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 إهداء

ودنيتىمالذىوحدكإليك

وسندىرجلىوحدكإليك

هشاموزوجىحبيبىوحدكإليك

حياتىفىلوجودكأشكرك
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آهاتهلكالاملتناچون يتناچىالليلسكون بين

فىتتناثرجميلةبعشوائيةالنجومترتسموآالمه

عالالمالاملاسمنقطعكانهاالسماءالمعةساحة

وباناملهاالسماءالىبعيناهاالجميلةنظرت

بينمنفرتمتألألةدمعةتمسحالصغيرة

سنواتمنذغائباحبيباتنادىعنهارغماجفونها

ينبضالعاشقالقلبمازالغيابهمعولكن

وحدههوسلطانههوواصبحامتلكهالذىبحبه

بهارجعالعالمدونماوحدهعرشهعلىيتربع

كانهاامامهامنمرتسنواتدةعإلىعقلها

كبيرةقاعةداخلسينمائىشريط
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خافتةضحكاتجانبيةاحاديثتتعالىاصوات

الحازمةاقدامهصوتمعاختفىهذاولكن

فوق يضعهابثقةويدخلحقيبتهالواثقةيحمل

حقيبتهوضعبيضاءلوحةخلفهاكبيرةمنضدة

نهمكافىكالاعتدلحتىلثواناليهمينظروهو

تنظروهىرقيقةابتسامةشفتيهافوق وارتسمت

الثاقبةونظراتهلهالجميعاحتراموترى اليه

فىالسكون علىمرغماالكلتجعلالتىالقوية

قاسيةتكون تكادحادةمالمحامسكحضرته

دائمايتركهالتىلحيتهالحالكالاسودشعره

نظراتراتكلماغيرةهىوتزدادوسامةلتزيده

عنمعلنةاملنتصبةوقفتهاليهتياتالف

علىيفرضهاالتىشخصيتهوقوةعنفوانه

منتجعلنظرتهفكفىيتحدثاندون الجميع

معهحدودهيتعدىانقبلجيدايفكريعرفه

محاضراتهالبيضاءاللوحةفوق يخطبقلمه

منتبهون منصتون وهملهميشرحوقفالجديدة

اليومدرسهمنانتهىحتىبهاينطقكلمةلكل

تزينابتسامةشفتيهجانبوعلىاليهاينظروهو

غرفةمنوخرجاشياؤهمللمحتىثغره

ناطقةالمعةبعيون تتابعهوهىاملحاضرات

صديقاتهامعخلفهخرجتوالعشقبالحب

اتاهاحتىاليوممحاضرةفىيتناقشون وظلوا

مكتبهساعى
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حضرتكعايزآدمدكتور ندىياانسة

ثوانىحاضر

بالىفىياللىيابختكصديقاتهاإحدىقالت

بقىهنقراحنادههللا

اهبصراحةقائلةضحكت

احسنواسيبكمهمش ىاناايهالوعلى

واحناياندىروحىشيرينتدعىاخرى قالت

فروتكفىهنقطع

يجرالىمابدلهمش ىاناعينكمفىاكبرهللا

حاجة

علىتجدهلمولكنهاهوفتحتمكتبهبابطرقت

تقدمتحولهاتنظردخلتكعادتهكرسيه

فجأةخلفهاالباباغلقحتىبطئيةبخطوات

وهوصدرهافوق ويدهاوشهقتفزعفىالتفت

ضاحكاصدرهامامذراعيهعاقداامامهايقف

هتموتنىعليكحرام

منهايقتربوهوعالىبصوتضحك

قلبىياروحعليكىبعدالشر

وحشتينىاليهاقربهازداد

بقىبسآدموجههفىاصبعهارافعةابتعدت

حاجةعملتاناهوايهبسآدم

فىتتطلبنىشويةكلكدهمينفعشحبيبىندى

يقولواحضرتكوطالبالدكاترةعايزمكتبك

ايه
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انادهيدخليقدرحدومراتهواحدحرانا

ينطقاللىلساناقطع

احسنامش ىايهوعلىياسالم

اليهيقربهاوهوبهاامسكتغادرانحاولت

قولتلكبالحبالناطقةالعيون وتتالقى

وحشتينى

كمانوانتخجالعنهعيناهااخفضت

وحشتنى

مكسوفةطيباصابعهباطرافاليهذقنهارفع

ليه؟

كدهكفايةآدميدهبينمنتفلتانحاولت

حاجةيقول حدعايزةمش

انكعارفةكلهاالجامعةمجنونةانتى

مراتى

انناعارفينيادكتور النافيةاصبعهارفعت

ممكنهناووجودىكتابناومكتوبمخطوبين

واملكتبايهبيعملواويقول يتكلمحداىيخلى

بقىاخرجسبنىمقفول 

كلمةعليكىيقول اللىلساناقطعقولتلكندى

بقىاهدى

وقولىمنىسيبكلةقائمنهالتهربحاولت

عليهاقلتىاللىالشركةحكايةفىايهعملت

تتهربانهايعرفمشاكسةابتسامةثغرهعلى

لسهياستىماش ىاهربىاهربىاممممنه
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حكايةيرفضابوكىخايفبسردعليامحدش

شقتناونجهزفرحنعملماقبلمعاياسفرك

اوعىيخليكهللاياآدمالراجيةبهتمسكت

عنابعدنفس ىوتقنعهمعاهتتكلمالزمكتتس

علىاناممستعدةوهللامعاكواكون دهالبيت

انااللىمناهون معاكبسالارضعلىمرتبة

دىبثينةاسمهااللىالستمعفيهعايشة

اناعالموحدهربنامقبالشفتيهالىكفيهارفع

واخدكاعملهاواناحاجةبايدىياريتايهبعمل

وبسانالياوتبقىكلهالعالمنعبعيد

فىوبالليلالصبحالجامعةشايفةانتىبس

الشققبسحاجةاىاعملاقدرعشانالشركة

والتجهيزاتوالعفشاوى غالية

حتىمعاكابقىعايزةاناحاجةعايزةمش

وهللاموافقةعندكمالبيتفىاوضتكجهزتلو

جيبهمنسجائرهعلبهيخرجوهويدهاترك

بقداحتهويشعلهاشفتيهبيناحداهاويدس

نسيتىياندىيوافقممكنابوكىوتفتكرى 

عنوكالمهايهيقول زيارةاجىملاكللياكالمه

الشقة
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يضماليهافاسرععنهارغماعيناهاادمعت

حرامندىدموعهايمحىوباناملهاليهوجهها

كدهليهعليكى

مراتهومنمنهتعبتبسياآدممفيش

واغمضهاعينىافتحنفس ىعلياودانهعلىوزنها

عنهمبعيدةنفس ىالاقى

عمووهللامامامعاعيشبسيارتنى

كريموكفايةمنهاحسنبيعاملنىجوزهاابراهيم

يقولىفيايهبسيرتهاجيباماكلاللىاخويا

اخواتملكيش

همنعكماعمرى نتجوز امامتخافيش

ريهمتزو 

عارفةصدقهمدىتعلموهىابتسمت

ياآدمانتوجودككفايةدهياحبيبى

ازاىغيركمنحياتىهعيشكنتعارفةمكنتش

ونسافرعنهمبعيداخطفكياندىنفس ى

بعيد

باللىمعاكاسافروهللاياريتياآدمياريت

وياكابقىبسعليا

تتصفحعمرهامنالرابعالعقدفىامرأةجلست

تتناسبالوالتىالشبابيةاملوضةمجالتاحدث

خدهاقبلزوجهادخلحتىوعمرهااطالقا
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جاىتفعلهملاعادتثمبابتسامةاليهفالتفت

يعنىبدرى 

النهاردةجاىمهمضيففىاصلابدا

جلسيارمزى مينضيفمتساءلةاليهالتفت

لسهعارفاهانتىاخوياابنشريفبفخرامامها

النهاردةالغداءعلىعزمتهوانابرهمنراجع

معملتشانايارمزى ازاىغاضبةانتفضت

حاجةتعملماقبلتقول املفروضمشحسابى

دىزى 

حسابىعملتانايهمكوالحبيبتىرمزى 

الاكلهيجيبكويسمطعممعواتفقت

بنتكالهانمبساوكيهمطمئنةللخلفعادت

ايهوالموجودةهتكون مش

آدمالدكتور حضرةياستىالنافياراسههز

النهاردةبرههيتغدواانهموقالىطلبنى

جبتهمانااللىترفضازاىعبيطةدىبنتك

كمانوانتالدهآدماسمهاللىعلىوتوافق

الكتابكتبعلىتوافق

فينكانعقلىعارفمشانايابثينةاسكتى

واودامهالجامعةفىدكتور قلتوقتها

مخطوبينسنةبقالهماهوبساملستقبل

مقدمايهوقالحاجةومعملش

شقةعلى
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شويةوكلاوى مغرمةندىوالستال

معقول مشامتىلحدوكالمموبيالت

والفحلوةبنتككمانسنةكامجنبهيربطها

متقدرشبقىايههنقول سبيتمناهامينمن

معاهتتكلم

بنتىدىايهبتقولىانتىغاضباحاجبيهضم

مراتهبسشيطانيةابتسامةوجههاوعلى

تتكلممتقدرشوانتبشنطتهاياخدهاوممكن

اخاهابنشريفليجدهاتفهصوتقاطعهم

الىودعاهبهرحبمنزلهمامامانهيعلمه

الصعود

بالكتاخدىكعايز وصلشريفايهبقولك

عايزكمشروعىفىيشاركنىعايزهاناكويس

وهيكسبناجحمشروعانهاودامهتتكلمى

مفهوم

اوى اطمنتقول ماغيرمن

املطاعماحدفىيجلسانالنيلضفافعلى

تفاؤل وكلهمالقادمةلحياتهماحالمهميرسمون 

اىعنبعيدابرئ بحبقلوبهمترابطمن

ش ئفىمالتهمهدنيويةمصالح

انتكلشبعتخالصآدم
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كلىالضاحكافمهافىصغيرةلحمقطعةوضع

سنةاخردىتركزى وعايزكامتحاناتفى

ماانتبقىالكعادتهاتشاغبهوهىضحكت

ايهوالهتذاكرلى

اعرفمكنتشياندىكدهبقىاستغاللده

كدهاوى مصلحتكبتاعتانك

قائلةخدهااسفلمترابطينكفيهاوضعت

كدهعنىهتتخلىحبيبىدومىبدالل

رغمعليهتلقيهمادائمالقبامستنكرااستشاط

بحسدىدومىبالشبسلهكرههبمدىعلمها

عيلانى

تانىدومىهقول مشخالصقائلةضحكت

بيتىفىوانتىمااذكرلكعقبالهذاكرلكوانا

ليهتانىهذاكروانامستنكرةحاجبيهاعقدت

دىالسنةاخلصماهصدقناا

املذاكرةبسالبخبثمبتسماكفيهاامسك

فهمتخاصنوعمنمذاكرةتانيةحاجةمعايا

آدموجههفىاصبعهافرفعتإليهيوحىما

كدهعيب

صحبتحججىانتىاتكلمتاناهو

بقىنروحممكنماش ىكدهبقى

اشبعقبلحمششويةقاعدينمااحنابسليه

منك
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عشانمتاخرشعلياأكدباباياحبيبىمعلش

النهاردةضيفجايلنا

ده؟املهمالضيفبقىومين

برهسنينبقالهمسافرعمىابنشريفابيه

الغداءعلىالنهاردةعزمهوباباورجع

كدهاوى مهمدهشريفوس ىاهاااااا

يعنىوالشابكبيرايه؟سنههو

فمشمسافروهوصغيرةكنتانافةعار مش

اوعىليهبتسالانتيعنىثماكيدفاكراه

حاجةوالبتغيرتكون 

مشايهوالوحبيبتىمراتىمشبغيرطبعااه

حقى

بقىيالبسيتكلمحديقدرحبيبىحقكطبعا

اتاخرنا

اتفضلىياستىحاضر

شابالوحيداخيهابنشريفمعمزى ر جلس

لكنعملعنباحثاسنواتمنذمصرغادر

هووهادوامتهافىوتاهبهسارتالغربةسنوات

شريكةعنوالبحثبلدهفىلالستقراريعود

ذلكرغمالاربعينمنيقتربانكادالذىلعمره

ماحدإلىهادئةووسامةبشبابيتمتعفمازال

احياناباردةالالرصينةكشخصيته
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منهرمزى يريدالذىاملشروعامور فىيتحدثون 

لهاعمالكرجلشريفولكنكممول املشاركة

اىوخسائرمكاسبجيدايعلمالسوق فىباع

رمزى مشروعانيرى كانعليهيقدممشروع

الئقبشكلمنهالتهربفحاول باملربحليس

انكمنكعايزهانااللىكلاناياعمىوهللا

هدرسهوانااملشروععنجدوى دراسةعملىت

وصلانهيشعروهوبراحةرمزى ابتسمكويس

اناياشريفمتخافشلهشريفبمشاركةملبتغاه

حاجةكلهعملك

امامهمتضعهوطابمالذتحملبثنيةجاءت

وهللانورتناشريفيااستاذاتفضل

بثينةيامداماوى متشكربمجاملةابتسم

ياعمىكدهمشكبرتندىينفاومال

كليةفىسنةاخرالقمرزى عروسةطبعا

اقتصاد

فين؟هىاومالهللاماشاء

انكتعرفكانتلوخطيبهامعبرهبتتغدى

هتستناككانتجاى

يصلحتىرمزى رياءمدىجيدايعلمشريفكان

ندىمنهوتدخليفتحالبابوجدوالهدفه

تذكرحاولتلشريفتنظرهىو حقيبتهاوضعت

رمزى لهااشارسنواتمنذنسيتهاالتىمالمحه
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ابنشريفعلىسلمىياندىتعالىمبتهجا

عمك

السالمةعلىحمدهللبابتسامةاليهماتجهت

حضرتكازى ياابيه

ماشاءندىمعقول بهامتامآلشريفوقف

كدهواحلويتىكبرتىانكمعرفشهللا

شكلكلندىنظراتهتراقبوهىنةبثياجابته

شريفيااستاذكبيرمجامل

فعالندىبجاملمشانابندىبصرهتعلق

جميلة

واقفاتفضلياابيهيخليكربناندى

ليه

بروحهاهىجميلةوالجمالبالبراءةينضحوجه

تحتاندثرالذىشبابهفتاتلهتعيدالصبية

اليهااملصوبةاهعينسنواتغربةقطارعجالت

الخبيثةبعينهاوبثينةعقلهبهيدور بماافشت

اعجابنظرةالنظرةهذهسرجيداتعلم

تجسديافعةشابةاصبحتالتىالصغيرةبندى

هاربةشاردةكغزالةوجسدهاوجههافىالجمال

والىاليهبصرهاتنقلظلتقناصشباكمن

بهتبالىالالتىندى

ايهاخباركبينهمللحوارطريقالافساححاول 

الجامعةوازى ياندى



 
 

16 

كويسكلهالحمدهللتمامهادئةبابتسامةجابته

صاحبىوواحدتتخرجعشانسنةاخر

شركتهفىعندههيشغلهاانهاكدلى

شركتىفىمعاياتشتغلندىايهوعلىطيب

وتتعلمعنياتحتوتبقىالسوق وتدخلتتعلم

كمانمنى

معقول كعادتهامندفعةبثينةتقدمت

وزنهلهاعمالرجلانتتلميذتكوتبقىياريت

؟رمزى ياايهوال

منكاحسنهالقىاناوهوطبعااهبثقةاجابها

؟حبيبتىياايهوالندىعلىائمنه

شاءانندىوجهعلىزائفةابتسامةابتسمت

اذنكمعنهللا

معاناتقعدىمشندىيافينعلىرمزى داهان

شوية

عشاناملذاكرةعارفانتيابابامعلش

كتيرحاجاتيشرحلىهيكلمنىوآدمالامتحانات

مينمرتبطةانهانس ىوكانهلالسمشريفانتبه

؟ياندىآدم

قاطعتهابثينةكعادةولكنتتكلمانكادت

خطيبهايبقىياسيدىدهباستهزاء

؟زميلكهويها

بتاعىالدكتور دهزميلىمشال
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عليكىاوى كبيراكيديبقى

واخدلسهآدمحاجةوالعلياكبيرمشال

بسواحدةسنةمنالدكتوراة

مكتفىوالتانيةحاجةفىبيشتغلوهواه

وبسبالجامعة

مكتفىشكلههوالبسخريةبثينةاجابته

وبسبالجامعة

تدخلهاعلىبهاالفتكتريدظبغيلهانظرت

وشاطرجداممتازاقتصاددكتور آدم

هيسافرهللاوباذنطويللسهاودامهواملستقبل

فىاقتصادىاحسنوهيبقىاوى كبيرةلشركة

مصر

كدهاوى فيهواثقةانتىده

اذنكمعنفيهواثقةطبعا

لبثينةينظرووالدهاغرفتهاودخلتتركتهم

وحديثهاندىمناغاضب

بتحبهانهيظهرلرمزى حديثهموجها

انهيثبتماقبلعليهوافقتانىغلطتى

سنةجنبهمعلقهامشبنتىيتجوز انجدير

ايهادلسهاعلموهللا

كدهعلىتوافقازاىياعمىوانتى

حضرتهبسكبيرمستقبلهانشايفكنت

العنىيادهمعلىناسواهلهحياتهبيبتدىلسه
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هيفضلعارفمشوبصراحةحاجةوالورث

امتىلحدجنبهرابطها

الشجارصوتسمعحتىشقتهمناقتربماان

حسنمنهالاصغروشقيقهوالدتهبيناليومية

يخرجحسنيرى وهوواغلقهبهدوءالبابفتح

البطاطسمنكبيرطبقبيدهيحملاملطبخمن

غاضببصوتتهمهموالدتهتاركابنهممنهياكل

الباببجواريقفالذىآدمانتباههلفتمنه

دوكياالسالمةعلىحمدهللمرحباصوتهرفع

الطبقجاذبانحوهواتجهارضاآحقيبتهترك

ماهوبقىالقائالحسنليغضببيدهالذى

سامعةهللاالاالهالوامةخناقةعاملةمش

طبقتاخدانتعشانجوهاللىالتاسعةاخبار

البطاطس

كانتالنهاردةالخناقةهىقائالآدمضحك

البطاطسعشان

ايهاومالطبعااه

تسمعهانخشيةحولهمتلفتالصوتهاخفض

طبقتانىدهحقعندهاامكوبينكبينىوالدته

جعانايهاعملبساكلهواناتعملهبطاطس

راحةبصبستحملمشبجوعملاوانا
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الاكلواعرفاموتمازحااذنهمنآدمجذبه

انهواملصيبةياحسنتاكلنىناقصفينبيروحده

عليكباينمش

املقابلةالاريكةالىمتجهاالطبقحسنمنهنزع

عارفانتالخطةدىماهىمتحدثاللتلفاز

واختباراتوامتحاناتنيابةعلىداخلاخوك

حسابىعاملابقىالزمطحنعلىداخليعنى

هيجرالىاللىكلاستحملعشان

اترفضتوالاتقبلتالنيابةاخبارايهصحيح

عارفمشانتطبعاالاترفضانا

الخطةهىبسوراياهيجروادول ايهوالاخوك

بثمارهاتؤتىلمبخططلهاانااللىالاستراتيجية

؟امتىبثمارهاهتؤتىهللاشاءوان

كرةمباراةيتابعوهواهتمامبعدكتفهرفع

مستعجلمشانامهلهممناقلعلىالقدم

طبقايدىوفىاملاتشعلىبتفرجايهورايا

تعبانمشاناعادىبسبسببهاتذليتبطاطس

تعبانةاللىاناالراسهعلىيضربهبمنتفاجأ

ياحسنانتمش

ى اخر مرةلضربهمحاولةعنمبتعداسريعاقام

حسنانادهلولوياكدهمنفينااحناهللا

بطاطسطبقمكنشحبيبك

ولكنهضحكهمنعمحاوالوالدتهنحوآدماتجه

علياحقكيامامابقىخالصيستطعلم
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غاضبةلحسنحديثهاوجهت

قاعدهتفضلليهبتخرجمشاعرفنفس ى

الزمةملكشالبيتفىكده

الزمةمليشعنهابعيدكرس ىعلىحسنجلس

اهوو باكلمااناازاى

يافاشلكدهوهتفضلفالحماانتوهللا

اللىالكالمدهاهوغاضبامتذمراصوتهعال

الدميفور 

بتحسانتيعنى

منواتقهروازعلهحسمسيرى بسطبعاال

ابنهافىكدهتعملامفىلياواحباطككالمك

مصريةاماىزى زيكايهاقول بس

الشبشبغيرملهاش

التفتنفعايجدىلنمعهحديثهباناحست

ياحبيبىالغداءاجهزلكقائلةآلدم

برهاتغديتانااليامامامبتعداتركها

؟مينمع

ندىمعمينمعهيكون 

هتمنعكشويةكلندىالستوهىبحنقزفرت

معاناتتغدى

سوانتغدىاصريتاللىاناليههتمنعنىوهى

انااذنكمعنكدهفىاملشكلةايه

اناموعاوز تعبان
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ينزعسريرهعلىيجلسوجدهحسنالحقه

آخرعالمفىعقلهوكأنزائغةوعيناهمالبسه

؟ياآدممالك

ليخرجالصغيردوالبهيفتحفقاماليهانتبه

ياحسنمفيشليبدلهامالبسه

تكون معقول مزعالكحاجةفىشكلباينمش

ندى

بتزعلنىامتىمنندىوهى

انتيابختكزعلكعلىمبتقدرشياعماه

يامسيطر

دهقركغيراجلىهيجيبمشانااهو

بسبحسدكانابقرمشاناياعم

عاوز برهاتفضليالطبياراجل

انام

جلسللنوممستعدامستلقياللسريرهاتجه

ياابنىماتتكلملهبلاملقاسريرهعلىحسن

مالك

عارفمشللخلفكفيهعلىراسهآدمرفع

دهرمزى اسمهاللىالراجلياحسنايهاعمل

لبرهيجيبهامششكله

؟معاكتانىدهالراجلايهعملبسليس

عارفوالخاطبسنةبقالىبسحاجةوال

حاجةاىاعملوالشقةاجيب
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عمليةفىدفعتهااللىالفلوسلوالياآدممعلش

الشقةمقدمدفعتزمانككانبابا

دهالفارغالكالمايهغاضباجلستهفىاعتدل

عنهومسالشتعبانابويااناعرفعاوزنىانت

الشقةمقدمادفععشان

لوبقول انامقصدشابداال

حصلاللىياحسنالزمةملوشكالمدهكل

ىندانيرفضانهمنهخايفاللىكلحصل

عارفمششقتنانجهزماقبلبرهمعاياتسافر

ايهاعملممكنساعتها
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بحبكملكتىعاشقانايفرقنامنوحدىلىانتى

قيدهىكانتبريئةبنظرةالقلباسرتىفؤادى

اناتمنىساحرلذيذقيدمنيالهولكنقلبىعلى

سلبالعينانعاشقفاناعنىسحركتبعدىال

انادونكومنالحياةقيدعلىانافبكىعقلىلب

كثيراانتظرقلبعلىسيدتىفمهالضائعوحيد

ترحلىفالإليهتأتىان

نظراتهفىتفكرشاردةبثينةوظلتشريفرحل

لندى

ايه؟فىسرحانةبوس ىياايه

مجنونةعلياومتقولشاقولكقائلةاليهالتفت

؟ايهتقصدىايهفىهو
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شريفعلىحاجةمالحظتشكدهبصراحة

انهايه؟تقصدىحاجةفهمبعدمكتفيهرفع

يعنى؟باملشروعاقتنع

ندىاقصدطبعاالرمزى ياايهمشروع

بيهاعالقتهوايهندىمالهارمزى 

عينهومشلشبيهامعجبانهالحظتانابثينة

عليهامن

كيدازمانمنمشفهاشعشانيعنىعادىرمزى 

نظرهلفتودهاتغيرشكلها

كويسفاهمةاناالالموافقةبعدمراسهاهزت

عينيهمشفتشانتيارمزى معجبدهليهانظرته

هياكلهاكانده

مندهشامكانهمنقام

اللىالشويةفىشوفتيهدهكلمجنونةانتى

بينهمالفرق دهازاىثمبعضمعفيهمقعدوا

مخطوبةانهايتىونسسنةعشرينمناكتر

انحسيتماانازى فعاللوافهمنىيارمزى 

ليكاوى كبيرةفرصةتبقىندىعجبتهشريف

كمانوندىبتاعكاملشروعفىهيساعدك

فيهاحنااللىمناحسنمستوى فىهتعيش

لوممكنكاندهالكالمجنانبالشبثينة

يعنىكتابهامكتوبوكمانمخطوبةمكنتش

مستحيل
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اول هتبقىمشمستحيلاسمهاحاجةمفيش

كتابهامكتوبوهىتتطلقواحدةاخروالواحدة

الفرق وتعرفشريفمستوى تشوفملاوندى

منوتسيبهاشريفهتفضلاكيدآدموبينبينه

معونكافحدهفيهعايشةاللىالحبحكاية

ايهوالبعضمعحياتناونبنىبعض

لالمتحاناتاستعدادتهاندىوبداتتمض ىايام

باستمراراملذاكرةفىيساعدهايتركهاالوآدم

فىللحظةيتاون لمرسميابهاوارتبطعرفهامنذ

الشركةفىأوالجامعةصباحافىسواءعمله

انيبدوولكنمساءابهايعملالتىالاستثمارية

لذىارمزى عندلهتشفعلمومثابرتهاجتهاده

وامكانيةشريفعنزوجتهحديثكثيرالهراق

حالهسيتبدلمنهفبزواجهاندىمنزواجه

ولكنالس ئبالحاليكنلمولوحتىلالحسن

هويؤرقهماولكناملزيديشتهىالبحردائما

ماطريقةهناكانفالبدآلدموحبهاندىتعلق

منزواجهامحاسنترى وهىعنهتبتعدتجعلها

شريف
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انمنذالتفارقهندىصورةفمازالتشريفاما

الىيراهلمالذىآدمهويبغضهماولكنراها

فيهوثقتهالهحبهاواضحاجلياكانولكنالان

الزيجةلهذهرمزى رفضهوقليالاراحهماولكن

فالوصول وبذلكظرهنوجهةمنمتوافقةالغير

وخصوصارمزى خاللمنسيكون اليها

فلماالتمامهجاهدارمزى يسعىالذىمشروعهم

؟ال

معهاوزادكثيرازادتلشريفرمزى زيارات

مماآدممنندىارتباطيكرهبأنهتلميحاته

منالرغمعلىبهاتفكيرهيتعلقشريفجعل

يارةز فىيذهبعندماآلدمبحبهاالجيدةمعرفته

اناملعلىالجديدباملشروعمتعلالعمهلبيت

مايصدمهدائماولكنبرؤيتهاويستمتعيجالسها

لتعبهتقديرهاوعنفيهوثقتهاآدمعنحديثها

الجلها

حياةاحياءعلىقادروحدهالحبهلولكن

؟بينهمسعيدة

لالمدمتوهجةشعلتهوتظلبينهميدومهل

فىجميلماهوكلفئينطكماتنطفئاماالبعيد

مرورمعولكنمشتعالمتوهجانراهبدايته

آخرعنباحثينعنهونبتعدتوهجهيقلالوقت
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بهاللتفكيرالطريقلهافسحبتلميحاتهرمزى 

ال؟فلما

علومدىجيدايعلمجميلةصغيرة

مايحتاجهكلوهذااخالقها

فهلذلكعواقبفىمفكراعقلهتوقفللحظة

؟آدمتنس ىانكنيم

ال؟أملهاتؤرقالانفصالفكرةهل

كانأيايغرى عشقللمالانشيطانهاخبره

تغمضحتىهىفمنالبشركيانتزلزل سطوة

فىعمرهاتقض ىانعدالفليسعنهعيناه

انبيدهوحدهوهومرفهةحياةجلالالكفاح

شقاءدون معهالدنيانعيمفىتحىيجعلها

لرأىمخالفالقلبرأىيكون مادائماولكن

السكنيةالحبمايريددائمافالقلبالعقل

راحتهيريد

فالمريحطريقيهديهعمنفيبحثالعقلأما

وحساباتالتفكيربكثرةيتعبوالفيهيشقى

معقدة

ينتصرفمن

ليةالككافتيريافىشيرينبصحبةندىجلست

بالمندىشعرتحتىدروسهمبعضيراجعون 

وجههابداوبقوةزادحتىضعيفابدامعدتهافى
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التماسكجاهدةتحاول وهىعرقايتصبب

بقلقاليهانظرتشيرينالحظتها

ايهفىمالكندى

اوى تعبانةمتاملةالايمنجانبهاعلىيدهاوضعت

هتموتنىبطنىياشيرين

كنتىانتىبسايهوجههاشيرينتحسست

؟ايهوالحاجةاكلتىكويسة

مفطرتشحتىاناابدا

سندوتشهجيبلكايهبقولككدهمناكيد

مسكنةحاجةواشوفلكتاكليه

مسكنةحاجةاىهشوفحاجةهاكلمشالال

وامش ىالسكشنمننخلصبساروحملالحد

طول على

دكتور اكيديالطيبساعتهاالىشيريننظرت

دلوقتىدخلهيآدم

آدموجدتااملحاضراتقاعةالىمتجهينقامتا

لتاخرهابعتاباليهانظرمكانهفىيقف

هوليبدامكانهاوجلستالحظهبتعبفابتسمت

درسه

اليهاتنظروشيرينيزدادوالالمتصمدانحاولت

آدمالحظهاحتىوالاخرالحينبين
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هااليينظروهوطاولتهعلىبهودققلمهفاغلق

نظرهالفتمحاوال

جماعةيااملحاضرةفىنركزياريت

تستطيعتعدولممنهاتملكبتعباليهنظرت

اكثراملقاومة

وهنكملثوانىمعلشقائالطالبهالىنظر

ايهفىمالكندىبقلقاليهااتجه

بطنىياآدماوى تعبانةبالماليهراسهارفعت

هتموتنى

بايه؟سةحاايهفىقلقابيدهاامسك

وبطنىجنبىفىاوى جامدوجعقادرةمش

وراجعثوانىطيب

عنبعتذراناياجماعةالقاعةمنتصففىوقف

تقدروااسفانامعلشالنهاردةسكشن

تتفضلوا

وشيرينللخارجمتجهابيدهاوامسكاليهاعاد

خلفهم

؟امتىمنتعبانةانتى

مشوجعنىجنبىفجاةشويةمن

ياآدمرةقاد

وباذناملستشفىهوديكىحبيبتىيامتخافيش

كويسةهتبقىهللا

حجرةودخلتبصحبتهموشيريناملشفىالىذهبا

بفحصهاالطبيبوبداالكشف
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النهاحاالتتعملوالزماستاذآدميازايدةدى

جداملتهبة

تشوفهاللىدكتور ياخالص

تالعمليااوضةونجهزدقايقعشرتمام

اناآدمخائفةبهامسكتوتركهمالطبيبخرج

خايفة

وباذنبسيطةحاجةدىليهتخافىحبيبتى

كويسةهتبقىهللا

انااهومعاكىاحناندىيامتخافيششيرين

هللاشاءانخيركدهقبلعملتها

معاكىواناهتخافىصدرهالىراسهاجذب

امعايخليكآدموتركتهمبخجلشيرينتنحنحت

بسجنبكهفضلحبيبتىيامعاكىآدم

زى اوى بسيطةحاجةدىالعيالزى تبقىبالش

الدبوسشكة

العملياتغرفةانواخبرهمالطبيباليهمعاد

تجهزتقليلبعدجاهزة

العملياتغرفةامامجالساآدموظلللعملية

بهواتصلبهاتفهفامسكوالدهاتذكرحتى

حدثبماليخبره

يعرضمكتبهفىشريفمعجالسارمزى انك

حتىمسبقامنهطلبهاالذىالجدوى دراسةعليه

بمللفاجابهآدماتصالاتاه

ازيكياادمايوه
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حضرتك؟ازى تمامياعمىالحمدهللادم

خيركويسرمزى 

ندىاناقولكعشانحضرتكبكلماناادم

عمليةوبتعملوجبتهااملستشفىشويةتعبت

دلوقتىايدةالز 

وتعملتتعببنتىيعنىازاىغاضباانتفض

ايهوالابملهاشايهتقولىبتفكرولسهعملية

ياادم

بقول بسالمالامريمرحتىاعصابهادمتمالك

مالحداستناينفعمكنشفجاةتعبتلحضرتك

برضهعنهاومسئول جوزهاوانااكلمك

ىفهىياادمماش ىبغضبرمزى تافف

ايهمستشفى

مستشفىادم

عندكهكون السكةمسافةتمامرمزى 

قطععنلشريفمعتذراهاتفهاغلق

حاالامش ىالزمياشريفمعلشاجتماعهم

ندىمالهاعمىياخيرشريف

اوضةفىوهىالزايدةبسيطةحاجةالرمزى 

الزمانااذنكعنمعاهاوادمدلوقتىالعمليات

ىامش 

تروحمينفعشمعاكجاىاناازاىالشريف

لوحدك
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فعلمواندىعنوسالوااملشفىالىسوياوصال

وضعهاوتمالعملياتغرفةمنخرجتانها

وجدواآدماليهاواتجهاعنهااستعلمابغرفتها

بجوارهايجلسانوشيرين

واناعمليةوتعملتتعببنتىياآدمكده

يعلممناخر

تعبانةوهىحضرتكاستنىانىينفعمكنش

فىحضرتكاستئاذناملفروضكانتفتكركده

دىزى حاجة

تدخلملاتستنىمشتعرفنىاملفروض

تبلغنىوبعدينالعملياتاوضة

دلوقتىاملهمحصلاللىقائالاعصابهتمالك

بخيرانها

مسبقايقابلهلمالذىشريفعلىنظرةالقى

يدخلوازى الاستاذومينمستنكرااليهفاشار

كده

ابنبيهشريفدهبغيظقائالرمزى احتد

ممكناوى كبيراعمالرجلندىعموابناخويا

يزوريجىحقهمنيعنىعندهيشغلكاخليه

هتمنعهحضرتكوالوقتاىفىويشوفهاندى

امامهميكون لمولكنهلذروتهغضبهوصل

ابدابالخاسر
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ميناقول الحقلياراتىممدامامنعهايوه

نايمةوهىيدخلانهمأذنتشواناالومينيدخلها

كده

اتفضلبيهياشريفآسفلشريفحديثهوجه

كفايةحضرتكنتعبعاوزينمشبرهحضرتك

هنالحدوجيتاملهمةاعمالكسيبتانك

فىامرأةمنهودخلتالبابفوق سريعةدقات

عمرهتبلمقفىشابومعهاالرابعالعقد

هدىياجابكاللىايهانتىشذرارمزى اليهانظر

يارمزى بنتىاشوفجاية

ليهوجايةقالكمينانتى

اوضةتدخلماقبلندىطلبتهااللىاناآدم

حقهاودهتشوفهاطلبتالعمليات

دىليهبيهاتتصلوانتياادممنينحقها

حقملهاشيعنىسنينمنبنتهارمتواحدة

انارمزى يادلوقتىفاتاللىفىهنتكلمشم

تمنعنىهتقدرومشبنتىعلىاطمنجاية

كلمةدون الغرفةمنوخرجبحقداليهمنظر

خلفهوشريفواحدة

انافياامسحيهاامىيامعلشآدم

كلمتنىانككفايةياابنىايهذنبكوانتهدى

واشوفهاعليهااطمناجى
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راسهاتقبلاقتربتتسبقهادموعهااليهااتجهت

جرالىاللىتمندفعتىاللىالوحيدةانتىبدموع

ندىيا

نظرتبراسهابثقلتشعروهىتفيقندىبدات

كريموشقيقهاوآدموالدتهاوجدتحولها

امتىجيتىانتىمامابلهفةالمهانظرت

ايهعاملةطمنينىحبيبتىياشويةمنهدى

دلوقتى

جيتىانكاوى مبسوطةالحمدهللندى

ليايخليكربناوشكرامتنانبنظرةآلدمالتفت

بقىالجمايلعدىآدم

بيكواوافرحوالديالبعضيخليكواربناهدى

قريب

وجودمنغاضباببعضهمكفيهيفركرمزى ظل

ياعمىمهدئابجوارهشريفجلسهدى

تيجىوحقهاضهبرامهادىكدهمينفعش

عليهاتتطمن

عايزةحربايةدىياشريفانتاسكتمزى ر 

وتسيبنىمعاهاتعيشعشانفياالبنتتكره

عندهاوهيبقىهتتجوز كدهكدهماهىشريف

بيتها

معاههيبهدلهاجوازدهاسمهدهوهورمزى 

عايزايهوقالغيرشغلهحاجةحلتهمفيش
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يوضبيبقىيرجعواوملامعاهوياخدهايسافر

شقة

عاطبرافضوانتشريف

اقدرلوياشريفتعرفطبعاايوهرمزى 

حاللوابنطيبلواحدواجوزهامنهاخلص

طول علىدهآدممنهطلقهايصونهاكده

مغزى يستشفانيحاول ريقهشريفابتلع

ايوهامامهالثباتيظهرانفحاول رمزى كلمات

ايهوالتوافقمستحيلندىبسياعمى

ندىهتوافقطبعاالقائالبحماسرمزى اعتدل

ابداكلمتىتخالفماعمرهاعارفهاوانابنتى

هرتاحمنهاخلصلوبساه

آدمعلىحانقامفكراالخلفالىشريفعاد

اصبحتالطرق ولكنطريقهفىعقبةيراهوهو

لوالدهاندىوطاعةرمزى رفضقليالمتاحة

ابدااملنالبصعبليسالامريجعل

مالحقةهويشغلهاماكلملنزلهاندىدتعا

يتابعهاآدمومازالالامتحاناتقبيلدروسها

لهامساعدا

والدهااتىحتىمنشغلةمكتبهاعلىتجلسكانت

ايهعاملةباباحبيبةمبتسمابجوارهاوجلس

خالصياباباهللالحمدقائلةلهابتسمت

جاهزةاكون وعايزةالجاىالاسبوعالامتحانات

مااقدرادعلى
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ابنشريفشوفتىياحبيبتىمعاكىربنا

عمك

؟مالهمتساءلةاليهنظرت

قطيفةعلبةمخرجابجيبهيدهوضع

هديةدهالحلوالخاتمجابلكشوفتىزرقاء

بالسالمةاملستشفىمنخروجك

دىيعنىليهباستغرابالخاتمالىنظرت

الهديةرجةللدجامدةحاجةمشزايدة

بيقول ازاىبيعزكمتعرفيشذوق راجل

كلهاالناسغيرتانيةحاجةدىندى

هاخدمشانابسوهللاخيرهكترندى

يابابادهالخاتم

هللاشاءانبقىليهقائالوجههامتقع

غريبراجلمنهديةاخدتلويزعلآدم

يتحكممالهوهوايهوبتاعايهآدمغاضباوقف

لحمكمنعمكابنشريفثمايهعشانفيكى

فىلسهوانتىعايشلسهاناثمهومالهودمك

دهبيتهفىتبقىملاغيركلمةربعميكلمشبيتى

بيتلهيبقىقدرلو

ياباباايهيعنىمستفهمةامامهوقفت

اىمنهشايفمشدلوقتىلحدانايعنىرمزى 

والعفشالو شقةالجوازكمموضوعفىتقدم

حاجة
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باذنكمانوهوالظروفعارفماحضرتكندى

نبقىوبعدينمعاهاسافروانابرههيسافرهللا

براحتناالشقةنفرش

عايزةجثتىعلىدهغاضبابهاصرخ

ويعملشقتهيجهزشهراودامهيتجوز 

كدهغيرالفرح

ايهكدهغيرمتساءلةاليهنظرت

ودهلحالهيروحواحدكلكدهغيربصرامةقال

دهبكالمىوبلغيهياندىعندىكالماخر

واحدجوازوكلمفيشياكدهياشهراودامه

يتمناكىمينالفانتىدهنصيبهيشوف

بتقول اللىايهشهربغضبقائلةامامهوقفت

مستحيلدهبتعجزهكدهانتياباباعليه

يقدرمكنشولوستحيلامليعملبيحبكمش

تشاورىانتىبسيتمنىغيرهفى

استياقظهافور سينقض ىحلمامحقيقةاهى

ماكانتدائمابشعكابوسهوبلالنوممن

علىرمزى فيهايضغطالتىاللحظةهذهتخش ى

يخافالانولكنهالزواجباتماملالسراعآدم

آدمعنالانفصالمنهايريدفهولالسوءتوقعاتها

اناستطاعولكنههومناليهمهأخرأجلنم

معهاذلكحديثهعلىليقدمباملالرمزى يغرى 

ويرس ىوتشترى تباعللنخاسةسوق فىفكأنها
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املزاديرس ىمنفعلىأكثريدفعمنعلىمزادها

الرخيص
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السماءالعالىترتفعنالحظةىفالدنياهىغادرة

لحظةوفىحولهبمنالعالمنملكاننافنعتقد

داخللننغمسالارضاقاص ىالىبناتهبطاخرى 

لحظةاىفىلحرقنااملستعدالخامدبركانها

لهمليسحبيبانحدوهيتعدىلمبسيطحلم

يعىمنولكنالاخربوجودالاالحياةفىرغبة

عوائقدون همفرحتتتمانيهمهومن

اليهمهأكثريثمنهابمنابنتهزواجيريدأب

ينالاكثريدفعمناملهمعدمهامنسعادتها

الجائزة
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هلالقاسيةوالدهابكلماتبالغتوتراصابها

تهديدمجردانهاوبالفعلبينهميفرق انيمكن

منالخوفاحساسجيداتعرفهوالنهاواهى

رحمةدون بعقلهايفتكيقتلهاالقادم

التحملهحتىرمزى حديثعنهتخفىانحاولت

وجههاذبول بهااحسولكنهاعباؤهفوق اعباء

ماخطباثمةانقلبهاخبرالدائمشرودها

ولكنهاالكثيرةمحاوالتهرغمعليهتخفيه

ش ئكلعنهتخفىاناستطاعت

التىاملهلةوانتهتالعامنهايةاختباراتمنانتهت

اكمالفىبرغبتهلتخبرآدملهارمزى حددها

والدهاخروجاستغلتفرصةاقربفىزفافهم

ثوانىاستغرقتمحادثةبعدملالقاتهفخرجت

جعلهماهامامرفىلقاءهفىبرغبتهافيهااخبرته

وجدهااملعتادمكانهمفىالتقاظنونهمنيتآكد

لهتشكوكآنهاالنيلإلىناظرةوحدهاجلست

يخش ىالذىقلبهايطمئنعلهيجاوبهاعلهحالها

الفراق

انتفضتامامهاوجلسكرسيهجذبمنهااقترب

شاهقةجسدهافىبرعشة

خضتنىعليكحرامآدم

فىسرحانةلحضرتكايهاعملقائالضحك

اخطبهولكاروحتحبىعجبكيكونشالنيل

لغيركتسيبنىعليكواهون آلمبتبسمت
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مدةمنايهفىمالكندىبتساؤل عيناهضاقت

قوليلىياحبيبتىمالكمتغيرةحاسكوانا

منهترتشفاملاءكوبرفعتبتوتركفيهافركت

منجافاصبحالذىريقهاتبللبسيطةقطرات

لحظاتبعدعليهستلقيهمماوخوفهاتوترها

كفهمداملذعور وجههانوبيكفيهابيننظرهنقل

بهدوءكفهاتلمستجاهها

ايهفىياحبيبتىمالكندى

قوةولكنهاقوتهااستجمعتالشجاعةاتتها

دموعهابقطراتمصحوبة

خايفةأناآدم

ايهفىياندىايهمنبدهشةحاجبيهعقد

هستحملمشانااتكلمىحاجةحصل

انطقىدهسكوتك

اسيبكزنىعايباباآدم

وجرتبقنبلةالقتوكانهاوخوفبسرعةقالتها

فوق باحمالهارمتكأنهافعلهردتنتظربعيدا

انذاردون كتفه

ندىبجزعمصحوبةبدهشةحدقتهاتسعت

ايهبتقولىانتى

خافتعنهعيناهاغابتبالمراسهااخفضت

قامبشدةغاضباكانولكنهاكثرمواجهتهمن

وجدتهبهلعراسهارفعتبقوةتهفافلكرسيهمن
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يجزنحوهبقوةذراعهاجذببجوارهايجلس

بقوةاعصابهعلىالسيطرةمحاوالاسنانهعلى

ليهيفرقناعايزايهعايزفهمينىانطقىندى

غطتالتىدموعهامنامامهاضبابتراهكانه

لفرحناتجهزعايزكعنهبعيدانظرتلهرؤيتها

ياكدهمعاكاسافرانىورافضشهرخاللفى

لحالهيروحواحدكليا

ايهيعنىدهشتهآثارتحتومازالذراعهاترك

؟ليهطباطلقكعايزنى

؟ايهعملته

اكترايهاعملعليهاقدراللىاعملبحاول انا

التور زى عاملونهارليلشغالانادهكدهمن

بعضهمعلىساعةكامبناممشالساقيةفى

واحدكليقول يقومبيتنااجهزاقدرعشان

انفيهادىاللحالهيروح

؟ايهيعنى

كمانكبيرةوحاجةلحاجةبيخططابوكىيعنى

تانىلحديجوزكعايزيكون بعيدمش

غيركلحداكون مستحيلبقوةبهامسكت

غيركمليشاناتسبنىاوعىياآدممستحيل

واعيشدلوقتىمعاكاروحةمستعدانا

واليتكلمهيقدرمشوساعتهابيتكمفىمعاك

عنكيمنعنى
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شفتيهجانبىعلىساخرةابتسامةارتسمت

تهمةيلبسنىبعيدمشيسيبنىممكنوتفتكرى 

ممكنهوكدهيعملبابامستحيلالياآدم

الشقةتجهيزعلىعايزيشجعكيكون 

ازاحهاةبعصبيوجههيفركللخلفعادبظهره

نفسكوالعلىعليابتضحكىانتىينظرإليهاوهو

أكيدإيهبيعملهوكويسعارفأبوكىياندى

عليايبقىحصللوودهتانىحديجوزكعايز

اعدائىوعلى

أنامشعمرى فىلوآخريوميحصلمستحيلده

أنامستعدةأنتحدغيركهتجوز 

أنىغيرحاجةأىوهستحملمعاكأواجهه

ليكمكنش

جاىاللىندىبيدهاممسكاجلستهفىاعتدل

هتستحملى؟صعب

فىبثتابتسامةشفتيهاوعلىيدهفوق ربتت

وبتسألكلهدهبعدألامانقلبه

يبقىالقيامعلىيحثهاأمامهايدهاووقفترك

معاياتعالى

؟فينعلى

مشأنامعاهواتكلماروحالزمأبوكىعلى

ياندىمعايابيناأويفرق يبعدناهسمحله

معاكطبعا
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يفركغاضباوإياباذهاباشقتهيخطورمزى ظل

ماتفوقىبسخطزوجتهنظرإلىبغضبيده

وراكىمنخرجتإزاىيابثينةمعايا

يميناتحركهأظافرهابمبردتمسكوهىتجاهلته

فينهتروحلقتهاشمصحيتمالىوأناويسارا

؟يعنى

القلبحبيبمعتالقيها

طلباتىينفذملاغيربينهمكالممفيشقلتوأنا

يجهزعايزهأنتقوى طيبأنتيارمزى تصدق

طبعامستحيلدهشهرفىوعفششقة

لحالهيروحواحدوكليطلقهايبقىخالص

مصلحتهويشوف

شعرهخصالتبينأصابعهاتمرر أمامهوقفت

طبعاأيوهماكرةآبتسامةشفتيهاوفوق لرماديةا

مثالشريفزى يستهالهاللىوتروح

طول ازاىيحصلممكنودهساخطاعنهاابتعد

دلوقتىلحدشريفثمموجوددهآدمس ىما

عايزاهاانهحتىملمحش

وشريفدهالوادمنماتتطلقمجردصدقنى

آدمعلىولوعندكلحدهيجيلك

هيطلقهابالذوق يطلقهالومرضاشتخافشم

بالعافية
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إيه؟قصدكمتسائالإليهاالتف

مطلقهاشلولوقتهاحاجةكلسيبوالحاجة

الحالوةلياساعتهابسهتصرفأنا

منهأاخلصبسعاوزاهأنتىاللى

علياسيبهمتخافشقائلةضحكت

يفتحالشقةبابوجدواحتىكلمتهااتمتماان

وهوأفزعهابغضبإليهاأسرعندىنهموتدخل

إزاىيامحترمةفينكنتىبقسوةذراعهايجذب

سايبةهىإذنىغيرمنتخرجى

يابابابسإيهفىبألمقبضتهمنتملصت

فينكنتىإذنىغيرمنتخرجىمنعتكأنىفى

انطقى

معاياكانت

خلفهيقفآدمليجدمحدثهلصوتانتبه

انمالبثولكنهاستغراببإليهالتفمباشرة

قائاليواجههوهونفسهاستجمع

نورتآدمياأهالباستخفاف

ممكنكلمتينفىحضرتكعايزشكرا

خير

إيهوالالشقةبابعلىنتكلمهينفعمشأظن

بلغتكندىأظنياآدمخلصبيناالكالم

رأيكمستنىوأنابقرارى 

أنايخصنىدهرالقرالوحدكقراركمشده

وندى
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عنكغصبعليهايمش ىوكالمىبنتىدىندى

وعنها

راجلذمةعلىمكنتشلودهالكالم

دلوقتىأخدهاممكنأنايعنىعمىيا

أخدهاتمنعنىمتقدرشوأنتهنامنواخرج

أناعشانبسصفىفىكمانوالقانون بالشرع

اعملأنىهرض ىمشأختوعندىناسابن

مكرمةمعززةلبيتىبيتكمنتخرجالزمكده

تهدىحضرتكيبقىكلهاالناسأودام

ونتفق

علىقادرأنهيعلموهوغضبامنهاستشاط

أرادلومنعهيستطيعولنزوجتهأنهايعلمفعلها

وغرورهعنادهعلىمصممامازالولكنهأخذها

بالدخول لندىمشيراإياهمتجاهالعنهابتعد

منهاومتخرجيشأوضتكعلىاتفضلىفتهالغر 

أناغيرعليكىحكملهومحدشأنابأذنىغير

آدمدكتور ياسمحتولوآلدممواجهاالتف

وقتاقربفىتوصلنىندىطالقورقة

املفاجئطلبهمنغيظهكاظمااوداجهانتفخت

وإالأمامهقوتهمركزفىيظلأنحاول ولكنه

حاول مهمالهيرضخ

غصبمراتىندىهطلقمشأنانس ىا

زيكعشرةوالانتوالمراتىحدأىوعنعنك

مابيناهيفرقوا
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للخارجيدفعهوهوبغضبنحوهرمزى اندفع

معاكشغلىهعرفوانابرهاطلعكدهمدام

رقبتكفوق ورجلكوهطلقها

الالياباباباكيةنحوهمتندفعوهوبهصرخت

ديماليهانتسمعتنىهيطلقنىمش

بقىعليكحرامافرحهافرحةاىمنبتحرمنى

كدهكفاية

وهوآدمدفعهارضافسقطتبقوةجذبها

ابوهاانكلوالغاضباإليهنظرلتقفيجذبها

تانىتصرفمعاكاتصرفممكنكان

؟ايهتصرفبهصرخ

داهيةفىاوديكوانااضربنىتعالىتضربنىعايز

دهبسكدهمشعاوزاهنتااللىوده

هتجوزهاوندىهطلقمشطالقهيحصلمش

بينايفرق يحاول حداىوعنعنكغصب

اوضتكادخلىندىغاضباحزينااليهانظر

معاياهتكونىاوى قريبواوعدكدلوقتى

غادروماانبتوعدلهينظرورمزى مغادراتركهم

ديامناغرفتهاداخلدفعهانحوهااتجهحتى

منمتخرجشدىالبتبثينةزوجته

اودامىاملسئولةوانتىفاهمةانتىابدااوضتها

ايهيعنىهعرفكبقىواناابنتهالىونظرعاد

هدىيابنتطوعىعنتخرجى
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ذنبدون عليهاوقعظلمعلىوتنتحبتبكىتركها

بيتهامنآدمخروجالشامتةابيهازوجةنظرات

ابدابالخيراليبشرالقادمانلهااكدباالهانة

اسرتهعلىالسالمملقياغاضبابيتهآدمدخل

واحدةكلمةدون لغرفتهمتجهابسرعةالصغيرة

قامتخطباماهناكانتشعروالدتهجعلمما

فوق يجلسوجدتهبقلقإليهمتجهةسريعا

قوى بحزن ضمهايلالسفلراسهناكساسريره

عليهعزيزشخصافقدكانه

ياحبيبىمالكآدممتساءلةبقلقبجوارهجلست

ايهفى

بساناممحتاجكويسانايامامامفيش

ياابنىمالكانفيهادىالحكايةالطبعاايهتنام

ندىمعمتخانقلتكون 

سيبينىسمحتىلوكويسانايامامامفيش

منهاقتربولدهعلىقلقاايضاوالدهدخل

ايهفىياآدممالكمتسائال

وعيون وجههعلىارتسمبحزن إليهمراسهرفع

علىالااليدلقانىاحمربلون تلونتغاضبة

لهحدثمفجعامر

اطلقهاعاوزانىندىابو
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فوق بيدهاتضربوهىبفزعليلىشهقت

والاتجنندهالراجلتطلقهايعنىنعمصدرها

ايه

فىنفهمملاياليلىبساستنىقائالهازوجاوقفها

ايه

ابنكعايزاملجنون الراجلنبيلياايههنفهم

كدهيعملالدنيافىحدفىمراتهيطلق

والزعلتهاانتآدملولدهاحديثهاموجهةالتفت

كدهيعملتخليهحاجةعملت

وجههيمسحوكسرةبضعفسريرهمنقام

بزعلهاامتىمنوانانافذتهناحيةينظراملحتقن

انىشايفهوبسسببفىكانلوالاياماما

واحدياكلشهرفىفرحىيااجهزاملقامادمش

واسافرمعايااخدهاانىورافضلحالهيروح

اناياآدممعلشيواسيهكتفةعلىوالدهربت

معاهواتكلمبكرههروحله

متروحشاليانبيلرافضةزوجتهاندفعت

ايهاقول بسالجوازةرافضةواناول الا من

بقى

اناهوياماماكدهليهبغضبآدماليهالتف

همومهمومىبتزودىناقص

بنتقلتلكيامامااناياآدمانابهصرخت

اللىانتيتمناهامنوالفموجودةخالتك
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رضيناكفايةمشبقىاشربدىعلىصمتت

مطلقينوابوهاوامهابيها

مشوأنابقىكفايةمامابعصبيةاكثربهاخصر 

اتقلبتالدنيالوندىغيرهتجوز 

كفايةليلىبغضبزوجهااوقفهاتكملانكادت

يستريحآدموسيبىايهوراكىشوفىروحىكده

شويةاستريحياابنىوانتآلدمحديثهوجه

دهالراجلمعواتكلماروحبكرهرباحوالصباح

ايهعاوز اشوف

يابابابسايهبايدكوانت

شايفانتياابنىايهبمزاحكتفهعلىضربه

والالدنياادوزارةوكيلانادهايهوالقليلابوك

ناس ى

لينايخليكربناناس ىمشالطبعا

خايفةبسهىياآدمامككالمعلىمتاخدتش

مستريحتبقىوعايزاكعليك

شفتهلواباياببسالراحةفينوهىبضيقتنهد

عارفمشاناازاىندىبيعاملوالازاىبيكلمنى

بالظبطايهعايزهو

وبكرهانتنامدماغكمتشغلشقلتياابنى

حاللالفيحلها
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حيلتهبقلةبضعفهيشعرحزيناوحيداتركه

انيمكنوهليفعلفماذاوتسلطهرمزى امام

غيرهلرجلتكون انيمكنهلعنهايبتعد

باالرضشعرباختناقشعرالتخيلهذاعند

انيحاول سريرهفوق بجسدهالقىبهتميد

ظلعليهتتدفقالتىالسيئةالافكارسيليوقف

عميقلنوماستسلمانإلىوتقاومهيقاومها

مايريدتفهمتعدلممتوترةخائفةليلهاتنملم

قالكماانهاوبالفعلعليهاالخوفاهووالدها

لهوالاتكنلنولكنهاالخرتزويجهايريدآدم

؟تفعلفماذا

النومفىالرغبةفقدتانبعدسريرهامنقامت

غرفةناحيةنظرتبهدوءغرفتهابابفتحت

انهمفتاكدتواضحةالاضواءوجدتوالدها

فتحتهاالثالجةنحواتجهتمستيقظينمازالوا

عطشهالتروىالباردةاملاءنةبقنيامسكتبهدوء

سمعتعندماحلقهافىتوقفتاملياهولكن

رمزى معتتحدثوهىقليالاملرتفعبثينةصوت

علىومشتبحرصالثالجةاغلقتبشأنها

منيكنلمغرفتهمناحيةاصابعهااطراف

منيحدثش ئهناكبأنالاحساسولكنهطبعها

ظهرهاوراء
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قضيةوارفعللمحامىوحهر الصبحبكرهانا

بيتهواخربوهفضحهالوادعلىطالق

سيجارتهيدخنوهوبعصبيةرمزى قالها

متخافشمطمئنةبثينةإليهتوجهتبشراهة

فىمشولوصفكفىاكيدالقانون ياحبيبى

عنهغصبصفنافىهيبقىصفك

اللىبكالمكماتريحينىبسازاىمتسائالقال

دهألغازكله

عمىابنمعتزانناس ىانتحاجةوالألغازوال

ظابط

باللىعالقتهايهدهبسناس ىمشالياستى

فيهاحنا

معتزيطلقرفضآدمس ىلووالحاجة

الوقتنفسوفىمنهونخلصمعاههيتصرف

بعيدنكون احنا

يريدراسهفىالكلماتتدور مفكراعنهاابتعد

بهذهتكناذاملولكنآدمعنابنتهانفصال

الطريقة

فىودكتور شابكانمهمادهكدهالااليابثينة

معتزعارفوانايضيعمستقبلهدهالجامعة

وراءتوديهقضيةيلبسهممكنكبيرملوش

الشمس

ودنقرصةمتخافشبهدوءكتفهعلىربتت

اناثمهيطلقعنهغصببسنهددهصغيرة
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اوساعتهيعنىرفضلوالدلوقتىبقولك

مقشرةبيضةشريفاودامهتكون ياسيدى

غنىراجلتتجوز وهىمشروعكتعملوانت

عمرهاطول الهنافىيعيشها

حلاقتراحهافىيرى وهوبتفكيرذقنهحك

آدممنيخلصهمناسب

الىاسرعتبيدهاصوتهاتكتموهىشهقت

ماانتتاكدانتحاول مرتعشةبخطىغرفتها

بالمللخلفهاشعر ارجعتصحيحاسمعته

احدبهايشعرانخشيةمكتومبصوتوتنتحب

منحبيبهاتتركانيريدهاصحيحآدمماقاله

عمهاابنشريفمنولكناخراجل

اليهمولكنعاماعشرونمنباكثريكبرهاالذى

انلهاكيفآدمتتركانلهاكيفيهمالذى

غيرمبهمةامور امامهايعدلملغيرهتكون 

وضوحواضحةاصبحتكلهاالامور واضحة

لوالدهاتأبهلنولكنهاالسماءكبدفىالشمس

أكثريدفعملنتباعسلعةيريدهاكانانورغباته

زوجتههىهللايغضبفيماطاعتهعليهافليس

القادروحدهوهولغيرهتكون ولنوحدهوهو

يكنماوليكنإليهفلتذهبحمايتهاعلى
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القريبباالمسماكانتائهةارواحمبعثرةكلمات

ملنقاتلةباشواكصباراليوماصبحتتفتحزهرة

حارقةدموعفىتغرق عيون االاقترابعلىيجرؤ 

لننيرانهتتآججتشعلهنقىقلبعلىتهبط

تشتتقلبراحةباليشعرلناليومبعديهنأمن

هزيلخاوى اصبحقلبالحياةفىاملهمنهضاع

حياةبالقلب

فىالاصواتوسكنتالليلعتمةاشتدت

خطوةتتقدممتوترةخائفةوالطرقاتالشوارع

تقتربانكادتاخرى مرةادراجهاتعودثم

مسحتجسدهايرتعشخائفةقليالوقفت
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الالمعةونجومهاالكحليةللسماءنظرتوجهها

تصلحتىسوءكلمنيحفظهاانربهاتناجى

خلفهايجرى احدهمكأنخطاهااسرعتإليه

اسرعتبيتهامامالانانهاعيناهاتصدقلم

اماموقفتالهثةبسرعةالسلمطرقاتتاخذ

فعلوردفعلهردمنقلقةمترددةالشقةباب

لمولكناملتاخرالوقتهذافىئهامجيمناهله

والدهابطشمنغيرهيحميهالنبديللهايكن

لهايفتحلمخفيفةطرقاتعدةالبابطرقت

وجدتحينماتوقفتطرقهامنزادتاحد

حسنلهافتحالزجاجخلفمنتسطعالاضواء

بهاتفاجاعميقنوممنوجههيمسحآدمشقيق

مازاليكون انخش ىعيناهيصدقلمامامه

افاقهصوتهاولكننائما

ياحسنازيك

دلوقتىجابكاللىايهمعقول ندى

اسفانامعتذرافقالالقول اخطأانهاحس

مقصدشوهللا

انامعلشوقلقباحراجكفيهاعلىضغطت

محتاجةبسدهالوقتفىجيتانىاسفة

ضرورى ادم

وهصحيهثوانىليهواقفةادخلىطيب

آدمنكزاخرى مرةلغرفتهمتجهابسرعةتركها

حسنيرى نومهفىاعتدلاستيقظحتىبسرعة
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الصبحايهفىياحسنايهامامهضبابكأنه

والايهطلع

برهميناللىشوفقومايهصبح

معاياتهزر مصحينىياحسنيعنىمين

برهندىمااخىماتقومايهاهزر 

فينندىةبسرعسريرهفوق منانتفض

قومحصلتحاجةشكلبرهبقولك

ياعمشوفها

تقفوجدهاإليهامتجهابسرعةسريرهمنقام

بتوترحولهاتنظروهىكفيهاتفركالبابعند

ندى

دموعهطلتشرودهامنالرخيماخرجهاصوته

النديةالزهرةبكتالورديةوجنتهافوق حبيسة

وهوبقدمهيشعرلمحوالرو القلبمالكةبكت

يضمهاذراعيهبينوهىالايشعرلمنحوهايسرع

منهتهربانخشيةضلوعهبينيعصرهابقوة

علىقبضتبحرقةبكتبانهياركتفهعلىبكت

ضمهابهتفتكانكادتبقوةقميصه

املهاتوازى بقسوةظهرهاظافرهافىأكثرغرزت

حبيبتىهباناملدموعهايوقفوهوقليالابعدها

بالشآدموحياةخاطرى عشانمتعيطيش
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بتساؤل حاحبيهضماملتاخرمجيئهاتذكروكانه

علىمخفتيشدهزى وقتفىتخرجىازاىانتى

ياندىنفسك

ماش ىحدانحاسةبجرى كنتبموتكنت

مكنشهناوصلتمالحداجرى فضلتورايا

ياآدمللصبحاستنىينفع

علياردىتانىحاجةعملىابوكطمنينىايهفى

مستحيلياآدمتانىدهالبيتهرجعمشانا

تانىارجع

ابوسطمنينىتانىحصلتحاجةياندىايهفى

ايدك

يرفععشانللمحامىبكرههيروحباباآدم

عشانجيتلكواناتتطلقنىويخليكقضية

ومنمنهتحمينىجتلكحاجةيعملميقدرش

عاوزاهاللى

مشياندىايهعاوز بتساول ينيهعضاقت

تانىايهعاوز اطلقكعاوزانىانهكفاية

القتهانلكلماتمترقبةخائفةعنهابتعدت

بقلقادراهاإليهمنهاقتربفعلهردالتعرفعليه

؟ايهفىعلياردىندى

عمىابنشريفاتجوز عايزانىعايز

نعمهنحو يجذبهاوهووغضببقسوةبهاصرخ

ايهبتقولى
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اقتلهانىلووصلتوهللاجثتىعلىده

هقتله

جتلكاناآدموخوفبسرعةكفهامسكت

منهيقدريحمينىاللىالوحيدانتمنهمتحمينى

وانتمراتكانااقتلهتقولىمشعاوزانيهاللى

هيقدرمحدشعنىحداىتمنعتقدراللىبس

ليكلجأتانىاندممتخلنيشهنامنياخدنى

؟ندىياليهتندمى

اقفعشانجيتىانكحمايتىطلبتىانك

يقفيقدرمينفينتروحىكنتىاومالاودامهم

علينافتحابوكىعلياماتردىغيرى اودامه

بيتىفىدلوقتىانتىتتقفلانهااوى صعبابواب

فاهمةانتىجثتىعلىغيرمنههتخرجىومش

ندىبمجيئيعلمهمووالدتهلوالدهحسناسرع

الليلمنمتاخروقتفىمجيئهامناندهشا

معهايتحدثآدموجدواإليهماسرعاوحدها

اقترباصامتةخائفةامامهتقفوهىبعصبية

اهالمتوترةبابتسامةنبيلبهارحببقلقمنهم

يابنتىازيكندىيا

ياعموهللالحمدباحراجراسهااخفضت
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وهىليلىقالتهاحصلتحاجةياحبيبتىخير

القول آدمسبقهامتفحصةبنظرةآدمترمق

والدتهمنكثيرةاسئلةعنهامانعا

ممكننتكلمهللاشاءانبكرهوقتهمشماما

فترةمعاهاهتقعدندىانوعرفيهانهىتصحى

موقتة

استريحىتعالىيابنتىتعالىقائلةاليهااشارت

الاحداثمنالكثيريحملصباحمختلفصباحا

جميعاحياتهممجرى ستغيرالتى

لديهوكانبيتهمنندىهروبمنرمزى تأكد

غضبااستشاطإليهذهبتانهاالكاملاليقين

ولكنثمنبأىبيتهوارجاعهاإليهاالذهابوقرر 

انصاعوبالطبعقلهعفىيسرى مازالبثينةسم

يستردحتىايذائهعلىتحرضهالبغيضةلكلماتها

شريفمنبزواجهامخططهاويتمابنته

ملكاننظرتالبابطرقاتصوتعلىاستيقظت

شعرهامللملتبتثاقلقامتبجوارهاالخالىنهى

البابفتحتبسرعةحجابهاعليهووضعت

ابتسمالذىدمآانهتأكدتبجوارهوقفتبهدوء

نومدهكلياكسالنةالنومصحقائاللها

النوممحتاجةكنتمعلشقائلةبتعبابتسمت

بجدده
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غيركمنافطرمردتشاناياحبيبتىيالطب

ايهفطارعاملةآدمأموحصلينىوشكاغسلى

ملوكى

اهوو طول علىهحصلكحاضر

حسنمعبجوارهتجلسكانتوبعدهالحظات

تترأسليلىجلستافطارهمتناولون يونهى

املائدة

هناانكعارفةمامتكهىندى

الإليهاببصرهامتجهةالطعامعنيدهااوقفت

حدمكلمتشاناياطنط

ابوكىيمكنهناانكوعرفيهاكلميهاخالص

حاجةوالمشكلةيعملهميروح

وطمنيهاكلميهاياندىصحالرأىآدموافقها

معايامشانكتتطمنعشانتكلمهاكمانوماما

لوحدك

دلوقتىهكلمهاحاضر

وحسنآدمأسرعشقتهمبابعلىسريعةدقات

وليلىنهىمعندىووقفتالبابناحية

مذعورين

الشرطةظباطاحدامامهوجدالبابآدمفتح

بصوتقائالقبالتهمفىيقفون رجالهوبعض

خشن

نبيلآدمفين

نفسهعنمعرفامتسائال لهآدمتصدر
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خيرنبيلآدمأنا

البيتيدخلانقليالقبلالضابطتفحصه

النساءناحيةنظرشبركلفىبعينيهمتسلال

الدمونظرعادثمالثالثة

آدمياآستاذرمزى ندىبخطفمتهمانت

آدممنهتقدمبدهشةجميعااعيناهمجحظت

وفىمراتىندىحدمخطفتشانانافيابثبات

احبسنىكدهغيرقالتلواودامكواهىبيتى

نهىوبينبينهانظرهناقالنحوهمالضابطتقدم

ندىفيكممين

ندىأناخائفامذعوراصوتهاخرج

للخلففتراجعتمنهااقتربثمقليالتفحصها

مطمئنكتفهايحيطآدمبذراعلتصطدمقليال

خطفكانهآدماستاذفىبالغمقدموالدك

مظبوطدهالكالم

مظبوططبعا

بكلآدمرامقاخلفهممنرمزى صوتاتاهم

واتجهعادثملهيحملهاالتىالكراهيةنظرا

توعدنظرةلندىبنظره

شغلكشوفالظابطحضرةيااودامكاهى

بنتىوهاتعليهاقبض
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نحوهاذراعهلفبهتحتمىآدمخلفاسرعت

ندىالضابطناحيةبهاتقدمبجوارهفاوقفها

عليااقبضخطفتهاانىقالتلواهىاودامك

حدمخطفشابنىمدافعةليلىبهمصرخت

دهبرجليهاعندناجتاللىهىالظابطياحضرة

ابنىذنبمشذنبها

غيرفىجاءتكلماتغاضباعلىآدملهانظر

ربتيديهبينيرتعشندىبجسداحسوقتها

حديثاءاثناذنهامناقتربمطمئناكتفهاعلى

ياحبيبتىمتخافيشالشرطةظابطمعوالدها

جنبكانا

متجهارمزى وجدتمنهاقترابهاوزادلهابتسمت

البيتعلىاوادمىبغلظةنحوهيجذبهانحوها

هانمياست

هنامنهمش ىمشالبقوةيدهدفعت

نظرةبقوةبيدهآدمامسكليصفعهايدهرفع

اعملكلوقتىدممكناناصلبةقويةعيناه

فىوالبيتعلينااتهجمتانكواقول محضر

خايفعشانمشكدههعملمشانابسحرمة

اللىمراتىعشانندىعشانالمنك

ندىعصمتىفىوبقتخالصبيتكمنخرجت

جوزهابيتفىبقتخالصتانىمنهاهتخرجمش
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تمنهايدفعهيقدربيهشريفانفاكرانتوال

هاوياخد

ايهبتقول انتبقوةجسدهفاهتزبقوةيدهدفع

دهبالكالممالهشريف

تجوزهلهعشانمنىتتطلقهاعاوز مشايه

بسلكدهالوسيلةهىوندىمعاهمصلحتكمش

ملكشخالصحاجةتعملقدرتلوجثتىعلى

انابسخالصمعايابنتكعندىحاجة

فرحنايومتشوفهاهمنعكومشباصلىهعمل

الحكايةهىايهحديثهممنالضابطصبرنفذ

عاوزةمششكلهابنتكايهوالمطولةدى

اوادمىيالاتفضليااستاذمعاكترجع

تكنلملهمنظراتهالخيبةاذياليجرخرج

بالكثيرمتوعدةلهمقاسيةنظرةباملرةمريحة

بةمقتر نهىتقطعهانقبلللحظاتالصمتحل

نودىيامعاياتعالىكتفهاعلىمرتبةندىمن

الاوضةفىاستريحى

شفتيهوعلىبرقةراسهاعلىماسحامنهااقترب

وانس ىندىياادخلىمطمئنايبعثهاإليهاابتسامة

يعملهيقدرمشخالصكدهاعتقدحاجةاى

تانيةمرةيهددنااوحاجة

ىبقايوهبمرحكتفهاحول ذراعهانهىلفت

محصلشفرححتةونعملوتتجوزوا
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اقدركويساعرفهعشانبحزن ابتسمت

كدهبسهولةافرحهيسيبنىمشانهاقولك

انتىكفايةكدهندىحازمةبنبرةصوتهقاطعها

ابوكىكلمتينمنهيخافعيلمشراجلذمةفى

الفهيفكرالنهاردةحصلاللىبعدواظنقالهم

تانىيضاقينايحاول ماقبلمرة

كدههيفضلدهالوضعهللاشاءانامتىولحد

حديثهمتتابعمازالتالتىليلىصوتاجفلهم

ونهىلندىواتجهعادبغضبآدمرمقهابسأم

شويةاستريحواجوهادخلوا

اعرفممكنليلىناحيةاتجهغادوراحتىماان

يامامامعاهامشكلتكايه

بسخطقائلةللمطبختتجهوهىكرسيهادفعت

معرفشبيهامتمسكوانتسهلمشدهالراجل

ليه

بتقولىانتىحديثهامنمندهشاعيناهاتسعت

مراتىدىايه

كويسالفرق اعرفالخطيبتكحانقةبههتفت

وابعداخدهاواخرجممكنفكرةوعلىالمراتى

واثقةعشانالهتقولىماوعمرهاكلكمعنكم

واناتلجالىخليتهااللىهىدىوثقتهافيا

فيهاافرطمستحيل

علىكدهتحبكهتفضلانهافاكرلوغبىتبقى

تقدرابداسهلةومشمسهوكةبتدىطول 
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فىبيتهلخطيبهاتيجىمحترمةبنتازاىتقولى

الليلنص

دون املباغتهجومهامنلسانهالجمتصدمة

سبب

ومتاكدةعارفةوهىجتندىايهبتقولىانتى

بنتكزى تعتبريهاماوبدلهناينموجودانكم

كدهعليهاتقولى

منهعليكخايفةانابسحاجةمقلتشانا

يلفقلكبعيدمشوواصلغنىعمهاابنبتقول 

ايهاعملاناساعتهاتهمة

ياامىعنىمتساليشابقىساعتها

باكيةخلفهتقفبندىفؤجىليخرجالتف

لماتكمنبالكثيرفاضتعيناهاولكنصامتة

الخروجتأبىحبيسةصدرهاداخلتسكنمعذبة

انهامتاكدابخزى يرمقهاوهوللحظاتصمت

يقفراتهالتىالقاس ىليلىلحديثاستمعت

امامهتقفندىلتجدبنظرهادفعتواجما

نظرهاباعدةلالرضراسهااخفضتصامتة

فعلهالردمتوترةعنهما

بسماماندىناحيتهاخطواتهتهادت

والالمالسخريةيشبوهابابتسامةحديثهقطعت

ممكناشربجايةكنتانا
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ياطنطممكنليلىاماموقفتاملطبخدخلت

مية

امسكتللثالجةمتجهةعنهاعيناهاليلىابعدت

تاركةندىخرجتمعطياهاالباردةاملاءبقنينة

وجهبخر قطعهاوليلىآدمبيننظراتاملكانلهم

فتحالدخول مستاذنانهىغرفةبابطرق خلفها

الىساقيهاتضممكومةتجلسوجدهاالباب

ونهىاملضمومةذراعيهابينوراسهاصدرها

عندماحدثماذاالتعرفبجوارهاتجلس

اخرى مرةوعادتالغرفةمنخرجت

دلوقتىكويسةكانتايهفىآدم

واطلعىدلوقتىسيبنايانهىمعلش

رحاض

نحوهااتجهجيدابابهافاغلقالغرفةلهمتركت

عنيبعدهمبذراعيهاامسكامامهاجلس

اغرقتدموعاليرى اليهراسهارفعتبعضهم

اكثرمنهااقتربدموى احمربلون تلونتعيناها

اسفاناندى

والدتكوالحقىفىمغلطتشانتايهعلى

ناهاجىينفعمكنشحقعندهاهىكمان

عارفمحدشولسهمشاكلعملتكماناياآدم

ايههيحصل
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انكمتنسيشياندىدهبالكالمدعوةمليشانا

غيرى لهتلجاىممكنتانىمكانومفيشمراتى

عارفةوانتىلوالدتكفينهتروحىكنتى

ياخدكاوى سهلوكانبينهماللىالحساسية

ندىميقدرشمعايابسعنكغصب

احناجاىاللىفىنفكرخليناحاجةاىانس ى

والناسدىالدنياعنهناعننبعدنسافرالزم

حياتنانعيشنبعدخليناوبسوانتىاناكلهادى

ياحبيبتىاحنابتاعتنا

ياآدمدىبالسهولةالحكايةتفتكر

انتىمشسهلةهتبقىبعضمعاحنامدام

فياواثقة

هنالحدجيتلكمكنتش

واسحبالجامعةبكرههروحاناصخال يبقى

الشركةواول السفرجوازتنعملونروحورقك

طول علىنسافرتبعتلىما

ياآدمقلقانة

نحوهمراسهانزل كفيهبينبكفيهاامسك

حاجةمفيشهللاباذنمتخافيشبحبيقبلهم

هتحصلوحشة

وانتانايعنىبجوارهجالسةجلستهافىاعتدلت

هنسافر
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علىضاغطاعينيهافوق تهدلتخصلةرفع

هتبقىوبسوانتىاناياحبيبتىايوهبكفهوجنتها

هللاباذنوالدىواموحبيبتىمراتىلوحدىليا

امانهامنهتتطلبذراعيهبينبجسدهاالقت

ابعدومستحيلياآدماوى بحبكاناوحمايتها

عنك

واناراسهافوق ذقنهرافعاواكثراكثراليهضمها

غيرالحبماعرفتعمرى اناندىياعاشقك

ياحبيبتىابدافيكىهفرطماوعمرى معاكى

انزل وعيناهارموشهابينمتغلغالاليهراسهارفع

فقدعاشقبحبشفتيهامتلمسابهدوءراسه

غيرهايتذكرولمالعالمنس ىذراعيهابينعقله

اكثراليهضمهاسواهاالدنيامنيطلبولم

آدمقليالابعدتهضلوعهاعلىسدهبجضاغطا

اوى بحبكانا

اسمعهاانىعلياكفايةكفيهبينبراسهاامسك

ندىيامنكتوكيللوحدهادىمنك

؟بايهتوكيلقائلةاندهشت

لوحدىانااناملكىانك

شكعندكلسهكانانت

يوممنلحظةماشكيتعمرى نافياراسههز

اللىانابتاعتىانكمتاكدواناوحبيتكعرفتكما

امسكهنفس ىكانيكلمكاومنكبيقربكان

كلهاالجامعةعليهوافرجواعلقهواضربهكده
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مااتخطبنابعدهتقولىانتىقائلةضحكت

يكلمنىحداومنىيقربوابيخافواكانوازمايلى

وراهواقفليالقيك

انائوليتىمسوحمايتكحبيبتىانتىعشان

طول علىكدههفضلهللاوباذن

نيرانتشتعلوإياباذهابابيتهيجوبساخطا

اناستطاعلوودبقلبهوالحنقالغضب

قاموسمنويمحيهآلادمهذامنيتخلص

انهترى وهىببرودتتابعهبثينةجلستحياتهم

أعطىاذامنهلصيتخانيمكنش ئعلىغاضبا

الاشارةلها

بقىتقعدممكن

عنتخرجبنتىانابغضبيزفرامامهاجلس

عليادهالوادوتنصرطوعى

سهلمشدهآدماسمهاللىالاول منماقلتلك

بساوى كويسبنتكعلىيسيطروعارف

منههخلصكانامتخافش

يابثينةبالشاليهتخططممابخوفاليهانظر

ندىعلىكلمتىوكسرمعاياعانددهدالولصح

هيضيعاتدخللومعتزشابكانمهمابس

مستقبله
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بجوارهللجلوسمتجهةمكانهامنقامت

مشيطلقصغيرةودنقرصةمجرددىياحبيبى

؟ايهقلتحاجةهيجراله

قالتهفيمايفكرعنهابعيداقامبتوتركفيهضم

ضيعسيتريدهملاانصاعاذايحدثوماذا

منهوولكنهحياتهمقتبلفىشابمستقبل

انهقالتوكمامعاداتهعلىواصروتكبرعاند

مايريدهليفعلبسيطمجردعقاب
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مناها

 
انهانظنعندماالايامقسوةواها

عليناتهبمالكوهاواصبحناملكنااصبحت

بمحراثوآمالنااحالمنالتحصدالعاتيةهاريحا

كلنور ومضةكلحلمكلبهتتجتثقاس ىحاد

الايامأشالءأشالءليصبحاملبصيص

التىالفترةليلىمعالتصادمتفادىندىحاولت

وآدمللخارجآدممعسفرهاقبلمعهمستقضيها

يحيىبالخارجصديقهمعساعياحاول 

يسعىالتىالشركةفىتوظيفهقاورااستعجال

بالخوفيشعرانهالينكرزمنمنذبهاالعملإلى

لماملاضيةالفترةطوالرمزى عليهيقدمقدمما
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ولكنغريبصمتهاخرى مرةاخذهايحاول 

وحدههللاسوى اليعلمهلش ئيخططانهاملؤكد

معهاللعيشاخذهاندىوالدةهدىحاولت

رمزى منخوفاعاقاطرفضارفضآدمولكن

مناخذهابسهولةيستطيعانهاملوكدمنالنه

الحقكلومعهاحديردعهلنووقتهاهدىبيت

للوصول الفرصةسينتهزرمزى اناملؤكدمن

وزوجهاوالدتهامعللعيشاتجهتانلندى

غرفتهابابطرقاتصوتعلىندىاستيقظت

كعادتهمبتسماأمامهاآدملتجدمتثاقلةقامت

يانودىالخيرصباح

حاجةفىخيرياحبيبىالنور صباح

فىآدمبخجلاوقفتهليدخلبهدوءالبابدفع

النوموبهدومصاحيةلسهأناإيه

ياهانمجوزكانااملشكلةوايهطب

ايه؟عاوز طب

ماش ىالبابعلىواقفواناكدهينفع

ياندى

يدهافىهوضعاملالمنبمبلغلهاأشار

اللىكلهاتىنهىمعانزلىدىالفلوسخدى

خاللكبيراحتمالوقالىكلمنىيحيىيلزمك

الهدومكلنفسكجهزى سافرنانكون اسبوعين

عايزمشالزماكىحاجةوكلهتحتاجيهااللى

ممكنتأخير
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فلوسمعاياأنابسحبيبىايوه

تصرفىاوعىمعاكىخليهاياندىفلوسكدى

مشعليكىاصرفاقدراناالحمدهللقرشامنه

قليلحبيبكشايفةوالحاجةتحتاجىهخليكى

عارفةانابسوهللامقصدشاناحبيبىآدم

كتيراملصاريف

ممكنعليهقلتاللىاعملىيهمكوالالياستى

حاضر

منىعايزةالشركةرايحأنامغادراجبينهالثم

حاجة

حبيبىسالمتكعايزة

أخرى مرةإليهاالتفليغادرهم

ادعلىالحلوةالحاجاتفىزودىايهبقولك

ماتقدرى 

؟إيهيعنىحلوةحاجاتبتساؤل عيناهاضمت

والجوازالعرايسحاجاتيعنىبخبثابتسم

منهوالذى

قليلانتتصدقبغيظكتفهفىضربته

يالامش ىالادب

قليلهعرفكنتجوز أماماش ىكدهبقى

ايههيعملدهالادب

فىشابالتجدليلىتفتحآدمشقةفوق دقات

مبتسماامامهايقفعمرهمنالثانىعقده
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بيتدهمشحاجةياعليكمالسالم

نبيلآدمدكتور 

دلوقتىموجودمشهوبسياابنىايوه

الشابمالمحعلىالاسفحمالمارتسمت

الصغير

الظرفتوصليلهممكنحضرتكطيبياخسارة

ده

الاصفرقائلةالظرفإلىباستفهامنظرت

ياابنىدهايهوده

إذنعنآدمالدكتور شغلتخصحاجةدى

حضرتك

التدخلتردلمولكنهااملغلقللظرفبريبةنظرت

عملهامور فى

تعداملطبخفىقفتليلىوجدللبيتآدمعاد

وجنتهامقبالمنهااقتربالغذاءطعام

معاناتعبينكوهللاالكلستياحبيبتى

منكمبخدهاللىدهاهو

سامعلهممشالبناتفينآوماليالولوبسليه

يعنىحس

عليهالندىقلتاللىالهدوميشترواخرجوا

خالصنسيتاناصحيحاه

البيتيدخالنوهمونهىندىلصوتاستمعا

حقائبيحملون وجدتهمليلىلهمخرجت
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متذمرةامامهموقفتبهاالباسواكياس

السالمةعلىحمدهلل

يامامايسلمكهللسويااليهاالتفا

كدهاخروكوااللىايه

علىبنلفكناابداقائلةنحوهانهىتقدمت

بيعجبهامشندىورمتمارجلينالحداملحالت

لبالساهحاجة

حاجةاىهللاشاءانليهبتذمرليلىلهانظرت

غاليةحاجةتجيبىالزمهووخالص

الزمطبعاآهبحسمقائالآدمصوتاوقفها

غاليةماهىزى الغالىتجيب

اكملتليلىولكنبالدموعندىعينااغرورقت

يجيبوااللىاهلهااملفروضبسآهبغيظ

وخالصىرموكهماوالاحنامشدىالحاجات

تحملهاالتىالحقائبوضعتاملهازادبكاءهازاد

عندكحضرتكمغادرةمنهمواعتذرتارضا

اذنكمعنلنهىمنىهديةاعتبريهمودول حق

ليهغاضباليلىاماموقفحتىغادرتماان

كلهدهعشانايهعملتكده

الاصول دىحاجةمقولتشانا

مراتىانهارضهبوالاصول تمامالاصول 

ليهكدهبتعملىانتىعارفمشانامنىوملزومة
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حصلياآدمخالصمهدئةكتفهعلىنهىربت

واصالحهاهدخلهااناخير

هدخلهااناانتىخليكىالبيدهاوقفها

نحواتجهثمبعتابلليلىينظرالحقائبحمل

علىتجلسوجدهافجأةالبابفتحغرفتها

رفعتباكيةصدرهاإلىساقيهاتضمسريرها

نحوهاويتجهالبابيغلقوجدتهاليهراسها

يلتفانقبلللحظاتصامتابجوارهاجلس

اليها

عبيطةأنكتصدقى

وابقىسمعتهاللىبعدنعمبغيظلهنظرت

عبيطة

وترمىتزعلىالزممعاكىبتهزر ماماطبعااه

كدهوتمش ىالحاجة

شكراواقولهاكلهااضحايهاعملعايزنىاومال

الاهانةعلى

برضهيهينكلحدهسمحواناياندىايهاهانة

عارفةاناغاضبةامامهلتقفمكانهامنقامت

خالتكبنتدولىالستعشانليهدهكل

كالمىمظبوط

عمرى ندىيابتغيرى قبالتهايقفوهوضحك

السهلمنالتىعيناهمرمىعنبعيداالتفت

والغيرةوالتتحدثاندون ابهامكشفعليه

حاجة
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علياهتكدبىلهااملواجهةالناحيةالتف

ميناختارتمينبحباناعارفةانتىبس

بحبكعشانانتىاخترتكحواليااللىكلمن

انتى

راهمنذانعشقهلوجهمتامألاليهذقنهارفع

عشقعيناهافرحةعشقكماهوحزنهاعشق

هىكماعشقهاضحكتهاجنون 

؟حبىفىبتشكىبرضهلسه

ابداشكيتماعمرى طبعاالقائلةابتسمت

ورينىطباالاكياسممازحاناحيةعنهاابتعد

ايهجبتى

الدىعنهتبعدهمبهمامسكتنحوهاسرعت

تشوفهامينفعشحاجات

اشوفهاالزماشوفهامينفعشعشانماهو

بالشوحياتىآدم

اشوفالزمبسغالوتكعارفةانتىابدا

صفيرليطلقوفتحهاالاكياساخذاستطاع

الاخرى تلوبقطعةيمسكوهواعجاب

صحاناعشانىدىالحاجاتدهالجمالايه

يخليكاللىآدممتذمرةبهمتمسكانحاولت

كدهكفاية

كدهفىمعقول دهايهاحداهميرفععنهاابتعد

دىالهدومتسيبممكنبجدمنكهزعلآدم
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الباقىهكملابدا

بشدةمتمسكاكانولكنهمنهنزعهمحاولت

وسقطاتوازنهمفقداحتىمعهتحاول ظلت

جذبهاتبتعدانحاولتسريرهافوق سويا

شويةخليكىنحوه

عيناهتبعدوهىوذابتخجالوجههااحمر

مينفعشآدمعنه

مينفعشاللىايهلهاواعتدلمابيدهترك

اقوماعرفعشانتقومممكنمينفعشكده

شويةالخليكى

آدم

آدمعيون 

بقوةيلثمهمبكفيهاامسكفابتعدتاقترب

مجددامنهااقتربلتبتعداعتدلت

شفتيهاعلىبنظرهالقىبكفيهوجههاضم

حاولتانفاسهاحرقتهاحتىبهدوءليقترب

سيطراملاملتحكمكانولكنهالهثةعنهالابتعاد

آدمبضعفشفتيهابينمنصوتهاخرجعليها

تخرجممكنكدهكفاية

عايزولهفةبشوق وجههاعلىاصابعهمرر 

طول علىمعاكىافضل

طعلىبعضمعونبقىيومكامكلهاحبيبى
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منينهليحبسهاهواكملهاكلمتهاتكمللم

فىجذورهامتدتبحبشفتيهايلتهمريحقها

وكيانهعقله

امامهمليلىليجدبفزعاعتدلفجاةالبابفتح

تتدفقجلستهمفىاعتدالبسخطلهمناظرة

وراءهاختفتوجنتيهااحمرترؤؤسهمفىالدماء

يااستاذبرهحصلنىالحانقةليلىنظراتمن

لوحدكآدم

خجلهافىيتركهاانقبلللحظاتاعينهمالتقت

لهياعهاانصعلىلنفسهاومعاتبتها

اعرفممكنمتذمراغاضباليلىامامجلس

ليهكدهعملتى

بتسالنىانتواستنكاربغضباليهنظرت

احمدليهكدهعملتوتسالنىبعضمعاشوفكم

لواعلمهللااملناسبالوقتفىدخلتانىربنا

ايهحصلكاناتاخرتكنت

مراتىندىدهالكالملزومملوشماما

حراموالغلطحاجةمعملناشواحنا

دىالبتكدهوعشانللغلطيوصلممكنكان

ودلوقتىهنامنتمش ىالزم

اوداجهانتفختالوجهمتجهممكانهمنقام

اللىمينهىايهبتقولىانتىبهاصارخاغاضبا

تخرج
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هىامهاعندتروحهناخليهامنتمش ىالزمندى

ايهمعاهاهتعملانتماتعرفلحدبيهااوال

اناوجودهامنمضايقةانتىولوجثتىعلىده

هتشوفينىومشفوراهنامنواخرجهاخدها

بودعكواناسفرى قبلغير

ياآدمحصلتهىغاضبةبوجههصرخت

دىزى واحدةعشانامكبتغضب

ايهواحدةصبربنفاذببعضهمكفيهضرب

واللىالشارعمنواحدةمشدىمراتىدى

هنبقىحصلولويحصلمستحيلعاوزاهانتى

يامامابعضمعالاتنيناحنا

هخرجاللىاناياآدمال

حقيبةبيدهاخلفهتقفندىليجدسوياالتفا

موكدةنحوهتتجهوهىارضاوضعتهاصغيرة

سفرى ورقماووقتهخرجاللىاناايوهحديثها

فينهتالقينىعارفانتيخلص

انعارفةانافكرةعلىلىلليبحديثهااتجهت

كانواذامعرفشليهبسبتحبينىمشحضرتك

ماشيةانامضايقكوجودى

يعترى بغضباليهافاسرعالبابناحيةاتجهت

بكيانه

خائفةشهقتامامهليوقفهابقوةذراعهاجذب

علىيكزوجدتهووجههاعيناهاتغرق ودموعها
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الصخاتجننتىفينرايحةانتىغاضبااسنانه

ندىياعليكىكلمةلهراجلملكيش

هنامنامش ىخلينىياآدموليكليااحسنكده

ياآدمهستناكهناكوهستناكملاماهروح

علىرجلىيبقىتمش ىعايزةولوهتمش ىمش

رجلك

مكانىعارفانتهبعدمشاناخليكياآدمال

مشطول علىنسافريخلصماورقنامجرد

كده

معاكىواجىهدومىهجيبثوانىالقلت

اندهشايدخالنوحسنوالدهليجدالبابفتح

آدموجهاحمراربيدهاندىوحقيبةوقفتهممن

قوى غضبعلىالايدلالالذى

دىالشنطةوايهياندىفينعلى

نظرتالصغيرةلحقيبتهايشيروهىنبيلقالها

اليهعادتثموليلىآلدم

ماآدملحدشويةملاماهروحبساناعموياابدا

بتاعناالسفرورقيخلص

استنىمعاكىهخرجخالصقلتانا

غضبهبسراحسولكنهالغاضبلولدهنظر

منندىاخراجتريدانهايعلمليلىنظراتمن

لمولكنهالتريدهاانهايعلموسيلةباىالبيت
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السرعةبهذهعقلهابهمايجول تنفذانيتوقع

آدمغضبتحسبتكنلمانهاايضاويعلم

بكلضاربامعهاالخروجعلىوتصميمه

الحائطعرضاحتماالتها

الشديدةالبابطرقاتصوتجميعاافزعهم

فوق البيتبابكسريريدمنهناككان

ليجدالباببفتححسناسرعجميعارؤؤسهم

اواخرفىيتراسهارجلالشرطةمنقوةامامه

مجموعةبهيحيطعمرهمنالثالثالعقد

اواكراحدعلىيهجمون كانهمومخبرينعساكر

املخدرات

بنظرهيجول املترينمنقاربتالتىبقامتهوقف

البسيطالبيتفىبعينيهيدور ثمللحظاتبينهم

مناتىكانهاملقصودةكانهاندىعلىبصرهتركز

آدمعلىليرتكزعنهاببصرهحادولكنهاجلها

بجوارهستكانتاالذى

نبيلآدمفين

منآدمفانسلمرتفعبغيضبصوتقالها

معرفابنفسهنحوهجوارها

خيرآدمأنا

بقىانتساخرالراسهقدميهمنتفحصه

آدمالدكتور 

خيراناايوه
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فيناوضتك

ناحيةآدملهفاشاروبسرعةواحدةمرةقالها

حضرتكومينليهبسدىهىغرفته

مانععندكعليكاقبضجاىحاجةوال

بخوفنحوهيتجهانوهموليلىندىصرختا

ليهعلياوتقبضوذعربدهشةعيناهاتسعت

ومقدرشوخرجغيركظابطجهكدهقبلمش

ليهجاىانتيبقىحاجةيعمل

شويةونتسلىمعاكاهزر جاىحاجةوال

انتالبغيضةانيابهعنوكشرصوتهبعلوصرخ

كماننهزر تحبرايحمصيبةفىرايحياحبيبى

شوية

نيابةاذنمعاكقائالحسناوقفه

هللاشاءانالقطومينباستحقارلهنظر

واخوهاملحامىنبيلحسناناكويساتكلم

لحسنبهاوالقىجيبهمنورقةالضابطاخرج

غرفهوتفتيشالبيتباقتحاملرجالهاشارثم

بدقة

فىينطلقون رجالهيرونموهجميعااصابهمهلع

حتىطريقهمفىيجدوهمابكليلقون مكانكل

وهواحدهمتوقفحتىبشأنهاتواملايصلوا

وهورئيسهنحومتجهاالصغيربالظرفيمسك

ياباشادهلقيناالعسكريةالتحيةيودى
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ظهرتصفراءابتسامهليبتسموفتحهامسكه

منيرةالصغالاكياساحديرفعوهومحياهعلى

وهوللظرفاخرى يعيدهامرةثمليشمهاالظرف

هاتوهلرجالهيشير

يحاول وهوبهيمسكون وهمبهجميعاصرخوا

مشحاجةمعرفشاناايديهمبينمنالتملص

حاجتى

دهياحبيبىمينحاجةاومالوجههفىصرخ

يااخوياهيروين

دهياابنىبتاعهمشبترجىليلىبهامسكت

دىالحاجاتميعرفشابنىالصبحهجابواحد

عملتاناياحاجةالنيابةفىتقوليهدهالكالم

قدرلوشاطرمحامىعلىدورواعليااللى

يطلعهيبقىيطلعه

اقربتضرببهمصارخةنحوهندىاسرعت

ياعنهابعدواعنهابعدوااليهالرجال

كالب

آدماستطاعارضالتسقطاحدهمصفعها

ضربهامنعلىليهجمايديهمبينمنالتالاف

بهليمسكوامتتاليةغاضبةصفعاتليصفعة

متخليهاشالضابطمنهويقترباخرى مرة

رجلعلىواعتداءمخدراتمتبقاشتانيةقضية

امن
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تقطعباردةسكينكانهاالقاسيةالفراقلوعة

شعور عذابمابعدهوعذابببطءالوريد

احببتمنفراقعلىوالاجباروالظلمبالقهر

مخيراالمرغمالقدركتساقمنكارادةدون 

لمحبيباوالروحالقلبويفارق الفراقيصعب

لهالاالقلبينبض

اللصوصبينمامحبسهداخلقضاهاسبوعا

شتاءةكليلباردةحوائطالخطرومسجلين

عنلتتوقفالقلوبعلىثلوجهاتمطرقاسية

ملااليعرفاملجهول منبالخوفمنالاالنبض

ولمجاءانمنذمعهتحقيقدون هكذايظل

النيابةعلىعرضهيتمولماحدالهيتحدث
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قلبهينتابوقلقحيرةكهذهقضايافىكاملعتاد

ولكنهلهحدثفيمايدلهرمزى انجيدايعلم

انوالقذارةالدناءةبهتصلانيومايتوقعلم

منهليتخلصكهذهتهمةلهيلفق

نهرهاعندمابهالقاءهمنذعليهمراسبوع

هذافىاخرى مرةإليهاملجئعدممنهاوطلب

عليهاخوفااملكان

طردةشربيتهمنطردتهاليلىانحسنمنعلم

الفاقعلىرمزى معتآمرتانهااتهمتهابعدما

املهالطريقةبهذهبيتهمنخروجهالولدهاالتهم

بعيدالياخذهابجوارهاكانلوودبشدة

وعذابألمكلظهورهموراءتاركينويسافران

الاخيرةالفترةفىعاشاه

يفتحاملحبسبابصوتعلىافكارهمنانتفض

صاحبالجثةضخمالرجلذلكمنهويدخل

غريبةةبطريقيناظرهالذىالفض ىالشارب

كلمةيومالهيوجهلمعليهعيناهوقعتكلما

هو؟اينيعرفانارادوعندمااساءةوال

؟الانحتىمعهالتحقيقيتملمملا

جاىدوركواحدةبكلمةاجابه
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انهالوتتمنىمنكسرقلبحطامبينضائعة

ولكنهسينقض ىولكنهطالمهمابحلمكانت

ملسةعلىافاقتيتركهاانويأبىبهتشعرواقع

اليهاناظرابجوارهايجلسوهوكريميدمن

صغيرامازالانهرغموعذابهاباملهاشاعرا

فراقيكون كيفليعرفبمشاعرهاليشعر

ضائعةحزينةهىكمايعلمايضاولكنهالحبيب

بدونه

نودىيامالك

نجومهاتحتضنوهىللسماءتنظرمكانهاظلت

منفرتدمعةمسحتالوالدهاحنون امكدفء

وهىوالامنهاشعور دون لوجنتهامتسللةعينيها

شفتيهاجانبعلىملحهاتتذوق 

كويسةاناكريميامفيش

هفهممشانىصغيرانىمعنىمشفكرةعلى

ليهزعالنةانتى

وضعتحزينةابتسامةثغرهاوعلىاليهانظرت

اصبحصغيرايعدلمانهلتعلمهكفهعلىيدها

اخاهاولكنهشقيقهايكون لموانحتىرجلها

الوحيد

وراجلراجلانتياكيموصغيرانكقالمين

كماناوى 
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بساخرى مرةالسماءملناظرةتعودوهىتنهدت

الوجعيتوصفاويتحكىاوى صعبالوجع

وتوضحتوصفحاولتمهماجواككدهحاجة

هيفهممشصعبهوايهاداودامكللى

بيكبستهون انىكدهمعنىومشواليقدر

يعرفممكنالدنيافىمحدشبسوهللاالابدا

بايهحاسةانا

زعالنةانتىعارفاناياندىاخوكىانابسايوه

موجودربنابسآدمعشان

بسموجودوهيفضلموجودربناطبعا

هيفضلموجودكمانهوماالشيطانطول 

الاول فىواحناالناسقلوبجوهوالحقدالشر

ياكريمبشروالاخر

الاخرفىبينتصرديماالخيربس

لكنبسالافالمفىدهبتهكمابتسمت

هوبقىدلوقتىالشرياكريمكدهغيرالحقيقة

خيرالكانلوالدنيافىحاجةكلعلىاملسيطر

آدممكنشتزيدالحروبمكنتشبينتصر

موجودةابقىمكنتشتهمةغيرمنيتحبس

يجىالبوياومرعوبةوخايفةدلوقتىمعاكم

اذيكمهينفعمشوساعتهاعنىغصبوياخدنى
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وحاول هنالوجهوهللاغاضبامكانهمنانتفض

هنامنونخرجهاصحابىالعيالالجيبياخدك

الشارعفىبيجرى 

كدهمشالدنيابسياكريماوى طيبتان

اوى اوى قاسيةدىالدنيا

منهويدخليفتحمحبسهبابلصوتانتبه

املقصودكأنهبعيدمنيناظراهالضخمالرجل

بخطواتنحوهاتجهخصيصااليهأتىكأنه

معاياقومامامهوقفحتىباردةبطيئة

فينعلىبقلقاليهنظرهرفع

هناتفضلتحبوالكالمغيرمنمعاياقوم

طول على

احسناجىايهوعلىال

اينالىاليعرفالرجلخلفمحبسهمنخرج

الرجلفتحهاغرفةامامتوقفحتىبههوذاهب

الذىالضابطنفسليجدآدموخلفهودخل

فوق قدميهعارافاسبوعمنذالقبضعليهالقى

اليهينظروهوسيجارتهيدخنمكتبهسطح

للراجلاشارالشاحباملرهقوجههمتفحصا

الرجلادىوحدهموتركهمباالنصرافالاخر

وانصرفالعسكريةالتحية
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دكتور انتهودكتور يااتفضلبتعالىلهاشار

ايهوالبرضه

بينقضاهاليالىبعدتندثرانكادتبثقةاجابه

الجامعةفىدكتور القاس ىالباردالسجنرانجد

بشرى دكتور مش

يعنىمدرساهاااا

اناوالحاجةكلعنىعارفحضرتكواظناه

غلطان

التعريفعنغنىزيكالجامعةفىالطبعااستاذ

ويتاجردىزى غلطةيغلطمينفعشبرضهبس

املحاضراتفىالطلبةعلىبتوزعايهاملخدراتفى

وجههتلون وغضبمنتفضةبعروقمنهاقترب

مشانهاكويسعارفانتالقاتمةبالوانه

؟ليههناانااعرفهعايزاللىوكلبتاعتى

عابئابماغيرالهواءفىسيجارتهدخاننفث

آومالليههناانتعارفمشآدميقوله

ادكعلىمخكشكلكازاىالجامعةفىدكتور 

كويسمعايااتكلملوسمحت

غيركواحدمعووجبتكلمانىشايفانتوهو

بسدلوقتىالفلكةعلىمتعلقزمانهكان

وارتاحتلكحبيتكانابصراحة

مايرمىفهممحاوالباستغرابحاجبيهآدمضم

فاهم؟مشايهيعنىامامهالجالسالرجلاليه
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ارضاقدميهينزل وهوبالجلوسإليهأشار

انس ىخلتنىشغلتىشمعليادكتور اتفضل

زيكاللىاملحترمةالناسمعوالادبالذوق 

متجهامكانهمنالضابطفقامامامهآدمجلس

اكيديادكتور اتفضلسجائرهبعلبةمشيراأليه

انكعارفواناسجايرمشربتشيومكامبقالك

سنينمنبتشرب

ماالذىطبعاآهواحدةليسحبيدهآدممد

النملةدبةيعرفواحضرتك

لتبرزمقهقهاعالىبصوتالضابطضحك

مشمقززةبطريقةمتجليةالصفراءاسنانه

عنهنعرفالزميهمنااللىبسيادكتور كدهأوى 

اودامىيقعدمالحدمااتولديوممنحاجةكل

دهالكرس ىعلى

معينلغرضمقصودانهتوضيحاتهكلمع

حبيسايظلحتىمعينلسببيتوصللمولكنه

املخدراتحيازةبتهمةالنيابةعلىعرضهدون 

املفروضليههناانافاهممشبرضهانابس

زمانمنالنيابةعلىاتعرض

دكتور ياايهوالتتحبسعايزانتهودهايه

يتحبسانهيحبالدنيافىحدمفيش

اعرفهعايزاللىكلمظلومكانلووخصوصا

منىاملطلوبايهالاخرومن
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مخيبتشفيكنظرتىاخرى مرةالضابطضحك

آدميادكتور 

املكشوفعلىنتكلمنقدركدهكويسطب

دكتور ياتعجبنى

دورانواللفغيرمنبصراحةهنتكلميعنى

عايزككنتبسانادكتور يابدور والالبلفانا

بتاعنااملنتجعفىوتستجمكدهنفسكمعتقعد

هطلبهاللىتستوعبقدرتنتكلمنيجىملاعشان

لهالشافعىرمزى انعارفاناكدهالاخرمن

تمامهنابوجودىعالقة

عليهيجلسكرسيهعلىليعودالضابطالتف

قائالمكتبهعلىاملضمومةكفهواضعا

منكاملطلوبكلكدهالاخرومنبصبخشونة

رجليكعلىهنامنتخرجتعملهاواحدةحاجة

لكنيومكامعليهافاضلىاللطيارتكوتلحق

غيرهتشوفهمشدهالشمسنور لوتعاندبقى

هتعيشاللىاملعفنةالزنزانةقضبانوراءمن

هيرويندهسنينعشرعنالتقلفترةفيها

ياحبيبى

هنامناخرجعشانبقىاملطلوبوايهاهاااا

ومراتىطيارتىوالحق

يعرفانهمنهاشارةالاخيرةكلمتهعلىضغط

لطالقهاعليهللضغطخصيصاهناالىاتىانه
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املاضيةالفترةطواليظللنرمزى انيعلم

تمامامثلهخبيثالمريخططكانولكنهصامتا

املطلوبكلالاخرمناجيببحبانابقىبص

سالمةالفمعهنامنهتخرجهتقولهاكلمة

معاكهعملهاللىفىبقىاعذرنىهترفض

دىالكلمةهىوايهقائالناحيتهجسدهآدمدفع

؟

مااول ابداقائالللخلفجسدهالضابطاراح

انتىواحدةكلمةتقولهاندىالانسةتشوف

دىصعبةطالق

بكلالغضبصرخحتىآدممالمحتجهمت

علىانقضانهلوودوجسدهوجههفىعضلة

عمرهينساهلندرسايلقنهالبغيضالرجلهذا

ملهباك

يحصلمستحيلودهوجههفىصوتهبعلوصرخ

شرعومفيشورسولههللاسنةعلىمراتىندى

عشاناطلقهاهيخلينىالدنيافىوالحددينوال

املقامادمشانىشايفاملحترمرمزى السيد

املطلوبكلفيهامليشاناعائليةمسائلدى

وانامنكمزعلشعشانوخالصتعملهمنك

وحشزعلى

عايزنىفيهاملكشوانتعائليةمشاكلهىواما

ليهاطلقها
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وهوبمكرآدمنحووجههجسدهالضابطدفع

طلقهاقلتأنا

لسهانتوغضببدهشةآدمعينااتسعت

هتجننىايهانتدلوقتىكدهمنىطالب

إليهمتجهايقوموهوبعنفمكتبهضرب

شرفىببدلنفسكواحترمكدهاعقلايهبقولك

طريقيعرفلكومحدشبحالهعمركالحبسك

رايكإيهماتموتلحدجرة

اقتلنىهتقلتنى؟هاااايههتعملالقلتوان

واخلص

جيدايعلمهاالصامدةالعنيدةوجههمالمح

انهيعلمسهالمعهالامريكون لنمثلهانويعلم

فىاعتدلبهفعلوامهماعنادهعلىسيظل

خلفهليقفبصرهمرمىعنابتعدثموقفته

بسحرانتهامسااذنهمنمقترباتماما

هيجرالهواللىاخوكحسنعلىياعينى

مالهواخويابحدةاليهالتف

يتعينانهعينهومنىنفسهانهاعرفهاللىابدا

ملفهيشوفواملاكدهانتتخيلنيابةوكيل

مخدراتتاجراملحترماخوهانويعرفوا

زى الهواءفىهتطيراحالمهكلياعينىطبعا

بالظبطدىالسيجارةدخان

ملااملحترمالوزارةوكيلحضرةوالدكوال

وسمعتهابنهبسببمبكرمعاشيخرجياعينى
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شمتانةوهىالناساوداممنظرهكدهانتتخيل

هتعنساللىالبناتستاختكوالفيه

منهايقربدريقمجنون مينوهوطبعابسببك

عايزنىلوبقىالااملخدراتتاجراختوهى

بيهايتسلواهناللرجالةالقسماجيبها

ممكنياعينىاللىالوالدةالستعلىوياسالم

وقرر دهكلتخيلالبكرى ابنهاعلىبقهرتهاتموت

فاضلطيارتكمعادفاكروخليكدكتور يا

تلحقشمياياتلحقايامخمسبالظبطعليها

تهاوتذلكمناكثرحملهقدميهتستطيعلم

انهيجزميكادكرسيهعلىبعنفليسقطقدميه

ولكنهللحقيقةمنهخرجلوودبشعبكابوس

كلاهلهعنيمنعانبيدهوحدههواليمواقع

الصاقعلىقادرايضاوحدههواملصائبهذه

اخيهحرمانعلىقادرعمرهمباقىباهلهعاره

انشقيقتهحلمصغرهمنذاليهسعىحلممن

الىوعفتهاشرفهاعلىتحافظانعروستصبح

الذىوالدهتتمناهالذىبالزوجلهاهللاماشاء

مريضةوالدتهبسببهجبينهالعارهيوصم

فىعليهايقض ىانللحزن يمكنالتىالقلب

لحظة

ينزعمكتبهالىمتجهابالضابطالايشعرلم

اليهالتفللخارجمتجهابهالخاصالجاكت

فىاصابهانهيعلماملوتىعدادفىانهيعلموهو
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وانتهتتمامالهدفهوصلانهجيداويعلممقتل

دائماكعادتهلصالحهاملعركة

انىمعردكهعرفوبكرةالنهاردةهسيبكانا

بقىاناشفتبرضهفرصتكخداهوبسعارف

دكتور ياسالمازاىحقانى
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امااختياراتامامهتعدلمالعزل السيفسبق

مقتوالكانانامرهيهمهلنمقتول اوقاتال

ورفضهعنادهثمنستدفعالتىهىعائلتهولكن

منإالاملظلمةالزنزانةجانبفىاندسطالقها

منإليهنظراليوماكتملالذىالقمرشعاع

امالقضبانخلفمنيراهسيظلهلبعيد

ستغفرهلهىولكنجديدمنلحياتهسيخرج

حيلتهوقلةضعفهستغفرهلعنهاتخليهله

حياةاووحبهحياتهاماحيلةماباليدولكن

ذنبادنىلهمليساخرين

ولكنوينامعيناهيغمضانوتكرارامراراحاول 

واسئلةكارافبابهيطرق انوابىجفاهالنوم

دوامةتتوقفالقويةكدوامةراسهفىتدور 

راسهعلىتدققويةمطرقةوعقلهقواهتستنزف

اخيرااستطاعحتىتتوقفالآذنهفىوصوتها

اخيراالنومبقطاراللحاق

والدتهازوجبابراهيملتلحقباكرااستيقظت

لمالانإلىولكنآدمعنللدفاعٌوكلالذى

منآدملخروجطريقةاىايجادستطيعي

خسائردون القضية

انقبلبهتلحقحتىبسرعةمالبسهاارتدت

يرفضانهتعلممحبسهفىآدمملالقاةيغادر
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ستكون رفضحتىولوكهذامكانفىوجودها

الامركلفهامهمابجواره

الخيرصباح

الفلصباحمبتسماإليهانظرهإبراهيمرفع

بدلنفس ىوافتحىمعاياافطرى لىتعاياندى

لوحدىماافطر

رايحانتنفسمليشمعلشياعموال

كدهمشآلدم

آدمياندىتروحىمينفعشأنتىبسأيوه

بيضايق

خاطرى عشانبترجىقائلةبجوارهجلست

عليهواطمئناشوفهعايزةمعاكخدنىياعمو

بسمعاكهروحمرةآخرياعموخاطرى عشان

عليهواطمناشوفه

تتراجعلنانهايعلموهوباستسالماجابها

زعلمنيستروربنامعاياهاخدكيابنتىخالص

آدم

يجلسعمرهمنالسادسعقدهأواخرفىرجل

غاضبااتجهتالوجهمكفهرساخطاكرسيهعلى

التخفيفمحاولةبجوارهجلستإليهزوجته

يستطيعلنبالغضباملشتعلقلبهولكنعنه

غضبهعنينفثحتىمواجهتهعلىاحد
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دىالعصبيةالزمةملهاشياحسينبقىخالص

ليهكدهعملهووافهممعاهاتكلم

ابنكانتىياستايهافهمبغضبإليهاالتف

يطلقانهخرفانعقلابوعمهساعداملحترم

عايزوخرفكبرشكلهجوزهاابنكمنبنته

حدفىهوويتجوزهازهاجو منواحدةيطلق

ياناسكدهيعمل

غلطاناللىهوبرضهرمزى اخوكماهو

ليهكدهيعملخطيبهامعومبسوطةالبنت

فىطمعطماععشانعصاهعلىمستنداوقف

قرشينومعاهبرهمنراجعدهقالوفلوسهابنك

كدهلحدتوصلبسمصلحةواعملعليهالف

حيواندهآدمىبنمشدهبنتهفىكدهيعمل

يصحىشريفواماكدهباهللاستهدىطب

معاهاتكلم

يروحبنفسههوالزمدماغههكسراناده

خسروااللىويصلحويعتذرلهندىلخطيب

بغباءه

ياجماعةالخيرصباح

الصوتناحيةهادربغضبالتف

شريفياس ىالنومصحى

الساخرةوالدهلهجةمنتعجب

حاجةفىخيرابايابالخيرصباح
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بنتندىمععملتهاللىايهيااخوياحاجاتفى

دهعمك

بحذروالدهمنيقتربوهوقليالارتبك

انهمشايفرمزى عمىحاجةمعملتشانا

يطلقهاعايزكدهعشانلبعضمناسبينمش

منه

ايهعلىمعاهاتفقتايهعملتبقىوانتاه

؟ياشريف

انتندىتتجوز عاوز انكوقالىكلمنىعمك

اتجننت

مبعداجبينهفوق العرق قطراتوزداتارتبك

مشندىاناكدلىعمىياباباابيهعنوجهه

معاهوهيبهدلهاوحشةظروفهانغيردهعاوزاه

العريسانتاملغوارالفارسبقىوحضرتكآه

غبىوانتخيبةجتككدهمشاملناسباللقطة

مشرمزى فاهمشمكلهدهبعدلسه

طماععمرهفلوسكوفىفيكطمعانانهفاهم

بتقويهبغباءكوانتوغدار

عملتانتياشريفايهعملتانتعارفانت

عنهانهىورسولهربناحاجة

أخيهخطبةعلىأحدكميخطبنوال
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لعمكدلوقتىهتروحبصرامةقائالمنهاقترب

هخليدىاللعبةتكملهتقدرمشانكوتقوله

الحاللبنتعلىدور وانتلخطيبهاالبنتيرجع

عيلةمشسنكمنقريبةتكون تناسبكاللى

منليهتحرمهاسنةعشرينيجىوبينهابينك

راجلاختارتهراجلمنليهتحرمهاشبابها

لبنتهيتمناهراجلاىبجدمحترم

انابسياباباأيوهقائالالاعتراضحاول 

اتجوزهاعايزعاوزاها

العلىباهللقسماغاضباليصفعهكفهرفع

متولوالدينليوممنكمتبرى الكون العظيم

لووصيتىودىتشوفنىعليكهحرمياشريف

تاخدتقفحتىهمنعككدهتعصانىفضلت

اخرودهعليكغضبانقلبىواناهموتعزايا

عندىكالم

قلبهاانقبضكلماالشرطةقسمالىحضرتكلما

راتحتىبهمحتميةابراهيمبجوارتسيرخوفا

اسرعتالضابطغرفةاماميقفانوحسننبيل

نحوهمالخطى

الخيرصباح

النور صباحالارهاقيملئهبصوتنبيلاجابها

ايهعاملةياندى

اخبارمفيشكويسةالحمدهلل
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مفيشلسهبامتعاضحسناجابها

اللىالحيوانمناعرفنفس ىانايدجد

يعملقاصدحدانمتاكداناكدهفيهعمل

فيهكده

الذىحديثهوالدهاانهشكادنىلديهاليس

بثينةوحديثلزوجتهقالهاكلمةلكلاستمعت

الالهليسهذاكلالسلطةقريبهاصاحبعن

الفرصةاتتهاواذاذلكوراءهوانهواحدمعنى

الانبعدضعيفةتعدلنتتراجعانمامهالتقف

بهايفعلهمالكلمستكينةتظللن

الرجلذلكنفسههوبقوةقادمةاقدامصوت

انقبلامامهاذاتههومنهاواخذهأتىالذى

ظلنحوهالاسرعهوابراهيمكانباالقترابتفكر

وعلىيعودانقبلالوقتلبعضمعهيتحدث

قبلللحظاتامامهمفوقالحيرةعالماتوجهها

النهاردةهيخرجآدمبيقول يقول ان

هيخرجبجدبجدبفرحةصرخت

استنىالاخرهوانتابهبقلقحسنقاطعها

ازاىنفهمياندى

اكيدالنهاردةهيخرجبيقولكياحسنايهازاى

ياعموكدهمشبرئ انهعرفوا
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قضيةالياندىعارفمشقائالابراهيماجابها

علىيعرضوهعاوزينمشمنينسهلةمش

غلطحاجةفىكدهالنهاردةهيخرجومنينالنيابة

مفهومةمش

شاءانليههتخوفونىانتواقائلةالقلقانتابها

واكيديتحبسعشانحاجةمعملشآدمخيرهللا

وهيخرجواكدهعرفواهما

حديدالالبابمنإذاخرجوآلامهقلبهسجين

الواسعةبساحتهاالدنيانور إلىاملتهالكالقاس ى

معهاويغيبهىستغيبونورشمسهابهواءها

منلغيرهستكون الابدسيتفرقاإلىالعاشققلبه

تكون لنلهتبقىحبهالنفىلياليهوذابتعشق

القادمةوايامهوآلامهاحالمهيوماتشاركه

مهماووجدانهقلبهمنتمحالنذكرى ستصبح

آلانعيناهاسيواجهكيفبعدهامنعمرهطال

وهمالتعلمهىالغادرالخائنهونظرهافى

انعليهماسيحدثيتحملانعليهاليعلمون 

غيرسبيلفاللذاالابدإلىسيفقدهاانهيعرف

معهالهماتبقىكلحامالبعيداالسفرالهروب

ولكنوالنفوذوالسطوةالقيودعنبههاربا

مكانفىباقيةوهىبعيدةوهىحمليماسوء

مكانبهلهليس
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امامهيقفالذىكصاحبهاغليظةابتسامة

تروحعاوز مشدكتور يايالفظبصوتمناديا

ايهوال

الطرافهجذورهامتدتبضعفإليهنظرهرفع

وانحتىاملقاومةعلىاليقدرواهياجسدهاصبح

باالعتراضشفتيهمنخرجيصوتمجردكانت

ويخرجبجوارهبشدهذراعهمنجذبهنحوهاتجه

غرفةنحومتجهامرةالخرحبسهمنبه

انهيشعرلميراهملمالكثيرونبهمرالضابط

ايناليعرفتاهكانهمغيبكانهالحياةقيدعلى

ذاهباينوإلىهو

النهايةكانهاطالتنظرةواخيهوالدهبقربملحها

البعدقلبهويأبىالابتعادعيناهتأبىالفراقنهاكا

عرضوهمالكلرافضايعودهليتراجعهلعنها

فىيظللنسيحدثماذارجعانولكنعليه

شركلس ئكلالهلهسيجلبولكنفقطسجنه

وعنادهرفضهوراءمن

حتىوالطرقاتالوجوهفىبنظرهاتجول ظلت

يومنهعدفعهاالذىالرجلمعيقفراته

متجهةوهىالابقدميهاتشعرلمعليهالقبض

التعرفاشتياقبكلولهبكلباسمهناطقةإليه

لتستقرأليهووصلتالحشودتعدتكيف

مقلتيهاحبيسةظلتدموعاتذرفوعيناهاامامه
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يحبملنحبيبباشتياقكفيهالىامتدتاناملها

دونهقاسيةكانتاياملعدةدنياهعنغابملن

النهاردةهتخرجخالصكويسانتآدم

كدهبيقول إبراهيمعموياآدم

حزينةضعيفةباتتضحكتهاالبريئةعيناهايرى 

هلفارقهااذاكيفعلمتانوكيفبعدهمن

رفعلغيرهلتكون تعوداوالابدإلىضحكتهاتغفو

ياندىوحشتينىبألموجنتهانحوكفه

ياآدمكمانوانتائلةقكفيهعلىدموعهاسالت

منوهتخرجشويةكلهاخالصبساوى وحشتنى

معاكهروحاناتانىهنرجعومشوهنسافرهنا

متخافشمكاناى

ماكفايةبغلظةلهاملرافقالرجلصوتقاطعهم

عليهاتاخرنالويزعلالباشايادكتور كده

الضابطغرفةليدخلتاركهانحوهمرفقهنزع

نحوهاحسنيتجهانقبلمكانهالتظل

ياندىايهقالكبقلق

بسرعةدخلهدهالغبىالراجلحاجةمقالش

يتكلممقدرش

ظنىيخيبربناخيرهللاشاءانمعلش

عارفانتياحسنايهيعنىبقلقاليهالتفت

حاجة
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يتقبضمنينإنفيهادىالحكايةبسالياندى

عرضهغيرمنيخرجومنيندىزى بتهمةعليه

غلطحاجةفىكدهمعاهوالتحقيقالنيابةعلى

عالقةملوشانهعرفوااكيدبسايهغلط

هيخرجواكدهعشاندىبالحاجات

اوى طيبةانتىعابثةابتسامةشفتيهعلىالحت

كدهوبسيطةسهلةمشالدنياياندى

خيرهللاشاءانمتعقدهاشياسيدى

باباماموياباذهاباالساعةمايقاربظلت

منقلبهاالىتسللبقلقكفيهاتفركالغرفة

عندمافجاةتوقفتحسنكلماتومنتاخره

شفتيهموعلىنحوهامتجهينوبثينةرمزى رات

إليهملتوحىوقفتهافىاعتدلتساخرةابتسامة

سطحيةهزيلةقوةكانتوانامامهمبقوتها

ياندىازيكرمزى منهااقتربا

ياباباالحمدهلل

ياندىبابافاكرةلسهانتىبابا

مشبرضهزى ابوياانكماهنس ىعمرى انا

لشريفتبعنىعاوز كنتانكانس ىقادرة

وخالص

بنتىانتىعليكىخايفانابقوةذراعهاامسك

ادىعليكىهيخافالدنيافىحدمفيشالوحيدة

معاهكبروبقىلودهعليكىبيضحكدهالواد

فيكىهيسالومشدراعهبطول هيرميكىفلوس
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اميرةيعيشكاللىمعاهشريفالشريفلكن

عليكىوهيخافوبيحبكعمكابنبحالهعمرك

الطايرالهوامن

مصرةولسهآدماخترتاناعاوزاهمشوانا

اختيارى على

خليكىخالصمغتاظابقسوةذراعهانفض

بنتيااختياركنتيجةاتحملىابقىبسمقتنعة

هدى

اسيرةهىلتظلزوجتهنحومتجهاوحدهااتركه

حيلتهاوقلةحزنها

شديدبغيظاليهينظرمكتبهاعلىقدميهرافعا

وسينفذعليهالسيطرةاستطاعانهيعتقدكان

توقعاتهخالفولكنهشكدون منهاملطلوب

ماطلبهاتماميستطيعلمرغبتهيلبىانورفض

لهارادوانوحدههللابيدالقدرانيعلممنه

قرارهاخذاحدمنهيمنعهملنالسوءولعائلته

ظلوانيطلقهالنمعتزمنهطلبهرافضاملا

جيدايعلمون ملفقةتهمةاوتهمةدون سجينا

منهابرئ انه

يضربوهوعنهنفثبغضباليهمتجهاقام

اتجهبعنفارضاليسقطامامهالذىالكرس ى

انتيعنىبقسوةذراعهمناياهجاذبانحوه
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باالدبعليكعرضتهاللىالعرضياآدمبترفض

كدهمش

عليكمحرامعاوزهانتاللىعلىقادرمشانا

بالظلمميرضاشوربنامراتىندىدهكلليه

نااطيبياآدمظالماناقائالبهصرخ

مشقولىالااصولهعلىاللىالظلمهوريك

كدهمشآدابكليةفىطالبةاختكالهانم

منهاايهعاوز وانتبغضباليهراسهرفع

والصون الحفظفىاختكمتخافشالياحبيبى

؟ايهيعنى

متخافشامانفىموجودةيعنى

ايه؟تقصدبترقبحاجبيهعقد

عندهموهاخدناسفىانالحكايةكلابدا

اخليهمممكنوانااستضافةيومكاميعنى

خليهمدماغكمنشفانتمدامبسيطردوها

بعضمعحلووقتيقضوا

فيناختىايهبتقول انتبهصارخاعليهانقض

؟

حاجةفىذنبملهاشاختى

القضيةاخلىممكنانابقوةبعيدايدهنفض

شوفشرطةظابطعلىواعتداءمخدراتاتنين

كدهاهدىايهادبعدمنهمهتتطلعىبق

نتفاهمعشان

؟ايهفيهاعملتانتايهعلىنتفاهم
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القراريامابايدكانتحاجةمعملتشلسهانا

ياترجعمكرمةمعززةسليمةالبيتترجعاختك

اختارمستقبلهاويضيعماتضيعبعدبسبرضه

ازاىعادلاناشفتالتنفيذعلياواناانت

ظالمانىمتقولشعشان

علىبضعفليجلساملكتبعلىاتكأبمرفقيه

املقاومةعلىالاحتمالقدرةبعدمافقدكرسيه

يعدلماختياراتامامهتعدلمالامرانتهىأكثر

العينانمغمضملصيرهمنقاداباتامرهفىمخيرا

واذابضعفمعتزالىعيناهرفعالارادةمسلوب

زينهعاو انتوااللىعملت

بيتهاهتروحاختكقائالبظفرمعتزعيناملعت

كمانوانتخدشفيهامفيشمكرمةمعززة

مستقبلكوتشوفطيارتكوتلحقتسافر

وكيليبقىواخوكباحترامهيفضلووالدك

ليكالقراربيحلمماعمرهزى الدنياادنيابة

ياآدم

ماخالصبايدىاللىايهقرارقائالبتهكمابتسم

خدبسياآدمعليكبرافوبثقةمابتس

داراللىمنواحدةكلمةعرفتندىلوبالك

وملفاوى وحشزعلىوانامنكهزعلاناهنا

وجديداول مننفتحهالقضية

؟واختى
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البيتفىوهتكون واحدةساعةمتخافش

حاجةمحصلهاشانمنيناضمنوانا

لالفزى اختكياآدممعاكقلبىمتتعبش

الكالمواسمعحلوخليكدلوقتىلحد

ماهىزى تفضلعشان

الضابطغرفةمنلخروجهانتظارهمطال

يرفعلمضعيفالراسمنكسيخرجوجدوه

وابيهاخيهوخلفهابلهفةعليهاقبلتاليهمنظره

بالداخلدارعمامتساءلةبهامسكت

ايهعملتطمنىآدم

اوعليهمسيلقيهممائفاخاصامتاظليجيبهالم

القىمعتزخروجتفكيرهتحديدااوقفعليها

هامسامنهاقتربعليهمبنظره

اظنياحبيبىياآدمعليهاتفقنااللىمتنساش

كويسعارفهانت

عيناهدارتقاتلصمتهحائرةمتساءلةنظراتهم

قرارهفعلرديخش ىالقادممنخائفبينهم

وقفبعدماكيفبالجنون ستصابحتماعليها

ليسولكنالانعنهايتخلىالجلهارمزى وجهفى

اوومستقبلهمعهاحياتهامااختياراتامامه

كبشليسواذنبهمليسباكملهاعائلتهمستقبل

سيصبحلهتعدلنانهاجيدايعلملحبهفداء
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ولكنهااخرى مرةرمزى لبيتستعودعنهاغريبا

اخررجللبيتولكنهوبيتهالىمنهتخرجلن

جسدهفىبعثتالباردكفهفوق كفهاملسة

مباغتةقشعريرة

ليشبعدقائقبضعامامهلروياهاعيناهاشتاقت

سيتركهاالابدالىعنهوجههاسترحلمنعيناه

اليهايعودلناخرمكاناخرى بالدالىمسافرا

لغيرهملكهىستكون عادوان

طمنىياابنىايهآدمقائالكتفهعلىنبيلربت

ايهعملت

امسكاليهاناظراعادثمبضعفاليهالتف

فىالجميععيون ترافقهمعنهممبتعدابيدها

مناشارةتلقااللذانوبثينةرمزى خاصةشغف

مايرامعلىش ئكلانمعتز

اليستطيعيبداكيفجانبااليعرفبهاانزوى

كلماتمعهاحديثهليبداالخيططرفامساك

واحدةدفعةيخرجهالويودحلقهفىةمتحشرج

اذاماسيحدثيخش ىواحدةمرةعذابهلينهى

قائلةتفكيرهمنصوتهااخرجهش ئكللهاقال

ليهاتكلمياحبيبىايهفيكعليكطمنىآدم

دهالسكوت

صوتهخرجاملتعبةكسامالمحهالذىعرقهمسح

اوى تعبانانايشعربهعذابكلآلمكلحامال

ىياند
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انعرفواخالصكدهمشعليكسالمةالف

يالدلوقتىايهفاضلبتاعتكمشدىالحاجة

ودشتاخدنروح

قسمةش ئكلانعارفةانتىندىقائالقاطعها

كدهمشونصيب

احناباللىعالقتهايهدهبسياحبيبىطبعااه

دلوقتىفيه

هناقضتهملىاليومالكامبصراحةياندىبص ى

دىالناسادمشوانتىاناجداتفكيرى غيروا

صدقينىهنقدرمشاودامهمنقفحاولنامهما

؟فاهمةمشايهيعنى

حقوعندهمصلحتكعلىخايفابوكىيعنى

عليكىيطمنوعاوز الوحيدةبنتهانتى

ياآدمايهيعنىبتساؤل حاجبيهاضمت

بعضمعلنكمنصيبملناشوانتىانايعنى

هسافرانالحالهيروحفيناواحدكلياندى

هتتجوزىانتىوانتىحالىواشوف

معاهحياتكوهتعيش ىشريف

اوى بايخهزاركفكرةعلىقائلةضحكت

هنسافروانتواناهزاردهكلعارفةانا

صحشغلكتستلمعشانيومينبعد

الياندىوجههافىبالصراخاشبهصوتهخرج

أناخالصمعاياهتسافرى مشانتىال
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أنابعضمعنكملهينفعمشخالصوأنتى

هسافراناشريفوأدوالابوكىأدمشوأنتى

اعتبرينىغيرى منحياتكهتكملىوانتىولوحدى

اعتبرينىوخالصمعاكىحلوةذكرى لهكانواحد

لبعضمشوأنتىأناحياتكفىسبيلعابر

ياندىخالص

فىتسرى برودةمرتعشةشفتينمصدومةصامتة

تلقىقاتلةسهامكأنهاحديثهالىتستمعجسدها

لمقوى خدرلسانهااصاباتجاهكلمنصوبها

منعلىتردوبماعليهلتردبكلمةصوتهايخرج

فىقتلهحبدماءسفكعلىتردكيفيذبحها

غادرتراهوشريفرمزى امامضعفلحظة

مثلهاأيضاهوولكنللكلضحيةيراهاو ضعيف

وجههفىصرختاناللؤمعليهايلقىلنضحية

الجدرانوتصدعتصرختانقتلهحاولتان

ظلتفجأةضحكتلكنهاقلبهابصراخ

رفعتمابهااليفهماليهاينظربقهقهةتضحك

مبتسمةاليهنظرتوجههابهماتمسحكفيها

قائلة

ايهفيكاعملدىالبايخةلنكتةاوبعدهاااا

دلوقتى

ياندىنكتةمقلتشانا

النكتةصراخهاحولهممنكلوسمعصرخت

قلتلىوانتمراتكاناكمانبايخةونكتة
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ملككانىقلتلىمعاياوانتمنىهيقربمحدش

دهكلوتمسحدلوقتىجاىحمايتكفىوانى

تهزر بياآدمصحبتهزر انتالباستيكة

انابقىافهمىعليهاضاغطابقوةبراسهاأمسك

مجردوأنتىأناجنبهمالشمالعلىصفروانتى

بالهمواخدينمشوهماعليهاهيدوسواحشرات

ومستقبلىبحياتىهضحىمشوانا

ع

اناكدهمشعشانىقائلةقاطعته

هايانامينفعشماهوتتضحىانكمستهلش

بسطريقكفىعدتواحدةمجردعادى

كدهمشعليكضغطواانهمومتاكدةعارفةانا

آدميا

كامطارتهطلوجنتيهاتغزو ودموعهااكملت

للحظةتتوقفالغزيرة

منهماقوى ربنامعاناربنامتخافش

ياآدمصدقنى

عرضبصراحةبسموجودربناانعارف

تهمةغيرمنهنامنرجهخاقاومهمقدرش

اضحىعاوزانىازاىبرهشركةفىكويسشغل

دهبكل

مشانابياتضحىلكنغاضبةعيناهاجحظت

كده



 
 

115 

بيناحاجةبكلبضحىبيكىبضحىانىعارفانا

عيشناهالحظةبكلبضحىبحياتنابضحى

زى يعنىاوى كبيرةمشدىالتضحيةسوابس

ملصلحتكعملبانابالعكسمتخيلةماانتى

ليااحسنكدهانشايفاناصدقينىومصلحتى

وليكى

بقوةوجههاضاغطاجبينهاعلىجبينهوضع

خالصياندىالنهايةدىاكثر

انتىلتقولهاخرجتقلبهصرخةحلقهفىمرارة

ياندىطالق

كلمةألقىسيفارق عنهرغمابكىعنهرغما

النهاية

ش ئكلانتهىدهابعالتراجعبكلمةش ئكلانهى

وجهاملوتىوجوهيضاهىوجهاليرى عنهاابتعد

منفجأةالدماءانسحبتحركةكلعنتوقف

اليشعرالباردالرخاممنكتمثاللتصبحوجهها

والالجميعيناظرهعقلوالروحبالحولهبمن

تسرى روحبالينبضقلبباليراهم

جسدتفارق روحانقباض

صامتةظلتلهتعدولملهايعودنولفارقها

عقلهايحاول الحركةعنجسدهامتوقف

يناسبهميعدفلممزاحليسبهماتفوهاستيعاب

اليومبعداملزاح
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الوجعبحمرةتلون وجهليرى اليهراسهارفعت

يحاول عقلهاكأنللحظاتساكنةظلتوالالم

صرخةالافعلهارديخرجفلمفعلهرددراسة

لتضربيدهاتحركتروحهاالموصرخصرخت

بيندموعهيحبسصامتوهوبقوةصدره

املاتآنمازالتتصرخمازالتوهىجفنيه

بقسوةقلبهيطعن

فيكعملتاناليهفياكدهعملتليهياآدمليه

ليهعلياردياآدمليهكدهفياتعملعشانايه

عيدافانيتحدثانحاول يطالعهاعيناهفتح

انلحبهماعليهاظاملاغادراأمامهانفسهعن

اليومذلكبعدتراهلنانهاتتعود

بكلتضربهظلتتصرخظلتهىتصمتلم

تسقطانكادتقواهاخارتانهارتحتىقوتها

بعدماالسقوطمنإياهامانعارمزى يدلحقتها

لملكنهاكهذهلحظةينتظربعيدمنواقفاظل

عليهاالقسوةتلكبكلون ستكانهايعلميكن

يطالعهوآدمصدرهعلىتبكىوهىاليهضمها

نجحانهجيدايعلموهوقلبهفىتكمنبكراهية

خطتهفى

كتفهاعلىيربتورمزى وتنتحبتبكىظلت

قلتلكمشياحبيبتىخالصياندىخالصقائال

ومصدقتنيشالاياممنيومفىهيبيعكانه
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انباملآدمالىظرتنصدرهعنراسهاابعدت

آدمقائلةبحذرمنهاقتربتقرارهعنيتراجع

انطققول كدهعلىاجبركحدفىلو

منهمحقكياخدابراهيمعموهخلىوانا

عشانتسيبنىبالشياآدمخاطرى عشان

حاجةاىقول انطقخاطرى 

كلياندىحاجةعلىاجبرنىحدمفيش

املشاكلبدللحالهيروحواحد
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علىللسيطرةمحاولةفىفكهعضالتاختلجت

سوءامامهايعلمالخائنثوبيرتدىانفعاالته

انمنافضلهذاولكنعيناهافىالانصورته

نصيبهاليسحولهمنويتعذبمعهتتعذبتظل

وهىضحامنهوايضانصيبهولكنفقط

يهمالامريعدلنعلمتانيفيدولنالتعلم

الوضععلىتتقلمىحاولىندىقائاللهاابتسم

مصلحتكخاطرعشاندهكلعملتاناالجديد

معاكىعملتهاللىعلىهتشكرينىوبكرهصدقينى

انتبهصارخةنحوهمتجهةرمزى عنابتعدت

انتآدمتكون مستحيلانتايهبتقول 
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مخغسيلعملولكوالمعرفوشتانىواحداكيد

فهمنىبالظبطوالايه

الواحداملفروضمخغسيلكدهتقولىتقدرى 

معاكىمشمصلحتىوانامصلحتهعلىيدور 

يادكتور مينمعاومالقائلةبتهكمابتسمت

ش ئوكلخلصتكدهالحكايةتريقةغيرمن

لواينفصاتنيناول مشواحناونصيبقسمة

اليقافمنهامحاولةفىبعنفوجههامسحت

وتسللراسهااجتاحالذىبالدوارالشعور 

امامهامشوشالتراهلعيناها

انتبسينفصلوااتنيناول مشاحناصح

كنتخدعتنىاللىانتحياتىفىحداول كنت

بحالهاالدنيامنهيحمينىراجلمعانىفاهمة

حاجةوالكلهادىوالدنياحاجةوالانتطلعت

بنتهعلىخايفالابمكملةلرمزى التفت

اللىمصلحتهعلىغيرالدنيافىبيدور ومش

وراهامنهتجيله

والبراسهافتكايزدادوالدواراليهتنظرعادت

راجلطلعحبيتهاللى

علىالسيطرةمحاوالبقوةكفهعلىقبض

دىالكلمةعلىهحاسبكمشاناانفعاله

واحساسكبصدمتكحاسسعشان

اليهااسرعبالحائطلتصطدمللخلفترنحت

ايهفىمالكندىبيدهاجزعاليمسكرمزى 
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الدنيابراسهايزدادالدوارومازالبيدهتشبثت

قادرةمشيابابابيابتلف

ولكنهانحوهامديدهمنهاالاقترابآدمحاول 

عنىابعدقائلةصرختبهماتشعربرغم

عاوزاكشممتقربش

لهاشيئايقدمهبيدهيعدلماملاقلبهينفطر

بخداعمغلفالمالالمفقطالحبالامان

احبتهعمنغريباخرشخصبانهيخدعها

بعدمكانللندمليسولكنجوارحهابكليوما

فلقدذلكفىيجادلولنكرهتهحتماذلك

الامرانقض ى

مناملارةالوجوهيطالعوقفالقسمبابعند

آدمراىحتىهناكضالتهيجدانعس ىامهام

يقفوهوتبكىرمزى وبجوارهاامامهايقف

؟ذلكفكيفمبتسماامامها

؟حدثماذا

فوق راقصكانهامامهوتبكىيجرحهاكيف

محاولةفىراسهفىالافكارتخبطتقتيلهجسد

الىليستمعبهدوءنحوهماتجهمايحدثلفهم

الابتعادمنهتريدمنهتنفروهىكلماتهااخر

؟ذلكيحدثفكيف

وهىبهارمزى صرخةعلىتفكيرهدوامةمنافاق

متصلبامامهايقفوآدمذراعيهبينتسقط
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نحوهماسرعمايحدثلهيروقكمنالجسد

بهاستغاثنجدتهوجدكمنرمزى بهليفاجا

نوديهاتعالىاوى تعبانةندىشريفقائال

بسرعةاملستشفى

اعينوتحتذراعيهبينحملهاثيراكينتظرلم

حبهحرمهبمنالفتكتريداعينالقاتلةآدم

هوليكون الانجاءماارادفعلبعدماالوحيد

منهسيحميهاالذىالعاشق

بهدوءليضعهاسيارتهنحوشريفبهااسرع

ويجلسبجوارهالتجلسالاخرالبابتفتحوبثينة

شفىللميسرعاناياهمتعجالبجوارهرمزى 

يرونصامتون يقفون ونبيلحسنمازال

القىآدمشيئايفقهون الوهمامامهممايحدث

ندىعلىالطالقبيمين

مغشياامامهتسقطيتراجعانبهتستجدىندى

حركةدون مكانهفىمتجمداهوويظلعليها

وآدمالقسمخارجالىبهاويهرعشريفيحملها

موقفهعلىمازال

نداهمايحدثتفسيرحاولينمببطءنحوهاتجها

قائالحسن

انتازاىكدهعملتانتحصلاللىايهآدم

مجنون 
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عاقلانامجنون انىقالكمينببروداليهالتف

استريحعاوز اروحمحتاجانايالجدا

مشياخسارةبسالاقلعلىاسبوعاناممحتاج

السفرعلىايامثالثيدوبهلحق

مناملستغربةالنظراتيلونبتبادالحسن

بعضيحتاجانهفيبدوالغريبآدمتصرف

بتفاصيلهش ئكللهمليشرحالوقت

ذهبانهتاكدتبعدماالغرفةبابليلىاغلقت

منتتاكدوهىبراحةتنهدتعميقنومسباتفى

منماعرفتهرغماخرى مرةبجانبهاوجوده

هذاانترى ولكنهالندىطالقهعنوابنهاهازوج

الفضول يقتلهازمنمنذيحدثانيجبماكان

انتهىالامرانيهممااليهمولكنالسببملعرفة

ولكنهماحدثمعرفةتحاول زوجهاامامجلست

سمعهممااكثرشيئايفهموالاليعرفايضاهو

بعدماالحبهذابعدندىيطلقآدموحسنهو

عنهايتخلىكيفعليهاليحصلرمزى ماماوقف

داخلقضاهاالتىالايامفىحدثماذاالان

لمانهافجاةوتاكداوراقهيراجعاكانمحبسه

احدهممنعليهالضغطتماولهمناسبةتعد

رمزى غيرذلكليفعلاملصلحةلهمنولكن

مستبعدغيرامرلهذاالدناءةبهتصلوهل



 
 

123 

اىيفعلاكثريدفعملنتهابنيبيعانارادفمن

مبتغاهعلىللحصول ش ئ

لمآخرش ئنهىبهوماحدثتهمش ئهذاكل

بسيارةلتفاجئكليتهامنخارجةماحدثيفهموا

مجموعةمنهاليخرجامامهاتقفسوداءكبيرة

ش ئيمنعهمولمصرختبالقوةياخذونهارجال

بهموتصرختبكىظلتردعهماحديستطيعلم

بهاتوقفواصحراءلطريقوصلواحتىيتركوهاان

معهموظلتمنهااحدهميقترباندون وانزلوها

مرةالسيارةفاركبهااتصاالاحدهماتىانالا

الجنون ماهذابيتهااماموتركهااخرى 

عندماتركوهاوكيفخطفوهاملاحدثماذا

وندىآدمبطالقذلكربطلحديثهاحسناستمع

لهيسمحلمالوقتولكنمعهتحدثلوود

بذلك

اناليعرفون ش ئاليهمهنائمانهيعتقدون 

مجبراضعيفاوعقلهجسدهتاكلنيرانبداخله

بقتايضاهىبعيداالذهابعنفراقهاعلى

لنبسنواتيكبرهااخرمنالزواجعلىمجبرة

منالاقطريللحبقلبهايعرفلمحباتبادله

ولكنهغيرهوتعشقتحبانالصعبمنخالله

مجبراتركهاتواجهوحدهاتركهاموجودايعدلن
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ولكنهلش ئيأبهفلنوحدهيهمهالامركانان

ذنبلهمليسمنيخص

يمنعهاجفونهبينحبيسةظلتدموعايمحى

امامهماوامامهاواملهضعفهيظهرلنبقوة

وحدهيتالموحدهيقاس ى

التفوهرافضةصامتةالغرفةسقففىتنظر

التريدالتريدهمولكنهابجانبهابهمتشعربكلمة

كلرغمبعيدانفضهاتريدهكانتمناحدا

تخلىخذلهااليهلجأتمنعشقتمنمابينهم

باتتانهاماتعرفهكلاملقابلالتعرفعنها

ولكنهاالحياةقيدعلىوالديهاكانوانوحيدة

تركهاكانانالانضعيفةتعدلنولكنهاوحيدة

منكلعلىبهتستقوى موجودفربهاوحدها

فىتركهاكانانترفضهامرعلىاجبارهايحاول 

انتعلمبعيدافليرحلفليرحلمواجهتهم

جسدهامنروحهاكانتازعقلبهامنحبهانتازع

والقوةالارادةسورةمكضعيفةستظلمتىفالى

ويلقىيخذلهاثميحميهاملنرهينةتظلمتىالى

ينظرلنبهاحتىعابئاغيرذراعهامتدادعلىبها

انتقتلهاسوفشفقةنظرةعليهاليلقىللخلف

راتها

قرارمنتظرةمقعدهاعلىتظللنتنتظرلن

تصمتلنايديهمعلىذبحها
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والهلعبالخوففيهماتشعررمزى عيناتراقب

هناالىاوصلهامنولكنهالوحيدةطفلتهعلى

للجوارى سوق فىكانهابهايتاجرانارادمنهو

الغبيةزوجتهبمساعدةجديدمنهوبناءه

قبلمنامهابعذابتلذذتكمابعذابهااملتلذذة

ترى وهىوجههاعضالتوتشنجتقلبهاانقبض

عليهااطلقمنعليهاليطمئنيستاذنشريف

اماحيةمازالتكانتانليتاكدجاءالرصاص

مناقترباملوترافضةتجاهدروحهامازالت

يرى لماليهاملصوبةعيناهايرى يطالعهاسريرها

المعنىلهلكرهتحول الذىالعذابغيربهما

منفردااليهاتحدثلوودذلكغيرالنظرةلتلك

انصابهالىالامور ليرجعفعلهماحاول لهاليبين

عندمالكنالدمالوصول كثيراحاول الحقيقى

هومخدراتقضيةفىسجينانهعلماليهوصل

بامرهملوثةرمزى يدىانويعلمملفقةانهايعلم

كلمةانتهىالامركاناليهموصلعندماولكن

عرضش ئبكلضارباوجههافىآدمالقاهاطالق

ليتركهالخروجمنهطالبالرمزى التفالحائط

تحولتوجههاانتفاضةللحظاتحدهمو 

اطلعوابهمصارخةسريرهامنقامتلجسدها

عاوزاكممنبرهكلكمحدعاوزةمشبرهكلكم

كفايةكدهكفايةايهمنىعاوزينعليكمحرام

انااموتعاوزنىلومستحملةمبقتشاناوهللا
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ابعدواحاجةمنكمعاوزةمشمتخافوشهموت

انسونىعنى

لحالهامتاملةعيناهراتالذىمزى لر التفت

مخلفتشنفسكاعتبريابابامتاعتبرنى

انااناحاجةمنكعاوزةمشاناخالص

انتىعاوزنىمشانتمامامعاعيشهروح

بتحبنىتكون مستحيلماهوعارفةانابتكرهنى

كدهفياوتعمل

ماانولكنهتهدئتهامحاوالبهدوءشريفاقترب

جسدهبيدهاتضربعليههجمتحتىاقترب

السببانتاختنقحتىويعلويعلووصوتها

آدمخليتاللىانتكدهفياعملتاللىانت

اللىانتدهكلفياعملتاللىانتيطلقنى

دبحتنىاللىانتفيكوطمعتهفياطمعت

اهدىعليهاالسيطرةمحاوالبقوةيدهاامسك

هعملهعاوزاهىانتاللىاهدىياندى

اناصدقينىتانىيرجعكواخليهآلدمهروح

دهكلاناعرفكنتلوذنبمليش

صدقينىماكنتمطرحرجعتكنتهيحصل

كدابقائلةقيدهمنالتخلصحاولت

حاجةعلىاقولكبسزيهمكدابانت

اللىلقىولووهللاصدقنىفيكطمعاندهابويا

حيوانوانتصدقنىبيعهياكتريدفع

عليهاجريتفيهاتنهشحاجةتالقىوماصدقت
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بكرهكاناايهفيهاعملتانتهمكومش

ايهمنىعاوزينايهانتواكلكمبكرهكم

ايهانتوا

الوضعوافهمهآلدمهروحاناياندىاسمعينى

يرجعكهخليه

تماآدمخالصعاوزاهمشالالقائلةصرخت

مسخدهموجوداللىماتاعرفهكنتاللىآدم

عاوزاهمشعاوزاهمشمليزمنيشمنه

عليهامغشياسقوطهااعقبهامتتاليةصرخات

الطبيبملناداةرمزى واسرعلسريرهاحملها

يحدثبمامباليةغيرتجلسوبثينة

اوى واضحدهالعياللعبفكرةعلى

لعىاطاتفضلىبهاصارخابغضباليهاالتف

كدهكفايةبره

فىنفسهالتجدالغرفةمنلتخرجغاضبةتركته

حتىللحظاتبعضهماماموقفتاهدىمواجهة

بنتىفىايهعملتىغاضباهدىصوتخرج

يابثينة

هعملوانابغرورصدرهاامامذراعيهاعقدت

مشليهدهكلعاملةبنتكاعلمهللاايهفيها

عشانلقهاطاللىالوادمعغلطتتكون بعيد

عليهنفسهامبهدلةكده

سنواتمرارتهاذاقتبقسوةهدىصفعتها

عمرهابنتىمنكاشرفبنتىانابسببهاطويلة
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رمزى وخليتىبتهمةاتهمتينىزمانماتغلط

وبترمىدلوقتىجايةتتجوزيهعشانيطلقنى

كنتزمانبعدكدهبسبنتىعلىالتهمةنفس

لوبسبنار غيرجنبىيقفحدمليشضعيفة

فيكىوادخلالقتلكوهللالبنتىتانىقربتى

يابثينةسمعتىمبسوطةواناالسجن

الغرفةبابتفتحانقبلاخيرةنظرةعليهاالقت

لتجدهامحرومةامبلهفةابنتهانحومتجهة

املوتىوجوهوجههايضاهىسريرهاعلىمسطحة

اسرعتالايدىمكتفامامهايقفوشريف

ليصلماعانتهتبكىتبكيهاجوارهابتجلسنحوها

الانعليههىملاالحالبها

بااللممليئةطويلةقبلةجبهتهاتقبلهاعلىانحنت

عنفراقهامنذوتاملتقاستالتىطفلتهاعلى

عندهكالمنهمالثمنتدفعمنفقطندىزوجها

ممزقةنفسهالتجدطفولتهاعلىقض ىوكبريائه

يعطوهاولمتهمبارادانفصلواواماببين

اختارتوعندماسويةحياةلتعيشالفرصة

هوتركهاقلبهاواختارهاحبتمنمعطريقها

هذا؟كلتقاومانلهافكيفمثلهمايضا

؟وحدهاتتحملكيف

شريفعلىحانقةنظرةلتلقىعنهاابتعدت

قائلة
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ارتحتوعمكانتياشريفعاوزهاللىعملت

دهكلاودامككدهشايفهاوانتمبسوطكده

قادرةمكنتشولوياشريفلعبتكممشبنتىليه

كلكماودامكمهقفاناكدهقبلعنهاادافع

بتضيعشيفاهاواناوعمياخرساءهفضلمش

ماضاعتاكتر

شفتهاللىبعدمتخافيشقائالمنهااقترب

اناصدقينىمنهااقربمستحيلاناالنهاردة

دهلكتوصلالحكايةاناعرفمكنتش

وتقول عليكهتجرى ايهفاكركنتاومال

فىمفكرتشونتجوز آدممنطلقنىويالموافقة

انكهمكاللىكلايهفيهاتعملممكنلحظة

وعمكانتبعدكدهبستاخدها

الطبيبومعهمهرواليدخلرمزى حديثهماوقف

رفضاهدىلكنإخالءالغرفةمنهمطلبالذى

البقاءعلىواصرت

بثينةبجواررمزى ليجلسالغرفةمنجاخر 

غاضبةعليهاحتدتمنهكاللخلفرأسهرافعا

تشتمنىاناايهفياعملتطليقتكالهانمشوفت

سامعمنهاحقىتاخدلىالزمانتهقتلكوتقولى

الوال
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مشاناايهبقولكرافعاراسهومازالأجابها

اوى اناتعبانفيهاناباللىسيبينىناقص

كلبنتكبسببكلهمشهللاشاءانمالىناوا

داهيةفىوغارواحدإيهعشاندهبتعملهاللى

مرةمليون منهأحسناللىتتجوز بكره

ياشريفإيهوال

كدهمشالوبغضبكراهيةليطالعهاراسهرفع

وياريتلبعضمنفعشاحناندىهتجوز مشانا

لحدأوى كفايةكدهبعدمتتدخليشإذنكبعد

كده

لوحرانتثممالىواناهللاشاءانليهنعم

يتمناهاواحدمليون عاوزاهامش

فىهقفاللىاناانتىناحيتكمنجهواحدلو

تأذوهاهسمحلكممشبيهورمزى أنتىوشك

كدهمنأكتر

بنتىأذيتاناامامهليقفمكانهمنرمزى قام

ىبنتدىمصلحتهاعشانعملتهاللىكلياشريف

كويسةعيشةفىليهانفس ىكانالوحيدة

قولىازاىأذتهايبقىومرتاحة

فرقتوبيحبهابتحبهآدممعمرتاحةكانتماهى

غلطانااودامكظهرتعشانإالليهبينهم

لبستهانتوابشعأكبرغلطكانتبسومعترف

كدهمشيطلقهاواجبرتهتهمة
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النفسهعنالدفاعمحاوالشفتيهارتعشت

دىبالحكايةعالقةمليشاناطبعا

دىزى زبالةحركةيعملمحدشبقىمعلشال

ازاىابانتعارفمشاناوالهانمانتغيرك

اللىمعبنتهسعادةعلىبيدور الدنيافىاباى

انتامافيهاربناويتقىيصونهاويعرفتختاره

كاناللىالغبىواناأكتريدفعلكعلىبتدور 

حبهاعنعينىمغمىكنتويشيليدفعممكن

علىمجاشبسبينااللىالسنفرق عنالدم

بسدىزى قذرةحركةاعملانىلحظةفىبالى

وبجدارةكدهتعملقدرتأستاذبصراحةانت

عليهاأحسدك

الزمشريفمحذراشريفوجهفىاصبعهرفع

عمكبتكلمانكمتنساشحدودك

ياعمىآسفباستهزاءابتسم

يامدامآسفلبثينةحديثهوجه

هقفانىتعرفعايزكبسلرمزى مواجهاعاد

ومنمنكندىاحمىعشانالنهاردةمناودامك

قالهاكلمةكلفىحقعندهكانابوياعمايلك

بسحقهافىذنبىعناكفرالاقلعلىعنك

عارفمشانتصغيرةحاجةاقولكعايز

فىهللاقواتدهاليومحساباعملامتىهتموت

سالمياعمىبنتك



 
 

132 

حسنإلىلسريرهلغرفتهناظراحقيبتهاغلق

توديعانتظارفىحزيناالباببجواريقفالذى

بعدماحتىش ئكلالاعلىمثلهالوحيدشقيقه

آدممازالالسببعنالافصاحورفضندىترك

يفعلمهما

عنهعيناهابعدبالحقيبةممسكامنهاقترب

علىماتسلمعلىتحتالشنطةهنزل اناقائال

ونهىومامابابا

ياحسنهتوحشنىقائالكتفهعلىآدمربت

بقوةيحتضنهالخاهمتجهاالحقيبةحسنترك

يحياانعليهيصعبالفراقعليهيصعب

صديقهفهوفقطباخيهليسهوبدونهوحيدا

خاصةمعزةآلدمولكنلدهواوجودرغمسنده

وآلمعذابهينسيهانللسفريمكنولكنعنده

يتظاهرآدمانجيدايعلمالذىندىفقد

قلبهمايعانيهعكسعلىوالصالبةبالقوة

آدموخلفهللخارجمتجهابالحقيبةامسك

علىواضحخطدموعهاتحفرحزينةتجلسليلى

نحوهاتجهتواقفةهبتحتىراتهماانوجنتها

يزدادنحيبهاوصوتتحتضنه

يوقفربناماتدعيلىبدليامامابقىخالص

كدهبتعيطىجنبى

ياابنىتفارقنىعلياصعبانياآدمعنىغصب

كدهاوى صعبالفراقاناعرفمكنتش
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بسانتىادعيلىلهممقبالكفيهارفع

مافىطول ادعيلكوهفضلياحبيبىبدعيلك

نفس

ياامىالعمرلةطو يديلكربنا

منهالينالالاخرى هىليودعهانهىنحواتجه

وبكاؤهاليلىمنماناله

تمامالعكسعلىكانالذىنبيلنحواتجه

منآدمعادمنذيعينهالالامروكأنصامدا

لندىطالقهسببعنالافصاحورفضهمحبسه

يكنلمابنهانويرى تجاهلهعلىيصرونبيل

ضعيفانهيدلمسئوليةيتحملالذىبالرجل

آدميتكلملمغيرهاورمزى بأمرزوجتهيطلقكى

كلتخيللهتاركاامامهنفسهعنيدافعولم

نظرهوجهةمنصحيحةيراهاالتىالاحداث

ياباباعلياهتسلممش

الوداعيرضيهلمآدمولكنليودعهإليهيدهمد

لمذراعيهبينبنفسهوالقىنحوهاتجهالبارد

ضمهاكثرالجامدالقوى دور تمثيلنبيلتحملي

اكثربقوةإليه

نفسكمنبالكخلىياآدمبالسالمةوتيجىتروح

ياحبيبىمعاكربناياابنى

ياباباقلبكمنادعيلىمبتسماعنهابتعد

كلكمدعواتكممحتاج
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منبالكخدبسياحبيبىكلناهندعيلك

غربتكفىربناواتقىنفسك

بخيروشكماشوفياباباهللاشاءان

الفراقهللاغيرموعدهاليعلمبعيدلقاءهفراق

البعودةإالتنطفئالقلبفىتشتعلجمرة

فىالجمرةتظليعدلموإنعادإنالغائب

نارهاعلىنتعودلكنناتهدىالمشتعلةالقلب

مناجزءفتصبح

الطريقيطالعآدمبجوارهوالدهسيارةحسنقاد

وداعنظرةلهيلقىش ئكليطالعاملبانىالشوارع

ندىبيتعلىروححسنفجأةلحسنالتف

بقوةالقيادةعجلةعلىالسيطرةحسنحاول 

بتقول نعممستنكرااليهالتف

طلقتهااللىندىدىمشيعنىازاىايه

عاوز يبقىليهاحتىلحداسبابماتقول غيرمن

ليههناكتروح

وهوالاساسمنيسمعهلمكأنهحديثهتجاهل

يمكنهناكاروحعاوز السيارةنافذةمنينظر

مااسافرقبلمرةالخراشوفهااقدر

فاهمكمشانا

وخالصهناكودينىتفهمالزممش
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التتحدثالتبكىصامتةرمزى سيارةفىتجلس

عليهامتاملاحزيناالسيارةمرآةمنيطالعهاالحد

متجهاهبطالعمارةامامالسيارةتوقفتحتى

التقاوممستسلمةوهىبرفقيجذبهااليها

ولكنهاالعمارةمدخلنحواتجهابهوالتشعر

انهاخبرهاقلبهاوكأنخلفهاالتفتفجأةتوقفت

كانقلبهاوصدقيطالعهابعيدايقفهناك

بعيدمناليهاينظرالسيارةجواربيقفهناك

نحوهتجرى اسرعترمزى يدمنيدهانزعت

ضرباتهزداتقلبهانتفضاليهقادمةراها

توقفتولكنهانحوهاالتقدمعلىتجبرهبقسوة

وتذكرتلعقلهاعادتوكأنهاالطريقوسطفى

اسرعلوودتالحركةعلىتقوى لمبهامافعله

عنبعيدابهاارباهصدرهالىضمهالونحوها

لهستغفركانتفقطحينهاالقاس ىعاملهم

جامدايتحركلممكانهظلولكنهماحدث

وحيدةوتركهابهاضحاالذىقلبهكجمود

نحوهاياهاجاذباكتفهاتضمرمزى بيدشعرت

تودعهتطالعهعيناهاظلتبيتهمالىعائدين

الاخيرفراقهمقبل

علىرؤ تجلمصدرهداخلصرختهوقفت

فيهتشتعلقلبهحبيسةصوتهايعلولنالخروج

كالثلجباردالظاهرولكنداخلهمنيتالمالنيران

يذوبالالذى
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انقبلحسنيودعلحظاتالكثيرامامهيعدلم

مغادرااملطاربوابةمنويعبرالقليلبقىيرحل

القديمآدمتاركابهاقلبهتاركاباكملهامصر

ليرتدىثوبهيخلعاملطاربوابةمنبعبورهوكأن

الامسيعجبهكاناناليعلمآخرثوبا

بنفسهيوصيهوهوالاخيروداعهحسنودعه

لسانيطاوعهلمونهىبوالديهمايوصيهوآدم

اليهاذهابهفيكفىبندىالتوصيةعلىحاله

بقلبهمازالتانهاحسنليعلم

محاوالتركياالىاملتجهةالطائرةداخلجالسا

إلىيصلعندمالهيحدثقدسيناريواىتخيل

ممااسوءيواجهلنانهمتاكداولكنههناك

حبيبتهلهاوخططرسمهااحالممصرفىواجهه

السفرتمنىطاملاعنهاتخلىخائنتراهالتى

سيعودحتمادونهاوحيداالانولكنهبهابعيدا

كانكمايعودلمانهتاكيداالاكثرولكنيوما

بددمنيوماظلمهمنلكلمتوعدآخرسيعود

الحياةعبقيتنفسانقبلمهدهفىوقتلهحلمه

حديثهاصامتةكماهىوهىاشهرثالثةمناكثر

الحديثاراداكلمتقتلهلهالقاسيةنظراتهاقليل
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رفضبعدماوحيدةغرفتهافىوتظلرفضتمعها

فىيجلسمعهالتقيموالدتهالبيتتذهبان

عليهتدخلالاخيرةالفترةكعادتهصامتاغرفته

هتفضليارمزى وبعدينساخطةمتأففةبثينة

ايهعلىكويسةبقتبنتكبقىماخالصكده

دهنفسكفىعاملهانتاللى

عنىابعدىقائالبسخطاليهارناظراسهرفع

احسنيابثينة

اتفضلبسطبعااحسنباستهزاءشفتيهالوت

مستنيكبرهقاعداخوكشوف

حسيناخوياقائالاندهش

ايهعاوز شوفاطلعهغيرهعندكانتهو

اقتربانتظارهفىيجلسحسينليجدوخرجتركها

وهللانورتناحسينياحاجازيكمرحبامنه

ندىوازى ايهاخباركيارمزى كازي

علىساكتةماهىزى ندىحزينابجوارهجلس

وهللاعليهاخايفاوى قليلالاكلحتىطول 

منليهكدهفيهاعملتعليهاخايفوملاانت

ايهيطلقهاوتخليهتهمةلجوزهاتلفقالاول 

يارمزى ساعتهاعليهاخايفمكنتش

حياةتعيشنفس ىكانالوحيدةبنتىدى

هيسعدهاماكانعمرهآدممرتاحة

تعرفعشانربناانتوهوغاضباصوتهارتفع

بعضمعكملواكانوالويمكنمشاملستقبل
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بدلملكةعاملهاكانفيهاربنااتقىكان

كنتواليبهدلهاقرشينمعاهلواحدماتجوزها

اعمىكنتازاىطبهيسعدهاشريفانفاكر

حبعناعمىكنتبينهماللىالسنفرق عن

يارمزى طمعتانكالحكايةكللجوزهابنتك

كالموراءمشيتسعادتهاوالبنتكهمككان

ايهاقول بسوسعادتهاببنتكوضحيتمراتك

ندىاشوفعاوز حصلحصلاللى

املدامراىتاخدوالممكنولوحدنا

الاول 

ابوهامقاموفىعمهاانتياحاجكدهمتقولش

كمانواحسن

عاوز ومشولوحدنامعاهاتسيبنىيبقىخالص

سمعتنىعلينايدخلحدوالضيافة

عاوزاهانتاللىياحاجحاضر

الوردةيرى ارادكيفمامعهلتجلساليهيقودها

عبيرهاهدارونقهااختفىسريعاذبلتالصغيرة

ايهعاملةندىياازيكمحييااليهاقام

الحمدهللخافتبصوتقائلةاليهنظرت

جلسارادكماوحدهمليتركهملرمزى اشار

ولكتهاللحديثسبيلاىفتحمحاوالبجوارها

ترتيبتهايحاول التىاملقدماتكلعليهاختصرت

عقلهفى

؟ليهجاىحضرتكعارفةانافكرةعلى
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حقمنمشهوياندىليهجاىقائالابتسم

كىعليويطمنيزوركيجىعمك

عملهابنكاللىبعدخصوصاحقكالطبعا

كدهمشمعايا

دهبالكالمعالقةمليشاناكدهالمش

البنتعمهاحبيبةندىعلىاطمنجاىانا

بيهااتغدراللىالصغيرة

غدروالنهمعارفانتيعنىمتعجبةاليهنظرت

ليهجنبىموقفتشليهسكتفينكنتطببيا

ليهكدهفياوايعملسيبتهم

مكنتشانايابنتىصدقينىاسفاراسهاخفض

خليتماعرفتواول عملهابوكىاللىاعرف

بعدكانلالسفبسويعتذرلهآلدميروحشريف

الاوانفوات

حاجةعلىاقولكبسالاوانفواتبعدفعال

كلانمبسوطةانابالعكسزعالنةمشانا

حقيقتهعلىظهرواحد

خايفوكانابوكىضدوقفاللىمآدوتفتكرى 

بيكىيضحىممكنالطايرالهواءمنعليكى

كدهبسهولة

فىورمانىضحىاهوبتهكمقائلةاليهالتفت

حقيقيةمعركةاول معحقيقةمواجهةاول 

معاهفارقةومبقتشعنىاتخلى
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ابيهاصورةتشويهمنايزيدرمزى بفعلةايخبرها

ولكنموجودايعدلمو ابتعدآدمأكثرامامها

يحدثمهماابيهاوسيظلموجودامازالرمزى 

لنالامرش ئتفعللننحوهشكوكهاتاكدتان

تتخطىكيفهىالاناملهمنفعايجدى

كيفلتعرفاقوى تصبحكيفومحنتهااملها

ثوبعنهالتخلعيساعدهاانلهكيفتواجه

فىقيمةلهاتعدلمالتىوالبراءةالزائدةالطيبة

ذنبعنتكفيرانهترى كانتوانحتىعاملنا

ابنهاقترفه

قاعدةكدههتفضلىانتىهوياندىايهبقولك

يبقىدراستكخلصتىخالصمشالبيتفى

الشغلغيرايهفاضل

فكرتاللىكلدلوقتىشغلفىبفكرمشانا

واعملدراستىاكملانىفاتتاللىالفترةفيه

املاستر

فىهيساعدككمانوالشغلاوى جميل

هيفيدكودهالسوق منقريبةوهتبقىدراستك

اكتر

؟ايهوالشغلجايبلىحضرتكهو

؟رايكايهشريفشركةفىايوهبصراحة
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ايهمنىعاوز الالشريفقائلةغاضبةقامت

تانىايهعاوز فياعملهاللىكفايةمشتانى

يزعلكيقدروالكتفهاعلىمربتااليهاقام

انوبصراحةمعاهتشتغلىعاوزكهوياحبيبتى

عنتبعدىحتىكويسحلدهانشايف

هتموتانهامتاكدانااللىدىبرهاللىالعقربة

معاناتقعدوتدخل

فكرتلوحتىياعمواسفةاناقائلةابتسمت

معاههشتغلمشاشتغل

دلوقتىعلياومترديشعليكىهضغطمشانا

اناكويسوفكرى راحتكخدى

ياحبيبتىحاجةمنىمحتاجةعليكىاطمنت

فىيساعدهاانيمكنابيهالدىمكانتهتعلم

قبلمنرمزى رفضهالذىمطلبها

؟طلبمنكاطلبممكناناهوعمو

آمرى ياحبيبتىطبعا

مامامعاعيشاروحانىيوافقباباتخلىممكن

يخليكهللاياعموخاطرى عشاندىالفترة

كدهمناكتراستنيتلوهنامناخرجخلينى

هموتمراتهومعمعاه

اليهاناظراعادثمللحظاتمفكراراسهاخفض

وابعتىياندىشنطتكحضرى روحىبصرامة

شويةمعاهاتكلمابوكى

ياعموبجدبفرحةمنهاقتربت
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وجهزى هدومكالبس ىروحىبجدطبعا

معاههتكلماوانشنطتك

رمزى لتجداخرى كلمةدون امامهمناسرعت

حديثهاووجهتبثينةتجاهلتامامهاوبثينة

معاكيتكلمعاوز حسينعمولرمزى 

خير؟

هتعرفوانتادخله

كماتفعللغرفتهاهىواتجهتاخيهنحواتجه

نصخاللفىطويلوقتتاخذلمحسينامرها

مالبسهاارتدتو حقيبتهااعدتكانتالساعة

حسينبصحبةخرجالذىرمزى تنتظروخرجت

بنفس ىهوصلكاناياندىيالاليهااشارالذى

يعترضحدعاوز واناوالدتكلبيت
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عملفىوعقلهوجسدهنفسهيفنىيقاتلوكانه

قليلمهنو عملهيواصلنهاراليلينتهىال

فىآملهيخفىنحوالاكثرواصبحجسدهضعف

انشغالهيمحىقدينس ىقدانهمعتقداعمله

كانماكثيرابداخلهمتجسدةمازالتذكريات

معاهايعشلميومايراهالميحلمانهيعتقد

لنامنياتمجردولكنهابداخلهحفرتلحظات

نفعاتجدى

يراهىيحيصديقهعليهايطلقكمامملةحياته

كلهووقتهتركيااتىمنذالالزممناكثرملتزما

ماكثيرااللهوالمرحفقطعملهعلىمنصب

جاىاناقائاليبتسمدائماولكنهمنهيتذمر
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انتاخرجتخرجعايزيايحيىاشتغلعشان

ويخضعآدمبرودمنتذمرهويزداديحيىويمل

وجهازهاوراقهبينوحيداويتركهلرفضهمضطرا

الحاسوبى

ولكنهاوظيفةعلىالحصول الطرق بشتىحاولت

لمخبرةشهاداتلديهاليسبالرفضتقابلدائما

اصحاباليهايلقيهااسبابكلهاقبلمنتعمل

الذهاباورمزى مساعدةرفضتالشركات

عملفرصةمنهطالبةلشريف

عوضهاالذىوكريمامهامعهابوجودسعيدة

مشاغباملاضيةالفترةعانتهماعنكثيرا

روحاضفاءمحاوالوجههالضحكةالتفارق 

الالجراحاننس ىولكنهتنس ىعلهاعليهاجديدة

تزولوالتمحى

اقربعلىبجسدهملقيامنزلهرمزى يدخل

مزمنصداعيعاودهالعينانمغمضكرس ى

عليهيتغلبانهيرى فترةمنذاليفارقه

وكانهشراسةيزدادالصداعولكنباملسكنات

نفعامعهتجدىولناملسكناتعلىاعتاد

مقاومةدون اخيرالهفيستسلم

علىمبتسمةبجوارهتجلسزوجتهاليهتخرج

يارمزى السالمةعلىحمدهللعادتهاغير

يسلمكهللا
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حلوخبرليكعندىبسعادةقائلةمنهاقتربت

هيفرحكاوى 

خيرايهخبرمتسائالاليهالتفت

عريسجالهاندى

ماقالتهاستيعابمحاوالللحظةعيناهاتسعت

ايهبتقولىنعم

عريسغلطحاجةقلتايه

هللاشاءانمينيطلعوده

عمىابنمعتز

؟مينبتقولىنعممبتعدايتركهاوهوبهاصرخ

ش؟متعرفو ايهمعتزقائلةاكملت

بلغيهكتيركالمغيرومناعرفهانىاملصيبة

معتزالامبقاشللجوازبناتمعنديشانى

كماندهالبلطجى

ساعدكملابلطجىومكنشبلطجىياحبيبىنعم

بنتكحكايةفى

ساعدنىمكنشمحترمانسانكانلوماهو

انىبلغيهوزيادةحقهخدهوالعموموعلى

للجوازبناتمعنديش

كلعرفتبنتكلوتزعلمتبقاشبسحرتان

عشاندفعتهااللىالفلوسوكلعملتهانتاللى

وقدرهمبلغكلفكاللىوالهيروينآدممنتخلص

اللىشريفعشانليهدهوكلنسيتوال
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كانمعتزبسفيهاشاككتالقيهوبعدماصدق

ويسترهاعليهاهيدارى 

دتزيوعيناهيسبهاوهوليصفعهاكفهامتد

امامهتتقافزباجمعهاالشياطينوكأناحمرار

انادهدهالكلبومنمنكاشرفبنتىانا

واحدةبكلمةسيرتهاتجيبىلواقتلك

يالغاضبةعنهابعيداوتدفعهذراعهانزعت

انتايهوعلىبسيارمزى جرايمكتكملعشان

الفومعهدومكتاخدكدهالشاطرزى تتفضل

داهيةستينفىبرهتتطلعسالمة

ياحيوانةبيتىمنبتتطردينىانتى

باسمىكتبتهانكنسيتوالبيتىدهالياحبيبى

داهيةستينفىتتفضليعنىوشراءبيع

لملهيحدثمااستيعابمحاوالعيناهاتسعت

قبحهاظهراخيراالقناععنهاسقطمنهايتعجب

مامابفضيحتهوتتوعدهتهددهامامهجلياآلان

عقلهعنتخلىبعدمابيتهمنتتطردهابنته

الانوهووشراءبيعامنزلهلهوكتبواطاعها

طاردةبوجههتصيحلهوفاءادنىودون ضيفها

قويايظلانامامهايتبلدانالصمودحاول له

بكلمهاجماآلانيعاودهراسهآلمولكنكانكما

تجدىلنالقتالمعهيجدىلنشراسة

يزيدامامهصورتهاتشوشيزدادألالماملسكنات
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الدنيااظلمتاكثراملقاومةعلىقادريعدلم

تصرخجعلهاباالرضجسدهارتطامامامه

وعيهعنيغيبانقبلصوتهاليسمعباسمه

تماما

منمعمعرفةتحاول هىوكريممعتتشاجر

وهىصديقانهمتعلالاليرفضوهوثيتحد

صحبنتاكيددهياكيمواناعليابعبثتضحك

تحشرى بالشبساهوحبيبتىاختىانتىندى

فيهملكيشاللىفىنفسك

مينبتكلماعرفالزمابدا

بقىغالسةبالش

مامتابعةمحاولةالتلفازامامهدىجلست

جعلتهابهاتسببواالتىالضوضاءولكنتشاهده

بقىاهدوادهالعيالشغلايهبهمتصرخ

امامهليجدكريمليفتحالبابصوتاوقفهم

حضرتكميننعمالثالثعقدهاواخرفىرجل

؟موجودةندىمتسائالالرجلتنحح

مرةللرجلعادثمندىعلىنظرهكريمالقى

؟مينحضرتكاخرى 

عمهاابنشريفانا

؟ايهوعاوز نعمقائالكريموجهتجهم

سمحتلوكلمتينفىندىعاوز انا

حدهتكلممشاختىالمعلش
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شريفامامهاشريفلترى كريممنندىاقتربت

ياندىازيك

خيرالحمدهلل

ندىلهاستقبالهامنمحرجااحمراروجههزاد

معاياتيجىاذنكبعدممكن

فينمعاكتيجىنعمغاضبانحوهكريماندفع

هللاشاءان

وفىجداتعبانعمىاياهامحدثاتجاهله

دلوقتىاملستشفى

؟مالهباباخائفةنحوهاندفعت

انهاعرفهاللىكلعارفمحدشدلوقتىلحد

اوديكىتحبىلوابلغكاجىقلتاملستشفىفى

عنده

هلبسثوانىحاضرقائلةامامهمناسرعت

معاكواجى

لغرفةوصلتحتىاملشفىطرقاتفىتجرى 

حسينوعمهابثينةوجدتاملركزةالعناية

بحنوالعمزوجةلتضمهااليهماسرعتوزوجته

ياعموفينبابا

عشاناشعةبيعملواالدكتور يابنتىلسه

عليهنطمن
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ايهفىعملتىانتىبثينةنحوغاضبةتوجهت

هللمنك

الدكتور يخرجامامالىواناعنهابعيدادفعتها

ليهاساابقى

تترقبخائفةمتوترةباعصابقضتهاساعة

لهفةفىمنهاقتربوااليهمالطبيبليخرجخروجه

بينهمببصرهجالرمزى حالةعنمتسائلين

علىسيليقهملامناسبةصيغةايجادمحاوال

مسامعهم

أكثرإليهميحملكأنهأبدابالخيريبشرالوجهه

بلهفةحسينمنهاقتربسوءاالاخبار

مالهاخوياياابنىطمنىسائالمت

ياحاجممكنكلماتهانتقاءمحاوالريقهابتلع

لوحدنانتكلم

ناربكراتأشبهوعيونهانحوهندىاندفعت

بابافهمنىعنىبعيدمعاههتتكلممشالحارقة

ايهفىماله

هللابقضاءراضيةتبقىوالزماهدىسمحتىلو

تراجعتهاقدميتحتمنالارضاهتزتصعقت

الصمودحاولتعمهازوجةفلحقتهاللخلف

ايهجرالهبابافينباباإيهيعنىقائلة

ترقبفىجميعامالمحهميرى وهوبضيقتنهد

مرضهبطبيعةيخبرهمأنالبدولكنخائفين

اكثرعليهمالامراخفاءيستطيعفلن
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دهانعارفينتبقواالزمبسآسفأناياجماعة

عليهنصبرابتالءواملرضربنامناختبار

فترةمنمصابرمزى الاستاذونحتسب

انمهتممكنشانهوالواضحاملخفىبورمكبيرة

دهكبيرةفتراتعلىبيجيلهاللىالصداعيعرف

بشكلمسكناتبياخدكانانهبدليلإيهسببه

جدامتأخرةالحالةولالسفكبير

برهيسافرمينفعشىيعنقائالشريفمنهاقترب

مكاناىفىاسفرهمستعدانا

هنااحناينفعكانياريتبأسفراسههز

هنابيتعملواللىالعالجطرق باحدثبنتعامل

هنايفضلانلهالافضلهناكبيتعملاللىزى 

منهوتقربواعنهتخففواتحاولواوياريتمعاكم

جدانفسيتهمنهيحسنأكيددهأكتر

بحيرةوجوههملتلتقىبسرعةامغادر تركهم

بحثوالندىأثرايجدوافلمحولهمتلفتواوخوف

عندماإاليجدوهافلمالقريبةالطرقاتفىعنها

لومتذمرةرمزى غرفةمنممرضةخرجت

دىجوهاللىالانسةيخرجيجىحدسمحتوا

هيسكتمششافهالوالدكتور 

احدىعلىجاثيةندىليجدشريفمعهادخل

نائموهومعهتتحدثرمزى فراشبجواردميهاق

بهمتشعرولمفراشهبللتدموعهااليسمعها

منشريفامسكهاعندماإالمنهايقتربون وهم
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كدهنايمسيبيهبرهتعالىندىبرفقذراعها

وهيتعبهتصحيه

بسجنبههفضلاناوهللاحاجةهعملمشانا

مبسوطيبقىيشوفنىيصحىيمكن

صحىلوبسمبسوطهيبقىاطبعأكيد

براحتهمايقوملحدسيبيهتعبانهيبقىدلوقتى

الكالماسمعىياندىتعالى

ونظراتهامعهلتخرجعناءبعدلهاستجابت

الشاحبرمزى وجهالتفارق 

منانهالطبيبلهمأكدبعدمالبيتهعاد

عادتدويةالا ومتابعةبيتهفىاملكوثلهالافضل

تجلسللحظةتتركهلمبجوارهوظلتمعهندى

رغمعلىينامعندماإالالتتركهنهاراليالمعه

تسامرهاباهاأنهللحظةتنس ىلمولكنهاأملها

نس ىكانهكثيرايضحكش ئكلفىوتحادثه

انارادابنتهنس ىكماالقلبمنالضحك

مأنهوكيفآدممعفعلهبمالهويعترفيحادثها

منخائفاتراجعولكنهطالقهاعلىاجبروه

فيمااليدلهانتعلمأنهايعلمأكثرلهكرهها

الفيصلهوكانآدموفعلهماقالهولكنحدث

يجلسون والدهمعيوميالهيحضرشريفكان

ندىتدخلدون طويللوقتيتحدثون وحدهم

رفضهومنمنهناراتشتعلالتىبثينةاو
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تكون انرافضامنهاينفرانماكدائماوجودها

باتتفايامهكثيرااليهمهاالامرولكنبجواره

شيئاعليهاذلكيوثرولنالحياةفىمعدوة

الطبيبغرفتهداخلتسرى وقلقتوترحالة

غرفتهدخولهايرفضشريففترةمنذمعه

جسدهاتهدئتهامحاولةبجوارهاتجلسووالدتها

آدمفارقهاكمالالبدفراقهتخش ىةخائفيرتعش

والفيهلقاءالابديافراقهسيكون هوولكن

عودة

دامعخلفهوشريفالرأسمنكسالطبيبيخرج

بينهمنظرهاتنقلبخوفمنهماقتربتالعينان

؟مالهبابامترقبة

لمإليهاالنظروجوههموترفضالصمتيحادثها

لغرفةانحواندفعتأكثرالشكيساورها

ربناخالصندىبقوةشريففاوقفها

بيهمنناارحم

يكون ملواجهتهقواناوتضعفالالميزيدعندما

المالابديةراحةنعانيهمماتخلصناراحةاملوت

سؤالراحةاملوتبعدهلولكنشكوى والفيها

مهماضعاففنحنحاولنامهماالنعرفهااجابته

اسوياءاملوتعندفنحنلقوةواالجبروتبنابلغ
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وتصمتيعلوالقرآنصوتبالسواداتشحبيت

باردةواخرى حزينةوجوهالاخرى الاصواتكل

صامتةبينهمجلستالاليسللمواساةاتت

فراقهعلىوحزنااملاعيناهامنالدموعتتدافع

هشةواصبحتالبنتانكسرتالابماتفان

ينكسرلالبدغاباليهوتلوذبهتحتمىكانمن

وحيدةللحمايةفاقدةضعيفةوتظلظهرها

دونهمنخائفة

هىوبقيتاملعزونورحلالعزاءايامانقضت

الوقتتنتظركانتوكانهاوحدهموبثينة

عقلهابهيجول ماكلوجههافىلتلقىاملناسب

اجلتهامراالنهاءسويايجلساانمنهاطلبت

ماماتوقتهجاءالانولكنكثيرا

تلقيهاكلمةالىمستعدةصامتةامامهاجلست

بجدارةتمثلهاالتىالهزليةاملسرحيةمنوتنتهى

زوجهافراقعلىحزنهاوجههاعلىترسموهى

ندىتعرفكلماتكثيراافتقدتهالذىالحبيب

شريفجاءهمتلقيهاكمنخادعةانهاجيدا

وجدتهااليتيمةعمهابنةعلىليطمئنكزائر

شرنفسهالتكفىامامهاسنحتفرصةنةبثي

زوجهاشقيقمعتحدثسوفالتىالعدواة

تقابلانفضالتريدهبماابنهتخبرانفضلت

نفسهحسين
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تريدهملامنتظرينامامهاوندىشريفجلسا

فلهاقويةتكون وانامامهمالتماسكحاولت

قويةتكون انفالبدستقولهفيماالحق

عارفةاناياندىكدهراحةبصقائلةتنحنحت

قراركاندهانتعرفىالزمبسهيزعلككالمىان

يرحمههللاابوكى

متراجعةصدرهاامامذراعيهاندىعقدت

حضرتكممكنمتاففةكرسيهاعلىللخلف

والدوراناللفالزمةملوشايهعاوزةتقولى

دىالشقةكتبلىابوكىالاخرومنكدهبصراحة

ليكىانعارفةاهوشراءبيععندهاللىوالارض

انكفاكركانملاقرارهكاندهبسالحق

شريفهتتجوزى

تفردوهىوجههاعلىارتسمتصديقوعدمذهول 

التصدقبصدمةاليهاتنظرببطءذراعيها

بعدحتىقاسيايكون اناليمكناذنيهاماسمعته

مأوى؟بالتركهايكون انيمكنهلموته

؟بعدهمنوالوحدةالعذابلهارض ىيمكنهل

علىيظهرالصامتاظلالذىلشريفنظرت

انتىصارخةمكانهامنقامتتعبيراىوجهه

ازاىكدهيعملمستحيلباباكدابةاكيد

كدابةانتىباسمكحاجةكليكتبلك

كدابة
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اللىالورقكدابةمشاناياندىنفسكاحترمى

هكدبواناتشوفيهوتقدرى موجودكالمىيثبت

مشحرةانتىتصدقىعاوزةيعنىليهعليكى

دلوقتىبيتىدهبسحرةانتىبرضهتصدقىعايزة

نبيعهانبقىوالعربيةفيهحاجةملكيشانت

منهاحقكوتاخدى

وضعهعلىظلالذىلشريفندىالتفت

باباانمصدقانتياشريفعليهاماتردصامتا

كدهيعمل

حصلياندىايوهاليهاتجهاممكانهمنقام

بماالاخرهوملعرفتهبصدمةعيناهااتسعت

انتعارفكنتكمانانتبهارمزى فعله

كانابوياوالايهوالبعضمعكدهعلىاتفقتوا

علياردايهعشانوالرفضتكعشانبيعاقبنى

شويةاهدىندى

؟ليهكدهفياعملافهمالزماناههدىمش

املدافنروحىابقىبسخريةثينةبابتسمت

ياحبيبتىواساليه

ابتسامةوجههوعلىشريفاليهاالتف

هرداللىاناموجودواناتسالهايهوعلىشماتة

عليها

عملعمىفعالندىيابص ىقائالندىالىالتف

متعرفوشبثينةمداماللىبسهنكرمشكده

نفسهاهىكتيرتانيةاراض ىعندهعمان
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راحبفترةيتعبماوقبلحاجةعنهاعرفشمت

شركتىفىاسهمواشترى دىالارضكلباع

شريكتىبقيتىانتىببساطةيعنىباسمكوكتبهم

بعدطبعالوحدكانتىفلوسكودىبالثلث

انتىليكىاخوهميراثفىحقهعناتنازل ماعمك

يعنىبرضهانتىباسمكاتكتبتالعربيةغيرده

هافيشريككمحدش

بثينةمداميابقىعرفتىمتحديابثينةالىالتف

خالصحاجةمتعرفيشطلعتىحضرتكان

حقىدهايهبتقول انتصارخةبثينةقامت

وهاخده

كنتىشويةمنبثقةقائالهادئاامامهوقف

خالصكتبهولكوعمىحقىدهوبتقولىهادية

ميراثمنحقهاخدتكدهندىبيهاشبعى

ابوها

هناحاجةملهاشبرهتتطلعيبقىبهصرخت

برهبرهاطلعوا

ابيهابيتتفارق انقبللهاماتبقىاخرمللمت

وحبيبهازوجهابيتالىمنهتخرجانتتمنىكانت

اليهايديناتصلمانريدهكلليسولكن

ستغادروشقيقهاامهابجوارستعيشالان

كانتانالتعلماخرى حياةالىاملاضيةحياتها

الاملهامؤهلةستكون 
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املساعدةتقديمعنيتاون ولمشريفيتركهالم

خرجتعندماقليالبنفسهاثقتهااستعادتلها

العملسيرفهمفىكثيراساعدهامعهعملهاالى

تقتلكانهاعملهافىتفانتشريكتهكونهابشركته

للحظةبهللتفكيرعقلهاداخلفرصةاى

الشعور بؤتقةمنالخروجهواليهتسعىماكل

ش ئكلعلىيقض ىمناتملكاذاالذىبالضياع

يسرق ندرى انودون العالمعنانعزالوحدة

امامناوتمرلتنتهىتتسابقسنواتاعمارنامن

النهايةلخطللوصول تسعىسباقسيارةكانها

لووديؤملهماكثيراناحيتهابالذنباحساسه

ستعودفعلانولكنهامامهاآدماءةببر اخبرها

دون غادرحبيباوعلىماضيهاعلىلتتحسر

كثيرةاوكانتقليلةسنواتوتنتظرتنتظرعودة

فىوحيدةهىوتظلآدميعودلنحينهاولكن

غائبانتظار

بالشركةعملهابدايةفىوالتوتربالقلقتشعر

وجودحظهالحسنولكنفيهالشكطبيعياامرا

كثيراساعدهاكشريفمخضرماعمالرجل

فىمبتدئةمنتنقلهاجديدةمرحلةلتخطيها

متمكنةواثقةاخرى الىوالاعمالالتجارةعالم

وتقفتعودخطاهاتعثرتانخطواتهامن

هدفهاالىاسرعلتعدو
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بابالىمتجهةتغلقهابثقةسيارتهامنتخرج

امنعلىالصباحيةالتحيةملقيةالشركة

الشمسيةنظارتهاتخفيهابابتسامةالشركة

تلقىمكتبهانحومتجهةبرسميةخطواتهاتخطو

خلفهاتدخلالتىمكتبهاسكرتيرةعلىالتحية

وهىاوراقهاتراجعكرسيهاعلىتجلسكاملعتاد

وصلبيهشريفملساعدتهاتشير

فىحضرتكومستنىبدرى منيافندمايوه

مكتبه

انتىاتفضلىواروحلهدهالورقهخلصتمام

ساعةمنالكثرعملهافىمنغمسةوحدهاظلت

اتصالهجاءهاحتى

انىونسيتىالعادةزى انشغلتىحضرتكطبعا

طلبتك

عندماكالعادةمنهاغضبهتعرفوهىابتسمت

ورقياشريفبقىمعلشينتظرهاوتتركهتنشغل

يخلصالزموكانكتير

مشالشغلنفسكارحمىياندىكدهمش

قلتهزى معاكىكالمىايهاقول بسهيطير

وراكىوالممكنضرورى عاوزكعشانتعالى

تانيةحاجة

اودامكواكون دقايقالابدا

فىاستماتةمنماتفعلهكلانيرى 

كثيراوبقوةنفسهااثباتعملهاهومحاولة
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يومبعديوماولكنهناحيتهابالشفقةمايشعر

عادحينماراهاالتىالصغيرةندىانمنيتاكد

الانيراهاالتىندىعنكليامختلفةسفرهمن

دون وحدهاشركاتادارةعلىوجدراتهابقوتها

احدمنمساعدة

مافينااحلىلنخرجباالبتالءهللايرزقنااحيانا

انهنعتقدماكناتخطىعلىوقدرةقوةمن

مستحيال

منوجدتحتىمكتبهاخارجخطتماان

فىشابالتجدالتفتسمحتىلوياآنسةيناديها

حضرتكايوهمنهامقترباالثالثعقدهمنتصف

عليابتنادى

مالمحهااحتدتاودامىغيركمفيشاعتقد

نعمخيراسلوبهمستنكرة

الشركة؟صاحببيهشريفمكتبفين

ليه؟عاوزهوحضرتك

هنابتشتغلبقىوالهانماساخر حاجبيهرفع

فىشغالةشكلكمحضرتفتحلىعشانايه

الشركةصاحبمكتبعارفةتكونىالزمالبوفيه

فيهابتشتغلىاللى

معقدميهااخمصإلىراسهااعلىمنطالعاها

سكرتيرةايهخالصبوفيهشكلمششكلكان

فينكتيرارغىاقففاض ىمشاناايهوال

بسرعةلمىاتكياانسةاملكتب
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اسلوبهمندرجاتهاقص ىإلىغضبهامعدلزاد

فىيخصكهناايهبشتغلانامالكانتالفظ

املبنىتروحبيهشريفمكتبتعرفعاوز ايه

التانىالدور فىهناكهتالقيهدههناكاللى

آخرمبنىإلىواشارت

الاول منكدهتقولىماكنتىطبساخراضحك

نحوتتجهوهىتشفىبلتبتسممغادراتركها

الردهةآخرفىشريفمكتب

ندىمنهلتطلغرفتهبابعلىمتتاليةدقات

وترى منهتقتربوهىكعادتهامشرقةمبتسمة

ابتسامتهاانوترى محياهعلىاملرتسمالغضب

غضبهبازالةكفيلة

باشاياشريفالخيرصباح

فاكرةحضرتكلسههانمندىياالنور صباح

شويةكماناتاخرى كنتمابدرى تكطلبانى

عليكاتاخرعليامتهونشقائلةضحكت

ايهملكوتىاخبارقولىبس

غيرهوالالملكوتىخالصاسكتى

ايهحصلبسكدهليه

ومالمالىكاناناساخطاحاجبيهعقد

واحدةالاقىمشمرتاحكنتمااناالجواز

شويةتخرجهانفسالفجرتالتةالساعةتصحينى
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يستفزهالرنانةضحكتهاوصوتاكثرضحكت

السببانتىمشافهمنفس ىايهعلىبتضحكى

دىالجوازةفى

اول اللىدىمشدلوقتىعجباكمشبقىليه

قريبواهىعليهاهتتجننكنتماشفتها

العهدولىهتجيبلك

عمايلهاومنمنهااتجننتاكون مايجىعلى

الشغلفىخلينا

؟خير

معاناهتفرق تمتلوياندىجديدةصفقة

اوى كتير

؟ايهفىوبالراحةكدهفهمنى

مديرةمناتصاالاتاهحديثهيكملانقبل

اخبارهارافضاينتظرهبضيفتخبرهمكتبه

شريفوافقمقابلتهعلىمصرولكنهباسمه

يرفضالذىالشخصمنتظرااملقابلةعلى

حتىاستقبلهماانشخصيتهنعالافصاح

الفمعقول أدهمبلقاؤهالفرحصيحةتعالت

السالمةعلىحمدهلل

اوى وحشتنىياشريفيسلمكهللا

امتى؟مصررجعتقولىوهللاكمانوانت

ماوعدتكزى اهوو جيتوادينىبساسبوعمن

ذراعيهاعاقدةشريفخلفتقفمننظرهلفت

غاضبامنهااقتربساخرةتبتسمصدرهاامام
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فردتفينكنتىلوهجيبككنتانادههناانتى

انتنفسكاحترموجههفىاصبعهارافعةذراعيها

عملتمكنتشمحترمباسلوباتكلمتكنتلو

سببفهممحاوالشريفاقتربكدهفيك

انتياأدهممالكايهفىياجماعةايهالخالف

ندىتعرف

عنسالتهااملحترمةالهانمبعصبيةاليهااشار

واناكلهلفيتهالتانىاملبنىفىانهقالتلىمكتبك

وقالىوضحكقابلنىواحدلحدمكتبكبدورعلى

بقىعرفتالتانىاملبنىفىمشهنامكتبكان

ليهطبناظرالهاشريفضحكليهمتعصبانا

يانودىبسكده

كلمنىكانلومستفزاسلوبهالسببهو

يستاهلبسفيهكدهتعملمكنتشكويس

ليهكدهبتكلمينىانتىيابتانتىأكثرغضبهزاد

عنهاشريفابعدهايهعشاناستاهلانا

ياأدهمبقىخالصالتفارقهالضحكةومازالت

علياحقك

هتبوظلكدىياشريفترفدهادىالبت

الشركةسمعة

يااستاذنفسكاحترمغاضبةنحوهتقدمت

انحاول برهيطلعوكنالاممااجيببدلانت

هعلمهااناياشريفابعدبعيداشريفيدفع

دىالبتالادب
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ندىياادهمبقىخالصقائالشريفاوقفه

بقىباهللاستهدىالشركةفىوشريكتىعمىبنت

كده

لياكاناناعمكابنلوالهللاالاالهال

معاكىتانىتصرف

عليامشنفسكعلىاتشطر

تخلصملامكتبىفىانالشريفحديثهاهتوج

كلمنىابقى

دىاعرفعاوز انااليهالتفحتىغادرتماان

ازاىعمكبنت

نفسكعلىبالراحةنواجزهظهرتحتىضحك

كويسالستاتتعاملوبتعرفمانجنتلعمرك

عارفمشانامستفزةعمكبنتمنىمتزعلش

؟حداىعمكدهبتعملهىازاىمستحملهاانت

انهالدرجةاستفزتهااكيدانتبسالبصراحة

عاملطمنىاملهمدهاملقلبفيكتعمل

ايه

هعملهاكويسةشقةلقيتالحمدهللتمامكله

محاماةمكتب

وعملىشاطرعمركباعجابشريفابتسم

استريحكنتطببساسبوعبقالكانتياادهم

حاجةكلاجهزوز عااناوقتمفيشالالال

باالستقراراحسدماغىواريح



 
 

164 

اكيدوالعروسةطببخبثشريفابتسم

كدهادلستةمحضرةالوالدةالست

وهىالسفرمنماارجعقبلمنقائالضحك

فارق اللىكلانااملهمدهمشبساللستةبتجهز

تيجىالعروسةوبعدينوبسشغلىهومعايا

جلمستعمشانابراحتها

بسياراجلدماغوجعدهرايكعلى

بياالخاصاملحامىتكون تعملهاحاجةاول كده

رايكايهوبالشركة

ارتبفرصةادينىبسطبعاامركتحتانا

طول علىمعاكهكون واناامورى

تتجاهلهبهمافعلتهلهايردانللحظةينس ىلم

املتعمدتجاهلهايرى وهويلتقياندماعكثيرا

الصاعلهليردواحدةفرصةمايريدهاهانة

صاعين

الفوز ببريقعيناهملعتفرصةامامهالحت

اعوامبعدةيصغرهاشاباتمازحراهاعندما

ومرؤسهاعملرئيسةبينيكون اناليمكنمزاح

غرفتهايدخلون راهمحتىكثيراراقبهمابدا

مايدور ملعرفةمحاولةفىاليهماتجهبابهامغلقين

ابنةفىيخدعانلشريفوكيفمكتبهافىبينهم

عمه
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هناكانهمعتقدااربكاهماهوالانمايريدهكل

ضرباملغلقةالغرفةاروقةداخلغراميةعالقة

فتحبالدخول ندىلهلتاذنسريعاالبابفوق 

وضعفىبهمالامساكيحاول كانهسريعاالباب

الشابانحقاماادهشهولكنعقلهلهرهصو 

املكتبكرس ىعلىيجلسكانلهااملصاحب

عيناهاتسعتللمكتبمستندةتجلسوندى

الجراةبتلكتكون انلهاكيففهمبعدم

غيرالشابذلكامامجالسةتظلوالتبجح

مكانهاجالساويراهعليهايدخلبمنعابئة

امامهاراتهعندماوجههاعبساليهالتفت

ادهميااستاذاهالبهمرحبةوقفتهافىاعتدلت

الشابتفارق الوعيناهالغرفةداخلخطى

نحوهفتقدمتنظراتهالحظتلهااملصاحب

ادهميااستاذخيرمتسائلة

قلتابداخبيثةابتسامةثغرهوعلىاليهاالتف

زمانومنالشركةفىانىبماعليكىاسلم

متقابلناش

لمكيسهللا

تعرفينىمشلهااملصاحبللشاببراسهاشار

الاستاذعلى

متدربكريمقائلةالدهموعادتملرافقهاالتفت

الشركةفىهنا

كريميااستاذاهالاه



 
 

166 

بحضرتكاهالكريمحياه

اوى صغيرخفيضبصوتقائالمنهاادهماقترب

عليكى

يرنومافهممحاولةبحدةعنهابتعدت

؟ايهتقصدليهإ

عليكىاوى صغيرانهيعنىبقول اناابدا

منكهيزعلعرفلوشريفواكيد

كالمكوضحايهبتقول انت

عليكىصغيردهالاستاذواضحكالمى

عيبكدهلوحدكمبعضمعوقعدتكم

ايهعليكىتقول الناساوى 

انتانااقولكقائلةوجههاتجهم

مالك

بساناقائالابتسمفعلهردعلىالسيطرةحاول 

حاجةاهموسمعتكبرضهبنتانتىبنبهك

اوى منكهيزعلعرفلووشريف

لحضرتكواقول هرجعبغيظاسنانهاعلىكزت

ليكوالعلياوص ىمشانتحرةانامالكانت

اىمععالقاتىاوشئونىفىتتدخلانكالحق

واضحكالمىناظحد

واضحطبعابشراسةمبتسماعنهاابتعد

جداواضح
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بغيظبقدمهاالارضتضربوهىوغادرتركها

لهاماهمسفهممحاولةكريممنهااقتربوغضب

ليسالعملفىخالفمجردانهاقنتعهولكنهابه

تحفزهازادشريفمتوجهةملكتبتركتهالا

بالدخول تاذنتاسمعهادهمانعلمتعندما

نحوهتقدمتاملبتسمةبعيناهعيناهاتالقات

فكرةعلىغاضبةصدرهاامامذراعيهاعقدت

غيرمنحداىحياةفىتتدخلحقكمنمش

ومالىمالكحقوجه

التفارقهابتسامتهومازالتاخرى فوق قدمارفع

مصلحتكعاوز انا

؟ايهفىهومتسائالشريفقاطعهم

بيحاول املحترمالاستاذاسالدهمال ندىاشارت

متخصوشحاجةفىيدخل

حاجةفاهممشاناايهحاجة

كللشريفوالتفامامهاوعادادهموقف

فىشابمعقاعدةكانتندىالانسةانالحكاية

اوى عالىصوتهكانوضحكهملوحدهممكتبها

نبهتهاعشانغلطتانا

اتدخلقالكحدمالكانتقائلةنهرته

غلطانةانكشايفبسقالىالمحدش

عليامتفرضهاشلنفسكدىنظركوجهةخلى

ممكن

؟مينيقصدياندىدهمينقائالشريفقاطعها
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ياشريفكريميقصد

علىانتىروحىمعلشطيبمتفهمابراسهاؤما

نتكلموبعدينشغلك

تغادرانقبلادهمعلىالقتهاحانقةنظرة

اتدخلمحاولتشاناشريفقائاللشريفالتف

قلتمظبوطمشلقيتهالوضعبسحاجةوال

انبهها

كدهقبلفيكعملتهاللىتردبتحاول انتال

تسالاملفروضكانغلطانتبسياادهم

اخويبقىدهكريممينيبقىدهوتعرف

ندى

مشانتازاىاخوهابدهشةحاجبيهأدهمرفع

ندىرغيعندهمكنشعمكقلت

فىهناوبيتدربالاممناخوهاكريمبسايوه

دراستهجنبفترةمنالشركة

وهللااسفاناقائالبخزى شفتيهعلىعض

لندىهروحانااعرفمكنتشاناياشريف

واعتذرلها

ندىانتعرفالزميااأدهملندىماتعتذرقبل

دلوقتىلحدصغيرةوهىمناوى كتيرشافت

دىزى اهانةحملومش

اعتذرلهاوهروحغلطاناناوهللاجدااسفانا

سؤالاسالكممكنبسفورا
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خير؟

؟كتيرقاستانهاايهوتقصدحكايتهاايه

والداهاانفصالمنذومعاناتهاقصتهاعليهسرد

بآدموارتباطهابينهموتشتتهامنهماكلوزواج

لهكانوكيفبسببهعليهقض ىالذىوحبهم

منالوقتذلكمنذوماعانتهنفصالهماافىدور 

بهااثرتكثيرةاحداث

الملهاالموبداخلهكلمةلكلمستمعاأدهمظل

وجبظنهوسوءلهامعاملتهعلىلنفسهولوم

اماعتذارهستقبلهلولكنلهاالاعتذارعليه

ترفضه

تحيةالقتكاملعتادملكتبهاصباحادخلت

غرفتهابابفتحتمساعدتهاعلىالصباح

اقتربتمكتبهاعلىالوردمنببوكيهلتفاجئ

منويالهاتتاملهرفعتهاليهتنظروهىمندهشة

بالنفستبعثجميلةبيضاءواخرى حمراءورود

عمنمتسائلةقليالابعدتهاوالراحةالهدوء

بجوارهازر ضغطتمكتبهاعلىوضعها

مسرعةاتتهاالتىمكتبهاسكرتيرةاستدعت

ياعالدهالوردجابمين

الصبحاملكتبدخلتاناوهللاعارفةمش

هنالقيته
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حيرتهاوزادتاخرى مرةالوردالىونظرتعادت

بالرحيللهاتشيرانقبلاضعاف

بعثهمنرسالةلتقراجذبتهكارتوجودالحظت

إليها

اعتذارى تقبلىياريتآسفانا

نمهوغيرهفليسعليهاصعباالامريكنلم

كرسيهاعلىجلستليعتذرالانوجاءاليهااساء

وشعور ابتسامةثغرهاوعلىالورودتتأمل

يهديهامنبهايهتممنتجدانزمنمنذافتقدته

أثرنفسهافىلهاولكنبسيطةكانتوانهدية

خيالهامنوافاقتعادتولكنهاقوى 

مابعدتهراسهاعلىحلتالتىالافكاركلباعدة

فيهالانشغالمحاولةعملهالتبدانظرهاعن

تجاهدوهىارهاقايزدادوجسدهايومهاانتهى

عندمااخيرااستسلمتحتىعملهاتنهىحتى

الورودتحملوهىغادرتالعملوقتانتهى

يقفوجدتهحتىالشركةمنخرجتماان

ومنمنهمتعجبةقليالوقفتسيارتهابجانب

السيارةنحواتجهتاوضحاهليلةفىتحوله

منمستنىانافكرةعلىتقتربوهىلهاليبتسم

اوى زمان

اوى كتيرتستنىيخليكاللىوايه

مستنيهاواحدةفىابدا
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الشمسفىوتستنىقائلةالسيارةبابفتحت

والشمسضربةتجيلكنفسكعلىخافكده

حاجة

فيكىعملتاناهوكدهبسليهقائالضحك

كدهتكرهينىعشانحاجة

ليهاكرهكوانا

؟مسمحانىيعنى

انااللىتردحبيتانت؟ايهعلى

علىاوى وحشةبحركةعملتهابسمعاكعملته

فكرة

ليكىاساءتانىعارفانااسفاراسهاخفض

اعتذارى تقبلىممكنبعتذرلكياستىوانا

بسمأدهيااستاذحاجةوالاعتذارمفيش

تصرفاتكمنبالكتاخدكدهبعدياريت

بسبالىهخدالجايةاملرةماش ى

الغداءعلىعزومتىتقبلىممكن

الاعتذارعلىلوايهغداءمتعجبةاليهنظرت

الغداءالزمةملوشقبلتهخالص

صداقةعربون اعتبريهياستى

منبساصدقاءنكون ممكناحنااسفةانا

اذنكعنغيرهوالغداءغير

علىيلومهاامبهاظنهاساءةعلىنفسهايلوم

حاول كلمامخيلتهصورتهااقتحمتبهاتفكيره

اليدرى امامهصورتهاتحلعملهفىالتركيز
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يجذبهمختلفش ئبهااليهاماجذبه

علىيخش ىالعقلمشتتاليعلمماهونحوها

يعلمنهايةواللهاةالبدايمتاهةفىالدخول قلبه

القديمحبيبهاعنانفصالهامنذقاستانها

هلبعدهمنلالرتباطرافضةانهاجيداويعلم

يوماياتىانمنتظرةومازالتتحبهمازالت

قلبهايستحقمنتجدلمانهاامويعود

وبكبيدهاليلةكلنافذتهاامامتجلسكعادتها

التشعروهىماتبردسرعانالتىالساخنةقهوتها

الالش ئفىتفكيرهمنمتعبتائهعقلهاشاردةبها

الغيرهاواحدةنقطةفىويرتكزيعودولكنه

اربعمروربعدحتىتفارقهالمماضيةذكريات

فجاةحياتهااقتحمالذىأدهمولكنسنوات

الإليهانجذبتانهاالتنكرانذارسابقودن

واحدةالامرةللحبيستسلملمقلبهاولكنتنكر

ولكناخرى مرةللمغامرةاستعدادعلىوليست

شيدتهاالتىاسوارهاقتحامادهميستطيعهل

اجابةعندهالهليسسؤالحوله

لمكعادتهاولكنهااستاذنبعدغرفتهاكريمدخل

اليهانتبهتبجوارهايجلسوهوالااليهتنتبه

تخضنىكدهديمائلةقافابتسمت

سرحانةكدهديماوانتى

عادىالابدا
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يانودىكيموبرضهعلى

هتعملكيموياس ىايهمداعبةبوجنتهامسكت

مخابراتعليا

عليكىخايفانابسالابدا

كويسةاناياكريمايهمن

عاملةبقيتىاكتربتتعبىيوموكلكويسةالمش

رفضتىالعريسحتىياندىالدبالنةالوردةزى 

فرصةلنفسكادىحتىطبمعاهتقعدى

وتعرفيهتشوفيه

جاىانتبقىكدهقول قائلةمكانهامنقامت

مشقلتانادىالحكايةفىمعاياتتكلمعشان

واذااصلهمناتجوز عاوزةومشحدهشوف

أأجرممكناناكدهاوى تاعبكموجودىكان

فيهاواقعدشقة

تقعدىإزاىدهالكالمايهباغاضبوجههاصاح

لوحدكبيتفى

تقعدواحدةاخروالاول مشانااملشكلةوايه

اعرفانىيكفىبماكبيرةاناواظنلوحدها

شكعندكوالنفس ىعلىاحافظ

اللىالناسفىاملشكلةفيكىمشاملشكلة

كويسكدهعارفةوانتىياندىحوالينا

عاوزةمشممدادهكلمنسيبك

اللىزى اطفشهسالمةستينفىخالصالعريس

قبله
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ياكيموكدهايوهقائلةضحكت

نقاشدون مرفوضفهوالبابيدقمنكل

مرارتهذاقتالذىالحبالتريدالزواجالتريد

منالاتتزوجولناخرى مرةتجرحانالتريد

السهلباالمرليسانهتعلموهىقلبهابابيدق

كماهىحياتهاولتظلفليكن
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ليسولكنالاخيرةالفترةكثيراتحملهاانهتعلم

منتوقظهماتاتيهاكثيراالوالدةفعالماتبيدها

خافضةوتعوداملشفىالىمعهاويسرعنومه

انهاالطبيبةهاتخبر عندمامنهخجالراسها

اكثرالتقلصاتمجرد

طلبهالذىالقهوةفنجانوضعتمنهاقتربت

بعملهالخاصةالاوراقبعضيطالعوهوامامه

ياحبيبىالقهوةشريف

تسلمقهوتهوهويحمللهافابتسماليهاانتبه

فىصحيحايهبقولكياملوكتىايدك

فيهامعزومينوانتىانابكرهحفلة

دهباملنظرواناياشريفايهحفلة
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ولحرمىلياالدعوةيوممنمجتشياستى

لوحدىاروحينفعحضرتكهىاللىاملصون 

معاكندىخدامممم

ياملكمراتىندىهىايهندى

رقبتهاحاطتاليهواتجهتبصعوبةقامت

مراتكاناياحبيبىطبعاالوجنتهمقبلةبذراعيها

جوبرهوتخرججوتغيراجةمحتندىبرضهبس

دهفيهعايشةهواللىالكآبة

قلتاناابداعجبانىمشدىالبنتحقعندك

لالسفبسطبيعىبشكلحياتهاوتعيشهتنس ى

واللىالدنياناسيةوبسالشغلفىنفسهابتموت

حتىغيرمنترفضهيجليهاعريساىحتىعليها

واماتكتلىواشطلبتنىمامتهاماتقابله

دلوقتىهتجوز مشاناقالتلىاكلمهاجيت

طول ذنبهاشايلهفضلاناحزيناراسهاخفض

ياملكعمرى 

زمانغلطتانكينكريقدرمحدششريف

تكفيرمعاهابتعملهاللىكلانشايفةانابس

بايدوالاخرالاول فىش ئوكلحقهافىذنبكعن

ياحبيبىربنا

اتظلمتوندىبالظلمضاشمير ربنابسعارف

تشوفوبكرهيعوضهاقادروحدهربنا

معاياهتيجىيعنىاملهمقائالاليهاالتف
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انااروحندىكلمقلتلكقائلةوابتعدتقبلته

دىبالبطيخةازاى

لوحدىاروحدىالنشفةدماغكبالشندى

ياناسمينيرض ىسنجلاناازاى

الاخرى هىرفضتالتىندىمحدثاشريفقالها

بصحبتهللحفلةالذهاب

لحضرتكالدعوةياشريفقائلةضحكت

مثالالبديلايهبتاعانااروحبتاعتكوللمدام

يعنىشريكتىكدهوغيرعمىبنتالطبعا

الزمواكيدالجديدةالشركةعلىتعارفالحفلة

فىولدتممكناخرهاعلىهانمملكثميعرفوكى

بجالجلفضيحةوتبقىالحفلة

بالظبطدىالشركةحكايةايهمقولتليش

مهاجركانمصرى راجلملككانتدىالشركة

واخوهامراتهزمانمنواتوفىطويلةسنينمن

اللىبسكدهبعدالشركةمسكوااللىهما

فىالكلهوبقىوجوزهااتجوزتانهاعرفته

توسعاتفيهاملوعجداالشركةوكبرالكل

؟بالظبطايهفىونشاطهاطب

غذائيةموادتجميلادواتكتيرحاجات

كمانوالادوية
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الحاجاتجابايهدىامللخبطةالشركةايه

بعضمعكلهادى

تستثمربتحبناسدىحاجةواللخبطةمش

لشركةتابعةبتاعتهمالادويةوشركةحاجةكلفى

للشركةوكيلةتقولىتقدرى يعنىامريكافىتانية

خالصهاااالاوسطالشرق فىالام

معاياهتيجىاتفقنا

ماهوياشريف

ابنيرضيكىتانيةكلمةمفيشقائالقاطعها

كدهسنجللوحدهيروحعمك

هتالقينىهللاشاءانبالليلياسيدىخالص

جاهزة

ليذهباتنتظرهامليعادفىكانتوعدتهكما

الشاببامرليحدثهافرصةسوياوجدهاللحفلة

ورفضتهلخطبتهاتقدمالذى

؟ليهالعريسرفضتىانتىندى

عليهاوافقعشانمقابلتوشقائلةإليهالتفت

ماانتىاصالمعاهقعدتىانتىوهوعجيبامرك

رافضة

اتجوز عاوزةمشاناعشاناه

رقمدهعارفةانتىاستهبالاسمهدهفكرةعلى

اللىعلىصغيرةمبقتيشانتىندىكام

دهبتعمليه



 
 

179 

اعنسعلياخايفكمانانتهوياشريفايه

وعشرينسبعةكلهمدول كدهاوى كبيرةمشانا

يعنىحكايةمشسنة

عليكىخايفاناصدقينىمقصدشاناندى

بيكىتفرحنفسهاووالدتك

الدلوقتىهتفرحاكيديريداربنملا

؟تقوليلىممكنليه

دلوقتىهتجوز مشاناياشريفليهغيرمن

الكالمانتهى

الحديثمنهيةعيناهعنبعيداوالتفتقالتها

تجدلمالانالىولكنهامحقون انهمتعلمبرغبتها

كلومعالكثيرونلهاتقدمتحبهمنياسرهامن

وبداتملتانهاحتىسريعاالزيارةتنهىمرة

حزينةهدىانتعلمأحداىمقابلةحتىترفض

مازالقلبهاولكنعروستراهاانتتمنىعليها

يداويهمنالانالىتجدلممكسور حزينا

السيارةمنخرجتماانالحفلمكانالىوصال

روعةمنودهشةانبهاراعيناهااتسعتحتى

ش ئلكلرائعتنظيممكانكلفىاضواءاملكان

ياندىيالالدخول علىيحثهاشريفاليهااتجه

دهالجمالايهياشريفدهايه

اوى كبيرةناسقلتلكمشيابنتىقائالضحك

ثمازاىكدهعنيقلالحفلةمستوى عاوزة
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دىزى كبيرةحفالتبتحضرى كنتىلوحضرتك

هتعرفىكنتى

دىجدامبذرةناستصدقبسلةقائضحكت

اوداماسبوعبحالهاشارعيأكلتمنهاحفلة

حقوق ناقصةمشابوكىورحمةقائالجذبها

اودامىاتفضلىخالصدلوقتىالانسان

اكثرانبهارهازادكلماالحفلداخلتقدمتكلما

بشكلمنظمالحفلتوهجهايزدادالاضاءةواكثر

برقةاملكانتزينورودللضيوفاستقبالرائع

فىتنتشرصغيرةقاعاتسابقاتراهلموجمال

والبنفسجيةالبيضاءبالبلوناتمزينةمكانكل

راقفنىبشكل

الضيوفاستقبالفىيقفرجالوجدت

اهالاهالمرحبالشريففابتسماقتربامنه

نورتنابيهشريف

دهباشاياداغراهالبيكقائالشريفصافحه

وجودكميناعلمبروكنورك

ذوقكمنده

يامداموسهالاهالندىمصافحامديده

ندىالانسةبيهياداغرالقائالشريفتنحنح

عندهااملدامبصراحةكمانعمىوبنتشريكتى

تحضرانهامنعتهاخاصةظروف

ندىياآنسةجدااسفاناقائالندىمناعتذر

اعذرينى



 
 

181 

خيرحصلالابدامجاملةابتسمت

يحادثوهوبالتقدموندىلشريفشارأ

مثمرهيكون بيناالشغلانمتاكداناشريف

شركاتاكبرمنشركتكبيهياشريفجدا

اننايهمنااللىودهمصرفىوالتصديرالاستيراد

وفىاملقامفىحاجةكلفىكبيرةناسمعنتعامل

الشغل

الزممجموعاتكمزى مجموعةطبعاأكيد

بروفشنالناسمععاملوتتكبيرةتفضل

بعضمعجداهنستريحهللاشاءوانطبعااكيد

امراةصدراتهمفىتقفمجموعةنحواتجهوا

عمرهامنالثالثالعقدفىالاولىتبدوللوهلة

عقدهااواخرفىفنجدهاتحققنامنهااذاولكن

الازرقبفستاهاالاناقةغايةفىتبدوالرابع

جسدهاالرشيقمنحياتعلىوتناغمبرقةاملطرز 

اعطاهاردائهالون معاملصبوغالاشقرشعرها

داغرنداهارقيقمظهرا

لحظةممكنآسيامدام

نحوهموتقدمتضيوفهامناعتذرت

وسهالاهالوجههاتعلووالابتسامة

بحضرتكاهالقائالشريفصافحها

الشركةصاحبةآسيامدامداغرلهاأشار

واختى
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الشافعىبيهشريفوندىلشريفأشار

الاستيرادشركاتأكبرمنشركةصاحب

معاهمهيكون شغلناهللاوبآذنوالتصدير

كمانعمهوبنتشريكتهندىالانسة

نورتبيهياشريفاهالقائلةآسياابتسمت

الحفلة

طبعابحضرتكمنورةاهالبيكى

ندىياآنسةبيكىاهالقائلةندىمناقتربت

بحضرتكاهال

داغروظلمبتعدةفاعتذرتهاتفيااتصاالاتاها

التىالاعمالفىيتحدثون وندىشريفمع

بينهمستكون 

الذىزوجهالتستدعىقصرهانحوآسيااتجهت

يقفغرفتهاوجدتهدخلتمالبسهيرتدىمازال

يدخنبعيدمنالحفليتابعالغرفةشرفةفى

الغرفةتدخلوهىبهايشعرلمشارداسيجارته

ليهكدهواقفمالكياحبيبىايه

بسنازل كنتابداقائالاليهافالتفاليهاانتبه

فوق منالاول حاجةكلاتابعحبيت

قلقانشكلكياحبيبىمالك

حفلةالنهاردةعارفةانتىبسالابداقائالابتسم

كبارانناتحسالزمدىتحتاللىوالناستعارف

ليناويعملوامعانامايتعاملواقبليخافواعشان



 
 

183 

اتاخرنااننااناشايفحسابالف

ننزل ممكن

بقىيالاتاخرنافعالقائلةذراعهتباطئت

التىالحديقةالىومنهالقصربهوإلىسويانزال

رافعاتقدمإليهمالجميعانتبهالحفلةبهاتقام

بضيوفهامرحبنحوهموعلياءبنرجسيةراسه

تصدحاملوسيقىاصواتوبدأتلحظاتالكبار

الحفليحضرونممنكثيرونواتجهاملكانفى

بباقىمرحباوزوجتهيتجهوهوالرقصلحلبة

داغرعليهايجلسالتىالطاولةالىاتجهضيوفه

شركةصاحبانهآسيااخبرتهرجلمع

معهايتعاملون سوفالتىوالتصديرالاستيراد

مستقبال

اعرفكيادكتور اهالاليهمفقامداغراليهانتبه

الشافعىبيهشريف

يتوقعلمبوجهليصطدموراءهإلىشريفالتف

أخرى مرةيراهانيوما

آدم

قدانهنس ىنسيهانبعدأخرى مرةآدموعاد

آخرآدمهوكمايعدلمولكنهيومايعود

سنواتقبلقابلهمنعتمامامختلف

جاذبيةزادتوسامتهنضوجهعليهيبدوواضحا

بالكثيرفاضتعيونهمولكنيتحدثالمواضحة
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انقضلوودوحقدبكراهيةالاخرى تقابلعيون 

بسببهاملعذبقلبهواراحوقتلهعليه

عالقتهوماهنايوجدملاالتفهمأخرى وعيون 

عادومتىبهم

املديربيهياشريفآدمدكتور داغرلهأشار

وزوجاملجموعةادارةمجلسورئيسالتنفيذى

آسيامدام

عاجلهآدمولكنفهمبعدمشريفعينااتسعت

بيقولوامازى تصدقالشافعىبيهشريفبرده

يتالقىالحىمسير

بقىبعضتعرفواانتوادهقائالداغرضحك

ةكراهيوالكثيرالكثيرتحملابتسامةآدمابتسم

لممضتلسنواتلهقلبهفىيحملهغلحقد

اعرفهطبعاقلبهمنمحوهاالايامتسطع

بيهياشريفايهوالكويس

اتابعانااروحكدهحيثمغادراداغراستأذن

اذنكمعنالحفلة

ابتعدتالتىندىعنباحثاحولهشريفنظر

آتيةراهاعندماقلبهانقبضهاتفهافىلتتحدث

إليهايتجههلوقلقبسرعةيعملعقلهنحوهم

ماذاهووراهاحدثوانالتراهحتىبهاويبتعد

سيحدث

بأخرى متزوجوعادعادانهعلمتانماذا
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هىستفعلماذامعرفتهامنليحميهايفعلماذا

ليسولكنعادوذكراهحبهعلىتحياظلتمن

يأتىمللوودغيرهااخرى أمرأةومعهعادوحده

واصرارهنفسهيلعنحضورهاعلىيصرلمبها

انالبدش ئبوسعهيعدلمولكنالحضور عليها

يلتقيا

يعطيهاآخروشخصاآسيامعيقفندىراته

زداتملاالتدرى تعرفهانهشعرتللحظةظهره

كلهويكون انيمكنالفجاةقلبهانبضات

راسهانفضتبهانفسهاتقنعخياالتهذه

وهىبخوفشريفعينالتتسعنحوهمجهتوات

الخيرمساءقائلةمنهمتتقدم

طوالعقلهعنيغبلمصوتهايخطئلم

خلفهوهاهىللحظةينسهالمفيهاابتعدسنوات

يلتقياهكذاالدنيابهمتفعلانأيعقلتماما

زوجةوهىسيراهاالسنواتهذهبعدصدفة

هلأصبحتكيفبغيرهامتزوجوهوغيره

القلقةشريفبعيناعيناهالتقتتتذكرهمازالت

نحوهايلتفهوونظراتهعنابتعد

انتفضتبقوةوقلبهاجسدهاضربتصاعقة

هوانهقلبهااخبرهاراتهعندماجسدهاوارتعش

وهاهويوماقلبهايخذلهالمكاذباقلبهايكنلم

قبالتهايقفامامهاوهوتحلمأنهاحسبتأمامها

عادهلأمامهابالفعلهوانهبحلمليسولكنه
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كانتكمامشتاقاأكانإليهاعادهلهذاكلبعد

لهمشتاقةهىومازالت

آدمدكتور بهتعرفهآسياصوتعلىافاقت

ياندى

وحدهاهىتعرفهوحدهاهىبهلتعرفهاهىمن

يداهاتحملهامازالتعطرهرائحةلهعاشقة

مابهكلصوتهضبهغتتذكرهامازالتابتسامته

فمنوقلبهاقبلهموعقلهابذاكرتهامحفورامازال

حبيبهاعلىلتعرفهاهى

إليهاالغريبةنظراتهمتالحظوهىآسياأكملت

واملديرالادارةمجلسرئيسيبقىآدمدكتور 

جوزىوالتنفيذى

؟زوجهاماذا

تشعرللخلفتراجعتتضربهاأخرى صاعقة

هلصحيحاماقالتههلبراسهافتكيبدوار

يرضيهالمأخرى مرةليذبحهاعادهلآدمتزوج

مابدأهليكملأأتىسنواتمنذمافعله

كويسةأنتىياندىمالكبقلقآسيامنهاقتربت

؟

تعبانةكانتاصلهامعلشنحوهاشريفاسرع

تيجىأنهااصريتوأنا

عليكىسالمةالفآهاااقائلةظهرهاعلىربتت

ياحبيبتى
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بيهشريفلشريفحديثهموجهاداغراتاهم

سمحتلوعاوزك

خير

اعمالرجالمجموعةعلىاعرفكعاوز أبدا

معايااتفضلجدامهمين

الغادروانبداخلهمالشكسيزرعرفضان

ولكنهمعهمتركهاانلهايحدثماذايضمن

معهموتركهاداغرمعيغادراناضطراخيرا

بصعوبةتقدمتأخرى مرةللطاولةآسيادعتهم

حبيبتىقائلةبجوارهوآسياامامهلتجلس

دكتور محتاجة

اليهااشتاقبالكثيروتحدثتعيناهمتالقت

اذاآلخرى زوجوهوآلخرزوجةعيناهفىولكنها

فكيفعلتهاسببهوطبيبهاوحدههوكان

؟تتعافى

تللحظاآسيامحدثاالرجالاحدتقدم

مغادرةمنهمفاعتذرت

ومنواللومبالعتابيبدأمنوحدهمآلانهاهما

ايعبربماولكنيبداانهوفضلاشتياقهيعلن

زوجةوهىذلككيفولكنإليهاشوقهعنلها

لمانزمنمنذفرقهممنهوولكنهغيرهآخر

أحدبينهميفرق لمزوجتهالانلكانتيأتى
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ازيكقوياصوتهيخرجانوحاول ريقهابتلع

ياندى

بكلمةالتفوهتسطعولمإليهعيناهارفعت

مناضعفكانتولكنهاوحاولتحاولتواحدة

قدمارافعاللخلفتراجعبكلمةصوتهايخرجان

بكبرياءالاخرى فوق 

باشاشريفمنوالخايفةليهتردىعاوزةمش

عليكىيغضب

شرسةنمرةكعيناوعيناهامالمحهااحتدت

حدمناخافاللىانامشللقتالمستعدة

وباعخافزمانغيرى 

اللىلقيتانكواضحبسقائلةاعتدلت

يعمىحداىتخلىحاجاتومركزفلوستنفعك

بينكماللىالكبيرالسنفرق عنعينه

يضعهاالغالىسيجارهليخرججيبهفىيدهمد

مالمحهاتتفرستراقبهاوعيناهشفتيهبين

سيجارتهدخانضبابينثرراسهرفعةالغاضب

بعتانازماننحوهاجسدهودفععادالعلى

اناالتمنودفعاشترى اللىلقيتىانكواضحبس

فينامحدشالتمنتدفعاللىالقيتكمان

ياندىخسران

وخيبةقهردمعةلتمنعبقسوةعيناهااعتصرت

كيفليرى الانوعاديوماباعهاحبيباعلىامل
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رفعتآخريدىبينوهىبضحيتهالحالوصل

اكترتدفعاللىلقيتانتصحقائلةاليهراسها

اعمالرجلملكعايشتخليككدهحاجة

املجموعاتاكبرمنمجموعةوماسك

عرفتكمانانتأظناملتحكموانتالاقتصادية

مكنتشبعضمعكنالوياآدممصلحتك

عليككفايةجنبهاايهاجىوانالكدههتوصل

كتيرحاجاتعنمعمىتخليكفلوسها

بعيناهاشريفعنتبحثكرسيهامنقامت

عنهالبحثمنومنعهاقامولكنهفوراليرحال

لمرائحتهعاشقةمازالتانهانفسهاامامتعترف

عرفتهعمناختلفوانحتىللحظةعنهاتغب

الحبيبلهاسيبقىولكنهسنواتمنذ

لمحزن بلمحةشقيةبريئةعيناهاكماهى

تحدىجمالهازادوانلهمالقاءآخرعنتختلف

أكثرمنهااقتربوفؤادهقلبهالهبحدودعقله

ابعدسمحتلوقائلةهىلتتباعد

تسمعينىعاوزكياندىمعاكىاتكلمعاوز 

الدلوقتىزمانينفعممكنكانلزومملوش

اللىدهمشمنهخايفةشريفعشانليه

بينافرق اللىدههومشعشانىانزمرفضتيه

اللىلكلالتمنيدفعالزماللىالوحيدشريف

حصل
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وانتالتمنيدفعاللىهوقائلةمنهتعجبت

طلقتنىليهكدهفياعملتزمانفينكنت

هتحمينىوقلتلىعلياكذبتمنهمخفتبامرهم

دكتور ياكلمتكقدمكنتشانتبسمنهم

اتظلمناالاتنيناحناةعارفوانتىبايدىمكنش

منهم

اللحظةوجاءتلسنواتخامداظلبركانوكأنها

واليابسالاخضرلتصيبفوهتهانفجرتالتى

اناالظلمعنمتتكلمشبهصاحتحولهمن

كلكمعندكلحدابويااول مناعرفهاللىبس

انتواحدةحاجةاعرفعاوزةبسظلمتونى

ماكنتليهرجعتانطقهاااياآدمليهرجعت

رجعكاللىايهبعيدتخليك

ياندىارجععاوزانىمش

وعايشاتجوزتانكتورينىعشانليهترجع

راجعوالكبيراعمالرجلبقيتانكحياتك

نفسكبعتاللىبتاعتكاملدامتورينىعشان

ليها

مشايهوفيهابهابقولهافصاحوجرحتهاغضبته

اتجوز ملاملشكلةاايهحياتهشاففيناواحدكل

بقيتكماناوى وكبيركبيرارجعملااملشكلةايه

دلوقتىوهوحضرتكجوز شريفمناحسن
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بقيتانامعايايشتغلعشانوراياهيجرى اللى

ياندىمنهوأحسناغنى

يعتقدهماليعتقدتتركهاممخطئانهاتخبره

غيرهزوجةويراهاالخرى زوجهوالامرانتهى

انتظاركفىعذاباكفىف

ياندىفاتاللىفىهنتكلممشقائالمنهااقترب

واحدةمعواناغيرى راجلمعأنتىنصيبناده

هحبوالماحبيتعمرى بسغيرك

غصبكانوهللاياندىعنىغصبكانغيرك

أقدربسدلوقتىابداسهلمكنشفراقكعنى

خليهزمانحصلاللىعلىابوكىاسالىاقولك

ياندىيقولك

مااروحاول هللاشاءانحاضربتهكمابتسمت

اسالههبقىاملدافن

؟ايهتقصدىقائالعيناهاتسعت

ماتهو

بتقولهاللىوكلتانىمعنىملهاش

غيرى واحدةمعفعالانتالزمةملوشخالص

انتيادكتور عليككبيرةانهاشايفمشبس

عننفسكبعتوبعدينبعتنىزمان

اذنك

اياهامانعابيدهاأمسكطريقهاتكملانقبل

معاكىاتكلمعاوز ندىالعبور من
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خالصكالمبينامفيشبقوةذراعهنفضت

حالهشاففيناواحدكلقلتلهاوانتيادكتور 

السببمينكويسعارفةانتى

فىسبتنىكاناعرفهاللىكلحاجةمعرفشانا

بالرخيصبعتنىفيهمحتاجالككنتوقتاكتر

قسمةش ئكلبينافرق انهمتقولشيبقىياآدم

بقىأناسيبنىحياتكعايشخالصانتونصيب

واحدةمرةلواعيشهااحاول 

هاربةامامهمنفرتاخرى بكلمةتسمحلم

لكلمةتستسلمانأكثرعيناهاتخونهاانتخش ى

آلانعادملاذاأكثريتحملعديلمقلبهامنه

شريفمنلينتقمأموتزوجنسيهاانهليخبرها

تقتربسيدةمنوتزوجنفسهباعملارمزى ومن

اكثراووالدتهاعمرمنعمرهافى

دموعهاالقصرمنلتخرجنفسهاعلىتحاملت

رأسهافرفعتبأحدهماصطدمتعيناهاغشيت

آسفةأنامعتذرة

ياندىفياتغلطىكدهديما

لحضورهدهشتأمامهاأدهملتجدراسهارفعت

أسئلةأللقاءجيدبمزاجتكنلمولكنهاالحفلة

آسفةأناياآدهممعلشعليه

علىفضولهحثهالدامعةوعيونهاضعفهاالحظ

تعبانةانتىمالكندىمابهامعرفة

اروحوالزماوى تعبانةايوهقائلةبراسهااؤمات
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؟لوحدكهناايةجانتى

ومقدرتشتعبتانابسمعاياكانشريفال

استنى

اوصلكمعاياتعالىخالص

اىهشوفاناانتادخلياأدهملزومملوشال

واروحتاكس ى

تمش ىاسيبكمستحيلالطبعارافضااجابها

لوحدك

اتعبكعاوزةمش

اتفضلىراحةتعبكياستىقائالابتسم

مناديةمنعتهآسياولكنبهااللحاقآدمحاول 

حضرتالتىاملهمةالشخصياتاحدليقابلله

الحفلة

بعيناهجاليجدهالمتركهاحيثإلىشريفعاد

هاتفهاولكنكثيراهاتفهاأثرلهايجدلمعنها

خلفهآدمليجدالتفبغضبزفرمغلقاكان

تماما

عملتياآدمندىفينقائالبغضبحاجبيهعقد

ايهفيها

ومشيتمعاياكانتقائالكتفيهرفع

انطقايهفيهاعملتفينراحت
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فىميعالشصوتكمحذراوجههفىاصبعهرفع

مفهومياشريفبيتى

باشاياآدمآمركتحتبسخريةشريفابتسم

اصلهااوى عليهاقلقاناعذرنىمعلشبس

غيرى منتتحركمتعرفش

غريبةتعدالمزوجتهتعدالمكلماتهاملتهملا

ولكنغيرهآخررجلعصمةفىاصبحتعنه

ش ئكلفعلمنإياهاسلبهمنالرجلهذا

وعنعنهامتحدثاالانامامهيقفبينهمليفرق 

الانلكنهمسبقادورهكانوحمايتهاعليهاخوفه

مكانلهيعدلمحياتهافىذكرى ماض ىاصبح

عقلهعنالغيرةفكرةمحاوالابعادراسهرفعالان

معحديثهعنشريفصوتاخرجهوتفكيره

مغزى ذاتبنظرةإليهناظرانفسه

دهالشخصيكون ومهمازعلهاحدفىانواضح

اذنكعنبكدههسمحلهمشانا

منوطردهاهانهانهلويودعليهساخطاتركه

أخرى مرةيراهالنوقتهاولكنطردةشربيته

فشريوشركةمجموعتهبينالعالقةستسوء

يتمناهماآخروهذاتعاملهناكيكون ولن

ولكناليهاالوصول يحاول مازالوهوراحالتركه

مغلقامازالهاتفها
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صامتةوهىبيتهاالىالفيالمنالطريقطوال

ظلبهالحقالذىالغدربنيرانروحهاتشتعل

البعدكلبعيدةكانتولكنهامعهايتحدثأدهم

كفهاتالمسبيدهشعرتالخارجىالعالمعن

اصلاناآسفمعتذرابسرعةيدهفنزعانتفضت

كويسةانتىمبترديشوانتىزمانمنبكلمك

ياأدهمآسفةالحمدهللقائلةبراسهااؤمات

بالىمخدتش

النهاردةمركزةمشانتىيابنتىايهقائالضحك

كدهاوى مزعلكاللىايهمالكخالص

اىوعنعنهعيناهاوتخفىالطريقتتابعالتفت

ارهاقبسكويسةاناالابدادموعهايالحظاحد

وكدهالشغلمن

فىنفسكبتتعبىليهغلطانةانتىفكرةعلى

نفسكعلىبالراحةهتطيرمشالدنياالشغل

تستاهلحاجةمفيش

مايستحقبالعالمليسبالفعلمابهايعلموكأنه

كلمخطئةكانتبالفعللهالجنفسهاتفنىان

عملهافىبالبطئروحهاقتلهوتفعلهماكانت

يفارقهالمولكنهتنساهانيمكنانهمعتقدة

الليلةولكنتنساهلمسابقابهامافعلهرغميوما

ليلوعتمةظالمامامهاانقشعليلةتختلف
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حمقاءغبيةكانتانهاالاقلعلىلنفسهالتعترف

بكلوهولغيرهتكون انةرافضسنواتانتظرت

عندهالهمايشفعباخرى متزوجاعادبساطة

حياتهاولهاشريفمنتزوجتانهايعتقدانه

فىهذاايغيرتتزوجهلمانهاعلمانماذاولكن

النهايةفستائرنفعايجدىلنبالفعلشيئاالامر

السخيفاملسرحىالعرضانتهاءمعلنةنزلت

معاملدعوينمنالفيالوخلتالحفلةانتهت

يذقلممنهناكولكنجديديومفجرسطوع

وإياباذهابامنزلهحديقةيجوبالنومطعم

ينفثالاخرى تلوواحدةسيجارتهالتفارقه

خلعكافيةتكنلمبهالكنهاوسخطهغضبه

حمامفىبجسدهالقىلحظاتوفىمالبسه

تلكبعدرؤيتهابقوةوكأناءاملضارباالسباحة

تعافىيظنهكانجرحفوق كامللحكانتالسنوات

اصبحتلهكانتمنغيرهبجواركانتوطاب

امجسدهانالكماقلبهانالفهلاخرلرجل

بعصبيةاملاءمنخرجالجلهصامداقلبهاظل

ملسةعلىافاقمعهتخليهاكلمابحنقيزفر

التىآسياجدليعيناهرفعكتفهفوق رقيقة

ووفتزوجهاتوفىبعدمافجأةحياتهاقتحمت

اقرانهعندوناتميزهمكانكلفىتالحقهعدتها

اعتقدوالشركةالعملصاحبةانهابماعملهفى
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عنزادالامرولكنعملهفىلتفوقهتميزهاانها

التىطريقتهامستنكرايحادثهاانوقبلالحد

فىالقتملتسائلةواالحاقدةالانظارإليهجذبت

عليهعرضتعندمايتوقعهالمقنبلةوجهه

لسانالجمتتوقعاتهتخطتصراحتهاالزواج

الغيرالجرئ عرضهامنصدمتههول منحاله

؟وافقهاكيفاليتذكرمتوقع

آلامروضحاهاليلةفى؟ليصبحتزوجهاكيف

زوجهارغمعنورثتهاالتىاملجموعةفىالناهى

مادوماولكنهاداغرشقيقهامعالدائمتعارضه

عليهداغرحقدمنزادمماعليهتنصره

انهاالينس ىواومراهلقرارتهالدائمورفضه

مرةملصرالعودةتمامارافضينكاناوشقيقها

رفضمعبذلكيقنعهااناستطاعولكنهاخرى 

لذلكمبررالغيرداغر

؟ياحبيبىمالكآدم

يعيشهالذىواقعهىالبذاكرتهعائدااليهاالتف

فىذنبلهاوليسزوجتهاصبحتهىالانمعها

لهقلبهينبضمازالقديمحب

قلتانامعارفمشبسمفيشياآسياابدا

شويةالجنينةفىاتمش ى

ماالحفلةقبلمنمضيقاكحاجةفىمالك

زعلكحدفىمظبوطمشانكحاسةواناتنتهى

ايهوال
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كويسانامفيشابدا

وباباكمامتكآدمقائلةاوقفتهليغادرقام

؟ليهالحفلةمحضروش

جوفىملهمشوأبوياأمىقائالاليهاالتف

ياآسيادهالحفالت

ونهىوحسنطبقائلةاكملت

؟ايهفىآسياقائالاسئلتهامنتذمر

انابسبسالكانااللىبتسالنىانت

السنفرق فةعار وجودىرافضينطبعاعارفة

يكرهونىخالهمدهبالشكلوجوازنابينا

زى بيكرهكفيهممحدشفارغكالمبالشآسيا

وخالصدهالحفالتجوفىملهمشماقلتلك

انامومحتاجتعباناناعشاننطلعبقىممكن

فعالاناياحبيبىطبعاقائلةذراعهتباطئت

اناممحتاجة

كانظهورهبهتهنأولمالنومطعمتذقلم

لمعليهامرتسنواتللوراءبهاعودةبمثابة

احساسوألمخوففىقضتهاسنواتبهاتشعر

الاعذارلهتلتمسكانتمادائماوالقهربالظلم

صورةرافضةصدرهابهيجيشبماعقلهاوتقنع
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وانحتىطالقهاعلىاكرهانهيقينبقلبهاالخائن

بذلكلهاحيصر لم

فىاملهاقبرفوق الثرى ليردمأتىاليومولكنه

انهمعتقداعاديجرحهاوبيدهعادعودته

هىعليهاليقض ىعادولكنهفرقهمممنسينتقم

غرفتهافىش ئكلعنبعيداقضتهاسبوعا

بعيدابهتهربالذىونومهادموعهامابينوحيدة

صمتهاوببهاذرعاضاقتالتىهدىتساؤالتعن

عندماملؤاساةتحولتالتساؤالتولكناملقلق

اشفقتكماخرى مرةآدمبعودةشريفاخبرها

دائمالهاش ئلىفعلعنعاجزةولكنهاعليها

يعوضهاآخربرجليرزقهاانهللاتدعوماكنت

ولكننسيتهقدانهاتعتقدكانتوحبهآدم

انهالهملتثبتحولهاندىبنتهاالتىالقشرة

عندكثيراتصمدلمضعيفةقشرةكانتيةقو 

ظهوره

يوممنذغاضباعصبيامتوتراشريفاصبح

انهايعتقدهوعاديةتكون لنآدمعودةالحفلة

الاخرى تلوواحدةالصدماتتتلقىوهىزوجته

احداىمعالحديثحتىترفضحيلةبيدهوما

فقطلدنياهاتهربوسطهمللحياةرافضة

انيجزميكاداليهااحددخول فضتر التىدنياها

تحول قدآدمتجاهبالذنبالدائمشعوره

وكراهيةلبغض
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هوكميعلميكنلمكثيرااخافتهملكصرخات

ستدخلانهامعتقداكانالوالدةألمصعب

هىوتخرجلحظاتبعدهاطفلهليخرجالغرفة

والدةسوءااكثركانامامهالوضعولكنبسالم

جعلهالعهدحديثمرتبكطبيبمتعثرة

املشفىفىمنبكلصارخاغضبايستشيط

طبيباليههرعجدالودنوفورامساعدتها

ولمتشفعلمبكلماتليطمنئهمتمرسآخر

عليهاوقلقهروعهتهدئ

خروجهامنتظرينوالديهبصحبةقضاهاساعة

دمابعندىاليهلتنضمالعملياتغرفةمن

الاول طفلهبوالدةلتخبرهابهدىاتصاالاجرى 

متسائلةبقلقمنهاقتربتلسنواتانتظرهالذى

ايهعاملةملكطمنىياشريفهاااا

بقالهاياندىاوى تعبانةبارهاقوجههمسح

اوى اتاخرتجوهساعة

اطمنخيرهللاشاءانمعلش

ماانبحفظهماربهمناجياللسماءراسهرافعا

طفلهحاملةاملمرضةخرجتحتىراسهاخفض

بينمنليسقطحملهيخش ىمرتعشااليهاليهرع

وفرحةبسرعةندىمنهتقتربوزنهلقلةيديه

اوى حلوهللاماشاءهللابسموجههلتتطالع

يخليهولكربناياشريف
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علىالحمدهللجبهتهمقبالبرقةصدرهالىضمه

عطيته

لتطمئنهزوجتهعنمتسائالللممرضةالتف

ليقتربقليلبعدوستخرجبخيرانهالهوتؤكد

عيناهملتدمعااملولودلرؤيةبلهفةمنهوالداه

دقائقالجديدلحفيدهمواشتياقبفرحة

خلفهاوهملغرفتهامتجهةملكوخرجت

ليجلساقلقتهتأوتهاوشاحبمرهقوجه

عرق ماسحاالاخرى وبيدهبيدهاممسكابجوارها

لهايهمسوجههافوق قطراتهثرتتنا

ياملوكتىالسالمةعلىحمدهللقائال

ياحبيبىيسلمكهللاقائلةبتعبابتسمت

الطفلتحملالتىلندىنظرهاوجهت

ياشريفاشوفهعاوزةبرقةوتهدهدهو

تراهكىعنهاليحملهلندىمتجهاجوارهامنقام

حةفر تراقبإليهاوندىلتضمهاياهناولهاملك

دهالحلوهابمرحقائلةمنهماقتربتلفرحتهم

؟ايههتسموه

تسميهاللىهىامهراسهعلىشريفربت

تسميهالندىقائلةملكابتسمت

ياملكأنابدهشةعيناهااتسعت

واثقةوأنابرضهعمتوتبقىأنتىمشطبعااه

اختياركفى
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ناويةمنكياخوفىاوبااااقائالشريفضحك

؟ايهيهتسم

ياشريف؟اسمبأىوهترض ى

؟ايهتقصدىقائالللحيرةوجههمالمحتبدلت

اىيعنىقائلةببعضهماكفيهاوفركتتوترت

عليههتوافقهقولهاسم

منش ئيفهملمالذىوالدهمعالنظراتتبادل

ياندىايهتسميهعاوزةقائالإليهاعادحديثها

؟ممكنآدمهسميهقائلةشفتيهاارتعشت

منوحالةبدهشةجميعااعينهماتسعت

فجأةالغرفةبابليفتحاملكانتعمالصمت

سالمةعلىحمدهللياالفريانمنهويبدخل

للدنيااخوياابن

يكبرعمرهمنوالعشرونالسابعةفىشابريان

مكافحةجهازفىضابطاشهربعدةندة

عليهيطلقكمامشاغبالظلخفيفاملخدرات

يرفعهاشعرفحميةخصالتالبنيةقوى جميعال

بجانبهدائماسالحهيحملالشمس ىبمنظاره

الغرفةفىمنكلعلىالتحيةملقياللغرفةدلف

متجهاايديهميقبلفانحنىوالديهإالسريعا

انابهزاعقاطفلهاعنهاليحملاخيهلزوجة

كويسوشكلىصوتىاحفظانتوادياعمك

سامعنى
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الوادياابنىمجنون انتساخطاشريفعاتبه

منكيتسرع

قوى وادازاىعمهزى هيطلعاومالايهيتسرع

جامدوقلبوكده

ياعميديهبينمنتحملهندىاليهاسرعت

الفاض ىعلىكدهمنظروانتاسكتالجامد

يااوزعةانتىاسكتىبخفةراسهاليضرب

بغيظقدمهعلىوتضربهغاضبةشفتيهازمت

زيادةطويلاللىانتاوزعةمشانافكرةعلى

منيندهالطول جايباللزومعن

اكبرهللايامفتريةاهوجههافىكفهيرفعوهوتأوه

امههخلىاروحامااناايهوالهتحسدينىانتى

عنيكىمنتبخرنى

ياحضرةعليكعيبتبخركياصغننيااختى

الظابط

طبعاريانيهاهتسموههاقائاللشريفالتف

ندىملكلتقول الجميعبينمتبادلةنظرات

آدمتسميهعاوزة

الفلزى اسمآدمومالهمبتسمااليهاالتف

بينهمالصمتودامالغرفةوندىريانتركا

بالحديثهوبدأحتىللحظات
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؟ياندىآدماشمعنى

نياريااسممجردقائلةاليهالتفت

واحداكترانادهياندىعلياهتكدبىمعتقدتش

وحافظكعارفكالدنيافى

رجعآدمفكرةعلىقائلةعادتقليالثمصمت

؟وامتىازاىرجعنعممندهشااليهاالتف

مراتههوو رجععادى

مراتهبتقولىبدهشةعيناهاتسعت

ايوه

بهولقاءهابالحفلةماحدثعليهقصت

مصدقغيراليهاليستمعالاعمالسيدةوبزوجته

انكفاكردلوقتىهويعنىدهالجنانايه

شريفاتجوزتى

ايوه

كبيرةمشكلةفىنبقىكدهقائالعنهابعيداوقف

فاكرعشانايهمشكلةبتساؤل عيناهاضمت

شريفاتجوزتانى

؟ايهمعناهدهعارفةمشانتى

ايه

انكهيعرفانهاوأكيدعرفولانهمعناه

مراتهتبقىحضرتكفبكدهشريفمتجوزتيش

دلوقتىلحد

؟مينمراتمجنون انتغاضبةبوجههصرخت
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سنينمنطلقنىانهناس ىانت

ياندىبارادتهمطلقيشعليهامشفقامنهااقترب

حاجةاىيعملمستعدوكاناوى كتيرقاومآدم

يطلقكانهغير

واضحماهوفعالاهمبتهكابتسمت

اجبروهآدمالحقيقةدىبجديةصوتهاتسم

وكيلشغلهمنيترفضانهبأخوههدودهيطلقك

هتبوظكاناللىوبسمعتهموالدتهوبوالدهنيابة

وهدودهاختهخطفوهكدهمنوالاخطربسببه

مطلقيشلوعليهاهيعتدواانهم

ايهبتقول أنتمصدقةغيرعيناهااتسعت

كذبدهالكالمكدهقالكمينريانيا

يرحمههللاعمىصحبقولهاللىكلكذبالمش

فىلظابطكبيرةرشوةدفعكدهعملاللىهو

تهمةيلفقهعشانآدمعلىقبضالداخلية

آدمكدهرغمطالقكعلىواجبرهاملخدراتحيازة

لحدبسلحظةالخربيكىمتمسكوكانرفض

آدميعنىكدهمناكتريقاومومقدرشاخته

وشريفعمكعندكمصدقانىمشولومظلوم

بكلفيهامعترفابوكىايدبخطورقةمعاهم

عملهاللى

اقربعلىلتسقطقواهاوخارتجسدهاارتعش

خلسةجفونهابينمندموعهافرتلهاكرس ى
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وشهقاتهابكاؤهاصوتويعلووتزدادلتنهمر

هدىتممكنندىعليهامشفقامنهاليقترب

انهمشكيتاناازاىاهدىقائلةاليهالتفت

لقيتهخرجلقيتهملابسيطلقنىانهاجبروه

اىيقولىيتكلمقلتلهوقتهاعنىبيتخلىفجأة

بسمعاهويقفهيساعدهإبراهيموعموحاجة

هوحاجةوانهمعاهعملمحدشانأكدلىيومها

باباانماتخيلتعمرى بسعاوزنىمشاللى

قولىايهعشانومخدراترشوةدهكيعمل

ايهعشانياريان

لزومملوشدهالكالمآسفاراسهاخفض

انكاتاكدلوآدمبسحصلحصلاللىدلوقتى

حقهفيهاويثبتقضيةهيرفعشريفمتجوزتيش

هيشهدواوشريفابوياانامتاكدوانامراتهوانك

كالمهمهياكدعمىواعترافصالحهفى

انايعنىايهيعنىلقبقاليهالتفت

مراتهدىالسنينكلبعد

كانساعتهاالطالقالنايوهمجيبابراسهاؤما

باطل

ارجعلهومستحيلعاوزاهمشانابس

وبتحبيهعاوزاهلسهانتىعمىيابنتكدابة

منقدرشحاجةدىترجعيلهعاوزةمشكونك

لوبسيرجعكمفكرشهولوالافيهانتكلم
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هتبقىووقتهامحكمةحكمهيبقىساعتهافكر

عنكغصبمراته
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حقهسلبهممنثأراانتقاماعودتهانمعتقدا

كانكمايعدلمآدمولكنالحياةفىالطبيعى

الاخيرةالفترةيتناس ىجعلاصابهجذرياتحول 

حبانهاعتقدالذىلندىحبهلكنحياتهمن

افراحمنماتحملبكلمضتذكرى خامد

شريفوجودجيدايعرفكانتعودلنومتاعب

كزوجتهوجودهاوتوقعاقامهالذىبالحفل

بقلبهستشعلرؤيتهاانابدايتوقعلمولكن

مايحملدائماعيناهاعنصورتهاتغبلمحبها

وكلماالجلديةمحفظتهثنايابينصورةلها

انهحتىنهائيايرفضرؤيتهازوجتهحاولت
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اوهىمنمعرفةحاولتانبالطالقيوماهددها

وعصبيتهتحفزهآسيايفتلمعنهامعلومةاى

مجردتكنلمانهااليقينعلمتعلموهىالزائدة

بمكانةكانتانهاتيقنتلزوجهاسابقةخطيبة

محاوالتهكلمعلهاهىتصللمعندهغالية

الرضاؤهاملستميتة

التفوتهدقيقاكانعملهفىعاديايكنلمآدم

بسيطاكانمهماش ئباىيستهون الفائتة

عنهاغنىفىهولخسائريؤدىبسيطفخطأواحد

سيطرةوذكاءبحرفيةمدروساالسوق فىوجوده

كلفىالانتشارممكنوقتأسرعفىالسوق على

بالخسارةيقبللنفهواملحافظاتلوكالاماكن

كلهىيؤرقهماكللكنالامربهوصلمهما

عنبعيداالادويةبشركةالانفرادداغرمحاوالت

سيطرته

ابنسبوعحفلليبدوندىبهاقامتاستعدادت

نفسهافرغتمايكون افضلعلىشريف

منزلهلحديقةزينةش ئكللترتيبخصيصا

علىبنفسهااشرفتالتىاملدعوينستقبالال 

فىقضتهاسبوعاللجميعالدعواتوصول 

انتحاول وكأنهطاقتهابكلللحفلالتجهيز

ريانوكلماتآلدمرؤيتهاعندبهاماحلتتناس ى

ارغمآدمكانانبالقلقوتشعرهاتؤرقهاالتى
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باطلطالقهايكون إذاحينطالقهاعلىبالفعل

مابكلقاومتزمانافعلياتهزوجهىوتكون 

آدمعلمانالانأمامنهطالقهاقوةمنأوتيت

بحقهيطالبانيمكنشريفزوجةليستانها

ستقاومبهالتتمسكقديماقاومتوكماكزوجة

حبيبهاحياةفىثانيةزوجةتكون الحتىأكثرآلان

الريئس ىقراملفىآدممكتبغرفةآسيادخلت

مناثنانفىبعصبيةيتحدثلتجدهللشركة

وصمتبهلعامامهيقفانوهماموظفينه

وظيفتهمفقدانمنبخوفاليهتنظروعيناهم

معولكنالجديدةاملجموعةفىعليهاحصالالتى

أخيرةفرصةاعطاهمالتعاملفىوقسوتهحزمه

خطئهمالصالح

وتجلسسيةالشمنظارتهاتخلعوهىمنهاقتربت

لهممشيراانتهىحتىمكتبهأمامكرس ىعلى

مرجعاكرسيهعلىليجلسوالتفباالنصراف

إرهاقوجههعلىبادياللخلفراسه

ياحبيبىمالك

ضغطياآسياشايفةماانتىاليهاناظرااعتدل

كلوراءامش ىاملفروضاللىواملوظفينالشغل

غلطتهاصلحغلطلوعشانفيهمواحد

لتزيلكتفيهفوق كفيهافردتإليهمتجهةامتق

لهوالراحةالهدوءبثمحاولةعضالتهتشنج



 
 

211 

وهىابتسمتبأريحيةعيناهمغمضالهااستسلم

علىباصبعهاوتمرمواجهتهفىلتكنتلتف

بهدوءلهاويبتسمعيناهليفتحوجههتقاسيم

وانتىزمانمنالزيارةسببايهقوليلىبسقائال

املجموعةتزورى ةعاوز مش

الشركةازورجيتعادىقائلةكتفيهارفعت

مطنشنىاللىحبيبىوأشوف

النافذةامامواقفاعنهامبتعداكرسيهمنقام

امامهالشارععلىتطلالتىالكبيرةالزجاجية

عارفةانتىبسحاجةوالمطنشكمشابدا

وكدهالشغل

خصرهبذراعيهاوتضمكتفهلتتوسدإليهاتجهت

دهالشغلعاوزةمشانتعاوزاكانابس

عشانايهعملتاناعنىبعيدديماانتياآدم

كدهعنىتبعد

بحاول بساناياآسياحاجةمعملتيش

وجودىاثبتوبحاول الجديدالوضعاتعودعلى

ايهوالمتزعلكشحاجةودىالسوق فى

دهشغلشغلديمافينحقىانابسمقصدش

اوضةفىتنامبقيتفترةالاخيرةالحتىانت

املكتب

بينواحدةليضعسجائرهعلبةيخرجعنهاابتعد

الاوضةفىأناموهرجعكدهيومينمعلششفتيه
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ملفوفابيضظرفلتخرجحقيبتهافتحت

دىبهاليهيدهامدتالابيضالتلمنبشريط

البيتعلىالنهاردةجتدعوة

دىهايدعوةباستغراباليهانظر

الشافعىشريفابنسبوعحضور دعوة

بينمنسيجارتهوسقطتللحظةعيناهاتسعت

الدعوةلكارتناظرابهايشعراندون اصابعه

مينابنبتقولىبدهشة

الشافعىشريفابن

ازاى

مراتهابنهازاىايهيعنىقائلةمنهاندهشت

اتاخرتالدعوةيظهرالنهاردةوالسبوعخلفت

حاجةهتبقىنروحرايكايهوصلتناماحدل

ايهوالتانيةناسعلىنتعرفحتىاوى حلوة

يكون كيفبهمايفكركلعنهابعيداشارداكان

كانحملظواهراىعليهاظاهرةتكنلمابنه

انمستحيلمختلفايكنلمعادياجسدها

ولدهايكون كيفرأهاعندماحاملتكون 

كيف؟

فىياحبيبىمالكآدمكتفهوق فملستهاافزعته

ايه

؟امتىدهالسبوعمفيشابداالهاااا

ايهوالهنروحايهالنهاردة
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هنروحايوهزائغتانوعيناهشارداوعقلهاجابها

نروحالزم

البلوناتاحدىتربطحديدىسلمعلىمعلقة

منالبيتزينةاكملتبعدماالحديقةزوايافى

مرتكزامنهايقترببحنوعمهايراقبهاالداخل

ياندىبيكىافرحياربالخشبيةعصاهعلى

لعريسكاسلمكبنفس ىوانامااموتقبليابنتى

عليكالشربعدضاحكةالسلمعلىمننزلت

لحدوتعيشابدامنكمايحرمنىربناياعمو

شريفابنآدمماتجوز 

نفسههوشفتهانىالحمدهلليااااهقائالابتسم

الغيبعلمفىفرحهحكاية

مىليجداالبيتاتجاهفىومشياذراعهتباطئت

مبتسمةإليهممتجهةملكشقيقة

الدنيافىحسينعمواحلىعلىسالماحلى

ترفعطبيةعويناتترتدىالحجمفىصغيرةفتاة

شعرهاخصالتتتناثركعكةهيئةعلىشعرها

والاسودالاحمرباللونينقميصاترتدىوائيةبعش

كليةخريجةالرشيقجسدهايبرزاسودوبنطاال

تخرجتمنذعملفرصةعنباحثةالصيدلة

للوساطةشريفمحاوالتورغمتجدلمولكنها
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باحدىبالعملواكتفتماترفضدائمالكنهالها

الصيدليات

إلىواتجهتبمرححسينمصافحةمنهماقتربت

وحشتينىحبيبتىنودىاياهامعانقةندى

اعرفممكنوحشتينىمنكبخدهاللىدهاهو

ابنسبوعدهاناملفروضمشفينسيادتك

تساعدينىاملفروضمشاختك

بقىمعلشعمتوبرضهماانتىضاحكةعانقتها

يجننخبرليكىعندى

مجنونةانتىيامىجنانناقصةانتىهو

لوحدك

يتحدثاناياهمتاركاالبيتالىينحسغادرهم

علىاقولكعشانبقىتسكتىممكنوحدهم

دهالخبرالحلو

صبرى؟يااخرخير

اخيرايانودىاشتغلتانا

ايهشغليابنتىالصيدليةفىبتشتغلىماانتى

بقى

طالبةكانتادويةشركةتانىشغليابنتى

وااتقبلتقدمتروحتصيدلةخريجين

ياحبيبتىيوفقكربناياميوشوكمبرالف
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حاجاتاعملممكنانىحاسةياندىيارب

صيدليةفىواقفةصيدالنيةمجردمشاوى كتير

وخالصالدواءتصرف

حاجةتعملىعاوزةمداموجنتهاعلىندىربتت

هللاعلىتوكلىبسهتعمليها

معايايكون ربناغيرعندىهوطبعا

معتقفندىليجديتالببوابةمنرياندخل

وعلىمنهمااقتربسوياويضحكانيتحدثانمى

وقفحتىبخفوتاقتربمشاغبةمالمحوجهه

خلفهم

ايهبتعملوااعرفممكنفجأةبهموصرخ

مشانتندىبهصرختبفزعاليهالتفتا

دهالجنانهتبطل

عمىيابنتالجنانمناحلىفىهو

يادكتور هايوالمشاغباملىنظرهحول 

دكتورةاناغضبمالمحمحياهاعلىارتسمت

الرائدياسيادةدكتور مش

بالىمخدتشبجددهايه

نضارةتلبسمحتاجشكلكبقىازاىوهللا

نضارتكماتسلفينىطب

ممكنبيادعوةملكشريان

اناجنبكجيتاناندىمنواقتربعنهاابتعد

عمىبنتبكلم



 
 

216 

معخليكماش ىمتذمرةرضالا بقدمهاضربت

عمكبنت

مللكطالعةانالندىحديثهاموجهةالتف

وهحصلكشويةواناياحبيبتىطيب

انتمعاتبةلريانندىفالتفتوتركتهمغادرت

كدهتضايقهاهتبطلمش

بهزر جنبهاجيتانا

برضهبتهزر بخبثحاجبيهااحدىندىرفعت

يه؟اقصدكمستفسرالهانظر

ياريانومالهامالك

متنرفزةوهىاشوفهابحبعادىياندىمفيش

كده

ليه؟

هتعملىانتىايهيعنىعادىليهاللىهوايه

ايهوالنيابةوكيلفيها

؟بتحبهاانتمعاياصريحخليك

الكلماتمنههربتمتوقعالغيرسؤالهاصدمه

ملفاجئاسؤالهاالجابةالوصول محاوالعقلهوتاه

بيناحداهايدسسجائرهعلبةواخرجارتبك

اليهاالتفنفسهاستجماعمحاوالشفتيه

مجنونةانتىايهحببمرحمبتسما

ليهمجنونةالواضحارتباكهترى وهىضحكت

ليهكدهمرتبكمالكثمالرائدياسيادة



 
 

217 

بحبهاانىاقول مثالهخافليههرتبكوانا

بحبهااهاعادى

خرجكيفماقالهيستوعبوهولحظةلصمت

اميحبهابالفعلهلهكذابسهولةاعترافهمنه

متذمرةويراهايشاغبهاانيحبفقطانه

عندماالحرةشعرهابخصالتيستمتعكاالطفال

العسلبلون تلونتالتىعيناهالهمالعنانتترك

الش ئبعضاملكتنزةالصغيرةشفتيهاالصافى

نظارةدائماترتديهلذىاالقناعهومايرفضه

نسيتوكأنهاالش ئبعضذكوريةمالبسطبية

فتاةانها

اقتربتشرودهترى وهىاليهاتنظرندىظلت

يارياناتجوزهاقولهابتحبهالوبهدوءمنه

واحدةثانيةمضيعش

توافقهىتفتكرى 

عليكهللاماشاءانتدهليهومتوافقش

شويةطويلانكلسهووسيمالدنياادظابط

الزايدةالحتةنقصنبقىمشكلةمشبس

ياندىطويللسانىانابغيظاسنانهعلىكز

تعرفمكنتشانتدهايه

بالىماخدتشوهللاال
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ماتتجوز قبلعرفتكانىالحمدهللطب

العمليةيعملككويسدكتور علىندورلك

هللاشاءانالفلزى وهتبقى

ايهعلىناويةيلىوقولبقىاسكتىطب

؟ايهفى

وآدمانتىحكايتكفى

اتجهعليهجلستكرس ىالىمتجهةعنهابتعدت

ليهمبترديشاملقابلالكرس ىعلىوجلسنحوها

؟

كدهقبلقلتهانتاللىكلايهاقولكارد

غصبطلقنىفعالكاناذاخالصالزمةملوش

فىالواقعهيغيرمشدهباطلمنهوطالقىعنه

بقىواناحياتهوعاشاتجوز خالصهوحاجة

الحاللبابنيرزقنىربنا

انهويثبتقضيةيرفعممكندهبسايوه

كلهيقدمواوشريفوباباالتهديدتحتطلقك

كالمهعلىياكدواعشانالادلة

سنةكاممنمشالعدةفترةفىانالودهالكالم

ياريانفاتت

تقرر اللىهىعتهاسااملحكمةافيدكمقدرش

املوضوعيوصلاللىوايهبتهكمابتسمت

كنتانالوثمحياتهلهخالصآدمللمحكمة

كانجوازى انمعناهاغيرهاوشريفاتجوزت

باطلهيبقى



 
 

219 

زى بساكيددهقائالللخلفبجسدهعاد

قضيةورفعدىالحكايةعرفآدملوماقلتلك

هيكسبهااكيد

انهحتىهيفكروالاقضايهيرفعمشآدم

بفلوسهالهانميسيبعاوزهانتيرجعنى

غلطانانتأناويرجعلىومركزها

ومينغلطانمينهتثبتبسالايامياندىوهللا

صح

شريفمنزل فىالاضواءوسطعتالليلحل

الاغانىاصواتالاول طفلهبمولدابتهاجا

وبهجةصوتهاارتفعالسبوعلةللياملعروفة

تحركالحديقةارجاءكلفىاملنتشرةالاطفال

تشرفوندىالتهانىيتلقىاملدعوينبينشريف

الاطفالحولهمالتفمىبصحبةالحفلعلى

ومىندىتلقيهاملونةبالوناتعلىليحصلون 

بمولدوكأنزمنمنذافتقدتهابسعادةسعيدة

طريقهاوعرفتدتهاسعالهاعادتالصغيرآدم

إليهاطريقهافقدتانبعد

سائقهترجلشريفمنزل امامسيارتهتوقفت

اليهامتجهاهووخرجالسيارةبابلزوجتهليفتح

الفيالداخلالىمتجهينذراعهلتتباطأ

الكثيرخلفهاتخفىبابتسامةشريفقابلهم

حديثبينهمودارآدمبعينىعيناهتقابلت
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الطريقلهمافسحغيرهميعرفهوالاليفهمه

رجالمنمجموعةليقابالالبيتبهمودخل

بعيدامعينمكانفىتمركزواالذينالاعمال

أخرى مرةرؤيتهاتمنىبعيناهعنهايبحثظل

فيبتعدسوياعيناهمفتتالقىيالحظهوشريف

الذينالاعمالبرجالزوجتهحديثليتابعآدم

نحومىاتجهتحتىالطاولةنفسيشاركونهم

آدمهنزل عشانيالشريفابيهشريف

شريفولكنالاسمسماععندبدهشةاليهنظر

لحضور الجميعودعادعاهانماأكثريمهلهلم

ملكنزولمنتظرينالجميعوقفالسبوعحفلة

هبطتأكثرعندماترتفعالاغانىواصواتبابنها

طفلهاتحملوهىشريفبصحبةملك

منمايحدثيفهمالالغباءهوبهماشعركل

بدالالطفلهىتحملانوكيفندىوأينهذه

سعادتهاليهايضمهابجوارهايقفشريفمنها

؟كيفولكنبطفلهالتوصف

؟لشريفأخرى زوجةهىهل

ملا؟؟ولكنعليهاتزوجهل

مماأمريعىوالش ئاليفهمشديددواراصابه

وبجوارهامبتسمةخلفهمتقفراهاحتىيحدث

بفرحةتصقفواقفةأكثرالحيرةاصابتهمى

معآسياتحدثفرصةانتهزاليعنيهاالامروكأن
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وهوتدريجياعنهافابتعدالاعمالرجالزوجات

وحولهاالطفلحملتالتىندىمنيقترب

امامهراتهحتىللمولودمعهاتغنىالاطفال

بينمنيسقطانالطفلوكادجسدهاارتعش

ملىالتفتيسقطلمانهربهاحمدتيداها

يستطعلموابتعدتوتركتهمالصغيرآدملتعطيها

البيتتدخلوهىخلفهاانطلقأكثرالانتظار

الجميععيون عنلتبتعد

بينمنانطلقاسمهاالرخيمصوتهاوقفها

لهتستديراندون تتوقفجعلهابقوةشفتيه

كرر مباشرةخلفهاوقفحتىمنهايقتربظل

أخرى مرةنداءه

تبدوانحاولتيرتعشوجسدهااليهفالتفت

فىتتحكمانحاولتمهماولكنقويةواثقة

والكثيربالكثيرتفش ىفعيناهاوجههامالمح

يادكتور خيرنعمقائلةامامهوقفت

انايادكتور تقولىعشانعنكغريبمشانا

ياندىآدم

اعرفهكنتاللىآدممعرفكشاناغريبال

ومرجعشسافرزمان

افهمونفس ىاهوو اودامكوواقفرجعال

عندىحاجةملكشانتايهتفهم

انادىومينغيركمتجوز شريفازاىلياال

حاجةفاهممش
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متخصكشحاجةدىتفهمالزممش

اتجوز جوزكازاىاعرفوالزمتخصنىال

اقفةو وانتىالنهاردةابنهوسبوعتانيةواحدة

ازاىفهمينىومبسوطةفرحانة

هفهمكانا

للصوتسوياليلتفتاخلفهممنالصوتانطلق

ثملبعضهمنظرخلفهميقفحسينليجدا

منهمقترباآدمعنهاابتعد

حسينياحاجازيك

سالمتكعلىحمدهللياابنىالحمدهلل

كنتانايسلمكهللا

تعرفهوز عااللىقائالاوقفهيكملانقبل

كبرراجلعمكشويةاقعدخلينىبسهتعرفه

دىالوقفةحملومش

اتفضلطبعااه

مالمحهمتراقبوعيناهكرس ىعلىحسينجلس

بالجلوسالدماشارحتى

اقعدياابنىاتفضل

لهاليشيرعليهامسلطةوعيناهامامهجلس

عاوز قائالآلدمحديثهوجهبالجلوسحسين

دمياآايهتعرف
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النهاردةازاىاعرفعاوز اليهعادثملندىنظر

هىوازاىتانيةواحدةمنشريفابنسبوع

ومبسوطةفرحانةكدهواقفة

تفرحعاوزاهامشانتايهقائالحسينضحك

ايهوال

مستغرببسمقصدشطبعاال

اخوهاملاتفرحالبنتعيبهوليهمستغرب

يخلف

بدهشةتتسععيناهجعلتموجهةاخرى ضربة

اتجوزهاشريفمشازاىاخوهاوتساؤل 

عادحديثهمتتابعصمتتالتىلندىحسيننظر

شريفمتجوزتشندىياآدمالقائالاليهوالتف

غيرهوال

يرى حولهمنتدور البيتجدرانشعربان

يحلمنائمانهحسبامامهمشوشاحسين

صوتولكنحلممجردولكنهيتمناهبحديث

خيالوالحلمالواقعانهيتاكدجعلهسينح

ايهيعنىغاضبهادربصوتمنهقريباوقف

عنىغصبمنىيطلقهااخوكيعنى

انهاتقولىدلوقتىوانتشريفتتجوز عشان

متجوزتش
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تقعدممكنبهدوءلهينظرصامتاحسينظل

وتفهم

فىاترميتعنىغصبطلقتهااناايهافهم

اطلقهاانىمقابلوبأختىباهلىوهدودنىالسجن

عملتوااومالمتجوزتشانهابتقولىدلوقتى

فهمنىكدهمعايا

افهمكوانااقعد

افهمعاوز انااقعدعاوز مشانا

واناافهمكاقعدبهدوءطلبهكرر 

وماحدثلحديثهيستمعوجلسلطلبهاستسلم

نارفضشريفانوكيفلهاطالقهمنذ

علىالجبارهرمزى فعلهمماتأكدبعدمايتزوجها

حتىالحينذلكمنذلهاماحدثوكلالطالق

ينظروحيرةقهروبداخلهاليهيستمعظلآلان

الذىلحسينتستمعوهىدموعهاويرى اليها

حديثهمنانتهى

شريفمتجوزتشندىانبقىعرفت

كليعنىغاضباامامهيقفوهوبهصرخ

راجلمعانهاوفاكرنارفىعايشوانادىنالسني

طبمتجوزتشانهابتقولىدلوقتىوانتغيرى 

يبلغنىفكرمحدشليهقالىمحدشليهليه

والدتكالستاسال
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جميعهماليهفالتفواخلفهممنالصوتانطلق

بخطئاليهفاتجهخلفهيقفشريفليجد

دهالكالمومالمالهاووالدتىثقيلة

ادتنىحتىاوليكوصلتنىزمانكانتول

فيهااحناانااللىمنحاجةفىمكنشعنوانك

حصلت

فاهممشايهيعنى

طلقتاماانتبعدامامهليقفمنهاقترب

وبداتخرجتوملااملستشفىودخلتتعبتندى

عليكوسألتالجامعةروحتتستقرحالتها

بيتكلحدروحتسافرتانكعرفتوقتها

كالمهااستحملتمقابلةاسوءقابلتنىوالدتكو 

منهاطلبتعليكزعالنةأكيدوقلتواسلوبها

اللىوكلالبيتمنوطردتنىرفضتعنوانك

تانىالبنىهترجعومشمنهاخلصتاناقالتله

ندىمعزمانككانليكوصلتنىكانتلويمكن

زى زيهافراقكمذنبتشيلكمانهىبسدلوقتى

رحمهيهللاعمى

لعذابهسببكانتأمهمذهوالاليهيستمعوقف

عذابهعنهتمحىانبيدهاكانالسنواتتلككل

زوجةترفضهاالنهاولكنأخرى مرةلندىويعود

اخرجهبطريقهشريفتوصلانرفضتله

بشريفتصرخوهىندىصوت

ليهكدهعملتياشريفليه
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اىاعملنفس ىكاننحوهامتجهاآدمعنابتعد

لالسفبسناحيتكمذنبىعنبيهااكفرحاجة

مقدرتش

فىربنامنذمتىابرى عشانودلوقتىآلدمالتف

تعرفهاالزمحاجة

ايهحاجة

بااليجابلهأشارالذىولوالدهلندىنظر

طالقكانفاكركنتاناقائالآدممنفاقترب

ممكنعدتهاماتخلصمجردعادىطالقلندى

طالقكاناكتشفتهاللىبسركغيواحدتتجوز 

اللىالتهديدبعدعنكغصبطلقتهاانتباطل

اتعرضتله

يعنىايهيعنىبتساؤل آدمعيناضاقت

مراتىلسهندى

عندطلقتهاانتبسايوهمجيبابراسهاؤما

محكمةالزمحقكوتثبتتردهاوعشانماذؤن 

مكرهنتكانكبيهاتثبتاللىالادلةمعاياوانا

كدهعلى

دىبالسهولةتساعدنىمعقولة

انىالحكايةكلعشانكبساعدكمشانا

غيركواحدمنتتجوز انهاذنباشيلعاوز مش

مراتكلسهربناشرعفىوهى

يطلقنىوالزمعاوزاهمشواناندىبهمصرخت
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فاكرةوأنتىإليهامتجهاشريفعنآدمابتعد

تانىهسيبكدهكلبعدان

وكنتعاوزاككنتزمانتسبنىاه

معاكأفضلعشانحاجةاىاعملمستعدة

عاوزاكمشدلوقتى

اللىهعملواناعاوزاهانتىاللىتقولىانتى

عاوزهانا

ايه؟يعنى

قضيةهرفعقالعمكماابنزى انايعنى

بينايفرق هيحاول حدوأىتانىلعصمتىوهردك

هدمرهتانيةمرة

انيحاول وعقلهاللحظةعيناهااتسعت

بهانطقالتىالدماركلمةيستوعب

غصبتردنىهتقدرانكايهفاكرانتتدمره

عنى

متاكدواناعنكغصبمش

والتانيةزوجةاكون انىاقبلمستحيلوانا

ياآدماستبن

بقىغيرةدىقائالضحك

لىعموافقةمشاناتسميهامازى سميهاوهللا

رجوعنا

ياندىبمزاجكمش
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بتاعتكاملدامفىتتحكمتقدرانتبمزاجىال

الأنا

ذراعهايجذبوهواوقفهالتصعدالتفت

حاولتىولووهردكمراتىكمانانتىبقوة

اخرودهالطاعةبيتفىهطلبكساعتهاتعترض ى

عندىكالم
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وفىالحفلحضور ارادفجأةلهماحدثالتعرف

بسرعةلبيتهااوصلهاوغادراخذهالحظات

واحدةكلمةدون بسيارتهوانطلق

ليلىلدىواجابتهااسئلةكثيرةالزمنيسابق

ليصلاستغرق الوقتمنكماليعرفوحدها

القديمملنزلهالداخلىالسلمعلىأسرعبيتهإلى

شتاتاستجماعمحاوالالهثاالبيتاماموقف

البابعلىضربعالياالتلفازصوتسمعنفسه

لهليبتسمحسنلهفتححتىمرةتليهامرة

باشاآدماهالاهالمرحبا

ياحسنفينماماقائالقاطعه

ايهفىاوضتهافىجوه
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الغرفةباباماموقفلغرفتهامتجهاتجاهله

محاوالوجههمسحصابهاعضبطمحاوالمترددا

بهدوءالغرفةبابدقاملتالحقةانفاسهتهدئة

إليهنظروالدهإليهخرجبحيرةيطالعهوحسن

اطلعىليلىزوجتهمنادياللداخلعادثمقليال

ايهعاوز الكبيرابنكشوفى

بزواجهوعلمعادمنذلهنبيلاستنكاريؤملهكم

لقاءهمايرفضوكثيرايتجنبهوهوآسيامن

جاءهمعندماعودتهبعدالاولىمقابلتهالينس ى

لمولكنمنهابزواجهأخبرهمالتىآسيابصحبة

العمرفىتكبرهزوجتهتكون انمنهماحدايتوقع

رؤيةعلىذكراهمنأفاقسنواتعشرمنباكثر

ياآدمحبيبىبهمرحبةمبتسمةأمامهوالدته

تشوفنىمجتشيومينبقالكوحشتنى

عاوز كلمتينقائالمنهامقترباحديثهااهلتج

ياامىمنكاجابتهماعرف

ايهكلمتينياحبيبىخير

سافرتندىطلقتملابعدسنيناربعمن

هنالحدجالكعمهاابنشريفبفترةوبعدها

الوالحصلرفضتىوانتىعنوانىمنكوطلب

كانتمتوقعةغيركلماتمنعيناهااتسعت

علمكيفولكنبماحدثيعلملمااحدانتعلم

؟آدم

؟أخبرهمن
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حديثهميتابعمازالالذىحسنوإلىاليهنظرت

ونظرةصمتهامنتاكدالذىآلدمالتفتمذهوال

صحيحاشريفحديثانالزائغةعيناها

الوالحصلياامىعلياردى

ايوهبارهاقغرفتهابابعلىيدهاتستندرفعت

حصل

ليهعلياردىليهطبااستنكار بهاصرخ

ايهممكنكانعارفةعلياخبيتىليه

كانرجعتزمانىكانبلغتينىكنتىلويحصل

منكاصغرستاتجوزتمكنتشمعايازمانها

شفتىحبتهااللىالانسانةمعهعيشكنتبشوية

ايهفياعملتىانتى

أنتالعالىصوتهمستنكراغاضباوالدهخرج

دهصوتكآدميااستاذليههناوتكصبتعلى

بتزعقوكمانبتاعتكالهانمعندبيتكفىتعليه

هتعملأموتملاأومالعايشلسهواناأمكفى

ايه

الدموعمنعيناهيمنعوهوبضعفاليهنظر

بعلىاناأسالهابشدةاحمرارهازادحتىبقوة

ياباباليهصوتى

ماتنطقليههيكون 

تقولكوهىأسالهابلوملليلىنظر

حصلياليلىايهفىمتسائاللزوجتهنبيلالتف

ايه
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مفيشولديهابينبصرهاتنقلوهىارتبكت

قديمموضوعيانبيلحاجة

ليهدهكلعاملابنكقديمموضوعهووملا

قديمموضوعفعالوالدهمحدثامنهمآدماقترب

بتكرهكانتأمىدلوقتىتمنهبدفعاللىأنابس

وطلقهااسيبهاعشانكتيرمحاوالتعملتندى

خلصتانهافرحانةكانتوطلقتهااتسجنتوملا

وانابالذلواحساس ىقهرتىهمهامكنشمنها

عنىغصبمراتىبطلق

عشانهناجهندىعمابنشريفسفرى بعد

ندىوارجعارجععشانويكلمنىعنوانىيعرف

تهوطردبياتوصلهورفضتمعجبهاشأمىبس

ليهبزعقأناحضرتكعرفتكلناعليناوخبت

خايفةكنتأناوتنتحبتبكىوهىصوتهاارتفع

ايهفيكعملأبوهاناس ىأنتعليك

منمخافشممكنكانبسناس ىالمش

هخرجوكنتحاجةأىهستحملوكنتتهديدهم

حداىعنغصبمعاهاواكمل

متجسدةدهشتهآثارومازالتنبيلاليهنظر

اتخليتماانتليهكدهومعملتشمالمحهعلى

كنتأمكأدواحدةواتجوزتوسافرتعنها

يطلعكهيقدرساعتهاوكانمحامىأكبرهجبلك
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تربيتىالسهلالطريقعلىدورتخفتانتبس

ياآدمغلطكانتشكلهاليك

همنىمكنشغلطكانتلوياباباغلطالمش

والحسناملستشارسيادةوالأمىوالحضرتك

وتضيعفيهاتروحممكنكاناللىنهى

بوجوممايجرى يتابعظلالذىحسنمنهاقترب

دهبتقولهانتباللىعالقتناايهواحناايهيعنى

وكيلياحضرةايهانتبتهكممبتسمااليهالتف

منازاىخرجتانامفكرتشالعامالنائب

فيهامفكرتشنيابةوالتحقيقغيرمنالسجن

ياحسنليه

بسهدودكانهممتاكدوكنتكتيرفكرت

متاعبعاوز مشانكقلتمحصلشانهأكدتلى

جاىمنكحصلاللىدههومشناحيتهامن

دلوقتىليهتلومنا

سكتعليكمخفتعشانبسحصلفعال

عشانالنيابةفىتتقبلانتعشانبيهاضحيت

مخدراتتاجرالكبيراخوكانعرفحدلو

طول يفضلباباعشانياحسنهتترفضتكان

املحترمالراجلالوزارةوكيلنبيلالاستاذعمره

مخدراتتاجرابنهدهيقول محدشالشريف

بسببىعمرهطول الارضفىراسهوتفضل
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منهايقربومحدشبشرفهاعايشةتفضلنهى

ضحيتانىعرفتليهكدهعملتانابقىعرفت

عليكمخفتعشانمعاهاوحياتىبمراتى

اتهددتملابساقاوموحاولتدهبكلهددونى

خفتباغتصابهاوهددونىخطفوهاوانهمبنهى

بسلسهوالفهمتحاجةكلعلياوهانت

ليهاوطالقىمتجوزتشندىاختلفالامردلوقتى

مراتىانهاوهثبتقضيةوهرفعباطلكان

بتحبنىلسهانهابقىعرفتىقائاللليلىالتف

عايشةتتجوز رفضتدىالسنينكلعلياةوباقي

ومعايارجعتانابستانىهرجعلهاأنىاملعلى

عايشةانىفاكركنتبغباءىواناغيرهاواحدة

حياتىفىمتدخليشكدهبعدياريتومتهنية

بجدهتخسرينىساعتهاعشان

يفعلاماليدرى بهاقابعاوظلسيارتهباباغلق

كانمايحدثكلاستيعابيحاول مازالعقله

توقفتحياتهغيرهزوجةانهاعلىقبلمهيأمن

هىهلمعهايفعلماذاآسياآسياعند

ظاملة؟اممظلومة

؟ندىمنزواجهفكرةستقبلهل

؟علمتلوستفعلماذا

صغيرةفتاةسيالقىويوماشابانهكثيرااخبرته

ندىستكون انهاتعلملمنهاولكتناسبه
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ولكنومبتغاهاملهندىكانتدائما

ماعليهكلبالحقيقةمواجهتهايؤجلانعليه

الطالقوبطالنزواجهالثباتقضيةرفعهوالان

ماكانتوالاتحبهمازالتانهاالثقةتماميثقهو

لهابظلمهيشعرالسنواتتلككلانتظرته

وانيعشقهاكميحبهاكممستعليوماولكنها

فىالاولىمهمتهفلينهىآسياوجودترفضكانت

قلبهاليهمايرشدهسيفعلوحينهااستعادتها

يأتىخبرآلىمترقبةمتوترةالاخيرةالفترةقضت

اصابهيكون انخشيتالحفلليلةمنذعنه

تتعودىحتتفكيرهاعنابعادهحاولتمكروه

بزواجهيجازفلنانهتتاكدوبداتغيابهعلى

ولكنهاكزوجةبهايطالبلنالجلهاآسيامن

حسينعمهااستدعاهاانالىذلكتتوهمكانت

الطالقبطالنالثباتقضيةرفعآدمانوأخبرها

وعرضللشهادةالنيابةمناخطارجاءهوقد

اماماملثول يرفضانترجتهيمتلكهاالتىالادلة

رفضحسينولكنزوجاالتريدهوانهااملحكمة

والبدعنهاسيسألهللاامامشهادةانهالهاواكد

بالحقيشهدان

حضورهامنالبدوكانالجلسةموعدتحدد

مهماولكنتذهبوالتماطلانكثيرافكرت

محتوماأمراوجودهافصارأجلت
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بشدةحقيبتهاتمسكاملحكمةبابمندخلت

منوجوهفىتنظربعصبيةعليهاطةضاغ

توصلتحتىوشريفعمهاعنبحثاتقابلهم

متجهافقامشريفراهابتوترمنهماقتربتاليهم

ياندىليهاتاخرتىاليها

اجىعاوزةمكنتشأملاراسهااخفضت

بغضبعنهانظرهباعداجيبهفىكفيهوضع

ايهاخرتهانشوفامامعلش

يتنازل يمكنمجاششكلههواليهراسهارفعت

القضيةعن

جهاهومتخافيشالبتهكممبتسماخلفهانظر

رجلبصحبةنحوهامتجهالتجدهخلفهانظرت

منهماقترببهالخاصاملحامىانهالواضحمن

الخيرصباحقائال

انتقلتاناالنور صباحشريفاجابه

جاىمش

انابسمجيشزاىاطبعاالمبتسمالندىنظر

املحامىأسامةالاستاذمنكويسميعادىعرفت

يصحبهالذىالرجلالىوأشار

ندىواسماسمهنودىحتىحديثهيكمللم

للقاض ىللدخول 

لجزءينوانقسمواالقضاءغرفةجميعادخلوا

املتعمدتجاهلهاويرى تطالعهامازالتوعيناه
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الذىالقاض ىعلىطلبهبعرضبدأمحاميهنحوه

وقدموندىآدمبعدهومناليهيستمعظل

ظلتحسينبهاتقدمالتىالادلةجميعاملحامى

مغيبةوهىجميعااليهمتستمعندى

جلسةيؤجلوهوالقاض ىصوتسمعتحتى

الجارى الشهرملنتصفبالحكمالنطق

ولكنمسرعةاملحكمةغرفةمنوخرجتتركتهم

ايهعاوز دومةمصاليهالتفتبقوةاوقفتهايده

ياآدم

بعددلوقتىمشبسهاخدهعاوزهاللى

اللىكلبالحكمينطقالقاض ىملااسبوعين

نتكلمبعضمعنقعداننادلوقتىمنكعاوزه

زمانبيناكاناللىكلنرجع

مبقاشخالصياآدمايهترجعبتهكمابتسمت

واظنحياتكوعايشمتجوز خالصانتينفع

دىالجديدةحياتكعنلىتتخانكعليكصعب

عشانى

وانتىعشانكحاجةاىاعملمستعدانا

عارفة

بتحدىاليهناظرةعادتثمللحظةصمتت

عشانىمراتكتتطلقتقدر

ذلكمنالرغموعلىمتوقعةكلماتهاكانتكم

يحبولنلمبالفعلهوحائرةالاجابةظلت
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ولكنهاسببدون طلقهاانسيظلمهاولكنآسيا

سبباليسولكنهندىوبينبينهحائالتقف

لطالقها

استنىندىخلفهافاسرعتبتعدلندىانتبه

مكاناىفىنقعدتعالىهينفعمشهناكالمنا

ونتكلم

غريبراجلمعبقعدمشاسفة

انابقوةذراعهاعلىفقبضكلماتهااغضبته

عارفةوانتىجوزكاناغريبراجلمش

ماتحكماملحكمةلحدضببغذراعهانزعت

تتكلمتبقىساعتها

املتوعدةنظراتهتالحقهاسريعاابتعدت

خبيثةبابتسامة

تحسبطويلةانقطاعفترةبعدلعملهاعادت

كمبالحكمالنطقمنتظرةيوموراءيومالايام

فىالتفكيرعنبعيداذهنهاتصفىانحاولت

املوعدعلىيومانمرفشلتولكنهاالامر

انهاعتقدتجديدةاخباراتسمعاملحددولم

وجهعلىشريفطلبهاحتىتاجلتالقضية

وجدتهاليهدخلتملكتبهللحضور السرعة

اليهاينظرامامهمشبكينكفيهواضعايجلس

ياشريفمالكمتسائلةمنهاقتربتدخولهاعند
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تماماناياندىابدامبتسمابهدوءللخلفعاد

تعرفيهالزمخبرليكىعندى

ايهفىبقلقتتزايدقلبهاونبضاتامامهجلست

قلقتنىياشريف

كلمنىاملحامىمحمدالاستاذبسمتقلقيش

خالصفيهااتحكمالقضيةانوبلغنىدلوقتى

حاولتاوصالهاوارتعشتعيناهازاغت

جيدامتعلوهىاليهنظرتتوترهاعلىالسيطرة

تتاكدانارادتولكنهاالحكم

القاض ىاليهامتجهامكتبهعنشريفابتعد

آدممنجوازكواثباتالطالقببطالنحكم

كنتاليأسنبرةيشبوهوصوتهابراسهااؤمات

متأكدة

ياندىبتحبيهلسهانتىليهزعالنةمالكطب

اللىوتعيشوالبعضترجعوالوايهفيها

زمانمنهاتحرمتوا

ياشريفكدهبتقول اللىانتبغضبصاحت

حصلىاللىكلوعارفمعايامكنتشلواومال

بيكىومتمسكبيحبككمانهوبسايوه

لبعضمنفعشوآدماناميلزمنيشدهكل

خالص

جوازهتقصدىولوياندىمحكمةحكمده

حلهيشوفلهاأكيد



 
 

240 

ظلميبقىدهالياشريفمثاليطلقهاايهحل

ايهعاوزةانتىاومال

خالصحاجةعاوزةمش

فىاياهتاركةالغرفةتغادروهىجملتهاانهت

بعدمااغلقتهبصعوبةملكتبهاوصلتحيرته

ورفضاليهاالدخول بعدمساعدتهاامرت

كانمهمااحداىمقابلة

مكتبهااريكةفوق ممددةساعةمنأكثرظلت

علىابتنسودموعهاللسقفتنظرصامتة

اغمضتبقسوةعليهماخطلترسموجنتيها

تسترض ىلتتوقفافكارهاتجاهدوهىعيناها

تغفووبداتلهايستجيببداحتىالسكون 

مقتربةساخنةبانفاسشعرتانالىللحظات

يجلسلتجدهبسرعةوقامتفزعتبشدةمنها

لهاابتسمالارضعلىركبتيهاحدىيثنىبجوارها

كدهتنامىينفعليهاتخضيتىبتىياحبيايهقائال

عليكىيدخلحدخايفةمش

انهفكرةاستيعابمحاولةاليهتنظرظلت

هنادخلتانتضعيفاصوتهاخرجحتىامامها

ازاى

اومالطبعاالبابمنللبابيشيروهوضحك

الشباكمن

برهاللىللهانمقلتانابغضبسريعاقامت

عليايدخلمحدش
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انىقلتهاانابذراعهاممسكاريعاسبهالحق

تمنعنىمقدرتشطبعاجوزك

بقيناانناحكمتانتعنهمبتعدةذراعهانزعت

خالصمتجوزين

ياندىمراتىياحبيبتىمحكمةحكمده

فيكىافرطومستحيل

ووقفتقاومتزمانياآدمعاوزاكمشانابس

حاجةكلشيفاككنتزمانعشانكبابااودام

مستعدةكنتاتسجنتوملاوحمايتىجلىر ليا

وطلقتنىخرجتملالكنيحصلمهمااستناك

حدمفيشظلمكلهاسودةكلهاالدنياحسيت

وسبنىعنىاتخلىحبيتهاللىمدامبيحبنى

اللىكلمنبالرغملوحدىفضلتواناسافرت

منبتفوتسنينلوحدىكنتديمابسحواليا

معاكون نىااتخيلقادرةمشواناعمرى 

اتجوزتانتليامشفعشدهكلبسواحدغيرك

انابسحقكدهبلومكمشواناحياتكوعشت

معاكاكملاختارحقىحقليابرضه

اكملعاوزةمشواناوالال

منهااقتربانتهتحتىاليهايستمعصامتاظل

كالمكخلصتىقائالاكثر

اقولهتانىكالممعنديش

وعمرى بحبكاناعندىبقىناابس

انكومتاكدوعارفغيركهحبوالماحبيت
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لسهعشانتتجوزىرافضةكلهادىالسنين

تنسيهادىالطالقحكايةبقىامابتحبينى

بينىهيقفآسيامنجوازى كانواذاخالص

خالصوبينك

ايهخالصبتساؤل عيناهاضاقت

هطلقهاقائالدوءبهمنهااقتربثمقليالصمت

ياندى

تتطلقهابدهشةعيناهااتسعت

هنكرمشغلطةكانمنهاجوازى هطلقهاايوه

هسيبلهااناغلطتىاصلحاملفروضخالصبس

عنهابعيدلوحدىشركةهفتححاجةكل

معاياوعاوزك

حلدهانشايفوانتقائلةعنهابتعدت

؟ايهشايفةانتىاومال

وهتطلقهامعاهاماعملتزى كنممانكشايفة

وعجبتكواحدةشفتلواناتتطلقنىعشانى

واحبدهكلبعدمجنونةانتىغاضبابهاصاح

غيركواحدة

؟الوليه

حلوةواحدةانتىعشانآسياهطلقمشانا

تانىاخسركعاوز ومشانتىبحبكاناوصغيرة

اخافحاجةعندىومفيشكتيرمنكاتحرمت

انتىغيركاخسرهاوالعليها



 
 

243 

عارفةمبقتشخالصانابيدهاراسهاامسكت

ايهاعمل

ياندىمعاياخليكىبرفقينزلهمبذراعيهاامسك

كدهمناكترنبعدحرام

العظيموهللااوى تعبانةاناياآدمقادرةمش

اوى تعبانة

اليهضمهاذراعيهبينوهىالاكلماتهاتكمللم

يحتاجهامنهوكانهأكثربجسدهضاغطا

ذراعيهبينحصونهاوانهارتبكتاكثربهتعلقت

عشقالضعفوقتقوتهامالذهااحضانهوفى

معهظلتالوقتمنكمتعلمالينتهىالولم

معهاهوالانلسنواتتذوقهالمبراحةاحست

الانانتهىوالهجرالفراقعذابآخرش ئالتريد

قليالعنهابتعدتزوجتهالانهىيعودولن

منذافتقدهاالتىبمالمحهامستمتعااليهالينظر

النظربينهمطالالوقتمنكماليعلمسنوات

تحتوجههالىيضمهااليهكفيهارفعانالى

وهىبهدوءليقبلهمقليالابعدهمالحاملةنظراتها

ياندىاوى وحشتينىاليهمستسلمة

بليقتر مايفعلهتتابعصامتةوظلتتنطقلم

منأكثراقتربوجنتهانحوبوجهههابطاأكثر

كدهليهقائالفضحكسريعافابتعدتشفتيها

كويسينكنامااحنابس
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بهنشبتنيرانتهدئةمحاولةوجههامسحت

لوحدىتسبنىممكنآدم

بسمؤقتاقائالكتفهاقبلضاحكامنهااقترب

ياندىفينمنىهتروحىبسمشغول عشان

عمرى 

غادرانهتأكدتحتىتلتفتولمريعاسغادر

مرةالطريقاحالمهالبابفاتحةبفرحةلتبتسم

بجوارهأخرى 

ليشكرهشريفيقابلانفضليغادرانقبل

زواجهاجراءتفىويحادثهبجوارهوقوفهعلى

بوجودهمكتبهسكرتيرةواخبرمكتبهالىاتجه

شخصامعيجلسليجدهبالدخول لهلتسمح

اليهالتفماانولكنالبدايةفىيعرفهلمآخر

راهعندمابفرحةصاحالذىأدهموجدهحتى

هناجابكاللىياابنىايهآدم

دىهىبمزاحكتفهعلىوضربآدمصافحه

متانتقلتاناليهمختفىفينكياضازيك

حاجةوال

حتىانادهطبعلياالشربعدقائالضحك

اخطبوجاىعريس

نسيتياشريفاسفةمعتذرالشريفآدمالتف

عليكاسلم
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بينهمبصرهينقلوهومرتبكاشريفصافحه

بعضتعرفواانتواهو

فىحسنمعكاندهالفاشلالاستاذطبعااه

علىاتعرفبسفاشلكانهوبسالجامعة

اوى شاطروبقىحسن

اماودتسيحلىالزمانتهوضاحكاادهمنكزه

نسبابو

انتهوايهنسبابومندهشالشريفآدمنظر

ياشريفللجوازبناتاخواتعندك

بنتدىاختهمشالادهمواكملشريفصمت

الرضاوانول توافقهىبسعمه

الذىلشريفونظرآدمحلقفىالكلماتتوقفت

لمولكنهليصمتنظرهليلفتألدهمنظر

يالحظه

مين؟عمهبنتئليتساوهوآدمعيناضاقت

؟ايهوالالعيلةتعرفانتهوايهضاحكااجابه

معرفةاىومشطبعااه

صفىفىتكون كدهانتيبقىاوى حلو

العروسةهىمينافهمطيب

شريفعمبنتندىقائالأدهمابتسم

وهممض ىالوقتمنكموشريفآدماليعرف

ندىعنيتحدثوهوأدهمالىينظرون

يتمنىانهوكيفمعهومافعلتهالاولىتهمومقابل
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يحتمللمآدملكنالقادمةحياتهتشاركهانه

بقىماكفايةغاضبابهفصرخأكثر

ايهياآدممالكايهكفايةبدهشةادهماليهنظر

كدهاوى يزعلكاللى

زعالناناقولهياشريفماتردلشريفآدمنظر

ليه

زعالنانتلياعردمواجهتهفىليكون ادهمقام

ليهكده

عليهابتتكلماللىاصلحاجةوالقائالبهصاح

مراتىتبقىدى

يتابعصامتاوشريفبذهول ادهمعينااتسعت

آدممنادهمليقتربالكالمعنوعاجزمايحدث

فهمنىازاىمراتكقائال

تفهمهالزماللىكلتفهمالزممش

هنعلناوى يبوقر مراتىندىاندلوقتى

انيفتكرحداىمشعشانفرحوهنعمل

سالميخطبهاويجىراجلملهاش

غرفةمنخرجاخرى بكلمةليتحدثيمهلهلم

تلملمكانتالتىندىمكتبنحومتجهاشريف

جعلهابعنفالبابدفعاملكتبلتغادراشياؤها

واتجهاكثربعنفالباباغلقخائفةتنتفض
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ايهفىخائفةاملكتببجانفىلتنزوىنحوها

ياآدم

منينسليمانادهمتعرفى

سليمانادهم

املحامىسليمانأدهمايوهقائالبهاصرخ

انطقىمنينتعرفيه

وصاحبالشركةمحامىدهقائلةاندهشت

شريف

؟بينكماللىوايهأكثرمنهااقترب

؟بينااللىايهيعنى

عشانبينكمىاللايهايوهقائالاكثربهاصرخ

شريفمنويطلبكيجى

أدهمايهبتقول مذهولةعيناهااتسعت

بسمتجوزةمشانكعارفطبعاادهمايوه

منشهرحسابكواعملىخالصفهمتهانا

ياندىوهنتجوز دلوقتى

ياآدموآسياايهشهرايهيعنى

امورىهظبطانامنتهىدهاملوضوعقلتلكانا

طول علىوهنتجوز عاهام

منهاليخرجفتحهاقطيفةعلبةجيبهمناخرج

عندمامذهوالليتوقفبكفهاامسكذهبيةدبلة

دىايهباصبعهااخرى رأى

عادىاصابعهبينمنيدهاوانزلتتعثلمت

دبلة
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؟مينودبلةازاىدبلة

دبلتىدعوةملكشبخبثابتسمت

اشوفهاهاتىدبلتكايهيعنى

هتشوفهامشالتضحكوهىعنهابتعدت

ايدكهاتىتجنينىبالشبقوةيدهانزع

دبلةانهاليفاجئالدبلةونزعيدهامسكاستطاع

اليهاالتفبداخلهامحفورااسمهوبانخطوبتهم

انهاماتقولىكدهفياتعملىليهطبمبتسما

واحدةجايباللىواناالقديمةدبلتى

فكرنىادهموس ىنسيتتلبسيهاجديدةعشان

والايهبتغيرانتقائلةضحكت

بغيرشفتيهامنبالقربهامسااكثراقترب

ياندىوبغباء

شفتيهاعلىفانقضلتبتعدالفرصةيعطهالم

انهامعهتشعرشفتيهابشهدلينعمباشتياق

معهاوفرحتهاالحياةلهوهىفارسهاوهواميرة

ش ئاىيريدال فقطمعهاهومنينس ىفقط

فلهاقاسيةكانتمهماوملذاتهاالدنيافهىدونها

منفقطوقليالاليهلنصلدائمانحاربنعيما

يفوز 
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وأخرى سوداءمربعاتشطرنجكطاولةالدنيا

مربعفىنكون احياناشطرنجكقطعونحنبيضاء

مربعفىواحياناوالقلقفالخو فيهاجمنااسود

بعدعلىالاسوداملربعانوننس ىفنطمئنابيض

طوالواحدمكانفىنبقىفلنواحدةخطوة

عنبعيدماهوالىننظردائماولكنناالوقت

نصلانويمكناليهلنصلانفسنانرهقايدينا

ننس ىطريقنافىونحناحياناولكنبالفعلإليه

نعيشلمأننا

فرحةروحهااشبعتالجديدبعملهامىسعادة

شركاتالحدىوكيلةجديدةشركةواطمئنان
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قطبهتحلملمخيالىمرتبالعامليةالادوية

فىتعملصيدالنيةكونهاتمقتماكانتكثيرا

صباحالعملهافتذهبملنزلهااملجوارةالصيدلية

كثيراكرهتهملليومىروتينمساءامنهوتعود

عملهااعطتجدراتهالتثبتفرصتهاجاءتوآلان

خصوصاعملهافىالتقدممجتهدةتحاول حقه

احدمكرماستاذهااشرافتحتتعملانها

يديهعلىتتلمذتالذىصيدلةطباعمدة

الاحترامكللهوتكن

وقلقلحيرةفرحتهاتتحول انقبلهذاكل

الشركةمناردةو اطفالوالبانادويةكميات

الشركةاروقةداخلتحدثطوارئ حالةالام

العملالحديثىالاطباءمنمجموعةاقصاء

كاناذاهذاكليحدثملاالتعرفمثلهابالشركة

هذاكلفلمابهومصرحطبيعىش ئكل

تراقبجعلهاكبيربشكلعليهاسيطرالفضول 

عنمعلوماتعلىللحصول الفرصةتنتهز

اىالىلتصلبعيدمنظلتادمةالقالشحنة

يومابالهافىيخطرلمماارادتولهايطمئنهاش ئ

بعدمامكرمدكتور مكتبعلىتتلصصقدانها

وبيدهملكتبهعادالادويةتسلمفىمهمتهانهى

بهدوءهىلتدخلخرجحتىانتظرتهامللفاتاحد

نهايتهافتكون احديراهاانمنخوفاوحذر

كرسيهفوق جلستمكتبهمناقتربتالحتمية
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احدفىملقىيحملهكانالذىامللفلتجد

الادراج

ادويةالشحنةاوراقتقراوهىعيناهاتصدقلم

انتهاءعلىقاربتاطفالوالبانالسرطانلعالج

وتواريخجديدةبعلبتعبئتهاتتمالصالحية

منكمالتدرى واكثرلعامينتمتدصالحية

تراهممالتتأكدلفاملتتدرسظلتالوقت

منمسرعةبهوخرجتبسرعةامللفاغلقت

مكتبانتعلمتكنلملكنهاباكملهاالشركة

بالكاميراتمراقبالشركةفىجزءككلمكرم

باردةاجواءقاتلهدوءاملقطمجبلهضبةفوق 

يبعثساقعهواءاملدىبعيدةسياراتاضواء

الدافئالجسدفىالرعشة

وتظلبهدوءلتستقرتقتربسوداءسيارة

فىمعهومنقائدهاويظلمشتعلةمصابيحها

اثناندقيقةاحدهمبانتظارالسيارة

فىوتقفتقترباخرى سيارةثالثة

رجلمنهايخرجالسوداءالسيارةمواجهة

باباغلقوجههنصفيغطىاسودبمعطف

يراهانمنخوفاحولهيتلفتبهدوءلسيارةا

اخرجاليهااستندالسيارةمقدمةنحواتجهاحد
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قائدالىينظروهوببرودواشعلهاسيجارة

ملالقاتهيخرجانينتظرالسيارة

امامهوقفالاخرى السيارةقائدبهلحقبالفعل

يدهمدابتسامةشبحوجههعلىجليالبخوف

باشاهجتبمرحباالرجلنحو

ليدخنعادثمخفيةبنظرةالرجلاليهالتفت

يااقول والياسميرازيكقائالسيجارته

داغر

اناحاجةاىفىامركتحتياباشاالحمدهلل

بفضلكبخير

ثمملرافقتهبنظرهيلقىانقبلللحظةاليهنظر

تقابلنىعاوزةمشالهانمايهاليهوينظريعود

يهوالا

الابدااخرى مرةاليهليعودخلفهداغرنظر

يشوفهاحدخايفةبسهىياباشا

هناتيجىخليهابشراسةبهجتاليهااشار

اودامى

حاضرقائالبصعوبةريقهداغرابتلع

معقليالتحدثاخرى مرةسيارتهنحواتجه

مضضعلىلتخرجبهجتاعينتحتمرافقته

امامهاستقرتحتىمنهاقتربتنحوهمتجهة

علىحمدهللبسخريةابتسمبسيجارتهالقى
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اوى حلوآسيااقول والهانمياسلوى السالمة

عليكىاليقبصراحةالاسم

حديثهمنانتهىحتىاليهتستمعمكانهاظلت

عاوز يابهجتخيرقائلةمنهفاقتربتالساخر

ايه

نسيتىوالباشابهجتقائالبهاصرخ

معلشباشايابهجتاسفةبسخريةضحكت

امركتحتخيرنسيت

ايهعاوز اناكويسعارفةانتىاظن

امليةفىخمسيناوى كتيرمينفعشطلبتهاللى

ليه

انالوالياماهوكدهمزاجىحاجةوالوالكتير

كتيريبقىاصالالبلددخلتمكنتشدىالادوية

النصعليا

فلوسخدواوبياكتيرناسورايااناكتيرايوه

عليااوى كبيرطلبكيبقىكتير

بالوى عنكمانعاناحاجةوالكتيرالالمش

والنسيتىعارفةوانتى

يابهجتبتهددنىانتبغضبحاجبيهاضمت

متلمساوجههانحوكفهرافعامنهااقترب

حبيببهجتبرضهاناياحبيبتىابداالمالمحها

نسيتىوالالقلب
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عاوزةومشنسيتايوهائلةقبقوةيدهنزعت

افتكر

خمسيناملهمفىخلينابمزاجكمش

عنكغصبوهاخدهمحقىامليةفى

بقىدراعلوى دهغاضبةانفعلت

فلوس ىدىاملهمعاوزةماانتىزى احسبيها

وهاخدها

خائفاتصرفدون يراقبظلالذىالخيهانظرت

ماش ىةقائلاليهعادتوسطوتهبهجتمن

موافقةيابهجت

اول منخلصناكدهاوى حلوبارتياحابتسم

التانىاملوضوععلىندخلموضوع

ايه؟موضوعتساءلت

الخروفقائالبخبثابتسم

ايهخروففتساءلتبقولهمايقصدهتفهملم

فاهمةمش

يشيلواحديعنىخروفتفهمىالزمبقىازاى

عننابلغوالشكحدلواللية

هللاشاءانمينوده

موجود

مينتقصد

آدم

عيناهالتتسعوجههافىالقاهاكالقنبلةكلمة

مينآدمايهبتقول انتمذعورة
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غيرهحدوالتعرفىجوزكآدم

عالقةملوشآدممستحيلدهقائلةبهصرخت

بشغلنا

وشفىيكون واحداحسنبسعالقةملوشآه

لوحدههيقعوقعولوهفيهيشكمحدشاملدفع

بيهعالقةملناش

انامجنون انتمذهولةعيناهااتسعت

كدهفيهاعملمستحيل

داغرليلحقهاللخلففتراجعتبقوةصفعها

معطفهمنيعدلوبهجتبغضبلبهجتوينظر

بكلمةاناياهانمنفسكنسيتىشكلكانتىببرود

اخوكىواملحروسانتىالسجنرجعكواحدة

عليكىباقىلسهانابسالقلبحبيبباشاوآدم

اوى عليهخايفةحضرتكاللىوآدم

ياآسياخانككده

لتخرجهقليلمنذمافعلهونسيتاليهالتفت

ايهبتقول انتتساؤلهاالىغضبهامنكلمته

اللىمراتهلحبيبةالقلبرجعباشاآدمالحقيقة

وبسكدهومشياآسيااتجوز سنينمنطلقها

وكمانشغلهيبداعشانمكتببيجهزكمانده

معيتنهىويروحالطالقيمينعليكىوهيرمىشوية

مشصغيرةعيلةعليهتضحكعرفتاللىالبت

امهادواحدة
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اخرى مرةبوجههلتصرخحدودهاتعدتصدمتها

كدبدهالكالمكدابانت

كاناللىالبنتملراتهرجعآدمكدبالمش

ملاوهتندهش ىويقابلكمايسافرقبلبيحبها

مينهىتعرفى

بعداخيرامحجريهمامندموعهاخرجت

فاقبهتشعرالذىالالمولكنكثيرامقاومتها

؟مينهىيابهجتمينبترجىلتسالهاحتمالها

الشافعىرمزى ندىندى

فشلتولكنهاالاسمتذكرمحاولةعيناهاضاقت

؟مينندىوتساللتعود

صاحبالشافعىشريفعمبنتالشافعىندى

معاكمشغالاللىوالتصديرالاستيرادشركة

منذش ئكلليتضجامامهاآلانتشابكتخيوط

عنهابعيداتمامامختلفوهوالحفلةليلة

وحينمتاخراالاالبيتالىاليعوددائماصامت

هاصرار الصباححتىاملكتبغرفةفىيناميعود

واختفاءهشريفابنسبوعحفلةحضور على

ليوصلهاالوجهمتجهمليعودفجأةامامهامن

اتصاالتمايحدثتعلماندون ويتركهاللبيت

منمعرفةحاولتواندائمايجريهاخفية

عملبانهيتعلليحادثه
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الخروفيبقىانهعليهكتيرمشدلوقتىأظن

فسهانمعحديثهامنليخرجهاصوتهافزعها

داغرمنهاليقتربتتحدثولماليهنظرت

وممكنسهلمشدهالوادقلتلكياماقائال

وماشيةمصدقاهكنتىوانتىداهيةفىكلنايودينا

العاميةزى وراه

داغرياس ىبقىالحببسخريةبهجتاجابه

وضحتكدهالامور بصرامةقائالاليهاالتف

حاجةفىيجىاسمىوالاخسرمستعدمشوانا

منهنخلصالزمكدهعشانيحصلمهمادىزى 

عاوز انتايهيعنىمنهتخلصبذعراليهنظرت

تقتله

طبعاالمنهيخلصنااللىالقتلغيرمفيشهو

اول واخوكىانتىماتلوآدمكتيرحاجاتفى

اخوهحسنالشبهاتتحتهيكونواناس

الخوهحصلولوزمانمنعليكمعينهاملستشار

امللفاتوساعتهافينكنتوالوهيجيبكواحاجة

مشاملوتداهيةفىهنروحوكلناتتفتحالقديمة

حاجاتفىمنهتخلصنااللىالوحيدةالحاجة

علياسيبوهابقىودىاوى كتير

بكفتمسكمعصوبةعيناهاظالمامامهاترى 

دخالعندمايناهاعتغطىاناصرالذىآدم

اوالسقوطتخش ىبيدهتمسكتاملبنى
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افتحبقىممكنشايفةمشاناآدمالاصطدام

دىالبتاعةوتشيلعينى

بهدوءلتفتحهاعيناهاعصابةينزعوهوضحك

دىالبتاعةشلتياستىاهو

مكاتبقبلمنالتعرفهمكانلتجدحولهاتنظر

جوارةمتغرففىالبعضبعضهابجوارمتراصة

الطبقةمنجديدةانهاواضحجلديةارائك

بهااملغطاةالبالستيكية

فيناحنادهايهبتساول آلدمالتفت

بقىرايكايهلالستثمارالندىشركةفىاحنا

؟الشركةدىهىياآدمبجدبسعادةاليهالتفت

وافتحامورىهدبروعدتكاناياحبيبتىايوه

الشركةبجهزوادينىطول علىونتجوز الشركة

اهو

ياآدماوى اوى فرحانةانابسعادةاليهالتفت

الدنياتسوى دىفرحتكقائالاليهجذبها

ياندىومافيها

اناوطبعاعنقهحول لتلفهمذراعيهارفعت

معاكهشتغل

عاوزكاناايهشغلقائاللهاضمتهعلىشدد

عنىتشغلكحاجةمفيشوبساناليا
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بسعنكهتشغلنىحاجةمفيشاحبيبىيطبعا

والشغلالبيتفىطول علىجنبكابقىعاوزة

حاجةكلوفى

روحىعلىكابسةهتفضلىياندىكدهاوى مش

والشغلالبيتفى

طبعااهكتفهتضربوهىغاضبةذراعيهاانزلت

اقعدواناتعاكسهموتقعدالستاتتقابلعشان

بعدكدهبسايهبتعملانتمعرفشالبيتفى

يضمهاوهوضاحكاخلفهاليسرععنهابتعدت

عمركخصرهاحول تلتفوذراعيهاصدرهالى

بقىاعقلىمجنونة

عجباكمشيعنىمجنونةاناوهللا

عمركوجنتهاليقبلكتفهاعلىذقنهاسند

يانودىعجبانى

آدمذراعيهحصارتحتمازالتوهىاليهاالتف

آدمعيون 

آسياموضوعفىايههتعمل

انىقلتلكاناعيناهاتقابلوعيناهاليهانظر

ياندىهطلقها

بنظلمهامشكدهاحنايعنى

احسندلوقتىتعرفياندىالنافياراسههز

ساعتهاتعرفوبعدينونخلفمانتجوز بدل

مشكانمهماوانااكبرهيبقىوالوجعالصدمة

اكتراجرحهاعاوز 
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؟مياآدبتحبها

وانارسمىمجنونةانتىبدهشةعيناهاتسعت

هفتحليههردكليهدهكلهعملبحبهالو

ياندىليهنتجوز عشانواجهزالشركة

حبيتهااكيدقلتيعنىقائلةعيناهعنابتعدت

معاهاعشتهااللىالفترة

هحبوالانتىغيركعشقوالحبعمرقلبىوال

ايهيحصللوانتىغيرك

اناعارفوانتلتواجههحضنهعنعدتابت

احبمقدرتشحصلاللىكلمعازاىبحبك

غيرك

كفايةواناسوياليجلساالارائكاحدالىجذبها

دلوقتىهعملهااللىكلياحبيبتىمنكدهعليا

ورجوعناحصلباللىواعرفهااملكتبهجهزانى

بهدوءوننفصللبعض

كدهى او سهلةحاجةانهافاكروانت

مشانابسسهلةمشالطبعانافياراسههز

فاتتسنيناوى كتيربعدنااحنااستنىهقدر

ايهوالكدهكفايةمشعمرنامن

لهربنااكيدبرضهبسكتيرطبعااكيد

دلوقتىلحدعارفينهامشبسكدهفىحكمة

حاجةمهمومشبعضمعاحنااندلوقتىاملهم

تانية
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فىولكنالرضاعالمةدائماالصمتيكنلم

العاصفةماقبلهدوءيشبهكثيرةاحيانا

الشركةمنالتوريداتملفعلىمىاستحواذ

جعلوتسرعبغباءتصرفتالكراممروريمرلن

ن يعلمو حتماووشيكاسهالايديهمتحتوقوعها

عليهاالسهلفمنادانتهمملفتمتلكالانانها

حالةفىهذاالسجون وراءجميعابهمالايقاع

فقطواحداحتمالهناكولكنلذلكسعتانها

املالعلىالحصول الجلعليهستساومانها

صغيرةبمكاملةاوالنيتهامنالتاكدمنالبدولكن

حتىامرتهمتحتالقابعةزميالتهااحدىمن

صوتهاوفىاليهاتحدثتنواياهايعلمون 
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اكدتلهاالناصحةدور تمثيلجيدااستطاعت

مكتبمنامللفسرقتانهاعلمواانهملها

وليسدليلهماملراقبةكاميراتاكرمالدكتور 

الابالغقبلامللفارجاعمنلهاالبدانكارهناك

كبيرمبلغمنلهامايحلوتقترحاوعنها

ارادتانهذاالبنوكاحدفىسمهابايوضع

جيداتعلمهاالتىوسلطتهمشرهمواتقاءالسالم

تهديدهممنخوفااوصالهاوترتعشترتجف

امرهماليهمهاقويةتبدوانحاولتمباشرالغير

بهاستتقدمبانهااخبرتهاعندمالسذاجتهاوياال

يتراجعون سيجعلهمذلكاناعتقدتللنيابة

غضبهمفتيلاشعلذلكانهاحظلسوءولكن

هكذاوتتحداهمامامهملتقفهىفمنعليها

مسرعةسيارةحادثةفىاليهارسالتهموصلت

منفذانويبدوبكبيرةليستمسافةبهاتقفز

توصيلبلقتلهااليريدفهوجدامحترفالحادثة

وجهتماعلىاوصلتوحقارسالة

ارقامتتابعاملشفىداخلتهاخطواتتسارع

شريفطلبهابعدمامىغرفةالىلتصلالغرف

لقاءهاتريدمىوانبالحادثةواخبرها

قليالالبابامامضالتهاتوقفتوجدتاخيرا

دخلتملكلهالتفتحالبابدقتثمالهثة



 
 

264 

القتبعدمامىنحواسرعتوبلهفةبسرعة

املتواجدينعلىسريعاالتحية

عليكىقلقتينىكدهيامىالسالمةعلىحمدهلل

شافهحدكدهعملاللىالغبىومين

ياندىهيشوفهحدوالقائلةبتهكممىابتسمت

محدشايهيعنىمتسائلةعيناهاندىضيقت

هيشوفه

مفيشلندىعادتثمبتوترحولهامىنظرت

قضتيشوفهلحقمحدشعادىياندىحاجة

بالذهابتستاذنانقبلالوقتبعضمعها

معاياخليكىندىمترجيةبهاامسكتمىولكن

حاجةفىعاوزاكى

تتساءلظلتالتىندىالامنالغرفةانفضت

وزادتالباقيةدون بهاالانفرادفىمىرغبةعن

الدرجمنملفتخرجوهىملىتتطلعوهىحيرتها

ندىقائلةبهاليهايدهامدتلسريرهااملجوار

حدعاوزةمشعندكامانةدهامللفخدى

والدتكحتىمعاكىانهيعرف

دهامللفايهبريبةامللفالىثماليهانظرت

ليهمكانهيعرفحدخايفةومالك

فىبتحصلمصيبةفىدهامللفقائلةتنهدت

فيهابشتغلكنتاللىالادويةشركة

فهمينىايهمصيبةبذعرندىعينااتسعت
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منبتيجىالصالحيةمنتهيةفالاطوالبانادوية

علبفىهناوتتعباالامالشركةطريقعنبره

كلفىدهوامللفجديدصالحيةوبتاريخجديدة

كالمىتثبتحاجة

الانسمعتهملامصدقةغيرندىعينااتسعت

ومنبالكاذبةليستانهامتاكدةولكنهامىمن

تتصفحهامللفامسكتحقعلىانهااملؤكد

قائلةاليهابصرهارفعتبهاملدون تفهململكنها

فىواطفالكتيرناسارواحيامىمصيبةدى

هروحانادول الكالببسببخطر

يتصرفوهووابلغهلريان

وعرفتورحتلهسبقتكبياسراسهامىهزت

شهرقبلراجعمشماموريةفىانه

متاكدةانتىمعقول 

عملتراجعةواناشغلهروحتلهاناطبعا

انىعرفمنهمحدلوالبيتاودامالحادثة

دهوامللفميتةزمانىكانابلغهلريانروحت

والحمدهللكويسمخبياهكنتانابسمعاهم

ماسكةفضلتوقعتملاواعيةكنتانى

الناسوسطيدخلحدخفتكويسالشنطة

ويسرقه

دىالحادثةوراءانهمكدهمعنى
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معاكىامانةدهامللفندىيداكده

اناووصليهولهشغلهمنمايرجعريانلحد

هناكاقعداسكندريةخالىعنداسافراحتمال

بالكخلىامتىيرجعممكنريانومعرفشفترة

اوعىمعاكىانهيعرفحدواوعىنفسكمن

ياندى

تخبرلمحقيبتهافىامللفتحملوخرجتتركتها

املشفىمغادرةتركتهممىارادتهبماشريف

ماتحملهيعلمون الجميعانلهاخيلخائفة

مترقبةحولهاتنظربهامتمسكةظلتحقيبتها

مثلمابهايفعلواانمراقبةتكون انخائفة

الذىالشخصالىتتنبهلمانهاحتىبمىفعلوا

امامهابهاصطدمت

فىمالكاهدىهشبهدوءهاليسكتبفزعشهقت

ايه

خضتنىبراحةتنهدتآدملتجدهاليهنظرت

ليهكدهماشيةمالكاودامكشايفةانتىهو

ايهوالخايفةوالتعبانةانتى

مفيشليههخافواناقائلةالحديثفىتعثلمت

حاجة

تجاهلولكنهيصدقهاالكانهبتمعناليهانظر

املشفىامامالقابعةهسيارتنحواشاراحساسه

عطالنةعربيتكمداماوصلكتعالىطب
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ازاىمكانىعرفتانتقائلةبحيرةاليهنظرت

ووالدتكمقفول موبيلكحضرتكابدا

انكوقالىشريفكلمتفينانتىمتعرفش

وادانىحادثةعملتعشانمراتهاختبتزورى 

اوصلكاجىقلتالعنوان

هنامننمش ىممكنيالطيب

مششكلكايهفىياندىمالكبقلقاليهانظر

مظبوط

كلعلىاحكيلكوبعدينهنامننمش ىآدم

حاجة

مالىكانانابقىعرفت

املقاهىإحدىفىآدمامامتجلسوهىندىقالتها

ندىبتوترسيجارتهنارليطفئالنيلعلى

فىروحتكتيرناسوممكنخطيردهالكالم

انهارايىمنانادىصاحبتكاولهمالرجلين

مااخدتهزى دهامللفترجع

الحظتتتوقعهلمالذىموقفهمنتعجبت

امللفقرابعدمافيهاملبالغوتوترهارتباكه

مىبفعلةواخبرته

ماهحكيلكاول قلتاناايهبتقول انتآدم

حسنتكلمالاقلعلىاوتعرفهحدهتكلم

ويدخلوادىالناسعنويبلغدهايساعاخوك

السجن
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بغضبدخانهاونفثاخرى سيجارةاشعل

دهالكالمانس ىندىمبررغيراليهابالنسبة

الناسيساعدهاهيقدرمحدشهيحصلمش

اوى كويسايهبيعملواهماوعارفينمسنودةدى

عمكابنريانحتىوالحسنوالانااليعنى

فهمتىمعاهميتصرفهيعرف

فىبتقفلهاانتفاهمةومشفاهمةمشال

موجودمشريانلوحتىليهكدهوش ى

مستشاردهحاجةيعمليقدرحسنوميقدرش

هروحلهاناتكلمهعاوز مشانتولوقيمتهوله

واكلمه

مشانتىياندىهيحصلمشغاضبابهاصاح

لوحدهاتتصرفمىسيبىحتةفىهتروحى

ترجعهماخدتهزى دهباملوضوعدعوةملكيش

امللفانعرفتلودىالناسانتىوابعدى

قلوبهمفىمفيشدول هيسكتوامشمعاكى

عليكىخايفانارحمة

اواتكلمانىخايفليهانتاعرفعاوزةانا

بيهمعالقةليكاوعارفهمماتكون زى عنهمابلغ

عليكىخايفانامجنونةانتىقائالبهاصاح

انتياآدمقلقنىدهوفكخمخوفنىكالمك

بجدتعرفهم
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صراعبداخلهللسماءناظراعنهاعيناهابعد

لسانهيخش ىكلماتمتشابكةاحداثيقتله

يخبرهابماذانطقها

اسموجدللملفقراءتهبمجردانهايخبرها

الاقتصاديةاملجموعةتتبعالتىالادويةشركة

وانهباالوراقمدون اسمهانيخبرهايديرهاالتى

تصدقولنتفهملنوقتهاالادارةمجلسرئيس

الشركةهذهعلىالسلطةيملكالذلكمعانه

مايملكهكلداغرإمرةتحتتقعوالتىتحديدا

مراجعةحتىدون اوراقهاامضاءمجردهو

اليهاليلتفتنفسهمعحديثهمنصوتهااخرجه

ليهسكتمالكمتساءلةتناديهوهى

كالمكفىبفكرابدا

اليهووصلت

ياندىحاجةوالبحيرةشفتيهمد

ياآدمدىالناستعرفايهيعنى

اعرفهمايوهقائالبتوتروجههمسح

بهظنهامنتاكدتوباعترافهاحساسهاصدق

هناكتكون انبعيداوليسيعرفهمبالفعل

الصورةبتلكيخشاهمولذلكبينهمعملعالقة

منينتعرفهماعرفمكنماملبالغة

انىاملهممنيناعرفهممهممش

يقدرواهماوعارفاوى كويسدىالناسعارف

عنابعدىبقولككدهعشانايهيعملوا



 
 

270 

منهمخايفمشاناخاطرى عشاندهاملوضوع

صدقينىعليكىخايفانا

اللىعلىمصممةبرضهبسمصدقاك

مشاناتمنعنىومتحاولشعنهموهبلغدماغىفى

ياآدمتانىاخسركعاوزة

ترمىهسمحلكمشوانابقوةبيدهاامسك

اتفرجواقفواناالنارفىنفسك

يبقىبترجىقائلةكفهفوق الاخركفهاوضعت

تساعدنى

امللفوهاخداليعنىالقلتلكبغضبيدهنزع

بطريقتىارجعههعرفوانامعاياده

اليهتنظروهىبحقيبتهاتمسكرةمذعو قامت

تاخدهمستحيلياآدمالوذعربخوف

لتختفىيتحركانقبلمبتعدةتسرعوهىقالتها

البرق بسرعةامامهمرطيفكانهاعيناهعن

يلحظهانحتىدون 

نوافذكبيرخشبىمكتبتمآلكثيرةملفات

تتنشرخانقةالورائحتهاالسجائرودخانمغلقة

مفتوحواحدهواءمصدردون باكملهاالغرفةفى

يهتمواليشعرالذلكومعحدتهامنليخفف

وموثوق اكيدةملعلوماتالتوصلهومايريدهكل

ويبحثيبحثوهوعدةاشهريريدهفيمابها
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فوق دقاتينفيهااوشكوكهيثبتلش ئليصل

وهوصائحااذندون رجلليدخلغرفتهباب

ياابنىايهالدخانرائحةمنويسعلبيدهلوحي

عايشلسهانتده

فرحىانادهعليكحراميااخىقائاللهابتسم

وبعديناول دنياادخلملااستنىالخميسيوم

اموت

شويةهنامعمرانتدهمتخافشقائالضحك

جبتبيدهمايحملهالىناظرانحوهاتجه

يااحمدالاوراق

واكترطلبتهااللىالتحرياتكلوهاينحوهرفعها

كمان

كليطالعبهدوءيتصفحهواخذيدهمنسحبه

اتساعراىحتىبترقبيشاهدهواحمدكلمة

دهالكالممكتومبغضبنحوهوالتفافهعيناه

يااحمدمظبوط

مفيشكلهدهالكالمبسايوهقائالاؤمابراسه

ياحسنالخوكادانة

آدمازاىادانةشمفيبغضبكرسيهمننهض

يبقىايدهتحتكلهاالشركةالادارةمجلسرئيس

ازاىمتهممش

ضهرهوراءمنبتحصلالحاجاتيمكنمش

جوز اياممنشغالةدىالشركةانخصوصا

عنهكلهاالشركاتورثتوهىالاوالنىمراته
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التحرياتمنماعرفتزى عنهابعيدآدمممكن

اتهمر اخوداغرمسئول اللىان

مينفيشدهكلكرسيهنحومتجهاحسنابتعد

عنهالتهمة

عليهاتهامكوميثبتشقائالامامهاحمدجلس

بسرسمىتكليفمشدهانعارفانااحمد

اطلببيخلينىفيكوعشمىبينااللىالعشرة

دهانومتاكدوعارفدىالتحرياتمنك

شكوكىمنمااتاكدلحدبيناسرهيفضل

ملهاشدىشكوككانشايفانااحسنيوهللا

زى التحرياتهكملانابسالصحةمناساس

ماطلبت

خالصانتمزاجكتروقاملهمقائالاسترد

وفرحانمبسوطتبقىعاوز الخميسيومفرحك

العمرفىليلةدىكده

هللاشاءانعقبالكبودحسنابتسم

لديهاليساحداثمتزاحمةارافكبداخلهاصراع

النتيجةوتخش ىببعضربطهاتحاول لهاتفسير

هناكمترقبةخائفةوهىامللفومعهاعادتمنذ

عنهموتبلغلحسنبنفسهالتذهبيدفعهاش ئ

وتتركهريانيعودانعس ىيمنعهاآخروش ئ

تصرفهتحت
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تعلمهىمابهلتقرامىدفعكماالفضول دفعها

القاتلالفضول ولكنهش ئفيهتفقهلنانها

تتصفحهالادراجاحدمناخرجتهلتقراهدفعها

تفهملمكالبلهاءوهىالاخيرةللورقةوصلتحتى

اسماءتعرفاناراداتولكنهامنهواحدحرف

بعضعرفتاسماءهمدونتالذينالكبارهؤالء

توقفتعيناهاولكنبعضهاتعرفولمالاسماء

انهاتتذكروهىعيناهاضاقتداغراسمعند

ومتىاينولكنقبلمنباسمهسمعت

لتتسعداغرالسماملجوارلالسمعيناهاانتقلت

قلبهاتضربقويةكهربائيةبصاعقةوتشعر

نبيلآدموجسدها

انعس ىاخرى مرةلتقراتعودثمعيناهااغلقت

اسمهكابوسفىتكون انعس ىمخطئةتكون 

دمآهو

مستحيلهويكون اناليعقل

بآدمتربطهوهىداغرالسمونظرتعادت

زوجتهآسياشقيقداغر

رفضآدمامامهاالخيوطترابطتآلان

عليهاالحادةثورتهمنهمجزءالنهعنهمالابالغ

منهاامللفآخذمحاولته

شريكهمآدمآخرتفسيرلهليسوغضبهتوتره

مثلهمآدم

هذافعلكيف
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وسيرةالبراءةبوجهالجميعوخدعخدعهاكيف

اليهوصلبمايحظىلكىغربتهسنواتكفاحه

عليهامعهوتآمرقلبهاخانهاكيف

وينتهىتصمتهلستفعلماذاآلانواحدسؤال

الامر

بيدهابحوزتهاادانتهملفينتهىلنالامرمهال

تتغاض ىانوبيدهاحيمالجالىبهتلقىان

ولكنادانتهتثبتالتىالاوراقوتحرق وتصمت

تفعلانمستحيلتفعللن

وتمسكمالبسهاترتدىوهىالوقتكمالتعرف

صوتتسمعلمانهاحتىمنزلهامغادرةباالوراق

يناديهاامها

تزيدقلبهاوضرباتتوقفتحتىسيارتهاقادت

منتتمنىوالمبحرقةتبكبكتوتتضاعف

هسينقض ىبكابوسوهىنائمةتكون انهللا

لكنهآثارهجسدهاعنوتنفضتنهضعندما

بيدهامدانآدمواقعهوبحلمليس

عقابهلينالعنهالابالغتستطيعهلادانتهدليل

ذلكعلىالاقدامعلىستقدرهل

تذهبمنالىضعيفةمشوشةمقهورة

ويسمعهالهوتفض ىتتجهمنالىليرشدها

فقطواحدارشادهابامكانهفقطواحدهناك

حسينعمهااليهتلجا
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تحددوبعدهااملواجهةمنالبدذلكقبللكن

تفعلماذا

اليهتدخلعملهاوراقيراجعمكتبهفىيجلس

وضعتحتىبهايشعرلمانهحتىبهدوءزوجته

آسيابدهشةاليهانظرهرفعالاوراقفوق يدها

امتىدخلتى

كرسيهخلفوقفتحتىبتغنجنحوهاتجهت

مشكدهديماانتبهدوءكتفيهنحويدهامدت

ياآدمبياحاسس

كنتمعلشمجاملةبابتسامةنحوهاالتف

الشغلفىمركز

حقىمنمشوالمعاياوركزالشغلسيب

شويةملخبطةالدنيابسحقكطبعا

دهوالشغلالورقسيبامامهلتقفالتفت

بعضمعشويةنقعدوتعالى

مواجهتهامنيهربوهوالوراقهونظرعاد

شغلاخلصملاياآسيابعدين

زهقتاناايهوقرفايهشغلغاضبةبهصاحت

ليامعاملتكومنالشغلمن

اناايهمعاملةبدهشةاليهانظر

ايهعملتك

معايامشانتحاجةبتعملمشانكاملصيبة

فىهناوبالليلالشغلفىالنهارطول اصال
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انتانامملاغيرالاوضةبتطلعومشاملكتب

طبيعىدهانشايف

شغلىاسيبعاوزانىطبيعىمشايهيعنى

معاكىاقعدعشان

ليهسوانقعدالاقلعلىبسكدهمقلتشانا

وندمانغلطةمنىجوازكانحسسنىمديما

انكوعارفةبكتيرمنكاكبرانىعارفةعليها

بسسنكمعاهاتعيشصغيرةواحدةعاوز 

ياآدمذنبىمشودهبحبكانابس

مينتهدىممكنآسياقائالامامهاوقف

كلدهوالكالمكبيرةانكسيرةجاب

شغالنىالشغلفىحاجاتفىانالحكاية

هيبعدكالشغللوتصديقبغيراليهنظرت

بعيدمكاناىفىنسافروتعالىاجازةخدعنى

شويةاعصابنانريحهناعن

فىهللاباذناوعدكقائالكتفيهاعلىكفيهوضع

خالصسواونسافراجازةهاخدوقتاقرب

ابتعدهاتفهصوتارتفعحديثهاتكملانقبل

واخفضارتبكندىاسمليجدبهممسكااعنه

قائلةمنهاقتربتبتوترنحوهاينظروهوالهاتف

مين

دىابداقائالوجههعلىالابتسامةرسمحاول 

حاالوهرجععليهاهردماما
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كادتاخرى كلمةدون الشرفةنحووغادرتركها

منتراقبهوظلتتوقفولكنهاخلفهتخرجان

وارتباكهتوترهيحادثهاانهشعور هابداخلبعيد

ذلكعلىيدالن

اجابالحديقةنحومتجهاالشرفةمنخرج

وحشتينىحبيبتىندىهاتفه

ياآدمفينانتجامدبصوتاجابته

ايهفىالبيتفىانا

دلوقتىتقابلنىتخرجممكن

يهاالعادبعيدمنآسياتراقبهليرى حولهنظر

بكرهخليهامتاخرالوقتياندىفيناقابلك

مستنياكالشارعفىواقفةانابكرهمفيش

دلوقتىتخرجىازاىاتجننتىانتىغاضبابهاصاح

دهكلعشانايهفىلوحدك

نتقابلملاهتفهم

فينانتىاعرفممكن

يومكاممنفيهكنااللىالكافيهاودامانا

متتاخرشهستناك

عندواكون ساعةنصحاضربحنقرزف

كويسعليكىالعربيةبابواقفلىمتتحركيش

مااجيلكلحد

لتوقفهباالعلىغرفتهنحوواسرعهاتفهاغلق

ياآدمفينعلىآسيا
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نامىوراجعساعةمشواراليهاوالتفتوقف

انتى

تضربهاتفهانحولتسرعاخرى كلمةدون تركها

رجولىاجابهاصوتنزولهتراقبوهىشاشته

هانمياستامركتحت

عليههقولكاللىتعملكويساسمعنى

بالهياخدواليشوفكحدواياكوبسرعة

آمرينىالكلياستامركتحت

لساعتهاتنظروهىبتوترقضتهاساعةنصف

اليهاناظرينامامهاتراصواشبابمجموعةوالى

ارعبتهابنظرات

منتصفقبيللخروجهاواعيةتكنلمكيف

فىمقابلتهاوآجلتلتراجعتتعلمكانتلوالليل

العزل السيفسبقولكنالصباح

بالرحيلقرارهااخذتعليهاتاخرايضاوهو

قادمةسيارتهملحتسيارتهاتديرانقبللكن

واطمئنانراحةتنهيدةفاطلقت

نحوهامتجهاسريعاوهبطسيارتهامناقترب

سيارتهااماماملرتكزللشبابينظروهوغاضبا

بغضببجوارهاالسيارةوجلسبابفتح

دلوقتىتنزلىازاىمجنونةانتى

دهزى وقتفىالشارعفىبوقفتكمبسوطة
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عشاناقابلكالزمكانبسمبسوطةمشال

افهم

ايهتفهمىقائالتسائل

واحدؤالسحقيبتهامنامللفاخرجت

ياآدمعليهوتجاوبنى

اسمهقراتانهامؤكدماتريدهعرفراهعندما

الادويةتجارةفىوتورطهبشراكتهذلكوربطت

الفاسدة

ياندىايهعلىتسالىعاوزة

عالقتكايهاعرفعاوزةبامللفلهاشارت

ياآدمليههنااسمكدىبالناس

االيهالتفثمعنهابعيداينظروهوتنهد

اسمىقراتىمشانتىقائال

انتيعنىايهيعنىبالمعيناهااتسعت

شريكهم

الادارةمجلسرئيساناذكاءمحتاجةمش

انتياآدمانتازاىقائلةفيهصرخت

ليهياآدمليهعليكحرامكدهتعمل

ادهامشانادىالناسليهايهيعنىبهاصاح

ادهممشوانابعاديهميبقىاللتلوق

قاتلتكون يعنىادهممشايهيعنى

بسببكراحتارواحهاكتيرناسحقفىمجرم

مجرمانتالسببوانتلبنبشربةتضيعاطفال
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دهكلشايفساكتعشانمنهماكتروقاتل

شيطانايهانتوساكت

يدرى لمغضبهلذروةوصلاهانتهاغضبته

وجنتهافوق لتهبطترتفعوهىبيده

وذهول دهشةصفعةبغضب

عيناهمتالقتفعلهاانهاليصدقكالهما

يمحىانودالاعتذارودوهودموعهاهىحبست

وبمنيفعلهاانيومايتوقعلماملاضيةالدقيقة

نعتتهاهانتهولكنهاوعشقهحبيبتهبندى

ابتعدبقسوةعليهسيطرغضبهبالشيطان

كدهعملتاناعارفمشاناقائالعنهابعيناه

لياباهانتكاستفزتينىانتىبسازاى

اناقلتلكياندىشيطانمشانا

هتكون حياتىعنهمابلغفكرتلواناادهممش

بستروحكتيرممكنارواحانعارفايوهالتمن

مالىاناهماذنبهمدهبسببىمشهدذنبىمش

انهوترى اليهتنظروهىبعنفوجههامسحت

لمحقاامامهمضعيفمواجهتهامنيتهرب

كانتسابقاعنهاتخلىعندماحتىضعيفاتعهده

اسبابهلديهايضاالاناسبابهلديه

ماذنبهموالاطفالالناسارواحضحاياهمولكن

وضعفهتخاذلهفى
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فينالحقعارفمتخاذلضعيفانكذنبك

الناسانومتاكدعارفعنهعينكومغمض

وساكتدهالعالجبسببهتموت

ابتسامةشفتيهاجانبعلىارتسمت

وتغضبتزعلممكناملدامصحيحسخرية

لتسحبزعلهاعلىمتقدرشطبعاوانتعليك

تفوتهصعبعرضمنكحاجةكل

برضه

الزمىذراعهابقوةعلىقبضببغضاليهاالتف

فاهمةانتىحدودك

فاهمةمشالصارخةاملتالمذراعهانزعت

انىميشرفنيشاناتفهمالزماللىانت

دىواملرةياآدمطلقنىذمتكعلىافضل

مشبرضايااناحاجةعلىمغصوبفينامحدش

كاناللىوقلبىنفس ىوكرهتكرهتكاناعاوزاك

نفسكوريحطلقنىيوموراءيومبيكبيعلقنى

وريحنى

كلمنعليهتتوالىوالاوجاعالصدماتمالها

قاتلةصفعةلتصفعهندىدور حانوآلاناتجاه

الفراقتريدندىفراقطالق

هىذلكتريدانهامستحيلمستحيل

التريدهولكنهامنهغاضبةفقط

جثتىعلىدىاملرةبقوةكفيهابينابوجههامسك

براضاكىعنكغصبهطلقمشطالق
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الشقةبجهزاناحسابكواعملىهطلقكمش

زيادةكلمةاسمععاوزةومشفيهاهنعيشاللى

واياكىبالعربيةاودامىاطلعىواتفضلى

وهللادهزى وقتفىالبيتمنوتخرجىتعمليها

تشوفىنعكوماحابسكالكون 

يالالشارع

بكلمةلهايسمحاندون السيارةمغادرااسرع

بالتقدماليهاواشارسيارتهنحواتجهاعتراض

ولكنهللحظةكلماتهتستوعبانحاولتامامه

سيارتهاادارتبالتحركفيهايصرخوهوقاطعها

كانتامرهاكماتنتظرهولمامامهمنواسرعت

يفهمالغاضباخلفهاوهوعةسر باقص ىتقود

سرعتهامنلتهدىبهايتصلانحاول ماتفعله

لبابوصلتحتىمتعمدةالهاتفاغلقتلكنها

خلفهافاسرعمسرعةخرجتيالحقهاوهومنزلها

لوانتىدهبقسوةذراعهاوجذباليهاوصلحتى

دهباملنظرهتجرى مشنفسكتموتىقاصدة

ليهكدهبتعملىمجنونةانتى

فهمينى

ومالىمالكانتعنهتبتعدوهىبهصاحت

حرةاناحالكفىخليك

مشتبقىذمتىوعلىمراتىمدامحرةمشال

حرة

طلقنىفيهااحنا
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مجانينعيالشغلبالشبعينكده

البيتبابمنوخروجفوق علىاطلعى

مفهوممفيش

علياكلمةملكشمفهومالمش

الدور مامليتىلوياندىالعظيمباهللقسما

وداخلعنكغصبالشقةعلىواخدكالكون 

فوق اللىامكحتىيوصلكحداىومانععليكى

دى

سايبةهىهللاشاءانليهقائلةفيهصاحت

حرواناسايبةاه

هيبقىبالذوق مطلقتشولوحرةكمانوانا

ياآدمبالقانون 

مسرعاشريفدخول الحادنقاشهمقطع

ندىندىنحويتجهوهوبحيرةاليهانتبه

عندكمجتشمى

فىاملستشفىيوممنمشفتهاشالمى

ايه

اتخطفتمىالهثاالجدراناحدالىاستند

وهىالبيتاوداممناتخطفتياندى

شغلهامنراجعة

الاقاهاالتىبكلمتهههماوجعلىتجسدتصدمة

بوجههتصرخانكادتبخوفاليهتنظرالتفت

اىمنمنعهاشريفوجودولكنبخطفهاوتتهمه

اليهتس ئبكلمةتتفوه
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مخطئةانهتعلملوولكنقولهماتريدفهم

مىوخطفتقتلهعيناهامنالاتهامنظرات

مىكانتانعليهاالخوفنيرانبقلبهاشعل

تصمدلنمىالقادمةىهفندىخطفت

ندىعلىوستدلهمذلكيعلمهوكثيرا

حتىالامركلفهمهمامنهمحمايتهاعليه

الثمنحياتهكانتان

مىاختطاففىيدلهانتتهمهعيناها

كانماحدثولكنمتهماامامهاانهاليلومهاطبيعى

البحثفىلشريفزمامال كانايضالهمفاجاة

هناكيكون لنلكناختفاءهاعنوالابالغعنها

ساعةوعشريناربعمناكثرتغبلمطاملابالغ

تهداوالتستكيناللهايرثىحالةفىوالدتها

شقيقتهاعلىخائفةموجوعوقلبهاملكتواسيها

املختطفة

اتبلغهمتفعلماذاالتعرفبضياعتراقبهمندى

انولكنتصمتاميحدثبماعالقةهلآدمبان

يعلموحدههللاالثمنسيدفعمنهىمىصمتت

لهاماحدث

بهافعلواوماذاهىاين
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خيبةعالماتوجوههموعلىوآدمشريفدخل

بلهفةنحوهمتتجهوملكوالدتهانحيبزادالامل

لحاجةوصلتوا

ومفيشحاجةاىمفيشبغضبشريفاجابها

دىاقولهمساعةوعشرينربعةاقبلبالغاى

بمزاجهاراحتمايمكنيقولولىاتخطفت

شافوهمالناسازاىبمزاجهابهصاحت

تموتالزمايهسالحمعاهموكانبيخطفوها

مخطوفةانهايصدقواعشان

كدهمشاهدىملكقائلةنحوهاندىاتجهت

انتىانتىروحىندىشريفاليهاالتف

كدهعليكىكفايةارحامبمنهنا

مىعلىاطمنعاوزةانا

بسبخيرهتبقىهللاباذنقائالنحوهاآدمتقدم

امبارحمنعليكىقلقانةوالدتكتروحىالزم

ولكنهابصحبتهتغادرانترفضانكادت

معهفغادرتامامهمامرهافتضاحمنخشيت

كلمةادنىدون 

بيناليهاينظرالتتحدثصامتةالطريقطوال

بيتهاالىوصالحتىتتجاهلهولكنهاوآلاخرالحين

اوقفهالتفتحهالباببمقبضامسكت

وهللامىبخطفعالقةمليشاناندىقائال

دعوةمليش
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بساودامهماتكلممحبتشاناقائلةاليهالتفت

ياآدممصدقاكمشانا

حاجةمعرفشاناقلتلكياندىكدابمشانا

همنعاكيدكنتاعرفنتكلووهللا

دىزى حاجة

يسبوهاتخليهمتقدرلكن

فاهمةماانتىزى مشالحكايةقائالللخلفرجع

وبايدكخطفوهاانهمعارفتبقىايهيعنى

وترفضترجعها

ومينفينهىمعرفشانارافضمشانا

بالظبطخطفها

وساكتعارفياآدمالتعرفغاضبةبهصاحت

شايفانتيسبوهاخليهمياآدمخاطرى عشان

كدهفيهايحصلاختكترض ىازاىعاملةمامتها

انتىياندىاطلعىحديثهامتجاهالسيارتهادار

حتىمفيشالبيتمنوخروجامبارحمنتعبانة

مفهومللشغل

حرةانابيادعوةملكشقلتلكمفهومالمش

البيتمنخرجتىولوحرةالمشبهاصرخ

هعملمااشوفلحدهحبسكحرةانتىدىيان

ايهفيكى

وانابتاعتكاملداممعوخليكنفسكريح

مىارجعازاىهعرف

اناموعاوز تعبانانااطلعىقلتلك
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انهاتاكدحتىفانتظربعصبيةوغادرتتركته

هوليغادرلبيتهاصعدت

فوق سوداءةعصابوالارجلالايدىمكبلة

يحادثهااحدالحولهاكثيرةاصواتعيناها

ولماحداترى لموهىاتتمنذهىاينوالتعرف

يرافقهاالذىالشخصالابش ئاحدهميحدثها

سيارةصوتسمعتالطعامهااحتاجتان

توقفتحتىتتسارعكثيرةاقدامواصواتتقترب

نحوهاتتجهالاقدامبابهااصواتواغلقالسيارة

منقريبةبانفاسهشعرتحتىمنهاقريباحدهما

عنهاابتعدثماليهاينظرظللحظاتوجهها

الدكتورةسايبينازاىانتوابرجالهليصيح

يالفكوهااغبيةدهباملنظرمربوطة

التىعيناهاوعصبةرباطهافكفىاسرعوا

عنهااختفىالذىالضوءشدةمنمجبرةاغلقتها

الراجللتتطالعبهدوءوفتحتهاتعادامسمنذ

داغرفوراعليهتعرفتامامهاالذىالواقف

يبحثومنالسابقعملهارئيستعرفبالتاكيد

امللفالىليصلفترةمنذعنها

صفراءابتسامةوجههوعلىمنهااقترب

عجبتكعندناالاقامةتكون ياربيادكتورةازيك

ولكنضعفهااظهرصوتهاولكندموعهاقاومت

الزائغةعيناهاتفضحهاواهىالظاهرصمودها
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هنامنامش ىعاوزةاناايهعملتلكمانا

معايامشامللف

فيناومال

للنيابةسلمتهبترقبحولهانظرت

انحاول الذىغضبهفتيلاشعلتوكانها

تقدمنفسهاعلىجنتمنهىولكنيحجمه

بكفههبطتتوقعهالملحظةفىبهدوءنحوها

مبحبشانابهايصرخوهوبقسوةوجههاعلى

ومكنشالظابطلقريبكروحتىانتىالكذب

امللفانطقىمعاكىفضلامللفيعنىموجود

فين

انفاسهاواصواتوجزعبخوفاليهنظرت

حاولتولكنهاخوفاتتزايدقلبهاودقاتتتسابق

ثابتةموقفهاعلىتظلان

سلمتهقلتلكحاجةمعرفشانا

فكوهارجالهالحداشار

لهافاشاروثاقهاوفكمنهااحدهمتقدم

منطقتيشلودقيقتيناودامك

اللىالاوضةفىعليكىواحدواحدهسيبهمانا

هناهقعدواناعليكىيتسلوااسيبهمدىهناك

امللففينتعترفىاستنى

برعباليهمتنظروهىجسدهاحول ذراعيهالفت

معايامشوهللااليهفعادتجائعةذئابتراهم
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سلمتيهانكتقولىواوعىفيناومال

هوفالحظاليهمتنظروهىصامتةظلت

البتخدبشيرباحدهمفصرخالخائفةنظراتها

مشمدامماتعترفلحدتسيبهاواياكجوهدى

بالذوق بتيجى

انحاولتتتراجعوهىالرجلمنهااقترب

تستطيعلنالبنيةقوى لكنهامامهمنتسرع

عنهايبتعدانترجتهوصرختصرختمواجهته

فصرختالغرفةباتجاهبقوةذراعهاجذبحتى

يسبنىخليهبسحاجةكلعلىهقولكبداغر

ايدكابوس

شاطرةشكلهاهىهاتهالرجلهيشيروهوضحك

حاجةكلوهتقول 

منهافاقتربحولهاتنظروهىمبتعدةاسرعت

يامىفينمللفاداغر

هىبسمكانهعلىهقولكبصعوبةريقهاابتلع

ايهجواهوالتعرفذنبملهاش

اختكمينهى

صاحبتىواحدةال

ايهاسمها

الشافعىرمزى ندىندى

بتقولىماقالتهاليصدقمذهوالعيناهاتسعت

مين
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رمزى ندىندى

الذىالاسماستيعابمحاوالاليهاينظرظل

آدمزوجةندىصاحبتههويةمنتاكد

لحدالاوضةعليهااقفلقائاللبشيراشار

ماارجع

انتاللىقلتلكانايسبونىخليهمخلفهاسرعت

تانىايهمنىعاوز عاوزه

مناكبرمصيبةعملتىانتىخالصتسكتىانتى

ياغبيةامللفسرقة

لتدخلالرجلجذبهاىحتمايقصدهتفهملم

الغرفة

ايهبتقول انتماقالهالتصدقامامهوقفت

ياداغر

اتجوزهاجوزكاللىندىمعامللفبقولك

حاجةكلعرفآدماكيديعنىعليكى

غيرهاتانيةواحدةيمكنمستحيلالال

دلوقتىكلنايعنىندىهىياآسيااتاكدتانا

هسكتمشوانادىزى واحدةحمةر تحت

ياداغرايههتعمل

ماتجيبلحدصاحبتهاجنبتيجىحاجةوال

امللف

تخطفهاعاوز مجنون انت
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انتىلوبسببهاداهيةفىنروحكلنااومال

ممكنانامستعدمشاناللسجنمستعدة

اكيدعرفآدمولوتبلغحاولتلواقتلها

يعيشعشانانتىاولناو داهيةفىكلناهيودينا

منكخطفتهاللىالحسنستمعمتنهى

بسرعةالجسدفىيسرى كالسمكانتكلماته

منوزواجهآدمفراقبالهزالليصيبهوقوة

يريدآدمهلولكناملتهاطعنةكانتغيرهااخرى 

منوالبدمحقداغربالفعلمنهاالتخلص

بالقتلكانلوحتىمنهاالتخلص
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التعرفهدىساعةمناكثرمنذمغلقاهاتفها

الغضباينالىتعلموالمبكراخرجتهىاين

عليهاخوفاعليهسيطرقلقويتزايديرتفعمنها

الجلهامايدور التفهمينتظرهاماذاالتعلمهى

علىالتخش ىكانتانعنيدةبراسهىحمقاء

حتىحمايتهاعليهالزماوكانخائففهونفسها

عنهارغماكانوان

ناحيةمنزلهاتوجهغيرعادتهعلىمكتبهترك

الانالىتاتىلمانهاواخبرتهاتصاالبهدىاجرى 

قادمةسيارتهاراىحتىاملنزل امامقابعاظل

اليهنظرتينتظرهاووقفسيارتهمنخرج

املؤكدمنانهتعلمةالسيار منتخرجوهىبقلق
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اغالقتعمدتمنوهىبهاالاتصالحاول انه

احدااليهااليصلحتىهاتفها

كانتالهانماعرفممكنقائالاليهامتجهاراته

فين

مشوارفىكنت

خروجمفيشقلتمشاناايهمشوار

ايههنعملمانشوفلحدياندىالبيتمن

يقدرمحدشاآدميحدمنخايفةمشانا

حاجةيعملى

فىانتىندىميقدروشانهمقالكمين

اللىدهالستهتاركهسيبكمشواناخطر

هيضيعك

ايهيعنى

هتعرفىدلوقتى

السيارةبابفتحلسيارتهمتجهابيدهاامسك

مايحدثالتفهموهىالقيادةملقعدوالتفواركبها

سياخذهاانهاعتقدتكلمةدون السيارةقاد

خاطئاعتقادهاولكنفيهيجلسون ماملكان

الذىاملنزل تضمالتىالبنايةامامتوقف

انتدهايهبدهشةاليهالتفتللزواجيجهزونه

ليههناجاى

هتفهمىنتطلعملا

دلوقتىماتفهمنىايهيعنى

هتفهمىنطلعملاقلتلك
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البابلهانحوهافتحواتجهالسيارةمنخرج

عليهمقدمةمماهىخائفةمترددةظلتلتخرج

البابآدمفتحالشقةالىوصلحتىسوياصعدا

جايبنىآدمخائفةفتوقفتبالدخول لهاواشار

ليههنا

ياندىالسلمعلىهنتكلممشقائالبهدوءابتسم

منىهتخافىوالجوهنتكلمادخلى

افهمعاوزةانا

حاجةكلوهتفهمىجوهندخل

اريكةلتجدحولهاتنظرمضضعلىخلتد

كراس ىمنضدةقبلمنمتواجدةتكنلمكبيرة

تلفاز

ازدادتقبالهنايكنلمسريربهاالنومغرفة

حقيبةذلككلمندهشةدهشتهاومازادها

السريرعلىاملوضوعةاملالبس

مكنتشدىالحاجاتايهمتسائلةاليهالتفت

كدهقبلهنا

الارضعلىتقعدىعشمينفماهوايوه

وملاذاهناوجودهمماسببمايعينهالتفهمحقا

آدمهناستجلسانهاحديثهومعنىالشقةاعد

حاجةفاهمةمشاناايهفى

انهمفىقائالعليهليجلسالكراس ىاحدجذب

كلعلىاعترفتمىمعاكىامللفانعرفوا

عليكىبيدوروادلوقتىوهماحاجة
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استيعابتحاول ومةمصدعيناهااتسعت

ايهبتقول انتماقاله

دىالشقةوضبتاناياندىسمعتيهاللى

هدوموجبتلكدىالحاجاتاشتريتامبارح

كلفىاملطبخهناهتقعديهااللىالفترةتحتاجيها

ابداهيحصلمشهنامنخروجبسحاجة

انىاضطريتلوحتىايههيحصللوياندى

بقفلعليكىاقفل

اقعدهناعاوزنىانتايهيعنىقائلةبهصاحت

لوحدىبخافانامقدرشانااللوحدى

اناياحبيبتىمتخافيشمطمئنابكفيهاامسك

هكون يومكلمااقدرادعلىمعاكىهكون ديما

ممكنمتعرفيشعليكىخايفاناهنا

قلوبهمفىمفيشسعرانةكالبدىايهيعملولك

رحمة

علياتقول مىازاىبسةقائلاليهانتبهت

عرفتازاىوانت

هددوهادول اتكلمتعنهاغصبمى

عرفتاناامااتكلمتعنهاغصبباالغتصاب

وعرفتياندىمصادرى ليااناازاى

احميكىالزموكانعليكىبيدوروادلوقتىانهم

منهم

ايههتقولهامامابس
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واخليهحاجةكلوافهمهشريفهكلمانا

تسمعهترض ىمشاكيدعشانوالدتكهويكلم

منى

هناتسبنىعاوز لوحدىبخافانابسبس

ازاى

الطريقةدىبسوهللاعنىغصبياحبيبتى

هللاوباذنعنهماخفيكىبيهااقدراللىالوحيدة

الاول زى هترجعحاجةكل

مشانااكترانتعليكوخايفةياآدمخايفةانا

ياآدمعنهمبلغمعاهممستمرليهانتعارفة

نفسكماتالقىقبلدلوقتىمننفسكالحق

ياآدمخاطرى عشاناكترمتورط

ياندىالوانهسابقدهالكالم

هرجعلكبسدلوقتىهمش ىانامعتدالوقف

غيابىيالحظحدعاوز مشهللاباذنبكرهتانى

نىكلميحاجةحصلولوهناهتحتاجيهاللىكل

دلوقتىمنهتمش ىانت

عليكىهتاخرمشجبهتهامقبالنحوهاانخفض

كتير

شويةمعاياخليكطب

عشانحاجةوكلالشغلسبتانامعلش

علياهيدورواواكيدهنااجيبك

هىبتاعتكاملدامقصدكبالغيرةصوتهااكتس ى

عليكهتدور اللى
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بتغيرحبيبتىاليهيضمهاوهوضحك

جوزىمشليهرشومغي

جوزكطبعابحبتحتويهاوعيناهالهاابتسم

الكابوسمنهنخلصهللاباذنوبكرهوحبيبك

بعضمعونعيشده

ياآدمنفس ى

هللاباذنهعملهفيهنفسكاللىكل

عنهمتبلغهتروحيعنىبلهفةصاحت

ياندىباوانهش ئكلقلنامغادراعنهاابتعد

سالم

ولكنعليهايخافانهتعلمممالبطيئايومهامر

ذاتهحدفىمرعباوحدهاجلوسها

اليومولكنكالعادةمكتبهفىالليلطوالظل

خائفةالانانهاانهايعلمللعملطاقةلديهليس

واخبرهللبيتيعودانقبلبهااتصاالاجرى منذ

يريدش ئاىفعلاليريدهوبذلكصوتها

هناكانحتماستالحظآسياولكناليهاالذهاب

ماش ئ

غاضباجعلهمماباالمرواخبرهشريفحادث

مىاختطافعنمايعرفهيخفىانكيفمنه

حتىلندىواخفاءهعنهيبحوثالذىوامللف

وغضبهاصراخهامنيسلملمالتىوالدتهاعن
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فقطهميفعلهمااليعلمون همفعلتهبسبب

زوجاالتريدهندىتطليقتريدهدىمذنبيرونه

وندىوالغموضاملشاكلكثيرانهترى البنتها

هىهيهاتلكنزوجةوالمشاكلباللرجلتحتاج

جميعاعنهمرغمازوجته

بمناليشعرشارداوجدتهعليهآسيادخلت

فانتبهبهدوءوجههتالمسمنهفاقتربتحوله

امتىدخلتىآسيااليها

بياحاسسمشماديبقولكمش

بسالجديدةبالصفقةمشغولةدماغىابدا

كلتنس ىالبيتماتدخلمجردانكاملفروض

ايهوالحاجة

ادمانبقىالشغلايهاعملبساملفروض

شويةنستريحاوضتنانطلعتعالىطب

شويةالحاسوبىجهازهيفتحوهومنهاتهرب

استريحىانتىاطلعىوهطلعكده

انتآدمامامهوجلستالجهازاغلقت

نخلفانناليهمفكرتش

نخلفمرددامصدومااليهانظرهرفع

مشايهمتجوزينتقريباسنةبقالنااحناايوه

اطفالفىنفسك

كدهقبلدهاملوضوعفىمفكرتشبصراحة

انىشايفوالمنىتخلفعاوز مشبقىليه

كبرت
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انتىبالظبطايهفىهوغاضباعنهابعيداقام

وخالصتتخانقىعاوزة

نخلفاننارافضليهافهمعاوزةال

دلوقتىمستعدمشبسرافضمشانا

الحمدهللاملاديةحالتنامستعدمشايهيعنى

ايهواللحضرتكمناسبمشالوقتاوى تمام

افهمممكن

فاجابهحسناسمليجدهاتفهرنينقاطعهم

ازيكياحسنايوهوارهاحمنيتخلصحتى

ايهعامل

ماقالهغضبهواثارمعهليتحدثللخارجتوجه

تريدغاضبةملنزلهمتوجهتهدىانحسن

منهوتريدعنهااخفاهاالتىندىمكانمعرفة

لنلكنهمكانهامعرفةيريدايضاحسنتطليقها

بامانانهايطمئنحتىيخبرهمولنيتحدث

رفععودللداخليانوقبلمعهحديثهانهى

يجدلمحينماقلقهاثارتعليهاليطمئنهاتفه

صوتهااجابهالثانيةللمرةالرنينعنداجابة

خايفةانافينانتآدمخائفا

فىاملرتعشةصوتهانبراتمنوخوفهقلقهزاد

مالكياندىايه

كشافومفيشلوحدىخايفةواناقاطعالنور 

يفصلقربوموبيلىنور 
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كشافلهايحضراننسيانهعلىسهنفلعن

يجىدلوقتىياحبيبتىطيبقائالفاجابهاللنور 

بساهدى

علياردىايهفىندىليناديهاقليالصمتت

خايفةانا

بضيقحولهنظرصوتهافىتجلىبخوفقالتها

الزماناندىقائالفاسرعنحوهتتجهآسياليرى 

دلوقتىاقفل

يخليكهللامعاياخليكالياآدمبهصاحت

للداخلمتجهاهاتفهاغلقلتكمليمهلهالم

فينعلىآسيافاوقفته

حاجةفىعاوزنىحسنالبيترايح

ايهحاجة

ايهفىياآسياتخصهحاجةقائالتافف

اخوهبيتمشليههناميجيشوهو

ناقصكمشاناايهبقولكغاضبابهاصاح

بقىسيبينى

بهاالاتصالحاول اليهاجهامتبسرعةسيارتهقاد

وصلحتىسرعتهمنزادمغلقاكانهاتفهالكن

حسبمكانكلفىالاضاءةوجودالحظللبيت

ناحيةاتجهاليهالياتىالنور واقعةاختلقتانها

قاطعكانالنور هوعاشور عممتسائالالبواب

هنا
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يدوبساعتينمناكتربقالهبيهياآدمايوه

بسدقايقعشرمنراجعلسه

الىاتجهيجدهالمبهدوءالبابفتحاليهاصعد

تكون انتوقعايضايجدهالمالنومغرفة

هاتفهاوجدبذلكيخبرهلمالبوابولكنغادرت

انهااىبالشاحنمتصالسريرهابجوارمكانهفى

تغادرلم

عندماصرختالغرفةتدخلوهىاليهاانتبه

شفتىيانودىيهاقائالفضحكامامهاوجدته

عفريت

امتىجيتانتفزعهامننفسهاتهدئةحاولت

مقفول موبيلكعليكىخفتحاالدلوقتىلسه

اجىالزمقلتجننىوصوتك

ذلكويبدوالاستحماممنلتوهاانتهتانهاانتبه

واخرى جسدهابهاتلفالتىاملنشفةمنواضحا

فصرختلنفسهاايضاهىفانتبهتشعرهاتغطى

برهاطلعآدمبه

انكاعرفمكنتشانااهدىطبقائالضحك

دشبتاخدى

بسدشاخددخلتجهالنور لقيتملا

هتيجىانكمعرفش

خايفةصوتكسمعتملاقائالاكثرمنهااقترب

بنفس ىاطمناجىالزمقلتعليكىقلقت
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برهاطلعطب

ضمهاقربهايتمنىوشوق بلهفةتتفرسهاعيناه

بيدهاوحدهاهىاليهابحاجةفهوصدرهالى

راحته

برقةيتلمسهاوجنتهاالىكفهاكثررفعمنهااقترب

النديةالوردةزى عاملةياندىاوى حلوةانتى

زى ملهمشوريحتهالونها

مالمحهافىتذوبوعيناهشفتيهاعلىاصبعهمرر 

لهاالشفاءاصابةمقتلفىالحباصابهعاشقا

فىاغشاهقلبههمسهامعيجدىدواءوال

فىمعهلتذوببهيتلذذشفتيهاوشهدرحيقها

غيرفقطلهماآخرعالمفىسوياويذهباكيانه

باالبتعادالحدهممسموح

لتنتبهمنشفتهاليسقطشعرهاالىيدهامتدت

كدهكفايةآدمبتوترعنهافتبعدهفجاة

برهاطلع

عارفمشاانبسهطلعباسماعنهاابتعد

كانوصحبتكانتىعملتكلوالامتىلحدهصبر

متجوز زمانى

هوليهواضحةبغيرةجانبيهاعلىكفيهاوضعت

متجوز مشحضرتك

يانودىبسالورقعلى

التانيةمراتكاقصدانا
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انابسهىلتتراجعنحوهايتقدموهوضحك

انتىغيركعاوز مش

برهاطلعاتفضلطب

اهوو عطالماش ىماش ى

لتصرخمالبسهالدوالبهىفالتفتللخارجاتجه

فاحكمتبذراعيهخصرهايلفوجدتهعندما

آدممرتعببصوتلتهمسجسدهاعلىاملنشفة

يخليكهللابرهاطلع

ثمطويلةبقبلةعنقهاجانبفىشفتيهانغمست

اكلاجيببعتاقولكنسيتقائالعنهاابتعد

الجوعمنوميتجعانىوانسوانتعش ىعشان

بقىعليامتتاخريشكمان

بقىبرهاطلعبسحاضربخوفعنهابتعدت

بسهطلعحاضرالخائفمظهرهامنضحك

متتاخريشيال

فعلتهامنوهويضحكباملفتاحالبابلتغلقخرج

لتجدهعنهبحثتغرفتهامنخرجتقليلبعد

قائلةلهابتسمتاملطبخفىالطعاميجهز

العشابيجهزبنفسهباشاآدممعقول 

بيضخبيركانحبيبكآدمالضاحكااليهاالتف

احلىدلوقتىوهجهزلكمزاجاييهوشاىمسلوق 

عشا

فكيتانتدههتطبخيعنىقالقائلةضحكت

وخالصالاكلعلب
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التجهيزفىتعبتانادهشويةدهوهو

هجهزوانابرهياحبيبىاتفضلطبياعينى

عندكلحديبهواجالاكل

يساعدهحدالقىحداهوو بساعدكاناال

الويقول 

الطبعاقائلةضحكت

منيخلولمالذىالعشاءيتناولون سوياجلسا

قديمابهممرتكثيرةذكرياتواستعادةمداعبته

ويرحلسيتركهاكانانسؤالهيودحالهاولسان

ندىوحملتالطعاممنانتهيامعهاسيظلاما

شاىكوبايتيننودىفنداهاللمطبخالاطباق

التلفزيون علىنتفرجوتعالى

مشانتآدممستفهمةاملطبخمنخرجت

دلوقتىهتمش ى

اناالياحبيبتىالاريكةعلىوجلسالتلفازفتح

لوحدكهسيبكمشالنهاردةهنابايت

ازاىمتسائلةنحوهتقدت

هناماناياندىعادىيتابعهللتلفازونظرعاد

الاوضةفىجوهوانتىهنا

ياآدمازاىمترددةبجوارهجلست

ومراتك
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بهدوءكتفهاعلىذراعهورفعاليهاالتف

اناانتىغيركستمليشاناندىقائال

مشكدهلحدخلصتحكايتناخالصوآسيا

هناهباتقلتاناالاوتزعلبقىمعاياهتفرق 

مكانفىلوحدكاسيبكهينفعمشخالص

انتىبسكتيرناسعندهاهىعليكىغريب

الشاىاعملىويالهناافضلالزميبقىلوحدك

سواالتلفزيون علىنتفرجوتعالى

بجوارهوجلستالشاىاعدادمنانتهت

ويضعاليهليضمهامنهقربهاالتلفازيشاهدون 

احساساوى حلولهاهامساصدرهعلىراسها

ياندىبعضمعاننا

ايهقصدكنعمبتوترعنهابتعدت

ايهقصدىهيكون بخفةراسهاضرب

مرتاحينوعايشينمراتىواحدبيتفىاننااقصد

بعضعنتبعدناحاجةمفيش

تبلغوتروحكالمىتسمعلوثانيةاليهعادت

ياآدمبجدهنرتاحعنهم

ارتفعاليسمعهاكانهتلفازاليشاهدوظلصمت

التىندىالىآسيانظراسمليجدهاتفهصوت

بيدهاامسكولكنهاملغادرةفحاولتالاسمرات

ياآسياايوهيجيبوهوبجوارهليثبتها

يعدلنولكنهوهويعلمغاضبصارخصوتها

اكبربغضباكملتياآدمفينانتبهايبالى
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كلمتاناوالدتكعندانكوتقول تكدبواوعى

هناكومرحتشهناكمشانكوعرفتحسن

اصال

حتةروحتهناكمرحتشايوهببروداجابها

تانية

يعنىفين

كفيهاتفركبتوترالحديثتتابعالتىلندىنظر

صاحبىواحدعندعادىلحديثهفعادبصمت

النهاردةمعاهوهبات

ايهيعنىمعاهوتباتمينصاحبكبهصاحت

اناسمعتيهاللىقائالبالجمودتهصو اكتس ى

انتىنامىالنهاردةراجعمش

لوانتبصوتهايتعالىوغضبهاعصبيتهازادت

وعلىعليكالدنياهقلباناحاالدلوقتىمجتش

دلوقتىحضنهافىنايمانتاللىالهانم

اناعاوز مشزيادةكلمةايهبقولكغاضباقام

عاجبككاناذابمزاجىاخرج

ياآدمكدهبقى

سالمةستينفىويالياآسياكدهايوه

تتابعالتىندىالىينظروهوالهاتفاغلق

كوبايةتجيبلىممكنندىالبدايةمنذبصمت

مياه
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تحملقليلبعدعادتللمطبخامامهمنغادرت

ممكنآدمبجوارهتجلسوهىاياهناولتهاملاءله

تهدى

نىاطمحاجةمفيشكويسانا

حاجةعرفتهىآدم

تعرفعاوزهااناماتعرفمبالةبالكتفيهرفع

بجدالخطرهودهمكانكمتعرفشانهااملهمبس

ليهبتخوفنىانت

حبيبتىبهدوءعليهماوضغطكفيهاامسك

انامنكيقربانهلحدهسمحمشانامتخافيش

اكترآمنكعاوز بس

مكانىتعرفممكنهى

بتراقبنىلوبسبتراقبنىتكون بعيدمش

عنىوتسالهحسنهتكلممشفعال

ناسهجيبهللاباذنبكرهبس

دلوقتىايهفىبيفكرواهمامعرفشاناتحرسك

حتىالتلفازيشاهدون الليلطوالسويامكثا

ندىويجدآدمليستقيظسهواعيناهماغمضت

رفعهاتجيبهلمبهدوءاهانادصدرهعلىنائمة

بهدوءسريرهافىوضعهالغرفتهاوحملهابهدوء

ليلتهليقض ىالريكتهعادثمبالغطاءودثرها

عليها
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علىنفسهالتجدمتاخرةالصباحفىاستيقظت

الليلطوالمعهاكانآدمانتذكرتالسرير

وتوجهتهندامهامنعدلتبسرعةقامت

ولكنوتركهاادرغانهحسبتتجدهفلمللخارج

تبتسمجعلهااملطبخمنالصادرالاكوابصوت

الخيرصباحنحوهتتجهوهى

ايهياحبيبتىالفلصباحبابتسامةاليهاالتف

ياكسالنةنومدهكلياندى

جداتعبانةكنتبارهاقوجلستكرس ىجذبت

تخيلتانىاناموعاوزة

الو ورايامنمنومخدتىانتىايهضاحكاقهقه

وراياانزل عشانبقىنفطريالبسايه

اكلهجيبراجعواناالشركةفىكتيرشغل

سواونتغدى

الرضاايهمعاياهتتغدىكمانبرضاابتسمت

كلهده

واسيبكآسيامعاتغدىهروحغلطانانا

ظلموهتغنىلوحدك

الناميةذقنهتداعبامامهوقفتنحوهاتجهت

عليكواهون وسامةزادتهبخفة

بصدرهلتصطدماليهجسدهاضملحظةفى

ياندىانتىبالناربتلعبىبعنفتشهقجعلها

ايهعملتاناهوشهقتهااثرمنعيناهااتسعت



 
 

309 

شفتيهالىورفعهاوجنتهالمستالتىكفيهاملس

نارلوحدهاملستكعليهاعشقهصكليبصم

ياندى

اليهضمهااحكمولكنهعنهتبتعدانحاولت

حاجةفىقلتاناعليكحرامبهصاحت

حصلت

يحصلممكنعادىالمشاكساحاجبيهرفع

وتقولىهتزعلمامتكساعتهابسدلوقتىكتير

بيهاتستفردعشانبنتىخطفتانت

ابيضقلبكلوجنتهاخرى مرةكفيهارفعت

قبلمنىتقرباخليكمجنونةاناوهوياحبيبى

فرحنا

تراهنىاليهاعادثموءبهدلكفهانظر

ياحبيبىاراهنبثقةابتسمت

فابتعدتوجعاادمتهمطويلةبقبلةشفتيهاسرق 

دهايهآدمعناءالهثةبعدعنها

تانىتراهنىتحبىايهبثقةابتسم

ادمشاناياسيدىالخالصمنهالافالتحاولت

بقىسيبنىالرهان

كدهمرتاحانابعندكتفيهرفع

كدهمرتاحةمشانابسعنهاتدفعهانحاولت

يانودىكدابةبانفهانفهاداعب

النارالحقآدمفجاةشهقت
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التفيجدش ئلملكنهخلفهلينظرفجاةابعدها

مشوانتايهاعملكضاحكةتبتعدراهااليها

تسيبنىعاوز 

اللعبةادانتىتتراجعوهىبهدوءنحوهامش ى

ياندىدى

ظاهرى وهدوءداخلهافىبخوفللخلفتراجعت

ادهاطبعااهمحياهاعلىوابتسامة

معترفواناياستىماش ى

انهفاعتقدتمالبسهمنيعدلبانهتظاهر

ينقضبهفوجئتولكنهاالانلعملهسيذهب

واغلقتغرفتهاناحيةامامهمنفجرتعليها

ياحبيبىشغلكعلىيادومىيالجيداباباها

اتاخرت

تانىراجعاناالبابخلفيقفهوو ضحك

تالتحقىهاخدالياندىعندىوغالوتك

ومتلت

لتؤدىمكتبهسكرتيرةلتلحقهمكتبهالىدخل

امامهاتقفوهىكرسيهعلىجلسمهامها

النهاردةاتاخرتحضرتكبرسمية

مشوارفىكنتاه

تكبحضر اتصلوابيهوداغرآسيامداماصل

جداكتير
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ومشقهوةاعمليلىطيبللخلفجسدهاراح

عندىعليايدخلحدوالتليفوناتاىعاوز 

خارجعشانالنهاردةيخلصوالزمكتيرشغل

تانى

ياآدمفينعلى

داغربصحبةامامهتقفآسياليجدراسهرفع

باالنصرافلسكرتيرتهفاشار

امبارحمنفينكنتبغضبمكتبهمناقتربت

عاوزةخيرنعمبهامبالياغيراوراقهيراجعاخذ

ايه

وتكلمنىتبصلىبكلمكاكون ملاغاضبةصرخت

كويس

صوتكاليهامتجهامكتبهعنبعيداقام

نفسكواحترمىفاهمةانتىعلياميعالش

احسنلك

عنكغصبمحترمةانااكثرصرخت

يامداممينعنغصبمرددااكثرمنهااقترب

ياآدمانتعنكغصببعندتهاجاب

ناظراخلفهاالواقفداغروالىقليالاليهانظر

وهومكتومبغضباليهاينظرعادبسخريةاليه

عنهغصبمحترمةانهالجوزهاتقول واحدةفى

تتراجعجعلهاوجههاعلىبصفعةحديثهاقرن 

نحوهفاتجهبمافعلهفؤجىالذىاخيهاناحية

ياجبانواقفواناعليهادكايبتمدانتغاضبا
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انتمتتدخلشفيهاحروانامراتى

والزمياآدمهدخلالبغضبنحوهاتجه

ودلوقتىتتطلقها

فوق قدميهورفعجلسملكتبهمتجهاآدمتركه

اطلقاحبملامزاجمليشباستهزاءاملكتب

دلوقتىمشبسهطلق

وتحلالغضبليختفىآسيامعالنظراتتبادل

عشانقلتلكولوطبالتشفىنظرةهمعلي

برضهندىاسمهامشندىخاطر

ندىبغتةآدمابتسامةاختفت

مشهىايهوالعارفهامشندىاه

ايهوالبرضهعشيقتك

ياكلباخرسغاضبابرقبتهيمسكاليهقام

لسانكعلىسيرتهامتجبش

ةالابتسامتلكومازالتبقوةيدهداغرنفض

معاهابايتكنتاومالهللاوجههعلىالشامتة

ليهكاملةليلة

منلينتهىبجعبتهمااخراجناويامعتدالوقف

مراتىمعهميلعبهاالذىوالفارالقطلعبة

مانععندك

عليااتجوزتيعنىقائلةآسياصرخت

ندىعليهاانتىاتجوزتكاناالمعترضايدهرفع

وشكواشوففرمااساقبلمنمراتى
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دلوقتىكدهبقىغاضبةعيناهاجحظت

عاجبكمشوش ى

بعضعلىوندور هنلفمشايهبقولك

ومتجوز اهمتجوز دلوقتىايهعاوزةانتى

يعنىايههتعملى

مشطيبداغراوقفهاتتحدثانكادت

ايهوالاملدامعلىتتطمن

ايهقصدكنعممتسائالبقلقاليهالتف

بفوز عيناهاملعتالتىآلسيامتجهاعنهاابتعد

احنااصلياحبيبىابداواهتزازهخوفهمن

يومكامعندناهنستضيفها

مجنون انتنعمبغضبمكتبهعلىآدمضرب

ايهوال

هودلوقتىعندناموجودةندىمجنون مشال

انتاللىالشقةفىتخبيهاملاانكفاكرانت

غلطانتبقىمكانهاهعرفمشاناآجرهام

امللفتجيبسليمةترجعلكعاوزاهالويادكتور 

حرانتوالاايهملفكويسعارفوانت

عليهامانخلصبعدحتةاىفىمرميةهتالقيها

حروانتانتايدكفىمصيرها

حانقةغاضبةبنيرانتشتعلوعيناهنحوهاسرع

بهصارخاتهبرقبامسكمنهوتخلصقتلهلوود

ياجبانانطقايهفيهاعملت
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معملتشدلوقتىلحدبقوةيدهداغرابعد

متعرفشانتوالابكرهعندىيكون امللف

وخدهاامللفهاتايهاعملممكنانا

يعنىبواحدةواحدة

ضاقالعالمبانليشعرآسيامعوغادرتركه

فىهمحاوالتكلحولهمنالدنياواظلمتعليه

فشللكنهليؤمنهاش ئكلفعلتنجحلمحمايتها

الدائرةيفعلماذاايديهمبينالانندى

جميعابهمسيلقىالذىامللفحول تدور كلها

الشمسوراء

منرفضتخباتهاينهوايناليعرفولكنه

هىوهىعنهيبحثالانبمكانهاخبارهقبل

خطرفى

علىهدىانيعلممنزلهاسوى امامهيكنلم

مهمااليهيصلاناملهماليهمقتلهوشك

الامركلفه

لشقتهاملؤدىالسلمعلىسريعاابراهيمصعد

صارخةغاضبةزوجتهصوتيسمعوهو

راهاعندماتوقفتتطردهانهاوالواضحباحدهم

اليهفالتفابهدوءدخلالبيتمنآدمتطرد

ازيكياآدماهالمرحباآدمناحيةفتقدمسويا
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ابراهيميااستاذهللالحمد

ايهفىكلهدهالزعيقايهمتسائاللهدىالتف

اسالهغاضبةآلدمتشيروهىهدىصرخت

قالياابراهيماتخطفتبنتىفينندىاساله

راحتبنتىمنهتروحسابهاضيعهايحميهاخدها

خالصمنى

ايهفىفهمنىآدمبقلقآدمنحواتجه

اللىسمعتماحضرتكزى قائالتنهد

مىاللىامللفبسببندىخطفوامىخطفوا

الشركةمنخدته

ايهذنبهاوبنتىقائلةهدىصرخت

ملكيشقلتلهاتبعدقلتلهااناغاضبابهاصاح

الاخروفىعنيدةناشفةدماغهاندىبسدعوة

سيبينىيخليكىهللاالتمنعبتدفاللىهى

الاقاهيمكناوضتهافىعليهادور 

هتالقيهمشانتبسقائالابراهيمصوتاتاه

ياآدم

تعرفانتايهيعنىمتسائالالبراهيمالتف

حاجة

ماخرجتيومامللفومعاهاخارجةندىشفت

فيهخبيتهااللىالبيتفىخدتهاواناومرجعتش

موجودمشامللفيعنىايهيعنى

فينودتههىنعرفدلوقتىاملهمحصلاللىده
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اخرجسيارتهبجانبوقفسريعاوغادرتركهم

فترةبعدليجيبهبداغراتصاالليجرى هاتفه

نعمببرود

يخفىانصوتهنبراتعلىيسيطرانحاول 

ندىاكلمعاوز بهدوءقائالوغضبهمشاعره

ليه

هواعرفوعاوز امللفخبتندىبحنقزفر

فين

متعرفشانتهوليه

كلمتكمكنتشاعرفكنتلومعرفشالطبعا

اروحلهاملاتستنىيبقىاهااا

منهاقريبمشانتايهيعنى

عاوزنىلوقائالاملتوترةاعصابهمستفزاضحك

مانعمعنديشمنهااقرب

اغريادباهللاقسمبهوصرخهدوئهعنتخلى

فاهمانتالقتلكشعرةمنهاملستلو

حاجةليجرالكياحبيبىنفسكعلىحاسب

عندىيكون وامللفتكلمهاواخليكهوصلها

امليعادفى

مكانهتعرفاللىبسهىتكلمنىهىاملهم

يحادثهانارادداغريتصللماثنانساعة

انهااواليهايصللمانهاحتمالتراجعولكنه

علىداغريلعبهالعبةالباردةالحربلعبة
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انفاسهاملكتومةكاملقيدوهوباحترافيةاعصابه

انالايستطيعوالاتجاهكلمنالضربيتلقى

بسرعةليجيباتصالهجاءهاخيرابصمتيتاوه

ايوهولهفة

معاكندىقائالداغرصوتاتاه

خائفخافتهاصوتاتاهحتىبلهفةانتظر

آدمجسدهاكارتعاشةحروفهاترتعش

وقلةضعفهيكسرهبالمالغرفةفىيدور ظل

آسفاناحبيبتىياندىايوهحيلته

علياحقك

صوتهافىالخوفحدةلتخففلتهدئحاولت

متخفشياآدمكويسةانا

املهشهقةيكتموجدهمااقربعلىجسدهالقى

ندىفينانتىمعرفشواناازاىمخافش

دهكلمنونرتاحياخدوهخليهمفينامللف

اغلقتانهالهخيلحتىصمتهاوطالصمتت

علياردىندىبهافصاحالهاتف

ياآدممعاكانا

امللففينعلياردى

حسنمعامللفقائلةتنهدت

اخوياحسنمرددابدهشةعيناهاتسعت

ايوه

ولنالتراجعيستطيعلنالنارامامضعتهو وكانها

حسنمعامللفوجودنحوهاالتقدميستطيع
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لنوهوايضاهوامامهانكشفامرهانيعنى

ليسالوقتتصرفاتتبريرفىالوقتيقض ى

ياندىكدهليهغاضبابهاليصرخفعالبصالحه

ليه

عشانهنامتسبنيشآدمحصلاللى

خاطرى 

وخوفاوجزعااملاينتفضوقلبهتهدئتهاحاولت

الحيلةقليلالايدىمكتفالعاجزوهوعليها

اناهيقربلكمحدشياحبيبتىمتخافيش

هتكونىبكرههللاوباذنحسنمنامللفهجيب

معايا

مرهقامامهيقفآدمليجدالبابحسنفتح

بضعفبابالعلىيستندذابلةعينانالجسد

ندىعناخبارفىياآدمهابلهفةسائالعاجله

كلمونىايوهثقيلةبخطواتللداخلتقدم

متسائالاليهرمزى ليتجهملالقاتهوالديهخرجا

مراتكعناخبارفىياابنىها

مشبسفىياباباايوهقائالبراسهاؤما

امللفخدوالوالاهيسيبوها

ياحسنفينامللفائالقبهدوءلحسنالتف

ياآدمالنيابةفىامللفللداخلمتجهاعنهابتعد

توصلولههماوالانتالهتقدرومش
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امللفكدابغاضباذراعهليمسكنحوهاسرع

معاياوهوغيرهنامنهمش ىومشمعاك

هتاخدهمشمعايالوحتىبقوةذراعهنفض

ياآدم

مخطوفةمراتىايهيعنىغاضبابهصرخ

الوتقولىتنقذهاايدكفىوانتبسببه

ساكتوخلينىمينفعشياآدممينفعشالايوه

منىهتزعلاتكلمتلوعشان

واللحديثهميستمعظلالذىوالدهمنهاقترب

امللفلوساكتخلينىايهيعنىش ئمنهيفهم

عشاناديهولهمعاكعليهبيقول اخوكاللى

مراتهيلحق

ياحسنالخوكامللفادىقائلةىليلتبعته

دهامللفهينفعمشالقائالجميعابهمصاح

اوى كبيرةفترةمنبيجهزواكتيرملفاتضمن

ادويةمشالشمسوراءكتيرناستودىملفات

امنقضيةتانيةوبالوى وسالحمخدراتالوبس

كويسدهالكالمعارفوآدمدولة

تحتدىنانغيرمعرفشاناآدمبهصاح

الحقهاوالزمايديهم

ساخرةابتسامةشفتيهجانبعلىارتسمت

ياآدمنفسكتلحقوالتلحقها

نفسهيلحقايهيعنىمتسائالنبيلمنهاقترب

اسالهاودامكاهوقائالآلدمنظر
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دهكالمكايهيعنىانتبسالكانا

آدمالتوترمنالتخلصمحاوالوجههمسح

شريكهميعنىيابابادىالناسمعمتورط

يبقىدهامللفخدولوزيهمالسجنوهيدخل

مابيقول زى ندىبيحمىمشنفسهبيحمى

بداخلهولكنبحديثهمبالياغيرآدموقف

ببروداخفاءهجيدااستطاعوتوترمشحنات

مشماش ىياحسنعنىتبلغعاوز ظاهرى 

مستعدواناعنىوبلغامللفادينىبسهمنعك

بسدىاملصايبكلسبببانىاعترافاكتبلك

ذنبملهاشندى

الحارقةونظراتهبقوةذراعهيجذببوالدهتفاجا

ياآدمصحيحدهالكالمبغضبوجههعلىترتكز

اللىالقضايافىدىالناسمعمتورطانت

عليهاقالاخوك

بابااعصابهضبطمحاوالالبيتفىبعينيهدار

وبعدينفيهانااللىمناخلصكالموقتمش

نتكلم

ياآدمانتايهفىنتكلموبغضبفجاةصفعه

عمرى سنينعشتاللىانامجرمابنىانا

بماماش ىعشانمرفوعةوراس ىبشرفكله

بتباهىكنتاللىالكبيرابنىانتتيجىهللايرض ى
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تعملعشانايهفيكعملتليهكدهويعملبيه

كدهفيا

اثروجههيمسكوهوبلهفةهنحو ليلىاسرعت

فىحاجةالىمستعداناغضبهويكتمالصفعة

السجنادخلاستاهلهممكنعقاباىالدنيا

ماش ى

اللىاعملياحسنعنىبلغقائاللحسناتجه

ودلوقتىامللفاخدالزمبسعاوزهانت

لوواناوامانةمسئوليةدىياآدمهقدرمش

شريككهبقىكدهعملت

تحتندىبقولكبقميصهيمسكوهوهبصرخ

معايامكنشامللفلوبقتلهاهدودنىايديهم

ابوسحاجةاىيعملواممكنكالبدول بكره

ملهاشندىعشانعشانىمشلوياحسنايدك

ياحسنامللفهاتدهكلفىذنب

هقدرمشعنىغصبوهللاياآدمعنىغصب

موجهامسدسهآدماخرجانذارسابقبدون 

مصدوماعيناهاتسعتالذىاخيهنحووهتهف

مايراهعقلهاليستوعب

فعلعنعاجزايقفونبيلبلوعةليلىصرخت

يحملاحدهمبعضهممواجهةفىاوالدهش ئ

يعاندوالاخرقتلهوشكعلىاخيهوجهفىسالح

هتقتلآدمفىحسنصرخةلتخرجهيرفض

ياآدماخوك
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عليكاتهور متخلنيشلكدهوصلتنىاللىانت

ياحسنامللفهات

تصديقترفضوعيناهوجههعضلةتصلبت

غيرهتاخدهمشمعاندابهليصرخمايحدث

ياآدمجثتىعلى

انابرهاطلعمجنون انتنبيلبهصاح

اعرفكوالاشوفكعاوز مشمنكمتبرى خالص

برهاطلع

امللفآخدملابسبرههطلعقائالاليهالتف

ياحسنالخوكامللفادىبحسنىليلصاحت

والدىاشوفعليكمحرامياابنىايدكابوس

بعضبيقتلوا

فىمسدسااخيهيرفعانيتوقعهماكاناخر

آدمقلبفىندىمكانةجيدايعرفليقتلهوجهه

بالقتليهددهاخيهانببالهيخطريكنلمولكن

عنيتراجعجعلهنبيلوانكسارليلىصرخات

بشروطنولكموقفه

فيهاللىبكلاعترافكتبلوالاهياخدهمش

للناسشريكوانهحاجةكلعنمسئول وانه

دى

ياحسنهمض ىالهثامسدسهآدماخفض

احدمنامللفحسنليخرجغرفتهمعهدخل

اعملبساهوامللفلهمشيرامكتبهادراج

منهتانيةنسخةمعايااناحسابك
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راسهرفعمنهويتاكدليتفحصهنحوهآدماسرع

اعملهعاوزهانتاللىمهممشبارتياحاليه

وزودياحسنامضيهاعاوزنىاللىالورقةوهات

كمانالنيابةوكيلحضرةقتلمحاولةعليها

ممكنعارفمشبتهزر انتمستنكرابهصاح

دىالناسملايتسلمدهالورقملاايهيجرالك

عليهايتقبض

ياحسنعلياخايفامبتسمامللفاغلق

وتهددهالسالحعليهترفعمابعدغيرى واحد

مينفعشدىزى قضايافىماتتورطوبعدبالقتل

عليكاخاف

تعرفبكرهبسعلياحقكقائالكتفهعلىربت

ظاملنىانك

مواجهتهفىنبيلليقفحسنغرفةمنخرج

دهالبيتمنتخرجباكيةخلفهتقفوليلى

راحاللىعمرى ياخسارةانىتهناومترجعش

يطلعالكبيرابنىالاخروفىتربيتكموعلىعليكم

مجرم

حرامذراعهعلىتشدوهىليلىبهصرخت

مظلوماكيديانبيلعليك

انقولهابوكعلىردبترجىآلدمحديثهاوجهت

غلطدهالكالم
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نفس ىعنهدافعمشاناآسفاراسهاخفض

انوتعرفمظلومعالفانىتعرفحضرتكوبكره

اذنكمعنهدرمرحشعمرك

ليخبرهبداغراتصاالليجرى والدهبيتمنخرج

علىاللعبداغراجادوكالعادةبحوزتهامللفان

اتفقاحتىمشاعرهمستفزاببروداعصابهاوتار

ندىمقابلامللفلتسليماملحدداملوعدعلى

ومى

عنيحفظهمارقليضغطداغرمعحديثهانهى

اجشرجولىصوتلحظاتبعدلياتيهقلبظهر

ياآدماهالقائال

دىالسنينطول عليااللىعملتكدهانااظن

محتاجكماناوبكرهعليهبتقولوهاللىبعملوانا

حاجةالىضحيةهتكون مشندى

فيهاملهاشهىحربتدخلذنبملهاش

ديمااحنااطمنوثباتبهدوءالرجلاجابه

هنكون وسطهمفىوانتحتىمعاكهنكون 

وندىانتوهنحميكجنبك

ليلتهينملمآدمالجميععلىمرتعصيبةليلة

الغديترقبالقادممنخائفاالفجرقبيلالا

العهدخانواانماذاخوفهتساوى وبلهفةبخوف

ندىتسليمورفضوا
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جريمةآثارليخفواجميعالهمقتحاولواانماذا

واعظماكبر

املوعةواشداعظمكانتفلوعتهاهدىاما

مشتعلةكجمرةقلبهاالوحيدةبنيتهاعلىملكومة

لقطراتمنتظرةانصهارهايهدئوالتنطفئال

سليمةالحضانهاندىوعودةنارهالتطفئماء

جديدمنالحياةلهاتعيدالتىاملاءهى

باءتمحاوالتفىالليلطوالظلتاومىندىاما

مجردولكنالنومقطارمنللنيلبالفشل

الامرسيمرفهلذهنهميعكرالغدفىتفكيرهم

عنهممخفيةتبعاتلهامالكراممرور

ليجدمفزوعاقامهاتفهرنينعلىآدماستيقظ

ياشريفايوهقائالفاجابهشريفرقم

منبكلمكاناعلياتردعشاندهكلياآدمايه

زمان

علىالسيطرةمحاوالباصبعيهعينيهضم

معلشوعيناهراسهمنتملكالذىالصداع

الليلطول ومنمتشجداتعبانكنت

امتىهتروحانتطيب

ليهبساربعةالساعةعليهقالىاللىاملعادفى

ياآدممعاكهاجىعشان
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ايهيعملواممكنرفشمعياشريفهينفعمش

وباذنلوحدىاروحخلينىمعاياجيتانتلو

ومىبندىهرجعهللا

لوحدهواحدمناحسناتنينياآدمعندبالش

ممكنوعارفعارفهمبرضهانابسعارف

التسليميرفضواساعتهاممكنايهيعملوا

وادعولىياشريفخليكحاجةكلاحناونخسر

خيرلىعيعدىدهاليومانكلكم

انتظرتهالتىالسيارةفىيجلسكانالرابعةفى

ليلةفيهاقض ىالتىشقتهتضمالتىالبنايةامام

سريعاالطريقتقطعالسيارةندىبصحبة

غيرآخروامامهالعضالتمفتولىرجلينبجواره

ذهابهمنالقادممنخائفانهالينكرالسائق

ورفضوابهغدروااناماذللقاءهموحيدا

نفسهإثناءحاول قتلوهانماذاندىتسلميه

متاكدلكنهيتمناهاالسيئةامور فىالتفكيرعن

وحدهيتركهلنربهبانالحقاليقينولديه

الطريقعلىبعيدةمنطقةالىالسيارةوصلت

للوهلةمتهالكقديممبنىنحومتجهينالسريع

فىاملتهالكةالسياراتتنتشرمهجورايبدوالاولى

جالبامللفممسكاالسيارةمنهبطمكانكل

الذينالرجالبعضليرى املكانفىبنظره

فىاملبنىاعلىيقفون آلاليةالاسلحةيحملون 
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لهاملصاحبينالرجالاحدلهفاشارتاهبحالة

امامالرجلوقفحتىخلفهليسيربالتقدم

ضربتآكلتحتىالصدامنهانالمعدنيةبوابة

خلفهوآدمفدخالآخرلهليفتحالبوابةالرجل

كرس ىعلىيجلسداغرراىحتىحولهينظر

رافعافيهايجلسالذىواملكانيتناسبالانيق

فىدخانهاينفثسيجارتهبيدهالاخرى فوق قدما

الذىآلدمبغيضةابتسامةشفتيهوعلىالهواء

لالبدمنهوتخلصبيديهخنقهلوود

باشاياآدمرتنو 

صوتهفىالواضحةالسخريةنبرةتجاهل

ندىفينقائال

امللفاشوفملاطب

ومىندىعاوز اهوامللفبهيدهرفع

الرجلدخلليحضرهمرجالهالحدداغراشار

املكانفىبنظرهاندىلتجول بهموخرجالغرفة

نحوهاوجههليديرداغراماميقفآدملترى 

بسرعةهوفتالقاهانحوهفاسرعتمتلهفا

اكثراليهليضمهاذراعيهبينلتستقرولهفة

يشعروهواياهامهدئااذنهابجوارويهمس

عنهوجههاابعديديهبينينتفضبجسدها

كويسةانتىندىبلهفةيطالعها

عاوزةبسايوهبصمتتبكىوهىحولهانظرت

ياآدمهنامنامش ى
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والحاجةملكعحدغاضبابكفيهوجههاضم

اذاكى

هنامنامش ىعاوزةبسالنافيةراسهاهزت

حاالهنمش ىمتخافيشمطمئنابكفيهاامسك

يادكتورةازيكخلفهاتقفملىانتبه

انااسفةاناآدميااستاذالحمدهلل

حصلاللىكلفىالسبب

دلوقتىانكماملهمخيرحصلبهدوءلهاابتسم

بخير

عليااللىعملتكدهاظنقائالداغرنحوجهات

بقىنمش ىممكن

ياآدماللسهقائالخلفهصوتاتاه

علىالسخريةوعالماتالصوتنحوالتف

ايهلسهلهاليقول خلفهتقفآسياليرى محياه

ياآسيا

وبصوتمغتاظةندىبكفاملمسكةلكفهنظرت

معاكاناحسابىلسهالغيرةتملؤه

وكلهقولهاكلمةبينااللىحسابابينمفيش

كدهعلىوخلصتلحالهيروحمنناواحد

منععلىالقدرةفقدتوقدبهصاحت

عيناهالتالالالتساقطدموعهامن

ياآدمدىبالبساطةبدموعها

مناعملهاعاوز كنتحاجةابداصعبةمش

املناسبوقتهادهواظناتاخرتبسزمان
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بصوتليقول منهاترباقثمطويالنفسااخذ

ش ئكللينهىكلمتهالقاءعلىمصممقوى 

طالقانتىكاهلهعلىملقىجبلمنويتخلص

ياآسيا

لمولكنهاتتنظرهاكانتسيقولهاانهتعلمكانت

هىاملرالعلقمكطعمقاسيةهىكمتعلمتكن

هووبيديهمرارهوذاقتتذوقتهمنوحدها

بحبهالهعترفتانقبللنفسهااعترفت

الندىلتلكبحبهالجيدةمعرفتهامنالرغمعلى

بهمتشبثةخلفهتقفالتى

ظلتافترقابعدماحتىعنهتغبلمالتىندى

جعلهاتملكالعقلومالكةالقلبصاحبةهى

لتفكيرهحتىالوصول فىتفشل

كدهاظنقائالصوتهعلىصدمتهامنخرجت

وبيتكفلوسكو شركتكعندكانتهىبينااللى

حاجةوكل

ياآدمبايعنىدىللدرجةقائلةبسخريةابتسمت

معتانىنكملمستحيلوانتىاناياآسيابص ى

يبقىكدهلحدانتهتخالصبيناالحياةبعض

بعضعلىنضحكبالش

باصابعلندىتشيروهىبهيسترياصرخت

دىعشانبتبعنىانتمرتجفة
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محبتشانىعارفةوانتىالاول منمراتىندى

والاحبكهقدرمشانىوصارحتكمنغيرها

واناالجوازعلىوصممتىووافقتىغيركاحب

اكون ممكنانساهامقدرتشعنىغصب

نقدروالبايدينامشقلوبنااحنابسظلمتك

كفايةتانيةناسبيهاونحبتانيةبقلوبنغيرها

خروالا الاول وفىدىالبايخةاملسرحيةاوى علينا

ونصيبقسمةش ئكل

بحزن آسيامالمحيراقبوهوداغرمنهاقترب

ورقةكامعلىامضتكمحتاجينيادكتور طب

كده

ايهورقبتساؤل اليهالتف

ورقةكامحاجةوالببساطةقائالكتفيهرفع

والبناتانتهنامنتخرجساعتهاتمضيهمكده

سالمةبالفرجليكمعلىدول الحلوين

بسهنامنهتخرجوارفضتلوبقىاما

نقالةعلى

امللفكدهعلىمتفقناشاحناقائالبهصرخ

عليهبتتكلماللىايهورقووصلك

لوحتىهتمضيهانكاملهمايهورقمهممش

عنكغصب

اللىهللاشاءانومينتحدىبنظرةاليهنظر

ايهوالانتحاجةعلىهيغصبنى

عجباكمشدىالرجالةوالعاجبكمشايه
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ليسانهجيدايعلموجيدايعلموهوحولهنظر

ناظراوعادندىكفامساكاحكمقوةبموقف

الزمكمانانتنفذتهوانااتفاقبينااللىلداغر

تنفذ

كثيرايقاوملنآدمانوثقةبهدوءداغرابتسم

هنامنتخرجعاوز لوشويةهتعبكمعلش

ليمةسالقلبوحبيبة

حاجةعلىهمض ىمشانايقول وهوبهصرخ

معاياوهماهنامنوهخرج

ياآدمكدهبقىقائالجيبهفىكفيهداغروضع

ياداغركدهايوه

ماش ى

منجاءالذىرجالهاحدالىبعدهاليشيرقالها

بخوفلتصرخبقوةندىعلىلينقضآدمخلف

لرجلاذراعىبينليجدهابجزعآدماليهاالتف

الاخرى وبيدهعنقهاحول ذراعهاغالقيحكم

امض ىقائالالرجلفاوقفهنحوهااسرعسكينا

هدبحهاوالاالورقعلى

السبباناوتنوحتبكىوظلتمىصرخت

السببانا

لماحساسمخذوالضعيفاالانانهيقسمحقا

لمطالقهاعلىاجبرعندماحتىقبلمنبهيمر

قليلالانيحياهاالتىالقسوةبتلكالامريكن

الثالثاختيارانامامهوسطهموحيداالحيلة
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ندىقتلاوالهويةمجهول ورقامضاءامالهما

النهايةيحددمنفقطهووحدهبيدهالامر

همض ىالشعورياكلمتهلتخرج

بترجىقائلةخلفهآسيالتقفتفكيردون قالها

مننسافروهدهالورقمتمضيشممكنآدم

وطلقهاطلقهابسسوانعيشتانىونرجعهنا

هتنس ىكمانوانتحاجةكلهنس ىواناياآدم

هاتلداغرالتفيسمعهلمكانهصوتهاتجاهل

الوقت

ايهانتبجنون كتفهتضربوظلتبهصرخت

فىروحكوتودىالورقعلىهتمض ىحجر

عشانهاايهعشانداهية

الورقهاتبداغرصاح

وضعهااوراقمجموعةيحملنحوهداغرتجها

التفارق وعيناهمتهالكةخشبيةطاولةعلىامامه

واضعاخلفهايقفالذىامللثموالرجلندى

رقبتهاعلىسكينا

كلبالورقمدون مماهوواحدةكلمةيقرالم

كانلوحتىتخليصهاهوفقطبالهفىماكان

نفسهحسابعلى

علىالنصربتسامةواباالوراقداغرامسك

ضعيفامخذوالآدمرؤيةكثيرااعجبهمحياه

ابتسامتهبددتحزينةضعيفةآسيارؤيةولكن

بندىاملمسكللرجلنظرهليحول لشراسة
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عليهاخلص

نحوهايجرى اسرعالذىآدموصرخصرخت

خليكبالسكينلهيشيروهوالرجلفاوقفه

عندك

ايدكابوسهبتهدديمبالىغيركثرمنهاقترب

انااقتلنىسيبها

تستطيعلمقوى ولكنهذراعهنزعندىحاولت

محاوالتهاكلرغميدهازاحة

انايبكىوهورقبتهعلىقابضالداغرآدمعاد

هقتلكيسيبهاخليهعاوزهانتاللىعملت

هقتلكياداغر

حدقبضتهمنالتخلصمحاوالداغرضحك

الفاتحةاقراقىابكالمىتسمعقالك

اللىالورقالسجنفىوانتياحبيبىروحهاعلى

حاجةكلعناملسئوليةبيحملكدهمضيته

حاجةوكلوالسالحالادويةتجارة

افلتهيختنقانكادحتىرقبتهعلىاكثرضغط

عنهرجالهحملوهبعدماعنهرغما

ندىالهثاندىنحوواسرععنهايديهمابعد

حاجةهيجرالكمشبتىياحبيمتخافيش

الثناءهمحاولةفىامللثمللرجلينظروهوقالها

اوى كتيرحاجاتهعملكواناسيبهاقتلهاعن

سيبهابسكمانوعربيةخدهاشقةعندى
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دىعشاندهكلقائالالرجلضحك

سيبهابسايوهبراسهاؤما

شكلهدهبشيرياآدمفكرةعلىداغربهصاح

هوانصممكدهعشانتارنكوبيبينهكده

بعدهاوعليكندىعلىيخلصاللى

معرفكشاناوجههمالمحليتبيناكثرمنهاقترب

ايهوبينكبينى

كتيرياباشاكتيرقائالبشيرضحك

علىاتشهدىياحلوةيالرقبتهانحوسكينهرفع

الذىبآدمداغررجالامسككلمتهمعروحك

ومىباسمهاهاذياويصرخيبكىووهنحوهاسرع

وآسياانهكهاالذىالبكاءكثرةمنارضاتسقط

مايحدثترى ش ئبهااليؤثربجمودمتفرجةتقف

الجلوباعهاخذلهاآدمكانانلهاانتقاماقوى 

نارهامنويهدىغليلهاسيشفىفقتلهاندى

وبكىباكملهاملكانفىصداهاترددآدمصرخات

بالشايدكابوسمنادياكلهمرهعيبكىلمكما

ندىبالش

وتنتظرعيناهاتغمضجعلتهاباسمهاصرخته

ولكنهاحياتهالينهىبعنقهاليمرالسكينحد

آدمبعيناهاتودعهانوارادتعادت

اختفىحتىتتصاعدصرختهوصوتصرخ

عليهاخلصقائاللبشيرداغرليشيرصوته

يابشير
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ال

فائدةدون ولكنيقولهامازالمنعهفىفشلهمع

منتظرةبالشهادةتمتموهىعيناهااغمضت

عمركطول اذنهابجانببشيرليهمسنهايتها

رمزى عمويابنتمتعبة

اوقفهالكنهالتفافةمنهاوحانتعيناهافتحت

ماانتىزى خليكى

بجيبهيحملهصغيرجهازورفعسكينهاخفض

اقتحم

الجميعتوقعودون فجاةمايحدثتستوعبلم

يجرى الكلوتوترربكةاملكانالشرطةاقتحمت

تحتالهربيحاوالنوآسياداغراتجاهكلفى

اتجاهكلفىالشرطةرجاللكنرجالهمحماية

السيطرةمحكمين

داغررجالتركهبعدماندىنحوآدماسرع

هىلتجرى عنهابعيداذراعهينزل الرجلفوجد

احتضنتهبقوةاليهضمهاالذىآدماتجاهفى

حولهاذراعيهليحكمتتعالىوشهقاتهاتبكىوهى

بخيرانتىخالصياحبيبتىخالصقائالبقوة

هللالحمد

كادالذىامللثمللرجللتنظرصدرهعنابتعدت

مينانتقائلةيقتلهاان
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عنندىباعداامامهآدمليقفمنهماقترب

عليهاخايفانتياآدمايهقائالليضحكنظره

ايهوالمنى

عيناهموتتسعجميعاليشهقواوجههغطاءرفع

ندىبهلتصرخاملستعارشاربهينزعوهودهشة

ريااااان

كدهمشمفاجاةريانيااختىاه

الغاضبآدممنبقبضةالاكلمتهيكمللم

دىبتسمىمفاجاةعليهساخطا

هتقتلهاكنتانتدهمفاجاة

مجنون انتياآدمايهضاحكابوجههريانامسك

انااناقنعهمقدرتانىربنااحمدازاىاقتلها

زمانهاكانغيرى حدكانلوعليكماخلصاللى

كانخبرفى

وساكتالاول منهناانتيعنىمىبهصاحت

حاجةومعملتشدهكلفينايعملواوسايبهم

ادلةكلمااجمعلحداتصرفينفعمكنش

دلوقتىآدمجابهاواللىالاتهام

عنهرغماعليهاوقعالتىالاوراقآدمتذكر

الاوراقليصيح

وبجوارهماملكتبفوق ليجدهمواسرعقالها

امسكبسرعةليقطعهاباالوراقامسكامللف

بتدور كنتاللىدهامللفلريانبهواتجهبامللف

عليه
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احدهمليتقدممهمتهممنالشرطةرجالانتهى

معانااتفضلآدماستاذآدمنحو

فينعلىقائالغمغم

معاهمعليكالقبضمطلوبكمانانت

اتفضل

آدمالتبكىوهوبينهمحائالتقفندىاسرعت

حاجةكلعملوااللىهمادعوةملوش

عليهالقبضمهمتىانابهدوءالضابطاجابه

الاومظلومكاناذاتقرر اللىهىالنيابة

انوتستعطفهبهمتصرخوهىعليهالقبضالقى

اهدىندىتفعلهعمايثنيهاوآدميتركه

هللاباذنهرجعلكمتخافيش

انقولهمحاجةاعملريانباكيةلريانالتفت

دىبالحاجاتعالقةملوشآدم

القضيةمنهيخرجبرئ لوآدمياندىاهدى

وباذنهتحكماللىهىبسالنيابةبسصدقينى

خيرهللا
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مجموعةبقوةالعامالراىاثارتقضية

واجهةالحقيقةفىهىضخمةاستثمارية

دولةرجالمتورطالكثيردوليةاجراميةلعصابة

الثقيلالوزنمن

الانوعادتواتسنمنذاختفتقديمةقضايا

لردمترقبوالكلتتزايداملتهميناسماءللظهور 

النهائىاملحكمة

قراراليصدرالعامالنائبامامتجمعتامللفات

اسمائهمذكرتمنجميععلىبالقبضفوريا

الاجتماعيةومكانتهمصفتهمكانتمهما

قدمعلىمستمرةوالتحقيقاتشهرينمناكثر

وثاق
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انعليهااصرالذىآدمزيارةنعتتوقفالندى

السجنفىزيارتهعنتتوقف

بعدماورفاقهداغراحتجازمكانعنابعادهتم

بينهمكبيرةمشاجرةحدثت

املحكمةاكتظتالاولىالجلسةموعدتحدد

القضيةاحداثملتابعةوالصحفيينباملحامين

ندىوقفتالقفصداخلاملتهميناصطف

كلاليخش ىساكناادئاهظلالذىآدمبجوار

والدهعندتوقفتعيناهلكنحولهمايحدث

وكانحزيناضعيفاالراسمنكسيجلسالذى

لمالتىليلىبجوارهفجاةجسدهكساالعجز

يقفعليهعيناهاوقعتكلماالبكاءعنتتوقف

املتهمينمع

العامةبينمرةالول بجوارهميجلسالذىحسن

العامللنائبيالوككونهمنصتهعنبعيدا

رؤساءهليعفىاستقالتهتقديمحاول بعدما

فىاخيهاتهامثبتاذاالنيابةمنفصلهمهمة

الىتحولتالاستقالةولكناليهاملوجهالتهم

املحكمةحكممنالانتهاءلحينمفتوحةاجازة

القاض ىدخول عندالصمتالجميعالتزم

وكيلملرافعةبعدهاويستمعيجلسلومستشاريه

ملفاتالقاض ىعلىيعرضظلالذىالنيابة
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توقيعطالبامرافعتهلينهىاملتهمينلكلالادانة

جميعاعليهمالعقوباتاقص ى

جميعاباملتهمينالخاصاملحامىيتقدمبعدها

الذىآدمماعداجميعاعنهمللدفاعوكلوالذى

لهكمحامىادهموكل

براءةتثبتالتىالادلةتقديمفىدفاعاليستمر

تهممجردوانهااليهماملوجهةالتهممنموكليه

الاجتماعيةمكانتهمومنمنهملتنالملفقة

اليهماملسندةالجرائمعنالبعدكلالبعيدة

استدعاءهوالقاض ىمنماطلبهفكلآدهماما

يطلبانآدممنهطلبالذىالشهوداحد

باستدعاؤهويامرالقاض ىيبفيستجاستدعاؤه

الشهرملنتصفالجلسةوتؤجلآخرينمع

باقيايظلانيخش ىالزنزانةداخلوحيدايجلس

امامهموحدهانهيعلمذلكمناكبرلفترةهنا

يؤكدبداخلهش ئهناكولكنوجبروتهمبسلطتهم

يخبئماذايعلماحدالينجوسوفانهله

واخبرهفيهوثقالذىادهمغيراحداللهبداخ

ويبنىواضحةاسسعلىليتحركش ئبكل

عليهادفاعه

فىآدمالبدايةلنقطةعادتانهاترى ندى

مظلوماكانقديماولكنهمض ىكماالسجن
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اهووالتفهمالتعرففهىالاناماعليهمفترى 

مايحدثولكنببراءتهيخبرهاقلبهامذنبامبرئ 

انهبالفعلاخبرهاهوبالخيراليبشراامامه

ولكنهمايحدثيعلموانهالادارةمجلسرئيس

انحتىهؤالءمواجهةفىالوقوفعلىيقدرلن

مثلهممذنبايضافهومجبراضعيفاكان

قرارملعرفةوتتلهفببطءتمرالتىالايامتحص ى

آدمطلبالذىالشاهدعنوتتساءلاملحكمة

الجميععلىبطيئةالايامتمرةالقضيفىشهادته

املحكمةيومحتى

شهادتهادهمطلبالذىالشاهدليحضر

القاعةالىليدخلاسمهاملحكمةحاجبلينادى

رياض ىجسدعمرهمنالثالثيناواخرفىرجل

شعرهخصالتبينالابيضالشعريتناثر

تاكدالذىالقاض ىنحويتقدمبعنايةاملصففة

والىللحظاتاليهلينظرةالشخصيبطاقتهمن

اليهقدمهاالتىبطاقته

وعنوانكوسنكاسمك

بهدوءليجيبعليهالقاض ىالقاهاروتنيةاسئلة

الدينبهىاحمد

املصرى باالنتربول مقدم

ليصيحوظيفتهلفظهبعدالحضور بينهمهمات

سكوتالقاض ىبهم
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عنمعلوماتكايهقائالامامهالواقفالىيعود

املقدمسيادةلقضيةا

الىبنظرهالقىثمبثباتوقفتهفىالرجلاعتدل

للقاض ىعادثمآدمالىوباالخصالقفص

املصريةللسفارةمقدمبالغمنبتبدىمعلوماتى

فيهبيقول نبيلآدماسمهشخصمنتركيافى

اسبوعمناختفىعبدالرحمنيحيىصاحبهانه

توجهالبلدفىغريبوالنهحاجةعنهوميعرفش

تركيافىالسفارةالبالغوقدماملصريةللسفارة

الشرطةمعباملعاونةعليهتقدرباللىقامت

مقتول شاببوجودبالغماحصللحدهناك

يحيىكانطبعااللىالطرق احدعلىوملقى

وهواملاعيناهاغمضالذىآلدمونظرعاد

للتعرفالشرطةبهاتصلتعندماذكرياتهيعاود

ورعبهخوفهينس ىلناملقتول الشابجثةعلى

صديقهيحيىهواليهتوصلوامنانتخيلكلما

عندمامخاوفهلتتاكداملشفىالىوصلانالى

استقبلهالذىالوحيدصديقهجثةعلىتعرف

عنهيخففدومابجانبهكانلتركيااتىمنذ

مصرفىوماالقاهلندىطالقهبعدلهماحدث

بعيداجعلتهمعدودةاليامليهعاثرتصدمة

بابهليجدمهزوزامكسوراضعيفاش ئكلعن

اليعرفهرجالامامهليجداياممنذمرةالول يدق
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بصفتهاخبرهملصرى تبدومالمحهولكنقبلمن

لبيتهللدخول املجالآدملهليفسح

يحيىبانالرجلاخبرهالتعازى منهتلقىبعدما

غيرلتجارةبمعرفتهببالغفترةمنذتقدمقد

املصريةالجنسيةيحملون اثنانيديرهامشروعة

انهملهمتاكدخطواتهموبتتبعوشقيقتهرجل

املوبدةالشاقةباالشغالغيابىحكممنهاربين

زوجقتلوقضيةباملخدراتالاتجارقضيةفى

الحقيقىباسمهااوآسياالاماهىالتىاملراة

سلوى 

يحيىمسيرةيكملانآدمنمالرجلماارادهكل

ملصرسيعودانهواخبرهرفضآدملكنمعهم

الشركةهذهمنباستقالتهوسيتقدمفورا

آدماختيارسيكون الرفضانيعلمالرجلكان

فىجيداليفكراسبوعملدةالفرصةاعطاهولكنه

الامر

فورابالرحيلرايهعلىمستقراوآدمالرجلخرج

البالدوتركسافراذاهليمنعهش ئهناكلكن

ماذاولكنيحيىحقضاعاذاسعيداسيكون 

فهلللقتلوصلتشراستهماقوياءهمايفعل

يحيىمصيرايضاهوسيالقى
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يتذكريتذكرهبحزن يتاملهايحيىغرفةدخل

يكنلمعليهوخوفهوطيبتهوجنونهمزاحه

بالمعيناهلتدمعمصيرهمهوالفراقانيتصور 

الوحيدصديقهفراقعلىلميتاوقلبه

فتحهوكماتركهالذىمكتبهعلىيجلس

مراراحاول املغلقاحدهمعندليتوقفادراجه

التىيحيىمفاتيحتذكرفشلولكنهفتحه

وبينوجدهاحتىعنهابحثوفاتهيومتسلمها

لهوكانللدرجانهمؤكدصغيرمفتاحااملفاتيح

وظرفوصور اوراقبهليجدفتحهبالفعل

آدمالىعليهمكتوبصغير

اليهخطهايحيىمنرسالةليجدبسرعةفتحه

وداعرسالةكانتقريباسيموتانهيعلموكانه

للسفارةوالصور امللفاتيوصلانلهوتوصية

املصرية

آدماحمداملقدمصوتعلىذكراهمنآدمعاد

خالهاللىهوحيىليحبهوكانمعانااشتغل

كانمحدشحاجةحصلتبسمعانايكمل

آدمحتىمتوقعها

الجوازآدمعلىعرضتآسياقائالآلسيااشار

رغمجداكبيرةفرصةلنابالنسبةكانتودى
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واتجوزهاوافقالحاحبعدبسآدماعتراض

فعال

انهاترى وحسرةبذهول اليهتستمعآسياكانت

للقبضالضابطمعمآدالتفاقفريسةوقعت

كمالتعرفعليهاللقضاءوسيلةكانوانهعليها

وكلروحهالتسلممعهنفسهالتورطغباءها

عليهاليقض ىآلدمالدنياحطاممنماتملك

ابتسامةآدملهافيلقىللحظاتعيونهمتالقت

لتعودعنهابعيدابوجههيشيحثمساخرة

يضعوهواكملالذىاحمدلشهادةوتستمع

دليلفىدىامللفاتالقاض ىامامامللفاتبعض

معاناتعاونهتثبتاللىالاوراقوكلآدمبراءة

القاض ىبهمليصيحالاصواتجديدمنارتفعت

سكوتاخرى مرة

فىوانتياآدممتكلمتشوليهقائالآلدمالتف

النيابة

يافندممنىطلبكاندهقائالاحمدلهنظر

ملفاتفىكانالنيابةفىوجودمماكانآدملحد

طلبوآدماكتملتامللفاتودلوقتىناقصة

طلبىعلىبناءشهادتى

بعدالحكمقالثمقليالللالوراقالقاض ىنظر

املداولة

ليهنبيلليصيحآدمناحيةوحسننبيلاندفع

الاول منوقلتمتكلمتشياآدم
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الزمكانياباباينفعمكنشقائالآدمابتسم

حاجةماكللحدوتجريحكماتهامكمستحملا

تمامتبقى

شكحتىمكمالبجوارهمالباكيةلندىالتف

لالخراستحملهالزمكانفياندى

عليكخايفةكنتقائلةهمست

ديماماكنتىزى اكون يارببسياندىعارف

شيفانى

انتياباباياريتولحسنلوالدهناظراعاد

لياكدهعملتناافهمتواتكونواوحسن

علياحقكياآدمآسفاناحسنابتسم

انتبقىبهصارخابغتةآدمنحوداغراندفع

ياابنكدهفيناتعمل

يمنعهانقبلبسرعةآدملكمهيكملانقبل

بايدىكانلوبهيصرخوهوالقفصحراس

يحيىماقتلتمزى واحدواحدقتلتكمكنت

وداغرآدمبينجزاحاالقفصحراسشكل

بهجتبينهممنالاخرينالرجالوبعضوآسيا

فىقديماساعدهموالذىش ئكلفىشريكهم

مثلهمعقابهالانليالقىالبالدخارجالهروب

بحكمهلينطقالقاض ىخرجاملداولةفترةبعد

الاوراقمراجعةالشاهدسماعةبعدقائال

نمنبيلآدمببراءةحضوريااملحكمةحكمت
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تقدمالتىامللفاتواضافةاليهاملنسوبةالتهم

الجلسةرفعتالقضيةمللفالشاهدبها

الجميعمنوسعادةبفرحةالجلسةرفعت

حراسةتحتخرجالذىآدمحول ليلتفوا

الاخريناملتهمينمعاشتباكهمنخوفامشددة

آدمفناداهاحارسهفاوقفهانحوهندىاندفعت

وهخرجكدهشويةمتخافيش

ياستىضاحكاخلفهامنادهمصوتجاءها

ملابسهللاباذنوهيخرجكدهشويةاصبرى 

الاجراءتنكمل

اشكركعارفةمشبجدبامتنانلهابتسمت

ازاى

الزموكانمظلومآدمياندىحاجةمعملتشانا

ينفعومكنشزمانمناصحاباحناجنبهاقف

ىمساعدتيطلبكمانوهومحنةفىاشوفه

حصلاللىالخالفعلىقصدكولوعنهواتخلى

املفروضكانغلطتىكانتدىفترةمنبينا

شريفمنواطلبكمااندفعقبلالاول اسالك

متسرعبقىايهتقولىبس

علىهوفاكملماتقولهالتجدراسهااخفضت

يثبتانهالوحيدهمهوكاناوى بيحبكفكرة

اودامكبراءته
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ليجدللخلفليلتفسهرايضرببمنتفاجا

وساكتحاجةكلعارفانتبقىحسن

ومتقوليش

موكلىاسرارياابنىايهبمزاحصدرهفىنكزه

اعملهللاشاءانليهوابلغكعليهافتناروح

فيابتعملهاللىمنشويةفيك

كدهبقى

نيابةوكيلعشاننفسكفاكرانتوالاه

هطلعاجازةىفانتدلوقتىاهوعليناهتطلعه

والجديدالقديمعليك

كنتآدمساعدتانكبسلوالياآدهمماش ى

تانىتصرفمعاكهتصرف

معاكالعبفاض ىانااجرى ياعمبيدهلهاشار

كمبارتياحتشعرمكتبهاشرفةفىندىوقفت

البدكاناختبارلهاماحدثكلوكانكثيراتمنته

الانولكنهاصعباختبارانهتنكرالبهتمران

منياتىآدمفجاهاعنهتتخلىولنماتريدهنالت

ايهفىبتفكرى هامسااليهليضمهاخلفها

ياحبيبتى

كلياآدمحصلاللىكلفىاليهلتنظرالتفت

بيهمرينااللى

ياآدماوى كتيرتعبنااحناامامهاونظرتعادت

لوقتىدبعضمعانناالحمدهللبس
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ياحبيبتىالحمدهللوجنتهامقبالاكثراليهضمها

هنبداالاول فىشويةهنتعبانناعارفانىمع

تهون حاجةكلجنبىانتىمدامبسجديدمن

شريكتكاناذراعيهبينمازالتوهىاليهالتفت

ابداهسيبكومشحاجةكلفى

انتىياحبيبتىضاحكاشفتيهاعلىسريعةقبلة

حياتىفىوشريكتىوقتكلفىجنبىهتفضلى

حاجةكلوفى

كالمىماتسمعطيبرقبتهحول ذراعيهارفعت

فىحفلةونعملدهالفرححكايةمنوسيبك

وخالصالبيت

ايهافرحعاوز ياستىاناابدامعترضاراسههز

والالابيضالفستانوتلبس ىتفرحىعاوزةمش

ايه

وتلبستفرحانهابتتمنىمشبنتفىتفتكر

ياآدمكتيرهتكلفهانتبسالابيضالفستان

والزمالبدايةفىلسهاحنابتقول لسهوانت

رجليهاعلىتقفالشركة

كلبيحوشكانباباوبينكبينىقائالضحك

عاوزنىكانرجعتوملاببعتهاكنتاللىالفلوس

وسيبتهمللشركةمخططكنتانابساخدهم

عاوزةمشوتقولىانتىمتجيشدهزى لوقت

فرح
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اللىياحبيبىخالصوجنتهتتلمسوهىابتسمت

تشوفه

الكالمبتسمعىوانتىاحبككدهايوه

الاحمربالسجادمغطىطويلسلماسفلوقف

الصبربفارغنزولهاينتظربالورودجوانبهومزينة

آدمياعمايهحسنفيضحكساعتهفىينظر

نازلةزمانهاشويةاهدى

ايهبتعملدهكلعارفانا

نازلةزمانهابراحتهاسيبهاعروسةمشياابنى

فرحىماعطلتزى دهفرحكاعطلانااملفروض

علىياابوبقىابيضقلبكقائالآدمابتسم

السجنمنخرجتماانابعداتجوزتماانت

بقىافرحسيبنىطول على

فاتاللىكلويعوضكمآدميايسعدكربنا

ياااارببصدقربهمناجياكفيهرفع

وقفتهفىليعتدلبقوةالزفةاصواتارتفعت

ممسكةوهىتهبطليراهاوكريمحسنوبجواره

ليصافحهامامهتوقفواحتىحسينعمهابذراع

انىالحمدهللياآدممنهابالكخلىبحرارةحسين

منهابالكدخلعريسهاووصلتلهارسالتىوصلت

عارفوانتعنيافىندىياعمىمتخافش
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التىمالكهتتزايدقلبهوضرباتنحوهااتجه

هللالهليحفظهافيهمافترقاسنواتتمناها

عقلهلبسرقتجميلةتمامهليلةفىكالبدر

دونهاواحدةامراةتستطعلمالذىقلبهوقبله

اليهتصلان

عيناهفىكاملالكجعلهاوحجابهاالابيضفستانها

ناسياعيناهاالىوينظرجبهتهامقبالمنهاليقترب

ياحبيبتىمبروكلهاليهمسحولهمن

هللاوجههابحرارةوتشعرخجالراسهااخفضت

فيكيبارك

وصلواحتىاصابعهموتشابكتبيدهاامسك

الابيضوالتلالبيضاءبالوروداملزينةللكوشة

اطمئنتفقطالانفرحةتضاهيهالمهدىفرحة

زواجهاعلىاعتراضهارغمزوجهامعندىعلى

تعدىحبهمانيبدواولكنمسبقاآدممن

تتمنىكانتكمالوحيدةابنتهاعلىهىخوفها

وطلتهاالابيضبفستانهاجميلةعروسارؤيتها

مرادهاتحققواليوماملالئكية

بالفرحةشعورهآدمتمناهاكماليلةكانت

ندىاليومبثمنيقدروالاليوصفعادةوالس

يتركهالمبعداليومابدايتفرقاولنبجواره

يعكرالفرحتهمفىسويايتشاركانللحظة

علىمعهايتراقصسعيداكانابداش ئصفوهم
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حرمانهسنواتيعوضوكانهاملوسيقىاصوات

بقلبهماكلليخرجزفافهيوموجاءالفرحةمن

لهممباركاادهملياتىبجوارهامكانهجلس

ندىعنآدمبهابتعدوودقلبهبصفاء

ياادهمايهعملتمتسائال

حاجةفىمتفكرشفرحكالنهاردةياحبيبىآدم

تانية

اتفقنااللىفىايهعملتاعرفعاوز معلش

عليه

معتزحصلطلبتهاللىمبتسماكتفهعلىربت

اللىلوحدكمشانكبقىواملهمعليهاتقبض

وبالوى رشاوى وقضاياكتيرناسبالغفيهقدمت

سودا

منهاوميخرجشداهيةفىيروحعاوزهانااهو

عشتهااللىاملرارةمنشويةيدوق خليهابدا

بسببه

حاجةكلمنوسيببكياابنىافرحدلوقتىاملهم

ياادهمعقبالك

ناويةالحاجةاصليااخوياياربقائالتنهد

بقىادعيلىمتجوزتشلويتالببرهتتطردنى

بيتهمالىللوصول آدموسارعالزفافحفلانتهى

زمانقائالواوقفهاالبابلهافتحوصالحتى

شيلكواناغيربيتنامتتدخليشانكاتفقنا
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اعقلآدمقائلةلتشهقبسرعةوحملهاقالها

الجنانمناحلىفىهوقائالضحك

مازالوهوغرفتهمودخلبقدمهالباباغلق

ورفعهابكفهابهدوءامسكانزلهاحتىيحملها

تعببعدياندىاخيرااياهامقباللشفتيه

حاجةومفيشبعضمعبقينادىالسنين

ابداهتفرقنا

خالصبيدهاتمسكالتىكفهعلىقبلتهاطبعت

ليايخليكربنابعضمعاحناالحمدهللياحبيبى

دمياآابداتانىتفرقناحاجةومفيش

هيحصلمشهللاباذناليهليضمهايدهاترك

موتىعلىالا

بعدمستنكرةبسرعةشفتيهعلىيدهاوضعت

تانىكدهمتقولشعليكالشر

انتىفيكىاموتممكناناضاحكااصابعهاقبل

بس

معلشكدهلواهقائلةضحكت

ايهعاوز مرتبكةفابتعدتاكثرمنهااقترب

وتقوليلىدهكلبعدايهاوز عبخبثحاجبهرفع

بابعلينايتقفلماصدقتانادهايهعاوز 

سواونبقى

اطلعطبعنهفابتعدتخوفاجسدهاانتفض

بره

مالكياندىايهفينبرهاطلع
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بقىاطلعياآدمهدومىاغيرعاوزة

بمالبسهممسكاالسريرنحواتجه

متتاخريشبسهطلعماش ىمبتسما

بقىاطلعبسطيب

خلفهفيقفباملفتاحالبابباغالقلتسرعتركها

كدهمنفينااحنامغتاظا

فىمالكياحبيبىايهضاحكةالبابخلفوقفت

حاجة

اىوالازاىالبغيظالاريكةفوق مالبسهالقى

انامعاوز انابقىبسرعةبسحاجة

يشعربداحتىينتظرهاورجلسمالبسهبدل

هدومكبتغيرى دهكلندىفنداهابامللل

اليهايدخلاناتخش ىمرتبكةالبابخلفوقفت

اليومترتديهاانعليهااصرالذىباملالبسويراها

مينفعشحبيبتىندىمناديافعادصامتةظلت

كده

فىنامآدمستقولهمماخائفةريقهاابتعلت

النهاردةالتانيةالاوضة

فىهنامانابعاالطفينانامنعمقائالبهاصرخ

احسنلكالبابافتحىاوضتى

بسالنهاردةيادومىخاطرى عشان

ممكنكدهخالصواناحدودلهصبرى اناندى

وتعالىيهديكىاللىالبابافتحىجريمةارتكب

سوانتعش ى
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انتاتعش ىجعانةمشاناال

منىتزعلىمتبقيشبسماش ىكدهبقى

حتىالبابلفخلحركتهتستمعمكانهاظلت

اصابتهاويغلقيفتحالشقةبابصوتسمعت

وتركهاغادرانهللحظةتشكلموقلقدهشة

اطرافعلىمشتتجدهملابهدوءالبابفتحت

فجاةالاضاءةانقطعتحتىعنهبحثتاصابعها

سوى تجدفلمبياسنادتهخائفةارتعشت

خائفةبجوارهابكرس ىامسكتصوتهاصدى

فجاةاجابةوالاخرى مرةنادىتوعادتترتعش

بخوفصرختبقوةخصرهايحيطبمنشعرت

عرفتانابقىشوفتىهادئاصوتهلتسمع

ازاىعندىلحدتيجىاخليكى

عاوز مجنون انتآدمبغيظصدرهضربت

تموتنى

بسياحبيبتىعليكىالشربعدقائالضحك

ليادهالجبناستغليتواناجبانةاصلك

سيبنىطببغيظتدفعهوهىعنهاابعادهحاولت

بقى

اسيبكماصدقتانادههامسااكثرمنهااقترب

بقىازاى

والنور خايفةانابسبتغنجاليهجسدهاضمت

قطع
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عيونكعشانتانىنرجعهاكثرنحوهاانحنى

انتى

ليعيدالكهرباءمقبسنحومتجهابهاامسك

لتاسرةولهفبعشقليطالعهاثانيةمرةالاضاءة

عليهابسحرهالتلقىعقلهآسرتكماوجدانه

تبتعدانحاولتهىغيرهاحولهبمنفاليشعر

للحائطويدفعنحوهذراعهاجاذبافمنعهاعنه

تانىفينمنىتروحىعاوزةبرفق

هجهزلكهامسةرقبتهحول ذراعيهارفعت

ياحبيبىجعانمشالعشا

مشانابجسدهجسدهاضاغطااكثرمنهااقترب

وبسانتىعاوزكحاجةعاوز 

آخرعالمفىمعهاليبحرشفتيهانحوانحنى

كرز كحبتىلهشفتيهافقطهمايخصهماعالم

علىقبالتهناثرانحوهبطبلذتهممستمتعا

راسهرفعمنهابقربهمستمتعاورقبتهاوجنتيها

ياندىبحبكاذنهابجوارهامسااليها

متجهابحملهاهاففاجايديهبينارتعشت

عمرى ياندىحياتىنورتىهامسالغرفتهم

الجلساتالقضاءتصرفتحتمازالتالقضايا

كلتوضحوالادلةتتزايدوالاتهاماتدائماتوجل

يحتمون كانوامنضعفاءالانوداغرآسياش ئ

والعقابالزنزانةفىلهممجاوريناصبحوابهم
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يوماسياتىاملدةطالوانيعالجمسيشمل

عقابهالجميعوينال

آدمالقاءفىقديمارمزى شاركالذىمعتزحتى

النيابةالانيواجهاليهالتهموتلفيقالسجنفى

السجنفىبالقاءهكفيلةومتعددةكثيرةبتهم

وظيفتهمنفصلهعلىعالوةكثيرةلسنوات

فىرفضتالتىمىمنالزواجريانقرر اخيرا

وافقتحتىيتركهالمولكنهلهحبهارغمالبداية

انهاالالهامشاكستهعلىاعتراضهاورغماخيرا

حبهمنمتاكدة

ليقترببهافؤجىلمانهحتىرائعةجميلةكانت

والمىانتىانمتاكدةانتىهوهامسامنها

تانيةبواحدةبدلوكى

عجباكمشمداموهللابغضبحاجبيهاقطبت

تعجبكتانيةواحدةاشوفلكوحار 

مىانكاتاكدتانادههوبسقائالضحك

كنتدىالحالوةايهبسيتفحصهاعاد

فينمخيباها

ادكعلىنظركاللىانتبسحلوةعمرى انا

انادهعلياهتتريقىعدسةلبسةعشانهوهللا

تحسدينىاوعىبسالصقرزى عنياالحمدهلل
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ليقدمبمرفقهممسكةندىو نحوهمآدمتقدم

ياريانمبروكالتهنئةلهم

بيكماافرحياربعقبالياآدمفيكيباركهللا

ازاىبيهتفرحريانياس ىنعمندىبهصرخت

بتاعكمبالبيبىنفرحياندىابداقائالريقهابتلع

امتىهتولدىانتىهويعنى

دعوةملكشبيدهتمسكآدمنحواتجهت

عينيكتتطلعياربستكعرو فىخليك

تعملىيصحاخوكىانادهبسكدهليهطب

علياوتدعىكدهفيا

هوياآدمعقبالكقالتستاهلعشاناه

عينكماليةمشانا

بيدهايمسكوهوالضحكعنآدمتوقف

بيهزر ميقصدشياحبيبتىمبتعدا

تدعىتخليهااوعىبهزر يادموهللااهريانضحك

فرحىلنهاردةادهعليا

منهفاغتاظتضاحكامازالوهوآدمبهاابتعد

والبكالمهفرحانياآدمايهعلىبتضحكقائلة

تانيةجوازةعلىناوى 

برضهانايامجنونةبهدوءاملكورةبطنهاعلىربت

ياحبيبتىليايخليكىربناغيركحدفىافكر

بقىيشرفدهجوهاللىوالاستاذ

مشمنهوتزهقيجىكرهبمتستعجلشياسيدى

الشغلمنمنعتنىكفاية
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خالصمشتانىدهللموضوعهنرجعاحنااهااا

منهخلصنا

علىمتعودةمشايهاعملمتذمرةشفتيهامدت

يادومىالبيتقعدة

تقوليلىملاانكتفكرى اوعىايهبقولكال

انس ىتانىالشغلوارجعكهضعفدىيادومى

منادياواقفاريانيهبلالانوارانقطعتفجاة

علياتدعىندىمتخليبشقلتلكمشيااآدمآدم

يعنىكدهينفع

بناووصلطرقناوتاهتالالمبيناوصلمهما

بهاتشبثناانفارقةلحظةهناكذروتهالضعف

منذلنامالزماشعور فااللمبهنمركلتعدينا

انوالعجيبدائمامعنايستمريالحقناامليالد

احدهمماياتىدائمالهمالزمةايضادةالسعا

احدبهيفوز لنسباقفىكانهماآلاخرخلف

مرطعملاللمولكنطوياليالزمنالنفاحدهما

بعدهجاءتانحتىبسهولةالينس ىمذاقه

المقلوبنافىراسخةذكرى لاللميظلالسعادة

كلهاكسرةالماشتياقالمفراق

نشعركلنااحدبينالفارق يومابهانمرآلاالم

يضعهامايتخطاهادائماالفائزولكنبمذاقها

لنطريقهفىملقاةباليةكورقةقدميةتحت

مستحياليكون لنوايضاسهاليكون 
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وايمانناهللابقدرةاقوياءبانفسناضعفاءبشرالنهايةفىكلناولكناواحدةليستمشاعرناواحدلسنا

 به
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