_طب والحل بمً 



 انا بس عٌزاكً _اكٌد مش بطرٌمه مباشره واكٌد ده مش هٌحصل فً ٌوم ولٌله 

تستمتعً بحبه لٌكً بطرٌمته كل ما ٌعمل حاجه من الحجات اللً لولتً علٌها  مؤلتا  

من جهه تانٌه اعملً انتً حجات تطلعً منها وبٌعمل كده النه بٌحبن افرحً انه 

انتو االتنٌن واحد وانتً مهم مٌن فٌكو بدأ  احتٌاجاتن اللً انتً عٌزاها منه مش

بتبدأي مع حبٌبن وزوجن مش حد ؼرٌب ومش هتبدأي بطرٌمه مباشره وال 

حتاجاها ً متعلمٌه وتعودٌه علً طرٌمتن اللً انتتفرضً نفسن علٌه بس ممكن 

ٌبادلن أ بطرٌمه ؼٌر مباشره مع الولت هٌتعود علٌها وممكن ٌعجبه الموضوع فٌبد

 اتفنفس التصر

 ..علمٌه انتً طرق الحب التانٌه اللً هو مٌعرفهاشالموضوع باختصار 

 زايإعلمهاله أ_ودي 

تً محتاجاها حجات إناخلمً موالؾ رومانسٌه بٌنكو حجات تعٌشن اللحظات اللً _

كوٌسه لما ٌعملن حاجه  رؼم انه مبدأش...ٌعنً مثال  تخلٌكً تاخدي احتٌاجن منه 

اللً هو عملها ووممكن ٌومها تعملً عشا رومانسً العدي امدحً فٌه وفً الحاجه 

ٌد مش هٌتجاهلن هٌرد أكبس لما ٌاللٌكً عملتٌها سالٌب هو مٌعرفهاش أ..كل دي 

 ومع الولت هٌبدأ ٌتعود علً الحجات دي  لوبسٌط فً اال علٌكً هٌتجاوب معاكً

ن وال بٌحب حد ٌصحٌه م....بتمولً كمان انه مبٌحبش حد ٌعمله حاجه وٌبدأ هو

و أالنوم اون سبٌه براحته بس ممكن لما ٌصحً ٌاللٌكً محضره فطار رومانسً 

سٌباله رساله جنبه فٌها كلمتٌن حلوٌن حجات من دي ٌعنً انتً وشطارتن بمً اكٌد 

وبكده تبمً خدتً احتٌاجن منه  وٌتعلم منن وٌبدأ ٌتجاوب برضو مع الولت هٌتعود 

..وحاولً   .اهو تٌش بطرٌمه مباشرهكمان مطلبونفس الولت سبتٌه براحته  وفً

انه بٌحبن وتشوفً تحبً طرٌمته فً التعبٌر عن الحب مدام انتً فً النهاٌه متاكده 

ن كل العاللات كده فٌها ممٌزات ألممٌزات العالله متركزٌش مع السلبٌات بس 

 وفٌها سلبٌات 

ً لما ..بس حمٌمً اكتر شً بٌضاٌمن_حاضر هجرب اللً بتمولً علٌه ٌمكن ٌنفع

بٌكون مضاٌك والرب منه مبٌكونش عاٌز ال ٌتكلم وال ٌسمع وانا نفسً اشاركه 

 مشاكله مش اكتر عاٌزه احس انً موجوده فً حٌاته

  _ انتً بتحاولً ولما بٌمولن ابعدي بتبعدي وتسكتً علً كده طبعا  

_امال هعمل اٌه ٌعنً ما هو ٌاإما هلح علٌه فهٌتعصب وٌحصل مشاكل ٌاإما ابعد 

 اسكتو



 _وانتً مفٌش عندن حل وسط خالص 

 _اعمل اٌه ٌعنً طٌب

لما تاللٌه كده سبٌه زي ما ٌحب بس حاولً تخلٌه ٌمعد لوحده  _هو عصبً وبٌحب

ٌطلع من حالته دي ٌاللً منن شوٌة احتواء ما هو االحتواء والمشاركه مش بس 

 انن تسألٌه مالن 

كون مضؽوط خالص سبٌه انتً عرفتً ان طبع جوزن بٌحب ٌمعد لوحده لما ٌ

لما ٌهدا خلٌه ٌاللٌكً مستنٌاه بجو هادي حاجه تخلٌه ٌسترخً وٌحس لوحده بس 

 م مش زوجهأاحتواء معاكً فً اللحظات دي كونً بشوٌة 

 مل اٌهأع_مفهمتش برضو 

 سبٌه لوحده بس اطلعً مثال  _هو لو لالن دلولت انا مضاٌك وسبٌنً لوحدي 

وضتكو بشكل مختلؾ ٌلفت أ..رتبً ن حاجه عندن شٌأله بٌحبها والبسً أكحضري 

بٌسترخً وٌؽٌر جو  ه فعال  إننتباه حاولً تعملٌله جو ٌحس من خالله اإل

نا ألولٌله  عمٌه بالكالم ٌعنً مثال  إدبس  مدام مبٌحبهاش ٌهوش تانً مالنألومتس

نن إه هً انا واثمه فٌن وعارفه إٌعرؾ أن فٌه حاجه مضٌمان من ؼٌر ما إحاسه 

كالم ٌشجعه وٌمكن هو بنفسه ساعتها اللً ٌجً ٌفضفضلن وٌحكٌلن ولو حلها .هت

نه ؼلط بالش إٌعنً حتً لو حاسه عمل ده اتعاملً معاه كأنن مامته مش مراته 

وبس خلً معاملتن اسمعٌه ولو عندن حلول لولٌها  فً الولت ده بالذات تمولً ده

هتخلمً تواصل بٌنكو هتكسري  كدهبو..م اكتر من كونها حنٌة زوجه أولتها بحنٌة 

حواجز كتٌر وهتخلمً كل لحظات الرومانسٌه والمشاركه اللً انتً عٌزاها وتبمً 

 اتعاملتً بطرٌمه تضاٌمه وال اتنازلتً عن احتٌاجاتن منهال

 ٌره هجرب كل اللً لولتً علٌهأمحاضر ٌا_

عن  وكل طفل مختلؾ طفالمعلش الرجاله شبه األ_جربً وخلً بالن طوٌل معاه 

 م بس اللً بتفهم طبع ابنها وبتعرؾ مفاتٌحه ومداخله التانً األ

مدام فً ثمه انه  ابنن بٌحبن وانتً بتحبٌه مبدأ الحب ده فً حد ذاتهاعتبرٌه ابنن ..

 هإٌوتتمبلً طرٌمته مهما كانت ذار أعٌخلٌكً تصبري علٌه وتلتمسٌله  موجود 

 صال  أشكلن مرهمه  سفه صدعتن النهارده وانتًأنا أمٌره أ_ماشً ٌا

عٌب ٌابت انتً اختً صداع اٌه ده انا اللً صدعتن بكالمً بس انتً عرفانً _

 بمً لما بتفتح فً حوار مبسكتش



 اه ٌاختً عرفاكً بس بتفٌدنً ربنا ٌدٌمن فً حٌاتً ٌامرمر_

 ا عاٌزه اجٌب تٌست حملأن.بمولن اٌه ..._وٌدٌمن لٌا ٌالولتً

 _اٌه ده بجد

 مل تٌست أعانا لسه عاٌزه  _هو اٌه اللً بجد

 _ما هو مدام شاكه ٌبمً ان شاء هللا فٌه

 أجال  ؼٌر  _ٌارب ٌالولو ربنا ٌراضٌنا احنا االتنٌن بذرٌه صالحه عاجال  

 متًإهتجبٌه إٌه _طٌب 

عمل حملً مفجأه أطول عمري نفسً جٌٌه دلولت أنزل الصٌدلٌه اللً تحت أ_بفكر 

 لفارس 

ا أننا هنزل ألولن هو انتً لسه هتلبسً وتنزلً أه وال _طب ٌال البسً وتعالً نجٌب

 اجٌبهولن واطلع علطول

 _ماشً ٌالولو ربنا ٌخلٌكً لٌا ٌاللبً

 خري أٌره مره اموعادت به الً ختبار ذهبت هاله الحضار اإل

 عملٌه دلولتإ_ٌال بمً لومً 

 انتً عاٌزه تعرفً لبل فارس وال اٌه ده بعٌنن محدش_ال مش هعمله دلولت 

 هٌعرؾ لبله

 باٌخه .طب انا ؼلطانه انً نزلت جبته_

 _عارفه انن هتموتً وتعرفً انا نفسً مستعجله بس هستنً لبكره الصبح 

 ملٌه لما ٌرجعإعٌبمً _كمان هتستنً للصبح طب لٌه ..مش المهم عندن فارس 

ٌزاه ٌعرؾ اول واحد بس _فارس اول سبب مخلٌنً مش هعمله دلولت عشان عا

 ً كمان مهم تان بفٌه سب

 هو بمً اٌه _

 لصبحدق اأ_عرفت انه بٌكون 

 ..هسٌبن انا بمً دلولت _اممم ماشً نستنً للصبح 



 _اٌه ٌابنتً مستعجله لٌه ماتمعدي شوٌه

 رجعما ٌوي عشان الحك اوضب الؽدا لبل كرٌم أتمام  ال كده_

 تمام خلً بالن من نفسن _ماشً ٌاحبٌبتً

 بمًطمن _اوكً وانتً كمان وبكره هكلمن ا

 _ههه ماشً ٌالولو تسلمٌلً

عداد الطعام لبل إ لتكمل مٌره مطبخها أبٌنما دخلت مٌره أ.... ؼادرت هاله من عند 

 عودة فارس 

......... 

 عاد فارس من عمله 

.لم تتفوه امٌره بأي كلمه حٌن رأته هكذا كانت تظهر علٌه عالمات التوتر والعصبٌه 

من  دت له كوبا  أعسرعان ما بابتسامه هادبه ولابلته حتً ال تزٌد ضؽطه لكنها 

 العصٌر 

دون ان تتحدث كثٌرا وذهبت  توضأ لٌصلً فمدمت له العصٌر اوال  وبدل مالبسه 

 ما هو فنهص للصاله ةالعداد طاولة الطعام 

وظهرت علٌه عالمات الراحه عن لبل وحٌنها فمط سألته امٌره بكل تناول ؼدابه 

 هدوء 

 حاجه فً الشؽل ضاٌمتن_مالن ٌاحبٌبً حصلت 

 عادي مفٌش حاجه معٌنه بس ضؽط شؽل مش اكتر_

 روق كده وسلمها هلل _معلش فتره وهتعدي ان شاء هللا انت لدها 

 عشان مصدع _ونعم باهلل ...انا هموم انا م شوٌه 

 لو..طب تحب اجٌبلن حاجه للصداع اال_ماشً  

 هللا شاء إن_ال ال مفٌش داعً انا هنام شوٌه وهصحً كوٌس 

 احبٌبً ربنا ٌخفؾ عنن ٌارب _ان شاء هللا ٌ

 ً فراشه إلٌبتسم لها ثم ٌنهض 



 عدت لفارس نوع الحلوي الذي ٌحبه أنتهابها إطباق وبعد تنظؾ األاما هً ف

 لتتابع دروسها انتهت سرٌعا ثم جلست علً مكتبها 

 وحٌن سمعت صوته نهضت الٌه ......وبعد للٌل استٌمظ فارس من نومه 

 ووضعت ٌدها علً رأسه ثم لالتمٌره بجانبه علً السرٌر ة جلست

 _اٌه اخبار الصداع 

 حسن شوٌه الحمد هللأ_

 ضمت هً رأسه ولبلته علً جبٌنه ثم لالت 

 حسن حال ٌاحبٌبًأ_ٌارب داٌما فً 

  مٌرهأٌا _طول ما انتً جنبً انا كوٌس ربنا ماٌحرمنً منن

سل وشن وفوق كده عشان عماللن حاجه ؼإره ...ٌال بمً لوم أمٌللب  _وال منن ٌا

 بتحبها 

 _عاماللً اٌه ها اٌه

 ولن ألوانا ول _لوم بس األ

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

 فً بٌت هاله 

لً فً نٌل ما تتمنً أوٌكون خطوه مٌره لعله أخبرتها به أن تنفذ شا مما أحاولت 

 من زوجها 

دٌها وتركت له بجانب الؽداء جمل ما لاما وارتدت  نوعا   رومانسٌا   عدت له ؼداءا  أ

 وباله من الورودرساله رومانسٌه 

ن ٌبدأ هو بلحظات الرومانسٌه هذه أ لم تعتد هً علً فعل ذلن فمد انتظرت منه دابما  

منه ٌشبع  ردا  ٌره وتبدأ هً لعلها تجد أملكنه لم ٌبدأ فمررت ان تستمع لنصٌحة 

 مشاعرها

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



شعر ببعض الؽرابه فهنان شا لم ٌعتده ٌحدث دخل  أند عاد كرٌم من عمله وبمجر

 لكنه ال زال ال ٌدري ما هو 

ا فً انتظاره وإما فً المطبخ تعد له الطعام إمٌجد زوجته  ٌدخل دابما  ان عتاد إفمد 

 لكن هذه المره ال هً فً الخارج وال هً فً المطبخ وحٌن نادي علٌها لم تجبه

لس هً علٌها فً ه طاولة الطعام بالؽرفه وتجدخل الً ؼرفة النوم وجد ألول مر

بهً صورها وكأنها فً حفل بفندق خارج البٌت وحٌن رأته ابتسمت له ونهضت أ

تناولت منه حمٌبته وامسكته من ٌده اجلسته علً الكرسً الممابل للكرسً الخاص 

 وابتسمت لابلهبها 

 _حمدهللا علً سالمتن 

 ذا ٌحدثبتسامة تعجب فال زال ال ٌدري ماإٌرد ب

 _هللا ٌسلمن 

ٌتحدث بأي كلمه لكن تظهر علً وجهه عالمات  أنفً تناول ؼدابه دون  أٌبد

 السعاده

 _طمنً علٌن ٌومن كان عامل ازاي النهارده

 _الحمد هلل تمام

 _ٌارب داٌما 

 عجابه بما فعلت لكن ال ٌتحدث إكلمه تبدي  أيخري تنتظر منه أساد الصمت مره 

نظٌؾ تهابه من تناول طعامه نهضت لتإنابتسامتها وبعد  لكنها تظل محافظه علً

 ال بالة الورود والرسالهإالطاوله ولم تترن علٌها 

 وابتسم ثم نهض لٌبدل مالبسه وٌصلًن ؼادرت هً أفتح الرساله بعد 

 طباق وتحدث نفسهاما هً فكانت فً المطبخ تنظؾ األأ

هللا العرفن انا وران بمً كل ده ومتنطمش بكلمه ٌابارد طب و_ماشً ٌاكرٌم 

والزمن طوٌل وحطٌتن فً دماؼً بمً ان ما خلٌتن تنطك ؼصب عنن مبماش هاله 

 ٌاابو الهول 

 ..اثناء حدٌثها مع نفسها فوجبت به خلفها 



 استدارت وجدته خلفها مبتسما  

 انتظر هكذا لبضع ثوانً ثم لال لها

 _علً فكره تسلم اٌدن

 ه نطك بكلم ذنها انه اخٌرا  ألم تصدق 

 هً كلمه لم تشبع مشاعرها بعد . لكنها بداٌه جٌده 

 تمدٌره لها ولما اعدته من طعام ألجله  عدها كثٌرا  أسوبالفعل 

فحٌن تشعر ان بسٌطه لكنها كافٌه لبعث السعاده فً روح اي زوجه هً كلمه 

فالتمدٌر من لما تفعله وٌعبر عن ذلن لها ٌزداد عطابها اضعافا  زوجها ممدرا  

 لبعضهعما البعض هو ما ٌحافظ علً استمرار العالله وزٌادة العطاء فٌها الطرفٌن

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

 ختبار جراء اإلإل لد استٌمظت من نومها مبكرا  مٌره ةفً الصباح كانت 

ن أبعد خري أبعد صالة الفجر كعادتها بٌنما هو لرأ اذكاره ونام مره  صال  ألم تنم 

 ه السابعه ككل صباح خبرها بأن تولظه فً الساعأ

ً فارس فً فراشه كالطفله الصؽٌره إلفأسرعت  ٌجابٌا  إلم تصدق عٌنها حٌن وجدته 

 لتري السعاده فً عٌنٌهتخبر والدها خبر نجاحها  أنالتً ترٌد 

 فارس اصحً_فارس ..فارس ..ٌافااااارس ...ٌابابا 

 فٌه اٌه _امٌره!!اٌه مصحٌكً دلولت

 لابله تمسن بٌده تضعها علً بطنها

 ً كده_ال مفٌش نوم من النهارده ٌابابا اعمل حسابن عل

 انا مش هسهر انا وماما لوحدنا بمً

 بفرحه. لابال  فهم فارس ما ترٌد لوله واعتدل 

 _انتً بتتكلمً جد 

 _اٌون

 _امتً وفٌن وازاي 



 ههههه اٌه اللً امتً وفٌن وازاي_

 _ٌووه لصدي عرفتً امتً وازاي

كد أتألولن لحد ما أنت شاكه بمالً كام ٌوم بس مرضتش ..ك لسه عارفه حاال  _

 ول األ

  ٌطٌر فرحا   أنٌكاد فارس 

 مٌره فً حٌاتًأحلً أ_بحبن بحبن بحباااان ٌا

 مٌره ؼٌري فً حٌاتن اصال  أ_اٌه ده بمً ان شاء هللا هو فً 

 االمٌره الصؽننه اللً جوا ديفٌه أن _

 ننارس صؽمٌره ما ٌمكن ٌطلع فأنها إ_واٌه عرفن بمً 

 وللبها شبه للبنا عاٌزها بنوته وشبهن أن_ال ال 

 وانا عاٌزاه ولد وٌكون شبهن ملٌش دعوه بمً_

 _اي حاجه ربنا ٌختارهالنا تبمً حلوه ان شاء هللا مدام منه 

 ابع معاها أتطٌب ٌاحبٌبً عاٌزٌن نسأل علً دكتوره كوٌسه بمً عشان _

 ألٌها كانت متابعه مع مٌن ونشوؾممكن تكلمً روضه مرات حسام تس_طٌب تمام 

_ال روضه كانت متابعه مع دكتور راجل وانا مش عاٌزه اروح لدكاتره رجاله 

 كتر من الدكاتره الستاتألدكتوره ست مدام موجوده ومفٌش دلولت لوٌه وٌعنً اال

  اتابع معاه ترضهالً ٌعنً صال  أوبعدٌن اتكسؾ انا ٌااخوٌا اروح لدكتور راجل 

خالص نشوؾ دكتوره ست بس هو ٌاامٌره لً فٌكً ٌاحبٌبتً ٌارب _ربنا ٌبارك

 بٌتابعو مع رجاله مش حرام علٌهم ده طب وضروره مش دلع ٌعنً ًبرضو الل

_ادٌن لولت ضروره لما تبمً الحاله صعبه ومفٌش حد ٌنفع معاها ؼٌر دكتور 

ره ٌبمً مور مستمواألكتٌر ساعتها ماشً لكن لما مٌكونش فٌه داعً بعٌنه بعد لؾ 

 ولًأالست 

 طر دكتوره ونروحلها ان شاء هللاأشخالص هعمل سٌرش النهارده علً  _

 _طب ٌال لوم نصلً ركعتٌن شكر هلل ٌااستاذ متخلٌش فرحتنا تنسٌنا شكره



 ٌال اه _

 ولم تشرق الشمس بعد ثم ٌنظر للساعه ٌجدها مبكراَ 

ي صاله ؼٌر انتً عارفه ا_طٌب استنً نص ساعه بمً علً ما الشمس تطلع 

 الفرٌضه مكروهه فً الولت ده لحد ما الشمس تطلع 

ن آلرأ ما الشمس تطلع بمً لوم نمر_اه ٌاحبٌبً طٌب تمام نستنً بس من هنا لحد 

بسبب ضؽط شؽلن ٌال لوم احنا  مرأه .انت اصلن بمالن كام ٌوم ممصر فً ال..

 فاضٌن اهو مش ورانا حاجه 

 اء هللاماشً ٌاااحلً ماما فً الدنٌا ان ش

 لمصحؾاحضار تبتسم له وتنهض إل

 ٌمرأ بصوته العذب وتستمع هً له فً هدوء وسكٌنه 

 هلل وشكر له ثم صلً بها الضحً شرلت الشمس صلً بها ركعتٌن حمدا  أوحٌن 

 كعادته

حٌن خاصة لٌام اللٌل إماما  بها مٌره تعشك اللحظات التً ٌصلً فٌها فارس أكانت 

 لذي احبته هً كثٌرا  فٌه المرأن بصوته ا أ ٌمر

.......... 

 لعمله نهً فطوره وتوجه ناحٌة الباب ذاهبا  أفً تمام الثامنه كان فارس لد 

انا ماشً ومن هنا وراٌح مش عاٌز مجهود كتٌر ولو حسٌتً بأي حاجه نامً _

 جٌلن فاهمه وال الالحد ما علطول متتحركٌش 

 ٌابنً عادي انا كوٌسه الموضوع مش مستاهل كل ده _

وتخلٌلً بالن _ال مستاهل انا عارفن بتهملً صحتن من هنا وراٌح تسمعً الكالم 

 ومنه ن من نفس

لو مجبتلٌش معان ...علً فكره بمالن كتٌر مجبتلٌش شٌكوالته ٌااستاذ _هههه ماشً

 النهارده وانت جاي مش مدخالن الشمه ولد اعذر من انذر

ولما نسأل مالن بٌمولو بتملبها نكد _اٌه البت دي ٌابنتً فً الحاله دي عادة الستات 

 مفٌش اصل االهتمام مبٌطلبش 



 خلٌن برا احسن   كمان لو مجبتش شٌكوالته وورد_ال ٌاحبٌبً انا بطلبه عادشً 

 ده انا ابو العٌالفوزٌه _ههههه واهون علٌكً ٌا

 تهون ٌافوزي_مش هتنسً الشٌكوالته ٌبمً 

 _ال خالص مش هنساها ٌافندم

 ...او الرمادي ..ه مبتجٌش اال بالعٌن الحمرا رجال_اٌوه كده 

 _مجنونه انا للت جابولً واحده مجنونه محدش صدلنً

 _بتمول حاجه ٌافارس

 _ال ٌاللبً مبمولش ده انا بدعٌلن

 ٌال اجري علً شؽلن بمً اتأخررررتا حبٌبً _اه ماشً ٌ

 بٌنهم ٌودعها وٌذهب لعمله بعد حدٌث مرح 

 وبعدهم هاله لتخبرها ثم والدة زوجها   لدتها اوال  وبعد دلابك تتحدث هً مع وا

 خباره إبرت ما ٌجب أخ

حمل ب ضا  أٌبل علمو  ٌرهأمبحمل  هل فارس الذٌن لم ٌعلمو فمطةفرح الجمٌع خاصة 

 امانً التً تعٌش بالخارج مع زوجها 

 ٌام بل الشهور علً الجمٌع كل منهم مشؽول فً مسؤلٌاته تمر األ

 ا رزلهم هللابعدهفها هم من تزوجو ن حملها تأخر أه فمد شعرت اما هاله فكانت  للم

 وان بعد اما هً فلم ٌأن األ ولم ٌتبك الكثٌر علً وال دتهم 

 َ الطبٌه كً  التحالٌلجراء إللطبٌب و لررت ان تفاتح زوجها فً ان ٌذهبو سوٌا

 ٌطمبنو 

وعلمت مداخله  فمد فهمت طباعه اكثر هذه الفتره لد تحسنت عاللاتها بزوجها كثٌرا  

لكل زوج مداخله ف ان تصل لما ترٌده من مشاعر معهالتً تسطتٌع من خاللها 

 وحكمتها معا  والزوجه فمط هً من تستطٌع فهمها بذكابها 

 ...موضوع تأخر حملها لكن ٌزعجها هذه الفتره  

 بعد عودة كرٌم من العمل وتناوله للؽداء 



 ام التلفاز أم كانا ٌجلسان سوٌا  

 اٌزه اتكلم معان فً موضوع_كرٌم ع

 فٌه اٌهخٌر ٌاحبٌٌتً _

 _اٌه رأٌن نروح لدكتور

 دكتور لٌه انتً تعبانه حاسه بحاجه _دكتور!!

و متجوزٌن ولسه لحد اهحنا بمالنا كتٌر إ_ال ٌاحبٌبً انا كوٌسه بس هو بصراحه 

 فكنت بمول نروح نطمن بس مش اكتردلولت مفٌش حمل 

ل حٌاتنا وكل شا اوحنا لسه فً إً عادي مش مستعجل النسبالبوهللا ٌاهاله انا _

 وي ٌعنًأوانه مبمالناش كتٌر أب

 وان شاء هللا خٌر _عارفه ٌاحبٌبً بس كنت بمول نطمن بس مش هنخسر حاجه 

 _ماشً هسأل علً حد كوٌس ونحجز عنده ان شاء هللا

 إٌهي وامٌره ع الدكتوره بتاعتها هً بتمول علٌها شاطره أ_طٌب انا ممكن اسأل 

 رأٌن

 _ماشً اسألٌها 

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

 وتأخذ منها رلم الطبٌٌهٌره بالفعل امفً المساء تحدث هاله  

 لها وتحجز موعدا  

 فحصهاتهاء الدكتوره من إنلها وبعد ذهبت هاله مع زوجها كرٌم فً الموعد المحدد 

شوٌة هو بس فٌه _اطمنً ٌامدام هاله مبدأٌا مفٌش مشكله كبٌره او حاجه تخوؾ 

ا نكسب ٌنهٌخلن ده كو جٌتو بدري ألإنوعالجهم سهل وكوٌس  ضعؾ بسٌط جدا  

 ولت 

 ما كرٌم فٌرد لابال  أولم تتحدث تظهر علً هاله عالمات الضٌك 

ٌعنً وال اٌه احب افهم _طب ٌادكتوره لو سمحتً هو عالج المشكله دي بٌطول 

 من حضرتن اكتر



المشكله مش كبٌره ومتخضش زي اجه _ال ٌااستاذ ان شاء هللا مش هٌطول وال ح

لٌكً ٌامدام م حاجه الحاله النفسٌه اهما انتو فاكرٌن انا عاٌزاكو تطمنو خالص و

 هاله دي نص العالج لوحدها

 _تمام ٌادكتوره

 كتبت الطبٌبه الرشته لهاله وسلمتها لها 

 وانصرفت هاله وزوجها وهً فً حاله نفسٌه سٌبه فلم تستطٌع التحكم فً نفسٌتها

 من ذلنٌمنعها  وٌزعجها كونها لدٌها عٌبا  مومه رأه تحلم باألإمفهً كأي 

 ن ٌأخذها لمكان هادئ لتناول العشاء به ةٌصمم كرٌم 

 توافك هً لكن لم تكن سعٌده بذلن

 وصل كرٌم وهاله للمكان الذي اختاره كرٌم

مفٌش سبب  نً_هاله وبعدٌن معاكً بمً الدكتوره لالت المشكله مش كبٌره ٌع

 ٌستاهل انن تزعلً الزعل ده كله

 _مش زعالنه ٌاكرٌم انا راضٌه الحمد هلل

 ورؼٌن كالعاده اثبتٌلً انن مش زعالنه _ال مش شاٌؾ ٌعنً ابتسامتن 

 كدأوم اتنطط دلولت عشان تتأل_اعمل اٌه طٌب ٌعنً 

ي وعارؾ اوا عارفن كوٌس أنلسه ن زعالنه إننا واثك أ_حتً لو عملتً كده 

ل حٌاتنا وانا مش أو..اطمنً ٌاهاله انا للتلن لبل كده احنا لسه فً  ٌهبتفكري فً ا

 ن راضٌه إنوٌارٌت بمً تفكٌها كده وتثبتً لربنا فعال  اصالَ مستعجل 

 ٌعنً إٌهمل أع ي ؼصب عنًإٌدعلً مش بزا راضٌه وهللا بس أن_ٌاكرٌم 

ي أه رؼم ن لدها حاولً متزعلٌش حاولً تكونً سعٌدإنعارؾ  أناحاولً ٌاهاله _

نص زعلن ده بسبب انن خاٌفه  إننا مش فارق معاٌا وعارؾ أ حاجه عشان فعالَ 

 ضاٌمت ومش مبٌنأكون انا أ

 ربنا مٌحرمنٌش منن ٌاحبٌبً وال من ولفتن جنبً دي _

 عارفه لوال كالمن ده ووجودن معاٌا كان زمانً عامله ازاي  شم



تاكلً بنفس كده عشان هو عاٌزن أكل جه _طب ٌال بمً اضحكً كده عشان األ

 تفتحً نفسً 

 _هههه ماشً بس كده 

ٌخرج هاله من حالتها النفسٌه السٌبه فها هو األن ٌموم بدور  أن حاول كرٌم جاهداَ 

 الشرٌن الحمٌمً لشرٌكته 

 ٌدعمها وٌحسن من حالتها النفسٌه 

مثل النفسٌه فً لحالة زوجاتهم  صال  أٌنتبهون ال ذلن ٌفهمو ٌوجد بعض الرجال ال ف

ط حباالتً تسبب اإلحادٌثهم أعباء النفسٌه علٌهم ببل وٌزٌدون اال هذا الوضع

َ أتباب كواإل  تأخر العالج لً إمما ٌؤدي  حٌانا

عظٌم من  جرا  أٌكتسبو بذلن  أنن الكلمه الطٌبه صدله وأنه كان بإمكانهم أٌتناسون 

 من كسر نفوسهم  علً جبر خواطر زوجاتهم بدال   ا  هللا جزاء

مل مفمودا والسبب من الزوجه طوٌله وكان األ عواما  أجاب نا تأخر اإلإذه نأ ال شن

 ضا  أٌلكن إن اراد ذلن ري أمن الزوج فً هذه الحاله ٌحك له الزواج من أفال شن 

ن أون ٌكسر للب زوجته أدون مكان بأن ٌتم ذلن علٌه ان ٌجتهد وٌحاول لدر اإل

 ٌحفظ كل حمولها

فً زٌادة ضؽطها النفسً  بأن ال ٌكون سببا اول جاهدا  للوضع وح كان كرٌم متفهما  

 ....ونجح بالفعل فً تؽٌر مزاجها 

........... 

فكانا لد اتفما عابشه انثً جمٌله كوالدتها اطلك اكرم علٌها اسم اما امانً فمد انجبت 

 ن كانت انثً ستكون عابشهإسٌكون دمحم و من لبل ان كان ذكرا   سوٌا  

  وها هم انجبو عابشه

كل ٌوم فهً والدتها ترٌد ان تري حفٌدتها  نفارس ٌحدثها كل ٌوم علً االنترنت أل

 تحجز بٌنهم المسافات لها لكن  متشوله كثٌرا  

......... 

 خري امٌره لد الترب موعد والدتها هً األ



 خٌرههذه الفتره تركت العمل مع هاله وتولته هاله بمفردها فهً فً شهورها األ

 فمط بالكاد تستطٌع ان تتابع محاضراتها  ٌرا  وتشعر بالتعب كث

.......... 

 فً منزل حسام 

 مع صؽٌرتها تنتظر عودة زوجها من عمله كانت تجلس روضه 

 ثم دخل ؼرفته لٌنام للٌال  عاد حسام من العمل وتناول طعامه 

 دخلت روضه خلفه

 ما تموم تمعد معانا شوٌه بمالن كتٌر مش بتمعد معانا_حسام 

 ً من النوم_لما اصح

تنزل تسهر برا وخر بتصحً شان كل ٌوم بتمول كده وفً األ_طٌب اوعدنً ع

 وتسٌبنا ورٌتال بتمولن ٌابابا انت وحشتها اوي

 للتلن ماشً لما اصحً اطفً النور ده بمً وسبٌنً ارتاح شوٌه_

 _ماشً ٌاحبٌبً 

تؽٌر ن حسام لن ٌجلس معها فمد أخرجت روضه من الؽرفه وهً تعلم من داخلها 

 مكان ان تجعله كما كان لكنها تحاول بمدر اإل كثٌراَ 

 ابتعد عنها وعن ابنته وحتً عن فارس صدٌمه 

 ٌردعه  وراء اهوابه لكن كان فارس دابما   كان ٌنجرؾ كثٌرا  

اسامه وهو ٌمضً معظم  لكن منذ ان اتً للعمل معه فً المكتب صدٌمه الجدٌد

 الولت معه 

ما إصدلاء ا الصدٌك هو السبب فً تؽٌر زوجها فاألتعلم روضه من داخلها ان هذ

كان ٌعٌنه علً  وها هو حسام ترن صدٌما  ما صحبه تجر للنار وإصحبه تمود للجنه 

 ن ٌدريأدون  ر ٌجره للنار جراَ أخالوصول للجنه وٌمضً ولته مع 

مٌره ألم ٌعود كما كان ستتحدث مع  إنلكن  ٌرهأخن تعطٌه فرصه أ*لررت روضه 

 ففارس هو الوحٌد الذي ٌستطٌع السٌطره علٌهٌره فارس أمحتً تحدث فً شأنه 

........... 



 وفجأه شعرت بألم طار فمٌره اإلأفً صباح ٌوم جدٌد كانت تعد 

 صرخت صرخات متتالٌه فزع علً إثرها فارس من نومه 

 _امٌره مالن فٌه اٌه

 اااااااه تعبااااانه ٌافارس_معرفش 

 ثوانً بس _طٌب هكلم الدكتوره اتحملً

 ٌتحدث فارس مع الطبٌبه وتخبره بأن ٌحضر زوجته فورا  

 بالفعل ٌأخذها الً العٌاده فً الصً سرعه 

ٌره علً طرؾ أممن الزمن كان فارس ٌجلس بجانب ثالث ساعات وبعد مرور 

 اهلهم اٌضامعهم بالؽرفه فراشها فً المشفً و

 بٌه أومالمح ٌتوسط الفراش صبً جمٌل ٌأخذ نفس عٌون والدته 

كانت امٌره لم تفك من المخدر بعد بٌنما فارس كان ٌجلس بجوارها ٌنتظر افالتها 

 بنه فً محبه وشعور ؼرٌب لم ٌعهده من لبل وٌنظر إل

 ولًألظه احبنه للإبوه التً تولدت فً للبه منذ ولعت عٌنٌه علً ها مشاعر األإن

 "مرع"ٌطلمو علٌه اسم  أن من لبل والدته كانو لد اتفمو سوٌا  

ٌحمل ابنهم  أنرادا أو ثنان شخصٌة الفاروق عمر بن الخطاب كثٌرا  حبا اإلأفمد 

 اسمه لعله ٌأخذ من صفاته شا 

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

 ٌره والٌوم هو ٌوم السابع أمسبوع علً والدة أمر 

 حتفال بسبوع المولود ٌوم اإل

مٌره ال تدع أكانت وال ٌخلو المكان من بعض الحالدٌن لكن ٌجتمع الجمٌع فً فرحه 

لذلن ..تتحصن دابما  بالذكر والمرآن وبالٌمٌن فً هللا  أي شخص ٌفسد علٌها سعادتها

 كان من الصعب أن ٌفسد علٌها أحد لحظات سعادتها 

خت أوجنا وأمال وهاله وروضه  وكرٌم  ال حسامإوفً نهاٌة الٌوم ؼادر الجمٌع 

ه اللٌله فمد فرحت جنا كثٌرا تبٌت عند اخٌها هذ أتفارس التً استبذنت والدتها فً 

 "عمربالصؽٌر "



 مٌره بؽرفتهاأٌجلس الرجال بالخارج بٌنما البنات مع 

 تحمل هاله عمر وتنظر الٌه فً سعاده

 جمٌل اوي ٌامرمر وعٌونه جمٌله زي عنٌكً_ٌاختً سكر 

 اه جمٌل_حبٌبتً تسلمٌلً انتً اللً عٌونن حلوه عشان كده شٌف

 _ال هو لمر بجد مش مجامله

 _ٌاللبً عمبال ربنا ما ٌدٌكً ان شاء هللا 

 _ٌارب ٌاامٌره دعواتن باهلل علٌكً احسن انا تعبت

 _طولً بالن ان هللا مع الصابرٌن اصبري ٌاحبٌبتً لعله خٌر

 _هللا المستعان 

 تتدخل روضه لابله

_امٌره كنت عاٌزه الولن حاجه انا عارفه انه مش ولتها بس مش لادره تعبانه بجد 

 جه اتكلمومحتا

 _خٌر ٌاروضه مالن ٌاحبٌبتً فٌكً اٌه

بحاول معاه ٌمكن ٌرجع زي  كتٌرتعبنً بمالً خري خالص ..حسام أ_تعبت جبت 

االول معاٌا ومفٌش فاٌده ال طاٌمنً وال طاٌك البٌت وال انا بمٌت طاٌمه الحٌاه 

 حاجه عجباه ..حاسه انً عاٌشه أيي كلمه كوٌسه وال أمفٌش  بالشكل ده اصال  

ي نوع وممضٌها سهر برا او ٌمعد فً أتواء من إح أيمفٌش لوحدي حاسه بؽربه 

جربت كل الحلول مفٌش فاٌده مفٌش ؼٌر فارس البٌت بس مع التٌلفون مش معانا 

 اللً ٌمدر ٌكلمه 

 كل ده جواكً ومكلمتنٌش لٌه لولتٌلً بس حبٌبتً _ٌا

  ا بس مفٌش فاٌدهأنحاول أللت _مكنتش حابه اشٌل حد همً 

 _طٌب خدي اٌدي كده 

 _راٌحه فٌن 

 وتتدخل هاله اٌضا  



 مٌرهأ_راٌحه فٌن ٌا

 اصبرو بس دلٌمه_

 مٌره حتً نهضت أٌدي أخذت روضه وجنا بأ

 ونادت لفارس بصوت منخفضولفت علً باب الؽرفه 

 المشكلهخبرته بأها إلٌوحٌن أتً 

وؾ حالتها _فارس حسام بٌستهبل عمله شوٌه محدش ؼٌرن ٌمدر علٌه روضه لو تش

ما هو تر أكحتواء مش إمان حضن أمدمره هً مش محتاجه منه ؼٌر شوٌة  فعال  

 مٌبماش الضحن برا والنكد جوا لمراته وبنته

ه هو بماله كتٌر متؽٌر معاٌا إٌخرتها معاه أشوؾ أما أماشً سبٌلً الموضوع ده _

  وانا كنت بمول ضؽط شؽل ومسؤلٌه وبتاع لكن الظاهر هو متؽٌر مع الكل

 نا للبنات ومش هوصٌن بمًأهدخل _

 فارس لكرٌم وحسامبٌنما ٌخرج  مٌره ؼرفتها مجددا  أتدخل 

 ٌتحدث حسام

 من وسطنا ٌه ٌابنً اختفٌت فٌن كده فجأهإ_

 _امٌره كانت بتنادي علٌا كنت بشوفها

 متمدرش تكسرلها كلمه _هههه وانت طبعا  

لعد كده معملهاش مش أجه ووفها محتاجه حااشد أكٌممدرش م ابنً ووامراتً  أه_

 ٌه ٌاسً حسامإرجوله ٌعنً وال 

 ت حرإنا مالً  نأنا اتكلمت أ_خالص ٌاعم 

ٌه مدهولن ومؽٌرن كده مبمتش حسام اللً إر وتمولً خٌه ما تجٌب من األإ_بمولن 

 ل عارؾ اللً لٌن واللً علٌن له لكن كنت ع األأنعرفه طول عمرن طاٌش 

 هنا ٌتدخل كرٌم لابال  

لكن كان  أنن حك ٌافارس طول عمري معاه فً الشؽل كان طاٌش شوٌه _عند

حساس بالمسؤلٌه وبٌخاؾ علً زعل الناس دلولت بماله فتره متؽٌر معانا كلنا إعنده 



مبٌمعدش ؼٌر مع  بالمطاره  بٌكلمنًحتً انا اللً معاه طول الٌوم فً نفس الشركه 

 سامه وبسأ

 سامه ده كمانأ_ومٌن 

 هو مبٌسبهوشعندنا بماله مده ومن ٌوم ما دخل الشركه دي و_ده واحد متعٌن 

 سبٌن نامبمناش محنا ال إ_وٌسٌبه لٌه ما هو اللاه علً هواه لكن 

 ٌتدخل حسام لابال  

 _خالص خلصتو تمطٌع فٌا انتو االتنٌن وال لسه عندكو حاجه كمان

نفسن بس  ::ما تفوق بمً ٌابنً من الؽٌبوبه اللً انت فٌها دي انت مبتضٌعشفارس

 نت بتضٌع بٌتن ومراتن وبنتن معانإ

مٌره كانت عٌزان ما تاللً روضه أمولتلً مراتً وبنتً بمً عشان كده ان_

 مبطلتش شكوي 

ه ٌعنً هتموم تضربها مثال واحده استخدمت كل االسالٌب معان إٌ_وبعدٌن هتعملها 

مش عٌب وال افظ علً بٌتها ..ده عشان تحها تلجألنا إنومكنش لدامها حلول ؼٌر 

مستنً منها اٌه وهً بمالها شهور بتعافر ؼلط هً بتحاول توصل ببٌتها لبر األمان 

 معان 

ز _ٌاعم فارس اسكت انت مش عارؾ حاجه دي لٌل نهار للباها نكد وضاربه بو

 مترٌن لما الواحد كره البٌت وكره الماعده فٌه

ه وال إٌسألها مالن فٌكً ودورن تسباب أٌد فٌه أك_وهً للباها نكد كده من مفٌش ما 

..الحٌاه الزوجٌه شراكه بٌن الطرفٌن   ٌه جواز وشرٌن حٌاهإانت متعرفش ٌعنً 

تٌاجات إحبنتجوزش عشان نخلؾ وناكل ونشرب وخالص ٌاحسام كل طرؾ لٌه م

 نفسٌه ومعنوٌه الزم الطرؾ التانً ٌوفرهاله

ده وخلٌن فً الوالع  _بمولن ٌافارس فكن من كالم الكتب اللً ال بٌودي وال بٌجٌب

مدام موفرلها طلباتها هً وبنتها ٌبمً تحمد ربنا ه تانً إٌشوٌه هً ٌعنً هتعوز 

 وتبطل تنكد علٌا بمً

سانه بشر عندها مشاعر ولٌها إنم ده أدات ٌابنً نت بتتعامل مع حٌوانإ_هو 

سلوبن الناشؾ معاها هو سبب النكد اللً أتمامن ده وإهما ٌمكن عدم حتٌاجات إ

وتفضل مكشره ٌاحسام الست كٌد مش هتبمً مهنٌها ومهتم بٌها أمول علٌه ما هو بت



فتح والنور تٌاجاتها كل ما تنور وتأحتهتم بٌها وتدٌها ا تراعٌها وزي الزرعه كل م

ان كل أمطبطب علٌها وتحسسها بشوٌة ده هٌعود علٌن انت بعطاء مضاعؾ كل ما ت

ما هتحس بامان منن كل ما هتدي هً هتمام كل من اإلضعاؾ أضعاؾ وأما تمدملن 

طفال معمد مفتمد سلوبن ده هٌهد بٌتن وهٌطلع جٌل من األأ... أمان اكتر لبنتن 

حنا فً ؼنً إوبٌروح ٌدور علٌه برا ونمع بمً فً مشاكل من نوع تانً مان األ

ها بهدوء ٌام صدر منها ؼلطه برضو فهمها ووجه..وٌاسٌدي لو فً ٌوم من األعنها

لوب أسورن توجهها صدلنً هتاللٌها جاٌه بتعتذر هً منها لنفسها لكن مش بعنؾ د

 فوق بمً العنؾ ده مٌمشٌش مع بشر ده عاٌز حٌوانات 

 _خالص خلصت سبنً فً حالً والعد ساكت بمً 

 ٌتدخل كرٌم لابال  

_ٌاحسام فارس معاه حك فً كل كلمه لالهالن صدلنً وعن تجربه شخصٌه 

ها وهٌعود علٌن بخٌر مكنتش تتولعه ٌااخً ده ت لبلنإهٌفرق معان اهتمامن بٌها 

 ساس بمًإح ..خلً عندن شوٌةبالموارٌر  الرسول لال رفما  

 شاء هللا ربنا ٌسهل  إن_ماشً 

عناء التفكٌر فً ما لم ٌكلؾ نفسه حتً  استمع حسام لحدٌثهم وكأن شا لم ٌكن

 .......لالوه

....... 

 بسالم هم تنمضً لٌلت

 ٌهم كل منهم فً وادٌه سابٌع علتمر األ

سبب رسالة الدكتوراه التً الترب موعد ب مٌره مضؽوطه كثٌرا  أفً هذه الفتره 

  ٌضا  أهذه الفتره  ولكن ٌشؽلها صؽٌرها كثٌرا  منالشتها 

ها فً أنمنها فٌعلم  ٌسهر بعمر بدال   حٌانا  أستطاعته إما فارس فٌمؾ بجانبها لدر أ

َ مالها المنزلٌه أعوان تمضً ن تعمل علً الرساله أالصباح ترٌد   أٌضا

ومراعاة لرؼبات بعضهم هكذا ٌكون الزواج الحمٌمً شراكه من الطرفٌن وتمدٌرا  

 البعض 

 هدافه أكل منهم ٌعٌن األخر وٌكن سببا  فً سعادته وتحمٌك 



  ��دابما  معا  حتً الجنه

 للرساله  ة أمٌرهبوع علً موعد منالشأسلم ٌتبك سوي 

تساعدها  أنوترٌد نها ترٌد التفرغ سبوع عند والدتها ألهذا األ تمضً أنطلبت منه 

 والدتها فً شؤن الصؽٌر

 وافك فارس 

 سبوعا  أنه ال بأس بأن ٌمؾ بجانب زوجته أ ٌريفهو ٌؤلمه بعدها عن منزلها لكنه 

  حتً تصل لهدفها

 ن تؽادر فً صباح الؽدأاتفمت معه علً 

عداد إشٌاء التً ستأخذها معها وفً األ ما هذا الٌوم فهً منشؽله فً ترتٌب بعضأ

 سبوع طعام ٌكفً فارس لهذا األ

تصل لحلول  أوترٌد فً حك بٌتها وزوجها لكن  ن ما سٌحدث ٌعد تمصٌراَ أتشعر 

 طراؾ وهو متفهم لذلن ترضً كل األ

فهً حبٌبته وأنٌسته التً ال ٌستطٌع البعد  ربما ٌكون مستاء من ؼٌابها هذا االسبوع

انها  ضا  أٌتحممها معه وٌعلم  أنخاصه وٌرٌد  الما  أحن لها أ ٌضا  أٌمدر  لكنه عنها 

عملها وبٌتها لكن هذه الفتره فمط هً الصعبه وعلٌهم ستسطٌع بعد ذلن التوفٌك بٌن 

  ناحٌته للٌال  ان ٌعٌنو بعض علً اجتٌازها وكل طرؾ ٌتحمل من 

......... 

كالمٌه حدثت بٌنه وبٌن مشاده عاد فارس من عمله منزعج بعض الشا بسبب 

 ربٌسه 

ولت  فعلت كما تفعل دابما   كالعاده وحٌنما وجدته منزعجا  مٌره فً انتظاره أوكانت 

 له العصٌر البارد والطعام  وتجهزعصبٌه فتتركه حتً ٌهدأ 

 أنسباب واضحه وتحاول هً أصوته ٌعلو بدون لكن تلن المره كانت مختلفه فكان 

 عتتفادي المولؾ لدر المستطا

 فعال صوته وهذه لٌست عادته..طباق دخل المطبخ ورابها وجدها الزالت تجهز األ

كل وكنتً فٌن طول النهار ما انتً لو مهتمه كان زمانن _انتً لسه بتحضري األ

 خلصتً من بدري 



 ثوانً ٌافارس وكل حاجه هتكون جاهزه علً ما تؽٌر هدومن بس_

  ٌر فً الكالم وبسانتً مش شاطره ؼ_بال تؽٌر بال متؽٌرش بمً 

 _معلش ٌافارس عمر كان بٌعٌط وهو اللً عطلنً 

 تنامامإهتخر أ_اٌوه اعملً حجه بمً شوٌه عمر وشوٌه كنت بذاكر وانا 

 ه لابلهإلٌفً تلن اللحظه ٌبكً الصؽٌر فتترن ما فً ٌدها وتذهب 

ماسكه نفسً بمالً ساعه وانت بتزعك ع الفاضً وبمول معلش شوٌه أنا _فارس 

لو علٌا أنا مش مهم بس باهلل اهدي عشان  هدا ممكن تسكت عشان ابنن بمًوهٌ

 خاطر عمر

ما انا خالص بمٌت   ٌاست هانم وكمان بتردي علٌا الاا ده احنا اتطورنا اوي_

 خالق مش كدههً دي بمً األ ملطشه لكل اللً عاٌز ٌعلً صوته وٌرد

ر لهذه الدرجه مهم األول مره ٌصل بٌنأمٌره بجانب صؽٌرها وتبكً فهذه أتجلس 

 أمان كانو مختلفان فكانو ٌعبرون عن المشكله بهدوء إما ٌعلو صوتهم حتً و نادرا  

  تلن المره فالصوت ٌعلو وال تعلم ما السبب اصال  

ٌبدل مالبسه وٌجلس علً طرؾ ٌدخل هو ؼرفته وهو فً حالة ؼضب شدٌده 

 ٌلوم نفسه لابال  ه دلابك ٌفكر فٌما حدث وبعدها فراش

وال ذنبها اٌه فً انً _اٌه اللً انا هببته ده وهً ذنبها اٌه فً إنً متخانك برا 

ٌعنً انا ملمتش ؼٌر الؽلبانه اللً طالع عٌنها طول النهار عشان  صال  أمتعصب 

 طلع همً فٌها أجً أ

شكٌلها عشان تهون علٌا شوٌه بدل ما اطلعه فٌها وأشاركها همً أكان ممكن  أناما 

نا بذنوب أسٌبها كده ده دموعها بتتعد علٌا الوم اصالحها حرام أالزم ..بالطرٌمه دي 

..الزم بعد كده مسبش ؼضبً ٌسٌطر علٌا الزم افتكر وصٌة الرسول لما لال ال ..

كان الزم استعٌذ من الشٌطان واؼٌر مكانً خالص عشان نوبة الؽضب دي تؽضب 

 صالحهااوح أروبعدٌن  هداأ....هموم اتوضا عشان  ٌارب ساعدنًتروح ..ٌاااربً 

مٌره تبكً بصوت منخفض حتً ال ٌسمع بكاؤها فهً أخري كانت ...من الجهه األ

 ن ٌراها هكذا أال ترٌد 

 وتحدث نفسها اٌضا  



وانا اللً _كده ٌافارس بمً انا هونت علٌن تمولً الكالم ده هللا ٌسامحن ٌافارس 

خناق كلكو ه من ؼٌر كنت مفكره انً اخٌرا لمٌت الشخص اللً الضً حٌاتً معا

 وبتظهرو علً حمٌمتكو مع الولتزي بعض 

 وتمسح دموعها وبعد ثوانً من التفكٌر تهدأ للٌال 

 خري أثم تحدث نفسها مره 

لٌه المره دي  معاٌا انت حنٌن داٌما  _بس انا بحبن ٌافارس طب انت عملت كده لٌه 

ٌه لما لال انا مصد ا.. طب كان ٌكٌد مكنتش تمصد أهان علٌن تجرحنً كده ...

اكٌد فٌه مشكله جامده حصلت معاه برا ..اٌوه اكٌد كان مضؽوط لدرجه  ملطشه لكله

مخلٌاه مش حاسس بنفسه اكٌد مكنش ٌمصد ٌزعلنً انا عارفه انً عمري ما هونت 

 .علٌه 

ٌطلع معذور ...أل مش هروح حتً لو معذور  طب انا هموم اسأله مالن ٌمكن فعال  

ٌبمً هو اللً ٌجً ٌصالحنً...ٌارب ٌجً بمً انا نفسً علنً بس فً النهاٌه هو ز

 اطمن علٌه واشوفه ماله 

 ناء حدٌثها هذا لنفسها ٌدخل علٌها فارس أثكل هذا ٌدور فً بالها وتحدث به نفسها و

 ٌمترب منها لابال

 ا أسؾ أن_ 

 لم ترد علٌه

 ..طب لو لٌا ؼالوه عندن خالص بمً سماح المره دي_مش عاٌزه تردي 

 فٌمول لهاتنظر له ولم تجبه 

حمن .._وهللا ؼصب عنً انا مش عارؾ انا ازاي سبت ؼضبً ٌتحكم فٌا المره دي 

 علٌا ٌاامٌره بمً 

 ٌره أملم ترد 

 _ٌعنً انتً بتعالبٌنً بسكاتن ده 

 _خالص ٌافارس لو سمحت مش عاٌزه اتكلم

 _لولٌلً انن مش زعالنه



 _مش زعالنه بس بشرط 

 بمً _اممم ده استؽالل 

 اه استؽالل_

 _ماشً اشرطً ٌاستً

ول ألعذار وأنا لحد دلولت عماله التمسلن أ_عاٌزه اسمع مبررن ع اللً عملته 

 ه برا خالن تٌجً متعصب بالشكل دهإٌصل حكٌلً بمً إحكٌد فٌه سبب ألنفسً 

 _كنت عارؾ ان للبن طٌب وهتحسً بٌا 

 بشفمه وتنسً ؼضبها منه وتمولتنظر له 

 حصل حاجه  _ٌعنً فعال  

 _اتخانمت مع ربٌس التحرٌر ولرفت 

 _لٌه بس ٌاحبٌبً طٌب اهدا بس وطول بالن

للمً وال ضمٌري ومش هطبل لحد هو عاٌزنً اكتب اللً هو _امٌره انا مببعش 

  خالصسٌب الشؽل انا مش هعمل كده حتً لو هعاٌزه واخدع الناس و

وان شاء هللا لب منه ٌعٌنن معلش لوم صلً ركعتٌن هلل كده واط_ٌاحبٌبً طٌب اهدا 

 هتتحل 

 _انا للتله اللً عندي وخالص 

_مدام عملت اللً علٌن سٌبها علً ربنا وهو مش هٌخذلن وهللا تفتكر ٌعنً هتكون 

 لاصد خٌر ولاصد الحك ورضا ربنا وٌجً ربنا ٌسٌبن اكٌد أل

 لصدأ_ونعم باهلل ...متزعلٌش منً باهلل علٌكً وهللا ما كنت 

 اؼلبن شوٌه كدهون لولته ان مكنش لصدن ومش زعالنه منن بس عارف صال  أ_

 عشان تحرم 

 _كدهون 

 _اه كدهون 

 وي هو لسه فٌه حد بٌمولهاامن زمان _ٌابنتً الكلمه دي لؽوها من الماموس 



 ��_مش انا للت ٌٌمً لسه

 _ماشً ٌالمر

ا كان ما هً فتنهض لتكمل مأوٌجلس بجواره  ضا  أٌصؽٌره ٌمبلها من رأسها وٌمبل 

 لمطبخبٌدها فً ا

 ناء تناولهم للطعام أثو

 _فارس بمولن اٌه

 حبٌبتً_اٌوه ٌا

 صح_بص احنا بنطلع صدله كل فتره علً لد ما نمدر 

ب أحالصدله دي من  ن شاء هللا هنفضل كده داٌما  إ_اٌوه اللً ربنا بٌمدرنا علٌه و

 سباب البركه فً حٌاتنا وزٌادة رزلنا اصال  أالعبادات لربنا ومن 

ممكن نخصص جزء ثابت نطلعه  _اٌوه ما عشان كده عاٌزه بدل ما بنطلع كل فتره 

دلولت ٌعنً نمدر نخصص مبلػ معٌن ونمسمه حنا والحمد هلل دخلنا زاد إكل شهر 

مرٌضه ممكن ٌتام وفٌه ناس أوي وفٌه أعلً ناس معٌنه فٌه ستات ؼارمات كتٌر 

 لع المبلػ لفبه معٌنه منهم و كل شهر نطأنمسم المبلػ ده علً كل الفبات 

 _فكره كوٌسه ٌاامٌره ربنا ٌمدرنا ٌارب

بكون  انات مش عارؾ إنن شاء هللا مدام نٌتنا خٌر إ_ٌارب ٌاحبٌبً هٌمدرنا 

جر أبجد ده كفاٌه مبسوطه ازاي لما بنكون سبب فً فرحة حد من الناس دي 

 سامتهم ؼٌر الخٌر اللً ربنا هٌفتح بٌه علٌنا إبت

ٌه هً مهمه إات كتٌر وبٌنلنا فضلها ولد أٌرنا بالصدله فً أم...ربنا ا _اكٌد طبع

حادٌث كتٌر ...زي "حدٌث ما نمص مال من أوكمان الرسول شجعنا علٌها فً 

 صدله"

بحجة  _ اه ٌاحبٌبً هً عباده مهمه اوي ناس كتٌر بتؽفل عنها وناس تانٌه بتطنشها

و فمٌر الزم علٌه صدله أاء ؼنً ن الرسول لال ان كل مسلم سوإانهم معهمش  مع 

 َ  ومش شرط تكون فلوس المهم ٌتصدق بحاجه  ٌومٌا

َعلَى ُكّلِ ُمْسِلٍم َصدَلَةٌ لٌَِل :  ):  لرأت حدٌث عن الرسول صل هللا علٌه وسلم بٌمول"

ٌَتََصدَُّق لَا ٌِْه فٌََْنفَُع نَْفَسهُ َو ٌْت إْن لَْم ٌَِجْد ؟ لَاَل : ٌَْعتَِمُل ِبٌَدَ ٌْت إْن لَْم ٌَْستَِطْع أََرأَ َل : أََرأَ



ٌْت إْن لَْم ٌَْستَِطْع ؟ لَاَل : ٌَأُْمُر  ؟ لَاَل : ٌُِعٌُن ذَا اْلَحاَجِة اْلَمْلُهوِؾ لَاَل : لٌَِل لَهُ : أََرأَ

ٌْت ؟ إْن لَْم ٌَْفَعْل لَاَل : ٌُْمِسُن َعْن الشَّّرِ فَإِنَّ  ٌِْر لَاَل : أََرأَ  (َها َصدَلَةٌ بِاْلَمْعُروِؾ أَْو اْلَخ

 ..ربنا ٌعٌنا علً أداء حمه _علٌه افضل الصالة والسالم 

 _ٌارب ٌافارس

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

َ إتذهب فً صباح الٌوم التالً    لً والدتها كما اتفما سوٌا

 بوع وٌأتً ٌومها المنتظر سٌمر األ

 موعد منالشة الرساله

 وبعد خروجهم من الجامعهكعادتها تجتازها بنجاح 

 راد العابله أفٌحمل الصؽٌر وهً تتلمً المباركات من جمٌع  كان فارس

 ؼادر الجمٌع وتركوها مع زوجها وصؽٌرها

 ه فً الدنٌاصؽر دكتورأجمل وأ_مبرون ٌااحلً و

 تشجٌعنت ٌافارس لوال إن_هللا ٌبارن فٌن ٌاحبٌبً الفضل بعد ربنا ٌرجعلن 

ؼٌري بٌفضل ه دي زمانً وصلت لكل ده فً الفتره البسٌط وولفتن جنبً مكنش

 ..شكرا  سنٌن علً ما ٌوصل 

 _انتً مجنونه ٌابت انتً فٌه واحده تمول لجوزها شكرا  

احنا واحد ٌاحبٌبتً واللً ٌهمن ٌهمنً زي ما بتسندٌنً وتمدرٌنً واجب علٌا 

 ا كمانأناسندن والدرن 

 ٌاحبٌبً ٌارب بداَ أ_ربنا ما ٌحرمنً منن 

 تفل فاكره ٌوم الماجستٌر_وال منن ٌامرمر...ٌال بمً عشان نح

 فاكره  أه_

 حنا تالته إ_المره اللً فاتت احتفلنا لوحدنا..المره دي 

 _ربنا ٌدٌم لمتنا ٌارب ٌافارس 



 َ لكن هذه ٌوم حصلت علً الماجستٌر  لنفس المكان الذي احتفلو به سابما   ٌذهبان سوٌا

 المره بصحبة صؽٌرهم 

........... 

صحفً جدٌد ٌعمل علٌه هذه  تمرٌرا  كان لدٌه مله فً الٌوم التالً ذهب فارس لع

ي ٌستورد صفمات من عمال الذحد رجال األأفهو سٌكشؾ فٌه  الفتره مهتم به كثٌرا  

منذ مده ٌعمل طعمه منتهٌة الصالحٌه وٌعٌد تؽلٌفها وٌخدع الناس ..كان فارس األ

خبار امر شابن وان وصلت علً هذا فً سرٌه تامه ولدٌه مصادره الخاصه فاأل

 مال هذا فسٌؤذي فارس عرجل األل

ه أن ٌكتب ما ٌمدح به هذا وكان هذا اٌضا  هو سبب خالفه مع ربٌسه فربٌسه ٌرٌد

وهذا لمصلحته الشخصٌه حتما  أما فارس فلن ٌفعل ذلن ألنه ٌعتبر  للمه الشخص 

 رساله وأمانه لن ٌخونها أبدا  

لصحفٌه التً سٌبدأها منذ الٌوم ولً مماالته فً حملته اأجهز  انذهب الً عمله بعد 

 ل رفعت منصوراضد رجل االعم

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

مٌره فكانت تجلس مع صؽٌرها فً المنزل حٌن اتتها مكالمه من الجامعه اا ام

 تخبرها بتعٌنها 

 تحدثت مع فارس لتخبره بما حدث لم تصدق ما سمعته فاؼلمت الهاتؾ و

بعد كل نعمه  تً اعتادت علٌهم دابما  تصلً ركعتٌن الشكر ال أنل مره تنسً وأل

 ترزق بها 

شا لبل حتً صالتها  أيولبل  ال  اوهذه الفتره تهتم بزوجها وصؽٌرها وراحتهم 

 حتٌاجاته إفتؤجل الصاله حتً تنتهً من طلبات زوجها و

 ما ٌنمصها لكن ال تدري ما هو  تشعر بأن هنان شٌبا  

ال تمصر فً بٌتها ومادامت تؤدي  تطمبن نفسها بأن كل شا علً ما ٌرام ما دامت

جل أ تؤخر هذه الفروض منصبحت أنها دون ان تدري أفروضها لكنها ال تعلم 

 بزوجها معلما للبها صبحأاهتمامها بزوجها وسعادته ال تدري انها بشكل ال ارادي 

 كثر من ربها أ وبٌتها

...... ..... 



 وبالفعل تم النشر  لً مماالته فً حملتهاوسلم فارس كان لد ٌمر ٌومان ..

 عمال رفعت منصورر هذا الممال ؼضب رجل األاثار

التهدٌدات التً تخبره بأنه سٌعرض بدأ  بتلمً التهدٌدات علً هاتفه  وفً نفس الٌوم 

 لم ٌتولؾ عن ذلن  إنحٌاته للخطر 

ه انواستمر فً حملته الصحفٌه فهو من البداٌه كان ٌعلم  لم ٌلك لهذه التهدٌدات باال  

 ن فتح هذا الملؾإلً عمبات سٌال

 ...انتهً من عمله وعاد الٌوم مبكرا  

 شكلن تعبان ٌافارس _ ..مالن 

 _ال عادي متشؽلٌش بالن

...حصل حاجه _مشؽلش بالً ازاي بس لو مش هشؽل بالً بٌن هشؽله بمٌن 

 بخصوص الممال بتاع رفعت منصور 

 _بٌهددنً

 إنهخٌل اتا ملٌش ؼٌرن وممدرش نأنا بجد خاٌفه علٌن أطب وبعدٌن ٌافارس  ��_

 ي حاجه بالش ٌافارس خالص متكملشأٌحصلن 

ٌره دي كلمة حك متعلمه فً رلبتً ربنا سخرنً عشان امٌه بس ٌاإانتً بتمولً _

كٌد ربنا مش أوعملها مش همؾ أٌدي حاجه إكشؾ الحمٌمه دي وطول ما فً أ

 كٌد أزٌنً علٌه ي تعب هشوفه فً سبٌل نشر الحمٌمه دي ربنا هٌجاأهٌسبنً و

وللبً مش نا خاٌفه علٌن أن معان حك بس إا عارفه أنه أٌولن ال_مش عارفه 

 مطمن 

 شاء هللا مش هٌحصل ؼٌر كل خٌر إز_طمنً للبن وخلً عندن حسن ظن فً هللا 

 افارس ٌارب_ٌارب ٌ
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 مٌره أ ضا  أٌستٌمظت تستٌمظ فارس كعادته حتً ٌنزل المسجد للصاله وإفً الفجر 

َ أمٌره أبعد نزوله بدلابك سمعت  ن تنظر من شبان أ عالٌه فً الشارع حاولت صواتا

وجلست ستٌمظ عمر إلكنها لم تسطٌع رؤٌة شا فمد  ؼرفتها لتري ما الذي ٌحدث

 بجواره 

 ن دخل حتً سألتهإتهاء الصاله عاد فارس وما إنبعد 

 إٌهفٌه ٌه ٌافارس الصوت اللً كان تحت ده انا للمت علٌن إ_

ٌشوفوه ؼٌر سرق الحرامً دخل سرلهم وهما ناٌمٌن ملحموش أت_عم كمال جارنا 

 من ضهره كان جري بعٌد وكان فٌه عربٌه مستنٌاه محدش لحمه

ده راجل ؼلبان وشمٌان علً عٌاله عشان ٌربٌهم وٌعلمهم   باهللإال_ال حول وال لوة 

 كوٌس 

ٌوه وهللا صعبان علٌا الفلوس اللً اتسرلت دي بٌمول كان مجمعها لجهاز بنته أ_

 الكبٌره

ه ازاي بٌعرفو ٌنامو وال ازاي بٌعرفو إٌاللً بتسرق دول هما الناس _ال اله اال هللا 

عشان ٌه اللً سرلوه ده طلع عٌنه إٌتمتعو عادي كده بشمً ؼٌرهم مش عارفٌن لد 

 ٌجمع الفلوس دي وٌجو هما كده ٌاخدو شماه ع الجاهز حسبً هللا ونعم الوكٌل

 ن شاء هللا إمٌره مش هٌسٌب حك حد أ_ربنا المنتمم ٌا

 ساعه لبل ما تنزل الشؽلحبٌبً عشان تناملن _طٌب ٌال ٌا

 خلصه لبل ما انزل أنا مش هنام هفضل صاحً عندي شؽل عاٌز أ_ال ال 

 ٌم عمرأنجهزلن الفطار علً ما تخلص شؽلن..ثوانً بس أ_طٌب هموم 

 عمر تسلمٌلً ٌاربام ٌا_ماشً 

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

 فطاره وؼادر المنزل إتناول فارس 

 لكنه ال ٌلمً لها باال  ٌدات ال زال ٌتلمً التهد

 بٌته ذا بطرلات عالٌه علً باب إ فً الساعه الخامسه مساءاَ بعد ٌومان 

 _اٌه ده مٌن بٌخبط ع الباب جامد كده ٌافارس



 ن_مش عارؾ خدي عمر وادخلً جوا علً ما اشوؾ مٌ

 مامهأٌفتح فارس الباب واذا بالشرطه 

 الصحفًت فارس محمود إن_

 هإٌا خٌر فٌه انوه أٌ_

 _مطلوب المبض علٌن 

 ا مش فاهم حاجهانٌه إفٌه _

 _هتفهم لما تٌجً معانا 

 هإٌفهم دلولت فٌه أا عاٌز ان_ال 

 _ٌعنً مش عارؾ 

 ه إٌمش عارؾ فٌه  _أل

 ستاذ فارسألمٌنا المخدرات دي فً عربٌتن ٌا_

 _مخدرات !!!

عه من عربٌة كٌد دي طالأ ..معرفش حاجه عنها انتو اكٌد ؼلطانٌن أناه إٌمخدرات 

 حد ؼٌري

 مٌره من ؼرفتها وهً تبكً بشده فمد سمعت لكل ما حدثأ,فً تلن اللحظه تخرج 

 ٌش فارس معملش حاجه محدش ٌاخده _,فارس ال متمش

 ر بخوفها ثم ٌمولعٌنظر لها نظره ٌطمبنها بها فمد ش

 وهرجع علطول اطمنًٌد سوء تفاهم اك_ادخلً جوا ٌاامٌره ومتخافٌش 

عهم وهو ال ٌفهم شا مما حدث لكن اثناء الطرٌك كان عمله ٌحدثه ٌذهب فارس م

 عمال رفعت منصور حتً ٌتخلص من فارسمن رجل األ بأن ٌكون هذا كله تلفٌما  

مام الجمٌع من أخرجت المخدرات أنعم بالطبع هو لكن كٌؾ ستثبت براءته ولد 

 سٌارته

ان تتصل علً  إالمامها أسكت بهاتفها لم تجد أمٌره ظلت تبكً وأمؼادر فارس لكن 

 خبرتهاأفارس وتخبره ما حدث وبعد ان اؼلمت معه تحدثت مع والدتها و والد



ال تدري ماذا تفعل بعد نصؾ ساعه كان لد وصل والد زوجها  هً خابفه كثٌرا  

َ أووالدتها ووالدها  بنته إن ٌتواجد مع زوج أال كان من الضروري أمفاخبرته  ٌضا

 فً هذه الظروؾ

 لٌعرفو ماذا حدث ً لسم الشرطه إل ا  ذهبا جمٌع

 ها ملفمه لهأنمن التهمه الموجهه لفارس لكن الجمٌع ٌعلم  صدمو جمٌعا  

 ضل محامًأفخبره بأنه سٌفعل ما بوسعه وسٌجلب له أطمأنه والده و

ه فً المرٌب أنو ن ال تأتً هذا المكان مجدداَ بأخبرها أٌره علٌه وأمما هو فمد طمأن أ

 هاالعاجل سٌكون مع

 لمنازلهم ذهبو جمٌعا  

ن أمٌره أبت أتأتً لتبٌت معها حتً ٌخرج زوجها لكن  أنمٌره أال من أمطلبت 

 تترن بٌتها وذهبت بمفردها

 خري فً الزنزانه دخل فارس مع المساجٌن من الجهه األ

 َ  ال ٌعلم كٌؾ ٌخرج منه  كان ٌجلس بمفرده ٌحمل هما

  علً لابال  لألٌنظر 

كٌد مش هتسٌبنً كده أنً مظلوم إت عارؾ إن..ت إنا باٌدن _ٌاااارب ..ٌارب حله

ٌد مش هتجازي علً الخٌر بشر اكا لصدي كان خٌر وأنٌارب انا عندي ٌمٌن فٌن 

 ٌارب

هله أنام علً فراشه ٌفكر فً ما حدث معه تاره وٌفكر فً زوجته وابنه تاره وفً 

 عٌناه فً النوم ري ظل هكذا حتً ذهبتاختاره 

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

 ال البكاء فمط إي شا أال تفعل نها وتبكً إبا امٌره فجلست لٌلها تحمل أم

َ أٌها هاله ووالدتها إلٌتت أوفً الصباح  س ال نوم ال موجدوها كما هً من األ ضا

 كل وال شرب بكاء مستمر فمطأ

 تالء ٌاحبٌبتً الزم تكونً لدهإبمٌره ده أٌابنن حتً إ_ٌابنتً حرام علٌكً عشان 



ؼٌابه  فكرة حملأتره ٌاماما مش لادره روحً بتطلع من ؼٌره مش لادره _مش لاد

رفاها دي ا مش عاأنحاجه  أوفكرة انه ممكن ٌكون بٌحصله حاجه  وحشه دلولت ...

ا الل من انً اتحمل بعده عنً فارس هو أننً اصؽر من كده إفكره بتمتلنً حاسه 

 نا هضٌع أالنفس اللً بتنفسه لو جراله حاجه وحشه 

مانن فٌن تمسكن إٌٌابنتً لٌه بتفترضً سوء الظن بس خلً عندن ٌمٌن باهلل فٌن _

 ربنا فً كل مولؾ كل ده راح فٌن ضعفتً لٌه كده ٌاامٌرهب

  _معرفش معرفش

 تتحدث هاله

فولً بمً متخلٌش _ٌاامٌره هونً علً نفسن فٌن كل كالمن اللً كتتً بتمولٌهولنا 

فٌه...لومً ٌال اتوضً وصلً كلمً ربنا مانن بربنا وٌمٌنن إٌالصدمه تضٌع 

َ واحكٌله  ٌال انتً  ٌهكالمن لومً نفذ هو مش هٌخذلن صدلٌنً مش ده كان داٌما

 ن شاء هللاإزمه وهتعدي ألدها 

........ 

ن أنود هكذا فً مشاكلنا  كالم والدتها وكالم هاله هو الحك لكننا دابما   إنتعلم أمٌره 

من لبل بل وننصح ً وإن كنا نعلمه ونؤمن به خري لنفس الحدٌث حتأنستمع مره 

التً لد ٌصعب علٌنا تنفٌذها  و ٌذكرنا بمبادبناأكأننا نرٌد من ٌأخذ بٌدنا به ؼٌرنا و

 بعد الصدمه 

 ؼرفتها لتصلً وتحدث ربها كما كانت تفعل دابما  ٌره وتوضأت ودخلت أمنهضت 

 فً السابك

ا انبعدت بس خالص رجعت  اان لمن تانًاكو رجعت اهرجعتلن  أنا_ٌاااارب 

رجع أعشان تخلٌنً ن انت عملت كده عشان ترجعنً تانً لٌن إخالص فهمت 

 كلم معان اتاحكٌلن و

ل كده اعممكنش الزم نً اتعلمت بٌه اكتر إسفه أنا أسفه ٌارب انً بعدت عنن أنا أ

 ٌن إلسامحنً ٌارب اللهم ردنً 

ندي ٌمٌن فٌن عمري ٌمٌنً فٌن ا عأنٌارب متعالبهوش بذنبً كان لصده خٌر وهللا 

كٌد لخٌر أانا راضٌه ٌارب بكل اللً منن مدام لدرتهولً ٌبمً  دا  أبما هٌمل تانً 

منن ٌارب فن كرب جوزي وكربً وخلٌن ٌد شاٌلً جواه رساله اكٌد لسبب واك

 ..معانا ٌااارب....



 ٌره صالتها وجلست مكانها علً سجادة صالتها تمرأ فً مصحفها أمهت ان

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

 فً السجن 

َ أٌخر جدٌد أكان فارس فً زنزاته حٌن دخل سجٌن  لم ٌحكم علٌه بعد هو األخر  ضا

 كفارس ال زالو علً زمة التحمٌك

 العشرٌنات  لأوفً كان شاب 

ض ٌبكً وٌبكً فاهتز للب فارس لما رأه نهض من مكانه ردخل وجلس علً األ

 ٌه إلوذهب 

 ٌه مالن إ_فٌه 

 ولم ٌردٌنظر الشاب له 

 هدا كده صل ع النبًإٌه لوم تعالً معاٌا وإ_ٌابنً رد علٌا مالن فٌن 

 _علٌه الصالة والسالم...شكلن مش ؼرٌب علٌا حاسس انً شاٌفن لبل كده 

 _انا صحفً 

 حمود صحس ملبل كده انت فار ة الحدث_اٌوه افتكرت انا شفت صورتن فً جرٌد

 ٌبتسم فارس له لابال  

 _اه صح 

 سلوبن جدا ٌااستاذ فارس علً فكره ا_انا بحب 

 _ربنا ٌكرمن ٌارب...لولً بمً مالن بتعٌط كده لٌه

عشان حد ٌعرؾ عنه حاجه وبعد ما _متشؽلش بالن بٌه ٌاباشا اللً زًٌ مش مهم 

 سنحكٌلن هتعمل اٌه ٌعنً هتساعدنً مثال ..ال مؤاخذه ٌعنً كنت ساعدت نفأ

ؽلش انت بالن بٌه واحكٌلً تشا موضوعً صعب شوٌتٌن فماز_عندن حك بس 

 اعدنأسٌااخً ٌمكن الدر 

فً تالته س أن_هحكً بس مش عشان مساعده اهً فضفضه وخالص...انا اسمً 

ابوٌا مات من سنتٌن  صال  أالم بمالً سنتٌن مش عارؾ اطلع منها النً مبذاكرش إع



...احنا ناس علً لد وانا الكبٌر عندي اختٌن وامً ست كبٌره متمدرش علً شؽل

ٌب الكلٌه واستؽل فً محل ادوات منزلٌه عشان اعرؾ اصرؾ أساضطرٌت  حالنا 

 الفلوس بتكفً بالعافٌه وبنمضً بمٌت الشهر دٌن علً اهلً 

سلفه من صاحب الشؽل ت كنت محتاج فلوس عشان ادفع مصارٌؾ الكلٌه وطلب

 لكن موافمش وللتله ٌخصمها من المرتب 

ولما البض ابمً احطهم ؼٌر ما ٌحس الشٌطان لعب فً دماؼً انً اخدهم من 

 مكانهم تانً بس شافنً وانا بخدهم 

وعارؾ انً ؼلطان بس وهللا كنت مولفً رش روهللا العظٌم ؼصب عنً انا مبب

 هرجعهم وادي نتٌجة ؼلطً اترمٌت هنا زي ما حضرتن شاٌؾ كده 

.......... 

 ٌبتسم فارس له لابال  

فً ربنا مكنش الزم تسٌب الشٌطان  بص ٌاأنس مهما حصل مٌنفعش تفمد الثمه-

وهوان ٌسٌطروا علٌن وتختار اسهل طرٌك ..مش ٌمكن التعطٌل فً حٌاتن ده 

بسبب ذنب او تمصٌر مش محتاج منن بس ؼٌر استؽفار وتوبه وبعدهم كل حاجه 

لو كنت لجأتله تتحل ..مش ٌمكن كل ده بسبب عدم ٌمٌنن باهلل وعدم ثمتن فٌه 

ان هٌسٌبن ربنا مبٌتخالش عننا هو بس بٌعمل كل ده ودعٌت بٌمٌن عمره ما ك

 وداٌما  من ورا كل حاجه بتحصل رساله والزم نفهمها لحكمه 

ٌااستاذ فارس انا ؼلطت وادٌنً اهو بدفع تمن ؼلطً معان حك فً كل كلمه -

 ..خسرت كل حاجه خالص واهلً هللا اعلم باللً هٌجرالهم بمً 

وء كده فً اخطابن وشوؾ هتبدأ ازاي انت بس فكر بهدٌاانس _متحملش هم 

انا هكلم المحامً بتاعً ٌتفاهم مع وان شاء هللا مفٌش خساٌر صفحه جدٌده مع ربنا 

وربنا ٌرزلن  من هنا وراٌح مصارٌؾ كلٌتن علٌاب المحل عشان ٌتنازل وحصا

وانا هشوفلن شؽالنه عندنا فً لع من الورطه دي أطبس ادعٌلً  بشؽالنه تانٌه 

لن ومنها تدرب وانا واثك انن هتكون صحفً أهنها تكفً مصارٌؾ مالجرٌده 

 شاطر

 وال انا بحلم _انت بتتكلم جد ٌااستاذ فارس 

_ٌااخً ده انا رؼم الورطه اللً انا فٌها دي حاسس ان ربنا جابنً هنا مخصوص 

 روق كده ولوم ٌال نصلً العصرعشانن 



 اٌه جابن هنا اصال_طٌب معلش فً السؤال ٌعنً ٌااستاذ فارس هو حضرتن 

 ٌمص فارس علٌه ما حدث فً عجاله ثم ٌنهضان سوٌا الداء الصاله

ذلن ٌكن سبباَ فً لرر فارس فً نفسه أن ٌساعد أنس وٌساهم فً فن كربته لعل 

 جبره من هللا وفن كربه هو األخر

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

ان أذسمعت  ازٌره الزالت تجلس علً سجادتها تتلو فً كتاب ربها وبعد أمكانت 

 العصر نهضت للصاله 

 ولهاله هت صالتها وخرجت لوالدتهاأن

تحمل عمر وحٌن رأتها داعبت ما هاله فكانت أكانت والدتها تعد لها طعاما بالمطبخ 

 الصؽٌر لابله

 ٌال لولها هٌٌٌٌٌه ره_اهً مامً جت ٌاعمو

 ٌره لهاله حٌن رأت مداعبتها لعمر فتمول هالهأمتبتسم 

اشٌخه اضحكً كده ٌخربٌت النكد بمً حد ٌشوؾ الممر ده ه بمً ٌأٌو_

 كشر...طمنٌنً عنن بمٌتً عامله اٌه دلولتوٌ

 حسن الحمد هلل أالحمد هلل ٌاهاله _

 _الحمد هلل ٌاحبٌبتً

ا استاهل اللً جرالً انا أن حاجه اال لو نستاهلها فعال   أي_عارفه ربنا مش بٌدٌنا 

 س ٌتعالب بسببً ا مش عاٌزه فارأنالسبب بتمصٌري بس 

انتً السبب  إن..وبعدٌن لٌه بتمولً _ٌاحبٌبتً باءذن هللا خٌر وهٌطلع منها وهللا 

ن شاء هللا تعدو من إٌاللبً ده ابتالء لٌكو انتو االتنٌن ربنا بٌختبر صبركو و

 ختباراإل

ده سبب وٌمكن ٌكون الموضوع حصل لفارس برضو عشان سبب تانً _ٌمكن 

ا لصرت أننا عشان أنه حصلً إرفه أعاٌز ٌوصلهاله بس اللً ورساله تانٌه ربنا ع

كتر من العباده نفسها أحتً   ي حاجه مؤخراَ أتر من اكا اللً للبً اتعلك بفارس ان

كنت تم بٌه هو وبس أهر عباداتً وصالتً عشان بأخعندي بمٌت  وال  أبمً هو 

 علً ه ربنا بٌؽٌربدأت اتعلك بٌه تعلك مرضً كان الزم ربنا ٌفولنً ٌاهالبالفعل 



فبٌدوله مرارة التعلك ده للب العبد المؤمن لما بٌاللً للبه هٌتعلك بحاجه تانٌه ؼٌره 

نا خالص فهمت رسالتً من اللً حصل رجعت وهفضل أوع لربه تانً عشان ٌرج

 داَ أبكتر منه أن ربنا مٌعلمش للبً بأي حاجه إ ادعً داٌما  

 اء فعل هدي خالص لدر هللا وماشإ_ٌاحبٌبتً طٌب 

تر من أكن ربنا ٌفن كربه ومٌعالبنٌش بفراق إبس كل أملً دلولت و أها هادٌه أن_

..عندي  ؼٌر اجال   ربنا ٌرفع البالء ده عاجالَ  إنوهللا بس بتمنً  معترضهمش وكده 

 ٌمٌن 

ن مفٌش إنتً عارفه إنكٌد أر كله علٌه وموفً تدبٌره سٌبً األ_مدام واثمه فً ربنا 

كتر من كل اللً نفسن أهٌعملن شاء هللا  إنمرن وأربنا سلمٌله حسن من تخطٌط أ

 فٌه

 _ٌارب

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

 وال زال فارس علً زمة التحمٌك  سبوعأمر 

........... 

مانً بالخارج لد علمت ما حدث له أخته احتً كان الجمٌع مستاء مما ٌحدث لفارس 

مه إسٌره خالفتره األ صبح فًأولد الجرابد  فهو صحفً أٌضاَ بفالخبر انتشر 

 ظار علٌه نفً المجال لذلن كانت األالمعا  

 ٌري صدٌمه لكنه ال ٌستطٌع رؤٌته هكذا  أتفكان ال ٌدري ماذا ٌفعل ٌرٌد ا حسام ام

فال ٌدري ماذا ٌمول لكن حالته النفسٌه كانت  تشجع ولام بزٌاره له لم ٌتحدث كثٌرا  

مهما حدث ٌظل فارس صدٌك طفولته سٌبه للؽاٌه من ٌراه ٌظن انه هو المحبوس ف

  الذي ال ٌطٌك به مكروها  

 نام وترن هاتفه بجانبه عاد حسام من عند فارس ولم ٌتحدث بأي كلمه 

 ن ٌفعل الوضع الصامت أمنذ مده ٌتركه دون ول مره أل

ملته حتً تعطٌه له فربما تكون رساله ناء نومه سمعت روضه صوت رساله فحأث

 علً الشاشه أبعض كلماتها ري وهو بٌدها وظهرت أخت رساله أتمهمه لكن 

 وارده من انثً صعمت حٌن رأتها فهً رساله بها كلمات ال تصدق 



 ن من شكوكها دت األاكت

 ال تدري ماذا تفعل ها هو ٌخونها 

 كتمت ستموت كبتا   إني حلول ون تحدثت لن تصل معه ألإ

 َ خري أوجلست فً ؼرفه خري أتركت الهاتؾ مكانه مره  ال تدري ماذا تفعل حما

 تبكً 

 وكانت روضه تظهر علٌها عالمات الضجرنهض حسام من نومه بعد مده 

 ا نالص نكد أن..ٌوه ٌحدث نفسه لابالَ 

 ا نازل أن_روضه 

 _راٌح فٌن

ما هو مش تحمٌك هو مش انتً اللً  سأل السؤال ده وانتً عارفهأت_مبحبش 

 تمولٌلً راٌح فٌن وجاي منٌن

حنا إطمن علٌن أوحابه ً مراتن إنٌاحسام انا بسألن من باب  _انا مبحممش معان

ل من باب العلم لشركا فً حٌاتنا دي الزم ٌكون فٌه تواصل بٌنا ٌااخً علً األ

 ت فٌن عادي لكن انا الإننا مراتن برضو وال الؽرٌب ٌعرؾ أبالشً ده 

 _لصدن اٌه بالؽرٌب دي اتكلمً

انا سبلتن من باب انً اطمن علٌن _ممصدٌش ٌاحسام ومش عاٌز تمول متمولش 

 كتر فمش عاٌزه خناق علً حاجه مش مستاهله خالص بمًأمش 

تمال اتأخر إحبرضو  بالشامن باب العلم  _ماشً ٌاروضه انا ساكت اهو  ..عموما  

ومن لبل ما تسألً لٌه همولن انا راٌح الابل اسامه صاحبً عشان فٌه شؽل جدٌد 

ٌد عن شؽل الشركه ..خالص عرفتً اظن كده حتمال ادخل فٌه شرٌن معاه بعإ

 لدر امشً بمًأالتحمٌك خلص 

 تمعد انت حر أوعاٌز تمشً  أصال   لتكشأ_انا ممسكتش فٌن ومس

_ٌووووه دي مش عٌشه دي ٌعنً لو للتلن مش عاجبن مملتش برضو مش عاجبن 

 انا ماشً وسٌبهالن خالص

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



 ه جلسه بعدٌام وال زال فارس لم تتحدد لتمر األ

ي ثؽره ٌخرجه منها لكنه ما زال أحتً المحامً ال ٌدري ما الحل لمضٌته ال ٌجد 

 ٌحاول

 امه أسمع صدٌمه فً مكتب هندسً خاص  ا حسام فكان لد دخل شرٌكا  ان

وكانت مجروحه بعد تأكدها سامه هذا أ كانت روضه متذمره من هذه الشراكه ومن

ط تنتظر لعله ٌنصلح حاله فال زالت تحبه فممن خٌانته لها لكنها لم تفعل شا هً 

وال زالت تتذكر له كل األمور الجٌده التً كان وال زالت ترٌد الحفاظ علً اسرتها 

  ٌفعلها فً السابك

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

 تمر األٌام والوضع كما هو 

وحٌن  جدا   ؼاضبا  كعادته لكن هذه المره كان  ٌام عاد حسام لٌال  األ أحدفً مساء 

 روضه هكذا حدثته رأته

 _حسام مالن 

 _مفٌش حاجه

 ه ٌاحسام مالنإٌانه فٌه حاجه فٌن  _مفٌش ازاي بس ٌاحبٌبً شكلن باٌن علٌه جدا  

_لولتلن مفٌش مبتسكتٌش لٌه عاٌزه تعرفً فٌه اٌه خسرت كل الفلوس اللً دخلت 

 تً دلولتحرتإوجٌت سامه واتخانمت معاه أبٌها شرٌن مع 

 دا هتتحل وهللاطٌب اهدا ٌاحسام اه_

معرفش هً مالها ممفله فً وشً كده لٌه لٌه _انا مش عارؾ انا بٌحصلً كده 

 ي حاجه مظبوطه لٌه أمفٌش 

 _اتؽٌر عشان ربنا ٌؽٌر وضعن ٌاحسام

 ا فٌا اللً مكفٌنًأنٌوووه انا مش نالص مواعظن وفرٌها لنفسن وسبٌنً فً حالً _

خر ٌمكن الكالم بر طب اسمع لألمحتاج مساعده بتكا_ٌااخً حتً وانت مضاٌك و

نن إ مبمتش تعرؾ تعمل حاجه ؼٌر الَ أصٌكون فٌه حل لٌن بس هتسمع ازاي انت 

بتعرؾ تضحن حنا بس لكن ؼٌرنا إترمً دبش وبس وٌارٌت لكل الناس ده لٌنا 

 معاهم عادي 



 _انتً بتردي علٌا ٌاروضه

احسام خالص وكاتمه ري ٌأخنا جبت ابتاع  _هللا ٌكرمن كفاٌه بمً بال بتردي بال

نا عارفه كل أً مش عارفه بخٌانتن لٌا إنوعً تكون فاكر اي اوفً للبً بمالً كتٌر 

حمنً بمً من إرسلوبن وال خٌانتن  أر من كده ال أكتوخالص مش متحمله حاجه 

 العذاب ده وارحم بنتن من النكد اللً بتتربً فٌه بسبب تصرفاتن

تمول كل هذا لم ٌتولع انها تعلم بحدٌثه  اوٌصدم حسام من كلمات روضه فلم ٌتولع 

 خري ؼٌرها أمع 

 تكمل هً حدٌثها 

 نً الصبح همشً مش لاعده هنا تانً إمل حسابن إع_

 خري أوذهبت لؽرفه لالت جملتها وتركته 

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

وخرجت من بنتها وبعض متعلماتها الخاصه إخذت روضه أ فً الصباح بالفعل

 ملهبعدما ذهب هو لعالمنزل 

 ر لحظه لابلهأخلها لكنها راجعت نفسها فً أهً إلكانت ستذهب 

المشكله هتكبر ومسٌري  إنؼٌر  ي حاجهأاهلً مش هستفٌد أ_طب وانا لو رحت 

 أنا...لً للبهم شال من ناحٌته وخالص أه إنهرجعله ومش هبمً استفدت ؼٌر 

اكل ومن ٌمكن ٌتظبط من ؼٌر مشهله هو واهً تبمً محاوله روح ألأ حسن حلأ

 لً هؼٌر الموضوع ماٌوصل أل

حتً فرحت لكن  "كرٌمه"ن رأتها حماتها إ هل زوجها وما....تذهب بالفعل أل

 سرعان ما تبدلت مالمحها للحزن حٌن رأتها ؼاضبه 

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

بسبب تاخر  هذا الصباح حالتها النفسٌه سٌبه جدا  خري كانت هاله فً الجهه األ

كتباب التً جعلتها ال صابتها نوبه من اإلأً تأخذها فمد دوٌه التوبسبب األحملها 

 تتحرن من مكانها اند وال ترٌد حتً أحي أن تتحدث مع أترٌد 

ؼادر  أنعدت الطعام لزوجها وهً فً تكاسل شدٌد وبعد أنهضت من فراشها 

 خري علً فراشها أاستلمت مره 



 تهاسكت بهاتفها لتتحدث مع صدٌمأمبدأت فً البكاء وبعد دلابك 

 _سالم علٌكم

ن فٌكً اللً مكفٌكً بس إعارفه  أناا مخنوله تعبت أنمٌره أوعلٌكم السالم...

 نً تعبت إلوله أمعندٌش حد ؼٌرن 

 هإٌفٌكً ٌه ٌاهاله مالن إ_

وٌه ملٌت خالص بصً  مش دنتظار كل شهر ومن األ_معرفش بس تعبت من اإل

 رافضه حتً الحٌاه نفسهاً إني حاجه خالص حاسه أدوٌه تانً مش عاٌزه أعاٌزه 

_استهدي باهلل كده ولومً اتوضً وصلً او الرأي شوٌه فً المصحؾ وانا هلبس 

 واجٌلن 

 _ماشً

 مٌره الهاتؾأؼلمت هاله مع أ

 ن تنهض للصاله لكنها لم تسطتٌع الحركه تشعر بتعب شدٌد فً جسدها احاولت 

 راضه اععٌاء الشدٌد عرض من تباب وهذا اإلإكفهً نوبة 

َ ألكنها  حضرت المصحؾ من جانبها لرأت به للٌال  أٌدها و مدت ن ألم تستطع  ٌضا

خر االرؤٌه ؼٌر واضحه وهذا عرض  انفً رأسها وفتشعر بدوران  آه تكمل المر

 كتبابراض اإلأعمن 

 واستلمت علً فراشهاوضعت المصحؾ بجانبها 

 ٌهاإلمٌره أوبعدها وصلت مرت نصؾ ساعه 

 دلت جرس الباب 

خري علً أمره  وتمددتتتحدث  أنفً تكاسل فتحت لها ودخلت دون  نهضت هاله

 فراشها

 _ال هو انا جٌالن مخصوص عشان تسبٌنً وتنامً لومً ٌاشعنونتً ٌال 

 مٌره مش لادره سبٌنً باهلل علٌكًأ_

 _ال مش سٌباكً ٌال لومً 



 نام بس شوٌه وبعدٌن هموم أسبٌنً  فاٌمه نا مكتببه دلولت ومشأٌه إ_بمولن 

 مٌره الؽطاء من علً وجه هاله لابله أنزع ت

لً عمر أخلومً بالزوق بدل ما _الااا ٌاماما ٌال لومً معندناش بنات تكتبب 

 ٌمومن بطرٌمته

تباب كارس اإلأم براحتً انتً هتسبٌنًمله أعكتباب مش عارفه _ٌوووه حتً اإل 

 براحتً كده بما ٌرضً هللا وال اطلعه علٌكً بما ال ٌرضً هللا 

انا راضٌه ٌطلع علٌا بس ٌال اصحً  لومً ورٌنً هتطلعٌه علٌا ازاي ٌاحلوه _ال

 كده وورٌنً

 _اهو ادٌنً لومت نعم عاٌزه اٌه

 _مالن بمً 

 _ملٌش مخنوله

ل عشان لن حالتن النفسٌه الزم تكون كوٌسه ع األإحنا مش اتفمنا إٌنفع كده ٌعنً _

ر ربنا كله مأن إتً عارفه إنن ده والعالج ٌجٌب نتٌجه ٌنفع اللً انتً عماله فً نفس

 كٌد التأخٌر ده لحكمه هو بس عارفها أن إخٌر و

تظار نمعرفش مالً تعبت من العالج والدوا واإلا عارفه كل ده وراضٌه بس أن_

 ل ناٌمهفضأفً كل حاجه حتً الحٌاه نفسها وعاٌزه نً فالده الرؼبه إخالص حاسه 

ل الولت جسمً طو.. صال  أنام أرفه علطول وساعات تانٌه بحس انً مش عاكده 

 لل مجهود بٌتعبنً بزٌادهأكله تاعبنً و

  ومش لادره اكل وال أشرب داٌخه ومصدعه وداٌما  عندي ضٌك تنفس علطول  و

 ٌهإمعرفش فٌه  مالً بجد معرفش

 كتباب ٌاهاله إ_ده 

 نا عارفه انً مكتببهأ_واٌه الجدٌد ما 

كتباب اللً هو زعل وحزن انا الصد اإل كتباب اللً هو شوٌة_ال انا ممصدش اإل

كل ما تزعل  و بتخلط بٌن معنً اإلحباط واإلكتباب ...اصل معظم الناسالمرض

تباب إكمش حباط إشوٌة شوٌه تمول انها مكتببه مع ان ده مجرد زعل وحزن عادي 

من كتر حزنن الزاٌد عن  اكتباب مرضًده  لكن اللً عندن حالٌا  وال حاجه 



اللً بتحكً عنها عراض لل فً كمٌا المخ والخلل ده سببلن األحصل خالطبٌعً 

فمدي كده انتً الزم تروحً لدكتور نفسً لبل الموضوع ما ٌتطور معاكً وت...دي

 السٌطره علً تفكٌرن

 ه ٌعنً الدكتور إٌروح لدكاتره هٌعملً أ_مش عاٌزه 

من حالتن دي لل حاجه هٌدٌكً التعلٌمات اللً تطلعن أٌه ٌعنً إ_متمولٌش هٌعملً 

 حالتن محتاجه تدخل بمضاد اكتباب هٌكتبهولن بس المهم نطمن  إنولو شاٌؾ 

 ال مش هروح _

_عنٌده وعرفاكً ..بس مدام لررتً متروحٌش بمً ٌبمً الزم تكونً لد التحدي 

راده تطلعً وعاٌزه تفضلً إولو معندكٌش رادتن إوتطلعً من الحاله دي بنفسن و

 ٌبمً انا بنفسً اللً هاخدن اودٌكً لدكتور فاهمه وال ألمستسلمه كده زي ما انتً 

  هو فاهمهأفاهمه ٌاستً _

ا ربنا مدام عطاكً دهل إننرادتن لوٌه وإن إا عارفه أنوه كده شطوره ٌالولو...أٌ_

 يأوتً لده خلٌكً واثمه من كده كوٌس إنختبار ده ٌبمً اإل

 نً مش لادرهإنً مش لده وإحاسه ا لٌه أنمال أ_

بنكسل تً لده وهتمدري ربنا مبٌدٌش حد حاجه فوق طالته احنا بس اللً نإ_ال 

بتحصل عشان نكتشؾ  صال  أبس االختبارات دي نكونش شاٌفٌن لدرارتنا مبو

 المدرات اللً مستخبٌه جوانا دي

 عمل اٌه دلولتأ_طب 

 ن لدر ربنا كله خٌرإ_مش انتً مؤمنه 

 _الحمد هلل

 الخٌر وبس إاله انه مختارلكٌش واثمه فٌه وعارفتً إن_ٌبمً تسلمً نفسن لتدبٌره و

نن لسه مش جاهزه وال مستعده للمسؤلٌه دي دلولت إ وٌاستً ٌمكن ربنا شاٌؾ

دري بمصلحتنا مننا وانتً واثمه من كده أفأجلها شوٌه لحد ما تبمً لدها مش هو 

 كوٌس

 هإٌعمل أ أكون أم اٌوه واثمه فٌه بس متشوله_

 ي لحظة اأكري هو ببالش عند ربنا _تعبن وشولن ده كله تفت



 حسن من كده بمً أم بتعدي علٌكً بٌتمسحلن لصادها ذنب وتترفعً درجه مفٌش أل

حنا اللً مبنكونش واخدٌن إمر المؤمن كله خٌر حتً الشر جواه خٌر وهللا بس أده 

وكله لٌه لهً إكده ده كله مترتب ترتٌب  مفٌش حاجه بتحصلنا هباءا   ال  صأبالنا 

كل ما علٌكً تزودي ٌمٌنن فً هللا وتعلمً للبن بٌه وتسلمً نفسن لتدبٌره  بابأس

ن إوصدلٌنً نت ٌبمً جمٌل إنا راضٌه بكل اللً منن مدام منن أ...لولٌله ٌارب 

 طلبًا تمرن لٌه هو هٌراضٌكً من ؼٌر حتً مأرضٌتً بمدره وسعٌتً وسلمتً 

 مٌره هعمل كدهأ_ونعم باهلل حاضر ٌا

بس استؽفري  ستؽفار علً لسانن داٌما  وي ٌاهاله خلً اإلأ واستؽفري كتٌر_

 بخشوع متكونش مجرد كلمه كده وخالص بتنطمٌها بلسانن

 بستؽفر صال  أنا أ_ما 

 نه كان  ؼفارا  إ ربكم"للت استؽفرو  ه بتمولٌمتنسٌش األجامد _ال زودي بمً 

وٌجعل لكم  وٌمددكم باموال وبنٌن وٌجعل لكم جنات ٌرسل السماء علٌكم مدرارا  

 "انهارا

واظبً  اللً من ضمنها البنٌن طبعا  ٌه إٌه لد ستؽفار المذكوره فً األشفتً فواٌد اإل

 ٌاكً تمطعٌهإبمً 

 _ماشً تمام 

ٌاإما هتستجاب فً  بدا  أالن مفٌش دعوه بتترد لمسلم  واٌاكً تملً من الدعاء  _

شر لٌكً فهتاخدي بدالها  ما هًإما هتتأجل للولت اللً ربنا شاٌفه مناسب ٌاإالحال ٌا

سماء ربنا الحسنً اأدعً بس بٌمٌن وادعً بإلٌكً ..حسن أحسنات وتتبدلن بحاجه 

حلً راحه أحلً عباده وأسم وانتً بتدعً وهللا ٌابنتً إاستشعري وحسً معنً كل 

سماء هللا تفتكري هتطلبً من الرحٌم ومش هٌرحمن هتطلبً من أبافً الدعاء 

ومش هٌكرمن وٌوهبن الرزاق طلبً من الكرٌم الوهاب الجبار ومش هٌجبرن هت

 رحم بٌنا مننا وهللا أوٌرزلن ربنا 

 ٌاامٌره هعمل كل ده وهللا_حاضر 

 ٌارب جال  أؼٌر  ربنا ٌرزلن ٌاحبٌبتً بالذرٌه الصالحه عاجال  _

 _ٌارب

 بعد لحظات ٌصدر هاتؾ هاله صوتا  



 خٌها أبأمر زوجة  ضا  ٌأا ن تخبرهأمبنان علٌها وترٌد طكانت والدتها ترٌد اإل

 _سالم علٌكم

 _علٌكم السالم ..ازٌن ٌاهاله عامله اٌه

 اتتً _الحمد هلل ٌاماما انتً عامله اٌه

 _الحمد هلل ٌاحبٌبتً..بمولن اٌه تعرفً تٌجً دلولت شوٌه وال مش فاضٌه

 كٌد بس خٌر فٌه اٌها وله ومش هٌمول ألأل_ال فاضٌه عادي هكلم كرٌم 

والبنت كتر خٌرها مرضتش تشتكً وكً أخنا متخانمه هً ووكً هأخ_مرات 

خوكً اللً ؼلطان عٌزاكً تٌجً تمعدي أ إنهلها وكبرت بٌنا وجات علً هنا مع أل

 كترأمعاها شوٌه تهدٌها انتو بنات زي بعض ٌمكن ترتاح فً الكالم معاكً 

 _ماشً ٌاماما همول لكرٌم واجً 

 مٌره لابلهأخبرتها فردت أماذا حدث ف ٌرهأمؼلمت هاله مع والدتها ..وسألتها أ

وٌارٌت كمان تمولٌله  وللولٌله األرنً علً جوزن انا هاجً معاكً وٌال _طب 

 ٌمكن ٌكون سبب فً صالح الحال شوٌه خوكً أٌتكلم مػ 

 _ما انا هعمل كده فعال  

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

 م وتخبره بما حدث تتحدث هاله مع كرٌ

 مٌرهأهً و مالبسها كً تخرجثم تنهض لتبدل 

........ 

 ٌسلمان علً الجمٌع ٌره امبعد مده تصل هاله و

 ها بؽرفة حسام السابمه لبل الزواجانوٌسأالن عن روضه فتخبرها والدتها 

 دخلو علٌها وجدوها جالسه علً السرٌر عٌناها حمراوان من البكاء 

 معها لبل الحدٌث اوال  ن ٌخرجاها من هذه الحاله أٌجلسان بجانبها وٌحاوالن 

 تتحدث هاله



ٌتزعل  صال  أبزمتن الواد حسام ده _اٌه بمً ٌارورو هتفضلً زعالنه كده كتٌر 

 تً فكً ورولً كده وال تحطً فً بالن ابنعشانه كل الزعل ده ..ده واد ؼلس ٌ

 _بس ٌاهاله متمولٌش علٌه كده ده ؼلبان وهللا بس الشٌطان اللً سارح بٌه

همٌم علٌه الحد بس ٌال زي بعضه نسامحه المره نن _لسه بتدافعً عنه ده انا لو مكا

 هو علً راٌن ؼلبان أدي بمً 

 تبكً روضه بشده وتمول

نا عارفه كل حاجه من فتره وكاتمه فً للبً أمٌره أ_حسام بٌخونً ٌاهاله بٌخونً ٌا

كأنه محبنٌش فً ٌوم  بمول هٌتؽٌر مبٌتؽٌرش ده ؼٌر معاملته اللً اتؽٌرت كلٌا  

ٌه ٌارب إتاهل ده منه عملت أسً لٌنه ٌخإٌنا عملت ألولولً لٌه  طٌب لٌه كل ده

 وؾ كل ده أشعشان 

 ول ومتعٌطٌش األ هدي كدهإ. هديإمٌره ::بس ٌاروضه ٌاحبٌبتً أتتدخل 

ه فً ربنا صدلٌنً م::مش انتً واثمحاولة منها لتهدبتها وتمول مٌره بٌدها أثم تمسن 

 عرؾ نتكلم ول عشان ننا بس عٌزاكً تهدي األأهتتحل 

 تمسح روضه دموعها وتهدأ للٌال  

لروضه حتً ٌساعدها فً من عصٌر اللٌمون  بأن تحضر كوبا  ٌره هاله أمتخبر 

 ثرأكالهدوء 

 نهضت هاله بالفعل لتحضر اللٌمون 

 فظلت بجانب روضهٌره امما أ

ع  بعد عنه وال بمٌت لادرهأً ال لادره إنمنه والمشكله ٌره اكتفٌٌٌٌت أم_تعبت بمً ٌا

 معاٌا كل ده لٌه بٌحصل الحٌاه معاه 

_متمولٌش لٌه ٌاحبٌبتً حرام علٌكً هو انتً هتحاسبً ربنا علً ارادته فٌكً 

وبتشتكً منه متخلٌش صدمتن تجرأن علً نتً كده بتلومً ربنا إوتصرفه معاكً 

 ربنا

 ا تعبانه أنه إٌعمل أ_طٌب 

 نتً مثال  إمن نحٌتن  طٌب لٌه محاولتٌش تفكري فً الموضوع من منظور تانً_



وال عمري ٌه عشان ٌعمل كده انا ال لصرت معاه إعملتله  أنازاي هو إ_نحٌتً 

 للتله أل علً أي حاجه استاهل كده منه فً النهاٌه ٌعنً

ستثناء إأي وضع بنتحط فٌه فاحنا أكٌد لٌنا دور فٌه بولهولن ان ألالدر _بصً اللً 

ملناش دخل فٌه أي حاجه ؼٌر كده فأكٌد لٌنا الفمد ألن الموت هو الشا الوحٌد اللً 

 ؟؟..هو ربنا هٌظلمن ٌاروضهن ربنا مش بٌظلم حد أل دورفٌها 

تلمً اللوم فمط علً  أنتنظر لها روضه فً ؼرابه من كالمها فكانت منتظره منها 

 مٌره تحدثت فً الموضوع من زاوٌه اخريأحسام لكن 

 ترد روضه لابله

حٌاتً  إنتاهل لٌه أسٌه إنا استاهل ده فً أمٌره بس أٌا _ال ربنا اكٌد مش بٌظلم حد

سانٌه العادٌه نمشاعر حتً المشاعر اإل أيكده ده مفٌش كلها تكون نكد وهم وخٌانه 

مبمتش موجوده جواه تجاهً بٌشوفنً بعٌنه تعبانه مبٌعبرنٌش وال حتً بٌمول مالن 

 كأنً عدوته

نفكر براحه كده ونحل المشكله  هدي ٌاحبٌبتً بس ...خلٌناإهدي ٌاروضه إطٌب _

ه أنجبرناه ٌعتذرلن وٌوعدن أحنا لو جبنا حسام دلولت وزعمناله وإصل أصلها أمن 

مش هٌعمل كده تانً كل دي مش حلول كافٌه ومع الولت هٌرجع تانً وبموه كمان 

الزم نعالج الموضوع من   برضو بس مش كفاٌه ..هنعمل كدهعشان انمطع فتره

 ولجدوره األ

هو مٌن  صال  أه اللً ممكن ٌتعالج فٌا إٌٌره امٌا صال  أانتً شاٌفه اٌه الموضوع هو _

 فٌنا المذنب هو وال انا

 ٌنتن_انتو اإل

 ه إٌه وال لصرت فً إٌشاء هللا هو انا عملتله  إن_لٌه بمً 

بس مش _بصً انا هتكلم معاكً بصراحه عشان انتً زي اختً وربنا اللً ٌعلم 

 تً دي ممكن؟؟عٌزاكً تزعلً من صراح

 حنا اخوات وانا عارفه انن عاٌزه تساعدٌنًإٌد مش هزعل أك_

 ما ٌستحمهنها لسبب وأل إالن ربنا مبٌدٌش حد حاجه إ حنا اتفمناإبصً ٌاروضه _

 صح فعال  

 صح أه_



_ولو الحاجه دي انتً متستحمٌهاش ربنا هٌنجٌكً منها وٌبعدها عنن ؼصب عنن 

 هو مٌستاهلهوش نه مش هٌعٌش حد فً وضعصدلٌنً أل

 _كملً 

 تخلٌكً تستاهلٌهاتً عملتً حاجه إنكٌد أزمه دي ٌبمً _مدام ربنا عطاكً األ

 ا معملتلوش حاجه ومخنتوش عشان ٌخونً كدهأن_

ما هو ي ذنب تانً فً حٌاتن أ_مش الزم ٌكون التمصٌر فً حمه هو ممكن ٌكون 

بس فٌؾ الذنوب دي كل مشاكلنا دي بتكون بسبب ذنوبنا وكلها بتكون سبب فً تخ

 ال لو اتؽٌرتً وتوبتً عن الذنبإمبتتحلش 

 خد كل دهأٌه الذنوب اللً عملتها فً حٌاتً عشان إا أن_و

حنا بشر مش مالٌكه ...ولو علً سؤالن عن الذنوب إمفٌش حد من ؼٌر ذنوب _

ٌه اللً بٌن العبد إٌعرؾ محدش  زكلها ألٌد معرفهاش أكا أناللً عملتٌها واللً 

لكن مكنش فٌه كالم بٌنا نبهن من زمان أعرؾ كتٌر منها وكان نفسً أنا أس وربه ب

 دخل فً حٌاتنأٌخلٌنً 

 _واٌه بمً الذنوب دي ٌاامٌره 

الحب رزق ولما ربنا رزلن بٌه _روضه انتً بدأتً حٌاتن مع حسام ؼلط 

استعملتٌه انتً وهو ؼلط مراعتوش ربنا فً المشاعر اللً رزلكو بٌها فكان الزم 

 صال  أومنها حرمو من متعتها تت

 _مش فهماكً

 هنا تدخل هاله وفً ٌدها عصٌر اللٌمون 

 حلً روضهلً لٌمون ألأح_

 ٌره اللٌمون منها لابلهأمتأخذ 

_تسلم اٌدن ٌالولو بس تسمحً بمً تمعدي هنا فً جنب ومش عاٌزه اسمعلن 

 ...الولن خدي عمر العدي بٌهصوت لحد ما اخلص كالم مع البنٌه 

 مكتببه لوحدي ومش نالصه كبابه  اسا  أسبرضو انا  حسنأ_

 _طب خدي عمر واركنً فً جنب دورن جاي



صبح حلً عن دماؼً ٌاامٌره ل_دور اٌه لسه تانً هو انتً مكفاكٌش الدرس بتاع ا

 انا طالعه وسٌباكو خالص انا مش هنا ٌاماما

نونه دي _هههه هبله حتً وهً زعالنه ..فكً ٌابنتً مش عارفه تعملً زي المج

 حتً وهً زعالنه فاكه كده وبتضحن فكٌها بمً

 تبتسم روضه لابله

 هو كملً ٌال ة_حاضر ٌاستً فكٌتها 

كنا بنمول اٌه ..اه كنت بمولن ان انتً وحسام استخدمتو الحب اللً ربنا رزلكو _

 رزله بفلوس حالل راح اشتري بٌها خمره  ابٌه ؼلط زي بالظبط ما واحد ربن

كان حالل بس هو حطه فً مكان حرام فطبٌعً ٌتعالب وٌتحرم صل الرزق فً األ

 من الرزق ده مع الولت

 _طب انا عملت اٌه مش فاهمه

_انتو لما حبٌتو بعض ٌاروضه مستنتوش لما ربنا ٌجمعكو فً الحالل متزعلٌش 

ً لما اتخطبتو معملتوش بحدود حت بدون أي حدودمنً كنتو ممضٌنها ممابالت 

ددها واللً بتسمح للطرفٌن ٌتعرفو علً بعض من ؼٌر الخطوبه اللً ربنا ح

ده عادي وفارس ٌاما نبه حسام  إنمنكو  ظنا  تجاوزات انتو لضٌتوها كلها تجاوزات 

بكده ...انتً بس حسام مكنش بٌسمع لحد وانتً كمان كتتً سمحاله مش عادي  إنه

بنا ٌاروضه عملتً حجات تخلً رهلن أمخونتٌش حسام بس خونتً ربنا وخونتً 

 مٌباركش فً العالله دي اصال  

بس ما ناس كتٌر بتعمل  ه انا ؼلطت فعال  إٌهلولن أٌره مش عارفه أم_عندن حك ٌا

 هو عاديأكده وعاٌشٌن 

ربنا ٌبارن فٌها جه وا_مٌن لالن انهم عاٌشٌن عادي مستحٌل تؽضبً ربنا فً ح

لً عملوه وهللا نهم شاٌلٌن علً كتافهم ذنوب الإعش منوحتً لو عاٌشٌن عادي ده مٌ

 ديوالبالبات زمات فً ذنوبن باأل ل ربنا بٌخفؾلانتً ارحم منهم ع األ

 _طب اعمل اٌه دلولت 

 _توبً من للبن توبه صادله بندم عن كل اللً فات ٌاروضه 

لوب حٌاتن أستوبً كمان عن كل حاجه ؼلط فً مش بس تجاوزات العالله بٌنكو 

من ؼٌر  ربنا هٌصلحلن كل حاجه تلمابٌا   سلوب حٌاتنألما تصلحً ولربً من ربنا 



هتبمً تستاهلً ده فعال منه وهو مش هٌظلمن حتً ما تطلبً ببساطه ألن ساعتها 

 نتً راضٌه عن لبسن كده ٌاروضه إ..وٌدٌكً حاجه متستهلٌهاش   ..

 _ماله لبسً

ٌاحبٌٌتً ..الحجاب مش طرحه ع الشعر الحجاب ٌعنً حجاب _حجابن نالصه 

الشارع وكل  ً..شاٌفه انتً كنتً ماشٌه فتفاصٌله عن الناس تحجبً جسمن و

 ٌشوفو كل ده صال  أالتفاصٌل دي باٌنه لصاد كل الناس تفتكري من حمهم 

 مش من حمهم بس المفروض ٌؽضو بصرهم زي ما ربنا أمر _أل

لحجاب الصح ومنفذتٌش كل واحد بٌتحاسب ع اللً منفذهوش باتً كمان إنمرن أ_و

 حجاب ٌاروضه رحتً ٌوم فرحن هً بطولها كده رحه اللً فاكراهاً حتً الطإنت..

وللعتٌها بحجة ان ده ٌوم فً العمر ومتزعلٌش منً كنتً ممضٌاها رلص وتنطٌط 

ول ٌوم فً حٌاتن الزوجٌه بمٌت حاجه أ.ٌعنً بدأتً من هنا لهنا لدام كل الناس 

 ذنوب رتكاب إب بدل ما نتعامل مع نعمة الجواز بالشكر اتعاملتً معاها حرام 

..انتً رضٌتً تعملً كده وهو رضً كان ممكن تفرحً برضو بس من ؼٌر ذنوب 

تفتكري ربنا كان هٌبارن ..ن مراته اللً هً شرفه تظهر لصاد الناس بالشكل ده إ

 زاي ما كان الزم البركه تختفً منها إفً الحٌاه دي 

 ًكل الذنوب دي وانا مش واخده بالنا عملوهو نا أهو ه _ٌاا

المشكله دي مش عماب علً ذنب دي  ..ٌاحبٌبتً واهو ربنا بٌدٌكً فرصه للتؽٌر_

لو مبٌحبكٌش كان كمان منحه من ربنا ورساله لٌكً عشان تمربً منه وتتؽٌري 

وردي رؼم كل الذنوب دي وكنتً هتفضلً ؼرلانه فٌها ومش درٌانه خلً حٌاتن 

 اله تفكرن بٌه عشان كده بعتلن رسبس هو بٌحبن وعاٌزن لرٌبه منه 

   رب منهالفوق واتؽٌر بمً الزم أالزم  أنا معاكً حك _فعال  

ي وسلمً أةارن وصالتن حبً ربنا واتعلمً بٌه أذكلربً منه لربً من لرآنن و_

نه حاشا هلل انه ٌظلمن وٌدٌكً حاجه مرن كله لٌه صدلٌنً هتتحل لوحدها ألأ

خطاء دي اسعً بس ألاهٌصلحلن كل حاجه لو انتً صلحتً متستهلٌهاش هو 

 وسٌبً الجزاء علٌه هو هٌجازٌكً وهللا

 هٌمبل توبتً_طب انا لو توبت واستؽفرت ربنا 



ن ٌشرن أ إال_التوبه تمحو ما لبلها ٌاحبٌبتً وربنا لال"ان هللا ٌؽفر الذنوب جمٌعا 

وي أبه" هٌؽفرلن وكل ما تؽلطً استؽفري وتوبً وهٌمبلن صدلٌنً ربنا رحٌم 

 وبٌمبلنا كلنا

ما فٌه بنات ٌه إعمل أا لو توبت واتؽٌرت وحسام فضل زي ما هو أنٌره أم_طٌب ٌا

كتٌر اوي معملوش كل الذنوب دي وملتزمٌن اوي ومع ذلن اجوازهم وحشٌن اوي 

 معاهم 

_اللً الدر الولهولن ان ربنا لو شاٌؾ انن متستاهلٌش كده هٌبعده عن طرٌمن 

هو الزم تاخدي منه اللً تستاهلٌه مدام  ما ولن حٌهدٌهؼصب عنن انتً نفسن ٌاإما 

انتً تستاهلً شخص كوٌس ٌبمً هٌهدٌهولن ولو محصلش وربنا هداه ٌبمً ربنا 

..وبعدٌن هو  وحٌاه احلً حسنأوٌراضٌكً بحاجه هٌبعده عن طرٌمن ؼصب عنن 

نٌتن ربنا عشان مصلحتن بس وال اٌه .ال انتً الزم  من انتً هتتؽٌري وتمربً

فً دٌنن وعباداتن وفً  فٌه حبا   ره فً المرب من ربنا تكون حبا  خٌولً واألاأل

ه ٌدٌكً إنالمرب نفسه مش بس عشان مصلحتن الدنٌوٌه ..متعبدٌش ربنا بشرط 

متكونٌش من اللً ربنا لال عنهم فً عبدٌه صح وهو هٌدٌكً من ؼٌر ما تطلبً أ

 "من الناس من ٌعبد هللا علً حرؾ"  آنالمر

 _ٌعنً اٌه حرؾ دي

جابه ٌبطلو ٌعبدوه ٌعنً بٌعبدو ربنا بشروطهم لما ٌدٌهم ٌعبدوه ولما ٌتأخر فً اإل_

 وٌفمدو الثمه فً تدبٌره وٌكسلو

ومش عاٌزه واحده ؼٌري ا بحبه أنعد عن حسام أبانا مش عاٌزه ماشً بس بصً _

 انا عاٌزه ربنا ٌهدٌه مش ٌبعده عنًتاخده منً 

ل وادعٌله ربنا ٌهدٌه وباءذن وري كده اال_ٌبمً اشتؽلً علً نفسن انتً بمً واتؽٌ

..انتً بس خلً عندن ٌمٌن وثمه فً ربنا وهللا  بدا  أهللا ربنا مش هٌرد دعابن 

لو عاٌزه تؽٌري اللً جاي استؽفري عن كل اللً ي أوواصبري واستؽفري كتٌر 

 ختٌار ربنا لٌكً هٌرضٌكً وٌرضً للبن بٌهإكان  ٌا  أووهللا  فات وتوبً عنه

هفضل طول عمري فالده  بمت كوٌسهانا حتً لو حٌاتنا ه حاجه ٌاامٌره بس فٌ_

 وهشن ٌاامٌره الثمه فٌه 

_تؤ تؤ بٌتهٌبلن ..انتً بس عشان لسه فً الصدمه حاسه بكده لكن مع الولت كل 

 حاسٌس دين من كل األحاجه هتتظبط ..والولن علً حاجه حلوه تطلع



 _اٌه لولً

سباب انن تشؽلً ألي سبب من األومتحاولٌش  _طمنً للبن وزودي ثمتن فً ربنا

مخن بانن تتجسسً علٌه او تفتحً تٌلفونه من وراه عشان تطمنً وال الحجات دي 

 كلها 

 فضل عاٌشه علً عماٌاأطمن وال أ_ازاي بس ما انا عاٌزه 

_لولتلن ربنا مش هٌدٌكً حاجه متستاهلٌهاش مدام انتً شؽاله علً نفسن 

.ربنا لال فً المرآن "وال تجسسو" ٌعنً مش من حمن وال .وبتزودي استحمالن منه 

ي حد انه ٌكشؾ ستر ربنا علً حد تانً متشؽلٌش بالن بالتجسس علٌه أمن حك 

وهو لو ربنا شاٌؾ انه ٌستحك الستر هٌستره وٌتوب علٌه وساعتها مش هٌبمً من 

ر الناس عشان اللً بٌكشؾ ستبٌنه وبٌن ربنا حمن تكشفً ستره ده وال تكشفً اللً 

..ولو ربنا شاٌؾ انه مٌستحمش الستر ده وال ٌستاهل انن ربنا بٌكشؾ ستره برضو 

زي بالظبط تفضلً معاه صدلٌنً هو هٌكشفهولن لوحده من ؼٌر اي مجهود منن 

وساعتها هٌبمً ربنا بٌعمل كده لسبب وحكمه اكٌد ٌاإما شاٌؾ ما كشفهولن لبل كده 

كتر من كده وانن كوٌسه وهو ال فكشفهولن تاهلٌش تفضلً مع الشخص ده اانن متس

عشان تبعدي عنه ٌاإما شاٌؾ ان الشخص ده مش هٌتؽٌر وال ٌبمً زي ما انتً 

...وحاولً  عشان ٌتعظ وٌفوق بمً وٌحافظ علٌكً ستره اتكشؾ عاٌزه اال لو

افتكري ان محدش فٌنا اتخلك مالن  تفتكرٌله الحجات الحلوه اللً عملها معاكً داٌما  

وفً الكون كله فالزم ندي فرص معرضٌن للخطأ دي سنة ربنا فً خلمنا كلنا 

..ندي فرص لحد ما نحس انه لبعض زي ما بنتمنً من ؼٌرنا انه ٌدٌنا فرص 

ونثك ان كل ده  خالص تعبنا وطالتنا خلصت فساعتها نمدر نبعد وندعً بالهداٌه 

 لحكمه وخٌر ربنا ممدره

 احاول هحاول الزم ه بس إٌلولن أ _مش عارفه

سلمً امرن كله هلل وخلً عندن ثمه انه هٌدبر امرن _حاولً وهتمدري صدلٌنً 

وٌارٌت كمان تبصً للنعم الكتٌر اللً فً حٌاتن متبصٌش للجوانب ..احسن تدبٌر 

فٌه اٌجابٌات كتٌر حاولً تشوفٌها وتحمدي  صال  أتصرفاتنا السلبٌه بس اللً سببها 

ان مش انتً لوحدن اللً فً مشاكل الناس ربنا علٌها . واعرفً كوٌس ٌاروضه 

اللً علً لده البٌوت كلها ملٌانه وكل بٌت كلها عندها ابتالبات لكل واحد همه 

اد أرفً الرساله اللً ربنا الشاطر بس هو اللً ٌحاول وٌفكر   ممفول ع اللً فٌه 

 ه ٌوصلهاله من ابتالبه د



مكنتٌش ٌكً اللً مكفٌكً ف صال  أ_حاضر ٌاامٌره صدعتن معاٌا النهارده وانتً 

 نالصه

 لمرنا فً الخدمه ٌاإحنا اخوات متمولٌش كده تانً إح_عٌب ٌابنتً 

 ٌامرمر  ت لٌا داٌما  أخههه ربنا ٌدٌمن _

...ٌال بمً لومً فكً كده واضحكً مش _وٌدٌمن انتً ولولو فً حٌاتً ٌارب

 عاٌزٌن تكشٌر تانً 

 لمه شوٌه لوحدي_ال هموم اروح البٌت عاٌزه العد مع ربنا اك

 مٌره وتمولأتبتسم لها 

 ماشً ٌاحبٌبتً ربنا معاكً ٌارب خلً عندن ٌمٌن ووهللا ما هٌخذلن_

 _حاضر

....... 

فعل ولررت ان بالروضه ؼادرت روضه لمنزلها مٌره وأبعد حدٌث طوٌل بٌن 

 وأن تبدأ صفحه جدٌده مع ربها تحاول لدر المستطاع فً اصالح كل شا

ستعٌن باهلل وتحاول ها لم ولن تترن حبٌبها ألخري بهذه السهوله ستواهم ما لررته ان

 بٌتها بحكمه وهدوء  اصالح كل شا كً تحافظ علً

........ 

فً الجهه االخري كان كرٌم ٌجلس مع حسام فً المكتب ٌتحدث معه فً نفس 

 الموضوع 

ولت ربنا بٌدٌن فً رساٌل طول ال_فوق بمً ٌاحسام مستنً اٌه تانً عشان تفوق 

 عشا ٌفولن وانت برضو مفٌش فاٌده فٌن

 ا مش نالصأنسبنً فً حالً وفً همً هللا ٌكرمن ه منً ٌاكرٌم إٌنت عاٌز إ_

خطابن أوعترؾ ٌااخً بذنوبن بمً إ_ال ٌاحسام المره دي مش ساٌبن كفاٌه 

 مراتن صاحب عمرن فً محنه لدام عنٌن وبرضو مبتتعظش خسرت فلوسن و

تخسر بٌتن وبرضو مبتفهمش فاضل اٌه تانً عشان وكمان علً وشن تخسرها 

تفوق مش بالً ؼٌر بنتن عاٌز تخسرها هً كمان فوق بمً لبل ربنا ما ٌعالبن فٌها 



كتر من كده أه إٌب لبنت ٌاأخً خاؾ علٌها من عماٌلن دي مستنً صدمة أت إن

 وتنسً بمً العن ده كله وتنتبه لبٌتنعشان تفوق وتمرب من ربنا 

 تمصده _عن اٌه اللً

 ت بتعمل اٌه إنوعارؾ وي أ_حسااام انت فاهمنً كوٌس 

نت متمسن بذنوبن إن حٌاتن هتفضل كده من دمار لدمار طول ما إحب الولن أو

 نت تستاهله من ربناإعشان ده اللً دي 

عشان ٌجازٌن علٌه ومع ذلن لسه عاٌش فً وسط نعم كتٌر  أصال  ه لربنا إٌلدمت 

ال لما تخسرهم كلهم واحده ورا إهتدري وال هتحس وي بس مش درٌان بٌها وال أ

 التانٌه 

 _انا تعبت ٌاكرٌم سبنً فً حالً تعبت وهللا

خطاء اللً عملتها لرب من ربنا بمً فكر فً األ_ٌاحسام وانا عاٌزن ترتاح وهللا 

من تانً افتكر كالم فً حٌاتن وتوب عنها عشان ربنا ٌصلحلن اللً جاي كله 

دي اكبر هدٌه ممكن تمدمهاله فً محنته خلٌه ٌطلع منها عمل بٌه إفارس لٌن و

محدش حٌفرح بتؽٌٌرن وصالح حالن لده صدلنً ٌاما حاول ٌاللٌن اتؽٌرت بجد 

 ...نت حتً مكنتش بتدي نفسن فرصه تفكر فً الكالمإمعان و

سامه هٌدمرن ده صاحب سوء ٌاحسام وانت بدل ما تؽٌره أامه بمً أس وابعد عن

 ت بٌه وسبته هو ٌؽٌرنوتأثر فٌه اتأثر

ال فً حاله واحده بس لو واثك انن هتأثر فٌه وتكون سبب إسامه تانً أمتمربش من 

ن تمرب منه هٌجرن للنار إٌافً صالح حاله لكن لو هتفضل تتأثر بٌه ٌبمً 

 ٌاحسام تر أكولؽضب ربنا علٌن 

ً وهللا فهمت وعرفت وشفت كل حاجه علسبنً لوحدي  ااااص_خالص ٌاكرٌم خال

 مل اٌه أععارؾ مش حمٌمتها بس 

حكً لربنا وفضفصله كلمه واطلب منه ٌدلن ع الطرٌك إلوم دلولت انزل المسجد _

وهو مش هٌخذلن واستؽفر عن كل اللً فات ٌاحسام وتوب عنه عشان تصلح اللً 

صلحو كل حاجه مع بعض  وٌارٌت لما تروح البٌت تراضً مراتن وتصالحهاجاي 

تر منها أكتن ملكش ؼٌرها وال حد لادر ٌهون علٌن تعبن دي شرٌكة حٌاٌاحسام 

انسو اللً فات وابدأو من جدٌد حٌاه كتر منن انت كمان أوال حد ٌمدر ٌهون علٌها 

وعاملها كست مش كواحد صاحبن وٌاسٌدي لو مش عارؾ صح حٌاه برضا ربنا 



عشان  لحٌاه الزوجٌه السوٌهاعن طبٌعة  أده بٌتعمل ازاي الرا مش عٌب انن تمر

 تدٌر بٌتن صح وتربً بنتن كوٌستعرؾ 

عارؾ انً تعبتن انت وفارس وتعبتكو كلكو معاٌا بس خالص  أنا_حاضر ٌاكرٌم 

..هنزل كون لوحدي مع ربنا شوٌه أوعد المره دي هحاول واتؽٌر بجد بس محتاج 

 المسجد زي ما للت ..ادعٌلً

 _ربنا ٌهدٌن ٌاحسام وٌرضً عنن

 _ٌارب انا وانت ٌاصاحبً

 حسام المكتب وٌتجه نحو المسجد بالفعل *ٌترن   

 وبدأو بالفعل فً اصالح ما لد افسدوه معاحسام وروضه كالهما فهم رسالته اخٌرا 

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

مال أ..فتحت مال والجده حٌن اتً رأفت لهم فً زٌاره أت تجلس نال كاأمفً بٌت 

 اولفها الباب وادخلته بالصالون ونهضت لتحضر له الشاي لكنه

ؾ اننا نرجع لبعض مش لاطلب منن للمره األاٌؾ انا جاي تض_امال انا مش جاي ا

وهحاول علً لد ما الدر ان حٌاتنا تكون هوعدن والولن هتؽٌر النً فعال اتؽٌرت 

..اتمنً المره دي توافمً علً طلبً لو مش عشان مبنٌه ع الحوار والتفاهم 

وجودنا مع بعض هٌفرق معاها كتٌر  مٌره اللً اكٌدأخاطري ٌبمً عشان خاطر 

كل حٌاتهم مشاكل ارجعً برضو انتً سبتٌنً عشانها وعشان متترباش بٌن طرفٌن 

عدن مش أوو هً خالص اتجوزت وأكٌد ده هٌشرفها لدام جوزها وأهله عشانها

 هٌكون فٌه اي حاجه من اللً فاتت

لوجودنا مع  امٌره خالص اتجوزت وبمالها حٌاتها ومبمتش محتاجه_بص ٌارأفت 

كان هٌفرق معاها ده لو كنت اتؽٌرت زمان لكن دلولت خالص  ...بعض فً شا

هو مش هٌأثر علٌها ٌعنً لو هوافك علً رجوعنا مش هٌكون عشان خاطرها 

 فمتعملش حجتها

 _صدلٌنً حتً لو متجوزه هٌفرق معاها ان اهلها مستمرٌن مع بعض فً بٌت واحد

  هل برضو_ٌمكن هٌفرق شوٌه بس مش زي األ

  مفهمتش ردن موافمه وال أل ه_برض



  علٌهم بعد سماعها لحدٌثهملم ترد امال ..لكن تدخل الجده 

 مال موافمه ٌارأفتأوتمول ::

 _ماما اٌه اللً انتً بتمولٌه ده مٌن لال انً موافمه

نا أتً بنتً وإن_انا اللً بمول ..بمول اللً عمر كبرٌابن ما هٌخلٌكً تمولٌه بس 

ن إنعارفه ا عمرن ما بطلتً تفكري فٌه رؼم كل ش إنعارفه وي أٌس عرفاكً كو

 بمًوعند كنتً بتدعٌله لٌل نهار ان ربنا ٌصلح حاله واهو ربنا استجابلن كفاٌه بعد 

 _طب وانتً ٌاماما اسٌبن لوحدن ازاي بس 

ٌن علٌا البٌت ٌمال كًخوأحمد أا عٌال أن_متعملٌش حجتً وارجعً بٌتن مع جوزن 

ومرات وساعات بٌباتو هنا كمان ار داخلٌن طالعٌن من شمتهم لشمتنا طول النه

 فمتشؽلٌش بالن بٌا  هً جنبً أوكً أخ

 _بس ٌاماما ...

 _من ؼٌر بس خالص ٌارأفت روح هات المأذون

 ٌذهب لٌأتً بالمأذون ٌبتسم رأفت ابتسامه واسعه وبالفعل 

........... 

 دتها كانت نالصه فحبٌبها الزال محبوسا  به لكن سعا مٌره كثٌرا  أتم الزواج وسعدت 

 وال تدري ما الحل علً زمة المضٌه 

 ٌام والمحامً ال زال ٌعمل علً المضٌه تمر األ

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

 فً صباح ٌوم جدٌد فً بٌت هاله

 _كرٌٌٌٌٌٌٌٌم ..كرٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌم اصحً ٌاكرٌم اصحً

 _اٌه ٌامجنونه انتً فٌه اٌه حد ٌصحً حد كده 

 مش ولته نوم اصحًاصحً ٌاكرٌم _

ا صابر علٌكً لٌه للت مٌت مره مبحبش حد ٌصحٌنً وكمان أن_ انا مش عارؾ 

 ه دلولتإٌعمل فٌكً أجاٌه تزعمً فً وشً 



 _وانا مالً ٌااخوٌا اعمل فٌه هو 

 _هو مٌن ده

 ..هو اللً بٌصحٌن أنا ملٌش فٌه_ابنن 

 _بتمولً اٌه انتً

 نا حااااامل ٌاكرٌم حاملأ_

 _حامل ازاي ٌعنً 

 ..انا مبسوطه مبسوطه اوووي واخٌرا  ختبار اهو لسه عماله _,وهللا العظٌم حامل اإل

 بمً 

 _مبرون علٌنا ٌاحبٌبتً لومً نصلً ركعتٌن حمد وشكر هلل ٌال

 هلنا ونفرحهم بمً أ_اٌوه ٌال بسرعه عشان نكلم 

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

ن ٌكمل حملها علً خٌر فمد حملت وتمنً الجمٌع لها افرح الجمٌع بخبر حمل هاله 

 دام طوٌال  بعد انتظار 

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

وتناجً ربها أن ٌدبر أمر مٌره كانت تجلس مع صؽٌرها وتمرأ اذكارها أفً بٌت 

 أحدهم ٌطرق علٌها باب شمتهاواذا بزوجها 

زوجة الحاج كمال الذي وضعت حجابها علً رأسها وفتحت الباب وجدت جارتها 

 وتحمل بٌدها فالشه سرق منذ فتره 

 ادٌث للٌلهأح إالمٌره من مجٌبها فهً لم تعهد زٌارتها وال ٌوجد بٌنهم أتعجبت 

 ازٌن ٌاامٌره ٌابنتً_

 _الحمد هلل ٌاطنط اتفضلً

 ؼلمت البابأمٌره وأدخلتها أ

 ه اللً جابها هناإٌ_تاللٌكً دلولت بتمولً ٌاتري 

 _ال ٌاطنط ازاي حضرتن تنوري فً اي ولت



 انا جٌبالن خبر هٌفرحن  ..عموما  عزن ٌابنتً _هللا ٌ

 ه ٌاطنطإٌ_خبر!!خبر 

 فارس ذ_دلٌل براءة االستا

 ه ٌاطنط بتتكلمً بجد دلٌل اٌه وازاي إٌ_انتً بتمولً 

 _فاكره ٌابنتً ٌوم ما اتسرلنا 

 _اٌوه ٌاطنط فاكره ربنا ٌعوض علٌكو ٌارب

ٌرا وٌحطها لدام باب البٌت ٌومها عمن كمال صمم انه ٌجٌب كام_ٌارب ٌاحبٌبتً ..

كده ٌعرؾ مٌن الداخل والطالع فً شارعنا ٌعرؾ عشان بعد من برا من ؼٌر ما حد 

 ومٌتكررش اللً حصل ده تانً

 طت من حدٌثها ما تود لوله لكنها تركتها تكملهبره بفهم وكأنها استنأمٌ..تنظر لها 

 _وبعدٌن ٌاطنط

ان ٌوم زي ده عشان ٌثبت براءة كأن ربنا هداه للفكره دي مخصوص ٌابنتً عش_

جوزن ..امبارح بلٌل اول مره من ٌوم ما شؽلناها نشوؾ الفٌدٌوهات اللً سجلتها 

ستاذ فارس مش والبد شفناه وهو بٌحط المخدارات لألالكامٌرا واتفاجبنا بواحد شكله 

 فً العربٌه 

 _انتً بتتكلمً جد ٌاطنط فٌن الفٌدٌو ده

ر الفٌدٌو اهو ع الفالشه دي ربنا ٌطلعهولن بألؾ _اٌوه ٌاحبٌبتً ودي فٌها هزا

 سالمه ٌابنتً ٌارب

 _ٌارب ٌاطنط مش عارفه الولن اٌه وهللا العظٌم وال اشكرن ازاي 

_الشكر هلل ٌابنتً ..استبذن انا بمً وانتً متضٌعٌش ولت كلمً المحامً وعرفٌه 

 علطولخبار دي باأل

نفسن وطلعتٌلً مخصوص مٌصحش بس انتً حٌرتً  _اكٌد ٌاطنط هعمل كده فورا  

 تمشً كده من ؼٌر ما تشربً حاجه حتً 

ال متتعبٌش نفسن انا هنزل بمً عشان عمن كمال لالً متتأخرٌش ..ربنا معاكً _

 ٌارب



 ٌاطنط ربنا ٌبارن فٌكً ٌارب _ٌارب 

ن تشاهد محتوي أمٌره فأول ما تفعله هو أما أمٌره أتنصرؾ السٌده من منزل 

ٌضع لفارس المخدرات فً سٌارته  حد الرجال وهوأشاهدت الفالشه وبالفعل 

 ارسثبات براءة ففهذا كله كافً إلوالفٌدٌو مسجل بالتارٌخ والٌوم والساعه 

 ن شكرت ربها وحمدته أول ما فعتله هو أ

لً الفور تحدثت مع والد زوجها الذي لام بدوره وتحدث فورا مع المحامً ثم ع

 وذهبو لمسم الشرطه 

س أنً لد فعل من لبل مثلما طلب منه فارس بشأن الشاب أنس واخرج كان المحام

 من حبسه بالفعل 

فصدلته علً هذا الشاب ومساعدته فً فن كربه لد ردها هللا   جرا  أفجازاه هللا 

باب لفن كربه هو األخر فكما تدٌن تدان لٌس فً الشر أس ضا  أٌفارس  وسخر له ل

كروب سخر هللا له من ٌفن كربه ومن جبر ...من فن كرب مضا  أٌفمط بل فً الخٌر 

سخر هللا له من ٌجبر بخاطره ومن ازاح هما عن للب مهموم سخر بخاطر مكسور 

 هللا له من ٌزٌح الهم عن للبه

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

 خٌرا  أخرج فارس من حبسه وعاد لمنزله 

 ما  لكن كان فً حاله نفسٌه سٌبه نوعا  

كافٌه لمحو ما  بتسامتها الرابعه التً كانت دابما  إب دخل فارس شمته واستمبلته زوجته

 ..به من هم 

 نورت بٌتن ونورت دنٌتً وحٌاتً من تانً سالمتن ٌاحبٌبً _حمدهللا علً 

 _وحشنٌنً

كتر وهللا العظٌم ربنا العالم حٌاتنا من ؼٌرن كانت عامله ازاي أانت وحشتنً _

عشان عماللن كل دافً كده ....ٌال بمً تعالً ؼٌر هدومن دي وخد دش ٌافارس 

 كل اللً بتحبهاأل

 مأناكل اٌه مش لادر عاٌز أ_ال 

 كده واطلع صلً وبعدٌن رٌح شوٌه ٌاسٌدي ول طٌب بس ادخل ٌال خد شاور األ_



 _ماشً 

 دافبا كما طلبت منه زوجته حماما   ذٌتركها فارس وبالفعل ٌدخل ألخ

 شهفراثم استلمً علً  وال  ألربه وصلً خرج من الحمام 

 زعاجه إلم ترد  ٌره نابما  أمتركته 

  هافحملته وحاولت تهدبته ..تحدثه وكأنه ٌفهملكن صؽٌرها كان ٌبكً 

 _خالص ٌاعموره بمً بابا تعبان مش عاٌزٌن نزعجه 

 و ٌشعر به أالصؽٌر كانه ٌفهم ما تمول  صمتٌ

عدت له انواع الحلوي والعصابر أجهزت طاولة الطعام وارتدت افضل الثٌاب و

 التً ٌحبها 

 اله من الورود الملونه بوضعت علً الطاوله 

لكنه مستلمً علً فراشه جهزت كل شا ثم دخلت لتطمبن علٌه وجدته لد استٌمظ 

 علً وال ٌتحدثٌنظر لأل

ات أٌخذت رأسه علً لدمٌها وضعت ٌدها علٌه ولرأت له بعض أوجلست بجانبه 

ها إبلً رأسه بٌدها وكأنه جبٌنه ومسحت عثم لبلته من المرأن بصوتها العذب 

 الصؽٌر

 مش عارؾ من ؼٌر وجودن كنت هعمل اٌه  دا  أبمٌره أ_ربنا ما ٌحرمنً منن ٌا

 انت نعمه فً حٌاتً ٌافارسه إٌنا اللً مش عارفه من ؼٌرن كنت هعمل ا_

ٌاااااه ٌاامٌره ده انا شفت حجات هنان المكان ده رجعت  خٌرا  أً إن_مش مصدق 

 مهما اتوصفلنا من برا مش زي جوا ابدا بدا  أي ما كان محدش ٌدخله وٌطلع ز

مش معناها بس المظلومٌن جملة ٌاما فً الحبس مظالٌم دلولت بس عرفت معنً 

دي لٌها معانً كتٌر تانٌه ٌاامٌره تمرٌبا كل اللً ودخلو ظلم  اللً مرتكبوش الجرٌمه

 اصل الظلم ده انواع فً الحبس مظالٌم

 ٌافارس_ازاي 

 ٌاإما ضحاٌا لكلمة حك حاولو ٌمولوها ٌااماتكبوش الجرٌمه ودخلو ظلم ٌااما مر _

ظلمو نفسهم ولضو علً حرٌتهم بإٌدٌهم لما سابو الشٌطان وهواهم ٌتحكم فٌهم ٌاإما 

بدل ما ٌتمسكو باٌمانهم ا لشٌطانهم وسابوه ٌظلمهم كانو ضحاٌا الظروؾ واستسلمو



لصه شكل وكل لصه فٌها درس كبٌر ده لٌه وٌمٌنهم بربنا...كل واحد فً المكان 

 اما تاللً الشخص اللً فهم الدرس بجد ......... وي من ربنا لصاحبها بس نادرا  أ

 ٌره كل ما حدث له اثناء هذه الفتره أمٌتابع فارس حدٌثه دون انمطاع ٌمص علً 

ي لٌا انا أوده كان فٌه درس كبٌر بتالء ده مكنش لٌن لوحدن _عارؾ ٌافارس اإل

ه كوٌس والحمد هلل انها جت لحد كده ...بس عارؾ كمان ربنا ده متانا فهكمان و

ظم من كل خٌاالتنا شوؾ دبرها ازاي من اول سرلة عم كمال أعي أوعظٌم 

كلها حلمات موصوله ببعضها ربنا بٌخطط نس فً السجن والكامٌرا لحد ممابلتن أل

مش هنمدر ما فكرنا وٌحط كل حاجه فً مكانها المظبوط بطرٌمه مهسباب وٌسبب األ

 نخطط زٌها

 كالمن صح ٌاامٌره  _فعال  

بتالء ده كان سبب فً خٌر لٌن كفاٌه انه كان سبب _ربنا بٌحبن ٌاحبٌبً صدلنً اإل

فً مسح ذنوب ورفع درجاتن فً الجنه وانه كان سبب فً االجر الكبٌر اللً 

نه ٌساعده وٌاعالم ٌمكن الشاب ده كان بٌدعً ربنا اهتاخده من مساعدتن ألنس 

كنت السبب اللً ربنا  تسباب اللً تحلهاله ..انل ازمته فربنا سخرله األٌحو

 سخرهوله ده ٌافارس 

_عندن حك ٌاامٌره امر ربنا كله خٌر وهللا ..الحمد هلل...انا بس مش صعبان علٌا 

 رفعت منصور وشال المضٌه هو ؼٌر الراجل اللً مرضٌش ٌعترؾ علً 

هو رضا لنفسه بالظلم ورضً انه ٌكتم كلمة حك بدل _ال ٌافارس مٌصعبش علٌن 

ٌشٌل هو المضٌه مدام رضاها ما ٌخلص الناس من فساد راجل زي ده رضً انه 

ربنا لال"وكرمنا بنً ادم"امرنا ندافع عن  علً نفسه خالص هو حر ربنا مظلمهوش

لما منسمعش كالمه بمً ٌبمً نستاهل اللً نفسنا وعن حرٌتنا بالطرق الحالل 

 رالناٌج

_ما هو ٌاامٌره برضو تاللٌه معذور شوفً رفعت ده هدده بإٌه عشان ٌسكت اللً 

ماشٌن ٌفترو علً خلك هللا ومحدش ٌمدر علٌهم والراجل تاللٌه زي رفعت دول 

 مفٌش لدامه حلول خاؾ علً اهله وال علً نفسه هٌعمل اٌه ٌعنً

و مات فً سبٌل ٌااخً ده حتً ل_طب وانت مخفتش لٌه ٌافارس من كلمة الحك 

شعب ..فساد هٌدمر  كلمة الحك ٌبمً مٌت بشرؾ احسن ما ٌشارن فً فساد زي ده

اللً بٌمؾ مع الحك ربنا بٌنصره ٌافارس ومحدش بٌموت بسبب كلمة حك  كامل ..

..وطول ما بلدنا الموت واحد اللً لٌه عمر هٌخلص فً معاده دي كلها اسباب 



نوع من اتنٌن ٌاإما  بمٌناحالنا ما هٌنصلح. .والعه بٌن الصنفٌن دول من الناس عمر

ٌاإما ناس  حساس بؽٌرهإمن ؼٌر اي  وال  أومصلحته  ناس بتستحل الفساد والذنوب

مش عاٌزٌن  صال  أتفتكر ربنا هٌساعدنا ازاي واحنا  هانه بتخاؾ وراضٌه باإل

 نساعد نفسنا

 _عندن حك وهللا 

عمر حالنا ما هٌتؽٌر اال لما نؽٌر  _كل ده اتعلمته منن فاكر اما كنت بتمول داٌما  

ال لما نصلح الحجات إنفسنا االول ..ٌافارس ده حتً مشاكلنا الشخصٌه مبتتحلش 

 ما بموم حتً ٌؽٌرو ما بأنفسهم"ال ٌؽٌر هللا  إن "ول اللً والعه فٌنا األ

حنا فً كل ده نالصنا اٌه لو بمً موجود فٌنا حجات كتٌر إ...بس عارؾ ٌافارس 

 لحي هتتصأو

 _اٌه

..نرحم بعض ونرحم نفسنا ونحب الخٌر مش كله ٌمول ٌال _نالصنا نتعامل برحمه 

 نفسً وبس 

 هل الرحمه أ....ربنا ٌجعلنا من نالصنا الرحمه _فعال  

 _ٌارب

 _سٌبن بمً بس انتً محلوٌه كده لٌه والواد عمر فٌن هاتٌه عشان وحشنً

 انه نام وهللا ٌابٌبً_الاااا ابوس ودانن سٌب عمر ناٌم ماصدلت 

 _بٌبن ..اتؽٌرتً ٌاانشراح

اتؽٌرت ٌال لوم بمً ناكل انا مت من الجوع وربنا ..وعماللن كل  أهو_اه بٌبً 

 الحجات اللً بتحبها

 عصافٌر بطنً بدأت تصرخ جواكلن ٌال بٌنا أصدلً وحشنً _

 _ههههه 

نا ٌحصلكو كل الحجات الحلوه دي وا_بس هو انتو كنتو مستنٌنً اتحبس عشان 

وهاله وكرٌم ربنا وحسام ربنا هداه  ا لبعضمش هنا ٌعنً باباكً ومامتن ٌرجعو

 ٌكرمهم اٌه ده كله ٌارٌتنً اتحبست من زمان عشان كل الحجات الحلوه دي تحصل

 كل اللً حصل _ههههه ال ٌاحبٌبً بعد الشر علٌن من الحبسه خالص بمً انسً 



دته امٌره وبطرٌمتها فً وضع اعبما  ٌعجب فارس كثٌرا   لطاولة الطعام  ٌذهبا سوٌا  

 شٌاء اال

 ٌدن ٌاحبٌبتًإ_تسلم 

انسً بتسامه دي شوؾ اإلأكفاٌه علٌا ابتسامتن دي وهللا ٌافارس كل ده عشان بس _

 ٌاحبٌبً كل الفتره ديبمً 

 _بحاول انسً بس حاسس بحمل تمٌل علً للبً وهللا ٌاامٌره

 _طب ثوانً 

 _راٌحه فٌن

 ماعده الحلوه دي بمً لزوم الؼنٌه بحبها أ_هشؽل 

 مٌره بهاتفها ووضعته علً الطاوله بجانب فارس أمسكت أ

فهً ترٌد ان تخفؾ عنه  كانت متعمده ان تضعه هكذا وان تشؽل تلن االؼنٌه تحدٌدا  

 جلستهموتدخل اٌضأ بعض البهجه علً 

 من البهجه التً ادخلت علٌهم حساّ  ام اؼنٌتها المفضلهأنؽبدأو فً تناول الطعام علً 

 بتعمد لٌه فً حٌاتن

 وبتحزن وتتأثر

 لو كنت ناسً تذكر

 سٌرة نبٌنا وفكر

 و تفابل هاسمع كالم

 بشر وال تنفَّر

 ووحد هللا فً للبن

 ٌٌسرلادر فً عسرن 

 صل على النبً وتبسم

 دا النبً تبسم، و تبسم

 دا النبً تبسم

 اللهم صل علٌه

 صل على النبً وتبسم

 دا النبً تبسم و تبسم

 دا النبً تبسم



 اللهم صل علٌه

 لوم صلً وادعً من للبن

 هٌبعد الهم عنن

 طول ماانت مؤمن بربن

 حٌكون عند حسن ظنن

 لول ٌارب انا عبدن

 راض بمضابن وعدلن

 اعملها بس وتوكل

 وخلً على هللا املن

 وصلِّ 

 صل على النبً وتبسم

 دا النبً تبسم و تبسم

 دا النبً تبسم اللهم صل علٌه

 نبً وتبسمصل على ال

 دا النبً تبسم و تبسم

 دا النبً تبسم اللهم صل علٌه

 جبت الٌأس منٌن؟

 للً إٌمانن فٌن!

 كلو بأمر هللا

 والعسر بٌن ٌسرٌن

 جبت الٌأس منٌن؟

 للً اٌمانن فٌن، فٌن!

 كلو بأمر هللا

 والعسر بٌن ٌسرٌن

 صل على النبً وتبسم

 دا النبً تبسم، و تبسم

 دا النبً تبسم

 ٌهاللهم صل عل

 صل على النبً وتبسم

 دا النبً تبسم، و تبسم

 دا النبً تبسم

 علٌه اللهم صل



من هللا ثم  وعوضا   فراحا  أببعض العثرات وٌأتً ورابها  حٌانا  أهكذا هً حٌاتنا نمر 

نحارب زمه وهكذا تستمر الحٌاه ثم تنفرج األخري أزمات مره نعود ونمر ببعض األ

ونفرح  وننتكس ٌوما   شهوه ونستمر ٌوما  جل أ نم جل حلم ونجاهد ٌوما  أمن  ٌوما  

 نؽضب  ٌانا  وأح حٌانا  أخر ونرضً أونحزن  ٌوما  

ن أ لم نتولع ٌوما  النهاٌه تمودنا خاللها فً دروب كثٌره حتً هكذا تستمر الرحله 

 كارنا أفوفً شخصٌتنا وفً نفوسنا  ثرا  أندخلها ٌترن كل درب منها 

 هكذا هً الحٌاه 

 ال فما الفرق بٌنها وبٌن الجنه إلذا البد من كل هذا بها وه هً دنٌا لٌست جن

ننجح فً لطع هذه الدروب حتً ننال  و كمل وجهأنؤدي الرساله هنا علً  أنالبد 

  الجنه التً رؼبناها دابما  

 منا هباءاَ  حدا  أفلم ٌخلك خلؾ هدؾ ٌشعرنا بمٌمة وجودنا فً الحٌاه ن نسعً أالبد 

 لكل منا دوره ورسالته 

 له الفوز بسعادة الدارٌن فهذا هنٌبا  هنان من ٌفهم رسالته وٌؤدٌها للنهاٌه 

مكان حتً ٌصنع وهنان من ال ٌفهم ما هً رسالته لكنه ٌبحث عنها وٌجتهد لدر اإل

 جر جهده وعمله أهنٌبا له  ٌضا  أوهذا  مفٌدا   شٌبا  

 لٌأكل وٌشرب وٌنام ٌعٌش فمط وهنان من 

  لهذا إال ٌسعً جل هذا والأ من إالال ٌعمل 

كان الثمن هو  إنبأي ثمن حتً  شٌاءن ٌوفر هذه األأن رسالته العظمً هً أٌعتمد 

 نسٌاق وراء شهوات النفس ٌعتمدري اإلأخ حٌانا  أو حٌانا  أالتخلً عن بعض المبادئ 

 ن هذه هً فمط مظاهر الحٌاه الجٌدهأ

 عظم وأكبر أر أجفمد فوت علً نفسه متعه كبٌره وا هذا أم

 نخلك هباءا  فنحن لم  ذا  إالنهاٌه ما دمنا خلمنا ووجدنا هنا  فً

مام هللا أن نحاسب ونسأل ألبل وان ن ٌفهم رسالته لبل فوات األأعلً كل منا فمط 

 كان هدؾ خلمنا األسمً واألعظم جل التعمٌر الذي هو أمن ما لدمناه  لًع

كل شا البد ان ٌكون ولبل داء هذه الرساله البد ان ٌكون رضا هللا اوال  أوخالل 

 هووحبه رضاه 



 حٌاه ونمط رتفكٌ  اسلوب 

حتً نكون بنٌنا برسالتنا هنا بٌتا  كمل وجهأحتً تكون رسالتنا لد تمت بالفعل علً 

 ة الرحمن لنا هنان فً جن

رض التً جل تعمٌر األأوال من جل بناء البٌوت هنا أمن   فما كانت رسابلنا ٌوما  

جل الخٌر الذي سٌمودنا أمن   وإفادتهسان نل تعمٌر اإلجأمن  ستفنً بل هً دابما  

 لً جنة الخلد إ

 تمت بحمد هللا                                   

 إٌمان عبٌد                                   

 

            

 

 

 

 

  


