
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


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

https://www.facebook.com/groups/sa7eralkutub/
https://www.sa7eralkutub.com
https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


ٔ 

 

 

 
 

 األفاعي
 

 

 رواية
 

 
 

 
 

 
 

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


ٕ 

 

 دار بيوند للنشر والتوزيع
 ش كمال حسين متفرع من ومبي الهرم 4

10190911110 

Beyond.dbh@gmail.com 

 
 بالضزورة عن جمٍع األراء الىاردة فً هذا الكتاب تعبز عن رأي كاتبها .وال تعبز

  ر النشزرأي دا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  األفاعً الكتاب:

  عادل مزسً المؤلف:

  األولى الطبعت:

  رواٌت تصنٍف الكتاب:

   تصمٍم الغالف:

  دكتىر أسامت الحناوي: التدقٍق اللغىي

 صبزٌنت غلمً اإلخزاج الداخلً:

  80811/  8102 رقم اإلٌداع:

  792-799-6663-03-6 التزقٍم الدولً:

 دار )بٌوند( للنشر والتوزٌع

  المدٌر العام                  ربٌس مجلس اإلدارة

 صبزٌنت غلمً     عل الدٌندمحم    

 ِذ٠ش اٌرٕف١ذ

 جالل عل الدٌن

+2 10190011110 

beyond.dbh@gmail.com 

www.facebook.com/beyond.PDH  

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

mailto:Beyond.dbh@gmail.com
mailto:Beyond.dbh@gmail.com
mailto:beyond.dbh@gmail.com
https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


ٖ 

 

 إهداء

 

 إلى من افتقدها دوما وعلى الدوام.. زحمة هللا عليكي ًا أمي. 

بيىىىىىىىك ا علىلىىىىىىىة.. ألىىىىىىى س  علىىىىىىىى   مىىىىىىى   ىىىىىىى   متقلىىىىىىى   إلىىىىىىىى شو

 باستمساز مثلي. 

 إلى من اكافح ليفخسوا بي.. 

 ألامير.. نىز.

 ألاميرة...فسح. 

 البرنسىس..  هنا.
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 الفصل األول

___   1   ___ 
 

ا أْ ذنعٕٟ األلدذاس ٘دا ٕ٘دا ُ ودً ٠دَٛ  ٌُ ٠عً تخاهشٞ أتذً دا ِدا أ أذدمٌّ ًِ ٛ٠

ددظ اٌٛظددٖٛ أ ْٔفددظ اٌٍّددً أ ْٔفددظذ٠ددذ أ ْٔفدددْٚ  ظ اٌٙددذٚ  ظ اٌعددذساْ أ ْٔف

 اٌماذً .. عذا ٘زٖ ا١ٌٍٍح .

ٌىٕٕٟ أؽعش أْ ٕ٘دان ا أ ذؽذ٠ذً عُّع أفٛاخ ِرفشلح أ ال أدسٞ ِقذس٘ا أ

 فٟ اٌخفا  . ٠ُذَتّشِا 

إعردددذٌد فدددٟ فشاؽدددٟ أ ِؾددد١ُْد تخإدددٛاخ تإ١ذدددح تيذعددداٖ إٌافدددزج اٌٛؼ١دددذج 

دداٌّٛظددٛدج اٌرددٟ ٌددُ ٠ؾددفع ٌِ  ٓ تٕا٘ددا مدد١ك ِغدداؼرٙا أ فممددا  ٌؽعّٙددا َّ

ٓ تاب اإلِعاْ فٟ ذقذ٠ش اإلذّ اٌٙض٠ً عِ  ِِ ورذداب أ إلرشتدد ِٕٙدا ج لنثاْ 

 ١ٌفاظذٕٟ فٛخ "هٍثح" اٌخؾٓ : اٌغّع فٟ اٌظالَ أ ُِقغ١ًا

شن ٌؽذ دٌٛلد ٠ا عُ "ؼّذٞ" ؟ . - ّٙ  ٘ٛ إ٠ٗ إٌٍّٟ ِغ

 ؼاظح ٠ا "هٍثح" ٠اتٕٟ أفٍٟ عدّعد فدٛخ ٚالإٔرفند ٔاظًشا ذعاُ٘ٗ : 

ٓ اٌُؽٛػ ِِ  ْٞ  .غش٠ة ظا

 سد تعفا  :

ددره ٚلددٛي ِاذؾددغٍؼ تاٌدده ٠ددا عددُ "ؼّددذٞ" أ  - إسظددع ٔدداَ فددٟ فْشِؽ

ٓ اٌؾ١إاْ اٌشظ١ُ . ِِ  أعٛرُ تاهلل 

ٓ ؼ١ُس أذ١ْد أ أِاَ ِوثَش عّٕٟ ال أٍُِه  ِِ ٘ضصخ سأعٟ تإاعح ذاِح ُٚعذخ 

صٍددٟ ذخّإددٝ اٌِغددر١ِددع اٌع١ّددع ِعددٜٛ اٌإاعددح أ  ِِ ٓ تثنددع فى١ددل ٌععددٛص 

ٓ اٌّعش١ِٓ اٌز٠ٓ ٠شافمٛٔٗ ؼ١اذٗ ِٕز عٕٛاخ أْ ٠عرشك أٚ ٠عقَ  ِِ  ٌٞ ٝ أ

ٓ شالشح أعٛاَ أ ٚالصاي تالٟ عاِاْ آخشاْ أ أٚ عٍٝ األل ِِ ً تندعح أوصش 

ٓ ٕ٘ا لثً ١ِعادٞ ٌؽغٓ اٌِغ١ش ٚاٌغٍٛن . ِِ  ؽٙٛس إْ خشظد 
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عددٕٛاخ أ  ؼددٛاٌٟ شددالزاٌّشوددضٞ ِٕددزُ  "اٌف١ددَٛ"ٔعددُ أٔددا ٔض٠ددً فددٟ ِعددعٓ 

 ُِ ِٗ ٔض٠ً غ١ُش  ؽا١ِد ُِ ٓ واْ تاٌّؽىّدح ؼردٝ  َِ عرش  تِعشِٗ اٌزٞ ألّشُٖ وً 

خإذْٛ . ُِ ُُ٘ ظ١ّعًا   اٌزٞ دافَع عُٕٗ .. ٚ

ُٓ سظً ٔعَػ فٟ ٕٗ أ ِع أٔ و١ل ٠ُغَع ِِ فٛا تؽمّٟ إعرشَ  ُٙإعرشداد ِا ُعِشَق 

 .. ِٙضٌح .ظعٗشعرٌىُٕٙ إعرٕىشٚا أْ أ

ٓ وثاس اٌّعش١ِٓ إٔرٙدِٙضٌح  ِِ فٟ اٌّعداالخ  ترٛاظذٞ ٕ٘ا ٚعو عؾشج 

ُٙ "هٍثدح" تِؽىدُ ألِذ١ِّردُٗ فدٟ اٌّىداْ فٙدٛ ٕ٘دا ِٕدزُ خّغدح  َّ خرٍفح ٠رَضع ُّ اٌ

ٓ اٌدٛاسد أٔدٗ اٌدضع١ ِِ ا أ أٚ  ًِ ِٗ عؾشج عا ِٗ تاٌّدتّدذ ٌىٛٔد ُ ألٔدٗ ِؽىدَٛ ع١ٍد

ا أ أٚ ٠عٛص ألّٞ  عثة آخش أ فٟ وً األؼدٛاي ٘دٛ ؼا١ًٌدا  ؽرشفً ُِ واْ لاذاًل 

ِٖ فٟ عٕثش ٠ُؾد داٌؽاوُ تمِش ِِ ا عٕداتش ذشت١دح اٌّاؽد١ح  ٓ ؼ١دُس اٌدضٞ ثٗ وص١دًش

ّؼذ ٚآ١ٔح َٛ ُّ ؾدرشن اٌدزٞ ال تداب  اٌ ُّ ّٛؼذج ٌٚألعل اٌّشؼداك اٌ ُّ اٌإعاَ اٌ

 سج تا١ٌح ّ٘ؾح .ٌٗ ٚإّٔا ِعرا

ٝ ٚؼردد ٌعٕثددش ؼ١ددس "هٍثددح" ٘ددٛ اٌددضع١ُاٌع١ّددع ٕ٘ددا ٠عٍددُ اٌمٛاعددذ داخددً ا

ُّ أل خاسظٗ عٕذِا ٠مً ٔفدٛرٖ لٍد١اًل ٠ٕٚرمدً ّٞ اٌؽىدِٟٛ اٌ ؼدذ َٛ فدؽاب اٌدض

ٛمع عٍٝ األورا  أٚاٌزٞ ٠خرٍل ف  اٌٙاِاخ . مو ف١ّا ٠ُ

ؽدا١ط ٠عٍٛ فٟ اٌخاسض أ أفخ١تذأ فٛخ واٌنع ُِ ٚاًل إعدرٕراض د عدّعٟ 

ا ًٙ رع ُِ شدُ ٘دّض إٌٝ عش٠ش فٟ آخدش اٌعٕثدش  أٞ ؽٟ  أ ٌؽظاخ ٚلاَ "هٍثح" 

 إفؽٝ ٠اك ."ت١ثٛ" أؼذ اٌّغاظ١ٓ تمغٛج : 

رصائثًا : ٌّ ُِ  إ٠ٗ .. خ١ش ٠ا ِعٍُ فٟ إ٠ٗ ؟ .ؽد "ت١ثٛ" ٚ٘ٛ ٠عرذي 

ِٗ ٚ٘ٛ ٠مدٛي  فؾً "هٍثح" إفدؽٝ ٠داك عدا٠ضن  :أْ ٠ُخفل دسظح فٛذِ

 فٟ ِقٍؽح .

ِقددٍؽح إ٠ددٗ ٠ددا ِعٍددُ فددٟ اٌنددٍّح دٞ .. ِددا إٔددد  سد "ت١ثددٛ" تغددخش٠ح :

 عاس  .. ِا١ٌؼ فٟ اٌِؾّاي .

ا :  ًّ رٙى ُِ دؼ ٘اللدٟ غ١دش ظاٚتُُٗ "هٍثح"  ِِ ٘دٛ أٔدا ٌدٛ ٘فّىدش فدٟ اٌِؾدّاي أ 

 عٛد لَقْة ِّقٛؿ ص٠ّه .. دٖ إٔد تُشْؿ ٠اك ال ذٕفع هثٍح ٚال ذاس .

ة اٌؽّذ هلل .. خ١ش تمٝ عا٠ض إ٠ٗ ؟ ثٛ" ماؼًىا :"ت١سد   . ه١ّ
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دٓ سي٠ردٗ ٚ٘دٛ ٠مدٛي : ذٔاٌُٚٗ "هٍثح" ؽٟ  ٌُ أ ِِ خدذ .. عدا٠ضن ّىٓ ظ١ّذًا 

 ذىغش لفً تاب اٌعٕثش .

ِٗ أَشَش اٌّفاظمج :  سد تقٛخ ٚمػ ع١ٍ

ة آخذ عٕر١ٓ ص٠دادج أ أٔدا تدالٟ ٌدٟ  - ؼ ؼاتِ ِِ ِعٍؼ ٠ا ِعٍُ تَظ أٔا 

د٘ا. ّٚ ؼ عا٠ض أص ِِ  عٕح ٚاؼذج ٚ

ِٗ إٌؽ١  ً لائاًل :ٚمَع "هٍثح" ٠ذٖ اٌغ١ٍظح عٍٝ ورف

٘راخذ عٕر١ٓ ٌٛ ؼاٌٚد اٌٙشب أ إّٔا إٔدد ٘رىغدش اٌمفدً ٚذشظدع  -

ً َٔٛ عادٞ . ّّ  ذى

دٓ  ثٛ" تقٛخ ؼاٚي أْ ٠ععٍُٗ ِشًؼا :١سد "ت ِِ ال ِداخزج ٠ا ِعٍُ إعف١ٕدٟ 

اٌإٍعح دٞ أ شُ أٔا ساظً ؼشاِٟ عشت١اخ أ ٠عٕٟ وغش األلفاي ٚاٌعٕاص٠ش 

ؼ ذخققٟ . ِِ  دٖ 

 اي ترٙذ٠ذ ٚامػ :هٍثح" اٌؽٛاس تمْ لأٔٙٝ "

لَٛ ٠ا "ت١ثٛ" إوغش اٌمفً عؾداْ ِدا أصعٍدؼ أ إٔدد فداُ٘ إٔدٟ ٌدٛ  -

ؼ ١٘فدشق  ِِ  ِعا٠دا إرا وٕدد عدٛد لَقدْة ِّقدٛؿ ٚالصعٍد أ 

 ٜ تاهلل .غضاٌح .. لَٛ ٠اتٕٟ إعرٙذَ 

عظدُ اٌّغداظ١ٓ لدذ إعدر١مظٛا عٍدٝ  ُِ شَثََد "ت١ثدٛ" ٌؽظداخ .. وداْ ٠عٍدُ أْ 

 ُّ دٓ اٌخداسض أ ٠ٚعٍدُ فٛذّٙا أٚ األفٛاخ اٌغش٠ثدح اٌ ِِ رذاخٍدح اٌّغدّٛعح 

 ِٗ ا أٔٗ ٌٓ ٠عشي أؼذُ٘ عٍٝ اٌرذّخً إرا ِا لدّشس "هٍثدح" اإلعردذا  ع١ٍد أ٠ًن

ِٗ أٚ ؼرٝ لرٍٗ أ ٚألْ ٌـ اٌغ١اساخ ٘زا ٠رّغُ تاٌزوا  فمذ ٘دّة  أٚ إغرقات

ا إٌٝ تاب اٌعٕثش ٚ٘ٛ ٠مٛي : ًٙ رع ُِ ٓ فشاِؽٗ  ِِ 

دذه إْ فٟ ِادج فٟ لدأْٛ ِاؽٟ ٠ا ِعٍُ أ تَظ أٔا عا٠ض أيوذ ٌغ١ا -

دددٓ اٌِغدددعٓ  ِِ دددٟ ت١ؽددداٚي ٠ٙدددشب  اٌعمٛتددداخ ترمدددٛي إْ اٌّعدددشَ إٌٍّ

ًْ ظاِذ ٚت١ٕفخٖٛ ٚال ِداخزج .  ت١ضعٍٛا ِٕٗ َصَع

ددك ؼردٝ ٚفددال إٌددٝ اٌثدداب اٌدزٞ َؽددَشَو "ت١ثددٛ" فددٟ  إترغدُ "هٍثددح" ٌٚددُ ٠ُعٍّ

غرإشدًا : ُِ  ِٗ  ِؽاٌٚح فرؽ
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ٖ ؼردٝ إٔدد ٕ٘دا ؼ عاس  ١ٌٗ ٠ا ِعٍُ عدا٠ض ذغد١ثٕا ٚذٙدشب أ دِِ  -

صَدً .. خ١ٍّده ٕ٘دا خ١ٍّده أ  َّ اٌضع١ُ ٚاٌُىً فٟ اٌُىدً أ ٚعٍدٝ سأٞ اٌ

 تالػ ذِفاسق .

 إخٍـ ٠ا سٚغ أِه . -

ؽداٚي وغدش اٌمفدً تيعدرخذاَ آٌدح غش٠ثدح ..  إٌرضَ "ت١ثدٛ" اٌقدّد َٚؽدَشو ٠ُ

اؽح" عٍٝ ِدا ٠ثدذٚ أ تعدذ ٌؽظداخ عدّعد فدٛخ ذّىدح عا١ٌدح شدُ فدرػ  "هفّ

ِٗ إترغاِح ٚاشمح : "هٍثح" تاب اٌعٕثش ٚعٍٝ  ؽفر١

ً ِٔٛه . - ّّ  عفاسَ ع١ٍه .. إسظع تمٝ ٠ا عٛد اٌمََقْة و

ِٗ ٌىٕدٗ ٌدُ ٠دُٕ أ  ٓ اٌعٕثش ذاسًوا تاتٗ ِفرًٛؼا أ عاد "ت١ثٛ" إٌٝ فشاِؽ ِِ خشض 

ّغاظ١ٓ اٌدزٞ تدذأ تعندُٙ ة أ تذأخ أعّع ّّ٘ٙاخ اٌإّٔا ظً ظاًٌغا ٠رشلّ 

 .٠ؾعع اٌثال١ٓ عٍٝ إعرىؾا  اٌٛمع 

فٛخ هٍك ٔاسٞ أعمثٗ مع١ط عاٌٟ فٟ أؼذ اٌعٕاتش تاٌإداتك فعمج دٜٚ 

ددا تيذعدداٖ تدداب األعدفً  أ ٚومٔٙددا وأددد إؽدداسج اٌثددذ  أ ٘ددّة اٌّغدداظ١ٓ ظ١ّعً

ٓ خَشْض . َِ  اٌعٕثش ٚوٕد آخش 

ّٟ ٘زا اٌّىاْ ٠مع فٟ اٌذٚس  عٕثش سلُ عثعح اٌزٞ أٌُم١د ف١ٗ ِٕزُ ٚهمخ لذِ

ٓ أؼذ ِثأٟ اٌغعٓ أ ٠عاٚسُٖ خّغ ِِ ح عٕاتش آخدش٠ٓ فدٟ ودً ِدُٕٙ اٌصأٟ 

ِٗ خّغدْٛ  ٓ ٘دزا اٌّثٕدٝ فمدو تد ِِ عؾشج ِغاظ١ٓ أ تّعٕٝ أْ اٌذٚس اٌصأٟ 

 عع١ًٕا .

ظ اٌإش٠مددح فددٟ ٔ فٛظذددد أْ وددً اٌعٕدداتش ِفرٛؼددح عٕددذِا خشظددد ْفددظ تددْٕف

فردشك إغاللدٗ  اٌرٛل١د أ ٚفٛظذدد أوصدش تدمْ ِدذخً اٌدشٚاق اٌشئ١غدٟ ُّ اٌ

ِٗ ؼ تدذأ اٌّغداظ١ٓ ردٛغ ٚتغ١دش ؼاسعدٗأ اسط تيعرّشاس ِفتعذّج ألفاي ٚع١ٍ

َع فدٛخ هٍمداخ ٔاس٠ّدح  ِّ ّخٛا اٌؽزَس عٕذِا ُع َٛ فٟ اٌخشٚض تئذفاو ٌىُٕٙ ذ

ٓ اٌُنثّاه . ِِ  فٟ اٌفٕا  ِع ف١ؽاخ غامثح 

ا ٌثش٘ح فغ١شج شُ ذؾّععٛا ِشج شا١ٔح ٚتذأٚا  .ٔضٚي اٌغٍُ تؽزس شثَرٛا ظ١ّعً

خٍفٙدُ أ فدٟ اٌإدداتك ٚظدذذٕٟ أ٘دثو  ٟ ؟ أال أدسٞ ٌّدارا ٌدُ أسظدع صٔضأرد

األعددفً ٚظددذخ تعددل اٌّغدداظ١ٓ اٌددز٠ٓ ٔعؽددٛا فددٟ اٌخددشٚض ٠غدداعذٚا 

غٍمح . ُِ  صِالئُٙ فٟ وغش ألفاي اٌعٕاتش اٌرٟ الصاٌد 
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ىٍل تاٌؽشاعحاٌعذ٠ذ فٟ ٘زا اٌإاتك أٟٔ ٚظ ُّ ٍمدٝ  ذخ اٌعغىشٞ اٌ ُِ ٚ٘دٛ 

ِٗ أ ال أدسٞ إْ واْ ال  عٍٝ ٚظٙٗ ِع ٚظٛد ٔض٠ل صاي عٍدٝ ل١دذ فٟ سأِع

َْ فاسلٙا .اٌؽ١  اج أ

ٞ ٌٍفٕددا   تدداب اٌإدداتكىددأٟ ٌٚددُ أؽددرشن ِعٙددُ فددٟ وغددش ِ دّ شَثَدد اٌّددددّ

ُِ اٌخدداسظٟ ٌٍغددعٓ أ إٍمدد١ٓ فدد١ؽاخ عا١ٌددح وددمُٔٙ لثددً أْ ٠ٕددذفعٛا ٌٍفٕددا  

ددا فددٛخ هٍمددح ٠ُؾددععْٛ تعنددُٙ  أ ٌددُ ٠ٙددذأٚا ؼرددٟ تعددذِا عددّعٕا ظ١ّعً

دٓ عد١رٛاظ َِ ٓ أؼذ اٌنثّاه تمْ  ِِ ٌفٕدا  ذ فدٟ اذؽز٠ش٠ح ِع ذقش٠ػ ٚامػ 

ِٗ تال سؼّح  .ع١رُ لرٍ

ح خشٚضٚلفد تعأة  رغائاًل عٓ و١ف١ّ ُِ ٓ ِثا اٌثاب  ِِ ٟٔ اٌغعٓ اٌّغاظ١ٓ 

لإع ع١ً ذغايالذٟ خشٚض اٌٍدٛا  "  تدذساْ" أ اٌصالشح فٟ ٔفظ اٌرٛل١د

ددا أ خددشَض ٚؼددذٖ فددائًؽا فددٟ  ًِ ٛاظددٗ ٌددٟ ذّا ُّ ددٓ اٌّثٕددٝ اٌ ِِ ِددمِٛس اٌغددعٓ 

اًل أ فددٟ اٌؽداي ٘اظّددُٗ أؼدذُ٘ ٌىددٓ اٌّغداظ١ٓ أْ عددٛدٚا إٌدٝ عٕدداتشوُ ؼدا

ددا اٌٍددٛا  "اٌثددذساْ" عاظٍددُٗ  ِددٗ عددمو عٍددٝ أشش٘ددا أسًم تشفافددح فددٟ لذَ

ددا أ ذمددذّ  ًّ ىددشًسا ذؽددز٠شٖ ٚ٘ددٛ ٠ُإٍددك  َِردٌ ُِ ج خإددٛاخ داخددً اٌفٕددا   ِعددذّ

ِٗ أ ِدع عدمٛه اٌغدع١ٓ اٌصدأٟ  سفافح أخشٜ عٍٝ فخز ألشب عدع١ٓ إ١ٌد

ي ٔؽٛ ِثأٟ اٌغعٓ ٠ٚثرعدذ ِٚ عدٓ األعدٛاس أ عدالٚج عٍدٝ  تذأ اٌثعل ٠ُٙش

أْ اٌعغىشٞ اٌماتع فٟ تشض اٌرم١ِٓ أعٍٝ اٌغدٛس تدذأ ٠رؾدّعع ٠ُٚإٍدك ِعدذّج 

 هٍماخ فٟ اٌٙٛا  .

 ّْ ظّداعٟ ِؽاٌٚح ٘دشٚب إٔذفع اٌّغاظ١ٓ إٌٝ ِثأٟ اٌغعٓ شا١ٔحً ٚتذا وم

 .وثشٜ ذثٛ  تاٌفؾً 

رفاد٠ًا إٔذ ُِ ٙدزا اٌٍدٛا  ٌفاو اٌثعل إٌٝ اٌّثٕدٝ ٔداظًشا ذّٕؽ١د تعغذٞ ظأثًا 

دٓاٌؾعاو تيؼ ِِ دٓ صا٠ٚردٟ ٚتداٌشغُ  ِِ إمدا ج اٌفٕدا  اٌخافردح أ ٌىدٓ  رشاَ أ 

دذج أ عٍدٝ أشش٘دا سأ٠دد سظدً مدخُ  ٛاظدٗ ٌدٟ وأدد ظ١ّ ُّ إما ج اٌّثٕدٝ اٌ

ِٗ ٚإترغداِرٗ  ح عٛدا  واٍِح أ سأ٠د ٔظدشج اٌغدذس فدٟ ع١ٕ١د اٌعصح ٠شذذٞ ُؼٍّ

ددٓ ا ِِ ِٗ ٚ٘ددٛ ٠مرددشب  ا ٌٍددٛا  اٌغدداخشج عٍددٝ ؽددفر١ٗ أ ؽددعشخ تٙذٚئدد تً ّٛ قدد ُِ
 ِٖ أ ٚتٙدذٚ  واِدً مح ٔؽٛ فش٠غدرٙا ومفعٝ ذضؼل تصعالغ ٔاسٞ ٔؽٛ ظٙش
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د تىاذُ فٛخ .. ٠ثذٚ  ّٚ ض ُِ غذّط  ُِ  ٓ ِِ أٔٗ ِصدً األفداعٟ أهٍك سفافر١ٓ 

 ال ٠ؽة اٌنع١ط .. ٠مرً فٟ فّد .

ا إ١ٌٗ : ٌٍُ أعرإع اٌغ١إشج ع ؾ١ًش ُِ ً دٖ لرٍٗ .. اٌشاظدٝ ٔفغٟ ٚأٔا أفشؾ 

 . ثذساْ"لرً اٌٍٛا  "اٌ

ب  ّٛ غ ؼّدالرٟ أ فمدذ ٔظدش ٌدٟ تٛؼؾد١ّح ٚ٘دٛ ٠ُقد ٓ اٌٛامػ أٔٗ ٌُ ٠غرِغ ِِ
ؽداٚاًل اٌرغٍّدة  ُِ دٓ لدٛج  ِِ ٙدشٚاًل تىدً ِدا أُٚذ١دد  ُِ عالؼُٗ ٔؽٛٞ أ إٔدذفعد 

 عٍٝ ٕٟٚ٘ ِٚعّٕرٟ .

رخدزج هش٠مٙدا ٌعدذاس اٌّثٕدٟ اٌدزٞ  ُِ عّعد أص٠ض سفافدح ذّدش تعدٛاسٞ 

ّٟ ٌىدٓ إعرشمدٙا ِٕٗ أ شُ سفافح أخدشٜ وأدد فدٟ هش خشظدُ  ٠مٙدا إٌد

ب اٌماذدً سفافدرُٗ اٌصاٌصدح  ّٛ ٕدذفع١ٓ أ لثدً أْ ٠ُقد ُّ ظغذ أؼذ اٌّغاظ١ٓ اٌ

ٓ اٌعغىشٞ اٌمائُ عٍٝ اٌؽشاعح فٟ أؼذ أتدشاض  ِِ فٛظئ تيهالق ٔاس ٔؽُٖٛ 

ب  ّٛ ا لفضج ذدذي عٍدٝ ١ٌالدح تذ١ٔدح ظ١ّدذج ٚ٘دٛ ٠ُقد شالثح أ لفَض اٌماذً ظأثً ُّ اٌ

سفافدداخ أ تعددذ٘ا سأٜ اٌع١ّددع ظصددح  إٍددك ِعددذّج٠ُٚ  عددالؼٗ ٔؽددٛ اٌثددشض

ددٓ أعٍددٝ اٌثددشض أ ِدع عددمٛهٙا إٔددذفع اٌّغدداظ١ٓ تىصافددح  ِِ اٌعغدىشٞ ذغددمو 

 أوصش ٔؽٛ األعٛاس .

ددا اٌماذددً إخرثذددد عٕددذ شالثً ُِ ددٟ تدد١ٓ  أؼددذ أهددشا  اٌغددٛس  ٚ٘ددٛ ٠ثؽددس عّٕ

ِٗ أ ألتعذ أخزخ أذغًٍ اٌعّٛو اٌٙاستح أ  ٔمإدح فدٟ اٌغدٛس تع١دذًا عدٓ ع١ٕ١د

ًْ ظغدذٞ أ لٍثدٟ اٌّدش٠ل ٠ٕدثل أس٠ذ اٌٙشب ِٕٗ ٚ عالاٞ ال ذؽرّالْ شِمَ

دٓ  َّ رالؼمح أ ٌٚألعل ال أعدرإ١ع اٌعدٛدج إٌدٝ صٔضأردٟ أ ف ُِ تمٛج أ أٔفاعٟ 

ٓ اٌٙشٚب  ِِ لرً ِمِٛس اٌغعٓ ٠غرإ١ع تغٌٙٛح لِٕقٟ إرا ِا ُعذْخ أ التذ 

ٓ ٕ٘ا .. ٌىٓ و١ل ؟ . ِِ 

عٍدٝ  ؼقدٍٛا تعدل اٌّغداظ١ٓ لدذ إعرٕذخ إٌٝ اٌغٛس ال٘صًا تؾذج فٛظذخ

ٓ ٚسؽدح إٌعداسج تاٌغدعٓ أ لداِٛا ترشو١دة ُخّإدا  وث١دش ٌدٗ أ تعدذ  ِِ ؼثً 

ِٗ ألعٍددٝ اٌغددٛس أ ددٓ ِؽاٌٚددح ٔعؽددٛا فددٟ لزفِدد ِِ ِٗ  أوصددش  ُّ اٌرغددٍك ع١ٍدد ددٓ شَدد ِِ
ا فٍٓ أعرإ١ع أتذًا ذغدٍّكٌٍخاسض أ غرعذ٠ً ُِ  اٌعداٌٟغدٛس اٌ ٘دزا إلرشتد ُِٕٙ 

ٍ ٠ع١شٔدٟ أؼدذ ٚؼذٞ أ تاٌإثع ٌدُ دٓ  عدٓفّدُد ؼدٌٟٛ تاؼصَدا أٞ إ٘رّداَ أ ذَ َِ
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ِٗ اٌثدداسصج ٚٚظٙددٗ  ِٖ اٌّّؾددٛق ٚعنددالذ ٠ُغدداعذٟٔ فٛظذذددُٗ ٠مرددشب تعغددذ

 األعّش اٌقٍة رٞ اٌؾاسب اٌىس ٚاٌؾعش األعٛد اٌفاؼُ .

ا أ اٌع١ّع "خاٌذ اٌؾٕاٚٞ" .. أؼ ضال  عٕثشٞ ٚأوصشُ٘ غًّٛم ٕٗ ٔفش ِذ ُٔ

ِٗ اٌغدعٓ افمذ ل١ً أٔٗ واْ ماتًإا عٌعاللرُٗ اٌم٠ّٛح تاٌُنثّاه أ تمًا لثً إ٠ذاعد

ِٗ اٌ وزٌه ٓ ؼاٌٚٛا إخرثاس لٛذٌٗثإؾ َِ  ٓ ِِ  .ؾذ٠ذ 

 ٚإٌثٟ ٠ا "خاٌذ" ٠اتٕٟ .. ِّىٓ ذغاعذٟٔ فٟ هٍٛو اٌغٛس ؟ . -

ددٓ ٌٙعدح اإلعددرعإا تد ِِ ُٗ فدٟ والِددٟ إال أٔدٗ ٔظددش ٌدٟ ت اٌشغُ   إددش  ع١ٕدد

 أل . ٚ٘ٛ ٠شد تثشٚد :

لثددً أْ ٠ثددذأ إٔرظددش ؼرددٝ ذغددٍك أؼددذ اٌّغدداظ١ٓ شددُ أِغدده هددش  اٌؽثددً ٚ

 اٌرغٍّك عاظٍرٗ تيعرعذا  :

ـ ٠ا "خاٌذ" .. ٌٛ عاعذذٕٟ فٟ اٌٙدش - ٕداتً ِ٘ دٓ  ِِ أ أٚعدذن إٔدٟ  ب 

 ٘ذ٠ّه ِثٍغ ِاذؽٍّؼ تٗ .

إعددّع ٠ددا "ؼّددذٞ" أ أٔددا عدداس  اٌمندد١ح  لددائال :إٌرفَددَد ٌددٟ ٔقددل إٌرفاذددح 

دذَّوٓ ِثٍدغ  ِِ تراعره ٚعاس  إٔد دخٍد ٕ٘ا فٟ إ٠ٗ أ ٚتشمٗ عاس  إٔه 

ٟ إذّغىد تٗ .وث١ش غ١ش   إٌٍّ

أ٠ٛج ٠ا "خاٌذ" .. فٟ ِثٍغ ؼٍدٛ أٔدا دفٕردٗ فدٟ ِؼرّدح أ ٌدٛ عداعذذٕٟ  -

 فٟ اٌٙشب .. ٘ذ٠ّه ١ٍِْٛ ظ١ٕٗ .

 إٔد ؽا٠ً واَ ؟ . فٟ ع١ٕٟ ِثاؽشج ٚ٘ٛ ٠مٛي تعّٛد : ٔظش

 خّغراؽش ١ٍِْٛ ظ١ٕٗ .ٌؽظاخ ٚأظثرُٗ  :  ٌُ ٠غرغشق ذشددٞ

 ُٙ .. لٍد إ٠ٗ ؟ .٘اخذ ٔقّ ٌُ ٠غرغشق سدُّٖ ٌؽظاخ ٚأظاب  : 

ٍرفدداٚك أ ٌددزا ٘ددضصخ سأعددٟ ٌٌددُ أوددٓ أٍِدده سفا١٘ددح اٌددشفل أٚ ٚلددد 

 إذفمٕا .: فائًؽا

ة عّعٕا فٛخ ِشغ ٠مٛي تٍٙعح عاخشج : ْ ٠شد "خاٌذ" لثً أ ٚإٌثٟ ه١ّ

ٓ غ١شٞ! ِِ  ٠ٕفع ذٙشتٛا 

 ٚفّد ٌؽظح لثً أْ ٠غرإشد تْٕفظ هش٠مرٗ :

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


ٔٔ 

 

ددـ أ أٔددا سأ٠ددٟ إْ تَددذَْي ِددا وددً ٚاؼددذ فدد١ىُ ٠اخددذ  - عددثعح ١ٍِددْٛ ُٚٔ

األؼغٓ ٔٙشب إؼٕا اٌرالذح ٚوً ٚاؼدذ ف١ٕدا ٠اخدذ خّغدح ١ٍِدْٛ أ 

ؼ وذٖ .. عؾاْ اٌؽغذ . ِِ  ؼٍٛ سلُ خّغح 

ًَ تيترغاِح ٌضظح :  َّ سغُ إٔىُ ذعشفٟٛٔ و٠ّٛظ أ تَْظ تشمٗ أعشفىُ شُ أو

تٕفغددٟ ذددأٟ أ ِؽغددٛتىُ "تددذس اٌض٠ٕددٟ" أ تَددْظ هاٌّددا إؼٕددا خددالؿ تم١ٕددا 

 ٠ٕفع ذٕذٌٟ٘ٛ ٠ا "ت١ثٛ" عادٞ .ؽشوا  أ ٠ثمٝ 
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_   2   _ 
 

 ألقى "بٌبو" عبارتهُ ، فإنقلب وجه "خالد" وهو ٌنظر له قابًلا بإمتعاض :
 بَس إحنا ِمش محتاجٌن شرٌك تالت . -

دى قوتنه منم أجناَب إتجه "بٌبو" نحو الحبل وأََخَذ ٌجذبه بقوة لٌتؤّكد ِمنن َمن
 بعدم إكتراث :

نً ٌح نر فً حدٌث عنن النبنً بٌ وللاِ  - نً معننا. .. إن إللّ قنول إللّ
دخل فً القسمة على طول ، إوعى تعترض بقى على  التقسٌم ، ٌُ

 كًلم سٌدنا النبً .
 فنً دندر.ِ  "خالد" ٌد.ُ على كتفِه بقنوة وقبنل أن ٌنتكلم دفعنه "بٌبنو"و ع

ا فً عٌنٌِه بمقة:  بعنؾ ناظرا
نك  إسمع ٌا "خالد" باشا ،إنت خًلص ِمش فنً - الداخلٌنة ٌعننً زٌّ

ن اآلخر كد. وعلى بًلطة .. فٌها ٌا أخفٌها .  زٌّنا ، وِم
مع إرتفاع وتٌرة الحدٌث أدبح التدّخل حتمٌّا خادةا أن المنال الُمختلَنؾ 

لنت بدنوت حاولنت أن ٌبندو قُ على تقسٌِمِه هنو منالً أننا باسسناس ، لنذا 
ا :   خًلص ٌا جماعة .دارما

خًلص ٌا "خالند" ٌنابنً .. مفنٌش مشنكلة إن  مم أكملت ُمخاطباا "خالد" :
 "بٌبو" ٌدخل معانا .

ن "خالد" قابلتها نظرة ؼا بة ت على شفتً "بٌبو" إبتسامة ندر ،الح ِم
 لكنه هز كتفٌِه بًلمباالة:

 براحتك .. باس أنا ِكد. ِكد. هاخد السبعة ملٌون ونُص . -
تسنلّ  الحبنل شرت لهما بمعنى أن الكًلم إنتهى ، علنى الفوربندأ "بٌبنو" أ

إلى أن َوَدَل سعلى السور ، بعدها تسنلّ  "خالند حتنى َوَدنَل بجنوار. ، 
 مم نظر لً قابًلا بلهجة آمرة :

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


ٖٔ 

 

ننؾ الحبننل علننى وسننطك وإمسننك فٌننه كننوٌّس ، أنننا والننواد د.  - ِل
ننس حنناول تسنناعدنا إنننك تسننند برجلننك  هنرفعننك ِمننن هنننا ، إنننت بَ

 على السور .
ذت ما قاله وبعد مجهود ُم نً ب ذلته ومجهنود خنارم منهمنا ، نجحنت نفّ

ننن أعلننى وجلسننت علٌننِه ألننتقط أنفاسننً  فننً اإلمسننالك بطننرؾ السننور ِم
ى "بٌبو" إلقاء التعلٌمات هذ. المّرة حٌث نظنر  بدعوبة شدٌدة ، بٌنما تولّ

 لــ "خالد" قابًلا :
د الحبل على وسطه جامد ونّزله بالراحة ، وأننا أنا َهنُْط  - وإنت ِش

 هستلمه منك تحت .
عقب كًلمه بالتطبٌ  العملً ، إذ أمسك طرؾ السور بٌدٌِه تاركاا جسد. أ

ى سسننفل مننم قفننز برشنناقة ، فننً حننٌن قننام "خالنند" بلننّؾ الحبننل حننول  ٌتنندلّ
 خدري قابًل بدرامة :

عاٌزك تسند على السور جامد وإنت نازل ، خد بالك إن جسمك  -
 تقٌل و... .

خلننؾ ظهننري ،  فجننؤة توقننؾ "خالنند" عننن التعلٌمننات وهننو ٌنظننر لشننًء
ة  سجد شعاع لٌزر أحمر ُمَوّجْه إلىإستدرت بحدة  رأسً ، مددر.ُ بندقٌّ

قناص ، قناص رابض أعلى سطح مبنى اإلدارة ، وبما أنهُ ٌرٌند قندنً 
ا هنذا القنناص ٌرتندى ُحلّنة  ا عن باقً المساجٌن ، إذن حتما أنا تحدٌداا دونا

، وهنو اآلن ٌسنتعد  سوداء كاملة وٌتساقط ِمنن ٌدٌنِه دمناء منؤمور السنجن
 لقتل الشاهد الوحٌد .

ا الردادة اآلتٌة ال محالة ، مع دنوت  أطلقت شهقة ذعر عالٌة ُمنتظرا
الردادة تعامل "خالد" مع الموقنؾ بسنرعة رد فعنل ٌُحسند علٌهنا ، إذ 

 دفعنً بقوة سسقط معهُ ِمن أعلى السور .
ة السقوط قندر إسنتطاعتهُ ، أّمنا  "بٌبنو" فقند حنال تكفّل "خالد" بتخفٌؾ ِحّد

ًّ بقنوة أدهشنتنً ، رؼنم كنل  دون إرتطام رأسنً بناسرض إذ أمسنك كتفن
منننى التننً جعلتنننً هننذا فقنند آلمنننً السننقوط بشننّدة علننى  اسخننص قنندمً الٌُ

ًْ .أدرخ مِ   ن اسلم لدرجة شعرت معها أنًّ سؤفقد الوع
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ً بتعمله د. !!؟ ، ك "بٌبو" لــ "خالد" قابًلا بؽ ب : نظر نت إٌه ٌا عم إللّ
 هتمّوت الراجل .

طح .. كان هٌقتله . رد "خالد" بإقت اب :  فً قنّاص فوم الُس
 .ٌربالذات !! ، ما المساجٌن كت وإشمعنى ٌقتله هوّ  ؼمؽم "بٌبو" بدهشة :

ننش دي المشننكلة ، المشننكلة إن الراجننل إللّننً  - منناعرفش .. بَننس ِم
 عاٌز ٌقتلنه د. معنا. سنًلم وممكنن نًلقٌنه قُنّدامنا فنً أّي وقنت ،

 ٌبقى الزم نمشً ِمن هنا بسرعة .
ك ددري ورقبتً : سًأمسك "بٌبو" برأ عم "حمدي" .. فوم ٌا وأََخَذ ٌَُدلّ
 عم "حمدي" .

ا لما ٌحدث حولً لكننً عناجز عنن التعامنل معنه ، عٌننً  كنت واعٌاا جدا
ه برأسً بمعنى قادر على الحدٌث ، مع ذلك أشرُت ل ِشبهُ مؽم ة وؼٌر

 أنً بخٌر .
ص .. " لــ "بٌبو" بلهجة آمرة :"خالد لقا إنتشنر فنً الزراعٌنة وحناول  بُ

 نستخبّى فٌه . تًلقً مكان
أٌوة .. عشان أرجع أالقٌك إختفٌنت إننت والراجنل ..  رد "بٌبو" بخبث :

 ِمش كد. .
 رد "خالد" بزفرة  ٌ  :

نش هتقندر تشنٌله وأننا  - خًلص .. خلٌك معا. ، ما إنت كد. كند. ِم
 هشوؾ المكان وأرجعلك .

وو نعً تحنت شنجرة فنً بقعنة ُمظلمنة ، وبمجنّرد مم تعاوننا فنً حملنً 
دننراؾ "خالنند" أشننعل "بٌبننو" سننٌجارة مننم إلتفننت ننناحٌتً سننابًلا : إنننت نإ

 كوٌّس ٌا عم "حمدي" ؟ .
ًّ وهو ٌقول بدنوت  ا بدعوبة فنظر "بٌبو" فً عٌن هززت رأسً إٌجابا

 أقرب إلى السخرٌة :
والحنوار فنً النهاٌنة  عارؾ ٌا عم "حمدي" لو طلعت بتشنتؽلنً -

 ى على مفٌش .. عارؾ ساعتها ممكن أعمل فٌك إٌه ؟ .ٌرسَ 
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جاوبتهُ بإٌماءة تعنً أنً أعرؾ ، منحنً إبتسامة لزجة وهو ٌهز رأسنه 
 نفٌاا :
 س ماتعرفش .. سنك ماتعرفش مٌن هّو "بدر الزٌنً" . -

ن سٌجارته فً دمت . مم أشام بوجهِه بعٌداا  وأََخَذ ٌدّخ
ن هو "بدر الزٌنً" .ال ٌا شرٌ  ك رحلة الهروب .. أنا أعلم جٌّداا َم
ارات ، ن شناب دون المًلمنٌ، " أو "بٌبو" "بدر ، ُمسنّجل خطنر سنرقة سنٌّ

ن ا بسنرقة سنٌّارة مًّلكنً وأََخنَذ ُحكما ا منًلث َدَخَل السجن بعد  بطِه ُمتلبّسا
ى له ب ع شهورق ى منهمسنوات ،  . ا عامٌن وتبقّ

ر رقننم سننبعة الننذي كنننت قنند سننبقتُهُ إلٌننه ، بنناٌََع أوقعتننهُ الظننروؾ فننً عنبنن
ا بدفع استناوة  ا فروض الطاعة ُملتزما "طلبة" بمجّرد دخولهُ الزنزانة ُمبدٌا

 المفرو ة بكل ترحاب .
ننت بهننا ال ننحكات ، فهننو ممٌّننز جننداا  أٌنمننا ُوِجننَد "بٌبننو" فننً مجموعننة حلّ

لة تفكٌنر َمنن بؤسلوبِه المرم ونجاحه فً لعب دور الُممقّؾ ُمستؽًلا  نحا
علننٌهم آرابننِه ، لننذلك نََجننَح بسننرعة فننً تكننوٌن دننداقات عدٌنندة مننع ٌُلقننى 

ا بعض المساجٌن خادةا ال  ن منهم .مهمٌالَحَرْس وأٌ ا
لكن ٌبدو أن أسلوبه وإنتشار.ُ لم ٌرْم سحد المساجٌن ، ففنً ُ نَحى أحند 

ام وأمناء فترة التنرٌّض إحتنّك بنه أحندهم ، علنى النرؼم أن "بٌبن و" لنم اسٌّ
ا علٌننه ، إذ هنناجم  ا فننً الشنجار لكننن خدنمهُ كننان مدنمما ٌكنن راؼباننا أبندا

ا بعنض الكندمات فنً "بٌبو" بشراسة وإعت دى علٌنِه لفظٌانا وجسندٌاا ُمحندما
 وجهه .

راهنت نفسً أنه لن ٌترك هذا الموقؾ ٌمّر مرور الكنرام ، علنى النرؼم 
عَى "طلبنة" خدنمهُ عنندما سن منعأن "بٌبو" نفسه قد أظَهنَر تسنامح كبٌنر 

ا دون  وبعض كبار المساجٌن فً محاولنة الُدنلح ، فقند قَبِنَل الُدنلح فنورا
ا بتقبٌل رأس خدمه منع أننه المجننً علٌنه ال  أّي شروط ، بل وقام أٌ ا
ام ، الحظت أن "بٌبو" أََخَذ ٌتقّرب  الجانً ، بعد الُدلح بحوالً عشرة أٌّ

نن بعنض عتناة اإلجنرام وٌُؽنِدَم علنٌه م بالهنداٌا ، إعتقندت ِمن "طلبنة" وِم
وقتها أنهُ سٌستؤِجَر أحدهم إلٌذاء خدمهُ ، لكنه فاَم توقعاتً ، إذ بِه فنً 
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دنبام أحند اسٌنام وقنت فتنرة التنرٌّض ، كنان خدنمهُ جنالس تحنت ِظننل 
، مّر "بٌبو" أمامهُ وا عاا سنٌجارة ُمشنتعلة فنً فمنه وممسنكاا دلنْو  شجرة

داعبنه وبطرٌقنة  فً ٌدٌه ، مم وبهدوء شندٌد سنكب منا بالندلوْ  علٌنِه كؤننهُ ٌُ
الرجنل مناء ، إنمنا فنً الحقٌقنة أن منا  ظّن بها الجمٌع أن منا ُسنِكَب علنى

بننزٌن ، قبننل أن ٌفهنم الرجننل أو ٌسنتوعب مننا َحنَدْث كننان قند قذفننه سنكبه 
 بالسٌجارة الُمشتعلة .

نذ ٌنندفع فنً كنل إتجنا. ُمحناوالا إطفابهنا ،  بالطبع أمسكت بنِه النٌنران وأََخ
ا  نجح بمساعدة عدد ِمن زمًلبه ، لكن بعد أن أُدٌب بحروم عدٌدة أخٌرا

ها خطٌر ، فً حٌن كان "بٌبو" ٌدٌح  احكاا :  بعُ 
ننفت ؼًلوتننك عننندي قنند إٌننه ، وللاِ ٌننا جنندعان إشننترٌت عشننان  - ُش

خنناطر. بنننزٌن إتنننٌن وتسننعٌن ، كننان ممكننن أسننترخص وأجٌننب 
 ؽالً .سوالر وخًلص ، بَس أنا قُلت س .. الؽالً ٌِترش بال

ٌْنل  ا أن خدنمه سنٌعجز فنً الن ا وهو ٌندرؾ ُمتؤّكدا مم أََخَذ ٌُقهقه  احكا
نة السنجن وُهنم الحُ  نى "بٌبنو" كنل كبنار بلطجٌّ نون منه ، فقند رَش كنام الفعلٌّ

ا فنً تخّطنٌهم هنا إبًلغ الَحنَرْس سن هنذا سنٌُمٌر بن، ولن ٌُفكر خدمهُ أبندا
ة ..  ؼ بهم وهو ٌعلنم ، كنذلك لنن ٌتندّخل الحنرس إاّل منع شنكَوى رسنمٌّ

بالتالً سٌنتهً اسمر فً هذ. الدابرة الُمفرؼة وسٌقبل خدمهُ بالدنلح ، 
ا فً  إٌدال رسالة للجمٌع بنؤننً وقد كان وهذا ما نجح فٌه ، ونجح أٌ ا

، سُت آكل عشب وسط ؼابة الوحوش هذ.هنا وأستطٌع فعل الكمٌر ، أنا ل
عبان سام أو أفعى رقطاء تستطٌع بث   ُسّمها عن بُعْد .إنما أنا مُ

نن معبنان آخنرهذا ما أرٌد.ُ .. معبان سام ٌُرافقنً   ،رحلتً سنً ُمطارد ِم
 إال الحدٌد . الحدٌد وال ٌَِفلّ 

عاد "خالد" بخطوات مابتة ، إقترب بوجهِه الدلب الذي ال ٌُشٌر إلى أي 
 إنفعال قابًلا :

النندنٌا باٌظننة علننى اآلخننر ، المسنناجٌن بتجننري فننً كننل ِحتننة ،  -
 ٌش حد بٌقول لهم راٌحٌن فٌن .ومف

ن كد. . حك "بٌبو" وهو ٌقول :   ِعّز الَطلَْب ، مفٌش أحلَى ِم
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فنً طرٌن  فنً  بٌد. ناحٌة اسشجار : ٌروافقاا وهو ٌشهّز "خالد" رأسهُ مُ 
د "حمنندي" ونودننل هننناك ، ٌمكننن  ننة اسرض دي ، تعننالَى نِسنننِ آخننر ِحتّ

 نتدّرؾ فً عربٌّة أو نِعمل أّي حاجة .
ننى كتننؾ كنن و ننعت ر بدننعوبة وسننط ٍل منهمننا مُ سنناعدّي علَ ٌْ حنناوالا السنن

، بعد مجهود كبٌنر ودنلنا عنند آخنر الحقنول ووجندنا  اسرض الزراعٌّة
 طرٌ  أسفلتً ، قال "بٌبو" :

ننة ، ٌمكننن حنند ٌرَ ننى  - أنننا هطلننع علننى الّسننكة أشنناور سّي عربٌّ
 ٌاخدنا معا. .
ا : هٌقنؾ وهنو سنامع دنوت ومٌن د. إن شاء للا إللً  رد "خالد" ُمتهكما

  رب نار ، كمان إللًّ بٌشاور له البس ِلبس السجن .
 تلفّت حولً فلمحت  وء آت ِمن بعٌد ، أشرت إلٌه قابًلا بتلعمم :

 م عند النور د. .. ٌمكن نًلقً حد ٌرِ ى ٌساعدنا .نرو -
أنا  هري إتكسر ٌا عنم  ،هناك وإحنا لّسه هنروم  رد "بٌبو"  احكاا :

ر تعمل رٌجٌم؟ . إنت"حمدي" .  لٌه مش بتفّك
امنا حنل تنانً .. الزم أطل  "خالد" زفرة  ٌ  مم قال :  ٌظهر مفٌش قُنّد

 نروم هناك .
وء ومشٌنا بمحاذاة الطرٌ  حتَى إقتربنا ِمن ال  أعقب كًلمه بؤن َسنَدنً
 فوجدنا. بٌت دؽٌر .

ن البٌت مم سؤل "بٌبو" بإهتمام  : أجلسونً فً بقعة ُمظلمة لٌست قرٌبة ِم
 خًلص َودلنا .. هنعمل إٌه بقى ؟ . -

وجنندنا سننٌّارة  أََخننَذ "خالنند" ٌنظننر للمكننان بعٌننون خبٌننرة وقبننل أن ٌننتكلم
ن التنراب ، ندؾ نقل بٌ اء تقؾ بقّوة أمام باب البٌت مُ  مٌرة عادفة ِم

لممنٌن الوجنو. وبٌَِنْد كنٍل مننهم مُ ب ..منهنا مًلمنة أفنراد ٌرتندوا جًلبٌن نَنَزلَ 
ارة فننً حننٌن إقتحمننا اإلمنننان  ِسننًلم ننناري ، تركننوا أحنندهم بجننوار السننٌّ

قاومننة ، مننم شننرعوا فننً  المنننزل ُمهننددٌن أهلننِه بالقتننل مننع أّول بننادرة ُم
 اإلستًٌلء على كل ما تقع أٌدٌهم علٌه .
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فنال بنالمنزل وتوسنًلت أهلنه للدنوص بنؤن مع إرتفاع دوت بكناء اسط
م "خالننند" ن أهننل النندار ، ؼمؽننٌكتفننوا بالسننرقة فقننط دون إٌننذاء أحنند ِمنن

 :بؽ ب
أوا وٌعملنوا كند. ؟ ، هنو  - إٌه البلطجة دي ؟ ، إّزاي هّجامنة ٌتجنّر

 فً إٌه بٌحدل فً البلد ؟ .
عنت فٌهنا أن ٌسنتٌقظ الشنرطً بداخلنه وٌِهنّب لنجندة  فً اللحظنة التنً توقّ

ارة اللدننوص :والننناس ، وجدتننه ٌقننول لـننـ "بٌبنن  " وهننو ٌُشننٌر علننى سننٌّ
 تعرؾ تسوم العربٌّة دي ؟ .

 وللا السإال د. إهانة كبٌرة . بٌبو" بسخرٌة :رد " 
نً واقنؾ جنبهنا  هز "خالند" رأسنهُ وهنو ٌُكمنل : أننا هتعامنل منع النواد إللّ

 وإنت تاخدها .
ننا حٌننث الرجننل الواقننؾ فننً حالننة  وقبننل أن ٌنتظننر موافقتننه ، هننّب ُمتجها
ة محسومة ، لنذا كنان وْقنُع المفاجنؤة قاسنٌاا علٌنه  إسترخاء ومقة بؤن العملٌّ

نة علنى منإخرة ع ندما َوَجَد "خالد" ٌُهاجمهُ ِمن الخلؾ وٌُكٌل لنه لكمنة فنٌّ
 رأَسهُ أفقدته وعٌِِه فً الحال .

"بٌبو" مقعد القٌادة باحماا عن المفتام وعندما لم فٌِه فً الوقت الذي إحتل 
ا :ٌجد.   هز رأَسهُ ساخرا
نش كنان واجنب تسنٌبوا المفتنام مكاننه ..  - لٌه كند. ٌنا جندعان ، ِم

 ! . م تتعبونا ٌعنًالز
د القٌننادة ، قننام بتودننٌلهما  وبمهننارة ُمحتننرؾ إنتننزع ِسننلكٌن أسننفل ُمقننَو
ارة ، قفز "خالد" فً مإخرتها وإندفع "بٌبو" بإتجاهً ، َهبََط  فدارت السٌّ

قفَنَز "خالند" حملى وو عً فً الدندوم الخلفنً منم  اإلمنان وتعاونا فً
 كات عالٌة قابًلا :بجواري وإنطل  "بٌبو" بسرعة وهو ٌُطل   ح

أموت وأشوؾ شْكل الحرامٌّنة ، لّمنا ٌطلعنوا ِمنن البٌنت ومعناهم  -
تهم إتسرقت. الؽناٌم ..  ًٌلقوا عربٌّ
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وجنه "خالند" ُمتجّمند القسنمات ، إاّل أنننً وٌاللعجنب  بالرؼم ِمن ظنًّ أن
نا ، كؤننهُ  لمحتهُ ٌبتسم لخفّة ِظل "بٌبو" ا عبوسا  ، لحظات وعاد أكمر تجهما

 ه على إبتسامته .ٌلوم نفس
نا ،  "خالد الشناوي" .. لم أقابنل طنوال عمنري شنخص أكمنر ِمننه ؼمو ا
نى المًلمنون بعنامٌن أو مًلمنة علنى أكمنر تقندٌر ،  ؽز فً هٌبة شاب تخّط لُ
أسمر البشرة ، كث الشارب ذو جبهة عرٌ نة تننم علنى النذكاء ، عٌنون 
نند سننوداء تشننع قننوة وحٌوٌننة أعًلهمننا حاجبننان كمٌفننان وشننعر أسننود مُ  جعّ

 قدٌر .
ند معننا فنً عنبنر سنبعة مننذ  "خالد" ٌُعتبَر حالة فرٌندة ِمنن نوعهنا ، تواَج

اننننة أْودنننلهُ نابنننب المنننؤمور حنننوالً عنننام ، الٌنننوم اسّول لدخولنننِه الزنز
ا فنً المسناجٌن وبناسخص "طلبنة" ، أن َمنن شخدنٌاا ، دخنل معنهُ دنابحا

 وات .ض له فعلٌِه إعتبار نفسهُ فً ِعداد اسمسٌفكر فً التعرّ 
ن هذا النزٌل الجدٌد وكنل منا توّدنلوا إلٌنِه بعند  حاول الكمٌرون معرفة َم

بالسنجن عناء أن إسمهُ "خالد الشناوي" وأنهُ  نابط سناب  محكنوم علٌنِه 
عشر سنوات إلتهامه بجرٌمة قتل ، لم ٌتمكن أحد ِمن معرفة أي تفادٌل 

 عن جرٌمته أو كٌفٌة حدومها أو أّي شًء آخر .
ا منا ٌتحنّدث منع أحند وفنً  حافَظ "خالد" على دمتِه وهدوبِه وكنان ننادرا

أ ننٌ  الحنندود ، أتننذّكر ذات ٌننوم أن نشننبت ُمشنناجرة فننً المطعننم أمننناء 
تناول العشاء ، بالرؼم أنهُ لم ٌكن أحد أطراؾ الِشجار ، لكن أحندهم قنام 
بلكمِه فً وجهِه على سبٌل الخطؤ وسارع باإلعتذار له على الفور ، هننا 

ة لكمات ذار. بعدّ لٌست ِمن دفاتِه ، فقد قابل إعت دفة التسامحعرفنا أن 
تننه بالنندماء ، مننم جلننس ٌسننتكمل  قوٌنة أدننابت جمٌعهننا وجننه الرجننل وؼّط

 طعامهُ وكؤّن شًء لم ٌكن .
ن شناهد الموقنؾ ، وهنو أن "خالند"  شعرُت وقتها بنفس ما شعر بِه كل َم

ه ، إنمنا هنو شندٌد الَشنبَْه ال تعود قّوته لمهنتهُ السابقة أو حماٌة الَحنَرْس لن
اسرض ، فهننى ال  بؤنهننا أقننوى أفعننى علننى ى "اسناكوننندا" الشننهٌرةبننؤفع
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رٌسننة بع ننًلتها القوٌننة ، تحتنناس سننم بننٌن أسنننانها ، إنمننا تلتننؾ حننول الف
م  لوعها ، لتكون سهلة البلع فٌما بَْعْد . تعتدرها ..  تحّط

ودهنا معبنان اآلن أنا أرقد على ظهري فً دنندوم سنٌارة ندنؾ نقنل ٌق
سام وإلى جواري ٌجلس معبان آخر مفتول الع ًلت ، كًلهمنا حنرٌص 
ا ، إنما عن رؼبة شرهة فً  كل الِحرص على حٌاتً ، لٌس عن ُحب أبدا
اإلسنننتًٌلء علنننى أمنننوالً ، معتقننندٌن أننننً رجنننل عجنننوز سنننهل الَمننننال ، 
منري تسناوي مجمنوع عمرهمنا معانا ، وأننً  متؽافلٌن أن عندد سننوات ُع

ا ال شرٌؾ الوحٌد هنا ، فؤنا لم أقتل ممل "خالد" ولم أسنرم كمنا فعنل أٌ ا
ظننان أن  ا"بٌبو" ، إنما إسترددت منا ُسنِرَم ِمنن منالً ، هنذ المنال النذي ٌُ

و ننع أٌنندٌهما الّسننامة علٌننِه ببسنناطة ، لكنننً دفعننت مََمننْن  بإسننتطاعتهما
معتً وأسرتً وكل حٌاتً ، ولم ٌتب  لً ِسنوا. ،  إستعادتهُ ِمن إسمً وُس
ن قوة ، وإن إ طررت أن أواجه أقذر  لذا سؤُحافظ علٌِه بكل ما أوتٌِت ِم

 أنواع البََشر أو أن أعٌش فً .. ُجحر اسفاعً .
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                                       _  3  _ 
 

عامنل إٌنه دلوقنت ٌنا ل أفكاري دوت "خالد" وهو ٌقول : ٌْ أنقذنً ِمن س
 "حمدي" ؟ .

ا دون ألقاب ، هذا ال لعٌن له ندؾ سنوات ُعمري وٌنادٌنً بإسمً ُمجّردا
ا فً الجامعة ومستشار فنً لوزٌر الزراعة .  وأنا الذي كنت مدرسا

الحننندٌث خادنننةا وأننننا فنننً هنننذ. لنننم تكنننن لننندّي رؼبنننة فنننً تعلٌمنننِه آداب 
 ، لذا أجبتهُ ببرود :الظروؾ
عبان قوي ، رجلً الٌمٌن وارمة وبتوجعنً . -  حاسس إنًّ تَ

شننكلها  ل فننً جلسننته ، مننم قننال بًلمبنناالة :دتفّحدننها بعٌنننِه دون أن ٌعتنن
 إتكسرت .
ٌعنً كد. هنحتاس ننروم لندكتور ، دنحٌح .. هنو إحننا راٌحنٌن  -

فٌن ؟ ، "بٌبو" ساٌ  بنا ِمن نُص ساعة ِمن ؼٌر ما ٌقول واخدنا 
 فٌن ؟ .

هنه ِمنن كؤنّما ذّكرتهُ بشنًٍء لنم ٌنتبنه إلٌنِه ، إعتندل فنً جلسنته وقنّرب وج
ا :  نافذة "بٌبو" دابحا

 إحنا راٌحٌن فٌن ٌابنً ؟ . -
ة فً درٌم بارك . رد "بٌبو" بروحِه المرحة :  هفّسحكوا شوٌّ

نا بٌند.  لم ترم دعابتهُ لــ "خالد" الذي َعقََد حاجبٌِه بؽ ب ، منم قنام قاب ا
سرى أمسك بها جانب دنندوم  الٌمنَى على أعلى كابٌنة القٌادة ، وٌد.ُ الٌُ

نن ارة ، وبحركنة رشنٌقة منال بجسندِ. ل منام فؤدنبح وجهنهُ قرالسٌّ  ٌنب ِم
 : "بٌبو" قبل أن ٌدٌح قابًل

ننا أسننؤلك علننى  ُهننّو إنننَت هتدنناحبنً ٌننا إبننن المننر. "......" - ، لّم
 حاجة .. ٌبقى تُرّد ِعِدْل .

ربمننا لننو كننان "خالنند" موجننود فننً السننجن وقننت أن أبننرز "بٌبننو" أنٌابننه 
ا قبننل إرتكنناب هننذ. الحماقننة التننً لننم وأحننرم رجننًلا أهانننهُ ، لتننرد د كمٌننرا
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نة ، إذ  نؽط بؽتّنة مكنابح  ٌستسٌؽها "بٌبو" ، الذي رد علٌه بطرٌقة عملٌّ
ا علننى ظهننرى إلنقلبننت علننى وجهننً ،  ارة ، ولننوال أنننً كنننت راقننّد السننٌّ
وأعتقد أن لوال ع ًلت "خالد" القوٌة لكان مكانه أسفل السٌّارة أو على 

دوت ساخر قنال "بٌبنو" بطرٌقنة تحمنل الكمٌنر اسقل ُملقى خارجها ، وب
 ِمن التهدٌد :

ً الخًلدنة .. إحننا  المر. "......" دي تبقى أّمك ، - إسمع بقى ِمنّ
ٌا "خالد" فً ُشؽل ، بنق ً مدلحة ٌعنً ِمن اآلخر ، بعد كندة 
ه ، وإنت محتاجنً فً المدنلحة زّي  كل واحد ٌُروم لحال سبٌلُ

 نك .ِمنًّ وال أَقِْل مِ  لْ ما أنا محتاس لك ، ٌبقى ال تِقِ 
 وَدَمَت لحظة مم إستطرد  احكاا :

نس عشنان أنا لو كنت زّودت الفراِمل شوٌّة  - كان زمانك مٌّت ، بَ
 َكَرْم أخًلقً .. ساٌبك تعٌش .

رسنالته ، إعتنَدَل "خالند" منم تلفنت حوِلنِه لٌجند بعد أن ألقى مم بدأ ٌتحّرك 
لقننى فننً دننندوم السننٌّارة ،   دون  ننجٌإ إلتقطننهُ  وءبهنندحبننل قدننٌر ُم

ه أعلى الكابٌنة ممسنكاا هُ على شكل ُعقدة ، وبسرعة وربط مال بجسد. كلّ
قندة بمهنارة  بٌُسرا.ُ فقط ، أّمنا ٌند.ُ ٌُمننا.دندوم السٌّارة  فكاننت تُعلّن  العُ

ا  المكابحفً رقبة "بٌبو" الذي حاول أن ٌ ؽط  ، لكن بقوة كما فَعََل سابقا
رة بالتالً لم ٌسنتطع إلقناء "خالند" ِمنن أعلنى ، ُسرعة السٌّارة لم تكن كبٌ

ر للتوقؾ وأمسك الحزام بكلتا ٌدٌِه ُمحاوالا تحرٌر رقبته بإسنتماتة  فإ ّط
ا خوار كمور مذبوم  . ُمطلقا

بعد لحظات تؤّكد "خالد" ِمن إنهاِكِه فخفؾ  ؽط الحزام على رقبته وهو 
 ٌقول بدرامة :

ال تِِقنْل ِمنّنً وال أَقِنْل فنً مدنلحة ، ٌبقنى  إنَت دح .. إحنا فعًل -
ر ه الزم تبقى عارؾ حاجة ُمهّمة .. إن إنت لّسه ِمنّك ، بَس ب

 عاٌش .. عشان أنا ِمش عاٌزك تموت .. فاهم ؟ .
قبنل أن ٌجلنس بجنواري  حنول رقبتنه وألقنا. بإهمنال ِمنن مم إنتزع الحبنل

 الهماا .
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نا فنً هنذا الِدنراع  الندابر ، سننً فً الحقٌقة أننا لنم أحناول التندّخل ُمطلقا
خًلفهم هذا ، وجودي فنً أمنان ٌعتمند فنً المقنام  كنت فً ؼاٌة السعادة بِ

راع ، سن فً حالة إتفاقهمنا ، سنؤكون  ّول على أن ٌكونااس فً و ع ِد
ا محور اإلتفام ، ٌنبؽً أن تظنل حالنة اإلحتقنان هنذ. لكنً ٌعتندل  أنا حتما

حنناول كًلهمننا مٌننزان القُننَوى وأحننتفظ بمكننانً كُرّمانننة المٌننزان النن ذي ٌُ
 التقّرب إلٌه .

ما إسنتعاد روحنه  أََخَذ "بٌبو" ٌُدلّك رقبته وهو ٌلهث بشّدة ، لكنه سرعان
 : قابًل المرحة
 ..رقبتً كد. .. للا ٌسامحك ، ماشًكد. بر ه .. تخربشنً فً  -

  كد. كل واحد َعَرْؾ تمامه .
لبتننهُ أخننرس عببننرود مننم طلننب منننه سننٌجارة ، هننز "خالنند" رأسننه إٌجاباننا

 :فسؤلته بإهتمام، أعطا. واحدة و
 إحنا راٌحٌن فٌن ٌا "بٌبو" ؟ . -

ك لجماعنة أدنحابً فنً "البدرشنٌن" عشنا راٌحٌن اب :رد بإقت  ن نِسنلّ
 العربٌة ونؽٌّر هدومنا .

 مم أشار على قدِمً الُمتّورمة ُمستطرداا :
ونشنوؾ لننك دكتنور عشننان بخبرتنً الكبٌننرة فنً مجننال الطننب ،  -

 جلك إتكسرت .أقدر أقول إن ر
ا إلنى مقعند القٌنادة  ، وافقته بإبتسنامة وتابعتنه وهنو ٌُشنعل سنٌجارته عابندا
ارة بسرعة متوّسطة وسط ُطُرْم فرعٌّة ُمتفادٌاا بمهنارة تُمٌنر  إنطل  بالسٌّ

 اإلعجاب أن ٌُسلك أّي طرٌ  ربٌسً .
طبٌعننً إن حرامننً عربٌّننات  د" قَننَراَ أفكنناري فوّجدتننه ٌقننول :لننكننؤن "خا
ّي د. ، ٌقدر ٌودنل أّي مكنان ِمنن ؼٌنر منا ٌقنّرب ِمنن الُطنُرْم قراري ز

 الربٌسٌّة .. عشان الِلجان .
ننا لكننن "بٌبننو" رد ب ننحكة  علننى الننرؼم أن دننوت "خالنند" لننم ٌكننن عالٌا

 ساخرة عالٌة :
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طرٌ  فرعً ..طرٌن  ربٌسنً ، منا تفنرقش ٌنا باشنا ، أهنو كنل  -
 الُُطُرْم تإّدى إلى "البدرشٌن" .

نع بهنا .. كاسفناعً ،  إبتسمت ُمندهشاا ِمنن حاسنة السنمع القوٌّنة التنً ٌتمتّ
ا "بٌبو" هذا ، داخله متناق ات عدٌدة ، أولها ممًلا .. .  عجٌب جدا

ً كان فً السجن د. .. كان عاٌز ٌقتلك لٌه ؟ . -  هو القناص إللّ
اط المباحثهكذا إنتزعنً "خالد" ِمن خواطري بس  .إال ألقا. بطرٌقة ُ بّ

ا الطلقتٌن الؽادرتٌن التً إستقرتا فً ظهنر اللنواء سرحت لحظات ُمتذ ّكرا
 "البدران" :

نً قتنل مندٌر السنجن ، وأننا  - الراجل إللًّ كان عاٌز ٌقتلنً هّو إللّ
 ُشفتُه وهّو بٌقتله .

ننفته .. تقنندر  إعتنندل "خالنند" فننً جلسننته مننم قننال : الراجننل د. إنننت لننو ُش
 تتعّرؾ علٌه .

ا .. د. مًلمحه إتحفِرت ُجّواٌا -  . طبعا
 دام "بٌبو" ُمخاطباا "خالد" :

 تسؤله .. هل لدٌك أقوال أخرى تمام قوي ٌا باشا ، باقً بَسكد.  -
 .، بعد كد. نقفّل المح ر 

ع "خالنند" إخفنناء نظننرة الؽ ننب التننً الحننت فننً عٌنٌننه ، هننذا  لننم ٌسننتِط
خننارس جهنناز الداخلٌننة ، لكننن ؼ ننبه لننم ٌظهننر علننى  كر ٌُننذكر.ُ أنننهالمننا

 دوته وهو ٌقول :
شكلة ِمش إنك تقدر تتعرؾ علٌه ، الُمشنكلة فنً إننه َعَرفنك ، الم -

 وعارؾ إنك شاهد إمبات علٌه .
نا لنٌس  لدٌه ح  مًلبس القاتل تندل أننه لنم ٌُكنن أحند ننزالء الِسنجن وأٌ ا

 َمن ٌكون؟ أحد ُحّراسه ،تُرى
ارة فننً طرٌنن  ّ ننٌّ  ا ، علننى ٌمٌنننِه ترعننة إنحننرؾ "بٌبننو" بالسننٌّ   جنندا

ب سنكر تتندلى أؼدنانه علٌننا ، على الٌسار أدؽٌرة رض مزروعة قََد
ِمن ِشّدة ِ ٌ  الطرٌ  ، بعد دقاب  ِمن السٌر ، َوجدنا رجل  نخم ٌقنؾ 

 فً منتدؾ الطرٌ  وبٌدِ. سًلم ناري .
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ارة العالٌنة وإقتنرلم ٌبد على "بٌبو" أّي إكتراث وهَو ٌُط ب فا أنوار السنٌّ
عد خطوات قلٌلة ، توقؾ بالسنٌّارة من نا حتى دار على بُ م نَنَزل منهنا فاتحا

ا :ذراعٌه   وهو ٌدٌح مازحا
 .بر ِمن الَدبَش .. والُدرجً كمان"الُدش" أهو .. "الُدش" ٌعنً أك -

ش" منننم قنننال بدنننوت أقنننرب االمننندعو " مًلمنننح السنننعادةعلىظهنننرت  لنننُد
 "بٌبوووووووو" . للدراخ :

ن ٌد. وٌقوم بعمنل تعنارؾ  نام حار قبل أن ٌؤخذ. "بٌبو" ِم مم دخًل فً ِع
ع ُمبٌناا أن "الُدش" هو ددٌقه الددوم الذي َخَرس به ِمن الدنٌا ، مم سرٌ

 َوّجهَ حدٌمه إلٌه :
ش" ، السنجن كلنه هنرب ومفنٌش حند  - هو إٌه إللًّ بٌحدنل ٌنا "ُد

قال لنا راٌحٌن فنٌن ، وكمنان لقٌنت ِشنوٌّة عٌنال حرامٌّنة شنكلهم 
 .، بر ة ماحّدش سؤل بتعملوا إٌه؟ُجداد فً الكار بٌسرقوا بٌت 

ا :دمت ل هّو النهناردة الٌنوم العنالمً للسنرقة وال  حظة مم أردؾ  احكا
 إٌه ؟ .

 سنامد. بٌقولنوا فنً منورة فنً البلند واسق ال  حك "النُدش" وهنو ٌجٌبنه :
نة ، د حرقت ، والسجون إتفتحت ، والدنٌاإت . حتنى المعلنم أََخنْد آخر ملٌََط

وا على توكٌل "مرسٌد الرجالة  س".ونزلوا ٌُحّط
المعلم أََخْد الرجالة" .. إذن هذا "الُدش" لٌس المعلنم هننا ، لكنن  "د. حتى
 مورة" ! ، أّي مورة حدمت ومتى ؟ .ما هذا .. "

ِه ٌشنً أن لكن إنعقناد حاجبٌن"خالد" فوجدت وجهه دلباا ،نظرُت ناحٌة  
 .عقله ٌعمل بؤقدى طاقته

ب  لددٌقه  :  حك "بٌبو" قابًل ، ناتعالى نطلع ع البٌت عشان تظبّططٌّ
ب توكٌل "هٌونداي" أو حتى توكٌل "الدا" قبل ما  ٌادوب الواحد ٌلح  ٌقلّ

 الحكومة ترجع .
ن مننه أن إحتجاجنات  ش" بجوار "بٌبو" وإندمجا فً حدٌث تبنٌّ َرَكَب "الُد
هنا منورة عارمنة إجتاحنت النبًلد ، وأن  محدودة حدمت مننذ ٌنومٌن ، أعقبَ
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ؼم ذلك تم ُمهاجمة عدد كبٌر ِمن الجٌش نََزَل ٌُإّمن المنشآت الحٌَوٌّة ، رَ 
 الموالت والفنادم والبنوك ، وإختلط الحابل بالنابل .

نة ، فنً الحنال  ن مًلمة طواب  وسط اسرض الزراعٌّ َودلنا أسفل بٌت ِم
،  ، تعناونوا فنً حملنى وإدخنالًأتى شخدٌن ٌبدو أنهما أشنقاء "النُدش" 

عدنً فنً سنامننزل حٌنث أتنى شنخص دقاب  ووجدت نفسنً فنً حّمنام ال
 ؤخرى نظٌفة .اإلستحمام وتؽٌٌر مًلبسً ب

ننام فوجنندت "خالنند" و"بٌبننو" ُمرتنندٌ ن مًلبننس جدٌنندة ٌخرجننت ِمننن الحّم
ٌن حول مابدة الطعام .  وُملتفّ

، وما أن إنتهٌنا حتنى أتنى رجنل عّرفنونً بنِه علنى أننه طبٌنب  أكلنا بنهم
لـنـ  عظام ، فحدنً بسرعة قبل أن ٌهّز رأسه وهنو ٌكتنب روشنتة قنابًلا 

 رجله مكسورة .. إبعت هات الدوا د. .لُدش" : "ا
ش" منه الورقة وبعد دقاب  عاد ومعهُ أدوات الجبس التنً َشنَرَع  أخذ "الُد

ا إنها قندمًالطبٌب فً إستخدامها دون أن ٌنط   التنً  بكلمة .. لكن عفوا
 تعبمون بها ، لذا تجّرأت قابًلا :

ل قبل منا معلش ٌا دكتور .. هّو ِمش المفروض تعمل أ - شعة اسّو
 تجبّس .

 نظر لً بدهشة مم مال ناحٌتً قابًلا ببرود :
ِمش عاٌزك تقل  .. أننا عالجنت نناس ِهننا ِمنش مكسنورٌن زٌّنك  -

 كد. ،س ..م روبٌن بالنار كمان .
 هززت رأسً بعدم إقتناع ، مما جعلهُ ٌستطرد بنْفس برود. :

؟! ، رجلنً  لو عاٌز تعمل أشعة .. إتفّ ل ، بَس هتقول لهم إٌنه -
 إتكسرت وأنا بهرب ِمن السجن.
 : ، فؤتى "خالد" ٌجلس بجواري قابًلإنتهى الطبٌب ِمن عملِه وإندرؾ 

 الدكتور عند. ح  .. إحنا ماٌنفعش نروم أي مستشفى . -
س رجلننً عمٌنانً ،أنننا خنناٌؾ ٌحدننل لننً  - بر نه منناٌنفعش نجننبّ

 حاجة ، أنا عندي السكر وال ؽط.
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الجنبس د. الدكتور بٌقول  عاد "بٌبو" قابًل :ة ، كتفٌِه بًلمباال هّز "خالد"
 .هٌف ل فً رجلك شهر

ًّ بسخط ولم أرد ، فإستطرد "بٌبو" بإبتسامة :  عقدّت حاجب
أظن كد. تمام ٌنا عنم "حمندي" ، هنا .. الفلنوس فنٌن بقنى عشنان  -

 نروم نجٌبها ؟ .
معقنول ٌنا "بٌبنو" ، ننروم نجٌنب الفلنوس وتاخند  سمت بلطنؾ قنابًل :إبت

ً رجله مكسورة فً الشارع ، طٌّنب حقك ب عد كد. تسٌبنً زّي الكلب إللّ
 هتنفعنً بإٌه الفلوس ساعتها .

 ٌعنً المفروض نعمل إٌه ؟ . رد "بٌبو" بترقّب :
 تانً ٌوم ما نُفّك الِجبْس .. نروم نجٌبها على طول . -

ا مم قال بخبنث :دا إرتّد "بٌبو" فً جلسته عاق ومالنه ٌنا عنم  ا حاجبٌِه مفكرا
 مدي" .. إنت  ٌفً الشهر د. لحد ما تقوم بالسًلمة ."ح

.. بو"إحنا اإلتنٌن  ٌوفك ٌا "بٌخالد" سٌجارته تحت قدمِه قابًل :سح  "
 هّو إنَت بخٌل وال إٌه ؟ 
ب أنا هدرؾ علٌهرد "بٌبو" بمكر :  إنَت مدلحة منه ، عشان جاي طٌّ

 بقى ..أدرؾ علٌك لٌه؟ 
 و عاٌزنً وال س ؟ .إسؤل "حمدي" كد. ، هرد بإقت اب : 

ا "خالد" هذا ، هَو ٌعلم أنً ال أم  فً "بٌبو" ، ٌبندو أننه إسنتنتإ  ذكً جدا
ى الكرة فنً ملعبنً ، لنذا رددت   رورة وجود. لعمل توازن قَُوى ، فؤلقَ

 بإقتناع كامل :
بُص ٌا "بٌبو" ٌنابنً .. أّي جنٌنه هتدنِرفه .. إكتبنه،الخٌر كتٌنر  -

 .وهتاخد حقّك ومدارٌفك بزٌادة
ًّ كد. ٌا عم "حمدي" .. ماشً . هاء : حك "بٌبو" قابًل بد  ٌعنً ه

 هّو إحنا هنقعد ِهنا عند "الُدش" ؟ .هززت رأسً ُمشجعاا مم سؤلته :
 س .. هنروم "باب الشعرٌّة" . -

س فً "باب الشعرٌة" ؟ .سؤله "خالد" بترقّب :  عندك مكان أمان كوٌّ
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إحنا راٌحٌن عند اسمان ُكلنه ،  إاّل أمان ، د. رد "بٌبو" ب حكة طوٌلة :
 عند الحب ُكله .

ا بهٌام : مم أطل  زفرة كادت حرارتها تحرقنا  ُمستطردا
 إحنا راٌحٌن عند كاملة اسوداؾ ، راٌحٌن عند .. "سوكا" . -
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_  4  _ 
 

ارة النسنر فنً إنتظارننا ، أعطنى "النُدش" خرجنا ِمن المنزل فوجندنا سنٌّ 
 مفتاحها لــ "بٌبو" مم أخرس رزمة مالٌّة َوَ عها فً جٌبِِه قابًلا :

النهاردة اإلتداالت مقطوعة ، بَس أكٌد هترجع تنانً ، أّول منا  -
 الدنٌا تِهَدى ، كلمنً على طول.

ا :  فًمال علٌِه وا عاا مم  اك .. َخلّنً د. معنٌدِ. فَْرْد خرطوش ُمسنتطردا
 ٌمكن تِحتاجه .

ش ٌمكن .. د. أكٌد هحتاجه . ٌقول : "بٌبو"إبتسامة ؼام ة وهوإبتسم   ِم
ننن  م أخٌننر قننابًلا بطرٌقتننهُ المرحننة :امننم عانقننه عننن مننا أتحننِرمش العُمننر ِم
. ًّ  عطفك عل

قعند القٌنادة ، دنافحنا "النُدش"  َوَ َع "بٌبو" الِسًلم فً جانبه مم إحتنّل ِم
المقعد الخلفً ُم طجعاا ، فً حٌن َجلََس "خالد"  بإحترام وجلست أنا فً

فً المقعد اسمامً وهَو ٌرم  الِسنًلم فنً ِخدنر. ، بنالطبع لنم ٌنُرْم لنه 
حٌازة "بٌبو" لسًلم ناري ، سن هذا ٌُممّل تفّوقاا إستراتٌجٌاا علٌنه ، لكننه 

طول فعلت أنا ، بٌنما إندمإ "بٌبو"  كذلك .. إلتزم الدمت فما بالٌد حٌلة
عننن ظهننر لطرٌنن  فننً الدندنننة بؤؼنٌننة "كامننل اسودنناؾ" التننً ٌحفظهننا ا

.. " العٌون السنود رموشنهم لٌنل ، لٌنل بنٌحلم بناللًّ ؼاٌنب ، العٌنون قلب
ً داٌننب " فننً النهاٌننة ٌقننوم بتشننوٌه  السننود .. خنندونً ، آ. ٌننا قلبننً ٌنناللّ
ا .. " علمننوك تسننهر تحشننش .. علمننوك ُشننرْب  ننة عننن عمنند ُمدننندنا اسؼنٌّ

 " . السجاٌر
نند مسنجد "الشنعرانً"  بنل الفجنر بندقاب بعد أكمر ِمن ساعة وق ودنلنا ِع

نا وسط حواري وأِزقّة لم أرها  بحً "باب الشعرٌّة" ، بعد ما مّر "بٌبو" بِ
 ل .ِمن قب
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خلؾ المسجد وفً منطقة تتشابك فٌهنا رإوس الحنواري ، ألقنى السنٌّارة 
ا علنى سناعدٌهما ، فوجبننا بمجموعنة شنب اب تتجنه نحوننا ، وهبطت ُمتكبا

 ٌبدوا أنهم شّكلوا لجان شعبٌّة .
راحننة ٌننا عننم "حمنندي" بالحننال خنناطبنً "بٌبننو" بدننوت ُمرتفننع : لفننً ا

 .عشان ِرجلك ،ِمنهم هلل الَظلَمة
ننة ، قبننل أن  ننا المجموعننة وفننً عٌننونهم نظننرة تسنناإل وعدوانٌّ إقتربننت ِمنّ

نه ٌعنرفهم : عٌنط  أحدهم بحرؾ ، سار ننا ٌننتقم ر "بٌبو" ٌُخناطبهم كؤنّ بّ
 .. كسروا ِرجل َعّمً والد الكلب .منهم 

 هّو الحاس إتداب فً الُمظاهرات ؟ .سؤل أحدهم  : 
ن مٌدان التحرٌر أٌوة .. إحنارد "بٌبو بمنتَهى الحماس :  ، ِلّسه راجعٌن ِم

ا دنَحى  البلد كلها معتدمة هناك ، الشعب فام ٌا جدعان ، الشعب أخٌرا
 ِمن النوم .

تننناهً لدرجننة شننعرت معهننا أنننه سننوؾ ٌقننودهم كننان ٌتحننّدث بح منناس ُم
ننا .. "الشننعب ٌُرٌنند إسننقاط النِظننام" ، وقنند نََجننَح بالفعننل فننً  للمٌنندان هاتفا

 مقة بعَ هم لكن أحدهم سؤَل بِؽتّة :إكتساب 
س إحننا المإاخنذة منا نعنرفش إنن - َت منٌن ، وال جناي ِهننا تِعمنل بَ

 ؟ .إٌه
ام المشهور .إحنا قراٌب عم "دًلم أبو ا أجاَب بمقة :  لدهب" .. الجّر

ا تسامة وجوههم وهنم ٌفسنحوا الطرٌن  ُمنرحبٌن وُمرسنلٌن َعلَْت اإلب فورا
وهنَو ٌسنلُك بنننا إتكنؤت علنى سناعد "بٌبنو"  معننا التحٌّنة لقرٌبِنِه الجنّرام ،

ا فً أحد الحواري ، همست فً أُذنِه :ط  رٌقا
ٌنه ٌشنوؾ رجلنً عشنان -  ِكوٌّس إن لك قرٌنب َجنّرام ، تبقَنى تخلّ

 ٌِطمننً .
ا :رد  اح ال ٌا عم "حمدي" ، قرٌبً ِمنش دكتنور .. د. حنًّلم ، بَنس  كا

أََخننْد لقننب الَجننّرام عشننان سنناعات بٌعننّور الزبننون أمننناء الِحًلقننة ، ٌقننوم 
 على طول قبل الجرم ما ٌتلّوث . . ُؼرزتٌنواخد
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منً هذا النرد فإلتزمنت الدنمت ، لحظنات ووقنَؾ "بٌبنو" أمنام بٌنت  َدَد
ن طابقٌن ، مم أخرس ِسلك معدنً ِمن جٌبِِه ، عالإ بِه الباب قبل ُمكّون مِ 

وبة ، فسننؤل أن ننندخل وٌُؽلقننهُ خلفنننا ، دننعدت إلننى الطنناب  اسّول بدننع
عرفهننا وال : "خالنند" بإهتمننام  "بٌبننو" .. هننّو إحنننا راٌحننٌن عننند واحنندة تِ

 راٌحٌن عند قرٌبَك ؟ .
 َر له "بٌبو" ُمتدنّعاا الدهشة :نَظَ 
ا سنمعت دنوتك ، إننت فنٌن ِمنن ٌااا. ، ا - لحمد هلل ٌا باشا ، أخٌنرا

 بدري ؟ ! .
 ،بداٌنة ، لكنن بعندما دّم منرة مانٌنةمم دّم جرس الباب ، لم ٌؤِت رد فً ال

 سمعنا دوت أنموي ٌسؤل :
 مٌن إللًّ بَّرة ؟ . -

لَفََت إنتباهً أن َمن ألقت الُسإال لم ٌبدو أّي خوؾ على دنوتها ، لكنهنا 
نن بالخنارس ، أجابهنا "بٌبنو" بشنجن : أننا "بٌبنو" ٌنا تتوّعنتسؤل كؤنهنا  د َم

 "سوكا" .. آ. ٌا قلبً ٌاللًّ داٌب .
 "بٌبو" ؟ . وبته شهقة عالٌة مع دوت ُمختلإ :اج

مم فتحت الباب بحذر ، سكتشؾ أن "بٌبو" لم ٌكن ُمخطباا حٌن قّدمها لننا 
ة خ علننى أنهننا كاملننة اسودنناؾ ننة ، فقنند ظهننرت أمامنننا فتنناة عشننرٌنٌّ مرٌّ

البشرة ، عٌناها سنوداوان واسنعتان أعًلهمنا رمنوش حنادة ، تقبنع تحنت 
نندبب ، فننم دقٌنن  ، مًلمننح ُمتناسننقة ،  شننعر أسننود طوٌننل ، أنننؾ دننؽٌر ُم
عننًلوة علننى جسنند رٌا ننً ممشننوم ال ٌحتنناس مًلبسننها ال ننٌّقة التننً 

 ترتدٌها إلظهار مفاتنه .
خفنة ، ودون أدننى قفزت نحو "بٌبو" برشاقة بمجّرد رإٌته وتلقّفهنا هنو ب

نن الحٌناء أو اإلحتنرام لوجنودي ، إنهناال علنى بع نهما بسنٌٍل ِمنن  قْدر ِم
 القُبًُلت .
 ما تِهدوا ِشوٌّة ٌا جماعة . -

إنتزعنت "سنوكا" هكذا قال "خالد" إلٌقاظهما ِمن هذ. اللحظنة الحالمنة  ، 
 :شفتٌها ِمن فم "بٌبو" 
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 ونِهَدى لٌه ٌا خوٌا ؟ . -
م . قدديرد "خالد" ببرود :   ٌعنً ماٌنفعش الكًلم د. على الّسلّ

 نظرت له "سوكا" بدهشة مم عادت بوجهها لــ "بٌبو"  قابلة :
م فً البٌت القدٌم ٌنا  - م .. فاكر بٌر السلّ وهى تحلَى ؼٌر على السلّ

 "بٌبو" ؟ .
 إال فاكر .. وأنا معقول أنسى أّول ِحتّة قلبً دم فٌها . -

 ت الشنقة وأؼلقنتدخلنا للندخول منم تدعونوافقته بإٌماءة ِمن رأسها وهى 
 بابها :
 فعًلا ٌا "بٌبو" .. قلبك كان بٌدم جامد ساعتها . -
جلسنُت علنى أحند مقاعند الدنالون وَجلَنَس "خالند" بجنواري ، فنً حننٌن  

َجلََس "بٌبو" على أرٌكة عرٌ ة أمامً ، بالرؼم ِمن إتساع اسرٌكة لكن 
نا ِسنوى  نن "سوكا" تركتها ولم تنتقً لنفسنها َمجلسا ِرجنل "بٌبنو" ُمتّخنذ. ِم

ا وهى تنظر فً عٌنٌِه قابلة بدوت ٌقطر شوقاا :  كتفِه مسندا
 وحشتنً قوي ٌا "بٌبو" . -
 الشوم .. آ. ِم الشوم . وبها وهَو ٌتحسس شعرها الطوٌل :جا

 حاولُت أن أُذّكرهما بوجودي ، فسعلُت ُمخاطباا "سوكا" :
 لفجر كد. .معلش بقى ٌا مدام "سوكا" عشان طبٌّنا علٌكً ا -
دام إٌه .. آنسة لو سمحت .مم قالت :  فتت كؤنها فوجبت بًإلت  َم

ننداعبنً إال عننندما أطلقننت آنسننة !! ..  ننه أنهننا تُ ، كٌننؾ آنسننة ؟! ، لننم أنتبِ
نََظننَر "بٌبننو" إلننى ة قبننل أن تشننٌر علٌنننا بتسنناإل ،  ف ننحكة عابمننة طوٌلنن
 ِه ناحٌتى وهَو ٌُشٌر لها قابًلا :ٌ"خالد" مم عاد بعٌنِ 

د. ٌننا روحننً إسننمه عننم "حمنندي" ، أنننا َودننلت السننجن لقٌتننه  -
موجنود ، راجننل تمننام قننوي وبٌدنرؾ ِكننوٌّس ، د. كننان بٌجٌننب 

 أكل على ِحسابه ِمن بّر. السجن ٌا "سوكا" .
قتنً بنظرة إحترام قبل أن ٌستطرد :  رَم
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ة سننرقة وتبدٌنند مننال عننام  - أنننا سننمعت إنننه دخننل السننجن فننً ق ننٌّ
ًّ عشننان أسنناعد. وحاجننات كتٌننر ، لّمننا جٌننت أ هننرب إتحاٌننل علنن

ه خمسة ملٌون جنٌه .  قُداد إنً آخد ِمنّ
ة عندما سمعت الرقم ، لكنها مّطت شفتٌها بنًل  مبناالة : بََرقَْت عٌناها بِشّد

 ِشوٌّة ٌا "بٌبو" .
نم نظنر "بٌبنو" إلٌنِه نظنرمم أشارت إلى "خالد" ُمتسابلة ،  ة بهنا لمحنة تهّك

 واحد معا. .قبل أن ٌقول : 
ا فوم أخرى قابًلا بمقة :عاد   "خالد" بظهرِ. إلى الخلؾ ، مم َوَ َع ساقا
لواحند د. هٌاخند سنبعة ، بَنس ا معنا.َدح ٌا "سنوكا" ، أننا واحند  -

 ملٌون ونُص .. وٌمكن أكتر .
ان قوي ٌا  أن ٌؤخذ "بٌبو" دور.ُ فً الرد : لتدخلت فً الحدٌث قب أنا تَعبَ

 ؟ ."بٌبو" .. هَو أنا و "خالد" هننام فٌن 
 أشارت "سوكا" على ؼرفة ُمجاورة لحجرة نوِمها قابلة :

اسو ننة الجمٌلننة دي ٌننا عننم "حمنندي" فٌهننا سننرٌرٌن دننؽٌّرٌن  -
م ودوالب ، ٌعنننً آخننر جمننال وحننًلوة ، معلننش ومكتننب مِ  حنننَد

إنتننوا هتقّ ننوها كنند. أّي حاجننة اللٌلننة دي ، وأنننا بُكننرة الدننبح 
 أرّوقها .
للؽرفة ، لم تهتم "سوكا" بمتابعتنا أو  جلستِِه وإدطَحبنًهّب "خالد" ِمن 

 "بٌبو" الذي نََظَر لها :
 "سوكا" .. إوِعى تقولً الّسّخان باٌظ . -

 حتى لو باٌظ .. نَِسّخن المٌّة َسوى ٌا بٌبً . َرَمقته بنظرة عابمة :
 رّد ب حكة عالٌّة وإتجهَ إلى الحّمام مم لحقت بِه .

ر ، قبننل أن ٌجلننس لََمننَح فننً دخلنننا الؽرفننة وألقننانً "خالنند" علننى الِسننرٌ
لفنناز ، أدار.ُ علننى الفننور وأََخننَذ ٌبحننث عننن أّي أخبننار فننً  الؽرفنة جهنناز تِ
ة التنً كاننت تتنناول الَوْ نع علنى إسنتحٌاء ، فنً حنٌن  القنوات المدنرٌّ

نننذٌع أرقنننام عنننن أعننندادكاننننت القننننوا الشنننهداء والُمدنننابٌن  ت اسجنبٌّنننة تُ
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لنننً أُطلنن  زفننرة ع، ممننا جمدعومننة بُدننَور حرابنن  فننً مننناط  ُمختلفننة 
 ٌا نهار إسِود .. د. البلد ولّعت .ُملتهبة قابًلا : 
شنٌر نحنو دنوت آهنات  َجلََس "خالد نا وهنو ٌُ ا حاجبٌِه مم قال ُمتهكما عاقدا

 "سوكا" الُمنبِعمة ِمن الحّمام
 ِمش البلد بَس إللًّ ولّعت .. الَحّمام كمان ولّع . -

تنتهننا طبٌعنً علننى شنناب فنً ُعْمننْر "خالنند" أن تُ  مٌنر. "سننوكا" بؤنومتهننا وفِ
الطاؼٌّة ، لكنً أعلم َمدى ذكابِه ، فبالطْبع الحنظ أنهنا لٌسنت ُمجنّرد فتناة 
عادٌّة ، َمن تستطع أن تجعل مُعبان سام ِممل "بٌبو" ٌُحبّها لهذِ. الدرجة ، 

 فهى بال رورة ِمن نْفْس الفدٌلة .
الً ساعة َخَرَجنت بَرَهنت "سوكا" نفسها على ِدّحة إستنتاجً ، بعد حو

ا بكلمات ؼٌنر َمفهومنة منم  ِمن الّحمام وكان "خالد" قد أؼلَ  التِلفاز ُمتمتما
 إستلقى على سرٌرِ. ونام .. أو إّدعى أنه نابم .

ت علنى أنننا ننابمٌن ، منم قامنت بتح نٌر بعنض  َخَرَجت "سوكا" وإطمبنّ
 ك .الطعام ، أخذتهُ معها لؽرفة النوم حٌث كان "بٌبو" َسبَقها هنا

دو ، لكن ٌب بعد المجهود المبذول توقعت أن ٌتناوال طعامهما بِنَهم خادةا 
فلنم تمنِض لحظنات حتنى ، رؼبتنهُ فنً الطعنام أن رؼبة "بٌبو" فٌها فاقنت
 .ا مم عادت آهاتِها  ِمن جدٌدرنّت إحدى  حكاته

 بعد فترة لٌست بالقدٌرة ساد الَدْمْت ، مم سمعت دوتها وهى تقول :
حة للحوار بتاع عم "حمدي" د. .ِمش ِمست"بٌبو" .. أن  -  رٌّ

ا وبالكاد سمعُت فحٌحه ُ :  أرهفت أُذُنِى جدا
اي ،  أنا عارؾ أعمل إٌه..ماتقلقٌش ٌا "سوكا" ..  - وإمتى .. وإّز

 ماتقلقٌش .
إسمها نِعمل .. ِمش أعمنل ، هنّو معقنول إسنٌبك فنً حنوار كبٌنر  -

 زّي د. لوحدك ٌا بٌبً ! .
 وهّو ٌقول : أطل   حكة ماكرة قدٌرة

 آ. ٌا قلبً ٌاللًّ داٌب . -
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ًّ ، ولم أُْدَدْم مما سمعته .. فقد كنت أتَوقّعه ، فِمن  سمعت حوارهما بؤذن
ا أن ٌفكر "بٌبو" بهنذ. الطرٌقنة .. كنذلك ولٌفتنه ، سنهمنا فنً  الطبٌعً جدا

ا .  الحقٌقة زوس ُمتفاهم وُمتناس  تماما
ن قال أن الطٌنور علنى أشنكالها تقنع  ؼفنل أن ٌُ نٌؾ .. ، لكننهُ أَدَدم َم

ا .  واسفاعً أٌ ا
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 الفصل الثاني

_  1  _ 
 

ا  ٌعنننً  كننامًلا فننً هننذا الجننبس السننخٌؾ ، ذلننكالٌننوم أتّمننت سنناقً شننهرا
ا فً بٌت "سوكا" أومًلمٌمكومً   جحر اسفاعً .. والزلت حٌاا . ن ٌوما
نبقته ، فنً الحنالتٌن لم ٌختل ا الشهر الما ً عن السنوات التنً َس ؾ كمٌرا

نناأنننا مسننجون ، ربمننا السننج خلننؾ  ن كننان أكمننر عنندال ، فقنند كنننا جمٌعا
نننا اآلنالق نننبان الخنننروس منننا عنننداّي بسنننبب تلنننك  فنننالجمٌع ٌسنننتطٌع ، أّم

عطنً  دابة اللعٌننة ، "بٌبنو"اإل نن المننزل وقتمنا ٌشناء وٌعنود لٌُ ٌَخنرس ِم
رة هذ. اسٌام ، كمٌرة .. ٌبدو أن سرقة السٌّ  ا"سوكا" نقودا  ارات سهلة ُمٌَّس

ات ، وفنً كنل بٌنما "خالند" َخنَرس منًلث ا منّرة ٌعنود و منّر النتجّهم ظناهرا
علٌه ، لم ٌَدّرم  نهابٌاا أٌن َذَهَب أو مناذا ٌُخطنط ، أو للدقنة لنم ٌَقُنْل أّي 

ا .. هِ ه ، ولنم ٌسنؤل أحندنا اآلخنر عنن ماِ نٌمنهم ماذا ٌجوُل فنً نفِسن  أبندا
 بٌننا . ؼٌر ُمعلّن كؤنما هو إتفام

ت  فً السجن ، أدحو لطعام هنا فً مواعٌد كما كانا سجد "سوكا" أعّد
نا منا نكنون كلننا فنً  اإلفطار فً الدالة ، كذلك الؽداء ، أّما العشناء فؽالبا

نا "بٌبنو" أن ٌُنذّكرنا بف نلِه  المنزل ونتناول طعامنا فً جنو ٌحنرص دابما
مو حة  ، لتعترض "سوكا" اإلٌواء والطعام وبََذْخ إنفاقه ٌثعلٌنا ِمن ح

ً عدم خطؤ ُمعاٌرتً بؤف الِه لكن ال بؤس ِمن ُمعاٌرة "خالد" وحد. وٌنبؽ
 الجمع بٌننا .

ا ما تُمٌر دهشتً ، أحٌاناا أ بة "سوكا" فً الواقع دابما راها ناعمة رقٌقة طٌّ
دى ، وفنً لحظنات تنقلنب إلنى فتناة خس وحنون شننة شنرٌرة عابمنة بعد َم

 عابسة إلى أقدى حد .
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ؼٌنر  كذلك "خالد" ٌمكنننً التؤكٌند أن ودنفه بؽرٌنب اسطنوار هنو نَعنتْ 
ن راقبننا بإسنتمرارعادل ، "خالد" تخّطى هذ. المرحلنة ، دنامت دابما ،  ا ٌُ

حتننى بعنند أن عنناد ذات ٌننوم وبحوزتننه هنناتؾ محمننول ، أجنند.ُ ال ٌسننتقبل 
 ا إشترا.ُ إذن ؟ ! .ُمكالمات علٌه .. أو ٌُرسل ، لماذ

هادئ .. دارم ..حنرٌص علنى عندم التجناوب منع سنخرٌة "بٌبنو" التنً 
 ٌفتعلها كلما سنحت فردة .

ة ٌنظننر لـننـ "سننوكا" نظننرة فاحدننة فننً حننٌن كانننت هننى  لمحتننهُ ذات مننّر
تؽسننل بعننض اسطبننام فننً المطننبر ، علننى الننرؼم أنهننا كانننت تُعطٌنننا 

هننا ، رمتننهُ بنظننرة سننخرٌة ، لكنهننا إلتفتننت فجننؤة إلٌننِه وهننو ٌرمقظهرهننا
دحوبة بإحدى  حكاتها العابمة العالٌة قبل أن تتنناول هاتفهنا وتتدنل  َم
ا فنً منا  بــ "بٌبو" لتقول أّي كًلم .. لكنن الرسنالة َوَدنلت ، ال تفكنر أبندا

 ستعجز عن إقتنابه .
ا ، فنًل أعتقند أن شناب لم ٌعد  "خالد" ٌرمقها مانٌةا ، أو أدبح أكمنر حنذرا

 تستمٌر. أنمى دارخة الجمال مملها . فً عمرِ. ال
بؤننه عنِرؾ معلومنة  ذات لٌلة قبل أن أخلُد للننوم َهَمنَس "خالند" فنً أُذننً
، إشمعنى أنا بالذات ؟ تُفٌد أّن هناك َمن ٌبحث عنًّ ، لذا سؤلتهُ مباشرةا :

ً قتل المؤمور له عًلقة ؟ .تفت  كر الراجل إللّ
ا بهدوء مم قنال : نة عارفنة النناس إللّنً هربنت ِمنن ال هّز رأَسهُ إٌجابا داخلٌّ

ش كلهنم مطلنوبٌن علنى وجنه السنرعة ، طالمنا  السجون بالواحد ، لكن ِم
 إنت مطلوب .. ٌبقى إللًّ عاٌزك حد ُمهم .

ا ما تُزٌّن شفتٌه ُمستطرداا :  مم َمنحنً إبتسامة نادرا
َرْؾ المو نوع عشنان لنو "بٌبنو" َعن أنا قُلت أعّرفك بٌنً وبٌننك -

 عر اإلقامة هنا.هٌرفع سِ أكٌد  ..د.
ا ، إنما إستلقى  باٍت عمٌن  ،فً فراشه ورام فً سُ  لم ٌُ ٌؾ حرفاا واحدا

ننا واسكمننر منننه ؼرابننةا هننو "بٌبننو" ، شنناب ُمتننناقض  ؼرٌننب أطننوار حقا
 بدورة ؼٌر عادٌّة .
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ننا عننن أسننفِه الشنندٌد ل نفننًلت الننذي  ننا ٌسننمع نشننرة اسخبننار ُمعربا أحٌانا
ننن إستشننرى فننً الننبًلد ، مننم ٌ ننا عننن نننزل ِم البٌننت لٌسننرم ، ٌُدننّرم دابما

ننلطة أن أشننعل تعاطفننهُ مننع الننربٌس ، وأّول مننا فعلننه ٌننوم تنّحٌننه عننن ا لُس
قها لؽرفننة النننوم ، لحظننات  ؼَمننَز لـننـ "سننوكا"سننٌجارة محشننّوة مننم  وَسننبَ

ن الحٌاء .. كعادتهما . وسمعت  دوتهما فً قّمة النشوة دون أدنى قْدر ِم
تننناؼفننً الحقٌقننة "بٌبننو" و"سننوك ا .. دون عقنند ا" زوس ُم م وُمتفنناهم جنندا

 .زواس
د. مناٌنفعش تروحنً المشنوار  فقد سمعته ذات مّرة ٌقنول لهنا بدنرامة :

 لوحدك ٌا "سوكا" .
ٌننر إوعننى تكننون  رّدت علٌننِه بنعومننة : ًّ  بتِؽ ٌننا "بٌبننو" ، مننا إنننت  علنن

 .. "سوكا" بمٌة راجل .عارؾ
ا حاجبٌه  هقول للناس إننَت بقنى دٌن بع لتستطرد بنعومة أكمر : ظل عاقدا

 تبقى مٌن ؟ .. عشٌقى ! .
 مم أطلقت  حكة طوٌلة عابمة قبل أن تُقبّلهُ وتندرؾ .

ع هذا الشهر عبماا ، إنما ق ٌتَهُ فً مراقبتهم ، وأّول أنً لم أُِ   ِمن الجٌّد
تبادل بٌن "خالد" و"بٌبو" ، كًلهمنا ٌُ  رما لِفت إنتباهً هو الحذ راقنب الُم

بنً ،  اكًلهما ٌعمل ألؾ حساب لآلخر دون أن ٌكترمن،  اآلخر عن كمب
منٌان أنفسهما باإلستًٌلءبالرؼم ِمن أنً داحب المرو  علٌها . ة التً ٌُ

ننا مننا ٌُفكننران فٌننه  نننانً عجننوز أبلننه ٌمنن  فٌهمننا .. لكنننً ُمنندرك تماما ٌَُظ
رانه ، أعلم أن الؽدر مِ   اسفاعً . فالؽدر مِمة مة ُمشتركة بٌنهما ..وٌُدبّ

ن السنذاجة اإلعتقناد أنهمنا سنٌكتفٌان بالقسنمة فنً حالنة و نع أٌندٌهما ومِ 
ننن اآلخننرٌن علننى المننروة ، اسرجننح أن كننل طننرؾ سننٌحا ول الننتخلص ِم

 على الؽنٌمة كلها لنفسه . واإلستًٌلء
 "حمدي" .. "بٌبو" جاب الدكتور عشان ٌفُك لك الجبس . -

 ..دكتور بجدٌارب ٌطلع  هكذا قال "خالد" بجفاء ، هززت رأسً قابًل :
 سهالً .ِمش زّي إللًّ جبّ 

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


ٖ9 

 

سناعد طبٌنب علنى  تدل هٌبتنهُ  َخَل رجللحظات ودَ  أننهُ عامنل نظافنة أو ُم
ا ، منم ٌكتنب  ا "بٌبو" أتى بؤسنوأ أطبناء المنطقنة وأقلهنم أجنرا اسكمر ، حتما

 فً كشؾ المدروفات أ عاؾ ما َدفَع .
أدري لمناذا ؟ ،  منٌهنا وٌفردهنا .. البهدوء أمسك الطبٌب قدمً منم أخنَذ ٌُ 

بعد ذلك أح ر أدواته وبمساعدة "بٌبو" أخنَذ ٌُكّسنر الجنبس حتنى إنتهنى 
ا .  تماما

تطعت بدننعوبة مننع تو ننٌح شننعورى طلَننَب منننى محاولننة الوقننوؾ  فإسنن
 ، لترد "سوكا" بمقة :بؤلم
عنننادي ٌنننا عنننم "حمننندي" منننا هنننى الزم توجعنننك .. ِمنننش كاننننت  -

 مكسورة .
ا :وافقها الطبٌب بإٌماءة ِمن رأسه   فقال "بٌبو" ُمداعبا

دكتورة وربٌسنة قسنم ٌا سًلم ٌا قلب قلبً ، عارفة كل حاجة ..  -
 وللا .

حاول "خالد" أن ٌخفً ؼٌظه وهو ٌُدافح الطبٌب الذي إدطحبهُ "بٌبو" 
 حتى باب الشقة .

أدارت "سوكا" جهاز التلفاز مم أخذت تتنقل بٌن المحطات الف ابٌّة التً 
نن  نٌؾ كانت جمٌعها تُذٌع برام إ "تنوك شنو" حٌنث تست نٌؾ أكمنر ِم

ن ، ال أدري لمنناذا هننم  ٌنتمننً كننٍل منهمننا لتٌننار مننا أو إتجننا. فكننري ُمعننٌّ
ننا ولمنناذا ٌشننرم كننل  ننٌؾ أفكننار. بإعتبارهننا دٌانننة ٌنبؽننً  منفعلننون دابما

 إعتناقها .
ننم أظننافر  ننم أظننافر وأخننذت تقلّ ننت شننفتٌها بعنندم إكتننراث مننم تناولننت ُمقلّ مّط

 اقٌها بطرٌقة بها إؼراء ُمتعّمد ؼٌر ُمبرر .قدمٌها ُمستعر ة س
ً حتى عاد "بٌبو" قابًل :  أشعل "خالد" سٌجارة وإحتّل مقعد بالقُرب ِمنّ

نر  .. ٌا لهوي ٌا جدعان - لنوا الندكتور كّس د. اسسعار ولّعنت ، تخٌّ
ننة .. د. الِجننبس فننً خَ  َمننْس دقنناٌ  ٌقننوم ٌاخنند تننًلت ورقننات بِمٌّ

 القٌامة هتقوم وللا .
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لتمٌنة جنٌنه  لــ "سوكا" كؤنه ٌستعطفها : مم نظر معلش ٌنا قلبنً أخنْدت التُ
 ُدوْل ِمن فلوِسك .

نش وشنكلنا هنقنبضخنًلص هاننت  ه نناحٌتً ُمسنتطردا :ٌوإتجهَ بعٌنِ  .. ِم
 ال إٌه ٌا عم "حمدي"؟ كد. و

ا إ نب ، إعتدل "خالد" فً جلسته ُمنتظرا جابتً ولمعنت عٌننا "سنوكا" بترقّ
 ا حروؾ كلماتً :بل أن أقول  اؼطا تعّمدت الدمت للحظات ق

مة ٌننا عننم "حمنندي" ، مالننك حمنند للا ع السننًل د. بَننَدْل مننا تقننول -
 .ملهوؾ على الفلوس قوي كد. لٌه ؟

م عندك ح  ، حمند للا علنى  :إبتسم بسخرٌة فً ُمواجهتً وَجلََس  تِدّد
 السًلمة ٌا عم "حمدي" .

وس إمتنى ٌنا لنالفهتجٌب  مم أشعل سٌجارة وكسى دوته بجدٌّة مفاجبة :
 عم "حمدي" ؟ .

 كله بؤوانه ٌا "بٌبو" . رددت علٌِه بدرامة :
قدند ٌقنول لنك ..  : حكة مبتورة ِمن "سوكا" تداعدت  عم "حمدي" ٌُ

 فً الِمشمش ٌا "بٌبو" .
 نظر لها "بٌبو" بدهشة مم عاد بعٌنٌِه ناحٌتً قابًل بدوت ذات مؽزى :

سنتؽنً دد كا قلبً .. مستحٌل عم "حمدي" ٌقال ٌ - د. ، لٌه هنو ِم
 عن عمر. وال إٌه ؟ .

 ؟ . معقول ٌا "بٌبو" تقتلنً عشان خمسة ملٌون جنٌه -
رد بننتهكم : ال وإنننت الدننادم .. عشننان َخَمننْس آالؾ جنٌننه ، "بٌبننو" مننا 

 بش علٌه ٌا برنس . ٌتند
ومٌن قال إنً عاٌز أنُدب علٌك ، د. أنا عاٌز أعمل تعدٌل فنً  -

 د خمسة ملٌون .. تاخد عشرٌن .اإلتفام ، ٌعنً بدل ما تاخ
ر فنً التلفناز هّمت "سوكا" أن تقول شٌباا لكنها أؼلقت فََمها وعنادت تنظن

 كؤنها ؼٌر ُمهتّمة .
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ًّ إلنتنزاع الكنًلم ِمنن فمنً ، لكننه   بٌنما شعرت أن "خالند" سنٌنقض علن
ا أن سؤلنً ببرود : ل اإلتفام مع "بٌبنو"  إكتفى مشكورا هو إنت ناوي تعّد

 بَس ؟ .
 ي تٌجً بر ه ٌا "خالد" ، إحنا مع بعض فً كل حاجة .ود -

ًّ علننٌهم .. عننندما فكننرت بهنندوء ،  ننا قبننل أن أُمننّر بعٌننن أخننذت شننهٌقاا قوٌا
 داعً إلخفناء مبلنػ مروتنً الحقٌقنً ،فنؤنتم سنتكونون معنًوجدت أن ال 
 ادتها ، وفً كل اسحوال ستعرفون كم هى ؟وقت إستع

مفاجنؤتً وجندت "خالند" ٌقنول  لنٌهملقنً عفً اللحظنة التنً تؤّهبنت أن أُ و
 تسعٌن ملٌون جنٌه .  ..بمقة

إنتف ت "سوكا" وهى تتبادل نظرة شدٌدة الخدودٌّة مع "بٌبنو" ، فنً 
 حٌن سؤلته بدهشة :

 وإنَت عرفت إّزاي ؟ . -
تك وعرفت كل حاجة . رد "خالد" ببساطة :  عملت تحرٌّات عن ق ٌّ

.. د. الكننًلم علننى ٌعنننً كنننت عننارؾ وسنناكت  نظننر لننه "بٌبننو" ب ننٌ  :
 ؼدر بقى .
ننً فننً كنند. ، مننا أنننا عننارؾ إن "حمنندي" كنند. كنند.  - إٌننه الؽنندر إللّ

 هٌقول .
در لحنند مفننٌش ؼنن : لتوتر للحظننات قبننل أن أقننولسنناد دننمت ُمؽننرم بننا

 .دلوقت ،وأتمنى إن ماٌحدلش
 آمرة :حاولت أن أجعلها  مم نظرت لــ "سوكا" قابًل بطرٌقة

وتٌجنً تقعندي جنبننا هننا عشنان ما تطفً التلٌفزٌون ٌا "سوكا"  -
 هقول كًلم مهم .

نن الوا نح أن لهجتنً لنم تنُرم لهنا إذ هن نا ببنرود ، ِم أطفننؤ ّزت رأسنها نفٌا
 :"بٌبو" سٌجارتهُ بعدبٌّة 

 كًلم إٌه الُمهم ٌا عم "حمدي ؟ . -
ا لــ "خالد" مم ُعدت إلى "بٌبو" :  إعتدلت فً جلستً ناظرا

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


ٕٗ 

 

تم اإلتننٌن سناعدتونً وِمنن بُّدوا ٌا جماعة .. إحننا ُشنركاء ، إنن -
 ؼٌركم كان زمانً مٌّت .

قددك إحنا التًلتة ٌنا عنم "حمندي" .. إحننا   ِلتُفاجبنً "سوكا" كعادتها :
 التًلتة ُسّكر نباتة .
ة واحدة . رد "خالد" بخشونة :  س .. إنِت و"بٌبو" ِحتّ

بدنوت حٌنوانً  رد ، لكنه لم ٌرد بكًلم ، إنماهنا جاء دور "بٌبو" فً ال
بحت َخَرَس ِمن أنفه ، على أمرِ. إنقب ت ع ًلت وجه "خالد" وقبل أن 

 ٌتكلم و عت ٌدي على فمهُ قابًل بدرامة :
ننً أقنول ٌتننوّزع  - إسنمعوا ٌنا جماعننة .. أننا دنناحب المنال وأننا إللّ

 إّزاي .
مم إستطردت بدرامة أكمنر .. بإمكنانً اإلندنراؾ اآلن منم العنودة بعند 

 ة ملٌون كما إتفقنا سابقاا .لقً لكٍل منكم بخمسٌومٌن س
ة دوتً وو عت إبتسامة هادبة على وجهً ُمتابعاا .. لكن فنً  قللّت ِحّد

الحالنننة ستخسنننرون ، طالمنننا بإسنننتطاعتكم إكمنننال الطرٌننن  معنننً هنننذ. 
 .حدول على عشرٌن ملٌون وال

نت الؽلباننة دي تاخند عشنرة ..  مم نظرت بإتجا. "سوكا" قنابًل بنود : والبِ
 ال فٌها .ِمش خسارة فٌكو و

س ٌا عم "حمدي" ، إنت   تدخل "بٌبو" فً الحدٌث قابًل بخبث : إستنّى بَ
ا أ نمن مننٌن أننبتقول أمشً وأرجع عشان تبعتر علٌننا مًلٌٌننك .. هنّو 

 .. ومٌن أدًل هٌسٌبك تمشً ؟! . إنك ترجع
إبتسمت بسخرٌة قبل أن أرّد بمكر .. ال  مانات ، وفً حالة أن قررت 

فعل .. هل ستقتلنً ؟ ! ، بإمكانك ذلنك إن كننت ال ترٌند الرحٌل فماذا ست
 المروة .
بنً  إنتظننرتُ  لحظننة مننم إسترسننلت بنننفس الطرٌقننة .. وإن قننررت أن تُعننذّ

نا ، أننا رجنل  سرشدك على مكنان المًلٌنٌن ، فلنن أفعنل وإن قّطعتننً إربّ
لٌس لدّي ما أخسر. ، وال أمل لً فً الدنٌا ِسوى هذا المنال النذي دفعنت 
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ننه .. فهمننت ؟.. أم تحتنناس إعننادة  مَمنننهُ  ِمننن ُسننمعتً ومكننانتً وُعمننري كلّ
 شرم ؟ .

ا سمعت نة :"خالد"  أخٌرا كنًلم سنلٌم ٌنا "حمندي" ..  ٌقول بطرٌقتنه العملٌّ
 إٌه هو اإلتفام الجدٌد ؟ .

ة مم نظرت لــ "بٌبو" بتساإل : معانا ٌا "بٌبو" فنً  منحته إبتسامة ُمشجعّ
 اإلتفام الجدٌد وال إٌه ؟ .

ا فوم أخرى وهو ٌقول بدهاء :و َع  نا ما ٌفرقنا عن بعض . ساقا  ربّ
منة إحندى بنرامإ التنوك شنو  نظرت لــ "سوكا" سجدها تُتابع بإهتمنام ُمقّد

ام .كؤنها أحد النشطاء السٌاسٌٌن الُمنتشرٌن   بكمافة هذ. اسٌّ
نندت لـننـ "بٌبننو" و"خالنند" مننم تكلّمننت ب حننذر .. فننً البداٌننة كنننت أتمنننى ُع

ن ٌخون العهد ، لكنً أعلم أن ال طابل ِمن  مدعوتك لقراءة الفاتحة على َم
فقنط أرٌند أن أذكنركم بنؤن الفاتحة ، لذا  فَمن ٌنوي الؽدر لن تعوقهُ ذلك ، 

 لٌس بالقلٌل .. فًل داعً للطمع . ان ملٌونا مبلػ عشرو
نا أننا لم ٌبدو على وجهٌهما أّي إنطباع لكلماتً فإستطردت بجدٌّة ..  حالٌا

ا ، أنتم ستؤخذون خمسون واسربعون الباقٌ أملك ة لً ، لكن تسعون ملٌونا
 ماذا سؤفعل بهم وأنا َمٌّت ؟ .

عنند الشننر علٌننك ٌننا عننم "حمنندي" .. ربّنننا ٌننّدٌك   رّدت "سننوكا" برقننة : بِ
 الدحة وطولة العمر .

جاوبتهننا بنظننرة ،ٌبنندو أن العشننرة مًلٌننٌن الموعننود بهننا بنندأت تننإمّر فٌها
 :نً "بٌبو"ؤلإمتنان قبل أن ٌس

ننت لٌننه ٌننا عننم "حمنندي" كفننى للا الشننر ، إنننت تاخنند فلوسننك  - مٌّ
 وتحاول تخلع ِمن البلد دي خالص .

اي ٌا "بٌبو" إذا كنت مطلوب ؟ . -  أخلع إّز
ً مطلوب .. ما كلنا مطلوبٌن . -  هو إنت بَس إللّ
ننس أنننا  - ننً قتننل  مطلننوب علننى وجننه السننرعة ، أدننلبَ الراجننل إللّ

ًّ الدن قاِلب المؤمور  . ٌا عل
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لٌن معننا. :  "بٌبننو" رأسننهُ ُموافقاننا هننزّ  أٌننوة عننارؾ ، فننً عٌّننل ِمننن الُمسننّج
 دورة ِلك وسؤلنً علٌك .

ا ولننم  َدننعَقَنً رّد.ُ ، هننذا الخبٌننث ٌعلننم أن هننناك َمننن ٌبحننث عنّننً تحدٌنندا
نن ٌعدنر بع نًلته ذا هو الفنارم بنٌن َمنن ٌسنتخدم ُسنٌُخبرنً ، ه ّمهُ وَم
 وإن كان كًلهما قاتل .إذن ..

ٌعنً كنت عارؾ ودارٌت عنًّ د. "خالد" أّول ما  :هززت رأسً بؤسؾ
 .َعَرْؾ بلّؽنً على طول

لنت دي حاجنة   نظر لــ "خالد" كَمنن ٌنظنر إلنى ِطفنل أبلنه منم قنال : أننا قُ
عادٌة .. ما كلنا مطلوبٌن ، وأنا أدًل تّوهت الواد إللًّ سنؤلنً وقُلنت لنه 

 ً "الفٌوم" .إنك تقرٌباا ِمستخبًّ عند واحد داحبك ف
، دلوقت الراجنل د. .. نرجع لمو وعنا لخٌر وللا فٌك ا إبتسمت قابًل :

 ًّ سنننجلٌنأكٌننند هٌودنننل لنننً ، د. الُمخبنننرٌن بٌسنننؤلوا علننن عننناٌزٌن  والُم
 ٌجٌبونً ، تفتكروا هقدر أهرب ِمن كل دول إّزاي ؟.
 سؤل "خالد" بخشونة : وإٌه المطلوب ٌعنً ِمن النهاٌة ؟

حتاجة كًلم ٌعنً ٌا باشا .جاوبتهُ ببساطة :   نخلص ِمنهُ طبعاا .. ودي ِم
ساد الدمت لحظات مم قطعهُ "بٌبو" ب حكة أطلت الدهشة ِمن الوجو. و

 عالٌة :
ً بتقوله د. ٌا معلم، نخلص ِمنه !! ،إٌه إ - احدة ، نقتل كد. مّرة وللّ

 .معلش وللا د. ِمش تخدّدً
ة ، دي عشنرٌن لنك رددت علٌِه بإبتسامة لزجنة : ٌنا سنٌدي ؼٌّنر مجا منّر

ر العشرة بتنوع "سنوكا" ، ٌعننً لنو قعندت عمنرك كلنه ملٌون جنٌه ، ِؼٌ
 تسرم عربٌّات .. ِمش هتعمل نُّدهم .

، جرٌمنة قتنل دي ٌعننً  ل إٌنه ٌنا "حمندي": قت خالد" زفرة عالٌةأطل  "
 الداخلٌّة بتتقلب علٌها .

هى  وال هتتقلب وال حاجة ، ما كل ٌوم الناس بتموت عادي ، مم -
ً تتقلب ، ما إحنا سامعٌن فً التلٌفزٌون كل ٌوم  فٌن الداخلٌّة إللّ

اط هربانٌن وبٌستخبّوا .  إن الُظبّ
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ننه د.  خًلص بدأوا ٌرجعوا ، كمان إللًّال  رد ببرود : نناوٌٌن نخلنص ِم
 رتبة كبٌرة فً الداخلٌّة .

نه مناتوا الٌن ه ٌا "خالند"فٌها إٌ  حكت قابًل : ومٌن بَنس ، ُرتَنب أكبنر ِمنّ
ً فاتوا .. عنادي ، منم الرتبنة د. بنفسنه قتنل لنواء ٌعننً رتبنة أعلنى  .. إللّ

 ، كان َحَدْل إٌه ٌعنً ؟ .ِمنه
 ببساطة شدٌدة :مم إستطردت 

فاسند عشنان نن نؾ البلند ، وإذا كننت قلقنان  إحنا هنخلص علنى -
نننك .. هٌحدننل إٌننه ٌعنننً ؟ ، إذا  نننه عشننان رتبتننه ، عنناٌز أطّم ِم

ننٌن هٌاخنند حنن  نفسننه فننً السننج كننان وزٌننر الداخلٌّننة ن ، ٌعنننً ِم
 ؟ .ِمٌن

وادر إقتناع على وجنوههم ، َعقَنَد "خالند"  شعرُت بالسعادة عندما لمحت بَ
 حاجبٌِه بتركٌز مم قال :

ة وهنجمنع  الزمعشان ننفّذ الحنوار د. ، - نجمنع معلومنات تفدنٌلٌّ
 مجهول.حد معلومات إّزاي عن 

ن الوادنلٌن ..أن : "سوكا" إحدى إجاباتها المدهشةألقت   ا أعرؾ شٌر ِم
 نروم له .. د. ِسّر. باتع .
ننس الزم  كتمننت ال ننحك بدننعوبة : ماشننً ٌننا "سننوكا" .. نننروم لننه ، بَ
 اسّول نِدّور بطرٌقة تانٌة .

إحننا ننروم للشنٌر د. ونقنول ٌنارب ، وبنإذن ال تانٌة وال تالتة ،  -
 هٌعتّرنا فٌه .للا ربّنا 

ٌبنندو أن  ا إتسننعت حنندقتاي بِشننّدة ..أقننول شننٌبا إلتفننت ناحٌتهننا وقبننل أن 
"سوكا" بكل خطاٌاها بها شًء هلل ، فما كادت تقول ٌنارب حتنى نظنرت 
بالدنندفة ناحٌننة التلفنناز بجوارهننا ، سجنند ُمقّدمننة البرنننامإ تُوّجننه حنندٌمها 

 سحد اسشخاص بإعتبار.ُ خبٌر إستراتٌجً .
بنننبعض تؤملنننت مًلمنننح هنننذا الخبٌنننر ، شنننعر.ُ اسسنننود القدنننٌر الُمنننزٌّن 

نننع ، أنفننهُ الطوٌنننل الُمسننتقٌم ، عٌننننا.ُ  الشننعٌرات البٌ ننناء ، وجهننهُ الُمربّ
 ، نظراته الحادة . السوداء الماقبة
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ننش محتنناجٌن  أشننرُت إلٌننِه بؤدننابع ُمرتعشننة قننابًل بدننوت ُمتحشننرس : ِم
 ٌا "سوكا" . نروم للشٌر 

د.  هنو وأدرت وجهً لــ "خالد" الُمتحفّز و"بٌبو" الُمراقب قنابًل بحسنم :
 إللًّ قتل اللواء "البدران" 
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_  2  _ 
 بعد مرور أسبوعٌن ..

ا ، نظرتإستٌقظ ح  ت حوالً الواحدة ُظهرا بجنواري سجند "خالند" ٌتدنفّ
أحد الجرابد بإهتمام ، تلك الجرابد التنً ٌحنرص "بٌبنو" أن تكنون ٌومٌانا 

ن  أعتقد أنه ٌعتبرها  ٌقرأها ،مع أنهُ فً ُمعظم اسٌام ال البابأمام  نوع ِم
ة أمام الجٌران الذي ٌظن ُمعظمهنم أننه زوس "سنوكا"  الوجاهة اإلجتماعٌّ
ته و"خالد" شقٌقً اسدؽر ، وكًلنا موجود فنً "القناهرة"  وأنا زوس عّم

 للبحث عن عمل كما أكدت "سوكا" علٌهم .
ناسمعت دن منا فنً الهناتؾ قنابًل  وت "بٌبنو" ِمنن المطنبر ٌُحنادث شخدا
 قتهُ المرحة :بطرٌ
ننة "النسننر"  - هننو إٌننه إللّننً َحَدننْل فننً النندنٌا ٌننا حنناس ؟  .. عربٌّ

هننّو أنننا  ر آالؾ جنٌننه لٌننه ؟! ..مودٌننل الفننٌن وسننبعة تِتبنناع بِعَشنن
 ساِرقها ؟! .

ٌننت الموتننور ال وللا منناٌنفعش ، د. إنننَت لننو رمِ  لحظننات وسننمعتهُ ٌقننول :
ع لنك فٌهنا خمسنٌن ِسنتٌن والشاسٌه وبِْعْت الباقً كل ِحتّة لوحندها .. ٌطلن

 ألؾ بالراحة .
هننو أنننا بر ننه هننبُص لننك فننً لقمتننك .. للا  َدننَمَت بُرهننة مننم إسننتطرد :

س بر ه تراعٌنً وأراعٌك ، ٌعنً ِمنش ُخسنارة  ٌبارك لك ٌا سٌدي ، بَ
شنرٌن ألنؾ ، وعلنى رأي الفننان "علنً الحجنار" ..  فً "بٌبو" الؽلبنان ِع

ننه ، لننو هتراعٌنننً الَمننّرة ة علٌننك َحبّننة "ِمنّننك ِشننوٌّة وأنننا ِشننوٌّة .. َحبّنن علٌّ
 هشوفك الَمّرة الجاٌَة " . ..دي
ا ، لكننً كالعنادة  َوددتُ  أن أُقِسم أن "علً الحجار" لم ٌَقُْل هذا الكنًلم أبندا

 آمرُت الدمت وهو ٌقول :
وقنول آمنٌن بقننى  آخنر كنًلم ٌنا حناس .. خمستاشنر ألنؾ مقفنولٌن -

 ّزل ِجنٌه واحد .عشان وربّنا ما هن
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خًلص .. آمٌن ٌا حاس ، إبعت َحْد ٌاخندها ِمنن تحنت  مم أنهى الُمكالمة :
 البٌت القدٌم .

 إنتهت البٌعة بسًلم ، نظرت لــ "خالد" فوجدتهُ ٌتمتم :
تباع بخمستاشنر ألنؾ ٌنا كفنرة .. للا ٌكنون  - بقى عربٌّة زّي دي تِ

 فً عون داِحبها .
نا ال زال  مٌر.ُ حٌاا إذن ، هنزز ،  منع إبتسنامة ُمتحّسنرةت رأسنً ُموافقا

ا ، وإن فً الحقٌقة أرى أن "خالد" هَو أكمر َمن فنً هنذا الُجحنر و نوحا 
هم فابدة ، ٌكفً أننهخطورته ، لكنهُ حا كان هذا ال ٌُقلل ِمن حجم  لٌاا أكمَر

همة َجْمْع المعلومنات عنن الهندؾ ، وِمنن الوا نح أنهنا أََخَذ على عاتِقهُ مُ 
ننة لٌسننت سننهلة ، فبعنن ننل علننى معلومننات ر إسننبوعٌد مننروُمهّم ن لننم ٌتحّد

تُذَكر ِسوى أن الهدؾ  ابط فنً ِجهناز الشنرطة برتبنة ُمقنّدم إسنمهُ "  
، على السجون حتى ٌناٌر الما ًالتاجً" ، كان ٌعمل فً فرع التفتٌش 

ة أمن القاهرة فً أعمال إدارٌّة .  وإنتقل ُمنذ أٌّام لمدٌرٌّ
تترة ولهذا ألحقو. بؤعمال إدارٌّة ، تحوم حولَهُ ُشبهات أن له توجّهات ُمس

تساءل فً أَحد حواراته  عن سبب منع الُ بّاط ِمن إطًلم الِلحى مع فقد 
تهم فً إطًلم الشارب ، منع أن اللحنى ؼٌنر م منوعنة فنً دول ترك حرٌّ

اط ملتحون فً بًلد وجهة نظر. بِدُ  عدٌدة ، ودعم  إسًلمٌّة .ور ل بّ
ًّ "خا نظننرة الؽ ننب فننً ىلننن أنسنن لنند" وقتهننا ، إذ أكنند بمقننة أن هننذا عٌننن

 الرجل ٌسعى لتدمٌر الداخلٌّة.
نا وهنو ٌإكند أن  فً المساء مم عادَ  دبام الٌوم التالً وَخَرسَ  أكمر وجوما

"التاجً" رجل لٌس بالسهل على اإلطًلم والبد ِمن و ْع ِخّطة ُمحكمة 
 إلقتناص دٌد دعب الَمنال ِمملهُ .

طننار ، شنناٌفٌن الخدمننة دننبام الفننل ٌننا جماعننة ، أنننا حّ ننرت  - الِف
الشنننعرٌّة  بالَخَمنننْس نجنننوم ، كنننؤنكم قاعننندٌن فنننً شنننٌراتون بنننا

 .. ٌارب ٌبقى بفاٌدة فً اآلخر .بالظبط
نة الدنبام ، رددت تحٌّتنهُ بنود منم تركتهمنا ٌتنناوال  هكذا ألقى "بٌبنو" تحٌّ

معنه  الجرٌندة وَذَهنَب  "خالند" رهما ودخلنت الحمنام ، فنً حنٌن تنركفطو
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نا .. حٌث مابدة الط ا ، هكذا همنا دابما عام فً الدالة دون أن ٌتحّدما تقرٌبا
 كالقطبان الُمتنافران ، ذلك ِمن ُحسن حظً بالطبع .

نً ـنـ أن تركت جسدي لدقاب  تحت الماء ، طاؾ بذهنً ـنـ رؼنم ِكبَنْر ِسن
نن نؾ تقنؾ "سنوكا" أٌ ا نى أن أشننعر  افنً هنذا المكنان حٌننث أقِ ، كننت أتمنّ

ت لو كنت قابلت هذ. اسنومنة  ا عارٌةبإمارة أكبر وأنا أتخٌّله ، كذلك تمنٌّ
 الُمتفّجرة قبل عشرٌن عام ، كان ِمن الممكن أن تتؽٌّر أشٌاء كمٌرة .

أو قد ال ٌتؽٌّر شًٌء علنى اإلطنًلم ، إذا كنان "خالند" بكنل شنبابِه وقوتنه 
ك فٌهنا شنعرة ، فمناذا كننت فاعنل أمامهنا ، كٌنؾ  وهٌبته وهٌبتنه لنم ٌُحنّر

ة خادة لــ "بٌبو" .أرّوض أفعى ت  تفاخر بؤنها ملكٌّ
روحنِه المرحنة وذكابنِه ووسنامته  ، ٌكفً ٌستح "بٌبو"  .. وإحقاقاا للح 
 وجرأته .

ن الحمام منم جلسنت معهنم علنى المقعند الَمتنروك لنى ، نظنرت  خرجت ِم
. "سوكا" ، ل مانة للمابدة  ا هذا اإلفطار بما تُعّد نا هنى أكمن.. ُمقارنا ر كرما

امنه ، حتى و ة، فوج إن كانت أقّل كرما ، ودها فقط على المابدة فاتح شنهٌّ
بالمناسننبة أٌننن هننى ؟ ، سننؤلت "بٌبننو" عنهننا فجنناوبنً بإقت نناب .. فننً 

 ِمشوار .
فنة أي لمعر رٌند اإل نافة ، قاومنت ف نولًألقى إجابته بطرٌقة َمنن ال ٌُ 
نا "خالند"جدٌد عن حٌاتهما الؽام ة   أخذت أتناول لقٌمناتً دنامتاا ُمراقبا

نن إفطنار. وقنام  عامه وأشعل سٌجارة ،طالذي إنتهى ِمن  إنتهى "بٌبنو" ِم
طار وشاي وخدمة عالٌة .. فاِ ل بَْس إن أجٌب لكنم  ٌُعّد الشاي قابًل : فِ

 جواري .
ا عننن ُمعاٌرتننا بننالرؼم ِمنن أنننه  ل كننل قنرش ٌدننرفه .. ال ٌكنؾ أبندا ٌُسنّج

ا لكننن فجننؤة وبالفوابنند ، َعقَننَد "خالنند" حاجبٌننه ب ننٌ  وهننّم أن ٌقننو ل شننٌبا
فتحت "سنوكا" بناب الشنقة وإنندفعت للنداخل وعلنى وجههنا أقدنى آٌنات 

 الَجَزْع : إلحقنً ٌا "بٌبو" إلحقنً .. "سوزي" إتخطفت .
 مهمننات ؼٌننر مفهومننة فإسننتطردتإتسننعت حنندقتا "بٌبننو" بننذعر وأطلنن  ه

 بدوت كالدراخ :
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 .بنتً راحت ٌا "بٌبو" .. راااااحت  -
فلنة ، كٌنؾ لنم أرهنا طنوال هنذ. وإنفجرت بالبكاء .. إذ ن اسفعنى لندٌها ِط

بنتنً ، قبنل أن إ تالفترة ؟ ، مم لماذا لم تَقُْل لــ "بٌبو" إبنتنا ُخِطفنت وقالن
قنً "خالد" بطرٌقتهُ العََملٌّة :  أُلقى تساإالتً َسبَ

 إتخطفت فٌن وإّزاي ؟ . -
ننى لننم ٌجننرإ "بٌبننو" علننى إعتننراض تَدّخلننه  ولننم تقنناوم "سننوكا" التننً تتمنّ

 التعلّ  بؤي قشة فإندفعت قابلة
 جسنر السنوٌس ، دناحبتًفً شنارع  كانت مع واحدة داحبتً -

ٌس عباٌة وسابتها جنبها . دخلت محل  ،ة واحدة مالقتهاش. مرّ تِِق
ً هناك بٌقولوا ماشوفناش حاجةوالبنات إْل كان زحمة الَمحَ و  .للّ

ننن إبنتهننا فؤجا سننؤلها "خالنند" إن كانننت ، فسننؤلها  بننت مًلمننة سنننواتعننن ِس
لننت مح ننر ،دنناحبت ٌها بننؤن مننا جنندوى أجابتننها َعَم ه وهننى تلُطننم خننّد

ح ر وأٌن هى الحكومة أدًل لترجع لها بنتها .  الَم
ة أرى  ت رأسها فً دندر "بٌبنو" وأجهشنت ببكناء ُمنرّ مم دفن ، سّول منّر

حناول تهندبتها دون جندوى ،  على وجهه وهنو العجز واإلرتباك هندوء بٌُ
 قبل أن ٌقول بدلؾ :أشعل "خالد" سٌجارته 

 إهِدي ٌا "سوكا" .. إهِدي وأنا هجٌبهاِلك . -
 رقة بالندموع :ونظرت له بعٌون مؽرو إنتزعت رأسها ِمن ددر "بٌبو"

 بِجد ٌا باشا ؟ .
نن "بٌبنو" شنرٌحة هناتؾ هز نا بمقنة منم َطلنب ِم محمنول ؼٌنر  رأسنهُ إٌجابا

ننا : بدننوت حنناول معلومننة الهوٌّننة ، رد طلننب ؼننالً وال أن ٌكننون هادبا
 رخٌص .

ٌه شرٌحة محمول ، و عها "خالند"  َدَخَل ؼرفته وعاد بعد لحظات ِلٌُعِط
ا بدأ ٌُجري  فً هاتفه مم َعقَد حاجبٌِه كؤنه ا ُمعٌناا ، أخٌرا ٌُحاول تََذّكر رقما

 فإبتسم "بٌبو" بخبث قابًل :ُمكالمة ، 
 ما تفتح اإلسبٌكر ٌا باشا عشان نتعلم السٌطرة ِمن سٌادتك . -
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"سوكا" بنظرة ُمستنكرة ، وهّز "خالد" كتفٌه بًلمبناالة وهنو ٌفنتح رمقتهُ 
 .ُمكبّر الدوت 

جاوبنهُ دنوت َخِشنن ٌسنؤل َمنن  بدبر حتىتحّملنا رتابة رنٌن الُمكالمة  
ا حروؾ كلم اتنه وهنو الُمتدل ، بهدوء وامِ  ذّكَر.ُ "خالد" بنفسه  اؼطا

" .ٌقول الرابد "خالد الشناو  ي" ٌا "َجَمْل
رحب بــ "خالد" ترحٌب تشدعو "الَجَمْل"  حكة عالٌأطل  الم م ة وهو ٌُ

نه هنرب منع َمنن  فٌه رابحة شماتة وهو ٌُخبر. أنه ُمتابِع سخبار. وٌعلم أنّ
 .هربوا ِمن سجن "الفٌوم" 

عقد "خالد" حاجبٌه بؽ ب خادةا عندما لََمَح نظرة تشفً ترتسنم علنى  
ننند علإسترسنننل فنننً مبنننات ٌُ وجنننه "بٌبنننو" ، لكننننه  ٌنننه أننننه ٌرٌننند مننننه حّس

فلنة إ، وبؽتة سؤله إن كاننت لدٌنِه أ"مدلحة" طفنت ي معلومنات عنن ِط ختِ
ا علٌنه أن هنذ.  ن محل مًلبس فنً منطقنة "جسنر السنوٌس" مإكندا الٌوم ِم

ة النملة فٌها .منطقته والبد أن   ٌعلم دبّ
" بهنندوء بننؤن الطفلننة كاننن  ت ترتنندي فوجبننت فعننًل عننندما قاطعننهُ "الَجَمننْل

ننن اوِحنننذاءا  اأحمنننرا  افسنننتانا  إنتف نننت "سنننوكا" وكتمنننت دنننرختها  . اأبٌ ا
بدعوبة وهى تُشٌر إلٌِه بؤن طفلتها كانت ترتدي هذ. المًلبنس بالفعنل ، 

ٌرٌنند هننذ. الطفلننة هننّز "خالنند" رأسننه  مننم قننال لـننـ "الجمننل" بدننرامة أنننه 
ن خطفوها لن ٌطلبنوا مبلنػ أقنل ِمنن مابنة  ، رد اللٌلة بدوت ساِخر أن َم

نا لنه سٌ نؽط علنٌهم لٌقبلنوا بممنانٌن ألنؾ فقنط ، ، لكنن ألؾ جنٌنه  إكراما
ا ما تخرس ِمن فمه   :للعجب رد "خالد" علٌِه ب حكة عالٌة نادرا

_ ِمش عٌب ٌا "َجَمنْل" تاخند ِمنّنً فلنوس قُدناد خدمنة أطلبهنا ِمنّنك بعند 
 الِعشرة إللًّ كانت بٌننا .

ا : رد نمال د. رة إٌه ٌا باشنا ! ، منا بنًلش الكنًلم إللّنً ٌِنعش ساخرا تفََهم ِش
نن هترجنع البنت  إاخذة ، ومم هّو إننت فناكر إنوال مُ  واجنب كند. !! ، زَم

 الواجب ُخلُْص خًلص وفً مورة قامت فً البَلَْد .
إنَت كمان بتتكلم فً المنورة ! ، د. إننت كننت هّو  "خالد" بخشونة: أجاب

 أحسن ُمرِشد شؽّال معاٌا .
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لناس بتتكلم ، وبعندٌن ما كل ا ٌعنًالُمرشدٌن ع ٌعنً هى جات  -
نة ، إٌنش حنال إن مناكنتش  إنت لٌه بتتعامل كؤنّك لّسة فً الداخلٌّ

 هربان وِمستخبًّ ِمش قادر تطلع ِمن مكانك .
ا :  وَدَمَت "الجمل" لحظة مم إستطرد ُمتهكما

ننً بٌنننا ، وهناخنند  - بُنْص .. أننا هعمننل ِحسناب للِعشننرة والِعٌنال إللّ
تٌن باكو ود. آخر كًلم .  منك ِس

، لكن "خالد" أشار لها أن تدمت  بلهفة تستحمه الُموافقةأشارت "سوكا" 
 مم رد علٌه بمبات :

ة فاكر م ..ال إسننمع إنننت ٌننا روم أمننك آخننر كننًل - ٌننا "َجَمننل" ق ننٌّ
بالً" ؟ . الواد إبن "حمزة  الِج
ا بلؽوإبتسم قبل أن ٌستطرد  تننً علنى نَقلنة : شكلك نسٌتها .. أفكرك ، لّم
 اوموا ف ربنا علنٌهم ننار ومنات.. ق ّطٌنا على التجارُمخدرات ، ولّما ح

 تًلتة كان ِمنهم إبن الِمعلم "حمزة الجبالً" .
 مم أشعل سٌجارة ُمكمًل :

المعلم "حمزة" ٌا عٌنً َدَخْل الشك قلبه وإفتكر إن إللًّ باع إبننه  -
التننه ،د. أنننا عرفننت إنننه قتننل أربعننة ِمننن ُدننبٌانه  واحنند ِمننن رّج

نػ .. فقنتلهم لمجّرد الشك ، تًلق ٌه قال أكٌد واحد منهم هو إللًّ بلّ
 اسربعة.
ا :  وإستطرد ِمتهكما

كالمنة بتاعنة اإلخبارٌنة أنن - سنجلها ٌنا حٌلتهنا ومعاٌنا ،  االُم تِِحننْب ِم
أبعتها لــ "الجبالً" وأعّرفه إن إللًّ بلػ هو ُمرِشد جربان َعَرؾ 
ً باعكم وإتسبب فً موت إبنك ؟   .المعلومة بالددفة وهو إللّ

تلعمم : إنت بتشتؽلنً .. ِمش كد. ؟ .  رد "الَجَمْل" بدوت ُم
نً ، النهاردة الساعا خٌبتها إسمع ٌ - ة تسعة عند محطة المتنرو إللّ

..  تبقنى فنً ُح نن أمهنات أّول شارع القدر العٌننً ، البِن على
 ، وإنت فاهم بقى هٌعمل إٌه ؟ . هٌعرؾ الجبالً""تسعة وربع 
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لقاها بإهمال ، ل  الهاتؾ مم إنتزع الشرٌحة وألم ٌمنحه رفاهٌة الرد ، أؼ
 درخت "سوكا" :

 وإٌه الزمة كل د. ؟ ، كنا دفعنا له الفلوس وأخدنا البت . -
نتٌن لو وافقنا على الِستٌن .. وقت التسلٌم  - .. دي  هٌبقوا ِمٌّنة وِس

 . ناس وسخة وأنا عارفها
ن أسفل سعلى قابًل : إبسط ٌا عم .. ه رجع لك بنتك مم نظر لــ "بٌبو" ِم

 الساعة تسعة ِمن ؼٌر ما تدفع وال ملٌم .
ا :  تبادل "بٌبو" و"سوكا" نظرة ُم طربة ، فإستطرد "خالد" ساخرا

عارؾ إنها ِمش بنتك ، أنا عامل الواجنب د. ِمنش عشنانك .. د.  -
 عشان خاطر "سوكا" .

 إنعقد حاجبا "بٌبو" بقوة ، لكنه قال بلهجة ؼام ة :
رنا على رد جماٌلك .تعٌش ٌا باشا ، ربّنا  -  ٌقّد

ننراع فننرض النفننوذ النندابر ، المسننار وإن خشننٌت تحننّول لننم أتنندخل فننً ِد
دبح معركنة إلقتنناص قلنب أنمنى ، بحن  التندّخل فنً لنفسنً إحتفظنت  لٌُ

سننتمتع بالمراقبننة فننً الوقننت الننذي أرا. ُمناسننباا  ، وإن كنننت ِمننن داخلننً ُم
ابننات ال تسنمح لنك حذر ، فالحذر هو ال مان الوحٌد للبقاء حٌاا وسنط ك

نا،  بالخطؤ منرتٌن  ااسخٌنر ، فنًل مجنال للعبنث أبندا  الخطنؤ اسّول هنو دابما
 وسط .. اسفاعً .
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_  3  _ 
 

ا علنى ذراع "خالند" ، فل سنؾ  فً تمام المامنة نزلنت ِمنن المننزل ُمسنتندا
نن  منً كلمنا أرهقتهنا ، إسنتوقؾقدمً الزالت تنإل ارة أجنرة وطلنب ِم سنٌّ

ننن شننارع القدننر العٌنننًقابنندها ا ننا المٌنندان  لننذهاب سقننرب نقطننة ِم ُمتفادٌا
 المؽل  بسبب المظاهرات واإلعتدامات .

ر بكنًلم سناب  التاكسنً وهنو ٌشنتكً ِمنن اإلنفنًلت  لم ٌُبِد "خالند" أّي تنؤمّ
، إنما َدَدَمهُ  موسوء الحال ، كذلك تؤمٌر الُمظاهرات الفبوٌة على الُطرُ 

 ل إن شاء للا .ِشّدة وتزوقابًل ببرود : 
ننلنا عننند منندخل المٌنندان ، نَظننر "خالنند" حولننهُ قبننل أن ٌقننول  دقنناب  ووَد

 بمكر :
 تعالى نِتمّشى ِشوٌّة عشان نتفّرس على المورة الجمٌلة . -

كنننت أعلننم منندى كراهٌتننه ل حننداث اسخٌننرة ، وُمنندِرك ِلتعّدننبه الشنندٌد 
لنوا عبنا كنل شنًء و ندامى النذٌن تحّم فنً النهاٌنة لجهة عمله وزمًلبه القُ

 تعلقت فً رقابهم المسبولٌّة كاملة .
ا المٌنندان الننذي تطبنن ٌْت بجننوارِ. دننامتاا ُمشنناهدا سّول منننّرة  ه قنندمًمشنن

ا لشنناركت منننذ البداٌننةأنننً لننو  وداخلننً شننعور ، لكننن مهننًل ..  كنننت حننرا
 هناك إعتدام قابم فً المٌدان بؤمر المُّوار .. فؤٌن هم المُّوار ؟!.

نمون علنى مجموعنات ال أرى فً المٌدان ك له ِسنوى بِ نع عشنرات ُمقّس
ن الشب ، باعة جابلون منتشرون ُمتنامرة مقؾ جالسون  اب، مجموعة ِم الُم

جري حوار مع قنناة بجوار خٌمة فً منتدؾ ال ف نابٌّة مٌدان ، أحدهم ٌُ
م .. " لٌه المورة جمٌلة وحلوة وإنت معاٌا " !!! .  وٌُؽنً بإندماس حاِل

ننا مجموعننة ت جلننس أمننام ُمجّمننع التحرٌننر تُمننّرر فننً مننا بٌنهننا هننناك أٌ ا
سٌجارة أشّك فً مدى شنرعٌتها، كنذلك هنناك مجموعتنان تندّل مًلبسنهم 

نننوا للمنننوار الحقٌقٌنننٌن  نننلة ، لوإبتنننذال حنننوارهم أنهنننم ال ٌمتّ مننناذا بنننؤّي ِد
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 انهم ، ولمنناذا تننرك المننوار المٌنندانكؤنّننهُ مٌنند ٌتواجنندوا هنننا كؤنّننهُ بٌننتهم ..
 لممل هإالء ؟ .

نا فإبتسنم بسنخرٌّة وهنو ٌق لننا  نتقنًَراَ "خالند" تسناإالتً مملمنا ٌفعنل دابما
نا  امكانا  لسنة وحندها بنادي لمحطنة المتنرو حٌنث كاننت "سنوكا" جامواجها

عد أمتار منها ٌبو"، فً حٌن جلسا "ب علٌها التوتر  ،على الردٌؾ على بُ
نا وأدرت دفّة الحندٌث ِلمنا جبننا الُمتَوقّع  ته وتهكّمهتفادٌت سخرٌ خدٌدا

 له :
د إن الراجل د. هٌخاؾ وٌرّجع البنت ؟ . -  "خالد" .. إنت ُمتؤّك
مفٌش عند. حل تانً ، "الجبالً" لو عرؾ ِمش هٌرحمه ، وهّو  -

 عارؾ كد. كوٌّس ؟ .
ودمت لحظنة منم إسنتطرد بدنرامة : فنً نوعٌّنة ِمنن البََشنْر الزم تبقنى 

ا مكسورة .. ود. لمدلحتها وللا ، سنّنه ٌنوم بٌشنوؾ نفسنه ،  عٌنٌها داٌما
 ل سؾ ِمش بٌعٌش كتٌر .

حاولت أن أفكر فً منا ٌقنول وهنل ٌقدند بحدٌمنه خناطؾ البننت المندعو 
" أم أنننه ٌقدنند "بٌبننو" ؟ ، قبننل أن أطننرم علٌننِه سننإالً لمحننت  "الَجَمننْل
نتشرة فً المٌدان بكمافة ، آتٌنة ِمنن عنند  دّراجة بخارٌة ِمن الدّراجات الُم

م" باتجاهنا ، ُسرعتها عالٌة وٌقودها شناب ِمنن ناِدٌة مسجد "ُعَمر مكر
 ذوي المًلمح الؽٌر ُمرٌحة ، وخلفهُ  شاب آخر وبٌنهما طفلة دؽٌرة.

نظرت لــ "خالد" فوجدتهُ ٌتُابعهم بتركٌز ، هنّدأَت الدراجنة ِمنن سنرعتها 
نن "سننوكا" التنً مننا أن رأت دنؽٌرتها حتننى دنرخت بإسننمها  بنالقرب ِم

ؽننادر الشنناب الجننالس  والنندموع تنفجننر ِمننن عٌنٌهننا  خلننؾ السنناب ، لننم ٌُ
فها نحنو أمهنا التنً تلقفتهنا وإحتفظنت بهنا مكانه ، إنما َحَمل الدؽٌرة وقَنَذ

 .بٌن  لوعها
فً هذ. اللحظات تحّرك "بٌبو" بخفة حتى دار علنى بُعند خطنوتٌن منن 
ا ، لننم ٌنتبننه الرجننل إلننى المعبننا ن قابنند الدراجننة الننذي بنندأ ٌنندور بهننا عابنندا

 بإبتسامة ودودة :  أشار له قابًله الذي رابض جانبال
 والنبً ٌا داحبً ؟ . -
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نَظَر قابد الدراجة ناحٌتهُ لٌتلقى وجههُ   ربة ِمن مطواة أخرجها "بٌبو" 
فٌن  النرجًلن بسرعة البرم ُمحدماا قطع طولً نن  فً وجهه ، قبنل أن ٌُ ِم

 دث فٌهمنا إدناباتالددمة أو ٌتخنذا تندابٌرهما كنان "بٌبنو" قند أحن لَهوْ 
 ب رباته السرٌعة الُمتوالٌة الُمتقنة . بالؽة
نن ذوي المًلمنح ب ت المعركة حالة هرس شدٌد وأتتأمار بعض الشنباب ِم

 الُمرٌبة  وسؤلهُ أحدهم :
 هّو فً إٌه ٌا عم إنت .. إٌه إللًّ بتعمله د. ؟ . -
مفنٌش حاجنة .. د. مو نوع  وهو ٌركل قابند الدراجنة منم ٌعندلها : أجابه

 ٌنا. .عابلً وخًلص حلّ 
ا لــ "سوكا" :  مم ركب الدراجة البخارٌة ُمشٌرا

ٌاهلل ٌنا "سنوكا" عشنان مناتش "اسهلنً" السناعة عشنرة .. ٌعننً  -
 ٌادوب نلح  .

 وقؾ أحدهم أمام الدراجة قابًل بلهجة عنؾ وا حة :
ماتش إٌه ٌا ِحلو !! ، إنت ِمش هتمشً ِمن هننا ؼٌنر لّمنا نعنرؾ  -

 .ه؟المٌدان مالوش داِحب وال إٌ وار د. ، هّو إنت ِمفّكرإٌه الحِ 
ننع حننول "بٌبننو" وإن ننمت لهننمبَننَدأ بعننض الشننباب ٌت فتاتننان تبنندوان  جّم

ن "سنننوكا" ، إنقب نننت ع نننًلت كالعننناهرات لٌدننننعوا حابنننل بٌننننه وبنننٌ
 : وهو ٌتؤّهب لعبور الشارعهّب واقفاا "خالد" ، 
 "حمدي" .. مهما َحَدْل ماتتحرّكش ِمن مكانك .. فاهم . -

بعبنور الشنارع ،  ، أو وقت ٌسمح لنهُ  لفردة لــ "خالد"و" الم ٌترك "بٌب
 وإنت بقى ٌا نجم داحب المٌدان ؟ . أمامه : ع ٌقول للواقؾ إذ سار
 أٌوة .. وإنزل ٌاض وّرٌنً بطاقتك . -
، ومالننه ٌننا ح ننرة الظننابط ..  !! كمننان عنناٌز تشننوؾ بطنناقتً -

 أورٌهالك .
ننس وللا تسننت مننم و ننع ٌنند. فننً جٌبننه ُمسننتطرداا : اهل تشننوفها طالمننا بَ

 داحب المٌدان .
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وبسرعتهُ الفابقة أخرس فَْرْد الخرطوش الذي قال عننهُ "النُدش" أننه ربمنا 
باشنرة علنى دندر دناحب المٌندان ، علنى أمرهنا طلقة ٌحتاجه وأطل   ُم

أطلقنت الفتاتننان دنرخات عالٌننة وإنندفع أحنند الشنباب نحننو. لٌتلقنى طلقننة 
ا فنً إٌدنال رسنالة أن أخرى نجحت فً إخترام ذراعه ، ونجحت أ ٌ ا

ا عننن "سننوكا" التننً دنننت ِمنننه  اإلقتننراب ممنننوع ، فإننندفعوا جمٌعاننا بعٌنندا
حتفظة بإبنتها فً ددرها ، وكعادتها  نا بمنا ال أتوقعنهُم ، إذ  تفاجبنً دابما

ة ــ تقول بدالل :سمعتها ــ رؼم حالتها الُمز  رٌَ
 إٌه الزمة تِكلّؾ نفسك وتعمل د. كلّه ٌا بٌبً ؟ . -
 كبت خلفه برشاقة وهو ٌرد علٌها برومانسٌّة :مم ر
 دموعك ؼالٌة عندي قوي ٌا ؼزال .. ماٌنفعش تنزل بالساهل . -

مم نظر فً إتجاهنا وعلى شفتٌِه إبتسامة ندر ، وإختّص "خالند" بنظنرة 
 ساخرة .

ننر هنننذا الموقننؾ دون وْ نننع بدننمتهُ علٌننن ننى "بٌبنننو" أن ٌُم ه ، رفنننض أبَ
م الكاسنح عاجز ال عٌؾ ،الظهور أمام ولٌفته بالرجل ال لنم ٌسنمح بنالتفّو

 .هزها فردة إلستعراض قدراته وخطورتهوإنت،علٌه 
أَخَذ "سوكا" وإبنتها وإندرؾ دون أن ٌجرإ أحد على إعترا ه ، مكمنا 

نه فنً حالنة دقاب   ا على ذراع "خالد" النذي شنعرت أنّ مم إندرفت ُمستندا
دة فإنتهزت فردة تواجدنا بمفردنا سوّ  ل مرة منذُ هروبنا ِمن مزاجٌّة جٌّ

ت مدارحته بما ٌجول فً خاطري .. "خالد" البد ِمنن  السجن ، لذا قرّر
ا كٌؾ أمِ  فً فرٌقً   وأنتمتؽٌٌر طرٌقة تعاملنا لبع نا ، أنا أتساءل دوما

م لهذِ. الدرجة ، بمنتهى الدراحة أنا ال آَمن علنى نفسنً تكرهون بع ك
 ِمن ؼدركم .. .

ة :قاطعنً بدرامة وبشًء مِ   ن الِحّد
نن الؽندر .. منا أننا كمنان ممكنن  - ٌعنً هو إنَت بس إللًّ خناٌؾ ِم

ًّ عادي .  ٌتؽَدر ب
ا .. لكنن ماٌنة نفسنك ، إنمنا إستقبلت ِحدتَنهُ بإبتسنامة ُمسنتطردا ك تسنتطٌع ِح

 .. َمن سٌحمٌنً ؟ .أنا
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تسابلة كؤنه ٌسؤل عن ما أرٌد. ا لمحت فً عٌنٌِه نظرة ُم لم أتركهُ ،  تحدٌدا
ا ، أكملننت ببسنناطة ..  لحٌرتننهِ  البنند أن نعقنند جلسننة مدننارحة مننع كمٌننرا
لقً ما فً  مٌر. ، ودّدقنً أبعض  ف نل توقٌنت، كٍل منا ٌفتح قلبه وٌُ

 لهذ. الجلسة هو الٌوم ، وهذا لمدلحتنا جمٌعا .. دّدقنً .
أشعل سٌجارة أخذ ٌنفنث دخانهنا بهندوء ، قبنل أن ٌهنز رأسنهُ موافقانا منع 

 نظرة ؼام ة .
ننة وهننذا مننا لننم أكنن  ننا فننً هننذ. المرحلننة سكمننر ِمننن موافقننة مبدبٌّ ن طامحا

ًّ الندخول فنً المرحلن ة اسدنعب ، وهنى حدلت علٌِه بالفعنل ،اآلن علن
 كسب مقتهم وتروٌ هم .

ث التفكٌر فً محاولة كسب مقة َمن ٌعتبر الؽدر سنًلحهُ  أعلم أنه ِمن العبَ
ل ، لكن ما البدٌل ؟ ، أسٌر على اسشواك وحدي  ، اريفً مسار إجباسّو

ا ، فمتنى سنمِ  ؾ بٌن قلوب أكمر مخلوقنات اسرض تنناحرا عنا والبد أن أإلّ
 عن حدوث أّي تقارب بٌن .. اسفاعً .
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_  4  _ 
 

، "خالد" جرس الشنقة دمّ لعاشرة والندؾ ، نظرت فً ساعتً وجدتها ا
 بإبتسامة : ففتح "بٌبو"

هربتنوا بعند منا  نحكتوا  نتنواوا كد. لٌه ؟ ، د. أننا قُلنت إإتؤخرت -
ًّ وأخدتوا فلوسً .  عل

ة ، د. أنا كنت ٌادي الفلوس إللًّ بتذلّنا بها كل شِ  رددت علٌِه  احكاا : وٌّ
 عشان تسلّفنً ِمٌة جنٌه . هبوس إٌَدك

ند ٌنا سنٌدي .. أننا إشنترٌت تورتاٌن ة إحتفناال مم ناولته كعكة إشترٌتها : ُخ
 .برجوع "سوزي" بالسًلمة

نة حشنٌش إحتفناال برجنوع رد ب حكة  عالٌة : وأنا كمنان .. إشنترٌت ِحتّ
 "سوزي" بالسًلمة .

ننذٌع مبنناراة لـننـ "اسهلننً" فننً  ا بجننوار التلفنناز الننذي ٌُ إحتننل كننٍل منننا مقعنندا
بٌنمننا أخننرس "بٌبننو" دفتننر ورم قٌننا ، َجلَننَس "خالنند" بجننواري بطولننة أفرٌ

تابع المباراة وهو ٌلؾ سٌجارة،سؤلته بترق  : ببفرة وأَخَذ ٌُ
 إنت أهًلوي ٌا "بٌبو" ؟ . -

 مفٌش زملكاوي إسمه "بٌبو" ٌا عم "حمدي" . رد بخفّة ِظلّه :
ا وسؤلهُ : ك فً الكورة ٌا باشا؟ مم أدار وجهه إلى "خالد" الدامت دابما  .ِل

ا ، فناوله "بٌبو" السٌجارة المحشنّوة : نب لنك فنً  هز "خالد" رأسه نفٌا طٌّ
 د. ؟ .

ماشً ٌنا  مم مّد ٌد.ُ ببطء وأخذ السٌجارة قابًل : نََظر "خالد" إلٌِه لحظات
 "بٌبو" ٌدوم الواجب  .

وهى تقول لــ "بٌبو" ُمحذّرة : وّطً دوتك  خرجت "سوكا" ِمن ؼرفتها
ة ٌا "بٌبو" .. البنت نامت فً السرٌر بالعافٌة .  ِشوٌّ

ا البنت نامت فً السرٌر .. إحنا هننام فٌن ؟ . سؤلها  احكاا :  طٌّب لّم
 سمت وهى تراقص حاجبٌها بدلع : ننام على اسرض ٌا بٌبً .إبت
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ا : ً داٌب . أطل   حكة ماجنة عالٌة دابحا  آ. ٌا قلبً ٌاللّ
 جلست على رجلٌه قابلة بمكر :

وعاٌزهنا تدنحى .. عنالً أهنو  ُشفت .. إنت إللًّ بتعمل دوت -
 عاٌز تزّوغ اللٌلة . كد. شكلك

حنرز "اسهلنً" هندؾ ، فدنام لّؾ ٌند.ُ حنول وسنطها وقبنل أن ٌنتكلم ، أ
 وهو ٌُقبّلها بفرحة :

 أٌوة بقى .. دي شكلها لٌلة زّي الفل إن شاء للا . -
نا علنى شنعرة الحٌناء الباقٌنة : ها إلٌه فإ طررت للتدخل حفاظا  حمند  ّم

 . للا على سًلمة "سوزي"
نوا. : للا  "بٌبو" إلتفتت وكؤنها فوجبت بً ٌبدو أنها مع وجود  ال ترى ِس

 ٌا عم "حمدي" .ٌسلمك 
ألؾ شكر ٌا باشا .. جمٌلنك د. علنى  مم نظرت لــ "خالد" قابلة بإحترام :

 راسً ِمن فوم .
هّز رأسهُ دون أن ٌُعلّ  ، لحظنات وأح نرت "سنوكا" أطبنام وشنرعت 
فً تقطٌع الكعكة وتوزٌعها علٌنا ، مم جلست ُملتدقة بــ "بٌبنو" ُمتبادلنة 

 معه السجابر .
ؤت "بٌبو" مم أؼلقت التلفاز قابًل بهدوء : بعد نهاٌة المباراة ٌا جماعنة  هنّ

 أنا حاسس إنً عملت دماغ ِمن ُكتر الدخان إللًّ شّمٌته .
ت "سننوكا" ب ننحكة عابمننة طوٌلننة : دماؼننك زّي قهوتننك .. ع  ٌبقننى رّد

 الرٌحة .
عت قابًلحتى "خالد" نجح ف وجدتهم ٌ حكون بِشّدة ، : ً اإلبتسام ، تشّج

أننا شناٌؾ تٌجوا نعمل حاجة جدٌدة ،  عاملٌن دماغ ، ما طٌّب طالما كلنا
 إن أنسب وقت نعملها فٌه .. هو اللٌلة دي .

ا فإستطردت بهدوء :  أَطّل التساإل ِمن عٌونهم جمٌعا
أزمنة مقنة ، مفنٌش حند  مع بعض هى ُمشكلتنا عارفٌن ٌا جماعة -

  فٌنا وام  فً التانً .. ِمش كد. ؟
 و وع على طول ٌا "حمدي" .رد "خالد" : ما تُدخل فً الم
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بعملً قوي إنت ٌا "خالد" .. ِما إبتسمت قابًل :  الُمقّدمات . شبتِح
فنتح قلوبننا لنبعض ، الجدٌد الذي أقدد. هنو أن ن..  م أخذت شهٌ  قويم

هننا .. بحننذافٌرها ، ألننٌس ِمنن ةكاملننقِّدننتهُ  كننٍل ِمنّننا ٌحكننً ن بِحلوهننا وُمّر
قة إن  الجابز أن ٌتحّول خوفنا  عرفنا بعض أكمر ؟ .إلى مِ

ى هذا الكًلم على هوا "بٌبو" سنه ال ٌعلم شًء عنًّ أو عنن "خالند" ،  أتَ
قترم مع التشدٌد أنه لن ٌحكً أّي شًء إال إذا َسنِمَع فؤبدى تؤٌ ٌد. لهذا الُم

"خالد" أوال ، الذي قابل طلبَهُ بنظنرة بناردة ال تننُّم عنن الر نا الكامنل ، 
 فؤسرعت بالتدخل قابًل :

حتاس تفكٌر ٌا "خالند" ٌنابنً ، كلننا عنندنا إللّنً الم - و وع ِمش ِم
قلنع أسنرارنا ونرمٌهنا ، دنّدقنً  نخبٌّه ، بَس فٌها إٌه لو جّربنا نِ

 د. هٌرٌّحنا وهٌفِرم معانا كتٌر .. َجّرب حتى وهتشوؾ .
قلنع  سؤلتنً "سوكا" بؽتّة  :عم "حمدي" .. هنّو أننا معناكم فنً مو نوع نِ
 . ونِرمً والكًلم د. ؟

فاو ات قدٌرة أخذت وعند ِمنن  ا بال حك لفترة ، وبَعد ُم إنفجرنا جمٌعا
 "خالد" بؤن ٌحكً قّدته كاملة ، لكنه سٌكون آخر َمن ٌَقُّص القدص .

.. وبعنند  مننوافقٌنماشننً بحسننم : رض "بٌبننو" عنناجلتهم قننابًلقبننل أن ٌعتنن
 .أّول واحد إذنكم أنا عاٌز أقلع

ا لكنه إس تسلم فً النهاٌة ل مر الواقع منم َشنَرَع مّط "بٌبو" شفتٌِه معتر ا
ا ذكرٌاتننه ٌِلننؾ عنندّ  ة سننجابر أخننرى ، بٌنمننا عقننَد "خالنند" حاجبٌننِه ُمجتننرا

ا فً سنوات َمَ ْت. "حمندي كامنل  ،كذلك فعلت .. نظرت للسقؾ سارحا
نننا ، أسنننتاذ جننناتنننأباظنننة" ، إمن معً ومستشنننار فنننً وزارة ان وِسنننتون عاما
 سابقاا .الزراعة ..
ا ــ أنها مجٌدة سنوات ِمن مورة ٌولٌو التً ثُولدت قبل مًل ، ٌقولوا ــ كِذبا

ها قنانون فً ِدباي لم أشاهد فً عٌون أهلً ِسوى الندموع ، دمنوع سنبب
ن أطلقوا على أنفسهم والمر ى النفسٌٌن مِ  جابر أدَدر.ُ بعض الحمقى َم

اط اسحنرار ، قنانون ٌتننافى منع قواعند الحٌناة التنً َسننّ  ها ــ كذباا ــ الُ نبّ
ا الؽنً والفقٌر ولكنٍل إبتًلبنه  المولى سبحانه وتعالى ، للا خلقنا وجعل ِمنّ
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ننا. أو فقنر. وذلنك لحك نوا. ، فبنؤي حن  أدندروا بسبب ِؼ منة ال ٌعلمهنا ِس
 . "اإلدًلم الزراعً" .قانون ؼبً وسّمو

، أّي منِطن  بُناء علٌه تقلّدت مروة جنّدي ِمنن ألنؾ فنّدان إلنى مابنة فقنط 
ننالتننً إ ٌقننول أن اسرض َذ ٌزرعهننا متلكهننا جننّدي بعنند تعننب وعننناء وأََخ
ننه لٌورمهننا أبنابننه ، فٌنن وٌُنّمٌهننا ِمننن َعَرقَننهِ  ؤتً شننخص جننابر جاهننل وَدِم

 مم ٌُلقً له فقط بِعُشرها .وٌؤخذها 
ة القنانون ،  فجؤة وجدت الفًلحٌن اسُجراء أدبحوا ُمًّلك فً أر ننا بقنّو

أو ٌسٌر فنً موكبنه ، اآلن  وجدت َمن كان قِّمة طموِحه أن ٌدافح جّدي
 نّدٌة وُمناطحة وأحٌاناا سخرٌّة ،ٌتعامل معه ب
ا .. هكذا نشؤت . سخرٌة أّدت ا وقهرا  لوفاة جّدي كمدا
ا بهزٌمنة  سنبعة وِسنتٌنشات فً بٌ ن ، وإكتبنَب فنً دنمت ت إحتفل ِسنرا

 بعبور مًلمة وسبعون .
نامهم بشنكل خناص  ٌت على كراهٌة المدنرٌٌن بشنكل عنام وحّك ، لنم تربّ

ننة الزراعننة وتعٌٌنننً  ننر شننعوري حتننى بعنند تخّرجننً بإمتٌنناز ِمننن كلٌّ ٌتؽٌّ
ا بها .  ُمعٌدا

ننة ، فننًل تسننتح  إمننرأة مدننرٌّة  وعننندما قننّررت الننزواس .. إختننرت أجنبٌّ
شنرؾ أن ٌقتنرن إسنمها بنً ، إختنرت ألمانٌنة تعنٌش فنً "مدنر" لعَمننل 

مننار أبحنناث عننن تننؤمٌر ُمبٌننداتهم الحشننرٌّ  هنندؾ أن  أعتقنندلكننن ة علننى المِ
ات السنوٌة بسبب سوء إستخدام هو معرفة نسبة الو الحقٌقً أبحامِها ما فٌّ

 .ٌُدّدرون إلٌنا 
فلتننً المانٌننة للحٌنناة ، وجنندت  ة سنننوات ومننع ودننول ِط بَعنند زواجننً بِعننّد
نً لمعنالً وزٌنر الزراعنة ،  إتدال هاتفً ٌُبّشرنً بإختٌاري مستشار فنّ

ا للمندننب ، لكنننً وافقننت علننى الفننور ،  ال أدري لمنناذا إختننارونً تحدٌنندا
قت ى مندبً الجدٌد وجدت الكمٌرٌن ٌتملقونً بو وم .. إحتفظت  وبِم
هنت كنل جهندي إلكتسناب مقنة النوزٌر ، ونجحنت فنً هنذا  بهإالء ، ووّج

مها بإمتٌاز لدرجة أنه كان ال ٌُمانع ِمن وْ ْع توقٌعه على أي أورام  أُقنّد
 ا .له دون حتى النََظر فٌه
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ا بعد ٌنتَمّدد نفوذي ٌ ، جناءنً  وم إلنى أن أتنت الفردنة التنً أنتِظرهناوما
ننً مسنناعدتأََحننْد  بننار رجننال اسعمننال وَطلَننَب ِمنّ ه للحدننول علننى قطعننة ِك

 الطرٌ  الدحراوي بمَمن بخس .أرض كبٌرة ب
قت أمنوال عنابلتً مننذ وسن هذ. اسرض ِملنك الدولنة ، الدولنة ا لتنً َسنَر

ًّ ُمسنناخمسننٌ ننا ، لننذلك َوَجننَب علنن عدته مننع الحدننول علننى الُمقابننل ن عاما
 بالطبع .. هل أخطؤت فً ما فعلت ؟ .

اك العٌنب ٌنا  جاوبتنً "سوكا" وهى تدفع الُدخان ِمن فمها :ال وللاِ .. َعنّد
 عم "حمدي" .
ت الدفقة فنً هندوء لكنن بخطنؤ منحتها إ ة وإستطردت .. تّم بتسامة ُممتنّ

ن ٌجنب تر نٌتهم واحد ل سؾ ، وهو أنً تجاهلت أحد الِكبنار النذي كنا
ا إلى قوة عًلقتً بالوزٌر نفسه ، سنعى هنذا الشنخص  ولم أُرا ٌه إستنادا

 خلؾ المو وع حتى َعمََر على دلٌل مم أبلػ النٌابة والدحافة .
تَننهُ ٌنهننار ، زوجتننً أخننذت بننناتً  ٌْ فننً أٌننام معنندودة وجنندت كننل مننا بن

ا، وهى كانت راؼبة فً هذا دابوسافرت بدون وداع لــ "ألمانٌا"  لكنً  ما
، وهننن كنن جاحنندات حتنى قبننل الرحٌنل ، رؼننم ذلننك  كننُت عنناب  أمامهنا

ننن النندوالرات إلننى "ألمانٌننا" قبننل  نجحننت فننً تحوٌننل ب ننعة مًلٌننٌن ِم
نننن الجنٌهنننات فنننً أحننند البننننوك  سنننقوطً ، منننم تركنننت ب نننعة مًلٌنننٌن ِم

منننت بدفننننه فنننً أرض لٌدنننادروها ، إنمنننا الجنننزء اسكبنننر ِمنننن ا لمنننروة قُ
بنارة عنن مًلمنة أفدننة وهنى منا ورمتنهُ عنن أبنً ، هنذ. اسرزراعٌّة ض ِع

لوا الجد ٌملك ألؾ فدان فٌكون ندٌب  الذي بدور. ورمها عن جّدي ، تخٌّ
 أحد أحفاد. مًلمة أفدنة .. أّي ظلم هذا !! .

 مد "خالد" ٌَد.ُ وأََخَذ سٌجارة محشّوة مم أشعلها قابًل : 
نش قاعند إننت ٌة تبرٌر للسرقة بقى ٌا "حمدي" كفا - ة منع مًلٌكنِم

 عشان كل ِشوٌّة تؤّكد إنك شرٌؾ 
ا وهو ٌقول :نظر "بٌبو" إل  ٌِه قبل أن ٌنفجر  احكا

ٌعنً إنَت قاعد ساكت ِمن الُدبح ولّما تتكلم تقنوم حناِدؾ طنوب  -
 على الراجل كد. !! .
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ا :  رد "خالد" ساخرا
ع أر ه زي ما كل الناس عملت ..  - كان ٌقدر ٌرفع ق ٌّة وٌرّج

 ب السرقة .بس هو إللًّ حاب
كتمننت بدننعوبة رؼبتننً فننً الننرد علٌننه لحردننً علننى إسننتمرار حالننة 
 ىاإلنسجام الموجودة ، وعامةا ما فابدة إقناع لدوص بؤن هناك منا ٌُسنمّ 

ا .شرؾ ، فما بال  ك إذا كانوا لدوص ومساطٌل أٌ ا
ا .. بعد ما دف  ننت مروتنً ، ذهبنت إلنى لذا تجاوزت هذ. النقطة ُمستطردا

ن المال دون أن أخبر. بؤن الذي ٌست الرجل ا ِم ؤجرها ، منحتَهُ مبلؽاا كبٌرا
هناك كنز مدفون فً اسرض ال ٌعلنم مكاننه أحند ِسنواي ، إختبنؤت عنند. 

بتسننلٌمً لٌظهننر بدننورة  كننن الوؼنند بنناعنً وقنناموإبتمنتننه علننى نفسننً ل
ات التً تهافتت على التدوٌر معه ، إنمنا أنن ا الرجل الوطنً فً الف ابٌّ

علنى اسرض ، بال نبط كمنا فعنل  إال لٌ ع ٌََد.ُ سلّمنً  أنه ماأعلم جٌّداا 
 . أجداد.ُ مع جّدي

ًّ وُمحنناك ة كانننت وقتهننا حنندٌث مبالفعننل تننم إلقنناء القننبض علنن تً فننً ق ننٌّ
ننه ، رجنل نجنح فنً نََجَح الساعة ، ق ٌّة رجل  فنً إسنترداد منا ُسنِرَم ِم

 إمبات أن ما  اع ح  وراء.ُ ُمطاِلب .
 ل أباظة" .رجل إسمه "حمدي كام
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_  5  _ 
 

ا فنً عٌنون وجدت التؤمّر ِمن قّدتً راقبت عٌونهم ، اإلنتهاء بعد وا حا
رتسمة علنى وجنه "بٌبنو" ،  "سوكا" أو ربما  توهمنً بذلك ، الًلمباالة ُم

ننا "خالنند" فدننّرم مب أنننا ؼٌننر عننابا  اشننرةا بعنندم اإلقتننناع ، فننً الواقننع أّم
نبعٌند ف قرٌنب أو بشعورهم وال ٌهمنً ِمن م ٌسناعدونً ِمنن أجنل المنال ُه

 آخنر ، نظنرت لـنـ "بٌبنو" منم "سنوكا" سنابًل : ِمن أجل شنًءٍ ٌفعلوا ولن 
 .. مٌن علٌه الدور ٌقلع ؟ .ها

 وللاِ ٌا عم "حمدي" إحنا بنحب نقلع مع بعض . رّدت "سوكا" بخًلعة :
ممكنن أقلنع أننا  : أطل  "بٌبو"  حكة عالٌة وهو ٌعبث فً شعرها قنابًل

 سّول ٌا قلبً .ا
 إقلع ٌا وْحْش . ؼمزت بعٌنها :

، بٌمنا. السٌجارةأشعل "بٌبو" إحدى سجابر.ُ مم إعتدل فً جلسته ُممسكاا 
سننتمرة بالعبننث فننً شننعر "سننوكا" ، َسننَرم لحظننات قبننل أن أّمننا ٌُسننرا. فمُ 

 ٌقول بروحِه المرحة :
فنننً البداٌنننة الزم الكنننل ٌبقنننى عنننارؾ إن أننننا النننذي نََظنننَر إللّنننً  -

 ٌشوفش إلى أَدبً وحتى اسطرش َسَمع كًلمً والمإاخذة .ما
نننا ، فنننً حنننٌن حاولنننت تنبٌهنننهُ أن كفننناَك عبمانننا  هنننّز "خالننند" رأَسنننهُ ُمتعجبا

عمنا تفعلنهُ فنً أبٌاتنِه الشنعرٌّة ، لكننه  ا، لن ٌُسامحك الُمتنبًّ أبندا بالتراث
 إستطرد بعد ما كسى وجهه بجدٌّة مفاجبة قابًل :

نن قدنركزوا بقى ٌنا جماعنة ، - ة عشنان هتسنمعوا قدنة أجندع ِم
 س ٌارب تفهموها ."الهًللً" .. بَ 

منحنا إبتسامة ساخرة قبل أن ٌنفث دخنان سنٌجارته بكمافنة وٌحكنً .. ال 
ندت سب ال تلقنىأَحد ٌستطٌع إختٌار إسنَمهُ أو أهلنهُ ، ِلنذ نا عنّنً ُوِل  ا رؼما
منرأتٌن ، تنزّوس إ لدٌنِه أّي إهتمنام توسًلت كل الحكومنات بتحدٌند النسنل
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وأنجب إحدى عشر طفًل ، أربعة إنناث وسنبعة ذكنور ، وال أدري لمناذا 
ناء ٌقتات الٌوم بٌومه .  هذا البَذخ الؽٌر ُمبّرر بالرؼم ِمن كونِِه عامل بِ

شننببت فوجنندتنً أعننٌش فننً شننقة ؼرفتننان ودننالة بجزٌننرة الننوّرام ، مننم 
  حَك بشّدة وهو ٌقول :

 لعشوابٌّات فً الوّرام .أبوٌا بًل فخر كان ِمن أوابل ُسكان ا -
لنوا معنً شنقة بهنذا  مم أطفنؤ سنٌجارتهُ بعدنبٌّة وعناد إلنى وجوِمنه .. تخٌّ
الحجننم تعننٌش بهننا أسننرة بهننذا العنندد .. كٌننؾ تكننون الحٌنناة فٌهننا ، ِمننن 
الطبٌعً إذن أن تعُنّم الفرحنة أرجناء البٌنت إذا ؼناب أحند أفنراد. وق نى 

نا لفنرد ٌوم أو إمنٌن خارجه ، سننه بهنذا قند تفّ نل مَ  ا بإفسنام مكانا شنكورا
 آخر .

ر أبنً أن ٌكتفنً بودنولً للدنؾ الرابنع  مع ودنولً ِسنن العاشنرة قنّر
ا وأستطٌع أن أفُّك الخنط ببراعنة ، ِلنذا  اإلبتدابً ، فؤنا هكذا ِدرُت ُمتعلّما

عه تدلٌح أبولأخرجنً ِمن المدرسة وزّس بً فً ورشة  اب السٌّارات تابِ
 .لددٌ  له

الكن ٌبدو أن أبً ل ٌتلنذذ  بؤددقابه ، فقد كان دناِحب الورشنة م ٌكن بارا
ا ، ممنا إ نطرنً أن أتبإهانتً وإٌذابً نفسنٌاا وجسن ركنه لٌتلقفننً أحند دٌا

 وٌدطحبنً للعمل معه فً مزرعته . هزبابن
ن فً نفنس ظروفنً ، كانت هذ. فر ا دة العُمر ِلَم ٌكفنً أننً سنؤنام فناردا

 ًّ ب فً الفراش دون أن ٌدفع ساق  نً أحد أشقابً .وأن أتقلّ
نؾ أن هنذ. المزرعنة منا هنى إال ُمعسنكر إعنداد  بالفعل ذهبت معنه سكتِش
ننا مننن ٌقننوم  نندربٌن فننً النشننل ، وأٌ ا ننن اللدننوص ، هننناك ُم كننوادر ِم
بتعلٌمك فنون القتال وإستعمال السًلم اسبٌض لعمنل مشنروع بلطجنً ، 

اننة .. بعند منروري علنى كنل لت اسقسنام فّ ن هنذ. كذلك ٌوجد قِسنم للهّج
ارات سن عملنً السناب  َمنحننً خبنرة ال بنؤس  اإللتحام بقسم سرقة السنٌّ

 بها فً هذا المجال .
ًّ ننزول  نة  ووجنب علن بعد فترة لٌست بالقدنٌرة أنهٌنت دراسنتً النظرٌّ

 الشارع للتطبٌ  العملً .
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سناعدة المعلنم سنواء فنً جنذب االنظنار  فً البداٌة إقتدنر دوري علنى ُم
ا عنه أو تؤمٌن ال ًّ وٌمقنون بعٌدا ا فشًء أدبحوا ٌعتمدوا علن منطقة ، شٌبا

 فً قدراتً وكان رأي الجمٌع أنً موهوب بالفطرة .
لكننن كننان هننناك بعننض التحفظننات علننى طرٌقتننً فننً العََمننل ، أبرزهننا 
ننا بالطٌبننة الزابنندة ، ذات َمننّرة رف ننت سننرقة سننٌّارة كانننت  إتهننامً دابما

تاحة سنً الحظنت أن دناحبها ُمعنام فنإتهَمنً  وفنً المعلنم بالبًلهنة ، ُم
ارة بالفعنننل وبٌنمنننا أفتشنننها وجننندت  منننّرة أخنننرى تمكننننت ِمنننن سنننرقة سنننٌّ
رخدتها علٌها حظر بٌع سنها تابعة لشركة ، إذن قابندها لنٌس دناِحبها 

ا علٌهننا ووجنندت فٌهننا دننورة لقابنندها مننع زوجتننه وأطفالننه ،  وإنمننا سننابقا
بمكان قرٌب  شعرت أنهم أسرة بسٌطة تكافح لتعٌش ، فقررت أن أتركها

ن مكنان سنرقتها لٌعمنر علٌهنا قابندها بسنهولة .. ٌومهنا أوسنعنً المعلنم  ِم
ا .   رباا وتوبٌخا

َدَمَت "بٌبو" لحظات مم أطل  زفرة حارقة قبنل أن ٌُكمنل .. عَملنت فنً 
ارة  فترة تجاوزت المًلث سنوات ، كنت أسنرمالمزرعة كمحترؾ ل السنٌّ

تزوٌر ملؾ لها وإعادة بٌعهنا فنً مم أتجه بها إلى ورشة لٌتم تقطٌعها أو 
الورشنة ،  د إٌنداعهاُمحافظة أخرى ، أنا عادةا ال أهتم بمدٌر السٌّارة بع
 فقد كنت آخذ أجري على َحَسْب نوع السٌّارة وحالتها .

حنال ، فقند قب نت الشنرطة ذات ٌنوم علنى أحند  وسن دوام الحال ِمن الُم
بننار دننبٌان المعلننم وإعتننرؾ بكننل شننًء ، وجنندتهم ٌُنن داهموا المزرعننة ِك

 وأخذوا كل َمن فٌها .
ًّ ، لكن بعد أن قام  ال ابط بتعلٌقً فً البداٌة نفٌت كل التُهم الُموجهة إل

ا وكهربتً إ طررت أن أعتنرؾ بسنرقة سنٌّارتٌن فقنط ِمنن أدنل  عارٌا
إعترفت ستخلّص ِمن التعذٌب  ة محاِ ر سرقة ُمقٌّدة  د مجهول ،سبع

ا آلخذ ِعقابً على ما   إقترفت ٌداي فعًل ، لكن ال ابط قال :وأٌ ا
ننب الخمسننة  - ٌعنننً وحٌنناة أمننك سننرقت العننربٌّتٌن دول بَننس ، طٌّ

 هٌشٌلهم ؟ . ًالباقٌٌن مٌن إللّ 
 درخت ُمتوسًل :
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ننا منا اعنرؾ  - ًّ دعوة بالعربٌنات التانٌنة ٌنا باشنا .. وربّ وللا ما ل
 عنهم حاجة .

ل ابط كًلمً ، فنً النهاٌنة طبعاا لو َسِمَع أحد اآلذان فً "مالطا" لَسِمَع ا
ا بكل ق اٌا ِسرقة السٌّار ته ، عبماا ات فً دابرَعرَ نً على النٌابة ُمتهما

 حاولت إمبات براءتً ِمن .. .
 قاطعه "خالد" بهدوء :

ٌعنً ٌا "بٌبو" إنت طول فتنرة ُشنؽلك .. سنرقت العنربٌّتٌن دول  -
ننات تانٌننة ؼٌننر إللّننً فنن ً بَننْس !! ، مننا إنننَت أكٌنند سننرقت عربٌّ
 المحا ر ، وٌمكن أكتر ِمن خمسة كمان .. ِمش كد. ؟ .

هّو  إنعقد حاجبا "بٌبو" بؽ ب لحظات ، مم عادت إبتسامتهُ وهو ٌقول :
نات التانٌنة ، لٌنه أحاسنب علنى مشنارٌب  ٌعنً كان حد َمَسكنً فً العربٌّ

 ماطلبتهاش .. بقى بالذمة د. ٌر ً ربّنا ؟ !! .
ًَ  ى تقنول :ربتت "سوكا" على كتفهُ بحنان وه أبنداا وللاِ ٌنا بٌبنً ، حسنب

نا إنتقم منهم والمورة  للا ونعم الوكٌل فً الحكومة الظالمة ، ُشفت أهو ربّ
 قَ ت علٌهم .

ك كبٌر ٌا قلبً . نظر لها كراِهب فً محراب :  ربّ
 مشناعري تكتمنلهنذ. الدرجنة ؟   هماٌنفسنأّي جنون هذا ، هنل ٌُدندقان 

كننم بالسننجن ل وبالفعننل إسننتطرد .. طالباننا ِمنننه أن ٌُكِمنن بدننعوبة أخننذت ُح
سننعة أشننهر مننم خرجننت  خمننس سنننوات ، ق ننٌت منننهم مننًلث سنننوات وتِ

أسوأ فنً السنلوك وأبعند  لحسن السٌر والسلوك ، إنما فً الحقٌقة خرجت
سن السٌر ، خرجت بعد أن نجحت فً التعلّم ِمن خبرات  ما ٌكون عن ُح

نا ، لكنن إسنتفدت منهنا كبار المجرمٌن والقتلة ، لم أهدر فترة السن جن عبما
 لرفع مستواي .

ها بإقتناع : ٌا سًلم علٌك ٌا بٌبً .. مإسسة وللا .  هّزت "سوكا" رأِس
منحها إبتسامة مم إسترسل ..بعد خروجً ُعنْدّت لمزاولنة مهنتنً التنً ال 
نواها لكنن بحنذر أكبنر ومهنارة أكمنر ،ق نٌت أربعنة أعنوام نفنذت  أُتقن ِس

ات الناجحة وحددت مبالػ كبٌرة .فٌهم الكمٌر ِمن العمل ٌّ 
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نن أحنند منوالت مدٌنننة  نب أي فرٌسننة بنالقُرب ِم وفنً ٌنوم أسننَود كننت أترقّ
ارتها وتنندخل المننول ُمسننرعة ، لفننت  ندننر ، رأٌننُت سننٌدة تنننزل ِمننن سننٌّ
ارة ؼٌر مؽل  بالكامل ، فً لحظنات كننت أقودهنا  إنتباهً أن زجاس السٌّ

ا على طرٌ  استوستراد ، فجؤة سن معت دنوت ؼرٌنب فنً المقعند ُمنطلقا
 الخلفً .

نا ،  ال ٌتجاوز العامٌن ، أُسقط فً ٌندي نظرت سجد ِطفل نابم ُعمر.ُ  تماما
ه معننً إلننى الورشننة فؤنننا بهننذا أكننون قنند ال أدري مننا أفعننل بننه ، لننو أخذتنن
نا سنٌقّررت لهُ حٌاة تُشبه كمٌّرا حٌاتً  لقى ، وإذا تركته فً الشارع فحتما

 أسوأ . ننفس المدٌر .. إن لم ٌك
إتخذت قرار العودة بإتجا. المنول لتجند. أمنه بسنرعة ، ُعندت بحنذر لكنن 

ننة سننمعت دننرخة بننالقرب  لسننوء حظننً كننان الطرٌنن  مننزدحم جننداا ، بؽتّ
 نعم هى درخة أُم هذا الِطفل . ..ِمنً

ًّ الناس ِمن كنل حندٍب ودنوبفً الحال إنق  وإقتنادونً إلنى قسنم ّض عل
خبرٌن بعلقة أكمنر قسنوة ف الشرطة بعد أن أوسعونً  رباا ، إستقبلنً الُم

 مما ِعشتها منذ قلٌل .
هنندوء حتننى بشننرحت لل ننابط كننل مننا حنندث ، ول مانننة هننو إسننتمع لننً 

إنتهٌت ، توقعت أن ٌكتب فً المح ر أنً ُعدت سرد الطفنل سمنه كنً 
ٌكتنب فنً المح نر أننه أمنناء ٌُخفؾ القا نً الُحكنم ، لكننً فوجبنت بنه 

نتهم النذي منطقنة مدٌننة ندنر ،فً الشرطة دورٌّة مرور  إشنتبهنا فنً الُم
ة نجحت فً إلقاء القبض علٌه ، حٌث ُعمر  إرتبك وحاول الفرار لكن القّو
 معه على ِطفل دؽٌر وبإستجوابِه أقّر أنه إختطفه بهدؾ إبتزاز ذوٌه .

ننناء علٌننه طلننب منننً ال ننابط  التوقٌننع فإسننتجبت دون قٌنند أو شننرط ، وبُ
جن الفٌوم حٌث قنابلتكم هنناك ، منم أشنعل أخذت ُحكم بسبع سنوات فً  ِس

 سٌجارة أخرى وهو ٌقول  احكاا :
شنناٌفٌن قسننوة البََشننْر ، د. بَننَدْل مننا ٌشننكرونً علننى ِطٌبننة قلبننً  -

ٌقوموا ٌسجننونً كد. ، والنبً المعلم كان عند. ح  لّما قنال إن 
 طٌبتك دي هتوّدٌك فً داهٌة .
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هنى  دي و" .. والنبً طٌبتكإوعى تقول كد. ٌا "بٌب رّدت "سوكا" بدلع :
 راس مالَك ٌا بٌبً .

 لم ٌستطع "خالد" كظم ؼٌظه أكمر ِمن ذلك ، فدام قابًل :
طٌبننة إٌننه !!، إنتننوا مجننانٌن وال إٌننه !! ، ٌننا "بٌبننو" إنننت حرامننً  -

ننً إتفر ننت علٌننك .. ود. عننادي ، إنمننا الِجنننان  ودي شننؽلتك إللّ
 بقى إن نقول على السرقة طٌبة ! .

ش فً  : رته بكمافة مم ناولها لهدخان سٌجا نَفَث "بٌبو" إسمع ٌا باشا .. ِم
ستور بٌقول .. القانون ال مإاخذة ال ٌحمً الُمؽفّلٌن ؟ .  ُد
نا بحنذر ، فإسنتطرد "بٌبنو" بحسنم : وال أننا .. أننا  هز "خالد" رأَسهُ إٌجابا

 كمان ال أحمً الُمؽفّلٌن .
اللؽنز ، فؤخنذ و نع  أطلت الدهشة ِمن عٌنً وأنا أطلنب ِمننه تفسنٌر هنذا

لقً محا رة قابًل :  َمن سٌُ
ننن عربٌتنه وٌسنٌبها مفتوحنة .. د. مؽفّننل وال  - ٌعننً إللّنً بٌننزل ِم

نة وسناٌبها داٌنرة .. د. ِمش مؽفّل ، عٌّل سكران  ننزل ِمنن العربٌّ
ل ، راجل بخٌل جلدة ِمش هناٌن علٌنه ٌرّكنب  مؽفّل وال ِمش مؽفّ

،وطالمنا القنانون نفسنه ال  جهاز إنذار .. د. مؽفّل وال ِمش مؽفّل
لٌن ،عاٌزٌن أنا إللًّ أحمٌهم .  ٌحمً المؽفّ

فً َممََل شعبً بٌقول .. إن قابلت ٌا جماعة  مم أنهى الحوار قابًل بحسم :
 ا. ، ِمش هتبقى أََحْن علٌه ِمن إللًّ َعَما. .شَ عَ  اسعمى إسَرمْ 

ب مع "خالد" مم نظرت إلى "سنوكا" فوجندته ا تدنٌح تبادلت نظرة التعّج
 بفرحة :
ا دوِري بقى عشان أقلَع . -  الحمد هلل .. أخٌرا
 وأطلقت  حكة طوٌلة عابمة . 
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_  6  _ 
 

لتطمننبن علننى الدننؽٌرة أوال ،  ل أن تبنندأ "سننوكا" حكاٌتهننا ، ذهبننتْ قبنن
ا فنً قدنة "بٌبنو" ، ال أدري لمناذا راودننً  سرحت بعٌنً لحظات ُمفكرا

لنت إحساس أن الظروؾ لم تكن رحٌمة به ، ا لحٌاة القاسٌة هنى التنً حّو
مكن تجاهلها إلى معبان  هذا الرجل الذي ٌحوي قلبه درجة ِمن الطٌبة ال ٌُ

ى لنه العنٌش وسنط الوحنوش إ نا للحن  كٌنؾ ٌتسننّ ن لنم ٌكنن سام ، وإحقاقا
اد فسٌدنبحعلى نفس درجة خطورتهم ؟ ، إن لم ٌكن  فرٌسنة ، وإذا  دٌّ
رت أي كابن  ما بٌن أن ٌكون دٌّاد أ و فرٌسة ، فاإلجابة معروفنة .. َخٌّ

 لماذا نلوم "بٌبو" إذن !! ؟ .
 سمعت "خالد" ٌهمس فً أذنً بحسم :

إنسى ٌنا "حمندي" ، الؽلنط ؼلنط لنو منا إعترفنناش بنه ، والدنح  -
دح حتى لو ِمش بنعمله ، ناس كتٌر ظروفها زّي الِزفت ، بَس 

ش كل واحد بٌقبل على نفسه ٌكون حرامً .  ِم
ذنً لكن "بٌبو" سمعه ال أدري كٌنؾ ، رّد بالرؼم ِمن همس "خ الد" فً أُ

  احكاا :
ننة واحنندة ، للا ٌسننامحك ٌننا باشننا .. - ٌننا عزٌننزي كلنننا  حرامننً ِحتّ

 لُدوص .
قبل أن ٌرد "خالد" علٌِه ، عادت "سوكا" وبٌندها علبنة قطٌفنة دنؽٌرة ، 
 إتخذت مجلسها بجوار "بٌبو" مم رمقتهُ بنظرة ذات مؽنزى وهنى تقنول :

 لص ٌا "بٌبو" وال رأٌك إٌه ؟ .أقلَع خا
 براحتك ٌا قلبً . -

أطلقت  حكة عابمة طوٌلة مم أشارت على سنجابر. : طٌّنب ٌبقنى نولّنع 
 بقى .

و ع سٌجارة فً فمها وأشعلها ، للحظات أخنذت تنفنث دخانهنا اسزرم 
بمهل مم فتحت العلبة القطٌفة ، أخرجت دنورة قدٌمنة وأخنَذت تتؤملهنا ، 
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ا .. والندي المعلنم "شنحاتة جبنر عّدلت و ع الدورة ب حٌث نراها جمٌعا
 كنت فً ِسن التاسعة . اللٌمً" ، آخر َمّرة وقعت عٌنً علٌه

ــ رحمنه للا  لمعت عٌنها ببرٌ  عجٌب مم إندفعت تحكً .. أخبرنً أبً
ي مركز أهناسٌا ، لكنً ال أتذّكر أ "بنً سوٌؾ"ِمن أبناء محافظة  أننا -

ا ٌنوم أتٌننا إلنى هناك ، بٌنمنا أذكن أٌام لً  كننت جالسنة ، "القناهرة"ر جٌّندا
 على رجل أبً بٌنما أخً "محمود" جالس بجوار. فً القطار .

رتسننم علننى وجننه أبننً وكمننرة إلتفاتننه حولننه بإرتبنناك ،  أتننذّكر الوجننوم الُم
ر سإالً عن أمً وجوابه وهو ٌكتم دموعه أنها ذهبت لخالقها .  أتذّك

ٌخنرس  ارات وسنط البلند ، كنانإستؤجر أبً ؼرفة فوم سنطح إحندى عمن
ا وال ٌعود قبل منتدؾ ً "محمود" عند عم اللٌل ، وٌتركنً مع أخ باكرا

 "دالح" جارنا وهو رجل متزّوس ولدٌِه بنتان .
أتى عم "دالح" ذات ٌوم و ّمنً أننا وأخنً بشنّدة وهنو ٌؽالنب دموعنه 

 دنندمة، بعنند مننا َذَهننب رْوع المانٌننةا إن أبننً لننن ٌرجننع للبٌننت .. قننابًل 
رفنض الحندٌث فنً البداٌنة لكنن بعند َحَدث ،  حاولت بإستماتة أن أفهم ما

نننك ٌننا إبنتننً  ننبطو. مننعأخبرنننً بالحقٌقننة الُمننّرة ..   ننؽط سنننٌّدة  َعّم
تزوجنة ، وعنندما حناول النزوس اإلمسنناك بنه َ نَربَهُ عّمنك علنى رأسننه  ُم
 ربة كانت سبب فً وفاته ، بعد ذلنك إشنتعلت اسمنور ونَشنبَت معركنة 

ــ  رحمها للان شخص ِمن الطرفٌن وكانت أمك ــمِ ات فٌها أكمر كبٌرة م
د ال حاٌا ، ولٌت الندابرة توقفنت عنند هنذا الحند ، إنمنا إنطلن  وحنش  أَح

ا .  المؤر ِمن مكمنه أٌ ا
ند لنً عنم "دنالح" أن أبنً لنم ٌكنن  أت عٌنها تترقرم بالدموعمم بد .. أّك

بنه ، بنل كنان أكمنر  عًلقة ؤّي شًء عن هذا المو وع أو ذيب على ِعلمْ 
 منه فقد تم حرم بٌته وقتل زوجته وتشرٌد عابلته ، كل هذاالُمت ررٌن 

دنوا  لم ٌشفع لوقؾ نزٌؾ المؤر ، فقد عنرؾ خدنومه مكنان عملنه وتربّ
 . قتلو.به و
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عام لََحَ  بِه شنقٌقً ، مة حزٌنة .. بعد وفاة أبً بالحت على شفتٌها إبتسا
ا ، ذهب بهِ  ، إحتجنزو.  لمستشنفىعم "دنالح" ل َمِرَض َمَرْض عادي جدا

 وبعد ٌومٌن أخبرونا بوفاته .. هكذا ببساطة .
إنسابت أّول دمعة ِمن عٌنٌها وهى تُخِرس دنورة لدنبً دنؽٌر وتُرٌننا 

 إٌّاها .
لننت حكاٌتننك هتبقننى  حاولننت تهنندبتها ُمننداعباا : إٌننه ٌننا "سننوكا" .. د. أنننا قُ

 فاكهة القاعدة .
 ابمة على شفتٌها قابلة بدلع :فوجبت بها ترسم إبتسامتها الع

ال ما خًلص .. المآسً خلدت خًلص ٌا عنم "حمندي" ، إللّنً  -
 جاي بقى .. كله ِسكس .

بارتهننا ، لحظننات وإسننتطردت .. ألننم نتمالَننك  ننن ال ننحك بعنند ِع نفسنننا ِم
ا ولننهُ ِمننن إسننمهُ  ا جنندا شننت مننع عننم "دننالح" الننذي كننان بالفعننل دننالحا ِع

فاتحنً قابًل :ندٌب ، حتى بلؽت السادسة عشرة فو  جدته ٌُ
ك عرٌس ٌا "سوكا" ، راجنل ؼننً وُمقتنِدر ، هنو بَنس عٌبنه  - جاِل

 إنه أكبر ِمنّك حبّتٌن .
نزات العنرٌس كؤننه ٌنندفعنً دفعانا  أن  للُموافقنة مننعمنم أََخنَذ ٌسنهب فننً ممٌّ

اسمر ال ٌستح  عناء إجباري ، فؤنا موافقنة دون  نؽط ، كٌنؾ أرفنض 
ٌْش وحدي بدال ِمن حٌاتً ع الة على الرجل وقد سِمعُت زوجتنه أكمنر الع

ممنل خطنر علنى بنتٌهنا سننً  ِمن َمّرة تإكد علٌِه إن وجنودي فنً البٌنت ٌُ
ننل منننهن ممننا قنند ٌننإمر بالسننلب فننً حالننة أن أقننَدم أي عننرٌس علننى  أجَم

 اإلقتراب ِمن المنزل .
ننتون  لمنناذا أرفننض هننذ. الفردننة ؟ ، هننل سن العننرٌس عمننر.ُ  خمسننة وِس

ا وأنا بِنت  تة عشرة فقط  !! ، ماذا أخذنا ِمن الشباب ؼٌر محاولة عاما الِس
 اللعب والتسلٌّة ؟ .

ة فً شقة مفروشة ؟ ، عم "دالح" أكد أن  هل سنً سؤبدأ حٌاتً الزوجٌّ
العرٌس سٌشتري شقة تملٌك فً ؼ ون أشنهر وسنؤنتقل للعنٌش فٌهنا .. 

 لماذا التَمّسك بالشكلٌّات ؟ .
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ا سن ا نا ، بالتنالً لعرٌس الُمرتقب لونظرا دٌِه زوجات وأبناء وأحفاد أٌ ا
ننرم وخًلفننه ، فالزٌجننةإال ٌجننوز  ة ، وقنند تننم  قامننة حفننل وفَ أدننًل ِسننرٌّ

ً ن ألؾ جنٌه كتعوٌض لر ٌتً بخمسٌت تننازلً عنن حلنم كنل بننات ِسننّ
ن عننً عنم "دنالح" بعند أن قَنبََض عشنرٌهكنذا أقن.. بالكوشة والمعنازٌم 

 ألؾ جنٌه .
لت وسامته وقامتنه ال أُنكر َددمتً عندم ا رأٌت عرٌسً الذي طالَما تخٌّ

وهامته الشنامخة وهنو علنى فرَسنهُ الجنامح النذي سنٌحملنً علٌنِه ُمسنابقاا 
،ٌمتلنك  الرٌح ، ل سؾ إسنتبدلت كنل هنذا بعجنوز أشنٌَب الشنعر واللحٌنة

ًلت ؼٌنننر مقبولنننة فنننً الدننندر والنننبطن  بَنننَدْل الع نننًلت المفتولنننة تنننرّه
 واسرداؾ.

لمفروشنة مًلمنة شنهور بتسنعٌن لٌلنة ، نََجنَح فنً سنبعة ق ٌت فنً شنقته ا
 منهن فً محاولة إمبات أنه ال زال ٌحتفظ ببواقً رجولته .

ننن إحنندى تلننك اللٌننالً  سننرحت بعٌنٌهننا لحظننات مننم أكَملننت .. ل سننؾ ِم
فناجبنً بالحمنْل ، أخبرتهُ  السبعة ُرِزقنا بــ "سوزي"  نا ِلٌُ وأننا أطٌنر فرحا
ا أن ه ال ٌرٌد أطفنال فلدٌنِه العدٌند مننهم ِمنن زوجاتنه بدفعة ُمدّوٌة دابحا

نننن الجننننٌن كشنننرط نهنننابً  نننً مباشنننرة النننتخلص ِم السنننابقٌن ، وَطلَنننَب منّ
 إلستمرار الزواس .
تخدص فً قتنل اسجننة بالفعل أسؤل  وافقت ُمرَؼمة وبدأت عن طبٌب ُم

ننننا كنننرٌم فقننند سنننمعته بالدننندفة وهنننو ٌُحنننّدث أحننند أبنابنننِه فنننً  ، وسن ربّ
االمحمول ه بنؤنً لنن أسنتمر علنى ذمتنِه طنوًٌل ، هنو ٌسناٌرنً فقنط  امسا

لقٌنً فً الشارع .  حتى أتخلّص ِمن الجنٌن مم ٌُ
نن بعٌند ، إذن فقند إنتنوى  ا بشؤن الطًلم أو حتى لَّمَح لنه ِم لم ٌافاتحنً أبدا

 الؽدر وعلٌِه تحّمل عواقبه .
ا لجؤت إلى ددٌقتً الوحٌدة فنً الندنٌا .. "هندٌر" ، شنابة أكبنر منن ً ِسننا

ن كمرة تجاربها فنً عنالم الرجنال ،  بخمسة سنوات ، ذات خبرة كبٌرة ِم
والتً إنتهت بؤن َومَقَْت فنً أحندهم ووقعنت فنً ؼرامنه ، منم دفعنت مََمنْن 

قتها عملٌة إجهاض فاشلة أّدت إلى إستبدالها للرحم .  مِ
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لجننؤت إلٌهننا وأنننا ال أدري مننا أفعلننه ، فندننحتنً بمقننة إن علٌنننا إسننتخدام 
 حنا الفتّاك .. كٌد النساء .سًل

و ننعنا خطننة بسننٌطة ، أنننزل أنننا ِمننن المنننزل بِحّجننة الترتٌننب لعملٌّننة 
لهنا المننزل ً ستؤتً هى كؤنها تزورننً ، منع دخواإلجهاض ، بعد نزول

ا سٌحاول معهنا أو ستسندرجه  فً وجود كلب شهوانً ِممل زوجً ، حتما
ن هاتفها لؽرفة النوم ، مع ر نهى ، فً كل اسحوال سٌتجها نّة دؽٌرة ِم

تسللة للمنزل وأقوم بتدوٌرهم .. وقد كان .  أعود ُم
إبتنزاز. فنً مبلنػ كبٌنر وطلبنت نجام ُمنذِهل ونجحنت فنً نََجَحت الخطة 

ا .  ِمنه الطًلم أٌ ا
نة ؼٌنر رسنعقند وكانت المفاجؤة أن عقد الزواس الُمبرم بٌنننا  مً ، إذن نٌِّ

بلػ وتركته ٌذهب لحال سبٌله ومعهُ البداٌة ،  اعفت الم الؽدر ُمبٌّتة ِمن
 "بٌبو" بخفة ِظلّها : ؤلتْ الفٌدٌو ، مم سَ 

ل الفٌدٌو على النت ، د.  قوي كان خاٌؾ ِمش عارفة لٌه - إنًّ أنّز
 حتى هو ماعرفش ٌعمل مع "هدٌر" أّي حاجة !! .

 لو كان َعنَرْؾ .. كنانما هو عشان كد. ٌا قلبً  رد بخبرة رجل ُمحنّك :
 ْب ِمنّك تنّزلٌه.هو إللًّ َطلَ 

كالعادة نجح "بٌبو" بروحة الخفٌفة أن ٌُ حكنا ، لكن "سوكا" لم ت حك 
إبتسننامة وإنمننا سننرحت بعٌنهننا لحظننات قبننل أن تتننراقص علننى شننفتٌها 

ننن حا ننرها ، أو  سنناخرة ، ال أدري ِمننن مننا تسننخر ؟ ، ربمننا تسننخر ِم
 ما ٌها .. كل شًء وارد .

لننٌكم أن تتخٌلننوا و ننع إمننرأة فننً النهاٌننة تحننّدمت بدننوت َمبحننوم .. ع
قة ومعها بنت ر ٌعة ، تعنٌش  جمٌلة فً السابعة عشرة ِمن ُعمرها ُمطلّ

عند ددٌقتها فً شقة بحً روض الفرس ، تملك بعض المنال وال تندري 
رٌند ال ٌقناع  ماذا تفعل بِه ، أدبحتُ  كرٌشة فً َمَهنب النرٌح ، الجمٌنع ٌُ

ب فنً جسندي ٌرؼنب فنً رؼنالٌبً بإعتباري فرٌسة لذٌدة وسهلة ، َمن 
ا .مالً .. شعور س ا أن تكون ُمستهَدؾ دابما  ًء جدا
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حٌاتً وإنما ٌكفً أن أخبركم أن قسوة  ال أرٌد الحدٌث عن أسوأ فترات 
لتنً إلى إمرأة أخرى لم أرؼبها ولم أُكن هى أبداا .  تلك اسٌّام قد حّو

ك ، وإن بعد فترة بدأت "هدٌر" إسنتمّر الحنال  تُحنذّرنً أن أموالننا تُسنتهلَ
هننذا مننا وعلننى مننا هننو علٌننِه فسن ننطر أن ننننزل سننوم النندعارة قرٌباننا ، 

ا ، فؤنا على إستعداد لفعل أي شًء عدا أن أسلّم جسدي لَمن  رف تهُ تماما
لقً بعض الجنٌهات أسفل الوسادة قبل إندرافه . ٌُ 

حاولت مع "هدٌر" أن نعمل فً أّي عَمل شرٌؾ ، لكن ِمنن الوا نح أن 
نة ننادرة هنذ. اسٌّنام أوالد ا ، إلنى أن أتتننً دندٌقتً لحًلل قد أدبحوا قِلّ

ا  ا ما ٌُساند ال عفاء ِمن أممالنا ، وأنها أخٌرا ذات ٌوم تُبّشرنً أن للا دابما
ا دون أن ن طر لفعل منا نكنر. ، وجدت َعَمل ُمناسب ٌُِدر لنا دخًل كبٌرا 

ا .جنٌه فً اللٌلة ا فً أن اسجر المدفوع هو عشر آالؾٌك  لواحدة لكٍل منّ
 ظهرت الدهشة بو وم على وجه "خالد" ، فً حٌن سؤلتها بترقب :

ع فٌه عشر آالؾ جنٌهُشؽل إٌ -  اللٌلة ؟ !! . فً ه د. إللًّ بٌندفَ
لقٌة نظرة على "بٌبو" وكؤنها تستؤذنه ، إبتسم وهنز  إعتدلت فً جلستها ُم

قبننل أن تطننرم  ا اسمننر لهننا ، نظننرت نحننوي بتننرددكتفٌننِه بًلمبنناالة تاركانن
ارة إلنى منطقنة كنورنٌش  ا .. طبٌعنة عملنً هنى أن أقنود سنٌّ بعٌنها أر ا
ا سٌؤتً  ا وأتظاهر بؤن ُعطًل ما أدابها ، حتما وسط البلد ، مم أركن جانبا
ننه لٌعننرض خدماتننه وع ننًلته ،  رجننل تجننري دمنناء الشننهامة فننً عروقِ

ارة ، منم أحناول إدار تهنا .. أنتقً شاب وسٌم وأسمح لنه بالعبنث فنً السنٌّ
، ه بالسٌّارة سّي مكان .. فٌواف فتدور ، أعرض علٌه بإبتسامة أن أودل

ا عنند أختنً فنً شنقتها  أمناء سٌرنا أُزٌد عر ً بؤن نتناول العشاء سنوٌا
وهى لن تُمانع مم أإكد علٌِه ببعض الدلع أنً مللت ِمن العواجٌز وأتنوم 

ًّ شاب وسٌم مفتول الع ًلت ..  ا .للٌلة أق ٌها بٌن ذراع  فٌطٌر فرحا
ندعد أننا وهنو إلنى شنقة حٌنث تكنون "هندٌر" بإنتظارننا ومعهنا شنخص 

هذا الشنخص هنو خلٌجً ، تقدمه لنا بإعتبار. ددٌقها ، لكنه فً الحقٌقة 
عطٌنننا أجرنننا نظٌننر أن نُحِ ننر لننه شنناب  دنناحب العَمننل كلننه ، هننو َمننن ٌُ

طعنام ، بعند وسٌم مم نُحّ ر العشاء لنا جمٌعاا ، نََ ع ُمنّوم للشناب فنً ال
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ننن مًلبسننه بالكامننل ونؤخننذها معنننا ومعهننا أج رنننا أن ٌفقنند وعٌننه نُجننّرد. ِم
 ونندرؾ ، هذا فقط هو المطلوب .

عمننًل عقلننً فننً محاولننة ل سننتٌعاب ، فلننم أجنند  إتسننعت حنندقتاي دهشننة ُم
سنمعت تنهٌندة  ، وتؤكدت ِمنن ِدندم إسنتنتاجً عنندما ِسوى تفسٌر واحد

 " .ؼ ب حارة خرجت ِمن فم "خالد
 نظرت لــ "سوكا" بإشمبزاز لتواجهنً بدًلبة قابلة :

هنو أننا فً إٌه ٌا عم "حمدي" .. بِتنبُص لنً بقنرؾ كند. لٌنه ؟ ،  -
كنت عملت إٌه عننً ؟ ! ، أننا سنلّمت واِحند ِوِسنر لواحند أْوسنر 
ه ، وأخدت أجرتً ، ٌعنً ال قلعت وال المإاخذة .. لبست .  ِمنّ

 َدعمها "بٌبو" بالطبع قابًل :
نً كنان طنالع معناكً الشنقة د. كنان  دح ٌا - قلبنً ، هنو ٌعننً إللّ

 ٌطلع ٌدلً الفجر حا ر ممًل ! .
ودمَت لحظة مم أردؾ ب حكة مجلجلة : أهو إللًّ كان طنالع ٌعملنه .. 

 إتعَمل فٌه .
طرٌقة "بٌبو" و حكاته ودخانه اسزرم وَسَخْؾ الموقؾ جعلنا ن نحك 

ا بهٌستٌرٌا ، حتى "خالد"   نن تماسنك سنابًل  كننهحك معنا لجمٌعا أّول َم
 "سوكا" :
ً سلمتٌهم رام إشتكى فً القسم ؟ . -  مفٌش حد ِمن الِعٌال إللّ

 رد "بٌبو" نٌابةا عنها ب حكة طوٌلة عالٌة وهو ٌقول :
ننس ٌننا باشننا ؟ ، الشننقة مفروشننة بِتتننؤّجر باللٌلننة  - هٌشننتكً إّزاي بَ

ننة إٌجننار  ننً مننع "سننوكا" عربٌّ بننورم م ننروب ، والعربٌننة إللّ
ننش بًٌلقننً  بر ننه بننوَرم م ننروب ، وهننو بٌفننوم ِمننن النننوم ِم

حاجنننة ٌلبسنننها أدنننًل ، وال معنننا. فلنننوس أو موبٌنننل ، كمنننان ال 
، فً إحساسه .. هٌشتكً ٌقول إٌه؟! مجروم جرم جامدمإاخذة 

 الشكوى لؽٌر للا مذلّة بعٌد عنّك .
ن تسنلٌم أهنل بلندك  مم قال : هّز "خالد" رأَسهُ  ٌعنً عملتً فلوس حلوة ِم

 احد ِمن قوم "لوط" .لو
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وٌارٌتها دامت ٌا باشا .. ٌاهلل الحمد هلل  أطلقت تنهٌدة حارة وهى تُجٌب :
 على كل شًء .

د إلقاء هنذا السنإال ، لكننً  ما كل هذ. التقوى وهذا الَوَرْع ؟ !! ، كنت أَو
ته فً آخر لحظة بسإال عن ما َحنَدَث بعند ذلنك ، نظنرت "سنوكا" لإستبد

ا ما حدث ، لكنن ٌبندو أن خطنؤ  ناحٌتً بود وإسترسلت .. ال أدري تحدٌدا
نن النوارد أن جرعنة المخنّدر لنم تكنن  ما وقع مع آخر شاب أح رته ، ِم
س علنى المخنندرات فكننان ٌجننب إعطابننه  كافٌنة ، أو أن هننذا الشنناب ُمتمننّر
جرعة أكبر .. المهم أنه أفام بعند إندنرافنا بوقنت بسنٌط ، واسسنوأ أننه 

 أفام فً منتدؾ العملٌّة .
ا لمعرفننة مننا َحننَدْث ، ولننم تتركنننا طننوًٌل ،  دننمتت لحظننات تحّرقنننا شننوقا

ح سلٌل قوم "لوط" .  أشارت على رقبتها بمعنى أنه َذبَ
ة أشعر باإلرتٌام لسماعً عن جرٌمة قتل ، لٌس فقط اإلرتٌام ،  أّول َمّر
ننا ، هننا قنند إنننتقم أحنند أبننناء وطنننً البواِسننل لشننرفنا  مننا بالسننعادة أٌ ا وإنّ

 .المسلوب 
هنناك  سوكا" بدوت ٌملإ. اسسى .. قامت الدنٌا ولنم تقعند ،إسترسلت "

تها أحنند اسمرٌننا أدلننى الشنناب بموادننفاتً  ء العننرب ،جرٌمننة قتننل  ننحٌّ
ارة ، وجندت الشنرطة تقنتحم شنقتنا فنً روض الفنرس ،  وموادفات السٌّ
ا فنننً  إقتنننادونً إلنننى القسنننم وحققنننوا معنننً ، لنننم أذكنننر إسنننم "هننندٌر" أبننندا

ن كانت تعتننً بـنـ "سنوزي" التحقٌقات وأ بعدتها عن أّي شبهات ، فهى َم
فً ؼٌابً ، كذلك لم تُقّدنر معنً ، أح نرت لنً محناٍم كبٌنر ، َوّجهننً 
ا معرفتنً بالشناب أو ال نحٌّة وأنكنر كنل  إلى شًء واحد ، أن أنفً تماما
ًّ ، خادننةا مننع عنندم وجننود شننهود إمبننات ، فقنند كنننا  الننتَُهْم المنسننوبة إلنن

 بإسننتمرار وال ٌوجنند أّي دلٌننلٌننر الشننق  المفروشننة حرٌدننون علننى تؽٌ
اط القسنم ت وتحّملت وتحّملت تحّملوا ح ، بالفعل  ، تحّملنت بطنش ُ نبّ

، لو. بً خارس الزنزانة .. وداخلهاوأمنابه وحتى عساكر. ، تحملت مافع
ا وأنا ُمحتجزة على ذمة الق ٌّة .  سكمر ِمن خمسة وأربعون ٌوما

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


79 

 

ننن سننراي  تا فننً إمبننابعنند مننا ٌبسننوا ِمنننً وفشننلو الننتَُهْم ، أخلننوا سننبٌلً ِم
 النٌابة على ذمة الق ٌّة .

نل .. بعند خروجنً قنرّرت أن ال أعنود  مم أطلقت زفرة ُملتهبنة وهنى تُكِم
ا ، بنندأت أفكننر فننً إسننتممار مننا معننً ِمننن مننال  إلننى هننذا المكننان مانٌننةا أبنندا

القرب والذي أدبح وفٌر ، دخلت فً شراكة مع "هدٌر" وإفتتحنا كافٌه ب
 ِمن مٌدان "طلعت حرب" .

بعد فترة وجدت شاب نحٌؾ وسٌم ٌتردد على المكان بدورة ُمستمّرة ، 
ٌْش أبداا  نً بجنون وال ٌستطٌع الع ٌُراقبنً .. ٌُؽازلنً .. ٌُقسم لً أنه ٌُحبّ
عجبت به .. أحببته .. عشقته ، لدرجة أنً كلما أرا.ُ تتردد فً  بدونً ، أُ

ًّ كب الشرم .. وجدانً كلمات أؼنٌة كو ، "إللًّ ُشفته قبل ما تشوفك عٌن
" ًّ  .ُعْمْر  اٌع ٌحِسبو. إّزاي عل

ًّ "بٌبو" وهى تُكمل بهمس :  مم نظرت فً عٌن
ام كد. وعٌنٌه حلوة .. إسمه "بٌبو" . -  واد حّر
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وكا" ، ال "سن بعد قدة بو" شعرت بهبعد سماع حكاٌة "بٌ نفْس إحساسً
مٌننر حنقننً لكننن مننا ٌننة ؟ ، هننل هننى  ننحٌّة أم جانِ  لُحكننم أسننتطٌع ا هننو ٌُ

 معً . ا ، فً حٌن أن كًلهما لم ٌت امناتعاطفً معهم
 ، مننم" فننً حكاٌتننه أدننّر "بٌبننو" علننى إحتسنناء القهننوة قبننل أن ٌبنندأ "خالنند

أعطنى إحنداهما لـنـ "خالند" وهنو ٌقنول تطّوع بِلَؾ سٌجارتٌن إ نافتٌن ،
ا :  ...عشان تِنِجلً وتَِطْعَطعْ  ولّع ٌا باشا ولّع مازحا

مً أبعند منا ٌكنون عنن  نه وهو ٌنظر له برٌبة ، فهذا الَكَرْم الحناتِ أخذها ِم
ننه ، أعتقنند أن "ب حتننى ٌحكننً قِِدننتهُ  ٌبننو" ٌرٌنند أن ٌُ ننِعؾ تركٌننز.أخًلقِ

بددم ، وٌبدو أن "خالد" فَِطَن لما ٌدور فً ِذهننِه ، لنذا أجابنهُ بإبتسنامة 
 ارة :لزجة وهو ٌُشِعل السٌج

ؾ نفسك كل د. ٌا "بٌبو" .. أنا إللًّ عاٌز أحكً  - مفٌش داعً تِكلّ
 وللا .

"بٌبو"  حكة طوٌلة مجلجلة مع عودة "سوكا" بالقهوة ، وّزعتهنا  أطلَ َ 
 علٌنا مم جلست بجواِر. .

ا وهنو  إتجهت العٌون كلها نحو "خالد" الذي أخَذ رشنفة ِمنن قهوتنه ُمتلنذذا
 ٌقول :
 هاٌلة ٌا "سوكا" .بتعرفً تعملً قهوة  -

فنً حاجنات كتٌنر بعنرؾ أعملهنا بطرٌقنة  راقص حاجبٌها :رّدت وهى تُ 
 هاٌلة .. حتى إسؤل "بٌبو" .
ن ؼٌر ما أسؤل .. ما إحننا بنسنمع كنل  وافقها بإبتسامة ساخرة : عارؾ ِم

 حاجة .
ا أإكد على كًلِمِه بؤننا أحٌاناا نرى أ كدت  بانا تجنّ  لكنً أمسكت لسانًٌ ا

م جننننود. .. "خالننند محمنننود ، َمننن للمهننناترات ّر علٌننننا بعٌنٌنننِه كقابننند ٌُقنننٌّ
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الشناوي"، إبن اللواء "محمود الشناوي" داِحب اإلسم الكبٌر فً أروقنة 
ا مع الُمخطبٌن .الداخلٌة ،  ته ودرامته وعدم تهاونه أبدا  والمعروؾ بِِحّد

ه فً ِدفات الكل ٌعلمها، لكن ما ال ٌعلمهُ الكمٌرون ، أن هذ. ِدفات تِلك 
ا مع أوالد. .  المنزل أٌ ا

أنجب والدي شقٌقً " " ولحقت بنِه بعند مًلمنة سننوات ، منم بعند سنبعة 
 سنوات جاءت "ندى" شقٌقتً إلى الدنٌا .. ولٌتها ما جاءت .
ة الدنارمة علنى "  ًّ طبّ  والدي كنل تعنالٌم العسنكرٌّ  " وِمنن بعنِدِ. علن

، للِعلم " " حالٌاا ٌحمنل ُرتبنة حتى نََجَح فً إٌدالنا لباب كلٌّة الشرطة 
 رابد .برتبة ُمقّدم ، فً حٌن أنا كنت 

ربمنا ، لسبب ؼٌر معلوم تم إستمناء "ندى" ِمن تطبٌ  التعنالٌم الدنارمة 
أو سن ترتٌبها فً آخر العنقود ، لذا فقد كانت الُمدللة ، بِحكم كونها أنمى 
نذ طفولتها وهى  الوحٌدة .. اسولى أو للدقة ً ، كل شًء فً حٌناة أبن، ُم

 بؤّي إهتمام . حتى أمً توارت ولم تعد تحظى
ا الِددام مع "ندى" معنا.ُ الددام مع والدي ، وهنذا منا لنم ٌكنن أحند  دابما

له مددر السعادة الوحٌد ٌكفً أنها كانت تننجح ، فقد كانت تُممّل  ٌتحّملهُ 
نه ..وكم أن هذا لشًءٍ   عسٌر . فً إنتزاع ال حكة ِم

ن  اسنفنسـنـ خول "ندى" معهند الخدمنة اإلجتماعٌّنة بمجّرد د حتنى  ـنـ بِِش
النذي لنم ٌسنتِجب أو  ـنـ بؤمر والدي طبعااّولنا جمٌعاا إلى َخَدْم عندها ــ تح

ٌتجاوب مع ندابح أمً ـنـ رحمهنا للا ـنـ وتوسنًلتها بنؤن طرٌقنة تربٌتنهُ 
 هذ. ستكون لها عواقب وخٌمة ، وهذا ما َحَدَث بالفعل ل سؾ .

عام واحد لها فً المعهد أتت لنا بشاب شكلهُ ٌدعو للرٌبة وهى تإكد  بعد
ننه أن هذا هو فتى أحًلمها الُمنتَظر ،  وهى لنن تتفناوض بشنؤن النزواس ِم
 ولٌس أمامنا ِسوى أن نواف  جمٌعاا .

وافقتِننِه َخننَرَس علٌنننا مُ  رف نننا باإلجمنناع لكننن بعنند إنفرادهننا بوالنندي علناننا ما
نت أختنً لقنب  ة التً لم تَُدْم سكمر ِمن عام ، منمومباركتِِه لهذ. الزٌج َحَملَ

 . ُمطلقة 
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ا لخروجها ِمن المنزل وتؤّخرها أحٌاناا ، وفً كل  بدأت مع أخً نََ ع حدا
ة تحتمً بؤبً الذي إنفعلنت علٌنِه ذات َمنّرة ا بؤنهنا حالٌانا ُمطلقنة  َمّر منذكرا

نمعة أخنً الُمتنزّوس وسنم فاتها هنذ. ستسنًء لسنمعتها وسا عتك أننت وتدّر
ا ٌا سعادة اللواء .. جاوبنً بِ  دفعة على وجهنى وطنرد ِمنن المننزل أٌ ا

نن أمنً وتدنعٌدها بتركهنا المننزل فنً  ولم أرجع إال بَعنْد  نؽط شندٌد ِم
 حالة َعَدم عودتً .

عد ب عة أشهر أتت إلٌنا بشخص آخنر ، فوجبنت أننه طبٌنب ِمنن عابلنة  بَ
ا الننزواس بفرحننة هننذ. أتممنننمرموقننة ، سننارعنا بتقنندٌم كننل التسننهًٌلت و

االَمّرة قهنا ، لنم  ، لكن الفرحة لم تدم كمٌرا ، أشهر قلٌلة ِمن الزواس .. وطلّ
ا ، فقط أتى إلى  ا أن علٌننا  الٌمنٌنوألقنى أبنً ٌتحّدث كمٌرا أمامنه مو نحا

إلتزام مادي أو أدبً ، ذلك لعدم إجبار. علنى الحندٌث  إبراء ذمتّهُ ِمن أيّ 
 فً ما ال نطٌ  سماعه .

ث ، ففاجؤتنننا بمحاولننة بع حاولننت إعتدننارهبننالط ا لتخبرنننا عننن مننا َحننَد
تها ، لم تنجح تلك المحاولنة فنً إزهنام  ا فً مدى واقعٌّ إنتحار أشّك كمٌرا

 روحها لكنها نجحت فً إجبارنا على تخّطً الموقؾ.
ا علننى بعنند طًلقهننا المننانً  ننعفُ  ت قلننًٌل قب ننة أبننً ، لكنننه مننا زال قننادرا
ا اإلمسنناك بزمننام اسمننور  ، فننً حننٌن فر ننت أنننا وأخننً علٌهننا حدننارا

ا .  دارما
ا لنم ٌعنوقنً إعتبرتُ  م فنً عملنً  تقٌٌدها عمًل إ افٌا عنن النجنام والتقنّد

ا َممًل ٌُحتذى به ، أخنذُت رتبنة رابند  اسدلً ك ابط شرطة ، كنت دوما
نة أمنن "القناهرة" تحنت  ا عن كل أقراننً ، إنتقلنت للعمنل فنً مدٌرٌّ ُمبكرا

 ..جل ال ٌُحب فً حٌاتِنِه ِسنوى عملنههٌ "حازم شفٌ " ، رإدارة ُمقّدم إسم
نكة فً العمنل ، وأن نقطنة  نعفهُ و النساء ، فهو مشهود له بالكفاءة والِح

بنالرؼم ِمنن أن لدٌنِه زوجنة ـنـ  النناعمجننس لالوحٌدة هنى ِعشنقهُ الشندٌد ل
ننن ال تننؤتً  ـننـ وأطفننال شنن  الننذي قنند ال ٌقننؾ أمامننهُ عنناب  ، فَم هننذا الِع
 .. تُح رها العدا .بالجزرة 
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كلفنً ال  ٌ  عمل ناجح حتى دارنت معه فركوّ  التنً  إال بالمؤمورٌّناتٌُ
ا فننً إعطنناء  ٌعجننز الننبعض عننن أدابهننا فقننط  ، ول مانننة هننو سنناهم كمٌننرا

 البرٌ  إلسمً ِعند كبار رجال الداخلٌّة .
أدبََح إسمً له رنٌن وإكتسبت شهرة بؤنً رجل المهنام الدنعبة ، حتنى 

ة والنذهاب إللقناء القنبض علنى سنٌّدة فوجبت به  ذات ٌوم ٌُكلفنً بؤْخذ قنّو
ة شنٌكات بندون ردنٌد ، شنعرُت أن  دادر ِ ّدها ُحْكنْم نهنابً فنً ق نٌّ

نة إهاننة ، هنذا َعَمنْل ٌسنتطٌع أي  نا ،  بط دنؽٌر إنجازهناهذ. المؤمورٌّ
ارتً الخادنة تتبعننً سنٌارة  لكن فً النهاٌة إمتملت ل وامر وأخنذت سنٌّ

نن تجهت لتنفٌذ المؤمورٌّة ، الشرطة وإ بعد دقناب  أتتننً ُمكالمنة هاتفٌنة ِم
 دوت حرٌمً ناعم : ألو .. "خالد" باشا معاٌا ؟ .

 أٌوة مٌن معاٌا ؟ . -
 ِمش مهم أنا مٌن ، إنَت لْك أُخت إسمها "ندى" .. ِمش كد. ؟ . -

م فً نبرتها ، فسؤلتها بخشونة :لم تُعجبنً  وإننِت عناٌزة إٌنه  رابحة التهّك
 ن "ندى" ٌا روم أمك ؟ مِ 

ننة وإسننمع  رّدت ب ننحكة سنناخرة عالٌننة : بالراحننة بَننْس ٌننا َشننبَْح الداخلٌّ
وتة دي .. وللا هتعجبك .  الحّد

 ودمتت لحظة قبل أن تستطرد :
ن حوالً إسبوعٌن ، "حازم" باشا ُمدٌرك إتَدل على تلٌفوننك  - ِم

تنام ، فإ نطر ٌتِدنل علنى اسر نً ،  بَْس كان الهناتؾ ؼٌنر ُم
 ت علٌه إسم النبً حارسها وداٌنها داحبة العفة "ندى" .ردّ 

س ٌا بنت الش .. . درخت فٌها بؽ ب :  ما تتكلمً كوٌّ
فٌند أحسنن لنك والنبً منا تعمنل راجنل و قاطعتنً بحّدة : إسنمع الكنًلم الُم

ك وإنت عارؾ إننه نسنوانجً قندٌر وِدنٌته وللا  ، الُمهم .. "حازم" رٌَّس
ها .رؾ أخًلقها وأختك وإنت عاِمَسّمْع ،   وأدبَ

 ؽطت على أسنانً بؽٌظ لكنً إلتزمت الدنمت بدنبر ، ولنم تتركننً 
ا وإستطردت:  أنتظر كمٌرا
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لش علٌنننك .. أخننندوا أرقنننام تلٌفوننننات بعنننض ، عشنننان منننا أطنننوِّ  -
هم ٌتقننننابلوا ، هنننننا ظهننننرت المكالمننننات زادت ، وٌنننناعٌنً نِفِسنننن

اي ؟ ، منا إننت إسنم للا عالمشكلة لٌنك شناِدد ، هٌتقنابلوا فنٌن وإّز
والخروس ، وحتى لو عرفت تزّوغ ِمنك  علٌها جاِمد فً الُدخول

مننا ٌننننفعش ٌتقنننابلوا فننً أّي مكنننان عنننام ، هننو راجنننل معنننروؾ 
 .. إتنٌن .بوساخته ، وهى بر ه مّطلقة بََدْل المّرة 

ننن لننم أتمالننك أعدننابً أكمننر ِمننن ذلننك ، فنن إنفجرت فننً وجههننا بسننٌل ِم
 :رّدت بمزٌد ِمن التهّكم ،السباب
 بالراحة على نفسك ٌا باشا ، د. بََدْل ماتشكرنً عشان بنّورك . -
 إخلدً ٌا بنت "......" بََدْل ما أعمل معاكً الؽَلَْط . -
ٌا عم روم إعمل الؽَلَْط مع أختك أدل زمانهنا دلوقنت فنً شنقة  -

ً هو راجل علٌها .. وعلٌك.  إللّ
 شقة!! ، شقة إٌه ؟ ، هو إنِت ِمفكراها زٌّك ٌا "...." . -

ل علٌها هتًلقً تلٌفونها مقفول ، ما هنو  قاطعتنً بتحّدي : ٌا سٌدي إتَد
مكان مافٌهوش شبكة ، فً  إنَت سؤلتها تقول إنها كانت قال لها تِقفله ولو

وإتِدل علٌه هتًلقً تلٌفونه مقفول ، بَنْس طبعانا إننت ِمنش هتقندر تسنؤله 
 عن حاجة ، أدله راجل علٌك .. وعلٌها .

ا ، دننوتها الوامنن  ومنط ننة حنندٌمها ألجمتنننً ، بالفعننل "حننازم" قننِذر جنندا قٌّ
ننن القننذارة ؟ ، أكملننت  السننإال .. هننل "ننندى" ودننلت لهننذا المسننتوى ِم

 ُمحّدمتً المجهولة :
عشنان تنفنذ تعلٌماتنه ، وإنَت ٌا عٌنً طالع تجري فً عّز الحنر  -

 وهو زمانه بٌبوس أّول بوسة .
سنًلم علنى أّول  ار : ٌناوإستطردت كؤنها تُلقً مزٌد ِمن الوقنود علنى النن

ا تبقى الواحدة عاٌزة تتباس بوسة دي ك ٌا "ندى" ، وبالذات لّم  ... ٌا بختِ
تحشرس بؤنً سؤعرؾ طرٌقها ولن أرحمها ، جناوبتنً  وعدتها بدوت ُم

ًّ تؽطٌة لحمنً العناري  أوال قبنل التفكٌنر فنً بمزٌد ِمن السخرٌّة بؤن عل
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قة فً حً المهندسٌن متمنٌّنة أّي إنتقام ، مم ألقت على مسامعً عنوان ش
 لً التوفٌ  والنجام مم أنهت الُمكالمة .

ؽلن  ، إتدنلت بـنـ "حنازم" فحدنلُت  إتدلت بــ "ندى" فوجدت هاتفهنا ُم
هولننة ال تكننذب .. وهننذا ٌعنننً علننى نَْفننْس النتٌجننة .. إذن ُمحننّدمتً المج

 .كارمة
ارة النجدة بالعودة وإتجهت للعنوان ، الؽر لك فً الحال أمرت سٌّ ٌب أن تِ
ننا ظلننت طننول الطرٌنن  تُرسننل لننً رسننابل  المننرأة لننم تتركنننً لحننالً وإنّم

فمنا جندوى كنت فً ِؼنى عن رسابلها ،  ُمستفّزة لتشعلنً ، فً حٌن أنً
 رجل إحتَرَم بالفعل ؟ ! . إشعال النار فً

 عرفت مٌن الِست دي ٌا "خالد" ؟ . سؤلتهُ بلهفة وترقب :
ن أجبرهم "حازم" على فعل ما  هز رأسه إٌجاباا بهدوء .. هذ. سٌّدة ِمن َم

ال ٌرؼبون ، ولسوء حظه أنها كانت تعمل فً إحندى شنركات المحمنول 
 ررت اإلنتقام بالتجسس علٌه .وق

أشننعل "خالنند" إحنندى سننجابر "بٌبننو" مننم َعقَننَد حاجبٌننِه بؽ ننب .. ذهبننت 
ن التسناإالت ، هنل ودنل بنِه  للعنوان كالمسعور ، ورأسً ٌكاد ٌنفجر ِم

رسلنً لعمل تافه لٌخلو له الجو معها ؟ ،اإل  ستهتار أن ٌُ
كٌؾ جرإ أن ٌستدرجها حتى ــ وإن كانت عاهرة ــ دون خوؾ ِمنن رد 

 فعلً ؟.. كٌؾ ؟ .
ارتً أمننام المننارة ، دننعدُت السننلم  ودننلت أسننفل العمننارة ، تركننت سننٌّ
ا ، بردادة مباشرة إنفتح باب الشقة ، إقتحمتها فوجدتهما جالسان  طابرا

 الدالة فً أٌدٌهما كوبان ِمن العدٌر .فً 
أمنحهما تََرْؾ التفسٌر ، لم أرى أمامً ِسوى نظرات الشفقة الُمتوقعنة  لم

على اإلسنم الكبٌنر النذي دنّسنت أختنهُ شنرفه فنً الوحنل ، لنم أسنمع ؼٌنر 
نن السنٌطرة علنى ٌندي  دة المجهولة السناخرة ، لنم أتمكنن ِم  حكات السٌّ

تخرس ردادنتان متتالٌتنان إخترقتنا رأس وهى ت ؽط الزناد مّرتان ، ل
ننن العمننارة أمننام عشننرات الشننهود مننم  كننٍل منهمننا ، لننم أُبنناِل وأنننا أخننرس ِم

 أذهب بكامل إرادتً لتسلٌم نفسً .
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ا ننا ، فننً حننٌن قفننزت  دار "خالنند" بعٌنَننه مننارا علننى "بٌبننو" المشنندود تماما
 ًّ ت رأسننها بؤسننى وعلننى  نظننرات التعنناطؾ ِمننن عٌننن ننا "سننوكا" فهننّز ، أّم
 وجهها عًلمات الحٌرة .

ا .. إتدلت بشنقٌقً النذي َهنّب لنجندتً لكنن  إستؤنؾ "خالد" حدٌمهُ سرٌعا
ٌننه ، هننذ. جرٌمننة قتننل ُمكتملننة اسركننان  الو ننع كننان أدننعب ِمننن تخّط
ننة ، واسهننم ِمنننهُ اآلن هننم أقاربننه   نحٌتها  ننابط ِمننن أهننم  ننبّاط الداخلٌّ

عابلتهم ، أِ ؾ إلى  إلبن المنتشرٌن فً كل مكان والُمطالبٌن بالقداص
ا بعد أن قتلت ُدمٌتَهُ الدؽٌرة . ذلك أن والدي ًّ تماما  إنقَلََب عل

، ُسننبُْل طمننْس مًلمننح الجرٌمننة ،لكننن دون جنندوىحنناول زمًلبننً بُِكننّل ال
، هنو إمبنات عندم نٌِّنة َسنْبْ   لودول إلٌِه ِمن دفوعأقدى ما نجحوا فً ا

 . ة َشَرؾْ أنها ق ٌّ ر والترّدد ، وإظهار الجرٌمة اإلدرا
ننل النٌابننة النذي أشننار بننؤن  لنم ٌقتنننع القا ننً بكنل هننذا ، وإسننتَمَع إلنى ُمممّ
الجرٌمة َحَدمَْت فً الدالة ولٌست فً ؼرفة النوم ، وأن المجنً علٌهمنا 
ا إعتبنار  رتدٌن مٌابهم بالكامل وال توجد ُشنبهة ِزننا ، وال ٌُمكنن أبندا كانا ُم

ُمِخّل باآلداب ، وٌجب توقٌع  و ْع تناول العدٌر على أرٌكة بؤنه و ػْ 
 أقدى درجات الِعقاب على الُمتهم وجعلهُ ِعبرة ِلَمن ٌعتبِر .

 قاطعته "سوكا" وهى تَُمّط شفتٌها بإعتراض :
والنبً د. كًلم ناس عاقلٌن ! ، ما كلننا عنارفٌن إن العدنٌر فنً  -

ة قبل الحشٌش فنً أو نة الننوم ، ٌ عننً الدالة د. مرحلة إنتقالٌّ
 .توقٌع أقدى عقوبة عشان َوَدلت بدري نُص ساعة !بٌطاِلب ب

منا تنزعلش  : َظَر إلى "خالد" بًلمبناالةلم ٌَُرْم ت امنها لــ "بٌبو" الذي نَ
ً ٌا باشا ، إنت بر ه كان واِجب تِتقل ِشوٌّة ، الِحوار د. كان ُممكن  ِمنّ

خلص عند المؤذون .. وٌا دار ما دخِلك َشر . ٌِ 
قننال نفننْس الكننًلم  أبوٌننا رة طوٌلننة مننم رد ببننرود :نََظننَر "خالنند" إلٌننِه نظنن

ننر واحنند عنناالخاٌننب د. ،  بٌفّكننر إّزاي ، هننو لننو قَننَدْر  رؾ "حننازم"أنننا أكتَ
 .لص ِمنًّ ٌطلع ِمن الموقؾ د. سلٌم ، أّول حاجة هٌعملها إنه ٌخ
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حاولت تجاوز هذ. المنطقة الشنابكة بنؤن سنؤلتهُ :وَحَدنْل إٌنه بعند كند. ٌنا 
 "خالد" ؟ .

ننجن  إبتسننامة حسننرة علننى شننفتٌه حننتال :أخنندت خمستاشننر سنننة فننً ِس
 "الفٌوم" .. عشان أقابلكم هناك .

ا لؽرفتنا ُمستطرداا ..  عام كامل فً الِسجن ماتت مم هّب ِمن جلسته ُمتجها
ا ا وقهننرا ا، ولننم  فٌننِه أمننً َكَمنندا ، واسكمننر أنننه َمنَننَع  ٌننؤِت أبننً لزٌننارتً أبنندا

 روتنا كلها على دور اسٌتام إذا عِرؾشقٌقً ِمن زٌارتً وهدد. بتوزٌع م
" النذي لنم أنه زارنً أو ساعدنً ، فهنو ال زال اللنواء "محمنود الشنناوي

ا بترك الحرٌّة  فً زٌارتً  لشقٌقًٌفقد كامل برٌقَهُ بَْعْد ، وتفّ ل َمشكورا
ا وأقدنى منا إسنتطاع عَملنهُ  لكن بعد موتِِه ، لذلك إبتعد أخً عنًّ ُمرؼما

ها عن اإلعًلم .هو أن جعل الُمح  اكمة ِسرٌّة وأبعَد
: مبسوط ٌا "حمدي" .. فرحنان  إستدار ببطء  َوقََؾ عند باب الحجرة مم
 كد. بعد ما قَلَعنا كلّنا .

اننة وهنى تنظنر لـنـ  كعادتها "سوكا" فاجؤتنا بإحدى  حكاتها العابمنة الرنّ
 "بٌبو" قابلة بدالل :

 البرٌمو ٌا نجم .والنبً حتى بعد ما قلعوا .. بر ه إنت ِلّسه  -
 ودون أّي إعتبار للمآسً التنً ُسنِرَدْت مننذ قلٌنل ، وجدتنه ٌحملهنا كطفنلٍ 
تجه لؽرفتهما قابًل ب حكة عالٌة : آ. ٌا قلبً ٌاللًّ داٌب .  دؽٌر ُم
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 الفصل الثالث

_  1  _ 
 

مة بعض التؽٌٌر قد َحَدَث فً  َمّر شهر على لٌلة الُمدارحة التارٌخٌّة ، مِ
  سوأ .أحدد بال بط إن كان ل ف ل أم ل، لم  شتركةنا المعًلقت

إنخف ننت نسننبة الرٌبننة بننٌن "خالنند" و"بٌبننو" وإن كننان هننذا ال ٌعنننً أن 
الَحَذْر قد زال ، الزالت هنناك نظنرات شنْك ألمحهنا فنً العٌنون وخادنةا 
ا بٌنما نحن فً نظِرِ. مجّرد حفنة  "خالد" الذي لم ٌنسى كونهُ  ابطاا سابقا

 .لدوص 
ابًل عننن رأٌَننهُ الشخدننً فننً ذات لٌلننة تحننّدمت معننهُ علننى إنفننراد ُمتسنن

 ، فؤجابنً ببرود :ق ٌّتً
بُْص ٌا "حمدي" ، زّي ما قُلْت لك قبل كد. .. الؽَلَْط َؼلَْط ولو ما  -

إعترفناش به ، والَدْح َدْح ولو مابنعملوش ، أبوك للا ٌرحمنه 
نننع بهنننا أر نننه وخادنننةا إ نننام كنننان ٌقننندر ٌرفنننع ق نننٌّة ٌرّج ن أٌّ

ة مفتوحة على البحري .  "السادات" كانت العملٌّ
ة وخسنرناها عقاطعتهُ بحّدة :  نة فنً النورم لرفعنا ق ٌّ شنان ِشنوٌّة لخبََط
 واإلجراءات .

 خًلص ٌبقى ِمش ذنب البلد بقى إن كان معاك ُمحامً عبٌط . -
ة وكٌنؾ أنهنا كاننت الفتنرة دافع بإنتماء شدٌد عن الحقبة النادرٌّ  مم أَخَذ ٌُ

فٌهنا الحكومنة بنالفقراء الوحٌدة فً تارٌر "مدنر" الحندٌث التنً إهتمنت 
فعًل ولٌس قوال ، وإستشهد بٌوم وفاة "عبد النادر" وما فعلتهُ الجماهٌر 

ا .  لموت زعٌم مهزوم فً حرب ، ما بالك لو كان ُمنتدرا
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لم أرؼب فنً الندخول معنهُ فنً َجنَدْل سٌاسنً عقنٌم ، لكنن رمٌتَنه بنظنرة 
جٌد ببراعة قراءة لؽة العٌون ، نظنرة معناهنا بالتؤكٌد فَ  ِهَم معناها ، فهَو ٌُ

 أن كٌؾ لممل هإالء أن ٌنتدرون ؟ ! .
على الرؼم ِمن ِخًلفنا السٌاسً الواِ ح إال أن حمناس "خالند" فنً جمنع 
عباننا الؽامض "  التناجً" لنم ٌهندأ ، إذ بِنِه ٌعنود ذات  المعلومات عن مُ

نننزل وعلننى وجهننِه  نفننس الوجننوم الننذي نَننَزَل بننه قننابًل أنننه عننرؾ ٌننوم للِم
 عنوان الهدؾ ، مم ألقى جسد.ُ على أقرب مقعد وأطلَ  زفرة حارة :

نم ، فنًٌل كؤنهنا قلعنة ببوابتهنا  - "التاجً" عاٌش فنً فنًٌل فنً الُمقّط
ننتها ، حاجننة كنند. عنناٌزة فرقننة دنناعقة عشننان  وأسننوارها وحراِس

 .تقتحمها 
خًلص .. ٌبقى مفنٌش داعنً  ساطة :مت ببدتبادلنا نظرات الترقب مم تح

نس د. هٌحتناس إنننا  تعب نَفسنا ونروم له ، إحنا نحاول ندطاد. بَّر. ، بَ نِ
 نراقبه كوٌّس عشان نعرؾ خط سٌر. .

ا وقال أنه بالفعل كلّؾ شخص بمراقبته ، مم أشعل  هز "خالد" رأسه إٌجابا
 سٌجارة قابًل بؽموض : 

ال ًعلننى فكننرة أنننا مًلحننظ إن أنننا بَننس إللّنن - ، ِمننش عننارؾ  شننؽّ
 بدراحة إٌه دور باقً الفرٌ  ؟ .

 ت نع أطبنام الؽنداء علنى المن ندة :ى رّدت "سوكا" ب حكة عالٌة وهن
 أنا إللًّ بطبر للفرٌ  .

ا إلى "خالد" :أكَمل "  بٌبو" ببساطة ناظرا
انا فً بٌتك .. هى ِمش بَْس بتطبخً ٌا قلبً ، د. إنِت كمان مِ  - َخبٌّ

 دي ِشوٌّة ! .
ننً عننة : نحننوي كاسننٌاا دننوتِِه بسننخرٌة الذوأشننار  وعننم "حمنندي" هننو إللّ

 هٌدفع للفرٌ  .
وأننا بقنى الِفنْرِوْد إللّنً بنٌخلص َع ٌند.ُ علنى دندرِ. قنابًل بزهنو : َ نمم وَ 

 الماتش بعد الدقٌقة تِسعٌن .
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بنً حارسنك ودناٌنك ٌنا إسم الن اوبِه "سوكا" ب حكة طوٌلة عابمة :فتج
 ما فً ِمنّك . بٌبً ، وربّنا

ننن أنننً كنننت سننبب التقننارب النِسننب ً الننذي َحننَدَث فننً الفتننرة بننالرؼم ِم
ا ٌحدث ، فؤنا أخشنً أن اسخٌرة ، إال أنً أشعر بالراحة كلما رأٌت تنافرا

ا ، ٌنا لنهُ ٌتفقوا بشكل كامل على شًٍء ما ،  هذا لن ٌكون فً دالحً أبدا
ن موقؾ شدٌد التعقٌد ٌحتاس توازن كامل فً المعاملة .  ِم

ا معاملتهما بالتساوي ، أو أن أجعل ر ابً كؤّن ل دّي طفًلن أحاول دابما
ا ٌتنافسا  علٌه . نحافزا

ا لهذ. الطرٌقة فقند إنتهنزت خنروس "خالند" ذات َمنّرة ِمنن المننزل  وتطبٌقا
ننا فننً الدننالة  دننرم كعادتننه أٌننن وجهتننه ؟ ، وجنندت "بٌبننو" جالسا ولننم ٌُ

نننا فننً قنننر قنننال بإحننندى اٌحتسننً كنننوب شننناي وبِفَمننهُ سنننٌجارة ُمنهِمكا ءة َم
هننا دون أن ٌرفننع عٌنننه عننن  الُدننُحؾْ  ننة ، ألقٌننت علٌننِه التحٌّننة ، رّد الٌومٌّ

 وكا" ، أجنناب أنهننا عننند "هنندٌر" لتطمننبن علننىالجرٌنندة ، سننؤلتَهُ عننن "سنن
 "سوزي" .

 .هدٌر" كل فترة لتطمبن على إبنتهانَعَْم "سوكا" أخبرتنً أنها تذهب لــ "
نؽتساءلت داخلً بدهشة ، هل اسفاعً  ارها وتتركهنا العادٌة ال تحنب ِد

؟! ، هنل رؼبنة  فقنط الجحود ٌقتدر على أفناعً البََشنرْ  سددقابها أم أن
رؼبتهنننا فننً رعاٌنننة  "سننوكا" فننً اإلسنننتمتاع بوقتهننا منننع "بٌبننو" تفننوم

نة ، أو، فً النهاٌة لم أكترث ؟!إبنتها ا بتلنك الجزبٌّ  لمناذا لنم ٌتزّوجنا كمٌرا
ٌبندو أنننً بنٌن فدنٌلة  هنواء اآلخنر ؟ ،أن كًلهما ٌتننفّس حتى اآلن مع 

ا إستنتاس أفعالها .  ٌدعب جدا
منم نظنرت إلنى "بٌبنو"  أي طعام وقعت ٌدي علٌنهِ  دخلت المطبر متناوال

ننا علننى الجرٌنندة كؤنّننه ُم نناِرب فننً البوردننة ٌُ  تننابع فوجدتننه الزال ُمنكبا
ؤلته :بشؽؾ أخبار أسهمه ، لم أستطِ   ع كبح ف ولً فَس

 تمام قوي كد. ٌا "بٌبو" ؟ .إنت بتقرا إٌه بإه -
 ًّ نا قبنل أن ٌنظنر إلن ظل لحظنات ٌقنرأ بإهتمنام وفجنؤة ألقنى الجرٌندة جانبا

 قابًل بتعّجب :
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ن الجماعة المشاٌر كاتب دفحة بحالهنا عشنان ٌقنول إن  - واحد ِم
د على المسٌحٌٌن فً أعٌادهم وإن إللًّ ٌعمل كد. ٌبقى  حرام نِعٌّ

ا .. كافر ِوْش كد. .  كافر شرعا
 ت لحظة مم إستطرد بتعّجب أكمر :ودم
ا ، إنما لو عٌّندت علنى  - ٌعنً لو إتجّوزت مسٌحٌة د. حًلل شرعا

ا .. هى الناس دي بتعمل دماغ  مراتً فً عٌدها أبقى كافر شرعا
 إٌه ؟! .

ن رأسً مم إبتلعت لقٌمة وأنا أسؤله :  وافقتهُ بإٌماءة ِم
بٌنت ، ودي "بٌبو" .. أننا شناٌفك بقالنك كنام ٌنوم منانزلتش ِمنن ال -

 ِمش عادتك .
 رد بإبتسامة ساخرة :

خًلص ٌا عم "حمدي" أنا بّطلت شؽل ، قرّرت أعتزل وأننا فنً  -
 قِّمة مجدي وفً قّمة عطابً .

 تُْبْت ٌعنً الحمد هلل . -
 إكتسى وجههُ بِجّدٌة ُمفاجبة وهو ٌقول :

أنا ماعملتش ذنب عشان أتوب ٌا عم "حمدي" ، أنا كنت بشتؽل  -
منل لننه إٌننه ! ، أننا بَننْس قنرّرت أسننّوي معاشننً وهنو د. شننؽلً أع

 وأؼٌّر مجال تخددً .
ا بحسم :  مم نظر فً عٌنً ُمستطردا

ًّ أنا هشتؽل نَْفنْس الشنؽًلنة ، وإننَت  - على فكرة لو َرَجْع الزمن ب
 لو َرَجْع الزمن بك هتسرم نَْفْس المبلػ وٌمكن أكتر .

ارات حتى أننت  إبتسامة سخفً بها  ٌقً وحنقً .. منحتَهُ  ٌنا لنص السنٌّ
ا ، ال عجب إذن  ا ٌرانً كذلكالظرٌؾ ترانً سارقا  .إذا كان "خالد" أٌ ا

هززت كتفً بًلمباالة ، ما مشنكلة إن كنان قناتًل قتنل أختنهُ وربٌسنهُ فنً 
ا .. ممله.  العمل ٌرانً مجرما

ننن الطبٌعننً أن رجننًل ٌسننرم ُمنننذُ نعومننة أظننافر. أن ٌرانننً سننارقاا ..  وِم
 .ممله
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تعاطفننة معننً هننى "سننوكا" مننع أنهننا الُممٌننر للح ننن  فعننًل إن الوحٌنندة الُم
ة  ..إمتهنت عن طٌنب خناط م مهننة عرفتهنا البشنرٌّ القنوادة ، لٌتهنا  ر أقنَد

ادة بمعناها الحرفً وهو تسهٌل الزنا ، إنما أدّرت أن تََ ْع أدبحت قوّ 
 لمستها علٌها بؤن سّهلت الشذوذ .
ا هنو إسنتعادة مروتنً ، ، م فً النهاٌة أنا ال أُبالً بهم جمٌعاا ا ٌشؽلنً حقا

 لك كٌفٌّة تؤمٌن نفسً ِمن ؼدرهم .بعد ذ
ألفنتهم بكنل ر وهى ماذا سنؤفعل بنالمروة وحندي ؟ ، فقند مم المشكلة اسكبَ  

 و نع إجابنة وا نحة للسنإال الدنعب ، لذا ٌجنب..  هم الُمتعدّدة مساوب
 فً حالة إن لم ٌؽدروا بً ؟ ... كٌؾ أعٌش بدونهم 
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_  2  _ 
 

ات خفٌفة فً كتفً مع دوت "سوكا" الناعم :  إستٌقظت على هّز
 عم "حمدي" .. إدحى ٌا عم "حمدي" . -

طالعنً وجه "سوكا" المًلبكً ، َكْم جمٌل أن تفتح عٌنٌك  ًّ لٌُ فتحت عٌن
فترى وجه ممنل هنذا ، خادنةا عنندما تكنون دناحبته ترتندي منامنة ننوم 

ا تخفً .حمراء حرٌرٌّة تكشؾ أكمر   بكمٌر ِمن َم
ًّ بهذا الجمال ، عاجلتنً قابلة : ا أُمتّع عٌن  ل سؾ لم تتركنً كمٌرا

والنبً ٌنا عنم "حمندي" عناٌزة أَهنّوي اسو نة وأرّوقهنا قبنل منا  -
 "بٌبو" ٌرجع .
نسابًل :  هوَّ "بٌبو" ِمش ِهنا ؟ . تماءبت ما

ا وهى تفتح النافذة على ِمدراعٌها :  هّزت رأسها نفٌا
 ٌقّ ً مدلحة ، و"خالد" بر ه َخَرْس ورا. على طول . َخَرسْ  -

ا بدأ الشٌطان اللعٌن َعملهُ بالتًلعب برأسً ، دبؽت دوتً بلهجنة  فورا
 ماِكرة قابًل :

ٌعنننً ٌنفنننع ٌنننا "سننوكا" نبقنننى لوحننندنا فننً البٌنننت ، وتدنننحٌنً  -
 بقمٌص النوم العرٌان خالص د. ! .

انة :إستدارت نحوي ناظرةا بدهشة ،  قبل أن تُطل     حكة رنّ
ً ع الرٌن  .. قنوم قنوم  - قوم ٌا عم "حمدي" ُخْد حبّاٌة ال ؽط إللّ

 د. إنت ماشً بالعًلس .
ا للحّمام تًلحقنً  كؤنها لطمتنً بلوم ملإ بارد على وجهً إنتف ت ُمتجها

  حكاتها الساخرة قابلة:
إوعنى تتكعبنل فنً السنجادة ٌننا عنم "حمندي" .. قنال قمنٌص نننوم  -

 عرٌان قال ! .
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ا فقط لتوقنؾ  نحكاتها السناخرة حاولت لكننً لنم أسنتطع ،  أن أقول شٌبا
ت اإلفطننار فننً دقنناب  ق ننٌتها تحننت المنناء قبننل أن أخننرس سجنندها أ عننّد

 فً تنظٌؾ الؽرفة .كانت ُمنهمكة الدالة ، أّما هى ف
ننن للا أن تتجنناوز هفننوتً ، بعنند قلٌننل  جلسننت أتننناول طعننامً راجٌاننا ِم

 جاءتنً وهى تراقص حاجبٌها :
 نبً رٌحتك حلوة بعد ما إستحّمٌت ٌا عم "حمدي" .وال -

ة المانٌة أعجز فً أن أقول شٌباا ، ، تلك اسفعى لدٌها كارٌزما خارقة للمّر
 عاجلتنً قابلة :

ًّ لٌه ؟ .  _ إنَت مش بتُرْد عل
إننَت ِزعلنت اخرة : مم مّررت أدابعها فً ِشنعري ُمسنتطردة بنعومنة سن

 ِمنًّ ٌا بٌبً ؟ .
أن تتركننً وحندنً ، لكنن للا وفقننً أن  جههنا طاِلباناكدُت أدنرخ فنً و

إنِت  ظرُت فً عٌنٌها قابًل بإبتسامة :نأدٌر الحدٌث حٌث ال تتوقع هى ، 
 لٌه ما إتجّوزتٌش "بٌبو" لحد دلوقت  ؟ .

ألقٌنُت سنإالً علنى أمنل أن ٌنننجح فنً إنهناء  نحكاتها السناخرة وَعبَمِهننا 
ا سنً لم أجد  ا إجابة .أبدا  لهُ  بؤعدابً ، وأٌ ا

السإال بالفعل ، دمتت برهة منم َعقَنَدت حاجبٌهنا قبنل أن تجلنس فاجؤها 
ا ما سنؤلت نفسنً هنذا السنإال ..  أمامً .. ِمنّك هلل ٌا عم "حمدي" ، كمٌرا

 لماذا لم ٌطلب "بٌبو" الزواس ِمنًّ ؟ .
وقند  هاأشاحت برأسها وهى تؤخذ سٌجارة ِمن علبة ُملقناة أمامهنا ، أشنعلت

ا أن ال أجننن وجههننا .. كسننى الُحننز د لهننذا السننإال إجابننة ، إنتظننرت كمٌننرا
نت أن ٌفعنل ، وبمن ًّ النزواس لكننه لنم ٌفعنل ، وَكنم تمنٌّ ننً سا ٌعرض عل

ت أن ، فؤنا مدركة إسنتحالة إجبنار. ع أعرفه جٌّداا ٌْ لنى شنًء ، لنذلك خشن
، سنننهُ لننو رفننض فسننٌجرحنً جننرم ال قِبَننَل لننً أعننرض علٌننه الننزواس 

ن ال ؽط علٌه وحتى إن لم تمنعنً فؤي بمداواته ، وست منعنً كرامتً ِم
له . ؽط معنا. أن ٌهجرنً ،   وهذا ما ال أطٌقهُ ولن أتحَم

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


9٘ 

 

نندخن سننٌجارتها وهننى تُحنناول ُمؽالبننة دموعهننا ، حتننى  تركتهننا لحظننات تُ
ننن مقلتٌهننا ، مننددت ٌنندي بهنندوء  ا ونجحننت فننً الفننرار ِم هزمتهننا أخٌننرا

 ومسحت دموعها قابًل :
قنولً  د. ..  سنوكا" ، أننا عنندي حنل للمو نوع" ما تزعلٌش ٌا -

 ٌارب وإن شاء للا خٌر .
عنا دنوت نظرت لنً بدهشنة علنى أََمنْل أن أسنتطرد ، قبنل أن أتكلنم سنمِ 

 طرقات على الباب ، فقالت:
 د. أكٌد "خالد" .. لو "بٌبو" كان فتح بالمفتام . -

 الحقٌقننةا روب فننوم قمٌدننها ،  فننة نومهننا وإرتنندتبسننرعة لؽرإتجهننت 
اؾمننا جنندوى إرتدابننه  أدري ؟! ، قبننل أن تفننتح البنناب  فهننو قدننٌر وشننفّ

ًّ ُمحذّرة :  أشارت إل
ش عاٌزة حد ٌعرؾ إننا إتكلمنا فً حاجة . -  أنا ِم

أومؤت لها برأسً بمعنى أن ال داعً للقل  ، فتحنت البناب وكنان بالفعنل 
ا كعادته ،الحظت أنه َمَسَحها بعٌنه بسر عة لكنه "خالد" الذي َدَخَل ُمتجّهما

 لم ٌبد علٌِه إهتمام ، أّي مبات إنفعالً لهذا الرجل !
 ألقى علٌنا التحٌة ، مم نََظَر لــ "سوكا" قابًل :

 أدخلً إلبسً حاجة عشان "بٌبو" بٌشتري سجاٌر وطالع وراٌا . -
ملما فعلت معنً وهنى تقنول  ا أن جاوبتهُ بإحدى  حكاتها ِم أسعَدنً كمٌرا

 بسخرٌّة :
إٌننه مننا تِهننُدوا ِشننوٌّة .. هننّو إحنننا فننً موسننم إٌننه ٌننا جماعننة فننً  -

 التزاوس وال إٌه ! ؟ .
، فؤطل  "خالد" زفرة ِ ٌ  ودخل ؼرفتهُ وأؼل   فً ال حكوإستمّرت 
سنرعة سنابلة بف نول اسنمنى عننإلنعنادت الباب ،  منا أننوي فعلنه ،  ًّ ُم

 فؤجبتها بمقة :
ي ناوي أعمل معاِك واجب كبٌر .. ومع "بٌبو" كمان ، بَنس ِعندّ  -

 الجماٌل .
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أطلت منها نظرة إمتنان ، وفتحت فمها لتقول شٌباا ، لكن قاطعها دنوت 
تعانقنا العننام المعتناد منع قُبلتنٌن وهَو ٌفتح البناب ، إتجهنت إلٌنه و "بٌبو"

ة ، لحظات وخرس قبل أن ٌنظر ناحٌتً وٌُلقً  التحٌّ
ت لننوس سن لدٌننِه معلومننا"خالنند" ِمننن ؼرفتنننا ، َطلَننَب ِمننن "بٌبننو" الج 

عنند لنننا الشنناي ، وإتخننذ مكانننه جدٌنندة ، أشننار "بٌبننو" لـننـ "سننوكا" بننؤن تُ
.. "  التناجً" سنافََر بناسمس إلنى د" إلٌننا منم قنال بجواري ، نظر "خال

  "قطر" وسٌعود بعد أسبوع .
ا .. لننمننم أشننعل سنن  ..دّي فكننرة ٌجننب أن ننننجح فننً تنفٌننذهاٌجارة ُمسننتطردا

معنا فنستطٌع اد فً وقت ٌتناسب بإمكانً معرفة مٌعاد ودوِله ، وإن ع
 .مهاجمته على طرٌ  المطار قبل أن ٌتمترس فً قلعته

ا رأٌنا ،  ا إلألقى "خالد" إقتراحه ونظر إلٌنا ُمنتظرا ، قتراحهلم أرتام نفسٌا
ا أن طرٌنن   ننبقنً للننرفض بدننورة قاطعننة ، مإكنندا كننذلك "بٌبننو" الننذي َس

ا وربمننا هننو الطرٌنن  الوحٌنند اآل ننا ، بمجننّرد المطننار مننإّمن جٌّنندا ِمننن حالٌا
ارات الشرطة أمامك ، مم قال  احكاا :  حدوث مشكلة علٌه ، ستجد سٌّ

ً ، أننا أخندت عربٌنات ِمنن كنل ِحتّنة فنً البلند وَمشنٌت  - ُخدها ِمنّ
 على كل الِسَكْك ، الطرٌ  د. قَلَْ  .

جاءت "سوكا" ومعها أكواب الشناي  منم جلسنت بجنوار "بٌبنو" النذي لنم 
 بسها .ٌهتم إطًلقاا بمًل

 اد. قبنل أن ٌدنل إلنىلساعة كاملة أخذنا نتبادل اآلراء عن كٌفٌّنة إدنطٌ
فٌنن  مإشننرات ، تبادٌننل وتواقلعتننه ، راجعنننا كننل المعلومننات ، دالبننل ال

اإلحتماالت ، ووسط كل هذا كانت "سوكا" جالسنة تحشنً بعنض أزواس 
ام ، ودون أن ترفع عٌنٌها إلٌنا قالت :  الحَم

 ة .. جٌبتوا آخركم ٌعنً ؟ .خلّدتوا وال ِلسّ ..  ها -
إتجهت إلٌها العٌون ، فقد كان دوتِها ٌدّل أن لدٌها ما تقوله ، إختّدتنً 

 بنظرة خادة قابلة :
 الواجب د. عشان خاطرك إنت ٌا عم "حمدي" . -
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ًّ بدهشة ، مم عاد بعٌنه إلٌها ، مسحت ٌدٌها ِمن الحَمام مم  نََظَر "بٌبو" إل
 قالت بإبتسامة عابمة :

إنتننوا تنناعبٌن نفسننكم كنند. لٌننه ! ؟، وعنناٌزٌن تقطعننوا طرٌنن  هننو  -
 تعملوا جو أكشن !وت ربوا نار و

تهنا ببسناطة .. لمناذا المعاننا ة فنً مم مّرت بعٌنها علٌنا قبل أن تشرم خّط
ننن ٌلهننث وراءنننا ، البحننث عنننه إذا كنننا نملننك الطُ  عننم الننذي ٌجعلننه هننَو َم

نننى إدنننطٌاد عنننم "حمننندي" لٌنننتخلّص ِمننن  ن شننناهد اإلمبنننات"التنناجً" ٌتمنّ
رٌد التخلص منه . ، لكنه ال ٌعلم أنالوحٌد ا ٌُ  شاهد اإلمبات أٌ ا

ودمتت لحظة مم إستطردت ببساطة .. كل ما علٌنا فعله هو أن نُعّشنمه 
بإدطٌادنا ، وعندما ٌسحب ِسنًلحة وٌظنن نفسنهُ شنٌر الدنٌادٌن .. هننا 

 ٌتم إدطٌاد. .
ننة ،لننم ٌكننذب َمنن هننذ. اسفعننى الجمٌلننة وهننى  ن قننال أن إحننذر المننرأة الذكٌّ

بمنتهنى  ، هى َمنن و نعت خطنة ُمحكمنة  أدؽرنا ِسناا وخبرةا وإحتكاكاا
ة فً عٌنٌهالالبساطة ، نظرت لــ "خالد" فوجدت نظرة التقدٌر  تُشٌر  َجلٌّ

ننا "بٌ إلننى موافقتننه ر ننا. بننؤن تحسننس شننعرها بحنننان بننو" فقنند أبنندى ، أّم
 :قابًل
ً داٌب .ٌا سًلم ع الدماغ الن ٌفة .. آ. ٌ -  ا قلبً ٌاللّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


98 

 

_  3  _ 
 

الجمٌع ٌعلم أن ُهناك َمن َرّوض اسُسود ، النمور ، الِدببَة ، لكن لنم ٌُقنِدم 
ا علننى محاولننة تننروٌض اسفنناعً ، حتننى "الرفنناعً" ـننـ الحنناوي  أحنند أبنندا
ؽنامر بنإخراس أفعنى ِمنن ِجرابِنه دون  المعروؾ بُمراقَدة المعابٌن ـنـ ال ٌُ

 الؽدر والخٌانة .ِمن  وال ، فكٌؾ تَمِْ  فً َمن إكتَسَب شهرتهنزع ِسّمها أ
ن العالمٌن .. تروٌض اسفاعً .  الٌوم أبدأ فً ما لم ٌُقدم علٌِه أحد ِم

هم .. إن نجحنتنعم سؤراقدهم دون ننزع ال  ربمنا منررتُ  ُسنم ِمنن أفنواِه
ل العواقب كاملة .. فً حالة الفشل . ًّ تحّم ا ، وعل  سالما

، لذا َوَ َح ام على سفر "التاجً" وتبقى ٌومان على عودته َمّر خمسة أٌّ 
إرتفاع مستوى الترقب والقل  ، وهذا هنو التوقٌنت الممنالً للتنروٌض .. 

 إن إستطعت ؟ .
عاٌزك تعزمنً على قهوة فً  المساء َهمسُت فً أذن "بٌبو" : مع دخول
 أّي ِحتّة .

َخننل ؼرفتننهُ ٌُؽٌّننر تننه ، دَ نظننر لننً بدهشننة فننً البداٌننة ، مننم أبنندى ُموافق
خبننر "سننوكا" بخروجنننا ، لتطلننب ِمنننهُ الخننروس معنننا ، سننمعته ٌُ مًلبسننه

لها عند "هدٌر" فً طرٌقنا ، فإنتهزت فردة إنشنؽالهم بالحندٌث ،  لنوّد
ا بؽموض :  وإتجهت لــ "خالد" هامسا

أنننا نننازل مننع "بٌبننو" راٌحننٌن ِمشننوار .. فننً ِشننوٌّة ورم تحننت  -
ِزل والبٌنت ٌِفَ نى ، عناٌزك تقنراهم المخّدة بتاعتً ، بعند منا ننن

 بالراحة .
 قبل أن ٌستفسر عن شًء كنت قد أخذت "بٌبو" و"سوكا" وإندرفنا .

ارة تبدو جدٌندة تقنؾ عنند مسنجد "الشنعرانً" ،  إدطحبنا "بٌبو" إلى سٌّ
ا لنا بالدخول قبل دٌرها بمقنة ، سنؤلته بهندوء :  فتحها ُمشٌرا إٌنه د. ٌنا أن ٌُ

لت لً إنك إعتزلت ؟ ."بٌبو" .. هّو إنت مِ   ش قُ
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نً ، ٌعتنزل  ةما دي ِهدٌّ  - اإلعتزال ، ٌعنً معقول لعٌّنب كبٌنر زٌّ
 ِمن ؼٌر ما ٌِِلم الهداٌا ! .

ننل "سننوكا" أوال ، إندننب حنندٌ منا طننول الطرٌنن  علننى قنناد السننٌّارة لٌوّد
ق نوا علنى فً كل مكنان ، الباعنة الجنابلون تركنوا اسردنفة وإن الزحام

 سباب واهٌة .س م الُطُرْم مقطوعةأن ُمعظَ  الشوارع كما
نة "بٌبو" جام ؼ بهُ على المنورة ودّب  الحكومنة الُمتراخٌنة الؽٌنر ُمهتّم

ن البدٌهً أنه ٌعنرؾ  ري ِلَم كل هذا الؽ بب بط الشوارع ، ال أد ، فِم
أن تواجد الحكومة ٌعنً إلقناء القنبض علٌنِه بتهمنة سنرقة هنذ. السنٌّارة ، 

ن السجن . باإل افة للتهمة الربٌسٌّة  وهى الَهَرْب ِم
بعد فترة ودلنا أسفل عمارة فً منطقة "ؼمرة" حٌث نزلت "سنوكا" منم 

ورم إٌنه "بٌبو" سابًل بمكر :  إنطلقنا فً إتجا. "مدٌنة ندر" ، نظر لً
بته تحت مخدتك ٌا شقً ؟ .  إللًّ ِس

نا هنذا ؟كٌؾ َسِمع  ن "خالند" ، لنم أسنؤله طبعا ، أنا ُمتؤكد ِمن همسً فنً أُذُ
 السإال ، إنما رددت بمقة :

 هتعرؾ كل حاجة فً وقتها . -
بالطبع ال ٌجب أن أخبر.ُ بالحقٌقة ، وهى أنً أخشى رد فِعل "خالد" ِلمنا 

ا أن معبان ٌعتمد على ع ًلته هوفعلته ،  أكمر شراسنة  سنً أدرك تماما
 . وإن كان كًلهما قاتل ..ِمن آخر ٌعتمد على ُسّمه 

لً فننً حٌاتننِه الشخدننٌّة دون إذن ُمسننبَ  ، "خالنند" لننن ٌتسننامح فننً تنندخ
خبنار. وأننا بعٌند عنن وربما أتى بنرد فعنل ٌدنعُب تحّملنه ، ِلنذا قنرّرت إ

، فانا اتعامل مع معبان قتل أختهُ ومدٌر.ُ فً العمل لمجنّرد الشنك فنً ٌدٌه
 سلوكهما ، معبان عنٌؾ بطبعه ٌقتل أوال مم ٌسؤل عن التفادٌل .

فكنر بؽ نب ، قبنل أن لذلك ِمن اسف ل أن ٌقرأ ك ل ما َحَدْث منم ٌهندأ وٌُ
نل للتنروٌض ..  ٌفكر بهدوء ، فً النهاٌة أقابلنه ، هنذا هنو اسسنلوب االممَ

 ٌخوننً تقدٌري للموقؾ . وأتمنى أال
نفً حٌن أن "بٌبو" كمعبنان ال ٌقنّل عنن ا لكننه ال ٌُؽنامر بِبَنْث ُس ّمهُ ه خطنرا

نند ال نرورة ،ٌسنتخدمه بحنذ بسرعة سنه ال ٌملك ِسوا. ، ِلنذا إنمنا  ر وِع
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 النذي أتمننى أن ٌكنون فنً حالنةالمشكلة تكمن فً "خالد" سرٌع الؽ ب 
دة عندما ٌمسك أوراقً النذي بندأتها بؤننه عزٌنزي .. دندٌقً العزٌنز  جٌّ

 "خالد" .
إسمح لنً أن أنادٌنك بدندٌقً والعزٌنز سننً أعتبنرك هكنذا ، حتنى وإن 

رت  كنت ال ترانً كذلك ، سنؤدخل فنً المو نوع بنًل مقنّدمات ، لقند قنّر
الحك لكننن دون رؼبتننك أو أخننذ رأٌننك ، لقنند ا هننو بالتؤكٌنند فننً دننأمننرا 

نننن إحننندى الخطنننوط   نننة أمنننن "القننناهرة" ـنننـ طبعانننا ِم إتدنننلت أمنننس بمدٌرٌّ
م "  "بٌبننو" ـننـ ، طلبننت تحننوٌلً علننى المُ الموجنودة فننً درس خزانننة  قننّد

ً نمباشرةا أن الشناوي"  .. شقٌقك ، لحسن حّظً كان فً مكتبه ، أخبرتهُ 
 ِمن طرفك وأنً أحدمهُ دون ِعلمك .

ة علنى وجهنك اآلن وأعلنم أن منا  أستطٌع تَخٌّل مًلمح الؽ نب الُمرتسنَم
ٌمنعك عن تمزٌ  الورم هو ف نولك لمعرفنة منا فعلتنه للنهاٌنة .. حسنناا 

 سؤخبرك  .
خٌك أنً علنى عًلقنة بنك حتنى دنام بفرحنة طاِلبانا ِمننً ما أن أخبرُت أ
رنننً أنننه بحننث عنننك وَطننَرَم كننل اسبننواب دون  ترتٌننب لقنناء معننك ، أخبَ
ننة قلننب جنندوى ،  كننذلك أخبرنننً أن واِلنندك أُدننٌب بجلطننة وأجننرى عملٌّ

مفتوم ُمنذُ حنوالً أسنبوعٌن وهنو اآلن ٌمكنث فنً العناٌنة الُمركنزة لكنن 
، زٌارتهُ فً المستشفى سطمبن علٌهالحالة فً تحّسن ُمستمر ، َعَر ت 

ا ورجانً أ  ن تح ر معً .واف  فورا
تعلًل بقلة مقابًلتنا التً تحدث فقط عندما تؤتً أنَت لزٌنارتً ،  رف ُت ُم
عطً رقم هاتفك أو عنوانك سحد لكنً عرفنت منا َحنَدَث وبُنناء  وأنك ال تُ

ا .  علٌِه أوّد زٌارة والدك سطمبن علٌه وأطمبنكم أٌ ا
ي تُطلقنهُ ذُكنؾ عنن السنباب النلٌَك أن تُشعل سٌجارة اآلن وأن تَ "خالد" ع

بعد نهاٌة كل سطر ، أرجوك إهدأ فما فعلته هو لدنالحك فنً اسسناس ، 
 حسناا .. حسناا .. سؤكمل .

ننن "بٌبننو" بنناسمس وإّدعٌننت أنننً ذاِهننب لعٌننادة  عننندما إقتر ننت مبلننػ ِم
طبٌب ، لكن الحقٌقة أنً إبتعنت باقنة ورود وإتجهنت لمستشنفى الشنرطة 
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ابنة وإقتنادنً لؽرفنة والندك دون أن بنالعجوزة ، إسنتقبلنً أخناك عنند البَوّ 
 أ طر إلخراس بطاقتً سنً كما تعلم ال أملك أي إمبات شخدٌّة .

ا ، قابلت والدك ا ا علٌهما لذي تُشبههُ كمٌرا طمؤنتهم علٌك وإن كان وا حا
عنندم إقتننناعهم بجهلننً لمكانننك ، مننم تحننندمت مننع والنندك فننً مننا جبنننت 

ا لقوله .. نعنم تحندّ  عنً ـنـ بمنتهنى أسنتو مت منع والندكخدٌدا طٌع أن أّد
ندرك كنم هنو دنعب إقنناع شنخص  نا ، وأننت ُم الفخر ـنـ أننً أقنعتنهُ أٌ ا

 عنٌد ِممله .
دى قوته ودرامته ونفنوذ. النذي لنم  فً البداٌة أو حت له أنً اعرؾ َم
ا بقٌام المورة ، مم أخبرته أنً ؼٌر خنابؾ مننه ومنا أتٌنت إلٌنِه  ٌتؤمّر كمٌرا

نننك وعنندم وقوفننه اشننرة عننن ِسننر ؼ ننبهُ رته ، سننؤلته مبإال سنٌننر بدننٌ ِم
نن قابننه لننك فننً حنٌن أن جرٌمتننك هننى النندفاع عننن شننرؾ  ابجانبنك وأٌ ا ِع

 العابلة .
رّد ببساطة .. أنه وقؾ بجانبك فعًل بدلٌل ِسرٌّة المحاكمة وُمعاملتك فنً 

جن كنالملوك ، فكٌنؾ لنك أن تحدنل علنى ُمعاملنة كهنذ. إال إذا كننت  الِس
 علٌك تودٌة مباشرة منه . ن أوأحد الوزراء السابقٌ

ك لتسناإالتك وإسنتنكارك لعندم ح نور والند أو شنقٌقك  ك"خالد" أنا ُمدِر
للمحاكمة أو زٌارة أّي منهما لك طنوال فتنرة السنجن ، للِعلنم أبناك أجناب 
ل رإٌة إبنه بمٌاب السجن وجرٌمته هى قتل  على هذ. النقطة بؤنه ال ٌتحّم

نن  أخته ، لكنه أرسل لنك نقنود بطرٌقنة ؼٌنر مباشنرة وهنذا َحنَدَث اكمنر ِم
نة ، هنو فقنط قنّرر أن ٌبتعند عننك لفتنرة  تنابع أخبنارك بكنل ِدقّ مّرة وكان ٌُ

 ِعقاباا لك .
علتك فنً كنل المحٌطنٌن بنك ، تسناءل الرجنل .. هنل  نعم ِعقاباا لك على فِ
درك للكارمة التً إقترفتها ؟ ، هل تعلم حجم الف ٌحة التً تسببت  أنت ُم

 فٌها ؟ .
لنت لنه بدبر تر فرغ شحنته مم أخبرته أن علٌه تَحّمنل منا أقنول .. قُ كته ٌُ

وء تربٌتك إلبنتك وكمرة تدلٌلك لها  أنك سبب كل ما حدث ِمن البداٌة ، ُس
لت إلٌنه ، رعونتنك أمنام أخطابهنا هنو منا  هّو ما جعلها تِدل إلى ما َوَد
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هنا دفعها إلرتكاب المزٌد ، عدم حسمك لطًلقها َمّرة وإمنٌن منع علمنك أن
نحهنا شنعور أنهنا فنوم مسنتوى العقناب ، وفنً النهاٌنة  الُمخطبة هو منا َم
همة عن كاهلك فنً حنٌن أننك السنبب الربٌسنً فنً منوت إبنتنك  ألقٌت التُ

 وسجن إبنك .
ما رأٌك ٌا ددٌقً .. ها أنا قند أخبرتنه بكنل منا كننت تَنَوّد قولنه ، أعتقند 

ناانك اآلن را ً كل الر نا ، وسنؤزٌد سنعادتك أٌ ا بنؤن أخبنرك   ً عنّ
ًّ سننٌادة اللننواء ، وِمننن الج لرإٌتننً ٌنند أن قننوة النندموع تترقننرم فننً عٌننن

، كنذلك " "  إنتكاسنة بسنبب قسنوة كلمناتً ن حندوثأعدابه حالنت دو
نا وَوَ ننَح علٌننِه التنؤمّر الحقٌقننً ، الوحٌنند فننً  شنقٌقك أطننَرَم برأَسننهَ أر ا

 الؽرفة الذي إّدعى التؤمر هو .. أنا .
ا بمنا أقنول نعم أنا لم أتؤمّ  .. ربمنا سننً أعلنم أننً كناذب ألنوي عنن  ر أبدا
 الحقٌقة ! .

ها أنا قد أمَْرْت عادفة ؼ بك بعد أن بدأت فً الهدوء ، حاول إسنتعادة 
هدوبك مانٌة .. رجاء ، أشعل سٌجارة أخرى أو إؼِسل وجهك بماء بارد 

راءة السطور التالٌة .. هذا لمدلحتك .  قبل قِ
نً تودنٌل مرحباا بعودتنك ُمجنددا  ا ٌنا دندٌقً .. والندك وشنقٌقك طلبنا ِمنّ

ا سن الفترة الما نٌة جعلتننً أقنرأك  ة فً رإٌتك ، ونظرا رؼبتهم الحقٌقٌّ
ننذا  بؤننك سننترفض هنذا الَطلَننْب  لمننا قرأتننً ، فننإنً علنى دراٌننةجٌّنداا ِمم ، ِل
زال  ربمننا لننو عرفننت .. أن أخبننرك سننبب شننعوري بالكننذب ، سؤ ننطر

 . سبب الرفض
نا ، الحقٌقنة ٌا ددٌقً  لقد حّملت واِلدك المسبولٌّة كاملة .. هذا َكِذْب طبعا

نا الجنزء اسكبنر فؤننت السنبب فٌنه ،  أنه ٌتحّمل جزء ٌَسٌر منهنا فقنط ، أّم
 أنت العندر الفعّال فً هذ. الق ٌّة .

ال داعننً ٌننا "خالنند" لكننل هننذا السننباب .. إسننمعنً أوال وإقننرأ مننا بننٌن 
 السطور ، بهدوء إن أمكن .

ا لشرؾ عابلتنك لد" .. علٌك أن تسؤل نفسك ، هل فعل"خا ت ما فعلت مؤرا
نك ، وال فقط  ن خدعة ربٌسك لك وإستهتار شنقٌقتك بِ ، أم ِلشّدة ؼ بك ِم
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ا لشرؾ العابلة ، سن كًلنا ٌعلم أن شرؾ العابلة ما  تَقُل أنك فعلتها إنتقاما
 كان قد لُّوَث بعد .

ٌة ، أن أ ع رجل خدعنً تحت "خالد" .. ما هو اسف ل واسكمر عقًلن
جٌب بؤن ال تفناوض فنً ال رسً أم أ عهُ فً القبر ، قبل أ  ،شنرؾن تُ

ٌجب أن أخبرك أن ما فعلتهُ أختك َحنَدْث وٌحندث فنً أعنرم العنابًلت ، 
تنسنى ان هنذا  أن تنتهً هذ. المشكلة بعقند زواس ، والكان ِمن الُممِكن و

مننا بالننك وقنند  ننبطتهم لبسننٌن فننً ؼرفننة النننوم ،ُمت فننً حالننة  ننبطُهم
تلبسٌن بشرب العدٌر فً الدالة.  ُم

نننا وإعتنننرؾ أننننك أنهٌنننت حٌاتهمنننا فنننً لحظنننة ؼ نننب نتٌجنننة  ُكنننن منطقٌا
ا وإعترؾ أنك أخذتك الِعّزة باإلمم ، ومنا قتلتهمنا  إستفزازك ، ُكن وا حا

 . جل أهانك عن َعمد وقََدَد تؽفٌلكإال لتنتقم لكرامتك ِمن ر
ة إلدنًلم منا فً النهاٌنة البند أن تعلنم  أننً تندخلت فنً حٌاتنك الشخدنٌّ

أفسدته أنت ، ال مدلحة لً فً ذلك أو نفع ، بالعكس لقد تحّملت وحدي 
خنناطرة الننذهاب لهننم مننع وجننود إحتمننا لقننوا القننبض ُم ل ولننو  ننعٌؾ أن ٌُ

 ًّ ه إلٌك ، لذلك شعرت أنً كذبت على عل ، وسنً مإِمن بكل حرؾ كتبتُ
 سنك فً الواقع .. تتحّمل معظمه .والدك عندما حّملتهُ الذنب كله ، 

نى  كلكن الزال فنً اإلمكنان تندارك اسمنر ، والند ٌنتظنرك ، شنقٌقك ٌتمنّ
رإٌتك ، فً ظهر الورقة اسخٌرة ستجد رقنم هاتفنه ، إتدنل بنه وإذهنب 

ة باإلمم .. مرتًٌل ٌجا ،فلرإٌتهم  ن .ب أن تؤخذك العّز
مع إن المشنارٌب تعالى نقعد فً الكافٌه الِفِخْم د. ٌا عم "حمدي"  -

 هنا ؼالٌة بَس ِمش خسارة فٌك.
ننن شننرودي لٌنندعونً إلحتسنناء القهننوة بطرٌقتننه ،  هكننذا أٌقظنننً "بٌبننو" ِم
ارة ودخلنا المقهى ، إنتقى طاولة ذات  وافقتهُ بإبتسامة شاردة ، رَكَن السٌّ

 مم نظر لً قابًل بمكر : موقع ُممٌّز
ا .. زمانك بتق - ول ٌا ترى ٌنا شاٌفك سرحان طول الطرٌ  ، طبعا

 "خالد" هتتدل بؤخوك وال س .
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إٌننه د. ؟ ، إنننت هشننة علننى وجههننً قننابًل بؽ ننب مكتننوم ..إرتسننمت الد
ًّ ٌا "بٌبو" ؟ ! .  بتتجسس عل

ة واحندة ! ، ال ٌنا عنم "حمندي" ..  رد ب حكة عالٌة .. بتتجسس كد. َمنّر
لنت ٌمكنن أنا لمحتنك إمبنارم قاعند سنهران بعند منا البٌنت كلنه منا ننام ،  قُ

نا الزم أشنوفها ، ِمنش ٌمكنن تكنون ت كون بِتُحّط ِخطنة اللعنب ، ٌبقنى طبعا
 حاططنً نُص ملعب وانا بحب ألعب ُمهاجم درٌح .

 وإنت ُشفت الخطة إمتى ؟ . -
 رد بإبتسامة عرٌ ة وهَو ٌُشٌر للناِدل :

إتسّحبت انا بالراحة وُشفتها .. دحٌح إننت أّول ما دخلت تنام ،  -
 .نومك تقٌل قوي كد. لٌه ؟!

ا إٌّننا. ِمننن قمنة رأَسننهُ حتننى أخمننص  نظنرت لننه وهننو ٌطلننب القهنوة ماِسننحا
قدمٌننه ، إذن "بٌبنننو" لنننه قنندرة عالٌنننة علنننى التجسننس ، ٌسنننتطٌع الَسنننَهر 

ا ، عًلوة علنى أن بإمكاننه سنماع لساعات طوٌلة دون  َدبّنة أن ٌتؤمّر ِذهنٌا
 اعً هذا ؟ .النملة .. أّي نوع ِمن اسف

اتً لكننًر له عنن إعترا نً أعبّ  كدت  الشندٌد لتجسسنهُ علنى خدودنٌّ
ا لتوتر اسجواء ،  هذا ما ال أتمنّى حدومه ، فالهدوء وَدنفاء تراجعت َمنعا
ا للتروٌض .  الجو  رورٌّان جدا

 عاٌز أتكلم معاك فً مو وع ٌا "بٌبو" . -
 أشعل سٌجارة قابًل ب حكة تهكم :

َدْع إننت إٌه .. إوعى تقول إنك ُرْحْت سبوٌا وقُلت له إّزاي ٌا َجن -
ترمً إبنك فً الشارع ، وال بؤمارة إٌه تِخلّؾ دستة ِعٌال .. هّو 

 إنت القً تاكل ٌا سٌد الرجالة ! .
نننً علننى ال ننحك بدننوٍت عنناٍل وهننذا ٌتنننافى مننع آداب طرٌقتننهُ أجبرت

الجلوس باسماكن الراقٌة ، بالكاد إستطعت أن أَُوّدنل لنه أننً أرٌند. فنً 
 رقب ُمتسابلة .ه نظرة ت، أطلّت ِمن شؤٍن آخر
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نن ب نعة أٌنام  برهة إلتزمت الدمت  حاوال تجمٌع أفكاري .. "بٌبو" ِم ُم
ننا  ننداعب "سننوكا" ، تخٌّلننت لننو ُرِزقننَت بطفننل منهننا ، حتما كنننت أشنناهدك تُ

 .وأنتما والدا.  َم ال، لِ  طفل معجزةسٌكون 
حناوال إسنتنتاس منا أرمنً إلٌنه ،  أتت القهوة ، أخذ رشفة وهَو ٌنظر لنً ُم

مننرك فإسننمح لننً أن دت بهنندوء .. فإسننتطر بمننا أنننً رجننل لننه ِ ننعؾ ُع
 أسدٌَك ندٌحة هامة أرٌدك فقط أن تفكر فٌها .

ننن قهننوتً مننم نظننرت فننً عٌنٌننِه بدننرامة قبننل أن أبنندا  أخننذت رشننفة ِم
التننروٌض .. إؼننراءات الحٌنناة كمٌننرة ٌننا دنندٌقً ، ِمننن أهّمهننا القننوة .. 

عتقد أنها دابمة ، أو للدقنة الدحة .. الشباب ، ٌتحسس الرجل ِمنّا قوته فٌ
نننا ال ٌرؼننب فننً التفكٌننر فننً منناذا بعنند أن ٌننزول الشننب اب .. وهننو حتما

 .سٌزول
هل تعتقد أنً ُوِلدُت كهًل أشٌب الشعر كما هنو حنالً اآلن ، لقند منررت 

رؼنوب  بما أننت فٌنه ، نعمنت بممنل قوتنك وشنبابك ة الشنعور بؤننك َم ، لنذّ
ا عًلقنة بقنوة عًلقتنك تطاردك أعٌن الفتٌنات ، إنمنا ل ماننة لن م أُنشنا أبندا

ن تفهمنً كما تفهمك هى ، ل ن  مبولٌفتك ، ذلك سنً لم أقابل َم أُدادؾ َم
نن تعشنقنً مملمنا تعشنقك هنى ، رؼنم  تحبنً كما تحبك هى ، لم ألتقنً بَم

ذلك تزّوجت ، تزّوجت سن مع تخطً اسربعٌن ِمن العمر تجند أن لنٌس 
لننزواس فقننط لٌكننون لنندّي أطفننال ، فؤنننا أمامننك خٌننار آخننر ، ال َمفَننْر ِمننن ا

ننا ، فقنند لََمحننت نظننرة الجننزع  أعشنن  اسطفننال وأعلننم أنننك تعشننقهم أٌ ا
نك واللوعة فً عٌنٌك ٌوم إختطاؾ "سوزي" وهى لٌسن ت إبنتنك ، منا باِل

 ِمن ُدلبِك . لو كانت بذرتك
ك ما أرمً إلٌه ، فقاطعنً بإبتسامة :  ٌبدو أنه بدأ ٌُدِر

ننفت .. ٌبقننى الحمنند هلل - ننل أترعننب علٌننه لننو ُش  إنننً ماعننندٌش عٌّ
 َحَدْل له حاجة .

ننوى أنننً دننمت لحظننات مننم إسننتطردت ..  لننم أبننِد أي أمَننر لمقاطعتننه ِس
رفض أننا ال أجبنرك علنى شنًء ، فقنط  إسمعنً للنهاٌة بعد ذلك أقبل أو أُ
أرٌدك أن تفكر ، تفكر فً ماذا لو إقتربت النهاٌة ؟ ، على َمن تستند ؟ ، 
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نن سنتتركهم ؟ ، والسنإال أنت بعد أٌّنام  ستدنبح ِمنن ذوي المًلٌنٌن .. ِلَم
نن إمنرأة تعشنقها وتعشنقك .. ِمنن َمنن تُنِجنب فنً اسهم ..  إن لنم تُنِجنب ِم
 رأٌك ؟ .

ا إلى قلبه ، شعرُت أن داخله  إنعقاد حاجبا. دلٌل أن كًلمً بدأ ٌؤخذ طرٌقا
مو وع هى "سوكا" كلمتك فً الِدراع عبّر عنه أن سؤل بِؽتّة : ر بواد
 د. ؟ .

ا مع إشارة قاطعة بٌدي ، فنظر لً بَِشْك وهو ٌقول :  هززت رأسً نفٌا
وار د. .. إذا كان داحبة الشؤن  - أدل ؼرٌبة إنك تكلمنً فً الِح

 نفسها عمرها ما إتكلمت فٌه .
ك بجنون ، والمرأة عندما تُِحب بددم ال ٌُمكن  إبتسمت بمقة .. سنها تحبّ

حبٌبها ، البد أن ٌطلب هَو ، سن لذتها الحقٌقٌّة  الزواس ِمن أن تطلب أبداا
ٌنفنذ حتنى ال تكُمن فً سماعها ِلعْرض الزواس ، أنا أرٌند فقنط أن أنبهنك 

نك ، سنك إن أودلتها لهذا ف ل إلمرأة أخرى .دبرها أو تٌؤس ِم  ستتحّو
 أالقٌهنا أّمننا الؽولنة إزاّي ٌا عم "حمندي" ؟ ، ٌعننً أدخنل البٌنت -

 وال إٌه ؟ . ٌعنً
الؽولنة نفسنها وأمهنا   حكت قنابًل .. ال .. "سنوكا" لنو تحّولنت سنتجدها

ا .  وأباها أٌ ا
ا .. أخشنى منا أخشنا. مم ِملُت بجسندي  ناحٌتنِه ُمحن ٌلعنب أي رجنل أن ذرا

 .. . برأسها فً حالة 
 قاطعنً بدٌحة حاسمة .. مستحٌل ، "سوكا" تحبنً .
جلته بسإال مباشر .. دٌحتهُ تدل على سقوطه فً ما دفعته إلٌه ، لذا عا

 وأنت ؟ .
ً داٌب . رد على الفور :  ما إنَت عارؾ .. دي قلبً إللّ

إتسننعت إبتسننامتً .. ومنناذا تنتظننر ! ؟ ، منناذا ٌنقدننك لتر ننٌها وتحننافظ 
ل .. إن أكمر الرجال تفاإالعلٌها ، ٌا مُ  تناؼم معه بنسنبة ٌحلم بإمرأة ت ؽفّ

 .!كاملة ؟أنت العًلمة ال لماذا تترك خمسون بالمابة ،
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ننم مننا قننة أكبننر .ؤكملننت تننروٌض بمف بشننرود أََخننَذ ٌُنندّخن سننٌجارتهُ  . أعلَ
ة وتحولها إلىٌإرقك إعتٌادٌنة كنالتً  ، أنت تخشى  ٌاع اللٌالً الحمٌمٌّ

ٌحٌاها سابر البََشْر ، تإرقك فكنرة أن تدنبح أجَمنل أوقاتنك معهنا ُمجنّرد 
ن القٌام به ..تؤدٌة واجب ال  شا. ؟ .ألٌس هذا ما تخ  مفر ِم

مبات عٌنٌِه وإنعقاد حاجبٌه كان مإشر إلدنابتً الهندؾ ، ِلنذا أكملنت .. 
كل ما تخشى حدومِه إن َحَدْث فهو ال ٌساوي لحظة  ّمك لدؽٌرك إلنى 
ددِرك وسماع إسمك بدوتِه ، حركتهُ وهو ٌكبر أمام عٌنٌك ، كل هنذ. 

لبنَهنا فنً  إستطاعتك ذبنح البقنرة وشنربالنِعم البد لها ِمن ُمقابل ، لٌس ب
لٌك الساحرة ، ربمنا دنارت أكمنر ، وللعلم لٌس بال رورة  ٌاع لٌا آن

 اإلشتٌام . سخونة لو زاد
 أطفؤ سٌجارتهُ قبل أن ٌبتسم قابًل :

للا .. إٌه ٌا عم "حمدي" الفلسنفة الجامندة دي .. والنبنً حاسنس  -
 إنً قاعد مع "نٌوتن" شخدٌاا !.
ما عًلقنة "نٌنوتن" بالفلسنفة ، َربَنّت كالعادة لم أدحح معلوماتِه أو أسؤله 

 على كتفِه بود :
عاٌزك تفكر فً الكنًلم د. كنوٌّس ٌنا "بٌبنو" ، أننا ِكند. ِكند. ِمنش  -

هاخد حاجة ِمن جوازك أو َعَدُمه ، بالعكس إنت لنو إتجّوزتهنا ، 
أنا هدفع مبلػ جامد .. أدل الزم أنقَّطك نُقَطة دح فنً لٌلتنك ، 

 "بٌبو" وبفهم فً اسدول . أنا إبن بَلَد بر ه زٌّك ٌا
هّز رأَسهُ ولم ٌُعلّ  ، أشرُت للنادل وقام "بٌبو" ٌدفع الِحسناب منم خرجننا 

 سوٌّا ِمن المقهى .
نا ٌفً طرٌ  عودتنا لم  نط  "بٌبو" بكلمة واحدة ، إلتزمت الدنمُت أٌ ا

ا له مساحة للتفكٌر بهدوء ، إلتقطنا "سوكا" ِمنن حٌنُث تر كناهنا ، لنم تاركا
لكن رمٌتها بنظرة معناها أن كنل شنًء علنى منا  فً شًء أمامه أحدمها 

ننن الننذكاء مننا ٌإهلهننا للفهننم ،  ننرام وتبقننى القلٌننل فقننط ، أعلننم أن لنندٌها ِم ٌُ
ننً فعننًل سنهننا جنناوبتنً بإبت سننامة خفٌفننة مننع نظننرة إمتنننان وَدننَدَم ِحّس

 .عمٌقة
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ا كنان "بٌبنو" ٌفنت ح عندما كانت عقارب الساعة تُشٌر إلنى العاشنرة مسناءا
ننم كانننت سننعادتً بالؽننة عننندما  بنناب الشننقة ، إتجهننت لؽرفتننً بسننرعة وَك

ننل "بٌبننو" خلفننً ، َمَسننَح الؽرفننة وجنندتها خالٌننة و"خالنند" لننٌس فٌهننا ، دَ  َخ
 بعٌنه ، مم َمنَحنً إبتسامة وإندرؾ .

ا براحة كبٌرة ، ها أنا قد  لت مًلبسً وألقٌت جسدي فً الفراش شاعرا بّد
ا منملهم وال أسنتطٌع مجناراتهم ، إذن بادرت بكسب ِوّدُهم ، فؤنا  لست قوٌا

ننى ، وهننذا مننا فعلتننهُ أو  طرٌقننً الوحٌنند هننو إكتسنناب تعنناطفهم لعننّل وعَس
حاولنننت أن أفعلنننه ، وأتمننننى أن ٌحنننالفنً التوفٌننن  أو .. ٌكفٌننننً َشنننَرْؾ 

 الُمحاولة .
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_  4  _ 
 

ام  ال زلت فً إنتظار أّي َدَدى لمحاولة إدًلم ما أفسدو. ، َمّر مًلمة أٌّ
ح اإلجتماعً ، ولم ٌظهر دلٌل واحد على نجنام  على قٌامً بدور الُمدِل

 التروٌض .. أو فََشلهُ .
ٌبقى الَوْ ْع على ما هو علٌه ، لم تُطِرب "سوكا" أُذُنً بؤّي َخبَْر سار ، 
ا "بٌبو" فهو كمنا هنو  لم ٌنط  "خالد" بكلمة شكر واحدة .. أو هجاء ، أّم

ن الوا ح أنه ٌفكنر أكمنر  لكن أ ٌؾ علٌه إنعقاد ِشبه كامل لحاجبٌه ، ِم
 ِمن ذي قبل .

نتحاور ونخطط فً طرٌقة ٌستطٌع الواقع كلنا نفكر.. كل لٌلة نجلس فً 
ا ، فكٌؾ تطل وهذا ،"التاجً" أن ٌجدنا بها  نن معبنان ق نى لٌس هٌنا ب ِم

 أن ٌلعب ولو مإقتاا دور الفرٌسة ؟ ! ُعمر.ُ دٌاداا ،
فكٌر عمٌ  وجدنا أن علٌنا الحدول على رقم هاتفه مم التفكٌنر فنً بعد ت

 ماذا بَْعْد ؟ .
أن هنذا الرجنل  ه قبنل أن ٌُخبرنناد" بكل الُسبُْل الودنول لرقمنحاول "خال

نفنن  إنفننام َمننن ال  ا ، عًلقاتننه مشننبوهة ، ٌُ َدننعْب الَمننراْس والمنننال جنندا
 بكة .ى الفقر ، ُمحاط بجدار ِمن الِسرٌّة أسوار. شاٌخشَ 

حتننى إقتننرام "سننوكا" بننؤن نحنناول الودننول إلٌننِه فننً َمقننر عملننه قوبننل 
بالرفض سنه ِشبه موقوؾ عن العََمل لمهاجمته جهاز الداخلٌّة بإسنتمرار 

ا . عابه علٌهم بما لٌس فٌهم .. هكذا ٌإكد "خالد" دابما  وإّد
خناطرة كبنرى ، فقند ٌحتجنز َمنن  كذلك اإلقتراب ِمن منزله ٌندرس على ُم

بِه ما ٌشاء لٌِدل إلى ما ٌُرٌد .. كل الُطُرْم تإّدي إلى إلٌِه وٌفعل  ٌذهب
ة الحدول على رقم هاتفه لكن كٌؾ ؟ .  حتمٌّ

ننة وأدارت القهننوة ووّزعتهننا  أعننّدت "سننوكا" مننم تركتنننا لعاِدننفتنا الذهنٌّ
 التلفاز قبل أن تدٌح بفرحة :

 والنبً ٌا بت ٌا "سوكا" إنِت فٌِك شًء هلل . -
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ننا بمقننة فننً إحنندى إتجهننت العٌننو ن كلهننا للشاشننة الدننؽٌرة فوجنندنا. جالسا
نة ، فنً حنٌن ٌُندٌر الُمنذٌع ِحنوار.ُ معنه عنن سنوء أداء  برامإ الكًلم اللٌلٌّ

ة قبل المورة وتراخٌها بعدها .  الداخلٌّ
ٌعنً قاِعد قُّدامنا وِمش عارفٌن نودنل لنه .. َطنْب ؼمؽم "خالد" بؽٌظ : 

 إّزاي ؟ .
 دحٌح وللا .. إّزاي ؟ . ّدة قابًل :َمعت عٌنا "بٌبو" بِشلَ 

ننر شننرٌحة محمننول ، وَ ننعها فننً هاتفننة قبننل أن  مننم قننام بسننرعة وأحَ 
ملٌه رقم هاتؾ البرنامإ الموجود علنى الشاشنة ،  ٌطلب ِمن "سوكا" أن تُ

 سؤله "خالد" بترقّب عن ما ٌنوي فعلهُ ، رد ببساطة :
 ؟ .ِمش عارؾ .. هحاول أنُكُشه .. بَس ِمش عارؾ إّزاي  -

كلمه  رد "خالد" على الفور : .. قبل ما تحّ ر حاجة تقولها اسّولبًلش تِ
 الراجل د. ِمش َسهل .

سننة :  إبتسننامةت "سننوكا" بدّ رّ  ُخننْش  وال إحنننا تًلمٌننذ ..وهننى تقننول ُمحّم
 . علٌه ٌا "بٌبو" وال ٌهمك
ً داٌب . ا بحنان :كدت أَُجّن عندما رد علٌه  آ. ٌا قلبً ٌاللّ

ب لتبادل الؽزل لكنى اف وٌت اإلعتراض فعًلهذ. الَمّرة ن لوقت ؼٌر ُمناِس
 وجدته ٌقول فً الهاتؾ 

 ،أٌوة ٌا باشا ، أنا عاٌز أعِمل ُمداخلة عشنان أكلّنم سنٌادة الُمقنّدم -
 ،منود"إسمً "أحمد   مح أدلً َخَدْمْت معا. وهو عارفنً ..
الباشنا علنى الهنوا وأقنول كنًلم  أمٌن شنرطة وُكننت عناٌز أشنكر

 م.ُمه
 ٌبدو أنهم َطلَبوا ِمنهُ اإلنتظار دقاب  ، سنه رّد بروِحِه المرحة :

ماشً .. بّْس والنبً بنًلش تسنٌبنً كتٌنر ، أدنل الردنٌد علنى  -
 قَّد. .

 دنا "خالد" ِمنهُ هامساا :
إوعى تِحِسْب إن لّما تؽٌّر إسَمك هو ِمش هٌعرؾ ٌجٌبنك ، رقنم  -

 الموبٌل د. هّو إللً هٌوّدله لنا.
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ل فنً الحنندٌث قنابًل بحسننم : يجناء دور إحنننا وهنّو د. الَمطلننوب .. للتنندّخ
 أدًل عاٌزٌنه ٌودل لنا .

دننة حاجبٌهننا : داعبتنننً "سننوكا"  ٌننا سننًلم علٌننك ٌننا ِمعلننم .. بنندلع ُمراقِ
 والنبً خبرة كبٌرة ما شاء للا .

جاملتها الرقٌقة لكنً وجدت الُمذٌع ٌقول بآلٌّة :  تؤهبت للرد على ُم
ننن معانننا ٌننا جماعننة -  واحنند ٌُممّننل شننرٌحة أخننرى ِمننن تلٌفننون ِم

 داخلٌّة ، شرٌحة أُمناء الشرطة . ال
ننن ا اإلرتبنناك علننى وجننه "بٌبننو" طفَننى تننه لجننزء ِم لمانٌننة لكنننه إسننترد جدٌّ

 :بسرعة قابًل بمقة ٌُحسد علٌها
ننم دننوتً لـننـ " " عشننان عننا م علٌكننو ..أنننا بتِدننلالسننًل - ٌز أُ 

 اشا،فعًل الداخلٌّة الزم تِنَ ؾ.ب
ننب لنندى الُمننذٌع النن ي قننال بنبننرة ذٌبنندو أن هننذ. الِعبننارة وجنندت َدنندى طٌّ

 سعادة :
 .. اسّول نتعّرؾ بح رتك . أهًل وسهًل ٌا فندم -
أمٌن شرطة "أحمد   محمود" ، َخَدمت مع " " باشا لّما كان  -

فننتش فننً مدننلحة السننجون ،  الباشننا طننول عمننر. شننعلة نشنناط ُم
 ا كد. .. بتحارب الكفاءات .، بَس تقول إٌه ،هى بلدنوللا

ر أّي إنفعنناالت مننم سننؤَل بهنندوء : ال ٌُظهنن نََظننَر "التنناجً" للكننامٌرا بوجننه
 َخَدمْت معاٌا فٌن ٌا "أحمد" ؟
فنً مدنلحة السنجون ٌنا باشنا ، بالتحدٌند  رد "بٌبو" بلهجة ذات َمؽزى :

نً حرقنو. وقتلنوا  ننا بقنى ٌجنازي والد الحنرام إللّ فً ِسنجن "الفٌنوم" ، ربّ
 لواء "البدران" للا ٌرحمه .ال

إنعقد حاجبا "التناجً" وهنو ٌنظنر للكنامٌرا نظنرة شنعرُت أنهنا سنتخترم 
نذٌع كنان أسنرع  فُمهُ  الشاشة وتحرقنا فً مكاننا ، فتحَ  لٌقول شٌباا لكن الُم
 منه وهَو ٌسؤل "بٌبو" بحماس :

ل ٌا أستاذ "أحمد" .. ح رتك كنت عاٌز تقول إٌه ؟. -  إتفّ 
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ماس قابًل .. أرٌد أن أقول للمسبولٌن شهٌ  قوي مم إندفع بح َخَذ "بٌبو"أَ 
ا للعباد ، لقد قُمنا بمورة ِمن أجنل العَندل ، لكنن  فً الداخلٌّة أن كفاكم ُظلما

نا لنم ٌسنقط ، أننا كرجنل ٌ الُظلم ال نم وكنؤن نظاما ا كؤن مورة لم تَقُ زال قابما
ر فً حالً ؟ ، كل اسعمال فن وم رأسنً ، أعمل أمٌن شرطة .. ماذا تؽٌّ

ا ، مم  أعود لتؤمٌن موكب وزٌر لنًٌل ، أذهب لتؤمٌن مباراة كرة قَدم نهارا
ول عن كل شنًء وأّي شنًء ، وفنً النهاٌنة راتبنً ال ٌكفنً أعبنابً مسب

نم أطفنالً ؟ ، منم تقنوم الندنٌا وال تقعند  نام ، بمناذا أُطِع سكمر ِمن عشنرة أٌّ
 عندما ن طر سخذ إكرامٌّة ِمن أحد !! .

هل تعلنم أن فنً  أََشْد ..  ظة لٌسترد أنفاسه مم إسترسل بحماسَدَمت لح
 ..لنو َمنِرَض  حالة إدابة أمٌن الشرطة فً مظاهرات أو حادمة أو حتى

نن طٌننة ونحنن وز له العًلس فً مستشنفى الشنرطة ال ٌج كنؤن الُ نبّاط ِم
ن طٌنة أخري ، مع أن الحقٌقة  ملونننا أسنوأ اٌع وهنم.. أنننا ِمنن نُنؤّمنهم ِم

ملة ، ٌومٌاا ُسباب وتطاول وقِلّة قٌمة ، وإذا َخَرَس  ابط ُمحترم ِممل ُمعا
"  التاجً" لٌحاول إرجاع الح  سدحابِه ، تجدهم ٌُهاجمو. وٌُحّولنو. 

 للعمل اإلداري !!.
ننة قننابًل .. أنننا إتدننلت ببرنامجننك  مننم َسننعَل قبننل أن ٌُنهننً ُخطبتننهُ المٌدانٌّ

نرام ، حالننا م للا وأمنام الُمشناهدٌهادتً أماالُمحترم سقول رأًٌ وشِ  ن الِك
ا إال إذا نُِسننَؾ جهنناز الداخلٌّننة بالكامنن ننن لننن ٌندننلح أبنندا ل وأُعٌنند هٌكلتننه ِم

 ه فً بلدهم .. وللا على ما أقول شهٌد .نللا وٌتقو  بّاط ٌخافون
نلت ٌنا "أحمند" وٌنارب دنوتنا ٌرام : الُمذٌع بإحترد  سنمعه رسنالتك َوَد

 لد .كل الُمخلدٌن فً الب
 إن شاء للا "مدر" هتبقى أحسن بلد فً العالم .أكَمل "بٌبو" بإدرار : 

 أكَمل "التاجً" الذي كان ُمستمع بتركٌز طول الوقت :
إن شننناء للا ٌنننا "أحمننند" طنننول منننا فنننً نننناس عنننندها إدنننرارك  -

 وحماسك ..أكٌد هنحق  أهداؾ مورتنا.
منناس واإلدننراررد بلهجننة ؼام ننة :  نننن ا إتأننن ٌننا باشننا .. الَح علمتننه ِم

 .سٌادتك وكمان .. دقة التدوٌب
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هننّز "التنناجً" رأَسننهُ بتجنناوب مننع لمعننة فننً عٌنٌننه تنندل علننى ودننول 
 الرسالة .

كالمة وإستؤنَؾ حوار. مع "التاجً" الذي نََجَح فً الحفاظ  أنهى الُمذٌع الُم
نة سنابًل "سنوكا" : أطلن  "ب.  على دًلبة مًلمحه  إٌنهٌبنو"  نحكة عالٌَ
ش كد. ؟ .مورجً أدلًرأٌك ٌا قلبً ..   .. ِم

ننٌن أجابته بإبتسامة عرٌ ة :  هَو إنَت عرفت الكلمتنٌن الجامندٌن دول ِم
 ٌا بٌبً .
نه قناري كتناب عنن قدنة حٌناة واحند منورجً ِشندٌد رد بمقة :  أدنلً ِلّس

ننك ٌعنننً ، د. حننّرر بننًلد كتٌننر ِمنننهم  إسننمه "جٌفننارا" ، راجننل علننى كٌِف
 "البرازٌل" و"إندونٌسٌا" .

نا : ــ "خالفوجبت ب "البرازٌنل" و"إندونٌسنٌا" !! د" ٌ حك وهذا لٌس هٌّنا
 .ما كفاٌة َهَجْص بقى 

 تدّخلت فً الَحدٌث قابًل لــ "خالد" بدهشة :
ٌعنً إللًّ فََرْم معاك إنه شقِلب حٌاة "جٌفارا" !! ، وِمنش فنارم  -

معاك إنه بٌهاجم المورة لٌل ونهار ، فجنؤة أالقٌنه بٌنتكلم بحمناس 
 د فً مٌدان التحرٌر .كؤنه مولو

 جاوبتنً "سوكا" ب حكة عالٌة قابلة :
لت خًلص .. إحنا هنعتدم اللٌلة  - آ. وللا ٌا عم "حمدي" د. أنا قُ

 فً المٌدان جماعة إن شاء للا .
عرفتننوا إن الشننعارات والهتافننات مفننٌش أسننَهل " بسننخرٌة : "بٌبننو إبتسننم
 .ها .. المهم الَدَكر إللًّ ٌنفّذِمن

ل القْول وما أدعب التنفٌذ ، فقد نََجنَح "بٌبنو" بجرأتنه فنً منا نعم ما أسه
نة إسنتطاع أن ٌِجند  أجهدنا عقولنا فً الودول إلٌنه ، ببسناطة وحٌلنة ذكٌّ

 همزة ودل بٌننا وبٌن مُعبان دعب إدطٌاد. .
ننا "التنناجً" سٌحدننل علننى رقننم  تؤكٌنند وبال الكننونترولِمننن الهنناتؾ حتما

 .سٌتدل .. ونحن فً اإلنتظار
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مع نهاٌة الحلقة أؼلقت "سوكا" التلفاز وإتجهت بخطوات شناردة لنتجلس 
بجوار "بٌبو" الذي لََمحت فً عٌنٌه سّول مّرة ُمنذُ عرفتنه نظنرة تنوتر ، 
نا علنى رباطنة جؤشنه ،  نظرت إلى "خالد" فوجدته ٌُشعل سنٌجارة ُمحافظا

 . لكن إعتدار. للسٌجارة ودفعه للدخان بقوة ٌشً بالتوّجس داخله
لدٌهم كل الح  فً إ طرابهم هذا ، فبهنذ. الُمكالمنة أحنَرم "بٌبنو" ُسنفُْن 
ا . قاء "التاجً" لن ٌتؤخر كمٌرا  العودة ، وال َمفَْر ِمن المواجهة ، سن ِل

ث "خالد" سابًل "بٌبو" عن طبٌعة خط المحمنول النذي أجنرى  ا تحّد أخٌرا
ركته ، رّد "خالند" ِمنه المكالمة فؤجابنهُ بؤننهُ مسنروم وبنًل بٌاننات فنً شن

بنبرة إرتٌام .. إذن "التاجً" أمامنهُ ٌومنان أو مًلمنة لٌنتمكن ِمنن معرفنة 
مكاننا لٌس قبنل ذلنك سن بعند المنورة هنناك تعقٌندات كمٌنرة منع شنركات 

 المحمول.
نبرة اإلرتٌام فً دوت "خالد" عًلوة على توتر "بٌبو" و"سنوكا" لَفَنَت 

ل إلٌه ،فً إنتباهً أننا طوال الفترة الما ٌة م شؽولٌن بإٌجاد وسٌلة لنِد
ا فً ماذا سنفعل بعد أن نجد..  حٌن أننا لم نفكر أبدا

 ً ِذهنً مباشرةا قابًل :َطَرْحت ما ف
ٌا جماعة الزم نفكر بسرعة .. نعمل إٌه فً الٌومٌن دول .. قبل  -

 ما ٌوِدل لنا .
ً الحنال ففن منحنا تََرْؾ التفكٌر بهدوء ، لكن ٌبدو أن "التاجً" قّرر عدم

ا، نظر فً ش هاتؾ "بٌبو" ٌدمسمعنا  رقم :  اشته مم إبتسم بإرتباك ُمتمتما
 ِشدٌد .. شكله بتاع حد مهم .

ر الدوت قبل أن ٌقول ببرود :  بهدوء أطفؤ "بٌبو" سٌجارته مم فتح ُمكبِ
كنننت ُمتؤّكنند إنننك هتتِدننل علننى طننول .. َمسنناء الننورد علننى ِسننٌد  -

 البشوات .
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نننك ٌنننا نا دنننوت "التننناجً" ٌقنننول بمبنننات : ِمعسنننلحظننات َدنننْمْت منننم  إزٌّ
 .. عاِمل إٌه ؟ ."أحمد"
 الحمد هلل ٌا باشا .. عاٌشٌن ِمن ف لة خٌرك . -

ه فً "الفٌوم" ؟ . سؤله بؽتة :  إنت بتخِدم فٌن دلوقت .. ِلّس
رة ، مم رد علٌه :دتبادل "بٌبو" مع "خال ال ٌنا باشنا .. أننا  " نظرة ُمستفِس
 إتنقلت "القاهرة" .

نعرٌة" .. أننا "التاجً" بمقنة : رد  منا أننا عناِرؾ إننك قاِعند فنً "بناب الِش
 قددي ُشؽلَك فٌن ؟ .

منا الرد فعًل ، فلم نتوقع أنه ٌستطٌع تحدٌد مكاننا بهذ. السرعة ، لنم  َدَد
 ٌجد "بٌبو" ما ٌقوله وطالت فترة الَدْمْت ، فإستطرد "التاجً" بهدوء :

ش إٌه ٌا "أحمد" وال شوؾ إنت إسمك الح - قٌقنً إٌنه ؟ ، منا بتنرّد
 لٌه ؟ .. إوعى تكون خاٌؾ .

 إستجَمَع "بٌبو" شجاعته قابًل :
وأخاؾ ِمن إٌه ٌا باشا ؟ .. د. أنا إللًّ طالبَك عشان معاٌا حاجة  -

 تُخّدك .
 تمام .. وأنا عاٌزها . -

هرها . رد "بٌبو" على الفور :  خًلص .. ٌبقى تِدفع َم
 امة :َدَمَت "التاجً" لحظات مم قال بدر

الكننًلم د. منناٌنفعش فننً التلٌفننون ،بكننرة السنناعة واحنندة الُ ننهر  -
 تبقى عندي فً البٌت ، العنوان .. .
 قاطعه "بٌبو" بدوت بِه لمحة تحّدي :

عارؾ الِعنوان ٌا باشا ، بَْس قبل ما نتقابل عاٌزك تبقنى عنارؾ  -
 حقٌقة علمٌّة ُمهّمة .

ٌ وإنتظر لحظة مم إستطرد بدرامة  : ر لحمه ٌنفع ٌتّاِكل ٌنا ِمش كل الِط
 ِسٌد البشوات .

 وأؼل  الخط دون أن ٌُ ٌؾ كلمة واحدة .
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نر فٌهنا لبع ننا ، وأّول َمنن تحنّدث كنان "خالند"  َمكمنا دقناب  نتبنادل النََظ
 الذي قال بؽ ب :

ؼلطة كبٌرة ٌنا "بٌبنو" إننك وافقنت تنروم لنه البٌنت .. إننَت كند.  -
 هتبقى تحت رحمته .
نت .. أبقنى  وهنو ٌقنول :أطل  "بٌبو" زفنرة  نٌ   منا أننا لنو كننت َرفَْ 

 خاٌؾ ِمنّه .
إللّنً ٌهنّزك ..  َمِرْم .. ما عناش بسر التوتر بؤن قالت حاولت "سوكا" ك

 طحنهُ ٌا بٌبً .د. إنَت تِ 
هنا علنى الندوام ، نموذس للمرأة المُ  نظرت لها بإعجاب ، حقاا شنجعة لَرُجِل

ا فً لكنه كذلك "بٌبو" و"خالد" ال ٌقًلن كفاءة ، ما كؤفاعً ال ٌرؼبون أبدا
ا. ننا ٌف ننلون إقتننناص الفرٌسننة ؼنندرا مننع تدنناعد وتٌننرة  المواجهننة دابما

ا سخرٌتهم :  الترقب قرّرت التدخل ُمستعٌرا
نً شناٌفه د. ؟ ، علنى َحنْد ِعلمنً إحننا  - إٌه ٌا جماعة كل القلن  إللّ

 ِمش تًلمٌذ .
، ر ه ِمش َسنْهلْ ًلمٌذ ، بَْس هو بما إحنا فعًل ِمش ترد "خالد" بمبات : 

المو وع عناٌز خطنة مقفولنة ، أدنل أّي ؼلطنة معناهنا إنننا حتنى ِمنش 
 هنلح  نندم علٌها .
ً ٌقول لك على خطة مقفولة .إبتسمُت بمقة قابًل :   طٌّب وإللّ

ت العٌون تجاهً ، تركتهم لحظات ٌترقبّون ، مم تحّدمت ببساطة ..  إتجَه
ا "بٌبو" ٌذهب له فً المٌعاد وٌؤخذ " سوكا" معه إلعطابه إٌحاء بعندم ؼدا
ا سن "سوكا" تُجٌد قنراءة الموقنؾ ولندٌها َموهبنة  وجود نٌِّة للؽدر ، أٌ ا

 إستنتاس ما وراء اسحداث .
أرٌد أن ٌتركنً  رٌمتهُ لكنً ال أرٌد إٌذاإ. ، فقطتُخبر.ُ أنً شاهد على ج

بهنذا الحندٌث وسنٌرفض ، هننا تعنرض علٌننه وشنؤنً ، بنالطبع لنن ٌقتننع 
قابننل أن ٌسنناعدك فننً أن تكننون عر نن ك مباشننرةا وهننو أن تُسننلمنً لننه ُم

شننخص جدٌنند ، بِمعنننى أن علٌننِه إح ننار بطاقننات هوٌّننة ُمننزّورة تجعلننك 
ا "خالد" وبالطبع لً .  شخص آخر ، وكذلك واحدة لــ "سوكا" وأٌ ا
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ا سٌسؤل عن "خالد" ولماذا نُحِ ر له بطاقة فتجٌب ه أنً ُمِدّر علٌن حتما
 أمان . وأعتبر. ِدمام

وإذا سؤلك عن جدوى تزوٌر بطاقة لً ما دمت سؤموت فً كل اسحنوال 
ولن أحتاجها ، فتقول له أن هذا شرطً سمنحك ندؾ مروتً الُمخبّنؤة ، 

 وهو أكٌد َعَمَل عنًّ كامل تحرٌّاته وَعِلَم قّدتً .
ننا سنننه  فننً النهاٌننة سٌسننتجٌب ..لتفننادي  و نناء الِدنندام معننك وأٌ ا

 على المروة . سٌسعى ل ستًٌلء
 ها .. إٌه رأٌكم فً الِخطة الِحلوة دي ؟ . -

ر ٌجٌننب رد "خالنند" بإقتننناع :  ولٌننه نُطلننب بطنناٌ  ُمننزّورة ، مننا هننَو ٌقننَد
دنً بخنتم النسنر .. أننا معلومناتً إننه  بطاٌ  أدلٌّة طالعة ِمن الِسجل الَم

 واِدل قوي وإٌد. طاٌلة .
ا الفكرة ، كذلك أبدى "بٌ وافقتنه وهنو ٌنظنر هززت رأسً ُمستحِسنا بنو" ُم

ا لــ  فً ساعته لٌجدها قد تخّطت ُمنتَدؾ اللٌل بقلٌل ، إتجه لؽرفته ُمشٌرا
 أن تلح  بِه ."سوكا" 

قنً "خالد" لؽرفتنا وعندما لِحقت بِه وجدته فً فِراِشِه ٌُندّخن سنٌجارة  َسبَ
 ببطء وتركٌز .

ا  ا بخطتنً ، وأننً أخٌنرا برهننت ألقٌت جسدي فنً سنرٌري ُمنتشنٌاا سنعٌدا
نننل عننننهم ، وأننننً لسنننُت الرجنننل الكبٌنننر  لهنننم علنننى إمتًلكنننً عقلٌّنننة ال تِق

 هام بالفرٌ  . "البََرَكة" داِحب المال فقط ، إنما ُع وٌ 
حاوال إستدعاء النوم ، فسمعت دوت "خالد" هامساا : ًّ ُم  أرخٌُت عٌن

 .ل َسؾ ِمش مقفولة .. فٌها مؽرة خطتك ِحلوة ٌا "حمدي" ، بَسْ  -
ًّ وهو ٌهمس قابًل قبنظرت له بتر  : ، دنا برأسِه ِمن أذن

 إنَت وامِ  فً "بٌبو" بنسبة كام فً الِمٌّة . -
 ألقى قنبلته وعاد إلى فراِشِه ولم ٌنِط  بعدها .
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نا ، كلمنا التاسعة إستٌقظُت فً  لقاء نفسً ، لَم أنعنم بننوٍم هنادئ نهابٌا ِمن تِ
م أن أتانً النوم لدقاب  داهمتنً معهُ الكوا "التناجً" ٌقنؾ بٌس ، تارةا أحلُ

ننداهم  فنوم رأسننً وٌُفّجرهنا بردادننِه ، تنارةا أخننرى أحلنم أن الشننرطة تُ
لقً القبض علٌننا بتهمنة قتنل اللنواء "البندران" ، إنمنا الكنابوس  المنزل وتُ
نذا لنم أسنتطع الننوم بَعند. ، رأٌنُت  ا ِل اسخٌر وهو أكمنرهم قسنوةا وو نوحا

ننام التنناجً" فننً حدٌقننة "بٌبننو" و"سننوكا" جالسننان مننع " فٌلتننه بجننوار حّم
 ٌحتسون الخمر بعدما إتفقوا على الؽدر بً . الِسباحة ، وهم

ا فنً فراشنً أتمننى أن تمنّر الندقاب  بسنرعة ، لكنهنا عانندتنً  َظللُت قابعا
 ومّرت بطٌبة مملة .

ا فً الحادٌة عشرة سمعُت دوت "بٌبو" ٌدندن فً الدالة :  أخٌرا
ننً النندهر عننادان - ًّ .. وخنند أحبننابً أنننا إللّ ً وبنناعنً وإشننترى فنن

 ٌّة .وإّدانً بدلهم ُظلم وآسِ 
نا كسناب  عهند. ، دنوتا  ملنا  اكان دوته سنًٌء كالعنادة لكننه لنٌس مرحا

و. التراث ، فقد دندن بهنا كاملنة  ا ، وأٌضا لم ٌُّش بالشجن وهذا لٌس معتادا
.. بندأت أشنعر  دون تلنؾ أو تؽٌٌنر كما ؼناهنا الفننان "عبند. السنروجً"

ن التوتر القل  علٌه .. ٌبدو أنه بَلَػَ ب  مبلؽه . ِم
 لو بتعمل شاي .. إعمل ِحسابً معاك ٌا "بٌبو" . -

ام ، مم أ فت بلهجة خادة : ا إلى الحّم  هكذا قُلت ُمتجها
 عشان ٌبقى عٌش وملح وشاي . -

ا ، ِمن  لم ٌرّد ، ولم ٌعاٌرنً بكمرة إنفاقه ، أٌن َذَهَب ِلسانه الحا ر دابما
ننرام ، خرجننت فوجالوا ننح أ ننا فننً ن تركٌننز. لننٌس علننى مننا ٌُ دتننه جالسا

طنع البسنكوٌت ، جلسنت بجنوار. وبعند  الدالة أمامه كوبا شاي وبعض قا
فتنننرة دنننمت لٌسنننت قدنننٌرة همسنننت فنننً أِذننننِه بمنننزٌإ ِمنننن التحنننذٌر 

 واإلستعطاؾ :
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أنننا عننارؾ ٌننا "بٌبننو" إن جننّواك إنسننان كننوٌّس ، فننبًلش تِعمننل  -
سنك فنً المراٌنة وتقنول ٌنارٌتنً منا حاجة تخلٌك تكر. تِنبُْص لنف

ً حاجة ؼٌر إنً أحمٌه .بِْعْت حد   آمن لً وماكنش عاٌز ِمنّ
ًّ ٌننا عننم عٌنننه تجنناهً قبننل أن ٌسننؤل بهنندوء :  عرفنن إنننَت لٌننه بِتُشننك فنن

 "حمدي" ؟ .
سنً حاِسس إنك بنً آدم ن ٌؾ لكن بتعانً ِمنن ِدنراع نفسنً  -

 و .. .
ة أن ال داعننً لهننذا الُهنن اء ، وال ٌوجنند ِدننراع نفسننً وال رّ قنناطعنً بِحننّد

جار ٌحدث بٌننً وبنٌن "سنوكا" قند  ٌحزنون ، كل ما فً اسمر أن أّول ِش
 ّحّدّث بالفعل وكان لٌلة أمس ، عندما سؤلتها ببًلهة :

نننن عنننم "حمننندي" إننننه"سنننوكا"  - ًّ  .. إننننِت طلبنننِت ِم ٌ نننؽط علننن
 .أتجوّزك

لتهبة وهو ٌسترسل .. ٌبدو أننً قد خاننً الت عبٌر فً كلمنة أطل  زفرة ُم
" ، فقد إعتبرتها إهانة بالؽة ، ولٌتها رّدتها  ًّ بمملها أو أكمر ، "ٌ ؽط عل

قبل أن تُدٌر ظهِرهنا وتبكنً ، لنم تَقُنْل إنما و حت الددمة على وجهها 
ننوى جملننة واحنندة .." هننّو إنننت عنناٌز حننْد ٌ ننؽط علٌننك عشننان توافنن   ِس

حاولت أن أدالحها  تتجّوزنً .. هّو أنا رخٌدة قوي عندك ِكد." ، عبماا
 بًل جدوى .

ا .. تخٌّنل ، هنذ. أّول منّرة تحندث  مم دفن "بٌبو" وجههُ بٌن ٌدٌِه ُمستطردا
ل لمرحلة أن تنام باكٌة .. بسببً أنا ، تخٌّل ! .  ُمشكلة بٌنً وبٌنها تِد

 هززت رأسً بؤسؾ سابًل :
مت معاها فً المو وع د. ؟. -  وإنَت لٌه ٌا فاِلح إتكلّ
. مع إنً كنت وللا العظٌم ناوي أجٌبلها ماعرفش ..هى جا - ت ِكَد

 َشْبِكتها أّول ما العملٌّة تخلص.
ا أننً هذا الحسود ، قبل أن  ٌبدو أن عٌن الحسود أدابتهما ، وٌبدو أٌ ا
ًّ بمعننى أن  أقول شٌباا وجدت "خالد" خارس ِمن ؼرفته ، أشار "بٌبو" إل
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ننر المو ننوع ، بالفعننل إدننطنعت الحنندٌث فننً أّي شننً ء حتننى خننرس ؼٌّ
 "خالد" ِمن الحّمام قابًل بدرامة :

ٌاهلل نننزل ٌنا "حمندي"،  الزم نبقنى بعٌند عنن البٌنت لّمنا "بٌبنو"  -
 ٌروم له ..مفٌش حاجة م مونة .

ا ، مع خروس "سوكا" ِمن ؼرفتهنا ، كاننت شندٌدة  هّز "بٌبو" رأَسه ُموافقا
نا منا ، وعلٌنِه جاكنت نٌّ  ِسروال أسود  اسناقة وهى ترتدي أحمنر  نوعا

اذداكن ، إستخدمت أدوات تجمٌل خفٌفة  ، زادتها جماال على جمالها اسّخ
 أنها ترٌد أن تُشِعر.ُ بالجوهرة التً هو على وَشْك خسارتها . ٌبدو

ا : نظر "بٌبو" لها قابًل إٌنه ٌنا قلنب قلبنً  بدوت حاول أن ٌجعلهُ ُمنداعبا
 الجمال د. كله ؟ .

كالمنة منع "هندٌر" لتطمنبن علنى لم تُِجبهُ وإنما أخرجت هاتفها وأجر ت ُم
ل هندامه وهو ٌسنؤل "خالند" عنن المكنان النذي سننتجه إلٌنه ،  إبنتها ، عّد

 فؤعطا. ورقة كتب علٌها رقم هاتفه وهو ٌقول :
مننننً وأننننا لنننو  - نننص معنننا. وكلّ لقٌتنننك إتنننؤّخرت .. هتدنننّرؾ خلّ

 .بمعرفتً
ا بلهجة ذ معنى ، فإستطرد هز "بٌبو" رأَسهُ بًل  :ات َمؽزى"خالد" ُمحذرا

ُخد بالك ٌنا "بٌبنو" وإننَت بتتعامنل منع "التناجً" .. أدنله خناٌن  -
ل خنان اللنواء بتاعنه .. والجهناز إللّنً بٌشنتؽل  بالفطرة ، د. راِج
لد كلها ، خد بالك وإنت بتتعامل مع واحد ؼنّدار زّي  معا. .. والبَ

 د. .
ها "ماتقلقش" ، مم أخذ "سوكا" وإندرؾ ، بعندت اب :جاوبهُ "بٌبو" بإق

تجهٌن إلحدى مقاهً وسط البلد   .بدقاب  نزلت مع "خالد" ُم
ننم أنننً لنن ن ل بنند ، لننذا و إلتزمننت الدننمت فربمننا مكمنننا دننامتٌكنننت أعلَ

 نظرت إلٌهُ سابًل بهدوء :
ممكننن أعننَرؾ إنننت بتفكننر فننً إٌننه ؟ ، أدننل لّمننا إتنننٌن ٌفكننّروا  -

 بالتؤكٌد أحَسن ِمن واحد لوحد. .
 : أشعل سٌجارة وهو ٌرد بدرامة
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نر فنً إٌنه وإننت تنروم تقنول لـنـ "بٌبنو" ..  - أٌو. .. أقولك أننا بفّك
 ِمش كد. ؟ .

ن جنٌش العندو ، مالنك ٌنا "خالند" منا  - لٌه .. د. على أساس إنك ِم
 إنَت عارؾ إن وجودك ٌهّمنً .

 رآننً "بٌبنو" أشنارسمعتكم فً الدبام تتهامسون ولّما  برٌبة .. أنًرد 
ننوى أنكننم إلٌننك بتؽٌٌننر المو ننوع وأنننت وافقننت  ، وهننذا ال تفسننٌر لننه ِس

ا ما فً الَخفاء .  تُدبّرون أمرا
ا ، لكنننا علنى بُ  ا ، ال تمِ  فً بعِ ها أبدا نن  عند أمتنارهكذا اسفاعً دابما ِم

اخط النهاٌة ، ولو إستمّر ُمسلسل التخوٌ .. ن كما هَو فربما لن ندركها أبدا
 على قٌد الحٌاة .

"بٌبننو" فنننً مو نننوع  ٌننا "خالننند" وللا العظنننٌم كنننت بنننتكلم منننع -
 ماٌُخّدكش خالص .

حاول إخفابها ، فإ طررت أن أستطرد قابًل :  جاوبنً بنظرة شك لم ٌُ
ت بٌننه وبنٌن "سنوكا" وهنو ِمنش  - ِمن اآلخر كد. فً مشكلة َحَدِل

 عاٌزك تعرفها ..دي كل الحكاٌة.
ك لكننه لنم ٌننجح ، طلبنت القهنوة ونحنن  هذ. الَمّرة حاول إخفاء نظرة الَش

ع اإلحتماالت ، أدّر "خالند" علنى أن اإلحتمنال اسرجنح هنو ندرس جمٌ
حننندوث خٌاننننة ، وأن "بٌبنننو" و"سنننوكا" سنننٌتفقا منننع "التننناجً" سن هنننذا 

ننا ، "بٌبننو" عظننم  ٌمكنننه التفنناوض علننى سٌَُدننب فننً مدننلحتهم جمٌعا ُم
نا ، و"التاجً" المروة ه فً المقام اسول التخلص مننك ، وإن فناز أٌ ا ٌُهّم

 . فًل بؤس .بجزء ِمن الؽنٌمة .
ب وإحنا هنعمل إٌه ٌا "خالد" لو د. َحَدْل؟ . -  طٌّ
 وال حاجة .. الزم أكون أسرع منهم . -

ننراع كهننذا ال توجنند  ننربة مانٌننة ، َمننن  ا .. فننً ِد مننم إسننتطرد ُمو ننحا
ٌ ننرب اسولننى لننن ٌكننون بحاجننة ل ننربة أخننرى.. واحنندة تكفننً إلنهنناء 

ً بؤقدى درجات التركٌز و  السرعة .المعركة ،لذا ٌجب التحلّ
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ا ، كمنا  إستمر حدٌمنا لفترة طوٌلة وَخَرجت ِمننهُ بندنٌحة أن أسنتعد جٌّندا
فٌد أن "خالد" ال ٌ ع نٌّة الؽدر بً ِ من أولوٌّاتنه ..  َخَرجت بإنطباع ٌُ

 هذا شًء جٌّد فً حد ذاته .
ا دم هاتؾ "خالد"   الذي رد بإقت اب :مع دقات الرابعة عدرا

لك .ماشً .. إسبقنً على البٌت وإح -  نا هنحّد
ا على وجههفً طرٌ  عودتنا رأ فً حٌن كان بداخلً  ٌت التحفّز وا حا

ت ارب أشعر أن "بٌبو" سنٌؽرز أنٌابنه فنً ُعنقنً وٌبنث ِسنّمهُ  إحساس ُم
 كذلك أِحس أنه لٌس بهذا السوء . فور رإٌتً ،
ا ، أٌن ذهبنت ِ نحكتهُ وروحنه  وَدلنا الشقة لنجد "بٌبو" ٌنتظرنا ُمتجّهما
ناسنب لسنإال كهنذاالمرحة  ناسنب فقنط  ، ؟ ، لكن الوقنت ؼٌنر ُم الوقنت ُم

 ها ٌا "بٌبو" .. عملت إٌه ؟ .لسإال واحد : 
.. ودنلت قدنر. فنً  هنا بهندوءأشعل "بٌبو" سنٌجارة ، أخنَذ ٌُنفنث دخان

حبونً منننع المٌعنناد ، كنننان الَحنننَرْس فنننً اإلنتظنننار عنننند البوابنننة ، إدنننط
ك ، قبل أن أجلس ة حٌث كان هنابجوار حّمام الِسباح "سوكا" إلى تكعٌبة
أنً علنى دراٌنة بكنل شنًء ، ما أعرفه ، أجبته ببساطة  كان ٌسؤلنً عن

ودورك إسقاطك لعسنكري بنرس الُمراقبنة  بداٌةا بقتلك اللواء "البدران" مم
 عن عم "حمدي". حمك الدإوببوري فً الهروب الكبٌر، نهاٌةا بالمح

ا ٌعرؾ أٌن  نختبنا وبإمكاننه إلقناء القنبض رد "التاجً" بعجرفة انه أٌ ا
علٌنا وقتما ٌشاء ، لكنه فّ ل التعاون معً سنه ال ٌرٌند لَؽَنْط كمٌنر بهنذا 

 الشؤن .. ٌُفّ ل نهاٌة دامتة .
 تدّخل "خالد" فً الحدٌث بخشونة :

ٌنننا سنننه عننارؾ القلنن  إللّننً كننّداب .. هننو ماٌقنندرش ٌُقننبض عل -
 ، وكمان عٌنه على الفلوس .هعمله
نن رأسنه منم إسنتطرد .. بنالطبع سنؤل عنن عًلقتننا وافقه "بٌبو " بإٌماءة ِم

بح رة ال ابط الساب  ، أجبتهُ كما إتفقنا وهو أن "حمدي" فَرَ هُ علٌنا 
ا شننرحت لننه ببسنناطة أن علٌننِه إح ننار  ًّ بالكامننل ، أخٌننرا سنننهُ ال ٌمنن  فنن
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ة سنً لن ألمس المنال قبنل أن تسنتلم بطاقتنك وبطاقنة  أربعة بطاقات هوٌّ
 " ."خالد

هنا سؤلتهُ بترقب ومناذا فعنل ؟ ، أطفنؤ "بٌبنو" سنٌجارتهُ منم أجناب .. فنً 
تعلًل أن هذا مستحٌل خادنةا منع عندم اإلسنتقرار  البداٌة حاول التهّرب ُم
ت "سوكا" أن حالة عدم اإلستقرار هذ. هى أنسب فردة  الموجودة ، رّد

ا .. واف  وأَخَذ دَوَركم الشخدٌّة ولتنفٌذ شًء  قنال أن بَعند كهذا ، أخٌرا
مًلمننة أٌننام سننتكون معنننا البطاقننات ، اآلن نحننن ال نملننك ِسننوى اإلنتظننار 

 حتى ٌُجّهز االورام مم نبدأ النهاٌة .
نا مشنكلتهُ منع "سنوكا" تُلقنً بظًللهنا  ا ، حتما شعرُت أن "بٌبو" شنارد جندا

 و.. ما هذا .. أٌن "سوكا" ؟
 هى "سوكا" فٌن ٌا "بٌبو" ؟ . -
 ردة .هتنام عند "هدٌر" النها -

هننب ذاد" الننذي تمنناءب قبننل أن ٌقننول أنننه تبادلننت نظننرة سننرٌعة مننع "خالنن
فننً ، كننذلك فعننل "بٌبننو" ، تباطننؤت قلننًٌل مننم لحقننت بـننـ "بٌبننو"  هلفراشنن
ه زعًلنة ؟ . ، أؼلقت بابها وسؤلته :ؼرفته  هى "سوكا" ِلّس
المو ننوع بٌكبننر قننوي ٌننا عننم  َم لحظننات مننم أطلنن  زفننرة كننالِحمم :َسننرَ 

 "حمدي" .
ن عٌنٌه برهة قبل أن ٌقول َكّمن ٌتخلص ِمن ِحمل مقٌل : أطلو  التردد ِم

"التاجً" إبن الجزمنة قاِعند بًٌلؼٌهنا بعٌنٌنه قُنّدامً .. بَنس ِمنش  -
دي المشكلة ، المشكلة إنها مناعملتش أّي حاجنة ، س د. سناعات 

 كانت بتسبّل له هى كمان .
نة ، كندت ٌا للا .. لٌس هذا وقت للمزٌد ِمن اإلنشنقام فنً الجب هنة الداخلٌّ

ا أن تبقى أمتار على النهاٌة ٌا أوؼاد  وجبهتنا تنزداد ..ان أدرخ ُمدّرحا
 تفتٌتاا .

 حاولت تهدبتهُ قابًل بلهجة َدبؽتها بالمرم بدعوبة :
ننل لننك إحسنناس إنهننا ممكننن  - دي بتسننخنك ٌننا عبننٌط ، عنناٌزة توّد

 ت ٌع ِمن إٌدك .. عشان تتحّرك .
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ا بؽ ب وهو ٌقول  : هز رأسه نفٌا
نرة فعنًل ، د. أننا كننت هبنوس  - ال ٌا عم "حمدي" ، "سنوكا" ِمتؽٌّ

وم لبنتهنا ..  رجع معاٌا البٌت ، وهى دّممترجلها عشان ت تنُر
ً كانت بتتمنى لً الر ا !! .  "سوكا" إللّ

مم َمَسك هاتفنه وطلنب رقمهنا لكننه َوَجند الهناتؾ ُمؽلن  فنظنر لنً بعٌنون 
 ُمحتقنة ،حاولت تهدبتهُ قابًل:

نة"بٌبو" إن شا أدبر ٌا - تخلنص .. كنل حاجنة  ء للا بعد ما العملٌّ
 هترجع أحسن ِمن اسّول .

نه وأوالننً ظهنر. كؤننه  لم ٌُبِد أّي رد لكًلمً ِسوى أننه إسنتلقى فنً فراِش
علن نهاٌة الحدٌث ، ربت  دبح على خٌر . على كتفه قابًل :ٌُ  تِ

ا فنً فراِشنه معقنود ال دت إلى ؼرفتنً حٌنث كنان "خالند" راقندا حناجبٌن ُع
نا مُ  لت مًلبسً وإستلقٌت فً فراشً فنإذ بنه ٌقتنرب ِمننً هامسا تحفّز ، بّد

 بدوت كالفحٌح :
ا إننت فناكر كنوٌّس مكنان  - بعد تًلت أٌام هننفذ ٌا "حمدي" ، طبعا

 الفلوس .
 طبعاا . -

 إبتسم بمقة وهو ٌقول :
نً عٌنٌنك فنً وسنط راسنك ، أدنل  - تمام .. زّي ما قُلت لك ، خلّ

.. ، حاول ماٌكونش إنتَ فً الٌوم د. ٌتؽَدر به اسكٌد إن فً حد ه
 فاهم ؟ .

ا ، دقاب  وسمعت دوته كؤنه ٌؽّط  ألقى عبارته مم إستلقى فً فراِشِه نابما
بات عمٌ  ، نظرت ناحٌته فوجدت عٌنا.ُ مفتوحتان ..  الأدري هل فً ُس

ا .. كاسفاعً .  هى لٌست ُمؽلقة فعًل ، أم انهُ ٌنام بعٌون مفتوحة دابما
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ام المًلمة هادبة على عكنس منا توقعنت ، أو هنَو السنكون النذي  َمّرت اسٌّ
ً حاولنت اإلتدنال بـنـ ننٌسب  العاِدفة ، لم ٌحندث شنًء ٌُنذَكر ِسنوى أن

جٌب ، سؤلت "بٌبو" عنها قنال أنهنا  "سوكا" ِمن خطوط ُمختلفة وال ِمن ُم
نا ، إقترحنتال عنند "هندٌر" لكننه أن أذهنب معنهُ لرإٌتهنا   ترّد علٌِه أٌ ا

هاب بمفرد. سن العًلقات بٌنهما لم تِدل لهذا السوء بَعْد .  فّ ل الِذ
إرتدى مًلبسنهُ وحناول أن ٌكنون فنً أقدنى درجنات أناقتنه ،بعند نزولنه 

 وجدت "خالد" ٌقول بخبث :
إنننَت ٌننا "حمننندي" ِمدننّدم إن فعنننًل َحَدننَل مشنننكلة بٌنننه وبنننٌن  -

 ."سوكا" !.. د. أكٌد فٌلم عاملٌنه سوا 
 وهٌعملوا الفٌلم د. لٌه ؟ ! . -
ا ببرود : أكٌد بٌدبّروا حاجة ..هّز ك م . تفٌه بًلمباالة ُمرددا  للا أعلَ

. ، عبننوس وجهننه ، إحتقننان  ننن إنحننناءة ظهننِر ننا عنناد "بٌبننو" للمنننزل وِم لّم
وجنتٌننه ، سننٌجارته التننً ال تنطفننا ، كلهننا دالبننل تُشننٌر أن هننذا الرجننل 

ًْ خٌال "خالند" وِلنَم ٌُعانً فعًل ، وأن أّي حدٌث ع ن مإامرة هو ِمن َوْح
 ال .. فهو ِمن نْفْس الفدٌلة .

إنفردت بــ "بٌبو" وسؤلته عن ما َحَدث ، رد بإقت ناب أنهنا قنّررت عندم 
ننا فتؤجٌننل معركننة  ننة ، هننززت رأسننً ُموافقا الحنندٌث إال بعنند إنتهنناء العملٌّ

حاول بَعدها توفٌ  جانبٌّة أف ل ِمن خْوَ ها اآلن ، نُنهً َعِملنا أوال مم أ
د الحٌاة . ٌْ  أو اِعهما .. إن كنت على ق

ننا قبننل أن ٌننرد  أمننس رّن هنناتؾ "خالنند" سّول َمننّرة ، نََظننَر فننً شاشننته َملٌا
 بحذر : أٌوة ِمٌن معاٌا ؟ .

 إستمع بتركٌز للحظات مم رّد بدرامة : تمام .. ساعة وأكون عندك .
ا بمكنر :ونزل ، أتنانً "بٌبنو" مُ إرتدى مًلبسه بعُجالَه  هنَو "خالند"  بتسنما
 كان بٌتكلم مع ِمٌن ؟ .
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 أجبتَهُ دون مباالة : ٌمكن أبو. أو أخو. .
سجل رقم أبو. أو أخو. ؟! ، مم دي أول َمنّرة  رد بمقة : هَو معقول ِمش ِم

 ماكنتش عارؾ إٌه النؽمة بتاعته !! .حتى أسمع تلٌفونه بٌِرن ، د. أنا 
لفناز ، راقبنت ألقى ِعبارتَه وتركنً أشتعل تفكٌن ا وذَهنَب ٌجلنس أمنام التِ را

"خالند" بِشنّدة بعنند عودتنه ُمحناوال قننراءة أّي إنطبناع علنى وجهننه .. دون 
 جدوى ، مًلمحهُ دلبة كالدخر ال تشً بؤي إنفعال.

كالمة "التاجً" ، نتبادل نظرات الترقّب والطموم ،  الٌوم نحن بإنتظار ُم
تبادلة هى نظرات شَ   ْك ل َسؾ .لكن ُمعظم النظرات الُم

"التاجً" إبن الجزمة عارؾ إن أعدابنا َمشندودة ، عشنان ِكند.  -
 ساٌبنا نتحَرم .

 هكذا قال "بٌبو" ب ٌ  ، لٌرد علٌِه "خالد" بمقة :
عشان كد. ،  زٌّنا .. د. روُحه فً إٌدٌنا س .. هَو بر ه بٌتحَرم -

ٌِهّمه المو وع ٌخلص ِمن ؼٌنر شْوَشنَرة ، أدنل الداخلٌّنة كلهنا 
 َسها تِعَرؾ مٌن إللًّ قَتَل اللواء "البدران" .نِف

ري للتنندخل فننً الحنندٌث قننابًل بحسننم :  وإحنننا كمننان ُروحنننا فننً جنناء دْو
فً أّي وقت ، د. أنا ِمسنتؽَرب  ٌخلّص علٌنا فً أّي وقت ، هَو ٌِقدرإٌدٌه

 هو ساٌبنً عٌش لٌه ! ؟.
 رد "بٌبو" بحسم" : عشان الفلوس ٌا عم "حمدي" .

ا ما ٌحدث وهو ٌُ ٌؾ :وافقهُ "خال  د" وهذا نادرا
بننالظبط كنند. .. كمننان هننَو حاِسننس إن العملٌّننة َمحسننومة ، إحنننا  -

 بالنسبة له ِدٌد َسهل .
ا فنً تفكٌنر عمٌن  قََطعَنهُ رننٌن هناتؾ "بٌبنو" النذي إنقنض  إندمجنا جمٌعا

ا : جة ِمن العذوبنة فنً ردي رنّة "سوكا" مم َدفََع بؤكبر د علٌه بؤمل ُمتمتما
ة ٌا قلب قلبً . قابًل : دوتهِ   أٌَو
با. بدهشة منم إسنتطرد بتنوتر : إنعَقَدَ  فنً إٌنه ٌنا "هندٌر" .. إٌنه إللّنً  حاِج

 َحَدْل ؟ .
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ع إلٌها مع زٌادة ملحوظة فً درجة إنعقاد حاجبٌه حتى تخٌّلنت  أخذ ٌستِم
ة قبنل أن ٌنظنر إلٌننا والؽ نب  أنهما سٌلتدقا ، مم أنهى الُمكالمة بعدنبٌّ

ِه .. "التاجً" ذهب للمنزل عند "هندٌر" وَطلنَب ِمنن سنوكا ٌعتِدر َدوتِ 
النننزول معننه ، أطاعتننه وؼننادرا المنننزل سننوٌاا بننالرؼم ِمننن أن "هنندٌر" 

نرت لهنا عنن عندم  لهنذا الرجنل ، لكنهنا قالنت أنهنا تُندرك مننا  إرتٌاحهناعبّ
 تفعل وإنَدرفت .

رت لـنـ َخٌَّم علٌنا َدمت مقٌل لهذا التدعٌد ؼٌر الُمتوقنع ، بعند فتنرة نظن
 "بٌبو" قابًل بحسم :

 إفتح اإلسبٌكر وإتدل به ، إسؤله "سوكا" بتعِمل معا. إٌه ؟ . -
، أمسك هاتفه وو عها مو ع التنفٌذ إستحَسَن الفكرة ، بََرقت عٌناة كؤنّه

ننمعنا دننوت "التنناجً" ٌننرد علٌننِه ببننرود ، عاجلننه "بٌبننو"  لحظننات وِس
 بإ طراب ٌسؤله عن "سوكا" لٌرد علٌِه :

ك خاٌؾ كد. لٌه ؟ ، أٌو. ٌا سنٌدي "سنوكا"  مالك ٌا - "بٌبو" دوتَ
 معاٌا .. عندك مانِع ؟! .

، جة اإلستفزاز الوا حة فً كًلِمهِ بُِهَت "بٌبو" لٌَس ِمن رّد. وإنما ِمن له
 لكنه رد بتحّدي :

 .. هاتها أكلمها .لقان وال حاجة ، طٌّب طالما معاكال أنا ِمش ق -
عنا دوتها تقول بنعومة :  .ة أالقً دورتً فً البطاقة ِحلوةل َمرّ أوّ  سِم
ل أحلننى بكتٌننر ، آ. دننحٌح كنننت بَننْس اسدنن جاوبهننا بنعومننة مماملننة :

 .. "بٌبو" عاٌز ٌكلمك .هنسى
إننننِت  سنننؤلها "بٌبنننو" بلهفنننة :وأتاننننا دنننوت "سنننوكا" .. نعنننم ، لحظنننات 
 .كوٌّسة؟

فنً أٌوة أنا تمنام ، الباشنا جاٌنب لنً قهنوة وإحننا بنشنربها  رّدت بهدوء :
 العربٌّة .

ٌبدو أن "التاجً" أخذ منها الهاتؾ بعد هذ. الجملة ، فقند فوجبننا بدنوتِِه 
 ٌقول بلهجة آمرة :
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السنناعة دلوقننت خمسننة ونننص ، ٌعنننً زمننان بطنناٌقكوا ودننلت  -
تابلو. عربٌتك ، قول لــ "حمدي" إن البطاٌ  معاك وُخُد. عشان 

 تجٌبوا الفلوس اللٌلة .
فكر فً ماذا نقولقبل أن   بدرامة : ، إستطرد نُ
جنننننب "نبننننروة" محافظننننة  أنننننا عننننارؾ إن أر ننننه فننننً ِعزبننننة -

 ٌعنً ساعتٌن وتكون هناك . ،"الدقهلٌّة"
ه ، فؤشعل سٌجارة وهو ٌسؤله بهدوء :  بدأ "بٌبو" ٌتمالك أعدابِ

ع الفلوس .. أالقٌك إّزاي ؟ ، منا طبعانا  - طٌّب بعد ما نودل ونطلّ
 ماٌنفعش أتّدل بِك وهّم معاٌا .

ً هجٌبك .التاجً" بإستخفاؾ : رد "  تًلقٌنً !! ، ال ما تقلقش .. أنا إللّ
ة ، فمبتنا فً أماكننا كالتمامٌل ، بعند حنوالً دقٌقنة قنال  مم أؼل  الخط بؽتّ

 "بٌبو" بحن  :
زاجها ، وكمان بٌشربوا قهوة وبٌنّدلعوا علنى  - ٌعنً نزلت معا. بَم

 بعض .. وللا عال ٌا "سوكا" .
ها تدخلت على الفور مإ ا أن "سوكا" لم تنزل معه بإرادتها بدلٌل نسٌانِ كدا

ا تحاول أن ترِشندنا أننه ُمتجنه للتمركنز بنالقرب  لهاتفها فً المنزل ، أٌ ا
ارته وال داعً للشنك  ِمن مكان المروة سنها وّ حت كونهما سوٌاا فً سٌّ
ا أن علٌنا اإلتجنا. إلنى  سنها تلعب معنا ولٌس معه ، وافقنً "خالد" ُمشٌرا

ا سنه بالفعل سَ ه خطوات وٌجب أن نتحرك بسرعة ، إبتسم ناك فورا بقنا بِ
  "بٌبو" قابًل له بلزوجة :

ر هندومك ٌنا باشنا .. وإوعنى تنسنى الُمسنّدس إللّنً  - طٌّب ٌاهلل ؼٌّ
 ِجبتهُ معاك وإنَت راجع إمبارم .

فاجؤتنً "مسدس" ، ة كذلك فعلت وأنا أردد ببًلهة : نََظَر له "خالد بدهش
ب فً عٌنٌنه ممنا ٌإكند أن كنًلم "بٌبنو" سنلٌم وأن نظرة ا إلرتباك والتعّج

نا ٌُشنٌر أن الشنك  ناء وهنذا أٌ ا هناك إستعدادات عسكرٌّة تجري فنً الَخفَ
 بٌننا تخّطى اإلحساس والنظرات وبدأ ٌدُخل مراِحل متطّورة .

 رد "خالد" ُمحاوال دبػ دوتِِه بالدرامة :
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معا. ِسًلم وإحنا طالعٌن  هّو إنت تكر. إن ٌبقى واحد ِمن فرٌقك -
 نِدطاد .. د. المفروض تِفرم.

ا لؽرفته دون أن ٌنظر إلٌِه :  رد "بٌبو" ُمتجها
ًّ الفرحة وال إٌه !. -  ما أنا فرحان فعًل .. ِمش باٌن عل

لننم أتنندخل أو أننناقش "خالنند" فننً أّي شننًء خادننةا ونحننن ُمقبلننٌن علننى 
ا أطرافها ، ِمن المإّكد أن ي ، لكنن  معركة ال أدري تحدٌدا "التاجً" ِ نّد

 تُرى هل "التاجً" وحد. ؟ .
نظرت لــ "خالد" الذي ٌرتندي مًلبسنه وبعٌنٌّنه نظنرة تحنّدي وتدنمٌم ، 

ا .  كذلك كان "بٌبو" تماما
ننا أنننا فكنننت أسننتعد كمننا ٌسننتعد مننرٌض إلجننراء جراحننة دننعبة نسننبة  أّم
شنفى بالكامنل أو ٌمنوت دو ن نجاِحها  نبٌلة ، جراحنة ٌتحنّدد بعندها أن ٌُ

 جنازة أو َمراِسم ، ٌموت .. فً دمت .
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ارة "بٌبو" الذي فتح التابلو. بلهفة لٌجد مًلمة بطاقات  دقاب  وكنا داِخل سٌّ
 واِحَدة لكٍل ِمنّا ، تؤّمل بطاقتهُ مم قال بتهّكم : هوٌّة
ٌعنً َعَرْؾ عربٌتً وبَعَْت واحد ٌفتحها وٌسٌب البطناٌ  فٌهنا ،  -

ًّ .. دح ؟ .ِكدَ   . ٌبقى بٌعلّم عل
ّمع معلومات بسرعة  وَوَدْل لعنوان كمان َعَرْؾ ٌج رد "خالد" بجدٌّة :
 "هدٌر" وراْم لها .

ا ممل "بٌبو" وأنا أقول : د. شكله تِ  عبان شدٌد قوي حاولت أن أبدو ُمتهكما
 بقى .

م الدننمت طننوال  علقننا علننى تهكمننً أو ُمحنناولتً إّدعنناء المقننة ، خننٌّ لننم ٌُ
 طرٌ  ، كٍل ِمنّا ٌُفكر بمفرد. .ال

ا لعنننَدم و نننوم موقِنننؾ  أرى أن "بٌبنننو" ُمشنننتّت بدنننورة وا نننحة نظنننرا
"سنوكا" ، كمنا أن إمكاننات "التناجً" العالٌنة بالتؤكٌند أمنارت الرهبَنة فننً 

 فْس "خالد" بدلٌل نظرة التوتّر والترقّب فً عٌنٌه .نَ
لتً أنهنا ُمترّدٌنة ، إنما لو َوَدفت حالتهم بالُم طربَة ، فؤقل َودؾ لحنا

منننا نظنننرت ناحٌتهمنننا شننناهدت زوس ِمنننن  أجلنننس فنننً الِمقعننند الخلفنننً وكلّ
المعننابٌن ٌتبننادالن نظننرات الشننك وكًلهمننا ٌتمنننى إقتننناص اآلخننر .. فقننط 
ٌنتظر الفردة ، وأعلم أن الفابز سٌلدؼنً فور إنتهابه ، وإن لم ٌفعل فــ 

ر وال سبٌل للتوقؾ .. أو "التاجً" سٌفعل ، كؤنًّ أنِزل  بحّدة على ُمنحدّ 
 الرجوع . 

 قبل المامنة بدقاب  كنت أُشٌر على طرٌ  فرعً  ٌّ  :
هتًلقنً أرض فا نٌة علنى ٌمٌننك ..  آخر الطرٌ  د. ٌا "بٌبنو" -

 إركن فٌها .
نك فنً ركنتنً ت وكان ٌ ع السٌّارة حٌنث أشنرتُ لحظا ،  قنابًل :إٌنه رأٌَ

 ُمجِرم ِسواقة أنا ..ِمش كد.؟ 
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ارات وإن كنان عن أّي مهارة ف ً القٌادة ٌتحّدث ، المكان ٌتِسع لعشر سنٌّ
هذا ال ٌنفً أنه ساب  ماِهر بالفعل ، مما جعلنً أتعّجب ِمن قدرة "بٌبنو" 

 الخارقة على الَمَرْم ، حتى فً أحلَك المواقؾ .
أشرُت لهما على طرٌ   ٌّ  متلّوي بٌن الزراعات ، كؤنهُ ِسرداب فوم 

 اسرض :
ي هنًلقً ساقٌة جنبها شنجرتٌن ، الفلنوس مدفوننة بعد الَمّشاٌَة د -

 تحت الشجرة إللًّ على الٌمٌن .
، مًلمة معاول ِمن حقٌبة السٌّارة الذي أخَرسَ  ولََحَ  به "بٌبو" "خالد"نزل 

 أعطى واحد لكٍل منا :
ٌاهلل بقى عشان نِعَزْم اسرض ، محًلها عٌشة الفًلم .. حشٌش  -

 ومانجا وتفام .
لنه شنٌباا ، أخنذُت معنولً فنً ٌندي وتقنّدمُت الَمسنٌرة ،  بالطبع لم أُدحح

بجانب الساقٌة أشرُت على بقعة بجوار إحدى الشنجرتٌن ، َربنت "خالند" 
 على كتفً قابًل بمزٌإ ِمن اإلستفهام والوعٌد :

 متؤّكد ٌا "حمدي" .. عشان بَْس مانحفرش على الفا ً . -
  قابًل فً محاولة لتخفٌؾ التوتر:ؤت إٌجاباا أوم
نا لمحنت أننوارعار - ٌنا  فٌن .. أننا فرحنت قنوي لّم الفَنَرم إللّنً عنّد

ننكة ، أدننل د. معنننا. إن ُمعظننم شننباب البلنند هتبقننى  علٌننه فننً الِس
نا هٌكرمنا .هناك والدنٌا هت  ُروم هنا ، حّسٌت ساعتها إن ربّ

كننؤنً أحننادث نفسننً ، لننم ٌلتفننت أي منهمننا ننناحٌتً ، إنمننا إنقّ ننا حٌننث 
نن عنناء أشرت وشرعا فً الحفر ب قوة وحماس ،الحمد هلل أنهم أعفونً ِم

ننن فننرط الرحمننة بننً ، فمننا داعننً  ننا ِلِكبَننر ِسنننًّ أو ربمننا ِم الحفننر إحتراما
نن أٌنن  م شخص على شنفا المنوت ، تلفنت حنولًإرها متسنابًل ..تُنرى ِم

 تؤتً الردادة.
ل "خالنند" بشننًء بعنند حننوالً عشننر دقنناب  سننمعنا دننوت  إرتطننام معننَو

ا :، فقال "بٌبو" َمعدنً  ُمحذرا
 حاِسب ٌا باشا ال تِكَسر الشنطة . -
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مم إلتفََت ناحٌتً ُمتسابًل : هّو إنَت حاِطْط الفلوس فنً كنام شننطة ٌنا عنم 
 "حمدي" ؟ .

 إبتسمت قابًل ببطء : تًلتة .. كل شنطة فٌها تًلتٌن ملٌون جنٌه .
دهم أكمر ، بعد دقٌقتٌن أخرس "خالد" أّول حقٌبة ،  دّب الحماس فً سواِع

ة قَفََز "بٌبو" فً الحفرة ، وبمساعدة "خالد" أخرس الحقٌبنة المانٌنة منم بخفّ 
 المالمة .

ننا ، أخننذنا  و ننعنا الحقابننب المًلمننة بجننوار السنناقٌة وألقٌنننا الَمعنناِول جانبا
ننفض التراب العال  بنا ، فجؤة سِمعنا دنوت تّكنة وا نحة ، تِلنك التّكنة 

 الممٌزة لدوت سحب اسجزاء فً ِسًلم ناري .
اٌةنق ت العٌون ناحٌة مدإ لى شفتٌِه ، فوجدنا "التاجً" آتٌاا وع خل الَمّش

إبتسامة وامقة ، وخلفِه بخطوة تمشً "سوكا" ، رأٌناهم بو وم سن تِلك 
 لماء ل سؾ إنما مكتملة التَمام .اللٌلة لم تكن ظ

نفننس الوجننه الننذي رأٌتننه ِمننن ب ننعة أشننُهر ، نفننس الِسننًلم الُممتنند الننذي 
ة طلقات فً ظهر رجل شرٌؾ ، نفس اإلبتسنامة الؽنادرة ، خرس ِمنه ع ّد

ة التً كان ٌرتدٌها .  وربما نفس الُحلّ
نننا "التنناجً" بدننرامة أن نقننؾ فننً دننؾ عننند الحفننرة ، رد "بٌبننو"  أمَر

 بدوت بِه لهجة إستخفاؾ :
 لٌه ؟ .. هناخد دورة للذكرى ؟ . -

ـنـ "سنوكا" تراقدت على شفتً "التاجً" إبتسامة ساخرة قبل أن ٌُشنٌر ل
إشارة ذات َمؽنزى ، علنى أمرهنا َمَشنْت بخطنوات بطٌبنة نحنو "بٌبنو" منم 

 عانقته وهى تهمس فً أذنه بنعومة .. وحشتنً .
ًْ ، لننٌس سن هننذا توقٌننت خنناطا للعنننام ، وإنمننا سنننً  كنندت أفقنند الننوع
رأٌتها تَِمّد ٌدها بخفة فً ِخدر "بٌبو" وتنتزع فَرْد الخرطوش منم تجِفنل 

 اء قبل أن تعود إلى جوار "التاجً".خطوتان للور
ت أقدى آٌنات الدهشنة واإلرتٌناع علنى وجنه "بٌبنو" النذي ؼمؽنم  إرتسَم

 بذهول .. مستحٌل .
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ي : المسننتحٌل ٌننا بٌبننً إنننً أف ننل طننول ُعمننري ردت علٌننِه ب نبننرة تحننّد
 متعلقة بحبال الهوا الداٌبة .

 مم ربتت على كتؾ "التاجً" ُمستطردة :
ن ملٌون وعلٌهم عقد ُعرفً كمان .. والنبً الباشا هٌّدٌنً خمسٌ -

 أنا َدبَرت وربّنا َكَرْمنًِ .
ًّ "بٌبنو" النذي ٌُجاهند لٌظنل  ة اسولى أرى الدموع تترقنرم فنً عٌنن للمّر
ا على قدمٌه ، مم أقَدَم على أؼرب فِعنْل ٌمكنننً تخٌّلنه ، إذ نَنَزَل فنً  واقفا

ا .. مستحٌل .  الحفرة بقدمٌه وهو ٌنظر لها ُمؽمؽما
 ٌاهلل إ ّرب وخلّدنً . إلى "التاجً" قابًل كّمن ٌهذي : مم نظر

ًّ مم حنّول عٌنٌنِه نحنو "خالند" قنابًل  ا ونظر إل لكن "التاجً" تجاهلَهُ تماما
 بلهجة آمرة :

ل "حمدي" جنبه فً الحفرة ٌا "خالد" . -  نَّز
ر تعلٌمات لجندي طنوع بناننه ، كؤنهبلهجة آمرةقالها  ، إذن "خالند"  ٌُدِد
 ؟؟.لكن كٌؾ ومتى باعنً

 و ع "خالد" ٌد.ُ على كتفً وهَو ٌدفعنً للحفرة بشًء ِمن الخشونة :
نك علنى كند. ، هنارد لَنك  - أٌوة ٌا "حمدي" ، أنا إتفقت مع " " بِ

 بقى معلش .
نل للمتنر ، بل أن أسقط فً الحفرة التً كان عُ تمالكت نفسً ق مقها ال ٌِد

ننذا بعنند وقننوفً فٌهننا بجننوار "بٌبننو" ، دننار  َدنندري فننً مسننتوى قنندم ِل
، تحاملت كً ال أنكفا على وجهً ونظرات العجز والذهول تقفز "خالد"

مل الباقٌٌن ، لكننً و نعتَهُ فنً  ا أن "خالد" أفعى ِم ًّ ، أعلم تماما ِمن عٌن
ا أن ٌلعب دور البطولنة فنً مسلسنل الؽندر  ذٌل القابمة ، لم أتوقع ِمنهُ أبدا

قنام نبً ، توقعتها مِ  ل أو "سنوكا" ، فنً كنل اسحنوال  "بٌبو" فً الَم اسّو
نا النهاٌنة  لن ٌحدث فارم كبٌر ، تعددت اسشخاص والؽندر واحند .. أٌ ا

 واحدة .
ا لكنن الكلمنات إحتبسنت فنً حلقنً ، راودننً فجنؤة  حاولنُت أن أقنول شنٌبا

، أن أطلب ِمنن "التناجً"  نفْس الشعور الذي َشعََر به "بٌبو" منذ لحظات
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ن هذا الكابوس بسنرعة ، سرعة ، أرٌد أن أأن ٌُطل  النار علٌنا ب نتهً ِم
ا عننن تلننك الوجننو. ، حتننى ان  كانننت رحلتننً إلننى أرٌنند أن أرحننل بعٌنندا

 .السماء
 بعد أن أنزلنً "خالد" فً الحفرة إلتفت ناحٌة "سوكا" قابًل بخبث :

عتً الحب كله بخمسٌن ملٌونعرفتً تلعبٌها ٌا بنت اإلٌه ..  -  .. بِ
 وعقد عرفً .

 ٌنٌِه بإتجا. "التاجً" قابًل بمكر :مم حّول ع
ل ٌا باشا ، على فكرة دي هترّوقك على اآلِخر ، وللا منا  - لٌلتَك فُ

 كنت بعرؾ أنام ِمن ُدوتها .
بهدوء وبنفس اإلبتسامة الوامقة وّجهَ "التاجً" ِسًلحهُ نحنو "خالند" قنابًل 

 بنفس اللهجة اآلمرة :
 ا "خالد" .ٌإنِزل جنبهم  -

ر أي إندهاش لهذا الؽدر الدرٌح ، إنما أطلن  فوجبت أن "خالد"  لم ٌُظِه
ننن قبننل قننابًل : ننحكة مجلجلننة  تؤكنند إنننك  لننم أسننمعها أبننداا ِم وللا كنننت ُم
 هتعمل ِكدة .

ن البرم ، أخرس وبسرعة ربما أسرع مسدسه ُمدوباا إٌّا.ُ لــ "التاجً"  ِم
 مستطرداا :
ة ، لكنن بَْس بدراحة توقعت إنك تُحّط "سوكا" معاننا فنً الحفنر -

 ٌظهر إنها إحلّوت فً عٌنٌك .
إبتسننم "التنناجً" قننابًل بسننخرٌة : إٌننه د. ؟! .. إنننَت عرفننت تتدننّرؾ فننً 

 ِسًلم ، وللا برافو علٌك .
ا : ة كلها ما تبوظ . نّزل ِسًلحك ٌا "خالد" بََدلْ  مم إستطرد آمرا  العملٌّ

رمننً مسدسننك علننى اسرض .. عشننان  - بَننْس أنننا ِمننن رأٌننً إنننك تِ
 ٌتعّور ٌا بٌبً .ماحّدش 

هكذا قالت "سوكا" وهى تُلِد  فَرْد الخرطوش التنً َسنَحبتهُ ِمنن "بٌبنو" 
 بمإخرة رأس "التاجً" .
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نا تقنول وتفعنل منا هنَو  لك الفتناة ، مننذ رأٌتهنا وهنى دابما أدمنُت مفاجآت تِ
فاجنؤ وحندي ، فقند إرتسنمت الدهشنة  عكس الُمتوقّع ، إنما هنذ. الَمنّرة لنم أُ

نت الحٌناة فنً الممزوجة بالسع ادة علنى وجنه "خالند" ، أّمنا "بٌبنو" فقند دبّ
ا بفرحننة : ننه وهننَو ٌقفننز خننارس الحفننرة دننابحا هننّو د. .. آ. ٌننا قلبننً  عروقِ

 ٌاللًّ داٌب .
فاجنؤة علنى مًلمحنه الُمقنّدة ِمنن دنخر ،  حتى "التناجً" فقند إنفجنرت الُم

 لدرجة أنه تمتم بذهول :
 تٌجً ِمنّك إنِت .. آ. ٌا بنت الكًلب . -

م بهنذ. البسناطة ، فنً المانٌنة التالٌنة كنان  الكن معبانا  أرقنط ِمملنهُ ال ٌستسنِل
ا ٌسرا.  ارباا بها ٌندها المُ  نكة بالسنًلم قبنل أن ٌستدٌر بسرعة ُموجها مِس

تنابع سنقوطهاعلى وجهها بدفعة ُمدوٌّ  ٌهوي ، إنمنا عناد بعٌننه  ة ، ولم ٌُ
ا فننً الهننواء  فاجننؤ بـننـ "بٌبننو" قننافزا هننبط بجسننِدِ. علٌننه مننم ناحٌننة "خالنند" لٌُ

 وٌسقطا سوٌاا .
منننا. القاب نة بالمسننّدس ، كمننا إسننتمات "بٌبننو"  إسنتمات "التنناجً" علننى ٌُ

 علٌها لٌمنع توجٌهها إلٌه .
ة وفننننون القتنننال ، إسنننتطاع  نننى علنننى العسنننكرٌّ وبقنننّوة رجنننل شنننرطة تربّ
ن فوقه وقبل أن ٌعتدل إذ بقدم "خالد" تركل ٌُمننا.  "التاجً" َدفْع "بٌبو" ِم

 بقوة أجبرته على إفًلت المسدس .
ننن الحفننرةفننً نفننس الوقننت الننذي دنن ..شننعرت أنننً سننلحفاة ،  عدت فٌننه ِم

ما ودلت كان "بٌبو" مجاراتهم ، ل اسحداث تتسارع وجسدي ال ٌستطعف
ِعّدة لكمات قوٌّة  تمكنا ِمن السٌطرة علٌه بعد أن وّجه "بٌبو" له و"خالد"

دة .. مانٌننة واحننم "التاجً":دننا قوتننه حركتننه ، بؤقدننى وكبّننل "خالنند"
 .إسمعونً

مددت ٌدي ُمحاوال إٌقاؾ سٌل اللكمات الُمتتالً ِمن "بٌبو" ، ونظرت لــ 
"خالد" الذي خفَّؾ  ؽطه علٌه قلًٌل ، َمَسَح "التاجً" بطرؾ ُكّمه الخط 

م بدنعوبة : بعنض الندماء بََدن َ الُمنحِدر ِمن أنفه و اسحمر  قبنل أن ٌنتكلّ
ننب علننٌكم ، فننً ننناس  إحنننا ُممكننن نِتّفنن  ، أدننل لوقتلتننونً النندنٌا هتِتقِل
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عارفٌن إنً معاكم ِهنا ، لو َحَدْل لً حاجة .. ٌبقى مفٌش ؼٌنركم إللّنً 
 َعَملها .

ا : بَْس لو إتفقنا ممكنن كلننا نعنٌش ، إنتنوا  َدَمَت لحظة مم إستطرد ُمتؤلما
نناش .. تاخدوا الفلوس وبؤلؾ سًلمة ، وأنا أرجع مكنانً وكؤنننا منا إتقابل

 وٌبقى ٌا دار ما دخِلك شر .
ه إذن "التاجً" ٌُناور ُمناورتِِه اسخٌرة ، ،  ٌحاول التهدٌد بما ٌُمكن حدومِ

ع حدٌمِه مم  حكت بتهكم لمنع ما البد أن ٌحدث بال رورة ، تجاوبت م
 ٌا راجل !! .قابًل : 

ناورته عندما قالت بمقة ُمتحسسة أمَْر الدن ا "سوكا" فقد أجه ت ُم فعة أّم
 على وجهها :

اب ٌنا بٌبنً ، أننا كننت جنبنك وإننت بتنداري علنى كنل الننناس  - كنّد
ننش عٌننب واحنند فننً مركننزك وقٌمتننك ٌبقننى كننّداب ..  مكانننك .. ِم

 إخص علٌك .
أدًل مناٌنفعش جاوبها "بٌبو" بطرٌقة عملٌّة ، إذ ركلهُ فً وجهِه بقوة : 
ً تنقطع علٌكً ٌا قلب قلبً .  ٌعٌش بعد ما َمّد إٌد. إللّ

ا بدرامة : ماٌنفعأ ش ٌعنٌش سننه هٌفرمننا كَمل "خالد" على حدٌمِه مإكدا
 ٌقؾ على رجلٌه . أّول ما

تها ، بالرؼم أن حٌاتً تعتمد فنً  هكذا إتف  الجمٌع على النهاٌة التً تمنٌّ
المقام اسّول على التخلص ِمننهُ ، إال أننً شنعرُت بالؽمٌنان عنندما إنقنض 

ًْ جزبٌاا ، خرة رأِسه "خالد" علٌِه ب ربة قوٌة على مإ ، فقد بعدها الوع
ن ذراعه بمساعدة "بٌبو" حتى ألقٌا. فً الحفرة .  وببساطة َسحبَه ِم

عوله وأعاد ردم الحفنرة وهنو داخلهنا ..  ودون ذّرة تردد أخَذ كٍل منهما ِم
 حٌاا .

ا ، شعرُت أنهم ٌمارسوا عملهم بإسنتمتاع ،  لدقاب  أخذت أراقبهم مشدوها
سدد كرة فنً مرمنى خنالً .. لٌُمنّزم  علٌه بحماس العب ٌُهٌلوا التراب ٌُ
 الِشباك .
 قطٌعة .. ماحّدش بٌاكلها بالساهل . -
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هكننذا علقننت "سننوكا" وهننى تُشننِعل سننٌجارة ، كؤنهننا تُشنناِهد جننزء ِمننن 
نن التطلنع لهنا بإعجناب  مسرحٌة "رٌا وسكٌنة" ، لم أستطع مننع نفسنً ِم

نحتنً إحدى إبتساماتها السا  حرة قابلة :وا ح ، ِلذا َم
ٌنا عٌننً  قرا الفاتحة على المرحوم ..بََدْل ما تًلؼٌنً بعٌنٌك ، إ -

 فسه فً لٌلة حمرا .مات وكان نِ 
ة واحنندة ، للا ٌخننرب بٌننت   ننحك "بٌبننو" قننابًل : لٌلننة حمننرا ِكنند. َمننّر

ل ما طلعت .. واسرانب كلها فّكرت نفسها رجالة .  الفٌاجرا .. ِمن أّو
ارة التنً إحتنل "بٌبنو" مقعند قٌادتهنا وجلسنت أخذنا الحقابب وإتجهنا ل لسٌّ

 :الد" بجواري قبل أن ٌهمس فً أذنً"سوكا" بجانبه ، فً حٌن جلس "خ
لت لك الزم حد ٌتؽَدر به اللٌلة دي .  ِمش قُ

تاروا عن طٌنب تجاوبت معهُ بإٌماءة وأنا أحِمد للا أن اسفاعً المًلمة إخ
 خاطر الؽدر بعدّوي .
ة إال أنهننم إختننارونً أنننا  بننالرؼم ِمننن محاولتننه ِشننراء كننٍل منننهم علننى ِحننَد

د ، ٌبدو أننً سؤعٌش ، إذن حان وقت السإال  ولٌس هَو .. هذا شًء جٌّ
 الذي أّجلتهُ طوال الفترة الما ٌة .. ماذا بَعْد ؟ .

هل أستخِرَس جواز َسفَْر بهنّوٌتً الُمنزّورة  ً أعٌش ؟ماذا بَعد أن ٌتركون
ناتً فً "المانٌا" ؟ ، حتى إن حاولت فؤننا ال وجتً وزوأحاول الِلحام ب بَ

 أعلم لهم عنوان هناك .
نندة تسننتح  عننناء البحننث عنهننا سق ننً  ننا ، هننل تِلننك الجاِح وسكننن َمنطقٌا
تبقٌة مع كآبتها ، هل بنناتً اسكمنر جحنوداا ِمنن أمهنم ٌسنتحقون  أٌامً الُم

 كل هذ. المشقة ؟ ، الزال السإال ٌتردد بقوة ، ماذا بَعْد ؟ .
 فً مشكلة ٌا جماعة . -

ا ..  أطل  "خالد" هذا التدرٌح لتلتفت العٌون كلها إلٌه ، إستطرد ُمو حا
ا ، فهنو الزال فنً  أن إختفاء رجنل بحجنم "التناجً" لنن ٌُمنر بسنهولة أبندا
نقبننون اسرض بحماننا عنننه ،  ننا ، هننذا سننٌجعلهم ٌُ الداخلٌننة وإن كننان مكروها

ر البحنث موجنودة بنالقرب ِمنن هُ  عًلوة على أن سنٌارته ننا ، وربّمنا ٌُسنِف
هم علٌنا ، ولن تنفعنا وقتها ال  وٌّات الُمزّورة .هعن خٌط ٌدلّ
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ق ٌّة زّي دي ال ٌمكن تِتؤٌّد ِ نْد مجهنول ، الزم ٌبقنى  مم أكَمل بحسم :
 لها كبش فِدا .

م نفسً وأبقى أنا كبش  إبتسمت بحسرة قابًل : وللا ٌا جماعة أنا بفكر أسلّ
 الِفدا .

ا .. طنوال نظروا نا حٌتً بتساإل ، فؤجبتهم بدوت َخَرَس رؼم ِمنًّ باكٌا
الفترة الما ٌة كان لَدّي إحساس ٌِدل لحد الٌقٌن أن أحدكم سٌؤخذ علنى 
ة الؽدر بً ، وإن لم ٌفعلها أحدكم فسٌفعلها "التاجً" ، بالتالً  عاتقه ُمهّم
مت لن أعٌش لتحدٌند ننواحً َدنر فِها ، ما جدَوى التفكٌر فً المروة ما ُد

ًّ فِعلنه  ا منا علن اآلن بعد أن فاجؤتمونً بؤخًلقكم الراقٌة ، ال أدري تحدٌدا
 فً أٌامً الباقٌة ؟ .

ا ِمننن حننالً نننكم ٌقتلنننً وخننًلص ٌننا جماعننة  و ننحكُت سنناخرا : مننا حننْد ِم
 . شان أخلَص  وأرتام ع

 أشعل "بٌبو" سٌجارة قابًل :
وس ، إنمنا وللا ٌا عنم "حمندي" أننا بفّكنر أقتلنك ِمنش عشنان الفلن -

 عشان إنَت كبٌب قوي بدراحة .
ا قبل أن تقول :  إنتزعت "سوكا" السٌجارة ِمن شفتٌِه وسحبت نفساا عمٌقا

وللاِ دننح ٌننا "بٌبننو" وقننال إٌننه بٌقولننوا النسننوان بتحننب النكنند ،  -
 وربنا د. الرجالة هى إللًّ آخر كآبة.

ش كل الرجالة كبٌبة ٌا قلب قلبً ، ماتجاوب معها "بٌبو"  أننا قُنّداِمك  : ِم
 أهو .. حبّوب وزّي الفل .

ننن الوحنندة ٌننا عننم وؼَمننَز بعٌنننِه قننابًل : بالنسننب نظننر لننً مننم ة لخوفننك ِم
سنة  تقلقش ، أنا فً دماؼً مشنروع حلنو.. ما"حمدي" هٌبقنى ِسنتارة كوٌّ

للفلوس لنو عناٌز تبقنى معاٌنا .. ماشنً ، وعلنى رأي الفناننة "دنبام" .. 
 م .خلٌّك ِهنا خلٌّك .. بًلش تفار

ر له عن بالػ الشكر وجدتهُ ٌُطِل  زفرة  ٌ  مستطرداا :  قبل أن أعبّ
ننً "خالنند" إتكلننم فٌهننا .. هنعمننل إٌننه فننً  - لكننن المشننكلة هننى إللّ

 الحكومة إللًّ هتقلب الدنٌا علٌنا ؟ .
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ننش كبٌننرة وال أشننعل "خالنند" سننٌجارة وهننو ٌنظننر لننه قنناب ًل : المشننكلة ِم
ننً علٌنننا نفكننر فننً حنند ٌحاجننة شننٌل اللٌلننة وأنننا بطرٌقتننً ممكننن ، إحنننا إللّ

ه تفكٌر المباحث له ، إنما المشكلة الكبٌنرة هنى إن "دنبام" عمرهنا  أوّج
ٌك هنا بًلش تفارم ، وللاِ ٌا راجل إللًّ قالتها "وردة" .  ما قالت .. خلّ

ن أّي نننوع ، ممننا جعلنننا ن ننحك سّول َمننّرة أجنند "خالنند" ٌُطلنن  دعابننة ِمنن
لت وجوههم وسط ال فعًل ا ، لدرجة ، تؤّم حكات ، فوجبت أنً الفتهم جدا

 أنً أستطٌع القْول ــ بمقة ــ أنً أحبهم .
نا خشنونته ، أحنب "بٌبنو"  نعم أحب "خالد" رؼنم دنرامته وِحّدتنه وأحٌانا

حاوالته الدإوبة لتشوٌه التراث ،و بنالطبع أعشن  "سنوكا" خادنةا رؼم ُم
راقص حاجبٌها بدلع كما تفعل اآلن قابلة :  عندما تُ

 ٌا جماعة .. ِحوار كبش الِفدا إللًّ ِمش القٌٌنه د. عندي. خًلص -
ارة حٌننث توجنند ِعننّدة خطننوط محمننول  مننّدت ٌنندها وفتحننت تننابلو. السننٌّ

هنّو الراجنل .. عنم "حمندي"وهى تسؤلنً برقنة :، إنتقت إحداها مسروقة 
 ؟ كان إسمه إٌهالراجل الواطً د. إللًّ سرقك وبلّػ عنك..

 أجبت ببساطة .. "عبد العاطً سعٌد" .لم أدري مؽزى سإالها لكنً 
ش خسارة فً طٌبة قلبه . لقت  حكة عابمة طوٌلة وهى تقول :أط  ِم
آلننو .. النجنندة ، والنبننً ٌاخوٌننا  ببسنناطة طلبننت النجنندة وبعنند لحظننات :و

 عاٌز أبلّػ عن جرٌمة قتل .
ة واحدة . سمعت دوت خشن ٌقول بإستخفاؾ :  قتل كد. َمّر

 ال ٌاقلبً قتل بالتقسٌط .: ا رّدت بدوت أكمر إستخفافا 
تتدلً عشان تهّزري ٌا ِسْت إنِت ؟ . نَهرها الرجل قابًل :  إنِت بِ
 ال ٌا خوٌا ، أنا ال بهّزر وال حاجة . أجابتهُ بدرامة :

مم أخذت شهٌ  قوي م  ددرها بالهواء قبنل أن تقنول بدنوت ٌدنعُب 
فنناؾ ، فننً تكذٌبننه .. أنهننا كانننت عابنندة إلننى قرٌتهننا بعنند ح ننور حفننل ز

طرٌقها شاهدت الحاس "عبدالعاطً" داحب اسرض ٌتشناجر منع رجنل 
عر قطعة آمار ، وإنتهنت المشناجرة بنؤن الحناس  آخر بسبب ِخًلؾ على ِس
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حتى فقد الوعْى ،مم حفر حفنرة كبٌنرة  َ َرَب الرجل الؽرٌب على رأسه
 بجوار الساقٌة وألقى الرجل فٌها.

ملٌننه عنننوان القرٌننة فننً النهاٌننة إدننطنعت البُكنناء واإل ننطرا ب وهننى تُ
عٌد علٌه مكان الجمنة ، وقبنل أن ٌسنؤلها عنن بٌاناتهنا كاننت قند أؼلقنت  وتُ

 الخط مم إنتزعت الشرٌحة وكسرتها وقذفتها ِمن السٌّارة .
ًّ قابلة :  وبإبتسامة عذبة وّجهت حدٌمها إل

ننك ، ٌبقننى  - لننك ٌننا عننم "حمنندي" وبلّننػ عنّ ننش الراجننل د. زّع هننو ِم
 رى له .. ح  ربنا .ٌستاهل إللًّ ٌج

نحها "خالد" إبتسامة تقدٌر بالؽة وهو ٌهّز رأَسه ُموافقاا :  َم
ة آمار .. ٌا بنت اإلٌه ، ملعوبة ٌنا "سنوكا"  - إختلفوا على ِسعر ِحتّ

، وكمان البسا. البسا. ، د. القتٌل فً أر ه وفنً بنًلغ ِ نّد. ، 
ن هنا للسنة الجاٌة بر ه هٌشٌلها .  ٌعنً لو َحلَْؾ ِم

"بٌبو" فقد تحسس شعرها بحنان قبل أن ٌؽمز لها قابًل بتنهٌدة حنارة  أّما
 ما توقعت أن ٌقوله :

 والنبً واحشنً .. آ. ٌا قلبً ٌاللًّ داٌب . -
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تً الٌوم مفتوحة لٌس للطعام ، إنما لكتابة المشهد اسخٌر ، إستٌقظت  شهٌّ
لعََمننْل ، لكننن فننً اسٌننام فننً الحادٌننة عشننرة فننالٌوم السننبت أجننازة ِمننن ا

ٌنت طقوسنً الدنباحٌة قبنل أن أشنٌر لـنـ  المعتادة أستٌقظ قبل المامنة ، أّد
ة" مدٌرة المنزل أن تُحِ ر اإلفطار فً الشرفة ، كْم أعش  ُشنرب  "بدرٌّ

، كٌنؾ لنم أهنتم طنوال عمنري بلقطنة  الشاي فً مواجهنة البحنر مباشنرةا 
 كهذِ. ؟ ! .

ننا. فننً عٌنند مننًٌلدي إرتنندٌت الننروب الحرٌننري التننً أ هنندتنً "سننوكا" إٌّ
 .وأوراقً .. لكن ِمن أٌَن أبدأ؟ اسخٌر وجلست فً الشرفة ، ومعً قلمً

نندة .. لٌلننة زفنناؾ "بٌبننو" و"سننوكا" ، كننان هننذا بعنند أن هنندأت  آ. بداٌننة جٌّ
اسمور فً ق ٌة مقتل "التاجً" التً لم تستؽرم وقت طوٌل ، فالجنانً 

قها ، كنل هننذا معنروؾ .. وهنو "عبنند العناطً" دناحِ  ب اسرض أو سنناِر
مٌر للدهشة أن "عبد العاطً" أنكر كل النتَُهْم  ع كما رسمنا. ، إنما الُم ُمتوقّ
فً البداٌة ، لكن فً النهاٌة إعتنرؾ بإرتكناب الجرٌمنة ، أّكنَد "خالند" أن 
هذا طبٌعً سنه إن لم ٌفعنل فسٌق نً وقنت أطنَوْل فنً التعنذٌب منع كنل 

اِحنث الُمِحقن  فنً الق نٌة ٌُرٌند جنانً ، وَمنن أفراد أُسنرته ،  نابط المب
 وجدوا الجمة فً أرِ ِه طازجة بدمابها .أف ل ِمن َمن 

أَقَّر "خالد" بهذ. الحقٌقة مم إختفى ، إستٌقظنا ذات ٌوم فوجدنا. أَخَذ حقٌبة 
ا  ننن حقٌبتننً ، حاولننت ِمننرارا ننه وإندننرؾ ولننم ٌؤخننذ جنٌننه واحنند ِم أمواِل

بنندو أن طبننع اسفنناعً ُمتؤّدننل فٌننه فقننّرر اإلتدننال بننه لكنننه لننم ٌننُرد ، ٌ
 الرحٌل فجؤة وبدمت .. دون وداع .

بعدها بحوالً شهر أخبرنً "بٌبو" أنه َحَجَز طاولة فً فنندم علنى النٌنل 
 لنحتفً ونحتفل بعقد قرانه على "سوكا" ، مم إستطرد بلهجة ساخرة :

لت كفاٌة ترابٌزة ، ما أنا لو حجزت قاعنة .. أجٌنب معنازٌم -  أنا قُ
 ِمنٌن ؟ .
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ن "خالد" قبل إختفابه ، نحن اآلن  هذا ما إتفقنا علٌه مع تودٌّات شدٌدة ِم
نن جدٌند ، أي توادنل منع الما نً معننا. لفنُت  أشخاص جدٌدة ، ُوِلدنا ِم

 اسنظار إلٌنا و .. كشؾ أمرنا .
شدد على هذ. الجزبٌة لترد علٌِه "سوكا"  احكة :  أَخَذ "خالد" ٌُ

ننن ولننه لنفٌننا باشننا الكننًلم د. تق - سننك ، إحنننا أدننًل مقطننوعٌن ِم
 ، ال لنا أهل وال حد ٌسؤل علٌنا.شجرة

ن قسوة هذ. اإلجابنة لكنهنا حقٌقنة ل سنؾ ، بالفعنل لنٌس عنندي  بالرؼم ِم
ن ٌهتم سمري أو أهتم به .. ِسنواهم ، لنذلك إزددُت إلتدناقاا بـنـ "بٌبنو"  َم

 وعلى اسخص بعد رحٌل "خالد" .
متها إلنى "بٌبنو"  لٌلة الزفاؾ دخلت الفندم ا ذراع "سوكا" التنً سنلّ ُمتؤبّطا

عننند الطاولننة التننً جلسننا علٌهننا متجنناوران ، أخننذت مقعنندي بجننوار. أّمننا 
 "هدٌر" و"سوزي" الدؽٌرة فجلسا بجوار "سوكا".

بة لدرجنة السنذاجة ، ربمنا  ا ، طٌّ ة أرى "هدٌر" ، فتاة بسٌطة جدا أّول َمّر
كننذلك "سنننوكا" إتخنننذتها أداة  إتخننَذت "سنننوكا" كقننندوة لننن تِدنننل إلٌهنننا ،

 تحّركها كٌفما تشاء وقتما ترٌد .
دقاب  وأتى أحد المدورٌن ٌعرض علٌننا أخنذ بعنض الدنور التذكارٌّنة 
ا لهننذ. اللٌلننة ، أخننذنا و ننع التدننوٌر وقبننل أن ٌلننتقط أّول دننورة  تخلٌنندا

 سمعنا دوت "خالد" قابًل :
بر ه تتدّوروا إٌه ٌا "بٌبو" .. ما أنا قُلت لك إنً جاْي  ، ِكد.  -

 ِمن ؼٌري ! .
ا بالنسبة لً ، عانق فاجاكانت مفاجؤة سعٌدة جدا ، ته ُمعاتباا على رحٌِله الُم

ا بكلمات ؼٌر مفهومة وهو ٌعان  "بٌبو" بموّدة ، مم إلتفت لــ  إبتسم ُمتمتما
ا وهنو ٌقنّدم لهنا ع لنم لبنة مخملٌنة بهنا عقند ماسنً بنّرام ،"سوكا" ُمدافحا

ا قبّ ٌُدافِح "هدٌر" ــ ر  ل "سوزي" فً وجنتٌها بحنان بما لم ٌرها ــ أخٌرا
إلتقطنننا الدننور وأكملنننا اللٌلننة مننع نننوادر "بٌبننو" وحكاٌاتننه ، مننع تخّطننً 

مننع "سننوكا" إلننى جنننام عقننارب السنناعة لمنتدننؾ اللٌننل ، دننعد "بٌبننو" 
ارة أجرة مع الطفلة ،  بالفندم قمت بحجز. ، فً حٌن إستقلت "هدٌر" سٌّ
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ننل السننٌر قلننًٌل علننى خرجننت ِمننن الفننندم  تننرجًل مننع "خالنند" الننذي فّ  ُم
ارته الجدٌدة ، مشنٌنا  كورنٌش النٌل قبل أن ٌودلنً "باب الشعرٌّة" بسٌّ

 دامتٌن لفترة مم سؤلته بؽتّة :
ننبتنا لٌننه ؟ وال أسننؤلك عامننل إٌننه فننً  - ننش عننارؾ أسننؤلك إنننَت ِس ِم

 حٌاتك الجدٌدة ؟. 
ت بجنوار. قبنل أن ٌقنول هّز رأسه بًل معنى مم َجلََس علنى أرٌكنة وجلسن

 بدوٍت دبؽه الحزن :
ننً  نناٌع  - علننى فكننرة السننإالٌن زّي بعننض واإلجابننة واحنندة .. إنّ

ا .  تماما
نننل دنننفحة النٌنننل لحظنننات منننم أشنننعل سنننٌجارة أخنننذ ٌنفُنننُث دخانهنننا ..  تؤّم
ًّ اإلبتعاد عنن أدندقابً القُندامى ، فاسٌّنام  تً الجدٌدة فر ت عل شخدٌّ

 .علمتنً أن ال أمِْ  فً مخلوم 
ة .. نعم ٌا "حمدي" أننا ِممنل  لم أُرّد أو أعل  علٌه لكنه نظر لً قابًل بحّد
ا ٌا  اسفاعً ال أمِْ  فً أَحْد ، وإن لم تكن تعلم فها أنا أخبرك .. أنت أٌ ا

 "حمدي" كذلك .
شننعرُت أن "خالنند" بداخلننه بركننان ٌجاهنند لكننبح حممننه ، فلننم أرؼننب فننً 

ُت إلقناء الما نً خلنؾ ظهنري إعترا ه وتركته ٌسترسل قابًل .. قنّرر
أبً وشقٌقً ، ذهبنت أطمنبن  نسٌان والنََظْر فقط ل مام ، لكنً لم أستِطع

علننى أخبننارهم ، وجنندُت والنندي علننى شننفا النهاٌننة ، سننٌادة اللننواء الجبّننار 
نا ، تبقنى فقنط أن ٌفِدنلوا  ا بالعناٌنة المركنَزة ِشنبه مٌّنت إكلٌنٌكٌا ٌرقد حالٌا

 اسجهزة .
منً بمطالحاولننت مواسنناة شننق لننً تننه بٌقً أو تركننه ٌواسننٌنً لكنننه َدننَد

. علنننى وشنننك الودنننول ومجنننّرد  مؽنننادرة ا فزوجتنننه وأوالِد المكنننان فنننورا
عانً الخذالن بسنبب  رإٌتهم لً لن تكون فً دالحً أو دالحه ، سنه ٌُ
عل المشٌن الذي إرتكبتنه أختنً وِمنن ؼبنابً بالتبعٌّنة سننً ومّقنت هنذا  الِف

 الِفعل .
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ً ال أطٌل علٌك شعرت أن وجودي فً حٌاته قند ٌُسنبب لنه ِمن النهاٌة ك
تسلطة .ٌر فً أسرته وخادة سنً أعلم كم أإزعاس كب  ن زوجته إمرأة ُم

مننم أطلنن  زفننرة  ننٌ  عالٌننة ُمسترسننًل .. فننً النهاٌننة قننّررت مواجهننة 
، لننم تشننفع الحقٌقننة الدننادمة وهننى أنننً اآلن ملٌننونٌر لكننن .. فقٌننر جننداا 

منا حنارس شقتً الفاخرة أو الس ارة الجدٌدة التً إشترٌتها فً شًء ، ربّ ٌّ
ارتً كل ٌوم أكمر ِمنًّ سعادةا ، على اسقل ٌجد  العقار الذي ٌمسح لً سٌّ
َمن ٌتحّدث إلٌِه كل مساء بٌنما أطفاله ٌلعبون حوله ، فً حٌن أننً أملنك 
ما لن ٌملك ُربعَهُ إلى أن ٌموت وؼٌر سعٌد ، وكلما حاولنت التفكٌنر فنً 

ا ، لذلك فرحت للؽاٌنة بندعوة "بٌبنو" لنً  بداٌة جدٌدة .. أجد نفسً عاجزا
 لح ور زفافه ، وَدَمَت لحظة مم قال بإبتسامة :

هننى دي إجابننة سننإالك ٌننا "حمنندي" ، أنننا فعننًل ملٌننونٌر .. بَننْس  -
ا .   اٌع تماما

 ما إنَت إللًّ ِمشٌت وِسبتنا ٌا "خالد" . -
ال ٌننا "حمنندي" .. أنننا  : ا وهننَو ٌقننذؾ سننٌجارته فننً النٌننلٌاننهننّز رأسننه نف
ًلص العملٌننة خلدننت والق نننٌة ، خننبننل مننا "بٌبننو" ٌطردننننً َمشننٌت ق
 .. أبقى أقعد لٌه ؟ .إتقفلت

ا قابًل بحسم  :  .. إنَت مشٌت سنك شاٌؾ إن قعدتك س هززت رأسً نفٌا
ة حرامٌة ماتنفعش ، خلٌك درٌح مع نفسك   ٌا "خالد" .مع ِشوٌّ

رامة .. منذ إلتقٌنا وأنَت تظن نفسك ِمن هّم باإلعتراض لكنً عاجلتهُ بد
د لدنننٌن طٌننننة أخنننرى ، تنظنننر لننننا بإعتبارننننا ِمننن ن درجنننة أقنننل ، ُمجنننّر

 .. هذا ما أقنعت بِه نفسك .. ال أدري لماذا ؟ .وعاهرة
عننناد بظهنننرِ. للخلنننؾ وعلنننت وجهنننه إبتسنننامة سننناخرة لنننم تمنعننننً ِمنننن 

ْر" ؟ ، هل سؤلت ى "القَدَ اإلسترسال بوقار .. هل فكرت ولو َمّرة فً معن
 تفسٌر كلمة "ندٌب" ؟ . نفسك ما هو

ا :  وإنَت بقى لقٌت تفسنٌر ؟ مالنك ٌنا "حمندي" إننَت كننت قاطعنً ُمتهكما
  فلسفة ؟!دكتور زراعة والّ 
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ه ، لكن هذ. المنرة وجندتنً  بالرؼم أنً منذ قابلته وأنا أخشى إمارة ؼ بَ
. المو ننوع ال ُمِدننّر علننى إسننتفزاز. ، لننذا رددت علٌننه بنبننرة سنناخرة .
 عًلقة له بالفلسفة .. المو وع ٌتعل  بإعمال العقل فقط.

ننن الننتهكم للؽ ننب فطرقننت الحدٌنند سنناخناا ..  أسننعدنً تبننّدل مًلمحننه ِم
المو وع بإختدار أن "بٌبو" ُوِلَد هكذا ، دون تربٌة أو عناٌنة أو تعلنٌم 

"سننوكا" لنننم تجنند َمننن ٌ نننبُط أو أّي شننًء ، لننذا أدننبح هكنننذا ، كننذلك 
نا أننا فكمنا تعلنم لنم أسنرم أحند .. فقنط هاسلوكِ  ، فؤدبحت كما تراهنا ، أّم

 أعدت ما ُسِرَم .
ا .. كنذلك أننت ُوِلندت شندٌد  مم نظرت فنً عٌنٌنِه قبنل أن أسنتطرد سناخرا
ت اسعداب ، فوجدت نفسك قاتًل ، هذا هو "القندر" أو منا  الؽ ب ُمنفِل

 ٌُسّمى "الندٌب" .. فهمت ؟ .
حة النٌل ، مم أشعل سٌجارة وسّول َمنّرة ٌُعطٌننً أرَسل عٌنٌِه بإتجا. دف
 لقب دكتور عندما قال :

فلسننفتك ؼلننط ٌننا دكتننور ، لننو كننل حاجننة ندننٌب منناكنش ربنننا  -
 هٌحاِسبنا ، اإلنسان ُمخٌّر ِمش ُمسٌّر.

ا : مم نا هنل فكنرت فنً  نظر بدرامة وإستطرد ُمتهكما تفسنٌر "ونَْفنٍس وَم
نا" لنو كنان كًلمنك َدنح كنان ربننا قنال َسّواَها ، فَؤلَهَمَها فُُجوَرَهنا وَ  تَْقَواَه

نش "ألهمهنا" ، إننت فاشنل حتنى فنً الفلسنفة ٌنا  "أرشدها" أو "أخبرها" ِم
 دكتور .

ا بإنتدننار. مننم أنهٌننت  نننً ، تركتننه ٌنندخن سننٌجارته ُمنتشننٌا ظننن أنننه هزَم
 الحوار بالقا ٌة قابًل :

س ..طالمننا طلعننت فٌلسننوؾ كنند. وعمٌنن  ،مننا تٌجننً نعمننل  - كننوٌّ
ً ٌخسر. ٌدفع ملٌون جنٌه.رهان إ  للّ

ٌننة فإسترسننلت .. أنننا أقننول أننننا  نََظننر ننا ُمتحّد لننً بعٌننون ُمتسننابلة وأٌ ا
أدبحنا أفاعً سن القدر والندنٌب فنَرَض ذلنك علٌننا حتنى ِمنن قبنل أن 
نولد ، أنت تنكر هذا الكًلم وتتبنى نظرٌة أننا ِدرنا أفناعً سنننا قّررننا 

نبإختٌارنا أن نكون كذلك ، إذن ر ن هانً معك هو .. نحن ، نحنن اآلن ِم

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


ٔٗٙ 

 

ذوي المًلٌٌن وال داعً إذن لوجود روم اسفاعً بداخلنا إلنتفاء السنبب 
 الربٌسً وهو الفقر .
 بتحدي قابًل : وربّت على كتفه

رنا وبقٌنا شرفاء ٌبقى كًلمً أنا  - إحنا الرهان ٌا "خالد" ، لو إتؽٌّ
نننً دنننح وإن الندنننٌب هنننو السنننبب فنننً كنننل حاجنننة ..  حتنننى إللّ

الجرٌمة ، إنما لو المروة مافرقتش معانا وبقٌنا بر ه أفناعً .. 
 ٌبقى حًلل علٌك الملٌون جنٌه .

ا لحظنات منم أطلن   نحكة عالٌنة علنى عكنس عادتنه  عقند حاجبٌنه ُمفكنرا
 قابًل .. إتفقنا .

فً الٌوم التالً أخذت حقٌبة مًلبسً وإتجهت ل قامة فنً أحند الفننادم ، 
لشقة عند عودة العروسٌن منع أننً لنن أجند شنٌباا فًل ٌجوز تواجدي فً ا
ا لم ٌفعلو. أمامً .  جدٌدا

نام إتدنلت بـنـ "بٌبنو" وحنّددت موعند لزٌارتنه ، فنً  بعد مرور عشنرة أٌّ
المساء إدطحبت "خالند" وعنندما ودنلنا فوجبنت أن "بٌبنو" ٌبندو أكمنر 

، ارة وندوعا أناقة فً منامته المنزلٌة الجدٌدة ، كما أن وجهه أكمر إستدا
ٌت ٌا "بٌبو" ، والجواز باٌن علٌك . مما جعلنً أقول :  إحلّو

اي ؟ ، منع إن "سنوكا"  جاوبنً ب حكة مجلجلنة : ًّ إّز الجنواز بناٌن علن
 هى إللًّ حامل ِمش أنا .

داعبنً لكنً فوجبت بإنتفاخ بسٌط فنً بطنن "سنوكا" كمنا أنهنا  إعتبرته ٌُ
ب رورة عندم إجهناد تمشً بخطوات هادبة مع تحذٌرات ُمبالػ فٌها ِمنه 

ة على مًلمحً وأنا أتطلّع إلٌها ،  مما جعلهنا نفسها ، ظهرت الدهشة جلٌّ
 تقول ُمداعبة :

فً إٌه ٌا عنم "حمندي" ؟ .. ُعمنرك منا ُشنفت واحندة حاِمنل قبنل  -
 كد. ؟ ! .

ل فً الشهر المانً ممًل وقد م نى علنى زواجهمنا  حاِمل !! .. كٌؾ حاِم
ام ، قرأ "خالد" ت ا :فقط عشرة أٌّ  ساإالتً كعادته فمال على أذنً هامسا

 سإال ؼبً قوي د. ٌا "حمدي" بدراحة . -
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ا ، فهّز رأسه بؤسؾ قابًل : َسمعه "بٌبو" كعادته  فعًل وللا . أٌ ا
ننداعبات وأمننناء إحتسنناء القهننوة سننؤلت "بٌبننو" عننن  بعنند فاِدننل ِمننن الُم

ا ، سن المال وإن كان وفٌر فًلبد أ ن ٌنفنذ ذات المشروع الذي ذكر.ُ سابقا
ٌوم إن لم نستممر. ، أشعل "بٌبو" سٌجارته وهَو ٌمّر بعٌنه علٌنا قبل أن 

 ُمتحدماا كخبٌر إقتدادي : ٌعتدل
ٌا جماعة بعند خبرتنً الكبٌنرة فنً الحٌناة أقندر أقنول بإقتنناع إن  -

ننن جٌبهننا الشننرٌحة الوحٌنندة فننً المجتمننع إللّننً ب تطلننع فلننوس ِم
 .. هى النِسوان .بؽباوة
منا شناء للا  "سنوكا" وكعادتهنا فاجنؤتنً قابلنة :إعتراض ِمنن توقعت أّي 

 . علٌك .. أستاذ وربٌس قسم
نحها إبتسامة حانٌة مم أكَمل .. إذا سؤلت أي رُجل عن هواٌتنه فسنتتلقى  َم
جٌنند لعننب الكننرة .. أو النَننرد ، ِمنننهم َمننن ٌهننوى دننٌد  أّي إجابننة ، َمننن ٌُ

ا لن تجد رجل السمك .. أو النساء ، ستسمع أي هواٌة فً ال دنٌا لكنك أبدا
واحد ٌهوى التسّوم ، مع أنها هواٌة النساء الُمف لة واسولى واسساسنٌّة 
وقد تكون الوحٌدة ، المرأة تتجه للدرؾ طالما فً حقٌبتها نقود .. وهّن 

 الهَدؾ .
ة :أطفؤ سٌجارته وهو ٌنظر لنا بإبتسا  مة عرٌ ة قنابًل بطرٌقنة مسنرحٌّ

ون فً ظل الفتنرة العدنٌبة التنً نعٌشنها هنو .. المشروع الوحٌد الم م
 مدنع إنتاس أدوات التجمٌل .

مدننع للحدٌند  بة ، فقند ألقنى عبارتنه كؤننه ٌقنول :كتمت ال حك بدنعو
 والُدلب ممًل .

نظرت لــ "خالد" فوجدته ٌستمع بتركٌز إلٌه وهو ٌستطرد .. نبدأ العمنل 
نن رم نان بالبحث عن قطعة أرض خارس "القاهرة" ، أقتنرم العا ِشنر ِم

 أو برس العرب ، مم نقوم ببناٌتها وتؤسٌسها .. .
بَس ٌا "بٌبو" مشروع زّي د. أكٌد هٌتكلّؾ كتٌر وأنا ِمش  قاطعته بؽتّة :

ناوي أؼامر بكنل فلوسنً ، البَلَنْد علنى كنؾ عفرٌنت وممكنن ٌطلنع قنرار 
 ٌ ٌّعنا فً أّي لحظة .
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م "حمدي" ، إحنا نجٌب عب بكل فلوسً ٌا عأجاب بمقة : وال أنا ناوي أل
ن البننك ب نمان المدننع ،  ة اسرض ونبنٌها ، بعد كد. ناخد قرض ِم ِحتّ

 بفلوس القرض نشتري اآلالت والمواد الخام .
ننن الوا ننح أنننه َدَرَس المشننروع بدقننة ، فقنند كننان ٌجٌننب بمقننة علنن ى كننل ِم

و أي إستفسار ألقٌه علٌه ، بعد شنهر وجندنا اسسبلة التً وجهها "خالد" أ
 طعة أرض ُمناسبة وشِرعنا فً بناٌتها .ق

كل ٌوم ٌمّر ٌطالبنً "خالد" بالملٌون جنٌه بإعتبنار. فنابز بالرهنان وأنننا 
اتنا وقتلنا اسفاعً بداخلنا . مابعد  ِدرنا أؼنٌاء فقد تؽٌرت سلوكٌّ

ارة نقل علٌها أربعنة عندما بدأت قناعاتً تهتز  ، إذ  بنا ذات ٌوم نجد سٌّ
أن علٌننا دفنع ُمهنددٌن ركابها وكانوا ِمن بدو المنطقنة  نََزلَ أشخاص آتٌة 

ة لهم إذا أردنا إكمال بناء المدنع .   أتاوة شهرٌّ
فجننؤة وجنندت "خالنند" وقنند إسننتٌقظت اسفعننى بداخلننه ٌنننقض علننٌهم فننً 
ن دقاب  ، مم إنتهت باسربعة رجنال ُمكبّلنٌن اسٌندي  معركة لم تدم أكمر ِم

ة ، لنم ٌكنن "بٌبنو" موجنود وعنندما أتنى واسرجل قبل أن ٌُلقٌهم فً خٌمن
ا لمشنناكل كبٌننرة قنند  وعننِرَؾ بمننا حننَدْث ، إقتننرم التفنناوض مننع البنندو درءا
ننن "خالنند" الننذي قننام بعمننل  تحنندث ، لكننن قوبننل إقتراحننه بننرفض شنندٌد ِم

نا للحن  فقند أمبنت "خالند" أن  إتدال بؤخٌه وطلب ِمنه التدّرؾ . وإحقاقا
ا الزالت تتمتع بنفوذ قوي ، فقند وجندنا عابلته بالرؼم ِمن وفاة والد. لكنه

ك حملننة كبٌننرة وتهنناجم قبٌلننة البنندو وتعتقننل كبننار شننٌوخها  الشننرطة تُحننّر
فً وِمن مّم أجبرتهم على اإلعتذار وتوقٌع إقرار بعدم التعّرض، كل هذا 

 اسمنً .وقت ما كان ٌُسّمى باإلنفًلت 
كٌل ال رب للرهابن االربعة  قبل تسنلٌمهم لن أنسى منظر "خالد" وهو ٌُ

طٌّنب منا  ا َهَمَس "بٌبو" فً أذنً قنابًل :لذوٌهم مم َحَرَم سٌّارتهم ، وقته
 كان ٌرحم العٌال دي وٌؽتِدبها وخًلص أحسن .

قبنل  تلك اللٌلة أََدّر "خالد" على المبٌت فً الموقع مع عّمال الحراسة ،
 عندك ملٌون جنٌه .مع "بٌبو" دافحتهُ قابًل بمكر : إندرافً 
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د. بَنَدْل منا تشنكرنً إن مفنٌش كلنب بعند  ن وجهه بشّدة وهو ٌقنول :إحتق
 كد. هٌتجّرأ علٌنا .

أ على أفاعً ؟ .هززت رأسً ُموافقاا : طبعاا..   هو ٌعنً ٌنفع كلب ٌتجّر
ننٌ  وتركنننً وإندننرؾ ، بعنند ذلننك دار البننناء علننى قَننَدْم  أطلنن  زفننرة ِ 

د ، بالتنالً بندأنا وسام وشارؾ المدنع على اإلكتمال قبل موعد. الُمحندّ 
ننن البنننك فننً نفننس توقٌننت إحتفننال "سننوكا" و"بٌبننو"  إجننراءات القننرض ِم
ٌه "حمندي" بإعتبنار هنذا  بمولودهم اسّول الذي رف ت "سنوكا" أن تُسنّم
ا ، فننً حننٌن وافقننت علننى تسننمٌته "الخطٌننب" كمننا  ا ومسننتهلَكا اإلسننم قنندٌما

ا وإستهًل تؽا ٌة أن هذا اإلسم أكمر قِدما ا .إقترم "بٌبو" ُم  كا
نجحنا فً إعداد كل االورام القانونٌّة المطلوبة مم تقنّدمنا لطلنب القنرض 

نمعتنا ال تشنوبها وكلنا مقة فً الحدول علٌِه وِلَم ال  ، أوراقننا سنلٌمة ، ُس
 شاببة ، المدنع وهو ال مان موجود..ِلم ال إذن ؟

ننن رفنض البنننك حدننولنا علنى القننرض سسننباب واهٌننة ،  لنذلك ُدننِدمنا ِم
قنا فً المو وع وجدنا أن بإوعندم مكاننا الحدول على القنرض ، ا تعّم

لكن ٌنبؽً دفع رشنوة ندنؾ ملٌنون جنٌنه لمندٌر البننك أوال ، سنننا كمنا 
ا ، فً حٌن أنه سبب مكاِسبنا لن ٌكسب شٌباا وهذا  ا جدا قال سنكسب كمٌرا

 لٌس عدال .. هكذا أقنع نفسه لٌبرر تعاطٌه الرشوة .
ننل ونخسننرلمإقترحننت علننٌهم دفننْع ا مننا أنفقنننا. ،  بلننػ حتننى ال ٌتوقننؾ العَم
ننة ، لكننن "بٌبننو" إسننتنكر بإعتبننار أن هننذ.وافقنننً "خالنند"   حتمٌّننة جبرٌّ

ا برفض "سوكا" القاطع مع تعّهدها بحل هذ. المشكلة .  مدعوما
ن "بٌبو" أننا حدلنا علنى القنرض بفابندة لم ٌمُ  ّر أسبوعان حتى علمت ِم

ت أقنننل وتسنننهًٌلت أكمنننر فنننً الَسننندا نننرت عنننن دهشنننتً رّد د ، عنننندما عبّ
 "سوكا" ب حكة عالٌة وهى تقول :

ر وعٌنه زاٌؽنة ، منع إن مراتنه  - أدل مدٌر البنك َطلَْع راجل ِوِس
زّي القمر ، بَْس نعمل إٌه بقى فً َطبْع الرجالنة .. ٌناهلل ٌسنتاهل 

 ِمش خسارة فً طٌبة قلبه .
 وأنا مالً أنا ٌا "سوكا" !! . رد "بٌبو"  احكاا :
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 .، إنما إنَت سٌد الرجالة ٌا بٌبًأنا بقول الرجالة العادٌة اعبته بنعومة : د
تخًٌل ما فعلته مع مندٌر البننك بمسناعدة  إرتسمت ال حكة على وجهً ُم

، فقنط إقتربنت "هدٌر" ، حقاا .. إن كٌدهّن عظٌم ، لكنً لم أدنّرم بهنذا 
 عندك ملٌون جنٌه . ِمن "خالد" قابًل :
نرت لننا الفلنوس إللّنً د. بََدْل ما تشكرها إنهنا  ل :نظر لً بدهشة مم قا وفّ

 زٌر د. كان هٌلهفهم .نالخ
نن  هززت رأسً موافقاا : طبعاا .. هو ِمن إمتنى الخنزٌنر َعنَرْؾ ٌقنّرب ِم

 أفاعً .
سحبنا القرض وسافر "بٌبو" مع "خالند" إلنى "الدنٌن" إلسنتٌراد اآلالت 

 والمواد الخام .
ة فً المدننع وجندت "سنوكا" ذات لٌلة وأنا أُشِرؾ على ا للمسات النهابٌّ
 قادمة محتقنة الوجه قابلة:

أستؽفر للا العظٌم ٌارب .. وللا منا اننا عارفنة أالقٌهنا ِمننٌن وال  -
 ِمنٌن ؟ .

 خٌر ٌا "سوكا" .. َحَدْل إٌه ؟ . -
ننل "هنندٌر" َطلَننعْ  هننّزت رأسننها بؤسننؾ : عنناٌزة لهننا دننوت وقننال إٌننه  تخٌّ
 تتجّوز .. وللا عال !! .
نن هنذ. الزٌجنة ، سنؤللم اتمكن ِمن معرف تها مباشنرة عنن ة ِسر ؼ نبها ِم

نن تنظنر إلنى طفنل ابلنه منم دناحت :سبب  ٌقها ، نظرت لً ك إّزاي  ّم
بَْس ٌا عم "حمدي" ، ما هى لّما تتنٌّل تتجّوز .. مٌن بقنى ٌاخند بالنه ِمنن 

 ؟."سوزي" 
ام ، ربمنا لست ادري لماذا تتعامل "سوكا" مع تلنك الدنؽٌرة كطفلنة ِسنف

نام تسنتمٌت لتنسناها ، فنً كنل اسحنوال البند ِمنن إؼتننام  سنها تنذكرها بؤٌّ
 الفردة ، أجبتها بمبات :

 مفٌش مشكلة ٌا "سوكا" .. أنا هاخد البِت دي أربٌّها . -
ننن  ككة ، فإسننتطردت بإبتسننامة هادبننة :شنننظننرت لننً ُمت ننة وجنناتنً ِم هدٌّ

 السما .. أقول لها س ؟ ! .
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لك الٌوم و"سوزي" الدؽٌرة تعٌش معً فً هنذ. الفنًٌل وقد كان ، منذ ذ
الدؽٌرة التً إشترٌتها بإحدى القُرى السٌاحٌّة القرٌبة ِمن منطقنة "بنرس 

 العرب" .. حٌث المدنع .
نن "الدنٌن" واإلتفنام علنى كنل شنًء وقبنل  بعد عودة "خالد" و"بٌبنو" ِم

نة ، فوجبننا بعنا نا أن تكنون قوٌّ ب  كبٌنر  ربة البداٌة التً نحنرص جمٌعا
 وأخٌر .

ننن وزارة الدننناعة وهٌبننة اإلسننتممار وِعننّدة  مطلننوب تخلننٌص أورام ِم
ننن قرٌننب أهٌبننات بع و بعٌنند لكننن ٌجننب أخننذ  ننها ؼٌننر ُمتننداِخل معنننا ِم

وافقتهم ، هكذا إدطدمنا باكبر العواب  .. البٌروقراطٌّة .  ُم
ننرت لهننم عننن  تننركتهم ٌسننعوا وٌحنناولوا فننً كننل إتجننا. ، فننً النهاٌننة عبّ

بنننذول دون طابنننل ، منننم أشنننرت علنننٌهم أن إمتنننن انً للمجهنننود الكبٌنننر الَم
 ٌسمعونً وٌتعلّموا .

سننتممار زٌننر اإلجلسننوا امننامً كتًلمٌننذ وأنننا أخبننرهم أن منندٌر مكتننب و
ننام عملننً بننالوزارة ، مننّرت سنننوات  مرتشننً قنندٌم ، فقنند كننان زمٌلننً أٌّ
ر وزراء وهو قابع فً كرسٌه ال ٌبرحه ، ربما س ننه وقامت مورات وتؽٌّ

ن الذكاء والحذر منا ٌكفنً لٌحمنً منور ، نفسنه ِمنن تقلبنات اس بِنهِ  ٌملك ِم
ن  ننعفه ومننا أعرفننه عننن ما ننٌه الُملننّوث الُمخفننى  أخبننرتهم عننن مننواِط

 .بمهارة .. مم تركتهم ٌتعاملون 
نام ، وجندت  تعلقنة وقبنل اإلفتتنام بؤٌّ بعد نجاحهم فً إنهاء كل االمنور الُم

ا ورقننة "خالنند" ٌننداعبنً و ر ٌننا  فننً جٌننب قمٌدننً قننابًل :ا ننعا للا ٌنننّو
 "حمدي" .. دحٌح لدؼتك والقبر .

أخرجت الورقة ونظرت فٌها سجدها شٌك بملٌون جنٌه ، فوجبت بنفسً 
 أقول مشدوهاا :

د. بَننَدْل مننا تشننكرنً إنننً عّرفتكننوا إّزاي ترعبننوا تعلننب زّي د.  -
 عشان ٌخلّدنا .

ا بعكس اسدوار : طبعاا .. رد ما الزم التعلنب ٌترعنب ِمنن  بدهاء ُمستمتعا
 اسفاعً .
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مننم منحنننً إبتسننامة ؼام ننة وإندننرؾ ، هننا هننو الشننٌك قننابع فننً درس 
مكتبننً ولننم أدننرفه ، سنننً ببسنناطة ؼٌننر قننادر علننى تحدٌنند أفننابز أنننا 

 بالرهان أم خاِسر ؟ .
ا كؤفناع وتوزٌنع اسدوار لنم أرهنم لمدننعمنذ إفتتام ا ً هنذا ٌُمبنت أن أبندا

االشر إختٌار ..وال  .خٌر أٌ ا
"خالد" ٌتعامل بكفناءة كمندٌر سمنن المدننع ، وقند َوَجنَد  نالته فنً هنذا 
نا  التخدص ، فبإمكانه َعَمْل تحقٌ  إن ُسِرقت علبة طنًلء بخمسنٌن جنٌها

 ولن ٌُمّر الٌوم إال بتحدٌد السارم وإعترافه بالطبع .
ذا "سوكا" تؤلقت فً إدارتها لشبون التوزٌع بالرؼم ِمن عدم عملها فً هن
المجننال لكنهننا موهوبننة فٌننه ، كمننا إسننتطاعت عمننل تننوازن بننٌن عملهننا 

ا أو "بٌبً" كما تحب أن تُنادٌه .  وطفلٌها و"بٌبو" طبعا
ا "بٌبو" فتركنا له إدارة المدنع الذي نجنح فٌهنا بإمتٌناز والزال ٌنرد د أّم

ا .. فً كنل مناسنبة أن نجاحنه عابند لم نا وأبندا سناندة "سنوكا" لنه فهنى دابما
 للًّ داٌب" ."قلبه إ

ا لوجننود "سننوزي" فننً حٌنناتً ب ننحكاتها وطفولتهننا  ا أنننا سننعٌد جنندا أخٌننرا
 كذلك سعٌد بندوري كمندٌروبراءتها التً أعشقها وأعش  إهتمامها بً ، 
ا اإلدارة للرإساء الفعلٌٌن .  ال ٌدٌر شًء ، تاركا

هإالء الرإساء النذٌن ٌبندون وٌتعناملون منع الجمٌنع ِممنل البشنر ، لكننً 
أنا معهم ذكرت الشٌك ذي الملٌون جنٌه ، أٌقنت أن هوالء المًلمة وكلّما ت

ه فقننننط بالبشننننر ، أننننننا نشننننبه البشننننر فعننننًل لكننننن  الحقٌقننننة إنمننننا نتشننننبّ
 "االفاعً" .بقلوب..

                                                                             

 

 

 متت حبمد اهلل .
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 النشس م فىظة. وال ً ق ألي     حقىق بميع 

 أو مؤسسه أو بهة إعاده إصداز هرا ال تاب. أو بصء منه .  

 أو نقله بأي لك  من ألالكال او  دواله ال ترونيا نس ا 

 او  خصينا دون إذن خطي من الداز
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