
 الفصل األول 

 (1)غيرت حياه الشيطان

 

جالسه  علي الفراش تبكي علي حالها وهيا تنظر لذالك الذ*ئب البشري النائم بعمق بجانبها بعدما اخد غرضه وهو يقول لها حقي كا زوج  

 نظرت اليه بغضب وكر*هه ملئ قلبها

 

 وشردت بفكرها للماضي

 

اي كل بنت قال عاوزاه وسيم وعاوزاه غني غناء فاحش واللي عاوزاه رومنسي البنت /وانتي بقا مواصفات الراجل اللي عاوزاه  

 

 انتي بقا يا ريسيليا

 

ريسيليا شردت بفكرها قائله /انا بقا عاوزه واحد متدين يعرف ربنا كويس يراعي ربنا فيا يعاملني زي ما الرسول صلى هللا عليه وسلم 

ق ال يخدني في حضنه ونهدا ونصلي ركعتين راجل يسجلني وصيه الرسول صلى قال عاوزه راجل وقت ما نزعل ميضربنيش وال يزع

هللا عليه وسلم علشان لما يشوف االسم ويفتكرني يبتسم راجل يربي عياله علي الطاعه والجهاد في سبيل هللا راجل حكيم وعادل ويعرف 

 ربنا كويس كل اللي انتوا قولتوه ميفرقش معايا بجنيه

 

 أعجب الجميع بفكرها

 

 فاقت ريسيليا من افكارها

 

ونظرت اليه ينام بعمق نظرت اليه نظره استحقار وقامت دخلت المرحاض توضت وصله قيام الليل وتدعي هللا أن ينقذها من ذالك الذ*ئب 

 البشري

 

 ونامت على المصليه

 

 صحي كمال من النوم واستغرب عدم وجود ريسيليا على الفراش

 

يا نايمه علي سجاده الصاله مهتمش ودخل المرحاضقام لكن لفت انتباه ان ريسيل  

 

  وطلع دخل غرفة المالبس ارتدي بدله سوداء وقميص ابيض فهو لم يغير لونه األسود



 

 طلع من الغرفه وراح عند ريسيليا

 

 وبيخبطها برجله /انتي اصحي

 

  بقلم /ندا الشرقاوى

 

 ريسيليا /.... ال رد

 

 كمال بعصبيه /انتي يابت اصحي

 

 ريسيليا /.... ال رد

 

 كمال   بغضب /اصحي يابت انتي مو*تي وال اى

 

 نزل لمستواها وحط ايده على جبهتها كانت حرارتها مرتفعه وغائبه عن الوعي

 

  كمال ضر*بها بخفة علي خدها /ريسيليا

 

ومسكت فى كمال كأنها بتمو*ت  شالها ودخل بيها المرحاض ونزل بيها تحت الدش وقطرات الماء تتساقط عليهم شهقت ريسيليا بخوف

 وتستنجد به قربها كمال لصدره وبالفعل أسندت راسها علي صدره قائله بهمس بسيط/كم... كمال

 

  شالها وخرج من المرحاض ودخل غرفه المالبس اخرج لها منامه شتويه   وبدل لها ثيابها

 

 وخرج سطحها علي الفراش وكانت درجه الحراره انخفضت قليال

 

ا الشرقاوىبقلم ند   

 

نزل كمال المطبخ وكانت المره له فالخدم يفعلون كل شيئ ويكونوا تحت أمره في اى وقت لكن بعد زواجه من ريسيليا استلمت ريسيليا 

  وتولت كل شئ



 

  اخد كمال قطعه قماش واناء به ماء واتجه للجناح وكانت ريسيليا بترتعش جامد

 

ريسيلياكمال ودق القلق في قلبه ألول مره /   

 

  طلع على الفراش وضمها لحضنه وغطاها بغطاء الفراش

 

  ريسيليا /مش... قادره

 

  كمال /مالك طيب

 

  ريسيليا ببكاء /جس*مي بيوجعني وسقعانه اوى

 

  كمال بغضب /اي اللي نيمك علي االرض

 

  ريسيليا /صليت ونمت

 

  كمال /هطلب دكتور وبالفعل طلب الدكتور

 

  بعد قليل من الوقت

 

الدكتور /ضربات القلب سريعا والضغط واطي ودرجه الحراره عاليه  هكتب لحضرتك دوا لضربات القلب وكمان أكلها ضعيف ياريت 

  تهتم باألكل شويه وتعلق محاليل لمده يومين

 

  كمال بنظر الي ريسيليا بغضب /تمام اتفضل يادكتور

 

  غادر الدكتور

 

ا لما تتعب هتصعب عليا وال اي ال فوقي انتي هنا مزا*ج وبسكمال بغضب وعصبيه /والهانم فاكره انه   

 



 ريسيليا ببكاء /وانا مش من الشا*رع ياكمال بيه انا بنت ناس علي فكره

 

  بقلم ندا الشرقاوى

 

  كمال بسخريه /ناس مين دا انا واخدك من ملجئ هما يومين هتفضلي زي الضيافة بس بعد كده هترجعي زي ما كنتي

 

نفسها خوفا منهانكمشت في    

 

  كمال بسخريه /متخافيش اوي كده مش جاي جمبك اصال هجيب حد يعلق ليكي المحاليل مش ناقص تمو*تي وهتجبيلي مصي*به

 

  طلع كمال من عند ريسيليا وهو سامع صوت  وحس بوجع في قلبه

 

  .كمال في نفسه /اي ياكمال اللي زيك ملوش انه يحب خليك قا*سي

 

مات ان تاني هيا وممرضه تعلق لريسيليا محاليلرن علي احد الخاد   

 

  نزل كمال تحت دخل غرفه المكتب وزفر  بضيق

 

  وفتح الدرج من ادراج المكتب طلع علبه سجا*ير)لفائف( وبدأ يدخن بشرا*سه

 

  وتناول بعض من الكحوليات

 

وبه  وفتح الباب ودخل وهو يدندن احد األغانى في اخر الليل طلع كمال من المكتب وهو غير قادر على المشي طلع علي الدرج بصع

  الشعبية

 

  ريسيليا بخوف /انت مالك

 

  كمال بس*كر /مالي.... انا.... انا عادي خالص وشاور الخدامه تطلع بره

 

  تقدم كمان من ريسيليا التلي تبتلع ريقها بصعوبه خوفا منه



 

  طلع كمال علي الفراش وشد ريسيليا تحته

 

بخوف /كمال ريسيليا   

 

  نام كمال وريسليا تحته ودافن راسه في عنقها/هشش... انا... انا محتاج. انام

 

  ريسيليا بخنقه من حمله فهو ضخم للغايه حاولت تحركه من عليها ونجحت بعد صعوبه

 

  واستسلمت للموقف ونامت بجانبه

 

  في صباح يوم جديد فاق كمال وهو يشعر بألم في رأسه

 

اااه دماغيكمال بوجع /   

 

  نظر الي ريسيليا بأستغراب

 

  كمال /انتي..... انتي

 

  ريسيليا صحيت /اي حد يصحي حد كده

 

  كمال /اي اللي جابني هنا

 

  ريسيليا بسخريه  /ابدا طلعت امبارح وانت مش عارف تمشى اصال من الزفت اللي بتشربه دا ياشيخ اتقى هللا بقا ااااه

 

انتي مالك بيا ياحي*وانه انتي انا اللي بشرب وانا اللي همو*ت انتي مالك/كان كمال مسكها من شعرها    

 

  ريسيليا ببكاء /سيب شعري

 



  كمال بسخريه /مش هالقي غير بنت المالجئ هيا اللى هتعرفني الصح من الغلط

 

 ريسيليا /كمال.... شعري

 

  زقها كمال واتوجعت ريسيليا

 

  دخل كمال المرحاض

 

ويوجد منشفه حول خصرهوطلع بعد فتره    

 

  كمال /جهزي نفسك علشان بكره عندي حفله

 

  ريسيليا وهي مستمره في البكاء /انا تعبانه ومش عاوزه اروح في حته علشان محدش ذنوب علي المس*خره وقل*ه األدب اللي بتشوفهم

 

  كمال بخبث /انتي شكلك كده يابت انتي عاوزاني أمد أيدي عليكي

 

الصمتالتزمت ريسيليا    

 

  دخل كمال غرفه المالبس وقف أمام الخزانة وهو يختار مالبسه بحيره ثم ابتسم بسخريه فجميع مالبسه بالون األسود

 

 بدا كمال يرتدي مالبس وبعد ان أتم لبسه سمع صوت صراخ من الخارج خرج بسرعه

 

  وعقد لسانه من الصدمه

 

 ....../كمال

 الفصل الثاني

على الفراش دخل المرحاض وكانت ريسيليا واقعه في األرض واديها بتذف ولم يجد أثر لريسليا   

 

  كمال بقلق /اي اللي حصل و صاح بانفعال اي الي شال ابره المحلول من ايدك



 

  ريسيليا /انا شلتها عاوزه اصلي ومش عارفه اتوضي

 

  اغمض عينه بعصبيه وحاول يهدئ نفسه

 

المجروحه وبدأ يداوي الجرح بالمعقم والقطنكمال نزل لمستواها ومسك اديها    

 

  كمال /اتفضلي قومي وانا هساعدك

 

  ريلسيليا/مش عاوزه مساعدة منك انت

 

  كمال /هساعدك تتوضي علشان تصلي مش دا اللي انتي عاوزاه

 

  نظرت اليه ريسيليا وهيا تقول في نفسها /معلش بقا مش قدامك غيره

 

ال يساعدها في الوضوء وشالها وطلع بيها قدعها علي الفراش ودخل جاب االسدالاومئت له براسها بنعم وبدأ كم   

 

  ولبسه ليها

 

  كمال /بتحطيها فين

 

  ريسيليا /هيا اى

 

  كمال /المصليه

 

  ريسيليا /علي الكومدينه

 

  كمال اخد المصليه وفرشها قدمها

 



  كمال /اجيب كرسي

 

علي رجلي ريسيليا /الحمد هلل فيا صحه أقف قدام ربنا   

 

  بدأت ريسيليا تصلي وكل ركعه تدعي ربنا ان يهدي كمال ويسبها في حالها

 

  خلصت وكان كمال مشي

 

  ريلسيليا /يارب انت اللي عالم بحالي

 

  وبدأ تقرأ في المصحف وتقرا سوره الكهف

 

  وتبكي بصمت

 

  بعد نص ساعه دق الباب دخلت الداده

 

  الداده اميه /االكل يابنتي

 

 ريسيليا /مش جعانه ياداده

 

 تنهده امية بحزن /يابنتي مينفعش كده وهللا كمال طيب بس هو حياته وسكتت

 

  ريلسليا بانتباه/ مالها  حياته ياداده

 

  اميه /بصي يابنتي انا مقدرش اقولك غير انك تقدري تغيري كمال

 

  وسابت االكل وطلعت بره

 

عد عني كل شرريسيليا /يارب مليش غيرك خليك معايا واب   



 

في شركه كمال دخل بطلته المعتاد عليها غروره المصاحبة دوما ينظر اليه جميع من في الشركه أين كان من نساء ام رجال يخافون منه 

  بشده

 

  دخل كمال مكتبة

 

  كمال /في اجتماع اي انهارده

 

  مريم السكرتيرة /عند حضرتك اجتماع مع الوفد البريطاني

 

انا عاوز اعرف كل ما اكلمك بصه في األرض ليه ما ارفعي عينك/كمال بفضول    

 

  مريم /ربنا أمرنا بغض البصر يافندم

 

  كمال بنرفزه /وكسوفك اللي قليل في المجتمع دا تقريبا مشوفتش حد بيتكسف قدك انتي ومراتى

 

  مريم /الحياء شعبه من اإليمان

 

  كمال /تمام ياانسه مريم اتفضلي

 

سه علي الكرسي واسترجع زكرياته المؤلمةسند كمال را   

 

  فالش بااااااك

 

  كمال /هتسبيني

 

  شاهي /انت خالص معتش ليك الزمه ياكمال

 

  كمال باستغراب وتعجب /يعني اى

 



  شاهي /يعني طلقني انا مقدرش اعيش معاك وانت كده انا لسه صغيره

 

  كمال /والحب اللي بنا وبنتي او ابنى  اللي في بطنك

 

شاهي /البيبي دا غلطه انا قولت مش عاوزه أطفال علشان احافظ على جسمي مش ناقصه جسمي يبوظ وشكلي يكبر انت عارف اني 

  مودلز وكنت هنزل البيبي اصال

 

  كمال اول مره يحس قد إي هيا حقيره للدرجه دي /تنزلي البيبي عاوزه تقتلي روح لسه مجتش علي الدنيا ونسيتي حبي وحبك

 

حب اي انت بالنسبه ليا بزنس يابيبيشاهي /   

 

  كمال بجمود ومالمح غاضبه /انتي طالق طالق طالق

 

  شاهي /احسن

 

  كمال /وبنتي او ابني

 

  شاهي /هنزل الجنين

 

  هب كمال واقفا ومسك زراعها بقوه /ادفنك حيه ياشاهي لو حصلت سامعه

 

  شاهي بوجع /كمال أيدي

 

ك تاني بررررهكمال /غوري برة مش عاوز اشوف وش   

 

  في الواقع

 

  مصطفي /كمال كمال

 

 فاق كمال من شروده /اي يامصطفى



 

  مصطفي بستغراب /اي يابني بنادي عليك بقالي كتير وانت مش معايا خالص

 

  كمال /معلش سرحت شويه

 

  مصطفي بحزن علي صديقه /نفس الموضوع

 

  كمال /معرفتش مكانها يامصطفى

 

انساها بقا وعيش حياتك مصطفي /ال ياصحبي   

 

سنين يامصطفى انا معرفش بنت وال ولد4كمال بغضب /وانا مالي بيها انا لو شوفتها هموتها انا عاوز الطفل بس دلوقتي الطفل دا تم    

 

  مصطفي بتردد/ممكن تكون نزلت الجنين

 

  كمال بخوف /بالش تخوفني  الشغل يالة

 

  مصطفي /ياله ندخل االجتماع

 

جتماعدخلوا اال   

 

  وبعد كده صاح كمال بانفعال /انا مش همضي الصفقه دي

 

  احمد شريكه /يعني اي ياكمال بية هو لعب عيال

 

  كمال /انت الشركه بتاعتك المفروض هتعلن افالسها خالل شهر

 

  بلع ريقه بصعوبه/انت عرفت ازاي

 



  كمال /انا الذئب فاكر ان في حاجة هتستخبا عني وال اى

 

غير ما رجالتي تتدخلاتفضل من    

 

 اسرع احمد وخرج من غرفه االجتماعات

 

 كمال /انا زهقت وهروح اشوفك بكره في الحفله

 

 غادر كمال الشركه

 

 في الفيال دخل كمال

 

 اميه /يابني حرام عليك البت اللي فوق دي انت مكنتش كده البت تعبانه ومحطتش لقمه في بوقها

 

  كمال /هاتي االكل

 

  اخد كمال االكل وطلع الجناح ودخل وبأن علي وجه ريسيليا عالمات الخوف

 

  كمال /مكلتيش ليه وال عاوزه تموتي

 

  ريلسليا /اموت احسن من الجحيم اللي انا عايشه فيه

 

  ضحك كمال بسخريه /بقا قاعده مع كمال األسيوطي وتقولي جحيم

 

نريسيليا /محسسني اني قعده مع مالك قعده مع شيطا   

 

 حط كمال االكل قدمها /طب كلي بقا علشان متشوفيش الشيطان علي حق

 

  دخل كمال غرفه المالبس وغير مالبسه وطلع كان االكل زي ما حطه



 

  كمال اخد االكل واتج ناحية الفراش وقعد جمبها

 

  انكمشت ريسيليا في نفسها /هتضربني

 

  كمال بجنان ألول مره /ال هاكلك

 

  ريسيليا /بجد

 

  اخد كمال معلقه رز وحطها قدام فمها

 

  كمال /افتحي

 

  ريسيليا /هاا

 

  كتم كمال ضحكته /افتحي بقا

 

  وبدأ كمال يأكلها وبالفعل اكلت كل االكل ألنها كانت جعانه

 

  وشالها دخلها المرحاض وغسل ليها اديها وطلعها على الفراش وقعد جمبها

 

  وشدها لحضنه وحضنها بقوه

 

يليا من تغيرة وقالت في نفسها /اول مره احس بقربه ليه اول مره احسن ان حضنه دفئ وأمان ليه مع اني مراتهاستغربت ريس   

 

  ريسيليا بدون وعي /حضنك حلو اوي

 

  كمال /ما انا عارف

 



  ريسيليا نامت في حضن كمال

 

ي ياريسيلياكمال وهو يشدد علي حضنه ليها /كل حاجه هتكون عدلة بس انتي اللي وقعتي في طريق   

 

  وغفل كمال في حضن ريسيليا

 

  في صباح يوم جديد

 

فاقت ريسيليا ونظرت اللي كمال النائم بجوارها وسرحت في مالمحه الجذابه لحيته التي ذادته وسامة وجمال وكثافة رموشه وشفتاه 

  الغليظه

 

  شعره الكثيف

 

  كمال /هتفضلي تتأملي فيا كتير

 

  ......ريسيليا بتوتر /انا

 

  كمال /قومي علشان تجهزي

 

  قامت ريسيليا من علي الفراش ودخلت المرخاض وطلعت كان كمال مجهز فستان يظهر كل شئ لونه اسود لكن ال يصلح لريسيليا

 

 ريسيليا /فستان مين دا

 

  كمال ببرود /فستانك

 

  ريسيليا بانفعال /ازاي يعني انا مختمره اي الفستان الزباله

 

نتي عاوزه تيجي معايا وانتي لبسه خيمه وال ايكمال /وا   

 

 ريسيليا بانفعال /ما انت هتكون مش رااااجل لو خليك مراتك تلبس كده سامع ياكمال مش راجل ومعندكش ريحة الدم



 

  اتعصب كمال من كالم ريسيليا وقام واتجه إليها بعصبيه وغض*ب

 

  كمال بع*صبيه /انا مش راجل صح

 

خالها وقعت علي االرض نزل لمستواه ومسكها من شعرهاوضر*بها باال*لم    

 

  كمال /سمعيني كده تاني انا اي

 

  ريسيليا بقوه مصتنعه/ايوه مش راجل ياكمال اي هتمد ايدك عليا تاني

 

  اقترب كمال والثم شفتيها بع*نف كأنه ين*تقم من شفتيها ليس منها ظل يقبلها حتي احس بطعم الد*ماء في فمه

 

 ............./ ريسيليا

 الفصل الثالث

  اقترب كمال والثم شفتيها بعنف كأنه ينتقم من شفتيها ليس منها ظل يقبلها حتي احس بطعم الدماء في فمه

 

 ريسيليا /مش... مش هتخلي عن خماري ياكمال لو عاوزني البس الفستان دا يبقا تاخدني ج*ثه

 

ي لبسها وانها مش عاوزه تلبس فستان جاي من باريس مخصوصكمال بغضب وفي نفسه قد كده في بنت لسه محافظه عل  

 

 كمال /البسي اي حاجة واخلصي

 

 دخلت ريسيليا غرفه المالبس لبست فستان من اللون اللبني وحمار لونه ابيض وشوز بكعب لونها ابيض

 

 وكريم ترطيب للبشره فهي ال تحب المساحيق التجميل

 

انبهر كمال جمالها الطبيعي عيونها الزيتونيه بشرتها البيضاء شفتيها المرسومه كالوحه فنيه طلعت من الغرفه  

 



 وكان كمال البس بدله باللون األسود وقميص نفس اللون

 

 ريسيليا /انا جاهزه

 

 فاق كمال ورجع لوعيه /تمام اتفضلي

 

 ريسيليا باستغراب/اي دا

 

 كمال /خاتم علشان جنابك مش البسه خاتم

 

 ريسيليا /تمام لبست الخاتم وطلعت

 

 نزلوا تحت وركبوا العربيه وكل واحد شارد في تفكيره

 

 وصلوا الحفله وكان المصورين والصحافيين في انتظار رجل األعمال المشهور كمال المنياوي

 

 دخل كمال ويده علي خصر ريسيليا وهو يري عيون الجميع عليها

 

 ريسيليا بخجل وهمس /شيل ايدك

 

بابتسامه عريضه/مراتي وانا حر كمال  

 

 دخلوا الحفلة

 

 يوجد بعض الناس استغربت ريسيليا ووجدها مع كمال

 

  مصطفي /نورت انا قولت اتاخرت ليه كده

 

  كمال /معلش يامصطفى



 

  مصطفي مد ايده لريسيليا

 

  ريسيليا بخجل / مبسلمش معلش

 

  مصطفي بحرج /احمم اسف

 

  كمال /وال يهمك

 

  مصطفي /تعال بقا علشان أحمد بيه صاحب شركه الحديد والصلب موجود وعاوز يتعرف عليك

 

  كمال /تمام ياله

 

  مسكت ريسيليا في ايد كمال خوفا من نظرات الناس نظر إليها كمال وقبل يداها

 

  كمال /متخافيش تعالي

 

  مصطفي /احمد بيه دا كمال المنياوي

 

شرفت بمعرفتكاحمد بابتسامة /اهال وسهال ات   

 

  كمال بابتسامه /اهال بحضرتك تشرفت

 

  احمد يقدم له زوجته /ودي المدام إسراء

 

  كمال /تشرفت

 

  اسراء /مش تعرفنا

 



  كمال /ريسليا المنياوي زوجتي

 

  إسراء بقر*ف /تشرفنا

 

  ريسيليا /وانا متشرفتش

 

  إسراء /نعم

 

  ريسليا /كمال عاوزه اشرب

 

  كمال /حاضر

 

الجارسون ومعاه كاسه من المياهجاء    

 

  كمال /اتفضلي

 

  ريسيليا /شكرا

 

  مريم /مستر كمال

 

  كمال /ايوه يامريم

 

  مريم /دلوقتي كلمه حضرتك

 

  ريسيليا /اخيرا لقيت حد شبهي في المكان دا اذيك

 

  مريم /اهال بحضرتك

 

  ريسيليا /حضرتك اي بس انا اسمي ريسيليا وانتي



 

وسكرتيه مستر كمالمريم /انا مريم    

 

  ريسيليا بابتسامه /اتشرفت بيكي ياقمر

 

  كمال /مريم خليكي مع ريسيليا

 

  ريم /تمام

 

  طلع كمال يقول كلمته

 

  كمال /انا كمال المنياوي الحفله دي تقريبا كلكوا هنا فكرنها شغل بس انا عاملها علشان انشر خبر جوازي من ريسيليا المنياوي

 

الجميع تعال التصفيق من   

 

 نزل كمال مسك ايد ريسيليا وقبلها اما الجميع

 

  وشال ريسيليا ولف بيها

 

  ريسيليا دفنه راسها في عنقه من الخجل

 

  ضمها كمال لحضنه

 

  إسراء /بجد بهنيكي بكمال بيه ياريسيليا

 

  ريسيليا /شكرا

 

  شاورت رسيليا لكمال بعيونها

 



سمحت عاوزه ادخل التويلتنزل كمال لمستواها وهمست في أذنيه /لو   

 

  كمال /تمام مريم هتروح معاكي

 

  مشيت ريسيليا ومريم

 

  في المرحاض

 

  ريسيليا /اوف اي دا كله حاجه تخنق انتي مستحمالهم ازاي

 

  مريم /اعمل اي بقا قدري

 

  ريسيليا دخلت المرحاض ومريم بتظبط حجابها

 

  دخلوا بنتين المرحاض

 

  احد البنات /شوفتي مرات كمال المنياوي

 

  البنت /اه بيئه اوي وال لبسها

 

  البنت التانيه /بس محدش يعرف عنها حاجه بيقولوا تربيه مالجئ يعني ملهاش حد شكل كمال بيه هيرميها وال بيتسلي اصال

 

  وطلعوا بره

 

  طلعت ريسيليا والدموع تسيل من عيناها

 

م البنات ديمريم /اسفه وهللا علي كال   

 

  ريسيليا مسحت دموعها قائله/عادي انا باخد من الكالم دا كتير



 

  وطلعوا

 

  كمال /مالك

 

  ريسيليا /مفيش حاجه دخلت في عيني

 

  مريم /ال مستر كمال في بنتين كانوا في التويلت وقالوا كالم ضايق المدام

 

  ريسيليا /خالص يامريم حصل خير بقا كمال عادي

 

  كمال /تمام تعالي معايا طلعوا بره

 

  كمال /كنتي هتخبي

 

ريسيليا /عادي هيا تفرق معاك في حاجه اصال ما احنا متعودين علي كدة قدام الناس كأننا اسعد زوجين علي االرض ولو لوحدنا 

  شت*يمه وتهزيق وقله كرامه

 

  كمال بعصبيه /افهمي بقا انا مينفعش احب انا ال

 

طلبتش منك تحبني اصال ليه تاخدني معاك ليه مصيري مش ليك انا في حاليريسيليا/وانا م   

 

  مصطفي /اي ياجماعه كمال الناس بتسأل عليك جوا تعال

 

 وانتي يامريم خليكي مع المدام

 

  ريسيليا /ليه تقوليله يامريم

 

  مريم /دا المفروض متخبيش حاجه متعرفيش حاجه عن شاهي

 



  ريسيليا باستغراب/شاهي مين

 

  مريم /مراته االولي

 

  ريسيليا /هو كمال كان متجوز

 

  مريم بتوتر /هو انتي متعرفيش

 

   ريسيليا /ال

 

   مريم /تمام انا مقدرش اقولك وياريت متعرفيش كمال بيه اني قولتلك

 

 دخلوا جوة

 

 ريسيليا /لو سمحت خلي السواق يوصلي عاوزة اروح

 

 كمال /شويه وهنروح كلنا

 

/وانا عاوزه اروح دلوقتي ريسيليا  

 

 كمال /تمام ياله نروح

 

 مصطفي /تمام ياله

 

 وغادر الجميع وصلوا الفيال

 

 كمال /ممكن افهم في اي ياهانم

 

 ريسيليا /مفيش حاجة



 

 ريسيليا /كمال انت عاجبك حالك

 

 كمال /ماله حالي ما انا كويس راجل أعمال وليا اسمي واعمل كل حاجة

 

بانفعال  /ال مش كويس انت بعيد عن ربنا اوي...... انت قريب من الدنيا بس بعيد عن اللي خلقك تقدر تقولي اخر مره ركعت  ريسيليا

فيها أمته اخر مره مسكت مصحف كان أمته هااا كان أمته انا ليه تعمل فيا كده وانا مليش ذنب في اي حاجة انا طلعت من الملجئ قولت 

اي شغالنه اصرف علي نفسى بس اي القي نفسي أسيره عندك وتتجوزني غصب ليه انا ذنبي اي ذنبي اي اخيرا هعيش حره واشتغل 

ياكمال حرام عليك بقا سبني في حالي انت اي معندكش دم جواز وغصب حته حقك بتخده كانك جايبه وحده تقضي معاها ليلة بس صدقوا 

بيه انا ريسيليا البنات قالوا انك بتتسلي بس انا مش بتاعت تسليه ياكمال  

 الفصل الرابع 

 (4) غيرت حياه الشيطان

 

 ريسيليا.......... انا مش بتاعت تسليه ياكمال بيه انا ريسيليا

 

كمال بانفعال........ هو انا اللي حصل فيا شويه انا مراتي  اول ما قولتلها تعبان وممكن امو*ت في اي وقت والشركات هتعلن افالسها 

عارفة حتي ابني وال بنتي قالت هتنزل البيبي واكيد نزلته انا كان نفسي في بيبي انا عارف اني بهدلتك وظلمتك كتير  سابتني ومشيت......

بس انا مكنتش كده ومش عاوز ارجع لكده انا هفضل زي ما انا ياريسيليا وانتي هتفضلي معايا عارفه حتي لو مو*ت انا هوصي انك 

خصرها ألنك ليا وجس*مك ليا لوحدي محدش هيلمسك غيريمتتجوزيش من بعدي ومسكها بتملك من   

 

 ريسيليا باشمئزاز وقر*ف..... انا مش ملك حد ياكمال انا ملك اللي خلقني وبس

 

 كمال زقها بعن*ف....... غو*ري من وشي بقا انا تعبت

 

الدخلت ريسيليا علي الجناح جري وهيا بتحاول متبكيش دخلت وبدأت تفتكر اول مشهد ليها مع كم  

 

 فالش باااك

 

 كانت ريسيليا طالعه من الملجئ وماشيه في الشارع شافها كمال

 

  بقلم /ندا الشرقاوى

 



 كمال بقرف........ انتي

 

  ريسيليا بقر*ف...... نعم

 

 كمال........ عاوزك

 

 ريسيليا بعدم فهم....... نعم

 

شهور على زواجهم5الجارد بجلب ريسيليا وتزوجها غص*ب واتم كمال....... انتي هتعملي محترمه كلكوا شبه بعض هاتوها وأمر   

 

Fact 

 

 ريسيليا جالسه خلف باب المرحاض تبكي بشده علي حالها

 

 دخل كمال وسمع صوت بكائها احس بشئ في قلبه لكن رفض علي الفور

 

  كمال...... مش هتبطلي عياط بقا وال اي هتفضلي كل شويه تعيطي ما تعقلي كده

 

حت دموعها وطلعتريسيليا مس   

 

 pink دخلت غرفه المالبس لبست بجامه حرير لونها

 

  ووقفت امام المراه ورفعت شعرها العلي وحطت كريم مرطب علي وجهها وعنقها وتتمايل باغرا*ء

 

  وكان كمال بشاهدها بصدمه شعرها البني عندما يتعرض الشعه الشمس ياخذ لون سبائك الذهب

 

التي تفوح منها ندرڤشفاه ورائحه االثغرها التي زينته بمرطب    

 

ناحيه الفراش ابتسم كمال بخبث ومكر اتجهت  



 

خاب ظنه واخدت غطاء الفراش واتجهت ناحيه االريكه وجلست عليها تستعد للنوم لكن  

 

بسخريه...... ودا اي اصله دا كمال  

 

ببرود...... افهم زي ما تفهم اقفل النور علشان عاوزه انام ريسيليا  

 

هنا ورايح انا مش هنام جمبك لحد ما تطلقني او تتغير ياكمال ومن  

 

........ فكراني همو*ت عليكي وال ايكمال  

 

تعطي له اي اهتمام ونامت لم  

 

كمال من علي الفراش بعصبيه ودخل المرحاض وطلع دخل غرفه المالبس غير مالبسه ونزل قام   

 

نازل ريسيلسا سمعته بيتكلم في التلفون وهو   

 

.........ايوه يازفت ابعتلي وحده علي شقه المعاديلكما   

 

ريسيليا شهقتها كتمت   

 

ضمه نفسها علي الفراش وتبكي في صمت ودخلت   

 

كمال شقه المعادي ودخل كان يوجد بار عليه بعض الكحو*ليات اشعل لفائفه )سجا*ير( وصل   

 

الكاس فتح واطلق صفاره عاليه وكانت توجد فتاه ترتدي فستان يدخن بشر*اسه ويشرب رن جرس الباب قام كمال يفتح وفي يده  وبدا

  قصير للغايه مفتوح من عند الصد*ر عاري الكتف وعاري الظهر يصل العلي الركبه بكثير

 

......... شكلها ليله عسلكمال   

 



بمياعه ودلع.... اول ما قالوا كمال بيه عاوز وحده قولت الفتاه   

 

وال اي ياباشا وانهت كالمها بغمزه وقح*ه للغايه حد يطلع الطلعه دي غيري مفيش  

 

/ندا الشرقاوى بقلم   

 

ضحك ضحكه عاليه رجوليه......... طب ادخلي ادخلي لحد يطلع يشوفك كده نتمسك اد*اب كمال   

 

بشهقه...... ليه ما انا لبسه الفتاه   

 

......... باين باينكمال  

 

الفتاه واتجهت ناحيه البار واخدت كاس دخلت   

 

...... انتي لسه هتشربي تعاليكمال   

 

الفتاه بمياعه...........فعال انا بحب الفعل تعال يابيبي ضحكت   

 

الغرفه ليفعلوا ما حرمه هللا ودخلوا   

 

فتره قصيره كان كمال يجلس علي الفراش عاري الصدر يدخن بشده مرور  

 

بسخريه......... عادي بتحصل الفتاه  

 

اخرسيييييبعصبيه........  كمال  

 

......... مالك بس ياكمال باشا دا انت الدنجوانالفتاه  

 

........ مش عارف اتهدي بقاكمال  



 

الفتاه من الخلف وتمشي اديها علي صدره باغر*اء حضنته  

 

كمال من  لمستها وابتعد عنها نفر  

 

الفلوس رماها علي الفراش وطلع  

 

هتطلعي سليمه........ اطلع من الحمام لو لقيتك مش كمال  

 

كمال المرحاض ثواني وكان يوجد صوت كسر في المرحاض دخل  

 

الفتاه بخوف واخدت مالبسها وغادرت المكان شهقت  

 

كمال من المرحاض وهو في قمه غضبه....... مش عارف المس غيرررررك عملتيلي اي لييييييه كل مقرب علي وحده تيجي في  طلع

ومخيااالي وفضل يشرب لحد ما غلبه الن  

 

فجرا4ريسيليا قلقه علي كمال  فالساعه  عند  

 

اسدال ونزلت عند الحرس ارتدت  

 

.......... لوسمحت حد معاه رقم مصطفي شريك كمالريسيليا  

 

....... ايوه يافندم اتفضليالحرس   

 

الرقم وطلعت جري علي الجناح اخدت   

 

التلفون ورنت علي مصطفي جابت   

 

بنوم....... الو مين مصطفي   

 



...... استاذ مصطفى انا مرات كماليسيليار   

 

مصطفي سريعا...... خير يامدام ريسيليا كمال حصله حاجه قام   

 

سريعا....... ال بس حابه لسال حضرتك سوال واسفه علي االزعاج وهللا هو عنوان شقه المعادي اي ريسيليا   

 

بقلق......... المعادي مصطفي   

 

...... ايوهريسيليا   

 

حب يتوه في الكالم........ ليه يامدام خير مصطفي   

 

...... محتاجه اروح لكمال ضروريريسيليا   

 

...... طب اجي اوصلكمصطفي  

 

برفض......... ال هروح مع الجارد ريسيليا  

 

الفجر مش هينفع انا هاجي اوصل حضرتك4برفض تام....... ازاي تركبي مع الحرس الساعه  مصطفي  

 

....... تمامريسيليا  

 

مره........ رد بقا مراتك هتيجي لو لقت معاك وحده منظرك هيكون اي يارب انا مش عارف 15مصطفي ورن علي كمال اكتر من  قفل

  اعمل اي وال موقفهم هيكون اي بس الزم يحصل كده وقام يبدل مالبسه

 

وشوز ابيض واخدت الشنطه الخاصه بيها والفون ريسيليا وبدات تجهز لبست جيبه بيضاء وعليها كنزه منقوشه وخمار يليق عليهما  قفلت

 ونزلت

 

وقفها الحرس يالڤتطلع من ال جت  

 



..... اسفين ياهانم ممنوع تطلعيالحرس  

 

...... ازايريسيليا  

 

..... كمال بيه مانع حضرتك من الخروجالحرس  

 

مصطفي...... افتح البوابه المدام هتخرج معايا جاء  

 

.......يامصطفي بيه الحرس  

 

مصطفه بصرامه..... انا قولت افتح قاطعه  

 

البوابه وخرجت ريسيليا مع مصطفي فتح  

 

بحرج..... اسفه يااستاذ مصطفي بس كمال اتاخر وانا عاوزاه ضروري ريسيليا  

 

..... وال يهمك يامدام وكمل بصوت ضعيف ربنا يسترمصطفي  

 

مصطفي امام العماره وصل   

 

ه اطلع معاكي..... اتفضلي المفتاح وال حابمصطفي  

 

ريسيليا مسرعه..... ال شكرا تسلم بس شقه رقم كام اجابت  

 

10..... الدور الخامس الشقه رقم مصطفي  

 

...... تمامريسيليا  

 

ريسيليا ودقات قلبها سريعه من مواجهه كمال نزلت  



 

ف وقفت امام الغرفه وتقدم خطوه وتاخر ريسيليا ودخلت الشقه وكان ازايز الكحوليات مرميه في االرض والكاسات دق قلبها بعن* طلعت

خطوه واتشجعت ومسكت اكره الباب وفتحت الباب وكانت مالبس كمال مرميه في االرض وكمال نايم علي االرض عاري الصدر 

 يرتدي شورت يصل للركبه فقط

 

من هيئته انصدمت  

 

بسرعه ونزلت لمستواه دخبت  

 

بقلق..... كمال. كمال ريسيليا   

 

الرد...... كمال .  

 

تضربه علي خده بخفه بدات   

 

بال وعي..... ريسيليا متسبنيش..... همو*تك ياشاهي.... بنتي انا حاسس بيها كمال   

 

اليه ريسيليا بحزن وحاولت تعدله تدخله المرحاض لكن لم تقدر نظرت   

 

وبدات تمشي المنشفه المبلله علي وجهه المطبخ جابت اناء به ماء وقطعه من القماش ودخلت الغرفه قعدت علي االرض بجانبه  دخلت

  وعنقه الن درجه حراره جسمه مرتفعه

 

حراره جسد*ه تنخفض بالتدريج نامت ريسيليا بجانبه وضمته لحضنه وبدات تقرا ايه الكرسي وتمشي اديها علي شعره وبجات   

 

قليل من الوقت احست ريسيليا بانها تقيض بين زراعيه بعد   

 

كمالبخوف.......  ريسيليا   

 

يحتضنها بشده كاد ان يكسر عظامها في يده..... ريسيليا متسبنيش..... انا... انا اسف.... ريسيليا انا كمال ........... 

 الفصل الخامس



 ...........كمال يحتضنها بشده كاد ان يكسر عظامها في يده..... ريسيليا متسبنيش..... انا... انا اسف.... ريسيليا انا

 

وموغفل في الن  

 

حزنت ريسيليا بشده عليه ضمته لحضنها وتربت علي ظهره بيداها الصغيره وقبلته من وجنته احست بشعور غريب عند مالمسه شفتيها  

 .شعور مزدوج بين االعجاب والحب ال تدري ايهما احق وبعد عده دقائق غلبها النوم

 

 في صباح يوم جديد يوم ملئ بالبهجه والسرور

 

عر بالم في جميع انحاء جسمه استغرب وجود ريسيليا بجانبه لكن ابتسم بسعاده علي قربهااستيقظ كمال وهو يش  

 

وشال خصالت شعرها من علي وجهها وتامل وجهها الطفولي الجميل شفتيها التي اصبحت ادمان ليه اقترب منها  اعتدل وعدل ريسيليا

 قبلها برقه مفرطه ابتعد عنها ولكن لم يقدر علي االبتعاد بل اقترب اكثر ليهبط وياخذ شفتيها في جوله عاشق لمعشوقته التهم ثغرها بنهم

لته فصل قبلته عنها سريعا ويحمد ربه انها لم تستيقظشديد حتي اطلقت تاوت ريسيليا من قب  

 

 كمال بحنان الول مره...... ريسيليا

 

 ريسيليا...... الرد

 

 كمال........ ريسيليا. ريسيليا

 

 فاقت ريسيليا

 

 ريسيليا بقلق...... كمال انت كويس

 

 كمال...... مش عارف

 

احه الحمد هلل مفيش حرارهريسيليا...... يعني اي وحطت اديها علي جبهته تنهدت بر  

 

 كمال..... انتي جيتي هنا ازاي



 

 ريسيليا....... استاذ مصطفي جابني

 

 كمال بعصبيه....... نعععععمممم ياختي استاذ مين وجيتي الساعه كام وازاي تطلعي من غير ما الحرس يوقفك

 

 ارتعبت ريسيليا من نبره صوته ابتعدت عنه خوفا منه

 

انها تخاف منه اغمض عينه وحزن بشده  

 

 كمال بحنيه مصطنعه...... خالص متخافيش جبتي الساعه كام

 

الفجر4ريسيليا ببراءه...... الساعه   

 

الفجر لوحدكوا4كمال....... انتي ركبتي مع مصطفي   

 

 ريسيليا ردت بسرعه...... وهللا انا قولت اجي مع الحرس هو قالي ال

 

 كمال بسخريه..... كمان تيجي مع الحرس

 

 ريسيليا بتردد...... كمال هو.. هو انت كان معاك حد هنا

 

 كمال ببرود.... اه ومشيت

 

 انصدمت ريسيليا من تصريحه الوقح

 

 كمال........ انا هدخل اخد شاور

 

 ردت ريسيليا وهيا تقاوم دموعها علي عدم النزول..... تمام

 



  دخل كمال وهو مش عارف ليه قلها كده

 

بتفكر بصوت عالي فوقي بقا هو مش هيتغير وال عمره هيتغير هو عاوز يفضل كده ريسيليا   

 

  جاء صوت من المرحاض..... لو انتي معايا انا هتغير

 

  فرحت ريسيليا وقامت فتحت باب المرحاض بسرعه ...... بجد

 

  كمال...... اخص عليكي بقا يامحترمه حد يفتح باب الحمام كده اخص افرض كنت

 

ه ريسيليا سريعا بغلق البابقاطعت   

 

  ريسيليا بفرح...... هيتغر هيتغير هيهيهيهي

 

  وطلعت جابت شنطه سوده من المطبخ وبدات تلم كل ازايز الكحوليات الفاضي والمليان وترمي كله

 

 طلع كمال من المرحاض شافها وهيا سعيده بتلم كل حاجه

 

  كمال..... بتعملي اي

 

هتتغير يبقا كل دا ملوش الزمهريسيليا...... قولت    

 

  كمال...... بس انا بشرب كل يوم ازاي هبطل من يوم وليله ياريسيليا

 

  ريسيليا بقوه..... هو دا اللي عندي بقا ياكمال

 

  كمال بضحك...... طب اهدي بس سيبي حته ازازه وحد وكل يوم كاس

 

  ريسيليا..... ال هرميهم كلهم



 

ه انتي عارفه دول بكامكمال..... يابنت المجنون   

 

  ريسيليا.... ميلزمنيش تروح تبعهم علشان غيرك يشتريهم وناخد ذنوب ال ياكمال

 

  كمال....... براحتك

 

  بدات ريسيليا تلم كل حاجه وبالفعل قدرت تشيل كل حاجه وراحت وقفت قدام كمال

 

  ريسيليا...... هات

 

  كمال بعدم فهم..... هات اي

 

عقدت حاجبها قائله...... علبه السجاير ريسيليا   

 

  كمال بسخريه....... ال كله اال دي بقا سجاير نو ياماما ياله كملي ترويق

 

  ريسيليا بغيظ منه....... ال مش هروق لوحدي اتفصل روق معايا

 

  كمال...... نعم انا اروق

 

ياله ريسيليا....... ايوه اتفصل ادخل لم الهدوم اللي مرميه في االرض   

 

  كمال....... حاضر

 

  دخل كمال لم الهدوم كلها دخلت ريسيليا فتحت خزانه المالبس  لكن اغلقتها سريعا واحمرت خدودها

 

  كمال باستغراب...... مالك

 



  ريسيليا وعيونها في االرض وتفرك اديها بتوتر...... في حاجات قلي*له االدب في الدوالب

 

ذادت من وسامته...... هدوم قلي*له االدبضحك كمال ضحكه رجوليه عاليه    

 

  ريسيليا ببرود..... اتفصل شيل الهدوم دي ارميها او احرقها

 

  كمال فهم انها زعلت الن اي حد في مكنها الزم يزعل

 

  كمال...... حاضر

 

  وبالفعل لم الهدوم كلها واالزايز في شنط

 

  ريسيليا بارهاق...... اوف اخيرا

 

تعبت كمال....... ياه   

 

  ريسيليا...... اسمع كده دا اذان الظهر

 

  كمال بتهرب..... طب انا عندي شغل الزم انزل

 

  ريسيليا باستغراب....... كمال انت بتتهرب من الصلي

 

رامكمال بتوتر.... مش القصد بس انا مش قادر اواجه ربنا انا مش عارف اقابله ازاي انا عصيته كتير انا عملت حاجات كتير اوي ح   

 

  ريسيليا.... وهو مستنيك ترجعله وتوب ياكمال ياله اتوضي وتكون امامي

 

 كمال...... حاضر

 

  بقلم ندا الشرقاوى



 

  دخل كمال اتوضي وريسيليا كمال وطلعوا

 

  ريسيليا بمزح....... طبعا مفيش هنا حاجه نصلي عليها بس عادي مش فرقه

 

ع بكاء كمال بشده وهو بيطلب المغفره من ربنابدوا يصلوا وفي كل سجده كانت ريسيليا بتسم   

 

 خلصوا صاله وابتسمت ريسيليا بحب

 

  كمال اقترب منها ونام علي رجلها رفعت ريسيليا اديها بدات تلعب في شعره

 

  ريسيليا....... حاسس باي

 

  كمال........ حاسس براحه جميله اوي تعرفي انا مصلتش من زمان اوي ريسيليا انتي سمحتيني

 

  ريسيليا بتلقائيه ........ ال

 

  كمال قام..... ليه امال بتعملي معايا كده ليه

 

ريسيليا...... لما احس انك اتغيرت فعال هسامحك لو ليك اخت ترضي ان حد يبعذ*بها زي ما انت عملت لو ليك اخت ترضي ان جوزها 

رامهيلمسها غصب لو ليك اخت ترضي ليها الذل واالهانه والضرب وقله الك   

 

  اخفض راسها امامها ما التلميذ الذي ال يقدر علي االجابه امام مدرسته

 

ريسيليا...... معندكش رد صح كمال مش كل الناس مراتك اللي سابتك في فرق بين الناس متخدش ذنب حد بذنب تاني انت دلوقتي تتغير 

  وبس ومع الوقت هتحس باحسساس حلو

 

 كمال...... تمام

 

قاوىبقلم ندا الشر   



 

  ريسيليا بتردد..... كمال

 

  كمال بانتباه....... نعم

 

  ريسيليا...... ممكن متقربش مني غير بموافقه مني

 

  كمال....... وانا موافق

 

شهور والكالم دا6ريسيليا........ قدامك اسبوعين ياكمال اسبوعين بس مش هقولك    

 

  كمال....... تمام بس ممكن طلب

 

اتفضلريسيليا.......    

 

  كمال........ عاوز احضنك

 

  ريسيليا بتردد وتوتر.... اصل

 

  كمال بالحاح واصرار....... علشان خاطري

 

  اقترب منها وضمها لحضنه بشوق كانه امتلك الدنيا كلها

 

  رفعت ريسيليا اديها تضمه اليها

 

  كمال...... متسبنيش

 

يالڤعلشان نرجع الريسيليا بحنيه ....... متخافش انا جمبك قوم بقا    

 



بطاعه كالطفل........ حاضر كمال   

 

تجهزوا وغادروا الشقه وكلم كمال سمسار يشوف بيعه للشقه وداوفرح ريسيليا انه بيحاول ينسي الماضي وبالفعل  

 

.......... اخيراريسيليا   

 

......... الخدم رجعوا تاني اخليهم يحضروا الغداكمال   

 

ا اللي هنحضره بس غير هدوم وانا هغيربحماس...... احن ريسيليا  

 

ندا الشرقاوى بقلم   

 

باستغراب........ احنا كمال   

 

....... اه انا مش عاوزه الخدم يعملوا اكل انا هعمل انهارده اديهم اجازهريسيليا   

 

..... موافقكمال   

 

شاهي تحب المظاهر وكانت بتعامل الخدم كانهم عبيد بين معامله شاهي ومعامله ريسيليا وقارن  

 

نزلت ريسيليا وهيا ترتدي بجامه  لونها ابيض ورفعه شعرها العلي يالڤنزل كمال وبلغهم ان اليوم اجازه وغادروا ال بالفعل   

 

بضحك........ اي اللي انتي البساه دا كمال   

 

........ ايريسيليا   

 

...... لبسه ارنب في رجلككمال   

 

بغضب طفولي....... ملكش دعوه باالرنوب بتاعي لو سمحت ريسيليا   



 

....... ماشي ياستي مليش دعوه ياله علشان انا جعان هتعملي اكل اي بقاكمال   

 

بحماس ......... بص انا زهقت من اكل العيانين اللي بتعمله هنا انا عاوزه اكل مكرونه بالبشاميل ريسيليا   

 

تطلع كل حاجه هتحتجها وبدات تعمل المطبخ وبدات ودخلت   

 

تعمل سلطه علشان كمال وقالت   

 

السكي*نه جرحتها بس   

 

بوجع...... اه ريسيليا   

 

بخضه........ مالك كمال .  

 

اديها تحت المايه ومسك   

 

..... مفيش دخول المطبخ تانيكمال   

 

بطفوليه....... دا جرح بسيط علي فكره ريسيليا   

 

....... لمضه لماضه يابتكمال   

 

ضربته بخفه..... يس متقولش بت ريسيليا   

 

مسكها من البجامه من الخلف....... اقول اللي انا عاوزه كمال   

 

بخوف مصتنع...... براحتك ياباشا  وكملت بشهقه ياخراااابي المكرونه ياكمال ريسيليا   

 



كمال الفرن كانت المكرونه اتحرقت شويه فتح   

 

يه ريسيليا بخيبه امل وعصبيهال نظرت   

 

بلع ريقه من نظرتها..... بصي هيا جميله وهتتاكل كمال   

 

بحزن...... ذنبك اي تاكلها كده بقا ريسيليا   

 

قبل يداها...... اوال تسلم ايدك ثانيا انا اللي غلطان مش انتي النك قولتي اقف جمب الفرن وعادي بقا ياله ناكل كمال    

 

مش عاوز يزعلها ريسيليا انه فرحه   

 

ريسيليا وكمال قعدوا   

 

بمرح..... تسلم ايدك السلطه تحفه كمال   

 

..... انت بتتريق طب وهللا جميله حتي دوقريسيليا   

 

من المكرونه واكلته   

 

...... تسلم ايدك جميلهكمال   

 

بفرحه طفوليه....... بجد ريسيليا   

 

....... اه بجدكمال   

 

تلفون كمال رن   

 

........ اكيد دا مفرق اللحاظات مصطفيكمال   



 

بضحك..... معلش رد ريسيليا   

 

...... الوووكمال   

 

بقلق...... انت فين مصطفي   

 

يالڤ...... في الكمال   

 

....... عرفت مكان شاهيمصطفي   

 

بصدمه وقعت الشوكه من ايده ............. ايييه كمال  

 الفصل السادس

 (6) غيرت حياه الشيطان

 

  مصطفي....... عرفت مكان شاهي

 

 كمال بصدمه وقعت الشوكه من ايده ............. ايييه

 

  مصطفي........ شاهي نزلت مصر ياكمال ومعاها بنت

 

  كمال....... انت فين

 

  مصطفي...... انا في الشركه تعال

 

  كمال بسرعه..... مسافه السكه سالم

 

  قفل مع مصطفي

 



ير ما يكلم ريسيليا حتيوطلع جري علي فوق من غ  

 

 طلعت ورا وكان بيلبس بسرعه

 

 ريسيليا بقلق..... هتروحلها

 

 كمال.......  اه

 

  لبس بسرعه ودخل غرفه المالبس وكان في خزنه وطلع السال*ح الشخصي بتاعه

 

 ريسيليا بخوف..... انت بتعمل اي

 

 كمال بغضب....... اوعي من وشي

 

هسيبك تنزل بالمسد*س دا سااامعريسيليا بخوف عليه...... مش   

 

 كمال بغضب وعصبيه...... اوعي من وشي متخلنيش اعمل حاجه اندم عليها غورررري

 

 ريسيليا وقفت قدامه وبعند..... مش هبعد هتضر*بني يعني عادي اتعودت منك علي كده

 

وح اشوفها لو ليا خاطر عندككمال بدا يضعف..... ريسيليا ابعدي بيقولك نازله ومعاها بنت اكيد بنتي خليني ار  

 

 صعب عليها جدا

 

 ريسيليا برجاء..... طب سيب السال*ح وانزل

 

 رما كمال السال*ل ونزل

 

 رنت ريسيليا علي مصطفي



 

 ريسيليا....... مصطفي خلي بالك من كمال كان نازل بالسال*ح وانا منعته خلي بالك ليحصل حاجة

 

نا يعدي اليوم دا علي خيرمصطفي...... متقلقيش ان شاء هللا خير رب  

 

  بقلم ندا الشرقاوى

 

 ريسيليا...... تمام

 

 قفلت ريسيليا ونزلت لمت االكل من علي السفره وغسلت االطباق وبترن علي كمال مبيردش لحد ما تلفونه اتقفل

 

 ريسيليا....... يارب

 

  عند كمال في الشركه

 

 كمال بلهفه...... فين البنت

 

ياكمال واقعد لو سمحتمصطفي.... اهدي   

 

 كمال........ فين البنت وشاهي يامصطفى

 

 مصطفي بخوف من هيئته....... شاهي نزلت من امريكا من اسبوع وقعده في شقه في الزمالك

 

 كمال مسرع...... طب ياله

 

 مصطفي........ طب ما

 

 قاطعه كمال...... اما قولت ياله

 



 ونزلوا من الشركه متجهين الي شاهي

 

وا ونزل كمال بسرعهوصل  

 

 كمال..... شقه كام

 

10مصطفي...... شقه   

 

 سابه كمال وطلع جري حتي مسمعش كالم البواب

 

 فضل يرن الجرس

 

 اي الهمج*يه دي مين اللي علي الباب .........

 

 وفتحت الباب

 

  بقلم ندا الشرقاوى

 

 شاهي بصدمه وخوف........ كمال اااه

 

كانت في االرض بسبب ضربه كمال لها في اقل من الثانيه  

 

 نزل لمستواها ومسكها من شعرها...... انتي وحده وس*** وزبا**له وحالل فيكي المو*ت يارخي*صه. فين البنت

 

 شاهي بخوف..... بنت اي

 

 كمال بعصبيه وصوت جمهوررري.... بقولك انطقي فين البنت

 

 سيب مامي يامتو*حش ياشر*ير ......



 

يده ونظر الي الفتاه افلت شاهي من  

 

 وركض اليها يضمها اليه بشوق واشتياق وكان روحه بعيده عنه

 

 الطفله ببكاء......... ابعد انت شرير ابعد

 

 يونس بلهفه....... ال ياقلبي انا مش شرير انا بحبك

 

 شااهي بشر...... سيب البت ياكمال

 

 كمال بشر وغضب...... من عيوني

 

البنت وينزل والطفله تصرخ شاور لمصطفي ياخد  

 

سنين ورماها 4كمال مسك شاهي من شعرها وضر*بها باالم...... دا علشان وهمتيني بحبك وضربها تاني ودا علشان حرمتيني من بنتي 

  في االرض ونزل

 

  في العربيه اخد كمال البنت وفضل يحضنها

 

  كمال...... انتي جميله اوي

 

.... ابعد عني انت وحشالبنت تضربه بيداها الصغيره ..   

 

  اتنرفز كمال وزعق..... اسكتي بقا

 

  مصطفي.... كمال في اي دي طفله

 

وطلعت ريسيليا جري ولم تدرك ماذا ترتدي يالڤقعدها ورا ومن كتر البكاء نامت وصلوا لحد ال   

 



بقلق...... كمال ريسيليا   

 

مصطفي وجهه سريعا فهي لم تردتي حجابها  حتي دار   

 

غضب...... انتي غب*يه اي اللي انتي طالعه بيه دا وغباها ورا ظهره لينظر الي الحرس الذين اخفضوا راسهم سريعاب كمال  

 

ندا الشرقاوى بقلم   

 

جوه وجريت ريسيليا فوق لبست اسدال دخلوا   

 

بحرج...... معلش ياكمال هيا مش قصدها مصطفي   

 

بارهاق...... مش قادر كمال   

 

بحب..... شكلها جميل اوي يامصطفى الطفله وحضن   

 

..... عندك حق انا هستاذن وياريت متزعلش المداممصطفي   

 

..... تمامكمال   

 

ريسيليا ترتدي اسدال وتخفض راسها خوفا من كمال نزلت   

 

بخبث....... تعالي كمال   

 

ريسيليا اليه وجلست بجانبه  اعطاها كمال الطفله توجهت   

 

حنونه ...... ما شاء هللا هللا اكبر جميله اوي ياكمال بحب وابتسامه ريسيليا   

 

ابتسمت بحب....... عندك حق كمال   



 

..... بس ليه عيونها حمرا كده انت زعلتهاريسيليا   

 

..... كانت بتعيط وانا اتنرفزتكمال   

 

بزعل..... اخص عليك طب اسمها اي ريسيليا   

 

...... معرفشكمال   

 

ت مع شاهي اي....... احمم عملريسيليا   

 

...... لسه حسابها كبيركمال   

 

بتوحس.... اوعي تكون مديت ايدك ريسيليا   

 

بحرج....... احم احمم كمال   

 

..... بدل ما فيها احم يبقا مديت ايدك سابقه لسانكريسيليا   

 

الطفله تصحي  وتبكي بدات   

 

بحنان....... بس يااميرتي ريسيليا   

 

..... ال ردالطفله   

 

....... طب اهدي وهجبلك شوكلت وهللا اعيط معاكيريسيليا   

 

الطفله تهدي وتضحك علي كالم ريسيليا بدات   

 



..... شطوره اسمك اي بقاريسيليا   

 

........اسمي بيرليالطفله   

 

...... هللا اسمك جميل اويكمال   

 

من شعرهابزعل طفولي...... انت شرير ضربت مامي ووقعتها علي االرض وشدتها  بيرلي   

 

ريسيليا ان طفله شافت ولدتها وهيا بتتهان مهما يكون امها زعلت  

 

ندا الشرقاوى بقلم   

 

بحنان..... بصي يابيرلي انتي لما مش بتاكلي وال بتشربي اللبن مامي بتعاقبك ريسيليا   

 

بطفوليه...... ال مش مامي دي مي بيرلي   

 

بفضول...... مين مي كمال  

 

....... دي بتفضل معايا ومامي في الشغل ومي بتزعق علشان مش بحب اللبنبيرلي   

 

بحنان وطيبه...... ما مامي غلطت علشان كده اتعاقبت ريسيليا   

 

...... طب انتي مين وانت مينبيرلي   

 

بتوتر...... انا.... انا بكون كمال باباكي كمال   

 

اقول لمامي هو فين تزعق وتحبسني ببرائه...... بس انا مش عندي بابي وكل ما بيرلي   

 

تبكي وبدات   



 

كمال سريعا وحضنها....... ال ياروحي متخافيش شالها  

 

بحب طفولي..... هللا انت حضنك حلو اوي بيرلي   

 

بمرح..... هتقوليلي اصل طنط ريسيليا مجربه كمال   

 

بزعل  بطفوليه...... كمال ريسيليا   

 

ا يابيرلي اوريكي مفاجاهبحماس مفرط..... تعالي معاي كمال   

 

صقفت بحماس..... بجد طب ياال بيرلي   

 

بيرلي وطلع علي الدرج لكن وقف ونظر لريسيليا.... اي مش ياال شال   

 

...... مش انت قولت بيرليريسيليا   

 

..... ياخرابي علي  الطفوليه اللي فيكي تعالي ياروحيكمال   

 

فوق الدور االخير وتفاجوا بان الدور مزين علي اكمل وجه ويوجد جميع االلعاب االطفال عباره عن مالهي ديزني علي حجم  طلعوا

 pink صغير  والدور كله لونه

 

بانبهار...... واو كمال انت عملت كل دا امته ريسيليا   

 

ت وعملته للبنت ولو كان ولد كنت هسبها لحد ما تيجي البنت...... المكان دا معمول قبل ما بيرلي تتولد وانا كان نفسي في بنكمال  

 

بفرحه طفوليه وحاطه ايدها علي فمها بفرحه....... هللا دي جميله اوي اوي بيرلي   

 

بسعاده....... انتي اجمل يابيرلي كمال  

 



بيرلي بحزن...... بس مامي هتيجي تاخدني تاني ومش هشوفك تنهدت   

 

ياروحي محدش هيخدك مني انتي حبيبتيكمال سريعا....... ال  رد  

 

ندا الشرقاوى بقلم   

 

بمزح....... يابختك ياست بيرلي ريسيليا   

 

بسعاده......... طب انا عرفت بابي انتي مين بيرلي   

 

...... انا بكون مراته بس مش شريرهريسيليا   

 

اليوم بسعاده ومزح وفرحه كمال وكملوا   

 

مكان تاني عند شاهي في   

 

بشر...... ماشي ياكمال اما وريتك...... وهللا الخد حقي منك...... المشكله في البنت الغبيه محدش كان عامل حسابها كده كمال  شاهي

  هيبدا يلعب ببيرلي

 

بااااااك فالااااااااش   

 

...... لالسف يامدام شاهي مينفعش تنزلي البيبيالدكتور   

 

البيبي هو انا حمل خلفه وال تربيه انا موديل يعني مينفعش جسمي يبوظ بعصبيه....... يعني اي انا الزم انزل شاهي   

 

بعصبيه..... حضرتك جايه اقتل روح وتقولي ليا جسمك وشغلك مش قد الحمل بتحملي ليه اتقضلي برررره الدكتور   

 

Fact 

 

بشر....... ماشي ياكمال شاهي  



 

يالڤكمال في ال عند   

 

سندوتش ....... بيرلي تحبي اعملكريسيليا   

 

.......ال ميرسي انا عاوزه انامبيرلي   

 

شالها علي ايده..... تعالي ياروحي  انتي هتنامي في حضني كمال  

 

...... الوقت اتاخر كمال انت صليت العشاريسيليا   

 

..... ال لسهكمال   

 

....... طب نطلع ونصلي فوقريسيليا   

 

فوق  وصلوا العشا وريسيليا بدلت مالبسها طلعوا   

 

...... بصي يابيرلي نامي بالريسيليا dress وبكره اجبلك هدوم كتير  

 

  Okey thank you .......بيرلي

 

كمال علي الفراش وطلعت بيرلي علي الفراش تركض واستقبالها كمال بترحاب وسعاده تمدد   

 

كمال بحب وقبل راسها وطلعت ريسيليا نامت بجوارهم حضنها   

 

صباح يوم جديد في   

 

ال علي ضجه عاليه وصوت مزعجكم صحي   

 



ونزل التحت فاق   

 

بعصبيه....... اي اللي بيحصل هنا اي الدوشه دي كمال   

 

بغضب ....... عاوزه بنتي ياكمال  هو دا ياحضره الظابط اللي خطف بنتي شاهي   

 

بعصبيه...... انتي اتهبل*تي وال اي كمال   

 

بتهمه خط*ف الطفله تدعي بيرلي فاروق سليمان ...... كمال بيه حضرتك مطلوب القبض عليكالظابط   

 

بصدمه......... ايييه كمال  

 الفصل السابع

 (7) غيرت حياه الشيطان

 

  الظابط...... كمال بيه حضرتك مطلوب القبض عليك بتهمه خطف الطفله تدعي بيرلي فاروق سليمان

 

 كمال بصدمه......... ايييه بتقول فاروق سيلمان

 

باستغراب..... اه يافندم الظابط  

 

 بدات شاهي ترجع للخلف خوفا من نظرات كمال

 

 كمال ببرود..... المطلوب

 

 شاهي بصوت عالي...... بنتي عاوزه بنتي ولسه هتطلع علي الدرج

 

 اقفي عندك .........

 

راحه فين هيا وكاله من غير بواب مثال وصوتك عالي مش عارفه انام  كان صوت ريسيليا نزلت ريسيليا وقفت قدام شاهي بثقه...... انتي

 انتي هنا جايه ضيفه وكمان مش مسموح وجودك هنا اتفضلي اطلعي بره



 

 شاهي بقرف...... انتي بتقولي اي

 

 ريسيليا بصوت عالي.......  انا قولت اطلعي برا ساااامعه

 

 الظابط...... كمال باشا اللي بيحصل هنا غلط

 

ال بهدوء مصتنع ..... حد هيخطف بنتهكم  

 

 الظابط..... مع حضرتك اي اثبات انها بنتك

 

 كمال...... لالسف ال انا لسه شايفها امبارح

 

 تثبت انها بنتك بس دلوقتي الزم ناخد البنت DNA الظابط..... حضرتك تعمل تحليل

 

 كمال..... ال مينفعش هيا هتفضل هنا لحد ما نعمل التحاليل

 

 الظابط....... يبقا الزم والدتها تكون موجوده معاها

 

 نظر كمال الي ريسيليا نظرت اليه تطمنه ووافقته

 

 كمال..... موافق

 

 طلع الظابط وفضلت شاهي

 

 كمال بصوت كاالفعي...... ازاي كتبتي البنت علي اسم فاروق اكتر عدو ليا

 

 شاهي ببرود..... ميخصكش

 



 اتعصب كمال من برودها

 

شاهي بتكبر وحطه قدم علي قدم قعدت  

 

ريسيليا بعصبيه....... وانتي قاعده تنزلي رجلك سااامعه انتي هنا ضيفه وبس يعني تلزمي اوضتك ومتخرجيش منها غير لما التحاليل 

 تطلع

 

 وسابتها وطلعت استغرب كمال بشده من قوه ريسيليا وكالمها

 

لو انتي فاكره انك بتتحامي في راجل ال ياختي دا اجيبه تحت رجلي سامعه قرب كمال علي شاهي...... اتقي شري ياشاهي وفاروق  

 

 شاهي بخبث....... وانا اللي قولت موو*وت بس اي زي القطط بسبع ترواح

 

 خنقها كمال بايده...... في ثانيه روحك تطلع للي خلقك

 

  شاهي بخن*قه..... هموو.... هم*وت ياكمال

 

  شال ايده ورماها في االرض وسمع صوت نزول ريسيليا وبيرلي

 

  نزلت بيرلي تركض باتجاه شاهي

 

  شاهي بطيبه مصتنعه ودموع تماسيح...... بيرلي حبيبه مامي وحشتيني حد عملك حاجه

 

  بيرلي بطفوليه..... ال يامامي طنط ريسيليا جابتلي حاجات حلوه وبابي كمال بيحبني اوي

 

ا تغيظ شاهي راحت عند كمال ودخلت جوه حضنهحبت ريسيلي   

 

  ريسيليا بدلع ودالل....... ياال ياحبيبي الفطار جاهز ياال يابيرلي

 

 تجمعوا علي السفره



 

 ريسيليا بحنان...... خدي ياقمري

 

 وبدات تطعمها في فمها وفرح كمال بمعامله ريسيليا لبيرلي

 

مش هتهتمي بقاكمال حب يمزح معها...... يعني علشان بيرلي   

 

 ريسيليا ضحكت بصوت عالي..... ال ازاي دا انت الدنيا كلها

 

 وشاهي هتموت من الغيظ شاهي للخادمه..... انتي هاتليلي قهوت

 

 ريسيليا دون ان تنظر اليها..... اوال ليها اسم ثانيه اللي عاوز حاجه يقوم يجبها انا فطرت هطلع اغير هدومي علشان اطلع الجنينه بره

 

  بقلم ندا الشرقاوى

 

 كمال......... استني عاوزك

 

 جاءت بيرلي تطلع معهم

 

 شاهي..... استني ياحبيبتي عاوزاكي

 

 طلعوا

 

شاهي بعصبيه...... انت بتعملي اي حبيتيها الست الوحشه دي لو حد سالك عاوزه تعيشي مع بابي وال مامي تقولي مامي سامعه واال 

 هحبسك

 

ت  البكاءانفجرت الطفله في شالال  

 

 شاهي..... اخرسي بقا

 



 في جناح كمال

 

 كمال حاوتها من خسرها بتملك...... بس اي القوه والكالم الجامد دا

 

 ريسيليا بتوتر وارتباك...... انا... انا

 

 كمال.... اي هتهتهي دلوقتي

 

 ريسيليا بتوتر.... كمال انت مش زعالن من معاملتي ليها بجد

 

كمال لفها ليه وكوب وجهها بين يده..... ازعل من اي انا مبسوط انا عارف انها جايه هنا وغاويه مشاكل فا خلي بالك منها وهللا مش 

 عاوز اسيبك معاها لوحدك بس عندي شغل ضروري

 

 ريسيليا..... ال انت ربنا معاك انا هتصرف

 

 كمال باسف واعتذار...... ريسيليا انا اسف

 

ريسيليا قصده ولم يمهلها وقت لتفهم واطبق شفتيه علي شفتيها يمتص من رحيق ثغرها ولم يتاكد ما طعمها توت بري او فرواله ام لم تفهم 

 خليط مزدوج كان يقبلها بنهم شديد كانها يرتوي من بحور عشقها بدات يده تعبث في منامتها

 

 لكن افاقوا علي خبط الباب

 

توتر وانفاسها تعلي وتهبط بشدهابتعد عنها نظرت اليه بارتباك و  

 

  بقلم ندا الشرقاوى

 

 كمال بضحك علي هياتها...... ادخلي الحمام اظبطي لبسك  لحد ما افتح

 

 فتح  كمال الباب دخلت بيرلي وهيا تبكي بشده وجنتها حمرا وعيونها منتفخه

 



 كمال بقلق..... بيرلي مالك ياروحي

 

 بيرلي بشهقه..... ما... مامي

 

لها وضمها لحضنه..... مالها عملت اي ياروحيكمال شا  

 

 طلعت ريسيليا سريعا..... مالك ياقلبي

 

 نزلت من حضن كمال واتشعلقت في رجل ريسيليا وتبكي رفعتها علي يداها وبدات تربت علي ظهرها

 

 ريسيليا.... اميرتنا الحلوه بتبكي ليه بقا العيون الجميله دي تبكي مالك

 

... مامي.... قالت انك وحشه.... ومش بتحبيني..... وقالت لو حد سالني..... تحبي تعيشي مع بابي وال مامي.... بيرلي ببكاء وشهقه...

 تقولي مامي علشان مش تحبسني.... انا خايفه

 

  كمال بلهفه وحنان..... ال ياقلبي متخافيش

 

هجبلك حاجات حلوه كتيربصي نامي مع طنط ريسيليا دلوقتي وانا هنزل وشويه وهاجي بس بالش تعيطي   

 

دخلت كمال غرفه المالبس وارتدي  بدله ولونها  كحلي وطلع صفف شعره ولبس ساعه من اغلي الماركات وكانت ريسيليا تتابعه في 

  صمت

 

  نزل كمال ولم يعطي اهتماما لشاهي

 

   فضلوا ريسيليا وبيرلي في الجناح تحاول ان تسعد بيرلي باي طريقه تخطر علي بالها

 

  في الشركه

 

  كمال....... خد دي تروح معمل التحاليل والنتيجه عندي في اسرع وقت سامع

 



  مصطفي....... تمام ان شاء هللا خير

 

  كمال........ وعاوز تراقب شاهي علشان مش مطمن ليها وتعال احكيلك اللي حصل

 

  مصطفي بفضول..... اي اللي حصل

 

  حكي له كمال كل شئ

 

. مش قادر كل دااا حصل ال المدام شكلها قعدت تحفظ قبل ما تنزلمصطفي بضحك....   

 

 كمال....... شاهي الزم تتعلم االدب بس عاجبني الجنب القوي في ريسيليا وكمان انها بتحب بيرلي دا شئ يفرحني

 

  مصطفي..... كمال هيا لما جتلك كان  معاك حد

 

بالكميهكمال بتوعد..... فكرتني وقام وفي لمح البصر ضربه    

 

  مصطفي بوجع..... اه وشي هغمز للمزه ازاي دلوقتي

 

الفجر افرض البت كانت موجوده4كمال...... بقا تجيب مراتي    

 

  مصطفي...... ليه يادنجوان ودتها فين

 

  كمال بقرف...... مشيت في دهيه وبعت الشقه دي لمت كل ازايز الوسكي رمتها

 

ن دامصطفي بتصفير..... ال ال اي الجمدا   

 

 كمال.... بقا بزمتك تصدق اني اصلي قيام ليل

 

  مصطفي  بصدمه.....بركاتك ياشيخه ريسيليا



 

 كمال....... امشي ياض علي شغلك وشوف التحليل

 

يالڤفي نهايه اليوم رجع كمال ال   

 

....... فين الهانم ياسعادكمال  

 

  انا هنا ......

 

الضيفه فوقي شويه ياشاهيبعصبيه........ بقول الهانم مش  كمال   

 

كمال علي الدرج وطلعت وراه شاهي طلع   

 

اما غرفه كمال...... اي ياكمال مش فاكر لحبيبتك حاجه حلوه شاهي   

 

ان يرد  كمال  اتفتح باب الجناح وكانت الصدمه قبل   

 

ندا الشرقاوى بقلم   

 

وهيا ترتدي شورت قصير جينز يظهر ساقيها وقميص ذو حماالت رفيعه وحذاء ذات كعب عالي الرفيع بلون االسود  ريسيليا طلعت

  وتترك خصالت شعرها تنسدل علي ظهرها

 

بدلع واغراء........ ال ياروحي مش فاكر اصل انا نسيته ريسيليا   

 

ياكمال جيت متاخر مش اتفقنا هنسهر سوا كده   

 

جن من مالبسها وهيئتها الول مره يراها هكذاكمال فهو قد  اين   

 

بتوهان...... هااااا كمال  

 



...... اي ياروحي عن اذنك ياشاهي ومسكت ايد كمال ودخلت الجناحريسيليا   

 

بصدمه من جمالها اللي مخبياه بمالبسها المحتشمه الواسعه شاهي   

 

الغرفه وهيا متعصبه ودخلت   

 

جناح كمال في   

 

.... اي اللي انتي البساه دابتوهان .. كمال   

 

بتوتر...... انا... انا هدخل اغير وجريت علي غرفه المالبس لكن لحق بها كمال ريسيليا  

 

......... انتي فكره ان الدخول زي الخروجكمال   

 

وجهه في عنقها يستنشق رائحتها الجميله المزدوجه بالفل والياسمين ودفن   

 

بتوتر..... كمال ابعد ريسيليا   

 

يقبلها بحب كمال   

 

احس بدموعها ابتعد عنها سريعا ومسح دموعها بانامله لكن   

 

باسف..... انا اسف وهللا حقك علي روحي غيري ياال كمال   

 

ريسيليا بدون كالم وغيرت لبست بجامه وطلعت مشيت   

 

..... تعالي ناميكمال   

 

ريسيليا بجانبه دون كالم نامت   



 

الناتيجه وكانت بيرلي بنت كمال والمحكمه حكمت ان بيرلي تفصل مع مامتها لحد سن الرشد ووالدها يزورها ليالي طلعت 3مرور  بعد

  في اي وقت لكن الكالم معجبش كمال طبعا

 

بخبث..... انا ممكن اسيب معاك بيرلي بس بشرطين شاهي   

 

مسرع..... موافق كمال   

 

........ اتنين مليون جنيهشاهي   

 

...... موافقبقرف منها كنال   

 

....... اما الطلب التاني تتجوزنيشاهي   

 

.......ايييييهريسيليا  

 الفصل الثامن

 (8) غيرت حياه الشيطان

 

  شاهي....... اما الطلب التاني تتجوزني

 

 ريسيليا.......ايييييه

 

 كمال بعصبيه....... انتي اتهبلتي في عقلك وال اي

 

 شاهي ببرود..... دا اللي عندي

 

  لكن صدمهم رد ريسيليا بالموافقه

 

  ريسيليا....... وانا موافقه

 



  كمان جن من موافقتها...... انتي بتقولي اي اتجوز مين انتي مراتي

 

  ريسيليا..... وانا بقولك موافقه علشان بنتك تكون معاك

 

يالڤرجعوا ال   

 

....... عاوز ماذون حاالكمال   

 

..... انت وافقتمصطفي   

 

بيه....... عندك حل تانيبعص كمال   

 

اقل من نص ساعه كان الماذون متواجد وقال جملته المشهوره وفي  

 

هللا لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك هللا لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك  

 

بسعادة...... مبروك علينا شاهي  

 

بجمود.... ياال ياكمال ريسيليا  

 

باستغراب......ياال اي دا انهارده دخ*لتي شاهي  

 

سنه 19ريسيليا بصوت عالي...... انتي هتكدبي الكدبه وتصدقيها وال اي دا جوزي انا انتي فكراني عيله وال اي علشان  ضحكت  

 

19بضحك.... ال انتي لسه هتمي ال كمال  

 

بغضب طفولي.... اسكت بقا ريسيليا  

 

دي ومش هتيجي معايا وال تقسم ما بنا االسبوع..... انت هتسمع كالم البت شاهي  



 

.... اسبوع اي اللي اقسمه االسبوع كله تبع ريسيليا وانت هنا علشان بنتك وبس اهتمي ببنتككمال  

 

ايد ريسيليا وطلع برا الفيال ومسك  

 

..... عاوزه تروحي فين ياست البناتكمال  

 

بحربدلع..... بص ياكيمو انا عاوزه اروح علي ال ريسيليا  

 

حاجبه قائال ...... بحر عقد  

 

غضبت بشكل طفولي....... اه بحر ريسيليا  

 

..... عاوزه تروحي اسكندريهكمال  

 

بفرحه وسعاده..... اه ريسيليا  

 

..... طب بصي ممكن نخليها لما اخد اجازه ونقعد هناك فتره وعلشان ناخد بيرلي ودلوقتي اوديكي علي النيل اي رايككمال  

 

..... موافقه ورفعت ابهامها في وجهه.... بس مش هتنازل عن اسكندريهريسيليا  

 

بضحك...... ال متتنازليش ياروحي كمال  

 

العربيه ومشييوا وركبوا  

 

النيل  قعد كمال وجمبه ريسيليا قدام  

 

...... احكيلي عنككمال  

 



سنه 18سلسه  البساها اول ما روحت الملجي وعندي  ابتسمت...... انت عارف كل حاجه انا اسمي ريسيليا ودا كان اسمي علي ريسيليا

شهور قعدتهم معاك وبس وانت بقا انا معرفش غير اسمك علي فكره 6و  

 

سنه 30بمزح..... ال خالص هعرفك انتي حتي مراتي انا عندي  كمال  

 

قائله........انت كبير كده شهقت  

 

50..... اي يابت انا قولتلك عندي كمال  

 

. ال انا انضحك عليا في الجوازه ديبمزح..... ريسيليا   

 

بضحك..... بس يابت الناس بتتفرج علينا كمال  

 

..... طب كملريسيليا  

 

...... رجل اعمالكمال  

 

قائله....... اعمال للناس شهقت  

 

..... ال كده كتير وشويه وهعلقك من هدومككمال   

 

ضحكت..... بهزر معاك ريسيليا   

 

اقولك بره الجناح ماشيى يالڤلو سمحت مفيش ضحك بره ال بجديه..... ريسيليا كمال  

 

..... حاضر حاضر طب انا عاوزه غزل البناتريسيليا  

 

...... من عيونيكمال  

 

غزل البنات وجاب  



 

........ احلي غزل بنات الحلي بنوتهكمال  

 

.... حلوه بنوته ديريسيليا  

 

....... بنوتي اناكمال  

 

ولم يالحظواسوا ومر الوقت عليهم  وقعدوا  

 

بليل ريسيليا8...... الساعه كمال  

 

...... ياااه بقلنا كتيرريسيليا  

 

...... اه فعال طب ياال علشان تنامي انتي منمتيش كويسكمال  

 

...... تمام وعدي علي سوبر ماركت نجيب شوكلت لبيرليريسيليا  

 

..... هتبوظي سنان البتكمال  

 

ومش تقلق مش هتاكل كتير ....... اهم حاجه هيا مبسوطهريسيليا  

 

........ تمام ياال بيناكمال   

 

ودخل كمال سوبر ماركت جتب شوكلت ومسليات ومشيوا   

 

يالڤال ورجعوا   

 

........ بااااابيبيرلي   

 



........قلب بابي عامل ايكمال   

 

...... الحمد هلل انا كنت هنام بس قولت اسلم عليك علشان بكره اول يوم فيبيرلي  Nursery 

 

بفرحه...... بجد كمال   

 

....... اه وهيكون عندي صحاب كتير صحبيرلي   

 

..... صح ياقلبيكمال   

 

..... بصي وانا جبتلك شوكلتريسيليا   

 

..... ال اناكمال   

 

واديها علي خصرها...... بس انا اللي فكرتك علي فكره ريسيليا   

 

..... ماشي ياال يابيرلي علشان ننامكمال  

 

...... بس بشرط هنام في حضنكبيرلي  

 

بسعادة..... بس كده من عيوني بس انا هنام في النص وكمل بغمزه علشان في حد تاني هينام في حضني وانا نفسي الصراحه كمال  

 

بعدم فهم....... مش فاهمه يابابي بيرلي  

 

...... وهللا احلي حاجهكمال  

 

سماع شاهي تنادي باسمه وكانت ترتدي قميص نوم لونه اسود قصير للفايه  ودخلت بيرلي الجناح جري لكن وقف كمال عند وطلعوا

 يظهر تفاصيل جسد*ها بالكامل

 

..... نعمكمال  



 

...... عاوزاااكشاهي  

 

انصدمت من وقا*حتها...... طنط عاوزه اقولك ان زوقك في االنچري بيئه اوي ودخلت وقفلت الباب بعصبيه ريسيليا  

 

عليكي لما وحده تقولك كده راحت عليكي باي ياشاهي اتغطي كويس الجو باردبضحك...... مش عيب  كمال  

 

الجناح ودخل  

 

رسم مالمح الجمود....... تعالي هنا كمال  

 

..... نعمريسيليا  

 

...... اي اللي انتي قولتيه برا داكمال   

 

بغضب وغيره....... اي قولت اي ان شاء هللا وال عجبك شكلها اه ما انا عيله ومش مكفياك روح..... وروح لها ياال ريسيليا  

 

بعصبيه...... اي راديو اتفتح انا كنت بهزر معاكي بس اي اللي  مش مكفياك دي وروحلها اي هو انا بجري ورا اي حد وال اي ما  كمال

 تفووووقي لكالمك

 

..... ال انا فايقه لكالمي علي فكرهبغضب ريسيليا  

 

بهدوء مصتنع...... ريسيليا اخفي من وشي بدل وهللا العظيم هطبقك في بعضك كمال  

 

بقوه مصتنعه...... اي اي انا مش خايفه منك علي فكره ريسيليا  

 

....... اخرررررررسي بقاكمال  

 

الدموع في عيون ريسيليا....... انت رخم تجمعت  

 



غرفه المالبس ودخلت وسابته  

 

كمال في الضحك من غضبها...... اما ربيتك ياريسيليا انفجر  

 

ريسيليا من غرفه المالبس ووجهها احمر اللون وغاضبه كا االطفال طلعت  

 

..... اي هتنفجريكمال  

 

بطفوليه...... اه هنفجر فيك لو مسكتش ياال ننام يابيرلي وحضنك بيرلي ونامت ريسيليا  

 

..  عاوزه انام في حضنك يابابيبسخريه .... كمال  

 

ببراءه...... عادي يابابي انت او طنط حضنكوا حلو ياال تعال نام علشان بكره نصحي بدري بيرلي  

 

...... ماشي ياختيكمال  

 

كمال جمب ريسيليا وبيرلي وهمس في اذنها...... اسف نام  

 

ونامت ابتسمت  

 

صباح يوم جديد في  

 

بدري بنشاط وصلت ونزلت المطبخ جهزت ريسيليا صحيت  Lunch box 

 

الجناح وطلعت   

 

...... بيرلي.... بيرليريسيليا   

 

بنوم...... اممممم بيرلي  



 

..... ياال علشان الريسيليا Nursery 

 

بيرلي بسرعه...... طب ياال ياال بسرعه قامت  

 

البضحك...... قومي بسرعه اهو طب ياال تاخدي شاور وتلبسي  ريسيليا  uniform بتاعك وانا حضرتلك الlunch box  بتاعك

  والشوكلت والعصير كمان

 

بسعاده...... تعيش سيلو.... تعيش سيلوووو بيرلي   

 

يدعي النوم لكنه يسمع  كل شئ كمال   

 

ريسيليا بيرلي واخدت شاور ولبست ونزلوا تحت اخدت   

 

حي دخل المرحاض اتوضي وصلي وطلع لبس تيشرت ابيض وبنطلون كمال من تجاهل ريسيليا له وانها مصحتهوش من النوم ص زعل

  اسود

 

  ونزل

 

..... بابي شوف اللبس بتاعي حلو ازايبيرلي   

 

..... قمر ياعيون بابيكمال   

 

..... وسيلو عملت ليا حاجات حلوه كتيربيرلي   

 

...... بجد وياتري سيلو عملت ليا فطاركمال  

 

عملته ....... ايوه الدادهريسيليا   

 

بزعل.... يعني مش انتي كمال   



 

..... كنت بجهز حاجات بيرليريسيليا   

 

...... تمام ياال يابيرليكمال   

 

..... مش هتفطرريسيليا .  

 

........ ال مش عاوزكمال   

 

....... ليه يابابي شندوتش واحد ممكنبيرلي   

 

الرضاء صغيرته....... حاضر يابيرلي كمال   

 

قاطعه رن هاتفه..... الو يامصطفي لكن   

 

...... كمال المخازن بتتحرقمصطفي  

 الفصل التاسع

 (9) بغيرت حياه الشيطان

 

  لكن قاطعه رن هاتفه..... الو يامصطفي

 

  مصطفي...... كمال المخازن بتتحرق

 

خلي السواق يوصل بيرلي انا عندي شغل ولم يستني الرد وغادر المكان كمال....... اييييه. انا جاااي حاال ريسيليا  

 

 ريسيليا بقلق..... يارب

 

 بيرلي بزعل طفولي...... ال انا مخاصمه بابي ازاي يسبني ويمشي

 



 Nurseyوانا عندي اول يوم في ال

 

بابي عنده شغل ضروري انا هخلي عمو  ريسيليا نزلت لمستواها وملست علي خصالت شعرها بحنيه..... ال ياروحي مش تزعلي بس

 السواق يوصلك بس استني البس بسرعه

 

 طلعت ريسيليا علي الدرج سريعا

 

 ودخلت الجناح واتجهت لغرفه المالبس وطلعت فستان من اللون االسود مكون من قطعتين وخمار يليق عليها وشوز ابيض ونزلت

 

 ريسيليا..... ياال ياقلبي

 

ش ريسيليابيرلي بفرحه ..... تعي  

 

 طلعت ريسيليا وبيرلي وركبوا العربيه وصلتها للحضانه

 

 ريسيليا بتفكير..... طب اروح لكمال الشركه وال هيزعق ويغضب عليا وهو اصال زهقان اوف ما انا عاوزه اطمن عليه

 

 ريسيليا..... عمو ممكن توصلني الشركه عند كمال

 

 .السواق..... حاضر ياهانم

 

بطيبه..... ال قولي يابنتي وال انا ش قد المقام ريسيليا  

 

 السواق عم محمد..... ال يابنتي

 

 ريسيليا.... طيب وصلني عند كمال

 

 وصلت ريسيليا الشركه

 

 مريم.... اهال ريسيليا



 

 ريسيليا..... اذيك يامريم كمال فين

 

  مريم بتوتر..... كمال بيه في المكتب بس متعصب بالش تدخلي

 

خوف.... ال متخافيشريسيليا ب  

 

 خبطت ريسيليا بخفه وفتحت الباب كان كمال قاعد علي الكرسي ووشه للحيطه

 

 كمال بعصبيه.......قولت مش عاااااوز اشوف خلقه حد

 

 ريسيليا بخوف وقلق وصوت ضعيف..... دا... دا انا

 

 لف كمال الكرسي سريعا...... ريسيليا مالك في حاجه تعبانه واتجه نحيتها

 

 ريسيليا بخوف من هيئته وجهه االحمر وبرز عروق يده

 

 كمال حط ايده علي كتفها...... مالك

 

 ريسيليا بخوف...... خايفه. منك

 

 حاول كمال ان يهدء نفسه...... طب تعالي متخافيش

 

 قعد كمال علي االريكه وقعدها علي رجله بحنيه وملس بيده علي خمارها...... اهدي متاخفيش

 

ريسيليا ورفعت يداها واحتضنت وجهه بين يداها.... مالكتجراءت   

 

 كمال..... تصدقي لو قولتلك معرفش بس محتاج ليكي

 



  ريسيليا بحنان..... وانا جمبك متخافش

 

  ويداها تسير في خصالت شعره بحنان..... مين اللي كلمك

 

  كمال... دا مصطفي المخزن اتحرق بالي فيه

 

قوة اال باهلل العلي العظيم فداك ريسيليا...... ال حول وال   

 

  كمال نظر اليها..... خسرت كتير

 

  .ريسيليا بعقل وحكمه.... هتعوض وربنا معاك متخافش بص انت جبتلي خاتم وطقم هما شكلهم غالي ممكن تبعهم انا مش محتاجه

 

  كمال..... ليه هو انا قليل في نطرك اوي علشان اخد حاجه منك

 

..... ال وهللا مش قصدي بس انا وانت واحد صحردت ريسيليا بسرعه   

 

  ابتسم كمال قائال...... صح بس انا معايا متخافيش

 

  ريسيليا.... طب انت خلصت وال لسه

 

  كمال..... ال يومي لسه طويل شويه لو حابه تروحي ابعت معاكي السواق وصحيح بيرلي فين

 

وجيت علي هنا بس انا مش حابه اروح ممذن افضل معاك ريسيليا..... انا وصلتها الحضانه   

 

  كمال قبلها في باطن يداها...... خليكي بس تعالي اقعدي في االوضه

 

  ريسيليا باستغراب..... اوضه ايه

 

  كمال يمسك بكفها ويسير في ممر طريل.... دي اوضه عملتها الني كنت ببات ساعات في الشركه فا بنام فيها



 

رت اليه بخوف.... لوحدكريسيليا نظ  

 

  كمال..... ريسيليا انا ملمستش ست من ساعه ما اتجوزتك اهدي بقا

 

  ريسيليا بزعل طفولي...... بس كان في قابلي

 

  كمال برمنسيه..... لو كنت اعرف ان ربنا هيكرمني بالجمال دا كله مكنتش عملت كده ياعمري

 

كلمتينريسيليا..... ايوه ايوه عيله بقا كل بعقلي ب  

 

  ضحك كمال بصوت عالي. ..... طب ارضيكي ازاي بس تعالي

 

  وفك الخمار

 

  ريسيليا بخوف وخجل..... كمال

 

  كمال بهدوء غير مبشر....... اشششي اهدي بقا انا محتاجلك

 

  ريسيليا بخوف..... كمال انت وعدتني

 

كمال بعصبيه..... في اي بقا كل ما اقرب منك تقولي وعدتني وانا قد وعدي قولتلك مش هلمسك غير لما تحبي بس اما عاوز احضنك 

 حتي وال كمان مش مسموح وسابها ومشي جريت وراه قبل ما يفتح الباب وحضنته من الخلف

 

 ريسيليا بدموع تملئ وجهها...... انا اسفه

 

عليها ورطب علي يداها بحنيه ورفعها امام شفاتيه وقبلها ولف لهااغمض كمال عيونه بحزن   

 

  كمال..... ليه بقا الدموع دي بقا الوش الجميل دا يبكي ال اخص عليا وقبلها من خدها اليمين

 



  كمال بمزح.... والخد التاني علشان انا راجل حقاني

 

ه بصعوبه لكن لم يقترب والحظت ريسيلياوقبلها من خدها الثاني ونظر اليها شفتيها الورديه وبلع ريق   

 

  كمال..... تعالي اقعدي علي السرير وانا هخلص ونمشي

 

  ريسيليا وهيا تزيل دموعها بكف يداها مثل االطفال

 

 اوكي .......

 

 كمال..... تعالي ياعيوني

 

ت جايبهم ليكي اصالجلست علي الفراش طلعت كمال شوكلت من الثالجه الصغيره.... خدي بقا اتسلي في دول كن  

 

 ريسيليا بفرحه...... بجد شكرا شكرا من هنا لحد الصبح

 

 كمال..... هللا يهديكي ياحبيبتي بس بالش تطلعي غير لما اجيلك

 

 ريسيليا...... تمام

 

 طلع كمال يكمل شغله

 

 كمال...... الحاجه اللي في المخزن متامن عليها

 

  مصطفي بحرج..... لالسف ال

 

بعصبيه...... يعني ايكمال    

 

  مصطفي..... راحت عن بالي



 

  كمال...... هيا اي اللي راحت عن بالك هيا رحله يااستاذ مصطفي وال اي

 

 وسابه ومشي

 

كمال وجه كالمه للعمال والموظفين..... الىي حصل دا استهتار منكوا تقدروا تقولوا كنتوا فين وقت الحريق وال نااااايمين علي ودانكوا 

 امااااال بتخدوا فلوووووس علي اي معين شويه اغب*يه

 

 وغادر  دخل الغرفه وقفل الباب جامد

 

 ريسيليا بفزع..... بسم هللا الرحمن الرحيم......في اي

 

 كمال بغضب وعصبيه........ مفيش مفيش

 

 اقتربت منه ريسيليا بحذر

 

 كمال بتحذير وانزار ...... ابعدي يا ريسيليا هاذ*يكي ابعدي

 

 ريسيليا بهدوء وخوف من داخلها...... اكيد مش هتاذ*يني

 

 كمال..... اخر انزار ليكي ابعدي

 

 اسرعت ريسيليا ودخلت الي حضنه ورفعت عيناها اليه ..... هتبعدني

 

 .اغمض عينه بالحمل يكثر عليه وضمها بيديه..... مقدرش ابعدك بس انا تعبا*ن اوي

 

.. متخافش ربنا معانا متقلقشريسيليا بحنان ويداها علي صدره...  

 

 .كمال...... يارب

 



 ريسيليا...... تعال اقعد بقا واحكيلي في اي وال تحب تروح

 

 كمال...... ال مش عاوز لو روحت مش هخلص من زن شاهي

 

 .ريسيليا بغيره..... ليه ان شاء هللا هيا هتعمل اي

 

 احس كمان من نبره صوتها انها تغار عليه

 

. مفيش اصال هتفضل تزن عليا اطلع معاها االوضه وكدهكمال بخبث.....  

 

 امسكته ريسيليا من قميصه..... تطلع فين دا انا اللي هطلعكم علي جهنم انت وهيا

 

 عقد كمال حاجبه فائال...... انتي ماسكه حرامي يابت سيبي القميص

 

 ريسيليا بعند..... مش هسيب القميص عاجبني

 

اوي كده نروح وتخديه تلبسيه ونشوف هيبقي عامل ازاي كمال بغزل.... لو عاجبك  

 

سنه مفيش تربيه اخص 30ريسيليا بغضب طفولي..... اه ياقليل االدب انا قولت انت مش متربي    

 

  كمال دفن راسه في عنقها..... اكسبي فيا ثواب وربيني انتي ياعسليه

 

  ريسيليا..... عسليه يابيئه

 

يثبت ملكيته عليها وان ال يمكن الحد يفمع ما يفعدهكمال قبلها بشده في عنقها ل   

 

  .ريسيليا بالم...... كمال..... انت بتو*جعني

 

  فصل كمال قبلته ونطر اليها باشتياق يريدها وبشده لكن بموافقتها قبلها قبالت متفرقه وبسيطه ليخفف االلم



 

  كمال....... اسف ياروحي

 

اي دي بقاريسيليا بغضب طفولي...... اخبيها از   

 

  كمال بغيظ...... هو مين هيشوفها ياناصحه هو مش في خمار

 

  ريسيليا بتفكير...... اه صح

 

  كمال..... ياال يا ريسيليا علشان انا عندي مراره وحده وهللا البسي الخمار بتاعك علشان نشوف بيرلي هتخرج امته ونجيها في طرقنا

 

  ريسيليا..... اه فاضل نص ساعه وتطلع

 

  كمال..... تمام ياال بينا سادوب نلحقها ريسيليا بالش تحتكي بشاهي ماشي

 

  ريسيليا ويداها علي خصرها...... ليه ان شاء هللا هيا السنيوره اشتكت

 

  كمال ضربها بخفه..... ياهبله بقول كده علي شانك الن انتي متعرفيش هيا ممكن تعمل اي

 

غلبانه اصالريسيليا ببراءه مصتنعه......دا انا    

 

  كمال..... اوي اوي يابريئه  ياال

 

  ريسيليا...... ياال

 

   تسارعت االحداث وغادروا الشركه وفي طرقهم الي الحضانه

 

  ريسيليا..... هات شوكلت ودبدوب علشان هيا مخصماك اصال

 



  كمال..... ياريسيليا انا فيا اللي مكفيني مش حمل زعل حد

 

ذنبها ياكمال هيا طفله برده متعرفش انت بتمر في اي ريسيليا..... بس هيا اي   

 

  كمال..... حاضر انتي صح وقف كمال امام متجر العاب

 

  كمال..... هنزل انا تمام

 

  ريسيليا..... تمام

 

  نزل كمال احضر عروسه باربي ودبدوب كبير وعروسه متوسطه الحجم

 

  وطلع

 

  كمال..... اهو ياستي كده حلو

 

بفرحه..... هللا حلوين اوي اوي وعبثت بطفوليه قائله طب وانا ريسيليا   

 

  .كمال ابتسم وقبها من وجنتها..... هو انا برده انسي بنوتي الحلوه دي ليكي

 

  .ريسيليا..... هللا دي جميله اوي احضنها وانا نايمه

 

  كمال.... تحضني مين ال ارجعها حاال

 

علشان نجيب بيرلي ضحكت قائله..... خالص خالص ياال بقا  

 

  كمال...... حاضر

 

وصلوا الي الحضانه ودخل كمال احضر بيرلي وهيا تعبث في وجهه وتكمش مالمحها امامه وهو يكتم ضحكته علي هيئتها التي اصبحت 

  تشبه ريسيليا



 

  ركضت بيرلي الي ريسيليا..... وحشتيني قد البحر وسمكاته

 

قلبي  مش ناويه تصالحي بابي ريسيليا بحب..... وانتي كمان يابيرلي   

 

  بيرلي بغضب..... ال علشان هو سابني وراح الشغل الشغل اهم مني ياسيلو

 

  .كمال.... ال وهللا ياحبيبتي مش اهم منك بس وهللا بصي حصل مشكله كبيره وبابي خسر فلوس كتير وحصلت حاجات كتير

 

  .بيرلي بتفكير..... خالص سامحتك

 

..... احسن بيرلي في الدنياكمال قبلها من خدها   

 

  كمال..... ياال ادخلوا العربيه علشان الشمس والحرس قافله الطريق ياال

 

  ريسيليا..... ياال

 

  ركبت ريسيليا وعلي قدميها بيرلي

 

  ..ريسيليا..... شوفتي بابي جاب اي

 

  بيرلي بسعاده وصقفت بيداها..... هللا حلوين خالص ودي بتاعت مين

 

...... دي بتاعتي اناريسيليا   

 

  بيرلي..... نبقا نلعب سوا

 

  لحظات وسمعوا صوت طال*قات نا*ريه صر*خوا بخوف

 



 كمال بسرعه..... انزلي في الدواسه بسرعه

 

 نزلت ريسيليا بسرعه وضامه بيرلي بخوف طلع كمال سال*حه وبدا يطلق عليهم والحرس بجانبه خوفا عليه

 

اريه بالخارج وهيا جالسه  بزعر تظر بخوف شديدوكانت تعلوا صوت الطلقات الن  

 

 اوقفوا السيارات وبدات المعركه

 

 ريسيليا بخوف...... متنزلش

 

 كمال..... لو حصلي حاجه الحرس هيروحوكي

 

 ريسيليا بعند.... متنزلش ارجوك قاطعهم صوت طل*قه في ازاز السياره

 

وهيا تنظر اليهم بخوف والرجال يتساقطوا واحد تلو االخر من كال الطرفين  نزلت كمال والحرس وبدوا يط*لقوا النيران علي العد*و 

 واصي*ب الكثير

 

منهم نظرت الي كمال بخوف مر وقت ليس قليل وهدي صوت الطلقا*ت وبدا العدو بالتحرك سريعا نزلت ريسيليا من السياره وظلت 

 بيرلي

 

 ريسيليا بخوف.......كمال

 

انتي مجنونه قولت متنزليشكمال بغضب..... اي اللي نزلك   

 

 نظرت ريسيليا اليه وفي لمح البصر ارتمت في حضنه خوفا عليه نظرت الي رجل بعيد خلف كمال يريد ان يص*يبه

 

 ريسيليا..... كماااااال ولفت مكان كمال واصيبت ريسيليا

 

 كمال بصدمه وجسدها يرتخي علي يده..... ريسيليااااا وقعت من بين يده

 



م.... كمال واغلقت عيناهاريسيليا بال  

 

 كمال بخوف شديد...... ريسيلياااااااا

 

 ............ريسيليا

 الفصل العاشر

 (10) غيرت حياه الشيطان

 

 كمال...... ريسيلياااااااا نظر الي الحرس.... انتوا هتتفرجوا عليا اسعاف يابهاااايم

 

ريسيلياكانت بيرلي تبكي في السياره وهيا تنظر الي الدماء علي   

 

 بيرلي بخوف.... سيلو سيلو.... بتنزل دم وبابي بيعيط.... انا خايفه

 

 كان كمال يبكي وهو يضم ريسيليا لحضنه..... ريسيليا حبيبتي متسبنيش ارجوكي

 

 .بعد مرور وقت ليس قليل وصلت االسعاف واخدت ريسيليا وكمال ركب معاها

 

بسرعه يالڤكمال للحرس.... خدو بيرلي علي ال  

 

ببكاء..... ال ال انا عاوزه بابي بيرلي  

 

.... بيرلي حبيبتي روحي مع عمو انا هطمن علي سيلو متخافيشكمال  

 

.... هترجع تانيبيرلي  

 

وهو يلقي نظره علي ريسيليا الغارقه في دمها..... هرجع كمال  

 

وكمال مع ريسيليا يالڤبيرلي علي ال مشيت   



 

االسعاف المستشفي وصلت   

 

.... انتوا يابهاااايم يالي هنابزعيق. كمال   

 

بعصبيه..... انت مين يابني ادم انت بتزعق كده ليه الممرضه   

 

..... وانتي مال اهلك انتي غوري من وشي شوفيلي دكتور غوررريكمال   

 

الدكتور علي صوت كمال..... في اي جاء   

 

وح كل واحد هناطلع مسدسه ووجهه اليه..... لو حصلها حاجه روحها قدام روحك ور كمال   

 

بخوف.....حاضر حاضر جهزو العمليات الدكتور   

 

ريسيليا العمليات احس كمال بالضعف منعدم وجودها معه دخلت  

 

في األرض ووقع السالح من يده ودموعه نزلت بخوف عليها جلس  

 

عامله نظافه كبيره في السن جائت  

 

..... مالك يابنيالست  

 

بدموع.......هم* وت كمال  

 

..... بعد الش*ر عنك خالك قوي علشان هيا محتجاكالست  

 

. ........ضحت علي شاني كان المفروض اكون انا مكنها مش هياكمال   

 



..... قدر ومكتوب محدش بيغيره قوم يابني صلي ركعتين وامسك مصحف اقرا كام صفحهالست  

 

..... حاضركمال  

 

السيده وغادرت   

 

ي ربه ان يرجع له معشوقته بسالمكمال اما غرفه العمليات وهو يدع فضل   

 

هاتفه رن   

 

بصوت مخنوق..... الو كمال   

 

بعتاب......اكده ياولدي متسالش علينا امه   

 

ببكاء.......انا تعبان تعبان اوي ياامي كمال   

 

باستغراب..... مالك ياولدي اول مره تبكي امه   

 

بقهره..... مراتي بتموو*ت كمال   

 

شاهي سافرت وانت طلقتها ..... مراتك مين مشامه   

 

..... مش قاجر اشرح يا امي بس انا محتاج ليكواكمال   

 

...... متخافش ياقلب امك احنا هنيحي انت بس قول العنوانامه  

 

مرور وقت كثير خرجت ريسيليا من العمليات ونقلوها الغرفه بعد   

 

كمال يركض حتي وصل الي الفراش دخل   



 

يداها قبلها بعمق وامسك   

 

.... ريسيليا حبيبتيمالك   

 

...... هيا دلوقتي تحت تاثير البنج شويه وهتصحي الطلقه كانت في الكتف من الخلف ان شاء هللا هتكون كويسهالدكتور   

 

..... شكرا شكرا ومعلش علي اللي حصلكمال   

 

بلغها وحمد هلل علي سالمه المدام الدكتور قائال... ال وال يهمك احنا مقدرين حالتك الممرضه بره لو احتجت اي حاجه ابتسم   

 

الغرفه وغادر  

 

ساعه ولم تستيقظ ريسيليا وعدا الساعه التانيه عدا   

 

تفوق ريسيليا بدات   

 

..... اااهريسيليا   

 

بلهفه..... ريسيليا انتي كويسه كمال   

 

بدموع..... كان...... كان عاوز يمو*تك ياكمال وتسبني لوحدي ريسيليا   

 

مسح دموعها بابهامه..... باس ياقلب كمال كمال   

 

بقلق.... بيرلي.... بيرلي فين ريسيليا   

 

متقلقيش اهم حاجه انتي كويسه يالڤويمسح علي خصالت شعرها البني مثل سبائك الذهب.... بيرلي في ال كمال   

 



..... كتفيريسيليا   

 

...... معلش ياروحي هتكوني بخيركمال   

 

ل...... هما منايمني علي بطني ليه ياكمالبطفوليه وزع ريسيليا   

 

...... ياروحي علشان الطلقه في كتفك من ورا ولو نمتي علي ضهرك هتتوجعيكمال   

 

بدموع..... طب انا عاوزه اشوفك ريسيليا   

 

مسافه صغيره للغايهصعبت عليه.... نزل لمستوها اكتر وحط راسه علي الوساده )المخده( وجهه يقابل وجهها لم يفصل بنهم اال  كمال  

 

..... كده شيفاني ياعمريكمال   

 

بدموع...... اه كنت خايفه مش اشوفك تاني ريسيليا   

 

...... ال ياقلبي بعد الشر عنك وملس علي خدها بحنان مفرطكمال   

 

قليله االدب بجراءه..... كمال عاوزه طلب بس هو عيب شويه واكملت بخجل طفولي يليق عليها بس متقولش ريسيليا   

 

قهقه بصوت عالي..... ال متخافيش بس عاوزه اي كمال   

 

بخجل اصبحت خدودها حمراء من طلبها الذي سوف تقوله..... بوسني ريسيليا   

 

بصدمه من جراءتها...... انتي واعيه لكلمتك كمال   

 

بزعل وخجل..... خالص لو مش عاوز ريسيليا   

 

ده علي راسها ليثبتها باحكام كان يمتص من رحيقها كانه يرتوي اشتاق الي طعامه الخاص وطاقتهبالتهام شفتيها بشوق ورفع ي قاطعها  



 

انصدم فاجاه ريسيليا تبادله قبلته لكن   

 

قبلته قوه وحب وعشق ذادت   

 

  احم احم .......

 

وجهه عنهاونظر الي الباب وكانت الممرضه رفع   

 

ريسيليا وخبت وجهها في عنق كمال خجلت   

 

بخجل وتنظر الي االرض...... معاد دوا المدام يافندم مرضهالم   

 

رجع لطبيعته فصغيرته تسحبه الي بحور ال يوجد فيها سواهم ...... اتفضلي كمال   

 

كمال ان يبعد عن ريسيليا لكن تمسكت في القميص بشده رافضه البعد فهم ان صغيرته تخجل من الموقف حاول   

 

بتفاهم..... طب هاتي انا هدهولها اتفصلي انتي كمال   

 

........ تمام واعطته الدواء وخرجتالممرضه   

 

...... سيلوو خرجتكمال   

 

ماذات علي وضعها........ امممم ريسيليا   

 

...... ياروحي مشيت هتنكسفي مني خدي الدوا بقاكمال   

 

راسها وهيا خدودها تصبغ بالون االحمر مثل الورد الجوري...... هات الدوا ريسيليا رفعت   

 



كمال ان يرفعها قليل لتاخد الدواء حاول   

 

بالم شديد...... كمال..... ااااه ضهري ريسيليا   

 

لمكنها مره ثانيه اعادها   

 

...... ممكن تنامي شويهكمال   

 

...... مش عاوزهريسيليا   

 

نتي تعبانه ممكن تنامي شويه وانا مش هبعد هفضل جمبك...... سيلو اكمال   

 

خطرت فكرها في عقلها...... طب هنام بس بشرط امسك لو سبت ايدي هزعل ريسيليا   

 

بصوت عالي علي كالم حبيبته..... حاضر وادي قعده وجلس بجانبها علي الفراش قهقه   

 

تغفي في النوم حب كمال انه يسير الشغب قليل بدا بابهامه يسير علي ظهرها بخفه ريسيليا بدات   

 

بتحذير...... كمال ريسيليا   

 

ببرائه مصتنعه..... عيونه كمال   

 

ابتسمت...... سبني انام ريسيليا   

 

..... حاضركمال  

 

كمال بجانبها ينظر اليها بحب كان في قلبه بعض القلق والخوف من خسارتها ظل  

 

النوم ونام بجنبها وغلبه  



 

مرور عده ساعات وصلوا اهل كمال اقتحموا الغرفه بعد  

 

كمال فزع  

 

..... ايييهكمال  

 

تدعي )كريمه(...... كمال اي اللي حصل ياولدي والدته  

 

وهو يقبل يداها...... هحكيلك ياامي وانتقل الي والده يقبل يداه..... حمدهلل على السالمه يا حج كمال  

 

يدعي )يوسف(...... هللا يسلمك مين دي ياكمال هوالد  

 

بحرج...... دي.... دي مراتي كمال  

 

بغضب...... مرتك كيف يعني من غير علمنا يوسف   

 

ريسيليا علي صوت يوسف العالي....... كماااااال فزعت   

 

كمال سريعا اليها...... مالك يا ريسيليا ركض   

 

وبيزعق ليهباستغراب...... مين هنا  ريسيليا   

 

بعصبيه..... اني ازعق براحتي سااامعه يوسف   

 

..... ابويكمال   

 

بهدوء وفهمت انه والده لكن استغربت انه صعيدي.... يا اونكل انا مش قاصدي وهللا انا اسفه واسفه اني مش عارفه اقف  ريسيليا

  لحضرتك كمال خد والدك ووالدتك فهمهم الموضوع

 



وحدكبخوف..... هسيبك ل كمال   

 

بهدوء وهيا تطمنه..... متخافش انا بخير ياال ريسيليا   

 

...... اتفضلواكمال   

 

كمال بره هو ووالده ووالدته وقفوا بعيدا عن االنظار طلع   

 

حكي لهم كل شئ من اول لقائه بريسيليا لحد االن كمال   

 

بلوم..... اخص عليك انت تربيتي انت تعمل كده في البنيه كريمه   

 

ندم..... انا ندمت ياامي وانتي شوفتي بعينك معاملتي ليهاب كمال   

 

...... اعمل حسابك بعد ما مرتك تخف هتنزل الصعيد وتعمل فرحيوسف   

 

بطاعه...... حاضر هنزل معاكوا انا وريسيليا وبيرلي كمال   

 

...... بيرلي مين دي كمانيوسف   

 

..... بنتيكمال   

 

بتك كيف كريمه علي صدرها...... يامري خبطت   

 

سنين 4بهدوء..... شاهي رجعت ومعاها بنتي بيرلي  كمال   

 

..... لينا قعده سوا ياولدييوسف   

 

..... تمام بس ياريت تعاملوا ريسيليا حلو هيا طيبه وهللا وطفله خالص غير شاهيكمال   



 

...... باين عليهاكريمه  

 

عند ريسيليا تاني دخلوا   

 

ي وحمد هللا على السالمة..... معلش يابتي علي كالميوسف   

 

..... عادي يا اونكل وال يهمكريسيليا   

 

كريمه من الفراش..... هللا اكبر هللا اكبر اي البدر المنور دا اقتربت   

 

ابتسمت قائله.... شكرا ياطنط ريسيليا   

 

..... وهللا انتي چميله قوي قوي عرفت تنقي مش مصنع المكياج اللي كنت جيبه قبلهاكريمه   

 

...... معلش المرادي اخترت كويسمالك   

 

كمال بجانب ريسيليا وهمس لها في اذنيها...... عاجبك شعرك اللي باين دا اعمل فيكي اي قعد   

 

..... طب اعمل ايريسيليا   

 

بغيظ..... متعمليش ياختي انا اللي هعمل بدا يلم شعرها علي هيئه كعكه كمال   

 

بتعمله غلطبغضب..... ياكمال سيب شعري  ريسيليا   

 

بغيظ.......بس يابت اسكتي كمال   

 

لها شعرها لم   

 



..... منور ياحجكمال   

 

ضحك علي غيره ولده وتاكده انه يعشقها وليس واقع في حبها بل غارق في بحر عشقها يوسف  

 

...... نامي شويهكمال   

 

..... مش عاوزهريسيليا   

 

..... قولت ناميكمال   

 

...... ظلم ظلمريسيليا    

 

كل من يوسف وكريمه علي مشاجرتهم ضحك   

 

قاطعهم من اقتحم الغرفه قائال....... ريسيليا حبيبتي عامله اي لكن   

 

بغضب وعصبيه...... انت مين يابني ادم انت وحبيبتك اي كمال   

 

..... انا حبيبهاالشخص  
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يابني ادم انت وحبيبتك ايكمال بغضب وعصبيه...... انت مين    

 

  الشخص..... انا حبيبها

 

 .كمال مسكه من قميصه وضربه ولكمه ضربه قويه ..... انت هتستهبل يارررروح امممممك وجه كالمه لريسيليا.... تعرفيه

 

 ريسيليا برعب..... وهللا ابدا وخانتها دموعها



 

 كمال ضربه بااللم...... قولت بقا انت حبيب مين

 

بالم..... انا حبيب ريسيلياالشاب   

 

 اتعصب كمال اكتر وفقط سيطرته علي نفسه ونزل في الشاب ضرب وكان وجهه كدمات كثيره ويتالم بشده

 

 يوسف...... سيبه ياولدي سيبه

 

 كمال بعصبيه...... مش هسيبه..... بيقول حبيبي مراتي وهللا المو*تههه انطق ياااااال

 

له ياريسليا انتي خايفه..... منه وال اي مش قولتي هتطلقي ونتجوزالشاب...... ايوه حبيبتي قولي .... 

 

 ......ريسليا بدموع وهي ال تقدر علي الحركه...... حرام عليك قول الحقيقه..... انا معرفكش ليه تتبال عليا

 

 كمال...... ماشي انت ليلتك طويله معايا ومسكه من تالبيب مالبسه وطلعه للحرس يخدوه للمخزن

 

 دخل كمال الغرفه وهو في قمه غضبه

 

 ريسليا بدموع....... كمال

 

 كمال بعصبيه...... اي عاوزه اي

 

 كريمه...... اي ياولدي البنيه ذنبها اي عاد

 

 مسح بيده علي وجهه بعصبيه واخد علبه السجائر وطلع بره

 

 حاولت ريسليا انها تقوم لكن من شده االلم صرخت

 



يابنتي انتي لسه تعبانهكريمه بخضه..... اهدي   

 

 ريسيليا بدموع...... كمال صدق.... انا عارفه انه عمره ما هيتغير

 

 يوسف..... يابتي اي راجل في الموقف دا بيكون عصبي حتي لو متعرفيش الجدع دا بس بيكون دمه محروچ من الكالم

 

 اكتفت ريسيليا بالصمت والبكاء

 

المنياوي يالڤفي   

 

ي بتتكلمي جدبفرحه..... انت شاهي  

 

بدموع..... اه يامامي وكانت بتنزل دم احمر كتير كتير بيرلي  

 

في سرها..... نهايتك قربت ياريسيليا شاهي  

 

..... مامي انا عاوزه اروح لسيلوبيرلي  

 

بخبث..... طبعا ياروحي شاهي  

 

رفيعه للغايه وحذاء ذو كغب عالي وخلخالشاهي بدلت مالبسها لتنوره قصيره تظهر ساقيها ببراعه وكنزه ضيقه بحماالت  طلعت  

 

 ونزلت

 

...... ياال يابيرليشاهي  

 

.... ياال ياماميبيرلي  

 

متوجهه للمستشفي يالڤشاهي عنوان المستشفي من الحرس وغادرت ال اخدت  



 

يليافي شرفه المستشفي يفكر فسما فعل ويقول في نفسه....انت غبي ازاي تعمل كده انت فاكرها شاهي دي ريس واقف  

 

..... عادي كل اهل حواء صنف واحدعقله  

 

..... ال ياغبي مش كلهم انت بتقارن ريسيليا بشاهي طب ازايقلبه  

 

...... افرض كانت بتكدبعقله  

 

...... بس انا محستش انها بتكدب علياقلبه  

 

بسخريه...... يعني انت حسيت لما شاهي كانت بتكدب يعني عقله  

 

...... باس كفايهكمال  

 

بان احد يربت علي كتفه احس  

 

..... نعم ياولديكمال . 

 

..... حبكت يعني العرق الصغيدي يطلع دلوك ياولد كريمه مطلعش ليه وانت بتعذب فيها وانت بتخدها غصب في صعيدي يعمل يوسف

 كده ياعيب الشوم عليك ياولدي

 

ذنب بس ليه اللي عاوز ياذيني بياذي في نقطه ضعفي بحزن..... ياحج انا جوايا ناااار قايده حرقه عارف ان ملهاش كمال  

 

..... تعال طايب بخاطر مرتك ومتزعلهاش واصل شكلها بنت اصول اال بصحيح فين اهلهايوسف  

 

بتوتر..... بعدين يابوي بعدين كمال  

 

..... معاك لالخر يابن المنياوييوسف  

 



كمال الغرفه دخل  

 

..... كرومه الحج محتاجك برهكمال  

 

..... الحج بردههكريم  

 

...... معلش عشرايا كده اشوف القمر زعالن ليهكمال  

 

..... ماشي يابن المنياويكريمه  

 

.... اي ياحجه مالك انتي والحج هو االسم جديد وال اي اطلعي ياامي كمال  

 

كريمه وقرب كمان من الفراش وداعب انفها بابهامه طلعت  

 

....... القمر بتاعي زعالن ليهكمال  

 

في البكاء مره اخره انفجرت  

 

....... ال ال خالص وحياه كمال عندك كفايه دموعك بتحسسني بالضعف بالش كفايه اللي انا فيهكمال  

 

بدموع وعتاب..... انت صدقت ياكمال ريسليا  

 

..... سيلو خليها بالعقل انا لو صدقت كان زمانك بتكلي رز بلبن مع عزرا*ئيل ياماماكمال  

 

بس انت زعقت فيا وسبتني وطلعت..... ريسيليا  

 

راسها بحنيه....... حقك عليا ياست البنات بس كنت هو*لع من جوه انتي بنوتي الحلوه محدش يزعلك غيري ومحدش يصالحك  قبل

 غيري برده محدش يقولك حبيبتي غيري انا

 

بطفوليه...... ايوه بس انا زعلت ريسيليا  



 

نها......ال انا الزم اصالحك وبيقرب مكمال   

 

بتوتر...... ال خالص مصالحاك نادي طنط واونكل بقا ريسيليا   

 

بسخريه..... طنط واونكل لو حد سمعك في البلد كمال   

 

كمال نادي والده ووالدته طلع   

 

...... انت لحقتكريمه   

 

بغرور مصتنع..... متعرفيش قدرات ابنك كمال   

 

ضي بسرعه....ال دي مش قدرات دي معاك بنت اصول بتتراكريمه   

 

..... انتي في صفي وال صفهاكمال   

 

..... الحق ياعين امككريمه  

 

الباب فاجاه اتفتح   

 

..... سيلو وجريت عليهابيرلي   

 

...... بيرلي حبيبتي انتي كويسهريسيليا  

 

..... اه ياسيلو انا فضلت اعيط كتيربيرلي   

 

بطيبه مصتنعه...... حمد هللا على السالمة ياريسيليا شاهي   

 



..... هللا يسلمكريسيليا   

 

بصدمه ..... طنط اونكل شاهي   

 

باشمئزاز من هيئتها....... اهال كريمه   

 

بص في االرض..... اهال يابنتي يوسف   

 

ببرود..... مش في باب يتخبط عليه وال اي كمال   

 

شاهي بدلع من كمال وقربت منه..... هو انا اي حد ياحبيبي اقتربت   

 

من المعامله الن المفروض طلقته..... اي اللي بيحصل هناكريمه  استغربت   

 

.... عنك انتي ياطنط شاهي اي ياحلوه بتتمحلسي زي قطط الشوارع ليه كده ابعدي ياماما وال فاكره اني مش هقدر عليكي كمااااالريسيليا   

 

..... عيونهكمال   

 

..... ال السيطره باينه يابنييوسف   

 

بمرح..... اي رايك صعيدي صعيدي كمال   

 

بتشد كمال من البنطال بيرلي  

 

لمستواها..... اي ياعيون بابي نزل   

 

بهمس في اذنيه...... مين الناس دي يابابي بيرلي   

 

...... طب ما تروحي تتعرفي انتيكمال   



 

بخجل..... ال اتكسف بيرلي   

 

...... متخافيش روحي بسكمال   

 

يوسف وقفت امامه..... هو حضرتك مين بيرلي في اتجاه راحت   

 

شالها علي رجله..... انا جدك ياست البنات يوسف   

 

بتفكيره.......يعني انت ابو بابي صح بيرلي .  

 

...... صحيوسف   

 

...... انت جميل اوي في اللبس دا سو كيوتبيرلي   

 

يوسف علي جملتها..... انتي اجمل قهقه  

 

علي كريمه وحبتها تعرفت   

 

يالڤاسبوع كانت ريسيليا خرجت من المستشفي ورجعت ال عدا   

 

...... بتعملي ايكمال   

 

...... بعمل كيكه بالشوكوالته نفسي فيهاريسيليا   

 

..... مخلتيش حد تاني يعملها ليه بدل ما تتعبيكمال   

 

...... ال انا كويسه اوي متقلقش غير انت بس وانزل نتغدي سواريسيليا  

 



... يبقي تيجي معايا فوقمسك اديها.. كمال   

 

..... ال سبني اكمل الكيكريسيليا   

 

....... ابدا وشدها معاهكمال   

 

الجناح طلعوا   

 

..... مالككمال   

 

بتوتر..... مالي ريسيليا   

 

...... من ساعه ما طلعتي من المستشفي وانتي مش مظبوطهكمال   

 

راها.....ال عادي يعنيحاولت تغير الموضوع دخلت غرفه المالبس وهو و ريسيليا   

 

بينه وبين الحائط..... مش عادي انتي تصرفاتك غريبه ياريسيليا وال انتي مش مالحظه حاصرها .  

 

ارتمت في حضنه وتمسكت به بشده..... علشان خايفه ريسيليا   

 

باستغراب..... من اي ياحبيبي كمال   

 

..... خايفه بعد ما اتعود عليك تسبني لوحديريسيليا   

 

..... مش هبعد غير بموتي ياريسيليا انتي ليه مش عاوزه تثقي فياكمال   

 

بدموع...... ما شاهي ريسيليا   

 

من حضنه وعقد حاجبه قائال باستغراب..... شاهي قالت اي اخرجها   



 

رجعت لحضنه تاني.... مش قالت انا عاوزه افضل كده ريسيليا   

 

..... افضلي بس احكيكمال   

 

بااااااك فالش   

 

بسخريه...... انتي فاكره انك هطولي وال اي ال هيتسلي بيكي زي العربيه او الشاليه ويسيبك شاهي   

 

..... انتي دخلتي هنا ليه اطلعي برهريسيليا   

 

..... بكره يكون جناحي وانتي حته خدامه وخالصشاهي  

 

بصوت عالي...... بقولك اخرجي برررره ريسيليا   

 

Fact 

 

وانتي صدقتي اني بتسلي بيكي او اني هسيبك امته هتثقي فيا ياريسيليابعتاب.....  كمال   

 

...... ال ردريسيليا   

 

..... ريسيلياكمال   

 

..... كمال متسبنيشريسيليا   

 

...... متخافيش يابنوتي الحلوهكمال   

 

قه علشان مش عندي ابعلي لقبها..... عارف بحس اني بنتك ساعات من معاملتك بتخليني زي بيرلي هيا دي شف ابتسمت   

 



بصدمه..... انتي هبله بقا شفقه اي حد بيشفق علي مراته انتي فعال الرصاصه اثرت عليكي انا داخل اغير وننزل نتغدا كمال   

 

..... غبيه طول عمركريسيليا  

 

من الداخل...... عندك حق ياروحي كمال   

 

ريسيليا تحت نزلت   

 

..... كمال جهيوسف   

 

يااونكل بيغير فوق ..... اهريسيليا   

 

جت من خلف ريسيليا بقصد وقعت العصير عليها شاهي   

 

..... اوبس اسفه مخدتش باليشاهي   

 

..... ركبي نضارهكريمه   

 

بغضب.... وال يهمك عن اذنكوا هغير ريسيليا   

 

...... شاااااهي اي قله االدب دي ياخسارهيوسف   

 

قولت غصب عني وقعدت وحطه رجل فوق رجل نظروا اليها باشمئزاز واستحقار ..... اي يااونكلشاهي  

 

جناح كمال في   

 

طلع من المرحاض والمنشفه حول خصره كمال  

 

باستغراب..... اي اللي حصل لهدومك كمال   



 

بعصبيه..... مفيش العصير وقع عليا من شاهي ريسيليا   

 

..... معلش غيري والبسي حاجه تانيكمال   

 

استغربت من بروده.... تمام ودخلت المرحاض تاخد شاور وشمعت صوت غلق الباب استغربت كانت تعتقد انهم هينزلوا سوا لياريسي   

 

عشر دقائق طلعت من المرحاض دخلت غرفه المالبس وطلعت ادناء لونه بني وعليه طرحه كبيرة النها في البيت بعد   

 

  ونزلت

 

..... قمر ياحبيبتيكريمه   

 

.... تسلمي ياطنطريسيليا   

 

..... قررت هتنزلوا الصعيد امته انا هعاود بكرهيوسف .  

 

...... واحنا معاك ان شاء هللا هنيجي نقضي اسبوع ونرجعكمال   

 

..... تماميوسف . 

 

..... الغدا جاهز اتفضلواريسيليا  

 

يتغدوا وهيا مالحظه تجاهل كمال ليها قعدوا   

 

تشد انتباهه باي طريقه وبتحاول   

 

باله كمال لكن يتصنع البرود واخد   

 



بخنقه طفوليه.... ال كده كتير انتوا مش كان الزم تعملوا حساب الصغيرين علي السفره دي وال اي بيرلي   

 

الجميع علي كالمها ضحك   

 

..... تعالي علي رجليكمال   

 

قعدت علي رجله وبالفعل   

 

..... بقولك ياسيلوبيرلي   

 

يابيرليبانتباه... قولي  ريسيليا   

 

..... اما شوفت بابا وماما بتوع بابي انتي بابا وماما بتوعك فينبيرلي   

 

ريسيليا بالحرج الشديد احست   

 

..... اه صحيح يابنتيكريمه   

 

بسخريه..... هيجي منين اب وام وهيا تربيه مالجئ شاهي  
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اب وام وهيا تربيه مالجئشاهي بسخريه..... هيجي منين    

 

 يوسف................. الكالم دا صوح ياكمال

 

كمال.... ايوه صح انا كدبت لما قولت ليكوا اتعرفت عليها ازاي بس فعال هيا من مالجئ بس بنت اصول احسن من بتاعت بابي ومامي 

 اللي مصنتش العيش والملح وال اي ياشاهي

 

هاشاهي...... انت هتساويني انا بي  



 

 .كمال بعصبيه......انتي اصال متتساويش بيها هيا عاليه اوي اوي عنك فرق بين السما واألرض

 

 شاهي بعصبيه..... بس دي تريه شوارع ومالجئ

 

 ريسيليا بصراخ...... بس بقا اي انا تربيه شوارع ومالجي طيب يعني انا مش متربيه

 

 وفاجاه صرخت شاهي من شده القلم

 

ضربيني يازبا*لهشاهي..... انتي ت  

 

 ريسيليا بعصبيه...... ياداده

 

 الداده..... نعم يابنتي

 

 ريسيليا.... خدي بيرلي لفوق فورا

 

طلعت بيرلي قربت ريسيليا من شاهي...... انازباله صح وشدتها من شعرها بقوه وقعتها في االرض..... اعمل فيكي اي دخلتك بيتي 

انتي وحده  ترضي ان بنته تكون معاه..... اي الغ*ل والح*قد اللي جواكي دا مش خايفه علي بنتك دا وقولتلي عاوزه اتجوز كمال علشان

 زبا*له

 

 شاهي با*لم...... اوعي ياحيو*انه..... كماال الحقني

 

 كمال ببرود.... خناقه حريم مليش فيها وانتي غلطي ومراتي بتاخد حقها

 

وزه يبقا تغوري من هناريسيليا..... هتقعدي هنا يبقا بسكات مش عا  

 

 شااهي بقوه مصتنعه...... همشي واخد بنتي

 

 ريسيليا..... بنت مين ياام بنت بنتك اللي بعتيها باتنين مليون جنيه دا انتي كلبه فلوس ورمتها علي االرض وطلعت



 

 .نظرت في عيون الجميع ال يوجد غير نظره اشمئزاز واستحقار احرجت بشده وطلعت علي غرفتها

 

يمه...... وهللا بت جدعه عملت اللي محدش عملهكر  

 

 كمال..... جدعه مين انا هطلع هالقيها بتعيط

 

 يوسف بزهول...... ازاي

 

كمال..... ريسيليا قدامكوا تحسها قويه ومش هممها حد بس لوحدنا بتكون عامله زي البيبي تقريبا اضعف من بيرلي عن اذنكوا هطلع 

 اشوفها

 

نت ريسيليا نايمه علي الفراش ودافنه راسها في الوسادهطلع كمال الجناح وكا  

 

 رفعت وججها نظرت اليه وعيونها حمرا من البكاء

 

 كمال...... تعالي هنا

 

 قامت وقفت امامه كا الطفله المذنبه التي سوف تستلقي عقابا من والدها

 

تعيطي مش غلط انك تعيطي بس ليه وانتي معملتيش حاجه كمال..... انتي بتعيطي ليه هااا اي اللي حصل علشان  

 

 ريسيليا بحزن..... يعني انت مش هتزعل مني

 

 كمال..... انتي لسه مش عارفاني بعد كل دا في اي بقا

 

 ريسيليا..... انت هتزعقلي وال اي

 

 كمال بعصبيه..... واكسر رقبتك كمان

 



 ريسيليا...... ليه عبده عندك

 

  القطه طلع لها صوتكمال..... هللا هللا

 

  ريسيليا..... وبتعرف تخربش كمان

 

 اقترب كمال منها وهي تنظر اليه بتوتر غلقت عينها في اعتقادها انه سيقبلها

 

 كمال...... انتي فاكره اي ياروحي دا في حاجة علي الحجاب وسبها ودخل المرحاض

 

  ريسيليا بغيظ..... ماشي ياكمال

 

بس طلعت جيبه لونها ابيض وقميص رمادي وخمار وشوز وطلعت كان كمال خارج من المرحاضدخلت ريسيليا غرفه المال   

 

  عقد حاجبه باستغراب...... انتي راحه فين

 

  ريسيليا........ عاوزه انزل دلوقتي حاال

 

  كمال باستغراب...... تنزلي فين وهو مفيش اذن راجل هنا وال جنابك نازله لوحدك

 

  دمعت عيونها...... انا.... عاوزه امشي من البيت

 

 كمال...... طب اي اللي حصل

 

 ريسيليابرجاء وصوت عالي ...... لو سمحت عاااااوزززززز امشييييي

 

  كمال...... خالص اهدي اهدي

 

  .ريسيليا ببكاء وهستريه..... مشيني من هنا لو سمحت



 

  كمال....... حاضر حاضر

 

بس وطلعدخل كمال بسرعه ل   

 

  كمال...... ياال

 

  نزلت ريسيليا سريعا دون رد ونزلت طلعت علي الچراج بسرعه

 

  يوسف..... مالها يابني

 

  .كمال....... معرفش يابوي فاجاه اكده

 

  نزله شاهي علي السلم..... دي بتدلع

 

 كمال بعصبيه.... واقسم باهلل لو سمعت صوتك الخرسك سااامعه وطلع بره

 

ريسيليا قعده في العربيه ركب ودور العربيه..... علي فينكانت    

 

  ريسيليا بخنقه..... اي حتي مش عاوزه افصل هنا

 

  طلع كمال كافيه علي النيل وطول الطريق ريسيليا لم تنطق بكلمه

 

  كمال...... تشربي اي

 

 ريسيليا..... قهوه ساده

 

  كمال بمرح..... ياساتر

 



ن ليمون لو سمحتكمال للجرسون...... اتني   

 

  ريسيليا...... انا قولت قهوه

 

  كمال..... وانا قولت ليمون وخالص.... مالك ياست البنات

 

  ريسيليا بدموع وبكاء..... هو انا وحشه ياكمال

 

  كمال وقفت وقعد جمبها ومسح دموعها بابهامه..... ليه بس دا انتي ست البنات كلهم واحسن وحده

 

استغرب فهي من النوع الخجول بشده ضمها لحضنه حطت راسها على صدره   

 

ريسيليا بدموع.....هو انا ذنبي اي اني معنديش اب وال ام هل دا بمزاجي يعني..... مزاجي ان اكون في ملجئ مزاجي ان يحصل معايا 

بس مع الوقت انا بدأت اقرب منك وبدات اغير عليككل دا...... وال مزاجي اني اتجوزك برده كان غصب    

 

  كمال....... حبيبتي بنوتي الحلوه مش مزاجك في حاجه ابدا دي حاجه بايد ربنا كل دا قدر ومكتوب

 

  ريسيليا...... بس دي حقيقه انت لو حد عرف ان مراتك تربيه مالجئ

 

كبير وال اي وال اي انا Businessman كمال....... ليا الشرف وهللا خدت اي من بنت الباشا اللي بتلبس علي الوضي واللي ابوها

عجبني ريسيليا بنوتي الحلوه ست البنات اللي هتربي بنتي علي حب ربنا وعلي الصاله وتخليها بنت كويسه لو فضلت مع شاهي هتبوظها 

ليه طلعتي تعيطي يالڤانت عجبتيني في ال   

 

بدموع...... صعبه عليا نفسي اوي ريسيليا   

 

هسيبك وكمل بمرح.... علي فكره قميصي دا مش هيتغسل من كتر الدموع دي ...... ال ياروحي انا معاكي مشكمال  

 

علي مزحه ابتسمت  

 

...... بكره هيكون يوم جميل هنسافر الصعيد ونقضي وقت حلوكمال   



 

.... واركب الحصانريسيليا   

 

ابتسم...... وتركبي الحصان كمال   

 

..... واقعد في االراضي الزراعيهريسيليا  

 

اه...... كمال   

 

..... ياال اشربي الليمونكمال   

 

..... اشطاريسيليا   

 

...... اشطكمال   

 

  خلصوا

 

........نتصورريسيليا   

 

بضحك...... نتصور كمال  

 

وفرح كمال انها حكت ليه ومش خبت زعلها عنه اتصوروا   

 

تلفونه رن   

 

مرات وكنسل5..... شاهي سييك وكنسل رنت كمال   

 

بيرن عليك ..... اونكلريسيليا   

 



بقلق..... اكيد في حاجه كمال   

 

كمال رد   

 

...... كمال الحقنا بيرلي تعبانه واحنا طالعين علي المستشفييوسف   

 

بصدمه...... اي انا جاي بسرعه كمال   

 

...... ياال بسرعه علشان بيرلي في المستشفيكمال   

 

..... اي طب ياالريسيليا   

 

بسرعه علي المستشفي طلعوا .  

 

...... اي في ايمالك   

 

ببكاء.....وهللا يابني ما نعرف فاجاه سمعنا صوات طلعنا كريمه  

 

بتصوت والدكتور بيعملها غسيل معده لقناها   

 

ببكاء...... بنتي هتروح مني شاهي   

 

الدكتور..... الحمد هلل طلع   

 

بقلق..... خير يادكتور كمال  

 

..... حاله تس*مم والحمد هلل لحقناهاالدكتور   

 

...... تسمم من ايريسيليا   



 

..... تسمم شاهي   

 

..... هو انا سالت البنوته جوه قالت انها اكلت كيك بالشوكوالته بس الكيكه فيها نسبه تسمم ودا الزم محضرالدكتور   

 

بصدمه وخوف...... اي كيك ريسيليا .  

 

بصراخ....... انتي اللي مو*تي بنتي انتي شاهي   

 

بالقلم وضربتها   

 

مالك .......... 

 

 .......ريسيليا

 الفصل الثالث عشر 

 

 

  .ريسيليا بصدمه وخوف...... اي كيك

 

  شاهي بصراخ....... انتي اللي موتي بنتي انتي

 

  وضر*بتها بالقلم

 

 كمال.....انتي اتجننتي

 

للهانم ما انت مش همك بنتك يابببيييه بس انا هرفع عليك قضيه  شاهي بعصبيه وصراخ...... اتجننت علشان اخد حق بنتي هاااا وبتحامي

 وهاخد البنت منك علشان انت مستحيل تكون اب ياكمال

 

  لكن صر*خت باعلي صوت من شده األ*لم



 

جت كمال.....انتي اللي اتجننتي خالص  بقا وصلت بيكي الوقا*حة والجش*ع انك تحطي في األكل س*م اهو طباخ الس*م بيدوق واهو 

  في بنتك بس معندكيش دم بتجيبي الغلط علي الغلبانه دي وصر*خت تاني لما مسكها من شعرها وطلعها بره الغرفه

 

  وقفل الباب

 

  هيا من الخارج .....كمال افتح ياكمال انا عاوزة بنتي

 

  كمال من الداخل .....لو فتحت هطلبلك البوليس غوري

 

رض تضم نفسها نزل لمستواها واحتضن وجهها بين يده وبدأ يزيل دموعها بشفاتيه ويقبلها بحنيهنظر كمال الي ريسيليا الواقعه في األ   

 

 كمال باسف......انا اسف اني حطيتك في الموقف دا واسف علي كل حاجه انتي استحملتي كتير وانا بعتذر

 

ه ال هيا اللي اخدتك منيريسيليا ببكاء......طب ليه بيحصلي كده انا ماذتهاش وال اني اخدت راجل من مرات   

 

  كمال بحب.....محدش يقدر يخدني منك ياال ندخل لبيرلي دخلوا جوه

 

  بيرلي.... كنت بتقولها اي

 

  كمال بضحك..... بقولها محدش يقدر يخدك مني

 

  وانا يابابي......

 

  كمال التفت لها ......اهال بالطفسه الزم تاكلي اول وحده

 

اي كان طعمها تحفه بيرلي بطفوليه.....أعمل   

 

 يوسف....الف سالمه يابيرلي ياقلبي

 



  بيرلي.....هللا يسلمك ياجدو

 

 كريمه......الف سالمه ياروحي

 

  بيرلي.....هللا يسلمك يانانا

 

 بيرلي لريسيليا.....سيلو انتي زعالنه مني

 

نكريسيليا مسحت دموعها ووقفت قعدت جمبها  علي الفراش .....ال ياقلبي مبزعلش م   

 

 كمال بمرح ......شاطره بس تزعلي مني

 

 عدا ساعتين او اكثر وطلعوا من المستشفي

 

 يوسف..... كمال كده كتير احنا الزم نرجع

 

 كمال بتفكير..... طب بيرلي انتي تقدري تسافري وال تعبانه

 

 بيرلي..... ال يابابي عادي

 

 كمال...... طب انا هحجر طياران وخالص

 

 وبالفعل حجز كمال

 

 بيرلي..... بابي حجزت لمامي

 

  نظر كمال الي ريسيليا باسف...... اه يابيرلي سيلو تعالي نجهز الشنط

 

 ريسيليا.... تمام



 

 طلعوا الجناح

 

 دخلت ريسيليا غرفه المالبس طلعت حقيبه السفر

 

 وبدات تحط البچامات بتعتها

 

بي لونه الفندرطلع كمال قميص من الحرير بحماالت رفيعه مفتوح من احد الجان  

 

 كمال بغمزه..... طب مش هتاخدي من دا اصل هعمل فرح هناك وهصرف واكلف مش ادلع بالمره

 

 ريسيليا بخجل..... بطل بقا قله ادب اطلع بره

 

 كمال..... لسه زعالنه ياسيلو دا انا هعملك فرح متعملش في الصعيد كالته

 

 ريسيليا بضحك...... كالته

 

عليا كمال.... وه هتتمجلسي  

 

 ريسيليا..... يعني اي

 

 كمال..... هتسخري مني

 

 ريسيليا تنهدت قائله ......كمال انا مش مرتاحه لشاهي

 

 كمال..... نهايتها قربت

 

 ريسيليا..... جهز لبسك ياال انا مش عارفه اجيب اي

 



تكوني براحتك لو مفيش نشتري كمال..... وال حاجه ياروحي لبسك الطبيعي وحطي عبايات بيتي علشان  

 

  ريسيليا..... ال في الحمد هلل ياال هدخل اخد شاور

 

  كمال...... سيلو عاملك مفاجاه تقبليها

 

  ريسيليا بحماس.... اه فين

 

 كمال....... بصي عند شنطه علي السرير فا انا هنزل تحت لو عجبتك البسيها وتنزلي بيها

 

  ريسيليا باستغراب..... ماشي

 

  نزل كمال وريسيليا متحمسه للهديه

 

  فتحت الشنطه وانبهرت بالهديه وكانت عباره عن ادناء لونه الفندر ومعاه جوانتي ونقاب ابيض

 

  دمعت عيونها من جمالهم وانها كان نفسها تلبسه بس خايفه من رد فعل كمال

 

ديدكانت بتجري في الجناح وتتنطت زي االطفال اللي فرحانه بلبس العيد الج   

 

  دخلت المرحاض اخدت شاور وطلعت لبست وجهزت بس سابت النقاب وطلعت

 

  .ريسيليا..... كمال كمال كماااال

 

  .كمال من تحت..... ايوه

 

  ريسيليا...... ممكن دقيقه

 

  كمال.... عن اذنكوا



 

  طلع كمال وكانت جاهزه بس بالخمار

 

مشكله كمال بتوتر..... لو مش موافقه عادي وهللا معنديش   

 

  .رفعت ابهامها علي شفتيه لتوقفه عن الكالم

 

  ريسيليا بهدوء..... انا نديت عليك علشان عاوزه انت تلبسهولي

 

  كمال... بجد

 

 ريسيليا...... اه عاوزه انت اول واحد تشوفني بيه والبسه من ايدك انت

 

  كمال..... طب تعالي

 

يهاوقفوا اما المرايا واخد النقاب وبدا يلبسه ل   

 

  ويعدله علي قد ما يقدر

 

  لفت ليه...... هااا شكلي حلو

 

  كمال بانبهار...... حوريه من الجنه النقاب زادك جمال فوق جمال

 

  ريسيليا حضنته..... شكرا يابابي

 

  ضمها لحضنه وقبلها من راسها...... روح قلب بابي وعمره كله شكلك جميل اوي اللهم بارك

 

وننزل كله جهز كمال..... هلبس   

 



 خلص كمال ونزلوا وباركوا ليها علي النقاب غير شاهي اللي متغاظه من حبهم ليها علي عكسها خالص

 

  وبعد وقت طويل وصلوا الصعيد وتعال اصوات الطبول والزغاريط وضر*ب الن*ار

 

  خبت ريسيليا وجهها في صدره خوفا من صوت الطلقات ومسكت بيري في رجله

 

اي انتوا االتنين متخافوشكمال......   

 

  ريسيليا افتكرت مشهد ضر*ب الن*ار لما اتصابت وبدات تصرخ

 

  كمال بقلق.... ريسيليا مالك

 

  ريسيليا بخوف وهستريه..... هيمو*توك ياكمال.... هيمو*توك

 

  كمال بصوت عالي..... باس بطلوا ضر*ب شال ريسيليا ودخل بيها جوه

 

بيه طلع بيها علي الجناح الخاص   

 

سطحها علي الفراش وفك النقاب  كان وجهها اصبغ بالون االحمر  وعيونها ورامه من كثره البكاء وتردد كلمه واحده.... هيمو*توك 

  ياكمال

 

  ....كمال مسك اديها يطمنها..... ريسيليا.... حبيبتي ياروحي انا معاكي متخافيش ياعمري.... سيلو

 

كلمات كمال تهديها وفاقت...؛ كمال ريسيليا بدات   

 

  كمال حضنها بتملك..... قلب كمال

 

  .ريسيليا بدموع.... انا اسفه بس صوت ضرب الن*ار ذكرني بالقديم

 

  كمال..... كده ياسيلو تقلقيني عليكي ياعمري



 

  ريسيليا ببراءه..... اسفه

 

تعالي بقا في شويه فطير تحت تحفه قبل ما بيرلي تخلص عليهم كمال..... بهزر معاكي ياروحي متتاسفيش   

 

  ريسيليا بحماس.... هللا بحبه اوي

 

  كمال..... طب اغير ونزل وال حبه تنزلي لوحدك

 

  ريسيليا بخوف..... ال هنزل معاك

 

  كمال حب يطمنها...... سيلوا المكان هنا امان عن القاهره بكتير متخافيش ياروحي

 

.... مش خايفه بس ننزل سواريسيليا.   

 

  كمال..... ماشي

 

  ريسيليا.... اطلع ليك هدوم

 

  كمال...... الشنط لسه في العربيه هلبس من هنا وخالص

 

  ريسيليا..... تمام

 

  دخل كمال اخد شاور وبدل مالبسه  لجلباب صعيدي وتحته قفطان ابيض والجلباب لونه اسود

 

  وطلع

 

واوووو اي داريسيليا بانبهار......    

 



  كمال بغمزه...... مز في الصعيدي صح

 

  ريسيليا يتوهان...... اوي اوي

 

  كمال اقترب وامسكها من خصرها بتملك واحب ان يتذوق شهد شفاتيها وقبلها بنهم شديد ونعوميه كانه ينسي الدنيا وما فيها امامها

 

  ابتعد ليقول..... يااااه سكر

 

عارفه خ*مر حالل ضربته بخفه في صدره......   

 

  ريسيليا..... هو في خم*ر حالل

 

 كمال. ..... اه الشفايف القمر دي

 

  ريسيليا...... ياال ننزل

 

  قبل باطن يديها قائال..... ياال ياست البنات

 

  نزلوا تحت جريت بيرلي علي ريسيليا..... سيلو انتي كويسه

 

  ريسيليا بابتسامه جميله...... اه ياقلبي كويسه

 

  كريمه...... تعالي يابتي

 

  قعدت ريسيليا قد اي عيله جميله وحنينه محستش انها غريبه عنها

 

  لكن قاطعهم دخول فتاه تركض باتجاه كمال

 

  الفتاه...... كمال كيفك اتوحشتك جوي جوي



 

  كمال ..... بخير يابت عمي كيفك

 

  الفتاه..... بخير اما شوفتك

 

ناريسيليا بغيره..... مش تعرف   

 

  الفتاه تدعي مريم...... اني بنت عمه وانتي

 

  ريسيليا تشبكت في يد كمال قائله..... انا مراته

 

  مريم...... يامري

 

  .ريسيليا...... يامري  دي حاجه وحشه

 

  كمال كتم ضحكته قائال...... يعني يالهوي

 

اته واللي علي الكرسي هناك دي بنتهريسيليا..... يالهوي ليه يا ختي هو انا بقولك اتطلقك بقولك مراااا   

 

  مريم..... بنته كيف

 

  ريسيليا..... من مراته االولي اللي في كرسي جمبها

 

  مريم...... مفهاش مشكله اتجوز التانيه وفاضل بنت عمه اوله بيها يبقا التالته

 

  كمال..... ياجماعه حرام هو مفيش ذكر في العيله دي حد عنده عرايس تاني

 

  الخدامه..... انا يسي كمال بتي وحيده

 



  ريسيليا...... يامري يامري عاوزين تخدو الراجل مني ارفع ايدك

 

  رفع كمال ايده

 

  ريسيليا..... في هنا دبله وحده بتاعتي اللي جدعه فيكوا تحط  دبلتها

 

  وقعدت تاكل

 

 مريم بضحك..... ال ال مش قادره بمووووت

 

  كمال...... تمثيلك روعه يابت مش كنتي دخلتي مسرح بدل الفنون

 

  مريم..... نعمل اي ياخويا بچا انا مريم بنت عم كمال وهو يعتبر اخويا الكبير

 

  ريسيليا..... يعني مش بتحبيه وتخديه مني

 

  مريم.... الوهللا

 

  ريسيليا...... خالص صدقت

 

شاهي عاش من شافك رجعتي للبلد البيئه والفالجر ليه مريم...... اي دا   

 

  شاهي...... علشان مسبش بنتي

 

  مريم..... عليا برده

 

  مريم لكمال..... بس اي النظام

 

  كمال بعدم فهم.... نظام اي يابت



 

  مريم...... عندم المتبر*جه والمحتشمه ناوي علي اي تاني

 

يابتكمال..... ناوي افتح كبار*يه اتهدي    

 

  مريم..... اله وانا مالي يالمبي

 

  كمال...... شكل ايدي  وحشتك

 

  مريم..... ال ياكبير تسلم

 

  ضحكت ريسيليا علي كالمهم سوا

 

  بيرلي..... بابي

 

  كمال..... نعم ياروحي

 

  بيرلي...... عاوزه انام

 

  يوسف..... تعالي ياقلب جدك معايا

 

 كمال...... روحي مع جدو

 

  كمال...... تحبي نطلع نتمشي شويه

 

  ريسيليا..... اه ياال بينا

 

  كمال..... عن اذنك ياامي

 



  كريمه..... اذنك معاك ياولدي

 

  كمال..... هطلع اجيب حاجه من فوق

 

  طلع كمال لكن سمع صراخ ريسيليا

 

 ريسيليا...... ااااااه

 الفصل الرابع عشر

 (14) غيرت حياه الشيطان

 

.. اااااهريسيليا..  

 

 نزل كمال بسرعه كانت ريسيليا وقعه علي االرض

 

 كمال .... اي اللي حصل

 

 ريسيليا بوجع ...... في مايه هنا اتزحلقت

 

 كمال بعصبيه.... انتوا يالي هنا ازاي في مايه علي االرض اماااال شغلتكوا هنا اي بالظبط

 

ان الهانم هتطلع الخادمه..... وهللا ياسي كمال احنا لسه ماسحين منعرفش  

 

 كمال.... وانا نتحبس لحد ما المايه تنشف

 

 ريسيليا..... كمال خالص انا كويسه

 

 كمال بعصبيه.... يعني اي كويسه انتي بقالك شهر مش سليمه اعمل فيكي اي احبسك يعني

 

 كريمه..... حصل خير ياولدي



 

وهو شايف الدموع في عيناها كمال..... تعالي يامدام واتشالها بين زراعيه وطلع علي الجناح   

 

  نزلها علي الفراش وفك النقاب.... هتفضلي توجعي قلبي عليكي كده كتير انا بخاف عليكي اوي

 

  ريسيليا ببكاء مثل االطفال..... بس انت زعقت ليا

 

  كمال...... من خوفي وقلقي عليكي ينفع كده

 

 ريسيليا بشراسه..... مزاجي اني اقع يعني وال اي

 

ل..... ال ياختي اكيد كنتي طالعه تتنطتي زي االطفال في الحضانهكما  

 

 ريسيليا....... اتنطت براحتي وبعدين متزعقش تاني

 

 كمال..... ايوه ايوه علي صوتك اكتر

 

 ريسيليا وقفت فجاه لكن صرخت.... اه اااه

 

 كمال بقلق..... مالك

 

 ريسيليا.... ضهري بيوجعني

 

ناقص عمر نامي لحد ما اشوفلك كريم واقلعي ام االدناء دا كمال..... هتموتيني  

 

 ريسيليا..... نعم نعم اقلع اي

 

 كمال..... في اي ياريسيليا

 



 ريسيليا..... انت عاوز تخدش حيائي

 

 كمال مسح علي وجه بعصبيه.... اخدش اي هللا يهديكي انا هدهنلك كريم علشان مش تتعبي

 

ادهن لنفسيريسيليا..... انا كبيره واعرف   

 

 كمال ببرطمه..... هو انتي مبتفتكريش انك كبيره غير في حقك بس فرحنا بكره ياقطه

 

 ريسيليا بتوتر..... فرح اي

 

  كمال.....فرحنا اقترب منها وكوب وجهها بين يده قائال... سيلو لو لسه عاوزه وقت انا موافق عادي بس انا استويت وهللا ومشتقلك اوي

 

  ردريسيليا...... ال

 

 كمال..... اجل الفرح وال اي

 

 ريسيليا....... ال متاجلش

 

 كمال.... تمام في حاجه نقصاكي

 

 ريسيليا هزت راسها بنفي.... تؤتؤ

 

 كمال بخبث ويده علي خصرها..... طب اي احط الكريم

 

 ريسيليا بخجل..... ال انا هحط

 

 اخدت الكريم ودخلت المرحاض

 

 وخرجت بعد عشر دقائق



 

 كمال...... ممكن تنامي بقا

 

 ريسيليا.... ال بقا مش هنام انا هنزل

 

 كمال..... يابت انتي وخده حبوب جراءه يعني وال اي

 

 ريسيليا واديها علي خصرها...... ملكش دعوه وبعدين انت قولت هتعمل فرح يعني في فستان صح

 

تان ابيض يليق بعروستي وملكت قلبي وحوريتي وفي سيشن جميل اقترب كمال وحاوط خصرها بيداه ودفن راسه في عنقها..... في فس

 هيتعمل لحبيبه قلبي وفي شهر عسل وفي حاجات كتير اوي علشان اعوض حبيبتي

 

 ريسيليا بفرح مثل االطفال..... بجد هعمل كل دا والبس روب ابيض واتصور مع الفستان زي ما بشوف واحط ميكب

 

بس بعقل انتي هتكوني مع البنات الن االفراح هنا مختلفه بس انا حابب فستانك يكون رقيق وجميل كمال..... تعملي اللي انتي عاوزه 

 ومش مفتوح وتلبسي النقاب علشان ناخد كذا صوره حلوين كده وبعدين عاوزه تقعدي مع البنات من غيره براحتك

 

 استدارت ريسيلها وحضنته..... انت حنين اوي ربنا يخليك ليا

 

يخليكي ليا يانور عيني انتيكمال...... و  

 

 ريسيليا..... طيب فين الفستان بقا

 

 كمال...... بكره كل حاجه هتكون عندك

 

 ريسيليا..... اشطاط وانت هتلبس اي بقا البدله

 

 كمال..... ال ياحبيبتي خلبس زي اللي انا البسه دا

 

 ريسيليا بمرح..... بجد



 

 كمال..... اه هنا بيلبسوا كده

 

..... او هيكون سيشن مختلف خالص خالصريسيليا  

 

 كمال بضحك..... صح وكمل بخبث وهتكون ليله مميزه كده وال الف ليله وليه

 

 ريسيليا بخوف مصتنع.... انت ناوي علي اي

 

 كمال..... كل خير ياروحي كل حاجه في وقتها حلو

 

  عدا اليوم وجاء يوم زفاف كمال وريسيليا

 

  دخلت كريمه الجناح

 

ه...... كمال..... كمالكريم   

 

  كمال بنوم وهو يحتضن ريسيليا كا الطفل الذي يتشبك في امه.... اي ياامي

 

  كريمه.... انت بتعمل اي هنا

 

  كمال بنوم.... هكون بعمل اي يعني نايم

 

 .كريمه..... هو احنا مش قولنا كل واحد في اوضه ياولدي

 

انام وهيا مش في حضني كمال..... مقدرتش انام ياامي وهللا مبعرفش   

 

  كريمه..... اتحشم ياولد

 



  كمال..... اتحشم اي بس دي مراتي ومكانها في حضني

 

  كريمه..... عشر دقايق وتكون بره السرايا سامع

 

  .وطلعت وقفلت الباب

 

  كمال بغزل ...... كانت فاكره اني هنام بعيد عنك وال لي هو انا اقدر ابعد عنك يابطل انت

 

بااااكفالش    

 

  ريسيليا بتوتر..... اوف بقا انا مش عارفه انام من غيره وطنط كريمه اثرت انه يبات في اوضه تانيه

 

  كمال بغزل..... بس انا مقدرتش ابعد عنك ياقمر انت

 

 ابتسمت ابتسامه واسعه وقفذت في حضنه كا الطفله

 

  تمسكت به بشده واحكمت قدميها علي خصره

 

وهي في حضنه ودافنه راسها في عنقه سار بها الي الفراش   

 

  جلس علي الفراش وماذات علي وضعها...... وحشتني

 

  ريسيليا بخجل..... وانت كمال اوي

 

  كمال..... مقدرتش انام من غير حضنك بقا ادمان ليا

 

  ريسيليا...... وال انا حضنك وحشني

 

غير وانا مش موجود كمال بعتاب مصتنع... بس هو اللبس دا مبيطلعش   



 

  ريسيليا تذكرت ماذا ترتدي قفذت سريعا ترتدي بجامه محتشمه

 

  كمال بضحك.... متخافيش دا انا محترم

 

  رجعت ريسيليا..... اوي اوي

 

  كمال شدها لحضنه.....تعالي بقا علشان بكره يوم طويل اوي

 

قلبه السريعه كل دقه كانها تنادي عليهادخلت جوه حضنه كالطفله تضع راسها علي صدره تستمع الي نبضات     

 

  عوده

 

 كمال...... اصحي ياسيلو

 

  ريسيليا..... بس بقا ياض

 

  كمال بصدمه..... ياض اصحي يابت

 

  ريسيليا.... اي ياكمال عاوزه انام

 

  كمال.... معلش ياال علشان امي عاوزاكي وكمان تظبطوا شويه حاجات

 

  ريسيليا..... تمام تمام

 

  كمال..... انا هاخد شاور وانزل تحت مع الرجاله علشان مصطفي هيوصل

 

  ريسيليا.... تمام

 



  تسارعت االحداث ونزلت ربيسليا وهي تردتدي جيبه وكنزه وخمار جميل

 

  مريم..... ما شاء هللا انتي جميله اوي

 

  ريسيليا بخجل.... انتي اجمل تسلمي

 

نجهز الحاجات كريمه..... ياال يابنات علشان   

 

  نزل كمال

 

  كمال وهو يقبل راسها.... مفيش حد هيدخل السرايا علشان تكوني براحتك كله بره ولو لمحتك بره الباب هنفخك

 

  ريسيليا..... اله انا عروسه برده

 

  كمال.... احلي عروسه

 

  وطلع بدات ريسيليا تجهز وهيا فرحانه ان معاها عيله جميله كده

 

وكانت ريسيليا ترتدي فستان ابيض منفوش جميل محتشم مثل فساتين االميرات وخمار جميل وشيك ونقاب وعيونها متزينه وجاء الليل 

  بشكل رائع وجميل

 

  دخل كمال وهو يرتدي الزيي الصعيدي الجميل واالبتسامه ال تفارق وجهه

 

  كمال قبلها من جبنها.... مبروك ياعروستي

 

بتوتر.... هللا يبارك فيك ريسيليا   

 

  كمال.... اي الجمال دا كله انتي كتير عليا

 

  ريسيليا مسرعه..... متقولش كده دا انا اللي مش مصدقه نفسي حسه اني بحلم



 

  كمال..... انتي جميله اوي اوعي تفكي النقاب انتي تفتني وانتي كده امال لو فكيتيه

 

لهريسيليا... انا قعده مع ستات مش رجا   

 

  كمال.... ولو هيشفوكي

 

  ريسيليا..... هو انا حلوه اوي كده

 

  كمال.... اوي اوي

 

  كمال.... ياال بينا

 

  ونزلوا تحت والستات انبهرت بفستان ريسيليا الجميل وشكلها

 

  وبدوا يباركولها ويقدموا ليها الهدايه وكانت في قمه سعادتها

 

  وبدوا يغنوا ويرقصوا

 

لوا نتفرج كمال هو وصاحبه بينافسوا بعض بالعصامريم...... تعا   

 

  ريسيليا..... بجد

 

  وطلعوا يتفرجوا من بعيد

 

وكان كمال بيصد بطريقه  قويه وسريعه لذن عينه وقعت عاي ريسيليا وجمالها لما فكت النقاب وتاه في جمالها لحد نا وقعت العصا من 

  يده بسبب مصطفي

 

وقعت وال اي مصطفي بضحك....... اي ياكبير   

 



 كمال..... انت بتخم علي فكره

 

  مصطفي بغمزه..... اخم اي بس عينك علي المدام مش معايا

 

  كمال بغيره وعصبيه.... وانت عرفت منين

 

  مصطفي..... البنات حواليها انا مشوفتهاش

 

  بارك الجميع لكمال واتصوروا كتير

 

  بيرلي..... اتصور انا بقا

 

ا وشالها  وبدوا يتصوروا سواكمال.... ياال بين   

 

  يوسف.... مبروك ياولدي

 

  كمال.... هللا يبارك في حضرتك

 

  كريمه.... الف مبروك ياغالي اطلع ياولدي عروستك فوق

 

  كمال.... باالذن

 

 طلع كمال

 

  ودخل الجناح وغلق الباب

 

تفرك يداها بتوتر جلس علي االرض وامسك يداها قبلها بحب...... اخيرا رما الشال علي االرض وتقدم من ريسيليا الجالسه   

 

  ريسيليا بقلق.... اه اخيرا



 

  كمال..... قومي غيري الفستان علشان نصلي ياقمر

 

  نفذت ريسيليا كالمه وبالفعل دخلت المرحاض وغيرت الفستان ولبست االسدال وكان كمال غير مالبسه لبنطلون قماش اسود وتيشرت

  ابيض

 

  ريسيليا..... جاهزه

 

  كمال..... تمام

 

  صاله كمال هو وريسيليا وقال دعاء المتزوجين

 

  وفك طرحه االسدال ونزل شعرها سريعا علي ظهرها من شده نعومه

 

  كمال..... خايفه

 

  ريسيليا.... دقيقه

 

  ودخلت المرحاض

 

عدا دقيقتين وخرجت ترتدي ثوبا رقيق شفاف ذادها جماال فوق جمالها تالقت فيه كالحوريه  يظهر مفاتنها بدقه وقفت امامه يتفحصها 

بعيناه فتح فااه من الصدمه والدهشه خضع قلبه امامها من شده حبه لها تقدم مبتسما ابتسامه جميله قربها من حضنه وتلون وجهها بالون 

ها في حضنه ضحك بشده علي فعلتها خائفه من نظراته وتختبي في احضانه رفع وجهها بانهامه ونظر في عيونها ال االحمر خبت نفس

  يوجد فيهم رفض وال خوف وال قلق يوجد عاشقه تشتاق لحبيها يوجد حب وعشق

 

  اقترب ليهمس اما اذنيها...... وحشتيني اوي اوي انا بحبك

 

بخجل شديد..... وانا كمال ريسيليا   

 

  كمال بانتباه.... انتي كمان اي

 



  ريسيليا.... بحبك اوي

 

  شالها وتوجه بها الي الفراش وسطحهاعليه واقترب منها يزيل حماالت الفستان لكن مسك يده فاجاه

 

  كمال بخوف... ابعد

 

مسه حنينه من غير قسوهريسيليا.... اوعي قرب وبس اوعي تبعد نسيني اي لمسه كانت غصب خلي ل   

 

  كمال قبل كتفها العاري.... اوعدك

 

  والتهم شفتيها بحب وعشق كانها الحياه بالنسبه لها كان يفصل قبلته لتاخذ انفاسها ويرجع لها مره ثانيه كانت ادمان له

 

  واصبحت زوجته بارادتها

 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 

 

لنا كده اخرتنا هتكون اي اكيد المو*تشاهي..... انا زهقت من االنتقام احنا لو فض   

 

  فاروق.... يعني عاوزه اي

 

 ............شاهي

 

 فاروق......... اييييه

 الفصل الخامس عشر

 (15) غيرت حياه الشيطان

 

  صلوا على الحبيب المصطفى

 

علي ابطالنا فتح كمال عيونه وابتسم عند تذكر ليله امس فهو عاش ليلي وال في االحالم ليله في  في صباح يوم جديد يوم يحمل السعاده

 االندلس حبيبته جعلته محلق في السماء بافعالها الرقيقه المزدوجه بالطفوليه بالخجل الشديد



 

 ضمها لحضنه وابتسم ابتسامه واسعه

 

ثل القطه حرك ابهامه علي ظهرها العاري مما جعلها تشعر بقشعرهاحس بحركه ريسيليا وتمسح وجهها علي صدره العاري م  

 

 فتحت عيناها التي تشبه موجات البحر

 

 كمال بحنيه..... صباح الفل صباحيه مباركه علي لحلي عروسه

 

 ريسيليا.... صباح الخير هو اي اللي صباجيه مباركه

 

 كمال..... طبعا عروسه واحلي عروسه في الدنيا كلها

 

..... ربنا يخليك لياريسيليا  

 

 كمال بابتسامه جميله..... ويخليكي يانور عين كمال

 

 ريسيليا.... كمال انا مش عاوزه انزل انهاردة تحت ممكن

 

 كمال..... دا اكيد اصال

 

 ريسيليا.... اشمعنا

 

ايام في الجناح بتاعها دلع وهيصه3كمال..... دا ياستي قاعده كده في العيله ان العروسه تقعد   

 

 ريسيليا بدلع واغراء.....يعني في دلع

 

 كمال بتوهان.... دلع وحكايه تانيه خالص

 



 اقترب ليقبها لكن ابتعدت واصابعها علي فمه نظر إليها باستغراب.... في اي

 

 ريسيليا.... هتبطل امته

 

 كمال بعدم فهم..... ابطل اي ياروحي ابطل ابو*سك دا في أحالمك

 

يل االدبريسيليا بطفوليه.... ياقل  

 

 كمال.... قليل االدب في منظرنا دا مش ركبه خالص طب قوليلي ابطل اي

 

 ريسيليا..... سجاير ياعنيا

 

 كمال عقد حاجبه قائال..... انتي بتردحي وبعدين مالها السجاير

 

 ريسيليا.... بطلها

 

  كمال.... مش وقته والتهم شفتيها وتعمق ضربت علي صدره بيداها الصغيره بشده

 

تعد عنه..... نفسك بقا صغنون ياسيلو ابقي اتدربياب   

 

  ريسيليا..... نفسي وال انت اللي عمالق

 

  كمال.... بت

 

  ريسيليا بتلقائيه.... وال

 

  كمال بصدمه ودهشه..... وال

 

  ريسيليا ببراءه..... كيمو



 

  كمال..... قلبتي قطه سيامي فاجاه

 

  ريسيليا..... كمال

 

عيون كمالكمال بحنبه......    

 

  ريسيليا..... متسبنيش

 

  احتضنها بشده يستنشق رائحه شعرها الجميله خصالتها الذهبيه

 

  حد يمشي من غير روح ياسيلو .....

 

  ريسيليا...... كمال

 

  كمال..... نعم يا سيلو

 

  ريسيليا.... مالك

 

  كمال بتوتر..... مفيش

 

. هتخبي علياريسيليا رفعت يداها وكوبت وجهه بين يداها...   

 

  كمال...... مفيش ياريسيليا

 

  ريسيليا..... بس دا موجوع

 

  كمال بعصبيه.... يوه مفيش وقام دخل البلكونه

 



  لفت غطاء الفراش عليها ودخلت المرحاض لتاخد شاور

 

  في مكان تاني في السرايا

 

  نازل مصطفي وهو يدندن االغنيه

 

وصفر بصوت عالي ال سحرتلي بجد مصطفي.... سحرتلي وال سحرتلي   

 

  مريم.... وه اي ياواد

 

  مصطفي.... واد

 

  مريم..... ايوه واد

 

  مصطفي بغزل..... مش مهم بس قولي مصطفي كده

 

  مريم بتلقائيه...... مصطفي

 

  مصطفي..... يابووووي اول مره اعرف ان اسمي حلو كده

 

بايه والخشيمريم...... وه بطل حديتك الماسخ دا قليل الر   

 

  مصطفي بعصبيه مصتنعه..... انا قليل االدب

 

  مريم بقوه...... وحديتك ماسخ

 

  مصطفي..... بت انتي مش خايفه

 

  مريم.... من ميتي بنات الصعيد بتخاف شكلك وقعت علي ودانك اصمله عليك



 

 مصطفي..... بس قمر ما تجيبي رقمك

 

 مريم بعصبيه..... ياعمي. ياعمي ياعمييي

 

 يوسف.... ايوه يابتي

 

 مريم...... الجدع دا عم يتغزل فيا وبيچولي هاتي رقمك

 

 كان مصطفي كاتم ضحكته علي هيئتها

 

 يوسف بغضب..... الكالم دا صوح

 

 مصطفي بجديه..... انا كنت بهزر معاها ياعمي مش قصدي حاجه وحشه هبص لحرمه البيت

 

 يوسف...... حصل خير ياولدي

 

نك. وغادرمصطفي..... عن اذ  

 

 كريمه بعتاب..... الجدع بيهزر معاكي علي طول دبش اكده

 

 مريم...... اله يامرت عمي دا بيجولي هاتي رقمك

 

 كريمه..... بيهزر انتي مهفوفه في عقلك يابت انتي

 

 مريم بغضب..... اوف بقا انا دخله اكل

 

 يوسف..... خشي ياختي

 



🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 

 

 فاروق...... وبعدين

 

 شاهي...... نطلب السماح من كمال

 

 فاروق بجنان....... انتي واعيه للي بتقوليه دا

 

 شاهي..... ايوه احنا لو فضلنا كده نهايتنا هتكون المو*وت او السج، ن صدقني الزم نرجع اللي بنعمله وانا اربي بنتي اللي بتخاف مني

 

 فاروق بتوحس..... شاهي انتي عاوزه ترجعي لكمال

 

..... كمال قلبه مع ريسيليا قدرت تغيره وتخليه انسان كويس تصدق ان كمال خالها تلبس نقاب علشان محدش يشوفها محدش شاهي.

يقرب منها حتي كمال اتغير اوي محدش يقدر يقف قدامه قد ريسيليا كمال مفهوش ذره في قلبه مفهوش حب ليا لو كان في كان اتلهف 

اي راجل ومع اني حالله بس ريسيليا ماله عنيهعليا وانا البسه قصير وبغر*يه زي   

 

 فاروق....... ياااه للدرجه دي مش عاوزه حقك منه

 

 شاهي.... حق اي يافاروق احنا هنكدب ونصدق الكدبه احنا ملناش حق

 

 فاروق...... انا هنزل مصر وهنقابل كمال ان شاء هللا حاولي تحسني العالقه مع بنتك

 

 شاهي..... حاضر

 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 

 

  طلعت ريسيليا من المرحاض بشورت جينز يصل الي اعلي الركبه بمراحل وكنزه بيضاء قصيره ضيق يظهر مفاتنها ببراعه

 

  واطلقت سراح خصالتها الذهبيه التي تفوح منها راحه الورد الجوري

 



  وكانت تتمايل امام كمال بحجج كثيره وال تعطي له اي اهتمام

 

فسه...... هيا بتعمل اي دي بتتكسف من خيالها ال ال كده كتير بلع ريقه بصعوبه وتقدم منها لكن جلعت علي كرسي التسريحه كمال في ن

  وامسكت الروچ وبجات ترسم شفتاها ببراعه كالوحه

 

  كمال تكلم بصعوبه...... انني بتعملي اي

 

 ريسيليا تصنعت البرائه...... بحط روووچ

 

زمهكمال...... ملوش ال   

 

  ريسيليا...... ليه

 

  كمال..... هو كده وبيقرب عليها

 

  ريسيليا بعدته باديها...... ال بنا اتفاق مش عاوزه غير بعد ما تبطل السجاير

 

  كمال حاول ميتعصبش..... طب بالعقل هل انا هبطل من يوم

 

 ليله يعني وحده وحده لحد ما ابطل خالص

 

ي اليومريسيليا بتفكير..... بتشرب كام ف  

 

 كمال..... علبه

 

بس 4ريسيليا....... انهارده ليك   

 

 كمال بصوت عالي..... نعم ياختي

 

 ريسيليا...... خالص خد العلبه بس نو سيلو ياكيمو قالتها وهيا تدعي الدلع



 

 كمال..... ماشي ياريسيليا وانا موافق

 

 ريسيليا مدت اديها ليه...... وعد

 

 كمال بخبث..... وعد بس مش كده قبلها بنعومه ورقه جعلها محلقه في الهواء ابتعد عنها بعد مده ليست قصيره...... كده مضينا العقد

 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 

 

  بقلم ندا الشرقاوى

 

ليالي نزلوا ابطالنا من الجناح وركضت اليهم بيرلي بفرح واشتياق3بعد مرور   

 

ني اوي وعبثت بمالمحها الطفوليه..... فين كل دابيرلي...... باااابي وحشت  

 

 كمال..... ياروحي مش انا عملت فرح

 

 ردت الصغيره ببرائه..... اه وكنت البسه فستان جميل

 

ايام 3كمال..... اه هنا بقا لما يكون فرح وبنقعد   

 

ايام 3بيرلي..... يعني انا لما اكون عروسه هقعد   

 

  قهقه الجميع علي ما قالته تلك الصغيره

 

  كريمه..... عقبال ما اشيل والدك ياحبيبي

 

  كمال بهدوء..... في حياتك يا امي

 



  شاهي..... كمال عاوزه اتكلم معاك

 

  مسكت ريسيليا ايده بقوه من تحت المائده

 

  وتنظر اليه بعدم الرضا

 

  يوسف..... طيب انا هروح االرض

 

السالمه الجميع.....مع   

 

  كمال..... تعالي ياشاهي

 

 كمال..... بيرلي اقعدي مع سيلو هوبااا وقعدها علي رجل ريسيليا

 

 كمال همس في اذنيها..... في اي اهدي كده ياروحي

 

 وطلع بره هو وشاهي

 

 كمال...... نعم ياشاهي خير

 

انا وفاروق احنا غلطنا وانا بقولك انا معترفه بغلطي وان شاهي بتردد.....كمال انا محتاجه تسامحني عن اي حاجه حصلت معاك بسببي 

الشيطان عماني بس انا بجد عاوزه اعيش حياه ساليمه اربي بنتي واكون ام كويسه بعيد عن للمشاكل وانت ربنا عوضك بريسيليا زوجه 

مليون  2كل واحد يروح لحاله والكويسه وهتكون ام كويسه مش زيي تافهه ومغروره ياريت تقبل اعتذاري ولما نرجع مصر تطلقني و

 اللي اختهم انا هرجعهم النهم مش حقي وانا اسفه قالت كالمها بندم شديد للغايه

 

 كمال شاف الصدق في عيون شاهي وانها فعال حابه تتغير.... وانا موافق اهم حاجه تغيري معاملتك مع بنتك علشان تحبك

 

واحتضنته من شده الفرح لكن كان يوجد من يراقبهم وهيا عيون ريسيليا شاهي بفرحه........ شكرا شكرا ياكمال  

 

 كمال..... ريسيليا..... ريسيليا



 

 لكنها لم تنظر اليه وغادرت

 

 شاهي..... كمال انا اسفه

 

 كمال...... ال حصل خير ممكن طلب

 

 شاهي ردت سريعا..... اؤمر

 

 كمال بهدوء...... ريسيليا متعرفش سبب طلقنا

 

..... هيا متعرفششاهي.  

 

 كمال..... ال

 

 شاهي...... وانا مش هقول حاجه

 

 كمال......تمام

 

  بقلم ندا الشرقاوى

 

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 

اكده ياعمر بتفوتني وحيده طب ليه مختنيش معاك ياحبيبي تعرف اتوحشتك جوي جوي اتوحشت ابتسامتك اللي كيف البدر المنور خدك 

ني قلبي بقا حجر من بعدكالمووو*ت مني يانور عي  

 

 عارف ياعمر كمال جه البلد ومعاه بنته جميل قوي اسمها بيرلي وكمان اتجوز وحده زينه ومحترمه وجميله

 

 اي ياعمر مش ناوي تيجي تاخدني بقا وال اي سلملي علي امي وابويا اتوحشتهم جوي جوي

 



 مع السالمه يانور عيني

 

 �🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷� بقلم ندا الشرقاوى

 

 كمال..... فين مريم ياما

 

 كريمه بحزن..... انت عارف انهارده الجمعه ودا يوم عمر

 

 كمال..... هيا لسه بتروح

 

 كريمه....... كل جمعه ياولدي الزم تقضيها مع عمر وتفطر اللي هناك كلهم

 

 كمال بحزن علي اخته فهي مثل اخته...... ربنا يرحمه ويصبرها

 

 فين بيرلي

 

اخدتها وحيده البوك االرض عاوزه تشوف الحصان الجديدكريمه.......   

 

 كمال..... طب وريسيليا

 

 كريمه....... مش عارفه ياولدي تقريبا في الجناح الني كنت في المطبح

 

 كمال....... طيب انا هطلع لها

 

 كريمه...... ماشي ياحبيبي

 

تنظر الي االراضي الزراعيه والمنظر الجميل طلع كمال الجناح كانت ريسيليا واقفه في الشرفه  

 

 لكن بدون نقاب



 

 كمال...... اي ياهانم اللي بتعمليه دا

 

 ريسيليا ردت باستغراب...... اي

 

 كمال...... ازاي واقفه من غير نقاب

 

 ريسيليا..... مفيش حد

 

 كمال...... افرض حد من الغفر شافك اتفضلي نقابك

 

  وعلي اي دخلتتنهدت بهدوء قائله...... ال

 

 كمال..... مالك

 

 ريسيليا بسخريه..... ياتري حضنها وحشك اوي وزهقت مني قولت تجرب حاجة جديدة

 

 كمال..... اي اللي انتي بتقوليه دا

 

 ريسيليا..... اي هو انت مش كنت في حضنها

 

 كمال بسخريه..... ما شاء هللا عليكي ياريسيليا هانم الثقه اللي بنا غاليه اوي

 

 ريسيليا صوتها عالي نسبيا..... كانت في حضنك وال ال

 

كمال..... اه بس مش اللي في دماغك انا راجل متجوز وعيني مفيش حد فيها غيرك وعلي فكره لو عاوز حاجه ممكن اعملها وانتي مش 

لوحدنا ومراعي نشاعرك واقول لسه صغيره  تش اوضتها وال وقفت معاهاعارفه وكمان هيا مراتي دا انا من ساعه ما اتجوزتها وانا مدخل

 ومش هتفهم اوي بس وصلت انك تشكي فيا ال ياريسيليا

 

 ريسيليا...... شوفتها في حضنك



 

 كمال...... هحكي لجنابك اللي حصل

 

 ريسيليا...... اتفضل

 

 بدا كمال يقص عليها ما حدث وما قالته له شاهي بالحرف

 

ه تصدقي صدقي مش حبه انتي حرهكمال بهدوء...... ودا اللي حصل حاب  

 

 ريسيليا باحراج...... كمال انا

 

 كمال..... ريسيليا الكالم خلص

 

 ووقف اما الخزانه مشت ورا واحتضنته من الخلف بشده قائله.... حقك عليا

 

 كمال..... خالص

 

 ريسيليا بزعل طفولي.....ال لسه زعالن

 

 لف كمال لها قائال.... اتفضلي

 

ار..... اي داريسيليا باستفس  

 

 كمال....... دي حبووب منع الحمل

 

 ريسيليا بصدمه كان وقع عليها دلوا من الماء ...... اي

 الفصل السادس عشر

 (16) غيرت حياه الشيطان

 



 كمال...... حبووب منع الحمل

 

 ريسيليا...... ايييه

 

ماختيش الحبوب وحملتي هنزله ياريسيلياكمال...... زي ما سمعتي انا مش عاوز اطفال انا هكتفي ببيرلي ولو   

 

نزلت دموعها غصب عنها  وفي لمح البصر رفعت اديها وصفعته بقوه ...... ليه ليييه تعمل كده مش من مستواك انك تخلف من بنت 

   الملجأ

 

... اهديكمال بصدمه من فعلتها لكن وقف مكانه ينظر اليها بصدمه كان دلو من الثلج وقع عليه منعه من الحركه..  

 

 ريسيليا بصراخ......متقوليش اهدييي سااامع ملكش دعوه بيا

 

 كمال...... اي في اي انا حررر قولت مش عااااوز اخلف اي مبتفهميش

 

 ريسيليا مسحت دموعها قائله...... طلقني

 

  كمال مسكها من اديها ولواها خلفها........ كلمه طالق تيجي علي لسانك تاني هقطعولك سااامعه

 

 ريسيليا....... وانا بقولك طلقني ياكمال لو راجل طلقني

 

  غضب بشده وهو في قمه غضبه صفعها بشده جرح بجانب شفتيها وغادر سريعا

 

  ريسيليا ببكاء....... ماشي ياكمال انا وانت والزمن طويل

 

 نزل كمال وهو غضبان وزهقان

 

 قابله مصطفي..... مالك في اي

 

سبني في حالي هللا يرضي عنك وسابه ومشي طلع مصطفي وراهكمال بعصبيه وحده.....   



 

 مصطفي..... اهدي يابني في اي

 

 كمال...... تعبت يامصطفي تعبت معنتش قادر مراتي وحبيبتي بتروح مني

 

 مصطفي...... انت عملت اي

 

  كمال...... قولتلها مش عاوز اخلف منها وغير كده ادتها حبوب منع الحمل وفوق كده ضربتها

 

 مصطفي بصدمه...... يخربيتك اي اللي هببته دا

 

  كمال بدموع...... اعمل اي الدكتور كلمني وقالي ان الوقت خالص في االخر  ونسبه النجاح قليله

 

سنين بتحايل تعملها 4مصطفي بصراخ وحده....... انت ازاي تستني كل دا حرام عليك   

 

هعملها لمين كمال بوجع......... كنت هعملها لمين قولي كنت   

 

 لمراتي كانت سابتني ومشيت ومحدش ليا كنت مستني لحظه قضاء ربنا لحد ما جت ريسيليا نورت حياتي بس في االخر لالسف

 

 مصطفي...... كنت اعملها علشان نفسك واللي زاد وغطي انك حريقه سجاير وانت المشكله عندك في الراي

 

ك من مراتي وبنتي يامصطفيكمال...... عادي بقا لو حصلي حاجه خلي بال  

 

 مصطفي. بزعيق...... انت هتعمل العمليه وانا هحجزلك اول طياره المريكا

 

 كمال....... موافق بس بشرط ريسيليا متعرفش حاجه عن العمليه

 

 مصطفي..... موافق بس صالح مراتك هيا ملهاش ذنب في كل دا

 



 كمال...... مش هرجع السرايا دلوقتي

 

 مصطفي....... قوم ياكمال مراتك محتجاك

 

 كمال..... انا كسرتها لتاني مره يامصطفي

 

 مصطفي..... ريسيليا هتسامحك هيا طيبه وقلبها طيب وحنينه

 

 كمال بعصبيه وغيره...... اي يامصطفي ما تروح تصالحها انت

 

 مصطفي بضحك..... بهزر معاك

 

 كمال...... طب ياال بينا

 

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 

 رجع كمال السرايا كانت ريسيليا قاعده تحت

 

 كريمه...... ما تشيلي يابنتي النقاب محدش هنا

 

 ريسيليا...... ال ياماما انا مرتاحه كده

 

 كمال عارف هيا ليه مش عاوزه تخلع النقاب

 

 كمال...... سبيها براحتها ياامي كانت ريسيليا تنظر اليه نظرات كلها لوم وندم وعتاب

 

 كمال...... انا طالع

 

 طلع كمال وثواني وكانت احد الخادمات تنادي علي ريسيليا



 

 ريسيليا..... نعم

 

 وحيده...... استاذ كمال عاوز حضرتك

 

  ريسيليا..... حاضر

 

 طلع ريسيليا الجناح كان كمال جالد علي احد الكراسي وينظر الي االرض ويضع يده علي شعره يشده بشده

 

وبرود...... نعمريسيليا بجمود   

 

 كمال....... اقعدي عاوزك

 

 ريسيليا..... مش فضيالك

 

 كمال بصدمه...... اي

 

 ريسيليا بنفس الرد...... مش فضيالك

 

 كمال...... اي ياشيخه ريسيليا هيا دي المعامله اللي كانتي بتقوبي عليها وانك هتعملي اي حاجه علشان تكون نفس معامله النبي وزوجاته

 

بسخريه....... وهللا سيدنا النبي مضربش زوجته مقلش لزوجته مش عاوز اخلف معملش كل داريسيليا   

 

 كمال...... طب اسف

 

ريسيليا كان جنبها فازه وقعتها علي االرض..... اتفضل كلها بقت قطع ازاز علي االرض لو رجعتها هسامحك اسامحك علي اي وال اي 

كمال لو سمحتت علشان انسي دلوقتي انسي اي وال اي طلقني وكل واحد يروح لحاله ياياكمال هو انا لحقت انسي جروحي اللي فات  

 

كمال بعصبيه...... برده هتقولي طالق بصي يابنت الناس طول ما انتي علي اسمي مفيش طالق ولو موت هوصي ان محدش يتجوزك 

 النك ملكي انا



 

فيا ليه كده حرام عليك ليه كده انا حبيتك وهللا ريسيليا ببكاء..... امال بتعمل  

 

 صعبت عليه ريسيليا اقترب ليهدئها لكن صرخت في وجهه قائله..... اااااابعدددددد عنييييي

 

 كمال برجاء...... طب اسمعيني انا اسف اسمعيني

 

 ريسيليا...... مش عاااااوززززه اعررررف حاجه

 

رفي السبب لو سمحتكمال....... اسمعيني بس والنبي طب اع  

 

 ريسيليا..... ابعد ياكمال

 

شالها كمال غصب عنها وهيا تضربه بيداها علي صدره بقوه الول مره يري كمال الوجه القوه عندها لكن استرخاء جسدها بين يده علم 

 انها التقدر علي التكمله

 

 طلع علي الفراش واحتضنها كا الطفله وهيا تبكي في حضنه

 

وانصدم من شكل وجهها فا بشرتها بيضاء لدرجه ان اي شئ يظهر فيها يده ظاهره علي خديها ويوجد جرح بجانب  كمال خلع النقاب

 شفتيها

 

 قبل مكان الجرح قبالت رقيقه وبعد كل قبله ينطق بقول اسف

 

 كمال...... انا هتكلم واسمعي من غير مقاطعه لو سمحت ولما اخلص احكمي

 

رض في الري ساعتها كان عندي مشاكل في الشغل وشاهي تخلت عني مكنتش عارف اعمل اي قولت سنين عرفت اني عندي م4انا من 

هستني قضاء ربنا وخالص بقيت اعمل اي حاجه حرام لحد ما جيتي انتي كنت كل نا اهينك او ازعلك كان قلبي بيوجعني عليكي اوي 

 بس اقول لنفسي اوعي تحب تاني اوعي

 

يكي لحد ما بدات اني خالص مش عارف وال اكرهك وال اذيكي معملش حاجه غير اني احبك وانتي بس برده كان قلبي بيوجعني عل

تتحبي فعال بدات ارجع للعالج تاني لما بدات حياتنا ترجع طبيعيه بس من فتره الدكتور قالي ان العالج خالص مش هيجيب نتيجه والزم 

ه خايف اجيب بنت او ولد معرفش هيتربوا ازاي وال هتعملي بيهم اي لوحدك عمليه بس نسبه النجاح قليله فهمتي ليه مش عاوز عيال لي



دا انا خايف عليكي وانتي لوحدك هزود حملك كمان وخانته دموعه قائال انا مش خايف من الموت انا خايف عليكي وزعالن ان مشبعتش 

انا محتاجلك اوي متسبنيشمنك وال هشبع منك انتي  حبيبتي  وبنتي وكل حاجه انا في حضنك برجع عيل صغير   

 

 خلص كالم وانفجرت ريسيليا في البكاء

 

 حطت اديها علي فمها لتكتم شهقتها

 

 كمال...... ريسيليا اهدي...... اهدي...... خدي نفسك براحه لو سمحت

 

 ريسيليا...... انا..... انا اسفه

 

 كمال بيمسح دموعها...... اهدي اسفه علي اي اهدي ياروحي انا بحبك

 

  ريسيليا..... وانا كمان  متسبنيش  ياكمال انا بحبك

 

  كمال......... وانا مش هسيبك متخافيش اهدي كده

 

 بدا كمال يهدي في ريسيليا ويقرا لها بعض االيات القرأنيه لي تهدي ونامت بحانبه

 

  قبل راسها قائال....... انا اسف علي كل اللي هعمله

 

بشده خوفا من ان تهرب منهنام كمال بجانبها وكان يحتضنها   
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 مريم....... اي االي چابك اهنيه ياراجل انت

 

 مصطفي...... ما تهدي كده

 

 مريم......ياال من هنيه



 

 مصطفي...... بتعملي اي هنا

 

 مريم..... ملكش صالح

 

 مصطفي........ طب ما تحكيلي بدل ما انتي بتحكي لميت

 

 مريم...... الميت بيحس بيا اكتر من البشر ياعديم الدم

 

 مصطفي..... مين عمر

 

 مريم بعصبيه...... وه انت قاعد تتصنت عليا وال اي

 

 رفع يده باستسالم قائال........ ال سمعتك صدفه

 

  مريم....... ملكش صالح بيا

 

 مصطفي...... ليه طب ما تخليني جمبك اعتبريني صاحب ليكي

 

.... مهصحبش والدمريم..  

 

 مصطفي..... اخ

 

 مريم..... معنديش غير كمال

 

 مصطفي...... انتي رخمه يابه وسابها ومشي،
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 في صباح يوم جديد استيقظت ريسيليا لكن اتخضت عندما لم تجد كمال بجانبها

 

 ريسيليا....... كمال...... كمال كمااااال. اكيد نزل تحت

 

دخلت المرحاض وطلعت لبست اسدال وعليه نقاب ونزلت تحتقامت   

 

 ريسيليا...... ماما..... ياماما. ياعمووو يا بيرلي

 

 وجدت بيرلي تبكي بشده

 

 ريسيليا بقلق...... بتعيطي ليه ياحبيبتي

 

 بيرلي..... بابي

 

 ريسيليا بقلق..... ماله

 

 بيرلي...... بابي مشي وساب بيرلي لوحدها

 

ت علي بره...... عمووو عمو كمال فينريسيليا جري  

 

  يوسف بحزن علي ما شافته الصغيره..... مشي

 

  ريسيليا بعدم فهم.... مشي فين

 

  كريمه..... سافر

 

  نزل الخبر علي ريسيليا بصعقه شديده

 

  ريسيليا ضحكت بصوت عالي...... ال اكيد كدب بتهزروا صح



 

  جاي مسچ لريسيليا من كمال ريكورد

 

  كمال...... ريسيليا انتي طاااالق

 

 .......ريسيليا

 الفصل السابع عشر

 (17) غيرت حياه الشيطان

 

 كمال......ريسيليا انتي طاااالق

 

 ريسيليا...... كماااال اكيد بيهزر صح

 

 رنت علي كمال لكن لالسف تلفونه مقفول

 

علشان هو بيحبك انتي وعاوزين تبعدوني صحريسيليا...... اكيد بيهزر صح قولولي بيهزر شاهي كمال عمل كده   

 

 شاهي..... ريسيليا اهدي

 

 ريسيليا بصراخ..... محدش يقولي اهدي

 

 شاهي... هيسيبك علشاني ليه اتفضلي ورقه طالقي قبلك كمان

 

 ريسيليا من الصدمه اغمي عليها

 

 كريمه...... بنتي

 

  يوسف..... دكتور بسرعه

 



لجاءت  الدكتوره في وقت ليس طوي   

 

 الدكتوره....... لالسف حصلها صدمه عصبيه فقدت النطق

 

  يوسف بحزن..... ال حول وال قوة اال باهلل

 

 كريمه..... ربنا يسمحك ياكمال يابني علي اللي بتعمله في المسكينه دي ربناااا يسمحك

 

  شاهي بحزن فهي احببتها مثل اختها وصديقتها.... ريسيليا

 

تعبانهبيرلي......سيلو انتي    

 

  شاهي...... طب ردي علي بيرلي

 

  ضمت نفسها وتسطحت علي الفراش

 

  الدكتوره...... ياريت تسبوها تستريح شويه وانا في الوحده لو احتجتوا حاجه انا موجوده

 

  يوسف...... اتفصلي يادكتورة

 

  غادرت الدكتوره ونزلوا تحت

 

  كان مصطفي رجع

 

  يوسف بحده..... صاحبك سافر ليه

 

  مصطفي بتوتر..... شغل

 

يوسف ضربه بخفه بالعكاز ..... شغل اي اللي هيخليه يطلق مراته ويمشي شغل اي اللي هيخليه يعمل اكده مبسوط وهو بيمرمط بنات 

  الناس وال علشان طيبه وملهاش حد بلغه ان طلقته فقدت النطق من الصدمه ويعالم اي اللي هيحصل تاني



 

  مصطفي...... ازاي

 

  يوسف.... قول لصاحبك مبسوط وانت بتمرمط بنت الناس مبسوووط

 

  كريمه..... اخص عليكوا قول لكمال النت ابني وال اعرفك ياخساااااره تربيتي فيك يابني ياخساره

 

  كان مصطفي واقف مصدوم من اللي حصل
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اتها اللي اتغيرت في لمح البصرريسيليا كانت نايمه علي السرير وبتبكي في صمت علي حي   

 

 لمحت ورقه علي الكمودينه

 

 قامت من علي الفراش واخدت الورقه وبدا تقرا بعيونها

 

كمال..... عارف انك بتقري الورقه وكرهتيني بس بالش كره انا مش عارف هرجع وال ال وبالش نظره اللوم والعتاب انا مبحبش الوداع 

وانا بحبك لو منك بذات لو ودعتك مش هسيبك  

 

 اسف اني طلقتك بس ليه اربطك بيا وانا مش عارف هيحصل اي

 

ريسيليا اوعي تياسي انتي كويسه مش وحشه ربنا بيحبك ارفعي ايدك وادعي ادعي ان اقوم بالسالمه واسف علي كل حاجه وحشه عملتها 

 ليكي

 

 وانتهت الرساله  ونامت ريسيليا علي هذا الحال
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 في الواليات المتحدة األمريكية



 

 في احد الفنادق كان يتواجد كمال المنياوي

 

 كمال وهو ينظر الي صوره ريسيليا قائال..... انا اسف وهللا

 

 رن هاتفه وكان المتصل مصطفي

 

 كمال بلهفه..... الوو

 

 مصطفى بتوتر..... الو وصلت

 

 كمال....وصلت ريسيليا عامله اي

 

ريسيليامصطفي.......   

 

 كمال بقلق شديد..... مصطفي ريسيليا حصلها اي

 

 مصطفي...... ريسيليا من الصدمه فقدت النطق لالسف

 

  كمال بصدمه...... اي

 

 مصطفي..... لالسف دا اللي حصل ووالدك هنا متنرفز وعمال يزعق وعاوز يعرف اي اللي حصل

 

 كمال..... اوعي تحكي اي حاجه ساااامع

 

 مصطفي...... بس

 

 كمال بزعيق وحده.......اوعيييييي تقوووول اي حااااااجه

 



 مصطفي باستسالم...... حاضر

 

 كمال..... هقفل دلوقتي

 

 مصطفي...... تمام

 

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 

 عدا اسبوع والحال كما هو ريسيليا لم تخرج من غرفتها ولم ياتي اي اتصال من كمال

 

 الدكتور...... مستر كمال في اقرب وقت راح نعمل العمليه بس الزم تبعد عن التدخين

 

 كمال...... دكتور االسبوع دا  قللت جدا

 

 الدكتور.......الزم نمنع نهائي

 

 كمال..... تمام

 

 وغادر من عند الدكتور

 

 كمال شرد بالتفكير..... وحشتيني اوي ياسيلو

 

 ياترا دلوقتي حصل اي
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 شاهي....... ياريسيليا كفايه كده مش ناويه تنزلي بقا

 

 ريسيليا باستغراب من معاملتها اخدت ورقه وقلم وكتبت..... انتي ليه بتعملي معايا كده



 

ي وقولت لكمال الكالم دا شاهي ابتسمت قائله..... عادي لقيت االنتقام مفيش منه فايده فا قولت اقرب منكوا وانا فعال حابه اتغير علشان بنت

 واسفه لو فهمتي غلط لما حضنته انا مكنش قصدي حاجه

 

 ابتسمت ريسيليا ليها ابتسامه صغيره

 

 شاهي...... مش ناويه تنزلي بقا بيرلي مستنياكي

 

 ريسيليا هزت لها راسها بمعني حاضر

 

 وقامت تلبس لبست ادناء اسود ونقاب

 

مسوداها ليه شاهي بمرح وهزار...... اي دا انتي  

 

 عبثت ريسيليا مالمحها بطفوليه من تحت الخمار

 

 شاهي...... تعالي بس معايا

 

 وطلعوا دخلوا غرفت شاهي طلعت ليها بنطلون وكنزه لونها لبني

 

 نظرت اليها بصدمه

 

يصشاهي..... ال ال متبصليش كده مصطفي مش هنا وكمان عمو يوسف مش هنا وانا قفلت باب السرايا وهنلعب ونه  

 

 نظرت اليها بتوحس وعدم تصديق

 

سنه بس28شاهي..... ال انا معجزتش للدرجه يادوب   

 

 ضحكت ريسيليا علي حديثها

 



 شاهي..... ياال بقا

 

 دخلت ريسيليا غيرت مالبسها وطلعت وهيا غاضبه من مالبسها

 

 شاهي..... قمر فكي شعرك دا بقا كده

 

توصلي اليه ريسيليا كتبت في الورقه..... انتي عاوزه  

 

 شاهي بكذب...... عادي هنلعب ياسيلو

 

 ريسيليا كتبت..... سيلو بتاعت كمال بس

 

 شاهي بضحك.... ماشي ياختي

 

  ريسيليا بحزن..... بس سيلو زعلت من كمال

 

  شاهي..... ياال بقا

 

  نزلوا تحت وفرحه كريمه بنزول ريسيليا

 

  كريمه...... السرايا نورت بنزولك ياغاليه

 

تسمت لها ريسيليااب   

 

 ركضت ريسيليا علي بيرلي واحتضنتها بشووق  كبير

 

  بيرلي..... وحشتيني اوي اوي

 

  نظرت لها ريسيليا بابتسامه واسعه ونظره اشتياق لها



 

  بيرلي بحزن..... انتي مش بتردي ليه انتي زعالنه من بيرلي

 

فا مبتتكلمششاهي ردت سريعا.... ال يابيرلي هيا بس صوتها تعبان شويه    

 

  ياال اللعبوا بداوا يلعبوا سوا وقفت شاهي بعيد وبدا تصورهم سوا وبعتت الفيديو لكمال

 

  شاهي..... عد الجمايل
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  وصل الفيديو لكمال

 

ها الجميله وصوت ضحكتها الرنانه بدا يتفرج علي الفيديو بابتسامه واسعه فهو اشتاق اليها كثيرا لكن مالمحها حزينه وحشه نبره صوت

  وخانته دموعه وبكاء علي اشتياقه لها

 

  كمال بحزن...... وحشتيني اوي

 

  لكن لفت انتباه انهم في الجنينه

 

 كتب لشاهي بسرعه......ازاي تطلع باللبس دا بره يا شاااهي قولتلك فكيها مش افسديها

 

اع طويل اسود شبه الخيمه وعليه نقاب اسود تقول راحه عزاشاهي يكتب االن..... افسد اي دي كانت البسها بت   

 

  كمال يكتب االن....... اسمه ادناء ياجهله وبعدين الرجاله فين

 

  شاهي يكتب االن..... يوسف بره وعمو بره والحرس انا طلعتهم بره

 

  كمال بقلق..... خلي بالك حد يشوفها

 



  شاهي ابتسمت علي حبهم..... متقلقش وهللا

 

  كمال يكتب االن...... بيرلي وحشتني اوي

 

 شاهي يكتب االن..... وهللا زعالنه منك بس انت هتصالحها لما تقوم بالسالمه خلي عندم ايمان باهلل انك هتقوم وترجع لمراتك وبنتك وانا

  هفضل معاها متقلقش

 

  كمال..... تسلمي
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السرايافي المساء رجع يوسف ومصطفي    

 

  مصطفي بتعب...... حرام عليكوا كفايه انا شايل برسيم ميشلوش حمار

 

  مريم بشماته...... تستاهل علشان تقول كمال سافر ليه

 

  مصطفي...... وهللا مقدرش

 

  مريم..... ياعمي عيله الغندور عاوزين حد يساعد في نقله بكره ودي مصطفي مع الرجاله

 

  جت ريسيليا بورقه ليوسف

 

  يوسف..... السرايا نورت يابنتي

 

  فتح الورقه وكان فيها )كفايه تعب لمصطفي هو مش هيقول حاجه لو سمحت معنتش تتعبه هو صديق كمال ومتعودتش انه يقول سره(

 

  يوسف..... حاضر يابتي

 

  مصطفي..... يا ضهري ياما



 

عليك كده شوفت يوسف...... خالص هتولول كيف الحريم ريسيليا قالت ان كفايه  

 

  مصطفي بنوعومن المرح...... الهي ربنا يسترك دنيا واخره ياريسيليا يابنت ام ريسيليا

 

  ابتسمت بهدوء من تحت النقاب وعيونها تلتفت علي بيرلي

 

  شاهي.... طلعت تركب الحصان مع واحد من الحرس

 

  كريمه...... العشا جاهز

 

  دخلوا علشان الغدا

 

  شاهي..... انا اسفه ليكوا كلكوا لو كنت غلط مع حد وانا متأكده اني غلط بس طالبه منكوا السماح ريسيليا سامحتني وكمال فاضل انتوا

 

  كريمه بحنيه..... يابنتي ربنا يعلم غالوتك عندي وانا مسمحاكي

 

 شاهي.... وحضرتك

 

بنات3يوسف...... اعتبر نفسي عندي    

 

حضرتك شاهي.... ليا الشرف   

 

  مصطفي..... وانا مش مسامح

 

  شاهي..... ليه بس

 

  مصطفي بضحك..... بهزر انتي زي اختي

 



  فاجاه سمعوا صوت طلقات ناريه

 

  دخل احد من الغفر بسرعه...... الحق يابيه الحق

 

  يوسف بقلق...... اي صوت النار دي ياواد

 

الصغيرهالغفير...... في فرح في البلد وطلقه صابت الهانم    

 

  ريسيليا بصراااااخ وصدمه..... بيررررررررليييييي

 

  شاهي....... بنتااااااااااي

 

 الفصل الثامن عشر

 (18) كغيرت حياه الشيطان

 

  فاجاه سمعوا صوت طلقات ناريه

 

  دخل احد من الغفر بسرعه...... الحق يابيه الحق

 

  يوسف بقلق...... اي صوت النار دي ياواد

 

... في فرح في البلد وطلقه صابت الهانم الصغيرهالغفير...   

 

  ريسيليا بصراااااخ وصدمه..... بيررررررررليييييي

 

 شاهي....... بنتااااااااااي

 

 طلعوا جررري علي بره كانت بيرلي في االرض والدماء يسيل من كتفها

 



... بيرررلي الااااا بيرررلي فووووقي الاااااااوقعت رسيها علي االرض بجانبها ورفعتها من علي االرض وعيا تصرخ قائله...  

 

 كانت صدمه للجميع وهم ينظلوا لتلك المالك النائمه في احضان ريسيليا والدماء سائل منها

 

 شاهي وهي تهز في بيرلي...... بيرلي فوقي ال ال..... بنتي

 

 ريسيليا..... اسعاااااااف بسررررعه

 

انه سوف يخسرها نظر يوسف بصدمه الي حفيدته ايعقل   

 

  بعد وقت وصله االسعاف واقتربوا لياخدوا بيرلي

 

  ريسيليا بخوف عليها..... ال الاااا هتخدوها مني ليه حرام عليكوا سبوووها

 

  شاهي حاولت تتظاهر بالقوه...... ريسيليا سيبي بيرلي

 

  ريسيليا....... ال هيخدوها مني زي كمال

 

هتمو.. وووت كده هنوديها للمستشفي ياااااالشاهي بعصبيه....... سبييييها    

 

   فاقت ريسيليا من صدمتها وهيا شايفه عيون الناس عليها فكوا اديها من علي بيرلي بالعافيه

 

  اخدو بيرلي وطلعوا علي اكبر مستشفي في اسيوط
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  ماذا يوجد ياصديقي

 

  كان هذا صوت احد اصدقاء كمال في امريكا



 

  كمال...... ال اعلم احس باالختناق وعدم الراحه

 

 مارك..... لما ياصديقي

 

 كمال..... يبدو ان يوجد خبر سئ او شئ اصاب عائلتي يجب ان احاكيهم

 

  رن علي مصطفي تلفونه مغلق رن علي شاهي تلفونها مقفول

 

  كمال بقلق...... هواتفهم مغلقه

 

يبدو انهم في مشاغلهم مارك..... اهدء يارجل   

 

  كمال..... ال ال

 

  مارك..... الدكتور فارس مصري الجنسيه ويتحدث اللغه العربيه بطالقه رن علي المنزل وهو يحاكيهم ويفهم ماذا يحدث

 

  كمال بسعاده...... فكره رائعه وكمل باللغه العربيه يسلم خشمك)فمك(

 

  مارك بستغراب..... ماذا

 

زمكمال..... مش ال   

 

  مارك..... ماذا

 

  كمال..... ال عليك ال عليك ال تشغل تفكيرك

 

  طلع كمال من غرفه الفندق علي غرفه دكتور فارس وخبط علي الباب

 



  فارس بقلق...... مالك تعبان

 

  كمال وهو بينهج..... ال ال ال بس عاوزك في خدمه

 

  فارس...... خير

 

كمال...... ترن علي البيت تسال علي مصطفي ولو ملقتهوش قول ليه حصل اي الني قلقان اوي محدش بيرد وخايف يكون حصل حاجه 

  ليهم

 

 فارس..... حاضر

 

 اخدو التلفون ورنوا علي البيت وفاتح مكبر الصوت

 

 فارس..... الو سالم عليكم

 

 وحيده..... وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته

 

س...... كنت عاوز االستاذ مصطفيفار  

 

  وحيده......لالسف يابيه محدش في السرايا فاضي

 

 نظر كمال الي فارس بقلق

 

 فارس...... ليه خير اي اللي حصل

 

 وحيده بحزن..... الهانم الصغيره كان في فرح وفي رصاصه صابتها

 

 وقع الخبر علي كمال صدمه

 

 كمل فارس..... انهي هانم



 

يرليوحيده..... ب  

 

 قفل التلفون

 

 كمال بصدمه...... بيرلي مش ريسيليا بيرلي اضربت بالناا. اار

 

 فارس...... اهدء ياكمال وحد هللا هتكون كويسه

 

 كمال..... ال اله اال هللا بنتي لو حصلها حاجه هولع في اسيوط كلها الزم انزل مصر

 

كمان اسبوع ودا اخر معاد اتحدد فارس...... انت اتجننت مصر اي اللي تنزلها العمليه  

 

 فضل كمال يسير في الغرفه ذهابا وإيابا وقلبه ينبض بسرعه خوفا علي صغيرته  ويلوم نفسه

 

 كمال بعصبيه..... انا السبب انا السبب لو كنت موجود كانت ريسيليا بتتكلم عادي كانت بنتي مش في العمليات بين الحياه والموت

 

ا قضاء ربنا ياكمالفارس بحزن عليه...... د  

 

 كمال....... الاا انا اللي غبي سبتهم وجيت هنا علشان خاطر نفسي

 

 فارس بتوضيح..... ال لو علشان نفسك انت مكنتش جيت انت جيت علشان عاوز تفضل مع مراتك وبنتك صح وال انا غلطان
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العمليات القلق يملئ قلوبهم علي صغيرتهمفي المستشفى في اسيوط كانوا يقفوا امام    

 

  خرج الدكتور من الغرفه

 



  شاهي بقلق..... بنتي يادكتور

 

الدكتور وهو ينزع كمامته..... الحمد هلل ياچماعه الطلقه جت في كتفها بس هيا ضعيفه شويه هتفضل في العنايه تحت المالحظه وبكره 

  الصبح تقدروا تشوفوها

 

بخوف..... ال بكره ال نطمن عليها دلوقتى ريسيليا  

 

  الدكتور..... مش هينفع يافندم ياريت تسبوها تستريح

 

  يوسف..... ربنا يخليك يادكتور

 

 الدكتور بابتسامه..... جمايلك مغرقانا ياعم يوسف وبلغ سالمي لكمال بيه  والف سالمه علي االموره

 

  وغادر الدكتور

 

بعد عده الصدمات التي واجهتها اخدت ريسيليا نفسها اخيرا   

 

 شاهي براحه..... الحمد هلل

 

 مصطفي..... انا بقول وقفتنا هنا ملهاش لزمه بقول نروح ونيجي الصبح

 

 ريسيليا وشاهي برفض تام...... ال طبعا

 

هي روحوا اتسبحوا وتعالوا يوسف بحكمه...... وقفتكوا وال هتقدم وال هتاخر ريسيليا شايفه خلجاتك من التراب بقت كيف وانتي ياشا

 كريمه قلقانه چوي

 

 ريسيليا..... حاضر ياعمو

 

 وغادروا المستشفي وتوجهوا الي السرايا

 



 بعد ساعه

 

 كريمه بقلق..... ها

 

 يوسف..... الحمد هلل جت سليمه

 

 مريم...... الحمد هلل

 

ثقيل عليهنظرت الي مصطفي العرق يصب منه جبينه ويشعر بالتعب فهذا االسبوع كان   

 

 يوسف..... عن اذنكوا هغير هدومي

 

 طلع يوسف وطلعت مريم وراه دون ان ينظر اليها احد

 

 دخل يوسف الغرفه وارتمي علي الفراش بارهاق وتعب

 

 دق الباب

 

 يوسف..... ال مش قادر اقوم ادخل

 

 دخلت مريم

 

 يوسف باستغراب..... مريم خير حصل حاجة

 

 مريم بتردد..... هو يعني

 

سف..... خير يامريميو  

 

 مريم باسف..... اني اسفه



 

 يوسف بتالعب..... علي اي

 

 مريم...... علي كالمي اخر مره

 

 يوسف..... افهم من كده انك هتعتبريني صديق ليكي

 

 مريم..... وه اصاحب والد

 

 يوسف..... هو انا بقولك انا والشله خالص اعتبريني زي كمال بس مش اوي يعني

 

حاضر شكلك تعبان اويمريم.....   

 

 يوسف...... وهللا مش قادر عاوز انام بس مينفعش علشان ننزل نروح لبيرلي شاهي وريسيليا يفضحوني لو منزلتش

 

  مريم..... دقايق

 

  دخلت المرحاض فتحت ماء الدش دافيه

 

وامريم..... الحمام جاهز طلع ليك بحامه واتسبح وريح ساعتين عقبال ما هما يغيروا ويرتاح   

 

  ابتسم يوسف علي حنيتها..... تسلمي يامريم

 

  مريم بخجل...... عن اذنك

 

  وطلعت

 

  مريم واديها علي قلبها..... بدق ليه عاد انت بتعشق عمر اليمكن حد يدخل الچلب غير عمر

 



  ونزلت
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  دخلت ريسيليا الجناح

 

  ودخلت اخدت شاور ولبست ادناء مريح وخمار وبدات تصلي وتدعي ربنا ان يحفظ لها كمال وتقوم بيرلي بالسالمه

 

  ريسيليا..... يارب

 

  نزلت ريسيليا

 

  يوسف.... حمد هللا على السالمة يابنتي رجعلك صوتك

 

  ريسيليا........الحمد هلل

 

  شاهي...... انا جاهزه يالي نروح

 

طب اتغدوا االول علشان لو هتطلوا واني هاجي معاكوا كريمه.....   

 

  مريم...... وانا

 

  خبط الباب ودخل الغفير

 

  يوسف...... خير تاني وهيجي منين الخير من كالمك

 

  الغفير...... عيله الغندور كلهم بره يابيه وطالبين سعاتك

 

له الغندورطلع يوسف بره وكان رجال البلد يقفوا اما السرايا وكبيره عائ   



 

  الكبير يدعي حامد...... كيف حفيدتك يايوسف بيه

 

  يوسف...... جت سليمه من ميته واحنا في االفراح بنضربوا حي ياحامد

 

  حامد...... عيل طايش ميعرفش وجايين قدام البلد نطمن علي حفيدتك وموافقين علي اي عوض

 

وقابلين السماحيوسف...... بنت ولدي مفيش حاجة تعوضها ابدا   

 

  تسارعت االحداث وغادروا اهل البلد وعائله الغندور

 

  وعده عده ساعات ويوسف صحي وجهزوا وتوجهوا الي المستشفي جميعا

 

 ريسيليا....... شاهي هندخل امته

 

دقايق5دقايق او  3شاهي..... العنايه محدش بيدخل غير    

 

  ريسيليا..... ماشي

 

يسيليا بتوتررن تلفون شاهي نظرت الي ر   

 

 شاهي........ عن اذنك

 

  بعدت شاهي وردت

 

  شاهي..... الووو

 

  كمال بقلق...... شاهي بيرلي عامله اي

 



  شاهي بدموع...... في العنايه ياكمال ادعيلها

 

  كمال...... طب الدكتور قال اي

 

 شاهي..... الرصاصه في الكتف

 

الناركمال بغضب...... ومين والد*****اللي ضربوا    

 

  شاهي..... فرح في البلد

 

  كمال..... من أمته وفي رصاص حي في االفراح

 

 شاهي..... اهو اللي حصل وجم اعتذروا ووالدك قبل السماح محدش قدر يعترض

 

  كمال...... طب صوري بيرلي همو.. ووت واشوفها

 

  شاهي...... حاضر

 

  وقفت شاهي امام العنايه وصورت بيرلي من خلف االزاز

 

  وقفلت مع كمال

 

  نطر كمال الي الفيديو وقلبه يؤلمه علي صغيرته واالجهزه علي جسمها وجهاز التنفس
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ظهرا 11في صباح يوم جديد في الساعه    

 

  كانت بيرلي انتقلت من العنايه الي غرفه عاديه



 

  ريسيليا...... هدخل اطمن علي بيرلي

 

شخص متنكر يرتدي مالبس الطبيب ويقترب من فراش بيرليدخلت وكان في    

 

  ريسيليا..... حضرتك مين

 

  لم تجد رد منه

 

  ريسيليا بقلق..... انت مين وبتحاول تشوفه لكن  لف لها الشخص وحاول ان يكتم صوتها بيده اسرعت ريسيليا لتنزع الكمامه

 

 ريسيليا بصدمه...... انت

 الفصل التاسع عشر

كمالوقفلت مع    

 

  نطر كمال الي الفيديو وقلبه يؤلمه علي صغيرته واالجهزه علي جسمها وجهاز التنفس
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ظهرا 11في صباح يوم جديد في الساعه    

 

  كانت بيرلي انتقلت من العنايه الي غرفه عاديه

 

  ريسيليا...... هدخل اطمن علي بيرلي

 

دي مالبس الطبيب ويقترب من فراش بيرليدخلت وكان في شخص متنكر يرت   

 

  ريسيليا..... حضرتك مين

 



  لم تجد رد منه

 

  ريسيليا بقلق..... انت مين وبتحاول تشوفه لكن لف لها الشخص وحاول ان يكتم صوتها بيده اسرعت ريسيليا لتنزع الكمامه

 

  ريسيليا بصدمه...... انت

 

 

 


