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 المقــدمـــة 

 كثيراً ما كنت أسمع جملة ضميره حى ...

 وتمر على أذناى مر الكرام ... دون أن أقف أمامها  

 فيها ... فكيف يُقال على الضمير أنه حى ؟!واألن تأملت 

ية ، كاإلنسان والحيوان إتصف بخاصية ال توجد إال فى الكائنات الح ولم  

 والنبات ؟! 

 الحميدة   والمبادىء واألخلقالصالحة  الضمير الحى .. يجمع كل القيم  

 ولكى يحيا يجب أن يتغذى بها ..  

 ...فهى مصدر الحياة وكينونتها بالنسبة له 

 نعم إنه كأى كائن حى يتغذى ليحيا !

 على الصدق .. يتغذى على األمانة .. يتغذى على الخير ..يتغذى 

 ه يموت !ى كل مايُحيه ... وإن لم يجد غذائيتغذى الضمير عل

 فسلماً على من كان ضميرهم حياً طابوا وطاب محياهم ..

 

 منال الشرقاوى 
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 يدق جرس المدرسة ليعلن عن إنتهاء اليوم الدراسى ..  

 ..  خارج الفصول فيبدأ األوالد بتجميع حقائبهم متجهين إلى 

بعد   تقفل  لم  أي..  مابين حقائب  ادى  وكتب وكراسات مازالت فى 

 الطالب !

تى  ومنهم من ينتظر ح ..  بق زميله ا منهم من يجرى على السلم ليس

 يقع ! يخرج الجميع خوفاً من أن 

 نداءات المشرفين : كل ذلك نسمع  وسط 

 توقعوا بعض . اوالد هالراحة يا أ: ب 1مشرف 

 حدش هيبات فى المدرسة .ا: كلنا هننزل م 2مشرف  

 : مستعجلين أوى يروحوا ؟!  1مشرف 

: يقعدوا يصدعوا فينا طول اليوم وفى اآلخر هما إللى    2مشرف  

 ! مستعجلين يروحوا 

 ! ! عيال تجن  

فجر من صريخهم  ن: وهللا أنا بروح كل يوم دماغى هت  1مشرف  

 طول النهار فى المدرسة .

 ... 
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 يواصل األوالد نزولهم على الساللم حتى فناء المدرسة .

 آسر منادياً على زميله أنس :  ** 

نلعب    ...   أنس المدرسة  ملعب  فى  هنتجمع  إحنا  إيه  بقولك  أنس 

كلنا مع    بيوتنا بعد كده  تلعب معانا ونروح  إيه رأيك كورة شوية  

 بعض ؟

امة غلط  مالك  وأنا البس  وألعب كورة  أنس : ال مش هينفع أجرى

 على الجهاز التنفسى ! 

الماتش ،  آسر   يا عم ماتقلعها وقت  و  :  األرض    الملعب مفتوح 

 لينا شجر المدرسة يعنى مفيش تجمعات !نجيلة وحوا

 أنس : مش هينفع ، وكمان ماقولتش ألهلى إنى هتأخر .

 ماهم فى الشغل ، على مايرجعوا هنكون خلصنا وروحنا   آسر :

غير   من  حاجة  أعمل  يبقى  شغلهم  فى  عشان  يعنى  هما   : أنس 

 .  إذنهم ، الء مش هينفع يال سالم

إستنى بس طيب  : قولهم هتلعب ماتش معانا ،    آسر  بيهم  إتصل 

 عشان خاطرى .. ..  عشان خاطرى 

وأيمن فاروق إنت بتحبهم ، تعالى    حسام   عارف ميين معانا زياد 

 بقى ماتبقاش غلس . 
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كده الزم  أنس : يابنى مش هينفع ، ماينفعش أتصل بأهلى أقولهم  

 أكون مستأذن قبل مانزل .. ماينفعش أقولهم فى التليفون .. 

 . عشان ماتأخرش ، سالم   يال بقى سيبنى أمشيا 

 آسر : سالم . 

الموازى  الرصيف  على  ويمشى  المدرسة  بوابة  من  أنس  يخرج 

بآداب السير م  للمدرسة ، فى خطوات أشب لقياً  ه بالمسرعة ملتزماً 

فى   يقابلهم  الذين  لزمالئه  بيده  اإلشارة  أو  رأسه  بإمائة  التحية 

 طريقه .

نداء رجل مسن   بقدميه من إحدى سيارات األجرة ، ينزيسمع  ل 

 منادياً : 

 لحد البنك إللى على أول الشارع ؟يابنى ممكن توصلنى بس 

أصل سواق التاكسى قالى مش هينفع أنزلك أودامه عشان الونش  

 واقف ونزلنى هنا . 

ن  يتردد أنس مابين رغبته فى مساعدة رجل مسن ومابين خوفه م

 ..  هالسير بجوار شخص غريب ال يعرف

 وبعد برهة من الصمت .  

 أنس : إتفضل يا عمو ، أنا رايح فى نفس اإلتجاه . 

 ! الرجل المسن : ماتخافش منى ، أنا أد جدك 
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ولد   وإنت شكلك   .. قالولك ماتكلمش حد ماتعرفهوش طبعاً  أهلك 

 .. مؤدب وبتسمع كالمهم 

 أنا كمان كنت بقول كده ألوالدى ومن بعدهم أحفادى . 

 أحفاد أدك وفيه أكبر منك كمان . مانا عندى 

 إنت فى سنة كام ؟ 

  2أنس : ميدل 

 . الرجل المسن : تانية إعدادى يعنى مانا بعرف إنجليزى .

 .. ويكمل ضاحكاً ..وال أقولك ساينس ؟ أنا كنت مدرس علوم 

 سنين   10بس بقى طلعت على المعاش من 

 تعرف يعنى إيه المعاش ؟ 

 األفالم يعنى بتخلص شغل صح ؟أنس : بسمعها فى 

وأخلص   شغل  بخلص  آه   : المسن  القى  الرجل  مش  وأقعد  حياة 

 حاجة أعملها ! 

 أقلب فى التليفزيون ، وأفتح الفيس بوك ، أنزل منشورات ..  

 يحاول أنس كتمان ضحكة ! 

 الرجل المسن : بتضحك على منشورات صح ؟ 

 ال مش منشورات سياسية ، أومال إنت بتقول إيه ؟ 

 .. س : صح منشورات أو بوستس لو حضرتك تحب أن
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 كمل الرجل المسن حديثه : ي  

ئد  ال صورة صباح الخير على الغالين .. أو فوآه هى دى .. أنز  

أقرا ال لما  بستفيد  أنا  ما  الناس زى  أفيد  برضه   .. للكلى  بقدونس 

 الحاجات دى .. 

ولما يجيلى منشور إرسلها لعشرة من أصدقائك وهتسمع خبر حلو 

 ! نهاردة .. برسلها وأستنى الخبر الحلو مش بيجى ال

 فارسلها تانى يوم لعشرة غيرهم لحد مايجى الخبر الحلو ! 

وساعات بقى أنزل أقابل أصحابى إللى طلعوا على المعاش زى  

 .. حاالتى نقعد نناكف فى بعض شويتين .

 نلعب طاولة ..  القهوةونقعد على 

 الموبايل بس ؟! وال بتلعب على عارف الطاولة 

 أنس : أيوة عارفها وأعرف الدومينو كمان .. 

 .. أحلى وقت بقضيه مع حفيدتى آيال  تعرف  بس

 سنين ..  6أهى دى بقى أصغر أحفادى ، عندها 

 .. ربنا يشفيها .. ربنا يشفيها . 

 إنت إسمك إيه صحيح ؟ 

 أنس متردداً وبصوت خافت : أنس  

من  كويس  أسمعك  عارف  مش  صوتك  على   : المسن  الرجل 

 !الكمامة دى 
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 لكن بتردد ..  يكرر الولد ذكر إسمه بصوت أعلى بعض الشىء

 الرجل المسن : أنس  

 س  نس والون  هللا إسمك جميل ده جاى من األ  

 بيدلعوك فى البيت بقى يقولولك أناناس ؟ 

 أنس .. وفى باله مال هذا الرجل ؟! لم يعلق

 هكم على إسمى ؟! هل يت 

 أم يحاول إستعراض مالديه من حس فكاهى ؟!  

 الرجل المسن : إنت زعلت وال إيه ؟! 

أيلول    بدلعها  آيال  حفيدتى  أنا  ماتزعلش  ..  طيب  ياسيدى  عادى 

 !! كلنا بنتدلع 

 مع إنى راجل عجوز .إسمى حسن وبيدلعونى أبو على  أهو أناما 

بينادوا   دلع ، هما  ده مش   : أبو أنس  إبنك ، زى  بإسم  حضرتك 

 محمد و أبو محمود . 

 ..   يضحك الرجل المسن : الء يا حبيبى

 اعنديش إبن إسمه على .. أنا م 

 ى إسم إبراهيم بيتقاله أبو خليل  هو إسم حسن بيتقاله أبو على ، ز 

عشان إنت شبه األناناس صلب من  ..  سميك أنانس  اوإنت بقى ه 

 برة بس من جواك طيب ! 
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 اً أنس : شكر

 ؟  الرجل المسن : شكراً بس طيب مش تسألنى بقول كده ليه

 لسة عارفك من مفيش كام دقيقة ؟!  يادوب  وأنا 

 أنس : ليه ؟ 

خايف تمشى مع حد مش عارفه    الرجل المسن : عشان إنت كنت

تسا خلوك  وطيبتك  ضميرك  الوقت  نفس  فى  أوصل بس  عدنى 

 للبنك .

بس بعرف أقرا الناس كويس  ..  عمك حسن راجل عجوز صحيح  

  .. ع  أوى  طول  ..  وأنا  كتير  عليا طالب  وبيعدى  مدرس  مرى 

 والحياة علمتنى .. 

 كبر والحياة تعلمك ، وتطلع معاش ! بكرة إنت كمان ت 

عملت كل اللى نفسك تكون    الزم    قبل ماتطلع معاش  بقى    بس 

 فيه فى شبابك .. 

شغل أو مش  ماتأجلش حاجة هتسعدك وال هتفرحك وتقول عندى   

 فاضى ، أو شغلى واخد كل وقتى ! 

 نفسك ولراحتك ولسعادتك وانبساطك ..إتعود وقتك يبقى ل

 غلك مش هيقف لو خدت شوية لراحتك .. وش 

إرتاح    هيقولك  إللى  اآلخر  فى  معانا  ..    وهو  تعبت  إنت  شكراً 

 اقعد بقى ونشوف غيرك !  ..   السنين اللى فاتت
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 .. أنس يتحدث بصوت غير مسموع 

من   ابنى على صوتك شوية مش عارف أسمعك الرجل المسن : ي

 .. الكمامة

 ! ـ أنا راجل عجوز ومابقتش أسمع زى األول  

 ! بيب    ..  والعربيات حوالينا بيب

 كس هو إللى هيخليهم يوصلوا أسرع !زى مايكون الكال

أو   ما  المريضة  للناس  إحترام  وال  بالمرور  إلتزام  فيه  بقاش 

 !الكبيرة ، كله بيقول ياال نفسى ، ربنا يرحمنا برحمته 

 ً  كنت بتقول إيه بقى ، بس إتكلم بصوت عالى ، ويكمل ضاحكا

 .. إتكلم كأنك دايس على كالكس عشان أعرف أسمعك كويس  

ناس كتير    البس الكمامة ليه ، مع إن  صحيح  تعالى هنا .. إنتو

 قتش ملتزمة ، والحقيقة أنا منهم ! قلعتها وماب

وده غلط أكيد مش بقولك إقلعها بس أنا بقيت اتخنق منها ومش   

 عارف أتنفس ، والعمر واحد والرب واحد .. 

بقى   ،  أكيد    إنت  نفسك  على  خايف  ها  خايف  وال  تتعب  خايف 

 تموت ؟ 

أحا إدانى صحة الزم  ربنا   ، اإلتنين  من  خايف   : عليها  أنس  فظ 

 والوقاية خير من العالج !
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  : المسن  ،  الرجل  هيجى  يجى  مكتوبله  لو  المرض  عملنا  مهما 

 والموت لو مكتوب هيجلنا حتى لو نايمين على السرير ! 

 . ربنا يشفيكى يا آيال ربنا يشفيكى يا بنتى 

إنت وإلتزم    كالمك   بس  صحتك  على  حافظ  أناناس  يا  صح 

ماشية حوالينا دول من  سيبك منى أنا ومن الناس اللى  ..  بالكمامة  

 غير وقاية .. 

 إنت ممكن تكون صغير بس قدوة لناس كتير بإلتزامك . 

بيتريقوا   بيها وتالقيهم كمان  وتالقى معظم زمايلك مش ملتزمين 

 عليك صح ؟ 

 أنس : آه صح . 

 رف ليه بيتريقوا عليك ؟! الرجل المسن : عا

منهم أقل  إللى  بتنتقد  ناس  فيه  قادرين    عشان  مش  يكونوا  لما 

 يقللوا من إللى غيرهم وصله !  كده يفضلوا تالقيهم  يوصلوا لحاجة

أنس : بس أنا ما وصلتش لحاجة ، أنا زيهم فى المدرسة ونفس  

 !السنة الدراسية 

ة علمية أو  مش شرط تكون مكان  ل للمكانةوالرجل المسن : الوص

 دراسية أو حتى مهنية .. 

 انات أخالقية ودى األصعب يا أنس ! فيه مك 
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ح  دى مش  واإللتزام  والسلوك  والمبادىء  القيم  على  اجة  الحفاظ 

 سهلة ومش أى حد يقدر يوصلها ! 

 زى السلسلة حالقاتها متصلة ببعض ! كلها دى  

 بس منافق ! يعنى مش هتالقى واحد صادق  

 عطوف بس مرتشى ! مش هتالقى واحد  

 .. الكذاب ممكن ينافق ويخون ويغدر  

 عارف ليه ؟! 

 ! معندهوش قيم وأخالق  عشان

الصادق   العكس  هتالقى  التانية  الناحية  على  متعاون  و  هيكون 

 وأمين وعطوف وكريم .. 

 فاهم الفكرة وال كبيرة على سنك ؟  

 أنس : أيوة فاهم 

 .. يقك للمكانة دى الرجل المسن : إنت بقى فى طر

مش  إللى  تعمل  قادر  إنك  فيك  تكره  ناس  هتالقى  كده  عشان 

 .. قادرين هما يعملوه ، مهما وصلوا بعد كده 

 هتالقى فيهم الظابط والدكتور والمهندس و .. و.. و...   

 .. بس إللى هيبقى عالى المكانة وقتها  

 . إللى هتكون أخالقه عالية ، زيك كده يا أناناس   
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 ر مادة بتحبها ؟ قولى بقى إنت أيه أكت

 أنس : بحب الساينس أوى  

 الرجل المسن : ياااه ، عايز تبقى دكتور طبعاً ؟! 

خصص فى علم الحشرات أنس : الء عايز أبقى جيولوجى ، أو أت

 أو النباتات .. 

يونال جيوجرافيك ناش  National Geographicأوى أتابع بحب 

 ..  Discovery Channelشانيلتوديسكفرى  

النادرة    للنباتات  وفيديوهات  أفالم  عن  اإلنترنت  على  وبدور 

 يوانات أو الحشرات الغريبة .. والح

 .. وبستمتع أوى لما بشوف الحاجات دى ...  بحسه عالم تانى  

دراسة جامعة أتخصص فى  ونفسى إن شاء هللا لما أكبر وأدخل ال

 حاجة منهم ... 

 . هبقى بدرس حاجة أنا بحبها وشغوف بيها  

   ثانية ... .. الرجل المسن : ثانية

ماقولتش أكتر من كلمة أو كلمتين رد على    ما إتقابلناإحنا من أول  

 كل سؤال .

 ويكمل ضاحكاً ومداعباً : 

تتكلم ياعم وشكلى ه  أنا قولت مش بتعرف  الكالم من ا ده  علمك 

 ..   األول
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 إنت متأكد إنك لسة فى تانية إعدادى ؟!  

 وبتتكلم كده ؟! 

هبق  كنت  عندى  كنت طالب  من  ياريتك  تبقى  إنك  أوى  فخور  ى 

 تالميذى .. 

 باحث .. متوقعلك تبقى عالم كبير أو  ولعلمك بقى أنا

 لسة عايش إبقى خلينى أتصور معاك .. لو هبقى  

 ..   ولو كنت قابلت وجه كريم إبقى إقرالى الفاتحة  

 وقول هللا يرحمك يا عمو حسن إنت توقعت إنى هبقى عالم . 

 بس ماتنساش ! 

 بتسماً وفى حالة فخر بنفسه وأمل فى هذه النبوءة :  أنس م  

 ..  نسىاإن شاء هللا مش ه

 عالم .. الرجل المسن : دكتور أنس ال

 ..   مش هقول أناناس إللى شكلها ضايقتك  من دلوقتىخالص  

 قى كده فهمت ليه ملتزم بالكمامة !، أنا ب  وهقول العالم أنس 

 .. عالم صاحب مبادىء وبتقدس العلم ربنا يوفقك يا حبيبى  

 قربنا على البنك أهو .. إحنا 

يعنى أنا قولت أجى متأخر عشان يكون    بس ده زحمة أوى ..   

 قفة بره إزاى ؟! بقى فاضى بس شوف الناس وا
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 أومال إللى جوه بقى هيكونوا أد إيه ؟! 

عش كراسى  على  برة  الناس  بيقعدوا  هما  عمو  يا  ال   : ان  أنس 

 مايبقاش فيه تزاحم جوة البنك .. 

 وإللى جوة مش بيكونوا كتير ماتقلقش حضرتك .  

 الرجل المسن : إنت شكلك جيت البنك ده قبل كده وعارف .

ب بنك  جدتى  مع  : روحت  النظام  أنس  ده وعارف  البنك  س مش 

 جوة . 

الرجل المسن : أنا ماليش فى البنوك وال إتعاملت معاها قبل كده  

 بس إبنى مسافر برة مصر ومحولى فلوس ورايح أسحبها . 

بيزعل   ومش  أناناس  وبدلعه  إسمك  أنس زى  إسمه  إبنى  بقى  أنا 

 زيك أيها العالم الصغير ..

مسافر برة مصر من سنتين وبنته آيال عايشة معايا ، ربنا يشفيكى  

 .. يا آيال 

ربنا   شوية  ليه كل  بتقول  بس حضرتك  يا عمو  آسف  أنا   : أنس 

 يشفيكى يا آيال ؟! 

 هى تعبانه ؟ 

  ، القلب  فى  ثقب  عندها  أنس  يا  آه   : المسن  تعمل  الرجل  والزم 

 .  عملية ، عشان كده إبنى حولى الفلوس وهروح أسحبها

 أنس : هو بباها ؟ 
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 الرجل المسن : آه بباها  

 أنس : طيب ليه ماجاش عشان يبقى معاها ؟ 

 : هو سافر يشتغل عشان يزود دخله ..الرجل المسن 

دى   والفلوس   ، دلوقتى  أجازة  ينزل  فلوس    وصعب  منها  جزء 

سلفة من شغله عشان عملية    ... والباقى اخدهها  عربيته إللى باع

آيال ، وماكانوش هيرضوا يدوله سلفة لو عرفوا إنه هينزل مصر 

 ..  وياخد أجازة .

الزم يسدد السلفة من مرتبه قبل ماياخد أجازة ... ويوافقوله على  

 السفر !

 حقهم برضه كتر خيرهم إنهم وافقوا على السلفة .. 

 .. ينه  ربنا يعوهو مطمن إننا مع آيال وبنراعيها .. 

لحد ماتكبر   ونبقى معاها  العمر  ويدينا طولة  أنا وجدتها  ويقوينى 

 وماتبقاش محتجالنا . 

 أنس : هى مامتها مش معاها ؟ 

 المسن : مامتها ماتت من كام سنة .. الرجل 

شغل    ماجاله  لغاية  وأبوها  هى  معانا  عايشة  وهى  وقتها  ومن 

لنا نربيها ، عشان يقدر يصرف عليها ويوفرلها  اوسافر هو وسابه

 كل إللى تحتاجه . 

 ن كام شهر والدنيا إتلخبطت خالص ..لحد ماتعبت م
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 ياال الحمد هلل على كل حال   

 يا أنس .  ىإدعيلها وإنت بتصل

 مش إنت بتصلى برضه ؟ 

 .. هدعيلها حاضر  آه الحمد هلل بصلى   أنس :

  ، للعودة  طريقه  فى  أنه  ليخبرها  والدته  من  إتصال  أنس  يتلقى 

 ! ولكنه قد يتأخر بعض الشىء 

هحكى   أرجع  ولما  حصلت  حاجة  فيه   ، عليا  ماتقلقيش   : أنس 

بوصل حد دقايق ،    لحضرتك ، أنا فى الطريق بس ممكن أتأخر

 .. بير لحد باب البنك وهاجى علطول ك

ولديها   عملها  من  اإلنتهاء  على  أوشكت  قد  أنها  والدته  وتخبره 

 بعض األمور سوف تؤديها خارج المنزل وقد يفصل جوالها .

 ... 

 

سرع الطفل بخطوة متقدماً  يصل الطفل والمسن إلى بوابة البنك في  

 إلى موظف األمن ويطلب منه كرسياً ليجلس عليه الرجل المسن .

قاعد على الكرسى وهما هينادوا على  أنس : طيب حضرتك خليك 

الرقم اللى إدهولك ده وتدخل تاخد الفلوس ، بعد إذن حضرتك أنا  

 همشى . 

 خليك معايا طيب لحد ماخد الفلوس ..الرجل المسن : 



20 
 

،   إنت عارف فى البنوك أكتر منى مش بتقول روحت مع جدتك  

 بدال مااضرب لخمة لوحدى جوة .. 

يا عمو مش ه  ر ماقولتش ألهلى وماقدرش أروحقداأنس : وهللا 

 مكان غير لما أكون مستأذن منهم .. 

 أنا آسف !  

 الرجل المسن : طيب كلمهم وقولهم ! 

عليك    تقلت  أنا  أنس  يا  شايف    10معلش  إنت  وهنخلص  دقايق 

 أهو الناس بتخرج من البنك بسرعة ومش هنطول 

 أنس فى حرج : حاضر يا عمو ثوانى هكلمهم  

ويبتعد قليالً ليجرى مكالمته ويعود ليخبره أنه لن يستطيع التأخر  

 دقيقة .  15أكثر من 

 ..  قليلة دخل الرجل المسن والطفل إلى البنك بعد دقائق

 .. وخرجا فى وقت قصير  

يده الظروهاه ف الورقى الذى كان قد  و األستاذ حسن حامالً فى 

الم   المبلغ  فيه  ليضع  البنك  دخول  قبل  جيبه  من  إليه  أخرجه  حول 

 من ولده . 

 قى يا أستاذ أنس ماتأخرناش إزاى !الرجل المسن : شوفت ب

وماكنش  ساعدتنى  إنت   ، بحالنا  عالم  يزعقولك   ربنا  أهلك  ينفع 

 على التأخير ... 
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أرجع    الزم  بيهم  وأنا  وأروح  والتحاليل  األشعات  آخد  البيت 

 عشان أدفع فلوس عملية آيال . المستشفى 

هستأذنك بقى فى آخر طلب يا عالمنا الجليل ، توقفلى بس تاكسى  

 عشان أروح . 

إنت فى  الوقت  بعض  وقت  يقفا  فى  ألنهما  ولكن  أجرة  سيارة  ظار 

 ذروة فلم يجدا سيارة بسهولة . ال

 أنس : عمو هو الزم تاكسى ؟! 

فاضى   تاكسى  هنالقى  ومش  ركاب  معاها  بتيجى  التاكسيات  كل 

 بسهولة دلوقتى .. 

 ماينفعش حضرتك تركب أوبر ؟  

مع أنا  إزاى  هنجيبه  وده   : المسن  وعمرى  الرجل  الطريقة  رفش 

 . ماجربت أطلبه .

مرة    كنت  ركبته  حياتى  فى  أختى  واحدة  إبن  اللى مع  هو  بس 

 الموبايل بصينا لقيناه أودامنا ..  عمل شوية حاجات فى 

 إنت بتعرف تعمل الحاجات دى ؟  

 عيش نت  اأنس : آه أنا بعرف بس م 

 طيب إستنى هحاول آخد من الرصيد وأفتح نت . 

 وبعد ثوان .. 

  7114تمام أنا حددتله موقعنا وهو جاى رقم العربية 
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 أهو جاى هناك مع السالمة يا عمو .. 

 الرجل المسن : مع السالمة يا أنس وماتنسانيش  

 أنس : مش هنساك ، هفضل فاكرك 

بإبتسامة رقيقة تظهر على عينيه من تحت الكمامة ،   الطفل يودعه

خل الباب  مغلقاً  السيارة  المسن  الرجل  برأسه  ويركب  وملتفاً   ، فه 

 . ناظراً إلى الطفل فى وداع حنون 
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الينظ بأن  ليفاجأ  قدميه  تحت  الطفل  من  قد  ف  ظرر  الرجل  وقع 

 المسن أثناء ركوبه السيارة ! 

 أن يلحق السيارة لكنه فشل فى اللحاق بها . يمسك به ويحاول  

متلفتاً يميناً ويساراً فى حيرة كيف يتصرف وكأن كل األفكار يقف 

 هربت من عقله فى هذه اللحظة .

 يحاول اإلتصال برقم سائق أوبر لكنه لم يجد رصيد كاف  

 رصيد ... أنس : يااااه مفيش 

 فتح نت ! بعد ماستخدمته عشان اعرف ا 

 طيب أتصرف إزاى ؟

عشان مايتقطعش    األول الزم أشيل الظرف ده فى شنطة المدرسة

 والفلوس تقع . 

  عن علقها على كتفيه ثم يبحث فى جيبه ف فى حقيبته وي  رظيضع ال

 نقود فال يجد معه أى مبلغ متبقى من المصروف المدرسى  

 ياريتنى ماشتريت عصير النهارده !  كلم نفسه :ي  

 لفلوس نفعتنى أشحن وأعمل مكالمة .. كان زمان ا 

 طيب أجرب أستلف رصيد   

 ! يحاول إدخال الكود ولكن دون جدوى 

 أوووف كنت سالف كتير أوى ومش هينفع أستلف تانى ! 
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أعمل إيه ، أنا خايف أمشى وأرجع البيت عمو حسن يرجع يدور  

 قيهاش ... وس وماياللعلى الف

 وخايف أفضل واقف أهلى يقلقوا عليا !  

 ياربى أعمل إيه ؟ ! 

المسن  انه بعض الوقت على أمل أن يعود الرجليظل واقفاً فى مك

 ف األموال . بعد أن يكتشف أنه فقد ظر

وبعد قليل تأتى له فكرة فيذهب إلى موظف األمن على باب البنك   

 ويسأله : 

عمو لو سمحت هو إللى بيسحب فلوس من البنك بيكونوا عارفين  

 عنوانه ؟ 

مسجل  بيكون  البنك  فى  حساب  يفتح  عشان  ماهو  آه   : الموظف 

 اسمه وبياناته وصورة بطاقته وفيها عنوانه طبعاً  

هو حد محوله فلوس من برة  ...  أنس : الء هو مش فاتح حساب  

 مصر وكان جاى يسحبها . 

وعليها   ببطاقته  سحبها  األقل  على  يبقى  طيب   : األمن  موظف 

 ن البطاقة  عنوانه ، والبنك بياخد صورة م

 أنس : طيب هو أنا ممكن أدخل أسأل عن العنوان ؟ 

 موظف األمن : إنت مش عارف عنوان جدك ؟ 

 مش ده إللى كان معاك من شوية ودخلتم ؟ 
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 أنس : آه هو ، بس ده مش جدى ، أنا كنت بوصله بس  

 موظف األمن : طيب إنت عايز عنوانه ليه ؟ 

أن معه مبلغاً  يتردد أنس فى إخباره ، كيف يخبر شخص غريب  

 كبيراً من المال .

 أنس : ال خالص مفيش شكراً لحضرتك .

وتردد   تفكير  حالة  فى  للخلف  وخطوة  لألمام  خطوة  أنس  يخطو 

 فيما سوف يفعله ليصل بالمال إلى الرجل المسن .

 فيجد أمامه أحد زمالئه ، وينادى عليه بلهفة : 

 إياد إياد ، إزيك  

 تليفونك ؟ معاك رصيد أعمل مكالمة من 

 إياد : آه إتفضل 

بالرقم من   أوبر من جواله ويتصل  أنس رقم سائق سيارة  يخرج 

 جوال صديقه  

 أنس : مش بيجمع إيه ده ليه كده ؟  

 إياد : إنت بتكلم مين وماروحتش ليه ؟ 

 أنس : بطلب رقم كابتن أوبر ، كنت لسة مكلمه من شوية  

 هيقبل رقم تانى  إياد : ماهو بيجمع الرقم اللى طلب منه بس مش 

 أنس : آه تمام طيب شكراً يا إياد  
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بعد أن هداه تفكيره إلى    ...  يذهب أنس إلى محل قريب من البنك 

 ذلك 

 ؟ أنس : بعد إذن حضرتك ممكن تحولى بخمسة جنيه رصيد 

مكالمة   أعمل  والزم  رصيد  معيش  ألنى  بكرة  لحضرتك  وهدفع 

 ضرورى ؟!

لى لسداد  اعليه فى اليوم التيوافق صاحب المحل ويخبره أن يمر  

 المبلغ .

يتصل أنس من جواله بعد أن قام بشحنه ليجد رسالة مغزاها أن 

 حلة ! الربإنتهاء التواصل مع قائد السيارة إنتهى 

وإذا كانت هناك شكوى أو أى شىء آخر فعليه التحدث إلى خدمة   

 ...العمالء 

العمالء   خدمة  إلى  ذيتحدث  بعد  بدورهم  يقومون  فى الذين  لك 

 توصيله إلى قائد السيارة فيخبره : 

يا حبيبى أنا فاكرك كنت مع جدك وركبته معايا ، ماله هو  أيوة 

 لسة ماوصلش البيت ؟ 

 .. أنس : الء هو مش جدى أنا كنت بساعده يروح

ألنه   فيه  نزل  إللى  العنوان  حضرتك  من  أعرف  عايز    وكنت 

 نسى حاجاته معايا ؟ 

  قائد السيارة : أنا ماوصلتهوش لبيته هو نزل عند سوق الخضار ، 

 تقريباً كان بيجيب طلبات لبيته ... 
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 أنا آسف يا حبيبى كنت أتمنى أساعدك توصله .  

أنس   نظيغلق  مالمحه  على  بدت  وقد  السائق  شاكراً  رات الخط 

 !  اإلحباط

م   ظهره  خلف  يديه  لألمام يلف  خطوات  ويخطو  رأسه  طأطأً 

 ...وللخلف ، لليمين وللشمال 

 راً فيما عليه أن يفعله حيال هذا الموقف . كفم  

إثنان   ومعه  بالمدرسة  زميله  آسر  يجد  بالتفكير  إنشغاله  وأثناء 

 الء واقفون بجواره ويشيران إليه ... آخران من الزم

ضع به   لكنه على مايبدو أن التفكير فى إيجاد حل للمأزق الذى و 

 حال دون سماعهم أو رؤيتهم بجواره 

من   أنا وزياد  بنشاورلك  إيه  وال  إنت سرحان  أنس  يا  إيه   : آسر 

 أول الشارع ، ماكنتش شايفنا ؟! 

 أنس : ها ... الء ماخدتش بالى  

زياد : مالعبتش الماتش معانا ليه طالما إنت لسة ماروحتش كل ده 

 ، كان زمانك لعبت وروحنا مع بعض .. 

كان معاهم جون جامد بس مش أجمد     Dده إحنا قطعنا كالس   

 كور ، بس دخلنا فيه إتنين .  3منك يا صاحبى .. صد 

لته من الصمت وكأنه فى عالم  أنس يهز رأسه  وهو على نفس حا

 .آخر ..
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 فموضوع الرجل المسن واألمانة التى بين يديه يشغالن تفكيره !  

 كان الماتش عايزك فعالً يا أنس ..  نور :

 الماتش الجاى بعد يومين ، حاول تكون معانا بقى .  

 أنس : إن شاء هللا  

،     يالحظ يعرفه جيداً  فهو  أنس على حاٍل غريبة  أن زميله  آسر 

 وعلى مايبدو أن هناك شيٍء ما ..  

كى يقف هو مع زميله ويسأله  ...  فيطلب من رفاقهم اإلنصراف  

 ما به ؟! ع

وإنتوا روحوا    ، أنس  مع  شوية  هقف  أنا  جماعة  يا  : طيب  آسر 

 عشان ماعطلكوش  

مدرسة بعد أن ودعوهم على وعد باللقاء فى ال  يستأذن رفاقهم بعد

 يومين . 

 ينتظر آسر حتى ينصرف زمالئهم ويقترب من أنس 

 ! ا أنس ، إنت ماروحتش ليه كل ده ؟آسر : مالك ي

 ... أنس : شوية وهروح 

 ماروحتش ليه كل ده ؟!  آسر : أيوة يعنى

 ت مستعجل عشان ماتتأخرش .. إنت كن 

 وواقف كده ليه ؟!  
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 ! إنت كنت فين ؟ 

 : أنس بعصبية 

 بس بقى يا آسر هو تحقيق قولتلك شوية وهروح . 

 . آسر : طيب أنا بس كنت بطمن عليك سالم 

 يستشعر أنس الحرج مما قاله ... 

حرصه    خاصةً   من  إال  ليسأل  كان  ما  آسر  زميله  أن  يعلم  أنه 

 الشديد عليه ورغبته فى اإلطمئنان عليه : 

 أنا آسف يا آسر ، فيه حاجة حصلت كده وهبقى أحكيلك بعدين  

 آسر : طيب لو تحب تحكى دلوقتى أنا فاضى يمكن أفيدك 

م خارج  وأنا  كبير  راجل  قابلت   : معايا  أنس  ونسى  المدرسة  ن 

 .  حاجة ومستنيه يجى عشان ياخد حاجته 

 آسر : حاجة إيه ؟ وهى فين ؟ 

 أنس : حاجة خاصة بالراجل شايلها فى الشنطة على ضهرى .

 فها ؟! تعمل كده وتشيل حاجة مش عار آسر : إزاى

 دى ممكن تكون قنبلة وتنفجر فيك وتفجر الشارع .  

 أنس : بس فتى بقى ، قنبلة إيه ! 

 ال دى حاجة فى ظرف . 

 آسر : حاجة طرية كده ولونها أبيض ؟ 
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 أنس : آه الظرف لونه أبيض . 

 الظرف بس اللى لونه أبيض !!  آسر : مش

 ده إحنا إللى نهارنا أبيض !  

 ...  دى أكيد بودرة  

 معاه لحد مايرجع يسلمها للزباين  ومشغلك 

 تعالى نروح القسم بسرعة نبلغ ونسلمهالهم . 

آسر  : آسر    ..    أنس  يا  روح  مش  آسر  هتوترنى  إنت  وسيبنى 

 هتفكر فى حل . 

 ومش بودرة حاجة تانية أنا شوفتها وهو بيحطها فى الظرف . 

 مشى سالم  اآسر : أنا كنت خايف عليك ، خالص ه

 للمرة الثانية  ... زميله يشعر أنس بأنه أحرج 

 لم تكن الئقة .. فى الرد عليه  طريقتهأن و

 ما كان ليقول ذلك إال خوفاً عليه ..  متأكد من أن آسر خاصةً أنه 

 : أنا آسف يا آسر إنى رديت كده .. ماتزعلش .. أنس

 .. حاجات خاصة بالراجل إللى قولتلك عليه هو ظرف فيه  

  هيرجع وياخدها . و إن شاء هللا

 ؟ آسر : أوراق يعنى 

 ... : آه حاجة زى كده أنس 
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 ..  روح إنت عشان ماتتأخرش 

 . وأنا هكلمك لما أرجع البيت أحكيلك إللى حصل  

آسر : الء أنا مش مستعجل ، خلينى واقف معاك عشان ماتبقاش  

 لوحدك . 

البيت   أرجع  لما  ماقولتلك  إنت وزى  آسر روح  يا  معلش   : أنس 

 هكلمك أحكيلك كل إللى حصل ...

 ماتزعلش يا صاحبى هااا  

... زعالن  مش  ال   : ولو    آسر  نفسك  على  بالك  خلى  إنت  بس 

 إحتجت حاجة كلمنى أرجعلك .

 سالم .. 

 أنس : سالم  

 

 ظل أنس يحدق فى وجوه الناس المارين بجواره  .. 

 ستاذ حسن قادماً يبحث عن أمواله ! يجد األلعله 

 وبقى يحادث نفسه ..  

 يه لو ماعرفتش أوصل لألستاذ حسن ؟! يحصل إاه ياترى 

 ده حفيدته ممكن ماتعملش العملية ؟!ك 
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األستاذ    ما  زى  شغله  من  فلوس  وإستلف  عربيته  باع  بباها  ده 

 ! حسن قالى 

 ... خصوصاً إن المبلغ كبير ، يرضوا يسلفوه تانى  اوأكيد مش ه  

 ! والزم يسدده من مرتبه 

 طيب البنت المسكينة دى هتعمل إيه ؟  

 وياترى األستاذ حسن عامل إيه دلوقتى ؟ 

 الظرف مش معاه ..اجة لما إكتشف إن  جراله حأنا خايف يكون  

 الموقف !ده راجل كبير وممكن مايستحملش 

 أنا الزم أتصرف بسرعة ، الزم أشوف حل أعرف بيه عنوانه ! 

 

 

 ** منزل الرجل المسن 

 ... على باب منزل يبدو عليه فى عقار قديم بعض الشىء 

فتاح الذى أخرجه  حاوالً فتح باب الشقة بالم  وقف الرجل المسن م  

 .. من جيبه  

وأعلى الباب توجد الفتة مكتوب عليها األستاذ حسن عبد المؤنس  

 مدرس علوم  
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متجهة  لهفة  فى  تقترب  آيال  حفيدته  ليجد  شقته  باب  الرجل  يفتح 

وتحضن ساقيه وهى الشىء الذى إستطاعت أن تصل إليه  ...  إليه  

 غر سنها ... بسبب قصر قامتها وص

م    إمرأة  خلفها  وجسدها  وتأتى  عظمها  لوهن  ببطء  تمشى  سنة 

 بعض الشىء ...الهزيل 

 آيال : جدو جدو وحشتنى أوى إتأخرت ليه ؟ 

 الرجل المسن : حبيبة جدو أنا آسف مش هعمل كده تانى  

الباب   أودام  من  أيلول  يا  وسعى   : المسنة  جدو  ...    المرأة  خلى 

 للى فى ايده .يعرف يعدى وأنا أدخل الكياس والشنط إ

 خل الحاجات معاكى يا ننا آيال : هد  

ي   مرتفع  بصوت  أقل  الجدة  تبذل  أن  من  عليها  الخوف  عن  عبر 

 ...  مجهود

 يليش حاجة إنتى .. الء ماتش 

هخلص    وأنا  التليفزيون  فى  الكارتون  على  إتفرجى  اللى إدخلى 

 وأجيلك .بهعمله 

 ... آيال : الء هقعد مع جدو عشان وحشنى 

المرأة المسنة محتويات األكياس ما بين خضراوات وفواكه  تقرغ  

 وتبقى فى المطبخ بعض الوقت تعد الغذاء

 ... فيدخل عليها زوجها بعد قرابة النصف ساعة 
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حاجة   كل  نقيت   ، إزاى  حلوة  الفاكهة  شوفتى   : المسن  الرجل 

ا مارضتش قولت تنقيته  بإيدى ، الراجل كان عايز ينقى هو بس أن

 مش هتعجبك ... 

التلفزيون    قال فى  الدكتور  الحديد ، كان  برقوق عشان  وجيبتلك 

 الحديد فيه عالى وإنتى محتاجاه ...  إن

إن    بوك  بقى إن شاء هللا هجيبلك كبدة ، قريت على فيس  بكرة 

 فيها حديد برضه ... 

 تقاطعه زوجته .. 

 فيه إيه يا حسن ، إنت كنت نازل تجيب خضار وفاكهة ؟!

رايح تجيبها من البنك عشان عملية البنت    فين الفلوس إللى كنت 

 ؟!

  : المسن  السوق  الرجل  على  طلعت  كده  وبعد  األول  جبتها  مانا 

 أجيب الحاجات دى  

 كله إللى حولهولنا أنس ؟  المبلغالزوجة : طيب الحمد هلل 

الرجل المسن : آه كله الحمد هلل ، وربنا يسرلى ولد إبن حالل ، 

ب عنده  صغير  ...   14أو    13تاع  عيل  برضه  أنس  إسمه    سنة 

 إتمشى معايا لحد البنك ودخل معايا جوة وهو إللى طلبلى أوبر  

 تضحك الزوجة : 

 أوبر وعرفت تركبه ؟ ! 



36 
 

 اعرف ليه ؟! الرجل المسن : إيه يا ست ومش ه 

وائل إبن أختى وفتحلنا  هى أول مرة يعنى مانا ركبته قبل كده مع   

 ... التكييف 

 فى مرة كده هاخدك أفسحك إنت وآيال نركبه ونتفسح بيه .  

 تكمل الزوجة ضحكها 

هو مالهى ... هات الفلوس عشان أحطها مع األشعات والتحاليل  

 ونوديها المستشفى . 

 الرجل المسن : موجودة مع الحاجات اللى جبتها  

 الزوجة : حاجات إيه ده خضار وفاكهة بس  

ض إللى إدتهولى الصبح  الرجل المسن : أيوه معاهم الظرف األبي

من الورق إللى كان فيه فى دوالبك إللى فضتيه    قبل مانزل ...  

 وقولتيلى أحط فيه الفلوس عشان مايوقعش منها حاجة . 

 الزوجة : ما أنا عارفة كل إللى بتقوله ، الظرف بقى فين ؟ 

 أنا فضيت الكياس كلها وماكنش فيه حاجة . 

 إستنى كده يكون بره الشقة وأنا مادخلتهوش  

 سرعة إلى باب الشقة  وتبحث فى الخارج وال تجد شيئاً ! تجرى م  

 تعود إليه : 

 مش برة ، تكون دخلته معاك األوضة ؟! 
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 ً  يذهبا ليبحثا فى الغرفة وال يجدا شيئا

 الزوجة : الفلوس فين يا حسن ؟ 

تقوم   تقع  الفلوس  من  حاجة  مفيش  عشان  ظرف  أديلك  أنا  يعنى 

 تضيع الظرف كله ؟!

 الرجل المسن : إهدى ياست ، إنتى أوام خلتينى ضيعت الظرف  

 نا جيبته معايا هو أنا عيل صغير !! أ

 ! هوقع الحاجة ومش هحس كمان   

 تعالى ندور !! 

 ينادى على حفيدته : 

كنت ماسك ظرف أبيض فى  آيال شوفتينى يا بنتى وأنا داخل مش  

 إيدى ؟! 

 آيال : آه يا جدو شوفتك  

 الرجل المسن : أهو مش قولتلك أنا جيبته معايا والبنت شافتنى  

 حطيته فين بقى يا أيلول ؟ 

 آيال : شوفتك إنت بس ماشوفتش معاك حاجة  

الزوجة بعصبية شديدة : يا حسن إنتى هتفضل تضيع فى الوقت  

 بتها فين ..  إنزل دور على الفلوس شوف سي
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روح للناس إللى إشتريت منهم الخضار والفاكهة إسأل كل واحد  

 يمكن نسيت الظرف عنده ..  

وإسأل   وقع  يمكن  األرض  فى  بص  طريقك  فى  ماشى  ووإنت 

برضه الناس إللى فى الشارع يمكن حد إبن حالل لقاه وشايله لما  

 صحابه يرجعوا يسألوا عليه ! 

 أدور .. جل المسن : حاضر حاضر هنزل الر

 ... ولو إبنك أنس إتصل ماتقوليلهوش حاجة  

 الغربة وأنا هالقيه وآجى بسرعة ...  مش عايزين نقلقه فى

 إن شاء هللا هالقيه ، إن شاء هللا ، إن شاء هللا  

 همهمة تحضن الزوجة المسنة حفيدتها وتقبل رأسها ، م  

 يارب إنت إللى عالم بحالنا ، عشان خاطر الغلبانة دى ! 

سرعاً ويمشى بعجالة رجل غير قادر على  يخرج الرجل المسن م  

 السير لكنه يجاهد قدماه ليصل بسرعة إلى سوق الخضار .. 

الشوارع   أرضيات  فى  ويبحث  طريقه  فى  يراه  من  كل  ويسأل 

 ! الظرف وبين السيارات الواقفة لعله يجد 

 ...  وبعد قرابة ساعتين

 حزن الشديد ...نزله وقد بدا عليه اليعود يائساً إلى م 

  ، النقود  يجد  لم  أنه  فهمت  زوجته  إليه  نظرت  أن  وبمجرد 

 هون عليه مصابه .. فوضعت يدها على كتفه لت  
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 وقالت ربنا مش هيسيبنا ...  

 وظلت تصلى داعيةً هللا أن يلهمهم مكان األموال ! 

 

 

 

 ** فى الشارع  

  إليجاد حل ... لتفكير برهة من الوقت  حاوالً ابعد أن وقف أنس م  

 عاد مرة أخرى إلى موظف األمن على بوابة البنك  :

عمو أنا جيت من شوية وكان فيه زميل حضرتك هو اللى واقف 

 عارفنى ممكن أكلمه ؟ 

 ... موظف األمن : زميلى ورديته خلصت وروح 

 وأنا إللى مسكت مكانه دلوقتى  . 

 ؟ أنس : طيب ممكن أدخل البنك أقولهم على حاجة لو سمحت  

 أنا كنت هنا من ساعتين وعايز أسأل عن حاجة ضرورى .

األمن   ...موظف  حبيبى  يا  مشيوا  خالص  الموظفين  مواعيد    : 

 العمل إنتهت .

 أسأله على حاجة ؟  أنس : يعنى مفيش أى حد جوه

 بينضفوا المكاتب ... موظف األمن : إللى جوه العمال
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 لو وقع منك حاجة جوة تعالى نسألهم .  

 ، شكراً لحضرتك  فيش حاجة وقعت جوهأنس : ال م

 

 ! شعر أنس أن الموضوع يزداد سوءاً 

 غير قادر على التصرف وإيجاد حل !  وهو

أن   بعد  بوالدته  اإلتصال  قادر على  حتى  جوالها   وال  أن  أخبرته 

 يفقد بطاريته ! 

فليس أمامه حل سوى أن يبقى فى مكانه ال يتحرك على أمل أن   

 ود الرجل المسن باحثاً عن نقوده .. يع

يكتشفا    حتى   وكذلك   أن  العمل ويتصالن به بعد  يعود والديه من 

 غير موجود بالمنزل .  هأن

بالتع ب الشديد ، منتظراً  إتكأ أنس على أحد الجدران بعدما شعر 

 الرجل المسن ... 

باحثةً   قدميه  بين  وتقف  قطة صغيرة  فيخاطبها    لتأتى  عن طعام 

 بحنو ومداعبة وكأنها إنسان يسمعه ويفهمه : 

قطقوطة   يا  جعانة  كإنتى  أكلى  ماخلصتش  أنا   ، إستنى    له... ، 

 هعزمك على الغدا 

طعا وي   بقايا  حقيبته  من  ،  خرج  بالمدرسة  وجبته  من  تبقى  مما  م 

 ون معاناة ... ع أن تأكله ديقطعه لها لتستطي  ف
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بالماء   ثم يخرج زجاجة الماء من الحقيبة ويمأل غطاء الزجاجة 

 ويضعه بجوارها كى تأكل وتشرب .. 

بلهفة شديدة وكأنها كانت جائعة وعطشى منذ  تأكل القطة وتشرب  

 وقت بعيد .. 

 ينظر الولد إليها فى تأمل ليحادثها مرة أخرى : 

بالذات فى الوقت  إنتى عارفة إن ربنا خالنى أقف فى المكان   ده 

 ده عشان إنتى تاكلى ؟! 

 مش مصدقانى ؟! 

 بس أنا مصدق ! 

لم يجدها    وقف  بالشارع وكأنها فرصة مناسبة  المارة  يتأمل  أنس 

 من قبل ليتابع مايحدث فى الشارع ... 

 اس مابين أم تمسك بيدها أطفالها ... فوجد الن 

 ورجل يحمل مشتروات ...  

 وبيده األخرى جريدة ... كىء على عصا  ومسن مت 

 وأطفاالً يتسابقون الجرى ...  

 ... . و آخرون وآخرون 

 وفى لحظة بدأ يحادث نفسه : 

 ياترى عامل إيه دلوقتى يا عمو حسن ؟! 
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حد   أو   ، ضاعت  فاكرها  ياترى   ، الفلوس  عشان  متضايق  أكيد 

 لقاها وأخدها ؟ 

، لقاها شايلهالك وواقف مستنيك  اللي  بس يارب تكون حاسس إن  

 .. ماخدهاش ومشى

يرجعوا مايالقونيش    يارب تيجى قبل الدنيا ماتضلم عليا ، وأهلى 

 ويزعلوا منى .. 

بس الء هما مش هيزعلوا منى أوى يعنى عشان أنا معايا أمانة   

 والزم أحافظ عليها لحد ماأديهالك فى إيدك ! 

تأمالً مع نفسه فيما حوله وفيما  وبعد قليل من الوقت قضاه أنس م  

 مرت به من أحداث غريبة ..  

 إذا ببعض األوالد يقتربون منه ويحاولون مضايقته :

 إدتك معاد ولطعتك ؟! ه يا بطة : إي 1ولد 

بلبس المدرسة وقالت تشوفلها    2ولد   : تالقيها سابته عشان عيل 

 .. حد كبير 

،   3ولد   فيه  هو  اللى  كفاية  رجالة  يا  بقى  حاله  فى  ماتسيبوه   :

 .. ياعينى على اللى حب وماطالش  

قدر   وحاول  أمامه  حدثت  التى  المهاترات  كل  أنس على  يعلق  لم 

 فى إتجاههم . وال ينظر اإلمكان أال يلتفت إليهم 

 ! وفجأة تجاوزت أفعال األوالد حدود الكالم 
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األيدى   لمد  ووصلت  وراء ومحا...  وبل  من  الحقيبة  إسقاط  ولة 

 ظهره !

التى    واألمانة  وحقيبته  نفسه  عن  يدافع  أن  سوى  أمامه  يعد  فلم 

 ... بداخلها 

فحاول شد الحقيبة منهم مستخدماً بعض حركات الكونج فو والتى   

 أن دربه عليها والده ...  سبق

 ... إرهاب األوالد وأخذ حقيبته  وبالفعل إستطاع  

 األوالد مهرتلين ببعض الكلمات تنم على سوء سلوكهم  وإنصرف 

 وعجزهم أمامه  !   وعدم تربيتهم

 ... أعاد أنس الحقيبة وراء ظهره 

م   ً ووقف  كما  تكئا الجدار  من  على  من    كان  حالة  فى  وهو   ، قبل 

 أمامهم ... اإلضطراب حاول قدر اإلمكان أال تظهر عليه 

 لم يمر بمثل هذا الموقف من قبل !  فهو 

م    ويحاول  ما  لشخص  أمانة  عن  مسئوالً  يكون  ً أن  الدفاع    ستميتا

 عنها والحفاظ عليها ! 

 بعض الوقت بدأ أنس يستعيد هدوءه ... وبعد مرور 

 وإذا بسيدة تقترب منه :  

 حبيبى إنت تايه ؟ 

 أنس : الء يا طنط شكراً لحضرتك 
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ساعات ، أنا ساكنة فى العمارة   3السيدة : إنت واقف هنا بقالك  

 إللى أودامك وشايفاك من البلكونة من بدرى واقف . 

 : أنا مستنى حد بس . أنس 

  : أدخل أعمل حاجة   3السيدة  أنا كل شوية  ده  ساعات مستنى ، 

 فى البيت وأرجع البلكونة أبص أالقيك واقف . 

 إنت زعالن من حاجة فى بيتك ومشيت ؟ 

 أنس مستغرباً : الء يا طنط شكراً لحضرتك 

البيت إرجع مفيش   لو سايب  أنا زى مامتك ،  يا حبيبى   : السيدة 

كله  ده  ا  تستاهل ، أهلك لو بيزعقولك أو حتى بيضربوك فحاجة  

 عشان مصلحتك ، إرجع بيتك يا بنى ربنا يهديك . 

حدش من أهلى ضربنى وال حتى زعقلى ،  اأنس : وهللا يا طنط م

 أنا مستنى حد . 

 ؟!السيدة : حد مين ده إللى يسيبك فى الشارع كل ده 

 بقى الصحاب بيعملوا إيه فى بعض ؟!  شوفت 

 ! يسيبك واقف كده ملطوع  

 !  وتالقيه قاعد يتغدى ومريح فى بيته

ا  واقف زى  يا حبة عينى  أكل وإنت  لخشبة مستنى ... من غير 

 وال شرب ... 
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 ، جدع  صاحب  مش  ده   ، تانى  ماتعرفهوش  ده  إللى   صاحبك 

 يعمل كده فى صاحبه مايستهلش تعرفه تانى فاهم ؟ 

تانى وحاضر   يا طنط مش مستنى صاحبى ، مستنى حد   : أنس 

 مش هعرف أى صاحب مش جدع . 

 لى صدرها : إوعى تكون مستنى بنت ؟! تخبط ع السيدة 

 بنى إنت لسة صغير على الكالم ده ! يا 

 ات ... لجامعة وتتخرج وهتزهق من البنبكرة تكبر وتدخل ا 

 ركز فى مستقبلك ودراستك هما إللى هينفعوك ...  

 !  وأهو من أولها بتلعب بيك وسيباك فى الشارع 

   ، ينزلونى  مارضوش  أهلى  أو  أنزل  ماعرفتش  تقولك  وترجع 

قولهم عندى  وتالقيها طبعا بتكذب على أهلها وتاخد فلوس منهم وت

 درس مع رانيا صاحبتى ! 

 !ترضى يتقال عليك رانيا وإنت راجل ؟

 إخص على اللى بيتعمل !! 

الدرس عش  فلوس  أهلك  إنت كمان من  تجيبلها  وتالقيك واخد  ان 

 بتتمشوا ؟!  عصير وإنتوا

بتحبنى    لو  بتحبنى  مش  إنت  تقولك   ، برتقال  عصير  وتجيبلها 

الشارع  فى  وتسيبك  جوافة  بشرب  مرة  كل  إنى  عرفت  كنت 

 وتمشى ! 
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 ماإنت إللى قبلت على نفسك تكون رانيا . 

 : يا طنط أقسم باهلل ماعرف بنات !!! أنس 

 وماسميش رانيا !!  

 !  ومش باخد فلوس الدروس من أهلى

 الً مش باخد دروس ! وأنا أص 

 بعد إذن حضرتك أنا مستنى جدى شوية وهيجى وأنا همشى .  

 السيدة : مستنى جدك ؟

 أنس : ال حد فى سن جدى . 

فيه  عارفة  أنا  أيوة   : ك  السيدة  حاجات  رجالة  بتعمل  بتكبر  لما  ده 

 غريبة !! 

المعاشات   قهوة  على  وراح  الشارع  فى  موقفك  إنه  ناسى  تالقيه 

 فاروق صاحبه . يلعب طاولة مع 

 فاروق مين .. ياطنط عشان خاطرى ..  أنس ضاحكاً :

وهمشى    شوية  هللا  شاء  إن  وأنا  شقتك  حضرتك  إطلعى 

 وهشاورلك كمان قبل مامشى . 

 ... السيدة : أيوة أنا طالعة أهو 

 .هجيبلك علبة صغيرة فيها رز وأحطلك عليها ملوخية 

 أنس : الء شكراً مش باكل حاجة من الشارع . 
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 السيدة : من الشارع إيه ؟! 

 ده أنا عامالها فى البيت ... إنت عشان بقولك علبة يعنى ؟  

 ... مانا عندى علب بتاعة الكشرى والفول  

وشهم ، عشان بشيل حاجات  ا بنجيب ويفضوا بغسلهم حلو وأحلم

 فيهم فى التالجة . 

 أنس : شكراً أنا مش هينفع آكل عشان الكمامة . 

تنزل واحدة من على ودنك وتسيب التانية متعلقة ،  السيدة : مانت  

الكمامة  الزم  يقولوا  مكان  أدخل  ولما  الشارع  فى  كده  بعمل  أنا 

 برفع بقى الطرف اللى سيباه . 

  يا طنط أنا مش هينفع أعمل كده ... أنس : شكراً 

 عشان محدش فارضها عليا ... أنا فرضتها على نفسى .  

 .. .إطلعى حضرتك وأنا شوية وهمشى   

 السيدة : دماغك ناشفة يا واد إنت ، إسمك إيه بقى ؟ 

 يرد قائالً : إسمى أنس  

 السيدة : إسمك جميل ، عاشت األسامى يا أنس . 

أنس السيدة  إلى    ...    تترك  إتجاهها  فى  السيارات  طريق  وتعبر 

 منزلها .

 ويستمر هو فى إنتظاره الذى بات أن يصبح أطول مما توقع ! 
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 ** منزل الرجل المسن 

 

 صليان ويدعيان ربهما أن يلهمهما الصواب ظل حسن وزوجته ي  

جة حصلت من أول مانزلت  الزوجة : طيب إفتكر يا حسن كل حا

 من البيت ... 

 ؟  روحت فين 

 ؟  وقابلت مين 

فين أو ضاعت    الفلوس  إفتكرت  تالقى نفسك  بنتكلم  يمكن وإحنا 

 ! ى أنهى حتة ف

 المسن : ما أنا قولتلك يا سناء ...  الرجل

البنك بشوية عشان خاف    نزلت من هنا وقفت تاكسى نزلنى قبل 

 من الونش ... 

إنه  عنه  حكيتلك  إللى  الولد  وجبنا    وقابلت  معايا  ودخل  وصلنى 

 الفلوس ... 

 اش تاكسى فاضى طلبلى أوبر وركبت ...بعدها مالقن 

 سوق جبت خيار وطماطم والبرقوق و.. نزلت أنا بقى عند ال 

 تقاطعه زوجته : يعنى إنت ركبت العربية ومعاك الفلوس ؟ 

بقولك كانت فى إيدى وماسك عليها   الرجل المسن : أيوة يا ست 

 جامد  
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الزوجة : طيب لما روحت السوق و فتحت الظرف عشان تطلع  

 منه فلوس تجيب الحاجة قفلته كويس ؟ 

 أال يكون حد شاف الفلوس فيه وسرقه ؟؟  

الرجل المسن : سرقه إيه بس هو أنا عيل ، إنتى عايزة تعصبينى  

 ليه بس ؟! 

دفعت من اللى كانت معايا فى جيبى ،  أنا ماخدتش فلوس منه ،  

 وحتى الفلوس ماكملتش كنت عايز أجيب تفاح وموز ...  

 وقبل أن يكمل كالمه يقف !

ش من الظرف ليه فلوس عشان التفاح والموز  هللا ... هو أنا ماخدت 

 ؟!

 يبقى كان ضاع منى قبل ماأجيب الخضار والفاكهة ؟

 أكيد وقع فى العربية إللى كنت راكبها . 

 الزوجة : ده أكيد ، طيب هنعمل إيه ونوصل للسواق إزاى ؟

 إنت معاك رقم العربية ؟ 

 ...  الرجل المسن : الء مش معايا 

 إستنى ...  

وقربت  صورة العربية على محموله وقالى بتتحرك    الولد ورانى  

 مننا وقالى رقمها بس ناسى ... 
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اسم    حتى  ده  ولونها  العربية  بيانات  عنده  وظهر   ، عارفه  هو 

 السواق كان مكتوب  

الزوجة : يبقى الولد ده هو اللى هيساعدنا نوصل للسواق ونشوف 

 الفلوس فى العربية  

 معاك تليفونه ؟ 

 ماخدتش منه رقم التليفون . الرجل المسن : الء 

 ت بتاخد نمر تليفونات طوب األرض !الزوجة : ده ان

 والجزار وبتاع الخضار والقهوجى ...  السباك  

 جت على ده يعنى وماتخدش رقمه   

 . الرجل المسن : إللى حصل بقى يا ستى 

تليفونه   وأجيب  عليه  أسأل  أروح  ممكن  مدرسته  عارف  أنا  بس 

 منهم . 

 وإنت هتالقى المدرسة فاتحة دلوقتى أكيد مشيوا كلهم . الزوجة : 

 هروح وأشوف وأنا ورزقى بقى ..  الرجل المسن : 

 عندك حل تانى ؟! 

 الزوجة : الء ما باليد حيلة ! 

 وإقترب من البوابة .. فى إتجاه المدرسة ، نزل الرجل المسن 
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فحادثه    ، المدرسة  بوابة  على  جالساً  األمن  موظفى  أحد  وكان 

 المسن :  الرجل

 الحمد هلل أنكم فاتحين ، كنت خايف تكونوا قفلتوا وروحتوا . 

الفترة   فى  رياضية  أنشطة  فيها  المدرسة  الء   : األمن  موظف 

   10أو  9المسائية وبنكون موجودين لحد الساعة 

 أؤمرنى ياحاج ؟ 

أنس ،  المدرسة إسمه  فيه طالب عندكم فى  : كان  المسن    الرجل 

 ممكن تدينى عنوانه أو تليفونه يا بنى ؟ 

أنس ، هو   فيها والد كتير إسمهم  المدرسة   : قالك  موظف األمن 

 وفى سنة كام ؟  أنس إيه ؟ 

 ماقاليش بس هو فى تانية إعدادى الرجل المسن : الء 

 عدادى كانوا هنا النهاردة فعالً ...موظف األمن : تانية إ

إعدادى     أولى  بكرة  عشان  بكرة  بعد  عليه  تسأل  تيجى  بقى  كده 

 إللى جايين . 

 يعنى مش فاهم ؟! الرجل المسن : إزاى 

 وم ؟ هى مش الدراسة كل ي 

 وال الدنيا إتغيرت ؟! 

سنين    من  المعاش  على  طلعت  بس  مدرس  كنت  أنا  أصل 

 وماعرفش إن نظام التعليم إتغير كده . 
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 موظف األمن : ال يا حاج ماتغيرش  

 ياخبر أنا سايبك واقف كل ده   

الرجل  البوابة ويطلب من  أمام مكتبه على  الكرسى من  ويحضر 

... ٍخاصة   ليرتاح  الجلوس  اإلرهاق المسن  وجهه  على  لمح  أنه 

 الشديد . 

 إتفضل يا حاج إرتاح ..  

 ويكمل حديثه : 

األوالد عشان  نظام التعليم ماتغيرش وال حاجة ، بس بيقللوا عدد  

 التزاحم واإلختالط ... 

دفعة تيجى  اف  يوم  بعده دفعة غيرها ،  بيقسموهم كل  اللى  واليوم 

 ً  ربنا يحفظ والدنا جميعا

 يوه فهمت ..  الرجل المسن : أيوه أ

 ً  ..   ويقول بلهفة وكأنه تذكر شيئاً هاما

 أنس البس كمامة  

 عرفته ؟ 

 موظف األمن : ربنا يحظك يا حاج ...  يضحك 

 مافيه والد كتير البسين كمامات   

 الرجل المسن : طيب أوصله إزاى ؟ 
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موظف األمن : مفيش غير إنك تيجى بعد بكرة ، وإدعى ربنا إن  

 مايكونش غايب يومها ... بتسأل عليه  الولد إللى

مسئولية  ألنهم    دى  عشان  عنه  بيانات  يدولك  يرفضوا  ممكن 

 المدرسة ..

فصله   من  يجيبوه  وهما  عليه  وإسأل  بدرى  الصبح  إنت  تعالى 

 شوف عايزه فى إيه .. و

الرجل المسن وكأنه فقد األمل .. محاوالً القيام من على الكرسى ، 

 منهك حزين تصحبه قلة الحيلة والعجز !يرد بصوت 

 طيب يابنى شكراً لتعبك .. السالم عليكم  

 موظف األمن : وعليكم السالم

 ال يعلم ماذا يفعل !وقف الرجل المسن أمام باب المدرسة .. 

 وجته المسكينة بما حدث ! كيف سيعود إلى منزله ويخبر ز

وافقوا   ولو  المدرسة  هروح  يومين  بعد  أقولها   ، لسناء  إيه  هقول 

 !ويسمعونى أضمن منين إنه مش غايب يومها يدخلونى 

 نات الطالب ألى حد ! ا وبتاع األمن قالى مش بيطلعوا بي

وال هو بنفسه كان فى  ...    وحتى لو صعبت عليهم وإدونى بياناته  

أقابله   وعرفت  سواق المدرسة  رقم  معاه  لسه  إن  منين  أضمن 

 العربية !
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إزاى   ، أضمن  للسواق  ووصلنا  الرقم  معاه  لو  هيطلع  وحتى  إنه 

 ؟!إبن حالل ويرجعلى الفلوس إللى نسيتها فى عربيته  

 مايمكن يطمع فيها !  

 ! وفيه ناس بقى ضميرها ميت وبتقبل أى حاجة مش حقها 

 مكن يقولى ماشوفتهاش وال أى حجة ! م

 فهاش وركب حد معاه القاها وخدها ! اماشوممكن فعالً يكون 

 ال حول وال قوة إال باهلل .. دبرها من عندك يارب  

ويشير إلى سيارة أجرة ليركبها ويذهب إلى منزله ، بعد أن فكر 

صدمة عدم  خفف عنها  سناء حتى ي    فيما سوف يقوله لزوجته  قليالً 

 إستطاعته الوصول للولد . 

ركب سيارة األجرة متجهاً بها إلى منزله بعد أن أخبر السائق عن  

 الذى يريده ، وبدأ يفكر ثانية .. المكان 

 طيب أكلم مين أستلف منه فلوس لعملية آيال ..  

 ليمر بجوار أنس ولم يلحظه من شدة تركيزه فى إيجاد حل ! 

 سيارة تريد الركوب .. وبعد عدة خطوات تشاور إحدى السيدات لل

 السائق : بعد إذنك يا حاج هناخد األستاذة معانا على طريقنا ؟ 

 الرجل المسن : إتفضل يابنى ... 

واقفاً    ، مرآتها  من  أنس  المسن  الرجل  ليلمح   ... السيارة  فتقف 

 بجوار البنك ! 
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 وقبل أن يتحرك السائق بالسيارة ثاتية ً : 

 .. هنا  طى لو سمحت هنزل يا أس خليك واقف 

إستغراب  السائق   هتروح  فى  مش  حاج  يا  طالعين  لسة  إحنا   :

 المكان إللى قولتلى عليه ؟! 

 ..  الرجل المسن على عجلة من أمره  : ال ال هنزل هنا 

 عايز كام ؟ 

 .. وينصرف بالسيارة  السائق : وال حاجة 

 هروالً ومنادياً عليه  بينما يذهب الرجل المسن فى إتجاه أنس م  

 أنس يا أنس  

كأنما وجد كنزاً ...  لمح أنس الرجل المسن وقد بدت عليه الفرحة  

 وهو الذى كاد أن يفقد األمل ! 

 أنس : أستاذ حسن ..كنت متأكد إنك هترجع  

 إنت ماروحتش من ساعة ماسيبتك وال إيه ؟! الرجل المسن : 

 مسخسخ كده ليه ؟ إنت لسة بلبس المدرسة .. ومالك شكلك 

 أنس بصوت يملؤه الفرحة : كنت مستنيك ترجع . 

 الرجل المسن : مستنينى أنا ليه ؟ 

إتجاه الرجل المسن  أنس يخرج الظرف من حقيبته ويمد يده فى  

 وكأنه يعطيه هدية : 
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 عشان أديلك ده !  

 الرجل المسن فى فرحة ولهفة .. 

 لم يستطع أن يتمالك نفسه   

 شفاهه متقطعة !  وخرجت الكلمات من بين

 إنت .. إنت .. إنت  

 هو السواق .. أ .. أأ

 المنحنى قليالً : يربت أنس على كتف الرجل المسن

 إهدى يا عمو .. 

 دى فلوس حضرتك .. الظرف وقع منك وإنت بتركب العربية ! 

 يتمالك الرجل المسن أنفاسه بعض الشىء ..

 :  ردداً فيرفع وجهه إلى السماء .. وتدمع عيناه .. م  

 الحمد هلل يارب  

 عمرى مالجأتلك وخذلتنى ..  

 الحمد هلل .. الحمد هلل

 

يقف أنس متأثراً بالمشهد الذى رآه ، فهو لم ير مثل هذا الموقف 

 فى حياته الصغيرة !
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ب مايربطه  شاشة  وكل  من خلف  يكون  المؤثرة  المواقف  هذه  مثل 

 التلفاز !

 الظرف فى العربية !الرجل المسن : أنا كنت فاكر إنى نسيت 

 أنس : ال يا عمو ..  

 وقع من حضرتك وإنت بتركب زى ماقولتلك .. 

 بس لألسف ماشوفتهوش غير بعد ما العربية مشيت شوية ..  

 الرجل المسن : الحمد هلل إنك إنت إللى شوفته ! 

 عالم لو كان حد غيرك لقاه وأخده ومشى .. يا

 كان هيبقى حالى إيه دلوقتى ؟!  

 تها واقف هنا بالظرف ؟!إنت من ساع

أنس : ال طبعاً .. كنت شايله فى شنطتى ومعلقها ورا ضهرى ..  

 عشان محدش يسرقه ! 

 وماروحتش ؟! الرجل المسن ضاحكاً : الء أقصد واقف بيه 

 أنس : آه كنت مستنى حضرتك ترجع تاخده ! 

 وخوفت أمشى .. حضرتك تيجى ماتالقيش الظرف !

 تير أوى .. الرجل المسن : بس إنت وقفت ك

 والليل قرب يدخل عليك !  

 طيب لو ماكنتش جيتلك كنت هتعمل إيه ؟! 
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 أنس : مش عارف ... بس أنا كنت متأكد إنك هترجع ! 

الرجل المسن : لو ماكنتش جيت كنت هتاخد الفلوس ليك وتقول  

 ؟  أنا حاولت أوصله ماعرفتش 

 وال كنت هتسلمها فى القسم وتعمل بالغ ؟ 

 أنس : كنت هوصل لحضرتك وأديهالك فى إيدك ! 

عرفش عنوانى  ا الرجل المسن : إزاى مانت قولتلى سواق أوبر م

 والبنك كان قفل .. 

أنس : كنت هروح البنك بكرة وأعرف عنوان حضرتك إللى فى  

 البطاقة ..  

بياخ التحويل  تستلم  عشان  قالى  األمن  من موظف  صورة  دوا 

 البطاقة ..

  بطاقة غير إللى أنا فيه دلوقتى الرجل المسن : ولو طلع عنوان ال

 كنت هتعمل إيه ؟؟ 

أنس : كنت هدور فى المستشفيات على إسم آيال أنس حسن عبد  

 المؤنس .. 

 حضرتك ناسى إنك قولتلى إسمك وإسم إبنك  

على   هدور  كنت   .. أسهل  طريقة  مافيه  وليه  ضاحكاً  ويكمل 

فوائد   عن  المؤنس  عبد  حسن  بإسم  بوك  فيس  فى  نازلة  بوستس 

 وأبعت لحضرتك رسالة .. البقدونس للكلى 
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 و يضحك اإلثنان ..  

 الرجل المسن : عارف لما حد فى سنك  ...  

 يفضل واقف طول الوقت ده ..  

 مستنى راجل مايعرفهوش ..  

مافكرتش تروح بيتك ترتاح أو  رف هيرجع وال الء ..  ومش عا

وتوصلى   إزاى  هتتصرف  ماجتش  أنا  لو  تفكيرك  كل   .. تاكل 

 الفلوس .. وبتدور فى حلول ! 

 ومش كده وبس إنت كنت متأكد زى مابتقول إنى هرجع تانى ! 

 يعنى ماشى فى إتجاهين اليقين والسعى ! 

 عارف يا أنس ده معناه إيه ؟! 

 ه ؟ أنس : معناه إي

بينهم   تكون  ماينفعش  السلسلة  حلقات  إن  معناه   : المسن  الرجل 

 حلقة مفكوكة أو معوجة ، السلسلة هتتقطع ! 

 ! الزم تكون كل حالقتها مقفولة صح ومتساوية 

 أنا عشت عمرى كله فاكر إنى بعلم أجيال .. 

 بس النهاردة إكتشفت إنى إتعلمت أهم درس فى حياتى ! 

 ..  علمتهولى وإنت إللى 

 .. علمتنى يعنى إيه إنسان ضميره حى   
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 ماهو الضمير الزم يتغذى على حاجات تحييه ! 

 لو سيبته من غير ماتغذيه بالقيم والمبادىء واألخالق هيموت ! 

 وهو ده الفرق بين الضمير الميت والضمير الحى ! 

 شكراً إنك علمتنى فى سنى ده درس عمرى ماهنساه !

 : عفواً يا عمو أنا ماعملتش حاجة ..  يرد أنس على إستحياء

يا عالمنا   بقى  يال  : طيب  المسن  أوصلك    الصغيرالرجل  عشان 

 لبيتك .. كفاية كده عليك أوى ! 

بيتى   أنا  الء   : وأطمن فى  أنس  هركب حضرتك  الجاى  الشارع 

 عليك وأمشى . 

 .. ممكن أستأذن حضرتك فى حاجة ؟ عمو

 ى لما تعمل العملية ؟ هو أنا ممكن آجى أزور آيال فى المستشف 

  .. رأسه  على  ومسح  سعادة  نظرة  ألنس  المسن  الرجل  ينظر 

 هستناك تيجى تزورها ! 

 أنا بقى إللى ممكن أستأذنك فى حاجة ؟! 

 ممكن أخد رقمك وأبقى أطمن عليك ؟! 

 أنس : طبعاً ممكن .. 

 الرجل المسن يعطيه جواله :  

 سجلهولى بقى هنا فى المحمول بتاعى ... إكتب العالم أنس  
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 ... 

يسيران بعد ذلك بجوار بعضهما فى إنتظار سيارة يركبها الرجل 

وهما يتبادالن    المسن ويطمئن عليه أنس لينطلق بعدها إلى منزله

 ! أطراف الحوار

 

الرجل المسن : تعرف إنى كنت فاكر الفلوس وقعت فى العربية  

 بدور عليك عشان تدينى نمرة السواق .. وكنت 

عليك   أسأل  المدرسة  مشهور وروحتلك  مش   .. عارفك  محدش 

 إنت يا أنس ! 

هيدونى   زرقا  كمامة  البس  إللى  أنس  ماقولهم  أول  فاكر  كنت 

 عنوانك طلعوا مش عارفينك .. 

 الزم تبقى مميز كده وتعرفهم بنفسك ويحفظوك !

 أنس : طيب أعمل إيه عشان يعرفونى ؟! 

 الرجل المسن ضاحكاً : إكتب إسمك على الكمامة  

 أنس ذو الكمامة الزرقاء .. 

ضحكاتهم   أصوات  المسن تتعالى  الرجل  بعدها  ليتحرك   ..

 بالسيارة األجرة ومن خلفه أنس مشيراً إليه ليودعه .

*** 

 تمت  



63 
 

 الخاتمـــة 

 

 كماء .. خذ النصيحة ممن هو أكبر منك ..خذ الحكمة من أفواه الحُ 

 تعلم الدرس ممن سبقوك !و 

 مل صحيحة وعهدنا بها منذ نعومة أظافرنا .. كلها جُ 

 أخبرونا أن الكبير هو مصدرنا للتعلم ..

 حكمة ليست بالعمر !يخبرونا أن العلم والنصيحة والونسوا أن 

 جاهل !فكم من كبير 

 حسن التصرف ! ال يُ وكم من كبير 

حياة ، قد يعيش درساً فى الفالحكمة والتعلم قد نجدها من طفل يُعلمنا 

 الكثير منا عمره وال يتعلمه !

 شكراً لكل من علمنا الوفاء .. شكراً لكل من علمنا التضحية

 شكراً لكل من علمنا حفظ األمانات ... 

 شكراً لكم ألننا بكم تغيرنا 

 

 منال الشرقاوى 


