
 

 

  !قاسم: اي اللي أنتي بتتفرجـي عليـه دا

 

شيلت الهاند فري و بصتله بضيق.. قاسم إبن صاحب الشركة بس مبيشتغلش فيها و عامل نفسه بيفهم في كل حاجه...كان جمبي في 

  !األسانسير و أنا رايحة لمكتبي و سألني السؤال دا

 

  ..فرح: وأنت مال حضرتك

 

  !قاسم: لمي لسـانك اللي أطول منك دا! في واحدة في سنك دا تتفرج علي كرتون و كمان و أنتي متأخرة

 

  !!فرح: أيوا و أنت مالك!! و اي في سنك دا دي

 

  !قاسم:أصلك عماللنا فيها مثقفه

 

  ...فرح: و أنت اللي مثقف بقي!! أتحداك أنك نفخ ع الفاضي

 

نـدمـيقاسم: أوعـي تتحديـني ي قطة هت ..  

 

  ..فرح: واللـه! أقـولك حـاجـة هـات أخـرك معـايـا

 

  ..قاسم: بصـي لمكـانتـك و أبقـي تعـالي أتحـديني

 

  ..فرح: أنا وصـلت للمـكان دا ب تعبـي مـش زيـك بابـي صاحـب الشـركة! ف متتكـلمش عن مـكانتي و تفتكـر أنك كـدا بتقـل منـي

 

بن صـاحب الشـركة هيعمـل ايقاسم: ماشـي.. أنا هوريـكي إ !  

 

  !سيبتـه و أنـا مش شـايفـة قدامـي وال طايقـه نفسـي.. هو فـاكـر نفسـه مين دا

 



  !فرح: قوليلي ي هالـة فـاكـر نفسـة مين

 

مسـك مجلـس إدارة الشـركة و والده هيولـيه كل شغـله.. طبعـا م حضـرتك جـايـة متأخر ال  هالة: مديـر الشـركة ي فـرح.. قاسـم النهـاردة

  ..و كمان بتتحديه و تقريبا شتمتيه

 

  !!فرح: نعـم! و أنتـي جـاية تقـوليـلي كـدا دلـوقتـي

 

  !هالة: هـو أنـا كنت هلحـق أقـول حـاجة وال أتكـلم

 

  ..فرح: الشـركة هتنهـار ي هـالـة

 

  ..هالة: لعـلمك بقـي قـاسـم ذكـي

 

  ...فرح: لعـلمك بقـي قـاسم ده هو اللي هيوقـع الشركة و هيودينا كلنا في داهية و مش هنالقي شغل كويس زي دا تاني.. قـاسم دا مصيبة

 

  ...قاسم: تمام أوي.. ورايـا علي مكتبي

 

يرت لقيته سابني و مشي بصيت لصاحبتي بضيقكان واقف ورايا و أنا بمدح فيه بالشكـل اللطيف ده أول م أد ...  

 

  ...هروح أترفد و آجـي ~

 

  ...خبطت علي الباب و دخلت لقيته قـاعد مكان والده نفس الهيبة و هللا

 

  ...تعـالي ي فرح.. أترزعي هنا _

 

  ..ال لو سمحـت علفـكرا مش معني أنك بقيت مدير الشركة يبقي التعامل يكون كدا ~

 

عدي و بالش فلسفة.. م أنتي كنتي واقفة تشتمي فيا برابغضب: أق !!  

 



  ..قعدت و أنا ساكتة ألنه معـاه حق.. أنا فعـال غلطت فيه بس ده مش معناه أني أعترف بكده ال طبعا

 

  ..قاسم بفخر: أنتي طبعا عرفتي أني بقيت رئيس مجلس إدارة الشركة

 

اي حـاجة قبل م حضرتك تتولي منصب زي دا في الشـركة فرح بسخرية: هو سالم باشا والد حضرتك مقالكش !  

 

  ..قاسم بعدم فهم: مش فـاهم

 

  فـرح: هتفهم دلوقتي.. ممكن تقـولي مطلوب مني اي؟

 

  ...قـاسم: مديرك السابق أمرني أني أشيلك من منصبك و تاخدي منصب تاني في الشركة

 

  فـرح: نعم! منصب اي؟

 

فرح بقيتي سكرتيرتيقاسم: أنتي من النهـاردة ي  ..  

 

  !!!!فـرح: اااي!! من مديرة عالقات عـامة لسكرتيرة

 

  !قاسم: أيوا.. الحقيقة أنا لسه مش عارف ليه

 

مليون جنية و أنها ممكن تعلن إفالسها في أي لحظه و ميزانية  50فرح: أقولك أنا ليه! طبعا حضرتك متعرفش أن الشركة عليها ديون ب 

ال وكمان الشغل واقف في المصنع بسبب نقص الخامات... ها تحب تعرف حاجة تانيهالشركة في األرض..  !  

 

  !قاسم: أنا عارف كل دا علفكرا.. بس ليه أنتي بالذات

 

فرح: من تالت سنين أول م أتعينت هنا سكرتيرة لسالم باشا حصل مشكلة مقاربه بس المبلغ كان قليل عن كدا بكتير وأحنا من غير م حد 

كة خصوصا الموظفين يحس بأي مشاكل حلينا المشكلةفي الشر ..  

 

  !قاسم: كان المبلغ قد اي وقتها

 



  ..فرح: عشرة مليون جنية

 

قاسم: ي حالوة! طيب ي فرح.. أنا أهو و بكامل قواي العقلية بعترف بذكائك لكن أنا محتاج خبرتك اللي تخلينا نحل المشكلة و بعدها 

  ...هرجعك لمنصبك تاني

 

تمام بس مرتبي زي م هوفرح:  ..  

 

  ....قاسم في نفسه: مادية حقي*رة

 

  ...قاسم: امممم ماشي ي أنسة فرح تقدري تروحي دلوقتي تنقلي حاجتك لمكتبك القديم

 

  ..فرح: تمام

 

هالـة و رجعـت لمكتبي و أنا متضايقة.. بصعوبة قدرت اوصل لمنصب زي دا وهو بكل سهولة عاوزني اسيبه... رجعت المكتب لقيت 

  ...عال و داليا زمايلي في الشغل وهما أكتر من صحاب

 

  !!هالـة: اي أترفدتي

 

  ..فرح: ال.. بقيت سكرتيرته

 

  !داليا:  طب و أنا هروح فين وبعدين أنتي عبيطة ي فرح؟ ازاي تقبلي بحاجة زي دي أنتي تعبتي أوي لحد م وصلتي للمكتب دا

 

سكرتيرتك و هيجيلي مدير غيرك عال: لحظة بس هو أنا دلوقتي مبقيتش ...  

 

  ...فرح بغيظ: هو دا اللي فارقلك.. بقولكوا اي ي بنات ساعدوني أنقل حاجتي مكتبي القديم

 

  هالة بتفكير: في اي ي فرح! اي اللي يخليكي تقبلي بحاجة زي دي؟

 

ا عارفين أنه مبيطقناش وهيتلككلنافرح: عشان مترفدش... قبلت و خالص... و يال بقي كلكوا تروحوا مكاتبكم عشان أنتو ...  

 



  ...في مكتـب قاسم.. كان قاعد بيفرك في إيده وتليفونه قدامه بيرن علي رقم صاحبه

 

  !قـاسم: مفيش أخبار جديدة ي زياد

 

  ..زياد: مش القيهـا.. دورت عنها في كل مكـان و صدقني تالت سنين كفاية تأكدلنا انها ماتت

 

أنا متأكد صدقني.. أنا الزم أالقيها وإال هيفضل إحساسي بالذنب ياكل فيا لحد م اموت قاسم: مماتتش ..  

 

  ...زياد: ماشي ي قاسم هدور تاني و كأني اول مرة بدور و إن شاء هللا خير

 

  ..قاسم: إن شاء هللا

 

ان متشوش وهو بيفكر في الماضيقفل تليفـونه ورجع يبص في الورق اللي قدامه من تاني و حـاول يركز فيه لـكن عقله ك ...  

 

  ..فالش باك

 

 ..دخل للشقة اللي أخوه كان شاريها من وراه و أخوه مرمي علي األرض مش داري باللي حواليه تحت تأثير المخدرات

 

  قاسم بصدمة: فـارس.. أنت سامعـني؟

 

  !!فارس بتوهان: قـاسم أنت اي اللي جابك هنا

 

نفسك دا قاسم: اي اللي أنت عامله في !  

 

  ...فارس: أمشي.. أمشي من هنا ي قاسم مش عاوزك تشوفني و أنا كدا

 

  ..قاسم: ليه كدا! ليه تعمل في نفسك كدا

 

  ...قاسم سمع صوت لحد جاي من اوضة فارس.. دخل جوا و أنصدم من اللي شافه



 

  ..بااااك

 

  ...قاسم عنيه دمعت ولكن مسح دموعه بسرعة لما سمع خبط علي الباب

 

  ..قاسم: أتفضل

 

  ..دخلت فرح وهي شايلة شوية ورق في إيديها

 

الوضع الحقيقي للشركة الزم حضرتك تقرأه كويس عشان نبدأ نتناقش في الموضوع.. لو حضرتك حابب أن  فرح: دي أوراق بتوضح

  ..المدراء يعرفوا باألمر مفيش مشكلة و لكن سالم باشا كان أقترح أن األمر يقتصر عليا و عليه وبالطبع مدير األمور المالية

 

ر المالية بس األهم اقتراحات حضرتك بعد م تشوف الورقأنا كان عندي شوية إقتراحات و كذلك مستر ياسر مدي ...  

 

  ..قاسم: تمام ي فرح

 

فرح: كده بالنسبة لمشاكل الشركة.. أما الشغل ف مستر سالم كان جايلة دعوة النهاردة الصبح لحضور مؤتمر مهم جدا في شرم الشيخ و 

كدا هيحضره رواد أعمال و رؤساء شركات كبيرة و األهم مديرين بنو ...  

 

  قاسم: ده أمتي؟

 

  ...فرح: بعد أربع أيام و فاعليات المؤتمر هتستمر اسبوع

 

  !قاسم: تمام.. اي تاني

 

  ..فرح: أحنا عندنا داليا كانت سكرتيرة مستر سالم دلوقتي هتروح فين! و كمان مين هيمسك العالقات العامة

 

  !قاسم: طيب تقترحي اي

 



رة  ف ممكن عال اللي هي كانت سكرتيرتي تشتغل معاه و بقترح مستر سامح مدير للعالقات العامة فرح: مستر ياسر كان محتاج سكرتي

  ...و داليا تكون سكرتيرته

 

  !قاسم: وليه اللغبطه م عال تفضل في مكانها... وداليا تنقل مع سامح

 

يعنيفرح: مهو الصراحة.. مستر سامح يعني.. عنيه زايغه حبتين تالته و علي عال بالذات  ..  

 

  ..قاسم بضحك: مع أنه يبان راجل وقور

 

  ...فرح: المظاهر مش كل حاجة.. ها أقولهم علي التغيرات دي حضرتك موافق وال ال

 

  ..قاسم: باين عليكي ذكية ي فرح

 

  ..فرح: شكرا ي مستر

 

  ...قاسم: بس ده مش معناه أن لسانك مش طويل و محتاج بتقص منه مترين

 

أني شكرتك ي مستر... بعد اذنكفرح: أنا أسفة  ...  

 

خرجت و أنا متعصبه من الكائن ده حقيقي بجد مبيكملش جملته من غير م يغلط فيا!! روحت لإلستقبال و هـالة هي اللي واقفه فيه و 

  ...البنات معاها

 

  !!عال: ها عملتي اي

 

  ...فرح: داليا هتبقي سكرتيرة العالقات العامة

 

يمسكهاداليا: و مين اللي ه !!  

 

  ..فرح بقلق: مستر سامح

 



  !داليا: حرام عليكي ده أنا في رقبتي عيلين ولما أقوله كلمتين علي بصبصته دي و أنتي عارفه لساني طويل

 

  !فرح: مهو عشان انتي هتقدري ي داليا تتعاملي معاه إنما الغلبانه دي هتعمل اي

 

  !!عال: طيب أنا فين

 

مستر ياسر مدير المالية فرح:مع ..  

 

  ..عال: شاب محترم الحمد هلل.. ربنا يعينك ي داليا

 

عند قاسم.. كان مشغول في الورق الكتير اللي فرح حطته قدامه.. لكنه الحظ محفظة حريمي بالتأكيد أنها ليها... أول م مسكها وفتحها 

في الصورة في قلب المحفظة أتصدم لدرجة انه وقف و اتحرك من مكانه و هي بيدقق ...  

 

 قاسم: دي هي!!! معقوله فرح؟؟

 الفصل الثاني 

 

 

  ...قاسم: دي هي!!! معقوله فرح؟؟ بس أقولهـا اي! و أنا حتي مش عـارف طريق أختهـا! أقولهـا اي! الزم أستني لحد م أالقي البنت األول

 

كد أنها أختها ف أتصل علي زياد صديقه ظابط شرطةقاسم كان مشوش بسبب صورة فرح مع أختها.. بس كان الزم يتأ ...  

 

قاسم: زياد أنا عارف أني متقل عليك.. بس أنا لقيت صورة للبنت دي مع السكرتيرة بتاعتي و تقريبا كدا هي أختها.. عـاوز أعرف عنـها 

  ...كل حاجه

 

  ...زياد: وال يهمك ي قاسم ابعتلي بس أسم البنت بالكامل

 

... فرح حسن داوود.. بص هبعتلك صورة بطاقتها أفضلقاسم: طيب لحظه ...  

 

  ...زياد: أفضل كتير

 



قاسم أخد البطاقة بسرعة صورها وبعدين رجعها تاني مكانها في اللحظة اللي فرح خبطت تاني و بالفعل عشان تاخد محفظتها... أخدتها و 

ها.. مسك تليفون مكتبـه و أتصل باإلستقبالخرجت ورجع قـاسم تـاني لشروده و كـان مستعجـل يعرف اي حاجـة عن ...  

 

  !هالة: شركة المرشدي للسيارات ألو

 

  ...قـاسم: أنا قاسم.. تعاليلي لحظة بعد أذنك

 

  !هالة: ده اي األدب و األخالق دي

 

  !!قاسم: نعم

 

  ...هالة: ثواني ي فندم و أكون عند حضرتك

 

اي اللي هو عاوزه منها ي تري... خبطت علي الباب و دخلت هالة خرجت من مكتبها وهي بتتسأل ..  

 

  ..هالة: نعم ي مستر قاسم

 

  ...قاسم: أقفلي الباب و تعالي اقعدي

 

  ...هالة: احم.. حاضر

 

  ...هالة قعدت قدامه و بتبصله بتردد و إستغراب

 

شوية حاجات و تفضل بينا في المية تقوليلي علي حاجه أو 20قاسم: لو أنا زودتلك المرتب الشهر ده  !!  

 

  !هالة: علـي حسب ي فنـدم

 

  ...قاسم عرف أنها مش مادية و ده شئ أحترمه فيها لكنه تابع كالمه

 



  !قاسم: فرح مش متجوزه صح

 

  ..هالة: اه ي فندم و مش مخطوبة

 

كيد بيجلها عرسـان كتيرقاسم: مش غريبة يعني.. بنت زيها حلوة و محترمة و بتشتغل شغل زي دا و مش مخطوبة دا أ !  

 

  !هالة: اه ي فندم بيجيلها عرسان كتير... بس لو حضرتك ناوي تتقدم بالش

 

  !!قاسم: ال أنا مش ناوي أتقدم أنا بسأل عشان الشغل.. بس لو تقوليلي ليه بالش

 

  !هالة: عشان فرح بترفض العريس من قبل م يدخل من الباب حتي

 

  !!قاسم: ليه

 

مقدرش أقولك السببهالة: ي فندم  ..  

 

  !قاسم: طيب تعرفي حد من عيلتها

 

  ...هالة: هي والدتها متوفيه من زمان.. و عايشة مع والدها حاليا

 

  !قاسم: معندهاش أخوات! أخت مثال.. اسمها غرام

 

  !هالة: مستر قاسم حضرتك عارف حكايتها و جايبني هنا أأكدلك المعلومة صح

 

الحكـاية منكقاسم: ال أنا عاوز أسمع  ..  

 

  ...هـالة: أنا بعتذر من حضـرتك مش هقدر أقول حاجه

 

 ..قاسم بحزن: شكرا ي هالة.. تقدري تتفضلي



 

  ...هالة خرجت من مكتبه و قاسم أتنهد بحزن و هو بيفتكر

 

  ..فالش بااك

 

مربوطة علي األرض و في أثار ضر: ب علي وشها و  قاسم دخل األوضة و أتصدم من اللي شافه... بنت مرميه علي األرض و إيديها

  ...جسمها و جمبها حقن واضح أنها مخد'ر و األكيد أنها أخدتها باإلجبا'ر

 

قاسم قرب من البنت و رفعها علي السرير وعملها كمدات دافيه علي األماكن الزرقاء نتيجة الضر'ب و خرج رفع أخوه عن األرض و 

مسح وشه بماية باردة اال أن فارس مفاقش و عينه غمضت و نام نيمة علي الكنبه و برغم أنه ...  

 

  ...قاسم نضف المكان كله و فضل طول الليل يدور علي مكان مناسب لمعالجه اإلدمان.. و لكن

 

  ..باااك

 

  ...الباب خبط و فرح دخلت و هي شايلة في إيدها أوراق تانية و حطتهم قدام قاسم

 

فرح: دي أوراق كانت مطلوبة من داليا و هي اشتغلت فيه شوية و أنا خلصتهم عاوزين حضرتك تبص عليهم و تمضيهم...و كمان لو 

  !!حضرتك راجعت كل المشاكل و حابب نتناقش فيها

 

مشاكل الشركة قاسم: ال أنا لسه مخلصتش األوراق دي.. هخدهم معايا البيت و بكرا تعملي إجتماع مع ياسر عشان نتناقش في ...  

 

  !فرح: تمام ي فندم حاجة تانية

 

  ..قاسم: تجهزي عشان هتيجي معايا شرم الشيخ

 

  فرح ب قلق: أنا؟

 

  ..قاسم: ايوا.. مش أنتي سكرتيرتي وبعدين أنا معرفش نص الناس و األكيد أنك عارفاهم و جودك ضروري ي فرح

 



  ...فرح: تمام ي فندم.. أقدر أمشي.. أصحابي مشيوا

 

  ...قاسم: خالص استني دقيقتين و أنا هوصلك

 

  ...فرح: ال ال ال... مينفعش خالص أنا هروح لوحدي شكرا لحضرتك ي قاسم باشا بعد أذنك

 

  !!!قاسم: ي بنتي استني

 

  ...فرح خرجت من مكتب قاسم

 

  ...تليفـونه رن برقم والـده ف أتنهـد ب ضيق و رد

 

  !قـاسم: نعم

 

هتيجي علي البيت وال هتروح شقتـكسالم: أنت  ...  

 

  ...قـاسم: هروح شقتي

 

  ..سالـم: ي أبني دا مستنيك نتعشي سوا

 

  ..قاسم بضيق: أتعشي أنت ي.. حضرتك أتعشي أنا هروح علي شقتي مش جاي البيت

 

  !!!سالم: مش قادر تقول ي بابا

 

إلحترام اللي باقيين مني لحضرتك ي ريت متغضطش عليا أكتر من قاسم بغضب: اه مش قادر أقولها و مش عايز.. وعشان بس شوية ا

  ...كدا

 

  ...سالم: ماشي ي قاسم براحتك.. سالم

 



  ..قاسـم قفل مع والده و قبل م يغرق في ذكرياته من تاني و قف و أخد حاجته و األوراق وخرج من الشركة

 

  ...علي جهه تانية فرح رجعت لبيتها و دخلت لقت البيت متبهدل

 

  ..فرح بتعب: ي أنهر أسود علياا.. ي عمتـو

 

  !عايدة: فرح أنتي جيتي

 

  !!فرح: اه م أنا بكلمك اهو... أنا مروقة قبل م أنزل ليه الشقة كدا

 

  ...عايدة: دول والد نورهان بنتي.. عيال و بيلعبوا

 

  ..فرح: طب هي عيالها بيلعبوا مروقتش ليه قبل م تمشي

 

  !!عايدة: هو اي بقي كل م البت تيجي هي و عيالها تقلبي علينا كدا! يعني هي جاية ترتاح شوية من طلبات حماتها و أنتي هتشغليها عندك

 

  ...فرح بتعب: خالص ي عمتي محصلش حاجه.. بابا أخد عالجه

 

الدكتور قـال عليها و عشيته و خد العالج و نام عـايده: اه.. غيرتله هدومه و مسحتله إيديه ورجليه بمايه و عملت التدريبات اللي ...  

 

  ...فرح قربت منها و باست راسها و بعدين قعدوا اإلتنين جمب بعض

 

  ...فرح: ربنا يخليكي ليا ي عمتي

 

  ...عايده: و الكفته بالصلصه اللي أنتي عمالها الصبح طعمها وحش اوي

 

قولي الكومنت السلبي.. مش كدا طيبفرح: طب كملي اللحظة.. طب استني شوية و بعدين  ..  

 



عايده بضحك: بس ي بت.. يعني أكدب عليكي أنا بقولك و بحذرك.. جوزك هيرجعك في أول يوم هيقولك مع السالمة مش ناقصة 

  ...قرف

 

  !!!فرح: قرف

 

 ..عايده: والراجل الغلبان أبوكي صاحب مرض كفاية عليه العالج مش هيبقي العالج و طبيخك

 

بردو مش هسيبك تطبخي.. كفاية عليكي أنك شايله بابا بقالك تالت سنين فـرح: ...  

 

  !!عايدة: وهو بابا دا مش أخويا ي بت أنتي

 

  !فرح: طيب.. أنا كان في حاجه عاوزة أقولهالك

 

  !!عايدة: ال أنا مكلتش هقوم أجيب الطبيخ الحمضان بتاعك علي م تغيري عشان نتعشي سوا و تقولي وراكي اي

 

  ...فرح: ماشي

 

فرح دخلت أوضتها تغير هدومها..عمتها بتحبها بس اللي فرح ايقنته أنها أكيد مش هتحبها أكتر من بنتها.. بعدين خرجت ألوضة والدها.. 

  ...كان نايـم ف مرديتش تصحيه.. باست راسه و خرجت من األوضة و بعديـن رجعت تاني للصالة قعدت علي سفرة األكل مع عمتها

 

دة: يال سمعيني.. في عريس وال ايعاي !!  

 

  ...فرح بحزن: ال ي عمتو في شغل

 

  ..عايدة: ي ساتر.. ي بنتي م تقابلي الشاب اللي قولتلك عليه و تريحي قلبي... طب قابليه و ارفضي أعملي اي منظر ي بنتي

 

  !!فرح: عـارف الحكـاية وال هيجي يتفاجئ بيها هنا

 

  ................:عايدة

 



فرح: سكتي ليه!! بصي ي عمتي ي حبيبتي موضوع الجواز ده أتقفل من تالت سنين.. مش هي.. مش هي اختارت تدمرلي حياتي 

  ...خالص علي األقل يبقي غلطها جه بفايده و تكون مبسوطة في حياتها مع اللي هي اختارته

 

وكي ميسمعكيش و يتعب اكتر... قوليلي شغل اي اللي عايدة: طب أهدي.. أنا مش عاوزاكي تفتكريها وال تجيبي سيرتها عشان أب

  ...عاوزاني فيه

 

  ..فرح: المدير عنده مؤتمر في شرم الشيخ و الزم أسافر معاه

 

  !عايده: طب و اي المشكله

 

  ..فرح: هقعد إسبوع

 

ش كويسهعايده: نعم!!  أنتي أتجننتي ي فرح عاوزة تقعدي أسبوع برا البيت هو أنتي ي بنتي ناقصه سمعه م !!  

 

  فرح: طب أعمل اي مهو شغل قوليلي أتصرف ازاي؟

 

عايده: امم.. طب بصي أنا هاخد ابوكي لبيتي كده كده مقفول من تالت سنين اهو يتهوي شوية و هقول أنك عندك شغل و هنا تقولي انك 

  ...هتنقلي اسبوع عند عمتك عشان ابوكي نفسيته تتحسن

 

  ...فرح: باهلل ي عايده دماغك دي خسارة في البلد دي وهللا.. تسلمي.. و ليكي عليا اجيبلك واحدة تمسكلك البيت تخليه بيلمع

 

  ...عايده: أشطا

 

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

 

  !فرح: صبـاح الخير ي هـالة مستر قاسم جه وال لسه

 

ولك اي انا بعت أجيب فطار هتصل عليكي لما يوصلهالة: صباح النور ي فرح.. لسه مجاش و بق ... 

 

  فرح: طلبتيلي بطاطس وال طعميه؟



 

  ...هالة:واحد و واحد

 

  ..داليا جت من علي مكتبها لقتهم بيتكلموا في أنضمت ليهم و وقفوا يهزروا سوا و مالحظوش قاسم اللي وصل

 

  !!قاسم: وهللا.. طب م نقلبه كافيه بقي هيكسب كويس

 

ا: احم.. أحنا بنعتذر ي مستر يال ي فرحدالي ...  

 

  ....قاسم بص لفرح بغضب مستنيها تعتذر بس هي بصتله بغرور و دخلت لمكتبها مرة تانية.. الموقف اللي خاله متعصب منها

 

  ....دخل وراها و أتكلم بغضب

 

  قاسم: حضرتي لإلجتماع وال ال؟

 

لمفروض يبتدي بس حضرتك جاي متأخر...هروح أبلغ مستر ياسر أن حضرتك و فرح: أنا بلغت مستر ياسر الصبح و اإلجتماع ا

  ...صلت

 

فرح سابته ومشيت وهي متعصبه بسبب نبره كالمه معاها.. وصلت لمكتب ياسر و فتحت الباب.. بس أتراجعت و هي فاتحه بوقها 

  ...بصدمه

 

 !فرح بصدمة: مش مصدقه

 الفصل الثالث 

  !!فرح بصدمة: مش مصدقه! ده فـول بالزيت الحـار دا

 

  !!عال: في اي ي فـرح خضتيني

 

  !فرح: مستر ياسـر فين

 

  ..عـال: راح يشـرب شاي في الكافتيريا



 

  !!فـرح: يخربيتك هو ضرب معاكي فـول و طعميه

 

سي أكلتي ضعيفه لحد م أقنعته يروح يشـرب شاي في عال: ده هو اللي قايلي هاتي أصال وبعدين فطرنا سـوا.. بس أنا يعـني عملت نف

  ...الكافتيريا

 

  ...فـرح: طب هاتي ساندوتش هـاتي.. منه هلل المدير بتاعـي شكله بيفطر مايه سـاقعه علي كميـه البـرود اللي عنده دي

 

  !!عال: خـدي.. كنتـي جـاية ليه

 

ر علي اإلجتـماع.. أنتي هتبقي موجـودةفـرح: يختـاااي األكل نساني... هروح أقـول لمستر ياسـ !  

 

  ..عال: ال مش عـارفه

 

  ..فرح: طيب أنا هروحله.. أبقي قولي لهـالة ميكلوش الفطار بتاعي

 

  ..عال: حاضر

 

  ...فـرح خـرجت من المكتـب و وصلت لحـد الكافتيريا و لقت يـاسر.. شاب في أواخر العشرينات.. محترم و هادي و لطيف

 

بإبتسـامه: صباح الخير ي مسترفرح  ..  

 

  ..ياسر بإبتسـامه: صبـاح الخيـر ي فرح

 

فرح: كنت جاية أبلغك أن عندنا إجتماع دلوقتي مع مستر قاسم بس أرجوك متقولش اني لسه قياللك دلوقتي عشان بصراحه كان 

  ..المفـروض أقولك من إمبـارح

 

  ...ياسر: هنتكـلم عن الوضع المالي للشركة

 

  ..فـرح: أيوا



 

  ...ياسـر: تمام ي فرح انا هروح أجيب بعض األوراق من مكتبـي و أقابلك في أوضه اإلجتمـاعات بعد خمس دقايق

 

  ...فرح أفتكرت عال اللي في مكتبه ف خافت تحرجها قدامه

 

اجه.. عشان بس مستر قاسم فـرح: طيب اي رأيك حضرتك تروح علي اوضة اإلجتماعات و أنا هروح أجيبلك الورق اللي أنت محت

  ...متعصب اوي

 

  ...ياسر: ماشي.. الورق علي مكتبي كنت شغال فيه

 

  ..فـرح: تمـام ي مستر

 

  ...فرح رجعـت تـاني لمكـتب يـاسر و أخدت األوراق بعد م ضحكت شويـة مع صاحبتها قبل م تروح تاخد جرعـة النكـد من قـاسم

 

ورق قـدام يـاسر و بعديـن قعدت قصـادهدخلت أوضة اإلجتـماعـات و حطت الـ ...  

 

 fashion)قـاسم: طيـب مبدئيا كدا أحنا محتـاجين قـرض... و طبعا ألننا بالك ليست في البنـوك ف أنا هـاخد القرض دا من

company).. و دي شـركة للمالبس و مهتـمه أكتر بالمالبـس الرياضـيه...  

 

س حضـرتك تعـرف صاحب الشـركة وليـك تعـامل معاهفـرح: اه دي شـركة معـروفة أووي.. ب !!  

 

قاسـم: أنا صـاحب الشـركة ي فـرح.. الحقـيقه أنا مش مجرد #إبن_صاحب_الشركة دي!! أنا لما قررت مشتغلش مع والدي عملت شغل 

  ...خـاص بيا وهي الشركة اللي هنـاخد منها القـرض

 

تديهولنا قد ايفرح ب حرج: طيب و القـرض اللي الشركة هتقدر  !!  

 

مليـون جنيـة.. ده اللي هتسمح بيه ميزانية الشركة 20قـاسم:  ...  

 

مليون جنيه 30فرح: بس كدا هيتبقي حوالي  !  

 



  ...قـاسم: عاوزك ي فـرح تحدديلي مواعيد مع مديرين البنوك اللي بنتعـامل معاهم و هنروح نتفـاوض معـاهم يمدوا وقت السداد

 

اوزك تعملي تقرير بالوضع الفعـلي باألرقام المظبوطه مش التقريبيهو أنت ي يـاسر ع ...  

 

مليون اللي هندفعه في شغل جديـد هيعود علينا بمسكب قد اي وفي وقت قد اي 20عاوز أعرف بردو مبلغ ال !!  

 

  ...عـاوز جرد ب أسماء العمال و الموظفين و ملفـاتهم.. لألسف هنضطر نعمل تصفيه عشان المرتبات

 

  ...فـرح بقلق: م بالش موضوع التصفيـات دا ي مستر قـاسم.. يعني بالش نقطع عيش العمال

 

  ..قاسم: طيب أعمل اي!! خالص ي أما نوقف المرتبات شهرين تالته علي م الوضع يتعدل ي أما يمشوا اإلختيـار ليـهم

 

لغ كبيـره و يمكـن دا العـائق أن عالقتنا بالشركـات الخـاصة ياسر: موضوع اإلختيـار أفـضل..إحنا بنستورد قطع غيـار من بـرا ب مبا

  ..برا مش بالقوة اللي تخلينا نتفاوض معـاهم في السعر دا طبعا غير الضرايب

 

  ...قـاسم: عـاوز تقـرير بكـل حـاجة محسوبه

 

ا تقرضنا مبلـغ يسـاعدياسـر: كمـان المؤتمر اللي في شـرم الشيخ هو فرصـة كبيرة عشـان نعـرف شـركات تقبل أنه ...  

 

  ..قـاسم: أنا شايف وجـودك هيبقي مهم ي ياسر في المؤتمر ف أنا شايف أنك تحضـره

 

فرح: دي حقيقه.. غير أن مستر ياسر هو أكتر حد بيتعـامل مع مديرين البنوك و أصحاب الشركات ف هو لبق جدا في الكالم و بيقدر 

  ...يقنع اللي قدامه

 

  !قاسم بضيق: تمام ي ي ياسر

 

  ...ياسر: مفيش مشكلة ي فندم

 

  ...قـاسم بسخريـة: هنروح نستعطفهم و نيـجي

 



  ..ياسـر: ي فنـدم دي سياسه متبعة في شركات كتيـر و أنا عـرضت كدا علي سالم باشا في بدايـة األزمة لكـن هو رفض

 

  قـاسم: رفض ليه؟

 

  ...يـاسر: الحقيقة مش عـارف

 

ـاسم: خالص ي يـاسر تقـدر تتفضـل علي مكتبك دلـوقتيق ...  

 

  ...ياسر: تمام.. بعد أذنكـم

 

  ...يـاسر خـرج من المكتب و فرح وقفت تلم األوراق.. قاسم رجع بظهره علي الكـرسي و بصلها للحظات و بعدين سألها

 

  ...قـاسم: أنتـي عندك أخوات ي فـرح

 

سؤاله و وشها جاب ألوان عشـان أفتكرت أختها فـرح بصتله للحظة و أستغربت من ...  

 

  ..فرح: ال

 

  !قـاسم: صحيح أنتي جريتي ليه إمبارح لما قوتلك هوصلك

 

  ...فرح ب توتر: أصل.. أحنا عيلة محافظة شوية و مكنتش حابه حد من جيراني يفهموني غلط

 

زيك و مستقله بنفسها تفكـر في كالم النـاس قاسم: غريبة ي فرح بنت ناجحه !!  

 

  ..فرح: دول مش ناس دول جيراني و أنا مش هكون مبسوطة لو أخدوا عني فكـرة مش كويسة

 

  ...تليـفون فـرح رن و حمدت ربنا أنه رن ألنه أنقذها من الموقف أستأذنت لما لقتـه رقم عمتهـا و ردت

 

نـي و مش عـارفة أقومه لوحـدي و خايفه أسيبه و أروح لحد من الجيرانعايده: ألحقيني ي فرح أبوكـي وقع م ...  



 

  ..فرح بخوف: انا.. انا جاية حاال ي عمتي

 

  ...فـرح رجعت بسـرعة ألوضة اإلجتماعات تاخد شطنتها ف قاسم استغرب و سألها

 

  قـاسم: مالك ي فرح؟

 

لحاحة ضروريه بعد أذنكفرح ب دموع: مفيش حاجه ي فندم.. انا الزم بس أمشي  ..  

 

  ..قاسم وقف و بصلها بقلق علي قلقها

 

  !!قاسم: طب اي اللي حصـل فجاءه كدا

 

  ..فرح بدموع: بابا تعبـان وأنا الزم أروحله

 

  !قـاسم: طب أوصلك المره دي

 

  ...فرح: ال ال أنا هتصـرف.. هطلب أوبر

 

  ...قاسم: قولت هوصلك خالص

 

قاسم كان عنده فضول يروح لبيت فرح يمكـن يعرف الجزء المستخبي من الحقيقه ف عرض عليها أنه يروح معاها ولكن الوضع كان 

  ...أصعب بكتير من مجرد فضول

 

  !فرح اللي كانت جمبه في العربيه بتفرك في إيديها و بترتعش و بتعيط طول الطريق و هو جمبها مش عـارف يقولـها اي

 

بيتها طلعت جري علي السلم مستنتش األسانسير و دخلت لقت والدها واقع علي األرض و عنيه بتدمع ألنه مش قـادر يتحرك وصلوا ل

  ...وأخته جمبه رفعاه من كتفه و بتحـاول تقومه

 



في إيده قاسـم أتقدم بسرعة من والدها و رفعه علي السرير.. و فرح طلعت جمب والدها و مسحت دموعه و هي بتعيط و بتبوس 

  ...وراسه

 

  ...فرح: حقك عليـا ي بابا.. حقـك عليا ي حبيبي

 

 ..عايده: أبوكـي أتحـرك ي فـرح أنا شوفتـه بنفسـي

 

  ...فـرح بدموع: طيب أنا هتصل بالدكتور يجي يقولنا اي اللي بيحصل

 

  ..قاسم: طيب ي فرح ننقله مستشفي

 

كتور كبير و الحمد هلل بيجي لبابا كل م بتصل بيهفرح: الدكتور قال أنه مش محتاج مستشفى... ده د ...  

 

  ...بعد نص ساعة الدكتور كان بيكشف علي والدها و بعدها بصلهم بإطمئنان

 

  ...الطبيب: مفيش داعي للقلق.. والدك بيستجيب للعالج عشان كدا أتحرك وحـاول يقف.. ده مؤشر كويس ي فرح

 

  ...فرح: الحمد هلل.. شكرا جدا ي دكتور

 

  ...الدكتور خرج من عندها و الجيران اتجمعوا لما شافوه خارج

 

 ...أم محمد : ألف سالمة علي أبو غـرام

 

  ..عايدة بغضب: فرح.. أبو فرح و هللا يسلمك

 

  ..أم محمد بضيق: مش عـاوزة حـاجة ي فرح

 

  ...فرح بضيق: كتر خيرك ي أم محمد

 



مقولتيشأم محمد: هو أنتي أتخطبتي ي فرح و  !!  

 

  ..فـرح: اتخطبت!! ال ال متخطبتش.. ده مديري في الشـغل

 

  ...أم محمد: طيب ي حبيبتي ربنا يوفقك ويقوم أبوكـي بالسـالمة.. سالم عليكم

 

  ...فرح: وعليكم السالم

 

  ...عايده: خالص ي فـرح أحنا أتطمنا علـي أبـوكي أهو روحي شـوفي شغلـك يال

 

  ..فـرح: بس ي عمتو

 

قـاسم: مفييش مشكلة ي فـرح خلـيكي النهـاردة مع والـدك... و بكـرا أجازه.. نتقـابل يـوم السبت علي سفرنا علطـول هبقـي أجي أخدك 

 ...في طريقـي

 

  ..عايده: طب م حضـرتك تستناهـا في الشـركة و تطلـعوا من هناك علطول.. يكـون أفضـل

 

رتك ي طنط و تقوليلي قاسم و ال نخليـها رسمياتقـاسم بتقدير: تمـام.. و ممگن أقول لحض ...  

 

  ..عايده بإرتياح: اللي تحبه ي أبني أنت من عمر والدي

 

  ...قاسم: ماشي ي طنط أنا همشي بقي ألف سالمه علي والدك ي فرح

 

  ...فرح: هللا يسلمك ي مستر

 

  ...قاسم: بعد أذنكـم

 

قـاسم خـرج من بيت فـرح و بص للشقـة اللي قصادها في العمـارة و سكت شـوية و بعديـن أتقدم بخطـوات مترددة...و خبط علي 

  ...البـاب... فتحت أم محمد جارتهم زي م بيسموها.. أما أسمها األصلي فهو مهـا

 



 قاسم: عـاوز أعـرف حـكاية فـرح!؟

 الفصل الرابع 

 

 

ـكاية فـرح!؟قاسم: عـاوز أعـرف ح   

 

  أم محمد بإستغراب: أنت تـعرفهـا منين؟

 

  !قـاسم: مديـرهـا في الشـغل بس لو سمحتي مش عـاوزها تعـرف أني سألت

 

 ..أم محـمد: طب أتفضـل

 

  ..قـاسم دخـل بيـت جـارة فـرح و هو ال زال متردد ولكـن ال بد أن يـعرف بقيـة القصـة

 

اي..و ليـه هتتقـدملهـاأم محـمد: أنت عـاوز تعـرف  !  

 

  ..قاسم ب كذب: اه.. اه بفكـر

 

  ...أم محمد: وهللا البت فـرح دي جـدعه و محتـرمة.. أنا بحس بالذنب ناحيتهـا عشـان خليت ابني يفشـكل خطوبته معـاها

 

  قاسم: هي كـانت مخطـوبة؟

 

س أنا بصراحه مقدرتش أستحمل سمعتها هي و أبوهـا بعد.. بعد أم محمد: ايوا.. كانت مخطـوبة و هي لسة في الكلية لمحمد أبني.. ب

  ..أختهـا هربت مع واحـد

 

  !قاسم بدهشة: هربت

 

أم: ايـوا.. البنت هربت من تالت سنين و مظهرتش لحد دلوقتـي.. أبـوها وقع مكـانه لما عـرف و من ساعتها مشلول في سريره.. كانت 

في الشركة و كان فاضل علي الفـرح القليل فرح لسه متعينه ..  

 



  ..أنا أضطريت أخلي أبني يسيبها بس ندمت عشان خدتها بذنب أختهـا

 

  ...الحمد هلل محمد أبني أتجوز و معاه بنت كام شهر.. بس فـرح من يوم م فسخنا الخطـوبه و هي مقابلتش عريـس واحد

 

. ركب عربيـته و هو لسـه ساكت و أتحـرك لقسم الشرطـة... هناك قابـل زياد صاحبه و قـاسم وقف و سابها و خـرج من غير م يتكـلم.

  ...اللي بيساعده أنه يالقي أخت فـرح

 

  ...زيـاد: أهال ي قـاسم.. تعالي أقعد

 

  ...قاسم: أهلها مفكرينهـا هربت و أختها جوزاتها باظت و ابوها راقد في السرير من يومـها

 

م أهدي.. أقعد و فهمني اي اللي أنت عـرفتهزياد: مالك ي قـاس ...  

 

قـاسم: مقدرتش أنـام طول الليل لما أنت أكدتلي أن فـرح أخت غـرام... مقدرتـش.. النهـاردة في الشركة فرح جالها إتصـال أن والدها 

  ...تعبان.. روحت معاها كفضول بس هنـاك أتصدمت

 

عـارف أعمل اي!! مش عـارف ي زيـادالعيـلة دي أتدمرت بسبب أخويـا و أنا.. مش  ..  

 

زيـاد: دورت عليـها في كـل مكـان.. مستشفيات و لفيتها حته حته و األقسام.. دورت في الشوارع كلهـا.. مش عـارف البنت راحت فين.. 

  ..أنا أسف أنا فعال مش عـارف

 

اتتقـاسم: تالت سنين وملهـاش أثر.. ممكـن يكون كالمـك صح!.. ممكن تكـون م !  

 

  ...زيـاد: لو ماتت.. فين الجثـة.. م أنت بردو بقتـرح مش بقول حاجة أكيده

 

  ..قـاسم: مبقيتش عـارف أعمـل اي.. أنا تعبت

 

  ..زيـاد: أنا معـاك و هنالقـيها أكيـد و نرجعـها ألهلـها و نـعرف هي فيـن وليـه مظهـرتش بعد كـل الـوقت دا

 

  ..قـاسم:  يارب



 

أخبـار فـارس ايزيـاد:  !  

 

  ...قـاسم: لسه زي م هـو.. خـالد بيقـولي كل حـاجـة أول ب أول

 

  ..زيـاد: طـول عمري بشوف األخ الكبيـر هو اللي بيشيل أخـواته.. بس أنت و خـالد خليتـوني اشوف العـكس

 

ـاوز أبعد خـالد عن بابا خالص و أخليه يكمـل دراسته برا قـاسم: خالد أخويا الصغيـر اه بس أنا شايف أن هو اللي شايلنا وهللا... أنا كنت ع

  ..ودا اللي عملته و أنا شايف أن أحسن حاجة عملتـها اني سفرتهم بـرا

 

  ..زيـاد: دي حقـيقة.. ربنـا يعديـكم منها علي خيـر ي قـاسم

 

  ....قـاسم: ي رب

 

.......  

 

قدام عربيته بيبص في ساعته كل دقيقة تقريبا.. و جنبه ياسـر اللي حاول يتصل مر يـومان ب سـالم... وقف قـاسم في إنتظـار فرح.. 

  ...بفـرح كتيـر بس مبتردش

 

  ...بعد تلت سـاعة ظهرت فرح وهي نـازلة من التـاكسـي و بتحـاول تنزل شنطـتها

 

  ..يـاسر قࢪب و شد الشنطة و سألها بصـوت منخفض

 

  ...يـاسر: كل ده تأخيـر دا أنتي هتتنفخـي

 

  ...فـرح: أعمل اي يعني الطـريق كان زحمة

 

فرح مشيت ورا يـاسر اللي أخد شنطتها و حطها في شنطة العربية.. أما قاسم ف لسه واقف مكـانه بيبصلها ببرود.. قلع نضـارته و أتكـلم 

  ...بنبرة صـارمة

 



  ..قـاسم: يال بيـنا

 

  ..فـرح ركبت الـعربية و هي سـاكته و ياسـر ركب جنب قـاسم و هو بيبصله ب إستغـراب ألنه مداش أي رد فعـل

 

  قـاسم: والدك عـامل اي دلوقتي؟

 

 ...فرح: الحمد هلل أحسن

 

  ...ركز قاسم في الطريق و جمبه ياسر ساكت و فرح عنيها غمضت و غفيت شويـة

 

ي قاسم يسرح بذاكرته لصباح اليـوم داالسكوت كان عامل كبير قدر يخل ...  

 

  ...فالش باااك

 

  ..قاسم راح لبيت أبوه و طلع ألوضتـه يدور علي حاجة مهمـة

 

  ..سـالم: صباح الخيـر

 

  ...قاسم ألتفتت وراه لقـاه أبوه..عجوز في أخوار الستينات من عمـره.. متتلئ شوية والبس نظـارة

 

  ..قاسم بضيق: صبـاح النـور

 

  ..سـالم: كـويس أنك هنا.. أخليهم يحضرولنا الفطار بقي

 

  .قاسم: متشكـر.. أنا جـاي أخد حـاجة مهـمه و مـاشي

 

  !!سـالم: جاي تاخد حاجه وال جـاي تشوف أبوك عايش وال ميت! اه.. أنا ميت من غـير والدي.. ليـه حرمتني منهم وليه حارمني منك

 

  ..قاسم: أنت عـارف كويس ليه!! أنت غلطت وأحنا اللي بندفع التمن.. و والدك تنساهم مش هتعرف مكانهم طـول م أنا عايـش



 

  ...قـاسم خرج من أوضته و ساب سـالم و مشي

 

  !فاق من ذكـرياته علي صوت يـاسر بيزعق

 

  ..يـاسر: حـاسب

 

فيها وفرح صحيت علي صـوت ياسر.. قاسم حرك العربية بعيد عنها وضرب فرامل علي أخر لحظـة  كانت عربيـة قدامهم هيخبطـوا

  ..لدرجة أن فرح اللي مكانتش البسه حزام األمان اترمت علي قدام و اتخبطت في كرسي ياسر قـدامها

 

  !!قـاسم: أنتـوا كويسـين

 

  ..فـرح: هو اي اللي حصـل

 

قاسم تسيبني أنا أسوق ياسـر بغضب: بعد أذنك ي أستاذ !  

 

  ..قاسم بضيق: أنا.. تمم ماشي ي ياسر

 

  ...يـاسر نزل وبدل مكـانه مع قاسم و اتحرك يـاسر لمدة طويـلة بالعربيـة

 

  !!فـرح: كنـا روحنا بالقطـر أحسـن

 

  ..قـاسم: مبحبـوش.. و الطيـارة مش نـافعة عشان حضـرتك معكيـش جـواز سفـر

 

جواز سفر مبرر.. أنما مبحبوش مش مبرر! وهمست: اي التفـاهه دي فـرح: ايوا معييش !!  

 

  ..قـاسم: دي مش تفـاهه، أنا أمـي ماتت تحت القطـر عشـان كدا مبحبهـوش

 

  ...فـرح: أنـا أسفـة..مكنتـش أعرف و مش قصدي اضـايق حضـرتك



 

لحد م وصل الفنـدق قـاسم سكت ومردش علـيها.. بـدل مع يـاسر و سـاق هو المدة المتبقيـة ...  

 

 كل واحـد أخد مفتـاح أوضته و قـاسم طلـب منهـم يستعدوا علي السـاعة تسعـة بالتمـام عشـان حفـلة عمالها الشـركة المنظمة للمؤتمر...

  ..و بدون م يوجه كـالمه لفـرح

 

الظهـر كل واحد طلب الغدا ألوضته بـدون محد فيهم يكلم التاني 2كـانت السـاعة  ...  

 

  ..فرح فتحت فيديو تكـلم زمايلها في الشـركة

 

  !!هـالة: الفندق كبير بقي علي كده

 

  ...فرح: ع البحر علطـول! استني هوريكي

 

  ...فـرح خـرجت في البلكـونه بتاعت أوضتها و ديرت الكاميرا ناحيـة البحر

 

  !عـال: اشمعنا ياسر دا مخدنيش معـاااه

 

بتيش عليا خالصفـرح: يعيني ي بنتي مصع !  

 

  ...داليـا: بس ي رخمة.. بجد المـكان تحفة اوي.. متنسيناش بقي ي فرح

 

فرح بضحك : معليشي فكريني بأسمك.. أنساكوا اي بنات عيب عليكوا مش شوية مايه واوضه في فندق اللي هيخلوني أنسـاكم... يال باي 

  ..هروح اتغدي و أنام شوية

 

  ..هالة: سـالم

 

ت الخـط.. و بصت للمنظـر قدامها اللي أكيد كان مبهر وجميـل ومريـح للعيـنفـرح قفـل ..  

 



بصت جمبهـا.. كان قاسم واقف ف بلكونته باصص ناحية السما ولكنـه مغمض عنيـه و دمعه هربت منها.. مسحهـا و دخل لجوا من غير 

  ...ما ياخد باله منها

 

وضـوع القـطر؟ طب أعـمل ايفـرح: معقـول بسبب الكالم اللي قولتـه علي م !  

 

  ..فـرح خرجت من أوضتها و راحت ألوضة قـاسم خبطت علي البـاب.. فتح و بصلـها ب تساؤل

 

  !قاسم: في حاجه ي فـرح

 

  !فرح: أنا كنت عاوزة أعتذر بس انا حقيقي مكنتش قصدي أقلل من مخاوفك من حاجة معينة

 

  قاسم: مخاوفي؟

 

قصدي أتفه من حاجه أنت مش شايفها تافهه؟ فرح: مكنتش   

 

  قـاسم: بس أنتي مكنتيش تعـرفي ي فـرح.. أحنا نزعـل لو  اللي ضايقونا كانوا عارفين انهم بيضايقونا! فهمـاني؟

 

  ..فـرح: أيوا

 

  ..قـاسم: يال روحي اوضتك أنا مش متضايق.. و متتأخري ي ملكة التأخير

 

حـاجة فرح بغرور: أهو ملكـة في اي ..  

 

  ...فرح سابته و مشيت ألوضتها.. ابتسم ب خفوت و بعديـن رجع ألوضته... اتصل ب حد

 

  !قاسم: ألو.. كنت أتصلت قبل كدا من يومين أعرف الدكتـور هيرجع مصر أمتي! و قولتيلي معندكيش معلومة و أتصل بعد يومين

 

علي اي حاالت مستعجـلة الفتـرة دي ألنه مش هيرجع قبـل شهرين السكرتيرة: أيوا ي فنـدم.. لألسف الدكتور مش هيقدر يشرف ...  

 



  ..قـاسم: طيب أقدر أتواصل معـاه استشيره في حاله؟ و هبعت تقـارير بالحـالة؟ وبالمبلغ اللي هو عـاوزه

 

  ..السكرتيرة: تمام ي فنـدم هسيب رقم حضرتك و أبلغك بالرد قريبا

 

  ...قـاسم: تمـام

 

قـاسم قفـل التليـفون و بعـدين خـرج لـفرح...فـرح كانت نايمة علي السرير بتاكـل موز و هي بتتفرج علي إتيكت أكله علي الفيسبوك و 

  ...منسجمة وهي بتعمل عكس االتيكيت في نفس الوقت

 

  .!فـرح: موز اي دا اللي بيتاكل بالشوكة و السكينه م تاكلوا وأنتوا ساكتين ي جدعـان اي دا

 

  !قاسم سمع صوتها من برا قبل م يخبط علي الباب و أفتكـرها اتجننت... خبط علي البـاب ف فتحتله بعد م سألت مين

 

  !فـرح: اي ي مستر

 

قـاسم: فـرح كنت عـاوز تقـارير عن حـالة والدك.. الحقيقة أنا كلمت سكرتيرة دكتـور كبير و اللي قدرت اوصله انه يشوف التقارير بس 

ه مش في مصرألن ...  

 

  !!فرح ب دهشة: بجد!! حضرتك عملت كدا

 

  !قاسم: مفيهاش حاجه! انا قـولت اساعد

 

  !فرح ب سعادة: يمكن دي أحلي حاجه تحصلي النهـاردة! بجد شكرا لحضرتك.. مش عارفة اقدر اشكرك ازاي

 

  !قاسم: متشكرنيش.. هـاتي التقـارير

 

بعتهوملي و هبعتهم لحضرتكفرح: حـاضر.. هخـلي عمتو تصورهم و ت ..  

 

  ..قـاسم: ماشي ي فرح.. نامي و سيبك من الفيديوهات العبيطة اللي بتسمعيها دي و متتأخريش بليـل

 



  !!فـرح: حـاضر.. ااه بقـولك اي ي مستر هو أنا ممكـن أنزل البحر

 

  !قاسم: مش بنت أختي أنتي و نازلين نصيف أحنا ي فـرح... جرااا اي مش كدا

 

ـرح:  اشمعنا!  م فـارس أخو حضـرتك نزلنا البحر قبل كداف !  

 

  !!!قـاسم بصلهـا بصدمة كبيرة.. هي ازاي عـارفة فارس و كان اي عالقته بيها

 

 !!قاسم: أنتي تعـرفي فـارس

 الفصل الخامس 

 

 

  !!قاسم: أنتي تعـرفي فـارس

 

حصلتلي مشكلة و لمـا رجعت للشغـل قـالوا أنه سـافرفـرح: اه عـارفاه.. أول م جيت الشـركة كان مـوجود بعدها  ..  

 

  !قـاسم: و جيتوا هنا ليه

 

  !فـرح: كان تيـم كبير و كان وقتها الشركة وضعها كويس و كنـا في شغـل بردو.. غريبـة أسألتك

 

  ..قـاسم: ال أنا بس بحسبك اشتغلتي بعد م فـارس سافر.. خالص أدخـلي يال شوفي كنتي بتعملـي اي

 

  !فـرح: اه يعني هنزل البحـر وال ال

 

  ..قـاسم: أنـزلي ي فـرح وأنا مالي.. بس أهم حاجة وقت الشغـل تبقي موجـوده

 

  ..فـرح: طيب

 

 قـاسم رجـع ألوضتـه و أكل غـداه بعد م غيـر هدومه و أخد شـاور... وقف في بلكـونته يتفـرج علي البحـر ووو



 

نونةقـاسم بصـدمة: اه ي بنت المجـ !  

 

  ..كانت فـرح بتتمشـي علي الشط و هي البسة فستـان بيج من الشيفون اللي بيطير مع الهوا وهي بتتصـور أو بتتكلم فيديو

 

  ...خـرج من أوضته ونزل لحد عندها.. كانت بتكـلم والدهـا اللي باصص في الفـون و مبيردش علي كـالمها

 

هنـا أسبوع علـي حسـابي فـرح: أول م تخـف ي بابا ليك عليـا نيجي ..  

 

  !!عايده: ي بت طب و عمتك

 

  !فـرح: تبيعي نورهان بنتك و تيجي معـانا

 

  ..عايده: وال أعرفها أصال

 

  ..فرح: أيـوا كدا أحبك و أنتي بياعه

 

  !عايده: هي يعني نورهان كانت فكرت تاخدني معاها كل سنه لما بتروح الساحل مع جوزها

 

مره حتي تقولك تعالي ي ماما معانا غيري جو فرح ب مزح : مفيش ..  

 

  !!قـاسم: بوتجـاز

 

  ..فـرح بصت وراهـا لقته جـاسر البس تيشرت وشورت لبعد الركبه و نضـارة شمس... قفلت المكـالمة مع عمتهـا و بصتـله شوية

 

  !فـرح: مستر ممكن طلب

 

  !قـاسم: أطلبي

 



و أديهـالك تـانيفـرح: م تجيب النضارة دي هتصـور بيهـا  ...  

 

  ...قـاسم بضحك: ي بنتي أرحميني و أرحمي نفسك

 

  !!فـرح: اي دا ده أنت بتضحك اهو زي باقي البنأدمين أومال اي بقي

 

  !!!قاسم: اي بقي اي هو انا ماشي أزعق في وشكـوا

 

  ...فـرح: ال خـالص! ده أنت أمير

 

  قاسم: ما عليـنا! كنتـي بتكلمي والدك؟

 

  ..فـرح: أيوا

 

  !قـاسم: هو.. والدك حصله كدا لسبب معين وال فجـاءه كدا

 

  ..فـرح: كانت جلطـة

 

  ..قـاسم: اه.. ربنا يشفيه ي رب

 

  ..فـرح: ي رب

 

  قاسم: و أنتي بقي اللي شاياله؟

 

و مخلفه و ولد متجوز ومسافر برا.. من ساعة م  فـرح: ماديا بس مش أكتر.. عمتو مسابتوش لحظـة.. هي أرملة و عندها بنت متجوزة

  ..بابا تعب سابت بيتها و جت عاشت معانا

 

  !!قـاسم: و والدتك

 



  ...فـرح: ماما حبيبتي متوفيـة من عشر سنين.. كانت مريضة كبد ربنا يعافينا

 

  !قاسم: علي كدا أنتي شايـلة المسئولية من بدري بقي

 

  ..فـرح:  اه يعني... ممكن

 

اسم: يعني؟ و ممكن ازايق !!  

 

  ..فـرح: أنا.. كان عندي أخت أكبر مني

 

  قـاسم: كـان!! و هي فين دلوقتي؟

 

  ...فـرح: ماتت

 

  ..الكلـمة وقعت بشكـل صعب بالنسبـة لقـاسم.. إحسـاسه بالذنب علي غـلط مش غلـطه لدرجه أنه حمل نفسه مسئولية كل اللي حصل

 

مسئولية أن غـرام تتظلـم كل السنين دي من أهلها.. من حيـاة فـرح اللي متدمرة و المسئولية اللي أكبر من سنهـا و خطوبتها اللي 

  ...اتفشكلـت

 

  ..و والدهـا اللي أصبح مقيد في سرير بين أربع حيطـان و نظرته للي حواليه بصعوبة و إدراك قليـل

 

ون غـرام فعـال رجعتلهم و حصل سبب تاني خالها تتوفيبس رجـع فكـر للحظة معقـول تكـ !!  

 

  قـاسم: من أمتي؟

 

  ..فـرح: بعد ماما ب كام شهـر

 

  ...عـرف أنها بتكدب عشـان تهـرب من اسئلته.. محبش يضغط عليـها أكتر من كدا

 



  !قـاسم: تيجي نشـرب قهـوة او شـاي

 

لسـفرفـرح: ال أنا هطـلع أنـام شويـة عشان تعبت من ا ..  

 

  ..قاسم: تصبحي علي خيـر

 

 ..فـرح: و أنت من أهل الخيـر

 

  ..قاسم: ااه فـرح.. أنا أسف لو أسئلتي ضـايقتـك

 

  !!فـرح: هو اي كـم اإلعتذارات اللي بينا دا

 

  ..قـاسم: وهللا أنا بردو شـايفـها كتيـر.. بس بيقـولوا الصـحاب مبيبقـاش بيـنهم إعتـذار أو شكـر

 

بس أحنـا مش صـحاب فـرح: ..  

 

  !!قـاسم: يعنـي مننفعـش صحـاب

 

فـرح: خلـينا نسـمي كل حـاجة بإسمـها الحقـيقي و الحقـيقة أن أنت #إبن_صـاحب_الشـركة اللي بقـي مدير الشـركة و أنا سكرتيرتك.. و 

  دلـوقتي ممكـن أطلع أوضتي؟

 

  ..قـاسم: أتفضلي.. هستـناكي السـاعة تسـعة

 

ـمـامفـرح: ت ..  

 

  ..فـرح رجـعت ألوضتهـا وهي بتفـكر في كـالمهـا معـاه.. بعـتت رسـالة ل هـالة

 

  فـرح: أزيك؟

 



  !!هالة بإستغـراب: عملـتي اي ي مصيبه

 

  !!فـرح: أنا بقـولك إزيـك ي هـالة علفـكرا

 

  هالة: فـرح متحوريش عليـا! اي اللي حصـل؟

 

صحـاب و أنا قـولت أنه مديري و مش أكتـر.. هو أنا كدا عكيت فـرح: مستـر قاسم قـالي ينفع نكـون !  

 

  !!هـالة: ال طبـعا معكتيش؟ أصحـاب دي يعني اي زي انا و أنتي أو زيك أنتي وعال أو داليا مثال!! تضحكي معاه و تهزري معاه و كدا

 

  !فـرح: أيوا.. يعني هما الصحـاب اي غير هزار و ضحك

 

خـاله يقولك كدا؟هـالة: طب هو اي اللي    

 

  !فـرح: كنا بنتـكلم و قـال كدا! و بعدين أنا قولتله أنه مديري و بس

 

  ..هـالة: فـرح! هو كـان بيتـكلم عادي فاهماني

 

  ...فـرح: أيوا م أنا عـارفة.. متخافيش عليـا ي هـالة.. قلبي دا قفلـته من سنـين

 

هم و توديهم و تخليـهم يحطـوا ألف إحتـمالهالة: البـنات دي غريبة أوي.. كلمة عادية بتجيب ..  

 

  ..فـرح: بس مش أنا.. مش أنا بجد دي حقيقـة.. أنا مبقيتش أثق في حد

 

  !هـالة: وال حـتي أنـا

 

  ...فـرح: طب انا هقفـل بقي قبـل م نتخـانق.. خلي بالك من الشـركة علي أخلص الفسحة بتاعتشي.. يال سالم

 

و وقفت في البـلكـونة وهـي بتفـكرفـرح قفـلت المـوبايل  ..  



 

  !!فـرح: أنا عـارفة أنك كـويسـة ي هـالة و أنا بحبك.. لـكن أثق في النـاس ازاي و أنا شـوفت بعيـني البنت بتخـون ثقـة أبوها

 

  !م أنا صـاحبة عمري و أختي خانت ثقتـي

 

  إبن الجيـران و خطيـبي خذلنـي و أتخـلي عني؟

 

إزاي بسأثق في النـاس  !!  

 

  ...بعيدا عـنهم.. يـاسر في أوضته قدام الالب توب بتـاعة بيكـلم أخته فيـديو

 

  !!يـاسر: هـا ي ستي عمـلتي اي

 

  ..دعـاء: معملـتش ي ياسر االه.. هـي مش مـوافقة

 

  ..يـاسر: خالص أنا هـكلم أبوها و أتقدملها رسـمي وخالص

 

بينك تترفض قدام عيلتها كلهم و أبوك و أمك كماندعـاء: اه عشان بدل م تترفض بيني و  !  

 

  !!يـاسر: هي ليه رفضـاني طيب اي السبب

 

  دعـاء: شكلك واقع بجد؟

 

  ...ياسر: أنا كـل أما باجي البلد بيبقي عشان أشوفها بس مش أكتر

 

  ..دعـاء: يعيني ع الحب ي سيدي

 

  !!يـاسر: م تخلصـي ي دعـاء بقـي تتصرفي هعنس ي شيخة

 



  !!دعاء: والاا متزعقش فيا

 

  ..ياسر: حاضر ي أستاذة دعـاء.. مش هزعق

 

  ..دعـاء: طيب أنا هروحلها دلوقتي تظبطلي شوية هدوم و هكـلمها تـاني

 

  ..يـاسر: ماشي.. يال سـالم

 

  ...قفـلت الخط مع أخوها الكبيـر و خـرجت عشـان تعمله اللي أتفقوا عليـه

 

  ...في قرية ريفية بسيطة و جميـلة.. عيلة ياسر عايشين فيها انما هو عايش في القـاهرة لوحده عشـان شغلـه

 

  ...وصـلت وهي شايـله في إيديها شنطة فيـها هـدوم لبنت بتظبط اللبس في محل صغير جمب بيتها

 

  !!دعاء: إزيـك ي زينـة أخبارك اي

 

  ..زينة: الحمد هلل ي دعـاء تعـالي

 

  !!دعـاء: فـاضيـة وال عندك شغـل كتيـر

 

  !زينـة: إن كنت مشغـولة أفضالك ي عروسـة.. فـرحك إمتي ي بت

 

  ..دعـاء: بعد العيد الصغير علطـول

 

  ...زينـة: ربنا يتمملك علي خيـر

 

  !!دعـاء: أنتي عرفتي أن البنات بتـوع الثانوية اللي أنتي فصلتيلهم فساتين نزلوا صوره ع النت

 

  ..زينـة: اه عـرفت و زعقتلهم... ازاي بنـات صغيرة زيهم ينزلوا صورهم كدا.. و المشكلة أن أهلهم هيمسكوا فيا أنا



 

  ...دعـاء: ده مكسـب ليكي الناس تشوف شغلك.. ده أنا شوفت كذا حد. بيسأل مين اللي عملهم

 

و أنا الحمد هلل مرتاحة كدا.. قوليـلي بقي عـاوزة اي يتعملزيـنة: بس مش علي حسابهم.. و بعدين ده رزق و هيجيلي هيجيلي..  !!  

 

دعـاء: عـاوز أقصر العبايات دي عشان أحطهم في جهازي و عاوزاكي تفصليلي كام فسـتان خروج علي اللي هجيبوا.. و فستان كتب 

  ...الكتـاب بقي زي م عملتيلي فستـان الخطوبة ي سـكر

 

يزينة: ماشي ي حبيبتي عنيـا ليك ..  

 

  !!عبد هللا: الشاااي ي زينـة

 

  !!زيـنة: ي لهوواي نسيت أني حاطة الشاي أعملك معايا

 

  !!دعاء: أستني بس هو أنتي عملتي الشباك دا أمتي.. ده مفتوح علي بيتكوا

 

  ...زينـة: اه عملتوا عشـان لو بابا عـاوز حـاجة يناديلي و أسمعه

 

  ...دعـاء: ربنا يخليه ليكي ي رب

 

  ...زيـنة خرجت من المحـل و بعد دقايق رجعت تـاني و في إيديها كوبايتين شـاي

 

  ..دعـاء:تسلمي.. اااه بقـولك اي ي زيـنة.. فكـرتي في المـوضوع بتـاع ياسر أخـويا ده.. ده شاريكي و بيحبك

 

ـي قسمة ونصيب و صدقيني الموضوع منهي زينـة: علي راسي ي دعـاء بس أنا قولتلك رأيي.. أنا مش باصة للجواز دلوقتـي.. كل ش

  ..بالنسبالي

 

  ...أنا و أنتي صحاب و أنا مش عـاوزة الموضوع دا يعمل حساسية بينا

 

  !دعاء: طيب أنا كدا عملت اللي عليا و زيادة و مش هضغط عليـكي... قوليلي بقي هتاخـدي كام في الحاجات دي



 

  ...زيـنة: خالص بقي.. إعتبريهم نقطتك

 

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

 

 قاسم كان قـاعد في مطعـم الفندق و هو بيفـكر في كـالمه مع فـرح... و رجع بتفكيـره ليـومين فاتوا

 

  ..فـالش باك

 

  ...قاسم: أنا الزم أالقيها.. و أرجعـها ألهلـها و أفهما كل حاجه و أفهمهم كل حاجة.. و أعالج أبوها و أالقي عريس منـاسب ل فـرح

 

  !!زيـاد: و لـو ملقيتـهاش

 

  ..قـاسم: هيفضـل ذنب في رقبتي ليـوم الدين

 

زيـاد: أوال ي قاسم أنت ملكش ذنب في اي حاجه و بطـل تلوم نفسك علي اللي حصـل... ثانيـا.. ليه تستني ظهـور غرام عشان تصلح 

  !!حيـاة فرح و أبوها و أنت بإيدك تعمـل كدا

 

  قاسم: إزاي؟

 

ش قـولت أنك هتدورلها علي عريس مناسب تستقر في حياتها معـاه.. مفكرتش للحظه أنك تكـون الشخـص دازياد: أنت م !! 

 

  !!قاسم: أنا أتجـوز فـرح

 

  ...باااااك

 

  ...شرب كوباية ماية  و رجع تاني لذكرياته بس المرة دي لتالت سنين في المـاضي

 

  ..فالااش باك



 

أتجـوز قـاسم بسعـادة: بـابا أنا قـررت !!  

 

  !!سالم: يااه و مين سعيدة الحـظ بقي

 

 ..قاسم: زيـنة ي بابا إن شـاء هللا

 الفصل السادس 

  ..قاسم: زيـنة ي بابا إن شـاء هللا

 

  ...قـاسم رجـع من ذكريـاته علي أسمـها.. شـرب قهـوته وقـام طـلع ألوضته مرة تانيـه و فضـل نـايم لحـد معـاد الحفـلة

 

فـرح وقفت قـدام مرايتها بتحط اللمسـات األخيرة و ظبطت فستـانها األسود و لبست الهيلز و خـرجت.. كان يـاسر واقف و مستنيـهم بـرا 

  ...وأول م شافها إبتسـم

 

  ...يـاسر: في معـادك مظبـوط.. الـظاهر أنه قـاسم هو اللي هيتأخر

 

يدها دي بجدفـرح: معـرفش اي النـاس اللي بتتأخر علي مواع !!!  

 

  ...ياسـر: ايوا.... و أنتي عمـرك ما عملتيهـا

 

  ...فـرح: طبعا... روح بس خبط عليه وشوف فاضله قد اي عشـان لو كتـير ننـزل أحنا

 

  ...يـاسر: طيب

 

  ...ياسر راح ألوضـة قـاسم وخبط علي البـاب ولكـن من غيـر اي رد.. خبط مره تـانية و جـاله صوت قاسم بيرد

 

  ..قاسم: لحظـة واحده

 

قاسم فتح الباب و ياسر و فـرح بصوله بدهشه.. كان لسه صاحي من النوم باين علي وشه و عينه النعسانه و شعره المتلخبط... قاسم 

  ..بصلهم لقـاهم البسين و الجـو بقـي ليـل



 

  قاسم: هي السـاعة بقت كـام دلوقـتي؟

 

  ...يـاسر: السـاعة تمانية و نص

 

سم: طيـب عشر دقايق و هكـون جاهزقا ...  

 

  ..فـرح: خد وقتك ي مستر أحنا هنستني حضـرتك تحت

 

ي فـرح و ياسر نزلوا وقاسم دخل األوضـة يلبس... الحفلة كـانت علي بعد عشـر دقايق بالعربيـة من الفنـدق و همـا قرروا يستنـوا قـاسم ف

عـامةريسيبشن الفنـدق... و بدأ يتكـلموا في مواضيع  .. 

 

  ...ياسر: أنا دخـلت الكليـة بمنحـة تفـوق

 

فرح: بجـد.. حاحة عظمـة أوي. م شاء هللا..إنت متفوق علـطول واضح من كفـاءه شغلك و النجـاح اللي أنت حققته و أنك وصلت 

  ...للمنصب دا في الشـركة

 

رأيي فيكي ياسـر: الحمد هلل.. و علـفكرا أنتي كمـان ناجحـة و عبقرية الصراحة دا ..  

 

  ...قـاسم: رأيك يحتـرم وهللا

 

  ...فـرح بهمس : ي ربي بجد هو بيظـهرلي منين دا بجد مش معقول كدا!! أنا خايفة أدخل الحمام االقيه مستخبي في البانيو.. بجد كده كتير

 

  !!قاسم: أنتي بتكـلمي نفسـك... أنا بقوله أن رأيه صح

 

روح أجيب العربية.. يال سالمياسـر: طب م تجيب المفتاح كدا ه ...  

 

  !فـرح: مهـو نبـرة صوتـك دي متوحيش أنك بتدعـم رأيه

 

  ...قـاسم: مـالها بقي نبرة صوتـي



 

  ...قاسم أتقـدم منها خطـوة ف بعدت عنه خطوتيـن و هي بترد

 

  ..فـرح: مفيـهاش جميـلة نبرة صوتك دا أنا بقول تقدم في زا فـويس

 

ـكراني مثـال.. غيـران عليـكيقـاسم: هو أنتي ف !!  

 

  ..فـرح ب توتر: ال ال.. يعني حضرتك هتغير عليا ليه.. أنا مفكرتش كدا خـالص

 

   !قـاسم: خـالص

 

 ..فـرح: اه طبـعا.. خـالص

 

  ...قـاسم: بس علفـكرا شكلك حلو النهـاردة

 

إتـحرك و هي وراه.. مشكلتها مش علي جملـته ألنهـا في األغلب يـاسر وصـل قـدام الفـندق و شـاورلهـم علشـان يروحلـهم.. قـاسم 

  ...مجـاملة ذوقيه لكـن طريقته و نظـرته اربكتها و خالها تحس أنها أكتر من مجـاملة

 

  ...قـاسم ركب في الـعربية و خلي يـاسر هو اللي اللي يسـوق ألنه بيشـرد أغلـب الوقـت و ده اللي حـصل

 

نفالش بـاك.. من يومي ...  

 

  !!قـاسم: أنا أتجـوز فـرح

 

  ..زيـاد: ليـه ال!! هي محـترمة و مثقـفة و من عيـلة كويسـة و دا أنت أكتر واحد عـارف

 

  ..قـاسم: بس أنت عـارف أني بحب زيـنة

 

ن علي كتفك.. يبقي زيـاد: أيوا بس خـالص الحـكاية دي أنتهـت.. و أنـت لـو عـاوز تسـعد فـرح و أبوها و تشيـل الحمل دا بقي م

  ...تتجـوزها و تحبـها كمـان ي قـاسم



 

  ..قـاسم: أيوا بس هي مبتحبنيش

 

زيـاد: خـالص خليها تحبـك.. وأول م تحس أنها مالت ليـك فاتحها في المـوضوع.. قولـها أنك مش فـارق معـاك حكـاية أختها و أنك 

حبهاعمرك م هتفاتحهـا فيه... و أعرفها ي قـاسم مش يمكـن ت ...  

 

  !قـاسم: ال ي زياد أنا ال..هبقي عـامل زي اللي قت*لت القت*يـل و مشيت في جنـازته

 

  ..زيـاد: الغلط عمره م كان غلطك أنت

 

  ...بااك

 

ـركات مصـر يـاسـر وقـف بعـربيـته قـدام مكـان الحفـلة... نـزلوا من العـربيـة و فـرح إدتهم الـدعـوات.. كـان حفـل كبـير عمـلته أكبر ش

  ..و استضـافت الشـركات اللي بتتعـامل معـاها

 

فـرح: ده عبـد الـرحـمن شاهين..شـركته من ضمن أكبـر خمس شركات في مصـر.. هيبقـي كويـس لو شركتنا أتعاملـت مع شركته.. 

 ..اتقـدم لشـركتنا بعـرض من فترة بس ميزانية الشركـة مكانتش كافيه

 

ميـزانية الشـركة دلـوقتي مش كـافيـه قـاسم: مهـو بـردو ..  

 

مليـون اللي شركة حضرتك هتقرضها لينا... و من الناحية المالية إستشمـار الفلـوس دي في شـغل جديـد  20يـاسر: مش قـدامنا غير ال 

  ..هيكـون أفضـل من دفعـه

 

ض و حسبنا إيرادات الشركـة المتوقعـه و قدمـنا ورق موثق قـاسم: اه بس كده البنـوك هتحجز علي الشـركة... بس لو أحنا أخدنا العر

  ..للبنوك هيدونا مهـله

 

 ..فـرح: أيـوا إحتـماليـة كبيـرة

 

 قـاسم و فـرح و يـاسر بـدأو حـديثهم مع أشخـاص كتيـر مهـمين في البـلد و قـاسم ببـراعه قدر يـاخد من بعضـهم مواعيـد عشـان يتنـاقش

شـركةمعـاهم في مشـاكل ال ...  

 



  ...فـرح: إزيـك ي أستـاذ عبد الرحمن

 

  !!عبد الرحمن: أزيك.. ياا فـرح صح

 

  ..فـرح: بالظبط ي فـندم.. اعرفك األستـاذ قـاسم سالم المرشدي مديـر مجلـس إدارة شـركة المرشـدي

 

. كنت مقـدم عرض كويـس لشـركتكم بسعبد الرحمن: أهال بيك.. أنا مكنتـش أعرف أن سـالم بـاشا مبقـاش مدير مجلس االدارة.   

 

  ...قاسم: بس في كتير اتغيـر في نظـام الشـركة و لو العـرض لسه مـوجود أعتقـد أنه هحب أننـا نتنـاقش فيه

 

  ..عبد الرحمن: العـرض لسه موجود و هيشـرفني أنه أقدمه تاني للشـركة..بس هشـوف مواعيـدي و أبلغكـم

 

ـوم كان فيه فـايده كبيـرة و تعـامالت جديده مع شـركات كبيـرة.. فـرح فتحت شبـاك العـربيه و غمضـت عنيها و الـوضع بالنسبـة ألول ي

  ...الهوا بيالمس وشـها

 

  ...قاسم كان مركز معـاها في المرايـة و ياسـر كان هو اللي سايق العـربيـة

 

ان قـلبك لو قبـل بيا دلوقتي بعد م يعـرف الحقيقـه هيحصـل ايقـاسم في نفسـه: الحـكاية مش ازاي انا أحبك.. ال الحكايـة  !  

 

  ..خـوفي الكبـير لو حبيتك و سيبتيني أنتي كـمان ي فـرح

 

  ...بعيـدا في قـرية ياسـر في بيت خياطـة القـرية.. الشابـة اللي قافـله علي قلـبها بالمفتاح و القـفل و رافضه عاشق مستنيهـا

 

  ..كانت قـاعده قدام مكينه الخياطه بيتظبط هـدوم ف جـه عبدهللا أبـوها جمبها و في ايده كوبايتين شـاي و كيك

 

  !عبدهللا: دوقي و قوليلي رأيك

 

  !!زيـنة: أحلي كيكه دي وال اي

 



النـاس زي بعضـهاعبـد هللا: هتفضـلي قافـله قلبـك لحد أمتـي ي زيـنة البنـات..أنسـي ي بنتي اللي حصـل مش كـل  ..  

 

  !زيـنة: أعيش ازاي مرتاحه بعد كل اللي حصـل

 

 ..عبدهللا: أنتي لسه صغيـرة.. صبيه في بداية عمرها لسه الحيـاة قدامك محتاجـة سند.. أنا مش هعيش معاكي العـمر كله

 

  ..زينه: ربنا يديمك ليا

 

طلبك أكتـر من مره.. عيشته مرتاحه و أهلك ناس محترمين عبد هللا: فـكري ي زينه.. فكري ي بنتي ياسر راجل محتـرم و ..  

 

  !زيـنة ب شرود: و لمـا يـعرف اللي حصـل

 

  ..عبـد هللا: يبقي نصيبك و مكتوبك و ربنا هيعوضك ب اللي أحسن منه بس متسديش الباب كدا

 

  ..زيـنة ب تنهيـده: ماشـي ي بابا.. قوله يجي هو و أهله

 

ربنا يهديكي.. ي رب يجعله من نصيبك ي زينة البنات عبد هللا: الحمد هلل ...  

 

  ..عبـد هللا خـرج و زيـنة مسكـت صـورة علي موبايلها و همسـت: كـنت محتـجاك معايا دايـما

 

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

 

  ...تـانـي يوم

 

فيديو مع خـالد أخوه قـاسم كـان واقـف قـدام مرايته بيظبط الجرافت و هو بيتكلـم ...  

 

  ..خـالد: أنـا شايف أن فـارس الزم يرجع مصر

 

  ..قـاسم: مش هيرجع غير لما يبقي كويس ي خالد



 

  ..خالد: مهو هيبقي كويس لما يرجع

 

  ..قاسم: مين قال كده.. دا انت اللي بتقول كدا

 

  ..خالد: وهللا انا اللي معاه و انا اللي عارف حالته

 

  !!قاسم: و انت مفكرني مش متابع اول ب اول مع الدكاترة نفسهم و مع المستشفي

 

  خالـد: هي ماتت ي قاسم! ماتت صح؟

 

  ..قـاسم: مش القيها و مش عارف

 

  ..خالد: مهو تالت سنين مش القيها يبقي ماتت

 

  !قاسم: اوعي تقـول كدا قدام اخوك

 

ا لعـل وجودها يكون مفيد الخوك و يخرجه من الحالة دي بس لألسفخالد: مقولتش.. انا كنت بتمني انك تالقيه ..  

 

  !قاسم: هللا أعـلم هي فيـن و حالتها اي

 

  ..خالد: النـار دي اللي عملها أبوك و مش هتنطفـي غير لما تالقيـها...ي رب بس تكـون عايشه

 

.. بص أفتح كدا موضـوع انكم تيجوا مصر قـدام فارس و لو لقيته استجاب هرجعكم... بس قاسم: ان شاء هللا عايشـة وهالقيهـا.. متقلقش

  ...خالد رجعتوا او فضلتوا عندكم ابوك ميعرفش عنكم حاجه

 

  ..خـالد: ماشي ي قاسم انا فاهم.. هبلغك لما أروحله

 

  ..قاسم: ماشي سالم خلي بالك من نفسك



 

مع شخصـيه مهمه و معاه ياسر و فرح و أتناقشـوا في أوضاع الشركه و االجتماع أنتهـي  10قـاسـم كان عنده إجتمـاع السـاعة 

  ...لصـالحهم

 

  !!قـاسم: ي ساتر تالت سـاعات بيتـكلم اي دا

 

  ..يـاسر: الحـمد هلل بس ان االجتماع دا جه بفايـده

 

في المية من المشـكله 75ي حلينا فـرح: فاضـل البنوك.. لو قدرنا نقنعهم يطـولوا فترة السداد شـوية هنبق ..  

 

  ..قاسـم: ربنا ييسـر.. تيجـوا نـروح نتغـدي

 

  ...ياسر تليـفونه رن قبـل م يـرد علي قاسم.. كانت دعـاء اخته

 

  !دعـاء: عنـدي ليـك خبر حلو.. بس بالمقابل هتجيبلي هديه حلوة و انت جاي

 

  ..يـاسر: ماشي.. حاجـة اي بقي

 

وا كدا األستاذ يـاسر هيبقـي عريسدعـاء: بيقـول ..  

 

  ...ياسر: اخلصي ي دعـاء متنقطنيش

 

  ...دعـاء: هتروح تتقـدم لزيـنة لما تيجي من سفريتك

 

  ..يـاسر: بجد! يعني هي وافقت

 

  ..دعـاء: وافقت انك تروح وتقعدوا بقي تتكـلموا.. انت وشطارتك بقي

 

  ...يـاسر: بس في امـل.. ي شيخه دي طلعت روحـي معاها



 

  ..دعـاء: ي حبيبي ان شاء هللا ربنا يجعلها من نصيبك... يال سالم بقي عشان خطيبي بيرن عليا

 

  ..ياسر بغيرة: ماشي ي بتاعت خطيبك ابقي خليه ينفعك

 

  ...دعـاء: ماشي يال باي

 

  !!ياسر: اه ي حيوانه

 

لمه معاها وهو مش مصدق ان زيـنه أخيرا هتدي فرصه للموضوعياسـر قفـل المكـا ...  

 

  ...ياسر بفرحه: ال في المناسبة دي بقا انا عـازمكم علي الغدا برا مش في الفندق

 

  ...فـرح: م تفـرحـنا معـاك طيـب

 

  ..يـاسر: هخطـب

 

  ..فرح: اي دا ألف ألف مبروك

 

  ..قاسم: مبـروك ي ياسـر

 

  ..ياسر: هللا يبارك فيكم يارب عقبـالك ي فرح عقبالك ي قاسم

 

  ..قاسم بص لفرح و ابتسـم بخفـوت و رد

 

  ...قاسم: قـريب إن شـاء هللا

 

  ..فـرح أتوترت النه أكتر من مره بتحس انه بيوجه كالمه ليها... حاولت تخفف التوتر بكالمها مع ياسر

 



  !!فرح: واسمهـا اي بقي

 

ـنةيـاسر: زي ...  

 

 قاسم بص لياسر بعد اإلسـم لغبطه و بدل م كان حاطط تركيزه مع فـرح اللي كان تقريبا بيلمحلها انه هيتقدملها.. جرح حبه القديم لزينـة

  ...اتفتح من تاني..لمجـرد ذكر بنت تانيه شايله نفس اسمهـا

 

  ..فـرح: طب م توريني صورتها

 

انتي ي فرح مـكان نتغـدي فيه يـاسر: مش معـايا أكيد..يال اختـاري .. 

 

  ...فـرح: مـاشي.. يال بيـنا

 

  ...لـمدة تالت أيـام.. فـرح كانت متلغبـطة بسبب تلميحات قاسم اللي بجد بينـوي انه يتقـدملها

 

من علي كتفه و يعوضها هي و أهلها و يعاملها  و قاسم اللي كان متـوتر.. هو مش عـاوز اي حاجه غير انه يحس ان الحمل دا اتشال

  ..كويس

 

  ...بس خايف من رد فعلها بعد كدا بس شئ جواه بيقـوله انه هيقـدر يقنعها

 

  ...و ياسـر اللي كان بيعد الساعات عشان سفريتهم تخلص و يرجع تاني لقريته

 

البس لبس بيـتي تيشرت و بنطلون و خبط علي فـرح في  في الليله الرابعه من أسبوع المؤتمرات.. قـاسم خرج من أوضته و هو

  ...اوضتها.. كان الوقت متأخر مفيش قدامها غير اسدالها لبسته و خرجت

 

  فرح: في حاجه ي مستـر؟

 

  ..قـاسم بتوتر: عـاوز رقم عمتك

 

  !!فـرح: عمتي؟ ليـه



 

 ...قـاسم بتوتر: عـاوز اتجوزك ي فرح

 الفصل السابع 

فـرح عينيها وسعـت وبصتله بصـدمه كبيـره و هو بعـد عنها كام خطـوه و بيبصـلها ب توتر.. فـجأة قفـلت الباب في وشـه وهي مش 

مستـوعبه و راحت لسـريرهـا.. حست أنها بتتخـيل و أن اللي حصـل دا مش حقيـقي.. غمضـت عنيها و نـامت بسبب تأثيـر حباية المنـوم 

عد حكاية أختهـااللي بتاخـدها من ب ..  

 

قـاسم حس باإلحـراج و الغضب في نفـس الوقت ولكنه تدارك الموضوع و أن الخطـأ خطأه هو ألنه فاجـأها.. رجـع ألوضـته و أتصـل 

  ..علي زيـاد

 

  قـاسم: زيـاد أنا طلـبت إيديها؟

 

  !زيـاد: يخربيتـك لزق كدا! مش قولتلك تخليـها تحبـك األول

 

ت عـارف ي زيـاد أني مليش في الجو دا.. نفتـرض حبتني و حصـل اي حاجه و مكناش لبعض هبقي جرحتها األحسن قاسـم بضيق: أن

  ..أني أدخـل البيـت من بابه أنا هاخد رقـم عمتها و أطلب إيديها رسمـي

 

  !زياد: طب هي قالتلك اي

 

  ..قاسم: قفلت الباب في وشي

 

بـلك رقـم عمتها و أعمل بقي اللي أنت شايفهزياد: اه م طبيعي.. بص ي قاسم أنا هجي ..  

 

  ..قاسم: ماشي ي زياد سالم

 

  ...زياد: سالم

 

  ...قـاسم قفـل المكـالمه و فضل يفكـر في الموضوع لحد ما راح في النـوم

 

مقتنعـه أن موقفها مع قاسم تـاني يـوم مكانش في شغـل و فـرح قضـت يومها كله في أوضتهـا و في البلكـونه بتتفرج علي البحر.. و هي 

  !!كان حـلم



 

  !!فرح في نفسـها: حبـوب المنـوم هتخليـني أحلم بالهطـل دا بعد كدا وال اي

 

 طـول اليـوم في أوضـتها و بالرغم من أنها متقينه بأن اللي حصـل دا ي أما هلوسـة أو حلم بسبب الحبوب المنومه إال أن مواجهتها لقاسم

ليوم دا كان هيبقي صعب بالنسبالـهاو كالمها معاه في ا ...  

 

  ...عنـد قـاسم

 

  !!!!قاسم: يعـني هو فـعال مسك ورقة و قلم و كتبلك كدا

 

خـالد بفرحه: فـارس بقي أحسن من األول بكتير صحيح متكلمش بس طلب مني ورقه وقلم أول م قولتله ننزل مصـر.. و كتبلي أرجـوك 

  ..نرجع

 

ـر ي قاسم حتي لو هي مش موجوده.. أحنا معاه و حواليهفارس محتاج أوي يرجع مص ..  

 

  ..قـاسم بقـرار: أول طيـارة و تيجي علي مصـر هتقـعدوا في شقتـي.. جهـز نفسـك

 

  ..قـاسم قفـل الخـط و هي بيفـكر انه يشوف مكان تاني ألخواته بعيـد عن أبوه ألنه بيعتبره الخطـر األول عليـهم..بدأ يـرجع بذاكرته

 

  ..فالش باك

 

  ..قاسم: زيـنة إن شـاء هللا

 

  سالم: زينـه! زيـنة مين؟

 

  ..قاسم: بنت عـمي عبد هللا

 

  !!سالم: عمـك عبد هللا مين! البواب بتاعنا

 

  ..قاسم: راجل محـترم ي بابا و بنتـه محـترمة و أخالقها عاليه



 

سـالم المرشـدي. قاسم المرشدي يتجـوز بنت واحد شغـال عندي سـالم: أنت أكيـد اتجننت بقي إبن ...  

 

  !قاسم: بحبها ي بابا و أنا مبفكـرش كدا

 

سـالم: أسكت.. حب اي دا هو أنت مراهق!! أنت وأخوك خالص كل واحد فيكم هيجيلي بواحده شكـل و التاني جايبلي واحـده عايشـة في 

كحـاره! بدل م يجيبلي واحده صاحبة أمال ..  

 

  ...قاسم: وفيـها اي ي بابا.. أنا بحب زينـة و هو بيحب البنت دي و أنت عـارف فارس هيختار واحده محترمه

 

سالم: و مقامكم بين النـاس و مكانتي اللي فضلت أبني بيها سنين!! أسمع كويس عشان مش هعيد تاني ليك أو ألخوك.. جـواز من البنات 

  ..دي مش هيحصـل

 

  ...بـاك

 

  ...قـاسم رجـع تاني لشغـله و هو بيحـاول يرجع تاني للواقع و يبطل يشرد في الذكريات

 

  ..قاسم: نفسي أنسي كل حـاجة... مش عاوز افتكر حاجه تاني أنا تعبت

 

  ....مسك تليفـونه و نوي خالص أنه يقدم علي خطوة جديده

 

يون و قدامها طبق فـاكهه بتاكـل فيه.. ظهر قـدامها رقم عمتها بتـرن علي عند فـرح بليل بعد نهـاية اليـوم كانت قاعدة قداظ التليفز

  ..التليفـون

 

  ..فـرح: مسـاء الخيـر ي عمتو

 

  ..عايدة: مساء النـور ي بنت المحظوظه

 

  ..فـرح: أنا!! مش فاهمـة

 



  !!عايدة: بقي أنتي مش فاهمه ي بت

 

أنت مفيش نحس زيي.. دا ليفيل الوحش في النحس فـرح: فاهمه اي بالظبط!!  و أنا محظوظه دا ...  

 

  ..عايدة: ااه..طب أبسطي قاسم بيه كلمني و طلب معاد يجي يشرب الشاي

 

  !!فرح: يشرب شاي عندنا ليه

 

  ..عايدة: ي رب صبرني ع التخلف.. قصدي يتقدملك

 

  فـرح بصـدمة: أنتـي بتقـولي اي!؟؟؟

 

ه معـادعايدة: و بصـراحه كدا أنا أديتـل ..  

 

فـرح: ي نهـار أسود معاد اي اللي بتديهوله ي عمتي من غير م تاخدي رأيي حرام عليـكي تقدري تقولي لو عـرف الحكاية دي هيبقي 

  !!شكـلي اي قدامه

 

لكعايدة: و هيبقي اي شكـلك قدامه لما ترفضيـه.. و بعدين هو لو يترفض أصال كنت رفضته.. أنتي متخيـلة مين اللي متقدم !!!  

 

  ..فـرح: متخـيله ي عمتي متخيله.. شكلي كدا أيامي في الشـركه معدوده

 

  !!عايدة: هو أنتي هتفضلي كدا لحد أمتي يعني ي فـرح.. مش كل الناس زي بعضهـا مش كل الناس زي محمد

 

  ..فرح بضيق: طب أقفلي ي عمتي.. سالم

 

بتفكـر في اللي حصـل... وقفت و مشيت خطـوات وقفت قدام المراية و بتكـلم فـرح قفـلت المكـاملة مع عمتهـا و قعدت علي سريرها 

  ...نفسها

 

فـرح: يتقدملي أنا!! يعني أنا مكنتش بحلم أو بهلوث!!! أعمل اي في المصيبـة دي دلوقتي.. ي رب أنت عارف أنا تعبت قد اي في 

  ...الشـركة دي ي رب ميطلعش عقله صغيـر و يرفدنـي



 

  ...فضلت طـول الليل تفكـر و مقدرتش تنـام ألنها كانت بين أمر واقع مش هلوسه أو أحالم

 

علي معاد إجتمـاع مهم و هو اإلجتماع األخير في رحلتهم.. جهزت شنطتها إستعدادا أنهم  11تاني يـوم فـرح خـرجت من أوضتها الساعة 

سبالها خصوصا بوجود قاسم اللي كان قاعد قدامها و هي مش عارفه تبصله و يرجعوا القاهرة تاني بعد اإلجتمـاع اللي كان صعب بالن

  ...تكـون طبيعيه

 

  ...و أنتهي اإلجتمـاع بين نظـرات قاسم و هـروب فرح.. فرح قررت أنها تخليه هو ينهـي الموضوع من عنده عشان ميجيش و ترفضه

 

  ...فـرح بتوتر: مستر قاسم.. ممكـن كلمة لو سمحت

 

ياسر خلص أنت األوراق ديقاسم:  ...  

 

  ...قاسم وقف و خرج لبرا المطعـم اللي كان فيه اإلجتمـاع.. وقف قدامها و ربع إيديه و هو مستني منها تتكلـم

 

 فـرح: عـلفكرا أنا أختـي مماتتش.. وو

 

الخميس الجاي.. و أنا مبحبش الشاي  قاسم: عـارف.. عارف أنها مماتتش و عـارف حكايتها كلـها.. و لسه عرضي موجود.. و معادنا يوم

  ...ف أبقي أعملي قهوة او عصير فريش

 

  ...قاسم ساب فـرح و مشي.. سابها م بين حيرتها عرف أمتي وبين حيرتها في موضوعه كله

 

  !!!فـرح في نفسها: بعد بكرا دا اللي هو بعد يومين

 

ت شاردة و هي باصه في طبقها و مبتاكلش منه و بتفكر في حل فـرح و قاسم و ياسر قعدوا سوا يتغدوا قبل سفرهم و فرح كان

  ...للموضوع.. عندها خوف من فقدان حد بتحبه أو متعلقه بيه عشان كدا مش عاوزة تتعلق ب قاسم

 

  ...فـرح: بعد أذنكـم هروح أوضتي أجهز

 

كونتها يمكن للمرة األخيرة و بعدها هتمشي و ترجع فـرح طلعت أوضتها و هي لسه في حيرة بين قلبها و عقلها.. وقفت قدام البحر مم بل

  ...تاني لزحمة القاهرة



 

  ....أكدت علي كل حاجتها في الشنطة و أخدتها و خرجت من األوضة و أستنت قاسم و ياسر في اإلستقبال

 

د فيهم راح في عالم تاني.. قاسم كانت رحـلة صامته إال بعد الكلمات اللي كسروا بيها قاسم و ياسر الصمت بيـنهم.. و بعـدها كل واح

  ..بيفكـر أنه الزم قلبه يتقبل الوضع اللي عقله حطه فيه

 

و فـرح بتفكـر إزاي تحـكم عقلها علي قلبها و تغلبه.. قلبها محبش قاسم و لكنها زي أي بنت عاوزة تستقر في حياتها في بيت و عيله و 

  ..زوج محب و اطفال

 

في زينه بيرتب في الكـالم اللي هيقولهولها عشان توافق علي جوازهم.. بيفكـر في هدية يشتريها ليها لعله ياخد  أما ياسر فكـان بيفكـر

  ...مكان في قلبها

 

  ..أتبادل ياسر و قاسم في السواقه و فرح ورا نامت أغلبيـة الرحلة لحد م أخيرا بليل و صلوا للقـاهرة

 

بقي و هاخد تاكسي ياسر: أنا طـريقي عكسكم في نزلنـي هنا ...  

 

  ..قاسم: و هوصل فرح و بعدين هرجع اوصلك

 

  ..ياسر: مفيش داعي حقيقي.. هوقف تاكسي.. شكرا ليك ي مستر قاسم

 

  ...قاسم: تمام ي ياسر زي م تحب

 

  ...ياسـر سابهم و مشي و فـرح طلبت تاخد تاكسي هي كمان و هو يمشي ولكنه رفض بحجه أنهم علي نفس الطريق

 

  ..قـاسم شغـل تفكيـرة كالم أبوه القديم عن غرام و أنها كانت عايشه في حارة عشوائية و فرح حاليا عايشه في منطقـة كويسه

 

  !قاسم: فـرح أنتوا عايشين في بيتـكم دا من امتي

 

  ..فرح: دي حكـاية طويلة

 



  ...قاسم: أحكيها

 

ا حصل ازمة مالية كبيرة لبابا.. كنت لسه في ثانوي.. و أحنا كنا عايشين إيجـار فرح: أحنا كنا عايشين في البيت دا من زمـان بس بعده

  ...ف بابا قرر نعيش في مكان إيجاره أقل و بالفعل نقلنا.. بس بعد م أشتغلت و بابا مشكلته أتحلت رجعنا تاني لبيتنا

 

  ...قاسم: اه فـهمت

 

  !!فرح: ممـكن أنا أعرف أنت عرفت حكاية أختي منين

 

  ...قاسم: من واحـدة جارتكم

 

  ..فـرح بسخرية: أم محمد أكيد

 

  ..قاسم: اه هي

 

  ..فـرح: و أكيد هي قالتلك أني كنت مخطوبة إلبنها و أنه سابني قبل فرحنا بكام شهر

 

 ..قاسم بتنهيده: اه عرفت

 

  ..فـرح: ممكن متدخلش شارعنا و نزلني هنـا

 

 ..قـاسم: حاضـر ي فـرح

 

لحضـرتكفـرح: شكـرا  ..  

 

  ..قاسم: فرح! أنا حقيقـي معنديش مشكلـة في اي حاجه من دا ألنك ملكيـش اي ذنب فيهم

 

  ...فـرح: بس كل الناس خدتني بالذنب دا و مجتش عليك يعني.. أنا كل اللي بطلبه محدش في الشركه يعرف

 



وضوع دا منتهي.. لـكن سؤال واحد بس قبـل م أقفله أنتي قاسم: أوعدك عمري م هفتح الموضوع دا ال مع غيـرك و ال حتي معاكي.. الم

  عـارفة مكـان أختك!؟

 

  ..فـرح ب شرود: أيـوا.. عـارفه

 

قاسم مكنش مصدقه اللي سمعه.. البنت اللي بيدور عليها بقاله تالت سنين قدامه واحده عارفه مكانها و بيسألها عنها و خالص قـرب 

  !!يوصلها

 

  !!قاسم: فيـن

 

  ...فـرح: و حضـرتك مهتم ليه؟ عمتـا مكـانها هي خلتني أوعدها مقولهـوش لحـد.. في أخر مره كلمتهـا من تالت سنيـن

 

  ...فالش باك

 

  ..علي الهاتف

 

  ...غـرام ببكـاء: أسمعيـني ي فـرح عشـان خاطري

 

صله بيـا.. و لوال حاله بابا كنت قفـلت في وشك يمكن فـرح بغضب: مش عـاوزة اسمع منك اي حـاجة.. أنتي مبقتيش أختي وال ليكـي اي 

  ...رجـوعك دا يخليـه يبقي كويس

 

  ...غرام ببكـاء: مش هقدر أرجع ي فرح

 

  ..فرح بغضب: بقي هتسيبي أبوكي مرمي كدا و تفضلي مع حبيبك!! و ال أتجوزتوا خالص؟ ألف ألف مبروك

 

  غرام: ي فرح أنا.. لحـظة واحده

 

مين!! جوزك؟فرح: بتكلمي    

 



غـرام: أسمعيني أنا واحده تليفون من واحده في الشارع و الزم أمشي بسـرعه.. هقولك علي المكان اللي هروحله لو في يوم عاوزة 

  ...تسمعيـني

 

  ...باااك

 

  !قاسم: و قالتلك العنوان

 

  ..غـرام: أيـوا

 

هوله.. كانت كل حاجه فيـه بتقوله يقولها الحقيقـة لـكن.. الحقيقـة قـاسم كان عاوز يعرف العنـوان ب أي طريقه بس فـرح رفضت تقول

ناقصـة نصها مع فـارس اللي في حالة نفسيـة و مبيتكلمش بقاله تالت سنين و النص التاني مع غرام اللي حتي لو وصلها هتقول النص 

  ...اللي هيدينه هو و أخوه و هللا أعلم اي تصـرف فرح

 

النص األسود من السـر و دا مش اللي عاوز انه يظهـر قدام فـرح األول...و حتـي لو فـارس أتـكلم محدش هيصدقه.. الحقيـقة  غرام معاها

 !!الكـاملة عـارفها شخص واحد بس

 الفصل الثامن 

 

 

  !!الحقيـقة الكـاملة عـارفها شخص واحد بس

 

ريش وإال هخصملك م المرتبقاسـم: أنا همشـي بقا أشوفك بكـرا في الشـركه.. و متتأخ ...  

 

  ...فـرح: و هو مش إنت هتوقف المرتبات أصال الشهر دا..مش فارقه

 

  ...قاسم بغيظ: طب عشان الكلمتين دول مخصولك أسبوع ي فرح

 

  ..فرح: انا اروح احسن قبل م أتطرد

 

  ...فـرح سابت قاسم و مشيـت و هي بتفتكـر مكالمتها مع غرام

 



مستحيل أسامحـك.. أنا حافظـت علي وعدي و مقولتش لحد علي مكانك و رغم أني مش عارفه ليه مش عـاوزه حد فـرح.في نفسها: 

  ..يعرف مكانكم بس كل اللي أنا عارفاه أنك متستاهليش أني أسامحك

 

  ...فـرح رجعت لبيتهـا أخيـرا وسلمت علي والدها و قعدت معاه شوية و هي مبسوطة بالتطور اللي حصل في حالته

 

  ...عايدة: مستنياكي برا ي فرح

 

  ...فرح خرجت ورا عمتها لقتها حطتلها األكل علي السفرة و قعدت قصادها

 

  ..فرح: تسلم إيدك ي عمتي

 

  ...عايدة: فكري معايا أخرج عصير األول وال شاي.. مش عارفه طقم الشاي اللي عندنا دا مناسب وال ال

 

بالظبطفـرح بضيق: هو قالك اي ي عمتي  !  

 

  ..عايدة: قالي أنه حابب يجي يطلب إيديك.. و أستأذن يجي يوم الخميس

 

  !فرح: اللي هو بعـد بكـرا

 

  ...عايدة: ايون بالظبط كدا هللا ينور عليكي

 

  !!فـرح: أنا هتجنن و أعرف عاوز يتجوزني ليه

 

يعني عشان غني و هو أحنا يعني بنشحت.. م أنتي محترمه و مثقفة و متربية أحسن تربيه و  عايدة: هو اللي ليه! اي مستكتراه عليكي

  ..ابوكي راجل طيب ربنا يشفيه

 

  ..فرح: ي رب.. بس أنا اللي بفكر فيها أنا كنت قدامه يعني قبل كدا أشمعني لما أتعين في الشركه

 

اسبه ليه و حب أنه يدخل البيت من بابه.. يبقي دا راجل محترم و يجي و عايدة: بصي ي فرح.. هو ممكن يكون معجب بيكي و شايفك من

  ..يقعد و نتكلم و اللي فيه الخير يقدمه ربنا



 

  ..فرح: ربنا ييسر

 

  ...عايدة: بس أنا شايفاكي يعنـي شايفاكي المره دي يعني مديه مجال للكالم و شكلك هتفكـري و اي نقول مبروك أنزل أجيبلك حاجه النيش

 

  !فـرح: نيش اي أنا مش هعمل نيش

 

  !!عـايدة: فـرح أنتي شكلك موافقه بجد.. بجد ي بنتي

 

  ..فـرح: اللي فيه الخيـر يقدمه ربنا ي عمتي

 

  عايدة: و أشمعنا المره دي هتفكـري؟

 

  ..فـرح مسكت إيد عمتها و حطتها علي قلبها و قالتلها

 

  ..فرح: عشـان دا مرتاح ي عمتي ألول مرا

 

  ..عايدة: ربنا يفـرح قلبك دايما ي فرح ي رب

 

فـرح دخـلت أوضتها و هي بتفكـر في كـل الحاجات اللي حصـلت معاها.. و هي بتفكـر هتوافق وال ال.. مش هتنـكر أنها وألول مره 

  ...عاوزة تفكـر ألنه من األول خالها تحس باألمان

 

  ...صلت فرضها و صلت إستخـارة و نامت

 

دخـل شقتـه وقعـد و لسه هيدخـل ينـام لقي في حد بيخبط علي البـابعند قاسم  ...  

 

م فتـح الباب و كانوا أخواته األتنين واقفين قدامه.. مشافهمش يمكن من شهور بعد إنشغاله في شغله في شركته اللي كانت بتكبر يوم بعد يو

  ...و حاليا أنشغاله في شركه والده

 

  ..خالد: و حشتني أوي



 

قرب من خـالد و حضـنه و بعدين بص ل فـارس اللي كان واقف ساكت و هو بيبصلهم... قاسم قرب منه و حضنه و بعدين دخلوا  قاسم

  ...جوا شقته

 

  ..قاسم: مكلمتنيش أجي أخدكم من المطـار ليه و ازاي جيتوا بالسرعة دي

 

  ..خالد: كنا عاوزين نفاجأك و ال اي ي فارس

 

وا وقاسم أبتسملهفارس هز راسه بمعني أي ..  

 

  ..قاسم: ربنا يخليكوا ليا

 

  ..خالد: أنا حجـزت أول م أنت كلمتني.. المهم أنا جعـاااان

 

  ..قاسم: وأنا كمان أنا لسه جاي من سفر بردو.. بصوا هطلب أكل علي م تغيروا هدومكم يكون وصل

 

  ..خالد: اشطا

 

مش أنت أخويا الكبيـرقاسم: كـويس بقي انك جيت ي فارس عشان تخطبلي..  ..  

 

  ...فـارس بصله ب دهشه و بعدين أبتسمله و قام حضنه و كذلك خالد

 

  ..خالد: مبـروك ي قاسم ألف مبروك

 

  ..قاسم: لسه العـروسه موافقتش

 

  !!خـالد: صالـونات

 

  !!قاسم: اه صالونات فيها اي



 

وحت لخاطبه وال ايخالد: مفيهاش بس يعني متوقتش أنك تتجوز كدا و ي تري بقي ر !  

 

  ..قاسم: أنت عبيط يال.. علفكرا أنا عارفها اصال دي فرح السكرتيرة بتاعـتي

 

  ...فـارس بص لقـاسم بدهشه.. فـارس يعرف فـرح كويس.. و عارف أن فـرح هي أخت غـرام

 

  ...قاسم مكانش حابب أن فارس يعرف أنه متجوز فرح بسبب الغلط اللي حصـل

 

قالتلي معندهاش أخوات و عايشه مع والدها و عمتها.. هي كويسه و محترمه فارس يعرفها اعتقد قاسم بكذب: هي ...  

 

فارس هز راسه بمعني أيوا و ابتسم ل قاسم و هو جواه بيفكـر في كالم قاسم و اللي ترجمه علي أنه فرح مقالتلوش علي غـرام.. و أنه 

  ..قاسم ميعرفش الحقيقه

 

روا علي م أطلب األكـلقاسم: يال أدخلوا غيـ ..  

 

 ..خـالد وقف برا و أستني لما فارس دخـل األوضه و بعدين بص ل قاسم و سأله

 

  !خالد بهمس: أختها

 

  ..قاسم: هشش مش عاوز أقول حاجه قدام فارس.. بكرا تعاللي الشركة و نتكـلم في كل حاجه

 

  ...خالد بضيق: ماشي ي قاسم

 

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

 

  ...اليـوم التانـي فـرح في التاكسـي و بتتخانق مع السـواق علي عشـرة جنيـة

 

  ...فـرح: هو المشـوار دا ب بعشـرين جنيه.. تالتين دي مش هدفعها علي جثتي أنا بقولك اهوه.. معاك العشرين مش دافعه تاني



 

تمشي من هنا إال لما تجيبي العشرة جنية السواق: و أنا مش هسيبك ..  

 

  ..فـرح: عشرة جنيه اي اللي أدفعها دا انت بتحلم.. حرامي و بجـح

 

  ..السواق: أنا حرامي.. طب أنزليلي بقي

 

  ..فرح بغضب: أنزلك منزلش ليه

 

بتتخـانق مع السـواقفـرح نـزلت من العـربيـة و بتتخانق مع السواق لحد م قاسم وصل و بصـلها من بعيد و هي  ...  

 

  ..قـرب منهم و خـرج خمسين جنيـة من محفظته و إداها للسـواق

 

  ..قاسم: خلي الباقي عشـانك

 

  ...فرح بغيظ: هات يال الفلوس دي وهللا م هتاخدها ي حرامي... بقولك اي رقم عربيتك هصوره و هبلغ عنك

 

هخلي في وشك حته سليـمه السـواق: أعمليها و انا بقي همد إيدي عليـكي و مش ..  

 

  ..قاسم مسكه من التيشرت بتاعه و زقه في التاكسي و رد عليه بعصبيه

 

  ..قاسم بغضـب : أنت بتهددها و أنا واقف.. أبقي فكـر تلمسـها... غـور من هنا

 

  ...الحراس جهم اول م شافوا قاسم بيتخانق ف السـواق قـرر أنه يمشـي من سكـات

 

أتفضـليقاسـم بغضب:  ..  

 

فـرح مشيت قدام قاسم و دخلت لألسانسير و كانت عاوزه تطلع قبله عشان عارفه انه هيزعق كعادته.. حط رجله علي اخر لحظه ف 

  ...األسانسير فتـح تاني



 

  ..فرح خـرجت خمسين جنيه من شنطـتها وإديتهالوا

 

  !قاسم: اي دا

 

هتبقشش عليافـرح: الفلوس اللي دفعتها للسواق م هو أنت مش  ..  

 

  ..قاسم بغضب: هو انتي بالعه واحد قليل الذوق

 

  !!فرح: أنت قصـدك أن أنا قليـلة الذوق

 

  ..قاسم: اي دا ما شاء هللا عرفيتها لوحدك و ال سألتي جوجل

 

  ..فرح بغضب: قصـدك أني غبيه

 

  ...قاسم: ربنا يحميكي دا أنتي بتطوري بسرعة أهوه

 

ي بتبصله ب غيظ كبيـر و بعد م هديت للحظه و راجعت كالمها لقت انها قلت ذوقها معاه بالفعـلفـرح سكـتت للحظه و ه ...  

 

  !فرح بضيق: أنا أسفه.. ممكـن تاخد فلـوسك

 

  ...قـاسم: أسفك مرفوض

 

  ...األسانسيـر فتح و قـاسم سابهـا و خـرج رايح لمكتبه.. و هي خـرجت وراه و هي متضـايقه

 

  !!!!قـاسم بغضـب: أنا مش قولت مية مره مفيـش أكل في اإلستقبـال.. دا منظـر واحده بتقـابل الناس اللي جايه الشركه واقفه بتاكل

 

  ..هالة: أنا أسفـه ي مستر مش هتتكـرر.. أنا بس مبلحقش أفطـر

 



تـراحه تاكلي فيها أنا مش بعذبكم هناقاسم: في كافتيريا في الشركه توقفي حد فاضي من زمايلك و تروحي تاكلي.. في اس ...  

 

  ...هـالة: حـاضر ي مستر بعتـذر

 

  ..قـاسم راح لمكتبه و فـرح كانت واقفه وراه مستخبيه و خايفه منه ألن هي اللي عصبته... راحت وقفت قدام هالة

 

  ..هالة بضيق: هو اي طريقة الكالم دي انا مبقيتش مستحمله

 

شويه.. لسه متخانقينفـرح: معلشي هو متضايق  ...  

 

  هـالة: هو أنتي مبترحميش!؟

 

  ...فـرح حكـتلها كل اللي حصل ف هاله بصتلها بضيق وغضب

 

  ..هـالة: هو فـعال عنده حق أنتي قليله الذوق و مشوفتيش بربع جنيه تربيه

 

  ...فرح بغضب: أنتي صاحبتي أنا وال هو

 

وق و أدب و دفعلك األجره و أنتي بتقوليله هتبقشش عليا!! الزم تعتذريله ي فـرحهالة: الراجل محترم و جه حل المشكله بكل ذ ..  

 

  ..فرح بضيق: أعتذرت.. قالي أسفك مرفوض

 

  ..هالة: تستاهلي

 

  ..فـرح بقلق: هالة... مستر قاسم جاي بكرا البيت يطلب إيدي

 

  !!هالة بصدمه: اااي

 

و بعدين في استراحه الغدا نتكلم فـرح: زي م سمعتي أنا الزم اروحله دلوقتي ..  



 

  ..هالة: أنتي هتقولي كدا و تسيبيني و تمشي.. ي فرح.. ي

 

  ...فـرح سابتها و مشيت و راحت لمكتب قـاسم.. خبطت علي الباب و دخلت بعد م سمحلها

 

  ...قاسم: في مواعيد اي النهـاردة

 

اهين عشان نناقش الصفقـة اللي عارضها علي الشـركهفـرح: أهم حـاجه النهـاردة هو إجتماه مع عبد الرحمن ش ..  

 

  ..قاسم: أيوا..مش عـاوز أغالط

 

  !فـرح: حاضر ي مستر.. حاجه تانيه

 

  ..قاسم: ال روحي شوفي شغلك...... اه.. فـرح

 

 ..فرح: نعم

 

  ...قاسم وقف و قرب منها وأتكلم و هو حاطت إيده في جيبه

 

صـديقه ألنك تحملتي شغل مش شغلك عشان خـاطر الشـركه.. أعجبـت بيكـي و أحتـرمتك عشان كدا اتكلمت مع  قاسم: فـرح أنا أعتبـرتك

  ...اهلك مباشرة من غير لف و دوران.. بس أنا مش هسمحلك اني أحس أني بتهـان من كالمك و أسكت.. مجرد إحسـاس ي فـرح

 

جنيه في مشوار ب عشرين 80ت متعصبه ألنه أخد أكتر من حقه دا أخد فـرح: أنت عندك حق ي مستـر و أنا بعتـذر.. أنا بس كن ...  

 

قاسم: عـارف.. بس أنا اتجاوزت الموقف و عديته يبقي خالص.. و أنا مبقولكيش اعملي كدا علـطول بس السواق دا أنا عارفه و بيمد إيده 

ه النصيب و خالص... الموضوع أنتهيو أكيد انا مش هسمح حتي انه يطـاول معاكي في الكالم ف أديتله اللي في ..  

 

  ..فـرح: يعنـي حضـرتك قبلت إعتـذاري

 

  ..قاسم: قـبلت.. عقبـال م أقول قبلت حاجه تانيه



 

  ..فـرح بخجـل: احـم.. أنا.. ه.. هروح اشوف شغـلي

 

وزهاقـاسم شـاف الخـجل و الكسـوف ف حـاول أنه يزود كالم يخليها تقـرب منه و تحس انه فعال عـا ...  

 

  ...قاسم: فـرح! أنا فـعال معجب بيكي.. بشخصيتك و بنجاحك و بشخصك انتي.. أنا شايفك مميـزة و عندي شعـور ناحيتك

 

  ..فـرح بتـوتر: أ.. أنا

 

ة... قاسم: متقوليش حـاجة.. مش عـاوز اسمع حاجه غير بعد م أجي بكرا و نتـكلم و نمشيها رسمي زي م أنا أخترت تكـون من البداي

  ...تقـدري تـروحي تشوفي شغلـك

 

فـرح خـرجت من المكتب و هي حاسه أنها محتاجه تخرج من الشركه كلها و تجري في الشارع و تاخد نفسها.. أول م خرطت لقت 

  ...التالته واقفين في وشها

 

  ..عال و هالة و داليا

 

  !!!!!!عـال: وشها لونه أحمر

 

لي وشهاداليا قربت منها و حطت إيديها ع ...  

 

  ...داليا: وخدودها دفيانه من نار الحب

 

  ...هالة مسكت إيديها

 

  ...هالة: إيدك متلجه ليه نار الحب مجاتش عليها

 

  ..فرح: هللا يخربيتكوا هتفضحـوني قولتلكم هقولكوا في استراحه الغدا و انتي ي هالة م صدقتي فضحتيني

 

.. نعـرف.. كل.. حاجة.. دلوقتيهـالة: أحنا.. عاوزين ..  



 

  ..عـال: بقولك اي! مكتـب مستر ياسر فاضي عشان هو مش هيجي النهـاردة ف يال علي هنـاك

 

  ...هـالة: ايوا يال

 

 بقي كل فـرح: جمـاعه مستـر قاسم عنده إجتمـاع مهم أوي اوي النهاردة و انا الزم أجهزله حاجات كتيـر.. في استراحه الغدا نتكـلم.. يال

  ..واحده علي شغـلها

 

  ...في مكتـب قـاسم

 

  ...قاسم كان قاعد بيـراجع شغـل جديد لم لما جاله إتصـال من والده

 

  ..سـالم بتوتر: تعـاللي دلوقتي ي أبني

 

  !!قـاسم بضيق: في اي

 

  ..سـالم: مصيبـه

 

  ..قاسم: مصيبـة اي!! طيـب أنا جـاي

 

عه و ركب عربيته و هو بيفكـر اي المصيبه الجديده اللي هتقع علي راسه و الظـاهر ان هو الوحيد اللي قـاسم خـرج من الشـركه بسـر

  ...بيشيل كل نتايج مصايب ابوه.. أول م وصل للفيـال دخـل لقا سالـم و شاب مرمي علي األرض و بيرتعش و تقريبا فاقد للوعـي

 

  !قاسم بصدمه: ميـن دا

 

اي حـاجه أبوس رجلكالشـاب ب خمول: أديني  !  

 

  ..قـاسم قـرب منه و من حالته شك أنه مدمـن

 

  قاسم: الواد دا جـايلك ليه!؟؟؟



 

  ..سـالم: وهللا ي أبني م أعرفه هو أول م جـه عرفت أنه عارف أنه.. أنه أنا كنت بورد مخـد'رات للحفـالت اللي بيروحـها

 

ااااا... رجـالتك فييييينقـاسم بغضـب: أنت مش قـولت انك وقفت القـرف داا ..  

 

  ..سـالم: م مشيتهـم

 

  ..قـاسم بغضب: اتصـل بيهـم.. بسـرعـاااه

 

قـاسم راح ناحيـة الشـاب و ساعده أنه يقـف و سنده لحد م وصل لحمام اوضه الضيـوف.. حط راسه تحت المايه البارده و هو بيحـاول 

المخـد'رات هلـكته و خلت جسمـه هزيـل يفـوقه.. كان باين أنه شاب من عيلة و إبن ناس بس ...  

 

  ..أول م رجاله سـالم وصلوا قاسم خـرج بيه تاني... كان شبه تايه و فاقد للوعي

 

  ...قاسم: تاخدوه لمركـز معالجه اإلدمان و تعـرفوا كل تكاليف عالجه و انا متكفل بيهـا.. أوصلوا ألهله و ميعـرفوش حاجه عننا فاهميييين

 

لشاب و مشـيوا و قـاسم قعد قصـاده ابوهأخـدوا ا ...  

 

  !!قاسم: ذنبـه اي!! أخـويا كان ذنبـه اي!! زينـة و غـرام كان ذنبهـم اي

 

اللي  حياة فـرح اللي اتبهدلت و ابوها ذنبهـم اي!! أنت دمـرتنا كلنا... أقسـم بربي لو أنا عـرفت أنك لسه بتشتغـل في القـرف دا ألكون انا

نت فـاااااهممبلـغ عنك أ !!  

 

  ..سالـم: وقفـت كل حـاجة من زمـان.. معـرفش دا جالي كدا منين

 

  ..قاسم: جه عشان يفـكرك ان ذنبك دا هيفضل في رقيتك ليوم الدين و مهما حاولت تنسـاه هيفضل مالزم ليـك

 

في اثر أبنه اللي مشـي قـاسم ساب أبـوه و مشي و هو متعصـب.. سالم كان واقف شارد و هو بيبص ...  

 

 .سـالم بنـدم: خـايف.. خايف من اليـوم اللي هتـعرف فيـه أن أنا اللي قتـ*لتهـا



 الفصل التاسع 

 

 

  ..سـالم بنـدم: خـايف.. خايف من اليـوم اللي هتـعرف فيـه أن أنا اللي قتـ*لتهـا

 

عده علي مكـتبها و متـوترةقـاسم وصـل للشـركه مـرة تـانية و هو متعصـب.. كانت فـرح قا ...  

 

  ...فـرح: مسـتر عبد الرحمن وصل و أنا جبتله قهـوة و أعتذرتله علي التأخيـر

 

  !قاسم: بقاله قد اي

 

  ..فـرح: عشـر دقايق

 

  ..قـاسم: ماشـي أنا هـدخله.. متقلقيش إن شاء هللا هوصـل معاه اننا نمضـي عقود الصفقـة

 

  ...فـرح: إن شاء هللا

 

ـاسم قعد مع عبد الرحمن بيتنـاقش معـاه في تفاصيـل الصفقـة و فـرح بـرا بتفـكر في موضـوع جـوازها من قـاسم.. عمتـها أتصلت بيها ق

  ...فيديو.. فرح استغـربت و ردت

 

  ...عـايدة بسـعـادة: فـرح في حد عـاوز يكـلمك

 

سـم بصعـوبه و هو بيحـاول يتكـلم و بالفعـل قـال أسمهـاعايدة ديرت الكاميـرا ناحيـة والد فـرح اللي بصلهـا و أبت ...  

 

  ...جـالل: ف.. فـر.. فـرح

 

فـرح مالمحهـا اتغيـرت و عنيها اتمـلت بالدمـوع و هي بتبص لوالدها و هو بينطق اسمها بعد كل السنين دي و باين علي مالمحه 

  ...السـعادة و رغبـه في الشفاء

 

  ...فـرح بدموع: بابا.. هو.. ازاي.. ازاي ي عمتو اي اللي حصـل



 

  ...عايـدة أخدت التليـفون و خـرجت من عند والد فـرح و كلمتها و هي بعيد عنه

 

ني.. و عايدة: الدكتـور لسه ماشي و قالي أن العامل النفسـي هيساعده كتيـر أنه يتحسـن.. ابوكي مبقاش زي األول.. روحه بتـرد فيه من تا

  ..بصـراحه بقي دا عشان قولتله علي العريس

 

  !فـرح: تفتـكري

 

  ..عايدة: أكيـد ي فـرح ي حبيبتي هو أبوكي عاوز اي غيـر سعادتك ي بنتي هو أتبقاله مين غيـرك! عاوز يفـرح بيكي

 

  ...فـرح: أنا اللي نفسي أفرح برجوع صحته ليه و تعافيه

 

والدها هيتحسـن بسعادتها هي و تعوضيها عن اللي حصـل فرح كانت علي يقين من زمان أنه ...  

 

  ...خرجت من شرودها علي خـروج علي عبد الرحمن و هو خـارج من مكتب قاسم و قاسم خرج معاه يوصله لحد األسانسيـر

 

  ...رجع بعد دقايق و كانت مستنياه تعـرف التفاصيل

 

تحـلقاسم: بإذن هللا كلها شهور و مشاكـل الشـركة هت ...  

 

  ..فـرح: أمين ي رب.. طب أنا كدا اقدر أرجع لشغلي القديم

 

  !قاسم بمزح: و تسيبيني

 

  !فـرح: احم.. مش حضـرتك قولت لما المشاكل تتحل أقدر ارجع لمنصبي تاني

 

و نيجي نتكلم في ترتيبات  قاسم: أيوا قولت بس مشاكل الشـركه لسه متحلتش احنا لسه عندنا شغـل كتيـر... المهم تعـالي نروح نتغدي

  ..الشغل عشان الصفقه الجديده

 

  ..فـرح: ال مهو.. انا هتغدي مع صحـابي



 

  ...قـاسم: تصدقي باهلل ي فرح... لو أتجـوزنا و جهم فرحنا هيجوا شايلين سندوتشات فول و طعميه و يقعدوا ياكلوا طـول الفـرح

 

مفرح: احم.. احتمال الصـراحه و أنا هـاكل معاه ..  

 

  ..قاسم ب سخرية: ااه فـول بالزيت الحـار

 

  ..فرح بضحك: بالظبـط

 

  ...قاسم: احم.. بس يعني الحمد هلل المبدأ موجود

 

  ...فـرح: ال ال أنا مقولتش حاجه

 

  ...قاسم بضحك: م أنتي مقولتيش فعـال

 

  !!فـرح: هو أنا ممكن أطلب طلب

 

  ..قاسم: ممكن

 

اليـوم و ممكن تخصم نص يوم من مرتبي فـرح: عـاوزة اجازة بقيت ...  

 

  !قاسم: مفيش خصم وال حاجه بس ليه

 

  ...فـرح بسعادة: بابا النهـاردة قال اسمي.. بقاله تالت سنين مقالهوش و الدكتـور قـال في تحسـن كبيـر

 

  ...قاسم بسعـادة حقيقية: بجد.. الحمد هلل.. ربنا يتم شفاه علي خير ي فـرح

 

أمين ي ربفـرح:  ...  

 



 ..قاسم: دا كويس انك فـكرتيني.. الدكـتور اللي أنا قولتلك عليه هينزل مصـر و أنا بالفعـل حجزت لوالدك عنده

 

  !فـرح ب تسـاؤل: هو أنا ممكن اسأل حضـرتك سؤال من غير م تضايق

 

  !قاسـم: اتفضلي

 

  ..فـرح: هو.. هو حضرتك مهتم بعالج بابا عشـان.. عشان

 

عشان توافقي تتجـوزيني؟ قاسم:   

 

  ..فـرح ب حرج: اه

 

قاسم: أنا مهتم بموضوع عالج والدك من ساعه م جيت عندكم و وقتها فكـرة الجواز مكنتش في دماغـي لسه أنا كل اللي جه في دماغي 

  !اني هقدر اساعدك ف ليه ال؟

 

  ..فـرح: و أنا وهللا مش عـارفه أشكـرك ازاي بجد.. طب.. سـؤال كمان

 

  !قاسم: اسألي

 

  فـرح: حضـرتك ليه أتقدمتلي!؟

 

  ..قاسم: أممم و تفتـكري الواحد بيـروح يتقدم لواحده ليـه!! بكـرا هبقـي أقول كل حـاجة و جهـزي كل األسئلة اللي أنتي عاوزاها

 

  هالـة: أحم أحم.. فـرح! هنـروح نتغـدي وال اي!؟

 

  ..دالـيا ب مـزح: شكـلها مشغـولة

 

  ...قاسم ب ضحك: ال فـرح واخده باقي اليـوم أجازة.. أنما أنتوا تتغدوا و ترجعـوا و لو أتأخرتوا هيتخصـم منكم

 



  ..عـال: ليه بس كدا ي مستـر

 

يومقـاسم: تفـرقه.. تفرقه عنصـرية.. و أبقي اشوف واحده فيـكم جايبه اكل طالما قـررتوا تتغدوا برا الشركه يبقي مشوفش اكل باقـي ال ..  

 

  ..قاسـم كـان عـارف ان أكيد فـرح قالتلـهم عنه و أنهم مش هياخدوا كالمه علي محـمل الجـد

 

قـاسم أخد مفـاتيح عربيـته و خـرج من الشـركة لمـكان كان نفسـه يزوره من زمـان بس االول راح للبيـت ولقي فـارس لوحده ف أخده 

  ...معـاه

 

ن جمب بعض.. فارس اشتـري ورد و حطه علي قبـرهاعند قبـر والدتهم قعـدوا األتني ...  

 

 ..قـاسم: أنا قـولت أنك بقـالك كتيـر مزورتش ماما

 

  ..فـارس ابتسم بحـزن و هو بيبص علي قبر والدته و هو بيتمني أنه يشوفها للحظـة و يحضنها تخفف عنه الحمل اللي شايله

 

  ...فـالش بـاك

 

متأخر علي إجتـماع مهم و فجـأه خبط في بنت ووقعت علي األرضفـارس كان داخـل الشـركة و هو  ..  

 

  !فـارس: أنتي كـويسه

 

  ..غـرام: اه ي عضمك ي غـرام.. ي ربي هو أنا ناقصـه

 

  ..فارس: احم أنا أسف ي انسـة

 

  ..غـرام: ال أسفك معـاك.. متسربع علي اي مش فاهمـه يعني

 

إستغـراب وبعدين سألها بفضـولفـارس ربع إيده و بصلـها ب إهتمام و  ..  

 



  !فـارس: أنتي أخت فـرح

 

  ..غـرام و هي بتبص بعيد عنه و بتتكلم بهمس كان تقـريبا سامعه

 

  ..غـرام: ضـربه في عنيك بتبصلي كدا ليه أنت كـمان

 

  !فـارس: أكيد يعني مش معجب بيكـي

 

ي في أيدك و أنت طالع بما أنك عطـلتني.. بعد أذنكغـرام: عمـتا انا كنت جايبه السندوتشات دي لفـرح خدهم بق ..  

 

  !!!سابتـه و مشيت وفضل واقف في إيده كيس في سندوتشات لفـرح

 

  ...اتحـرك خطـوة لكـن بص علي األرض لقـي كـارت و واقع جمبه انسـيال لطيـف كانت لبساه في إيديها

 

  ...فـارس: هبقي اخلي فـرح تد...... ال أنا هديهملها

 

  ..فـارس ابتسم ب خبث و طـلع للشـركه بكامل رونقـه و شيكـاته وفي ايده كيس السندوتشات

 

  ..وقف قدام مكتب فـرح و حط الكيس قـدامها

 

  ..فارس: مفيش النش بوكس حتي و زمزيه كمـان بقي بالمره

 

  ...فـرح ب إستغراب: الكيس دا ولفه السندوتشات دي انا عـارفاها كويس

 

ألنسه أختك.. امم مش أنسه بردوفـارس: ا ..  

 

  ..فـرح: أيوا

 

  ..فـارس: مخطوبة بردو



 

  ..فـرح: ال

 

  !فـارس: امم يعني أختك الصغـيرة

 

فرح بإستغراب من اسألته: ال.. غـرام أختي الكبيـرة هي مش مخطـوبة.. أنا مخطوبه اه بس مش بالضروره هي كمان تكون مخطوبة 

  ...فاهمني

 

  ..فـارس: فاهم.. اتفضلي كلي

 

  ...فـرح بحـرج: أنا بعتذر لحضـرتك.. دا أكيد بابا هو مبيحبناش ناكل من برا خـالص و أنا نسيت اخده الصبح

 

  ..فـارس بضحـك: وال يهمك ي فـرح.. بس أختك مجنونه حبه

 

  ..فـرح: حبتين تالته... عشــره

 

بقي فـارس بضحك: واضح.. أنا هلحق اإلجتماع ..  

 

  ..فـارس دخـل لمكتبه ياخد اوراق.. بص في الكارت اللي في إيده

 

  !!فـارس: غـرام

 

  ...بـااااك

 

  ...و جمبـه قـاسم هو كـمان بيـرجع لذكـرياته

 

  ..فالش بـااك

 

  قـاسم: بتقـري اي؟



 

  ..زيـنة: بقـرأ قصـة قديمه ل أجاثا كريستي

 

  ...قاسم: بحب فيكي كونك مثقفه

 

  ...زينة: أمم و اي كمـان

 

  ..قـاسم: وعـاوز أتقدملك

 

  ..زينـة: بس.. بس األستاذ سالم مش هيوافق ي قاسم

 

  ..قاسم: متقـوليش كدا إن شاء هللا يوافق ي زينه.. أنا بحبك

 

ها عبد هللا بدأ يشتغل في القاهرة زينـة هي بنت بسيطـة عايشه مع والدتها بعد إنفصـال أهلها و والدتها قضت عمرها في القاهرة و اما والد

  ...عند سالم بدأت تزوره من وقت للتاني

 

  ...زينة بقلق: و أنا كمان ي قاسم

 

  ..باااك

 

  ....فـارس أتحـرك ناحيـة العـربية و قاسم خـرج ورا.. ركبوا العربيـة وفي لحـظة صمت و كأن كل واحد كان لسه  سـارح في ذكـرياته

 

ـكرتهاقـاسم بتـوتر: أفت !!  

 

  ..فـارس بص في األرض بحـزن و عنيه دمعـت و بعدين بص ل قاسم اللي فهم

 

.. قـاسم: أحيـانا بتحـصل حاجات ملناش ذنب فيها بس المشكله األكبر أننا اللي بنتحمل النواتج لوحدنا... بس أنت الزم تـرجع تاني لحياتك

ارسترجع تعيش تاني زي األول و تنجح.. أنت مش ضعيف ي فـ ..  

 

  ...فـارس هز راسه بمعني أنه قـاسم كالمه صح و انه الزم يفـوق من تاني ألن الحيـاة مبتوقفش علي حد



 

قاسم ب إبتسامه: الدكـتور قال أن العـامل النفسـي هو اللي هيخليك قادر تتكلـم من تاني ف أعرف بس اي يبسـطك و أنا هعمله دا لو 

  ...حكـمت هرقصلك ي عم هرقص

 

  ..فـارس بص ل قاسم ب قـرف ف قاسم بصله بغيظ

 

  ...قاسم: ال م انا مبقاش ههين نفسي عشانك و تبصلي ب قرف ي عم.. و بعدين مالي م انا زي القمر أهوه

 

  ...فارس بصله بقرف أكبر و كان هيفتح باب العربية و ينزل بس قاسم ضحك و فـارس ضحك علي ضحك أخوه

 

  ..في المسـاء

 

قـاعد متـوتر ألن خـالد اتأخـر و دا يعتبـر أول يوم ليه في مصـر بعد غيـاب سنين... ممكن يكـون مع أصحابه و ممكن يكـون  قاسم كان

  ...راح عند. أبوه ولكنه بيكـر'هه

 

  قـاسم: ايـوا ي زيـاد عـرفت مكـانه؟

 

  ..زيـاد: أيـوا.. لألسف

 

  ...قـاسم: لألسـف ليه.. راح عند أبويا

 

ال.. خـالد في حفـلة بس مش حفـلة عادية.. فيـها مخـد'رات ي قـاسم زيـاد: ..  

 

  !!قـاسم بخـوف: اي!!! و هو اي اللي هيوديه مكـان زي دا

 

  ...زيـاد: مش عـارف لسه... خلينا نروح نجيبه.. هقابلك هناك

 

  ..قـاسم: أنا خرجت هقابلك أبعتلي اللوكيشن

 



كان قاعد مش مصدق نفسـه و الفـرحه مش سايعاه و كل اللي بيتمناه من قلبه ان الموضوع يتـم علي بعيدا في قـرية بسيـطة... يـاسر 

  ..خيـر

 

  ...عبـد هللا: وهللا ي أبني أنا مليش طلبات.. بس زينـة بنتي كانت ليهـا شوية طلبات تقدوا سوا و تقولك عليها

 

  ...عبد هللا خـرج و ساب زيـنة و ياسـر يتكـلموا

 

 ..زينـة: في.. في حـاجة مهمه أوي الزم تعرفها عني

 الفصل العاشر 

  ...قـاسم ساب أبـوه و مشي و هو متعصـب.. سالم كان واقف شارد و هو بيبص في اثر أبنه اللي مشـي

 

 .سـالم بنـدم: خـايف.. خايف من اليـوم اللي هتـعرف فيـه أن أنا اللي قتـ*لتهـا


