
1

              الرصاع
The conflict



2

 الكتاب : الرصاع
 الكاتب : محسن العريب

تصميم الغالف  : أحمد وهبة
 تدقيق لغوي :  سوزان كامل

اإلخراج الداخيل : مصطفي عبد الستار
رقم اإليداع :  2019/27773

 الطبعة : األوىل

4 شارع كامل حسني متفرع من ومبي الهرم
ت : 01005719042 - 023591818

Beyond.dbh@gmail.com
جميع الحقوق الطبع والتوزيع محفوظة للنارش



3

الرصاع
The conflicT

                   محسن العريب



4

متهيد

رواية الرصاع هي رواية مكونة من أربعة أجزاء، كل جزء منفصل عن اآلخر، وتعترب 
الرصاع رواية اجتامعية تناقش الرصاع النفيس الذي يعاين منة  شباب الجيل الحايل. 
ويشمل الجزء األول من الرصاع عىل الجزأين األول والثاين من السلسة؛ سلسة الرصاع.
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الجزء األول
                      

املقدمة: 

الكثري منا يهلك حياته يف العمل، الغالبية تهب حياتها من أجل تكوين الرثوات ظنًّا 
مّنا بأن السعادة تُشرتى بواسطة األموال، الكثري منا يسترت دور الحب يف الحياة، 
فالحياة ليست مجرد تدمري الروح من أجل العمل، ال أحد ينكر دور العمل وقيمته 
اجتامعيًا، ولكن يجب علينا اإلميان مبا هو أهم بكثري من العمل أال وهو »الحب«. 

وهبنا  فلقد  الحياة،  يهبنا  الحب  الحياة،  اكتملت  ملا  لواله  الذي  الحب 
يستحق.  فيام  استغاللها  من  بد  ال  نعمة  فالحب  ونعشق،  لنحب  قلوبًا  الله 
بالحب تكتمل األشياء، ال حياة دون أن نكون بجانب من نحب، فالحب أهم 
أن  الشخصية،  نظري  وجهة  فمن  العمل،  وليس  أّواًل  الحب  الحياة،  أولويات 
الحب أّواًل ثم العمل ثم كل ما هو أقل أهميه »الف فريست« وليس العمل. 

محسن العريب
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الفصل  األول

»يوسف  يعيش   حيث  القاهرة،  يف  الرشوق،  بحي  الفاخرة  الشقق  إحدى  يف 
عزازي« _بطلنا_ ذلك الشاب ذو السابعة والعرشين عاًما، الشاب الذي استطاع 
يف  األعامل  رجال  أهم  ليصبح  والده؛  مسرية  استكامل  سنه  صغر  من  بالرغم 
القاهرة يف اآلونة األخرية، يعيش يوسف برفقة والدته »ناهد« وأخته »أمرية« 
»عزازي  الوالد  وفاة  بعد  ثالثتهم  يعيش  عمرها،  من  والعرشين  الرابع  ابنة 
عييس« الذي تويف وترك لهم ما يكفيهم لحياة كرمية وكذلك مهد الطريق أمام 
يوسف ليكون خري وريث له ولرشكته، كانت ألبيه الكلمة العليا حينام التحق 
التجارة ليكسب خربات علميه وعملية يف مجال التسويق، تويف عزازي  بكلية 
ودراسته  الرشكة  إدارة  مهمة  له  تاركًا  الجامعة  من  األخري  عامه  ابنه يف  وترك 
تخرجت  التي  أمرية  وأخته  والدته  عائلته:  ملسئولية  تحمله  وأيضا  الجامعية 
الخاص  الديكور  الساحرة عىل  لها يف وضع ملساتها  ُحبًّا  فنون جميلة  كلية  يف 
العمل  من  ملّت  أن  بعد  خاص  مكتب  فتح  عىل  يوسف  ساعدها  عقار،  بأي 
البرشة،  خمرية  املالمح  هادئة  أمرية  كانت  كفاءة.  أقل  هم  من  أيدي  تحت 
والدها يف سن  تركها  بعدما  ابنته  يعتربها يوسف  الهادئ،  الجامل  يبدو عليها 
التسعة عرش، ذات عيون رمادية تتصف باملرونة يف التعامل مع اآلخرين، أما 
برشة  ذو  الطول،  فارع  املالمح،  هادئ  جذاب،  وسيم،  شاب  فهو  يوسف  عن 
التعامل مع اآلخرين، يعيش يوسف من أجل  بعزمية قوية يف  يتّسم  خمرية، 
أن يحافظ عىل كيان عائلته ورشكته، مل يفكر يف سواهام العمل ثم من أجل 
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كان  من  أهم  فارق  منذ  ذاكرته  من  محاه  أن  بعد  الحب  يعرتف مبصطلح  مل 
يعيش من أجلها: »حسناء«، تلك الفتاة التي عشقها ووهب لها كل يشء قبل 
تتحكم  أقاربها كضحية ألي أرسه  أحد  الزواج من  إذ ُغصبت عىل  يتفارقا،  أن 
حياته،  من  الحب  كام محى مصطلح  ذاكرته،  من  يوسف  فمحاها  أبنائها،  يف 
فالعمل أواًل، تعلم الجدية يف التعامل، أصبح ال يجب التعامل مع الجنس اآلخر، 
يوم يوسف روتيًنا بطريقة بشعة  »بيزنس فريست«. كان  سار مببدأ يف حياته 
عائلته،  برفقة  ليتناول فطوره  والنصف  السادسة  نومه يف  يستيقظ من  حيث 
ثم يدور نفس الحوار العائيل املعتاد، يرتدي بدلته املعتادة ومن ثم يصطحب 
ومدير  صديقه  برفقه  العميل  يومه  لينهي  لعمله  يذهب  ثم  لعملها،  أخته 
أصدقاء  برفقه  يخرج  ثم  أهله،  مع  غداءه  ليتناول  يغادر  ثم  »أمري«،  أعامله 
من  يا  أنت  _نعم  القارئ  عزيزي  يا  لك  بالنسبة  يوسف  حياة  فكانت  عمره. 
فوق  مملة  فحياته  حق،  عىل  أنت  نعم  مملة،  حياة  أنها  تظن  روايتي_  تقرأ 
تصورك يا عزيزي القارئ، كانت حياة يوسف أكرث ملاًل من ذلك الفصل اململ، 
ذلك  استكامل  نستطيع  أدعوك صديقي حتى  »دعني  يا صديقي،  تتعجب  ال 
بأن  يا صديقي  أعدك  بأنه فصل ممل ولكن  فأنا معرتف  تتعجب  العمل«، ال 
يليق بك،  بتقديم محتوى  تقليدية وإمنا أعدك  القادم أفضل، ولن تجد رواية 
متعة  أكرث  هي  ولكن  مملة  تبدو  التي  يوسف  حياة  نعيش  صديقي  يا  فهيا 
بكثري مام تتخيل، هيا  ننتقل للفصل الثاين؛ لرنى ماذا سوف يجري من أحداث.
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الفصل الثاين

يف صباح يوم معتاد عىل عائلة عزازي، وبعد أن نجح يوسف يف الحفاظ عىل العائلة 
التي تركها والده وحتى ثروته متكن من تنميتها وأصبح  رجل األعامل »يوسف عزازي« 
استيقظ يوسف من نومه وارتدى مالبسه وخرج إىل تناول وجبة اإلفطار برفقه عائلته.

يوسف: صباح الخري.

ناهد: صباح الخري يا حبيبي، يال الفطار جاهز. 

أمرية: صباح النور يا جو. 

جلس يوسف بعدما قبل رأس والدته. 

 ناهد: سمعاك سهران للصبح!

يوسف: فعاًل يا ماما عندي مناقصة مهمة وكنت سهران بدرسها طول اليوم. 

ناهد: انت ها تفضل كده كتري يا يوسف؟

يوسف: كده ازاي يا ماما؟

ناهد : يعني كل وقتك لشغلك نفيس تفكر يف مستقبلك يا يوسف.

يوسف: ما هو ده مستقبيل يا أم يوسف. 

أمرية: ماما قصدها تتجوز يا يوسف. 

ناهد: أهي أختك فهمت.

يوسف : أنِت عارفه إين مش بفكر يف الجواز دلوقتي يا ماما. 
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ناهد: أمال هتفكر إمتى يا ابني؟ أنت بقى عندك 72 سنه.

يوسف: إيه.. عجزت وال إي يا نهوده؟

ناهد: ال ماقصدش بس نفيس أفرح بيك قبل ما أموت يا بني. 

يوسف: بعد الرش عليِك يا ست الكل، إن شاء الله أول ما أالقي عروسة مناسبة 
هاجي وأقول لك. يال عشان اتأخرت عىل الرشكة، رايحة املكتب يا مريو؟

أمرية: أها.. ها روح عاملكتب وها عدي عليك يف الرشكة، شقه جنبك يف أكتوبر 
أشوف الديكور بتاعها. 

يوسف: متام يال بينا.

واصطحب يوسف أخته وذهب ليوصلها حيث مكتب »أمرية عزازي« لهندسة 
الديكور، ثم انطلق يوسف بسيارته ملقر الرشكة ليجد أمري يف انتظاره 

يوسف: صباح الخري يا أمري. 

أمري: صباح الخري يا جو. 

يوسف: إي النشاط ده جاي قبيل غريبه؟

أمري: أهو »باور« بقى بس ماتتعودش عىل كده.

يوسف: أخبار الشغل إيه؟

أمري: متام.. عندك »ميتنج« الساعة »1«؛ عشان مناقصة العني السخنة. 

يوسف: أنا مامنتش بسبب التفكري، معقده قوي املناقصة دي.

أمري: بس لو رست علينا ها تنقلنا نقلة تانية. 

يوسف: إن شاء الله.. اِعمل حسابك ها تسافر معايا. 



11

أمري: حارض إن شاء الله، بكرة يف عندك »انرتفيو« عشان السكرترية الجديدة

 يوسف: اِعمل أنت »االنرتفيو« ده وال أقولك بالش أنا عارف ذوقك. 

 أمري: ليه؟ أنت ناوي تجيب واحدة محجبة »وكلوز مايند«؟

يوسف: مش أحسن ما تكون »ستايل وأوبن مايند« وتكون زي اليل قبلها؟

أمري: خالص أنت حر.

يوسف: متام يال ندرس املناقصة قبل االجتامع. 

ويف مكان آخر حينام وصلت أمرية ملكتبها الخاص، كان مكتبًا مجّهزًا بطريقة 
مبهجة: »ديكورات باستايل فرنيس« كام تحب. كانت أمرية تفعل ما تحب، 
طاملا أنه صحيح، حني وصلت قابلت صديقتها املقربة ومديرة مكتبها »منة« 

فصافحتها.

أمرية: صباح الفل يا منوشة.

منة: الحمد لله متام. 

أمرية: ها ايه اخبار الشغل؟

منة: متام، ها تروحي الساعة 21 تشويف شقة أكتوبر، وبعدين لو حابه نخرج 
نتغدى بره أوكيه.

أمرية: ال.. بعد الشقة ها روح ليوسف ونرّوح مع بعض.

منة: أيوه بقىيا سيدي، توصيله مجانًا. 

أمرية: آه أومال إيه؟
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واستكملت االثنتان عملهام حتى جاء موعد العمل الخارجي، فغادرت أمرية 
برفقة شاهندة وعريسها، صاحبا أحدث أعامل أمرية، حتى وصلوا إلحدى 

البنايات املجاورة لرشكة يوسف، وانتهت من مهمتها ثم توجهت ألخيها لتجد 
من كان يراقبها منذ وصولها »أمري«.

أمرية: مساء الخري يا أستاذ أمري.

أمري: مساء النور يا باشمهندسة.

أمرية: يوسف فني؟

أنا شفتك داخله العامرة  أمري: يوسف يف اجتامع، دقيقة واحدة وها يخرج، 
اليل جنبنا فيه حاجه؟

أمرية: ال  أبًدا.. كان فيه شقه بشوف ديكوراتها.

 أمري: هو أي حد عنده شقة برتوحي تشوفيها؟

 أمرية: أها.. ده شغيل.

  أمري: متام ربنا يوفقك، أهو يوسف خرج. 

فاقرتب يوسف منهام. 

يوسف: أمرية هانم عندنا، إيه النور ده؟

أمرية »ِبَضحك«: ماشفتكش من الصبح فقولت أطمن عليك وكامن توصلني.

يوسف: مصلحة يعني.

أمرية: بالظبط.

يوسف: شفتي الشقة؟
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أمرية: آه شفتها، بس ها تتعبني شوية.

يوسف: ربنا يوفقك، يال بينا.

أمرية: يال.

يوسف: عن إذنك يا أمري.

أمري: اتفضلوا.

غادرا الرشكة تحت أنظار أمري، ففكر أمري قلياًل ثم أخرج هاتفه وضغط عىل 
عدة أرقام ليظهر عىل الشاشة اسم »سامح«، الذي رسعان ما أجاب عىل اتصال 

أمري.

سامح: اِّزيك يا أمري باشا؟ 

أمري: متام يا سامح.

سامح: خري؟

أمري: أخبار فيال التجمع إيه؟

سامح: متام.

أمري: كويس هاتكلم مكتب املهندسة أمرية عزازي وهاتقابلها وهاتخليها تروح 
معاك الفيال عشان الديكورات، والباقي هاقولك عليه بعدين.

سامح: علم وينفذ يا باشا.

لن يكمل باقي األوامر، ألنه مل يفكر فيام سيفعل بعد أن يقوم سامح بدعوتها 
إىل الفيال، فأمري هو صديق ليوسف منذ وفاة أبيه، وهو من ساعده يف 

النهوض بالرشكة إىل ما وصلت إليه، فغادر أمري. ووصل يوسف برفقة أخته 
لتناول الغداء ثم غادر ليقابل أصدقاء عمره. 
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عهم، ثم يرشب كل منهم مرشوبه  مل يعودوا كام كانوا، أصبح كل ما يشغلهم تجمُّ
املفضل، ثم يبدؤا يف تقسيمة الدومينو ليتشاجروا عىل القرعة الغري متكافئة؛ 
ليأيت إليهم القهوجي »وحيد« يك يحذرهم، بعد أن يشكوهم أحد الجالسني عىل 
املقهى، فيطلب أحدهم مرشوبًا إضافيًّا فينىس متاًما ملاذا أىت، ويبدؤون يف اللعب 
من جديد ساخرين من الخارس. فيقضون ليلهم هكذا ثم يغادر معظمهم عدا 
لقب  نفسهم  عىل  يطلقون  الذين  ورابعهم رشيف«  وأمين  ومحسن  »يوسف 
األخوة، لكن باقي أصدقائهم الذين غادروا ما هم إال أصدقاء قهوة، يأتون للعب 
الدومنيو، ثم يغادرون. أما هم فيجلسون ويقضون وقتًا آخر يف الحديث؛ لبث 
كل منهم شكواه لآلخر، وخاصة أن الجميع يحب أن يحيك همومه ملحسن، ذلك 
الشاب الذي يعشق دراسة التنمية البرشية، إذ اكتسب العديد من الخربات يف 
روائيًا شابًا،  كاتبًا  أصبح  للروايات، حتى  إىل جانب عشقه  الرائع،  املجال  ذلك 
قام بنرش أوال رواياته باسم »طموح عاشقني«. يجلس مع أصدقائه يحاول حل 
مشاكلهم، عن طريق موقف مشابه يف رواياته، أو عن طريق التنمية البرشية، 
أو عن طريق اآليات القرآنية، فيظل يحيك حتى يقنعهم ويخفف عنهم آالمهم، 
صداقتهم  من  بالرغم  ولكن  للنفس  راحة  الصديق  ذلك  مع  الحديث  فمجرد 
التي متتد لعرشين عاًما فإن كاًل منهم ميتلك عقلية مختلفة عن اآلخر. فيوسف 
يعشق العمل ال يريد الحب مل ولن يعرتف بأن الحب هو مصدر سعادتنا عىل 
الحب هو  بأن  رواياته  للحب، ويقول يف  يدعوا  ما  دامئًا  الذي  عكس محسن، 
املصدر األول للسعادة ثم يوجه حديثه ليوسف الذي يأيت االرتباط بعد حسناء.

  محسن: احنا كلنا عارفني انت كنت بتحب حسناء قد إيه، بس دي مش نهاية  
يا يوسف وربنا هايعوضك باليل تخليك تعشق  الحياة، كلنا حبينا وانجرحنا 

الحب وتنىس أي جرح قديم، أنا ليا جملة يف رواية »كاتب إال ربع«
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بتقول: 

»تجربتك األوىل يف الحب قد تجعلك تظن الحب أكذوبة ولكن حينام تتذوق 
تجربتك األخرى تتيقن بان الحب حياة ال غنى عنه«. 

فيؤيد أمين حديثه. 

أمين: معاك حق يا محسن، أكيد ربنا شايلنا خري كتري بس أنا شايل الحب ده 
لبعد الجواز.

وقعدت  منها،  وانجرحت  آيه  حبيت  أنا  الجواز  بعد  رشط  مش  محسن: 
سنتني يف فجوة بكلم بنات وباعمل كل حاجة غلط لحد ما قابلت »أسامء« 
البنت اليل ربنا عوضني بيها عن الكون كله، أسامء دي فعاًل هدية من ربنا 
هي  عشان  حلوة  حاجة  كل  عشانها  عملت  ايدي،  من  ضاعت  لو  أموت 
أدمنتها. حرفيا  أمها  بعشق  بس  أمي  عني  مطلعه  هي  نعم  آي  تستاهل، 

يوسف: ربنا يجعلها من نصيبك يا محسن. 

»بالعاشق  نفسه   يلقب  كام  والطموح«  »الحب  لصفتني  ِمثااًل  محسن  كان 
الطموح«  يوسف الذي يسري مببدأ العمل أواًل، أمين الذي اختزل كل مشاعره ملا 
بعد الجواز، أما عن رشيف فيأىب االرتباط، ليس ألنه ليس أَْوىل لكن دامئًا يقول 
أّن الحب خازوق، فكان يسخر منه محسن الذي يرى أن الحب هو نعمة وهبة 
املجدي  ينتهوا من حديثهم  يتحاكوا كعادتهم حتى  الله عز وجل، فظلوا  من 
التايل. اليوم  يف  لعمله  ليستعد   ملنزله  منهم  كل  يغادر  ثم  الليل،  نصف  بعد 

قد انتهينا يا صديقي القارئ من الفصل الثاين هل ال زلت عىل رأيك بأن روايتي 
مملة؟ أشعر بك صديقي القارئ بأن هناك محادثات طويلة ولكن هل قرأت 
الفصل لنهايته؟ هل رأيت كم تلك املحادثات مجدية؟ عليك اإلجابة صديقي 
القارئ. أشعر بك يا صديقي الذي ميدح تشويقي وأن  الفصل الثاين هو البداية 
الفعلية لرواية جيده، أنا ممنت جًدا لذلك الرأي وأعدك باالستمرار عىل املستوى، 
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مع محاولة التطوير وزيادة التصوير من خالل الفصول القادمة. ماذا بك يا صديقي 
الصامت؟ هل أنت واقع يف ثالثة أسباب استنتجتها من صمتك الرهيب؟ هل مللت 
من البداية ومل ترد االستمرار يف رحلتي؟  هل صمتك هذا إعجاب وتنتظر القادم؟

أم هل تفكر يف كالم محسن الذي أراه حقيقه؟

أم سبب رابع توصلت إليه، ألنك محتار يف ما تحب أن تسري عىل نهجه: »أمين 
الواقعي« أم »رشيف املحبط« أم »محسن العاشق« أم »يوسف العميل«؟  مهام 
كان اختيارك صديقي القارئ، ال بد من الوقوع يف الحب، توقف اآلن عن التفكري 

ودعنا نستكمل ونرى مصري أبطالنا الشباب.

لنحكم من خالل ما هو قادم من فصول، أعدك لن متل استكمل روايتي وسوف 
تحكم بنفسك عىل هؤالء الشباب.

اخرت شخًصا ميثلك من هؤالء الشباب، اخرت شخًصا يعرب عن حالتك العاطفية 
ودعنا نرى مصريه يف النهاية، عذًرا صديقي القارئ لقد اطلت عليك يف حواري 

معك دعنا ننتقل للفصل الثالث لرنى ماذا سيحدث.
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الفصل الثالث

عمله،  هو  يشغله  ما  فكل  أصدقائه،  مع  ليلته  حديث  يف  يوسف  يفكر  مل 
ومعها  اقرتبت  التي  السخنة،  العني  مناقصة  عىل  يومان  تبقى  وقد  خصوًصا 
اقرتب انتقال يوسف ملكانة جديدة له كرجل أعامل، إذا انترص بتلك املناقصة، 
ويف  املجهولة.  املناقصة  تلك  يف  عميق  تفكري  بعد  نومه  يف  يوسف  فغرق 
صباح اليوم التايل استيقظ يوسف وارتدى مالبسه وفعل ما يفعله كل صباح.

لن أرشح لك ما يحدث حتى ال متل عزيزي القارئ، ثم اصطحب أمرية وقاد سيارته 
وودع أمرية أمام مكتبها وانطلق نحو رشكته وانتظر حتى وصل إليه  أمري وتحدثا 
عن العمل حتى جاء موعد »االنرتفيو« من أجل اختيار السكرترية الخاصة ملكتب 
يوسف، تقدم للوظيفة ثالث فتيات، حاول يوسف اختيار األصلح بينهن،  قدمت 
كل منهن أوراقها الخاصة، فكل ما يبحث عنه يوسف األمانة فقط، فانتهى من 
األويل التي رفضها دون حديث معها لسوء مظهر مالبسها، دخلت الثانية كانت 
تجيد  مثقفة،  »محجبة،  ريم:  األلسن،  كلية  من  التخرج  32، حديثة  عامها  يف 
اللغات، حسنة املظهر« كان يوسف يبحث عن تلك الصفات، وفضل أن تكون 
هي السكرترية دون أن يرى األخرية، ولكن قبل أن يقرر املوافقة عليها تدّخل أمري.

أمري: هانشوف اليس يف كامل ونرد عليِك يا آنسة ريم.

ريم: متام يا فندم.

وحينام غادرت ريم قال يوسف: 

- أنت خليتها متيش ليه يا أمري؟ أنا موافق عىل البنت دي.



18

أمري: مش ملا تشوف اليل بعدها، ممكن تكون أحسن.

يوسف: متام ولو إين مفتكرش.

أمري: اسنّت بس.

فسمح لدخول املتقدمة األخرية، كانت أيضا محجبة فائقة الجامل، وبعد إرصار من 
أمري وافق يوسف عىل تعيينها، وأصبحت ياسمني هي السكرترية الخاصة ليوسف 
عزازي. اتفق معها عىل كافه التفاصيل واتفق معها عىل أن تستلم عملها من اليوم التايل. 

يف نفس ذلك التوقيت دخلت منة مرسعة ملكتب أمرية.

منة: مريو يا مريو..

أمرية: إيه يا بنتي؟

منة: يف واحد مز بره بيقول عنده فيال، لكن إيه شيك قوي.

أمرية: طب خليه يتفضل.

منة »بعفويه«: هو مني؟

أمرية: اليل بره يا منة.

منة: قصدك املز؟

أمرية : آه هو.

فسمحت منة لذلك الشاب بالدخول، وحينام دخل صافح أمرية.

حسام: إزّي حرضتك يا باشمهندسه؟

أمرية: أهاًل بحرضتك أؤمر.
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حسام: أنا حسام رشدي رجل أعامل، كنت عايش يف لندن ولسه راجع 
وعندي فيال يف التجمع الخامس وسمعت عن شغلك، فحبيت أتفق معِك، 

ممكن تيجي تشوفيها وتعميل الديكور الخاص بيها؟

أمرية: أها.. أكيد نقدر نشوفها بكرة الساعة 2؟

حسام: اتفقنا يا آنسة، بكرة الساعة 2 بالظبط هاكون مستنيِك يف العنوان ده.

أمرية: متام يا أستاذ حسام.

حسام: متام أستأذن أنا.

أمرية: طيب أنت مارشبتش حاجة.

حسام »بنظرة إعجاب«: مرة ثانية، أكيد هانرشب بعدين، عن إذنك.

أمرية: اتفضل.

غادر املكان ومل ترتح له أمرية، بسبب ثقته الزائدة يف نفسه وغروره، فدخلت 
منة مرسعة.

منة: ها خلصِت؟

أمرية: ال لسه هو قاعد؟ جرا إيه يا منة ما هو مىش.

منة : واتفقتوا؟

أمرية: أها وهاروح أشوف الفيال بكرة. 

منة: يا بختك.

معايا  تيجي  رأيك  إيه  ده،  للراجل  مرتاحة  أنا مش  منة  يا  إيه  بقولك  أمرية: 
للفيال دي؟

منة: ده مش مرتحاله، والله انِت مش بتفهمي وعموًما روحي انِت أنا مش 
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هاقطّع عليِك.

أمرية: اتلمي يا منة، عموًما هاروح لوحدي وربنا يسرت.

تفاجأتا بأحد يقتحم املكتب ويقاطعهام مبرح.

يوسف: هاتروحي من غريي؟

أمرية: جو! إيه املفاجاة الحلوة دي؟

يوسف: إيه رأيك؟ و جايلك مخصوص مش مصلحة توصيلة زي ناس.

أمرية: إحم قصدك إيه يا يس يوسف؟

فانتبه يوسف لوجود منة..

يوسف: إّزيك يا منة، ماعلش أصلها جاتيل امبارح عشان توصيلة مصلحة.

منة »بتأييد«: أيوه منا بقولها يال نتغدى بره قالت يل ال رايحة ليوسف  وهاروح 
معاه، وكامن عدلت الياقة. 

يوسف »بَضحك«:مافيش فايدة يف الثقة الزايدة عندك.

أمرية :إحم.. ده غرور يا روحي؟

يوسف :طب يال نخرج نتغدا بره وانِت يا منة هاتيجي معانا.

منة :ال شكرًا يا يوسف روحوا انتوا.

أمرية: شكرًا إيه يا بنتي  هو مش بيعزم عليِك.

منة: ال بس عشان تبقوا عىل راحتكم.

يوسف: وانت هامتنعينا يف إيه؟ وبعدين دي أختي يعني مش خطيبتي، يال يال 
بالش رخامة هانزل أجهز العربية وانتوا انزلوا ورايا.
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أمرية: متام دقيقة وهاننزل وراك.

يوسف: متام عن أذنكم.

قالت  أمامهام حتى  أن خرج من  وما  أخته وصديقتها،  لينتظر  يوسف  ورحل 
أمرية:طول ما انِت كده مش هايحس بيِك.

منة: أعمله إيه بس يا أمرية؟ ده ما أخدش باله من وجودي غري بعد ربع ساعة.

أمرية: طيب يال.. أدينا خارجني أهو حاويل تبطيل رخامة بقى.

منة: دي أول مرة أخرج مع يوسف.

أمرية: تحبي أعتذر عن الخروجة و أجيب لكم شجره واتنني ليمون.

منة: ياريت.. قصدي بالش رخامه يا أمرية.

املطاعم  ألحد  ووصلوا  السيارة  واستقلوا  يوسف  سيارة  إىل  ووصال  مًعا  نزلتا 
الفاخرة التي يحبها يوسف وطلبوا غداءهم. 

يف مكان آخر يف أحد املنازل بالهرم.

ياسمني: عجبتك وأنا البسه طرحة يا مريو؟

أمري: كنت تجنني يف دور الرشيفة يا قمر.

ياسمني: قصدك إيه بقى أنا مش رشيفة؟

أمري:فرش ده انِت أرشف واحدة يف الهرم.

ياسمني: إذا كان كده مايش.

أمري: اسمعيني بقىهاديِك قد املرتب اليل يوسف اتفق عليه معاِك مرتني، بس 
أي تفصيلة عن يوسف ومكتبه تقوليها يل أول بأول.
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ياسمني: مرتني بس؟

أمري: أنت هاتترشطي يا .....؟ الله يرحم ملا كنِت تتذليل عىل عرشين جنيه.

ياسمني: وإيه الزمة الكالم ده دلوقتي؟ عموًما حارض هاعمل اليل تطلبه مني، 
بس عايزة أسألك سؤال واحد، أنت ليه بتعمل كده مع يوسف؟

أمري: دي حكاية طويلة أبويا كان شغال مع عزازي عييس، وبعد ما اشتغلوا مع 
بعض 20 سنه عزازي غدر بيه وفتح الرشكة ورماه، وملا كربت وأمي حكت يل 

أقسمت إين هاخد حق أبويا من عيلة عزازي كلها. 

ياسمني: بس يوسف صاحبك وعمره ما خانك.

أمري: أبويا وأبوه كانوا كده وأكرت، وهو الزم هايعمل زي أبوه، علشان كده الزم 
أغدر بيه قبل ما يغدر يّب هو، الزم أنتقم منه ومن أخته وأقهر أمهم زي ما 

أمي اتقهرت عىل جوزها.

ياسمني: أخته؟

أمري: آه.

ياسمني: هاتعمل إيه مع أخته؟

اتفاقنا،  وإياِك حد يعرف  قلتلك عليه وبس،  اليل  اِعميل  فيه،  مالكيش  أمري: 
فاهمه يا ياسمني؟ 

ياسمني: فاهامك يا أمري.

أمري: يال سالم.

ياسمني: سالم.
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بنجاح«  املكاملة  تسجيل  »تم  ياسمني  شاشة  عىل  تظهر  املكاملة  انتهاء  وبعد 
فقامت بابتسامة وحدثت نفسها: »أكيد هاحتاج املكاملة دي بعدين«. 

سامح  اسم  ليظهر  هاتفه  أزرار  عىل  بالضغط  قام  الخط  أمري  أغلق  أن  وبعد 
ويقوم بالرد فورا.

أمري: أيوه يا سامح وال أقولك يا حسام؟

سامح: أي حاجه، كله بأمرك يا أمري باشا.

أمري: ها إيه األخبار؟

سامح: متام.. روحت لها باسم حسام رشدي وحكيت لها عن الفيال وهاتجييل 
بكرة الساعة 2 يف التجمع.

أمري :كويس جًدا.

سامح: أخليها تحبني وأخونها وال إيه؟

أمري: تحب مني يا ابني؟ إيه جو السبعينات ده؟ أنت هاتغتصبها.

سامح :إيه! أغتصبها؟

أمري: آه بس مش هاتلحق.

سامح: إزّاي؟

أمري: يعني هلحقك.

سامح: وليه يا باشا ما تتأخر شوية.

أمري: هاجيلك وأمنعك، وانت مهام حصل ماتعرفنيش وإيدك ماتتمدش جامد 
عليا مهام حصل.

سامح :مش فاهمك يا أمري بيه. 
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أمري: مش مهم تفهم، أنت تنفذ وبس.

سامح: علم وينفذ يا باشا.

وأغلق أمري الخط وهو يخطط فيام سيفعله بالغد.

وأثناء ذلك كان يحيك يوسف عن يومه و عن ما حدث مع السكرترية.

يوسف: النهار ده اتقدم 3 بنات: األوىل رفضتها من البداية، والثانية عجبتني 
نتيجة  منة  أصابت  قد  نار  ومحجبة.  ومثقفة  ومحرتمة  كويس  شكلها  جًدا، 

لحديث يوسف.

 أطلقْت منة بعفوية:   وإيه كامن.

قالتها بضيق ملحوظ قبل أن تغمز لها أمرية.

إيه  أرفض، مش عارف  أمري رد عىل وخاّلين  أوافق،  ما  قبل  يوسف: وبعدين 
خالين أرفضها مع إنها مناسبة جًدا، ومش مرتاح لياسمني دي. 

منة »بعصبيه«: مني ياسمني دي كامن؟

يوسف: دي السكرترية الجديدة 

أمرية: مش مرتاحلها ليه؟

بنت  شخصية  مش  دي  املحرتمة،  دور  بتمثل  خّداعة،  إنها  حاسس  يوسف: 
محجبة وال اليق عليها االحرتام.

 أمرية :وليه قبلتها؟

يوسف :أنِت عارفة إين ممكن أكون غلط وأمري يعرف يف البنات أكرث مني.

أمرية: طيب اسأل عليها؟

يوسف: معاِك حق.
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شيق  فصل  أنه  أعتقد  الثالث  الفصل  من  انتهينا  لقد  القارئ،  صديقي  يا  ها 
بذلك،  وعدتك  ألننى  ولكن  كتبته،  من  ألنني  ليس  باملفاجآت،  وميلء  وممتع 
وذلك  امللل؟  فقط من سيسوده  األول  الفصل  بأن  وعدتك  ذلك حينام  أتذكر 
متهيد لفصول دسمه باإلثارة والتشويق. أعلم أن شغفك قد زاد لالستمرار، حتاًم 
سأستمر وأنا كيل ثقة من النجاح، ألنني أعلم أنك قارئ عظيم، لذلك مل تقرأ 
سوى العظيم من األعامل، ماذا عنك صديقي الصامت أعتقد أن سبب صمتك 
ليس ألن الرواية مملة، وقد سقط ترشيحي لذلك السبب، وتبقى سببان باإلضافة 
أمرية؟ منة،  يوسف،  أهل  السابقة؟  الفصول  يف  مفاجأتك  كان  من  الرابع،  إىل 

عبدين  فكالهام  سامح،  أقصد  القارئ  صديقي  عفًوا  وحسام،  أمري  أعتقد 
وطر  حزامك  ربط  إىل  االلتفات  عليك  القارئ  عزيزي  األعمى،  أمري  النتقام 
هيا  أفضل،  القادم  بأن  جديد  وعد  مع  القادمة  الفصول  الستكامل  معي 
سيحدث. ماذا  لرنى  الرابع؛  الفصل  إىل  ننتقل  ودعنا  الرواية  نستكمل  بنا 
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الفصل الرابع
قد اعتدنا صديقي القارئ عىل البداية اململة التي نبدأ بها كل فصل، ولكن هذه 
هي حقيقة حياه بطلنا يبدأ يومه بداية مملة، ولكن ينطلق بعدها ليقيض يوًما 
غامًضا مجهواًل محفوفًا باملخاطر، انتهى يوسف من طبيعة صباحه ثم نزل برفقة 
أخته حتى وصال إىل املكتب الخاص بها، ليودعها قبل السفر تحت أنظار منة.

أمرية: هاتسافر الساعة كم؟

يوسف: إن شاء الله الساعة واحده.

أمرية: هاتروح لوحدك يا يوسف؟

يوسف: ال يا حبيبتي أمري جاي معايا.

أمرية: أمري ده بيحبك قوي. 

يوسف: أمري لو طلب عيني هديها له يا أمرية.

أمرية: ربنا يوفقك ويرجعك لينا بألف سالمة.

يوسف: الله يسلمك يا حبيبتي، خيل بالك من نفسك ومن ماما

أمرية: ماتقلقش يا جو.

غادر يوسف بعد أن قبل رأس أمرية وانطلق لرشكته وما أن وصل حتى وجد 
ياسمني بانتظاره.

ياسمني: صباح الخري يا مسرت يوسف.

يوسف : صباح النور يا آنسة ياسمني، األستاذ أمري وصل؟

ياسمني: ال ماجاش لدلوقتي.
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فأخرج يوسف هاتفه وقام باالتصال عىل أمري، الذي أجاب عىل اتصاله بنربة حزينة.

يوسف: صباح الخري يا أمري.

أمري: صباح النور يا يوسف.

يوسف: ماجيتش لدلوقتي ليه؟

أمري: معلش يا يوسف أنا أجازة النهاردة، والديت تعبانة شوية وممكن ماقدرش 
أسافر معاك وياسمني هتسافر.

يوسف: ألف سالمة عليها، وال يهمك، بس ياسمني مش هتقدر تسافر. 

أمري: ما تقلقش أنا اتفقت معاها عشان الزم يبقى معاك حد.

يوسف: متام يا أمري، ابق طمني عىل ماما.

أمري: حارض يا جو خيل بالك من نفسك.

يوسف: حارض سالم.

أغلق يوسف الخط وتحدث لياسمني.

يوسف: آنسة ياسمني لو مش هاتقدري تسافري معايا مش الزم. 

ياسمني: ال أنا هاجي معاك، نفيس اروح العني السخنة.

يوسف: بس احنا رايحني شغل مش نتفسح.

ياسمني: متام أنا معاك.

يوسف : متام روحي حرضي نفسك وهنسافر الساعة واحدة.

ياسمني : أنا جاهزة

يوسف: جاهزة؟ هي والدة أمري تعبانة من امبارح وال إيه؟
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ياسمني: آه واألستاذ أمري كلمني وقال يل.

يوسف: متام يا ياسمني.

ثم  غيابه،  فرتة  خالل  الرشكة  عىل  الحفاظ  عىل  الجميع  بتوصية  يوسف  قام 
وأحدث  به،  الخاصة  السكرترية  بصفتها  ياسمني  واصطحب  سفره  موعد  أىت 
سامح. عىل  باالتصال  أمري  قام  حتى  ذهبا  أن  وما  العزازي،  لرشكة  املنضمني 

أمري: نفذ وخليك فاكر انت عمرك ما شفتني مهام كانت النتيجة

سامح: أمرك.

ثم قام سامح باالتصال عىل أمرية. 

أمرية: السالم عليكم.

سامح : وعليكم السالم أنا حسام رشدي يا باشمهندسة.

أمرية: أهال يا أستاذ حسام، ها عىل معادنا؟

حسام : أيوه طبًعا، عندك مانع آجي ونروح الفيال بالعربية؟

أمرية : مش حابه أتعبك.

حسام: ال ماتقوليش كده، ربع ساعة وهاكون عندك.

أمرية: متام.

ويف املوعد املحدد إال قلياًل وصل حسام الصطحاب أمرية إىل فيال حسام رشدي بالتجمع، 
وذهبت برفقته واستقلت معه السيارة تحت أنظار أمري الذي انطلق خلفهام مبارشه.

وملا وصل حسام برفقة أمرية دعاها للدخول، كانت فيال شاسعه تحتاج الكثري 
من الديكورات، دخلت أمرية لتتفقد املكان قبل أن يهجم عليها حسام ليعتدي 
عليها ويحكم سيطرته عليها بعد مقاومة مبا أوتيت من قوة، ولكن قبل دقيقه 
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من املقاومة قد سيطر عليها حسام متاًما نتيجة ضآلة جسدها مقارنة به، ولكن 
بعد رصاخ أمرية يشاء القدر وتنشق األرض ليظهر أمري مندفًعا نحوهام وينقض 
عىل حسام ليرضبه ويتبادال الرضب الدموي يف مشهد مخيف مل تعتد عليه أمرية. 

اعتداء  منذ  تخيلته  ما  حدث  كان  فلو  أنقذها،  أمري  لكن  ممزقه  مالبسها 
املخطط،  أمري  بظهور  الله  نجدها  ولكن  ستموت،  كانت  حتاًم  عليها  حسام 
رضبه  يف  وبدا  أمري،  تجاه  الكبرية  لقوته  نظرا  أمري  عىل  قبضته  حسام  أحكم 
الحجارة  من  بقطعة  أمرية  تأيت  أن  قبل  الدماء  سالت  حتى  وموتًا  رضبًا 
لينهض  عليه.   مغشيا  ليسقط  حسام  رأس  عىل  وتلقيها  األرض  عىل  امللقاة 
املمزقة. مالبسها  بسبب  نفسها  تحمي  ليجدها  سواها  يرى  ال  وكأنه  أمري 

أمري: أنِت كويسة؟

أمرية: أيوه وانت كويس؟

أمري: أنا كامن يال بينا.

فاستقل االثنان سيارة أمري حتى وصال للمنزل وصعدا مًعا لتفتح لهام ناهد، 
وما أن رأت ابنتها رصخت بصوت عاٍل.

ناهد: أمرية إيه اليل حصلك؟

أمرية: مفيش يا ماما اتفضل يا أستاذ أمري.

فدخل أمري بعد أن صافح ناهد وقصت لها أمرية كل ما حدث بعد أن قامت 
بتبديل مالبسها.

ناهد: أستغفر الله العظيم، ياما قلت لك بالش تروحي تشويف شغل لوحدك.

أمرية: هو انا كنت أعرف كده يا ماما.

فتدخل أمري محاوال اكتساب ثقتهام. 
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أمري: حصل خري وإن شاء الله مش هاتتكرر تاين. 

ناهد: أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا أمري يا ابني.

انتوا يف عنيا لحد ما  الله  يا ماما، احنا أهل، وغن شاء  أمري: ماتقوليش كده 
يوسف يرجع بالسالمة.

ناهد: أكيد يا ابني، كرت خريك.

أمرية: ماما، ما تقوليش ليوسف عىل اليل حصل وانت يا أمري بالش تقول له، أنا 
خايفة يوسف يعمل يف حسام ده حاجه ويودي نفسه يف داهية.

أمري: معاِك حق يا أمرية، يوسف بيعتربكم أغىل حاجة عنده ومش هايستحمل 
حاجة زي دي تحصلكم.

ويف أثناء ذلك الحديث قد وصل يوسف برفقة ياسمني للعني السخنة و ذهبا 
لفندق إقامتهام وتناوال وجبة العشاء، وكمثل أي وفد اشرتك يف تلك املناقصة 

وإخضاًعا للربوتكول اصطحب يوسف ياسمني لعشاء عمل وقضيا ليلتهام 
برفقة اآلخرين، قبل سويعات من الحدث الهام، وما أن عادت ياسمني لغرفتها 

هاتفت أمري وأخربته تفاصيل يومهام. 

ويف نهاية الليل وكأي عالقة حب ال تخلو من الخالفات واملشاكل بني العشاق، 
كان محسن يتحدث مع أسامء التي الحظ تغيريًا ملحوظًا عىل تعاملها معه.

محسن: هو أنا زعلتك يف حاجة؟

أسامء:   أل.. ليه؟

يف  هاتتسبب  ما  عمرها  الظروف  األخرية،  الفرتة  معايا  متغرية  أنِت  محسن: 
طريقتك دي.

أسامء: والله غصب عني. 
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محسن: أسامء أنِت لو مش عايزاين قويل؟

أسامء: محسن أنا عايزه أنام تصبح عىل خري.

محسن  أن  علمها  بخصوص  مشاكلها  من  والهرب  اللجوء  أسامء  اعتادت 
يشعر مبا تفكر فيه، فمن كرثة إدمانه لها يشعر مبا تشتيك منه، فقد اكتشف 
من  فقط  يعيش  الذي  محسن  الشات،  لغة  وهي  للحب،  جديدة  طريقة 
املستمر. هروبها  بعد  خصوصا  طوياًل،  يدم  مل  ذلك  بأن  يشعر  ولكنه  أجلها 

محسن: وأنِت من أهله سالم.

وأغلق محسن الخط وهو يشعر بتخالط األحزان وكأموى لهروبه قام بفتح حساب 
عىل »الواتس اب« فوجد صديقه رشيف، قام بتحديث حالته فقرأ محسن جملة 
يقول شكسبري: »كلام زادت مشاكلك مع من تحب؛ اِعلم أن حبكام وصل الجنون«.

فرسعان ما تدخل محسن للرد عىل حديث رشيف واعرتاض عىل ويليام شكسبري.

محسن »عرب الواتس اب«: وأنا بقولك إن املشاكل الكتري بتوصلنا لحيطه سد.

 رشيف: إزاي بقى؟

محسن: يعني ملا يحصل كل شوية خناقة ومشكلة من غري سبب أكيد هانزهق 
يا رشيف، إحنا بنمل من الحب يبقى مش هامنل من مشاكلنا؟ كل مشكلة 
كبرية بتسبب نقطة سوده يف عالقتنا لحد ما قلبنا يتحول لون بهتان لحد ما 
نوصل حيطه سد، وقتها هانقاوم ونهد الحيطة دي وندي لنفسنا واليل بنحبه 
فرصه بس مش هايبقى عندنا طاقة نكمل او نهد أي حيطة سد هاتقابلنا بعد 
كده، ممكن املشاكل اليل بتعمل جوانا النقط السودا دي زي مثال تغيري جذري 
يف املعاملة حجج بتزيد محاولة هروب منك، بالرغم من إنك بتقعد تفكر أنت 
زعلته يف ايه؟ مش بتالقي نفسك غلطان وبرضه بتتعامل أوحش معامله، كل 
حاجه بتتغري مافيش حاجه ثابتة، بس مشكلتك إن عمر حبك لحبيبك ما هايقل.
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رشيف: يبقى يا محسن الزم تقعد فرتة ماتكلموش بعض علشان توحشوا بعض.

محسن : ده غلط ده هروب و عمره ما هايكون حل.

رشيف: طيب أنت شايف الحل إيه؟

محسن: حلها إنك توصل لحبيبك إن املعاملة دي مالهاش غري سبب واحد، إنه 
اتغري معاك وبرضه مالهوش غري نتيجة واحدة، وهي طريق للحيطة السد، يبقى 
االختيار ليه هو واالختيار ده يبقى عىل  اقتناع مش مجرد يرضيك إنه بيحبك.

رشيف: عارف يا محسن هاتجي فرتة الخطوبة وهاتالقي أكرت من كده.

محسن: وقتها بس هاتعرف إن مهام زادت املشاكل بينكم هاتستحمل ألنك 
ضمنت حبيبتك مدام بتحبوا بعض هتفضلوا شاريني بعض، لكن ما دام حبيبتك 

مش ملكك قدام أهلها اعرف إن أي مشكلة هاتبقى عائق يف طريقكم.

رشيف: املهم إنكم بتحبوا بعض، بس افتكر إين قلت لك إن الحب خازوق.

محسن: بالعكس.. مهام حصل هايفضل الحب أحسن حاجة يف الدنيا و 
برضه مسريك هتقع.

انتهى الصديقان من حديثهام املطول وغرق محسن يف نومه.

بعد أن غلبته الهموم وأكربهم هو حبه ألسامء.

صديقي القارئ.. ما رأيك يف فصلنا الرابع؟ أود أن أكون قد نلت عىل مدحك 
العظيم، امتنى أن أكون أقنعتك بفكريت، وهي عدم الثقة ببعض األشخاص، وما 
رأيك يف ما فعله أمري وماذا تتوقع من أمرية وهل املناقصة تتسبب يف انهيار أم بناء؟

أشعر بك صديقي القارئ الصامت، ومقتنع بأن صمتك هو السبب الرابع، وخاصة 
من اختار محسن كمثال لحالته العاطفية. بدأت الشكوك تحيط بك بأن الحب 
يؤدي بنا إىل طريق سد، بدأت الظنون تحيط بك حيث أن الحب يتسبب يف زيادة 
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الهموم، أعتقد ذلك، فمن الوارد حدوث املشاكل بني املتحابني. أسعد البتسامة 
النرص التي تكسو شفتيك صديقي املتعاطف مع رشيف، لقد انترشت تويتة بعنوان 
»الحب خازوق« وكذلك هاشتاج »اِدعم رشيف«، فبعد أن قرأت ذلك الفصل 
ظننت أنك عىل حق، ال أعتقد ذلك يا صديقي، فكام قال محسن: »مسريك هاتقع«. 

تنتظرون  بأنكم  أعلم  لكم:  رسالة  ويوسف،  أمين  اختاروا  الذين  أصدقايئ 
مصريهم يف الحب، هل يستمر أمين يف تأجيل حبه لبعد االرتباط، أم يستسلم 
صديقي  فصول؟  من  قادم  هو  مبا  سيتأثر  فهل  يوسف  وعن  ذلك،  قبل  قلبه 
استكامل  ألستطيع   املضبوط  القهوة  من  فنجااًل  لنفيس  أصنع  دعني  القارئ 
دعني  قهويت  تناول  بعد  أيضا،  القهوة  لتناول  وسأدعوك  روايتي،  مع  رفقتك 
أحداث. من  سيجري  ماذا  لرنى  الخامس  للفصل  ننتقل  ودعنا  أستكمل 
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الفصل الخامس

ألول مرة منذ كثري، تستيقظ أمرية بعد ليلة طويلة يقتحم فيها أمري أحالمها، 
تستيقظ بسعادة لدرجة الغناء، استيقظت لتناول اإلفطار، خرجت من غرفتها 

وقبلت رأس أمها ثم تناولت فطورها.

ناهد: عىل فكرة أمري واقف تحت مستنيِك.

خفق قلبها ملجرد سامعها السمه.

أمرية: بيعمل إيه؟

ناهد :مستنيِك عشان يوصلك، بيقول إنه مش عايز يحسسنا إن يوسف مسافر.

أمرية: طيب أنا هانزل له.

ناهد: أمرية؟

أمرية : نعم يا ماما.

ناهد: خيل بالك من نفسك، خايفة تتعلقي بأحبال دايبة، ماتأمنيش لحد يا 
بنتي، احنا أمري ده مش عارفني أصله وفصله.

أمرية: ما تقلقيش عىل يا ماما، عن إذنك.

تهبط أمرية لتجده ينتظرها بسيارته، فام أن رآها حتى نزل من سيارته.

أمري: صباح الخري.

أمرية: صباح النور.

أمري: تسمحي يل أوصلك مكتبك.
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أمرية: مش عايزه أتعبك.

أمري: تعبك راحة، اتفضيل.

فركبت أمرية السيارة بجواره وانطلق بالسيارة نحو مكتب أمرية. 

»يا أطهر من رقم فليك يف عداد اسمه أكل العيش«.

سمعتها أمرية فتحدثت فورا:     أنت بتحب عمرو حسن؟

أمري: جًدا.

أمرية: وأنا كامن بحبه قوي.

أمري: أنا حلمت بيِك.

تكررت الكلمة أكرث من مرة، غري قادرة عىل استيعابها.

أمرية: أنت قلت إيه؟

أمري : حلمت بيِك.

يا أمري، أنت زي أخويا وبعتربك زي يوسف فبالش  أمرية »بحزم«: عن إذنك 
تخرس الثقة دي.

أمري: أنا آسف بس أنا مش بقدر أخبي اليل حاسس بيه.

قبل أن يظهر ضعفها وتعرتف بأنها أيضا حلمت به، وجدت نفسها أمام 
مكتبها، فشكرت الله لذلك واستأذنته ونزلت لتصعد مكتبها تحت أنظار منة. 

وما أن اطأمن أمري عىل دخولها انطلق بسيارته نحو الرشكة، وما أن وصلت 
أمرية ملكتبها حتى وجدت منة بانتظارها.

منة: يا سيدي يا سيدي بقينا بنيجي يف عربيات غري عربية يوسف.

أمرية: ده أمري صاحب يوسف.
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منة : آه وازاي يعني؟

أمرية: هاحكيلك كل حاجة، بس اعمليلنا 2 كويف وتعاىل محتاجة اتكلم معاِك.

منة: حارض.

أثناء ذلك كان يوسف قد استيقظ من نومه وأمسك بهاتفه وقام باالتصال عىل 
أمرية لالطمئنان عليها، ثم اطامن عىل والدته، ثم قام باالتصال عىل ياسمني.

ياسمني: صباح الخري يا مسرت يوسف.

يوسف: صباح الخري يا ياسمني، جهزي نفسك ويال نفطر قبل املناقصة.

ياسمني: حارض متام يا فندم.

أنهى حواره معها وقام ليتفقد أمور الرشكة من خالل أمري.

يوسف: صباح الخري.

أمري: صباح النور يا جو.

يوسف: إيه األخبار؟

أمري: متام الحمد لله، أنت إيه األخبار عندك؟

يوسف: ربنا يسرت يا أمري، قلقان قوي.

أمري: ماتقلقش إن شاء الله خري.

يوسف: لو سمحت يا أمري ابقى عدي عىل ماما لو محتاجه حاجه.

أمري: من غري ما تقول حصل يا حبيبي وروحت لهم وهام متام.

يوسف: قلقان عىل أمرية قوي حاسس إنها مخبيه عىل حاجة.
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أمري: ما تقلقش والله هام متام، ركز بس انت يف املناقصة بتاعتك. يوسف: متام.

وأثناء  ياسمني  مع  وتقابل  التفكري،  يحاوطه  وهو  الخط  وأغلق 
ذو  أنه  عليه  يبدو  رجل  بجواره  يجلس  كان  معها  فطوره  تناوله 
إليه. فذهب  عاًما  الخمسني  ذو  الرجل  ذلك  فلمحه  أوربية،  أصول 

Frank:welcome my name is Frank, form London,I’m busnismoan

Yousef :welcome. MrFrank my name is YOUSIF AzAzi

a busnisman from Egypt. 

Frank: I’m hear about you much

،you are successed man

 Yousef: Thanks Mr. Frank if you need any thing form here please
call me This is my card

Frank:I’m sure that we will meet again nice to meet you,yousef. 

Yousef:nice to meet you. 

Frank: Good bye. 

فودعه يوسف شعر بالسعادة ألنه تعرف عىل رجل كهذا، فاستأذنت ياسمني 
بحجة الذهاب للتواليت وقامت باالتصال عىل أمري فرد عليها.

أمري: أيوه يا ياسمني؟

ياسمني: أيوه.

أمري: إيه األخبار عندك؟
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ياسمني: مافيش جديد بس واحنا بنفطر يف واحد أجنبي جه واتكلموا شويه.

أمري: قالوا إيه.؟

ياسمني: بقولك راجل أجنبي مافهمتش بيقولوا إيه.

أمري: وماسجلتيش الحوار ليه يا غبيه؟

ياسمني: ملحقتش أعمل حاجه يا أمري.

أمري: متام أي حاجة زي دي تسجليها.

ياسمني: حارض.

وأغلق الخط مع ابتسامة ثقة لنفسها، فهي بالفعل قامت بتسجيل حوار يوسف 
وفرانك، ولكن تريد استخدامه لصالحها هي أوال، فعادت ليوسف واستكملوا حديثهم. 

وأثناء ذلك الحوار وبعد أن حكت أمرية ملنة الحقيقة كامله

منة: يا نهار أبيض وبعدين؟

أمرية: بس لوال أمري كان زماين هاموت.

منة: طب وده حد مسلطه؟

أمرية :قصدك إيه؟

منة: يعني دي خطة يا أمرية.

أمرية: من مني.؟

منة: مش عارفة بس خدى بالك من نفسك.

أمرية: سيبيها عىل الله.



39

وقضت الفتاتان يومهام يف الحديث وتحذيرات من منة لخوفها عىل أمرية 
حتى انتهيتا، وجاء موعد ينتظره يوسف منذ أن كان صغريًا يف بدايته كرجل 

أعامل، يعتقد أن تلك املناقصة يف الحلم األكرب له فوصل للقاعة املحددة 
برفقة ياسمني، واستعدوا جميعهم لبدء املناقصة فبدأت مراسمها حتى تم 

اإلعالن عنها عىل لسان إحدى الفتيات.

مرينا »بعد أن تحدثت باللغة اإلنجليزية«: سيدايت آنسايت سادايت.. دعونا نرحب 
بجميع رجال األعامل الحارضين اليوم.

فيقوم الجميع بالتصفيق حتى تستكمل حديثها و ترشح كيفية املناقصة مرينا: 
فدعونا نبدأ مراسم املناقصة.

كانت املناقصة عبارة عن مزاد يجمع بني رجال أعامل من جميع أنحاء العامل، 
فهي فرصة الستثامر أكرب مرشوع تسويق ملرص والرشق األوسط، فابتدأ الرصاع 

املشتعل بينهام، يقوم كل منهم بإضافة مبلًغا عىل اآلخر. 

يوسف يضيف مرة لريد اآلخرين بأضعاف ما قام بإضافته، وبعد وقت مر عىل 
يوسف كسنوات طويلة، مل ينجح يوسف يف الفوز بتلك املناقصة فقد خرسها، 
خرس الهدف الذي يخطط له منذ شهور باتت عليه الكرسة والحرسة و خيبة 

األمل
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 و بعد ثوان مرت سنني وجد من يربت عىل كتفه فينظر وجد فرانك أىت إليه  ليواسيه.

Frank: Yousef, Don’t be sad. 

Yousef:this  tender

was my dream

Frank: Firstly, this man called Maichel

He is a blioner man

وقام باإلشارة للرجل الذي انترص بتلك املناقصة.

 You can’t challenge him,secondly,you are ambitious man and
 you will win at the

next.........you will have a very good future my son

 yousef: Thanks a lot mr Frank

Frank: Don’t leave this tender kill Your dream .

start again and you will win again. 

yousef: you are right

 Frank: I will come back to London tomorrow morning take my
 card and call me soon I’m

happy to know you. 

I’m too

فودعه يوسف فينظر بحزن لياسمني لتبادره ياسمني بالحديث.
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ياسمني: ماتزعلش يا مسرت يوسف، دي مش نهاية الحياة، إن شاء الله تقف 
عىل رجلك من جديد.

يوسف: حلمي ضاع يا ياسمني. 

ياسمني: ماتقولش كده، أنا سمعت عن إرصارك وعن قوتك، ماتخليش حاجة 
تهدك. طب أقولك حاجه عىل الرجل األجنبي ده، كالمه كله صح بالرغم إين 

مافهمتش أي حاجه قالها.

يوسف »مبتساًم رغاًم عنه«: بيقول يل نفس الكالم اليل قلتيه يا ياسمني.

ياسمني: يا سالم عليا وأنا عاقلة.

حاول يوسف إخفاء حزنه من الجميع، عدا أمري الذي حزن فعليا كثريًا لذلك. 

عمر: مالك بس يا ابني؟

أمري: يوسف خرس املناقصة.

عمر: وأنت زعالن ليه مش كنت عايز تدمره.

أمري: املناقصة دي لو كان كسبها كنت انا اليل هاقهره عليها بنفيس؛ لكن هو 
كده خرسها لصالح حوت يف االستثامر، اِسمع يا عمر يوسف هايرجع بكره، 
املناقصة،  كسب  اليل  الراجل  عن  البيانات  كل  تجمع  يرجع  ما  قبل  عايزك 

وتعرفني هو ناوي يعمل أرض السخنة إيه.

عمر: وليه كل ده؟

أمري: نفذ وهاقول لك بعدين.

عمر: حارض.
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وجلس يفكر فيام سيفعله، قام باالتصال بأمرية بحجة االطمئنان عليها وأيضا 
ليعتذر لها عام بدر منه صباًحا. 

أمري: أنا آسف بسبب اليل حصل الصبح بس صدقيني غصب عني.

أمرية: وال يهمك بس انت إزاي عرفت مكاين إمبارح.

والزم  أشوفك،  ما  غري  من  يومي  أبدأ  بقدر  مش  أنا  أمرية  يا  برصاحة  أمري: 
معاِك  بيكون  يوسف  ملا  حتى  أشوفك،  عشان  يوم  كل  هنا  واقف  أبقى 
بعيد  من  أملحك  إين  وعىس  لعل  مكتبك  جيتلك  وامبارح  بعيد  من  براقبك 
الراجل ده ماتفهميش بقى شك، خوف عىل أخت صاحبي  نازلة مع  لقيتك 
التجمع،  وصلتي  لقيتك  ما  لحد  وراكوا  أميش  صممت  ليه،  أعرف  ماكنتش 
وقتها  عليِك،  متهجم  لقيته  الفيال  رجعت  ما  بال  وعىل  بعيد  العربية  ركنت 
وال  شك  مش  دا  إن  تأكدت  وقتها  عشانك،  للموت  استعداد  عندي  كان 
يا أمرية. أنا، بحبك  إنها غرية عىل حبيبتي  خوف عىل أخت صاحبي، عرفت 

مل تجد أمرية قلبًا يسع الفرحة التي احتلتها نتيجة حديثه وأخريًا وجدت من يحبها 
ظًنا منها أنه حب صادق، فاحمرت وجنتاها وهو يتحدث إليها فلم تستطع مسايرته، 
لكنها تريد استامع املزيد من ذلك الحديث الذي تسمعه ألول مرة، فجمعت قوتها 
حتى ال تفقد سيطرتها عىل مشاعرها، فحاولت تغيري مجرى الحديث بحرفية وذكاء.

أمرية: ماتعرفش يوسف ليه مش بريد علينا.

أمري: أنا كلمته وهو بخري.

أمرية: أمال ماكلمناش ليه؟ ماما قلقانة قوي عليه.

أمري: متضايق شويه اصل خرس املناقصة قدام مستثمر أجنبي كبري.

أمرية: ال حول وال قوة إال بالله، أنا قلقانة عليه قوي.

أمري: ماتقلقيش هو كويس وهاخليه يكلمك كامن.
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أمرية: أنا خايفه يوسف يزعل ملا يعرف إننا بنتكلم.

أمري:ما تقلقيش مش هايعرف دلوقتي، بحبك.

أمرية: أنا برضه.

وقامت بغلق الخط فوًرا فقالتها أخريًا، ولكنها لن تتحمل الخجل الذي كساها 
لو كان طلب تكرارها فهمهمت بكلامت العشق قبل أن تغرق يف نومها لتقيض 
ليال متخالطًا يف الهموم والسعادة فتأثرت سلبًا لفشل يوسف يف الهدف الذي 
قلبها. عىل  سيطر  الذي  أمري  مع  لحديثها  السعادة  تحتويها  ولكن  به،  يحلم 

من  به  فبالرغم مام حدث  الخامس،  الفصل  من  انتهينا  قد  القارئ..  صديقي 
أحداث فعليك اعتبار فشل يوسف هو البداية ألحداث فائقة الروعة يف تلك 
تنتظر  أنك  الغرور  انتابني  وقد  أعلم  الصامت،  صديقي  عنك  ماذا  الرواية، 
حسابك  فتح  اآلن  عليك  مصلحتي،  يف  اللحظي  غروري  أستغل  دعني  املزيد، 
عىل  حساباتك  وكل  اب«  »الواتس  عىل  ستوري  وكذلك  »بفيسبوك«  الخاص 
#محسن.العريب.انتظر.املزيد. هاشتاج:  وكتابة  االجتامعي  التواصل  مواقع 

أرى  أن  يل  الرشف  فمن  عيل،  تحكم  الناس  دع  روايتي،  تقرأ  الناس  دع 
االسرتخاء،  عليك  قادم،  هو  ما  تستوعب  حتى  ولكن  يّف،  ميدح  الجميع 
أصنع  سوف  تذكرت  فلقد  أعشقها،  التي  املضبوطة  القهوة  رشب  الهدوء، 
انتظروا  الرابع  للسبب  املؤيدين  أصدقايئ  إبداعيًا.  فصاًل  فنجااًل ألكتب  لنفيس 
وبعد  بيدي،  صنعتها  التي  القهوة  رشب  بعد  بكثري،  أفضل  فالقادم  معي 
ماذا  سيحدث. لرنى  السادس؛  الفصل  إىل  ننتقل  دعونا  االسرتخاء  من  القليل 
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الفصل السادس
الذي ال  النوم، يوسف  استغرق يف  أبطالنا كم  يف صباح يوم مل يعلم أحد من 
زالت صدمة الهزمية تؤثر فيه وتجعله حزيًنا، ويفكر يف مصريه ومستقبله بعد 
أن خرس أكرب رهان يف حياته، وأمرية مل تنم ليلها تفكر يف أمري الذي اختطف 
طوال  بجانبه  تبقى  أن  استعداد  وعىل  بكل صدق  وأحبته  سهولة  بكل  قلبها 
بل  تحبه  فهي  يوسف،  تجاه  الباهت  مستقبلها  يف  تفكر  التي  ومنة  عمرها، 
تعشقه بجنون ولكنها تعلم بأن يوسف مل يشعر بحبها ولو للحظة، فهي ال تريد 
سواه يف الحياة، وأمري مل ينم فرتكيزه مصوب نحو وضع خطة جديدة تساعده 
استغالل  ميكن  كيف  تفكر  وياسمني  وعائلته،  عزازي  يوسف  حياة  تدمري  يف 
تسجيالتها لتحقيق أكرب قدر من املصلحة، ورشيف الذي يفكر يف حديثه مع 
محسن  واختالف آرائهام حول مقولة شكسبري، ومحسن الذي مل ينم ليله ويفكر 
يف سبب التغري امللحوظ من معاملة أسامء له، وأسامء تعلم أنها مقرّصة يف حقه 
التفكري كيف تستعْد رونق حب محسن من جديد، فهي  تنم بسبب يف  فلم 
تأثره مبعاملتها  ولكنها الحظت  الكثري،  لها  يغفر  وأنه  بجنون  يحبها  أنه  تعلم 
يف اآلونة األخرية، ففي صباح اليوم وقبل أن تنم قامت بفتح حسابها الخاص 
»بواتس اب« وقامت بفتح محادثتها مع محسن وأرسلت له رسالة كان ينتظرها.

أسامء »عرب الواتس«: صباح الخري يا حبيبي مش قادرة أنام وأنت زعالن مني، انا 
آسفة، أنا بحبك وماقدرش أستغنى عنك لحظة، بس والله اليل بيحصل غصب 
عني أنا آسفة وهارجع زي األول حيايت مش بتكمل غري بوجودك جنبي أنا عارفه 
إنك نايم، إن شاء الله تقوم تقرأ رسالتي وهاحس بضحكتك اليل بعشقها وانت 
بتبوسك وبتقولك وحشتها قوي. بنتك  بابا،  يا  بتقرأ رسالتي هاتوحشني قوي 

فقامت أسامء بإرسال رسالتها واطأمنت بأنها فعلت الصواب فغرقت يف النوم 
لعل الله يصلح ما تسببت فيه تجاه محسن.
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مشتت  ليل  تحب،  من  وخاصة  عنك  راٍض  الجميع  يكون  عندما  نوم  فأهنأ 
الفجر  أداء صالة   بعد  نام  أنه  يعلم  نومه  من  يوسف  استيقظ  الجميع  عىل 
و  القاهرة  إىل  لعودته  فاستعد  فقط  ساعتني  سوى  ينم  مل  أنه  فعرف  بقليل، 
قام باالتصال عىل ياسمني وحسها عىل النهوض من أجل العودة للرشكة التي 
اشتاق لها كام اشتاق لعائلته، يريد الهروب من املكان الذي شعر بالهزمية فيه.

ونهضت أمرية من نومها لتمسك بهاتفها لتجد اتصااًل من أمري ذلك الشاب الذي 
غزا قلبها بسهولة، فقامت بالرد عليه.

أمري: صباح الفل.

أمرية: صباح الخري.

أمري: كل ده نوم؟

أمرية: عرفت منني إين لسه صاحية ناو؟

أمري: أنا بحس بييك، وحشتيني.

أمرية :وانت برضه.

أمري :طب يال قومي افطري مع ماما و يال أنا مستنيِك تحت   .

أمرية :حارض.

فأغلقت أمرية الخط دخلت أمها التي كانت تسمع حديثها.

ناهد: بتكلمي مني يا أمرية ؟

أمرية: ده أمري يا ماما.

ناهد: تاين يا أمرية يا بنتي؟

أمرية: وفيها إيه يا ماما؟ أمري شاب كويس وبيحبني.
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ناهد: هو قال لك كده؟

أمرية: آه

ناهد :وأنِت؟

أمرية :مش عارفه يا ماما، بس برصاحة بقى يومي بينقص من غريه.

ناهد: أخوِك راجع النهارده.

أمرية: بجد ده وحشني قوي.

ناهد: إن شاء الله هايوصل الساعه3.

أمرية: يا رب يرجع بالسالمة.

وتناولت فطورها مع أمها ونزلت لتستقل سيارة أمري وانطلق بسيارته. 

التي   الوحدة  حياة  يف  وحيًدا،  عاشها  ليلة  يف  نومه  من  محسن  استيقظ 
أنيسه  أسامء  كانت  أسامء،  أجل  من  عمله،  أجل  من  وحده  ليعيش  اغرتب 
عليه  ميأل  ذلك  كل  كان  معها،  الحديث  صورها،  صوتها،  حياته:  يف  الوحيد 
برسالة  ليتفاجئ  الواتس  عىل  حسابه  ليفتح  نومه  من  استيقظ  حياته. 
لها. بالكتابة  فقام  الحزينتني  عينيه  االبتسامة  وكست  كثريًا  بها  فسعد  أسامء 

محسن »عرب الواتس«: صباح النور فعاًل أنا بضحك وأنا بقرأ كالمك، أنا بحبك 
أكرت ومستعد أعمل أي حاجة عشانك، بحبك يا بنتي.

قام بإرسالها لتجب عنها ويتصالحا ويعشقا بعضهام عىل وعد بعدم الخصام 
مهام كان السبب، فهذا أول حبهام، فأسامء تعتربه كل ما يف حياتها وكذلك 

محسن ال يريد سواها فهو يعيش من أجلها. 
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انتهى يوسف وياسمني من إعداد نفسهام للعودة للقاهرة، وسافرا سويا دون أن 
يخرب أهله إىل أين سيذهب فور وصوله فأحب أن يكون بجانب أخته وخاصة 
أنه يشعر بالقلق الشديد عليها، فاستقل سيارته وانطلق نحو مكتب أمرية وصعد 
درجات السلم وما أن وصل للمكتب قبل أن يراه أحد حتى سمع حواًرا بالداخل.

منة: بس لو عرف هيحصل مشكلة كبرية يا أمرية.

أمرية: إن شاء الله مش هايعرف واتفقت معاه إنه مش هيجيب سريه ليوسف دلوقتي.

منة: أنا مش مرتاحة له يا أمرية.

أمرية: اخرجي منه أنِت بس وهي هاتبقى زي الفل، وخليِك يف حبيب القلب 
اليل مش حاسس بييك.

فكر يوسف قلياًل قبل أن يدخل عليهام بطريقته املرحة دون أن يظهر لهام ما سمعه.

يوسف: مريو.

أمرية: جو، حمد الله بالسالمة.

يوسف: الله يسلمك وحشتيني قوي.

أمرية: وانت كامن.

منة: حمد لله عىل السالمة يا يوسف.

يوسف »بتغري«: الله يسلمك. واصطحب يوسف أخته وغادرا املكتب دون أن 
يلتفت ملنة، والحظت أمرية تغريه.

أمرية: مالك يا يوسف؟

يوسف: ماليش يا مريو أنا متام.

أمرية: شكلك متغري.
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يوسف: ال أبًدا تعبان من السفر شوية.

حاول يوسف أن يداري ما سمعه، فوصل ملنزله وصافح أمه ودخل لريتاح يف 
يتمكن  مل  إذا  أكرث  يرهقه  سوف  فكر  من  لريتاح  دخل  الحزن،  يكسوها  ليلة 
شبح  زال  فام  نومه  قبل  يوسف  يهاجم  شديد  داخيل  رصاع  النوم،  من 
عن  وماذا  جديد،  من  وللقاهرة  لحياته  عودته  بعد  حتى  يطارده،  الهزمية 
مثله  بأنها  يعلم  فهو  به،  ثقتها  يخرس  أن  يريد  ال  أمرية،  تخبيه  الذي  الرس 
الرس،  ذلك  معرفة  ويريد  عليها  األمر  يخبئ  لن  ولكن  بسهولة،  تخضع  ال 
الحب  وجود  ينكر  ال  فهو  ما،  شخًصا  تحب  هي  أم  أخيها  ضد  تخطط  فهل 
كان إذا  األشخاص وخصوًصا  أحد  أخته من  بارتباط  إملامه  فكرة  يرفض  ولكن 

أحًدا من أصدقائه، كام يظن، ويعاين يف ليله من منة، فهو علم اليوم أنها مرتبطة 
ليس بذلك فقط أخته تعلم ذلك من الواضح أن حبها من طرف واحد فاإلنسانه 
الوحيدة التي كان لديها قبول لقلب يوسف كانت منة ولكن بعد أن عرف بأنها 
مرتبطة لعن الحب ولعن االرتباط ومحى أي خاطرة تدور بباله تجاه الحب، 
فغرق يف نومه وهو يحقد عىل الحب ومن يحب وأقسم عىل إزاله عاطفة الحب 
من قلبه طوال الحياة من أجل العمل »الف نوت فريست« ف »بيزنس فريست«. 

اعتاد  كام  الليل  وأثناء  بداخله  شديد  بعد رصاع  لنومه  يوسف  بعدها خضع 
تحديث  محسن  فقرأ  أصدقائه،  برفقة  أيضا  أسامء  برفقة  السهر  عىل  محسن 
رشيف لحالته عرب الواتس اب: »نظره بالعني ساحرة تساوي ألف كلمة يف الحب«. 
وقتها ابتسم محسن وتذكر عبارته: »مسريك هاتقع«. فقام بالرد عليه رسيعا.

محسن: هو الجميل وقع وال إيه؟

رشيف: صاحبك جاهز الستقبال خازوق جديد.

محسن: ومني الخازوق الجديد؟ 

رشيف: بنت أعرفها بقايل 4 شهور بس، بنت محرتمة جًدا وكويسة.
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محسن: كويس قوي وبعدين؟

رشيف: وبعدين أخوك شكله وقع.

 محسن: بانتصار مش قولتلك مسريك هتقع؟

رشيف: املفروض أعمل إيه دلوقتي؟

محسن: أنت متأكد إنك بتحبها؟ 

رشيف: مش عارف يا محسن، حاسس إنها ممكن تطلع وهم يف أي لحظه.

محسن: يبقى تتأكد من مشاعركم  تجاه بعض وبعدين تقرر هاتعمل إيه.

رشيف: متام يا صديقي هاتعمل إيه دلوقتي.

محسن: أكيد هاكلم أسامء وبفكر أكتب جزء جديد يف روايتي الجديدة.

رشيف: و اسمها إيه روايتك دي؟

محسن: بيزنس نوت فريست، تصبح عىل خري.

رشيف: وأنت من أهله.

فأغلق محسن هاتفه وقام بإحضار االسكتش الخاص مبا يكتبه من روايات وقام بكتابته.

صديقي املقرب القارئ.. أحببت أن أدعك بصديقي املقرب ألنك اآلن اكتشفت 
أن  أود  مل  أنا محسن  نعم  الرواية،  أكتب هذه  من  أنا  نعم  للغاية،  ُمهاّم  رسًّا 
أعرتف،  وجعلني  رشيف  صديقي  أوقعني  قد  ولكن  اآلن،  الرس  ذلك  أكشف 
لروايتي،  بطاًل  يوسف  اخرتت  لذلك  الظهور  أحب  ال  البطولة،  دور  أحب  ال 
فشخصية محسن جزء ال يتجزأ ِمن شخصية الكاتب، الكاتب  الذي أصبح اآلن 
يطمح ويطلب منك صديقي املقرب أن تسري برفقته لنهاية الدرب، ماذا تتوقع 
ليوسف؟ ماذا سيخطط أمري؟ هل سيتخىل رشيف عن عبارة »الحب خازوق« 
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أم أن ذلك مجرد وهم؟ صديقي الصامت أشعر بك  وأقدر صمتك، عدا من كان 
يربز ابتسامته حني ظن أن رشيف عىل صواب يف الواقع أشمت فيك كثريًا أمل أقل 
لك أن الحب هو مصدر السعادة؟ فاآلن عليكم أن تقوموا مبسح منشوراتكم 
الطموح«.  »العاشق  عنوان  تحت  أخري  وكتابة  نظر رشيف،  لوجهة  الداعمة 

فعله  فيام  رأيك  ما  الحب؟  يف  يوسف  مصري  ينتظر  الذي  الصامت  صديقي 
ذنبها  الذنب  خطأ؟  أم  صواب  منة  تجاه  الحب  بلعنة  حكمه  هل  يوسف؟ 
أن حبيب  يتوقع  أو  يعلم  تتوقع من يوسف؟ فهل  ماذا كنت  يف ذلك، ولكن 
البد  ولكن  الحقيقة  ستظهر  حتاًم  العامل،  شباب  دون  من  نفسه  هو  القلب 
بامللل،  أنك قد بدأت تشعر  اعلم  لنظرية أمين،  املؤيد  من االستمرار صديقي 
النيل؟ عىل  نزهة  عن  ماذا  القارئ  صديقي  املزيد  حدوث  املؤكد  من  ولكن 

ضع الهاند فري يف أذنيك واستمع ألغانيك املفضلة ورس بهدوء ثم دعنا نستكمل، 
عليك التحيل بالحامس لالستكامل، دعنا ننتقل للفصل السابع لرنى ماذا سيحدث.
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الفصل السابع
يف صباح غري صاٍف للجميع وليل هادئ، مرت سنوات، استيقظ يوسف من 
نومه وقبّل رأس أمه ثم تناول فطوره برفقة عائلته، قبل أن يرتدي مالبسه 

ويصطحب أمرية، التي الحظت تغريه معها يف الليلة املاضية واستقال السيارة 
وانطلق يوسف الصامت، فقطعت صمته الشارد.

أمرية: مش هاتقويل مالك؟

يوسف: ماليش أنا كويس.

أمرية: يوسف أنا أختك وعمرك ما خبيت عىل حاجة، أنا متأكدة إن زعلك مش 
بسبب املناقصة، أنت أقوى من كده بكتري.

يوسف: كويس إنك عارفة إين أخوِك ومش بنخبي عىل بعض حاجة.

أمرية: أنت زعالن مني؟

يوسف: ليه بتسايل؟

أمرية: حاسة بكدة.

. يوسف: أنِت شايفة إنك عملتي حاجة غلط مخبية عيلَّ

أمرية »بتلعثم«: ال طبًعا مش مخبية، أنا وصلت اِبَق طمني عليك.

يوسف: متام يا أمرية.

فنزلت أمرية وهي تحاول إخفاء توترها وانطلق يوسف ليصل رشكته، ألول مرة 
يغيب عنها ثالثة أيام، وصل ليتفاجأ بخروج عمر.
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يوسف: عمر!

عمر: إزيك يا يوسف بيه؟

يوسف: كويس بتعمل إيه هنا؟

عمر: ال أبًدا أنا كنت جاي لألستاذ أمري. 

يوسف: خري؟

عمر: وال حاجة، خري، كان بيستشريين يف حاجة قانونية.

يوسف: متام، أخبار الشغل إيه؟

عمر: والله مافيش جديد يا أستاذ يوسف، شغل املحاماة  مات، تؤمرين بحاجة. 

يوسف: ال شكرًا سلم يل عىل والدتك. 

ثم أخرج مبلًغا من جيبه، أضاف:   ابق اديلها دول.

عمر: كرث خريك يا يوسف باشا متشكر قوي.

يوسف: أنت أخويا يا عمر، لو احتجت أي حاجة أنا تحت أمرك.

عمر: خريك سابق يا أستاذ يوسف.

الرجل  ابن عم جميل  والعرشين من عمره،  الخامس  »عمر جميل« شاب يف 
الطيب الذي رىب يوسف، ذلك العجوز الذي عمل برفقة عزازي عيىس وأنس 
نارص رفيقهم، هم الثالثة عملوا مًعا أكرث من 02 عاًما حتى انفصل كل منهم 
بتفاٍن  عمله  بتأدية  قام  وفاته،  قبل  لدى رشكته  موظًفا  عزازي عيىس  ليجعله 
رعايته  دوره يف  يوسف  ينس  مل  تقاعد جميل،  وبعد  عزازي  وفاة  بعد  وحتى 
لهم، كم  الدعم  دائم  كان  والده،  أصدقاء  بعائلته،  تكّفل  ثم  تويف، ومن  حتى 
بحث جميل كثريًا عن الصديق املقرب لوالده، ولكنه فشل يف إيجاد أنس نارص



53

اعتاد يوسف عىل مساعدة عمر جميل وأرسته وتكفل بتكاليف تعليمهم جميًعا، 
ولكن عمر الذي باع نفسه لشيطان أمري من أجل املال، ناكر جميل يوسف من أجل 
املال، خان ثقه يوسف، مل يكن يعلم رس تصميم أمري عىل طلباته فاضطر معاونته 
بسبب إلحاح أمري كام أقنعه بالفكرة التي اقتنع بها، أال وهي االنتقام لحق والديهام. 

دخل يوسف مكتبه بعدما أعطى بعض األوامر لياسمني، وبعدها خرج ليذهب 
ألمري، فيدخل ليجده يقلب يف صور ملحها يوسف ولكن لن يوكن يف مخيلته أن 
الشخص الذي راه هو مايكل، الشخص الذي انترص عىل الجميع وهزم يوسف 

يف حلمه، فوجد أمري يوسف اقرتب فأغلق هاتفه ثم اعتدل يف جلسته.

أمري: أهاًل يا جو.

يوسف: إّزيك يا أمري؟

أمري: متام، شوف كده ده؟

يوسف :ده مايكل؟

أمري: أيوه هو. 

يوسف: وعرفته منني.؟

أمري: يوسف أنا كنت متابع كل حاجه وانت مسافر، مايكل ده رسق حلمك 
وحلمي وحلم كان هايخلينا يف حتة تانية، أنا ملا عرفت إن مايكل ده هو اليل 

فاز باملناقصة جمعت عنه كل حاجه.

قطع أمري شك يوسف، جعله يوبخ نفسه للحظه شك فتيقن يوسف بأن أمري 
هو الصديق املثايل.

يوسف: قدر الله وما شاء فعل.

أمري : إن شاء الله نعوضها، املهم قويل أنت شكلك بتفكر يف حاجة.
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يوسف: يف موضوع شاغلني قوي يا أمري.

أمري: إيه هو؟

يوسف: أمرية أختي حاسسها مخبية عىل حاجة، رسحانة داميًا وسمعتها بتتكلم 
عن حد بتحبه بس ماقدرتش أواجهها.

كل يشء عىل ما يرام، جمله ترتدد يف ذهن أمري فلقد وقعت أمرية يف حبه ومتكن 
من قلبها ولكنه يحاول أن يظهر شفقته وأيًضا حيلة جديدة لخداع يوسف.

أمري: وأنت عرفت ده إزاي؟

فحىك يوسف ما حدث حني وصل ملكتبها وما قالته ملنة.

نصيحة  حاجة،  من  متأكد  مش  ألنك  تواجهها  ماتقدرش  انت  بس  أمري: 
لو  لك،  وتحيك  تجيلك  سيبها  حاجه،  عرفت  إنك  تحسسها  بالش  يوسف  يا 
أختك  إن  واثق  وأنا  بعض  يف  ثقتكم  تخرس  ممكن  قفش  املوضوع  أخذت 
كويس. حدودها  عارفة  فأكيد  حبت  ولو  غلط،  حاجة  هاتعمل  ما  عمرها 

يوسف: ربنا يسرت وتحدث االثنان وقاما بأداء عملهام وذهب يوسف الصطحاب 
أخته وذهبا ملنزلهام وتناول الغداء برفقه عائلته، ثم هاتف أصدقاءه وخرجوا 
عىل  فاجتمعوا  كثريًا  ألصدقائه  يوسف  فاشتاق  اعتادوا،  كام  ليلهم  ليقضوا 
املقهى املفضل لديهم، وبعض قضاء الجزء األول من ليلهم يف لعب الدومينو، 
انرصف بعضهم وتبقى اآلخرون، حيث تبقى »محسن وأمين ورشيف، ورابعهم 
املجدي. الحديث  يف  وبدأوا  جميعيهم  اجتمعوا  يوسف«  املشتت  البطل 

أمين: عامل إيه مع أسامء يا محسن؟
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محسن: تعبان قوي يا أمين، أنا وأسامء بقت حياتنا كلها خالف مش هانكر إن كل 
ليلة تصالحني، بس يا فرحتي اسامء اتحولت من مصدر سعاديت ملصدر تعاستي، 
أنا تعبان قوي، كل حاجة بقت ضدي مشاكل مع أهيل والشغل وأسامء كل حاجة 
بتضيع مني، أنا عمري ما عملت حاجة يف حد وحشه، ليه ربنا بيعاقبني بالشكل ده؟

الحظ  قليل  الشاب  التامسك وذلك  تبكيان، مل يستطيع  قالها محسن وعيناه 
فلحقه رشيف بطريقته املرحة.

رشيف: جرى إيه يا محسن انت قلبتها كده ليه، صلِّ عىل النبي. الجميع: عليه 
أفضل الصالة والسالم.

أمين: أنت بالذات يا محسن أقوى من كل ده، أنت داميًا اليل بتدينا أمل وطاقة نكمل 
يف أي طريق، مش أنت نفسك كنت بتقول عمري ما هايأس من رحمة ربنا، وإن 
مهام حصل اليل جاي أحىل، جرا إيه يا بتاع التنمية البرشية أنت أقوى من كل ده.

 يوسف: أمين معه حق يا محسن أنت بالذات أقوى من أي حاجة إميانك 
بربنا هايقويك وبعدين »إذا أحب الله عبًدا ابتاله« صدقني يا محسن ربنا 

شايل لك خري كبري قوي، مش ده كالمك ياض؟

محسن: كالمي ومش هاتغري يا يوسف، بس بجد أنا تعبان قوي. 

إىل  أضيف  قد  وجهه  اصفرار  فالحظوا  صديقهم  مالمح  تغري  الجميع  والحظ 
لوحيد  فصاحو  عليه،  مغشيًّا  أمامهم  سقط  حتى  وأطرافه  جسده  تجمد 
املاء  يف  والسكر  الليمون  ثم  ومن  الثلج،  ببعض  إليه  فأرسع  املقهى  رجل 
الذي قام  أفاق بعد دقائق، وبعدها اصطحبوه وذهبوا إىل أحد األطباء  حتى 
بالكشف الفوري ليأمر فوًرا بإحضار حقنة ويسارع بإعطائه إياه، وبعد ذلك.

يوسف: خري يا دكتور؟

د.خالد: هو كان تعبان من حاجة أو حاجة مزهقاه.
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يوسف: آه.. هو فعاًل كان تعبان نفسيًا عنده كام مشكله محاوطاه.

خالد: يبقى هو ده السبب، صاحبكم نتيجة ضغط نفيس وعصبي جاله ارتفاع 
يف ضغط الدم وكان هايسببله حجات تانية بس ربنا سرت.

رشيف: الحمد الله، طب هو هايبقى كويس إمتى؟

د.خالد: هو حاليًا بقى متام وعادي ممكن يكمل سهرته معاكم، بس الخوف كله من إنه 
يتكرر ألن الضغط ده بيأثر عىل الِعرق العصبي يف جبهته، وده ممكن يأثر بالسلب 
عىل عنيه، املهم حاولوا مايتعصبش أو مايضغطش عىل نفسه زياده عن اللزوم.

أمين: يا ريت حرضتك تقول له كده بنفسك يا دكتور ألنه بيحط عىل نفسه فوق طاقته.

لسه صغري عىل  أنت  يا محسن،  اسمعني  »موجًها حديثه ملحسن«:  د.خالد 
نسبه الضغط اليل عندك، ماتحطش يف دماغك، أي مشكله لها حل، لكن إنك 
تشيل يف نفسك لحد ما يحصل لك حاجة؛ فده مش حل يا ابني، سيبها عىل 

ربنا وكل حاجة هاتتحل بأمره وتدبريه.

الجميع: ونعم بالله

املبيت معه، وال يرتكه  ليقرر أمين  الجميع محسن وأوصلوه ملنزله  واصطحب 
وحيًدا يف مرضه، وغادر الباقون إىل منازلهم وتابعوه عن طريق أمين.

كان كل ما يشغل تفكري أمين هو محاولة إسعاد صديقه بأي طريقة، مهام كانت، 
فاستأذن أمين للخروج للتحدث يف هاتفه، وقام بالبحث من الحساب الخاص 
بأسامء عىل الفيسبوك، حتى وجدها وقام بالضغط عىل خانة الرسالة دون تردد. 

أمين: السالم عليكم يا أسامء أنا أمين صاحب محسن. 

و بعد قليل يأتيه الرد.

أسامء: وعليكم السالم، اتفضل.
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أمين: كنت عايز أسالك عن اليل حصل مع محسن الليلة؟

أسامء : هو أكيد حىك لك.

أمين: لألسف ماحكاش حاجة ألنه تعب جًدا مننا، وتقريبًا ربنا كتبله عمر جديد.

ينتقل املشهد إىل منزل أسامء وما أن قرأت ما كتبه أمين حتى فذعت بشدة، مل 
تعرف ماذا تكتب من القلق، ولكن كل ما يهمها هو االطمئنان عليه.

أسامء: ليه حصل إيه؟

أمين : الضغط بقى عايل عليه فجأة وأغمى عليه ووديناه للدكتور وقال إن الحمد لله 
إنها جات لكده وإنها لو تكررت مش هايبقى خري، والدكتور منعه من أي عصبيه.

 أسامء:  طيب هو فني دلوقتي؟

أمين: هو معايا ودلوقتي بس مايعرفش إين كلمتك ماكنش ينفع أسيبه وهو 
تعبان، أنا كل اليل طالبة تكلميه وتصالحيه، بس ممكن أعرف إيه اليل حصل 

خىل محسن يبقى بالشكل ده؟

أسامء: حارض ها حكيلك.

أمين: متام.

أسامء: محسن عارف عني كل حاجة وأنا عمري ما كذبت عليه وهو عارف إين كنت 
مرتبطة بحد قبله، وهو اليل كان بيشجعني إين أكمل معاه وخالين أحب ألول مرة 
يف حيايت، وبعدين حصل انفصال والوحيد اليل كان واقف جنبي هو محسن، لحد 
ما فعاًل قدر يخرجني من حالتي، يف يوم اعرتف يل بحبه رفضت يف البداية لكن..

أمين: متام كميل.
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أسامء: وبعدين ابتديت أدي لنفيس فرصة لحد ما عرفت إن ده أكرت حد 
حبني بصدق، وفعاًل يستاهل، برصاحة حبيته قوي مابقتش بستغني عنه 

وبحس حاجة ناقصاين يف غيابه، بيستحملني كتري قوي، بس والله هو ظاملني 
كل اليل بيحصل غصب عني لحد مشكلة النهاردة.

أمين: إيه هي مشكلة النهارده؟

أنا كنت بكلم والديت بس بعدها  أسامء: كل شويه يرن يالقيني وايت والله 
مصطفى كلمني ورديت عليه.

أمين: لحظه.. مصطفى ده اليل كنتي مرتبطة بيه؟

أسامء: أيوه.

أمين: متام وبعدين.

أسامء: والله ماكلمتوش كتري، أنا قفلت يف وشه وملا قلت ملحسن إن مصطفى اليل 
كان بيكلمني قال يل اِشبعي بيه، وقفل يف ويش من غري حتى ما يفهم اليل حصل، 
كل كالمه بيحسسني إنه شاكك يّف مع إين والله بحبه قوي وعمري ما فكرت أخونه. 

أمين: فهمت.. بس هو معاه حق، محسن بيحبك قوي يا أسامء وعشان كده 
بيتأثر بأي حاجة بتحصل بينكم. 

أسامء: طيب وأعمل إيه؟

امين: ترين عليه حااًل تصالحيه.

أسامء: قافل فونه من بدري.

أمين: متام سيبهويل الليلة بكرة كلميه.

أسامء: بالله عليك خليك جنبه أنا هاموت من القلق عليه.
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أمين: ما تقلقيش إن شاء الله خري.

وأغلق أمين حسابه ثم استكمل ليله بجوار محسن، يحاول أن يخفف عنه وتحدث 
االثنان حتى غرقا يف النوم لتنتهي ليلة لن يرى محسن سواها يف حياته، فهو 
اآلن أصبح مدمرًا من كل يشء، حبه ألسامء قد أصابه بلعنة يخشاها من يحب.

مباذا تفكر يا صديقي؟ ما رأيك بهذا الفصل؟ كان فصاًل طوياًل ولكنه ليس مماًل، 
فصل يحتوي عىل تفاصيل هامة قد تفيدك لتتفادى مشاكل الحب، مباذا تفكر 
ماذا عن أمري الذي مل يتالعب فقط مبشاعر أمرية بل أيضا توصل لرشاء عمر. 

املؤسف  من  يحدث ملحسن،  ما  أنك حزين عىل  املؤكد  من  الحزين  صديقي 
ما حدث له، محسن اآلن قد تحول إلنسان عابث يائس، فهل الحب يتسبب 
تقول: ربع«  إال  »كاتب  تسمى  ما  رواية  يف  جملة  قرأت  الحزن،  ذلك  كل  يف 

 »ال تجعل شخًصا بعينه مصدر سعادتك، فاجعل سعادتك لنفسك فقط«.

هذه حقيقة، فهل من الهراء تسليم مفتاح سعادتنا لشخص معني، من املمكن 
أتعس  يجعلنا  لها  قيمة  ال  وبكلمة  سامء،  سابع  يف  يجعلنا  واحدة  بكلمة 
متنى  حب  قصه  انتهت  هل  الحب؟  بلعنه  أصيب  محسن  فهل  املخلوقات، 
بجانب  كن  الحزين،  صديقي  الحكم  يف  تترسع  ال  لألبد،  استمرارها  محسن 
الحرية يف  أرى  املؤيد لرشيف  الله، صديقي  لتنظر عوضه من  للنهاية  محسن 
اآلن؟  بعد  ماذا  لرأي محسن،  السابع رأيت رشيف مييل  الفصل  عينيك، ففي 
سيكون من الهراء إذا قمت باستعادة نرش »الحب خازوق« مرة ثانية ال تجعل 
النهاية مفتوحة،  رأيك يتحكم فيك، فصل منعزل يف رواية لكاتب هوايئ يرتك 
أريد الحامس يتجدد بداخلك لالستكامل، هيا بنا دون راحة، علينا االستكامل، 
أرى صديقي الحزين حزن مؤقت مييل لالستكامل املبارش ليطمنئ عىل صديقه 
أحداث. من  سيجري  ماذا  لرنى  الثامن  للفصل  ننتقل  دعنا  بنا  هيا  محسن، 
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الفصل الثامن
استيقظ محسن من نومه ليجد أمين نامئًا عىل مقعد مجاور له، فيوقظه 

باستغراب قبل أن يتذكر ما حدث يف ليلة البارحة املأساوية، فاستيقظ أمين 
وقام بتحضري فطوره برفقة محسن. وأثناء ذلك.

محسن: أنا متشكر جًدا يا أمين.

أمين: متشكر عىل إيه؟

محسن: وقوفك جنبي وسهرك معايا إمبارح.

أمين : بطل جنان وكمل فطارك، إحنا اخوات ومافيش بينا شغل، فتناوال فطورهام 
حتى انتهيا. يف تلك االثناء استيقظ يوسف من نومه وخرج لتناول فطوره برفقة 
أهله، ليتفاجأ بخروج أمرية، تخرج دون تناول الفطور، وهي جاهزة للخروج.

ناهد: أنِت البسه ليه يا أمرية؟

أمرية: رايحة الشغل يا ماما.

يوسف بشٍك: النهاردة الجمعة

فرح  علشان  أشوفها  هاروح  املكتب  جنب  شقة  يف  عارفه،  أنا  ما  آه  أمرية:   
صاحبها قرب ومستعجلني عليها يال سالم.

يوسف: استني نفطر وأوصلك.

أمرية: مرييس يا جو هاركب تاكيس.

وهرولت أمرية وهي تكمل كذبها حتى هبطت، ومشيت حتى اختفت من أمام 
منزلها، لتجد أمري يف انتظارها بسيارته، فركبت بجانبه لينطلق أمري.
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أمري: صباح الخري.

أمرية: صباح النور

أمري: إيه الجامل ده.

أمرية: مرييس.

أمري: يوسف خالِك تنزيل عادي. 

أمرية: قلت له عندي شغل أنا خايفة قوي يا أمري.

أمري: من إيه يا حبيبتي؟

أمرية: يوسف بقى بيشك يّف وخايفة يعرف فيزعل مني ويسبب لك مشاكل.

أمري: ما تقلقيش أنا يف أقرب وقت هافتح موضوع جوازنا، أنا بحبك يا أمرية.

أمرية: وأنا كامن بحبك.

أمري: ها.. تحبي نروح فني النهارده؟

أمرية: أي حته، املهم أكون جنبك.

أمري: وأنا هاخلييك تقيض يوم ماحصلش.

انتهاء  أو برفقة »الفريسة« ووقتها وأثناء  وانطلق أمري بسيارته برفقة أمرية، 
يوسف ووالدته من فطارهم.  

ناهد: مالك يا يوسف؟

يوسف :ما يل يا أمي.

ناهد: شايفاك متغري مع أمرية؟ 

يوسف :هو أنا هاتغري معاها ليه؟
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ناهد: يوسف زعالن من أمرية ليه؟

يوسف: يعني أنت شايفاها طبيعية الفرتة دي، بقت بتخرج يف أجازاتها وترجع 
متأخر عن معاد شغلها، وملا بعّدي عليها مش بالقيها، و الزبالة التانية  تداري عنها.

ناهد: زبالة إيه؟ منة دي بنت كويسة جًدا وأختك مش بتعمل حاجة غلط، أنا 
وأبوك عارفني ربناكم إزاي كويس.

يوسف: أنا مش قصدي يا ماما، أنا عارف إن حرضتك وبابا الله يرحمه ربتونا 
أحسن تربية، بس أحوال أمرية مش عجباين، أنا خايف عليها.

ناهد: عارفة يا حبيبي، عموًما أنا هاتكلم معها ومش هاتخبي حاجه.

يوسف: أمرية يف حد يف حياتها وأنا مش هاسكت غري ملا أعرف، مش كل 
الناس بسذاجة وطيبة أمرية.

ناهد: عرفت إزاي؟

فحىك لها ما سمعه حني عودته من السفر، فطأمنته والدته عىل أخته.

يوسف: أنا هاقوم أغري وأنزل.

ناهد :هاتروح فني؟

يوسف: هانزل أصيل الجمعة وأعدي عىل محسن، كان تعب مننا إمبارح، 
عايزه حاجة يا أمي؟

ناهد: عاوزة سالمتك يا ابني.

أن  منذ  اعتاد  كام  الصالة،  فريضه  أداء  إىل  وذهب  مالبسه  يوسف  وارتدى 
سويا  يومهم  ليقضوا  أصدقائه  إىل  توجه  ثم  الفريضة  بأداء  فقام  صغريًا،  كان 
يبث كل منهم شكواه لآلخر، فالتقى األصدقاء األربعة مبنزل محسن الخاص.
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رشيف: أول مرة مانتجمعش يف القهوة.

يوسف: ماعلش يا رشيف عايزين نستفرد بيك هنا.

فتعالت ضحكه الشباب.

من  تعبت  كنت  كده  بدري  من  هايبقى  تجمعنا  إن  أعرف  لو  والله  محسن: 
زمان.

أمين: ال يا عم ما تتعبش تاين و احنا نتجمع.

يوسف: أمال إيه يا رشيف االستوريز الجامدة اليل انت بتنزلها عالواتس دي.

محسن: مش قلتلكم مسريه هايقع.

اليل  انت  إنك  الظاهر  تقلقش،  ما  اخويا  يا  ال  مبدئه«:  عن  »مدافًعا  رشيف 
وقعت عىل دماغك.

محسن: يا ابني انت مفكر اليل حصيل ده بسبب مشاكيل مع أسامء، إطالقًا يا 
رشيف بس هاقولك حاجة كويسة، يف أحيانًا حاجات ومشاكل بتحصل أكرت بكتري من 
املشاكل العاطفية، فامتجيش تكلمني يف مشكلة عاطفية عشان وقتها أقول عليك 
تافه، ألن املشاكل العاطفية أسهل بكتري من مشاكل تانية بتحصلنا وده اليل حصيل.

أمين: صح محسن معاه حق، مش كل املشاكل حب، كل واحد عنده مشاكل 
كتري غري الحب.

محسن: لكن يا رشيف عمري ما هاغري رأيي يف الحب، الحب هايفضل 
أحسن حاجة يف الحياة. 
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يوسف: ال يا محسن الحب مش أحسن حاجة ملا يبقى تركيزك كله يف شغلك 
البيزنس  مجال  دّخلني  أبويا  ملا  ميكن  صح،  هاتعيش  تكسب  ملا  هاتكسب، 
الشغل،  يف  قلبي  حرية  حسب  يتحكم  العقل  وخىل  قلبي  قفل  صغري  من 
الجامعة يف نفس  خالين ماعنديش ثقة يف أي حد وحتى ملا حبيت كنت يف 
حتى  حيايت  عىل  أثر  ده  كل  أكيد  يرحمه،  الله  بابا  مع  اشتغلت  ما  توقيت 
مرتبطة طلعت  لقلبي  قبول  ليها  كان  اليل  الوحيدة  البنت  أرتبط  فكرت  ملا 

رشيف: مني ده وعرفت منني؟

يوسف: منة صاحبة أمرية أختي. 

محسن: وعرفت منني؟

يوسف: هاحكيلكم حاجة تبني إن محسن كان صح ملا قال إن الحب مشاكله 
أهون بكتري من مشاكل بتحصلنا يف حياتنا. 

الكلمة  تحتويه  مبا  أخوته  فهم  حرج،  دون  حدث  ما  عليهم  يقص  بدأ  ثم 
يقولها  كلمة  كل  منة،  حديث  وأيضا  أمرية  حديث  حىك  معنى،  من 
عنها  حديثه  يف  تقتله.  بخناجر  قلبه،  أوصال  يف  بتمزق  يشعر  أمرية  عند 
طرحها  أسالة  هذه  كل  تخونه؟  ملاذا  به؟  تشعر  مل  ملاذا  ارتبطت  ملاذا 
أجلها«.  من  شيئًا  أفعل  مل  »ألنني  واحده:  كانت  وإجابته  نفسه  عىل 

استفاق من رشوده الحزين عىل صوت محسن.

محسن: وليه ماتكونش بتحبك أنت؟

يوسف: يعني إيه؟

محسن: ليه ماتبقاش أنت حبيب القلب اليل مش حاسس بيها؟

رشيف: مافتكرتش لو كانت بتحبه عىل األقل أخته كانت ملّحت له وخصوًصا 
إنهم صحاب، وكامن أمرية عارفه مني اليل منة بتحبه.
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يوسف: رشيف معاه حق.

محسن: هانشوف.

الروايات اليل بتكتبها، فكر بواقعية  يوسف: يا عم محسن أنت متأثر بكالم 
شوية، أنت داميًا بتتوقع األحسن.

محسن: وإيه الوحش يف كده، وكامن كالم الروايات إحنا اليل بنكتبه عشان 
وأنا  بيها،  مقتنع  مش  أنا  حاجة  هاكتب  مستحيل  جًدا،  به  مؤمن  أنا  كده 
بقول لك إن الحد اليل منة كانت بتتكلم عنه هو أنت يا يوسف وهاتشوف.

يوسف: املهم عندي دلوقتي أمرية، خايف يحصل حاجه تضيعها مني، مش 
عايز أخلف وعدي مع أبويا الله يرحمه.

أمين: أنت شاكك يف حد معني يا يوسف؟

عن  بنخبي  مش  أصحاب،  عمرنا  طول  وأمرية  أنا  ال..  لألسف  يوسف: 
بعيده  هي  فيه  محتجاين  إنهانا  حاسس  وقت  أكرت  ويف  حاجه  بعض 
سافرت. ماكنتش  كده  عنها  هيبعدين  سفري  إن  أعرف  كنت  لو  أنا  عني، 

رشيف: بس أختك عارفة هي بتعمل إيه كويس، حاول تصاحبها بالش تحسسها 
إنك شاكك فيها، حاول تخليها تحيك لك.

محسن: رشيف بيتكلم صح.

يوسف: حارض هاعمل كده، يا رب أرتاح. 

فهم للمغادرة

محسن: رايح فني؟

يوسف: هاروح عشان أتغدى، ماما مستنياين وكامن عشان أتكلم مع أمرية.
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محسن: متام.

رشيف: خدين يف طريقك يا يوسف، إحنا بالليل عىل القهوة يا شباب.

فغادر االثنان ومل يتبق سوي أمري برفقة محسن.

محسن: هاتفضل كتري كده لحد ما تضيع منك؟

أمين: أنا اتصدمت من كالم يوسف، معقوله أمرية مرتبطة؟

محسن: وليه أل؟ يا ابني أنت بتحب واحدة مش بتشوفها غري كل فرتة، دي لو 
فاكره أسمك أصال.

أمين: بس أنا بحبها؟

محسن: ولألسف ما ينفعش تتكلم معاها دلوقتي، ألنها خالص قلبها مع واحد 
تاين.

محسن: هومني؟

محسن: الزم نعرف ده.

أمين: مش هسيبه لو عرفت مني، وخصوًصا لو كان اليل يف باىل.

محسن: هو مني؟

أمين: أمري.

محسن :صاحب يوسف؟

امين: أيوه. ده تعبان وحاسس إنه بيخون يوسف يف كل حاجة مش أمرية بس.

محسن: بس ماتقدرش تعمل حاجة معاه.
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أمين: بس مش هاسكت، ومش هسيب البنت اليل بحبها من 10 سنني تضيع مني.

محسن: إن شاء الله خري.

أمين: يا رب عامل إيه مع أسامء؟

محسن: الحمد لله والله كلمتني وكانت قلقانة عيّل.

أمين: البنت دي بتحبك قوي.

محسن: والله وأنا بحبها أكرت.

وتحدث االثنان حول شكوك أمين حول أمري واعرتافه بحبه ألمرية، حتى جاء الليل 
وذهبوا للمقهى وقضوا ليلهم بعد أن انضم إليهم »إسالم، مازن، أحمد، أكرم« 
ولعبوا الدومينو ومر يومهم كاملعتاد حتى غادر كل منهم منزله ليختيل بهمومه 
ليعيش  يكفيه  لديه ما  وحيًدا، كل منهم يحاول إصالح ما يف حياته فكل منا 
لصالحه فوصل محسن لشقته الصغرية التي يعيش فيها وحيًدا ويقوم باالتصال 
برقم يحفظه عن ظهر قلب ليظهر اسم »MAwlaty« سامها مواليت فهي كل ما 
يف حياته، ليجد الرد منها وتحدث االثنان بعد أن اطأمن كل منهام عىل اآلخر. 

أسامء:  حبيبي ماما حابه تكلمك؟

محسن: متام. 

وبعد ثوان انتظرها محسن ليجد والدة أسامء تتحدث إليه. 

فاطمة: السالم عليكم.

محسن: وعليكم السالم، إزي حرضتك يا ماما ؟

فاطمة: الحمد لله بخري يا ابني أنت عامل إيه؟

محسن: الحمد لله متام.
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فاطمة: أسامء قالت يل إنك تعبان؟

محسن: آه والله شوية صداع بس.

فاطمة: ألف سالمة عليك.

محسن: الله يسلمك يا ماما.

فاطمة: والبنت دي عاملة إيه معاك؟

محسن: كفاية إنها مستحمالين.

فاطمة: إزاي بقى؟ ده هي داميًا تقول حبي ملحسن عشان مستحملني.

محسن: أكيد بتهزر، بجد أنا بحمد ربنا إنها جنبي لحد دلوقتي.

فاطمة: متام يا محسن إبق طمني عليك وألف سالمة عليك.

محسن: الله يسلمك إن شاء الله.

فاطمة: سالم.

محسن: سالم.

وبعد أن أغلق محسن وفكر قلياًل قبل أن يغوص يف سبات عميق. 

يف منزل أسامء.

فاطمة: أصدق مني فيكم دلوقتي؟

أسامء: يف إيه يا ماما؟

تقويل  وأنِت  مستحمالين،  إنها  كفاية  يقويل  معاك  إيه  عاملة  بسأله  فاطمة: 
محسن بيستحملنى كثري عشان كده بحبه.
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أسامء: محسن قالك كده.

فاطمة: أيوه.

يوًما بعد يوم يزداد حبها له، فالحب مواقف، يدافع عن محبوبته أمام والدة 
من يحب، يظهر نفسه سيئًا من أجلها، فام أروع ذلك الحب، ما أروع حب ذلك 
الطموح.  العاشق  بقلب ذلك  تفوز  أروعه وما أسعد من  ما  املجنون محسن، 

دافعت أسامء عن محسن أمام أمها حتى هددتها فاطمة.

أنا مايهمنيش غري سعادتك لو محسن مسببلك أي  بنتي  يا  فاطمة: اسمعي 
عبء إبعدي عنه أنا مش هاسمحله يزعلك، املهم سعادتك.

أسامء: وأنا سعاديت مع محسن.

ما  فيوًما  السعادة،  سامء  يف  تحلق  وهي  فاطمة  مع  حديثها  أسامء  وأنهت 
وكتبت  هاتفها  أخرجت  املناسب.  الشخص  اختارت  أنها  وتتيقن  ستعرف 
»بحبك« وكتبت رقاًم تحفظه ليظهر أمامها تم إرسال الرسالة بنجاح »ملوالي« 
ونامت. فام أروع النوم يف ليل هادئ هانئ، تشابك أيدي القلوب لتعيش يف 
سالم، نامت وهي بداخلها يقني بأن محسن سوف يقتحم أحالمها يف تلك الليلة 
الحب. مبنتهى  حياتها  عىل  سيطرته  كثريًا  فأسعدها  بالفعل  حدث  ما  وهذا 

القارئ ذلك السؤال؟ هل شعرت  الفصل؟ ملاذا تسأل نفسك صديقي  ما هذا 
بامللل؟ فهل عانيت من الحوارات الكثرية بداخله؟ لقد كان فصاًل طوياًل مماًل يف 
بدايته ولكن أظن أن نهايته غري ذلك، أعلم أن لكل رواية البد من وجود بعض امللل 
يف منتصفها ولذلك أعدك مبفاجأة، سوف أجعل روايتي دون منتصف، ال تتساءل 
كيف، تأكد أنك قارئ عظيم فالبد ستقرأ رواية لكاتب جيد رواية لكاتب يقدرك كام 
تقدره، أعدك ببداية جديدة من نوع آخر. أنتقل إىل حياة أكرث تشويًقا، أعدك بأنك 
ستتمنى أن تصل إىل املنتصف غري املوجود، ستجد نفسك انتقلت ألحداث مثرية
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أنتقل بحديثي إليك صديقي الصامت أبدا لذلك أعلن نهاية الجزء األول من الرصاع 
الذي ال يخمد، فامذا عنك يا صديقي الذي تنتظر مني أن أتحدث إليك ألقطع صمتك. 

يا صديقي الداعم ألمين ما رأيك فيام اكتشفته أعلم مصري من يخفي حبه لسنوات 
بداخله لن تنتظرك طوياًل، البد أن تفتقد من تحب ولو مؤقتًا ولكن ماذا عن عذابك؟ 
هل أنت مرّص عىل إخفاء حبك وتأجيله لالرتباط الرسمي أم ستتخذ الخطوة 
اإليجابية؟ أشعر مبوقفك فعالقتك بصديقك املقرب مهددة بالفشل يف حالة الرصاحة، 
ولكن وضعك سيكون افضل من أمري اللعني، واجه التحدي حتى تصل ملن تحب. 

صديقي املؤيد ليوسف فبمجرد الشك يف من تحب يدمرك عاطفيًا، ال تترسع يف الحكم 
فعليك أال تجعل نفسك القايض الوحيد يف قضايا حياتك املختلفة، أعلم صديقي أنه قد 
زادت حريتك حول رشيف ورصاعه مع محسن فهل الحب خازوق؟ أم الحب حياة؟ 

كل فصل آراؤنا تتغري، البد من الوصول للنهاية، نهاية تجعلك صديقي القارئ تعلم 
جيًدا مصري الحب، فبعد أن عادت عالقة محسن وأسامء بطبيعتها وموقفه مع 
فاطمة قد تجعلك متيل له وأراهن أن البعض غري قليل من مؤيدي رشيف انحازوا 
ملحسن وحبه، اِثبت عىل موقفك لرنى ماذا سيحدث واآلن قد أدخل محسن 
نفسه يف رصاع آخر مع يوسف، فبعد اشتعال الرصاع بني محسن ورشيف حول 
مصري الحب، قد دخلنا يف رصاع آخر بني محسن ويوسف، فالحب أوال أم العمل؟

عليك أن تسأل من حولك وتشارك يف ذلك السؤال عليك اإلجابه ثم قم بكتابة 
السؤال عىل األستوري الخاصة بك عىل الواتس اب، وكذلك قم بتحديث حالتك 
تويرت  قم مبشاركة هاشتاج عىل  العمل؟  أم  أوال  الحب  بوك، هل  الفيس  عىل 
التفكري. التواصل االجتامعي، اسأل أصدقاءك سؤااًل يستحق  وغريه من مواقع 

أنك  أعتقد  ولكن  معك،  حديثي  يف  إلطالتي  أعتذر  القارئ  املقرب  صديقي 
أحب  فصل  كل  أمور  يف  أناقشك  مني،  قريبًا  تكون  أن  أحببت  ذلك،  أحببت 
من  البد  كان  ولكن  الخاصة،  صفحتك  عىل  عني  تنرشه  ما  أحب  كثريًا،  رايك 
بداية  إال  هو  ما  فصول  من  سبق  ما  فكل  املطول،  الشخيص  الحديث  ذلك 
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لروايتي  انتصافا ممال  إثارة كام وعدتك و كام أخربتك، ال  أكرث  مثرية ألحداث 
عليك  القارئ  لذلك صديقي  األحداث،  يف  وإثارتنا  نستعيد حامسنا  أن  فعلينا 
الحصول عىل راحة بأي طريقة تريدها، لذا لن أجعلك تفعل شيئًا دون إرادتك، 
ثالثة:  أمامك خيار من  روايتي،  أكمل  أن  قبل  اآلن  ماذا سأفعل  لك  أقول  لذا 

األول/

أن تكون قد مللت من روايتي ووقتها بيدك أن، تتوقف عن القراءة وأتقدم 
بخالص الشكر عىل الوصول معي لذلك املكان؟

والثاين/ 

الكتابة  من  باإلرهاق  شعرُت  كام  القراءة  لكرثه  باإلرهاق  شعرت  تكون  أن 
السابق ذكره فاآلن عليك االسرتخاء، حاول أن ترتاح قلياًل ثم استكمل رحلتي 

التي وعدتك بها أن تكون مثريه.

والثالث/ 

هو من تأخذه الدافع لالستكامل أنت قارئ عظيم استكمل لن متل لن تندم 
فالقادم أفضل مبراحل عام سبق.

وأتوجه  تقديري  كامل  لك  أكن  فأنا  القارئ  صديقي  اختيارك  كان  مهام 
أن  أردت  وإذا  عظيم  قارئ  فأنت  لذلك  معي  الوصول  فمجرد  لك،  بالشكر 
سويا  ونحلق  ننتقل  ثم  أوال  االسرتخاء  عليك  رحلتي  استكمل  أعظم،  تكون 
الراحة  من  قسطًا  تأخذ  أن  فبعد  أحد،  نهايته  يعلم  ال  رصاًعا  الرصاع،  لنبدأ 
استعد لإلقالع، اربط حزامك اآلن حتى نبدأ الرصاع، ودعنا ننتقل للجزء الثاين 

بداية الرصاع.. لرنى ماذا سوف يجري من أحداث.

محسن العريب 
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الرصاع

The conflict

محسن العريب

الجزء الثاين
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املقدمة

دون  جديدة،  ملرحلة  بداية  النهاية  تكون  ما  ودامئًا  نهاية،  بداية  لكل 
جميًعا  فنخوضه  مهاًم،  سالًحا  يبدو  الذي  الحب  ميتلكنا  ولكن  سالح، 
تحقيق  أجل  من  بالعقبات  املرور  من  والبد  املرغوبة,  اهدافنا  أجل  من 
متتد  أحيانا  لذلك  حتمية،  رصاعات  يف  الدخول  من  البد  األهداف,  تلك 
كله.  العمر  متتد  وأحيانًا  سنوات  شهور  أسابيع,  أليام,  الرصاعات  تلك 

تلك  يخوض  الكثري  أهدافه,  لتحقيق  ساٍع  الكون  ذلك  يف  يدور  منا  الكثري 
ولكنه  املال  ميتلك  اآلخر  والبعض  ينجح,  وقد  الرصاع  ذلك  الرصاعات 
الرصاع,  يبتدأ  اآلن  منذ  املعركة,  تبدأ  اآلن  الهدف,  لتحقيق  يكفي  لن 
الرصاع. لبداية  فلنذهب  فريست,  الف  أور  بيزنس  والعمل,  الحب  رصاع 
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الفصل التاسع
يف  أعوام  عرشة  منذ  يحبها  التي  معشوقته  أمرية  يف  يفكر  ليلته،  أمين  ينم  مل 
الخفاء, عرشة أعوام من الحب الضائع يهب قلبه لشخص مل يعرف عنه سوى 
القليل. بات أمين يفكر بقلب ممزق كيف سينقذ أمريته من ذلك االرتباط؟ لديه 
شعور يصل لليقني بأن أمري هو من يجتاح  قلبها ولكن هل هو حب صادق أم 
مزيف؟ فقرر أن يكون شغله الشاغل حول الوصول للحقيقة الكاملة، يريد أن 
يكشف ذلك الرسطان الذي غزا حياة صديقه ثم سيطر عىل قلب من يحب. 

واستيقظ  أمري,  عىل  يتجسس  أن  لالتصاالت  كمهندس  عمله  استغالل  قرر 
قامئة  عىل  أمري  رقم  وضع  به  قام  ما  فأول  ذلك،  عىل  العزم  عاقد  نومه  من 
وحبيبته  صديقه  لينقذ  كاملة،  الحقيقة  ملعرفة  أمرية  مراقبة  وكذلك  املراقبة، 
بتلك  تفقد  يرتكها  لن  ولكن  بقلبها  يفوز  أن  يهمه  ال  الرسطان،  ذلك  من 
السهولة؟  بتلك  عليه  يتجسس  السذاجة حتى  بتلك  أمري  ولكن هل  السهولة, 

مل يبدأ الرصاع بداخل أمين فقط, فيوسف هو اآلخر بدأ الرصاع بداخله ملحاولة 
معرفة مباذا تفكر ومبن تفكر أمرية؟ لن تهنأ نفسه حتى تعود أخته كام كانت، 

وقد قىض عىل رصاع حبه الجزيئ ملنة بعد أن اقتنع برأي رشيف. 

لهم  ستكشف  وخبايا  أرسار  اكتشاف  يريد  منهم  كل  أبطالنا..  عىل  بدا  رصاع 
ال  ألمري  املراقب  فالرقم  األوىل،  املحاوالت  تنجح  لن  األمر  بداية  يف  الكثري, 
متابعته  وأثناء  أمين،  حرية  فازدادت  الطبيعية،  املكاملات  سوى  عليه  يستقبل 
لذلك علم أن أمرية تستقبل اتصاال من يوسف فلن ينتبه لتلك املكاملة ولكن 
إذ باتصال آخر من رقم مسجل باسم هشام نارص، فسمع حوارا يدور بينهم.
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هشام: وحشتيني.

أمرية: أنت أكرت.

هشام: إيه رأيك نخرج نتغدا برا؟

أمرية: معلش ياحبيبي، يوسف كلمني وعاوزين أتغدي معاه.

هشام: مقالش عايزك ليه؟

أمرية: ال.

هشام: متام خلينا يوم تاين.

أمرية: ماتزعلش أرجوك.

هشام: ال عادي سالم.

هو  من  سبب،  دون  ترتجاه  لها,  امتالكه  لعن  أمين  لعنه  الخط،  هشام  أغلق 
أمرية  تحبه  من  عرف  اآلن  أمري،  ظلم  قد  أنه  عرفه  ما  كذلك؟  تعشقه  حتى 
مكتبه,  وغادر  عمله  من  أمين  انتهى  وبعدها  يعلم.  ال  هو  من  ولكن 
املرحة. بطريقته  عليها  ودخل  ملكتبها  وصعد  ألمرية  يوسف  ذهب  وبعدها 

يوسف: مساء الخري يا مريو.

أمرية: مساء الخري يا جوو.

يوسف »بنربة جديدة: إزيك يا منة؟

منة: متام يا يوسف, أنت اخبارك إيه؟

يوسف: متام. إيه رايك تتغدي معانا؟

منة: ال مرييس علشان تبقو براحتكم.
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يوسف: وفيها إيه يابنتي ما انتي أختي زي أمرية بالظبط.

منة »وقبل انهيارها«: ال شكرًا عن إذنكم.

عىل  قىض  حيث  تجاهه،  بالحنق  تشعر  أمامها,  من  برسعة  منة  وغادرت 
قد  اللعني,  الحب  هذا  ما  باألخوة,  يدعوها  الحب  ذلك  فبعد  أحالمها, 
تاكيس.  واستقلت  دموعها  برفقة  منة  خرجت  الحب,  بلعنة  منة  أصيبت 

»لعنة الحب« جملة نخدع بها أنفسنا، فهل الحب يسبب ذلك القهر؟ بعدها وبعد 
أن الحظت أمرية أن كلمة أخاها هي من تسببت يف ذلك، ولكنها مل تخربه بل نزلت 
برفقته واستقلت سيارته وانطلقا سويًا إىل املطعم الذي اعتادا عليه وطلبا ما يريدان.

يوسف: ها.. الشغل عامل إيه معاِك؟

أمرية: الشغل مايش متام الحمد لله.

يوسف: أخبار فيال التجمع إيه عملتيها؟

أمرية »بتوتر«: ما لها؟ وأنت عرفت منني؟

يوسف: حد شغال عندي شافك داخلة الفيال وقال يل، قلت له أكيد بتشوف 
الديكور.

أمرية: آه.. روحت وشفتها بس لقيتها هاتتعبني قوي فرفضت أستلمها.

يوسف: متام, كويس جًدا.

أمرية: وأنت شغلك عامل إيه؟

يوسف: متام, أمرية أنِت مخبية عىل حاجة؟

أمرية: جو, أنت من يوم ما رجعت وأنت بتسألني السؤال ده، صدقني لو فيه 
حاجة هاجي وأحكيلك.
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يوسف: مايش يا حبيبتي. 

وانتهيا من غدائهام وغادرا ملنزلهام وجلس يوسف برفقة عائلته حتى موعد 
الذهاب للمقهى برفقة أصدقائه, وأثناء ذلك كان محسن يرتدي مالبسه 

للنزول ألصدقائه ويتحدث إىل أسامء يف الهاتف.

أسامء:  حبيبي هو كل يوم قهوة؟

محسن: يا ماما ما أنِت عارفة إين بغري جو كل يوم بعد الشغل.

أسامء:  طيب خليك معايا الليلة محتجاك جًدا.

محسن: يف إيه يا أسامء؟

أسامء:  مافيش يا محسن.

محسن: يعني لو استنيت هاتفضيل معايا طول الليل؟

اسامء »بفرحة«: لحد ما تنام.

محسن: اتفقنا, هاكلم الشباب أعتذر لهم ونتكلم.

أسامء:  بحبك قووووي يا محسن.

محسن: املهم تكوين فرحانة.

أسامء:  كفاية وجودك جنبي.

وأغلق محسن الخط عىل وعد بإعادة االتصال بعد قليل، وهاتف أصدقاءه واعتذر 
لعدم الذهاب للمقهى يف تلك الليلة، وتواعدا عىل اللقاء يف اليوم التايل, وقام 
محسن بإعادة االتصال بأسامء ليقضيا لياًل عاشًقا يجمع بني عاشقني إىل ما ال نهاية.



78

وأثناء ليل مير ببطء وقهر عىل منة، التي لعنت حبها ليوسف، بعد ذلك اليوم 
الذي شعرت بأنها تحطمت كليا, كانت تتصفح الفسيبوك، ثم قامت بالضغط 

خانة كتابة منشور وقامت بإطالق تنهيدة طويلة قبل أن تبدأ يف كتابة.

»من فرتة قريت جزء يف رواية اسمها »بيزنس نوت فريست« لكاتب شاب اسمه 
»محسن العريب« يف الرواية دي كان الكاتب بيناقش آراء الشباب يف الحب ووجهة 
نظر كل واحد من االبطال األربعة يف مصري أي قصة حب، فكان الكاتب بيمثل 
نفسه بإن الحب هو مصدر سعادتنا، كنت مؤيداه جًدا وكنت متأكده إنه صح؛ 
ألنه هو الكاتب زي األفالم اليل البطل مش بيموت, لكن الكاتب طلع مكار ألنه 
كان يف رصاع مستمر مع بطل تاين اسمه رشيف كان بيقول إن الحب خازوق, 
قعدت متابعة الرواية دي وعندي أمل إن رأيي من رأي محسن، لحد ما وصلت 
الحب خازوق,  إن فعال  بتقول  اليل  الحقيقة  الحقيقة,  اكتشفت  بإين  النهاردة 
بالش تحبو يا بنات عشان ما  يجيش يف اآلخر ويقول احنا أخوات، صدقيني 
هتكرهي نفسك وحياتك هتحيس باملوت البطيء, علشان كده أنا قررت مكملش 
الرواية ألين عرفت مصريي خالص, أخدت أكرب خازوق من الحب, الكاتب سابلنا 
بالجزء األول  أنا بكتفي  إننا نكمل أوال, علشان كده  الحرية يف  كقراء مطلق  
خازوق« »الحب  لرشيف،  مؤيدة  أنا  العريب,  محسن  شكرًا  دي,  الرواية  من 

وقامت بالضغط عىل زر نرش لتنهار يف البكاء الشديد قبل أن تذهب يف نوم عميق 
ناتج عن إرهاق نفيس وجسدي، نتجا عن كلمة قىض بها يوسف عىل أحالمها.

صديقي القارئ, كيف حالك اآلن أعلم أن البعض رمبا قد قرروا عدم استكامل 
الجزء الثاين، وأعلم أن العدد زاد جًدا بعد أن علم البعض عدم انتصاف الرواية, 
أعلم  فسوف  املقرب  صديقي  يا  الرواية  تقرأ  من  وحدك  كنت  إذا  بأس  ال 
أنني كاتب ناجح، فلقد اكتفيت بك واآلن دعنا نتناقش سويا ماذا عن بداية 
الرواية, أعتقد أنني صدقت يف أول وعودي إليك, كعدم وجود منتصف الرواية, 
يا صديقي.  إعجاب عظمتك  تنول  أن  آمل  لرواية  ببداية جديدة  كام وعدتك 
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أسمعك صديقي الذي تقول أن أحداث ذلك الفصل تدور يف يوم واحد، ملاذا 
يهم  ما  ولكن  الفصل،  يدور  يوم  كم  يف  يهم  ال  األول،  للجزء  إضافته  يتم  مل 
إعجابك  تنال  أن  أمتنى  بداية النطالق جديد،  مجرد  وذلك  الرصاع،  بداية  هو 
عينيك,  الحرية يف  نظرة  رؤية  أحب  كثريًا,  لحديثك  اشتقت  الصامت,  صديقي 
أتفكر ملاذا فعل يوسف ذلك؟ صديقي املقرب املؤيد ملحسن, أعتقد أن هذه 
من  البد  أن  تعتقد  كنت  حرية،  دون  رأيك  عىل  تبقى  التي  األوىل  املرة  هي 
االختالف بني محسن ورشيف أتتعجب هذه املرة من محسن يف استقرار مع 
أنك  تعلم  أن  البد  متتاليني«؟  »فصلني  قلت  ماذا  متتاليني؟  فصلني  يف  أسامء 
تقرأ الفصل األول من روايتي وليس التاسع، سأغفر لك تلك املرة ولكن عليك 
يوميًا  يزداد  الذي  الحب  وخصوًصا  طبيعي  العالقة  فاستقرار  معي,  االنتباه 
مستقباًل.  ذلك  يُكشف  عن مصريهام؟ سوف  ماذا  ولكن  وأسامء،  بني محسن 

صديقي املحب ألمين ماذا عنك, لقد جن جنون أمين للبحث عىل الرسطان الذي 
غزا قلب أمرية، فهو اآلن ال يرى سوى الحب االنتقام حتى لو خرس كل يشء، 

وأولهم أمريته، فهو ال يفكر سوى يف إنقاذها منه. 

اآلن  أنِت  منة.  وصديقتي  يل  قارئة  أهم  فقدت  قد  أنني  اعرتف  اآلن 
خرست  فعليا  ولكني  االستمرار,  بعدم  الحكم  يف  ترسعِت  لقد  خطأ  يف 
تعلم  كانت  فلو  تعلم،  أن  دون  روايتي،  أبطال  وأحد  القارئة  صديقتي 
أنت  لالستكامل،  الشغف  عينيك  يف  أرى  صديقي  الرواية,  الستكملت  ذلك 
بفكريت  ومتسك  للقراءة،  املخصصة  نظارتك  ارتدي  نفسك،  جهز  حق  عىل 
يحدث. سوف  ما  لرنى  الثاين  للفصل  ننتقل  دعنا  بعيًدا،  نذهب  وهيا 
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الفصل الثاين
يف صباح اليوم التايل وبعد أن استيقظ أمين وأرسع ملكتبه ملواصلة البحث عن 
هشام نارص، وأثناء متابعة مهمته األويل واألخرية تفاجأ باستقبال اتصال عىل رقم 
أمري، رقم يبدو غري مرصيا فضغط عىل إذن التجسس ليبدأ حديث تعجب له أمين. 

أمري: أهال بك مسرت مايكل.

مايكل: أهال بك أمري, كيف حالك؟

أمري: بخري, أخبار الشغل إيه؟

بانتظاركم ومن ثم عليك إغالق هاتفك وسوف  اليوم هناك مفاجأة  مايكل: 
أستطيع الوصول إليك، ثم أغلق مايكل الخط دون أن يفهم أمين شيئًا. من 
هو مايكل وما صلته بأمري وما املفاجأة؟ يف الواقع مل يهتم أمين بذلك بعد أن 
زال شكه يف أمري، مل يرتك لألمر أهميته فكل ما يشغله أمرية وهشام نارص.

وأثناء يوم يوسف استأذنت ياسمني للدخول.

ياسمني: مسرت يوسف فيه ظابط بره عاوز حرضتك. 

يوسف: ظابط!؟ خليه يتفضل.

فدخل ظابط يبدو عليه عالمات الجدية، شاب ثالثيني.

ماجد: مساء الخري يا أستاذ يوسف.

يوسف: مساء النور يا فندم أؤمر.

ماجد: أنا ماجد خريي من املباحث.

يوسف: خري يا فندم؟
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ماجد: أنت مطلوب القبض عليك.

يوسف: نعم؟ بتهمة إيه حرضتك؟

ماجد: التهرب الرضيبي, والقيام بأعامل مشبوهة داخل رشكتك.

يوسف: حرضتك متأكد إن أنت تقصدين »يوسف عزازي«.

ماجد: ودي فيها هزار, اتفضل معايا.

يوسف: حارض يا فندم.

خرج يوسف برفقته بنظرة يكسوها الحزن والصدمة.

يوسف: ياسمني كلمي األستاذ أمري.

ياسمني: تليفونه مقفول حرضتك.

يوسف: خالص كلمي األستاذ نادر املحامي وخليه يجي يل عىل القسم.

ياسمني: حارض يا فندم.

جيًدا  يعلم  فهو  بثقة  خرج  به،  املكلف  الضابط  برفقة  يوسف  وخرج 
ال  ولكنه  سلبية,  دون  يعمل  أنه  يعلم  فهو  كاذبة  االتهامات  تلك  أن 
فتح  وتم  الخاص  للقسم  وصل  حتى  لتدمريه,  اآلخرون  يخططه  ما  يعلم 
باالتصال  وقام  النيابة،  عىل  للعرض  حجزه  يتم  أن  قبل  مبدأي  تحقيق 
أمين.  عىل  باالتصال  فقام  هاتفه,  ُمغلًِقا  زال  ال  لكنه  مرات  عدة  أمري  عىل 

أمين: إزيك يا يوسف.

يوسف: متام يا أمين, أنا يف القسم, عايزك تروح ملاما وتقولهم إين عندي شغل 
ومش هاروح النهاردة. 

أمين: قسم ليه؟ إيه اليل حصل؟
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يوسف: أكيد سوء تفاهم، اِعمل اليل بقولك عليه علشان مبريدوش عيّل

أمين: حارض يا يوسف.

فأغلق أمين الخط وأرسع لينفذ ما طلبه يوسف وحاول خداع ناهد حتى 
اعتقد أنه مل تكذبه وغادر.

ويف مكان آخر ويف املكتب الخاص بأمرية يدور حوار بينها وبني منة.

منة: ال يا أمرية يوسف قالها امبارح أنا أخته, يعني مستحيل يفكر يحبني.

أمرية: أنا مش عارفة هو مجاش ليه لدلوقتي؟

منة: أكيد مش عايز يشوفني.

أمرية: ال أنا قلقانة قوي عىل يوسف.

فيعلو رنني هاتف أمرية ليعلن عن قدوم اتصال من رقم ما فقامت بالرد.

ياسمني: باشمهندسة أمرية؟

أمرية: أيوة, مني؟

ياسمني: أنا ياسمني, سكرترية مسرت يوسف.

أمرية: خري؟

ياسمني: مسرت يوسف اتقبض عليه.

أمرية: إيه بتقويل إيه؟ حصل إمتي؟ 

ياسمني: من ربع ساعة حرضتك, أنا حبيت أكلم حرضتك علشان األستاذ أمري 
قافل موبايله ومش عارفة اترصف ازاي.

ثم أغلقت الخط والصدمة تبدو عىل وجه أمرية, فتسألها منة.
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منة: يف إيه يا أمرية؟

أمرية: يوسف يا منة.

منة: ماله؟

أمرية: اتقبض عليه.

منة: ازاي؟

أمرية: السكرترية كلمتني وقالت يل إنه اتقبض عليه, أنا الزم اترصف.

منة: هانعمل إيه؟

أمرية: الزم أكلم أمري.

طريق  عن  اإلجراءات  سيتخذ  بأنه  ووعدها  فرتة  بعد  رد  الذي  أمري  فهاتفت 
املحامي. حدث ذلك بعد استقبال مكاملة تجمع ياسمني وأمري.

ياسمني: كلمتها وقلتلها زي ما قلت.

أمري: متام.

انتهى يوم عمل كل منهام ودخلت أمرية ملنزلها تحاول إخفاء الحقيقة عن ناهد، 
التي تحاول إقناع نفسها بأن ابنها مل يصيبه مكروه.

ويف املساء وكام اعتادوا األصدقاء عىل التجمع.

محسن: يوسف مجاش ليه؟

أمين: برصاحة يوسف اتقبض عليه.

محسن: إمتى ده!؟

أمين: النهاردة الضهر.
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محسن: بتهمة إيه؟

أمين: يوسف مقالش بس األكيد إنه هيتعرض عىل النيابة الصبح.

عقلها  التي  وأمرية  مساعدته,  بإمكانهم  وكيف  يوسف  حول  الحديث  ودار 
قلقا  بلحظة  تهنأ  مل  التي  ومنة  ذلك,  حدث  كيف  التفكري  من  سينفجر 
وناهد  أمامها,  لرتاه  عودته  مقابل  يشء  كل  نسيان  استعداد  فعىل  عليه، 
يعاين  بأنه  تعلم  بيوسف  تشعر  يقني,  دون  يشء  بكل  تشعر  التي  األم 
ولكن  الحقيقة  تعرف  أن  حاولت  تعلم.  ال  اصابه  الذي  املكروه  ما  ولكن 
للسفر  اضطر  بأنه  بإقناعها  أمرية  حاولت  أن  بعد  بالفشل،  باءت  محاوالتها 
حوارا. ناهد  حتى سمعت  الهانئ  غري  ليلها  جاء  حتى  تصديق  دون  املفاجئ 

أمرية: أنا قلقانة عليه قوي يا أمري.

أمري: ماتقلقيش هو بخري.

أمرية: قالك اتقبض عليه ليه؟

أمري: بيقولو تهرب رضيبي ومزاولة أعامل منافية لآلداب داخل الرشكة.

أمرية: مستحيل يوسف يعمل كده.

بكرة  تفاهم،  وسوء  منافسة  من رشكة  كيدي  بالغ  أكيد  ده  ماتقلقيش  أمري: 
بالكتري هايخرج منها.

وعندها قامت ناهد بفتح الغرفة لتدخل وسط دموعها.

ناهد: مش قولتلك يوسف مش بخري؟

فأغلقت أمرية الخط وتوجهت ألمها بالحديث.

أمرية: والله يا ماما يوسف بخري.
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ناهد: يوسف اتسجن يا أمرية؟

أمرية: أمري قال سوء تفاهم وهايخرج بكرة

ناهد »بيأس«: يا رب, ربنا يطمني عليك يا ابني.

بهمومه  منفرًدا  رشيًدا  يوسف  يجلس  ممزق  بشعور  آخر  مكان  ويف 
عنابر  أحد  أرضية  عىل  يجلس  املكان,  ذلك  يف  لوجوده  يتعجب  وآالمه, 
يعلم  ولكن  مظلوم  أنه  يعلم  املجهول  مصريه  يدري  ال  الرشطة  أقسام 
والعكس.  مجرًما  الصالح  يصبح  أن  الوارد  من  البيزنس  عامل  يف  أن 

مل يهنأ ولو بلحظة دون تفكري, ساوره التفكري يف كل يشء فالغد مجهول، أصابه 
بلعنة الخوف من القادم, يحتاج بشدة ملحسن فهذا الشخص الذي دامئًا ما ميده 
باألمل والتفاؤل، يحتاج لنصيحته، يحتاج لطموحه وأمله علّه يرتاح, يفكر يف أهله: 
أمه، أخته، ال ميلكان أحًدا غريه, يفكر يف رشكته التي ستنهار إذا تم إثبات الباطل, 
يفكر يف منة دون أن يعلم ملاذا، يتخيلها أمامه، ملاذا يشعر بالحنني إليها اآلن، ولكن 
رفض الفكرة متاًما فام ميزقه اآلن ماذا سيحدث يف الصباح، مر ليله دون نوم مر دون 
تفكري، تحاوطه الهموم حتى جاء صباح يوم لن يتوقع حدوثه أحد حتى انتبه لــ..

سويا,  نتحدث  ان  دون  آخر  يوًما  تقيض  أن  أيد  مل  القارئ،  صديقي  بك  أهاًل 
ألول مرة انا الذي أحتاج للحديث إليك، أريد أن أتحدث إليك بصفتي كاتب, 
ماذا حدث؟ ماذا أصاب يوسف؟ ملاذا كل التخطيط لتدمريه؟ ملاذا اخرتت ذلك 
ليوسف؟ ملاذا أوصلني التفكري أن أجعل يوسف سجيًنا؟ أنا أعلم أنك غاضب 
مني ولكني تعجبت من نفيس أيًضا، فلقد تفاجأت بعدما وجدت نفيس أضع 
يوسف أسريًا لتلك األالعيب, تعجبت من وضع يوسف تحت ذلك القيد, سوف 
أحاول إصالح ذلك أعدك بذلك, أطلب منك السامح يا صديقي, اطمنئ لن يدوم 
ذلك طوياًل, كل يشء سيكون عىل ما يرام، هذا ثاين وعودي لك يف هذا الجزء.
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فالجميع  الحب  عن  الحديث  يحتمل  ال  اليوم  عنك؟  ماذا  الصامت  صديقي 
تفكريه موجه ليوسف, للمرة األويل أجد إجامع عىل آرائكم جميًعا ولكن هذا لن 
يساعدين، فمتعتي يف مشاهدة الحرية يف أعينكم, لذلك سأغض النظر عن الجميع 
ولكن  إليكم طوياًل  أؤجل حديثي  لن  ولكن  العذر،  لكم  وألتمس  أعلم  ألنني 
اآلن دعنا نرى مصري يوسف، ونرى اليوم املجهول الذي مل ينم بسببه الجميع، 
صديقي القارئ كن معي اآلن ودعنا ننتقل للفصل الثالث لرنى ماذا سيحدث.
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الفصل الثالث
قىض يوسف ليله دون نوم دون قضاء لحظة هانئة, قىض ليله مشتتًا يف ماذا سوف 
يكون يومه املجهول حتى بلغ النهار وانتبه يوسف للنداء باسمه، فانتفض من 
جلسته وخرج برفقة العسكري املكلف بحراسة عنربه، سار برفقته بعدما أبلغه بأنه 
سوف ميثل أمام النيابة ليبدأ التحقيق ونفذ يوسف حتى وصل أمام غرفة النيابة 
وانتظر قلياًل حتى دخل ليتفاجأ بـ«محمد فايد« وكيل النيابة صديقه منذ سنوات، 
فاآلن ميثل أمام الشخص الوحيد الذي كان يقف بجانبه باستمرار, فارتاح كثريًا عام 
كان، فاآلن هو أمام شخص يعلم أن يوسف بريء, فوقف أمامه وانتبه له محمد.

محمد: يوسف عزازي!؟

يوسف: إزيك يا محمد؟

محمد: معقول أنت املتهم يا يوسف؟

يوسف: مش عارف أنا هنا ليه أصاًل.

وأمر  جلسته  يف  فاعتدل  النيابة،  وكاتب  األمن  أفراد  لوجود  محمد  فانتبه 
فبدا  محمد,  قبل  من  املعاملة  بقسوة  يوسف  تفاجأ  الذي  التحقيق  بفتح 
يجيب  فهل  مصدوًما  مذهواًل  امامه  ماثاًل  يوسف  ليقف  وإهانته  تعنيفه  يف 
بأنه  صدمته  سبب  أم  صديقه  من  كالرصاصات  بدت  التي  اتهاماته  عىل 
محمد  يكون  أال  ومتنى  القدر  يوسف  لعن  أمامه,  رآه  حينام  األفضل  توقع 
التحقيق  من  محمد  انتهى  وحني  التحقيق,  ذلك  بفتح  يقوم  من  هو  فايد 
للكاتب. حديثه  موجها  تحدث  إليه  املنسوبة  التهم  لكل  يوسف  انكار  وبعد 

محمد: اكتب يا ابني عندك »قررنا نحن محمد فايد رئيس النيابة حبس املتهم 
»يوسف عزازي« 15 يوًما عىل ذمة التحقيق.

قم وجه حديثه لشخص آخر.
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محمد: خده يا ابني عىل الحجز.

فيتبع ذلك نظرة يكسوها اللوم والعتاب من يوسف تجاه محمد الذي رسعان 
ما تالشت هذه النظرة, وبعدها خرج يوسف ليجد الجميع بانتظاره فارمتى 
بحضن أمه، اشتاق لذلك فهو اآلن يتمنى أن يعود به الزمن لريمتي بأحضان 

أمه ولكن قام العسكري بجذبه بعيًدا وسار برفقته حتى ابتعد عنهم مل يسمع 
وسط حديثهم سوى جملة واحدة.

محسن: خيل عندك أمل بربنا يا يوسف, ربنا مش هايسيبك.

سيقيض  أنه  يعلم  وهو  املرة  هذه  ولكن  أخرى،  مرة  عنربه  يوسف  دخل  ثم 
أحزانه  وسط  سيقضيها  لحظية,  سعادة  دون  نوم  دون  آخرين  يوًما   15
للموت  تشجع  غرفة  للسواد,  متيل  باهتة  جدران  وسط  سيقضيها  وأالمه, 
أنه  علمه  خصوًصا  هذا  عىل  يوسف  يعتد  مل  السجن,  جدران  داخل  حياة  ال 
مظلوم, عاد يوسف لريهقه التفكري حتى ازداد عليه أمله ولكن يرفض الراحة, 
أتاه  يوسف حتى  يسيطر عىل  ذلك  كان كل  أمله,  قسوة صديقه قضت عىل 
ويتفاجأ  حوله  يشء  كل  عىل  الظالم  ويعم  عنه  النور  أوارص  لتنقطع  الليل 
أمامه. محمد  وجد  أمله  عىل  قىض  من  ليجد  الحجرة  باب  بفتح  يوسف 

محمد: يوسف.

يوسف: معقول يا محمد تتهمني بكل ده؟

محمد: أنا آسف يا يوسف، بس شغيل بيحتم عىل أي عواطف هنا، لو اتعاطفت 
أتسجن.

يوسف: أنا أعمل حاجات منافية لآلداب يا محمد؟

محمد: أنا عارف إنك بريء.

يوسف »بغضب«: أومال ليه يا محمد أنا حسيت إن يف أمل ملا شوفتك. 
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محمد: اسمع يا يوسف, انت الزم تهرب.

يوسف: أهرب؟

محمد: أيوه, يف توصية عليك إنك تاخد حكم كبري عشان مستقبلك يضيع.

يوسف: توصية, من مني؟

محمد: ماعرفش, أنت الزم تهرب اليل لبسك يف التهم دي قادر يخيل الحكم 
مشدد اهرب يا يوسف.

يوسف: أهرب إزاي وفني؟

محمد: الزم تهرب بره مرص, وإزاي أنا هافهمك كل حاجة.

الكراهية  مدى  يوسف  خاللها  علم  طوياًل،  حديثًا  ويوسف  محمد  وقىض 
والتخطيط من أجل تدمريه.

محمد: موضوع الهروب ده مش الزم أي حد يعرف بيه وخصوًصا رشكتك, ألن 
أكيد حد بيخونك فيها, تعرف أهلك وحد واحد من صحابك, خد ده تليفون 

خليه معاك علشان الزم تهرب عىل املطار بعد خروجك من هنا بـ42 ساعة.

يوسف: متشكر قوي يا محمد.

محمد: ال إله إال الله.

يوسف: محمد رسول الله.

وغادر محمد املكان تاركًا يوسف محاطًا بني شعورين، فهل يسعد ملساعدة صديقه 
أم يحزن لكم الخطر الذي يتعرض له بسبب التخطيط من أجل الرصاع الذي يحاول 
تدمريه اآلخرين, قىض يوسف ليله منتظرًا تنفيذ خطة صديقه للهروب حتى جاء الفجر.
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الفصل الرابع
جاء الفجر وهو املوعد الذي حدده محمد ليوسف لتنفيذ خطته ويقوم 

يوسف بتنفيذها ليخرج يوسف من أرسه ولكن دون أن يصبح بريئًا، ولكن 
أصبح هاربًا ليرتك الدليل القاطع إلدانته. 

فهرب ووصل رسيًعا ملنزله ليتبقى يوم فقط للهروب خارج مرص، وما أن وصل 
ليخرجا ويتفاجأا  أمه وكذلك أمرية  به  لتشعر  بابه بهدوء  يوسف ملنزله وفتح 
بيوسف، فأرسعتا وارمتيا يف حضنه ويوسف الذي يشعر باألمان فقط بني أحضان 

عائلته وبعد نوبة من البكاء للجميع.

ناهد: كنت حاسة إنك هاتخرج يا يوسف.

أمرية: أخدت براءة يا جو؟

يوسف: أنا هربت.

وقص لهم كل ما حدث بينه وبني محمد وصواًل للحظة الهروب، ومن ثم الهروب 
خارج مرص.

أمرية: بس انت كده بتأكد التهمة عليك يا يوسف.

يوسف: مافيش حل غري كده يا أمرية.

ناهد: وهتفضل متغرب عني يا يوسف؟

يوسف: مش كتري يا أمي, هارجع قريب ومعايا براءيت.

ناهد: ربنا معاك هو اليل هاينجيك يا ابني.
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أطمن  هابقى  وأنا  نفسكم  من  بالكم  تاخدوا  املهم  ماما,  يا  رب  يا  يوسف: 
عليكم، واهم حاجة ماحدش يعرف إين جيت هنا مهام كان، وأمري بالذات لو 

جه ماتجيبلوش سرية.

أمرية: اشمعنا أمري؟

يوسف: أي حد من الرشكة الزم يعرف إين يف السجن.

أمرية: حارض, يوسف يف حد كلمك وسأل عليك.

يوسف: مني ده؟

أمرية: إنجليزي اسمه فرانك.

يوسف: مسرت فرانك.

شعر يوسف بأن الله قد ألهمه الحل فأكرث من يحتاج يوسف ملساعدته اآلن 
هو فرانك فنهض يوسف عىل الفور وقام باالتصال به بعد أن قام باالتصال 

عىل محسن وطلب حضوره
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فاتصل عىل فرانك الذي قام بالرد عليه.

Frank: hello yousef. How are you

Yousef: hello mr frank, fine sir

 Frank: I knew what happend. I’m not beleve that

 Yousef: I’m innocent mr frank

Frank: I know this good, where are you now

 Yousef: Iescaped from the prison, and I decided the escaping
abroad

?Frank: ok, what’s your distnation

Yousef: I don’t know

Frank: listen, come to landon and will arrange every thing here

Yousef: in fact I thoght in that

Frank: don’t think come tomorrow, I waiting you

Yousef: ok mr frank, bay

فأغلق الخط وقص لوالدته ما حدث وطأمنها بثقته يف السيد فرانك، وأيت إليه 
محسن وتحدث معه عام حدث مع محمد وخططه للهروب ووجهته القادمة 
أن  بوعد محسن  وانتهيا من حديثهام  أمرية ووالدته،  لندن وأوصاه عىل  نحو 
يكون بجانب عائلته مع بعض التحفيز ليوسف وودعه صديقه بعناق شديد، 
ثم غادر محسن وترك يوسف وسط عائلته لتوديعهم واستعد يوسف للمغادرة 
يف املوعد املحدد، وحل ليلهام غري الهانئ الحزين وغادر يوسف يف أجواء الخفاء
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الهروب االضطراري تبًعا لنصيحة صديقه محمد وغادر يوسف إىل لندن, لتحزن أمه 
كثريًا لفراق ابنها وتشعر أمرية بالوحدة الشديدة دون أخيها وتحدثت إليها والدتها.

ناهد: تفتكري ليه يوسف حذر إن أمري بالذات مايعرفش إنه خرج من السجن 
وهرب.

أمرية: مش عارفة يا ماما.

ناهد: ماتتكلميش معاه يف أي حاجة عن يوسف, أخوِك شاكك فيه.

أمرية: ماتخافيش يا ماما أنا املهم عندي يوسف يطلع براءة ويرجع لنا بالسالمة.

ناهد: يا رب  يا بنتي.

أمرية  وكذلك  بالحزن،  فيه  تشعر  لياًل  ناهد  لتقيض  للنوم  وخرجت  وتركتها 
عليها  وكذلك  أخوها  فهروب  ومشتتة  وحيدة  أصبحت  أنها  تعلم  التي 
رحالت  من  يسلم  لن  الذي  محسن  عن  أما  أمري,  تجاه  الحذر  توخي 
الرحيل  عىل  يوسف  إجبار  هو  يشغله  ما  كل  كان  ولكن  املتالحقة  الخصام 
وقام  بفيسبوك  الخاص  حسابه  بفتح  فقام  والهروب  الغربة  عىل  إجباره 
بالكتابة. محسن  فبدأ  بقراءته.  قام  من  كل  وجدان  ملس  منشور  بكتابة 

»رحيل إجباري, رحيل مؤقت, أصبحنا ثالثة, تركني صديقي وغادر, اضطر للرحيل 
للهروب من عقوبة خيالية, دمروه دون ارتكاب أي جرائم, غادر يوسف, غادر 
وحيده, ترك عائلته حزينة, غادر وهو يعلم أنه سيموت حزنًا, نحن يف انتظارك أقوى 
يا صديقي، ال تدع الظلم يطغو عليك، كن قويًا، كن كام كنت, اجعل براءتك تظهر 
للجميع, ال تقلق »إن الله ال يضيع أجر من أحسن عمال« سأنتظرك قريبًا يا صديقي«. 

وقام بجعل منشوره رسيا حتى ال يكتشف أمر صديقه وقام بالضغط عىل زر 
نرش وبعدها أغلق هاتفه وغرق يف النوم لتساوره همومه حتى يف أحالمه, 

يفكر يف أسامء ورصاع قلبه وعقله حول عالقته بها.
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السابق  الفصل  يف  الغياب  تعمدت  معك,  للحديث  اشتقت  القارئ  »صديقي 
لعدة أسباب. 

األول/ 

يقيني بحزنك وغضبك مني، بسبب السيناريو الذي فرضته عىل يوسف. 

ثانيهم/ 

الدامس عىل مستقبله ولكني كنت  تأثري الشديد ليوسف, حًقا حل الظالم 
ذلك،  أتحمل  مل  ولكني  للمزيد  االبتعاد  أنوي  كنت  السيناريو,  لذلك  مضطر 

احتجت للحديث معك فأنا دونك ال يشء. 

يدور  ما  أعلم  لذلك  منك،  ألقرتب  األسلوب  ذلك  اخرتت  القارئ  صديقي 
دع  أسوأ،  فالقادم  صديقي،  يا  تحزن  ال  تجاهي،  تصفى  أن  أرجو  داخلك، 
بعد  إليك  أحوالك، عدت  ماذا عن  الصامت  للقادم, صديقي  جزًءا من حزنك 
ألحدثك  إليك  عدت  ذلك،  من  أكرث  صمتك  أحتمل  مل  الصمت  من  فصلني 
وأناقشك, ماذا عن يوسف؟ الحديث إليك صديقي املحب ليوسف, أرى الحزن 
بسبب  انحنت  التي  عاطفتك  ولكن  ومنة  يوسف  لفراق  ليس  بشدة  يكسوك 
ويهمل  العمل  يختار  من  النهاية  هذه  أن  تعتقد  هل  املصري,  أرأيت  يوسف, 
النهاية؟ ينتظر يوسف, ماذا عن هروبه اإلجباري, أهذه  القلب والحب, ماذا 

صديقي املؤيد ألمين ملاذا تتساءل عن اختفائه، يف ظل الرصاع، فسيكون من اململ 
الحديث عن تفاصيل رصاعه بسبب أمرية، علينا التحيل بالصرب, رشيف حياته 
املستقرة دون خازوق جعلته يختفي قلياًل يا عزيزي لذلك لن تحزن فهو بخري, 
صديقي املحب ملحسن لقد اخرتت أصعب الخيارات أحببت أن تسري يف طريق 
الحب املصحوب باألشواك، لذلك إن تحملت فسوف تصل ألسعد نهاية, لذلك 
صديقي القارئ عليك أن تستكمل برفقتي حتى ينتهي الرصاع رصاع الحب والعمل, 
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أنا اآلن وأثناء كتابة هذا الفصل قرأت منشوًرا جعلني سعيًدا للغاية، »قررت 
إكامل الرواية« قرأتها وأصبحت سعيًدا. عليك أن تتوقع من صاحبة ذلك املنشور. 
صديقي القارئ استعد جيًدا ودعنا ننتقل للفصل الخامس لرنى ماذا سيحدث.
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الفصل الخامس
يتخلص  مل  فرانك  قبل  من  الرائع  واالستقبال  لندن  إىل  يوسف  وصول  بعد 
ايامه, ففرانك قام بتوفري كل يشء من  يوسف من إحساسه بالغربة يف بداية 
بالغربة,  شعور  غريبة  حالة  يف  أيامه  أول  يوسف  قىض  يوسف.  إقامة  أجل 
وجد  التي  القضية  يستنكر  السهولة,  بتلك  عنها  تنازل  التي  رشكته  يف  يفكر 
واستجابته  محمد  صديقه  خطة  يف  تفكريه  عدم  يف  يفكر  بها,  متهاًم  نفسه 
املرصي.  القضاء  قبل  من  مطلوبًا  هاربًا  متهاًم  نفسه  ليجد  للهروب  الرسيعة 

دون  بفندق  إقامته  من  بالرغم  التفكري  يف  مندمجا  األوىل  يوسف  أيام  كانت 
مجهود كأن يزور فرانك باستمرار، ويف أحد األيام ذهب فرانك لزيارة يوسف 

واصطحب معه فردان ذهب إليه  وتقابل معه.

Frank: hello yousef, How are you today

 Yousef: I want to know you at (rose) my daughter and adam my
.busenis manager from Egypt

فقام يوسف مبصافحتهام.

آدم: إزيك يا يوسف, مسرت فرانك كلمني كتري عنك.

يوسف: بخري, أمتني يكون شكر يّف

آدم: ماتقلقش مسرت فرانك بيحبك جًدا, وأنا سعيد جًدا إين اتعرفت عليك، 
وخصوصا إنك مرصي زيي.

يوسف: ده أسعدين أكرت.

آدم: عىل فكرة يا جو روز بتتكلم عريب كويس جًدا.

يوسف »موجًها حديثه لروز«: بجد؟
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روز: أها, مامي كانت من بريوت وأنا عشت كتري هناك, وبحب لبنان ومرص كتري.

يوسف: كويس جًدا

ثم وجه حديثه آلدم.

يوسف: هو أنا ممكن انزل شغل إمتي؟

آدم: مسرت فرانك بيحرض ليك حاليا وظيفة تليق بيك يف الرشكة, إيه 
مستعجل عىل البزنس؟

يوسف: أول مرة أقعد مدة من غري شغل.

آدم: ماتقلقش إن شاء الله هاتتعود عىل البزنس هنا.

وتحاور الجميع حتى غادر فرانك برفقة آدم وروز عىل موعد لقاء آخر, وصعد 
يوسف لغرفته بعد أن اطمنئ عىل عائلته، حتى جاء ليله وعاد لتفكريه من جديد. 

يف مرص وخاصة يف منزل محسن, محسن الذي مل من املشاكل مل من 
الخصام مل من لعنة حبه ألسامء, كانت أسامء دامئًا ما تشعر أنها عبء يف 

حياة محسن فتقرتح عليه البعد

أسامء:  محسن احنا الزم نبعد فرتة.

محسن: برضه يا أسامء؟ أنِت مش بتزهقي؟

أسامء:  مافيش حل غري كده أحسن يّل وليك, أنا آسفة.

محسن: حبيبتي أنا آسف لو زعلتك, أنا هاصلح كل ده, بس ماتسبنيش أنا 
هاموت من غريك.

أسامء: أنت ماقرصتش معايا يف حاجة والله غصب عني وأرجوك ماتصعبهاش 
عىل يا محسن.
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محسن: زي ما تحبي يا أسامء, أنا مش هاجربك عىل حاجة ربنا يفرحك ويسعدك.

ثم أغلق محسن وهو يلعن قلبه، يلعن مشاعره التي قبلت أن يكون عبًدا ذليال 
البعد, قرر االنسحاب من كل  الفراق قرر  ملصطلح وهمي يدعي الحب, قرر 
يشء, حقد عىل الحب قرر العودة ألهله فاآلن يشعر بأنه يحتاج إىل أهله أكرث 
من أي وقت مىض، ففتح حسابه الخاص عىل الواتس اب وبدأ يف كتابة حالته.

»تغريت وتغريت مالمحك كثريًا. أصبحت عجوزًا باهتًا، أصبحت مكسوًرا تشبه 
متاثيل الشمع, أصبحت مجبوًرا عىل حياة بال عزيز, أصبحت مشاعرك جامدة, 

أصبح املوت أصلح لك, تغريت وأنت تعلم أنك تغريت لألسوأ, ال تعلم من 
الجاين, أصبحت أسوء بكثري مام تخيلت«.

رنا: وحشتني.

رشيف: وانتي أكرت يا حبيبتي, عاملة إيه؟

رنا: الحمد لله يا حبيبي, ليه مامنتش؟

رشيف: كنت مستني أطمن عليِك.

لهام  قبل رشيف، فدعى محسن  املحادثة من  لتلك  اسكرين  استقبل محسن 
بالصالح والحب األبدي ثم ذهب يف النوم وهو يقرر أن يعود الهله يف اليوم 
التايل, سيعود لهم وهو مكسور، سيعود لهم وهو يشتاق لحضن أمه وحنني أبيه.

لعنة األحداث تسيطر عىل أغلبية أبطالنا، صديقي القارئ اشفق عليهم كثريًا, 
الواقع, محسن  يا صديقي فهي مرارة  الحزن عليهم, ليس بيدي  كام يكسوك 
الذي اقرتب من املوت لكرثة التضحيات من أجل أسامء كان يجهل سبب ذلك, 
التخلص منه؟ أم يف  لها عبئًا تريد  البعد، هل ميثل  يفكر ملاذا كثريًا ما تفضل 
حياتها شخص آخر تريد التفرغ له؟ أم هو مجرد مرض يصيبها بالفراق, نعم 
سعادة. أكرث  لكنت  القلب؛  بهذا  أكن  مل  ليتني  يا  لعنة  والحب  مرض  الفراق 
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روايتي  يف  محسن  وشخصية  الكاتب  محسن  بصفتي  إليك صديقي  »أتحدث 
جزء ال يتجزأ مني, أريد التخلص من قلبي, أريد أن أنزعه من داخيل وأدفنه، 
أريد قتله ألتخلص من اللعنة التي تسبب فيها قلبي, قلبي الذي حفر اسمها 
القارئ  لك صديقي  أُعلن  نعم  الحب مصدر سعادته,  أن  لوهلة  بداخله ظن 
أن املتسبب يف عذايب هو قلبي, قلبي الذي أحبها أكرث بكثري من الحدود التي 
بذلك  يشعر  ال  حتى  بكرثة  حب  يقدم  أال  قلبي  من  أردت  بها,  له  سمحت 
لنا  كتب  والعذاب,  الجراح  ويل  لنفسه  وكتب  خالفني  قلبي  ولكن  العذاب، 
املعاناة من قسوة اإلنسانة التي يتنفسها, قسوتها جعلته يعرتف أمام الجميع 
صديقي  الحب«,  »لعنة  اإلنسان  تصيب  أن  املمكن  من  لعنة  أكرب  الحب  أن 
صديقي  أجعلك  أن  أريد  لذلك،  محتاج  كنت  كثريًا,  عليك  أطلت  قد  القارئ 
مواقع  عىل  حسابك  تفتح  أن  أريد  يل،  نصيحتك  أريد  اآلن،  الفعيل  القارئ 
صديقي  أنتظرك  أسامء,  لفراق  بضعف  أشعر  الدعم,  يل  وتقدم  السوشيال 
كيف  أو  فيهم  التفكري  أستطع  لن  لك  أعتذر  لآلخرين  املؤيد  صديقي  اآلن, 
لقلبي  اترك  دعني  قلياًل  أرتاح  دعني  لذلك  التدمري،  بذلك  وأنا  عنهم  أتحدث 
وقتًا للتخلص من اللعنة ثم دعني أنتقل للفصل السادس لرنى ماذا سيحدث.
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الفصل السادس
مرت أيام ويوسف قد اندمج رسيًعا يف عمله الجديد، برفقة فرانك وآدم وروز 
التي تقربت إليه، وقد بدت كاألمريات عندما تكون بجانبه, ومحسن الذي قد عاد 
لبلده برفقة عائلته لريتاح قلياًل وسطهم, ورشيف الذي تغري متاًما عام كان بعدما 
أحب رنا، وجعلته يغري وجهة نظره يف الحب ووهبته الحياة من جديد, وأمين الذي 
يشغل كل حياته يف البحث عن هشام نارص ذلك الشاب الذي سيطر عىل حياة 
أمرية ولكن حصل ما جعل أمين متعجبًا حني استقبل هشام اتصاال من مايكل.

مايكل : كيف حال صديقك يوسف؟

هشام : مرمي يف السجن.

مايكل: أنت متأكد من ذلك؟

هشام : أيوه طبًعا ده اتسجن 51 يوم عىل ذمة التحقيق. 

مايكل: و ماذا عن أخته؟

هشام: أظن  أخته بقت خاتم يف إيدي وكله متام.

مايكل: عىل كل حال, استمر يف ذلك وسأبلغك بتعليامت جديدة قريبًا.

تعجب أمين من ذلك وتذكر حني تلقى أمري مكاملة من مايكل من قبل، فبدأت 
أفكاره تتجمع حول عالقة هشام وأمري وثالثهم مايكل, وقام بالبحث عن هشام 
نارص لتظهر بياناته وصوره واندهش حينام وجد أن هشام نارص هو أمري، بدأ يتمكن 
من الوصول ألويل الحلقات املفقودة، فاآلن تأكد أن أمري هو هشام وكذلك عرف أن 
أمري هو من تسبب يف قضية صديقه، ثم عرف بلعبة أمري تجاه محبوبته ولكنه قرر 
االحتفاظ بتلك النتائج لحني امتالك دليل إدانته الصحيح إلنقاذ صديقته وحبيبته. 
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يف أحد األيام يجلس محسن برفقة والده يتحدثا حول مصري ابنه

العريب: إيه رأيك تنزل شغل معايا يا محسن؟

محسن: بس أنا ما عرفش حاجة يف شغلك يا بابا.

العريب: هاتتعلم وبعدين جرب.

محسن: أمرك يا والدي.

واستعد محسن لعمله الجديد برفقة والده. كان محسن شابًا من اإلسكندرية 
ملحسن  كان  عمله,  أجل  من  القاهرة  يف  يعيش  حيث  أهله  عن  يبتعد  وكان 
يقوم  مقاواًل  يعمل  والده  كان  الكربى,  أخته  إىل  باإلضافة  آخر  وميتلك  أخ 
العمل، فذهب  يقوى عىل  العمر ومل  به  تقدم  أن  بعد  العامل  باإلرشاف عىل 
العقارات، وكانت فيال  ليتفقد أحد  التايل برفقة والده  اليوم  محسن يف صباح 
فتاة عرشينية تقف يف رشفة  بعمله رأى  قيام محسن  وأثناء  ملليونري معروف 
الفيال، بدا يالحظ نظراتها التي تلقيها عليه باستمرار، ولكنه تالىش ذلك فقلبه 
املادي,  املستوى  يف  الشاسع  الفارق  بخالف  وتفاصيلها  بأسامء  ينبض  يزال  ما 
فتالىش نظراتها وانشغل بعمله وتعرف عىل أفراد جدد، زمالء والده يف العمل 
باإلضافة إىل أحد مالك تلك الفيال ذلك الشخص الذي تحدث مع محسن وعرف 
يوم  وانتهى  الشاب  ذلك  بشخصية  جدا  وأعجب  الروايات  بكتابة  يقوم  أنه 
عليه.  الغريب  الجديد  عمله  يف  مندمجا  والده  برفقة  غادر  ثم  محسن  عمل 

عادت أمرية لعملها بعد أن انقطعت األجازة بسبب ما متر وحينام رأتها منة 
ارمتت يف أحضانها وتسايرا كثريًا وسألت عىل يوسف لتطمئنها أمرية ويدعون 
له بالسالمة والفرج, ومرت األيام دون جديد، انقطاع تام بني محسن وأسامء, 
اندماج يوسف يف عمله واقرتابه من روز التي بدأ يشعر منها بحب وكان يحاول 
أن يتأكد من ذلك، وأمين يتحمس الكتشاف املزيد, والهدوء يف عالقة حب رشيف 
ورنا, وقد انتهى محسن من القيام بعمله مع والده ورحل ملنزله تلقى اتصاال.
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محسن: السالم عليكم.

صوت: وعليكم السالم.

محسن: مني؟

مريم: أنا مريم.

محسن: مريم مني؟

مريم: مريم فريد, البنت اليل شافتك من البلكونة.

محسن: أهاًل يا آنسة مريم, خري؟

مريم: كنت حابة أطمن عليك.

محسن: ليه؟

مريم: مش عارفة, ميكن عشان خلصت شغل ومش هاشوفك تاين.

محسن: بس حرضتك جبتي رقمي منني؟

مريم: خالو شهاب.

محسن: وهو يعرف ده؟

مريم: أيوه.

محسن: إزاي؟

»فالش باك«
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مريم: خالو كنت عايزة آخد رأيك يف حاجة؟

شهاب: خري يا مريم.

مريم: لو واحدة معجبة بواحد بس ماتعرفش عنه حاجة, وهو مستواه أقل 
منها بكتري.

شهاب: املهم تكون بتحبه.

مريم: بتحبه قوي.

شهاب: يبقى مش غلط وخصوًصا لو الحد ده محسن.

فاحمرت وجنتا مريم خجاًل من كالم شهاب.

مريم: محسن مني؟

شهاب: مش عيّل يا مرميون، ده أنا اليل مربيِك والحظت عليِك ده، عنيِك كانت 
عليه باستمرار وأنا مارضتش أكلمك لحد ما أنِت تيجي وتقويل يل.

مريم: طب إيه رأيك فيه؟

شهاب: محسن شاب كويس جًدا وطموح وليه مستقبل كويس بس وبعدين.

مريم: وبعدين إيه, أنا بحبه.

شهاب: طب وفريد يا مرميون, لو أنا لو شجعتك عىل ده والدك هايرفض.

مريم: معقوله بابا يرفض سعاديت؟

شهاب: فريد ذيك يرفض أي حاجة عدا الفلوس.

مريم: طب أعمل إيه؟
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شهاب: متسبقيش األحداث, إنتوا الزم تتكلموا وتشوفوا فيه قبول بينكم وال 
أل، برشط أكون عارف كل حاجة بينكم؛ علشان ماتعمليش حاجة غلط وسيبي 

موضوع والدك لبعدين. 

مريم: ربنا يخليك ليا يا خالو.

مريم: بس يا سيدي ده كل اليل حصل وخالو طلع مالحظني وبعدها أخدت 
رقمك منه ودلوقتي بكلمك.

محسن: متام وبعدين؟

مريم: مش عارفة يا محسن من أول لحظة شفتك فيها وأنا مش عارفة مايل 
حابه أعرف عنك كل حاجة وحباك تعرف عني كل حاجة, بس أول حاجة حابه 

أعرف أنت مرتبط وال أل؟

ظل محسن صامتًا للحظات يفكر يف سؤالها حتى تدخلت مريم.

مريم: ساكت ليه؟

محسن: ال مش مرتبط يا مريم.

مريم »بفرحة«: بجد؟

محسن: آه بجد.

مريم: فرحتني قوي.

محسن: فلنفرض إننا ارتبطنا يا مريم, هل فريد بيه ممكن يوافق عيّل؟

مريم: مالكش دعوة بـ بابا املهم أنت.

استعداد  ماعنديش  لكده،  استعداد  ماعنديش  أنا  مريم  يا  ماعلش  محسن: 
أعيش فيلم رد قلبي من جديد، عن إذنك.
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وأغلق محسن دون أن يلتفت لردها

وباتت مريم حزينة لكنها متشبثة باألمل الضعيف لتفز مبن سكن قلبها، وحاول 
الفور  عىل  فقام  مريم  مكاملة  من  ليهرب  رأسه  من  الفكرة  تلك  طرد  محسن 

باالتصال عىل إميان لالطمئنان عىل شقيقتها فأتاه ردها رسيًعا.

إميان: السالم عليكم.

محسن : وعليكم السالم ، إزيك يا اميان ؟

إميان: الحمد لله يا محسن، إزيك أنت؟

محسن : الحمد لله ، أسامء عامله إيه؟

إميان: تعبانة قوي يا محسن. 

محسن : ليه ما لها؟

إميان : أسامء انتحرت يا محسن.

قالتها قبل أن يشعر محسن بقلق، ففزع لجملتها وشعر بوجع يف قلبه.

محسن: أنِت بتقويل إيه؟

إميان: بقولك أسامء انتحرت, دخلنا عليها لقيناها جارحة ايدها بإزاز.

محسن: وبعدين؟

إميان: وديناها للدكتور وخيط إيدها وقال زعالنة من حاجة وحاولت تنتحر.

فجن جنون محسن مل يقوى عىل الكالم، نىس جرحها نىس حزنه منها, مل يتذكر 
سوى حبه لها ووفاءه لها.

محسن: أنا الزم أكلمها عن إذنك يا إميان
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وتجيب  لالتصال  الرابعة  املحاولة  بعد  وأجابت  رقمها  بكتابة  رسيًعا  قام  ثم 
بضعف ومرض.

أسامء:  ألو.

محسن: إزيك يا أسامء؟

أسامء:  بخري, أنت عامل إيه؟

محسن: أنِت كويسة, جرا لك إيه يا حبيبتي؟

أسامء:  أنا كويسة.

محسن: أنا آسف.

أسامء:  عىل إيه؟

محسن: لو زعلتك.

أسامء:  أنا اليل آسفة.

محسن: وحشتيني قوي يا أسامء.

أسامء:  وأنت كامن وحشتني قوي

محسن: بيص يا حبيبتي احنا ننىس اليل فات ونبدأ صفحة جديدة.

قالها محسن وهو يعلم أنه كاذب، قالها وهو يتذكر جملته الشهرية حينام قال قبل ذلك:

»صفحة جديدة, ما هو إال مخدر بنوهم بيه نفسنا عشان ندي لنفسنا فرصة, 
بس مجرد ما املخدر ده مفعوله يروح برنجع للواقع من جديد«.

وقىض االثنان ليلهم يتحدثا مبنتهي الحب وتناىس متاًما إنكاره بارتباطه بأسامء 
فهي كل الحياة حتى غرقا يف بحر العشق املؤقت.
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بعد  الفصل وخصوًصا  بنهاية ذلك  أنك سعيد  أعلم  املبتسم  القارئ  »صديقي 
تصدي محسن ملريم بعد ان كنت غاضبًا إلنكاره ألسامء، أعلم سعادتك لعودة 
أجل  من  انتحارها  محاولة  بعد  أسامء  أعلم عطفك عىل  عشقهام من جديد، 
حبهام، صديقي القارئ ال تتعجل فالله سبحانه وتعاىل بيده كل يشء، أمل أقل لك 
أن الحب لعنة فعليك الدعاء باستمرار تلك العالقة الغامضة، صديقي املحب 
لنجاح  بسعادتك  أعلم  فرتة،  منذ  الشديد  باالنتباه  تشعر  وكأنك  أشعر  ألمين 
صديقي  أمري,  أمر  يفضح  ستجعله  التي  البداية  اكتشاف  يف  وبطلك  حليفك 
رنا جعلك  مع  فاستقرار عالقته  لشخص رشيف  أنك محب  من  بد  ال  الهادئ 
املحب  عالقتهام، صديقي  يف  ويجد جديد  ذلك  استمرار  مع  بالسعادة  تشعر 
ليوسف ال تيأس فإن الله ال يضيع أجر من أحسن عمال، فعليك التحيل بالصرب 
اآلن أدعوك الحتساء كل من القهوة ثم نستكمل الفصل قبل األخري من بداية 
الرصاع, هيا نفعل ما طلبت ثم دعنا ننتقل للفصل السابع لرنى ماذا سيحدث.
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الفصل السابع
يف صباح أحد األيام حينام استيقظ يوسف من نومه وبعد أن اطأمن عىل أرسته 
قام باالتصال برفيقه الذي اكتسبه يف غربته »ادم«، ذلك الشاب املرصي الذي 
منذ رؤيته ليوسف وهو يحاول جاهًدا الوقوف بجانبه, فقام يوسف باالتصال 
عليه وطلب منه لقاءهام قبل بدء عملهام فوافق آدم واتفق معه عىل ذلك. 

ويف مكان آخر استيقظ أمري من نومه ثم استعد للذهاب إىل عمله وقبل ذلك 
قد مر عىل أمرية الصطحابها إىل عملها فوصل ملنزلهام وأمرها بالنزول فنزلت 

إليه أمرية واستقلت السيارة بصحبته.

أمري: صباح الخري يا حبيبتي.

أمرية : صباح الخري يا أمري.

أمري : عاملة إيه؟

أمرية: متام.

أمري: مافيش أخبار عن يوسف؟

أمرية : حاولت أزوره بس ماقدرتش , يوسف وحشني قوي.

أمري: ماتقلقيش إن شاء الله هايخرج.

أمرية  ووصل  وذهب  بسيارته  وانطلق  يرام  عىل  تسري  خطته  أن  أمري  فتأكد 
ملكتبها. 

أمري: أعدي عليِك أوصلك؟

أمرية: ال هاروح  مع منة النهارده.

أمري : متام, سالم.
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ووصلت أمرية ملكتبها وقابلت منة وجلسا سويًا. 

منة: ها طمنيني, عملتي اليل اتفقنا عليه؟

أمرية : آه, أكدت له إن يوسف يف السجن أنا مش مصدقه إن ممكن أمري 
يكون هو السبب.

منة: كتري قلتلك بالش يا أمرية تتعلقي بيه. 

فتتفاجأ الفتاتان بوصول ضيف لهم و تذكرته أمرية عىل الفور، فالضيف  هو 
أمين، اآلن يزورها ألول مره.

أمين: صباح الخري.

ياسمني: صباح الخري يا أمري.

قالتها ياسمني بعد أن ألقى عليها أمري السالم, فلحقت به إىل املكتب الخاص 
بيوسف

ياسمني: شكلك حلو قوي وأنت عىل مكتبه.

أمري: وحياتك قريب قوي ويبقى مكتبي وكل الهيلامن ده يبقي مليك لوحدي.

ياسمني : طيب وأنا؟

أمري : ماتقلقيش يا حلوه أنِت ليِك جزء كبري من التورته مليون جنيه كويس.

ياسمني : أنا مش عايزه فلوس يا أمري أنا نفيس تتجوزين.

أمري: وقتها مش هاستنضف يا مزه أتجوزك.

تكره  يجعلها  بينهام  فكل حديث  تجاهه  بالكره  تشعر  بكالمه جعلها  جرحها 
بالرغم من حبها له فانتبهت عىل صوته وهو يتحدث يف الهاتف.
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أمري : إزيك يا عمر أنا عاوزك تعدي عليا عاوزك رضوري.

يوسف: اقعد بس األول.

آدم : قعدت, ها خري؟

يوسف: إيه رأيك يف روز؟

آدم : مبعنى؟

يوسف: أتجوزها. 

ادم: حب وال بيزنس؟

يوسف: مش عارف يا آدم, لكن أنا عمري ما فكرت يف البيزنس والجواز املصلحة 

آدم: عىل فكره روز كامن بتحبك.

يوسف: طيب تفتكر مسرت فرانك ممكن يوافق.

سمع يوسف ضحكات عاليه  تصدر من آدم فتفاجأ لذلك.

يوسف: بتضحك ليه؟

آدم : من سؤالك يا جو, أنت مفكر إن هنا الجواز زي مرص, أبو العروسة 
بيبص للمستوى وشقه عالنيل وبوتجاز 5 شعله. هنا الجواز أسهل بكتري، 
املهم الطرفني يكونوا قابلني الوضع يا جو, عارف أنا خطبت مارين مرايت 

وقعدنا شهر مخطوبني من غري والدها ما يعرف.

ضحك يوسف بشدة من حديث آدم واطأمن من ذلك، فقرر أن يتحدث مع روز 
حول أمر زواجهام, وتحمس بعد لقائه مع آدم.

أمرية : أنا مش فاهمة حاجة, إزاي أمري هو هشام.
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أمين: بيص يا أمرية أنا هاقولك كل حاجة برصاحة أنِت تعريف حد اسمه أنس نارص.

أمرية : آه.. ده كان صاحب بابا الله يرحمه.

أمين: أمرية ده أبو هشام، وهشام بيعمل كل ده عشان يدمركم. 

أمرية : طب وليه بيعمل كده, ده بابا وماما داميًا كانوا بيتكلموا عن صاحبه 
وإنهم طول عمرهم مع بعض. 

أمين: علشان كده عاوزك تساعديني.

أمرية: أنا آسفه مش هاقدر أعملك حاجة ألين مش مصدقاك. 

أمين : متام أنا آسف, عن إذنك.

وغادر أمين حزيًنا ليس مجبوًرا ولكن مكسوًرا, فوجهت منة حديثها ألمرية.

منة: إيه اليل عملتيه ده؟

أمرية : أنِت ماشوفتيش اليل بيقوله عىل أمري.

منة : مش ممكن يكون صح؟

أمرية : منة غريي املوضوع ده بقى أنا تعبت خلينا يف شغلنا. 

بينام غادر أمين  العمل,  السكوت والرتكيز يف  انفعال أمرية فضلت منة  نتيجة 
واتجه إىل عمله وهو عاقد العزم عىل االستمرار يف محاولة كشف أمري، ولكن 

عن طريق آخر غري أمرية، فرشوده جعله حزيًنا أنهكه التفكري. 

ويف مكان آخر ويف مقر رشكة آل عزازي قد وصل عمر ودخل مكتب أمري ليبدأ 
الحديث يدور بينهام تحت مسمع ياسمني التي قررت التجسس عليها.
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أمري : اقعد يا عمر, ترشب إيه؟

عمر : وال حاجه , كنت عايزين؟

أمري : أنا هبتدي إجراءات توكيل بيع الرشكه.

عمر : وده إزاي؟

أمري : دي شغلتك بقى يا مرت, انت محامي وتعرف كويس يف القانون.

عمر: يبقي الزم يوسف يعمل توكيل لحد يثق فيه مثاًل والدته أو صاحبه.

أمري: أو أخته.

الشخص ده  تاين بني  يبقى كويس قوي, وبعدين هانعمل نقل ملكية  عمر: 
وبيننا.

أمري : آه طبعا هانكون رشكاء بالنُّص. 

عمر : لكن  ده الزم قبل الـ54 يوم اليل يوسف واخدهم. 

أمري :ال ماتقلقش القضية لبساه وهياخد حكم.

عمر : حتى لو أخد حكم، الدولة هتصادر أمواله، يعني الرشكة هاتروح، الزم 
قبل ما يوسف يتحكم عليه نكون مخلصني التوكيل.

أمري : متام سيبيل املوضوع ده، اميش أنت دلوقتي. 

فنهض عمر للمغادرة وأرسعت ياسمني إىل مكتبها قبل أن يراها عمر، وخرج وهو 
يفكر يف حق أبيه الذي سيعود ويصبح من األغنياء، وسمعت ياسمني حديثًا هاتفيًا 
يطلب من خالله االلتقاء بأمرية، ففهمت ما ينوي عليه فهي األخرى تخطط لتحقيق 
أقىص استفادة، فإهامل أمري لها وحبه للامل جعلها مثله تكره الجميع من أجل املال.
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متعبًا،  مندمًجا  ملنزله  والده ويعود  برفقة  العمل  يومه يف  كان محسن يقيض 
محاوالت  من  تكف  مل  التي  مريم  محاوالت  من  التهرب  يحاول  كان  خاللها 
الوصول إليه، ولكن كان قلبه قد صفي تجاه أسامء، التي عادت لتتمكن من 
قلبه بعد أن تحسنت حالتها بعد محاولتها لالنتحار، مل يكن يطمح أو يتوقع 
الله،  سوى  عواقبها  يعلم  ال  مدمرة،  عاصفة  يسبق  هدوء  هو  ذلك  يكون  أن 
التي  أسامء  مع  للحديث  يومه  من  تبقى  ما  ليهب  عمله  من  ينتهي  فكان 
تتعجب من غفرانه لحبها، كانت تساير حياتها معه لحني إشعار آخر تنتظره 
مشاعره  كل  يختزل  قلبه،  يف  ما  كل  يهبها  فهو  عن محسن  ولكن  فرتات  منذ 
لها، نيس مريم وتجاهلها متام حتى قام بحظرها حتى ال تتمكن من الوصول 
إليه، يريد أال يشتت تفكريه يف غريها، هي فقط، وماذا عن الحياه دون أسامء؟

القارئ؟ أهي  الحياة دون أسامء« ما رأيك يف تلك املقولة عزيزي  »وماذا عن 
حقيقة أم وهم يسيطر عىل محسن وعىل حياته ومشاعره، يحبها بجنون. أتؤيد 
ذلك الحب هل تتوقع أن استقرار ذلك الحب سيستمر طويال؟ لك التوقع صديقي 
ويل السيناريو، علينا التحيل بالصرب وعليك االستمتاع بتلك املغامرة، املغامرة التي 
ستتمكن من خاللها الحكم عىل الحب، أهو نعمة أم لعنه؟ ماذا عن أمر الحب؟ 
لقد أصابتني الحرية وعدم االستقرار، غامضه هي حياة بطلنا محسن، صديقي 
الصامت طال صمتك أريد االستامع إليك، أمتني سامع همسك، حزنك، سعادتك، 
فاألهم رأيك، لقد قمت بتوقع صمتك ملدة زادت عن خمسة عرش فصاًل من 
الرصاع، أو مل يحن الوقت للحديث؟ أتحب توقعي أم هو خاطئ لدرجة جعلت من 
صمتك سخرية وشامتة؟ دعني صديقي القارئ الصامت أخمن صمتك من جديد. 

صديقي املحب ليوسف هل سيعرتف بالحب؟ يوسف ذلك الشاب الرشقي هل 
يحب روز أم هو كام قال آدم بيزنس؟  أيريد يوسف تثبيت قواعده بالخارج وتأمني 
مستقبله املجهول؟ أم أنه أحبها عن صدق؟ هل سيقتل آخر آمال منة يك يفكر فيها 
ثانية، أبهذه الرسعة نساها وقىض عىل عاطفة الحب بداخله تجاهها؟ سنكتشف ذلك.
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صديقي املؤيد ملحسن من املؤكد أن الحرية أصابتك، عالمات االستفهام سيطرت 
عىل تفكريك »لحني إشعار آخر، تنتظره منذ فرته« ما املقصود بذلك؟ 

هذه  بعد  الوصف  ذلك  يف  ستشكك  هل  باملالك،  محسن  وصفها  فلقد 
أنا اآلخر  الحرية  أساعدك، فلقد سيطرت عيل  أن  الغامضة؟ ال أستطع  الجملة 
عىل  هو  ما  كل  الغامضة،  أسامء  عبارة  طالسم  فك  أستطع  مل  أنني  لدرجة 
ولن  برفقتي  أقلعت  لقد  رحلتي  يف  االستمرار  وعليك  الكتابة،  يف  االستمرار 
الرصاع. أسميتها  رحلة  االستمرار معي يف  عليك  منها،  تبقى  فيام  عنك  أتنازل 

صديقي القارئ  ماذا عن رشيف وهدوئه التام، هل ذلك االستقرار برفقة رنا 
بسبب خوفه وعدم امتالكه القدرة ملواجهة الواقع؟

به  تؤمن  مل  ملاذا  معه؟   أمرية  موقف  عن  ماذا  أمين  ملصري  املنتظر  صديقي 
وجعلته بذلك الحزن بعد أن قرر مواجهتها مبرارة وخبث من متلك قلبها، هل 

ستسمح له مبعاونتها فيام هو قادم؟ البد من االنتظار. 

الصامتني،  القراء  من  معينة  فئة  أتجاهل  وأنا  البداية  منذ  الصامت..  صديقي 
عن  ماذا  ملنة   املقربني  أصدقايئ  عنكم  ماذا  ملنة  مييلون  أنهم  اكتشفت  اآلن 
ماذا  روز،  من  الزواج  أي  عليه،  ينوي  وما  يوسف  بأمر  تعلم  حينام  فعلها  رد 
عليك  أطلت  قد  أنني  أعلم  النهاية،  لرنى  االستمرار  عليك  الصدمة؟  تلك  عن 
ذلك  نهاية  يف  إليك  حديثي  لتوجيه  حاجة  يف  كنت  ولكن  القارئ،  صديقي 
كقارئ  إيل  باإلضافة  توقعاتكم،  عن  بناًء  طريقي  أبني  سوف  فاآلن  الفصل، 
مثلكم،  أمال يف أن أكون عىل صواب يف مصري أبطالنا، أريدك برفقتي، أعتمد 
عليك يف نجاحي لقد اعتدت عىل مفاجئتك، اقرتبنا من منتصف جديد لذلك 
الجزء، لذلك أخربك بأن القادم هو فصيل األخري يف هذا الجزء وليس األخري يف 
دوامة الرصاع، ال أريدك أن تشعر بامللل، لذلك أحاول أال أصل بك إىل املنتصف 
من  األخري  للفصل  االستمرار  عليك  اآلن  االسرتخاء،  حقك  من  ليس  اململ، 
رحلتي األوىل يف الرصاع، لذلك دعنا ننتقل للفصل الثامن لرنى ماذا سيحدث.
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الفصل الثامن
مبرور األيام روتينيًا يرتب قدرها الله عز وجل، اقرتب يوسف من إمتام زواجه 
بروز بعد موافقتها وتشجيع فرانك مبعاونة آدم، مل يعلم يوسف أهو حزين أم 
سعيد؟ هل هو سعيد لتحقيق رغبة ناهد بزواجه أم حزين بسبب ابتعاده عن 
وطنه وزواجه دون علم عائلته وتخليه عن منة؟ ولكن تأقلمه الرسيع مع وضعه 
الحايل ورغبته يف تكوين عائلة يف أرايض أوروبا حيث عاصمة الضباب لندن، كان 
أمري قد مل من إرصاره وإلحاحه عىل االنفراد بأمرية، مل تهنأ أمرية بالتفكري يف حبه 
ولكن الشك سيطر عليها، فوافقت عىل مقابلته لتعلم وتقرتب أكرث من الحقيقة.

أمري: ممكن أعرف يف إيه؟

أمرية: يف إيه يا أمري؟

أمري: بتتهريب مني ليه؟

أمرية: مش بتهرب بس عندي ضغط شغل أنت عارف ده السيزون بتاعنا يف 
الديكور.

أمري : وحشتيني. 

أمرية : قلت يل عاوزين يف موضوع مهم.

أمري : يعني أنِت قابلتيني علشان كده؟

أمرية : ال بس قلقت. 

أمري: متام، عموًما كنت عايز أعرفك شوية حجات.

أمرية : خري؟

أمري: لألسف مش خري يا أمرية، هو مفيش أخبار عن يوسف؟
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أمرية: مش قادرة أوصل له وهاتجنن عليه.

أمري: إن شاء الله توصيل له، املهم دلوقتي باقي أسبوع عىل الحكم عىل يوسف.

أمرية : إن شاء الله هياخد براءة.

أمري : يا رب، بس لألسف املحامي قال يل إن موقف يوسف صعب وإن ممكن 
عىل  هيحجزوا  يصدر  الحكم  مبجرد  إن  غري  ده  مشدد،  حكم  ياخد  يوسف 

الرشكة وكل أمالك يوسف وعيلته.

أمرية: والحل؟

أمري: الحل إنك تقنعي يوسف إنه يعمل توكيل لحد بيثق فيه علشان يقدر 
يترصف يف أمالكه.

أمرية : مني الحد ده؟

أمري: أي حد املهم يكون بيثق فيه.

أمرية: أنت عارف إين مش بثق يف حد غريك يا أمري، انصحني أعمل إيه؟

أمري: مفيش حل غري إنه يعملك توكيل وبعدين أنا وأنِت هانترصف وهاتعميل 
يل توكيل وأنا هانقذ كل حاجة.

أمرية »بتصنع األهميه«: متام هحاول أوصل له وأقول له كالمك ده.

أمري: ال، مش الزم يعرف كده عرفيه إنك عرفتي عن طريق محامية صحبتك.

أمرية: متام حارض يا أمري.
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جعلته يشعر باالنتصار بعدما أوهمته بأنها تصدقه، وأنها ستنفذ كل ما طلبه 
منها، غادرته وتركته وكاد شكها يتحول ليقني بأن أمري هو من يحاول تدمريها، 
فام أقساه من شعور، بأن الرضبة تأيت ممن نحب تخالطت الهموم واألحزان 
الهارب. الربيء  أخيها  مصري  يف  التفكري  تحاول  وهي  متاًما  عليها  وسيطرت 

محسن: وأنت ايه خالك متأكد كده؟

ولألسف  وحكيتلها   ألمرية  وروحت  بنفيس  اتأكدت  محسن  يا  بقولك  أمين: 
ماصدقتنيش.

محسن: معقول أمري يبقي ورا كل ده؟

أمين : أيوه هو اليل عاوز يدمر يوسف وقرب من أمرية ولألسف أمرية بتحبه 
وهيدمرها وده اليل خىل أمرية ترفض محاولة كالمي معاها.

محسن: طيب وإيه الحل دلوقتي؟ 

أمين: مافيش حل غري إين أواجهه.

إنك  غري  ده  سليم،  هيخرج  يدينه  دليل  غري  من  واجهته  لو  غلط  محسن: 
براءة  دليل  أي  عىل  ندور  حاجة  أهم  احنا  محروق،  كارت  قدامه  هاتبقى 

ليوسف، وبعدها كل حاجه تتحل.

أمين: وهانترصف إزاي ويوسف مسجون؟

محسن: بص برصاحة يا أمين يوسف هرب.

أمين: هرب؟

محسن: أيوه وكيل النيابة طلع صاحبه وحذره من خطورة موقفه يف القضية 
ودبر له هروبة وهو دلوقتي يف لندن .
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أمين: ربنا معاه وإن شاء الله هايرجع مرفوع الراس، بص أنا ليا واحد صاحبي 
محامي هاروح له وأحاول أخليه يساعدين.

محسن :متام بس املهم ماحدش يعرف إن يوسف هرب حتى صاحبك املحامي.

أمين: أنت هاتسافر إمتي؟

محسن : أنا مش هاقدر أسافر غري ملا أوصل لحل  يساعد يوسف.

أمين : إن شاء الله نوصل لحل.

محسن : إن شاء الله، أنا متفائل ليوسف وليك.

أمين : وليا إزاي؟

محسن: إن محاولتك ملساعدة يوسف وملا أمرية تعرف الحقيقه هاتبقى ليك.

أمين: هاتصدقني لو قولتلك مش مهم أنا، املهم عندي براءة يوسف  وأكشف 
الكلب اليل اسمه أمري.

محسن: هايحصل بإذن الله.

أمين: عامل إيه مع أسامء؟

محسن: هديت بدل الحيطة السد عرشة وبنقاوم ونعافر مع إن مابقاش عندي 
أمل أتجوزها.

أمين: وإيه اليل جابرك عىل كده؟

محسن: علشان بحبها وهافضل شاريها آلخر العمر.

أمين: إن شاء الله تبقى ليك.

وانرصف كل صديق عىل موعد آخر ملواصلة البحث عن حل ملساعدة ثالثهم يوسف. 
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كأي عالقة ال تخلو من تعكر صفوها قد الحظ رشيف تغري رنا يف معاملتها معه.

رشيف: مالك يا حبيبتي؟

رنا : مفيش يا رشيف أنا كويسة 

رشيف: حاسك مخبيه عيلَّ حاجة.

رنا: برصاحة يا رشيف جاييل عريس وبابا عاوزين أوافق.

رشيف: وأنِت إيه رأيك؟

رنا: مش عارف رأيي يعني، أنا بحبك انت وعاوزاك انت.

رشيف: وأنا بحبك ومش هاتكوين لغريي.

رنا: خايفة قوي من ضغط بابا، شكله موافق عليه. شعر رشيف بدموع رنا 
تتساقط منها فشعر بالذنب تجاهها فقرر مصارحتها.

رشيف: طيب بتعيطي ليه دلوقتي؟

رنا : علشان هاموت لو بقيت لغريك. 

رشيف: والله ما تهون عيّل دموعك دي، بيص برصاحة أنا مخبي عليِك حاجة.

رنا: إيه هي؟

رشيف: برصاحة أنا أبقى العريس إيل متقدم لك واليل والدك موافق عليه.

رنا »بصدمه«: إيه؟

رشيف: بقولك أنا اليل متقدم لك وكنت عاملها لك مفاجأة.

رنا : أنت رخم وبارد وامِش بقى أنا بكرهك.

رشيف: إيه ده بتكرهيني يعني أرجع يف كالمي؟
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رنا: ال يا رخم.

رشيف: مش بقدر أخبي عليِك حاجة وال بقدر أشوفك زعالنة.

رنا: بحبك.

رشيف: وأنا مبوت فيِك.

يخىش  ال  فاآلن  حياته،  يف  عاناه  مام  لتعوض رشيف  أتت  صافيه  عالقة حب 
الحب، اعرتف بكل السبل بأن الحب حياة وليس كام أعلن من قبل.

تحمل  روز  بأن  علمه  بعد  بقدره  وريض  روز  زوجته  مع  يوسف  استقر 
وكانت  عزازي،  آلل  املنضمني  أحدث  مولد  واقرتاب  األويل  مولودتها  له 
بالكامل  احتواها  والعقل  القلب  رصاع  لها،  أمري  بخداع  محاطه  أمرية 
ومنة  أمين  حديث  يف  تفكر  بدأت  الفراق،  كابوس  الكابوس،  ذلك  تخىش 
ذلك. من  انتقام  أم  أخيها  عىل  خوف  هو  فهل   ، أمري  طلب  بعد  وخاصة 

ويف صباح اليوم التايل استيقظ من نومه وهو ينوي الذهاب كام اتفق مع محسن 
إىل أحد أصدقائه املحاميني وبالفعل وصل إىل مكتب عمر جميل املحامي.

»صديقي القارئ، ماذا عنك بعد أن سمعت اسم عمر كصديق ألمين اشتد اللغز، 
فهل ألمين يد يف كل ذلك؟

هكذا ختمت  الرحلة األوىل من الرصاع.

الخامتة
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صديقي الصامت عليك انتظاري حني أعود لك يف موسم آخر أعدك بأن الرصاع 
سيكون مفاجئًا لك، بعد أن سجلت دخويل عىل حسايب الخاص يف تويرت وجدت 

منشورات تحمل هاشتاج: 

#الحب_مش_خازوق، ابتسمت حينها لسعادة حلفاء رشيف. 

#منتظرين_نهاية_الرحله

هاشتاج غامض مل اعلم ملن من املؤيدين قام بنرشه ولكن ما اعدكم به بأن نهاية 
الرحله مل تكن سهله علينا جميعا 

ال زال الرصاع مستمرا دون نهايه رصاع يسيطر عىل حياتنا بال استثناء ال احد 
يخلو من خواطر الرصاع 

يف  األعظم  الفئة  بأنكم  أعرتف  اآلن  العظيم،  جمهوري  القارئ،  صديقي 
دعمك،  أريد  العظيم  صديقي  بدونه،  الحياة  أستطيع  ال  كنز  أنتم  العامل، 
اإلميان  عليك  ذلك  كل  عن  سأعوضك  للنهاية،  برفقتي  وجودك  أريد 
أمنحك  دعني  بدونك،  يشء  يسوى  ال  كاتب  مبرشوع  أعدك  مبوهبتي، 
الرصاع. من  الثانية  الرحلة  يف  جديد  من  لك  أعود  حتى  طويلة  راحة 

محسن العريب
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جميع حقوق النرش محفوظة .

وال يحق ألي شخص أو مؤسسة أو جهة إعادة إصدار هذا الكتاب أو جزء منه 
أو تخزيناً دون إذن  أو نقله بأى شكل من األشكال أو تدواله إلكرتونياً نسخاً 

خطي من الدار .


