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 تمهيد
 
 
 
 
 

 ،و نتخلَّص منه إلى األبد واحدٍ  الماضي خطٌأ من الممكن أن نُنهيه بعياٍر ناري     
و الماضي ُهنا تجّسد و أصبح مناسًبا لترتديه أشرقت الدهشان و تكون ضحّيته 

هذا ما و  طلقٌة ناريٌة واحدة دّمرتها نهائيًّا و دّمرت كلِّ ما بداخلها ،األولى و األخيرة
قضى ُأسميه أنا بالقتِل الَعمد.. الذي احتضن أشرقت الدهشان مرارًا و تكرارًا حتى 

 ،تعرفه فصح للجميع عن كل شيءمجرد فتاة أرادت أن ُتحارب الماضي و تُ  ، عليها
كل ما ستقرأه هنا   ،أ!الخالص .. ال تعلم أنَّ بذلك كل شيء سيبد فكان مصيرها

 ستصدقونه في النهاية سيكون قراركم .و ما  ،سيجعلك تعرف الحقيقة
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(1) 
 "الخالص من الماحي"

إذا كان اليوم هو آخر يوم لك بالحياة .. ما الذي تُقّدمه للجميع من أجل الرحمة 
 ؟

....... 
 2017فبراير  22األربعاء 

 كومباوند الماحي-التجمع الخامس-مصر
 منزل عائلة الَدْهَشان .

هذا اليوم ينتظره الجميع .. غرفٌة كبيرٌة بها فتاة بل هي من أكثر الفتيات تميًزا     
.. جماٌل جعل منها إنسانة المعة و قريبة إلى قلب الجمهور في خالٍل عاٍم واحٍد 

و هي تعلم أنَّ   ،فقط .. على الحائط نرى شهادات التقدير و الجوائز التي اتخذتها
فاليوم هو الحلقُة األولى من  ،صعب على اإلطالق لديهاهذا اليوم هو اليوم األ

الموسم الثاني من برنامجها و التي ستسضيُف فيه واحًدا من أهم رجال األعمال في 
مصر .. و برغم من أنها استضافت العديد من الشخصيات الهامة من قبل إال أنَّ 

ا الذي سوف تتم فيه هذا الشخص ُيخيُفها كثيًرا.. كما أن هذا اليوم هو يوم ميالده
 السابع و الثالثين من عمرها . 

تدخل عليها ُمدّبرة المنزل .. اسمها أماني .. و هي األقرب إلى قلب هذه الفتاة    
و التي تُعتبر في مقام األم التي لم ترها تلك الفتاة في حياتها سوى بضع شهور.. 

 يت منذ أعواٍم طوال .سألت والدها يوًما ما عن مكان أمها فكان رّده أنها توفّ 
 قبل أن تقترب منها أماني لتوقظها نهضت الفتاة من فراشها مفزوعة قائلًة: 

 ماما!-
 فردت عليها أماني: 
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 ماما إيه؟؟،ايه يا بنتي ..في ايه خير مالك كفى اهلل الشر-
نظرت الفتاة إلى غرفتها و كأنها تتفقد أحوال مكان بل من الممكن أنّها توّدعه    

ا تعلم أن شيء ما سوف يحدث هذا اليوم .. الغرفة عبارة عن فراش يخص و كأنه
الفتاة و حائط كبير مملوء بصورها مع النجوم و اإلعالميين و كل من قامت بعمل 

 ،لقاء معه من قبل و غرفة داخلية بسيطة للمالبس بها كل متعلقاتها و أدوات زينتها
 ردت الفتاة على أماني:  

 يا دادة أماني أنا كويسة..حلمت حلم وحش بس.. مفيش مفيش حاجةألأل -
 فابتسمت لها أماني صاحبة القلب الطيب:

 ماشي يا بنتي أنا كنت جاية أصحيكي-
 ثم بدأت تسألها مجدًدا:

مش هتصالحي الدهشان بيه وال ايه؟ لمؤخذة يعني أنِت كنتي قاسية عليه أوي -
 امبارح.. دا  حتى هو قاعد في الجنينة بيفطر لوحده!

تقول أماني ذلك للفتاة نظًرا لحدوث شجاٍر عنيٍف جًدا بينها و بين والدها باألمس 
ردت الفتاة  ،.. و لكن أسباب هذا الشجار من الممكن أن تجعلها تكرهه ُكرًها أبديًّا

 على أماني:
يا دادة مش هصالحه .. و لو أنِت قلبك طيب و هتسامحيه على الي هو أل -

ما هسامحه .. و زي ما قولتهاله امبارح يا دادة أنا عمله دا أنا لألسف عمري 
 ،هفضل أكرهه طول حياتي .. و عمره ما هيعرف يعوضني تاني أو يعيش دور األب
أنا هدخل الحمام و لو سمحتي حضريلي الفطار .. النهاردة يوم طويل و مهم و 

 ورانا حاجات كتير.. ،انِت عارفة مين الي هستضيفه في البرنامج
أماني و هي تعلم أن حديث الفتاة صحيح  و أن أي شخص بمحلها  نظرت لها

 لن ُيسامح .. و لم تستطع أماني الرد عليها سوى:
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د الحرام و أشوفك دايًما مبسوطة .. و الحاضر يا بنتي.. ربنا يبعد عنك و-
 يسامح أبوكي .

 فنظرت الفتاة مبتسمة: 
ربنا يعدي اليوم ده على أو مايسمحوش .. هو خالص معدش فارق معايا .. -

 خير .
 و ذهبت الفتاة إلى المرحاض ،و خرجت أماني

******* 
 المنزل المجاور .  

 منزل رجل األعمال و الدكتور / شريف الماحي
أريد أن ُأضيف أن تلك الفتاة و ُمدبِّرة المنزل أماني و والد الفتاة يعيشون في منزل 

رجل األعمال الشهير الذي سُيستضاف اليوم منذ عامين بكومباوند شريف الماحي 
 من ِقَبل الفتاة في البرنامج .. فهم جيران .

عاًما يجلس في منزله على الطاولة مع زوجته  41يجلس شريف الماحي ..    
تبدأ  ،نجالء .. فهي أيًضا ابنة رجل أعمال معروف .. اسمُه ُأسامة بيه الساليمي

ث اليوم في البرنامج و ماذا سُيفعل بعد نجالء بالحديث مع زوجها عّما سيحد
 االنتهاِء من بَ ثِّه:

 أنت متطّمن للبت المذيعة الي اسمها أشَرقت دي يا شريف ؟ -
 :اًل ينظر لها باستغراب مبتسًما قائ

أنِت ناسية أن أشَرقت و أبوها من ساعة ما  ،هههههههه .. طبًعا يا نجال! -
ا بعّزهم جًدا .. مالك قلقانة ليه ؟ دي حصل الي حصل و ُجم هنا الكومباوند و أن

 حلقة عادية جًدا .. هي يدوب هتتكلم معايا عن مشاريعي و إنجازاتي . 
ي ألمن المعلوم أن نجالء إنسانة ُمتكّبرة جًدا لم ترَض يوًما واحًدا أن تسمح    
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أحد ليس من طبقتها و طبقة أبيها أن يتقّرب إليها .. كما أنّها لديها طابٌع سوف 
 كتشفه في الفصول القادمة.. نظرت له بضحكٍة مفتعلة ثم أكملت:ن

بقى شريف بيه الماحي.. صاحب أكبر مستشفى  ،مشاريعك و إنجازاتك! -
قطاع خاص و جمعيات خيرية وكومباوند كبير في التجمع الناس بتيجي تسكن فيه 
من آخر الدنيا.. هايروح يعمل لقاء مع واحدة قد بنته! أبوها كان حتة خدام عند 

رم أبويا زمان و تسألك إيه إنجازاتك ؟ ما أنت فيه مليون قناة و مليون مذيع محت
كلموك و أنت رفضت و وافقت لبنت الَدْهَشان و أنت عارف ان انهاردة عيد 

 جوازنا! فيه ايه يا شريف ؟
 نظر لها بكل هدوء:

نجال حبيبتي.. أنا فاهمك .. صحيح أبوها كان خدام عند أبوكي زمان بس شوفي -
لنظر دلوقتي هو مين ؟ هو محمد بيه الَدْهَشان الي فجأة بقى عنده ماليين.. بغض ا

هي ،و بنته بقى أشَرقت الَدْهَشان  ،أن أنا و انِت عارفين هو جاب الفلوس دي منين
و أهو أول حلقة من  ،صحيح مذيعة على قد حالها بس أهي قدرت تعمل برنامج

الجزء التاني من برنامجها أنا الي فيها.. اهدي كدا يا نجال و بالش تفتكري الماضي 
َرقت .. و بعدين دا احنا داخلين على أيام حلوة خصوًصا أش ،.. أحسن ليا و ليكي

و أنا واثق أن تجربتنا امبارح أننا نخلف بنسبة كبيرة هتنجح وكمان ماتقلقيش .. بعد 
حلى جوازة في الدنيا .. ممكن نفطر ألحلى ذكرى ألالحلقة هاتشوفي أحلى مفاجآة 

 و احنا مزاجنا رايق بقى ؟
.. أتتت لنجالء على هاتفها رسالة و هما ابتسمت نجالء و أخذا يتناوال اإلفطار 

 يأكالن.. 
-صباح الخير .. وحشتيني -)رسالة من شخص اسمُه فاروق الَدهَّان مكتوب بها

 ) 
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لم يدِر شريف باسم الُمرِسل .. فقط لفت انتباهه كلمة "وحشتيني" و القلب 
 األحمر الموضوع بجانب الكلمة فسألها:

 مين؟-
حسن نّيته .. فعقبته نجالء و هي تغلق شاشة قالها شريف و هو يبتسم و ي

 الهاتف:
ها.. دي صاحبتي بتسأل عليا بقالنا كتير ماشوفناش بعض من ساعة ما بطلت -

أروح النادي  عشان كدا بفكر أروح النهاردة النادي لصحابي و بالمرة أتفرج على 
الحلقة معاهم هناك .. أنت عارف بقى مش هعرف آجي معاك البرنامج عشان 

و بعدها نروح  ،مبطيقش بنت الحرامي دي..أكيد النادي هيكون مشغل البرنامج
 المفاجآة الي قولتلي عليها..

 ثم لمست يده قائلًة: 
 بحبك-

 فقّبلها على يدها و حّدثها و هو ينسحب...:
وأنا كمان .. يالّ أنا هاقوم أروح المستشفى شوية أراجع الحسابات .. معادش -
هطلع من هناك على البرنامج  و أنِت ظّبتي يومك  ،ة الشهرأيام على نهاي ٦غير 

 ها .. نتقابل بعد الحلقة على خير خلي بالك على نَفِسك .
 انسحب شريف من البيت .. و أرسلت زوجته رسالة صوتية للشخص قالت فيها:

مرة أقولك متبعتش رسايل الصبح عشان شريف بيكون هنا..  100"فاروق... 
 أنا شوية و هجيلك أصحيك .. عشان نعمل الي اتفقنا عليه" .كمل أنت نومك و 

 ثم ذهبت إلى غرفتها .
***** 

 التجمع الخامس –مستشفى الماحي التخصصي 
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ماذا سيفعل  ،و صاحبها هو شريف 2011هذه المستشفى تم افتتاحها عام     
لقة األولى حينما يكوُن على الهواء مباشرًة مع أشَرقت الَدْهَشان في الح ،بالليل ؟ 

هل هو خائٌف ألن هذه هي المرُة األولى التي  ،من موسمها الثاني من برنامجها 
سيظهر فيها على شاشة التلفاز؟ كال فهو ظهر العديد و العديد من المرات في 
شاشات التلفاز مع إعالميين عّدة.. هل هو خائُف بسبب حديث نجالء الذي زاد 

والدها كان يخدم ! هل جرأة أشَرقت تجعل عن حّده حينما قالت له أن أشَرقت 
شريف ُمعرًضا للخطر و ملفًتا ألنظار الجميع الليلة ! هو ينتظر و بشدة الحلقة كي 
يتروّج على التلفاز و مواقع التواصل االجتماعي و كي تتفاخر به زوجته بالنادي مع 

ان أن هل من الممكن ألشَرقت الَدْهشَ  ، -أو في أحضان فاروق أقصد–زميلتها 
 تشعل النار على الجميع في هذه الحلقة؟ .

تسير أرُجُل بُِبطٍء على األرض و لكن صوت كعب حذاؤها كان كاشًفا لحركات   
تُراقب الطريق جيًدا  ،و بيدها ملٌف أخضر اللون  اًل قدميها و هذه الفتاة مرتجفة قلي

حتى تتمكن من معرفة عدم مراقبة أحد لها في الطريق كي تصل إلى الغرفة التي تريد 
أن تصل لها قبل إتيان شريف إلى المستشفى .. تذهب هذه الفتاة الماهرة جًدا في 

تعبيٌر راقٌي  -القذرة-عملها بالرغم من بيئتها القذرة أو من الممكن أن أقول أّن 
مكن أن نقول البيئة َدِنَسة.. و ماضيها مجهول الهوية ال يعرفُه احد م ،عليها

بالمستشفى سوى شريف ولكن هذا ال يمنع أنها ماهرة! ماهرة في كل شيء .. في 
العمل والمنزل والقتل! والكذب و الخيانة أيًضا مثلها مثل نجالء .. تسيُر هذه الفتاة 

( دخلت الغرفة و أغلقت الباب ببطء حتى وصلت لغرفة مكتوب عليها )األرشيف
بالمفتاح و يوجد بالغرفة رفوٌف كثيرة على كل رٍف العديد من المحفوظات الُمسجّلة 
لهذه الُمستشفى و مكتٌب صغيٌر أمامه كرسي و على المكتُب جهاٌز ال أستطيع 

أْمَسَكت هذه الفتاة بالملف األخضر  ،تصنيفه سوى بأنه جهاز يقوم بفرم األوراق 
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ب عليه "أرشيف سري جًدا" و قامت بفرم ورقة تلو األخرى من الورقات المكتو 
 الموجودة فيه .. أخذت تتنّهد بصوٍت خافت قائلة لنفسها:

 ِجه اليوم الي أخليك تندم فيه على كل أذى سببته ليا يا شريف يا ماحي..-
و  و تستمر هذه الفتاة في فرم األرواق ببطء شديد و أعينها تمتليء بالشرار    

الِغل من الواضح أنها تكرهُه كثيًرا.. عدد األوراق كان ثالثين ورقة .. و على كل ورقٍة 
صورٌة لفتاة .. فكانوا مختلفات الشكل و المظهر و سرعان ما انتهت هذه الفتاة من 
فرم األوراق بعدما الحظت أن الساعة الثانية عشر ظهًرا اآلن.. و من الظاهر أن هذه 

في اعتبارها ما تفعل .. أحضرت من درج هذا المكتب ثالثين  الفتاة كانت آخذة
ورقًة أخرى!! استبدلتهم بالتي تم فرمهم و أوضعت هذه األوراق داخل األرشيف 

 و ثقة . ،األخضر و ابتسمت ثم غادرت من المكان بكل هدوء 
 اسُمها أسماء الشامي .. مديرة العالقات العامة بكومباوند الماحي بعدما كانت    

 ،سكرتيرة شريف الماحي الخاصة بجمعياته الخيرية  و قسم التبرعات بالمستشفى
ولكن الذي تفعله أسماء اآلن يؤكد  ،وهي اآلن شريكته في هذه المستشفى أيًضا 

أنها تعلم أن اليوم سيحدث شيًئا فريًدا من الممكن أن يجعلها تتخلص من الماحي 
أمام الجميع .. مزيٌج غريٌب من الثأر و الحب نهائًيا أو على األقل ترد اعتبار نفسها 

ال أستطيع تفسيره أكاد أكون مشوًشا لكنني أتأكد أنها فتاٌة طموحة و ممكن أن 
كوعده بالزواج   ،يكون ذلك الُكره توّلد بعدما َكثُ َرت وعود شريف التي لم تُنّفذ بعد

ها بعيًدا .. تبكي أو وعده بالسفر مع ،أو وعده باإلنجاب منها ،الرسمي وليس العرفي
 ،و هي تسير و تتذكر وعوده التي نّفذ بعًضا منها و تتحّسر على ماضيها التي عاشته

 و حاضرها أيًضا . 
فبعدما تذكرت وعوده توقفت عن الُبكاء.. و اآلن تستعد لمواجهة حارّة و قوية   

قييم بينها و بين شريف الماحي و لكنها تنتظر استضافة أشرقت له حتى تعمل على ت
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مدى ردود األفعال التي سيحصل عليها شريف .. أو ُتشاهده و هو يتعّذب على 
 الهواء مباشرًة..

فأسماء هي مديرة أعمال أشرقت  ،فتحت هاتفها و أرسلت إلى أشَرقت رسالة    
 أيًضا .

****** 
انتهت أشَرقت من االستحمام واآلن تتناول اإلفطار.. و هي اليوم تتناوله     

ليس مع أبيها فكما قالت أماني أنها ال تريد التحدث مع أبيها ثانيًة.. و بمفردها 
أشَرقت الَدْهَشان اليوم تريد أن تستكمل يومها بدون أن يتعكر مزاجها .. هي جميلة 
جًدا و مثال لالحترام و التقدير.. و تعلم أشَرقت أن شريف الماحي له فضل كبير 

لصحفيين و اإلعالميين المشهورين حتى عليها فهو الذي ساعدها كي تقترب من ا
أصبحت و معروفة و هي اليوم ال ترى سوى أّنها يجب عليها أن تُرد للماحي كل 

 الفضائل التي قدمها لها طوال الفترة الماضية! .
 تأتي رسالة إلى أشَرقت على الواتس اب من رقم ُيسّجل على هاتفها باسم..

 "أسماء الشامي"
 و الرسالة تقوُل:

اح الخير على اإلعالمية الجميلة بتاعتنا..طبًعا أنا وأنِت عارفين أن انهاردة صب- 
 ،من أجمل األيام الي ممكن تمر علينا عشان هنخلص من أكتر حد دمرلنا حياتنا 

أنِت هتخلصي منه بطريقتك الخاصة و أنا هخلص منه بطريقتي الخاصة  و كدا كدا 
نه يغور من الدنيا دي و مايجيش فيها في النهاية طريقة الخالص هتكون واحدة..أ

تاني.. الناس كلها هتكون مشغولة بالحلقة الجديدة بتاعتك و أنا ساعتها هكون 
و اوعي يا أشَرقت لَِلحظة  ،شايفاه قدام عيني و هو معاكي على الهوا و ضعيف

تفتكري أي حاجة حلوة هو عملهالك.. أول ما تفتكري أي حاجة حلوة هو عملهالك 
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افتكري قصادها المليون حاجة الوحشة الي جتلك و جتلي من تحت راسه.. أشَرقت 
 شريف الماحي الزم يموت . ،

استقبلت أشَرقت الرسالة من أسماء بصدٍر رحب فهي تعلم أن أسماء قد تم     
تدميرها مثلما تم تدمير أشَرقت.. و كالهما يسعيان للخالص حتى إذا كان هذا 

مباشرًة.. ابتسمت أشَرقت للرسالة و لم ترد عليها بل انتهت  الخالص على الهواءِ 
 من تناول اإلفطار و ذهبت لغرفتها ترتدي مالبسها كي تذهب إلى القناة .

........ 
 مستشفى الماحي في نفس الوقت

 تدُخل أسماء إلى مكتب شريف بعدما أرسلت إلى أشرقت الرسالة:    
 صباح الخير .-

على غرفة المكتب ثم دخلت فرأت أمامها شريف يرتدي  قالتها أسماء و هي تقف
" -باد-بذلًة ُكحلي اللون و وجهه مبتسًما جًدا من الواضح أنه يتصّفح ال "آي

الخاص به و يتابع مدى شغف و فضول و انتظار الناس لحلقة اليوم التي تم الترويج 
 لها منذ أكثر من شهر.. و أسماء بيدها كوب الشاي:

هو أكيد نور طالما الشاي الجميل دا جاي من إيديكي الحلوين صباح النور.. -
 عاملة إيه اقفلي الباب و تعالي اقعدي . ،دول يا أسما 

أغلقت أسماء الباب ثم جلست على الكرسي اليميني المقابل لكرسي مكتبه 
.. وضعت قدمها الُيمنى على الُيسرى .. جميلٌة جًدا .. شعُرها أسود طويل 

بالّزر أحمر و توب أسود اللون و حذاء بكعٍب عاٍل و چيب قصير و ترتدي 
 مع بعٍض من المجوهرات في رقبتها و يديها..ثم استكملت:

أنت الي عامل ايه؟ و اضح من ضحكتك دي أن ردود  ،واهلل أنا كويسة جًدا -
إيجابية )رافعة  اًل األفعال الي موجودة على النت من قبل ما الحلقة تتعرض أص
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 صح؟ ،،األيسر"(  حاجبها
صح آه يا ستي.. وطبًعا أكيد أنِت عارفة أن حمايا أسامة بيه الساليمي واقفلي -

 على الواحدة و عاوز يشوف انهاردة أنا هقول ايه مع أشَرقت على الهوا .
 فنظرت أسماء إليه باستغراب ألنه ألول مرة منذ فترة طويلة يذكر اسم حماه:    

 و في أمريكا ؟ هيتابعك كمان من أمريكا ؟ُأسامة الساليمي !  مش ه-
آه يا ستي هيتابع من أمريكا .. أنِت ناسية أن برنامج أشَرقت بيترفع بث مباشر -

 على اليوتيوب .. خصوًصا أن دي أول حلقة من الموسم التاني.. 
 ماشي يا شريف ..طيب ُقل لي .. هتعمل إيه بعد الحلقة ؟-
ازي أنا و نجال و ممكن نحتفل في الفيال مع فبراير عيد جو  22واهلل انهاردة -

 بعض أو الفندق الي هي بتحبه..
واهلل طب بس متنساش بقى تقول ألشَرقت على الهوا كل سنة و هي طيبة .. -

بس مقولتليش .. أنا و أنت مش هنحتفل  ،فبرايرعيد ميالدها برضو 22انهاردة 
 لوحدنا؟ .

 هذا اليوم أنهما سيسهران سويًّا: قالتها أسماء و هي تعلم أن شريف وعدها أن
آه يا حبيبتي طبًعا إن شاء اهلل بس انِت عارفة الظروف .. أوعدك بكرة اليوم -

 كله هيكون بتاعك .
 فنظرت مجدًدا:    

 إن شاء اهلل -
 وأكملت بعد نَ َفٍس .    

أنا صحيح  ،أنا هقوم بقى ألحق أروح ألشَرقت البيت آخدها و نطلع على القناة-
ة أعمالك و شريكتك هنا بس أنا برضو دراع أشَرقت اليمين والزم من بدري مدير 

أكون معاها .. أشوفك بالليل على الهوا بخير و لو فيه أي مداخالت هاتفية ِعرِفت 
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أنها هتتعمل هبلغك قبل الهوا عشان تكون جاهز و عارف بتكلم مين و هترد تقول 
 أشوفك على خير . ،إيه 
 وانسحبت أسماء... 

****** 
 الرحاب -عشيق نجالء  –منزل فاروق الَدهَّان 

إذا قلت لكم أن نجالء خائنةً هل ستصدقونني؟ يومها الروتيني و حياتها المزيفة     
مع شريف الماحي جعلت منها فتاة بال رحمة ال تريد سوى إسعاد نفسها بنفسها .. 

خر اسمه فاروق نجالء توهم شريف بالحب و قلُبها يتم التالعب به من شخٍص آ
من عائلٍة رفيعة المقام والديه  ،عاًما و الحب األّول و األخير لها  32الَدهَّان .. 

هاجرا إلى أوكرانيا منذ عشرين عاًما ثم ُتوفّيا و تُِرك للعناية من ِقَبل جّدته منذ ما كان 
له في الثانية عشر من عمره حتى ُتوفّيت و هو بالثالث و العشرين و اآلن أصبح منز 

 فارغ و ليس يوجد تواصل بينه و بين أحد سوى أصدقائه و نجالء .
نجالء تعلم جيًدا أّن ما تفعله خيانة و لكن هي ال تريد العيش مع شخٍص ال     

و قد اكتشفت نجالء مؤخًرا أنها تعيش مع شخص  ،يحبها و ال يقدر على اإلنجاب
 ُيحارب ماضيه أكثر مما ينظر لمستقبله و كيانه! 

 كنتي وحشاني جًدا على فكرة ..-
قالها فاروق و هو ينظر إلى عيناها فهي اآلن تجلس بجانبه في غرفته بالمنزل     

بالغرفة ..و ُصَورِه  و الغرفة عبارة عن صور له و لها ُمعّلقة على كل الحوائط الموجودة
و هو يَعِزف "الكالرينت" في دار األوبرا و من الرغم أن الغرفة رومانسّية بعض الشيء 
إاّل أّن الغرفة كانت لديها طابًعا خاصًّا و غريًبا .. يحتفلون بيوم ميالده أيًضا .. من 

 الواضح أنه نفس يوم ميالد أشَرقت الَدْهَشان
لما بتكون مش موجود معايا حياتي بتكون و أنت كمان.. أنت مش متخيل -
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 عاملة ازاي .
رّدت بها نجالء.. هي تعلم جيًدا أنها تقول ذلك من قلبها و تُبرره بأن عقلها مع 
الماحي و لكن قلبها مع فاروق.. ؛ ألنها تحبه كثيًرا.. و تريد أن تعيش معه آلخر 

 العمر .
لوحدي .. و إن شاء اهلل  أنا معاكي أهو .. و كفاية أنك مش بتسيبيني أكون-

 . اًل يجي يوم نكون فيه مع بعض من غير ما شريف يكون في حياتك أص
كم يكَره فاروق شريف ؛ ألنه يعلم أن حياته تدمرت يوًما ما بسببه! و لكن كل       

و لكن  ،التحمُّالت التي يكاد يتحّملها حتى تلك اللحظة من أجل نجالء فحسب
من منظوري أنا أجد أن  ،نجالء تستّحق كل هذا العناء!من منظوري أنا ال أرى أن 

 نجالء و فاروق بينهم قّصة حب غريبة يعلم اهلل وحده كيف ستنتهي! .
****** 

 منزل أشَرقت بعد ساعة
و دخلت غرفتها و  ،أتت أسماء إلى منزل أشرقت بعدم تركت المستشفى    

 بدأت تتحدث:
 صباح الخير يا أستاذتنا..-
 يا أسما .. إيه؟ خلصتي المستشفى ولال ايه؟صباح النور -
بس فرحان عشان الناس  ،متلغبط  ،هو قلقان  ،آه.. لسة مخلصة مع شريف-

 الي مشجعاه على السوشيال ميديا و تقريًبا دا لصالحنا..
تمام .. على فكرة يا أسما أنا قرأت رسالتك و حاسة بكل كلمة انِت بتقوليها -

 الباه أنك تدعي أن اليوم دا يعّدي على خير.. في الرسالة.. كل الي أنا ط
 الحظت أسماء على فراش أشَرقت حقيبة سفر.. فتسائلت :    

 أنِت مسافرة ولال إيه؟ ،إيه دي! -
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 كنت بفكر أسافر و أعتذر عن الحلقة...-
 تفاجئت أسماء من الرد .. ماذا لو سافرت أشَرقت بدون عرض الحلقة ؟     

و الحلقة يا أشَرقت ! أنا و انِت فضلنا مستنيين عشان في اليوم  ،تسافري ! -
 دا ناخد حقنا  و انِت عايزة تسافري يا أشَرقت !

زهقت يا أسما .. خالص مبفتش عارفة أستحمل مصيبة زيادة تحصل .. كفاية -
 حصل امبارح .. الي

يوجهان حديثهم لبعضهم البعض و هما قريبان من بلكونة الغرفة و أبيها ينظر     
لهما من الجنينة و ينظر لهما ويحملق جيًدا مبتسًما فريًحا و كأنهما أخوات .. و 

 تستكمل أسماء الحديث:
 أل يا أشَرقت الليلة الزم كل حاجة تخلص .. الليلة شريف الماحي الزم يموت-

. 
 و أكملت أسماء مجدًدا:

أنِت متخيلة  ،شريف الزم يموت زي ما مّوت كل حاجة حلوة فينا يا أشَرقت-
لو جسمه ما مامتش حتى فا   ،في يوم و ليلة حياتك تتقلب بسببه هو و مراته ؟

 على األقل شعبيته هتموت و هيتفضح قدام كل الناس!
قررت نجالء أن تبقى مع فاروق قررت أشَرقت أن تبقى لتنفيذ بقية الخطة  و     

 الليلة لمشاهدة الحلقة في منزله في غرفته .
***** 

 بعد ساعات...
 مبنى قناة الحرية

 الثامنة و النصف مساءً 
لم يبق على عرض الحلقة سوى نصف الساعة و قلُب أشَرقت يرتجف ..     
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تجلس في غرفتها أو بمعنى أصح مكتبها في مبنى القناة و تُراجع مع نفسها األسئلة 
التي سوف تقوم بتوجيهها لشريف الماحي و أسماء تتواجد بالموقع حتى تُتابع آخر 
تحديثاته.. و التحّمس يتصارع داخل أشَرقت مع الخوف.. هل اليوم هو اليوم األخير 

ل اليوم هو يوُم التطهير الذي ستتخلص فيه كٌل لشريف الماحي في هذه الحياة ؟ ه
هل الماحي ما زال ُيطارد  ،من أسماء و أشَرقت من الماحي الذي دّمر حياتهّن.. 

أشَرقت و هو الذي دفعها لالنتقام منه؟ أشَرقت ال تريد سوى أن تعيش حياًة سعيدًة 
منه هو الخالص خالية من الهموم و المشاكل النفسية و إْن كان تحقيق ذلك سيكون ث

 من الماحي نهائًيا فهذا الذي ستفعله اليوم بشراكة أسماء .
تمسك هاتفها و تتصفح الفايسبوك لترى مدى انتظار الماليين لمشاهدة الحلقة     

بثًا مباشًرا و أيًضا تعلم جيًدا أن َحَم ى شريف الماحي يُتابع عرض الحلقة من الواليات 
ا أن أباها ينتظر بالبيت مع أماني ليشاهدا الحلقة المتحدة األمريكية و تعلم جيدً 

كل هذا و أكثر يجعل أشَرقت ُمهلكة و مهمومة   ،بعدما منعته أشَرقت من الحضور 
. 

مضت الدقائق األخيرة قبل عرض الحلقة أكثر من بطء السلحفاء حتى     
رات أصبحت أشَرقت اآلن في موقع تصوير الحلقة و من الخلف حيث ما وراء الكامي

 تَِقف أسماء كي تُلّقنها بعض الكلمات و تساعدها إن توّترت .
أما عن الماحي فقد وصل و يجلس معها و ينظر إليها و كأنه يعلم أن هذه     

الليلة ُتخبيء الكثير من المصائب التي تُقّدم على طبٍق من ِفّضة إلى الماحي على 
و لعل ذلك هو  ،و تخطيط أسماءالهواء مباشرًة بيِد أشَرقت الَدْهَشان و بترتيب 

أفضل أنواع تفسير مدى بشاعة نظرة الُكره التي تنظرها أسماء إلى الماحي من خلف 
تنفّست أشَرقت في حين ما  ،كاميرات التصوير .. فهي اليوم تشعر بّلذة غير عادية

حقنا بيرجع  ،قامت أسماء بالهمس لها في السماعات الداخلية و قالت "اجمدي 
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 خالص!" .
و على لحظة عفوية بعدما قام مخرج البرنامج باإليحاء بإشارة لبدء عرض     

 ،و المقاهي ،و منزل أشَرقت،الحلقة  تظهر على شاشات التليفيزيون في منزل فاروق 
و جهاز أسامة الساليمي من أمريكا عالمة البرنامج و بداية التتر .. و بداية البرنامج 

و قد  ،عليه .. "مع أشَرقت..الموسم الثاني"  و في المنتصف خٌط عريٌض مكتوب
 بدأت الحلقة للتو .

مشاهدينا الكرام أهاًل بيكم في حلقة أولى و جديدة و خاصة جًدا جًدا من -
 الموسم الثاني من برنامج )مع أشَرقت( .

و يوجد على الشاشة محتوى مكتوب عليه بخٍط أحمر )اإلعالمية : أشَرقت     
 الَدْهَشان(.. ابتسمت أشَرقت للجمهور على الهواء و استكملت تقديم الحلقة:

طبًعا زي ما أنتم عارفين السنة الي فاتت حصل فيها أحداث كتير جًدا .. و أنا -
ظهوري على الساحة الفترة الي فاتت  عارفة أن انتم كنتوا متضايقين مني بسبب عدم 

و هيكون  ،بس أكيد دا غصب عني و أوعدكم أن الموسم دا هيكون ضربة نار 
أحسن و أجمل بكتير من السنة الي فاتت .. أما عن الضيف الي موجود معانا انهاردة 
فهو شخص من األشخاص العزيزة جًدا على قلبي.. شخصية لها الفضل في إسعاد 

راء و المحتاجين سواء من مستشفى تخدمهم أو من جمعيات خيرية كتير من الفق
تراعيهم و تراعي كل مشاكلهم ..و طبًعا بعد كمية البوستات الي أنا شوفتها بنفسي 
و الهاشتاجس بتاعنا الي بقى تريند حتى قبل عرض الحلقة أحب أخيًرا أقدمه لكم 

 شريف الماحي .االستاذ المحترم و رجل األعمال و الدكتُور الشهير : 
و بالطبع بعد االبتسامات الُمفتعلة التي قدمتها أشَرقت الَدْهَشان في وجه الماحي   

 بدأت مجرى الحوار .. على الهواِء مباشرًة نسرد لكم..
 بحضرتك يا شريف بيه واهلل منورنا .. حضرتك بخير ؟ اًل أه-
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خير الحمدهلل و ليا بيكي إعالميتنا المحبوبة و المتألقة دايًما.. أنا ب اًل أه-
 الشرف أن انهاردة طالع معاكي في أول حلقة من الموسم الجديد .

 )و بالمنزل تجلس نجالء مع فاروق في غرفته ويشاهدا البرنامج .( .    
 الشرف ليا أنا يا شريف بيه كنا حابين انهاردة نسألك عن آخر مشروعاتك ؟ -
مباوند جديد هيكون خلصان على أول واهلل يا أستاذة أشَرقت أنا حالًيا ببني كو -

 السنة الي جاية ان شاء اهلل..
 إيه آخر األخبار عن الجمعيات الخيرية ؟ ،طيب حلو جًدا-
واهلل من فترة بسيطة كان فيه افتتاح لجمعية في المنصورة لرعاية و ضّم ذوي -

 االحتياجات الخاصة.. خاصًة الموهوبين و ذوي اإلعاقة البصرية.. 
ت أشَرقت تتساَئل مع الماحي لمدة عشرين دقيقة من الحلقة.. ثم استمر     

بدأت تتخذ الموضوع بطريقة أكثر جديّة تدريجًيا .. وقد بدأت بالمداخالت 
 التليفيونية الُمبهجة .

ومعأنا اتّصال تليفوني من سيادة المستشارة العظيمة و سيدة األعمال المعروفة -
 بحضرتك . اًل األستاذة / شيرين البغدادي .. أه

 أهال أهال أشَرقت هانم.. منّورة الشاشة و شريف بيه منّور الدنيا بوجوده..-
 فرّد شريف ..

أنا مبسوط جًدا أن  ،أهال شيرين هانم إزي حضرتك يا سيادة المستشارة-
 سمعت صوت معاليكي الليلة 

ميرسي ميرسي شريف.. أنت شخص تستاهل كل خير.. بتمنى تكون في تقدم -
 دائم..
أنهت أشَرقت المكالمة ثم وّجهت سؤال غريب للماحي و تقريًبا بدأت تجعل     

 الموضوع يشتعل أكثر..
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 استاذ شريف .. تسمحلي أسألك سؤال؟-
 فرّد هو وبكل ثقة..

 اتفضلي .  ،آه طبًعا .. أنا هنا عشان أجاوب على أسئلتك. . -
هل َوَرد على  2015نرجع بالزمن لورا سنتين بس يا شريف باشا.. في -

 سنة . 19كانت وقتها عندها   ،سيادتك بنت مريضة اسمها چيهان ؟ 
من الممكن أّن شريف حينما ُطرَء عليه السؤال أن يكوَن قد ُصِعق .. و لكن     

 في هذه الحالة ليس لديه شيء سوى اإلنكار فرّد و بكل ثقة..
 أل .. معرفهاش.. مين دي ؟-
 أقولك أنا مين دي بقى ؟ .بجد ؟ متعرفهاش ؟ .. -

بدأ وجه أشَرقت يتبّدل من األبيض إلى األسود و ُتشاهدها أسماء من خلف     
الكاميرات و هي في منتهى السعادة أّن رغبات شريف و أعماله الحقيرة َسُتكَشف 

 اآلن .
سنة يوم ما أنت قررت  19چيهان .. اهلل يرحمها طبًعا بس هي كان عندها -

 ة الزايدة في مستشفى الماحي بتاعتك الي في الكومباوند بتاعك..تعمل لها عملي
و هي تتحدث قامت بإظهار أرشيًفا لونه أخضر به أسماء لمرضى قد قاموا     

 بإجراء عمليات جراحية داخل مستشفى الماحي بالكومباوند و تحدثت:
چيهان دخلت المستشفى بتاعتك عشان تعمل عملّية زايدة بدل من أنها -
لها في مستشفى حكومة و يتحكم عليها بالموت بس لألسف اتحكم عليها تعم

بالموت في المستشفى بتاعتك أنت لما سرقتم كليتها و قتلتوها لما كشفت 
الحلقة دي مش معمولة عشان أشكر فيك قدام مصر أل الحلقة معمولة  ،حقيقتكم

حساب .. عشان أفرجهم عليك .. أفرجهم مين شريف الماحي الي بيتعمله ألف 
 مين شريف الماحي الي قتل بنات الناس في مسشفياته .
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 ثم وّجهت حديثها للكاميرات و للجمهور..     
 مش بذمتكم يا جماعة أنا معايا حق ؟ .-

ُصدمت نجالء مما قيل على الهواء و ُصدم والد أشَرقت و الحقيقة أن أماني     
لتي تتحدث عنها أشرقت هي ابنة الخادمة لم ُتصَدم؛ ألن چيهان هي التي قُتلت و ا

 أماني!
و في نفس اللحظة و هم بالفاصل أتت ألسماء رسالًة غريبًة إلى حٍد ما من مجهول 

 يقوُل فيها.. 
"كويس أن خطتك مع أشَرقت بتتنفذ .. بس فيه حاجة انِت الزم تعرفيها.. هو 

نا صحيح شريف الماحي الزم يموت بعد كل الصدمات الي خدتيها منه.. بس أ
عاوز أصدمك صدمة جديدة .. أشَرقت الَدْهَشان الي قدامك على الهوا دي تبقى 

 ُأخِتك ."
 فاندهشت أسماء مما قرأته! و قررت أن تواجه أشرقت بما ُأرِسل لها!

 فكيف هذا؟ !
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(2) 
 " مصير أشرقت"

 هل من الممكن أن تحضر جنازة شخٍص تتمنى العمى وال ترُه يوًما ما ؟
..... 

 بعد عرض الحلقة
تقُف أسماء و هي مفزوعة مما رأتُه أمامها .. جسُد فتاٍة جميلة ٌملَقى على     

األرض و بجانبه بركةٌ من الدماء.. ُصِدَمت ! كيف أن تُقَتل هذه الفتاة! وقفت أسماء 
تنظر إلى ُجثّة أشَرقت الَدْهَشان و هي مقتولة بمكتبها في مبنى القناة بعد عرض 

قة .. تكاد أسماء أن تصُمت إلى األبد .. شيٌء بداخلها قد انكسر! .. رسالٌة الحل
مجهولٌة تأتي لها و بها صدمة و اآلن الصدمة اأُلخرى ! من الواضح أن أسماء لم 
ُيكتب لها يوًما ما الفرحة .. بيدها هاتفها المضيء على الرسالة التي يقول فيها 

َرقت ُجّثة هامدة بسبب رصاصٌة أسفل الظهر المجهول أن أشَرقت ُاختها و اآلن أش
دّمرتها و قتلت روحها بسبب قضية أصرت َفتُحها .. من الواضح أن أشَرقت دفعت 
حياتها من أجل الخالص .. أشَرقت الَدْهَشان تُقتل بعد عرض حلقتها و عيناها 

هبية مفتوحتان تنظران إلى األعلى و دمعُة خفيفة نزلت من عينها الُيسرى و سلسلة ذ
موجود بداخلها صورة والدها ملقاة على األرض و أسماء كالحجر ال تتكلم أو حتى 
تتفاعل مع الحدث عيناها ال ترمش واقفة كالجبل ثابتة صامتة تُعبر عما بداخلها 
بدموٍع غزيرة سوداء ناتجة عن الُكحل المتواجد بعيناها ال تدري بنفسها سوى و هي 

وٍت عال جعل الجميع يذهب للغرفة و أّولهم صاحب َتصُرخ من أجل االستغاثة و بص
و لم يلفت انتباه أسماء أن هناك كلمٌة مكتوبٌة على المرآة   -زين العابدين-القناة 

 الموجودة بالغرفة باللون األحمر .. والجملُة هي
 "اسألوا أدهم"
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****** 
 قبل ساعة و نصف .

كما تحّدثنا من قبل يجلس شريف و هو مغلول مما قالته أشَرقت عن قضية      
ي جريمة بشعة ألچيهان.. ينظُر لها و يتحدث ببراءة و برود و كأنه ليس مرتكًبا 

 حدثت من قبل تسبب هو بها...
هو مش المفروض الحلقة دي بتتكلموا فيها عن إنجازاتي كرجل أعمال ناجح -
 ؟ .

ت السؤال منه بابتسامة عابرة و كأنها تريد أن تُبّلغُه بأنها استقبلت أشَرق   
 انتصرت عليه للمرة األولى في حياتها...

آه.. الحلقة دي معمولة علشان نتكلم فيها عن إنجازاتك كرجل أعمال -
ناجح.. و في نفس الوقت و أنا بجّمع مصادري عّنك حسيت أن الزم نراجع 

 ماضيك!
ي بهذا الرد.. فما كان عليه بأن يرد سوى بتلميحات استفّزت أشَرقت الماح    

 للتهديد و الترهيب.. و لكن يجد نفسه محاصًرا على الهواء بقضية هو ارتكبها:
يبقى انِت كدا بتنهي حياتك بإيدك يا أشَرقت.. و ديني و أيماني لتكون دي -

 آخر حلقة ليكي و لو مانهتش حياتك مبقاش راجل.. 
و ضحكت بصوٍت مرتفع و كأنها لم تخف من أي كلمة  ابتسمت ابتسامة عالية

 وّجهها لها:
 مش راجل . اًل ههههههههههههه .. و ايه الجديد .. ما أنت فع-

غال الدم بعروقه.. يكاد يقوم ليضربها  أو يسّبها  لكّنه ظّل هادئًا يريد أن     
عته بأن ينسحب من الحلقة و لكن أسماء على الواجهة األخرى  تلعُب عليه و أقن

ينتظر و أنها ال تعلم أّن أشَرقت ستفعل هذا به و أنه إذا خرج سُيثّبت التهمة عليه.. 
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 و إن الحل األمثل هو المواجهة .
أما عن أسماء فهي مرعوبة من هذه الرسالة.. كيف ُتصبح أشَرقت ُأخًتا لها ؟     

ء الحلقة .. هدوئها العادي جعلها تنتظر ال تقل ألشَرقت أي شيء سوى بعد انتها
 اللعنة! يا ليتها قالت لها أثناء العرض .

أما عن والد أشَرقت و أماني  يجلسان سويًا يشاهدان الحلقة  و يعلم الَدْهَشان     
أن ابنته في خطر و أن أشَرقت اتفقت مع أماني أن تفعل مداخلة هاتفية على الهواء 

 تواجه بها شريف 
يجلسان في منزل فاروق .. تتحّسر نجالء على أّما فاروق الَدهَّان و نجالء     

زوجها  و فاروق في منتهى السعادة  يشعر و كأن الخالص الُمنتظر لشريف الماحي 
َيُدق على األبواب و أنه سيكسب نجالء لألبد و ُيحقق ما يُريد بل من الممكن أن 

 يكون حقق اليوم ما يريد من نجالء .
و من الواليات المتحدة يشعر أسامة الساليمي براحة نفسّية كاملة بل يريد أن     

 يكافيء أشَرقت على ما تبذله اليوم و يفرح شديًدا أن زوج ابنته ينتهي تدريجيًّا .
 و مدير القناة يندهش مما تفعله أشَرقت على الهواء بل يريد وقف البث .    
تستكمل أشَرقت حديثها موّجهة حديثها إلى  وتُعاود الكاميرات البث .. و    

 الجمهور:
 قبل الفاصل سألتكم سؤال مهم و قولتلكم.. بذمتكم مش أنا معايا حق ؟ -

و أنا دلوقتي بقولكم أن أنا فعال معايا حق .. احنا انهاردة جايبين شريف الماحي 
بماضيه..  عشان نشكره على هو عمله لينا طول السنين اللي فاتت لكن بردوا نفّكره

و ضحيتنا كانت  ،نفّكره بأن المستشفى بتاعته مستشفى رخيصة بتشرب دم الناس
سنة دخلت تعمل عملية زايدة و عشان  19چيهان .. بنت بريئة جًدا كان عندها 

أهلها ناس غالبة و مش فاهمين .. آمنوا لشريف بيه و بعدها بفترة اكتشفوا حاجتين 
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و ،بنتهم بقت مش بنت بنوت و أنها ُاغتِصَبت ميتحملهمش إنسان .. اكتشفوا أن 
الحاجة التانية هي أن ِكْلِيتها اليمين مش موجودة و لما حاولوا يثبتوا حقيقة المستشفى 
معرفوش لحد ما چيهان قدرت توصل ألرشيف مهم جداااا..  بس لألسف خلصوا 

ا بيرجع.. أنا منها و الحمدهلل انهاردة األرشيف معايا .. و دلوقتي حق چيهان و غيره
كان ممكن أقدم كل حاجة للنيابة.. بس ملقتش أنسب من أن أفضحه هو و اللي 

 زيه حتى لو كان تمن دا أن أنا أروح ورا الشمس.. أهم حاجة أمثاله ينتهوا....
 ثم تتحدث لشريف

أنا آسفة يا شريف.. أنا عارفة أن أنا معملتش حساب للِعشرة وال الجيرة بس -
ن تقريًبا ألمعلش الباديء أظلم .. مش حابب تسمع الحقيقة تاني من أم چيهان ؟ .. 

خالص.. مش هتعرف تنكر تاني إلن أنا كل الي عملته دا عملته بتصريح من النيابة 
ى تصريح نيابة .. و أنا آسفة كان الزم الدليل حتى الحلقة دي و الكالم دا بناًء عل ،

 يتقال عشان الكل يشوفك و أنت بتتهان.. 
 ثم تتحدث للجمهور 

 و هناخد مداخلة تليفونّية من أم چيهان.. 
 تمسك أماني الهاتف و هي بجانب والد أشَرقت بالمنزل:    

 الو سالمو عليكوا-
 هان .. تقدري تحكيلنا الحكاية .وعليكم السالم و رحمة اهلل و بركاته يا أم چي-
الموضوع بدأ لما شريف بيه قرر أنه يعمل لچيهان بنتي العملية في المستشفى -

دي عشان هي فيها جزء مجاني و عملت الزايدة. و في يوم قامت و بتصرخ و 
ولمؤخذة يعني عرفت بعديها ان البت اكتشفت أنه اتضحك عليها .. و كان بقالها 

ن واجعها.. وِحلِفت ميت يمين أن محدش جه ناحيتها لحد ما فكرت فترة جنبها اليمي
وقالت مفيش غير المستشفى .. عملنا كشف برا و اكتشفنا أن هي مابقتش بنت 
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بنوت .. و وجع جنبها اليمين بسبب أن كليتها اتشالت .. روحنا المستشفى تاني 
دخلتش عندهم .. أنكروا كل حاجة .. و قالوا أن اسمها مجاش هنا أصال و أنها م

فضلنا نحسبن عليهم.. لحد ما في يوم البنت قالت أنها خالص حتجيب حقها .. 
وعرفنا بعديها أن  ،ايام لقيناها ماتت 4و نزلت في يوم ما رجعتش .. وبعدها ب

األرشيف دا هي كانت نازلة تجيبه.. و األرشيف أهو مع سعادتك .. أنا مش عايزة 
يموت زي ما مّوت بنات الناس.. و حسبي اهلل و نعم  غير حق بتي .. و أنه يتعدم و

 الوكيل فيه .. 
ذّكرت الماضي .. بينما أشَرقت تريد من شريف أن يردَّ .. و لكنه صامت . بل من 

نه يعلم أن هذا اليوم هو األخير له .. كيف كان ألالممكن أنه يتحّسر على أيامه .. 
نه استأمن أسماء ألره بجريمته .. هل ُمغّفال بهذه الدرجة كي ال يمحو أي شيء يُذكّ 

 نها تكرهه كثيًرا  و اليوم تكرهه أكثر!ألعلى الماضي؟  و هي لم تصنه 
 الكالم دا مايدخلش الدماغ ..-

 قالها شريف و هو ينظر في األرض ..و كأنه يعلم أنه يكذب
نها من الممكن أن تتخلص ألومن الممكن أن أقول أّن نجالء سعيدة بذلك     
ائيًّا  و أنها خائنة و أنها ال تُريد سوى أحضان فاروق الذي يُدبّر لشيٍء ال منه نه
 حد أن يتخيله . أليمكن 
توقّفت الكاميرات  و دخلت الشرطة إلى المكان ليقبضوا على الماحي و     

أسماء في غاية السعادة و أشَرقت في قمة االنتصار  بل شريف يهمس لها بصوٍت 
 الشرطة..منخفض قبلما يغادر مع 

 مش هيعدي عليكي صبح...-
 فنظرت لُه أشَرقت و هي تبتسم..

و أخذت الشرطة الماحي و ذهب معهم و هو بداخله نار.. يريد أن يقتلها كي    

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

- 31 - 
 

 يتخلص منها لألبد و لكنه و هي يخرج معهم و بصوته العالي يُهددها..
 خليكي مرتاحة.. و أنا كدا كدا خارج .. ربنا يرحمك مقدًما .-
يسير معهم ..هو يعلم جيًدا أنه اآلن ُيحاط بدائرة العدالة مع أنه أكثرهم     

فساًدا.. لم يقدر على التفكير هو اآلن ليس بيده سوى أن ينتظر ماذا ُتخبيء 
السويعات القادمة.. مثلما انتظر السويعات السابقة و الذي شعر بأنها تتراهن على 

أشَرقت اآلن بالرغم من أنها شعرت بانتصار  موته.. أو بقائه ُمعاَقب لألبد .. أما
رهيب على شريف الماحي.. لكّنها بداخلها نسبة خوف كثيرة نسبًيا و أسماء تنظُر 

شرقت بعدما علمت أنها ُأختها و لكّنها ألللماحي و هو مع الشرطة و أَيًضا تنظُر 
ت االنتظار شرقت ماذا يوجد بالرسالة قرر ألتعلم أّن هذا ليس الوقت الُمناسب لتقول 

و قررت أن تُتابع على الهاتف ماذا يجري بالشوارع.. المقاهي مذهولة مما رأوه و 
نجالء بالمنزل تنظُر لفاروق و كأّنها كانت تنتظر تلك اِلَلحظة التي من الممكن أن 
ينتهي فيها شريف بالرغم من ُكرهها للدهشان و بمنزل أشَرقت يجلس الَدْهَشان مع 

 ،و الَدْهَشان ليس بيده شيء ليفعله ،هي تبكي بعدما تذكرت ابنتها ُمدبّرة المنزل و 
 يجلس على كرسيه المتحّرك و ما عليه أن يتحدث سوى ب ..

 ربنا يعدي الساعات الجاية على خير...-
و أشَرقت بالقناة .. ال تزال جالسة على ُكرسيها بعدما انتهت الحلقة .. و     

لى كرسيها و تذهب إلى غرفتها الخاّصة )مكتبها( لكنها و فجأة قررت أن تنهض من ع
 و بيدها األرشيف... و تمشي بسرعة.. و تناديها أسماء.. 

 أشَرقت استني .. استني يا أشَرقت بس!-
سيبيني يا أسما مش عاوزة أي حد حوالّيا لو سمحتي .. أنا راحة اوضتي .. -

 ماتجيش ورايا
توّقفت أسماء عن السير و قررت أن تُعطي ألشَرقت قسطًا من الراحة بغرفتها 
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 وتدعها و شأنها اآلن .
......... 

تجلس أشَرقت بغرفتها في المبنى تبكي و ُتحّدث نفسها و تُعاتب نفسها على ما 
 فعلته اليوم على الهواء مباشرًة:

كان هو هيفضل يظلم   أنا عارفة أن أنا غلطت.. بس لو أنا ماكنتش عملت كدا-
في الناس و كان ممكن يمّوت ناس تانية و هو عايش حياته عادي و بيتاجر في 
أعراض الناس باسم الحق و الخير و العناية .. كان الزم أعمل كدا كان الزم أخلص 
منه و أصدمه زي ما اتصدمت كتير في حياتي .. و لما اتصدمت امبارح من أكتر 

يا .. أنا ألول مرة أحس باالنتصار .. و أحس أن أنا حد بحبه في حياتي .. أبو 
عملت حاجة كويسة في حياتي .. و مش عايزة حاجة غير أن أنا أعيش فرحانة و 
كويسة.. أنا الزم الحلقة الجاية أعلن استقالتي عالهوا.. و أبطل أظهر على الشاشة 

 . خالص و أعيش حياتي لوحدي و أسافر.. أنا معدش ليا ُقعاد هنا خالص
مّر أكثر من عشرين دقيقة حديث.. حتى سمعت شخًصا غريًبا داخل غرفتها 

 يرتدي نقابًا.. ال تعلم إذا كان ذكًرا َأم أُنثى لم يتحدث إليها........
 وحدَث الكثير..

******** 
شريف الماحي بالنيابة.. يتحّسر على نفسه.. و نجالء ال تزال بأحضان     

فاروق.. ُمعتقدة أنه هو ُحبَّها األول و األخير و لم يخطر على بالها لحظة أن تتُرك 
حضنه و تذهب لزوجها تطمئن عليه و تأتي للدهشان رسالة على هاتفه من ابنته 

 أشَرقت تطُلب منه أن ُيسامحها! 
أسماء خارج الغرفة و بيدها هاتفها و تفتح على الرسالة التي استلمتها  تقف    

من المجهول و تُريد الدخول قلبها يرتجف .. ال تتحّمل صدمة ُأخرى و لكن من 
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الواضح أن هذا اليوم هو يوم الصدمات فقد قررت أن تفتح الباب و تدخل بعدما 
جملة " اسألوا أدهم" التي لم الحظت أنه مواربًا.. دخلت حيُث الجثة و الدماء و 

 ترها .
.. عيد ميالد أشَرقت الَدْهَشان السابع و الثالثون .. و  2017فبراير  22

 مقتلها أيًضا .
 هيا نستعد.. لعواقب ما بعد الجريمة .
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(3)  
 "عواقب ما بعد الجريمة"

 كيف يمكن أن تحدث كّل تلك اللعنات في يوٍم واحد!
....... 

 مساءً  10
 ُمديرية أمن القاهرة . 

أخذت الحكومة شريف الماحي و اآلن شريف بالمديرية يتم التحقيق معه من     
 محقق بالنيابة، ُمراد رشادِقَبل 

 باألسئلة التقليدية رغم معرفته القوية بالماحي.. ُمرادو قد بدأ 
 اسمك و سنك و عنوانك ؟-
الخامس.. كومباوند الماحي فياّل سنة .. التجمع  41شريف محمد الماحي -
 ٦رقم 
 شغلك عبارة عن إيه؟-
رجل أعمال.. صاحب مستشفى الماحي التخصصي و عندي جمعيات خيرية -

 باسمي
إيه عالقتك بالُتهمة الي اُنسبت إليك من ِقَبل اإلعالمية أشَرقت الَدْهَشان -

 انهاردة على الهوا ؟
معرفش عنه حاجة .. أنا كنت  معرفش عنها حاجة .. األرشيف ده متفبرك..-

رايح الحلقة عشان هتتكلم معايا عن مشاريعي و شغلي .. إنما اتفاجئت و هي 
 بتحكي معايا عن تجارة األعضاء دي.. 

و مكالمة والدة چيهان؟ الي بتتهمك فيها بسرقة أعضاء بنتها و أنها بعد ما -
 اكتشفت الحقيقة اتخّلصت منها ؟
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 ِكدب..  واهلل العظيم كدب.. -
 يعني أنت بتنكر الي اتقال في حلقة انهاردة؟-
 أيوة واهلل .-

-باستدعاء أشَرقت الَدْهَشان   ُمرادُأغلق المحضر في ساعته وتاريخه و أمر     
و حبس شريف ثالثة أيام على ذمة التحقيق.. من  ،-ال يعلم حتى اآلن أنها قُتلت

فعل ذلك انتقاًما منه.. فمن الواضح أنه مكروه من الجميع  دُمراالممكن أن نقول أن 
. 

 فذهب... ،مكالمة هاتفية يُقال فيها أن أشَرقت قد قُتلت ُمرادو قد أتت ل    
******** 

و الذي  ،بعدما وقف الجميع في ذهول أمام جثمان أشَرقت قد أتى الُمحقق    
ي تعمل بها أشَرقت .. و المكان أبلغ عن الحادث هو زين العابدين صاحب القناة الت

الذي قُتلت فيه هو مكتبها الخاص في القناة .. جثمان هامد ملقي على األرض و 
الجميع يقف في ذهول .. الساعة اآلن الحادية عشر مساًء و من الواضح أن الحلقة 
التي بثّتها أشَرقت اليوم كانت هي الحلقة األخيرة .. يقف الجميع.. زين و أسماء و 

عاًما .. اكترث المهنة منذ أعوام  43.. ُمراد رشادعاملي القناة و الُمحقق  كل
طويلة.. نظًرا لعائلته األرستقراطية ذي التعامالت الميرية.. كاميرات التصوير و 

و من الواضح  ،الُمربّعات الصفراء اللون الُمرّقمة ُتحاصر جثمان أشَرقت و الدماء 
نت من ظهرها و خرجت من ُمنتصف َظهرها .. و هي هنا أن الرصاصة التي تّلقتها كا

اآلن ملقاة على األرض على بطنها و في نفس الساعة قد وصل خبر مقتلها للجميع 
ذهبت أماني و هو بكرسيه الُمتحّرك  ،و أّولهم كان أماني و ُمحّمد الَدْهَشان أبيها

. الذي ربّاها على إلى مسرح الجريمة و هو منهار مما يراه .. ابنته الوحيدة مقتولة.
فعل الخير و جعل الحق دائًما.. يتمنى أن يعود الزمن به ساعات كي يذهب إليها 
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أو يتصل بها على الهواء مباشرًة في حلقة شريف الماحي يطلب منها ان تسامحه 
عّما فعله بها. و لكن كانت هي األسبق وقد طلبت منه السماح .. على يسار الجثمان 

كبيرة و األخرى صغيرة .. و على المرآة الكبيرة توجد جملة   توجد مرايتان واحدة
 ) "اسألوا أدهم" .(      أو كتبتها أشرقت   ،يكاد يكون كتبها القاتل

خارج الغرفة مع زين العابدين و أخذ يسأله بضع أسئلة تقليدية و  ُمرادوقف     
 روتينية أيًضا:

 الجريمة دي كانت امتى بالضبط ؟-
موجوًدا وقت وقوع الجريمة .. كان بغرفته يقرأ بعض األشياء ..  لم يكن زين    
بعدما أومأ له بحركات تدل على أنه يطلب أن يُّدخن ثم أشعل سيجارة  ُمرادنظر ل

 :اًل قائ
من ساعة تقريًبا.. أنا كنت في المكتب فوق و سمعت أسماء بتصّرخ.. أسماء -

دي بتشتغل معايا هنا في اإلعداد و هي تبقى مديرة أعمال أشرقت اهلل يرحمها.. 
 لقيتها بتصُرخ نزلت جري لحد ما لقيت المنظر دا 

 :ُمرادرّد 
 آه.. من الواضح أن الحلقة عملت عمايلها .-

 فأعقبه زين:
ه أنا واهلل ما كنت أعرف أنها هتقول كالم زي دا على الهوا .. سكريبت أيو -

الحلقة كان معايا و كان عبارة عن شوية اسئلة هي حابة تسألهم لشريف 
الماحي..مكنتش أعرف أن الجراءة بتاعتها ممكن توصل أنها تأذيه على الهوا أو 

 تفضحه أو تقول الي اتقال.. ربنا يرحمها .
و من الواضح أنه لديه بعٌض من البرود .. و  ُمرادمن الرد على انتهى زين     

لكن تبريره لهذا البرود أنه كان يتوّقع أن يوًما ما هذا كان سيحدث .. و حدث 
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 لذلك.. هو اآلن ليس لديه استغراب تام عن مقتلها . ،بالفعل 
أصل  ،و الراجل الي على كرسي جوا ده محمد الَدْهَشان أبوها مش كدا؟ -

 قريًبا مكانش بيظهر معها .ت
 :اًل فرد عليه زين قائ ُمرادقالها 

 أيوة يا باشا.. ده والدها-
 أخذ يتسائل مع زين مجدًدا: 

 طيب و أنت الي بّلغت ؟-
 أيوة -
 عندك فكرة عن اسألوا أدهم دي ؟ .-

 صمت ثواٍن ثم تنّفس و عاد للحديث مجدًدا    
و مش قادر أفتكر إذا كان أشَرقت تعرفه وال أل .. ألن معداش عليا اسم  ،أل -

 أدهم ده قبل كدا . 
 :اًل قائ ُمرادثم أطفأ السيجارة ونظر ل    

باشا .. أنا مقدر حضرتك و مقدر أنك محتاج تستجوب الناس .. بس بعد -
والدها دلوقتي .. حضرتك شايف حالته عاملة ازاي .. الي إذنك بالش تستجوب 

 بطلبه منك بس هو دا مش أكتر .
 مجدًدا للغرفة و نظر ألحد مساعديه.. ُمراددخل     

 حّرزلي بصمات المكان لحد ما نشوف الساعات الجاية هيكون فيها إيه ..-
: "باين شريف الماحي بيعملها حتى و اًل ثم تحّدث بصوٍت خافض لنفسه قائ   

 هو في النيابة" 
 :اًل لمس كتفه اليمين قائ ،نظر على يمينه فرأى محمد الَدْهَشان يبكي     

شد حيلك يا محمد بيه إن شاء اهلل حقها هيرجع و الي عمل فيها كدا هتشوفه -
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 بعينك و هو بياخد حقه 
ت بُحرقة اقترب منها أكثر ثم ثم نظر ألسماء و الحظ أنها تبكي على أشَرق    

 تحّدث بصوٍت منخفض حتى يجعلها تشعر ببعض الهدوء..
 كنتوا صحاب؟-

قالها و هو ينظر ليعينيها اللتين ينتابهم ورًما بسبب كثرة البكاء على صديقتها     
 .. أو أختها.. و هي بعد عشرين ثانية من عدم الرد تنّفست و قالت بتنهيدة:

 و دلوقتي هي راحت .أيوة.. كّنا صاحب -
أاّل يضغط عليها اآلن ُمعتقًدا أّن  ُمرادقالتها و استمّرت بعدها في البكاء فقرر     

غًدا في الصباح ستكون بداية التحقيقات.. ثم أوجب بذهاب الجثمان إلى مصلحة 
و أماني تشعر بالذنب .. تترّحم على  ،الطب الشرعي و التشريح .. بإذن من أبيها 

 على ابنتها چيهان .أشَرقت و 
***** 

 في نفس الوقت
 منزل أدهم صديق أشرقت

ال أعلم هل األذى النفسي الذي ينتاب اإلنسان و هو صغير بسبب من ؟ و     
هذا الشخص من الممكن أن نقول أنه قد تعّرض لألذى النفسي كبيًرا و صغيًر ا.. 

عض الصور لسيدة هو اآلن في منزله يرتدي بيچاجمته و يتصفح هاتفه و يشاهد ب
سيدة األعمال شيرين البغدادي التي تحدثت مع  ،من الواضح أنها زوجته  ،أعمال 

 الماحي على الهواء في الحلقة منذ ساعات . 
بدأ أدهم يتذّكر ما قالته له شيرين و يشعر أنه غريب .. رجع بالزمن إلى     

 الخلف ثم تذّكر الساعات الماضية .
 منذ ساعات...
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يدخل أدهم إلى مكتب زوجته شيرين في شركتها الخاصة .. فهو المدير المالي     
فهو ال  ،تزوجها من أجل مصلحته في العمل فقط ،للشركة و تزوجها سًرا منذ عام

يراها في المكتب و هي تشاهد حلقة أشَرقت الَدْهَشان على قناة الحرية  ،ُيحبها
بعدما تداخلت هاتفًيا على الهواء لتتحدث مع شريف الماحي .. و حينما طرق الباب 
 أطفأت السيجار و فتحت الباب إلكترونًيا و هي جالسة على كرسيها و تحدثت إليه:

 ي .بالي رافع راس اًل أه اًل أه-
 ..اًل فنظر هذا الشخص  لها بابتسامة واضحة قائ    

 أنا موافق على الي أنِت طلبتيه مني .-
 فتفاجئت هي:

 واو.. كنت عارفة على فكرة أنك هتوافق -
من الواضح أن شيرين طلبت منه شيًئا و اآلن هو قد وافق عليه .. أغمضت     

 عيناها ثواٍن ثم تنّفست و أشعلت سيجار جديد و هي تنظر له بعدما جلس أمامها:
 مش متخّيل كمية الراحة النفسية الي دخلت جوايا .. فرحانة جًدا بجد . -
 ههههههه... عيب عليكي .-

 فتحدثت هي: ،دها الُيسرى و يُقبلهاقالها و هو يلمس ي    
بس هعمل ايه  ،أنت مش عارف عدم وجودك الفترة الجاية دا هيأثر عليا ازاي -
بس معلش.. كلها سنة بالكتير و ترجع  ،الزم تختفي الفترة الجاية و ماتظهرش ،بقى

 تظهر تاني
ة استمع إلى حديثها ثم مزح معها و بعدها بدأت تتحدث إليه ببعض الجدي    

 أحضرت حقيبة صغيرة سوداء:
أنا مش عارفة هعمل إيه من  ،دول الفلوس الي اتفقنا عليها ،نخش في المفيد -

غيرك بس كل الي أقدر أقولهولك إن كل الي أنت طلبته أنا قدمته و كل الي أنا 
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و كمان كل الي وعدتني بيه وفيتهولي .. عشان كدا أنا على  ،وعدتك بيه أنا وفيته 
ك.. أهم حاجة مش عاوزة يكون ليك أي وسيلة اتصال في مصر هنا الفترة اتفاقي معا

 دي بأي حد و أنا واثقة أنك مش هتخل باالتفاق .
نظر لها أدهم و كأنه يتفّقدها يعلم جيًدا أنه سيراها و لو بعَد حين .. فتح     

 الباب ثم نظر لها و غادر..
........... 

هاتفه مجدًدا و الحظ أن مواقع التواصل انتهى أدهم من التذكر.. أمسك ب    
االجتماعي كلها تشتعل بخبر مقتل أشَرقت و جملة اسألوا أدهم .. أغلق هاتفه و ال 

 و بعد يومين كان يوم الجمعة  يوم دفن أشرقت . ،يعلم ماذا سيفعل 
 ما الذي ينتظر أشرقت في المقابر ؟ .
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(4) 
 " أربع تكبيرات و جثمان"

 !و جمهور يوم جنازتك مثل أشَرقت بوسعك.. كي ُيصبح لديك شعبّيةافعل ما 
فالموت فى حياتنا من الحقائق المؤكدة و الدعاء للميت من األشياء المحببة 

 لدى الكثير من الناس..
 ماذا تطلب من أبيك أن يفعل بعد موتك فورًا ؟ .

........ 
 2017فبراير  24-الجمعة

 القاهرة .-مسجد عمرو بن العاص-مارجرجسمنطقة 
أعلم جيًدا أن هذه الفتاة ذهبت ُسدى و لكن كلٌّ مّنا له نصيبه بالدنيا و هي     

ُكِتَب عليها منذ الِصَغر التعب و المشّقة.. و قد يتسائل أحدكم لماذا لم أقم بسرد 
لى هذا و لكن إجابتي ع اًل إجرائات تشريح الجثمان و أسرد تشييع الجثمان أو 

و بالرغم من أن أشَرقت  ،و اآلوان لم يأِت بعد ،السؤال هي أّن كل شيٍء له آوان
دفعت حياتها ثمًنا من أجل بقاء اآلخرين سالمين.. و بالرغم من أن مصيرها محتوًما 
بالخالص و هذا هو المصير الذي قّدمته للناس جميًعا من أجل الرحمة إال أن اليوم 

ره أباها ُمحّمد الَدْهَشان.. يجلس داخل المسجد على كرسيه هو اليوم الذي ال ينتظ
الُمتحّرك و كثير يحضرون تشييع الجثمان و صالة الجنازة باإلضافة إلى العديد من 
الكاميرات و وسائل البث المباشر لنقل تشييع الجثمان مباشرًة ..و أنا ال أعلم لماذا 

الماحي بكل أفعاله القذرة  فعلت ذلك في نفسها؟ هل حينما قررت مواجهة شريف
كانت على حقِّ ! هل الماحي تخّلص منها بالفعل ؟ هل يوجد سبب خفّي وراء مقتلها 
؟  لماذا ُكتب على المرآة "اسألوا أدهم " ؟ ما عالقة أدهم هذا بمقتلها ! .. و ما 

 مصيره هو اآلخر أيًضا ! .
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ا مقدار الصدمة و في الُمصّلى الخاص بالنساء  تقف أسماء .. أعلم جيدً     
االندهاش و االنهيار العصبي الذي تعرضت له في األيام السابقة .. تقف في الُمصلى 
و هي تتحسر على الحقيقة التي اكتشفتها مؤخًرا بعدما علمت أن أشَرقت أختها .. 
و لكن هل هي استدّلت على ذلك من خالل رسالة مجهولة الهوية فقط؟ يقفّن العديد 

ون جنازة أشَرقت .. من الواضح أنّها محبوبة جًدا .. الجميع يبكي من النساء يصل
على فقدانها .. منهم أماني ُمدّبرة المنزل و أسماء و نجالء الساليمي زوجة شريف 

من الممكن أن تكون  ،الماحي و أيًضا هي ابنة أسامة الساليمي لكنها ال تبكي حرفًيا
بالنسبة ألسماء كيف أن تتدّمر حياتها لهذه افتعلت البكاء ؛ ألنها تكرهها كثيًرا.. و 

الدرجة ؟ بدًء من بيئتها و وعود شريف الكاذبة و استبداده لها و مقتل أشَرقت و 
الحقيقة المجهولة الهوية و ها هي اآلن تودّع أختها و هي ال تعلم ما هو مصدر ذلك 

 فال يوجد دليٌل ماديٌّ على ما آتاها .
و جميع التساؤالت المنطقية أيًضا! فإذا لم يكن  جميع األحداث تختلط في ذهني

فبراير  كان سيحدث كل هذا؟   22تّم عرض حلقة أشَرقت مع شريف الماحي يوم 
كانت أشَرقت سُتقتل بنفس يوم العرض و في يوم ميالدها! ما أصعب أن تَفقد كل 

.. و ما لديك .. و لعل أهم شيء لديها كانت روحها .. اآلن هي بالمسجد ُمكّفنة 
 ُيصلى عليها الجنازة .

 يبدأ خطيب الجامع بالحديث بعد االنتهاء من صالة الجمعة .    
الرجاء أيُّها الناس الهدوء.. الرجاء الهدوء و االنتظار لصالة الجنازة .. فينوبكم -

و صالة الجنازة أربعة تكبيرات .. التكبيرُة  ،ثوابًا .. صالة الجنازة اليوم على امرأة 
و التكبيرُة الثانية : التكبير ثم قراءة النصف  ،: أن ُتكّبر ثم تقرأ الفاتحة . األولى 

التكبيرُة  ،و التكبيرُة الثالثة : التكبير ثم الدُّعاء للمتوفَّى .  ،األخير من التشهُّد . 
الرابعة : التكبير و الدعاء للمتوفى و لجميع المسلمين.. و انِه الصالة بالتسليم . 
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 الرحمة دائًما .  اللهم نسألك
و قد بدأ الخطيب في التكبيرِة األولى .. و تتوالى الذكريات على الجميع ..     

أّولها ُمحّمد الَدْهَشان .. ُيكّبر و يقرأ الفاتحة و هو جالٌس على كرسيه و يبكي يتذكر 
كل ذكرياته الجميلة معها حينما أتت له بخبر نجاحها و حينما أصبحت األولى على 

ا في كلية اإلعالم و حينما كانت تتظاهر أمام الجميع بأن أباها هو أحسن شيء دفعته
بالدنيا و أنها تعشقه جيًدا و تذّكر أيًضا رسالتها األخيرة له على الهاتف طالبًة منه أن 
ُيسامحها .. يتذكر كل شيء و يبكي لم ُيصّدق لَِلحظة أنها فارقت الحياة و لم تُعد 

و هو ُيكّبر و  -عشيق نجالء-ط األضواء على فاروق الَدهَّان ُمجدًدا .. أيًضا تتسلّ 
يقرأ الفاتحة و ينغمس في التذّكر و التفكير في أّنها هي السبب الوحيد في أن يكون 
عازفًا آللة الكالرينت و معروفًا بعدما استضفته في إحدى حلقاتها في الموسم األول 

و مازلنا  ،الء حبيبته تكرهها كثيًرا و هو يعلم جيًدا أن نج ،و يدعو لها بالرحمة 
بالتكبيرة األولى فنجد أسماء في قمة االنهيار.. ِعقد التحالف قد انفّض ! ماتت 
شريكتها في تحقيق الخالص من الماحي و الهويّة التي ممكن كانت تساعدها في 
البحث عن مصدر ُأخّوتهّن .. تبكي و تتذكر أجمل اللحظات التي قضتها معها حينما 
تركت أسماء بيئتها و ذهبت للمدينة .. لم أطل عليكم في فكرة بيئتها الَدنسة ألنني 
ساتحدث عن ذلك بالتفصيل قريًبا .. و لكن االنهيار األزلي هو الذي يتحقق داخل 

ال أعلم جيًدا هل الحلقة التي تسببت في الهالك َأم إصرار أشَرقت  ،أسماء اآلن 
و لكّن الذي أعلمه اآلن أّن الجميع خسرها .. و لم في التدخُّل فيما ال يعنيها!! 

 يخطر على بال أحد لحظًة أن تُقَتل .
و تبدأ التكبيرة الثانية و الجميع ُيكبر و يتشاهد بأن ال إله إال اهلل و أّن محمًدا     

هو عبده و رسوله وال يزال الجميع في ذهول ما عدا نجالء .. شيء ما بداخلها َفِرح 
بسعادة أنها تخّلصت من أشَرقت ابنة خادم أبيها الذي أصبح مليونيًرا تشعر  ،بشدة

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

- 44 - 
 

و والدها أسامة الساليمي يحزن على أشَرقت كثيًرا  ، -جنون العظمة هّيأ لها ذلك-
؛ ألنه يعلم جيًدا أنها كانت دائًما على حق .. و أّن أشَرقت  ذهبت في سبيل الحق.. 

مر.. من الممكن أن أقول أن كل ما يصلي فالحق فضيلة يجب اإليمان بها آلخر الع
اآلن في الجنازة يستحق الموت وأشَرقت فقط هي التي تستحق أن تعود من الموت 
و تعيش إلى األبد و لكّن الحقيقة هذه المرة أن الذي حدث هو العكس .. و أن 
دفن الخير و استصالح و تعمير الشر هي السياسة الراسخة  و أّن القانون اآلن 

 مجراه مع شريف الماحي و أمثاله .ياخذ 
 ،أتذكر و أنا أسرد لكم وقت تشييع و صالة الجنازة على أشَرقت )والدي(    

يجب أن أقول أن فقدانك لعمودك الفقري كفيٌل جًدا أن يحكم عليك باالنتهاء و 
الخالص .. و لكن مّنا من يعافر و يحارب كي يهزم أي انكسار كي يصبح هو 

.. حينما مات أبي أدركت أنني سوف أكون ضعيًفا منهزًما  األقوى و األفضل
و حدث العكس اآلن و ألول مرة يتم استصالح و تعمير الخير..  ،مستسلًما يوًما ما
 بداًل من قرينه .

مضت التكبيرة الثالثة و الرابعة و تم التسليم .. شعوٌر قاتٌل ينتابك حينما ترى     
ن ابنتك و تسير به في وسط الناس .. هذا نفسك غير قادٍر على أن تحمل جثما

كان حال محمد الَدْهَشان مريًضا ضعيًفا منهزًما تغّلب عليه الشلل النصفي هذه المرة 
مثل شعوري بالعذاب و  ،و انتصر بجدارة .. لم يستطع حمل الجثمان .. يتعّذب

 هم يحملون جثمان أبي منذ سنوات و أنا ال أستطيع حمله وحدي أو على األقل
 ألمس كفنه و جسده للمرة األخيرة ألنني كنُت صغيًرا ال أفقه شيء . 

الجميع يتشاهد.. و كاميرات التصوير تسرد الحدث و العديد يحملون     
اللوحات التي تحمل صورها .. من يكتب "وداًعا يا أشَرقت" .. و أسماء كعادتها 
منهارة شبه فاقدة للوعي و لكنها تسير و تتنّفس و ذلك بالطبع يتناسب عكسًيا مع 
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فل نظارة الشمس السوداء الثقيلة  و حزن نجالء و دموعها الُمفتعلة و الُمخّباة أس
 الجميع يبكي و يسير.. و يتذكر أباها ما حدث قبل الحادث بيوٍم واحد .

......... 
 *اًل لي-قبل الحادث بيوم–*ما حدث في فيال الَدْهَشان 

تقف أشَرقت أمام أبيها بغرفته .. و هو جالس على كرسيه الُمتحرك و تقف     
 قت في وجه أبيها:أماني بجانبهم و تصرخ أشرَ 

هتكدب تاني؟ كفاية الي أنا عرفته كفاية الصدمة الي  ،كفااااااااية !  اسكت بقى-
سنة .. أنا دلوقتي بس عرفت قد إيه أنت كنت أناني  3٦فضلت مخبيها عليا لمدة 

و مبتحبش غير نفسك و مصلحتك و بس و ألول مرة أعترف لك أن أنا بكرهك 
على الي أنت عملته عارف ليه ؟ .. عشان أنت  .. بكرهك و عمري ما هسامحك

دمرت ليا حياتي .. بس خالص من بكرة أنا معادش ليا قعاد في بيتك دا بكرة حلقة 
شريف الماحي تخلص و مش هتشوف وشي تاني .. و ألول مرة و بقولهالك تاني 

 يا بابا .. أنا بكرهك .
هي تجري من غرفتها استمرت في الصراخ حتى حركت كرسيه المتحرك بقدميها و 

دون قصد فوقع هو على األرض .. ذهبت هي إلى المرحاض  تبكي كثيًرا و تفتح 
هاتفها و تنظر لصورة امرأة كبيرة السن و لكن يطبع عليها طابع الطبقة الفقيرة جًدا 

 جًدا .. ثم تستمر في البكاء .
******* 

 مقابر عائلة الَدْهَشان .
يستمر الجميع في السير بالجثمان حتى وقفوا عند المقابر .. الجميع ما زال     

يبكي  و لكن يوجد شخٌص غريٌب!! من الواضح أنه ال يريد من أحد التعرف عليه 
ففّضل التخفي .. يرتدي نظارة سوداء تفقد معظم مالمح و جهه و چاكيت أسود 
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د آثار الحروق الموجودة في اللون و يستخدم غطاؤه على وچهه كي ال يرى أح
يكره أشَرقت كثيًرا .. يكرهها كرًها أبديًا .. يتمّنى العمى وال يتمّنى أن يراها  ،وجهه

 يوًما ما . 
ينظر محمد الَدْهَشان إلى جثمان أشَرقت و هو يبكي  ،منظر الدفن كان مؤثًرا   

ا و حرمها من أجمل كثيًرا و كأنه يريد أن يقول لها أن ُتسامحه هي ألنه ظلمها كثيرً 
ما يمكن أن يتمناه أي شخص .. بعد االنتهاء من الدفن و وصول الحزن ألقصى 

 درجاته داخل قلب كل شخٍص يوجد في الجنازة .. بدأ الشيخ يتحدث..
الموت فى حياتنا من الحقائق المؤكدة و الدعاء للميت من األشياء المحببه  -

ا صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إال لدى الكثير من الناس.. اللهم ارحم روحً 
الدعاء .. اللهم ارحمها و اغفر لها و انظر إليها بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين 
.. اللهم ارفع درجتها فى المهديين واخلفها فى عقبة الغابرين .. و اغفر لنا و لها 

وق األرض و تحت ياهلل و أفسح لها فى قبرها و نّور لها فيه .. اللهم ارحمها ف
األرض و يوم العرض عليك .. اللهم قها عذاب يوم تبعث عبادك .. اللهم أنزل نوًرا 
من نورك عليها .. اللهم نّور لها قبرها و آنس وحشتها ووسع مدخلها .. اللهم ارحم 
غربتها .. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ال حفرة من حفر النار .. اللهم 

رحمها و اعف عنها و أكرم منزلها .. اللهم انقلها من ضيق اللحود ومن اغفر لها و ا
مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود .. ال إله إال أنت يا حنان يا منان يا بديع 
السموات واألرض تغمدها برحمتك يا أرحم الراحمين .. اللهم إنها فى زمتك و حبل 

 أنت الغفور الرحيم . جوارك فقها من فتنة القبر و عذاب النار إنك
 . 2017فبراير عام  24تم دفن الجثمان.. بتاريخ يوم الجمعة الموافق 

******* 
 بعد الدفن بيومين .
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 المقابر
 الثامنة مساًء .

يسير في المقابر  ،ظهَر أدهم مجدًدا و كسر قواعد شيرين و خرج من منزله   
ببطء .. ال يزال ال يصدق الخبر الذي يتم تداوله على مواقع التواصل االجتماعي 
.. مقتل اإلعالمية أشَرقت تاركة سًرا خفًيا وراء جملة "اسألوا أدهم" .. و عندما تأكد 
أن المدفن خال من أقاربها و أصدقائها هو الذهاب إلى المقابر ليقرأ الفاتحة لها و 

ث معها ..بيده ورد من الصّبار التي كانت تحبه أشَرقت و معه مفتاح مدافن التحد
العائلة الذي أعطته أشرقت له من قبل و جلس و بدأ يتكّلم و كأنّها أمامه لكنه اآلن 

 يُرثيها:
ليه ؟ انِت عارفة كويس أوي أن أنا محبتش في حياتي حد غيرك و عمري ما -

ابعدي عن أي حاجة تكون فيها تهديد بموتك  مرة قولتلك فيها 100،عرِفت أقولك 
و برضو ركبتي دماغك و المرة دي مشيتي في سكة اللي يروح ميرجعش .. خدتي 
ايه ؟ خدتي ايه غير أنك خالص مش هتكوني موجودة في الدنيا تاني معانا .. دفعتي 
التمن غالي على واحد ما يستاهلش .. حتى لو شريف الماحي أزبل واحد في الدنيا 
كنت دايًما أنصحك أنك تحافظي على الجيرة الي بينكم و متخسريهوش و ادي 

الزم أقتله زي ما  ،النتيجة .. قَ َتِلك عشان فضحتيه .. بس واهلل ما هسيب حقك
قتلك .. و أجيلك كل يوم هنا عشان أقعد معاكي و أقولك كل الي جوايا ألن أنا 

تفهمي أن لو أنا هفضل  الزم ،بحبك و هفضل أحبك و مش هعرف أحب حد بعدك
عايش فأنا هفضل عايش عشان أثبت حقك و أنتقم من الي قتلك .. مش هخليه 

 يرتاح .
ثم أكمل حديثه و هو يقف و ينظر إلى البوابة المدفون بها أشَرقت و يحمل     

 الورد..
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 آه صحيح .. جبتلك الورد الي أنِت بتحبيه.. ربنا يرحمك يا رب .-
جانب البوابة مباشرة لكّنه الحظ أن البوابة مفتوحة تكاد  وضع أدهم باقة الورد

تكون مواربة  و القفل ليس موجوًدا .. أزاح الباب بضعة أمتار حتى رأى شيًئا غريًبا 
 ! لم يَر الجثمان!

 ساَر مسرًعا و أبلغ الشرطة و قال لهم أنه مجهول .    
 و السؤال هنا من سرَق الجثمان ؟

 لذي يحدث اآلن ؟ما ا ،بل السؤال األهم
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 (5) 
 "ماذا يحُدث اآلن ؟ "

 أفضل شيء أقوله هو أن أحداث الرواية ستبدأ اآلن .
 ماذا يحدث للشخصيات اليوم ؟

******** 
 اآلن

 2018فبراير  22
.. يجلس أدهم في منزله و هو يعلم أن أشرقت منذ عاٍم  اًل مضى عاًما كام   

أصبحت بين يد اهلل  و اليوُم هو الذكرى السنوية األولى لفقدانها.. يتحّسر على 
فقدانها بشّدة فهي كانت روحه و أمله الوحيد في العيش داخل هذه الحياة و الدنيا 

زوجته المستقبلية التي التي ال تروق له شخصًيا .. توفيت الفتاة التي كان يراها 
ن أنَّ أشرقت عند الخالق آلهو يعلم ا ،ستعوضه عن زوجته الصورية شيرين البغدادي

يجلس على  ،و ليس بيده أن يفعل شيء سوى أن يُنّفذ المهمة التي قرر أن يقوَم بها 
كرسيه و يفتح الحاسوب الخاص به و يقوم بكتابة أشياء يعلم جيًدا أنها خطرة جًدا.. 

كن .. هو يعقد العزم على أن يتولى مسئولية أي شيء سوف يحدث الفترة و ل ،
القادمة و إن كانت هذه األشياء التي سوف يفعلها سوف تجعلها تشعر بالراحة بعدما 

يبدأ أدهم بالكتابة بعدما حدث كل ما تم تخطيطه.. و من منزله  ،توفيت سيفعل 
ألشياء تخص محقق جرائم قتل يكتب أشياء ال يعرفها أحد و لكن يقول أن هذه ا

و أن هذه األشياء ستساعده جيًدا في أن  ، ُمراد رشادتولى قضية أشرقت و هو 
و حينما ينتهي أدهم من  ،يتوصل نهائيًّا لمعرفة القاتل الذي قضى على حياتها

 الكتابة.. سُتكشف الحقيقة للجميع .
الماحي ؟ ال يعتقد لتلك اللحظة ال يعرف أحد من الذي قتلها .. هل شريف     
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ألن الماحي ليس بهذا الغباء .. ال تزال التحقيقات ُتدار و لكن  ،أدهم ذلك اآلن 
 عدم وجود الجثمان لتلك اللحظة جعل الجميع ينسى وجودها من األساس . 

 يمسك أدهم هاتفه و يتصل بأسماء ألول مرة منذ عاٍم كامل:
 أسماء معايا؟-
 أيوة مين ؟ -

 ي بمنزلها:قالتها أسماء و ه
 أنا أدهم يا أسماء.. ازيك؟-

 ُصدمت أسماء من الجملة ألنها كانت تبحث عنه كثيًرا..
 أدهم!! أنت كويس ؟-
 ،أنا كويس يا أسماء .. أنا متابع األخبار.. أنا هفهمك كل حاجة لما أشوفك -

هنتقابل قريب .. بس مش هعرف أقولك دلوقتي فين عشان انِت عارفة الي ممكن 
يا المستشارة شيرين .. اسمعيني كويس و ركزي في الي هقولهولك .. أنا فيه تعمله ف

تقرير دلوقتي خلصته عن أشَرقت .. بثبت فيه أن األرشيف الي أشَرقت استخدمته 
في الحلقة من سنة عشان تفضح شريف الماحي ملعوب فيه و مش حقيقي و كاتب 

لملف ده أول ما آجيبهولك حاجات تانية تخص شريف الماحي .. الزم تستلمي مني ا
الي بيحقق في القضية .. هو الوحيد الي هيكون على إلمام  ُمراد رشادو نوصله ل

 باللي في التقرير .
 تقرير!! أنا مش فاهمة حاجة..-

 تنّفس ثم عاود الحديث مع أسماء
أسماء أنا الي بعتلك الرسالة يوم الحلقة من سنة و قولتلك أن أشَرقت تبقى -

 احنا هنثبت كل دا .  ،أختك .. 
 أنت بتقول ايه!! -

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

- 51 - 
 

أنا بقول الي الزم تفهميه و تعرفيه كويس.. أنا عارف أن شريف الماحي خرج -
و ماتسجنش و في شركته و أنِت لسة بتشتغلي معاه.. اوعي يحس بأي حاجة.. 

كلها أيام و هنتقابل.. آسف لو أزعجتك  بس كان الزم يعدي سنة.. و دي كانت 
 .. أنا مضطر أقفل يا أسماء .. سالم .وصية أشَرقت

 أغلقت أسماء الهاتف و هي في غاية االندهاش.. و منتظرة مقابلة أدهم!    
و في منزل نجالء... اآلن تحتفل بالسنة األولى من والدة طفلتها في أحضان     

بعهدهم  اًل زوجها شريف وبنفس الوقت تذهب إلى فاروق عشيقها بالطفلة احتفا
 الخالص لشريف الماحي بَنَسب ليس َنَسب شريف . على تحقيق

واآلن يجلس شريف الماحي في مكتبه بالمستشفى من الواضح أنه لم ُيحبس   
في قضية چيهان.. و يقرأ على الفيس بوك منشورات ذكرى موت أشَرقت الَدْهَشان 
.. بينما داخل غرفة األرشيف تظهر إحدى العامالت بالمستشفى و هي "رشا" فتاة 
شابة و فقيرة و تعمل هنا منذ افتتاح المستشفى و تُنّظف المكان و تتولى عناية بعض 
الغرف و اإلدارة و منها غرفة األرشيف.. وجدت رشا ملًفا أبيًضا ذا جلدة خضراء.. 
و مكتوب عليه.. "أرشيف سري جًدا" من الواضح أنه نسخة من األرشيف الذي 

قررت أن يظل معها كي تتفّحصه جيًدا  ،قةاستخدمته أشرقت العام الماضي في الحل
. 

بدأت بحلٍم تشتاق فيه  2017و ممكن القول بأن أحداث يوم الحادث في  
أشَرقت ألمها التي لم ترها يوًما ما .. و لكن اشتياقها لها كان إحساًسا بالتعويض 

هناك رغبة كبيرة في االنتقام من الماحي  ،ممكن أن يكون له عالقة بما فعله األب 
و هناك انتقام آخر من أماني للماحي بعدما  ،فرغبت أسماء في أن تجعله يموت 

هل هي طابعها الخيانة ؟ ..  ،و رغبة نجالء في أن تخونه ،تخّلص من ابنتها وقتلها
لماذا فّضلت أحضان فاروق ؟ و بالنسبة لشيرين  ، اًل شريف كان شخًصا مغف
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غدادي.. ما الذي طلبته من أدهم و كان مقابله أن يختفي تلك الفترة؟ و من الذي الب
كتَب اسألوا أدهم و ماذا عن األرشيف التي فرمته أسماء يوم الحلقة صباًحا و 

 استبدلته بأرشيف آخر وجدته رشا! .
ممكن أن تتم اإلجابة على كل تلك األسئلة إذا عدنا بالزمان و الماضي إلى الخلف 

و نفهم األحداث جيًدا كي  ،و فحصناه جيًدا بدون ترتيب األزمنة ،تحكمنا فيهو 
و كل ما ستقرأوه أو ما سيحل عليكم بالنهاية.. هو قراركم  ،نصل بالنهاية إلى الحقيقة

 فلنبدأ بالعودة إلى الخلف أعوام . ،أجمعين
 نبدأ ِبَمن ؟ في رأيي البداية ِعنَد أسماء .
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(٦) 
 "هكذا بدأت أسماء"

 . في هذا الفصل أسرد لكم بداية شخصية أسماء في تحقيق هدفها
  من أسماء الشامي ؟

...... 
.. من الممكن أن نقول أن ماض اإلنسان من  2012سبتمبر  15السبت     

أهم األشياء التي من الممكن أن ُتحدد سيره و سلوكه.. و بعٌض مّنا يحرص كل 
الحرص على أاّل ُيظهر ماضيه تجاه من أمامه كي ال يقع في تساؤالت تتسبب في 

على أن توّفق بين تحقيق  إيذاؤه نفسًيا .. و بالتالي أسماء حرصت حرًصا شديًدا
هدفها المجهول الهوية و بيئتها التي سبق و ذُكر أنها عبارة عن بيئٍة "َدِنَسة" .. و 
يجب أن نكون متفّقين أن بيئتها لم تؤثر سلًبا عليها و لكّنها كانت تتعرى دائًما من 

ي واقعها األليم .. فتاة جميلة ذو مالمح رقيقة تجد نفسها وسط ذئاب يتمثلون ف
أهلها .. أُمها البشعة و الحريصة دائًما على أخذ أي مال يأتي ألسماء .. و ثالثة 
أخوات رِجال قد أنجبتهم أمها من زوجها الثاني و كل ما يهمهم هو أن يستنزفوا 
طاقة و مال أختهم الكبرى أسماء .. بالرغم من أنهم رجال و لكن أمهم لم تُفّرق 

ين و على دراية كاملة لتحمُّل المسئولية .. فأصبحت بينهم في التربية لم تجعلهم واع
أسماء تعمل أكثر من عمل .. تارٌة تعمل بمكتبة تصوير مستندات و سرعان ما تترك 

و تارٌة أخرى تعمل  ،العمل بسبب صاحب المكان الُمنحط و الذي يهابه الجميع
االستهياف بها و  في مطعٍم نادلة فسرُعان ما تتركه بسبب مجاذفة أو شعور بالِقّلة أو

فلم تجد نفسها في تلك الفترة سوى أن  اًل بعملها من ِقَبل زبون يدخل المكان مث
تبدأ بالخروج عن دائرة حارتها و بيئتها .. الخروج عن دائرة "بوالق" .. المكان التي 
تعيش به.. منُذ فترة تقّدمت بطلب للعمل في مستشفى الماحي التخصصي التي 
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م و أكثر و من الُمفترض أن اليوم و تحديًدا في الخامسة مساًء اُفُتِتَحت منذ عا
سيكون موعد اللقاء الشخصي للعمل بإشراف صاحب المستشفى رجل األعمال 
شريف الماحي فهي دائًما تسمع عنه و تتمنى يوًما ما أن تعمل معه .. بل تتمنى أن 

وًما ما ستتزوجه و تُنجب تجمعهما عالقًة قويّة و رابطة بينهم كأنها كانت تحلم بأّن ي
منه و تظل معه لألبد .. و لكن حينما قارنت مستواه االجتماعي ببيئتها و أهلها و 
مدى جهلهم اقتنعت بأن ذلك قد يكون من آواخر المستحيالت إال إذا حدثت 
ُمعجزة أو قامت هي بالكذب عليه و استخدام ذكائها الُمفرط في الوقوع بقلبه و 

و التحكم فيه .. ماذا لو كان بإمكاننا السيطرة على قلب و عقل السيطرة على عقله 
من ُنحب ؟ نعلم جيًدا أن العقل حينما يحكم في أي أمر ذي مشاعر و أحاسيس 
سيحكم عليه بأبشع الطُرق .. لماذا دائًما نُفكر بقلبنا ؟ .. و لكن أسماء تتحالف 

 على االنتصار و قطع زِمام األمور و مواجهة أُمها .
دخلت أسماء منزلها.. هو على الشارع بالحارة مباشرًة .. حارٌة مردومة ضّيقة     

ُمّتسخة دائًما رائحة المكان تفوح و تبين أن أهل الحارة جميعهم ال يعلمون أي شيء 
يخص النظافة .. من الممكن أن أسماء فقط هي من تهتم.. تدخل  منزلها و هي 

لمنطقة الّتجمع الخامس .. فهي بعيدة و  تعلم أن بعد ساعات يجب عليها التوّجه
تكاد تكون صحراوية بعض الشيء.. لكنها قررت الذهاب حينما يأتي لها مكالمة 

حتى تخرج من حارتها و تنتظر صديقتها التي ستأتي لها بعربيتها كي  اًل هاتفّية أو 
 ُتوّصلها للمستشفى .

 يتعدى العشرين البيت عبارة عن كراسي قديمة شبه مكسورة.. وتلفاز ال    
بوصات و بعض كرتون الشيبسي مفروًشا على األرض و موضوع بداخله أحذيتهم.. 
تخرج األم من المطبخ القديم الغير مدهون و يداها ُمّتسخة من َبشر البَصل و توّجه 

 ألسماء الحديث ..
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 شرفتي ياختي ؟-
فات األم معها ال أستطيع أن أحكم على أسماء أنها تكره أُمها .. لكن من تصر     

أتفّهم أن ُحّبها ألمها أصبح يقل تدريجًيا الفترة األخيرة .. ممكن بسبب أفعالها .. 
أو أن افتقاد أسماء للحنان و العطف من والديها جعلها تشعر بأنها لم و لن تكوَن 
أًما لها يوًما ما .. و كان ذلك واضًحا في ردود أسماء الجريء على أمها الذي يصل 

 عقوق أحيأنا .إلى حد ال
أل ِلسَّة مشّرفتش.. و اهلل أنا لو أعرف أن أول ما أخش البيت هشوفك كنت -

 اتأخرت شوية .
كانت األم تنتظر هذه الجملة من أسماء .. كي تردَّ عليها بالُجملة المعتادة أو      

 كما ُتسميها أسماء )االسطوانة الحمضانة( 
ليه يا عين أمك .. و تيجي ليه من أساسه ؟ ما تروحي ياختي تسُكنيلك كدا في -

هو  ،اتون . شقة عالبحر وال تاخديلك شالية وال تباتيلك ليلتين في هيلتون وال شير 
أنا ببقى عايزة أشوفك! يابت دأنِت وشك يقطع الخميرة من البيت .. كفاية أنك 

عايزة تتجوزي مين ياختي ،تّفشطي كل العرسان منك لحد ما خالص هتبقي البايرة 
 ؟ شاروخان وال أحمد السقا ؟

خيرة دائًما ترمي لها ُجمل و كلمات تؤذي أسماء نفسًيا لكّن أسماء بالفترة األ    
 ال تُبالي .. 

يادي أم اسطوانتك الحمضانة دي يا ستي ميت مرة أقولك ملكيش دعوة بيا أنا -
عايزة أبقى بايرة أنِت مالك ؟ مش هعمل زّيك ياّما .. مش هعمل زيك و أتجوز 
عشان أخلف عيال و أرميهم ع األرض زي الي قدامك دول.. مش هعمل زيك ياّما 

و أرمي الرّجالة .. عمري ما هبقى زيك .. و لو عايزة  و أتجوز مرة و اتنين و تالتة
 تسميني بايرة سميني طول عمرك بس مش هرّيحك .
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يشيل و يحط عليكي يا بعيدة .. اوعي يابت تكوني فاكرة أنك عشان -
درستيلك كلمتين هتقفي تتسامري قدامي و تفرديلي جناحاتك .. و اخواتك ياروح 

ولهالك آلخر مرة يا أسماء .. عيشي عيشة أهلك و هق ،أمك بيشتغلوا بلقمتهم آه 
 و اتجوزي و خلصيني من قرفك بقى .. خليني أشوف أخواتك و حالهم .

استقبلت أسماء من أمها الحديث و هي تعلم أنه ُمكرر و رتيب .. و تعلم     
جيًدا أن أمها هي سبب كل مصائب حياتهم .. و هي السبب في تدمير حياة 

 من أمها اسمعها )نعيمة(:بالرغم  ،أبناؤها 
رّيحي نفسك ياّما .. أنا مش هعيش عيشتك .. لو أنا أعرف الغيب .. كنت -

أقولك أن أنِت الي هتعيشي عيشتي .. لكن أنا عمري ما هرضيكي في يوم ياّما .. 
عارفة ليه ..عشان أنِت عمرك ما رضيتينا و ال رضيتي الي حوالينا وال رضيتي 

 نفسك .. وّسعي .
فعت أمها لألمام ثم دخلت غرفتها الصغيرة التي تحتوي على فراشين و د    

دوالب و مرآة صغيرة مكسور نصفها .. فتحت هاتفها ثم اّتصلت بصديقتها الغنّية 
 و التي جلبت لها العمل و التي ُتحّبها كثيًرا.

 أنِت فين ؟-
بوالق .. أنا في البيت يا حبيبتي .. بخّلص لبس و هستناكي عند دخلة -

متتأخريش عشان الزم نكون هناك قبل المغرب .. أنا سامعة أن شريف بيه الماحي 
 هيعمل معاكي االنترفيو بنفسه .

 حاضر...-
 هتلبسي البالزر و السكيرت و التوب و الشوز الي جبتهملك ؟-
الالالالال مش هينفع.. أنِت عارفة الحارة وأمي.. لو شافوني البسة كدا ممكن -

 أي حاجة واّل يجي في بالهم حاجة مش كويسة وال حاجة ..يقولوا 
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وبعدين!! هتروحي االنترفيوا بعبايتك السودا و شنطتك الحمرا ؟ .. تعالي -
 البسي عندي 

ال.. لحد ما ربنا يسهلها بس و كل حاجة هتتعدل انشاهلل.. و بعدين مش أنِت -
 فهمتيه على ظروفي.. ؟

 أيوة فّهمته.. بس دا انترفيو!-
 متقلقيش.. أنا عارفة بعمل إيه.. و ان شاء اهلل َهتقَبل في الشغالنة دي .-
 اوكاي.. براحتك.. هديلك رنة تعرفي أني وصلت-
 باي . ،اوكاي -

أغلقت أسماء المكالمة.. تعلم جيًدا أن الماحي برغم من أنه غنًيا و لكنه     
.. بعدما جّمعت يعشق األسلوب الشعبّي .. و من الواضح أنها تحسبها مضبوطًا

معلوماتها الكافية لجذب انتباهه في المقابلة الشخصية.. ارتدت مالبسها التقليدية 
و ستذهب لتحقيق هدفها الواضح و الصريح .. و هو السيطرة على عقل شريف 

 قبل قلبه .
******** 

 بعد ساعات  
خصية تجلُس أسماء بجانب صديقتها بالمستشفى منتظرين موعد الُمقابلة الش    

و انتظرت أسماء مع صديقتها على إحدى المقاعد الُمخصصة لالستراحة.. فهدف 
ُمستشفى الماحي األول و األخير هو راحة المريض.. ال أعلم لماذا فعلت أسماء 
ذلك.. كيف تأتي إلى مستشفى قطاع خاص يتمّلكها أحد رجال األعمال الشهيرين 

و حارتها فقط .. لماذا لم تطلب من و هي ترتدي مالبس َعِفَنة.. تليق ببيئتها 
صديقتها أن تذهب إلى منزلها و تُبدل المالبس .. إصرار أسماء على ارتداء هذه 
المالبس من الممكن أن يكون سببه معروًفا داخل ذهن أسماء فقط .. فممكن أن 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

- 58 - 
 

تكون قد فعلت ذلك ألنها تعلم أن شريف الماحي يعشق هذا الذوق و هذا النوع 
تجاه النساء ! .. فهي تذكرت جملة أمها لها و هي تكمن في أّن جميع  من المالبس

 الرجال كالب .. لذا يجب أن تكوني الَعْظمة الُمناسبة لكي تُأكلي .
خرج لهم شريف بنفسه .. في العقد الثالث من عمره و لم يتزّوج بعد و لكنه     

لمراهقين أيًضا .. تعلم مازال مراهًقا يعشق النساء الجميالت الكبريات و األطفال ا
أسماء عنه معلومات جيدة تجعلها كافية من تجعله خاتًما بيدها .. و لكنها فّضلت 
أن تنتظر للوقت الُمناسب التي تنُشر فيه ذكاؤها الخاص و الغريب رغًما عن مستواها 

 االجتماعي الضعيف.. لكنها اآلن تتحالف .
 . يا صباح الخير.. عاملة إيه؟ المستشفى نورت-

قالها الماحي لصديقة أسماء و هو يبتسم بشّدة.. و مندهش من أسماء و 
 مالبسها الفقيرة.. فردت عليه صديقتها:

 صباح الجمال يا دكتور..أنا بخير الحمدهلل..-
أنا زعالن منك جًدا.. معقولة! .. معقولة بقالك فترة كبيرة مبتسأليش عليا و -

لصاحبتك.. أسماء صح ؟ "قالها و هو متفاجئش بمكالمتك غير عشان شغل 
 ُيشير ألسماء"

 آه.. أسماء "تتنفس" الشامي..-
قالتها أسماء لشريف بعدما نظرت لها و كأنها تقول "اتكلمي" ... من الواضح 

 أن أسماء خجولة.. أو متوترة .
ماشي ياستي هنتشرف بيكي.. بس إيه يا ستي التوتر و القلق اللي أنِت فيه دا -

 عشان واقفة قدامي مثال ؟ .. ال الزم التوتر دا يروح .. أنِت هتبقي مسئولة .؟ .. 
ال أعلم ما هو تفسير النظرة التي يتفحص بها جسد أسماء و هو يتحدث ..     

هل أسماء على حق و هو بالفعل يشتهي هذا النوع من النساء و هي بالفعل تحاول 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

- 59 - 
 

 الوقوع به ؟ 
 عارف بقى الماجستير و قرفه.. واهلل آسفة يا دكتور.. حضرتك-
 آه طبًعا .. خير يا ستي .. أهم حاجة تنورينا-

 ثم نظر ألسماء .    
 أسماء .. استنيني في أوضة االستقبال دي دقيقتين . "أشار لألمام"-

ذهبت أسماء إلى الغرفة و هي خائفة و مرتجفة تشعر و كأنها ستقوم بمهمة     
طرة على المستشفى و على أمالك الماحي و صعبة أو مستحيلة .. تحلم بالسي

اإليقاع بحبه .. نظرات عينيها ُتظهر طموحها و سعيها في تحقيق هدفها و لعل أول 
 لقاء ُيساعدها على ذلك .

هي مالها عاملة كدا ليه ؟ هي جاية تشتغل في مستشفى ولال جاية ترقص في -
 كبارية ؟ 

 بالداخل..يتحدث شريف مع صديقتها و تنتظره أسماء     
آسفة و اهلل يا دكتور.. بس أسماء ظروفها صعبة جًدا لدرجة أنها مش بتعرف -

تصرف على نفسها.. أمها ست قاسية جًدا و أنا ملقتش أنسب من أن حضرتك 
تاخدها تشتغل عندك.. و أنا أوعدك أول مرتب هي هتاخده منك أنا هنزل معاها 

 هخليها تجيب حاجات كتير..
نشوف.. هخليها في حسابات التبرعات.. بس الزم أتصرف ماشي ياستي أما -

األول في أم شكلها دا.. أنا فاتح المستشفى دي عشان أكسب منها مش عشان 
 أفّلس..

 تمام-
عازك تطيري أنِت دلوقتي و تسيبيهالي.. بعد ساعتين كدا تيجي عشان -

 تاخديها.. ألن هسلمها الشغل من بكرة..
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. دي أكتر بت غلبانة و طيبة ممكن تشوفها حاضر.. مش هوصيك يا دكتور.-
 في حياتك 

 متقلقيش... في عنيا .-
دخل شريف إلى غرفة االستقبال و التي سيحاور فيها أسماء.. جلَس ثم     

 وضع قدمه الُيمنى على الُيسرى و أشعل سيجارته و نظر ألسماء..
 اسمك .. سنك .. عنوانك..-

 و بدأت.. أخذت نفًسا عميًقا مع ابتسامة خفيفة
سنة.. ساكنة في حي بوالق .. في  34أسماء السيد عبد الرافع الشامي .. -

 . 3الي هما اخواتي برضو .. هم  ،حارة مع أهلي.. أمي و جوزها و والده
 كنتي بتصرفي منين قبل ما تيجي هنا ؟-
يعني.. ربنا كان بيرزق.. بس أنا اشتغلت قبل كدا في قاعات سينما و مكتبة -

محالت مالبس في السيدة.. و يعني بالنسبة للطب و كدا كنت شغالة  تصوير و
 في مستوصف صغير ..

 تمام ؟ .. عارفة هتشتغلي هنا ايه ؟-
 أل.. مش عارفة -
هشغلك في قسم التبرعات .. هجربك أسبوعين لقيتك منتظمة و كويسة -

أحسن هتعتبري نفسك معايا آلخر العمر لو أثبتتي أنك تستاهلي هخليكي من 
 الناس في المستشفى..

 شرف ليا.. ،طبًعا -
 طيب امسكي.. -

 حّضر من قبل ورقة مالية "شيك" بملٍغ محدد ..    
ده هتديه لصاحبتك.. هتروح بيه البنك .. هتاخد الفلوس الي في الشيك.. و -
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هتروح تشتريلك كام طقم كويس لزوم المستشفى.. الزم تعرفي كويس أن 
مخصص و في وقت قريب هيكون عالي جًدا .. يعني المستشفى دي في مكان 

 الزم تكوني في أحسن حال و شكل و هيئة..
شعرت أسماء و كأنه يُهين كرامتها.. و لكنها تعلم أنها من األساس فقيرة.. و     

 من أجل الوصول إلى الماحي ستوافق على جميع ما قاله .. و خصوًصا..
مترفضيش أي حاجة أقولها .. أهم  و حاجة أخيرة.. الزم تكوني ُمطيعة ..-

 حاجة في شغلي الطاعة لو حافظتي عليها هتبقي الدكتورة أسماء الشامي في يوم..
 لم ترد عليه سوى بجملة تعلم جيًدا أنه ُيحب أن يسمعها من النساء..    

 أنا تحت رجليك و أمرك.. يا شريف بيه..-
 ،ى مديرة قسم التبرعات تقدري تتفضلي.. هتنزلي تسألي في الدور األول عل-

الصبح  9أنا مفهمها كل حاجة.. هتوريلك كذا حاجة خاصة بالشغل.. و من بكرة 
 . 9باليل .. و ساعات  8الصبح ل  9تكوني هنا .. المواعيد من 

 حاضر.. عن إذنك .-
 أخذت الورقة المالية و خرجت ثم أغلقت الباب..    

******* 
على عمل أسماء بمستشفى الماحي .. يوم ميالدها الخامس  اًل مضى عاًما كام    

كان من أحبِّ األيام على قلبها بعدما أصبحت   2013إبريل  4و الثالثين و هو 
عد تطّورها الجسدّي و تفعل لشريف ما يريد .. ال أنكر أنّه وقع في ُحّبها خصوًصا ب

مالمح وجهها التي أصبحت أجمل بكثير من قبل و لكن يبقى حاجًزا واحًدا و هو 
انتهى ،أّن شريف الماحي عالقاته ال تنتهي بالزواج.. هو فقط يريد عالقًة غير شرعية 

شريف من إقامة الكومباوند و تجهيزه تجهيًزا تامًّا منُذ أكثر من ثالثة أشهر و أصبح 
فيه العديد من األشخاص ذو المكانة االجتماعية الرفيعة و أنا ال أريد أن يسكن 
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أحكم عليه اآلن بأنّه شخصية مجرمة و متورطة أو شخصّية بريئة و نظيفة و غير 
متورطة ! .. و لكن الذي أقوله اآلن هو أّن أسماء تفرح جيًدا بالعمل معه و استطاعت 

منهما يريد أن يعترف لآلخر بُحّبه و لكن ال في خالل عاٍم أن تتمّلك قلبه كل واحد 
يعترفان و كان من الممكن أن تنتهز أسماء ذلك و تقع معه في عالقة غير شرعية و 

.. ولكّنها فّضلت االنتظار.. أحيأنا االنتظار يعقبه راحة اًل تحمل منه و تعطيه طف
 بال... بالرغم من أنني أكرُه االنتظار .

ال تحلم يوًما ما أن  اًل بًسا أكثر أناقة و تحمل ماأصبحت أسماء ترتدي مل    
تحمله.. و لكنها قررت عدم الوصول إلى أهلها مجدًدا.. انتهزت فرصة أن أّمها 
تزّوجت مجدًدا من رجل يعتني بأخوانها الرجال.. طلبت فقط من شريف أن يرسل 

لتربية السيئة في لهم مبلًغا ماليًّا شهريًّا.. أسماء قلبها جاحد ؟ .. هذه هي نتيجة ا
بيئٍة سيئة تُقّدس الُكره و المعايرة و جفاف القلب.. أسماء رأت أن مصلحتها هي 
األبقى.. تحلم يوًما ما أن تكون صاحبة المستشفى.. و تتزوج شريف و تنجب منه.. 

 و اعتقدت أن كل ذلك سيتحقق.. و الموضوع ُمجّرد وقت.. سيتحقق قريًبا ! .
 ا أجمل أسما في الدنيا...كل سنة و أنِت طيبة ي-

قالها شريف إلى أسماء بالمستشفى بعدما دخل عليها غرفة عملها حاماًل في     
يديه صندوًقا لونه أحمر ُمغلف و ُمحلى ببعِض االكسسوارات و لوازم الهدايا و 

ا و قدمه إلى أسماء.. ًً  شريطًا بنيَّ
 تكرني انهاردة..وااااو... و أنت طيب جًدا يا دكتور.. أنت أول واحد يف-
كل سنة وأنِت طيبة يا ستي.. و بعدين صاحبتك جاية في الطريق أهي.. هتبقى -

 . 35تاني واحدة تفتكر عيد ميالدك رقم 
 سّلمها الصندوق و نظر بعينيها ثم تنّفس و أكمل حديثه مجدًدا    

أنا مقدرتش أمسك نفسي و أديلك الهدية باليل في البارتي.. بس دلوقتي أنا -
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 كان الزم أديهالك عشان تشوفيها.. و بالليل هيكون فيه هدية تانية مستنياكي .
شعرت بقلق.. كيف أن يفعل كل ذلك لها .. تشعر اآلن و كأنها تحلم..     

 تنظر له و هي تبتسم .
 كل دا عشاني!!-
 عشانك.. مش هتفتحي الهدية ؟ آه طبًعا!-
أومأت برأسها و فتحت الصندوق وجدت نوع الشيكوالتة التي ُتحبها..و    

 بجانب الشيكوالتة ملًفا أبيًضا: 
 إيه ده!!-
ده يا ستي عشان تبطلي تعيشي مع صاحبتك وتقرفيها.. و يكون ليكي بيتك يا -

اوند بتاعي.. أنا .. هفّهمك.. ده عقد امتالك شّقة من شقق الكومب حبيبتي
 و الجو هناك هااايل..  ،... ع الشارع على الطول  3اختارتلك شقة رقم 

اقتربت منه و وضعت الملف على المكتب ثم نظرت بعينيه و قامت     
باحتضانه.. و ألول مرة تشعر أنّها سعيدة و أنه يفعل ذلك من أجلها.. هي ُتحبه 

استمرت تحضنه لمدة ثالثين ثانية.. و قاطعهم دخول  ،كثيًرا.. و هو أيًضا 
 صديقتها المكتب و رأتهم بذلك الوضع:

 بة ياسمسم..كل سنة و أنِت طي-
 و أنِت طيبة يا حياتي..-

و تحّدث  ،ذهبت أسماء لها و قّبلتها و احتضنتها و تسّلمت منها الهدية.. 
 شريف...

جيتي متأخر ليه.. مقدرتش أمسك لساني وقولتلها عالمفاجآة.. اعملي -
 حسابك أنك معأنا بالليل..

 آه طبعا معاكم.. على قلبكم ههههههه-
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 ..و يترك أسماء و صديقتها سويًا بقرر شريف أن ينسح   
 و اآلن ننتقل إلى الدهشان .
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(7) 
 "الدهشان و من حوله"

 لهذه الدرجة الغريبة . ،الدهشان محظوٌظ جًدا
...... 

.. أصبحت أشَرقت اآلن في الخامس و العشرين  2005مايو  25األربعاء     
من ُعمرها و األب يعيش مع ابنته يعمل عند رجل األعمال ُأسامة الساليمي.. هذا 
الرجل األرستقراطي و الغني جًدا.. يعتقد اعتقاًدا تامًّا أن ُكل النساء الالتي تعملن 

ين .. لذا فهو يُفضل أّن خدامه يكون رُجاًل في البيوت سارقين و محتلين و منتشل
.. و كان ُمحّمد الَدْهَشان هو خادمه األكبر.. يذهب محمد اليوم إلى أسامة بإحدى 
المستشفيات الخاصة لالطمئنان عليه و أذكر أن محمد الَدْهَشان يعمل مع أسامة 

يستغَن عنه  من قبل والدة أشَرقت .. و كان يعمل مع والد أسامة أيًضا و أسامة لم
عاًما .. لم يحظ على ثروة  44يوًما واحًدا ألنه يُفّكرة دائًما بأبيه ... ُمحمد اآلن 

.. بل هو دائًما يعيش على االحتفاظ و الحصول على بعض المال من ِقَبل  اًل مث
عمله لتعليم ابنته بعدما ماتت زوجته بعد والدة أشَرقت مباشرًة .. و اآلن أشَرقت 

امعة و تُريد أن تفتح مشروًعا صغيًرا.. و هو مكتبة للقراءة في حي تخّرجت من الج
من أحياء القاهرة .. يذهب ُمحمد الَدْهَشان إلى المستشفى الذي يجري فيها أسامة 
عملية جراحية بالقلب.. يرى هناك ابنة أسامة )نجالء( .. الفتاة الُمتكبرة و التي لم 

كثيًرا هو و ابنته أشَرقت .. تشعر دائًما أنها تعامله يوًما ما بطريقة حسنة .. تكرهه  
.. و هذا في اعتقاد نجالء اًل أعلى منها علًما .. و لكن نجالء دائًما أعلى منها ما

 هو األفضل .
أنا مش فاهمة بس بابي ساب كل الناس وطلبك أنت تدخل له قبل ما يعمل -

 العملية ليه.. 
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وّجهت نجالء الجملة إلى والد أشَرقت حينما رأته أمامه عند الغرفة التي     
يجلس فيها أسامة بالمستشفى.. دائًما يعاملها معاملة حسنة.. و لكنه لم يتلّق منها 

 ا تصفه هو و أشَرقت ب  "خّدام أبويا و بنت الخّدام"معروفًا يوًما ما فهي دائمً 
 واهلل يابنتي أنا معرفش.. أنا لما لقيتك بتكلميني و بتقوليلي جيت على طول..-
بنتك! .. أنا مش بنتك ..وياريت تكون واِع شوية في الكالم معايا... اتفضل -

 خش شوفه عايزك في إيه .. و متّطولش عليه بابي مش ناقص..
لها و لم يرد عليها ثم دخل غرفة أسامة.. رآه نائًما على الفراش و بداخل  نظر    

جسده بعض األجهزة الالزمة .. يشعر أسامة الساليمي و كأنه يحتضر.. و يستغرب 
من الحالة المرضية الُمفاجئة و الشديدة أيًضا .. هل فعل ذنًبا ما نادًما عليه اآلن و 

 نفس من أنفه و بدأ يتحدث ببطء..هذا هو عقاب اهلل ؟ أزال جهاز الت
 ازيك يا محمد.. معرفش ليه حاسس أن أنا في اختبار من ربنا..-
 ألف سالمة على حضرتك يا أسامة بيه .. ربنا يريح قلبك .-
اهلل يديمك.. أنا ممكن أكون عملت حاجات وحشة في حياتي.. ودا نتيجة -

ا عملية القلب دي ماتوا أعمالي .. ربنا بيعاقبني بصحتي.. كل أهلي الي عملو 
 بعدها في العمليات.. و مش عارف هقوم منها ولال أل .

ال متقلش كدا.. ان شاء اهلل حضرتك هتقوم بالسالمة و هتفرح بنجالء هانم -
 بإذن واحد أحد .

اسمعني يا محمد.. أنت بتشتغل معايا بقالك سنين كتيرة أوي.. و شيلتك فوق -
حاجة عاوز أقولهالك و كنت حايشها عنك السنين راسي أنت و بنتك.. بس فيه 

الي فاتت دي .. يمكن كان طمع مني أن آخدها في يوم.. بس عشان لو جرالي 
 حاجة ربنا يغفرلي..

 تنّفس مجدًدا ثم تنّهد و قال اآلتي....    
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سنين ..و أنت كنت حاضر موته.. أبويا وصاني  10أبويا اهلل يرحمه مات من -
ت بنتك .. و قالي أنه مأمن مستقبل بنتك ألنه كان كل ما بيشوفها عليك أنت و أشَرق

بيحس أنها زي بنته بالضبط .. و أنها الزم تعيش زي الي حواليها .. كتب وديعة 
باسمك .. و قال لي أن لو جراله حاجة أبلغك و تستلمها .. كثّفت كل جهودي 

و معرفتش أعمل أي باتصاالتي عشان أمنع البنك أنه يتواصل معاك و يبلغك .. 
حاجة تخليني آخد الفلوس دي.. و أنت عارف أن تاجرت كتير في األدوية و في 
المممنوعات .. لحد ما ربنا بيعاقبني دلوقتي .. أنا كل الي طالبه منك حاجتين.. 
الحاجة األولى أنك تسامحني و تروح أقرب وقت تستلم الوديعة من البنك األهلي 

ل هناك عن واحد اسمه ُعبيدة.. في الحسابات .. هو .. فرع مدينة نصر.. هتسأ
عارف كل حاجة و هيسلمك الوديعة.. و كمان هيسلمك مفتاح لخزنة شايل لك 

و  ،فيها مكافأة كبيرة للتعب الي عملته معايا.. و كفاية أن ِكلِيَتك في جسمي.. 
نية .. الحاجة التانية أنك متردش على كالمي دا عشان معنديش إجابة ألي حاجة تا

سامحني أن خّبيت.. و اوع نجالء تعرف حاجة دلوقتي.. لو ربنا افتكرني بعد العملية 
 ادعيلي بالرحمة و سامحني .

وقع الخبر على محمد الَدْهَشان كصدمة كبيرة.. كتدمير عاصفة شديدة لبلدٍة     
عماًل تركه و غادر و قال البنته أنه يطلب منه  ،صغيرٍة بها أبرياء.. لم يرد عليه 

ينجزه.. و قرر أن يذهب إلى ُعبيدة بعدما انتهى لقاؤه بأسامة.. فمن الواضح أّن 
 اللقاء مع أسامة كانت نهايته تحقيق هدف .. هدف الشهرة .

....... 
 البنك األهلي المصري .. فرع مدينة نصر

يذهب الدهشان إلى البنك .. فهو ذاهب لُعبيدة كي يستلم وديعته و مفتاح الخزنة 
ا قال له أسامة الساليمي بالمستشفى.. إذا كنت مكان محمد الَدْهَشان ماذا كم
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ستشعر ؟ .. أنت ذاهب إلى البنك كي تستلم وديعة باسمك.. و تتوقع أنك بعد 
ساعات ممكن أن تكون غنًيا.. خصوًصا إذا كنت خّداًما يوًما ما مثل محمد 

.. المال يجلب السعادة .. الَدْهَشان.. فاآلن ستصير مخدوم... شعور رائع حًقا 
 برغم أنه يُلعن المرء.. و هذا ال يرام .

 سالم عليكم-
 وعليكم السالم.. أقدر أساعد حضرتك بحاجة؟-
آه لو سمحت كنت بسأل على واحد بيشتغل في البنك هنا اسمه األستاذ -

 ُعبيدة
 يا فندم هناك.. 9آه تمام هو في شباك رقم -
 تمام شكًرا..-
 العفو-

.. بعدما انتهى الطابور تحّدث مع 9ذهب والد أشَرقت إلى الشباك رقم     
ُعبيدة.. شخًصا أنيًقا جذابًا ذو وجٍه المع.. لم يتعّد العقد الثالث من عمره.. ذكّي 
و غريب .. لكنه يشعر دائًما أنه بحاجٍة إلى من يحتويه و يشعر به.. أما على مستوى 

 بنك...اآلداء فهو من أكفأ موظّفّي ال
 أهاًل يا فندم.. -
أهاًل بيك .. أنا اسمي محمد الَدْهَشان.. جاي لحضرتك من طرف أسامة بيه -

 الساليمي..
آااه طبًعا أهاًل بحضرتك.. أستاذ أسامة قاللي على كل حاجة ... حضرتك -

 جاي تستلم الوديعة ؟
 أيوة.. إن شاء اهلل .. -
 تمام يافندم ثوان..-
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و يراجع بعض الحسابات حتى انتهى و فاجئه بالمبلغ مّرت دقيقتين و ه    
 الذي تحتويه الوديعة..

ألف جنية بالفوايد.. حضرتك حابب  410ُمحمد الَدْهَشان.. وديعة حضرتك -
 تستلمهم ولال يفضلوا موجودين بحساب البنك ؟ .

ُصدم الَدْهَشان من الرقم.. و لكنه كان أقوى من صدمة.. اآلن ستنفتح بين     
ه طاقات القدر .. و سيصبح من أغنى أغنياء ِمصر.. ولم يحَتج ألحد مرة يدي

 أخرى..
 أستلمهم..... -
تمام.. أستاذ أسامة وصاني أديلك المفتاح ده.. اتفضل.. ده مفتاح الخزنة -

 البنكية.. مكتوب عليه رقمها .. حضرت روح استلم الي جواها و تعالى..
 حاضر...-

ثم عثر على الخزنة و فتحها.. عبارة عن ورقتين و ذهب محمد إلى الخزينة     
 خاتٍم و صورة ألشَرقت و هي صغيرة و جواب..

 ثم قرأ الجواب..
"أزيك يا محمد يا دهشان ؟ .. يا رب تكون كويس.. أنا عارف جًدا أن أنا كنت 
ظالمك معايا .. و كنت بحسسك أنك الخدام .. بس لو أنت دلوقتي بتقرأ كالمي 

أنت في ايديك الجواب دا.. و أنت كدا أكيد في البنك.. و أنا بعمل دلوقتي يبقى 
ألف جنيًها كاملة الفوايد.. دي وديعة  410العملية .. أنت هتستلم من ُعبيدة 

سابهالك أبويا و وصاني قبل ما يموت في وصيته أنك تاخدها عشان تكون واحد 
 ،ا ليك قبل ما يموت.. زينا أنت و أشَرقت بنتك... و دي تقريًبا كانت هدية أبوي

أما أنا بقى .. فتعبك معايا كل السنين الي فاتت و أنك تفضل شايل همي و كمان 
تتبرع لي بكليتك .. فتقديره في الجواب دا .. فيه فيه الخزنة ملفين.. أول ملف 
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و الملف التاني فيه  ،عبارة عن عقد تنازل مني عن شركتي القديمة في الحي التاني
اشتريتها باسمك.. في مدينة التجمع الخامس الجديدة.. و دي  قطعة أرض أنا

هتكون الفيال الي هتعيش فيها أنت و أشَرقت إن شاء اهلل.. و طبًعا هييجي يوم 
تعرف فيه أنا ليه بعمل كل دا.. خد الملفات و الفلوس و لو أنا قومت بالسالمة.. 

هو الي هيقوم بدوري .. كل حاجة هفهمهالك..و لكن لو ربنا أمر.. ساعتها ُعبيدة 
 ربنا يسعدك أنت و بنتك يا أطيب إنسان في الدنيا...

 
 أسامة الساليمي ." 

******* 
 فيال الَدْهَشان–أول يوم استالم عمل  –كومباوند الماحي 

2015 
.. بالرغم من أن أماني هي ُمربّية أشَرقت ... نظًرا  2015مارس  7السبت     

ألنها المرأة الوحيدة التي سمح لها أسامة الساليمي العمل داخل الفيال الخاصة به.. 
و أسامة على قيد الحياة.. لكّنه في الواليات الُمتحدة  2015اليوم نحن في 

شريف الماحي في الكومباوند الخاص به.. و  األمريكية.. و نجالء ابنته متزوجة من
قبل اندالع الثورة بفترة قليلة  2010الَدْهَشان قد عاش في الفيال بالكومباوند في 

واليوم قد استدعى أماني مجدًدا للعناية بابنته أشَرقت في الفترة القادمة و رعاية 
يه مصالحها بعدما أصبحت إعالمية مشهورة بعض الشيء .. يجلس على كرس

 المتحرك يقرأ كتابًا و حينما فتحت أشَرقت ألماني و چيهان ابنتها رّحبت بهم جيًدا:
 أهاًل أهاًل.. اتفضلوا تعالوا... نورتونا واهلل ..-
دخلت أماني و بيدها چيهان.. من الممكن أن أقول أنها فتاة مراهقة في مقتبل    

 اًل،العمر .. جميلة و مغرية  و كأن هذا الجسم يتبع فتاة أخرى تزوجت من قبل مث

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

- 71 - 
 

نظرت ألشَرقت بابتسامة فهي تعشقها جًدا و ُتحب مشاهدة حلقات برنامجها "مع 
السياسية و االجتماعية .. و اليوم كان  أشَرقت" .. التي تتحدث فيه عن القضايا

اللقاء األول ألماني في فيال الَدْهَشان .. و تحقيق هدف العمل بالفيال و شعور 
چيهان بأن العيش في هذا المكان سيكون أكثر أمًنا لها.. ستسطيع دخول غرف 
الدردشات و الفيديو في مكاٍن لطيف حتى ال يقول لها أحد أنِت ذو جسٍم جّبار و 

 لكن بيئتك ليست على قدر... 
أماني تتلقى بالفيال كي ُتصبح جزًء منها .. ال تعلم أن مصير چيهان المؤلم  

 سيكون على يد صاحب الكومباوند
 شرح الَدْهَشان ألماني و چيهان كل شيء .. و تأقلموا على المكان .    

  
تشعر أماني أن مضت ثالثة أيام على استالم أماني و چيهان ابنتها للعمل..     

الَدْهَشان هو القلب الطيب و الحنين .. ال أريد أن أخبركم كيف قال الَدْهَشان 
للجميع أنه أصبح من أغنى أغنياء مصر.. و لكن نجالء دائًما تتيقن أنه قد سرق 
والدها وجّدها.. وأنها غير مقتنعة أبًدا بأن أباها هو الذي قّدم ذلك إلى الَدْهَشان.. 

 ال أباها ذلك .حتى بعدما ق
قد تزّوج شريف الماحي من نجالء الساليمي.. و لكنهم لم يقدروا  2015في 

على اإلنجاب.. برغم أن جميع األطباء الُمتخصصة أثبتت أن ال يوجد أية حوائل 
و ال يزال شريف الماحي يعشق أسماء سًرا..  ،تمنعهما عن اإلنجاب.. و اهلل أعلم.. 

عظم أعمال شركاته و مستشفياته.. في ظل تلك السنوات بعدما جعلها تعمل وتقوم بم
 أصبحت غنّية .

ال يزال تجمعه عالقة بأسماء.. و مؤخًرا مع چيهان!.. فهو انتهز فرصة أنها    
 تعمل جديًدا بالكومباوند الخاص به.. و هي أيًضا تعلم أنه شريف الماحي خاصته..
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لساعة اآلن الواحدة بعد تجلس اليوم چيهان بغرفتها و هي تمسك هاتفها.. ا
منتصف الليل.. تعشق الترفيه.. و مراهقتها و مالبسها الجريئة قد تُثير أي شخص 
جنسًيا.. و لكنها يومًيا في مثل ذلك الوقت تضع هاتفها على المحمل و تتحدث 

 مباشرًة "بالفيديو" مع شريف الماحي . 
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(8) 
 "هدايا غريبة"

 أعياد الميالد تُ عَّد من أهم األشياء الُمحببة لدى الفرد..هدايا 
و في هذا الفصل سنتناول أهم هدايا أعياد ميالد بعض الشخصيات و التي 

 تسببت في تغيير مسار حياتهم .
...... 

.. عيد ميالد أشَرقت  201٦فبراير  22..  201٦في فيال الَدْهَشان عام     
.. الجميع يحضر.. شريف الماحي و نجالء زوجته و الَدْهَشان السادس و الثالثون

أبوها أسامة الساليمي ..و أسماء الشامي التي تزّوجت من شريف الماحي عرفيًّا.. و 
أدهم صديق أشَرقت الجامعّي.. و أماني ُمدّبرة المنزل و ابنتها چيهان التي تتمنى 

ه كي تفعل كل ما اآلن أن تأخذ شريف من يده و تحبسه بغرفة نومها و تنام بجانب
تريد.. و لكّنها أدركت أن ذلك من المستحيالت.. و لكنه وعدها أنها بأقرب فرصة 
ستكون بين أحضانه حقيقًيا.. ليس على ُغرف الدردشات.. و الَدْهَشان لم يتعرض 
للشلل حتى اآلن.. كانت أشَرقت بسيطة جًدا .. ليس لديها سوى أسماء صديقتها 

ومباوند.. و أصبحت تعمل معها في قناة الحرية في إعداد التي تعّرفت عليها بالك
البرامج.. كما يحضر اليوم زين العابدين صاحب القناة.. و كالعادة أماني التي تعتبرها 

 أشَرقت أمها ..و چيهان التي تعّلقت بأشَرقت جًدا في ظرف عام..
تتراسل چيهان على الواتس اب مع الماحي برغم أنهما يجلسان بنفس     

المكان..و لكن من االزدحام و انشغال نجالء مع أبيها في الحديث لم يأخذ أحًدا 
 باله...
ذهبوا جميًعا إلى طاولة العشاء و التي وضع عليها "تورتة" بها صورة أشَرقت     

ها أغنية عيد الميالد.. و بعدما أطفأت و الجميع يغني ل 3٦الَدْهَشان و رقم 
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الشمع طلب منها أبيها أن تتمنى أمنية.. و بالفعل تمّنت.. تمّنت أنها تتزوج أدهم 
. 

كل شخٍص قّدم لها هديته الخاصة.. ما عدا زين.. وقف و تحّدث بصوٍت      
 عاٍل ثم قال موجًها حديثه ألشَرقت...

دا رقم  3٦سنة.. و رقم  3٦يتي يا أشَرقت يا دهشان.. أنِت انهاردة تم-
 قياسي لإلعالميين ... مش حابة تشوفي هديتك يا ُمحررّة البرامج ؟

 آه طبًعا.. حابة أشوف..-
 اتفضلي...-

أحضر من جيبه ورقة بيضاء بها عقد تعاقد مكتوب به أن أشَرقت الَدْهَشان 
حلقات ستتعاقد مع قناة الحرية بتقديم برنامج اسمه "مع أشَرقت" و عدد ال

.. و إذا نجحت الحلقات تتكفل القناة بعقد موسٍم ثاٍن للبرنامج..  10ستكون 
أخذت أشَرقت منه الورقة تقرأها.. و شعرت بفرحة كبيرة.. كان أبوها يعلم ذلك.. 

 لكنه فّضل أن يقول زين لها بنفسه....
 إيه دا!!.. أنا مش مصدقة...-
 دي أقل حاجة أقدمهالك يا أشَرقت..-

 ين و هو ينظر بعينيها .. هو يعاملها كأخٍت له .قالها ز 
فرح الجميع و تعاقدت أشَرقت مع زين و كانت تلك هي أول هديّة قّيمة     

تأتي ألشَرقت.. و فرحت أسماء فرًحا شديًدا .. و ستعمل مع أشَرقت بالبرنامج.. 
الذي سيناقش بعض القضايا السياسية و الحاالت االجتماعية و بعًضا من 

 وعّيات الثقافية..الت
تنظر نجالء إلى أشَرقت و هي في قمة الُكره و الغيرة رغم مستواها     

االجتماعي العالّي.. ابتسمت ابتسامة ُمفتعلة ألشَرقت و طلبت من شريف الماحي 
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أن يغادرا.. فاستأذن شريف و نجالء و استّمر أسامة والد نجالء مع محمد 
  الَدْهَشان بالبيت يلعبان طاولة..

الزم يا أسامة باشا ناخد لنا كام دور طاولة كدا بمناسبة المناسبة السعيدة دي.. -
 أنا هقوم أجيبها من فوق..

 فرّدت أماني على الَدْهَشان..
 خليك مرتاح ياباشا.. هجيبهالك أنا..-
 ألألأل أنا عارف مكانها كويس.. هقوم أجيبها..-
لة بينما تأكل چيهان و يتحّدث ذهب الَدْهَشان للدور األعلى ليحضر الطاو    

زين بالجنينة مع أسماء و أشَرقت.. و قد استأذن أدهم بالخروج من الفيال بعدما 
شعر أن وجوده مثل عدمه في هذا اليوم و أن خبر التعاقد جعل أشَرقت تنسى من 

 يتواجد معها اليوم..
ا ينزل من الُسّلم أتى الَدْهَشان بالطاولة ...و نظر ألسامة من أعلى الدور قبلم    

 قائاًل..
 الطاولة أهي..-
و نزل.. و حينما كان ينزل وقع من على الُسلم دون قصد.. و كانت الواقعة    

 على مّخه مباشرًة.... و فقد الوعي تماًما..
******** 

 2017يوم مقتل أشَرقت الَدْهَشان .. 
في هذا اليوم بعدما تناولت نجالء اإلفطار مع شريف الماحي.. ذهبت إلى منزل    

فاروق الَدهَّان.. ألن هذا اليوم أيًضا ليس عيد ميالد أشَرقت فحسب.. بل كان عيد 
ميالد فاروق الَدهَّان عشيقها أيًضا... منزله بالرحاب.. و كان باب بيته بالبصمة.. و 

تعّرف الباب على بصمة نجالء و دخلت منزله.. كبير  كان ُمفّعل بصمة نجالء...

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

- 76 - 
 

نسبًيا.. يتكزن من طابقين.. و ألوان المنزل كانت مبهجة.. برغم من أن معظمها 
كانت سوداء.. كان بيدها "تورتة" من الحلواني الشهير الذي يحبه فاروق.. فاروق 

ه المتبقي من ممتلكات كان وحيًدا.. والديه ُتوفيِّوا منذ أعوام عديدة.. و هذا هو منزل
 عائالته التي صودرت لحسابات البنوك.. 

تدخل نجالء غرفة فاروق.. كان نائًما .. فمن الواضح أنه أؤسل لها الرسالة     
صباًحا ثم انغمس في النوم.. لمست و جهه و لمست بإصبعها أنفه لتشعر به و هو 

ها ستؤتيه اليوم.. فاليوم يتنّفس.. حتى فتح عيناه و كان غير مندهٍش ألنه يعلم أن
 زوجها مشغول في تصوير الحلقة مع أشَرقت .

 كل سنة وأنت طيب يا أكتر حد حبيته في حياتي..-
 و انِت طيبة يا نوجا .. وحشتيني...-

 قّبلته على وجهه ثم رّدت..    
وأنت كمان.. و حشتني جًدا.. يلال قوم كدا .. جيبتلك معايا تورتة جميلة جًدا -
 البوار... عارفة أنك بتحبه .من 
 ممممممممممم... حااضر..-

بعدما انتظرته و استحّم و تناوال الغداء و انتهيا من كل شيء.. أصبحت     
 نجالء بمالبس البيت .. تنام بأحضان فاروق.. و تتحدث معه..

 حياتك الفترة األخيرة كويسة ؟-
 يعني... تمام أهو.. جوزك عامل ايه معاكي؟-
 عنده حلقة انهاردة مع المخفية الي اسمها أشَرقت.. لطيف..-
 آه السوشيال ميديا كلها ملهاش غير حوار الحلقة..-
 بال قرف.. فكرت في الي قولتلك عليه ؟-
 إلي هو ؟-
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أنت نسيت يافاروق!!!!.. مفيش طريقة شريف يحبني بيها غير أن أنا و هو -
ر قال أن لو أنا خلفت من حد نخلف.. و مفيش فايدة .. و أنا قولتلك ان الدكتو 

تاني غيره هينفع.. و قولتلك تفكر أننا نخلف و ناخد ابننا ننسبه لشريف.. أنا 
بس ده  ،عارفة كويس أوي أنك بتكره األطفال بسبب الي حصل لك.. آسفة 

 الحل الوحيد..
و أنا فاكر يا نجال.. و عارف كمان أن التورتة و الرومانسية دي كلها عشان -

و أنا خالص هنفذلك الي أنِت  ،صل انهاردة.. و اعتبري هديتك مقبولة.. الي هيح
 عايزاه.. 

وأنا أوعدك هفضل معاك دايًما.. بس أنا مش هسمح للجربوعة الي اسمها -
أسماء دي أنها تاخده مني في يوم.. عشان كدا البيبي هو الحل.. البيبي هو الورث 

 يافاروق..
ا تريد نجالء.. خصوًصا بعدما طلبت من استمرا في الحديث حتى حدث م    

 شريف باألمس أن يحاوال مجدًدا اإلنجاب .. و بالفعل قد حاول معها باألمس.. 
********* 

 يوم إجراء نجالء لعملية الوالدة
انتهت نجالء من الوالدة و سّموا الطفلة "جميلة" .. و فاروق الَدهَّان في    

 منزله سعيد بأن حصاده في أحضان عدّوه.. 
و بعد يومين تأتي رسالة للماحي "مبروك يا أبو جميلة.. لو عاوز تتأكد أنها مش 

 بنتك .. اعمل  دي إن إيه" 
 فُصدم شريف .

 النسب .لنأُخذ جولة في عالم إثبات 
 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

- 78 - 
 

(9) 
 "إثبات نسب"

يجوز االستعانة بنفس مستوى مقدار األلم حتى و إن كان هذا األلم قد أتى يوًما 
 ما من شخٍص قريٍب منك..

 و السؤال ُهنا.. هل تمَّ إيذائك يوًما من شخٍص قريٍب منك ؟
....... 

 احتجاز الَدْهَشان بالعناية الُمرّكزة-201٦-مستشفى الماحي
بعدما وقع الَدْهَشان من السّلم و هو يحضر الطاولة... فقد الوعي تماًما .. و     

اآلن هو بالرعاية الُمرّكزة بمستشفى شريف الماحي.. تبكي أشَرقت كثيًرا على أبيها.. 
و بالفعل ما أجمل أن تتعلق بأبيك..و تستمر في إعطائه كل  ،فهي ُمتعّلقة به جدًّا 

اعر.. تقُف أسماء بجانب أشَرقت بالمستشفى..و شريف أنواع الُحبِّ و المش
الماحي داخل غرفة العناية الُمركزة كطبيب.. و يقف أسامة الساليمي بجانب أشَرقت 

و يصبرها و يطلب منها أن تكون هادئة و  -أو خادمه يوًما ما–بم أنّها ابنة صديقه 
 أّن األمور سوف تكون على ما يرام بإذن اهلل..

 من الغرفة... وجهه غير سعيد بالمّرة.. فبدأت أشَرقت.. خرج شريف   
 خير يا دكتور شريف..طّمني على بابا ؟-
خير إن شاء اهلل.. مش عاوز أقلقك.. بس كل الي أقدر أقولهولك أن ربّنا -

 يعّدي األيام الي جاية على خير إن شاء اهلل..ادعوله يكون كويس .
 فاستمّرت أشَرقت في الحديث.. -
إيه يا دكتور.. ما تصارحني! .. هو حالته خطيرة ؟ طمني عليه عشان يعني -

 خاطري .
مكدبش عليكي.. الواقعة الي وقعها محمد بيه خطيرة جًدا.. كانت على المخ -
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مباشرًة .. سببت له نزيف بالمخ ..اضطرينا أننا ننقل له دم و هو حالًيا بدأ يعّدي 
 مرحلة الخطر.. عشان كدا بقولك ادعي .

نظرت أشَرقت للدهشان و هي تبكي.. فاحتضنها أسامة و كأنّها نجالء     
ابنته..و أشَرقت ال تنكر أنها شُعرت بدفٍء و حنان داخل حضن أسامة الساليمي 

شريف  مثلما كانت تشعر بذلك مع أبيها.. استمرت أشَرقت في الدعاء.. لم يُقل
 نصفيًّا! . اًل لها أن اعراض هذا النزيف ستكون شل

***** 
 2013أسماء و هي في عام 

.. تجلس أسماء في المنزل الكبير الضخم  3الماحي كومباوند .. شقة رقم     
على امتالك  اًل الذي هيأه لها شريف الماحي بكل الّتفاصيل.. و بعدما مضى شهًرا كام

و أسماء للمنزل دعوني أقول أن من أول يوم امتلكته فهي امتلكت قلب و عقل 
جسد شريف الماحي أيًضا.. ففي يوم ميالدها حينما أتت صديقتها لمنزل أسماء و 
أتى شريف الماحي تعاقدوا على أن يتم الزواج العرفي بين أسماء و بينه.. وذلك عن 
طريق بعض الشهود منهم صديقتها و بعض أصدقاء الماحي.. و الطلب الغريب 

أن يتعاقدا على عدم اإلنجاب ..  الذي طلبه شريف من أسماء في يوم زواجهم هو
و من الواضح أنّه لديه ُعقدة من األطفال تجعله يكره أي وسيلة تؤتيهم للحياة.. مثله 
مثل فاروق الَدهَّان الذي يكره األطفال نتيجة تعّرضه ألذى نفسّي و هو صغير.. 

ل و وافقت أسماء على طلبه و كان في مقابله إتيان السعادة األبدية ألسماء من ما
رداء أنيق و مكانة اجتماعية و إدارة عامة للمستشفى.. أين عقل الماحي و هو يعطي 
لفتاة حواري كل ذلك ؟ و أين عقلها هي كي توافق على الزواج العرفي منه دون 

 إشهاره يوًما ما .. ودون إنجاٍب أيًضا ؟
****** 
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2015 
 نيوم استالم فيال الَدْهَشان و إتيان أماني و ابنتها چيها

في هذا اليوم بعدما انتهى كل شيء و انتهت تنظيمات الفيال.. أخذ الَدْهَشان     
يقرأ كتابًا بالدور األرضي للفيال.. يرن جرس الباب.. حينما ذهبت أماني كي تفتح 

 -منعها الَدْهَشان و قال :
 خليكي.. هفتح أنا .-

 لم عليه ذهب الَدْهَشان.. ففتح الباب ورأى أمامه حارس الفيال ُيس    
 نورت يابيه الفيال..-
 أهال بيك .. أنت البواب ؟-
 أيوة يا بيه..-
 طيب خير.. فيه حاجة؟-
أيوة يا بيه..الجواب دا حد سابهولي برا و قالي أوصله للبيه..ومرضاش يقولي -

 هو مين.. اتفضل
 جواب إيه دا-
 معرفش واهلل يابيه..-
 طيب روح أنت دلوقتي..-
 مةماشي يا بيه مع السال-

أخذ الَدْهَشان الجواب ثم ذهب لغرفته و قرأه.. وكان عبارة عن ثالثة     
 أسطر..

"مساء الخير أو صباح الخير.. ازيك يا أبو أشَرقت..؟ ولال تحب أقولك محمد 
الَدْهَشان من غير أبو أشَرقت ؟ الحاجة الوحيدة الي مستغربها أنك ازاي طول 

لبنتك ؟ ما تجرب ..   يل  دي إن إيهالفترة الي فاتت دي محاولتش تعمل تحل
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 مش يمكن تتوجع زي ما وجعتني زمان؟ "
 ممكن أن تكون أشرقت ليست ابنته!هل من ال ،فُصدم الدهشان مما قرأه
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(10) 
 "لعنة الجوابات!"

أم أدهم الذي سيعترف في هذا الفصل  ،من هنا الضحية ؟ أشَرقت الَدْهَشان ؟ 
 ها ! بقتل

............ 
تجلس أسماء الشامي في منزلها.. فيرن جرس الباب.. تفتح الباب فترى أمامها     
ال تنكر أسماء أنها قد ُأعجبت به يوًما ما.. ولكنها تعلم أنه كان و ما زال  ،أدهم 

 رحمها اهلل.. ،يحب أشَرقت 
 أدهم!-
 هفضل واقف على الباب ؟-
 ال طبًعا اتفضل..-

دخل أدهم و بيده حقيبة و هاتفه.. أخذ يحدق في المنزل و هو يعلم أن     
 الماحي..هذا المنزل كان ثمًنا لزواج أسماء من شريف 

 حلو البيت.. بفلوس شريف صح؟-
 أنت كويس؟ ،،آه صح.. بس ياريت منتكلمش في حاجة فاتت-
 و ماتقلقيش هجاوبك على كل حاجة محتاجة أنك تفهميها  ،أنا كويس-
أنا مش مستعجالك.. هعمل لك حاجة تاكلها و نتكلم على رواقة إلني -

 محتاجه أفهم حاجاات كتير
 حاجة الزم أعمل مشوار مهم..بس أنا قبل كل  ،تمام-
 الظابط؟ -
 الزم أروحله،أيوة -
 خلي بالك على نفسك... ،تمام-
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 حاضر-
 أحضر أدهم من حقيبته تقريًرا و خرج..    

******* 
في مكتبه و بجانبه وكيل النيابة.. يتحدثان سويًا عن  ُمراد رشاديجلس     

 الجريمة التي ال تزال مفتوحة حتى بعد عاٍم..
 ؟ فيه أخبار عن جثة أشَرقتُمرادعملت ايه يا -
واهلل يا باشا احنا ما زلنا شغالين.. بس مش عاوز أقول أننا فقدنا األمل.. بس -

 إن شاء اهلل خير 
 ..ُمرادإن شاء اهلل يا -

 فيدُخل الصول
 فيه حاجة ؟-
 فيه واحد برا عاوز يدخل لحضرتك بس مش راضي يقول اسمه يافندم-
 خليه يدخل لما نشوف عاوز إيه ،ده مين دا! -

رسالة على الهاتف  ُمرادو بنفس اللحظة في وقت دخول أدهم للمكتب أتت ل
 فقرأها سريًعا

"ُمحققنا الجميل الي بيحقق في قضية المذيعة بقاله سنة.. منفسكش تشوف 
جي بس اوع تي ،لوكيشن تيجي تشوفها فيه  اًل جثتها ؟ لو حابب يعني هبعتلك حا

 مع حد .. مستنيك"
 ..ُمرادو بنفس الوقت يدخل أدهم فيتحدث 

 أنت مين ؟-
 فينظر له و بيده تقرير مكتوب بخط يده و يقول..

 أنا أدهم يا باشا -
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 أدهم الي بندور عليه بقالنا سنة ؟-
 أيوة يا باشا-

 تنّفس ثم أكَمل:
رايتها يوم ما أدهم الي اسمه اتكتب على م ،أنا أدهم صديق أشرقت اهلل يرحمها-

 بيه . ُمرادأنا أدهم الي قتل أشرقت يا  ،ماتت
 مما سمعه و جلس أدهم و بدأ يسرد كل شيء.... ُمرادُصدم 

يحملق في وجه أدهم.. بعدما قال له أنه هو قاتل أشَرقت  ُمراد رشاديستمر     
و ماذا عن  ،مصدوٌم من أن القاتل يعترف على نفسه بهذه السهولة!  ،الَدْهَشان

مع ذلك  ،الرسالة التي أتت له و مكتوب بها عنوان لمكان يتواجد فيه الجثمان... 
حتى  ،أن يجلس و يتحدث بهدوء ُمراداستمّر أدهم في الحديث بعدما طلب منه 

الموقف و َعِلَم أن أدهم لم يقصد بعد . ُمرادتفّهم   
وم ما سيبتها تمشي في طريق قتلتها ي ،باشا.. أنا الي قتلت أشَرقت ُمرادأيوة يا -

و قتلتها يوم ما عرفت أنها هتفضح شريف الماحي و  ،اإلعالم و البرامج
مامنعتهاش و سيبتها تعمل الي في دماغها.. و قتلتها لما ماخدتهاش و اتجوزنا و 

أنا نفسي أشوفها.. عشان هي  أنت الزم تدرك أن ،سيبنا كل حاجة وحشة هنا
و أنا النهاردى جايلك ِب ده . ،حلوة في حياتي كانت بالنسبة ليا كل حاجة  

 ،"ُمراد رشادكان يمسك بيده تقريًرا.. مكتوب عليه "أدهم يجاوب .. إلى      
.. و بدأ أدهم مجدًدا..ُمرادأعطاه إلى   

بكتب فيه بقالي سنة تقريًبا.. من ساعة ما عرفت أن  ،التقرير ده أنا عملته-
ب على مرايا اوضتها "اسألوا أدهم" .. سميت أشَرقت الَدْهَشان اتقتلت و اتكت

" .. عشان أجاوبلك فيه على كل ُمراد رشادإلى  ،التقرير بعنوان "أدهم يجاوب
الناس المحتمل جًدا يكونوا متورطين و لو  ،حاجة.. هل شريف الماحي مجرم أم ال
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بجزء بسيط في قتل أشَرقت.. و ازاي أسماء تبقى أختها.. و كتبت فيه معظم 
ر بموتها قبل ما اء أشَرقت و الي أنا متأكد بنسبة كبيرة أنهم كانوا على خبأعد

باشا في قتلها في اليوم ده إال  ُمرادتموت بساعات.. و محدش له مصلحة يا 
أو حد حضرتك  ،لماحي.. باعتباره أنها عمله األسود في الدنيااتنين.. شريف ا

بس أكتر حد كان  ،بعيد..متعرفوش.. اسم أول مرة هتسمعه ألنه كان دايًما 
ميقدرش يمشي في  ،بيكرهها في حياته.. دمرت له حياته و مستقبله بدون قصد

كان مخرج في   ،اسمه مارك.. مارك جرجس ،الشارع بعد ما وشه أصبح شبه مشّوه
ونستجوبه.. أنا هفضل مع  ،ممكن نروح له البيت ،البرنامج الي هي اشتغلت فيه

عمل فيها كدا و نجيبه و ياخد جزاءه . حضرتك لحد ما نعرف مين الي  
.. بل أصبح لديه دافًعا كبيًرا لبداية قراءة التقرير.. ليعرف على اًل قلي ُمراداستغرب     

األقل بعض اإلجابات على أسئلته.. و لكنه لم يرد على أدهم سوى بأنه يُريه الرسالة 
و يقال فيها أن جثمان أشَرقت موجود..و العنوان بالسبتية  ،التي أتت له من مجهول 

. 
******** 

 المقابلة األخيرة لفعل كل شيء أرادته أشَرقت..أدهم لو كاَن يعَلم أنها 
 2017فبراير  21الثالثاء 

 قبل مقتل أشرقت بيوم
بإحدى كافيهات المعادي.. يجلس أدهم و هو يشرب فنجان القهوة منتظًرا     

مجيء أشَرقت في الموعد الُمتفق عليه.. هو ال يعلم لماذا أرادت أشَرقت أن تقابله.. 
و أدهم يشعر أن  ،منها كل ما تريد أشَرقت أن تقوله اآلنو لكنه أتى كي يسمع 

أشَرقت  في حلقة الغد سوف تشعل نارًا على الجميع.. فقط انتظرها حتى أتت و 
 قال:
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 وتلت! 9مش  9ميعادنا  ،دقيقة على فكرة  20تأخير -
قالها أدهم و هو يبتسم و ينظر ألشَرقت و هي قادمة إليه.. شعرها األسود 

مالها الالمع و المالبس األنيقة التي كانت ترتديها تجعلها لفت أنظار المفرود و ج
 الجميع..

 سوري واهلل .. الطريق زحمة جًدا على بال ما جيت من التجمع للمعادي-
 طيب اتفضلي اقعدي..-

جلست أشَرقت ثم طلبت قهوة سادة.. فهي تعشقها جًدا و بدأت تتحدث     
 مع أدهم

 سة أن اليوم مش هيعدي على خيرحا ،أنا خايفة من بكرة -
يبقى خالص .. هو الزم  ،مش أنِت بتعملي الي عليكي  ،اهدي بس.. فيه إيه -

 ياخد حقه و حق چيهان يرجعلها و كل حاجة تبقى تمام إن شاء اهلل
ده شريف  ،أنا عارفة ده كويس.. بس حاسة أن رد فعله هيكون مش كويس -

كز على حاجة واحدة..فتح ملف چيهان و أنا بكرة الزم أر  ،الماحي يا أدهم..
 هخلي أماني تعمل مداخلة تتكلم فيها عن كل حاجة

 الي تشوفيه يا حبيبتي-
 من امتى  ،حبيبتك؟ -
 من زمان ياستي....-
و بعدين أنا عايزة أفهم احنا  ،ههههههههههههه.. ايه الي أنت بتقوله بس ده-

ليه مبنتقابلش .. احنا آخر مرة اتقابلنا من زمان من سنة تقريًبا بعد ما بابا دخل 
 المستشفى و حصل له اللي حصل.. 

 اًل أنِت عارفة أن الي يشتغل مع شيرين البغدادي ميعرفش ينام أص ،خير يا ستي-
 أل و أنت الصادق-
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حالها.. ده حتى طلبت مني أقولك أنها عاوزة تعمل بكرة ياستي سيبيها في -
 مداخلة تليفونية للماحي على الهوا

 قول لها أشَرقت بتقولك طلباتك أوامر ،عينيا-
 تسلم عينيكي.. بس برضو مافهمتش.. أنتي في حد في حياتك بتحبيه وال أل؟-
ي عمري ما و أمي ال ،أنا مبحبش غير أبويا و أماني ،أنا مبحبش حد يا أدهم -

شوفتها في حياتي.. و أنت عارف كويس أن ال فيه حد يقدر يشتريني وال حد يقدر 
 يخليني أعمل حاجة غصب عني

 ربنا ينورلك الي جاي يا أشَرقت-
فيه كالم كتير محتاجة  ،أنا عايزة بكرة بعد الحلقة نتعشى مع بعض،يارب-

 أقولهولك
تولع الدنيا و تخلي شريف يبقى آه طبًعا إن شاء اهلل.. و أكيد حلقة بكرة ه-

 مش طايق الي حواليه
بس صحيح.. فيه حاجة مهمة جًدا أنت  ،ان شاء اهلل كل حاجة تتم على خير-

الزم تعملها... وو هتفهم مضمونها و معناها بكرة إن شاء اهلل بعد الحلقة لما نقعد 
 مع بعض

حاجة ايه؟ ،حاجة! -  
فيت.. )كويس أن خطتك مع أشَرقت من رقم براي ،هتبعت الرسالة دي ألسماء-

بتتنفذ بس فيه حاجة انِت الزم تعرفيها.. هو صحيح شريف الماحي الزم يموت بعد 
كل الصدمات الي خدتيها منه بس أنا عاوز أصدمك صدمة جديدة .. أشَرقت 

 الَدْهَشان الي قدامك على الهوا دي تبقى ُأخِتك .(
 زاي ؟بس أنا مش فاهم حاجة يا أشَرقت.. أختك ا-
واهلل هتفهم.. بس و غالوتي عندك تعمل الي قولتلك عليه دا.. تبعت لها -
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 الرسالة دي بكرة و أوعدك بعد الحلقة أنت هتفهم كل حاجة
لم يرد عليها.. صمت لحظة يفكر و كان جوابه هو اإليماء و أنه سيرسل     

 ،هم كل شيءو بعدما تنتهي الحلقة سيف ،ألسماء الرسالة في الموعد المحدد غًدا
 يا ليتها ما انتهت !

******* 
 معامل البرج للتحاليل الطبية

أجرى الماحي تحليل إثبات النسب.. و اليوم ذاهب ليستلم النتيجة بنفسه من     
المعمل.. شعوٌر غريب و قاٍس و غير آدمي بالمرة.. أن يذهب إنسان إلى مكان و 

بداخل  ،هو بداخله نسبة شك كبيرة بأن مولوده ليس من ظهره.. ليس من نسله
ولكن إذا  ،جميلة ليست ابنتهالماحي مخططات عديدة لالنتقام إذا اكتشف أّن 

حدث ذلك ستكون أول المخططات أن جميلة ستظل مكتوبة باسم شريف الماحي.. 
باعتقاده أن ما سيفعله بعد ذلك في نجالء سيكون أشد انتقام.. و من الواضح أنه 
فعل الكثير و الكثير في حياته.. حتى يعاقبه اهلل بنجالء ابنة أسامة الساليمي.. و 

 على شكٍل طفلٍة بريئة ُتدعى جميلة.. فأنا ال أعتقد أن عدالة السماء مالٍك طاهرٍ 
 ستسير على أرجل الماحي اآلن ... أو بعد حين .

لو سمحتي كان فيه  تحليل دي إن إيه باسم شريف الماحي و المفروض -
 أستلمه النهاردة

ثواِن يافندم.. -  
ه و أخبرته..ذهبت العاملة لتبحث عن التحليل و بعد قليل أتت ل      

اتفضل يا أستاذ شريف-  
شكًرا..-  

يخرج من المعمل و نبضات  ،أخذ التحليل.. يمسكه بيده و يداه يرتجفان    
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استطاع أن يصل إلى سيارته.. جلس فيها و فتح التحليل.. حتى  ،قلبه سريعة 
اكتشف أنهما غير متطابقين.. و أن حمض جميلة ليس حمض شريف.. تنّفس و 

 استعّد للمواجهة..
********* 

 معامل الفجر للتحاليل الطبية
 مارس 2015

 تحب "مساء الخير أو صباح الخير.. مبروك الفيال الجديدة يا أبو أشَرقت.. ولال
أقولك محمد الَدْهَشان من غير أبو أشَرقت ؟ .. الحاجة الوحيدة الي مستغربها 

أنك ازاي طول الفترة الي فاتت دي محاولتش تعمل دي إن إيه لبنتك؟ .. ما 
 تجرب .. مش يمكن تتوجع زي ما وجعتني زمان "

الوجع! .. ماذا يقصد صاحب الرسالة هنا بالوجع و هو يخاطب محمد     
ْهَشان.. على حد معرفتي بالَدْهَشان يجب أن أقول أنه إنساٌن طيٌب جًدا.. ال الدَ 

بعدما قرأ الَدْهَشان الجواب أصر  ،أعلم لماذا الراسل ذكَر كلمة وجع بالرسالة.. 
على الذهاب إلى معمل التحاليل كي ُيجري التحليل بعدما اخذ ِخصلَة شعٍر من 

 م التحليل..أشَرقت بدوِن علمها.. و اليوم يتسلّ 
مساء الخير..-  
اتفضل ،مساء النور يافندم-  
من فضلك كان فيه تحليل هنا دي إن إيه باسم محمد الَدْهَشان.. وميعاد -

استالمه كان الخميس الي فات .. بس حصلتلي ظروف و عاوز أستلمه لو 
 سمحت .

من آه محمد الَدْهَشان.. حضرتك فيه حد جه استلم التحليل  ،،ثواني يا فندم-
 يومين..
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حد! .. حد مين ؟؟-  
معرفش واهلل يافندم مكتوب عندي أن خالص التحليل اتسّلم-  

شعور غريب ينتاب الَدْهَشان.. من يلعب بأعصابه لدرجة أنه ال يريده أن     
يعرف حقيقة كل شيء بسهولة.. لم يفعل شيء سوى أنه غادر.. و تفاجىء 

 بمكالمة من مجهول.. و كان صوتًا لفتاة و ليس رجاًل .
مين ،ألو-  
محمد الَدْهَشان؟-  
أيوة..-  
تك.. تحليلك معايا .تمام .. أنا منتظراك في الفيال بتاع-  

*********** 
تحديًدا  ،و معاونو المباحث في طريقهم إلى السبتية  ُمرادو اآلن أدهم و     

بالعنوان المكتوب بالرسالة.. و بالنسبة لمارك فأريد أن أقول أن مارك هو الشخص 
المشّوه الذي كان يسير في دفنة أشَرقت الَدْهَشان متخفًيا ال يريد أن يعرفه أحد.. 
و أنه كان يشعر بذنٍب شديٍد حينما علم أنها قُتلت .. بغض النظر أنه ُيطيق العمى 

 ها مجدًدا يوًما ما..و ال يطيق أن يرا
عنده قريًبا إلى الجاني..و يشعر بأنه سيصل مليء باألفكار..  ُمرادذهن  و    

التقرير . و يقرأ ،يصل الى الجثمان و يستجوب مارك أمل كبير في أن  
****** 

تجلس أسماء في منزلها بعدما ذهب أدهم للنيابة كما قال.. و هو اآلن مع     
للسبتية.. يرن جرس الباب.. فتذهب أسماء لتفتح معتقدة في طريقهم  ُمراد رشاد

سوى جواٍب على األرض..  ،لم تَر أحًدا ،بأنه أدهم و قد عاد.. فتحت الباب 
 مكتوبًا عليه .. 
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 .. الفجر" 2015مارس  17"أول الطريق ألختك.. 
 و لم تفهم أسماء معنى هذا الجواب .

 
الفتاة التي أخذت نتيجة تحليل الدهشان ؟ من الواضح أنها كما  و ماذا عن

سُتدان . ،ستدينه  
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 (11)  
سُتدان" ،" كما ُتدين  

أم ستحتفظ  ،إذا اكتشفت يوًما ما أن سندك ليس يئول لك .. ستتركه و تعيش؟ 
 بالحقيقة حتى الموت ؟

....... 
بعدما تلقى الَدْهَشان المكالمة الغريبة من تلك الفتاة و قالت له أنها منتظراه     

في منزله و أن التحليل الذي أجراُه معها .. ذهب مسرًعا إلى المنزل.. فتحت له 
 ثم قالت . ،أماني الباب

فيه ضيفة مستنياك يا محمد بيه.. مارضيتش تقول اسمها..-  
نظر الَدْهَشان للفتاة حتى َعِلَم أنها هي التي في باله طوال الطريق إلى     

:اًل المنزل.. فنظر إلى أماني و هو يبتسم قائ  
أنا عارفها كويس.. روحي بس أنِت اعمليلي كوباية شاي.. ،أل-  

أخذ يحملق في الفتاة ثواٍن.. و هي كالخنساء تنظر  ،ذهبت أماني كما قال    
بتسم ببرود ألنها أصبحت تعرف اآلن ِسرَّه الذي سيعرفه بعد قليل.. أنا إليه و هي ت

و علمنا أن أباها  ،ال أعلم لماذا تكرهه و تكره أشَرقت.. سبق و قلنا أنه عداء قديم
السبب في الغناء الفاحش الذي يتملك أشَرقت و الَدْهَشان اآلن.. فأستطيع أن 

التي أتت للدهشان في يدها عن طريق أقول أن معرفة نجالء بهم و وقوع الورقة 
التدبير جعلها تنفق المبلغ المناسب كي تتسّلم التحليل قبلما يتسّلمه الَدْهَشان.. 

أو ببساطة تنتظر استيقاظ أشَرقت  ،من الممكن أنها تريد أن تعطيه درًسا ال ينساه بعد
ينظر لها و تخبرها بالحقيقة كاملة.. و لكن نجالء كانت أذكى من ذلك.. ما زال 

الَدْهَشان و هي ال تبالي.. تجلس على كرسّي و توضع قدمها اليمنى على اليسرى 
 و بدأ: ، اًل تنّفس قلي ،ُمشعلة السيجار و هو واقٌف أمامها ال يتحدث.. 
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.. منورةاًل أه ،الصوت مكانش غريب-  
إزيك يا خدام أبويا ؟-  

خادًما لها و ألبيها حتى بعدما قالتها نجالء بابتسامة كالعادة .. هي ال تزال تعتبره 
 أصبح في ذلك الوضع االجتماعي..

بصي حواليكي كويس.. شوفي الي  ،ومالهم الخدامين؟ .. بس دا كان زمان-
بقيت فيه.. و بالحالل الحمدهلل.. أنِت بس الي مش قادرة تقتنعي أن أبوكي و 

طمع الي في جدك كانوا بيحبوني للدرجة دي.. لدرجة أن الغيرة و الحرقان و ال
أل  ،يوم.. خدام عندكم دمك و الي باينين في عنيكي خلوكي ماتنسيش أن كنت في

 بس أنا أول مرة أعرف أن بنت أسامة الساليمي نارها قايدة دايًما كدا..هههههه
وهي ال تزال محتفظة بالهدوء النسبي.. هدوء ما قبل  ،حرق دمها بكالمه     

جد نسبة كبيرة جًدا أن الكالم المكتوب في العاصفة.. هو ما يزال يعلم أن يو 
ولكن ّ العاصفة التي ستهب عليه من نجالء كانت األشد... ،الورقة غير صحيح..   

)و تقوم من على كرسيها تشعل السيجار و ُتخرج  ،ناري قايدة؟ ..ههههههههه-
الدخان بوجهه(.. النار دي إن شاء اهلل هي الي هتحرقك و تحرق البيت دا بالي 

يوم ما أقول لبنتك على الي أنا عرفته.. بص كدا يا أبو أشَرقت... أقصد يا  ،هفي
 دهشان بيه

أعطته التحليل بيده.. قرأه جيًدا.. استطاع أن يستوعب أن الحمض النووي     
ال يتطابق مع أشَرقت..يريد أن ُيصيح في نجالء أو يقتلها بسالحه.. و ربما هو 

تنّفست نجالء و عادت مجدًدا  ،يعلم اهلل..  اآلخر يعلم أنها ليست ابنته..!
 تتحدث بانتصار:

الحمُض النووي ال يتطابق يا أبو شوشو.. أصل أنا أول ما وقع في إيدي -
قولت الزم أتأكد.. و لما سمعتك بتكلم شريف بتسأله على معمل  ،الجواب
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الخميس.. كويس اتأكدت .. و هناك لما سألت عرفت أن ميعاد استالمة 
فوق دي لحد ما عرفت أن البنت الجميلة الرقيقة الي مخمودة  ،اتصرفت و خدته

الزم بقى أفّوق دهشوني حبيبي عشان مينفعش  ،ملهاش عالقة بيك.. قولت أل 
مع أن أمها غارت قصدي ماتت يعني من سنين كتير... معقولة  ،يفضل مغفل كدا

ولال ممكن تكون عارف؟ ،أنت كنت مغفل للدرجة دي؟   
لم يدِر بنفسه سوى و هو يصفعها باأللم على وجهها.. و كان رد الفعل غير 

 طبيعي.. استمرت في الحديث:
بس  ،طبيعي انك تديني ألم عشان جرحت رجولتك.. عذراك عذراك ،عادي-

بحق األلم دا.. أنا هكشف سرك.. و شوف بقى بنتك حبيبة القلب لما تعرف كل 
تعمل ايه.. حاجة ممكن  

عاوزة إيه؟-  
أنا عايزة فلوسي.. فلوسي  ،حلو.. أنت كدا بتجيلي دغري و أنا بعشق الدغري-

الي أبويا ادهالك قال ايه عشان جدي سابهالك وديعة.. ممكن أكتفي بأنك تعيش 
دورها ف مخك  ،إنما لو مادتنيش فلوسي كلها.. أنت مش هتعيش ،في الفيال دي

ي .. هخلي أشَرقت تتمنى العمى وال أنه تشوف وشك يا إما و دين ،يومين.. 
و آه ..أنا معايا نسخ كتير من التحليل... باي يا أبو شوشو.. ،،الِسِمح ده  

خرجت نجالء من الفيال منتصرة عليه.. اعتقدت أن بفعل ذلك ستحصل     
خرجت و تركت الَدْهَشان تحتضنه  ،على مالها.. أو المال التي تعتقد أنه مالها

حيرة من كافة الجوانب.. ال يعلم سوى أنه سيدبرها بحكمة.. كي يتعامل مع ال
 المخلوق الشيطاني.. نجالء .

****** 
"هذا اليوم كان يوًما مشئوًما على أبيها.. ذهب األب ليجري تحليل إثبات 
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نسب.. و بعد أسابيع عاد الستالمه مجدًدا فتفاجئ بأنه تم تسليمه.. و َعِلَم األب 
أن االبنة الجميلة و الطموحة ليست ابنته.. و أنها علمت ذلك مؤخًرا.. بعد فترة 

إذا أردتي أن تسيري خلف الحقيقة.. اذهبي إلى الفجر.. ابحثي في األرشيف عن 
.. و افرزي تحاليل إثبات النسب ذلك اليوم.. ابحثي حتى 2015مارس  17

 تجدي ما يثبت أنها أختك.. أول الطريق ألختك ... الفجر"
قرأت أسماء الجواب.. ال تستطيع تفسير معظم معانيه.. وال تعلم ماذا      

يقصد بالفجر هنا.. و ُيطرق الباب مرة أخرى.. اعتقدت أسماء أنه صاحب 
ضعيًفا  اًل الجواب.. و لكن تلك المرة كان الطارق هو الماحي... مكسورًا.. ذلي

ء الدموع في عينه و العرق منهزًما متحسًرا على الحقيقة التي اكتشفها.. ترى أسما
 يصب في وجهه..

شريف!-  
محتاج أتكلم معكي.. ممكن أدخل؟ ،أنا مخنوق-  

سؤال غريب من زوجها العرفّي.. لم ترد عليه.. أومأت برأسها حتى دخل..     
 أحضرت له مشروبه الساخن و بدأت..

خير يا شريف.. أنت كويس؟-  
أل -  
مالك؟..-  
اقرأي دا.. -  

لجواب المكتوب فيه أنه يجب أن يذهب إلجراء التحليل.. و من اعطى لها ا    
 ثمَّ أعطاها التحليل و بكل براءة و بكاء خفيف انهزم لسانه قائاًل..

لما روحت  ،جميلة مش بنتي.. الجواب جالي يوم ما نجال ولدت.. مصدقتش-
 بنفسي عملت التحليل اتأكدت.. أنا مش عارف أنا عملت لها إيه عشان تعمل فيا
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أنا  ،كدا.. أتاريها قبل موت أشَرقت بيوم قالت انها عايزة اننا نجرب نخلف.. 
أقتلها ؟ .. أعمل فيها إيه؟ ،سمامتأكد أنها في نفس اليوم خانتني.. شوري عليا يا أ  

القتل مش دلوقتي.. و مافيش في إيدك حاجة تعملها ،أل-  
و عايزاني أكمل معاها عادي ؟ ،يعني ايه! .. يتضحك عليا من الحقيرة دي -  
كل الي المفروض تعمله يا شريف أنك تصبر لحد ما حالتها تستقر و ترجع -

 الفيال.. و ساعتها هنظّبط كل حاجة... و تعمل الي أنا هقولك عليه .
الحَظ شريف الجواب الذي أتى ألسماء..      

إيه دا؟-  
ده جواب من مجهول.. مكتوب فيه كالم غريب.. و الي مكتوب بيدلني أن -

فيه شخص بيحاول يفهمني أشَرقت أختي ازاي.. بس كاتب حاجات غريبة كدا.. 
كمان أدهم جه   ،و الفجر.. و حاجات أنا لسة هبدأ أفهمها ، 2015في  3شهر 

بس بعيًدا عن كل دا .. أنا محتاجة أسألك سؤال.... ،لتقرير.. و معاه ا  
طبًعا يا أسماء.. -  
أنت الي قتلت أشَرقت؟-  
وحياة الضيقة الي أنا فيها و الوجع الي جوايا بعد ما عرفت أن نجال خاينة.. أنا -

 ماليش أي عالقة بموت أشَرقت..
الظابط..  ُمرادنه مع هحاول أصدقك يا شريف..و عموًما أدهم كلمني و قالي أ-

 فيه حد بعتلهم لوكيشن في السبتية بيقول أن جثة أشَرقت هناك..
أما نشوف أخرتها..-  

******* 
هاتفه و يتحدث إلى  ُمراد.. يمسك ُمراديجلس أدهم في السيارة مع           

 أدهم و هو بجانبه
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ده اللوكيشن الي المفروض الجثة فيه.. -  
ة هاتفية من رقم مجهول و صوٍت ُمزّيف :و فجأة أتت له مكالم      

حمداهلل بالسالمة ،بيه ُمراد-  
أنت عايز ايه و أنا اعملهولك-  
 ،متلخبط.. مش عارف بتعمل ايه ،عاوز أن مريحكش دايًما.. أشوفك تايه-

المهم .. عاوز الجثة هتنزل من عربيتك مع  ،ياجدع دانت بقالك سنة في القضية
لوحدكوا .. تخلي القوات الي معاك دي مرزوعة في  ،االفندي الي جنبك دا

فيه قدامك برج قديم.. حتدخله ،البوكسات زي ماهي  
ُمكبر الصوت و يسير متابًعا الطريق..  ُمرادبالسيارة و يفتح  ُمرادنزل أدهم و     

روائح كريهة  ،. بداية المدخل سبعة ساللم.. بدون مسندو البرج كاَن قديًما جًدا.
يتحدث  ُمراد.. ال يوجد كهرباء.. استخدم أدهم وميض هاتفه.. و ما زال 

 للمجهول.. 
ها ياعم الساحر.. هنفضل واقفين كدا كتير-  
.. 12عليها رقم  ،هتطلع الدور الخامس.. حتالقي شقة قديمة لونها اسود-

 خشها
ما زال المجهول يتحدث..دخال الشقة و       

أنا كدا خلصت زمتي.. باقي عليك الدور تعرف مين  ،تالت أوضة ع اليمين.. -
 الي قتل و سرق و حرق.. باي

و أدهم غير مستوعبين لما يحدث.. حتى دخل الغرفة  ُمرادُأغلق الخط و    
الثالة.. بها صورة ألشَرقت مع رجل غربب عالى الحائط! .. و أسفلها فراش.. 

و عليه رقم  ،موجود به َكَفن من الواضح أن بداخله جثمان ُمتحلل.. الكفن ُمغطى
 هاتف!
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استطاع أدهم أن يحمل الكفن.. و ذهبا به إلى السيارة.. إلى المعمل الجنائي..   
ماذا يحدث؟ ما هذا الهراء؟ هي أشَرقت؟.. هذا جثمانها؟ .. لماذا بعدما قتلها و 

لم  ،سرق جثمانها حرقه.. لماذا لم يجعلها آمنة بعدما قتلها المجهول هذا عمًدا! 
عن اسم صاحب رقم الهاتف الموجود على سوى أنه أمر بالبحث  ُمراديفعل 

الكفن.. حتى يعرف من هو و ما عالقته بوجود الجثمان و صورة أشَرقت مع هذا 
 الشخص .

******  
و بداخل المستشفى يذهب شريف لغرفة نجالء.. يجدها نائمة.. و بجانبها     

بالفرحة و االنتقام و المالك الطاهر .. جميلة.. ينظر لها باستغراب .. عيناه يتمآلن 
الُكره.. يريد أن يخنقها و يتخلص منها لألبد اآلن لكنه حينما ينظر في عين تلك 
المولودة البريئة.. يشعُر براحٍة رهيبة.. أمسك أصابعها الصغيرها و قّبلها من جبينها 

 و ابتسم.. فاستيقظت نجالء .. نظرت له و أمسكت ذقنه و ابتسمت..
وحشتني.. -  
مان.. جًداوانِت ك-  
انت كويس؟-  
أكيد-  
اإلجرائات تمام..-  

 نظر لها و هو يبتسم و بعدها نظر لجميلة و لكنه يوجه كالمه لنجالء..
و معانا  ،كل حاجة تمام.. هنقدر نمشي بكرة و احنا مكملين اإلجرائات-

 جميلة بنتنا.. جميلة شريف الماحي .
********* 

جثمان بالخلف..مع أدهم بالسيارة و ال ُمراديسير       
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أنت فاهم حاجة من الي بيحصل؟-  
باشا.. بس بحاول أستوعب مدى الكره الي بيكرهه الشخص الي  ُمرادأل يا -

يعني قتل و سرقة جثة و بعد سنة كاملة نالقي الهيكل و محروق... ،قتلها  
أنا عمري ما عرفت آخد عقاد  ،أنت شايف أن هي كانت مكروهة للدرجادي؟ -

 نافع من أي حد قريب منها استجوبته يا أدهم
أنا شايف أن الي عمل كدا مش واحد بس..-  
قصدك ايه؟-  
و كمان رقم الموبايل الي  ،باشا..... أنا عارف مين الي في الصورة معها ُمراد-

ده يبقى مارك الي حكيتلك عليه في النيابة من شوية  ،ع الكفن.. متسجل عندي 
. 

مما قاله أدهم! ُمرادفُصدم   
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(12)  
 "دم أشَرقت يتوزَّع !"
 من قاتل أشَرقت ؟

إذا كنُت ممن توّقع أن الماحي هو القاتل فأنت مخطيء  ،الماحي ؟ شريف 
 تماًما!
..... 

.. يجلس أدهم اآلن في منزل أسماء.. ُمرادبعدما عاَد أدهم من السبتية مع     
يشعر براحة شديدة ألنه استطاع أن يُبيح للمحقق بما يعرفه عن صاحب الصورة و 

يجلس مع أسماء لُيحاول  ،حدرقم الهاتف.. خصوًصا بعدما تأكَّد أنهما شخٌص وا
أو  ،على األقل يقوُل لها كيف أن تكون أشَرقت أخًتا لها ،أن يُفهمها أي شيء 

يتحدث عن القاتل الحقيقي لها إذا كان يعرفه.. لكنه أصّر على عدم الكالم.. 
 مستخدًما تبريًرا غيَر منطقي  و لكن ليست توجد طريقة سوى ذلك .

طيناه في العربية معأنا واتأكدت أن الرقم والصورة وبعد ما شيلنا الكفن و ح-
مكانش فيه طريقة أو حل غير كدا ،بتوعه.. كان الزم أقوله يا أسماء   

أنت عملت الصح.. بس معقولة يكون هو اللي عملها؟ ،أنا عارفة يا أدهم-  
بيه هو الي  ُمرادوعلى العموم  ،هو مشافش منها قليل برضو... ،تقريًبا اه-

هيشوف شغله.. دا غير أن تقرير المعمل الجنائي لسة مظهرش.. لسة بيدوروا في 
األرشيف على نفس مواصفات جثة أشَرقت لما اتشرحت من سنة.. عشان يقارنوها 

إن شاء اهلل خير ،بالهيكل دا  
لعل أهم شيء يجب أن يُذكر هو أن أسماء ال تزال تحافظ على طيبة قلبها و     

ا بغض النظر عن األذى النفسي التي تعرضت له منذ ما فتحت عيناها حتى تلك رقته
و فقدت صديقتها بعدما ذهبت  ،و فقدت الشعور باالحتواء ،اللحظة.. َخِسَرت أهلها
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و  ،ُسدى بالسرطان.. و فقدت صديقتها أشرقت و اكتشفت بعد ذلك أنها أختها
من أنها أصبحت َتِحن له جديًدا  لم تُعد بحاجة إلى الشعور بقلب الماحي.. برغمِ 

بعدما اكتشف قباحة نجالء.. فمن الممكن أن تكون أسماء ذا بيئٍة َدِنَسة.. لكنها 
 األنظف على اإلطالق .

مش هتفّهمني يا أدهم؟ ،إن شاء اهلل خير.. طب ايه-  
عاوة تفهمي إيه؟-  
ازاي.. و أنا قولتلي من فترة لما كنت في أمريكا أنك هتفّهمني هي أختي -

محتاجة أعرف.. و محتاجة أعرف مين صاحب الجواب الي اتبعتلي الي مكتوب 
 فيه الكالم الي أنت شايفه

أنا صحيح قولتلك في الموبايل أن فعاًل بعتت لك رسالة يوم الحلقة  ،يا أسماء-
و أن  ،قولتلك فيه أن مش صدمة انهاردة هي ان شريف الماحي الزم يموت

أنا اتطلب مني أبعتلك  ،هي أن أشَرقت أختك.. بس دا كان بأمرالصدمة الي بجد 
 كدا

ايه! .. يعني أشَرقت هي الي طلبت منك تبعتلي الرسالة في اليوم دا !-  
أيوة يا أسماء .. مكانتش عاملة حسابها انها ممكن تموت أو متشوفكيش -

الجواب  و معنى ،تاني.. صدقيني أنا بحاول على قد ما أقدر أفهم معنى الرسالة
الي معاكي.. بس و اهلل أنا مبعتش ليكي أي جوابات غير دي.. وإن شاء اهلل كل 

 حاجة تبقى تمام .
 أنا الزم أشوف أبو أشَرقت-

******* 
نجالء اآلن بمنزلها.. بجانبها جميلة.. تتمّلك مالمح ابنتها و تنظر إليها و      

صة أن الماحي ليس بالبيت.. تقرر أن تتحدث معها عن أبيها الحقيقّي.. منتهزة فر 
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مليئٌة هي بالغدر و الحقد و الخيانة.. ال أدري كيف تتحمل جسدها أو مالمحها 
الشيطانية أو أفعالها الحقيرة.. لكنها فعلتها من أجل الميراث.. ال يلومها أحد.. 

 فمن يتزوج الماحي يجب عليه أن يؤّمن نفسه.. حتى و لو بجميلة..
كي فاروق دا من أجمل الحاجات الي حصلتلي في تعرفي يا جميلة.. أبو -

أنِت  ،عرفته زمان.. أيام ما كان بيعزف في األوبرا.. عاوز أعترفلك بسر  ،حياتي
المفروض اسمك يكون جميلة فاروق الَدهَّان.. ألنه هو أبوكي الحقيقي.. تعرفي أن 

ناخد أنا استحالة هخلي حد ياخدك مني في يوم.. و هييجي يوم ه ،كلك مالمحه
 مش عاوزة تشوفيه؟ ،من هنا ونعيش مع بابا  مشيفيه كل فلوس شريف و ن

أمسكت بهاتفها و فتحت تطبيًقا ما لتتحدث إلى فاروق صوتًا و صورًة كي     
تجعله يرى ابنته البكر و الجميلة.. فهو يشعر بسعادة ألنه يرى حصاده مزروع 

 داخل حقول الماحي.. فاللعنة عليه أيًضا .
يجلس في منزله و أتت له المكالمة الهاتفية بالصوت و الصورة فرّد هو عليها     

.. يرى أمامه نجالء على الفراش مريضة بعض الشيء بسبب آثار الحمل.. و بجانبها 
 ابنته..

 وحشتيني.. و نفسي أشوف القمر ده-
 ها! إيه رأيك؟ شبهك صح؟ ،و أنت كمان.. أوي-
 آه طبًعا.. شبهي.. كنتي فاكرة أنها هتطلع شبه المغفل الي كاتبها باسمه يعني؟-
ه هي كلها منك.. أنا بوعدك جًدا أن الفترة دي أل أكيد ايه القرف دا.. د-

تعدي و أكون في استقرار و البنت تكبر شوية شهور كمان و هجيلك بيها عشان 
 تشوفها..

اشوفك على خير و  ،اوكيه.. ماتقلقيش يا حبيبتي.. أنا ُمتفّهم لكل ظروفك-
 خدي بالك من القمر ده....
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 ..يلال يا جميلة قولي لبابا باي..... ،عنيا-
أغلفت نجالء المكالمة مع فاروق و بعدها أمسكت بورقة بجانبها على     

و هي شهادة الميالد الخاصة بابنتها.. فتأكدت بالفعل أنها أصبحت  ،الفراش 
 باسم الماحي .

********* 
نشَر إحدى اإلعالميين على قناة الحرية خبًرا جديًدا يوحي برجوع جثمان 

أشَرقت.. و أنهما في طريقهم لمعرفة الجاني الحقيقي قريًبا.. فالحكومة تسعى 
لكنني أسعى كي ال ُأخبر أحًدا بالقاتل الحقيقي.. و لو  ،لذلك.. و أنا أيًضا أسعى 

 بعد حين .
*********** 
 الشيخ زايد

 اركمنزل م
بغض النظر أن هذا الشخص يكره أشَرقت الَدْهَشان كثيًرا.. و يكاد يكون     

متورطًا تورطًا واضًحا و صريًحا في مقتلها.. خصوًصا بعدما ُوجد له صورة معها بالُبرِج 
المهجور و رقم هاتفه الشخصي على الكفن الموضوع بداخله الهيكل.. إال أنه من 

. يكرهها كثيًرا ألنها تسببت في إيذائه نفسًيا و أطيب القلوب على وجه األرض.
 جسديًا .

فعلى المستوى النفسي نجد انه تعّلق بها كثيًرا.. دون الرجوع أو النظر لكونِه     
أحّب روحها  ،أصغرها سًنا.. فهو يبلغ من العمر التاسع و العشرين.. لكنه أحّبها

نت تشبه مالمح أمه رحمة اهلل البريئة و شخصيتها العطوفة و مالمح وجهها التي كا
 عليها... 

مجهول  ،وعلى المستوى البدني.. فهي قصٌة غريبة.. عالقة من نوٍع غير معروف 
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و لكن  ،بالمعنى البارز.. استطاع أن ُيدرك أن أشَرقت تحبه كثيًرا و تريد الزواج منه!
حتياجاته و هذا خاطيء ؛ هذا تواجَد فقط في عقلِه الباطن.. خلقه لنفسِه من كثرة ا

حرمانه العاطفي و النفسي.. حرمانه من الشعوِر باالحتواِء أو الحب.. و عندما 
فوجيء بها ُتصدمه بأنها ال تحبه و أنها ال تُفكر في ارتباٍط من األساس و أن الفارق 
بالعمر عامٌل أساسٌي في أولِّ األمر.. قرر العقاب.. قرر أن يُعاقب نفسه معتقًدا 

ا تشعُر و لو مرًة واحدًة بالذنب! و كانت النتيجة أن الحروق قد بذلك أنه سيجعله
التهمت معظم جسده.. لم يتبقى من مالمح وجهه سوى عيونه الزرقاء و وجهه الذي 
يزال وسيًما حتى بعدما احتضنته النيران.. َعِلَم بخبر وفاتها.. و كان عليه أن يحضر 

تخفًيا كي ال يستغرب أحد من مالمح الدفن منذ عام.. متخفًيا كي ال يعرفه أحد.. م
 وجهه المرعبة..متخفًيا من قلبه.. و من نفسه .

أما األمر الخطير.. و الذي نسيُت أن أقوله.. أنه برغِم كل العوامل التي أدت     
واحًدا غريًبا قد منع كل شيء.. عامٌل  اًل إلى فشل عالقته بأشَرقت.. ال يزال عام

 كي يقوم بتغييره يوًما ما.. و العامل هو ديانته .  جعله يريد أن يفعل ما بوسعه
عاًما.. مخرٌج إذاعي و تليفيزيوني.. توّرط في قضية  28مارك جرجس ..     

على كفنها  ،أشَرقت.. ُوجدت صورة تجمعه بها.. في بُرج السبتية.. و رقم هاتفه
نها مثلما المحروق.. هل هذا انتقامه؟ .. أن يقتلها أو يسرق جسدها أو يحرق جثما

أم لم يفعل من األساس..  ،ُحِرَق وجهه.. هل كان ينتقم من نفسه عندما فعَل ذلك؟
 سبق و قلت.. جميع شخصياتنا هنا تستحق الرحمة.. أو الخالص .

 اتفضل الماية و الدوا يا مارك بيه..-
قالتها إحدى الخادمات بالفيال في غرفته الخاصة.. َشِرَب الدواء.. و نام 

مجدًدا.. فهو ال يتحدث كثيًرا بعدما حدث له.. خرجت الخادمة على جرس باب 
 ..ُمراد رشادالفيال حتى فتحت فوجدت 
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 ده بيت األستاذ مارك جرجس؟-
 خير؟ ،أيوة هو-
 ه ... معأنا أمر بالقبض عليُمراد رشادالمحقق -

******* 
يجلس الماحي بالمستشفى في مكتبه.. تدخل عليه رشا.. العاملة التي وقع بيدها 
األرشيف منذ شهوٍر قليلة.. تدخل و بيدها األرشيف.. و بداخلها مخططات انتقامية 
كثيرة.. فمن الواضح أن أعداء الماحي كثيرون.. بدايًة بالَدْهَشان.. مرورًا بأشَرقت 

نجالء و فاروق.. ذهابًا بچيهان بعدما توفيت.. و رجوًعا برشا التي و أسماء و 
 اكتشفت األرشيف.. فما بداخله؟ ستواجهه للتو...

كي يحضر جلسة التحقيق الخاصة بمارك.. يدق   ُمرادو بعدما ذهَب أدهم ل   
 الباب في منزل أسماء مجددا.. و الجواب الجديد ليس به إال تلك الجملة .

"फज्र मेडिकल लेबोरेटरी" 
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(13)  
"رشا، األرشيف و الماحي"  

ال تعلم أن  ،رشا تعقد تحالف مع الماحي ُمعتقدة بذلك أنها ستتخطى عقله
، فما مصير  تفكيره و طريقته في أخذ أي شيء يمسُّ شرفه أبعد بكثير مما تتخيل

. رشا ؟  
........ 

دخلت رشا المكتب.. تنظر للماحي و تبتسم.. من الواضح أنها تبتسم ألنها     
بيدها األرشيف الذي يُثبت أن شريف الماحي شخٌص جاٍن.. و أنه مسئوٌل عن جرائِم 

و على الرغم من أن الماحي قد أمر أسماء يوًما  ،عّدة قد حدثت بتلك المستشفى
األرشيف.. و اعتقد أن هذا حدَث صباح ما أن تقوم بفرم األوراق الموجودة داخل 

إال أن أسماء احتفظت بالنسخِة االحتياطية  ،عرض الحلقة منذ عاٍم و عدة شهور..
أو على األقل  ،في أن تُقدمها للماحي يوًما ما على طبٍق من ِفّضة اًل من األرشيف.. أم

يِد رشا كي و تأخذ حّقها منه.. و ها هو اآلن األرشيف يقُع ب ُمراد رشادتُقدمها ل
 تتحكم في الماحي و تراُه مذلواًل يوًما ما .

صباح الخير يا شريف بيه-  
أخبارك؟.. عاملة ايه و أخبار الشغل؟ ،صباح النور يا رشا-  
الفيس كله  ،كل حاجة تمام الحمدهلل...مفيش أخبار عن قضية أشَرقت؟-

 مقلوب.. بيقولو أن الجثة رجعت محروقة الكالم ده صح؟
محدش عارف الحقيقة فين يا رشا ،مأهو... كال-  
چيهان أنت كنت متورط في قضية  ،إن شاء اهلل كل حاجة تبان على حقيقتها..-

صح؟ ،الي أشَرقت قالت عليه يوم الحلقة اياها  
اهلل يرحمها بقى..  ،اه صح.. بس النيابة ساعتها خّرجتني لعدم كفاية األدلة-

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

- 107 - 
 

الَدْهَشان .كانت بتحاول تشوه سمعتي بنت   
أل و أنت الصادق يا دكتور.. سمعة حضرتك جميلة...-  
تقصدي ايه؟-  
لكفاية األدلة . ،أقصد أن المرة دي النيابة مش هتخّرجك-  
أنا مش فاهم حاجة . ،ايه الجنان و التخاريف الي بتقوليه دا ؟ -  
هفهمك...-  

و ابتسمت  قالتها رشا و هي تمسك األرشيف.. وضعتُه أمامه على المكتب    
 ابتسامة و عادت تتحدث بكل إتقان:

ده األرشيف إلي أنت كاتب فيه كل بالويك...-  
كان األرشيف ُمغّلف باللون األخضر..به ثالثوَن ورقًة.. مختلفات األسماء و      

يحتوي على أسماء الفتيات الالتي أجروا عمليات جراحية بمستشفى  ،الصور
 الماحي.. و ُسِرَق منهّن عضٌو .

أنِت مجنونة!.. أكيد مش طبيعية . ،بالوي ايه! -  
أل أنت عارف كويس أوي أن أنا طبيعية.. و أن األرشيف ده فيه كل البنات الي -

الي فيها چيهان.. بنت  ،أنت سرقت أعضائهم.. منهم الورقة التالتين.. األخيرة
لقة و الي أشَرقت مخصوص عملت الح ،أماني الي بتشتغل عند أشَرقت في البيت 

ا طلعت باألرشيف ده على ما بالك بقى لو أن ،عشانها.. عشان تجيب حقها
النيابة.. و عملنا ربط بينه و بين موت چيهان وأشَرقت .. تلبس بقى بدلة حمرة 

 ايه.. عّناااب .
و أنا هعرف أتعامل مع األشكال الي زيك  ،أنِت إنسانة مش محترمة-  
غلط على صحتك.. أنت بس تالقيك  تؤتؤتؤتؤتؤ.. بالش يا دكتور العنف ده-

مش  ،زي ما اتصدمت كدا أن بنت الحالل الجميلة جميلة.. مش بنتك . ،مصدوم
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 صح ولال ايه؟
نزلت الجملة على الماحي كالصاعقة.. ال أحد يعلم سواه هو و فاروق و      

 أسماء و نجالء..
أنِت عرفتي منين؟؟!-  
أن قدامك اختيارين مالهمش مش مهم دلوقتي عرفت منين.. المهم دلوقتي -

تحب تسمعهم؟ ،تالت  
قولي الي عندك...-  
بيه باألرشيف و كمان أشِهر في شرفك و أقول  ُمرادل اًل أول اختيار أن أطلع حا-

يا إماااا تأمنلي مستقبلي بضمان األرشيف و سرك الي ،أنك المؤاخذة يعني...... 
و الي عمري في حياتي ما هقوله لحد أبًدا .. إال لو أنت اضطريتني أعمل  ،معايا 

و مليون عشان  ،ماتشوفش الحجز في يوم مليون عشان  ،مليون جنيه  2كدا .. 
 شرفك مع أن أشك.. أن مليون كتير عليه...

)بكل عصبية( اطلعي برا-  
فتفّهمت موقفه العنيف و العصبي بعدما سمعه منها.. و كان ردُّها ُمقنع .       

و هسيبك تهدى كدا و تفوق ..وبعدها نتكلم و نشوف  ،أوكيه.. هطلع برا-
دي نسخة ُمصورة من  ،مليون.. سالم يا ماحي بيه و آه  2الحبس.. ولال ال 
. . أصل صورتهم على قد الورق.. باي 30األرشيف.. معايا   

********** 
 شركة شيرين البغدادي لمستحضرات التجميل

ذهب إلى شيرين  ،بالنيابة كي يحضر التحقيق ُمراد رشادقبلما يذهب أدهم إلى    
و هو يعلم أنها حّذرته من العودة.. و لكن ماذا يفعل؟ هو يرى أن إرسال التقرير 

 و بالفعل فعلها . ،للنيابة كانت تلك الحيلة الوحيدة التي يجب عليه أن يفعلها
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صباح الخير على حبيبتي.. أنا قولت مش هتوافقي تقابليني .. بس قلبك طيب -
 اهو..

فال تزال شيرين هي اإلنسانة  ،قالها أدهم إلى شيرين بعدما دخل مكتبها    
القوية و الوقحة و الجريئة.. ممكن أن تكوَن ضحّية هي األخرى.. لكن الشر 

ا أنا ال يعلم متى سُيقطع.. لعل العدل اإللهي يكوَن الربانّي المزروع بداخله
 سريًعا...

اًل هو أنا عندي قلب أص ،بذمتك أنا قلبي طيب؟ -  
طيب يا ست الناس وحشتيني.. واهلل السنة و شوية دول كتير جًدا على إني -

 مشوفكيش
 ،إحنا مش على اتفاق ؟ و اتفاقي أنك متظهرش إال بأمر مني ،أنت حتستعبط!-

و التقرير  ُمراد رشادو مع ذلك كّسرت كالمي عشان الزفت الي اسمه   
ما تنسي بقى يا شيرين..-  

نظرت له باحتقار.. كان يعتقد أنها تمزح معه.. لكنها كانت تقصد ما تعنيه و     
 تقوله..

لو سمحت ،ينأدهم امشي دلوقتي و هنتقابل بعد-  
تمام يا شيرين.. عموًما يعني أنا حبيت أبلغك أن أنا بخير و كويس.. مع -

 السالمة..
و خرَج أدهم .      

********* 
ُمقدر جًدا الحالة التي تنتاب  ُمراد.. و ُمراديجلس مارك بالمكتب مع     

مارك.. نفسًيا و جسديًا.. فحَرص أن يكون هادئًا غيَر متوتٍر و صبورًا.. وبدأ 
 التحقيق..
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و عندك كام سنة وعنوانك ،اسمك إيه؟ -  
كومباوند العدل  ،.. الشيخ زايد 28مارك جرجس.. -  

دمات الكثيرة نظًرا لِثَقل لسانه بعد الص ،كان مارك يتحّدث ببطٍء شديد..     
 التي تعرض لها..

إيه عالقتك بأشَرقت الَدْهَشان؟-  
في منتهى البراءة.. ُمرادأخَذ نفًسا عميًقا و تحّدث إلى       

شبهي.. و كان نفسي أنها  ،كانت حبيبتي.. كنت دايًما بحس أنها ليا أنا -
وبحبها..ونفسي أشوفها.. ،أنا مخرج البرنامج بتاعها  ،تحضّني  

محافظًا على هدوءه حتى بعدما الحظ أن مارك ال يجاوب على  ُمراداستمر     
 أسئلته بشكٍل مباشر و واضح و صريح

و إيه عالقتك بالصورة دي؟-  
في منزله.. كانت صورة "سيلفي" ،كانت الصورة تحتوي مارك.. و أشَرقت       
 ،الصورة دي آخر صورة اتصورناها مع بعض.. كان في عيد ميالدها من سنتين-
لصورة دي آخر ِذكرى جمعاني بيهاا  

طيب و الرقم الي في الصورة التانية دي.. رقم تليفونك؟-  
نظَر إلى الصورة فقرأ األرقام المكتوبة على الكفن ثم قال :      

آه ..هو-  
مارك.. أنا مقدر الحالة النفسية الي أنت فيها.. بس أنا محتاج أساعدك عشان -

و أن الصورة دي احنا لقيناها في برج  ،تورطأنا حاسس بيك.. الزم تدرك أنك م
و الجثة محروقة..  ،مهجور في السبتية.. و رقمك ده مكتوب على الكفن بتاعها 

و سرقة  ،سبق اإلصرار و الترصُّديعني لو التهمة ثبتت عليك هيكون قتل عمد مع 
و حرقه.. و كل دول فيهم إعدام.. فركز معايا كدا لو  ،جثمان من المقابر
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 سمحت..و فهمني ايه عالقتك بكل دا..
من تحقيق مارك و اكتشف حقائق عديدة.. قرر حبس  ُمرادوبعدما انتهى     

يوًما على ذمة القضية.. و يُراعى التجديد . 15مارك   
الكافيهات.. تتحدث معه بشأن و اآلن أسماء تجلس مع الَدْهَشان بإحدى 

الجواب األول و الثاني.. يريد أن يقول لها حقيقة الجواب األول.. و إخبارها أن 
 الجواب الثاني ال يعرف عنه شيء.. فهو ال يريد أن يتذكر أي شيء .

وبعد لحظاٍت وقع على األرض من كرسيه المتحرك.. فاجتمعت األشخاص  
بالماحي . و استنجدت أسماء هاتفًيا ،،حوله  
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(14)  
 " نار الحب"

في أن يكره أشَرقت الَدْهَشان إلى األبد و لم  قويًا يعتقد مارك أن النار كانت سبًبا
هل تعتقدون أن مارك هو قاتل أشَرقت الَدْهَشان ؟ ،ه موتها أبًدا .. و السؤالُيكفِ   

....... 
موقفه و مشكالته  ُمرادتفّهم  ،يجلس مارك بالحجز.. يتحّسر على حاله    

الصحية و الجسدية و النفسية و أمر بحبسه انفراديًا حتى ال ُيضايقه احد.. ال أعتقد 
أن مارك يتحّسر على حاله اآلن.. ألنه يعلم جيًدا أن ما هو فيه اآلن ما هو إال حصاٌد 

يزال مقتنًعا بأن أشَرقت هي اإلنسانة التي استنفذت لما زرعه من قبل.. و لكنه ال 
فمن يكذُب  ،طاقاته و دّمرت ما بداخله.. و لم يقم بإلقاء اللوِم على نفسِه أبًدا 

 . ُمراد رشادحد التناقض أصبح غيَر متناسب مع منطقية  ،هنا! مارك؟
. أو يجلس سارًحا في عالٍم آخر.. يريد أن يتذكر أي شيء يجعله سعيًدا .    

لم يَر سوى أفضل ذكرى  ،يتذكر و لو ذكرى جميلة قد قضاها مع أشَرقت في حياته
 على اإلطالق و هي ذكرى المقابلِة األولى لهما بمبنى اإلذاعة و التليفيزيون .

********** 
فاللقاء األول بين أشَرقت و مارك كاَن هنا في مبنى قناة الحرية.. األمس كان 

ْهَشان و أعطاها زين كما نعرف عقد البرنامج الذي ستقوم عيد ميالد أشَرقت الدَ 
بعرضِه لكونه صاحب القناة.. تجلس أشَرقت مع زين بمكتبِه الخاص يتحدثان 

 سويًا:
منورة الدنيا كلها يا أشَرقت-  

تجلس أشَرقت على كرسيِّ بالمكتب بجانب زين.. مظهرها كان جمالًيا و     
أنيق.. ترتدي قميًصا و بنطال طويل القامة و حذاًء فاتح اللون ذا كعٍب عال.. و 
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لى وضعها االجتماعي و لكنها كانت دائًما متألقة بالرغم من أن مظهرها ال يبدو ع
بالبساطة . ،في كل شيء  

يا أستاذ زين ده بنورك و اهلل-  
ايه رأيك في القناة ؟-     

أنا دايًما بحب أتفرج عليها و مكنتش أتخيل أن ممكن  ،جميلة جًدا أكيد-
 ،أشتغل فيها مع حضرتك.. بس بجد أنا مش عارفة أشكرك ازاي على المفاجآة 

 ألنها احلى مفاجآة ألحسن عيد ميالد في حياتي و اهلل..
ربنا يخليكي.. ده أنِت بنت الغالي الَدْهَشان بيه.. و كمان عزيزة على قلب -

بيعزك كأنك بنته بالضبط ،يمي والد مدام نجالء أسامة بيه السال  
شكًرا.. )وتبتسم(-  

أخَذ نفًسا عميًقا و أخذ يتحدث كثيًرا معها عن ِطباع العمل  و عن محتوى     
حتى شعرت  ،الحلقات التي سُتقدم و على ما سيتم فعله في تلك الحلقات 

ئق قرر أن يتحدث عن و بعدها بدقا ،بارتياٍح كبيٍر فأقبلت على أن تعمل مع زين
 أهم طرف في البرنامج و هو مخرجه..

مارك  ،و هيكون معاكي يا ستي مخرج برنامج الودع و برنامج اليف شو-
جرجس..هو جاي دلوقتي عشان يتكلم معاكي و يشوف ايه االحتياجات الي 

هنحتاجها عشان نبدأ نخرج الحلقة األولى هتكون هي الحلقة الوحيدة الي مش 
بعد كدا كل حاجة هتكون تمام أكيد مباشرة..و  

خالص ماشي يا أستاذ زين.. بإذن اهلل-  
زين بس..بالش أستاذ دي ،ممممممممم نشيل األلقاب بقى-  
ههههه حاضر-  
بعد دقيقتين دخَل مارك.. ورآها أمامه.. وجدها إنسانة جميلة .. َحِسَنة    
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قد أنها أصغر منه سًنا..المظهر.. مالمحها ال تبدو عليها الِكَبر أبًدا.. بل اعت  
صباح الخير أستاذ زين-  

قالها مارك و هو ينظر إلى أشَرقت و موجه حديثه إلى زين..فبادر زين بالتحية و 
 تحدث إلى مارك

أشَرقت الَدْهَشان.. الي ان شاء اهلل من  ،صباح النور يا حبيبي.. أحب أعرفك-
. عاوزين نعمل لها برنامج يناقش النهاردة معأنا هتكون اإلعالمية أشَرقت الَدْهَشان.

القضايا االجتماعية و آثارها في مصر و كدا.. وبم أنك المخرج العبقري بتاع 
موضوع ده...القناة فأنا هعتمد عليك أنت في ال  

أشَرقت! اسم جميل أوي.. صدقيني أول مرة أشوف اسم  ،ده شرف كبير ليا-
 اليق على مالمح..

و بعدما تحدث  ،ه أشَرقت.. ثم رّدت بالشكرقالها و هو يبتسم فخجلت من   
زين مع مارك مجدًدا طلب من أشَرقت أن تغادر اآلن.. و غادرت و ال يزال مارك 

 ينظر إليها.. أظن أنه وقَع في حبها من أوِل لحظة.. لماذا ال؟ .
أشهر 7بعد   
و هم داخل القناة و هم ليسوا ينطقون سوى  ،يجري الجميع.. و يصرخ    

احدٍة وهي )حريقاااه... نااااار.... حد يطلب المطاافي( و الجميع في بجملة و 
ذهوٍل مما يحدث.. أما عن النيران فليست موجودة إال ِبمكتب مارك.. يحترق 

بداخلها و غرفتِه مقفولة.. و لم يستطع أحد وقتها الدخول إال بعدما التهمت 
و جسده . ،النيران معظم مالمحه  

******** 
 اآلن

بعدما جلست أسماء مع والد أشَرقت بالمطعم و تحدثا عن سر أخّوة أسماء     
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اآلن الَدْهَشان بالمستشفى و أسماء بخارج غرفته  ،و أشَرقت.. و عن ألغاز الجواب
منتظرة خروجه أو خروج شريف من غرفة العناية المركزة كي ُيطمئنها على الَدْهَشان 

. 
و هو يخبر أسماء.. وبعد فترٍة طويلٍة خرَج شريف      

طمني يا شريف ! فيه ايه ؟-  
ده بسبب هبوط في الدورة  ،محمد بيه عنده نزيف في المخ ،لألسف يا أسما -

 الدموية و صدمة عصبية كبيرة.. هو ايه الي حصل ؟ قولتيله ايه ؟
نزيف في المخ! و اهلل ما حصل حاجة.. أنا خرجت معاه حكيتله على -

خنوق و تعبان بعد ما عرف أن جثة أشَرقت اتحرقت و أن الجوابين.. وقالي أنه م
 الي مشتبه في قتلها مخرج البرنامج..

تقريًبا هو معادلوش غيرها  ،ان شاء اهلل خير.. كلمي أماني بقى -  
هحاول تاني.. ،بكلمها قافلة التليفون -  
و بعدها حاولت االتصال بأماني حتى ردت عليها بالهاتف.. و أخبرتها بما    
دث.. و هي قادمة إليها اآلن.. ح  

******** 
بأن مارك قد  ُمراديتحدثان عن مارك.. فيخبره  ُمرادال يزال يجلس أدهم مع   

وال يعرف كيفية وجود صورته .. لكنه اعترف أن هذا  ،اعترف بأنه ال يتذكر شيًئا
البيت الذي ُوجد فيه كفن أشَرقت و صورتها مع مارك في برج السبتية هو بيته 

ى هاتفه.. من رسالة جديدة عل ُمرادالقديم.. قبلما يسكن في الشيخ زايد.. وتأتي ل
 نفس الرقم المجهول.

هي الي قتلته كتير" ،مقتلهاشِحس بمارك! هو  ،"هتفضل ظالم كدا لحد امتى؟   
******* 
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و يجلس فاروق في منزله.. ينتظر أن تأتي نجالء و جميلة يوًما ما له كي     
ال يريد سوى أن ينتقم من الماحي ألنه تزوج  ،يراهم.. بغض النظر أنه يكره األطفال

نه يكره األطفال ألنه كان ضحيًة و هو صغير.. يكره األطفال أل ،نجالء من قبله.. 
مسالًما  ،دائًما يرى أبيه يُعنفه و هو صغير.. و يحرقه و يهينه بشتى أشكال األذى

بأن فاروق ابُن زنا.. و أن أمِه خاطية.. و أنه لم يذكره في وصيته.. بل تبرع بكل 
ثروته إلى دور األيتام.. سيطرت على فاروق عقدة األطفال.. و سيطرت عليه نار 

حينما فوجيء بزواجها من الماحي.. أنا ال أعلم متى الحب.. التي التهمته أيًضا 
ستكون المواجهة بينه و بين شريف.. لكن الذي أعلمه جيًدا أنه رساٌم ماهٌر جًدا.. 
و هو ُيجهز الرسمَة الجديدة التي سُيريها لنجالء حينما تأتي.. يرسم فتاًة مقتولة و 

س التوقيت تستيقظ نجالء و بنف ،عند قدميها طفلًة تبكي.. و بجانبها رجٌل مقتول
من منزلها مفزوعة بسبب أنها حلمت بأن الماحي قد اكتشف كل شيء.. و صاحَب 
هذا الحلم وجود نزيف أسفل البطن في جسد نجالء.. ال تدري بنفسها سوى و هي 

و بنفس التوقيت تذهب  ،تصرخ و تطلب من الخادمات أن ينجدوها إلى المستشفى
ان بالمستشفى .. و هناك ترى الماحي.. تتوعد له بأن حق أماني لتطمئن على الَدْهشَ 

 چيهان سيأتي قريًبا.....
********* 
 بعد يومين

 مركز الجاعوص
أكتوبر ٦  

خبير ماء إلى شخص اسمه أحمد الجاعوص جلبته من اإلنترنت تذهب أس    
لغات و مدرس الخطوط العربية و األجنبية.. عثرت عليه منذ فترة و أعطت له 

شعره بنيِّ محروٍق و ذو  ،الجواب.. واليوم هي ذاهبة كي تتسلمه.. يستقبلها أحمد
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نظارِة نظر و مالمحه بشوشٍة و جميلة أعطى لها   مطبوعة و ُمغلفة.. و بعدما خرجت 
 قرأت الجملة...و فتحتها 
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(15)  
 "الدائرة"
لكنني أتعهد بأن باِق الشخصيات لم أشعر بأن أسماء اآلن ستصل إلى مرادها .. 

 يصلوا إلى مرادهم يوًما ما .
....... 

أخذت أسماء الورقة من الجاعوص.. تأكدت جيًدا أن الترجمة الصحيحة      
للجواب هي معمل الفجر للتحاليل الطبية.. استطاعت اآلن أن تربط الكالم 

هو شهر مارس عام  لي ألختهاالمكتوب بالجواب األول.. و هو أن الطريق األوّ 
و اآلن هي أيقنت أنه كاَن يقصد بالفجِر اسَم المعمل الذي تم  ،بالفجر 2015

الحيرة تحتضن أسماء من كافة  ،اختبار عينة التحليل التي تخص أشَرقت فيه.. 
تذهب إلى المعمل و تقول لهم أنها تريد البحث عن  ،االتجاهات.. ماذا تفعل؟ 

عينٍة ما قد ُأجريت منُذ ثالثة أعوام! .. ليس منطقًيا أن يحتفظ أيَّة جهاٍز إلكترونٍي 
كان أدهم   ،بشيٍء كل هذه المدة الطويلة.. فليس عليها سوى أن تتحدث مع أدهم

أن المشاجرة التي حدثت  يعلم جيًدا أن أشَرقت ليست ابنة الَدْهَشان.. فدعوني أقول
بين الَدْهَشان و ابنته قبل مقتل أشَرقت بيوٍم واحد كان سببه أن أشَرقت علمت 

لكنها قررت االحتفاظ بالسر..  ،الحقيقة.. و تعّرفت على أمها الحقيقية و أبيها! 
لتبوح به ألدهم بعد عرض حلقة الماحي باليوم التالي.. و على إثرِه طلبت من أدهم 

ألسماء الرسالة يوم الحلقة.. أما عن التفاصيل فكان بنّيتها أن تُبيَح بها له..  أن يرسل
و هي اآلن بالتراب.. آسف.. هي ال تزال بالمعمل الجنائي  ،لكّن أمر اهلل قد نفذ

 بعد اكتشاف الجثمان مرة أخرى .
تذهب أسماء و معها أدهم إلى المعمل.. و اتضح أن أدهم لديه صديقه العزيز     

يعمل بهذا المعمل الخاص بالتحاليل الطبية .. فقرر أدهم أن يعطي  ،صبري" "
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تقُف أسماء و قلبها يدق  ،لصبري كافة المعلومات كي يحصل على معلومٍة واحدة.. 
تريد أن تصل إلى خيطًا جديًدا أو أماًل في معرفة كيف كانت اخّوتهما.. وال أحد  ،

 يبالي اآلن سواها هي و أدهم و صبري .
بعد ساعتين أتى لهم صبري بورقٍة ما.. اسمُه صبري كامل.. كان يدرس بكلية 

قسم اللغة اإلنجليزية.. لكن كعادة البلد.. ال يعمل أحد بما يدرسه.. اغتنَم  ،التربية
 ،ُمشعر.. خجول بعض الشيء ،فرصة للعمل بهذا المكان منُذ سنتين.. طويل القامة

د أدهم في الحصول و لو على معلومةٍ واحدة.. و طابعه هاديء.. هدفه اآلن أن يساع
 َتُخص أشَرقت الَدْهَشان .

اتأخرت عليك ،معلش يا أدهم-  
قالها صبري ألدهم بالمعمل.. تقف أسماء بجانب أدهم و تتحدث معه أيًضا   

 حتى بدأ صبري يتحدث في ما يخصهم بشكٍل مباشر..
درت بمعرفتي أن أعمل أنت عارف أنت غالي عندي ازاي.. أنا ق ،بص يا أدهم-

حصر للتحاليل الي اتعملت في الشهر الي انت طلبته... و طبًعا زي ما أنت 
قولتلي أنت كنت عاوز فرع التجمع الخامس الي قريب من كومباوند الماحي.. و 

 دا ملقتش غير تحليل واحد باسم محمد الَدْهَشان .
كان تحليل إيه يا صبري؟  ،تمام-  
ديه إن إيه..-  

رت أسماء ألدهم بابتسامة و كأنها تشعر بأن الفرج سيأتي قريًبا و ستعلم فنظ    
كل شيء.. هي ال ُتدرك أن مدى معرفتها بمن هو والد أشَرقت و  والدتها سيتحتم 

 عليها معرفتهم أيًضا ألنهم ببساطة األهل الحقيقين لكليهما! 
كان عبارة عن إيه يا صبري  ،دي إن إيه؟ -  
و حمض نووي اتاخد بشكل مباشر من  ،شعر من بنت كان عبارة عن خصلة-
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 جسم محمد الَدْهَشان
و النتيجة كانت إيه؟-  
بس هو ماستلمهاش. ،كانت غير متطابقة..-  

 فنظرت أسماء لصبري باستغراب..
يعني إيه مستلمهاش!-  
يعني حبيبي الي جابلي الورقة دي قالي أن فيه واحدة ست هي الي جت و -

وبعدها بأيام محمد جه و قالوا له أن فيه حد  ،حّلت له بوقهخدت التحليل و 
 استلمها .

يعني إيه الكالم دا!-  
بس الي أقدر أقولهولكم أن يا أدهم دي كل المعلومات الي  ،مش عارف-

 قدرت أجيبها..
تسلم يا صبري على تعبك ،تمام-  
العفو يا أدهم تعبك راحة-  
اهلل يحفظك-  

يسيران في الشوارع و هم في حالِة استغراب..  خرج أدهم و معه أسماء..    
 ،-من وجهة نظرهما–فمن من الممكن أن يكون له مصلحة في أن يأخذ التحليل 

 لم يفعلوا شيًئا سوى أنهم استمروا في السير...
وبعدين يا أدهم؟ هنفضل كدا كتير ! هنفضل تاهين كدا.. سنة بحالها مش -

و حتى الَدْهَشان.. في  ،ت أختي!عارفة أعرف أي حاجة تثبتلي أن أشَرق
قول لي أعمل  ،المستشفى من ساعة آخر مرة شوفته فيها.. و بين الحياة و الموت

 إيه عشان أنا زهقت
إحنا بس دلوقتي فاضل لنا حاجة واحدة.. أننا  ،إن شاء اهلل خير يا أسماء-
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نعرف و  عشان  ،نعرف مين الست الي أخدت التحليل قبل ما الَدْهَشان يستلموا
 ده .. الزم محمد الَدْهَشان يفوق من الغيبوبة الي هو فيها .

أنا هطلع له ع المستشفى دلوقتي..-  
أشوف فيه جديد مع مارك ولال أل . ،بيه ُمرادو أنا هروح ل-  

******* 
في ظّل وجود الَدْهَشان بالمستشفى الخاصة بشريف الماحي.. يجلس     

عها عن ما طلبته منه كي تكتم ِسّره .الماحي مع رشا في مكتبه و يتحدث م  
أنا فكرت كويس يا رشا في الكالم الي قولتيهولي.. وأكيد أنِت يهمك -

مصلحتي و سمعتي و شرفي.. و مايرضيكيش أن أنا أتفضح أو سمعتي تبقى في 
 األرض.. 

و  ،،عشان كدا بقولك أن الي أنا عاوزاه منك أنك تأمنلي مستقبلي ،أكيد-
 ،يلك كل نسخ األرشيف و كل حاجة تخصك.. و هعيش في حالي بعدها واهلل هد

زي ما  ،و عمري ما هكلمك تاني أبًدا و ساعتها مش هنسالك أنك ساعدتني 
و شوف دلوقتي  ،ايةساعدت أسماء زمان يا سيادة الدكتور.. لما جتلك معفنة بالعب

 هي عاملة ازاي..
الخميس  ،ن مليون طب بس بس بس.. أنِت دلوقتي الي ليكي عندي االتني-

نودِع الفلوس في  ،هخدك من عند رمسيس كدا هنروح البنك 12الجاي الساعة 
حسابك .. و تديني ُنَسخ األرشيف.. و مش عاوز أشوف خلقة أمك الجميلة دي 

و يا ريت تسيبيني في حالي.. كفاية الي أنا فيه . ،تاني .   
فوتك بعافية أنا.. عشان أصفي كل  ،هسيبك يا شريف بيه أوعدك..  ،هسيبك-

 ،الي ليا هنا عندك.. و متنساش لما نتقابل الخميس تجيبلي مع االتنين مليون 
 مكافأة نهاية الخدمة
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حاضر-  
غادرت رشا المكان.. بطيبة قلبها صّدقت أن الماحي وعوده تُنّفذ.. و من     

طيٍب .. و هي يوم الخميس ستتلقى به و معه  غشاوة عينها نظرت إليه كشخصٍ 
 مرادها.. لكّن الماحي ال يترك شخًصا تجرأ و ساَومه.. بسهولٍة هكذا .

****** 
و بنفس التوقيت و في نفس المستشفى تقف أسماء و أماني بجانب غرفة     

 الَدْهَشان حتى أتت لهما إحدى الممرضات..
هو عامل إيه؟ ،لو سمحتي-  
و الرعاية  ،النزيف الي عنده الحمدهلل وّقفناه.. بس هو في غيبوبة ،إدعيله-

 المركزة هي أنسب حاجة له دلوقتي.. ان شاء اهلل ربنا هيقدم الي فيه الخير..
فأيقنت أسماء أن ما يزال الَدْهَشان بغيبوبته.. و أتقنت أيًضا أنها من الصعب     

.اآلن أن تحصل منه على معلومٍة واحدة.  
******* 

يتحدثان عن تقريرين.. األول هو  ُمرادو على الجانب اآلخر يجلس أدهم مع     
و اآلخر هو التقرير  ،تقرير المعمل الجنائي الخاص بجثمان أشَرقت المحروق..

والذي لم يُقرأ بعد....  ،الذي كتبه أدهم   
بيه؟ ُمرادفيه أخبار عن الكفن يا -  
التقرير بيوحي بأن الحروق الي  ،ي كان اتأخر شويةتقرير المعمل الجنائ ،آه فيه-

حصلت منعت وجود أي حمض نووي أو دليل واحد يقدر يشخص مين الهيكل 
إال أن الهيكل ده خاص بأنثى.. لكن بيوفي بأن التقرير غير متطابق مع تقرير  ،دا

ما تعمل السنة الي فاتت.. مارك لالمعمل الجنائي الخاص بأشَرقت الَدْهَشان الي ا
 حرق الجثة و الكفن كان قاصد أنه يتوهنا.
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هو ليه حضرتك متأكد أوي كدا ان ممكن يكون مارك الي عملها! ،مارك؟ -  
عشان هو اعترف أنه ودى الجثة هناك.. و أنه بيكره أشَرقت و أنها السبب في -

و أنه مش مهيأ نفسًيا أن يحكي هو قتلها ازاي! ،الي حصل لجسمه  
أكيد فيه حد ورا مارك هو الي مخطط  ،بيه ده مش كالم حد عاقل !!!! ُمراديا -

 لكل دا..أو حد بيكرهه قاصد أنه يعمل فيه كدا عشان يخلص منه 
كل حاجة هتبان يا أدهم.. و مارك كلها يومين و يتعرض علينا تاني-  
طيب وبالنسبة لتقريري الي أنا كتبته لحضرتك و على مكتبك من ساعتها اهو؟ -
عارف أنك اتلبخت مع المكالمة الي كان فيها عنوان الجثة ..هتقرأه امتى أنا  
بس السؤال المهم.. اشمعنى الشخص دا ظهر الجثة بعدها  ،هبدأ فيه دلوقتي -

و  ،ليه الوقت دا تحديًدا.. إال لو هو قاصد حاجة.. بس كل حاجة هتبان،بسنة؟ 
 هجيبه .

رأ التقرير.. بينما أتت مكالمة من رقم يق ُمرادخرج أدهم من المديرية و ترك     
و الصوت ألنثى من المتضح أنها لم تتعدَّ الثالثين . ،غريب إلى أدهم.. فردّ   

أدهم معايا؟-  
أيوة مين؟-  
بس مينفعش الحكومة تشوفني معاك.. الزم تجيلي  ،أنا واحدة نفسها تشوفك-

سالم  ،شنضروري.. معايا حاجات تخص أشَرقت اهلل يرحمها.. هبعتلك لوكي  
استني... أنِت يا ست ،ألو!-  

و ُأغلق الخط بعدما أرسلت له المكان .      
******** 

بمكتبه.. و يبدأ في قراءة التقرير و اآلن سنستعرض جزًء بسيطًا منه  ُمراديجلس 
. 
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.. أعلم جيًدا أن هذا التقرير من الممكن أن يكوَن قد وصل ُمراد رشاد"إلى 
بيدي.. كنُت مجبورًا على أن أستمر متخفًيا بأمٍر من سّيدة  لكنه ليس ،إليك متأخًرا
سوف أحادثك عما يخص أشَرقت في  ُمرادفي هذا التقرير يا  ،أعماٍل كبيرة

أنا ال أعني أن  ،ليس من حقها أن تُقتل مثل هذا!  ،حياتها.. أشَرقت كانت طموحة
سيدة األعمال هي القاتلة.. لكنها تكرهها كثيًرا.. و أريد أن أذكر أن أعداء أشَرقت 

كثيرون.. فأولهم شريف الماحي.. شخٌص ليس لديه قدرة سوى على إيذاء 
التي كانت محور الحلقة التي أجرتها حبيَبتي  ،النفس.. اغتصب و قتل چيهان 

ف أالعيبه القذرة.. اغتصبها و قتلها بعدما أشَرقت من أجل أن تكشفه و تكش
سرق كليتها.. و هو على الهواء تبرأ من كل شيء.. دعني أقول أن السلطة كانت 

كي ينجو   ،في صالحه..و أن سيدة األعمال هذه قد قّدمت له شتى أشكال الدعم
 من عملته قانونًا.. إذا كنُت تريد أن تعرف القاتل الحقيقي.. ابدأ باالستجواب..

.. و أن  2017و ليس  2018و نحن اآلن في  ،أعلم جيًدا أن الوقت قد فات
جثمانها ليس موجوًدا.. لكن كل ما عليه أن أفعله اآل هو أن أقول لك أن تبدأ 

باالستجواب.. ألنك إذا استجوبتهم .. ستشعر بقلبك من له الحق أن يقتلها.. من 
لم من هو القاتل .. و لكن ابدأ له الحق أن يتخّلص منها إلى األبد.. أنا ال أع

استجوب تلك المرأة.. ألنها ال تعرف الرحمة.. مثلها  ،أكرر ثانيةً  ،بسيدة األعمال 
مثل شريف الماحي.. أعلم جيًدا أن شريف الماحي لديه ابنة اآلن اسُمها جميلة.. 
و قررت شيرين أن تقوم بإهدار أعصاب الماحي.. و أخبرته بأنها ليست ابنته في 

هي التي أرسلت الجواب له.. هذه السيدة لم و لن يأتَي من خلفها  ،ِل جوابٍ شك
سوى الدماِر و الخراب.. فيتوجب عليك أمر إحضارها و استجوابها.. استجوب 

 سيدة األعمال و المستشارة / شيرين البغدادي"
و من داخل غرفة الَدْهَشان أسرد لكم محمد الدهشان وهو نائٌم على فراش     
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و األجهزة المرضية تحاوطه من كافة الجهات.. من الممكن أن يكوَن  ،المرضى
مجروًحا من الداخل.. و لكن الحقيقة هي أن حديث نجالء كان يوًما ما صحيًحا.. 

يست ابنته.. و أنها ابنة شخٍص غيره.. حينما واجهته بالواقع وبأنه يعلم أن أشَرقت ل
 ؟هل سينتصر الماضي  ،لكّنه اآلن بين حياٍة و موٍت 

 (1٦)  
 "الماضي ينتصر"

نجالء! هل الماضي يوًما ما انتصَر على ما بداخلك ؟ من أين أتيِت بكلِّ هذه 
 الطباع السيئة؟

 أنِت ال تستحقين الرحمَة يوًما ما .
..... 

صَعد و على َكِتفها ابنتها الصغيرة حتى وصلت إلى منزل تخرج نجالء من المِ     
حتى رأته نائًما على  ،فاروق.. أمسكت بمفتاح الباب و قامت بفتحه.. دخلت ببطء

تذّكرت الماضي.. تذّكرت نفس اللحظة منذ عاٍم و هو نائٌم  ،فراشه.. في غرفة نومه
يؤول  اًل و هي توقظه كي تفعل معه فعلتها القذرة.. كي تجعله يحصد بداخلها محصو 

له و ليس للماحي.. و بعَد عاٍم كامٍل تأتي و معها المحصول لصومعه األساسي.. 
 تنظر له و بابتسامة و براءة تنادي عليه:

حبيبي.. إصحى يا ،فاروق-  
ينظر لها بعدما استيقظ ورأى المالك البريء أمامه.. فنظَر لنجالء و ابتسم و     

هو سعيد أنه يرى ابنته أمامه اآلن.. ينظر لنجالء و هو يشعر بأنه برى بيدها مالك 
و قذرة.. و غير مهّيئة للعيش  ،ال يمكنه أن يعيش في تلك الحياة الدنيا ألنها ظالمة

ه إلى األمام حاماًل جميلة على ّصدرِه و بدأ قلبه يزداد في الدقات و أبًدا.. يمد يدا
 احمّر وجهه سعادًة ناطًقا بَكِلَمٍة واحدة..
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جميلة!.....-  
فرد عليه نجالء و هي مندهشة من فرحته هذه من ابنته برغم أنه يكره ِسَير 

 األطفال.....
شبهك أوي..  ،أيوة جميلة يا حبيبي-  

هل هي ظالمة؟ .. هل هي  ،كر كيف أن تكون شبيهة له! صمت ِلَلحظة يف    
ُمعقدة نفسًيا و تعرضت ألذى نفسّي مثله!.. هل هي تخادع و تتعاقد على رغبات 

كيف ُتشبهه .. هو   ،جنسية ليس يأتي منها سوى الخراب و اللعنات المتكررة! 
لكنه يخاف لم يره من قبل.. يريد أن يحتضنها أكثر فأكثر  اًل يرى في مالمحها جما

أن تتلوث بحقده أو ُكره قلبه.. وال يريد أن تُربى على يِد نجالء فُتصبح قاسية و 
و ليس لها الحق في الحياة... َكَتَم كل شيء بداخله.. و ردَّ . ،خائنة  

شبهي يا نجالء.. مالمحها حلوة أوي  ،آه-  
تشوفها.. شريف أنا نفذت وعدي يا حبيبي و كان الزم أجيلك عشان أخليك -

مشغول بقضية أشَرقت الي اتفتحت تاني.. و أبوها الخرا الي مرمي عندنا في 
و مراته التانية الِعرة بتاعت بوالق الي اسمها أسماء و قرفها و محنها  ،المستشفى

كون في حضنك لما أتخنق.. الي مابيخلصش.. كان الزم اجيلك عشان أنا بحب أ
 أنت وحشتني .

ليوم كاذبة.. وأنها فقط حصلت على ما تريده و اآلن هي ال تفعل يشعر أنها ا    
شيء سوى أنها مجرد ُتطّيب بخاطره حتى تجعله يشعر بأنه ما زال على بالها و 

 بقلبها.. لكنني أشك...
ايه.. هو أنِت اتفقتي مع جوزك أنك تخاوي البت ولال إيه.. ،واحشِتك! -  
ك بالي جوايا.. قوم بقى عشان أنا أل يا حبيبي.. يدوب حبيت أن أفضفض معا-

 جايبة غدا حلو أوي هيعجبك.. و ناكل و جميلة معأنا.. بحبك
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لم يرد عليها.. ابتسم و لمس يدها ثم قام لتغيير مالبسه ليتناولوا الغداء..     
 تًبا! .

****** 
و لكّن األمر هو أنه قد  ،.. ال تعلم لماذاُمراد رشادتذهب شيرين إلى مكتب     

هيأ له أاّل يقول لشيرين أيَة شيٍء عن التقرير.. مجرد أن  ُمرادقرأ التقرير.. ذكاء 
لها بِحَجة أنها تداخلت هاتفًيا على الهواء مباشرًة يوم الحلقة ايستجوبها و يأخذ أقو 

كل من   منذ عاٍم.. وأنه انتهز فرصة ظهور جثمان أشَرقت كي يقوم بالتحقيق ثانيًة مع
ُاسُتجوِبوا.. و من ال يتم استجوابه .. و هو يُقّدر جيًدا مدى موقفها و منصبها 

 الحساس.. فتعامَل معها بحذٍر..
اسمك و سنك و عنوانك؟-  

و أنا ال أعلم من  ،كانت واضعه قدمها الُيمنى على الُيسرى.. ُتشعل سيجارًا     
هل هي جانية أم مجني عليها؟.. أين كانت آتية بكل ذلك البرود العصبي.. ال أعلم 

و السؤال األهم.. السر  ،هل الماضي انتصَر عليها يوًما ما بعد اغتصاب األب لها!
أنا أريده  ،الذي أعلمه أنا وحدي عن شيرين.. هل سينتصر الفترات القادمة أم ال 

أن ينتصر.. و لكنكم سترفضون انتصاره.. ألنكم راحمون.. و أنا ال أعرف معنى 
 ِة أو مداها .الرحم

سنة .. التجمع الخامس / الماحي كومباوند  4٦شيرين ميمون البغدادي .. -
13بيت رقم   

إيه عالقتك بأشَرقت الَدْهَشان اهلل يرحمها..-  
و أنا كنت من الناس الي كنت  ،كانت جارتي في الكومباوند الي ساكنة فيه-

. يعني من اآلخر عالقتنا بدعمها جًدا لما بدأت تعمل حلقات في البرنامج بتاعها.
 كانت طيبة..
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لما شوفنا الحلقة تاني عرفنا أنك عملتي مداخلة هاتفية معاها يوم ما اتقتلت.. -
 الكالم ده صح؟

صح.. لما عرفت أن شريف بيه الماحي طالع معاها في البرنامج كان الزم  ،آه-
 أتصل أسلم عليه.. 

عني أكيد بتشوفيه دايًما!مع أنه يعني ساكن معاكي في نفس الكومباوند ي-  
أنا كنت بشوفه قليل جًدا.. قولت فرصة أسلم عليه و أشكره على  ،بالعكس-

مجهوداته الي عملها في الفترة دي.. و أنا فاكرة أن بعد المكالمة مكملتش 
و اتفاجئت  ،الحلقة عشان كان عندي طيارة مسافرة شرم هحضر مؤتمر الصبح 

 بعدها بالمصايب الي حصلت..
اه..تفتكري يا سيادة المستشارة مين الي ممكن يكون قتلها؟ا-  
بس هو أكيد حد بيكرهها.. بس هي كانت  ،مش عارفة أكيد ،ممممممممممم-

 في حالها وأنا عمري ما شفت منها حاجة وحشة..
نظر إلى شيرين وصمت لحظة متناقًضا مع نفسه و مع االنتقاضات التي     

بما يقال اآلن من لسان شيرين.. فأصبح عاجًزا ال تتواجد داخل التقرير مقارنًة 
يعرف هل أدهم الصادق أم هي؟ أعطاها صورة مارك.. كانت صورًة حديثًة و 

 التشّوه كان يبدو على وجهه..
تعرفي الي في الصورة دا؟-  
أدركت شيرين أنه مارك ..  تذكرت مجيئة إلى فيال أشَرقت صارًخا يطلب أن    

توافق أن يتزوجا .. وأنها استغاثت بشيرين حتى خرَج مارك من الكومباوند.. و في 
. ُمرادظل تذكُّرات الماضي ردَّت على   

أول مرة أشوفه.. مين دا ؟ و إيه الي عامل في وشه كدا؟ ،أل-  
رد عليها.. نظر مجدًدا و ابتسم و قرر أن يتركها و لكن تحت لم يبالي بال    
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 العناية بالتأكيد..
اتفضلي حضرتك ياسيادة المستشارة امضي على أقوالك.. و لو  ،أل مفيش-

 احتجنالك هنبعتلك.. نورتينا..
غادرت شيرين من المكان.. و هي تعلم أن مارك متورٌط بالحادث .     

****** 
وابة عمارة فاروق و معها جميلة.. ركبت سيارتها و كان خرجت نجالء من ب    

معها الخادمة التي ال ُتجيد المصرية.. كانت تنتظرها بالسيارة.. أعطت لها جميلة 
يشعر بشيٍء غريٍب..  ،و غادروا بالسيارة.. كان يقُف هناك الماحي.. لم تره نجالء

ا تخبئه نجالء عنه بدأ يشعر أن حديث أسماء صحيح و أن الحل األمثل لمعرفة م
 هو أن يراقبها..

نزل من السيارة.. ومعه بعض األموال كي يعطيها للبواب.. توّجه ناحية البواب     
 و بدأ يتحدث.. 

مساء الخير يا حاج..-  
خير! أؤمور! ،مساء النور ياباشا-  
بعدما أعطاه الماحي في يدِه المال و ابتسم في وجهه بدأ الماحي يتحدث    

هدوء..معه بكِل   
لسة نازلة هي و طفلة صغيرة خالص لسة مولودة.. كانت  اًل كان فيه ست حا-

 طالعة عند مين
إيوة ياباشا.. ديه األستاذة نجالء.. بتيجي كل فترة لفاروق بيه الَدهَّان الي في -

هي تخصك وال إيه؟ ،التاسع  
حياته ال أعلم ماذا أقول.. هل ُصدم الماحي حينما َسِمَع اسم فاروق في     

مجدًدا؟ أو من الممكن أنه اليوم يكشف أكبر و أهم مخطط خيانة قد يراه في 
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حياته.. هل الماضي ينتصر لتلك الدرجة كي تكون طفلة الماحي هي ابنة صديقه أو 
الذي كان صديقه يوًما ما.. وقَف مندهًشا سارًحا في االنتقام كيف سيثأثر لشرفِه 

ه تكره اليوَم التي ُولدت فيه.. و كيف يصبر منهما .. ماذا سيفعل كي يجعل زوجت
 على أخذ هذا الثأر و االنتقام إلى هذا الحد .

قام ِبُشكر البواب و عاد إلى سيارته.. و في تلك اللحظة قرر أن يستكمل     
يومه و بالمساء يتحاور مع أسماء.. و اآلن الثانية عشر ظهًرا.. الموعد المتفق 

الغير مألوف.. فيا ليتها ما ذهبت إليه .عليه من أجل رشا.. الموعد   
****** 

و  ،في قراءة التقرير الغريب و المتناقض.. فيفتح الصفحات  ُمرادو يعود     
 يقرأ....... 

 "                               اسألوا أدهم
ان هذه الجملة قد أثارت انتباهك كثيًرا وأنت ُتحقق في  ُمرادأنا أعلم يا     

مسرح الجريمة يوم مقتل أشَرقت.. لكن  دعني أقول أن هذه الجملة بسببها قد 
أكتب التقرير هذا.. اذا قمت اآلن باستجواب شيرين.. أعتقد بأنك من الممكن 

 ،،ستستفد و لكن مع المحاولة و التكرار.. ،أن تشعر بأنك لم تستفد منها شيًئا
إذا استطعت الوصول له ستعلم من خالل استجواباتك أن القاتل ممكن أن يكون 

 شخٌص مميز ظهَر من قبل أو لم يظهر بعد ."
فحبل أفكاره  ،بدخول إحدى أمناء الشرطة عليه بدون استئذان! ُمرادفوجيء     

 تقّطع من القراءة.. و أخبره األمين أن مارك يصرخ..و يريد أن يراه..
****** 

 مستشفى الماحي  
يريدون أن  ،الجميع يجري.. انتكس الدهشان مرة أخرى بعد وقف النزيف    
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ينقذوه قبلما يلفظ أنفاسه.. األجهزة تتم تفعيلها بشكل مكثف عليه.. و أسماء و 
أماني خارج العناية يدعوَن من اهلل أن يتم شفاه.. ال يعرفون أنه كان يتم اغتياله منذ 
ساعات.. و لكنه ما زال على قيد الحياة.. تريد أسماء أن يتحدث دقيقة واحدة 

اني منه أن يبقى بعدما فقدت چيهان و أشَرقت.. و و تريد أم ،ليقول لها الحقيقة 
 بعد ساعات فوجئوا بأنه انتابه جلطة دموية بالمخ .

***** 
و بعدما وصلت الرسالة بالعنوان من الفتاة المجهولة إلى أدهم.. ذهب إلى     

المكان.. رّن الجرس ففتحت له فتاٌة جميلة.. شعرها أسوٌد وناعم.. و مالمحها 
 ،ابة.. لم يرها أدهم من قبل .. لكنه فوجيء من الخلف بشخٍص ماطفولية و جذّ 

 ضربه على مخه.. و وقع.. ثم أدخلوه إلى البيت هذا .
 

و على النقيض نرى أسماء ال تزال بالمستشفى.. و الماحي خارج المستشفى     
 يتحدث معها..

 كنت قافل تليفونك ليه؟  ،إيه ياشريف-
في إيدي كان الزم يخلص.. كان الزم يخلص  معلش يا أسما.. كان فيه مشوار-

 فيه أخبار عن الَدْهَشان ،خااالص .. يدوب خلصت منه و فتحت التليفون
 هم هنا قالوا أن جاله جلطة دموية في المخ .-
 . اًل ده حصل امتى دا!.. اقفلي اقفلي أنا جايلك حا-

أغلقت أسماء الخط مع الماحي و حاولت أن تتصل بأدهم لكنه مغلق.. و     
بم أن الماضي ينتصر.. فكان الماضي و انتصاره بالنسبة ألسماء له حٌظ كبير.. و 

 هو ماِض بوالق.. تأتي لها مكالمة.. فترد
 ألو-
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 أسماء؟-
 أيوة أنا مين؟-
ارفاني يوم ما جيتي أنا آسف لو بزعجك.. أنا عارف أنك عملتي نفسك مش ع-

مع أدهم معمل التحليل بس أنا مقدر ده و فاهمه عشان وضعك دلوقتي مختلف 
.. أنا صبري يا أسماء .. صبري الي لسة مقلعش دبلتك من إيده .. أنا عاوز 

 ساعديني! . ،أشوفك
أو يظهر صبري مجدًدا بعدما  ،و لم تتوقع أسماء حدوث هذه المكالمة يوًما ما

 و تنكرت منه . رأته بالمعمل
 ماذا عن صبري؟ ماذا عن بوالق ؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

- 133 - 
 

(17) 
 "حب بوالق"

 في نهاية هذا الفصل تبريٌر قاسٌي جًدا الكتساب فاروق الَدهَّان ألذاه النفسي ..
....... 
2011 

سبق و قلُت أن أسماء الشامي كانت ضحية ألمها القذرة )نعيمة( الغير ُمهيأة     
من الذي كان يُهّون على أسماء الوجع الذي ينتابها  ،تربويًا لتربية أيِة شخٍص في الدنيا

يومًيا من حديِث أمها الفارغ و طلبات األخوة التي ال تنتهي ؟ و من يدعمها ماديًا 
صديقتها ؟  ،ستغالِل من أي انساٍن قذر في هذه الحياةحتى ال تصبح عرضة لال

الغنية التي ُتحبها جًدا و التي ستساعدها مستقباًل في أن تكون واحدة من أهم 
صديقتها التي كانت تتمنى دائًما الخير  ،األشخاص المحببين لدى شريف الماحي؟ 

. و رغبتها في أن تنتشلها لها و تريده دائًما و أبًدا أن يُعم في قلبها و في كل حياتها.
من الخراب المادي و الفقر و الجوع الموجود داخل بيت أسماء و حارتها و بيئتها 

 على األكمل!
على الرغِم من دعم صديقتها الكبير لها.. كان هناك دائًما شخٌص بمثابِة الحياة     

و ينجب منها الدنيا ألسماء.. شخٌص كانت ُتحبه و ُيحبها كثيًرا.. يريد أن يتزوجها 
و يعيش معها دائًما و أبًدا.. ألنه يرى دائًما فيها أنها أفضل من كل الحي و من بيئتها 

ها.. من خالِل بعض الدورات يكلها.. ساعدها كثيًرا لتحسين اللغة اإلنجليزية لد
التدريبية التي بسببها استطاعت أسماء أن تحظي بمكانة عليا بالمجتمع يوًما ما.. لم 

لو ِلَلحظة أّن جهل األم قد وصل بأم أسماء لهذه الدرجة.. الدرجة التي قد أتوقع و 
منعت أسماء من الزواج منه يوًما ما.. فكانت األم دائًما ُتذّكر أسماء بالجملة المعتاد 

و مفيش غير  ،مش حتتجوزي الملزق بتاعك دا ،ايديكيقولها... "لو وقفتي على 
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اية أنه حيستحمل منك أنعرتك و قرفك الي ابن ام صفاء هو الي حتتجوزيه... كف
 مبيخلصشي دا"

لكّن أسماء فعلت المستحيل.. قررت يوًما ما أن تذهب بال راجعة.. تعيش مع     
و  ،صبري لألبد..  تاركة الجهل المنشور بأكمله في منزلها.. و تاركًة لكِل شيء

تذهب إلى صبري.. ليتزوجوا.. فإن تزوجها سيصبح هو الدرع الحامي الوحيد لها.. 
 بعدما ُتوفي جّدها منُذ عامين..

إلى بعدما  اًل تزوجها عرفًيا في أولِّ األمر.. و اتفقا على أال ينجب منها طف    
يعلنون زواجهم الرسمي.. يوًما ما وصلت ألسماء ورقة الطالق و السبب  كان 

 تي... كاآل
فوجئت أسماء و هي ذاهبة لصبري.. كان جالًسا متحسًرا على حاله.. يرى أبيه     

و كعادته.. انتصَر السرطان على األب.. و زينة الحياة  ،ميًتا.. السر اإللهي قد نفذ
فهي كانت آتية إلى  ،الدنيا قد ُسلبت من األب.. فأنا أعلم ذلك الشعور القاسي

علمت أنه هو اآلخر قد فقد درع حمايته لألبد.. و أنا أعلم  درع حمايتها.. و لكّنها
احتواء األب.. برغم أن  ،جيًدا أنه يتضح بعينيه أنه مفتقٌد لذلك النوِع من االحتواء

لم  ،أبيه مات و صبري في سٍن معقوٍل و مدرٍك لكل شيء.. لكنه بالنهاية قد مات! 
وى بضع روائح تتبقى من مالبسه يره مجدًدا .. ولم يسمع صوته أو يشمُّ رائحته س

القديمة.. و ذكريات قديمة قضاها معه صغيًرا.. رأته أسماء سارًحا في موت أبيه.. 
و اإلحباط يتملكه.. و رغبته في السفر إلى الخارج.. و قراره المفاجيء في أن 

ثم الذهاب إلى  ،ُيطّلقها فقررت هي األخرى فكَّ ِعقد التحالف.. بالرجوع لألم 
و عدم العودة.. فهي اآلن ُتكمل حياتها بالشكل  ،ها..للعمل مع الماحيصديقت

 الطبيعي .
فتنّكرت منه..  ، 2018و ال تتوقع أنها كانت سترى صبري بالمعمل في عاِم     
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ال تريد أن تتذكر الماضي مجدًدا بعد النعيم الذي حلَّ عليها في أحضان زوجها 
رى صبري مجدًدا.. بعدما اتصل بها و شريف الماحي.. و لكّنها عزمت على أن ت

 طلب أن يقابلها.. برغِم أنَّ الماضي قد انتصر من قبل.. 
................ 

و اآلن تجلس أسماء في إحدى الكافيهات.. وافقت أن تقابل صبري بعدما     
 طلب منها أن يراها.. أو ربما لغرٍض آخر!...

 عن أيام زماناتغيرت كتير  ،إزيك يا صبري.. ما شاء اهلل-
نظر لها صبري مبتسًما.. ينظر في جمالها إلى المتواضع و شعرها الناعم     

األسود و ابتسامتها الجميلة التي ال تزال تبرز مدى شعورها باأللم و االنكسار 
و عقبها هو في  ،طوال فترة حياتها السابقة بسب كل ما تّعرضت له في حياتها

 الرد..
 أنا كويس.. انِت بخير؟ ،ا أسمامحدش بيفضل على حاله ي-

شعرت أسماء بالحيرة هنا.. ماذا تقول.. هل تقول أنها بخير؟ أم أنها تدمّرت     
 ،أم أنها عادت نفس اإلسطوانة المضغوطة و أصبحت َحرًما لشريف الماحي عرفًيا

و ِحرصها على عدم لبِس الدبلة في يدها إلى هذه اللحظة.. ال تعلم ماذا تقول.. 
حرصت على أن تكذب.. و على أن تقول ما بداخلها بشكٍل ُمبرَوز و  لكنها

 جميل..
كويسة ..عايشة في التجمع بقالي سنين و بشتغل مع   ،آه.. أنا بخير الحمدهلل-

 دكتور شريف الماحي و الحياة ماشية تمام..
 مش دا الي كان ُمتهم في قتل أشَرقت الَدْهَشان قبل كدا؟ ،شريف الماحي؟ -
أيوة.. هو بس هو حالًيا مش متهم وال حاجة.. بيقولوا الي قتلها المخرج بتاع -

 برنامجها.. اسمه مارك 
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بعدما ردت عليه شعَر هو أنه يريد أن يخبرها بكِل ما مرَّ بِه... و يريد أن يقول     
لها أنه ال يزال حتى اآلن يشتاق إليها.. بغض النظر أنه لم يفكر ِلَلحظٍة واحدة أن 

 سأل عن أحوالها بعدما طّلقها و سافر ..ي
 ان شاء اهلل الي عملها ياخد جزاُءه.. ماقولتليش.. إيه موضوع التحليل ده؟-

أخذت نفًسا عميًقا و الحظت أنه ال يزال يرتدي بإصبعه دبلتهما.. و قررت     
 أن تسرد له كل ما حدث تجاهها هي و أشَرقت الَدْهَشان.. بالتفصيل.. ربما الراحة

 النفسية التي شعرت بيها حينما رأته هي التي جعلتها تسرد........
********** 

مع مارك.. داخل الحبس االنفرادي!.. أهداه من عصبيته و هيجانه  ُمراديجلس    
 العصبي.. يجلس معه و أول مرة يفعل ذلك.. أن يجلس مع مسجوٍن داخل حبسه..

 تقولها..فيه حاجة محتاج  ،إيه يا مارك؟..مالك -
نظر له مارك و هو صامت.. يشعر بأنه مقبل على الكالم اآلن.. يريد أن يبرر     

موقفه.. ُكرهه ألشَرقت الَدْهَشان و رغبته في الخالص من حياته جعلتها عازًما على 
 أن يُنهي حياته ألتفه األسباب... مصطنًعا لنفسه تبريًرا بأنه هو القاتل الحقيقي .

بس أنا نفسي أنك تسمعني و أنك متأذينيش.. أنا مش  ،ول أيوة.. محتاج أق-
 كفاية الي حصل في حياته..  ،عاوز أتعدم

من أطيب القلوب و أكثرها نظافًة التي من  ُمراد رشادأريد أن أضيف أن     
و لهذا السبب يريد مارك أن يعبر عّما يجول في  ،الممكن أن تتعامل معها يوًما ما

 :ُمرادفردَّ  ،باله
 قول الي جواك ،ول يا مارك.. قول أنا سامعكق-

 فتنّفس مارك و بدأ..   
أنا كنت بحبها.. من ساعة ما شوفتها و أنا بحبها  ،أنا كنت بحبها! أقتلها ليه؟ -
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عملت حاجات كتير عشانها  ،من أول يوم زين جابها فيه القناة و أنا بحبها جًدا
كنت بشوف فيها  كل حاجة   ،نتجوز  لدرجة أن أنا كان عندي استعداد أغير ديانتي و

و بشوف فيها أختي و أمي و أبويا الي ماشفتهمش طول حياتي.. و في يوم  ،حلوة 
خصوًصا بعد ما واجهتني بحقيقتي و قالتلي أن  ،أنا كرهت كل حاجة في حياتي

وأنها أساسا مش بتفكر  ،و أنها يدوب بتحبني زي أخوها  ،صعب أننا نتجوز في يوم
 .أو االرتباط.. ساعتها بس قرفت من كل حاجة في الجواز

 و عرفت ازاي انها ماتت! ،و الكفن؟-
 ،ألني اتنازلت عن إخراج البرنامج بسبب حالتي الصحية ،شفت الحلقة يومها-

و زين هو الي اتولى موضوع اإلخراج.. و عرفت بعدها من التلفيزيون أنها 
أدهم ده صاحب  ،ة اسألوا أدهم اتقتلت.. و أن الي قتلها  كتب على مرايتها جمل

أنا يمكن في األول اعترفت أن أنا  ،عمرها.. بس مجالهاش القناة غير مرتين تالتة
بس أنا قولتلك كدا عشان كنت بعاقب نفسي عشان  ،ليا عالقة بجثتها و كفنها

و أشَرقت كانت دايًما بتقول لي أن الي يعيش ياما يشوف..و  ،أخلص من حياتي
 أنا شفت كتير

 عملت ايه لما عرفت أنها ماتت! ،تمام... بس برضو مجاوبتنيش-
عند محطة  ،عرفت أنهم هيصلوا عليها الجنازة في مسجد عمرو بن العاص-

حلقت شعري.. و لبست چاكيت ،مارجرجس.. حرصت أن محدش يتعرف عليا.. 
بزعبوط و نضارة سودا عازلة كانت جايباهالي في عيد ميالدي..ومشيت في  تقيل

سافرت برا مصر..  ،جنازتها عشان كان نفسي أودعها عشان عمري ما هشوفها تاني
عشان أتعالج من الحروق الي عندي و معايا في البيت كل الداليل الي بتثبت أن 

الي ممكن تتعمل لي هتأثر  سافرت..و كل الدكاترة أجمعت أن كل عمليات التجميل
 ،عيشت مع خالي برا.. و رجعت من شهر ،عليا بالسلب.. و أن حالتي ميئوس منها
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و بأن فيه حد بيكرهني أوي كدا عاوز يلبسهالي  ،و اتفاجئت بعد فترة باستحضارك ليا
.. حطلي آخر صورة سيلفي اتصورتها مع أشَرقت.. كان آخر يوم تصوير للجزء 

 مج بتاعها.. و كتب رقمي على كفنها عشان أنا الي اشتال كل حاجة..األول في البرنا
 آخر مرة شفتها كانت امتى؟-

أخذ يفكر.. برغم أنه يعلم أن المرة األخيرة التي رآها فيها كانت هي المرة     
لكنه  ،التي رأته شيرين يتهّجم على أشَرقت مستخدًما مقولة أنه يريدها في حياته.. 

 بل.... ،لم يقل
طلبت مني أن أنا أسامحها على أي كلمة هي  ،قبل الحلقة بأسبوع.. قابلتني -

 37جرحتني بيها من غير ما تقصد.. و طلبت مني أن أنا أحضر عيد ميالدها رقم 
الي هتعمله بعد الحلقة بيوم.. و أنها عازمة كل الناس فيه.. و قالت أنها هتخلص  ،

 ،موت حد قريب منهااليوم ده من شريف الماحي إلنه اتسبب في 
 طلباتك إيه يا مارك؟-
صدقني ما أعرف غير أن أنا مظلوم.. أنا  ،بيه.. تفهمني ُمرادتقّدر موقفي يا -

عاوز أخرج من هنا عشان أساعدك نوصل للي بيعمل كدا.. و رحمة أشَرقت ما أنا  
 الي عملتها..

ه هو القاتل.. لكّن كثيًرا.. بل كان يشعر بعقله أنه يكذب و أن  ُمرادلم يصدقه     
قلبه كان لديه رأٌي آخر.. مارك بريء حتى تثبت إدانته.. و اإلدانة ليست صورة 

 أو رقم هاتف ُوِضَع على كفٍن غيَر معروف.. مجهول الهوية . ،"سيلفي" 
******* 

بعدما وقع أدهم على األرض إثر الضربة القوية على مخه من الشخص المجهول     
 .. وقَع على مخِه بسبب ما ذكره في التقرير.. عن شيرين البغدادي .

يُفتح عيناه.. يرى نفسه ُمكتَّف األيدي و األرجل.. في غرفٍة نورها كاَن هادئًا..     
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للمكالمة الهاتفية التي أتت له من مجهولة  و تذكره ،و بعَد مروٍر ثواٍن من استيعابه
تّدعي بأنها تريد ان تراه.. رأى أمامه شيرين و هي تسير مبتسمة.. لمست شعَرُه 
بأظفارها.. و جلست على كرسي  هّزاٍز كان موضوًعا أمامه.. و ضعت قدًما على 

ًسا قدٍم..و أشعلت السيجار كالمعتاد.. وبدأت تتحدث إلى أدهم بعدما أخذت نَ فَ 
 من السيجار...

الي أنت ماتعرفهوش يا دومي... أن اللي يحاول بس أنه يوّقع شيرين البغدادي -
 ،.. بوّقعه على جدور رقبته.. و بمكالمة تليفون واحدة جرجرتك بيها هنا زي الكلب

ابقى  ،ه.. بِلُّه و اشرب مايته.. أو أقولكبِلُّ  ،عشان أقولك أن تقريرك دا بالنسبة ليا
 نا الماية أشربها.. أنت عارف.. أي حاجة تخصك أنا بحبها .هاتلي أ
نظر لها و هو مندهش كيف عرفت ما ذكره في تقريره الخاص بمقتل أشَرقت..     

عن شيرين البغدادي.. و لكن امرأة مثل شيرين ليس من الصعب عليها أبًدا أن تَعِرف 
 أي شيء..

العصمة في ايدك انتي أنا كنت  لوال أن ،انِت عاوزة إيه مني؟ سيبيني في حالي-
ولِعلمك.. و رحمة أشَرقت ما هيهدالي بال إال لما أعرف مين الي  طلقتك من زمان

 قتلها
 فأخذت نفًسا آخر من السيجار بعدما َضِحَكت ضحكًة عالية..     

 ههههههههههههههههههه.....يبقى عمرك ما هيهدى لك بال .-
أنا مبقتش طايق أبص في  ،ي في حالي مش هكررهالك تاني يا شيرين.. سيبين-

 ! .وشك
فقررت شيرين أن تحسبها صحيًحا هذه المرة.. و قررت أن تطلب منه طلًبا     

 أخيًرا ال أعلم حتى اآلن مدى عواقبه..
يبقى تعمل الي هقول لك عليه بالحرف الواحد..  ،أسيبك في حالك؟  عاوزني-
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 عليك...أنا عمري في حياتي ما هدور  ،وبعدها أوعدك
خلص منها إلى تنظر أدهم لها و هو في غاية السعادة أنه من الممكن أن ي    

 األبد بعدما يُنفذ ما تطلبه منه اآلن..
نظرت هي له و أخذت النَ َفس األخير من السيجار ثم ألقته على األرض باتجاِه    

 قدِم أدهم...
 حاجتين ملهمش تالت.. تحب تسمعهم ؟-
 حاجتين ايه؟-

 بدأت تتنهد و تتحّدث:
 اسمي ميجيش في أي حاجة أنت بتكتبها تاني خالص.. ،أول حاجة-
 هيحصل.. و التانية؟-
 هتعمل إلي أشَرقت ماِعرِفتش تعمله يوم الحلقة..-
 ده إلي هو ازاي؟ مش فاهم! هعمل ايه!-
 هتقتل شريف الماحي -

 نظر لها و اندهش .
******** 

بأرٍض صحراويٍة فارغة من البشر.. يجتمع إحدى حّراس األرض.. ليروا         
أمامهم فتاة مقتولة.. و النزيُف يخرج من فتحة بمنتصف الدماغ نتيجة لرصاصٍة 
ُأطِلقت عليها.. فهذا ما أعناه الماحي ألسماء حينما قال لها أنه كان يخلص من 

أن يراه أحد.. و الثمن هنا كاَن رشا  مشواٍر مهٍم.. و نجح في الخالص منه.. دون
 التي قُِتَلت بسببه .

********** 
كي يتم استجوابه.. أتت   ُمراد رشادو قبلما يدخل فاروق الَدهَّان إلى مكتب     
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 على هاتفه.. ُمرادالرسالة الجديدة إلى 
 "اسمع كالم مارك.. مارك مش قاتل"

َدهَّان.. و دخَل فاروق.. ألقى التحية.. و من ّثمَّ أتى األمين كي ُيحضر فاروق ال    
 ..ُمراد رشادو بدأ يتحاور مع 

 إزيك يا فاروق.. -
 باشا.. أنا بخير ُمرادالحمدهلل يا -
 دايًما إن شاء اهلل-
 ممكن أعرف أنا هنا ليه؟-
تمام.. أنا بفتح قضية قتل و إخفاء جثة أشَرقت الَدْهَشان تاني.. و أنت كنت -

 على عالقة بيها.. من الناس الي كانت 
أنا؟ عالقة ازاي! أنا مدى عالقتي بأشَرقت الَدْهَشان اهلل يرحمها كانت ضئيلة -
 أنا تقريًبا مشوفتهاش في حياتي غير مرتين..  ،جًدا

 و قام هو بالرد عليه..  ُمرادفقاطعه     
 هتنكر يعني أنك على عالقة بموتها؟-
بيه.. أنا  ُمرادهاتلي دليل مادي على كالمك حضرتك!!! أنا مش متهم يا -

منكرش أنها قالت أنها في يوم اتهمتني أن أنا رسوماتي مسروقة.. بس تراجعت و 
 تقدر تجيبه من على اليوتيوب . ! ،اعتذرت ليا اعتذار رسمي على الهوا

قال له أعطني دلياًل ماديًا عليه.. و لم يجاوبه على سؤاله حينما  ُمرادلم يرد     
عّما تقوله.. فالتقرير ليس مجردَّ إال كالٌم على ورٍق.. و لم يتم اّتخاذه بمستوى 

 األهمية .
أمَر فاروق أن يغادر.. ليس بيده شيء يفعله.. و بالفعل غادَر فاروق و هو    

صحيح.. لكّن اإلنكار لعب دورًا بسيطًا و هاًما اليوم في مكتب  ُمراديعلُم أن كالم 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

- 142 - 
 

 ..ُمراد
******** 

ما عدا أنها  ،و أنهت أسماء كل شيء مع صبري.. سردت له كل ما حدث    
 فتحدث مجدًدا.. ،تزّوجت.. و ما زال يجلس معها

و تفتكري مين الست الي جت و أخدت التحليل من المعمل قبل ما أبو -
 اخده..أشَرقت ي

 مش عارفة يا صبري.. أنا حاسة أن الست دي أكيد عارفة كل حاجة.. -
أنا جانبك.. و مش هسيبك غير لما تعرفي مين الي قتل  ،متقلقيش يا أسماء-

 و إزاي أنِت تبقي اختها.. أنا معاكي.. ،أشَرقت
نظر لها  و لمس يداها ال أنكر أنها شعرت بدفِء الماضي.. و لكّن الُبعد    

 ّلم القسوة.. سحبت يداها منه و قالت:يُع
و انت وريتها  ،صبري.. هو لو أنا بعت لك صورة واحدة أنا شاكة فيها-

 لصاحبك الي جابلنا الورقة.. تفتكر ممكن يتعرف عليها؟
 أيوة..صاحبي دا ذاكرته قوية جًدا-
 ..اًل أنا هبعتلك الصورة حا ،تمام -

 و أرسلت الصورة له .
******** 

عن أن فاروق ُمّتهم أّثر  ُمرادفاروق إلى منزله بعد استجوابه.. و حديُث عاَد     
في فاروق جًدا.. يدخل غرفة ليست غرفته.. فهي غرفة أبيه رحمة اهلل عليه.. كان 
دائًما خارج مصر... لم يره فاروق سوى بضع مرات..يدخل غرفته التي لم تُفتح منذ 

أين ذاهًبا داخل الغرفة.. سار مباشرًة إلى أعوام عديدة.. لكنه كان يعلم جيًدا إلى 
فتحه و أخَذ منه ورقًة بيضاء اللون  ،صندوٍق أبيٍض عتيٍق مكتوب عليه "الخزنة" 
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محفوظة في هذا المكان منُذ سنين.. وصيٌة قرأها العديد و العديد.. وصيٌة تركها 
 ها..أبيها له لكي يُذّكره بها دائًما.. بدأ يمسك الورقة و يقرأ ما بداخل

"إلى فاروق.. مش عاوز أقول ابني العزيز  أو حتى فاروق الَدهَّان.. عارف ليه.. 
ألن ببساطة أنت وصمة العار  ،عشان ميشرفنيش أنك في يوم من األيام تبقى ابن ليا

الي أمك جلبتها زمان.. أنا عمري ما كنت عايز ولد.. أول ما عرفت أن أمك خلفتك 
فيه.. أول ما مسكتك في إيدي .. كان هاين عليا أنا كرهت اليوم الي أنت جيت 

أو ببساطة أخنقك بصابعيني لحد ما تموت.. بس أنا كان في قلبي ساعتها  ،أحرقك
شوية رحمة.. و سيبتك ألمك تربيك.. و طفشت و سبت البلد.. أنا بكَره صورتك 

ألني  ،و نفسي اسمي يتشال من بطاقتك لما تكبر ،و شكلك وكل حاجة تخصك
طيق العمى.. و ال إني أشوفك.. أنا لما كنت قدك أبويا كان بيحرقني بالنار.. أنا أ

بس كان بيدلل و يدلع عمتك األولى و التانية أحلى دالل و دلع.. أنا فاكر مرة كان 
نفسي في لعبة .. عارف عمل إيه عشان يجيبهالي في المقابل؟ حرق كف إيدي.. 

نات أنا مش عاوز أشوفه فيك.. وممكن تبقى كل الكره الي كرهته ألبويا و اخواتي الب
في يوم إنسان صالح.. بس بعيد عننا .. وصيتي ليك.. اوعى تتجوز أو تخلف.. أنا 

عشان أنا  ،مش عاوز والدك في يوم يكرهوك زيي.. و نصيحة متحاولش تدور عليا 
 هنكرك.. سالم يا وصمة عاري

 الَدهَّان بيه"
ًرا أحداث الماضي..و اإلهمال الذي تعرض له قرأها فاروق و هو يبكي.. متذك    

صغيًرا.. لم يدري بما يفعله.. ذهب إلى المطبخ بحَث عن شفرٍة لموٍس يستعمله 
و يمرره على شرايينه.. فسقطت قطرات  ،دائًما لم يدِر بنفسه سوى و هو يمسك به 

 الدماء على األرض و على ورقة أبيه و فقد الوعي تماًما .
 دماء...نخلط الهيا نبدأ 
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(18) 
 "دماء تختلط !"

 مصير مارك سيتحدد هنا و كل شيء سينتهي تدريجيًّا بالدماء .
....... 

بعدما أرسل صبري الصورة إلى صديقه.. نجح في أن يتعرف على المرأة التي     
 أخذت منه التحليل.. و ذهب صبري إلى أسماء مجدًدا.. و هو يخبرها:

 عاملة ايه دلوقتي؟-
 رستم قاللك ايه؟ ،ر.. أنا تمامبخي-
 أنا لما وريتله الصورة َعَصر دماغه.. لحد ما افتكرها و قالي أنها هي..-
 أنا كنت حاسة...-
 مين دي بقى؟-
دي يا سيدي نجالء.. دي تبقى نجالء أسامة الساليمي.. مرات شريف -

عند أبوها و الي أبو أشَرقت اهلل يرحمها كان بيخدم  ،الماحي الي أنا شغالة معاه
 لحد ما اغتنى زي ما حكيتلك.. و بقى محمد الَدْهَشان.. 

 طيب و الحل إيه  ،آه..-
الحل أن أنا الزم أالقي أدهم الي مختفي بقاله كام يوم دا.. و آخده و نطلع -

 على نجالء.. أو أحكي لشريف و آخد رأيه..
 وكل حاجة هتبقى كويسة... ،إن شاء اهلل خير يا أسماء-

ت أسماء بما كانت تشكُّ به.. و اآلن هي تعلم من هو الشخص الذي أيقن    
يعرف أن أشَرقت ليست تمت للدهشان بأي ِصلة.. بالرغم من أنها ُدِفَنت على 

اسمه.. لكن ال مفر اآلن.. حتًما ستعرف أسماء قريًبا من هو قاتل أختها.. و من 
ريٍب.. تحَت جملٍة و لكن قبلما يغادر صبري صارحها بشيٍء غ ،سارق الجثمان 
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واحدة فتحت لها أبوابًا جديدة من انتصارات الماضي )أسماء.. أنا فيه حاجة 
 أمك نفسها تشوفك .( ،أعرفها عن أمك أنِت الزم تعرفيها

******* 
 مستشفى السالمة

 منطقة الرحاب    
بعدما تم نقله تم وضع المحاليل الالزمة و اإلجرائات الطبية الالزمة لفاروق الَدهَّان 

و علمت  ،فهو كاَن تارَك الباِب مفتوًحا.. ،إلى المستشفى من ِقَبل أحد جيران العمارة
نجالء من إحدى الجيران الذين اتصلوا عليها.. نظًرا ألنه يسجل رقمها على هاتفه 

 بأنها زوجته.. تدخل نجالء كي تطمئن على فاروق.. و هو اآلن بحالٍة جّيدة..
 قلق عليك.. ليه عملت كدا؟كنت هموت من ال-

 قالتها نجالء و هي حزينة على ما فعله فاروق..   
 بس افتكرت كالم أبويا ،زهقت من حياتي.. مكنتش قاصد-

أبوك! أبوك مات يا فاروق.. مات خالص و مش هيرجع تاني.. انساه بقى.. -
انساه و حاول تعيش حياتك طبيعي.. أنت دلوقتي عندك بنت .. صحيح هي 

حضنك بس أوعدك في أقرب وقت لما الماحي يغور من حياتي خالص  مش في
 أنا مش هكون غير ليك أنت . 

يعلم فاروق أن في هذه المرة ال تكذب نجالء... و أن قلقها كان يبدو عليها     
لدرجٍة كبيرٍة.. تعّهدت أنها ستذهب إليه دائًما.. و تعّهدت معه بأّنها قريًبا 

 ستتخلص من الماحي..
********** 

بعدما تركت أسماء صبري و ذهبت إلى منزلها.. تجلس اآلن مع أماني..        
 يتحدثان سويًا عن حالة الَدْهَشان و أشياء أخرى..
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 محمد بيه عامل ايه يا أماني؟-
 لسة مش بيفوق.. بس الدكاترة بتطمّنا و ان شاء اهلل خير..-
 طيب و أنِت كويسة؟ ،ان شاء اهلل يا أماني-
 .. چيهانالحمدهلل.. كمان يومين الذكرى السنوية الرابعة لموت أهو -
 ربنا يرحمها و يحسن إليها..-
يا رب يا أسماء هانم.. بنتي كانت بتحبك و كانت بتحب أشَرقت زي أختها و -
 أكتر
 أنا عارفة يا أماني.. ربنا يرحمها-
 و ينتقم من الي كان السبب...-

تعلم أسماء جيًدا أن أماني تقصد شريف الماحي .. لكنها تركتها ُتخرج ما     
 بداخلها.. واستمرت أماني...

و  ،أنا معدش عندي حاجة أخسرها.. بنتي و راحت  ،أنا مش هسيبه يا أسماء-
أنا لو هعيش هعيش  ،أشَرقت كمان راحت.. والَدْهَشان بيه بيفارق.. هعيش لمين ! 

 عشان أبقى مرتاحة .. و أرّيح بنتي في تربتها.. وأنا خالص .. قررت وهنفذ .
 أنِت ناوية على إيه يا أماني!!-
 بأي شكل.. وبأي تمن ،هاخد روحه.. زي ما خد روح بنتي-

لتتخلص منه أيًضا دوَن أن تتورط في أي شيء.. نظرت  انتهزتها أسماء فرصة..    
 ألماني  و لم ترد .. و قطع حديثهم خبٌر عاجٌل بالتلفاز

"أكدت بعض المصادر األمنية على وجود جثة هامدة مقتولة على الطريق    
الصحراوي.. و بعد التأكد تم التعرف على الجثمان و هو لصاحبته رشا ماهر 

لدى مستشفى الماحي بالتجمع الخامس..و جاِر التحقيق و  الموجي.. و التي تعمل
 سنوافيكم بالجديد.."
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********* 
مضت أيام.. و عاَد فاروق إلى منزله.. و كما تعّهدت نجالء أنها ستظل معه و     

و تأتي و هي  ،تزوره دائًما فقد فعلت ذلك.. قررت الذهاب إليه ثالثة أيام أسبوعًيا
ن الماحي قد َعِرَف كل شيء .. بل أدرك أن ما حدث من معها جميلة.. في حين أ

مخططات انتقامية كانت من ذهِن فاروق.. ال يعلم أن زوجته هي من دّبرت لذلك.. 
يجلس فاروق في منزله اآلن و معه نجالء و جميلة.. و يشعر بسعادة رهيبة ألنه 

 تتحدث معه .أحسَّ اليوم بأنه ال يزال غاٍل ِعندها.. تحضر له نجالء الشاي و 
عامل ايه دلوقتي؟-  
أحسن واهلل.. أنا كويس -  
الجرح َخف ؟ ،طيب تمام-  
و أخبار جوزك.. ،آه.. أخبارك أنِت ايه -  
تعرف أن هو الي  ،أهو.. بينزل المستشفى الصبح مبشوفش خلقته غير باليل -

 قتل رشا الي كانت بتشتغل عندنا في المستشفى؟ أكيد عرِفت عّنه حاجة و واجهته
 بيها...

أنا أتوّقع الصراحة أنه يعملها.. أنا ينفع اسأِلك سؤال؟ ،آه-  
آه .. قول يا حبيبي الي أنت عاوزه..-  

نظر لها فاروق.. يشعر أنه يريد أن يحتضنها.. لكن أنا إذا كنت بمكاِن فاروق    
سأدِفُنها و هي حّية.. ألن من يخون اليوم سيخون الغِد و بعَد الغد.. ال أعلم لماذا 
يصبر عليها فاروق.. وال أعلم أيًضا لماذا يصبر الماحي على الثأر و االنتقام منها و 

ائِه للكَفن.. لم يفعل شيًئا سوى أنه وضعه في حقيبة من فاروق.. حتى بعد شر 
السيارة.. منتظًرا يوًما ما يأخذ حّقه منها..و استمر فاروق في الحديث مع نجالء.. 

م لها .  فتتعاقب الردود لُتبرز القساوة التي تمّلكتها .. و إنكارها أليِّ َجميٍل قد ُقدِّ
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أنِت لسة بتحبي شريف؟-  
تدري هل هي ال تزال ُتحبه أم ال.. سبق و قلت أنها تشعر شعرت بتردد.. ال     

 بحياتها مع فاروق.. لكّن اآلن هي تتردد.. ال تدري ما تقوله:
مش عارفة!.. أنا زمان كنت بحبه.. قبل ما يفتح المستشفى دي و يجيبلنا من -

و أني مبقاش على أي حد مهًما  ،وراها الخراب .. أنا اتعلمت منه قسوة القلب
.. وإن مصلحتي أول حاجة قبل أي حاجة.. بس عارف يا فاروق.. لما بقعد كان 

تفضحه قبل كدا.. أنا أكتر بحس أن أشَرقت كان معاها حق لما قررت  ،مع نفسي 
عشان أنا بقيت بكرهه.. من ساِعة ما  ،حاجة بتمناها دلوقتي أن أنا أخلص منه 

أنا مش ذنبي أن جوزي و فضَّل عليا الجربوعة بنت بوالق الي اسمها أسماء.. 
سافر و سابني و  ،بويا بعد ما كّبر شغله برا مصرأبصباص .. و مش ذنبي أن 

ال يا فاروق..  ،ي أنت دلوقتي تقوللي بحب شريف وال ألمعادش بيسأل فيا.. جا
مبحبهوش.. وبتمنى أنه يموت انهاردة قبل بكرة.. يموت و يغور من الدنيا دي ألنه 

 أكتر حد أذاني في حياتي..
ردت نجالء على فاروق بهذا الحديث حتى جعلته يشعر بأنها على حق..     

 وأنها اليوم تحسبها بالشكل الصحيح.. وأنها غير باقية عليه..
نِت ناوية تعّرفيه أن جميلة مش بنته؟أ ،ماشي يا نجالء-  
في الوقت المناسب هحرق قلبه.. و هقوله أنها بنت  ،مش دلوقتي... لسة  ،أل-

أنا عارفة كويس أنه منساش أصله.. وأنه  ،صاحبه.. صاحبه الي زمان هو خدني منه
حتة مزيكاتي معفن بس دلوقتي بقى الماحي بيه.. بس و ديني الهطّلع عليه القديم 

حسابه و حساب ماضيه قّرب أوي معايا.. و كل الي  ،لجديد.. عشان خالصو ا
يخصه.. هيبقى بتاعي.. زي ما رّجعت فلوسي من الَدْهَشان يوم ما واجهته أن 

 ،،أشَرقت مش بنته.. ويدوب سيبتله حتة الفيال و شوية الفلوس الي محوشهم
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أنا عايزاك مؤمن هاخد حقي و حق بنتي منه.. و قريب أوي هفضل عايشة معاك.. 
 بكدا.. أنا بحبك .

صّدق حديثها.. و قرر أن يساعدها في أن تتخّلص من الماحي و تأخذ     
جميَع ممتلكاته.. و تعيش مع فاروق لألبد.. أنهوا حديثهما و في نهاية اليوم 

 ذهبت لبيتها.......
 ُمرادفاحتّج و بعد محاوالٍت عديدة لتبرئة مارك مما ُنِسَب إليه رفضت النيابة     

على ذلك باعتباره أن مارك كان مريًضا نفسًيا.. و لكّن النيابة اّتخذت أقواله األولى 
 فقط.. ورفضت أن يخرج بضماِن محّل إقامته.. أو بكفالة مالية معينة.. 

بحزٍن شديٍد.. ألنه لم يستطع أن يُنفذ وعدُه مع مارك  ُمرادو على إثره.. يشعر     
و لكّن مارك هو من فعل ذلك بنفسه.. و تمت إرسال  ،وم بتبرئتهو يساعده في أن يق

القضية لدار القضاء.. للمحاكمة بعد شهرين.. بتهمة قتل و إخفاء اإلعالمية أشَرقت 
 الَدْهَشان.. "

صبري قرر أن يخبر أسماء بشيٍء يخصُّ أهلها.. أخبرها بأن نعيمة تريد أن تراها     
و لكّن أسماء قررت أن تفعل شيًئا آخر  ،لى أي شيءو أنها من الممكن أن تدّلها ع

 مهًما.. قبلما تذهب إلى نعيمة .
.............. 

 توّصلت أسماء إلى معرفة بعض المعلومات من نجالء.. فتتحدث نجالء :     
أنا مايهمنيش أشَرقت  ،بصي يا.. ضرتي.. مش هم برضو بيقولوا ضرتي؟ -

لكن ال فارق معايا هي تبقى أختك.. و ال أمك ولال  ،بتاعتك دي .. ربنا يرحمها
أنا كل الي أنا عملته هو أن أنا يدوب مشيت ورا ابوها و دورت  ،حتى بنت عمك

ساومته على التحليل و خدت فلوسي و خالص  ،وراه لحد ما عرفت انها مش بنته
بس الي اقدر اقولهولك .. هو عارف انها مش بنته  ،ل .. نسيت الموضوع و اتقف
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من قبل ما يعمل التحليل .. مقدامكيش غير انك تستنيه لما ربنا ينطعه بالسالمة 
 أو تروحي بقى تشوفي أم أشَرقت فين . ،ويفوق من الي هو فيه دا

 أنا هستنى الَدْهَشان يقوم بالسالمة ،ماشي يا نجال-
 تشربي حاجة؟-
ابقي سلميلي على جوزي لما يرجعلك بالسالمة .. أبو  ،أل... كل ذوقك-

 مش هو أبو جميلة برضو؟ ،جميلة
 فنظرت لها نجالء و هي مندهشة..    

 قصدك ايه!-
 أل وال حاجة.. تصبحي على خير يا ضرتي.. سالم . ،ها-

 جالء.. و ذهبت إلى منزلها.....و خرجت من بيت ن    
******* 

 يجلس صبري في منزله.. و تتصل به أسماء..    
 ازيك يا صبري؟-
 روحتي للست دي وال أل ،أنا بخير.. طمنيني عملتي ايه؟-
 روحت اه.. بس ما أخدتش منها عقاد نافع....-
 قالتلك ايه؟-

 دماغها اي حاجة قالتلي ان كان كل همها تساومه على فلوس.. و انها مش في-
 أنا بقول نروح ألمك و هي تفهمنا...-
 أل.. لما آخد حسابي من شريف األول..-
 هتعملي ايه؟-
 هتشوف... سالم دلوقتي..-

أغلق معها الخط بينما ذهبت أسماء إلى منزلها.. أحضرت من حقيبتها     
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 مسدًسا ُمرّخص... و أمسكته بيدها و ابتسمت..
******* 

و ال يزال يجلس أدهم في المنزل التابع لشيرين.. تدخل عليه شيرين و معها     
طعاٌم.. تبتسم في وجهه و تشّم رائحة شعره ثم تُقّبله على َجبينه و تجلس أمامه و 

 تقول..
 جاهز؟-
 أيوة ..-
 امسك -

أعطته سالًحا.. و نظرت له بابتسامة غريبة و كأنها تعلم أنه من الممكن أن 
 و تتخلص منه لألبد هو اآلخر..ينكشف 

مش  ،تتصل تكلمني.. وبعدها ،ده المسدس الي هتخّلص بيه.. أول ما يتم -
عاوزه أشوفك تاني.. ُكل األول.. و بعديها فكر هتعمل ايه "و تقوم من على 

 كرسيها" سالم .
أخذ هو يفكر كيف سيفعلها.. لكنه اعتبرها فرصًة ذهبية ليتخلص منه لألبد    
. في اعتباره أنه أذى حبيبته كثيًرا.. تناول طعامه و قرر الِذهاب.. في حين ما أيًضا.

و عزمت على أن تفعلها أيًضا  ،أحضرت أماني سالًحا من مكتب الَدْهَشان بالفيال 
. 

........ 
و على كورنيش النيل.. يسير الماحي دون سيارته.. يسير و هو حزيٌن جًدا     

على حياته و على ما فعله بها.. من قتٍل و إيذاء و تدمير للبشِر .. يسير و هو 
يتحّسر على أسماء الذي تزوجها و أذاها نفسًيا.. و على رشا التي قُتلت حتى ال 

سٍب غير صالح..و على كل األذى الذي ُيكشف سره.. و على زوجته التي خدعته بن
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قدمه إلى شيرين البغدادي على طبٍق من فضة جعلها تريد أن تتخلص منه بأيِة طريقة.. 
و على أشَرقت الَدْهَشان وعلى حياته قديًما حينما كان شريف الموسيقار المعروف.. 

ن العدل اإللهي و تدميره لحياة فاروق الَدهَّان و زواجه من حبيبته.. يسير و هو يعلم أ
 ممكن أن يتم و هو تائٌب في الدنيا.. 

أنا مكنتش عاوز أي حاجة من الي  ،يا رب .. أنت عارف أن أنا أذيت ناس كتير-
أنا فيها دلوقتي.. أنا مكنتش عاوز غير أن أكون شريف العازف الي الناس بتيجي 

أنا هعترف تسمع له.. أنا نفسي أنك تسامحني على أي حاجة وحشة أنا عملتها.. 
على نفسي.. هعترف على نفسي أن أنا الي قتلت رشا و چيهان و دمرت حياة ناس 
كتير.. أنا نفسي أقابلك وأنا مش عاصي.. و أنا عارف أنك ابتليتني في بنت مش 

و أذيت  ،بنتي .. وزوجة تِعبان عرِفت وساختها متأخر.. و مقّدرتش قيمة أسماء 
مقتلتهاش أنا نفسي أن الناس كلها تسامحني..  أشَرقت بس يا رب أنت عارف أن أنا

قول لي يا رب أعمل ايه ؟ أقتلها؟ ..أقتل نجالء و أودي جثتها ألبوها و أعّرفه أنها 
واطية و خاينة.. ولال أسيبها وأعذبها في الدنيا ..أرمي عليها يمين الطالق و أجرجرها 

ني .. أنا مش هعمل في المحاكم ؟ قولي يا رب أعمل ايه.. بعفوك و رضاك تسامح
 أي حاجة تأذي الناس تاني...

استمر يسير على الكورنيش.. يدعي و ُيطبطب على األشخاص الفقراء    
المتجولين في الشوارع.. يسير و هو يشعر بأنه مرتاح البال.. لم يدِر بما يفعله.. و 

صاصة سيارًة مالكي بدوِن أرقام تسير بسرعٍة كبيرة.. أتت ناحيته.. و ليس سوى ر 
 قد ُأطلقت عليه.. و ذهبت السيارة.. و تجّمع الجميع.. 

****** 
مع إحدى المحققين.. و يتحدث عن التقرير.. فيبدأ المحقق  ُمراديجلس     

 :صديقه
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 و فين أدهم من كل دا!-
 مش عارف واهلل.. بقاله أيام مختفي و قافل تليفونه..-
 طب فيه أخبار عن مارك؟-
 هيتحاكم خالص.. -
 يعني القضية هتتقفل على أن مارك الي عملها؟-
 مافيش حل غير كدا.. مع أن متأكد أن الموضوع لسة مخلصش..-
 هنشوف..-

 رسالة من نفِس المجهول... ُمرادأتت ل    
 "ُمراد"المتهم بريء.. حتى و إن ثُِبَتت إدانته.. بالتوفيق يا 

 قاطعهم دخول األمين :     
 بيه فيه مصيبة.... ُمرادا يا إلحقن-
 مصيبة ايه!!!-
 الزم تشوفها بنفسك.. -

و معه صديقه إلى حبِس مارك االنفرادي و وجد مارك أمامه .. لم  ُمرادذهب     
على االعتراِف بشيٍء جديد  اًل يجده مبتسًما أو بحاجة إلى الكالم .. لم يجده مقب

أو في حالة تسمح بأن يقول أنه بريء مجدًدا .. لم يجده إال و هو في وضعِه األخير 
 !نيِه جّفت.. وجدُه مشنوقًاى عيمرتاًحا باله .. وجده حزيًنا و دموعُه عل
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 (19) 
 "َأْسَميُتها أسماء"

 ال أترّحم على الماحي أبًدا و لكن أُبّشركم بأّن الماحي ال يزال على قيد الحياة .
 و البداية عند نعيمة .

....... 
2018 

 اآلن
ليس ألي أحٍد ذنٌب فيما  ،الزمن يتحّسر.. و لعنات الماضي تتولد من جديد    

منذ بداية األحداث و أنا أشعر  ،يحدث لكن.. هل أشَرقت تسببت في كل ذلك ؟ 
بحيرة و رياٍب شديد.. كل الشهوات البشرية قادتها شخصيات ال أعرف مستوى 

خر بالَكِذب و التزوير و أخرى و اآل ،رحماهم عند الخالق.. يتسم بعضهم بالخيانة
قاتلة ماهرة و الجميع يتفق على الخالص من فرد! ما مدى البشاعة التي توصلنا لها 
في منزل الَدْهَشان و منزل نجالء و فاروق و أسماء و حتى مارك! مات ظلًما قبل 
الُحكم عليه! من الذي يدفع ثمن كل هذا الهراء و الهذلّيات المتالحقة واحدًة تلو 

 األخرى ؟ . 
و بمناسبة الزمن.. ال أدري هل من يجني في حق ابناءه يستحق الموت أو     

االستحقار أم ال!فأسماء قررت يوًما ما أن تترك نعيمة و ذهبت ألحضان الماحي و 
و بغض النظر عن أّن الحقيقة ليست واضحة.. و بغض النظر عن ،الشهرة و المال 

الذنب كان البنتين.. ذنبهما أنهما ابنتان ألٍم ال أّن نعيمة اآلن أوقظت ضميرها.. 
 ،تقيم وزنًا إال لصالحها.. أٌم تكره كل شيء بعدما كانت ُتحبه.. أٌم ذو مشكلة نفسية

فالذنب ألشَرقت على افتقادها لحنان األم و هو ال يزال موجوًدا.. و أسماء التي ال 
 تكره شيًئا في حياتها سوى أمها نعيمة..
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.. الزمن 2012م مرآة منزٍل فقيٍر في بوالء تحدثنا عنه من قبل في و من أما    
قد غّير مالمح وجه نعيمة كثيًرا.. و المرض قد قتلها آالف المرات.. و اآلن هي ال 
تفعل شيء سوى أنها تتحسر مثل زمنها.. تمسك بيديها صورة أشَرقت ابنتها 

و وقفت أمام طريقها و سعادتها  و أسماء ابنتها أيًضا التي ظلمتها كثيًرا ،اإلعالمية
مع صبري و لكّن القرار قد حان و اآلن نعيمة تغّيرت تماًما.. و دورها المتاح هو 

 تغيير كل ما حولها و إكشاف و لو حقيقٍة واحدة . 
ذهبت إلى الشارع  مسنودٌة على عصاها حتى وقفت بالطريق لطلب سيارة     

 أجرى تركبها و هي ال تدري:
 ا حاجة؟على فين ي-
وديني بأي طريقة.. و  ،عاوزة أروح مستشفى الماحي.. في التجمع الخامس-

 خد الي تعوزه..
 ماذا لو نطَق الماضي ؟

و كيف  ،دعونا نسترجع ماِض نعيمة و نعلم منه كيف أصبحت أشرقت ابنتها
 حدث كل هذا الهراء...

****** 
 1978صيف القاهرة 

لمجهودات الشاقة .. في لحظٍة مصيرية قررت كاَن يوًما مليًئا باألحداِث و ا     
نعيمة أن تترك عملها كخادمة في منزل إحدى السيدات األغنياء اإلنجليز.. و قررت 

شخٌص فقيٌر تمّلكه التعب و المشّقة من كثرة شعوره  ،العمل مع ابن عمها الَدْهَشان..
لكّن نعيمة قررت أن  بأنه خادٌم أيًضا.. ال تدري نعيمة ماذا ستعمل مع الَدْهَشان.. و

تترك كل شيء في هذا المكان.. في هذا الزقاق المليء بذكريات ال تريد أن تتذّكرها 
 مجدًدا.. 
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كانت نعيمة جميلة.. و وجهها جّذاب.. رشيقة و مألوفٌة ألي أحد.. لم تتعّد      
العقد الرابع من ُعمرها.. تتجّمل بشعٍر بني  داكٍن و لباقة في الحديث قد تخطف 
النظر ألِي أحد يراها.. و لكّن طابعها الريفي كان يجعلها ُمنّفرة بعض الشيء من 

 .. تزوّجت رجٌل فقير و تّوفي..كبارات البلد و األغنياِء مثاًل 
 ،تركت نعيمة كل ذكرياتها في الزُّقاق.. و تركت األهل و الجيران و األصدقاء     

و تركت كل شيء من أجل الذهاب مع الَدْهَشان إلى "فياّل" إحدى أغنياء القاهرة 
..فقط حملت معها مالبسها و بعًضا من مستلزماتها.. و َجنين.. فأخذت معها 
جنينها الذي ال يزال في رحمها.. فهي حامٌل من زوجها الذي ُتوّفي منُذ فترٍة.. و هي 

ت أن الحياة و العمل في فيال لرجٍل غنٍي مع اآلن حامٌل بالشهر الرابع.. اعتقد
الَدْهَشان سيعوضها كل ما فقدته.. و عزمت على أن تحصد كل ما تنوي زراعته في 

 فيال "الساليمي بيه" .
و في سيارٍة أجرة إلى حي الزمالك يتجه كل من الَدْهَشان و نعيمة إلى فياّل     

 بعض المعلومات.. الساليمي.. يتحدث إليها راغًبا في أن يُعطيها
راجل عااالي أوي أوي أوي  ،بصي بقى يا نعيمة ياختي.. إحنا الي رايحين له دا-

يعني الزم تكوني مشرفاني و رافعة راسي.. كفاية أن أنا خليته يوفق أنك تيجي و  ،
تشتغلي في الفيال بتاعته.. الساليمي بيه معندوش غير ابن واحد اسمه أسامة بيه .. 

السكر.. أنِت بس كل الي عليكي تسمعي كل الكالم الي هقولك  راجل طيب و زي
 عليه.. آمين ياختي؟

 آمين.. طب و ال.....-
 قالتها له و هي تنظر إلى بطنها فتفّهم أنها تتحدث عن الجنين:

أنا مفهمه أنك اترّملتي و أن الي ،قصدك يعني الي في بطنك.. ما تشيليش هم -
رابع .. لحد ما ينزل و بعديها هتشتغلي أكتر و في بطنك ده أنِت حبلة فيه في ال
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 جنيه بحالها.. 5و اتفقت معاه كمان أنه يديلك يومّيتك  ،أكتر 
اهلل يخليك يا دهشان ياخويا... و اهلل لوالك أنا كان زماني اتشحططت أنا و -

 ربنا يستر. ،الي في بطني ده الي معارفالوش اذا كان واد ولال بت
 يا نعيمة.. حيسُتر إن شاء اهلل -

.................. 
.. لكنه كان اًل على الرغم من أن المبلغ المالي الذي ستحصل عليه نعيمة قلي    

مناسًبا بالنسبة ألنها ستعيش في منزل الساليمي طوال الفترات القادمة.. و بناًء عليه 
كل ما قررت نعيمة أن يكوَن العمل بالفيال بمثابة صفحٍة بيضاٍء جديدٍة تفعل بها  

 تشاء.. فتوّكلت على اهلل... حتى وصلت مع الَدْهَشان إلى الفيال .
كانت ثمينة.. و كبيرة الحجم و كأنها بُنيت من أجل واٍل أو مالٍك أو سلطان..      

و أما الساليمي فهو الرجل الديكتاتورّي المتسلط و الُمتحّكم في أبناءه .. أو 
ابنه أسامة المتزوج من فتاة أمريكية.. و ابنة الُمتحّكم في ابنه .. فهو ليس له سوى 

 أسامة المكروهة من الجميع كالمعروف.. "نجالء" .
تمسك بيدها حقيبة مالبسها و  ،دخلت نعيمة إلى الفيال بصحبة الَدْهَشان     

تنظر إلى الفيال و ُتملي عيناها منها حتى علمت أن الزقاق بالنسبة لهذه الجنة كان 
ا.. و بعد دقائق نظرا إلى األعلى فوجدا الساليمي يُرحب بهما بصوتِه شيًئا قذرًا جدًّ 

 العالي ثم بدأ ينزل من على الُسّلم...
 أهاًل أهاًل.. ازيك يا دهشان ؟-

 فابتسم الَدْهَشان ثم نظر للساليمي و هو مسرور
 في نعمة الحمدهلل.. بفضلة خيرك يا بيه..-

 ،قويًا و غنًيا بالفعل اًل ُعرت بأنها تقف أمام رجو ال تنكر نعيمة أنها حينما رأته شَ     
ثم  ،من الممكن أنها كانت على غير إدراك بما سرده لها الَدْهَشان عن هذا الرجل 
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نظَر الساليمي إلى نعيمة و كأنه يعرفها من قبل .. أو ألنها مجرد فتاة ريفية و هو 
ء منذ أول لقاء له يحب هذا النوع من الفتيات.. مثلما أحّب شريف الماحي أسما

معها.. استمر الساليمي ينزل من على السّلم حتى وقف أمام الَدْهَشان و نعيمة.. 
فكانت نعيمة أمامه.. اقترب منها بعض السنتيمترات ثم وّجه حديثه إلى الَدْهَشان و 

 لكن و هو ينظر إلى نعيمة...
 هي دي بقى..نعيمة؟-

هو مسرور من جمالها و اكتمال أنوثتها قالها الساليمي كسؤاٍل إلى الَدْهَشان و 
بالشكل الطبيعي و الفظاظ في بعض األوقات.. فأدركت نعيمة أنه يغازلها أو 

 اعتقدت أنها ستقع يوًما ما بحبه.. أو بأي شيء آخر .
 ِبّت عّمي ،أيوة يا بيه .. هي نعيمة -

ا الَدْهَشان قالها الَدْهَشان و على وجهه ابتسامٍة أيًضا.. في كل الحاالت دائمً 
 يحسن نيته.. فما بالبال إذا أحسن نيته يوًما ما مع الساليمي؟ اللعنة عليهما .

 ماكنتش أعرف يا دهشان أن عيلتكم فيها حد حلو كدا..-
 اهلل يخليك يا بيه .. إن شاء اهلل نعيمة هتكون عند حسن ظنك..-
 قوليلي بقى يا نعيمة... ،اكيد اكيد.. هتكون عند حسن ظني-

استمّر الساليمي ينظر إليها و إلى كل جزئية في جسدها.. استمر يحملق و     
كأنه لم يَر أي فتيات من قبل.. أنا ال أعلم لماذا استمر في الظر و ما سر إعجابه 

فمن واقع  ،الشديد بها و رغبته فيها لكنني أتمنى أن يكون شخًصا طيًبا ليس إال
أبًدا.. و لكنها  اًل أن الساليمي ليس سه خبرة نعيمة أستطيع القول أنها أدركت

قررت أن تعطيه نوًعا معيًنا من الثقة حتى تنتهي من التأكيد من نيته.. أو من 
 الممكن أن تؤتيها فكرٌة شيطانيٌة تستلذها..

 بتعرفي تعملي ايه؟-
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تنحنحت نعيمة أمامه و أدركت أن ما سيخرج من فمها اآلن هو أول شيء     
اليمي.. فأخذت حذرها كي ال ُتخطيء في شيء.. ثم قالت و هي تنطق به أمام الس

 تنظر إلى األرض و رأسها موجهة أمامه...
أَِني يعني الَدْهَشان قالي أن سيادتك عاوز حد ياخد باله من البيت و الي فيه و -

كدا.. فأني بعرف أطبخ و أكنس و أمسح و أغسل و ألّمع.. و أي حاجة من الي 
 .بيعملوها ال .....

صمتت فجأة! ال أعلم لماذا .. بعدما قالت له ما األشياء التي تستطيع فعلها.. 
 ففاجئها الساليمي برّده .

بيعملوها ال إيه؟ الخدامين..؟ ما تقوليها ما تتكسفيش  ،مالك؟ سكّتي ليه..! -
.. أنا هنا صريح و بحب الصراحة و الكالم يتقال من غير ال ِقشر وال مكسرات .. 

فة أنك هتشتغلي هنا خدامة.. يبقى تقولي بتعرفي تعملي أي حاجة بيعملوها مأنِت عار 
 وال إيه؟ ،و اصحاب البيت ،الخدامين.. عشان يبسطوا البيت

لم تتوقع نعيمة أبًدا أن يرد عليها بهذه الجرأة.. لكنها رفعت عينها إليه و بنظرة     
 دون ابتسامة أو أي ازدراء أو بيان لمشاعر الوجه قالت..

 و إن شاء اهلل تتبسط من شغلي.. ،صح.. صح يا بيه -
فرد عليها و كأنه أول مرة اآلن يالحظ ِكَبر جسدها .. و بكل جراءة.. لمس براحة 

 يده بطنها...
 الَدْهَشان قالي أنك حامل....-

 عقبته سريًعا..
 أيوة .. في الرابع .-

 ثم ردت مجدًدا..
هقوم بشغل البيت كله.. لوال بس أن  بس يا بيه ماتشيلش َهم .. ان شاء اهلل-
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صاحب البيت عاوزه عشان حايبني عليه.. و ان معنديش مكان أتاوى فيه لحد ما 
 أولد و بعد كدا أشتغل براحتي كان زماني قعدت فيه.. بس أهو

أل مفهوم.. يتربى في عّزك.. و كَرم مني مش هتحطي إيدك في حاجة في البيت -
 المة.. و اهلل يرحم أبوه.. غير لما تولدي و تقومي بالس

 يا رب يا بيه..-
أنا طلبت من الَدْهَشان يقولك أن عاوز بطاقتك و شهادة وفاة جوزك.. جبتيهم -

 ؟
 آه يا بيه.. جبتهم .-
 حلو أوي.. هاتهيم-

أعطته ما طلبه ثم ذهب هو إلى غرفته ليستحم و يتجه للعمل.. ما يسميه     
ألدوات المنزلية المشتراة من دمياط و يمتلك الساليمي متجر لبيع ا ،عمل

تصديرها لمحافظات مصر.. و يعمل معه الَدْهَشان.. و لكّن في الطبيعي هذا ليس 
العمل الحقيقي الذي يعمله الساليمي و الذي أتى به بكل األموال التي يمتلكها.. 

ن فمتجر األدوات كان مجّرد ستارًة ُيداري بها على ما يعمله.. و الَدْهَشان كا
الستارُة األخرى التي يستخدمها الساليمي كي يداري بها على أخطاؤه و على 

 أعماله و على كل شيء..
و ال تزال نعيمة تقف أمام الَدْهَشان في الفيال بعدما ذهب الساليمي..     

 فأخذت تعاتبه كثيًرا بنوٍع من المزاح..
أخدم أنا ولال أعمل ايه يا دهشان؟ .. ايه! ايه الراجل الجبروت ديه! جايبني -

 إعألنات للدعارة!
فضحك الَدْهَشان و حاول أن يبرر لها تصرفات الساليمي و عفويته في     

التعامل مع اآلخرين.. و بنفس الوقت يحاول إكسابها العديد من الصفات التي من 
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 الممكن أن تنتهزها كي تكون مفّضلة لديه..
هههههههههههههههههه يا بت.. الساليمي ده راجل دمااغ.. بس الي يفهمه -
عاوزك تطمني على اآلخر و متخافيش من حاجة.. كفاية أن الراجل و أنا  ،صح

الراجل ده كريم جًدا بس أنِت  ،هيعيشك في الفيال هنا لحد ما تولدي و تشتغلي 
و  ،حاولي تكسبيه.. و عاوزك ما تزعليش من كالمه التقيل معاكي.. هو طبيعته كدا

أوي هي أنك تعاملي الي  أهم حاجة الزًما تتعلميها في البيت ده و تفهميها كويس
مش بدماغك أنِت! أومال لو شوفتي أسامة ابنه و بنته نجالء أم  ،هنا بدماغهم هّم 

 مناخير خرم في السما و التاني في األرض هاتعملي ايه! .
تقّبلت نعيمة كل ما قال.. و قررت أن تفعله و تكسب رزقها و معيشتها في    

و قطع حديثهم نزول أسامة لهم.. هذا الرجل دائًما قلبه طيب ..  ،هذا المكان 
مالمٌح ملكية و جميلة.. و مرغوب به في أي مكان.. درس الفنون و اآلداب و 

اطّلع عليها بالواليات المتحدة و عاد منها بزواجه من "چيسي" .. منُذ سنين.. و 
 عاد أيًضا بمولودته األولى و األخيرة نجالء.. 

 يا دهشان.. ازيك؟ اًل أه-
 الحمدهلل بخير طول ما سعادتك بخير..-
 ثم ابتسم كعادته.. ابتسم إلى نعيمة فهو يعلم أنها آتية اليوم   
 وأنِت.. اسمك نعمات نعمة..-

 فعقبته بنبرة هادئة..
 نعيمة يا بيه  ،نعيمة.-
 عاشت األسامي.. منورة . ،اه.. نعيمة -
 بنور حضرتك..-

الفياّل بصوٍت عاٍل كان صوت نجالء و هي تتحدث إلى  و من أعلى ُسّلم    
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 الَدْهَشان من فوق..
 هي دي الخدامة الي انت جايبها يا دهشان ؟-

قالتها نجالء و هي تنظُر إلى نعيمة و تحملق في مالبسها الفقيرة و الغير     
استمرت في النظر إليها بأحقر النظرات.. لم يرد  ،مالئمة لذوق و ملبس نجالء

يها الَدْهَشان بنعم أو ال .. استمرت في النزول حتى وقفت أمام نعيمة.. و سألته عل
 مجدًدا و لكن و هي تنظر إلى نعيمة..

 صح؟-
 فال يرى الَدْهَشان أّي رٍد مناسٍب سوى..

 آه يا نجالء هانم.. هي .-
استمرت نجالء تنظر بعينيها نظرات التقليل من الشأن إلى نعيمة.. لم ترد     

مة عليها بشيء لكنها استمرت في الصمت أو كما قلت.. هي قررت أن تعامل نعي
 الكل هنا بما يروق له..

ايه! أنِت طارشة ولال لسانك مقطوع.. ولال تكوني نسيتي لسانك في الخرابة -
 الي أنِت جاية منها؟

 عقبها أباها في الرد بصوٍت عاٍل..
 فيه ايه مش كدا! ،نجالء!! -
يه يا بابي أن جدو بقى بيجيب ناس من الزبالة و الشارع و ف ،فيه ايه ؟ !! -

يشغلهم و يسّكنهم في بيوتنا.. جدو فوق لسة قايلي أن األستاذة حامل.. و 
هتفضل مرزوعة هنا في البيت لحد ما تولد و بعد كدا تبقى تشتغل بلقمتها.. على 

   كدا بقى نفتحلها اوضة الفران ولال البدروم.. حاجة كدا تليق بيها
و  ،مرة ده بيته و دي الفيال بتاعته.. يعمل فيها الي هو عاوزه 100قولت لك -

بعدين يعني كتر خير الست.. احنا طول عمرنا عايشين في البيت الطويل العريض 
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 ده من غير َخَدم.. 
 ،آه يابابي بس يوم ما نجيب خَدم نشوف خَدم من أميريكا.. فلبين.. تايالند-

رع و تقول لي خدم .. و ايه القرف الي هي لبساه دا! "و انما يجيب َبال الشوا
 تشاور بأصابعها على مالبس نعيمة" .. أنِت جاياه منين !!

ال أستطيع تفسير ذلك.. كيف من الممكن لفتاة مثل نجالء أن تتحدث بهذه     
ي الجرأة مع فتاة مثلها! .. نجالء لم تُراِع أبًدا السن الفارق بينهما.. نجالء في نظر 

ال تزال طفلة.. لم تدخل الجامعة بعد! كيف من الممكن للمال أو للنفوذ أو الثراء 
 الفاحش أن يصنع  فتاة مثل نجالء! .

حافظت نعيمة على هدوئها و استمر أسامة في الجدال و الصراخ مع ابنته     
 نجالء..

 الااا.. دا أنِت زودتيها أوي! نجالء.. اطلعي على أوضتك حااًل..-
 أنت بتزعقلي يا بابي عشان حتة خدامة؟-
لما تتعلمي تعاملي الناس الي في بيوتنا بأدب و احترام.. هعاملك باحترام يا -

 نجالء.. اطلعي فوق..
ذهبت نجالء إلى غرفتها.. و تأّسف أسامة كثيًرا إلى نعيمة.. و تمّكنت نعيمة     

فتها التي ستعيش بها حتى من أن تأخذ أسامة في صفِّها... ذهبت معه كي يريها غر 
 الوالدة.. 

******** 
 بعد خمسة أشهر

ما نسميه نحن "الداية" توجد اليوم في منزل الساليمي.. تحديًدا في غرفة      
تم إحضار  ،و اليوم هو الموعد المنتظر لمعرفة الجنين و نوعه.. و تسميته  ،نعيمة

كل ما يخص الوالدة )الوالدة الطبيعية التقليدية بالمنزل( من ِقَبل بعض النساء الالتي 
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 استدعاهم الساليمي ليقوموا بهذا الواجب..
من الممكن أن تكوَن لحظة الوالدة قاسية على األم ولكن.. بعد صراٍع من    

ت الطبيعية التي تنتاب أي الصراخ و األلم و الرغبة في المقاومة الجسدية و التوّجعا
امرأة حامل.. نَ َزل الجنين إلى الحياة الدنيا و أنا أعتقد أن هذا الجنين تحديًدا َخِسَر 
الكثير في حياته.. يُقال أن َشريط الحياة يُعرض أمامك حينما تولد فترى مصيرك و 
حياتك و عالقاتك..فمع هذا المولود كنت أتمنى أن أساعده بأي شيء.. أبسط 

تمت  ،اعدة كنت أريد أن أقدمها لُه أن ُأعيده إلى َرِحم أمه حتى ال ُيظلم و لكنمس
 عملية الوالدة بنجاح .. عقبتها الداية.. تحّدثت إلى نعيمة..

 بت زي القمر.. ربنا يحرسهالك يااااارب..-
ابتسمت نعيمة ألنها كانت تريد ابنًة .. ال تدري ماذا تسميها.. لكنها تدعي من    
 اًل ال تدري ماذا سيحدث البنتها مستقب ،أن يكون هذا النسل خيِّر.. خيِّر في حياتهاهلل 

 من البشر الذئاب..
 بت!.. الحمدهلل يارب-
 ناوية تسميها إيه ؟-
 مش عارفة.. كل األسماء دخلت في بعض... أنا َهسميها أسماء .-

كانت أسماء و بهذا   ،و ُووِلدت أسماء ابنة السيد الشامي )زوج نعيمة األول( 
 هي المولودة األولى لنعيمة .

 ال محلَّ لها إال التُّراب . ،هوةٍ و من الواضح أن الوالدة الثانية ستكون نتاًجا لش
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 (20) 
 "شهوٌة ال محلَّ لها إال التُّراب"

أما عن أعقاب الُكره فهو  ،الُكره فضيلة ينتهزها أشخاصنا ليعبروا عما بداخلهم
 مفاجآة للجميع .

....... 
 اآلن

استطاعت نعيمة أن تصل إلى المستشفى.. هي تعلم جيًدا أن إنساٌن مثل      
الَدْهَشان قد ظلمته كثيًرا.. أو كما في اعتقاده في األّونة األخيرة أنها قد ظلمت 

ع ثمن ذلك اليوم و الذي يدف ،الكثير من البشِر من حولها دون أن تدري بذلك
أسماء!الشخص المتبقي من كل هذا العبث الذي أتمنى أن ينتهي قريًبا كي أشعر 
براحة و لو على األقلِّ يوٌم أو يومان.. و بالطبع نعيمة ال تدري ما هو الكّم الهائل 
من المصائب الُمنهال على عائلة الماحي و الَدْهَشان و الساليمي تلك الفترة.. كل 

أما عن محاولة اغتيال الماحي  ،الَدْهَشان في غيبوبة مرضّية ال تعلم سببها ما تعلمه أن
و الهدف من زيارتها إلى المستشفى هو رؤية ابن العم.. رؤية الَدْهَشان  ،فهي ال تدري

الذي ساعدها الكثير و الكثير.. و شعورها القاتل بالذنب ناحيته.. تسير نعيمة 
و الرغبة في استذكار  ،اها ترجفان من الخوفمستندة على ُعّكازها ببطء .. عين

الماضي.. الخوُف سيطَر عليها مثلما سيطَر على أسماء العام الماضي و هي ذاهبة 
 إلى أرشيف المستشفى لتأخذ مرادها.. أو لتخبئه و من ثمَّ اكتشفته رشا .

و قررت أن تتحدث إلى إحدى عامالت  اًل تذهب إلى االستقبال.. تنحنحت قلي    
و بغض النظر أن نبرة صوتها أصبحت ضئيلًة جًدا بسبِب بعض األورام  ،مستشفىال

 التي انتابتها مؤخًرا إال و أنها بدأت في الحديث:
لو سمحتي.. أنا عاوزة أسأل على واحد محجوز هنا اسمه محمد الَدْهَشان.. -
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 عاوزة أشوفه..
 حضرتك تقربيله؟-
 ِبت عمُّه..  ،ااه-
 طيب ثوان.. -

ت العاملة تبحث عنه في الكمبيوتر و َعِلَمت أنه ال يزال في الرعاية المرّكزة أخذ    
و حدَث أمًرا جديًدا أمام أعُين نعيمة فرأت أمامها و هي تقف عند االستقبال دخول 

عليها شريف الماحي و هو منهاٌر بالرصاص و دماؤه على  اًل عربة المرضى محمو 
و تستغيث حتى أتوا األطباء و فعلوا جسده و تسير بجانبه نجالء و هي تصرخ 

 الالزم و ليس على نجالء سوى:
 الحقوني.. جوزي بيموت.. حد يحلقني...-

و بنفس اللحظة تذّكرت نعيمة صراخ.. و لكن ليس صراخ لنجالء.. بل تذكرت     
 والدة أشرقت.. ،صراخها الشخصي أثناء الوالدة الثانية لها

............. 
 1981فبراير  22

منُذ فترٍة ُأصيب الَدْهَشان بطلٍق ناري  و هو ُيسّلم بعض البضائع إلى الُتّجار     
التابعين.. أصيب غدرًا منهم بعدما قتلوا الساليمي.. من هم؟ هم ُتّجار السالح 
حيث يتعامل معهم الساليمي.. و لرغبتهم في الخالص من الساليمي فقد تم 

يتيًما.. يتيًما ثريًا يمتلك فيال بالزمالك و الخالص منه بطريقتهم.. و أصبَح أسامة 
 و يمتلك أيًضا الَدْهَشان.. كخادٍم له و البنته نجالء..  ،متجًرا لألدوات المنزلية 

أما عن نعيمة فقد اختفت من الفيال و ذهبت إلى منزٍل ببوالق.. بعدما تم     
تجلب لنا مولوًدا االعتداء عليها من الساليمي قبلما يموت بشهوٍر.. نعيمة اليوم 

جديًدا غيَر أسماء.. مولوٌد من نسِل الساليمي.. ال أحد يعلم سواها هي و الساليمي 
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و الَدْهَشان.. بعدما تزّوجها رغبًة في عدم حدوِث أيّة مصائب أو فضائح أو 
 مشاجرات..

 الحقووووني.. َبوِلد .. مش قادرة..-
صراٌخ شديد لنعيمة.. و صراٌخ أشّد ألسماء ذي الثالث سنوات التي ال تستطيع     

أن تفعل أي شيء لكي تساعد أمها في أن تولد.. تجّمعت النساء في منزلها.. و بعَد 
تحضيراٍت كثيرٍة لتسهيل عملية الوالدة.. ُولد المولود الثاني لنعيمة.. و كانت أنثى.. 

ُولدت و بها نوٌر ساطٌع مّيز جمالها و رونقها.. ُولدت  ُولدت مع إشراقة الشمس..
و مكانها الطبيعّي للوالدة هو فيال الساليمي و ليس هذا المكان.. لم ينفع نعيمة 
شيًئا.. و شهوات الساليمي قد ُدِفَنت معٌه حّية.. و تبّقت من شهواته أنثى.. ُسمّيت 

 بأشَرقت .
****** 

 فيتحدث المعاون.. ،في مكتبه و معه معاون المباحث ُمراد رشاديجلس 
 وبعدين في الي بيحصل ده! تفتكر مين الي ممكن يكون عمل كدا في مارك..؟-
 أنا الي مستغربله أدهم.. مختفي من ساعتها-
 مش فاهم!-

أن يتحدث  ُمرادو هو يعلم أن كل ما يحدث غريًبا.. ال يريد  ُمرادنظر له      
يوجد بداخله اآلن.. ألن أدهم قد طلب منه من قبل أاّل يتحدث  عن التقرير و ما

 مع أحد في التقرير.. 
هفهمك.. دلوقتي أنا استجوبت شيرين البغدادي و عرفت أنها مش على -

و فيه مصايب كتير بتحصل.. و رقم  ،عالقة قوية بأشَرقت.. و استجوبت فاروق
أنه عارف كل حاجة عني .. مجهول بيبعتلي كل شوية رسايل و كأنه ِضلِّي .. ك

تفتكر ده طبيعي؟ أدهم لوكان عارف مين الي قتل أشَرقت أو حتى الجثة دي 
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 بتاعتها وال أل تفتكر كان هيقول ؟
ال يزال يشعر بأن  ُمرادباندهاش و لكّن  ُمراداستقبل المعاون الحديث من     

ع أّن مارك قد األشياء التي تحدث من حوله غريبة.. و بدأ يوقن بأّن من المتوق
 انتحر و ليَس قُِتل.. 

بيه أنا أُشك.. بس أنا شايف أن دم أشَرقت عمال بيتوزع على  ُمرادواهلل يا -
الناس.. أنا مش عارف قضية أشَرقت هتتقفل على ايه تاني..احنا من سنة حضرتك 

قفلتها ضد مجهول.. و السنة دي ظهرت حاجات كتير بتثبت أن أشَرقت 
لقة قررت تعملها مع شريف الماحي.. يافندم الموضوع غريب ماتقتلتش لمجرد ح

و فيه صراع.. خصوًصا بعد ما حضرتك عرفت أن نعيمة أمها.. نعيمة الي كانت 
يعني وارد جًدا نجالء  ،زمان بتخدم عند عيلة الساليمي.. حضرتك مدرك الموضوع

ها.. و نجالء ممكن تكون لها عالقة بموت ،أشرقت تبقى عمتها كدا ،الساليمي
 على فكرة.. شريف الماحي اتضرب عليه نار و هو دلوقتي في المستشفى

قصدك ايه بنجال! قصدك أنها ممكن تكون قتلتها عشان أشَرقت متطالبش -
 بورثها من عيلة الساليمي ؟

يوم ما الَدْهَشان بقى غني بسبب الوديعة الي خدها  ،أشَرقت خدته زمان ،أل-
يمي بالذنب.. أو رغبته في أنه يعوض أشَرقت منهم.. سّميها بقى إحساس سال

بأي حاجة وحشة رغم عدم اعترافه بيها قدام عيلته.. لألسف مافيش دليل  اًل مستقب
 مادي هيقدر يثبت ده... 

طيب أنا بقول نطلع على مستشفى الماحي دلوقتي.. أهو بالمرة نتطمن على -
 شريف و أكيد نجالء هناك..

بر أن فيه واحدة ست هناك جاية تزور أل مش نجالء بس... جالي خ-
يعني دي فرصتنا أننا نتكلم معاها و نعرف منها  ،الَدْهَشان.. و تقريًبا هي نعيمة
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ألن كل  ،أصل الحكاية.. يمكن لما كل حاجة تتربط ببعض يا باشا نقدر نفهم 
 حاجة بقت داخلة في بعض .

 ستشفى..مع معاون المباحث و اّتجهوا إلى الم ُمرادانسحَب      
******** 

بنفِس الوقت الذي يتواجد فيه الماحي بالعمليات الستخراج الرصاص من      
و أنا ال أعلم لماذا تبكي؟ من شّدة حبها  ،جسده.. تقف نجالء و هي تبكي بالخارج

له؟ أم ألنها أدركت أنه غاٍل عندها.. ال أعلم كيف لهذا القلب أن يبكي من األساس.. 
و تسير نعيمة بنفِس الدور تبحث عن الرعاية المركزة كي تطمئن على الَدْهَشان و 

نظرت في اقتربت نعيمة من نجالء و    ،مع نجالء اًل لكنها قررت أن تتحدث أو 
عينيها بدوِن أن تتحدث و هي تتذكر كل شيٍء بشع فعلته بها بالماضي من حديٍث 

 أو إذالٍل أو إهانة لم تتحدث حتى تحدثت نجالء:
 أنِت مين ؟-

 فابتسمت نعيمة ابتسامًة فيها نوٍع من االنتصار..
جسمي إيه يا نجالء هانم... للدرجة دي الزمن غيَّر وشي و المرض طَفح على -

 عشان كدا خالكي معارفاش أنا مين؟
اقتربت منها نجالء أكثر.. و أخذت تحملق بها حتى تذكرت الماضي..     

 فتأكدت أن من تقف أمامها اليوم هي نعيمة.. 
نعيمة! نعيمة خدامة جدي.. انِت لسة عايشة؟ .. أنا كنت فاكرة أن الزمن و -

 المرض ممكن يهّدوكي.. 
عليكي.. أنا أساًسا مش جاية أشِعر في جمال  مش هرد ،اهلل يسامحك-

خطوتك..أنا جاية أتطمن على ابن عمي.. الي اتحسر بعد ما بِتُّه ماتت.. أقصد ِبت 
 فاكراه؟ ،الساليمي اهلل يرحمه.. جدِّك
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انزعجت نجالء مما تقوله نعيمة.. ال تريد ان ترفع صوتها على نعيمة و هي     
 بالمستشفى..

إنما أنِت ترمي بالكي و نجاستك على أي  ،أسامة.. أبويا جّدي ماعندوش غير-
حد في الدنيا إال عيلتي دي فيها موتك يا نعيمة.. و أظن أننا اتكلمنا في الموضوع 
ده من سنين.. و رضيتي بقسمتك و كفاية أوي الِعز و النغنغة الي بنتك اهلل يرحمها 

ها ولال ربنا هياخده قريب و يا عالم هيفوق من ،عاشت فيه.. ابن عّمك في غيبوبة
 إن شاء اهلل .

 تنفست نعيمة و تحدثت ببطء بعدما اقتربت أكثر من نجالء و نظرت في عينيها:
شوفي يا نجالء.. من غير هانم.. أنا واحدة دهس عليها الزمن برجليه و فعصها -

يمكن أكون غلطت زمان لما سبت جّدك  ،لحد ما شابت و وقفت قدامك دلوقتي
ا و يعمل عملته .. بس كّتر خيره أن في يوم أّمن مستقبلها .. و لو ُكت يستفرد بي

أعرف أن بّتي هتتقتل و هي في حضن الَدْهَشان الي أنا و أنِت عارفين كويس أوي 
أنه مش أبوها .. أنا مكانش زماني عملت اتفاقي معاه زمان و سبتله البت .. بس و 

ُكتي أنِت الي قاتالها أو حد تاني أنا   رحمة بّتي يا نجالء ما هسيب حقها .. و اذا
مش حسيبك.. بحق جّتة بّتي الي مش عارفالها مكان.. ما حسيبك يا نجالء يا ِبت 

 و قبل ما أمشي.. ربنا يطّلع لك جوزك بالسالمة . ،أسامة
 أعلى ما في خيلك.. -
 حرجعلك تاني.. سالم ،بشوقك-

... فبادر ُمراد رشادمامها قبلما تذهب نعيمة لتطمئن على الدهشان رأت أ    
 بالحديث..

 سالم ايه بس يا ام أشَرقت.. ده أنا جايلك مخصوص...-
و بنفس الوقت أتت أسماء و هي مسرعة و معها صبري.. كي تطمئن على 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

- 171 - 
 

 الماحي.. ففوجئت أمامها بنعيمة!
****** 

لم  عاد أدهم إلى شيرين في اعتقاده أنه قتل الماحي.. و لكّن المفاجآة أنه     
 يطلق عليه الرصاص أبًدا.. فمن الواضح أّن يوجد شخٌص آخر فعلها..

 عملت ايه؟-
 مالحقتش.. على بال ماروحت لقيته مضروب بالنار من حد تاني..-
 ماأنا عارفة..-
 قصدك ايه؟-
أنا قررت أرّيح نفسي و أرّيح الورم و التعب الي جوايا.. و ضربت عليه نار -

كان الزم أشوفه و هو بيموت.. أنا عرفت أنه لسة   ،أستناك تقتلهبنفسي.. ماقدرتش 
و الي أشَرقت َمعرِفتش  ،بس خالص.. كلها ساعات و أخلص منه لألبد ،عايش

 تعمله من سنة.. أنا هعمله .
و بذلك اعتقدت شيرين أنها قد تخّلصت منه أو على األقل تخلصت من      

أنها لم تُِبح بعد بهذا التعب ألحد سوى  التعب الذي يتواجد بداخلها.. بغض النظر
 نفسها.. و لكنها قررت أن تسرد ألدهم ِسرَّها.. و قد بدأت تتحّدث بالفعل .

 هل يوجد أمل 
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(21) 
 "األمل"

قررت شيرين أن تقتل شريف الماحي بسبب خطٍأ بالماضي َغير َمقصود .. هل 
 هي على حق؟

 يُقتل؟َأْم في كل األحوال هو يستحق أن 
....... 

شُعَر أدهم باستغراب بعدما َعِلَم أّن شيرين هي من تسببت في قتل شريف     
ألنه ال يزال على قيد الحياة  ،الماحي أو بمعًنى أصح هي من أطلقت عليه الرصاص

و أنا من رأيي أّن إنسانة مريضة نفسًيا كشيرين تستطيع أن تفعل أي شيء في حياتها 
ي الحديث عن مدى كرهها لشريف الماحي و أنه دّمرها دون جدوى.. استمرت ف

 منُذ عامين.. و بدأ أدهم يتحدث معها رغبةً منه في أن يفهم ماذا يحدث من حوله...
 شيرين أنا مش فاهم حاجة.. ممكن تفهميني؟-

عادت شيرين بالزمن إلى الخلف.. و اّتضح ذلك في نظرات عينيها.. تشعر      
ت شيًئا واآلن شيًئا آخر.. و لكّنها قررت أن تتحّدث عن و كأنها و هي طفلة كان

نفسها مّرة.. بدأت تسرد ألدهم و دموع عينيها تنزل كنوٍع من التطهير أو ما ُيسمى 
بالرغبة في الخالص... بدأت تتحدث عن نفسها برغِم من أنها ال تريد أن تتذّكر 

 و لكن.. قررت أن تواجه كل ألٍم بداخلها.. ،الماضي بعد
و عندها أخت  ،دّلوعة باباها و مامتها..  ،كان فيه زمان طفلة.. اسمها شيري-

زي القمر.. بَدر صافي.. اسمها ياسمينا.. كانت بتعشق الرسم من و هي صغيرة و 
ياسمينا كانت  ،بتحب األلوان و الرسم و كل حاجة مبهجة ممكن تحبها في حياتك

بتحبها.. فجأة األب و األم اتغّيروا.. مبقوش األب و األم الي احنا نعرفهم.. أّب 
أب قذر.. شيري  ،ملحدة بتّدعي أن ربنا مش موجودسكران طول الوقت.. و أم 
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كانت بتشوفه دايًما بيضرب بنته الصغيرة بأبشع الطرق.. و على أي مكان في 
لحد ما في يوم شيري  ،جسمها.. مكانش بيعتق جسمها.. )و تستمر في البكاء( 

بدأت تحس أن ياسمينا بتتوجع.. كانت بتنزف كتير.. و كل مّرة كانت األم ملهاش 
أي دعوة بتصرفات أبوهم.. لحد ما شيري و ياسمينا قرروا أنهم يتحالفوا مع بعض.. 
شيري كانت كبيرة شوية و فاهمة الدنيا.. عندهم في بيتهم الكبير ِسم كانوا 
بيستخدموه دايًما للفران و ألي حيوانات تهوِّب ناحية البيت.. شيري قررت تحطه 

. يبقى مات بسبب الخمرا أو أي حد من لألب في الخمرا بتاعته.. و أهو لو مات.
أعداؤه َمّوته.. ألنه أساًسا كان مموت نفسه بنفسه مع أنه كان في األول مستشار 

 معروف...
استمرت في السير في الغرفة و هي تتحدث و تدمع عيناها حتى جلست على     

 كرسيها الهزاز و أوضعت قدمها اليمنى على اليسرى و بدأت تتحّدث مجدًدا..
مات األب.. و األم افتكرت أن مات مسموم بسبب حد كان بيكرهه.. و ِفضِلت -

وكأنه  ،صارعت مع مرض شيري و ياسمينا محتفظين بالسر.. و بعدها بشوية األم 
انتقام من عمايلها.. ورثت شيري و ياسمينا كل حاجة... و عمهم كان  واصي عليهم 
لحد ما تّموا سنهم القانوني.. شيري قررت تكمل دراستها برغم وساخة أبوها و قذارة 

 ،أمها.. وبعدها بفترة بعدت عن الطريق دا و عملت براند ليها في التجميل و الماكياچ
 ،مينا هاجرت لكندا و حققت موهبتها في الرسم هناك.. فضلت شيري لواحدهاو ياس

و اتجوزته عرفي عشان شيري  ،أكتر حد هي حبيته في حياتها  ،لحد ما شافت أدهم
كرِهت   ،شافت أدهم بيحب أشَرقت ،اتعودت أن الي تعوزه تاخده و بأي تمن

رات قبل موت أشرقت شيري ماكتفتش بكدا .. خلت أدهم يتاجر في المخد ،أشرقت
بيوم و يختفي تماًما عشان الحكومة متعرفلوش طريق و اتفاجئت بشريف الماحي 
عالهوا مع أشَرقت.. و بعدها أشَرقت اتقتلت.. شيري قالت ممكن الماحي يلبسها.. 
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بس لألسف خرج منها زي الشعرة من العجين.. فكان الزم تصبر و تخطط و تستغل 
سبب قتلها للماحي لمجرد  ،لصالحها عشان تقتلهكل المصايب الي بتحصل... 

 خطأ عمله فيها قبل حادثة حبيبة أدهم بشهر....
ال يعلم أدهم لماذا قالت شيرين كل هذا الحديث و لكنه على يقين بأنها      

جميع أحداثها منطقية.. و لكّنه يستغرب و يندهش من جرأتها في  ،ليست تكذب
 الحديث.. و التعبير..

ل الي حكيتيه.. ايه الخطأ الي عمله الماحي فيكي يخليكي تحاولي و بعد ك-
 تطلبي مني أقتله.. و بعدها تضربي عليه نار بنفسك...

 بدأت تتحدث مجدًدا.. و تسرد..
 من سنة.. تحديًدا قبل حلقة أشَرقت بشهر.. روحتله المستشفى بتاعته...-

........... 
 منذ عام

حي و هي راغبة في إجراء عمليٍة ما.. بعدما تذهب شيرين إلى مستشفى الما    
تدخل مكتبه  ،أخذت موعًدا محدًدا من شريف الماحي.. و هي اآلن في المستشفى

 بعدما أطرقت على الباب فيستقبلها الماحي..
 يا أهاًل بالمستشارة الجميلة.. أخبارك إيه يا فندم..-
 كويسة.. أخبارك أنت ايه؟  ،أنا بخير-
 بستعد أهو لحلقة أشَرقت و بمارس شغلي في المستشفى.. زي مانِت شايفة..-
ده تقريًبا لسة شهر بحاله على عرض  ،كويس.. بس مش لسة بدري؟ -

 الحلقة..
 أنِت عارفة بقى انشغاالتي كتير فالزم أكون مجهز نفسي بدري بدري.-
 طيب و أنا مش هطوِّل عليك..  ،آه أكيد-
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 أؤمريني.. ،خير-
 نّفست و بدأت تنظر له و تتحدث و تطلب منه ما تريد..أشعلت السيجار و ت   
أنا اكتشفت في الفترة األخيرة يا دكتور.. أن صدري الشمال أصغر شوية من -

اليمين.. و الموضوع ده بدأ يسبب لي مضايقة على المأل.. و بدأ يظهر بشكل 
مهرجانات و أنا دايًما واضح في الفترة األخيرة.. خصوًصا أن الفترة دي حفالت و 

و لو فيه عملية تجميل  ،بيكون لبسي سواريه.. فكنت جايالك تقولي أعمل إيه
 بسيطة ليا تحل المشكلة دي يبقى كويس جًدا..

تمام.. لو تحبي تعملي كام تحليل و كشف دلوقتي هبعت لك أسماء توديكي -
ندي هنا في المستشفى.. يحدد ده أشطر دكتور تجميل ع ،،لدكتور عمرو الشّبة 

 معاكي كل حاجة و أنا عيني ليكي.. احنا عندنا كام شيرين؟
 ما دا العشم يا دكتور.. خالص أوكيه لو هو فاضي دلوقتي تمام..-
 تمام هتتصل لك بأسما -

أخذت أسماء شيرين إلى الطبيب عمرو إلجراء بعض الفحوصات.. فهو من     
أكفأ األطباء في عمليات التجميل.. قرر أن يجري عملية لشيرين لتجميل ثديها 

أدى ذلك إلى  ،األيسر.. ذهبت شيرين بعد ثالثة أيام إلجراء العملية.. و فشلت
ات.. و لم يفعل الماحي حدوث توّرم بالثدي.. مما أدى إلى ظهور بعض التشوه

شيًئا.. سوى أنه قرر أن يسجن الطبيب.. و بعد فترٍة اكتشفت شيرين أن الماحي 
 قصَد ذلك.. كي يؤذيها و ال تعلم سبب ذلك...
............ 

 استمرت شيرين في الحديث مع أدهم..
 شريف خالني موجوعة يا أدهم.. و أنا هفضل أكرهه طول حياتي.. -
 د كدا؟إيه الي حصل بع-
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نظرت شيرين في ساعتها فعلمت أن الساعة اآلن الثامنة مساًء.. نهضت من     
 كرسيها ثم تحدثت إلى أدهم

 قوم تعال معايا.. هنروح مشوار.. يمكن تفهم إيه الي حصل بعد كدا .-
 و ذهب معها....

****** 
 ادُمراد رشال نزال بمستشفى الماحي.. حيث تقف نجالء مع نعيمة و معهم      

ثم قاطعهم دخول أسماء.. كانت ذاهبة لتطمئن على زوجها شريف مثل نجالء.. 
ولكّنها تفاجئت من وجود نعيمة..و لكن ممكن أن أقول أنها تعلم أن نعيمة على 

نعيمة لالستجواب  ُمراد رشادقيد الحياة.. فصبري أخبرها من قبل.. و قبلما يأخذ 
 طلبت منه أسماء أن تتحدث معها اواًل.. 

 ليه عملتي كدا ؟-
 قالتها أسماء إلى نعيمة أمها..

 عملت ايه يا بّت بطني؟-
دمرتيني بس.. في يوم و ليلة أهرب و  ،عملتي ايه!! أل ماعملتيش أي حاجة-

أطفش من وشك و من كالمك الِعِكر الي كنتي بتسمعهولي.. و أجري و أهرب و 
ما وقفتي في طريقي أنا و أروح أشتغل عند واحد أكبر مني بسنين و أتجوزه.. بعد 

صبري .. و تدور األيام و أشتغل مع واحدة أحبها جًداااا و تموت.. قصدي تتقتل 
 قوليلي أنتي معملتيش فيا ايه يا نعيمة؟ انِت دمرتيني ،..و أكتشف أنها أختي

 اسكتي ،بس-
 مش هسكت يا نعيمة.. -
 يا أسماء يابنتي الناس بتتفرج علينا-
أنا مش بنتك.. أنا استحالة أكون بنتك.. استحالة البطن دي تكون هي الي -
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أنا بقيت بكرهك أكتر من األول .. و بتمنى مشوفكيش تاني  ،شالتني.. أنا بكرهك
 في حياتي.. 

 ..ُمرادتدّخل بينهم     
أنا بقول نخلي المشاكل العائلية و العتاب دا بعيد عن المستشفى.. عشان انتوا -

قصين شوشرة.. ويلال يا حاجة نعيمة عشان جاية معانا النيابة.. خليكي جنب مش نا
 جوزك يا مدام أسماء.. 

 ..ُمرادأعطت أسماء عنوان منزلها إلى نعيمة ثم تركتها.. و ذهبت نعيمة مع    
********* 

و من داخل غرفة العمليات ال يزالوا األطباء يسعفوَن الماحي.. فهو اآلن بيَن     
عالمين.. أن يموَت فجأًة.. أو يعوَد للحياِة كي ينتقم من كل من أذاه و أّولهم زوجته 
و حبيبها.. من الممكن أنه حينما كان يحاسب نفسه قبلما تطلق عليه شيرين 

لكّنه لم يشعر براحٍة يوًما ما إال عندما يتخّلص الرصاص كان يؤنب ضميره فقط.. و 
من نجالء.. و أنا ال أعلم كيفية الخالص.. لكنه يطلب من اهلل أن يعوَد للحياة 

 و أنا كذلك.. أتمنى العدل اإللهي للجميع . ،ليكمل العدل.. العدل اإللهي
.. كل ينتابه حلٌم بشع.. يجلس على كرسيه بالمستشفى.. يدخل عليِه كثيرون    

من ظلمهم و كلُّ أعماله و كّل ما يريد أن ينتقم منه.. تدخل عليه أشَرقت و بيدها 
و تدخل عليه چيهان و معها هاتفها و ُتشّغل  ،سيناريو الحلقة التي قُتلت من أجلها

المحادثات التي كانت بينها و بينه.. تدخل نجالء و هي تحمل ابنتها على كتفها و 
ان و يبتسمون.. و رشا بيدها األرشيف و وچهها ُملطخ تمسك بيِد فاروق الَدهَّ 

بالدماء.. و شيرين و هي عارية تماًما و صدرها األيسر مشّوه.. و يرى نفسه أيًضا.. 
حينما كان عازفٌا باألوبرا.. و يرى أسماء و هي تبكي و بيدها سّكين.. و الجميع 

و هو ال يقدر على  ،منهيتحالف على أن يقتلوه.. يتنفس بسرعة.. و الجميع يقترب 
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التحدث أو الصراخ.. لم يدِر بنفسه سوى و هم يقتربون منه و يتنّفس بشده و يفوق 
 بالمستشفى إثر استخراج الرصاصة من جسده .

****** 
 ايه عالقتك بكل دا يانعيمة ؟-

 فردت هي:  ،لها ُمرادقالها 
ت بيت بوالق عشان هي كانت طفشت و ساب ،كان الزم أسماء بّتي تدور عليا -

من زمن .. كان الزم أعمل كدا عشان أحسسها أن خالص.. أنا نسيتها زي ما هي 
 نسيتني.. 

 و أشَرقت؟ .. أشَرقت فعال تبقى بنتك؟-
 بيه.. غصب إن عن عين أي تخين أشَرقت تبقى بنتي ُمرادأيوة يا -
 و بنت الَدْهَشان؟-
د ما اكتشفت أن بتي سنة لح 37دي الحاجة الي فضلت كتماها في قلبي  ،أل-

 الي مش في حضني ماتت 
 أشَرقت تبقى بنت مين يا ست نعيمة ؟-
 بيه... بس توعدني تصدقني . ُمرادأنا هحكيلك يا -

في أن  اًل و بدأت تسرد.. و قررت بعدما تنتهي معه أن تذهب إلى أسماء أم
تستعطفها أو تسامحها .. فاألمل اآلن كثير.. فيأمل فاروق و شيرين و نجالء أن 

أمامها  اًل يخلصوا من الَدْهَشان و الماحي إلى األبد و تأمل أماني أن ترى الماحي مقتو 
مثل ابنتها چيهان.. و تأمل أسماء أن تعود لحياة كريمة مع صبري و يأمل الماحي 

للوصول إلى قاتل و سارق  ُمراد رشادل أفعاله األخيرة و يأمل أن يعوَد للحياة ليفع
جثمان أشَرقت الَدْهَشان في أقرب وقت و لعل تلك اآلمال هي التي جعلت مني 
شخًصا يريد إظهار حقيقة ما يكتبه و لكن يظّل الوقت هو الفيصل.. و برغم من 
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 اقتراِب كل الحقائق إال و أنها لم و لن تظهر اآلن....
****** 

بسيارة شيرين البغدادي.. تجلس شيرين مع أدهم بالسيارة.. يقفان أماَم       
مستشفى بالقاهرة الجديدة.. اسُمها مستشفى األمل التخصصي لعالج األورام و 

 سرطان الثدي .
 احنا جايين هنا ليه يا شيرين؟-
قي و أنا هفتح شنطة العربية هتال،انِزل ،مش عاوز تعرف شريف عمل فيا ايه؟ -

 فيها شنطة هدوم.. هاتها 
أخذ حقيبة المالبس و دخَل معها إلى المستشفى.. ذهبا إلى االستقبال.. و الحَظ 

 أنها معروفٌة هناك.. فبدأ أحد العاملين بالحديث.. 
 أستاذة شيرين.. نورتينا و اهلل.. اًل أه-
و أنا جاهزة.. و  ،ميرسي بنورك.. من فضلك أنا عندي بكرة جلسة كيماوي -

 ده أدهم.. جوزي . ،معايا كل حاجة تكفيني هنا األسبوع الي هقعده.. أحب أعرفك
 يفهم أدهم أي شيء .و لم 
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 (22) 
 "َعقد تناُزل"

 ،لصالحها و على الوجه اآلخر ُمراد رشادو ها قد بدأت نعيمة في استدراج 
 مخططات الماحي تتزايد .

 هل سنجد شخًصا ُيوِقف كل هذا الهراء ؟
........ 

ينصت إليها بكل إتقان و تركيز..  ُمرادكان   ،تنّفست.. و ظلت تتحدث      
يحاول أن يفهم لماذا أخبأت على الجميع  أنها ال تزال على قيد الحياة.. أخذت 
تتحدث و تسرد له عن عالقتها الُمحرمة مع الساليمي.. و عن تضحية الَدْهَشان و 

حتى يومنا هذا.. و حينما سألها لماذا لم َتِر ابنتك  رجولته القوية معها و إنصافه لها
 كان ردها غريًبا.. و لكّنه كاَن منطقيًّا بالنسبِة له .  ،كل هذه السنين و األيام

 أنا مليش ذنب ،بيه ُمرادالَدْهَشان هو السبب يا -
 نظر لها مبتسًما:

 يعني إيه مالكيش ذنب؟-
بيه.. الَدْهَشان مكانش عارف في األول أن أنا  ُمرادمجرد اّتفاق يا  ،كان اتفاق-

غلطت مع الساليمي.. كل الي كان عارفه أن اتجوزت على ُسنَّة اهلل و رسوله و 
بعدها ِفِضل يشتغل مع الساليمي و يروح يقعد في بيته في  ،خّلفت أسماء.. 

 . لحد ما في يوم أنا استنجدت بيه....شبرا.
 ة أشَرقت بشهور...قبل والد

قالت له  ،والَدْهَشان مندهًشا مما سمعه ،تجلس نعيمة مع الَدْهَشان في منزله
و  ،و أنها تيّقنت بأنّها حامل منه  ،نعيمة أّن الساليمي قد استدرجها إلى غرفته

 و َشُعَر أن َشَرفه بالتراب بسبب فعلتها الشنيعة... ،بعدما ضربها كثيًرا
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 إيه الي أنِت بتقوليه دا ،يانهار أسود يا نعيمة!-
 ضِحك عليا بكالمه.. ،شان واهللغواني يا ده-
 وبعدين يا نعيمة... الِبت ولال الواد الي في بطنك ده الزم ينزل..-
.. هو ني .. أنا عاوزة أبِعد ينزل! ال يا دهشان .. أنا مش عاوزة أنزِّل الي في بط-

إنما أنا مش عاوزة  ،.. أنا عاوزة أبِعد لحد ماشوف هعمل إيهمايعرفش أني حملت
 أنزِّله أو أنزِّلها

........ 
يتحدث مع نعيمة.. بعدما َسمع منها قصصها و حواديتها التي ال  ُمراداستمر     

 تنتهي.. نظر لها مجدًدا و لم يتحدث سوى ب:
 وبعدين؟-
 ادرته هي بالردفب
خّباني في مطرح يخّصه في بوالق.. و بعديها كان  ،الَدْهَشان سِمع كالمي-

بييجي يطل عليا من وقت للتاني.. و فَ هِّم الساليمي بيه أن أنا سافرت البلد و 
لحد ما ولدت أشَرقت و الساليمي مات.. و هو  ،مش حاينفع أرجع أشتغل تاني 

 عليها طول حياتي من بَعد ما وافقت..جه و فاجئني بحاجة أنا ندمانة 
 فاجئك بإيه يا ست نعيمة؟ ،حاجة! حاجة إيه-

 و بعد والدة أشَرقت بعّدة أيام...
ال أحد بالمنطقة يعلم من هي نعيمة و ما هو سر  ،ُوِلَدت أشَرقت في بوالق    

البيت على  ،و كما نعلم فإن هذا المنزل هو نفسه منزل أسماء ببوالق ،هذا الجنين!
البيت عبارة عن كراسي  ،الشارع بالحارة مباشرًة.. حارةٌ مردومة ضّيقة ُمّتسخة دائًما..

إحداهما بها فراٌش جيد.. تنام عليه  ،قديمة شبه مكسورة.. و مطبٍخ و غرفتّي نوم
قت.. يدخل الَدْهَشان المنزل بعدما َعِلَم أن نعيمة و بجنيبها طفلتها الرضيعة أشرَ 
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 نعيمة قد ولَدت.. دخَل إلى الغرفة فرآها تنظر إلى ابنتها و تلمسها..
قالتلي أّنها ِبت .. قولت أسيبك ترتاحي شوية و آجي  ،سألت الدايّة من يومين-

 أُطل عليكي..
بالك  ،مانو ِبت زي القمر ك ،آه ِبت .. ُقدامك أهي ،فيك الخير يابن عمي-

أنت.. أنا لو ُكت َجَبرت الساليمي و خليته يكتب عليا كان زمان دلوقتي البت دي 
و الحرباية الي اسمها  ،وتتربى وسط أخوها أسامة بيه ،عنده في الفياّل  ،مولودة هناك

و أحط صوابعي الي قدامك دي في عين أتخن تخين  ،نجالء دي تقول لها يا عمتو
 مراته بشرع اهلل... ،تالتة كامولال حد يقوللي تِلت ال

و كان فين بقى شرع اهلل ده و أنِت سايباله  ،ضحكتيني يا شيخة ،شرع اهلل!-
 لحد ما اتبليتي بالبلوة دي! ،نفِسك
ضِحَكت نعيمة ضحكةً عالية ثم قامت من على فراشها و وقفت أمام الَدْهَشان      

 لعكس .و من الواضح أن إنجابها ألشَرقت قّواها.. و ليس ا
 دي بِّتي و بِتُّه  ،بَلوة!! َفَشر -
اكتمي خالص.. أنِت عارفة كويس أن الساليمي اهلل يرحمه لو  ،اقطعي يا نعيمة-

 كان عايش و عرف أنك جبتي البت للدنيا كان هيدفنك مطرحك هنا!
تبقى ،بعيُنه يا دهشان.. أنت فاكر أن أنا هسيب حّقي عنده حتى بعد ما مات؟ -

 رفش ِبت عّمك لما بتحط حد في دماغها ممكن تعمل فيه إيه..غلطان و متع
سّمتيها  ،أاّل مقولتليش صحيح ،و أنا مش هنّولهالك.. مش هنّولهاِلك يا نعيمة-
 ايه؟
 بسم النبي حارسها و صاينها أشَرقت هانم الساليمي.. ،أشَرقت -

و يُجرها إلى مخططات شيطانية و  ،أدرَك الَدْهَشان أن نعيمة يستلذها عقلها     
و ليس عليه سوى أن  ،قرارات مصيرية من األكيد أنها سُتنهي حياتها بأقرب وقت
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يفعل ما يريده.. و هو يُريد أن يأخذ منها أشَرقت بأي طريقة.. كي يقتلها أو ُيسّلمها 
مُّ شيء هو عدم نشأة أو ترعُرع أشَرقت بأحضان نعيمة.. أه ،إلى أقرب ملجٍأ لأليتام 

أو بأحضان عائلة الساليمي لكونها يوًما ما خَطت مع رجٍل لتحقيِق شهوٍة ال تدري 
 ،ما هو المصير آنذاك .. و هي ال تعلم هل تستسلم إلى الَدْهَشان و ُتسّلمه ابنتها

مال من الممكن أن يُعّوض؟ .. أنا َأْم تأخذها و تهرب إلى أيّة مكاٍن بعيد.. أو أّن ال
ال أعلم هل المال ممكن أن يُعّوض أحًدا عن أبيِه و أمه أو عن حياته التي يحيا فيها 

بالنسبة لي خذوا كل ما أملك وأعيدوا لي  ،و هو سعيٌد َفِرٌح خاٍل من أذاه النفسي
َح الَدْهَشان.. بعدما اقتر  ،أو حياتي التي ُسلبت مني هدرًا.. فالقرار كان لنعيمة ،أبي

مقابل  ،و أُلّخص لكم القرار في عقد تنازل.. تتنازل نعيمة عن أشَرقت إلى الَدْهَشان
بنوُد هذا العقد هي عدم السؤال على أشَرقت يوًما ما  ،ثالثون ألف جنيًها مصريًا

 طوال حياتها.. و ُيحرم على نعيمة أن تراها حّية أو مّيتة .. اقترح الَدْهَشان هذا العقد
ولكن.. تلك المرة لم يأخذها لمجرد أن يقتلها أو ُيسلمها لدوِر  ،ليأخذ أشَرقت

 ،الَدْهَشان قرر أن يأخذها ِعوًضا عن ابنته التي قُِتلت يوًما ما في رَِحِم زَيَنب ،أيتام!
حينها  ،و أم أشَرقت الُمزيّفة.. و التي ُكِتَبت في شهادة الميالد زورًا.. ،زوجته الحبيبة

لم يستطع فعل أي شيء.. سوى أن  ،امة الساليمي أنها ابنة نعيمة و أبيهأدرك أس
و نشأة أشرقت في منزله باسم أشَرقت  ،يؤّمن مستقبلها ابنته عن طريق وصية أبيه

محمد الَدْهَشان.. و التي عاشت مع أسامة بك الساليمي و ابنته نجالء التي تقربها 
أخاها و ابنته.. هل قبلت نعيمة العرض ؟ و هما باألصِل  ،سًنا باعتبارهما مخدومها

و عزمت على االختفاء نهائًيا من حياِة الَدْهَشان و أشَرقت و  ،بالفعل: قبلته  ،
الساليمي.. توّجهت لتربية أسماء.. و تزوجت من زوجها األخير و أصبَح لديها أوالًدا 

لوديعة التي و تم تأمين مستقبل أشَرقت بموجب وصّية الساليمي.. عن طريق ا ،منه
كتبها الساليمي له و التي صّرح بها أسامة للدهشان بعد أعواٍم عديدة.. تأنيًبا من 
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 . 2015وأتت نجالء و أخذتها منه مجدًدا في عاِم  ،ضميره..
****** 

 في المناقشة معها: ُمرادو يستمر 
سنة عشان شوية  38يعني يا نعيمة نقدر نقول كدا أنك اتنازلتي عن بنتك من -

غير  ،وأن التنازل تم بينك و بين محمد الَدْهَشان و مشوفتيهاش من ساعتها ،وسفل
 ،مرة واحدة لما عملت حلقة عن عشوائيات بوالق و انتي خدتي فيها صورة معاها

 صح؟
بس واهلل  ،أنا عارفة أن ممكن أكون في نظرك مجرمة في حق بنتي ،صح يا بيه-

هو كان شايف  ،كان غصب عني.. الَدْهَشان حِلف أنه هيقتلني لو مسبتلوش البت
و طبًعا ده ظهر أكتر لما  ،أن وجودها معاه هيبقى في حد ذاته حاجة حلوة ليها

 الَدْهَشان أخد وديعته من أسامة
 و أنِت يا ست نعيمة؟ عاوزة إيه؟ طلباتك ؟-
ال عاوزة فلوسي  ،تل بنتي و منيمهاش في تربتهامش عاوزة غير أنكم تالقوا الي ق-

من الَدْهَشان الي الساليمي سابها لبنتي وال عاوزة أي حاجة غير أن بنتي تنام مرتاحة 
 و أسماء كمان تكون مسامحاني.. ،في تربتها.. وبدعي من ربنا أنها تكون مسامحاني

كوني تحت عنينا و هت ،أنا أكيد هحتاجك تاني  ،إن شاء اهلل يا ست نعيمة...-
و بمجرد ما الَدْهَشان يفوق هيكون  ،الفترة دي لحد ما كل حاجة تخلص على خير

 عن عالقته بكل الكالم الي انتي قولتيه دا ،فيه استجواب كامل له
 و أنا تحت أمرك ،أكيد يا بيه-

فالعنوان معها.. قررت أن ،انسحبت نعيمة و قررت أن تتوجه إلى منزل أسماء     
تحاول أن ُتصلح العالقة بينها و بين ابنتها التي ال تزال على قيد الحياة..  تذهب و

و أنا إْن كنت مكانها لم  ،و لكنني ال أعلم هل ُكره أسماء لها سيجعلها تسامح َأْم ال
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 ُأسامح أبًدا .
****** 

بعدما  ُمراد رشادو نجالء.. و  ،يستيقظ شريف بالمستشفى فيجد أمامه الطبيب   
 يمة تذهب و عِلَم أن الماحي أفاَق و ُأخرج الرصاص منه..ترَك نع

 حمداهلل على سالمتك يا دكتور..-
 و أعقبته نجالء بنفس الجملة و زودت "يا حبيبي" ،ُمرادقالها 

أنا آخر حاجة فاكرها إني كنت بتمشى على  ،،اهلل يسلمكم جميًعا.. أنااا-
 الكورنيش.. و....

أخَذ يتذّكر حتى تذّكر أنه رأى من أطلقت عليه الرصاص من السيارة.. و يعلم    
 و لكنه لم يقل ألحد.. أخذ ُيكِمل حديثه.. ،جيًدا أنها شيرين

 و ِجِري... ،و حد ضرب عليا نار من عربية متفّيمة-
 إن شاء اهلل هنعرف مين الي عمل كدااهدى بس يا حبيبي و -

أنه سيأتي  ُمرادو استمّرت تتحدث معه و قال له  ،هّونت عليه نجالء األمر    
 و جلست معه نجالء... ،غًدا ليستجوبه ويطمئن عليه.. و انسحب

******* 
 و تتحدث معه..  ،يجلس أدهم مع شيرين في غرفتها بمستشفى األمل    

خفت عليك مترضاش تكمل معايا و  ،مكانش ينفع أقولك أن تعبانة يا أدهم-
 تسيبني 

أنا مقدر كل الي جواكي يا شيرين.. و لو سمحتي متتكلميش عشان انتي -
 تعبانة...

 بحبك...-
 و أنا كمان-
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طباء و طلب من أدهم أن ينتظره بالخارج.. اطمئن قاطعهم دخول إحدى األ     
 الطبيب على شيرين ثّم خرَج و تحّدث مع أدهم في أمٍر ما:

 حضرتك جوزها صح؟-
 أيوة..-
 دقايق 5طيب حضرتك ممكن تتفضل معايا في المكتب -
 تحت أمرك اتفضل-

ذهب معه إلى مكتبه.. و هناك أخبره باألمر كله.. يجلس أدهم و بيده عّدة 
 حاليل..ت

الحقيقة أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه.. بس مدام شيرين الفترة األخيرة -
ده غير المشاكل الي في الثدي و  ،و الكانسر بدأ يوصل للمخ ،حالتها متأخرة أوي

الورم الي فيه الي حضرتك شايفه قدامك في التحاليل.. و اللي بتضطرنا أننا الزم 
 ،هي حالتة متأخرة جًدا ،ا نشيل الثدي كلهنستأصله في أقرب وقت عن طريق أنن

 والزم نلحقها.. 
******* 

و تتحدث نجالء مع أبيها من الواليات المتحدة مكالمة فيديو عبر تطبيق     
 سكايب

 عامل ايه ؟ وحشتني ،إزيك يا بابا-
 طمنيني جوزك عامل ايه؟،أنا تمام واهلل يابنتي -
 لسة فايق أنهاردة.. ،واهلل تمام-
 طيب الحمدهلل ربنا يرجعه لبيته بسالم...-
 يارب-
 مالك يابنتي فيه حاجة؟ شكلك متضايق-
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 بابا هو أنت راجع مصر قريب؟-
 خير فيه ايه؟ ،بعد شهرين أيوة-
 و شكلها كدا بتهددني..  ،بابا نعيمة ظهرت-
 !،إيه! و دي ايه الي فكرها بيكي-
 حق بنتها الي ماتت!-
طيب بقولك ايه.. أنا هحاول أفضي  ،أنا ما صدقت خلصت من السيرة دي-

 و هتكلم معها ،نفسي قريب جًدا و أنزل أشوف أصل الحكاية دي ايه
 ماشي يا بابا-
 يلال سالم دلوقتي-

أغلقت نجالء المكالمة مع أبيها و تلقت رسالة من فاروق يقول لها أنه قرر     
أما عن أسامة أبيها  ،قررت أن تذهب له لتتناقش معهأن يسافر و لم يعد مجدًدا.. ف

.. أغلق الخط ثم اندهش.. و ُيالَحظ أن بجانبه على المكتب صورة تجمعه 
 و يترحم عليها . ،بأشَرقت الَدْهَشان.. يمسكها بيده و ينظر لها مبتسًما

 لعل القرارات المصيريَّة تكون هي الحل . ،و يجب عليهم جميًعا أن يقرروا
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(23) 
 "قرارات مصيرية"

سبق و علمنا أن جثمان أشَرقت حينما ظهَر كان محروقًا! و لم يتم التعرف عليه 
 فما القرار؟ ،مطلًقا

....... 
.. حاولت ُمراد رشادتجلس نعيمة في منزل أسماء بعدما عادت من مكتب      

عما حدث بالماضي ألشَرقت و للدهشان و  ُمرادكثيًرا أن تخفي أي شيء قالته ل
لكّنها لم تستطع أن تخفي أي شيء على ابنتها أسماء.. بدأت تسرد ألسماء كل ما 

و أخذت في اعتبارها أّن قلب أسماء الطيب من الممكن أن يسامح  ،ُمرادسردته ل
على أي شيء.. و أنا ال اعلم هل نعيمة ضحّية أم ال! منُذ زمٍن طويل خَطت مع 

و أنقذها الَدْهَشان بأخذ خطيئتها لتصبح  ،ساليمي و هي تعلم مدى حرمانية ذلك ال
و ال يمكن ألحد أن يتخيل أن أشَرقت الَدْهَشان  ،ابنته يوًما ما! ذنٌب أقبُح من ذنبٍ 

دفعت كل هذا ثمًنا غالًيا و هو حياتها.. التي ُدِمرت بسبب الجميع.. و مهما كانت 
ال  ،إال أنَّ أسماء بدأت تِحن مجدًدا لنعيمة ،لُكره ِعند البعضالتربية القاسية ُتوّلد ا

أعلم لماذا.. بسبب عودتها للحياة َأْم بسبب ضميرها الغريب أطواره َأْم بسبب رغبِة 
فقررت أن تتراهن على ضمير نعيمة.. و ال تعلم  ،أسماء في التعويض.. عن أي شيء

 حدوث معجزة .و لكنها تنتظر  ،هل ستكسب هذا الرهان َأْم ال
 ،أنا نفسي أسألك سؤال.. ليه زمان كنتي بتعامليني بحنية و حب و بقلب طيب-

 و قبل ما أِهج وأسيبكم بفترة بدأتي تكوني جاحدة عليا بالشكل دا؟
 قالتها أسماء لنعيمة كنوٍع من العتاب

 ،ساعات الواحد بيضطر يعمل حاجات هو مش عاوز يعملها ،بصي يا أسماء-
يشهد  ،و أنا دلوقتي بين إيديكي و معاكي ،ي غلطة هو عملها زمانعشان ينسى أ
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بس من ساعة ما عرفت أن بنتي  ،ربي أني ماُكتش هفتح سيرة الساليمي دي خالص
زمان لما كنتي بتنامي على  ،مش في تربتها و أنا مش مستريحة.. تعرفي يا أسماء

نعيمة الطيبة  ،عيمةو أحكيلك الحدوتة.. كنت ن ،و أملِّس لك على شعرك ،ِحجري
إنما يا بنتي لما أتجوز واحد يطّفحني  ،الي عندها قلب بيحن و يحس للي حواليه

و أالقيكي طالعالي  ،كل واحد عنده بالويه و قرفه و مشاكله  3و أخلف منه  ،الكوتة
 كان الزم أعاملك بمنتهى القسوة..  ،في العاللي و عايزة تعيشي عيشة الكبار

 صمتت أسماء لمدة ثواٍن ثم ردت عليها:
 طب و صبري؟-
صبري دا ماكانش ينفعك زمان.. يا أسماء أوعي تفتكري أن أنا ُكت عاوزة أجوزك -

أنا عارفة أن  ،احدة في الدنياأنا ُكت عاوزاكي تبقي أجمل و  ،أي جوازة و السالم
بس يا بنتي أنا من جوايا قلبي بيحبك..  ،قسيت عليكي جامد و متوكدة أنك كارهاني

 و بيحب أختك الي قتلوها .
 أنِت تعرفي حاجة عن الي قتل أشَرقت؟ ،هم مين يا أمي ؟ -
كل الي أعرفه أن بنتي راحت هَدر بسبب حلقة عملتها مع   ،ال يا بنتي معرفش-
 بنت أخوها جوز
 جوز نجالء يعني...-
الي هّجيتي و روحتي تشتغلي معاه في  ،أيوة.. الي اسمه شريف الماحي-

 ،المستشفى بتاعته زمان
نظرت أسماء إلى نعيمة لحظات ثم عادت مرة أخرى للحديث لكي تخبرها 

 بالحقيقة:
 شريف يبقى جوزي أنا كمان . ،على فكرة يا ماما-

******* 
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يشعر  ُمرادو  ،ُمرادفمنذ فترٍة كبيرٍة لم يرُه  ،بالمكتب ُمرادع يجلس أدهم م    
 باندهاش مما كاَن يقرأه بالتقرير.. و لكنه ال يعلم متى سينتهي من قرائته .

 كنت مختفي فين الفترة دي يا عم أدهم-
شيرين مراتي تعبانة جًدا و حضرتك عارف أنها  ،بيه ُمرادأنا آسف واهلل يا -

و موبايلي مكانش معايا  ،أنا كنت معاها طول الفترة الي فاتتعندها كانسر.. 
أنا أول ما اتطمنت عليها سيبتها تنام في  ،موبايلي في بيت شيرين من ساعتها

 المستشفى و جيت لحضرتك على طول
 و هي أخبارها ايه دلوقتي؟ ،ألف سالمة-
يا  ،الدكتور قال لي أن الورم بدأ يوصل للمخ ،الحمدهلل.. بس حالتها بتسوء-

 بيه ُمرادريت تدعي لها يا 
 ربنا يتم شفاها على خير-
 يا رب-

فترة ثم بدأ يتحدث في الهاتف مع زوجته و بعدما أنهى حديثه  ُمرادصمت     
 أشعل سيجارته ثم تحدث مجدًدا مع أدهم لكي يعرف منه بعض التفاصيل..

تكر مين الي ضرب نار على شريف ؟ و تفتكر الي ضرب تف ،،إال قولي يا أدهم-
 نار على شريف هو نفسه الي ضرب نار على أشَرقت السنة الي فاتت ؟

 بس الي أعرفه أن شريف أعداؤه كتير و في كل مكان ،معرفش-
 يعني تفتكر مراتك ملهاش دعوة بالموضوع؟-
لمستشفيات عشان أنا بقالي أيام دايخ أنا و شيرين في ا ،أكيد أل  ،شيرين!-

 حتى احنا اتفاجئنا من نجالء باللي حصل ،تَعبها 
و عموًما قريب أوي كل حاجة هتبان.. و ربنا يخرجهالك  ،تمام يا أدهم-

 بالسالمة
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 يا رب-
و لألسف مافيش جديد.. شكلنا كدا هنعتبر أن دي  ،المعمل الجنائي كلمني-

األقل هنبقى عملنا الي علينا أهو على  ،و هندفن اًل،جثّة أشَرقت الي اتسرقت فع
 ولال إيه رأيك يا أدهم؟ ،لحد ما نِعَتر في الي عمل كدا

و لكن أنا مع  ،عن رغبته في أن يدفن الجثمان ُمراداندهش أدهم مما قاله     
منذ عاِم  ،في قرارِه.. ؛ ألنه و بكل بساطة القضية ال تزال مفتوحة لحد اآلن! ُمراد

معتبًرا بأن الفاعل  ،يربط أحداثه و خيوطه ُمرادو لم يشعر أحد براحٍة.. فبدأ  2017
خصوًصا بعدما تّم اإلثبات من المعمل الجنائي أن مارك ماَت منتحًرا و  ،هو مارك

و يقتصرها على  ،يعبث مجدًدا بقضية أشَرقت الَدْهَشان أاّل  ُمرادفقرر  اًل،ليس مقتو 
و بناًء عليه يتم دفن  ،أن القاتل هو مارك جرجس.. لدافِع الحب و الغيرِة و االنتقام

 ،نجالء ،نعيمة ،أسماء ،و الجميع يشعر بالراحة ،جثمانها المحروق
ستشارة نعيمة ا ُمرادوافقه أدهم في الرأي و قرر  ،و حتى أنا ،شيرين،الماحي،أدهم

و قرر أن يفعل كل ما ،و أسماء باعتبارهما العائلة األقرب دمويًا ألشَرقت الَدْهَشان
 يريده.. بعدما يذهب الستجواب الماحي .

****** 
تذهب نجالء الساليمي إلى منزل فاروق بعدما أرسل لها رسالًة يقوُل فيها بأنّه     

تي تتواجد معها دائًما في حقيبتها ضمن سُيسافر.. تفتح باب البيت بنسخة المفتاح ال
 ،و تُنادي عليه.. لم يرد عليها.. دخلت غرفته ،مفاتيحها الخاصة.. تدخل البيت

فرأته يجلس على كرسّي أمام مرآته .. و على فراشه حقيبة السفر.. أخذت تقترب 
و كأنها  ،و بعدها بدأت تلمس جسده و تعانقه بدوِن كالم ،منه حتى لمست ظهره

ّبر عن كل المشاعر الداخلية التي تولدت داخلها ناحيتها منُذ ما كانت معه باألوبرا تُع
 بالماضي.. 
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 عاوز تسافر و تسيبني ؟-
 فنظَر لها: ،قالتها و هي تعاتبه على قراره المفاجيء

 ما تشوفي مين ساب مين األّول  ،أسيبك! -
 ..!يا فاروق أنت فاهم كل حاجة و عارف المصايب الي أنا فيها-

 قاَم من على كرسيه و بدأ يتجول في الغرفة و يتحدث:
فاكرة يا نجالء من سنة و شوية ؟ جيتيلي و معاكي تورتاية من البوار عشان -

 ،طلبتي مني اليوم دا أن أساعدك تحملي و تنسبي البيبي لشريف ،نحتفل بعيد ميالدي
و بعد ما ساعدتك طلبتي مّني أن أستنى و أصبر على بال ما أشوف  ،و أنا متأخرتش 

و طلبتي مني بعدها أنك ماتجيليش البيت  ،و أنا متأخرتش ،بنتي الي خلفتيها مني
كتير عشان شاّكة أن جوزك بيراقبك و خايفة يعرف أن بيّنا حاجة و أنا برضو 

أنا عملت لك الي انِت أنا مش عاوز أكون هنا..  ،متأخرتش.. بس كفاية يا نجالء
سنة هيتعمل لها  18و بعد  ،و خليت يبقى عندك بنت جميلة و زي المالك ،عايزاه

يبقى مفيش داعي أن جوزك يكشف أي حاجة  ،بطاقة باسم جميلة شريف الماحي
 و اهلل أعلم هو ناوي على ايه! ... ،خصوًصا أنه فاق ،بينا

 اقتربت منه نجالء ثم ابتسمت و تحدثت:
 ،بس يأخي كمِّل ِجميلك معايا لآلخر ،حبيبي أنا مانكرش أنك ساعدتني كتير-

بس برضو اتفقنا أن هييجي يوم  ،يوم عيد ميالدك يا فاروق احنا اتفقنا على الِخلفة
و  ،و مش هيكون فيه في حياتي غير جميلة بنتي ،هنخلص فيه من شريف لألبد

 و فلوس شريف و كل أمالكه..  ،أنت
وضعت قدمها اليسرى على اليمنى  ،في غرفته و جلست على فراشه ثّم تجّولت

 و أكملت حديثها مجدًدا:
و عشان آخد  ،الزم آخد من شريف كل حاجة بالبطيء ،و عشان بقى ده يحصل-
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تصدق يا فاروق أنت لو شوفته في المستشفى  ،منه كل حاجة بالبطيء الزم أسايُسه
مهدود  ،ميهدوش أي حد في الدنياهيصعب عليك.. شريف القوي المتماسك الي 

و مرمي على سرير بعد ما انضرب رصاصتين في كتفه.. أنا بس مش عارفه ليه الي 
 ضربه ولال الي ضربته مجبش الرصاصة في قلبه عشان نخلص...

 ثم اقتربت منه و لمست ذقنه و تحدثت:
بنتنا  و حياتنا أنا و أنت و ،شريف الماحي و خالُصه إلي هيكون على إيدي كوم-

و  ،و أنا مابكرهش في حياتي قّده ،كفاية أنه حرمني منك زمان  ،و فلوسه كوم تاني
على قد ما هيكون تمن حقي عنده غالي أوي وكبير..  ،على قد كل ذرّة ُكره بكرههاله

متسافرش عشان خالص كل حاجة بدأت تخلص.. و كلها فترة  ،متسافرش يا فاروق
 و بعدها موته على إيديا . ،أخليه يطّلق بنت نعيمة  ،اصبر عليا بس ،و نرتاح كلنا

 فرّد عليها:
 نعيمة مين ؟-

 فنظرت إلى األمام و ابتسمت:
المهم أنك تصُبر و متسافرش..  ،هحكيهولك بعدين ،أل ده حوار قديم و كبير-

 أنا مش هستنى أي حد يشاركني في فلوس شريف تاني ،عشان خالص 
 ،بحس أنك مليون شخصية في بعض ،ستغربك أويأنا ساعات ب ،تعرفي يا نجالء-

والبنت الي  ،البنت الرومانسية و البنت الي بميت راجل و البنت الي يتخاف منها
لسة المشاعر الي جّواها  ،و مع كل ده ،ممكن تعمل أي حاجة عشان مصلحتها

 مانطفتش!
عملت المستحيل عشان مصلحتها و عشان تحط  ،زمان كان عندنا خّدامة-
فضلت وراهها لحد ما مشيتها  ،بس أنا ماسكتتلهاش ،ها مكان في بيت أبويالنفس

بس عشان  ،و بعد سنين عرفت أن فيه أَتر زبالة ليها في الدنيا لسة موجود ،من بيتنا
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و أوعدك يا فاروق أن أّي  ،هي خدت حق مش حقها األَتر دا غار في سّتين داهية
 ،عشان ده وقتي  ،ستين ألف داهيةهغّوره في  ،حد كان له عالقة بمصالح جوزي

 فهمت ؟
 و أديني مستني حدوث معجزة.. ،فِهمت يا نجال-
 عاوزاك بس تِتَّك ع الَصبر  ،كل الي هيحصل طبيعي   ،وال معجزة وال حاجة-

 أخذت حقيبتها من فراشه ثم تحّدثت :
هيجي المستشفى عشان يستجوب  ُمرادالظابط الي اسمه  ،أنا الزم أمشي دلوقتي-

 بحبك ،و أنا الزم أكون موجودة.. هكلمك ،شريف
 و انسحبت..... 

غادرت نجالء من المنزل و أخَذ فاروق يتجّول في منزله ثم أمسك هاتفه و     
فمن الواضح أنه كاَن ُيسّجل  ،أشغَل ملًفا صوتًيا يحتوي على كل ما قالته نجالء اليوم

 لها ما قالته!!! .
******* 

يجلس على الكرسي بجانب فراشها و  ،عاَد أدهم إلى شيرين بالمستشفى     
ُمعدمة تماًما.. تشعر و كأنها تحتضر.. و آثار التعب قد بدت تظهر على  ،تنظر إليه

 ،أو رغبًة في ابتالئها بأشدِّ أنواع األلم ،من الممكن أنه يكون انتقاًما من اهلل ،وجهها
نت تمتلكه في الحياِة الدنيا و أصبحت تخسره واحًدا تلَو أو إيعاظها بكل ما كا

من الممكن أن تكوَن سبًبا في أشياٍء  ،أو تخليًصا لذنٍب ما قد افتعلته بحياتها ،اآلخر
و ها هي  ،سواًء مرضه النفسّي أو الجسدي ،ولكن ليس على المريِض َحَرج ،كثيرة

 م:تتحدث ببطٍء إلى أده ،اآلن تنام على الفراش تتألم
 الدكتور كان عايزك.. قال لك إيه ؟ ،لما سيبتني و مشيت-

أدرك أنها اآلن في أشد حاالِت مرضها و أن االنفعال  ،لم يستطع الرد في الحال
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 ،ال يستطيع أن يخبرها بأن الورَم قد وصَل إلى المخ ،ليس بالًء حسًنا بالنسبِة لها
فهو ال  ،أخَذ نفًسا عميًقا ثم بدأ يتحدث محاواًل أن ُيخبيء ما بداخله من توّجعات

 ينكر أنه أحّبها بعدما َعِلَم ِبمرِضها..:
كل الحكاية أنه كان بيحاول يوصيني عليكي و   ،أل مكانش بيقول حاجة-

و كمان جلسة  ،يخليني آخد بالي منك و أن فيه تحاليل قريب هيحتاج يعملها
 شدي حيلك يا حبيبتي.. ،اوي هتكون يوم الخميس الجايالكيم

 تنّفست ثم تحدثت مرة أخرى:
 أدهم!-
 فرّد و هو ال يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك: 

 نعم؟-
 هو الدكتور قال لك أني هموت؟-

و كاَن يبكي و  ،لم يستطع الرد سوى بصوٍت عاٍل و كأنه يستحيل حدوِث ذلك
 هو يتحدث:

أنا بحبك يا  ،واهلل.. واهلل العظيم هتبِقي كويسة و بخير ،أل أل واهلل ما هتموتي-
شيرين و مش هسيبك أبًدا و هفضل معاكي و هتتحسني و هتبقي أحسن من 

 األول..
ثم خرَج ِبحّجة أنه يريد أن يشتري  ،و قّبلها من رأسها ،ثم احتضنها و هي نائمة

و  ،المأكوالت.. و خرَج عاهًدا على نفسه أاّل ُيظهر البكاء مجدًدا أمامهالها بعض 
 لعل تلك هي اللحظة الوحيدة التي شعَر أدهم فيها أنه ُيحبها .

******* 
يتواجد  ،في غرفة شريف الماحي بمستشفى الماحي ليستجوبه ُمراديجلس      

و  ،و شريف بصحٍة جيدة ،يتحدث إلى شريف ُمرادبدأ  ،ُهناك نجالء و أسماء فقط
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 ُيجيد الحديث:
 أخبار صحتك يا شريف بيه؟ -

 اعتدل شريف و هو على الفراش و شِرب الماء و ردَّ عليه:
 الحمدهلل على كل شيء ،اهلل يسلِّم جنابك-
 ايه الي حصل في اليوم دا ؟ ،قول لي يا شريف بيه ،و نِعَم باهلل-

 بدأ يسترجع بذاكرته و يتحّدث:
و بعدها رّوحت  ،كنت في المستشفى بتابع كذا شغل  ،يعي في بدايتهكان يوم طب-

و أن حابب أنزل  ،بعدها حسيت أن مخنوق ،البيت قعدت شوية مع مراتي و بنتي
 ألف شوية مع نفسي

 كانت الساعة كام بالضبط؟-
 و نص 9حوالي -

 و رّد عليه: ،في ُمفكرته الصغيرة ما يقوله شريف ُمرادأخذ يكتب 
 كمل يا شريف بيه  ،تمام-

 فسألته نجالء: ،أمسَك جبينه و كأنه يشعُر بوجٍع في مخه
 فيه حاجة حاسس بيها؟ ،حبيبي مالك-

 له الحديث أيًضا: ُمرادو وّجه 
ممكن آجيلك  ،لو حضرتك تعبان أو حاسس بحاجة هتمنعك أننا نكمل التحقيق-

 تاني! وقت
 فرّد عليهم شريف:

و بعديها  ،فضلت أتمشى في الشوارع.. روحت أماكن كتير ،أنا كويس ،ال ال-
و حد كان راكب ورا فتح إزاز  ،فجأة جت عربية متفّيمة ،اتمشيت على الكورنيش

و مش دريان بأي حاجة  ،مادرتش بنفسي غير و أنا واقع في األرض ،العربية
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 تماًما.....
أو حتى شكل  ،نوعها ،ي حاجة في العربية دي؟ نمرتها طب و ملمحتش أ-

 أو نوعه حتى! ،الشخص الي كان فيها
 و لكّنه فّضل النفي: ،تذّكر أن من فعل به ذلك هي شيرين ،أخذ يُفّكر لبرهة

مش فاكر.. كنا باليل و أول ما وقعت على األرض غّمضت عيني من ُكتر  ،أل-
 ،بس سمعت ناس كانت بتقول أن العربية من غير ِنَمر ،الوجع

الشخص الي اّتصل بنجالء هانم من على موبايلك قال أنها  ،حقيقي اًل آه ده فع-
 حضرتك لك أعداء؟ ،ملهاش نمر ونوعها كمان مش باين.. طب شريف بيه

برغٍم من أن الجميع يعرف أن الماحي  ،بأنه ليس لديه أعداء ُمرادشريف على رّد 
 أخيًرا: اًل سؤا ُمرادلديه عداءات مع عديٍد من البشر.. ثم سأله 

 بتتهم حد معين بأنه ممكن يكون عمل فيك كدا ؟ ،تمام-
 و طلب منه طلًبا: ،فجاوبه شريف بالنفي

أنا كويس و بخير  ،ضرتك تِقفِّل المحضرو لو سمحت أنا عاوز ح ،بيه ُمرادأل يا -
لو سمحت أنا مش حابب أن يكون فيه أي نوع من  ،ومسامح في الي عمل كدا

ممكن ده كان ابتالء من ربنا أو تخليص ذنب ألي حاجة وحشة  ،األمن في حياتي
تِففل المحضر و منتكلمش في  ،بيه ُمرادلكن لو سمحت يا  ،أنا عملتها في حياتي

 ،أنا راجل هرجع بيتي بكرة و همارس حياتي الطبيعية عادي ،ي تانيموضوع حادثت
 فبالنسبة لي مافيش أي حاجة حصلت .

 على طلبه: ُمرادوافَق 
بس بتمنالك تكون بخير و بعيد عن  ،و أنا هقّفل المحضر ،تمام يا شريف بيه-

 ،أو أي حاجة حابب أنك تفتكرها و تتكلم فيها ،و لو حسيت بأي خطر ،أي شر
 بتشرفني في مكتبي..
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 فيه أخبار عن جثة أشَرقت؟ ،بيه ُمرادبأمر اهلل يا -
و هي هتقول  ،واهلل يا شريف بيه أنا من رأيي تسأل مديرة أعمالك الي واقفة دي-

 هستأذن أنا.. ،أنا مهمتي انتهت ،لك كل حاجة
جالء أن يتحدث معها خارج الغرفة.. و أسماء و لكّنه طلب من ن ُمرادغادَر 

 تتحدث مع الماحي بالداخل:
 قاصده إيه يا أسماء؟-
و هفهمك  ،هيدفنوا جثّتها الي كانوا لقوها من فترة بكرة.. و أنا عرفت كل حاجة-

 كل حاجة بمجرد ما نخلص من جو المستشفى ده
 ،بالخارج يتحّدث مع نجالء ُمرادو 
طبًعا دفنها للمرة التانية  ،فيه قرار من الجنايات بدفن عمتك بكرة ،نجالء هانم-

و الي قتلها هو مارك بعد ما  ،بعد ما الجثة ُوجدت محروقة زي ما الكل عارف 
تحبي ندفنها في مقابر الَدْهَشان زي ما اتدفنت قبل  ،انتحر قبل تنفيذ الحكم عليه

 كدا؟ ولال ندفنها في مقابر عليتكم؟
 و عقبته في الرد: ،ا يقولهفاندهشت مم

 مش فاهمة!! عمتي مين و مقابر عيلتي ايه!-
 ولال هي ماسمهاش كدا برضو؟ ،أشَرقت هانم الساليمي ،عمتك يا نجالء هانم-

 نظرت له قبلما تتركه ثم بدأت تتحدث:
أسامة بيه  ،أنا مليش غير أبويا ،أنا مليش عّمات وال ِعمام ،بيه ُمراداسمع يا -

هي مالهاش حاجة  ،الساليمي.. و اهلل يرحمها أشَرقت دي ادفنوها في مقابر أبوها
 عن إذَنك . ،عندنا وال احنا لينا حاجة عندها

 تركته وقررت تدخل غرفة زوجها و لكن قبلما تدخل شّد يدها و قال:
للمرة  ،بكرة الصبح يا نجالء هانم كلنا هنحضر دفن الجثة ،نعيمة ليها رأي تاني-
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محدش هيزعلك.. و وقت الدفن المرة  ،و يا ستي أشَرقت محمد الَدْهَشان ،التانية
 وال قتل.. عن إذِنك . ،ال سرقة وال حرق ،دي هيكون فيه عناية مشددة

 و دخلت لُتبلغ شريف . ،لم ترد عليه
****** 

األطباء و عاَد أدهم بعدما أحضر لشيرين طعاًما من الخارج..وجَد الكثير من       
و  ،لكّنها ال تزال حّية ،فُمها يطرُش دماء ،و تفاجئ مما رآه ،و الممرضات بالداخل
اقترب منها أدهم ليفهم ما تريد أن  ،ال يستطيع أحد تفسيره ،تتحدث بصوٍت خافت

 فتفّهم أنها تريد أن ترى ياسمينا..  ،تقوله شيرين و هي بهذه الحالة
ي و التليفيزيون و الُصحف يتم النشر بموعد و على وسائل التواصل االجتماع    

بمقابر  ، 2018مارس  29بتاريخ الخميس  ،دفن جثمان أشَرقت الَدْهَشان مجدًدا
 الَدْهَشان .

 و لمفاجآة جديدة . ،و لذكرى غريبة ،فلنستعد للجثمان
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(24) 
 "ذكرى و جثمان و مفاجآة"

جعلته معتقًدا بأن َدفن الجثمان و غلق  ُمراد رشادمنطقية األحداث بالنسبة ل
 النهاية! . هي القضية تماًما ستكون

 ال يعلم أن هذا يُعد تمهيًدا بسيطًا لبدايٍة ال تنتهي يوًما ما .
....... 

 قبل زواج نجالء بشهور –منزل أسامة الساليمي 
و قد نالت  ،كانت باألوبرا لديها عرٌض موسيقٌي فريد  ،تدخل نجالء المنزل    

اليوم جائزة قّيمة أضافتها في قائمة جوائزها.. تدخل الفيال و معها صديقها.. 
تعّرفت عليه في األوبرا منُذ أعواٍم طوال و تشُعر نجالء  ،الشخص الذي تحبه كثيًرا
وى حينما بدأت تراه في و كأّنها لم تفرح في حياتها س ،دائًما باحتياٍج شديد إليه

ال تنكر نجالء أنّها ُتحّبه و تُريد الزواج  ،حياتها.. فقررت أن تستضيفه اليوم بمنزلها
و لكّنها تخاف شديًدا من أن يرفض أسامة استمرار ذلك الحب أو الرغبة في  ،منه

أخبرت أبيها اليوم أن صديقها قد آٍت معها كي يتعّرَف على أسامة و  ،الزواج منه
يرتدي نظارة طبية لتحسين  ،و مالمحه فريدة و جميلة ،دث معه.. هو وسيٌم يتح

متميًزا.. و شعٌر أسَود ناعم و يٌد جّذابة تعشق العزف على  اًل نظرِه و قد أعطته جما
 آلة الكالرينت و على البيانو.. 

تشعر بفرحٍة رهيبة بأنه يتواجد في منزلها  ،يجلس على كرسّي و بجانبه نجالء    
إال أنه يخاُف بشدة  ،األب المتواضع في كل شيء ،يجلسان ينتظران أسامة ،يومال

و ها قد  ،يريدها أن تتزوج من شخٍص يليُق بها و بمقام عائلتها ،على ابنته الوحيدة
أتى أسامة.. يرتدي بدلته استعداًدا للعمل و لكنه قد أعطى الموعد لنجالء قُبيل 

 إلى ابنته: اًل أسامة يتحدث أو  سّلم عليه و بدأ ،عمله ألنه مشغول
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 عملتي ايه النهاردة في العرض؟ ،أخبارك حبيبتي-
 فردت نجالء و هي تنظر ألبيها بابتسامة:

 العرض كان مكسر الدنيا و الناس كلها كانت سعيدة ،تمام يا بابا كله تمام-
 و أكملت بعدما نظرت لصديقها..

عازف كالرينت و زميلي في الكاست  ،فاروق الَدهَّان ،فاروق  ،أقدِّملك يا بابا-
 الي حكيتلك عنه..

 فنظر أسامة إلى فاروق و بدأ يتحدث بنوٍع من التكبُّر:
و بعدين طالما هو قاعد في بيتي يبقى أنا  ،أنا فاكر أنك حكيتي لي عنُّه ،آه آه-

 إزيك يا فاروق؟ ،سألت عنه كويس و عارف هو مين و ابن مين
 ألنه أول مرة يراه:فبدأ فاروق يتحّدث في خجل 

 بخير طول ما حضرتك بخير.. ،أنا كويس الحمدهلل-
 فوّجهت نجالء الحديث ألبيها:

 فاروق كان جاي النهاردة عشان يفاتحك في موضوع كدا.... ،بابا-
 فالحقها أسامة بالنظر إلى فاروق و توجيه الحديث إليه:

 أنت عاوز تتجوز نجالء ؟ ،قول لي يا فاروق ،عال-
 فنظر فاروق إلى نجالء ثم نظر ألسامة و بدأ يتحدث:

 الصراحة يا أستاذ أسامة أنا***-
 :اًل قاطعه أسامة قائ

 أنت إيه؟ ،كمِّل   ،ماسميش أستاذ أسامة!  ،اسمي أسامة بيه ،أسامة بيه-
األوبرا و مع بعض في  ،أنا يا أسامة بيه أعرف نجالء من زمان من أيام الجامعة-

هي بالنسبة لي أكتر حاجة  ،بقالنا سنين و أنا شايف أن محتاج أكون قريب منها أكتر
 و أنا أكيد آسف من صراحتي . ،بحبها في حياتي

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

- 202 - 
 

 ،أنك متقولش كلمة آسف ،أول قاعدة الزم تتعلمها في بيتي ده  ،أل متتأسفش-
 و بعدين؟ كمِّل! أنا سامعك

 أخَذ يتنفس ثم عاد يتحدث مجدًدا:
 في أي طلبات ،و عموًما أنا تحت أمر حضرتك ،أنا عاوز أتجوز نجالء-

بل سأله  ،لم يرد على طلب فاروق ،وضَع أسامة قدًما على األخرى و أشعل سيجار
 : اًل سؤا
كان هيرضى يجي   ،هو لو الوالد اهلل يرحمه يعني عايش ،إال قول لي يا فاروق-

 معاك تطلب نجال بنتي مني ؟
 فسألته نجالء:

 بابا أنت عرفت منين أن أبو فاروق ميت-
غير لما بكون  ،محدش بيقعد على كرسي في بيتي برة عيليتنا ،قولتلك يا حبيبتي-

 عارف كويس هو مين!
 ثم سأله مجدًدا:

 متجاوبني!! كان هييجي؟ ،ها يا فاروق-
 ألنه يعلم جيًدا ماهّية أبيه.. و ردَّ: ،بح يشعر بخجلخلع فاروق نظارته و أص

 مكانش هييجي ..  ،أل يا أسامة بيه ،أل . -
 ،يعني أنت يا فاروق يا حبيبي ُمعترف أنك فاقد الثقة في والدك ،حلو أوي! -

و بعدين أنت ازاي عندك ثقة في نفسك و أبوك  ،يعني أكيد فاقد الثقة في نفسك! 
ناكر وجودك! موصيك ال تتجوز وال تخلف عشان متكونش قبل ما يموت ناكرك! 

 وصمة عاره!
 فُصدمت نجالء و صاحت في أبيها:

 بابا!! ايه الي أنت بتقوله دا!-
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 فاستكمل أسامه حديثه مع فاروق:
بالعكس.. أنا مرّحب  ،اوعى تكون فاكر أن رغبتك في الجواز من بنتي أنا رافضها-
ممكن  ،أنا ماقدرش أخالف وصّية أبوك ،روقبس لألسف بقى يا سعادة الفا ،جًدا

بتحاول تشيل الوجع الي جواك بسبب رفض  ،تكون أنت خالفتها عشان أنت مريض
و أخيًرا جاي تعوضه بجوازك من بنتي الي فاضاللي في  ،أبوك لوجودك بأنك تعِزف

طلبك مرفوض . + أن حتى لو أبوك موصاكش  ،آسف يا فاروق ،الدنيا بعد موت أبويا
 ،عشان خطوبة نجال بنتي على شريف بيه الماحي ،ا طلبك هيكون مرفوضبكد

 الشهر الجاي .
 تحدثت نجالء: ،لم يرد فاروق

 و أن بحب فاروق ،بس يا بابا أنا قولت لك أن أنا رافضاه-
و بعدين احنا داخلين على  ،و رفضك مسيره يتغير ،كل حاجة بتتغير يا بنتي-
 يعني فيه تغيير..  ،ثورة
 ،و يا فاروق أنا مآمن لبنتي معاك ،أل .. مرفوض  ،جوازك من البيه الي قدامك ده-

و نّورت  ،غير كدا أل ،بس في ظل شغلكم و صداقتكم و عالقتكم الطيبة مع بعض
 يا فاروق 

 :فردَّ فاروق على أسامة و هو واقٌف قبلما يغادر المكان
و ربنا معاها.. شريف الماحي  ،عموًما أنا بشكر حضرتك على طريقة تعاملك معايا-

بس يا ريت زي ما دورت ورا الماضي بتاعي و عِرفت أصلي و  ،شخص محترم
عن  ،.عن إذنك يا أسامة بيه،و أن بالنسبة لك شخص مريض للدرجة دي ،حكايتي

 إذِنك يا نجالء .
 أنت أل . ،برضو هتتجّوزه -

 ،مقررًا أال يعود إلى نجالء مرة أخرى ،غادَر فاروق من منزل أسامة و هو حزين    
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 و تفاجئ بعدما َعِلم أّن أبيها قد َعِرَف ماضيه .
و وافقت على عدم الزواج من  ،رغبة نجالء في أال تخسر أبيها كانت قوية    

ام تنسى و مع األي ،فمن الممكن أن تحبه يوًما ما ،فاروق و التقرُّب إلى شريف
و  ،و لكّن الحقيقة هي أّنها ال تنسى أبًدا ،خصوًصا بعدما ُمِنَعت من األوبرا ،فاروق

و ابنتها جميلة و  ،نحن نعلم جيًدا الدليل األكبر على عدم نسيانها لفاروق يوًما ما
 رغبة نجالء في الخالص من زوجها يشهدان على كِل هذا العبث .

******** 
و برَّر لنفسه رغبته في أن ينتقم من  ،فاروق كان يتذكر هذا المشهد السابق    

هو ال يعلم  ،شريف و من نجالء التي تخلت عنه يوًما ما حينما ذهب ليطلب زواجها
و  ،ما الذي سيفعله بتلك التسجيالت الصوتية التي ُتدينها في رغبتها بقتل الماحي

 ر دفن جثمان أشَرقت .لكنه قرر أن ُيحضر مالبسه كي َيحض
و نعيمة و أسماء و  ُمراد رشادو أنا ال أعلم إلى أيِّ مدى تكون سذاجة عقل    

 ،أدهم في اتِّخاذ قرار الدفن و هم يعلمون جيًدا أن تلك الجّثة مشّوهة و غير معروفة
و كيف لهم بتلك السهولة أن  ،كيف لهم أن يستندوا على حجج غير منطقية أبًدا

ليس على أي أحد سوى  ،التخّلص من عبثهم الذي ال ُيحصِّل أيةَ جدوى! يرغبوا في 
ولكن ماذا سيشعرون بعَد الدفن؟ أينتهي الحق إلى هذا الحد؟ و يعيش  ،االنتظار 

الجميع في أقصى مراحل السعادة! تتمتع نعيمة بباقي عمرها في أحضان ابنتها 
و يعثر أدهم على ذاته  ،وقو يتمتع الماحي في انتقامه من نجالء و فار  ،أسماء

و يحظى الَدْهَشان بعدما استيقَظ  ،بجانب شيرين البغدادي في أياِم عمرها المعدودة! 
 من غيبوبته! أين العدل ؟ عربة شرطة تحمل الجثمان و الجميع بمقابر الَدْهَشان .

ن قد قُِتَلت أشَرقت الَدْهَشا ،استسلم الجميع لألمر الواقع و قبلوا الحقيقة    
سرَق  ،على يِد مخرج برنامجها مارك جرجس ،عن طريق الرصاص 2017عمًدا عام 
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و انتظَر تحليل الجثمان و تحّوله  ،مارك الجثمان بعدها بيومين.. أخَذ يُعذب فيها 
و قرر أن يعاقب نفسه على ما افتعله  ،ثم قاَم بحرقه و وضعه بمنزٍل قديم ،إلى هيكل

و بناًء عليه يتم  ،شنَق نفسه ،قبلما يتم الحكم عليه و ،فاعترف بأنه القاتل ،بحياته
برفقة  ،بدفن الجثمان مجدًدا بمقابر الَدْهَشان 2018مارس  29اليوم الخميس 

 الجميع .
ترى أمامها نتيجة عقد التنازل الذي وافقت عليه منذ  ،تقف نعيمة و هي تتحّسر

مسك بالجثمان ليتم تشعر بأنها تحتضر.. ترى أمامها الجميع و هو ي ،عاًما 38
و  ،تبكي كثيًرا و هي حزينة على أنها رأت ابنتها مشّوهة ،وضعه في مكانه القديم

تتحدث و  ،تتحدث نعيمة بشكٍل غريٍب و ُمريب  ،مقتولة بِتلك الطريقة البشعة 
 و كأنها ُجّنت!: ،توجه حديثها للدهشان وألسماء و لكل شخٍص متواجد بالمكان

أنا نعيمة  ،بتروح.. راحت من سنة و دلوقتي بتروح تانيدي بنتي! حتة مني -
إال  ،سنة 38أنا ماشفتش بنتي دي من  ،بالكم أنتم ،أنا نعيمة الخاطية ،الخاطية

ودلوقتي هي  ،و مرة يوم ما لقيتها مذيعة محترمة و جميلة  ،مرة يوم ما خلفتها ،مرتين
د ما قتلها مارك و مريحهاش بع ،بين ايدين ربنا حتنام مرتاحة تحَت التُّراب ،خالص

تعرفوا ... أنا نفسي أموت عشان  ،حسبنا واهلل و نعم الوكيل ،في تربتها سنة كاملة
أصل ساعات الواحد بيضطر  ،نفسي أخليها تسامحني على الي عملته فيها ،أشوفها

 عشان ينسى أي غلطة هو عملها زمان . ،يعمل حاجات هو مش عاوز يعملها
 عاٍل و هي تبكي و ُتهّون على نعيمة:تتحدث أسماء بصوٍت 

 بس ايه الي انِت بتقوليه دا ،بس يا ماما!-
و تستمر نعيمة في البكاء و هي تلمس كَفن أشَرقت..في حين أن تنظر أسماء     

و  ،إلى الكفن و تبكي.. تتذكر أحداث حياتها التي قضتها معها كمديرة أعمال
مندهًشا.. يسأل  ُمراد رشادو يقف  ،وانتتحسر على معرفة أخّوتهما بعَد فوات اآل
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هل انتهى كل شيء؟ َأم أنها ُمجرد بداية النهايات التي سُتِحط  ،واحًدا اًل نفسه سؤا
هل كل الذي يحدث منطقًيا بالفعل!  ،على الجميع و تُقلب األحداث رأًسا على َعِقب

تحَت التُّراب َأْم أنها ليست إال مخططات من اهلل كي تُقفل قضيتها و تنام أشَرقت 
أو  ،و هو يُودِّع ابنته ،يجلس الَدْهَشان المشلول ،بعدما قُِتَلت عمًدا في سالم ! 

 ،يتحّسر أكثر مما تحّسرت نعيمة عليها ،ابنة الساليمي ،بمعنى أصحِّ ابنة مخدومه
و تقف أماني و هي  ،تنظر نعيمة للدهشان وكأنها تتواعد أنها ستحاسبه على فعلته

و يحضر ،تبكي ألنها تشعر بذنٍب أنَّ مقتل أشَرقت جاء بسبب حلقة چيهان ابنتها
و تقف نجالء بجانب الماحي  ،أدهم و  لم تحضر شيرين الدفن لظروفها المعروفة

 ،اخلها أن من ُتدفن اآلن هي عّمتهاتعلم جيًدا من د ،و هو بصحٍة ليست جيدة
 لكنها لن و لم تعترف بذلك يوًما ما .

و  ،و وّدعتها نعيمة و أسماء.. اصطحبت أماني الَدْهَشان ،تم دفن الجثمان    
و بنفس  ،اصطحبت أسماء أمها و غادروا.. غادًر شريف مع نجالء إلى منزلهما

ُمراد و  ،المكتب كما طلَب منهاب ُمراد رشاداليوم تقرر نجالء أنها ستذهب إلى 
 بسيارته.. و يتلقى رسالًة جديدة من نفِس الرقم المجهول رشاد

بص حواليك  ،هتنام مرتاح؟ ما تبص حواليك  ،"مبروك عليك أنك قفلت قضيتك
 ُمرادنِعمة من عند ربنا يا  ،أصل اإلحساس ده نِعمة ،وِحس هتعرف مين الي قتلها

 بيه"
 ،بالخارج ُمرادينتظرها بالسيارة فهي تتحدث مع  ،يركب شريف سيارته مع نجالء   

رسالًة صوتية بها صوت نجالء و هي  ،و تأتي له رسالة من رقٍم غير مسجل عنده
 تتحدث مع فاروق:

و حياتنا أنا و أنت و بنتنا  ،"شريف الماحي و خالُصه إلي هيكون على إيدي كوم
و  ،و أنا مابكرهش في حياتي قّده ،ية أنه حرمني منك زمانكفا  ،و فلوسه كوم تاني
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على قد ما هيكون تمن حقي عنده غاِل أوي  ،على قد كل ذرّة ُكره بكرههاله
متسافرش عشان خالص كل حاجة بدأت تخلص.. و  ،وكبير.. متسافرش يا فاروق

و بعدها موته  ،أخليه يطّلق بنت نعيمة  ،اصبر عليا بس ،كلها فترة و نرتاح كلنا
 على إيديا"

 و يرسل له المجهول رسالة نصية بعدها:
 "ها ؟ ناوي تعمل إيه؟ أنا بقول تبدأ تاخد قرار"

الحظ الماحي قدوم نجالء فأغلق هاتفه و اهتّم بالطريق و قرر أن يذهب إلى    
 .ويفكر فيما سيفعله..... ،منزله كي يأخذ قسطًا من الراحة

********** 
يذهب أدهم إلى منزل شيرين كي يقوم بتشغيل الالب توب و يتحدث إلى     

ياسمينا يطلب منها أن تأتي لترى شقيقتها التي أوشكت على الموت.. يتكون البيت 
 ،ذوٌق رفيٌع يتمّلك شيرين البغدادي في اختيارها ألثاث المنزل و ألوانه ،من طابقين

 ،أمسك به و جلس على الفراش ،حضر الالب توبيذهب إلى غرفة نومها كي يُ 
فأصبح اآلن هدفه األول  ،يشعر بأنه إذا لبَّى لها ما تطلبه سيجعلها تشعر براحٍة كبيرة

 و األخير هو أن توافق ياسمينا على النزول إلى مصر.. 
فشيرين تعتاد دائًما أن تتصل بها على هذا  ،و يّتصل بها ،يفتح تطبيق سكايب   

 بانتظاِر الرد.. لكنها لم تُرد بعد..  ،التطبيق
فقام هو بالرد.. رآها أمامه من خالل  ،و بعد مرور دقائق اّتصلت هي على التطبيق

مالمحها جّذابة و تتحدث بالخير.. مثلما تحدثت  ،رأى أمامه فتاة جميلة ،الشاشة
عر بارتياٍح حينما تنظر في عيناها تش ،فياسمينا التي تعشق الرسم ،شيرين عنها من قبل

اندهشت ياسمينا من الرجل الذي يتحدث معها ألنها تعتاد أن تتحدث مع   ،نفسيّ 
 فبدأت تتحدث: ،شيرين فقط
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 مين أنت؟ ،هاي-
 فبدأ يتحدث:

 إزيك يا ياسمينا عاملة ايه؟ ،أدهم جوز شيرين ،أنا أدهم-
 خير! ،يا أدهم اًل شيرين حكت لي أنها اتجوزت أه ،آه افتكرت-
 ا ياسمينا أنا مش عارف أقول ايه..الحقيقة ي-
 اتكلم! في ايه! شيري حصل لها حاجة؟-
و هي  ،الصراحة يا ياسمينا الفترة األخيرة شيرين كانت بتعاني من شوية أمراض-

وأنا بطلبك دلوقتي عشان أقولك أنها طلبت مني أنها  ،حالًيا بين الحياة و الموت
 هي محتاجة تشوفك ضروري ،تشوفك

 أمراض! أمراض إيه؟ هي كويسة!!-
و حالًيا الكانسر بدأ يوصل  ،شيرين عندها كانسر في الثدي و كانت بتتعالج منه-

و  ،و لو مش مصدقاني ممكن أبعتلك صورها و تشوفي حالتها بنفسك ،للمخ
امبارح باليل تعبت جامد و مكانش على لسانها غير اسمك و هي  ،يتعبهاالكيماوي ب

 فلو سمحتي تساعديني بأنك تيجي مصر و تشوفيها . ،عمالة تنطق فيه
أنا هحجز  ،أدهم بليز تبعتلي لوكيشن المستشفى أو المكان الي هي موجودة فيه-

 أول طيارة على مصر و هكون موجودة
تف شيرين و بدأ يرسل لها جميع البيانات التي أغلق معها المكالمة و فتح ها

شكرته ياسمينا و  ،ستساعدها أن تصل إلى المستشفى في مصر في أقرب وقت
 أغلق الحديث معها..

رسائل  ،لفَت انتباه أدهم وجود دردشات بين نجالء و شيرين منذ أكثر من عام
أخَذ يطّلع عليها ثّم الحَظ أنها عبارة عن رسائل صوتية.. و الحظ أن رسائل  ،مؤرشفة

فشّغل الملف  ،و رسائل نجالء المتبقية فقط ،شيرين محذوفة من ِقَبل الطرفين
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 الصوتي بالتدريج ليسمع...
مكانش فيه  ،بس أنا بكرهها ،أنا عارفة يا شيرين أن مكانش ينفع أعمل كدا-1

 حل قدامي
و أنا كان الزم أأذيها  ،و ذنبها أنها بنت خدامتي ،يرين هي ليها ذنب أل يا ش-2

 بأي شكل من األشكال
 أتمنى محدش ياخد باله ،شكًرا يا شيرين أنك هتعيني المسدس عندك-3

بقولك ايه سالم ناو شريف داخل  ،ابقي قابليني يا شيري لو حد ِعِتر عليها-4
 عليا...

بما سمعه.. أخذ يُفتش في غرفة نجالء عن  ال يعلم أدهم ماذا تقصد نجالء  
و حينما شعر بإحباط من عدم إيجاد شيء.. قرر أن  ،المسدس الذي تتحدث عنه

فتَح دوالبها  ،ُيحضر بعض المالبس الخاصة بها في حقيبة ليأخذها لها بالمستشفى
فعليه أن يواجه  ،مل.  9و أحضر المالبس.. و اكتشف وجود مسدس مرخًصا 

 شيرين! . 
مصير  ،و لكن ماذا عن نجالء ؟ ،و لعل تلك المفاجآة هي األفضل بالنسبة لي

 نجالء يتمّثل في موعٍد على العشاء .
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 (25) 
 "موعد على العشاء"

و حصل فيه على الدرجة النهائية .. قد اجتازه الماحي االنتقام فضيلة و اختبار 
 بجدارة!
....... 

و ما  ،اندهش أدهم مما رآه! ماذا يفعل هذا المسدس بمنزل زوجته شيرين     
أصبح يشعر أن هنالك نوٌع  ،عالقة ذلك بنجالء و رغبتها في الخالص من أشَرقت

هل  ،و ال يعلم ما الذي يفعله ،من المخططات قد اُرتكب من ِقَبل نجالء الساليمي
أما عن  ،و التحدث معها بشأن ما حدثأم ينتظر شفاء شيرين  ،يواجهها وجًها لوجه

نعيمة تعيش مع أسماء بالمنزل  ،الباقيين فاجعلوني أخبركم بأنهم أوشكوا على االنتهاء
 ،قررت أن تعيش الكّم المتبقي من عمرها بجانب أسماء ،و تركت زوجها و أوالدها

ن يأخذ و قرر أ ،بقتل أشَرقت على يِد مارك ،غلق القضية تماًما ُمراد رشادو قرر 
مع أنه يشعر و بشكٍل كبير أنه ليس القاتل  ،قسطًا من الراحة بعد غلق القضية

و أن يترك كل شيء  ،قرر أال يتحدث مجدًدا في تلك القضية ،و لكن ،الحقيقيّ 
و يريد أن يعلم  ،برغٍم من أنه يشعر بتأنيٍب في ضميره ،لعنانه و ُيسلِّم أمره إلى اهلل

و  ،الرسائل و يخبره بأن مارك ليس قاِتل أشَرقت من هو الشخص الذي يرسل له
لكّن القضية في نظِر المحكمة قد ُاغلقت تماًما.. و نهاية األشخاص و شهواتهم 

منُذ دفِن الجثمان..  ،بل أّن النهايات قد بدأت بالفعل ،أوشكت على االقتراب
منتظر من شيرين أن  ،مضت أيام و رفض أدهم أن يتحدث في شأِن المسدس 

و دعوني أقول أنه برغِم من أن هذا الفصل ُمّدة قرائته  اًل،تحسن حالتها الصحّية أو ت
إال و أنني لم و لن أندم على كتابته أو على األقل أنا أشعر  ،ستكون قصيرًة جدًّا

بل ألنني  ،بسعادة أبدية القتراب النهاية.. ليس ألنني سأنتهي من كتابة الرواية قط
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 ،و لكن دعوني أستمر بكتابة الفصل و في نهايته ،سأتخّلص اليوم من شخصين
 و لكنني ال أفعل شيًئا سوى أنني قررت ُأطهِّرهم من الذنوب . ،القرار سيكون لكم

........ 
 فيال الماحي اآلن

و  ،يجلس مع نجالء يتناوالن اإلفطار ،حالة شريف الصحّية قد تحّسنت     
و جميعنا نعلم أن الماحي قد عرف كل  ،جميلة مع جليسة األطفال بجنينة الفيال

و عرف مدى بشاعتها و خيانتها له و رغبتها القوية في الخالص  ،شيء عن زوجته
 ،ظّل شريف محافظًا على ثباته االنفعالي معها و لن يبين لها أي شيء مما عرفه ،منه

و لعل تلك هي رغباته األخيرة في  ،آٍت عديدةبل قرر أنه اليوم سُيفاجئها بمفاج
و قرر أن الذنب األخير الذي من الممكن أن يفعله  ،التكفير عن ذنوبه في الحياة

 ،و أنا من رأيي هي تستحق ذلك ،لزوجته هو أن يقدمها إلى جهنم على طبٍق من فّضة
هذا الحقد  مع أننا إذ رجعنا بالزمن و للماضي سنجد أن أبيها هو الذي زرع بها كل

و التعدي على حقوق الغير.. و تذكيًرا بسيطًا  ،و الُكره و الرغبة في السيطرة
و أعتقد أن نجالء  ،لمخططات نجالء على مدار حياتها بدَأ بنعيمة منذ أعواٍم طوال

و يوًما ما  ،أصبحت تكره أبيها بعدما رفض فاروق الَدهَّان يوًما ما في أن يتزوج منها
و هي تعلم جيًدا أنه تنازل من الساليمي  -التي اعتبرته حقها-حقها قررت أن تستعيد 

قررت أن تستعيده عن طريق ابتذاذ الَدْهَشان و  ،للدهشان عن وديعة و عن ماٍل ما
لكن أين أشَرقت من كل ذلك؟  ،تهديده بإظهار تحليل إثبات النسب ألشَرقت

جدًدا.. و بالرغم من ذلك أعّدت أشَرقت تحَت التُّراب و ال تريد أن تعود إلى الدنيا م
زوجها يعاني  ،ماذا تفعل؟  ،نجالء مخططاتها فتوالت و توالت كي تحصل على ثروةٍ 

عقدت  ،قررت أن تعود إلى ُحبِّ الماضي ،فِمن الُفجر ،من مشاكٍل تُخص اإلنجاب!
 و لكن قد آن وقت نجالء اآلن . ،تحالف مع فاروق على ابنتها جميلة
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 طمنيني عليكي.. ،يأخبارك يا حبيبت-
 فبادرته بالرد: ،قالها شريف و هو يأكل و يبتسم

و  ،و كمان فرحانة عشان خلصنا من الهم إلي كان عندنا ده ،أنا كويسة خالص-
ربنا مايحرمنيش منك أبًدا  ،كمان أنت صحتك جابتك على البيت أهو و بقيت تمام

. 
 نظر لها و هو يبتسم و يُقبِّل يديها:

بس عيب كدا! َهم إيه بس؟ دي مهما  ،حبيبتي أنا بخير طول ما أنِت معايايا -
 كان الي دفنت دي برضو تبقى عمتك .

 انزعجت من ردُّه:
 تاني هتقولي عمتك!! مش خلصنا من السيرة دي بقى يا شريف!-

 فابتسم:
كنا قاعدين   ،يوم ما كنت طالع مع أشَرقت على الهوا ،فاكرة يا نجال من سنة-

فاكرة أنا قولتلك  ،و قولتيلي أنك بتكرهيها و أن أبوها كان خدام أبوكي ،برضو بنفطر
 ،الماضي أمر واقع يا نجال و ِمش هيتغير ،إيه؟ قولتلك بالش تفتكري الماضي أحسن

و هتفضلي طول عمرك عارفة أن بنت الَدْهَشان تبقى هي  ،و الي جواكي مش هيتغير
 ،و هتفضل أشَرقت بعد ما ماتت عّمتك ،انهي بنت نعيمة الي جّدك َعط معاها زم

صحيح مفيش ورق يثبت الكالم ده وال هايتثبت في يوم من األيام.. بس أنا واثق أن 
 و فاهماه كويس أوي . ،انِت عارفة ده ،من جواكي

 تركت الملعقة على طاولة الّطعام و نظرت له و هي تشعر بانزعاج:
 نِفسي اتسّدت-

 فابتسم هو:
أصل احنا ساعات بنضطر نعمل حاجات مابنبقاش  ،ماضي غاّلبمش قولتلك ال-
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و يا ستي ماتسديش نفِسك وال  ،عشان ننسى بيها الماضي يا نجالء ،عايزين نعملها
ما تكلمي صحابك الي روحتي معاهم النادي  ،أنا عاوزك تفرفشي كدا.. أقولك ،حاجة

الحلقة بتاعتي يومها  مش انِت شوفتي ،قبل كدا يوم الحلقة بتاعتي و اتفرجتي عليا
 في النادي برضو؟ 

 َشُعَرت نجالء بارتياب و تلجلجت في الحديث:
آه أكيد.. بس أنا بقالي كتير ماشفتهمش و بعدين أنا عاوزة أقعد معاك أنت  ،ايه!-

و مابانش قلقي عليك و ال خوفي ده غير بعد ما  ،أنت كنت واحشني ،اليومين دول
 دخلت المستشفى .

 ،ذ يتذكر الحديث الذي صَدر منها بالملف الصوتي الذي ُأرسل لهنظر لها و أخ
 فشُعر بتناقض: ،و قارن بينهما

و  ،عشان كدا أنِت ليكي عندي مكافآة كبيييرة أوي ،و أنا واثق أنك بتحبيني-
 مفاجأة كمان ..

 بجد!! قول طيب ايه-
و هنتعشى فيه ،أنا حجزتلك روم في الفندق الي بتحبيه ،خليها مفاجآة باليل-

 هناك.. عاوز أعوضك عن أي حاجة فاتتك مني الفترة الي فاتت
 بحبك . ،ربنا يخليك ليا يا حبيبي-
 أوي  ،وأنا كمان-
انسحب شريف من على مائدة الطعام و قرر أن يذهب إلى المستشفى لمتابعة    

لعلها تكون  ،و قررت نجالء أن تذهب لشراء بعض المالبس لمناسبة الليل ،العمل
 ُمناسبة سعيدة .

********* 
لم تستطع أن تَرى شيرين في تلك اليومين  ،وصلت ياسمينا إلى ِمصر منذ يومين    
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ت خاضعة لجلسات الكيماوي و من الواضح أن الوَرم قد سيطر على ألّن شيرين كان
و يوٌم آخر ال تتحدث  اًل،يوٌم تستيقظ فيه لتشرب مياه و تتحدث قلي ،الُمخ بأكمله

و تتحدث شيرين  ،و اآلن تجلس ياسمينا مع شيرين بغرفة شيرين بالمستشفى ،أبًدا
 معها:
ا عارفة كويس أوي يا ياسمينا أننا أن ،تعرفي.. أنا كنت فاكرة أنك ممكن ماتجيش-

آخر مرة اتقابلنا فيها اتفقنا أننا منشوفش بعض تاني و أن كل واحد يكمل حياته في 
 وحشتيني! ،بس أنا مكنتش أعرف أنك هتيجي  ،الطريق الي هو شايفه صح

 تنظر لها ياسمين و تبتسم ثم تلمس يديها و تتحدث:
حنا اتفقنا أن محدش فينا يشوف تاني لكن و بعدين ا ،وأنِت كمان يا شيري جًدا -

 و ايه الي وّصلك للحال ده؟ ،بس طمنيني عليكي  ،احنا بنتكلم فيديو على سكايب
 بعدما أدركت أن كل ذلك مجّرد ابتالء: ،و ألول مرة شيرين َتحِمد اهلل على شيء

ائلة بس خير أنا متف ،عملية.. عملية تجميل سببتلي كانسر ،أنا بخير.. ،الحمدهلل-
 أنِت حياتك حلوة؟ ،أني هبقى كويسة

ماتجوزتش  ،فتحت في كندا المعرض الي كنت بحلم بيه ،حياتي كويسة ،أيوة-
أتمنى أنك كمان تكوني فرحانة هنا  ،خالص.. و عايشة هناك مع صاحبتي و فرحانة

. 
و هو الي واقف  ،شاب لطيف زي ما أنِت عارفة ،اتجوزت أدهم ،أهو ماشية-

 جنبي وسط كل الي أنا فيه 
واهلل هو أول ما كلمني قالي أنك تعبانة و محتاجة تشوفيني أنا جيت لك على -
فيه شغل متعطل الزم  ،و يا ستي أنا قاعدة في شيراتون لحد آخر األسبوع ،طول

 يخلص هناك بس أنا سيبت كل الي ورايا و جيت لك .
و شيرين.. و قررت ياسمينا أن تغادر المستشفى تحّدث مع ياسمينا  ،دخَل أدهم
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 وتحدث إلى شيرين: ،ظل أدهم جالًسا وبيده حقيبته الصغيرة ،و تذهب إلى الفندق
 عاملة ايه دلوقتي؟-

 تنفست ثم بدأت تتكلم:
 أحسن شوية ،بخير-
 دايًما يا حبيبتي بخير..-

 صمت لبرهة فالحظت شيرين أنه يريد أن يتحدث في شيء:
 يه حاجة عاوز تقولهالي؟ماَلك؟ ف-

 فاعتدل في جلسته و بدأ يتحدث معها:
طََلِبت مني  ،و أنا في بيتك بكلم أختك فيديو عشان أقولها تيجي تشوفك ،آه-

 ،أبعتلها على الواتس كل الداتا الي تخص المكان عشان لما توصل مصر تعرف تيجي
محادثات غير  بس قبل ما أقفل الواتس الِحظت أن مفيش أي ،بعتتلها الداتا

و  ،فتحتها ،و لقيت أن فيه محادثة واحدة زيادة معمول لها أرشيف ،و أنا ،لياسمينا
 ،و اِكَتَشفت أن فيه ريكوردات بَ َعِتتاهالك بعد موت أشَرقت بأسبوع ،لقيتها نجالء

 يعني كمان بعد ما جثتها اختفت .
ها الملفات اعتدلت شيرين في جلستها هي األخرى خصوًصا بعدما أخذ ُيشغل ل

 و بعدها أكمل حديثه: ،الصوتية
لحد ما بالصدفة  ،أول ما جابت سيرة المسدس دّورت في كل حتة في أوضتك-

 لقيت دا ،بحطلك شوية هدوم
أعطاها المسدس من حقيبته و هو في غطاؤه لعدم اختالط البصمات ببعضها و 

 و هي صامتة تماًما ثم بدأت تتحدث: ،تحدث مجدًدا
.......... 

 بعد مقتل أشَرقت بأسبوع
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 تذهب نجالء إلى فيال شيرين.. طرقت الباب ففتحت إحدى الخادمات
 شيرين هانم فين؟-

 فردت عليها: ،قالتها نجالء للخادمة
اتفضلي و بمجرد ما هتخلص هبلغها أن  ،بتاخد حمامها يا نجالء هانم-

 حضرتك هنا .
 و بعد نصف ساعة أتت لها شيرين: ،دخلت نجالء

 وحشتيني واهلل.. ،عاملة ايه يا بيبتي ،ازيك يا نجال-
 صافحتها نجالء ثم بدأت تتحدث معها:

 بس أنا كنت عاوزة أتكلم معاكي شويتين ،أنا كويسة-
 ايه في النيابة؟ طب يا نجال طمنيني األول! شريف عمل-
 المحامي قال أن كلها يومين بالكتير و هيخرج لعدم كفاية األدلة..-

 و أكملت:
 تعاِلي ِنطلع أوضتك.. ،مش هينفع نتكلم هنا ،المهم-

 فرحبت شيرين:
 تعالِ  ،أوكيه-

جلست على فراش شيرين و شيرين بجانبها و بدأت نجالء  ،ذهبت معها نجالء
 تتحدث:

 عايا يا شيرين..أنا خايفة يتحقق م-
 ،خايفة! خايفة ليه؟ أنِت يدوب مرات واحد متهم في قتلها و أكيد هيطلع -

 تخافي ليه حبيبتي ؟
 شيرين أنا كنت هناك يوم ما ماتت أشَرقت..-
 هناك! هناك فين؟-
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 كنت هقتلها بالمسدس ده!  ،في القناة الي هي شغالة فيها-
و هي تعلم  ،للبصمات كاتم للصوتأعطت لشيرين مسدس ُمغطى بغطاء مانع 

 ردت عليها شيرين: ،جيًدا أن البصمات التي تتواجد عليه هي بصمات نجالء
 يانهار أسود! أنِت قتلتيها؟-

 فردت نجالء و هي تشعر برعٍب:
دخلت بنقاب عشان محدش يتعرف  ،أنا روحت هناك بعد الحلقة ،أل! واهلل أل-
 ،تها مرمية ع األرض و غرقانة في دمهاأنا لما دخلت أوضتها واهلل لقي ،عليا

 و من ساعتها و أنا مرعوبة.. ،معرفتش أعمل ايه.. جريت من باب وراني و مشيت
 لو انِت الي عملتيها قوليلي ،احنا صحاب من زمان ،نجال-
 و خايفة أن حد يشوف المسدس ده معايا ،أنا لقيتها مقتولة ،واهلل أل -
و عايزاكي ماتشيليش َهم و  ،أنا هعينه ،المسدس ده مينفعش يفضل معاكي-

 ،أنِت واحدة داخلة على حمل و ِحجِّتك معاكي ،عيشي طبيعي و ريالكس خاالص
و زي ما قولتلك أهم حاجة الزم يبان عليكي أنك  ،مش هتخرجي برا الكومباوند

الزم يخرج يالقيكي  ،خصوًصا أنك بتقولي أن شريف كدا كدا خارج،طبيعية
َف وال كأنك روحتي في  ،الحكومة مشغولة بتدور على جثتهاو بعدين  ،طبيعية
 وال عملتي حاجة . ،مكان

 هّدأتها شيرين بهذا الحديث و أخذت السالح منها أخبأته في أدراج مالبسها
و بعد يومين تحّدثت معها على الواتس آب )المراسالت الصوتية التي َسِمعها 

 أدهم(
 اًل َغلطتك يا نجال أنك روحتي هناك أص-
مكانش فيه  ،بس أنا بكرهها ،أنا عارفة يا شيرين أن مكانش ينفع أعمل كدا-

 حل قدامي
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 أكيد أشَرقت ملهاش ذنب في أي حاجة حصلتلها ،بس تعرفي يا نجال-
و أنا كان الزم أأذيها  ،و ذنبها أنها بنت خدامتي ،أل يا شيرين هي ليها ذنب -

 بأي شكل من األشكال
بس خالص متشيليش َهم أي حاجة وال  اًل،و أديكي روحتي لقيتيها مقتولة أص-

 حتى المسدس
 أتمنى محدش ياخد باله ،شكًرا يا شيرين أنك هتعيني المسدس عندك-
تفتكري بقى البوليس ممكن يالقي الجثة أصال ولال تفتكري مين عمل فيها -
 نا حاسة أنهم مش هيالقوهاأ ،كدا
بقولك ايه سالم ناو شريف داخل  ،ابقي قابليني يا شيري لو حد ِعِتر عليها ،اه-

 عليا...
 سالم حبيبتي-

.......... 
 يعني نجالء كانت هناك و شافتها مقتولة!-

 فنظرت له شيرين قائلًة:
هي  ،و كنت خايفة أحكيلك تحكم على نجال أن هي الي قتلت أشَرقت ،أيوة-

أنا أعرف نجال كويس أوي.. تِعَرف... لو نجال كانت راحت و  ،يدوب حاولت
نجال  ،مكانتش هتقتلها ،لقت أشَرقت عايشة و وجهت المسدس قدام أشَرقت

 أل . ،لكن عند الدم ،برغم كل الجحود الي فيها
 صاح أدهم بها:

جوزها هو الي أنِت مالك بتدافعي عنها كدا ليه!! الي عمالة تحاميلها دي -
صدقيني  ،جابلك سرطان في صدرك! جوزها دمرك يا شيرين و دمَّر كل الي حواليه

كفاية مارك الغلبان   ،أنا مش هيكفيني موتها ،أنا لو عرفت أن نجالء هي الي قتلتها
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 تقوليلي . ،و ياريت يا شيرين لو مخبّية عليا أي حاجة تاني ،الي مات ظُلم
******* 

فهو قرر أن يُعطي نجالء اليوم موعًدا  ،سيارته أمام الفندقيجلس شريف في     
 ،يجلس و يمسك هاتفه ،على العشاء بالفندق الذي حظى بذكريات عديدة لهم

و لكّنه توّصل في نهاية األمر لقراره  ،و يشعر بأنه ال يزال يحبها ،يتصفح صوره معها
 أن يكون موعد العشاء هذا هو العشاء األخير لها . ،األخير
 ،أغلق الصور و فتح جهات االتصال حتى عثر على رقم أبيها أسامة الساليمي    

 اّتصل به هاتفًيا: ،فهو ال يزال بالواليات المتحدة
 ازي حضرتك؟ ،أسامة بيه-

 فرّحب به أسامة:
نجالء قالتلي  ،سالمتكحمدهلل على  ،طمني أنت عليك ،شريف حبيبي أنا كويس-

 على اإلصابة و كنت منتظر آجي قريب عشان أتطمن عليك 
 ابتسم الماحي:

 تيجي بالسالمة و على خير ،وال يهمك يا عّمي-
 اهلل يسلمك حبيبي-

 أخذ يتحدث شريف الماحي مجدًدا:
 أنت عندك برنامج سكايب؟  ،بقولك إيه يا عمي-
 بكّلم دايًما نجالء عليه ،آه عندي-

 ُعر الماحي أن ذلك في صالحه:فشَ 
و أنا هبعتلك عليه  ،لو سمحت يا عمي ابعتلي لينك الحساب بتاعك ،تمام-

 عامل لك مفاجأة ،لينك افتحه عشان عاوز أكلمك فيديو
 مفاجأة! مفاجأة إيه ؟-
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لو قولتهالك مش هتبقى مفاجأة! ابعت بس اللينك و فّضيلي نفسك  ،أل يا عمي-
 مع السالمة ،ة يا عميمنتظر الرسال ،نص ساعة

أغلق شريف الخط ثم انتظر قدوم الرسالة التي تحتوي على رابط حساب سكايب   
ذهب إلى االستقبال فرّحب به إحدى  ،الخاص بأسامة ثم ترَك السيارة و دخَل الفندق

 العاملين:
 و دا المفتاح ،نجال هانم منتظرة حضرتك في الغرفة ،شريف بيه اًل أه-

 و من الواضح أن هذا العامل كان يعلم جيًدا ما يفعله: ،أعطاه العامل المفتاح
 شكًرا-

 قالها الماحي و ذهب لغرفة نجالء...
و دخل الغرفة.. الغرفة عبارة  ،أرسل ألبيها رسالة بها رابٌط ما ،يقف أمام الباب   

و تكييف و تلفاز من النوع "سمارت" و دورة مياه و  ،حجمه كبير ،عن فراش قّيم
رأى نجالء تجلس ناحية الشرفة تنتظرة.. فذهب  ،و حجم الغرفة كبير نسبًيا ،مطبخ

و شعُرها الطويل  ،رآها ترتدي فستانًا أحمر اللون جّذاب و أنيق ،لها و رآها أمامه
و  ،و العديد من مستحضرات التجميل التي جّملتها اليوم ،وٌد على جسدها مفر 

قبَّل شعرها بعدما أخذ فترات يشمُّ رائحته ثم بدأ ،حذاٌء كعبه عاٍل و بِه خلخال
 يتحدث:

 وحشتيني من الصبح.. ،تعرفي أنك حلوة أوي انهاردة؟ -
 فلمست يده و ابتسمت:

أنا ُجعت على فكرة..  ،هنا جميلوحشتني أوي.. و المكان  ،و أنت كمان -
 مش هناكل ولال إيه؟

 فشّد يدها بحيث تقوم من على كرسيها الذي تجلس عليه و ضّمها إليه:-
 النهاردة اليوم عشانك أنِت و بس . ،و هنعمل كل الي نفسنا فيه ،هناكل طبًعا-

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

- 221 - 
 

أخذ الماحي يسير معها بالغرفة حتى جلسا على الكراسي التي ُخصِّصت لهم    
 ،و الطعام كان عبارة عن قطع من صدور البانيه و أرز بالكاري ،أماَم طاولة الطعام

و العديد من البطاطس الُمحمرة و  ،ألنه يعلم جيًدا أنها تعشق هذا النوع من األرز
ال يظهر ما  ،و طبٌق ُمغطى بغالفه ،ِقطع الماشروم و صنفين من اللحِم و مشويات

 بداخله:
 كل األكل الي بتحبيهأنا وصيتهم يعملولك  -

 بدأت تتناول األرز:
 بجد يا حبيبي تسلملي على تعبك دا.. ،بصراحة الرز طعمه تحفة-
 ،ربنا يخليكي ليا-

 فبدأت تسأله: ،الحظت أنه ال يأكل
 مالك بتبصلي كدا ليه؟ مبتاكلش ليه!-

ينظر  ،فقط ينظر إليها دون أن ترمش عيناه ،فنظَر في عينيها دون أن يبتسم
 ويتحدث:

فحابب أبص  ،أصل أنا مكنتش أعرف أن شكلك جميل كدا وأنِت بتاكلي-
 أنا آُكل . ،و بعد ما تخّلصي أكل خاالص ،عليكي و بس
 فابتسمت:

 أنت كنت مخبي الجمال ده كله فين بس ؟ . ،يا سيدي على الرومانسية-
 ر في عدم االبتسامة أو حتى الرمِش بعينيه:من الواضح أن الماحي سيستم

 ،مش كّنا زماننا جبنا جميلة بنتي النهاردة معانا بدل ما نسيبها مع البيبي سيتر-
 مش هي بنتي برضو؟

 و ردود أفعال نجالء كلها كانت باالبتسامات:
بس كنا هنجيبها ازاي بس و  ،ايه الكالم الي أنت بتقوله ده بس طبًعا بنتك-
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 بقالنا كتير مقعدناش مع بعض في جو هادي.. ،جين نكون في جو هادياحنا محتا
 ،السنة الي فاتت.. قبل ما أشَرقت تموت ،آخر مرة لما قررنا أننا نخلف ،آه-

 صح؟
 بالظبط يا حبيبي ،آه-
 ،كنتي بتتفرجي على الحلقة في النادي مع صحابك  ،و يوم ما أشَرقت ماتت-

 ولال في حضن فاروق الَدهَّان؟ صاحبنا القديم بتاع األوبرا ؟
أخذت َتسعل كثيًرا بسبب أنها لم تستطع أن تبلع ريقها و هي تأكل بسبب 

 سؤال الماحي:
 فاروق! فاروق مين-
و أنِت عارفة من واللي اتجوزتيني  ،فاروق الي كنتي بتحبيه قبل ما تتجوزيني-

بس الظاهر كده أنه كان بينتقم مننا  ،جواكي أنك مش عاوزة أي حد يلمسك غيره
 كلنا
إيه التخاريف الي أنت بتقولها دي؟ أنت الظاهر الرصاصتين الي أخدتهم في -

 أثروا عليك! ،صدرك
و  ،كاملةفتَح هاتفه و أحضر التسجيالت الصوتية التي أرسلها فاروق الَدهَّان إليه  

 بدأ يشغلها:
التسجيل األول : أنت نسيت يافاروق!!!!.. مفيش طريقة شريف يحبني بيها غير -

أن أنا و هو نخلف و مفيش فايدة .. و أنا قولتلك ان الدكتور قال أن لو أنا خلفت 
من حد تاني غيره هينفع و قولتلك تفكر أننا نخلف و ناخد ابننا ننسبه لشريف .. 

بس ده  ،أوي أنك بتكره األطفال بسبب الي حصل لك.. آسفة  أنا عارفة كويس
 الحل الوحيد..

أنا نفذت وعدي يا حبيبي و كان الزم أجيلك عشان أخليك -التسجيل الثاني: -
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تشوفها.. شريف مشغول بقضية أشَرقت الي اتفتحت تاني.. و أبوها الخرا الي مرمي 
عت بوالق الي اسمها أسماء و قرفها و مراته التانية الِعرة بتا ،عندنا في المستشفى

و محنها الي مابيخلصش.. كان الزم اجيلك عشان أنا بحب أترمي في حضنك لما 
 أتخنق.. أنت وحشتني 

التسجيل الثالث: أنا زمان كنت بحبه.. قبل ما يفتح المستشفى دي و يجيبلنا -
ي حد مهًما و أني مبقاش على أ ،من وراها الخراب .. أنا اتعلمت منه قسوة القلب

كان .. وإن مصلحتي أول حاجة قبل أي حاجة.. بس عارف يا فاروق.. لما بقعد 
بحس أن أشَرقت كان معاها حق لما قررت تفضحه قبل كدا.. أنا أكتر  ،مع نفسي 

عشان أنا بقيت بكرهه.. من ساِعة ما فضَّل  ،حاجة بتمناها دلوقتي أن أنا أخلص منه 
اسمها أسماء.. و البت الغلبانة الي مرحمهاش و سرق  عليا الجربوعة بنت بوالق الي

 كليتها و قتلها..
في الوقت المناسب هحرق قلبه.. و هقوله أنها بنت صاحبه..  ،التسجيل الرابع: -

أنا عارفة كويس أنه منساش أصله.. وأنه حتة مزيكاتي  ،صاحبه الي زمان هو خدني منه
ي الهطّلع عليه القديم و الجديد.. معفن بس دلوقتي بقى الماحي بيه.. بس و دين

حسابه و حساب ماضيه قّرب أوي معايا.. و كل الي يخصه هيبقى  ،عشان خالص
بتاعي.. زي ما رّجعت فلوسي من الَدْهَشان يوم ما واجهته أن أشَرقت مش بنته.. 

هاخد حقي و حق بنتي  ،،ويدوب سيبتله حتة الفيال و شوية الفلوس الي محوشهم
أوي هفضل عايشة معاك.. أنا عايزاك مؤمن بكدا.. أنا بحبك يا فاروق  منه.. و قريب

. 
 تبكي بشدة ،استمعت لكل التسجيالت و هي تبكي

 فبدأ يتحدث شريف إليها مجدًدا:
 طب و دول؟ تخاريف؟-
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 و أكمل حديثه:
 طب و دا  ،بالش دول-

 فتَح الطبق المغطى فوجدت أنه يتواجد به تحليل إثبات النَسب:
كل ده   ،و جميلة بنته هو  ،ال ديه إن إيه الي بيثبت أن جميلة مش بنتيتحليل -

 تخاريف؟
 شريف أناا...-

قام من على مجلسه و حّرك الكرسي التي تجلس عليه بها حتى  ،لم يعطها فرصة
وّجه فمه أمام فمها و مسَك فّكيها بيده بمنتهى  ،أصبحت خلف الحائط مباشرةً 

و ألذ إحساس للرعب  ،تحدث وهو قريٌب جًدا منهاو بدأ ي ،القوة و كأنه يكسرها
 يتمّلك نجالء:

 أنا شوفتها في حياتي ةخاين أكتر إنسانة أنِت إيه؟ أنتِ -
 صاَح بها و استمر يمسك كّفيها: ،حاولت أن تتحدث

أنا  ،عشان أنا لو سمعت صوتك ده مرة تانية ،متتكلميش خالص ،مترديش-
 همحيه

 و بكل صفعة كان يتحدث: ،وجهها حتى ساَلت الدماء بهبدأ يصفعها باأللِم على 
و أنِت على  ،الصفعة األولى: أنِت بعتي نفسك لفاروق عشان تحسي بروحك معاه

 ذمة راجل
 الصفعة الثانية : خّلفتي منه بنت و نسبتيها ليا و أنِت عارفة أني مبخلفش

 الصفعة الثالثة : مرمطتي شرف أبوكي في التراب
أنا  ،الرابعة: و قتلتي عّمتك الغلبانة عشان متثبتش حّقها في يوم و تورثالصفعة 

 متأكد أنك أنِت الي قتلتي أشرقت . 
ال تستطيع أن  ،و قعت على األرض و وجهها ملطًخا بدماٍء قليلة نتيجة الجروح
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فقط ألنها علمت أنها مثلما خانت  ،تقول شيء سوى أن تطلب منه أن يسامحها
 روق و أرسل لزوجها كل ما يُثبت أن زوجته خاطية!خانها فا ،شريف

 :اًل و فاجئها و هو يفتح تلفاز الغرفة قائ
 ده أقل واجب أبوكي الزم يشوفك بيه-

فقد وّصل شريف التلفاز بالكاميرا و  ،فانصدمت حينما رأت أباها أمامها بالتلفاز
و  ،مغلًقا فقط التلفاز كان ،فهو يرى كل شيء ،اّتصل بأسامة من خالل السكايب

أحضر  ،أحضر الماحي مسدًسا و كان يرتدي في يده من األول واقي ،الكاميرا ُمفّعلة
المسدس من نفس الطبق المتواجد به التحليل جلس على األرض و أمسك وجهها 

 :اًل و وّجه للكاميرا أمام أبيها قائ
المسدس ده  ،عندك حل من االتنين.. كدا كدا أنِت هتموتي ،عاوزاني أسامحك-

يا تروحي للنيابة و تعترفي أنك  ،بتاعك و قدامك حل من االتنين ،عليه بصماتك
يا  ،أنِت الي قتلتي أخت أبوكي الغلبان ده ألن محدش له مصلحة أنه يقتلها غيرك

 تخّلصي على فاروق الَدهَّان .
 و ليس على نجالء سوى االختيار! .

سوى أن أقوم بتوضيح حقيقة أشرقت  الءاآلن بعد االنتقام من نج و ليس علّي أنا
 بمصيٍر مرعب . ،للجميع
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(2٦) 
 "مصير مرعب"

 هل چيهان هي ضحية شريف الماحي ؟
 َأم كل هذا كان تدبيًرا من شخٍص ما ؟

 و ما مصير نجالء ؟
 دعونا نرى .

....... 
2017 

 قبل عرض حلقة أشَرقت الَدْهَشان بفترة
و الدهشان دائًما ما  ،تجلس أشرقت في منزلها مع أماني واألوضاع هادئة تماًما     

إن العدّو اللدود لكل من يسُكن في هذا البيت  ،في العمِل أو في البيت.. كما نعلم
فقد أصبح عدوًّا للدهشان بعدما تزّوج من نجالء ابنة مخدومه..  ،هو شريف الماحي

تشعر كثيًرا أنه يكرهها و يريد أن يوقعها في الخطأ  و أصبَح عدًوا ألشرقت ألنها
و رغبته في عدم اإلفصاح عن زواجه من أسماء  ،رغًما عن ابتساماته الُمفتعلة دائًما

و أصبَح عدوًّا ألماني المرأة التي ُتدبِّر منزل  ،-أو أختها كما علمنا-صديقتها 
و لكّن السؤال  ،منها عضوهاو سرَق  ،بعدما انفرد بابنتها چيهان في منزله  ،أشرقت

الذي سوف يكون إجابته في هذا الفصل مفاجآة مذهلة للجميع.. كيف ماتت چيهان 
 و َهل كل هذا كان صحيًحا َأْم ال ؟ . ،؟ 

هي تشعر دائًما براحٍة حينما  ،طلَبت أشرقت من أماني أن تجلس معها بالغرفة    
أو تحديًدا  ،ك الفتقادها حناَن األمو من الممكن أن نقول أنها تشعر بذل ،ترى أماني

في هذا اليوم هي طلبت من أماني الجلوس معها في غرفتها كي تخطط أشرقت 
لطريقٍة تتخلص بها من شريف الماحي أو على األقل تؤذيه.. ألّحت أماني كثيًرا على 
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أشرقت أن تتحدث و تقول لها ما هي ماهّية تلك الخّطة؟ لكنها رفضت أن تتحدث 
و قد  ،و بعد دقائق عديدة قد أتت أسماء إلى منزل أشرقت ،وجود أسماءإال في 

 و بدأت أسماء: ،دخلت بالفعل الغرفة التي بها أماني و أشرقت 
 عاملين إيه؟ ،ازيكم-

 فرّدت أماني: 
 الحمدهلل يا بنتي على كل شيء 

 و وّجهت أسماء حديثها إلى أشرقت:
 ساكتة ليه؟ ،مالك يابنتي-
 اقعدي يا أسما ألن الموضوع الي أنا جايباكي فيه مهم ،أل أنا بخير-

 فتحّدثت أماني إلى أسماء
أشرقت عّمالة تقول فيه حاجة  ،أحسن أنا مستنياكي من بدري ،آه و النبي يا بنتي-

 مهمة الزم تقولهالنا و مش راضية تتكلم إال و أنِت موجودة
 حاجة إيه اللي مهمة يا أشرقت؟-

 تحدث:تنّفست أشرقت ثم بدأت ت
تقريًبا محدش  ،بقالي فترة كدا بفّكر في طريقة نزيح بيها شريف الماحي من سكتنا-

أنِت يا أسماء هو متجوزك و راميكي في شقة جنبنا هنا بيجي يطل  ،فيكم باقي عليه
عليكي فيها مرتين تالتة كل أسبوع و بقّية الوقت أنِت عبارة عن مديرة المستشفى 

فاللي هقوله ده ممكن يخلَّصنا  ،و أنِت يا داده أماني هو أذالك بنِتك كتير ،بتاعته
 ِمنُّه .

 فاندهشت أسماء:
 ل إيه؟يعني عاوزانا نعمِ -

 فنظرت أشرقت لِكلَتِيهما و جاوبت:
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و نخلي ستارتنا الي  ،و تبتدي بجريمة قتل ،تنتهي بدخوله السجن ،نرِسم ِخطَّة-
 هنتدارى بيها هي البرنامج بتاعي .

 فرّدت أماني: 
فياريت بقى تتكلمي بوضوح عشان دماغي  ،و أنا بقى يابنتي مش فاهمة أي حاجة-

 متفرقعش من ُكتر الكالم المتداري و األلغاز
 و رّدت أسماء:

 قاصدك إيه؟ ،كّملي يا أشرقت-
ستكون  ،و اإلجابة عن سؤالي في كيفّية مقتل چيهان من األساس ،فبدأت تتحدث

 في ردود أشرقت التالية:
يحصل الزم قضّية تلبسه.. يبقى  و عشان ده ،دلوقتي أنا عاوزة أدخَُّله السجن-

الحل أننا نستغل العالقة الي كانت بينه و ما بين چيهان اهلل يرحمها و نأّيد له قضية 
أن قبلها بفترة چيهان اتبّرعت  ،هننتهز حاجة مهمة جًدا هنا ،نقول فيها أنه قتلها

 ِبِكْلِيتَها لبنت عّمها زي ما حكيتيلي يا داده أماني .
 ينما كانت أماني صامتة:فرّدت أسماء ب 

 قصدك أننا نقول أنه سرق كليتها ؟-
 فرّدت أشرقت:

"و بدأت تنظر ألماني"  ،سرق كليتها و قتلها بعد ما عمل معاها عالقة  ،و َقتلها-
بس صدقيني  ،و أن شريف مقتلهاش ،أنا عارفة يا أماني أنه شَرف چيهان اهلل يرحمها

على األقل تبقي مرفوعة الراس و تاخدي حقك  ،مفيش طريقة ننتقم منه بيها غير كدا
و أنا عارفة أن بنتك اتهّورت )يوم ما انتحرت و مّوتت نفسها  ،من الي غِلط مع بنتك
و  ،خدتي حق بنتك ،بس أهو يبقى ضربنا عصفورين بحَجر ،بعد الي عملته معاه(

 و أنا كمان أرتاح مّنه ،أسماء خدت حقها و شافته مذلول قدامها
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 فرّدت أماني و هي تشعر أنها من الممكن بالفعل أن تنتقم منه:
 و ده يحصل ازاي؟-

 فتحدثت إليهما:
 يجي هنا بقى دور أسماء ،،مممممممممم .. يحصل إزاي-

 فتحدثت أسماء:
 ازاي ؟-
في المستشفى بتحطوا سجالت المرضى في مش انتوا عندكوا  ،هقولك يا أسماء-

 أرشيف؟ خصوًصا الي هيعملوا عمليات ؟
 أيوة-
كل المطلوب منك أن قبل ما نبدأ ننفذ هتكوني جبتي   ،هنا هيكون دوِرك  ،حلو-

يكونوا عملوا عمليات  ،بنت 30ل ،ورقة 30أرشيف من المستشفى يكون فيه 
عد ما هنكون احنا عملنا نسخة ب ،و كل الي عليكي أنك هتفرمي الورق ده ،عندكم

و هنبّين في كل ورقة أن كل  ،تانية من األرشيف فيها صور و أسماء من اختيارنا احنا
و نكتب  ،هنخليها الورقة األخيرة ،و هنيجي عند ورقة چيهان ،بنت اتاخد منها حاجة

 ،نابعد ما ناخد نسخت ،و هتعيني األرشيف ده في مكان محدش يعرفه ،عليها "ِكْلَية" 
 و هفهُِّمهم أّن أنا ناوية أفضح شريف ازاي . ،و أنا هبّلغ في نيابة الجيزة
 تنّفست و نظرت ألماني:

أنا كلها شهر أو اتنين  ،أّما بقى دوري أنا و أماني مايقلوش أهمّية عنك يا أسماء-
دوري أن هكتب سكريبت حلقة كويس  ،بالكتير و الموسم التاني من البرنامج هيبدأ 

و هناك هكون محضرة له  ،و هدعي شريف الماحي طبًعا عشان الحلقة ،ًداجًدا ج
مكالمة تليفونية هتعملها هتقول فيها  ،أما دور أماني هو مكالمة تليفونية ،المفاجآة دي

و أن الموضوع بدأ لما شريف قرر أنه يعمل لچيهان عملية في  ،أنها أم المجني عليها 
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مجاني.. و عملت عملية الزايدة.. و في يوم  المستشفى بتاعته عشان هي فيها جزء
قامت و بتصرخ و كان بقالها فترة جنبها اليمين واجعها.. عملتوا كشف برا و اكتشفتوا 
أن هي مابقتش بنت .. و وجع جنبها اليمين بسبب أن كليتها اتشالت ..روحتوا 

نها مدخلتش المستشفى تاني أنكروا كل حاجة .. و قالوا أن اسمها مجاش هنا أصال و أ
عندهم .. فضلتوا تحسبنوا عليهم.. لحد ما في چيهان قالت أنها خالص حتجيب 

ايام لقيناها ميتة .. وعرفنا بعديها  4حقها .. و ن زلت في يوم ما رجعتش .. وبعدها ب
أن األرشيف دا هي كانت نازلة تجيبه.. وأنك مش عايزة غير حق بنتك .. و أنه يتعدم 

و هتاخده.. و  ،نات الناس .. هيكون ساعتها النيابة موجودة و يموت زي ما مّوت ب
وأكيد أي حاجة  ،و واحد زي شريف ده يخاف على سمعته ،بعدها هتتم اإلجرائات

 هتحصل مش هتكون في صالحه .
 رّدت أماني:

 و أنِت واثقة أنه هيدخل الِسجن؟-
 طبًعا-

 فتحدثت أسماء إلى أشرقت:
 طيب و افرضي اتكشفنا ؟-
كل الي علينا أن كل   ،إن شاء اهلل كل حاجة هتتم زي ما أنا عاوزة بالضبط ،أل-

 ها موافقين؟ ،واحد يأدي دوره بقدر المستطاع
و من الواضح أن الفكرة استلّذتهم  ،نظرت أماني إلى أسماء ثم نظرا إلى أشرقت     

 ،ى الِدّقةو تعاهدوا على فعل كل المطلوب بمنته ،فقرروا الموافقة ،كي يتخّلصوا منه
 و يا ليته ما مر! ،و تمنوا أن كل شيء يمر بسالم

 ُمنتحرة.. و الماحي بريء من كل شيء . ،و هكذا ماتت چيهان
 . و األرشيف كذبة ليس له وجود  ،ساسي لألرشيف! و أشرقت هي المدبر األ
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******* 
 اآلن

هناك و من الواضح أنها قررت أن تعيش  ،تجلس نعيمة في منزل ابنتها أسماء   
تجلس  ،تجلس بعدما شعرت براحٍة أنها علمت مكان ابنتها أشرقت ،تترك بوالق

ذهبت نعيمة  ،أسماء ليست بِه.. و بعد فترٍة قليلة دّق جرس الباب ،بالمنزل وحدها
فرأت أنها أماني! ُمدّبرة منزل أشرقت رحمة  ،لكي ترى من العين السحرية من بالخارج

ن مع الدهشان بالفيال بنفس الكومباوند الذي يتواجد فيه اهلل عليها فهي ال تزال تسك
رأتها نعيمة و الحظت أن الدهشان معها! يجلس على  ،الدهشان و الماحي و أسماء

فأدركت نعيمة أنه قادم من أجل أن  ،كرسيه المتحرك و ينتظر نعيمة كي تفنح الباب
يتحدث معها بعدما استراح من دفن أشرقت و الغيبوبة التي كانت تنتابه طيلة الفترة 

 ففتحت الباب: ،الماضية 
 ازّيك يابن عمي ،يا أماني اًل أه اًل أه-

 قالتها نعيمة إليهما و هما يقفان أمام الباب فرّد الدهشان:
 لينا ولال إيه؟إيه .. مش ناوية تدخَّ  اًل،أه-

 فنظرت له:
 اتفضلوا .. ،أل ازاي طبًعا-

جعلتهم يدخالن .. قامت أماني بمساعدة الدهشان بكرسيه المتحرك حتى جلَس 
 و بدأ يتحدث إلى نعيمة: ،في مكاٍن مناسب

بس أماني صممت أنها توصلني لحد بيتك يا نعيمة..  ،أنا كنت عاوز آجي لوحدي-
 أقصد بيت أسماء يعني .

 آه.. تنّور ياخويا بيتك و مطرحك-
 نظَر لها ثم تحّدث ألماني:
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وتشتري حاجات البيت الي  ،تقدري يا أماني تنزلي و تسيبيني شوية مع بنت عمي-
 و لما تخلصي تعالي عشان توصليني.. ،ناقصة 

 و بدأ الدهشان يتحدث و نعيمة ترد عليه: ،لقت الباب فذهبت أماني و أغ
هو كان له لزوم يا نعيمة الشويتين الي أنِت عملتيهم في التُ َرب دول ؟ أنتي كنتي -

 في وعيك؟ تقولي على نفسك خاطية ؟
 فضحكت نعيمة بصوٍت عال:

سنة؟ لما خليتني أتنازل عن حتة مني .. أنا زمان كنت  38فاكر يابن عمي من -
خدت الفلوس و رميتها و مكنتش أتخيل أنها و هي معاك ممكن تموت  ،ية غب

أنت عملت إيه في حياتك يخلي ربنا يعاقبك فيها؟ يخلي ربنا حارق  ،بالشكل دا 
قلبك سنة كاملة لحد ما تعرف جثتها راحت فين و مين الي قتلها ؟ مش يمكن يعني 

مؤاخذة يكون و المؤاخذة تكون خدت حق مش حقك؟ مش يمكن يعني و ال
ألف جنيه خدت  30الهايالمان الي أنت عايش فيه دا كله حقي ؟ أنت اديتني 

جاي دلوقتي  ،و التَمن كان مين ! كان بنتي يا محمد يا دهشان  ،قصادهم مالايين 
تقولي أنا ُكت في وعيي و أنا بقول على نفسي خاطية ؟ آه يا دهشان ُكت في وعيي 

أنا ما صدَّقت  ،و رايح أنا من طريق و أنت من طريق من هنا ،و اسمع أما أقولك ،
 أن بنتي الي فاضاللي في الدنيا رضيت عني .

 فابتسم هو أيًضا:
فاكر لما كنت شايف في عينك نظرات  ،سَنة  38فاكر من  ،أنا فاكر يا نعيمة-

بدل ما تداري  ،الُكره و الِغل و االنتقام الي كنتي عاوزة تعمليه في عيلة الساليمي
أنا كنت بحميكي .. كنت بحميكي من  ،على وساختك و تعيشي مرفوعة الراس

كان يوم أسود   ،نفسك الي دمرتك و دمرت بنتك و دمرت كل الناس الي حواليكي
و حق إيه يا أم حق الي  ،يوم ما فّكرت أخليكي تشتغلي هناك ،شمس و مطلعطهوش
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أنِت اتنازلتي عن بنتك برضاكي عشان عارفة و متأكدة كويس أوي أن  ،بتتكلمي عنه
لو فاكرة أن المسَكَنة الي انِت فيها دي هتخليكي تنسي  ،وهي معايا هتشوف النور

ماتت و اتدفنت  ،بنتك ماتت  ،فوقي  ،خالص  ،أنك سيبتيها بمزاجك تبقي غلطانة
 تحت التراب و ارتاحت مني و منك .

 فسألته:
 أنت جاي عايز إيه ؟-

 فردَّ عليها:
و أنا هطلب  ،مش عاوز أشوفك في حياتي تاني ،جاي عاوز أقولك ابعدي من هنا-

 أنه يقفل قضية بنتك و ميفتحهاش تاني خالص . رشادبيه  ُمرادمن 
و  ،لما آخد حق بنتي من َحباب عين الي ظلموهاو أنا مش ماشية من هنا غير -

 أولهم أنت يا دهشان.. حسبنا اهلل و نعم الوكيل فيك
 فصاح بها:

 ،معندكيش دم؟ بنتك خالااااص .. ماتت  ،انتي ايه!!! شيطانة ؟ مابتحسيش -
اعملي ألخرتك بقى و ارحمي  ،أشرقت ماتت و هتفضل ميتة لحد مانتي تموتي

 اليكينفسك و ارحمي الي حو 
و طلب الدهشان منها  ،و بنفس اللحظة الذي كان يصيح بها دخلت أسماء المنزل

 أن ُتوّصله إلى البيت .
****** 

هل من الممكن أن توافق على  ،الحيرة تنتاب نجالء.. ماذا تفعل و ماذا تختار!     
أن ُتسلِّم نفسها و تقول أنها القاتل الحقيقي ألشرقت الدهشان؟ رغًما عن أنها قالت 

لكنها وجدتها مقتولة  ،من قبل إلى شيرين البغدادي أنها ذهبت و كان في نيَّتها القتل
كره فهي تعلم أن الماحي طلب منها ذلك فقط ألنه يعلم جيًدا أنها ت ،من األساس!
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َأْم تختار االختيار  ،لكّنها تُنكر هذا جًدا ،أشرقت لدرجة أنها من الممكن أن تقتلها
 ،و هو أن تذهب لقتل الشخص الذي تحبه جًدا و تريد أن ُتكمل حياتها معه ،الثاني

فعلت المستحيل كي تحافظ على بقاؤه و وجوده في حياتها بعدما رفضه أبيها يوًما 
أال و هي رؤية  ،و بحد ذاته ينتاب االختيار صدمًة  ،ر صعبفهي ترى أن االختيا ،ما

 أبيها لها بالتلفاز في بٍث مباشر من السكايب .
 ،لم تدِر بنفسها سوى و هي تجري و تحاول الهروب من تحت أيدي الماحي   

ذهبت إلى سيارتها و وجهها مليء بالكدمات و الجروح.. تركب السيارة و تقود 
 ،هي تبكي و تتذكر أفعالها الدنيئة و القذرة التي فعلتها بحياتها تقود و ،بأقصى سرعة 

و الماحي ال يزال بالفندق يُدبِّر  ،استمرت في القيادة ،و التي عوقبت بسببها اليوم
لخطته األخيرة.. و هي ال تزال تقود بأقصى سرعة و قررت أن تتوجَّه إلى منزل 

تقتل نفسها بم أنها من األساس مقتولة  فاروق.. لم يأِت على بالها أن تهرب منهما أو
و لكّنها فّضلت أن تواجه فاروق الدهَّان المواجهة األخيرة.. فهي  ،على رأي زوجها 

ة .  تشعر بأن نهايتها قد اقتربت و بشدَّ
 ،رأته يجلس على ُكرسيِّ هزَّاز و يتصفح هاتفه ،فتحت الباب ،معها مفتاح بيته    

نظَر لها مبتسًما بمنتهى البرود  ،و مالمحها مجروحة رآها أمامه و مالبسها ممزقة
أغلقت الباب و وقفت أمامه تبكي  ،فأدركت أنه هو اآلخر دبَّر لها ِخطَّة للخالص

 فبدأ هو يتحدث و هو يشعر بأنه انتصر عليها ألوَّل مّرة بحياته: ،دون أن تتحدث
 هو العلقة إلي جوزك حبيب القلب رنَّهالك كبيرة أوي ؟ ،إيه-

 نظرت له و هي تبكي بمنتهى عصبيتها:
 أنا مكنتش أعرف أنك زبالة و واطي كدا!-

قاَم من على كرسيه و وقَف أمامها يلمس شعرها و يتحدث إليها بابتساماته و بروده 
 المتناهي:
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 اًل،ي كتير .. يعني عندك أنِت مثفيه غير  ،يا حبيبتي مش أنا بس الي واطي و زبالة-
أصل أنا عمري في حياتي ما  ،تاخدي أوسكار في الوطينة و قلة األصل و الخيانة

ت فاجرة للدرجة دي! لدرجة أنها تقبل أن راجل تاني يلمسها و سِ شوفت واحدة 
للدرجة دي الكيف  ،أل و هي عارفة كويس أوي أن ده غلط ،هي على ذمة راجل

 بيزل؟
 استمرت في البكاء:

كان   ،و خلِّفت ِمنَّك  ،و نمت في حضنك ،أنا لما جيتلك ،الكيف مش بيزل ،أل-
و أنت عارف و متأكد كويس أوي أن الي أنا عملته  ،و مش غصب عني ،بمزاجي

 ولال أنت ناسي الي أبويا عمله فيا؟ ،معاك ده كان على قلبك زي العسل
و بعدين أنِت  ،و عشان أبوكي رفضني زمان أنا كان الزم أفوَّقك ،ناسي أنا مش ،أل-

 جايّة تلوميني على إيه ؟
ألومك على الوجع  ،ألومك على إيه؟ ألومك على كالمي إلي أنت سجِّلته و بعّتهوله-

و ضيَّعتني  ،ألومك على حبنا إلي أنت ضيعته بغبائك ،الي في وشي بسبب ضربه ليا
 معاه .

 سًما:فظلَّ مبت
حبنا ؟ هو أنِت كنتي مصدقة نفسك طول الفترة الي فاتت دي وال إيه ؟ هو إلي -

بس أنا بقى  ،عشان الي بينا ده اسمه متعة ،بينا ده أنِت مسمياه حب ؟ تبقي هبلة
 عارفة ليه يا نجالء ؟ ،حّولتها لرغبة في االنتقام

 ليه ؟-
 اقترب منها أكثر:

أبوكي الي دمرني قبل كدا  ،قدِّك أنِت و أبوكي ،عشان أنا مبكرهش حد في حياتي -
و  ،وآخرها لما وقفني من شغلي ،أولها لما هانّني بوصية أبويا ،مرة 100و داسني 
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أنا بكرِهك  ،الي أنا و أنِت عارفين حقيقته كويس أوي ،فّضل عليا شريف بيه الماحي
و كل الي حواليه ينفِّذوا وُهمَّ حاطين  ،أسامة بيه الي يؤمر ،عشان أنِت طالعة ألبوكي

 ،حاضر ،فاروق أنا عاوزة أخلِّف منك و أنسب البيبي لجوزي ،جزمة قديمة في بؤهم
استحمل بس  ،فاروق أنا بحبك ،حاضر ،فاروق متسافرش عشان نخلص من جوزي
 حاضر.. ،شوية لحد ما أتطلق من جوزي وأبقى معاك

 في منزله وهي تسير خلفه و يتحدث مجدًدا: ثم أخَذ يتجول
من يوم  ،ألف مرة 100خيانة و فاجرة و تستحقي الموت  ،أنِت خاينة يا نجالء-

ما ظلمتي عّمتك أشرقت الدهشان و فضلتي تحاربي و تكافحي عشان تخلصي منها 
و بعدين  ،و قولتيلي عليها أنها بنت زنا مع أنك عارفة كويس أوي أنها بنت حالل ،

و أنِت عارفة كويس  ،جميلة شريف الماحي ،ِبنت زنا ،ما جميلة بنتنا ،هنروح بعيد ليه
أنِت تستحق الموت من ساعتها لحد اليوم  ،بنتي  ،أوي أنها جميلة فاروق الدهَّان

و أنا كان الزم أفوَّقك و أعرَِّفك  ،الي جيتي طلبتي مني فيه إننا نعمل إلي عملناه
أنِت  ،أنا عمري ما هآمن على حياتي معاكي ،مة أويو أقولك حاجة مه ،حقيقتك

ما بالك  ،واحدة خانت جوزها و نامت مع راجل تاني عشان مجرد ثروة و فلوس
 هتعملي فيا إيه!  ،بقى لما تخلصي منه و تبقي معايا 

 فتحدثت:
 الي بعت له الرسايل . اًل يعني أنت بقى فع-
يعرف  ،عشان يعرفك على حقيقتك ،و لو رجع بيا الزمن هبعتله مليون مرة ،أيوة-

 ،و غلطتك أنك وثقتي فيا ،قد إيه هو اختار يتجوز أوطى واحدة في العالم ده كله
عشان  ،ساعات بنضطر نعمل حاجات مش عاوزين نعملها ،معلش بقى يا نجالء

و أنا طهَّرت نفسي منك من ساعة ما بعتت له كل  ،نطهَّر نفسنا من الوساخة
و في حضني  ،في البيت ده ،هنا  ،التسجيالت الي كنت بسجلهالك و أنِت معايا 
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 ،اقتربت منه و بدأت تتحدث و هو ال ينظر لها .. هي أمامه مباشرًة من الخلف

ر إلى و لم ينظ ،فقط يسمع صوتها و لم ينظر إليها ،وليس من األمام .. لم يرها
و بنفس اللحظة يدخل شريف  ،المسدس الذي أحضرته من حقيبتها و تمسكه بيدها 

و شريف قد نسَخ نسخًة من  ،و فاروق و نجالء بغرفة النوم  ،الماحي من الباب
 و يستمع إليها الماحي بالخارج: ،مفتاح منزل فاروق من قبل بدأت نجالء تتحدث 

لع أشرف ِمنَّك بكتير!!.. عارف يا فاروق ده أنا على كده شريف جوزي ط ،ياااااه-
أنا جيتلك دلوقتي ليه؟ جيتلك عشان بعد ما شريف رنِّني العلقة خيَّرني بين حاجتين 

يا إما أعترف على نفسي أن أنا قتلت أشرقت الي أنت عارف  ،عشان يسامحني
طر ساعات بنض ،يا إما أقتلك أنت.. و أنت لسة قايلها ،كويس أوي أن أنا مقتلتهاش

 ،في حياتنا حاجة زبالةنعمل حاجات مش عاوزين نعملها عشان نخلص بيها من أي 
 حد أنا عرِفته في حياتي... زبلو أنا اكتشفت دلوقتي أنك أ

فهو لم يتوقَّع أبًدا  ،كان الوقت قد فات حينما أطلقت عليه رصاصًة من الخلف    
إلى تلك الدرجة من الهراء و أو أنَّ فعلته كانت ستصل به  ،أنها كانت ستقتله بالفعل

وبكاٍء ملحوظ.. و الماحي  ،و لكّنها فعلتها و تخلَّصت منه في عصبيٍة شديدة ،العبث
وقع فاروق على األرض و هو غارق في دمائه.. و  ،بالخارج يستمع إلى كل شيء

و باب الغرفة مفتوح فيرى الماحي  ،هي تجلس بجانبه على األرض تبكي و تنظر له
و يلفظ فاروق أنفاسه األخيرة  ،و قد اتّفق مع الشرطة باإلبالغ عن المكان ،كل شيء

 و ينظر إلى نجالء:
بتمنى لو أبويا ميت ميكونش في نفس  ،ريحتيني..بس تعرفي ،أنِت عملتي الصح-

من بعدها مبقيتش  ،أنا كنت بحبك أيام ما كنا في األوبرا ،المكان إلي أنا هروحه
أن  ،كتير.. بس الحسنة الوحيدة الي ممكن تبقى لياعملت سيئات   ،طايق صورتك
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 بحبِّك . ،أنا بموت على إيد أكتر واحدة حبيتها في حياتي
فأكمل هو الجملة األخيرة التي استمع  ،و هي مصدومة من فعلتها و ال تتحدث

فاألمر اإللهي قد  ،إليها شريف أيًضا من الخارج وبعدها لم يتحدث فاروق مجدًدا
 نفذ: 

جميلة شريف  ،سيبيها زي ما هي  ،أنِت و أنا منشبهش لتربيتها ،اله ... سيبيه-
 الماحي .

فقط بدأت تُردد اسمه كثيًرا و قد دخلت في حالٍة  ،ُصِدَمت نجالء من كونه مات
 من االنهيار العصبي:

أنا عارفة أنك مش قاصد .. أنت بس  ،فاروق أنا مكانش قصدي واهلل  ،فاروق-
طيب تعالى نروح  ،أنا آسفة قوم يا فاروق ،الي استفزتني بالكالم فضربت عليك نار

 لدكتور.. أنت مبتردش ليه! فاروق .
 دخل الماحي الغرفة و بدأ يتحدث إلى نجالء و هو يشعر باالنتصار:

كالمي و قتلتيه..   سمعتي ،عشان هو مات .. أنِت قتلتيه ،مش هيرد عليكي خالص-
تصدقي  ،نجالء الساليمي تَقِتل فاروق الدهَّان عشيقها من أجل زوجها شريف الماحي

 هيبقى خبر حلو جًدا في الجرايد....
و لم تتحدث بعد إال على  ،فابتسمت و انتابها حالة من الخلل النفسي و الهيستيريا

 جملة واحدة..:
 عاوزة أموت ،ت فاروق عاوزة أموت .. أنا قتل ،أنا قتلت فاروق-

 فنظر لها:
 بس مش دلوقتي.. لسة العقاب األخير .. ،هتموتي-

و  ،بعدما استمرت نجالء في تكرار الجملة مضت دقائق.. حتى وصلت الشرطة
 ،و أنها تريد أن تُقتل ،و نجالء تعترف بأنها قتلته ،اّتخذت نجالء و عاينت الجثمان
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 و يتم إخالء منزل فاروق .
******* 

 2017 -يوم عرض حلقة أشرقت الدهشان 
استطاعت كٌل من أشرقت و أسماء و أماني أن يقوموا بدورهم على أكمل وجه..      

ففي صباح هذا اليوم قامت أسماء بفرم األرشيف األصلي الذي يحتوي على البيانات 
أنه سرق أعضاء  و استبدلته بأرشيف سرِّي اُتُِّهَم بسببه شريف الماحي ،الطبية للمرضى

چيهان.. و قامت أشرقت بعرض الحلقة منذ قليل مع شريف الماحي و قد اتّفقت 
و قد تم القبض على الماحي و هو اآلن بالنيَّابة.. أما عن أماني ،النيابة ُمرادمع 

فأكملت دورها و تداخلت هاتفيًّا مع أشرقت منُذ قليل و سردت ُكل ما طُِلَب منها 
 دوا أنَّ بذلك سيكون كل شيء بخيٍر و على ما يُرام .بالضبط.. و قد اعتق

ولكنني أعتبره غرفة  ،أو كما يعرف الجميع.. مكتبها ،و اآلن أشرقت بغرفتها     
تجلس أمام المرآة و هي  اًل،ألنَّ مكتب أشرقت الدهشان كان مميًزا جًدا و جمي

بسبب  اًل و تحزن قلي ،تشعر بذنٍب كبير.. أنها تحدثت و ألول مرة في حياتها زورًا 
أو  ،المشاجرة التي حدثت بينها و بين والدها ليلة أمس.. و بدأت ُتحدِّث نفسها

معتقًدا بأن فعلته  ،بمعنًى أوضح بدأ الشخص الكاذب الذي يتواجد بداخلها يتحدث
 هذه ستجعل الماحي يموت إلى األبد:

و هيفضل يظلم في أنا عارفة أن أنا غلطت.. بس لو أنا ماكنتش عملت كدا كان ه-
الناس و كان ممكن يمّوت ناس تانية.. و هو عايش حياته عادي و بيتاجر في أعراض 
الناس .. باسم الحق و الخير و العناية .. كان الزم أعمل كدا .. أنا عارفة أن أنا 
إعالمية ناجحة .. و شاطرة .. أنا عمري ما أشوف حاجة وحشة و أسكت عليها 

خلص منه .. و أصدمه .. زي ما اتصدمت كتير في حياتي ..و أبًدا.. و كان الزم أ
كفاية عليا أوي الصدمة الي اتصدمتها امبارح من أكتر حد بحبه في حياتي .. أبويا 
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و  ،و في يوم و ليلة كل حاجة في حياتي تتغير ،.. أنا ألول مرة أحس بإني مهزومة
أمي الي مشوفتهاش من  و أن ،سنة مهواش أبويا 37أعرف أن أبويا الي عاش معايا 

مش هي أمي .. كان  ،يوم ما اتولدت و معرفش عنها أي حاجة غير أن اسمها زينب
الزم أحس أن أنا عملت حاجة كويسة في حياتي .. و أنا مش عاوزة حاجة غير أن 

أِلم كل حاجتي و أسافر.. أنا معدش  ،أنا أعيش فرحانة و كويسة.. الزم أرجع بيتي
.. و طبًعا الناس ممكن في يوم تِحب تعرف أنا بنت مين أو إيه  ليا قُعاد هنا خالص

 هو أنسب شخص ممكن يحكيها للناس ... ،أدهم عارف كل حاجة ،هي قصتي
 و كتبت على المرآة "اسألوا أدهم" ،و استحضرت قلًما لونه أحمر

و  ،و بالتالي هي التي كتبت الجملة كي تسأل الناس أدهم على قصة حياة أشرقت
 ل لم يكتب الجملة .القات
و هي تتحسر على حالها  ،انتهت أشرقت من البكاء و الحديث و كتابة الُجملة   

قررت  ،الذي تدهوَر في يوٍم حزين.. ال تريد أن تذهب مجدًدا لترى الدهشان
المكوث في مكتبها اليوم.. ال تعلم أشرقت أن القاتل دخَل تِلك الغرفة منذ ما بدأ 

و هو اآلن في غرفتها.. و قد سِمَع  ،عرض الحلقة على الهواء مباشرًة منذ ساعتين
 ،كل شيء.. دخل القاتل ُمرتديًا نقابًا من باٍب خلفي  للغرفة ال يعرفه أحد إال القليل

اقترب القاتل منها..  ،و لكنها لم تُباِل  ،عرت بحركٍة ما في غرفتهاتبكي مجدًدا.. ش
كيف له أن يدخل   ،حتى رأته أمامها في المرآة مرتديًا نقابًا.. شُعرت بفزٍع شديد

حتى ال تراه الكاميرات.. نظرت له  ،غرفتها إال إذا كاَن قد دخَل من الباب السرِّي 
  ديث القاتل محذوف ()ح:بالمرآة و تحّدثت أشرقت إليه قائلة

 أنِت مين؟-
فردت هي  ،ثم كشف وجهه و ابتسم لها و ردَّ  ،نظر لها الشخص المرتدي للنقاب

 عليه:
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 هو أنِت!! أنِت بتعملي إيه هنا؟ و دخلتي ازاي !!-
 و ردت أشرقت عليه: ،فجاوبها الشخص

 و عاوزة إيه ؟ مش كفاية إلي جالي من تحت راسك طول السنين دي ؟-
 و رّدت عليه أشرقت: ،فردَّ القاتل 

أنا دماغي مش  ،أنِت الي زيك مينفعش حد يشِفق عليه و لو بكلمة واحدة حتى! -
 و محتاجة أرتاح .. امشي و سيبيني  ،فايقالك خالص و الحلقة دي مدمراني

 نظر لها القاتل و هو يعبر عما بداخله فعقبته أشرقت بالرد:
 مش حابة أن أتكلم معاكي . ،مش عاوزة أشوفكأنا  ،لو سمحتي امشي من هنا-

 و رّدت أشرقت: ،فطلب القاتل منها طلب
 بس تمشي من هنا.. ،و أنا موافقة-

كانت أشرقت على األرض و الدماء   ،نفّذت أشرقت للقاتل طلبه.. حتى مضت دقائق
بجانبها.. و اختفى القاتل تماًما.. و قررت أسماء أن تدخل ألشرقت الغرفة كي تقول 

و رأتها  ،لها على الرسالة التي أرسلها أدهك و المكتوب بها أنَّ أشرقت هي أختها
 مقتولة .

******* 
 اآلن

ها الماحي.. و هي اآلن و بّلَغ عن ،مضى شهرين.. بعدما قتلت نجالء فاروق    
بِسجن القناطر للنساء تنتظر تنفيَذ حكم اإلعداِم عليها .. و أسامة الساليمي منهارًا 
و يكاد عقلُه يختل.. و الماحي بعمله .. يتميز في عمله و قرر أن يفتح فرًعا جديًدا 

كما أنه يعلم جيًدا أنَّ موعد تنفيذ حكم   ،للمستشفى بمدينة السادس من أكتوبر
ولكنه رفض أن يحضر التنفيذ.. أو  ،إلعدام على زوجته سيكون بعد شهٍر واحدا

و بذلك  ،و ُدِفن فاروق الدهَّان في مقابر جّدته التي كانت تُربيه ،يراها من األساس
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كالهما كان يتحكّمان في بعضهم   ،أكون قضيت على شهوتيِّ الماِل و الجنس 
الماحي و على الساليمي و على  و كالهما أتوا بالخراِب على عائلة ،البعض

وثقت نجالء في  ،الدهشان.. و من رأيي أنا ال تثق في شخٍص في مثل هذه األيام
و وثقت أسماء بالماحي فتخلَّى  ،ُحبِّ عمرها فقلب المنضدة عليها رأًسا على عقب

و أما عن نهاية القصة  ،و وثقت أشرقت بأبيها و خذلها بعدما كشفت الحقيقة ،عنها
 و المتبقي هو األكثر انتظارًا..  ،قتربفهي ت
المستشفى  ،يذهب شريف الماحي إلى مستشفى األمل لعالج سرطان الثدي     

هو يعلم جيًدا أنها من أطلقت عليه الرصاص منذ  ،المتواِجد بها شيرين البغدادي
أشهر.. يصل إلى المستشفى و بيده تحاليٍل ما .. و سأل عن غرفتها.. و هي تجلس 

و حالتها الصِّحية قد تهورت تماًما..  ،فراشها و يجلس بجانبها أدهم على كرسيهعلى 
 لم يتبقَّى منه سوى القليل.. طرَق الماحي باب الغرفة و دَخَل: ،و شعرها تساقط

 إزيك يا أدهم؟ -
 تحدث شريف إلى أدهم بعدما رأته شيرين أمامها:

ينك على الظروف إلي أنت الحمدهلل يا شريف بيه.. إزي حضرتك أنت.. ربنا يع-
 فيها

دعوني أقول أنَّ حال الماحي قد تغيَّر تماًما..بعدما اكتشف أن كل من حوله خانُه 
 ردَّ على أدهم: ،و تقرَّب إلى اهلل ،تغير إلى األفضل

و كويس.. و الظروف إلي أنا فيها دي أكيد كلها اختبارات  ،أنا بخير الحمدهلل-
 من ربنا الحمدهلل

 يرين:ثم نظَر لش
 أخبار حضرتك إيه؟ ،إزيك يا شيرين هانم-

 فتحدثت ببطء و صوٍت ُمنخفض:
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 كويس بالنسبة لي  ،كل إلي جابهولي ربنا أو لسة هيجيبه  ،الحمدهلل-
و لكّنها تدعو من اهلل  ،ردت عليه و هي تعلم أنها هي التي أطلقت عليه الرصاص

 أن ُيسامحها على ُكلِّ ما مضى
 ممكن تسيبني مع شيرين هانم شوية نتكلم على انفراد؟ ،أدهم لو سمحت-

فرّحب أدهم  و انسحب.. جلس الماحي على الكرسي و  ،قالها شريف إلى  أدهم
 سألته شيرين:

 حضرتك عاوزني في حاجة معينة؟ ،خير يا شريف بيه-
 فتنفَّس الماحي وبدأ يتحدَّث:

ده كان في نفس  ،من كام شهر كدا أنا انضرب عليا نار و دخلت المستشفى-
زارني  رشادبيه  ُمراد ،الوقت إلي أنِت دخلتي فيه المستشفى تتلقي عالج الكيماوي

ذا كنت أنا شفت بَعد ما فوقت و سألني كام سؤال عشان يحاول يعرف من خاللي إ
و طلبت منه أنه يقفل الموضوع  ،و أنا جاوبته و قولتله أل  ،إلي ضربني بالنار ولال أل

 ،ده تماًما.. مع أن أنا عارف و متأِكد كويس أوي أنك أنِت اللي ضربتيني بالرصاص
 وأنك آخر حاجة أنا شفتها قبل ما أقع على األرض..

 فنظرت له شيرين:
مابلَّغتش عنِّي  ،تأكد كويس أوي أن أنا الي ضربتك بالنارو طالما أنت عارف و م-

 ليه ؟
 فابتسم الماحي:

 بيخّلصه ناس تانية ،عشان ذنب ناس-
 قاصَدك إيه؟-
و قولت أنك أكيد عملتي كدا بعد  ،قاصدي أن حطيت نفسي مكانك يا شيرين-

يوم ما خليت دكتور عمرو الشبَّة يعملك العملية و  ،ما خيالك صوَّرلك أن أنا أذيتك
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 حسيت بالذنب . ،بعدها اكتشفتي أنه عندك كانسر في صدِرك
 فاندهشت شيرين:

 ذنب إيه! مش فاهمة ؟؟-
........... 

 قبل عمليَّة شيرين البغدادي بأيَّام
ريف الماحي في مكتبه بعدما طلبت منه شيرين أن تجري عملية يجلس ش    

و أخذتها أسماء إلى الدكتور عمرو الشبَّة كي ُيجري لها الفحوصات..  ،التجميل
يرتدي مالبسه الطّبية و نظارته النظر و  ،يدخل عمرو إلى مكتب شريف الماحي

 يدخل إلى شريف متحدثًا:
 إزيك يا دكتور شريف؟-
 اتفضَّل ،ا دكتور عمروي اًل أه اًل أه-

 و بدأ يتحدث شريف: ،جلَس عمرو و بيده عّدة تحاليل
 إيه التحاليل الي معاك دي؟-

 فتحّدث عمرو:
 ،في الحقيقة يا دكتور شريف التحاليل دي تحاليل شرين هانم البغدادي إلي عملتلها-

ا بس زي م ،بعد ما أسما قالتلي أن شيرين هانم هتعمل عندنا هنا عملية تجميل
حضرتك شايف )أعطاه التحاليل( في التحاليل الي قدامك أن مدام شيرين عندها 

بس أنا قولت قبل ما أقولها  ،أنا معرفش هي تعرف ولال أل  ،كانسر في الصدر
 و نشوف هنعمل إيه . ،بنفسي أقول لحضرتك األوَّل

و طلَب من  ،و قرر أالَّ يقول لشيرين شيًئا ،فاندهش الماحي بعدما َعِلَم بذلك   
و الحقيقة أن العملية قد  ،و عاهد نفسه أنها ستنجح ،عمرو أن ُيجري العملية لها 

فاّتهمت  ،بنفِس وقت ظهوِر عالمات المرض على شيرين البغدادي ،نجحت بالفعل
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ر لها عمَّا و أنه يعتذ ،فأوهمها أنه قد حوَّل عمرو إلى النيابة ،شيرين الماحي بذلك
فقررت شيرين االنتقام.. استأجرت أدهم كي يقتل الماحي بعدما صّورت  ،حدث

أطلقته رصاصًة و  ،و بعدها قررت أن تقتله بنفسها ،لنفسها أنه فعل ذلك بها عمًدا
 .،لكنه ال يزال حيًّا يُرزق يجلس بالمستشفى معها اآلن يسرد لها حقيقة األمر! 

............. 
 بدأ يتحدث الماحي إلى شيرين مجدًدا:

أسما  ،يوم ما جيتيلي المستشفى و قولتيلي أنك عاوزة تعملي العملية ،هفهِّمك-
فاجئني  ،الي قدامك دي دلوقتي ،عشان يعملك التحاليل ،خدتك لدكتور عمرو

يش أي أنا قولتله يعمل لك العملية و مايقولك ،ساعتها أنك عندك كانسر في صدرك
في نفس الوقت  ،و نحاول بقدر اإلمكان نالقي حل لعالجك ،حاجة عشان متتعبيش

و ربطتي تصغير صدرك  ،عمليتك نجحت ،الي الكانسر فيه بدأ يظهر و ينتشر
حطيت نفسي  ،بالكانسر برغبتي في إني أأذيكي مع أّن عمري ما فّكرت أعملها

 ،مكن يتمنى موتي و أكترمكانك و ماعترفتش عليكي عشان أي حد مكانك كان م
 أنا آسف.. ربنا يتم شفاِك على خير .

و شهوة القتل ِعندها بدأت  ،و انسحب.. و هي مصدومة ،أعطاها التحليل
 تنتهي.. 

 
 
 
 
 
 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

- 246 - 
 

(27) 
 "للحقيقة وجٌه مؤلم"

و أتأّسف  ،كلُّ ما هو مكتوب بهذا الفصل جعل األحداث تنقلب رأًسا على عقب 
 جًدا على ما سيحدث في الصفحات القادمة .

......... 
بعدما قدَّم الماحي إلى شيرين التحاليل التي تُثبت أنه لم يتسبب في انتشار       

ا عمَّا افتعلته في قررت شيرين البغدادي أن تنتدم ندًما شديدً  ،السرطان في جسدها
في الفيال الخاصة  -ابنة الزنا-قرر الماحي أن يعيش مع ابنته جميلة  ،حق هذا الرجل

طلَب من أسماء أكثر من مرٍة أن تأتي لُتقيم معه  ،هو و الُمربّية الخاصة لجميلة ،به
خصوًصا  ،فضَّلت أن تبقى مع نعيمة أمها ،و لكنها رفضت ذلك ،بالفيال و تترك منزلها

هل راحة البال  ،و لكن السؤال ُهنا ،بعدما دفنت أختها و أصبحت مرتاحة البال
أتت بعدما تم دفن أشرقت الدهشان ؟ َأْم راحة البال لم تأِت حتى اآلن ؟ في رأيي 

كل ما ستروه في هذا الفصل يجعلني أقول أن راحة البال لم و لن تأتي يوًما   ،الخاص
لم تأِت لها راحة البال منُذ ما  ،يات الرواية.. أشرقتما إلى أيِّ شخٍص من شخص

 ،علمت بكل شيٍء يخصَّ ماضيها.. شريف الماحي.. لم تأِت راحة البال يوًما ما له
خصوًصا بعدما اكتشف خيانة زوجته و ارتكابه للعديِد والعديد من االنتهاكات انتهت 

علم جيًدا أن هذا األرشيف ليس لماذا قتلها و هو ي ،بانتهاك ُعزريّة چيهان و قَتل رشا
فاروق الدهَّان.. لم تأِت له  ،وأنه ُمخطط تم فرضه من أجل اإليقاع به!  ،حقيقيًّا 

حتى ما  ،بدًء من تخّلي أبيه عنه و إنكاره له في الحياِة الدنيا ،راحة البال يوًما ما
ء نجال ،على يديها!  اًل خططه مع نجالء الساليمي و الذي انتهى بموته مقتو 

لم تأِت لها  ،الساليمي! المرأة البشعة التي ال تستحق الحياة و لو ِلَلحظٍة واحدة
و رغبتها في القضاء  ،بدًء من كونها إنسانة ُمتكبِّرة تكره الجميع ،راحة البال يوًما ما
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و رغبتها في السيطرة على أموال و  ،على أشرقت الدهشان و إتهامها بأنها ابنة زنا
بعاده عن أسماء الشامي.. أسماء الشامي! التي نالت من التعب و ثروة الماحي و إ

و أمٌّ ال تعرف معنى األمومة ربَّتها و أذى نفسِّي ال  ،المشقَّة كثيًرا! بيئٌة غريبٌة جمعتها
و  ،يتحّمله أحد قد انتابها و حقائق ُمرَّة صدمتها وجعلت منها شخًصا ال يبالي حياته

ال أعلم لماذا ينتابه ذلك النوع من البرود  ،راد رشادمُ و من حوله.. الُمحقق  ،نفسه
و لكنَّ الحقيقة التي أريد أن  ،العصبي في اكتشافه من هو قاتل أشرقت الدهشان

أظهرها هي أن الرسائل التي كانت تأتي له من المجهول الذي كان ينبهه على أشياٍء 
تلك الرسائل من ضميره كان يستقبل   ُمراد ،كثيرة ليست تُرسل له من مجهوٍل بالفعل

يتسلل من  ،الذي يؤنبه دائًما و يجعله شاعًرا بأنه ال يزال و لو جزٌء بسيٌط مفتوًحا ،
و لكن حينما تأتي له األوامر من  ،خالله ليعرف من هو قاتل أشرقت الدهشان

 ،و قرر غلق القضّية ،فيفعل كل ما ُيطلب ،الجهات السيادية بإغالق القضية تماًما
أشرقت الدهشان بيد مارك جرجس.. مارك! الفتى الطيب الذي ال يستحق  على مقتل

و  ،و مماته.. الشخص الذي توّرط في قضية قتلها و قُِتل ،كل هذا الظلم في حياته
 ،السؤال هو.. هل قُِتَل مارك أم ال ؟ و اإلجابة المنطقية التي أكتبها هي أنه لم يُقَتل

ى أنه في ُكلِّ األحوال سيموت.. قرر أن يذهب بعدما رأ ،مارك أقدَم على االنتحار 
أدهم!  ،فقرر أن يشنق نفسه و يموت...  ،إلى حبيبته أشرقت في أقرب وقٍت ممكن

بل بدأت أشعر أن كل  ،.. الشخص الغريب الذي يكتب تقريًرا ال يُفهم منه شيء
و المتبقي  ،فاروق ،نجالء ،چيهان ،من يُذكر اسمه في هذا التقرير يموت.. أشرقت

 ،شيرين البغدادي! الفتاة التي دفعت حياتها ثمًنا من أجل التضحية لشقيقتها ياسمينا
و التي تعيش آخر أيام حياتها في مصارعة  ،و انتشالها من رغبات أبيهما البشعة

لسرطان.. و نعيمة! األم القاسية التي ال ُتصنف أًما يوًما ما.. األم التي أخيرة مع ا
و قبلما تقرر أن تراها  ،تركت ابنتها أعواًما دون سؤاٍل أو رغبة في معرفة مكانها
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تُقتل بعد عرض حلقة شريف  ،تُقَتل ،مجدًدا و تضمها كابنتها الثانية بعد أسماء
م كان لديه نفس مستوى و مقدار األذى و المختصر المفيد أن جميعه ،الماحي 

ا هائ و  ،من الجرائم اإلنسانية البشعة أحيانًا اًل النفسي الذي جعلهم يرتكبون كمًّ
و هم يدفعون  ،شهواٌت تغلبهم و تكسر شجاعتهم و رغباتهم في البقاء أو االنتصار

و  ثمن الحق و الخيانة و النسل و الجنس و الدين و الُسلطة ،اآلن ثمن كل ذلك
و إلى أي مدى سينتهي األمر؟ ال أدري كيف سينتهي و لكنه يجب أن  ،التملُّك

يحب أن ينتهي و العدل اإللهي قائًما بأقصى و أقوى و أشّد  ،ينتهي و أنا راٍض عنه
و لكنَّ من أقلهم  ،جميع ما ذُكر أسمائهم يستحقون الموت ِبال استثناء ،األدوار

و إصالح نفسه و من  ،ن أجل إصالح األمورخطًأ فقط هو الذي سيبقى و يعيش م
لعله يكون الموعظة األولى و األخيرة  ،دعونا نبدأ بتنفيِذ حكم اإلعدام ،حوله و حياته

 لمن يُِرد الخيانة أو الزِنا .
  *********** 

 2018يوليو  -مرَّ شهر 
كل ما تجلس نجالء بالحبس االنفرادي و ترتدي زّي اإلعدام األحمر.. تتحسَّر على  

و يرفض الجميع أن يزورها أو يتحدث  ،افتعلته في حياتها.. منُذ ما ُوِلَدت حتى اآلن
ة و لكنها ترفض الكالم.. تعرضت لصدمة عصبّية حاّدة  ،معها تبكي نجالء بشدَّ

 تدخل عليها إحدى السّجانات.. ،بعدما قتلت فاروق
 قومي يا حبيبتي.. ربنا معاكي  ،نجالء-

 ،انة إلى نجالء و بدأت تسندها كي تخُرج بها إلى غرفة اإلعدامقالتها السجَّ     
 أبوهاو قد رفض الماحي و  ،حيُث يوجد المفتي و مدير السجن و العاملين بالقطاع

تمسك بيدها  ،تسير و قدميها يرتجفان.. و البكاء ينهال عليها ،أن يحضرا التنفيذ
و ال تزال تبكي و السّجانات بجانبيها يساعدوها على  ،مصحًفا و تستمر في البكاء
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إلى غرفة اإلعدام.. و هذا أسوأ و أبشع ما يمكن أن  جميًعا الركوض.. حتى وصلوا
هو أن تذهب إلى الموت بقدميك.. لكّنه ليس خطأ المجتمع أو خطأ  ،يتخيله أحد

بل هو خطأها و خطيئتها التي تنال عليها العقوبة  ،الء!أخذته نجبالصدفة البشر و 
اآلن.. و من داخل غرفة اإلعدام تدخل نجالء و هي ناظرة إلى األرض و تتشنَّج 

و وجهها أحمر اللون و جميع أجزاء جسدها تنتفض.. و ينظر  ،بفمها من كثرة البكاء
 لها المفتي:

فرة و المسامحة فإن شاء اهلل و طالما دعوتي اهلل بالمغ ،ربنا بيغفر يا بنتي-
 سيستجيب.. 

 و نجالء صامتة: ،بدأ أحدهم يقرأ ورقة الُحكم
بإجماع اآلراء . في القضية رقم  ،حكَمت محكمة جنايات القاهرة حضوريًّا -

باإلعداِم شنًقا ؛  ،بمعاقبة الُمتَّهمة نجالء أسامة الساليمي  ،2018لسنة  827
بقتل فاروق ُمحمَّد الدهَّان عن طريق سبق قامت  2018مارس  31ألنه بتاريخ 

في منزله بمنطقة  ،بأنها قامت بطلق رصاصًة في جسده عمًدا  ،اإلصرار و الترصُّد 
وفًقا لما جاَء بالصفة  ،بالمسدس الخاص بها ،و أعدَّت لذلك الغرض ،الرحاب

سجون و قد قام السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع مصلحة ال ،التشريحيَّة للجثمان
 موعًدا للتنفيذ . 2018يوليو  17بتحديد اليوم الثالثاء 

 و سألوها:
 نفِسك في حاجة يا نجالء ؟-

 فتحدث مجدًدا: ،لم ترد عليهم
 نفسك في أي حاجة ؟ ،يا بنتي اتكلِّمي-

و جعلها تتحدَّث للمرة  ،و يُغلق يديها ،بدأ أحدهم يربط بجسدها حزاًما ،لم ترد
 األخيرة بعدما صعدت ثالث طبقات إلى المكان الذي سُتشنق فيه..
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 قولي ورايا يا بنتي-
 بدأ يتحدث و هي تُردد:

و رجعُت إلى اهلل  ،تُبُت إلى اهلل ،و أن محمًدا رسول اهلل ،أشهُد أن ال إله إال اهلل-
 و نِدمُت على ما وقع منِّي من ذنوب..

 و التفَّ الحبل حول رقبتها.. و تحدث المفتي: ،بشارٍة سوداء ُأغلقت عينيها
 نفِّذ الُحكم .-

.. و هذا ما زرعته نجالء و تم حصاده بنجاح  و ِلُكَل بشٍر ِعقاب ،"البشُر خطَّاء 
 ". اآلن

***** 
.. يقود شريف سيارته.. و َعِلَم بخبر إعدام نجالء.. يقود اًل و في نفِس اليوِم لي    

معاتًبا نفسه و متسائل بهل الذي فعله بها كان  ،هو يبكي عمَّا فعله بحياتهسيارته و 
صحيًحا و كان أفضل أنوع الِعقاب أم ال يقود السيَّارة حتى وصَل إلى كوبري قصر 

ذلك المالك  ،فهي معه بالسيارة ،ينظر إلى جميلة ،النيل.. يركن السيارة و يظلُّ بها
و يعلم جيًدا أنها  ،يلمس وجهها.. ويبتسم ،شيءالبريء الذي ليس له ذنًبا في أي 

ارتياٌح  ،ليست ابنته.. لكنه شُعر بارتياح عندما ضمَّها إليه.. ارتياٌح جعل قلبه يدق
بعدما نظَر لعينيها و رأى كمَّ البراءة المتواجدة بداخلهما.. تركها على الكرسي 

غلق.. و مكتوٌب عليه من و بجانبها جواٌب مُ  ،و لفَّ حولها حزام اآلمان ،المجاور له
و رقُم هاتفها.. و خرَج من السيارة.. ينظر إلى البحِر و  ،الخارج أسماء الشامي
شخٌص فقير يعيش  ،شريف العازٌف و الموسيقار بدار األوبرا ،شريط حياته يمر أمامه

 ،و بعد وقٍت كبير أصبح شريف الماحي ،مع أمه و أبيه يتقاضى مرتًبا شهريًا ضعيًفا
و وعَد .. و فعل الكثير و الكثير.. ينظر و هو يبكي و ال  ،و خان  ،و زوَّر  ،قتَل 

فرفَض أن ُيسلِّم  ،يتحدث و يعلم جيًدا أنه يستحق أن يموت موتًة أقوى من اإلعدام
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ثم نظَر إلى  ،نظَر مرًة أخيرة إلى جميلة و هي بالسيارة و تبكي ألنها رضيعةنفسه.. 
 البحر.. و قذَف نفسه .

 "أفضُل وسيلًة للموِت.. هي الموُت كافًرا"
********* 

تشعر شيرين  ،يدخل أحد األطباء إلى غرفة شيرين البغدادي.. و يتحدث معها    
و تنسى  ،في تناول العالج المناسب لهاو قررت أن تستمر  ،البغدادي بتحسُّن شديد

 ماضيها و كل ما حدث لها باألعوام الماضية:
 عاملة إيه دلوقتي يا شيرين هانم؟-

 تنّفست و ابتسمت:
 أحسن من األول بكتير..  ،الحمدهلل-

 فابتسم الطبيب:
أهم حاجة نمشي على العالج ،يا رب دايًما تكوني أحسن و بخير  ،طيب الحمدهلل-

و أوعدك في أقرب وقت هتكوني أحسن  ،منفوِّتش أيُّ جلسة من الجلساتو 
 بكتير..

 بإذن اهلل ،إن شاء اهلل يا دكتور-
 :اًل ثم نظرت له مجدًدا و قررت أن تسأله سؤا

أنا ليا أخت عايشة في كندا ..  ،هو أنا ينفع أكمِّل عالجي برا مصر ؟  ،دكتور-
أنا حاسة أن الفترة  ،كده و أنت شوفتها  ياسمينا إلي كانت جت و زارتني هنا قبل

دي أنا هكون محتاجلها.. و هكون أحسن من كده لو بقيت جنبها و هي بقت 
 ،أنا عاوزة حضرتك تشوف إيه اإلجراءات و أنا تحت أمرك من جنيه لمليون ،جنبي

 ممكن ؟
 فنظر لها:
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مشي على زي ما قولتلك ال ،واهلل يا شيرين هانم حالتك مش مستاهلة السفر برة-
بس بدام الموضوع له  ،الجلسات و أخذان الدوا في ميعاده هيغنوكي عن السفر برا 

 أنا اعرف مستشفى هناك كويسة جًدا ،فأنا تحت أمرك ،عالقة بارتياحك النفسي
شوف إيه اإلجرائات اللي هتتعمل و يا ريت في أقرب وقت أكون  ،خالص أوكيه-

 هناك ..
 تمام-

 و بَِقَي أدهم مع شيرين و بدأ يتحدث معها: ،فخرج الطبيب ،قاطعهم دخول أدهم
 نجالء اتنفِّذ فيها حكم اإلعدام النهاردة-

 فردت عليه:
 معادش يجوز عليها أي حاجة إال الرحمة . ،اهلل يرحمها-

 سائل أمام أدهم:و بدأت تت
أو واحدة مينفعش أنها تعيش في الدنيا  اًل،هو أنا وحشة؟ أنا ست قذرة مث ،أدهم-

بس يا أدهم أنا مكانش عندي أي  ،دي ؟ أنا عارفة أنك اتجوزتني و أنت مبتحبنيش
أنا عمري ما حبيت  ،حاجة تخليني أقدر أشيل نفسي من كل القرف إلي أنا كنت فيه 

أسفة ليك على حياتك الي عطَّلتهالك  ،و أنا أسفة ليك ،حبيتكحد في حياتي قد ما 
 أسفة على أي أذى جالك من تحت راسي . ،مع واحدة أكبر منك بكتير

 لم يرد عليها أدهم إال بسؤاٍل واحد:
قررتي تخليني أستلم المخدرات الي  ،ليه في نفس اليوم الي أشرقت ماتت فيه-

 طلبتيها و أختفي ؟
 فبدأت تتحدث:

أنا كنت حاسة  ،أنا كنت عارفة أنك ممكن تنهار ،نتش عاوزاك تتوِجع عليهامك-
 ،و أنا واهلل وال أذيتها وال قتلتها وال جيت ناحيتها ،اليوم ده أنها هيحصل لها حاجة
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تنساها لحد ما كل حاجة  ،مكانش قدامي حل غير أن أخليك تبِعد و تنسى كل حاجة
و كل حاجة  ،جيت أنت و معاك التقرير ،نعيش مع بعض في سالم ،تهدى و ترجعلي

و كل  ،و دفنوها تاني ،و عرفوا مين الي قتلها  ،الجثة اتالقت ،رجعت تتفتح تاني
كإنها دورة مش عايزة تنتهي إال لما تخلَّص علينا واحد   ،حاجة بدأت تتدمَّر من جديد

 و يا عالم مين الي جاي عليه الدور ،ورا التاني
 تنّفست ثم أكملت:

أكمِّل حياتي  ،قبل ما تدخل األوضة أنا اّتفقت مع الدكتور أنُّه يسفرني كندا لياسمينا-
بتمنى من  ،في حياتيلعلها تكون األيام األخيرة الي فاضاللي  ،و عالجي معاها هناك

ربنا أنه يسامحني على أي حاجة وحشة أنا عملتها.. و بتمنى أن كل إلي جاي ليك 
أنا الزم أختفي من حياتك  ،و عشان ده يحصل  ،يكون خير و كويس في حياتك

أنا أسفة ليك على أي  ،أوعدك أن عمرك ما هتشوفني وال أنا هشوفك تاني ،نهائيًّا 
و أنا متنازلة لك عن  ،مشكلة جاتلك من تحت راسي وجع سببتهولك و على أي

من  ،بس خليك فاهم و عارف أن أنا عرفت حبك ده متأخر أوي  ،الشركة والبيت 
 أنا أسفة . ،ساعة ما بان في عينك لما عرفت الي عندي

 ابتسم هو و بدأ يتحدَّث: ،بعدما انتهت من البكاء و الحديث
أدهم كان  ،ِاخِتفي يا أدهم ،د يا أدهمابعِ  ،هو سهل كدا؟ اتجوزني يا أدهم-

 ،أدهم عمره ما ارتاح وال فِرح و هو معاكي ،شوخشيخة في إيدك من ساعة ما عرفتيه
سّميها بقى أشرقت الدهشان أو أشرقت  ،أدهم محبِّش في حياته غير أشرقت 

بس حبي الي انِت بتقولي أنك عرفتيه متأخر ده  ،سّميها زي ما تسّميها ،الساليمي
أنا مش عاوز منك أي حاجة على  ،انش حاجة غير أنه كان تعاطف مني لمرِضكمك

و تقدري تعيشي حياتك و أنِت مبسوطة  ،فكرة.. أنِت الحمدهلل حالتك بقت أحسن
 ،أنا الي آسف ليكي.. خلي بيتك و شركِتك وأمالكك تحت رايتك ،و سعيدة و بخير
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 و سيبيني أعيش الي فاضل ليا من غير إزعاج..
و بم أن  ،و مشاعره المتناقضة جعلته يُقبِّل يدها ،أمامها قبلما يغادر المكان وقفَ 

 الِعصمة في يدها ردت هي:
 ربنا معاك .  ،أنَت طاِلق -

وقرر أالَّ يعود إلى شيرين مجدًدا.. و شهوة  ،و انسحب أدهم من المستشفى نهائيًّا 
و  ،و أتمنى أن تعيش سعيدة في أياِمها الُمتبقّية ،السيطرة والتحكُّم قد قُِتلت ِعندها

 تغادر مصر و تصل إلى كندا بسالم...
 سوى ِظّلك" ،"ال أحد ُهنا ليرى توجُّعاتك 
********* 

تدخل أسماء منزلها و هي تبكي.. و  ،انتحَر ؟ ال وجوَد له هل ،ال وجوَد للماحي    
بعدما اتَّصل بها  ،و معها الجواب الذي تركه لها و المفتاح ،تمسك بيدها جميلة

فنجالء تّم  ،مندهًشا مما يحدث ُمراد رشادو  ،أحد األفراد لُيبلغها بما حدث
ة  ،إعدامها و زوجها انتحر.. جلست على إحدى كراسي منزلها و هي تبكي و بِشدَّ

ت تشعر بأنه سيموت قريًبا.. و أيقنت تماًما أنَُّه انتحَر بالِفعل.. بدأت تفتح كان  ،
 و تقرأ ما بداخله: ،الجواب

 ،"إزيك يا أسماء؟ وحشتيني .. آخر مرة شفتك كانت في المستشفى لما كنت تعبان
و الحمدهلل أنها  ،كنت مشغول في انتقامي من نجالء  ،آسف أن كنت مقصَّر معاكي

و مش  ،لو الجواب ده في إيدك دلوقتي يبقى أنا حصَّلتها ،و ماتتخدت إعدام 
المهم أنك تفهمي و تستوعبي كويس كل  ،مهم أنا ُمتت ازاي أو جثتي تتالقى وال أل

الجواب ده أنا بحاول فيه بقدر اإلمكان أثبتلك أن أنا ظلمتك  ،الي في الجواب ده
أنا عارف أن اتجوزتك في السر و رفضت أعلن  ،كتير أوي طول الفترة الي فاتت

و تكون  ،مع أن الناس دول أكبر كدبة ممكن تحصل في حياتنا ،ده عشان الناس

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

- 255 - 
 

فاكرة يا  ،الُبعُبع الي يخلي أي حد في الدنيا مش قادر ياخد خطوة واحدة لقدام
كنتي   ،أسماء أول مرة شوفتك فيها؟ كانت من أجمل المرات إلي عدت على حياتي

أنا ظلمِتك  ،ت جميلة و حسيت ناحيتك بانجذاب رهيب عمري ما قِدرت أفسَّرهبن
مكنتش أعرف أن ربنا هيبتليني بكل االبتالئات دي بسبب  ،كتير.. بس أنا آسف

بس الحمدهلل..  ،و الي بانت من الماضي بتاعي كل األخطاء الي أنا عملتها في حياتي
 ،بس بيكون ساعتها خالص ،ن ربنااإلنسان مش بيفوق غير بعد ابتالئات كتير م

الوقت انتهى و كل حاجة خلِصت.. أكيد الجواب ده لما وصل لك كان معاه المالك 
أنا عارف  (جميلة..) ،البريء إلي ملهوش ذنب في كل الوساخة الي في الدنيا دي

بس  ،و أن ابن الزِنا ال يرث ،و عارف أنها بنت زِنا  ،أن أنِت عارفة أنها مش بنتي
أنا الي طالبه منك أنك تعتني  ،أمها و أبوها أخدوا جزائهم المناسب ،يا أسما خالص

ال على  ،تربيها على نضافة ،تربّيها و تكبَّريها لحد ما تجوزيها و تشوفي عيالها ،بيها
أنا آسف على أي وجع  ،نعيمة  ي أنا أوو ال على قسوة قلب ،وساخة نجالء و فاروق

 ،و مفتاح جوا غالف الجواب هي ورقة مهتالقيه ينتأنا سبِّبتهوِلك.. تاني حاج
دي ورقة طالقك.. أنا طلَّقتك عشان  ،اعتبريها الورقة األخيرة مني ليكي في الدنيا

أنا ملمستكيش  ،يكون ليكي الحرية في اختيار الراجل المناسب لحياتك أسماء
ير مع أنا عاوزك تعيشي أسعد و أحسن أيام حياتك و تفضلي بخ ،عشان يوم زي ده

ُحبِّك القديم الي سبتيه زمان و هربتي وجيتي  ،أعتقد صبري ،الشخص الي بتحبيه
سامحي أمك  ،سببتهولك نعيمة تشتغلي في المستشفى عشان تنسي أي وجع أّمك

 ،كانت خايفة من نجالء  ،على أنها خّبت عليكي أن أشرقت تبقى بنتها و أنها أختك
عيشي حياتك بدون ما تإذي  ،سامحيها و سامحيني و سامحي كل الي حواليكي

فده بقى هو إلي بشكرك  ،أما بالنسبة للمفتاح ،و أنا واثق أن ربنا هيرحمني..  ،حد
كنتي دايًما   ،بيه على مدى صبرك و تحمُّلك لكل الي جوايا الفترة الي فاتت دي
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الرقم  ،ضة نومنا دي و مكنتش بجاوبتسأليني إيه الخزنة الي أنا شايلها في أو 
قومي افتحيها باألرقام و بالمفتاح.. هتالقي في  ،السري للخزنة دي هي تاريخ جوازنا

عقود تنازل مني عن المستشفى و عن البيت و عن كل فلوسي 3 ،عقود 3الخزنة 
تنازل مني عن كل ما أملك إلى  ،ملتهولكبموجب التوكيل الي ع ،الي في البنوك

و أنا عارف أن إنسانة مش ظالمة زيك عمرها ما  ،السيد عبد الرافع الشاميأسماء 
اوعي تفكِّيها لحد  ،هتالقي في ضمن الحسابات وديعة باسمها ،هتاكل حق جميلة

بحبك يا أسماء و بتمنالك حياة سعيدة و تكوني  ،ما تكَبر و تتصرف فيها بمعرفتها
 مسامحاني على كل الي عملته 

 شريف الماحي ."
مزيٌج  ،و ما رأته بالخزينة.. ابتسمت و بكت  ،اندهشت أسماء من كل ما قرأته    

و ها هي اآلن تعقد العزم  ،عوَّضها عن كل ما فقدته في حياتها ،من األلِم والفرحة
لم تفعل شيء سوى أنها  ،و تنفيذ كل ما ُكِتب بالجواب ،على إنشاء مستقبل وسيم

 بلته .اتصلت بصبري هاتفيًّا و قررت مقا
 و لو بعد حين" ،"العَوض يأتي 

********* 
 في مكتبه مع معاونه يتحدثان.. و يبدأ المعاون: ُمراد رشاديجلس     

كل الي فيه   ،تِحسُّه لعَنة  ،كومباوند الماحي ده غريب أوي   ،بيه ُمرادتعرف يا -
و الماحي انتحر  ،عندك أشرقت الدهشان اتقتلت  ،ماِسلموش من الشر أو األذى

و نجالء مراته قتلت عشيقها  ،و شكله كان قاصد أن الحكومة متعرفش هو راح فين
و چيهان بنت أماني خدامة  ،و شيرين البغدادي المرض اتمكِّن منها ،و خدت إعدام
ن و الدهشان مشلول من سنين.. بجد كل الناس الي فيه تحس أ ،الدهشان ماتت

 ربنا غضبان عليهم 
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 :ُمرادفابتسم 
 بالنسبة لقضية أشرقت الدهشان.. أنا عاوزك تقفلها نهائي.. ،بص-
 يعني إيه؟-
يعني خالص.. كفاية بقى .. أشرقت الدهشان اتقتلت يوم عيد ميالدها برصاصة و -

 و يوم ما اتقبض عليه موِّت نفسه . ،الي قتلها هو مارك جرجس بعد ما سرق جثتها
 حنا مش متأكدين يا باشا!بس ا-
و من بكرة أنا إجازة شهر .. و  ،الموضوع خِلص و القضية خلصت  ،خلِصت-

 أشوف وشك على خير
 بالتقرير و قطّعه .  ُمرادو أمسك  ،ثم انسحب المعاون  ،ذلك ُمرادقرر 

 "ُمراد رشادو هذه شخصية  ،"الحقائق الغامضة تجعل الفرد يستسلم
********** 

 و يندهش أيًضا: ،و تسرد له كل ما يوجد في الجواب ،تجلس أسماء مع صبري    
 ؟اًل معقولة! طيب تفتكري هو مات فع-

 فردت عليه:
 بَعد ما ِمشي ،بس تعرف.. أنا بدأت أعرف أهميته متأخر أوي ،معرفش بقى-
 أنِت كويسة؟ ،المهم طيب ،إن شاء اهلل ،خير-
ألف حاجة حواليا مش عارفة  100أنا مش كويسة خالص... أنا حاسة أن فيه  ،أل -

 و حاسة بتعب رهيب و خنقة محدش حاسس بيها.. ،أخلص منها
 فنظر إليها و لمس يدها:

 أنا جانبك.. ،اهِدي -
 فنعيمة تتصل بها: ،يرن هاتفها

 أيوة يا ماما-
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 أنِت فين؟ ،أيوة -
 اجة؟فيه ح ،أنا في مشوار كدا .. خير -
 ،أيوة.. أنا محتاجة أشوِفك ضروري.. اركبي تاكسي و تعاليلي.. هنروح مشوار مهم-

 فيه حاجة الزم أقولك عليها
 حاضر.. سالم-

 فسألها صبري:
 فيه إيه؟-
 مش عارفة! ماما كلمتني و بتقول أنها عاوزاني أروحلها عشان حاجة مهمة-
 طيب خالص روحيلها و نبقى نتقابل تاني-
 مكهكل ،ماشي-
 و أنا هستنى .-

.......... 
و من الواضح أن السائق يعلم جيًدا  ،و ركبا سيارة أجرة  ،ذهبت أسماء إلى نعيمة    

طريقه.. سألتها أسماء أكثر من مرَّة إلى أين هما ذاهبان.. لكّنها قالت أنها مفاجآة.. 
استمر السائق في القيادة حتى وصَل إلى مقابٍر.. و نزلت أسماء من السيارة هي و 

 أمها:
 وإحنا جايين هنا ليه؟ ،ماما.. إيه المكان ده-

 بتسامة:فردَّت نعيمة با
 تعاِلي بس.. ،هتفهمي كل حاجة دلوقتي-

حتى وصلت مع نعيمة إلى حجرة مقابر مكتوب عليها )مقابر  ،دخلت أسماء المقابر
 فسألتها أسماء: ،عائلة الساليمي(

 هو فيه إيه بالضبط!!! ،ماما! إحنا إيه الي جايبنا عند مقابر عيلة الساليمي-
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 فبدأت تتحدث نعيمة:
عشان  ،ساعات بنضطر نعمل أي حاجة حتى لو كانت غلط ،بنتيسامحيني يا -

 نشوفه و لو ِلمرَّة واحدة بس.. ،نشوف حد اتحرمنا منه
 مش فاهمة! قصدك إيه؟-

 جلست نعيمة على كرسيِّ و بدأت تشرح األمر:
أشرقت مدفونة فين.. أشرقت  ،زي ما هي أختك.. بس الفرق الوحيد ،أشرقت بنتي-

شهور.. من بعد ما  4من سنة و ،الي أحنا واقفين عليه ده يا أسماء تحت التراب
 ،غير هما يومين اًل أشرقت ماتدفنتش في مقابر الدهشان أص ،ماتت و اتدفنت بأيام

مكانش فيه حاجة في إيدي ممكن  ،و بعدها على طول أنا خدت الجثة من هناك
ح أنا اتنازلت صحي ،سنة يا أسماء 37كان الزم أشوفها.. أنا اتحرمت منها   ،أعملها

بس دي بنتي.. كان الزم آخدها و أدفنها مع أبوها الحقيقي.. كان  ،عنها بمزاجي
و ماتت بسبب الحلقة  ،و اترّبت تربية كويسة ،الزم أبوها يعرف أن بنته بنت حالل

أنا آسفة يا أسماء بس أنِت الوحيدة الي من حقك  ،الي عملتها مع جوز بنت ابنه
 ألنك أختها.. محدش تاني غيرك له الحق أنه يعرف.. ،تعرفي مكانها الحقيقي فين

 فُصِدَمت أسماء:
 طب و الجثَّة الي اتدفنت؟-

من الواضح أنها  ،فوجئت بدخول أماني إلى حجرة المقابر! ،لم تُرد عليها نعيمة
 أماني تجاوب قائلة:بدأت  ،مشتركة مع نعيمة

 الجثة الي اتدفنت.. أي كالم ،أي كالم-
 فردت أسماء:

 أماني!! أنِت كنتي عارفة؟-
 فبدأت نعيمة تشرح األمر مجدًدا:
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الصاحبة الوحيدة  ،أماني تبقى صاحبة الزمن ،أماني دي الي وقعتلي من السما-
ن بنتي في المكان الِعدلة الي كانت في حياتي.. أنا من غير أماني مكنتش عرِفت أدفِ 

لوال أنها عارفة حارس المقابر بتاعت  ،لوالها هي مكانش كل ده حصل  ،المناسب
و أهو أبقى حرقت  ،إلي من خالله قدِرت تاخد كَفن أشرقت و تجيبهولي ،الدهشان

و أبقى ارتاحت و دفَنت بِتي بمعرفتي من  ،قلب الدهشان إلنه حرمني منها من ناحية
 بس أماني إلي ساعدتني .و مش  ،ناحية تانية

 و فجأًة دخَل أدهم أيًضا! و تحدَّث:
أو يعني  ،و حقيقة الي عمله أبو أشرقت ،أنا كمان ساعدتها بعد ما عرفت الحقيقة-

اتفقت مع أماني تجيب  ،كان الزم أخلي الموضوع غامض و غريب   ،محمد الدهشان
و دي كانت وصّية  ،رة األخيرةالجثة و تدفنها هنا و أهو نعيمة تودَّعها في حياتها للم

و  ،دوَّر على أبويا الحقيقي يا أدهم ،أشرقت ليا و كأنها كانت حاّسة أنها هتموت
كل الناس افتكرت أن جملة اسألوا أدهم الي على المرايا حد هو الي   ،ادفنِّي جانبه

عشان أقدر أقول للناس مين أبوها  ،مع أن أشرقت كتبتهالي أنا ،كتبها غير أشرقت
بس كان الزم أستغل الجملة دي في  اًل،أمها الحقيقيين و ايه قصة حياة أشرقت أصو 

انتهزت فرصة اختفائي في الفترة  ،تخليه يبعد الشبهات عننا ،ُمراد رشادحاجة تجنن 
الي ماتت فيها أشرقت و ألفت تقرير فيه كالم من توقعاتي و كالم حقيقي و اديته 

الي معملتش حسابه هو مارك! مارك هو كمان كان  ،عشان أشغله في التفكير ،ُمرادل
 ،عاوز ينتقم من نفسه إلحساسه بالذنب أن أشرقت ماتت بسببه مع أن هو مريض

بس كل الي  ،و اهلل أعلم إيه مصدر الجثة دي ،صدفة جاب جثة و حرقهامارك بال
من  ،واهلل أشرقت مدفونة هنا اًل ألن فع ،أعرفه أن دي استحالة تكون جثة أشرقت 

بس صدقيني أنا كان الزم أنفِّذ  ،بعد ما ماتت.. إحنا بنتأسفلك على الي عملناه
 وصيتها .
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 يًعا:اندهشت أسماء و ُصِدمت و صاحت فيهم جم
أنتوا مبتحسوش!! لعبتوا بالناس و بأعصابهم و استغليتوا  ،انتوا واعيين للي بتقولوه-

وجع مارك و َحسرِته على أشرقت و كل ده عشان تدفنوها بمعرفتكم!! أنتوا استحالة 
 تكونوا طبيعيين..

 فاقتربت منها نعيمة:
أنا كنت كل الي  ،أنا أسفة.. أنا مش وحشة زي ما أنِت فاكرة ،سامحيني يا بنتي-

 حتى و هي ميتة.. غلطة يا أسماء.. سامحيني ،عاوزاه أن أشوفها و أودعها
 و اقتربت منها أكثر ثم ضمَّتها:

 أوعدك أن الي جاي هيكون أحسن ،سامحيني يا بنتي-
 فتركت أسماء حضن نعيمة و تحّدثت:

 إلي جاي! وايه هو الي جاي!!-
 فبدأت تُبشِّرها بالمستقبل:

هتعيشيها و أنِت مبسوطة ومستريحة و  ،بنتي.. و حياة الي حواليكي حياتك يا-
عارفة أن أختك نايمة في تربتها مرتاحة من زماااان.. عيشي الي جاي و انسي 

و اتجوزي .. اتجوزي صبري أنا عارفة أن وقفت  ،ربِّي جميلة بنت جوزك ،الماضي
تعي بكل الي سابه عيشي كل الي فاضل في عمرك في الخير و اتم ،قصادكم زمان

أما أنا بقى هعيش معاكي و أتمنى من ربنا أنه يغفرلي كل ذنوبي .. و أوعدك  ،شريف
و كل ما أختك توحِشك .. تعالي هنا و  ،كل حاجة هتتصلَّح و هتبقى زي األول

 سامحيني . ،و للمرة األخيرة بقولك سامحيني يا أسماء ،اقريلها الفاتحة
 حضنتها نعيمة مجدًدا.. ثم نظرت أسماء لهم جميًعا و غادرت المكان...

 و سألت نعيمة أدهم:
 تفتكر كدا خالص؟ كل حاجة بقت كويسة و الحياة هترجع تاني؟
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 ثم غادر . ...نظَر لها و لم يرد
 ليست األكثر ألًما""بعض الحقائق أليمة . و لكنها 
********* 

بالشوارع بعد تلك الصدمة و ال  أسماء بعد أكثر من أربعة ساعات كانت تسير    
تعرف إلى أين ستذهب.. أدركت أخيًرا أنها تركت جميلة بمفردها بالمنزل فقررت 

يقف أمام بوابة  و هناك رأت شخًصا غريًبا ،أسماء أن تعود إلى منزلها لتطمئن عليها 
و رفيع.. ثالثون عاًما.. و أعتقد أن هيئته  ،لم تره من قبل .. طويل القامة نزلالم

ُتظهر أنه طبيٌب.. كان يقف أمام بوابة منزلها مباشرًة.. نظرت إليه أسماء و بدأت 
 تسأله:

 أي خدمة حضرتك؟-
 فردَّ مبتسًما:

 ؟صح ،حضرتك مدام أسماء الشامي مديرة أعمال أشرقت الدهشان اهلل يرحمها-
 فردَّت عليه و هي َقِلَقة:

 خير ؟ ،أيوة صح ،اهلل يرحمها-
 فبدأ يُعرِّفها بنفسه:

من مصلحة الطب الشرعي .. و كنت جاي أتكلم مع  ،أنا دكتور عبداهلل وليد-
 حضرتك بخصوص أستاذة أشرقت اهلل يرحمها..

 اتفضل.. ،بيك اًل أه-
رضيعة تبكي.. فضمتها  و بيده أوراق.. الحظ أن هناك طفلة ،دخَل المنزل معها

 أسماء إليها و جلست و بدأت تتحدث معه:
 تشرب إيه األول؟ ،خير يا دكتور عبداهلل-
 خير إن شاء اهلل ،أل وال أي حاجة-
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 ثم بدأ يتنفس و يحاورها في حديٍث غريب.. :
بس أكيد ربنا  ،ت حقيقة زمان يِ فْ أنا عارف أنه أكيد ابتالء من ربنا عشان خَ -

وأنا بعد ما عرفت الي حصل من السوشيال ميديا وعِرفت أن حضرتك  ،بيسامح
جيت عشان  ،أخت أشرقت و أنك أكيد أكتر واحدة يهمِّك تعرفي أي حاجة تخصها

 أتكلم مع حضرتك..
ممكن يا دكتور تدخل دايركت في الموضوع الي جاي  ،تمام بس أنا مش فاهمة-

 عشانه؟
يقة يا أستاذة أسماء أنا الي كنت ماسك تشريح الجثمان الخاص في الحق ،حاضر-

و والدها أو الي كان والدها.. الدهشان بيه يبقى صاحب  ،بأشرقت اهلل يرحمها
 والدي.. أنا آسف بس أنا عارف أن الي هقوله ده أول مرة تسمعيه..

 ثم أغمض عينيه و تنفس مجدًدا و فتحها و نظر إلى أسماء و بدأ يتحدث مرة
 أخرى:

الصفة التشريحية للجثمان اتكتب فيها أن أخت حضرتك اتقتلت بسبب طلق -
بمسدس رصاص  ،و أن الطلق كان من الخلف ،ناري في الظهر أدى لوفاتها مباشرةً 

 صح؟ ،مل كاتم للصوت 9
 فردَّت أسماء:

 أيوة صح-
 الحقيقة أن ده مش التقرير الحقيقي لسبب الوفاة...-
 يعني إيه؟؟-

 فوضَّح لها:
يعني فيه حد خنقها  ،الحقيقة أن الصفة التشريحية ثبتت أن سبب الوفاة هو الخنق-
و ِمن ثمَّ حدث الطلق الناري الي في الظهر..  ،و ده الي أدى إلى وفاتها مباشرًة  اًل أو 
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 بيه ُمرادبس هو قالي أن محدش يعرف خالص.. حتى  ،أنا قولت كدا للدهشان بيه
المحقق.. و أنا انهاردة جاي أقول لحضرتك على السبب الحقيقي لموتها و الي هو 

و آسف على التزوير الي حصل بس  ،لعل و عسى تقدري توصلي للي قتل ،الخنق
بس آسف ضميري  ،،و أفضاله كانت كتير على والدي ،أنا كنت ساعتها مضطر

 مسمحليش أسكت أكتر من كدا
 يعني أشرقت ماتت مخنوقة ؟-
و كدا مفيش قدام حضرتك حل غير أنك تواجهي الدهشان بيه  ،بالظبط كدا-

 أنا دكتور في حالي..  ،وتعرفي منه ليه طلب يخفي الخبر ده.. وبتمنى اسمي ميتقالش 
 و قررت أسماء أن تواجه الدهشان . ،انسحب هذا الشخص

 ." "و هذه الحقيقة كانت األكثر ألًما
******* 

الدهشان بعدما أعطاها الطبيب عبداهلل الصفة التشريحية تذهب أسماء إلى      
و أن الرصاصة التي ُأطِلَقت  اًل،للجثمان و التي أثبتت أن أشرقت قد قُِتَلت بالخنق أو 

 ،و تركتهم أماني و ذهبت إلى المطبخ ،عليها قد أتت بعد موتها.. ذهبت إلى منزله
 ث و هي تعطيه التحليل:بدأت أسماء تتحدَّ  اًل،لكنها كانت تسمع الحوار كام

 إيه المكتوب هنا ده يا محمد بيه ؟-
 فردَّ عليها:

 إيه ده؟-
مكتوب فيها أنها اتقتلت عمد  ،ده نسخة من الصفة التشريحية لجثة أختي أشرقت-

إنما التقرير الُمزور هو الي اتكتب فيه  ،بالخنق مش الرصاص و ده التقرير األصلي 
أل و الغريبة أن الدكتور الي وصَّل لي التقرير قال لي  ،أنها اتقتلت عمد بالرصاص 

اتغير.. عملت  اًل و فع ،و عملت المستحيل عشان التقرير ده يتغير ،أنك كنت عارف

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

- 265 - 
 

 كدا ليه يا محمد بيه ؟
بغض النظر أن  ،خطته كانت سُتكشفو هو يعلم أنَّ يوًما ما  ،فنظَر الدهشان لها

 غرضه من تغيير التقرير كان سبًبا تافًها جًدا:
أنا عارف أن حاجة زي دي ممكن تخليكي تشكي في أي  ،سامحيني يا أسماء-

بس  ،أو حتى أنا أو يخليكي تقولي أن الي قتل أشرقت حد أنا أعرفه ،حد حواليكي
عشان كنت خايف أن الموضوع يزداد أنا معرفوش.. أنا عملت كدا  ،صدقيني يا بنتي

بس واهلل ما قصدي..  ،أنا آسف أن خبيت على كل الناس ،في الميديا و الشو
 عشان منكبَّرش المواضيع.. ،ساعات بنعمل حاجات من غير قصد

مش فاهمة! يعني عشان الميديا تخفي التقرير الحقيقي ليها؟ ما جايز لو فتحنا -
 ما يمكن مارك مات ظُلم! ،تلهاعرف مين الي قنالقضية من تاني 

و كتب  روحهاو ربنا هو الي قدَّر  ،كل واحد في الدنيا دي بياخد نصيبه يا بنتي-
انِسي و  ،انِسي و ادعيلها بالرحمة زي ما أنا بدعيلها ،انِسي يا أسماء ،ميعاد موتها

عيشي في حالك في سالم و سيبيني أنا كمان أعيش الي باقيلي من حياتي أدعيلها 
 تكون في الجنة..
 فنظرت أسماء له:

بس أوعدك أن هحاول أعيش الي جاي وأنسى أي  ،،مش ببساطة يا محمد بيه-
صدمات حصلتلي في حياتي.. بس حاجة أخيرة هقولهالك..أنا مش هتكلم في 

أنا مش  ،بس لو عرِفت أنك ليك َدخل في موت أختي ،موضوع التقرير مع حد
 هسيبك يا محمد بيه..

 و ابتسم: المتحرك فاقترب منها بكرسيه
 ربنا يرحمها و يرحمنا جميًعا يا بنتي .-

غادرت أسماء من منزله و قررت أال تعود إليه مجدًدا.. تاركًة للماضي و كل ما     
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فيه.. قررت أن تنسى كل شيء و ُتسلِّم للحياِة الجديدة التي ستعيشها .. ذهبت 
قّدمت لهم مبلغًا مالًيا كبيًرا  ،،قُِتلت بسبب شريف الماحيأسماء إلى أهل رشا التي 

و أنا ال أعلم لماذا كذب  ،و ألنها تعلم جيًدا أن زوجها هو الذي قتل رشا  ،للتعويض
و لماذا كذبت أماني و قالت أن  ،لماذا كِذَب الدهشان و زوَّر التقرير ،الجميع

التي انتحرت.. و لماذا كذبت الماحي قتل چيهان بالرغم من أنه لم يقتلها و هي 
و لكن أين  ،نعيمة على الجميع و أشرقت مدفونة بالمقابر بعدما قُِتلت بيومين!

الخالص و الحقيقة.. ؟ كل هذا سُيحل و ينتهي إذا حدَث دمار شامل.. دمار شامل 
أو بعد فهم الحقائق  ،دمار ال يُمحى وال يُزال .. فالدمار سيحدث اآلن ،على الجميع

 مة و األخيرة .القاد
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 .فصٌل واحٌد أخيٌر يقلب كل شيء 
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28 
 مر""صدمة الع

 .إلى األبد أتمنى بسرد هذا الفصل أن تنتهي األحداث 
 أتمنى أن تكون نهاية اآلالم .. و ليست بدايتها .

....... 
 2017فبراير  20

 قبل مقتل أشرقت بيومين
تستيقظ أشرقت من نومها كعادتها و قد قررت أنها اليوم تأخذ قسطًا من الراحة     

و قررت أيًضا أن تذهب لتستجم خارج البيت نظرت إلى المنضدة  ،و ال تنجز أعمالها
فرأت هاتفها و لكنَّها لم تَر الشيء التي اقتنته حديثًا .. شيٌء  ،المجاورة لفراشها

إلكترونّي قد اشترته من على اإلنترنت منذ فترٍة طويلة.. فأخذت تصيح في غرفتها و 
 تتحدث:

 أمااني! يا أمااااني-
 أتت أماني مسرعة تسألها:

 إيه يا أشرقت هانم خير كفى اهلل الشر! فيه إيه ؟-
 فردَّت أشرقت:

 ين القلم الي أنا بسيبه هنا على طول..؟ف-
مش عارفة واهلل ثواني هشوفهولك ممكن أكون نقلته في المكتب و أنا بنضَّف -

 إمبارح..
و  ،و عثرت على القلم.. لونه أزرق ،تركت أماني الغرفة و ذهبت إلى المكتب     

القلم  و لكّنه ليس كذلك.. لم يخطر على بال أحد من الذين يروا ،شكله عادّي 
أنه) ُيسجِّل األصوات..( و قد اقتنته أشرقت منذ فترات كي ُتسجِّل عليه مذكِّراتها 
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و حديثها و اعتبرته صديقها الشخصي الذي تتحدث إليه وقتما تشاء أينما تشاء 
أخذت أشرقت من أماني القلم و دخلت لتستحم  ،خصوًصا في مكتبها بالعمل أيًضا 

 و بدأت يومها... ،
********* 

 بعد يوم
 فترد: ،تستيقظ على هاتفها و هو يِرن 

 مين معايا ،أيوة-
فردَّت عليها ) شيرين البغدادي ( و لكّن أشرقت لم تستطع تمييز الصوت؛ ألنها لم 

 تتعامل معها كثيًرا:
أنا عاوزة أشوِفك دلوقتي ..  ،مش مهم دلوقتي تعرفي أنا مين ،إزيك يا أشرقت-

 ممكن؟
 تشوفيني فين و تعرفيني منين؟؟ ،أنِت طبيعية يا ست أنِت -
و أعرف كمان أن نجالء الساليمي و  ،أنا أعرفك و أعَرف الي حواليكي كويس-

جوزها شريف الماحي الي طالع معاكي في حلقة بكرة مخبيين عليكي سر لو عرفتيه 
أنا  ،تسمعي كل حاجة بنفسك.. متخافيش منيالزم أشوفك و  ،ممكن تتصدمي

نادي وادي  ،و ضمانًا ليكي هنتقابل في مكان عام ،عاوزة أتكلم معاكي مش أكتر
أول ما تكوني في  ،مسافة ما توصلي ،ِدجَلة كويس.. مستنياكي فيه كمان ساعة

 سالم . ،النادي اتِّصلي بالرقم دا
 قررت أن تذهب..و لكنها  ،اندهشت أشرقت مما سمعته في الهاتف

 فبدأت تتحدث إليها: ،فرأتها شيرين البغدادي ،و ذهبت بالفعل
 إزيك يا أشرقت؟-
و مش فاهمة إيه سبب طلبك  ،أنا بس يا مدام شيرين متلخبطة ،الحمدهلل بخير-
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 وإيه عالقة شريف بيه و نجال بيا؟ مش فاهمة . ،لمقابلتي
 فأشعلت شيرين سيجار و بدأت تتحدث:

و  ،الحقيقة يا أشرقت أنا كل الي طلباه أنك تستوعبي كويس الي هقولهولكفي -
 و أتمنى أن كل حاجة تكون كويسة ،أنه حقيقي %100تتأكدي بنسبة 

 ممكن أفهم فيه إيه؟ ،تمام-
والدك الدهشان بيه راح و عمل تحليل دي إن إيه في  ،من فترة كدا.. يجي سنتين-

 من مجهول بيشكك في نسِبك منه .معمل تحاليل.. بعد ما جاله جواب 
 إيه التخاريف الي أنِت بتقوليها دي!!!-
 زي ما قولتلك.. كل الي طلباه أنك تستوعبي ،دي مش تخاريف-

 ثم تنّفست و أكملت:
الصراحة نجالء عملت كدا عشان تساومه على الفلوس  ،المجهول ده كان نجالء-

 و ده التحليل.. ،الي اتنازل عنها أبوها و جّدها ليكي و ألبوكي
 أعطتها التحليل و اندهشت:

 يعني إيه! يعني أنا مش بنت محمد الدهشان ؟-
أنا كنت فاكرة في األول أنها بتعمل كدا عشان تلعب بأعصابه أو زوَّرت في نتيجة -

أو على األقل  ،بس نجالء عملت كدا عشان تاخد الفلوس الي عندكم ليها ،التحليل
أمك  ،لحد ما ظهرت تاني الست الي خلِّفتك ،هاو دي كانت مصلحت ،جزء منها

هوريهالك .. و تقدري تتأكدي من كل كلمة أنا  ،الحقيقية.. أنا معايا صورة ليها
 من أبوكي.. ،بقولها

فهي نعيمة.. التي أجرت معها حوار بالبرنامج  ،فتعرَّفت أشرقت عليها ،أعطتها الصورة
 منذ فترة..

 الست دي أنا أعرفها!-
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أيوة يا أشرقت أنا عارفة أنك تعرفيها .. دي نعيمة الي عملتي معاها حلقة قبل كدا -
نعيمة  ،لما كانت عاوزة بيت جديد بدل البيت الي عايشة فيه مع جوزها و والده

ِجد نجالء.. و لما حصل  ،و كانت بتخِدم زمان عند الساليمي ،تبقى بنت عم أبوكي
و بعد ما  ،و بعد كدا الدهشان عِرف بالخبر  ،هرِبت من بيت الساليمي ،الي حصل

الدهشان خدك و كتبك باسمه هو و زينب مراته اهلل يرحمها.. الكالم  ،نعيمة ِولِدِتك
بس كان الزم تعرفي  ،و طلبت مني أن مفيش مخلوق يعرفه ،ده الي نجالء حكيتهولي

تشفى الي بتشتغل مديرة مس ،كل حاجة.. كمان نعيمة دي تبقى هي هي أم أسماء
 ،و ساكنة معاكي في نفس الكومباوند.. يعني هي أختك من األم ،شريف جوز نجالء

أو الدهشان بيه.. و تعرفي ِمنُّه  ،أنا سيبتلك التحليل الي تقدري تواجهي بيه أبوكي
 هو ليه عمل كدا.. و أنا أسفة بس كان الزم أقول .

أن تستوعب هذه اندهشت أشرقت مما سمعته و رأته بالتحليل.. كيف لها     
 ،أو تكون لها المقدرة على االستسالم ألمٍر غريٍب بسبِب خطأ بالماضي ،المفاجآة

و أخذت  ،تدفع هي ثمنه اليوم! أخذت تفكر كثيًرا و تربط األمور ببعضها البعض
و تتحدث  ،تسير بسيارتها في الشوارع.. قررت أن تواجه أبيها حينما تعود إلى البيت

قابلها بالمساء.. و تحدثا  ،و قررت أن تتحدث مع أدهم ،ورمعه في كل هذه األم
و لم ُتحدِّث أدهم عّما قالته  ،سويًا عن الحلقة التي ستجريها غًدا مع شريف الماحي

و أنها تحبه و  ،و أشرقت تعلم جيًدا أنَّ أدهم يعمل مع شيرين ،شيرين البغدادي لها
هم أن يُرِسَل غًدا إلى أسماء تزوجته عرفًيا.. طلبت أشرقت في هذا اليوم من أد

و من الواضح أنَّ أدهم كاَن يُدبِّر ألموره  ،الرسالة التي يقول فيها أن أسماء أختها
 و قررت أن تواجه الدهشان . ،و عادت أشرقت إلى منزلها ،مسبًقا

............ 
تدخل البيت و بيدها التحليل الذي أعطته لها شيرين و ترى الدهشان يجلس    
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في الدور الثاني في غرفته يشاهدان التلفاز ..  ،كرسيه المتحرك بجانب أمانيعلى  
 فتحدَّث هو: ،حتى وقفت أمام التلفاز و نظرت لهُ  ،تسير ببطء

 إيه كنتي فين من الصبح ؟ ،حمِداهلل على السالمة يا بنتي -
 فنظرت له دون أن تبتسم:

 أخبار صحتك إيه يا محمد بيه ؟ ،كنت في مشاوير و لسة مخلصة-
 فاندهش!:

محمد بيه! إيه يا بنتي مش عوايدك يعني! فين كلمة بابا الي بتقوليهالي على طول -
 ؟

 فابتسمت و رّدت عليه و هي تعطيه التحليل:
 هيبقالي نِفس أقولهالك ؟ ،و تفتكر بعد التحليل ده-

و سألها  ،جراه منُذ عاميننظر إلى التحليل و تذّكر أنه نسخة من التحليل الذي أ
 باندهاش:

 إيه ده يابنتي ؟-
مش ده التحليل الي أنت عملته عشان تتأكِّد إذا كنت أنا بنتك ولال أل؟ مكتوب -

 فيه أن أنا مش بنتك
 فردَّ الدهشان بعصبيَّة:

أنِت  ،إيه الكالم الي أنِت بتقوليه ده!! اوِعي تكوني صدقتي أي حاجة اتقالت -
 لعظيم بنتي!بنتي! و اهلل ا

 فنظرت له أشرقت باستحقار:
بنتك! أنا بنتك؟ أنا بنتك و ِبنت زينب؟ ولال بِنت الساليمي بيه و نعيمة بنت -

عمك ! أنا مش قادرة أصدق أنت ازاي جالك قلب تعِمل الي أنت عملته و تاخدني 
 منها و تكتبني باسمك السنين دي كلها .
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 فرد و هو مستمر في اإلنكار:
 ل الي بيتقال ده ِكدبك  ،ِكدب! -

و تتحدث بالحقيقة التي تعرفها من  ،فرّدت أماني كي تفصح عن كل شيء تعلمه
 نعيمة:

و أنا قولتلك  ،أنت عارف كويس أوي أنه مش ِكدب  ،أل مش ِكدب يا دهشان بيه-
 أن مسيرها هتعرف.... ،قبل كدا كتير 

 فتعّجبت أشرقت:
فة و مخبيَّة عليا! عارفة أن أمي عايشة و حتى أنِت يا أماني ؟ حتى أنِت كنتي عار -

 على ِوش الدنيا و متقوليليش!
 و الدهشان صامت! و أماني ترد:

غصب عني .. أنِت عيشتك مع الراجل الطيب ده  ،سامحيني يا بنتي.. سامحيني-
زمان يا بنتي أمك نعيمة حكيتلي  ،أحسن بكتير من أنك كنتي تعيشي مع أمك 

لحد ما وهمها أنه بيحبها   ،كانت بتشتغل مع الساليمي بيه  و قالتلي أنها ،حكايتها
الدهشان كان الزم ياخدك يا بنتي عشان تتربي في مكان  ،و خد منها إلي هو عاوزه

 كويس..
 فاستمرت تتناقش:

مكان كويس! و طبًعا الدهشان بيه ملقاش مكان كويس يربيني فيه غير بيت أخويا! -
خدامين! و أنا برضو بقول ليه كتبوا لينا كل الفلوس  أسامة بيه الساليمي! يعيشنا فيه
 بِذمتك أنت أب؟ أنا بكرهك.... ،دي! أتاريه كان حاسس بالذنب

 فصاَح الدهشان فيها بأقصى عصبية لديه:
إيه!!! فيه إيه! أمك الي أنِت محموقة عليها أوي دي باعتك زمان و قبضت التمن! -

اتنازلت عنك ليا مقابل مالليم.. جاية دلوقتي تحاسبيني على حاجة كويسة أنا عملتها 
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 زمان؟ لو كانت خدتك مكنتيش عرفتي تعيشي!
بكرهك  ،أنت كمان بتّزعق ليا و أنت الي غلطان! أنا بكرهك يا محمد يا دهشان-

 و مش عاوزة أشوفك في حياتي تاني.. أنا مينفعش أعيش معاكم
امشي و  ،امشي يا أشرقت ،و عايزة تسيبيني و تمشي ،آااه!!!!  دلوقتي بتكرهيني-

روحي أقعدي مع  ،ولال أقولك ،روحي عيشي مع أمك و جوزها و والده الرّجالة
لو الدنيا كلها جت قدامي  ،بس يكون في علمك ،أسماء أختك.. اعملي ما بدالك 

 فأنِت بنتي يا أشرقت.. خِلص الكالم . ،هنا وأجمعت أنك مش بنتي 
كفااااااااية ! .. اسكت بقى .. هتكدب تاني !! .. كفاية الي أنا عرفته .. كفاية   -

سنة .. أنا دلوقتي بس عرفت قد إيه أنت  37ة الصدمة الي فضلت مخبيها عليا لمد
كنت أناني و مبتحبش غير نفسك و مصلحتك و بس .. و ألول مرة أعترف لك 
أن أنا بكرهك.. بكرهك و عمري ما هسامحك على الي أنت عملته .. عارف ليه 
؟ .. عشان أنت دمرت ليا حياتي .. بس خالص .. من بكرة أنا معادش ليا قعاد في 

.. بكرة حلقة شريف الماحي تخلص .. و مش هتشوف وشي تاني .. و بيتك دا 
و الكالم ماخلصش يا محمد يا  ،ألول مرة و بقولهالك تاني يا بابا.. أنا بكرهك 

و على  ،سنة الي عيشتني معاك فيهم على حقيقة أن أمي ماتت 37بحق ال ،دهشان
لهندِّمك  ،حقي ديقد كبريائك و رفضك أنك تعترف بالغلطة الي أنت عملتها في 

و بينا  ،و أنا مش هخسر حياتي و دنيتي عشانك ،في األيام الي فاضاللك في الدنيا
و إذا كانت أمي سابتني زمان.. فأنا عندي استعداد أعيش معاها  ،محكمة يا دهشان

 ولال أني أعيش مع واحد ُمختل.. ُمختل .
 ثم أزاحت كرسيه المتحرك بقدميها قائلًة:

 بكرهك...-
و ذهبت هي إلى المرحاض الخاص بها.. أحضرت صورة نعيمة  ،قع على األرضو و 
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و في صباح اليوم الثاني استيقظت على حلم من أمها نعيمة  ،و نظرت إليها و بكت
 و كان اليوم الثاني هذا هو اليوم األخير بحياتها . ،

 فقبل أن تُقتل بيوم واجهت أبيها و أماني بكل شيء .
******** 

 
 د مضت سنواٍت عديدة....و اآلن ق

2021 
 ؟ من القاتل الحقيقي

أسماء  ،و أصبح كل شيٍء على ما يرام.. و األموُر هادئة ،بدت األمور تتحسن    
و أصبحت حاضنة لطفلتين..  ،تعيُش أجمل أيّام حياتها بثروة الماحي التي تُرَِكت لها

و الثانية هي نرمين التي رزقها لها  ...ابنة زوجها ،األولى هي جميلة شريف الماحي
فانتصر حّب بوالق و النصر كان  ،اهلل من صبري كي يعوضها عن الماحي و أيامه

قررت أسماء أن تنسى كل شيء قد مرَّ عليها في األعوام  ،لصالح  أسماء و صبري
حتى اكتشافها  ،، 2012نذ ما قررت أن تذهب إلى الماحي للعمل في السابقة.. م

و عليها اآلن النظُر إلى المستقبل فقط.. و نعيمة  ،للحقائق الغير متوّقعة و الغريبة 
تعيش مع صبري و أسماء في سالم.. و قد كفَّرت عن ذنوبها و كل ما افتعلته في 

و تتمنى  ،تى اختطافها لجثمان ابنتهامنذ عملها ِعند الساليمي ح ،حياتها في الماضي
 لعلها تكون حسن الختام . ،من اهلل أن يغفر لها كل العمر المتبقي في حياتها..

و بعد حكم اإلعدام على نجالء قد انتاب أسامة الساليمي العديد من األزمات     
 لعله ،النفسية و التي أنهت حياته بالخلود في إحدى المصحات النفسية إلى األبد

و ال أحد يعلم ما  ،ابتالًء من اهلل عن كونه شيطان أخرس سكَت عن الحق يوًما ما
و لكّن أفضل شيء يناسب حالة أسامة الساليمي اآلن هو  ،هي النهاية المالئمة له
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 الدعاء له بالرحمة في الحياِة الدنيا و في اآلخرة .
يعيش مع أهله القدامى بعدما سامحوه على كل ما افتعله  ،و الماحي حٌي يُرزق    

 . عاد شريف الماحي إلى هيكله األصلي ُمراد رشادو بمساعدة  ،في حياته
فقد ُشفي تماًما من الشلل  ،أما عن صاحب الكرسي المتحرك.. ُمحّمد الدهشان    

و شعر بذلك بأن اهلل قد سامحه على  ، 2020حتى  2015الذي كان ينتابه من 
كذبه ألشرقت و تزويره أيًضا للتقرير.. ال يزال على قيد الحياة بعدما تجّرد من كل 

و لم يترك لنفسه هو و أماني سوى الكسب  ،أمواله لأليتام و الجمعيات الخيرية
و تزوره أحيانًا أسماء  ،و البيت الذي يعيش فيه..  ،له القديم كتاجرالحالل من عم

و يسامح أشرقت رحمة اهلل  ،و نعيمة.. و أتمنى أنا من اهلل أن يسامحه بقية حياته 
 عليها .

و يعيش  ،وأدهم.. ُأحب أن أقول أن أدهم نجى من شرِّ شيرين و شّر كل البشر   
في  الذي ساعَد نعيمة و أماني كي يأخذوا الجثماناآلن ببيته بالزمالك بمفرده .. هو 

و لكن ما ذنب مارك في ذلك؟ تًبا للغباء و خطايا الماضي التي ال تجني  ،2017
سوى الخراب.. شيرين البغدادي ال تزال في حرٍب طويلة األمد مع السرطان برفقة 

 حرب .و ال أحد يعلم سوى اهلل متى ستنتهي تلك ال ،ياسمينا شقيقتها في كندا
********* 

تدخل أماني غرفة الدهشان فرأته قد جهَّز حقيبة سفره و من الواضح أنه قرر     
 السفر فجأًة.. فسألته:

 هو حضرتك مسافر ولال إيه؟ ،خير يا دهشان بيه-
 فرّد عليها:

أنِت  ،آه يا أماني مسافر.. هسافر كام يوم كدا البن أخويا في الكويت ،آه-
 ،هروح أقعد عنده شوية أستجم و أغير جّو بعد ما الحمدهلل ربنا شفاني ،متعرفيهوش
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 و هرجع على طول...
 فنظرت له أماني:

هتسافر برا مصر! بس أنت ماقولتليش قبل كدا يا دهشان بيه على موضوع السفر -
 ده .. !

 ابتسم:ف
أنِت شيلتيني طول السنين الي فاتت دي  ،ماهو يا أماني أنا كنت عاملهالك مفاجأة-

و أرجعلك  ،فقولت أريحك مّني شوية و أشم هوا ،كلها و استحملتيني أنا و تَ َعبي
 تاني..

 قالها و هو يلمس كتفيها بيده و يبتسم..
 فابتسمت هي األخرى:

ربنا يريح بالك و يجعل لك في  ،شان بيهتروح و ترجع بألف مليون سالمة يا ده-
 كل خطوة سالمة..

 أعطاها الحقيبة:
 آمين يا رب.. حطيها في العربية تحت هي مستنية..-
 أوامرك-

 ثم تحدث إليها مجدًدا و هي تخرج:
 ابقي افتحيه بعد ما أمشي . ،و فيه ظرف أنا سايبهولك عندك في األوضة ،آه-

أماني إلى غرفتها و أمسكت بالجواب و بدأت و ذهبت  ،خرج الدهشان من الفيال
 تقرأ..

أنا عارف أنك لسة شايفاني دلوقتي و أنا بتحرك بالعربية و ماشي  ،"إلى العزيزة أماني
 ،بس في الحقيقة أنا مسافر في مكاٍن ما  ،زي ما فهمتك إني مسافر البن أخويا

ف على أي حاجة مكان أنِت مش هتعرفيه و ال أي حد في الدنيا هيعرفه.. أنا آس

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

- 277 - 
 

ماتت و  ،حتى بنتي الي طلعت بيها من الدنيا ،عملتها وحشة ألي حد في الدنيا
 ،سابتني.. و أنا معدش ليا عيش في الفيال وال الكومباوند وال أي حاجة من دي

و متحاوليش تدوري  ،أنا عمري ما هرجع ،سامحيني يا أماني أنك مش هتشوفيني تاني
و يوم ما طلبت منك تيجي و نعمل توكيل أنا  ،اثقة فياأنا عارف أنك كنتي و  ،عليا

أنا  ،المحامي من بكرة هيتابع معاكي إجرائات التنازل ،عملته عشان يوم زي دا
كان نفسي چيهان و أشرقت يعيشوا   ،عيشي فيه و اتهني ،اتنازلت لك عن البيت

أنتي جدعة و أكتر واحدة وقفت معايا طول  ،بس ربنا يرحمهم أجمعين ،معاكي فيه
و  ،ربنا يسعدك و يهنيكي ،السنين الي فاتت.. و ده  أقل واجب أقدر أوفيكي بيه

 ،أنا في مكان كويس و هكون بخير ،متحاوليش تدوري عليا ،بقولهالك تاني يا أماني
محمد  ،سالم يا غالية  ،سيبيني أقضي الي باقيلي في حياتي و أنا فرحان و مرتاح

 الدهشان ."
بَكت أماني من المفاجآة و االندهاش و الفرحة.. و على الوجه اآلخر قد أرسل 

 جوابًا آخر إلى نعيمة.. ،الدهشان قبلما يغادر
............ 

و صبري  ،تجلس أسماء في منزلها مع جميلة و نرمين ،و بنفس الكومباوند    
 فتُرد: ،م يتغير بعديرن هاتفها.. الذي ل ،بالعمل.. و نعيمة نائمة

 ألو.. -
 فرد هو:

 أسماء؟-
 فاندهشت:

 مين حضرتك؟ ،أيوة أنا أسماء-
 فذّكرها هو برائحة الماضي:
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أنا زين.. زين العابدين  ،أنا كنت عارف أنك أكيد هتنسي صوتي بعد السنين دي-
 يرحمهاقناة الحرية الي كنتي بتشتغلي معايا فيها انتي و أشرقت اهلل صاحب  ،يا أسماء

. 
 فتذّكرته جيًدا:

 آه أهالااً ازيك يا زين.. عامل إيه؟ ده رقم تاني ليك؟-
 أيوة أنا غيرته.. أنِت كويسة؟-

 فردت هي:
 أتمنى أنت كمان تكون كويس! ،أيوة الحمدهلل-
 أنا في طلب عاوز أطلبه منك.. ممكن؟ ،أنا بس آسف إلزعاجك  ،أنا كويس-
 وال يهمك طبًعا ِاتفّضل ؟-

 تنّفس ثم تحدث مجدًدا:
و أنا حالًيا موجود في  ،و طيارتي باليل  ،أنا بصّفي كل حاجة و مسافر برا مصر-

القناة و همشي بعد ساعتين.. ممكن أشوِفك قبل ما أمشي؟ و أكيد القناة َوَحِشِتك 
 بعد ما سيبتيها... ؟

 ذت تُفكر لحظات:أخ
 ساعة و هكون موجودة.. سالم ،تمام مفيش مشكلة-
 مع السالمة..-

و تركت أمها نائمة و ارتدت مالبسها و بعد فترٍة خرجت..  ،تركت جميلة و نرمين 
فأخذته منه و وضعته في  ،و أخبرها الحارس بأن الدهشان قد ترَك جواب لنعيمة

 تقابل زين .المنزل و تركته على المنضدة.. و ذهبت ل
******* 

 ،قناة الحرية ،مضت ساعة حتى وصلت أسماء إلى القناة التي يديرها زين العابدين    
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تدخل مكتب  ،القناة التي كانت تعمل بها أسماء مديرة ألعمال أشرقت الدهشان
زين و تصافحه.. شكله لم يتغير كثيًرا.. و ال يزال شعره األبيض يميز مدى وسامته 

فالقدر اختاَر صبري زوًجا  ،لكّن القدر له رأٌي آخر ،لبقاء مع أسماءو رغبته في ا
و ليَس زين.. جلست أسماء على إحدى الكراسي بمكتبه و جلس زين على  ،لها

 الكرسي المقابل و تحّدث:
 شكلك متغيَّرش عن زمان.. ِلسَّة زي القمر..-

 نظرت أسماء مبتسمة:
 ده عشان عينك بس هي الي حلوة يا زين..-

 فابتسم:
 شكًرا يا أسماء و اهلل أنِت إنسانة فاضلة جًدا و ُكِلك ذوق.. -

 ارتدى نظارته و تحّدث مجدًدا:
أنا يا سيدتي أتجوزت من سنتين.. بنت حالل كدا و حالًيا هي في المغرب.. و -

طبًعا أنِت ممكن تكوني بتسألي نفِسك أنا ليه طلبت  ،معايا منها طفل عنده سنة 
قررت أصّفي كل حساباتي  ،أنا طلبت أشوِفك عشان أبّلغك أن أنا خالص ،أشوفك

حتى  ،و كل الي يخصني هنا في مصر و أسافر لمراتي و ابني و مجيش هنا تاني
 ،أنا بيعتها و اسمها هيتغير.. بس ما علينا من اسمها ،القناة الي احنا قاعدين فيها دي

و انهاردة جاي  ،أي حد كان له الفضل في أن القناة دي تبقى معروفة أنا شكرته
 كر أشرقت اهلل يرحمها بالنيابة عنك..أشكرك و أش

 :اًل و أعطاها مفتاح و حقيبة قائ
و  ،الي كانت عامالها مكتب ليها ،ده مفتاح األوضة الخاصة بأشرقت ،امسكي-

أنِت  ،ده صندوق تقدري تاخدي فيه كل حاجة تخصها بم أنك كنتي مديرة أعمالها
ربنا  ،ساعة إلي حصل أكيد لسة عارفة مكان األوضة.. األوضة محدش فتحها من
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و أول ما أوصل  ،يرحمها و يرحمنا جميًعا.. و أتمنى لك حياة سعيدة و مبسوطة
 المغرب هبعتلك الرقم و هنتواصل إن شاء اهلل..

نظرت أسماء إلى مفتاح الغرفة و ابتسمت لزين.. و غادرت.. أخذت تسير حتى 
و  ،شرقت الدهشانو مكتوب عليه اإلعالمية / أ ،وصلت إلى غرفة بابُها حديد

 فتحت الباب..
........... 

رأت أمامها  ،تسير ببطء و تترّقب و تنظر إلى كل شيء بغرفة أختها أشرقت     
و رأت أمامها بضع  ،الكرسّي الهزاز الذي كانت تجلس عليه دائًما حينما تُفكِّر

و  ،قطرات الدماء المتجلطة و المتغير لونها بسبب مضي فترة طويلة على مقتلها
جلست أسماء على الكرسّي  ،رأت أمامها المرآة التي كانت تجلس أمامها أشرقت

تنظر أسماء للمرآة و  ،و كأّن أشرقت هي التي تجلس و ليس أسماء ،أمام المرآة
فوجدت صور خاصة  ،تبكي.. و تنظر إلى ما يتواجد على المنضدة بجانب المرآة 

بكت كثيًرا حينما رأت صورة تجِمع و  ،و صور ألشرقت بمفردها ،بأشرقت مع أبيها
و استمرت تحملق و تنظر  ،أخذت كل ذلك و وضعته في الصندوق ،أشرقت معها

إلى كلِّ أجزاء الغرفة.. تذكرت األيام الالتي جلسا فيها سويًا بتلك الغرفة يسهران و 
و أخذت تنظر مجدًدا إلى المنضدة.. رأت أمامها األقالم  ،يحضران الحلقات

رأت أمامها  ،و األلوان الخشبية  ،منها الرصاص و الحبر و الجاف ،شرقتالخاصة بأ
و لكّن  ،من يره لم يستطع أن يميز بينه و بين أي قلٍم جاٍف آخر ،قلًما أزرق اللون

فهو عبارة عن ُمسجِّل  ،هذا القلم هو القلم الذي اقتنته أشرقت لُتسجِّل به مذكراتها
نظرت  ،و من الواضح أن النيابة قد أغفلت أمر هذا القلم ،صوتي أخَذ شكل قلم

أخذته من  ،و الحظت أن بداخله ذاكرة خارجية )كارت ميموري( ،أسماء إلى القلم
حتى رأت  ،رأت به تسجيالت كثيرة بتواريخ ُمختلفة ،القلم و أوضعته في هاتفها 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

- 281 - 
 

قامت  ،يوم مقتلها الساعة الحادية عشر مساءً  2017راير فب 22تسجيل بتاريخ 
 وبدأت تسمع.... ،بتشغيله

******** 
 2017فبراير  22

 يوم مقتلها
 مساءً  11

تجلس أشرقت على كرسيها أمام المرآة بعد عرض الحلقة و ُتحدث نفسها في 
 الُمسجل عما فعلته في شريف الماحي ألنها تعلم أنها اّتهمته بكل هذا زورًا

و نحن نعلم أن القاتل كان يتواجد بالغرفة قبل أن تدخل أشرقت الغرفة من 
و القلم  ،األساس... اقترب منها القاتل و هو يرتدي النقاب حتى ظهر في المرآة

 ُيسجل كل شيء.. 
 أنِت مين؟-

 قالتها أشرقت..
 فنظر القاتل و كشف وجهه و كانت الصدمة!!! فتحدثت أشرقت:

 ! أنِت بتعملي ايه هنا؟ و دخلتي هنا ازاي؟هو أنِت!!! نعيمة!-
 فجاوبتها نعيمة و هي تنظر في عينيها:

 أنا جيت عشان أشوفك يا بنتي..-
 فردت أشرقت:

 عشان تشوفيني!! و عاوزة إيه مني؟ مش كفاية الي عملتيه فيا ؟-
 ،غلطة.. غلطة عملتها و ندمانة طول عمري أن عملتها في يوم ،سامحيني يا بنتي-

 سامحيني..
 نظرت أشرقت لها باستحقار:

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

- 282 - 
 

أنا دماغي مش  ،أنِت الي زيك مينفعش حد يشِفق عليه و لو بكلمة واحدة حتى! -
 و محتاجة أرتاح .. امشي و سيبيني يا نعيمة! ،فايقالك خالص و الحلقة دي مدمراني

 أخذت نعيمة تُعِبر عما بداخلها:
و أنا نايمة..  ،بيطاردني في كل حتة ،الماضي يا أشرقت.. الماضي بيطاردني كل يوم-

 و في أحالمي.. أنا بشوِفك فيها يا بنتي.. ،و و أنا صاحية
 فطلبت أشرقت:

 مش حابة أن أتكلم معاكي.. ،شوِفك أنا مش عاوزة أ ،لو سمحتي امشي من هنا-
 فردت عليها نعيمة بطلٍب آخر:

بس قبل  ،همشي و مش هتشوفيني وال هتشوفي وشي ده تاني ،همشي يا أشرقت-
أنا نفسي  ،سنة 37الزم أصلح غلطة ماضي أنا عملتها زي النهاردة من  ،ما أمشي 

 أحضنك يا بنتي.. ممكن أحضنك ؟
 ثت:نظرت لها أشرقت لحظات ثم تحد

 لو ده هيخليكي تمشي و تخليني ماشوفكيش تاني..  ،وأنا موافقة-
و كأّن ملك الموت كان يحتضن  ،فتحدثت نعيمة و هي تقترب إليها أكثر فأكثر

 أشرقت و ليس أمها:
 تعالي يا بنتي في حضني و سامحيني على كل الي عملته.. تعالي.. ،تعالي-

حتى أخذ روحها.. استمرت نعيمة  اقتربت أشرقت من ملك الموت هذا و احتضنته
وأشرقت تتحدث بُحرقة و صوٍت منخفض  ،تحتضن أشرقت حتى خنقتها بيديها

 استطاع القلم أن ُيسجِّله:
 أنِت بتعملي إيه.. ،سيبيني.. بموت-

 و نعيمة تبكي و تستمر في خنق أشرقت:
ساعات اإلنسان بيضطر يعمل  ،غلطة و الزم أخلص منها ،سامحيني يا بنتي-
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اجات هو مش عايز يعملها.. عشان ينسى أي حاجة وحشة عملها زمان يا بنتي.. ح
 سامحيني..

بنفس اللحظة التي  ،تركتها نعيمة فوقعت أشرقت على وجهها و باتت في األرض
كانت نجالء ذاهبة إلى نفس   ،كانت ستخرج نعيمة فيها إلى الباب الخلفي كي تهرب

لكّنها  ،ابًا أيًضا مثلما سردت إلى شيرينالباب كي تقتل أشرقت و كانت ترتدي نق
و دخلت نجالء من  ،فأخبئت نجالء نفسها حتى خرجت نعيمة ،،لمحت نعيمة

 ،الباب الخلفي فرأت أشرقت على األرض ملقاة فأدركت نجالء أن نعيمة قتلتها
 فتحدثت إلى أشرقت و هي مقتولة:

تصدقي أنا لو  ،واضح كدا أن أمك الخاطية دي عملت الي أنا كنت جاية أعمُله-
 ،أعرف أنها هتموِّتك مكنتش جيتلك.. بس أنا أكيد مش همشي قفايا يقّمر عيش

وال في  ،الي أنا فرحانة بيه أن مش هشوف خلِقِتك دي تاني ال على تليفيزيون
 الكومباوند..

 ثم استخدمت مسدسها الكاتم للصوت و صوبته تجاه ظهرها:
 اهلل يجحمك يا حبيبتي .-

 و غادرت....
 ،فرأتها مقتولة ،المجهولة و بعد دقائق دخلت أسماء كي تقول ألشرقت على الرسالة

، و في الواقع هي ُخِنَقت أواًل بيد و ليس الخنق  ،بالرصاص قُِتلتنها فأدركت أ
 نعيمة .

******** 
ُصدِمت أسماء مما سمعته و علمت أن أمها نعيمة هي قاتلة أشرقت.. أخذت أسماء 

 هاتفها و الصندوق وتركت كل شيء و غادرت بأقصى سرعة...
........... 
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 قالت نعيمة: ،أسماء بالمنزل فهي لم تصل بعدو بمنزل أسماء تستيقظ نعيمة لم تَر 
 يا أسماء.. أنِت فين يابنتي؟ -
فال تزال أسماء بالخارج.. جلست نعيمة على إحدى الكراسي و رأت أمامها   

و ملك  ،فتحت الجواب و بدأت تقرأ  ،الجواب و مكتوب عليه )نعيمة الدهشان( 
 الموت هنا كان يتجّسد لها في شكل هذا الجواب...

 
إزيك يا بنت عمي؟ عاملة إيه؟ أنا سيبتلك الجواب ده النهاردة الصبح قبل ما )    

كل الي طالبه منك أنك تمسكي أعصابك   ،أمشي و أسيب الكومباوند و الدنيا كلها
على كل الي هتقرأيه هنا.. أنا عارف كويس أوي أنك قتلتي القتيل و مشيتي في 

و عارف و متأكد أوي أنك أنتي الي قتلتي أشرقت بنتي و خدتي جثتها  ،جنازته زمان
و  ،بس أماني فيها الخير برضو عشان عّرفتني مكان بنتي فين ،تدفنيها بمعرفتك

أنِت قتلتي بنتك عشان  ،مدهلل قبل ما أمشي قريتلها الفاتحة و اتطمنت عليهاالح
مش قادرة تستحملي تشوفي نفسك  ،سنة 41تخلصي من الغلطة الي عملتيها من 

مع أنك قبضتي التمن رخيص أوي  ،و أنك بيعتي نفسك للساليمي بيه  ،خاطية 
 طول عمرك بعقد التنازل.. و ِبْعتيلي بنتك برضو و وافقتي أنك ماتشوفيهاش ،زمان
و قولتلي مش هتمشي غير  ،زمان جيتلك البيت ده و قولتلك تمشي من هنا     

خديه يا نعيمة.. بس و أنتي  ،لما تاخدي حق بنتك من حباب عين الي ظلموها
يا ترى بنتك أسماء   ،بتاخديه ُخدي معاه أكبر ألم في الدنيا أقدر أقدّمهولك دلوقتي

ف أنك قتلتي أختها؟ يا ترى ربنا هيغفرلك كل الخطايا الي أنِت هتسامحك لما تعر 
 ؟  اًل الي أنتي قتلتيها دي تبقى بنتك أص بقى طب يا ترى ،عملتيها

آن األوان يا نعيمة تفوقي من الوهم الي أنا عيِّشتك فيه طول السنين الي فاتت     
كشفتي الحقيقة و دي كلها و أقولك الحقيقة .. مش مالحظة أن حتى بعد ما أنِتي  
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 ،أنا لسة بحلفلك باهلل العظيم أن دي بنتي و أنِتي مش مصدقة؟ صدَّقي يا نعيمة
 ،أخت أسامة الساليمي بيه أو عمة نجالء ،عشان أنِت ماقتلتيش أشرقت الساليمي

 بنتي أنا و مراتي زينب .  ،أنِت قتلتي أشرقت محمد الدهشان
كدبت عليكي و قولتلك   ،هي لحمة حمرا سنة يا نعيمة سيبتيلي بنتك و  41من     

بنتك ماتت بعد   ،مع أنها كانت حامل.. و سبحان اهلل ،مبتخلفش مراتي أن زينب
بنتك ماتت و أنا   ،بنتك ماتت و هي مكملتش أيام!  ،ما سيبتهالي بيومين يا نعيمة

و بغبائي ساعدت بنتي   ،الي سيبتك تعيشي الوهم و تصدقي أن دي خطيئة الماضي
 على كدا .

و أن النتيجة  ،يوم ما عملتلها دي إن إيه عرفت أن نجالء هي الي زورت النتيجة    
أنِت خدتي حق على بالش   ،و بنت زينب يا نعيمة ،األصلية هي أن أشرقت بنتي أنا 

قتي وهم أنا عيِّشتك فيه سنين عشان لحظة زي دي أقدر أدمرك فيها و أدّوقك و صدّ 
 . يوم قتل بنتي الوجع زي ما دوقتيهولي

زي ما قعدتي سنين  ،عمرك في حياتك ما هتعرفي بنتك الحقيقية مدفونة فين     
و  ،آدي الي جانيتيه بإيديكي يا نعيمة ،تخليني معرفش أشرقت بنتي مدفونة فين

الرحمة هتحتاجيها كتير  ،و عمرك ما هتعرفي توصليلي تاني ،و ده أوانك ،لحقآدي ا
. 

عشان  ،سامحيني! ساعات الواحد بيضطر يعمل حاجات هو مش عاوز يعملها    
فيهوش أي ايخلي غيره يدوق الوجع.. دوقيه يا نعيمة .. و أنا كدا قتلتك برصاص م

 (رحمة يا بنت عمي .. محمد الدهشان .
و بذلك أصبحت صدمة العمر تتمّلك نعيمة و تتضح الحقيقة كاملًة .. قتلت      

 ،نعيمة ابنتها أشرقت كي تتخلص من خطيئة الماضي ففاجئها الزمان بصدمة الُعمر
و التي قتلتها نعيمة و دفنتها تحت التراب هي  ،عاًما 41أشرقت ابنتها ماتت منذ 
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التالي أشرقت ال تؤول إلى نعيمة بأّي صلة و ب ،أشرقت ابنة الدهشان و زينب زوجته
 سوى أنها ابنة الدهشان فقط .

واحمّر وجهها.. أخذت ترتجف و  ،شُعرت نعيمة بعرق شديد تمّلك جسدها     
و عينها الُيمنى  ،ثم وقعت على ظهرها ،وقع الجواب من يدها ،تتنفس ببطء

بها ال يستطيعون فعل و فمها مفتوح.. و أحفادها بجان ،مفتوحة و الُيسرى مغلقة
 شيء!

رأت أمامها نعيمة  ،دخلت أسماء و بيدها هاتفها المتواجد به التسجيل الصوتي    
فعِلَمت أن السر اإللهي قد  ،فلمستها و جّست نبضها  ،و هي ملقاة على األرض

 أمسكت أسماء بالجواب و قرأت كل شيء و اكتشفت الحقيقة . ،نفذ!
 و لم يظهر يوًما ما .و اختفى الدهشان إلى األبد 

 
 
 
 
 

 هل سيظهر الدهشان يوًما ما ؟
 ؟ الموتهل نعيمة تخّلصت من الماضي بالفعل و عقابها كاَن 

 هل سُتسامحها أسماء على كل شيء ؟
 ؟ ُهناهل انتهت األحداث 

 ...مجرد بدايًة لنهايات ممدودة َأم ُكّل ذلك
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 "روابط الشر أحيانًا أقوىبعض روابط الدم قوية، و لكن "
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 النهاية .
 شكًرا لكم جميًعا .
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 جميع حقوق النشر و الطبع و التوزيع محفوظة للناشر
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