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 الفصل األول

 

 

ه من نومه سوى هزة قوية من عجالت القطار جعلت رأسه ق  ف  لم ي      
ينيه جنبات القطار ترتطم بالشباك، فانتبه وفّتح عإلى المسندة 

ذا بشخص  وأغمضهما، كأنه يحاول أن يركز أين هو بالتحديد؟ وا 
يرتدى جلباًبا وعمامة كبيرة، وعلى وجهه بدأت معالم الشيخوخة، يقول 

 :له

الواحد منينا الجطر ده  ...نام يا بيه لسه جدامنا مركزين" -
 ".علمه الصبر
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ه بتعجب وكأنه لم ينتبه إلى كالمه، ثم وضع رأس" سعيد"فنظر إليه 
يسندها مرة أخرى إلى حافة الشباك، وهو ينظر إلى أعمدة اإلنارة 
المضيئة تلك الظلمة الموحشة، وهى تسرع من أمام عينيه، ثم ينظر 
إلى السماء والقمر فيركز نظره عليه ويتابعه بعينيه التى يتالعب النوم 

 :بهما، ثم شرد بذهنه وأخذ يحدث نفسه

طلع عين  ...ن له نهاريا ترى مخبلنا إيه يا ليل مش باي" -
تحدف ى اآلخر اأمى فى المذاكرة ودروس وقرف علشان ف

ملعون أبو التعليم للى  ...الحدفة دى من الشرقية إلى أسوان
ب  أيه وزفت أ ...عايز يتعلمه يه ماعرفش أبويا ما رضيش ط 

ما األستاذ محمد أبو عبدالكريم  ...ىليه بس بالتربية عرب
 علشان ...ى الفلأدوار ز  3نى دار دروس وب ...واكلها والعة

نتى واهلل أيا أّمه  ...ىآه يان ...بس يقولوا ازيك يا أبو الدكتور
بعتى الغويشتين اللى حيلتك  ...اللى صعبانة عليا فى كل ده

للى داخل السواد اربنا يستر على  ...علشان تفرحى بالدكتور
 ".عليه ده
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مجدًدا فى " عيدس"وما هى إال لحظات وهو يحدث نفسه حتى غرق 
 : النوم، وما أيقظه إال يد العجوز الجالس بجواره وهو يرّبت على كتفه

 ".إحنا وصلنا بالسالمة أسوان ...جوم يا بيه" -
مفزوًعا، وهو ينهض من مكانه ليحمل حقائبه من على " سعيد"فنهض 

شبكة القطار، ثم وضع إحداهما فى كتفه وحمل الثانية فى يده 
بة، وقد وضع عليها شريًطا طوياًل أبيض من يجرها بصعو األخرى 

 –كفر صقر –الحاج محمود عبدالمتولى"اللزق الطبى، وكتب فوقه 
فمن الواضح أنها كانت إحدى حقائب المسافرين بالخارج وقد ". شرقية

من القطار حتى أخذ ينظر " سعيد"وما أن هبط . منه" سعيد"استعارها 
أخذ يجر خلفه تلك لمحطة، فيميًنا ويساًرا ليجد باب الخروج من ا

وكتفه يكاد ينحنى من ثقل الحقيبة الثانية، وما أن  الحقيبة الثقيلة،
 من المارة خرج حتى ظل يبحث عن ميكروباص، فلم يجد إال قلياًل 

ذا بيد ترّبت عليه من الخلف  :فى الشارع، وا 
 ".شيكلك غريب وأول مرة تاجى عندينا ...يا سعادة البيه" -

بفزع، فإذا بذلك الرجل العجوز الذى كان يجلس " سعيد"فالتفت 
 :بجواره، وأكمل قائاًل 
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 !".نت رايح فين وانا أدلك؟أ" -
 :دون تردد كأنه وجد نجدة من السماء" سعيد"فقال 
أركب منين وال هى قريبة  ...يا عم الحاج" كوم أمبو"" -

 !".أمشيها؟
دا العربية بتقطعها فى ساعة إال  ...تمشى فين يا أستاذ" -

 ".تعالى معايا أنا هدلك ...ربع
 ".ربنا يباركلك يا عم الحاج" -
 "".كوم أمبو"نت نازل عيند مين فى أ" -
؟ أيوه ...اسمها ...اسمها" كوم أمبو"ال دا أنا فى بلد تابعة " -

 .""كوم الديب"
 :فضحك العجوز، وقال

كوم "أما دوكها مركز كبير اسمه  ...ى قريةد" كرم الديب"" -
 !".ازل عيند جرايبينك؟وعلى إكده ن ..."أمبو

ونازل  ...أنا دكتور يا حاج بادرس فى كلية طب أسوان" -
 ".على ابن عمة أمى
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 :فتوقف العجوز فجأة، وقال باندهاش
 ".ستنى ناولنى يدك ناولا ...الحمد هلل! داكتور؟" -

 :كف يده فى استغراب، وقال" سعيد"فأعطاه 
 !".يه؟فيه أ ...خير يا عم الحاج" -

 : ووضعها أسفل ظهره وضغط بقوة، وقال" سعيد"ف فأمسك العجوز ك
 ...هو ده المكان إللى واجعنى جوى يا داكتور ...إيوه" -

 ".نى هاتشل فيهحاسس أ
 :كثيًرا، وقال" سعيد"فتعجب 
 ".يا عم الحاج أنا لسه بادرس مابقتش دكتور لسه" -
 ".نك فى طب يعنى داكتورمش بتجول أ" -
 :خروج من ذلك المأزقوهو يتلعثم محاواًل ال" سعيد"فقال 
حاسس بوجع هنا  ...دكتور وابو الدكاترة طبًعا ...آه ...آه" -

 !".كده؟
 ".يوهإ" -
 !".طب وهنا؟" -
 ".باين عليك شاطر ...سهلوب نار يا داكتور ...ااااهآ" -
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بص  ...نت متعرفنيش دانا داكتور أعجبك أوىأ ...ال ال ال" -
 ".يا عم الحاج اتحزم

 !".ج؟هو ده العال ...وارجص إياك" -
تحزم بكوفيتك الصوف دى ونام ا ...ال يا عم ...هاهاها" -

 ".كويس هدفبس إ ...على ضهرك ما تقلقش دا برد وهايروح
 ...بص يا سعادة البيه ...إلهى يعمر بيتك يا داكتور" -

 ".خليك معاه لحد ما يوجف ...الميكروباص إللى هناك ده
ها  كويس هإدف ...تسلم يا عم الحاج، وألف سالمة عليك" -

 ".ماتنساش
 ".اهلل يسترك يا دكترة" -
لى صوت سائق الميكروباص وهو يمد يده ليحمل إ" سعيد"نتبه ثم ا

 :عنه حقيبته الثقيلة، وقال
فاضل نفر نستناه وال تدفع تمنه  ...اتفضل يا داكتور" -

 ".ونتحرك
 :وقال" سعيد"فتعجب 
 !".وعرفت منين إنى دكتور؟" -



03 
 

ثم شكلكم  ...داكتور ما عم الحاج لسه كان بيناديك يا" -
 !".ها تدفع تمن الزبون وال نستناه؟ ...ها ...بيبان

 !".كام يعنى؟" -
الوقت  ...ونتوكل على اهلل جنيه 4ى تدفع يعن ...جنيه 2" -

 ".متأخر
 ".يا ال يا سيدى المهم نوصل" -

يحدق فى الطريق المظلم الذى لم يكن به عمود إنارة " سعيد"ثم أخذ 
ء القمر صفحات النيل أحياًنا، فقاطع واحد، لكنه يلمح على ضو 

شروده صوت رجل يجلس بجواره مرتدًيا قميًصا وبنطااًل، وتدل هيئته 
 :على أنه رجل متعلم؛ فقال

 !".حضرتك دكتور؟" -
 : عينيه بضيق، وقال فى نفسه" سعيد"فأغمض 

للى جابوه" -  ".يا دى النيلة على الدكتور وا 
 :ثم نظر إلى الرجل، وقال بابتسامة صفراء

 !".فيه حاجة تعباك؟ ...آه حضرتك" -
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 : فضحك الرجل بابتسامة بسيطة، وقال
 ...أنا بسأل أصل شكلك لسه صغير على دكتور ...الء" -

 ".بس يمكن بتدرس طب مثاًل 
 :وقال فى نفسه وهو مرتبك" سعيد"فتلعثم 
 ".شكله بيفهم ...أوباااا" -

 :ثم رد على الرجل، وقال
 ".فى جامعة أسوانفعال أنا لسه بادرس طب  ...آه" -
ممكن  ...ابنى لسه فى الفرقة األولى طب ...ربنا يوفقك" -

 !".نت على كدا من مصر؟أ ...أكيد هاتتعرفوا على بعض
 ".آه" -
 !".؟"كوم أمبو"رايح لمين فى " -
كرم "حتة اسمها  ..."كوم أمبو"نا رايح بعد دا أ ...ال" -

 "".الديب
 !".رايح لمين هناك؟! يعنى نازل معايا؟ ...كمان" -
أكيد حضرتك  ...مشهور أوى هناك" أبو عمير"خالى اسمه " -

 ".تعرفه؟
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 !".أبو عمير الغفير؟" -
 ..."محسن"أبو عمير ابنه اسمه ! هو مين الغفير يا عم؟" -

 ".ده" محسن"بيقولك بتاع ربنا أوى 
" محسن"وابنه  ...الغفير" أبو عمير"أيوه يا بنى أنا صح " -

بس يا عينى  ...الدنيااألهبل دا العيل إللى طلع بيه من 
ليل نهار وماعندوش غير بنت ماشى فى البلد  ...مجذوب
 ".44أهى دى إللى سليمة بس سبحان الخالق قمر  ...واحدة

 :فى نفسه" سعيد"فقال 
 ...ربنا يسامحك يا أمه ...وابنه مجنون" غفير"يا سنة سودا " -

هى سنة باينه  ...وتقوليلى مشهور فى البلد وابنه بتاع ربنا
 ".من أولها أصاًل 

 :فقاطع الرجل صمته، وقال
أوعى تقول أهلك  ...سرحت فى إيه ...لك يا بنى ما" -

نت شكلك محترم عالعموم أ ...ىنت لسه جادا أ ...وحشوك
مهندس فى  ..."محمود"أنا اسمى األستاذ  ...وابن ناس

سأل عليا ولما تستقر عند خالك كدا أ الجمعية الزراعية،
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ى ف" أيمن"ا، وبالمرة أعرفك على ابنى وتعالى اتغدى معاي
 ".هتحبه موت ...سنك كده

 ".ن أهل البلد هنا طيبين جًداواضح أ ...ربنا يخليك يا أستاذ" -
 ...نت هاتحس كأنك فى بيتكدا أ ...ال ال ال ما تشلش هم" -

أدينا وصلنا هاننزل وناخود عربية لو  ...ىيا له يا سيد
 ".لقينا

 ،"محمود"بعض الشىء من حديث األستاذ بعد أن ارتاح " سعيد"ونزل 
وما أن نزل من  ،ولكنه ما زال منزعًجا من العائلة التى سيقيم معها

حمل الحقيبة معه أو " محمود"حتى حاول األستاذ " الميكروباص"
 :جرها بداًل منه، وقال

 ".المشوار أكيد هد حيلك ...ىعنك يا ابن" -
 ".ما يصحش ...ال ال ال يا عمى" -
 ".بنىى انت ز س أببس أوعى " -
من شدة اإلجهاد فرح بذلك، فترك له الحقيبة، فقال " سعيد"وكأن 
 :وهو يمازحه" محمود"األستاذ 
 ".يه؟شايل فيها عيال وال أ ...يه ده كله يا ابنىأ" -
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األم إشى فطير وجبنة وحلة  ...نت عارف بقا يا عمىأ" -
 ".تقولش رايح أقعد فى صحرا ...محشى

 ؛ثم لمح سيارة نصف نقل تمر بجوارهما ،"محمود"فضحك األستاذ 
 :فأشار إليها قائاًل 

 ".سطىيا ا ...ىسطيا ا" -
فما أن سمعه السائق حتى هدأ من سرعته، ثم توقف وحاول الرجوع 
بالسيارة للخلف كى يقف بالقرب منهما، وما أن رأى السائق األستاذ 

 :حتى قال" محمود"
 ".نةاركب معلش الكابينة مليا ...زيك يا أستاذأ" -

ثوانى هانحط الشنطة دى  ..."عبعال"زيك يا أ ...وال يهمك" -

 ".أصلها تقيلة

 ".على مهلك ...وال يهمك يا أستاذ" -

 ".اركب معلش إللى لقيناه بقا ...اركب يا دكتور" -

 ".المهم نوصل بالسالمة ...وال يهمك يا عمى" -
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ثم صعدا فى صندوق السيارة الخلفى وهو ال يرى شيًئا سوى الظالم 
" سعيد"وء القمر الضعيف، وما أن وصال ونزال من السيارة، َهّم وض

 :وهو يمسك يده" محمود"ليضع األجرة؛ فقال األستاذ 

 ".هنا بنعتبرها شتيمة ...مش عيب يا دكتور" -
 ".ال واهلل ما قصدش يا عمي" -

 :فرد السائق عليهما
 ".سالمو عليكم ...عيندى أنا دى يا أستاذ" -

 .لوح بيده بالسالم لهماثم انطلق بسيارته وهو ي
 ":محمود"ثم قال األستاذ 

 ".ما قولتليش اسمك إيه صحيح يا دكتور؟" -
، وبصراحة من ساعة ما قابلت "سعيد"ابنك  ..."سعيد"" -

 ".حضرتك وأنا  ارتحت عاآلخر
وحمد اهلل " كرم الديب"دا أنت نورت  ...ىوال يهمك يا حبيب" -

 ".وأه" أبو عمير"عالسالمة يا سيدى بيت خالك 
ثم أشار بيده ناحية عمارة كبيرة من ثالثة طوابق وأمامها حديقة جميلة 

 :جًدا، وقال" سعيد"ففرح . محاطة بسور عاٍل وبوابة حديدية كبيرة
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دا بيت خالى  ...إيه الجمال ده ...اللهم صل على النبى" -
 ".أبو عمير"

 :، وقال"محمود"فضحك األستاذ 
سيدى دا بيت العمدة ال يا  ...واضح أنك عمرك ما زورته" -

ده إللى مبنى بالطوب  ...إللى وراه" أبو عمير"بيت خالك 
 ."النيى

 :محدثًا نفسه" سعيد"فقال 
أكيد  ...شيخ غفر وعنده البيت ده ...ما أنا استغربت بردو" -

نها سنة سواد أ واهلل عارف ...الزم يكون البيت إللى جنبه
 ".السنة دى

 :شروده، وقال" سعيد"ثم قاطع 
وأكيد  ...وأنا سعيد جًدا بمعرفتك ..."محمود"لم يا أستاذ تس" -

 ".تعرف على ابن حضرتكعشان اهاجى 
 !".تؤمرنى بشىء؟ ...تنور يا دكتور" -
عارف من غير واهلل ما  ...نت كتر خيرك أوى كداال دا أ" -

 ".مع ألف سالمة يا عمى ...حضرتك كنت وصلت إزاى
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أدار ظهره متوجًها إلى  ثميده ليتصافحا، " محمود"ثم مد األستاذ 
بحقيبته ونظر يميًنا ويساًرا، ثم اتجه ناحية منزل " سعيد"منزله،وأمسك 

وهو ال يسمع سوى أصوات الكالب الضالة بنباحها ". أبو عمير"خاله 
العالى، وما أن وصل أمام المنزل حتى طرق باًبا خشبًيا قديًما، وهو 

قديم المتدلية من عليه ينظر إلى أعلى المنزل يتأمل أعواد الحطب ال
وأعشاش الدبابير التى مألت الجدران كأنها طلقات رصاص، ثم نظر 

ولم يجبه . ناحية اليمين ليجد شباًكا قديًما لو ضربه بيده لسقط أرًضا
 :فطرق الباب ثانية ثم نادى قائاًل . أحد

 ".يا خال ..."أبو عمير"خال " -
ذا  :ويقول ،بصوت يرد عليه من الداخل وا 

 ."واهلل هضربك بالطوب ...بن الكلبايا ى إمش" -
 :، ثم قال فى نفسهالخلف خطوة ورجع إلى" سعيد"فتعجب 
 .!"يهباب غلط وال أى طت علهو انا خبّ " -

 :ىخر ثم نادى مرة أ
من ى أنا لسه جا ...مبارحكلمتك ا ىأم ..."سعيد"يا خال أنا " -

 ."مصر
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ذا و   :بصوت من خلف الشباك القديم يقولا 
 ."أهو كجايل. ..مرحب يا ...يا مرحب" -
 :انفسه بصوت يكاد يكون مسموعً " سعيد"ث فحدّ 
 ."بن الكلبا  ياالّ ايا مرحب و " -

ذا بالباب  ستيقظ ا تكاد يتً فيحدث صو  ،الداخلى فتح وهو يعبر إلي  وا 
ذا برجل قصير القامة. أهل القرية عليه نحيف  ،الظهرى محن ،وا 

األصلع  هرأسى عل يحاول أن يستعدلها ةيمسك بطاقية مهربد ،البدن
 :وجلبابه المهربد، يقول

 ."نورت الدنيا ...أهال بالداكتور ...أهال" -
حيث كان سعيد  ا؛كثيرً ى نحنى االذ" سعيد"راعيه ليحتضن بفتح ذ مّ وهَ 

 :ى نفسهحتضنه وهو يتعجب ويقول ف، واطويل القامة
يه أمال الغفر طولهم أ ...دا شيخ الغفر ...يا سنة سودا" -

 ."عةاألقزام السب
 :ثم تدارك الموقف وهو يقول 

من وأنا كنت  ...من زمان ما شوفتكش ...ىحبيبى خال" -
 ."ىيعنى بتدائى افى قصد. طولك كدا
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شوفتش أمك أصال من  دا أنا ما ...فين يا ولدىى نشوفت" -
طولك بعرضك  ...بس بسم اهلل ما شاء اهلل ...يوم فرحها

يشد أجدعها كان  ...كلك الخالق الناطق جيدك اهلل يرحمه
 ."ساجية وال أجدعها طور

 افكرة يا خال أنا تقريبً ى عل ...اهلل يكرم أصلك! ؟...طور" -
ى وأم ...بقولك كدا ماى واهلل ز ى إ ...الشارعى يوم فى بقال
ى أول ما توصل عند خالك هايقولك شكلك تعبان تعالى قالتل

 ."عشان تستريح وتنام
مرت خالك وأختك  يب جبل ما تشوفابتنام مين يا ريحة الح" -

بالك هو ى بس خلّ  ،ىدا هايفرح بيك جو  ..."محسن"و
 ."حبتين بس ما تجلجكش هو طيب جوىى عصب

واضح إنه ! بن الكلب؟ايا ى إمشى قالاللى يكون هو ى أوع" -
 ."طيب خالص

البلد بيضايجوه شوية ى أصل العيال ف ...هيه ...هيه ...هيه" -

 ."ففكرك عيل منهم متزعلش
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 ".!يا خال ندخل؟طب إيه رأيك " -
 "....اطبعً  ...اطبعً " -
 :وهو يقول ،"سعيد"ودخل أمام  هظهر " أبو عمير"ر الحاج اوأد

ا د ...ر أبيض يا داكتورايا ألف نه ...تفضلا ...تفضلا" -
 ."حنا زارنا النبىا

 اويسارً  ًناييم القديم ملتفتًارأسه وهو يدخل من الباب " سعيد"ى فأحن
قفز ى وما أن دخل حت ،سيقيم فيهى لذيتأمل المنزل اى وينظر ألعل

وجهه ى بحقائبه عل" سعيد"فأسقط  ،يحتضنه" محسن"عليه من الخلف 
 :ممسًكا برأسه وهو يقول" سعيد"ا، ونام فوق أرضً 
 ."بن الكلباجفشتك يا " -
 :، وهو يقول"سعيد"من فوق " محسن"يجذب " أبو عمير"الحاج  فهمّ 

 ...بعد عنه يا ضناياجريبنا " سعيد"دا أخوك " محسن"ال يا " -

 ."ياد ده حبيبك وجايبلك حاجات حلوة من مصر من عينديهم

 :وهو يضحك كاألطفال قائاًل " سعيد"من فوق " محسن"فنهض 
 ".!إيه؟ى جايل" -
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 ولم ير ،األرضى زال ينظر إل وهو ينفض مالبسه وما" سعيد"فنهض 
 :بعد "محسن"

يبله إيه وأج ...إيه ده يا خال ...يا سنة سودا. ..جايبلك" -
 ."بس

ذا به يبصر  ا، وشعره المجعد بعكس والده تمامً  طوياًل  اشابً " محسن"وا 
 .والبشرة السوداء الكاحلة

دا أهل البلد كيلتهم  ...سلم عليه يا داكتور دا كله بركه" -
 ."بياجو عينده يتباركوا بيه

ى رأسه ف" سعيد"فنزل  ،من كتفه" سعيد" "أبو عمير"ثم جذب الحاج 
 :أذنه وقالى ثم همس ف ،"أبو عمير"ج الحاى مستو 
 ."أصله بيحبها جوى إنك جايبله عسليةبس جوله " -
ال ى رأسه كأنه فهم كيفية التعامل مع هذا الشخص الذ "سعيد"فهز 

من الممكن من قوته أن يضرب كل  اولكنه يمتلك جسمً  يمتلك عقاًل،
  :"محسن"بتسامته الصفراء لـ ، ثم قال وهو يمد يده بامن بالمنزل

دا أنا جايبلك عسلية طول كدا بس نسيتها  ...إزيك يا بركة" -
 ."مصر هاكلمهم يبعتوهالك بكرهى ف
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 :ا، ثم أخذ يقفز كاألطفال ويقولجدً " محسن"ففرح 
 ."عسلية ....عسلية ....هيه ....هيه" -

ثم  ا،بقوة كاد أن يضم أضالعه بعضها بعضً " محسن"ثم احتضن 
، ثم "محسن"من لعاب " سعيد"ل خد فابت ،أمسك رأسه وأخذ يقبل خده

 ":محسن"قال 
 ".!با؟سمه إيه يا أأحبه الواد ده ا ....أبا" -

 :، وقال"أبو عمير"فابتسم الحاج 
 ."شوف بيحبك جد إيه ..."محسن"يا " سعيد"سمه الداكتور ا" -
 ".!؟"مدكور"سمه ا" -
 .""مدكور"مش " محسن"داكتوووور يا ال " -
 ."بتاع العسلية" مدكور"ال " -
 :، ثم قالشمئزازإليه بتعجب وهو يمسح خده بضيق وا "سعيد"ر فنظ

 .""سعيد"ى سما ...مين يا عم" مدكور"" -
 :كتفه بخفة، وقالى فضحك خاله وهو يوكزه ف

اليجه  "مدكور"ى نت كدا خدت البركة حتتغيرش االسم دا أم" -
 ."عليك
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 ".!!!اليجه عليك؟ ...ال والنبى" -
مرأة سمراء البشرة طويلة ذا باوا   ،ضيق شديدى وهو ف" سعيد"قالها 

تدخل عليهم  ةحالك اءسودا ثيابً ى سوداء وترتد معتصبة الرأس بطرحة
وقال بصوت  ،شخص بصرهى حت" يدسع"ها وما أن رآ. نظرة حادةى ف

 :خافت
 ."وقعت فيها دىاللى كملت إيه المغارة  ...أهال" -

 :وقال ،بتسامة وهو يمد يده بالسالمثم أدرك الموقف با
الخالق الناطق " محسن"بحان اهلل س ...مرات خالىى نتأ أكيد" -

 ".؟إزيك يا مرات خالى –بالظبطى نتأ
، ومدت يدها ترتديهاى الت فوضعت مرات خاله يديها خلف الطرحة

 :لتسلم عليه وقالت
 ."خطوة عزيزة يا ولدى" -

 : "أبو عمير"فقال الحاج 
لد البى مافيش ست ف ...بتاعت البلد دا مرت خالك الداية" -

سعد  فعاًل ى وه" أم السعد"سمها يدها اى كيلتها إال ولدت عل
 ."عالدار كولها
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 :نفسهى وقال ف ،بذهنه" سعيد"فشرد 
غفير وداية وأهبل وسواد من كل  ...ىالنبى عل اللهم صل" -

 ."حتة
ذا يقاطع شروده ا  طوياًل  ًيالبن اوبً ثى دخلت عليهم ترتدى بنة خاله التوا 
واسعة  اوتمتلك عيونً  ها خمرية فاتحة،، وبشرتعليه ورود كثيرة

بتسامتها الرقيقة ، والها أرنبة مستديرة اوأنفً  ،صغيرة اوشفاهً  ،خضراء
وشخص بصره  ،من مكانه اال يحرك ساكنً " سعيد"وخجلها جعل 

، فقال "44قمر "وهو يقول " محمود"لجمالها وتذكر كالم األستاذ 
 :بصوت خافت

 41صاروخ إف ى د ..."محمود"مين يا أستاذ  44قمر " -
 ."أرض جو
لتسلم  ةتمد يدها من خلف الطرحى وهبنة خاله ثم قاطع ذهوله ا

 :تقول بصوت رقيقى وه ،عليه
 ."كتورإزيك يا د" -
 ،ىكفها ويهز يدها بشدة دون وعى وهو يضغط عليده " سعيد"فمد 
 :وقال



28 
 

سمها أمال العروسة ا ...الفلى أنا كدا بقيت كويس وز " -
 ".!يه؟أ
 :خجلى األرض فى تنظر إل ىفقالت وه

 ."تغريد" -
 :، وقال بتعجبلخاله" سعيد"فنظر 
 ."النبىى عل اللهم صل ...شبه مين كدا يا خالى بس ه" -
 ."كلها جدتها اهلل يرحمها" -
  ".!؟"تغريد"سنة كام يا ى فى نتوأ" -
 ."عامى ثانو ى أول" -
 ."شاطرةى باين عليك ...ىإيه الحالوة د" -

  :فرد خاله
 ."ائل عطولوبتطلع من األو " -

 :يقول" محسن"قطع ذلك الحديث صوت ف
 ."فيه محشى ...ىمحش" -

 :فقال أبوه
 ".!!!نت جعان؟أى إيه يا بنى محش" -
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 :بسخرية "سعيد" فقال
 ...البيتى ف" ريكس"ى نت مربدا أ ...جعان إيه يا خال" -

 ."حاسة الشم بسم اهلل ما شاء اهلل
وأمسك  ،ايده أرضً بى ووضع الحقيبة الت ،ركبتيهى عل"سعيد "ثم جلس 

 :ها وقالأزاح غطاء مث ،وفتحها ليخرج منها حلة كبيرةى األخر 
 ."اهلل يمسيها بالخيرى أمى كل محشى خود يا حبيب" -

ى لتا يديه ليمسك بالمحشومد ك" سعيد"ا بجوار مسرعً " محسن"فجلس 
" سعيد"ثم أمسك برأس  ،ىواليد اليسر ى نهم باليد اليمنى ويأكل ف

وهو يأكل " سعيد"، وقبل ثار السمنآ" سعيد"وجه ى فطبعت يديه عل
 ":محسن"، ثم قال "محسن"من بقايا األرز ومن فم " سعيد"وجه  فامتأل
 .""مدكور"أنا أحبك  ..."مدكور"ى نت حبيبأ" -

 :، وقالضيق وهو يمسح وجهه بكلتا يديهى ف" سعيد"فنهض 
 ."شيخ يا" مدكور"ربنا ياخود " -
 ةتمد يدها بمنشفى وه جت مسرعةإحدى الغرف وخر " تغريد"ت فدخل

 :، وقالتوجهه" سعيد"لينشف بها 
 ."المؤاخذة يا دكتور" -
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 :، وقالإليها بإعجاب" سعيد"فنظر 
 .""سعيد"ى قصد ..."مدكور"ى قولى بالش دكتور د" -

" أم السعد"نحنت فا األرض،ى خجل ونظرت إلى ف" تغريد"فضحكت 
 :ضيق قائلةى ف" محسن"لتمسك يد 

 ."جوم بهدلت خالجاتك ...عيب إكدهكيفياك وكل و " -
 :، وقال"أبو عمير"فقاطع ذلك الحوار الحاج 

" تغريد" ...اكتور وتعالى أوريك هاتنام فينهات شونطك يا د" -

 ."وضبتلك السرير من بدرى

، النظامى بحقائبه ودخل وراء خاله ليجد غرفة غاية ف" سعيد"فأمسك 
الحوائط  حدأى فعل ،ةالحائط ظهرت السمات النوبيى ن وعلبها سريرا

خر الجانب اآلى وعل ة،تالخوص عليها ألوان مثب وضعت مشنة من
ى الذنفسه نوعية الجير لبعض النخيل والنيل كلها من  ماتو رس

وبين السريرين مكتب صغير قديم وضع عليه لمبة  ،دهنت بها الحجرة
إنها منظمة ف ؛غم من بساطة الحجرةنبهار فبر با" سعيد"فنظر . جاز
 ":أبو عمير"اج فقال الح ،ئة بعكس منظر المنزل من الخارجوهاد
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حوط خلجاتك ورا الباب  ..."محسن"ديه سريرك وديه سرير " -
جابتهولك من عينديها ى بت" تغريد" ...وديه المكتب بتاعك
ة دومعلش النور بيقطع كتير إهنيه لنض ...عشان تذاكر عليه

إال  ...أسيبك تريحلك شوية ...عشان لما يجطعى الجاز د
 ".!زينة؟ى مجولتليش بالحق أمك صحيتها دلوكيت

 ."الحمد هللبخير  ...آه" -
 :وهو شارد يحدث نفسه" سعيد"الها ق

حاسس  ىنفإ ؛باين عليهماللى برغم الفقر  ...سبحان اهلل" -
 ."برضا وقناعة غريبة عندهم

 :، وقالحتضنهخاله واى ثم نظر إل 
اللى ف عالدوشة س، وبجد آتاعبك معايا ...يا خال شكًرا" -

 ."ىعملتهالكم د
دا أنت نورت الدار والبلد  ...ةر ماتجولش إكده يا داكت" -

 ."كيلتها
بتغيير مالبسه ورتب أغراضه " سعيد"وقام " أبو عمير"ثم خرج الحاج 

ى يده خلف رأسه حت االسرير واضعً ى وما أن صعد عل ،داخل الغرفة
 .النوم من كثرة التعبى غرق ف
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 نىالفصل الثا

 

 

ى علستيقظ اى حت" سعيد"إال ساعات قليلة لم يشعر بها ى ما ه     

د التنفس وأصوات الكالب تنبح بالخارج وصوت شخير يكاى ضيق ف

 افحاول النهوض ولكن شيئً  يصعق أذنيه وظالم حالك من حوله،

 :بكلتا يديه بقوة وهو مفزوع قائاًل يدفعه " سعيد"عليه جعل  ثقياًل 

تعذب وال هو أنا مت وب!!!! يه؟فيه أهو !!!! ؟يه دهأ" -
 ."أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم!!!! يه؟أ



34 
 

ينام فوق " محسن"كتشف أن ا وهو يحاول النهوض ارويدً  اثم رويدً 
م ، فارتطالسريرى فأزاحه بكلتا يديه ثم نهض من عل ،صدره بكل ثقله

ى وصل إلى الظالم حتى وأخذ يتحسس بيديه ف ،بالمكتب المجاور
ى وهو ينام عل" محسن"ى فأضاء الحجرة ونظر إل ،الكهرباء مفتاح

حد " سعيد"فاقترب . وفاتح كلتا ذراعيهاألرض ى قدميه على بطنه وا 
 :منه ليوقظه وقال

 . "صحىيا عم أنت ا. .....أنت يا عم البغل ....."محسن"" -
طويلة  وبعد مدة ،ال حراك لهى الذ" محسن"كل ذلك وهو يهز جسد 

فزع وهو يمسك ى وقال ف ،شفتيهى لعابه يسيل علو " محسن"ستيقظ ا
 :مالبسه من" سعيد"

 ."واهلل ما هسيبك ...بن الكلبجفشتك يا ا" -
أنا  ...معاكنت مرمط أبويا ن دا أيبن كلب ميخربيتك ا" -

 ."ركز أبوس إيدك" سعيد"
بقوة " سعيد"فأمسك بمالبس  ؛"سعيد"لم ينتبه لما قاله " محسن"وكأن 

فقاطعه  ،بقبضته" سعيد"ليضرب  مّ وهَ  ،لسريرمن رقبته ونزل عن ا
 :فزع وقالى ف" سعيد"
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بتاع " مدكور" ......."محسن"يا " مدكور. "....."مدكور"أنا " -
 ."العسلية

 : وهدأ، وقالبتسم قلياًل ، وا"محسن"فتغيرت مالمح وجه 
 ."أنا أحبك ...عسلية" مدكور"" -

 :وقال، عندها بشدة" سعيد"فتنفس  ..."سعيد"وقام باحتضان 
مش ى جنبجابك تنام اللى إيه  ...يا شيخ نشفت دم أمى" -

  ".!!!؟سريرك ده
 ."دىلوحى تاكلن العفريتة ..."مدكور" العفريتة" -
دا أنت تخوف شلة  ...عفريتة إيه بس مافيش عفاريت" -

 ."عفاريت يا عم
 ."الزريبةى فى عايزه تاكلن" مدكور" عفريتة" -
أنام فيها مع ى لخالمن بكره هاقول  ...عندكو زريبة أنتو" -

 ".!؟"محسن"طب والحل يا عم  ...البهايم أحسن
 .""مدكور"أحب  ..."مدكور"أنام معاك " -
نت بدأت تصعب بص ياض أ ..."مدكور"يا سواد أمك يا " -

 ".ممم ...عليا
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كفيه ببعضهما ومالمح  إليه، فوجده يقف ممسًكا" سعيد"نظر ثم 
" سعيد"حتضنه فا ...قسمات وجهه الطفوليةى الحزن والخوف عل

 :، وقالبرفق شديد
مش ى بص برغم إن ...خالص يا عم ماتوجعش قلب أمى" -

لكن خالص  ،نظم األرضيةاللى عايز أضيع لمسات القمر 
بعض عشان تدحرج ى هاضم السريرين على مش مهم ساعدن
 ."عليهم براحتك

ى كان ينظر إلى الذ" سعيد"من الفرح وأخذ يساعد " محسن"فتهلل 
بدأ " سعيد"فمن الواضح أن  خر وهو يبتسم له،حين آل من" محسن"

ى ا من ضم السريرين حتنتهيوما أن ا ...الكبيريتعلق بذلك الطفل 
ا ظهره ووضع قدمً ى الداخل بجوار الحائط ونام على إل" محسن"قفز 

وذهب لينام بجوار  ...نورال وأطفأ" سعيد"فابتسم  ...األخرى فوق ركبة
 :، وقال"محسن"

بتجيلك  العفريتةبقا ى قول ...ك كدا مبسوط يا عمإيه رأي" -
 ".!نت نايم عايزة إيه؟وأ
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بيده من " سعيد"حتضن اى حت" عفريتة"كلمة " محسن"فما أن سمع 
 :، وقالشدة الخوف

 ."ضربهاا" مدكور"فين اضربها  العفريتة" -
 :، وقال"سعيد"فضحك 
 ."فيش عفاريتاتخافش مام ...ماتخافش" -
 ."خودنىى تعالى بتجول الزريبةى ا فبشوفه ..."مدكور"ال " -

 :، وقال"سعيد"فضحك 
 ."ماتخليها تاخدك ونخلص يمكن تجيبلك عسلية" -

 :وقال بصوت سريع ،بعد ما أدرك نقطة ضعفه" محسن"ثم داعب 
 ."وصلت نام غمض عينك العفريتةو " محسن"نام يا " -

ى حت" سعيد"كتف ى بشدة ووضع وجهه ف" سعيد" "محسن"فاحتضن 
 .لنوماى راح ف

شعاع شمس يمر من فتحة الشباك ى عل" سعيد"ستيقظ الصباح اى وف
من " محسن"ثم أزاح  ،فوضع يده فوق عينيه ،عينيهى يسقط عل مالقدي

وسط المنزل ى ف افوجد خاله جالسً  ؛فوقه ونهض ليفتح باب غرفته
صغيرة " جوزة"يده ى ف ا الباب والشمس تمأل المكان، ممسًكافاتحً 
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ى يده األخر ى ف اوممسكً  ،صغيرة وغابةى ن زجاجنعت من برطماص  
 ":أبو عمير"فقال خاله . ا من الزجاج به شاىصغيرً  اكوبً 

ش أصحيك جولت يمارضت ...يا صباح الفل يا داكتور" -
 ."زمانك نايم مجتول

 ".!ام منين؟مال الحمّ أ   ...صباح الخير يا خال" -

 ."طولى يمينك على لع" -

قديم، مصنوع من األلواح ى خشبحجرة صغيرة بابها " سعيد"فدخل 
، بالمياه ، ملىءكبير أحمر اللونى ستيكبال المتراصة، وبه طبق

نه جاف تيك كبير وصنبور من المياه يبدو أبالسلكوب من ا وبجواره
وأرضية الحمام  ،الحائط مكسورةى عل ا، ومرآة صغيرة مدالةتمامً 

 ،م قديمةوقاعدة الحما ،مصنوعة من بقايا سيراميك بألوان مختلفة
ى من الحمام حت" سعيد"وما أن فرغ  .من سقفهى وأعواد القش تتدل

، بمنشفة صالة المنزل بجوار أبيها ممسكةى تقف ف" تغريد"خرج ليجد 
 :قالتى ن رأته حتوما أ
 ".صباح الخير يا دكتور؟" -
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 :، وابتسم قائاًل هارآ عندما" سعيد"فتهلل وجه 
 ."نفسك ليه بس تاعبة ...يا صباح الجمال" -

محاولة  ،األرضى تعطيه المنشفة وعيناها فى وه" تغريد"فابتسمت 
 :تقولى وه كسر ذلك

 ".!؟"محسن"عرفت تنام من " -
بعض ى ميت السريرين علإال لما ضى حالى فى هو سابن" -

 ."نامش غير لما خوفته بالعفريتةاوم ...عشان أعرف أنام
 :ا، وقالجانبً " الجوزة"، ووضع فانتبه خاله لكالمه

 ".!!!؟العفريتةى جالك عل هو" -
 ؛من ذلك" سعيد"فتعجب  شديد،ى آسى األرض فى ثم وضع رأسه ف

 : تغيير الموضوعمحاواًل  فقال
ثم  ...يا خالى و دا أنا حبيته واهلل أ ...بن حاللده ا" محسن"" -

 ."ناقصةى ليه عفريتة إيه هى مالك هاتخوفن

 ."هاحكيلك كل حاجةى نآ ...شان توفطروجعد عأى تعال" -

 ."؟هو الموضوع كبير وال أيه" -
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إلحضار الفطار " تغريد"بينما ذهبت  ،بجوار خاله" سعيد"ثم جلس 
 :وهو يعيد تغيير حجر الجوزة" ميرأبو ع"فقال الحاج  ؛له

الفل ماكنش عبيط ى وكان ز  ...ىده أول خلفت "محسن" -
كنت  ...جنب الزريبةاللى األرض ى يوم وهو جاعد فى وف ...إكده

توديله الوكل  أمه دخلت ...سرير ومكتب بيذاكر هناك له فيهاحاطط
ى بيه عالدكاترة ف جيرينا ...بيتحركش الجته واجع عاألرض ما

العالج  وبعد كام شهر من ...بيونطجش خالص المركز وجعد فترة ما
بيعتبش باب  عجله خف بعيد عنك وما ...ه عالمشايخولفينا بي
 وم ويجول العفريتةمن النى نوبينفزع بين يوم والتا ...عىاطج األوضة

 ."تجريًبا حاجة لبسته يا ولدى ...عايزة تاخودني
يمكن شاف حاجة  ...واهللى تنزعل ...قوة إال باهلل حول وال ال" -

ربنا  ...الفلى لكن هو بيفهم وز  نطقه شويةى أثرت علفزعته 
 ."يشفهولك يا خال يا رب

اق فول طبأها نية كبيرة علييتضع صى حديثهما وه" تغريد"فقاطعت 
يمة وعيش وبعض الجرجير بطاطس وجبنة قدوبيض مسلوق و 

 .عسلو 
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 ":سعيد"فقال 
عارف أقولك إيه  واهلل ما ...ليه التعب ده بس ...يه ده كلهأ" -

 ."مقابلتكم الجميلة دىى يا خال عل
 ."أفتخر بيك جدام البلدى دا كفاية إن ...ةتعبك راحة يا داكتر " -
 ".!رات خال؟مأمال فين " -

 :ناظر لها بتعجب" سعيد"تزال واقفة و الى الت" تغريد"دت فر 
 ."زمانها راجعة ...خرجت السوق بتبيع الجبنة والسمنة" -
، وبرغم ذلك فهم راضون حالهم الفقيرى عل ىبذهنه بأس" سعيد"فشرد 

ا من العيش ويقطعه وهو يمسك رغيفً " تغريد"ثم قال لـ . بقضاء اهلل
 :بيده

 ."!يه؟أ واالى مش هاتكل" -

ى أعملك شا ...وناكول سواى عاتاجى أمى ال أنا باستن" -

 ".!وأحطلك عليه حليب؟

 ."مش عايز أتعبك معايا واهلل" -

 ."ةتعبك راحة يا دكتر " -
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 : ويقول ،بفزع" محسن"يفتح فجأة ويخرج " سعيد"ذا بباب غرفة وا  
 ."خداته العفريتة" مدكور" ...خداته العفريتة" مدكور"" -

 : وقال ،"أبو عمير"فضحك الحاج 
ى باين عليه أتعلج بيك جو  ...الداكتور أهو بياكل ماتخافش" -

 ."يا داكتور
 ،فطارله ليجلس بجواره ليتناول طعام اإلوهو يمد يده " سعيد"فضحك 

 : وقال
يال عشان  أنا حاضربلك العفريتة ...متخافش" محسن"ى تعال" -

 ."تاكل
فقال  ؛فمهى وأمسك بالبيض يضع البيضة كاملة ف" محسن"فجلس 
 : "أبو عمير"الحاج 
 ."سيب الداكتور ياكل براحته ...عيب كده" -

ل فوق رأسها متحى وه" أم السعد"أثناء ذلك قاطع نور الشمس دخول 
 ...يدها شنط سوداء بها الخضار والفاكهةى كرنبة كبيرة وتمسك ف

 : بابتسامة جميلة" أم السعد"وقالت  تحمل عن أمها،" تغريد"فجرت 
 ."إمنور ...ا داكتورصباح الخير ي" -
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واهلل قالوا نزلت ى سألتهم عليك ...صباح الفل يا مرات خال" -
 ."السوق

 ."يدكى علوالخير  ...دا أنت وشك حلو علينا واهلل" -
وقام . إعداد طعام الغداءى تبدأ فل" تغريد"المطبخ مع ى ثم دخلت إل

 : وقال" أبو عمير"الحاج 
ى بجوا ...خذةامؤ البهايم الى أستأذنك يا داكتور هابص عل" -

 ."الدارى باجى يجيبك أفرجك عليهم وعل" محسن"ى خل
 : وأكمل يقول ،"سعيد"لتفت ثانية لـ اى بالخروج حت مّ وما أن هَ 

عالتالفون وبتطمن ى أمك كلمتن ...يا داكتور بالحقإال " -
 ".!!!هو تالفونك مجفول؟ ...عليك

 دا فاصل شحن ...دا أنا نسيته خالص ...بيضأيا نهار " -
 ."خالص يا خال هاشحن وأكلمها ...مبارحمن ا

 ."سامو عليكو" -
 ."وعليكم السالم" -

 : اوقال مداعبً  ،"محسن"ثم نظر لـ 
 ."تسيب بيضة يا طفس ما" -
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" أم السعد"تلك األثناء كانت ى وف. خدهى وقبله ف" محسن"فضحك 
فضحكتا عندما  ...نهمانظران من بعيد داخل المطبخ يراقباي" تغريد"و

 : "تغريد"لـ " السعد مأ"فقالت  ؛"سعيد"لـ " محسن"ب رأتا ح
اكتور ده من جبل ما كنت مش جابله الد ...يا بتيى تعرف" -

نه جا ...ياجى من مصر ى كنت حامله هم وكله وشوربه وا 
حنا حالنا عل ى بن حالل حتبس شكله طلع ا ...جدناى وا 

 ."حبه" محسن"
 ."حترممو أمه آه واهلل يا " -

 : وقالت ،"السعد مأ"فضحكت 
 ."رونبة خلينا نلحق نخلص الغدا بدرىالكى طب ناولين" -

ى له كوب الشا" تغريد"أحضرت ى حت من طعامه" سعيد"وما أن فرغ 
 : "محسن"يده وقال لـ ى فأخذه ف ؛ليببالح
 ."الزريبةى ودين الىتع" -
فوجد غرفة مالصقة للزريبة  ؛ودخل من خلف المنزل" محسن"فأخذه 

حكى له عنها خاله ى نها الغرفة التأ" سعيد"رف ، فعوعليها قفل قديم
 : رأسه وقالى خاله وهو يحنى ثم دخل عل ،"أبو عمير"
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 ."النبىى عل اللهم صل ...شاء اهلل بسم اهلل ما" -
بس حاسب رجليك  ...لى يا داكتور واهلل زارنا النبىاتع" -

 ."رفع بنطلونك دهوا ...من الجله المؤاخذة
ذلك المكان " الزريبة"ثم أخذ يتأمل  ،نهفسمع كالم خاله ورفع بنطلو 

بعض من الحطب وعروق الخشب  سقفهى يكاد يغطى المتهدل والذ
 : "سعيد"ثم قال  ،المكان مألتتسلل من خاللها لتوالشمس  ،ةالكبير 
ذنك أروح أغير أستها ...يا خال لكربنا يزيدك ويبارك" -

 ."عشان أبص عالجامعة كداى دومه
 ."لسه السنة طويلة دا ...هو الزم انهاردة" -
 ."ال مانا عايز أعرف مكانها والحق أدفع المصاريف" -
جولت  ...عشان الغداى بدر ى تنساش تاج ربنا معاك بس ما" -

 ."تدبحلك بط" أم السعد"لخالتك 
ى ربنا يجعله عامر ويقدرن ...يا خالى واهلل تاعبين نفسكم أو " -

 ."تىبيى فى أحس إنى خلتناللى ى أرد جمايلكم ومقابلتكم د
 ."داركى نت فعال فأ ...كدهتجولش إ ما" -
 ."طب سالم يا خال" -
 ".ةبألف سالمى تاج" -
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 ،"كوم أمبو"مركز ى وأبدل مالبسه وتوجه للذهاب إل" سعيد"ثم ذهب 
فبدأ  صباًحا؛" كرم الديب"فيها قرية ى ير ى التى المرة األولى وكانت ه

يتأمل وجوه و  ا،بهدوئها والشمس الساطعة فيها مبكرً  يتأمل القرية
بتسامة رضا وقناعة ال تختلف عما تحمله عليهم اى المارين الت

ين عن طريق المار  وبدأ يسأل ،"أبو عمير"قسمات وجه خاله 
ى لإلوصول اوكيفية  ،"كوم أمبو"مركز ى السيارات المؤدية إل

ى إليها على كان أتى أبواب الجامعة التى وما أن وصل إل ...لجامعةا
بلقب " أبو عمير"له كر فرحة أهل بيت خاتذى حت ،قصد وضيق

شعر بشعور غريب ى نتظار أهله لذلك اللقب حتدكتور، وتذكر ا
فيها  جعله يدخل باب الجامعة وكأنه داخل حلبة مصارعة ال بديل

من دفع مصاريف ى نتهوما أن ا ...اللقب بجدارة عن الحصول على
نبهر وا، تهااكليأماكن ى ظل يسير بها يتعرف علحتى الجامعة 

حيث  ا؛القرية سريعً ى عاد إلى ذلك حت ىنه، وما أن أابها كثيرً " سعيد"
لم يتعود عليها بتلك الشدة من قبل جعلته ى درجة الحرارة الملتهبة والت

دخل وهو ى حت" أبو عمير"وما أن وصل منزل خاله  ،يسرع الخطى
 : يقول
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 .""تغريد"إزيك يا  ...يا مرات خال سالمو عليكو" -
وهمت  ،لغداءالبط وتجهزان ا ناظفنليه السالم وهما جالستان تا عتفرد
 : واقفة وقالت" تغريد"

معلش بنجهز الغدا نص  ...ة يا دكتورمحمد اهلل عالسال" -
 ."ساعة بالكتير ويكون جاهز

أنا عايز أنام  ...ماتشليش هم أنا مش جعان ...ال ال ال" -
 ".االجو هنا حر جدً ى الشمس كلت نفوخ

 : وقالت ،"سعدأم ال"فضحكت 
مابتعييش  كلها صحة بس شمسنا ...تتعود عليها علش بكرهم -

 ."شما تجلك
طيبة ى نتواهلل أ ...وشمس مش صحة هو فيه شمس صحة" -

أمال  ...مفرهد من الحر ...دا أنا مش قادر ...يا مرات خال
 ".!؟فين خالى

 : "تغريد"فردت 
 ."ليللعشان بيسهر با الجيالةى دخل يريح شوية ف" -
 ."واهلل وحشنى ..."محسن"ين وف" -
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ذا بـ  : ويقول ا،يدخل من خلفه يتصبب عرقً " محسن" وا 
 ."إيجى" مدكور" ...إيجى" مدكور"" -

 : بابتسامة كبيرة" سعيد"فرد عليه 
 ".!!!كنت فين ومالك متبهدل كدا ليه؟" -
 .""مدكور"ضربه ا" مدكور"ى ضربن" حمود"الوال " -
م أنا ماتشلش ه ...ضربك بساللى مين " حمود" -

 ."مسكيا عم اى وتعال ...هموتهولك
 : وقال ،"سليةع"كتفه ى كان يحملها ف من حقيبة" سعيد"ثم أخرج 

 ".!إيه رأيك؟. .......العسلية" -
 ا،وهو يتصبب عرقً " سعيد"حتضن ا كاألطفال وافرحً " محسن"فقفز 
 : وقال
 ".مدكور"أنا أحبك  ...عسلية .....عسلية" -
 ."حتة" تغريد"ى طب مش هتد" -
 . "لوحدىى تاعتى ال د" -

 : وقال" سعيد"فضحك  ،صدرهى بشدة إل" العسلية"حتضن وا
 ىومرات خال" تغريد"وجبت لـ ى يا عم كلها أنا عامل حساب" -

 ."كمان
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 : خجلى تقول فى فمدت يدها وأخذتها وه ،العسلية" تغريد"ثم أعطى 
 ."متشكرة ...تاعب نفسك ليه يا دكتور" -

 : فقالت العسلية،" أم السعد"ه مرات خالى ثم مد يده وأعط
ما أنت مفرحنا ى ويفرح جلبك ز  ...ىربنا يزيدك يا ولد" -

 .""محسن"ومفرح 
أقل من ى على معلش وصحون ادخل أنام شويةطب " -

 ."مهلكم
 ."تفضل يا داكتورا" -

 ا، وطمأنهم وأخبرهم عنث أهله هاتفيً حد  ى حت" سعيد"وما أن دخل 
ثم بعدها غرق  ،جوده معهميد بو وكم هو سع ،"أبو عمير"كرم خاله 

وهو  ،عليه" أبو عمير"نداء خاله ى ستيقظ إال علالنوم، وما اى ف
 : يقول
 ."نتالعشا أد ...جوم يا داكتور" -

 : وهو يقول ،وفتح باب الحجرة امسرعً " سعيد"فنهض 
 ."نايم ده كلهى سبتون .....إزيك يا خال" -
 ."رضيتش أجلجك وماى نت كنت تعبان يا ولدا ما" -
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ذا بصوت   : تقول" أم السعد"وا 
ياال يا ضنايا  ...رضيش خالك ياكول إال لما تصحى ما" -

 ."الوكل جاهز من بدرى
 ."يا مرات خالى تسلم" -

وسط صالة ى كبيرة ف صينيةى خيرات اهلل عل" أم السعد"ووضعت 
 : "سعيد"فقال  ...الطعام نوخاله يتناوال" سعيد"، وجلس المنزل
 ." إيهمش هاتكلوا معانا وال" -
 ."مهليكومى إحنا بناكلوا لما تخلصوا على ال يا ولد" -

 : وقال ،خالهى فنظر إل
طب فين  ...نتهى من زمانالسيد الكالم ده اى ليه كدا يا س" -

 .""محسن"
 : فرد خاله قائاًل 

نه ماخدتش بالك أ" محسن"الوكل ى عشان تاخود راحتك ف" -
 ."كان نايم جارك

 ."واهلل ما حسيت خالص" -
البلد ى طول النهار بيلف ف ...ب كل ودخل نامدو  يا" -

 ."والشمس بتهد حيله
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تضع له " تغريد"فدخلت  ؛لغسل يده" سعيد"قام ى ا حتنتهيوما أن ا
 : فقال ،الماء
 ."تحفة األكل طعمه ...تسلم إيديكو" -
 : وقالت ،"أم السعد"فردت 
 ."يمرىى مطرح ما يسر  ...بالهنا يا ضنايا" -

 : وقال بهمس ،ضع له الماءتى وه" تغريد"ى فنظر إل
 ."يا رب تفضل قاطعة ...طول كداى الميه قاطعة على ه" -

بتسمت بخجل ، فاكالمه من إعجابه بهاى معن" تغريد"ففهمت 
يأخذه لمعرفة البلد ى خاله كى ثم ناد ،األرضى ووضعت رأسها ف

ى ا علوكلما مر  ،"سعيد"فسار معه  ،خارجهامنها ومداخلها و اكبأم
عائلة ى ومن أله قصة أصل المنزل ى اله يرو منزل أوقفه خ

نبهر ؛ فااألناقة والجمالى ال غاية فلوقفوا أمام فيى حت ...ينتسبون
 : وقال ا،بها جدً " سعيد"

دا مين  ...قريةى موجودة فى ال دلإيه ده يا خال الفي" -
 ."صاحبها ده

محمود "بن الحاج اى ده يا سيد ...يوووه دا حكايته حكاية" -
 ."جد حالهى لغلبان زيينا عى أبوه كان ترز  ..."الخياط
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وال ى مصباح عالء الدين الترز ى لق ...حصلهاللى يه وأ" -
 ".!!!إيه؟

 ."فحر وربنا كرمه ...ال عقبال أمالتك" -
 ".!!!إيه فحر؟ى يعن" -
 ."ثار يا داكتورآ" -
ى وعل ...عندكو ثارأم اآل صحيح ما أنتو .........آآآآآآه" -

 ".وهو كويس معاهم؟ ...ته يعنىكدا أهل البلد عارفين حكاي
لال الفي بس ماحدش يجدر يهوب ناحية ...عارفين اطبعً " -

دبح  مرةى فى أصله وال حتى بس هو نس ...الكالب ينهشوه
يعرفش يمسك  بتاله بمرض مابس ربك كبير ا ...دبيحة

 ."جسمه كله بيرتعش ...كوباية الميه بيده
نت ليه مابتحفرش؟ ...يا ساتر يا رب" -  ".!طب وا 

 : وقال ،"أبو عمير"فضحك خاله 
حنا ما  ...ىأحفر إيه يا ولد" - الدار تنهد فوق راسنا وا 

اللى ى ويعن الحمد هلل مستورة ...ارى فيهاعيندناش غيرها ندّ 
حنا ماتعشيناشاى ال دلالفيى جاعد ف  ."تعشى وا 
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دخلت  واهلل من ساعة ما ...ربنا يكملك بقناعتك يا خال" -
 ".اياة تمامً للحى نظرت عنكم غيرتوا

 فقرأ لوحة ،ىمن أمامها مرة أخر  نا يمرالال وهمللفي" سعيد"لتفت ثم ا
 .""مرزوق محمود الخياط"ال الحاج لفي ...الملك هلل"تب عليها كبيرة ك  
 : وقال" سعيد"فضحك 
 ."طب ما تطع اهلل يا عم الحاج .......الملك هلل" -

 : وقال ،هكالم" أبو عمير"ثم أكمل الحاج 
 ."بجا المقابرى د ...ة دىهناك العالياللى  لتبةشايف ا" -
 ."ا يا خالربنا يرحم موتانا جميعً " -
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 الفصل الثالث             
 

 
 طريقةى نها ستغير فأ" سعيد"لم يكن يتوقع ى والت ،مرت األيام    

نه يشعر أ" سعيد"؛ فأصبح شخصيتهى وال ف ،تفكيره بتلك الدرجة
نه كما أ. وتعلم الصبر والكفاح اوعً يكون متنتعلم كيف  ،إنسان آخر

؛ حيث ذاع صيته بين أهل القرية "كرم الديب"تعلق بدرجة كبيرة بقرية 
من  دراسته فقد أصبح دائًماى لتفوقه ف اونظرً  ،حترامه بين الناسبا

مثل  ،ستشارات بسيطةاى ه فيلإعتاد أهل القرية الذهاب ؛ فقد ااألوائل
عطاء   يةتفعلها أى الحقن وغيرها من األشياء التقياس الضغط لهم وا 

. الناس دون مقابلى ف اكان يفعل ذلك حبً " سعيد"لكن  ،صيدلية
الدكتور  يمتلئ كل يوم بمن يسأل عن" و عميرأب"وأصبح منزل خاله 
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تلك " سعيد" ولم ينس. البلدةى سم خاله أكثر فمما ذاع ا ،"سعيد"
ى د أن يفعل أيوير  ،"بو عميرأ"أكثر بخاله  اجعلته متعلقً ى اللحظة الت

أولى فى " سعيد"نجح فيها ى الت تلك اللحظة. به خالهى يرض شىء
عندما ذهب . عتهدفى ونجح بتفوق وكان األول عل ،الطبى سنواته ف

ه ا عما رآكثيرً ى ويحك اليفرحهما ويحتفل معهم هأبيأمه و ى إل" سعيد"
وجد ى اد حتوما أن ع. ، وكم تعلق بهم جًداالقرية من خاله وأهل

 لهباب منز ى وقد علق عل ،وبرغم فقرة الشديد ،"أبو عمير"خاله 
وقد أحضر بعض الرجال يحملون  ،اللمبات المضيئة بألوانها المختلفة

فترش األرض أمام منزله وقد جلس عليها ، وقد االمزامير والطبول
ى ف ،يذكرون فيها اهلل "حلقة ذكر"ـ رجال من القرية يقيمون ما يسمى ب

لماذا كل هذه ى أمام منزل خاله وال يدر " سعيد"ظة وقف حلك اللت
ه ، وما أن رآخطبتها تقد تم" تغريد"عتقد بداخله أن ، فااألفراح

 : وهو يقول ،أخذ يهلل وجرى عليه ليحتضنهى حت" محسن"
 ."إيجى" مدكور" .....ىإيج" مدكور" -

 : على والده ويقولى وهو يناد ،المنزل مهرواًل ى ثم دخل إل
 ."أباى إيج" مدكور" .....أباى إيج" مدكور" -
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" سعيد"ذين كانوا يفترشون األرض مرحبين بـ فنهض الرجال ال
 : باألحضان قائلين

 ."واهلل نورت البلد كلها ...مرحبا يا داكتور" -
سعيد "فاحتضن  اجديدً  اجلبابً ى وهو يرتد" أبو عمير"فخرج عليه خاله 

 : بشدة وقال
 ."تفرح بيك البلد كلها مستنية ...يا مرحب يا داكتور" -
 ."خير يا خال يا رب يجعل أيامكم كلها فرح" -
دا أنت شرفت العيلة ورفعت  ...هو فيه أكتر من كدا فرح" -

 ."البلدى فى راس
 ،حجرتهى ليدخلها ف" سعيد"يحمل الحقائب عن  امسرعً  "محسن"فخرج 

 : وهو يفتش فيها قائاًل 
 .""مدكور"جيبت العسلية " -

 : وهو يقول "سعيد"فضحك 
 ."جبتلك شنطة كبيرة كلها عسلية" -

 : وقال ا،متعجبً " أبو عمير"مرة ثانية لخاله " سعيد"ثم نظر 
 ".!!!!خال هو فيه إيه؟ماقولتليش يا " -
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 ...وائلرده عيد حدانا يوم ما طلعت من األفيه إن النها" -
 ."جولت أعملك ليلة هلل

 ."كل ده عشانىى نت عايز تعرفنأ" -
ودبحت لك العجل  ...هو إحنا حدانا كام داكتورأمال  ...اهلل" -

 ."الصغير كمان
 ."يا خالى دبحت العجل وعامل ليلة عشان" -
 ."نورت حياتنا يا ابنىدا أنت  ...هو إحنا حدانا أعز منك" -

ى وينظر إل ،ةاإلضاءى أخذ يتأمل فأن ى إل" سعيد"فما كان من 
ل ،الرجال الذين يفترشون األرض ون حولهم األطفال وهو يلعبى وا 

ن خده مى وتساقطت دمعته عل" أبو عمير"خاله ى ثم نظر إل ا،فرحً 
" سعيد"ى وللمرة األولى ينحن ،أسهل ر فاحتضن خاله بشدة وقبّ  ،الفرح

 : وقال ، فسحب خاله يده مسرًعالجميعبشدة ليقبل يد خاله أمام ا
 ."أجل حاجة نعملهالكى د ...جرى إيه يا داكتور" -

نزل خاله فوجد مجموعة من النساء مى إل امسرعً " سعيد"ثم دخل 
ى ف أخذنى حت" سعيد" ، وما أن رأينوسط المنزلى ن فتجلس

 ،مبتسمة" أم السعد"مرأة خاله فخرجت عليه ا ؛الزغاريط بصوت عال
 : تقولى أجمل ثيابها وهى ف" تغريد"وخلفها 
 ."أتوحشناك يا ضنايا ...يا ولدىالسالمة ى لحمد هلل ع" -
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وأخذ  ،حتضنها بشدةودون خجل ا" سعيد"عليها ى يجر ى وللمرة األول
نحنى أمام الجميع ممسكً  ،يقبل رأسها وما أن رأت  ،ا بيدها يقبلهاوا 

ى حتضنت أمها من الخلف ووضعت رأسها علحتى ا" تغريد"ذلك 
ذهول ينظر ى ف" سعيد"وقف  البكاء فرًحا،ى نهارت فكتف أمها وا

ى خرج ليجلس مع الرجال ف ثم ،عينيه من الفرح حوله والدموع تمأل
، "أبو عمير"يصدق نفسه مما فعله من أجله خاله الخارج وهو يكاد ال 

فما كان من  ،ضعاحترام مع أهل القرية والتو شديد اال" سعيد"كان 
ا ويسارً  االرجال الذين حضروا إال أن وقفوا متراصين ليترنحوا يمينً 

م وأخذ يترنح دون خجل ووقف معه" سعيد"فنهض  ،سم اهللذاكرين ا
 : والجميع يقولون ،مهمع امبتسمً 
 ."اهلل .....اهلل" -

مرأة ، وأحضرت له احجرته" سعيد"دخل ى حت ...نتهت الليلةوما أن ا
 : تقولى وه ،خاله الطعام

 ."تالجيك طول اليوم ماتوجدش الزاد ...كل يا ضنايا" -
وه ده كتير عملتاللى  ...منكم يا مرات خالى يحرمن ربنا ما" -

 ."رفش اردهولكم ازاىوماع
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دا أنت ربنا بعتك إلينا تعوضنا  ...ىإوعاك تجول إكده تان" -
 .""محسن"لـ ى جر اللى عن 

حالة نفسية بس ى د ...الفل يا مرات خالى ز " محسن"" -
 ."األول وأحسنى ومش هاسكت لحد ما يرجع ز 

كول وريحلك شوية المشوار كان طويل  ...ربنا كبير يا ولدى" -
 ."عليك

كنت حاسس بالغربة وأنا ى تعرف ...ىيا مرات خالى لى تسلم" -
 ."وبيتىى البلد بقيت أحس إن هنا بلدى ف

بن دا أنت ا ...ده بيتك وأهل البلد كلهم بيحبوك ...اطبعً " -
 ."حدى حالل ما بتتأخرش عل

 ."أهل البلد ناس طيبين يستاهلوا كل خير واهلل" -
 . "خير يا ولدىى تصبح عل" -

 .حجرة لتهم بالخروجتفتح باب الى قالتها وه
نت من أهل الخير يا " -  ."أمهوا 

لتفتت ، فا"سعيد"تسمعها من ى للمرة األولى الت "أمه"فانتبهت لكلمة 
 : وقالت ،تبتسمى إليه وه
 ."نت من أهل الخير يا حبيب أمكوأ" -
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 ...بيده من شدة الفرحى ن يبتلع الطعام الذأ" سعيد"يستطع لم 
ووضع يده  ،"محسن"لسرير بجوار اى بجسده على وألق اووضعه جانبً 

 .النومى غرق فى سعادة شديدة حتى وهو فى لألعل اخلف رأسه ناظرً 
أصبح معظم الدكاترة ى والت ،الجامعةى إل" سعيد"الصباح توجه ى وف

لتزامه الشديدى الذين يدرسون له ف وما  ،الطب يعرفونه بسبب تفوقه وا 
 ،يبتاع بعض األشياء" كوم أمبو"مركز ى توجه إلى نهى يومه حتأأن 

 الغداء؛ى منزل خاله فوجد الجميع ينتظرونه على إل اوعاد مسرعً 
 : يقول" محسن"فجرى عليه  ،كثيرة افدخل عليهم وهو يحمل شنطً 

 .""مدكور"حاجة ى جبت ل" -
 : فقالت أمه ؛قالها وهو يحمل عنه الشنط ويفتش فيها

 ."سيب الحاجة ...إكده" محسن"عيب يا " -
ى دإحدى الشنط وقال " سعيد"ثم أمسك  ،سيبيه يا أما" -

 ."بتاعتك يا عم
 ،افرحً " محسن"فهلل  ،"كورة قدم كبيرة"ووجد بها " محسن"ففتح الشنطة 

 : وقال
عب العيال معايا هالعب مش هال ..."مدكور"ى كورة تاعت" -

 ."بيها لوحدى
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أمام  اويسارً  االهواء ويضربها يمينً ى يتقاذف الكرة ف" محسن"وخرج 
جلباب أبيض بها يده وأخرج شنطة أخرى " سعيد"ومد . افرحً منزله 

 : لهافقال خ ؛"أبو عمير"لخاله  اوشال أعطاهم
 ."بتعمله دهاللى مالوش الزمه  ...ىيا ولد هإيه ده كل" -
تقولش كدا هو أنا مش ابنكم  ما ...يا خالى فرحة نجاحى د" -

 ."يهوال إ
 .""محسن"تجولش إكده ربنا يعلم معزتك من معزة  ما" -
سوداء لزوجة خاله  وأخرج منها عباءةيده لشنطة أخرى " سعيد"ثم مد 

 : وقال ،"أبو عمير"
 ."أمهيا رب تعجبك وتطلع مقاسك يا " -
 ."ويفرحك بشبابكى ربنا يحميك يا ولد" -

 : وقال ،بشنطة أخرى ووضعها جانبه" سعيد"ثم أمسك 
 ."بقا بتاعتىى د" -

. األرضى وضعت عيناها فى الت" تغريد"ى إلوينظر قالها وهو يبتسم 
 : وهو يقول" سعيد"بتسم فا

يا ى بتاعتك هو أنا أقدر أنساكى يا بت ما تخافيش د" -
 ."عروسة العيلة
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" تغريد" ارأتهمأن فما  ،الجمالى ثم أخرج منها بلوزة وجيبة غاية ف
" سعيد"من يد  اومدت يدها بسرعة تشدهم ا،شديدً  افرحت فرحً ى حت

 : "بو عميرأ"له افقال خ ،دون خجل
الداكتور ى ياال لموا الخالجات د ...ك يا ولدىربنا يفرح جلب" -

 ."زمانه ماكلش من صبحية ربنا وحطوا الغدا
وأثناء تناولهم الطعام نهض  ،الطعام وأحضروا" أم السعد"فنهضت 
 : "سعيد"فقال  ،مكانه وهو يتألم خاله من
 ".لسه جنبك بردوا بيشد عليك؟؟ ...جرى إيه يا خال" -
 ."األلم بيزيد بيناته برد جامدى واهلل يا بن" -
 ."يا خالى ثوان ...ال كدا مش برد" -

 : وقال ،من حقيبته وأحضر له حقنة" سعيد"فنهض 
ى تيج هاتسكن األلم وبكرهى الحقنة د ...تعالى جوه يا خال" -

 ."أعرف دكتور شاطر هانكشف عنده ...معايا المركز
مش بتجول  ...ةداكتور إيه كفاية الحقن ...ال ال ال" -

 ."خالصى هاتريحن
 ."معايا غصب عنكى هاتيج وبكره ...ىال هتاخود الحقنة د" -
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 : وقالت ،"أم السعد"فردت 
دا أنت مابتنيمنيش طول الليل من  ...سمع كالم الداكتورا" -

 ."وجعك
 ."الموضوع دهأمه قولتليش ليه يا  وما" -
 ."مش عايزين نتعبك يا ضنايا" -
يا خال هاتخودها هاتسكنلك ى تعال ...هو أنا ليا حد غيركم" -

 ."األلم لحد الصبح
وتوجه  ،المركزى أخذ خاله إلى عل "سعيد"صر الصباح أى وبالفعل ف

 : ودخل به عليه وقال ،الكليةى به لعيادة دكتور يدرس له ف
 .""ممتاز"صباح الخير دكتور " -
 ."العيادةى يا دكتور فى نا شرفتأخيرً  ...اًل وسهاًل هأ" -
 ."فندمايا شرف ليا " -
 ".!أخبارك إيه؟ ...إزيك يا حاج" -
 ."اهلل يسلمك يا داكتور" -
 .""أبو عمير"وأبويا ى ده بقا خال" -
 ".!تشربوا إيه؟ ..."سعيد"تفضل دكتور ا ...تشرفنا يا حاج" -
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 ."ال يا دكتور كتر خيرك مش عايز أعطل حضرتك" -
هاتشرب عشان خاطر  ...وال إيه" سعيد"نت بخيل يا دكتور أ" -

 ."خالك
 : وقالى فدخل عليه الساع ،ثم دخل رن الجرس

 ."أؤمر يا داكتور" -
 ."وشوف الحاج يشرب إيه ،شوف الدكتور يشرب إيه" -
 ".سعيد"قالها  ...حاجةى أ" -
 ."خالص هاتلهم حاجة ساقعة بسرعة" -

  : وأكمل يقول ،"سعيد"ى ثم نظر إل 
 ."أؤمرنى ...خير يا دكتور" -
ى ج، فقولت آفترة من جنبه بقالهى بيشتكى واهلل خال" -

 ."لحضرتك نطمن
 : وقال ،"أبو عمير"الحاج ى إل "ممتاز"فنظر الدكتور 

 ".بتحس بأيه يا حاج؟" -
 : "أبو عمير"فقال الحاج 

 ."الليلى يا داكتور مش بينيمنى جنبى مسمار ف" -
 ."ضهركى كشفلا ،طب اطلع يا حاج عالشازلونج" -
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وكشف ظهره  ،ونجالشازلى يساعد خاله وأجلسه عل" سعيد"فنهض 
 : ثم قال ،سماعته وقام بالكشف عليه "زممتا"ووضع الدكتور 

دا شوية  ...ماتقلقش بسيطة خالص ...تفضل يا حاج أقعدا" -
 ."عليك" سعيد"برد خضيت الدكتور 

ده برد " سعيد"واهلل جولت للدكتور  ...ربنا يطمنك يا داكتور" -
 ."تتعبش روحك بس هو صمم ما

 : وقال ،"سعيد"ى إل" ممتاز"فنظر الدكتور 
ثم  ...هانحتاج بس إشاعة وشوية التحاليل دول نطمن أكتر" -

ى أن خاله يعان "سعيد"لـ  ابلغة إنجليزية موضحً  أكمل كالمه
 ."الكلية والتحاليل ستظهر كل شىءى مشاكل ف

 : وقال ،ذلك "سعيد"ففهم 
طب ياال يا خال عشان نلحق نعمل شوية التحاليل دول " -

 ."بلك عالجعشان الدكتور يكت
 ."هو البرد محتاج لكل ده يا داكتور" -
 ."صحتناى آدينا بنطمن على يا سيد" -
 ."ماكنتش عايز أتعبك يا داكتور معايا" -
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 ."تقولش كدا يا خال ما" -
 : وقال ،حديثهما" ممتاز"فقاطع الدكتور 

فوق يا اللى الدور  ...حاجةى وال أنت وال هو هاتتعبوا ف" -
خود الورقة  ...ىعة تبعيل وأشدا مركز تحال" سعيد"دكتور 

 ."عليا بكرهى والتحاليل وعدعة واطلع اعمل األشى د
 ."يا دكتور امتشكر جدً " -
 دا أقل شىء ...ىإديهم بس الورقة د ...تدفعش حاجة وما" -

 ."نعمله مع طالب ممتاز زيك
 ."متشكر يا دكتور" -
 : ثم قال لخاله ،وهو ينهض من مكانه" سعيد"قالها 
 ."ال يا خال يا" -

 : ه قائاًل حفيصا" ممتاز"يده للدكتور " و عميرأب"فمد خاله 
 ."ة البيهادربنا يكتر من أمثالك يا سع" -
 ."شرفتونا ...الحاج دا أقل واجب يا عم" -
عة وقام بعمل األش ،ىالدور العلو إلى خاله وصعد " سعيد"خذ ثم أ

ليحضر " ممتاز"الدكتور ى سيمر عل انه غدً ، وأخبر خاله أوالتحاليل
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ذهب ى اليوم التالى وبالفعل ف. عةشه العالج ونتيجة التحاليل واألل
 ،بالترحاب" ممتاز"فصافحه الدكتور  ؛"ممتاز"بمفرده للدكتور " سعيد"

 : وقال له
 .""سعيد"تفضل يا دكتور ا" -
 ."سف تاعب حضرتك معاياآ ...متشكر يا دكتور" -
 ."أتعامل معاهمى يشرفناللى تقولش كدا إنت من الطالب  ما" -
ى حسيت إمبارح إنك شاكك ف ...ىطمن ...خير يا دكتور" -

 ."ىحاجة وماحبتش تقلق خال
ى أنا كنت شاكك إن فيه أمالح عل" سعيد"واهلل يا دكتور " -

وكانت غير ى عة والتحاليل صدمتن، لكن نتيجة األشالكلية
 ."متوقعة

 : وقال" سعيد"ففزع 
 ."قلقتنى ...خير يا دكتور" -
ستغرب اأنا بس ب ...وليها عالجتقلقش كل حاجة  ال ما" -

بكلية واحدة العمر ده كله وما اشتكاش ى خالك ده عايش إزا
 ."غير دلوقتى
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 ."يعنىى إزا!!!! كلية واحدة؟" -
 شغالة،اللى الكلية ى د ...بص معايا كدا ...ىعة أهاألش" -

خالك مولود بيها كدا  ...الكلية الثانيةى أما الصغيرة د
عايش طول العمر ده ى نيع ...حجمها صغير مش شغالة

% 33تها المشكلة إن الكلية الثانية كفاء ...بكلية واحدة
 ."لألسف العبء كان عليها كلها

 ،ستغرابا، وهو ينظر باعة ورفعها عاليً وأمسك باألش" سعيد"ففزع 
 : وقال
 ".!طب والحل يا دكتور؟" -
 ايضطر آسفً لك هاما اخبيش عليك خا" سعيد"واهلل يا دكتور " -

 ."يوم ويومى كل إنه يغسل
 ."ال ال مافيش حل تانى! إيه يغسل كلى؟" -
بس كل ده  ...يزرع كلية طبًعا ...معروفى الحل التان" -

 ."عارف تكلفتها إزاى نتأى وزراعة الكل ...امكلف جدً 
 ".!؟طب والتبرع بالكلى" -
 ."نت عارفأ" سعيد"دكتور  ...يتبرع بكليتهاللى ومين " -
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نفسه ى جل ده لو هاديله قلبالرا ..."ممتاز"دكتور يا بص " -
يتألم وال بيتعذب قدرش أشوفه با خيره عليا وما ...هادهوله

 ."بالغسيل كل شوية
 ".!تقصد إنك تتبرع بكليتك؟" -
ى على كتب لدكتور اأرجوك  ...وبدون تردد ...اآه طبعً " -

 ."ويارب تنفع ...عملهاالتحاليل الالزمة واطلع ا
 : وقال ،تعجبى ف" ممتاز"فنظر إليه الدكتور 

 ."أنت لسه صغير يا ابنى ...ىللدرجة د" -
 ...تنجح عمليتهى لو هاموت بس خال ...قولت لحضرتك" -

 ...شىءى حدش يعرف أ وأرجوك لو نفعت التحاليل ما
 ."نها عملية صغيرة ليه وبسى يعرف أوخال

 ...ىالتحاليل دى عملاطلع اى ديتفضل يا سمدام مصمم ا" -
هاعمله اللى لو نفعت أنا  ...ىنت مش هاتطلع أحسن منوأ

 ."حسابىى كمان على وتكلفة المستشف ...ىالعملية بنفس
بعد إذن . والحمد هلل ةمستور  ...ربنا يخليك يا دكتور" -

 ."حضرتك
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منزل خاله ى ثم عاد إل ،عة والتحاليلبعمل األش" سعيد"وبالفعل قام 
 : سألهى ه خاله حت، وما أن رآعينيهى والحزن يخيم عل

 ."اكتورمالك يا د" -
دكتور ى فكرة أنا عديت على عل. مافيش يا خال قلة نوم" -

 شوية برد وكتبلك العالج ده خود حبايه قبل ما ىوقال" ممتاز"
 ."بعد الغدا هتنام وحباي

أودخول . الفاضىى مش جولتلك إنت بس جلجت روحك عل" -
 ."شكلك مش عاجبنىى ريح يا ولد

 ".!؟"محسن"أمال فين  ...حاضر يا خال" -
نا عشان عاوز ر بطح الواد جا ...نام بعد ما ضربته دخل" -

 .""مدكور"ياخود الكورة منه وهو يجوله بتاعة 
 :وقال ،"سعيد"فضحك 
 ".!والواد حصله حاجة؟ ...يا خبر أبيض" -
 ."الحمد هلل ...بطحة صغيرةى ال د" -
 ."خيرى تصبح عل ...طب أستأذنك يا خال" -
نت من أهله يا ولدى" -  ."وا 
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وظل  ،تلك الليلة من شدة التفكير فيما حل بخاله ىف" سعيد"م لم ين
رتدى الح ضوء النهار فنهض من مكانه واى حت اويسارً  ايتقلب يمينً 

ذا بزوجة خاله تقابله قبل أن يخرج من المنزل فتعجبت  ،مالبسه وا 
 : وقال
 ".!إكده؟ى فين بدر ى عل ...صباح الخير يا داكتور" -
 ."اضرات بدرىمحى مافيش عند ...أمهصباح الخير يا " -
 ."طب مش توفطر األول" -
عامل إيه ى خال ...الجامعةى حاجة فى ال هاكل أ" -

 ."دلوقتى؟
 ."دا نام مش دريان بحاجة ...ىاهلل يباركلك يا بن" -
بحاجة يا ى تؤمرين ...كويس ما تقلقيشى إن شاء اهلل هايبق" -

 ."أمه
 ."يجعل نهارك لبن حليب يا ضنايا" -

محاضرته ى لكنه لم يستطع التركيز ف ،الجامعةى إل" سعيد" ثم توجه
وما أن دخل  ،"ممتاز"الدكتور ى إل" نصرف ذاهبافترك المحاضرات وا

 : قالى عليه حت
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وتاعبك  سف معطل حضرتكآ ...صباح الخير يا دكتور" -
 ."معايا

تقولش كدا بس  ما" سعيد"تفضل يا دكتور ا ...وسهاًل  أهاًل " -
 ."إيه ده شكلك مانمتش خالص

 ."يا رب تكون النتيجة خيرى طمن. من القلق. ءبصراحه ال" -
قول عة بتالتحاليل واألشى حتى واضح إنك مرتبط بخالك أو " -

نت لسه أى بنبس فكر يا ا. إن دمكم واحد وهاينفع يا سيدى
اللى الكلية ى إحنا ممكن نحاول نعمله عملية ف ...صغير

 ."شهور وال سنة 1وتمشيه  اشغاله نرفع نسبتها مؤقتً 
 ".!!دا؟وبعد ك" -
 ."ساعتها ربنا يحلها" -
 ."أرجوك ...ىالزم نعمله عملية زرع الكل ...سف يا دكتورآ" -
أنا ماشوفتش ولد بيعمل كدا مع أبوه  ...ربنا يخليكم لبعض" -

 ."مش خاله
عمله اللى بن أخته ماشوفتش خال غلبان يعمل كدا مع ا وأنا" -

لواله ماكنتش كملت  ...هنساهما ى عمر ى رقبتى دين ف
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هو ى ولوال خال ...ع البلدأنا كنت هنا أسقط وأرجى تدراس
 ."أكمل دراسةى بقناعته وعيشته إن دفعهى نإدااللى 

ى وضه فقبال ما أفضلكم أعى عالعموم شوف هاتجيبه إمت" -
 ."السالم هناى مستشف

ما ى يا دكتور ربنا يفرحك ز ى ومتشكر أو  ...بركة اهللى عل" -
 ."فرحتنا

 : قال لخاله، وبعدما وضعوا الغداء الهخ منزلى لإ" سعيد"ثم توجه 
 ."عايزك يا خال لوحدينا شوية" -
 ."لك مش عاجبنى ما ...ىخير يا ولد" -
 ."معاياى بعد إذنك تعال" -
 : بهدوء" سعيد"وقال  ،غرفته ودخل خاله معه" سعيد"فدخل 
ى فهمنعنك حاجة بس اى بص يا خال أنا مش هاخب" -

 ."كويس
فيك حاجة  ...اكتورعليك يا دى جلجتنى خير يا ولد" -

 ".!واجعاك؟
ى الحكاية إن طلع عندك شوية أمالح عالكل ...ال يا خال" -

 ."بس بردوا الزم نعملك عملية صغيرة كده
 ."كفاهلل الشر إيهعملية ! عملية؟" -



75 
 

ى هانشيل الحصاو  ...شكة اإلبرةى عاملة ز ى د ...تقلقش ما" -
من  سمها ليزردا بحاجة االكلية عندك مش هانفتح ى علاللى 

 ."بره بره كدا
 ."ما أنا كويس أهو يا داكتور" -
والعالج  ...يزيد لو ما عملتهاش األلم ها ...يا خالى سمعنا" -

ى مستشفى فى أنا حجزتلك يوم الخميس الجا ...يجيب نتيجة مش ها
 ."يعملهالك بنفسه هااللى هو " ممتاز"والدكتور ...المركزى ف

ووضعت عليها كوبين  يدها صينية،ى ممسكة ف" أم السعد"فدخلت 
 : توقالى من الشا
 ."اخذة يا داكتور الشاىمؤ  ال" -

 : وقالت ،حيث شرد ذهنه" أبو عمير"ى ثم نظرت إل
 ".لكم رى إيه ماج ..."محسن"خير يا أبو " -
 ."الداكتور بيجول الزم أعمل عملية" -
 ".!!!!عملية إيه؟ ...يا ساتر يا رب" -
 ...ىلية يعنما تخافيش مش عملية عم ...أمهيا ى صبر ا" -

ى الكلى دا عنده أمالح عل ...عبيهول المواضيى خال
 ."قمش هتاخود خمس دقاي ...رهانشلهاله مش أكت

 ".!!!؟خطيرة يا ولدىى ود" -
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شكة اإلبرة خمس ى دا مش هايحس ز  ...ال ال ال خالص" -
 ."عشان مايحسش بالتعب ده تانىى حت ...ق ونروحدقاي

ى بسيطة وهانروح علك هو بيجول ما" محسن"يا أبو ى جلجتن" -
 ."بمرضكى سمع لكالم الداكتور هو أدر ا ...طول اهو

 ".!؟يوميها يا ولدىى هاروح فى يعن" -
 ."ها قولت إيه ريح قلبى ...تقلقش خالص ما ...آه" -
 ."دام ده الصح ما ...ىتشوفه يا ولداللى " -
ى نتوكل عل الخميس بعد بكرة خيرة اهللى عل ...الحمد هلل" -

 ."نا بألف سالمة يا خالوتقومل ...اهلل

 .رأسه بحنان شديد" سعيد"ل ثم قبّ 
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 الفصل الرابع

 

 

ى إل" أم السعد"مع خاله و" سعيد"، ذهب يوم الخميسى ف    
أبو "، وطمأن الحاج بالترحاب" ممتاز"فاستقبلهم الدكتور  ،ىالمستشف
ولكن ستحتاج أن  ،نها عملية صغيرة لن تستغرق من وقتهأ" عمير
 : "أبو عمير"فقال الحاج  ؛يومينى بالمستشفيمكث 
 ".!!!!؟مش هاروح النهاردةى يعن" -

 : "ممتاز"فقال الدكتور 
بس عشان مافيش  اعملية صغيرة جدً ى ه ،بص يا حاج" -

أوضة العمليات فاضية هاتقعد معانا يومين وال ى سراير ف
 ."إنت مش حاببنا
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 ."بس عشان البهايم والدار ...ال يا داكتور مش إكده" -
 : وقال ،"ممتاز"فضحك الدكتور 

 ."مؤاخذة ال ...صحتك وال البهايم يا حاج" -
 ."بتصروف عليناى د ...االبهايم طبعً " -

 : وقال ،"سعيد"فضحك 
نت ارتاح أ ...تقلقش أنا مكانك ما ...تشلش هم حاجة ما" -

 ."بس أهم حاجة
ليضع العلف للبهائم  امبكرً " سعيد"كل يوم يقوم ى ف ،سبوعومر أ

وما أن  ،ثم يأخذ زوجة خاله لزيارته ويطمئن عليه ،ظف تحتهاوين

 : قال له خالهى دخل عليه ذات يوم حت

ينفع إكده سايب جامعتك وحالك  ...وبعدين يا داكتور" -
ومحتالك وتنضف تحت البهايم وكل يوم مبهدل روحك معايا 

 ."إكده
 ."نت قولت البهايم أهمأمش " -
 ."لكن مش أهم من مستقبلك يا ولدى" -
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 : وقال ،"سعيد"فضحك 
 كلها بكره ونعملك العملية ما ...خالص هانت يا خال" -

 ."بس الحمد هلل شايفك أحسن النهاردة ...تقلقش
ى بس صعبان عليا إن بنزل ميه ف ...ىالحمد هلل يا ولد" -

 ."العيالى الكيس ده ز 
 ."هانت بكره هانشيله خالص ...معلش يا خال" -
 : وقالت" أم السعد"فردت 
اللى إنت ضنايا  ...ىا يحميك لشبابك يا ولدربن" -

تحت البهايم وشايل  هدلنت متبصوعبان عليا وأ ...مخلفتوش
 ."هم الدار

بكره  ...قولت هانت بالش الكالم ده ...أمهخالص يا  ما" -
بس لألسف فيه  ...عال العالى يرجع بالسالمة ويبقى خال

 ."حاجة ومحرج أقولكم عليها
 ."خير يا ولدى" -
ومضطر  ،ىالمستشفى عيانه وفى أم ...يا خال بصراحة" -

 ."أسافر لمدة يومين
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 ."خير مالها كفاهلل الشر ...وماجولتش ليه ...يا ساتر يا رب" -
كمان ى ه ...المرارة مبهدالها ومحجوزة  بقالها يومين" -

 ."هاتعمل عملية
ى ججوم فز سافرلها بدال ما آ ...وجاعد معايا وسايب أمك -

 ."معاك
ا هاروح مرات أن ...الفلى ز ى تبق هاى ه .سال ال أصبر ب" -

 ...يا خالى تزعل منى أوع ...طولى وأسافر عل ىخال
 ."هايقوم بالواجب" ممتاز"الدكتور 

 ."تشلش هم يا ولدى ما ...أمكى طمنا علاهلل و ى يبها علس" -

ى المستشفى عاد إلى حت ،وأوصل زوجة خاله" سعيد" وما أن خرج
 : لوقا ،"ممتاز"وقابل الدكتور 

ى ف أحدش يعر  تفقنا ماما اى وز  ...أنا جاهز يا دكتور" -
 ."مسافرى أنا قولتلهم إن ...حاجة

 : وقال ،بتعجب شديد" ممتاز"فنظر إليه الدكتور 
يا ريت كل الشباب زيك  ...ىبتضحى بنيا اى للدرجة د" -

 ".اليومين دول
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 .""ممتاز"مش تضحية دا واجب يا دكتور ى د" -
 ."تفضل عشان تتحجز ونجهز للعمليةا ...اهللى توكلنا عل" -

وخاله العمليات بعد ما تم وضع البنج لخاله " سعيد"ومر يومان ودخل 
وتم وضع . أكمل وجهى ونجحت العملية عل شىء،ى ولم يشعر بأ

قال ى حت" سعيد"وما أن أفاق  ا عن غرفة خاله،غرفة بعيدً ى ف" سعيد"
 : "ممتاز"له الدكتور 

الكليتين شغالين  ...الفلى لك ز خا ...ألف مبروك يا بطل" -
 ."نت الحمد هلل تماموأ ...دلوقتى

 ."حد يكون عرفى وأوع ...المهم هو يا دكتور" -
 ."واهلل المفروض يعرفوا يا ابنى" -
 ."مش عايزهم يتخضوا عليا ...ال أرجوك" -
 ."ما تقلقشى أنا عند وعد ...ما تحبى خالص ز " -

أبو "يزوران الحاج " تغريد"و" أم السعد"بينما كانت  ،ىاليوم التالى وف
 : وقال ،سألهماى حت" عمير
 .""سعيد"كتور امافيش أخبار عن أم الد" -
بس هانطمن عليها  ...نشغلنا بيك يا أباا ...ال واهلل" -

 ."النهاردة
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بس  ...ارتحت جوىمن غيره كنت عملت إيه  واهلل ما عارف" -
 ."عملية بسيطةى ضحك عليا وجال

 : وقالت ،"أم السعد"فردت 

دا  ...يجلجناش هو جال إكده عشان ما يباركله ماى إلله" -

 ."بن حاللا

أبو "جرح الحاج ى الممرضات للتغيير على وأثناء حوارهما دخلت إحد
 : وقالت ،"عمير
 ".؟عامل إيه النهاردة ...صباح الخير يا عم الحاج" -
 ."يجيبه ربونا كويساللى كل  ...الحمد هلل يا بتى" -
 ."الفلى تبرعلك بكليته هو كمان ز اللى اوالحمد هلل يا حاج " -
كلية واحد ى حطتول ليه هو أنتو!!! اتبرع بكليته؟" -

 ".!!!؟؟؟؟تانى
 ."دا كانت معجزة واهلل ربنا يقومك بالسالمة ...يا حاج أيوه" -
زا ...كليتهى داناى مين ده إلو " - ى عرفوش دول جالولماى وا 

 ."وبسى حصاو 
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 : "أم السعد"فقالت 
 ".!!!؟ىده يا بتعمل إكاللى مين " -
هو  ...يا حاجة" 232"األوضه ى بنكم فا" سعيد"الدكتور " -

 ."فيه حاجة وال إيه ماكنتوش تعرفوا
 : وهو يصرخ ويقول ،النهوض" أبو عمير"فحاول الحاج 

 ."ليه كده يا ضناياى ولد ....."سعيد" .....ولدي" -
 : فقالت له الممرضة ،وظل يضرب السرير بقبضة يده

 ."الفل وتقدر قريب تزورهى هو ز  ...لحاجإهدى يا عم ا" -
 : صدرهاى تضرب على وه" أم السعد"فقالت 
 ."إليهى ودينى هو فين يا بت .....ضنايا. .....ىولد" -
ى واضح إن ...بس إهدوا شوية ...يا حاجة معاياى تعال" -

 ."قولتلكمى تعرفوش حد إن أرجوكم ما ...عملت مشكلة
 ،"232"ث بين الغرف عن غرفة غرفة أبيها تبحخارج " تغريد"فجرت 

 : "تغريد"قالت ى وما أن وجدتها حت ،خلفهاى وأمها تجر 
 ."وضه أهىاأل ...أمهيا ى أه"  -
 ."وسعىى يا بتى وسع" -
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فانحنت  ،ففوجدته نائم وقد وضعت بيده المحاليل ؛ودخلت بلهفة عليه
 ،صوت بكائهاى عل" سعيد"فاستيقظ  ؛ىتبكى رأسه بشدة وهتحتضن 

 : وقال بتعجب
 ."ينطقوش نا منبه عليهم ماأ ...هناى عرفكم إناللى إيه " -
 ."عملت كده ليه يا زينة الشباب ...ليه كدا يا ضنايا" -
 ."أمهب يا دا أقل واج" -

فقال لها  ؛تقف خلف أمهاى البكاء وهى تجهش ف" تغريد"ذا بـ وا  
 : امبتسمً " سعيد"

مل إيه ثم أنا هاع ...هوأالقرد ى ما أنا ز  ...يا بت فيه إيه" -
 ."؟إيه ىأخبار خالى المهم طمنون ...حدةبكليتين كفاية وا

" سعيد"ثم مسحت رأس  ،هاتمسح دموعها بكفى وه" أم السعد"فقالت 
 : وقبلته
عملته ده اللى  ...من ضناياى بخير يا أغلى بخير يا ولد" -

 ."ىبنكتير يا ا
 ."أمهيا ى ير عليكم عمر واهلل ما كت" -
ى خالك بخير ونفسه ياج ...الشبابالعمر كله إليك يا زينة " -

 ."يشوفك
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المهم  ...سوا كلها يومين ونخرج ...ال ال ما تخلهوش يتحرك" -
 ".!!!أخبار البهايم إيه؟ى طمنين

 : "سعيد"وقال  ،"أم السعد"وضحكت  ،والدموع بعينيها" تغريد"فضحكت 
 ."أشوفهى نفس ...ىواحشن" محسن"الواد " -
 : "تغريد"فقالت 

عيان " مدكور"عمال يجول  ...كان حاسس تصدق يا دكتور" -

عيانه وهو يجول أل اللى دا أمه تجوله بعد الشر عنه ى وأم

 .""مدكور"

 ."هلل  باين فيه شىءفعاًل " -
أسوان يحمل شخصية ى جاء إلى ذلك الشاب الذ" سعيد"هكذا أصبح 

وكان دائم السخرية ممن حوله  ،لكليتهى مستهترة ليس لديه هدف حت
ولكن تلك األسرة البسيطة وتلك  نفسه فقط،ى لحياة سو اى وال يهمه ف

ا، وأخرجت كل مختلفً  اشيئً " سعيد"س فنى الشخصيات العفيفة تركت ف
 ،ليست مجرد لعب ولهو فقط ما هو جميل فيه، وعلمته أن الحياة
 .ولكن هناك الحب والتراحم والتضحية
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 ىإل" سعيد"و" أبو عمير"عاد الحاج ى سبوعين حتال أإ وه وما
ا المنزل وقد دهن بلون أخضر من وجدى وما أن وصال حت ،المنزل
 : وخاله بجواره وقال" سعيد"فدخل  ؛ىودهن بابه بلون بن ،الجير
إحنا دخلنا بيت  ...إيه الجمال ده ...ىالنبى عل اللهم صل" -

 ."غلط يا خال
 : "أبو عمير"فقال 
اللى دا مين  ...جمالهى عل اللهم صل ...ىد إيه الحالوة" -

 ."عمل إكده
كتف ابنتها ى علتضع يدها ى وه" أم السعد"فردت عليه الحاجة 

 : وقالت ،وتحتضنها وتبتسم ،"تغريد"
 ."صممتاللى ى هو فيه غير زهرة الدار ه" -

 : وقال وجهها خجاًل، امتألى والت ،لتفت إليهاوا" سعيد"فابتسم 
 ."لوش طعم من غيرها البيت ما" -

نتبه ، ثم ااألرضى ت رأسها فووضع ،بشدة" تغريد"حمر وجه فا
 : وقال "سعيد"

 ".!؟"حسنم"مال فين أ" -
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ذا بـ  بخ من باب المط يقف خلف ستارة قصيرة وضعت بدالً " حسنم"وا 
 : ويقول بصوت رفيع ،وقدماه تظهران من تحتها

 ."إش هنا" حسنم"" -
 : وقال ،بصوت عال" سعيد"خاصة بو  ا،فضحكوا جميعً 

 ."ه عسليةدا أنا كنت جايبل ...يا خسارة" -

 : وهو يقول ،من وراء الستارة امسرعً " حسنم"فخرج 

 ."أهوى إيج "محسن"" -

حتضن   ،عليه يحتضنه قبل أن يحتضن والده ىرتمبشدة وا" سعيد"وا 
 : وقال
 ."العسلية جيبى حبيب" مدكور"" -
 ."كل فيه براحتك ...رخود يا عم كيس كبي" -
ك ما أبو ى ومد يدك سلم عل ...عالداكتورى براحه يا ولد" -

 ."توحشتوشا
وهو  ،خارج المنزل كاألطفال ثم تركهم مهروالً  فاحتضن والده بسرعة،

 ".سعيد"أعطاه إياه ى العسلية الذ يحاول فتح كيس
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 : "أم السعد"فقالت 
سريرك ماتجوفش ى دخل مدد علا ...ىربنا يحفظك يا ولد" -

 ."هاجهزلكم الغدا بسرعةى نوآ ...كتير
 ."أمهن لمتكم يا منكم وال مى ربنا ما يحرمن" -

كتست ا، وقد اوجدها نظيفة تمامً ى حجرته حت" سعيد"وما أن دخل 
تب ووضعت بها أعشاب من الريحان وصورة كبيرة ك   ،باللون األبيض

 ،بعناية شديدة ، ومكتبه منظم وكتبه متراصة"اهلل جل جالله"عليها 
 : اوقال مداعبً " تغريد"فابتسم وأدار وجهه ناحية 

 ."الواد داى كدا زوقه عال ،وضب األوضةاللى " حسنم"أكيد " -
 : "تغريد"فقالت 
 ."توضيبها صحيحى فى ساعدناللى ما هو " -
 ."جمايله فين الواد دهى مش عارف أود" -

 : وقالت ،خجاًل " تغريد"حمر وجهه فا
عجبال ما أبويا والدكتور يريحوا إنكون جهزنا أمه ال يا  يا" -

 ."الغدا
 ."حرمنا من رجالة الدارربنا ما ي ...ال يا بتى يا" -
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 الفصل الخامس

 

 

وبدأ  ا،أيضً " سعيد"ى وتعاف" أبو عمير"مرت األيام وتعافى الحاج     
أبو "وذات يوم وهو جالس يسامر خاله  كليته،ى الذهاب إلى ف" سعيد"

 : قال" عمير
 ."كنت عايز منك طلب كدا يا خال" -
 ."خود عينيه ...إنت تؤمر يا داكتور" -
أنا بس محرج واهلل ومش عارف أبدأ الموضوع  ...كاهلل يكرم" -

 ".؟ازاى
لنا ى عملاى جوم ...إنت تؤمر عاطول ...ىخير يا ولد" -

 ."يا حاجةى الشا
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 ."عنيه يا أخويا" -
 .مسرعة" أم  السعد"ونهضت 

محتاج  ...تخزاش إحنا لواحدينا ما ...تكلم يا داكتورا" -
 ".!!!!فلوس؟

 ."الموضوع مش فلوس مستورة ...ال ال ال ربنا يباركلك" -
 ."يا داكتورى وغوغشتن ...مال إيهو أ" -
 ".........كنت عايز أطلب منك ...بصراحة" -

ما يحدث من خلف باب ى تلك اللحظة تستمع إلى ف" تغريد"فكانت 

ات ادت ضربز ى حت ،يقول تلك الجملة" سعيد"وما أن سمعت  ،غرفتها

، ثم أكمل "عدأم الس"مع أمها نفسه  قلبها بشدة مثلما حدث الشىء

 : يقول" سعيد"

 ."برااللى كنت عايز أطلب منك مفتاح األوضه " -
بعد ى تبكى سريرها وهى رتمت علاى حت" تغريد"وما أن سمعت ذلك 

يطر لم تستطع أن تسى قد شعر بها وبحبها الذ" سعيد"ما ظنت أن 
 . منزلهمى قدم إل عليه منذ أن
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 ،ىنية الشاية بصحاجبيها وممسك مقتضبةى وه" أم السعد"ودخلت 
 : وقالت
جنب اللى  أنت تقصد األوضة ...ىيا ولد مؤاخذة ال" -

 ".!!الزريبة؟
 : وقال ،"أم السعد" منى نية الشايليتناول ص" سعيد"فنهض 
 ".معلش هو فيها حاجة؟ ...أمهه يا آ" -
 ."فهاش البيت كله تحت أمرك ما ...ىال يا ولد" -

 : "أبو عمير"فقال الحاج 
مضايقك ومش " حسنم"إيكونش  ...داكتورعايزها ليه يا " -

 ."أدخله ينام معايا ...عارف تذاكر أو تنام
نت عارف أ ...الموضوع مش كدا بالعكس ...ال ال ال " -

أنا مضطر أجيب معايا  ...أد إيه لكن أنا هاشرحلك" حسنم"متعلق بـ 
حاجات ى يعن ...وهيكل عظمى جمجمة وأدوات تشريح بنتدرب عليها

نت عارف وبردوا وأ ...بيخاف" حسنم"ها عشان ينفعش أدخل ما
ى وهو الموضوع للمذاكرة بس يعن ...عشان ما أعملش إزعاج ليكوا

 ."عادى "حسنم"أبات مع ى هاج
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 : فقال بتعجب ،همايوجم وجهى الذوخاله " السعد أم"ى ثم نظر إل
خالص  ...كداى رخم أو ى هو أنا طلب ...هو فيه إيه يا خال" -

 ."ما تزعلش نفسك
بصراحة من ساعة ى نآ ...ما تجولش إكده ...ىال يا ولد" -

 ...وبتشاجم منها عشان إكده جفلتها" محسن"جرى لـ اللى 
 ."وأنا أخاف عليك يا ولدى

 : وقال ،"سعيد"فضحك 
بنام اللى ما األوضه  ...يا خالى نت بتؤمن بالتخاريف دأ" -

 ."جدارى فيها جنبها وبينها وبين األوضه د
ما  والهلوسةوالفزعه " حسنم"وفناه مع شاللى ى يا ولد" -

 ."تخلكش تجول إكده
ممكن بس بعد إذنك  ...اهللى سيبها عل ...ما تقلقش يا خال" -

 ."وال مضايقك الموضوع كله

يا ى ثوان ...الدار كلها ملكك ...إيهى فى يضايجن ال وها" -

 ."داكتور
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 : وقال ،بصوت مرتفعى ثم ناد
 ."برهاللى وضه جفل األمفتاح ى ناولين" تغريد"يا بت يا " -

نهضت تمسح دموعها ى صوت والدها حت" تغريد"وما أن سمعت 
 : تقولى وه ،حزنهاى وتدار 
 ."ثوانى ...حاضر يا أبا" -

 : فقال لها والدها ،أنفهاا من البكاء و حمرتثم خرجت وعيناها قد ا
 ".!!!؟لك يا بتى ما" -
 ."كنت بذاكر والنوم عمال يالعب عنيا ...فيش يا أبا ما" -

لـ  "تغريد"تشعر بحب ى فه ا؛فنظرت أمها إليها وقلبها يعتصر ألمً 
 : توقال ،فقاطعت ذلك الموقف ،"سعيد"

كل  ...المذاكرةى تتعبيش روحك ف وشك وماى يا بتى غسلا" -
 ."نصيب شىء

أحضرت  ، ثممسرعة ناحية الحمام وغسلت وجهها" تغريد"فدخلت 
 : وقال ،المفتاح وأعطته ألبيها

ينام مع أبويا " حسنم"ى اكتور باهلل عليك خلدا بالش ي ما" -
 ."األوضه لروحكى هاتدخل تنام معايا وتبجى وأم
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ى حت ...ىسيبكوا من التخاريف د ...هو فيه إيه يا جماعة" -
 ."أمال بنتعلم ليه ..."تغريد"يا ى نتأ

 ."وشوفنا العجب ..."حسنم"مع ى تبهدلنا جو أصل إحنا ا" -
النسوان ى أصوت ز ى هابقلو حصل حاجة  ...ما تقلقوش" -

 ."يا خالى وأقول إلحقن
 ."عليكى نت تعبت جلبواهلل أ ...إنت بتتريق يا داكتور" -

 ."أبو عمير"قالها الحاج 
من الكلية لما  بكره الصبح راحة ...اهللى يا خال سيبوها عل" -

 ."تراب هادخل أوضبها أظن زمانها ماليانةى أصح
 .والحاجة ىتنضفها معاك ه" تغريد"تعتلش هم  ما" -
 ."أنا هنضفها وألف شكر يا خال ...وهمشال ال ما تتعب" -
 ."دا أنت حته منك جوايا ...تجولش إكده ماى ولد يا" -

 ."يوووووه ما ترحمنا يا خال من الموضوع ده" -

 ."موتهو ده يتنسى لحد ما ا" -

 ."وعيالها" تغريد"وتفرح بـ  ...العمر ربنا يديلك طولت" -
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حتضنتها ، ثم اتجلس بجوارهاى وه" ريدتغ"ى إل" أم السعد"فنظرت 
 : لت خدها وقالتوقبّ 

 ."نصيب ربنا يفرحها ويريح جلبها كل شىء" -
ى تبق يخدك دا أمه ها هااللى " تغريد"واهلل يا بت يا " -

 ."داعياله
 .حجرتهاى وقامت مسرعة إل" تغريد"فاحمر وجه 

 ."شوية مذاكرة وأسهر شويةى طب أستأذنكم أنا عشان عند" -
 "........يا داكتور تفضلا" -

 ،قام بغسل يديه ،إفطاره معهم" سعيد"تناول  وبعد أن ،الصباحى وف
المنشفة فنظر إليها وهو يبتسم بخبث وهمس " تغريد" وأحضرت له

 : يقول
 ."عليا أنا يا بت ...عينك كانت حمرا من المذاكرة" -

ثم أكمل يقول بصوت  ،تنطق بكلمةونظرت إليه ولم " ريدتغ"فتعجبت 
 : فضعي
 ...أمه داعيالهى بقمن نصيبه يى هاتبقاللى إمبارح قولتلك " -

 ."طولى على داعيالى أنا أم فكره ى عل
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فجرت  ؛ويداها ترتعشانوعيناها تلمع من السعادة " تغريد" فنظرت إليه
فأراد  ...أمهحمر وجهها تمغرفتها وقلبها دقاته سريعة واى مسرعة إل

 : وقال بصوت عالٍ  ،أن يكسر ذلك الخجل والموقف" سعيد"
األرضية ى هتنضفى مش قولت ...ورايحة فينى سايبان" -

 ."معايا
 ":أم السعد"فقالت 
 ".!إيه؟ى بتعمل ...ىال يا بت يا" -

 ."أنا جايهأمه حاضر يا " -

 ،وجههاى يالحظ أحد السعادة المفرطة عل أنخائفة من ى وخرجت وه

 : قالتى حت" أم السعد"وما أن رأتها 

 ."ابك يا بتىربنا يفرحك بشب" -

تتوسط ما بين حجرة كانت ى والت ،الغرفة الخارجيةى ا إلثم ذهبو 
يدفع الباب  ما أن فتح القفل وبدأ، و "حسنم"و "سعيد"حجرة و ى المواش

 : "سعيد"فقال  ،نهال عليه تراب كثيف وأحدث الباب ضجة كبيرةاى حت
 ."إيه التراب ده كله ...يا ساتر يا رب" -
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 : "أم السعد"فقالت  الغبار، قالها وهو يسعل من شدة
وادخل برجلك  ...ىية الكرسآ اجر وا ...ىاهلل يا ولدى سمّ " -

 ."يا أهل المكان وجول السالم عليكو ...اليمين
أوضة ى د ...هو أنا داخل قبر وال إيه ...أمهإيه يا ى جر " -

وال يهمك السالم عليكو أدخل ى ياستو  ...بقالها فترةمقفولة 
 ."دنالش يا أسياو دخ وال ما

 : وقالت ،"تغريد"فضحكت 
 ."وجول آية الكرسى ...كتوراهلل يا دى سمّ " -
 "......يا أهل الدار ...ىحاضر يا ست" -

 : وقال" سعيد"ودخل  ثم أخذ يصفق بيديه،
 ".!هو النور فين؟" -
 ."إيدك اليمين يا دكتورى عل" -
 ."باكول بيهااللى ى أنهى إيد" -

 : ، وقالت"تغريد"فضحكت 
 ."هأيو " -
 ."ا باكول بإيديه االتنينطب أن" -
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وما أن  ا،وخوفهم اتخفيف قلقهم محاواًل  ايمزح معهم" سعيد"كان 
 : قالى حت" تغريد"و" أم السعد"، ودخلت أضاء نور الغرفة

 ."حدش فيهم هنا العفاريت راحوا مشوار ماأمه باين يا " -
 : "أم السعد"فقالت 
 ."ما تفزعناش يا ولدى ...بسم اهلل الرحمن الرحيم" -

 : وقال ،فضحك بصوت عالٍ 
بس إيه الكركبه  ...الفل أهوى الدنيا ز  ...ما تخافيشأمه يا " -

 ."كلهاى د
 : "تغريد"قالت 
ولما  ،"حسنم"كنا بنبات فيها أنا واللى األوضه ى دى ما ه" -

 ."يبنا كل حاجة فيها وجفلناهاسحصل اللى حصل 
 ."التنضيفى نينا فدا أحنا هيطلع ع" -
 ساعة واحدةى نآ ...حاجةى مدش يدك فت نت ماأ ...ال ال" -

عشان  بس خليك واجف قدام األوضة ...الفلى وهاتالقيها ز 
 ."ما أخافش

ى ل واقف وأول ما العفاريت تيجما تقلقيش أنا هافض" -
 ."هاصفرلكم تجروا
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 .الضحك بصوت عالى ف" سعيد"وأخذ 
 ."ما توجعش جلب البنيه ...ىإخص عليك يا ولد" -
 ."مصممين تتعبوا نفسكم فها وأنتوأنضى ما أنا قولت سيبون" -
 ."يا الأمه ال يا  يا ...كتورتعبك راحة يا د" -

 ،محتويات كثيرة منها" تغريد"وأخرجت  ،خارج الحجرة" سعيد"ووقف 
نتهوا وما أن ا ،ىبحملها ونقلها خلف حجرة المواش" سعيد"فساعدهم 

 : قائلة" أم السعد"الدخول فمنعته " سعيد"حاول ى حت
 ."وراجعالكى ما تدخلش ثوان ...ىيا ولدى ستنا" -

 ،الضحك يداعبهاى أخذ فى حت" سعيد"ها وما أن رآ" تغريد"وخرجت 
 : وقال
 ."العفريتةى نتأى نصرفا .....ىنصرفمين اى نتأ" -

 : وقالت ،"تغريد"فضحكت 
 ."بس ةعشان متربى ماش ...يا دكتورى ماش" -

بالبخور  ةتلئمممسرعة ممسكة بيدها مبخرة " أم السعد"وعادت 
 : وقالت ،المشتعل
 ."ع يا ضنايا لما أبخرهاوسّ " -
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 : ثم خرجت منها وقالت ،متم بكلمات وتقرأ المعوذتينتودخلت وظلت ت
وسيب الشمس تدخل  ...الفلى وى بجت ز هسيبها شوية تت" -

ننقل مكتبك وحاجاتك ى وتعال ...من الشباك والباب إكده
 ."فيها

باب الحجرة ى زع بشدة عندما رأفى الذ" حسنم"وأثناء حديثهما ظهر 
 : وأخذ يصرخ ويقول ا،مفتوحً 
وأنا أجيب ى تعال ...تاكلك جوه العفريتةى تعال" مدكور"" -

 ."العصاية وأموتها
 : وقال ،هبرفق يهدئ من روع" سعيد"نه ضفاحت
أخدت هدومها  العفريتة ...تخافش ما ...ىتخافش يا حبيب ما" -

 ."ومشيت
 ".!؟"حسنم"ش فين وماجلت ..."مدكور"بجد يا " -
 ...البلد كلها قالت أنا ماشية وسيبالكوى ه ...قالتش ال ما" -

 ."شوفت يا عم وال تخاف بقا خالص مشيت
 : وهو يقول" حسنم"ى فجر 

 ."مشيت العفريتة. .....العفريتة مشيت .....هيه. .....هيه" -
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 : وقال ،بحسرة وألم" سعيد"فنظر 
 "."حسنم"فيك يا ربنا يش ...ال حول وال قوة إال باهلل" -
 : "أم السعد"قالت 
 ...ىزا اتمس االّ ايا عالم شاف إيه و  ...عونهى اهلل يكون ف" -

 ."ال يا داكتور نجيب حاجاتك يا
ذا بـ الحجرةى ها فنيضعو " سعيد"متعلقات  وظلوا ينقلون " سعيد"، وا 
 : "تغريد"قالت  ،ظهره ويدخل بها الحجرةى كبيرة عل يحمل كنبة

عشان ظهرك  كنت جول نشيلها سوا ...رإيه ده يا دكتو " -
 ."والعملية

 ."بس كدا عشان أحطهاى وسع ...وال يهمك" -
 ":أم السعد"فقالت 

 ".!هو أنت هتبيت هنا يا ضنايا وال إيه؟" -

 ."نيا تقفل وال حاجة فأريح عليهايبس يمكن ع ...أمهال يا " -

 : "تغريد"فقالت 

 ."طولى خود يا دكتور المصحف دا حوطه جدامك عل" -
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 : وقال ،يده وهو يضحك ليمسكه" سعيد"فمد 
لكن أوبااااا نسيت  ...هاخده عشان كالم ربنا ومن إيدك بس" -

 ."حاجة مهمة
 : "أم السعد" فقالت
 ".!نسيت إيه؟ ...ىخير يا ولد" -
 ."نسيت أجيب خرزة زرقا وكف خمسة وخميسة" -

 : وقالت" أم السعد"فقاطعته  ؛وظل يضحك بصوت عال
طب إمسك ده حجاب كان عامله سيدنا  ...إنت بتجول فيها" -

تزعلش أمك وتشيله  طول وماى جيبك على الشيخ حطه ف
 ."اأبدً 

يا  ...عشان من ريحتك بس ...أمهيا ى كمان حجاب ماش" -
 ."وقولت أفتح األوضه دىى دماغى ما أتهبلت فى ريتن

هاتعوز حاجة تانية وال  ...من كل سوءى ك يا ولدظربنا يحف" -
 .""تغريد"أنا وى عفرة دال نروح نستحمى من

هاتيلك " تغريد"تعبتكم معايا واهلل معلش يا  ...أمهسف يا آ" -
 ."حسابىى كيسين شامبو عل

 ."إتريج عليا براحتك ...يا دكتورى ماش" -
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" سعيد"ا وتركت" أم السعد"وى ثم رحلت ه ،خجلى تبتسم فى قالتها وه
وهو  ،وأسفلى أعلا و ويسارً  اظل يتأملها يمينً ى والت ،داخل الحجرة

 : ويقول ايحدث نفسه بصوت يكاد يكون مسموعً 
بس  ...أهو كدا الواحد يذاكر براحته ...الفلى واهلل أوضة ز " -

 ."وال الناحية دىى يا ترى العفاريت بتطلع من الناحية د
 .ل يضحك بصوت عالٍ وظ
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 الفصل السادس

 

 

فقال  ؛همتناولون عشاءعون يوأثناء العشاء كان الجميع مجتم     
 : "سعيد"

 ."األوضة تشرح القلب وهواها جميل ...تصدق يا خال" -
أجيل  كنت بدخل ...ىأوضه عيندى كانت أحلى بنيا اى د" -

جلبت  ...فيها طول النهار فيها العصرية والشمس ضاربه
 ."علينا المواجع يا داكتور

حصل لـ اللى ى صدقن ...يا خال وال مواجع وال حاجة" -
قيلها وأكيد هاال ...مش أكثر ه صدمة عصبيةد" نحسم"
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لما أخلص أتخصص مخ ى طب إيه رأيك ناو  ...عالج
 أن كل وهاوريكو ...بالذات" حسنم"وأعصاب عشان أعالج 

 ."ت مش أكترشفتوه ده تهيؤااللى 
 : "أم السعد"فقالت 
األرض ى فى كان بيترم" حسنم" ...بعيد عنك يا ضنايا" -

ى حنا شوفنا بعنينا وكان بيجطع جلبإ ...الكالمى ويخرف ف
 ."يا ولدى

 ."أمهاهلل وبكره تشوفوا يا ى سبيها عل" -
ى عيونهم الخوف الذى ثم حاول أن يغير الموضوع بعد أن لمح ف

 : فقال ؛"حسنم"نتابهم بسبب ما حدث لــ ا
 ."الضلمة وفكرها العفريتةى ف" تغريد"ما يمكن شاف " -

 : "تغريد"وقالت  ،فضحك الجميع
 ."عاجبك إكده ...الدكتورأمه ايفة يا ش" -
 ."دا من معزته يا بتى" -
 : بمغازلة "سعيد"فقال 
 ."كان زمانك أميرتهم عفريتةى لو كنتى دا أنت" -
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ثم نهضت مسرعة من جوار أمها ودخلت  ،خجاًل " تغريد"حمر وجه ا
منزل خاله ى كليته وعاد إلى إل" سعيد"الصباح ذهب ى وف ،حجرتها

حجرته ى حقيبة كبيرة دخل بها للمرة األول احضرً م  " أبو عمير"
أدوات تشريح ومراجع ثم فتح الحقيبة وأخذ يخرج منها  ،الجديدة
 ثم أخرج هيكاًل  ،مكتبهى ثم أخرج جمجمة ووضعها عل ،وكتب
 : وأخذ يحدث نفسه ويقول ،صنع من البالستيك اكبيرً  ًياعظم
وضه ركن األى أعتقد ف ...أحطك فين يا معلم هنا وال هنا" -

 ."كدا أحسن أيوه كده تمام
ثم  ،وجهه يفكرى ثم وقف أمامه يتأمله وهو واضع إحدى كفيه عل

 : قال
" جوني"إيه رأيك أناديك ! ك إيه؟أسمي .......!أسميك إيه؟" -

جنوب الصعيد ى ال ال ال ده عايش ف ..."مارك" و مثاًل أ

وال " هريدي"ينفعش أسميك  ماى سم أجنبواسميك ا

ى فى زميل" جابر"تصدق أنت شبه الواد  وهأي ..."عوضين"

 ".جابر"نورت البيت يا  ..."جابر"نت أى يبق ...المدرج
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وكانت  ،عليهى مع نفسه طرقات الباب من الخارج تناد وقاطع حديثه
 : "تغريد"

 ."ال عشان األكل ما يبردش يا ...يا دكتور الغدا جهز" -
 ."أهوى أنا جا ...حاضر" -

 : وقال ،ىالعظم ثم أكمل حديثه مع الهيكل
بالك أنت ى وخل ىتغدأنا رايح ا ..."جابر"بص بقا يا عم " -

لو أنا مش ى نت من هنا ورايح مكانأ ...من األوضة
آه نسيت  ...بالك من الكتب والحاجة ماشىى وخل ...موجود
مع ى بالك من رأس أخوك كان الزم يعمل عنتر ويمشى وخل

 ."عالمكتب رفتسه شاتجوزت وهو راى البت من ورا أهلها أه
ويتسامر مع " حسنم"وأخذ يداعب  ،داخل المنزلى ثم توجه سعيد إل

وظل  ،غرفته ليبدأ مذاكرتهى عاد إلى نتهى حت، وما أن اخاله وزوجته
ومن شدة  ،األريكةى فنام عل ،غلبه النعاسى هكذا طوال اليوم حت

ضجيج صوت ى ستيقظ فجأة علاى النوم حتى ف" سعيد"اإلجهاد غرق 
 : وقال مسرًعا، فنهض
 ".!!!!!إيه دا؟ ...بسم اهلل الرحمن الرحيم" -
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األرض فوجد الجمجمة وقد سقطت بجوار ى فنظر حوله ثم نظر عل
ثم  ،رضاألى وهو يحمل الجمجمة من عل" سعيد"فابتسم  ،المكتب

 : أمسكها ونظر لها وقال
 ."شربكنت عطشان ورايح اى لتقولى كنت رايح فين؟ أوع" -

ونظر من شباك الغرفة فوجد الليل قد حل  ،لمكتباى ثم وضعها عل
 : وقال ،بظالمه الشديد

تقلبت ما حستش بحاجة اى دا أنا شكل ...يا خبر أبيض"  -
 ".!الساعة كام؟ى ه
 : فقال ا،المنبه بجواره فوجدها الثالثة فجرً ى ونظر إل
يا دوب ألحق أنام  ...الساعة تالتة الفجر ...يا خبر أبيض" -

أنا أكمل نوم هنا  ...بس كدا هازعجهم" حسنم"جنب الواد 
 ."نا نايمأكيد قطة دخلت وأ ...وخالص وأقفل الشباك ده

" أبو عمير"صوت خاله ى ستيقظ عل، وانومه" سعيد"وبالفعل أكمل 
 : وقال ،وهو يدق باب الحجرة

 7يا داكتور عشان تنهض تروح الجامعة الساعة ى صحا" -
 ."الصبح
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اب وهو يحاول فتح عينيه من نور وفتح الب امسرعً " سعيد"فنهض 
 : الصباح وقال

 ."صباح الخير يا خال" -
مش جولت هتذاكر نيمك هنا اللى إيه  ...ىجرى إيه يا بن" -

 ."فيها بس
بس  ...ىتقلبت ماحستش بنفسنا بذاكر اوأى غصب عن" -

جوها  األوضة ...ما نمت النوم دهى تصدق يا خال أنا عمر 
 ."جميل

أنا بس جلجان  ...يريحكللى االمكان ى نام فى بنيا ا" -
 ."عليك

 ."يا خال دا أنا أخوف العفاريت ما تقلقش" -
طب يا ال أنا رايح الشغل وروح أنت عشان توفطر مع " -

 ."ومرت خالك" حسنم"و" تغريد"
ث نفسه وهو ثم حدّ  ،ما ابذهنه للحظات كأنه تذكر شيئً " سعيد"فشرد 

 : وقال ،ضاألر ى ينظر إل
 !!!!!!؟"تغريد" -
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 : وقال ،ه لوجود خالهنتبثم ا
 ."سالم مؤقت وربنا يسترها معاك ...حاضر يا خال" -
 ."سالمو عليكو ...أنا وأنت والمسلمين يا ولدى" -

كرسيه بجوار مكتبه وهو شارد ى باب الحجرة وجلس عل" سعيد"فأغلق 
 : وقال ،يحدث نفسه

أنا  هو أنا كنت بحلم بيها وال إيه؟ يا نهار أسود دا" تغريد"" -
 "...............نىها بجد وا  حلمت بي

 : وأكمل يقول ،ثم نهض من مكانه وهو غاضب
ى د ...حلم إيه المهبب دا ...يطان الرجيمأعوذ باهلل من الش" -

 ."بنت خالى
تذكر الحلم ى حت" تغريد"ى وما أن رأ ،وتوجه بعدها داخل المنزل

الحظت ى حتى أعلى إلوأخذ يتأمل فيها من أسفل  ،ر مكانهفتسم
 : وقالت ،وقاطعت ذلك الصمت ،فاحمر وجهها ،"تغريد"

 ."صباح الخير يا دكتور" -
 : وقال ،لها" سعيد"نتبه فا

 ".؟وأمى" حسنم"أمال فين  ..."تغريد"صباح الخير يا " -
 .""مدكور"جفشتك يا " -
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كاد أن ى الذ" سعيد"ظهر ى وهو يقفز بطوله الفارع عل "حسنم"قالها 
ى ال يسقط على تضنها حتحوا" تغريد"ا، فارتطم بـ يسقط أرضً 

فأبعدته  ؛"تغريد"يلمس فيها ى الذى فكانت تلك المرة األول ؛األرض
غرفتها ى وجرت إل ،حتضنهاا" سعيد"ن ال تصدق أى بيدها وه

بينما  ،وجسدها يرتعش وقلبها يكاد يقف من الخفقان من شدة ضرباته
 : فقال بصوت عال ،حاول تدارك الموقف" سعيد"

واهلل  ...تتكسرى عايزة رقبت ..."تغريد"ا يى وتجر ى بتسبين" -
نزالق اى أقطع الخلف أو يجيلى هاتخلين "حسنم"شكلك يا 
الناس بتتحضن من وشها مش من ى يا بن ...ىغضروف
 ."ضهرها

 : "حسنم"فقال 

 .""مدكور"جيب عسلية يا " -

 ."شح الجامعة وهاجبلك معايا ما تقلقيا عم راي" -

 : وقالت ،"أم السعد"فخرجت عليه 

  ".صباح الخير يا ولدى" -
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 : وقال ،نحنى يقبل يدهاليها واع" سعيد"فجرى 
 ."تأخرتعايز أفطر عشان ا ...أمهصباح الفل يا " -
يا  ....."تغريد"يا  ...راحت فين" تغريد"نيه البت يع" -

 ".!؟"تغريد"
 : وقالت بتلعثم ،متضاربة المشاعرى وه ،"تغريد"فخرجت 
 ."أمهيا  إيوه" -
 ."ال عشان الداكتور مستعجل يا !؟لك يا بتى ما" -

 : وقالت ،بخجل" تغريد"فنظرت إليه 
 ."بسرعة هاحوط األكل ...أمهحاضر يا " -

ى من تناول اإلفطار وأبدل مالبسه وذهب إل" سعيد"وما أن فرغ 
ى وف ،راودهى الحلم الذى شرد بذهنه مرات ومرات فى حت ،جامعته

 ؛خرضارب هو اآلتت ، وبدأت مشاعرهالصباحى ف" تغريد"حتضانه ا
فأصبح  ؛فلقد أحب ذلك اإلحساس ولكنه تذكر خاله وكرمه عليه

" سعيد"وهكذا كان يوم . باهلل من الشيطان الرجيم كل لحظةيستعيذ 
لكن ذلك الحلم  ،تلك الحجرةى ف االمذاكرة دائمً ى عكف على الذ

ى يتحاش" سعيد"لدرجة جعلت  ،أصبح يتكرر بصورة منتظمة كل يوم
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 اغارقً " سعيد"وذات يوم وعندما كان  ،"تغريد"الوقوف أمام الكالم أو 
إذا به يشعر بأصابع تالعب شعره وكأن  ،تلك الحجرةى نومه فى ف

دخل عليه  ان أن أحدً ظ امفزوعً " سعيد"فنهض  ا ينام بجواره،أحدً 
 ا،ولم يجد أحدً  اويسارً  انظر يمينً ى وما أن أضاء الحجرة حت ،الحجرة
فنظر  ...ألول مرة يشعر بهى جاهل خوفه الذتأن ي" سعيد"فحاول 

 : وقالى الهيكل العظمى إل
عايز تنام قول وأنا أسيبلك  ..."جابر"إيه يا عم ى جر " -

 ".......بالش شغل العيال ده ...كلها األوضة
لتأخر  انظرً " سعيد"فتعجب  ...فقاطع حديثه صوت باب الحجرة يطرق

 : وقالالوقت 
ير يا رب ال يكون خ ...دىا يخبط الساعة هاللى مين " -

 ."حاجة ى جرا لهخال
 : وهو يقول ،ا ليفتح باب الحجرةمسرعً فنهض 
 ."انىثو  ...مينيوه أ" -
" سعيد"فبدأ قلب  ا؛ولم يجد أحدً  اويسارً  باب الحجرة ونظر يميًنا وفتح

 : وقال ،فى الخفقان من الخوف
  ."بطظبال إيههو فى  ...الء" -
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زال يقف ينظر  أخرى وهو مافسمع صوت طرق باب الحجرة مرة 
من الحطب الجاف يتدلى  الى أعلى فوجد عودً ا؛ فنظر إويسارً  انً ييم

باب الحجرة رتطم باهتز فاالهواء  هداعب ، وكلمامن فوق الحجرة
 : وقال هد سعيد بشدة وهو ينظر إليه،فتن ،ليحدث ذلك الصوت

 . "تريا سا ...وقعت قلبى ...اهلل يخرب بيتك" -
قاه ل، ثم أشد ذلك العود من فوق الحجرة ألعلى محاواًل  هيد" سعيد"ومد 
 ...بعيًدا

حتى  هيجتهد فى مذاكرت ،على هذا الحال "سعيد"مرت أيام كثيرة و
، وذات فى تلك الحجرة لزمته المكوث طوياًل نات التى أمتحات االءجا

 يسمع صوتًاإذا به  ،هو نائم بعد يوم شاق من المذاكرةيوم بينما 
  : يأتى من بعيد قائالً  وكأنه هينادى علي

 ."صحى الوقت حان وجه الدورا ..."سعيد"" -
 ؛مرة أخرى هسمع الصوت ينادى علي، حتى يحلم نهأ" سعيد"عتقد فا

باجورة ليضىء األ هوقبل أن يمد يد ،وجلس على سريره" سعيد"فنهض 
يخرج من الحائط المقابل  اشديدً  اإذا به يرى ضوءً  ،التى على المكتب

ال  همنه ألن وأخذ يفرك فى عينيه بأصابعه ظًنا "سعيد"زع فف ؛له
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بذلك  ؛ فإذاق ثانيةحدّ  هولكن يرتدى النظارة الطبية، فلم ير جيًدا،
 ةضاءإ ، فنهض مفزوًعا محاواًل الجدار يتسع أكثر والضوء يشتد أكثر

 ،باجورةدة ولم تعمل األمرات ع هصبعإفحرك  ،األباجورة فلم تضاء
 : فقال بصوت عال

هو أنا فى  ...شتغلى اهلل يحرقك دا مش وقتك خالصا" -
 ."كابوس وال إيه

أدار سعيد  ، وفى بطء شديدمرة أخرى هوسمع الصوت ينادى علي
ضواء اختفت وتلك األ ،ليجد ذلك الجدار ليس به أى شروخ هرأس

يستدير ليلقى وبصوت مسموع قال وهو  ،تنفس الصعداءف تماًما؛
 :على سريره بجسده
أعوذ باهلل من الشيطان  ...هلل من الشيطان الرجيمأعوذ با" -

" حسنم"دا أنا قلبى كان هايقف هو كالم الواد  ...الرجيم

 ."صح وال إيه

 : يقول سمع صوًتا ه على السرير حتىلف بجسده و ن أكمل كالموما أ

 ."صح" حسنم"ه كالم آ"  -
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ذا بضوء الحجرة ي   وهى  ،"تغريد"أمامه " سعيد"ليرى  ضاء فجأة،وا 
، وتنظر سدل على جانبى كتفهانوشعرها م ،ا بيضاء جميلةرتدى ثيابً ت

 : مسرًعا، وهو يقول" سعيد"فينتفض . إليه وتبتسم
جابك فى الساعة اللى إيه  ...يخرب بيتك ......."تغريد"" -

يه  ...دى ودخلتى هنا إزاى  ...إنتى البساه دهاللى اللبس وا 
 ."ومش خايفة حد يشوفك ...عتى أمىنتى فز أدا 

 : ابتسامة جميلة قائلةب عتهفقاط
معايا  هعملتاللى من  هفتش لينت ما خ  وأ ...وأخاف من إيه" -

 ."فى الحلم
يحرك شعره بشدة حتى  سهعلى رأ وهو يضع كفه" سعيد"فتعلثم  

  : يفيق وقال
  ".!حلم إيه؟ .....حلم" -
ت مبسوط ه بس كنوعملت إي ...إيهنت عارف حلم أ" -

  ".!؟معايا
لمى بالطريقة دى زاى تتكوا ...إيه عرفك بالحلم وأنت" -

  ".؟معايا
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؛ فأكمل يقول وهو يضم وحاول أن يقطع تلك الحدة فى الكالم
 : حاجبيه
حد  تفضلى يال على أوضتك قبل ماوا ..."تغريد"جرى إيه يا " -

 ."يشوفك وتبقى مصيبة سودا
إال دقيقة لم يسمع صوتها  هى وما ...انفعال شديدفى  هثم أدار ظهر 

 : خرى وأكمل يقولمرة أ هفيه حتى أدار ظهر 
 ".......ثم تعالى هنا" -
فجرى ناحية الباب  ا؛مفتوحً  هووجد باب حجرت" تغريد"فلم يجد    

 خارج غرفته فنظر ؛هنها قد غضبت من كالمأ همنا ينادى عليها ظنً 
وهو " أبوعمير" ة خالهولم يسمع سوى كح "تغريد"فلم يجد  اويسارً  ايمينً 

 : بشدة فقال بينه وبين نفسه وهو يضرب على فخذيه ،يغلق باب منزله
 .......وهتبقى فضايح" تغريد"ى أكيد شاف يا سنة سودا خال" -

 ."اهلل يلعن أبو دماغك يا شيخة

 : وقال ،أبو عمير هه خالحتى رآ هعالوما كاد ينتهى من انف 

 ."هيك ميت مرة بالش إكدنا مش منبه علأ ...إيه يا داكتور" -
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 : عثم شديدفى تل" سعيد"وقال 
 ."نا عملت حاجة ال سمح اهلل زعلتكهو أ ...خير يا خال" -

 : هفقال خال
 "......أصلها" تغريد"البت " -
  : وقال ،بشدة" سعيد"عة فقاط
ماعملتش حاجة والموضوع غير " تغريد" ...إسمعنى يا خال" -

 ."اما أنت متخيل تمامً 
  : فقال خاله

بجت تصحى تصلى  "تغريد"أنا بجولك البت  ...موضوع إيه" -
نت ميت مرة أنبه عليك لما تكون صاحى سيبك أو  ...الفجر

من المذاكرة ولبى نداء ربك وتعالى صلى معايا الفجر 
 ."حاضر

 : شديدة ةوقال بتنهيد ،ن يستجمع قواهأ" سعيد"فحاول 

  ".فين؟" تغريد"و"  -

 ."ايبها بتتوضى للفجربتى ربنا يباركلها س" تغريد"" -
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 : هوبين نفس هبين" سعيد"فقال 
ماشى النهار  ...وعملتى نفسك بتتوضى ...بنت اللئيمة يا" -

 . "له عنين
 : وقال ،"أبو عمير" هفقاطعة خال

  ".متسمر إكده هتيجى تصلى وال الء ...لك يا داكتور ما"  -
 : "سعيد"فقال 
 ."نا جاى وراكنت يا خال وأسبقنى أا" -
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 الفصل السابع

 

 

؛ فجلس وبدأت األفكار تتضارب وتالعبه غرفته" سعيد" دخل    
 فنهض ليفتحه ،فقاطع حيرته تلك دقات الباب ،بين كفيه هرأس واضًعا

اليمنى  جًرا، فأسند يده وكان يجر رجليه وأحس بثقل شديد فى جسده،
ليجد  تدريجًيا هس، ورفع رأليفتح الباب ،على الباب ومد يدى اليسرى

، وما أن رض بخجل كعادتهاعينيها فى األواضعة  هتقف أمام" تغريد"
ها حتى جذبها من يدها بشدة وأدخلها داخل الحجرة وأغلق الباب رآ

  : وقال بنبرة توتر وغضب ،خلفها وأسند ظهره إليه
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ردى  ...بالضبط هعايزة إي أنتى ...سمعى يا بنت الناسا" -
 ."عليا فهمينى

وردت فى  ،لمأمسكت يدها تتحسسها من شدة األو " تغريد"رتجفت فا
 : تلعثم وقالت

أنا بدر منى  ...ير ال سمح اهللخ ...يا دكتور ليه  كده"  -
 ."حاجة

  : زال يتملك منه والغضب ما" سعيد"فقال 
نتى عارفة وأنا عارف أ ...نتى فيها دىأاللى بكل السهوكة "  -

 ."هردى عليا عايزة منى إي
نها ال تدرى ماذا يقصد ؛ أللبكاء من الذهولفى ا" تغريد"نهارت فا
 : قائاًل " سعيد"، وهمت بالخروج فاعترضها "سعيد"

جابك اللى ه إي ...ردى عليا ما تسبينيش كدا ...ه فينراح" -
ي ...عندى من شوية ى قدرتى وازا ...كنتى البساه دهاللى  هوا 

 ."تغيرى هدومك فى لحظة كدا
 : وقالت بتعجب ،ينيهاوالدموع فى ع" تغريد" هإلي تلتفتفا

 ههو دا كل ...هإكد بجا أنا أعمل ...ربنا يسامحك يا دكتور" -
نى جيت أصحيك أنا آسفة أ ...إشيويتين بيك هعلشان مهتمي
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ى حضرتلك وأم ...هخوفت عليك لتكون راحة عليك نوم
 ."بعد إذنك يا دكتور ...الفطور

أن " سعيد"فحاول  ؛وأزاحته من طريقها بيدها وهرولت خارج الحجرة
ـ تسمر مكانه وأحس بأنه تسبب فى جرح كبير ل هينادى عليها لكن

فأغلق  ولكنه لم يستوعبه ،ما انه شعر بأن هناك خطبً أكما  ،"تغريد"
 : ، وأخذ يحدث نفسه قائاًل لى البابسند ظهره إها وأالباب وراء

 ...واهلل العظيم شوفتها ولمستها ...بيحصلاللى ه يهو فيه إ" -
 ."يطلعش منها كدا ودموعها دى صادقةما  "تغريد"بس 

وقال بصوت  ثم تحرك ناحية السرير وألقى بجسده الثقيل عليه،
  : مسموع
اهلل ينعل أبو الطب على  ...أكيد أنا بهلوس من كتر المذاكرة" -

 ."هفي هدخلتاللى اليوم 
 ،على سريره فى فزع اجالسً ثم نهض  ،للحظات ثم أغمض عينيه

 : وقال فوق رأس، هووضع يدي
دى  ...صح" حسنم"ليكون كالم الواد  ...يا نهار أسود"  -

 ."عفريتة بجد
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نتهى حتى ة، وما أن افى عجال هليرتدى ثياب ثم قفز من فوق سريره
وهى تضع الطعام " أم السعد"فوجد زوجة خالة  ؛جرى على منزل خاله

 : فقال بتلعثم ؛رضينية على األالصفوق 
 ".!!؟"تغريد"فين أمال  ...أمهصباح الخير يا " -

بغرابة وكأنها تريد أن تقول له لماذا لم تقبل  "أم السعد" هفنظرت إلي
 : وانحنى يقبل يدها قائاًل  "سعيد"فتدارك الموقف  ...كعادتكى يد

سف أصل مستعجل وما نمنتش أنا آ ...صباح الخير يا أمى" -
 ."حاجة عن" تغريد"وكنت عايز اسأل  ...كويس

 : قائلة ةبابتسامة حاني هى كتفعل" أم السعد"فهدهدت 
بس شكلك مش عاجبنى ولونك  ...وال يهمك يا ضنايا"  -

ريتك تشد حيلك  ويا ...ير يا ولدىما تسهرش كت ...مخطوف

 ."ينفعش إكده فى الوكل شوية ما

 : وقال ،لى كالمهالم يستمع إ وكأنه امسرعً " سعيد"فرد 

 ".!؟"تغريد"أمال فين " -

 ."ا فى المطبختجريبً " -
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  : ادى عليها بصوت عالون
 ."يا تغريد يا بتى" -

 : "تغريد"فردت  
 . "أمهإيوه يا "  -

يسأل  نهأن تخبرها أ" دأم السع" هلزوجة خال" سعيد"فرصة  ولم يعط
 : وقال ،ةها فرد فى عجالعن

 كنت عايز أسألك عن ..."سعيد"صباح الخير أنا " تغريد"" -
  ".حاجة

وقالت بصوت يكاد  ،رضألعينيها فى ا ةوهى واضع" تغريد"فخرجت 
  : ايكون مسموعً 

 ."خير إن شاء اهلل ...صباح الخير يا دكتور" -
قترب ، فاودخلت المطبخ اا على راحتهميتحدثل" أم السعد"فتركتهم 

 : وقال بصوت ضعيف ،نهامسها فى أذبتوتر يه" سعيد"
حصل من اللى سف على كل آ أنا طبًعا ...سمعينى كويسا" -

زك بس عاي ...إنى مش كدا خالص ةوأنتى عارف ...ةشوي
 ."ةأشرحلك حاج تيجى معايا األوضة



026 
 

 : وقالت ،بالعتاب وهى تمتلئ إليه ا قلياًل عينيه" تغريد"فرفعت 
ينفعش تجولها  دى ما ةبس الحاج ...وال يهمك يا دكتور" -

 ."إهنه
  : ، وقال ساخًراعندما رأى عينيها ارتاح قلياًل إليها وكأنه " سعيد"فنظر 
يبقاش  وما ...اجدً  ةيا بت حاجة مهم ...ينفعش إهنهال ما " -

 ."وراياى بس ياال بس تعال ...أوى كداى اسقلبك ق
فما ترددت فى أن تنادى على أمها  ،أحبت تلك اللحظة" تغريد"وكأن 

  : ةقائل
 ةوبالمر  ..."سعيد"أنا هاشيل المكتب مع الدكتور أمه يا " -

 ."ونرجع على طول األوضةأرتب 
 : "لسعدأم ا"ت فرد

 ."طب ما تتأخروش عشان الفطور ما يبرودش"  -
ا وجذبها بشدة وهو يتجه خارجً  ةبكل تلقائي" تغريد"بيد " سعيد"فأمسك  

 : تقول" تغريد"و ة،الخاص ناحية حجرته
ن شاء إخير  ...معاك أهو ةأنا جاي ...يا دكتور ةراحالب" -

 ."اهلل
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الحجرة  أغلق ثم ،"تغريد"وفتحها وأدخل  هلى حجرتن وصال إوما أ
  : وقال لها
 ."سمعينى كويسوا" تغريد"ى هنا يا قعدا" -

  : وأكمل يقول ،السريرى فأجلسها على كرسى مكتبه وجلس هو عل 
وياريت  ...هحكهولك دا مش عايز أى مخلوق يعرفهااللى " -

 ."فهمينىتحاولى ت
  : ةفردت تغريد قائل

 ."أنا بدأت أتوغوش ...خير يا دكتور" -
  : "سعيد"فرد 
بدأت أحس  وضة دى وفعاًل بصى من أول ما دخلت األ" -

نتى عارف ...هبحاجات غريب قتنعش بالكالم دا إنى ما ب ةوا 
كنت مفكر نفسى بحلم  ...لحد إمبارح ...وبقيت أكبر مخى

القيتك  لكن فجأة ...تشقت وخرج منها نورة ان الحيطأ
 ةلبس غريب وبتتكلمى بطريق ةقدامى بشحمك ولحمك والبس

أديتك ظهرى ببص وبعدين  ...أوىة ة يعنى بجحبصراح
ستى كنت بكلمك كدا  عرفتى بقا يا ...عليكى ماالقتكيش

 ."ليه
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وهى تضرب  ة،هذا الكالم حتى نهضت مفزوع" تغريد"وما أن سمعت 
 : صدرها وقالت

 ةوضاأل ...كان صح "حسنم"كالم  ...يا لهوى يا دكتور" -
ال اخرج  دكتور يا بوك ياوحياة أ ...ةوفيها جني ةدى ملبوس

 ."خالص وضة دىمنها وأجفل األ
فحاول تهدئتها  ؛ت تمسكه من يده لتنهضه من على السريروهمّ 

 : وقال ها مرة أخرى على كرسى مكتبه،وأجلس
أنا بشرحلك بس  ...إهدى بس هو أنا بحكيلك عشان تخافى" -

" حسنم"تأكدت أن اوكدا أنا  ...حصل عشان تعذرينىاللى 
وأنا هاحاول أشوف  ...زى ما بتقولوا أتلبستفزع جامد أو ا

د مات أو ح مقابر هبس عايز أسالك هو في ...دا حل للكالم
 ."تقتل قريب من هناأو ا

 : والخوف يتملكها" تغريد"فردت 
جوى ومافهاش وال طار  ةبلدنا هادي ...مافيش ال يا دكتور" -

اهلل يرضى عليك أنا  ...خر البلدآى وال مشاكل والمقابر ف
 ."ه جومعليك جوى عشان خاطرى جوم بينا من إهن ةيفخا
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نفسه بأن " سعيد"احيتها فلم يتمالك ن هوجذبت همن كتفي وهمت تمسكه
وتداركت  ةبتلقائي هوابتعدت عن" تغريد"رتعشت احتضنها بشدة، وا

 : الموقف وقالت
أنا  ...دكتور لو بتعزنى سيب المخروبة دى أرجوك يا" -      

نت شايف أبويا راجل وأ ..."حسنم"منى بعد  هبال خودماليش غيرك يا
 ."كبير
 : وقال ،تهدئتها لها ومحاواًل  ازالً وهو يبتسم مغ" سعيد"فرد 
 .""تغريد"يا بتحبينى "  -
رض سها فى األفوضعت رأ ؛ألقى عليها الماء البارد" سعيد"وكأن 

 : ه وهى تقولوجرت نحو الباب فى خجل وفتحت
 ."ةشوي شهل ..."يا دكتور"الفطور هايبرود  -
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 الفصل الثامن

 

 

 ،فيما يحدثا يفكر كثيرً  هوجلس فى حجرت هيوم" سعيد"أنهى     
 : ئاًل قا وهو يحدث نفسه وشرد ذهنه

شاف حاجة  فعاًل " حسنم"كبير يا دكتور و الموضوع شكله" -
ترى أسمع كالمهم  وبعدين يا ...زى ما تخيلت أنا هأو ظهرتل

اشوف ستنى أما ة دى وال اسيب المدعوكيد واوكالم تغر 
 ."خرتهاآ

 : أكمل يقول ، ثمفوق رأسه وهو يضع يده ثم انتفض من فوق سريره
فى الشارع  "حسنم"خرتها ما هى معروفة هالعب مع آ" -

 ."ليةينى عسشوف حد يدوأ
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رض تارة ثم أخذ يدور فى الحجرة ينظر إلى سقفها تارة ثم إلى األ
 : وأمسك بالمصحف وهو يقول هكتبثم جلس على م ،أخرى
ما كنت عامل فيها  ...هنت متوتر ليهدى كده يا عم أإ" -

 أقر ا ...اتسد وعمال تقول تهيؤ وريتشارد قلب األ ةالسبع رجال
 "......بسم اهلل الرحمن الرحيم ...باهلل ىستهدقرآن وا

ففزع ووقف من على  ...نقطعت الكهرباءان نطقها سعيد حتى وما أ
ه على خذ يتحسس بيدفسقط الكرسى على األرض، وأ هكرسى مكتب

 : المكتب بين الكتب وهو يقول
كانت قدام عينى على  ةيا نهار أسود هى فين الوالع" -

 ."هو يوم باين من أوله ...طول
الجاز فأزاح الغطاء  ةأوقدها وأمسك بلمبو " سعيد"حتى وجدها 

جرة بنورها ارت الحم رفع الغطاء مرة أخرى فأن، ثالزجاجى وأوقدها
الذى جلس على  "سعيد"لقى الخوف أكثر فى نفس المرتعش الذى أ

فتالعب  ،شباحوله وكأنها أكرسيه مرة أخرة يرى كل الخياالت من ح
 : خذ يقول وهو يحدث نفسهلمبة الجاز، وأمع ضوء 

أيه  ...أيه بالضبط ههو في ...أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم" -
 ."دا هأنا فياللى الرعب 
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فلفت  ،دمس بنى آفلمح ظل رأ ؛على األرض هنظر بطرف عيني ثم
 : اء وهو يقولبسرعة فوجد رأس الهيكل العظمى فتنفس الصعد هرأس

 ."هنا هقعدت فياللى اهلل يخرب بيتك على بيت اليوم " -
 : ثم قال ،اعميقً ا أخذ نفسً و 

الموضوع مش مستاهل الرعب دا  ...يا دكتور جرى إيه" -
إهدى كدا وبطل  ...ما بيقطع هو يا االنور قطع م ...هكل

 ."هبل
 : وأكمل يقول ،ه شخص أمامهكأن هفرد على نفس

ا بصحيح د هأنا فياللى يه الهبل أ ...واهلل عندك حق" -
 ."مش مستاهل الموضوع فعاًل 

 : ه يقول بضحكة نسائية هادئةمن خلفا صوتً " سعيد"فسمع 
 ."ال يستاهل مين قالك ما يستاهلش" -

والتفت  همن على كرسيا ونهض مفزوعً " سعيد" ررتعدت أساريفا
 : وهو يقول ،سرعة ناحية الصوتب

الشيطان أعوذ باهلل من  ...عوذ باهلل من الشيطان الرجيمأ" -
 ".؟؟؟مين ...الرجيم
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 : ولكنه سمع الصوت يحدثه قائاًل  ...اأحدً  فلم ير
كدا إهدى عشان  ...أقولك أنا مين إزاى لما أنت مرعوب" -

  ."نعرف نتكلم
 : وقال وكاد قلبه يقفز من صدره،" يدسع"فتلعثم 
لو  ...نتى مين ورحمة أمكأ ...أهدى إزاى يعنى ...أهدى" -

  ".!؟مين ...نتى مينأ ...حد بيالعبنى ينطق أنا قلبى هايقف
 ."حد بيالعبك وال بتحلم وال بتتخيلوال " -

 : وأكمل يقول ،وبدأ الصوت يتكلم بنبرة حادة
 ...فرصة عمرك وتضيعنى معاكما تضيعش إهدى عشان " -

 ."تفضلا ...تفضل أقعد على سريركا
أبوس  ...أقعد على سريرى مش لما أعرف أحرك رجلى" -

 ."وعرفينى إنتى مين ...احدة واحدة كدايدك و إ
لك النور  تفضل وأدينى هانورا ...السريرى قعد علقولت ا" -

 ."أهو
أعلى  لىوا   هحول" سعيد"فنظر  ؛عادت الكهرباء مرة أخرى فجأة

  : وقال ،الحجرة
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 ."بيحصل دااللى أيه  ...لشيطان الرجيمأعوذ باهلل من ا" -
قعد قولت ا ...تسمعش الكالم ير وماافضل كدا استعيذ كت" -

أنا من الجن  ...ما تطب ساكت ياال بدل السريرى عل
 . "أخوفك وأمشى هوعايزاك فى موضوع مش جاي

وهو يسند يده على  ،نلتييالثق هوحرك رجلي" سعيد"فحاول أن يتماسك 
 ونظره ،ثم جلس على السرير دون أن ينطق كلمة واحدة ،المكتب

 .ةيستمع فقط من هول الصدم رض كأنهشاخص فى األ
 : ثم أكمل الصوت يقول

نك مرعوب ة أعارف ...الكالم يسمعاللى أيوه كدا أنا أحب " -
 مثقف وقلبك جامد وما أنت راجل ...ةت تهدى شويبس ياري

 ."كصدقت القيت
  : ثم قال بهدوء ،وهو يحاول أن يستجمع قواه هعيني" سعيد"فأغمض 

 ."نفسكى تورين ما هلي هينى كدا ومش باينمية وبتكلجنّ " -
ها جاهز  ...خود نفسكاتأكد األول أنك عارف تامش لما " -

 ."أوريلك نفسى
 ."جاهزا أيوه طبعً " -
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 :وهو يرتعش "سعيد"قالها 
عشان ما  ...ها أنتر بص أنا هاظهرلك فى أى صورة تختا" -

 ."ختارتخافش ياال ا
  : ن يكسر ذلك الخوفال وهو يحاول أفق ؛قلياًل  يهدأ" سعيد"فبدأ 
  ".!؟أى صورة أى صورة يعنى" -
 ".؟أى صورة ها اختار ...ا سيدىي أيوه" -
 ."طب عايزك فى صورة واحدة حلوة" -
  ".!؟مثاًل  "تغريد" ...زى مين يعنى" -
و عليها وه "سعيد"فرد  ؛يرة ساخرةطلقت بعدها ضحكة كبا وأقالته

 : وقال ،ن يكسر حدة كالمهايحاول أ
 ."نتى بتقولى أى صورةمش أ ..."مارلين مانرو"ال عايز " -

 : ، وقالت وهى تداعبه محاولة تهدئتهفعلت ضحكتها أكثر
دورلك على لبسها موجود بس استنى أ ...حاضر يا سيدى" -

  "....وال الء
 .: هدوء ويبتسم قائالً يشعر بال "سعيد"ول مرة وأل

 ير ياحتى لبسها كت "تغريد"خليكى فى  ...هوتتعبى نفسك لي" -
 ."جنبنا تلبسى وتيجىاللى وضة دوب تدخلى األ
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 : وقال ،فضحك الصوت مرة أخرى
أجهز وبص آلخر األوضة  ...بدأت تهدا ...طب تمام كدا" -

 ."نا أهوأ
ن وأ ،ايرى شيئً ال أ وهو يتمنى من داخلها بصره تدريجيً  "سعيد"فرفع 

تقف  "تغريد"ذا به يرى بالفعل ا  و  ،فقط هيكون كل ذلك من نسيج خيال
خر الحجرة وهى تبتسم وترتدى المالبس التى كان اشتراها فى آ

 : قائلة وتلوح له ،لها "سعيد"
 ."يةنى جن  صدقت بقا أ ...رأيك كدا إيه" -
 ."ىنيا نهار أسود وب" -
 حتى اصطدم بالحائط، هر سريوهو يتراجع للخلف على " سعيد"قالها 

 : وأكمل يقول
 ."نتى بجد وال بتخيلأإيه دا " -

 هفقاطعت ؛أن يفيق من الصدمة محاواًل  ثم أخذ يضرب وجهه بكفيه 
 : ةقائل هتهدئت ةمحاول
وبعدين ما  ...عشان نعرف نتكلم ىن مش قولنا نهدوبعدي" -

 ...لخيرلك ااأنا عايز  ...أنا لو عايزة أأذيك كنت أذيتك
 ."ىصدقن
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 : هاالقتناع بما قالت محاواًل  "سعيد"فقال 
بس  ...ةية وتقدرى تعملى أى حاجأنتى جن   ما ...عندك حق" -

  ".!نتى عايزالى أنا الخير ليه؟أ
من ا قريبً  وحركته هوأمسكت كرسى مكتب ،بالتدريج فتحركت ناحيته

وجحظت عيناه وهو يرى  هفم "سعيد"ففتح  ؛ثم جلست عليه ،السرير
 : وقال بتلعثم ،ركتحالكرسى ي

 . "نتى بجد يعنى مش مجرد صورة وبسدا أ هإي" -
 . "ها ...تفضل بس بأدبلمسنى اال يا سيدى بجد وعايز ت" -

ا رويدً  هيد "سعيد"فمد  ؛قالتلها وهى تضحك وتمد يدها له لتسلم عليه
ودون  ،ا وببطء شديد حتى المست أصابعه أصابعها وسلم عليهارويدً 

ها بالفعل ها أكثر وأخذ يهز يدها ليتأكد أنأن يشعر ضغط على كف
 هتسحب كفها من كفوهى  هفقالت ل حقيقية وليست مجرد صورة؛

 : وتضحك
 ."ها صدقت يا سيدى ...هاتخلع إيدى ...احةبالر " -
صل من ة طبق األشحم ولحم ونسخ نتى فعاًل أ ...دا إيه" -

 .""تغريد"
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 ."تجسد فى أى شىءما أنا قولتلك أقدر ا" -
 ."اناتحتى الحيو " -
اللى ما أنا كنت القطة  ...ه يا سيدى حتى الحيواناتآ" -

  ."بتشوفها كل يوم
 : وقال ،ها حتى جلس على حافة السريرقترب منوا" سعيد"فهدأ 
 ".!؟يهأسمك ا" -
 ".تغريد" -
 ".!؟بقولك اسمك الحقيقى" -
 ."ماريس بنت زافر" -
  : ويكسر حدة الحوار بينهما ةالمرح هيسترجع شخصيت" سعيد"فبدأ 
 ."نصرفىخيكى تاتون ياال اأرجعى إلى ا ...ماريس" -
هانصرف  نصرفى دى تانى أنا فعاًل الو قولت  ...على فكرة" -

 ."وأنت حر
على كدا ديانتك  ...سمك حلوى واهلل امعاك ستنى بهزرال ا" -

 ."إيه
 ."مسلمة" -



041 
 

 ."ودنيتكم إزاى ...ين إزاى يعنىيشو عاطب يا ترى إنت" -
 هبس عالعموم إحنا قبائل في ...ال ما أنا هاحكيلك بعدين" -

وفيه مننا  ...مننا عايش فى الميه همننا عايش فى الهوا وفي
 ."أنا أرضيةرض زى كدا عايش فى األ

 "......كدا والتشربوا زينا ترى بتاكلوا و  ويا" -
 : ، وقالت"ماريس" فقاطعته
أنا جيتلك اللى ا نتكلم فى بعد م قولتلك كل دا ها تعرفه" -

 ."بسببه
ه نعرفاللى هو دا كل  ما ...تحبينى وعايزة تتجوزينىأكيد ب" -

 ."عنكم
 : وقالت ،"ماريس"فضحكت 

لك ابس أنا مش جاي ...هو صحيح دا بيحصل وأنت تتحب" -
 ."عشان كدا

 ".!؟هيأمال عشان أ" -
 ".؟ولالعهد معاك األ خودلما آ" -
 ".يه؟؟؟؟ عهد أعهد" -
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لوا نين عندكم بيحبوا يتفقوا على شىء بتقو مش انتو أى ات" -
 ."أهو العهد دا زى كدا أوعدنى يعنى ...لبعض أوعدنى

ك بأ" -  ."ن شاء اهللإ يهأوعد 
العرض ا ثانيً  ...م دا بينى وبينك بس لحد ما تموتالكال أواًل " -

 ه بردو لحد ماينفعش تخالف ما ههاقدمهولك لو قبلتاللى 
 ."ةبدية واللعنة األال هتتعرض لألذيوا   ...تموت

بالها الموضوع  ...هتخوفينى لينتى هاوأ ...يا سالم" -
 ."خالص

جول خذت تتوأ همن فوق الكرسى وأدارات ظهرها ل" ماريس"فنهضت 
 : وهى تقول ،فى الحجرة بهدوء

 ."هنت هاتوافق ودا أنا متأكدة منأ ...سىنأال " -
  ".!؟الثقة دى كلها منين ةوجايب ...يا سالم" -
ك لما أصل عارفة إنك وهبت حياتك لمساعدة الناس فما بال" -

 ةأكيد مش هاترفض كفاي ...أوالدهس خالك و تساعد أغلى النا
 ."اديتهالهاللى كليتك 

 ."ليةإنتى تعرفى كمان موضوع الك  " -
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 هوالبس ...ة صاحيالّ او  ةنايم "تغريد"واقدر أقولك دلوقتى " -
 ."يهأوكمان بتفكر فى  ...إيه

لتنهضه من فوق  هوتوقفت أمامه وأمسكت بيدي قلياًل  تتم سكت
 ، ثم نظرت فى عينيههمن ةدون أى مقاوم" سعيد"فوقف معها  ،سريرال

 : وهى تقول
وهاعملك أى شىء بلغتكم  ...أنا هاكون لك كل شىء" -

 ."فهمت ...ابقى الخادمة بتاعتكه أنا ...كدا
 : بذهول" سعيد"فقال 
 ."أى شىء ...أى شىء" -
 ."أى شىء وجربنى ...اه طبعً آ" -
 ".!؟"حسنم"حتى " -

 هكأن هعها من خدبابأص هوأمسكت ةضحكة عالي "ماريس"فضحكت 
 : وقالت ،طفل صغير

 ."ول قبل ما بتفكر فى نفسكلناس األمش بقولك بتفكر فى ا" -
 : ةبحد" سعيد"فقال 
ودا ذنبه إيه تعملى  ...حصلاللى نتى السبب فى يعنى أ" -

 . "كدا هفي
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 : وقالت "ماريس"فضحكت 
 ."سببهتبهدلت بدا أنا ا ...دا مماتفكرنيش باليو " -
 ."نتى كمان بتضحكىأ" -
 "محسن"يا  هبقول هأنا لس ...صل الموقف يضحكآه أ" -

 . "راح عامل حمام على نفسه هوظهرلت
 ."ه فى أنهى صورةوظهرتى ل" -
يوحى  جامد شكله كدا عوده نا القيتهبصراحة ماخيرتوش أ" -

فى صورة  روحت ظهرت له ...نه ولد هايكبر يبقى قوىأ
دوب ظهرت  ويا ...فهو حد يعر قولت أه ...أم أبوه سته

 هأنا أهدى في ...يةوفضل يصرخ يقول عفريتة وجنّ  هوناديت
 ...ودا مزودها ...هاخدك تحت اجبلك حاجة حلوة أقوله

مايقولش  هالزم أخرصمحت أبوه جاى جرى علينا، فكان ل
 ."ه عقلهفتوهتل هشاف وال سمع إي

 ."نتى السببيعنى أ" -
فأنا  ...نا هكون خادمتكأ أنا زى ما ..."سعيد"يا بص "  -

أنا كمان اتأذيت واتحرمت  وزى ما أذيته ...بأمر أنفذه ةمكلف
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خدت  مكانى لحد ماتحبست فى وا ...من أنى أنفذ مهمتى
نت حاولت ما تخفشى أ علشان كدا ...نتالعفو وظهرت أ

 ."عذبتاكمان وساعتها كنت هاتحبس و 
  : وقال ،"ماريس"لى ، وهو يفكر ثم نظر إعلى الكرسى "سعيد"فجلس 
 ".!؟هيمهمة أ" -
 ...ةنتفق ولو وافقت هاعرفك كل حاج ...قولتلك دا عهد ما" -

ها يبقى  ...قولتهالكاللى فى الشروط ول فكر بس األ
أو لو ما  ...بتحبهم لو حد عرفاللى هالكك وهالك كل 

 ."ها طلبه منكاللى نفذتش 
 : وقال ،سكها من ذراعها ووقف أمامهاوأم" سعيد"فنهض 
 ."نا موافق وأوعدكفيها خير ليهم أ دام بصى ما" -

 : وقالت ،"ماريس"فضحكت 
قتى وبكرا هاجيلك نا هاسيبك دلو أ ...مش بسهولة كدا توعد" -

 . ""سعيد"سالم يا  ...ونتفق ...تكون فكرت كويس
 : وقال ،عليها بلهفة "سعيد"فنادى  ؛وتوجهت ناحية الحائط

 ."راحة فين ...ستنى بس نكمل كالمناا" -
 . "تصبح على خير ...ستنانىاقولتلك بكرا " -
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ناحية الحائط يتحسسه بكلتا " سعيد"فجرى  ؛خترقت حائط الحجرةثم ا
على خده يستشعر لمسة  ثم وضع يده ،اويسارً ا يديه وينظر يمينً 

لى الحائط سند رأسه إ، فأأعصابه "سعيد"ولم يتمالك  ،صابعها لهأ
 : قائالً فوق رأسه  هيدا رض حتى جلس واضعً وهو يهبط إلى األ

 علم ألنى الّ امش هأقول حلم و  ...بيجرى دااللى دا إيه " -
دا لمسة صوابعها فى إيدى وأنا  ...حصلاللى متأكد من 
أنا  ...ة وحكت كل حاجةكل حاج ةثم عارف ...بسلم عليها

 ."هقوم أتوضى وأصلى ركعتين وأنام والصباح رباح
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 الفصل التاسع

 

 

فقد  ؛وهو لم ينم لحظات من سريره" سعيد"نهض  ،وفى الصباح    
سمها ويحدث ازال يردد  وما ،هستيعابا ظل يفكر فيما حدث محاواًل 

 : قائالً  سهنف
 ترى أعمل إيه ويا ...إيه حكايتك بالضبط ....."ماريس"" -

حكى أحكى لشيخ وااّل ا ...تواروح فين دا أنا عقلى هيش
عالعموم  ...حكيش لحدقالت ما ابس هى  ...لمين بالضبط
 . "ليلاليحصل من هنا لب هااللى نشوف إيه 
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 تضع طعام" تغريد"فوجد  ،منزل خالهى لإرتدى مالبسه وتوجه ثم ا
 : قالو " سعيد"فابتسم  اإلفطار له،

 ."يا صباح الجمال" -
 : وقالت ،فى خجل" تغريد"ه بتسمت لفا

 . "صباح الخير يا دكتور" -
 ."رأمال فين أهل الدا" -
 ...لسه نايم" محسن"و ...أبويا صحى من بدرى وخرج" -

 ."وأمى فى المطبخ جوه
 : قالتجلبابها، و ى تنشف يدها فى وه" م السعدأ"فخرجت 
 ."صباح الخير يا ولدى" -

ن تحاول أ" أم السعد"ل يدها، ووهو يقبّ ى نحن، واناحيتها" سعيد"سرع فأ
 : وقال ،تمنعه وتسحب يدها عنه

 ."مهصباح الخير يا أ" -
 ."ربنا يبارك فيك يا ضنايا" -

 : تتعجبى ثم نظرت لوجهه وه 
 . "لك يا ولدى وشك مخطوف إكده ما" -
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 : عليها وهو يتلعثم" سعيد"فرد   
 ."المذاكرةبس من السهر و ى تالقين ...مخطوف ازاى" -
يكونش  ...و مضايجاكة زعلتك أال يا ولدى شكلك حاج" -

 .""تغريد"
 : سم وقال، وهو يبت"تغريد"لى فالتفت إ
 .""تغريد"زى  ههو في" -

لى وهرولت إ ،رض خجاًل مر وجه تغريد ووضعت عيناها فى األحفا
أم "اطعت ذلك الخجل فق ؛وأمها" سعيد"داخل المطبخ وهى تمر بين 

 : وقالت" السعد
 ."ولدى عشان توفطر ياال يا" -
 ."واهلل أنا مستعجل ...أمهال ماليش نفس يا " -
مسك كوباية الحليب دى ا طب ...يا ولدى لونك مخطوف" -

 ."تصلب بيها عودك
 ،وهو يقبل يدها" سعيد"فأمسكه  ؛هليثم أمسكت بكوب اللبن تمده إ  

 : وقال
 ."ربنا يخليكى لينا يا أمه" -
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 : وقالت ،بتنهيدة قوية" أم السعد"ر شخص بص وفجأة
 ."مشىا .....وذ باهلل من الشيطان الرجيم امشىأع" -

أسود يقف  افوجد قطً  ،"أم السعد" هظر إليليرى ماذا تن" سعيد"لتفت فا
" سعيد" وهو ينظر لـ على قدميها أمام باب المنزل وقد جلس واقفً 

رتعد ، فامن ضوء الشمس الذى يسقط على وجهه انوعيناه تلمع
فقال  ؛نها تتجسد فى أى شكلأله و " ماريس"وتذكر كلمات " سعيد"

  : وهو مذهول بصوت خافت هوبين نفس هبين
 . "ماريس" -

 : وهى تقول ،وقذفتها على ذلك القط ةصغير  بعصا" أم السعد"فأمسكت 
 ."مشىا .....امشى" -

مساك فى إ" سعيد"ولم تنج محاولة  ،افأصابت العصا القط فهرب بعيدً 
 : وهو يقول ،حتى ال تقذف العصا" سعدأم ال"يد 

 ."ستنىا ...أمهال يا " -
بص ن حد بيأحسيت  ...فزعتنىيا ولدى دا  هستنى إيا" -

 . "عليك
 ."دا حيوان نضربه ليه بسأمه يا " -
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 ."ه شوم على الصبحدا جط أسود فال" -
أنا شربت تمام أمه خودى يا  ...هختار لونااللى يعنى هو " -

 ."كدا
ن رع ليرى أيوهو يس ،رشفتين هفأعطاها كوب اللبن الذى لم يكمل من

 : وقالت" أم السعد" هفنادت علي ،سودذهب ذلك القط األ
 ."ةنت ما شربتش حاجأ ...يا ولدى على فين" -
 : من المنزلا وهو لم يلتفت لها خارجً " سعيد"فقال 

 . "مستعجل أوى ...أصلى مستعجل ...أمهمعلش يا " -

مها مسرعة لتسلم عليه فوجدته قد غادر المنزل وأ" تغريد"ثم خرجت 

 : "تغريد"فقالت  ؛ممسكة بكوب اللبن

 ".أمههو الدكتور راح فين يا " -

 ...سود دهتى وطلع يجرى بعد ما شاف الجط األب مشى يا" -

 ."وتعبان جلبى متوغوش عليه لونه مخطوف

 ." خلينا نجهز الوكل للغداالّ اي ...أمهمن المذاكرة والسهر يا " -
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بكوب  ةممسك ةظلت واقف" أم السعد"لكن  ،المطبخ" تغريد"ثم دخلت 
عها وقاط ،اللبن فى يدها وقد شرد ذهنها كأنها تفكر فى شىء ما

 : تقول" تغريد"صوت 
 ".أمهيا ال يا " -
 ."حاضر ...حاضر يا بتى" -
 ،عن ذلك القط أين ذهبا باحثً ا ا ويسارً ينظر يمينً  مهرواًل " سعيد"خرج 

 ؛لكنه لم يجده ،هميلإن ينظر ة دون أوهو يرد فقط الصباح على المار 
إلى حتى عندما وصل  ،وهو شارد الذهن هلى جامعتإ هفأكمل طريق

نه فقد السيطرة على عقله نفسه، وكأالشرود قابل زمالءه ب الجامعة
وعندما أنهى يومه  ،طوال الوقت" ماريس"الذى أصبح يفكر فى 

يجلس فى منتصف  هوجد خالو لى منزل خاله دخل وعاد إى الجامع
من  المنزل قد امتأل به وجو ةالخاص ةوهو يمسك بالجوز  ،المنزل
  : "سعيد"فقال  ؛دخانها
بتحضر  أنت ...يه الشبورة دى كلهاأ ...يا خال مساء الخير" -

 ."يهأعفاريت وال 
 : وقال" أبو عمير"فرد  ؛ليقبلها ثم انحنى على يد خاله

 أنا ميت من الجوع الّ اأجعود ي ...يا ولدى ةحمد هلل عالسالم" -
 ."إكده هلي اتأخرت النهارده نتأمستنيك بس 
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 : ، وقالبجوار خاله" سعيد"فجلس 
أمال فين  ...يركان عندى محاضرات كت ...يا خالا أبدً " -

 .""محسن"
 ."جاى هايروح فين زمانه" -

، وما أن رأى "محسن"حتى دخل  من كالمه" أبوعمير"انتهى وما أن 
 : وقال فأسقط سعيد على ظهره هرتمى فى حضنحتى ا" سعيد"

ستخبيت ورا ى ورايا وأنا االواد جر  ..."مدكور"حبيبى " -
 ."العمود

 : وقال ،عتدل وهو يبتسم، ثم ان يزحه عنهأ" سعيد"فحاول 
 ."نت ورا العمودوحد شافك وا" -
 ."ال أنا لقيته واجف وراه ومغمى عينى إكده" -

وهو  "محسن"ـ العسلية وأعطاها ل هثم أخرج من حقيبت ،"سعيد"فضحك 
  : يقول
 ."ضربه بالعسلية دى على دماغهابقى ا" -
الذى أخذ يشخص  "محسن"بذهنه وهو ينظر إلى " سعيد"ثم شرد     
 ،منهم كيف كان يضرب األوالد فى الشارع وهو يختبئ"  سعيد"لـ 
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عقله؛  هالتى فعلت بهذا الشاب كل ذلك وسلبت" ماريس"وعندها تذكر 
، فقاطع لى حجرتهإ بالنهوض ليتوجه مّ وهَ  ،اشديدً ا حزنً " سعيد"زن فح

 : وهو يقول "أبو عمير"خاله  حزنه
 ."على فين يا ولدى" -
 ."ةأصل تعبان شوي ...يا خال ةل أريح شويهادخ"  -
 ."والغدا" -
 ."مش جعان ...لهنا والشفاال كلوا أنتو با" -

" محسن"ستوقفه صوت من باب المنزل حتى ا "سعيد"وما أن خرج 
 : وهو يقول له

 ."نت شوفت العفريتةأهو  ..."مدكور"" -
 : ء شديد وقالببط إليه تلتفاو  ،فى مكانه" سعيد"فتسمر 
 ."ال يا محسن ما شوفتهاش ...عفريتة" -
 .""مدكور"بك يا هى تح ...أبجى اديها عسلية" -

 بشدة والحزن يمأل عينيه، حتضنهوا" محسن"من " سعيد"قترب فا
 : وقال ومسح رأسه

 ."حاضر ..."محسن"يا حاضر " -
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" أم السعد"وما أن خرج حتى خرجت  ثم تركهم وتوجه ناحية حجرته،
 : فى تعجب" أم السعد"الت ؛ فقلطعامن اا تحمالوهم" تغريد"و

 ."ين الداكتورمال فو أ" -
  : "أبو عمير"رد 

 ."عانجال أنه تعبان ومش ج" -
 ."يمشى وسيبته ...كالم بردو وده" -
 ."مارضيش هسكت فيم ...هاعمله إيه" -

ة وهى عابس لى المطبخالطعام الذى بيدها وتوجهت إ" تغريد" فوضعت

خرى ها هى األفوضعت ما بيد" أم السعد"والحظت ذلك  ،الوجه

 : وقالت ،وهدهدت بيدها على كتفها" دتغري"ودخلت خلف 

مش عاجبنى ومتغير جوى  هالداكتور شكل ...معلش يا بتى" -

 ."صابهاللى عرفش إيه ما ا

 ."أمهده ما بجاش يسأل على حد يا " -

 ."اهلل يعينه ...معلش يا بتى" -
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، هلقى بجسده على السرير وهو بكامل مالبسوأ غرفته "سعيد"دخل 
ث وهو يحدّ  ،ها كفيه خلف رأسلى سقف الحجرة واضعً وأخذ ينظر إ

 : قائاًل  هنفس
القدر جابك ى ويا تر  ..."سعيد"حواليك يا ى بيجر اللى يه أ" -

بس  ...مبارح تهيؤاتا شوفتهاللى يكونش  ...هنا بالذات ليه
هاشوف لما تيجى  أدينى ...إزاى دا كانت بشحمها ولحمها

 ."انهاردة
ال دقات إ هيقظوما أ" سعيد"؛ فنام النعاس غالبه همع نفس هوأثناء حديث

 : وهو يحاول أن يستفيق، وقالا فنهض مسرعً  ،الباب
 ".ماريس" -

سمع صوت باب الحجرة يطرق و  ا،فلم يجد أحدً ا ويسارً ا ثم نظر يمينً 
 : تنادى من الخارج وتقول" تغريد"ت ذا بصو مرة أخرى، وا  

 ."فتح يا دكتورا" -
 : نفسها دثً مح "سعيد"فقال 
خير اللهم  ...جابها فى وقت متأخر كدااللى يه أ" تغريد"" -

 ."خير جعلها
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ذا بضوء النهار يسقط على وجهه فال يستطيع  ،فنهض وفتح الباب وا 
 : وقال ،ا بكف يدهمأن يفتح عينيه ويحاول أن يداريه

 ."هى الساعة كام ...يه داأ" -
 : "تغريد"فردت 
حنا عليك أالصبح وجلجنا  8حنا الساعة إ" - نك ماجتش وا 

 ."عارفين بتصحى بدرى
 ."أنا نمت كل ده ...الصبح 8 ...يااااه" -
 ."نت شكلك تعبان جوى اليومين دولأما " -

 : وقالت ،رضى تنظر إلى األهثم أكملت بنبرة ضعيفة و 
 ."ولحتى ما بجيتش تسأل زى األ" -
 ."ةمضغوط فى المذاكرة شوي" تغريد"معلش يا " -
 . "واخد عجلكاللى " -

 : ، وقال"سعيد"بتسم فا
هو حد خد  ...لبعيددماغك تروح  ماتخليش ...عجلك إيه" -

 ."عقلى وقلبى غيرك
 : وأدارت ظهرها وهى تقول ،خجاًل " يدتغر "حمر وجه فا 

 ." الفطور هايبردطب ياالّ " -
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 همكتبى وجلس على كرس ،هوأغلق الباب خلف هحجرت" سعيد"دخل 
 : وقال رأسه بكفى يدها ممسكً 
 ."دماغى هاتنفجر ...الصداع دا هيأ ...ااهآ" -

 : وأكمل يقول ،نتبه لشىء ماا كأنها ويسارً ا ثم نظر يمينً 
 .""ماريس"أمال فين " -

" يسمار " حية الجدار الذى كانت قد خرجت منهثم وقف وتوجه نا
 : وهو يقول بيده سسهوأخذ يتح

يا  ...وال غيره" ماريس" هفي وال ةنشقت وال حاجا ةوال حيط" -
رف أعوذ باهلل من الشيطان شكلى كنت بخ عاًل اااه ف
عقل كدا يا بن الحالل وشوف مستقبلك بال ا ...الرجيم

 ."تخاريف
نه كان أبعد ما أيقن  ةوالطمأنين ةوهو يشعر بالراح هبدل مالبسثم أ

وما أن دخل حتى  ،لى بنت خالهإ ثم توجه ،من التوهان ةفى حال
  : وقالت ،ل يدهابّ وقَ نحنى ، فابتسامتهااب" أم السعد" هقابلت
شكلك  ...النبىى عل اللهم صل ...صباح الخير يا ولدى" -

 ."كنت جالجنى عليك جوى ...نمت كويس
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 ...خرآلاى له واهلل كنت تعبان عآ ...صباحك فل وسعادة" -
 ."ربنا يخليكى ليا يا أمى

نت أن أطمها ممتلئ بالسعادة بعد أن اعليهم ووجه" تغريد"فخرجت 
وأنه ال يوجد من شغلت  ،ليس إال مجرد إرهاق" سعيد" كل ما كان بـ

 : وقالت ،فكره عنها
 ."كتورصباح الخير يا د" -
ياريت تلحقينى بالفطار أنا واقع من  ...صباح الجمال"  -

 ."الجوع
 ."نينعينى االت" -
 : "أم السعد"فقالت 
 ."مبارحك يا حبة عينى من اما أنت على لحم بطن" -
 ."أمال فين خالى"  -
 ."رى يا ضناياصحى من بد" -
 ".!؟"محسن"و" -
 ."هو كمان خرج من بدرى" -
 ." نفطر سوا حتى وحشتنى لمتكم دىالّ طب يا" -
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وهناك قابل  ،لى الجامعةإ نتهى من اإلفطار حتى توجهاوما أن 
 : فقال له" ممتاز"الدكتور 
 ."؟أخبار خالك إيه ..."سعيد"صباح الخير دكتور " -
 ."صباح الخير يا دكتور" -

  : وأكمل يقول ،حترامبا قلياًل  رأسه حنىوأ د يدهقالها وهو يم 
 ."بيسلم على حضرتك ...تمام" -
عايزين نشوفك  ...السنة دى سنة االمتياز ةشد حيلك شوي" -

 ."زميل معانا فى الجامعة
 ."أكون عند حسن ظن حضرتك ...إن شاء اهلل يا دكتور" -
 : وقال "سعيد"على كتف  "ممتاز"ت دكتور فربّ 

 ."ء اهللبالتوفيق إن شا" -
سود القط األ" سعيد"ى أحتى ر " ممتاز"نصرف دكتور اوما أن     
نه إنسان ينظر ألى عينيه وأحس بونظر إ" سعيد"، وفزع أمامه اواقفً 
ليه وتركه وأسرع فى خطاه ن يتحاشى النظر إأ" سعيد"فحاول  ؛إليه

 هلى باب المدرج حتى أدار رأس، وما أن وصل إناحية المدرجا متجهً 
كأنه  ليهإينظر  زال فى مكانه سود فوجد القط ماإلى القط األ لينظر
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لم  ،المدرج كأنه يحاول الهروب منه بسرعة إلى" سعيد"؛ فدخل هيتبع
 ةليه مر ؛ فقد بدأ الشك يعود إالتركيز فى المحاضرة" سعيد"يستطع 
نتهت ان ، وما أسودبعد ما رأى القط األ" ماريس"تذكر و  ،أخرى

ا وينظر يمينً  ،يبحث عن ذلك القطا سرعً حتى خرج م ،المحاضرة
وبالفعل . حتى يهدأ مجدًدا وهو فى داخله يتمنى أال يراه ينتظرها ويسارً 

 أبو"ه لى بيت خالإا وعاد مسرعً  ،فتنفس الصعداء أمامه لم يجده
زجاجة عطر وقد وضعها فى علبة " تغريد" شترى لـابعدما " رعمي

ى وجد خاله كعادته يجلس فى وما أن دخل عند خاله حت ة،هدايا أنيق
 : وقال ،ل يد خالهنحنى وقبّ ة، فاوسط المنزل ويشرب الشيش

 ."واحشنى يا خال" -
هانت أهو  ...عامل إيه فى الجامعة ...أكتر يا داكتور نتأ" -

وال  هبس يا ترى هاتفتحها إهن ...ةوبكره تفتح عيادة كبير 
 ."عينديكم

لود فيها وأهل البلد ى مو أنا اتعلقت بالبلد هنا كأن ...ةبصراح" -
 ."طيبين ويستاهلوا الواحد يخدمهم بعنيه

 ."صولأ بناطول عمرك " -



062 
 

 .""تغريد"أمال فين " -
 .""تغريد"يا  ...يا بتى" تغريد"يا  ...بتحضر الوكل" -
  ".يوه يا أباإ" -

 .تخرج مسرعة من المطبخى وه "تغريد"قالتها 

 ."كلمى الداكتورى تعال" -
 ".كتورإزيك يا د" -
 ".!إيه؟ ةعامل ...مرنازيك يا قأ" -

 : وقالت ،ستحياءبا" تغريد"فتبسمت 
 ."الحمد هلل بخير" -
 ."اهلل تعجبكى لع" تغريد"خودى يا " -

ستحياء ؛ فمدت يدها باومد يده ليعطى الهدية التى أحضرها لها 
 : لتأخذها وقالت

 ."يه ده يا دكتورأ" -
 ."ةللقمر عشان يتشجع فى المذاكرة شوي ةدى حاجة بسيط" -
 : "أبو عمير"فقال 
 ."وتاعب روحك ليه ...ربنا يخليك ليهم يا ولدى" -
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 : "تغريد"فقالت 
 . "تعبك ده ةمالوش الزم ...متشكرة يا دكتور" -
 : "أبو عمير"فقال 
 ."سندكم من بعدى هد ...بنا يخليهولكر " -
 ."دا أنت الخير والبركة ...تقولش كده يا خال ما" -

أم "وخرجت  ل حجرتها،الهدية وأسرعت إلى داخ "تغريد"ثم أخذت 
 : وهى تقول ،أمامهم ءلتضع طعام الغدا" السعد
 .""تغريد"مال فين و أ" -
 ةالداكتور اهلل يعمر بيته ويعلى مراتبه جابلها هدية راح" -

 . "تدسها فى حاجتها
 .قالها وهو يبتسم

 ."مفرح الدار كلهااللى نايا يا ربنا ما يحرمنا منك يا ض" -
 ."حياتى فرح وهنا ليتوماللى  أنتو ...أمهليا يا  ربنا يخليكو" -

" تغريد"و" أم السعد"أن تجلس " سعيد"وبعد ما وضعوا الطعام أصر 
 : فقال سعيد ؛ه معهمعلى تناول

 ."كلاهلل على َنَفسكم فى األ" -
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 : وهى تقول ،من عينيها بنظرة "تغريد" هفرمقت
 ."عجبك" -
 . "الملوخية تجنن ؟يهأخاه وال طباللى نتى أ ...تحفة" -

 : "أم السعد"الت فق
 . "أنا بساعدها بس هعملت الوكل كلاللى " تغريد" ...هآ" -
  : "سعيد"فقال 
 ."يا خال عايز أقولك صحيح نسيت" -
 ."خير يا ولدى" -
 عقبال ماا بيقولك ألف مبروك مقدمً أمى بتسلم عليك وأبويا " -

 ."يقدروا يجوا ويحضروا بنفسهم
تلك " عمير أبو"فقاطع  ؛هكأن أعينهم تسأل" سعيد"فنظر الجميع إلى 

 : النظرة وقال
 .!"؟مبروك على إيه" -
قيت هنا زى أبويا بالضبط يعنى الكبير بأصل قولتلهم إنك " -

 ."بتاعى
 ."ده من أصلك" -
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 ...الزم حضرتك تكون مكان أبويا فلما أحب آخود أى خطوة" -
 ."وأنا قررت أخطب

أم "ظرت ون ،أكل الطعامعن  "تغريد"حتى توقفت " سعيد"وما أن قالها 
 : وقالت ،لت بسرعة كأنها تريد أن تعرف من هى، فتساءإليه" السعد
 ".!!والعروسة مين؟ ...ألف مبروك يا ولدى" -
خود الخطوة دى بس القيت أن بقالى فترة متردد آأمه واهلل يا " -

بتدرس وممكن يتقدملها عريس  هخاصة أنها لس ...أنها الزم
 ."فى أى وقت

، وهى فى بالملعقة التى بيدها الطعام تقلب فقط" تغريد"كل هذا و
نظرة كنظرة الذئب الذى يستعد " سعيد"لى صمت تام وتنظر إ

فأكملت   ،وهى تستحى أن تسأله من هى فريسته، لالنقضاض على
 : وقالت ،مهاكال "أم السعد"

 ."ودى منين ...زميتلك يعنى" -
 . وتتكلم فى حزم شديد اقالتها وهى ترفع حاجبً 

 : هدئة الموقفلت" سعيد"فقال 
هى دى مش حاجة  ...كدا ليه ولكم تنحت إيه يا جماعة ما" -

 ."تفرحكم
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 : "بو عميرأ"قال 
 ."تفرحنا وألف مبروك ...يا ولدىا طبعً " -
 ."مش هاتقولى مبروك" تغريد" يا نتىوأ" -

 : وقالت بصوت خافت ،"تغريد"فلم تنظر إليه 
 ."ربنا يتممهالك على خير ...كتورمبروك يا د" -
يا خال أقول للعروسة إنك موافق تحضر معايا وأحدد  يعنى" -

 ."معاها
 ."على بركة اهلل يا ولدى" -
 هيوم الخميس وال مش موافق ةنقرأ الفاتح" تغريد"رأيك يا  هيأ" -

 ."عليا
وما أن سمعت  ،قد وضعت ملعقة من الملوخية بفمها" تغريد"وكانت 

فناولتها  ،وأخذت فى الشهيق ،حتى بصقت الطعام مرة أخرى من فمها
 : وقالت ،على ظهرها تبّ من الماء وهى تر ا كوبً " أم السعد"

 ."سم اهلل عليكى يا بتىا" -
 : وأكملت "سعيد"لى ثم نظرت إ

 ".!!؟ىبت" تغريد"نت تقصد تخطب أ" -
 ".!يه؟أ نتو مش موافقين والأ ةإيه يا جماع ...أيوه" -
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 : "بو عميرأ"فرد 
 . "حنا نطولهو ا ...يرفوضكاللى مين ده " -

ونهضت  ،حمر وجهها خجاًل التى ا" تغريد"إلى " سعيد"ثم نظر 
ن أطلقت إال أ" أم السعد"وما كان من  ،مسرعة ناحية باب حجرتها

، وقالت وقد تهللت فى الشارع ةقد أسمعت المار  ةمدوي زغرودة
 : اساريرهأ

هو إحنا فى ديك  ...يا ألف مليون مبروك يا ضنايا" -
 ."الساعة

 ".!الخميس؟ ىليعنى أجهز نفسى ع" -
بس عرفنا علشان نجهز  ...تحدده يا داكتوراللى الوجت " -

 ."الشربات
 ."ة ونلبس دبل بالمرةيبقى على بركة اهلل الخميس نقرأ الفاتح" -

إلى حجرة  ة ونهضت متوجهةأخرى قوي زغرودة" أم السعد"فأخرجت 
حتى ألقت بنفسها  "تغريد"وما أن رأتها  ،وفتحت الباب عليها ،"تغريد"
فى " أم السعد"فزادت  ة،خل حضنها وعيناها تلمع من الفرحدا

 .أكثر وأكثر الزغرودة
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 الفصل العاشر

 

 

 هخر عن آ" أبو عمير"ة حتى امتأل بيت الحاج هى إال أيام قليل ما    
" سعيد"وقد جلس  ،"سعيد"بنتهم على الدكتور االزائرين ليباركوا خطبة ب

قد وضع عليها مفرش  ةخشبي ةوسط زمالئه من الجامعة على كنب
ى تجلس بجواره ف" تغريد"، وعلى الحائط خلفه ستارة بيضاء ومطرز

حضر وقد أ. خجل شديد ومن حولها زمالئها هى األخرى من الجامعة
سعادة شديدة ى الكل يقف حولهم فالمزمار البلدى و " أبو عمير"

أمام " أبو عمير"وللمرة األولى يقف الحاج  ،يرقصون ويباركون
 فرحة اكان يكسو وجههى الت" م السعدأ"ا يبد زوجته لعروسين ممسكً ا
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نها فقط أوكل ما تفعله  ،عارمة وخجل شديد وهى ترقص مع زوجها
ندفع االذى  "حسنم"ا من ولم يسلم ،اا ويسارً تلوح بها يمينً  ة بيدهممسك

بيده وهو يقفز على أصوات  اجلبابه األبيض ممسكً ا بين أبويه رافعً 
" تغريد"و" سعيد"وفى المساء جلس . طفال ويرقص فرًحااألالمزمار ك
" سعيد"وأخذ  ،العشاء" أم السعد"، وقد أحضرت لهما "تغريد"فى حجرة 

 .فى األرض ع عينيها خجاًل بيدها وهى تضا يداعبها وهو ممسكً 

تلك " تغريد"و" أم السعد"فكم تمنت  ةمرت اللحظات عليهم سريع
كما كان يتمناها  ،"تغريد"لطلب يد " سعيد"اللحظة التى يتقدم فيها 

 بعد هاهلل ب هولده الذى عوض" سعيد"عتبر ؛ حيث ا"أبوعمير"الحاج 
 هلحجرت" سعيد" هنتهى اليوم وتوجاوما أن . هعقل" حسنم" هبنأن فقد ا

الحليم ا أغنية لعبدوأغلق الباب وهو يدندن بصوت يكاد يكون مسموعً 
  : وهو يقول ،حافظ
 . "لدنيا دق يا قلبى غنى يا عنيههى دى هى فرحة ا" -

دة وهى ممد" تغريد"فى صورة " ماريس"ثم أضاء نور الحجرة فوجد   

 لى حافة السرير وواضعة يدها خلف رأسهارأسها إمسندة  على سريره
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رتطم ، وما أن رآها حتى فزع وقفز للخلف فافوق قدم اقدمً  ةاضعو و 

 : ، وهو يقولباب الحجرة

 ".!؟أنتى ...ن الرجيمباهلل من الشيطا أعوذ" -
 : وهى تهز قدمها وتقول" ماريس"فضحكت   

 ".!!!عريس مش كنت تعزمنى يا راجل يا يهأ ...أيوه أنا" -
 همن فوق سرير " ماريس"فنهضت  ؛ء شديد نحوهاببط" سعيد"فاقترب   

 : وأكملت تقول ،بحدة هوهى تنظر إلي
 ".!يه؟عاوز تشوفنى تانى وال أ ماكنتش" -

 : ةى حدف" سعيد"فرد   
 ".!يه؟أنتى عاوزة منى أ" -
أنا سيبتك تفكر فى  ...قعد خلينا نتكلم بهدوءكدا وا هداأ" -

 ."هاخده معاكاللى العهد 
حتى يجلس على كرسى  همن كتفي بهثم جلست على السرير وهى تجذ

 : وقال ،هوما أن جلس حتى أمسك بيديها ليزيحهما عن كتفي ،المكتب
ة أرجوكى قولى عايز  ...فعاًل  أنتى شحم ولحم ...سبحان اهلل" -

ت أنا قولت أنك تهيؤا ...يه أنا أعصابى بدأت تتعبمنى أ
 ."وخلصنا
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 ."للدرجة دى مش عايزنى فى حياتك ...يااااه" -
 ."دام هاتقلبى الدنيا بالشكل دها م ...أيوه" -
 ."يمكن تتقلب لألحسن ما" -
 ."مش شايف أحسن وال غيره بالشكل ده" -
 ."عليك يا عريس مش هاطول ...روق بس كدا" -
 ".!؟اتفضلى احكى" -

 .ةقالها سعيد بعصبي
 ."نت محتاجنى وأنا محتاجاكأ ...بص يا سيدى" -
 ورايه وال وال ...يهأنتى تحتاجينى فى وأ ...أنا هاحتاجك ليه" -

 ."قدامى
 ."تفقناة لو اأنا هاعرض عليك العهد وهاتنفذ النهارد" -
  ."عهد اهلل يخرب بيت العهد ده يا شيخة ...عهد" -

خر الحجرة وهى السرير وتوجهت إلى آ من فوق" ماريس"فنهضت 
لتفتت إليه وعيناها قد تحولت لعيون اثم  ة،تسير فى خطوات ثابت

 : حمر وجهها وقالت بصوت مخيف، واأشبه بعيون القطة
وحذارى تشتم تانى  ...عليك كتير ةأنا صابر  .......سمعا" -

 ."فى العهود بالشكل دا
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 : تهدئتها وقال محاوالً  ،مالمحها من تغيرا عً مفزو " سعيد"فنهض   
بس خليكى مكانى وياريت  ...قصدش وحقك علياأنا ما ا" -

 ."يهأتفهمينى عايزة 
وعادت كما كانت هادئة، وقالت " ماريس"ح وجه تغيرت مالم   

 : ثةبتسامة خبيبا
ومياء جثة م ةبص أنا حارس ...تعدل وخلينا حبايبأيوه كدا ا" -

 ."روحها ةتقدر تقول خادم ...زهافرعونية وعلى كن
 "....وبعدين" -
وفى المقابل هاسعدك وأكون  ...وبعدين روحها عايزة ترتاح" -

زى ما  دخلك شر دار ما ويا ...أديت مهمتى على خير
 ."بتقولوا

 .!"؟زاىودى روحها ترتاح ا" -
 ."إنها تتنقل من مكانها وتتدفن فى معبد" -
 ."ةكدا مدفون هى كدا دى ما ةيه التناكأ ...يا سالم" -
بالبلدى  ةدى قصتها طويل ...ةتعرفش الحكاي ما أنت ما" -

وبعدين  ...هملك ضحك عليها ووقعها فى غرام ...كدا



074 
 

وهى كانت  ...ةوتدفن فى المقابر الملكي هوعدها تكون زوجت
وأمر بقتلها ودفنها فى مكان  ...من عامة الشعب وخلى بيها

 دارو على جريمتهى الل ةوالكهن ...بعيد بمصوغها وجواهرها
توكلت أحميها لحد ما اوأنا  ...همحنطوها وقروا عليها تعاويذ

لكن الملك  ...حد يعرف من غير ما ةينقلوها فى مقابر ملكي
 ."فهمت كدا ...نوها لحد اآلبعدها مات والكهنة نسي

هو  ...دا فيلم عربى غنى يحب فقيره ...دا يهأ .....دا يهأ" -

  ".!؟كان عندهم الهبل داتوع الحضارات الفراعنة ب

 ."أيها الشاب الوسيم االحب ال يعرف أزمانً " -

قتربت منه وهى ة، ثم اوهى تضحك ضحكة عالي" ماريس"قالتها 

 : وقالت فى هدوء هووضعت كف يدها على صدر  ،تنظر فى عينيه

 ."وال يعرف إنس وال جن" -

 : يتلعثم وقال وهو ،وابتعد عنها" سعيد"رتبك فا

 ."حب وغدر والكالم دا هكانوا زينا كد يعنى هو فعاًل " -
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 : ةبسخري" ماريس"فقالت 
ين نتو مفكرين الفراعنة دول مجرد حجارة وكانوا ماشأ" -

هرامات دى عشان سواد عيونكم بالمسطرة وبيبنوا المعابد واأل
 يا حبيبى حياة ...بهاحوا تتصوروا جنفتبقى تراث وترو 

الشاب الصايع  فيهم ...فيها الحب والغدر والخيانة ةطبيعي
بس هم  ...فيهم المتدين وفيهم القواد ...ةوالبنت المحترم

وكانت  ...كانوا يعرفون قيمة الحياة ...ختلفوا عنكم كتيرا
ستخدمونا فى حاجات كتير افتكرش اوما  ...ةعقولهم جبار 
 ."عايشين معاهما إحنا كنا تقريبً 

 ".!ستخدموا الجن؟ا" -
كانوا  ...والعالج والفلكفى السحر والطالسم  ...اه طبعً آ" -

نهم ال ال دا كانوا عايشين أ ...مش مجرد عايشين وخالص

أمال عملوا  ...روا كل شىء ليهم حتى الفلكوسخّ  ...العالم

كلوا يشين تانتو بقا من خبيتكم عاأ ...زاىالحضارة دى ا

ويوم ماجيتوا تستخدمونا نساعدكم القينا كل  ...وتشربوا وبس
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 يقربش وسحر دا يكره دا فى دا ودا ماطلباتكم جلب الحبيب 

 ."بعض وبس ةذيعايشين أل ...لمراته

 ."ك حقواهلل عند  " -
 هتالعب مرة أخرى ووضعت يدها على شعره" يسمار " هقتربت منفا

 : وقالت ،هبأصابعها وتنظر فى عيني
ية الجنّ  الواحدة عندنا لو ...تعرفوش الحب أصاًل  نتو ماأ" -

 ."نسى مش جنىعشان أ بت بتبيع حتى قبيلتها كلهاح
 : وقال ،عنها هوحاول أن يبعد عيني ،خجاًل " سعيد"حمر وجه فا

 ."دا فى العهد بردو هبتقولياللى و " -
 : وقالت ،"ماريس"بتسمت ا

ة أعملها محدد ةأنا ليا مهم ...الشغل شغل ...اال طبعً " -
عرفش كنت عايزة أكلك قلم وأنت قاعد لكن ما ا ...خلصوا

 ."جنب العروسة
 : بتعجب" سعيد"إليها  فنظر
 ."؟يهعملت لك أ ...قلم ليه" -
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 ".!يمكن حبيتك؟" -
 .قالتها فى ثبات شديد 

  ".نعم" -
المهم  ...عالعموم سيبنا من دا دلوقت بعدين هانتكلم فيه" -

معبد وأهديك كل جواهرها موافق تنقل جثتها لل ؟يهقولت أ
أصل الملك كان مديها دهب  ...تقدر بثمنال  التى

 .""حسنم"كمان ماتنساش هاعالجلك  ...ريكت وجواهر
 ."ةسود دا جريمايا نهار  ...وانقلها معبد فين دا" -
نت تشترى مزرعة كبيرة تبنى فيها أ ...يا سيدى ماتقلقش" -

ال لعليك تحت الفياللى وكل  ...ال جميلة وتعيش فيهالفي
كبيرة تزينها زى المعبد بالضبط برسوم  ةتكون بانى أوض
 ."يعنى تصنع لها مقبرة وتدفنها هناك ...فرعونية جميلة

 ."؟زاىودى أخرجها ا" -
 ...نت هاتبدأ الحفر من المكان داأ ...هاقولك يا سيدى" -

لى ر الحجرة ووضعت قدمها تشير بها إخثم تحركت إلى آ
 ."المكان
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 ".!أحفر لوحدى؟" -
 ."عدك ما تقلقشاسوأنا ه ...ه لوحدكآ" -
 ."زاىتساعدينى ا" -
وافتح أى شىء حواليك  ...عاكرض مهاحاول افتحلك األ" -

 3 حاجات كتير ماتقلقش دا كلها ...أنبهك لو حد جاى
 ."أمتار

 : هوأخذ يفكر ويقول فى نفس بذهنه،" سعيد"شرد 
أبو "هايخف وخال " حسنم"صحيح كدا الموضوع دا لو " -

 ...تحلو وا عيشة نضيفة وأهلى كمان والحياةيعيش" عمير
ثم قاطع  ...ةدة للغالبوالواحد يساعد الغالبة ويفتح عيا

 : وقال بصوت عالٍ  هشرود
 ."أنا موافق" -
 ."يعنى ناخود العهد مع بعض" -
 ."هآ" -
 ."؟يهطب مش تعرف لو خلفت هايحصلك أ" -
 ."دى أعمار ...هاتموتينى يعنى" -
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 : وقالت بهدوء ،هقتربت منفابتسمت وا
بس لألسف مش هاتموت  ...تك وحبك للناسبحب فيك جرء" -

 ."فى كل شىء حواليك هلكن هاخليك تشوف
 : وقال ،"سعيد"فتنهد 
 ."أنا موافق ...مش مهم" -
 "....اتفقنا" -

ا جعلت الدم كبيرً  اجرحً  هثم بأظافرها جرحت ذراع ،"ماريس"قالتها  
؛ فارتعب سعيد وصرخ ه وتمزق القميص الذى يرتديهيل من ذراعيس

 : وهو يمسك ذراعه قائاًل 
 .!"؟يهأتجننتى وال أنتى ا" -
 . "نا حبيبىنالدم بقا موجود بي ...ص خدت العهدال كدا خال" -
 ."ماسكاها دىاللى حكاية حبيبى  يهأو " -
 : "ماريس"فضحكت     

بس عايزة ابقى اعرفك عن حياتنا  ...أصلك بقيت حبيبى" -
 ."يهوبنشرب أ يهأزاى وبناكل اعايشين إزاى وبنحب  ...زاىا

 ."قتلنىالفضول هاي ...وايا مليون سؤالدا أنا جا أكيد طبعً " -
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 : وقالت ،فوق السرير وربعت رجلها" ماريس"فقفزت 
  ".تعالى جنبى يا سيدى أحكيلك" -
 : سئلة فقال، وبدأ فى األوجلس بجوارها" سعيد"ن فاطمأ
 ."؟بالضبط نعايشين في هو أنتو" -
جن عيشتهم فى جن تحت األرض و  فيه ...بص أحنا قبايل" -

 ."الكهوف وناس فى الجحور
 ."نتى من أنهى بقاوأ" -
 ."رضيينأنا من األ" -
 ."كلوا وتشربوا زينناوبتا" -
ممكن ناكل عضم ناكل  ...بس أكلنا مختلف ...اه طبعً آ" -

طازة يعنى الزم تكون  ةبنحبش الحاج بس ما ...فاكهة
 ."عرفش بتاكلوها ازاى كداما ا ...ةبايظ

 . "ال يا شيخة" -
 ."ماريس"فضحكت 

 ."وعايشين بينكم فى وسطكم" -
 ".!سمعه عنكم صحيح؟االلى بجد يعنى " -
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 ...ةوبنروح وبنيجى ونذاكر وننجح وكل حاج ...ه صحيحآ" -
المكان لو طاهر  وفعاًل  ...ناشو نكم مابتشوفالفرق بس أ
قاعدين يغنوا فى اللى ندخل بقا ع ...مابندخلوش
وتتفرج على  ةبنفسها قدام المراي ةفرحاناللى و  ...الحمامات

أو بمعنى أدق جن موكل بيهم  فيها بس طبعً  ...نفسها
أنساب وحب ونسب زى عندكم مافيش  وفى كمان ...فاضلهم

 ."ةكل حاج ...عدامديان بردو كدا وسجن وا  واأل ...ختالفا
 ".يه؟وأنتى بقا نسبك أ ...ونسب كمان ...ياااه" -
احم بنت غدار كبير ماريس بنت زافر بنت مز "قولتلك " -

 ."يعنىدى البنوتة الدلوعة الصغيرة وأنا يا سي ..."الملوك
 ".!؟عندك كام سنة" -
 ".؟تدينى كام سنة" -
 ".!نتى ظاهرة فى شكلها؟مش أ ..."تغريد"ديكى سن أ" -
 ."الء عندك حق" -
على روح المومياء دى  ةأنا مسكت الخدم ...صغيرة هأنا لس" -

كان عليا اللى أختى ماتت وأنا  ...نظام توريث ...من قريب
 ."سنة بس 333أنا عندى  ...الدور

  ".؟ةبس وعيل 333 يهأ ...نعم" -
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 : وقالت ،"ماريس"فضحكت 
 ."سنة 33عندكم ا دى تقريبً  333نسيت  ...هآ" -
 ."ةيبقى ليكى حق تقولى عيل ...هآ" -
تداعب  هأكثر ووضعت يدها فوق رأس همن" ماريس"قتربت ثم ا

 : وتقول بصوت هادئ هلى عيني، وهى تنظر إهخصالت شعر 
عمل المستحيل بي ...عن الحب فالجن بيعشق مش بيحب أما" -

ممكن يتعذب ويطرد من قبيلته ويتحكم  ...بيحبهاللى عشان 
" سعيد"الحب عندنا يا  ...عليه بس ما يتخالش عن حبه

 ."سعيد"زاى أخليك يعنى ا
لكن  ،وحاول النهوض من فوق السرير" سعيد" هحمر وجفا
 ةثم قالت فى حير  ،وجذبته نحوها ةبقو  همسكته من يدأ "ماريس"

  : انعوعيناها تلم
 ."ما حبناش بنحبه لواللى ذى أوممكن ن" -
 : وقال ،ونهض من على السرير ،من يدها بقوة يده" سعيد"فأفلت 
" محسن"ين ه وأدينا عايشيبقى نلغي! هو دا من ضمن العهد؟" -

 ."ربنا يتواله
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 : وهدوء ةبتسام، وقالت باهنحوه محاولة تهدئت ةبلهف" ماريس"فنهضت 
 ...بهزر معاك وبعرفك حبنا ...ليهقفشت كدا  ...لك يه ماأ" -

 ةعايز  ةمهم انا ليّ أ ...لوش دعوة بالعهد يا سيدى لكن ما
 ."نت شوف طريقكوأ أخلص منها
 لتفتت إليه، ثم اناحية الجدار متوجهة بتعدت عنهثم أدارت ظهرها وا

 : على مالمح وجهها الحزن وقالت وقد بدا
  ".!متى؟تبدأ أها ه" -

 ،معها ؛ فحاول أن يكون عطوًفاح وجههاتغير مالم" سعيد"فالحظ 
 : وقال
 ".زعلتى كدا ليه؟ ...لك ما"  -
 ."نت قولت عهد ويتنفذ وخالصأزى ما  ...زعل ليهوا" -
 ".!يه؟أأقعدى نتكلم ونشوف هانعمل  ...فين ةطب رايح" -
بيتوضى وخارج للصالة وأنا سهرتك نام  "أبو عمير"خالك  -

 .رتاح ونتكلم بعدينوا
 ".!يه؟أى بيعمل خال هنتى شايفأ" -
سالم يا  ...ةياال أشوفك بكر  ..."سعيد"عندناش حواجز يا  ما" -

 .""سعيد"
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يده فوق رأسه وأخذ يدور " سعيد"فوضع  ؛ختفتخترقت الجدار واثم ا
على السرير بعدما  ، ثم ألقى بجسدهفى الحجرة من التعجب والتفكير

رق فى ثم بعدها غ" ماريس"وأخذ يفكر فى كالم  ،نور الحجرة أأطف
أم "على قرع باب الحجرة وصوت " سعيد"ستيقظ اوفى الصباح  ،النوم
  : ةقائل هتنادى علي" السعد
 ."نالضهر إد ...انهض يا داكتور" -
 : ا نفسهوقال محدثً  ،امفزوعً " سعيد"فنهض
 ."يه داأيا خبر دا أنا نمت نوم  ...الضهر أذن" -

عة ضوء ه من أشثم نهض وفتح الباب وهو يحاول أن يدارى عيني
 : وقال ،النهار
 ."أمهصباح الخير يا " -
 .نحنى ليقبل يدهاثم ا

يا ال  ...ربنا يحفظك ويحميك ...صباح الخير يا عريس" -
 ."عشان العروسة جهزتلك الفطور

 .وهى تبتسم" أم السعد"قالتها 
 ."جاى وراكى ...أمهحاضر يا " -
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تى ح" تغريد"وما أن رأى " بوعميرأ"منزل خاله ى لإ" سعيد" توجه
 : وقال ،بتسما

 ."صباح الخير يا عروسة" -
 : وقالت ،"تغريد"حمر وجه فا

 ."صباح الخير يا داكتور" -
أى " سعيد"يه بقا قولى يا حبيبى يا عمرى يا أال ال دكتور " -

 ."ةحاج
 ."عرفش أجولك إكدهال ما ا" -
 ."ناال تعرفى واخلصى هاتى األكل عشان جعان أ" -

 : لثم أمسكها من يدها وهو يبتسم ويقو 
 . "كل وتعالى نتكلمبالش األ طب ما" -

 : وسحبت يدها وهى تقول" تغريد"حمر وجه فا
 . "هاجيب الفطور ليبرود" -

صوت خاله يأتى من خلفه  هوقاطع ،من خجلها "سعيد"ضحك 
  : ويقول
 ."داكتور ايصباح الخير " -
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 : قائاًل  ل يدهه وقبّ يلإ" سعيد"لتفت فا 
 "....نهاردةيه الأ ةصحتك عامل ...صباح الخير يا خال" -
 ".!نت فطورت؟بجول أ ...تمام وعال العال" -
 ."بتجهز الفطار "تغريد"ال " -
 "تغريد" تعالى ورايا عجبال ما ...ةطب تعالى أوريك حاج" -

 ."تخلص
 ،خلفه" سعيد"و بةيناحية الزر ا من المنزل متوجهً " أبو عمير"ثم خرج 

 : "أبو عمير"فقال 
 ."سب على رجلكوحا ةال مؤاخذ دخل يا داكتورا" -
 ."خير يا خال ...بسم اهلل ما شاء اهلل" -
جبته من السوق  ...التور الصغير دهى يه رأيك فأبص " -

ندبحه تخلص امتحانات وربك ييسر  ماى عشان عل النهاردة
 . "عالفرح

 : وهو يقول ،هت على كتف خالوربّ " سعيد"فتبسم  
بس بتكلف  ...زى العسل يا خال ...اللهم صل عالنبى" -

 ."فسك ليهن
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بيه  كان نفسى أفرحاللى " حسنم"يا بنى دا أنت زى " -
  ".بتى ماحلتيش غيرها" تغريد"و

كما " محسن"له بأن تعيد عقل " ماريس"وتذكر وعد " سعيد"فشرد 
 : ثم قال ،كان

 ...كان زى ما" حسنم"قريب هاتشوف  ...ماتقلقش يا خال" -

 ةشويياخود موجود بس ه أنا كلمت دكتور وقالى عالجه

 . "وقت

وهو يقول  ،خلفه" سعيد"ج من الزريبة وو للخر " أبو عمير" م  فهَ 
 : ةبتنهيد

 ."كله بأمر اهلل ...كله بأمر اهلل يا ولدى" -
ليتناول طعامه الذى أحضرته " سعيد"وما أن دخال المنزل حتى جلس 

 : وما أن فرغ من الطعام حتى قال لخاله ،"تغريد"له 
 ."طلب منك طلب صغير كداعايز ا ...يه يا خالبقولك أ" -

 ."داكتور أؤمر يا" -

 ."ةوننزل المركز نتمشى شوي" تغريد"خود هو ممكن آ" -
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تحايلت عليها تخرج ما ا أنا يا ...دا يوم عيد دا ...يااااه" -
وأنت ولدى  ...بتحبش الخروج ويجى ليها زمايلها بس هى ما

 ."توافق جول لها شوفها لو ها ...وهى خطيبتك
 ."مش هانتأخرربنا يباركلك و " -

 : وقال ،ليخبرها" سعيد"ثم نادى عليها 
 ."تغريد يا" -
 ."نعم يا دكتور" -

 . قالت وهى تخرج من غرفتها 
 ".!يه رأيك نخرج؟أها  ...قولتلك" سعيد"ى اسمى يا بنت -

 : وقالت ،رضاألى لوهى تنظر إ "تغريد"سمت بتف
 ."ةيا دوب ألبس بسرع ...الهدوم أنا جهزت" -

 : وقال" سعيد"و" أبو عمير"فضحك 
 .""تغريد"بتصنتى علينا يا ى نتأ" -

" سعيد"خذها أى حت إال ساعةى وما ه ،غرفتهاى فضحكت وجرت إل
يس كريم وأخذ من اآل اكافيه وطلب لها كأسً ى ونزل المركز وجلسا عل

 : "سعيد"فسألها  تأكله برقتها المعهودة؛ى يتأملها وه
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 ".!؟"تغريد"يا  ةمبسوط" -
 ."طبعا يا دكتور" -
 ."وبعدين فى دكتور دى" -
 "."سعيد"يا  طبعا مبسوطة ...خالص خالص" -
 ."أوىى ى انتباهت  جيت عندكم لفَ  ول مرةأى تعرف" -
 ."وأنا واهلل" -
 ".!يه؟أوأنتى " -
 ."بطزيك بالظ" -

ثم . ألجمها وجعلها ال تستطيع الكالم من خجلها الذى" سعيد" فضحك
 : "ريدتغ"ـ فقال ل ؛عن العشق "ماريس"كالم " سعيد"تذكر 
 ".!؟"تغريد"يه عشانى يا استعداد تعملى أعندك " -

 ."الدنيا واهللى ل أنت بالنسبةش اتعرفأى حاجة انت م" -

 ".يه؟أى هلك تعملمثال لو قلتلك نهرب ونسيب أى يعن" -

اجدرش  ليه بتجول إكده ال طبعا ما ...يا ساتر يا رب" -

 ."فضحهما
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 : وقال ،"سعيد"فضحك 
 ." مثاًل يا بت بقولك مثاًل " -
نت الدنيا وأى دا انا ماليش غيرهم ف ...ال وال مثال وال غيره" -

 ."جيت كملت فرحتى
 : وهى تقول ،أخرى مرة" ماريس"وتذكر " سعيد"فشرد 
حنا لما بنحب بنعشق ونضحى إ ...مابتعرفوش تحبوا أنتو" -

 ."بكل شىء
 : ثم قاطع شروده وقال

لد وتعالى ننزل أول الب ...ياال بينا لنتأخر على خالى" -
 ".يه رأيك؟أ ...ونتمشى هناك

 ."تشوفهاللى " -
حتى أخذا  أن وصال القريةيدها وما ممسًكا ب" سعيد"ثم أخذها 

ال يراها أهل ى سحبت يدها من يده ك "تغريد"ولكن  ،فيها نيتجوال
 : "سعيد"فقال  القرية؛
وأهل البلد كلهم  ...نتى خطيبتىأيا بنتى أنا أبوكى خالى و " -

 . "عارفين
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 .""سعيد"وما يصحش إكده عيب يا  ...وال برد" -
متحانات طب وشرف أمى تخلصى اال ..."سعيد"عيب يا " -

 ."دى "سعيد"نتجوز على طول عشان عيب يا و 
 نت لسه ماأ ...هانوجعد فينمش لما نضبط أمورنا و " -

 ".جولتليش صحيح؟
 ."نجعد فيهاو  بفكر نوضب الزريبة ...ما تقلقيش" -

 : وقالت ،"تغريد"فضحكت 
 "."سعيد"مجامى يا  وده" -

  : ، وقال"سعيد"فضحك 
 ."يهأهاقولك أنا فكرت فى  ...يا بت بهزر" -

 "أبو عمير"ها مع خاله رآى لال التأمام الفي فجأة" سعيد"ثم وقف 
ى نه حصل علأو  ،اللعن صاحب الفي" أبو عمير"تذكر كالم خاله و 

على ال رفع عينه لأللالفيى لفنظر إ. كل ذلك من التنقيب عن اآلثار
  : وقال
 ."محمود الخياط"ال الحاج لمش فيى دى ه" -
 ".!لها؟ ه ماآ" -
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 ."أحسن منهاى يه رأيك اقعدك فأ" -
 : وقالت ،تحاول أن تكمل مشيهاى بيدها وه" تغريد"فجذبته 
ثار بجا ة من اآلدا جهته معروف ...ربنا يهديك" سعيد"ياال يا " -

 ."من كوبرات البلد
ى له معها وهو يلتفت لينظر إل مسير وأكم" تغريد"لـ " سعيد"نتبه فا
؛ "أبو عمير"بيت خاله إلى خر حتى  وصال لال من حين آلالفي
 :"أم السعد"ستقبلتها فا

 ."العرسان سالمةى هلل علالحمد " -
 : "سعيد" فقال
هوا أنا كنت  ...لك يا بت جريتى على أمك كدا ليه ما" -

 ."خاطفك
 : وقالت" تغريد"فضحكت  

 ."أتوحشتها جوى" -

 ...حضنها واروح أنام شويةى طب أسيبك ف ...يا شيخة ال" -

 ."الليل ليل عشان الحق أذاكر



093 
 

 : وقالت ،من يده بكل جراءة، وألول مرة" تغريد"فأمسكته 
 ."تعشى األولا ...تمشيش ال ما" -

 : وقالت" أم السعد"فضحكت 
 ."أبجى روح نام براحتكو  ...أجعود يا داكتور اتعشى" -
 ".أمال فين خالى" -
 ".نام هو كمان" محسن"و ...نام من بدرىى و اتعش" -
 (".ةقالها بتنهيد) ...اهلل واحشنىو " محسن" -
 ."تعشى وجوم ناما له د ياو عأج ...وهو بيحبك جوى" -

التى كانت ال  "تغريد"من تناول العشاء وودع " سعيد"نتهى اوما أن 
وما . للمنزل ةنه يقيم فى الحجرة المجاور أتريده أن يغادر بالرغم من 

تجلس كعادتها على " ماريس"ن دخل حجرته وأضاء النور حتى وجد أ
  : تفقال ؛هسرير 
 ."مستنياك من بدرى ...نورت يا عريس" -
 ".أهال وسهاًل " -
بل توجه ناحية مكتبه  ،ال يخاف منهاة وهو ول مر وأل" سعيد"قالها 

 : وقال ،ليجلس على الكرسى ويتحدث معها
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  ".يه؟أمستنيانى وال  ىكنت" -
 ."هو أنا ورايا غيرك ...اه طبعً آ" -
 ."بقا ةما أنتى فاضي" -
 ."يس كريمأصلى ماعنديش حد يجبيلى آ" -
 : وقال ،بتعجب فمه" سعيد"ففتح 
 . "معانا ىأنتى كنت ...يتكييخرب ب" -
 ."دى" تغريد"أوى  ةغلبان ...أى نعم كنت معاكم" -
 ".لك ومالها ما" -
 قالتها وهى) ...مبروك خلينا فى العهد أحسن ...ماليش" -

 . ("حاجبيها ةعاقد
 : وأكملت تقول

 ."يه على امتحاناتكفاضل لك أد آ" -
 ".شهر" -
فيه فأس فى  ...ةتبدأ من دلوقتى كل يوم تفحت شوي ...تمام" -

 ."زريبة خالك
  ".يطلع فين؟اللى أودى الردم  ...عدينوب" -
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 : وقالت ،من على السرير" ماريس"فنهضت 
ملل السرير  ممكن نرفع ...ير يعنىهايبقى كتبص هو مش " -

وتغير مكان المكتب  ...وتفرده تحته وماحدش ها يالحظ
 ."أعتقد كدا تمام ...فوق الفحت وتغطيه هتخلي

أعمل  ةنوصل للحاج طب بعد ما ...تمام ...عليكى نور" -
 . "؟يهأ

 . "هايشترى منك واظبطلك الدنيااللى لقش هاقولك مين قت ما" -
 ."دا أنتى مذاكرة أوى" -
 ."دى ةة أخلص المهمعايز  ...اه طبعً آ" -
 ."بتعشقوا بقا وكدا وبعد ما ...عن حياتك ليشكملتم" -

ت ظهرها له وهى تنهض من على ا، وأدار حاجبً " ماريس"فرفعت 
بدأ " دسعي"بتسامة صغيرة كأنها أيقنت أن ، وعلى وجهها االسرير

 : فقالت فى خبث ؛ينجذب نحوها
 ."سمش قولت خلينا فى العهد ب ...ف ليهوأنت عايز تعر " -
 : متلعثًما" سعيد"فقال 
حب أعرف اأنا عندى فضول ب ...ةمجرد معرف ...اال أبدً " -

 ."ةكل حاج
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 : وقالت ،"ماريس"إليه فالتفت 
 ."بعد العشق بنتجوز" -
 . "ةماهى دى معروفا قصدك جواز الجن مع بعضهم طبعً " -

ووضعت  ،يدها على الكرسى ةنحنت واضعوا همن" ماريس"قتربت فا
 : بهدوء وقالت وهى تنظر إلى عينيه ،وجهها فى وجهه

 ."نس عادى لو وافقواتجوز إوبن" -
 : ووقف يقول ،عنهاا من على الكرسى مبتعدً " سعيد"فنهض 
 ".!!!!إزاى دى؟ ...بتتجوزوا إنس" -

 : وقالت ،هيدها على كتف" ماريس"فوضعت 
لجواز ا شروطا بس طبعً  ...وكل حاجة ةجواز شرعى وخلف" -

 . "يكشر  هيكونش في أهمها ما
 .لوجه اوجهً  هقالتها وهى تقف أمام

 ."ش متجوز تقصدىيكونيعنى ما " -
يدخلش عليا  لو تم الجواز ما وفى عندك مثاًل  ...اه طبعً آ" -

 . "فجأة
 ".!؟هييعنى أ" -
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نك جاى لو كنت فى مشوار لو اتجوزتك تستأذن أ يعنى مثاًل " -
لى واخدنى عشان ممكن أكون فى صورة من الصور ال ،بره

، عتقدش ممكن تحبهاون فى صورتى الطبيعية وما ابيها، أك
 ...عرفش ممكن أكون أجمل أو أوحش فى نظركأو الء ما ا

تنساش  سلوب غير عندكم ماوممكن أكون بالعب ابنى بأ
 ."يةنى جنّ أ

 ."يريين كتنسما اإل ليه هيوافق دا بيتعب نفساللى و " -
لى ا عو ير قرروا يدور إنس كت وفيه ...ما أنا قولتلك العشق" -

وفى المقابل لو  ...نه شاف المر والخداع منكمألعشقنا إحنا 
 ."عشقته بضحى بكل شىء

 ."ه مختلفة فيها مشاكلطب لو ديانت" -

 ."قتنعت بديانتهبضحى بديانتى نفسها لو ا" -

 "....للدرجة دى ...هاايا" -

 : لتفتت إليه وقالتاثم  ،وهى تبعد عنه بخطوات" ماريس"فضحكت 
 ."فوش الحبتعر  ما ...مش بقولك" -
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 : وقالت وهى تهمس له ،مرة أخرى هقتربت منثم ا
 ."يةيه بتفكر تتجوز جنّ أ" -
 : ، وقال"سعيد"فتلعثم 
بال جن بال  ...بنت خالى" تغريد"هاتجوز  ...ية مينجنّ " -

 ."هغير 
 : حاجبيها وقالت له "ماريس"فعقدت 
 ."المهم تخلص من المهمة دى ...تجوزهاا عريس ماشى يا" -

 : أكملت تقول هودون أن تلتفت ل ،حية الجدارثم توجهت نا
 ."يهأدينى عرفتك تعمل وأ ...أ من بكرهبدا" -

 وهو ،ليلحق بها ليوقفها" سعيد" مّ وهَ  ،ختفت بعدها داخل الجداروا
 : يقول
 ."؟ستنى بس رايحة فينا" -

ا على سريره وقد شرد بذهنه تمامً " سعيد"جلس  وما أن اختفت حتى
 : ال لنفسه بصوت مسموع، ثم ق"ماريس"من ناحية 

تفرغ ا همن بكر  ...ةنت وركز فى المهمأفوق يا عم " -
 . "للموضوع دا والصباح رباح
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 الفصل الحادى عشر

 

  

 إلى منزل خاله ليتناول إفطاره ةكالعاد" سعيد"فى الصباح توجه     
 ةولكنه هذه المر  ة،لحاق بالجامعل همن أمر  ةستأذنهم على عجلمعهم وا
 هلى حجرتإا وعاد سريعً  ،ومقطف ابتاع فأسً لسوق واإلى ا توجه

هما ، ثم رفع لوح السرير وخبأدون أن يشعر به أحد ةودخلها فى خلس
ا من حجرته متوجهً وما أن هم ليخرج  ،ثم رتب السرير كما كان ،تحته

أتى من خلفه على ا إلى منزل خاله وأغلق الباب خلفه حتى وجد كفً 
ثم سمع  ،اشديدً ا يفزع فزعً " سعيد"وجعل  ،اتمامً  ةعينيه فحجب الرؤي
 : من يقول من خلفه
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 "مدكور"نى مين يا آ"". 
 " وقعت قلبى ..."مدكور"اهلل يخرب بيتك على بيت". 

 : هدوء شديد مداعًبا وأكمل يقول فى ،"سعيد"ثم تنهد  
 "مسعود"نت الواد أ"." 
 "الء." 
 " ممتاز"يبقى الواد"." 
 "محسن"نى آ ...الء ماعرفتنيش"". 
" محسن"حتضنه ، ثم اوهو يداعبها لتفت إليه مبتسمً يده وا" سعيد"فنزع 
 : "سعيد"طفال فقال ة وتعلق به كاألبشد

 " كنت فين دا أنا ماعرفتكش ..."محسن"وحشتنى يا" . 
طفال ويصفق بكفيه وهو يضحك ويقول كاألوهو يقفز " محسن" فتركه

 : بصوت عالٍ 
 ""عرفنيشم" مدكور" ...عرفنيشم" مدكور" . 
  : ، وقال بهمهمةوهو يتحسر بشدة على حاله هبنظرات" سعيد" فتابعه
 " دا أنا لو هاتحالف مع الشيطان نفسه مش جن بس الزم

 ."أرجعلك عقلك دا



210 
 

 : ستغراب وقالتبا" تغريد" هفقابلت ؛هناحية منزل خال ثم توجه
 "رجعت تانى  ...فيه حاجة حصلت كف اهلل الشر ...يه دهأ

 ."ليه
 "ش عايزة تشوفينىم ...يهأ" . 
 " ًدا أنا بتمنى تفضل قدامى على طول ...اال طبع" . 
 .رض، ثم نظرت فى األبخجل" تغريد"قالتها 
 "طب ما أنا رجعت علشان وحشتينى". 

فتوجهت إلى المطبخ  ؛وحاولت تدارى خجلها ،"تغريد"حمر وجه فا
 : وهى تنادى والدتها وتقول

 " رجع تانى" سعيد"الدكتور  ...أمهيا". 
 : ةوعليها عالمات تعجب قائل" أم السعد"فخرجت 
 "ةحاج هفي ...كفى اهلل الشر ...خير يا ضنايا". 
 " ةغيت المحاضرات ورجعت أذاكر شويل ...أمهخير يا 

 ."وقولت أشرب الشاى معاكم ...أفضل
 "طب يا ضنايا دقيقة ويكون الشاى جاهز". 
 "؟يه أأمال خالى خرج وال". 
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 : "تغريد"فردت 
 ."رى وراك على طولمن بد" -

 : قائلة" تغريد"على " أم السعد"ادت حتى ن" سعيد"وما أن جلس 
 ."تعالى يا بتى خودى الشاى للداكتور" -
 ."أمهحاضر يا "  -
بتسامة تحمل كل معانى الحب با" سعيد"وهى تنظر إلى " تغريد"ا قالته

، من يدها" سعيد"وما أن أحضرت الشاى حتى تناوله  ،واالشتياق
 : وقال لها
تكلم معاكى فى اقعدى عايز ا ...تسلم إيد العروسة" -

 ."موضوع
 : ه فى خجلقائل وجلست أمامه" تغريد"فتبسمت 

 ."دكتور خير يا" -

كتور بتاعتك وقولت بالش د ...بى بس هو أنا هاكلكقر " -

قولى يا  ...خالص كلها كام شهر وتبقى مراتى ...دى

 ."ةأى حاج" سعيد"حبيبى يا عمرى يا 
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 : وهى تتحاشى أن تنظر إلى عينيه فى خجل" يدتغر "فقالت 
 .""سعيد"خالص نخليها  ...جولته دهاللى ما أنت كل " -
ثم  ...المهم مش دكتور دى ...مش مهم" سعيد" "سعيد"" -

 ...ةقولك على حاجأنا عايز أ ...أكمل وهو يخفض صوته
 ."غربيشتتس وياريت تفهمى وما

 ".!وغوشتينى ...خير" -
 فاكره ...سمعينى كويسالمهم ا ...ال ما تتوغوشيش أوى" -

ظهرت وفكرتها اللى ية بتاع الجنّ  قولتلك عليهاللى الموضوع 
 . "أنتى

 : فى فزع وهى تضرب بكفيها على صدرها "تغريد"فقالت 
 ."وضة دىبسبب األ هلك ...هى ظهرت تانى ...لها ما" -
 ...ى كدا زى ما أنا بكلمكلتظهر  ...إهدى بس ألمك تسمع" -

فى صورتك وبتقول الزم أخرج دفينة مدفونة  توشوفتها كان
 "."حسنم"تعالج ولو عملت كدا ه ...فى األوضة

كفانا  ...وضة دىأنت تمشى من األ ..."سعيد"بجولك يا " -
 ."نينخسرنا راجل ما نخسرش ات
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ثم  ...نتى عارفة أنى أعمل أى شىء عشانكمبطلى خوف وأ" -
ن بس حكيتلك عشاى أنا أصل ...يه الصعب فى الموضوعأ

تقلقيش لو  وما ...عنك طول عمرى ةمش عايز أخبى حاج
 ة يعنى تبقى فىوال حاج ...وضة عندىاتأخرت فى األأنا 

 ."ظهرى
 ."عليك ةالء لو أنا غالي ...الء أبوس إيدك" سعيد"يا " -
على قفلى خالص  ...نى حكيتلكواضح أنى هاندم أ" -

 ."الموضوع
  (.قال بعصبية) 

أنت اللى واهلل و  ...خايفة عليكتزعلش أنى  وما طب إهدا" -
 ."عملهشايفه صح ا

 : وقال ،"سعيد"فتبسم 
طلع لنا خير ي ها ثم أصاًل  ،أحبك تسمعى كالمى ...أيوه كدا" -

وخالى  ...فل ةرض أعيشكم عيشربنا كمان من تحت األ
حاجات كتير  ...هايخف "محسن"و ...يحجوا واوأمى يروح

 ."وهى يعنى مش هاتخود منى حتة
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  : ، وقالت"أم السعد"ديثهما فقاطع ح
 . "ماشربتش الشاى ليه يا داكتور" -
 : مداعًبا" سعيد"فقال 
 ."واحشتنى ...كنت بكلم العروسة ...اال أبدً " -

زال على وجهها أثر الخوف على  ولكنها ما االبتسام،" تغريد"فحاولت 
ا من وهو يرتشف بعضً " سعيد"ثم قال  ،مما هو مقبل عليه" سعيد"

 : ويهم بالنهوضكوب الشاى 
يا سالم دا شربات  ...دى الشاى أهوطب أستأذنكم أنا وآ" -

 ."مش شاى
 ."على فين يا ضنايا" -
 . "عشان أقوم أذاكر براحتى أروح شوية" -

 : ها وهو يقوليلإلتفت ؛ فا"تغريد" هناحية باب المنزل وتبعت ثم توجه
 ."مع أى مخلوقى أوعى تنطق" -
 ...خلى بالك من نفسكبس وحياتى عيندك  ...ينقطع لسانى" -

 ."نك بخيرأ أعرف غير ة عايز الّ ايه و ة هاتعمل أأنا مش عارف
 ."دعواتك بس يا حبيبة عمرى ...حاضر" -
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  : وقالت ،من الخجل" تغريد"رض فنظرت فى األ
 .""سعيد"مع السالمة يا " -

وأخرج  ،حكامه حتى أبدل مالبسه وأغلق الباب بإوما أن دخل حجرت
وقال  ،"ماريس"له  هناحية المكان الذى حددتالفأس والمقطف وتوجه 

 : نفسه امحدثً 
 ."بسم اهلل الرحمن الرحيم ...ستعنت باهللا ...هى قالت هنا" -
نتهى وظل على هذا الوضع بالساعات حتى ا ،فى الحفر" سعيد"وبدأ 

التى  م بتحريك المكتب ووضعه فوق الحفرةثم قا ،من جزء كبير منه
راه الكثير عتالمجهد والذى ا هألقى بجسدثم  ،تهايطبتغ وقام ،صنعها

 هن أغمض عيني، وما أعلى السرير ةتربمن العرق وقد غطته األ
 : وقالت ،السريرى تجلس بجواره عل" ماريس"ثم فتحها حتى وجد  لثوانٍ 
 ."عفارم عليك ...برافو" -

 : وقفز من فوق السرير وهو يقول ،همن مكان" سعيد"نتفض فا
مش " ماريس"يا  جرى أيه ...ن الرجيمشيطاأعوذ باهلل من ال" -

 ."ةممكن تعملى صوت أو تدى أى إشارة تعرفينى إنك موجود
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ووقفت خلف  ،خرى من فوق السريروقفزت هى األ" ماريس"فضحكت 
وهى  هالتراب من فوق شعره وتهمس فى أذن هوهى تزيح عن" سعيد"

 : تقول
 ."لك يعنىع  زَ  ...جى أشوفكمعلش أصلك وحشتنى فقولت آ" -
 : فى تلعثم وهو يحاول أن يبتعد عنها" سعيد"فقال 
 "....لكن ...شينيزعل ال ما"  -

السرير، ى تجذبه ليجلس عل وهى تمسك يده" ماريس"فقاطعته  
 :وقالت
قعد بس قرب كدا خلينا نتكلم وحشنى الكالم ؟ ا...يهلكن أ" -

 ."معاك
عن تنظر إليه وتزيل الغبار " ماريس"وأخذت  ،بجوارها" سعيد"فجلس 
 : وقالت هجسد
تعرفش  وما ...ةنك أنجزت مسافة كبيرة النهاردتعرف أ نتأ" -

ال  ةرتكبت غلطبرغم أنك ا ...يهسعادتى أد أ ةأنا فى قم

 ."هن الوعد ينفذ بحذافير أل ...غفرهاأيمكن 
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  : فى ذهول" سعيد"فنظر إليها 
 ".!؟هيغلطة أ" -
 وأنا قولتلك ممنوع أى مخلوق ..."تغريد"نك حكيت لـ أ" -

نت تفهم أنك أبس الزم  ...مالعموم مش مهبس ع ...يعرف
 ."رتختااللى 

أنا بس جيت  ...قصدتش أفشى السرأنا صدقينى ما " -
 "....أط

وهى تنهض من فوق السرير وتنظر إليه نظرة حادة " ماريس" فقاطعته
 : وقالت ،النار وعينها تكاد يخرج منها

يقع الزم بللى إالخطأ  ...سمها ما أقصدشمافيش حاجة ا" -
 ."خود بالكاعشان تتعلم ت أل ه أوتسواء قصد هتشيل نتيجت

 ،وهو فى حالة رعب من نبرة صوتها ونظرة عينيها" سعيد"فنهض 
 : وقال
 يعنى ما ...شتدأنا قولتلك ما قص ...يه مش فاهميعنى أ" -

ة هاتحصل أو ن فيه حاجتعمدتش دا بس صوتك بيقول إ
 ."بتخططى له
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 : الغضب انبرة صوتها تكسوه زالت وما" ماريس"فردت 
عالعموم  ...ذرتوأنا ح ...الوعد وعد ...خططشال ما ب" -

 ."المهم أنك قربت تنهى المشواريجرى يجرى اللى سيب 
جهز هانت كلها شهر واتخرج وا ...أنا عايز أخلص بردو" -

 ."للفرح
وهى تنظر لـ  قلياًل رأسها فعت ر ثم  ،رضوجهها باأل" ماريس"فوضعت 

يرتعد  "سعيد"وقالت فى هدوء جعل  ،ها الغضبيملؤ  نظرة" سعيد"
 : منهاا خوفً 
 ."مش قادر تبعد عنها ...مستعجل للدرجة دى ليه" -
 : بتلعثم" سعيد"فقال 
دا  ...ية بجدأحس إنك جنّ  وأول مرة ...ةغريب ةلك النهارد ما" -

 ."أنا بدأت أخاف منك
كت وضح لم تسيطر عليه،ى تدارك رد فعلها الذ" ماريس"فحاولت 

 : وقالت ةضحكة عالي
ى يا سيد ال يا .....الك الخير كلهوأنا جايبى تخاف من" -

 ."العروسة جاهزالكى نت بس وهاتبقخلص أ
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 .""محسن"طب و" -
 ".!له؟ ما" -
 ".!!مش هاتعالجيه؟" -

 : وقالت ،قتربت منهبسخرية وا" ماريس"فضحكت 
 بشر ما بس أنتو ...أنا ممكن أعملك كل شىء دلوقتى" -

وعالعموم ورينى همتك وكل دا ها  ...ليكمب متضمنوش الكد
 . "تستعجلش يا عريس يخلص ما

إلى الحائط وهى تضحك بصوت جعل قلب  ثم ابتعدت عنه متجهة
 .ختفت بعدها، ثم امرة يشعر بالخوف ألول" سعيد"

  : ويقول قلياًل  حدث نفسهي  " سعيد" سفجل 
صوتها  دا وال ...قلقت أمى كدا ليه ...نهاردةلها ال هى ما" -

وبعدين يا عم أنت بص  ...كل مرة زىى تها طبيعكضح وال
االنتظار يموت وأنا  ...أنت تخلص من كل دا آخرك بكرة

 ."مش هاستنى
" تغريد"فطار مع لتناول اإل وتوجها مبكرً " سعيد"وفى الصباح نهض  

  : الحنان ، وقالت بصوت يملؤهاد عليهجهاإل" تغريد"وخاله، والحظت 
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 . "عشان خاطرى ةبالك من روحك شويى خلّ " سعيد"" -
  : و ممسك قطعة خبز يقطعهاشرد بعينيه وه وقد" سعيد"فرد عليها 

ا هاقفل بصى أن ...كله هايبقى تمام ..."تغريد"تقلقيش يا  ما" -
ا قوليلهم إنى هاتأخر أى حد يسأل علي ...ةنهاردعلى نفسى ال
 ."نتباه حداضرات كتير ومش عايز تلفتى احبرا عندى م

 ."وهاتفضل طول اليوم من غير وكل" -
 ."اخديش فى بالك أنا هاتصرفت ما ...عادى" -
طب بص هاطلعلك الوكل واجيبلك حتى حاجات خفيفة " -

  "......و
 : قائاًل  ويهم بالوقوف هوهو ينفض كفي" سعيد"فقاطعها 

 ...ودعواتك هقولتاللى سمعى بس ا ...تتعبيش نفسك ما" -

 ."سالم

 ا،دمعتونظرت إليه وعيناها قد " سعيد"كف وأمسكت ب" تغريد"فنهضت 
  : وقالت
 ."كوحياتى آنى ماليش غير " -
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، ويقول فى وهى تمسك كفه ويقبلها" تغريد"يد " سعيد"وألول مرة يرفع 
  : صرارإ

 ."سالم ...ادعيلى ...تقلقيش ما" -
وبعض أطفال القرية يقذفونه " محسن"حتى لمح " سعيد"خرج  أن وما

 ،يبكى" محسن"فوجد  ،طفال عنهته وأبعد األة، فهرول ناحيبالحجار 
  : بشدة وقال" سعيد" هفضم
وشرف أمى لتخف  ...أوعى أشوفك بتعيط ...ما تعيطش" -

 ."النهاردة قبل بكرة
وقال وقلبه يتألم  ى رأسه،ف لهوقبّ " محسن"ثم مسح الدموع عن عينى  

 : من أجله

يال بالع أدخل افطر ومالكش دعوة ...ال يا سيد الرجالة يا" -

 ."دى

ناحية ا هً من خده وابتعد عنه وهو يقفز كاألطفال متج" محسن" لهفقبّ  
  : ويقول ،منزله
 ."أنا سيد أبو الرجالة .........أنا سيد أبو الرجالة" -
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ودخل أغلق الباب خلفه وخلع  ناحيته" سعيد" هحتى دخل منزلهم فتوج
 "تغريد" شديدة وهو يتذكر ةمالبسه وأزاح المكتب وبدأ فى الحفر بهم

" أبو عمير"وحسرة خاله  ،الذى أنهكه الفقر تارة" أم السعد"ووجه  ،تارة
لقاء األعلى ولده تارة كل ذلك . طفال الحجارة على محسن تارة، وا 

سمت لى حجر ضخم ر  يحفر بشدة غير معتادة حتى وصل إ هجعل
النقوش وأخذ يتحسسها بتلك " سعيد"ندهش فا ؛نقوش فرعونية هعلي
 ، وهو مبتسم ويحدث نفسهورماد ةتبقى من أترب عنها ما ويزيل بيده
 : قائاًل 
وصلت اهلل أكبر وهاتحلو يا  وفعاًل  ...طلع الكالم بجد" -

 . ""سعيد"
وهى تجلس فوق الحفرة  "ماريس"فسمع صوت  ؛بإزاحة الحجر مّ وهَ 

 : سفل تقولوهو فى األ
  ."كدب عليكاأمال كنت ب" -
 : وقال ،ألعلى" سعيد"فنظر 
 ."قيل؟ الحجر تيهها قولى أعمل أ ...دتشقصما " -
الحجر رفع أدى ظهرك للشرق وا ...ألنك واقف عليه غلط"  -

 ."من ناحية الجنوب
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 ."تقصدى ظهرى لشروق الشمس"  -
بقالى اللحظة دى  ةنجز دا أنا مستنيأ ...عليك برافو ...يوهأ" -

 ."سنين
 ."رب يا قوى يا مسهل يا" -
ول النهار شغال ط ...نت بقيت بالليلأ ...وطى صوتك" -

 ."ومش حاسس
 ."طب ما تحاولى تساعدى معايا ...يا خبر ...الليل دخل" -
 ."حاضر يا عم بسيطة أهو" -

، بسهولة شديدة بيدها ناحية الحجر فتحرك معه" ريسما"وأشارت 
  : فقال فى فزع ؛فوجد درجات سلما جانبً  وسندته
 ".!!!!دا بيودى فين؟ ...دا فيه سلم" -
سك ووطى را ...درجات دول تالت أنزل ...تقلقش ما" -

 هوجنب ...هاتالقى فى تابوت خشب عادى على إيدك الشمال
طلع تان  ."ونزل الحجر وتعال نتكلمى صناديق بص عليهم وا 

 سالم قواًل  ...بسم اهلل الرحمن الرحيم ...حاضر ...حاضر" -
 ."من رب رحيم
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وق فأخذ يتحسس الصند ؛"ماريس"ما قالته " سعيد"وما نزل حتى وجد 

صناديق بجوار  ةالخشبى وهو يجلس على ركبته وينظر الى خمس

يحاول أن يرفع  وهو افقال بصوت يكاد يكون مسموعً  ؛ذلك الصندوق

 : غطاء ذلك الصندوق

دا صندوق  ...هو دا مش المفروض يبقى تابوت فرعونى" -
 ."عادى مش تابوت

  :يحاول مساعدته فى رفع غطاء الصندوق يقول هبجوار  افسمع صوتً 

دفن  ةأمال هى عايز  ...مش بقولك دبحها ورماها كدا" -

 ."فرعونى يليق بيها ليه

على  تجلس بجواره" ماريس"لمصدر الصوت فوجد " سعيد"فنظر 
 : ه وهو يقولعلى ظهر ا وسقط أرضً " سعيد"فهلع  ؛ركبتها

أنا  ...يا ست انطقى أنك نازلة ...أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم" -
 . "روحى راحت

 . "يه شوفت عفريتة قدامكأ ...ا تجمد كدام" -
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 مّ على ركبته مرة أخرى وهَ " سعيد"فجلس  ،كبيرة ةثم أطلقت ضحك
بشمعة صغيرة أوقدتها " ماريس"مسكت ، وفجأة أبرفع الغطاء معها

 : وهى تقول له
 ."إزاى ةحزين ةنايم" سعيد"بص يا " -
 ."نتى جبتى الشمعة دى منينإ" -
تركز  لك صوابعى لو عايزه ماولعممكن أ ...عفريتة يا عم" -

 ". "سعيد"معايا بص يا 
 : ومد يده يتحسسها وهو يقول ،لتلك المومياء الراقدة" سعيد"فنظر 
 . "دى زى ما يكون نايمة ...سبحان اهلل" -

 : على يده وقالت" ماريس" فضربته
 ."يهأنت هاتحسس وال أ ...شيل إيدك" -

 : وقالت ،ثم أغلقت الصندوق
 ."فيها كل دهبها وحاجاتها ...اديق دى فوقع الصنال طلّ  يا" -
 ."عدينىاطب مش هاتس" -

خاصة بعد أن وب ،مرة أخرى" سعيد"ففزع  ؛فلم يجدها ثم نظر بجواره
  : وهى تجلس فوق الحفرة تقول" ماريس"سمع صوت 
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ال شد حيلك  يا ...بعد كدااللى عدك فى اسه ...ما تخلص" -
 ."بس شوية

 ".حاضر ...حاضر" -
ثم وضع الحجر كما كان  ،لى أعلىقل تلك الصناديق إين" سعيد"فظل 

  : افقال لها مداعبً  ،تجلس تتأمل تلك الصناديق" ماريس"وصعد فوجد 
 ."طمعتى وهاتدخليهم وال إيه ...إنتى بتبصلهم كدا ليه" -

 : لى عينيهفتنهدت بشدة وقالت وهى تنظر إ
نى أشوف كنت منتظرة أ هعمرى كل ..."سعيد"يااااه يا " -

ه أنفذ يأنت عارف يعنى أ ...ديق دى فوق األرضالصنا

ودرجتى هاتعلى  ...يعنى هابقى حرة طليقة العهد ومهمتى

 .""سعيد"أنا متشكرة أوى يا  ...لتىيقب أكون أميرة بين

بتعد ؛ فاهلته فى خدثم قبّ  هدون أن تشعر من رأسثم أمسكته بكفيها و 
 : فى خجل" ماريس"فقالت  ،قلياًل " سعيد"عنها 
 ."نت فرحتنىتزعلش بس أ ما ...ةسفآ" -
 ."؟دلوقتىيه أطب وهانعمل " -



208 
 

الصبح بدرى هايجى واحد يخبط عليك  ةبكر  ...وال أى شىء" -
هاسخنهولك  ...بيموت" محمود الخياط"علشان تلحق الحاج 

بس عايزاك تفتح  ...واضغطلك على قلبه يوجعه ةشوي
إيدك ى الصندوق ده وتاخد منه خاتم من خواتمها تلبسه ف

وبعدها هايسألك جبته منين  ...نت بتكشف عليهوأ
نت البلد أى ن عندك صناديق فقوله إ ...ىووريهون
وهمتك  ...نت عايزه وهايدهولكأاللى طلب بقا ا ...مطلعها

 ."ونخلصى مياء دو بقا عشان ندفن الم
 ."مخططة لكل حاجةى دا أنت ...ةيا بنت اللذين" -
 ."عفريتةى يا بن عفريتة ...اطبعً " -
 : "سعيد"وقال  ،كبيرة ضحكت ضحكةثم 

 ."الحجر داى طب عايز أسألك إيه المكتوب عل" -
 ."سمها وماتت ليها" -
سمها أ" -  ".!!!وماتت ليه؟ ...يه بقاوا 
 ."من النار عندكم متوقدة جايةى يعن" ناريا"سمها ا" -
 ".!!!وماتت ليه؟" -
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 ...دمين من زمانآى دم البنى أهو عشان تعرف الكدب ف" -
 ."رقتنها سكاتبين أ

 ".!سرقت؟ى وه" -
ضحك عليها أمر يتكتب كدا اللى بقولك الملك  ...أل اطبعً " -

 ."فهمت ...وتدفن بالشكل دا

 ."كتب كدااللى يا خبر كان كدا وهو " -

اتوكلت اللى حنطوها وعملوا الطالسم اللى  الكهنةى ال يا ذك" -

 ."عليها أنا أكون حارسة

 ."لنا ال إحنا ما يا .......ه يا والدآ" -

وتحضر الدنيا  أسيبك تريح شوية ...عليك الظبط برافوب" -

 ."هيحصل معاك بكرةاللى عشان 

 : وقالت ،"سعيد"ى لتفتت إلزت ناحية الحائط وقبل أن تخترقه اثم قف
 ."سالم" سعيد" ...ألف شكر" سعيد"" -
 ."سالم ...ألف شكراللى ى نتأ" -
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فتح و  ،ثم أخذ يتحسس الصناديق ويتأمل النقوش الفرعونية عليها
كثيرة من خواتم  ًيافوجد حل" ماريس"قالت عليه ى الصندوق الذ

 : فشرد بذهنه وقال ؛وأساور
ولما كدا كدا  ...يهفيه أى صندوق واحد أمال الباقى كل دا ف" -

آه عشان  ...هيتخلص منها دفن معاها ليه كل داالملك 
ال أصيل  ...حاجة تسندهاى خر لما يصحوا فتالقالعالم اآل
 ."كيا عم المل

 ؛جماله أخاذ افوجد عقدً  ؛يدهى يلبسه ف اقالها وهو يبتسم ويختار خاتمً 
 : فشرد بذهنه وقال

 ."أفرحها" تغريد"ه لـ أخد" -
قد أنهكه الحفر والتعب لدرجة أنه لم ينم " دسعي"الصباح كان ى ف

تلك ى وأخف ،كما كان أكثر من ساعة بعدما أعاد كل شىء
ذا به يستيقظ عل ،الصناديق  وهو افنهض مسرعً  ،ع الباب بشدةقر ى وا 

طويل القامة  وما أن فتح الباب حتى وجد رجاًل  ،يحاول أن يستفيق
ذا به  ،يكاد يستطيع أن يلتقط أنفاسه والا نحيل الجسد يتصبب عرقً  وا 

 : يقول
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بس  ...مؤاخذة صحيتك مفزوعال ...صباح الخير يا داكتور" -
 محمود"أبوس إيدك عايزينك ضرورى فى بيت الحاج 

 ."الحاج تعبان جوى ..."الخياط
كفه على وجهه ويضغط على ا زال واضعً  وهو ما" سعيد" فرد عليه

 : وقال ،ليستفيق عينيه
أنا  ...نت وأنا جاى وراكطب روح أ ...هألف سالمة علي" -

 ."عارف السبب

تحركش إال ورجلى على لولى مدول جا ...ال ال أروح فين" -

 ."رجلك

يقول  ذا به يستوعب ما، وا  ليبدل مالبسه مّ ليه وهَ ظهره إ" سعيد"ر افأد
ويحمل  ،فيرتدى مالبسه على عجل ؛"ماريس"الرجل ويتذكر كالم 

حقيبته الطبية التى تناولها منه ذلك الرجل ووضعها فى سيارة جيب 
 : لوهو يقو  ،سوداء اللون

اركب  ...خمس دقايق ونكون إهناك ...ركب يا داكتورا" -
 . "بسرعة
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ثم فتح  ،ويتحسسهاا رً لك السيارة وهو يحدق بها كثيإلى ت" سعيد"نظر 
ت السيارة هى إال دقائق حتى مر  وما ،الباب وركب يتأملها من الداخل

شجار ، والتى امتألت باأل"محمود الخياط"ال الحاج لبوابة فيمن 
نزل الرجل ، فلما وصال والروائح الجميلة التى تحملها من بذور الثمار

الباب فصعد  هوفتح ل ،"سعيد"يبة الدكتور بحقا من السيارة ممسكً 
ذا بشاب قصي ،خلفه درجات السلم الكبيرة" سعيد" ر القامة ممتلئ وا 

يكاد يكون  اأحمر داكنً ا ويرتدى روبً  اسمر البشرة يمتلك شاربً الجسد أ
 : نبرة قلق ، وقال بصوت بهبعض الحرير

 . "الحاج جوه ...وسهاًل  هاًل أ ...داكتور تفضل ياا" -
ال بحديقتها لأن يتدارك تعجبه وهو ينظر ويتأمل الفي" سعيد" فحاول

 : ، وقالالكبيرة ومد يده ليصافح ذلك الشاب

 ."ن شاء اهلل هايكون تمامتقلقش إ ما ...اهلل يسلمك" -

طلب حضرتك اللى هو  دا ...كتوراربنا يطمنك يا د" -

هاتولى  ال تحايلت عليه نوديه المستشفى جالا ...باالسم

 .""عيدس"الدكتور 
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لال من له ولم يكترث لكالمه أكثر من نظراته للفي "سعيد"ستمع فا
لى حجرة الحاج الداخل وهو يصعد وراءه ساللم كثيرة حتى وصل إ

ه مدد ينتفض فى سرير ، فإذا به مطرق الباب ودخال، ف"محمود الخياط"
 : وهو يقول ،ويتوجع بألم شديد

 .""سعيد"فين الداكتور " -
ال أنتى وهى  يا ...داكتور تفضل ياا ...با وصل أهو يا" -

 ."خروجوا براا
محمود "بجوار سرير الحاج  قال تلك الكلمات المرأة وفتاتين كن يقفن

وجهاز الضغط وهو يختلس النظر  هسماعت" سعيد"فأخرج . "الخياط
حتى هدأ  ةال دقائق بسيطهى إ وما ،"محمود الخياط"فى حجرة الحاج 

  : ه قائاًل وأخذ يحدث ،إسعافه "سعيد" الرجل بعد ما استطاع الدكتور
ى الفل ز نت أنت خضتنا عليك وأ دا ...اللهم صل عالنبى" -

 ."أهو
نى كنت آ ...داكتور يدك تجولش سحر ياإاللى دا أنت " -

عرفش بجيت حاسس  وما ...حاسس أنى بموت خالص
 .""سعيد"بصوت يجولى ابعت للدكتور 
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م قاطع شروده وهو يعطى ث ،"ماريس"بذهنه وتذكر كالم " سعيد"فشرد 
؛ لكى يحضر ما بها من عالج" محمود الخياط"ورقة البن الحاج 

 : "محمود الخياط"فقال الحاج 
وجول لهم يحضروا الفطور عشان  ...بسرعة يا ولدى" -

 ."كتوراالد
بس هاطمن  ةأنا قاعد معاك شوي ...يهفطور أ ال ال ال" -

 ."عليك
 ."واهلل الزم تفطر ...ال" -

أزرق اللون من الذهب ا كبيرً ا فلمح خاتمً " سعيد"الدكتور ثم نظر ليد 

 : وهو يقول ةفأمسك بيده بشد ؛فى إصبعه

 ."داكتور جرب جرب منى يا" -

 : ؛ فهمس له الحاج  قائاًل من وجهه" سعيد"قترب فا

 ".ت الخاتم ده منين يا داكتوربيج" -

 : ، وقالبتسامة صغيرةوابتسم ا" ماريس"فتذكر كالم 
 ."أى خاتمدا خاتم زى " -



225 
 

بجول أيه إحنا نفطر ونجعد  ...دا خاتم ومش أى خاتم ...ال" -
 . "شوية وكله خير نتحدت

ت من ية التى امتألوجبة اإلفطار الشه" سعيد"ما تناول  ل بعدوبالفع
 : كالمه البنها هً ، قال الحاج موجوأخذ يحتسى الشاى ،كل الخيرات

اللى  أجفل الباب كويس يا ولدى وهات الصندوق الصغير" -
 ."للداكتور وريه فى الدوالب ده وتعالى افتحه

ذا به بعض فإ ؛"سعيد"ه أمام يأتى بذلك الصندوق ويفتح فإذا بابنه
  : فقال الحاج ،المجوهرات

 ."للداكتور هوريخضر الكبير و طّلع الخاتم األ" -
 ."النبىى عل اللهم صل" -

 . اجيدً  هسك بالخاتم ويتأملموهو ي" سعيد"قالها  
 . "معاك دهاللى ى ها مش ز " -
 : "سعيد"فقال 
 ."حاجتقصد إيه يا " -
عنديك جد  ...وده ولدى الوحيد ...نت مش غريبأقصد أ" -

وهاكون  ...وصدقنى سرك فى بير هيدك دفى إاللى يه من أ
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وعندك جد  دهنفتحتلك لو جولت منين الخاتم طاجت الجدر ا
  ."يهأ
 : حاج وولده وقاللى ال، ثم نظر إيفكر هرض كأنإلى األ" سعيد"فنظر 
 ".!!يعنى؟ يهشتر هت ...عندى فى البلد" -

ه وهو يدالحاج فأمسك  ة؛ه للمغادر وينهض من مكان قالها وهو يبتسم

 : يقول له

 ...واضح أنى تعبت إكده عشان نتجابل ...داكتور أجعود يا" -

جلقش من أيتوها ت والخير كله وما ةيوه عندى كل حاجأ

 ."يههاعمل معاك أ س تحكيلى وهاتشوفنت بأ ...حاجة

وكيف  ،هقصة من خيال هوأخذ يقص على الحاج وولد" سعيد"فجلس 
وكيف  ،تفقوا فيما بينهم على كل شىء، واحصل على الصناديق

وكيف سيحصل على تلك المبالغ  ،الصناديق" سعيد"سيحضر 
وما أن . من أغنياء القرية مثله مثل الحاج هلعجة والتى ستالضخم

" تغريد"حتى نادى على  هلى منزليثه وأوصلوه إمن حد" سعيد"نتهى ا
وهى تكاد ال  ،مسحدث منذ األ وأدخلها حجرته وسرد لها كل ما
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 الذى أخرج ذلك العقد وأعطاها إياه فى يدها ،"سعيد"تصدق ما قاله 
 .وأخبرها تحتفظ به وال يراه أحد
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 الفصل األخير

 

 

وضعته حول ى تأمل ذلك العقد الذتى ليلتها وه" تغريد"لم تنم     
بيديها وتتعجب من جماله ودقة ة تتحسسه ، ووقفت أمام المرآعنقها

 : قائلةأخرى وتبتسم تارة وتحدث نفسها تارة  صنعته،
 "."تغريد"أنا بجيت الملكة ى يعن" -

، وهو فقد أخرج الصناديق وجلس يتأملها بما تحتويه" سعيد"أما عن 
وفجأة  ،نقلبت لألفضلاى ليه حياته التول إيشرد بذهنه ويتخيل ما ستؤ 

وتحرك رجليها ى تجلس فوق المكتب الخشبى وه" ماريس"ظهرت له 
 : تقولى وه
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 ."تكسبى ورا كالمى مش قولتلك تمش" -
إشارة أنك ى أى يدينطب ا ...أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم" -

 ."موجودة
 : تقول لهى من فوق المكتب وه" ماريس"فقفزت 
 ."عفريتةى نتحسسنيش أمى يا بن" -

 : وأكملت تقول ،تدور به من الفرحى راعيه وهثم أمسكته من ذ
ا يااااااه أخيرً  ...يهأد أى ما تعرفش فرحت ..."سعيد"ا عارف ي" -

ى زافرحانين بيا اى أنت ماشوفتش أهل ...حرةى بقهاخلص وا
 ."دىى خدمتى قربت أنهى نأ

هاقدر ى زاواى يه مش مصدق نفستعرفيش أد أ ماى وأنت" -
يه أى عرفت ...يرجعله عقله" محسن"أفرح الناس حواليا و

 ".!بعد كدا؟اللى الخطوة 
" محمود الخياط"الحاج ى يومين هتالق ...ىبص يا سيد" -

تخلص معاه  ...باعتلك تروح معاه أكيد هايوريك الفلوس
هانقل اللى وتعمل تحتها المقبرة  ...فيلتك فينى وتشوف هاتبن

 ".......وتعيش حياتكى فيها المومياء د
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 ،عينيه بكل حبى تقترب منه وتنظر إلى ثم أمسكت كف يده وه
 : وقالت
 ."هاخليك أسعد إنسان ..."سعيد"تعيشها معايا يا  ما" -
 : وقال بتلعثم" سعيد"فارتبك 
 ."وخالصى مهمة تنتهى تفقنا دإحنا ا ...يهأى أعيش معاك" -

 : وقالت بنبرة غاضبة" ماريس"فابتعدت عنه 
عالعموم عندك حق مهمة  ..."سعيد"يا ى ت بترفضننأ" -

 ."وتنتهى
يشعر " سعيد"وأكملت تقول بصوت جعل  ،ثم توجهت ناحية الحائط

 : بالخوف الشديد
دا  ...ف حدأنا حذرتك تعر   ؟يهأ" تغريد"أخبار العقد مع " -

 .""سعيد"سالم يا  ...شرط من شروط العهد
يضع يده " سعيد"جعلت  ىختفت من أمامه بعد تلك الكلمات التثم ا

 : وأخذ يحدث نفسه ،فوق رأسه وقد أصابه الحزن
 أنا أخلص المهمة ...ربنا يستر ...يهألى يا ترى بتخطط" -

 ."ونخلص بسرعةى د
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ذا باب حجرة  ،نوبالفعل مر يوما  ؛منتصف الليلى يطرق ف" سعيد"وا 
 : وفتح الباب وهو يقول امفزوعً " سعيد"فنهض 
 ".!!!!مين" -
 ."عايزك ضرورى" محمود الخياط"الحاج  ...اكتورفتح يا دا" -

 .نفسها السيارةأحضره من قبل بى فإذا بذلك الرجل الذ ؛ففتح الباب
 ."الحاج عايزك ضرورى ...ركب بسرعة يا داكتورا" -

 ."هو تعبان وال حاجة ...خير" -

 ."أجيبك بسرعةى هو جالّ  ...أعرفش ما" -

 ."ألبس هدومىى طب ثوان" -

محمود "مع الحاج  اجالسً " سعيد"كان ى تإال دقائق حى ه وما

ما قدم له  وأغلق باب الحجرة بإحكام بعد قابله بحفاوةى الذ ،"الخياط

 : وقال ب الضيافة،واج

أسالك ى هوريك حاجة بس خلين ...جوم معايا يا داكتور" -

 ".!!!؟عيندك بكرةاللى ستعداد تجيب الحاجات األول عيندك ا
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 : "محمود الخياط"قال الحاج  وقبل أن يجيبه ،"سعيد"فارتبك 
ى ألن ...منكأوأنا الزم أى ولدى نت بجيت ز أ ...تجلجش ما" -

 ."هكسب من وراك بردك
 : وقال ،"ماريس"كالم " سعيد"فتذكر 
 ."وقت تطلبهاى أى ف موجودة" -

 : وقال" سعيد"كتف ى ت علبّ ورَ  ،"محمود الخياط"فابتهج الحاج 
ليك ى يبش وعيندماتخى نظرت ...عفارم عليك يا داكتور" -

 ."مفاجأة
 ."مفاجأة إيه يا حاج" -
 ."منهم جوم أوريك واحدة" -

" سعيد"ا داخل حجرة نومه، ووفتح بابً " محمود الخياط"وتحرك الحاج 
" سعيد"فوجد  ،النور" محمود الخياط"ثم أضاء الحاج  ،يقف خلفه
 : بخبث وقال" محمود الخياط"فضحك الحاج  ؛ساللم أمامه

 ."نزل وراياا ...ىبجا السرداب بتاعدا  ...تخافش ما" -
وكأنه داخل أحد أفالم  ،ذهول مما يشاهدهى وهو ف" سعيد"فنزل خلفه 
محمود "وقف الحاج ى وما أن نزل ساللم كثيرة حت ،المغامرات
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 مع بصمةى وفتحه برقم سر  ،مصفحى أمام باب كبير حديد" الخياط
وضع  ،ألرففبا ، ثم دخال فإذا بغرفة مصفحة كبيرة مليئةلكف يده

 ؛حقائب سوداء ضخمةعليها عليها بعض التماثيل الفرعونية وأخرى 
 : "محمود الخياط"فقال الحاج 

 ."اختارلك واحدة ...فتحلك شنطةجرب يا داكتور وا" -
حالة ذهول وهو يتأمل ى زال ف حيث إنه ما ؛لكالمه" سعيد"لم ينتبه 

فقال له  ،ويتحسس تلك التماثيل بيده أسفلى لإى الحجرة من أعل
 : "محمود الخياط"الحاج 
 ."بجولك افتحلك شنطة ...يا داكتور" -
وما أن فتحها  ،فتحهاى حقيبة كبيرة وأخذ فى لومد يده إ" سعيد"فانتبه 

منها وأخذ يقلب أوراقها  افأمسك بعضً  ا كثيرة متراصة؛نقودً ى رأى حت
 : ذهول وقالى ف" محمود الخياط"الحاج ى ثم نظر إل ،بيده

 ."يهبابا وال أى مغارة عل ...كله يا عم الحاج يه داأ" -
 : وقال ،بصوت عالٍ " محمود الخياط"فضحك الحاج 

أبوه كان اللى الغلبان ى الراجل الترز " محمود الخياط"مغارة " -
 ."شغال كالف تحت البهايم وبيعيروه أهل البلد
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الزمن ى كأنه عاد إل األرض بحسرةى قال ذلك الكالم وهو ينظر إل
 : ثم أكمل يقول ،تلحظاى ف

 ."شوفتهاللى يه من عيندك أد أ ...المهم يا داكتور" -
 : "دسعي"رد عليه 
 ."خمس صناديق يا عم الحاج" -
عيندك وال اللى نا وال هتمن الحاجة أ ...طب بص يا داكتور" -

 .....أنا هاعرض عليك عرض ...كالم كتيرى هاعيد ف
 ما أنتى وز  ...هاديك جصاد كل صندوق شنطة من دول

مليون  2شايف الشنط كلها دوالرات الشنطة الواحدة فيها 
 ."أخضر حالل عليك

 ."عشرة مليون دوالرى يعن ...نعم" -
 ."يريحكاللى لو عايز نتمن الحاجات  ...يه شويةأ" -
ى وهو كان ورث أهل ...بارك اهلل فيما رزق ...ال ال ال" -

 ."وببيعه
غير واحد ما يجولهاش ى الكلمة د ...عفارم عليك يا داكتور" -

فيك ى نظرت ...طبلية أبوه شبعان مش محتاجى واكل عل
 ."ماخيبتش عشان إكده مجهزلك مفاجأة كمان
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 : وقال ،ثم مد يده داخل جلبابه وأخرج مجموعة من األوراق
 ."تفضل يا داكتورا" -
 ."يه دا يا عم الحاجأ" -
 وجنينةال بدورين لليك والعروسة بتاعتك فيى هدية منى د" -

كل  ...المركز بعيد عن البلد وكالم الناس ىف النيلى عل
 ."سمكبس وتسجل باى عليك تمضاللى 

ها وهو يكاد ال يصدق عينيه ويقلب باألوراق وأخذ يقرأ" سعيد"فأمسك 
" محمود الخياط"قترب منه الحاج لال، ثم اتلك العقود الخاصة بالفي

 : كتفه وقالى ووضع يده عل
تحت األرض  رأوضتين كبا ...دهى وعملتلك تصميم ز " -

نت ما تعرفش غالوتك أ ...نت عايزهأاللى عمل فيهم ا
عشان  ...دايما أجول الليل سوترهى نوآ ...يهجد أى عيند

 ."إكده خلينا نخلص دلوجت
 .!"دلوقت إزاى؟" -

 : وقال ،"سعيد"الدكتور ى وهو ينظر إل" محمود الخياط"فضحك الحاج 
نك أ عارفى ثم إن ...ىنت مش جولت لو عايز دلوجتأ" -

بيت خالك ى الحاجة فى يعن ...بلدنا من عينديكمى فاحت ف
 ."أكيد
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 : وقال ،ونظر إليه" سعيد"فذهل 
 "......ا أنابدً مين قالك كدا يا حاج أ" -

 : وقال ،"محمود الخياط"فقاطعه الحاج 
 ...منين مش فارج طالعة ...ما تجلجش وخلينا نخلص" -

 ".!!!نخلص دلوجتى!!! جولت إيه؟
 : "سعيد"فقال 
 ."تفقناا" -
 والرجالة ...خالص ورجك معاك والشنط طلعها معايا لفوج" -

رين سايبهملك يأمنوك يغفى هايوصلوك لحد فيلتك وهاتالج
 ...معاك سلمه الصناديقى جاى وابن ...لحد ما تدبر حالك

 ."شهل ياال خلينا نخلص
زال ال يصدق ما يراه أو ي يحمل الحقائب وهو ال" سعيد"فأسرع 
وحمل الحقائب " محمود الخياط"جاء أحد رجال الحاج  ثم ،يسمعه

" محمود الخياط"اج وبعدها ودع الح ،السيارةى وأنزلها ليضعها ف
 ،بنه ينتظره عند باب السيارة فسلم عليه وتحركواباألحضان، ووجد ا

ودخل وأخرج لهم الصناديق  ،"سعيد"وصلوا حجرة الدكتور ى حت
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وما أن  ،"سعيد"ال دكتور لث فيحي ؛المركزى ثم توجهوا إل ،الخمسة
ى ذهول ينظر إلى ف" سعيد"ونزل  ،فتح لهمت   وجدوا البوابةى وصلوا حت

فقاطع ذهوله  ؛ال من الخارجلويتأمل منظر الفي ،الحديقة الجميلة
 : صوت غفير يقف خلفه يقول

محسوبك  ...البيه السالمة يا سعادةى حمد اهلل عل" -
 .""خيضر"
 : قائاًل " سعيد"فالتفت له 

 ."إزيك يا خضر" -

 ."تك بعد إذنك هانطلع حاجاتك فوجاسع ...تمام" -

 : قائاًل " سعيد"كتف ى ت علبّ ليرَ " محمود الخياط"بن الحاج ثم جاء ا

 ...ىأبويا بيعزك جو أن واضح  ...كتورالف مبروك يا دأ" -

تحت األرض اللى ال وأعرفك بالمكان لوريك الفيمعايا أى تعال

نك تعمل الرقم عليك أاللى وكل  ...هاتحط فيه الحاجةاللى 

 ."ال بينا بتاعك ياى السر 
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حالة ذهول ى زال ف معه دون أن ينطق كلمة وهو ما" سعيد"تحرك 
" محمود الخياط"بن الحاج ، وما أن وضع له ايتأمل كل ما يراه

 : قالى الحقائب حت
 ."كتورابعد إذنك يا د ...إنزل حط حاجاتك ومستنيك تحت" -
وهو ينزل أدراج ى ال حتلالتحف واألثاث بالفي يتأمل" سعيد"ظل 

 ، وما بدأ يضع كلمة سريةاألسفلى الغرفتين فى إل الساللم المؤدية
ثم وضع الحقائب واحدة  ،''Maris''وجد نفسه بتلقائية يكتبها ى حت

 : نفسهى فقال ف ؛وهو يتأمل الحجرتينى تلو األخر 
يب حد أعملها المقبرة وأجى د األوضة ...الفلى كدا ز " -

 ."نقل المومياء هناوا ...فيها رسوم فرعونية يرسملى
ال وأعطاه لأمام الفي" محمود الخياط"بن الحاج وبعد ما خرج قابل ا 

 : ثم قال ،وأغلق أبوابها بإحكام" سعيد"فأخذها  ،المفاتيح
 ."فيهى ستحملنطلب رخم بس اى معلش عند" -
جك حد مضايى ف ...طولى يا داكتور وينفذ على أؤمورن" -

 ." حاجةالّ او 
 ."ال ال ال أصله غريب شوية" -
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 ."خير تحت أمرك" -
مقبرة ى تحت السلم أعملها رسومات ز اللى عايز أوضة من " -

 ."فرعونية
 ".!!!ليه؟" -
ليها  جثةى ود ...أصل الصناديق كان معاها مومياء" -

 ."حرمتها وعايز أدفنها فيها
 : وقال ،"محمود الخياط"بن الحاج فضحك ا

 بس ما ...عيندينا الصحراء وال ليها جيمةى ا فإحنا بندفنه" -
رسام  ...ك هاجيبلك واحد أعرفه من مصر بكرةدام ده طلب

يه إيده ووريله عايز تعمل أى أوجف عل ...ىهايعجبك جو 
ما ى ربنا يسترك ز  ...دول ينجلوهالك لحد عيندك ةوالرجال

 ."ك حج الزم نسترهميواهلل عيند ...بتستر ميت
ليجد " سعيد"دخل  ،منزل خاله وودعوهى إل" سعيد"وما أن أوصلوا 

نهضت ى رأته حتأن فما  سريره وتنظر إليه مبتسمة،ى تنام ف" ماريس"
حتضنها دون اى لم يتمالك نفسه حتى والذ ،"سعيد"راعيها لـ ومدت ذ

 : ل يديها ويقولقبّ وأخذ ي   ،أن يشعر بشدة
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 ."مش عارف أشكرك إزاى" -
 : بسعادة" ماريس"فردت 
 "."سعيد"ة حضنك دا بالدنيا كلها يا كفاي" -

 : وقال بخجل ،"سعيد"نتبه فا
 ."قصدشأنا م ...سفآ" -
 ."دا أنا مش عايزة أخرج منه خالص ...يهأى بتتأسف عل" -
 ."وبعدين قولنا مهمتنا تخلص وخالص" -
نقل المومياء وخلينا ا عريس للفرح واجهز يا" سعيد"طب يا " -

 ."نخلص
 .ختفتثم ا قالتها بنبرة حادة

لم تصدق ما ى الت، بما حدث" تغريد" "سعيد"الصباح أخبر ى وف
" تغريد"بأنه يريد أن يتزوج " أبو عمير"وأخبر خاله . سمعته أذنيها

، وعمت منزل خاله ن يجهزوا لمراسم الزواجمقبل وعليهم أاألسبوع ال
 له ذلك الرسام مصم، و فيلته الخاصةى وتوجه إل ،واألفراح الزغاريد

 ،جعلها كمقبرة فرعونية أثريةى الت، ت الفرعونية الرائعةأفخم الرسوما
داخل " سعيد"وبالفعل حضر له عدد من الرجال بالليل وأدخلهم 
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دقائق معدودة أزال التراب وهبطوا داخل تلك الحفرة ى وف ،حجرته
فيلته ى إل" سعيد"وأخرجوا المومياء بعناية فائقة وتوجهوا بها ومعهم 

، ثم أمرهم "سعيد"أعدها ى الغرفة الخاصة التوأنزلوها داخل  ،الخاصة
بداخله تلك ى نصراف ووقف أمام ذلك التابوت الذباال" سعيد"

 : وقال ،المومياء
يا ى روحى ما ريحتى رتاحت دلوقت ز تكون روحك اى أتمن" -

 ."شيخة

ذا بـ  التابوت وعينيها كلها ى تنظر إلى تظهر أمامه وه" ماريس"وا 

 : "سعيد"فقال  ؛حزن

بس مالك  ...أهوى يه رأيك وفيت بوعدأ ....."يسمار "" -

 ".!ليه كدا؟ حزينة

بس ى عليها واللحظة د كام سنة حارسةى تعرف بقال" -

كنت أنى إال ى اللحظة دى كنت بتمنى وبرغم أن ...هاسيبها

 ."نها أناا أأحيانً  وكنت حاسة ...متعلقة بيها
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 : وأكملت تقول ،ت بالدموعنظرت إليه وعيناها قد امتأل ثم
مش فاضل غير  ...نتهت كدا خالص المهمة بيننا افعاًل " -

وبعدها  ...ما تقلقشى هتالقيه الصبح واحد تاناللى " محسن"
 .""سعيد"يا ى مش هانشوف بعض تان

 : وقال ينة،حز  كسر تلك اللحظة التهدئتها محاوالً " سعيد"فحاول 
 ."يعنىى ينفعش تزورين ماى يعن" -
 ."(قالتها بلهفة) ...و توافقينفع أقعد معاك العمر كله ل" -
 ."بقول زيارة بس ...ال ال ال" -
 ."ليا أنا بحبك" سعيد"أنا عايزاك يا  ...لهاش الزمة ماى يبق" -
 : وهو يقول ،إبعاد يديها عنه" سعيد"وحاول  ،حتضنته بشدةثم ا

اللى وفرحنا األسبوع  ..."تغريد"حب ابى نعارفة أى نتأ" -
 ."جاى

 ."سالاام ...ريسمبروك يا ع" سعيد"طب يا " -
أحرجها به ى إحراجها الذى ختفت من أمامه كأنها تحاول أن تدار ثم ا

وقام بشراء جميع  ،شقة كبيرة" سعيد"ستأجر نفسه االيوم ى وف ،"سعيد"
وجلس يتحدث معه عن تفاصيل " أبو عمير"خاله ى ثم عاد إل ،األثاث
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تأجر س، وأنه قد اأهله ليحضروا إليهى نه سيرسل إل، وكيف أالفرح
وعندما سأله خاله من أين  ،بسرعة شقة بالمركز ورتب لكل شىء

أن ى بأن زميله بالخارج أرسلها له عل" سعيد"ختلق له ، اأحضر النقود
ى اليوم التالى وبالفعل ف ،ما يقوم بفتح عيادته الخاصة يردها بعد
 : تقولى وه ،تطرق باب الحجرة عليه بشدة" تغريد"فوجئ بـ 
 ."حصلاللى شوف إيه ى تعال ...يا دكتورى إصح" -

وفتح الباب وهو يحاول  ،"تغريد"صوت ى عل امفزوعً " سعيد"فنهض 
 : أن يفتح عينيه وقال

 ."؟ حد حصله حاجةيهفيه أ ..."تغريد"خير يا " -
 ..."محسن" ..."محسن" -

ها وراء" سعيد"دخل . داخل المنزلى إل تتركه مهرولةى قالتها وه
ى عل اوجالسً " محسن"بـ  اممسكً " رأبو عمي"فوجد الحاج  امسرعً 

 : ويقولى وهو يبك ،األرض محتضنه بشدة
 ."الحمد هلل يا رب الحمد هلل ...ضناياى ولد" -
 : "سعيد"فقال 
 .""محسن"له  ما ...خير يا خال" -
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 : ها بالدموع والفرحامتألت وجنتاى الت" أم السعد"فردت عليه 
بوس الصبح الجيته بيى صح ...عقل يا ضنايا" محسن"" -

 ."أمهيا ى وحشتينى ويجولى إيد
 : ركبتيه وهو ينظر له ويقولى ا ونزل علشديدً  افرحً " سعيد"ففرح 
 .""محسن"يا ى نت عارفنأ" -

 : وقال ،بكل هدوء" محسن"فنظر إليه 
ى نت السبب فأ ...ا أعرفكطبعً  ..."سعيد"كتور اإزيك يا د" -

ى كنت عارف كل حاجة لكن مش مسيطر عل ...شفايا
 ."ال أفعالىو ى كالم

ل قبّ ي  " سعيد"وأخذ  ،البكاءى وهو يجهش ف" سعيد"حضن ى فى رتمثم ا
وهو " محسن"فقاطع تلك اللحظة  ؛من شدة الفرحى رأسه وهو يبك

 : يقول له
 ."عايز طلب منك يا داكتور" -
 ."عيونى ..."محسن"مر يا ؤ أ" -
أقعد هناك شوية ى بونيوس ...المسجدى فى عايز أصل" -

 ."أحضر حلقات الذكر
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 : "أبو عمير"فقال 
 ."وسطينا شويةى طب خليك ف" -
 : "سعيد"فرد 

فخر ليك ى هو بيعمله صح وهايبقاللى سيبه  ...ال يا خال" -
سيبوه يا خال  ...ىالبلد كلها وهو هايروح فين يعنى ف
 ."هلل خليه يفرح" محسن"مش بتاعنا خالص " محسن"
تلف يديها ى وه ،تقف بجوارها" تغريد"يدها للسماء و" أم السعد"رفعت 

 : تحول عنقها وقال
ى بيجى الخير لما بيج ...حمد يا ربلف شكر و اللهم لك أ" -

شوفتك سليم جبل ما أموت يا ى الحمد هلل أن ...مرة واحدة

 "."محسن"

أبو "والده " محسن"وساند  ،األرضى من عل "محسن"و" سعيد"فنهض 

 : "سعيد"وقال له  ،ليقبل رأسهى وهو ينحن" عمير

 ".!؟"محسن"حصلك يا اللى فاكر إيه نت أ" -
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 : "محسن"فرد 
أنا  ...ىورجعت كدا إزاى حصل لاللى سمها عارف إيه ا" -

 ."عارف وأنت عارف دا ملكوت يا داكتور
 : أمه وأكمل يقولى ثم نظر إل

ى ما تقلقيش مش هاوسخها ز  ...أمهيا  عايز جلبية بيضه" -
 ."زمان
 : البكاء وهو يتمتمى ثم أجهش ف

 ."ليكوا حياتكم ولينا حياتنا ...وا الناسليه تأذ" -
 : وقال ،حتضنه بشدةاى الذ" سعيد"لم يفهمه إال 

 ."نك بخيرالمهم أ" -
 : والدموع بعينيه" محسن"فنظر إليه 

 ."بالك من نفسك يا داكتورى خل" -
حجرته وهو يسمع صوت خاله ى لإ اوتركهم ذاهبً " سعيد"وما أن خرج 

 : يقول
 ..."محسن"لشفاك يا  ...كله هلل ...بكره هادبح عجل هلل" -

 ."فرح أختكى يوم فرح ز ى شفاك عيند



248 
 

وجد ى عينيه حت حجرته ودموع الفرح تمأل" سعيد"خل وما أن د
 : وقالت ،وسط الحجرةى تقف ف" ماريس"

 ."فرحانى للدرجة د ...يااااه" -
بس حزين لما سمعت همسه وهو  ...ىفرحان فوق ما تتخيل" -

 ".!!!ليه؟" ماريس"ليه صحيح يا  ...بيقول ليه تأذوا الناس
حدش بيطلبنا  ما ...بيأذوا نفسهم لما بيستعينوا بينااللى هم " -

أعمال يستدعونا علشان ى الشر أعمال فى نساعده إال ف
حنا بالنسبة لهم أضعف ما ننسا  بآية واحدة ...كونعدهم وا 

 ."يحرقونا بإيمانهم باهلل ما نقدرش نقرب منهم
 : ةعصبيى ف" سعيد"فقال 
ى ليه تضيع ... عمل حاجةالّ استدعاكم و كان ا" محسن"و" -

ى سنين عمره وتخليه مجنون العيال تحدفه بالطوب ف
 ."الشارع

تحكم عليا ا ...افهم واحكم" سعيد"يا ى دا خارج عن إرادت" -
الفل وعوضه ى أهو ز ى سيد ويا ...ىوكان الزم أخلص نفس

 ."راحتاللى عن أيامه 
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اللى ى وال بتشتر  ...الفلوس ملعونة! أعوضه بأيه بالفلوس؟" -
 ."راحةى راح وال بتشتر 

 ."كان غصب عنى ...سفةأنا آ" -
 ."حالك بعيد عنناى شوفى تفضلخالص ا" -
ما حبيتك ى ز ى نفكرتك هاتحب ..."سعيد"يا ى نت كرهتنأ" -

 ."بعد ما نفذتلك كل شىء خاصة

ى أى ولو بدر من ...دا كويسى فهما ..."تغريد"حب اأنا ب" -

 "."تغريد"وشايفك " ماريس"نك أى نساب اأحيانً ى ن ألنفكا شىء

 ."مش هاتسعدك زيىى د" تغريد. "....."تغريد. "....."تغريد" -
 ."تنصرفىى وتقدر ى نتهتسعدنيش أعتقد العهد ا ماى تسعدن" -
 ."نسعشق اإلى بسهولة كدا ز ى نت معتقد عشقنا بينتهأ" -
 ."ننا عهد وانتهىأعتقد كان بي" -
فت العهد وعرّ ى ت خنت شروط فنس أب ...عندك حق" -

 ."كل شىء" تغريد"
 ."اتفضلى ...ونفذت طلباتكى نتهالمهم ا" -



251 
 

 : حادة نبرةى وقالت ف ،حمرت عيناهابغضب وا" ماريس"فنظرت له 

أما  ...بالنسبة لكى نتهوالعهد ا ..."سعيد"حاضر يا دكتور " -

ى ولألسف عشق ...ك هاتتحاسب عليهاأخطاءى بالنسبة ل

 ...ىلو مش عايزنى فاهفضل أحبك حت ...مابتحكمش فيه

 ."مع السالمة يا دكتور

. اتمامً ى تحت األرض أمام عينيه لتختف" ماريس"وألول مرة تغوص 
ليلة ى المساء قضى وف سريره يتنفس الصعداء، ى عل" سعيد"فجلس 

ى ويحك" تغريد"وأخذ يهمس لـ  ،"تغريد"جميلة مع خاله وزوجة خاله و
 ،شون أجمل أيام حياتهمينهم سيع، وكيف أها لهاال ويصفللها عن الفي

صوت صراخ وعويل وباب الحجرة ى عل" سعيد"الصباح نهض ى وف
تصرخ وتضرب " تغريد"ففتح الباب فإذا بـ  ،يكاد يقتلع من الطرق عليه

 : تقولى وه ،وجهها بكفيهاى عل
الزريبة وداس عليه ى أبويا العجل زنجه ف ..."سعيد"إلحقنا يا " -

 ."وجش وبيجيب دم من كل مكانبينط ما
 "......خالى ...هار أسودن يا" -
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من أمامه وجموع أهل القرية " تغريد"فزع وهو يدفع ى ف" سعيد"قالها 
 : ومنهم من يقول" أبو عمير"الذين وقفوا أمام زريبة الحاج 

 ."يهأ شيكله مات وال ...ال حول اهلل يا رب" -
األرض ى على ملق" رأبو عمي"وجد خاله ى حت" سعيد"وما أن دخل 

ا الدماء عن وجهه وحوله جموع من الناس يحاولون أن يمسحو 
ركبته وأمسك خاله من بين ى عل" سعيد"فجلس  محاولين إفاقته،

 ثم صدره،ى أيديهم وهو يحاول أن يتحسس نبضه ويضع أذنه عل
تصرخ، وأمها زالت  خلفه ما" تغريد"حمله وهو يدفع الناس من أمامه و

تحمل التراب بكلتا كفيها وتلقيه فوق رأسها  الزريبة قد جلست أمام
حجرته ووضع " سعيد"وما أن دخل  زوجها،ى على تصرخ وتنادى وه

سريره وأخرج السماعة يتحسس بها صدر خاله ويحاول أن ى خاله عل
وأخذ يضغط بكلتا كفيه  بالسماعة أرًضاى ثم ألق ،يفتح عينيه بأصابعه

وهو  ،قد توقف عن الخفقانى اله الذإنعاش قلب خ صدره محاواًل ى عل
 : يقول كالمجنون

قوم عشان خاطر  ...رد عليا يا خال ...خال يا خال" -
 ."والدك
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عندها أن خاله قد فارق " سعيد"وأيقن  ،معه محاولة إفاقتهى ولم تجد
ى عل" سعيد"ى فارتم ،زال يخرج من أنفه وأذنيه وفمه الحياة والدم ما

 : يقول، و لبكاءاى خاله يحتضنه وهو يجهش ف
 ."الناسى ال يا أغل ...ال يا خال" -

رتمت ه ،النواحى رتفع صوتها ففه وقد اخل" تغريد"و ى على األخر ى وا 
 : وتقول ،ىتبكى قدم أبيها تقبلها وه

 ."لناش غيرك يا أبا يا حبيبى ما ...جوم يا أبا" -
وقفن أمام باب الحجرة ى رتفع الصراخ والعويل من النساء الالئوا

 : ال يقولونوالرج
نا إليه راجعون" - كان راجل طيب ال حول وال قوة  ...إنا هلل وا 

 ."إال باهلل
ى بعد وفاته الت" أبو عمير"عائلة الحاج ى يوم توشح بالسواد عل

وكانت ردود األفعال  ،ت لتطيح بكل فرحة وسعادة بذلك المنزلجاء
نها لم مت لكن عيو تملكها الصى زوجته الت" أم السعد"مختلفة سواء لـ 

ى الذ" محسن"أما  ،لتزمت حجرتهااى الت" تغريد"و تكف عن البكاء، أ
حتضنه بشدة وهو وجهه واحمل والده ونزل به لقبره وكشف عن 
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نظر إليه والدموع ى أمام المقابر حت" سعيد"دكتور ى وما أن رأ ،ىيبك
 : أذنه يقولى كتفه وهمس فى ووضع يده عل ،عينيه تمأل

نت الموت له حرمته وأ ...داكتور ليه نبشت الجبور يا" -
 ."دنستها

ولكنه بدت عليه  ،ينظر إليه لم ينطق بكلمة" سعيد"ثم تركه ورحل و
عمه صوت القرآن ى منزل خاله الذى وما أن عاد إل. مالمح الذهول

ن المالبس وهن يرتدي" أم السعد"الكريم والنساء تمأل المنزل تحيط 
طرق ، ف"تغريد"حجرة ى إل االنساء متجهً " سعيد"ى فتخط ،السوداء

سريرها متقوقعة واضعة رأسها ى تجلس عل" تغريد"الباب ثم دخل ليجد 
ى أجهشت فى وما أن رمقته بعينيها حت ،بين ركبتها وكفيها فوق رأسها

 :وقالت ،سريرهاى البكاء ونزلت من عل
اللى أنا حظرتك من الطريق  ...كتورارتحت دلوجت يا د" -

 ."فيه دهى ماش
يه دخل الموضوع دا بموت وأ ..."تغريد"يا ى ه ذنبيأنا أ" -

 ."قطع بينا كلنااللى ى خال
 ."كتوربيجولوا عليها يا داللى اللعنة ى دى ما ه" -
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مافيش عالقة بين  ...نت متعلمة ومثقفةلعنة أيه بس أ" -
 ."حصل لخالىاللى الموضوع دا و 

ما ى نت الزم ترجع كل حاجة ز أ ...أيه جاىى يا عالم ف" -
 ."ناجصة خراب هى كانت مش

 ."أنا نفذت الوعد والموضوع انتهى ...خالصى يعنى إزا" -
 ."بموت أبويا يا دكتورى نتها" -

ى زالت تبك ماى وه ،حتضنها يهدئ من روعهاوا "سعيد"فاقترب 
، وقال بصوت ل رأسهابّ ثم قَ  ،خروالدموع تنهمر من عينيه هو اآل

 : حانى
 ."هولكتشوفيه هاعملاللى و  ..."تغريد"يا ى إهد" -
جوازنا ى نسيا إما ا ...ما كانتى ترجع كل حاجة ز ى يبج" -

 ."خالص
 .""تغريد"حاضر يا " -
ى وتوجه إل ،"تغريد"من حجرة  اوهو يمسح دموعه وخارجً " سعيد"قالها 

ذا  ،ىحجرته وجلس فوق سريره يبك تظهر أمامه تقول " ماريس"بـ وا 
 : بنبرة حزينة

 ."حزانربنا يجعلها آخر األ" سعيد"معلش يا " -
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 : وقال ،من مكانه وتوجه إليها وأمسكها من كتفيها" سعيد"فنهض 
 ".!!!!!!!!؟؟؟؟انطقى ...وال ألى موت خالى يد فى ليكى نتأ" -
 ."موتهاللى هو أنا ى ل أنا ما ....."سعيد"أنا يا " -
 ."بتقول" تغريد"ما ى لعنة الفراعنة ز ى أمال يعن" -

 : وقالت ،بتعدت عنهيده وا" ماريس"فدفعت 
أنا جايه  ...موت خالك إيهى لعنة فراعنة إيه وأنا سبب ف" -

 ."أواسيك مش أكتر
 ."ما كانتى هارجع كل حاجة ز ى يبق" -

 : وقالت بنبرة حادة ،ها، وقد احمرت عينا"ماريس"لتفتت إليه فا
 "."!!!!سعيد"إيه يا ى يعن" -
 ."المومياء هاترجع مكانها أنا نبشت قبرهاى يعن" -

 : وقالت بصوت هادئ ،خبثى فاقتربت منه ف

اللى الدهب ى يبق ...دا نبش قبورى نت بتسمكدا لو أى وعل" -

الزم ترجع كل ى د الحالةى وف ...خدته سرقة هو كمان

 ."حاجة خدتها
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 : وقال ،"سعيد"فارتبك 
 ."مش هاقدرى نفة طبعا أعار ى تإيه أنى يعن" -
 ."سيبها عليا" تغريد"ى ولو عل ...تسكت خالصى يبق" -
 ."فاهمةى نتأ ...بيها مالكيش دعوة "تغريد"إال " -

 : وقالت ،فنظرت إليه
وتنسى  أنا هخليها تهدا ...كداى عليها أو تخافش  ما" -

وتجيبها توريها ى نت بس تفحت تانأ ...الموضوع دا خالص
تبوظش  كدا ما وحاول تهدا ...يرضيهااللى نك هاتعمل كل أ

 ىنعاملين يوم جميل أى أهل أنا خالص بكرة ...كل حاجة
هاتعلى ى ودرجت ...ىأخلص مهمتى قدرت بعد السنين د

 ."بقى أكبر ملكوا
 : ثم قال ،ظهره لها" سعيد"فأدار 
 ".......أنا ...كويسى سمعينا" -

 .قد رحلت" ماريس"لكنه وجد 
وبعدها عادوا  ،لتقديم واجب العزاء" سعيد"خر وجاء أهل مر يوم واآل

 وجز يادته هناك ويتيم عندهم ويفتح عما أخبروه أن يعود ليق بعد
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، لكنه رفض بشدة "كرم الديب"عن  احياته بعيدً ى ويكمل باق" تغريد"
، نه وهب نفسه لمساعدة الفقراء منهم، وأنه تعلق بالبلد وأهلهاوأخبرهم أ

قد فقدت نظرها من شدة " أم السعد"كانت ى ت األمور حتوما أن هدأ
فقد أخذها  ؛رهابالفشل إلعادة بص" سعيد"ت كل محاوالت وباء ،البكاء

أن " تغريد"وطلب من  ،لكن دون جدوى ،ألكبر أساتذة طب العيون
، فأخبرها أخرى جدته قد قام بحفر المكان مرةتحضر معه لحجرته فو 
ى ن كل ما عليها أن تساعده ف، وأكما كان أنه سيعيد كل شىء

بد من إتمام الزواج وترك ذلك المنزل  وبعدها ال ،نتهاء من ذلكاال
الصباح ى وف ،ذلكى عل" تغريد"وبالفعل وافقت  ،حدث بهبكل ما 

يغادروا ى لك" سعيد"لتعيد ترتيب الحجرة وتجهز حقائب " تغريد"ت جاء
وما أن عاد  ا،بتجهيز فيلته تمامً " سعيد"ما قام  ذلك المنزل بعد

ى حت قد جهزت كل شىء،" تغريد"وجد ى ودخل حجرته حت" سعيد"
بالفأس  ممسكةى فقال لها وه ؛ىأخر إنها قد ردمت تلك الحفرة مرة 

 : الردمى وكادت تنه
 .""تغريد"بتعمليه دا يا اللى يه أ" -
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 ،عن يديها ومالبسها الفأس من يدها وأخذت تزيل األتربةفتركت 
 : وقالت
ى بجبعدين ا ...ىمش عايزة تسيب أثر لحاجة جبل ما نمش" -

 ."من إهنهى خلينا نمش ...عمل كل حاجةارجع وا
حمل تى ا خلصت كل حاجة وفيه عربية هاتيجأن ...حاضر" -

 وتتحركوا النهاردةى وأمى نتالحاجات كلها وعربية هاتخدك أ
 ."فيلتناى الزم نبات ف

 : وقال ،"تغريد"ثم أمسك يد 
وكلنا عايشين  ...بقدر كل شىء" تغريد"يا ى صدقين" -

 ."بأعمار
 : هدوءى فقالت ف
موت  ...يكعلى نفعالاى على عذرنوا ..."سعيد"عارفة يا " -

 ."من هناى المهم نمش ...المجنونةى ز ى أبويا خالن
بها كثيًرا، " تغريد"فرحت ى ال التلالفيى وبالفعل كان أول يوم لها ف

 ،قد أحضر خادمة تقوم بخدمة أمها" سعيد"خاصة عندما وجدت أن وب
دون " تغريد"ى المأذون ليتمم مراسم الزواج عل" سعيد"وبعدها أحضر 
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" تغريد"فكانت  ،"أبو عمير"ا لموت خاله حترامً للفرح ا أن يقيم مراسم
فأخذت تدور داخل  ؛تنسيها موت أبيهاتلك الليلة تكاد السعادة ى ف

ى تلك الليلة يرمقها وهى جالس ف" سعيد"ناك، وحجرتها تقفز هنا وه
 : قدميه بفستانها األبيض تقول، ثم جلست تحت فرحة كاألطفال

جد ى اللحظة د أنا كنت مستنية ..."سعيد"يااااه عارف يا " -
لال كلها عيال نملى الفيى ونفسى نك تكون جوز لحظة أ ...يهأ

 ."يجروا هنا وهنا
 : يدها وقال اثم نهض ممسكً  ،بفرحة شديدة" سعيد"فنظر إليها 

ما وعدتك يومين وهارجع ى وز  ...فرحانةى تكونى المهم عند" -
 ."المومياء لمكانها

 ...ش هانفضل نمرمط جثتهاخالص سيبها م" سعيد"ال يا " -
ما أنت جولت موت أبويا كان  ...نسى الموضوع دا خالصوا

 ."نصيب
 ."نقفل الموضوع داى يعن ..."تغريد"بجد يا " -
نا وخلينا نعيش ندفن بيوسر ا ...ىنهائى تان وال تجيبله سيرة" -

 ."حياتنا
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ى نأنا بحمد ربنا أ ...عاقلةى بقول عليكى طول عمر " -
 ."ة من غيرك كنت هاعيش إزاىفمش عار  ...تجوزتكا

، وبرغم حملها كانت شهورها األخيرةى وف" تغريد"ومرت األيام وحملت 
ومراعاة  ،دقائق معدودةى ال فلوترتيب الفي يةألعمال المنزلتقوم بكل ا

تغادر  ال تريد أنى وه" أبو عمير"من بعد موت زوجها ى أمها الت
ن أن حين يحاوال" سعيد"لـ وال " تغريد"لـ  اوال تتحدث كثيرً  ،حجرتها

ستضع ى حتى جاءت اللحظة الت ،أيامإال  فيهى ا عليها ما هيهون
" تغريد"عيادته فاتصلت به ى ف" سعيد"وكان  ،فيها مولودها األول

ى عل" سعيد"فجاء  ؛وشك الوالدةى نها علتتوجع بشدة لتخبره أى وه
" تغريد"حجرة نومه ليأخذ ى لإ اصعد مسرعً ، وما أن وصل فيلته عجل

فراشها حاملة ى ف وجدها ممددةى لتضع مولودها حتى المستشفى إل
تلك تحاول أن تمسح عنه ى وه ،مولودها وعليه أثر دماء الوالدة

 : قالتى حت" سعيد"وما أن رأت  ،عينيها الدماء والسعادة الشديدة تمأل
 ."يعتمد عليك يموتاللى " -

 : تضحكى ثم أكملت وه
وباين  ...ستحمل الوجعرتش اقد الحمام ماى ولدته ف" -

كله ى شوفه جمر إزاى تعال ...صوعبت عليه فنزل لروحه
 "."سعيد"نت يا أ
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فتوجه  ؛الغرفة ناحية الحمام ووجد آثار الدماء تمأل" سعيد"فنظر 
وأخذ يقبل  ،عينيه له بشدة والفرحة تمألبّ يحمل طفله األول ويقَ  امسرعً 

 : رأسها ويحتضنها وهو يقولى ف" تغريد"
 ".!قولتليش نسميه إيه؟ ما ...دا طالع قمر شبه أمه" -
 ".عامر" -
 ".!!!اشمعنى" -
 ."أبو عمير"اسم أبويا ى عل" -
 "."!!عمر"طب نسميه " -
 ."نتمعايا حتة منك أى نالمهم أ ...ىتشوفه يا حبيباللى " -
عمر جايب معاه روايح  ...ىالجميلة د إيه الريحة ...اهلل" -

 ."حلوة

ى حدش سمعن ماى أمى على ناديل ...أنا كمان شمتها ...هآ" -

 ."وأنا بستنجد بيهم

 ...ولدت نص البلد ما تولدش بنتهااللى " أم السعد"ى تخيل" -

 ."أجيبهالكى ثوانى ف



262 
 

وما أن دخل عليها  ،"أم السعد"ناحية حجرة  امتوجهً  اثم نهض مسرعً 
األرض بجوارها ى ثم جلس عل ،ىتنتهى فانتظرها حت ؛ىوجدها تصل

 : ليقبل يديها وقا
 ."أمهل اهلل يا تقبّ " -
 ."ومنك يا ولدى" -
 ."الصغير" أبو عمير"جابت  ...أمهولدت يا " تغريد"" -
ليها عايزة ى فين خودنى وه ...اللهم بارك فيه يا ضنايا" -

 ."أشيله
ى وما أن دخال حت ،"تغريد"حجرة ى فأمسكها من يدها وصعد بها إل

 : "أم السعد"قالت 
 ."؟هو حداكم ضيوف إيه الدوشة دى" -

 ."لوحدها "تغريد"مافيش دا  ...أمهال يا " -

 ...بن بتكاى سم اهلل وشيل ...حفيدكى شيلأمه يا ى تعال" -

 ."أوضتىى دخلتأمه يا  اأخيرً 

 ."يا ولدىى ناولن" -
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ى لكن المولود أخذ ف ،أذنه وقبلتهى وكبرت ف" أم السعد"مسكته فأ
  :تنهر أمها وقالتى وه" تغريد"فأخذته منها  ؛الصراخ بشدة

ودن عيل لسه مولود إكده يا ى فى حد يتكلم بصوت عالى ف" -
 ."أمه

 : "سعيد"قال 
 ."عن الرسول نةس  ى د ..."تغريد"يه يا جرى أ" -
 : "أم السعد"فقالت 
ى أبج ...ىيج واخد عين من جبل ماى الواد ده يا ولد" -

 ."أرجيه
 : وقالت ،جيبنهاى لتها فوقبّ " تغريد"قتربت من ثم ا

اللى أنا ى كان نفس ...ىخير يا بتى عل ىربنا يتم شفاك" -
 ."أولدك وأخدمك

 ."أمهلينا يا ى ربنا يخليك" -

 .....ىريحتك بجا فيها مسافات كبيرة من بعد موت أبوك" -

 ."ار بجوا العمارمّ زمن دوار ال الدار بجت الدار وال الع  
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 : تهدئتها محاواًل " سعيد"فضحك 
حفيدك شرف  ردةدا النها ...اهلل كداى وحدأمه يه يا أى جر " -

 ."الدنيا

ايا ويجومك ربنا يفرحك بيه يا ضن ...ىأوضتى على ودين" -

 ."بالسالمة يا بتى

 ."أمهلينا يا ى ربنا يخليك" -

 ،وأصبح لديه من األعوام ثالثة" عمر"كبر ى ومرت أيام وسنون حت
أن " سعيد"ا تخبر كانت دائمً ى الت" أم السعد"وكان شديد التعلق بجدته 

وكان ذلك  ،راعيهاذ ينحتضنته بقد اى وال تنام إال وه ،كةبنه كالمالئا
ى إل ،حجرتهاى ف اال يرغب بالنوم كثيرً " عمر"ا فـ أحيانً " تغريد"يغضب 

شرفة ى جلس فى ذلك اليوم الذ ،"سعيد"أن جاء يوم لم يكن يتوقعه 
يلعب  "عمر"وكان  ،قهوة الصباح ويقرأ الجرائد اليوميةى حجرته يحتس

كانت جالسة تمسك بيديها بكرة كبيرة من " تغريد"فة والشر ى حوله ف
 ؛حول عنقه تقيه من البرد" سعيد"الخيط تصنع منها كوفيه ليضعها 

ل" سعيد"فنظر   : طفله وقال بسعادةى إليها وا 
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الوجود عشان ى أنا أسعد إنسان ف ...منكمى ربنا ما يحرمن" -
ى معاك ...القمر شبهكى زوجة جميلة زيك وولد ز ى عند

ما برتحش غير لما  ...ختالف إنك غير كل البشربا بحس
 ."رجع البيت وأشوفكماب

 ."الوجودى أحسن زوج فاللى نت أ ...ربنا يخليك لينا" -
فوجده  بعينيه" عمر"رمق ى حت ،أطراف الحديث نوفيما كان يتبادال

فنجان القهوة يسقط من  بإيقافه فترك" سعيد" مّ فهَ  ،يتسلق سور الشرفة
 : طفلهى على ناديديه و 
 ."حاسب هاتقعى ستنا ..."عمر"" -

قد " عمر"، لكن قدم تصرخى وألقت ما بيدها وه" تغريد"نتبهت فا
وقبل أن يرتطم باألرض إذا بـ  ،من الشرفة" عمر"نزلقت وهيسقط ا
لكن كانت  ،سور الشرفة وتمد يدها لتمسك بهى على تنحن" تغريد"

 ،أرض الحديقةى حيث إنها وصلت من الشرفة إل ا؛يدها طويلة جدً 
ى حت" سعيد"ذلك ى وما أن رأ. ثم سحبته ألعلى" عمر"وأمسكت بـ 

بشدة وتحاول أن " عمر"تحتضن " تغريد"شخص بصره وهو يرى 
داخل الحجرة لتبتعد عن أعين ى فدخلت به إل ؛تدارك الموقفت
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زال  ويحتضنه وهو ما" عمر"وهو يلتقط منها ؛ فدخل وراءها "سعيد"
 : قال ثم ،حالة ذهولى ف

 ".!أنا شوفته دا؟اللى يه أ" -
 ".!نت ماشوفتش حاجةأ" -
 ".......ىتكونى أوع ...مين بالظبطى نتأ" -
 ."مراتك" ماريس"أنا  ..."سعيد"يا  أيوه" -
السرير وأمسكها من كتفها بقوة وهو يصرخ ى من يده عل" عمر"ى فألق
 : وجههاى ف

 ".!!!!؟"تغريد"أمال فين !!!! مين" ماريس"" -
 : وقالت ،يده" ريسما"فأزاحت 
حنا بنحبك ...بنكا" عمر"ودا  ...مراتك" ماريس"أنا " -  ...وا 

أنا كرهتها " تغريد" ......."تغريد" .....بقاى د" تغريد"نسى أ
وأنا بستنى  ...بتجسد فيه طول العمر دااللى ى وكرهت شكل

 ."أناى تغيب فيها عشان أرجع بشكلاللى اللحظة 
مالهاش " تغريد" وفعاًل " سماري"ى نتأى يعن! يه؟أى يعن" -

 ."وجود
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 .وجههى زالت عالمات الدهشة عل وما" سعيد"قالها 
نتهت من ا" تغريد" ..."تغريد"الزم تفهم ماعدش فيه  ...أيوه" -

 ."زمان
 ".!!!!قتلتيها؟ ...إيه انتهتى يعن" -
نهيت عليها مش أنا من ساعة ما ورطها وحكيتلها اللى نت أ" -

 ."رتكوأنا ساعتها حذ ...عن العهد
 : ثم قال ،راعها وهو يكاد يجنمن ذى مرة أخر " سعيد"فأمسكها 

 ....."تغريد"مش ى نتأنا العمر دا كله متجوزك أى يعن" -
 ."يةجنّ متجوز 

ية عرفت تحبك وتحافظ عليك الجنّ  .....لها الجّنية وما" -
نك مش هتقول لحد ومن كدبك أ ...يرواستحملت منك كت

 ."عشان العهد يتم
 : وقال ،فله وحمله وهو يحتضنه بشدةطى ثم نظر إل

 ".!!!!!!دا إنس وال جن؟ى بنوا" -
عالم ى ما هو عايز فى يعيش ز  ...نصه جن ونصه إنس" -

 ."أبوه أو عالم أمه
 ."مجنونة ...مجنونةى نتأ!! إيه؟ى يعن" -
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 : شعره تداعبهى كفها عل تحاول تهدئته واضعة" ماريس"ت منه قتربفا
نت حصل وبص حواليك ألى النسى كل أ ...ىحبيبى سمعنا" -

جاردات وزوجة ى خدم وحشم وبودى من أغنى الناس دلوقت
 ."أرجوك إهدا ...تضيعش كل دا بن جميل ماوا

عندك القتل  ...ملعونةى نتأ ...ىعنى بعدا ...ىإزا أهدا" -
 ...ىموت خالى يد ف ىأكيد كان ليكى يبق .....ىعاد شىء

مش  ...ىتانمش عايز أشوفك  ...ملعونة ليوم الدينى نتأ
 ."عايز أشوفك تانى

ا عبارة خر تمامً لشكل آ" ماريس"حتى تحولت " سعيد" وما أن قال ذلك

ة طويلة تكاد رأسها تالمس سقف الحجرة وشعرها طويل عن امرأ

منسدل حتى المس األرض وجلدها أشبه بحراشيف األسماك وعيناها 

 ،ايسقط أرضً " سعيد"ثم تكلمت بصوت مخيف جعل  ،كتلة من نار

 : ل يحمل طفله وقالتاز  وهو ما

وأصريت عليها دا معناه ى مجرد قولت مش عايز أشوفك تان" -
نتهى كل حلو ومر وا ...ذمتك خالصى مش على نعندنا أ
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وقف جنبك اللى وال قدرت  شىءى نت مقدرتش أأ ...نانبي
ماحفظتش اللى نت حد لكن أى أى أنا مكنتش هأذ ...وحبك

كلكم  ...ت عالمكم كرهتهدخل ...كل البشرى سر زيك ز 
ه هيجت التور وخوفتاللى أنا  أيوه. مشاعركمى فى كدابين حت

ت السبب فيه لما أفشيت نوخليته زنق خالك وموته دا كان أ
أكون ى نعشان اضطر أ" تغريد"خفيت اللى أنا  أيوه. السر
أيوه . جسدها وشكلها عشان أرضيكى وأعيش ف" تغريد"أنا 
مش بنتها من أول ى ننت حاسة أكا" أم السعد"اللى أنا 

وهم حواليا ى أهل" عمر"سمعت يوم ميالد ى وه ...جوازنا
اللى بس أنا  ...ىاللحظة دى لكنها مانطقتش فى بيولدونو 

أقولك مش عايزاك ألنك عمرك ما ضحيت وعمرك ما فكرت 
ن كنت بتساعد الناس فأنت ما أ ...نفسك وبسى غير ف

بين إيديك اللى بنك اى حبتك وال حافظت علاللى سعدتش 
اللى يودعك وحياتك حتى ابنك ه" سعيد"مع السالمة يا  ...دا

 ."بنتهالك الزم تنتهى



271 
 

، كما اختفى "سعيد"ختفت من أمام وما أن قالت تلك الكلمات حتى ا
عن كالمجنون يبحث " سعيد"فنهض  ؛بنه من بين أحضانها" عمر"

  :ة يده وهو يصرخولده وهو يضرب جدار الحجرة بقبض
ى رجعطب اى أرجوك" ماريس" ..."عمر" ...ىبنا ..."عمر" -

عايز أسألك عن حاجات ى أرجوك ...الولد ذنبه إيه ...نتكلم
 ".تغريد"فين ى وعرفين" عمر"ى كتير وهاسمحك بس رجع

عينيه  ت السلم والدموع تمألدرجاى عل فتح باب حجرته ونزل مهرواًل 
سجادة الصالة ى جلس علوجدها تى الذ" أم السعد"حجرة ى إلا متوجهً 

ما أن سمعت باب الحجرة يفتح و  ،السماء تدعو اهللى رافعه يدها إل
 : لتفتت وقالتحتى ا
صوت نفس الصوت لكن ال ...ىنها مش بتكنت عارفة أ" -

 ."بتى أنا عايزة ...ىفين يا ولدى بت ...اإلحساس مش هو
 : ل رأسهاقبّ بشدة وي  ى على ركبته يحتضنها وهو يبك" سعيد"فسقط 
 ."هاجيبها لو تحت األرض ...أمهتخافيش يا  ما" -

فنهض من مكانه وهو يمسح  ا؛مهمً  ثم انتبه فجأة كأنه تذكر شيًئا 
 :دموعه وقال

 "."تغريد"على مكان ى أنا عرفت مين هايدلن" -
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فركب فيها وهو يقودها بسرعة  ،ناحية سيارته امتوجهً  اثم خرج مسرعً 
وما أن وصل هناك حتى كان  ،"كرم الديب"ناحية  اجنونية متوجهً 
يجلس أمامه  افوجد شيخً  ،فأوقف سيارته بجوار مسجد ،الليل قد حل
 : فسأله قائاًل 

 ."السالم عليكم يا موالنا" -
 ."وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته" -
 .""محسن"فين ى كنت بسأل حضرتك أالق" -
بالد ى هتالقيه بيلف يعالج ف" محسن"موالنا الشيخ  ...ىح" -

 ."لمينالمس
 "."!!!!!محسن"موالنا الشيخ " -

 ."نت باينك متعرفوشأ" -

 ".!أعرفه كويس طب أالقيه فين؟ ...ىال إزا" -

حضرة ى ف ...جنبناى البلد إلى حلقة ذكر فى نه فسمعت أ" -

 ."أبو العزى سيد

 ."سالم عليكم يا موالنا" -
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وهو يتذكر  ،"محسن"للبحث عن  اسيارته وهو يقود مسرعً ى ثم قفز ف
، ويتذكر كالم وهو يالعبه ويحمله فوق ركبتيه" عمر"ده صورة ول

 ذلك الخراب،ى ف انه كان سببً ، وأبد من إرجاع المومياء نه الأ" تغريد"
ا كثيرة وجد أنوارً ى لك البلد وأوقف سيارته حتى ذلإوما أن وصل 

لتفوا حول بعضهم ، وجموع من الناس قد ايكرفون يذكر اهللوصوت م
عن  شق الصفوف وهو يتأمل وجوههم بحثًاف ؛يتمايلون ويذكرون اهلل

؛ منتصف تلك الحلقة من الذكرى وجده يجلس فى حت" محسن"
زال يتمايل  ما" محسن"األرض، وى قترب منه وجلس بجواره علفا

ثم همس  ،كبيرة خضراء ا، وقد أطلق لحيته وارتدى عمامةويسارً  ايمينً 
 : أذنه قائاًل ى ف

 ".!؟مش فاكرنى" سعيد"ور تأنا الدك ...زيك يا موالناأ" -
، وهو يذكر اهلل اويسارً  ازال يتمايل يمينً  بعينيه وهو ما" محسن"فرمقه 

 ؛"سعيد"سم اهلل كأنه لم ينتبه لـ ثم أغمض عينيه وأكمل الذكر با
 : قائاًل ى مرة أخر " سعيد"فهمس له 

ى نعرفش ه مش القينها وما" تغريد" ...ىأنا عايزك ضرور " -
 ."هتعرف طريقهااللى د نت الوحيوأ ...فين
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ونهض من مكانه وجذبه " سعيد"ثم أمسك بشدة  ،"محسن"فانتبه له 
يشق صفوفهم " محسن" اما أن رأو ى ا من بين تلك الجموع التليخرج

عنهم  اثم توقف بعيدً  ،وسأفسحوا له الطريق وهم يحنون الرءى حت
 : بقوة من كتفه وقال" سعيد"وأمسك 
 ."جلجتنى ...يهأ عاملةى وأمى يه جرى ألختأ" -
" العفريتة"أمك بخير لكن الموضوع باختصار كله بسبب " -

 ."شوفتها زماناللى 
 : وقال" سعيد"وأشاح بوجهه عن  ،من الضيق حاجبيه" محسن"فضم 
 .""زافر"لها بنت  ما" -

 : ذهولى وقال ف ،بكلتا يديه من كتفه" سعيد"فأمسكه 
 ".!!!!نت تعرفهاأ"!!!! زافر"بنت " -
 ...أنا بجيت مخاويهم وعايش وسطيهم ...هاأعرف أيوه" -

 ...بيعملوله ألف حساباللى " محسن"وبجيت موالنا الشيخ 
كتير عشان ى ضيعوا من عمر اللى كان الزم أدخل عالمهم 

مسلم أحبسه ى ذمنهم يئحد ى وأ ...ىذوش حد تانما يئ
 ."وبفضل اهللى حرجه بإشارة من صباعوا
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 .السماءى ها إلثم يرفع قالها وهو يشير بالسبابة
مكنتش " زافر"اتجوزت بنت ى نعايزك تعرفه أاللى طب " -

نعرفش  وأختك ما ...ىبنتمثلت فيها وخلفت منها اا ...أختك
 ."ساعدنا" محسن"أبوس إيدك يا  ...ودتها فينى ه

 ".محسن"نحنى يقبل يد ثم ا
 "زافر"وبنت  ...وولدها فينى يومين وأنا هاعرف أختى سيبن" -

 ."م معاياليها حساب جدي
حلقة ى تذكر اهلل فى ناحية الجموع الت" سعيد"عن  انصرف بعيدً ثم ا

 : ، وهو يقول بصوت عالٍ دائرية
سبحان اهلل  ...ال يغفل وال ينامى الذى سبحان الح ...ىح" -

الحساب  ...سبحان من وضع الميزان ...خالق اإلنس والجان
 ."الحساب حان وجته. .......حان وجته

ى عيادته لإبل توجه  ،فيلتهى د إل، لكنه لم يعنصرفاو " سعيد"فتركه 
 ،من القهوة اوأن تحضر فنجانً  ،نه ال كشوف اليوموأخبر الممرضة أ

، وما مكتبه شارد الذهن وعليه عالمات اإلجهادى كرسى ثم جلس عل
وغفت عيناه من ى الكرسى لالقهوة حتى أسند رأسه إى حتسأن ا
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قرع الباب ى ستيقظ علا ىإال نصف ساعة حتى وما ه ،اإلجهاد
 : والممرضة تقول ،بشدة
 ."فيه ناس عايزين يقابلوك ...سفة يا دكتورأنا آ" -
 : وهو ينهرها" سعيد"فقال 
 ."أنا قولت مش عايز حد يدخل عليا" -

 : وقال ،ثنين من العساكريدخل ومعه اى فإذا بشرط
طارق "معاك النقيب  ..."سعيد"صباح الخير دكتور " -

 ."إذن من النيابة بالقبض عليكى عند ..."عفيفى
 : وقال بتلعثم ،ذهولى من مكانه ف" سعيد"فنهض 
 ...سم فيه تشابهأكيد حضرتك اال ...أنا إذن بالقبض عليا" -

 ".!هاتقبض عليا بتهمة إيه؟
حضرتك متهم بقتل زوجتك  ...سم مظبوطال حضرتك اال" -

 .""تغريد أبو عمير"السيدة 
 "."!!!!تغريد" .......قتل مين" -
هول إمبارح والمباحث تقدم من مجالبالغ ا ...فندمايا  أيوه" -

اللى  األوضةى القينا جثة ف ...بيتهم القديمى ف بتعمل معاينة
 ."تحت األرض حضرتك كنت عايش فيها ومدفونة
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خر موقف حصل بينه وبين وأخذ يتذكر آ" سعيد"هنا شخص بصر 
فقال  ؛حفرةعندما عاد ووجدها تمسك بالفأس وتردم تلك ال" تغريد"

 : بصوت عالٍ 
 ماى زاا ...دفنتيها هناكى نتأ" ماريس"يا بنت الكلب يا " -

 ."تش بالىخد
حتفظ بيه كالم عايز تقوله اى أ ...دون شوشرةلو سمحت ب" -

 ."تفضل معاناا ...النيابةى ف
يجلس أمام وكيل النيابة " سعيد"حتى كان  إال ساعات قليلةى وما ه
 ".تغريد"قتل زوجته ى ف امتهمً 
 "."سعيد"نفتح المحضر يا دكتور " -
قد تملك منه اإلجهاد واإلرهاق والذهول لوكيل ى الذ" سعيد"فنظر 
 : وقال بشرود ،النيابة
 ."تفضلا" -
قولك فيما نسب إليك بقتل زوجتك وبنت خالك السيدة ما : س -

 ؟"تغريد أبو عمير"
 ."ماريس" -



277 
 

 ".نعم" -
 ."ماريس بنت زافر" -
" سعيد"توضح يا دكتور يا ريت  ...ىد" ماريس"مين " -

 الجثةى إحنا متحفظين عل ...الألسف موقفك حرج جدً 
 ...كبيرى وأعتقد الزم تقوم محام ...ىومستنين الطب الشرع

تكلمت معاك كدا أنا لوال عارف حضرتك كويس مكنتش ا
 ."وساعد نفسكى فأرجوك ساعدن

 : والدموع تنهمر من عينيه" سعيد"فقال 
 . "كمانى ماتت وطب شرع" تغريد"" -

 : وقال ،ىالجرس فدخل عليه العسكر ى ثم ضغط وكيل النيابة عل
نا تقرير الطب ليالحجز لحد ما يجى خود الدكتور عل" -

 ."الشرعى
 : بذهول" سعيد"فقال 
 ."وطب شرعى. .....ماتت" تغريد"و ...وكلبشات ...حجز" -
 ،محتجز ويتم عرضه على النيابة" سعيد"إال أيام وأسابيع وى وما ه

العام وكتبت عنها ى هزت الرأى الت" سعيد"كان موعد قضية ى حت
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ى القفص الحديدى ف اواقفً " سعيد"عندها ظهر  ،أكبر الصحف
وجهه عالمات ى وعل ، وقد كبرت لحيته ومالبسه رثةبالمحكمة
الخاص به يحدثه من خلف القفص ى ويقف المحام ،الشحوب
 : يقولى الحديد
أصبحت قضية  ...اإحنا موقفنا صعب جدً " سعيد"دكتور " -

قتلتها مخنوقة ودفنتها اللى نت تقول أب عام وكل األدلةى رأ
بتقول اللى وخدت أمها ومشيت والمأذون  ...أوضتكى ف

 ...كتب كتابك عليهااللى " تغريد"ى جوزكم شهد أن مش د
" ماريس"وتمسكك برواية  ...ىبيقول مراتك كانت بشكل تان

 ."رف بيهاضرب من الجنون المحكمة مش هتعتى د
 ."أنا قولت الحقيقة" -
 ."الحقيقة بتاعتك مش هتساعدك" -

 : فقاطع حديثهم صوت حاجب المحكمة يقول
 ."محكمة" -

كانت من أسرع ى صمت يترقبون حكم المحكمة التى فجلس الجميع ف
 .حكم فيهاى القضايا الت
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لسنة  61القضية رقم ى طالع علحكمت المحكمة بعد اال" -
بإحالة ى تقرير الطب الشرع ىطالع عل، وبعد اال2343

 ...ىلفضيلة المفت" عطيةى المولسعيد عبد"أوراق المتهم 
 ."فعت الجلسةر  
 : فأخذ يصرخ بجنون ؛نفسه حين سمع الحكم" سعيد"لم يتمالك 

ى ف ...السبب" ماريس" ...ىسمعونا ...السببى ه" ماريس"" -
 .""ماريس"واحد فينا كل حياة 
 : فقال المحامي

 ."لسه النقض ...تقلقش ما" -
ها وبجوار " أم السعد"ى فإذا ه ؛القاعةى صرخة ف" سعيد"وسمع 

 ":محسن"
 ...يا رب ...فاضل يا ضنايااللى نت أ ...ضنايا ...ىولد" -

 ."يا رب
 ."برىء ...أمهيا  أنا برىء" -
 ىزنزانته المظلمة يتأمل حياته كأنها شريط سينمائى ف" سعيد"جلس 

منذ الطفولة بأدق  تذكر كل شىءتلك اللحظة يى ف ،يمر أمام عينيه
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تلك اللحظة شعر ى ف. وضعه الراهنى لإيصل ى التفاصيل حت
، فرفع نتهاءاالى قتربت حياته علأحالمه وانه قد تبددت كل أ" سعيد"

لحظات قاسية مرت . ربه ويتضرع إليهى بالدموع يناج عينيه المليئتين
ه وهو مبتسم وقابلى حضر إليه المحامى أن جاء اليوم الذى عليه إل
 : وقال ،وقد بدت عليه عالمات التفاؤل ،الوجه
 ."ليك مفاجأةى عند" -

 .ولم ينطق كلمة واحدة" سعيد"فنظر إليه 
وقضيتك  ...ىبيقولك ماس كهربائ ...تحرقت كلهاالمحكمة ا" -

أكون  هوعقبال ما يرجعوا الميكروفيلم وغير  ...تحرقتكمان ا
سيدة ى د أواًل  ...ودفعنا كتيرى ظبتلك تقرير الطب الشرع

ويبقوا  ...اجدً  منعرفهاش وماتت بسكتة قلبية موتة طبيعية
 ."يدوروا بقا مين دى

 : وقال ،"سعيد"فانتبه له 
 ".!؟يعنىى إزاى د ...أيه اتحرقتى يعن" -
مش قولتلك  ...القضيةى المهم فيه جديد ف ...لناش دعوة ما" -

 ."بس دفعنا كتير ...الزم يبقى فيه أمل
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أنت عايزه شوف ممكن نوصل اللى صرف ا ...مش مهم" -
 ."يهأل

قول يا  ...د كام سنة فيها مع إيقاف التنفيذهانحاول ناخو " -
 ."رب

أم "، ثم ها زيارات متفرقة لألهل أواًل توبالفعل أيام قليلة مرت تخلل
زيارة ولم يحضر معه ى جاء إليه ذات يوم فى الذ ،"محسن"و" السعد

 : وقال ،صمتى يه فوجلس معه ثم نظر إل ،"أم السعد"
 ."تفق فيه معاهمقدرت االلى دا " -

 .ولم ينطق بكلمة كأنه لم يفهم ما يقصد" سعيد"فنظر إليه 
 .""زافر"أقصد أهل بنت " -
 .""ماريس"تقصد " -
واتعاملوا معانا  ...ا وبينهم كتيرنكان فيه جلسات بين ...أيوه" -

 ."نانأن فيه نسب بي على
 ".!!!؟"عمر"شوفت !!! ؟شوفتها" -
ى وأه ...خروجكى فى نها تساعدنوعدت أى لكن ه ...ال" -

ى وقالت هتساعدك ف ...حرقت الملفاتاللى ى ه ...نفذت
 ."الحكم نفسه
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 ".!!كمان؟ى دى تقدر فى وه" -
العالم دا يا  ...كنتش تعرف بتتعامل مع مينمشكلتك أنك م" -

 ."شعرحياتنا من غير ما نى داكتور عايش بينا ومدخل ف
 ".عمر"و -
 .""عمر"وف بعدين نش" -
 ".!؟"محسن"حقها فين يا  ....."تغريد"و" -
تفاج يا دا كان اال ...نت تخرجكان الزم أسامح عشان أ" -

ولكنا راجين ربنا  ...أنت جمايلك معانا كتير ...داكتور
 ."يرحمها برحمته

أم "وقد أصرت  ،"سعيد"كان ميعاد محاكمة ى مرت أيام قليلة حت
لبت منه أن يقربها من القفص وط ،"محسن"الحضور مع ى عل" السعد

س بأصابعها أصابعه من وما أن مدت يدها تالم ،"سعيد"به ى الذ
تقبيل أطراف " سعيد"حاول ى حت ،تلك القضبان واألسالكخلف 

 : وقال ،ىأصابعها وهو يبك
 ...أد ما قدرتى وأنا حاولت أسعدكم عل ...أمهيا  أنا برىء" -

 ".بد ندوقه ن واضح أن القدر الكل
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اللى الغالية  من ريحةى باجاللى نت أ ...يا ضنايا ةعارف" -
 .""عمر"ى كانت بتحبك وما تجلجكش عل

 ".!!!!إيهى تقصد ...ما اقلقش" -
 : وقالت ،خديهاى والدموع تسيل عل" أم السعد"فابتسمت 

 ."مبارحاى زارن" -
 "......أمهبجد يا " -

 : صوت حاجب المحكمة افقاطع حديثهم
 ."محكمة" -
، وبعد 2343لسنة  61أوراق القضية رقم  ىطالع علبعد اال" -

حكمت المحكمة ى تقرير الطب الشرعى طالع علاال
 ".......بــــ

، ثم السعال عدة مراتى نطق الحكم وأخذ فى فى ثم تلعثم القاض
ى من كوب الماء ونزع نظارته الطبية وأخذ يفرك ف ارتشف بعًضا
نطق بالحكم وكلما جاء لي ،ىرتداها مرة أخر اثم  ،عينيه بأصابعه

نهض من مكانه وهو ينطق بالحكم بعصبية ى حتنفسه، األمر حدث 
 : وقال" سعيد"ى وهو ينظر إل ،شديدة
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 ."حكمت المحكمة بالسجن ثالث سنوات مع إيقاف التنفيذ" -
" محسن"كل من  وتكبير" أم السعد" فامتألت قاعة المحكمة بزغاريد

؛ فإذا القاعةوهو ينظر لباب " سعيد"وفجأة شخص نظر  ،"سعيد"و
يدها ولده ى ف ممسكة" سعيد"سود وتدير ظهرها لـ األى مرأة ترتدبا
ذا بـ  ،"عمر" ثم يغادر  يقبل كف يده ويلوح لوالده بابتسامة،" عمر"وا 

أخذ يصرخ وهو يضرب القفص ى الذ" سعيد"وسط ذهول ى القاعة ف
 : بكلتا يديه بقوة قائاًل ى الحديد
 ."أهو" مرع" ......."عمر" ......."عمر"" -

حيث ينظر  ؛خر تجاه باب القاعةونظر هو اآل" محسن"فانتبه له 
لم ى بيد تلك المرأة الت ايغادر القاعة ممسكً " عمر"فوجد بالفعل " سعيد"
 : بصوت عالٍ " محسن"فقال  ا؛إطالقً " سعيد"ر وجهها لـ تد

 ."وعدت ووفت بوعدها .....ىح" -

" محسن"يا  ...أهو" عمر"أمه يا  ...أهو" عمر"أمه يا " -

 .""محسن"خليهم يستنوا إلحقهم يا 

 ."خيرى تجلجش يا ضنايا مسيرك هاتجابله بس تخرج عل ما" -
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 ...يا رب: "بشدة وهو يقولى رأسه وظل يبكى يده عل" سعيد"فوضع 
من  ما أصيب بحالة من السجن بعد" سعيد"مرت أيام وخرج . "يا رب

فكان  وبشراهة؛وللمرة األولى يدخن  ،أحدى الصمت ال يتحدث إل
كرسيه الهزاز على شرفة ى يجلس عل ،نفسهى عل ايومه مغلقً ى يقض

" محسن"و" أم السعد"ظالم دامس، وباتت كل محاوالت ى منزله ف
أصبحت لحيته ى حت ،بالفشل تلك الحالة إخراجه منى وأصدقائه ف
حتى جاء يوم . اجدً  وشعره أصبح طوياًل  ى صدره،لإتكاد تصل 

أجمل ى رتد، وابكل نشاط وقام بحالقة لحيته" سعيد"ستيقظ فيه ا
أم "وطرق باب  ،ونزل درجات السلم ،ووضع أجمل عطوره ،ثيابه
فانحنى  ،راعيها لهابتسمت وفتحت ذى وما أن شعرت به حت ،"السعد

 : يحتضنها بشدة وهو يقول
 ."ثم أخذ يقبل يديها ...أمهيا ى وحشتين" -
ى لينا غيرك ف عدش دا أحنا ما ...أيوه إكده يا ضنايا" -

 ."الدنيا
المنام ى فى جتن ..."تغريد"مع ى بوعدى بوفأمه أنا يا " -

مبسوطة لو رجعت ى وقالت إنها هاتبق ...ىحالى عل زعالنة
 ."أمهأشوفه يا ى نفس" عمر"أنا بس  ...األولى ز 
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عايزة أجولك كلمتين يمكن توجال عليا بس الزم تفهم دا " -
 ."كويس

 ."أمهخير يا " -
إحنا فيها اللى كل مصايبنا ى كانت سبب ف يةالجنّ بالرغم إن " -

ن الحب يا ضنايا عبارة عن سحر إال أ ...ده وليدها" عمر"و
اللى تملك من جلبك بينسيك كل بيتعمل لو االلى العمل ى ز 

تملك من " عمر"وحب  ...شوفته حتى لو مين عدوك
 ."ا بيزورنىدايمً " عمر"عشان إكده  ...ىجلب

ليه هو زعالن ى أمال مش بيزورن!!!! ؟أمهإيه يا ى بتقول" -
 ."ما أنا بحبهى من

 ."ية يا ضناياالجنّ ى ف المشكلة ..."عمر"ى مش ف المشكلة" -
 ".!!!يه؟أى يعن" -
ى يزورنى مسموحله يج" عمر"شوفته عرفت اللى بعد ى يعن" -

هلل عينده الحساب مش ى سامحت وفوضت أمر ى ألن ...ليه
 ."راحاللى هاجيب 

 ".!!!!جتلك؟ى ه" -
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 نهاأل ...السماح وسامحتهاى إيوه سمعت صوتها وطلبت من" -
سامح  .....مكانتش تجصد وكان هدفها تسعدك ألنها بتحبك

مجروح بس ى وجلب" تغريد"أم ى نآ ...يا ضنايا سامح
الحياة جصيرة مش  ..."محسن"أبوها وى سامحت وسامحت ف

 ."الباجىى ويمكن لو تجدر تحافظ عل ...مستاهلة ك ره
 : ثم نهض قائاًل  ،قلياًل " دسعي"فشرد 
 ."أنا هغيب كام يوم وراجع ...حاضرأمه حاضر يا " -
 ."بالك من نفسك يا ضناياى خل" -

حالته النفسية ويستمتع  من خارج مصر ليهدئ" سعيد"ثم سافر 
 اغيرت كثيرً ى الت" أم السعد"زال يتذكر كلمات يببعض الوقت وهو ال 

وما . نها سامحتتملك إال أها برغم فقدها ألعز ما نف أوكي ،داخله
الخاصة " جرين سكول"من مدرسة  اوجد خطابً ى فيلته حتى أن عاد إل
 : مضمونه
، لقد تم قبول ابنكم "المولىعمر سعيد عبد"أمر ى السيد ول -

دفع المصروفات  يتسنىى سرعة الحضور حت لدينا ونرجو
 ."جتماع أولياء األمورالخاصة به وحضور ا
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ى إل االكلمات حتى أخذ الخطاب وتوجه مسرعً  تلك" سعيد"وما أن قرأ 
 : ندهاش قائاًل ثه باتلك المدرسة وقابل المسئول بها وحدّ 

 ..."عمر"والد الطالب " سعيد"أنا الدكتور ى أعرفك بنفس" -
 ".من عندكم مظبوط كده؟ى والقيت الجواب دا جايل

 : فأخذ منه المسئول الخطاب ونظر به وقال
أنا دكتور ى أعرفك بنفس ..."دسعي"بحضرتك دكتور  أهاًل " -

حنا ، وا"إبراهيم زافر"ى سمعلم اجتماع والمدير المسئول هنا ا
ألن  ؛"عمر"بعتنالك الجواب دا عشان تشوف اللى بالفعل 

 ."مامته قالت إنك مسافر
 : وحجظت عيناه وقال بتلعثم" سعيد"فشهق 
 ".زاااافر" -

 : لوقا" سعيد"مكتبه وتوجه ناحية ى علمن فنهض المدير 
متجوز اللى إحنا عايشين بينكم ومنا  ...تتعجبش وما إهدا" -

ى انالتى إنس ونصى بنك نصا" عمر"ى ز ى ألنى عاد
نهم كدا تعرفش أ حواليكم ما اير جدً كتى وصدقن ...ىجن

ى ير عليتوقعوا أشياء وبتحصل وبينجحوا كتوتالقيهم يقدروا 
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ا يا أن ...للحياةى عزله وبعدين يرجعوا تانى نهم فأساس أ
" عمر"ن أ" ماريس"واتوسطت لـ " زافر"من عائلة ى سيد

فضت ترجع تعيش معاك كانت لكنها ر  ...يعيش معاك
 ."نك بتحبهامعتقدة أ

 : وقال ،من كتفيه" إبراهيم"مسك الدكتور وأ" سعيد"فنهض 
ى ندا كله إال أى أنا برغم علم ...محبتهاشى مين قالها إن" -

تى رفش تكتب حبتع تعلمت أسامح وأحب من ست ماا
 ...كلهاى الدنيا دى لكن عندها أكبر قلب ف ...سمهاا

 ."بحبها يا دكتور أنا سامحتها وفعاًل ى صدقن
 ."تقبل طلبها وطلب أهلهاى يبق" -
 ".!يه؟طلب أ" -
تتم و  ...معانا تطلبها من أهلها ترجع تعيش معاكى أنك تيج" -

 ."بنكمراسم زواج كامل عندنا وتشوف ا
 ".!؟معاكم دىى جأيه آى مش فاهم يعن" -
 ."نستضيفك كام يوم عندناى يعن" -
 ".!!؟إزاى" -
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 المهم أنك تقرر هاتسيب كل شىء ...بتاعتنا إحناى دى إزا" -
ليل أنا هاجيلك الهاسيبك تفكر وب ...عرفش وهاترجع إمتى ما

 ."وتكون جاهز ناخدك معانا
ى وف ،"إبراهيم"ستيعاب ما قاله الدكتور  ابذهنه محاوالً " سعيد"فشرد 

ن شرفته يدخى حالة صمت مع نفسه فى ف االمساء ظل جالسً 
مخيلته ى وليس ف ،وينظر حوله كأنه سيودع كل هذا سيجارته بشراهة

، وقد تملكته مشاعر متضاربة عن ذلك العالم "عمر"سوى ولده 
وفجأة قاطع شروده صوت الدكتور  ...وماذا سيحدث فيه ،خراآل
 : يقف خلفه قائاًل " إبراهيم زافر"

 ".!سه بتفكر؟ل" -
ونظر خلفه ليجده يبتسم  ،بشدة وسقطت السيجارة من فمه" سعيد"ففزع 

 : وأكمل يقول ،له
 ...أنا قايلك أنا جايلك بس شكلك متردد ...يهإهدا فيه أ" -

 ."مستنيك وفرحان أنك جاى" عمر"عالعموم 
 ....."عمر" -
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ى د ...الموضوع مش محتاج تفكير ...كمان" ماريس"و -
ما ى ز ى وبعدين هاترجع تعيش طبيع ...لهاحياتك والزم تكم

 ."ألم شملكمى أنا كل هدف ...بنك ومراتككنت بين ا
وأخرج  ،ناحية مكتبه اودخل من باب الشرفة متوجهً " سعيد"فتركه 

 : "إبراهيم"وقال لدكتور  ، ثم شرد قلياًل ورقة وكتب عليها عبارة
 ".!؟"أم السعد"ى وأم" -
 ."يرعاهااللى هابعت  ...تقلقش ما" -
 ".!طب هتأخر كتير؟" -
 ."وياريت تقدر تقرر بسرعة ...حسبى عل" -
 ".!أعمله دلوقت؟ى لطب إيه إل" -
 ...المهم ما تقلقش وال تتفزع ...نتل مش أهاعماللى أنا " -

 ."ممكن تشوف أشكال مخيفة لكن دول أهلنا وأهلك برده
 : وما أن قال ،قلياًل " سعيد"فصمت 
 ." بيناالّ  يا" -

عدما تحول لرجل ضخم أسود بشدة ب" إبراهيم"حتضنه دكتور اى حت
ه ، وما أن رآشعر كثيف تكاد رأسه تعبر من سقف الغرفة اللون ذى
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ظت عيناه وسقطت الورقة من يده حجشهق بفزع و ى هكذا حت" سعيد"
 : قد كتب فيهاى والت ،األرضى لتسقط عل

 ."أن أعود بهى وأتمن ...لمجهولى الإسأذهب ى بنمن أجل ا" -
 

 
 تمت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



293 
 

 
 
 

 الفهرس
 

 6              ...........................................اإلهداء 
 7        ......................................الفصل األول 
 33       .....................................     الفصل الثانى 
 66....           .................................الفصل الثالث 
 77......................................           الفصل الرابع 

 82...................................           الفصل الخامس 
 436...................................          الفصل السادس 
 424          ....................................الفصل السابع 
 434....................................          الفصل الثامن 
 447....................................          الفصل التاسع 
 412...................................          الفصل العاشر 



294 
 

 422   ...............................      الفصل الحادى عشر 
 222.....................................         الفصل األخير 

 


