
 خامت عدنان
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،،،،،،،،،،،،،،،،،

 الفصل األول

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

يستيقظ عدنان من نومه مرعوبا جيري خارجا من غرفته تاركا منزله 

:مهروال اىل الشارع يتصل على صديقه امين قائال خبوف 

انت فني يا امين -

:ينظر امين اىل الساعة مستغربا قائال 

ايه يا عدنان هبقا فني يعين اكيد يف البيت احنا الفجر يا ابين -

:يهدأ عدنان قليال معتذرا ألمين 

معلش حقك عليا صحيتك من نومك ماخدتش بايل من الساعة  -

خالص
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:يرد امين قائال 

ال واليهمك يا عدنان كان فيه حاجة وال ايه ؟ -

:عدنان 

ال خالص مفيش حاجة ويغلق اخلط -

امين مستغربا من صديقه ومن طريقته ويعود اىل نومه مرة اخرى

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

:يتصل امين على صديقه عدنان بعد ان يستيقظ من النوم قائال 

ايه عدنان كان فيه ايه امبارح ؟ وانت فني الوقيت -

:عدنان 

انا نامي يف الشارع من امبارح يا امين -

:يقف امين من مكانه مذهوال 

نامي يف الشارع ؟ ايه اللي حصل يا ابين يف ايه ؟ -
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:يرد عدنان 

انا هجيلك اعدي عليك الوقيت -

:امين مستغربا منه مرة اخرى 

الوقيت ؟ طب تعاىل يا عدنان انا مستنيك -

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

:تقف دينا قائلة بعصبية لشيماء اختها 

انيت مالك انيت ومال حاجة زي دي مالكيش دعوة خبصوصيايت زي  -

مانا ماليش دعوة خبصوصياتك

:شيماء بعصبية هي االخرى 

ال ليا ونص كمان وملا  اعرف حاجة زي كدا عنك دا انا اقطع  -

  رقابتك

:ترد دينا بسخرية 

شوف مني بيتكلم عن مني روحي يا بنيت شويف نفسك يابتاعة  -
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عدنان

تزداد عصبية شيماء وتصفع دينا على وجهها قائلة وهي ترفع سبابتها 

:بغضب

اوال عدنان يبقا  ابن خالتنا -

ثانيا اقسم باهللا لو مسعتك بتقويل كدا تاين او لو الكالم اللي مسعته 

عنك اتكرر بعد كدا  هتشويف مين الوش التاين يا دينا وتنصرف

:جتلس دينا غارقة يف دموعها قائلة 

ماشي يا شيماء ال انا ال انيت وربنا مانا سيباكي -

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

:يقول  امين لعدنان مستغربا منه ومن طريقته 

يف ايه يا عدنان مالك -   

:ميلئ اخلوف عني عدنان  قائال 

انا عارف اللي هقولك عليه  ده انك مش هتصدقه بس واهللا  انا   -
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كنت متكتف وانا نامي وشايف اللي مكتفين وبيبصلي بطريقة مرعبة 

جدا وكان بيحاول يقتنلين خصوصا ان انا كنت يف اوضيت برضو يعين 

ماكانش حلم كان حقيقي ده  كل اللي فاكره من احللم

:ينظر اليه امين باستغراب مييل راسه قليال و حيك اذنيه قائال 

اه وبعدين ايه اللي حصل -

:عدنان 

بعدين صحيت وسبت الشقة وانا جبري مرعوب وخفت ارجع  -

الشقة تاين

:امين حماوال دئته 

يا ابين دي حاجة امسها اجلاثوم  تقريبا اللي هو شلل النوم وبيحصل  -

لناس كتري جدا يا عدنان انسا انسا دي ظاهرة طبيعية

  وبعدين بطل بقا احلاجات اللي بتعملها دي

:يهدأ عدنان قليال قائال 

جبد يا امين ؟ ده حصل معاك قبل كدا ؟ وبعدين حاجات ايه -

6



:امين 

هو ماحصلش معايا انا بصراحة بس قرأت عنه على النت قبل كدا  -

وبيقولوا انه بيبقا بالشكل ده وانك بتحاول انك بتصحا لكن 

مابتقباش عارف

واحلاجات دي هي االسقاط النجمي واخلروج من اجلسد والكالم 

   اللي انت عايش فيه ده

:عدنان باستغراب 

ايوة فعال ده اللي حصل واهللا انا كنت هتجنن علشان اصحا  -

ماكنتش عارف خالص وبعدين انا خالص ماعدتش بعمل الكالم ده

:يرد امين مبتسما  

وانا اللي كنت مفكر انك مابتخافش وقلبك جامد احلمد هللا اين  -

  مابتفكرش احالمي ائي انا تقريبا ماحبلمش

:يضحك عدنان قائال 

ياخبتك واهللا ياعم طب انا هقوم انام عندك ساعتني كدا وال حاجة  -
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:امين بتوتر 

تنام عندي ؟ -

:عدنان باستغراب ونربة زعل 

خالص يا امين انا نازل مروح انا وانا اسف اين ازعجتك -

:ميسكه امين من يده ليجلسه مرة اخرى قائال  

ما اقصدش واهللا يا عدنان انا بس كان جايلي ناس كدا ده كل اللي -

اقصده

:يضحك عدنان قائال 

قصدك مصلحة -

  يا عم انا هدخل  انام انا ومش هبص عليك من اخلرم وال حاجة

يرن جرس منزل امين

:يقول امين لعدنان بتوتر مسرعا  

ادخل انت بقا بسرعة -

يدخل عدنان ملقيا نفسه على سرير امين
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:بعد فرتة قليلة  خيرج مرة اخرى قائال المين 

.....طب هات حاجة البسها الين   -

:يقطع كالمه بذهول غري مصدق قائال 

دينا ؟؟ -

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

تقف دينا من مكاا مسيطرا عليها الرعب غري مصدقة هي االخرى

يذهب عدنان اليها بعصبيه وذهول متهجما عليها بالضرب تصرخ دينا 

صراخات عالية خيرح امين من احلمام مسرعا على صرخيها جيد عدنان 

يتهجم عليها حياول امين ان يبعده عنها يدفعه عدنان  ويكمل ضرب 

يف دينا يزداد صراخها اكثر  يضرب امين عدنان على راسه يسقط 

عدنان على االرض

:يزداد صراخ دينا اكثر قائلة 
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انت قتلته ا؟ -

:امين بتوتر ميلئ الرعب عيناه 

قتلته ؟  ال  ال انا ما قصدتش  -   

جتري دينا مسرعة جتاه عدنان تبكي جبواره

يستعيد عدنان وعيه ويسمك دينا من رقبتها ويقف مرة اخرى منهاال 

عليها بالضرب

مل يكن امام امين اال ان يضربه على راسه مرة اخرى مرات متتاليه

حىت سقط عدنان جثة هامدة

الفصل الثاين

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
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تقف دينا  من صدمتها جتري مسرعة  تفتح الباب وجتري تاركة امين 

مع جثة عدنان

يقف امين مرتعشا من اخلوف والرعب ال يصدق مافعله جيلس جبوار  

:جثة عدنان باكيا قائال 

ما اقصدش واهللا يا عدنان قوم يا صاحيب انا اسف حقك عليا -

منهارا من البكاء

جيد امين باب غرفته يفتح بالبطئ ينظر هو برعب يرجع اىل اخللف 

زاحفا

:يتفاجئ بعدنان خارجا من غرفته ضاحكا ينظر اىل جثته قائال 

شفت الرعب اللي انت كنت فيه ؟ -

يصرخ امين من الرعب وهو ينظر اليه وينظر جلثته غري مصدق يزحف 

للخلف مرة اخرى يف رعب تام ال يتكلم

:يضحك عدنان مرة اخرى مقرتبا منه  قائال 
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كفاية عليك كدا -

:حياول امين ان جيمع من بعض من الكالم قائال يف رعب 

كفاية عليا ايه؟ -

:يتقرتب منه عدنان اكثر واضعا يده على راس امين مبتسما قائال 

اصحا يا امين -

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

يستيقظ امين من نومه مرعوبا جيري من على سريره غري مصدق جيري 

اىل الشارع مهروال يرتعش من اخلوف يتصل على عدنان ليتأكد ان 

:عدنان على قيد احلياة قائال 

عدنان انت عايش ؟ -

:يضحك عدنان ضحكة عالية قائال 

ايه يا ابين مالك ايوة عايش احلمد هللا حد قالك اين مت؟ -
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:يهدأ امين قليال قائال 

انت متأكد ؟ -

:تعلو ضحكات عدنان اكثر قائال 

يف  ايه يا ابين مالك ماكانش حلم  حلمته يعين -

:امين يف ذهول يزداد رعبه اكثر تزداد رعشته اكثر قائال 

؟ وانت عرفت منني انه حلم ؟.حلم ؟ -

:عدنان قائال بنرة اخافت امين اكثر قائال

اصحا يا امين -

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

يستيقط امين مرة اخرى من نومه يف حالة ذعر ورعب  تنهال الدموع 

من عيناه ال يستطيع ان يسمك نفسه من بكاؤه  يظل جالسا على 

سريره ال يتكلم وال يتحرك
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يرن هاتفه جيد عدنان يرن عليه ينظر اىل اهلاتف يف رعب ويبتعد عنه 

دون ان يرد يظل اهلاتف يرن يزداد رعبه اكثر حىت ميسك اهلاتف 

ويلقيه على االرض مكسره ويقف من على سريره يظل يتلفت حوله

يذهب اىل احلمام يغسل وجهه ويغري مالبسه وينزل من املنزل

ذاهبا اىل العمل وهي احدى الشركات السياحية اليت يعمل معه عدنان 

ا

:يصل اىل مكان عمله جيد عدنان مقبال عليها مسرعا قائال 

ايه يا امين مش عاوز ترد عليا ليه انا بكلمك من الصبح ويف االخر  -

املوبايل اتقفل

:ينظر اليه امين يف خوف ورعب منه قائال 

انا اسف يا عدنان حقك عليا -

:ينظر اليه عدنان بذهول قائال 

اسف وحقك عليا ؟ ايه يا ابين انت لسه نامي وال ايه ما تصحا يا  -

  امين
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:يزداد رعب امين مبتعدا عنه قائال 

انت قلت اصحا يا امين ؟ -

:يزداد استغراب عدنان اكثر قائال 

ايوة قلت اصحا يا امين اصحا  يا امين ويظل يكررها -

:يدفعه امين بعيدا عنه قائال 

ابعد عين الوقيت ومعدتش تكرر الكلمة دي تاين ويرتكه وينصرف -

يظل عدنان  ينظر اىل امين باستغراب مث مييل برأسه ويبستم ابتسامة 

:صفراء قائال 

انت لسه ماشفتش مين حاجة يا امين انت ودينا -

حسابكوا معايا كبري

 الفصل الثالت

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
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:جتلس شيماء مع عدنان ممسكة بيداه مبتسة  قائلة 

ايه يا حبييب مالك كدا -

:يبستم عدنان قائال 

انا كويس اهو مايل يعين سيبك مين انا انيت عمليت ايه يف موضوع  -

دينا اختك ؟

:ترتك يداه بفزع قائلة 

موضوع دينا ؟ وانت عرفت ازاي ؟ -

:يبتسم هو قائال 

عرفت وخالص ع العموم هي خالص ماعدتش هتعمل كدا تاين -

:يزداد استغراب وذهول شيماء قائلة 

ازاي بقا ايه اللي حصل -

:يرد عدنان قائال 

انا اتصرفت -
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:شيماء 

اتصرفت ازاي -

:يبستم عدنان ممسكا يدها مرة اخرى قائال 

قلتلك اتصرفت املهم خلينا يف موضوعنا احنا خلينا حنب يف بعض  -

شوية

:تضحك شيماء قائلة 

حنب يف بعض ؟ -

:يضحك عدنان قائال 

اوعي دماغك تروح لبعيد ها اوعي وال  خنليها تروح شوية -

تظل شيماء تضحك هي وعدنان

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

طمين يادكتور -
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:يبتسم الدكتور قائال 

اتطمين يامدام امساء حالة اجلنني مستقرة واحلمد هللا مفيش اي  -

خطورة

:متسك امساء رأسها قائلة 

الف محد والف وشكر ليك يارب -

:ينظر اليها الدكتور مستغربا قائال 

يف حاجة يا مدام امساء وال ايه -

:ترد امساء بنربه زعل قائلة 

جوزي ربنا ياخده ضربين  يف بطين وجايل نزيف امبارح وكنت  -

مرعوبة قلت اجلنني مات يف بطين

:يرد الدكتور خالد بذهول 

ضربك يف بطنك وانيت حامل ؟ -

:تبتسم امساء وعيناها ملئية بالدموع 

ايوة يا دكتور -
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:يرد الدكتور قائال 

طب احلمد هللا ان ربنا عداها على خري الدور ده الف سالمة  -

عليكي  وعلى اجلنني

اهللا يسلمك -

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

جيلس امين مع دينا ممسكا رأسه دون ان يتكلم

:تنظر اليه دينا قائلة 

مالك يا امين يف ايه -

:يرد امين بصوت مصاحبه خوف 

انا حلمت اين قتلت عدنان ابن خالتك عندي يف البيت وانت   -

كنيت موجودة

:تقف دينا مرجعه كرسيها اىل اخللف يف حالة ذهول قائلة 
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ازاي ده ؟ انا كمان حلمت نفس احللم ده امبارح -

:يقف امين هو االخر يف حالة ذهول قائال 

حلميت نفس احللم ازاي ده ؟ -

:تقول دينا 

ايوة حلمت اين كنت يف شقتك وعدنان طالع من االوضة بتاعتك  -

وضربين وانت ضربته على راسه ووقع على االرض ميت وانا من خويف 

جريت وصحيت بعدها على طول

يزداد ذهول امين والرعب ميلئ عيناه وجيلس مرة اخرى ممسكا راسه 

:قائال  

ال يف حاجة مش طبيعية بتحصل ازاي ده ازااااي -

هو فعال ده اللي حصل بالظبط

تنظر دينا وامين اىل بعضهم البعض  يسيطر عليهم الرعب يف صمت
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 الفصل الرابع

  

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

تقول امساء لعدنان مافعله زياد زوجها ا

:يقف عدنان يف عصبية قائال 

هو فني الوقيت الزفت ده. واهللا مانا سايبك يا زياد الكلب انت  -

:امساء يف خوف جتلسه مرة اخرى قائلة 

خالص يا عدنان ماتعملش فيه حاجة ده كلب وال يسوى -

:يقول عدنان بعصبية 

امال بتقوليلي ليه طاملا مش عاوزاين اعمل فيه حاجة ؟ -

:تضع امساء رأسها باألرض قائلة 

انا اسفة يا عدنان مش هقولك حاجة تاين -

:يقف عدنان يسمك راس امساء مقبلها قائال 

ما اقصدش يا امساء بس انيت اخيت وماينفعش اشوفه بيعمل فيكي  -
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حاجة زي كدا وما اعملوش حاجة انيت وراكي راجل يعرف ياخدلك 

حقك وماخيليش كلب زي ده ميد ايده عليكي تاين

:ترد امساء بزعل 

طبعا ياعدنان بس هعمل ايه نصييب كدا والزم اجي على نفسي يف  -

حاجات كتري علشان خاطر عيايل وعلشان اللي يف بطين وعلشان 

خاطري ماتعملش فيه حاجة

:يقبل عدنان رأسها مرة اخرى قائال 

حاضر يا أمساء علشان خاطرك انيت بس بس املرة اجلاية مش  -

هسكت

:ويدير راسه قليال قائال بصوت خافت 

هتشوف يا زياد انا هعمل فيك ايه -

:امساء 

ربنا خيليك ليا يارب -

وانيت يارب يا حبيبيت -
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،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

:يرى امين عدنان واقفا جيري باجتاهه قائال 

عدنان عاوز اتكلم معاك شوية -

:عدنان مبتسما 

خري يا امين اتفضل مع اين زعالن منك اكلمك امبارح تعمل معايا   -

كدا ؟

:امين 

معلشي يا عدنان بس انا كان مزاجي وحش امبارح الين حلمت  -

حلم حلد الوقيت مش القي ليه اي تفسري

:عدنان باستغراب 

حلم ؟ كل اللي كان مزعلك حلم ؟ -

:امين متوترا  
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انا مش متأكدا ان كان حلم وال حقيقة انا مرعوب من ساعتها  -

بقيت خايف انام من وقتها

:عدنان باستغراب مرة اخرى 

ايه اللي حصل يا ا بين فيه ايه -

:امين بتوتر مصاحبه خوف  

حلمت ان انت كنت عندي يف البيت امبارح وقتلتك -

:عدنان قائال بثقة وجدية 

ما أنا فعال كنت عندك امبارح يف البيت يا ابين وانت قتلتين فعال -

:متتلئ عني امين باخلوف وهو يبتعد قليال عن عدنان قائال  

وحياة اغلى عندك يا اخي ماختوفين و تتكلم معايا جبد اقسم باهللا  -

انا مرعوب من ساعتها

:يسمك عدنان امين من يده قائال 

طب كمل ايه اللي حصل بعد كدا -
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:يكمل امين كالمه خبوف 

كنت  كل ماتقويل اصحا يا امين كنت بصحا من النوم -

:يضحك عدنان قائال 

يعين لو قلتلك اصحا يا امين هتصحا على سريرك ؟

:يغلق امين عيناه قائال 

ايوة قول كدا -

:يقول عدنان 

اصحا يا امين -

يفتح امين عيناه ليجد عدنان امامه ومل حيدث شئ

:يضحك عدنان قائال 

انت اجتننت وال ايه يا ابين خيرب عقلك -

:يهدأ امين قليال مث يقول 

مش عارف يا عدنان ايه اللي بيحصلي -

:يقول عدنان وهو يضحك 
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شفت دينا وهي بتجري وسايباك ؟ -

ميسك امين راسه وجيلس على االرض ناظرا اىل االرض يسيطر عليه 

اخلوف والرعب دون ان يتكلم  مث يرفع راسه  لينظر اىل عدنان مرة 

اخرى ال جيده

يقف مهروال يسيطر عليه الرعب يظل يبحث عنده  يظل يصرخ يف 

مكانه يلتف من يف  الشركة حوله مستغربني منه

:يظل يصرخ بصوت عايل 

انا عاوز اصحا صحيين من نومي ماتسبنيش كدا يا عدنان -

ينظر اليه اجلميع يف حالة استغراب وذهول

:وهو ال يتوقف عن صرخيه كل مايقوله 

هو عاوز اصحا حرام عليك ويظل  يكررها  -   

مل يكن امامهم اال االتصال مبستشفى االمراض العقلية

     ويتم نقله اليها
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 الفصل اخلامس

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

:يقف زياد يرتقص امام املراه ناظرا اىل نفسه قائال 

ايه اجلمال ده يا ابين خيرب بيت مجالك ويظل يتجمل يف نفسه -

يذهب اىل سريره لكنه يسمع صوت دق على باب غرفته يقف زياد 

:يفتح باب غرفته ال جيد احد ينظر باستغراب قائال 

يا والد الكلب بتشتغلوين ؟ -

ويذهب اىل غرفة اوالده يفتحها مسرعا ليجد اطفاله نائمني وامساء  

:جبوارهم نائمة ايضا يرجع بظهره بذهول مث يقول لنفسه 

اكيد انا بيتهيأيل -

يعود اىل غرفته مرة اخرى ويغلق الباب خلفه مث ينظر اىل الباب مرة 

اخرى ويفتحه ويعود اىل سريره ويغلق عيناه
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فجأة يسمع صوت صريخ طفل من الصالة يفتح عيناه جيد نور املنزل 

مغلقا وكل مايراه هو سواد امامه ال يرى شئ

يقف زياد يف رعب يتخبط يف اثاث غرفته وينري هاتفه وخيرج للصالة 

خائفا يرى خيال طفل صغري جيري من امامه يسقط زياد على االرض 

يف رعب ويقف مرة اخرى جيري على غرفته مغلقا الباب خلفه كل 

مايضئ املكان هو نور هاتفه

:ينظر زياد اىل سريره ليجد الطفل مرة اخرى ينظر اليه ويصرخ قائال 

انا مهوتك زي ما انت كنت عاوز متوتين -    

يظل زياد يصرخ بصوت عاىل مسيطرا عليه الرعب

يقرتب منه الطفل ممكسا رقبته وخينقه يصرخ زياد اكثر واكثر

:اىل ان تيقظه امساء من نومه قائلة 

يف ايه يا زياد بتصرخ ليه كدا ؟ -

يقف هو يف رعب جالسا على االرض ينظر اليها دون ان يتكلم

:تنزل امساء من على سريرها وجتلس جبواره قائلة 
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ايه يا حبييب كان كابوس وال ايه -

:يضمها اليه وهو يبكي قائال 

انا اسف يا امساء حقك عليا انا اسف ويظل يبكي يف حضنها -

تنظر اليه امساء يف دهشة واستغراب دون ان تتكلم

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

:يظل امين يصرخ بغرفته باملستشفى قائال 

عاوز اصحا يا عدنان ماتسبنيش -

:يدخل عليه الدكتور عبد اهللا قائال 

عاوز تصحا ازاي وانا اصحيك -

ينظر اليه امين دون ان يرد

:يقول عبداهللا مرة اخرى 

انت صاحي يا امين وزي الفل ايه اللي خيليك تقول حاجة زي دي -
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:يدفعه امين قائال 

ال انا نامي وانت كمان نامي احنا يف حلم ده مش حقيقي احنا يف  -

حلم

والزم اصحا

:يبتسم الدكتور عبداهللا مقرتبا منه حماوال دئته قائال 

طيب يا سيدي احنا يف حلم طب علشان نصحا منه نعمل ايه؟ -

:امين مسرعا 

الزم عدنان اللي يصحينا -

:حيك الدكتور عبداهللا اذنه قائال 

ومني عدنان ده -

:امين 

عدنان ده  كان صاحيب وبعد ما قتلته وهو مابقاش صاحيب -   

:ينظر الدكتور عبداهللا اليه باستغراب قائال 

قتلته ؟ امىت الكالم ده -
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:امين منهار من البكاء 

قتلته من يومني عندي يف الشقة -

:يزداد استغراب عبداهللا مرة اخرى ويقف من مكانه وهو ينصرف 

طب انا هشوف املوضوع ده وهرجعلك تاين -

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

يتصل عبداهللا على الشرطة وحيكي هلم ماقاله امين

:يرد عليه املأمور قائال 

احنا هنسمع كالم واحد جمنون  يا دكتور عبداهللا وال ايه -

:يرد عبداهللا قائال 

من الواضح انه مش جمنون وال حاجة لكن ممكن تكون صدمة  -

عصبية وانه مش مصدق اللي عمله ممكن حضرتك تتأكد من 

املوضوع ده وتبعت حد بيته وتشوف
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:يرد املأمور قائال 

خالص ماشي  يادكتور عبداهللا -

وبالفعل تذهب الشرطة اىل منزل امين وتدخل اىل املكان

جتد جثه عدنان موجودة ملقاة على االرض

 الفصل السادس

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

جتري كال من امساء وشيماء اىل املشتشفى لريوا جثة عدنان وسط 

صراخهم و نواحهم

:يدخل الدكتور ومعه وكيل النيابة يقول الدكتور هلم 

ده عدنان ؟ -

:امساء منهارة من البكاء 
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ايوة هو عدنان اخويا وتسقط على االرض مغما عليها

يتم نقلها اىل غرفة من غرف املستشفى وجيلس زياد جبوارها مقبال 

يداها ويبكي جبوارها

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

تدخل شيماء على وكيل النيابة منهارة من البكاء

:يقول هلا وكيل النيابة 

انا عارفة اا صدمة جامدة عليكوا بس الزم ناخد اقوالك يف  -

:القضية شيماء وهي متسح دموعها 

اتفصل -

:يقول وكيل النيابة 

اخر مرة شفيت فيها عدنان كانت امىت -

:ترد شيماء منهارة من البكاء 
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عدنان كان قاعد معايا امبارح لسه هو مات امىت وازاي ؟ -

:يقف وكيل النيابة غري مصدق ماتقوله 

ايه اللي انيت بتقوليه ده عدنان مقتول بقاله يومني وتقرير الطب  -

الشرعي بيأكد  كدا

:تقف شيماء هي االخرى من مكاا غري مصدقة قائلة 

واهللا عدنان كان معايا امبارح لسه وكنا قاعدين يف مطعم الربكة حىت  -

ممكن تسال اللي شغالني هناك

:يزداد ذهوله اكثر قائال 

ازاي ده ؟ طب تقدري تتفضلي انيت -

:خترج شيماء وتدخل دينا على وكيل النيابة قائال هلا 

شوفيت اين عليه اخر  مرة  امىت -

:تقول دينا 

انا ماشفتوش من زمان بس فيه حاجة غريبه حضرتك حصلت -

:يقول هو باستغراب 
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ايه اللي حصل -

:دينا 

امين صاحبه  قال  انه من يومني  حلم ان عدنان كان عنده يف  -

  البيت وقتله غصب عنه

:ميسك وكيل النيابة راسه قائال 

حلم ؟ عدنان اتقتل فعال يف بيت صاحبه من يومني -    

:تقف دينا من مكاا يف ذهول هي االخرى قائلة 

يعين ماكانش حلم ؟ -

:جيلس وكيل النيابة ممسكا راسه وخيبط راسه بيده قائال 

اتفضلي انيت -    

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
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:يدخل وكيل النيابة على امساء يف غرقتها يف املستشفى قائال  

محد هللا ع السالمة  -

:امساء متسح دموعها 

اهللا يسلمك -

:وكيل النيابة  

انا عارف ان الوقت مايسمحش ان اخد اقوالك الوقيت لكن ده  -

شغلي

:تقول امساء 

ال عادي وال يهمك اتفضل -

:وكيل النيابة 

عدنان اخوكي شفتيه امىت اخر مرة -

:متسح امساء دموعها قائلة 

عدنان كان معايا امبارح لسه  هو مات امىت وازاي ؟ -
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:يقف وكيل النيابة من مكانه يف ذهول  ممسكا برأسه  غري مصدق 

امبارح ؟ -

:تعتدل امساء يف جلستها قائلة 

ايوة امبارح -

:يرد وكيل النيابة قائال بذهول    

ازاي ده ؟ طب عن اذنك -

وينصرف

تنظر اليه امساء باستغراب من طريقته

 الفصل السابع

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
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جتلس شيماء يف غرفتها  غارقة يف دموعها تدخل عليها دينا مواسية هلا 

: قائلة 

خالص يا شيماء ماتعمليش يف نفسك كدا ادعيله ان ربنا يرمحه -

:ترد شيماء وهي متسح دموعها قائلة 

اهللا يرمحه ده كان لسه معايا امبارح وكنا قاعدين بنضحك وبنهزر -

:تقف دينا يف ذهول قائلة 

امبارح ؟ امال بيقولوا انه مقتول بقاله يومني يف شقة صاحبه امين  -

:ترد شيماء بذهول ايضا 

ماهو ده اللي جمنين الن وكيل النيابة قايل كدا فعال ازاي ده طيب -

معقولة اكون انا مش فاكرة ؟

:تضمها دينا اليها قائلة 

املوضوع يف لغز كبري وممكن يكون عدنان ما ماتش اصال -

:تبعد عنها شيماء قائلة 

امال مني اللي شفته جثته يف املستشفى ده ؟ خياله يعين ؟ -
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:دينا بتوتر 

مش عارفة بقا يا شيماء اصال عدنان ده كان حد غريب جدا اهللا  -

يرمحه بقا

:تنهال الدموع من عني شيماء قائلة 

اهللا يرمحه -

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

:يقول وكيل النيابة للدكتور عبداهللا 

انا مر عليا يف حيايت قضايا كتري ماشفتش زي القضية دي -

وانا عاوز امسع اقوال املتهم

:يقف الدكتور عبداهللا قائال 

اتفضل حضرتك -

ياخد الدكتور عبداهللا وكيل النيابة ويدخل على امين غرفته جيد امين 
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مرتعشا من اخلوف ضامما قدمه وممسكها بيديه

:يقول الدكتور عبداهللا 

زي ما حضرتك شايف هو ع احلالة دي من امبارح ملا يتكلم كل  -

اللي بيقوله انا عاوز اصحا

ينظر اليه وكيل النيابة باستغراب مث ميسك الكرسي وجيلس جبوار امين 

:قائال 

ها اذيك يا امين -

ينظر اليه امين نظره استحقار دون ان يرد

:يعتدل وكيل النيابة قائال 

بقولك اذيك -

:يرد امين قائال 

احلمد هللا -

:وكيل النيابة 

ها احكيلي بقا يا سيدي ايه اللي حصل -
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:يرد امين خبوف 

انا قتلته ويف نفس الوقت ماقتلتوش -    

:وكيل النيابة باستغراب 

ازاي بقا -

:امين يزداد خوفه 

انا قتلته يف احللم اللي احنا فيه الوقيت لكن يف احلقيقة انا ماقتلتوش -

:يزداد وكيل النيابة استغراب قائال 

يف احللم اللي احنا فيه ؟ -

:يهز امين راسه قائال بصوت غليظ ارعب وكيل النيابة  

ايوة احنا بنحلم الوقيت وانا مستنيه ييجي  يصحيين -

يقف وكيل النيابة من على الكرسي  خائفا خارجا من غرفة امين قائال

:للدكتور عبداهللا 

هو ماله يا دكتور ؟ -

:يرد الدكتور عبداهللا 
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واهللا ماعارف حضرتك دي اول حالة جتيلي بالنظام ده -

:يرد وكيل النيابة ممسكا راسه 

مش ميكن بيمثل ؟ -

:يرد الدكتور عبداهللا 

مش عارف واهللا بس ما اعتقدش انه بيمثل النه هو اللي قالنا على  -

اجلرمية وكمان لغة اجلسد بتاعته وكالمه بيأكد انه متأكد من كالمه 

وعارف هو بيقول ايه

:يرد وكيل النيابة 

ع العموم كله هيبان  -   

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

:جتلس امساء مع زياد زوجها غارقة يف دموعها قائلة  

ربنا يرمحك يا عدنان ربنا يرمحك يا اخويا -
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:يضمها زياد اليه مقبال رأسها 

اهللا يرمحه يا أمساء كفاية بقا حرام عليكي اللي بتعمليه ده عدى  -

شهر وانيت لسه برضو على حالتك دي

:تنهال الدموع من عني امساء اكثر قائلة 

ماحلقش يفرح يف حياته ما شافش يوم فرح من يوم ما اتولد -

:يرن جرس املنزل تقف امساء لتفتح الباب جيلسها زياد قائال 

خليكي انت يا امساء هقوم افتح انا -

:تقف امساء مرة اخرى قائلة 

ال خليك هفتح انا هتالقيها شيماء او حد من قرايبنا -

تقتح امساء الباب

تقف يف ذهول تكاد عيناها تنخلع من مكاا من رعبها قائلة خبوف 

:

عدنان ؟ -

مث تسقط على االرض مغما عليها
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  الفصل الثامن

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

:تستيقظ امساء من نومها جتري من فرحتها  قائلة لزياد 

عدنان عايش يا زياد عدنان عايش احلمد هللا طلع ماماتش طلعت  -

حبلم احلمد هللا الف محد والف شكر ليك يارب

ينظر اليها زياد بذهول دون ان يتكلم

جتري امساء مسرعة اىل هاتفها ترن على عدنان اخيها لكنها جتد 

اهلاتف مغلق

حتاول عدة مرات اىل ان يقف زياد ضاممها اليه تنهال الدموع من عينيه 

: قائال 
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اهللا يرمحه يا امساء خالص بقا حرام عليكي انيت كدا بتعذبيه اكرت -

:تقع امساء على االرض من صدمتها قائلة وهي تبكي 

يعين ماكانش حلم  ؟ يعين عدنان مات -

:جيلس  زياد  جبوارها ماسحا دموعها قائال 

ادعيله يا امساء ادعيله ان ربنا يرمحه وكفاية بقا حرام عليكي -

انا جايبك من قدام باب الشقة مغما عليكي

:تقف امساء من مكاا يف ذهول قائلة 

من قدام باب الشقة ؟  يعين عدنان كان هنا فعال -

:خيبط زياد يده كفا على كف قائال 

ال حول وال قوة اال باهللا اهدي يا امساء بقا -

انا طلعت لقيت الباب مفتوح وانيت نامية ع االرض ومفيش حد

تقريبا كان حد بريخم ومشي

:متسك امساء رأسها قائلة بذهول ال تستطيع ان متسك دموعها 
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انا هللا وانا اليه راجعون ربنا يرمحك يا عدنان -   

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

جيلس وكيل النيابة مشعال سيجارته  فاركا رأسه ينظر يف الورق املوجود 

امامه

:قائال لنفسه 

يعين هو مات امىت ؟ طب هو فعال مات وال أل ؟ -

طب ماميكن فعال ان ده حلم زي ماصاحبه بيقول ويظل يتحدث مع 

نفسه

ويرجع براسه اىل اخللف مغلقا عيناه

يدق باب مكتبه

:وكيل النيابة قائال 
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اتفضل -

:يفتح باب املكتب عدنان  عليه قائال 

اذيك يا عاصم بيه -

:عاصم وكيل النيابة قائال 

حضرتك تعرفين ؟ -

:يبتسم  قائال 

ال انا شفت اسم حضرتك مكتوب على مكتبك -

:يقول وكيل النيابة باستغراب 

طب انت مني وازاي احليوان اللي برا يسيبك تدخل عليا كدا ؟ -

:يبتسم هو قائال 

انا عدنان -

ومفيش حد برا يعرف يوقفين خصوصا اين يف عامل فيه كل شئ مباح

:يقف وكيل النيابة يف ذهول قائال 

عدنان مني ؟ وعامل ايه اللي بتتكلم عنه -
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:يضحك عدنان قائال 

انا عدنان اللي حضرتك بتحقق يف جرمية القتل بتاعته -

ومش مهم تعرف العامل اللي انا فيه

:يسيطر الرعب على عاصم وكيل النيابة قائال خبوف 

يعين انت مت وال مامتش ؟ -

:يضحك عدنان قائال 

انا مت ويف نفس الوقت عايش -

:يرتعش وكيل النيابة من اخلوف قائال 

طب انت عاوز مين ايه -

:يقرتب عدنان منه قائال يف اذنه 

اصحا -

يستيقظ عاصم وكيل النيابة يف مكتبه خبوف وفزع ميلئ عيناه

  خارجا من مكتبه يسيطر عليه الرعب
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 الفصل التاسع

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

:تقول هاجر صديقة دينا هلا  

ايه يابنيت انت فني بقالك كل ده -

:تبتسم دينا قائلة 

ال انا خالص ماعدتش ليا يف الشمال -

:تضحك هاجر قائلة 

ايه ربنا هداكي وال ايه ؟ -

:ترد دينا بنربة حزن 
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ايوة احلمد هللا ربنا هداين عقبالك -

:هاجر باستغراب 

بس اكيد حصل حاجة لكل ده -

:دينا 

من بعد ماعدنان ابن خاليت مات وانا احلمد هللا ربنا هداين وبقيت  -

خايفة من املوت جدا وامتىن اين اموت موته نظيفه وانا قريبه من ربنا

:تقف هاجر من على الكرسي يف ذهول قائلة 

عدنان ابن خالتك مات ؟ ال حول وال قوة اال باهللا ربنا يرمحه -

:ترد دينا ممتلئة عيناها بالدموع 

ايوة بقاله اكرت من شهر اهو ربنا يرمحه -

:يزداد ذهول هاجر اكثر قائلة 

شهر ؟ ازاي ده؟ انا لسه شايفاه من يومني يف شرم -

:تقف دينا هي االخرى غري مصدقة قائلة 

انيت بتقويل ايه يا بنيت انيت اجتنيت وال ايه -
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:هاجر 

واهللا شايفاه وكمان سلمت عليه وقعدنا نتكلم شوية -

:دينا باستحقار 

دا انا لو صدقت انه عايش مش هصدق انه سلم عليكي انيت -

:هاجر 

واهللا يابنيت زي مابقولك شايفاه لسه من يومني يف شرم وانا مش  -

هكذب عليكي

:متسك دينا رأسها غري مصدقة يف ذهول تام قائلة  

املوضوع ده فيه حاجة غريبة جدا -

وجتلس كال من دينا وهاجر جالسني ينظروا اىل بعضهم البعض دون 

  ان يتكلموا

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
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:تقول دينا لشيماء  اختها ماقالته هلا هاجر 

:تصفع شيماء دينا على وجهها قائلة  -

انيت اصال لسه بتكلمي االشكال دي ليه وبعدين واحدة زي دي  -

ممكن تقولك اي حاجة علشان انيت تطلعي معاها وتتأكدي من  

كالمها علشان ترجعك للسكة دي تاين وعدنان اهللا يرمحه برمحته بقا

تبكي دينا واضعة وجهها يف االرض دون ان ترد

:حتضنها شيماء وتضمها اليها قائلة 

حقك عليا يا دينا انا اسفة بس انا خايفة عليكي من صاحبتك  -

دي

انا اسفة كمان مرة

:تقول دينا وهي تبكي 

انا عارفة يا شيماء وانا اصال ماصدقتهاش وانا معدتش بكلمها اد   -

كدا
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:تاخد شيماء يد دينا وتصفع وجهها بيد اختها قائلة 

اضربيين زي مانا ضربتك -

:تضحك دينا يف وسط دموعها قائلة 

انيت اخيت الكبرية ولو ضربتيين مش هزعل منك وتاخد شيماء يف  -

حضنها مرة اخرى

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

جيلس عاصم وكيل النيابة مع الدكتور عبداهللا قائال له ماحدث

:يقف الدكتور عبداهللا من مكانه مذهوال قائال 

معقول ؟ يعين امين ده كالمه صح ؟ يعين هو لسه بيحلم فعال ؟ -

:مث يكمل كالمه 

.طب ازاي ودي ظاهرة ايه دي ازاي ده ؟ -

جيلس عاصم مسيطرا عليه الصمت

53



:مث يستجمع كالمه قائال 

انا الزم اشوف امين ده تاين -

ياخد الدكتور عبداهللا وكيل النيابة ويدخلوا اىل غرفة امين

:جيلس الدكتور عبداهللا جبانبه قائال 

امين انا صدقتك -

:ينظر اليه امين بفرحة قائال 

جبد ؟ يعين انت حلمت بيه ؟ -

:ينظر عبداهللا اىل عاصم وكيل النيابة قائال 

مش انا اللي حلمت بيه لكن عاصم بيه هو اللي شافه -

:ينظر امين اىل عاصم بلهفة قائال 

يعين انيت شفته ؟ -

:يرد عاصم متوترا 

ايوة شفته -    

:امين مسرعا 
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يعين صدقتين ؟ -

ينظر اليه وكيل النيابة دون ان يرد

:يرد الدكتور عبداهللا 

ايوة صدقناك يا امين -

:ميسك امين راسه قائال 

طب احلل ايه ازاي اصحا من احللم اللي انا فيه ده -

:ينظر الدكتور عبداهللا اليه قائال 

هنشوف يا امين مش بعيد اطلع انا كمان من صنع دماغك واطلع  -

مش حقيقي

ينظر اليه وكيل النباية برعب مسيطرا عليه الصمت دون ان يتكلم

  الفصل العاشر
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،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

تنزل شيماء من منزهلا متجهة ملكان عملها وهو احد املوالت الكبرية 

يف وسط البلد

جتلس شيماء واضعة يدها على خدها سارحة  يف ضجر يدخل عليها 

:ابراهيم زميلها يف العمل قائال 

اذيك يا انسه شيماء -

:تبتسم شيماء ابتسامة خفيفة قائلة 

احلمد هللا كويسة يف حاجة وال ايه يا استاذ ابراهيم -

:يبتسم ابراهيم قائال 

ال ابدا مفيش حاجة انا حسيت انك زعالنة من حاجة قلت اطمن  -

عليكي

56



:تعتدل شيماء يف جلستها قائلة 

ال ابدا مفيش حاجة بس زي ما انت شايف مفيش اي زبائن -

:يبتسم ابراهيم قائال 

على رايك واهللا ماتعرفيش يف ايه -

طب عن اذنك ملا اشوف حساب االستاذ اللي هناك ده

اتفضل -

:يذهب ابراهيم ويعود مرة اخرى قائال 

معلش لو ممكن تشويف حساب االستاذ اللي هناك ده  ايه الين  -

مضطر اطلع ربع ساعة بس هعمل حاجة ع السريع وجاي

:تبستم شيماء قائلة 

ال عادي وال يهمك -

تقف شيماء متجهه لتحاسب هذا الشخص تقف يف وسط الطريق 

:مذهولة  ترتعش يسيطر على عينها الرعب قائلة 

عدنان ؟ -
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،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

تسقط شيماء  على االرض جيري عليها العمال املوجودين يف املكان 

ملساعدا

تقف شيماء تنظر مرة اخرى لكنها ال جتده ولكن االشياء اللي طلبها 

موجودة كما هي

تنهال الدموع من عني شيماء غري مصدقة ملا راته

ترجع شيماء مرة اخرى جتلس مكاا يسيطر عليها اخلوف قائلة 

:لنفسها 

ازاي ده ؟ -

يعين انا كان بيتهيأيل ؟

طب ازاي
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وتظل حتادث نفسها

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

تقول امساء

ايه يا حبييب فينك بقالك يومني ماحدش بيشوفك ومابتسألش على  -

اختك كدا ؟

:يرد عدنان مبتسما 

معلش بقا يا امساء انا تعبان بقايل يومني واهللا ونامي يف السرير -

:تنظر امساء اىل يده باستغراب ممسكه اياها قائلة 

ايه اللي يف ايدك ده ؟ -

:يرد عدنان بتوتر 

مش عارف واهللا يا امساء رمسة اخلامت دي صحيت من نومي لقيتها   -
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كدا

:يزداد استغراب امساء قائلة 

صحيت من النوم لقيتها كدا ؟ -

:عدنان 

اه واهللا يا امساء زي مابقولك حلمت ان فيه حد رمسلي اخلامت ده  -

على ايدي وبعدين جه حد تاين قتل الشخص ده وكان بيحاول يقتلين 

وصحيت مرعوب ومن خويف منت يف الشارع وبعدين رحت المين بيته 

ومنت عنده شوية وبرضو حلمت ان امين بيقتلين صحيت من النوم 

      مالقتوش يف شقته نزلت وروحت وماطلعتش من البيت من يومها

:يزداد استغراب وذهول امساء اكثر قائلة 

ازاي ده ؟  انا برضو حلمت ان انت مت وامين صاحبك هو اللي  -

قتلك يف بيته

:يقف عدنان من مكانه يف ذهول تام قائال 

يعين ايه ؟ -
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:متسكه امساء من يده لتجلسه مره اخرى حماولة دئته 

مش عارفة يا عدنان بس االغرب يف املوضوع هو اخلامت اللي مرسوم  -

على صابعك ده بصراحة طب مامتسحه

:عدنان 

حاولت كتري امسحه لكن مفيش فايدة مش عارف ايه اللي  -

بيحصلي

انا ساعات حبس ان انا ببقا يف اماكن خمتلفة يف نفس الوقت واحالمي 

  بقت غريبة جدا

اكيد يف حاجة غريبة بتحصل ربنا يعدينا منها على خري

ع العموم انا رايح شرم انا وامين سفرية كدا تبع الشغل يعين بتاع 

اسبوع وال حاجة وملا ارجع ابقا اشوف

:امساء 

ماشي يا عدنان تروح وتيجي بالسالمة -

اهللا يسلمك -   
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 الفصل احلادي عشر

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

حتكي امساء لدينا اختها ماحدث معها

:تقف دينا من مكاا يف ذهول قائلة 

مانا قلتلك يا شيماء قبل كدا يف حاجة غريبة -

يعين كالم هاجر كان صح عدنان فعال كان يف شرم

:تقف شيماء بعصبية قائلة 

قلتلك ماجتبيش سرية البنت دي تاين -

وع العموم انا اكيد كان بيتهيأيل

:دينا 

قلتلك يا شيماء ان معدتش ليا عالقة بيها بس فعال املوضوع  -
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غريب جدا

انيت بيتهيألك انيت وامساء ؟ ويف نفس الوقت هاجر كان بيتهيأهلا ؟

:متسك شيماء راسها يف حرية قائلة 

ماعدتش عارفة يا دينا ايه اللي بيحصل -

:تقف دينا مرة اخرى مسرعة قائلة 

مش انتوا عندكوا كامريات ؟ طب ماتشويف يف الكامريات وتتاكدي  -

ان كان بيتهيألك ونتأكد من املوضوع ده

:تقف شيماء هي االخرى مسرعة قائلة 

فعال عندك حق ازاي كانت الفكرة دي طايرة من دماغي -

طب انا هشوف بكرة

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

:جيلس عاصم وكيل النيابة متوترا حيادث نفسه قائال 
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يعين انا فعال ممكن اطلع مش حقيقي ؟ ممكن اطلع من صنع دماغ  -

امين ده ؟

ويظل حيادث نفسه

:يستأذن الدكتور عبداهللا ويدخل عليه قائال 

اذيك يا عاصم بيه -

:يرد عصام متوترا 

احلمد هللا متام تشرب ايه ؟ -

:عبداهللا 

ال انا جاي اقول حلضرتك حاجة وماشي على طول -

:عاصم باستغراب 

حاجة ايه ؟ -

:عبداهللا خمرجا ورقة يعطيها لعاصم قائال 

دي نتائج التحاليل اللي بتأكد ان امين مش مريض  وان مفيش فيه  -
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اي حاجة

ومن رايي انه امين بيمثل علينا علشان يبان انه جمنون وماياخدش حكم 

يف اجلرمية اللي عملها

:يقف عاصم من مكانه قائال 

بيمثل ايه بس ؟ انا نفسي شوفت عدنان ده وكان معايا هنا يف  -

االوضة

:يبتسم عبداهللا قائال 

ممكن يكون العقل الباطن بتاعك هو اللي صورلك احللم ده  -

خصوصا ان حضرتك مشغول بالقضية دي كتري االيام دي وكالم امين 

اثر على العقل الباطن عندك علشان كدا حلمت بيه

:عاصم باستغراب 

يعين ايه ؟ -

:عبداهللا 

يعين زي مابقول حلضرتك -
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حضرتك اديت اجياء لنفسك حباجة زي دي وعلشان كدا عقلك 

الباطن صورهالك يف هيئة حلم

:يبتسم عاصم قائال 

انا كنت قربت اجتنن يا دكتور واهللا -

:عبداهللا 

ال اتطمن حضرتك مفيش اي حاجة انا هستأذن انا -

انا حبيت اقولك علشان اطمنك

:عاصم 

ماشي شكرا يا دكتور عبداهللا مع السالمة -

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

جتلس شيماء امام تسجيالت الكامريا يف توتر مع خفقات قلبها

تنظر اىل الشاشة وهي تأكل اظافرها
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يزداد توترها اكثر

مث تنظر اىل الشاشة يف رعب تام وذهول من ما تراه امامها

:تقف من على كرسيها برعب وترجع اىل اخللف قائلة 

عدنان عايش ؟ -

 الفصل الثاين عشر

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

جتري شيماء غري مصدقة ملا راته امامها يف خوف وذعر جتري تتخبط 

يف من يقابلها سارحة البال وهي تعرب الطريق يقف الطريق وتتخبط 

السيارات يف بعضها دون ان حىت ان تنظر اىل الطريق تصل اىل املنزل 

:تفتح هلا دينا الباب قائلة 
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ايه يا شيماء راجعة بدري النهاردة ليه -

تنظر اليها شيماء دون ان ترد وتدخل اىل غرفتها مسرعة جتري دينا 

:خلفها يف استغراب منها ومن طريقتها قائلة 

يف ايه يا شيماء مالك راجعة مش على بعضك ليه  -

:تنهال الدموع من عني شيماء يف خوف وترمتي يف حضن دينا قائلة 

عدنان  طلع عايش يا دينا امال مني اللي شفت جثته ده ؟ -

:تقف دينا من مكاا يف ذهول قائلة 

عايش ؟ يعين فعال كالم هاجر صح ؟ يعين عدنان ماماتش طب  -

ازاي ؟

:تقف شيماء هي االخرى قائلة

احنا الزم نقول ألمساء اخته -

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
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جيلس امين يف غرفته سارح البال

:يدخل عليه الدكتور عبداهللا قائال 

اذيك الوقيت يا امين ؟ -

:يبتسم امين ابتسامة خفيفة قائال 

احلمد هللا -

:الدكتور عبداهللا بسخرية قائال 

ها لسه عدنان ماجاش صحاك ؟ -

:امين 

ال واهللا يا دكتور  لسه قاعد مستين اهو -

:عبداهللا بسخرية منه مرة اخرى  ضاحكا 

ال واضح انك هتستىن كتري بس مش هنا يف بقا تستناه يف السجن -

:يقف امين من مكانه يف ذهول قائال 

يف السجن ؟ بس انا ماقتلتوش عدنان عايش -

:عبداهللا حبريه مصاحبها سخرية 
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طب عايش ازاي ؟ طب وجثته اللي لقوها يف شقتك وانت نفسك  -

اللي قلت ع اجلرمية بص انا حلد هنا وشغلي خلص معاك

ماعدتش اقدر اساعدك اكرت من كدا ومن الواضح ان انت مصدوم 

من اللي حصل

:يرجتف امين خوفا قائال 

طب اديين يومني بس وانا هثبتلك ان انا مش بكذب عليك -

بس عاوز منك خدمة

:عبداهللا باستغراب 

خدمة ايه ؟ -

:امين 

عاوز حبل -

:يزداد استغراب عبداهللا قائال 

حبل ؟ امشعنا يعين ؟ -

:امين 
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هتشوف يا دكتور ماتستعجلش -

:عبداهللا 

ماشي ياسيدي هجيبلك حبل بس مها يومني بس وبعد كدا زي  -

ماقلتلك

:امين بابتسامة 

ماشي يا دكتور -

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

:تقف امساء بعصبية قائلة 

بطلوا ختاريف بقا عدنان اهللا يرمحه ولو مسحتوا املوضوع ده  -

مايتكررش تاين وكفاية  ختاريف

:خترج شيماء هاتفها من حقيبتها قائلة 

طب بصي يا امساء وقوليلي مني ده ؟ الصورة دي لسه امبارح -
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متسك امساء اهلاتف يسقط منها على االرض وتسقط هي االخرى 

:على االرض وتنهال الدموع من عيناها قائلة 

طب ازاي ؟ دا اكيد حد شبهه دا انا وانيت يا مشاء شفنا جثته -

:جتلس شيماء جبوارها على االرض ضاممه امساء اليها 

انا برضو مش مصدقة اللي حيصل  يا أمساء بس الزم نشوف امين  -

ده

اكيد هو اللي عنده السر كله وهو اللي عارف

:تقف امساء من مكاا مسرعة قائلة 

طب يال نروحله الوقيت -

:جتلسها شيماء مرة اخرى قائلة 

الوقيت ايه بس مش هينفع هنروحله بكرة ان شاء اهللا -

امساء

ماشي -
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،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

تصل شيماء وامساء ومعهم دينا اىل املشفى يستأذنوا من الدكتور 

عبداهللا للدخول اىل امين

ويدخلوا اىل الغرفة ويقفوا مجيعا يف ذهول ميلئ اخلوف عيناهم

تصرخ دينا صرخة عالية

جيري من يف املستشفى مجيعا وجيري الدكتور عبداهللا ايضا

ليجدوا امين شانقا نفسه

  الفصل الثالث عشر

)مش متكررة (

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
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يستيقظ امين من نومه على صوت هاتفه يرن جيد عدنان يرن عليه 

:قائال خبوف 

انت فني يا امين -

:ينظر امين اىل الساعة مستغربا قائال 

ايه يا عدنان هبقا فني يعين اكيد يف البيت احنا الفجر يا ابين -

:يهدأ عدنان قليال معتذرا ألمين 

معلش حقك عليا صحيتك من نومك ماخدتش بايل من الساعة  -

خالص

:يرد امين قائال 

ال واليهمك يا عدنان كان فيه حاجة وال ايه ؟ -

:عدنان 

ال خالص مفيش حاجة ويغلق اخلط -

امين مستغربا من صديقه ومن طريقته ويعود اىل نومه مرة اخرى
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،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

يتستيقظ امين من نومه مث يتذكر مافعله عدنان ويتصل امين على 

:صديقه عدنان  قائال 

ايه عدنان كان فيه ايه امبارح ؟ وانت فني الوقيت -

:عدنان 

انا نامي يف الشارع من امبارح يا امين -

:يقف امين من مكانه مذهوال 

نامي يف الشارع ؟ ايه اللي حصل يا ابين يف ايه ؟ -

:يرد عدنان 

انا هجيلك اعدي عليك الوقيت -

:امين مستغربا منه مرة اخرى 

الوقيت ؟ طب تعاىل يا عدنان انا مستنيك -

جيلس امين يفكر مستغربا من عدنان وطريقته
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،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

:يقول  امين لعدنان مستغربا منه ومن طريقته 

يف ايه يا عدنان مالك -   

:ميلئ اخلوف عني عدنان  قائال 

انا عارف اللي هقولك عليه  ده انك مش هتصدقه بس واهللا  انا   -

كنت متكتف وانا نامي وشايف اللي مكتفين وبيبصلي بطريقة مرعبة 

جدا وكان بيحاول يقتنلين خصوصا ان انا كنت يف اوضيت برضو يعين 

ماكانش حلم كان حقيقي ده  كل اللي فاكره من احللم

:ينظر اليه امين باستغراب مييل راسه قليال و حيك اذنيه قائال 

اه وبعدين ايه اللي حصل -

:عدنان 

بعدين صحيت وسبت الشقة وانا جبري مرعوب وخفت ارجع  -

الشقة تاين
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:امين حماوال دئته قائال 

يا ابين دي حاجة امسها اجلاثوم  تقريبا اللي هو شلل النوم وبيحصل  -

لناس كتري جدا يا عدنان انسا انسا دي ظاهرة طبيعية

:يهدأ عدنان قليال قائال 

جبد يا امين ؟ ده حصل معاك قبل كدا ؟ -

:امين قائال 

هو ماحصلش معايا انا بصراحة بس قرأت عنه على النت قبل كدا  -

وبيقولوا انه بيبقا بالشكل ده وانك بتحاول انك تصحا لكن مابتقباش 

  عارف

:عدنان باستغراب 

ايوة فعال ده اللي حصل واهللا انا كنت هتجنن علشان اصحا  -

ماكنتش عارف خالص

:يرد امين مبتسما  

وانا اللي كنت مفكر انك مابتخافش وقلبك جامد احلمد هللا اين  -
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  مابتفكرش احالمي ائي انا تقريبا ماحبلمش

:ميسك امين راسه بتوتر قليال قائال 

استىن كدا ياعدنان املوقف ده حصل قبل كدا بالظبط اقسم باهللا 

حصل قبل كدا

واحنا كنا قاعدين القاعدة دي وقلنا نفس الكالم ده

:يبتسم عدنان قائال 

يا عم دي ظاهرة طبيعية بتحصل للناس كلها بيتهيألك ان املوقف  -

ده حصل قبل كدا بيقولوا ان ده وانت يف بطن امك بتشوف كل اللي 

هيحصلك وكدا علشان كدا بتفكر ان املوقف ده حصلك قبل كدا

:امين 

ال ال املوقف ده فعال حصل قبل كدا صدقين بس انا مش قادر  -

افتكر ايه اللي هيحصل بعد كدا

عدنان

يا ابين زي ماقلتلك كدا واهللا -
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:امين 

ميكن بقا -   

:يضحك عدنان قائال 

طب انا هقوم انام عندك ساعتني كدا وال حاجة  -

:امين بتوتر 

تنام عندي ؟ -

:عدنان باستغراب ونربة زعل 

خالص يا امين انا نازل مروح انا وانا اسف اين ازعجتك -

:يسمكه امين من يده ليجلسه مرة اخرى قائال  

ما اقصدش واهللا يا عدنان انا بس كان جايلي ناس كدا ده كل اللي  -

اقصده

:يضحك عدنان قائال 

قصدك مصلحة -

  يا عم انا هدخل  انام انا ومش هبص عليك من اخلرم وال حاجة
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يرن جرس منزل امين

:يقول امين لعدنان بتوتر مسرعا  

ادخل انت بقا بسرعة -

يدخل عدنان ملقيا نفسه على سرير امين

يفتح امين الباب خبوف

:تقول دينا بدلع 

ايه يا حبييب كل ده علشان تفتح الباب ؟ -

:يزداد امين توتر قائال 

عدنان عندي جوا يال ننزل من هنا بسرعة -

:دينا بتوتر 

عدنان ؟ طب يال ننزل بسرعة -

ينزل كال من امين ودينا تاركني عدنان باملنزل

بعد فرتة يستيقظ عدنان من نومه ينده على امين ال جيده مستغربا

ينزل من منزل امين مغلقا الباب خلفه
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  الفصل الرابع عشر

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

تصل كال من شيماء وامساء ودينا اىل منزل عدنان يف صدمة تامة

:تقول شيماء المساء 

هنعمل ايه يا امساء ده حىت املنا الوحيد اللي هو امين انتحر -

:امساء بعصبية موجهه كالمها شيماء 

بقولك ايه يا شيماء عدنان اهللا يرمحه واملوضوع ده مانتكلمش فيه  -

تاين

:شيماء 

طب والصور وتسجيالت الكامريات تفسري ده بايه ؟ -
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:تزداد عصبية شيماء اكثر قائلة 

خالص بقا قلتلتك وحكاية الصور دي اكيد حد شبهه ومش بعيد  -

يكون يأت احنا عاوزين نصدقها ونتعلق يف وهم

:شيماء 

...يا بنيت ازاي  -

:تقاطعها امساء 

قلتلك ايه يا شيماء املوضوع ده خالص اتقفل -

:وتتجه اىل صورة عدنان وحتضنها قائلة 

اهللا يرمحك يا عدنان اهللا يرمحك يا اخويا -

جتلس كال منهم واضعة يدها على خدها

يسمعوا صوت الباب يضع به املفتاح

خيتبؤا مجيعا يف ذعر وخوف

:يفتح الباب ويدخل عدنان مبتسما  قائال 

مفيش محد هللا ع السالمة ؟ -
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،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

:جيلس امين مع دينا قائال هلا 

احلمد هللا ان انا وانيت نزلنا من الشقة قبل ما عدنان يشوفك ده كان  -

قتلنا احنا االتنني

:دينا يف خوف 

انت ازاي اصال ماتقوليش ان عدنان عندك وتسيبين اجي البيت ؟ -

:امين 

عدنان جايل فجأة لدرجة ان نسيتك اصال ومافتكرتش خالص -

:دينا  

اهي عدت على خري بقا انا خالص ماعدتش هعمل كدا تاين -

:يضحك امين قائال 
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ايوة كويس اا عدت على خري ياار دا انا كنت مرعوب -

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

يسيطر اخلوف على كل من امساء وشيماء ودينا ينظروا اىل عدنان 

برعب تام

ينظر اليهم ايضا مقرتبا منهم مستغربا منهم

جتري كال منهم ويزداد خوفهم

:يقول عدنان باستغراب 

يف ايه يا بت انت وهي جرالكوا ايه شفتوا عفريت ؟ -

جتري دينا من املنزل يف خوف تاركة شيماء وامساء

:عدنان مرة  اخرى قائال 

يف ايه يا امساء ايه ياشيماء بتعملوا كدا ليه ده انا راجع من السفر  -
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لسه قلت هتفرحوا ملا تشوفوين ودينا بتعمل كدا ليه وطلعت جتري ليه  

كدا

:ترتعش امساء من اخلوف قائلة بصوت متقطع 

انت عايش ؟ -

:عدنان باستغراب مرة اخرى 

عايش ؟ يف ايه يا امساء مالك ؟ مالك يا شيماء -

تقرتب امساء منه وتلمسه لتتأكد منه يسمكها من يدها

   تصرخ امساء وجتري منه

يتجه عدنان ناحية الباب لكي ينصرف بزعل منهم ومن طريقتهم 

:قائال 

خالص يا امساء انا ماشي -

جتري عليه امساء مرمتية يف حصنه منهارة من البكاء

:يضمها اليه  اكثر وتنهال الدموع من عينه هو االخر قائال 

يف ايه يا امساء انتوا بتعملوا ليه كدا ؟ -
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:امساء بصوت متقطع 

احنا فكرناك مت يا عدنان وشفنا جثتك انا وشيماء -

:يبعدها عدنان عنه خبوف 

مت ؟ -

:ترد شيماء هي االخرى منهارة 

ايوة ياعدنان ده اللي حصل فعال -

:جيلس عدنان ممسكا راسه حبريه قائال 

طب وبعدين ايه اللي حصل -

:شيماء 

امين صاحبك اللي قتلك  وبعدين رحنا المين صاحبك املستشفى  -

لقناه شانق نفسه

:يقف عدنان مرة اخرى يف ذهول قائال 

!امين ؟ -

انا وامين لسه راجعني من السفر مع بعض كنا يف شرم من اسبوع 
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ولسه واصلني حاال انتوا بتخرفوا وال ايه وال بتشتغلوين وال يف ايه 

بالظبط ؟

يزداد ذهول شيماء وامساء معا

:تقول امساء 

امين كمان عايش ؟ وكان معاك  ؟ وانت كنت مسافر ؟ -

ال يف حاجة بتحصل اكرب من ختيالتنا كلنا

:يفتح عدنان الباب يف عصبية قائال 

انا مش ناقص لعب العيال واللي بتقوهلويل ده انا نازل ميكن ملا  -

  ارجع تكونوا فوقتوا من الوهم بتاعكوا ده

ويسحب الباب خلفه وينصرف

الفصل اخلامس عشر
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،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

جتلس شيماء وامساء مذهولني من ماحدث  غري مصدقني

:تقول شيماء المساء بذهول 

معقول يا امساء نكون بنحلم ؟ او كنا يف حلم وصحينا ؟ -

:ترد امساء املذهولة هي االخرى 

حلم ايه بس يا شيماء ولو بنحلم هنكون بنحلم احنا االتني مع  -

بعض ؟

:تسمك شيماء رأسها وجتلس قائلة 

طب هنفرتض ان اجلثة اللي شفناها مش بتاع عدنان وعدنان  -

عايش

طب امين صاحبه اللي مات اللي عدنان بيقول انه ماماتش وانه كان 

معاه من شوية انا هتجنن واهللا

:امساء 
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احنا هنروح املستشفى دي بكرة ونتأكد -

:تقف شيماء من مكاا قائلة 

نتأكد من ايه احنا شفناه ميت قدامنا -

:امساء 

ال الزم نشوف ميكن فعال  ميكن طلع مامتش وانقذوه بعد مامشينا -

:شيماء حبريه 

انقذوه ازاي بس طب لو صدقنا ام انقذوه هيبقا مع عدنان ازاي  -

وهو اللي قتل عدنان وعدنان طلع عايش وامين موت نفسه بسبب انه 

..موت عدنان اللي طلع ماماتش و 

:تقاطعها امساء 

ايه كل اللي بتقوليه ده ؟ -

زي مابقولك كدا انا راحية املستشفى بكرة هتيجي معايا وال اروح 

لواحدي

:شيماء 
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ماشي هاجي معاكي -

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

جيلس عدنان امام منزله يفكر بذهول يف كالم اخته وكالم شيماء قائال 

:لنفسه 

يعين انا مت ؟ وامين كمان مات ؟ ايه اهلبل والكالم الفارغ اللي  -

بيقولوه ده ؟

يلمح عدنان رجل كبري يف السن يتسند على عكازه يتجه عدنان اليه 

ليساعده وجيلسه جبواره

:يقول هذا الرجل 

ربنا خيليك ياعدنان يا ابين -

:ينظر اليه عدنان باستغراب قائال 

هو حضرتك تعرفين ؟ -
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:يرد هو 

ايوة يا عدنان يا ابين انا عمك متويل كنت قعدت معاك هنا قبل   -

كدا كام مرة

:يزداد استغراب عدنان اكثر قائال 

قعدت معاك كام مرة ؟ انا واهللا اول مرة يف حيايت اشوفك -

:يبتسم عم متويل واضعا يده على كتف عدنان قائال 

مصدقك يا ابين من غري ماحتلف انا جارك هنا وده بييت اهو ويشري  -

اىل بيته

:عدنان 

اهال بيك بس انت ازاي عارف امسي جبد -

:متويل 

ماتاخدش يف بالك يا ابين هتفهم كل حاجة لواحدك -

:عدنان باستغراب واضعا يده على راسه قائال  

بس انت ساكن يف البيت ده بقالك اد ايه انا فعال اول مرة اشوفك -
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:يبتسم متويل قائال 

من بعد احلادثة وانا نقلت هنا مع ابين -

:يعتدل عدنان يف جلسته قائال 

حادثة ايه ؟ -

:متويل 

 سنني ومت فيها انا ١٠على كالمهم ان انا عملت حادثة من  -

مرايت

   بس انا قدامك اهو زي الفل

:يقف عدنان باستغراب منه قائال 

طب عن اذنك انا بقا -   

:يبتسم متويل ممسكا يده ليمكسه مرة اخرى قائال  

اقعد يا عدنان قلتلك هتفهم كل حاجة مع اين فهمتك كتري قبل   -

كدا

بس هفهمك تاين
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:يقف عدنان  مرة اخرى  منه قائال 

ال انا الزم امشي مش هينفع اقعد اكرت من كدا -

:جيلسه متويل مرة اخرى قائال 

انت مش عاوز تفهم ؟ -

:يهز عدنان راسه حبريه قائال 

ايوة عاوز افهم -

:خيرج متويل من يده خامت ويعطيه لعدنان قائال 

خد اخلامت ده وخليه معاك الدور ده -   

:يقف  عدنان  ناظرا اىل اخلامت يف خوف وذهول  قائال 

هي دي الرمسة بتاع اخلامت اللي على ايدي -

  الفصل السادس عشر
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،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

:يبتسم متويل قائال 

ايوة ماهي دي الرمسة اللي انا اللي رمستهالك على ايدك بس انت  -

فكرت ان انت  كنت بتحلم عرفت بقا انا عارفك ازاي ؟

:يقف عدنان يف خوف مبتعدا عنه مث يرجع مرة اخرى قائال بذهول 

طب ازاي ؟ بس ده فعال كان حلم وجه واحد تاين قتلك يف نفس  -

احللم

:متويل 

ال هو ماكانش قتلين وال حاجة هو زقين بس وانت فكرت انه قتلين -

:عدنان بذهول 

طب مني ده التاين اللي كان موجود -

:متويل 

التاين كان الواقع بتاعك اللي رافض وجودك يف زمانني خمتلفني يف  -
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نفس الوقت وعلشان كدا بعدين عنك وحاول يقتلك علشان 

يصحيك يف زمن تاين

:عدنان بسخرية منه ومن كالمه 

هه يعين انا كنت بقتل نفسي بنفسي ال وكمان انت اللي كنت  -

بتدافع عين من نفسي

....انت شكلك بت 

:يقاطعه متويل قائال 

هتقويل انت شكلك بتخرف ياعم احلج روح نام وانت احلادثة مأثرة  -

على دماغك وانا مش ناقص اهللا يصلح حالك

:ينظر اليه عدنان يف خوف ورعب قائال 

ايوة فعال انا كنت هقول كدا -

:يبتسم متويل قائال 

قلتلك ان املوضوع ده اتكرر كتري قبل كدا بس انت ماصدقتنيش -

روح نام يا عدنان يا ابين وهنكلم كالمنا بعدين بس سجل الكالم 
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اللي قتلهولك ده النك هتنساه

:يقف عدنان من مكانه قائال بتوتر 

ايوة انا فعال الزم انام انا الزم انام فعال -

ويرتكه عدنان مسرعا يف خوف ويدخل اىل منزله يف رعب تام ملقيا 

نفسه على سريره

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

تصل شيماء وامساء اىل املستشفى يدخلوا اىل الدكتور عبداهللا مكتبه 

:تقول شيماء للدكتور عبداهللا 

ماعرفتوش يادكتور امين انتحر ليه ؟ وعملتوا ايه يف املوضوع ده ؟ -

ينظر اليها الدكتور عبداهللا باستغراب ناظرا اىل امساء بابتسامة دون ان 

يرد

:تقول شيماء باستغراب 

96



ايه يا دكتور مش برتد ليه انا بقولك امين انتحر ليه -

:ينظر اليها عبداهللا ويدير وجهه اىل امساء مرة اخرى قائال 

ماختافيش هي هتبقا متام ان شاء اهللا -

:تقف شيماء من مكاا بعصبية قائلة 

هو ايه اللي انت بتقوله ده ومني دي اللي هتبقا متام -

:يقف عبداهللا مشريا اىل امساء قائال 

بعد اذنك عاوز اتكلم معاكي على انفراد -

خترج امساء مع عبداهللا مستغربة تاركني شيماء يف املكتب

:يقول عبداهللا المساء 

من امىت وهي يف احلالة دي ؟ -

:امساء باستغراب 

حالة ايه يا دكتور ؟ -

:عبداهللا 

التهيؤات اللي بتجيلها دي من امىت ؟ -
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:يزداد استغراب امساء قائلة 

يؤات ايه ؟ احنا بنتكلم عن امين اللي انتحر هنا امبارح -

:عبداهللا 

امين مني ؟ وانتحر هنا ازاي ؟ وايه اللي انتوا بتتكلموا فيه ده ؟ انا  -

فكرتك جايباها تتعاجل

:امساء بعصبية 

تتعاجل ؟ واضح ان انت اللي عاوز تتعاجل -

وتفتح الباب مرة اخرى وتاخد شيماء من يدها متجهه ناحية الغرفة 

اللي كان موجود ا امين جيري ورائها الدكتور عبداهللا حماوال ان يوقفها

تفتح امساء الباب وتقف يف صدمة

لتجد شخص موجود يف الغرفة

ترجع كالمها اىل اخللف يف صدمة

:تقول امساء بتوتر 

هي دي االوضة اللي كان موجود فيها امين امبارح -
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:ينفخ عبداهللا يف غضب قائال 

امين مني ده ؟ املريض ده بقاله اكرت من شهر يف االوضة دي  -

واتفضلوا من هنا بدل ماطلب ليكوا البوليس

تضع امساء راسها باالرض وتنصرف هي وشيماء

ينظر اليهم الدكتور عبداهللا بغضب منهم ومن طريقتهم

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

يتستقيظ عدنان من نومه ويقرر ان يذهب اىل منزل احلج متويل ليعرف 

منه اكثر وجييبه على تساؤالته

:يقف عدنان يرن اجلرس ويفتح له شاب الباب قائال 

ايوة مني حضرتك -

:عدنان 
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مش ده منزل احلج متويل ؟ -

:يرد الشاب 

ايوة هو وانا خالد ابنه -

:عدنان 

طب هو فني ممكن اقابله ؟ -

:خالد باستغراب 

تقابله ؟ -

:عدنان 

ايوة كنت عاوزه يف موضوع مهم اصلي كنت قاعد معاه هنا امبارح  -

قصاد البيت

:خالد بعصبية 

انت بتقول ايه يا استاذ انت  انت عارف انت بتقول ايه ؟ -

:عدنان 

اه واهللا كان قاعد معايا هنا امبارح -
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:خالد تزداد عصبيته قائال 

 سنني يف حادثة عربية ولو مسحت ١٠ابويا اهللا يرمحه مات من  -

اتفضل من هنا

:يسمك عدنان راسه يف صدمة قائال 

مات ؟ طب ازاي ده كان لسه من كام ساعة -

:يقفل خالد الباب يف وجهه بعصبية قائال 

يال غور من هنا احنا مش ناقصني -

:تقول والدة خالد له 

مني ده يا خالد ؟ -

:خالد 

ده واحد جمنون تقريبا ياماما سيبك منه -

ربنا يشفيه -

 الفصل السابع عشر
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،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

تصل امساء اىل منزهلا يف صدمة تامة يقابلها زياد زوجها على الباب 

:قائال بلهفة 

ايه يا حبيبيت مالك كدا راجعة مش على بعضك ليه -

تتسند امساء عليه وجيلسها

:تقول امساء خبوف 

عدنان يا زياد -

:زياد باستغراب 

ماله عدنان -

:امساء 

عدنان طلع عايش ماماتش -

:يقف زياد بعصبية قائال 

102



يووه بقا يا امساء كل  كام يوم نفس الكالم ده انيت مابتزهقيش ؟ -

:امساء 

واهللا يازياد طلع عايش وكان معايا امبارح انا وشيماء -

:يضمها زياد اليه قائال 

يا حبيبيت عدنان اصال كان عايش ماماتش -

:تبتعد امساء عنه يف خوف قائلة 

ماماتش ؟ امال جثة مني اللي انا شفتها ومني اللي احنا دفناه -

:يضمها زياد اليه مرة اخرى قائال 

خالص بقا يا امساء علشان خاطر عيالك حاويل تقاومي الوسواس  -

 اللي عندك ده حاويل يا امساء وهتقدري

:امساء باستغراب 

وسواس ؟ -

:زياد 

ايوة وسواس بيخليكي كمان تتخيلي حاجات وتصدقيها كاا  -
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الواقع بتاعك

:امساء بعصبية 

طب وشيماء برضو ودينا ؟ -

:زياد 

مها ممكن مايكونوش بيقولوا حاجة لكن انيت بتتخيلي ام بيقولوا   -

كدا

انيت الزم ترتاحي يا امساء تعايل ادخلي نامي

:امساء 

انا فعال الزم انام -

يارب انام معتش اقوم تاين وارتاح من العذاب اللي انا فيه  ده

:زياد 

حرام عليك بقا وحيملها ويدخل ا اىل الغرفة -

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
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:جيلس عدنان يف غرفته مذهول حمدثا نفسه قائال 

يعين عم متويل ميت  وانا بيقولوا عليا اين ميت -

طب لو عم متويل ميت ازاي اخلامت ده معايا وهو اللي عاطهويل

طب ازاي ؟ يعين ممكن يكون هو ميت وعايش يف نفس الوقت ؟

هل ممكن يف تداخالت يف االزمنة هي اللي عاملة كل ده وهي اللي 

عاملة اللخبطة دي ؟

يعين امين كمان مات ؟ ويف نفس الوقت كان  معايا

ويظل يتحادث مع نفسه اىل ان يغلب عليه النوم

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

:تدخل دينا على شيماء اختها ترتعش من اخلوف قائلة 

ايه اللي بيحصل ده يا شيماء ؟ عدنان طلع عايش  ؟ -
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:ترد شيماء يف ذهول غري مصدقة 

مش عدنان بس اللي عايش امين كمان طلع عايش -

:تزداد رعشة دينا قائلة 

امين كمان عايش ؟ طب دي ممكن اصدقها يكونه حلقوه مثال  بعد  -

مانزلنا من املستشفى

:تضحك شيماء بسخرية 

ما احنا رحنا املستشفى -

:دينا 

اه وبعدين لقتوه ؟ -

:شيماء 

لقينا مني دا احنا زي مايكون رحنا زمن تاين خالص -

:دينا 

ازاي يعين -

:شيماء 
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الدكتور بيقول انه ماجاش حد هنا امسه امين ومفيش حد انتحر يف  -

املستشفى وكان هيطلبنا البوليس كمان

:دينا يف صدمة 

انيت بتهزري صح ؟ -

:تضحك شيماء بسخرية 

زر ؟ اللي احنا فيه ده هو اهلزار بعينه -

ملا نشوف عدنان هيوصلنا لغاية فني تاين

   الفصل الثامن عشر

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

يستيقظ عدنان على صوت جرس الباب يفتح الباب ليجد شيماء 
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امامه ليجد شيماء مبستمة

:يقول عدنان باستغراب 

شيماء ؟ -

:ترد شيماء 

ايه ياعم وسع كدا انيت هتسيبين واقفة على الباب انت رجعت من  -

السفر وال كانك تعرفين

:يبتعد عدنان باستغراب قائال 

ايه اهلبل ده ؟ ع العموم ادخلي على ما اغسل وشي وارجع -

:شيماء 

ماشي ماتتأخرش -

يرتكها عدنان ليغسل وجهه متسغربا منها ومن طريقتها

:ويعود اليها قائال 

يعين انيت وامساء كنت عاملني مقلب فيا امبارح بقا ؟ -

:شيماء باستغراب 
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مقلب ايه ده ؟ -

:يتذكر عدنان كالم عم متويل وماقاله له 

الواقع بريفض وجود زمانني خمتلفني يف نفس الوقت -

:يقول عدنان 

ال خالص ماتشغليش بالك انيت اخبارك انيت ايه واخبار دينا ايه -

:شيماء 

احلمد هللا كويسني -

:عدنان مبستما 

طب احلمد هللا يا سيت -

جيلس عدنان وشيماء يتحدثوا معا

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

:جتلس دينا مع امين قائلة 
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انت رجعت امىت من شرم يا بيه ؟ -

:امين مبتمسا 

لسه راجع امبارح وكان عدنان معايا -

:دينا 

نفسي اطلع شرم واهللا لو مرة يف حيايت -

:يبتسم امين ممسكا يد دينا قائال 

وعد يا سيت ان شهر العسل بتاعنا هيكون يف شرم -

:دينا بفرحة 

جبد ؟ -

:يضحك امين قائال 

اه واهللا ان شاء اهللا وانا كنت عاوز اكلم اختك علشان اطلب ايدك  -

رمسي

:تقف دينا لل من فرحتها قائلة 

انا مش مصدقة ده حلم ده وال ايه -
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:يضحك امين مرة اخرى قائال 

ال يا دينا انا حببك جبد وان شاء اهللا هتبقي مرايت -

وجيلسها مرة اخرى

:دينا 

وانا كمان حببك يا امين -

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

جيلس امين امام منزله مرة اخرى مبتمسا مستمعتها باهلواء ومنظر الورود 

من حوله

:جيد متويل واضعا يده عى كتفه قائال  

اذيك يا عدنان يابين -

:يبتعد عدنان عنه يف خوف قائال 

انت عايش ؟ -
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:يضحك متويل قائال 

السؤال ده املفروض اسأله ليك مش انت اللي تسهأهلويل وال ايه -

:يهدأ عندنان قليال مث يقول 

يعين انت زيي كدا برضو ومريت بكل اللي انا مريت بيه ده ؟ -

:متويل 

يعين بس انا زي ماتقول فهمت عنك شوية -

:عدنان باستغراب 

فهمت ايه -

:يبتسم متويل قائال 

اسألين يا عدنان اللي انت عاوز تعرفه -

:حيك عدنان راسه مث يقول 

اه شيماء وامساء اخيت كانوا عندي امبارح وكان خايفني مين  -

والنهاردة شيماء كانت قاعدة معايا كأن مافيش حاجة حصلت امبارح 

خالص اشرحلي ايه اللي بيحصل ده
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:متويل 

اللي حصل زي ماقلتلك املنطق بريفض وجود زمانني خمتلفني يف  -

نفس الوقت ومها ملا ناموا وصحيوا صحيوا يف الزمن اللي انت فيه 

عايش مش ميت

:عدنان باستغراب 

يعين ايه ؟ -

:متويل 

يعين مها بيصحوا ناسيني اللي حصل ولو افتكروا بيجيلهم على هيئة  -

قلق وخوف وتوتر من غري سبب معروف مصدره او حلم

ولو حاسوا ان فيه حاجة غلط بيجيلهم كان املوقف ده حصل قبل  

   كدا

:عدنان بذهول 

يا سالاام يعين انا ملا اكون متضايق او متوتر من غري سبب ده  -

بريجع حلاجة بتحصل يف الزمن التاين ؟
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:يهز متويل راسه قائال 

بالظبط كدا -

  الفصل التاسع عشر

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

:عدنان باستغراب مرة اخرى 

طب وتقدر تفسر املوت بايه هل على كدا مفيش موت ؟ -

:متويل 

ال ال طبعا املوت موجود ال حمالة -

:عدنان بسخرية 

ماهو معىن كالمك ده ان مفيش موت واين كل ما اموت هصحى  -

يف زمن خمتلف وهكذا يعين مفيش موت وان الدنيا دامية بقا على كدا
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:يبتسم متويل قائال 

ال املوت موجود طبعا بس املوت احلقيقي ده حمدش يعرف هييجي  -

امىت كل ده ممكن تعتربه موته صغره زي النوم كدا مثال

:عدنان 

ال كالمك مش كدا خالص مع احرتامي حلضرتك -

:متويل 

بص يا ابين الدنيا دي لو قعدنا نتكلم فيها سنني مش هنعرف  -

نوصل فيها حلاجة ودي كلها تكهنات وده رايي اللي انا شايفه

وانت كمان شايفه بس مش عاوز تقتنع

:يهز عدنان راسه قائال 

اكيد املوت هو السر األعظم يف حياتنا وكلنا بنتجتهد علشان  -

نوصل للحقيقة دي لكن ممكن كالمك فعال يكون صح واهللا اعلم

:يقف متويل قائال 

طب انا هقوم بقا يا ابين تعاىل وصلين للبيت -
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:عدنان بذهول 

بيت ايه ياعم دا خالد ابنك كان ناقص يضربين اروحله بيك وانت  -

ميت كمان ؟

:يضحك متويل قائال 

تعايل بس -

:ميشي عدنان مع متويل ويوصله اىل البيت يفتح خالد الباب قائال 

بابا ؟ انت ماقلتش ليه وانا كنت جيت اخدتك ؟ -

:ينظر امين يف ذهول مث يقول متويل مبتسما 

ماعدنان اهللا يصلح حاله بقا صمم ييجي يوصلين -

ميد خالد يده ليسلم على عدنان ميد عدنان يده باستغراب

:يقول خالد 

احنا ما اتقابلناش قبل كدا ؟ حاسس ان انا شوفتك قبل كدا وشك  -

مش غريب عليا

:عدنان يف ذهول وهو ينظر اىل متويل 
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ال ما اتقابلناش قبل كدا -

:ويدير وجهه قائال بصوت خافت 

ده لسه من كام ساعة بس -

يدخل متويل ويغلق الباب خلفه

ميشي عدنان حيادث نفسه يف ذهول

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

:تقول شيماء المين 

واهللا يا استاذ امين سيبنا شوية بس نفكر يف املوضوع ده -

:تقاطعها دينا قائلة 

نفكر ايه بس ياشيماء انا موافقة -

:يضحك امين قائال 

هتفتكري يف ايه بس يا انسه شيماء انا جاي البيت من بابه اهو و  -
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ع العموم انا معنديش مانع تفكري وخدي وقتك

:شيماء 

حاضر يا استاذ امين هرد عليك يومني بالظبط -

تقف دينا يف عصبية وتدخل اىل عرفتها

:ينصرف امين وتدخل شيماء اىل غرفة دينا قائلة 

يا بت يا هبلة انا طبعا موافقة بس انا بعززك شوية وبكربك يف نظره -

:دينا 

طب الزمتها ايه اللفة دي بس ياشيماء وال الزم تقويل حلبيب  -

القلب يعين

:تنفخ شيماء بعصبية مث دء قليال قائلة 

ايوة الزم يعرف امال جنوزك من وراه هو وامساء؟ -

:دأ دينا هي االخرى قائلة 

خالص ماشي ياشيماء بس يف احلالتني انا موافقة -

:تضحك شيماء وتضمها اليها قائلة 
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ماشي يا هبلة -

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

تقول شيماء لعدنان وامساء ماقاله امين

:تقول امساء بابتسامة 

الف مربوك لدينا يا حبيبيت الرأي رايكوا يف االول ويف االخر -

وراي دينا طبعا

:يبتسم عدنان قائال 

بس انا بقا مش موافق يا ابلة -

:شيماء باستغراب 

!ليه بقا  -

:يضحك عدنان قائال 

مش موافق غري ملا يبقوا الفرحني مع بعض -
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:شيماء باستغراب 

فرحني ايه -

:يضحك عدنان قائال 

دا انيت خمك ختني يابت واهللا  فرحك عليا مع فرح اختك ياهبلة -

:ترد شيماء بفرحة 

جبد ؟ -

:عدنان 

ايوة طبعا جبد -   

:تقف امساء وحتضن شيماء قائلة 

الف مربوك يا حبيبيت ربنا يكرت من افراحنا يارب -

امني يارب -

 الفصل العشرون
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،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

:يقول امين لعدنان 

الف مربوك يا صاحيب ليا وليك -

:يبتسم عدنان قائال 

اهللا يبارك فيك ياسيدي بس انا شكلي هغري رايي يف املوضوع ده -

:امين باستغراب 

ليه كدا بس دا انت وشيماء بتحبوا بعض من زمان -

:يضحك عدنان قائال 

ال مش قاصدي انا اقصد ان الفرحني مع بعض دي -

يعين انت هتبقا قاعد مجيب كدا يف الكوشة ؟

:يضحك امين هو االخر قائال 

اهي دي اكرت حاجة مضايقاين -
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:عدنان 

انت تطول ياض ؟ دا انت ليك الشرف انك تكون قاعد مجب  -

عدنان بيه

:امين 

عدنان بيه حتة واحدة ؟ -

:عدنان 

ال جتميع ياظريف -

ويستمر اجلدال بينهم

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

:تقول شيماء لدينا 

كربيت اهو وبقييت عروسة يابت -

:تضحك دينا قائلة 
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انيت اللي اخريا بقيت عروسة ولقييت حد يتجوزك -

:تضحك شيماء ضحكة عالية قائلة 

بقا كدا ؟ هعديهالك الدور ده بس -

:دينا 

انا زر طبعا يا حبيبيت -

:شيماء 

عارفة يال بقا علشان نشرتي احلاجات اللي اتفقنا جنيبها -

وبرضو حاجات اخلطوية ماعدتش غري يومني

:دينا 

ماشي هقوم اغري وننزل -   

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

يتسيقظ عدنان من نومه على صوت هاتفه ينظر اىل اهلاتف ليجد 
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امساء ترن عليه قائلة بصوت يصحبه خوف

احلقين يا عدنان احلقين -

يقف عدنان مسرعا خبوف دون ان يرتدي مالبسه  وال شئ حىت يف 

قدمه

وينزل ليجد الناس تنظر اليه باستغراب وذهول

ينظر عدنان اىل نفسه ليجد نفسه ال يرتدي اال اجلزء االسفل فقط

يعود مرة اخرى اىل منزله ويرتدي ثيابه وينزل مسرعا

الفصل الواحد والعشرون

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

يصل عدنان اىل منزل امساء يف خوف ليجد الباب مفتوح ونور املنزل 
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مغلق يدخل عدنان يف خوف وينده على امساء

:ليتفاجي بامساء تفتح النور قائلة 

كل سنة وانت طيب  ياحبييب النهاردة عيد ميالدك -   

وجيد شيماء ودينا وزياد وامين وأوالد اخته يضحكون ويشريون اليه

:يقول عدنان بعصبية 

يعين ده ينفع يا امساء ؟ مش اسلوب ده انا اصال اعصايب بايظة  -

لواحدها

:يضحك زياد قائال 

ال امجد يا وحش دا انت داخل على فرح -

:يضحك عدنان قائال 

ال فرح ايه بقا ماخالص -

يلتف اجلميع حوله يغنون ويضحكون

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
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جيلس عدنان يف بلكونة منزل امساء اخته سارحا

:تدخل عليه امساء قائلة 

اللي واخد عقلك يا عم -

:يضحك عدنان قائال 

ال ابدا مفيش حاجة اال صحيح انيت بقييت يف الشهر الكام الوقيت -

:امساء وهي تضع يدها على بطنها قائلة 

يف الشهر السادس اهو ياسيدي -

:يبتسم عدنان قائال 

ربنا يكملك على خري ياحبيبيت -

:تدخل شيماء مقاطعة كالمهم قائلة 

ايوة يا عم انت وهي سايبنا وقاعدين هنا وال كاننا معاكوا -

:يضحك عدنان قائال  

بنت حالل كنا لسه بنجيب يف سريتك -
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:شيماء ياستغراب 

جبد ؟ وكنتوا بتقولوا عليا ايه بقا ؟ -

:يقول عدنان المساء 

قوليلها يا امساء كنا بنقول ايه -

:امساء بتوتر وصوت خافت 

اقول ايه انا مش عارفة -

:عدنان 

كنا بنقول يا سيت ان اول بنت هنخلفها هنسيمها امساء -

ايه رايك ؟

:امساء 

ايوة فعال كنا بنقول كدا -

:عدنان ممكسا يداهم االتنان  

طب تعالوا بقا ندخل جوا -
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 الفصل الثاين والعشرون

  واالخري                

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

:تقول دينا المين  بفرحة 

انا مش مصدقة يا امين معقول فرحنا بكرة ؟ انا لسه مش مصدقة  -

حلد الوقيت

:امين باستغراب 

فرحنا ؟ انيت اجتنتيت يا بنيت وال ايه -

:ترد دينا بذهول 

اجتننت ؟ انا فعال اجتننت انا قامية ماشية -

:ميسكها امين من يدها مبتسما قائال 
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انا زر معاكي يا دينا انيت بقييت بتزعلي بسرعة ليه كدا ؟ -

:دينا 

مش عارفة يا امين حبس ان متوترة وزعالنة ليه بقايل فرتة -

:امين 

مامتشيش وال دماغك بس وطنشي االحاسيس دي -

ونفرح ترد انا مش هدخل عليكي بالكأبة دي

:ترد دينا خبجل 

اتلم يا رخم -

:يضحك امين ضحكة عالية قائال 

حاضر يا سيت -

،،،،،،،،،،،،،،،،،

جيلس عدنان سارحا  امام منزله مرة اخري منتظرا عم متويل
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:يلمح عدنان متويل من بعيد يتجه ناحيته قائال 

انت فني يا راجل ياطيب بقالك كام يوم -

:يبتسم متويل قائال 

موجود اهو يا عدنان يا ابين تعاىل نقعد -

:يرد عدنان مسرعا قائال 

احنا هنقعد  يف شقيت نتعشا مع بعض -

:متويل مسرعا بتوتر 

ال ال مش هينفع -

:عدنان مبتسما 

طب لو قلتلك ان انا فرحي بكرة وان انت الزم تتعشا معايا -

وهتتعشا معايا يعين هتتعشا معايا

:متويل برتدد 

مربوك ياابين بس صدقين مش هينفع -

:عدنان باستغراب منه ونربه زعل 
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خالص ماشي اللي يرحيك انا ماشي انا -

:ميسكه متويل من يده قائال 

خالص ماشي ياعدنان هتعشا معاك -

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

:جيلس متويل مع عدنان يف منزله يقف عدنان قائال 

خليك هنا انت ياراجل ياطيب هعمل االكل ع السريع وجاي -

:متويل 

ماشي يا ابين -

يدخل عدنان اىل املطبخ ويقف متويل مسرعا ليدخل لغرفة نوم عدنان

:يدخل ليجد عدنان نائما على سريره يتقرب منه ممسكا يداه قائال 

معلش يا ابين انا ماقدرش اعمل حاجة حاولت كتري لكن مفيش  -
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فايدة كل اللي اقدر اعمله اين ارمسلك اخلامت ده على ايدك علشان 

اعرف اوصلك تاين

:يستيقظ عدنان من نومه ينظر اىل متويل يف فزع قائال 

انت مني ؟ وبتعمل ايه هنا ؟ وايه اللي رمسته على ايدي ده -

:يرد متويل خبيبة امل قائال 

..مش عارف اقولك ايه يا بين واهللا بس  -

:ويقطع كالمه ليفتح عدنان الباب قائال 

يقطع كالمه وهو ينظر اىل سريره يف .. انت فني يا عم متويل و  -

خوف وذعر واالخر ينظر اليه يف رعب ايضا

:يقول متويل خماطبا عدنان الواقف على الباب 

اهدى يا ابين وماتعملش زي كل مرة -

جيري عدنان بعصبية من على الباب ليمسك عدنان النائم على السرير 

خينق فيه

حياول متويل ان يبعده عنه لكن يدفعه عدنان ويسقطه على االرض
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:يصرخ متويل من على االرض قائال 

لو قتلته انت مش هيبقا ليك وجود والزمن هيتعاد تاين من االول  -

ماتقتلوش

  يظل متويل يصرخ على االرض

مل يسمع عدنان ماقاله ويظل خينق يف عدنان االخر منهاال فوقه 

بالضرب

اىل ان قتله

يستيقظ عدنان من نومه مرعوبا جيري خارجا من غرفته تاركا منزله 

:مهروال اىل الشارع يتصل على صديقه امين قائال خبوف 

انت فني يا امين -

:ينظر امين اىل الساعة مستغربا قائال 

ايه يا عدنان هبقا فني يعين اكيد يف البيت   -

.......................
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،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

متت حبمد اهللا

حممود نوح
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