


  مقدمة

منذ نعومة أظافرنا ، وتبدأ أحالمنا معنا ، تبدأ صغيرة وتكبر مع مرور العمر بنا ، ھكذا 

كانت سلمى ، تحلم مثل غيرھا بحياتھا الخاصة وفتى أحالمھا ، تقع فى حب ُيحكم عليه 

، لكن يظل شبح ھذا الحب يطاردھا ، تتأثر حياتھا بنفوذ عمھا وسلبية  بالموت فى مھده

  . عنھا عد حبيبھاأمھا وبُ 

تأليف  على الفيس بوك، "  ھذا ما رأيت فى دبى" تم كتابة ھذة القصة على مدونة 
  .صاحب المدونة "  طارق حسن عبدالعال" المھندس 

الذين ابدوا إعجابھم بالقصة وأسلوب  من رواد الصفحة فتابعة األالالقت القصة موقد 
على كل جزء  تعليقاتھملوفقا  "بفارغ الصبر" وكانوا ينتظرون الجزء تلو األخر  سردھا

.  

ليسھل قرأتھا رغبة الكثير ممن طالب بتحويلھا إلى كتاب إلكترونى على ونزوالً 
  . لقصة فى ھذا الكتاب ، قمت بترتيب جميع أجزاء اواإلحتفاظ بھا  

ز قارىء القصة من ھذا الكتاب اإللكترونى أنه لن ينتظر كتابه جزء من أكثر ما سيميّ 
  .أجزاء القصة لمدة قد تطول إلى اسبوع مثلما كان يحدث لمتابعيھا على الفيس بوك 

  .فأرجوا أن تنال القصة إعجابكم 

 طارق حسن/ مھندس 

  :كتابة األجزاء أثناء بعض تعليقات متابعى القصة 

 





 

  :بعض التعليقات بعد نھاية القصة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ً  لكمواألن نترككم مع القصة ، نتمنى  ☺ وقتا ممعتا



  الجزء األول

أنھت الصف  فى الثانوية العامة ،عاما ،  17لم يتعدى عمرھا ال  فتاة سلمى ربيع ، 

الجامعية الثانوية ثم بأن تنھى دراستھا  اتحلم مثل الكثير من فتيات جيلھلثانوى ، الثانى ا

  .ثم يأتى فارس أحالمھا ويخطفھا على حصانه االبيض 

سنوات فى الطابق  10كانت سلمى تعيش مع والدھا ووالدتھا وأخيھا الصغير ذو ال 

وأسرته ، وفى الطابق " سعد " الثالث ، بينما يعيش فى الطابق الثانى ، عمھا األكبر 

  .وأسرته ، أما الطابق األول ، فھو بيت العائلة " محمود " الرابع عمھا االصغر 

خطفت سلمى بجمالھا وخفة دمھا قلوب الكثير من شباب قريتھا ، فھذا يتمنى نظرة ، 

ن لھا ، وھذا يفكر كيف يحدثھا ، وكاوھذا يتمنى إبتسامة ، وھذا يمر يوميا من أمام منز

م ، وحب ھو سعيدھم ، فقد خطف ھو األخر قلبھا ، فھو يشاركھا خفة الد" حمد أ" 

  . الناس له ، وثقته فى نفسه

،  بثالثة أعوامأحمد ، او المھندس أحمد ، كما يطلق عليه األھل والجيران ، يكبر سلمى 

معروف للجميع ، فھو خبير السنة الثانية من كلية الحاسبات والمعلومات ، فقد أنھى 

منزل ، يتصلوا بأحمد ، من  فى أىلكمبيوتر فى القرية ، فإذا تعطل جھاز كمبيوتر ا

كان محبوباً من الجميع ، وال يتأخر عن ،  ، يتصل بأحمد برامج الكمبيوتريريد أحدث 

  .أحد مساعدة 

من أحمد أن يذھب  " سعد "  تعرف أحمد على سلمى فى بيت عمھا ، فقد طلب عمھا

،  ، لنجاحه فى المرحلة اإلعدادية" محمد "  الوحيد بنهأليوتر معه ليشترى جھاز كمب

العصير إلى أحمد ، وفى لحظة  كوب من وبعد تركيب الجھاز فى المنزل ، قدمت سلمى

ً التناول  ، يمسح العصير  كوب تحركت يده ، فسقط العصير على مالبسه ، فقام مسرعا

وأحضرت قطعة  مسرعة خلتأنا أسفة ، ورد عليھا واليھمك ، ثم د: وقالت سلمى 

  .قماش مبللة وأعطتھا له ليمسح مالبسه ، وھى تكتم ضحكتھا 

موقف سقوط العصير على  عندما عاد أحمد إلى المنزل ، ظل يفكر فى سلمى ، وفى

ذھب ، ظل ھكذا حتى  المبللةوھى تعطيه قطعة القماش ضحكتھا المكتومة و  مالبسه 

ً عميق ندما سقط ع، الموقف  تتذكرھبت إلى النوم ،عندما ذوھى أيضا ، ،  فى نوما

ما لبثت أن ثم  ،عيناھا مع عيناه كوب العصير، وعندما أعطته قطعة القماش ، وتقابلت 

  .ونامت  تضنت وسادتھاحإ

وبعد عدة أيام ، تقابل أحمد وسلمى فى الطريق ، فنظرت إليه ونظر إليھا ، وبدأھا 

  الكالم 

   ه؟إزيك يا سلمى ، عاملة اي: أحمد 



  الحمد  كويسة : سلمى 

  ، شغال كويس  والكمبيوتر عامل ايه: أحمد 

اه كويس ، انا مبقعدش عليه اصال ، محمد إبن عمى مبيقمش من عليه ، وأنا : سلمى 

  .حاجة  معرفش فى الكمبيوتر

لو عاوزة أى حاجة فى الكمبيوتر ، إبقى قوليلى ، انا فى الخدمة  ، ثم أخرج : أحمد 

  يبه ، وكتب عليھا رقم ھاتفه المحمول ، وأعطاھا إياھا ، ورقة من ج

ترددت سلمى قليال ثم أخذت الورقة ، وقالت شكرا ، بعد إذنك ، وذھبت مسرعة تسابق 

  .الريح ، وكأنھا تشعر أن جميع من فى الشارع رأھا وھى تأخذ الورقة 

ً وأيام ، حتى نسى او تناسى  او فقد األمل فى ظل أحمد ينتظر إتصاالً من سلمى اياما

أيام ، رن ھاتفه المحمول ، وعندما رد على اإلتصال  10ذلك ، وبعد مرور أكثر من 

  ھى سلمى ، كاد قلبه أن ينخلع من شدة الفرح  وإذ به يتفاجأ بإن المتصله

  السالم عليكم.. ألو : أحمد 

  عليكم السالم : سلمى 

  مين معايا : أحمد 

  أنا سلمى : سلمى 

، إظاھر محمد مش ييك يا سلمى ، انا قلت إنك مش ھتتصلى خالص أحمد ، إزييييي

  بيخليكى تقعدى على الكمبيوتر 

، فأنا استغليت الفرصة ، وكنت اه فعال ، بس إنھارده ، راح يلعب كوره : سلمى 

  .العب شوية على الكمبيوتر ومش عارفة أعمل إية  هعاوز

  دا رقمك ، : أحمد 

  ايوه: سلمى 

  وأنا ھتصل بيكى ،  طيب اقفلى: أحمد 

  ال عادى وال يھمك : سلمى 

  اقفلى بس ، يال سالم : أحمد 

كان أحمد يريد أن يتحدث معھا أكبر وقت ممكن ، ففضل أن يتصل ھو من ھاتفه حتى 

  يتحمل تكاليف المكالمة 



  الو : سلمى 

   ، قوليلى بقى عاوزة تسألى علي إيهمعاكى .. الو : أحمد 

أشغله وافتح اى حاجة زى ما  رفة حاجة خالص ، عاوزهعا بصراحة ، انا مش: سلمى 

  محمد إبن عمى بيعمل 

بصى ، االول إضغطى على الزرار الكبير إللى فى الكمبيوتر من تحت عشان : أحمد 

  ........يشتغل واستنى شوية لما يفتح  وبعدين 

 مع الكمبيوتر أكثر من نصفوظل أحمد يتحدث مع سلمى ويشرح لھا كيف تتعامل 

  ساعة ، حتى وجد من يدخل فى وسط الحديث ،

  .عفوا لقد أوشك رصيدكم على النفاذ ، يرجى إعادة شحن البطاقة 

ال : معلش شكل الرصيد ھيخلص ، ھروح أجيب كارت وأكلمك ، فقالت :  فقال لسلمى 

،  مھندس  فرد عليھا ، العفو على إيهال خالص ، انا ھقوم دلوقتى ، شكرا جداً يا بش

  ....، وأنا ھتصل وإحتاجتى حاجة ، رنى عليا بس  وقت ولو أى

  عفوا ، لقذ نفذ رصيدكم ، ، يرجى إعادة شحن البطاقة ، ثم إعادة المحاولة 

  .دقيقة كمان  مش قادرة تصبر، ...... فرد أحمد محدثا الھاتف ، يا ابن ال 

  

، فكر مر أكثر من اسبوع ، وأحمد ينتظر  أى إتصال من سلمى ، ولكن دون جدوى 

فى اإلتصال بھا ، ولكن خشى أن تغضب من ذلك او يضايقھا اإلتصال ، ثم أستقر 

  تفكيره على إرسال رسالة ، ولكن ماذا يكتب ،

  ظل يحادث نفسه ، تكتب إية يا أحمد ، تكتب إية يا أحمد ، 

إية الھبل دا  ، دى ممكن ترد عليك ..... حبيبتى سلمى ، إشتقت إلى صوتك  -

 ، إمسح ياعم بالش فضايح "حبك برص " ب 

 إمسح..، إمسح  ال ال ال ال متنفعش..............    وحشتينى قوى  -

 إنت مبقتيش تقعدى عليه ، الكمبيوتر إتعطل وال عاملة إيه ،إزيك يا سلمى  -

 إرساااااال ھى دى ،  ايوه... 

 بل وتخطى ذلك وبدأ منتظراً رسالة سلمى ،  ، ممكسا بالموبيل فى يدهأحمد  وظل

  يحدث الموبيل 

  ...ردى بقى  -

 .… شكلھا مش ھترد  -



 يا ترى زعلت من الرسالة  -

 إية اللى خالنى أعمل كدا  -

مضى أكثر من ساعتين ، ولم ترد سلمى على رسالته ، ففكر أحمد فى إرسال رسالة 

  " ن بس أنا اسف على الرسالة ، بس وهللا كنت بطمّ " أخرى ، 

  دت ، اوك ، مردتش ، إمسح رقمھا وريح نفسك ، رال ال ال ، أسف ايه وبتاع إيه ، إن 

  ...ثم وضع الموبيل بجانيه وتمدد على سريره وأغمض عيناه وظل يفكر 

ً يتحسس موبيله ،  وما ھى إال لحظات حتى  سمع رنة إستالم رسالة ، فھب مسرعا

  وفتح صندوق الرسائل ،

  ، يييييييييييييييسييييييييييييييييييييييس ، من سلمى 

يسلمك يا بشمھندس ، الكمبيوتر شغال ، بس محمد ، قاعد عليه على طول  هللا -

 ، وتقريبا نسيت كل حاجة ھھھھه

  فرح أحمد بالرسالة كثيرا ، ورد عليھا 

، عشان دورة كمبيوتر ، وببالش كمان  طيب ،  أية رأيك ، أجى أديكوا -

 خاطرك  بس 

وأغمضت عينيھا وتخيلت  عندما رأت سلمى ھذة الرسالة ، إبتسمت ، وقراتھا كثيراً 

  " عشان خاطرك بس " أحمد أمامھا وھو يقول 

او أنھا أردات شىء أخر وھو سماع صوته  ، فقامت لكن لم تجد كلمات ترد بھا عليه ، 

  بإعطائه ميسد كوول 

لم يصدق أحمد نفسه ، فقد كان كل ما يتخيله ھو الرد على رسالته ، وعلى الفور قام 

  باإلتصال بھا ، 

  الو:  سلمى

  إزيك . الو : أحمد 

  أنا اسفه انا جيت أرد على رسالتك ، فضغطت إتصال بالخطأ .. الحمد  : سلمى 

  وال يھمك ، إنت كويسه أھم حاجه: أحمد 

  ، وحضرتك كويس ؟ الحمد  كويسه: سلمى 

  ، ھنبدأ الدورة أمتى ؟؟؟ ھا قلتى إيه.. الحمد   : أحمد 



  ... بالش كدا بتدى دورات ب انت: سلمى 

  ال دى عشان خاطرك انتى بس: أحمد 

  وإديت كام دورة ببالش قبل كدا ، عشان خاطر حد يعنى: سلمى 

وهللا ما أديت حد قبل كدا ببالش ، ومبحبش أدى دورات أصال ، عموما خالص : أحمد 

  ، انا كنت عاوز أساعد بس 

  إنت زعلت ؟: سلمى 

  ال أبدا ، وال يھمك ،: أحمد 

  وك ا: سلمى 

  ؟ ھتعوزى حاجه انا ھقفل دلوقتى ، : أحمد 

  ال شكرا: سلمى 

  اوك سالم : أحمد 

  سالم : سلمى 

إنت زعلت ، فكر قليالً قبل اإلجابة ، فھذا السؤال يعنى أنھا : عندما سألت سلمى أحمد 

ال تريده أن يغضب ، وھو ما دفعه آلن يقتصر المكالمة ، التى ينتظرھا منذ أكثر من 

  .راد أن يختبر رد فعلھا بعد المكالمة اسبوع ، ا

، يا ترى ھتبعت رسالة ، وال ھترن ، ويحدث نفسه ، يا ترى ھتعمل إيه وظل ينتظر 

  تانى ، 

أنا اسفة بجد ، مكنش قصدى ، : وما ھى إال دقائق حتى جائته رسالة من سلمى 

  .متزعلش منى 

  

  يھلل بدأ حتى أحمد قرأھا إن وما

  .....، اوووه ..... ، اوووه ..... بو حميد يا جامد ، اوووه يابو حميد يا جامد ، يا

  مالك يا أحمد ،: وھو فى شده فرحه ، فتحت أمه الباب وسألته 

  .....أصل الـ : إزبھل أحمد أمام أمه ، فقد كان يھلل مثل المجانين ، ورد عليھا قائال 

 ؟إيه ...... الـ -



 ية تشتغل وإشتغلت على الكمبيوتر ومكنتش رأضأصلى كنت بجرب حاجه  -

 .طيب ، بطل دوشة ، أبوك نايم  -

  

 



 الجزء الثانى

فعل سلمى  مما اراد وخطط له ، فردكانت فرحة أحمد برسالة سلمى عارمة ، فقد تأكد 

  . وأحاسيسه  هؤكد له أنھا معجبة به كما ھو معجب بھا ، وتخاف على مشاعري

  : على رسالة سلمى قائالً رد أحمد 

، بس تأكدى إنى عمرى ما عملت كدا عشان خاطر أى  هال أبداً ، مزعلتش وال حاج

  )سلمى.... (بنت إال 

الغرامية تتدفق من الطرفين ، وكما يقول قائل ، إن أكثر مستفيد  هوبدأت الرسائل شب

  .^_^ غرامية عبر الرسائل النصية والمكالمات ال) شركات المحمول ( من الحب ھو 

وبدأت الدراسة ، أحمد فى السنة قبل النھائية من التعليم الجامعى ، وسلمى فى السنة 

أصبحت ب اإلمتحانات ، تزيد الغراميات ،فومع قرالنھائية من التعليم الثانوى ، 

و وتبدلت الكلمات من إعجاب إلى حب الغراميه ، غراميه ميه فى الميه  هالرسائل شب

  .^_^ يا سلمى إلى صباح الخير بيبى من صباح الخير 

وفى بداية إمتحانات نصف العام الدراسى ألحمد ، قال لسلمى أنه ال يستطيع العيش  

بدونھا ، و أنه يتمنى أن ينھى دراسته اليوم قبل الغد حتى يتقدم لخطبتھا ، فھو يريد لھذا 

  .غيره  بأى شخص الحب أن يتوج بالزواج ، وأعرب لھا عن خشيته فى أن ترتبط

انا عمرى ما ھرتبط بحد غيرك يا أحمد ، حتى لو مت ، دا أنا بحلم :  قالت له سلمى 

  .باليوم إللى ھتيجى تخطبنى واللحظه إللى ھتلبسنى الدبله

  بجد يا سلمى ، وعد ؟ : أحمد 

  بجد يا أحمد ، وعد ، وإنت كمان ، ھقتلك لو بصيت ھنا وال ھنا : سلمى 

  .معاه القمر ويبص للنجوم  حد يبقى: ضحك أحمد وقال 

  يا سالم : سلمى 

  بجد إنت قمر ، وأحلى قمر فى الدنيا كلھا ، بحبك : أحمد 

  وأنا كمان : سلمى 

   هان إيموإنت ك: أحمد 

  P:بس بقى ، بتكثف : سلمى 

  



عدت األيام سريعا وإنتھى العام الدراسى ، وبمجرد إنتھاء اإلمتحانات ، قال أحمد 

ن يتقدم لخطبتھا بعد ظھور نتيجة الثانوية العامة ، وحدث بينھم ھذا لسلمى أنه يريد  أ

  النقاش 

  انا عاوز أتقدملك رسمى ، بعد النتيجة على طول ، وتبقى الفرحة فرحتين : أحمد 

  قدامك رابعة كلية ، وممكن أھلى ميوفقوش  هبس إنت لس: سلمى 

 4قدامك  هوإنت لس ومحبس ، لب من والدك إنى أخطبك ونلبس دبلهمنا ھط: أحمد 

سنين كلية ، ھكون أنا اتخرجت وأشتغلت وبعدين انا مش ھدخل الجيش ، يعنى ھشتغل 

بعد ما أخلص على طول وممكن نجوز بعد تانية كلية على طول وتكملى دراسة وإحنا 

  .مجوزين  

   هيا أحمد ، أنا خايف همش عارف: سلمى 

  بس ؟  همن إي هخايف: أحمد 

  وانا فى الكلية ، وأولد فى اإلمتحان أحمل  هخايف: سلمى 

ميوفقوش ، خالص إجوزنا ، وإحملتى وھتولدى  هبحسبك ھتقولى خايف: أحمد ضاحكاً 

  ،عشان تولدك ھھھھھه  اللجنة ، ومعايا الداده هفى االمتحان ، متخفيش ھبقى أقفلك بر

  بتتريق عليا ، ماشى ، ماشى : سلمى 

، وأول ما النتيجة تظھر ،  ى ، انا ھكلم والدى وأقنعهال يا حبيبتى أنا أقدر ، شوف: أحمد 

  اطلب إيدك من أبوكى ، لو وافق ، ھجيب أھلى بعد كدا ، ونعمل خطوبة,ھاجى ابارك 

  .ماشى يا حبيبى ، ربنا يخليك ليا : سلمى 

وظھرت نتيجة الثانوية العامة ، وكان أول نتيجة ظھرت فى القرية عن طريق اإلنترنت 

، بواسطة أحمد ، حيث اسرع باإلتصال بمنزل سلمى وإخبار والدھا   ھى نتيجة سلمى

  .بنجاحھا 

ً من العصير او  ثم أخبرأحمد والد سلمى بأنه قادم غداً  ليأخذ حلوى النجاح وكوبا

  .الشربات  

: كان أحمد قد تحدث مع والده فى موضوع خطوبة سلمى ، وھو ما رفضه قائال له 

خلص دراستك االول وتشتغل تبقى تفكر تخطب ، وال إنت لسه روحت فين ، مش لما ت

يا بابا دى مجرد خطوبة دلوقتى ، انا : جوزھا وأنا اصرف عليكوا  ؟؟  فرد أحمد تھت

بحبھا ومش عاوز حد يخطبھا قبلى ، وبعدين مش ھنجوز إال لما اشتغل طبعا وأكون 

  .نفسى 



أم أحمد ،  لخاص بالحاجهاالشاى بالياسمين  وبعد ما شربومع إلحاح أحمد على ابيه ، 

ً إلي أبو أحمد موافقة مبدئية  واللمزات النسائية ، وافق الحاج بعض الغمزات همضافا

  .خالص ، انت روح كلم ابوھا ، ولو وافق ، يبقى ربنا يقدم إللى فيه الخير : وقال 

إن شاء هللا أبارك نجاحك ،  انا جاى بكره: ساء بسلمى وأخبرھا إتصل أحمد فى الم

  ك فى الخطوبة ، قولى يارب يوافق كلم والدوھ

  قوى  هانا خايق: سلمى 

ربنا ھيسھل إن شاء هللا ، انتى حاولى تفاتحى مامتك فى الموضوع ، عشان : أحمد 

  الستات بيبقى ليھا دور بردو ، خليھا تسقيه شاى بالياسمين  

  إشمعنى شاى بالياسمين ؟ : سلمى 

  P:ين ال ، دى ابقى افھمھالك بعد: أحمد 

جداً من  هلم تكن تدرى سلمى كيف تفاتح والدتھا فى ھذا الموضوع ، كانت سلمى قريب

والدتھا ، وتحكى لھا كل شىء ، إال ھذا الموضوع ، فلم تخبرھا يوماً بحبھا ألحمد ، لم 

  لذلك ، ذھبت إلى امھا وكانت فى المطبخ ،  هيكن عندھا الجرأ

  هأعمل معاكى حاج،  هأى مساعد هماما ، مش عاوز: سلمى 

   هال يا حبيتى شكرا ، انا خالص خلصت كل حاج: أم سلمى 

  هأى حاج ه، مش عاوز همتأكد: سلمى 

  ، قولى ، انا عارفاكى  هإي هاممم ، عاوز: أم سلمى 

  ، هبصراح هبصراح: سلمى 

  ھاااا: أم سلمى 

  البشمھندس أحمد ، إللى جابلى النتيجة من على النت ؟ هعارف: سلمى 

  ، إبن حالل وهللا  ياما دعيتله أمبارح  هأيو: لمى أم س

  عشان يخطبنى  وز يتقدملى ، وجاى يكلم بابا بكرهھو عا: سلمى 

  يخطبك ، ھاھااھاھاھا ، وھتجوزا امتى بقى ؟ : ضحكت أم سلمى وقالت 

  كلم جد تماما بقى ، انا ب: سلمى 

من ورايا وال  نى بتكلميهاللى عرفك ؟ اوعى تكو جد إيه يا بت ؟ وإنت إيه: ام سلمى 

  بتقابليه ؟



يعنى ، بس ھو اتصل بيا يباركلى على النتيجة ، وبعدين قالى ال يا ماما ، ليه : سلمى 

  إنه عاوز يتقدملى

  ة ، دا لسة بياخد مصروفه من أبوهمخلصش كلي بس ھو لسه : أم سلمى 

ى ھيكون خلص يا ماما دى خطوبة بس ، وبعدين منا لسة قدامى الكلية ، يعن: سلمى 

تانية او تالتة كلية  ، وبعدين وهللا نص بنات تجوز وانا بعد دراسة وأشتغل وممكن ن

المدرسة بيتمنوا يكلموه بس ، وھو محترم قوى ، وشاطر ، يعنى أكيد اول ما يخلص 

  .الكلية ، الشركات ھتجرى عليه 

د مستقبله بس أبوكى مش ھيوافق ، البنات لما بتنخطب ، بتنخطب لواح: أم سلمى 

  مضمون ، بيشتغل وبيكون نفسه ، مش بتنخطب لطالب

سوطة لما مھو دا دورك يا ست ماما ، تقنعى بابا ، يعنى انت مش ھتبقى مب: سلمى 

  بنتك حبيبتك تبقى مبسوطه

  اااه منك ، ماشى ، وھو ھييجى امتى ؟: أم سلمى 

   بكره: سلمى 

  .نك كلمتيه ، ھيدبحك ، لو عرف إ لما نشوف ابوكى ھيقول إيه: سلمى  أم

  .، شدى حيلك بقى  ، وبعدين كل حاجة ھتبقى رسمى أھوهال مش ھيعرف : سلمى 

 

ج ربيع بالترحاب اذھب أحمد فى اليوم التالى إلى منزل سلمى ، وقابله والدھا الح 

وشكره على إھتمامه بالنتيجة وبعد أن شرب أحمد القليل من العصير ، بدأ فى الكالم 

  قائال 

  ج ربيع ، انا كنت عاوزك فى موضوع مھماالحقيقة يا ح: أحمد 

  إتفضل يا بشمھندس : ج ربيع االح

لى سنة واحدة فى الكلية ، وإن شاء هللا ربنا يوفقنى بشغل انا إن شاء هللا لسه : أحمد 

كويس بعد التخرج ، حضرتك عارف إنى الولد الوحيد ، يعنى مليش جيش ، ودا إللى 

لو حضرتك  . عشان أطلب إيد األنسة سلمى  إنھارده ضرتكشجعنى وخالنى أجى لح

وافقت ، ھجيب أھلى ونقرأ الفاتحة ونلبس دبله ومحبس ، وبعد سنتين ، أكون انا 

خلصت واشتغلت ، وتكون ھى خلصت تانية كلية ، ممكن نجوز ، فإنت إية رأى 

  حضرتك ؟



يس ومحترم بشمھندس ، إنت إنسان كوالحقيقة كالمك مفاجأ يا: اج ربيع الح

ومبتتأخرش عن حد لو طلب منك حاجة ،  انا شايف انك لسة صغير ، المفروض إنك 

تستنى لما تخلص دراستك وتشتغل ، وتستقر ماديا ، وبعدين تفكر فى الزواج ، وسلمى 

  لسة صغيرة على الحجات دى ، 

 بصراحة انا خايف استنى لما اخلص دراسة واشتغل ، ييجى حد غيرى يخطبھا: أحمد 

  ويجوزھا ، عشان كدا ، جيت لحضرتك 

صغيرة ، وبعدين محدش عارف النصيب فين ، فى النھاية كل  سلمى لسه: اج ربيع الح

غل وكّون نفسك ، والف واحد بياخد نصيبة ، إنت شد حيلك ، وخلص دراستك ، وإشت

  . بيت ھيتمنى يناسبك 

  

ربما يرى إبنته صغيرة لم يستطع أحمد إقناع والد سلمى بأى شىء ، فوالدھا محق ، 

على الدخول فى ھذة األمور ، وربما يرى أن أحمد ال يزال طالب ، يدفعه طيش شبابه 

  .على ھذة االمور ، فتحمل المسئولية شىء ، واألحالم والوردية شىًء أخر 

 شرفت يا بشمھندس ، وشكرا مره: مى استأذن أحمد بإالنصراف ، ورد عليھا والد سل

  انا ، تانية على تعبك مع

ً ، ح اج ربيع ، كان ھذاعلى واجب يا ح ال شكر ً ، فقد تبدد رد أحمد وھو ذاھبا زينا

  يع منه حبيبته حلمه ، وربما تض

، إتصلت به سلمى ، فلم يرد عليھا ، توالت اإلتصاالت ،  وفى طريق عودته لمنزله

إللى حصل  ؟ إيةمالك يا أحمد ، مبتردش عليا ليه: ولكن ال مجيب ، فأرسلت له رسالة 

  .؟؟ 

قرأ أحمد الرسالة ولم يرد ، إتصلت سلمى مرة أخرى ، فرد عليھا ، وكانت عادته ان 

  يتصل ھو عليھا بعد إنتھاء رنتھا الخاصة 

  أيوة يا سلمى: أحمد 

  ؟، إية اللى حصل ، وبابا قلك إيه مالك: سلمى 

  يعنى إنت معرفتيش ؟: أحمد 

، وبابا متكلمش وال قال همشغولة مع الناس جووهللا ما عرفت حاجة ، انا كنت : سلمى 

  اى حاجه



بك  ، والدك قالى لما تخلص تعليم وتشتغل وتكّون نفسك ، الف بيت ھيتمنى يناس: أحمد 

 .يعنى من االخر ، مع  نفسك 

متزعلش يا حبيبى ، انا ھخلى ماما تضغط عليه ، وھيوافق إن شاء هللا ، عشان : سلمى 

  .خاطرى متزعلش 

  ؟ ، عاوزة حاجه ، يال عشان انا داخل على البيتربنا يقدم إللى فيه الخير : أحمد 

  !!!!ال سالمتك ، بحبك : سلمى 

  .وأنا كمان ، مع السالمة : أحمد 

ً واحد ، ھااااا ؟ عملت  دخل أحمد المنزل ، ووجد والده ووالدته جالسين ، وفى صوتا

  ؟إيه

ك ، وإشتغل وكّون نفسك ، والف ، قالى شد حيلك ، وخلص دراست وال حاجه: أحمد 

  .بيت ھيتمنى يناسبك  

  معلش يا حبيبى ، تعالى لما أجبلك كوباية عصير : أم أحمد 

اجل مغلطتش مش قلتلك ، يابنى إنت لسة صغير ، والدنيا مش طارت ، والر: أبو أحمد 

  .، بنات الناس مش لعبه

  ؟؟ج وأنا لو عاوز ألعب بيھا ، ھروح أتقدملھا ايا ح: أحمد 

يابنى إللى بيوافق على عريس ، بيوافق على واحد ، جاھز ، عنده شقة ، : أبو أحمد 

لما يتخرج ، ھيقدر يصرف على بنتھم ، مش لسه بيدرس ولسه  ھيقدر يجيب عفش

  ھيدور على شغل ويكون نفسه ، إنت لسة مشوارك طويل 

  ماشى ، ربنا يسھل ، انا داخل أريح فى أوضتى شوية : أحمد 

إفتح يابنى ؟ أحمد راح فين ؟؟ أحمد  هيووو:  د بعد إالنتھاء من عمل العصير أم أحم

  هإشرب العصير ؟ دا ساقع وطاز

  مليش نفس يا ماما : أحمد 

  يا حبيبى يابنى : أم أحمد 

  

ج ربيع ، اوعلى الجانب األخر  ، فى المساء ، عندما جلست أم سلمى مع زوجھا الح

  تنصت إليھم ،وكانت سلمى تقف خلف باب الغرفة 



  يا حج ؟ هبشمھندس أحمد كان جايلك أليھو ال: أم سلمى 

  كان جاى يبارك على نجاح سلمى : الحاج ربيع  

  بس ؟: أم سلمى 

  اه بس: الحاج ربيع 

  يعنى مش فاتحك فى أى موضوع تانى ؟ : أم سلمى 

  ، قولى إللى عندك  هشكلك بتلمحى لحاج: الحاج ربيع 

  منك إيد سلمى يعنى مش طلب : أم سلمى 

أھو ، طب ما كنتى تيجى تقعدنا معانا  هكل حاج ههللا هللا ، دا إنتى عارف: الحاج ربيع 

  وال تقابليه إنتى أحسن 

  

ومن خلف الباب سلمى تضرب بأصابع ديھا على فمھا وتقول ، يا انھار اسود ، يا 

  ،  هانھار اسود ، الست دى ھتودينى فى داھي

   انا سمعت طراطيش كالم  وأنا معديه ج ،ايا ح هيوو: أم سلمى 

  دلوقتى ؟ هإي هطيب وعاوز: الحاج ربيع 

  الھدواه يا ربيع ، انت بتزعق ليهب: أم سلمى 

  !!جوز توعاوز ي هبيأخد مصروفه من أبو هأصل كالم فاضى ، واحد لس: الحاج ربيع 

  ؟ هجوز ؟ وإنت قلتله إيتھو قالك إنه عاوز ي: أم سلمى 

تله سلمى لسة صغيره وإنت لسة صغير ، ، إنت شد حيلك ، وخلص قل: الحاج ربيع 

  .دراستك ، وإشتغل وكّون نفسك ، والف بيت ھيتمنى يناسبك 

يا ربيع ، ما بنات كتير إجوزت بعد الثانوية ، وبعدين ھما ھيتخطبوا بس ، : أم سلمى 

  جوزوا توكمان سنتين وال تالتة ي

عن مستقبله  مخلصش كلية ، يعنى متعرفيش حاجهه ؟ الواد لس إنتى ھبله:  الحاج ربيع 

، تربطى بنتك بيه ليه من دلوقتى ؟ لما يبقى يخلص ويشتغل ويكون راجل ، لو لسه 

  .متزوجتش يبقى يتقدملھا  ، وقفّلى على الموضوع دا خالص 

  



ذھبت سلمى مسرعه إلى سريرھا وألقت بجسدھا عليه وھى تبكى ، ثم فتحت محمولھا 

تقرأ الرسائل المتبادلة بينھا وبين أحمد والدموع تتساقط على خديھا ،  الخاص ، وأخذت

  وعندما دخلت امھا الغرفة ، مسحت دموعھا ، ثم بادرتھا أمھا ، 

أبوكى عنده حق يا سلمى ، ھو خايف عليكى ، وأحمد لسه صغير ، وبعدين : ام سلمى 

  .ھيرفض يا ستى ، لما يخلص ويشتغل ، يبقى يتقدملك ووقتھا أبوكى مش 

مليش دعوة ، وأفرض حب واحدة غيرى ، وال أبويا جابلى عريس تانى وقالى : سلمى 

  ھتتزوجية 

العافية يا حبيبتى ، لو بالزواج مش : م سلمى صغيرتھا على صدرھا وقالت أخذت أ

  جالك أى حد أرفضيه ، ويال قومى إغسلى وجھك عشان نتعشى 

  أبويا يوافق على أحمدمش عايزة أكل ومش ھاكل ، اال لما : سلمى 

إخزى الشيطان ويال يا سلمى ، متخليش أبوكى يحس بحاجة ويعمل لنا : أم سلمى 

  مشكلة

  مش عايزة أكل ، مليش نفس ، كويس كدا: سلمى 

  خرجت أم سلمى من الغرفة ، وأغلقت سلمى الباب وظلت تبكى 

  

  فين سلمى ، مجتش تتعشى ليه ؟: وفى وقت العشاء ، سأل الحاج ربيع 

  ملھاش نفس ، ونامت: أم سلمى 

  ؟ يعنى إيه ملھاش نفس ؟ فيه إيه: ع الحاج ربي

  وخالص  مفيش يا ربيع ، نامت: أم سلمى 

  ؟؟  فه الواد دا وعارفه موضوع انھاردهاوعى تكون البنت سلمى عار: الحاج ربيع 

  الالال ، ھتعرف منين ؟: ظھرت عالمات الحيرة واإلرتباك على أم سلمى 

  الكدب باين فى عنيكى ، تعرف وال أل: بيع ممسكا بيد زوجته وضاغطاً عليھا الحاج ر

  وهللا إيدى ، ايوه تعرف ، بس مفيش حاجه أى أى ، سيب : أم سلمى 

  .....وهللا عال ، يا حالوة تربيتى فيك يا بنت الـ : الحاج ربيع 



إظاھر إنى باب غرفة سلمى ، إفتحى يا بت ، قام ربيع من على العشاء وذھب يطرق 

تريت ليكى ، انا غلطان يوم ما اش..... ، إفتحى يا بنت الـمعرفتش أربيكى كويس 

  على راسك  موبيل ، وهللا لكسره

قامت سلمى مسرعة وأمسكت بالمحمول الخاص بھا ، وقامت بحذف جميع الرسائل 

ئل ساالخاصة بأحمد ، ودموعھا تتساقط على خدھا ، فھى تعلم جيدا ، لو وقعت ھذة الر

  .تحت يد أبيھا لقتلھا شر قتله

  وقالت المحمول أھو ، ا خرجثم فتحت الباب ، بعد ان ذھب أبيھا والقت المحمول 

منكو ، وأغلقت الغرفة مرة ثانية  وظلت تبكى طوال الليل حتى  مش عاوزة حاجةو

  .راحت فى نوم عميق 



  

  الجزء الثالث

  

سلمى ممتنعه عن الطعام والشراب مع أسرتھا، وال تخرج من غرفتھا ، وفى كل  ظلت

فتجيب " ھى لسه حابسه روحھا فى أوضتھا " وجبة غذاء ، يسأل والدھا أمھا ، قائال 

  "بكرة تروق ، سيبھا ما دام مرتاحة كدا " امھا 

ً على ، فبادر " عد س"إبنته ، وھو ما الحظه أخيه األكبر  حال كان الحاج ربيع حزينا

  "مالك يا ربيع ، شايفك اليومين دول مش وال بد ، إنت تعبان وال إيه " بسؤاله 

فھو دائما ما يستشيره فى كل صغيره ،  لعله يجد عنده حالً حكى ربيع ألخيه كل شىء 

، وأحيانا يأخذ برأيه حتى وإن لم يكن مقتنع به ، فھو يرى أن أخيه أكثر منه  وكبيره

لقرية ، وليس ربيع فقط من يأخذ برأى أخيه سعد ، فمعظم أھل ا الحياهخبرة فى 

واألقارب او ا، والخالفات التى تحدث بين الجيران  يقصدونه  فى الجلسات الودي

  .وكلمته ال بد أن يؤخذ بھا او العمدة البلد  مثل شيخ الجميع يعتبره . الفالحين 

كدا ،  وبالھداوه سلمى أقعد مع" فقال له بھدوء د على ربيع أن يتحدث معھا أشار سع

مخھم طاقق ، مسمعتش عن بنت فالن إللى  حاول تفھمھا ، العيال بتوع اليومين دول ،

واطلعوا أى  ينإللى حاولت تسم نفسھا ، وخدھم يوم ھربت من البيت ، وبنت فالن

  "مصيف ، خليھا تغير جو 

ى فى غرفتھا وحيدة ، ، وبينما كانت تجلس سلم وفى المساءأخذ ربيع بنصيحة أخيه ، 

سمعت طرقات خفيفة على باب غرفتھا ، قامت وفتحت الباب ، لتجد امامھا والدھا ، 

  .نظرت إليه ، ثم ذھبت وجلست على سريرھا 

  بدأ فى الحديث إليھا ذھب والدھا ، وجلس بجوارھا ، و

ھقف قصاد مصلحتك ، انا مليش غيرك إنت فى يوم تفكرى إن  يا بنتى اوعى -

 عشان مين ؟ واكافح انا بتعب وأشتغل إنتوا سندى فى الدنيا دى ،  وأخوكى ،

يابنتى ، إنت لسه صغيرة ، متعرفيش حاجة فى الدنيا ، انا مش عاوزك 

تتبھدلى فى بيوت الناس ، وال تروحى على مصير مجھول ، الشباب مفكر 

الدنيا سھلة  ، وبيرسموا أحالم وردية ، لكن الواقع شىء تانى ، كتير من 

شباب البلد ، مخلص تعليم من سنين ومش القى شغل ، لسه بياخد مصروفه 

انا مش عازوك ترتبطى بواحد ميقدرش يصرف عليكى ، او . من أھله  

بس لما ، إحنا ياما حبينا وياما حلمنا ، إنتى نفسك فيھا يحرمك من حاجة 

، بس انتى لو طلبتى عنيا مأخرھمش عنك . بنعيش الواقع ، حساباتنا بتتغير 



ضد مصلحتك ، حتى لو إنتى إللى عاوزة كدة  انا عمرى ما ھوافق على حاجه

  .الضنا غالى يا سلمى ، ، محدش بيرمى ضناه فى النار 

يال قومى ، وحشنى األكل معاكى ، ساعدى ماما فى المطبخ ، نفسى أكل من  

  .إيدك 

  .وبعد ھذة الكلمات ، خرج ربيع من الغرفة وأغلق الباب دون إحكام 

كان لھذة الكلمات مفعول يشبه السحر على سلمى ، وبمعنى أخر ، كانت سلمى فى 

التى حدثت بينھا  مات ، كانت بحاجة لمن يزيل الفجوهحاجة ألن تسمع  مثل ھذة الكل

مسحت سلمى ما تبقى من دموعھا ، ثم خرجت ھى االخرى من الغرفة . وبين اسرتھا 

ى ، ربنا تيا حبيب" ،  حتضنتھا قائلهھا ، حتى اإلى المطبخ ، وما إن رأتھا أم ت، وذھب

  " . وميحرمنيش من حسك يخليكى ليا

 ،  أى مكان ى يومين فىإية رأيكوا نروح نقضّ " االب الجميع  سئلالعشاء ،  تناول وبعد

  " ، تحبوا تروحوا فين ؟ يف ونغير جوا نصّ 

 P:ت ج ، عاوزة اروح زنقة الستاانروح اسكندرية يا ح: قالت أم سلمى 

  ؟ وإنتى يا سلمى ، عاوزة تروحى فين: فسأل سلمى 

  اللى تشوفوه ، أى مكان: فردت سلمى 

   . حتى لو تركياال قولى ، المكان اللى ھتقولى عليه ، ھنروحه : فقال لھا 

  ، إسكندريةخالص زى ما ماما قالت : قالت كت سلمى وضح

  .الفجر  ةبعد بكر ھنمشىو، بكرة خالص جھزوا شنطكوا : فقال ربيع 

ً جميال على شاطىء إسكندرية ذھبت األ سرة إلى االسكندرية ، وقضت سلمى وقتا

 تتنھد وكأنھا  تشكى وصورة أحمد ال تفارق خيالھا ، البحر الخالب ، كانت تنظر إلى

وكأنه يقول لھا ، إرمى كل ھمومك وأحزانك  فيرد عليھا بأمواجاُ عالية ، ھمومھا إليه

  .، الفتاة الجميلة المبتسمة دائماً بداخلى ، وعودى سلمى 

كانت سلمى ترد على أمواج البحر تارة بدموعھا ، وتارة تمسك حجراً وتقذفه فى الماء 

، وتارة تمأل يديھا بالرمال وترميھا فى إتجاه الريح ، كانت تحس بإرتياح مع كل حجر 

  .تقذفه وكأنه حجراً من الھموم 

تركت سلمى الكثير من حزنھا وھمھا ى المنزل ، عادت االسرة الومر اليومين سريعاً و

وأن تركز على إختيار أرادت ان تعود إلى حياتھا الطبيعية ، .  البحرعلى شاطىء 

وتترك امر الحب والزواج لما بعد الكلية ، حتى يكون أحمد قد أنھى  ،  الكلية المناسبة 

  .دراسته وحصل على الوظيفة المناسبة 



ان كل ما تفكر فيه سلمى لن يحدث  بما ال تشتھى السفن ، ويبدوتأتى الرياح دائما  لكن

  . على ھذة المسكينة كفيلة بأن تقضى من العيار الثقيل ، فى إنتظارھا مفاجأة كان  فقد، 

فى اليوم التالى من العودة ، ذھب ربيع ألخيه سعد ليشكره على فكرة المصيف ، 

  .اخبره بأنه شعر بتحسن سلمى كثيراً ,

  تناول الشاى ، دار ھذة الحديث بينھم  وأثناء 

  سالمة النجار ، صاحب محالت الموبيليا عارف الحاج : سعد 

  يس دلوقتى بيفرش بيته من عند الحاج سالمة ، حد يتوه عنه ، دا اى عرأيوه: ربيع 

  كان عندى أمبارح ، وعاوز يناسبنا : سعد 

  يناسبنا ؟ فى مين ؟ : ربيع 

  ھيالقى أحلى من سلمى ، والراجل موافق على اى طلبات  فى سلمى طبعا ، ھو: سعد 

سنين ، وبعدين ما انت  4بس سلمى لسة مدخلتش الجامعة ، يعنى لسه قدامھا : ربيع 

  عارف ، إحنا مصدقنا خلصنا من موضوع الواد بتاع الكمبيوتر 

إال بيت زوجھا ، دخلت الجامعة ، ص يا ربيع ، البنت فى االخر ملھاش ب: سعد 

سنين  ، خدت سنتين ، فى االخر ھتجوز وھتقعد فى بيت  4لتش الجامعة ، خدت مدخ

  زوجھا 

  جوز ؟ تج ، إنت عاوزنى أطلع البت من التعليم عشان تاحاكالم إيه دا ي: ربيع 

سنين ، ومصاريف  4بس بدل ما تاخد كلية  طبعا تكمل تعليمھا ،  مين قال كدا ،: سعد 

وأنا ھشوفلھا واسطة ، تخلصھم فى بيت زوجھا ، وسفر وھيصة ، تدخل معھد سنتين 

إللى بيبنوه فى البلد  تدخل معھد تمريض سنتين ، وتبقى ممرضة ، تشتغل فى المستشفى

.  

وأنا كلمت الحاج سالمة فى الموضوع دا ، وقال إنه متكفل بتعليمھا وكل متطلباتھا من 

  .اول يوم تدخل بيتھم 

  .....يا سعد ، بس أيوه: ربيع 

صدقنى فرصة مش ھتتعوض ، الحاج سالمة معندوش إال ولدين وبنت ، البنت  :سعد 

بيشتغل فى السعودية محاسب ، وشقته جاھزه مش " العريس " متزوجه ، ورضا 

  ناقصھا إال سلمى ، ورامى لسه مخلص جامعة ، 

  .دول ناس مستريحين ، والحاج سالمة محترم جدا ، وكل الناس بتشكر فيه 



  !!!وهللا اقولك إيه مش عارف : ربيع 

أسبوع ، ومتنساش ، الزواج ستره ، وبنت  فكر براحتك ، انا قلتله ھرد عليك بعد: سعد 

رايحه الجامعة ، وممكن الواد بتاع الكمبيوتر دا يلعب فى دماغھا ، انت مش تايه عن 

، والبنت اللى بيحصل فى الجامعات والزواج العرفى ، والبنات إللى بتھرب من أھليھا 

  .للى بتعمل الغلط ، بتحط راس اھلھا فى الطين طول العمر ، حتى لو قتلوھا إ

  بس سلمى محترمة ومتعملش كدا : ربيع 

محدش يقدر يقول كلمة على سلمى ، أنا اقطع لسانه ، بس بردو ، كل واحد : سعد 

بيقول على بنته كدا ، طيب إنت كنت تعرف إنھا كانت بتحب الواد بتاع الكمبيوتر دا ؟ 

سالت التركى و المسل، أمھا كانت تعرف ؟  بنات اليومين دول لقمة طرية ، االفالم 

زى ما بقولك . وكل بنت دلوقتى تمسك فى عيل وتقول دا مھند بتاعى لحست دماغھم ، 

يا ربيع ، انا معنديش أغلى من سلمى ، ولو شايف الناس دى وحشة ، عمرى ما ھوافق 

يومين تفكير ورد عليا عشان ارد على الحاج سالمة حتى لو إنت موافق ، وبردو خدلك 

.  

ً بالنسبة له ، لم لم يكن ربيع يحتاج إلى التفكير كثيراً ، فقد كان كالم أخيه سعد  مقنعا

يكن ربيع يفكر فى أن اسرة العريس ميسورة الحال ، وأن العريس يعمل بالخارج ، 

  .كان تفكيره فى جھة أخرى تماماً 

ُ طوال اليوم ، وعندما أتى المساء وبعد تناول العشاء ، ذھب إلى النوم  ظل ربيع شاردا

  على غير عادته ، فلحقته زوجته وقالت 

  مالك يا ربيع ، مش على بعضك كدا وسرحان ، فيه حاجة : أم سلمى 

  فيه موضوع شغلنى كدا: ربيع 

  خيرا يا خويا ، اللھم أجعله خير يارب : أم سلمى 

  خير إن شاء هللا : ربيع 

  ؟ ى موضوع بخصوص شغلك وال بخصوص إيهيعن: م سلمى أ

  الصباح رباح ، انا ھنام دلوقتى ، طفى النور : ربيع 

  طيب ، تصبح على خير : أم سلمى 

  

ً عن النوم دون جدوى ، فقد كان التفكير يسيطر  ً ويساراً باحثا أخذ ربيع   يتقلب يمينا

 ً   .عميقاً من شدة التعب  على عقله ، وبعد مضى أكثر من ساعة ، راح فى نوما



  رأى ربيع فى منامه سلمى وأحمد يتحدثان فى الجامعة 

انا معنتش قادر أعيش من غيرك يا سلمى ، وحشنى صوتك ، من ساعة ما : أحمد 

  جيت عندكم البيت وانا معنتش بعرف أكلمك ، بعد ما كنت بكلمك كل يوم قبل ما أنام

  ل إيه ،وال أنا وهللا  يا احمد  ، بس ھعم: سلمى 

  جوز ونحطھم قدام االمر الواقعتإحنا ن: أحمد 

  جوز ؟؟؟؟ إزاى ؟؟؟ ال، ابويا ممكن يقتلنى تن: سلمى 

محدش ھيقدر يكلمك ، إنتى ھتكونى مراتى ، زوجتى حبيبتى ، وھحطك فى : أحمد 

  عنيا 

  ال يا أحمد ، أنا خايقه: سلمى 

نة هللا ورسوله  ، أنا ھكلم إتنين خايفه وأنا معك ، بقولك ھتبقى زوجتى ، على س: أحمد 

  من صحابى شھود ، ونكتب عقد زواج عرفى ، خلى معاكى نسخة وانا معايا نسخة 

  ال يا أحمد ، مش ھعمل كدا : سلمى 

  يبقى أنتى مش عاوزانى ، وإنتى إللى أخترتى : أحمد 

  طيب ، بس محدش يعرف دلوقتى ، لحد ما تتخرج وتيجى تتقدملى رسمى : سلمى 

وهللا ما حد ھيعرف ، وأول ما أخلص دراسة ھتقدملك ، ولو موفقوش ، : د أحم

  عشان يوافقوا  ھنحطھم قدام االمر الواقع 

  أنا خايفه يا أحمد: سلمى 

  متخفيس يا حبيبتى: أحمد 

إدخلى " سلمى وأحمد يدخلون شقة مفروشة ، وأحمد يقول لھا إبنته رأى ربيع  بعد ذلك

  " برجلك اليمين  يا عروسة

أقتحمت الشرطة الشقة ، وألقت القبض على أحمد وسلمى فى وضع وفى مشھد أخر ، 

قبضة الشرطة  ينزلون السلم فى  مخل ، وجميع سكان المنطقة يشاھدون االثنين 

  يواريھم غطاء السرير 

" إنتفض ربيع من نومه مفزوعا واضعا يده على رقبته وكأنه يحس بإختناق وأخذ يردد 

شيطان الرجيم ، أعوذ با من الشيطان الرجيم ، أعوذ با من الشيطان أعوذ با من ال

  "الرجيم 



 " نزل ربيع من على السرير وشرب بعض الماء وأخذ قراره بالموافقة على زواج إبنته

  .سالمة النجار  إبن الحاج"  رضا" من " سلمى 

ع ، ھو يعرف جيداً لكن كان عليه أن يختار الطريقة التى سيفاتح بھا سلمى فى الموضو

  .انھا سترفض ، لكن عليه ان يحاول إقناعھا 

فى اليوم التالى ، تحدث ربيع مع زوجته ، وحكى لھا ما حدث بينه وبين سعد ، وما رأه 

ربيع ، فمن داخلھا ، ال تريد  زوجھا لم تجد أم سلمى اى رد على كالم. وھو نائم 

وفى ترى إبنتھا حزينه فى حياتھا إلبنتھا الزواج من شخص ال تحبه ، ال تريد أن 

زواجھا ، ال تريد أن ترى إبنتھا تبكى فى يوم زواجھا ، لكن ماذا تفعل فھى ال حول لھا 

وال قوة ، إن رفضت ، فقد يغضب عليھا زوجھا ، وقد يصل الحال إلى الضرب ، فھى 

  "مش عارفه تربيھا  إنتى ھتبوظى بنتك ، إنتى" تعرف جيداً ما سيقوله من 

إنت أدرى ، إللى " لھا ربيع عن رأيھا ، ردت قائله أالصمت ، ولما س سلمىزمت أم إلت

 .، بس شوف ھتقنع سلمى إزاى ، انا مليش دعوة  "تشوفه صح ، إعمله 



  الجزء الرابع

، كما يف سيخبر سلمى بموضوع الزواج ، ھو يعرف جيداً أنھا سترفض كفكر ربيع 

فى عدم الزواج إال  راسة فى عامين ، وستستخدم ذلك حجهانھا لن توافق عل إنھاء الد

  .بعد اإلنتھاء من الدراسة او حتى السنة الثالثة 

اإلنتھاء من تقديم األوراق فى ره إلى إقتاعھا اوال بمعھد التمريض وبعد يإھتدى تفك

  .معھد التمريض ، يفاتحھا فى موضوع الزواج 

يع أخيه سعد بالموافقة المبدئية ولكنه طلب منه أن يطلب من الحج سالمة أخبر رب

النجار أن يؤجل الموضع لمدة اسبوع حتى اإلنتھاء من التقديم فى المعھد حتى يستطيع 

  .إقناع سلمى بالزواج 

  ذھب ربيع للتحدث مع سلمى 

  ھا يا سلمى ، فكرتى ھتدخلى كلية إية ؟: ربيع 

  تربية  ، يمكن اطلع مدرسة  كلية با ، انا ھختارمش عارفه يا با: سلمى 

  إية رأيك فى معھد تمريض : ربيع 

  تمريض ، ابقى ممرضة ؟ ال انا بخاف من الحقن أصال : سلمى 

سنين  4ھا ھا ھا ، انتى كبرتى خالص ، وبعدين انتى لية تتعبى نفسك دراسة :  ربيع 

ية تربية وكلية تجارة ، وقاعدين فى كل ، ويا عالم ھتتعينى وال أل ، نص البلد مخلصين 

  البيت ، والشباب مش القى شغل ، ھيسيبوا كل دول وھيعينوكى إنت ؟

  مھو كل البنات ھتدخل تربية : سلمى 

سيبك من البنات ، ملناش دعوة بحد ، فكرى كويس ، بعد سنتين ، ھتخلصى : ربيع 

ى طول ، ھاتيلى واحدة دراسة ، ھترتاحى من المذاكرة والسفر للكلية ، وھتشتغلى عل

  واطفال ووجع راس يس ايه وطلبهوبعدين تدرممرضة كدا مبتشتغلش ، 

  امممم مش عارفه ، طب خلينى اسئل البنات: سلمى 

تانى ھتقولى البنات ، يا بنتى دا مستقبلك انتى ، وبعدين افرض تقدملك عريس ، : ربيع 

سنين دراسة ، وممكن  4و ا 3ھوافق ازاى وانتى لسه قادمك وانتى موافقة عليه ، 

الدراسة تكون صعبة وانتى مخطوبة او متزوجة ، لكن التمريض سھل ، فھمتى ؟ 

   عشان لو وافقتى نروح نقدملك بكره فكرى وردى عليا بالليل ،

  ماشى : سلمى 



اغلقت باب أن خرج الحاج ربيع ، بعد وبفكرة معھد التمريض ، تقتنعبدأت سلمى 

أنا لو دخلت معھد تمريض ، " ا وأخذت تحدث نفسھا وأرتمت على سريرھغرفتھا 

وبعدين يتقدملى او يشتغل ھخلص بعد سنتين ، وأحمد حبيبى ھيخلص الكلية بعد سنة ، 

  "سنة االول ويكّون نفسه ويتقدملى ، أكون أنا خلصت المعھد ، ونجوز 

وأخذت ذم أغمضت سلمى عيناھا وأخذت تتخيل نفسھا مع أحمد وأحتضنت دبدوبھا 

" تقلب على السرير وإذ بھا تھوى على االرض مع الدبدوب ، نظرت حولھا وقالت ت

  "الحمد  ، مفيش حد ھنا ، يطقع الحب وسنينه ، قومى يا ھبله 

فكرت سلمى فى طريقة لتخبر أحمد بأنھا ستقدم أوراقھا فى معھد التمريض ، حتى 

كيف ستتصل به ، فمنذ  تنھى دراستھا فى عامين ، وتكون جاھزة للزواج منه ، ولكن

ان تقدم أحمد لخطبتھا ، لم تستطع التواصل معه ، ولم تسمع صوته ، وال تعرف ماذا 

حدث له بعد ذلك ،فقد أخذ والدھا تليفونھا الشخصى ، ولم يسمح لھا بالخروج مع 

  .أصدقائھا ولم تجد وسيلة للتواصل معه 

عامل إية دلوقتى ، يارب ما يا حبيبى يا احمد ، يا ترى إنت " تنھدت سلمى وقالت 

يكون زعالن منى ، تالقيه حاول يتصل بيا كتير ، بس التليفون مغلق ، وحشنى صوتك 

قوى ، فينك من بدرى ، أحبك انا ، يا منايا يا عمرى ، أحبك انا ، مستنى اشوفك 

، ليلة يا غاااالى ، وقد ما عمرى يفوت ، ھفضل أحبك انا ، يا احمد يا واسمى صوتك 

  "ى يا روحى انا حبيب

  خرجت سلمى من غرفتھا وأخبرت والدھا بموافقتھا على معھد التمريض 

  بابا انا خالص فكرت وموافقة على معھد التمريض: سلمى 

  جواب نھائى ، فكرتى كويس: ربيع 

  ايوة خالص ، جواب نھائى يا سى بابا : سلمى 

من المدرسة ونقدملك الصبح ھنروح نسحب ورقك  ، بكره هللا بركةطيب على : ربيع 

  .فى المعھد 

فى اليوم التالى ذھب الحاج ربيع وسلمى إلى المدرسة لسحب اوراقھا ، وكان الكثير 

  من اولياء االمور قد أتوا لسحب اوراق ابناءھم ، فقالت سلمى لوالدھا 

  وعصير ، أجيبلك حاجة معايا  نا ھروح السوبر ماركت اشترى بسكويتبابا ، ا: سلمى 

  أل ، بس متتأخريش : ربيع 

  حاضر ، خمس دقايق بالكتير : سلمى 



ترتعش  يدھاكانت ذھبت سلمى مسرعة إلى السوبر ماركت وطلبت إستعمال الھاتف ، 

ومع رنات الھاتف ، تتزايد ضربات  تمسك الھاتف و تضرب رقم ھاتف أحمد  وھى

  .أحمد  مع تحدثت، وكأنھا اول مرة سقلبھا وتصدر صوتا كصوت المدفع 

يال يا " ، حاولت اإلتصال مرة أخرى وھى تحدث نفسھا ،  م يرد أحمد على  الھاتفل

  "أحمد بقى ، رد عشان خاطرى 

  على ما يبدو أن أحمد كان نائماً ، لكنه أستيقظ على صوت الھاتف ، وبدأ الحديث بينھم

  الووو: أحمد 

  صباح الخير يا أحمد .. الوو : سلمى 

  مين معايا ؟: أحمد 

  ية دا ، إنت نسيت صوتى ، إخص عليك ، إ: سلمى 

  ياااه  سلمى ، عاش من سمع صوتك ، انا قلت إنك نسيتى شخص إسمه أحمد: أحمد 

  أخص عليك ، أنا انسى نفسى ومنساش أحمد : سلمى 

  اه ما ھو واضح ،: أحمد 

انا عارفه إنك زعالن ، بس وهللا غصب عنى ، من يوم ما جيت عندنا وھما : سلمى 

  وبيل بتاعى ومعرفتش أكلمك وكنت ھموت وأسمع صوتكأخدو الم

  بعد الشر عليكى من الموت ، وأخبار إسكندرية إيه ؟ إتبسطى ؟: أحمد 

وهللا يا حبيبى أى حاجة من غيرك ملھاش طعم ، انا مكنتش عاوزه اروح بس : سلمى 

   ھما إللى غصبوا عليا ، وكنت على طول سرحانه ، وكل شوية أكتب اسمك على الرمل

اه عارف ، شرطة السياحة إتصلت بيا ، قالوا إسمك مكتوب على الرمل كتير ، : أحمد 

  ، متعملش كدا تانىودا بيضر بالسياحة 

  إنت بتتريق عليا يا أحمد ، شكرا ، زعالنة منك : سلمى 

  ال متزعليش ، مفيش حاجة تستاھل زعلك : أحمد 

  نت ھموت وأسمع صوته ، مش دا أحمد إ بحبه وك إنت اتغيرت قوى: سلمى 

يوم مش عارف يوصلك وال عارف يطمن  15أحمد إللى انتى بتحبيه ، بقاله : أحمد 

يوم مستنى إتصالك ، وإنتى  15يوم مخرجش من البيت ، بقاله  15عليكى ، بقاله 



روحتى وال على بالك ، وكمان روحتى تتفسحى ، عموما ، أنا مبسوط ما دام إنتى 

  .مبسوطه 

 غصب عنى ، معرفتش أكلمك ، ورحت إسكندرية غصب عنى ، وهللا وهللا: سلمى 

  غصب عنى يا أحمد

كانت سلمى تتكلم بصوت مخنوق والدموع تنھمر من عينيھا ، فلم يحّدثھا أحمد بھذه 

  الطريقة من قبل ، 

معلش يا سلمى ، غصب عنى ، انا بجد تعبت وكنت ھموت وأكلمك : تنھد أحمد ، وقال 

  واسمع صوتك

بيسحب  وهللا وأنا كمان وأكتر منك ، انا سبت بابا فى المدرسة:  وھى باكيه سلمى

  وقلت ھروح السوبر ماركت عشان أكلمك  الورق بتاعى

  ، أنا أسف ، بجد وحشتينى ووحشنى صوتكخالص متعيطيش : أحمد 

  وإنت كمان : سلمى مبتسمه 

  ؟ ھا ھتقدمى فى كلية إيه: أحمد 

  يض سنتين ، إية رايك ؟انا ھقدم فى معھد تمر: سلمى 

  تمريض ، إشمعنى تمريض ، بتحبى الحقن وال إيه ؟: أحمد 

  أيوة عشان لو بصيت كدا وال كدا ، ھبھدلك حقن ھھھھھه: سلمى 

  ال بجد إشمعنى تمريض ؟: أحمد 

  ^_^ز بقى عشان ھخلص بعد سنتين تكون إنت خلصت كلية وإشتغلت ، ونجوّ : سلمى 

  رة دى ؟ومين قالك على الفك: أحمد 

  بابا ھو إللى إقترح عليا أدخل تمريض : سلمى 

  امممم ، ماشى ربنا يسھلك إن شاء هللا : أحمد 

  ؟ يعنى إيه رأيك يا حبيبى ، حلو وال وحش: سلمى 

  ،  وع إن والدك ھو إللى مقترح الفكرهمش عارف ، بس مش مطمن لموض: أحمد 

   حاجة وحشهفش يا حبيبى ، بابا عمره ما ھيختارلى امتخ: سلمى 

  خالص ما دام إنتى شايفه كدا، ربنا يوفقك إن شاء هللا: أحمد 



طيب انا ھقفل عشان إتاخرت قوى على بابا وممكن يقلق ، ھتوحشنى قوى يا : سلمى 

  حبيبى

  وإنت كمان ، خلى بالك من نفسك : أحمد 

  غيرى ، ھموت نفسى تبص كدا وال كدا ، وال تحب واحده إوعى: سلمى 

انا خالص قررت أركز فى مستقبلى تى شيفانى ماشى أحب على نفسى ، وإن: أحمد 

  !!!ولما أخلص دراسة وأشتغل أبقى اشوف ھعمل إيه 

  إية دا يعنى إنت معنتش بتحبنى وال إيه ؟: سلمى 

  أنا مقلتش كدا ، انا بقول ھركز عشان أخلص وأشتغل وأكّون نفسى : أحمد 

  بقى عشان إتأخرت قوى الم سشى يا حبيبى ، ربنا يوفقك ، ما: سلمى 

  سالم : أحمد 

كان أحمد سعيداً بسماع صوت سلمى ، لكنه ما زال يشعر بالحزن منذ أن رفضه والدھا 

، أحسھا إھانه له ، فالكل فى القرية يحبه ، ويحترمه ، وينادى عليه يا بشمھندس أحمد 

، كما أقلقه أن  ، ولم يكن يتوقع أن يتم رفضه ، وإال ما كان تقدم لسلمى من االساس

والد سلمى ھو صاحب فكرة معھد التمريض ، ولكن أحمد قد أتخذ قراره ، أال يفكر فى 

  .الحصول على عمل مناسب أى شىء إال بعد إنتھاء دراسته و

بعد مرور يومين ، وبعد العشاء ، جلس ربيع وزوجته وسلمى يتابعون التلفاز وبدأ ربيع 

  فى الحديث 

  سلمى ، كل يوم واحد يتقدملك شكلك كبرتى يا : ربيع 

  نظرت سلمى إلى أبيھا ولم تتحدث ، ولكن بدأ قلبھا يترجف ، 

بيشتغل محاسب فى ، عارفه رضا ، إبن الحاج سالمة النجار ، بتاع الموبيليا : ربيع 

  يشوفكالسعودية ، أبوه كلم عمك سعد ، وعاوز ييجى 

  ھدجوز دلوقتى ، لما أخلص المعتأ انا مش عاوزه: سلمى 

جوزى دلوقتى ليه ؟  الراجل جاھز من كل حاجة والف واحدة تتمناه ، تمش ت: ربيع 

  عنده شقة ووظيفة فى السعودية ومش ھيخليكى محتاجة حاجة 

  جوز ، وقايمة أنام أحسنتأ هانا مش عاوز: سلمى 

لما اكلمك مش تسبينى وتقومى ، إتعلمى األدب ، أنا لسه مخلصتش كالمى ، : ربيع 

  أقعدى



  أروح انام ، تعبانه  عاوزه:  لمىس

  قلتلك أقعدى ، متنرفزنيش : ربيع 

  حاضر ، أھو ، قعدت : سلمى 

جوزى ليه دلوقتى ؟ ما كنتى ھتموتى من أسبوعين عشان تتخطبى تمش عاوزه ت: ربيع 

  للواد بتاع الكمبيوتر 

  خطوبة مش جواز ، انا عاوز أخلص دراستى االول : سلمى 

جوز ، كنتى ھتقولى أل ، لما أخلص تد بتاع الكمبيوتر كان جاى ييعنى لو الوا: ربيع 

  دراسة

  لم ترد سلمى على أبيھا بشىء

  ى يا محترمة ، ما تردى على بنتك يا ست نادية ، قولى حاجة ما تردّ : ربيع 

  جوز دلوقتى ، متغصبھاش تھقول إيه يا حاج ، البنت مش عاوزه ت) : أم سلمى ( نادية 

من االخر ، بنا قدرك عليه ، وهللا ما حد مبوظ البنت دى إال أنتى ، دا إللى ر: ربيع 

ھيشوفك ، يال قومى  الناس ھتيجى يوم الخميس بعد العشاء ، ھيشربوا الشاى ، وأبنھم

  .تنامى  نامى لو عاوزه

لم تتمالك سلمى نفسھا من البكاء ، ذھبت إلى غرفتھا وأغلقت الباب ، وصارت تبكى 

فأحالمھا تتبدد أمامھا ، وتذكرت كالم أحمد عندما أخبرھا بأنه   ودموعھا ال تتوقف ،

ولم   ذلك  غير مطمئن لفكرة والدھا بدخول معھد التمريض ، أيقنت أن والدھا قد رتب 

  .يخبرھا بموضوع العريس حتى توافق على المعھد 

ولكن الدخول ألبنتھا والتحدث معھا ، فتركتھا تبكى وھى أيضا تبكى  لم تستطع نادية 

  .ال تستطيع إن تظھر ذلك أمام زوجھا ربيع 

، لم  "سلمى ، إفتحى يا حبيبتى " وفى اليوم التالى ، طرقت نادية باب غرفة سلمى ، 

" ترد سلمى وقد تورمت عيناھا من البكاء طوال الليل ، اعادت نادية طرقات الباب ، 

ى الباب يا سلمى ، انا عشان خاطرى يا سلمى ، إفتحى يا بنتى ، متقطعيش قلبى ، إفتح

  "عارفه إنك صاحيه 

  ، قامت سلمى وفتحت الباب ، ورجعت إلى سريرھا واحتضنت مخدتھا ونامت 

نظرت نادية إلى بنتھا وھى تحبس دموعھا وقالت لھا ، متعمليش فى نفسك كدا يا 

ردت سلمى ودموعھا تتساقط على .ضنايا ، متقطعيش قلب أمك ، ارحمى عنيكى 

، عشان خاطرى كلمى بابا ، انا بحب أحمد ،  اتزوجا انا مش عاوزه مام: خدودھا 



واحد مبحبوش ، ابوس إيدك يا ماما ، متخليش بابا يغصب عليا حد ، ھموت يا  اتزوج

  .ماما لو إتزوجت غير أحمد 

بعد الشر عليكى يا حبيبتى ، اوعى عمرك تقولى كدا ، دا : إحتضنت نادية بنتھا وقالت 

  .ك حاجة ، دا إنتى روحى وقلبى أنا اموت لو حصل

تحت مى مش عاوزه تتزوج ، ھتعيش خدامه طيب كلمى بابا ، قوليله سل: قالت سلمى 

طيب يا : على الزواج مسحت نادية دموع أبنتھا وقالت  رجليكوا ، بس متغصبھاش 

  . شوية عنيكى أرحمى  عياط ،  حبيبتى ، ھروح أكلمه ، بس بطلى بقى

ة وتوجھت إلى ربيع وھو يجلس فى الصالة ، وجلست وال الغرف خرجت نادية من

  تعرف ماذا تقول ، نظر إليھا ربيع وقال 

  مالك ، عاوزه تقولى حاجة ؟: ربيع 

  بنتك مموته نفسھا عياط من إمبارح ، عنيھا ورمت وبقت حمرا : نادية 

  وبعدين ؟: ربيع 

، سيبھا لما تخلص   جوز يا ربيع ، متغصبھاش على حاجةتالبنت مش عاوزه ت: نادية 

  المعھد وبعدين يحلھا الحالل 

بنت مش عارفه وهللا ما حد ھيبوظ البنت دى غيرك ، يا ست افھمى ، ال: ربيع 

وعملت حاجة ش كلية ، لو لعب فى دماغھا صفى عيل لسه مخل مصلحتھا فين ، بتحب

. راكى س ، إنھا كانت بتكلمه من وعارفه كوي ى، ھتحط راسنا فى الطين ، وإنتغلط 

  .تعيط شوية وبعدين ھتروق  سبيھا كلميش كتير ،تفاقعدى ساكته ومت

  ...ياربيع : نادية 

مش عاوزين ، الناس جايه بكرة ،  وروحى عّقلى بنتكولمى الدور أسكتى بقى : ربيع 

  . اطربقھا على دماغكوا إنتوا اإلتنين وهللا أحسن فضايح ، 

كيف تقنع إبنتھا وھى تبكى لحالھا ، تفعل ، ذھبت نادية إلى المطبخ ، وال تدرى ماذا 

كيف تقنع إبنتھا بالزواج من شخص وقلبھا مع شخص أخر ، وماذا ستقول لھا لكى 

  .تقنعھا 

يارب ، ھونھا من عندك يارب ، عدى األيام دى على " نظرت نادية إلى السماء وقالت 

  " خير يارب 

  



 الجزء الخامس

تقديمھا للضيوف ، وأخبر والفاكھة لجاء ربيع مساء يوم الخميس ببعض العصائر 

ينادى عليھا ثم تجلس قليالً مع الضيوف ، زوجته ان تقوم سلمى بتقديم العصائر عندما 

مش مقدمه عصير لحد ومش قاعده ، ومش عاوزه " فخرجت سلمى من غرفتھا وقالت 

  "حرام عليكو ، حرام عليكو أتزوج ، ھو الزواج بالعافيه ، 

أعقلى يا سلمى ومتخلنيش أتھور عليكى ، وهللا لو منفذتيش كالمى ، : " فرد ربيع 

  " لتكون ليلتك سوده ، ومش ھقول حاجة تانى 

وبعد العشاء كان ربيع وسعد فى إنتظار الحاج سالمة وأسرته ، بينما كانت ام سلمى 

  .يق الكاسات للعصائر وتنس وتقطيعھا  تقوم بتجھيز بعض الفاكھة

رن جرس المنزل ، قال سعد ، أكيد دا الحاج سالمة ،  قام ربيع بفتح الباب ، فجاء 

  الصوت من خارج المنزل 

  السالم عليكم ، يا رب يا ساتر : الحاج سالمة 

  ، نورتونا  أھال وسھال يا حاج سالمة ، إتفضلوا ، إتفصلوا: ربيع 

  ج سعد ات منور بصحابه ، يا مرحب يا حهللا يخليك ، البي: الحاج سالمة 

  يا مرحب يا مرحب ، إتفضل ھنا يا حاج سالمة ، وحط المسند دا وراك : سعد 

، وجاءت نادية من الداخل " فوزية " وزوجته  " رضا " حضر الحاج سالمة مع إبنه 

وناولتھا لزوجھا ربيع بعد ان القت التحية ، وصافحت الست تحمل الفواكة المقطعة 

  .زية ثم جلست بجوار زوجھا فو

  بدأ سعد الحديث أثناء تناول الفاكھه 

  نورتنا يا حاج سالمة ، وإن شاء هللا يكون نسب الخير : سعد 

ج سعد ، ونور أھل البيت ، ونور العروسة ، امال العروسة فين ادا نورك يا ح: سالمة 

  يا جماعة ، إنتوا خايفين لناخدھا معانا وال إيه ؟ ھا ھا ھا 

  دا إحنا نوصلھا لحد البيت ، ھا ھا ھا  ج سالمة ،امش تغلى عليك يا ح: عد س

  !!! ھا ھا ھا ،  العصير يا سلمى : ربيع 

بالعصير  ، كانت سلمى  المجلس قامت نادية تساعد بنتھا وتشد على كتفيھا وھى تدخل

إلى تحاول التماسك ، وتمنع دموعھا من السقوط ، إنه إلحساس مؤلم ، عندما تتوسل 

دموعك أال تسقط ، قطرات ماء فى العين  أثقل من الحجارة فى اليد  ، بل أثقل من 

  . على األرض الجبال



 ، "إمسكى نفسك يا سلمى ، بالش فضايح يا حبيبتى ، خلى الليلة دى تعدى على خير " 

  .العصير بقبل دخول سلمى قالتھا نادية  كلمات

( لست فوزية ثم إبنھا رضا بداية من ار دخلت سلمى وألقت السالم  ، و قدمت العصي

وما إن ھمت فى الذھاب للداخل ، ، ثم الحاج سالمة ثم عمھا سعد ثم والدھا ) العريس 

ما تسلمى على الضيوف يا سلمى ، وبوسى الحاجة " حتى نادى عليھا عمھا سعد قائالً 

  "فوزية ، وال نقول حماتك أحسن ھا ھا ھا 

فحت الحاجة فوزية ، وقبلتھا ، ثم صافحت رضا وھى ثقيلة ، وصا عادت سلمى بخطى

، ثم صافحت أبوھا ، ونظرت إليه سعد تنظر إلى االرض ، ثم الحاج سالمة ، ثم عمھا 

  .وعيناھا مملوءة بالحزن واإلنكسار ، وكأنھا تقول له ، شكراً أبى ، فقد تركتنى 

 ه يتشتت ، ھلوبدأ عقلأرتعش جسد ربيع من الحزن الذى وجده فى عيون إبنته ، 

ام يكمل  ،" مفيش نصيب " يرفض الموضوع ، وتكون اإلجابة  يشترى سعاده إبنته و

  . الموضوع خوفاً على إبنته من اى مجھول 

تتبعھا منذ " رضا " كانت نظرات و الجحيم ،  تخرج منوكأنھا خرجت سلمى مسرعه 

جمل مما تخيل ، ، فقد وجد سلمى أدخولھا وحتى خروجھا ، وقد تھلل وجھه بالسرور 

  .فلم يكن يعرف كيف تبدو ، فقط يعرف أنھا جميلة كما قال له أخوه رامى وأبوه سالمة 

ھى العروسة : الحاج سالمة بعد اإلنتھاء من العصير وبعد القليل من الدردشة ، قال 

  ؟ معانا شوية وال إيه مش ھتقعد

  مع بعضيقعدوا براحتھم  بكره ،معلش أصلھا تعبانه شويه: ربيع فرد 

طيب عاوزين نعرف إيه طلباتكوا ، إحنا ملناش إال طلب واحد ، : الحاج سالمة 

 يس يلحق يقعد مع عروسته شوية ، عشانعاوزين الفرح خالل أسبوعين ، عشان العر

  .يوم  15شھرين ونص ، عدى منھم  هأجازت

تلف عليھا ، يا حاج سالمة ، إحنا كفايا علينا إننا نناسبك ، واى طلبات مش ھنخ:  سعد 

  ؟ وكلھا ھتكون فى بيت االستاذ رضا ، وال إيه يا عريس 

 ً   . سعدتمام يا حاج :   رضا مبتسما

مش عاوزين يا حاج سعد هللا يخليك ، دا إحنا إللى يشرفنا نسبكوا ، بس : الحاج سالمة 

نقوم من ھنا إال لما نكون متفقين ، وزى ما قلتلك قبل كدا ، أى حاجة تطلبوھا مش 

تلف عليھا ، وتعليم عروستنا من يوم ما تدخل بيتنا ھيكون مسئوليتنا لحد ما تاخد ھنخ

  .الشھادة 



بس موضوع الزواج بعد أسبوعين دا مش ينفع يتأجل شوية ؟  يعنى عشان :   ربيع

  .العرسان يعرفوا بعض أكتر وكل واحد يجھز نفسه للفرح 

الزمة  التأخير ، خير البر عاجله ، ،  ما دام متفقين ملوش ربيع يا حاج : الحاج سالمة 

يوم يتعرفوا على  15والعروسة فى عينينا ويتعرفوا على بعض براحتھم ، قدامھم 

، الحاج سعد محالت تجًھيز العروسة ، فھيكون من بعض ، وقدامھم العمر طويل ، أما 

كتير يومين او تالتة ھتكون لالمحالت عندى ، يعنى باوتجھيز العريس ھيكون من 

  . شقة جاھزة ومفروشة ال

  .إللى يقول عليه الحاج سعد ، ھيمشى إن شاء هللا خالص : ربيع 

س الخمإن شاء هللا ، والفرح  الخميس الجايكتب الكتاب  يھنى نقول : الحاج سالمة 

  ؟يا حج سعد  إللى بعده ، ھا

  على بركة هللا : سعد 

  .....يبقى نقرأ الفاتحة : الحاج سالمة 

سعد مجموعة من المحالت لتجھيز العرئيس ، من االلف إلى الياء كما كان لدى الحاج 

يقولون ، وقد إتفق مع ربيع على تجھيز سلمى بكل ما تشاء ، وان يقوم بسداد التكاليف 

  .وفقا إلمكانياته  على أقساط 

وتبكى كل ما يقال وبالفعل إتفق الجميع على كل شىء ، وسلمى تقف خلف الباب تسمع 

فقد تحدد تكاد تموت من داخلھا إن لم تكن تشعر بأنھا ماتت بالفعل ،  حالھا ،على 

قراءة  واج ، وتمدقيقة ، وتم تحديد موعد عقد القران والز 30مصيرھا فى أقل من 

  .الفاتحة 

الضيوف بالخروج ، حتى ذھبت إلى غرفتتھا ، وأخذت تبكى ، ليس لھا  وما إن ھمّ 

الباب ، ونادت عليھا ، جرت سلمى على طرقت أمھا .صديق إال صوتھا وھى تبكى 

أبوس ايدك يا ماما مش عاوزه أتزوج ، " الباب ، وفتحته وأخذت تقبل يد أمھا وتقول 

جوز ، ابوس رجلك ، مش عاوزة تمش عاوزه أتزوج ، حرام عليكو ، مش عاوزه أ

قومى يا سلمى ، "  ونزلت سلمى تقبل أقدام أمھا ، وأمھا تبكى وتقول " أتزوج 

قامت سلمى تتحسس وجه أمھا كالمجنونة ، ودموعھا " ليش فى نفسك كدا يا قلبى متعم

مش انا قلبك ، عاوزه تموتينى ليه ، لو أتزوجت ھموت ، وهللا " تغطى وجھھا ،وتقول 

  " ھموت ، مش مصدقانى ، بكرة تشوفى ، مش أنا قلبك يا ماما ، مش عاوزه أتزوج 

 سلمى الحديث معأمھا ، فذھب إليھم وحاول سمع  ربيع صوت بكاء سلمى وحديثھا مع 

بتعيطى ليه ، فى حد فرحه بعد أسبوعين ويعمل فى إيه يا سلمى ، "   بھدوء لعلھا تھدأ

  كدا ؟؟



 إرحمونى بقى ،ابوس إيدك يا بابا ، مش عاوزه أتزوج ، مش عاوزه أتزوج ، : سلمى 

وھى تغطى " مش عاوزه أتزووووووووووووووج " ثم صرخت بصوت عالى منفعلة  

  .وجھھا بكفى يداھا 

إخرسى يا " فھوت يداه على وجھھا بقوة قائالً لم يتمالك ربيع نفسه من صراخ سلمى ، 

  "الناس ، انا شكلى ھربيكى من اول وجديد  ھتلمى علينا، .... بنت الكـ

ظلت تبكى وھى ملقاه على  سقطت سلمى من شدة الضربة على االرض ، ولم تتحرك ،

مش عاوز أسمع عياط تانى ، " وأكمل ربيع حديثه لھا ،  ة الھامدة ، األرض كالجث

  "انتى خالص ، فرحك بعد اسبوعين  أنا بعمل دا كله لمصلحتك ، إكبرى بقى وأفھمى ،

الندم ، فھى المرة األولى الحزن ووخرج من غرفتھا ، وذھب إلى غرفته وھو يشعر ب

بصوٍت عالى يرى إبنته تصرخ  وھوعل يفعساه أن ولكن ماذا التى تمتد يده على سلمى 

.  

  

مر اليوم االول ، والثانى ، وسلمى ال تخرج من غرفتھا ، وال تأكل إال القليل ، وبدأت 

تستسلم لألمر الواقع ، فاأليام تمر ، وإن كانت تمر بطيئة جدا ، لكنھا ستمر ، وسيأتى 

  .يوم الزفاف 

كلمات كانت ترددھا " دنى يارب يارب ، دبرنى يارب ، يا رب ، مليش غيرك ، ساع" 

سلمى كلما أستيقظت لتبكى وتخرج ما تكون بداخلھا من دموع ثم تعود للنوم مره أخرى 

.  

لعلھا تخفف عنھا ما ھى فيه ، وكانت  ،" سوسن " إتصلت أم سلمى على صديقتھا 

ألحمد ، وإن كانت ال  ه لسلمى ، والوحيدة التى تعلم عن حبھاأقرب صديق سوسن 

الكثير ، إال أن سلمى كانت تقصدھا دائما عندما تريد أن تتحدث ، أو تشكى تعرف 

  .شىء  ھمومھا او أى

  " سلمى ، أنا سوسن ، إفتحى " جاءت سوسن ، وطرقت باب سلمى وقالت 

قامت سلمى وفتحت الباب ، وعادت إلى سريرھا وجلست ، وجلست سوسن بجوارھا 

  وقالت 

  يه ؟ ھتموتى يا بنتىإنتى عاملة فى نفسك كدا ل: سوسن 

  يارب اموت وأخلص ، عشان أريحھم منى: سلمى 

  بعد الشر عليكى ، مالك فيه إيه؟:  سوسن



  عاوزين يجوزونى لواحد معرفوش ، عشان يبعدونى عن أحمد: سلمى 

  يا خبر ، طب مش رفضتى ليه ؟: سوسن 

، وقروا  رفضت ، وأبويا ضربنى ، والعريس وأھله كانوا عندنا يوم الجمعة: سلمى 

  الفاتحة ، وحددوا الفرح بعد أسبوعين 

  كمان ، يعنى إنت فرحك بعد أسبوعين ، حرام عليھم وهللا : سوسن 

  أعمل إية يا سوسن ، انا خالص بموت ، وهللا بموت : سلمى 

طب مش حاولتى تكلمى أحمد ، يمكن يكون عنده حل ، ويبقى عارف ، عشان : سوسن 

   مش يتفاجأ ويفتكر إنك بعتيه

  !ما ھما أخدوا منى التليفون ، من يوم ما أحمد إتقدملى وبابا رفضه : سلمى 

طيب إقفلى الباب ، وخدى كلميه من تليفونى ، بس بصوت واطى لمامتك : سوسن 

  تسمعك 

  بجد ،  متشكره قوى يا سوسن ، دا جميل عمرى ما ھنسھولك : سلمى 

  .متقوليش كدا ، دا انتى صحبتى وحبيبتى : سوسن 

قامت باإلتصال لقت سلمى باب غرفتھا من الداخل ، وأخذت التليفون من سوسن ، وأغ

  بأحمد ، وبدأ قلبھا ينبض بشده كالعاده حتى أجابھا أحمد

  سالم عليكم... ألو: أحمد 

  أنا سلمى . إزيك يا احمد .. وعليكم السالم : سلمى 

  سلمى ، إزيك ، على صوتك شوية : أحمد 

   عامل ايهانا كويسة إنت : سلمى 

  مالك صوتك ضعيف ومتغير ، فى حاجة ؟:  أحمد 

أنا بموت يا أحمد ، بابا جابلى عريس ، وقروا الفاتحة ،  : أجھشت سلمى بالكباء وقالت 

وحددوا يوم الفرح بعد أسبوعين  ومش عارفه أعمل إيه ، مكنتش عارفه أتصل بيك ، 

  .انا بكلمك من تليفون سوسن صحبتى 

على أحمد كالصاعقة ، ولم يستطع التحدث  ، وفى لحظات ، مر نزلت كلمات سلمى 

شريط حياته مع سلمى ، من ضحكات ، ورسائل ، وأحالم وردية ، وبدالً من تخيلھا 

  يوم الزفاف ، وجدھا تجلس مع غيره ، أمام عينيه " الكوشة " تجلس معه فى 



  أحمد ، إنت معايا ، رد عليا ، متسبنيش لوحدى : سلمى وھى تبكى 

من إختيار ، أنا مش مطمن  فاكره لما قتلكأتكلم اقول إيه ،  انا مش قادر أتكلم ، : أحمد 

  أبوكى للتمريض ، كان بيخطط لكدا عشان تتزوجى بدرى

بقالى أسبوع مبتطلتش عياط ، عندك حق يا أحمد ، قولى أعمل إيه ، انا : سلمى 

  ومأكلتش حاجة ، وعاوزه أموت وال إنى أتزوج غيرك 

بعد الشر عليكى من الموت يا سلمى ، انا مش عارف افكر ، وال عارف أقولك :  أحمد

  حاجة ، انا مش متخيل إنك ھتكونى لغيرى ، انا ممكن أقتل أى حد يأخدك منى 

  عش مستقبلك عشانى ال يا أحمد ، مضيّ : سلمى 

 طبعا مفيش طارق ،( الفينى سالح وعد الجثث ، الفينى سالح وعد الجثث  : طارق  

  ) ، إرجعوا بقى ^_^ خرجكوا من الجو الحزين دا شوية بحاول أدا األدمن ، 

اول حاجه  ىإنت بنيتھا وإنتى مستقبلى يا سلمى ، انا كل أحالمى وطموحاتى : أحمد 

  انا كدا أحالمى ضاعت فيھا ، 

طب قولى أعمل إيه يا أحمد ، انا مش : زادت كلمات أحمد من بكاء سلمى ، وقالت 

  .وج غيرك ، مش عاوزه أكون غير ليك عاوزه أتز

  مش عارف ، انا خايف أروح أكلم والدك يأذيكى ويطردنى: أحمد 

  الالال بالش بابا ، دا ھيموتى : سلمى 

وخايف اروح اكلم الشخص إللى أتقدملك ، يصر على الزواج منك ويدّمر : أحمد 

  حياتك ويفضل فاكر إنك بتحبينى 

  لبابا ، ويعرف إنى كلمتك  الالالال بالش ، ليقول: سلمى 

  طب أعمل إيه ؟: أحمد 

  خلّصى بقى ،  الرصيد خلص ، ومامتك ممكن تكون واقفه على الباب: سوسن 

طيب يا أحمد ، انا الزم أقفل عشان الرصيد ھيخلص وممكن يكون حد واقف : سلمى 

 على الباب ، خلى بالك من نفسك ، مش عارفه إذا كنت ھسمع صوتك تانى وال أل ،

، مع السالمة ، مع السالمة يا بس ھفضل طول عمرى أحبك إنت ، إنت وبس يا أحمد 

  .أحمد 

  .سلمممممممممممى ... سلمى ... سلمى : أحمد 



لم تنتظر سلمى رد أحمد ، أغلقت الھاتف ، ودموعھا ال تتوقف ، تيقنت ان أحمد لن 

  .يستطيع فعل شىء ، فھى وھو بال حول وال قوة 

ص بقى يا سلمى ، متعمليش فى نفسك كدا ، انا خليتك تكلميه عشان خال: قالت سوسن 

كى نصيب تھدى مش تبكى أكتر ، خالص يا حبيبتى ، وإن شاء هللا ربنا ھيسھل ، لو لي

  فى أحمد ، ربنا ھيدھولك ، وانا ھفكرلك فى حل ، يمكن ينفع 

  حل إيه ؟: نظرت إليھا سلمى متسائله 

  ة كدا ، خلينى أدورھا فى دماغى وبعدين أقولك مش عارفه ، فى بالى فكر: سوسن 

  فكرة إيه ، عرفينى : سلمى 

أنا بفكر اروح للست فوزية ، أم العريس ، وأعرفھا إنك بتحبى أحمد ، وإن : سوسن 

أحمد إتقدملك ، بس أبوكى رفضه عشان مخلصش تعليم  وكدا يعنى ، وھى أكيد ھتقول 

  ألبنھا ، والموضوع يتفشكل

، وممكن  ھى وإبنھا  متعمليش كدا ، دى جايه ھنا بكرة  عشان تقعد معاياالالال: سلمى 

  .تقول لماما وال بابا يعرف ، ال ال اوعى تروحى ھناك 

  .خالص براحتك ، أنا قلت يمكن الفكرة تنجح : سوسن 

والحديث ) العروسة (  سلمى لزيارةفى اليوم التالى أتت الست فوزية وإبنھا رضا ، 

للقاء كان فاتراً ، فيبدو على وجه الست فوزية الضيق وعدم الراحة ، ، ولكن ا معھا

تبدوا مرھقة  لمى، بينما سوالحديث إليھا مع سلمى  للجلوس امتلھفيبدو بينما رضا 

  .األرض  إلىتنظر  و وغير مرحبه بوجودھم فھى تجلس صامته

، وھو ال حول  فقد ضاعت منه سلمى إلى األبدأما أحمد ، فلم يفيق من ھول الصدمة ، 

له وال قوه ، فمھما يكن تصرفه ، لن يأتى بالنفع ال عليه وال على سلمى ، بل قد 

يضرھا فى حياتھا الزوجية إن تم الزواج ، وقرر أحمد الصمت وعدم فعل شىء 

  .وليقضى هللا أمراَ كان مفعوال 

لذھاب قررت افى النھاية ، ، و فما زالت تفكر كيف تساعد صديقتھا سلمى سوسنأما 

لتحكى لھا كل ما تعرف عن الحب بين أحمد وسلمى ) أم العريس ( إلى الست فوزية 

َ منھا بأن ذلك قد ينھى موضوع الزواج  ضاربه بتحذيرات سلمى عرض الحائط  ظنا

  . ويكون لھا الفضل فى ذلك  وتعود سلمى إلى أحمد

  

ست فوزية ، فخرج وبالفعل ذھبت سوسن إلى بيت الحاج سالمة النجار ، ونادت على ال

  إبنھا رامى وقال



  أيوه ، حضرتك إللى بتنادى: رامى 

  أيوه ، الست فوزية موجودة : سوسن 

  ^_^أيوة وأنا إبنھا رامى : رامى 

  طيب ممكن تناديھالى: سوسن 

  لو فيه حاجة انا سداد ، وممكن اوصلھا أى حاجه لو تحبى : رامى 

  أل أنا عاوزه الست فوزية: سوسن 

  اقولھا مين  طيب: رامى 

  قولھا واحده اسمھا سوسن عاوزاكى ضرورى : سوسن 

وسايبھا " دخل رامى المنزل وأخبر والدته بأن ھناك من يريدك ضرورى ، فقالت له 

  "واقفه بره ليه ، خليھا تيجى 

ً ، فقالت سوسن  ممكن " دخلت سوسن وسلمت على الست فوزية ، وكان رامى واقفا

  " ة أتكلم مع حضرتك لوحدنا شوي

  "أدخل جوا يا رامى " نظرت فوزية إلى إبنھا رامى ، وقالت 

) سلمى ( دأت سوسن فى الحديث عن حب أحمد ، مھندس الكمبيوتر لسلمى ، وأنھا وب

أيضا تبادله نفس الشعور ، وأنه تقدم لخطبتھا ولكن والد سلمى  أخبره بأن ينتظر حتى 

سلمى تفاجأت بوالدھا يخبرھا ينھى دارسته ويحصل على وظيفه ثم يتقدم ، ولكن 

  .بموضوع خطوبتھا من رضا ، كما أنھا ال تتوقف عن البكاء 

وقالت سوسن أيضا ، أنھا جاءت بدون علم سلمى ، وال أحد يعلم ھذا ، ولكنھا ال تريد 

  .لصديقتھا أن تكون حزينه او غير موفقه فى حايتھا الزوجية 

نتى متأكده من الكالم دا ، وال جايه إ" تھلل وجه فوزيه بھذا الكالم وسألت سوسن 

  "تخربى على صحبتك ، أصل فيه بنات كتير مبتحبش الخير ألصحابھم 

أقسمت سوسن بأنھا تقول الصدق ، وأن كل كله قالتھا حقيقية ، وھى فقط تريد السعادة 

بس ياريت يا حاجة فوزية متقوليش إنى جيت " ، ثم قالت " سلمى " لصديقتھا الوحيدة 

  "أصل لو سلمى عرفت ، ممكن متكلمنيش تانى ، ولو أھلى عرفوا ھيموتونى ھنا ، 

متخفيش مش ھقول لحد عليكى ، وھكلم الحاج سالمة لما يرجع من : فردت فوزية 

  الشغل 

  وبعد أن رحلت سوسن ، دخل رامى ، وقال ألمه



  بقى سلمى بتحب الواد أحمد بتاع الكمبيوتر : رامى 

  لينا إنت كنت بتتصنت ع: فوزية 

  اه ھاھاھا ، وھقول لرضا : رامى 

وهللا أموتك ، اوعى تقول لحاجة لحد ما اقول ألبوك ونشوف رأيه إيه ، يمكن : فوزية 

  .البنت دى عاوزة تخرب على صاحبتھا 

 وقبل أن يخلد إلى النوم ،  وفى المساء عندما عاد الحاج سالمة وبعد تناول العشاء

  عن سلمى وسوسن فاتحته فوزية فى الحديث 

  ت بنت ، بتقول إنھا صاحبه سلمى شوفت يا حاج سالمة ، إنھاردة ج: فوزية 

  وبعدين: سالمة 

، وھو بيحبھا  بتقول إن سلمى بتحب واحد إسمه أحمد ، مھندس كمبيوتر : فوزية 

  .وراح إتقدملھا بس أبوھا رفضه وقاله لما تخلص تعليم وتشتغل إبقى تعالى 

  نھاا وبعدي: سالمة 

  وبتقول إن سلمى مموته نفسھا من العياط ومش عاوزه تجوز رضا : فوزية 

 100فوزية ، انتى من االول عاوزه رضا يتزوج بنت أخوكى ، وأنا قلتلك : سالمة 

من خيالك ، عشان مرة ، رضا مش ھيتزوج بنت أخوكى ، فياريت متألفيش قصص 

  .وف مستقبله زواج إبنك ، سيبى الواد يتزوج عشان يسافر ويشتبوظى 

  وهللا العظيم يا حاج ما بكذب ، طب أندھلك رامى تسئله ؟: فوزية 

سنين فى الجامعة ومش  7، إللى بقاله عشان اسئله ملقتيش إال الفاشل دا : سالمة 

  .، تالقيكى مظبطاھا معاه عارف يخلص الكلية 

  حرام عليك يا حاج تقول كدا على إبنك: فوزية 

حاجة غلط ؟ واد فاشل ، ال عارف يخلص الجامعة وال نافع فى يعنى انا بقول : سالمة 

أكبر منه بسنة ،  خلّص  اى شغل ومقضيھا لف وسرمحه ، مش شايف أخوه  رضا ،

ربنا يصبرنى على ما  الكلية ، وسافر وھيجّوز ، وخلى إبنك قاعد حنبك زى الواليا ، 

  .بالنى ، انا مش عارف الواد دا طالع فاشل لمين 

إنت غيرت الموضوع ليه ، أنا بكلمك عن المصيبة والبنت إللى بتحب واحد : فوزية 

  وعاوز تجوزھا إلبنك دى 



دول ناس محترمة ، وميطلعش منھم العيب لّمى الدور وخلينى أنام يا فوزية ، :  سالمة 

من أكابر البلد ، والناس كلھا بتروح تستشيره فى مشاكلھم ، ، والحاج سعد عم العروسة 

أيام ، ولو فتحتى الموضوع دا تانى وال  10فرح إبنك بعد ، ونامى قى يا فوزية إتھّدى ب

عشان أنام إنت والفاشل إبنك ، طّفى النور يال  سودهرضا عرف حاجة ، ھخلّى عيشتك 

  .، طّفى النووووور شوية

 لم تستطع إخبار رضاقامت فوزية لتطفىء النور وھى تھمھم بكلمات غير مفھومة ، و

حتى ال تحدث مشاكل ھم فى غنى  نھائيا مع رضا وأوصت رامى أال يتكلم،  بما حدث

  .عنھا 



  الجزء السادس

ستعدادات وتجھيز شقة الزواج من الطرفين ، وبدأت مرت االيام بطيئة ، وبدأت اإل

وجھا رسميا ، ولم ، فقد تم بالفعل كتب الكتاب ، واصبح رضا زقبل الواقع تسلمى ت

ئما ا، كان رضا طيب القلب ، وأحبھا كثيراً ، وكان يشعر د يبقى على العرس إال ايام 

كما أنه غريباً بحزنھا ، وعندما يسئلھا عن ذلك، تجيب بأنھا خائفه من الزواج المبكر ، 

تعلقه بھا  ويزدادوكان رضا يتقبل اإلجابة ، .وتحتاج بعض الوقت لتتعود عليه عنھا 

فقد كانت سلمى شديدة الجمال وعذبة الصوت ما جعل رضا يشعر بأنه ،وما بعد يوم ي

  .مثلھا  أخرى فتاة لن يجد

من الصباح الباكر ، ) صالون االتجميل ( وجاء يوم العرس ، وذھبت سلمى للكوافير 

ومعھا صديقتھا سوسن ، حاولت سوسن أكثر من مره إخبارھا بأنھا ذھبت وتحدثت مع 

  .او تخسرھا لألبد  منھا وزية ، لكنھا خافت أن تغضبأم زوجھا ف

وفى المساء ، جاءت سيارة العريس وخلفھا الكثير من السيارات ألخذ العروسة من 

بسم هللا ما شاء هللا ، إيه : " الكوافير ، وما إن رأھا رضا ، حتى طار عقله ، وقال لھا 

  " جمال دا ، انا شكلى ھتحسد إنھاردهال

، ى يد رضا وسط الكثير من الزغاريدوھى ف، وخرجت  خفيفةبتسامة إبتسمت سلمى إ

وأثناء الذھاب إلى قاعة الحفالت ، طلب سلمى من رضا أال تجلس كثيراَ فى القاعة 

أل أبوس إيدك ، " ألنھا مجھده ، وال تحب السخب والموسيقى العالية ، فرد عليھا 

  " ، دا إحنا لسه متحركناش  مجھده إيه إنھارده

ت سلمى فى القاعة ، تحاول اإلبتسام كلما جاءات عليھا عدسات الكاميرا ، أو نظر جلس

إبتسمى ، " إليھا أحد أقاربھا ، وكانت أمھا تأتيھا بين الحين واألخر وتھمس إليھا 

، يحاول رضا الحديث معھا ولكنھا تجلس  "إضحكى ، متكشريش كدا ، بالش فضايح  

  .اللحظة ، تتحامل على نفسھا حتى تنتھى فقط دون أى حديث ، تحاول معايشة 

ا فوزية ، فقد كانت تجلس مع أخيھا وإبنته ، ولم يراھا أحد تبتسم طوال الحفل ، وكل أم

  من يراھا يردد  إحدى العبارات 

 " هللا يكون فى عونك يا سلمى ، ھتشوفى أيام ملھاش لون مع حماتك "  -

 "وال زوجھا بيتزوج عليھا الست دى مضايقه كدا ليه ، ھو إبنھا بيتزوج "  -

 "ھى أم العريس مبتعرفش تضحك وال إيه "  -

 "ھى دى أم العريس وال مراته االولى "  -

 



أما أحمد ، فقد فكر كثيراً فى الذھاب ، ليلقى أخر نظرة على سلمى ، وھى تجلس من 

لم زوجھا ، ليقنع نفسه أن حبه قد مات وأنتھى ، ولكنه لم يستطع ، لم تأتيه الشجاعة ، و

تحمله قدماه ليذھب ، وخاف أن تظل صورة سلمى وھى تجلس مع زوجھا أمام عينيه ، 

فأغلق باب غرفته ، وحاول أن ينام ، دون جدوى ، فما أن يغمض عنيه ، حتى يرى 

سلمى وھى ترتدى فستان الزفاف ، فيفتح عنياه ، ليراھا أمامه على الحائط ، تبكى ، 

يوم فرحك ، مش عارف اقولك الف مبروك ، معلش متعيطيش يا سلمى ، دا " فيحدثھا 

، يحاول أن يتمالك نفسه " مش قادر ، بس ھدعيلك ، ربنا يوفقك ، ويسعدك فى حياتك 

أل ، مش أحمد إللى " قبل أن تخرج وكأنه يقول لنفسه  ، ولكن دموعه تسبقه ، فيمسحھا

  ".يعيط ودموعه تنزل 

ن شىء يشغله على اإلنترنت حتى ينسى ثم قام وجلس أمام الكمبيوتر ، وأخذ يبحث ع

، فذھب " ھذا ما رأيت فى دبى " ما يحدث بالخارج  ، فلم يتذكر إال مدونتة المفضلة 

اوووف ، ھو األدمن دا بقى كسالن " يبحث عن مقاالت جديدة فلم يجد فقال فى نفسه 

  " إللى انا فيھا دىوال من الظروف  ھالقيھا منهقوى كدا ليه ، 

  طلبت سلمى من رضا الذھاب  وفى القاعة

  انا تعبت ، خليھم يخلصوا بقى : سلمى 

  كمان شوية ، إحنا مقعدناش كتير: رضا 

  عشان خاطرى ، ممكن يغمى عليا : سلمى 

  طيب خالص ، ھقوللھم يخلصوا : رضا 

وشاور رضا بيده إلى أخيه رامى ، وھمس فى أذنه بأن يطلب من منظم الحفلة إنھاءھا 

.  

سة والعريس آلخذ الصور التذكارية مع جميع األھل ، ومن بعدھا ذھبوا وقامت العرو

  .إلى عش الزوجية وأنصرف الجميع  

طوابق ، فى كل طابق شقة ، كانت شقة العائلة  3كان منزل الحاجة سالمة  مكون من 

فى الطابق األول ، و شقة رضا فى الطابق الثانى ، وشقة رامى فى الطابق الثالث وھى 

  شطيب تحت الت

أثناء صعود الساللم الطابق الثانى ، وكانت سلمى ترتعش  ساللمصعد الزوجين 

، ودخل العروسان الشقة ، وإنطفأت األنوار بالخارج ، كالثلج باردة وأصبحت يدھا 

  .وأنصرف الجميع كباراً وصغاراً 



مرت االيام االولى من الزواج بسالم ، كان رضا مرح وصبور ، وھو ما ساعد سلمى 

  ثيراً على التأقلم فى البيت الجديد ، ك

  : وبعد مرور أسبوع سأل رضا زوجته 

  .ھر العسل بتاعنا فى الغردقة إيه رأيك نروح نقضى أسبوع من ش:  رضا

  زى ما تحب  : سلمى 

إيه زى ما تحب دى ، ھو أنا ھروح لوحدى ، يا حبيبتى إنت زوجتى ، ومراتى : رضا 

وفى يومين حلوين قبل ما أسافر ، لو عاوزه تروحى ، وانا عاوز ابسطك ، وعاوزك تش

  مكان تانى قولى ، لو حتى فى اخر البالد 

  خالص نروح الغردقة : سلمى 

  .الفجر إننا ھنسافر ، جھزى الشنط وانا ھنزل تحت أقول البويا وأمى طيب يال : رضا 

  ماشى: سلمى 

  وذھب رضا إلى شقة العائلة ، دخل وألقى السالم

  م عليكمالسال: ا رض

  وعليك السالم : الحاج سالمة 

  وعليكم السالم ، نازل لوحدك ليه ، امال فين عروستك وال مش عاوزه تنزل : فوزية 

ال حول وال قوة إال با ، ما تتھّدى يا فوزية ، وسيبى العرسان على : الحاج سالمة 

  راحتھم 

على عينينا ، بس  ھا ھا ھا ، إيه يا حاجة شغل الحموات دى ، إحنا ننزلك: رضا 

  سلمى بتجھز الشنط

  شنط ؟ شنط إية ؟: فوزية 

  أصلنا ھنروح نقضى اسبوع فى الغردقة : رضا 

  الغردقة ، هللا هللا ، من اولھا كدا ، ويا ترى دى فكرتك وال فكرة الست سلمى : فوزية 

ى وهللا يا حاجة ، انا قلت أتفسح يومين قبل ما أسافر ، تحبى تيج انا فكرتى: رضا 

  معانا  ؟

  ال يا حبيبى ، شكرا ، ھسيب البيت لمين ، روح إنت  إتفسح وإتبسط : فوزية 



  خدھا معاك ، غرقھا فى البحر وأكسب فينا ثواب ھا ھا ھا: سالمة 

  عاوز تخلص منى ، ربنا يسامحك يا حاج: فوزية 

  ھيسامحنى ، وهللا ھيسامحنى عشان مستحملك : سالمة 

  ^_^طيب خدونى أنا : رامى 

، ، يال انا ھطلع أنام ، عشان ھنمشى الفجر :) لما تتزوج إبقى روح مع مراتك : رضا 

  .، تصبحوا على خير

  وسلملى على سلمى  مع السالمة يا حبيبى ، تصبح على خير : سالمة 

  .خد بالك من نفسك : فوزية 

دقة ، وذھب العروسان على الغردقة ،  قضوا فيھا ايام جميلة على شواطىء الغر

  .ة  ، والرحالت البحرية يمأكوالت البحرية ، ورحالت السفارى الليلمطاعم الو

إستمتعت سلمى كثيراً بھا وكذلك رضا ، وما أن أوشك األسبوع على اإلنتھاء ، حتى 

فقد شعرت بالراحة والھدوء ھنا ، أيام أخرى ،  3طلبت سلمى من زوجھا ، أن يبقوا 

  " .دا إنتى تؤمرى يا حبيبتى بس ك" وعلى الفور وافقھا رضا قائالً 

أيام ، وعاد رضا و سلمى إلى منزلھم ، وقبل ان يصعدا إلى شقتھم ،  10وإنتھت ال 

طرق رضا شقة أبيه فى الدور االول  ، وسلّم على الجميع ، وكذلك فعلت سلمى ، ثم 

ھنروح نغير ھدومنا ونتحمم وننزل ، إعمليلنا عشاء حلو كدا من إيدك يا ست " قال 

  "اجة الح

صعد الزوجين إلى شقتھم ، وقامت سلمى باإلتصال على والدتھا لتخبرھا بوصولھم ، 

  . وسيتناولوا الغذاء معھم  وأخبرتھا أنھا ورضا سيأتوا غداَ لزيارتھم

تناول الجميع العشاء وأخذوا يتسامروا حتى منتصف الليل ، فصعد رضا وزوجته إلى 

  .احوا فى نوم عميق وقد أجھدھم السھر وطول السفر فرشقتھم 

فى اليوم التالى ، ذھب رضا وسلمى إلى بيت الحاج ربيع وھى المرة االولى بعد 

الزواج ، سلمت سلمى على والدھا وقبلت يده ، وعلى أمھا وقبلت يدھا ، وإحتضنتھا 

  كثيرا ثم ذھبت معھا إلى الداخل وبدأت تسألھا

  قوليلى ، زوجك عامل معاكى إيه: ة نادي

  س يا ماما ، كوي: سلمى 

  يعنى إنت مبسوطه  ھناك ؟ : نادية 



  الحمد  ، : سلمى 

طيب يا قلبى ، ربنا يسعدك يارب ، وهللا فى كل صالتى بدعيلك ، ربنا يسعدك : نادية 

  فى حياتك 

  يارب يا ماما ، وإنتوا عاملين إيه : سلمى 

ن ، قوليلى ، ، بس ھنعمل إيه عايشيغيرك ضلمة يا سلمى  من البيت وهللا :نادية 

  حماتك عامله معاكى إيه ؟

ملتش معاھا كتير ، بس حاسه إنھا امش عارفه حاسه إنھا مش طيقانى ، انا متع: سلمى 

  . مبتحبنيش

  معلش ، حاولى تتجنبيھا ، ومتخلھاش تزعل منك ، وربنا يھديھالك إن شاء هللا : نادية 

جميعا يتناولون الطعام ، وقال ساعدت سلمى والدتھا فى تجھيز السفرة للغذاء ، وجسلوا 

تسلم إيدك يا حماتى ، يا ترى سلمى بتعرف تعمل أكل حلو زى دا : رضا مداعبا سلمى 

  ، وال لسه بتتعلم 

  ، ومفيش حد بيطبخ زيھا  ل أحسن منه كمان ، دى سلمى لھلوبهوتعم: فردت نادية  

  .أنا مبحبش أتكلم عن نفسى ، بكره تشوف بنفسك : سلمى 

  مل أكل أمك بالعافية ، ھعمل إيه حشنى أكلك يا سلمى ، إنا مستحو:  ربيع

وهللا ، يعنى زوج بنتك يشّكر فى األكل ، وإنت تقول مستحمل بالعافية ، طب : نادية 

  اصدق مين دلوقتى ؟

  ال وهللا يا حماتى أكلك جميل ، الحاج ربيع بيحب يھزر معاكى بس: رضا 

داء ، وذھبت سلمى ورضا لإلستراحة فى قضى الجميع وقت ممتع  بعد تناول الغ

   ا بمنزل والدھا ، وسريرھا الصغيرغرفتھ

أنا ھنام على سريرك وإنتى نامى على االرض ، إنت أكيد زھقانه من : وقال رضا 

  السرير دا ، صح ، 

 مكان  تاني نام فيهال يا حبيبى ، دا سريرى ، مش سريرك ، قوم يال ، شوفلك : سلمى 

  ى ماماعلھنادى وإال ، 

  . بتطردينى ، طب نادى على ماما بقى ، لما اشوف ھتعمل إيه ھا ھا ھا: رضا 

بدأت سلمى تتعايش مع عائلة رضا ، وصارت تساعد والدته فى األعمال المنزلية ، 

كانت تجد ومع أن سلمى ورضا يعيشان فى شقة منفصلة ، إال ان جميع االمور المنزلية 



ا بذلك ، فأخبرھا بأنھا كانت تريد أن تزوجه إبنه وأخبرت زوجھ فى تعاملھا قسوة ،

وطلب منھا  ولكنه ووالده رفضوا ولھذا السبب فقد تجديھا صعبة شىًء ما  ، خاله 

  .طيبة جداً  ، ومع الوقت سوف تحبك ، فھىقبل ذلك حتى ال تحدث مشاكل محاولة ت

ھل ستبيت لوحدھا ، فسالته سلمى ، " رضا " وبدأ العد التنازلى لسفر  ومرت االيام ،

  فى الشقة ؟

  تسافر ؟ أنا بخاف أقعد لوحدى ؟ و أنا ھبات لوحدى فى الشقة بعد لمارضا ، ھ: سلمى 

  .ھناك ، فى الغرفة بتاعتى فى بيت العائلةأل ، إنت ھتنزلى تباتى تحت : رضا 

  مش ينفع اروح بيت أھلى ، أقعد ھناك ؟: سلمى 

  بيت زوجك ، سواء أنا ھنا او  مسافر أل مينفعش ، دا دلوقتى بيتك ، و: رضا 

وخصوصا أخوك طول النھار قاعد فى  بس مش ھكون على راحتى تحت ،: سلمى 

  .البيت 

يا قلبى ، إبقى اطلعى الشقة ، زى ما إنتى عاوزه ، بس بالليل إنزلى نامى تحت : رضا 

.  

  ؟يعنى مش ھروح بيت أھلى خالص : سلمى 

  ى ھناك كل أسبوع ، بس ترجعى بالليل أل مين قال كدا ، إبقى روح: رضا 

  طب ولو حبيت أبات ھناك ؟ : سلمى 

لو ھتباتى ھناك ، مرة كل اسبوعين مثال ، إبقى قوليلى قبلھا وقولى ألھلى تحت : رضا 

  .، عادى يا قلبى مفيش مشكلة 

  

ذھبت سلمى مع الحاج سالمة والست فوزية  لتوصيل رضا إلى المطار ، وقاموا جميعاَ 

وأثناء العودة من المطار ، كان الجميع فى صمت ، عه فى بكاء من سلمى وأمه ، بتودي

وكانت سلمى وكأنھا تجلس فى صالة سينما ، تشاھد شريط حياتھا منذ أن انھت 

المرحلة الثانوية ، وتقدم أحمد لھا ، ثم رفض والدھا ، والتقديم فى معھد التمريض ، قم 

كانت دموعھا . ة الغردقة ، ثم سفر زوجھا تقدم رضا لخطبتھا ، ثم الزواج ورحل

تتساقط فى صمت ، تمسحھا بين الحين واألخرى ، تتذكر بعض المواقف فتبتسم ، 

وبعض المواقف فتبكى ، ولكن فى الحالتين ، سواء كانت تبتسم او تبكى ، فدموعھا 

  .تتساقط 



، وذھبت ، حتى صعدت سلمى إلى شقتھا ، أغلقت الباب  وما إن وصلوا إلى المنزل

إلى غرفت نومھا وظلت تبكى بصوت عالى ، أشبه باألطفال ، صارت وحيدة فى ھذا 

  .المكان ، ال تدرى ھل ستتأقلم على ھذا الوضع الجديد ، أم أنھا لن تتحمل 

ألقت نفسھا على السرير وصارت تنظر إلى السقف ، حاولت أن تسترجع األيام الجميلة 

لعلھا تزيل عنھا القليل من الحزن ، لكنھا رأت على ألتى قضتھا مع رضا فى الغردقة ، 

الحائط ، صورة أحمد ، ينظر إليھا ويعاتبھا ،  قامت مسرعه وخرجت من الغرفة لتفعل 

أى شىء ، ھى ال تريد أن تتذكره مرة أخرى ، فقد أصبح ماضى ، ال تريد أن تشعر 

  .ھا ويحبھا ردفقد أصبحت زوجة وتحمل إسم شخص يقبأنھا خائنة ، 

قامت سلمى بترتيب شقتھا وأخرجت بعض المالبس واألشياء ، ثم ذھبت إلى الطابق 

، وظلت تتفقد فى الغرفة ، وتشاھد األشياء التى  ترتيب غرفة مبيتھا الجديدة األول ، ل

يحتفظ بھا رضا منذ طفولته وتضحك ، وما إن انتھت من ذلك ، حتى خرجت إلعداد 

  .الغذاء لألسرة

، كما كانت " بابا سالمة " الت سلمى  للحاج سالمة ، وكانت تناديه إثناء الغذاء ، ق

  "ماما فوزية " تنادى على الست فوزية بــ 

عھد ، عشان الدراسة بدأت ولسه مروحتش بابا ، انا بكرة ھروح أشوف الم:  سلمى

  خالص

  ماشى يا حبيبتى ، تحبى أجى معاكى ، وال أخلى رامى يروح يوصلك ؟: سالمة 

  نا ھتصل على بابا ربيع ھيجى معايا ااأل م: سلمى 

  .وهللا ما كان له الزمة المعھد دا ، ھيعود علينا بإيه يعنى  : فوزية 

  نظر الحاج سالمة إلى فوزية غاضباَ  ، ثم قال 

إتغدى يا فوزية وإنتى ساكته ، متتكلميش وإنت بتاكلى لألكل يقف فى زورك ، : سالمة 

  تموتى 

  .خويا بعد الشر يا : فوزية 

ربيع للمعھد ، وقابلت بعض الطلبات وفى اليوم التالى ذھبت سلمى مع والدھا 

 3والمحاضرين ، لتعرف ما فاتھا ولتنتظم فى الدراسة وأخذت جدول الحضور ، وكان 

  .أيام فى االسبوع 

صباحاً، وتعود الثانية او الثالثة ظھراً ،  8كانت سلمى تذھب فى الصباح الباكر الساعة 

فى إنتظارھا ، أكوام من األطباق التى تحتاج إلى التنظيف ، كانت فوزية تتظاھر لتجد 

أمام الحاج سالمة بأنھا تفعل كل شىء وسلمى تأتى من المعھد تتغذى وتذھب إلى النوم 



كانت فوزية تقوم بإعداد وجبة الغذاء فقط ، وذلك ألن سلمى تعود ، أما الحقيقة ، فقد 

كل األوانى واألطباق غير نظيفة حتى تعود سلمى ، وعندما فى الثالثة عصراً  وتترك 

تذھب لتناول الغذاء ، فال تجد ، تغير ثيابھا ، ومن المعھد  ، تفعل كل شىء سلمى تأتى 

ثم ثم تقوم بغسيل جميع األطباق ، وتنظيف المطبخ ، شيئا ، فتقوم بإعداد غذاء لنفسھا ، 

العشاء وغسيل كافة األطباق مرة أخرى   تذھب للنوم ساعة أو ساعتين ، وتعود إلعداد

.  

وفى الصباح ، وقبل أن تذھب إلى المعھد ، عليھا إعداد وجبة اإلفطار للحاج سالمة ، 

فھو يستيقظ مبكرا ، عليھا ترك  وجبة إفطار فوزية ورامى فى المطبخ حتى يستيقظوا 

.  

إفطاء ، غذاء ،  أما فى أيام التى ليس بھا دراسة ، فقد كانت سلمى تقوم بكل شىء ،

. عشاء ، تنظيف شقتھا وشقة العائلة  ، مسح و غسيل الساللم ، كل شىء بمعنى الكلمة 

  .فال تشعر بالراحة قط ، ال فى ايام الدراسة وال فى أيام الراحة الدراسية 

" كانت سلمى ال تشكى ألحد إال والدتھا نادية ، والتى دائما ما تشد على كتفھا وتقول 

، ولو عاوزانى أجى قلبھا يحن عليكى وتبقى كويسة  ى ، إستحملى ، بكرهقلب معلش يا

  "أساعدك ، أجيلك على عنيا 

  .  ، إدعيلى بس ربنا يصبرنى على االست دىياماما ينفع ھال مش : ردت سلمى 

  ربنا يصبرك يا حبيبتى ، وهللا بدعيلك فى كل صالة : نادية 

  



  الجزء السابع

كان رضا يتصل بسلمى يومياً ، يخبرھا بإشتياقه إليھا ، وأنھا المرة االولى التى يشعر 

  فيھا بالغربة بھذا الشكل ، وأنه يفكر فى الرجوع ،

  سلمى ، انا بجد مفتقدك ، عاوز أرجع ، وحشتينى بجد: رضا 

  معلش يا حبيبى ، إستحمل : سلمى 

  قوى منك ، مكنتيش بتقوليھا ليه وانا فى البلد  وهى حلهللا ، كلمه حبيب: رضا 

  كنت مستنيه لما تسافر ھھھھه: سلمى 

  نى بحبك كدا اوحشتينى بجد ، مكنتش أعرف : رضا 

  قولك على حاجة ا هوإنت كمان وحشتنى ، بس عاوز: سلمى 

  إية ، قولى ، أطلبى ، أأمرى ، : رضا 

  موبيل ، دى خسارة على الفاضىتصل كل يوم بالھھه ، انا مش عاوزاك ت: سلمى 

  ؟إيه دا ، زھقتى منى وال إيه: ضا ر

ن لو يال وهللا ، بس ممكن نتكلم على اإلنترنت ، وتشوفنا كاميرا كمان ، وبعد: سلمى 

  مامتك عرفت إنك بتكلمنى كل يوم ، ھتموتك وتموتنى 

ه و أبقى ھھه ، ماشى ، ھكلم رامى ، أخليه يعملك إيميل ويوريكى إزاى تفتحي: رضا 

  أكلمك كل يوم 

للحظات تذكرت سلمى حبھا االول أحمد ، فھو من كان يعلمھا كيف تستخدم الكمبيوتر ، 

  بل وسبب معرفتھا به ھو الكمبيوتر 

  معايا ، روحتى فين : رضا 

  إيه ، اه ، معاك : سلمى 

  سرحتى وال إيه ؟ : رضا 

ترن ى وأنا ھبقى أدخل كل ما نال أبداً ، خالص ماشى ، إبقى قول لرامى يوري: سلمى  

عليا ، بس قوله يبقى يطلع الكمبيوتر فى الصالة ، عشان الكمبيوتر فى غرفته وأنا 

  .ھتكسف أروح أقعد فى غرفته 

  خالص ماشى : رضا 



  وبعد أن انھى رضا المكالمة مع سلمى ، إتصل على أخيه رامى ، 

  السالم عليكم ، إزيك يا ريس : رضا 

  م ، يا ھال ، إزيك يا عريس ، عامل إيه فى الغربة لوحدكعليكم السال: رامى 

  الحمد  ، ماشى الحال : رضا 

  ، ھا ھا ھا وبتعرف تنام ، وال بتحضن المخده: رامى 

  عيب ياد ، بالش قلة أدب : رضا 

  ھا ھا ھايبقى بتحضن المخده : رامى 

ھو ، وتوريھا إسمع عشان مش فاضيلك ، عاوزك تعمل إيميل لسلمى على اليا: رضا 

  إزاى تستخدمه ، عشان أبقى اكلمھا على اإلنترنت بدل التليفونات 

  ماشى ياريس ، إنت تؤمر : رامى 

  ، وتوريھا إزاى تفتح الكاميرا وتشغل المايك وكل حاجة : رضا 

  كاميرا ، أستغفر هللا العظيم : رامى 

  ما تحترم نفسك ياد ، مش عاوز أغلط فيك : رضا 

  م خالص ، الواحد ميعرفش يھزر معاك طيب ياع: رامى 

  وإبقى حط الكمبيوتر فى الصالة ، او غرفة الضيوف : رضا 

ال ياريس ، إنسى ، الكمبيوتر مش ھيطلع من غرفتى إال على جثتى  ، عاوزه : رامى 

  .تبقى تكلمك ، ھبقى اسيب الغرفة وأطلع ، غير كدا ، إبعتلھا الب توب 

  ، مانت عيل خسيس  ماشى ، ھبعتلھا الب توب: رضا 

  شكرا هللا يحفظك : رامى 

  إتصل رضا على سلمى ليخبرھا بما دار بينه وبين أخيه رامى 

يا حبيبتى ، انا قلت لرامى خالص وھو ھيوريكى إزاى تستخدمى  أيوه: رضا 

  الكمبيوتر 

  ماشى يا حبيبى: سلمى 

ال إتنين ، بس ھو مرضيش يطلع الكمبيوتر من غرفته ، فاستحملى أسبوع و: رضا 

  وأنا ھبعتلك الب توب 



بجد ھتبعتلى الب توب ؟ ربنا يخليك ليا ،  بس مامتك ممكن تزعل لو بعت : سلمى 

  الب توب ، 

  ال مش ھتزعل إن شاء هللا : رضا 

  .خالص أنا ھبقى أخليه يورينى بكره ، وأبقى أكلمك  أيام أجازتى من المعھد : سلمى 

  

َ ، لم تتعامل معه كثيراَ ولكن نظراته كانت سلمى ال ترتاح لرامى ، ترا َ سلبيا ه شخصا

إليھا غير مطمئنه ، لم تكن ترتاح فى المنزل إال إلى الحاج سالمة ، فھو شخص طيب 

  .وخلوق ، مثله مثل رضا ، ودائما ما يقف فى معھا فى مواجھة الست فوزية 

الدخول  وكيفية تسجيل،  اإليميلذھبت سلمى إلى رامى ليشرح لھا كيف تستخدم 

  .وكيف تتحدث مع رضا من خالل الميك وكيف تشغل الكاميرا ليراھا والخروج ، 

كان رامى يشرح ببطىء شديد ومتعمد ، ويطلب منھا تطبيق كل خطوة قام بھا ، حاول 

تسحب يدھا كانت سلمى ، ف أثناء تطبيقھا لما شرحهأكثر من مرة أن يلمس يدھا 

يقصد ، وإنما ال يريدھا أن تخطىء فى تنفيذ ما بقول أنه ال  رامى  يعتذره ، فمسرع

  .شرحه 

كانت سلمى محقه فى توقعاتھا وعدم راحتھا لرامى ، فحركاته ونظراته ، ال توحى بأى 

إحترام ، حاولت سلمى أن تخبر رضا بأنھا ال تريد أستخدام كمبيوتر رامى ، ولكنھا 

  .كوكھا بسبب ش وأوخوهخافت أن يفھم شىء ، وتحدث مشاكل بين رضا 

أثناء وجودھا بالمنزل ، أثناء إعداد الطعام ، أثناء كان رامى يتابعھا بنظراته دائما ، 

ذھابھا للنوم ، وعندما تتالقى عيونھم صدفة ، يبتسم إبتسامة خبيثة ، فتخجل منه ، 

  .وتنظر فى أى إتجاه أخر 

خبر زوجھا ال تعندما ذھبت سلمى لبيت أھلھا ، أخبرت أمھا بذلك ، لكن أمھا نصحتھا أ

التواجد معه فى أى جنب تتجنبه ، وتتأن  ، وما عليھا إال ، فقد تحدث مشاكل كثيره

  .جيداَ قبل النوم  غرفتھامكان بمفردھم ، وغلق 

، إعتقد رامى أن سلمى " األدب أســـاء العقـــوبة أِمـــن مــن"لكن ، وكما تقول الحكمة  

لم تنھره أبداً ، وسول له الشيطان سوء عمله  خبر أحد بما يفعله ، فھىن تُ أأضعف من 

، فأعتقد أنھا تقبل ما يفعله ، ولكنھا تظھر غير ما تبطن ، فھى تظھر الضيق ولكنھا 

زوجه أخيه ،  لم يراعى تخفى الفرحة ، فتمادى فى سوء أدبه معھا ، لم يراعى أنھا 

 .يخطط  كيف يوقع بھا عليه مثل أخته ، فأصبح يفكر فيھا ليالَ ونھاراَ ،  أنھا محرمه

تعدى حدود النظرات الخبيثة ، كان يتعمد ان يمر بجوارھا ليلمسھا بإعتبار ذلك بدون 

  . قصد 



اء ،  إتصل الحاج سالمة على المنزل ن سلمى ُتعد طعام الغدوفى إحدى المرات ، كا

،  اء فھو سيتأخر ساعة او ساعتين ، لوجود زبون مھمدوأخبرھم بأال ينتظرونه على الغ

  .لھا وللست فوزية ولرامى الغداء فأعدت سلمى 

وأثناء الغداء ، كان رامى ينظر ويتأمل سلمى ، وكأنه يحسب عدد اللقمات التى تدخل 

المباالة وكأنھا ال ترى ، وبعد اإلنتھاء  مفمھا ، وكانت سلمى تالحظ ذلك ، وتتظاھر بعد

شوية ، لما الحاج سالمة  أنا ھروح أريح " ، قالت الست فوزية لسلمى  الغداء من 

ييجى ، إغسلى األطباق كلھا ، ولو جيه وانا نايمه ، إبقى جھزيله الغداء ، فاومأت 

  .سھا بالموافقة أسلمى ر

جلس رامى يشاھد التلفاز ، ويتابع سلمى وھى تغسل األطباق فى المطبخ بنظراته ، 

لمطبخ ، وابوه ال وكان الشيطان يلعب فى رأسه ، فأمه نائمة ، وسلمى لوحدھا فى ا

  . انحة  له لينفذ مخططاته الشيطانيهيزال فى العمل ، والفرصة س

لى المطبخ على أطراف ، وذھب إ نظر رامى إلى غرفه أمه ، ليتأكد أنھا نائمة  

، حتى حست بيده تلمسھا كانت سلمى منھمكه فى غسيل األطباق ، وما إن أ، اصابعه  

ثم ضربته ، "  %#!@#&يا " ى صوتھا  ، وصرخت بأعل تأقشعر جسدھا وإنتفض

ً من شدة الضرب ابكل ما تملك من قوة بما فى يدھ ،  ةعلى راسه  ، فصرخ ھو ايضا

 ، فقد ضربته سلمى بغطاء الحله منھا بغزارة الدماءه على رأسه والتى سالت ووضع يد

  .واسرعت إلى غرفتھا تبكى ، وأغلقت الباب على نفسھا 

لترى ماذا حدث ، سلمى وصراخ رامى ، وھرولت  فزعت فوزية من صوت صراخ

  فوجدت الدماء تسيل من رأس رامى وتغطى وجھه ، فسألته ؟

  إيه الدم دا ، إيه اللى حصل ؟ عملت إية  : فوزية 

  بنت الھبله خبطتنى على راسى ، : رامى 

  إنت عملت إيه ، وإيه إللى وداك عندھا : فوزية 

ثالجة فى المطبخ ، اول ما دخلت المطبخ ، كنت عطشان ورحت أشرب من ال: رامى 

  راحت ضربانى بإللى فى إيدھا 

  عملت إية يا فاشل ، عمرھا ما ھتضربك من غير سبب: فوزية 

َ ، فمسك يدھا وقال  بقولك كنت رايح اشرب ، " أنھالت فوزية على وجه رامى ضربا

  .ه ثم تركھا ودخل غرفته وأغلق الباب على نفس " وهللا كنت رايح أشرب 

ھتفضحنا هللا يخرب بيتك ، اقول إيه البوك دلوقتى ، وال أخوك ، هللا ياخدك : فوزية 

  ويريحنى منك 



وما ھى إال لحظات ، حتى خرجت سلمى من غرفتھا ، متجھه نحو باب المنزل ، 

  فنادتھا فوزية 

  سلمى ، رايحة فين ، تعالى بس يا بنتى: فوزية 

  ييجى يبقى لينا كالم تانى  رايحه بيت ابويا ، لما زوجى: سلمى 

  تعالى بس يا بنتى ، قوليلى إيه إللى حصل : فوزية 

  المحترم إسئلى إبنك : سلمى 

وخرجت سلمى من المنزل ، تبحث عن أى وسيلة مواصالت حتى تصل إلى بيت أبيھا 

.  

، ارادت أن تستعطفھا " يا بنتى " كانت ھى المرة االولى التى تقول فيھا فوزية لسلمى 

ى ال تخرج ، ولكن سلمى قد فاض بھا الكيل ، ولم تعد تشعر بأى أمان فى ھذا لك

  .المنزل ، 

يا رامى ، فضحتنا  الدنيايا حزنك يا فوزية ، هللا ياخدك من " أخذت فوزية تصرخ 

   "أروح منك فين ، أقول إيه البوك  منك  ، ،

  ، إتصلت فوزية على الحاج سالمة وھى تبكى 

  يا حاج ، تعالى البيت حاالً إلحقنى : فوزية 

  فيه إيه ؟ وبتعيطى ليه : سالمة 

  مصيبة ، كارثة ، مش ھينفع فى التليفون ، تعالى حاالً ، متتأخرش دقيقة وحدة : فوزية 

أنزعج الحاج سالمة وترك ما فى يده وإستأذن من الزبون ، وذھب مسرعاَ إلى المنزل  

.  

  ، وقالت  ذھبت فوزية إلى غرفت رامى ، وطرقت الباب

  ھنا ، عشان نعرف ھنقول إيه البوك تعالى يا فاشل : فوزية 

خرج رامى من الغرفة ، والدماء ال تزال تسيل من رأسه ، وأحضرت أمه القطن 

  .والشاش لتربطھا له وھما يتفقان على ما سيقوالنه للحاج سالمة 

بوط الرأس ، ة تجلس وتبكى ، بينما رامى مروصل الحاج سالمة المنزل ، ووجد فوزي

  والكثير من القطن المملوء بالدماء أمامھم 

  إية إللى حصل ، مين عمل فيك كدا ؟: سالمة 



  مصيبة يا حاج ؟ سلمى دى مطلعتش سھلة: فوزية 

  إية اللى حصل ، إيه إللى حصل ياد : سالمة 

  ....رامى دخل المطبخ علشان : فوزية 

  ، إيه اللى حصل إسكتى إنتى ، قولى إنت : قاطعھا سالمة قائال 

انا كنت قاعد قدام التليفزيون ، وبعدين دخلت أشرب من الثالجة ، ومكنتش : رامى 

أعرف إن سلمى فى المطبخ ، وأول ما شفتنى ، صرخت وراحت ضربانى على راسى 

  بغطاء الحلة 

ھا خال عملت إيهإنطق ياد ، وهللا ؟ وعاوزنى أصدق الكالم األھبل دا ، : سالمة 

  ؟  %#!@#& الـ بنايا  كلمضربتك ، إت

ا سالمة ، ماھو قالك ي:  وقفت فوزية بين سالمة وإبنھا رامى حتى ال يضربه ، وقالت 

وتقعد ھناك ، أنا  عشان تروح بيت أھلھاوعملت كدا  ، البنت دى طلعت مش ساھله

  . عارفه النوع دا كويس 

يقى ، أنا عايز ما قلتلك إسكتى إنتى ومش عاوز أسمع صوتك ووسعى من طر: سالمة 

  أعرف الواد ده عمل إيه بالضبط 

وهللا ما عملت حاجة ، ، إنت أصالً مش طايقنى : ذھب رامى مسرعاً تجاه غرفته وقال 

  .فى البيت ، لو عاوزنى اسبوھلك وأمشى ، ھمشى دلوقتى

  . ياريت وارتاح منك ومن قرفك ، يا فاشل : سالمة 

سعد ، ليدرك الموقف ، ويعرف ماذا  ترك سالمة المنزل وذھب يقصد منزل الحاج

  . حدث بالتفصيل ، قبل أن يتطور الموقف ، ويصل إلى رضا 

  أثناء الطريق ، رن ھاتف سالمة ، وإذ بالمتصل الحاج سعد 

  سالم عليكم ، أھال يا حاج سعد: سالمة 

  ممكن تيجى عندى شوية دلوقتى ، : سعد 

  حاضر ، مسافة السكة وأكون عندك : سالمة 

، كان فى إنتظاره سعد  وجلس ألقى السالم الحاج سالمة منزل الحاج سعد ، وصل 

  .وربيع ، يجلسان وتظھر على كل منھما عالمات الضيق والغضب 

  وبدأ الحاج سعد الحديث



  ينفع إللى حصل من إبنك دا يا حاج سالمة : سعد 

  ھو إيه إللى حصل بالضبط : سالمة 

  فى البيت  يعنى حضرتك متعرفش ، مقلولكش: سعد 

وهللا ما أعرف الحقيقة فين ، أنا كنت جيلكم اصال قبل ما تتصل ، عاوز : سالمة 

  اعرف الحقيقة ، ولو سلمى ليھا الحق ، على رقبتى 

مع  ، وأكتر من مرة بيعمل حركات وحشه إبنك رامى مش محترم يا حاج سالمة: سعد 

تعمل مشاكل ، لكن  هصابره عليه ، عشان عاوزة تعيش ومش عاوز تسلمى ، وكان

عيب يا حاج سالمة ، العيب يطلع من بيتك ، وعيب تعملوا كدا دى زودھا قوى ، المره 

  .درين تحافظوا عليھم ، رجعوھم بيت أھلھم افى بنات الناس ، مش ق

كان الكالم يسقط على الحاج سالمة كالسيوف ، تقطع من جسده ، وطأطأ راسه ينظر 

  مه ثم قالإلى االرض ، حتى أنھى سعد كال

أنا غلطان ليكوا يا حاج سعد ، غلطان ليكوا من أكبر واحد ، ألصغر واحد ، : سالمة 

ك يا حاج ربيع ، وغلطان لسلمى ، الواد دا ھيجيب أخرى ، ھيموتنى بدرى ، ل غلطان

سنة ، عشان خاطر الصداقة  20عشان خاطرى يا حاج سعد ، إحنا أصحاب أكتر من 

بالش رضا يعرف ، دا ممكن أوالدى يقتلوا بعض ، أنا ھطرد دى ، إمسحھا فيا أنا ، و

، حط راسى فى الطين ، منك  يا رامى ،  يروح فى ستين داھيهالواد دا من البيت ، 

  .منك  يابنى 

كانت دموع الحاج سالمة ، تتساقط على وجھه العجوز ، وألول مرة يرى الحاج سعد 

  مل الحاج سالمة حديثه ھذا اإلنكسار على الحاج سالمة ، ثم أك

عشان خاطرى يا حاج سعد ، عشان خاطرى يا حاج ربيع ، بالش رضا : سالمة 

يعرف ، وأنا مستعد ألى شروط ، مستعد أكتبلك شيك على بياض ، مستعد لسلمى كل 

  .حاجة بأسمھا ، بس بالش رضا يعرف ، ھيموتوا بعض 

، بس انا مرضتش ،  خالص يا حاج سالمة ، ھى كانت ھتتصل على زوجھا: سعد 

  قلت لما نرد عليك األول 

جمايلك مغرقانى يا حاج سعد ، ودا جميل عمرى ما ھنسھولك ، عمرى ما : سالمة 

  ھنسھولك

  بس سلمى معدتش ھترجع البيت إال لما زوجھا يرجع : سعد 

أل ، عشان خاطرى ، أنا ھدخل لسلمى ، وأبوس راسھا ، وإيديھا ، بس ترجع : سالمة 

، وھجيب ليھا  زلش تحت ، تقعد فوق معززه مكرمه  ، ھعيشھا ملكهومتنشقتھا ، 



خدامة تقضى كل طلباتھا ، عشان خاطرى يا حاج ربيع ، عشان خاطرى يا حاج سعد 

  .، رضا كدا ھيعرف 

معلش يا حاج سالمة ، مينفعش سلمى ترجع ، مقدرش أغصب عليھا حاجة زى : سعد 

  كدا 

ا ، خلونى أتكلم معاھا ، وإللى تطلبه ھيتنفذ ، على انا ھصالحھا ، ھستسمحھ: سالمة 

  رقبتى 

  

حديث ،  بينھم منذھب ربيع إلى سلمى ، ليخبرھا بقدوم الحاج سالمة ، وما دار 

رفضت سلمى مقابلة أحد ، وقالت أنھا لن تعود مرة أخرى إال مع رضا ، فال تريد 

  .رؤية رامى او فوزية مرة أخرى 

ن يسمع حديثھا من وراء الباب ، وخاطب سلمى من وراء طرق سالمة الباب ، وقد كا

  الباب

سلمى ، عشان خاطرى ، خلينى أتكلم معاكى شوية ، عشان خاطرى يا بنتى ، : سالمة 

  انتى عارفه غالوتك عندى 

  إتفضل يا بابا سالمة : ، وقالت  مسحت سلمى دموعھا

ن تسيبنى مع بنتى ممك: دخل سالمة غرفة سلمى  وقبل رأسھا ، وقال للحاج ربيع 

  شوية يا حاج ربيع ، معلش عشان خاطرى 

  خرج ربيع من الغرفة ، وأغلق الباب ، وبدأ سالمة الحديث مع سلمى

، ومش ھنسالك الجميل دا طول  غلطانلك يا سلمى ، إنتى بجد جوھرهانا : سالمة 

عمرى ، انا كنت خايف رضا يعرف ، كان ممكن ينزل يقتل أخوه ، أنا مش عارف 

أخوه ، إنتى  ا كنت أتصور إنه يعمل كدا مع مراةلواد دا طالع لمين ، فاشل ، عمرى ما

إتكسرت ، مش  تعتبرى أخته ، انا مصدوم ، وحاسس إنى ھموت ، أنا حاسس إنى

يا ، ممكن أموت ، انا ھقدر أبص فى وجه أبوكى وال عمك تانى ، لو مجتيش معا

بس انا " عشان خاطرى " ت لحد فى الموقف دا ، عمرى ما قل عمرى ما اتحطيت

  .بقولك عشان خاطرى ، ومستعد ابوس إيدك 

  معلش يا بابا ، أنا مش ھقدر ، انا بخاف اقعد لوحدى : سلمى 

ھقعد معاكى طول الليل ، وھجبلك خدامة تقضى كل طلباتك ، أرجوكى يا : سالمة 

  .سلمى ، إرحمى  اب مسكور ، وخايف على أوالده 



  أنا اسفه ، مش ھقدر اروح ھناك تانى ،: ھا تماسكت ، وقالت رق قلب سلمى ، ولكن

وخرجت سلمى من غرفتھا وتركت الحاج سالمة فى الغرفة  ، بينما كان ربيع يقف 

  على باب الغرفة

جلس الحاج . وذھبوا لمكان جلوس الحاج سعد خرج الحاج ربيع والحاج سالمة ، 

  مرة اخرى سالمة يستسمح الحاج سعد والحاج ربيع 

عشان خاطرى يا حاج سعد ، متخلنيش أمشى مسكور أكتر ما أنا مكسور ، : سالمة 

وسلمى مش ھتنزل تحت ، ھتفضل فى شقتھا ، وھقضيلھا كل طلباتھا بنفسى ، وإن 

كان على رامى ، انا ھطرده من البيت ، مش عاوزه يقعد فى البيت ، عشان خاطرى يا 

  حاج ربيع 

، طرده مش ھيخليه محترم ، عاقبه اه ، لكن لو  ال متطردوش يا حاج سالمة: سعد 

  .طردته ، ھيفشل أكتر 

  طب كلم سلمى ، وطلباتكوا أوامر : سالمة 

ماشى يا حاج سالمة ، وهللا عشان خاطرك إنت بس  ، وعشان متجييش عندى : سعد 

بعد  ھتكلم رضاإنت بس على شرط ،  سلمى ھتروح معاك ،  وترجع مكسور الخاطر ،

تيجى تعيش فى بيت أبوھا لحد ما ھو يرجع من إن سلمى  وھتقنعه ،  التةيومين أو ت

  السفر ، ماشى يا حاج سالمة ؟

، وأوعدكو إن ، بس سلمى ترجع معايا  عليه موافق ، وأى طلب تانى موافق: سالمة 

  .سلمى نفسھا مش ھترضى تسيب بيت زوجھا من المعاملة إللى ھعملھا ليھا 

يع إلى سلمى ، وطلبوا منھا أن ترتدى مالبسھا لتذھب مع دخل الحاج سعد والحاج رب

: بحده  سعد عمھا فرد عليھا،  حتى يأتى زوجھا الحاج سالمة ، فقالت أنھا لن تذھب

، يال قومى ، إحنا أدرى بمصلحتك تعيب كدا ، لما ابوكى وعمك يقوليلك قومى ، يبقى 

مع الحاج سالمة إنك مش قومى روحى على بيتك ، وأقعدى فى شقتك ، وإحنا إتفقنا 

ثم ھدأ قليالً وقال ، وبعدين أنا  ھتنزلى من شقتك ، وكل طلباتك ھيجبھالك لحد عندك ،

اتفقت مع الحاج سالمة إنه ھيقنع رضا إنك تيجى تعيشى ھنا لحد ما يرجع ، يعنى كمان 

أسبوع ھترجعى ھنا تانى ، بس الراجل عاوزك تروحى معاه عشان خايف إينه يعرف 

يال إلبسى ھدومك  مشاكل ، فھمتى ، وأنا قلتله إنك ھتبلبسى وتروحى معاه ،  ويحصل

  .وإجھزى 

لم تستطع سلمى الرد على أبيھا وعمھا ، شعرت بالحزن والقھر من الضغط عليھا ، 

  ظلت تبكى ، دخلت عليھا أمھا نادية ، إحتضنتھا وقالت

  ھدومك  ىقلبى إلبسمعلش يا حبيبتى ، عشان خاطرى متبكيش ، قومى يا : نادية 



فى الشارع ، حرام عليكم  لقيتونى ه ، ھو أنا بنتكم وال إنتمكدا لي فيا إنتو بتعملو: سلمى 

  ، انا لو مت يبقى أنتم السبب ، ومش ھسامحكم

عاوزاكى  ماانا وهللا ،  عليكىمتقطعيش قلبى بعد الشر عليكى يا حبيبتى ، : نادية 

م ، وابوكى ماشى ورا عمك ، ملوش كلمة ، قدرش أتكلاأتمشى ، بس ھعمل إيه ، م

  .، ھنعمل إيه ، نصيبنا كدا  نصيبنا كدا

دول بيموتونى بالبطىء ، أنا حاسه إنى مش مسامحاه وال مسامحه عمى ، انا : سلمى 

  ھموت قريب بسببھم

يا حبيبتى ، متقوليش كدا تانى ، قومى كدا خليكى العمر  ربنا يديكى طولت: نادية 

  ى ھدومك ، الراجل مستنيكىشاطرة ، إلبس

إرتدت سلمى مالبسھا ، ومسحت دموعھا وخرجت ولم تسلم على والدھا او عمھا 

  .كدا يابابا ؟ ن وكأنھا تقول له ، ليه تعمل فيا ولكنھا نظرت إلى والدھا نظره حز



  الجزء الثامن

الحاج سالمة ، إدخلى يا بنتى ، نامى ارتحيلك  وصلت سلمى شقتھا ، ودخلت وقال لھا

شوية ، ولما تصحى رنى عليا ، عشان عاوز أتكلم معاكى شوية ، وعشان خاطرى 

ى الشقة إللى وإنس دا مش ھنساه طول عمرى ،  كوجميل لرضا ، همتجبيش أى سيرة

  . إن فيه حد ھنا  أسمه رامى او فوزية تحت دى خالص ، و

الباب فوجد فوزية جالسة تنتظره ، بينما رامى  ، وقتحلى شقته ثم ذھب الحاج سالمة إ

  خير يا حاج ، عملت إيه ؟: فى غرفته ، فقالت له 

ثم إتجه إلى غرفة  وإتجه إلى داخل غرفته وأحضر عصاه لم يرد عليھا الحاج سالمة

  مين : رامى وطرق الباب ،  فرد رامى 

  أنا ، إفتح : سالمة 

  عاوز إيه ؟: رامى 

  إفتح الباب ، إنت ھتكلمنى من ورا الباب وال إية:  سالمة

  جاءات فوزية مسرعة ، إنت ھتعمل إيه يا حاج ؟

  إرجعى إقعدى مكانك ومتتكلميش خالص: سالمة 

فتحت رامى الباب وھو يترقب ماذا سيحدث ، وإذ بوالده ينھال عليه ضرباً على جميع 

ولكن الضربات كانت الده ، من يد و وھو يصرخ ، ويحاول أن يمسك العصاهجسده ، 

  .سريعه

 وأخذ يقبحه بالفاظ شديدة ، إنت تكسرنى وتخلينى أتذلل فى الناس ، الحاج سالمة إللى

، انا سيبتك .... عيل زيك يعمل فيا كدا ، يا إبن ال  الناس كلھا تعمله ألف حساب ، حتة

  .كتير ، قلت يمكن تعقل وتتربى ، لكن إظاھر إنك الزم تتربى من تانى 

من يد زوجھا ، دون جدوى ، فقد نالھا من الحب  فوزية إن تمسك بالعصاه حاولت

  .ھا ، حتى سالت الدماء من أنفھا ھربات على يديھا ووجض 3ثر من جانب ، فأخذت أك

تى مش مصدق ، إبنى أنا لحد دلوق: جلس وبدأ فى الحديث حاج سالمة ، وبعد أن ھدأ ال

ة وال إنسانية ، مخلف شيطان ،  إنتوا عارفين لو أخوه ، مفيش كرام يعتدى على زوجة

دى، كان إيه اللى   يا ورضا كان عرف بالمصيبة  السودهرجعت معا مكنتش سلمى

  ھيحصل ؟  الف حمد والف شكر ليك يارب 



إنت عارف لو مش خايف إنك تطلع بلطجى وال حرامى ، : ثم وجه كالمه إلى رامى 

، تنام فى الشوارع زى الكالب ، بس ھعمل إيه وتأذى الناس ، كنت طردتك من البيت 

  .، ربنا إبتالنى بمصيبة ، والزم أصبر 

مى ترجع معايا، ومش ھقبل بصوا إنتوا األتنين ، أنا اتذليت عشان سل: ثم استطرد قائالً 

طلباتھا كلھا مجابة  و مكرمة معززهفى شقتھا سلمى ھتقعد فوق يتعرضلھا ،  حد  فيكم

  .للى مالن شياطين دا تانى ، إزاى أصالً مالك يقعد مع شياطين ، مش ھتنزل البيت إ

ثم خرج سالمة من غرفة رامى ، وذھب إلى غرفته ليستريح بعد أن إتصل على 

  .محالته وأخبرھم بأنه لن يعود األن 

فال يعود من العمل إال وفى يده شىًء ما وبدأ الحاج سالمة يولى سلمى إھتماماً خاصاً ، 

اكھة ، وإما عصائر ، وإما وجبات جاھزة ، وفى بعض األحيان يأخذھا لسلمى ، إما ف

لتحدث ) الب توب  ( لتشترى مالبس جديدة لھا ، كما أشترى لھا كمبيوتر محمول 

زوجھا عليه ، وبدأت سلمى تشعر بالراحة والسعادة من ھذة المعاملة الجديدة ، وكأن 

  . الحياة عادت لتبتسم لھا من جديد 

المة ، يعود للغداء ، فيجد زوجته قد أعدت له الطعام وتنتظره ، فيخبرھا كان الحاج س

أنه سيتناول الطعام مع سلمى ، نفس الحال مع العشاء ،واصبحت فوزية ال ترى زوجھا 

وقبل  يذھب ليجلس مع سلمى ،ُيغير مالبسه و  إال قليالً ، فما إن يعود من العمل حتى 

  .أنھا أرملة النوم يعود لينام ، أصبحت تشعر وك

أصبحت فوزية تكره سلمى أكثر من أى شىء ، ولم يعد يشغل بالھا إال شىًء واحد وھو 

  "كيف ُتبعد سلمى عن ھذا المنزل " 

  وفى يوم من االيام إثناء تناول العشاء مع إبنھا رامى  قالت له 

  ل عاجبك شكلنا كدا ، مبقناش بنشوف ابوك إال ھو رايح ينام او رايح الشغ: فوزية 

  وأنا أعمل إيه يعنى ، أنا إللى قلتله ميقعدش فى البيت: رامى 

  دا بسببك ؟ يا جبروتك يا أخى ، مش كل: وزية ف

سيبك من الحجج دى ، ھو زھقان من البيت من زمان ، وعجباه القاعدة فوق : رامى 

  .مع سلمى 

  ا طب متشوف طريقة يا فالح ، نبعد البت دى من البيت ، ونرتاح منھ: فوزية 

  أروح أموتھا مثالً : رامى 



تموت مين يا أھبل ، عاوز تودى روحك فى داھية ؟ انا بقولك شوف طريقة : فوزية 

  نبعدھا عن البيت مش نموتھا

  اممممم ، طيب خلينى أفكر ، وإنت عارفه إبنك لما يفكر: رامى 

  إنت ھتقولى ، إبليس ماشى على األرض: فوزية 

  اھاھاھاھاھاھامبحبش أتكلم عن نفسى ني: رامى 

  

لم يلبس رامى فى التفكير طويالً ، فقد ھداه تفكيره إلى فكرة شيطانية ، ال يقوم بھا إال 

  .شيطان ، بل كبير الشياطين 

طلب رامى من والدته محاولة إصالح عالقتھا بسلمى ، ولو بدرجة قليلة ، فمثال أن 

 ً ، وتبدأ فى التودد  ل اللذيذمن العصير ، طبق من األك تأخذ لھا طبق من الفاكھة ، كوبا

  .إليھا 

وبالفعل ، فى اليوم التالى ، قبل عودة الحاج سالمة من العمل ، ذھبت فوزية إلى سلمى 

وفى يدھا طبق من الفاكھة ، وطرقت الباب ، فتحت سلمى الباب معتقده أن الحاج 

فوزية سالمة على الباب ، وما إن وجدت فوزية حتى ظھر على وجھھا اإلرتباك فقالت 

انا مش عارفه أقولك إيه ، انا مھما إعتذرتلك مش ھيكفى ، : فى نبرة منكسرة وحزينة 

سامحينى يا بنتى ، انا مش ھقولك دخلينى ، بس عشان خاطر رضا ، إقبلى منى الطبق 

  .دا ، حتى لو مش ھتاكليه ، إرميه فى الزبالة ، بس متكسفنيش 

لھا بالدخول ، ذھبت الست فوزية وقبل أن تسمح أخذت سلمى الطبق من يدھا ، 

مسرعة إلى شقتھا ، وھى تمشى حزينة وكأنھا تبكى ، وما إن دخلت شقتھا  وأغلقت 

  .الباب ، حتى صارت تضحك ، ھى وإبنھا رامى 

بدأت عالمات القلق تدخل إلى قلب سلمى ، تشعر أحيانا أن الست فوزية قد تغيرت ، 

  وأحيانا أخرى تشعر أنھا تدبر شيئا ما ،

  إتصلت على والدتھا واخبرتھا بما حدث ، فقالت لھا 

ممكن تكون حست بغلطھا يا بنتى ، لو جبتلك حاجة مترفضھاش ، بس متنزليش : نادية 

  تحت خالص ، 

   ماشى ، بس مش عارفه أنا مش مطمنه :سلمى 



متخفيش ، ھى متقدرش تعمل حاجة تانى ، وھى شكلھا بتعمل كدا عشان زوجھا : نادية 

يقعد معاھم وعاوزه ترجع العالقة كويس بينھم ، إعملى الخير وأرميه فى البحر  مبقاش

  .يا سلمى 

ة ، وبدأت جار الفاكھة او العصير او األطعمة الطازوبدأت فوزية تواظب على إحض

دقائق ، أو النصف ساعة ، كل ھذا ولم تخبر  10دقايق ، أو ال  5تجلس مع سلمى بال 

لبت فوزية من سلمى أال تخبر الحاج سالمة بشىء ، ألنه ال الحاج سالمة بشىء ، فقد ط

يتكلم معھا وإذا عرف فسيغضب ، وھى كل ما تريده أن يكون إبنھا رضا مرتاح ، وأال 

  .يشعر أن بيننا خصام او ضيق 

موبيليات ( كان من طبيعة عمل الحاج سالمة ، أنه يتأخر فى ايام تسليم طلبيات العمل 

االربعاء سألت فوزية زوجھا إذا كان سيتأخر غداً الخميس أم ال ؟ وفى يوم ، ) الزواج 

  .فأجاباھا بنعم ، فھناك تسليم أكثر من طلبية 

اخبرت فوزية إبنھا بأن والده سيتأخر غداَ وأنه افضل وقت لتنفيذ الخطة ، المتفق عليھا 

.  

دائما ، خرج رامى من المنزل فى صالة العشاء ، وذھب للمسجد الذى يصلى فيه أحمد 

  وإنتظره خارج المسجد ، وما إن خرج أحمد ، حتى قابله رامى وتحدث إليه 

  سالم عليكم ، إزيك يا بشمھندس: رامى 

  عليكم السالم ، أھال وسھال: أحمد 

أنا عاوزك ضرورى جدا ، الكمبيوتر بتاعى حصل فيه مشكلة ، وعليه شغل : رامى 

  دىجدا ، لو معرفتش أرجعه ھسقط السنه مھم 

  أنا اسف ، بس مش ھقدر ، بطلت اصلح أجھزة: حمد أ

دى خدمة إنسانية يا بشمھندس ، وغالوة أبوك عندك ، وإللى تطلبه ھدھولك : رامى 

جنية أللف ، بس رجعلى الشغل بتاعى ، مستقبلى ھيضيع ، ومعنديش نسخة  100من 

  تانية 

  الموضوع مش موضوع فلوس ، بس أنا مبحبش أروح بيت حد: أحمد 

موقفى يا بشمھندس أحمد ، أنا  قدرمعلش ، دا مستقبلى ، وربنا ھيجزيك خير ، : ى رام

  .بتحايل عليك 

زوج سلمى ، ولكن مع إصرار ھو  رفض أحمد الذھاب مع رامى ، ألنه يعلم أن أخوه 

 ً   . وتحايل رامى وافق على الذھاب معه ، على أن يحاول اإلنتھاء من المشكلة سريعا



، وجلس على الكمبيوتر ، ليرى ما المشلكة ، وأخبره رامى أن  دخل أحمد غرفه رامى

ً من  ھناك ملفات قد مسحھا بالخطأ ، ويريد إسترجاعھا ، وأحضرت الست فوزية كوبا

العصير إلى أحمد ، ثم خرجت وأغلقت باب الغرفة  ، وبدأ احمد فى فحص الجھاز ، 

  .وتحميل بعض البرامج من اإلنترنت إلسترجاع المفات 

ً من العصير ، وصعدت إلى سلمى ، وطرقت الباب ، فتحت أخذ ت الست فوزية كوبا

ممكن أقعد معاكى شوية ، أصل الحاج : سلمى الباب ، وسلمت عليھا فوزية وقالت 

  .إتفضلى : سالمة ھيتأخر ، وأنا لوحدى تحت ، فقالت سلمى 

، أنا لسه بدأت فوزية فى الحديث مع سلمى ، وقالت لھا إشربى العصير وھو بارد 

عماله دلوقتى ، وبدأت سلمى فى شرب العصير ، وما إن إنتھت منه ، حتى بدأت 

  .تشعر بدوار وصداع 

  مالك يا سلمى : قالت لھا فوزية 

   مش عارفه ، راسى بتلف وحاسه بدوخه: سلمى 

طيب تعالى إرتاحى على سريرك ، وأنا ھتصل على الحاج سالمة يبعت : فوزية 

  الدكتور 

  سريرھا ، وراحت فى نوم عميق ،  وصلت إلىفوزية حتى  وساندتھا

فى نفس التوقيت ، كان أحمد قد أنھى كوب العصير ، وشعر بنفس الدوخة ،  ثم ما لبث 

  .سقطت رأسه امام شاشة الكمبيوتر وذھب فى نوم عميق  أن

يال بسرعة ، انا ھطفى : نزلت فوزية إلى رامى ، فوجدت أحمد قد نام ، فقالت لرامى 

  نور الساللم ، وإنت شيله وأطلع بيه على فوق 

صعد رامى وھو يحمل أحمد على كتفه ، وما إن وصل به شقة سلمى ، حتى أشعلت 

  .فوزية النور مرة أخرى ، واسرعت إلى أعلى 

أدخلوا رامى غرفة نوم سلمى ، وخلعوا مالبسھم ، وقام رامى بإلتقاط بعض الصور 

إنت بتعمل إيه ، مش وقته ، ھتودينا :  وزية وقالت له لھم ، وھم شبه عرايا ، فنھرته ف

فى داھية ؟ ، يال بسرعة ، أربط أحمد على الكرسى ، وحط علية مالية السرير وأنا 

  .ھربط إيد سلمى 

وبالفعل قام رامى بوضع أحمد على كرسى ، وربطه فيه ، وقامت فوزية بتوثيق يد 

بعد ك مفعول المنوم على اإلنتھاء ، وإنتظر مرور بعض الوقت حتى يوشسلمى خلفھا ، 

  ذلك ، قامت فوزية باإلتصال بالحاج سالمة

  إلحقنى يا حاج ، مصيبة ،  فضيحة: فوزية 



  فيه إية يا وش المصايب : سالمة 

  تعالى على البيت بسرعة ، دلوقتى حاال : فوزية 

  ما تنطقى يا ست فيه إيه ، إبنك عمل إية تانى ؟: سالمة 

إللى عمل ، مرات إينك إللى عملت ، وفضحتنا كلنا ، يا فضيحتك يا  مش إبنى: فوزية 

  رضا

  ، أنا جاى حاال  صراخطيب إقفلى وبطلى : سالمة 

وما إن أغلقت الھاتف ، حتى قامت بضرب سلمى بيدھا على وجھھا ضربات متتالية ، 

 وعلى جسدھا ، حتى افاقت سلمى ،  لتجد نفسھا شبه عارية ، مغطاة بغطاء السرير

فيغمى عليھا من ھول الموقف ، فتعيد فوزية الضرب على جسدھا حتى تستيقظ مرة 

  .أخرى وھى فاقدة القدرة على الحركة او الحديث 

وفى نفس الوقت ، قام رامى بتوجيه ضربات متتاليه فى وجه أحمد وعلى كتفيه ، حتى 

اومة ليخلّص وشدة الضربات فيحاول المقسالت منه الدماء وفاق أحمد ، ليرى المشھد 

  . إال وقد فقد الحركة على المقاومة بالضرب وال يتركه رامى نفسه ، فينھال عليه

غادرت فوزية الشقة ، وذھبت إلى الجيران تطلب من كل رجل إن يأتى بسرعة ، وما 

رجال ، ليكونوا شھداء على الموقف ، وحكت لھم بأنھا وإبنھا قد  4رجعت إال ومعھا 

معتاده فى شقة إبنھا رضا ، وال يوجد بھا إال زوجته سلمى ،  سمعوا حركة كثيرة غير

  .فذھبوا إلى الشقة وفتحوا الباب بالقوة ليجدوا سلمى وعشيقھا شبه عرايا 

منزله ونادى على زوجته فلم يجيبه أحد ، فصعد إلى شقة  وصل الحاج سالمة  الى 

ة اليدين ، مغطاة من الجيران يقفون  ويجد سلمى على السرير موثق 4سلمى ، ليجد 

بمألة سرير ،  يظھر على وجھھا اثار الضرب ، يرتعش جسدھا وال تستطيع التحدث ، 

ويجد شاب موثق على كرسى ، مغطى ھو أيضاً ، مجھد وفى حالة إغماء ، ينزف الدم 

  .من أنفه 

يا " ووجد الجميع يردد ، ال حول وال قوة إال با ، وفوزية تصرخ ، وتولول ، 

ا رضا ، يا بختك المايل يابنى ، إتزوجت عشان تستر نفسك ومراتك فضيحتك ي

  "فضحتك يابنى 

كان الحاج سالمة ينظر إلى الجميع فى ذھول ، ال يصدق ما يرى ، كأنه حلم ، ال ال ، 

سحبه ، ليخرج من ھذا كأنه كابوس ، يريد أن يفيق منه ، يريد أحد أن يضربه ، او ي

مى ال يمكن تعمل كدا ، انا عارفھا كويس ، سلمى ، ال  قول فى نفسه ، سلالكابوس ،  ي

  .ال ، أنا أكيد بحلم ، مش سلمى إللى تعمل كدا 



كانت فوزية تجلس على حافة السرير وال زالت تصرخ بينما تتساقط دموع التماسيح 

مش قلتلك يا حاج ، بالش البنت دى ، مش قلتلك يا حاج ، البنت : " من عيونھا و تردد 

واحد ، إنت إللى عملت كدا فى إبنك ، إنت إللى ضيعت مستقبله ، منك  يا دى بتحب 

  "حاج ، منك  

  :إستجمع الحاج سالمة قواه ، وقام باإلتصال على الحاج سعد 

  سالم عليكم ، مساء الخير يا حاج سالمة: سعد 

  ممكن تيجى عندى البيت دلوقتى ؟: سالمة 

  فيه إية ياحاج سالمة: سعد 

  تعالى عندى البيت حاال وھتعرف وتشوف بنفسك ، بس متتأخرش : سالمة  

  .ثم اغلق سالمة التليفون 

كانت الساعة قد قاربت على الثانية عشر مساءا ، وكان سعد قد أخلد غلى النوم ، فما 

فيه إيه يا : إن إنتھت المكالمة ، حتى إنتفض من نومه وإرتدى مالبسه ،فسالته زوجته 

  ل ومين إللى إتصل بيك ، ورايح فين ؟سعد ، إيه إللى حص

ا دا سالمة ، حمى سلمى ، إتصل بيا وبيقولى تعالى حاال ، ربنا يستر ، ربن: فرد عليھا 

  .يستر 

خرج سعد مسرعا ، ركب سيارته وإتجه إلى منزل الحاج سالمة ، وما إن وصل إلى 

  .يا حاجة سعد ھناك ، ورن جرس المنزل ، حتى نادى عليه الحاج سالمة ، تعالى فوق 

صعد سعد الساللم ، ودخل الشقة ، فوجد الرجال يقفون على باب غرفة النوم ، دخل 

الغرفة ، فوجد سلمى على السرير ، وأحمد على الكرسى وكالھما موثق ، والناس تقول 

  .ال حول وال قوة إال با ،  ال حول وال قوة إال با : 

جالساً ، ولم يتحرك أحد ، ليساعده ، الكل فى لم تحمل سعد قدماه ، فوقع على االرض 

وظل سعد يتخيل ، "  تردح  وتولول " ذھول ، الكل فى صمت ، إال فوزية ، ال تزال 

ضيحة التى لحقت به وبأسرته ، لم يشك للحظة أنھا مدبرة ، فھو يعرف قصة كم الف

بر البلد ، ان من أكاالحب بين أحمد وسلمى ، ظل يتخيل إنكساره ، وذله ، بعد أن ك

، كيف سيرفع وجھه بعد ذلك فى الناس ، كيف سيقابل الناس ، قد  سيكون حديث الجميع

الشرف ، ظل  فضيحةأى شىء ، إال العار ، وھل ھناك عار أكبر من  الشخص يحتمل

  على ھذا الحال أكثر من نصف ساعة ،   حتى بادره الحاج سالمة بالحديث ،

  يا سعد قول حاجه: سالمة 



رأسه ، للداللة على عدم القدرة على الحديث ، وحاول تجميع قواه مرة أخرى ھز سعد 

  .مفيش كالم يتقال ، مفيش كالم يتقال : ، ثم قال بصوت خافت 

تحب نتصل على الشرطة تيجى تخدھم ، وال ھتاخد بنتكو وتتصرفو معاھا : سالمة 

  بمعرفتكو

  ال ھاخدھا معايا ، كفايا فضايح لحد كدا : سعد 

طيب يال يا رجالة ، إتفضلوا إنتوا ، وياريت محدش يفتح الموضوع دا مع حدا :  سالمة

، وإنت يا فوزية ، شوفي فى الدوالب أى عباية ، ولبسيھا للبنت دى عشان ترّوح مع 

  .عھما 

  والواد دا ، ھنعمل فيه إيه ؟: رامى 

ا ملناش دعوة إديله أھدومه وخليه يروح ، الحاج سعد يبقى يتصرف معاه ، إحن: سالمة 

.  

، وينزل درجات السلم ، وكأنه  تدى عباءة ، ويمسك بھا سعد فى يدهخرجت سلمى تر

ينزل من على جبل ، جسدھا كله يرتعش ، ال تستطيع المشى ، وال الحديث ، فقط ، 

  .ترتعش وترجف ، ال تصدق ما ھى فيه ، حتى دموعھا جفت من ھول الموقف  

ال يرى أمامه ، فلو مر احد او أى شىء أمامه ،  وتحرك سعد وھو ركبوا السيارة ،

الصطدم به ، كان يفكر فى حجم الفضيحة ، وماذا سيفعل ، كيف سيعالج ھذا الموقف ، 

سعد الذى يحل كل مشاكل الناس ، يقع فى مشكلة ، ال يستطيع حلھا ، سعد الذى يحلف 

  .الناس بشرفه ، سيصبح شرفه حديث الناس 

رتجف ، وبدأت تتحدث بصوت خافت ، معملتش حاجة ، وهللا ما أما سلمى ، فال تزال ت

عملت حاجة ، ظلت ترددھا ، ال شىء غيرھا ، ، معملتش حاجة ، وهللا ما عملت حاجة 

  .، معملتش حاجة ، وهللا ما عملت حاجة 

، واخذ يطرق  وھو يمسك فى يده سلمى لى شقة ربيع ، دق سعد جرس البابدوا إصع

ة من نومھا مفزوعة ، خير اللھم أجعله خير ، ونادت على زوجھا إستيقظت ناديبقوة ، 

  ربيع ، ربيع ، قوم شوف مين بيخبط على الباب بالطريقة دى ، ربييييع: 

  إستيقظ ربيع ، ونادى ، مين ؟

  إفتح : رد سعد 

ارتدى ربيع جلباب ، وذھب إلى الباب ، بينما نادية ترفع رأسھا تحاول أن تسمع أى 

  .شىء 



ع الباب ، فوجد سعد يقف امامه ، وسلمى فى يده ، ترتجف ، وتقول بصوت فتح ربي

  " .، معملتش حاجة ، وهللا ما عملت حاجة " خافت 

  فيه إيه يا سعد ، مالھا سلمى: ربيع 

تصرخ  وتكشف جسدھا  وھى  على االرض تتسقطفدفع سعد سلمى إلى الداخل بقوه 

  " معملتش حاجة ، وهللا ما عملت حاجة "  

  فضحتنا ، وجابت راسنا فى الطين  كبنت: م قال ث 

سمعت نادية صرخة سلمى ، فقامت مفزوعة ، ووقفت خلف باب غرفتھا لتسمع ماذا 

  .يحدث ، فلم تكن ترتدى المالبس المناسبة للظھور أمام سعد 

  إية اللى حصل يا سعد ، إتكلم ، سلمى عملت إيه ؟: قال ربيع منزعجا 

لواد بتاع الكمبيوتر فى اوضة نومھا ، على سرير زوجھا ، بنتك مسكوھا مع ا: سعد 

  رجالة شھود ،  4وجابوا 

لم يتمالك ربيع نفسه ، ونظر إلى سلمى ، وھى ملقاه على االرض تحاول الجلوس ، 

، "  معملتش حاجة ، وهللا ما عملت حاجة "  وتقول بصوتھا الخافت وجسدھا المرتعش 

حرام " ى من قوة ، وھى تصرخ يده ، بكل ما أوتثم اخذ يركلھا برجله ، ويضربھا ب

  " ، معملتش حاجة ، وهللا ما عملت حاجة  عليكم

حرمه عليكى عيشتك ، فضحتينا ، اودى وجھى من الناس فين ، أطلع من البيت " 

كلمات كان   - " إزاى ، أدى اللى كنت خايف منه ، اعمل ايه فيكى ، أعمل إيه فيكى 

  .سلمى ضربا ال يحتمله أى إنسان أنثى كانت أو رجل يرددھا ربيع ، وھو يضرب 

فما إن سمعت كلمات سعد ، وإنفعال ربيع ، وصراخ سلمى ، حتى سقطت : أما نادية 

  .خلف الباب مغشياً عليھا 

ظلت نادية مغشياَ عليھا قرابة الساعة ، أفاقت على صوت يناديھا ، صوت أشبه بصدى 

ماااااااا ، إلحقينى يا مامااااااااااااا ، ما" الصوت ، يشبه صوت سلمى ،  يقول 

  "مامااااااااااااااا ، إنقذينى يا ماماااااااااااااااااا

افاقت نادية مفزوعة على ھذا الصوت وكأن مكروھاً قد اصاب سلمى ،  وضعت أذنھا 

ھا ، وأخدت تردد ، سلمى ، سلمى تسمع أى صوت ، ال شىء ، إنقبض قلبعلى الباب ل

عة ، وإرتدت ما قابلھا من مالبس ، وخرجت من الغرفة ، لتجد سعد ، ثم قامت مسر

  .وربيع وكالھما يجلس ، ويداه رتعشان 



سلمى ، " قالتھا نادية ، فلم يجيبھا أحد ، ذھبت مسرعة إلى غرفتھا ، " سلمى فين " 

ماماااااااا ، إلحقينى يا " فلم يجيبھا أحد ، وال زال صدى الصوت فى أذنھا " سلمى 

  " اااااااااااا ماما

ثم ذھبت إلى ربيع وجلست " سلمى ، ردى عليا ، سلمى " أخدت تنادى بصوت أعلى 

تحت رجليه وسالته ، سلمى فين يا ربيع ، فلم يجيبھا ، سلمى فين يا سعد ، فلم يجيبھا ، 

  .ردو عليا ، سلمى فين ، سلمى فين 

باب ، فوجدته مغلق ، فين سحبت الذھبت إلى باب المنزل ، لعلھا تجد سلمى بالخارج ، 

  .مفتح الباب ، سلمى فين 

رجعت إلى ربيع ومسكت أطراف مالبسه أسفل الرقبة ، سلمى فين يا ربيع ، سلمى فين 

يا ربيع ، ابوس إيدك قولى ، سلمى فين ، وقبلت يديه ، ثم رجليه ، ابوس إيدك سلمى 

  .فين ، سلمى فين 

  من فوق السطوح )  القت نفسھا (  سلمى رمت روحھا: رد عليھا سعد بصوت خافت 

ما إن سمعت نادية الكلمة ، حتى سقطت على االرض كالمشلولة ، كان المنزل مكون 

متراً ، وسقوط سلمى ، يعنى موتھا ، وإن لم تمت ،  20طوابق ، أى أكثر من  4من 

  .فھى تلفظ أنفاسھا األخيرة 

فه بنتى ، إنتو إللى رمتوھا ، ال ال ال ، سلمى متعملش كدا ، أنا عار: فردت نادية  

  قول الحقيقة  ب ربيع بيديھا ، إنت اللى رمتھا سلمى متعملش كدا ، أخذت تضر

  قلتلك ھى إللى رمت نفسھا ، وإكتمى صوتك ، كل واحد فيه إللى مكفيه : سعد 

  يعنى سلمى ماتت ؟ سلمى ماتت يا ربيع ؟ سلمى ماتت يا سعد ؟: نادية 

نفسھا وھنسيبھا لحد الصبح ، لما اى حد يشوفھا ، وھنقول  منعرفش ،  ھى رمت: عد س

ووققعت ، فھمتى ، ومش عاوز اسمع صوتك  تإنھا كانت بتنشر الغسيل ، وإتكھرب

  .دلوقتى 

،  ثم ذھبت إلى الباب مسرعة ، تسحبه ال سلمى ممتتش ، انا سمعاھا بتناديلى : نادية 

  دون جدوى 

سلمى بتقول يا ماما ، سلمى بتقول إلحقينى يا ماما  إدونى المفتاح ، سلمى بتنادى عليا ،

، أنا سمعاھا ، إدونى المفتاح ، ذھبت إلى ربيع ، إدينى المفتاح ، ابوس إيدك ، ثم إلى 

  سعد ، إدونى المفتاح ابوس إيدك يا سعد 

عاوزه أحضن بنتى قبل ما تموت ، عاوز أبّص فى عنيھا ، سلمى ملھاش ذنب فى 

وأنا عرفاھا ، إنقذ بنتك يا ربيع ، بنتك متعملش كدا ياربيع ،  ىحاجة ، سلمى دى بنت



بنتك محترمة يا ربيع ، بنتك بتموووت يا ربييييييييييييييييييييييع  حارم عليكو يا 

  ظلممممممممممممممة 

ما إن صرخت نادية بأعلى صوتھا وقالت ھذة الكمات ، حتى قام سعد وضربھا على 

مش عاوز اسمع : الرض والدماء تسيل من فمھا  وقال وجھھا ، بقوة ، فسقطت على ا

صوتك تانى ، بنتك فضحتنا ، عاوزه إنتى كمان تفضحينى ، لو سمعت صوتك ، 

مفھوم ؟ لحد الصبح ، اول ما حد يشوفھا ، ويصرخ ، ھسيبك تطلعي ، !! ھتحصليھا 

  .بنتك كدا كدا ماتت 

تستطع التحرك ، شدت نفسھا  كانت الضربة كافية ألن تسكت نادية ، فمن شدتھا ، لم

ووضعت أذنھا على الباب ، لعلھا تسمع وأخذت تزحف حتى وصلت إلى باب المنزل 

شخص يرى سلمى حتى تستطيع الخروج ،ال تسمع صراخ أى  أو صوت سلمى ، 

تعمل إن كانت بنتھاا حية او ميتة ، ال يفصل بينھم إال باب ، قد تكون  حية فتذھب إليھا 

اول إنقاذھا ، وقد تكون ميته ، فتحتضنھا وتصرخ ، فلعل صراخھا ،  تحتضنھا وتح

  .وھى تحضن إبنتھا يخفف عنھا 

ظلت أذنھا على الباب ، وتذكرت كلمات سلمى عندما أتى سالمة ليأخذھا وكانت 

إنتو بتعملو فيه كدا ليه ، ھو أنا بنتكو وال إنتوا لقيتونى فى :ترفض  ، وھى تقول 

انا مش مسامحه أبويا وال : انا لو مت يبقى أنتو السبب ،  الشارع ، حرام عليكو ،

  .مسامحه عمى ، دول بيموتونى بالبطىء ، أنا حاسه إنى ھموت قريب بسببھم 

كنتى حاسه يا بنتى ، إحساسك كان صح ، سامحينى يا بنتى ، انا " خدت نادية تقول ا

  "يقتلوكى السبب ، أنا اللى موقفتش جنبك ، انا اللى قتلتك قبل ما ھما 

كان الوقت يمر بطىًء جدا ، ونادية تنتظر ، وال ترفع راسھا من الباب ، تنظر أحد 

  يصرخ ، حتى تخرج لتحتصن إبنتھا 

  -:ولسان حالھا يقول 

  

  تسمعني والخلق الصبح فين ياصرخه

  منى  ياناس دى سلمى خالص ماتت ، وراحت

  حاسسني ومين ابوح نفسي اصرخ نفس

  قاتلني والصمت اآله اقول قادره مش

  علني خبر موتك صوتك فين بيقولي

  عاندني والفجر الليل عليا طال



  عاقبني وربنا خبرك سماع بستني

  مقدرتش اقف جنبك ، أبوكى لجمنى

  والنني ضعتى خالص منى ، ياعيني

  حضني يوم ماتفارقي تاني زماني عاد لو

  لكن يفيد بأيه  ما راحت خالص منى 

  ناس منى سلمى خالص ماتت ، وراحت يا

  تسمعني والخلق الصبح فين ياصرخه

  تسمعني والخلق الصبح فين ياصرخه

  اسمرانى صبرى: القصيدة من تأليف الشاعر 

وما إن أذن الفجر ، كان أحد الفالحين عائداَ من حقله ، حتى رأى شىًء على ارض ، 

يا  إلحقونى ، إلحقونى ،" فى بركة دماء ، إقترب منه فإذا ھى سلمى ، أخذ يصرخ 

  "ج ربيع ، إلحقونى يا والااااد اج سعد ، يا حاح

فتح الحاج سعد باب المنزل ، وخرج وخلفه ربيع ونادية ، وكانت نادية تسابق الريح ، 

" وجدت سلمى وقد فارق الحياة ، غارقة فى ماءھا ، إحتضنتھا وبأعلى صوت ، قالت 

  "سلممممممممممممممممى 

خذت نادية تصرخ وتكتم بداخلھا ما تريد أن تقوله ، حملھا الناس إلى داخل المنزل ، وأ

  .تريد أن تقول قتلھا سعد ، قتلھا ربيع ، قتلوھا بدٍم بارد 

ذھب سعد إلى دكتور الوحدة الصحية فى بيته ، وأخبره بوفاة إينه أخيه  ، كانت تنشر 

المالبس ، فالمست سلك كھرباء عارى ، وسقطت من السطوح ، فأخبره أنه سيقوم 

تصال بالمستشفى ليرسلوا سيارة اسعاف وأخذ الجثة ، فطلب منه سعد أال يفعل ذلك باإل

لب منه أن ، فلو أخذوا الجثة سيقوموا بتشريحھا ، وأھل الفتاه ال يريدون ذلك ، وط

يستخرج تصريح دفن فقط فھم يريدون دفنھا فى صالة الجمعة ، حتى يصلى عليھا 

حية يثق فى الحاج سعد ، قام بعمل تصريح الدفن الوحدة الص أكبر عدد  ، وألن دكتور 

  .له 

وإنتشر األمر فى القرية على أن سلمى قد سقطت من فوق السطوح وھى تنشر الغسيل 

بعد أن لمست سلك كھرباء ، إال ان بعض الناس قد عرفوا بموضوع الفضيحة ، 

  .أھلھا بقتلھا وإنتشرت القصة ، بأنھم ظبطوا الفتاة مع عشيقھا ، وبعد أن عادت ، قام 



، من أخذھا إلى السطوح ، ومن رماھا  إبنتھا ومھجة قلبھاوظلت نادية ال تعلم من قتل 

  ، ھل ھو سعد ؟ أم ربيع ؟ أم االثنين معاً ؟

ومنذ ذلك اليوم ولم تتحدث مع أحد ، فقط تنظر إلى الناس وال تتكلم ، عاقبت نفسھا  

  .فصمتت إلى االبد   حقيقة ،ر أحد بالعلى أخبابعدم دفاعھا عن سلمى ، وعدم القدرة 

فھل يمكنك أيھا القارىء العزيز اإلجابة على ھذا السؤال ، من  وھا قد إنتھت القصة ،

  قتل سلمى ؟

  طارق حسن: كتبھا 

  ...فى الصفحة التالية ) الكواليس ( ما زال ھناك المزيد عن القصة لتقراه  ، ....إنتظر 
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 "من قتل سلمى " كواليس قصة 

وبدأت  يھا ،ر من متابعيتروق للكث" من قتل سلمى ؟ " لم تكن نھاية قصتى االولى 

  مثل التعليقات تنھال علًى كالسھام ، 

  النھاية مستفزة   -

   النھاية سيئة  -

    النھاية فلتت منك -

    معرفتش تظبط النھاية   -

    ا أنا مش ھقرأ أي حاجة تاني للكاتب د  -

    متكتبش قصص تاني  -

  ترطب مفعول الكلمات االولى مثل وفى المقابل ، كانت ھناك تعليقات أخرى 

 )^_^ االنامل جمل نملة (  ناملاال سلمت -

 الدرامية القصص أجمل من قصة -

 حياتى ف قريتھا اللى القصص اجمل من وبجد جمييييييله فعالاا القصه   -

 فعالااا

 مأساوية ولكنھا وعاطفية ومؤثرة حلوة -

 االم مثل سلبي االخر النصف يكون وبيئه لمجتمع متوقعه ونھايه حلوه القصه -

 وسلمى



  عليه بتنحسد دماغ وعندك مبدع نإنسا إنت وهللا  -

 عن اتوقف قادرة مش اني لدرجة جدا ومؤثرة جدا جميييييييييييييييييله القصة  -

 ونھايته سلمي حال علي البكاء

 تسلم..  راااقي اسلوبك..  جميله النھايه و ومؤثره..  جدا رااااائعه و تحفه   -

 ايدك

 حظ وأسوأ واقع أسوأ فصورت فأبدعت كتبت -

 ليك ھيكون هللا شاء وان ومبدع فنان انت بمالغة بدون ياطارق الحقيقة   -

  يوفقك ربنا رائع مستقبل

  ^_^وغيرھا من التعليقات الجميلة التى لم أذكرھا ، ألنى مبحبش أتكلم عن نفسى كتير 

فى الحقيقة ، فإن التعليقات التى كانت تھاجمنى ، كانت تشعرنى بسعادة أكثر من التى 

ولم يكن ) سلمى ( نى شعرت بأن كاتبھا قد تعلق بالقصة وبطلتھا كانت تجاملنى ، أل

د لھا ھذة النھاية ، فأنفعل على الكاتب ، وحتى وإن لم يكن ذلك ، فكما أحب الثناء ، يير

أحب ايضاً النقد البّناء ، فكالھما مفيد للكاتب ، ويعطيه دفعات ودفعات للكتابة وتحسين 

" فى النقد ، وكما قالت الشاعرة ألحد نقادھا  ھذا ال يعنى أن تسترسل(  المستوى

   . "^_^ بشويش عليا ، دنا وحدانيه ، متنتقدنيش ، كدا مرة واحدة ، طب واحدة واحدة 

زية وإبنھا طلب منى الكثير أن اقوم بتغيير النھاية ، حتى تظھر الحقيقة ، وتأخذ فو

من ھذا الطلب ، ولم أكن  رامى العقاب المناسب ، ويعاقب قاتل سلمى ،   تعجبت كثيراً 

أفكر فى كتابة نھاية أخرى ،  وأعجبنى رأى أحد األعضاء عندما علمت بأنھا سأكتب 

!!!  الفانز طلب على بناء النھاية تغير ازاي:  " نھاية بناءاً على رغبة األعضاء فقالت 

 حتى كمان ؟؟ شعره لون عاجبه مش عشان ابنه يغير حد ينفع..  كدا اتولدت القصة

 من انا ؟؟؟ الحياة في الشر على بينتصر الخير مرة كام!!  عادلة دايما مش لحياةا

  "األولى النھاية أنصار

انا اعترض على الناس الي قالت النھاية الزم تتغير  "أحد االعضاء قالت وأيضا 

مبالغ فيھا ؟؟؟؟ يمكن بس احنا الزم نتقبلھا زي ماھية ,محزنة ,ليش طيب ؟ مؤلمة ....

.... واالخير انت تخيلت وانت سردت وانت الي الزم تختمھا بحسب رؤيتك باالول 

في الحياة العادية ال نختار .....النھايات المؤلمة ھي االكثر تاثيرا بالناس  على فكرة

  "نھاياتنا على مزاجنا فھناك نھايات اشد االما مما اخترته لسلمى

، لماذا طلب الكثير منى تغيير عندما بدأت فى كتابة الكواليس ، بدر فى ذھنى سؤال 

النھاية حتى تأخذ فوزية وإبنھا وقاتلھا العقاب ، ولم يطلب أحد تغييرھا لتظھر الحقيقة 

قبل مقتل سلمى ، او مثال لتظھر الحقيقة ثم تتزوج سلمى من أحمد بعد طالقھا من 

  .^_^ ة يمكن تغييرھا ، فلنغير أكثر وأكثر زوجھا رضا ، فإذا كانت النھاي



ت على مقدرة بكتابة نھاية ترضى الجميع وتظھر الحق ، ولكنى أردت أن اطلق كن

العنان لعقول قارىء القصة لتخيل القاتل الحقيقى والعقاب المناسب ، وھذا ما رأيته فى 

الكثير من التعليقات ، فالكثير قد حدد القتله بدرجات متفاوته بل والبعض قد كتب جزء 

أكثر من نھاية كتبھا األعضاء  بنشركثيراً ، وقد قمت أخر للقصة ، وھو ما أسعدنى 

  .على المدونة 

وھل القصة واقعية ام أنھا  تعرف لماذا كتبت نھاية القصة بھذة الطريقة انإذا أردت 

" ، إذا كنت تريد أن تقرأ نھاية أخرى للقصة ، يمكنك قرأه مقال  من نسج خيالى

 من على مدونتى" كواليس القصة 

  "  www.facebook.com/DubaiDays||  ھذا ما رأيت فى دبى"  

    http://on.fb.me/RQDGB|| او من ھذا الرابط مباشرة  

  

  ، قريباً " بال إكراه سرقة " إنتظرونى وقصة 

  

  طارق حسن عبدالعال

 www.facebook.com/DubaiDays: المدونة على الفيس بوك 

  http://twitter.com/tarekfalcon : حسابى على تويتر 

  www.facebook.com/tarekfalcon : بوك   بروفيلى على الفيس

 


