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مياث نور
ر

رواية
لينا بسيونى
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الفصل االول
" طرد من مجهول "
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أسىم نور ىف سنه تالته كلية هندسه قسم كهربا...
يتيم وماليش قرايب خالص...
ى
بتولدن  ,وأبويا مات وأنا ىف تالته أعدادى...
أىم ماتت وهيا
من ساعتها وانا عايش لوحدى ىف شقه متواضعه جدا ىف منطقه شعبيه  ,برصف عىل نفىس
من وأنا ىف ثانوى .
أشتغلت كل حاجه علشان أعرف أكمل در ى
است ىف كلية الهندسه.
ى
وأغي الفحم لوالد الناس األغنيه....
أشتغلت بتاع شيشه ف كافيه  ,كنت أسيخ الشيشه ر
ى
ى
واليد كانوا بيبوشوا
اليد ,الميه ر
أشتغلت ف مغسلة عربيات وكنت بغسل العربيات ف عز ر
جلدى  ,وينخروا عضىم..
بس أستحملت علشان أعرف أرصف عىل نفىس ىف كلية الهندسه.
ى
كرمت بشغالنه ىف رشكة منظفات وبقيت مندوب مبيعات أد الدنيا  ,شغالنه نضيفه ,هيا
ربنا
مرمطه بس أحسن من مفيش .
ى
حيان  ,عارف أيه ؟!!
عندى هدف واحد ىف
ى ى
كبي والكالم ده!!!
ال مش أن أبق مهندس ر
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ى
ى
زميلت "نيلىل" ونعيش مع بعض ىف بيت واحد.
هدف الوحيد هو ىأن أتجوز
ى
حبتت
أنا ونيلىل بنحب بعض من أول أسبوع ىف الكليه  ,وبالرغم من انها بنت ناس أوى أوى ،
علشان مكافح وعصاىم ,و بشتغل علشان أرصف عىل در ى
است ,واالول عىل الدفعه  3ر ى
سني
ورا بعض  ,ومرشح لبعثه بره علشان قدمت ورقه بحثيه عن تطوير الدائره الكهربيه الرنانه
ى
كهربان منخفض.
علشان ننتج كهرباء عالية الجهد بس بتيار
غي مكلف شبه الراوتر ,ممكن عن طريقه ننقل الكهرباء
وفكره
صغيه بمخطط لجهاز ر
ر
السلىك زى ال .wifi
ى
ى
كتي من حوادث الموت بالصعق
دى حاجه هتبق أامن من سلوك الكهرباء والىل السبب ف ر
ى
بالكهربان.
ى
الفكره عامله زى خاصية ر ى
الكهربان الىل بيطورها معهد ماساتشوستس للتقنية.....
الرني
ى
ى
شافتت من جوه
بتعشقت وهتواجه أهلها علشان نتجوز  ,وانا بعشق نيلىل علشان
نيلىل
ومبصتش عىل هدوىم الرخيصه  ,والىل أوقات كتيه ى
بتبق مخرومه!!
ر
ى
وبيج كل يوم بعربيه شكل  ,اال أنها
ومع ان أبن عمها "طارق "معانا ف نفس الكليه  ,ر
بتستتقل دمه ى
ومبيدش عليه لما ريج يكلمها وىه معايا  ,وبتحرجه كمان  ,علشان كده
ى
بيكرهت.
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رى
المميات  ,مرحه ودمها خفيف  ,ومن حيث الشكل فىه أشيك وأحىل بنت ىف
نيلىل فيها كل
الجامعه كلها.
مشكلتها بس أنها مهمله ىف الدراسه  ..ودا طبعا علشان مش هتستفاد حاجه بالشهاده ,ولو
حت خدت أمتياز  ,ىف االخر ى
ى
هيوح تدير أى رشكه من رشكات أبوها...
حت ىف االمتحانات كانت دايما ى
كنا طول الوقت مع بعض ى
بتبق ىف الكرىس الىل قداىم ىف
اللجنه وكنت بغششها علشان ماتسقطش برضه.
النهارده المفروض أنه أخر واصعب أمتحان ىف السنه كلها...
الحمد هلل خلصت االمتحان كله ىف أقل من رب ع ساعه..
رى
رى
وحاطي أيديهم فوق راسهم من
محتاسي ىف االسئله
كنت ببص عىل زمايىل ىف اللجنه وهما
خيبة االمل...
نيلىل كانت متوترة جدا  ,ريحت ضهرها عىل الكرىس وقالتىل بصوت واىط:
 خلصت !!؟قولتها:
 من بدرى !!  ...فيه حاجه واقفه معاىك !!؟قالتىل بصوت واىط:
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 حاجه واحده بس ؟ أنا مش عارفه أحل وال مسأله ,االسئله صعبه جدا!!! .قولتلها:
ى
 أوىك هبعتلك االجوبه عىل الواتس أب  ...ىكمرن الموبايل بتاعك صح ؟!
أنت
قالتىل:
 أهاقولتلها:
أصيى عليا رب ع ساعه وهبعتلك االمتحان كله.
ر
رجعت راسها ى
تان لقدام وعملت نفسها بتحل ىف الورقه..
ى
بصيت عىل المر ر ى
شايفت..
اقبي بتوع اللجنه لقيتهم مش
رى
طلعت الموبايل من جوه المؤاخذه البنطلون  ,وحطيته ر ى
اليمي من
بي رجىل  ,وطلعت أيدى
فاض عىل ى
كم القميص وسيبت الكم ى
الي ر ى
ابيه كخداع برصى ,ىف ر ى
حي أن أيدى تحت وماسكه
الموبايل.
فتحت النت ,وبعدين فتحت الواتس .
أتفأجات بكميه رسايل من العمالء عىل الواتس,الىل عايز كر ر ى
اتي صابون وشاور والىل عايز
باميز!!!
ر
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هو ده وقته!!
الحمد هلل أن الموبايل صامت  ,خرجت من الواتس وقررت أحل االمتحان كله ىف نوت عىل
الموبايل وبعد كده أبعت النوت كلها مره واحده لنيلىل عىل الواتس.
كتبت تقريبا أجابة االمتحان كله ىف النوت وعملت حفظ ولسه هبتعتها.....
فوجئت بأيد بتتمد ر ى
مابي رجىل وبتخطف الموبايل!!!
قفشت ىف الموبايل ال اردايا وقفلت الشاشه بتاعته قبل مايتاخد ى
مت .
بصيت عىل الىل أخد الموبايل لقيته دكتور الماده!!!
قاىل وهو بيبص عىل الموبايل وبيحاول يفتحه:
 اهال وسهال  ,مدخل موبايل اللجنه وبتنقل منه كمان !! ...هات باسورد الموبايلوأطلع بره اللجنه حاال!!!!
قولتله:
-

ى
حرصتك فاهم غلط  ,أنا مكنتش بغش وال...

قاىل:
 هات الباسورد وبعدين ىنبق نشوف انا فاهم غلط وال أل.
قولتله:

8

 مش هينفع ىحرصتك  ,الموبايل عليه صورى وأنا عريان ومش هينفع حد يشوفها .
قاىل:
 ياسالم!!!قولتله:
 وحياتك عندى  ,هات الموبايل وأنا أفتحهولك ونشوف مع بعض اذا كنت بغش والل.
قاىل:
 اطلع بره اللجنه ياغشاش!!!رفضت أخرج من اللجنه وعملت دوشه.
أبن عم نيلىل (طارق) قال للمراقب:
 مش هينفع كده ىرى
عارفي نحل ىف الدوشه  ,خدوه بره اللجنه وأتفاهموا
حرصتك مش
معاه بعيد عننا!!!!
الدكتور قاىل:
 -أنت كمان بتشتت زمايلك ،أتفضل أطلع بره الجنه حاال و أال هطلب االمن.
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ى
مستت بره لحد ما المر ر ى
اقبي يخرجوا...
خرجت بره اللجنه وفضلت
وقت االمتحان خلص  ,والمر ر ى
اقبي خرجوا ومعاهم الورق  ,ولمحت الدكتور الىل خارج من
القاعه ومعاه الموبايل بتاىع  ,حاولت أكلمه.
وسابت ر
ى
ى
ومىس..
تجاهلت
مشيت وراه وقعدت أترجاه مايضعيش مستقبىل ..
مكنش ربيد عليا برضه ..
فضلت ر
ماىس وراه وماسيبتوش لحد ماوصل لمكتب الشئون القانونيه ولقاه مقفول,
رى
ماشيي حاال ...راحوا اجتماع عند
سأل عليهم أمن الكليه قالوله أن الشئون القانونيه لسه
وهيوحوا بعد االجتماع ويجوا بكره.
رئيس الجامعه  ,ر
فاراح ناحية المكتب بتاعه ,وروحت وراه برده وانا ىبيجاه.
فتح المكتب ودخل ،جيت أدخل وراه وقف عىل الباب ,وقاىل:
 أنت غشاش وهتاخد جزائك  ,الموبايل هيوح للشئون القانونيه بكره ىوف التحقيق
ر
ى
أبق قولهم ىبق عىل الصور العريانه الىل ىف الموبايل.
قولتله:
 -يادكتور أرجوك ماتضيعش مستقبىل ,أنا مرشح لبعثه بره وكده هتضيع عليا!!!

10

قالت بأستهزاء :
ى
يبق أخدتها بالكوسه أو بالغش ومش من حقك ياغشاش  ..يمكن ربنا عمل كده
علشان تضيع عليك  ,وحد ى
تان احق منك ياخدها.
وقفل الباب ىف ر
وىس!!!
كتي ,وصعبت عليا نفىس ودمعت!!
خبطت عىل باب مكتبه ر
ى
ى
وخرجون بره الكليه  ,كان شكىل قدام زمايىل
وخدن من قدام باب مكتبه ,
فوجئت باألمن جه
ى
بيطردون وحش جدا!!
واالمن
خدت نفىس ومشيت من الكليه ,وما أستنتش نيلىل الىل كانت بتنادى عليا.
ى
بان عليا وفضلت أبىك.
وصلت شقت وقفلت ر
ى
حيان كلها اتدمرت ىف ساعه واحده!!!
لو طبعوا الىل عىل الموبايل هيالقوا أجابه االمتحان كله!!
ى
رى
مادتي أو رتيم
هيسقطون ىف
لو اثبتوا ان كنت بغش عىل حسب قانون الجامعات أقل عقوبه
كامل!!!
ى
ى
ى
غي السنه الىل
يعت أستحاله اتخرج بأمتياز ,وأستحاله أطلع البعثه الن هبق غشاش  ,ده ر
هعيدها ى
تان.
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سنه مهمه هتضيع من عمرى ,مصاريف زياده!!
ى
تليفون رن ولقيت أسم نيلىل عىل الشاشه فكنسلت وقفلت التليفون.
محتاج ى
أبق مع نفىس شويه يانيلىل ..
ى
أنقذن يارب.....
فضلت أفكر لحد نص الليل  ....مفيش حل قداىم  ,توجهت لربنا وقولتله
أنا تعبت يارب واجتهدت..
ى
انا عارف ىأن غلطت بس ده ى
هيبق عقاب قاىس أوى يارب...
أنقذن أرجوك!!
فجأه سمعت صوت الباب بيخبط!!!!
بصيت ىف الساعه لقيتها داخل عىل واحده بالليل!!!
بصيت من ر ى
العي بتاعة الباب فشوفت واحد البس كاب وشايل صندوق ,وماسك ورقه ىف
أيده وبيبص فيها وهو ساند الصندوق عىل الباب تقريبا بيتأكد من العنوان.
قولتله:
 رىمي ع الباب ؟!!
قاىل :
 رشكة فاست للشحن والتوصيل يافندم ..قولتله:
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بتيج متأخر كده ؟!
 وهو فيه رشكة شحن رقاىل:
ى
حرصتك السبب يافندم  ,موبايلك مقفول ومكنتش عارف أتواصل معاك علشان
أوصل للعنوان بالضبط وخدت وقت عىل ما...
فتحت الباب وقولتله:
 وجايب معاك أيه !!؟قاىل:
ى
ماحرصتك شايف  ..ممكن تمضيىل باالستالم
 معرفش يافندم  ،الطرد مقفول زىأمىس  ,ى
ى
علشان ر
اخرتت جدا!!!
حرصتك
قولتله:
رى
ومي الىل باعت الطرد !!؟
صي:
قاىل بنفاذ ر
 معرفش يافندم...بصيت عىل الورقه لقيت الىل باعته مجهول!!
قولتله:
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 الىل باعته مجهول !!مش هستلمها ،مش ممكن تكون قنبله وال مخدرات!!!قاىل:
 قنبله أيه يافندم الطرود بيتكشف عليها بجهاز اول ما نستلمها.قولتله:
 متأكد بتعملوا كده ىف رالشكه عندكم ؟
ى
يشتمت:
قاىل وكان هاين عليه
ى
ميتيت!!!
 وحيات اىم ينكشف عىل الطرود  ,أنجز عايز أروح ....طلعتمضيت عىل الورقه وخدت منه الطرد فطلع يجرى وهو بيقوىل:
 الرصاحه مابنكشفش عىل الطرود!!!!!لسه هقوله خد ياد  ,لقيته ى
أختق من قداىم!!
لقيتت شايل الطرد ىف أيدى ,خوفت أرميه عىل االرض لينفجر ىف ر
ى
وىس وال حاجه..
مشيت بيه براحه وحطيته عىل ى
الي ر ى
ابيه بشويش وبعدت عنه..
حطيت ى
ودن عليه ماسمعتش حاجه!!!
فتحت الطرد براحه  ,وبصيت عىل الىل جواه وفوجئت بالىل شوفته!!!
قميص!!
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قميص شكله غريب مش قادر أحدد لونه أيه بالضبط!!!
طلعته من الصندوق فلقيته طويل زى البالطو!!!
ملمسه كان غريب جدا عليا ،ال هو ملمس القطن وال هو ملمس الحرير  ...بس ملمسه
منعش جدا ومري ح!!!
كبيه  ,وبرضه ى
عيت مش قادره تحدد لونها أيه بالضبط!!!
زرايره عباره عن أقراص ر
كتيه داخله ىف بعضها!!!!
كل الىل شايفه موجات ألوان ر
قلبته علشان أشوف ضهره..
لقيت لونه كله ىبق أبيض!!!
ى
أتغي ىبق أحمر!!!
قلبته تان لون ر
كل أما الفه وأقلبه عىل أى وش يدى لون مختلف!!
خدت باىل من كلمه مكتوبه عىل القميص من تحت كانت مكتوبه بلغه غريبه!!!
تقريبا حد ى
ماض بأسمه عليه ...
لبست القميص وروحت شوفت نفىس ىف المرايه..
قفلت زراير القميص وأنا ببص عىل شكىل ىف المرايه..
زررت آخر زرار ىف القميص...
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وبعدها أتصدمت من الىل شوفته!!!!
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ى
الفصل الثان
" قميص الخفاء "
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ماشوفتش حاجه  ,أختفيت تماما !!!!
فكيت زرار القميص ظهرت ى
تان!!!
أندهشت وقفلت آخر زرار فأختفيت ى
تان!!
وقفت ى
فيه استوعب الىل بيحصل....
تقريبا الزم أزرر كل زراير القميص علشان ى
أختق!!!
ى
فكرة االختفاء موجوده ىف العلم مش أسطوره ,وفيه علماء ى
بتخق
أخيعوا بالفعل عبايات
الىل تحتها ,مصنوعه من بلورات الكالسيوم منشورية الشكل .
غي أنه فيه ماده أسمها الماده الفائقه أو الميتا ماتريل دى الماده الىل بيتصنع منها
ده ر
الكاميات الىل بتشوف ورا الجدران وتحت المالبس ,الماده دى العلماء حاليا
عدسات
ر
ى
بتخق أى حاجه تحتها!!!
بيطوروها علشان هيصنعوا منها عبايه
بصيت عىل القميص ى
تان وتأملته..
معقوله يكون القميص مصنوع من الميتا ماتريل!!!
ى
ى
ويعرفت ر ى
رى
مقلقت جدا.
مني !!؟ الموضوع كان
مي الىل بعتىل الطرد !!؟
ى
ى
مفرحت ى
ى
تنجدن..
لدعان  ,وبعتىل حاجه
أكي  ,وحسيت أن ربنا أستجاب
بس كان
منمتش اليوم ده ,فضلت أكتشف ىف قدرات القميص وبيشتغل أزاى!!!
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ىى
باالوبشي الىل فيه!!!
أنبهرت
هتيج الى حد ىف ى
مكان ...
جاتىل الفكره الىل
ر
غي ما أقفل آخر زرار  ,وتقريبا كنت أول
طلعت الصبح عىل الجامعه وأنا البس القميص من ر
واحد يوصل الجامعه.
وقفت عىل جمب ىف حته مستخبيه وزررت القميص ومشيت قدام االمن وكنت خايف
ى
يشوفت..
بس ماشافنيش وأنا داخل بوابة الجامعه ,علشان مسألنيش عىل الكارنيه!!!
ى
بتاعت  ,عديت من قدام امن الكليه عادى برضه!!
روحت ناحية الكلية
روحت ناحية مكتب الدكتور الىل خد ى
مت الموبايل  ,حاولت أفتح باب أوضته بس كان
مقفول بالمفتاح!!
رى
بنستي شعر .
حسان وخدت معايا
كنت عامل
ر
غي مفتاح ,تقريبا جدى كان حراىم أو نجار
دى موهبه اتولدت بيها ,بعرف أفتح أى باب من ر
!!
فتحت الباب ودخلت االوضه  ,ولعت النور ودورت عىل موبايىل و لقيته عىل المكتب فوق
رصة كتب.
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مسكت الموبايل وفتحته ومسحت النوت الىل كاتب فيه اجابة االسئله وسيبت الموبايل
مكانه بالضبط  ,وخرجت من االوضه وقفلت الباب.
حاولت أقفله ى
تان ببنس الشعر علشان مايبنش أنه اتفتح ,قفلته وكنت خالص ر
همىس من
قدام االوضه بس فوجئت بحد بيخبط فيا وداس عىل رجىل جامد فطلعت صوت :
 أه...بصيت لقيت الدكتور دايس عىل رجىل!!!
بعدت عنه بشعه  ,وحطيت أيدى عىل ى
بوف علشان ماطلعش صوت وال نفس
الدكتور أتخض لما حس أنه خبط ىف حاجه واقفه عند الباب!!  ,وفضل يتلفت حواليه.
ى
ى
شايفت خالص!!
يشوفت  ,بس مكانش
كنت خايف
كان مندهش جدا!!!
فرك عينه بس ماشافش حاجه برضه .
طلع المفتاح بتاع الباب  ,وفتح الباب وهو بيبص وراه وبيتلفت ر ى
يمي وشمال....
نزلت ودخلت حمام الكليه  ,وقفت قدام المرايه ،وفكيت زرار واحد من القميص فظهرت
ى
تان.
لفيت لفه كامله بالقميص وانا بفكر ىف اللون االزرق ,القميص أتحول لونه الزرق!!!
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جيت أخرج من باب الحمام لقيت الدكتور ىف ر
وىس!!
غي كالم فقولتله:
بصينا لبعض من ر
 يادكتور أرجوك ماتضيعش مستقبىل ى,حرصتك فاهم غلط ولو االشاعه بتاعت ىان
ى
يستبعدون ى
حت لو برئ !!!!
غشاش وصلت للبعثه أحتمال
ضحك بسخريه وقال:
 برئ !! أنا ماسكك وأنت بتنقل من عىل الموبايل!!قولتله:
 يادكتور وهللا ىحرصتك فاهم غل...
قاىل:
ى
تطاردن كده كتي!!!!  ,قولتلك ى
ابق قول الكالم دا للشئون القانونيه.
 هو أنت هتفضلر
ى
وزقت ودخل الحمام ...
ى
أستدعون للتحقيق..
الساعه 12الضهر
المحقق سأل الدكتور عىل الىل حصل فقاله:
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 الطالب كان بيغش من الموبايل ,ومسكته متلبس بس قفل تليفونه ولما سألته عىلالباسورد قاىل أنه حاطط عىل الموبايل صوره وهو عريان  ,وكان بيشوش عىل زمايله
ورفض يخرج من اللجنه..
ى
وسألت عىل أسىم وكودى.
المحقق هز رأسه بالتفهم  ,وبصىل
قولتله:
 نور رناج أحمد
المحقق قاىل بلهجه رسميه:
 أسمك رباىع ياطالب ؟!قولتله:
 نور رناج أحمد ناير ....وكودى ٠٨٠٦٠٤٧٧
ى
سألت:
 ايه الىل حصل ؟قولتله:
ى
حرصتك الدكتور فاهم غلط  ,انا مكنتش بغش وهللا وحاولت أفهمه بس هو كان
ى
يسمعت.
متعسف جدا معايا ومحاولش
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المحقق قاىل:
 مسلمتش موبايلك ليه قبل ما تدخل اللجنه زى زمايلك ؟!!قولته:
 أقسم باهلل سلمت موبايىل الشخىص وممكن ىحرصتك تسأل المراق ر ى
بي  ،بس الرصاحه
ماسلمتش موبايل الشغل الىل هو ىف أيد ى
حرصتك.
وكملت كالىم وانا متأثر:
 أنا بشتغل مع الدراسه علشان أنا يتيم وماليش حد يرصف عليا  ,شغىل مهم ىالن من
است ,انا ى
غيه هموت من الجوع حرفيا ومش هعرف أكمل در ى
حرصتك بشتغل مندوب
ر
ى
مبيعات ر
دفعت
لشكة منظفات ،وبالرغم من ىأن برصف عىل نفىس  ,اال ىان األول عىل
تلت ر ى
سني ومرشح لبعثه بره مرص  ,وبعد ماخلصت االمتحان كله ىف رب ع ساعه
....الحمد هلل  ,فتحت موبايل الشغل علشان أرد عىل عمالء كانوا عايزين أوردرات
وطلبات !!!  ..كنت عايز أستغل الوقت ألن ى
حرصتك عارف أن مينفعش أخرج من
اللجنه قبل نص مدة االمتحان.
وبصيت للدكتور وقولت للمحقق:
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ى
ى
أهانت
مسكت وأنا برد عليهم وحالف يضيع مستقبىل ,مش كده بس ده كمان
 الدكتورى
ى
يسمعت بالرغم من ىأن قولتله
يطردون  ,ومرديش
قدام زمايىل وجابىل االمن علشان
ىان هفتحله الموبايل بس مايدخلش عىل صورى!!
المحقق مسك الموبايل وقاىل:
 الباسورد أيه !!؟قولته:
 مش هينفع ىى
يشوفت بالوضع ده
حرصتك عليه صور ليا وأنا عريان وهللا ومحبش حد
!!
المحقق زعق فيا وقاىل:
 وضع أيه !!؟ هات الباسورد يا طالب!!قولتله:
ى
حارص يافندم بس أرجوك ماتدخلش عىل الصور...
ى
وهددن بالفصل !!ا
شخط فيا جامد
 قولتله عىل الباسورد  ,وفتح الموبايل وفضل يقلب فيه مالقاش حاجه  ,ىولق فعال
ى
بتسألت عىل بضاعه ومردتش عليهم.
رسايل واتس جايه من العمالء ىف وقت اللجنه
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دخل عىل الصور وأندهش!!
شويه ولقيته بيعتذرىل وقاىل:
 انا بتأسفلك جدا يا ىأبت عىل سوء الفهم.
الدكتور كان مندهش وطلب يشوف الصور بس المحقق رفض تماما ووجه كالمه ليا وقاىل:
 الحادثه دى حصلت من ىأمت !!؟
قولتله:
خبطتت جامد والصور دى طلبها ى
ى
مت دكتور العظام
 السنه الىل فاتت يافندم  ،عربيهعلشان يشوف مكان الكدمات وشكلها النه كان مسافر مصيف.
الدكتور قال للمحقق:
 ممكن اعرف بتتكلموا عن أيه !!؟المحقق قاله:
 الصور الىل عىل الموبايل صور ليه فعال وهو عريان!! ,صور كدمات ىف مناطقحساسه أسفل ضهره !!و مفيش حاجه من الىل ى
حرصتك بتقول عليها ومفيش أى
حاجه ليها عالقه بأى أمتحان عىل موبايله  ,اتفضل ى
حرصتك شوف بنفسك بس
ماتدخلش عىل الصور!!
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المحقق أدى للدكتور الموبايل والىل فضل يقلب فيه ومالقاش حاجه ى
ولق برضه رسايل
الواتس من العمالء.
الدكتور اتصدم!!
المحقق قاىل:
ر
وتمىس انت يانور  ,أنت ىبت أدم عصاىم وهيكون ليك مستقبل
 تقدر تاخد الموبايلى
باهر  ,ى
أفتكرن لما تطلع البعثه أن شاء هللا  ،بس برضه غلط تدخل بالموبايل
وابق
اللجنه فاهم ؟؟!
هزيت راىس وقولتله:
 ربنا يخليك يافندم وطبعا عمرى ماهنىس ىلحرصتك موقفك ده  ,ومساندتك ليا.
قاىل:
ى
ى
 أنا بساند الحق ىوسيبت مع الدكتور لوحدنا.
دلوقت وخد موبايلك
يابت  ..يله أخرج
خدت الموبايل وأنا فرحان  ،وفتحت الباب وخرجت  ,وبشعه زررت أخر زرار ىف القميص
فأختفيت ودخلت االوضه ى
تان قبل الباب مايقفل.
سمعت المحقق بيقول للدكتور:
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 أنت مدين للطالب باالعتذار ،و أظن أخالقيا المفروض يكون قدام زمايله النك أتهمتهدون دليل أنه غشاش ومحاولتش تفهم منه.

غي مفهمومه وتقريبا وافق عىل كالم المحقق.
الدكتور حرك شفايفه بكلمات ر
روحت عىل البيت وأنا طاير من الفرحه.
الحمد هلل الف حمد وشكر ليك يارب!!
كلمت نيلىل ىف التليفون..
ى
سألتت عملت أيه ىف التحقيق  ,قولتلها وانا عامل نفىس زعالن:
ى
هتعرف  ,وعندى ليىك مفاجاه غريبه جدا من نوعها ,
 لما نتقابل بكره ىف الكليهر
هتندهىس لما تشوفيها!!!
كانت بتتحايل عليا علشان تعرف المفاجاه  ,بس انا رفضت تماما وأرصيت اعرفها بكره.
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ى
تان يوم...
لبست القميص وروحت الجامعه وقعدت أدور عىل نيلىل ىف الكليه  ,لحد ما لمحتها قاعده
قدام الكليه وجمبها أبن عمها طارق..
أكيد ربيخم عليها زى كل مره  ,روحت الحمام وزررت القميص واختفيت  ,قررت أروح اشتغل
طارق ر ى
وأبي أنه أهبل.
قربت من طارق وهو قاعد جمب نيلىل ونفخت ىف وشه ,فكان بيهوش بأيده  ,وسمعته وهو
بيقول:
-

ه ى
تعرف تخلىع من الواد ده !!!؟

أتفاجأت بيها بنضحك وبتقوله:
 نور !!! ده عبيط خالص  ,هشوفه عاوز أيه وأشبه عىل طول!!!قالها:
 ال أنا عايزك تشبيه خالص  ..كده كده مش هتستفادى منه ىتان  ,أتمسك وهو بيغش
وأكيد هيعيد السنه ومش ى
هيبق وراىك ىف لجنة االمتحان السنه الىل جايه  ,أحنا
رى
متفقي تمثىل عليه علشان يغششك وتنجج!!!
قالتله:
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ى
يخليت أدير رشكة
 منه هلل بابا ىبق  ,هو الىل رشط عليا أجيب تقدير ىف الكليه علشانأدوات التجميل  ,مش عارفه أيه ده ....هستفاد ايه لما ى
أبق مهندسه وال أجيب تقدير
!!!
طارق قالها:
غي مقابل ,المهم خلينا ىف
 هو عىم كده عامل زى بابا بالضبط ،مبيديش الحاجه من راالهبل ده عايزين نخلص منه  ,الرصاحه زهقت من التمثيليه دى  ,ومبقتش طايقه
!!!
قالتله:
 متشغلش بالك بيه  ..هو من نفسه هيفهم الىل فيها  ,انا كنت ضاحكه عليه ووعداهى
دلوقت البعثه بح ,وشكله هيفضل طول
ىأن هقنع بابا بيه علشان البعثه الىل طالعها ,
عمره مندوب منظفات  ,تصور بيقوىل عاملك مفاجأه  ,انت عارف المفاجأه ى
هتبق
أيه !!؟
قالها:
 أيه !!؟قالتله وىه بتضحك:
 عرض شامبو وصابونه بريحه!!!29

ضحك طارق بصوت عاىل وقالها:
 بموت فيىك ىوف دمك الخفيف!!
قالتله:
ى
ياروقت .....
 وانا بموت فيكى
شافت وال حس بيا
الدنيا كانت بتلف بيا ووقعت عىل االرض من الصدمه بس محدش
ى
ى
بيشوف او بيحس بيا  ,ى
حيان طلع كدبه!!!
حت حلم
طول عمرى ماحدش
روحت عىل البيت وانا مخنوق وبفكر أزاى أنتقم منهم...
رى
السنيي الىل فاتت...
انتقم من الىل مثلت الحب عليا طول
علشان أغششها ىف االمتحان!!! ؟
كنت هضيع مستقبىل علشانها ومكنش عندى مانع ىف ده!!
ى
قلت!!!
جرحتت !! وكشت ر
كنت بكش ىف كل حاجه ىف البيت وانا منهار كنت برصخ وبشتمها وبشتم أبن عمها و أبوها
وعمها.
أنا هندمكم كلكم.
سمعت الباب بيخبط!! ,بصيت ىف الساعه لقتيتها واحده بليل .
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العي الىل ىف الباب ,لقيت مندوب ى
بصيت من ر ى
تان من نفس رشكة التوصيل!!
غي ما أقوله حاجه!!
فتحت الباب  ,وبصيتله من ر
فبصىل بأندهاش!!!
فضلت أتفحص فيه بنظرات ثاقبه...
فلقيته قاىل بأستغراب:
 فيه حاجه يأ أستاذ !!؟قولتله:
 ألىل ىف أيدك ده طرد مبعوت ليا من حد مجهول صح ؟!!!بص عىل االيصال وقاىل:
 أها يافندم الراسل مجهول!!!قولته:
 طيب انا فاتح موبايىل  .أيه ىبق الىل أخرك !!؟قاىل:
التأخي  ,بس موبايىل انا الىل فصل شحن ومعرفتش اتواصل
 أسف جدا يافندم عىلر
مع ى
حرصتك  ,وتوهت ىف العنوان.
31

قولتله:
 مفيش مشكله  ..هات الوصل امضيلك عليه.خدت االيصال ومضيت عليه وشيلت الطرد والىل كان تقيل جدا وحطيته عىل ى
الي ر ى
ابيه,
وقولت لنفىس ياسالم ىبق لو بنطلون كمان ى
يبق كملنا الطقم.
فتحت الطرد ,وفتحت ى
بوف من الىل شوفته

جواه.....
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الفصل الثالث
" قرية النيارين "
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ماشوفتش حاجه!!
الصندوق ى
فاض مع أنه تقيل جدا !!!
ممكن تكون الحاجه الىل جوه الصندوق مخفيه!!!
حطيت أيدى جوه الصندوق لقيته ى
فاض فعال !!
أيه ىبق !!! الكالم عىل أيه المره دى؟!!
شيلت الصندوق بالعافيه وقلبته عىل االرض.
أتفاجأت بورق وكتب بتقع منه!!!
فضلت أهز فيه وأنا قالبه ,علشان ى
أفىص كل الورق والكتب الىل فيه,لحد مابطل ى ى
ييل ورق ,
وزنه ىبق خفيف زى وزن الصندوق الطبيىع .
عيت تيق ى
أكي..
قرفصت عىل االرض وقعدت أقرأ الورق  ,كل ما أقرأ ورقه ى ر
لقطعتي أرض ىف حته اسمها نجع ر
رى
الشفاء ..
الورق عقود ملكيه
أرض بأسم دياب الضباىع  ,تقريبا ده حد قريب جدى  ,علشان من نفس عيلتنا الضباىع..
نمي الضباىع  ,وفيه ورقه بتقول ىأن الوريث الوحيد!!!
وأرض تانيه بأسم جدى ناير ر
ى
تان مقدر سعر االر ى
اض ب 20مليون جنيه!!!!
وورق ي
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رى
بالماليي !!!؟
مياث
ايه ده !!! أنا ليا ر
كملت قراية ىف الورق والىل كان كله مختوم ومتوثق!!!
جمت وفتحت الكتب و بصيت عليها لقيتها مكتوبه بلغه غريبه ,الحروف دى
حطيت الورق ر
شوفتها ر ى
في قبل كده؟!!!
ايوااا  ...دى نفس اللغه الىل مكتوب بيها عىل القميص.
طلعت موبايىل وصورت صوره من النص الىل ىف كتاب منهم ,وبحثت عن اللغه ىف جوجل.
وطلعتىل أنها اللغه السومريه!!!
ومكتوب أنها من أقدم اللغات  ،وفيه ناس بتقول أنها اللغه إىل كان بيكتب بيها سيدنا سليمان
وبيتواصل بيها مع الجن!!!
بصيت عىل الكتاب ى
تان وأندهشت لما لقيت ورق الكتاب ىبق أبيض!!!
وأختفت الكتابه من عليه تماما
فتحت كل الكتب  ,لقيت ورقها كله ىبق أبيض!!!
بصيت عىل العقود بشعه ,الحمد هلل العقود لسه الكالم مكتوب عليها .
أتجننت ى
أكي ومكنتش فاهم حاجه خالص!
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رى
مي الىل بيبعتىل الحاجات دى ؟!!!
ده أكيد حد بيتالعب بيا ,وممكن ىف االخر يطلب ى
مت أعمل جريمه أو أقتل حد زى االفالم ,
ى
مش بعيد يكون ربي ى
دلوقت!!!
اقبت
جريت عىل باب الشقه وفتحته ،بصيت ر ى
يمي وشمال  ,بس مالقتش حد خالص ىف الطرقه
قفلت باب الشقه ى
تان وأتلفت حواليا وبصيت عىل السقف معرفش ليه!!
وانا بقول:
ى
كتي  ,أظهر وبان عليك االمان!!
أيه  ...أيه بق !!  .هنفضل نلعب مع بعض كده ر
هيد عليا ،شكىل أتجننت!!
محدش رد عليا  ,ومحدش ر
ى
حقيق وال أشتغاله!!
جاتىل فكره أتأكد بيها أذا كان الورث ده
طلعت الصبح ومعايا الورق عىل الشهر العقارى  ,وأتاكدت أن الورق سليم ى
وأن ليا ورث
معرفش عنه حاجه!!
دلوقت قرية النيارين  ,نجع ر
ى
رى
الشفاء سابقا!!!
كبيه ىف قريه أسمها
قطعتي أرض مساحتهم ر
كلمتهم ىف الشغل وقولتلهم ىأن عندى حالة وفاه وهاخد أجازه وقفلت التليفون بتاع الشغل
ى
ى
شنطت وطلعت عىل الموقف وركبت الميكروباص
وحرصت
روحت عىل البيت
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تليفون ى
ى
التان رن ولقيت أسم نيلىل عىل الشاشه  ,كنسلت عليها.
معرفش ليه مواجهتش نيلىل بالحقيقه !!؟ وقلتلها عىل الىل سمعته وخيانتها ليا!!!
يمكن لسه بحب نيلىل؟!!
أيوه لسه بحب نيلىل  ,وهروح أبيع االر ى
مليوني وساعتها هندمها
اض وأرجع من قرية النيارين
ر
عىل كل الىل قالته.
هثبتلها ىأن مش فاشل ى
وأن مش هفضل مندوب مبيعات.
ياااه أحالىم كلها بتحقق ىف ر ى
يومي بس!!!
الف حمد وشكر ليك يا رب.
نيلىل رنت عليا ى
تان فكنسلت عليها برده.
حطيت السماعات ىف ى
لمطرن المفضل محمد فؤاد.
ودن وشغلت أغنيه
ر
و غمضت ى
عيت و دندت االغنيه وانا بسمعها:
قلب أنا  ..ليه!
تجرح ى
تقىس عليا أناا  ..ده أنا هنفخك!!
قلبت االغنيه وجبت أغنيه تانيه لفؤاد وغمضت ى
عيت برده ورددتها بصوت:
وال يهمك  ..تارارر
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ى
القيت ترياق من سمك وخالص أرتحت من همك
وال يهمك  ..تارارا
ى
راميتك زى ما القيتك فتات مكسور  ..ووردة حب دبالنة ق ضلة سور
ى
ى
بعتيب..
عاندتيب و
ى
تالقيب  ..ال أنا عاشق و ال مشتااااااااااااق.....
عشان آخرتها
بيهزن جامد  ,شيلت السماعات من ى
ى
ودن وفتحت ى
عيت لقيت كل الناس الىل
فوجئت بواحد
راكبه ىف الميكرباص بيبصوىل ى
حت السواق بيبص عليا من المرايه!!
ي
جمت قال:
والىل قاعد ر
رى
عارفي ننام لحد
 فيه أييييييييييييييييه ياعم أنت !!! .أنت هتسمعنا االلبوم كله  ...مشمانزفت نوصل..
وسمعت واحد ىف الميكروباص رىم قلشه وقال:
 أرحمنا ياعم المجروح!!!كل الىل ىف الميكروباص ضحكوا عليا ..
ى
تان للمركز ومن المركز
وصلت المحافظه وسألت عىل قرية النيارين فقالوىل هاخد ميكروباس ي
هاخد مواصله تالته لقرية النيارين !!
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أيه السحوله دى!!!
وصلت الموقف بتاع المركز عىل الساعه تالته الفجر.
دورت عىل مواصله للقريه  ,و لألسف مالقتش عربيات رايحه ناحية القريه خالص..
ى
مستت أى عربيه تكون معديه عىل طريق القريه.
فضلت
ى
شنطت عىل االرض جمب الطريق وقعدت عليها ,الدنيا مطرت فجأه!!
حطيت
في !! هدوىم كلها بقت ميه و ر ى
ومعرفتش أروح ر ى
طي...
شوفت كشاف نور عربيه جاى من بعيد وبيقرب عليا.
لما قرب عليا بان أنه ميكروباص و كان متوسخ ر ى
طي من المطر...
شاورتله علشان يقف ..
كبي ىف السن ,قاىل:
فوقف وفتح باب الميكروباص  ,بصيت عىل السواق لقيته راجل ر
 تعاال ي ىابت  ,أركب.
ركبت الميكروباص فالسواق قاىل:
في ى
 رايح ر ىيابت !!؟
قولتله:
 قرية النيارين  ,تعرفها !؟39

قاىل:
ى
ى
 أها أعرفها  ,القريه الىل جمب ىطريق!
غي
قريت  ,بس ده طريق تان ر
قولتله:
ى
توصلت أرجوك  ,أنت شايف الدنيا
 عادى انا ممكن ادفع أجرة الميكروباص كله  ,بسبايظه ازاى...
قاىل:
 أنت مش من هنا !! صح ؟قولتله:
 أها.قاىل:
 هاخد ىف المشوار ده 500جنيه  ,أنا وهللا كنت مروح البيت بس علشان الوضع الىلأحنا فيه ده فهاخد منك  500جنيه بس وأوصلك.
قولت ىف باىل:
ى
سألتت أنا من هنا وال ل..
 أه يابن اللذينه ,علشان كدهبتستغلت !!! ر
ى
ماىس!!
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قولتله:
 موافق ياحاج  ،منك هلل وربنا يجعله ىف ر ىميان سيئاتك.
طلع بالميكروباص ناحية القريه  ,كان كل شويه يبصىل ويكلم نفسه  ,فقولتله:
 فيه حاجه !!؟قاىل:
 أنا متأكد ىأن شوفتك قبل كده  ..بس مش فاكر ر ىفي بالضبط !!؟
قولتله:
 ما أظنش  ,انا أول مره أنزل المحافظه كلها أصال.قاىل وهو بيبحلق فيا:
ىى
 قسما باهلل وحياة عياىل أنا شوفتك قبل كده  ,بس مش فاكر ر ىفي ....
هتجي ياناس !!؟
قولتله:
 ركز ياسىط ىف الطريق وبطل تبصىل علشان مانلبسش ىف عمود وال شجره!!مردتش عليا وفضل يبصىل بأندهاش..
صي:
قولتله بنفاذ ر
 بقولك أيه أنا بدأت أشك فيك.41

وزعقت فيه وقولتله:
 حاسب فيه مطب!!أكلنا المطب واىل نطر العربيه ونطرنا معاها لفوق  ،ورأىس ورأسه خبطت ىف سقف
الميكروباص!!
فقولته بعصبيه:
 ركز ىف الطريق ياعم أنت هتموتنا!!بص قدامه وهو ى
ى
شافت ر ى
في برده!!
بيرصب راسه بأيده علشان يفتكر
وصلنا القريه ,ساعتها الشمس كانت ر
بتشق والمطر خف شويه.
ى
شنطت ووقفت أحاسب السواق أديتله
نزلت من الميكروباص بهدوىم المطينه ،نزلت
ى
غيهم ,فضل يعد فيهم
ال 500جنيه وأنا مضايق الرصاحه ,علشان
أستغلت وعشان معييش ر
علشان اديتهمله ر
عشات وخمسات وجنيهات!!
ى
الخرصا الىل فيها عىل مايخلص السواق عد فلوسه...
بصيت عىل القريه والغيطان
عدى علينا واحد راكب عىل حمار ى
وف أيده حبل بيشد بيه جاموسه ورايح عىل غيطه
قولتله وانا مبتسم:
ى
الج....
 صباح ي42

فوجئت بيه نط من فوق الحمار وفضل يبحلق ىف ر
وىس وهو مندهش وقال:
 ناير!!!قولتله:
 أها ناير ىيبق...
ى
جملت ولقيت الفالح ساب الحمار والجاموسه وجرى ىف القريه وهو بيقول:
مكملتش
 ناير رجع ....ياناس ياهووه  ....ناير رجع!!!!!السواق خبط عىل رأسه وقال:
 أخخخ أفتكرت  ..الشيخ ناير الساحر.بيي ى
ى
أدان الفلوس وهو ى
جان أسامحه!!!! ,وخد الميكروباص وجرى!!!
ى
ناحيت!!!
كتيه  ,تقريبا سكان القريه كلهم بيجروا
شوية وفوجئت بناس ر
خوفت وطلعت اجرى بعيد عنهم  ,وأنا مش فاهم حاجه!!
فضلوا يجروا ورايا لحد ما أستخبيت ىف حقل ذره.
أزاى الناس هنا عارفه جدى !!! ولو انا ى
رى
عارفي شكله  ..ده انا
حت شبهه !! أزاى أصال هما
حفيده عمرى ماشوفت صوره واحده ليه!!!
فيه حاجه غريبه ىف القريه دى والزم أهرب منها حاال.
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طلعت رأىس بره حقل الذره  ,وبصيت ى
يميت وشماىل مالقتش حد  ،خرجت بره الحقل ولسه
ى
ووقعت عىل االرض!!!
هجرى بعيد عن القريه ..فوجئت بحد نط فوقيا
ست أو أصغر ى
قومت من عىل االرض بشعه وبصيت لقيتها بنت تقريبا ىف ى
مت بس شكلها
هبلة!!
قولتلها:
 ىف أيه !!؟ ىأنت ر ى
مي والناس دى بتجرى ورايا ليه !!!؟
ي
قالتىل وىه بتبحلق فيا:
 الساحر ناير رجع !! ....وهللا ياسيدى أحنا كلنا هنا ىف القريه بنحبك وبنتبارك بيك!!!قولتلها بأندهاش:
 بتتباركوا بيا أزاى المؤاخذه!!؟ولقتت ال أراديا ر
ى
شاورتىل ر
بمىس معاها ناحية القريه.
أمىس معاها ,مفكرتش
دخلت جوه القريه  ,وفوجئت بالناس بتتجمهر عليا وبيقولوا:
أكي  ..ج  ..مدد ياسيدى ناير مدد!!
أكي  ...هللا ر
 هللا روفيه منهم الىل بيحاول يمسك ايدى يبوسها!!!
فضلت ر
رى
ماشيي ورايا..
ماىس جمب البنت والناس
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كبيه ىف القريه ولمحت منصه عاليه من بعيد قربت من المنصه
لحد ماوصلنا عند ساحه ر
واندهشت من الىل شوفته فوق

المنصه!!!
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الفصل الرابع
" الكهف "
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كبي لجدى ناير والىل شبىه بالظبط!!!
تمثال ر
التمثال عباره عن واحد عىل كتفه غراب ى
وف أيده عصايا زى عصاية السحره!!!
جمب التمثال فيه مقام متغىط بكسوه ى
خرصا مطرزه,ومتعلق عليها صوره مرسومه لراجل
شبىه بالضبط!!
كنت مندهش جدا وقولت للبنت الىل معايا:
 أيه ده !!!؟قالتىل:
 ده مقامك ياسيدى ناير والنهارده بالليل معاد المولد بتاعك!!قولتلها:
 مولد ؟!قالتىل:
أكي
 مولد سيدى ناير  ....ج  ...هللا رفوجئت بكام واحد بيشدوا أيدى عايزين يبوسوها!!
وشوفت ناس بتتبىك من الفرحه ودول حاولوا يبوسوا رجىل!!!
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ى
رى
شايفت!!
مصدقي أنهم
وناس بتفرك ىف عينيها ومش
رى
جمت...
كانوا
عاملي دايره حواليا أنا والبنت الىل ر
و كلهم بيقولوا ىف صوت واحد:
 ج  ...هللا  ...ج  ...مدد ياسيدى ناير مددرى
ومجاني عىل االخر!!
أهل القريه دول شكلهم هوبا خالص
بتيحم ى
الدنيا كانت ى ى
بتيج جرى عىل المنصه...
أكي وناس تانيه ر
جمت:
قولت للبنت الىل ر
 هو جدى ناير ليه أر ىاض هنا !!؟
قالتىل:
أكي.
 البلد كلها ملكك ياسيدى ناير  ...ج  ..هللا رقولتلها:
ى
أفهميت ,أنا مش ناير ,أنا حفيده وياريت تفهىم الناس دى برده أصلهم
 يابنت الحاللمفكرن...
قطعت كالىم وقالت:

48

 نسخت روحك يا سيدى ناير صح!!! مهما قولت ياسيدى ناير أنت سيدى ناير وكلناخدامينك  ,ياحامينا ويالىل موسع رزقنا  ,كفايه أن الدنيا مطرت يوم حضورك ويوم
ى
أكي  ..مدد ياسيدى ناير مدد.
ميالدك مع أننا ف عز الصيف!!! ج  ..هللا ر
ى
نفخنون بوس و أحضان من كل حته!!!
خدتها عىل أد عقلها علشان الناس
قولتلها:
 بىص يا  ..هو ىأنت أسمك أيه !!؟
ى
قالت:
 خدامتك سندس ياسيدى ناير!قولتلها:
رى
قطعتي أرض واحده بأسم
 فرصه سعيدة ياسندس  ..ركزى معايا أرجوىك  ..فيه هنادياب الضباىع والتانيه بأسم ناير الضباىع  ,ممكن تورهمىل بعد أذنك ؟!
قالتىل:
ى
تؤمرن أمر ياسيدى ناير وهوريك الكهف بتاعك كمان!!
 أنتقولتلها:
 -الكهف !!؟
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قالتىل:
 بيتك ياسيدى ناير  ,ما أنت بيتك ىف الكهف!قولتلها:
ماىس ى
 أها رأبق ى
وريت الكهف كمان  ,ممكن يكون بيتباع برده ونطلع بمصلحه تالته...
ر
بتمىس ورايا برده  ,فوقفت وقولت بصوت عاىل للناس:
مشيت جمبها ولقيت الناس
وهنيج ى
 محدش ريج ورايا بعد أذنكم  ,أنا وسندس ر ر ىتان  ,متنسوش ىبق
ايحي مشوار
ر
نيج .....قشطه!!
تظبطوا حفلة المولد عىل ما ر
هزوا رأسهم ىف طاعه وهما بيقولوا:
أكي  ..ج  ..مدد ياسيدى ناير مدد..
 هللا ربصيت عىل البت سندس لقيتها بتبىك جامد!!
قولتها:
 ى يف حاجه يا أنسه ؟!قالتىل وهو بتعيط:
ى
أصطفان دون عن كل ناس القريه ..مدد ياسيدى
 أنا مش مصدقه نفىس  ,سيدى نايرناير مدد.
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ونزلت عىل أيدى علشان تبوسها  ,فسحبت أيدى بشعه ,وقولتها:
 أرحىم أىم  ..هو فيه هبل كده !! ىوديت عىل االرض علشان أخلص!!
مشيت قداىم وىه فرحانه أوى!!!
ى
صغيه.
وورتت ارض دياب الضباىع والىل كانت
ر
ى
زن وانه هو الىل
وقالتىل أنه كان عىم !!! قصدها يعت عم جدى ناير ,وقالتىل أنه كان ساحر ي ي
علمت السحر (جدى ناير ى
ى
يعت ).
وبعد كده ى
ورتت أرض واسعه جدا وقالتىل:
 دى أرضك ياسيدى  ,والىل بنيت عليها بيت كامل بدورين ولوحدك زى ما نوح ىبتسفينته.
قولتلها:
 طيب ر ىوفي البيت ؟!
قالتىل:
 أجداد أهل القريه حرقوه وقتلوا مراتك ليىل وىه حامل!!قولت ىف باىل:
 نعم !!!  ,لما أهل القريه قتلوا مراته وىه حامل  ,أمال أنا حفيد ر ىمي !!!؟
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ممكن يكون تشابه أسماء!!!
ى
دماىع بتسيح ى
مت ومش فاهم
أزاى ياعم تشابه أسماء ،مانا شبهه ىف الشكل خالص أهوه  ,أنا
حاجه!!
كلمت سندس عىل أد عقلها وقولتها:
مني حرقوا ى
رى
بيت و قتلوا مر ىان الحامل  ..ر ى
رى
عاملي ليا مقام !!؟
ومني
ى
قالت:
 هحكيلك القصه وأحنا ر ر ىايحي عىل بيتك ياسيدى (.الكهف ) ,المشوار طويل هنطلع
عىل أطراف البلد.
قولتلها:
ر
ماىس  ,أنا فعال محتاج أري ح شويه بعد العك ده ياله بينا.
ى
وقالت:
حكتىل عن البيت
 أهل القريه حرقوا البيت لما فكروك لعنتهم بمرض ,بس الحقيقه أنك كنت برئ  ,ولماقتلوا مراتك وحرقوا بيتك نفختهم ودوقتهم من العذاب رقات رقات.
بعد ماطلعت ميتينهم!! عفوت عنهم وحذرتهم من انهم يقربوا من كهفك ,وبعدت
عن أهل القريه خالص.
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لحد ماجه ساحر ى
تان ى
وأجيهم يخرجوا جثث قريبهم من القبور وياكلوا
أفيى عىل الناس
ر
كبي.
لحمها ,كان بيتقرب لجن ر
أهل القريه أستنجدوا بيك و بالرغم من انهم قتلوا مراتك  ,ساندتهم وحميتهم وخلصتهم من
الساحر خزاىع وعذابه.
وبعد ماخلصتهم من رشه ,الناس عرفت الحقيقه و أنهم قتلوا مراتك وأبنك بالظلم فحسوا
بالذنب ناحيتك .
جم لعندك ى
أكي من مره يستسمحوك عىل الىل عملوه ويطلبوا العفو,بس أنت رفضت
وحذرتهم من ان أى حد هيقرب للكهف هتلعنه...
وبالرغم من كده  ,كنت بتساعد أى حد محتاجلك برده!!
الخي عم بوجودك وسطنا  ,والقريه الىل كان أسمها نجع ر
الشفا  ,بقت ليها هيبه وسط القرى
ر
ومفيش ساحر كان بيجرئ بس يعدى من جمبها.
ى
بيج وينادى عليك من فوق
سيطك كان ذايع ف النجوع كلها  ,وكل الىل كان ليه حاجه  ,كان ر
تقىص حاجته وترجع كهفك ى
التبه  ,وكنت بتطلعله ى
تان.
رى
والقتالي
ياما شفيت ناس بأعشابك وسحرك وياما فتحت المندل وكشفت عن الحراميه
وياما لقيت عيال تايهه ورجعتها الهلها وباركتلنا الميه والزرع.
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رى
سنيي طويله ومابقتش تطلع من الكهف .
لحد ما أختفيت
فيه ناس قالوا أنك مت والجن دفنوك!!!
هيجع ى
وناس قالوا أنك ممتش وأنك ى
تان!!
غيوا أسم النجع
الخي عليهم  ,ر
الناس لما لقوا أنك كنت سبب هيبتهم وسط النجوع ووش ر
وخلوه عىل أسمك قرية النيارين ،وعملولك مقام ومولد يوم ميالدك  ,وحكوا قصتك لعيالهم
وعيالهم حكوا الحفادهم.
ى
ر
بتتباش
هتالف فيه صوره ليك زى الىل متعلقه ىف المقام  ,الناس
كل بيت من بيوت القريه
بأى حاجه من ريحتك ياسيدى...
فيه ناس تانيه كانوا مفكرينك أسطوره ,أنا مش منهم ..
واليوم لما ظهرت ياسيدى ى
ى
حقيق ياسيدى ناير !!!
تان  ،بينت ليهم االماره أنك
قولت ىف شى:
 ده انتوا ىف الزربيح  ...ىف الباالال  ..كل الناس دى دماغها ممسوحه!!!وقولتلها:
رى
الوثنيي  ,صنعتوا صنم وبتعبدوه!!!
 يخربيتكم  ..انتوا كده زىقالتىل:
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رى
رى
ومسيحي وكلهم بيتباركوا بالمقام  ,مش فيه ناس
مسلمي
 ال ياسيدى  ,القريه فيهارى
رى
الصالحي
الحسي  ,أولياء هللا
بتتبارك بمقامات االسياد  ,مقام السيده نفسيه وسيدنا
الىل أنت زي هم ياسيدنا..
ى
بتيج تمسح بس
ومحدش جه لعندك يوم وكسفته الىل بتغلب مع الدكاتره ف الخلفه ر
عىل مقامك  ,ربنا يكرمها وتحمل!!
والىل عنده مرض بيجيلك ويحىك لمقامك علته و يمسح عىل مقامك وأول ما يروح
ى
وبيكتك!!!
بيته يشق بعون هللا ر
حت أنا ياسيدى كنت هموت من الجوع وجيت عند مقامك  ،ور ى
ى
اضتت بصنية أكل
خيات هللا  ،من ساعتها وانا تحت مقامك ياسيدى!!
مليانة من ر
عرفت من كالم سندس ىأن مهما حاولت مع الناس دى أستحاله أقنعهم أن الىل بيعملوه ده
غلط.
يغيها!!!
دول ناس أتربوا عىل عقيده مختلفه تماما  ,وأستحاله حد يقدر ر
ى
جرحتت
ياعم انا ماىل أنا جاى أبيع االرض وأقبض الفلوس وأغيظ نيلىل وأنتقم منها بعد ما
وضحكت عليا....
وموضوع جدى ده ممكن أستغله صح  ,تصور ىبق لو الشيخ ناير بيبيع أرضه المباركه
دى ى
هتبق مصلحه لوز اللوز...
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تعبتت من ى
كي ر
ى
المىس:
طلعنا عىل تبه عاليه فقولتها بعد مارجىل
كتي عىل الكهف !؟
 هو لسه فاضل رقالتىل:
يعتي وصلنا ياسيدى...
 أحنا روشاورتىل عىل الكهف من فوق التبه.
وبعد كده قالت:
 بس انا مش هقدر أقرب ىأكي من كده  ,علشان أنت محذر محدش ى ى
ييل من التبه
ويروح الكهف!
قولتلها:
 شكرا ياسندس تقدرى تروج المك وأبوىك وأسف لو أخرتك...قالتىل:
غي ىأن أنضف المقام وأغسل الكسوه كل يوم ،انا
 أنا يتيمه ياسيدى وماليش شغالنه رمن دراويشك ياسيدى ناير!!
أنا هستناك فوق التبه ياسيدى لحد ما تطلع من الكهف.
ى
أصطفيتت دون عن أهل البلد علشان كنت باخد باىل من المقام !!؟
مش انت برده
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قولتلها وأنا ى ى
بيل من التبه ورايح عىل الكهف:
 ربنا يشفيىك ياسندس...بصيت عىل الكهف من بره وقربت منه  ,فلقيت ليه باب خشب عىل شكل دائره!!
عىل القميص....
ومنقوش عليه نقوشات بنفس اللغه الىل كان مكتوب بيها ي
زقيت الباب لقيته اتفتح!!
بصيت عىل الكهف قبل ما أدخل ,أتفاجئت بيه منور من جوا مع ان مفيش مصدر أضاءه!!
ى
وشنطت ىف ايدى...
دخلت الكهف
الكهف واسع و مليان كتب ى
ميصصه فوق بعضها عىل االرض ,قربت من الكتب وقريت
عناوينها لقيتها كلها عن السحر واالعشاب الطبيعيه والطب.
ى
ى
كبي محطوط عىل خشب متفحم تقريبا كان جدى
مشيت ف الكهف فشوفت ف الجنب أناء ر
بيغىل حاجه جوه االناء!!!
ريحة الحاجه الىل كان بيغليها جدى ىف االناء فايحه جدا  ,كأنه لسه غليها النهارده!!
ريحتها عامله زى البخور...

57

ى
ى
عىل الجنب ى
البدان بتاع " لوسيان
وبدان جدا  ,شبه المحول
التان فيه محول كهرباء قديم
رى
سيخي حديد طوال !!! ،وراهم محفور ىف الجدار  ,زى رسم تخطيىط
جوالر " !!! وجمبه
لشكل المحول وهو ى
ميكب و متوصل بسلوك بأسياخ الحديد.
دا كان بيعمل بيه ايه دا ؟!!
جوه خالص ىف الكهف فيه شير و دوالب وتر ر ى
صغي وشكله غريب
ابيه فوقيها صندوق
ر
قربت من الصندوق ولسه بفتحه لقيت باب الكهف بيتقفل واالضاءه أختفت والدنيا بقت
ضلمه كحل!! .
وصوت جوه الكهف بيقول:
 -نورت يانور!!!
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الفصل الخامس
" حنوش "
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قولتله:
 بنورك يابرنس  ,ممكن تولع النور علشان نتعرف عىل بعض !؟حسيت بهوا سخن ىف ر
وىس كأن حد واقف قداىم ونفسه ىف نفىس ,والصوت بيقول:
 قلبك ميت زى جدك ,مخوفتش وما أتخضتش!!قولتله:
ى
هتأذيت !!؟
 أخاف من أيه !!؟ هو أنتقاىل:
 هأذيك بس !!!  ....ده أنا هنفخك يا حفيد ناير !!؟فجأه الكهف نور ى
تان  ,بس االضاءه كانت شديده جدا وقبل ما بؤبؤ ى
عيت ياخد عىل االضاءه
الشديده ...فوجئت بكائن طويل جداااااا ,عينه كان لونها أصفر و مشقوقه بالطول زى الثعبان
 ,ودانه كانت طويله ونازله عىل كتافه وبوقه خارج منه ر ى
نابي طوال!!!
فتح بقه وطلع لسانه والىل كان طويل جدا وطرفه مشقوق ىف االخر ر ى
نصي زى الثعبان
قولتله وانا مش خايف منه:
 أيوه برده انت ر ىمي  ,جن وعفريت وكده!!!
قاىل:
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 ده أنت عيل بارد  ،هو أنت مخفتش برده!!قولتله:
 ال وال أى أندهاش  ,رامز جالل بيخوف ىأكي منك!!
بيتغي ى
لبت أدم ,وأتحول لشاب وشه أبيض ووسيم وعينه لونها أزرق,
لقيته بيقرص وشكله
ر
قاىل:
رى
 أنا تعبت مع عيلتكم  ...أنتوا ازاى كده !! أنا شوفت ىبت ر ىالسني
أدمي طول مئات
ى
نصي ياسيدى ..
الجت
ماشوفتش زيكم ياعيلة الضباىع  ,قلبكم ميت ومبتخافوش!!أنا ر
الىل كان ىف خدمة جدك ناير ,قبل ما يغدر بينا!!!
قولتله:
 يغدر بيكم !!!؟قاىل:
 جدك عاش معانا هنا ىف الكهف ىاكي من  12سنه  ,كان عىل طول حزين عىل ليىل مراته
رى
االربعي....
الىل قتلها اهل النجع  ,لحد مابلغ سن
ى
ى
استدعان أنا وكل الجن الىل بيخدموه ,وفاجئنا كلنا ورىم علينا
وف يوم جدك الندل
تعزيمه بدمه ر
ومىس وسابنا!!
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حاولنا نطلع وراه من الكهف معرفناش وعرفنا أنه حبسنا  ،وفصلنا عنه!!!
أستنيناه ر ى
سني بس ما رجعش .
فضلنا نستغيث وننادى عىل أى جن بره الكهف  ,بس مكنش ىف ال انس وال جن يجرؤ يعدى
من قدام كهف الساحرناير..
محبوسي وكنا خالص هنفقد االمل  ,لوال سمع استغاثتنا ى
رى
فضلنا ر ى
جت من الغيالن أسمه
سني
"حنوش " ,كان معدى قريب من الكهف بالصدفة....
حاول يخرجنا بره الكهف بس معرفش  ,راح جاب جن علشان يخرجونا معرفوش برضه
كل الىل قدر يعمله "حنوش " انه يجبلنا االكل ر
والشب للكهف لن كان بقالنا ر ى
سني مأكلناش
وكنا بنموت من الجوع.
قطعت كالمه وقولتله:
 أستنا  ..أستنا  ..هو انتوا كا جن بتأكلوا روبتشبوا زينا !!؟
قاىل:
 اها يا حفيد الندل بناكل روبنشب وبنعمل المؤاخده  ....زيكم  ,وكل واحد ليه شغالنه
كمان ىف العالم بتاعنا  ,أنا شغال ترزى ورفا أد الدنيا  ,مصمم أزياء ى
يعت .
كمل كالمه وقال بفخر:
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 القميص الىل وصلك ىف الطرد  ..أنا الىل كنت عامله لجدك بأيدى و ىماض عليه
بأسىم..
قولتله:
 أيه ده !!! هو أنت الىل عامل القميص!؟قاىل:
 أها  ,أيه مش عاجبك !!؟قولتله:
 ال الرصاحه القميص حاجه فخيمه  ,تسلم أيدك  ,المهم كمل كالمك  ,كنت واقفلحد ما حنوش جابلكم االكل.
قاىل:
 فضلنا عىل كده ر ىسني بنفكر أزاى نخرج بره الكهف !؟ كنا فاقدين االمل اننا نطلع بره
رى
السني دى مات.
الكهف الن اكيد جدك بعد كل
ى
خي من جن عمار بيت
لحد ما ف مرة جالنا حنوش ورجعلنا االمل من جديد لما جبلنا ر
حفيد الدكتور عمر.
قاطعته وقلت:
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 انت بتقول ايه انا مش فاهم حاجة ؟!! ر ىمي الدكتورعمر؟!!! وايه جن عمار البيت
وخي ايه ؟!! اهدى كدا وفصصىل الكالم عشان متهوش منك.
دول ر
قاىل:
 الدكتور عمر دا كان الصديق الوحيد لجدك ىف النجع كله.وجن عمار البيت دول جن موجودين ىف كل البيوت  ،كل بيت وليه جن عمار بيحموا البيت
الشياطي الىل بره و بيأكلوا و ر
رى
يشبوا مع اهل البيت ويعرفوا كل حاجة حصلت ىف البيت ،
من
والخي الىل جابه حنوش أن ناير ممكن يكون له نسل  ،حفيد أو حفيده.
ر
جن عمار بيت الدكتور عمر قالوا لحنوش ,ان جدك ناير راح للدكتور عمر ىف نفس اليوم الىل
حبسنا فيه  ,وقاله أنه هيقطع صلته بالنجع لالبد ,وأنه قرر يبدأ حياه جديده بعيد عن
كي  ,وأن نسله ونسل أجداده
النجع ,بعد ماحس أن حزنه عىل ليىل نساه نفسه وسنه ر
هيضيع لما يموت  ,خاصة انه أخر واحد ىف نسل الضباىع .
وخد نفسه وخلع بره النجع  ،بعد ماوض الدكتور يحفظ شه ,ومحدش عرف مكانه خالص ,
بعد ما أستقر واتجوز بعت عنوانه الجديد لشخص واحد بس  ...الدكتور عمر.
عرفنا العنوان وبعتنا حنوش يطقص ..حنوش راح البيت وشافك وجه قالنا أنه ناير له نسل
فعال ,وحفيد شبهه بالظبط.
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ففكرنا أزاى نجرجرك لحد هنا  ,فبعتلك القميص ىف طرد مع حنوش!!!
قولته وانا مندهش:
 أيه ده هو حنوش ىيبق..
قاىل وهو بيهز راسه:
 اها حنوش ىيبق مندوب التوصيل وهو الىل جابلك الطردين  ,و جالنا هنا وهو بيسب
ى
وبيلعن فيك  ,علشان مكنتش ر ى
غي شكله وراحلك
اض تاخد منه الطرد االوالن,و لما ر
بالطرد ى
التان  ,قالنا أنك مقاوحتش معاه زى المره االوالنيه وخدت منه الطرد عىل
طول...
هتيج لما تفتح الطرد ى
ى
التان وتعرف أن ليك ورث.
خططت نجحت وأنك
فعرفت أن
ر
وبالفعل جيت القرية  ،كنت ناوى ابعتلك حنوش يجرجرك لحد الكهف بس انت
بالصدفة قابلت البت الدرويشة الىل اسمها سندس و قالتلك عىل الكهف...
قولتله:
 طب الحمد هلل ان سندس مطلعتش حنوش ىه كمان ,حنوش دا بطل مفروضتعملوله تمثال زي تمثال ناير  ...ها وبعدين ى
يعت ايه اخره اللفه دى كلها ؟!! عايز ايه
؟!!
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قاىل:
 عايزينك تحررنا وتخرجنا بره الكهف...قولته:
 ياسالم ىيعت الجن اصحابكم معرفوش يخرجوكم  ,وانا الىل هعرف ؟!! انا معرفش
حاجة عن السحر خالص....
قاىل:
 الموضوع بسيط  ,انا هقولك عىل التعزيمة وانت بس هتنقط عليها برغبتك و بدونرى
نقطتي من دمك...
اجبار ب
قلتله:
 وهتدفع كام ىف الحركة دى ؟!!قاىل:
ى
غي القميص السحرى الىل
 مش فاهم انت عايز ايه تان ؟!! ما انت هتورث اهو ,دا ربعتهولك!!!
قلتله:
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 قميص االخفاء !! ...توء ...توء حاسس ىان عايز حاجة كمان مش عارفة ايه ىهى
ساعدن كدا ى
بأقياحات!!
قاىل:
 قميص اخفاء ؟!! دى الحاجة الوحيدة الىل اكتشفتها ىف القميص!!!انا لما عملت القميص معملتهوش عشان ى
يبق قميص اخفاء !!! تعزيمة االخفاء دى انا حطتها
كدا ىف االخر.
بكتي.
القميص بيعمل حاجات اقوى من كدا ر
قلتله بفضول:
 ليه هو القميص بيعمل ايه ىتان ؟!!
قاىل:
 هقولك بس بعد ما تحررنا.ى
ى
صي:
فضلت الف ف الكهف وانا بفكر ف االتفاق بتاعه ,فقاىل بنفاذ ر
رى
نقطتي دم بس  ،أخلص
أتيع بأعضائك !! دول
كتي ،هو أنا بقولك ر
 هتفضل تفكر رماتبقاش رذل.
قلتله:
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نصي موافق...
 قشطه ياعم رفرح اوى ونادى عىل شويه اسماء غريبه فلقيت زى خياالت ناس وراه...
وقاىل:
 التعزيمة هتالقيها ىف جيبك الشمال...ى
جيت الشمال ولقيت فعال ورقه  ,فتحتها لقيت مرسوم
بصيتله باستغراب وانا بحط ايدى ف ر
فيها دايرة مكتوب حواليها كالم باللغه السومريه .
قاىل:
رى
نقطتي من دمك ىف مركز الدايرة...
 نقطى
صغي.
شنطت وطلعت موس حالقة وجرحت صباىع جرح
فتحت
ر
رى
كاتمي نفسهم...
النقطه االوىل ىف مركز الدايره ....حسيت انهم
ى
كبية ىف الكهف
الثانيه نزلت ف مركز الدايره  ..حصلت هزة ر
طيت الكتب ىف الهوا مع ان باب الكهف مقفول!!
وحسيته هيقع علينا  ,ورياح شديد جدا ر
ى
نصي ولسه هقوله خالص كدا ؟!! لقيته
شويه و الدنيا رجعت هديت تان  ,بصيت عىل ر
ى
اختق!!
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شويه ولقيته رجع ى
تان وبيقوىل:
 خالص كدا يا برنس ...مسألتنيش ىبق اهم سؤال..قلتله:
 سؤال ايه ؟!!قاىل:
 جدك حبسنا ليه ؟!!قلتله:
 ليه ؟!!قاىل:
 عشان احنا ورث  ،أتورثله من أجداده وجدك مكنش عايز يورثنا لنسله...قلتله:
 مش عايز يورثكم لنسله ليه ؟!!قاىل:
رى
ونقطتي الدم  ،نقطه بتفك تعزيمه الحبس
 عشان زى ما احنا خدام احنا كمان لعنة ، ،والتانيه ىبيجعنا ورث ى
تان.
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قلتله:
ى
خدعتت!!
 بس انت كداقاىل وهو بيضحك:
 نسيت اقولك  ..احنا مبنقولش كل حاجة  ،والىل عمله فينا جدك ناير هنطلعه عليك...
فجأة الكهف ضلم واتصدمت من الىل شوفته .
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الفصل السادس
" حارس الكهف "
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ى
الكاميا...
وتطق زى فالش
االضاءه كانت بتنور
ر
شوفت حاجه بتتحرك ىف االناء الىل فوق الخشب المتفحم ..
االضاءه أنطفت ورجعت.
كبيه بتخرج من االناء!!!
فشوفت رفيان ر
االضاءه أنطفت ورجعت ى
تان.
ى
ناحيت!!!
الفيان بتجرى
فشوفت ر
االضاءه أختفت تماما.
لنصي:
قولت
ر
 عيب الىل بيحصل ده يا نص  ,مأتفقناش عىل كده  ..الحق عليا ىيعت؟!!
قاىل وهو بيضحك:
 معلش يا عم نور  ,الشغل شغل  ,والرصاحه أنا جايب أخرى من جدك...ى
ى
وهبق أجيلك كل ر ى
في
كتي محبوس ياجدع ,
هسيبك أنا بق وأخرج أتفسح  ،بقاىل ر
رى
وفي  ,أمىس عليك!!!
قولته:
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نصي !!!  .ماتسبنيش محبوس ىف الكهف أرجوك!!
 يا رماردش عليا
حسيت بالفيان عند رجىل  ,جريت من ى
ى
فلقتت بدوس عليهم برجىل.
مكان ىف الضلمه ,
ر
االضائه رجعت....
ى
الفيان كلها ى
وقعتت عىل االرض وبدأت تعض وتاكل
تحت وبتطلع عىل جسىم ,
فشوفت ر
فيا!!!
أغىم عليا من هول الموقف....
فوقت بعدها و فتحت ى
والفيان أختفت!!!
عيت  ,لقيت الكهف منور ,
ر
ى
الفيان  ,فعرفت أن ده كله خداع
بصيت عىل دراىع وجسىم ,
لقيتت سليم ومفيش أثر لعض ر
برصى مش حقيقه!
الدنيا ضلمت ى
تان وسمعت صوت كأن حد بيحك سكينه ىف جدار الكهف.
االضاءه رجعت عىل طريقة الفالش.
شوفت طارق أبن عم نيلىل وهو بيسن سيف طويل وبيبصىل بغل.
ضلمت ى
تان وفضلت ى
فية مضلمة ،بعدها االضاءه رجعت.
فوجئت بيا مكتف فوق المنصه الىل عليها مقام جدى!!!
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ى
رى
وفيه ر ى
وحاطي رأىس عىل خشبه زى الىل بيقطعوا عليها اللحمه!!
مثبتت
أتني
سمعت صوت نيلىل وطارق فوق المنصه  ,بصيت عليهم لقيتهم بيشدوا السيف من بعض
مي الىل يقطع ى
وبيتخانقوا عىل ر ى
رقبت!!!.
رى
الكبي مع بعض ونزلوا هما
ماسكي السيف
وبعدين بصوا لبعض وضحكوا  ,و قربوا عليا وهما
ر
االتني بالسيف عىل ى
رى
رقبت  ,رأىس أنفصلت عن جسىم وسمعت صوت خبطتها عىل خشب
المنصه!!!
بعدها شوفت نفس المشهد بيحصل بس لحد ى
تان  ,حد بتتقطع رأسه بالسيف عىل المنصه
كان البس جالبيه كمها واسع  ,أول ماقطعوا رأسه وأترزعت عىل المنصه سمعت حد بيرصخ
وبيقول:
 دياااااااب!!!!كبي خرج من كم جالبيته الواسع وهجم عليا!!
فجأة ثعبان ر
ى
ى
كبي بدورين!!كنت ىف الدور االول وسمعت صوت
بعدها فوجئت بيا ف مكان تان  ,بيت ر
واحد وواحده بيتكلموا ىف الدور الت ىان.
جريت عىل السلم  ,فلقيت واحد شبهىه بالضبط.
جدى ناير!!!!
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كان قاعد بياكل عىل ى
الي ر ى
ابيه وقدامه واحده حامل  ,تقريبا مراته ليىل.
الي ى ى
ى
شوفت الحامل وىه بتقوم من عىل ى
كبيه
ابيه ف نفس اللحظه الىل بييىم فيها شعلة نار ر
ر
عىل البيت.
قولتلها وانا برصخ:
 خدى بالك من النار ...حاست!!!
ر
بس فوجئت بشعله النار جات فيها ر
مباشة وولعت فيها ,جدى جرى عليها وحاول يطفيها
بس البيت كله كان بيولع حاولت أخرج من البيت معرفتش،والنار مسكت فيا وأتحرقت مع
البيت!!!
نصي الجن
بعدها لقيت نفىس قدام الكهف من بره  ,شوفت جدى وهو قاعد جمب ر
نصي كان ساعتها بيخيط ىف القميص....
وبيتكلموا  ,ر
بعدها سمعت جدى بيقول
 غداف!!بصيت ورايا لقيت زى طائر أسود لبس ىف ر
وىس!!!
لقيتت نايم عىل االرض و رجعت جوه الكهف ى
ى
فوقت مفزوع  ,فتحت ى
تان.
عيت
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جسىم كله كان عرقان  ,و ى
العصافي  ,فعرفت أن الصبح طلع.
بييعش  ,سمعت صوت
ر
فيه خرم ىف جدار الكهف مدخل شعاع شمس  ,و كان المصدر الوحيد لالضاءه ىف الكهف
ى
فية النهار.
جريت عىل باب الكهف وحاولت أفتحه ,معرفتش خالص..
كبي من الكهف وحاولت أكش بيه الباب بس االمر كان أشبه بالمستحيل ,
شيلت حجر ر
الباب مكنش بيتأثر خالص مع أنه خشب!!
جريت عىل الخرم مصدر اضاءة الكهف  ،كان منفد رليه الكهف  ,بس ضيق أوى  ,عىل أد
دراىع بس !!! مايدخلش ى
حت راىس.
بصيت من الخرم  ,فشوفت البت سندس فوق التبه وبتقرقض بسنانها غصن شجره!!
ناديت عليها ماسمعتنيش ىف االول.
ى
صون..
عليت
اتلفتت ر ى
يمي وشمال  ,وكملت قرقضه ىف غضن الشجره!!!
رصخت بصوت عاىل جدا وحسيت ىأن حباىل الصوتيه هتتمزق.
فوقفت وبصت عىل الكهف من فوق التبه وقالت:
 -أنت بتنادى عليا ياسيدى ؟!
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قولتلها بصوت عاىل:
 أيوه ياسندس بنادى عليىك.فضلت تبص عىل الكهف من بره وىه بتدور عىل مصدر الصوت بعنيها  ,بس مكنتش شايفه
الخرم فقالتىل:
 أنا مش شايفاك ياسيدى!!قولتها بصوت عاىل:
ى
هتشوفيت.
وقرن من الكهف
 أنا أهو ياسندس  ,أنزىل من عىل التبهر
قالتىل:
 الياسيدى ماينفعش أقرب من الكهف ,أنت محذر محدش ى ىييل من التبه ويقرب من
الكهف خالص واال هتلعنه.
قولتلها:
 ىانت عبيطه يابت!!! مانا بنفىس أهوه بقولك أنزىل من عىل التبه  ..تعاىل أفتج الكهف أنا
محبوس!!
قالتىل:
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 مش هينفع ياسيدى أنت محذر مش ممكن تكون بتختي ىن !!؟ وعايز تشوف ىوالن
ر
ليك!!!  ,ال ده أنا أفهمها وىه طايره  ,وعمرك ماهتمسك عليا غلطه ياسيدى ناير.
مدد  ..ياسيدى ناير مدد!!!
قولتلها:
بختيك وال حاجه  ,انا محبوس ىف الكهف يابت الهبله.
 يابت وهللا أنا ما رقالتىل بثقه:
 مهما قولت ياسيدى هفضل مخلصالك وعمرى ما هكش أوامرك ومش هقرب منى
عايزن أقرب من الكهف علشان ى
تلعت!!
الكهف أبدا ,هو أنا هبله ,
قولتلها بصوت عاىل:
 روج ياشيخه يلعن ر ىميتي أهلك!!!
قعدت عىل االرض وسندت ضهرى  ,تقريبا وصلت العذاب الجديده هتبدأ بالليل.
ى
جابت الكهف !!! منك هلل ياسندس.
أنا كان أيه الىل
الالال  ,سندس مالهاش ذنب أنا الىل طمعت وكنت عايز أطلع بمصلحه من الكهف.
فجأة لقيت الكهف بيضلم !!!
ايه دا أحنا لسه ىف عز النهار!!!
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بصيت عىل الخرم مصدر االضاءه لقيته زى مايكون مسدود  ,بحاجه سودا.
بصيت جوا الخرم وركزت عىل الحاجه الىل سدت الخرم...
فلقيت حاجه سودا ليها ر ى
عيني ومنقار وبتقرب عليا وبتخش الكهف من الخرم.
رجعت ورا بعيد عن الخرم.
ى
بيحت رأسه كأنه ربيحب بيا أو بيسلم
فلقيت غراب دخل من الخرم  ,وقف قداىم  ,وحسيته
عليا!
فهزتله رأىس أنا كمان.
شاور بمنقاره عىل رجله والىل كان الزق فيها ورقه مطويه  ,مديت أيدى وخدت الورقه من
رجله.
الورقه كانت خامتها غريبه شبه البالستيك ومتينه.
كبيه
كتي ,لما فتحتها لقيتها فردت صفحه ر
فتحتها وفضلت أفك طياتها كانت مطويه طبقات ر
ىف حجم فرخ الورق.
مكتوب فيها:
ى
حفيدن:
" من ناير اىل حفيدى أو
ى
ى
بيخدمون.
نصي والجن الىل
لو الرساله دى وصلتك يبق أنت فكيت لعنة الكهف وحررت ر
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نصي خرج وجيه يسلملك الرسالة.
وبالتاىل حارس الكهف شاف ر
ى
أتمت طبعا تكون ساحر ومتحتاجش الرساله دى وتعرف تقرأ الكتب الىل ىف الكهف  ,بس لو
مكنتش ساحر  ,فأكيد نصي عملها معاك ورجع الورث ى
تان علشان ينتقم ى
مت ومن نسىل
ر
رى
بالعرن
مكتوبي تحت ىف الورقه انا كتبت نطقهم
فالزم تعرف التلت تعزيمات الىل
ر
رى
وباالنجليى ,علشان تتأكد من النطق الصح للكلمات.
التعزيمه االوىل علشان تستدىع بيها الجن.
التعزيمه التانيه بعتذبهم وبتخليك تسيطر عليهم.
لفيه بس بيجعوا ى
التعزيمه التالته بترصفهم عنك ى
تان النهم ورث وهيفضلوا معاك لالبد
ر
وهتورثهم لعيالك.
دى التعزيمات الىل بتخليك تسيطر عليهم.
أنما لو عايز تخوفهم منك.
ى
هتالف ىف نفس الرساله وتحت التعزيمات مخطط لمحول كهربا وطريقة تركيبه لو عرفت
ى
ى
هيفتكرون ,ولو مش هتعرف
وهييعبوا منك لنهم
تركبه صح وأستدعيتهم هتكهرب هم جامد
فما تحاولش أحسن وكفايه التلت تعزيمات.
ى
ى
وصديق
وأبق خد بالك من حارس الكهف (,الغراب الىل جابلك الرساله ) دا حفيد غر ران
ى
الوف " غداف " والىل بيحرس الكهف وبيورث الرسالة دى لنسله.
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ى
ى
حفيدن .
أتمت لك التوفيق ياحفيدى أو
ى
ى
ى
الغي..
الخي وال تستخدمهم ف أذية ر
وصيت لك ان تستغلهم ف صنع ر
ى
ى
خي.
أوصيك أال
تتقاض أجر ف ر
وأجعله ىف ر ى
ميان حسناتك ىف الجنه.
رى
أجمعي.
لعل هللا يغفر ىل ولك والجدادك
جريت عىل المحول  ,وبصيت عىل التانك  ,الحمد هلل مليان ى ى
بيين  ,مشيت ورا مخطط جدى
ناير بالضبط وعرفت فكرته.
حفظت التعزيمات التالته ىف شى زى أسىم.
و قبل الشمس ماتغرب ,قولت التعزيمه الىل بتستدعيهم.
نصي قداىم وحواليه خياالت للجن الىل معاه.
لقيت ر
نصي كان بيتلفت حواليه  ..وبيدرك الىل حصل.
ر
شافت واقف ىف الكهف وعىل ى
ى
كتق حفيد غداف.
كان مندهش جدا وأتصدم لما
نصي ماسك رأسه وبيرصخ هو والىل معاه.
رميت التعزيمه الىل بتعذبهم  ,فلقيت ر
وقال وهو مرعوب:
 ناير!!!!!82

قولتله:
 ال حفيد ناير  ...والىل عىل ىكتق حفيد غرابه ...غداف.
نصي خبط راسه بأيده وهو بيقول:
ر
 أخخ نسيت حاىم الكهف!!!لنصي:
قربت من محول الكهربا وقولت
ر
 جدى ناير بيسلم عليك وباعتلك التحيه دى.وشغلت محول الكهربا.
بيي ى
فسمعت رصخاتهم وسمعتهم وهما ى
جون أوقف  ,وقفت شويه  ,فلقيت نص ري بينهج
جامد وبيقوىل:
 أنت عرفت تركب المحول أزاى !!؟قولتله:
 نسيت أقولك انا مهندس كهربا أد الدنيا  ,شوفت ىبق يا نصه  ,أنا كمان مابقولش كلحاجه.
وشغلت المحول ى
تان وانا بقوله وبقول للجن الىل معاه:
 أحىل مسا عىل فخادكم يارجاله!!!83

ى
أترجان أوقف  ,قولتله:
 أفتح باب الكهف االول  ,وانا أفصل المحول.قاىل وهو بيتكهرب:
ى
حاااااااااضضضضضرصررررر
لقيت باب الكهف أتفتح.
ى
شنطت ومشيت ناحية الباب وخرجت بره الكهف.
شيلت
فقاىل وهو بيتكهرب:
ى
 أننننت  ...كدددده ..خددددعتت.
قولته وانا بقفل باب الكهف:
ى
كتي محبوس ياجدع
 واحد بواحده والبادى أظلم  ,هسيبك أنا بق وأخرج أتفسح بقاىل رى
في ر ى
وهبق أجيلك كل ر ى
وفي أمىس عليك.
,
مشيت بعيد عن الكهف وطلعت التبه فلقيت سندس بتتنطط من الفرحه وبصت عىل
الغراب الىل عىل ى
كتق وقالت:
 هللا أكي مدد ياشيخ ناير مدد  ,رجعت غرابك غداف ىتان!!
ر
مردتش عليها وكملت ر
مىس بعيد عن الكهف.
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مشيت ورايا وىه بتقوىل:
 شوفت أنك مكنتش محبوس وال حاجه  ,أها منكم يا أسياد عليكم حركات  ,بس أيهرأيك ياسيدى نجحت ىف االختبار اهوه ؟!
وقفت وقولتها:
ى
نجحت بأمتياز  ...ىف أختبار الهبل  ....ى
ى
تستحق قالدة الدوله التشجيعيه
أنت
 أها الرصاحهىف العبط  ...ياشيخه روج منك هلل  ,عبو أى حد ر
يمىس وراىك.
سكت شويه وقولتها:
وريت ى
أمىس قداىم ى
ر
أغت واحد ىف ام القريه دى  ,خلينا أبيع االرض وأخلع من عش
رى
المجاني الىل وقعت فيه دا.
قالتىل:
 قصدك ى ىمعي باشا.
قولتلها:
ومي ى ى
رى
معي باشا دا كمان !!؟
قالتىل:
 -حفيد الدكتور عمر صديقك ياسيدى.
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قولتلها:
أمىس قداىم ومتودنيش عند جن ى
 أى حد رماىس  ,ر
تان فاهمه.
هزت رأسها وىه مش فاهمه حاجه ومشيت قداىم.
ماشيي لحد مادخلنا القريه ى
تان ,الناس برده أتجمهرت عليا ,وأندهشوا ى
رى
أكي لما لقوا
فضلنا
الغراب عىل ى
كتق!!! ومشيوا ورايا وفضلوا يبوسوا فيا!!
وصلنا عند فيال فخمه ىف وسط القريه وبتطل عىل النيل ر
مباشة.
ى
كبي ىف السن واقف وساند عىل عصاية خشب  ,شاورىل أدخل
شوفت ف البلكونه راجل ر
الفيال.
هشيت الغراب الىل كان لسه قاعد عىل ى
كتق  ،وجيت أدخل الفيال لقيت الناس هتدخل ورايا
ي
 ,فلفيت وقولتلهم:
 أيه ياجدعان البلد كلها هتدخل بيت الراجل !!! وبعدين أحنا مش أتفقنا تظبطواى
البارن بتاعت المولد االول  ..ال كده أزعل أوى  ...كده أنتوا عايزين ناير يزعل.
الهرج والمرج زاد ى
أكي  ,ولقيت ناس بتلطم وفوجئت بالنسوان بتصوت وبتقول:
 يالهوى  ...يالهوى  ...سيدى ناير هيغضب علينا  ..ياخر ران!!!!!!ياديك أىم  ...شكىل عكيت الدنيا.
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ى
ى
فكرون هلعنهم!!
اترصف بشعه فهميهم دول
قولت لسندس
سندس قالت للناس :
 الشيخ الساحر سيدى ناير ىمايج!!!
عق عنكم !!! وبيقولكم أستنوه عند المقام لحد ر
سمعت صوت زغاريد وناس بتشكر ربنا وفيه الىل سجد عىل االرض!!!
وبدأوا ينرصفوا ناحية المنصه.
اهل القريه دول هوبا خالص.
ى
تستنان بره الفيال وماتروحش معاهم!!
سندس برده أرصت
غي ريحان بس
كبيه مش مزروع فيها ر
سيبتها عىل البوابه ودخلت الفيال والىل كان فيها جنينه ر
رى
حوالي الفيال مري ح جدا ومنعش.
 ,كان مخىل الجو
ى
مستنيت عىل الباب ،
مشيت ىف الجنينه لحد ماوصلت لباب الفيال ,فلقيت الراجل العجوز
البس بدله و شعره أبيض ووشه أحمر  ،ساند عىل عصاية مطرزة وفخيمة  ،فيه شبه من
ى
مصطق فهىم!!!
الممثل
سلم عليا بحراره وقال:
 -أهال وسهال ...أتفضل  ...اتفضل.
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غي
دخلت الفيال والىل كانت واسعه جدا من جوا وفاضيه تماما من العفش مفيهاش بس ر
كبيه صوفا وتلفزيون ضخم قدام الكنبه!!
كنبه ر
قاىل كانه بيقرأ أفكارى:
الكتي فعلشان كده محطتش عفش ىف الفيال ,
 ماتستغربش أنا مبحبش الدوشهر
تصدق أنك شبه جدك جدا!!
بصيتله بأستغراب ,فقاىل:
ى
مفكرن زى أهل القريه مفكر أن ناير رجع  ,ال أنا عارف تاريخك كله.
 أها هو أنتوضحك وكمل كالمه وقال:
 أستنا هوريك حاجه!!!سابت وراح ناحية أوضه فتحها بالمفتاح ودخال ,شويه وطلع ى
ى
تان ىف أيده البوم صور ،وقاىل:
 بص كده عىل الصور دى.قعد يفر ىف االلبوم بتاع الصور وهو بيقول:
 دى صورة جدك مع جدى عمر ىف القاهره ,شوف ىبق الصوره دى  ,د صورة جدكناير وهو شايل جدك احمد ىف اللفه!!!
ى
رى
سنتي!!
يوريت صور أجدادى وأبويا وهو مكملش
وقعد
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كنت فرحان طبعا ومندهش  ,بس كنت حاسس أنه فرحان ى
أكي ى
مت!!
قاىل وهو مبتسم:
 أنا فرحان اوى ىأن شايفك قداىم ,اصل ىصغي خالص ،وكان
حرصت جدى عمر وانا
ر
عىل طول بيحكيىل عن قصة الساحر ناير واتعلقت بشخصية جدك لدرجة انه كان
بطىل ومثىل االعىل.
ى
دلوقت افتكرت زمان  ,لما كنت بقعد عىل حجر جدى ويحكيىل عن مغامرات
لما شوفتك
الساحر ناير  ,أيه رأيك نتغدى النهارده مع بعض !!!؟
قولتله:
 الرصاحه انا جعان اوى ومكالتش من أمبارح!!ضحك وقال:
 الساحر ناير جعان ىف قرية النيارين وهللا عيب علينا!!!رى
الخدامي وقاله:
نادى عىل حد من
 الساحر ناير هيتغدى عندنا النهارده لو االكل معجبوش مش عايز أقولك ممكن يعملفيك أيه !!؟
الراجل بصىل وهو مرعوب وقال ى ى
لمعي باشا:
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 ربنا ىيسي.
وخد نفسه وجرى!!!
قاىل:
 وايه ىبق الىل رجعك قرية النيارين ىتان يا حفيد البطل.
قولتله:
ورن الىل ىف البلد وأرجع ى
 جاى ابيع ىتان!!
قاىل:
 االرض !!؟قولتله:
 أها.االبتسامه أختفت من عىل وشه وقال:
رى
الحقيقيي!!
 انا فكرتك جاى تستقر وسط أهلك وناسكقولتله:
 ال ىحرصتك فاهم غلط  ,انا ماليش ىف حوارات جدى دى  ..انا الحمد هلل ىف هندسه
كهربا ى
وميشح لبعثه ومحتاج ابيع االرض علشان مصاريف البعثه وكده.
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سكت شويه وقاىل:
 طيب ماتبعش كل حاجه ،سيب حاجه تربطك بأصلك برضه !!قولتله:
 ل أصل أيه  ..ىحرصتك شايف الدنيا هنا ىف الباالال خالص ومش هينفع أعيش هنا  ,أنا
ىى
هتجي  ,والرصاحه أنا عايز أخلع من هنا ىف أشع وقت ,
مكملتش يوم واحد وكنت
حرصتك الوحيد الىل تقدر ى
وتقريبا ى
تشيى االرض.
قاىل:
 بص يا...قولتله:
 أسىم نور يا ى ىمعي باشا.
قاىل:
صغي ومتعرفش مصلحتك ر ى
في!!!
 بص يانور ,أنت لسه شابر
ى
مايبق ميه والهبد ده.
كتي ويقوىل أصلك وفصلك وأجدادك والضوفر عمره
فضل يهرى ر
سيبته يهرى خالص وقولتله:
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 مع ىأحياىم لشخصك ياباشا ,كالم ى
حرصتك عىل رأىس من فوق وهللا  ,بس أنا واخد
قرارى ومش هرجع فيه  ,فهل ى
حرصتك عندك أستعداد تشيل وال أدور ىف حته تانيه!!
أتصدم من ردى وقاىل:
ى
ى
هشيى حتة االرض
هشيى االرض كلها منك ,
 الفلوس موجوده  ,بس أنا برده مشالصغيه بتاعت دياب الضباىع ,هو تمنها بما ى
يرض هللا  5مليون جنيه.
ر
اكي من كده  ,وياسيدى لما ى
وأظن ان البعثه بتاعتك مش هترصف ى
تبق ترجع من البعثه لو
أبق تعاال وانا ى
لسه ُمرص تبيع أرض أجدادك  ,ى
أشيي ها.
ى
كتي  ,محدش هيجرؤ
فضلت أفكر ف العرض بتاعه  ,فقاىل كأنه بيقرأ أفكارى  ,ماتفكرش ر
معي باشا عرض ى
ى
يشيى أرض ى ى
يشيي ها.
المره دى انا الىل اتصدمت  ,كأنه بيقوىل يا أما أقبل عرضه ياأما مش هيخىل حد ى
يشيى
االرض.
وافقت ى
بيت ر ى
وبي نفىس علشان فكرته كويسه  ,مش علشان ضغط عليا  ,وحسبتها من ناحية
تانيه ى
,كأن بسقع االرض علشان سعرها يزيد.
قولتله:
 موافق.قاىل:
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 بس انا ليا رشط علشان ىأشيى أرض عم دياب  ,هو مش رشط هو طلب.
قولتله بأستغراب:
 -طلب أيه ؟!!!
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الفصل السابع
" قرين"
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قاىل:
نصي الجن معاك؟!
 قبل ما أطلب الطلب  ...هو رقولتله:
نصي كمان !؟
 أيه ده هو أنت تعرف رابتسم وقاىل:
 بعدين هتعرف أنا عرفته أزاى !! ..أنا أخر حاجه أعرفها أن جدك حبسهم ىف الكهف!!! ,هل أنت لما روحت الكهف حررتهم وبقوا معاك !؟
قولتله:
ى
 اها حررتهم وحاليا بكهرب هم ىف الكهف  ....ىدلوقت!!!
يعت مش معايا
ضحك بصوت عاىل وقاىل:
 طيب ما انت طلعت بتفهم ىف السحر أهوه ,ابن الوز عوام ,بص ياسيدى الطلب بتاىعيخص واحد زميىل ىف الشغل عنده بنت...
قاطعته و قولتله:
 المؤاخذه ياباشا لو بقاطعك  ,بس هو ىحرصتك شغال أيه ؟!!
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قاىل:
 جهه سياديه عليا!!اتصدمت وقولتله:
 أمممم ...علشان كده ماحدش هيجرأ ىيشيى االرض  ,الرصاحة يا باشا أنتوا بتخوفوا
ى
أكي من الجن والعفاريت!!!.
كمل ياباشا كمل...
أبتسم وكمل كالمه وقال:
ويعتي أقرب صديق ليا  ,عنده بنت مكملتش  12سنه  ,بعد
 فيه واحد زميىل ىف الشغلر
ما مامتها ماتت  ,البنت تعبت جدا ومحدش قدر يعرف علتها ايه!! ابوها لف بيها عىل
كل الدكاتره الىل ىف مرص والىل بره مرص  ,ومالقاش عالج لبنته  ,جاب شيوخ بس كلهم
رى
كتيه وبرده معرفوش يطلعوا الجن الىل عليها.
طلعوا
نصابي  ,طلبوا فلوس ر
ى
غي كل السحره...
هو أبوها حاليا رافض موضوع السحره دا تان  ,بس أنت ر
قولتله:
 أوىع يكون طلب ىحرصتك ىأن أطلع الجن الىل البس البنت ؟!!!
قاىل:
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ى
 بالظبط  ,ىى
صديق خدمه مش هنسهالك أبداا...
خدمتت وخدمت
تبق
قولتله:
ى
حرصتك فاهم غلط خالص  ..أنا ماليش ىف السحر ومعرفش أعمله  ,باشا أنا كنت
ى
بينفخون ...لحد ما الغراب جابىل رساله من
محبوس امبارح ىف الكهف والجن كانوا
ى
وعرفت أخرج أزاى وأسيطر عليهم أنما أنا معرفش أشتغل بيهم والكالم ده,
جدى
أسف ياباشا مش هعرف أعمل الىل ى
حرصتك عايزه  ,ممكن أعك الدنيا والبنت يحصلها
حاجه!!!
قاىل:
 ال متخافش مدام عرفت تسيطر عليهم مش هيغدروا بيك والموضوع مش مستاهلنصي جدك كان بيعمل أيه  ,وأعمل زيه.
يانور  ,أسال ر
ى
وغي كده
يعتي من أقوى الجن ر
الفكره مش فيك أنت  ,الفكره ف الجن الىل معاك ,والىل ر
رى
خيه ىف الحاجات دى ،بحكم شغلهم مع أجدادك....
متمرسي وعندهم ر
قولتله:
 ياباشا أنا وهللا ما ليا ىف الكالم دا خا....قطع كالىم وقال:
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ى
هشيى االرض!!
 كده مابقاش طلب  ,ىبق رشط  ,لو مانفذتهوش مشقولتله:
 ياباشا كده أنت بتضغط عليا!!قاىل:
 أها بضغط عليك  ،انا مش بقولك سيب شغلك وأشتغل ساحر ,دى مره واحده بس ,ى
هتخدمت فيها وليك مفأجاه ياسيدى لما ترجع!!!!
قولتله:
 مفاجأه ايه ؟!!!قاىل:
 حاجه تخص جدك  ,بس مش هديهالك اال لما تنفذ الىل طلبته منك!!!فكرت شويه وبان عليا ىأن هوافق وقولتله:
 بس...قاىل:
غي بس  ,فيه عربيه هتاخدك بعد الغدا من قدام الفيال توديك وترجعك ىف نفس
 من راليوم.
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قولتله:
نصي والرجاله  ,أصىل زودت العيار
 طيب خليها بكره طيب  ,عىل ما أروق الجو مع رمعاهم شويه....
ضحك بصوت عاىل وقال:
 هللا أنا بحب القصص دى أوى  ,ماتحكيىل أيه الىل حصل معاك ىف الكهفامبارح؟!وال أقولك خليها واحنا بناكل أحسن...
قعدنا وأكلنا واالكل كان لذيذ جدا  ،وكان من كل حاجه نوع  ,علشان لو مابحبش نوع ر ى
معي من
االكل!!
ى
بيسمعت وهو مستمتع جدا ومتأثر باالحداث
حكيت للباشا الىل حصل معايا ىف الكهف وكان
كأنه طفل!!
كتي بعد الغدا وقضينا السهره بنحىك ىف كل حاجه...
قعدت معاه وقت ر
ى
حكيتله عن ى
ى
والقيتت ال أراديا بحكيله عىل نيلىل!!!
وحيان قبل ما رأج القريه
أخياىع
الناس بتوع الجهات السياديه دول عندهم هيبه غريبه  ،بتخليك تقر بكل حاجه بمزاجك!!
الوقت كان أتأخر فاستأذنت  ,عرض عليا أبات عنده ىف الفيال بس قولتله ىأن الزم أروح
الكهف  ,قبل ما أروح مشوار بكره....
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ى
سلم عليا بحراره قبل ما ر
وحضت وقاىل:
أمىس
 أستمتعت جدا بالوقت معاك  ,أنت شخصيه عبقريه وعصاميه زى جدك  ,وقصتكشبه قصة حياته ,حسيت فعال أن التاري خ بيعيد نفسه!!
شكرته عىل حسن أستضافته ومشيت.
خرجت من البوابه....
لقيت البت سندس قاعده عىل األرض وسانده رأسها عىل البوابه ونايمه!!!
قولتلها:
 بت ياسندس!فطت من عىل االرض وقالتىل:
 نعم ياسيدى..قولتلها:
أنت ى
 أنا نسيتك خالص يابت  ,ونسيت أقولهم يطلعوك أكل !!! ,ىكلت يابت !!؟
قالتىل:
ى
يأكلون !!! بس خالص لما
 كنت جعانه أوى ياسيدى وقولتهم عىل البوابه ومرضوششوفتك شبعت..
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ناديت عىل البواب بتاع الفيال فجه جرى وقاىل:
ى
أؤمرن ياسيدى ناير!!
قولتله:
ى
 أزاى ىغي أكل؟!!!
يعت الدرويشه
بتاعت تسيبوها كده من ر
الراجل أترعب وركبه كانت بتخبط ىف بعضها  ,وبص عىل سندس  ,وطلب منها السماح...
فقولتله:
 أجرى روح هاتلها أكل من الىل أتفضل جوه!!ى
كبيه أوى مليانه أكل ،و اداها لسندس ,
جرى وف أقل من خمس دقايق كان جايب شنطه ر
وقال وهو مرعوب:
 سماح المره ده يا سيدى ناير  ,وحياة مقامك ما هعملها ىى
ياست
تان !!! سماح المره دى
سندس..
قولته بحزم:
ى
دلوقت.
 خالص روحخد نفسه وجرى من قداىم.
بصيت عىل سندس لقيتها بتعيط!!!
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قولتلها:
 مالك يابت!!فوجئت بيها بتحاول تبوس أيدى !!! وىه بتقول:
ناصفت ياسيدى ى
ى
,حت من قبل ماتظهر وتتجسد!!
 طول عمركقولتلها:
 روج كىل ياسندس وبطىل عبط.سيبتها ومشيت  ,فمشيت ورايا برده ,قالتىل:
 رايح ر ىفي المره دى ياسيدى !؟
قولتلها:
 راجع عىل الكهف.قالتىل:
ر
ماىس!!
ى
رى
رى
،اداتت واحده وىه بتقول:
موزتي
ماشي وطلعت
ومدت أيديها ىف الشنطه وأحنا
ى
والنت ماتكسف ايدى ياسيدى خدها ى
اليكه.
مت
وأديت ر
ر
رى
ماشيي!!
خدتها منها وأكلتها وأحنا
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ى
وتديت اكل.
وفضلت سندس عىل كدا طول الطريق للكهف ،تمد أيديها ىف الشنطه
مره ى
االف ىف أيدى ورك فرخه  ,مره حتة لحمه  ,مره طبق مكرونه ورز!!!
الكبية قبل مانوصل التبه الىل عند الكهف!!!!
خلصنا شنطة االكل
ر
استنت ىه فوق التبه  ...ونزلت أنا الكهف.
قربت من الكهف وفتحت الباب  ,لقيت الدنيا مضلمه ومسمعتش صوت المحول!!!
طلعت الموبايل بتاىع وشغلت الكشاف ودخلت الكهف  ,بصيت عىل المحول لقيته وقف
علشان الماتور أتحرق!!
نصي وقولته:
ناديت عىل ر
 يانصه  ...عمو نور جه  ..أطلع يانصه عايزك.فمردش عليا!!!
ى
ى
بتحرصهم ,فلقيته قداىم وفضل يتلفت ر ى
ماشافت
يمي وشمال  ،وأول
قولت التعزيمه الىل
حط أيده عىل وشه وقال وهو مرعوب:
 كفايه كهربا ىبق!! أنت أيه ياجدع !!! ىمفيى !!؟
ده أنت سيبتنا نتكهرب لحد مالمحول اتحرق!!!
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جدك عمره ماعمل معانا كده كان عنده رحمه  ,والمحول بتاعه كان بيتحرق بشعه  ,احنا
فضلنا نتكهرب طول النهار والمحول ما أتحرقش اال من ساعه بس!!!
قولتله:
 أصىل عملت تعديل بسيط ىف المحول مايخلهوش يسخن بشعه  ,المؤاخذه ىبقيانصه  ,أنت الىل غدرت ىف االول  ,ومتخافش ياسيدى أنا مش جاى أكهربك أنا
جايلك ىف مصلحه.
قاىل:
 مصلحه أيه !!؟قولتله:
 بت ملبوسه وعايزين نطلع الجن الىل عليها..قاىل:
 هو ده الكالم  ...ياجدع الدنيا دي غريبه جدا!! من كاام سنه جاىل جدك وكان بيكهربناساعتها برضه  ,وقالنا عىل أول شغالنه معاه.
قولتله:
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 ال خد بالك دى ىهتبق أول وأخر شغالنه  ..ده حوار كده هنقضيه علشان ر
امىس بيعة
االرض.
قاىل:
غي شغل وخدمه واال هنشتغل
 أيه ده هو جدك مقالكش أن احنا ماينفعش نقعد من رعليك!!!
قولتله:
 مش فاهم!!قاىل:
 هفهمك بس لما نخلص الشغالنه دى االول !!  ,أنت طبعا ميح ىف السحر صح؟!!!قولتله:
 ومش عايز اعرف حاجه عنه !! انا بس عايزك تقوىل جدى كان بيعمل أيه ىف المواقفى
،والباف ىبق عليكم انتوا جن ىف بعضيكم ،وبتعرفوا تتعاملوا مع بعض.
الىل زى دى
قاىل:
 موافق بس رشط!!قولتله:
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 رشط أيه أنت كمان؟ !! مش المفروض ده شغلك !!؟قاىل والدمعه كانت هتفر من عينه:
يعت هو مش رشط هو طلب ورجاء ى
ى
مت ومن الجن الىل معايا...
قولتله:
 أيه !!؟قاىل:
 مانتكهربش ىتان االسبوع ده!!
ى
بيستعطفت:
ماردتش عليه ,فقاىل وهو
جت مننا مخه اتلحس خالص ى
 خليك جدع ىبق  ..دا ىف ىوبق ناىس أسمه  ,المشكله أنا
دلوقت !! ريحنا ى
ى
رى
حت أسبوع بعد دش الكهربا
ومحتاسي معاه
احنا كمان نسينا أسمه
الىل خدناه النهارده ده !!!  ,محدش عمل معانا كده ىف أجدادك كلهم  ...أنت غشيم
أوى!!!
قولتله:
رى
أسبوعي قدام.
 ياسىط نصه من عنيا  ,أتعدلوا أنتوا بس وأنا ياعم مش هكهربك لمدةرى
فرحاني وحسيتهم بيحضنوا بعض!!
فرح أوى  ,وتقريبا سمعت الجن الىل معاه
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ى
لبست
نصي معايا لحد الصبح ما طلع ،رشحىل جدى كان بيعمل أيه ىف المواقف دى ,
فضل ر
زيه وقاىل أفتح الصندوق الىل عىل ى
الي ر ى
ابيه وأطلع منه السبحه الطويله وقاىل أخدها معايا
علشان بتدى هيبه قدام الناس ,وفيه جن ر ى
معي بيخاف منها  ,الجن الىل أجدادى أتغلبوا
عليهم قبل كده ،أول مابيشوفوا سبحة أجدادى بيفتكروهم وبيخافوا.
خرجت مع نصي من الكهف  ,فلقيت الغراب وقف عىل ى
كتق .
ر
طلعت عىل التبه وقابلت سندس  ،ومشينا ناحية فيال ى ى
معي باشا.
سندس فضلت ماشيه ورايا برده...
أول ماوصلنا الفيال لقيت عربيه ن أم سودا مستنية قدام الفيال  ,ى ى
ى
هتوصلت
معي باشا قاىل أنها
ر
وترجعت القرية ى
ى
تان.
القاهرة
هشيت الغراب وركبت فيها  ,لقيت سندس بتلف الناحيه التانيه ى
وبيكب معايا!!
قولتلها بعد ما ركبت العربيه :
 ىأنت رايحه ر ى
في !! أنزىل يابت  ,أنا رايح مشوار مهم!!
قالتىل:
 رجىل عىل رجلك مش هسيبك ياسيدى.ى
سنان:
قولتلها وانا بجز عىل
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 أنزىل ياسندس مش ناقصاىك !! انا رايح مشوار مايعلم بيه الىل ربنا  ..أنزىل ياماما ..ى
ياحبيبت!!!
أنزىل
ى
قالت وحستها هيغىم عليها:
حبيبتك ...!!! -قمسا باهلل وغالوتك عندى ما هسيبك بعد الكلمه دى  ...وهللا لو
ى
هيقطعون رشايح مانا سايباك ياسيدى ناير!!!
لسه هرد عليها  ..لقيت ى ى
معي باشا جاىل عند شباك العربيه وقاىل:
 أيه هتاخد الدرويشه بتاعتك معاك !!؟قبل ما رأشحله...
كمل كالمه وقال:
أبق خليها ىف العربيه  ,عايزين ى
 مفيش مشكله بس ىنبق خفاف عىل الراجل ،
وماتنساش الراجل أسمه ر ى
ياسي وبنته أسمها كارمن...
جمت والىل بتسقف برجليها من الفرحه علشان
العربيه أتحركت وبصيت عىل سندس الىل ر
هتسافر معايا!!!
ى
تليفون رن ساعتها ولقيت أسم نيلىل عىل الشاشه فكنسلت عليها وانا بقول:
 -هانت يانيلىل  ...هانت...
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وصلنا الفيال سيبت سندس ىف العربيه ونزلت وقفت عىل البوابه وقولت لالمن:
 عندى معاد مع ر ىياسي باشا  ،قوله الشيخ نور ناير.
االمن فتحىل البوابه ودخلت الفيال والىل كانت فخمه جدا من بره ومن جوه.
أبو البنت رحب بيا وسلم عليا بحراره وقاىل:
 أنا كنت رافض موضوع السحره ده تماما  ,بس لوال ى ىى
أقنعت وقاىل
معي باشا ,هو الىل
غي كل السحره.
أنك ر
معرفتش أرد عليه وأقوله أيه  ,فقولته:
ميووك  ..الطاعه هلل.
 أن شاء هللا والف رطلعت الدور ى
ى
ى
صغيه متكتفه ىف الشير ،وعماله تشتم ى يف
ودخلت أوضه فلقيت بنت
التان
ر
الخدامه وبتقولها:
ى
عىل اول شارعكم!!!
الىل ي
 ياخاينه  ...بتخون جوزك مع صاحب محل البقالة يهوبا من أولها كده!!!
عىل مكان الحمام فشاورىل عليه دخلت أتوضيت ورجعت...
سألت أبو البنت ي
وقفت ىف نص االوضه وتوكلت عىل هللا وقرأت بتباث وبثقه صورة الزلزله كامله بدون زياده
أونقص وجيت عند االيه اىل فيها كلمة أشتاتا وقولتها  7مرات.
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فحسيت أن االوضه بقت واسعه جداا!!! ,وسمعت صوت خبط جاى من جوه الدوالب
ورياح هبت مع ان الشبابيك مقفولة!!!
نصي.
فعرفت أن دى عالمات رصف جن العمار الىل قاىل عليها ر
نصي بعد مارصفت جن عمار البيت ,فجه ونسيت وقولت بصوت عاىل:
أستدعيت ر
نصي؟!!
 ايه رايك يا رقاىل:
ماىس صح  ,بس ى
 تمام كده أنت رى
بتكلمت علشان الناس
أبق وىط صوتك وأنت
غي صوت وانا هسمعك زى ما انت
مايقولوش عليك مجنون  ,حرك شفايفك من ر
صون ىف دنك كده !! ..ى
ى
ثوان ىبق أشوف شغىل.
بتسمع
نصي بص عىل البت وفضل متنح فيها وبعدين ى
أختق!!
ر
بتيقىل و بتقوىل:
بصيت عىل البت لقيتها ر
ى
 نرص ر ىغيك أنت وبابا وسعاد الخدامه هو ,انت بتكلم
مي !!! محدش واقف ف االوضه ر
الهوا !!! ..انت مجنون ؟!!
ماردتش عليها وبصيت عىل نصي الىل رجع ى
تان فقولت بصوت وشوشه:
ر
 -ها أيه الدنيا !!؟
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قاىل:
 حط ايدك عىل رأسها كده!!!ى
هتعضت  ,فسحبتها بشعه!!
جيت أحط أيدى عىل راسها  ,لقيت البت
نصي فطس عىل نفسه من الضحك!!  ,قولتله:
فلقيت ر
يانصي ىف الشغل  ,البت مالها !!؟
 أنت بتهزرر
قاىل وهو لسه بيضحك:
ىه مش ملبوسة  ,بس العن !! البت مجنونة ودماغها سايحه خاالص.
 بص يقولتله:
ى
مريحت!!
 متأكد يانصه ؟!  ..البنت شكلها مشقاىل:
 عيب عليك يا نينو انا مش تلميذ  ,البت مش ملبوسه بس مجنونه وبتجيلها نوباترصع...
قولتله:
 عندها مرض أيه ىيعت ؟!!!
قاىل:
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ال انا مش دكتور نفىس ومش ى
بفت ىف حاجه معرفهاش  ..انا مؤمن بالتخصص ،كل الىل أعرفه
أنها مش ملبوسه وبيجيلها نوبات رصع ,أنا أخرى أقولك عىل وصفة االعشاب المعالجه
للرصع والىل جدك كان بيستخدمها وعرفتها منه.
بصيت البوها وقولتله:
 بنتكم زى الفل مافيهاش حاجه وال عليها جن ،وبالنسبه لنوبات الرصع الىل بتجيلهاممكن تكون بسبب وفاة والدت...
قطعت كالىم لما لقيت البنت بتقول:
 غراااااااب!!!بتبحلقىل بطريقة مرعبة ...بحلقتلها انا كمان وقلتلها:
البنت كانت
ي
 تقصدى ايه بغراب؟!قالتىل:
مرن غراب!
 انت ر يقلتلها:
ى
وعرفت ر ى
مني ؟!!
قالتىل:
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 شميت ريحته ...شكله بيحبك اوى ..بيتمرمغ فيك.قلتلها:
 ياا دا ىانت حاسه الشم عندك قوية اوى!!
قالتىل:
الىل شميتك!!
 مش انا يعىل قطة قاعدة ى يف ركن ى يف االوضه!!!
وشورتلىل ي
ي
نصي ضحك وقاىل:
ر
عىل كتفك ،مطرح ما
 مش بقولك مجنونة يا "نينو " ،فيه ريشه من ريش حفيد غداف يكان واقف الصبح.
ضحكت وقلت البو البنت:
 ماشاء هللا بنتك ذكيه جداا عرفت ان عندي غراب عشان شافت ريشة سودا عىلهدوىم...
ى
كتق ى ى
فيلت عىل االرض.
عىل ي
نفضت الريشة من ي
لنصي وقلتله:
وهمست
ر
 اقول للراجل ايه !!؟113

قاىل:
ي
 قوله بنتك كويسة ومفيهاش حاجه وأديله وصفة الرصع بتاعت جدك الىل هقولهالكدى!!
ميبيش قطة
نصي وقلتله ر
قولت للراجل بنتك زى الفل و وقولتله عىل الوصفه الىل قاىل عليها ر
ى
يبق من ذوات الدم البارد زى سلحفاه او سمك.
وال كلب ولو ر
هي ر ين حيوان ي
ى
شكرن وحاول ى
يديت فلوس.
الراجل
نفذت وصيه جدى وقلتله:
ى
الخي..
 مبخدش فلوس ف رومشيت ناحيه باب االوضه وورايا الراجل.
قاىل:
ر
نصي ي
صغيه
عىل فكرة انا سألت قرين البنت وقاىل أنها ىه الىل قتلت أمها و قتلت عيله
ر
ي
كتي  ,روحها سودا وكلها رش!!!
كمان صاحبتها ,وهتقتل ر
اغىل حد عندها وهتفضل
حبيت احذر ابوها فقلتله قبل ما اخرج من االوضه ان بنته قتلت ي
ى
الحرص لما قتل غالم ربيهق أهله وكان هيضلهم ,مكنش قصدي
تقتل ،وحكيتله قصه سيدنا
حاجة وهللا بس جات ىف ى
مج كده وقلت اقولهاله معرفش ليه!!!
ي
ى
لقيت ابوها ر ى
بيعقىل و ى
وطردن بره!!!
زقت
ي
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ى
طردن ,وقاىل:
نصي كان واقع عىل نفسه من الضحك لما الراجل
ر
ى
الخرص !! بتقوله
 علشان تتعلم ماتقولش كل حاجه !!! رايح تحىك للراجل قصة سيدناأقتل بنتك!! انت عبيط يا نينو!!!
رجعت العربيه وركبت جمب سندس الىل كانت نايمه ىف العربيه و رجعنا عىل القرية...
طول الطريق سندس كانت نايمه خالص  ,حسيتها مستمتعه بالكرىس بتاع العربيه كشير..
صعبانه عليا البت دى برده  ,مالهاش بيت وبتنام ىف الشارع!!
جمت سألته وقلتله:
لقيت ر
نصي جه و قعد ر
 ايه موضوع القرين الىل سألته دا ؟!!قاىل:
 كل ىبت ادم منكم لما بيتولد ،بيتولد معاه قرينه من الجن بيفضل معاه طول عمره لحدما يموت وتنقطع الصله بينهم  ,قرينك ى
بيبق عارف عنك كل حاجة و عاكسك ىف كل
حاجة  ,هو الىل بيوسوسلك وبيوزك عىل ر
الش عىل طول  ,من االخر شيطانك الىل
راكبك ،ولو عايز ى
تحرص قرينك بتقف قدام المرايه وتقول اسمك بالمقل..
قاطعته وقلتله:
 بس بس بس  .انا ناقص !!! قرين ايه الىل ىاحرصه مش كفاية عليا انتوا.

115

نصي لذيذ برده ومسىل ,
فضل يحكيىل طول الطريق عن حاالت زى البنت الىل كنا عندها  ,ر
ى
سالن لحد ماوصلنا القريه.
روحت لقيت ى ى
معي باشا عارف كل الىل حصل  ,وكان بيضحك عليا هو كمان!!!
قولتله:
ى
ى
هينفخت
طردن من بيته وكان
 يا باشا انا قولتلك ماليش ىف الحوارات دى ،أهو الراجل!!
قاىل:
 أنا لو مكانه كنت هنفخك برده ،رايح تقول للراجل فيما معناه أقتل بنتك!!! ؟ال انت كمل ىف البعثه بتاعتك  ,وشغل الكهربا !!! مش بتاعتك الشغالنه دى خالص يا نور!!
عدى عليا بكره أكون جهزت الفلوس والعقود.
قولتله:
ى
رى
االرضي ىبق  ,أديك شوفت أهو ،أنا ماليش فيها!!
هتشيى
قاىل:
 ال طبعا  ,أرض دياب بس  ,رالشط كان عىل أرض دياب بس.
قولتله:
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ماىس بكره الصبح ى
ر
هبق عندك اخلص واخلع من هنا عىل طول ,وربنا يسهل ىبق بعد
البعثه.
سكت شويه وكملت كالىم وقولتله:
 طب بالنسبة للمفاجأة الىل قلتىل عليها ؟!!قاىل:
 بكرة ان شاء هللا واحنا بنخلص الورق هديهالك.سلمت عليه ومشيت من عنده  ,ومشيت ورايا سندس برضه.
روحت عىل الكهف وانا فرحان جدا  ,أخيا هقبض بكره ى
مليوني.
وابق
ر
ر
وغيت هدوىم وبصيت عىل
وصلت الكهف  ,سيبت سندس عىل التبه ودخلت الكهف ر
نصي.
الشنطه فشوفت القميص !! أفتكرت حاجه!! فأستدعيت ر
قاىل:
خي يانينو!!
ر
قولتله:
 انت كنت قولتىل أن القميص فيه امكانيات أقوى من االخفاء فاكر !!؟  ...اليوم الىلى
وحبستت ىف الكهف.
غدرت بيه فيه
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قاىل:
 قلبك أسود اوى يانينو  ,طبعا فاكر  ,البس القميص وتعاال عند المرايا الىل ىف الدوالبلبست القميص وبصيت عىل نفىس ىف المرايا الىل ىف الدوالب.
قاىل:
 أيه الىل تعرفه وجربته ىف القميص؟قولتله:
ى
بيغي لونه عىل حسب الرغبه لما ألف لفه كامله
 أنه بيخق لما زرايره كلها تتقفل  ,وأنه رضحك وقاىل:
 بس!!!قولتله:
 أخلص فيه أيه ىتان!!
قاىل:
بص يا سيدى.......
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الفصل الثامن
" تعزيمة الغيالن "

119

أوال أنا مش هقولك عىل كل حاجه بيعملها القميص .هقولك عىل حاجه واحده بس  ,أوبشن
االوبشي هقولهملك واحده واحده  ,علشان ى
ىى
ى
يبق فيه حاجه أساومك بيها لما
يعت ،وبقيت
تيج تكهربنا ى
تان!!!.
ر
قاىل:
 ال صايع يا نصه  ..أخلص ...قول عىل االوبشن!!قاىل:
 لف لفه كامله بس المره ده ماتفكرش ىف لون  ,فكر ىف شخص ر ىمعي!!
غمضت ى
عيت ولفيت لفه كامله وأنا بفكر ىف نيلىل ,فتحتها وأندهشت من الىل شوفته ىف
المرايا!!!
عيت وقعدت ى
فضلت أفرك ىف ى
فيه أستوعب الىل قداىم!!! شكىل أتحول وبقيت نيلىل نفسها
والبس فستان من فساتينها!!!
فنصي قاىل وهو بيصفر:
قعدت أحسس عىل جسىم ,
ر
 أوبا ...أحلويت أوى يانينو !!؟ ،بس كفايه تحسيس عىل جسمك ،أنت مش واخد بالكأن كده عيب وال أيه !!؟..
لنصي:
قولت
ر
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 أيه ده...ى
صون  ,ىبق نفس صوت نيلىل!!
قطعت كالىم لما لقيت
وقولت وانا بجرب صوت نيلىل:
 ألو  ..واحد  ..ر ىاتني  ..تالته.
صوت نيلىل بالضبط!!!
لنصي بصوت نيلىل:
قولت
ر
 أيه دا يانصه ؟!! أنا أول مره أشوف حاجه كده!!قاىل:
 دى تعزيمة رميتها عىل القميص وانا بغزله  ..خدت فكرتها من جن الغيالن الىلبيتشكلوا لحيوانات ى
وبت ر ى
ادمي  ,الىل حنوش منهم!!!
عىل فكره لو فكرت ىف حيوان ولفيت لفه كامله هتتحول لحيوان برده!!!
لفيت لفه كامله وانا بفكر ىف شخص ى
تان ,وبصيت عىل نفىس ىف المرايه.
ى
شافت وانا البس البدله ,فقاىل وهو مرعوب:
نصي
ر
رى
االتني !!!  ,أرجع
 الال أهدى كده يانينو  ..رئيس الجمهوريه مره واحده هنتنفخ أحناياحبيت!!.
يانينو ..أرجع
ر
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لفيت لفه كامله وفكرت ىف نفىس فرجعت زى مانا بالقميص.
نصي وفضلت طول الليل ألعب اللعبه دى  ,حولت نفىس السد ومره لكلب ومره
رصفت ر
معي باشا ورجعت ى
الفىع ومره لسندس ومره ى ى
تان لنيلىل...
وتصورت حوار ى
بيت وبينها  ,تصورتها وىه بتقوىل:
 انا أسفه يانور  ...ال ل  ..أنا أسفه ياسيدى وتاج راىس نور.أتحولت لشكىل ورديت عليها وقولت:
انت خاينه ى
 ىحقيه...
انت ر
أرصب ها بالقلم  ,ولفيت بشعه واتحولت لشكلها  ,ى
ورفعت أيدى علشان ى
ورصبتها قلم جامد
فمسكت خدها وقالت:
 ىأرص ىبت كمان ياسيدى نور  ..عايزه أتوب!!!
وهت وهو عىل خشبة المشح وخليته يقول
لفيت لفه كامله وحولت نفىس ليوسف باشا ر
لنيلىل:
حت أصل الىل بر ر
 أه ياخاينه  ..أنا هقتلك وأعوم ىف دمك  ..وأفضل أعوم أعوم ىالشف
!!!
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فضلت عىل كده خليت كل الشخصيات العامه تشتمها  ,ى
حت نابليون نفسه شتمها
بالفرنساوى!!
كتي لحد ماتعبت وقولت لنيلىل الىل أتمرمطت:
فضلت ألعب ر
 روج ىبق كفايه عليىك كده النهارده.صحيت ى
تان يوم الصبح وروحت عىل بيت ى ى
معي باشا  ,لقيت هناك المحاىم وشنطة الفلوس
مضيت واستلمت الفلوس.
معي باشا ى
بعدها ى ى
صغي فتحته لقيت فيه حاجه زى كتاب!!
أدان صندوق
ر
قولتله:
 أيه ده !!؟قاىل:
 المفاجأه الىل قولتلك عليها  ,مذكرات جدك ناير والىل بخط أيده حىك فيها قصةى
نصي أزاى!!
حياته كلها ,عرفت بق أنا عرفت ر
ى
مقتنيان ,وأستحاله كنت أفرط فيها  ,بس لما انت ظهر حسيت
يعتي من أغىل
المذكرات دى ر
أنها ى
مت لو أستحوذت عليها ,عملت منها نسخه وأديتلك االصل  ,ى
هتبق أنانيه ى
أتمت تقراها
وتعرف جدك ناير...
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شكرته وسلمت عليه وخدت الفلوس والمذكرات وخلعت  ,روحت عىل الكهف لميت
هدوىم  ,واتسحبت من ورا البت سندس والىل كانت نايمة عىل التبه  ,علشان ماتشوفنيش
وتيج ورايا.
ر
روحت الموقف وخدت عربيه بيجو مخصوص لوحدى وطلعت عىل القاهره..
أول حاجه عملتها لما وصلت القاهره  ,أش ىييت فيال صغنونه ب 3مليون جنيه  ,وعربية
ى
وأشييت حبة أطقم شيك عىل برفانات وساعه
مرسيدس كانت عامله نص مليون جنيه
روليكس عدت ال 300الف جنيه...
ى
ى
ى
ى
مستت اللحظه
ميدش  ,كنت
وأسنيت أول يوم ف الدراسه  ,كل فيه كانت نيلىل بين عليا وانا ر
دى...
غت وتتصدم  ,ى
ى
تشوفت فيها ى
ى
جرحتت
وترصب نفسها مليون قلم وىه ندمانه أنها
اللحظه الىل
وفرطت فيا .
اللحظه دى خالص قربت  ,بكره أول يوم ىف الدراسه  ,الليله دى معرفتش أنام فيها ,
نصي وقولتله:
أستدعيت ر
 بقولك أيه يانصه  ,أنت تفهم ىف الحريم وكده ؟!!قاىل:
 بتوعنا وال بتوعكم!!124

قولتله:
 هتفرق ىيعت !!؟
قاىل:
رى
غي
 اها الحريم بتوعكم مشساهلي  ,ده أحنا ساعات بنتعلم منهم الحيله والكيد  ,ر
رى
انهم ر ى
صعبي ىف التعامل  ,الحريم عندنا صعبه برده بس مش كده
لتاتي أوى وكمان
ياجدع!! عىل االقل عندنا لما بتسألها مالك  ,ىبيد عليك عادى وتقول مالها!!!
قولتله:
 شكىل هتجوز جنيه بالكالم الىل بتقوله ده  ,ىيعت مابتفهمش ىف الحريم بتوعنا ؟!!
قاىل:
مطرن المفضل أبو الليف..
 عىل رأىر
كنصي
"دول خبالنه الىل فاهمهم رأسه تعبانه  ,..تفهم أيه !!؟ يحموك ىف كنكه"  ,بس انا
ر
غي الست الىل زي ها.
أعرف أن الست ماتجبهاش ر
فكرت شويه وقولتله:
ى
تغي شكلك وتعمل واحده حلوه وجامده جدا وتخش الجامعه و أنت أيدك ىف
 يبق رأيدى!!
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قاىل:
جت ى
 حيلك  ..حيلك أنا ىمحيم وليا وضىع والحاجات الىل بتطلبها دى مش مجاىل!!
لو عايز واحده ترافقك وتعمل نفسها حبيبتك  ,هكلملك حنوش هو مش ىف خدمتك بس
هيفضىل طلب ,وبيعمل حركه أجمد من الىل أنت عايزها ,انما أنا مابعملش الحاجات
مش ر
سمعت تبوظ خالص ..عايزهم يقولوا عليا ايه !!؟ ى
ى
جت المؤخذة!!!
دى,
خبط كف عىل كف وهو بيستنكر من الىل قولتله وقال:
 عىل أخر الزمن...صي أستدىع حنوش فجه وور ىان الحركه الىل بيعملها  ,ولقيتها جامده
ن ر
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جدا!!!

الفصل التاسع
" خدعة حنوش "
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الحركة ان حنوش مايتحولش لشخص ر ى
معي  ,الن مش كل الناس هتشوف الست الىل معايا
دى حلوة  ,كل واحد ليه رأى وذوق مختلف  ,عشان كدا حنوش هيخليك تشوفه شبه ى
أكي
واحده بتشتىه ليها ى
وهت ،ولو
وهت هتشوف حنوش شبه هيفاء ر
يعت لو بتحب هيفاء ر
بتحب دينا الرقاصة  ,هتشوف حنوش ببدلة الرقص!!!
ده بالنسبه للرجاله....
ى
بيغيوا منها..
وبالنسبه للستات فهيشوفوا حنوش شبه أكي واحده ر
ى
ى
ى
مأنجچان!!
هتالف واحدة شبه أنجلينا جوىل
بتغي من أنجلينا جوىل ,
يعت نيلىل لو ر
وجمت حنوش  ,وروحنا الجامعة!!
ركبت العربيه المرسيدس
ر
دخلنا الجامعه بالعربيه  ,ووقفت قدام ى
مبت الكليه.
كل الدفعه كانت موجوده  ,وكلهم ركزوا عىل العربيه المرسيدس الىل لسه بكيسها وركنت
مي الىل ى ى
قدام ى
مبت الكليه  ,و أستنوا يشوفوا ر ى
هييل منها.
مصدقي عينيهم ى
رى
,حت الىل مكانش
نزلت من العربيه  ,وشوفتهم كلهم وهما بيبحلقوىل ومش
مركز معايا  ,الىل جمبه نغزه ىف جمبه وشاورله عليا.
نزل حنوش من العربيه  ,وهنا بدأت المدعكه....
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الطلبه كلهم عينهم بظت لقدام لما شافوا حنوش ,وفوجئت بيهم بيحتشدوا عند العربيه!!!
منهم الىل قال لحنوش:
الفنانه غاده عبدالرازق  ,انا بعشقك يافنانه!!
وفيه الىل قال:
 هياتم!!!أنجچت حنوش وعديت من وسط الطلبه بالعافيه...
فيه الىل كان عايز ى
يمىص أوتغراف من الفنانه المشهوره وفيه الىل عايز رقم تليفونها!!!
طلعت بحنوش سلم الكلية  ,وشوفت نيلىل وىه جايه جرى بعد ما واحده صاحبتها راحت
ندهتلها وقالتلها عليا.
ى
ى
ناحيت وىه مندهشه ومتغاظه و قالتىل بعصبيه:
ماشافتت جريت
نيلىل أول
ى
 ممكن أعرف كنت ر ىتليفونان ليه !!!؟
في طول االجازة؟!! ومكنتش ىبيد عىل
تجاهلتها تماما علشان حنوش كان بيتمسح فيا  ,وقاىل بصوت ممحون:
 رىبلي يانينو  ,محتاجه أقعد ىف مكان لطيف  ,الجو هنا مقرف أوى!!
قولت لحنوش:
يابيت  ,الجو هنا ىبق خنيق أوى ,ومش من مستوانا خالص...
 عندك حق ر129

حنوش رد عليا وقاىل:
يابيت نرجع من باغيس ( قصده باريس ى
يعت )  ,ماكنت نقلت
 أنت الىل أرصيت ردراستك هناك  ,الجامعه هنا بيئه أوى!!
وبص عىل نيلىل وقال:
 االشكال الىل فيها مش من مستواك خالص!!!والغيه مولعه فيها:
نيلىل شاطط وقالتىل وىه بتبص عىل حنوش
ر
في ى
الفيه دى كلها ؟! ر ى
 ممكن ترد عليا  ,كنت ر ىومي البتاعه دى !!؟
ى
مردتش عليها برده وخدت حنوش وجيت ر
مسكتت من دراىع
أمىس بعيد عنها  ,القيت نيلىل
وقالت بعصبيه وبصوت عاىل:
 رد عليا بقولك  ,ر ىمي دى !!؟
حنوش شال أيديها من عليا وهو بيقولها بصوت ممحون:
 رىبلي يا بيئه ى
خطيت  ,وتوسىع من طريقنا...
تسيت أيد
أنت  ...ممكن
ر
ر
بص عليا حنوش وقاىل:
 رىمي البيئه دى يانينو !!؟
نيلىل أتعصبت جدا عىل حنوش وقالتلها:
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أنت مش عارفة أنا ى
 بيئه !!! أنا بيئه !!! ىأبق بنت ر ى
مي !! ياعره.
حنوش بص عليها من فوق لتحت وقال:
 سوفاااج !!!  ...بيئه أوى!!!نيلىل بصت عليا وعينيها غرغرت وصعبت عليها نفسها وقالتىل:
ر
ى
تهزقت كده وساكت  ..كده يانور !!؟
ماىس يانور  ...سايبها
تجاهلتها تماما  ,و بصيت لحنوش وقولتله:
بيت!!
 رفرد عليا وقاىل:
 وى مون فيانسيه ( حنوش بيتموحن بالفرنساوى )!!!قولتله:
ى
بتاعت ونروح نفطر ىف مطعم  culinaىف
يابيت ناخد العربيه المرسيدس
 أيه رأيك رفندق ى ى
الريي الىل عىل النيل!
حنوش قاىل:
يابيت  ,أيه رأيك نروح الفيال بتاعتك وانا أعملك ال
 أووف أنا زهقت من المطاعم دى ر (Coq au vinكوكو ڤا) الىل بتحبه بأيدى!!!
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نيلىل خرجت عن شعورها ر
وششحت وقالت:
ى
ياخت !! كوكو أيه يانور !!! هو انت كمان عندك فيال وعربيه !!! أها فهمت...
 كوكو أيهودلوقت بتنطط عليا  ..ر
ى
ماىس يانور ..وهللا الوريك ياندل.
ورثت ونضفت
مردتش عليها برده وخدت حنوش ومشيت بيه.
ى
ماشافت مع حنوش ى ى
أتجي وفضل متنح ىف
طارق أبن عم نيلىل كان داخل الكليه متأخر  ,وأول
حنوش وسمعته بيقول:
 مايا خليفه!!!خرجت انا وحنوش وركبنا العربيه وطلعنا بره الجامعه  ,كنت فرحان أوى وفضلت أبوس ىف
حنوش  ,قولتله:
ى
خدمت.
ماتيج تنقل معايا ىف
 يخربيتك ده انا صدقتك  ,أنت جامد جدا ,ر
قاىل بصوت ممحون:
 باردون!! بس انا بحب ىأبق حره مون فيانسيه!!
نصي راكب معانا العربيه وقاىل:
فضلت أضحك عليه طول الطريق  ,لحد مالقيت ر
 أيه رأيك ىف حنوش ؟!!قولتله:

132

 حنوش مسخره  ..هو أنتوا كلكم كدا كجن دمكم خفيف وبتحبوا الهزار ؟!!قاىل:
 ال طبعا فيه الىل جد ومبيطقش صنف ىالبت ر ى
أدمي بس مضطر يتعامل معاهم  ,انا
كنت كده ىف االول بس لما ر
عاشت أجدادك حبيتهم  ..كلكم فيكم نفس الروح.
سكت شويه وكمل كالمه وقال:
 خالص كده شفيت غليلك !!؟قولتله:
 ال انا لسه مابدأتش اصال  ,انا عايز حاجه أقوى  ,عندك أيه !!؟قاىل:
 أخليها ىف ر ىعي كل الىل يشوفها قرد؟!!!
قولتله:
 تسخطها قرد ىيعت !! الالال ..هيبان انها مسحوره وكده  ,انا عايز الناس تكرهها مع ان
ى
فاهمت؟!!
شكلها حلو ,
قاىل:
 طلبك عندى يانينو...133

قولتله:
 هتعمل أيه؟!!قاىل:
 هخىل ريحتها معفنه ومحدش هيطيق يقعد جمبها أمتار!!قولتله:
 طيب ماىه ممكن تستحىم أو تحط برفان!!قاىل وهو بيضحك:
حت ى
 مهما عملت  ,ىأبق أسأل جدك !! أصىل عملتها فيه قبل كده!!
فكرت شويه وقولتله:
 حلوه دى أعملها!!قاىل:
 عايز تبدا من ىأمت !؟
قولتله:
 حاال  ,انا هلف وأرجع الجامعه علشان أتفرج!!قاىل:
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 طيب ألحق أرجع ىبق  ,علشان انا بدأت!!ى
غي حنوش.
رجعت بالعربيه تان عىل الجامعه  ,نزلت من العربيه لوحدى من ر
مناخيهم وفيه الىل حط منديل عليها!!
لقيت الىل ىف الكلية كلهم بيهشوا الريحه بعيد عن
ر
كله كان بيتأفف من الريحه الوحشه  ,وكانوا بيبصوا عىل مصدر الريحه القذره " نيلىل "
كانت بتشم نفسها ومكنتش طايقه ريحتها هيا كمان.
جريت عىل طارق  ,فبعد عنها وودى وشه الناحيه التانيه وهو بيقول:
 أبعدى يانيلىل ىعت هرجع!!
حاولت تلمسه ,بعد أيدها عنه وهو بيقولها:
 أجرى يانيلىل أستحىم وال حىط برفان  ,الريحه صعبه أوى!!أصحابنا الىل ىف الدفعه ىف منهم الىل كان بيبص لنيلىل بقرف ى
وف الىل كان فرحان فيها و
ي
ي
بيضحك عليها .
رى
رى
طايقي ريحتها.
المقربي كانوا بيبعدوا عنها ومش
أصدقائها
جريت وىه بتعيط بعيد عن الكليه وركبت عربيتها ومشيت..
ى
دلوقت !!؟
هو أنا كده تقلت العيار!!! ىه ليه نيلىل صعبانه عليا
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ى
حضت وأقولها أنا مسامحك بعد ما أنتقمت منك !! وجرحتك زى
ليه عايز أجرى وأخدها ىف
ى
ماجرحتيت.
رجعت ى
رى
واقفي عند العربيه ,بيبصوا
تان ناحية العربيه  ,لقيت أرب ع شباب من الدفعه
وبيحسسوا عليها وهما مبهورين!!
ى
أصدقان بس أصحان وأعرفهم  ،كنت بصور منهم الكتب الىل مبقدرش ى
أشيي ها,
هما مش
ر
رى
مهندسي أد الدنيا  ,بس
عيال أهاليهم غلبانه وبيدفعوا دم قلبهم علشان يعلموهم ويبقوا
رى
رى
ومهتمي بالسهرات وبقعدات الحشيش بتاعة الشباب...
مهملي ىف الدراسه
ى
شافون رايح عند العربيه جريوا عليا و وواحد منهم أسمه "محسن"
اول ما
قالىل:
 أيه ياعم نور االوب هه دى كلها  ,ر ىومي ياسىط الصاروخ الىل كانت معاك دى ؟!! دى
شبه هياتم ىف مجدها و...
فواحد قطع كالم محسن وقاله:
 أنت أحول ياد الصاروخ الىل كانت مع نور شبه هند رستم تبيكال!!فواحد تالت قال:
رى
االتني مابتفهموا ىف الحريم البت شبه نانىس عجرم بالضبط!!
 -عىل النعمه أنتوا
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ماستنتش أسمع تعليق الرابع الىل معاهم وقولتهم:
ى
خطيبت عىل فكره  ,وعيب الكالم الىل بتقولوه ده!!
 فيه أيه ياجدعان دىأعتذروىل كلهم ىف صوت واحد!!  ,ومحسن قاىل:
 بس أيه ياسىط االوب هه دى كلها برضه  ,ايه مفيش حاجه علينا ؟! غدوه ىحت  ,أيه
هتبخل علينا ؟!!ياسىط احنا كنا حبايبك  ..هتنسانا وال أيه !!؟
قولتلهم وانا ى
برض غرورى وبركب العربيه:
بتاعت  ,ى
ى
رى
هبق أبعتلكم
معزومي عندى ىف الفيال
 عيب عليكم يارجاله  ,الليله أنتواالعنوان عىل الواتس.. .
رى
مذهولي لما سمعوا ىأن عندى فيال كمان!!
وخدت العربيه ومشيت وهما
بليل القيتهم عندى قدام الفيال وبيبصوا عليها من بره  ,دخلتهم ف ر
أنتشوا ىف الفيال وفضلوا
يتفرجوا عليها وهما مبهورين  ,محسن قالىل:
 بس أيه ياسىط !!؟ ر ىمني الكالم ده !!؟
قولتله:
ى
 ياسىط انا طول عمرى ىفقي علشان أعرف ر ى
مي الىل
غت  ,انا بس كنت بمثل عليكم أن ر
ى
ى
هيحبت علشان شخىص ر ى
هيحبت علشان فلوىس!!!
ومي الىل
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محسن قالىل:
 ياسىط وأحنا االربعه نجحنا ىف االختبار ,كنا بنصورلك الكتب الغاليه  ,فاكر ياسىطالتيشيت االسود بتاىع الىل أديتهولك؟!!!
ر
قولتله:
 أها!!قاىل:
 ىأبق رجعه ب ىق مادام طلعت ى
غت!!
ضحكت وقولتلهم:
رى
كتيه  ,بس برده كنتوا بتستندلوا معايا ىف
 ال الرصاحه أنتوا كنتواكويسي معايا أوقات ر
حاجات.
محسن قال وهو بيبص عىل أصحابه:
 بس الحلو ىأكي من الوحش ياسىط صح وال أيه ؟!!
قولتله:
 الحلو ىأكي يا محسن.
ياال روحوا هاتوا االكل من المطبخ  ,أنا طلبت كباب وكفته كتي من ى
الكبابج.
عني
ر
ر
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قالوا ىف صوت واحد:
 كباب وكفته!!!وجريوا عىل المطبخ وفتحوا االكل ونهشوه كله  ,بعدها فتحوا التالجه و فضوا ىف بطنهم كل
العصاير والبيبىس الىل فيها!!
بعدها لقيت محسن بيطلع السجاير وحتة سوالفانه فيها حشيش!!!
قولتله:
 أنت بتعمل أيه !؟قاىل وهو بيضحك:
 بلف سيجارة حشيش أهضم بيها أنا والشباب !!؟قولتلهم:
رى
مكسوفي من نفسكم !! ,أنتوا طلبة هندسه !!  ,أزاى بتتعاطوا مخدرات !!
 أنتوا مشى
ى
سوف أوى !!  ,المفروض تبقوا ى
محي ر ى
وتحيموا اهاليكم الىل بيتعبوا
مي
وأسلوبكم ىبق
علشان يرصفوا عليكم.
حسيتهم أضايقوا...ومحسن قاىل:
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 ى يف أيه يانور ده حشيش عادى  ,هو أنت شوفتنا بنشد هروين  ,ده عامل زى السجايريابت!!وبعدين ما أنت عارف اننا ر
ى
بنشب حشيش  ,وياعم لو بتقولنا أمشوا بالطريقة ,
ى
خيك عىل االكله الحلوه دى...
فعادى ياسىط كي ر
وحسسون ىان قليل الزوق ى
ى
وان بتنطط عليهم
وقام محسن وقف فالىل معاه كلهم وقفوا ,
علشان ى
غت وكده.
فقولتلهم وانا بحاول أصحح سوء الفهم:
 ياجماعه انا خايف عليكم وهللا...أستنكروا كالىم وفيه منهم الىل قال لمحسن:
 يله بينا يامحسن من هنا  ,مش ناقصه فصالن!!محسن رد عليه وقاله:
 عندك حق  ,يله بينا ياعم وشكرا أوى ياعم نور عىل حسن الضيافه  ,الواد طارق أبنعم نيلىل برقبتك عىل فكره وصاحب واجب  ,أبن ناس وياما روحنا سهرنا عنده ىف
فيلته وعمره ماهزقنا كده  ,تقوم أنت ياسىط تعمل كده !!! ى
ياج يلعن أبو الفلوس!!
قولته:
 -انت هتعمل فيها ذىك رستم!!
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وزعقت فيهم وقلتلهم:
 أقعد ياد منك له  ,وبطلوا هبل  ,السهره كلها عليا.ر
اضيي يقعدوا وكانوا ُمرص ر ى
مكانوش ر ر ى
هيمىس  ,أستحاله
يي يمشوا  ,حلفت عليهم محدش
أخليهم يروحوا يقولوا ىف الكليه أن طارق برنس ى
وأن عيل أى كالم!!
عاملي نفسهم مجبورين  ,طلعوا حتة الحشيش ولفوها ر
رى
وشبوها...
وافقوا يقعدوا بس وهما
شويه والقيت محسن بيقول:
 الحشيشه طلعت فستك !! ياخسارة الجمعيه الىل عملناها يارجاله...وبصىل وقال:
 أصل فيه ناس قرفتها وحشه ,وبوظولنا القعده قبل ماتبدأ  ,أرتحت ياعم نور  ،رنيتىف الحاجه!!!
وقام وقف وقال:
رى
البسي
 يال بينا ياشباب احنا لسه فيها  ,وطارق عامل حفله صغنونه وهنقعد عىلونتكيف كمان عىل حسابه!!
أتحمسوا وقرروا يمشوا مسكت فيهم وقولتلهم:
 -ياجدعان أقعدوا  ,عايزين أيه بس وانا أجيبهولكم !!؟
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قالوا كلهم ىف صوت واحد:
 حشيش!!قولتلهم:
ى
 أجيب ر ىدلوقت !!؟
مني حشيش بس
فمحسن قال:
ى
خيك ياسىط عىل االكله  ,أحنا نلحق نخلع أحنا ىبق علشان
 خالص ياعم نور كي رمانرخمش عليك برضه!!
قولتلهم:
 بقولكم أيه !!؟ أنتوا هتكملوا سهرتكم هنا  ,وهيجيبلك أحىل حشيش رهتشبوه ىف
حياتكم  ,انا هخليكم تتحاكوا عىل حفلة نور وعمركم ماتنسوها أبدا!!
رى
مهتمي:
قالوىل وهما مش
ر
ماىس يانور  ..ورينا طيب.
ى
نصي ,فجاىل وقاىل:
روحت
اوضت وأستدعيت ر
 أيه يانينو !!؟قولتله:
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 عايز حشيش بس يكون فاخر!!قاىل وهو مستغرب:
 ليه كده يانينو؟!!قولتله:
أصحان بره وعايز أوجب معاهم ىرصورى!!
ر
قاىل:
-

معنديش حشيش بس عندى حاجه زيه!!

قولتله:
 أيه !!؟قاىل:
 تفاحة الجن!!!قولتله:
 أيه تفاحة الجن دى!!ضحك وقال:
 ال دى دماغ تانيه  ,ىأبق أسال جدك عليها...
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قولتله:
 جدى!!قاىل:
 عىل فكره الزم تقرأ مذكرات جدك الىل أدهالك ى ى ىكتيه فايتاك!!
معي ,يف حاجات ر
قولتله:
 أكيد هقراها ىف أقرب وقت  ,المهم هاتىل بتاعة الجن دى بشعه...غاب شويه ورجع ى
تان:
ى
ى
كبي من شكل
 مد أيده وادان ثمره ف حجم كف ايدى  ,شكلها غريب  ,و فيها شبه رى
البت أدم!!!
قاىل وهو بيدهاىل:
 جدك كان زارع منها ىف الكهف جبتلك واحده!! ،ىأبق ارميها ىف أى نار عندك وقفل
الشبابيك  ,بس ماترميهاش كلها أرىم نصها  ,علشان ى
كيها غلط وكمان جدك معزم
عليها!!!
ى
ى
رى
مستغربي
كبية فيها فحم وتفاحة الجن  ,بصوىل وهما
رجعت تان للشباب وأنا ف أيدى حلة ر
واتلموا حواليا  ,بصوا عىل الثمره الىل ىف أيدى وقالوا ىف صوت واحد:
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 أيه ده يانور !!؟قولتلهم بفخر:
 تفاحة الجن  ,دماغ عمركم ماهتعلموا زي ها ىف حياتكم.ولعت الفحم ورميت الثمره كلها ىف الفحم!!  ,واتصدمت من الىل حصلنا بعدها!!!
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ر
العاش
الفصل
" متالزمة السمك "

146

ولعت الفحم ورميت الثمره كلها ىف الفحم!!
الثمره بدأت تولع وخرج منها دخان كثيف.
قولتلهم:
 قفلوا الشبابيك بشعه!!جريوا قفلوا الشبابيك وياريتهم ماقفلوها...
أستنشقت الدخان وحسيت الدنيا بتلف بيا  ,فضلت تلف تلف لحد ما وقفت بالمشقلب.
شوفت سقف الفيال أرضيه  ,واالرضيه سقف!! شوفت ى
تحت محسن والشباب بيضحكوا -
هستيى وبيقولوىل:
بشكل
ر
غي ماتقع؟!!!
 أيه ياسىط الىل طلعك السقف  ,وأزاى واقف عىل السقف من ررى
تعابي ضخمه جايه وراهم  ,قولتلهم وانا برصخ:
فجأة لقيت
 حاسبوا!!!رى
الثعابي لفت عليهم وبلعتهم وهما بيرصخوا!!!!
بس
ى
كبي  ,بصىل وطلع
فجأه
لقيتت بقع من السقف عىل االرض ،وببص ورايا لقيت ثعبان أسود ر
ى
لسانه الطويل وهجم عليا فغمضت ى
بياكلت!!!
عيت علشان ماشوفوهوش وهو
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وفضلت مغمض  ,بس مأكلنيش!!!!
ى
فتحت ى
لقيتت واقف قدام الدخان الىل طالع من الحله ومحسن والشباب قداىم
عيت براحه ,
بيتمطوحوا ر ى
يمي وشمال!!
رى
واقفي ىف الرسيبشن بتاع الفيال بس ىف
أتغي  ,بقينا
فجأه جدران الفيال أختفت  ,والمكان ر
وسط الصحرا!!
شوفت غبار كثيف لحاجه جايه من بعيد و بتجرى علينا!! ركزت ىف الىل بيجرى ناحيتنا
كبيه جدا!!!لحد ما فوجئت بقطيع من الذئاب قرب علينا وبيعوى!!!
وبيقرب بشعه ر
اني ومش ر ر ى
حاولت أحذر الشباب بس كانوا سكر ر ى
اضي يتحركوا من مكانهم!!!
سيبتهم وطلعت أجرى ،لقيت الذئاب هجموا عليهم ونهشوهم وبيجروا ورايا  ,فضلت أجرى
ى
حاوطتت من كل حته!!!
لحد ماوقعت عىل الرمل والذئاب
زاموا عليا فبانت فأسنانهم وانيابهم الطويله!!!
وكانوا لسه هيهجموا عليا  ،بس شافوا نور أبيض قوى جاى من ورايا  ,فخافوا وطلعوا
يجروا!!!
بصيت ورايا لقيت جدى ناير واقف ورايا ى
وف أيده شعله منورة نور أبيض!!
قولتله:
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 جدى ؟!!!ى
وسابت ر
ى
هدوىم،القيتت رجعت طفل
ومىس !! فقومت من عىل الرمل ونفضت
لف ضهره
يدوبك بعرف ر
أمىس ،حاولت أجري ورا جدى ,بس خطوته كانت شيعه جدا ,كنت بجرى
علشان أحصله وهو ر
ماىس!!!
سمعت صوته بيقوىل وهو ر
ماىس:
ى
ى
الغي!!
 أنا زعالن منك جدا يانور  ,انت خالفتوصيت وأستخدمت السحر ف أذية ر
ى
صون زى صوت الطفل:
قولتله وطلع
 جدى  ,أنا...قطع كالىم وقال:
ى
ى
غلطت دى حساب
دلوقت عىل
 أنا أنتقمت بالسحر قبل كده  ,بس ندمت وبتحاسبعسي.....
عسي  ,أنت كمان لما تموت هتتحاسب حساب ر
ر
بعدها سكت جدى!!! فضلت أجرى علشان أحصله ىف مشيته وأشوف مالمحه لحد
ماحصلته بالعافيه ،وبصيت عىل مالمحه لقيتها مالمح غراب  ,هجم عليا وهو فاتح منقاره
ى
فتحت ى
لقيتت قدام الحله الىل لسه بتطلع دخان  ,كتمت نفىس بشعه المره دى
عيت
ومشيت وانا بتموطح و جبت أزازه ميه ورميتها عىل الثمره الىل بتولع...
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فطلع دخان كثيف و بعدها أنطفت ,بصيت عىل الىل ى
متبق من الثمره لقيت ماتحرقش منها
أال ربعها بس!!!
مشيت وانا بتموطح ر ى
يمي وشمال و حاولت أفتح الشباك علشان الفيال كانت معبيه دخان ,
ومكنتش شايف حاجه  ,وصلت للشباك و فتحته  ,وخدت نفس عميق من الهوا النضيف
الىل بره الفيال  ,استنيت لحد شبورة الدخان ما أختفت ودخلت دورت عىل الشباب .
رى
ماسكي أيد بعض وبيتنططوا وهما بيقولوا:
فوجئت بتالته
 أحنا فشار  ...أحنا فشار!!!رى
متحمسي جدا وبيقولوا:
حاولت أفوقهم  ,بس كانوا بينطوا مع بعض وهما
 أحنا فشار  ...أحنا فشار!!!دورت عىل محسن مالقتوش خالص  ,ى
أختق تماما!!!
فضلت أدور عىل محسن ىف الفيال ،لفيت عىل االوض كلها مالقتوش....
بصيت ناحية التالجه القيت حواليها كل االطباق واالدراج الىل كانت جواها!!!
فتحت باب التالجه القيت محسن ى
مفىص التالجه وقاعد فيها!!!
بيي ى
حاولت أشده وأطلعه من التالجه بس كان ى
جان أسيبه وقاىل:
ى
سيبت ياسىط أبوس أيدك  ..أنا أيس كريم ولو طلعت من التالجه هسيح!!!
-
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رأىس كان فيها صداع قوى جدا....
فجأه سمعت جرس الباب ربين  ,روحت ناحية الباب وبصيت من ر ى
العي السحريه....
وفوجئت بالىل واقف عىل باب الفيال...
سندس!!!
أيه الىل جابها هنا وعرفت ى
مكان أزاى!!؟
فتحت الباب ،وقولتلها وانا مغيبب وبفتح ى
عيت بالعافيه:
 سندس!!!قالتىل:
 أزيك ياسيدى؟!!قولتلها:
 أيه الىل جاب....حسيت فجأه جسىم بيهبط وأغىم عليا!!!
ى
فتحت ى
جمت وبتبحلق فيا!!!
عيت
القيتت عىل الشير وسندس ر
فكرت نفىس لسه بهلوس  ,فركت ى
عيت وقولت لسندس:
ي
 ىأنت هنا ياسندس فعال وال ده تهييس؟!!
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قالتىل:
 ال ياسيدى مش تهييس  ,انا هنا!!عدلت نفىس عىل الشير وقولتلها:
 أصحان الىل كانوا معايا ر ىفي !؟
ر
قالتىل:
 أصحابك طلعوا ىعيت عىل مافوقتهم علشان يشيلوك ويطلعوك عىل أوضتك ,كبيت
عليهم ميه لحد مافاقوا  ,بس ىف واحد دوخنا اوى عىل ما فاق ,الىل كان ىف التالجه!!
قولتها:
وانت أزاى ى
ى
جيت هنا أصال !؟
قالتىل:
 ده علشان أنا بنت حالل وزنانه !! فضلت أزن عىل ى ىمعي باشا واروحله الفيال كل يوم ,
ى
ى
وأدان فلوس كمان علشان أجرة السكة  ,بس الفلوس
وأدان عنوانك
لحد مازهق
مت ىف القطر و طلع ى
أتشقت ى
عيت عىل ماوصلتلك!!!
قولتلها:
ى
عنوان لحد و..
 -بس أنا مادتش
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ى
قطعت كالىم لما أفتكرت ان ى ى
عنوان...
معي باشا ىف جهه سياديه عليا وسهل أوى يعرف
قولتلها:
ى
يابنت وايه الىل جابك !!؟
ى
قالت:
 أنت ياسيدى !!! أنت الىل قولتىل أجيلك!!قولتلها بأستغراب:
 نعم !!!؟قالتىل:
ى
سيبتت ومشيت أنا مزعلتش منك  ,ماينفعش أزعل من سيدى  ,فضلت أيام انادى
 لماعليك من بره الكهف وانا مفكراك جوه  ,بس ماكنتش ىبيد ...جوعت ى ى
فيلت البلد
أبق أرجع أستناك ى
أشحت أكل وقولت ى
تان عىل التبه.
وفوجئت بأهل البلد بيقولوا أنهم شافوك خدت عربيه من الموقف ومشيت من البلد!!
ى
روحت عند التبه وانا بعيط علشان ضيعت ى
دمعت عىل خدى.
مت  ,ونمت وانا
جيتىل ىف المنام وطبطبت عليا وقولتىل أنا محتاجلك ياسندس..
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صحيت من النوم  ,وجريت عىل بيت ى ى
معي باشا وفضلت قدام بيته شهر لحد مازهق ى
مت
ى
وأدان العنوان والفلوس الىل أتشقت....
مبقتش عارف أقولها أيه !!! يخربيت الهبل!!! فقولتلها:
ر
في هنا ؟!! ماينفعش ر
ر
ماىس ياسندس  ,بس ى
هتعيىس ر ى
تعيىس معايا ىف بيت واحد ,
أنت
عيب أكيد ى
أنت فاهمه الكالم ده !!؟
ى
قالت:
ى
نومت انا هنام ىف الشارع قدام الفيال!!!
 لو عىلقولتلها:
يابنت ى
ى
أنت مش ىف البلد عشان تناىم ىف الشارع  ,الشارع هنا خطر عليىك!!
قالتىل:
ى
هيقطعون رشايح مش هتعتع من قدام الفيال!!.
 ولو برضه  ,وهللا لوطيب دى أقولها أيه دى ؟!!  ,بصيت عليها لقيت شكلها متبهدل وهدومها متقطعه  ,شكلها
أتمرمطت لحد ماوصلتىل,صعبت عليا أوى...
قولتلها:
 -ا ىنت جعانه يابت ياسندس !!؟
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قالتىل:
 كنت جعانه ولما شوفتك شبعت...أبتسمت لما أفتكرت شنطة االكل الىل خلصناها مع بعض...
قولتلها:
 أيه رأيك ىنرصب ى ى
بييا مع بعض ؟
قالتىل:
 معرفهاش ياسيدى !! بس أى حاجه تجود بيها بركه!!قولتلها:
 وهللا ليىك واحشه ياسندس.بييا مشهور وطلبت أرب ع ى ى
جيت وكلمت محل ى ى
بييات حجم عائىل.
طلعت الموبايل من ر
البييا وصلت  ,وسندس عجبتها ى ى
ىى
البييا جدا ،وكانت بتاكل ر
بشاهه ,شكلها ما أكلتش من أيام!!
ى
عربيت وطلعت عىل
فتحتلها التليفزيون تتفرج عليه وىه بتاكل ،وسيبتها ىف الفيال وخدت
بيت تنام بيهم  ,ورجعت ى
مول نضيف ى
فساتي حلوه عىل مقاسها عىل كام طقم ى
رى
تان
أشييت
عىل الفيال.
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فتحت الباب وبصيت عىل سندس لقيتها نايمه عىل الكنبه قدام التلفزيون ى
وف أيديها قطعة
ىى
بييا!!
والفساتي وحطيتها عىل ى
الي ر ى
رى
ابيه وناديت عليها بهدوء علشان
دخلت بشنط الهدوم
ماتتفزعش:
 سندس!!لقيتها فطت برضه من مكانها !! ورمت حتة ى ى
البييا الىل ىف أيديها ومسحت أيديها ىف هدومها
وىه بتقول:
ى
أؤمرن ياسيدى!!
قولتلها:
تغيى فيهم.
 االمر هلل ياسندس  ,أنا جيبتلك حبة هدوم علشان روفتحت شنطه من الشنط وطلعت فستان وقولتها:
 أيه رأيك ىف ده ؟القيت عينيها غرغرت ونزلت عىل االرض علشان تبوس رجىل !! فزيحت رجىل بشعه بعيد
عنها  ,فقالت وىه عىل االرض:
 أنا عمر ما حد ىأشياىل هدمه  ,أنت جايب ده كله ليا أنا ياسيدى؟!!
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ى
مايحرمت منك ياروج الىل بتنفس بيها!!
أنا حاسه ىان موت ودخلت الجنه  ..ربنا
وحاولت تبوس رجىل ى
تان ,فشيلت رجىل ونزلت أنا كمان عىل االرض .
كانت موطيه رأسها  ,مديت ايدى ورفعت رأسها وبصيت عىل وشها فالقيت عينيها مش باينه
من الدموع...
قولتلها بحزم:
 أياىك تحاوىل تبوىس رجىل ىتان ياسندس عشان فعال هزعل منك!!
ومسحت دموعها من عىل خدها ،وقولتلها وانا مبتسم:
ى
 يال أطلىع فوق ىف االوضه الىل ىف اول الطرقه  ,دى ىهتالف فيها شير
هتبق أوضتك ,
وغيى هدومك وريج كده وناىم علشان
ودوالب وحمام
صغي كمان  ,خدى شاور ر
ر
كوافيه ى
يعت  ,تيجيلك الفيال
بكره الصبح هاخىل أحىل ميك أب أرتست ىف مرص ,
ر
علشان تضبطلك شعرك وتروق عليىك.
ى
صي:
القيتها هتعيط تان فقولتلها بنفاذ ر
 أخلىص ياسندس واال وهللا العنك!!فخدت الشنط وجريت عىل فوق وىه طايره من الفرحه!!
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ى
تان يوم الصبح ظبطت مع الميكب أرتست وسيبتها مع سندس وخدت نفىس وطلعت عىل
الكليه...
ى
ففاجئتت وقالتىل أنها كانت هتنتحر
دورت عىل نيلىل مالقتهاش  ,سألت واحده صاحبتها عنها
أمبارح ,و مكتئبه جدا ومش بتخرج من أوضتها!!
ى
فحرص ,و قاىل:
نصي
أستدعيت ر
 أيه يانينو !! عجبتك تفاحة الجن ؟! دماغ جرباج صح ؟!!قولتله:
 كرباج ايه بس ..منك هلل يا شيخ سحولتنا  ..المهم قوىل هو أنت لسه مخىل نيلىلمعفنه !؟
قاىل:
 هو أنت قولتىل فركش؟ أنا مينفعش أفركش من نفىس !! ...ايه خالص أفركش ؟!قولتله:
يانصي  ,طبعا فركش  ,البنت هتنتحر !!  ...وال أقولك أستنا!!
 أنت بتهزرر
قاىل:
حي ىتت معاك افركش وال استنا !!؟
ر

158

قولته:
رى
ساعتي بالضبط وفركش...
أصي ياسيدى
ر
قاىل:
ر
ماىس يانينو  ,هتشغلنا ى
أمت ىبق ؟!
قولتله:
 أشغلكم أيه !!؟قاىل:
 مانا قولتلك يانينو لو مشغلتناش ,هنشتغل عليك ومفيهاش زعل !!  ..ماينفعشتسيبنا كده عواطليه  ,عايزين شغل زى بتاع البنت المجنونه الىل روحنالها قبل كده
...
قولتله:
 أجيبلكم شغل ر ىمني زى ده؟ !!  ,دى مصلحه وخلصت وبعدين أنا مش بتاع جلب
دلوقت  ,بليل ى
الحبيب ر
ى
وشب الحليب واكل الزبيب ,فكك ى
نبق نقعد
مت يانصه
ونتكلم ىف الحوار ده  ,أروق بس واشوف أنتوا عايزين أيه .
قاىل:
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ساعتي والبنت بتاعتك ى
رى
هيجع ريحتها طبيعيه.
 بشوقك يانينو ,قولتله:
 تشكر يانصه  ,أخلع أنت ىبق.ى
عربيت ورحت الفيال بتاعة نيلىل.
أنرصف ،فخدت
رى
البسي كمامات علشان الريحه الىل
وصلت الفيال  ,وفوجئت بكل االمن الىل بره عىل الفيال
كانت فايحه جدا  ,كنت شاممها قبل ما أوصل الفيال!!
طلبت أقابل نيلىل  ,بس بتاع االمن قاىل:
 نيلىل هانم مش بتقابل حد...قولتله:
ى
هتدخلت!!
 قولها بس نور زميلها وىهبتاع االمن كان رافض يكلمها  ,بس انا ارصيت  ,كلم نيلىل من عىل البوابه وقالها ىأن واقف عىل
ى
باب الفيال  ,ردت عليه وىه ى ى
ى
تسمعت من عىل
صون علشان
بيعق و رفضت تقابل ىت  ,فعليت
البوابه وقلتلها:
 أنا معايا عالج ليىك يانيلىل!!ى
يدخلت بشعه...
فقالتله
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رى
البسي كمامات.
فتحوىل البوابه ودخلت فيال نيلىل الفخمه  ,كل الخدم اىل كانوا فيها كانوا
الريحه كانت صعبه جدا!! .
ى
قابلتت عند باب الفيال ومشيت بيا ناحية أوضة نيلىل  ,سألتها عن بابا
واحده من الخدامات
نيلىل ومامتها قالتىل وىه قرفانه:
 ماطقوش الريحه وقعدوا ىف الفيال التانيه الىل ىف اخر الشارع .ى
وصلتت أوضتها  ,فخبطت عىل الباب  ,فتحتىل نيلىل ودخلت االوضه.
أتفاجأت بنيلىل ىف حاله ى
يرن لها  ,شعرها متنعكش ووشها أصفر وعينيها حمرا من ى
كي العياط
 ,ى
قالت وىه بترصخ فيا:
 أيه الىل جابك !!؟ أنت مش شامم ر ىيحت!!!
قولتلها:
ى
جمت  ,مش شامم
 ال شامم  ...شامم ريحة برفان نيلىل الىلبيدوخت اول ماتعدى من ر
الىل الناس شامينه  ,علشان انا مش زى كل الناس وال عمرى شوفتك زى كل الناس.
قالتىل:
ى
ى
عت ..دا ى
حت بعد ما كل الناس بعدت ى
ى
ريحت
سابون ومشيوا لما ماطقوش
حت أهىل
!!
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قولتلها:
ى
 وال يفرق معايا يا نيلىل  ,ىتفرف معايا..
انت بس الىل
قالتىل:
 أمال بعدت ىعت ليه !!؟
قولتلها:
ى
جرحتيت يانيلىل  ,أنا كنت واقف وراىك اليوم الىل أتققنا نتقابل فيه ىف الكليه
 علشانوانت ماشوفتنيش  ,سمعتك ى
ى
وأنت بتتكلىم مع طارق عليا  ,سمعت كل الىل قولتيه
ى
ى
بتحبيت!!
بتسغليت  ,وأتصدمت أنك مكنتيش
وعرفت انك كنت
الكلمات تاهت منها ومبقتش عارفه تقول أيه فقالت:
 نور  ...أنا  ..وهللا  ..ماكنش قصدى  ..انت فهمت غلط..قولتلها:
 أنا سامحتك يانيلىل خالص علشان الىل بيحب بجد بيسامح..جيت أزازه كنت معبيها حبة ميه بسكر ومكسبات طعم ,وأديتهالها وانا بقول:
وطلعت من ر
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ى
وهتبق كويسه  ,دى خلطة من عند عطار شاطر أوى
 خدى دى يانيلىل رأشبيهاى
صديق قولتله عىل حالتك ,وقاىل أن الىل عندك ممكن يكون مرض أسمه متالزمة
السمك!!
بصتىل بأستغراب وقالتىل:
 متالزمة السمك !!؟قولتلها:
 هو مرض نادر شويه  ,ىى
أبحت عنه عىل النت  ,بيخىل الجسم مايعرفش يكش
أبق
ى
ثالن ميثيل ر ى
االمي  ,المركب ده لما الجسم بيعجز أنه يكشه
حاجه أسمها مركب ي
بيخىل ريحة الجسم عامله زى البيض الفاسد أو السمك  ,فتقريبا ى
أنت عندك نفس
المرض  ,وعالجه بسيط أنك متاكليش بيض وال ر
تشن ر ى
كتي وأبعدى عن السمك
لي ر
ر
برده  ,وخدى الدوا الىل أدتهولك ده عىل بوق واحد  ,هينضف المعده ويطهر الجسم
اليىم بقائمة االكل الىل هبعتهالك عىل الواتس ,ان شاء هللا ى
,وبعد كده ى ى
هتبق زى
الفل.
ى
ياست زى أختبار ر ى
,بي ليىك الناس الىل بتحبك بجد والناس الىل بعدوا عنك  ..ىف
واعتيي ها
ر
الكليه فاكره  ..طارق ها.
عينها غرغرت وقالتىل:
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 أنا أسفه يانور  ..انا مش عارفه أقولك أيه  ..انا فعال ماقدرتش حبك ليا وجرحتكهيجعىل ى
وأوعدك لما نرجع لبعض ى
هبق نيلىل تانيه خالص  ..ى
تان ى
تان صح يانور ؟!
ى
حرصت نفىس علشان أقوم وقولتلها:
نبق نقعد ونتكلم ى
وتطمنيت عليىك ى
ى
تان  ,هسيبك انا ومش
 لما تقوىم بالسالمه يانيلىلهوصيىك رأش رن الدوا عىل بوق واحد.
ى
عربيت ورجعت عىل طريق الفيال بتاع ىت.
سيبتها ومشيت من الفيال وركبت
ى
تليفون رن وشوفت أسم نيلىل فرديت وأنا مبتسم  ,أتفاجات بيها بتقوىل :
وانا ىف الطريق
 أها ياكلب يامخادع!!!وقفلت السكه ىف ر
رى
وىس!!! ىف نفس الوقت فوجئت بعربي ر ى
ماشيي ورايا  ,كل ما أدخل شارع
تي
يدخلوا ورايا  ,فدوست ى ى
بيين وجريت بالعربيه علشان أهرب منهم  ,جريوا ورايا  ,وفؤجئت
ى
عربيت من ورا جامد!!
بواحده من العربيات خبطت
خبطون ى
ى
ى
ى
فعربيت أتقلبت عىل جنبها.
تان
عربيت لفت عىل الطريق ,و
ى
ى
ى
رى
وطلعت منها
شدن من العربيه
عربيت المقلوبه ،وجه واحد بعضالت
العربيتي وقفوا جنب
وانا متخرشم ,فجأه سمعت صوت طارق أبن عم نيلىل بيضحك وبيقوىل:
 -متالزمة السمك  ...هو انت مفكرنا عبط!!
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أحنا جبنا قرارك وعرفنا انك ساحر وجدك ساحر وعرفنا كمان أنك علشان تقتل ساحر الزم
ى
ى
وثبتون عىل االرض  ,ولقيت طارق ماسك
فمسكون
تقطع رقبته  ,وشاور عىل الىل معاه
سيف وبيقرب

عليا...
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الفصل الحادى ر
عش
ى
مصطف "
" عاشقة
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رفع السيف ونزل عىل ى
رقبت وقطع رأىس!!!
رقبت  ,فضلت ى
عيت وانا مفزوع ومسكت ى
فتحت ى
فيه أدرك الىل بيحصل!!
ى
لقيتت لسه قدام الفيال بتاعة نيلىل وما اتحركش بالعربيه!!
بصيت حواليا
نصي وهو بيقول:
سمعت صوت ر
 لو مشغلتناش هنشتغل عليك!!بصيت ىف مراية العربيه ,لقيته قاعد ىف الكرىس الىل ورا و مسخسخ عىل نفسه من الضحك!!
بصتله وانا مصدوم و كنت لسه بدرك الىل بيحصل قولتله:
 هو أيه !!! ...انا مش فاهم حاجه  ..ىيعت نيلىل مكلمتنيش !!؟
سخسخ عىل نفسه من الضحك ى
أكي وسمعت أصوات تانيه بتضحك معاه قاىل وهو بياخد
نفسه من الضحك:
 بص هو نيلىل..ونام عىل ضهره ودخل ىف نوبة ضحك تانيه فقولتله:
ى
فهمت أيه الىل حصل !؟
يانصي
 أخلصر
قاىل وهو بيحاول يتمالك نفسه:
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 أنت مدورتش العربيه أصال  ,احنا أشتغلناك أول ماركبت العربيه  .نفس الحوار عملناهمع جدك كان مروح رايق ىف يوم وقطعناله دراعه كده وكده....
ودخل ىف وصلة ضحك تانيه...
قولتله وانا بدور العربيه وراجع بيها ع الفيال:
ر
نصي  ..أنا هكهربكم لمدة أسبوع متواصل عىل الحركه دى!!
ماىس يا ر
سمعت الىل معاه بطلوا ضحك وهو كمان وقف ضحك ونىس بوقه مفتوح من الصدمه!!!
شويه وقاىل:
ياصاحت  ,أنا ما أذيتكش والعربيه سليمه أهيه
 نينو !!! أحنا بنهزر معاك  ,مش غشوميهر
بكيسها احنا بنشتغلك بس عشان مفيش شغل وقلتلك مينفعش نقعد عواطلية...
قولتله:
ى
 وانا اجيبلكم شغل ر ىدلوقت؟
مني
ي
قاىل:
شغالنتي ىف االسبوع  ,وكده ى
ى
رى
أبق عامل
بتاعت دى  ,أنت الزم عىل االقل تجيبلنا
 مشمعاك الواجب ,جدك كان بيعمل معانا ريج  20أوردر ىف االسبوع!!!
قولتله:
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ياحبيت جدى كان ليه صيت والناس كلها كانت عارفاه أنما أنا
 أوردر !!!  ....يانصهر
ى
عايزن ر
ى
أمىس ىف الشارع واقول ساحر نضيف يالىل عنده حد
يعرفت ,وال
محدش هنا
ملبوس  ..وال أروح اعمل اعالن ى يف التلفزيون وأقول...
رى
هتيج عىل مشوارين
ملبوسي  ,وقولت لنفىس مش
سكت لما جاتىل فكرة ممكن أجيب بيها
ر
ىف االسبوع مش هيأثروا عىل الدراسه وكمان علشان ى
أرض جدى الىل زعالن ى
مت جدا..
عىل الفيسبوك وعملت اكونت جديد
ركنت العربيه عىل الطريق وطلعت الموبايل  ,دخلت ي
ى
رى
مفتوحي.
وأشيكت ىف كام جروب من الىل
باسم "الشيخ نور ناير"
عىل
وكتبت بوست "الشيخ نور لفك المسحور وعالج الملبوس من ر
غي فلوس" التواصل ي
شيت البوست عىل الجروبات .
الخاص ’ و ر
لنصي:
قولت
ر
أصي ىبق عليا ر ى
يومي عىل ماتفرج بزبون ,بس
 أهو ياعم نصه أنا عملت الىل عليا أهوه  ,رأشتغلتت ى
ى
تان  ,ألبعت أجيب محول كهربا من الىل بيشغلوا بيها
ورحمة جدى لو
الكبيه  ,وده ىبق مابيفصلش ومبيتحرقش  ,والعزم بتاعه شديد...
المصانع
ر
واخد بالك يانصه....
قاىل وهو مرعوب:
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 ياعم أنا مش عايز مشاكل  ,أنا عايز نفضل حبايب يانينو ,هاتلنا شغل وأحنامانشتغلكش وبالتاىل أنت مش هتهكربنا ى
ويبق كله اتر ى
اض يا عم نينو...
قولتله:
ى
 خالص يانصه ر ىدلوقت وهستدعيك لما حد يرد عىل
يومي زى ماقولتلك  ,روح أنت
البوست...
قاىل:
يومي يانينو متتأخرش علشان ى ى
 رىبيهق بشعه!!!.
ى
وأختق!!
ماستناش ردى
دورت العربيه ى
ى
بتاعت.
تان وطلعت عىل الفيال
ى
عربيت  ,أول مادخلت من باب الفيال  ,لقيت الميكب أرتيست الىل
وصلت الفيال وركنت
ى
كنت جايبها لسندس قاعده ىف ر
ومستنيان ىف الرسيبشن!!
وىس
ى
القتت أتأخرت جابت الزباين بتوعها الفيال علشان
أخخ!!! نسيتها خالص وشكلها لما
ماتضيعش عىل نفسها أوردرات.
قولت للميكب أرتيست:
 أنا أسف وهللا  ,أنشغلت جدا ونسيت ىحرصتك!!
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وبصيت عىل الزبونه الجامده الىل قاعده جنبها وقولتلها:
ى
ى
أخرن جدا. ...
تيج الفيال  ,بس فعال طلعىل حوار
 أنا أسف يا أنسه لوأضطريت ر
الزبونه هزت رأسها ىف تفهم ,بس زبونه أيه جامده جدا  ,أجمد من حنوش ىف مجده
الميكب أرتيست ,قالتىل بأبتسامه:
التأخي وعلشان ضيعت عليا
 عادى واليهمك أنت كده كده هتدفع زياده علشانر
كتيه.....
أوردرات ر
قولتلها:
ى
عملت أيه مع سندس !!؟ ىه ر ى
في؟!
 ياست الكل ماتشغليش بالك بالفلوس  ,المهمفوق صح!!؟
ى
وبتحرص شنطتها:
قالتىل وىه بتقوم
 الحساب  20ألف جنيه !!  ,وسندس قدامك أصال من أول مادخلت!!قولتلها وانا بتلفت ر ى
يمي وشمال:
 رىفي !!؟
قالتىل وىه بتشاور عىل الزبونه الجامده:
 أهيه ىحرصتك ...الىل أعتذرتلها من شويه!!!!
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فوجئت بالزبونه مطلعه صوت سندس !!! وبتقوىل:
 أيه رأيك ياسيدى ىف الىل عملته الىك ىك أرتسيت!!!ى
فركت ى
وودان وقولت للميكب ارتيست:
عيت
أنت بتهزرى يااما ى
 بىص يأما ىأنت قريبة حنوش!!
ى
قالت وىه مبتسمه:
 حنوش !!!عىل فكره أنا عامله الميكب سيمبل علشان مالمحها رقيقه جدا روبشتها
نقيه...
فضلت مبحلق ىف سندس الىل كانت مكسوفه أوى وحاطه طرف صوباعها ىف بوقها وبتبص
الناحية التانيه!!
صي:
الميكب أرتيست بصتىل وقالتىل بنفاذ ر
 ممكن رأمىس !!؟
ى
أوضت جيبت الفلوس واديتهالها وشكرتها عىل باب الفيال  ,ورجعت
أعتذرتلها وجريت عىل
ى
تان لسندس الىل لسه مكسوفه وموديه وشها الناحية التانيه.
كنت ببصلها وأنا مندهش جدا  ,معقوله سندس حلوه كده فعال!!!
مستخت ورا العبايه المقطعه واالهمال!!
معقول الجمال ده كان
ر
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قولتلها:
 سندس!!قالتىل:
ى
أؤمرن ياسيدى!!
قولتلها:
 أيه يابت الحالوه دى !!؟قالتىل :
 وال حالوه وال حاجه ىأنت الىل عينك حلوه ياسيدى.
قولتلها:
 يابت قسما باهلل الىل يشوفك يقول عليىك فتاة أرستقراطية.قالتىل:
يعت أيه شاطيه ياسيدى  ,دى حاجه حلوه ى
ى
يعت؟!!
قولتها وانا بضحك:
ى
يعت بنت ملوك ياسندس...
ى
وقالت وعينها بتغرغر:
أنكسفت جدا ووشها أحمر ,
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غيك ياسيدى ,ى
حت من قبل ما أشوفك
 طول عمرى ماشوفتش حد طبطب عليا رى
ى
خلتت
بعيت  ,أنا كمان لما شوفت نفىس ىف المرايا معرفتنيش وفضلت أدعيللك  ,أنت
مايحرمت منك واعيش الىل ى
ى
باف من عمرى
أدخل الجنه قبل ما أموت ياسيدى  ,ربنا
تحت رجلك.
وفوجأت بيها برده ى ى
بتيل عىل رجىل وعاوزه تبوسها  ,مسكت دراعتها وقومتها وانا بقول:
 ليه كده ياسندس مش قولتلك بالش الحركه دى  ,وبعدين ياسندس ر ىمي قالك أن ليا
فضل عليىك  ,عىل فكره ىبق ى
الخي عليا  ,من أول ماقابلتك عند حقل
أنت الىل وش ر
الذره والدنيا الحمد هلل ماشيه معايا عنب ,وأغتنيت أهوه ربيكتك ى
أنت ياسندس ,
وبعدين كفايه عياط ىبق ه ى
تبوىط الميكب  ,حرام عليىك  ,أنا دافع فيه تقريبا مايوازى
حق تشطيب شقه !!! ،وياله بينا علشان هاخدك النهارده وأعشيىك ىف أحسن وأغىل
مطعم ىف مرص كلها  ,ى
أنت هتتعامىل النهارده كملكه ياسندس...
القيتها هتعيط قولتلها:
 بقولك أيه !! بطىل شغل الموالد ده  ,أنا عايزك فتاة أرستقراطيه  ,ىيعت كأنك مولوده
ىف قص...
ى
تليفون رن وشوفت أسم نيلىل عىل الشاشه ,رديت عليها فقالتىل:
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 نور أنا مش عارفه أقولك أيه  ..انا بحبك أوى  ..انا خفيت يانور  ..الدوا بتاعك جابوبتمت نرجع لبعض ى
ى
تان.
نتيجه  ,أنا بعشقك يانور
اتغي وسمعتها بتعيط ىه كمان وبتقول:
صوتها ر
 أنا ندمانه عىل كل حاجه وحشه عملتها معاك  ,ومش هسيبك ىتان  ,أرجوك يانور الزم
غيك.
نرجع لبعض  ,أنا مقدرش أعيش من ر
جان أرجع ى
بتي ى
قلت كان هيقف من السعاده  ,نيلىل ى
تان  ,أيه أعمل أيه !!؟
ر
ى
تصالحت وتحاول
صح!! أنا هتقل عليها برده شويه واعمل نفىس لسه زعالن علشان تفضل
ى
ترضيت  ,فيها متعه دى أوى.
ى
تجرحت ى
ى
تصالحت بلمسه حنونه بغمره مجنونه".
لحت
باىل
ي
ي
وعىل رأى الفنانه أليسا " ع ي
تقلت وقولت لنيلىل:
بقيت كويسه يانيلىل  ,بعدين ى
 الحمد هلل انك ىنبق نتكلم.
قالتىل:
 بعدين أيه !!؟ أنا خدت عهد عىل نفىس أول حد أخرج معاه من الفيال أنت يانور وأناى
تيج يانور  ..أرجوك يانور.
نفىس أخرج
دلوقت  ..ممكن ر
قولتلها:
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ى
دلوقت ومش هينفع...
 نيلىل أصىل أنا مرتبط بميعادقطعت كالىم وقالت وهيا بتعيط:
 كده يانور  ,ىيبق أنت ماسمحتنيش زى ماقولت  ,أرجوك يانور انا محتجاك جن رت ,
ى
سابون.
ماتسبنيش زى ما كلهم
ضعفت وفوجأت بيا بقولها نص ساعه وأكون عندك!!!
قفلت التليفون وبصيت عىل سندس الىل كانت بتبحلق فيا و قولتلها:
 معلش ىبق ياسندس  ,طلعىل حوار كده فجأه  ,نعوض الخروجه يوم ىتان.
قالتىل:
ى
دلوقت  ,انا هستناك لما ترجع من
 وال يهمك ياسيدى هو انا كنت أحلم بالىل أنا فيهبره.
قولتلها:
 ال أنا احتمال أتاخر  ,ناىم ىأنت...
قالتىل:
 وال يغمضىل جفن الليله دى  ,دى أحىل ليله ىف عمرى.قولتلها وانا ر
بمىس من الفيال:
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-

ربنا يحىل أيامك كلها ياسندس.

روحت الفيال عند نيلىل وكلمتها ىف التليفون  ,فخرجت من الفيال وىه البسه فستان سواريه
شيك و كانت جميله كالعاده  ,ركبت معايا العربيه وطلعنا عىل مطعم فخم.
قضيت السهره مع نيلىل و فضلت ىتي رج فيا علشان نرجع لبعض  ,كنت بضعف ى
أكي قدامها
بتي ى
كق بحنيه وهو ى
لحد مامسكت أيدى وباست بطن ى
ى
القتت بقولها:
جان ,
ى
ماهستغت عنك أبدا.
 انا عمرى ماكنت هبعد عنك يانيلىل  ,أنا بحبك يانيلىل وعمرىى
فرحت جدا وقعدنا نتكلم عن ى
وورن  ,طبعا ماقولتلهاش أن جدى ساحر قولتلها
فية االجازه
بس أنه كان ليا ورث أر ى
اض وبعتها .
ى
ى
خطيبت
سألتت عىل حنوش فقولتلها انها بنت عىم وكانت عايشه ىف فرنسا وانها مش
طبعا
وال حاجه و جات معايا الكليه زياره قبل ماترجع باريس ى
تان..
ى
ى
دوختت
وفاجأتت ببوسه عىل خدى
قضينا سهرتنا ورجعنا لبعض  ,ووصلتها الفيال بتاعتها ,
!! ونزلت جرى من العربيه عىل الفيال وىه مكسوفه....
ى
حيان.
ويعتي كان أسعد يوم ىف
كنت سعيد جدا ,
ر
بس قفل قفله وحشه!!
ى
بتاعت وأنا فرحان القيت سندس نايمه عىل الكنبه  ,صعبت عليا ومارضتش
روحت الفيال
ى
أوضت ,ومعرفتش أنام الليله دى .
أصحيها  ,سيبتها نايمه وطلعت عىل
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طيت النوم من ى
عيت  ,فتحت الموبايل بتاىع وفوجأت بالبوست
كنت سعيد جدا والفرحه ر
رى
الىل حطيته معدى التالت آالف اليك!!!
بتاع عالج
الملبوسي ي
الكتيه جدا وطلبات الصداقه الىل جاتىل!!
غي كمية الكومنتات والرسايل
ر
ده ر
يالهوى  ....مرص كلها ملبوسه!!! ؟
فوجئت بجرس الفيال ربين!! ببص ىف الساعه القيتها سته الصبح!!
روحت عىل باب الفيال وبصيت من ر ى
العي السحريه فشوفت عىل الباب ضابط وأرب ع عساكر
!!.
بلعت ى
ريق وفتحت الباب وقولت بأبتسامه:
الخي.
 صباح رالضابط ماردش عليا الصباح وقاىل بدون مقدمات:
 انت الشيخ نور ناير ؟كت خبطت ىف بعضها وقولت ىف باىل:
رر
ى
ى
وفكرون دجال ومشعوذ وهروح ى يف حديد.
رصدون
 اووباااا شكلهمى
ريق و قولتله:
بلعت ي
 أكيد ىحرصتك فاهم غلط انا كنت بهزر بس!!
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قاىل:
ى
يعت أنت الشيخ نور ناير!!
هزيت راىس بالموافقه وانا مرعوب.
فالقيته بيقول للعساكر الىل معاه هاتوه عىل البوكس!!
ى
ى
ى
بتشدن من ورا
وشدون بره الفيال  ,بس فوجئوا وفوجئت معاهم بسندس
مسكون
وبتقولهم:
 وسع ياراجل منك له ,سيبوا سيدى ناير ليسلط عليكم الجن و يلعنكم!!!قولتلها:
ى
خىس جوه هللا يخربيتك  ,ى
ر
بتسلميت!!
أنت كده
قالتىل وىه ى
بترصب ىف العساكر:
 سلط عليهم الجن ياسيدى ناير !!! وأنفخهم زى مانفخت اهل النجع!!ى
ينفخت قولتله:
الضابط كان بيبصىل وشكله ناوى
 ياباشا دى عيله هبله وهللا أنا معنديش جن وال حاجه!!قال بعصبيه:
رى
االتني عىل البوكس!!
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بصيت عىل سندس القيتها فرحانه أنها ى
هيكب معايا البوكس!!
جمت ىف البوكس والقيتها بتقوىل:
ركبت البوكس وأنا مذهول وبصيت عىل سندس الىل راكبه ر
ألعنهم ياسيدى  ..ألعنهم وأقلب العربيه!!
قولتلها:
ى
 روج ياشيخه يلعن أبو معرفتك ..ضيعت مستقبىل...
بتتبت ونزل منه العساكر وجم ى ى
ى
ييلونا  ,فقلتلهم:
فوجئت بالبوكس بيقف عند فيال لسه
 أنتوا مش بوليس ؟ !! أنتوا واخدنا ر ىفي؟ !! مش المفروض تاخدونا القسم ؟!!
القيت الضابط ر ى
بيعق فيا وبيقوىل:
 أنزل ياض وبالش لماضه!!قولتله وانا ماسك ايد سندس:
 مش نازل الىل لما أتأكد أنكم بوليس!!صي:
قاىل بنفاذ ر
 وعايز تتأكد أزاى ياروح الحاجه.قولته:
ى
ورون كارنيهاتكم...
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طلع الكارنيه بتاعه وكذلك العساكر  ,وطلعوا بوليس فعال!!
قاىل:
 أتأكدت ياروح الحاجه  ,أنزل ياض من البوكس!!نزلت من البوكس وخدت ىف أيدى سندس ,ومشيت قدامهم  ,دخلونا فيال لسه عىل
ى
ومديت ضهره!!
الطوب  ,اول ما دخلت القيت واحد البس بدله وقاعد عىل كرىس خشب
الضابط قاله:
 تمام يافندم  ..الشيخ نور ناير.لف بوشه وبان شكله  ,راجل ىف االربعينات دقنه محلوقه ومفيهاش شعر,وليه هيبه!!
قال للضابط:
رى
ومي الىل معاه دى !!؟
فردت سندس وقالت:
الكبيه تاكل
الفيان
ر
أنا الدرويشه بتاعت سيدى ناير ولو جيتوا ناحيتنا هيلعنكم كلكم وهيخىل ر
فيكم  ,صح ياسيدى ناير !!؟
لطمت عىل ر
وىس وقولتله:
 وهللا ياباشا دى عيله هبله ودماغها عىل أدها.181

شاور للضباط والعساكر ,وقالهم يستنوا بره الفيال  ,وفضلت أنا وسندس بس..
عزم عليا بسيجاره فقولتله:
 شكرا ياباشا مابدخنشفولع سيجاره وقال:
ى
غي فلوس.؟!!
الىل عامل بوست وبتقول فيه أنك بتعالج الملبوس من ر
بق ي
 انت ينصي عايز تشتغل يخويا ادينا هنشتغل
قولت لنفىس  ,أوبا انا كدا لبست رسىم ,منك هلل يا ر
رى
االتني بنكش حجر ى يف السجن.
احنا
قلتله وانا ى
ميدد:
 ايوا بس..قطع كالىم و أتصدمت بيه بيقول:
ى
عىل جروب
 انا جبتك هنا عشاني
الىل نزلته امبارح ي
تساعدن  ,انا شفت البوست ي
وجبت عنوانك من مباحث ى
االنينت!!
خدت نفىس وحسيت ان روج رجعتىل ،وقلتله:
 نشفت ىريق ياباشا ماتقول كده من االول !! ايه المشكله الىل عند ى
حرصتك ؟!
ي
بص عىل سندس فحسيت انه محرج...
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قولت لسندس:
ى
أستنيت بره ياسندس.
رفضت تماما  ,ففضلت أزقها لحد ماطلعتها بالعافيه من الفيال ورجعت ى
تان وقولتله:
ى
االعياف بيه.
 أتفضل ياباشا ماتتكسفش  ,أول طريق العالج من المرضقاىل عىل طول:
ى
رى
كتي قالوىل
بقاىل
سنتي مش عارف اقرب من مران ،لفيت عىل دكاترة ر
 انا مربوط ينفىس ،رحت لدكاترة
معندكش حاجة وصحتك زى الفل وان الموضوع ممكن يكون
ي
رى
رى
دجالي ومشعوذين.
قالوىل انت زى الفل  ,رحت لكذا شيخ وكلهم بيطلعوا
نفسيي
ي
ى
يعالجون وقبضت عليهم كلهم!!!! ى
اتمت تطلع شيخ بجد وتعرف
معرفوش
ى
تعالجت...
قلتله وانا ببلع ى
ريق:
 قبضت عليهم كلهم!!قاىل:
 كلهم!!قولتله:
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 متقلقش يا باشا انت جيت للشخص الصح وربنا ىيسي  ,استأذنك بس لو فيه حنفية
ميه هنا علشان هحتاج ى
أتوض األول.
شاورىل عىل حنفية ميه فروحت أتوضيت ،ووقفت ىف نص االوضه الىل أحنا فيها
لىل شكله كان نايم!! !
ورصفت العمار واستدعيت ر
نصي وا ي
قلتله بهمس:
يانصي لو طلعت فستك
 بقولك أيه صحصح كده  ,جبتلك شغل  ,بس عليا النعمهر
النفخك علشان انا هتنفخ ..فاهم ؟!!
قاىل وهو بيتاوب:
 الكالم عىل أيه !!؟قولتله وانا بشاورله ى
بعيت:
يانصي  ..ربيوح ىف
 الباشا مربوط والىل مبيعرفش يفكه بيقبض عليه !!! ...واخد بالكر
حديد  ...صحصح أبوس أيدك.
قاىل:
ي
 عيب عليك يا نينو  ,ده أحنا كل الجن عارفينه!!ولقيته ى
أختق!!
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بصيت للراجل وقولتله وانا مبتسم:
ى
وهتبق زى الفل!!
 ثانيه واحده ياباشاأتفاجأت بالرجل وقع عىل االرض ولقيته بيتنفض  ,وبدء يتكلم بصوت واحدة ست وفضلت
تزعق وتقول:
 مش هسيبه  ,انا بحب ه مش هطل ع!!!نصي بقلق وقلتله:
ناديت عىل ر
الىل بيحصل؟!!
 ايه يا رنصي دا ؟ !!ايه ي
قاىل:
 جنيه عاشقة البسه الراجل وحالفه ما تطلع!!علت صوتها وقالت:
ى
ى
مصطق!!!
مصطق انا بحبك يا
 مش هسيبي
ي
كلمتها وقولتلها:
انت الىل بتعمليه ده !! الراجل متجوز ى
 عيب ياست ىوأنت كده موقفه حاله  ,أطلىع
ياوليه واال هحرقك.
لقيتها ىبيد عليا وبتقول:
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ى
عذبون مش هسيبووه!!!
 بحبه مش هسيبه ,احرقو ىنقلتلها:
 ىانت اسمك ايه يا شاطرة؟!!
قالتىل:
ى
ى
مصطق!!
مصطق .....مش هسيبك يا
 أسىم عاشقهقلتلها:
ى
مصطق!!
 عايزة ايه ىف االخر منقالتىل:
ى
ويتجوزن واخده معايا!!
 هتجوزه وهخليه يطلق مراته القردةنصي وقولتله:
ناديت عىل ر
 ىف أيه يانصي ؟!! ماتلموا حريمكم ياعم !!!  ,وأيه الىل أخرك كده!!! يانصه ىمابيدش
ر
ي
عليا ليه !!؟
قاىل:
ى
ثوان يانور  ,الجن العاشق ى
بيبق صعب أوى  ,متعطلنيش ياعم أقعد أهرى معاها ىف
أى حاجه عىل ما أجيب قرارها.
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قولتله:
 أقول أيه ىيعت؟!!
مردش عليا!!
فقولتلها:
ى
يابنت عيب الىل بتعمليه ده الراجل متجوز وشكله وحش قدام مراته  ,بالك لو شاب
وسنجل كنت أتعاطفت معاىك  ,وكنت أقنعته يتجوزك ىف الحالل كمان  ,أصىل جواز
ى
رى
البت ر ى
اليومي دول.
أدمي من بعض ىبق غاىل
مصطق بيطلع صوت حيوانات  ,وقعد يهوهو وينونو وبعدين رجع صوت الجنيه ى
ى
تان
لقيت
وىه بتقول:
ى
ى
مصطق مش هطلع .
غي
 مصطق مبحبش ري
و بعدها رصخت وىه بتقول:
-

ى
همشييت.
سيبت انا بحبه مش
الااا
ري

حشج و ى
و بعدها سمعت صوتها ر
أختق خالص.
نصي رجع وبيقول:
لقيت ر
 -خالص يا نينو !! شويه والراجل هيفوق.
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قلتله:
الىل حصل؟!!
 أنا مش فاهم حاجه !! ايه يقاىل:
ي
العشية بتاعتها ورحت جيبتلها اخوها جرجها من شعرها وهيحبسها ى يف البيت،
 عرفتر
وهددته وخدت عليه العهد انها لو رجعت ى
تان هخليك تحرقها ومش ى
هيبق ليها ديه.
قلتله:
 ما كنت قلتىل احرقها ازاي وخلصنا  ,افرض رجعت ىتان ؟ !! اروح ى يف داهية انا !!؟
قاىل:
ى
عىل طول ,الجن لما
 انت مفيى وغشيم كدا ليه يا عم ؟!! مينفعش تحرقها كدا يبيلبس ى
ميجعش  3مرات اول مرة لو
البت آدم مفروض بتحذره وتاخد عليه العهد انه ر
ى
بق لو رجع حقك ساعتها تحرقه من
رجع تفكره بالعهد وكذلك التانيه والمرة الثالثه ي
ى
يبق ليه ديه.
ر
غي ما ي
شيته هيأذوا المريض وأهله كمان عشان ينتقموا!!!
عىل طول كدا اهله وع ر
إنما لو حرقته ي
قلتله:
 امممم طيب ربنا ىيسي واخوها يعرف يشكمها.
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قاىل:
ي
 أوىع تقول للراجل لما يفوق عىل أى حاجه من الىل حصلت ,خليك ناصح وماتقولشكل حاجه!!!
قاىل وهو مستغرب:
شويه ولقيت الراجل فتح عينه وفاق ي
 ايه دا أيه الىل حصل ؟!!قلتله:
ى
مصطق بيه.
خي ياباشا انت كدا خالص بقيت تمام يا
 حصل ري
قاىل بأستغراب:
ي
 انت عرفت أسىم ازاي!!؟حطيت أيدى عىل ى
ى
ى
هيوديت ىف داهيه  ,و بعدها قلتله:
لسان الىل
بوف ،علشان أسكت
عادى ياباشا مانا بتاع جن وكده  ...تقدر ى
حرصتك تروح البيت وال مؤاخذه أنت هتعرف
لوحدك ان كل حاجة بقت تمام...
قاىل:
 اوىك هنشوف.قولتله:
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 أستأذن أنا ىبق ياباشا!!قاىل:
 ال طبعا  ,أنت هتفضل هنا لحد ماأروح البيت وأطمن عىل نفىس االول ,لوصدقتى
هيوح ،ولو طلعت دجال  ,هتطلع من هنا عىل السجن!!
ومىس  ,قولتله وهو ر
وسابت ر
ى
ماىس:
خي ياباشا و هتدعيىل  ,متقلقش.
 ان شاء هللا رى
مصطق يرد علينا ويقولنا أن
جمت  ,واستنينا
شويه والقيتهم دخلوا البنت سندس قعدت ر
الدنيا تمام.
فضلنا قاعدين ريج ر
عش ساعات ىف الفيال الىل عىل الطوب ,كل شويه كنت بطلع أسأل
الضابط الىل حابسنا ىف الفيال ى
امت  ،بس مكانش ربيد عليا وساعات كان ر ى
هيوح ى
بيعقىل!!!
الضابط كان رخم جدا !! لدرجة أنه كان ربيخم عىل أخته ىف التليفون  ،كان بيقولها:
 عىل ىتشتغىل فيها  ...أنا
جثت يا " ىم" تدخىل كلية أعالم  ...صحافة أيه الىل عايزه
ي
اخوىك الكبي واعرف ى
أكي منك وهتدخىل كلية سياسه!!!!
ر
حت يتصل بالباشا ويسأله لو ينفع ر
مستني والضابط برده كان مرخم ومارضاش ى
رى
نمىس
فضلنا
ى
مصطق باشا جه بنفسه و داخل عليا وكان وشه مبتسم ,
وال أل ,لحد الحمد هلل مالقيت
ى
وخدن بالحضن وفضل يبوس فيا  ,وطلع روزمة فلوس وحاول يدهاىل:
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ى
الخي ياباشا  ,عايز اروح بس.
 قولتله مابخدش فلوس ف روصلونا بالبوكس لحد الفيال !! كان يوم غريب جدا!!!
بس مش أغرب من اليوم الىل كان فيه عيد ميالد نيلىل!!!!!
ى
حيان!!!!
أغرب وأصعب يوم ىف
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ى
الثان ر
عش
الفصل
ى
" شك ق ربي "
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عدت ى
فيه قبل عيد ميالد نيلىل  ,الحياة كانت مستقره فيها  ,نيلىل رجعت لحياتها الطبيعيه
ى
المحارصات مع بعض  ,و ى
ى
ى
نقىص اليوم كله ىف
ونحرص
تان ،وكنا بنتقابل كل يوم ىف الكليه
الجامعه ,وبليل أما بنخرج أو بنتكلم ىف التليفون لحد ماننام.
لنصي  ,فكل أسبوع كنت بختار ر ى
الىل كانت بتجيىل
أما ىبق بالنسبه
ر
اتني من الىل الرسايل ي
وأتواصل معاهم...
وشوفت العجب من الناس!!!
شوفت الىل بتستعبط وعامله نفسها ملبوسه علشان أهلها مايجوزهاش بالعافيه!!
والىل بتستهبل علشان جوزها مايتجوزش عليها فعملت نفسها ملبوسه وهددته لو أتجوز
ى
هيبطه أو تسخطه قرد!!!
والىل عامل نفسه ملبوس علشان مراته مش بتبطل طلبات منه وعينيها فارغه!!
وفي لما كنت ى
في ر ى
رى
بالف حاله ملبوسه بجد  ,ساعتها كان نصه والرجاله بيخلصوا عىل طول
....
لحد ى
ماف يوم الكليه كانت مقلوبه  ،علشان ىف بنت ىف دفعتنا اسمها رشا أختفت من ر ى
يومي
ي
رى
عارفي مكانها!!
ومش
رى
،واالتني كانوا بيسألوا أصحابها عليها !! وكانوا منهارين جدا وأمها
البنت وحيدة أبوها وأمها
كانت بتعيط بحرقه ..صعبوا عليا...
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نصي  ،فجه وقاىل وهو بيهزر:
أستدعيت ر
 شبيك لبيك يانينو!!!قولتله:
 فيه واحده زميلتنا مختفيه بقالها ر ىيومي  ,ومش القينها خالص  ,عايزك تعرفىل مكانها
...
قاىل:
 ال يانينو ....دى معرفش أعملها لوحدى  ,أنا أساعدك وأنت بتفتح المندل !!؟قلتله:
 المندل !!؟ أنا مبعرفش أفتح المندل!!!قاىل:
ى
يبق ماليش فيه يانينو  ,أتعلم تفتح المندل وانا مش هتأخر عليك.
قولتله:
ى
 وده أتعلمه ر ىالثقاف الروىس وال ىف معهد دراسة الجن
في ىبق ان شاء هللا ؟! ىف المركز
قسم منادل !!!  ,أخلص يانصه أكيد هتعرف تترصف  ,اجيبلك حاجه من أطرها؟! ,
رشاب بتاعها مثال وأنت تشمشم وتعرفلنا مكانها!!!
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قاىل:
 أشمشم !!؟ هو أنا ىيابت كلب بوليىس !! انت فاهم غلط خالص  ,أبو الدراما
والتلفزيون الىل لحس دماغكم !!
مينفعش يانينو الزم تكون بتعرف تفتح المندل علشان أعرف أساعدك.
قولتله:
ر
يانصي  ,روح طيب دلوقت  ,عىل ما أشوف حوار المندل ده.
ماىس
ر
ى
يختق:
قاىل قبل ما
 انا هري ح شويه  ,ماتصحنيش اال ىللرصورى القصوى وخليك جدع!!
فضلت أدور عىل نيلىل الىل مكانتش ظاهره ىف الجامعه خالص!!!
سألت عليها واحده صاحبتها ى
قالت أن النهارده عيد ميالدها وبتجهز للحفله ىف الفيال!!!
وانها كمان كانت عامله دعوه عىل الفيس لكل الدفعه عشان ى
يحرصوا الحفله!!
أخ !! أزاى نسيت عيد ميالد نيلىل ؟!!! تالقيها زعالنه علشان ماقولتهاش أمبارح كل سنه
ى
وانت طيبه!!
وطبعا ماشوفتش البوست علشان مبقتش أفتح أكونت الفيس االصىل بتاىع  ,وبقيت عىل
رى
الملبوسي.
طول فاتح أكونت الشيخ نور ناير بتاع
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قولت لنفىس:
 أعمل أيه !!؟ أكلمها ؟!! الالال هيبان ىأن لسه عارف ىوأن كنت ناىس؟!!
ايوه صح أنا مش هكلمها وهعملها مفاجأه ىف الفيال.
بس مفاجأة أيه ؟!!!
ى
عربيت وفتحت الباب القيت سندس نايمه ىف الكنبه الىل ورا كالعاده شابطه فيا
جريت عىل
بتيج معايا ىف كل حته !! ,ى
حت لما بروح الجامعه بتفضل ىف العربيه
وما بتسبنيش خالص ,ر
ى
محارص ىان وأخدها واروح بيها عىل الفيال .
لحد ما أخلص
ى
وأشييت لنيلىل هدية عيد ميالدها  ..خاتم
خدت العربيه وطلعت عىل محل مجوهرات
كبي جدا  ,علشان عارف أنه اكيد هيجيلها هدايا غاليه  ,حبيت أكون
الماظ شيك بمبلغ ر
جايب أغىل حاجه...
نصي ولفيت لفه كامله وانا بفكر ىف نفىس وانا البس بدله
ورجعت عىل الفيال  ,لبست قميص ر
ى
القتت البس بدله ىف منتىه الشياكه!!
شيك  ,وبصيت عىل نفىس ىف المرايا
ى
نصي ىف قعدة روقان...
و ده أوبشن تان كان قالهوىل ر
يغي شكله تماما  ..ممكن أخليه فستان وممكن أخليه بدله وممكن أخليه
أن القميص ممكن ر
بيجامه.
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ى
هختق...
طبعا االوبشن ده وأوبشن تعزيمة الغيالن مش بقفل فيهم القميص لحد أخره واال
شحت شعرى وحطيت برفان وجيت أخرج  ,القيت سندس ىه كمان البسه ومتشيكه
ى
مستنيان!!
وقاعده
قولتلها:
ر
أتفرج عىل التلفزيون
 مش هينفع ياسندس أخدك معايا المره دى  ,أنا رايح حفله ,عىل ما رأج.
قالتىل:
 رجىل عىل رجلك ياسيدى  ,مش هسيبك....ى
لما بتبعد ى
خدن معاك  ,هستناك ىف
والنت ياسيدى
عت بحس بخنقه وضيقة نفس  ,ر
العربيه زى كل مره!!
قولتلها:
 مش هينفع ياسندس!!برده فضلت ماسكه فيا  ,وخوفت أتأخر فاأضطريت أخدها معايا.
ى
بتليفون ربين وأسم نيلىل
ركبنا العربيه ,ووصلت الفيال ولسه هفتح باب العربيه  ,فوجئت
عىل الشاشه فرديت عليها وقبل ما أقول ألو!! القيتها بتقوىل ىف التليفون:
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 رىمي البنت الىل معاك ىف العربيه !!؟
أستغربت وبصيت ر ى
يمي وشمال  ,فشوفت نيلىل واقفه ىف البلكونه و حاطه الموبايل عىل
ودنها وبتبص علينا واحنا ر ر ى
اكني العربيه!!
شاورتلها وانا ىف العربيه وقولتها ى يف التليفون:
ى
ى
هتستنان ىف العربيه...
قريبت من البلد  ,ماتقلقيش مش هتدخل الحفله ,
 دى واحدهباين عليها أتضايقت !! قالتىل ىف التليفون:
 ال طبعا الزم تدخل معاك الحفله  ,عيب تسيبها ىف العربيه  ,أيه هو أحنا معندناشزوق وال أيه يانور!!!
شكرا كده الدنيا باظت من قبل الحفله ما تبدأ!!!
خدت سندس ونزلت معاها من العربيه وحذرتها من أنها تفتح بوقها!!
قولتلها:
 أياىك ياسندس تفتج بوقك  ,ىأنت خارصه فاهمه !!؟
قالتىل:
 فاهمه ياسيدى  ..بس انا عطشانه أوى وعايزه رأشب!!ى
سنان:
قولتلها وانا بجز عىل
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ى
حارص ياسندس ر
هشبك  ,بس أياىك تتكلىم أو تفتج بوقك فاهمه!!
حطت أيدها عىل بوقها وهزت رأسها!
أول مادخلت الفيال فوجئت بنيلىل ىف ر
وىس!!
أبتسمت ابتسامه متصنعه لسندس وقالتىل:
 مش هتعرفنا يانور !؟قولتلها:
ى
قريبت من البلد  ,كنت ناوى أرجعها البلد بعد ما اخلص الحفله  ,أصلها كانت
 سندسى
بتشي...
ىف القاهره علشان
نيلىل قطعت كالىم وقالت:
 غريبه أوى يانور ...قرايبك كلهم حلوين !!؟ووجهت كالمها لسندس وقالتلها:
 ىأنت بتدرىس أيه ىبق ياسندس ؟
سندس ماردتش عليها و بصتىل وحطت أديها عىل بوقها!!!
نيلىل أستغربت!!!  ,فقولتلها:
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كتي  ,تعبانه نفسيا  ,عندها مرض أسمه  ...أسمه ....مش فاكر
 أصلها مابتتكلمش رأسمه  ,بس هو مرض ى
يعت !! أدعيلها ربنا يشفيها...
نيلىل هزت رأسها ىف تفهم  ,فتوهت عىل الموضوع وقولتلها:
قلت....
 بس ايه الحالوه دى يا ربكيياء:
قالتىل ر
 أنا طول عمرى حلوه  ,أيه الجديد ىيعت  ,وبعدين أنا زعالنه منك وأنت عارف ليه !!؟
قولتلها:
يعت ماقولتلكيش زى كل الناس ,كل سنه ى
 علشان ىوانت طيبه وكده ,ماقولتلك يانيلىل ,
ى
وهتعرف أخر السهره بعد الناس كلها ما ر
تمىس ىأن رجل أفعال مش أقوال
غي الناس
أنا ر
قالتىل ىف فضول:
 أيه عامىل مفاجأه !!؟ ،خد بالك أنا مش بنبهر بسهوله!!!أبتسمت و معرفتش أقولها أيه!! فقولتلها:
 -أوعدك هبهرك!!!
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لبست نفىس ى
اكي وبقيت مطالب أعمل مفاجأه تبهر نيلىل ,الخاتم لوحده مش هيبهرها،
خاصة أن هيجيلها هدايا غاليه زي الخاتم  ،الزم عىل األقل أقدمه بطريقه مبهره تتفاجأ بيها
!!!
ى
غيهم...
دخل شلة أصحاب مع بعض وفضلوا يحضنوا ف نيلىل  ,وانشغلت معاهم ومع ر
رى
البسي بتاع الفيال ,عىل مانيلىل تخلص بوس أحضان ىف صحباتها.
خدت سندس وروحنا عىل
الحفله كانت صاخبه جدا  ,و مليانه شباب وبنات  ,فيه منهم الىل ربيقص والىل ر
بيشب والىل
رى
البسي!!
نزل
سندس كانت بتش ى
ر ى
هفاج نيلىل
دن من هدوىم بس أنا مكنتش مركز معاها  ,كنت شحان
أزاى!!
صي:
سندس فضلت تشدى فيا  ,فقولتلها بنفاذ ر
 يوووه  ..فيه أيه ياسندس عايزه أيه !!؟قالتىل:
 عطشانه ياسيدى ىريق ناشف!!
قولتلها:
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ى
حارص ياسندس خليىك هنا ماتتحركيش هروح أجيبلك ميه من البار ر
وأج  ,أوىع
تتحرىك أو تتكلىم مع حد فاهمة .
حطت أيدها عىل بوقها وىه بتهز ىف رٱسها!!
روحت علشان أجيب الميه من البار  ,وانا عىل البار جاتىل فكره ىأن ألجأ لنصه!!
ى
ى
نصي ,فجاىل وهو بيتاوب وقاىل:
روحت ف حته مستخبيه ف جنينة الفيال وأستدعيت ر
أطلبت ىف ى
ى
الرصورى القصوى!!
 نعم ياسيدى عايز أيه !!؟ أنا مش قولتلك هري ح وقولتله:
 نيلىل عيد ميالدها النهارده وعايز أعملها مفاجأه!!صي:
قاىل بنفاذ ر
 أها ىيعت أيه المطلوب من أىم !!؟
قولتله:
 معرفش أترصف!!قاىل:
 مش فاهم يانينو االوردر  ,أروح أجيب دباديب وأرانيب وأعلقها ىف أوضتها مثال !!! ..أنت بتهزر يانينو...
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قولتله:
 يسلم فمك يانصه  ,حلوه الفكره دى  ,أنت تاخد الرجالة وتقلبوا أوضتها محل هدايا ,باللي ىف كل حته  ,وفيه بتاع كده عامل زى ى
عايز ىبق تحطوا ر ى
اليتر ده بق...
قطع كالىم وقاىل:
 حيلك ياعم  ..انت رايح ر ىفي !!! مفيش الكالم ده  ..هو أنتوا هتشتغلونا أنت
وأجدادك.
عىل االقل جدك ناير لما شغلنا ىف حاجه مش مجالنا  ,شغلنا شغله ى
محيمه  ,خالنا ى
نبت معاه
ى
عايزن أقول للجن الىل معايا ينفخوا ر ى
باللي ويلزقوها  ,أنت مجنون يانينو ,
بيته  ,انما أنت
ماتروح أنت ياعم بقميص االخفاء وعلق براحتك ر ى
باللي ونفافيخ. .
قولتله:
كتي وأحتمال أتمسك  ,أنما
 يانصه أنا مش هينفع أعمل الكالم ده لوحدى هاخد وقت رأنتوا هتنجزوا بشعه ,أنا بس ى
االخي  ,قبل ما ر ى
هبق ر
أفاج
هاج بالقميص احط التاتش
ر
نيلىل.
قاىل بحزم:
ى
 أستحاله !!!! عىل ىكهربت لحد ما أموت ..
جثت أعمل الحركه العياىل دى  ,ولو فيها
فاهم يانينو؟
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ى
نصي والرجاله يضبطوا أوضة نيلىل غصب عنهم .
رجعت تان للبار بعد ما بعت ر
فوجأت بالراجل الىل واقف عىل البار بيقوىل:
 بعد أذن ىحرصتك !!؟
قولتله:
 نعم !!؟قاىل:
 االنسه الىل كانت واقفه مع ىحرصتك.
قولتله:
 سندس !!! مالها ؟!!قاىل:
ى
سألتت عىل ميه من شويه  ،روحت أجيبلها من التالجه القيتها رشبت نص أزازة
 جاتتكيال كانت عىل البار عىل بق واحد  ,فخد بالك ىبق علشان هتأفور منك أوى النهارده
!!!
أتصدمت وفضلت أدور عليها ى
بعيت وسط الناس مالقتهاش  ,قولت لىل واقف عىل البار:
 ىه ر ىفي !!؟
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قاىل:
 أهيه ىحرصتك!!!
وشاور ناحية المشح  ,بصيت لقيت سندس واقفه عىل المشح و بتتخانق مع الدى رج
وعايزه تاخد منه الميكرفون!!!  ,ولالسف نجحت تاخد منه الميكرفون!!!
وقالت:
 الشيخ الساحر سيدى ناير وسطكم ياغجر  ..قولوا ورايا بدل مايلعنكم ويسلط عليكمالجن بتوعه!!
مدد  ...ياسيدى ناير  ..مدد...
فيه ناس كانت مندهشه من الىل بتقوله سندس  ,وناس ماكنتش مهتمه وفكروها سكرانه ,
وناس كانت بتضحك ى
وبيدد وراها:
مدد ياسيدى ناير مدد!!!
جريت عىل المشح وحاولت أخد من أيديها المايك بالعافيه ,بس كانت متبته فيه بأيدها
وكانت بتقول:
 هللا ج  ...مدد ياسيدى ناير  ..مدد  ...العن ياسيدى الىل مش ربيدد ورايا!!!مدد  ...مدد
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قولتلها وانا بشد المايك:
 كفايه ياسندس هللا يخرب بيتك...نجحت ىأن اخد من أيديها المايك ,وأعتذرت للناس وقولتلهم:
 معلش ياجماعه دماغها تعبانه وسكرت  ..كملوا رقص روشب خمره ..أسكروا ..أسكروا
ماتشغلوش بالكم!!
ورجعت الميكرفون للدى رج.
شيلت سندس ونزلتها من عىل المشح  ,وخرجت بيها بره الفيال  ,وحطيتها ىف العربيه.
بهدلت الدنيا وانا ىف الطريق للفيال ...كانت بتخرف ىف الكالم و بتقول:
 أنا بحبك أوى ياسيدى  ..أنا بعشقك ياسيدى  ,عشق الست للراجل وعشق االمى
ماتحرمت منك!!!
والنت
لعيالها  ,ر
روحتها الفيال ودخلتها الحمام علشان أفوقها  ,بطنها قلبت وتعبت جدا.
ريحتها عىل الشير  ,وسيبتها تنام ورجعت ى
تان عىل الحفله بشعه ,الحفله خلصت والناس
كانت بتخرج من الفيال...
نصي وقولتله:
أستدعيت ر
 -عملت أيه يانصه !!؟
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قاىل وهو مضايق:
سية لحد من االنس أو الجن بالىل
 علمتلك الىل عايزه ياسيدى  ,بس أياك تجيب رحصل فاهم!!
قولتله وانا بضحك:
رى
يانصي.
الفالنتي بتاعكم
 نجاملك ىفر
ضحك وهو مستتقل دىم:
 ههههاااروحت عىل حته مستخبيه وزررت أخر زرار ىف القميص علشان أشغل تعزيمة االخفاء
وأختفيت...
ى
ى
يشوفت ووصلت الوضة نيلىل.
غي ماحد
دخلت الفيال تان من ر
دخلت االوضه بتاعتها والقيت الواد نصه عامل الصح وزياده  ,ورد بلدى وشيكوالته
ودباديب وعلب ميك أب  ,لدرجة أنه حاطط دبدوب ضخم جدا ىف نص االوضه حاضن
كبي !!
بوكيه ورد ر
أصىل يانصه ...عاش وهللا!!!
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حرصت نفىس للمفاجأة  ,وقفت قدام الدبدوب الكبي ى
ى
وف أيدى العلبه الىل فيها الخاتم
ر
ى
مستت نيلىل تدخل من باب أوضتها.
االلماظ  ,ووقفت
قعدت أظبط هدوىم وأشح شعرى بأيدى وأنا ماسك العلبه ومستنيها تفتح الباب وتدخل
ى
تالقيت ىف وشها.
وتتفاجأ لما
أخ نسيت ىأن واقف وأنا ى
مخق!!!!!
حطيت أيدى عىل أخر زرار علشان أفكه وأظهر ,ىف نفس اللحظه الىل بظهر فيها  ,نيلىل كانت
ى
وشافتت وأنا بظهر!!!!
بتفتح باب أوضتها
قالت وىه مصدومه:
 أيه ده ؟!!! البنت الىل كانت معاك مكانتش هبله ؟!!!! أنت ساحر بجد !!؟ انت كنتى
مختق صح ؟!!!
أتمسمرت ىف ى
مكان ومعرفش أقول أيه!!
قولتلها:
 نيلىل  ...انا  ..كنت  ..وبعدين  ..كنت ناوى أقولك ىف الوقت المناسب  ..بس  ..أصلجدى..
القيتها قفلت باب أوضتها وقالتىل وىه متحمسه:
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 متقلقش شك ىف ربي  ,قوىل  ..أحىك كل حاجه يانور واال وهللا هزعل منك.نصي  ،ومحكيتلهاش عىل كل حاجة.
اتعلمت من ر
ى
بيخق الىل البسه  ,و قلتلها عىل
قلتلها بس ان جدى كان ساحر وان دا القميص بتاعه وانه
الجن الورث الىل معايا.
كانت مبهورة جدا ومستغربة وسعيدة ىف نفس الوقت من الىل بتسمعه.
خلصت كالىم وقلتلها بس دا ش يا نيلىل اوىع تقوليه الى حد مهما كان!!
قالتىل:
حبيت ...طبعا انت بتقول ايه !!؟ شك ىف ربي  ,ان مكنش انا هحفظ شك ر ى
مي
ر
هيحفظه ؟!!
بس انا زعالنه منك انك مقلتليش من االول وخبيت عليا.
قلتلها:
 نيلىل انا..ى
شفايق وقالتىل:
حطت ايديها عىل
 هششش انا مسمحاك يا نور!!ولفت بعنيها ىف االوضه وىه مبهورة وقالتىل:
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رى
رومانسيي كدا!! ,ال ال مظنش ان ىف
 ايه المفأجاة الجامدة دى  ..هو كل الساحرهحبيت نور.
ساحر بطيبة ووسامة ر
بصيتلها وانا مبتسم وقلتلها:
 اهم حاجة المفاجأة عجبتك؟قالتىل:
 تحفة يا نور تحفة  ..انا محدش عمىل كدا قبل كدا  ..انا اسعد واحدة ىف الدنيا  ..بحبشاب وسيم ومثقف ومتفوق ورومانىس وفوق دا كله ساحر!!
انا مضطرة احفظ شك غصب ى
عت عشان خاطر هخاف من الحسد.
ضحكت وقلتلها:
ى
هديت كمان تعجبك...
 يا ربوفتحت العلبة ووريتها الخاتم.
شقهت وقالتىل وىه مذهوله:
 ايه دااا !!! ..شكلك شقت محل مجوهرات بقميص االخفاء بتاع جدك!!قلتلها:
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ى
 ال طبعا انا مبستخدمش السحر ىف رالخي
الش ودى وصيه جدى استعمل السحر ف ر
بس.
مسكت ايدى وباستها وىه بتقوىل:
 أكيد طبعا ،أنا متأكدة من أخالقك يانور  ،أنا بهزر معاك ،لبست الخاتم ىف صوباعها وقالت وىه بتبص عليه ىف أيديها:
 ذوقك حلو أوى ،ربنا يخليك ليا يا نور ىحيان...
مكنتش عايز ىان اروح بس قلتلها ىان الزم ر
امىس عشان محدش يشوفنا ىف االوضه مع بعض
ى
ويبق شكلها وحش.
اقتنعت وقالتىل:
ى
 يال ىبتختق ازاى ؟!!
وريت ىبق
وقفت ولفيت لفه كامله وانا بزرر اخر زرار ىف القميص فأختفيت.
القيتها بتقول وىه بتبص حواليها :
 نور انت مشيت كدا خالص ؟!قلتلها:
 اها انا خالص رماىس اهو.
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ورحت ناحيه الباب ..فشافت االوكره بتتفتح وباب اوضتها بيتفتح ويتقفل ى
تان.
قالت:
 نور!!!ماسمعتش صوت...
نادت عليا ى
تان:
 نور انت مشيت ؟!!!مسمعتش صوت برضه ,فأتأكدت ان انا مشيت.
ى
مستت اللحظة المناسبة عشان اعمل فيها مقلب
بس الحقيقة ىان كنت واقف وراها
واخضها.
قبل ما اخضها فوجئت بيها بتفتح الموبايل وبتبعت رسالة عىل الواتس اب  ,الرسالة كانت ٤
ى
صدمتت
كلمات  ،بس
ى
بتاعت حاال"
"تعاال الفيال
الرسالة كانت مبعوته لطارق!!!
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الفصل الثالث ر
عش
" خيانة "
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الدنيا كانت بتلف بيا  ,للدرجه دى أنا مغفل!!!
للدرجه دى أنا رخيص!!
انا العبيط الىل أتلدغ من الجحر مر ر ى
تي!!
خانتت ى
ى
تان!!
الكلبه
ى
نصي وبعته مشوار.
خرجت من أوضتها ومن الفيال
لعربيت  ,أستدعيت ر
*************
بعد نص ساعه وصل طارق الفيال ,قابلته نيلىل ىف أوضتها  ,أول مادخل االوضه أندهش
لماشافها ىبيىم دقيق ىف الهوا!!!
قالها وهو مستغرب:
ى
جايبان......
 بتعمىل أيه يانيلىل !!! وبصتله و غمزتله فقطع كالمه ,قالتله وىه ىبيش الدقيق ىف الهوا:
 طارق !!! أيه الىل رجعك ىتان  ,أنت نسيت حاجه وال أيه !!؟
قالها وهو بيجاري ها ىف الكالم:
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 أها نسيت مفاتيح الفيال ورجعت أخدها.وقال بصوت واىط:
 هو فيه أيه !!؟ماردتش عليه وفضلت ترش دقيق ىف االوضه كلها لحد ما اتاكدت ان مفيش حد ىف االوضه
غيهم.
ر
قالتله:
 مش قولتلك نور الكلب ده وراه حاجه  ,الكلب طلع ساحر  ,أنا شىك طلع ىف محله ,ى
وأدان ميه بسكر و قال أيه  ...متالزمة السمك!!
من أول ما جه
طارق قالها:
 انا مش فاهم حاجه!!!قالتله:
 ال بقولك أيه ركز معايا  ,أنت متقل ىف رالشب وال أيه !!؟
قالها:
ى
ى
؟وعرفت ر ى
فهميت بس  ,نور ساحر أزاى !!
مني !!؟
 فايق يانيلىل  ,بسقالتله:
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كبي وعنده جن وتقريبا ورث الجن عن جده وورث
 الكلب حكاىل ان جده كان ساحر ركمان قميص أخفاء!!
ضحك طارق بصوت عاىل وقالها:
 أنا برده الىل متقل رالشب ؟!!  ,قميص أخفاء أزاى يانيلىل  ,زى طاقيه االخفاء وكده !!
 ,ى
أنت شاربه كوكتيل خمور صح !!؟
قالتله بعصبيه:
-

طارق مش وقت هزار  ,أنا مش شاربه وفايقه جدا  ,وبقولك الىل شوفته ى
بعيت
نور عنده قميص أخفاء  ,ودخل االوضه وكان عايز يعمل مفأجأه بحبة ر ى
باللي
ى
ودبدوب زى المر ر ى
مختق  ,خدته عىل أد
اهقي!! بس انا شوفته وهو بيظهر بعد ماكان
يختق ى
ى
تان قداىم..
عقله لحد ماجرجرته ىف الكالم وعرفت كل حاجه  ,وطلبت منه

ى
ى
وأختق قدام ى
مكنتش مصدقه ى
عيت
بيختق بالقميص ,لف وهو البسه
عيت  ,بس ور ىان وهو
ى
وكلمت كمان وهو مخت ىق !!
علشان كده كنت برش دقيق علشان لو لسه ىف االوضه أعرف!!
قالها كأنه أفتكر حاجه :
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 صح يا نيلىل  ,ىيبق لما سمعنا واحنا بنتكلم ىف الجامعه  ,كان البسه  ,مش كان واقف
ورانا زى ما قالك!!
قالتله:
 برافو عليك يا طارق!!وفضلت تلف ىف االوضه وىه بتفكر:
 الحكايه كده بدأت تبان  ,أكيد أستخدمه كمان ىف موضوع الغش الىل طلع منه...ى
ى
ريحت قذره ,وجاىل هنا بمية بسكر وقاىل أنها من عطار
سحرن وخىل
الحيوان دا هو الىل
ى
سحرن علشان ينتقم ى
مت وبعدها جاىل ىف صورة العاشق المنقذ.
صديقه  ,أتارى أبن الكلب
سكتت نيلىل شويه وقالتله:
 طارق انا عايزة القميص ده بأى تمن  ...فاهم؟!!!قالها:
 وأجيبهولك أزاى بس يا نيلىل !!؟قالتله:
أترصف ياطارق  ,أبعت حد يشقه أو بلطجيه ىيرصبوا الكلب ده وياخدوه منه  ,أنا عايزه
القميص ده بأى تمن!!
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أنت عارف احنا ممكن نعمل ايه بالقميص ده؟!
كتيه أوى ياطارق  ,القميص ده أحنا االحق بيه مش المغفل ده...
أحنا ممكن نعمل حاجات ر
ى
كتيه أوى من ورا القميص ده...
أحنا ممكن يبق معانا فلوس ر
كي خساره فيه ى
ى
الخي بس  ،ميعرفش أن ىف أيده ى ى
وف
االهبل بيقوىل أنه بيستخدم السحر ف ر
أهله
طارق قالها:
ر
ماىس يانيلىل هشوف واقولك.
قالتله بعصبيه:
 بطل اليود الىل أنت فيه ده  ,بقولك أيه ،القميص ده ىيبق عندى بكره فاهم!!!
ر
قالها:
 هدى نفسك يانيلىل ,هجيبهولك  ,هبعت ناس ىيرصبوه وياخدوه منه  ,بس لو مات
ىبق ى
يبق ذنبه ىف رقبتك.
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قالتله:
 يموت وال يغور ىف داهيه انا عايزه القميص  ,وبعدين ذنب ايه الىل بتتكلم عنه  ..ايه ياطارق  ..دا احنا دفنينه سواا من ر ى
يومي!!!
قالها وهو رايح عىل باب االوضه:
دلوقت  ,ى
ى
 بكره يحلها ألف حالل  ,ناىم ىانت مطبقه من أمبارح!!
انت
قالتله:
 مش هنام اال لما القميص ده ىيبق معايا!!
فتح باب االوضه وقالها:
 هكلمك بكره يانيلىل...وهيمىس  ,نيلىل ندهت عليه ى
ر
تان وقالتله:
لسه هيقفل باب االوضه
 طارق!!رجع ى
تان وقالها:
 أيه ىتان !!؟
قالتله:
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 ىرى
اليومي دول  ,الدنيا مقلوبه ىف الجامعه عىل البت رشا والبوليس كان
أبق خد بالك
بيسأل الطلبه النهاردة عليها ,خد بالك علشان لو سألوك وال حاجه  ،وبطل رشب
رى
اليومي دول عايزاك مركز  ،متوديناش ىف داهيه.
هز راسه بالموافقه ,فقالتله:
 أنت دفنت البتاع ىف حته مقطوعه زى ما أتفقنا !!؟قالها:
 بتاع أيه !!؟صي:
قالتله بنفاذ ر
 التمثال النحاس ياطارق.قالها:
ى
 أهاا أفتكرت  ..التمثال  ,ما ىسحالن ىف كذا حوار ...اها دفنته ىف حته مقطوعه
أنت
متقلقيش.
قالتله:
 خد بالك ىبق ياحبيت ىالفيه الىل جايه...
ر
قالها:
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 عىل هللا!!!وخد نفسه ر
ومىس..
*****************************
الىل ماتعرفوش نيلىل أن أنا الىل كنت معاها مش طارق
طارق مارحش عندها الفيال أصال!!
نصي والرجاله يشتغلوه  ,وعملت تعزيمة الغيالن
أنا بعت ر
الىل ىف القميص وحولت شكىل لطارق!!!
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الفصل الرابع ر
عش
" اصحا  ...فتح عينيك "
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أتصدمت من الىل قالته نيلىل!!! ,كمان طلعت متورطه ىف أختفاء رشا!!!! وواضح من الكالم
أن ىه وطارق عملوا فيها حاجة!!!! .
رى
يامجرمي!!!
اه ياكالب
ى
ى
الحقيه...
وخالن ماشوفش حقيقة نيلىل
عمان
عرفت أن الحب
ر
روحت الفيال و أنا مخنوق ومش طايق نفىس  ,دخلت من باب الفيال القيت سندس نايمه
ى
ماشافتت بفتح الباب جريت عليا وىه بتتأسف وقالتىل:
عىل الكنبه الىل ىف الرسيبشن  ,اول
 حقك عليا ياسيدى  ,وهللا ما اعرف حصل أيه !!؟ أنا كنت عطشانه ولقيت أزازة ميهرشبتها  ،والقيت نفىس....
قولتلها وانا مخنوق:
خي.
 خالص ياسندس حصل رقالتىل:
ى
 أبدا !!! شكلك لسه زعالن ىمت  ..حقك عليا ياسيدى ..
سامحت ياسيدى!!!
بتي ى
أوضت  ,فضلت تشد ىف هدوىم وىه ى
ى
جان أسامحها.
ماردتش عليها وسيبتها وطلعت
أتعصبت وزعقت فيها وقولتلها:
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ى
ارحميت ىبق هو ى
ى
خي ..
أنت هتفضىل الزقاىل كده
 ماخالص بق قولتلك حصل ر....ماتغورى ىبق!!!!
عينيها غرغرت وقالت:
ى
تكرهت!!
 أنا أستاهل الحرق ياسيدى  ...بس وحياة أعز حاجه عندك ماى
أوضت ورزعت الباب ورايا...
ماردتش عليها وطلعت
ى
خانتت...
نيلىل عندها حق أنا عيل مراهق !!! وكلب علشان جريت وراها وسامحتها بعد ما
رصخت وكشت كل حاجه ىف االوضه وانا بشتم نفىس.
ى
أوضت وهيا بتعيط وبتقول:
سمعت صوت سندس بتخبط عىل باب
 أنا أستاهل الحرق ياسيدى  ..انا ما أستهلش ىأبق تحت رجلك  ..حقك عليا ياسيدى ,
ى
هختق خالص
والنت ماتعملش ىف نفسك كده  ,لو أنا سبب شقاك وتعبك أنا
بس ر
ى ى
بسبت ,
ومش
هتشوفت تان  ,بس وحياة أعز حاجه عندك ماتتضايق وال تتعصب ر
سامحت وانا ر
ى
ى
همىس خالص ،
سامحت ياسيدى ,
ى
أمىس وأنت زعالن ى
مهو برده مش هينفع ر
سامحت ياسيدى دى أول وأخر غلطه  ,ولو
مت ,
مسامحتنيش أنا الموت حق ليا علشان خونتك وخالفت كالمك!!
فتحت الباب القيتها عىل االرض وبتعيط  ,نزلت عىل االرض ومسكت أيديها وقولتها:
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تسامحيت ياسندس  ,أنا أسف لو أتعصبت عليىك  ,أسف لو زعقتلك  ,ى
ى
 ىأنت
أنت الىل
ى
ى
حيان كلها  ,عمر ما حد أهتم بيا وال ى
حبتيت
حبت قد ما
أنضف ىبت أدمه عرفتها ىف
,أنت ى
مت حاجه بالعكس ى
غي حاجه ومطلبتيش ى
أكي حد ى
ى
كنت بتعمىل كل الىل
حبت من ر
ى
ى
,سامحيت ياسندس!!
ترضيت أنا ما استهلش حد زيك
ىف طاقتك علشان بس
ى
الصغي  ,طبطبت عليا وىه بتقوىل:
والقيتت برىم نفىس ىف حضنها زى العيل
بكيت
ر
ى
سعادن ىف الدنيا ،وروج كلها ملكك.
 ماتقولش كده ياسيدى  ,أنت سيدى وسببمسحت دموىع وقولتلها:
ى
تتجوزيت ياسندس؟!!
بصيت عليها القيتها أتخشبت مكانها ونسيت بوقها مفتوح!!
هزيتها انا بقولها:
ى
تتجوزيت !!؟
 سندس ...سندسالقيتها أغىم عليها!!
شيلتها وحطيتها عىل الشير  ,حاولت افوقها بس كانت رايحه خالص!!
جريت جبت أزازة ميه ساقعه من التالجه ودلقت ميه عىل وشها ,ففاقت مفزوعه وفضلت
تبص يمينها وشمالها وىه بتقول:
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 الخمره …… الخمره غيبت عقىل!!وبصت عليا وقالت:
 أنت جيت ياسيدى  ,خصيمك النت ماتزعل  ,وحياتك عندى ماهعملها ىتان!!!
ر
بصتلها بأستغراب  ,فالقيتها بتقول:
والنت  ,حكم أنا شوفتك ىف الحلم زعالن ى
ى
مت أوى  ,وكنت بتكش ىف
سامحت ياسيدى ر
االوضه  ,وهللا ماهعملها ى
تان  ,وهسمع كالمك ى
وابق تحت رجلك!!!
قولتلها وانا مش فاهم حاجه:
 حلم !!!  ،حلم ايه ؟!!سكتت شويه وقالت:
 حلمت اللهم أجعله خي ى،أن كنت مستنياك ىف البسيبشن (الرسيبشن )  ,وكنت داخل
ر
ى
زعالن ى
تسامحت بس أنت كنت مضايق أوى و...
مت أوى  ,فضلت اترجاك
ابتسمت وقولتلها:
 اهاا ىوف أخر الحلم طلبتك للجواز  ..ال مهو ده مش حلم ,ده حقيقه ،وحصل من
شويه قبل مايغم..
قطعت كالىم لما لقيتها أغىم عليها ى
تان!!!
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دلقت فوقيها أزازه الميه كلها  ،ففاقت وقالت:
 الخمره ...الخمره غيبت عقىل .و بصتىل وقالتىل:
 انت جيت ياسيدى!!!!!الشيط من ى
سندس شكلها سفت وبتعيد ر
تان!!!!
قولتلها:
 ورحمة جدى ناير طلبتك للجواز  ,وقسما باهلل لو أغىم عليىك ىتان الرصف نظر عن
الموضوع  ..مش ناقصه عبط  ,مش هنفضل كده طول النهار نعيد ىف الكالم.
مأ أغماش عليها بس فضلت متنحه فيا!!
قولتلها:
ى
تتجوزيت وال أيه ؟!!
 أيه موافقهلطمت عىل وشها وقالت:
أتمت ى
 موافقه ؟!!! ده أنا عمرى ماكنت ىابق تحت رجلك ياسيدى!!!
ى
عايزن ى
ابق مراتك !!! يالهوى باىل  ،هو أيه الىل بيحصل ىف الدنيا ؟!!!
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قولتلها:
 الىل بيحصل ىأن فوقت لنفىس و عرفت ىأن كنت معىم وماشوفتش حبك ليا ,وجريتحقيه ,ماتجيش ضافر من ضوافرك.
ورا واحده ر
ى
حيان ى
ى
أنت بطلتها  ,انا
قلت  ,أحىل ايام
أنت الحد الوحيد ياسندس الىل ضحكت معاه من ر
رجعت علشان أقابلك ى
ى
ى
ى
أنت!!.
رجعت القريه
دلوقت أن القدر لما
أقتنعت
غي ماتقول حاجه!!
فضلت مزب هله برده من ر
وفوجئت بيها بتشد أيدى علشان تبوسها  ,فشديت أنا أيدها وبوستها وأنا بقول:
 أول ما السنه تخلص هاخدك البلد وهعملك فرح يتحاىك بيه أهل القريه كلها  ,وبعدينهاخدك معايا وانا مسافر البعثه ونكمل حياتنا مع بعض بره مص...
قطعت كالىم وقالت:
 هو أنت بوست أيدى من شويه ياسيدى !!!؟قولتلها:
 أها ياسندس...وكملت كالىم وقولت:
 -وبعدين هاخدك أفسحك بره...
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قطعت كالىم لما القيتها أغىم عليها لتالت مره!!!
قولتلها:
 ياشيخه روج ىبق!!!سيبتها مغىم عليها وطلعت بره االوضه  ،وانا مبتسم.
حسيت براحه غريبه وسعاده مع ىان لسه مجروح  ,بس روج أتعالجت بشعه من جرح نيلىل
جمت...
ر
الحقيه بسبب وجود سندس المالك ر
ى
دلوقت ىف البنت الىل أهلها ر ى
قالبي عليها الدنيا.
تفكيى
كل ر
وقررت أفضل ورا الموضوع لحد ما أكشف الجريمة الىل عملها الكالب دول....
ى
أخت القميص
نصي وحكيت له عىل كل الىل حصل بالضبط ,
أستدعيت ر
فنصحت اول حاجه ر
 ,خبيت القميص بس بعد ماعملت فيه تعديل لالحتياط برضه علشان لو حصل حاجه
ووصلوا للقميص...
نصي علشان نشوف هنعمل أيه !!؟
قعدت مع ر
قاىل:
 أنت عايز تعرف أيه بالظبط !!؟قولتله:
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يانصي  ,عايز اعرف كل حاجه!!
 كل الىل حصلر
سكت شويه وقاىل:
 أنا هروح مشوار وهجيلك ىتان.
قولتله:
 هتعمل أيه ىوهيوح ر ى
في !!؟
قاىل:
ى
سيبت خالص وماتستدعينيش  ,أنا ر
هاج لما
 هتعرف لما رأج يانينو اتقل !! بسأخلص.
ى
وبعدها ى
مختق!!!!
أختق  ,وفضل طول النهار
كنت قاعد مش عىل ى
ى
هيقتلت...
بعىص والفضول كان
مرضتش أستدعيه زى ماقاىل وفضلت مستنيه ,لحد ماجه...
قولتله وانا ملهوف:
 عملت أيه ؟!! وأيه الىل أخرك كده ؟!!قاىل:
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قولتله:
 مش فاهم حاجه !!؟قاىل:
 سألت قرين نيلىل عىل الىل حصل وسألت قرين طارق عىل الىل حصل.قولتله:
 ها وعرفت أيه !!؟قاىل:
تيج نشوف أحسن !!؟
 عرفت ياسيدى  .....طيب ما رقولتله:
 أشوف !!؟قاىل:
 هات أيدك يانينو!!بصتله بأستغراب!!
فقاىل وهو بيضحك:
 هات أيدك يانينو  ,هديهالك ىتان متخافش ،مسك أيدى وقاىل وهو بيضحك:
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غمض عنيك يانينو علشان بضعف قدامهم!!!
غممضت ى
عيت  ,فحسيت برياح شديده ىف االوضه ,الشبابيك فضلت ترزع جامد ,فتحت
ى
ونصي
عيت لقيت الشير والدوالب أترفعوا ىف الهوا  ,و حاجه زى أعصار بتقرب علينا انا
ر
نصي قاىل بصوت عاىل:
ر
 غمض عينيك يانينو  ...غمض عينيك ،وأمسك ىف أيدى جامد..غمضت ى
كتي!!
عيت وحسيت باالعصار دخل فينا ورفعنا من عىل االرض ،وفضل يلف بينا ر
بعدها الدنيا هديت وحسيت رجىل بتلمس االرض ى
تان.
نصي ى
بيغت وبيقول:
شويه و سمعت صوت ر
 أصحااا  ..فتح عينيك..فتح اه  ...ده ر ى
العي عليك..
غمضت العمر كله  ،خدت أيه!!!
أصىل بحب االغنيه دى أوى  ,أفتح عينك يانينو وصلنا بالسالمه.
فتحت ى
عيت القيتنا ىف الفيال بتاعة طارق  ,وشوفته قداىم عريان وبيقوم من عىل الشير ,
بصيت عىل الشير القيت رشا نايمة فوقيه بهدومها مفتوحه  ,وباين أن رشا كانت غايبه عن
الوىع.
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طارق لبس هدومه وراح عىل البار  ,صب كاس خمرا وولع سيجاره ,رفع كاس الخمره وهو
بيبص عىل رشا الىل لسه بتفوق.
رشا أول مافاقت مسكت رأسها من الصداع وقعدت ى
فيه تستوعب  ,بصت عىل نفسها
القيت هدومها مفتوحه ,قالتله وىه مصدومة وبتغىط ىف نفسها :
 أنت عملت فيا أيه !!؟اخد بوق من كأس الخمرة وقالها وهو بيضحك:
 عملت الصح يا رشا  ,عملت زى ما أى راجل وست بيعملوا مع بعض!!قامت و قالتله وىه بتهجم عليه:
 أه ياوقح يازباله!!!زقها برجله ىف بطنها فوقعت عىل االرض وقالها:
ى
أنت الىل ى
أنت هتستعبىط ياروح أمك  ,ى
 ىصدقت اننا
جيت الفيال  ,وكنت عايزه  ,وال
بأحيامنا  ,هو فيه راجل وست بيقعدوا لوحدهم ى
هنقعد ى
أنت الىل ى
بأحيامهم  ,ى
جيت
يارشا لحد عندى ى
وكنت عايز ىان.
رصخت وىه عىل االرض وقالتله:
ياحقي  ,أنا هقتلك!!!.
 ياكلبر
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وقامت من عىل االرض ى
تان وحاولت تهجم عليه ،ى
فرصب ها بالبوكس ىف وشها فوقعت عىل
االرض و جرجرها من شعرها وهو بيقول:
 بره يابنت الكلب من هنا ,غورى.كانت بتصوت وبترصخ وبتشتمه وقالت:
 أنا هفضحك ياقذر أنا مش هسكت  ,هبلغ البوليس يابن الكلب  ,مش هسيبكياوسخ.
فضل يجرجر فيها من شعرها  ,ونزلها من عىل السلم وهو بيجرجرها علشان يطلعها بره الفيال
ابيه فوقيها تمثال نحاس ...ى
الي ر ى
 ,حاولت تعضه من أيده بس فشلت  ,فمسكت ىف تر ر ى
ابيه
أتقلبت  ،ووقع التمثال عىل رجل طارق.
طارق ساب شعرها ومسك رجله الىل وقع عليها التمثال وهو بيرصخ وبيسب وبيلعن ىف رشا.
رشا أنتهزت الفرصه ومسكت التمثال  ,وحاولت ى
ترصب بيه طارق وىه بتقوم من عىل األرض
طارق تفادى ىرصبة رشا  ,وخد من أيديها التمثال وقالها:
 غورى ىبق ده ىأنت عيله بنت كلب...
ى
كتي قبل ماتقع عىل األرض.
ورصب ها بالتمثال النحاس عىل رأسها!!!  ,رأسها جابت دم ر
طارق أتصدم من الىل حصل  ,ورىم التمثال من أيده..
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نزل وحط ودنه عىل صدرها  ،وتقريبا القاها قاطعه النفس!!
حط أيده عىل رأسه ورجع لورا ..
جرى عىل البار وصب كاس ى
تان وأيده ى
بتيعش  ,رفع الكاس كله عىل بوق واحد ,كان متوتر
جدا ومحتاس وكان بيبص عىل جثة رشا ومش عارف يعمل ايه ..
طلع تليفونه وأتصل بحد وقال:
 نيلىل تعاىل حاال الفيال أنا ىف مصيبه.............
تعاىل يانيلىل مش هعرف اتكلم ىف التليفون.
.. ...........
بشعه يانيلىل.
شويه ونيلىل جات ودخلت الفيال وىه ملهوفه  ,ولسه هتسأله فيه أيه ياطارق  ،عينيها
وقعت عىل جثة رشا.
قالتله بعصبيه:
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 ىتان يا طارق؟!!!
طيب الخدامه وباباك عرف يدارى عليك  ,أنما المره دى عمو لو عرف أحتمال
يسجنك بنفسه.
وبصت عىل جثة رشا وقالتله:
غي رشا الفالحه ...زوقك زباله!!!
 مالقتش رقالها وهو مرعوب:
ى
دلوقت ؟! ..مكنش قصدى أقتلها ىه الىل عصلجت معايا.
 أعمل أيه يانيلىلقطع كالمه لما سمع صوت ر ى
أني رشا!!!
رشا لسه عايشه!!!
قالها:
ى
الحق يانيلىل دى لسه عايشه  ،الحمد هلل.
نيلىل قالتله:
 الحمد هلل عىل أيه  ..دى مصيبه  ..البت دى لو طلعت من هنا عايشه هتتسجن طولعمرك ،ومش بعيد يعدموك..
ده أغتصاب ر
وشوع ىف قتل ياطارق!!!
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طارق راح عىل البار ومسك أزازة الخمره و فضل يقرب ع منها  ,نيلىل جريت عليه وخدتها من
أيده  ,وىه بتقوله :
 بقولك أيه سيب البتاعه دى دلوقت وركز معايا عايزين نشوف هنعمل أيه ىف المصيبهدى.
رشا كان بتأن...
نيلىل راحت عند رشا وقالت لطارق:
 تعاال هنا شيل معايا  ،هندفنها ىف أى حته.طارق قالها:
 هندفنها حيه ؟!قالتله:
 أحسن ماتتدفن أنت بالحيا ىف السجن  ،أو تاخد أعدام!!!ى
مانالف حد فوق راسنا!!!
أخلص ياطارق متضيعش وقت  ,بدل
شالوا مع بعض رشا الىل بتأن وحطوها ىف العربيه....
ى
االعصار رجع ى
ونصي وودانا حته تانيه..
وخدن أنا
تان
ر
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رى
واقفي بعربياتهم ىف وسط الصحراء حفروا حفره ,رموها فيها وردموا عليها وهيه
شوفتهم
حيه!!!
كل واحد فيهم ركب عربيته  ,نيلىل لفت بعربيتها وقالت لطارق قبل ما ر
تمىس:
 أوىع تنىس التمثال الىل ىرصبتها بيه  ,أتخلص منه  ,أدفته ىف حته بعيد عن هنا علشانلو لقوا الجثه ميلقوش سالح الجريمة  ..فاهم ياطارق!!
ر
ماتمىس:
هز رأسه وقالها قبل
ى
تكون زعالنه علشان القيتيها معايا.
 نيلىل أوىعقالته وىه بتضحك:
 من ىأمت وانا بيفرق معايا الكالم ده ياطارق  ،أنا ست عمليه وعارفه أن الرجاله عينيهم
فارغه  ،وبعدين ياروقه أنت عارف ايه الىل يفرق معايا!!
قالها:
ى
غيك علشان ثروة جدنا ماتطلعش
 عارف يانيلىل  ,الىل يفرق معاىك أن ماتجوزش حد ربره.
قالتله:
 -بالظبط يابن عىم!!!
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االعصار جه خدنا ورجعنا ى
ى
الوضت الىل ىف الفيال...
تان
كنت مذهول ومصدوم وغضبان وحزين عىل رشا.
نصي قاىل:
ر
 الكالم عىل أيه يانينو ؟!! أنتقام وكده !! أصىل بحب الحاجات دى أوى  ,جدك عيشناقبل كده ى
رى
مالحقي عىل أهل النجع الىل نفخناهم!!
فيه كلها شغل  ..مكناش
ى
ى
الفيان وتفاحة
بص بق يانينو  ....انا عندى أفكار كرييتف اكي من جدك  ,فكك من شغل ر
الجن والكالم ده.
عندى ى
جت هنا هيموت ويركب ىبت أدم  ,ومش فارق معاه راجل وال ست  ,أصله مكبوت
وبيكره ى
البت أدم ر ى
ي أوى بص هيخل.....
قطعت كالمه وقولتله:
 ال يانصي  ,أنا مش هستخدم السحر ىف أذية الناس ىتان ى
حت لو كانوا يستاهلوا.
ر
أنت هتبعت حنوش يتجسد للبوليس  ،ويروح يعرفهم مكان جثة رشا والتمثال.
وهما هياخدوا عقابهم الىل يستاهلوه ...أنا هحقق العداله مش االنتقام ...
قاىل وهو زعالن:
ى
ياج ضيعت علينا المتعه  ,بس قشطه برده الىل تشوفه  ,هبعت حنوش حا....
-
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فجأه صوت نصي ى
أختق  ,ناديت عليه مردش !!! حاولت أستدعيه بالتعزيمة  ..بس مجاش
ر
برضه!!!
كبيه  ,وصوت ىرصب نار تحت ىف الفيال ،بصيت من البلكونه
فجأه سمعت صوت دوشه ر
شايلي سالح ى
رى
وبيرصبوا نار عىل باب الفيال عشان يفتحوه!!
القيت طارق ومعاه بلطجيه
طلعت جرى من االوضه  ,القيت سندس بتجرى عليا وىه خايفه  ,قولتلها:
ى
عرفت تنىط من الشباك ،
أستخت ىف أوضتك وأقفىل عىل نفسك ومتخرجيش ،ولو
ر
نىط  ...فاهمه؟!!
ى
قالت:
 أبدا ياسيدى  ...مش هسيبك لوحدك ياسيدى.قولتلها وأنا بزوقها:
ى
ر
خىس ياسندس أوضتك مش وقته !!
هتمون!!
مسكت ىف هدوىم وقالتىل:
ى
غيك...
 أموت معاكدلوقت  ,وال أعيش لحظه من ر
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خدتها ورا ضهرى لما القيت طارق والبلطجيه الىل معاه وصلوا عندنا  ,البلطجيه جريوا علينا
يرص ى
 ,حاولت أقاومهم ىرصبت واحد بس أتكاتروا عليا وفضلوا ى
بون أنا وسندس برجليهم وفيه
منهم الىل كان معاه صواعق كهربا  ,فضلوا يكهربونا لحد ما اغىم علينا...
صحيت عىل جردل ميه ى
بييىم عىل ر
وىس ...
ى
فتحت ى
وجمت سندس وشها كله متخرشم ,وحوالينا البلطجيه
القيتت مربوط ىف كرىس
عيت
ر
وطارق .
مكان وأرصخ بس ى
حاولت أقوم من من ى
بوف كان متكمم  ,غمضت ى
عيت وحاولت أردد تعزيمه
ي
ى
بيحرص!!!!
نصي ىف شى  ,بس مكانش
استدعاء ر
سمعت صوت طارق بيقول:
رى
تستعي بالجن بتاعك  ,أصلنا برضه نعرف سحره!!
 مش هتعرفوشاور عىل واحد شكله كان مختلف عن شكل البلطجيه.
وكمل كالمه وقال:
ى
ودلوقت
 أعرفك بالشيخ السمرى  ,ساحر زيك وهو الىل فصل عنك الجن بتوعك ,نخش ىف الجد.
وقرب عىل سندس وطلع سكينه وحطها عىل رقبتها وقال:
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 -أيه هتقولنا عىل مكان القميص وال أدبحهالك وأديلك رأسها ؟!!
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الفصل الخامس ر
عش
" سمكة وقرد "
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وبالفعل بدأ ر
يمىس بالسكينه عىل رقبتها...
أتنططت وأنا مربوط وفضلت أرصخ بس ى
بوف كان متكمم.
طارق حط أيده عىل ودنه و قال:
 أيه يانور بتقول حاجه !!؟ ها!!وشاور لواحد من البلطجيه وقاله:
 شيل اللزقه من عىل بوقه..البلطج شد اللزقه من عىل ى
بوف  ,فقولت لطارق:
ر
 هقولك عىل مكان القميص بس سيبها  ,ىه مالهاش دعوه بحاجة مشكلتك معايا أنا!!ضحك وقال:
 للدرجه دى خايف عليها  ,أوىع تكون بتحبها ,نيلىل تزعل منك أوى.حسس عىل شعر سندس وهو بيقول:
 عندك حق يانور  ,البت حلوة وتستاهل!!رصخت وقولته:
 شيل أيدك من عليها ياقذر...244

ى
كهربت!!
واحد من البلطجيه
طارق قال وهو بيبص ىف ساعته:
 أخلص ر ىفي القميص !!؟
قولتله وانا بفوق من الكهربا:
 مش هقولك عىل مكانه أال لما تفكها وتمشيها االول!!حط السكينه عىل رقبتها وقال:
ى
ى
دلوقت عىل طول أحسن ...الرصاحه البت خساره ىف الدبح  ,بس أعمل
يبق أدبحالك
أيه  ,أنت الىل معصلج  ,كده كده هتقول عىل مكانه غصب عنك.
وبدا يدبح سندس بجد!!!.
قولتله:
-

وقف  ...وقف..

ى
ابيه الىل قدامك  ,هتشيل ى
القميص تحت ى
الي ر ى
الي ر ى
هتالف
ابيه و ترفع السجاده الىل تحتها ,
ى
هتالف القميص تحته.
بالط مخلوع  ,شيله
طارق شاور للبلطجيه اىل معاه فشالوا ى
الي ر ى
ابيه رموها ورفعوا السجاده  ,وشالوا البالط
المخلوع وطلعوا القميص.
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طارق جرى عليهم وخطف من أيديهم القميص وبصله وهو مبهور من شكله.
لبس القميص وزرر كل الزراير بتاعته......
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فالش باك (يوم حفلة عيد ميالد نيلىل )
ى
بتخون وبتبعت رساله لطارق علشان يجيلها الفيال
خرجت من عند نيلىل بعد ماشوفتها
حاال!!
نصي ,اول ما ى
حرص قال:
دخلت العربيه وأستدعيت ر
 افففففف ...ايه ريحة السمك دى؟ !!!!!! مش قلتلك يا عم خىل سندس تخف اكل ى يفالعربية  ,وكمان سمك!!! انت مش عارف اننا مبنطقهوش!!!
قلتله بزهق:
يانصي  ،عايزك ىف حوار مهم.
 مش وقتهر
قاىل:
خي يا نينو ؟!
ر
قولتله وانا ى
عيت بتدمع:
-

بتخون ى
ى
يانصي.....
تان
نيلىل
ر

الىل حصل.
عىل كل ي
وحكيتله ي
قاىل وهو متأثر:
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 أها منكم ىيابت ر ى
أدمي ومن طبعكم  ,بتخونوا بعض وبتاكلوا سمك ى يف العربية!!
قولتله:
نصي ,ركز معايا ,انا الزم اعرف هتقوله ايه !! علشان كده أنا الىل
 مش ناقصاك يا رى
وأغي شكىل لطارق.
هقابل نيلىل مش طارق  ,هعمل تعزيمة الغيالن الىل ف القميص ر
قاىل:
 طيب وطارق مش أنت بتقول هيجيلها كمان شويه؟!!!  ,لو وصل الفيال وأنت عندهاهتتقفش!!
قولتله:
 ما أنت ىهيوح تشتغل طارق..
قاىل:
 هشتغله رعب ىيعت؟! ...اوهموا أنك بتقطع رقبته وكده؟!!
قولتله:
ى
الحقيق لما يكلمها او
 ال طبعا ...هيبان ىأن سحرته و نيلىل هتعرف أنها مقابلتش طارقيروحلها بعد كدا.
قاىل:
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 امال هنشتغله أزاى !!؟قولتله:
-

هتوهمه انه طلع بعربيته عادى ووصل لفيال نيلىل و أنه قابلها فعال وقالتله نفس
الكالم الىل هتقولهوىل لما أدخلها كمان شويه عىل ىان هو.
رى
االتني ماياخدوا بالهم أن ى يف حاجه غلط  ,فهمت
غي
انا عايز أعرف ىه هتقوله أيه من ر
؟!!!

قاىل:
 فهمتك يانينو.ى
نصي أشتغل طارق وأوهمه أنه قابل نيلىل وانها قالتله نفس الكالم
قابلت نيلىل كأن طارق و ر
الىل قالتهوىل.
طلعت من عند نيلىل وانا مخنوق ومش طايق نفىس  ,وهديت شويه بسبب سندس الىل
هونت عليا الصدمة.
ى
أخت القميص  ,خبيت القميص بس بعد ما شيلت
نصي
بعد ماهديت أستدعيت ر
ونصحت ر
أخر زرار ىف القميص علشان أعطل تعزيمة االخفاء.
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اآلن......
االخي الىل شيلته.
طارق لبس القميص وزرر كل زرايره ماعدا الزرار
ر
وقال للساحر والبلطجيه الىل معاه:
 ها أختفيت !؟فقالوله ىف صوت واحد..:
 أل....طارق سكت شويه كأنه بيفتكر حاجه وبصىل وقال:
 أفتكرت  .....نيلىل قالتىل أنك لفيت لفه كامله وبعدين أختفيت.وضحك وقال:
 أصل نيلىل مابتخبيش ىعت حاجه خالص  ,واخد بالك يابتاع انت؟!!
لف لفه كامله بالقميص ,وقالهم:
-

ها أختفيت!!!

قالوله ىف صوت واحد:
-

ال ياباشا لسه ظاهر!!
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فضحكت بصوت عاىل وقولتله:
ى
شافتت وأنا بلف  ,بس ماتعرفش ىأن الزم أفكر ىف حاجه معينه وانا بلف علشان
 نيلىلى
أختق!!
قرب السكينه عىل رقبة سندس ى
تان وقالىل:
 حاجة أيه الىل بتفكر فيها وانت بتلف ؟!! قول واال المره دى هديك رقبتها فعال!!قولتله بلهفه:
أجي الجن بتوعه يعملوله القميص دا وكان بيعذبهم
 خالص خالص هقولك  ..جدى ربالعزائم وهما بيعملوه  ,وبيجيهم يكلوا ى
اكي أكله بيكرهوها.
ر
عشان كده الزم وأنت بتلف تفكر ىف ى
أكي أكله بيكرهه الجن علشان التعزيمة بتاعت االخفاء
تشتغل..
صي:
قالىل بنفاذ ر
-

أخلص أيه االكله !!؟

قولتله:
 أسال الساحر بتاعك الىل أنت جايبه  ,هو هيقولك ىأكي أكلها بيكرها الجن؟
طارق بص للساحر  ,فالساحر قاله:
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 الجن بيكره عسل النحل والسمك  ,وأخلص ياطارق باشا علشان الجن الىل معاه أقوىمن الجن الىل معايا ،ومش هقدر أحجبهم ى
أكي من كده!!
طارق ر
مىس بالسكينه عىل رقبة سندس ،فبدأت تجيب دم وقاىل:
 قول بشعه أفكر ىف أيه وانا بلف  ,العسل وال السمك!!قولتله بلهفه:
-

السمك  ...السمك أبوس أيدك شيل السكينه من عىل رقبتها.

شال السكينه من عىل رقبة سندس الىل أنجرحت وبدأت تجيب دم!!!
ى
عيت غرغرت وبصيت لسندس الىل مكنش خايفه عىل نفسها  ,كانت بتبصىل وعينها بتدمع
,كأنها بتقوىل بعينيها:
 مش مهم أنا أعيش  ,المهم أنت تعيش!!!وقف طارق وخد نفس عميق ولف لفه كامله وهو بيفكر ىف السمك...
كبيه ىف حجم جسمه.
فجأه أتحول لسمكه ر
أيده أتحولت لزعانف وجلده ىبق ر
قش سمك  ,رجله بقت ديل سمكه وراسه أتحولت راس
سمكه  ,وطلعله خياشيم وفضل يتلوى وهو بيتخنق علشان بره الميه.
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وهو بيلتوى ىف وسط الفيال  ,خبط فينا ى
وف البلطجيه بتوعه ووقعنا عىل االرض بالكراىس ,
ى
والفوض عمت المكان  ,لحد ماطارق (السمكه) بطل يتلوى وقطع
الدنيا كانت هرج ومرج
النفس زى السمكه لما بتخرج من الميه!!!!
رى
رى
وواقعي عىل االرض  ,الساحر الىل كان مع طارق قام من عىل
مربوطي ىف الكراىس
كنا لسه
الكبيه (طارق ).
االرض وقرب عىل السمكه
ر
وقلع طارق السمكه القميص  ,وقرب عليا وانا عىل االرض وقال:
ى
بيخق بس!!! القميص بيعمل حاجات
 سحر الغيالن !! صح !!؟ القميص ده مشرى
مشغولي مع
تانيه  ,هعرفها من قرينك لما أخدك معايا وأخدرك علشان الجن بتوىع
ى
دلوقت.
الجن بتوعك
وقال للبلطجيه:
 خلصوا عىل البت  ,وهاتوا الواد معن......قطع كالمه جرس الباب الىل ربين ،فقال لواحد من البلطجيه:
 أجرى بشعه شوف ر ىمي عىل الباب  ,قبل مايدخل ِ
البلطج فضل واقف  ,فالساحر شخط فيه وقاله:
ر
ياغت الباب مكسور.
 بشعه رالبلطج راح عند الباب وبص من ر ى
العي السحريه:
ر
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 رىمي بره عىل الباب !!؟
فمسعنا صوت واحد بيقول:
 رشكة فاست للشحن والتوصيل يافندم  ,معايا طرد الستاذ نور.البلطج قاله:
ر
 االستاذ نور مش موجود  ,تعاال يوم ىتان.
المندوب قاله:
 مش هينفع يافندم أرجع باالوردر ىتان  ,أى حد يستلمه وخالص.
البلطج قال:
ر
 طيب حطه جمب الباب  ,وأتكل عىل هللا انت.المندوب قاله:
 أسف يافندم  ,بس الزم حد يمضيىل باالستالم.صي:
ر
البلطج قاله بنفاذ ر
 يووه ده انت غتت أوى.البلطج ربيجع لورا وهو بيقول:
وفتح الباب علشان ياخد منه الطرد  ,فجأه لقينا
ر ي
كبيه!!!!
 أفىع  ...أفىع ر254

عىل االرض وفضل يرجع لورا.
ووقع ي
المندوب دخل من الباب.
حنوووووش!!!
أول مادخل من الباب والبلطجيه شافوه  ,البلطجيه كلهم خافوا ورجعوا لورا.
فيه منهم الىل وقع عىل االرض وهو خايف ومنهم الىل طلع يجرى بعيد عن الفيال.
سمعت واحد منهم قال وهو بيبص عىل حنوش:
كبي!!!
 ديب  ..ديب روواحد ى
تان قال:
 شاكر  ...وهللا ماخونتك مع مراتك أنت فاهم غلط!!!بصيت عىل الساحر القيته بيبص عىل حنوش وهو بيقول:
 شنعان الجن!!!! أزاى ؟!!!! انا حرقتك قبل كده!!!قرب حنوش منه  ,فالساحر أترعب ووقع عىل االرض.
حنوش مد أيده وخد منه القميص وقاله:
 -بخ!!
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الساحر خد نفسه وطلع يجرى بعيد عن الفيال مع ى
رى
واقعي عىل
باف البلطجيه الىل كانوا
االرض...
ى
ى
مافكت جريت عىل سندس عشان افكها وانا بقوله:
وفكت  ,اول
حنوش قرب عليا
 بشعه ياحنوش هات قطن وشاش ومطهر!!شيلت اللزقه من عىل بوقها فأول حاجه قالتها وىه بتعيط:
بخي ياسيدى.
 الحمد هلل أنك رى
حضت وبكيت.
فكيت الحبال الىل ربطاها ىف الكرىس وخدتها ىف
حنوش جاب القطن والشاش والمطهر  ,رفعت رأسها وبصيت عىل الجرح الىل ىف رقبتها ,
الحمد هلل الجرح سطج بس بيجيب دم ,طهرته ولفيت رقبتها بالقطن والشاش وشيلتها
وطلعت بيها عىل االوضه وحنووش ورايا.
ريحتها عىل الشير  ,ولسه هبوس أيديها.
حنوش قاىل:
 هو مفيش شكرا  ,مش كفايه أستحملت ريحة زفارة السمك الىل تحت وجيت  ,طيبى
ى
شجعت.
حت قوىل رايك ىف الخدعه الىل عملتها ,
أبتسمت وقولتله:
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ى
خيك  ,أيه ىبق الخدعه وليه كلهم جريوا لما
 مش عارف أقولك أيه ياحنووش ,كي رشافوك !!؟
قاىل بفخر:
ى
يشوفون ى
 ال أنا أعجبك أوى وزى مابقدر اخىل ىالبت ر ى
أكي حد بيشتهوه  ,أقدر
أدمي
ى
يشوفون ى
أكي حاجه بيخافوا منها  ,أنا بس مرضتش أشغلها عليك أنت
أخليهم
والدرويشه بتاعتك علشان كان فيكم الىل مكفيكم بس أنا الرصاحه هموت وأعرف أنت
بتخاف من أيه !!؟
ضحكت وقولته:
نصي بعتك
 عليا الطالق من قبل ما أتجوز أنت برنس !! صايع ياحنوش  ,وطبعا رى
خدمت  ....أيوه صح هو ر ى
نصي !!؟
علشان أنت مش ىف
في ر
قاىل:
وهيجع عىل طول  ,هيعلم
 جاى كمان شويه  ,هيأدب الجن الىل كانوا حاجبينه عنك رعليهم علشان مايعملوهاش ى
تان.
قولتله:
نصي دا جن اصىل..
 أصىل  ..رقاىل بخيبة أمل:
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 بعد كل الىل عملته  ,وبرده نصي هو الىل أصىل  ,طيب تمام  ,انا عايز ىعرف ىف
ر
الشغالنه دى  ,أنا جن فرى النش وبشتغل بالقطعه  ,مش ىف خدمتك ى
يعت!!!
قولتله:
 أيه المقابل الىل أنت عايزه !!؟قاىل:
 ىىبييا عائىل سوبر سوبريم وشاورما من عند أبوعمار السورى.
ضحكت وقولتله:
 أنت بتهزر صح !!؟وشه قلب وقاىل:
 أنا مبهزرش ىف الحاجات دى !!؟قولته:
 من عنيا ياحنوش ىحارص  ,قوىل صح أنت روحت بلغت البوليس !!؟
قاىل:
ى
وبعتت ليك.
نصي كان قالىل أروح أبلغ بس لما حصل الىل حصل ىلىع المشوار
ر
قولتله:
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أصي شويه ىبق.
 كويس  ,رنصي ى
حرص  ,ومكنش طايق ريحة طارق السمكه ,اطمن عليا وقاىل:
ر
ى
دلوقت ؟!!
 ها هتعمل أيهقولتله:
 هنبلغ عشان اهل البت الىل ر ىكبي اوى نيلىل تطلع
قالبي عليها الدنيا  ,بس كدا احتمال ر
منها.
نصي قاىل:
ر
 هتطلع منها ازاى ؟!!الكبيه وقولتله:
بصيت عىل السمكه
ر
 طارق بس الىل كان هيلبسها  ,بصماته عىل التمثال  ,ولو حللوا جثة رشا هيعرفوا انهأغتصبها  ,انما نيلىل هتطلع منها الن التمثال معلهوش بصماتها..
قاىل:
ى
يعت هتعمل أيه ىف االخر  ,هتسيبها ؟!!
قولتله:
 عىل ىجثت أسيبها بس أنا هخليها ىه الىل تعاقب نفسها.
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بصيت عىل حنوش وقولتله:
 أنا عايزك ىف طالعه كمان  ,وهحاسب عىل أى أوردر تطلبه لمدة شهر.قاىل:
 أى أوردر !!؟قولتله:
 أى أوردر.قاىل:
 الكالم عىل أيه ؟!!قولتله:
 ىهيوح لنيلىل عىل أنك طارق.......
حنووش راح لنيلىل عىل هيئة طارق ى
وف أيده القميص  ,اول ماشافته ,خطفت من أيده
القميص وبصتله وىه مبهوره من ألوانه المتداخله ىف بعضها  ,وقالت لحنوش:
 برافو عليك ياطارق  ,جبتوا أزاى !!؟قالها:
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 أجرت ساحر بالبلطجيه بتوعه  ,وروحنا عىل فيال نور ودبحت البنت سندس قدامعينه فخاف وقالىل عىل مكان القميص وقاىل أشغله ازاى قبل ما أدبحه هو كمان!!
قالتله:
 قلبك ىبق جامد اوى ياطارق.وضحكت وقالت:
 شكلك ىهتبق سفاح العيله.
وقامت لبست القميص  ,وقفت قدام المرايا  ,زررت كل الزراير ماعدا اخر زرار  ,لفت لفه
كامله وىه مغمضه عينيها وقالتله:
 ها ؟!! أختفيت !!؟مردش عليها  ,ففتحت عنيها القيت نفسها لسه ظاهره ىف المرايا.
فضحك طارق (حنوش ) وقالها:
 اصىل كنت مفكر زيك كده ,أول ما ألف ىأختق عىل طول  ,أتارى جد الواد نور عامل
للقميص باسورد!!
قالتله بأستغراب:
 -باسورد أزاى !!؟
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قالها:
 هو مش باسورد ر ىمعي !!؟
صي:
قالتله بنفاذ ر
 أخلص ياطارق بطل برود باسورد أيه ؟!!ضحك وقالها:
 أهدى طيب مستعجله عىل أيه.قالتله وىه ى ى
بيعق فيه:
ى
بيخق أزاى !!؟
 يووووه  ...أخلص ياطارققالها:
بيختق لما تلف لفه كامله وانت بتفكر ىف ى
ى
ى
أكي حيوان بتكرهه.
ياست القميص
 بىصقالتله:
 مش فاهمه !!؟قالها:
وأنت ى
يعت الزم تفكرى ىف ى
بتلق بالقميص ,أنا فكرت ىف ى ى
أكي حيوان بتكرهيه ى
ى
الخيير
ولفيت فا أختفيت  ,فاهمه !!؟
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قالتله:
 أهااا فهمت  ,بس انا بكره تقريبا كل الحيوانات.قالها:
 ال يانيلىل الزم تفكرى ىف ىأكي حيوان بتكرهيه فعال.
قالتله وىه بتفكر:
اصي  ...الال  ..الرصصار مش حيوان ده ر
حشه  ,أيوه أنا بكره القطط
 أنا بكره الرص ررى
التعابي  .....مش عارفة ياطارق أنا بكره أيه بالظبط!!!
والكالب ل ل انا بكره
قالها:
 ركزى يانيلىل ولو مش عارفه  ,خالص سيبهوىل انا  ,أنا كده كده بقيت أعرف ىأختق
بيه.
ومد أيده علشان ياخدوا منها  ,فشديته من أيده وقالتله:
 أنىس ياطارق !! ىأصي!!
سيبت شويه بس أفكر  ,ر
فضلت تفكر ىف ى
أكي حيوان بتكرهه  ,وبعدها فطت من مكانها وقالت:
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أكي حيوان بكرهه  ,أفتكرت لما كنت صغيه ى
 عرفت ىوف حديقة الحيوان  ,أن قرد
ر
ى
وخضت جامد  ,تقريبا أنا بكره القرود اوى وبكره شكلهم
هجم عليا وهو ىف القفص
الوحش.
حنوش قالها:
 متأكده يانيلىل !!؟قالتله:
 متأكده جدا  ,أنا بكره القرود ىأكي من القطط والكالب.
قالها:
يبق ى
ى
تلق لفه كامله وانت بتفكرى ىف القرد الىل هجم عليىك ىف حديقة الحيوان.
قالتله:
ر
ماىس!!
وقفت قدام المرايا وغمضت عينيها ولفت بالقميص وىه بتفكر ىف القرد.
وبعدين سألت حنوش:
 خالص أختفيت!!قبل ماتفتح عينيها كان حنوش مقلعها القميص.
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بصت وراها القت طارق ( حنوش ) ى
أختق.
بصت عىل نفسها ىف المرايا ورصخت بصوت عاىل لما شافت ىف المرايا قرد !! و رصختها
طلعت صوت قرد!!
ى
دلوقت عاملينه فيليه!!!
نيلىل بقت قرد وطارق بعته لمحل سمك وزمانهم
يصي اهلها  ,كانوا منهارين جدا
وحنوش اتجسد للبوليس وراح دلهم عىل مكان جثة رشا ،ربنا ر
رى
حوالي الفيال
الكاميات الىل
والتحقيقات بينت تورط طارق ونيلىل ىف الجريمه بعد مافرغوا
ر
ي طارق أو ى
ى
دلوقت مش القي ر ى
حت
وشافوهم وهما بيشلوها وبيحطوها ىف العربيه  ,ولحد
نيلىل.
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بعد مرور عام...............
قرية النيارين...
خلصت السنه وأتخرجت بأمتياز  ,ورجعت قرية النيارين وانا ىف أيدى سندس.
كالعاده البلد أتلمت عليا وكانوا بيبصوا عىل سندس وبيشبهوا عليها  ,أغلبيتهم ماخدوش
بالهم انها سندس.
خدتها وروحت ى ى
لمعي باشا  ,بعد ماقررت أنه يكون أول واحد أعزمه عىل فرج.
ى
أستقبلت استقبال حار كالعاده وقاىل:
أول ماروحتله الفيال
يعت !! أيه الىل رجعك البلد ى
 غريبه ىتان!!
قولتله:
 ما أنا أكتشفت أن ىحرصتك عندك حق  ,وقررت رأج أستقر ىف البلد.
قاىل بأستغراب:
 طيب والهندسه والبعثه ؟!!قولتله:
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 ال ماهما خدوا واحد ىتان كان عامل ورقه بحثيه عن تطوير موجات الميكروويف!!!
قاىل وهو بيضحك:
 كوسه ىيعت  ...البعثه أتكوست!!
قولتله:
 ال طبعا يافندم هما أخدوه علشان أهميه بحثه طبعا  ,مش علشان ىيبق أبن رئيس
الجامعه والحاجه!!
كمل ضحك وقال:
ى
 طيب ىباالخياع ده.
يابت مابلدك اوىل
قولتله:
والنت  ..بلدك أوىل بيك  ,وتعاىل وانا أوديك.
 ال مؤاخذه ياباشا بالش الكالم ده رهتيىم ىف الدرج زى كتي من االبحاث وا ى
أنت عارف أخرتها أيه  ,الورقه البحثيه ى
الخياعات الىل
ر
أدفنت علشان ضعف االمكانيات والتكلفه.
قاىل:
صغيه؟!!
 -مش أنت بتقول تكلفة الجهاز ر
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قولتله:
غي أن ده بحث
 أها بس برضه محتاج اعمل مصنع وادرب ناس علشان نعمل خط انتاج  ,رى
ومحي ر ى
رى
مي علشان محدش منهم يشق
مهندسي شاطرين
غي ىأن محتاج
ومحتاج يتطور  ,ده ر
الفكره.
قاىل:
 بالنسبه للمصنع فأنت عندك أرض جدك ,ىأبت عليها مصنعك وانا هدعمك بالفلوس
رى
للمهندسي  ,فأنا ممكن أوفرهملك لو حابب...
وأستثمر ىف الفكره وبالنسبه
سكت شويه وقاىل:
رى
مهندسي أصال  ,انا قريت ىف مذكرات جدك انه أستعان
 وال أقولك أنت مش محتاجنصي والىل معاه يساعدوك عىل االقل
بالجن علشان يبنوا معاه بيته  ,أيه رأيك ماتخىل ر
هتضمن ان محدش يشق الفكره ويروح ينفدها.
سمعت صوت نصي ىف ى
ودن بيقول:
ر
كبي ىف السن وبيخرف  ,عىل ى
جثت يانور ىأن أشتغل ىف
 أوىع تسمع كالمه  ,ده راجل رى
هتكهربت لحد ما أموت.
الكهربا  ..ولو

قولتله:
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-

فكره جامده جدا ياباشا وهللا  ...أنا موافق.

فرح وقاىل وهو متحمس وانا هبعت أجيب مهندس معمارى يصمم مخطط للمصنع علشان
نبدأ بنايه ىف أقرب وقت.
قولتله:
 حيلك ياباشا  ,انا أصال جايلك علشان أعزمك عىل فرج..بص عىل سندس وقاىل:
ى
ى
ونستت أسلم عىل االنسه الىل معاك.
خدتت ىف دوكه
 شوفتمد أيده وقالها:
 أهال وسهال  ..رش ىفت القرية و الفيال.
فهزلت رأسها.
غمزىل وقاىل وهو مبتسم:
 العروسه !!!؟قولتله:
 -أها  ..سندس!!!
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رجع لورا وبص ى
تان عىل سندس وقاىل وهو مستغرب:
 ىه دى سندس ال..قولتله وانا بهز راىس:
ى
بتاعت.
 -أيوه سندس الدرويشه

**************************
كتان عليها قدام أهل القريه وكان فرح أتحاىك بيه أهل النجوع الىل حوالينا كلها.
كتبت ر
كبي فوق المنصه وأفراع النور كانت لحد أخر القريه.
عملوا مشح ر
رى
مختلفي عىل ر ى
رى
مصدقي
جمت ىف الكوشه  ,أغلبيتهم مكنوش
وأهل القريه كلهم كانوا
مي الىل ر
جمت سندس وكانوا بيكدبوا أى حد بيقول أنها سندس.
أن الىل ر
ى
حست  ,اصالة  ,انغام ,
حنوش احيا الفرح وبدع عىل خشبه المشح عمل عمرو دياب  ,تامر
وختم الفرح بدينا الرقاصة!!
خلصنا الفرح وروحنا عىل الكهف.
ى
شافت كأنه بيقوىل:
حفيد غداف ( غر ران ) كان واقف مستنينا فوق الكهف وهز راسه لما
ميوك.
 -ألف ر
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فقولتله:
 هللا يبارك فيك عقبالك.فهز راسه.
رى
الفورسيون.
نصي و خاله وال
دخلت الكهف والىل روقه ر
طبعا اول ى
فيه من جوازى بسندس قضيتها وانا بفوقها فيها  ,فضلت تقريبا ست شهور مش
مصدقه نفسها وكل ما المسها يغىم عليها!!
ىف يوم قعدت مع نص ري جمب الكهف وناديت عىل حفيد غداف فجه ووقف عىل أيدى.
نصي بصىل بأستغراب وقال:
ر
 ديجافو!!!قولتله:
ى
يعت أيه!!!
قاىل:
بتيج ى
للبت أدم بيحس فيها انه شاف مشهد ر ى
معي قبل كده  ,معرفش أنها
 دى حاله ربتيج للجن كمان!!!
ر
قولته:
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 مش فاهم !!؟قاىل:
جمت زى ما أنت قاعد كده ,
 نفس المشهد ده حصل من  100سنه  ,جدك كان قاعد روغداف جه ووقف عىل دراعه  ,كنت ساعتها بغزل القميص!!
قولتله:
 أخ !!! مذكرات جدى  ,أنا نسيتها خالص !!سيبته وجريت عىل الكهف ودورت ىف الدوالب عىل المذكرات لحد ما القيتها.
قرفصت عىل الشير.
فالقيت سندس جايه و ىف أيديها طبق ترمس وبتقوىل:
 بتقرأ أيه ياسيدى ؟قولتلها:
 بقرأ مذكرات جدى ناير ياسندس.نطت قعدت جمت عىل الشير وقالتىل وهو بتأزأز ىف ى
اليمس:
ر
 ال ىى
والنت.
يبق أقعد معاك ىبق وأنت ب تقرأ ...أقرأ ياسيدى
وسمعت معاك ر
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حطت رأسها عىل رجىل فحركت صوابىع ر ى
بي خصل شعرها وانا بقرأ مذكرات جدى بصوت
عاىل وبقول:
ى
ى
النارف بيتنا فجأه وكلت البيت كله ى يف......
قصت بدأت من  17سنه لما قامت
"

تمت بحمد هللا
ى
ى
اىل اللقاء ق الجزء الثان
مذكرات جد نور متوفرة ى
الكيونيا بأسم رواية " ناير "
للتواصل مع الكاتبه
https://www.facebook.com/lina.basyouni.31
linabasyouni20@gmail.com
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