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 هداءإ
* * * 

 ..ا  ر  ت   ا و  ن  اح  و  ر   أ  يف   ون  س  م  ل  ي    ن  ذي  ال   م  ه   ون  ل  ي   ل  ق  
 ا  د  ال  خ   ا  ن  حل    ه  ون  ف  ز  ع  ي   

ق ة . ة  ال  س  ى ر  ل  ع   يد  ر  ب   ع  اب  ط  ك    ون  ق  ب   ي   ؤالء  ه    .ع ت ي  
 ..الن  ي  اص  ف  ت    يف   ون  ق  ر  غ  ي    ن  م   م  ه   ون  ل  ي   ل  ق  

 ..مه  ام  رت    اح  يف   ق  ر  غ  ن   ف   
 .ةض  ب  ن    ر  خ  آ  ىت ح   م  ل    ني  ت  م    ل  ظ  ن   ..ؤالء  ه  
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لو أننا استيقظنا يف الصباح ووجدان أن اجلميع صاروا من نفس الساللة والعقيدة 

 !واللون، الخرتعنا أسباًب  أخرى للتفرقة قبل حلول املساء
 

                                                                   

      #جورج_آيكن
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A2%D9%8A%D9%83%D9%86?source=feed_text&story_id=828039080550049
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A2%D9%8A%D9%83%D9%86?source=feed_text&story_id=828039080550049
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A2%D9%8A%D9%83%D9%86?source=feed_text&story_id=828039080550049
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 األولالفصل 
 

 2008يوليو  ..القاهرة
صخرة عمالقة  ىرح ..وعاد لنقطة البداية ةها قد استدار الزمان دورته الكامل

خريفي الثالث  كمل  أ  اليوم  ،قبورهميف  مواتاأل بيهذا الكيان املدفون  علىتدور 
 ..تالعب هبا رايحهت حىتشجرة حيايت  أغصان يف وراقا  أمل يعد هناك  ..الثالثونو 

جنحت يف حنت صخرة عمالقة ترقد يف هذا املكان  حىتاجتمعت  ةالتعري عوامل
 اجلبل الرابض جبواران.  هذام  د  القدمي ق  

* * * 
هذه املقابر  إحدىيف  عيش وحيدا  أ ..األحياءحد ساكين مقابر أ .."حامت"أان 

 ..كم الزمان ببقائي يف هذا السجن منذ زمن بعيدسلمت ح  ت ..ليس يل مكان آخر
ال .. حقا   ؟لكن ميت سينتهي، و ماالتمًبلكمال و  عشر عاما   اثينن احلكم مضي م

 !أعلم
خر نفس هو اآل اختذ حىتمي عاملنا وما لبث أيب أ تن غادر أًبحلكم يوم  ق  ط  ن   
ن اعدس  حبياة رمبا ي   ا سواي  ن ينعمأا قرر  اكأهنمو  ..غري عابئي يب وال مبصريي، القرار
 .ن الشقاءاتركي يل هذا اإلرث م ،فيها

 ا ..املتخم ًبلبشر هنار  ،يف هذا املكان املوحش بظلمته ليال  أان و  عشر عاما   اثنا
ومعضلة من معضالت الزمان مل يتجرأ أحد النوابغ أن جيتهد  ةشبه مستحيل ةمعادل

 .. ليجد لا حال  
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م اانعدالقمامة و م اكو أو  هماليي الكائنات تعيش يف هذا املستنقع من برك امليا
حد هنا أال  ..وقت الحق يفتعايرهم به  حىتم ايال من بقااي فتات تلقيه لم األإاة، احلي

اليي السني مبرض مكان يبتعد عن كوكب األ .إنسان.ن يستحق لقب أميكن 
دارج موظف أحد أملقاة يف  ةال يربطه ًبلعاصمة سوي خريطة متهالك.. ةالضوئي

اليك العصر املاضي، فقط هي مرتهل البطن جيلس يف مكتب عتيق موروث من م
 نقطة سوداء يف جبي قاهرة املعز.

جناس أشكال و أبكل أنواع و  ج  ع  منطقة ت    ..هكذا يطلقون عليها األحياءمقابر 
 ع  م  نقطة ت   أضحت خاللا لكنها  فقط، ربعون عاما  أعمرها من الزمان واحد و  ..البشر

 ىبأكان   ..1967رين من حرب ج  ه  هايل السويس امل  أسكنها  ..رير سيول احلربخل
 حيملونخرجوا من دايرهم  ..ةعرًبت اجليش العمالق علىمي من هؤالء املنتقلي أو 

ح لم هبا مع بعض الذكرايت أكتافهم على  د  غ  ب   م  حالأ.. فقط الذكرايت هي ما ُس 
 ..فضلأ

 ..قيد احلياة تقتله بدم ًبرد على بقىمن يال هوادة و ب هاحلروب تقتل على ةاللعن
مبن يتأمل  ال تلقي ًبال   ةفعي حممومأجل تبثه طويل األ م  س  قيد احلياة ك   علىتقتله وهو 

ال  ة  واحد كوب  يشربون من  برة ضيق و إيتنفسون من ثقب  آالف البشر ..هامن ُس   
منا كل أملهم أن مير إ ..وال يتطلعون لغد ،ليس لم حلم ..خبصوصية تكاد حتلم يوما  

ال ختلو من  ةصباحي بينهم يف سهرة   ةمقتسم دخان سيجارة  و  ماء   شربة  و  ة  يومهم بلقم
ن تراه يف هذا أكل شيء ميكن   ..البوح هباسرار بيوت ال جيب أعن  ةاعرتافات مبتذل

  ..الكون مت مجعه يف مشهد واحد يف هذا املكان
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البشر خيرجون من جحورهم ينطلقون  دبيبتسمع  حىتما أن يبزغ ضوء الفجر 
 ،عمال ..مطبقم قضوها يف ظال ةطويل ةيسدون به جوع ليل تات خبز  عن ف حبثا  

 ..منحرفي ،ةحرفيي.. تار خمدرات.. بلطجي ،مهندسي ..أطباء ،طالب ..لصوص
  ..موجع فقراء بشكل  بشكل فاحش و  غنياءأ ..طفالأنساء و  ..ةقساوسو مشايخ 

الشوارع كسرب ينتشرون يف  ..لنهارلول ضوء أمع  باتهس  يتحرك من عامل كامل 
 عرًبت   ..قيد احلياة علىنه أبده بقوة يستكمل هبا تظاهره ميمنل يبحث عن فتات 

رض حيتويها النمل يف جمموعات لعلهم األ علىملقاة  ىاملتناثرة كقطع حلو  الفول  
 ..حياة يكملون يومهم عليها ة  بعض الرحيق ميدهم بقبل علىحيصلون منها 

الطرقات تكاد حتصيها من  زه املتناثرة يف مراكعدد ال أبس به من صنابري امليا
 ،بعض قطرات ماء شبه نظيف على يتصارعونجيتمع حولا النساء كل صباح  ،بعيد

لكنك  ..سوي خطواتاملعز  مكان ال يفصله عن قاهرة.. عليها يومهم يقيمون
 ثالثون عاما  و  ةثالث؛ تياألمريك هيف اكتشاف كوملبس  فرو ستيكر   ةكرحلة هجر تقطعها  

بنوس العتيق يف صندوق من األ ةكخريطة كنز قدمي  ،منزل يف ذاكريتحفرت كل طرقة و 
من  بقىمل يعد يل ما أ.. ستمر يف هذا املكانأملاذا أعلم ال  ..املغلق بقفل أكله الصدأ

 .. ىأو أسباب أخر  ..، رمبا تبقيين بعض الذكرايت اليت ورثتهاأجله
هذا  يف ظللبيت الرابض يف سكون الدنيا سوي هذا ام املك من حطأكن أمل 

نل تمل لكن حارتنا اتريخ مصر..  علىول الشاهد األ ..جبل املقطم ..اجلبل العمالق
انه وان غاشم استوطن املهاجرون من نري من عد ال حصارا  إمن شرف هذا التاريخ كله 

يدخل ن أهلها أ علىموا فحر   ا حولا عازال  قاموا جدار  أكأن جنود االحتالل رضها، و أ
لقد  ..ربمطاريد احل ىلإالة من الوايل سوكأهنا ر  ..ي مظهر من مظاهر احلياةإليهم أ
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مصري  امان، وها حنن نصدر حكمنا عليكم أبن تلقو قاصدين األ دايركممن  فررمت
  ..النفاذمع الشغل و  البطيءاملوت  ..ذويكم

ه القوة كيف لذأعلم  ال  ..طفال العراق بعد حرب اخلليجأحصار كامل كحصار 
سة اليت ال ختتلف  ئاهذه احلياة الب ،ةلة املوجعذن تستكي يف خنوع لذه املأالبشرية 

نقذه احلكم أكمالكم يرتنح   خيرجمن حيصل له شرف املوت إن بل  ..كثريا عن املوت
ن يتوقف سيل اللكمات املنهمر أاملهم  ..ًبلنتيجة عابئغري  املباراةبدق جرس هناية 

ولو   حىتتنتهي املباراة ن ينتهي عذابه و أفقط كل آماله  ..تاهجسده من كل ا على
، فهناك للكثريينون غري مرضية.. رمبا كحوال ستفبكل األ ..ةغري مرضي ةكان النتيج

 .. نفسه إبليسالبشر من جنود  علىا هناك من هم أشد خطر  هل الصالح، و أ
* * * * * * * * * 
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 .……القاهرة  –منشية انصر  –الدويقة 

 
أكل  ..ال جديد ،أتيت بعد يوم اعتيادي، القاسيةليايل اخلريف  ليلة جديدة من 

اثبت ال تغيري فيه  إبيقاعر أصبحت أايمي كلها ت    .ملل.راتبة و  ،صراخعمل و  ،شربو 
العشرون، أمحل و قد أكملت خريفي احلادي كنت وقتها   ..ن رحل والدايأمنذ 

عمل يف ورشة أيب حيث أعيد تدوير النفاايت أ ..الصناعي الفينشهادة دبلوم التعليم 
الشارع  علىطلق أكل يوم عرًبت الزًبلي حيث   ةيل املنطقإالبالستيكية اليت حتملها 

اليت  *تريز(م بسبب )األ ةخد ُسعة عامليأنفس االسم )حي الزًبلي( هذا احلي الذي 
ستعد لالحتفال ن توهي اآل ..هذا اليوم حىتسكنت به منذ سبعينيات القرن املاضي و 

 ..ةبعيد ميالدها املائ
املؤسف الذي و ن تغري من واقع احلياة املرير أوحدها تستطيع  "تريزم األ"مل تكن 

كهرًبء و مياه ًبلطلب  ..ةشوارع نتنو خملفات و رائحة قمامة  ..تعيشه هذه املنطقة
فريسة ال تتنازل عن حقها يف  ،بي املنازل أانكوندا ىواحد ميتد كأفع بسلكمسروقه 

هكذا كان احلال والكل  ..ةو رمحأتلتهمهم بال هوادة  ،خراآلو طفال بي احلي من األ
  ..قد ارتضي به

                                                           

فرنسية الجنسية، وقد أعطيت الجنسية المصرية  ،ببلجيكا 1908 نوفمبر 16 كاثوليكية ولدت في راهبة :) االم تريز ( *

الثانية. ببداية سبعينيات القرن  باألم تريزا تكريًما لها. وهبت حياتها لمحاربة الفقر في البلدان الفقيرة وكانت تسمى 1991 عام

بناء على أمر من رهبنتها لكي رحلت  85. وفى سن الـحي الزبالينبمنطقة حديدًا وت مصر الماضي بدأت مشروعاتها التنموية في

لنامية، تركت مصر وعادت إلى فرنسا حيث استقرت في دير في يستفيد منها الرهبان من خبرتها في األعمال الخيرية في الدول ا

 .كاليان في 2008 أكتوبر 20 توفيت في الجنوب.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1908
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1991
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85_%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85_%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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نك تسمع أحد إىل  منازل متالصقة ..نفاس الهثه تتصارع من أجل لقمة العيشأ
رةزيز أو ني النساء أ ..طفالبكاء األ يف أطباق  ةع املالعق املعدنيار  ص  ، ت  ليال   األس  

كأهنم يعيشون   ..خرياأل مثواه إىل هحتتوي انتبرحيل ما ك ن  ذ  واين يؤ  أم اارتطو  ةخاوي
ن خيرج  أبر أبدا  ش  بيئة ال تب   ة..وال آدمي ةال خصوصية وال كرام ..املنزل نفس يفمعك 

 الصخر خيرج الورد. ا من كن دائم  لو  ..نسان صاحلإمن بينها   
حي الزًبلي قادمة من عاصمة النور  يف "تريزم األ"قضتهم  عشرون عاما  و اثنان 

فنمط احلياة املتسارع  ،مجعيتها اخلريية مل تستطع تغيري الواقع عهاهنا ومأال إ ..واجلمال
فقط استحقت املنطقة أبسرها لقب  ..مر شبه مستحيلختاذل احلكومات جعل األو 

  ..بدون منازع األحياءمقربة 
ن أ بدا  أ أهلها فلم حتاولو املقابر  حرمة تعرف جيدا   احلكومةن أمن الواضح  كان

ن ذب م  ع  ي   و ل ت  ق  ل من ي   ت  ق  ي    ،شأهنمو فرتكتهم  ..ي سببو تؤرق نومتهم ألأتزعجهم 
كل شيء حتت   ة..غري حمرمو  ةتارة حمرم ،دعارة مقنعه ،زان حمارم ،خمدرات ..ذبع  ي   

البقاء غاب ))هو قانون ال ..قانون واحد ىسو  هذه املنطقة جماز.. وال يسود هناُساء 
 ((. ىقو لأل

تذكرها و تناساها العامل و أحالمها، نسيها البشر و " ومعها ذكرايهتا تريز"رحلت 
ن من الزمان يف ر رغم ربع ق "تريزم األ"أهلها برحيل و  ةمل أتبه املنطق التاريخ..

 علىالنحيب املصطنع لدقائق تعد و مل ألاو خدمتهم، فقط بعض عبارات احلزن 
يف م جماد السماوية لرتقد بسالاأل ىلإومنها .. اسبلدها فرن ىلإلت فقد رح ..صابعاأل

  احلياة.. آالمو عن صخب العيش  بعيدا   ةُساء الرمح
************************ 
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 صباحا   00: 9الساعة  2008 سبتمرب 6
 

 علىنزلت من جفن اجلبل  دمعة  .. إنسانية ساة  أمو  ةفاجع علىالعامل يستيقظ  
ن اجلبل الذي عشنا أ أعلممل أكن  ة..و شفقأ ةحطمتها دون رمحمساكن النمل، ف

ن يعيش بعض أيقرر و ميل عشرتنا و نعيش يف كنفه سيأيت عليه اليوم و نستأنس به 
  ..مسالو الوقت يف هدوء 

قبور يبحثون عن  نباشو ..رائحة املوت حتاصر املكان، جثث وبقااي بشر متناثرة
هايل يصارعون املوت األو يف كل مكان  ىجرحو  ىقتل ..أي شيء حي وسط األموات

 ..يف اتريخ مصر احلديث يصنف من أسوء املشاهدينتشلون الضحااي يف مشهد و 

بينما رضي مصاب،  300منزال خرج منهم حنو  150 يقرب من ما دمرت الصخور
الدولة لكن العجيب أن  ..حتت األنقاض مبصريهم آخرين 500من  ما يقرب

لكي  ةأرض الدويق علىعدالة السماء تنزل  ..صار السماءتانكأنه   اخلرباستقبلت 
 .. من كابوس أفقر أحياء القاهرة ةختلص احلكوم

عن و للحظات غبت بعدها عن الوعي فقط من الكابوس الذي استمر  ق  ف  مل أ  
 ةعمالق ةلقتها شباك سفينأبعضهم كأُساك  علىملقون  ىاجلرحت من ئام ..احلياة
سف لكين لألتنيت أن أحلق مبن رحلوا  ..بدتجميد لألظهرها تنتظر قرار ال على

 همحلأرغم ما كنت  ..حلم يوما  أبسوأ منهأمل أكن  ا  لقي مصري أخرجت لكي  ..خرجت
مع  ..صفر ةعود للنقطأ نين اآلأ إال، مآيلو حايل  علىقهر و يف صدري من حزن 

هل وال أبيت وال ال مال وال  ..ميأكيوم ولدتين   قف عاراي  أالثالثون و الثالث  عامي
  ... صفرمالبس حىت
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مسامع  على ةما ألقته احلكوم ةشقق هي حصيلو  ةمساكن جديدو خميمات 
مبهما  لومي دون أن يتحقق منها شيء.. قررت ساعتها أن أرحل، لن أنتظر حلما  كامل

سطح األرض، تركت كل إىل  أخرجو ، قررت أن أعتزل حياة النمل واهيا  أو سراًب  
مجعتهم يف جعبيت مع  ةعبارات املواساو  ةبعض نظرات الشفقب فقطاكتفيت و شيء 
كان ًبلفعل   ..الصغري ةموال من فتات ما جادت به خزانه مسجد املنطقأبعض 

سوأهتم  ىيوار  ان  اقل تقدير وجدوا مكأ على ..األحياءمنا حنن  وفر حظا  أموات األ
 ..ةوانكسار احلاجكفوا من مذلة السؤال و 

عصاب تفوق سفاح  أو قامت بكل دم ًبرد  ..لبحث وال التنقيبا ةمل تطل احلكوم
فات هتيل جراو من حتتها، آالت عمالقه  علىرض بتسوية األ ةسكينو راي و كرموز 

عويل من فقدوا ذويهم و نقاض البيوت وسط نواح أمن  بقىما ت علىالرتاب م اكو أ
ا.. مت حتويل صحاهبأالبناايت اليت قتلت و  ةتربمن األ ةاملرتاكمم اكو حتت هذه األ

ن اقتلع جذور شجريت البائسة من أساعتها فقط قررت  ..مقربة مجاعيةإىل  املكان
فلم يعد يل مكان وال مأوي وال عمل وال زوجه وال ولد وال أهل وال  ..رضهذه األ

 ..األحياءعامل  إىلقررت الرحيل  اليوم ..شيء أي
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 الفصل الثاين
 

 ..يتولكين أت من أين..أعلم جئت ال 
 ..لقد أبصرت يف الدنيا طريقا  فمشيتو 
 ..أبيتأم شئت هذا  إنسأبقى سائرا  و 

  ..يف فيلم اخلطااي العندليب األُسرغناها و ليا أبو ماضي إكلمات كتبها العبقري   
هبذه الكلمات  إىل  لقي أن يواسيين، فأ أرادن االزم وكأن ..تبت من أجليكلمات ك  

جمازا  بسرفيس  ةحدي مجال الصحراء امللقبإ يرددها صوت الكاسيت املهرتئ يف
  ة..املناطق العشوائي

تكسري و املفاصل م انهيك عن آال صريرا  مزعجا  و زيزا  أكتلة من الصاج تصدر 
 ..ساسملها من األحت علىي قدرة أ عنديعصاب الذي مل يكن احرتاق األو العظام 

الئكة املرأسه  علىقف تكمحتضر   ..عينايم اأم فالش ًبك لشريط حيايت مير سريعا  
 ةمع ضرًبت متتالي ةأصوات مزعجو يج جض ..عمالأم من وتذكره مبا قد   هروح زعتتن

لكمات  ..سقطأن أدون  ت  ترحن   ..ًبلضربة القاضية إسقاطيمن مالكم حمرتف حياول 
 ،عينايم امأ زتقف "صاحل"كلمات الشيخ ..  قمة رأسي إىلاشرة جعلت الدم يقفز بم

 ..ميكروفون املسجد منإىل  كأنه يتحدثو رجاء مججميت أاه بكل ُسع صدأصوته 
لم ما حل أمل حىتاملواساة اليت مجعتها معي يف جعبيت مل تكفين و مل األو نظرات الشفقة 

 .مل ال حيتمل.أيب من 
يعلوها غرفة و ربعة طوابق أمن  ةعمارة مكون، البناايت إحدىم امأاآلن  أقف

صديقي الوحيد الذي كان ذات يوم أحد اجلثث  مع بعض الكراكيب، يسكنها ةوحيد
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عاد، حيث القاهرة يرض امللكنه آثر الصعود أل، األحياءطرقات مقابر  يف املتحركة
 ..والكهرًبء املياهو ضواء األو 

براثن إىل  رين الذين لفظتهم نريان احلربج  من امله  و زميل دراسة  "براهيمإُسري "
  ...ي ضعيفأترحم القاهرة تطحنهم بي ثنااي أنياب ال 

، مع أن عالقته ًبلطب ال "ُسري"تلقبه دكتور نت افاحلارة ك ..كان ذو شأن  "ُسري"
، ةلكنه اكتسب هذه الصفة لعمله أبحد معامل التحاليل الطبيو  ،ساس لا يف الوجودأ

هبذا العامل سوي  عالقيتمل تتعدي قليال .. ال إ حيايتحيث العامل الذي مل أره طيلة 
م فالأعن القاهرة من  معلومايتعدا ذلك كنت أستقي و ، ةن حتصي بدقأن دقائق ميك

أان ف ..قي األول جنيب حمفوظ )ابن احلتة(ومن كتاًبت معشو مسلسالت التلفزيون و 
أعلم ال  ..ُسر أمحد زكيالفهد األم فالألو متيم بكل ما كتب جنيب حمفوظ  عاشق

جعلتين أرتوي  تفصيالهتاو يف احلارة فنشأيت .. مابينهو ري بيين بالسبب، رمبا للشبه الك
محل نفس أأان ف مالمح وجهي جعلتين أهنل من كأس الفهد األُسرو من هنر جنيب 

طلق أين يف سن املراهقة كنت أ حىتالشعر اجملعد ونفس اجلسم، و ُسر النحيل الوجه األ
 . ..محد زكي املشهورةأم فالأمسرت كراتيه" نسبة ألحد نفسي " على

عمارة تقع يف منطقة صقر قريش، ال تبعد  كانت ال  ..السطحم قاصدا  السل   ارتقيت
صخور و النمل تبعد عن  ..اكثر أمن  أقل يف منطقة األ علىولكنها  ةالدويق كثريا عن

 ...مقابر األحياءو املقطم 
عن زوجته  ن انفصلأكان يعيش مبفرده بعد   فقدحبفاوة ًبلغة،  "ُسري" استقبلين

 ،حيمضالع مثلث اجلأنكمل  حىتليه إنضم أأان ، وها "سارة" ترك لا ابنته الوحيدةو 
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خمتلفة، مجعتنا م ارحأمن  ولدان متشاهبةتوائم  .. ثالثملاثلثنا األو حنن  كنا  حيث
 ..تمع مشلنا من جديدو ، وها هي تعيد مايفرقتنا األو الشدائد 

بلد  بنا ..ا  وفي ا  ال صديقإًبلشيء الغريب فما عهدته  "ُسري"مل يكن استقبال 
صراره وعدم وجود مأوي إحتت و العيش معه إىل  قلأنتن أهو من طلب مين  ..دعج

 ..العيش برفقتهإىل  انتقلتو آخر انسحبت هبدوء من مقربيت 
فقط جسدي  ..جبوار سور السطح يسيوطأ كنبة  علىألقيت جبسدي املتهالك 

ام أايمي من حط بقىواريتها الرتاب مع ما ت روحي، فهذه متلك غريهأفلم أعد 
ول حس هبا ألأأجهشت ًبلبكاء.. دموعي  حىت ةن المس جسدي الكنبأما اخلالية.. 

فلم تزرف دمعة  ،ي قد اعتالها الصدأن عيناأأعتقد كنت   ..عشر عاما   اثينمنذ  ةمر 
 علىدموع تنساب  ..تعود للعمل مرة أخرياآلن ولكنها  ،ميأو يب أمنذ رحيل  ةواحد

 ..ميزقها وجنيتيف  خدودا  أن النابلم يشق انبيب مأكأهنا و خدي حترقه 
 ةبصراحأان ، مث واملؤمن مصابمؤمن  أنت ..د هللا اي أخيوح    !!بس إيه -

 ..مبسوط
 ؟"ريُس"اي  امبسوط في   -
 نك تيجي تزورين وال  إحتايلت عليك بس إأان هللا مبسوط اي أخي، شوف و -

أنت  رف اللي قلاو  احلارةفيها بعيد عن  كتشم نفس ةواحد ةتبات معااي ليل
  ..كنت عايش فيه ده

  !، بس ايريت مكونش ضيف تقيل عليكعم هي جت لوحدها ايأ -
حنا مرتبيي إايبين دا  إيه ..زعلتينأنت هللا و ..فعال  تقيل  أنت دمكتصدق  -

لوال بس  ..دوقناها سوا ةكل املرمطو  ..ميأم امك هللا يرمحها يف مقأو  ..سوا



 

 دمعة جبل 17

 

من  كرتأأنت عهد هللا و  ..ةش فارقتك اثنيمكنت ةاخلروج من احلار و اجلواز 
 .."حامت"خواي اي أ

 ؟القي شغلأ تساعدين ًبلقلوب، املهم طمين، هاأعلم ربنا  ..تعيش -
عم  اي يقويل شغل..و لسه رجليه ملمستش األرضية  ضرب "ُسري" كفيه استغراًب :ي

 بقىن دهمبع ..صول كدهاأل ،هآ ..مايأضيفي ثالث  أنت ..بس الوقيت، بص إيهشغل 
غري هدومك، عندك كل  بقىالوقيت قوم  ..دهم الكالو نتفاهم يف موضوع الشغل 

 .جوه يف الفيال بتاعيت. حاجة
 ..هللاو، كده كتري كمان لبس -
هللا وغري هدومك، عندك ترنج لسه زيرو و خد دش، و قوم ايعم فك كده  -

مش عارف ده عمايل أنت كل هيربد، علشان األ بقىاجنز و  ..شاريه جديد
 ..مي

 ؟إيهاتوزت وال أنت  -
جنز بس علشان إ ..بس إيهايخي تف من بقك، فال هللا وال فالك، جواز  -

 ةالبري و رانب ًبأل ةدي امللوخي ..متتأخرشبس  ..فطمك ع احلوار كلهأ
 ..أكل املزاج كله، ةاملشرب 

 ؟مبطلتشأنت ، "ُسري"اي  إيهبرية  -
من سلمت نفسي  حتة احلشيش لوالهم كنتو زازة البرية إدي  !إيهبطل أ -

تنيك بالش مسأان بس و  ح، رو الدنيابالوي  على، دول اللي بيصربوين زمان
 .ة.لكاع

 ..مل أألف مالحمه وال تفاصيلهو منزل مل أعهده  ..حنو منزيل اجلديد ىويل خطواتأ
اخلشيب دخلت الغرفة ذات الباب  ..بديل لدين ليس آلواي اأم أصبحلكنه 
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صغرية  ةكنها حتوي كل ما حيتاجه شخص بسيط، ثالجل، متواضعة.. متوسطة ..الكبري
يف قصي ميينها ًبب صغري يظهر أيف و رسيفر، سرير معدين كبري و تليفزيون و بوتاز و 

كانت الغرفة مظلمة إال من   صغري..م امينتهي حبخندق ميتد لبضع خطوات..  هناية
 ..شعاع ضوء خيرتق حاجز الشباك اخلشيب وآخر يتسلل من فتحة الباب

 احلائط، علىاملندفع من خرطوم معلق  هقيت جبسدي املنهك حتت شالل امليالأ
إىل  خرجت بعدها تركت جسدي للماء يعبث به كيفما يشاء..و أرخيت جفوين 

كنت حبق م  الومنيوم حتمل وجبة من الطعكبرية من األ  ةالسطح أمامه صيني علىاملنتظر 
 األكواببعض و  ةمن البري  اوانخضر شد االحتياج لا.. جبانبها وقفت زجاجتان أيف 

 .الفارغة
 ..الع من مدفن، الدش ده فوقين كتريين طإحاسس أان ، جبد "ُسري"ايااه اي  -
 ..يكأر  إيهقويل و .. ، بسم هللابقىيدك إمد  -

اجلوع جعلوين هنما  كأين مل أري و  التعبو  دعوة.. فرائحة الطعامإىل  مل أكن أحتاج
ستاذ اللي عامل املعجزة ايبين مي األ إيهممممممم ، امهللا، هللاطعاما  منذ سنوات: 

  ؟دي
 ..بس واحنا بنحبس بقىحكيلك أ -

سود ألقي أمامهم ذبيحة منحورة، كنت آكل بنهم شديد، كان كزوج من األ
  ..الطعام رائعا  تظهر فيه ملسة خبري يف فنون الطهي، مع كثري من الكرم يف التجهيز

أعيد شحن بطارية جسدي  حىت الدُسةذائية هذه الشحنة الغ إىلكنت حبق أحتاج 
 ..خريةاليت فقدة كامل طاقتها يف أايمي األ
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 شعال  مشبكا  قدماه م الكنبةحافة  على "ُسري". بعدها جلس .أهنينا طعامنا
 املثلجةالبرية  اتمن زجاج جرعات متتاليةنفض دخاهنا يف دوائر مع يسيجارته 

 الدُسة.. الوجبةليحبس آاثر هذه 
سبت احلارة من زمان ملا اتوزت، وملا طلقت جبت أان ، "حامت"عم شوف اي -

صاحبة البيت ست زي البت، و سبت شقيت ملرايت و هنا  علىجيت و نفسي 
ت معااي فست كمًّل جبد، وجدعه، وق ..مسافر ليبيا ابنهاو ، جوزها ميت الفل

كل العفش اللي يف الفيال بتاعيت من عندها، هي كراكيب و ول ما جيت أ
الواحد شلن  غريها لو شاف ،كل حال  لى، بس توشكر عش الزمةملها

 بياكلوه..
متقنعنيش  ؟يف مقابل أكيدالوطن، و هلل  ؟كل ده ببالش  أديتك، يعين إيهيعين  -

  ؟هلل الوقيت حاجةحد بيعمل  إن
دوار كل دور شقه فيها أ 4البيت و  وحدانية، هي ةسهل احلكايةهي  ..بص -

انقصها  ..ةحاج ةبعض، لو عاوز  علىلنا وحداين فبنرمي محو أان و  ،ةعيل
كتري بنسهر مع و  ..ًبستجدعهاأان هلل ست مبيت راجل، و  ةالشهاد ..ةحاج

 ..كده يعين  ..بناخد حس بعضبعض نشرب شويه شاي، 
 ..عظامك ما يكسرتنزل تسكن حتت بدل الربد و تجوزها تطب م -

مينفعش دي .. عم الايرفع "ُسري" يده اليت حتمل زجاجة البرية يف وجهي معرتضا : 
 ..وربناكرب مين بكتري دي يف اخلمسينات، بس بنت عز مش ًبين عليها السن أ

يف شباب امرأة  "شكري سرحاندور "هتعيش و كنت فاكرها صغريه أان  .. هآ -
 ..وبتاع
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متجوزتش ليه حلد أنت ال قويل إ ..خمك دي ةاللي هارسم فالمن األ سيبك -
 ..اأتخرتأنت  بقىعلش مين ، ومتز "حامت"كربت اي أنت  دلوقيت، 

أنت ألقيت جبسدي للخلف مث مددت قدماي مطلقا  تنهيدة كادت حترق "ُسري": 
 ..وايريت منتكلمش فيه، ين قافل املوضوع ده هنائيإعارف 

.. إوعي تكون بسبب اللي ناايااااااااه.. براحة ايعم التني هتولع في -
.. دهيك تعمل كل ختل ةمش حادثه عبيطو كربت أنت   صاحيب ال ايحصل، 

 لف غريها أجيي  ةتروح واحد
أن خيرجين من دوائر ذكراييت املغلقة، فقد كان هو اآلخر حماصرا   "ُسري"بثا  حاول ع

صدوران  علىرمبا أكثر مين.. كالان مطعون  بنفس اخلنجر املسموم، تثم و مثلي تاما  
بي و كان يصل بيين   كل ما  الذكرايت بثقل صخرة اجلبل اليت طردتين مشردا  قاطعة  

 املاضي..
سرها، مل خيتلف ارة بل منشية انصر بل القاهرة أباحلمجل فتيات أ ..والء مربوك** 

مل خترت من بي الشباب  ..كتب الغزل القدمييف   األنثىنثي كما وصفت أاثنان عليها، 
ار من كب غراءاتاإل كل  ىلإو الغزل و طراء ية لعبارات اإلغتتعلق به غري مص حىتغريي 

طع تسنوات مرت ومل تس ..ن تصفهاأن شئت إتعلقنا بقصة حب قيصريه  ..شبابو 
مل و  الزمنميح أثره  مل ..يف جانيب ن تحي أثر هذا اجلرح الغائر املرسوم كوشم قدميأ

نعيمه "ن يزيل وشم أراد أعندما  "أًبظةرشدي "الكي ًبلنار كما فعل جيدي معه 
اشرتك يف حبها  .. لاو رح منها، بل كان اجلرح يل يف فيلم تر حنه.. مل يكن اجل "عاكف

غري مصغي ملا ُسعه  ن يقتنص فاتنة قاهرة املعز لنفسهأفقط قرر  كثريون ولكن واحدا  
 عن خطبتنا.. 
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مسئول دبلوماسي،  ة، بلطجي بدرجنفسه علىطلق أو هكذا أ، "الوزير"**
ب أنفسهم، نص   ةرطنفوذ تتعدي رجال الشو  ةعالقاته برجال املباحث جعلت له سلط

 ..كسر له رأياحلاكم الذي ال يرد له أمر وال ي   ة..هذه املقاطع على نفسه واليا  
لكنها  ..ن يستأثر هبا لذاتهأقرر  ..السوابقو م اجر صبيانه كثريون كلهم من عتاة اإل

من اليوم هي  "والء"ن أاجلميع م امأن لن يعأبيننا يف  ةاملعلن ةرفضت، مل تنعه اخلطب
يضمن كان ..  أهلهامنها وال رأي  ةمل ينتظر موافق ..املقبلالفرح يوم اخلميس و ه زوجت

  ..شكليه حىتولو  ةنه ال معارضأ
عيش وسط مقابر أنين أدرك أكن سف وقتها مل أ، ولكن لألسكتأمل و  حتركت

ال دين  "الوزير"حد ومل ينكر هذا ال كبري وال شيخ وال قسيس، أمل يتحرك  ..األحياء
 . ..له

نه قد أو مثله من حقي الدفاع عن شريكيت  را  أبين ذك أخربتهاعرتضته، عنفته.. 
معاركا  ن يدخل أالذكر  علىدرك أن قانون الغاب حيتم أمل أكن  ..تعدي منطقة نفوذي

لكن  ..نه قانون عامل احليوانإمنطقة نفوذه.. نعم  علىلكي يفرض سيطرته  مع غرمائه
  .إنسان.ال حيوان وال  ،يمل يكن يعرتف أبي قوان "الوزير"

يف أحدي زوااي  حمفوظو الدم  نيف ملف أسود خمتوم بلو  مجعهامت عشر دقائق 
لكن   ..استخرجهو نفض عنه الغبار أو عود أأن  مل أرد يوما   ..اجلزء املظلم من ذاكريت

 ..عيين كفيلم قصري اممأمير من و جعلت املوقف برمته يعود  "ُسري"كلمات 
نه أعتقد أمامه أثرثر بكلمات ال أقف أأان و  املقهى على جالسوهو  "الوزير"

بوصة اجلوزة من بي رج  خي   مل ..سبيل العلم ًبلشيء علىولو ، ي منهااستمع أل
 على إبحراقهايتفنن كثيف حلشيشه راقدة   أزرق دخانو  نفاس متالحقةأ ..شفتيه
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 إىليتحول  تنتفض فتخرج منها شعلة النار مع دخان كثيف ..مستعرة مجرات انر  
 كالمي  علىينفث هذا الدخان يف وجهي مباشرة كرد مباشر  ..بينهو  جدار عازل بيين

 . الذي مل يسمع منه شيء.
 ة، مع ضحكات سخريهن يتوقف من اخلوف حينما التف حويل رجالأكاد قليب 

 أحناءيف  ةايدي حتاول استنفار مهيت ببعض نغزات آبالت حادأها تختلل.. يعممن اجل
 إهنارأيتها.. من خلف سحابه الدخان لكين ، من مكانه "الوزير"مل يتحرك  ..جسدي

 يل  إينظر  "الوزير"و ..السيدات من شعرها إحدىتسكها  هتقف خلف .."والء"
 ..ضاحكا  يف سخرية

 يال   أنت؟ نك مكن اتخد مرايتإجبد صدقت نفسك أنت ايواد اي كراتيه،  إيه -
 بقىالناقص ده، بدل ما تم الكالو  ةللفطين فرحي بعد بكره، ليه اإمعرفتش 

 !تيجي تباركبلد و  ابن
 ......................بوايأدي خطيبيت و  "والء" "وزير" اي: أجبته يف حدة -
بوك ألو م ااحلر  طب علي   ..خلي النامي مراتح متقلبش عليه ..بقىهللا يرمحه  -

 ..دهالبل بتاعك  ها يعجبهمكان ، ذات نفسه كان واقف مكانك كده
 ..طيب خنريها ؟"والء"وز ، مش هتج  "وزير" اي إيهيعين  -

بقولك  !إنتخنري مي ايعم  !م طولك ايروحللهضرب " الوزير" كفيه استغراًب : ا
كل عيشك بدل أشوف و ك بيت لىايبين ع روح !إيهالبعيد غيب وال أنت  ..دي مرايت

عايش نت ابدل م ب نوصلك لهحت؟ بوك احلاجأوحشك أنت  ال  .. و ح هناب  ما تد  
 ؟لوحدك كده
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قبل  املرتعشةمسحتها بيدي جبيين،  علىقطرات متناهية الصغر من العرق برزت 
خطيبيت  "والء" "وزير" ايرمبا أتيت بفائدة: لستجمع قويت ألخوض اجلولة األخري.. أن أ

 ساكته ليه؟ إنيت "الء"و تتكلمي اي ، ما..نه ايخدهاإي خملوق ألمش هاُسح و 
 محار؟أنت ، اتين يبيتخطهايقويل  -

جرح غائر يف  هااستقرت يف صدري صاحبصرخته كل حجب الصوت و اخرتقت 
 إنيدي اليت مل تفلح و  منه متجاوزة مالبسي تنزفالدماء و ال إ شعر بهأ، مل جنيب األمين

وقتها مل أشعر مبا حدث، ثواين أغمضت عيين،  ..كبيتر  علىتنع هذا الدم.. جثوت 
 ..السماء رأسي علىانطبقت و  ضر ن دارت يب األأبعد 
مرسوم خبيط أسود  شريط قطار قدميو  يف غرفة مستوصف املسجد بعدها فقتأ

فتح أال  حىتكهدية   "الوزير"تركها يل  اليت ةمين، هذه العالميشق طريقه يف جانيب األ
، "الوزير"يف بيت  "والء"نت افمي مرة أخري.. ومع خروجي من املستوصف ك

يف بييت وورشيت وال  بقىأن أي سبب، و بعدم مغادريت احلي ألرار بق ةاملعرك وانتهت
فقد كان القتل هو مصريي لو  ..ي مكان، ومل يكن يل خيار اثينأقل للعيش يف أنت

الظامل وال يفكر  علىيدعوا و  صمت كباقي الشعب، يصمتأن أقررت لذا فكرت، 
 .ن ينقضي يومهأال بعد إيف غده 

 حركايتترتبص  أعي  و  صدري علىعر بذل يطبق أشومع كل يوم مرت السنوات و 
من خارجه ولكنه ظل أم حتسس جرحي الغائر الذي التأمد يدي أ ترصدها، كل مساء  و 

ال بالظلم و  ترع مرارة القهرأكنت   ..ينزف طيلة هذه السني الطويلة دون توقف
ض  رغم عرو  ،زواجأمر المع أحد يف  أحتدثن أمل أجرؤ بعدها  ..واسيونيس وال م
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كل فتاة تعجبين أشعر و  نين مع كل عرضأال إ ..عارفاملو  رياناجلكثرية تلقيتها من 
 ..وال هوادة ةأنياب تنهش فيه دون رمحو  مييينبوخزة يف 

بعد مخس سنوات، ماتت  "الوزير"مل أسعد يف حيايت كيوم سعاديت خبرب مقتل 
حد أبه غدر أن عد ب "الوزير"حلقها و  ..ولخماضها األم وهي يف آال "والء"خاللا 

 ..هكذا قيلأو ، رجاله
فق من جرحي ألكين مل  ..ظلم.. كما تدين تدانت   اظلمتقتل..  اقتلهكذا احلياة و 

ًبب حجريت ترمقين  علىكأين كل ليله أرقب روحه تقف و  "الوزير"رغم اختفاء كابوس 
يف  تدفن رأسها ةدفن رأسي يف سريري كنعامأن أ إالملك أجربوت ال و  بنظرات بطش

وعمل رتيب  ةعداء.. ومرت سني عمري بي وحدة مظلمال يراها األ حىتالرمال 
 ، هكذا مرت سنوات حيايت....مل

 ؟روحت في ايعمنا "حامت".. هااااااااااااااااااي -
 ...معاكأان  "ُسري" .. معلش ايها -
وال حاسس حبد وال .. وال اللي خد حقنه بنج أنتسيدان، دا  معااي مي اي -

 ..طيب متحرجناشم ترد السال اطيب م ..مبكال
، ذات وجه بشوش أواخر العقد الرابع من عمرهاسيدة يف  .."راميأم "** 
 مطلقا  جسم مشوق ال يتناسب  ،قدر كبري من اجلمال على ،متوسطة الطول، مستدير
يف املناطق  خصوصا  و  والد هتمل يف نفسهااألو  الزوج دفالسيدات بعد فق ..هامع سن

شاء هللا  ام ةسلسل ،موديل السفرية عزيزة دائراي   قرطا  و  ةترتدي حالاي ذهبي .الشعبية.
 مل ،ةيف فيلم الباطني "انديه اجلندي"تشبه  ، كانتحتتل مساحة كبرية من صدرها

 .الرجال حتت قدميها. يرتمىو  بلدي ىقهم ة علىشيشالينقصها سوي حجر 
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أم " إنيتأكيد .. وسهال   أهال  .. معلش متأخذنيشأرد التحية:  انتفضت واقفا  حىت
 ..حكا يل عنك "ريُس".. "رامي

ربنا و  سالمتك علىمحد هلل  ..حكا يل عنك كتري "ريُس" ؟صح .."حامت"أنت و  -
  ..بينا يعوض عليك اي

 "ُسري"حكا يل،  "ُسري"اتنيه،  حاجةمبيعملش  ..بس بيحكىده  "ُسري"هو  -
  ؟؟مي فيكم هيحكيلي بقى مأنتطيب و  ..حكا يل

يف  إيهعملت و  فيو  زايإعايش أنت  ،ختك الكبريةأاعتربين ، "حامت" ويل ايق -
 ؟؟البيت بتاعك

ت يدي ألمسح هذه القطرات الصغرية اليت بدأت تظهر عطأطأت رأسي.. رف
راح  ما ،بس إيهبيت يف أول النهار: ورقة خضراء  على ىجبهيت كقطرات ند على

بعد يومي  املستشفىرجعت من  ة..ي حاجأخد آمعرفتش  حىت، حاجةكل و  البيت
اللوادر و  وحمدش عارف راسه من رجليهتصوت و  والناس بتلطم ةلقيت الدنيا هايص

سحبت نفسي من  ..ًبلناس اللي فيها مسوية البيوت ًبلرتاب حىت احلكومةبتاعت 
ديين أو  ،ه هناقعد معاأجي أقايل و  جاين "ريُس"يوم يف اجلامع حلد ما م اك  ت  بي   و  سكات

 ..رمي فيه جتيتأمطرح و  ي شغالنهيوم حلد ما ربنا يرزقين أبم ام عليه كهرخ   
بشتغل  ىاللفاتح حتت املعمل مطعم حمرتم اعرف أان ك عندي ايعم، نتشغال -

تطلع توصل و  هرتكب بطه صغرية بصندوق ..كانوا عاوزين شباب للعمل  ..فيه
 ؟؟كراتيهعم   وال نسيت دي كمان اي السواقةعارفك قرد يف أان  ..طلبات

 ..، من الصبح ننزل نشوفه"ريُس" هللا يكرمك اي -
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 "ريُس"ديك هتقعد مع أو  ..ن شاء هللاإدي مشكلة الشغل احتلت أ ..حلو -
 ..تراتحو  بقىوربنا يرزقك ببنت احلالل اللي تسعدك  ..تونسهو  اتخد حبسه

النيب ما و  ..ش طول الليلومتعملش زي اجملنون صاحبك اللي مقضيها د  
 ..هايفلح
آملي يف  ..يف سردها "ُسري"و "راميأم "حكاوي بدأت و  قفشاتو  ضحكات

ال لفرتات إمل ينقطع احلديث .. ساعات مرت دون أن أشعر ؛ عاملهما اجلديدايلدخإ
 .. شرف ضيفها اجلديد علىبنفسها  "راميأم "عدته أللعشاء الذي و  قصرية
ففي اليوم الذي  ؛ايلح ىمن شفقته عل ار قد أظهر بعض  ن القد  أن فقط أشعر اآل

 هذه املرأة.. و  ديقصيسوق يل القدر هذا ال ..روج من مقربيتاخلكتب يل ي  
إىل  "ُسري"مع  دخلتو  متجهة لشقتها "راميأم " بعده غادرتاللقاء..  ىانته

م ول ليلة أانأ.. ثالثون عاما  و  بعد ثالثة األحياءفيلته ألقضي أول ليلة يل خارج مقابر 
 علىينشر ضوء نفوذه ، سوداء السماء ىالقمر املسيطر عل فيها بعدما صافحت

خيتفي خلف ظل اجلبل كان دائما     ..ول مرة أري فيها ضوء القمررض، كأين ألاأل
 الكبري الرابض جبواري.

.  ، مل أتذكر أنين قد منت هكذا يف عمري كله.الصباح ىمرت ساعات الليل وأت  
الساعة  ..من قبل همل أعتد عليمنظر  ،املكان، أشعة برتقالية تغزو ا  صباح خمتلفكان ال

 ..منل دبيبيوم جديد بدون صيحات ًبئعي وال  ؛النصفو  السابعة ىلإن تشري اآل
 فطور سريع خرجت وال نواح ًبئعي.. ..النساء من أجل قطرات ماء تاوال صرخ

  ..يف عاملي اجلديد يحيث عمل ىلإقي مع صدي بعده
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مل  ..ول جديد بسيط احلال لكن يفي ًبلغرض، حمم.. لبس جديدكل شيء جديد
هي بنا املطاف يف شارع نتا ..ركبت سرفيس حقيقي ..ةركب مجل الصحراء هذه املر أ

 ةول مر أل ..ةديكورات فخمو  ةطرقات نظيفو  كبريةيوسف عباس مبدينة نصر، حمالت  
 لتاسعةلالساعة تشري نت ااملنشود، ك املطعم إىلدخلنا  ..قيد احلياة علىين كأأشعر و 

يقوم به يف و  ال زًبئن، فقط عمال جيوبون املكان كل يعرف دوره ..صباحا  النصف و 
 هناك.. و  من هنا املتفرقةالصيحات  ضبع معصمت، 

أؤمر اي نظيف: و  أنيقو  سيمو  بعد خطوات من ًبب املطعم شاب علىيستقبلنا 
  ..فندم

 ..عمال توصيلو عاملينه علشان أنتعالن اللي جايي علشان اإل إحناوهللا  -
  ..وب واحد بس مش اتنيل، بس املطما.. تآه -

شغال يف معمل  "ُسري"أان حنا عارفي، إم اتيتدخل ُسري ليمسك بدفة احلوار: 
  ..صاحيب هو اللي هايشتغل معاكم "حامت"التحاليل يف نفس العمارة فوق، وده 

  يف توصيل الطلبات..اشتغلت قبل كده  ىتر  ، اي"حامت"أهال  -
 ..علمعنده هو  بيه، "مدحت" كلمت  أان -

، ةبعناي مشذبهدقن دوجالس و  ذو شارب ةدخل رجل طويل القامو  حلظات
ية منقوش سيسر قطعة حنااأل هجيب قميص يعلو ..رابطة عنقو يرتدي قميصا  أزرق 

 ..صادق( مدحتعليها )
 ؟اللي كملتين عنه مش كده "حامت"، هو دا "ُسري"أهال اي  -
لو و  حالل ابنهللا جدع و ايرب يكون له نصيب معكم ،بيه "مدحت"اي م ات -

 ..ًبلعكس دا مكن ترقيه كمان ..بدا  أتعرف ظروفه مش هتمانع 
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، تعايل اي اي سيديماشي  ..رقيه من قبل ما يشتغلابتسم "مدحت" يف تعجب!: أ     
 .. "حامت"

بطاقة  خد ؛تعاىل .."صفوت" اي: من يده إبشارةالعاملي يستدعيه حد أحنو التفت 
  ..دارةاإل لىحصلين عو  شوف له يونيفورم مقاسهو  صورها "حامت"

عينه اليمىن إبشارة كمن حياول أن جيذب أنثي يف ب"ُسري"  غمزينيف تلك اللحظة 
.. ًبلفعل ما يرامخري  علىر تسري و حديقة عامة.. كان يريد أن خيربين أبن كل األم

اجلميع يتكلم  ..الرقيو  لنظافةمثل هذا املستوي من ا علىمكان نظيف مل أعتد 
بضع خطوات   ..هنا احلياةإ ..ال شتائم مقززة، ابب  ال س   ،ال صراخ ..بصوت منخفض

 ..مرتب بعنايةو  متوسط احلجم لكنه فخممكتب إىل  لكي نصل ثالثتنا تفصلنانت اك
  ..كراسي مقابله  على "ُسري"جلست مع و  خلفه "مدحت"جلس 

: قويل ااهتمام   مكتبه بعدما جلس متصنع ا علىأمسك "مدحت" ببعض األوراق 
؟حاجةنت بتدخن، بتشرب إاي "حامت "   ، يعين ليك مزاج أو كيف مثال  

"ُسري" املتعجب، فقد كان السؤال غريبا  بعض إىل  أنظر انأو  اعتدلت يف جلسيت
مسرت إىل  اندهاشي بسعال بسيط قبل أن ألتفتو  توتري علىالشيء، قضيت 

 ..بسو  ايدوب الشاي"مدحت": ال وهللا 
 ..هسلمك ملدير الشيفت، هتستلم لبس جديدأان ، بقىشوف طيب متاز..  -

أنت تبعه، طبعا أنت الفرع اللي و  ثبات شخصية خاص ًبحمللإهيتعمل لك و 
 ؟فاهم

 ..أكيد اي بيه فاهم -
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مش هتنزل الشغل النهارده  ..ماشي .."مدحت"فيه مسرت  ،ال بص مفيش بيه -
ما تفهم الشغل بس ايريت  على ..رب يوميتد  و  شوفول تاأل تنزله ؛طبعا  

مش بنقبل غري و  كبري  اُسنان أل بدا  أحنا مش بنشغل حد كده إ ..ةتلقط بسرع
 ..بو ُسري حبيبنا، هنعمل معاك الواجبألكن علشان خاطر  ..بسو  ًبخلربة

هو و  بيه "مدحت"لف شكر اي الظفر بغنيمة مثينة: أو  ابتسم "ُسري" ابتسامة النصر
رن  حاجة لو يف أيهاطلع املعمل أان و  ،"حامت" علىمش هوصيك  ..هللاو ده العشم

 ..بس علي  
  ..الربكةفيه  "مدحت"مسرت  ..حاجةن شاء هللا مش هحتاج إ -
 ..مسال ؛شوف شغليأو  بقىسيبكم .. أمات -

عامل جديد بكل ما حتمله "ُسري" ويرتكين أواجه عاملي اجلديد مبفردي.. يرحل 
فتيات تر   ..ةسرعو  ، دقةأملانية ماكينةمنظمون كرتوس يف عمال  ؛معينمن كلمة ال

 ..ًبلاتف ةشباب منهمكون يف تهيز الطلبات الواردو  ..نال تكاد تشعر هبة كالنسم
نظري عما كنت أتناوله طيلة ًبلطبع تغريت وجهة  ..أعتقدغري ما كنت م ارائحة طع

 ..مانه طعأا  منهم فواههم ظنأيف  ةهل املنطقأوما يضعه  ،حيايت
سود من األغري منطقي  حتول   ؛ختيل ما حيدثأكاد أال  ةت الساعات سريعمر  
مة دمل هذه الصحتستطيع ألن ين أ ةبيض الناصع، ساورتين شكوك قوياألإىل  املظلم

من  ةكوم  علىا يرفضها عقلي املرتكز مباليت ر و  من التغيري الكامل من النقيض للنقيض
منظر و  ةقضيتها بي رائح ةطويلم اعو أ ..ةالقمامم اكو أالقادم من  البالستك املهرتئ

 ..حيا ما دمتشخصييت و  ًبلتأكيد ستظل حمفورة يف ذاكريت ةالقمام
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 لكل كلمة خرجت من بي شفاه املسرت م  صغاء اتإاستمعت يف و  لت مالبسيبد  
لث فت الذي سأعمل معه.. رجل مهذب مهندم يف العقد الثاي، مشرف الش"خالد"

 مظهره، مل يرتك شيئا  و  مهتم بكل تفاصيل مالحمه ..ماسق القو تنامو  شيك ..من عمره
أالزمه ملدة يومي  حىتحد العاملي يف التوصيل بعدها سلمين أل ..ال وحدثين عنهإ

 على ةعلن بيان استقالل مجهورييت اجلديدأبعدها و  عرف طريقة العملأفقط لكي 
 حالم.أرض األ

أان سرعة الربق، تغريت حيايت برمتها بشكل أدهشين  ثالثة مضت يفم أاي
 ؟مر يب سنوات طويلةملا  أهذه هدية السماء ما حيدث! حقيقةأعلم  أكن مل ..شخصيا  

صراع حييط  ..نتاوضعها كما كإىل  مورال تلبث أن تعود األ ةحجمرد فر  أهناأم 
يف  ةغمسهنا أال أريد أن أستسلم لفكرة  ..مضجعي قضي ..حياصر أفكاري ..بكياين

 ...قاع اجلحيمإىل أهنار اجلنة قبل أن أعود أدراجي 
  عريضةهل أطلق العنان ملخيليت تبين آماال   ؟ةحليايت اجلديد هل أستسلم أخريا  

ًبهظ هنا مثنها  االنتكاسة ؟سنوات عجاف عشتها وسط املقابرم ا تنسيين آالأحالم  و 
حترق كل خالاي خمي  ،أنفاسي علىأخاف من فكرة تربض  ..لن أستطيع حتمله جد ا

يري سريع غت أسلويب..و  مالحمي حىتبدأ كل شيء يتغري  ..املشتعل جبمر ذكرايت قاسية
 ..فرضا  قصراي   أن أعيد ترتيب نفسي من الداخل، فرض علي   حىتمل ميهلين  ،جدا  

يستقبلين مسرت "خالد" ًببتسامة عريضة ملؤها العجب مبا حصل ت من مستوى 
وردرات أالنهارده هتطلع أنت ، "حامت"خالص ايعم ة زمنية قصري: جيد يف فرت 

ك  ب  ت   ر  م  أنت الزم تلتزم بيها،  ةحركو  ورينا مهتك اي بطل، متنساش كل كلمة ..لوحدك
حركات و  اللي هتطلع بيه من الزًبين كوم اتين خالص، عارف.. بشوية سهوكهو  كوم
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حنلة وسط أنت هم )القاعدة األاملهم قبل كل ده متنساش و  تعمل أضعاف مرتبك ده،
 ...، مش منلة جوه جحور( حفظتهازهور

اي م اتتقاسيم وجهي:  علىنشويت اليت ظهرت جلية و  مل أستطع إخفاء ابتساميت
تش بقىنفسي مأان درب نفسي حلد طول الليل أبو  كلمة، فهمت كل  "خالد"مسرت 

 !أانين إمصدق 
ركبت دراجيت .. أرض الواقع علىاختبار عملي حقيقي  ..ويلاأل ةهنا املر إ

كأين أحلق يف و  احتفظت ًبلفاتورة.. انطلقت ،رتبت صندوق الطلبات ..ةالبخاري
  ..ذراعي يف الواء، كأين طائر حيلق يف ملكوته اخلاص افضاء مطلق  ال

نفذت كل ما تعلمته بدقة و  وردراأل تسريعا   وصلت للعنوان املنشود، راجع
القمامة كفيلة أبن تسح م اكو أبي  اثالثون عام  و  ء، ثالثةقع يف أخطاأال  حىتمتناهية 

دركت اجلميل الكبري أ اآلن لكىن ..نسانإي أأي ملمح من مالمح اآلدمية من وجه 
من  جعلتين أحتفظ بقدر كبري جدا   وبعدي عن الناسعزليت ف "..الوزير"الذي قدمه يل 

 شخصييت األصلية دون تغيري كبري.. 
 يتنارادية جعلت مثإتنتابه رعشة ال  جسدي ..أول اختبار ماأقف أم ..اأخري  

 ،مل أستطع أن أخفيها ةعشر ب.. تبعتها يدي ةاستغاثة ومهي إبشاراتتنفعل معلنة تردها 
بقدر صغري، باب الفتح و  دقائق ..زر اجلرس معا عين مع تالمس أصبعي ظهرت قصر  

ال خيرج عن سيطرة  حىتوي خيرج من جانب الباب املعلق بسلسلة املزالج أنثرأس 
فتح مرة اثنية، لكن بدون يو  مث أغلق مرة أخري.. دقائق ..صاحبته العشرينية

 أعطتين املالو  الطلباتفقط أخذت ، هذه املرة، مل تنطق الفتاة أبي كلمة السلسلة
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بكل  خربت  فقد أ   مر كثريا  مل أتعجب األ ؛بدون كلمة شكرا   حىت ..أغلقت البابو 
  .أنواع االستقبال.

 أشرق وجهي ..ن أن دوريت الدموية أصبحت يف أحسن حاالهتااآل يهمينكل ما 
 ..لن أصرفها ؛تقريبا  شهر ول مخسة جنيهات تدخل جييب منذ أمع  ةراديإال  ًببتسامة

ملاذا فعلت هذا،  فعر أال  ..العنوانو  الساعةو  دونت عليها التاريخو  أخرجت قلما   
.. وضعتها يف يندتلك الذكرايت السوداء اليت تطار و  يدبي عاملي اجلد رمبا ألبين جدارا  

 .. جنيهايت يف عاملي اجلديد .. ها هي أوىلأيبو  حمفظيت جبانب صورة أمي
******************** 

 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 

كأين   ،صدقاء جددأ ،ةجديد اجلديد. حياةأسبح يف ملكويت أان و  اضيم انماع
سطرهتا أيدي  ةاحلارة شهادة ميالد جديد كان يوم خروجي من  ..ولدت من جديد

  ..مبا يكفي علي   االقدر الذي لطاما كان قاسي  
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 ضحاها تبدل احلالو  بي عشية ..العمل ليل هنارو  "راميأم "و "ُسري"مع  انماع
داخلي ما لبثت  ةتلك الذكرايت املتصارع حىتانطوت صفحة املاضي، و  تغري الوضعو 

 .. ة  مستكين. توارت يف غياهب العقل .الزمان انصاعت حلكمو  وهتاذأن هدأت ج
مع  انتقلتبي زهرات احلياة، مل أكتفي ًبلعمل يف املطعم بل  فيهما تنقلت انماع

  ..انوب العمل بي االثنيأيف املعمل بعد شهرين فقط، كنت  "ُسري"
.. أيقنت ةكمل حيايت بي غياهب الوحدة القاتلأن أل ةحباج أعدأدركت أين مل 

حزين، وها و  يشاركين فرحيو  ين هناك من حيمل مه  أالوقت قد حان لكي أشعر ن أب
عادة ترتيب إكان يستلزم   اهنار  و  يف حيايت.. العمل ليال   ا  جديد قرر فتح ًبًب  أأان 
 "راميأم "وال مع وجبات  "ُسري"فال يتناسب عاملي اجلديد مع حجرة .. وراقاأل

 .املي اجلديدن أكمل رسم مالمح عاملتقطعة.. علي  أ
السطح وقد ذهب  علىجالس  "ُسري".. انتظرت حىت حانت اللحظة املناسبة

عقله يف دندنة مع صوت أم كلثوم املنساب من هذا الكاسيت القدمي مع دخان 
أطراف أصابعي  علىمل أجد وقتا  أنسب من هذا.. تسللت  ،كوب الشايو  ةسيجار 

.. كنت عاوز "ُسري"صوت هادئ: منه ب اقرتبتو  جه مث جلست جبواره،ال أزع حىت
 ..حتك يف موضوعاأف

خري.. حد  ،قول ايعم: األغنيةاعتدل "ُسري" يف جلسته بينما ظل يتمتم بكلمات 
  ك يف الشغل؟مزعل  

 ..احلمد هللم ابس، الشغل ت إيهال شغل  -
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كل و  الدكاترة بيحبوكو  ..واكل اجلوأنت ، ةهتقويل، عيين عليك ًبردأنت  -
 !!عليك ايعم ةراضي تانًبينها ك ةحلاجالناس بتقدرك، ا

لو  ..فكرأقعد أو  صورهتا قدامي، أبحطكتري   أاناي "ُسري"  ، تصدقاهللا يرمحه -
 !رة مش كان زماين حايل غري احلالحالول لمن األ راحوامكنوش 

األرض مث نفخ دخان سيجارته مبداي  شيئا  من  علىوضع "ُسري" كوب الشاي 
حنا بس اللي بنستعجل إ، كله بتاع ربنا، إيهتكفر وال ه أنتايعم  يه: إاالعرتاض

 ةطالع من احلارة ملط، سنو  ورشته اختربتو  شايف واحد بيته اهتدأنت أهو  ..موراأل
 !"حامت الطيار"يبقي  وال سنتي ةواحد
أان ين يف حلم وال كابوس ما إحاسس و  نفسي مش مصدق،أان  "ُسري"وهللا اي  -

صل الدنيا مبتديش أ ..ب جديد خباف أكرتتفتح قدامي ًبيوكل ما  !عارف
 ..حاجةألف غري مل بتاخد قصادها  حاجة

 ا خدت منك قليل، هي الدنيد هللا يف قلبكايعم وح   -
فيه أان وهللا خايف يكون كل اللي احلمد هلل.. كل اللي جييبه ربنا كويس..   -

ي زاإساعتها مش عارف هرجع أان بس  ..رجع اتين زي زمانأو  نك  س  جمرد م  
 .........الو  وال في

أنت  قويل بقي  ...بتاعك دهم فالايعم العندليب.. فكك بقي من حوار األ إيه -
 ؟، كنت بتقويل فيه موضوعإيهكنت عاوز 

  ..يف موضوع "راميأم ".. عاوزك تكلم هآ -
وعي تكون عاوز إيبقي اللي خايف منه حصل..  "راميأم "و .... موضوعأيوة -

 !تقل عقلكو  تتهور
 استقر.. و  كمل نص ديين بقيأكده، نويت ًبلظبط   -



 

 دمعة جبل 35

 

ش هللا الست ميه امليه ومو !، هتتجوزها"راميأم "من  إيهبعدين عاوز و  طيب -
 ..تمانع، دي بتحبك موته

تكلم جد بقي اايعم  ؟بتهرج أنت "ُسري"اي  أتوزهابس اللي  إيه "راميأم " -
 ..عروسةعاوزها تشوف يل أان شوية، 

 التالت، سوق من السوق ةيب لك واحدمكن تهي  ..بص.. ةواحد آه -
 ؟رأيك إيهبيقولك فيه عرايس هتبل، 

 ..خد القرار دهأقت مصد  أان بتكلم جد، أان  ..النيبو  ايعم -
بعدين و  ولنك ختتار األإقصد أبس أان  ..ايعم بضحك معاك ؟زعلتأنت  -

 ..ده ةاخلاطبو  بالش موضوع تيب لك ..تروح ختطب لك، كده يعين هاكلمن
 ..دي خالص راحت ةاملوض

حتمل صينية الشاي وال تكاد مالحمها ختلو من  "راميأم " أثر احلديث تدخل على
 ..كعادهتا  ةمشرق ةابتسام
شوف جوز الكتاكيت اللي أطلع أرت، قلت ، وداين صف  "راميأم "مالا  ..إيه -

السلم..  لىع ةطالعأان ُسعت اُسي و و  ؟السطوح بيجيبوا يف سرييت ليه على
 ؟مش خري

جلست و  سحبت كرسي خشيب ًبلقرب مينو  صينية الشاي "راميأم "عت وض
 ؟"راميأم "من  إيه، عاوز أنتاي كتكوت اي صغري  إيه :إيلموجهة كالمها 

يف   إيهكل ده كتكوت، قويل غراب، قويل بومه، كتكوت !!إيهكتكوت  -
 ؟كتكوت كده

 ؟"ُسري"يعين اللي كتكوت ايعم أنت هو ماشي، و  -
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 ؟إيه، خري يف خناقشرب معاكو الشاي تقلبوها أطلع أيعين  اي مجاعه إيههللا،  -
رشفة من   ذنفث دخاهنا بعيدا .. مث أخو  أشعل سيجارةو  يف جلسته "ُسري"اعتدل 

 صدرت عند مالمسة الشاي لفمه...  ةصوات غريبكوبه مطلقا  العنان أل
هللا الشاي بتاعك بيضرب يف النفوخ وال طن و "رامي ايم"يديكي إتسلم  -

 ..حشيش
خف عن و  حياة والدك مالناش فيهو  عن احلشيش ابعدانالشفا، بس و  ًبلنا -

 ..الواد
دان بقيت ًبخطف  ..دا من يوم ما جه وهو منشفها خالص وربنا ..إيهواد  -

شرب يف أروح أانقص أان بوه، دا أزي العيل اللي خايف من  السجارة
 ..مااحلم

 اكتفيت بينما "ُسري"و "راميأم "استمرت املناوشات بي و  انطلقت الضحكات
أحلم بيوم أشرب هذا و  ، أشرب كوب الشاي اخلاص يبمًبلنظر فقط دون كال

 .."ُسري"سخافات و  عن أعي الناس الكوب مع زوجيت يف بيتنا بعيدا  
، اللي واخد عقلك اي مش خري ؟كده  إيهمالك سرحان يف  "حامت" ، ايإيه -

 !سيدي
 ..مفيش "رامي ايم"ال وهللا  -
توز عاوز أومال مي اللي مصدعين من الصبح، عاوز أايعم،  إيهمفيش  -

 ؟توزأ
 ، هللاو مربوك جبد فرحتين لفألف أ، "حامت" جبد اي -
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أم  "اي ةحلو  كلمة  الشيطان الرجيم، متقويلأان مري و أو  حالل ابنيعين هو  -
 ..بقي "رامي

تتجوز بدل  تصاحل مراتك اي ايما ريقي نشف عليك ايأان  ..توكس ايهبلإ -
وال  ةقل تالقي حد يناولك كوًبية املياأل لىكده ع  ةدتك زي خيال املآتقع

  ..ايخد حبسك
مش هاسيبه أان اتبكت.. ال كده مش عدل، مث أان هللا، يعين هو يتجوز و  -

 ع.. ااااا رأيك، دا صاحيب وأخاف عليه من الضيا إيهيتجوز بقي 
يبقي عنده بنت حد  ..هللا ما حد يف الضياع غريكو ،أنتهبل أاي  إيهضياع  -

السطوح زي القط  علىسايبهم ومرمي و  متجوزتش همراته مستنيو  كده  ةايقمر 
 ..ةقط علىالبلدي العبيط اللي مش عارف يولف 

هو ده اللي خدانه من حتت أ ..ديين بقيت قط بلدي عبيطأ ..شوفت ايعم -
ومال ملا يتجوز أبقيت قط بلدي، و  ، دا لسه متجوزش اي جدعانةراس اجلواز 

 ؟إيه ىهبق
 ؟مي علىقويل حاطط عينك و  "حامت"سيبك منه اي  -
 ..وال حاطط وال نيله دا جاي يدور، يبحث عن ُسراء، قامتها هيفاء -
، مفيش حد  "حامت"ال منك وال كفاية شرك.. قويل اي أنت ايبين اهتد شويه،  -

 .زوقي علىنقيلك هأان كده وال كده وال تسيبين 
 ةيف حد يكون من طرفك بس تكون طيبهللا تشو و ، ايريت"راميم اي"ايريت  -

 .زيك كده ةجدعو 
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 علىتوزك أكنت سيبتك، كنت   اوهللا لو ينفع م ..ايبين الطيبون للطيبات -
طلعش تمو  زوقو  دبأ ..بسم هللا ماشاء هللاأنت  ،هو يف زيك دلوقيت ..طول

 .. اجلمال كلهأنت السمار نص اجلمال، و و  كمان  ةحليو و  ُسراينأو  ،ةمنك العيب
 ايعم الرضا دا  إيه، هللا هللا -
 "رامي"م اجوزه الصبح دا يف مقأأان هو بس يشاور و .. مكال  هعاوز ، ودي طبعا   -

 الدور التاين هتفضي يفاللي  ة، وشقتك عندي، الشقهًبلسالمربنا يرجعه  ابين
هالك  بهوضو  حد يسكنها غريك، النيب ماو  صحاهبا هينقلوا،أشهور،  4بعد 

 ك..يهنيو  كمان، وربنا يرزقك
 لىمرمي بقايل جيي مليون سنه عأان اعرتض، وربنا دا كتري يعين أان ال بقي  -

، متجبيله عربيه كمان ةعروسو  ةأفندي ايخد شق "حامت"السطح وجيي سي 
يتلهي مع و  يتجوزه.. ماشي، بس افتكري هو "راميم اي"بقي كده  !ًبملرة

 ..اللي ًبقيلكأان ، يف بوز بعض اتينان هرتجعي بوز و  عروسته
، صاحب دكان البقالة "إبراهيم"بكره هروح للحاج أان  ،"حامت"سيبك منه اي -

كده من بنات زمان   حاجة، أربعتاشر قمر " إيهإميان"بنته  ،الناصيه لىاللي ع
، خملصة معهد بتاع التجارة ةسن 28 ..صيها الوقيت خالقاللي متعرفش تال

قد حالم،  علىان بس علش ..ُسح هللا ال ةجملهاش النصيب، مش حلاجو  ده،
 هكلمهأان ، حاجةتشيل معاهم يف كل  ةواحد نعارف الشباب عاوزيأنت و 
 ..نصيبك أمك دعيالك لو بقيت من حظك ومنتبقي و 

وال تشوفه قبل ما تتكلمي مش جايز ول ، مش يشوفها األحاجةاي  إيه -
 .ل الناس مننانرجع نزع و  متعجبوش
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 اايرب بس هم يوافقو و  ،"راهيمب"إ ، كلمي عمهشوف وال هدورمش أان ايعم  -
 ..تعيش معاايو  بنت حاللو  عم أبي حد املهم تكون طيبه راضي ايأان 

من أبواب عاملي اجلديد، هذا العامل الذي أرسم آخر أعتاب ًبب  علىأقف أان ها 
.. عامل تشاركين فيه إنسانة سبق أن سنوات طويلةل لبت مىنمالحمه إبراديت بعد أن س  

قد مرت بظروف  ةزوجيت املستقبلي "إميان"أن  فقد علمت مل،رة األذاقت مراو  رحتج  
تويف زوجها يف و  ..قد قراهناع  و  أقسي ما مررت هبا، فقد تت خطبتها ملدة عامي

 الزواج.. م اتإحادث قبل 
يف  كم كنت قاسيا    ؛بعثها يلو  استوقفين هذا التشابه، فلرمبا بعثين القدر لا 

ن أما اآل ..مع كل حادث يلم يبأتملت و جزعتفلطاملا  ..ا الزمانيهأحكمي عليك 
  .أتقدم ًبعتذار واجبأان ف

مل أستطع  ..ت جوارحيسغبت عن الوعي، تيب حىتما أن وقعت عيناي عليها 
هنا عذراء الربيع أو قل مالك السعادة.. هذا الوجه الطفويل الربيء إالنطق أبي كلمة، 

فقد بدوت جبوارها   ..شيء مالحمهأن يغري من أعراف الزمان الذي فشل  علىاملتمرد 
 ..ةكهل طاعن يف السن رغم فرق السنوات الثماني

 ؛يف آن واحد ةخمتلط كلهاتين،  و  ةرهبو  فرحو  نعم خوف ..للحظة شعرت خبوف
املرصع  البلورخوف من أن ترفضين، فمثل هذا املالك جيب أن يوضع يف قصر من 

من املوقف  ةرهبو  ؛األخاذبه هللا من هذا اجلمال  فرح ملا عوضينو  ؛الياقوتو  ًبألملاس
 ظار قرارها..نتايف أان  نصييب. وهان تكون من أب تنيتو  ؛الذي مل أختيل أن أقف به

************************* 
 بعد مرور ثالثة أايم.. 
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 لوقت أو لشرح حىت حاجةمل أكن يف  ..مستبشرةضاحكة  "أم رامي"علينا تدخل 
 ..أسعد خرب انتظرته يف حيايت ستزف إيل  أستنتج أهنا 

جهز نفسك يوم  ..ًبعت يقولك هم موافقي "براهيمإ"احلاج  .."حامت" -
 التفاصيل.. لىنتفق عو  الفاحتةاخلميس اجلاي هنروح نقرأ 

ح بينما ظل "ُسري" مهلال  بي جنبات السطو  ا  حمل أدرك ردة فعلي.. قفزت فر 
 "إميان" بتتكلمي جد، أنيت، "راميم أنون..: "كمن أصابه اجلكنت    ..واقفا  يرقبين

 م.تقدأروح أين إ اوافقو  ..وافقت
 !هللا علىتوكل و  حالكقوم جهز  ،غلباوي ليه كدهأنت  ..بتقولك موافقي -

 الفرحةأعمتين ، "راميأم "و "ُسري"، قفزت احتضن الفرحةمل أتالك نفسي من 
صحايب اي  أغين )ايأو  دليبأن أكون العن تىنأشيء، كنت  كلصمت أذاني عن  أو 

عاوز أخدكوا يف أحضاين( مل يعد يفصلين عن أول أحالمي يف عاملي أان اين ري ج أهلي اي
 ..ثالثةم اوكأهنا أعو  ستمر علي   ..ماجلديد سوي ثالثة أاي

 "مدحت".. يف املطعم قرر مسرت ةخبار بفرحة كبري هذه األ اجلميع استقبل
 ..زمالئيمن بلغ ماثل، مع بعض هدااي ج هديه، كما صرف يل املعمل م500

 ..لفرحي سعادة  و  ايتقافز فرح  ن كل شيء أحسست أب
وردرات اليت أنفذها كل ضاعفت فيه من األو  مول يف سالفت األيانقضي الش 
 "..ُسري"صوت  جاءين حىتم اما ير  علىمور تسري قلت للمعمل، األنتاو  يوم،

 ..ًبقي اليوم ريستو  ..توصلهاي هتاخد النتائج د ةبسرع "،حامت "وم ايعم ق -
 ة..علشان تهز للخطوب ةأجاز  ةبكر و 
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  ..اي قمر، ربنا ما حيرمين منك "بو ُسرة "ألف شكر ايأ -
  ..ههتأخر شوية النهاردأان مروح  أنتمتنساش اتخد معاك عشا و  -

، فقد  مر طويال  غرق األتانطلقت حنو غاييت، مل يسو  امتطيت جوادي الذهيب،
فقط آخر ظرف معي، العنوان:  ..حتت صهوة جوادي اجلامح ىو الشوارع تطانت ك

.. 6شقة الدور الثالث  مدينة نصر.. –احلي السابع –ش مجال الدين الشيال  11
 ..دقائق ووصلت للعنوان املطلوب

رقم  الشقةصعدت درجات السلم منتشيا .. الدور الثالث.. و  دياوقفت جو أ
 جمدي /يربز فيها اسم )لواء ةة المع(.. ها هو زر اجلرس جبوار لوحة حناسي6)

 ..الظرف علىنفس االسم املدون .. القاضي(
حساس فتح الباب.. للحظة فقدت اإلدقائق..  ..زر اجلرس على تضغط

مجيع تسارع الدم من  ..عدا املخ ما ةًبلزمان.. توقفت أجهزيت مجيعها عن احلرك
 ةترامت محمه امللتهب *كان كراكاتواثئرا  يفوق قوته بر  ان  احمداث  برك هليإ جسدي متجها  
 وخروجها عن سيطريت ةمعلنة عن حتطم سجن ذكراييت القدمي مججميتيف مجيع أحناء 

 حىتترتفع و  وراقأقط ما هبا من س  منطقة العرض املباشر.. يدي اليمين ت  إىل  تدافعهاو 
 ..زال ينزف ، أحسست به وكأنه مامين فتتحسس جرحا  قدميا  شقي األإىل  تصل

  ؟ين وال كيفأوال  انمن أأعلم ارت الدنيا كلها يف حلظة مل د

                                                           
اكرة البشرية بركان في ذ ى م والذي اعتبروه العلماء أقو 1883( الذي إنفجر عام Krakatau volcano) * بركان كراكاتو في إندونيسيا

وحجب الرماد والدخان  ر،بعد مسافة خمسة أالف كيلومت ىعل المدونة وتسبب في مقتل ستة وثالثون ألف شخص وسمع الناس دوي االنفجار
  .البركاني ضوء الشمس لمدة أسبوع عن الكرة األرضية
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عشر عاما     ثالثةم اطع السكون صوت أيت من داخل الشقة بعد صمت دق  
كما أعرف   هكسيف صارم يشق صدري نصفي.. صوت أعرف  هكاملة، ليشق طريق

 . شيء.نفسي بل أكثر، مع مالمح حتدت الزمن فلم يستطع أن يغري منها 
 ؟صح "حامت"أنت معقول.. ، "حامت" -
 ؟  مينيتإ.. أان أيوة -
 ؟ميأان مش عارف أنت  ! مينيتإ -
 !"والء"أان ، "حامت" -

********************
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 الفصل الرابع
 

القلق و  تنتظر وقد ظهر التوتراليت كانت  "أم راميليجد "ح السطإىل  "ُسري"يصل 
لكثري من التساؤالت، اندفعت حنوه حاملة ا مالمح وجهها، ما أن رأته حىت على

 ؟"حامت"ومال في أ، "ُسري"اي  إيها: هأبمه هلكنها ًبدرت
املفروض يكون هنا من زمان، دا واخد نص شيفت بس  دا !!مي "حامت" -

 !!النهارده
 كل،أالعشا، قولت بدل ما تنشغلوا يف تهيز  هجمهز و  مستنياه من بدريأان  -

 ..عاوزاه يشوفها حاجةجيباله و  ..يعطلو 
ح علشان ميتأخرش يف يرو  و  يه خيلص بدريلمنبه عأان  !بقي احلوار ده إيه هللا، -

  !تهيز نفسه
كده قلقتين عليه أنت   ؟جماش ليهو  املوًبيل شوفه في على هكلمطيب ما ت -

 !قوي
 .. ..أفندي" حامت "خرهتا مع سي أسيت ملا نشوف  حاضر اي -
 ..ن شاء هللاإربنا جييب العواقب سليمه  -

 :نتظر قليال  ياألزرار متصال  برقم "حامت"،  على ة. يضغط بعصبي.هاتفهخيرج "ُسري" 
حنا مش إدي،  ةشتغالوبعدين بقي يف اال ؛جرس وحمدش بريد ..مبريدش ..سيت هه ايأ

 !تشي سالكه خالص. حاجةزرق ده، مفيش خنلص من املوال األ ها
، اجلدع علىواكلين  قليبأان دور عليه ينوبك ثواب شوفه راح في،  انزلطيب  -

 ..انس دا خطوبته بكره اي
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  !والد احلالل اي يهقول عيل اتأ، مهشي دور في يعينأ انزل -
  ؟بريوح فيعارف هو أنت و  بين هو مش كان معاك يف الشغل،ا اي -
 9الوقيت  الساعة.. 6 ةده من الساعم كان معااي.. بس الكالو  ..ه عارفآ -

بعضها.. هلف وراه  على ةساعكلها متخدش   ااملشاوير اللي هو راحيهو نص، و 
 ؟في بس الوقيت

.. ماكهل تاوز املائة عك  أبدوالسلم،  على تباطئ يعلو تدرجييا  امل يماوقع أقد
اليت  "ُسري"ستمع أي من كلمات أاليت ترتعد بشكل ملحوظ، مل  يجرجر أقدامأ

 ينأل "راميم أل"ألتفت مل  ..ةكرامجة صواريخ يف ساحة معركة حربي  يانطلقت حنو 
 ي..بصر  دتفق كأينو  سوداللون األ ىلإفالعامل كله حتول  ..أماميرها أساس مل ًبأل

وين  ؤ إدارة شيتخلي عن منصبه يف  يمنا ما حدث جعل عقلإو  يال.. مل أفقد بصر 
م ان جنحت يف اقتحأبعد  بزمام األمورسك ن ت  أ يفكار أيسمح لشياطي و  كاملة

 ..امضي يماع خاللم احكإبحولا ه تشيد منيع أسوار سجن
استقر يب احلال  حىت.. رخاآلو  ترنح بي احلي.. سكون كامل ..خطوات متثاقلة

حىت ًبدرتين أم رامي  ة..بدون كلمة واحد ..سيوطي جبوار السوراأل ةالكنب على
 بسؤالا..

 ؟اللي جري إيه، إيهايبين فيك  "حامت"مالك اي -
والد  اي يهعيل ات، عليك ندهألسه كنت هانزل أان  هللاو ..بتهرجأنت بزمتك  -

مالك انزل عليك سهم هللا ليه  و  ؟قلقتين عليكأنت كنت في ايعم   !احلالل
 ؟حاجةحد عملك  ..كده

 !"والء" -
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 !متوقعش قلبنا "حامت"تتكلم ايعم  ما ؟مي "والء" -
 !"ُسري" اي ةعايش "والء" -
 تيجي، يعين بره قبل ما حاجةحد سقاك أنت ايعم،  ةمي اللي عايش "والء" -

 !يوم ما أتفور يبقي ليله خطوبتك
 ةمي اللي عايش "والء"خلينا نشوف اجلدع ماله،  "ُسري" ما تتلم شويه اي -

 ؟ماتتشو 
سيت البنت اللي كان بيحبها  دي اي "والء" ،هللاو دا ًبينه بيخرف "راميأم "اي  -

، سنه وهي بتولد 12وال  11ماتت من زمان من و  حمصلش نصيب،و  زمان
 !ان بنفسي كنت يف الدفنه بتاعتها، دالغفري تربدفناها يف 

 إزايو  سنه زي ما بيقول، شوفتها في 12هي ماتت ومن  اطيب اي بين مل -
 ؟امىتو 

 ..لسه كنت معاهاو  عايشه "والء"بقولك  -
  اتعشيت أكيد بقي!و  شربت الشايو  قعدت معاها بقي اللي أخرتك؟ هي  و  -
هي  حىت ..حاجة فاهم مش قادر أتكلم، والأان ، "ُسري" وحياة أبوك اي -

قالت يل و  ..بسو  دوب كلمتي متكلمتش معااي كتري مكنش ينفع، اي
 !اللي حصل علىحتكيلي و  قابلهاهو  هتكلمين اتين

مل أعهدها عليه قبل أن يصيح يف وجهي  ةعصبيو  من ذراعي بشده "ُسري"جذبين 
 ت معاهااتكلمو  مي اللي قابلتك "والء" ؟بتهرجبتتكلم جد وال أنت منفعال : 

 ؟حاجةوعي تكون ضارب إ "حامت"، زايإو  امىتو  قابلتها فيو 
نين مل أعندما أيقن  كالمه  ةطريقو  "ُسري"للتغري املفاجئ يف لجة  تعجبت كثريا  
 .ركاناألو  حقيقة كاملة املعامل نتامنا كإو  و غريهأبسبب خمدر  هذاينأدخل يف مرحلة 
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غريت  حىتي خملوق، دا هي حملفاين مقولش أل حاجةي أقول أمش هاقدر  -
 ..ُسهاإ

الزم  ..الأان  إمناالدنيا كلها،  علىهتخيب أنت ي خملوق، متقولش أل إيهيعين  -
 ؟إيه اعنواهنو  عايشه مع ميو  ساكنه فيو  دلوقيت تقويل شوفتها في

لقي أغري متوقعه، لكين كنت يف وضع مل يسمح يل أبن و  ةغري معتادو لجه حادة 
كافيه نت  اكفصدميت وحدها   ..ةواء منطقية أو غري منطقيي ردة فعل سألًبال  

  ..ةلتحطيم كل خالاي خمي دفعة واحد
ول مرة يف أل .."ُسري"ًبلفعل كما قال  ..يف حالة غياب كامل عن الواقع أصبحت

بيض أفيون احلب نثر ترابه األ ..خمدرات طبيعية ..حيايت تدخل املخدرات جسدي
 املكانو  غاب معهما الشعور ًبلزمانو  العقلو  لقلبام اعقلي، فهو  جنبات قليب على

 ..الواقعو 
اليت تدخلت يف  "أم رامي"معرفة التفاصيل سوي  علىإصراره و  "ُسري"مل ينقذين من 

 الوقت املناسب... 
 ،سيبه بس يراتح ..متضغطش عليه، بكره الصبح نتكلمو  ، سيبه الوقيت"ُسري" -

 قراية فتحتك ةندك معاد مهم بكر ع ..بكره حيلها احلاللو  سوا ىالوقيت نتعش
مك الغالية أرمحة و  ،"إميان"بالش تكسر خباطر  "حامت"النيب اي و  ..بينا اي

 !متكسر خباطرها اتين
خارج إىل  قالتها وقد ملعت عيناها بدموع استطاعت أن تنعها من العبور

 ..ألري دموعها وإن مل تراها عيين اأسوارها.. لكن صوهتا كان كافي  
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وال  ةفاحته وال قافليعين مفيش بكره  .."والء"بيقولك قابل  "ميرام اي" -
  !تالقيه بيفكر يرجع لاو  دا جمنون ..حيزنون

 ىختلأعمري ما و  وافقت "إميان"مصدقت أان  ..معادان لى، بكره ع"ُسري"ال اي  -
 . .أبدا  عنها 

 قوم ..حيرسك، قوم ايًب انكل لقمه سواو  بينا ربنا يكملك بعقلك اي -
 صلي ركعتيو  توضاإول قوم األ ..أقولك ..النيب لىصلي عو  ًبهلل ىاستهدو 

 ..يرجع لك عقلك اتينو  يهديكو  ربنا يزيح عنك الشيطان
 دماغي علىخلص من الشيطان اللي راكب أكنت بفكر يف كده، عاوز أان   -

 ..حاجةي أفكر يف أمش خمليين و 
ملا استطعت  "ُسري"قواي اليت تضاءلت بقدر كبري، فلوال مساعدة  استجمعت

اليت  "أم رامي"إىل  "ُسري"خبطوات متثاقلة بينما عاد  الغرفةتقدمت حنو  ..النهوض
  ....تلقته بسيل من التوبيخ

 مش شايفه البيه أنيت :بشيء من التوتر اخذ ينفث دخاهنأو  سيجارة "ُسري"شعل أ
 ةيقولك واحدو  حاجةاللي عمره ما دخن سجارة، الوقيت جاي مربشم وال ضارب 

 !يف التليفون ههتكلم إيهو  عايشهسنه م اميته من ك
 ..هو شافها جبدو  صحيحم ، مش جايز الكالبين استهدي ًبهللا اي -

 ما اضطر "أم رامي" أن تسك بذراعهتضاعفت تدرجييا  نربة صوت "ُسري" 
 .. عن احلجرة حىت ال أُسع ما يدورتسحبه بعيدا  و 
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مدفونه و  حاضر جنازهتاأان ت دي ًبقولك الب ....! كماننيتإين ي هتجننيتإ -
 حاجةعرف كل أ ا، مش هاسيبه غري ملإيهتقويل مش عارف  ..عيينم اقد
 ...ًبلتفصيلو 

هنزل أان ما تيب سرية وال تفتح املوضوع ده اتين،  ..عليك النيب هال.. سايق -
 ..يده يف أكلإ ش هيمدنه مإ هين متأكدإولو  ىنتعشو  كلسخن األأ

 مش طالبه جيي يعكنن علينا و    اساسأواقع أان  "راميم ا اي"النيب و  -
اليت كان شررها يتطاير يف كل اتاه،  "ُسري"كلمات و  "راميأم "صرار إحتت 

 امتصلب  و  اكان حلقي جاف  ..  جويف دفعا   إىلاستسلمت لبعض اللقيمات اليت دفعتها 
يطبق صداع .. مامعديت حالة العصيان رافضة استقبال ما ألقيه فيها من طعأعلنت و 

رأسي كطبول حرب إىل  أشعر بدفعات الدم املنطلقة من القلب ..أحناء رأسي على
 "ُسري" يل  إاليت أعطاها  ةقراص املسكنالشاي مع أحد األ تشرب ..ترفض أن هتدأ

 كيف سيمر....أعلم  النوم، فغدا  يوم طويل ال و  االسرتخاء علىتساعدين  حىت
************************ 

 التايل:صباح اليوم 
   صباحا  11:00 - 2010يوليو  15اخلميس 

فتح ألكافية نت  اك،  أشعة الشمس احلارقة اليت اخرتقت النافذة حنو وجهي مباشرة
جسد منهك.. أكاد أجزم أبنين خرجت لتوي و  ثاقلةتخطوات م ..رغما  عين عيناي

قة كسرة الزجاج املعل  ىلإدري كيف وصلت أال  ..ما العظريمن حلبة مصارعة تكس
ًبلكاد استطعت .. ليهاإوجهي  تاملسماة افرتاضا  ًبملرآة.. رفعو  خلف صنبور املياه

رة يف وجنيت ومحهذه الستائر الزرقاء املنسدلة حتت عيناي ف مالحمي.. علىأن أتعرف 
 ..مل ختفها ُسرة بشريت
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ر الزرقاء املتدلية تكاد تفتك برأسي.. رفعت يدي ألجذب هذه الستائم ر آبالعأش
وراق عيناي البيضاوان.. أغصان أشجار خريفية متساقطة األ تاف عن حدقألكش

محر القامت امتدت فارعة يف هذا البياض املشوب ًبحلمرة.. مل عها ًبللون األو تلونت فر 
نساب ت ةاملياه البارد لسيلت العنان قأري نفسي يف مثل هذه احلالة من قبل.. أطل

اعت بعض الشعرات البيض أن حتجز سود الذي استطهذا الشعر اجملعد األ على
أم "صوت  علىال إيف وسطه متباهية رغم قلة عددها.. مل أفق من شرودي  مكاهنا
 ..يطرق الباب "رامي

 اصحيعريس كل ده نوم، مش هتلحق ختلص اللي وراك..  اي اصحي -
  بقينا الظهر.. "حامت"اي

 أسي.. لكين حتاملتمخاد ثورة الربكان املتفجر يف ر إيف  ةمل تفلح املياه البارد
 .. اتفضلي "راميم اي"الفل  فتحت: صباحو  جررت قدماي ًبتاه البابو 

، ولسه انميلسه أنت و  يأذن، هو دا وقت النوم، الظهر هاي عريس إيه -
 !جمهزتش

منت كل أان ، مش حاسس بيه، مش عارف هللاو مش عارف جسمي مكسر -
 !إزايده 

 خليك تصحصحته "راميأم " نأيديعملك كباية قهوة مظبوط من أهنزل أان  -
 ..شهل شويه لسه قدامك حاجات كتري.. بس تبقي فل الفلو 

أن تتقبل بعض اللقيمات رغما  عنها،  ةتطعت أن أجرب معديت بعد معاانًبلكاد اس
 "أم رامي"، وًبلفعل جنح كوب القهوة الكبري الذي أعدته شعر جبوع شديد  أفقد كنت 

 ..قل سيمكنين من استكمال يومياأل على ..عادة االتزان جلسدي بشكل جيدإيف 
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 ًبلطبع بدأت يف تنفيذ خارطة الطريق املتفق عليها سلفا  و  بدأت يف تهيز أغراضي
.. ةللمغسل.. فمن صالون احلالقة.. حملل املكوجي.. ةبي كل من يدخل عامل الزوجي

ي كافية لقتل ًبق  نتاغراض اخلاصة ك.. مث شراء بعض األمرورا  مبحل العطور
 الساعات املتبقية من هذا اليوم.. 

*** 
تام السابعة إىل  الساعة تشريهو املوعد احملدد،  هاو  مرت الساعات سريعة،

 ..مساء  
 حىتتقف معي و  تطلق الزغاريد "راميأم "و مل يعد من اخلارج بعد، "ُسري" 

 لشراء بعض حاجيات ذهب وأنهسيتأخر  "ُسري"ن أكملت كل ترتيبايت، أخربتين أ
 ..بدأنسيأيت قبل أن و  خالفه،و  من حلوايت ةلوازم اخلطوبو 

.. مل اليت مل أكن أتوقع أن تفعل أمي أكثر منهاو تغمرين فاوهتا البالغة حب ستأحس
سوار ذهيب أهدته يل ذلك  علىزاد و  ..امتناينو  اعتزازيأكن أعرف كيف أعرب لا عن 

 ..شراء شبكيتأن أحتمل  على ةحتاقراءة الف ةأقدمه خلطيبيت كهدي حىت
 ؟ سيكون اتصالايتمو  "بوالء"متعلق  يفتفكري  ..نصفيإىل  عقلي ينشطركاد 

ت عليها فرحة تنتظرها خر خبطيبيت الفاتنة املنكسرة اليت ال أريد أن أفو  النصف اآلو 
 ..بعد صدمة سنوات

ايه إلتنقذين بقرص مسكن آخر كالذي أعطيتين  "ُسري"ن اي اآلأنت أين  
ن أما اآل ..وة الربكان الثائر يف أعماق رأسيذج هتدئةكثريا  يف   اعدينسمس، فقد ًبأل

 ..وجهي علىيظهر االضطراب ال  حىتأن أتالك أعصايب  فعلي  
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التربيكات جعلتين أشعر و  الرتحيبو  ل بعاصفة من الزغاريدقاب  املنزل لن  إىل  دلفنا
 . ..األملو  أبنين يف عامل آخر من السعادة

بص  ؟اي عريس كاشش ليه كدهمالك  :سألين هامسا  و  "إبراهيم"مين احلاج  اقرتب
قل األ لىبينك الواحد الزم يتجوز عو  عارف، بيينأان بتبقي صعبه  ول مرة داميا  أهي 

 ..يصلح غلطاته ةالتانيو  يتعلم وىلمرتي األ
فمه  علىمث انفجر ضاحكا  لكنه وضع يده  الامسةكلماته   "إبراهيم"أهني احلاج 

 ..حىت ال يلحظها أحد الضحكةه ليكتم هذ
 ست الكل، ربنا يبارك لك فيها "أم إميان" ة، دي احلاجعمي ليه بس اي -

 ..لبعض اخيليكو و 
  ..دي يف زيها "أم إميان"معاك، هي  أان هبزريواد  -
 ..تفرح بيهمو  توز عيالناو  يديلك الصحة ايحاجو  ربنا يبارك فيك -
موت، أقبل ما  "ميانإب"فرح أين إمنييت أكل أان  بس، طب بس  إيهعيالكم  -

قولنا ربنا عوض  ةاحلاجو  أانهللا و ،إيهفرحان بيك قد أان  "حامت"متعرفش اي 
 .حالل ابنو  رزقها جبدع طيبو  عليها

أم "هللا ماصدقت و أانو  دي ست البنات "إميان"حسن ايحاج، دي و األأنت -
 ..وافقتمإنكم ملا قالت  "رامي

 ......كوب من الشرًبت  يده يناولين "إبراهيم"مد احلاج 
 كلمةحمدش قال فيك  و  حالل ابنو  ، جدع طيبمتتعيبشأنت ليه ايبين،  -

متالقيهاش يف شباب اليومي  حاجة، دي سال هلو  ال سجارةو  ساك  ، الةبطال
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اللي اتظلم ايبين عمره ما يعرف و  اتظلمت يف حياتك كتري، أنتدول، مث 
  ..يظلم

 ..تكون ست الكلو  هاسعدأيقدرين و  ربنا يدمي املعروف ايحاج -
 ؟بو لسان طويل، جماش ليهأصاحبك البكاش  "ُسري"ومال في أ !هللا -
نه خرج من إقالت  "راميأم "بس  إيهراح جييب طلبات معرفش هي  "ُسري" -

 !طول مش هيتأخر علىهيجي إنه قالا و  الصبح
ش حالل، بس متعرف ابنخيليكم لبعض، اجلدع ًبين عليه و  ةربنا جييبه ًبلسالم -

 ؟واز ليههو قاعد من غري ج
 صله كان متجوزأوهللا ماعرف اي حاج بيقول مش عاوز يعيد تربته اتين،  -

  ..مهاأمعاه بنت بس هي مع و  قطل  و 
بوها بدل ما أو  مهاأبنته ترتيب يف حضن و  ع مراتهيرج   تكلمهطيب ايبين ما  -

 ..الدنيا بقيت صعبهو  لتتبهد
 ..مي خالصومش مقتنع بكال ةاغه انشفحاج بس هو دم وهللا كلمته كتري اي -

 ..يهأيغري ر و  سيبته يراجع نفسه اتينو  توزتاهللا ملا يشوفين  علىبس 
 ..حوال، ربنا يصلح األرأيك على -

بدأ هذا و  ، بدأ احلاضرون يشعرون بقلق"ُسري"نصف ومل أيت و  مضت ساعة
نقرأ مش يال بقي  : يف هدوءمين هامسا   اقرتباحلاج "إبراهيم" الذي إىل  القلق ينتقل

 ..الناس قلقت الفاحتة
إجياد سبب للتأجيل لعلي أستطيع استجداء مزيدا  من الوقت  نظرت حويل حماوال  

نه يف الطريق تالقيه إقايل و  يف التليفون هكلمتأان  ثواين بس ايحاج : "ُسري"حيضر  حىت
  ...أهو وصل ..هأ.. ..وصول مينفعش نبدأ من غريه على
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 يصافحه "براهيم"إتقدم حنو احلاج و  يف يديه علبتي كبريتي ال  حام "ُسري"يدخل 
 ..حنق شديدين ملا سببه من إحراج بتأخرهو  حبرارة، بينما كنت أرمقه بنظرات غيظ

 علىًبلنسبة يل  جلبته جعل األمر منتهي او  لكنه مل يرتك يل اجملال للحديث فاقتحامه
 األقل..

ري بس كان عندي شغل كتري التأخ علىسف آ، حاج لف مربوك ايألف أ -
 ..عمل مفاجأة للواد ده يوم فاحتتهأوكنت عاوز 

  ؟؟كنت فيو  ؟؟اأتخرت ليه كدهأنت بس  إيهمفاجأة  -
الزم  حاجةم الف مربوك بس كان عندي كألف أحبييب غصب عين،  وهللا اي -

 ..عم جيب لك هديتك ايأقولت و  خلصتهااحلمد هلل و  أخلصها ضروري
يف جيب بدليت  هادس خيرج علبة محراءد يده و مي قبل أنة احتضنين بقو و  قالا

، وفك نفسك  ةتقدمها لعروستك هدي بسيطة ةدي حاج: خلي هامسا  يف أذيناالد
 ..ليلتك اي كبري الليلةكده متبقاش متخشب 

 ..كمان  ةجابت يل هدي "راميأم "هللا مكان له لزوم، و "ُسري"ربنا خيليك اي  -
 هاعندك زيأان ، هو "راميأم  مال "مايل و أان م ، ايع"راميأم "شوف هيقويل  -

 ..ربنا يعلمو  كرتأو  خوايأو  حبييبأنت دا  ..برضه
 ....الفاحتة، مش يال بينا نقرأ إيههنقضيها أحضان ووشوشة وال  ةرجال اي إيه -
، دا لو لف الدنيا كلها مش العروسة على، بس بوصي العريس حاج حاضر اي -

 .هيالقي ضفرها.
وبدأ احلديث يف  ..ةألبواب جديد ةمع املوجودين، فاحتة جديد لفاحتةاقرأ بدأان نو 

، حيث مل حبضور ضيف الشرف حضريتو  كبار احلاضرينالتفاصيل برعاية رُسية من  
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و بعض أجياب اإل إبشاراتيف معظم الوقت  تكتفيفا  ،أتدخل كثريا يف النقاش
صل غري قصري ين كنت قد خرجت يف فاإال أل يءليس لش البسيطة..التعليقات 

ما أقدمت عليه أن أم  ..ختليت عنهاو  هل تسرعت ..كالمهاو  لقاءهاو  "والء"متذكرا  
  هو الصواب؟

: إم ا أن نشيئاالصدمة قد تفعل بك "  ..ن أدركت معين مجلة قدمية قرأهتااآل
 "!ت دمرك، أو أن تصنع منك شخص  ا أقوى تصعب هزميته، واالختيار مرتوك لك

عبارات مديح متبادل بي و  .. أحاديثةكثريا ، زغاريد متفرق  بهتانتو  شردت كثريا  
 اكأننا نعرف جيد  و  ،"إميان"و بطال.. أاناأل ىالطرفي.. مل يكن خارج املشهد سو 

، فلن نغامر يف ختيل غري ما تكنه صدوران.. ةمقدار ما يسمح به الزمان لنا من فرح
 ليه هوعلكن ما اتفقنا  ..اائم  أحياان .. مجل قصرية د ةكلمات هامسو  ةنظرات خافت

 ..وف من املستقبلاخل
ا ال اثني رفضا أن يشاركإبشهادة كل من حضره،  ااحلفل البسيط الرائع حق   ىانته

 أان تاحلرج.. كن امهعن التصويت الستشعار  امعربي عن امتناعهم ،يف هذا االستفتاء
قامته يف منزل إشروع املزمع مت وضع اجلدول الزمين لتنفيذ املو  .. مت االتفاق"إميان"و
 الشبكةالقادمة، فتم حتديد  األربعةأن يكون يف غضون الشهور  على "أم رامي"
 .....املطلوبةكل التفاصيل و  الزفافو 

 الفصل اخلامس
 

 ..االنصف صباح  و  تام السابعة إىلالساعة تشري    - 17/7/2010السبت 
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نفس الستائر الزرقاء املتدلية حتت فب ،مل يتغري حايل هذا الصباح كثريا  عن سابقه
غصان احلمراء التائهة يف محرة مل أكن أعهدها شجار اجلرداء ذات األهبذه األو  عيناي

 اهذا الربكان الذي أصبح اثئر   علىقبل.. مل يتمكن سيل املاء البارد من السيطرة من 
كان   سابق عهدها.. فقط إىلاألايم  تًبستمرار.. ومر اليوم بشكل طبيعي.. عاد

يثور معلنا  قد أصابه اخلرس.. انتظره يتكلم.. يصرخ.. و  اجلديد هو هاتفي.. الذي بدا
 يف كل حلظة..  "والء"اتصال 

.. هاليإأن أعود  الاتف لدرجه كبرية.. فكرت مرار  أصبحت عيناي متعلقة ًب
ال أخرب أهي تتوسل و  هاينظرات الرهبة يف عينو  خوفهاو  ولكين كنت أتذكر كالمها

و أأن أنتظر منها مكاملة.. رمبا مل حتن الفرصة بعد.. و  ليها،إوال أعاود الرجوع  ا  أحد
  !ا.. ال أعلميهأأهنا غريت ر 

 علىأثرت بشكل واضح  املستمر اليتكل ما أعلمه أنين يف حالة من الذاين 
 الذي عرفه اجلميع..  "حامت الطيار"عملي.. فلم أعد 

 حيث أضع جوادي الذهيب يف اجلراج قبل عادته كل يوم وجدت "ُسري" ينتظرينك
ح .. مش هنرو  "حامتوجهه بعض الغموض: " علىأن أعود للبيت، قابلين وقد ارتسم 

اخلنقة و  نشم شوية هوا بدل احلر ، وال  عاوز خنرج نغري جوه.. طول النهارد لىع
 .. ..دي

طلع الكورنيش وال انخد مركب يف نكلمك، تعايل أان كنت عاوز أ تصدق -
 ..عاوز أغري مناظركمان   أاننيل.. ال
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تتمشوا سوا وال تعزمها  انزلتو و  ليه "ميانإ"نت خمنوق كده، مكلمتش أطيب مل  -
أهو تقربوا من بعض شوية.. أال اللي يشوفكم يقول و  ..ا وال سيمادالغ على

 ..ربنا البت دي خسارة فيكو  نك مغصوب عليها،إ
هنا تستاهل حد أحسن مين  إو  ،ين هظلمها معاايإ ان كتري بقولأهللا و تصدق -

 ..كتري
ان شكلي أ.. تصدق ةكمية كآبة غري عادي  ىنت بقيت بتحط علإعم..  يال اي -

 ..السطح اتين لىعمل قعدة احلشيش عأهرجع 
 شرب حشيش، جايز دماغي دي تتهد شويةأان اللي عاوز أنت بقي إتصدق  -

اديتهويل يوم نت إهو القرص اللي  ..ًبحلق سيطر عليها.. أال صحيحأعرف أو 
، تصدق من يومها مش واحد علىهتجنن  ؟إيه اُسهربع اللي فات ده األ

 ؟خالصمن غريه انم أعارف 
 ؟إيه. قرص ..قرص -
، اليوم ده يوم ما رجعت متأخرنت اديتهويل إ.. القرص املسكن اللي عماي  إيه -

 كل يوم الصبح أصحي عنيا مقفلة  !إيهجرايل بعدها مش عارف و  منت كويس
 ..مكسرجسمي و 

 ايعم دا قرص مسكن من الصيدلية عادي يعين، بس هو شديد شويه،  -
 أانمش عارف  إنتتبقي معااي أصل  ةهجيب منه شريط وال علب أانخالص  -

 ..إزايبقوم الصبح شكلي عامل 
 .. حاجة إنتهجيب لك.. متجبش  أان.. ال ال -
 ؟ش بتقول مسكن عادي؟ مليه بس -
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يل واحد صاحيب جبيب  أاندي يعين.. ال أصل مش كل الصيدليات بتبيعه عا -
 منه.. 

 خالص اللي تشوفه.. -
كوبري قصر النيل.. حيث العشاق.. نسمات إىل   وصلنا حىتاستمر احلديث 

يف مثل هذا الوقت من  الواء العليلة اليت ال تتناسب أبدا  مع جو القاهرة اخلانق
عرًبت الفول يف و  احلارة.. مشهد أيقظ يف ذاكريت .... ًبئعي يف كل مكانالعام

ًبلسواد تتحرك بفعل نسمات  ةالصباح لكن الفرق واضح جدا .. مياه النيل املتشح
 خساريت ىدمو ، فضائلهاو  "إميان"يف حديثه عن  "ُسري"الواء العابرة عليها.. استمر 

.. انتبهت لتلك مل أنتبه لكثري ما قال.. لكين انتبهت لسبب آخر ،طت فيهالو أين فر  
 ..نية القامة اليت تتجه حنوي مباشرةالعجوز احمل

يف  إيل تمتدا هال.. يدو ذن ًبلدخمل تنتظر هذه العجوز اليت اقتحمت خلوتنا اإل
مقربة من إىل  يديها.. أمسكت بيدي.. رفعتها علىوكأين ولدت سكون و  ثبات

خطوط يدي، كأعمي يقرأ يف كتاب حمفور  علىحركتها ببطء و  سبابتهاوجهها.. مدت 
إىل  وجهي.. مثإىل  من يدينظراهتا تتنقل مل تنطق أبي كلمة.. فقط  ..* بريلبطريقة 

ما ستقدمه هذه العجوز..  بدت عليه عالمات القلق منتظرا  و  الذي تغري "ُسري"وجه 
التخطيط بسبابتها.. صمت قطعه صوهتا القادم من و  استمرت يف تقليب يدي اليمين

دون أن ختطط عليها كما فعلت  "ريُس" يبعد أن أمسكت بيمأعماق بئر سحيق.. 
 .. معي

                                                           

رموزاً  روفاحل ، وذا جيعلالقراءة ، كي يسطيع املكفوفنيلويس بريل ، اخرتعها الفرنسيأجبدي ليلية نظام كتابة هي :بريل طريقة* 
 .احلاسة اللمس مما يسمح ابلقراءة عن طريق الورق ابرزة على

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3
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 ..ه    اب  هرب من كتبيدر مكتوب.. حمدش اجل   -
 .. ه ًببك فلت أبديج  ي مكتوب وان ج  الل  و 

 .. ه نيابأل ما يغرس ب  ج  حر ص من الديب 
 .. ه بوابأمش كل ديب حيضنك ويفتح لك 

 ..ه  ب ىترض حىتو أ.. نت السندإوله ت  
 ..ه  دخل يف سردابأدمي و أوعاك تفوت اجل  

 ..ه  ختاف يف يوم من ديب طلعلك أنياب ال
 .. ه  أحبابعز ألبه اندفن مع جالديب دا  

 ..ه   ماحد يدرا بو  هددا راح دفنهم أبي
 ه..   يوم عليهم بكي دول كانوا أحباب ال

 .. ه  هنا حساب ب  ر  ج  خسارة فيه الكالم 
فما فهمت من كلماهتا أي  استنكار يف نفس الوقت،و  تلقيت كلماهتا بدهشة

 ..شيء يذكر
 !!كالم يتفهم.. متتكلمي  هللا اي سيتو حاجةي أمش فاهم منك  أان  -

ه يهتشغل ًبلك بول إنت "حامت"ايعم  إيه: ًبلعصبيةهنرين "ُسري" بصوت ملوء 
ان عارفها  أبرتسم عليك.. العامل دي و  تقلبك يف قرشي هعاوز خرفانه.. دي تالقيها 

 ..كويس
.. سرت انتفاضة يف يد هبا من مكاين.. وكأهنا تعرفهالعجوز بنظرة أحسست رمقته 

حنو  اات العجوز تزداد حنق  ر ظهرت جلية وواضحة من مسكته للسيجارة.. نظ "ُسري"
 . جهاز خمابرات ليفك هذه الشفرة.إىل  ليه رسالة مشفرة حتتاجإكأهنا ترسل و  "ُسري"
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 منه هروب.. حىتوال  ..ر تغري  د  يوم ت    ال ..فعلك من زمان مكتوبو  اُسك -
شهدها الزم هتاكل بعدها من  جالدنيا يوم ما تدو  ك يف يد الطيبي أويل..يد  

وعاك يف إربك بيده الفرج  تشتكي وال يوم تشيل الم.. يوموعاك يف إ املر..
ربك رحيم ًبلعباد لكن  اه..ج  تل   إليه رجعإ ،جييك احلزنلو يوم  يوم تنساه..

 ..ملن خيشاه
بدأت و  يف صمت هالفتتأي رد.. فقط أفلتت يدي من يدها.. أمل تنتظر العجوز 

يف سحب قدماها املثقلتان بفعل الزمن.. مل ينطق أي منا أبي حرف.. فقط نظرات 
ن أكالان نظره معلق ًبلعجوز اليت بدأت ختتفي رويدا  رويدا .. الغريب و  بيننامتبادلة 

حفظه  علىكأين عكفت و   بشكل عجيب أردده كامال  ينخري وجدتمقطعها األ
 .. ةلسنوات طويل

 منه هروب.. حىتيوم تقدر تغري.. وال  فعلك من زمان مكتوب.. الو  اُسك -
.. الدنيا يوم ما تدوق شهدها الزم هتاكل بعدها من يدك يف يد الطيبي أويل

وعاك يف إالفرج  أبيدهوعاك يف يوم تشتكي وال يوم تشيل الم.. ربك إ املر..
ربك رحيم ًبلعباد لكن  ليه تلقاه..إ ارجعلو يوم جييك احلزن..  م تنساه..يو 

 ؟الكالم ده "ُسري"اي  إيه.. يعين ملن خيشاه
 ؟يعين إزاينت حلقت حتفظه بسرعه كده إسالم..  اي -
ان نفسي أ.. ثبتت كده يف دماغي أبدا   حاجةعمري ما  أان.. عرفا هللا ماو -

 !!مستغرب
االنفعال يكسوان و  احلنق تبعد أن رأي إالمرارا  مل أتوقف  رأيتين أردد هذا املقطع

 الذي مل أره من قبل مبثل هذا املنظر..  "ُسري"وجه 
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 ةنت قولت نصابإاللي مزعلك كده..  إيهنت إمالك؟؟  "ُسري"بس اي  إيه -
ان أأهي مشيت من غري وال مليم.. مث كالمها له معين بس و  تقلبك.. هعاوز و 

ين إان معرفهاش، مفتكرش أد الست دي تعرفين بس فهمه.. أكيأمش قادر 
 نت تعرفها؟إ، عمري شوفتها قبل كده

 !! هاعرفها مني يعين -
 .كأهنا تعرفك كويس ومن زمانو  صل أان شوفتها بتبص لك قويأ -
 ..تالقيها بتستعبط ال تعرفين.. بسو  عرفهاأوال  -
 ؟؟ايما عملت معازي  متكلمتشو  مسكت إيدك سكتت مل  ليه و  .. طيبهللا -
 ةعجوز  ةنت جاي تغري جو تقوم تقلب دماغي بواحدإ، يعين "حامت"ايعم  إيه -

 ..ح.. يال بينا نرو  دي ةان قفلت من اخلروجأزي دي.. بص ايعم  ةخرفان
 ..حنا لسه متعشيناشإطيب بس استين  -
غري جو أخرج أنبقي نطفحها يف البيت، يعين ايريب يوم ما  حاجةي أجنيب  -

 .. تعملي فوازير رمضان ةتطلع يل أمنا الغول
 !!ةياستين زمان شريهان جإطب  -
 ستين شريهانإفايق.. ماشي ايعم خليك و  نت بتهزر.. مزاجك حلو قويإ -

 .. ان هروح لعم حوزومبلأو 
هو معقول أسيبك لوحدك يعين ايبوُسرة و  ان جاي معاك أهه،أصرب بقي أايعم  -

 نت.. إ ةالسكر 
مل أعره و  تممت بكالم العجوزاهو  انشغلتًبلفعل ين أغضبته.. أأحسست 

.. لكين يف وسط كل هذا عادة الكلمات ترسم أمامي.. ئخمط كنت. ًبلفعل  .ااهتمام  
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مرارا   علىتعيدها و  .. كأهنا تلس جبواريكلماهتا أُسع صداها يف أذينو  صوت العجوز
 ..لعلي أحفظها وال أنساها

************** 
 
 
 
 

 ..صباحا  الساعة العاشرة  - 18/7/2010األحد 
 

الاتف.. أتشوق  علىرقمها أنتظر أن يظهر  ..يوم آخر من أايم العمل املعتادة
حبها مل  هل فعال   ؟هل حقا  الزال حبها منقوش يف قليب بعد كل ما مررت به ..لرؤيتها

مبا أصايب بسبب هذا و  ين هباهذا اجلرح الذي لطاملا ذكر  كيتغري ومل ميحو أثره الزمن  
 ..احلب

ن يتوقف عن التفكري.. كل ما أدركه جيدا  اآل حىتواًب  يقنع هذا العقل مل أجد ج
هي للمالئكة أقرب منها للبشر.. أعتقد أن من حقي اآلن أن  ةإبنسان ارتبطتأنين 

 "والء"ن كان املاضي هذا هو إو  حىتدون النظر ملا فاتين  ةأعيش حيايت اجلديد
 بذاهتا.. 

ن القاعدة تقول أن من قا .. ًبختصار ألمطل اإلجابةلكن عقلي مل تقنعه هذه 
سف وهذه هي احلقيقة اليت سأجتهد يطرق ًبب قلبك أوال  هو من يسكنه لألبد.. لأل

مهما كانت  "ءاللو "أعود و  "ميانإ"لن أترك و  ن مرتبطيقول أنين اآل لتغيريها.. فالواقع
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ن م سباب.. مهما حدث لن أعود أدراجي لظلمة املاضي الذي سحق سنوات  األ
 عمري هباء.. 

.. ا  غريب ا  رقم كانبي عقلي الثائر..  و  الدائرة بيين ةرني الاتف أوقف هذه املعرك
  ..أذين ىلإحبكم عملي.. رفعت الاتف  ةرقام الغريباعتدت األ

 مي معااي  ..أان أيوة.. ..ألو -
 ؟بتتكلمي منيو  نيت فيإ .."والء"اي  أيوة... !!!والء   

 ؟بس في ..سؤال هعاوز دي  طبعا  عاوز أشوفك هي
 ؟مىتإ ... طيب ماشي..آه طبعا  أعرفه كويس

 ..أجيلكو  كويس.. هاستأذن  ةساعنص طيب بعد 
 ؟زايإهاوصلك  ..طيب استين ..خالص ماشي

 ..هتالقيين هناك ًبلثانية عشرة ونص ..خالص ..طيب ماشي
ا يهأساخرة ترتدد يف أركان عقلي.. صوت يصرخ بداخلي..  ةعالي ةضحك

كبقاء الدم يف   قلبكًبقية يف  "فوالء"نت ختدع نفسك مبا قلت من ثواين.. أاألبله.. 
بالهة عمياء.. فليذهب كل املاضي للجحيم.. إال هذه و  عروقك.. كفاك مكابرة

 ىلإانطلقت و  ذكراها كل هذه السنوات.. مل أطل التفكري.. علىالنقطة اليت عشت 
  ..املكان احملدد

 ..كثري من الناس،  حلي العاشر مبدينة نصر.. مكان مزدحمسوق اكان املوعد يف 
 علىن و آخر و  شباب يتسكعون ،الرصيف يف انتظار من يطلبهم علىعمال يرقدون 

 توبيس اجملاورة للسوق..يف حمطة األ دؤوبةاملقاهي.. حركة 
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حلظات االنتظار انتظرت.. و  ..للمكان احملدد تمل أأتخر عن املوعد.. وصل 
خري يف تلك أكيف سأنظر مرة   ؟م يف حبر خيايل.. كيف سيكون اللقاءتضي وأان هائ

هل ستسمح يل أبن أمسك  ؟كيف سأحتدث معها  ؟العيون اليت لطاملا أسرتين جبمالا
يعلن عن  ..الاتف مرة أخريهل ست ...... قاطع هذا التفكري اجملنون صوت  ؟يدها

  ..اتصال من نفس الرقم السابق.. ًبلتأكيد هو رقمها
التقيتها بعد و  ليهاإهبت ذهنا تقف يف مكان يف اجلوار.. أعرفت و  ليهاإحتدثت 

 إىلنزلت إليها قطرات ماء من السماء فتبدل حالا بعد الذبول  فراق.. كنت كنبتة  
 احلياة.. إىلبعد املوت و  اخلضرة
 ؟إيهعامله  "والء"اي  أزيك -
 في أراضيك؟و  إيهنت عامل إ .."حامت"نت اي إ أزيك -
نك إانيت مش املفروض  ؟ةزاي لسه عايشإيت إنالكالم ده.. و  أراضيك قبل -

  ؟ااتخد عزاكيو  يف ترب الغفريالناس دفنوكي و  يوم والدتك.. ميته
نت جيت يل إيطول شرحها.. املهم دلوقيت  ة.. دي قصة طويل"حامت"بص اي  -

 من السما..  ةجند
  ؟اللي عاوزاها ةاخلدم إيهو  ؟إزايول انيت لسه عايشه طيب فهميين بس األ -
ًبلتفصيل.. بس و  حاجةبقولك مفيش وقت.. وهللا هاحكيلك كل  "حامت"اي -

 .ي جدا ..ر منك خدمه ضرو  هدلوقيت عاوز 
  ..خري أؤمري -

 رقبها أو يتعقب خطاها.. كان القلقكل اتاه تنظر إن كان هناك من ي  تلفتت يف
 كلماهتا.. و  كل حركاهتا  علىالتوتر يسيطران و 
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 هاتصل بيك أسلمك ظرف مقفول فيه شويه ورقو  دهبص.. يومي ك -
ملدة مش طويله يعين مكن  .... هاختده تعينه معاكحاجات كده يعينو 

  ..و ًبلكتري شهرأأسبوعي 
 ؟الظرف ده إيهفيه  -
 بس يف الكالم.. معااي أرجوك لو ُسحت خليك  "حامت"اي -
 ..سامع أانو  ماشي اتفضلي -
  ..ًبلظرف إيهمل قولك هتعأدي  ةعليك بعد املد هاتصل -
  ؟سبوعي لشهرأاللي هي من  ةتقصدي املد -
 !!امىتو  فيو  هاقولك هتوديه مليو  ..ًبالتصالهتابعك  ..تام -
 ؟زايإنك عرفيت توصلي يل أو العكس.. هتتصريف إطيب لو حمصلش بقي  -
 ان مكلمتكش أو قابلتك.. يبقي هتاخدهأو  شهر ًبلظبط علىشوف لو عدي  -

 . ..مناأل ةالقاضي( يف مديري جمدي /ءاللوا) هاُستروح بيه لواحد و 
 ؟شوفتك يف شقته أانمش ده اللي  -
  ..سيدي اي ..هو ةيو أ -
 !! ختلصيو  تديهوله انيت ما ..معاه ةنيت موجودأطيب ما  -
سلمه بنفسي أسف ال ينفع هو لو ينفع اي فاحل كنت عملت كده.. بس لألا م -

ن ربنا بعتك إوفتك حسيت ان ملا شأديه حلد.. أوال  طةوال أبعته ًبلبوس
  .."حامت"أرجوك اي  ..دي ةخمصوص علشان تعمل احلاج

  ..خالص املوضوع بسيط يعين مش مستاهل كل ده -
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نت زي النهارده الشهر اجلاي لو لقتين إاهل.. بس تمسو  ال مش بسيط.. -
تقابل و  املديرية علىتطلع و  هتاخد الظرف ،و معرفتش توصل يلأمتصلتش 
 .. لهو تديهو  الراجل ده

 ؟وال هو مش هايسأل ؟طيب أقوله بقي من طرف مي -
اين كنت سايبه و  ةنك قرييب من املنوفيإشرطه الزم هايسأل.. هتقوله  ءطبعا  لوا -

جمتش  وإين موصياك لوأخده منك..  ىكنت هاجو  ةالظرف ده عندك أمان
مه يهايشوف اللي جواه مش هو  جمرد ما يفتح الظرف وهو بيه..  جملديسلمه ت

 ..زايإني وال جه م
خالص وبالش موضوع املديرية ده.. دان مكن و  ةما أوديهوله الشقطيب  -

 ..ال من شاف وال من دريو  أنزلو  سيبه قدام البابأو  طأخب  
  ..خالصو  ن الظرف ده يوصلإ.. املهم ةتصرف مش مشكلإ -
طيب سؤال اتين.. لو انيت بقي جمبتيش الظرف بعد يومي.. يبقي خالص  -

 ح؟؟ص خدمةمفيش 
ان أين أجيب لك الورق هكلمك.. إهتمنعين  حاجةن يف إال.. لو حسيت  -

 علىأقولك و  دفناه يف حته.. اجلن األزرق ميعرفش يوصلها.. ساعتها هكلمك
 ..تتصرفو  نت تروح تيبهإمكانه و 

ان هتجنن من ساعة أزاي لسه عايشه.. إنيت إخاطر عندك قويل يل  طيب لو يل   -
 !ما شوفتك

فشل منديلها الورقي يف السيطرة و  العرق الغزير الذي كسا وجههاو  رغم توترها
 ..بص :إال أهنا مل ختيب أملي.. تلفتت حولا للمرة األلف أعتقد.. مث أردفت ،عليه

علشان مشاكل كانت  .."اللوا جمدي"عند كان عاوز يكون له عي   "الوزير"هرحيك.. 
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 احلكاية دي طبعا  و  ر شغال معاه..بي الراجل الكبري اللي الوزيو  "اللوا جمدي"بي 
ين أان اللي إأصر و  مش أي حد هايقدر يعملها للوزير زي مراته.. مرضيش جييب حد

 ؟أروح
 ..طول علىمرات الوزير كنت اتشيعت  "والء"ان أشتغل و أان روحت ألو  وطبعا

وال كنت حامل   صال  أان أان بولد.. وال أمت و و  ين حاملإفالوزير بقي عمل احلوار بتاع 
عن طريق مكتب تشغيل و  "السيدة".. ضرب يل بطاقة ًبسم حاجةان بولد وال أمت و 

شوفها أاُسعها أو  حاجةي أان شغاله كده.. أومن يومها و  .."اللوا جمدي"روحت عند 
قتله واحد من رجالته.. بس  "الوزير"ن إأبلغه.. حلد ملا جايل خرب  "لوزيرا"بكلم 

 ين هكمل شغل معاهإ.. وقايل ، معرفش ميويبعدها اتصل يب واحد بيه كبري ق
يل فلوس كتري عن طريق بت  بيبعتو  أول أبول.. "اللواء جمدي"هبلغه بكل حركات و 

 برضه..  شغاله
.. كيف لذه الربيئة أن خيانةو  مؤامراتو  حتالفاتو  مل أستوعب ما ُسعته من خطط

نك إتقبلي  "الءو "اي  إزاينيت إو : ل هذا.. سألت نفسي قبل أن أسألاضي بكر ت
 معاهم؟ ةاللي انيت عايش علىتتجسسي كمان و  تشتغلي شغاله

 ةكلم  أيزايدة ومش انقصه و  في ا اللي مكفيين أان بالش تبكتين..ورمحة أمك  -
 ...من حد

 ؟"والء" وهو أان أي حد برضه اي -
السني اللي  إيهحصلي  أاننت متعرفش إ.. بس "ايحامت"ربنا ما أقصد و  ..يوه -

  ..فاتت
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الناس اللي بتخدميهم كل السني  علىبقي اللي خالكي تقليب كده  إيهو  طيب -
 ؟دي

طلبت منك طلب هتنفذه يبقي كرت ألف  أان ؟بتسأل كتري ليه كده إنت -
  ..شوفتين إنتين كلمتك وال قابلتك وال إنسي إخريك.. لو مش هتنفذه يبقي 

هسأل..  خالص مش ؟!تعملي ليه كدهبنيت إليه بس كل ده علشان بسألك  -
 ..ُسعكاه أانحتكي  هعاوز لو  ةانيت حر 

كل   علىحكيلك هالظرف..  كسلمتو  خري علىدي  املرةلو عدت  ..بص -
منا الوقيت أفوتك بعافية.. مش هاقدر أأتخر أكرت من  إ.. ًبلتفصيلمن  حاجة
 ..كده

 طيب لو حبيت أكلمك أوصل لك أزاي طيب؟ -
 بعافية.. متنساش..  فوتكأتكلمين..  إنتبالش  ..اللي هكلمك أانال  -
 ؟مىتإطيب هاتييب الظرف ده  -
.. ال تفتحه "حامت"مانه اي أديهولك.. خالص بس أهكلمك و  ًبلكتري يومي -

 سالم بقي.. ..خالص ..وال حد يشوفه عندك
من املوقف..  املتحركةقالت مجلتها األخرية وهي هترول حنو أحد األتوبيسات 

تركت خلفها انرا  تستعر يف جويف ويف  وكما ظهرت فجأة.. اختفت فجأة.. لكنها
انتزاعه  علىزلت أحتفظ هبا كياان  انبضا  بداخلي ال أقدر  تركتها جسدا  والأعماقي.. 

ن أسري خبطي اثبته حنو أمل أن أعود فألقاها.. أعلم أين اآل ىولو ًبلقوة.. ودعتها عل
أن  علىوال تقوي  ماألايمر جبرح غائر جديد تضي مصري جمهول.. رمبا ينتهي هذا األ

من التفكري يف غد  مل أييت وماض   ى.. فقط سأنتظر.. فال جدو رتحوا أثره.. لن أفك
  ..لن يعود
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  السادسالفصل 
 

 ..2010يوليو  21 اخلميسالساعة تشري تام الثانية عشر ظهر 
ناء بعد حديث مقتضب تقدم أحد أمو  املطعمإىل  شرطة تدخللجمموعة من أفراد ا

  ..أنتظر تهيز بعض الطلبات األعمدةحد أ علىبذراعي  حنوي، كنت أرتكن الشرطة
 ؟فهمي إبراهيم"حامت "نت إ -
  ؟ةخري يف حاج "حامت"ان أاي فندم..  أيوة -
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  ..تفضل معاان عاوزينك يف القسمإ -
 ؟إيهليه بس خري حصل  -
 ...ايريت تتفضل معاان من غري شوشرة حاجةيف القسم هتعرف كل  -
 ..أجي مع حضرتكو  بسأستأذن واين ثطيب  -
 ..ةطيب مفيش مشكل -

 ينال أنإجياد مربر لطلب الشرطة استدعائي، إ، حاولت "مدحت"يف مكتب مسرت 
أن أتصل به أن كانت و  أن أعود بسرعة للعمل علىح يل ُس  و  ذنطلبت اإلف ..فشلت

 حدث.. ن اتصلت بسمري أبلغه مباأقسم الشرطة بعد إىل  اتهناو  هناك أي مشاكل..
**************************** 

 ..شرطة أول مدينة نصرقسم 
ساعة كاملة يف االنتظار .. اخلوفو  احلائط يقتلين القلقإىل  أقف مستندا  بظهري

جسد مرتعد أنقذه و  مكتب رئيس املباحث.. قطعتها يف توترإىل  من أجل الدخول
أي وقت مضي.. فهذه زايريت دخول "ُسري".. ًبلفعل كنت أحتاج إليه جبانيب أكثر من 

 األويل لقسم شرطة طول حيايت.. 
  ؟هنا ليه علىجابوك  ..إيهايبين يف  إيه -
قايل تعايل  ..أيوةقولت له  ،"حامت"نت إكل اللي قاله األمي   ..هللاو معرفش -

 ؟؟ إيهمعاان.. معرفش يف 
  ..ن شاء هللاإمتقلقش ربنا جييب العواقب سلميه  -

 .."فهمي إبراهيمحامت " ..دي بصوت جهوريخرج عسكري يناو  دقائق
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يف  "ُسري"تركت و  مكتب مدير املباحثإىل  توجهتثر هذا النداء إ على
 االنتظار..

شيب اخلكتب قطعة حناسية فوق امل على.. مدونة "حسام عادل"الرائد  ..يف الغرفة
العمر يشعل  يف العقد الثالث منجيلس خلفه رجل  ..الذي يتوسط احلجرة الكبري

مروحة إىل  انظرا   أعلىإىل  اخللف رافعا  بصرهإىل  سيجارة أجنبيه.. يلقي بظهره
قلب و  أنفاس الهثةو  السقف اليت ال غين عنها يف هذا اجلو احلارق.. خبطوات مرتعدة

يكاد خيرتق صدري من اخلوف، انهيك عن الربكان الثائر الذي حياول جاهدا  اخرتاق 
 إىليلقي حبممه املشتعلة و  ن عن اكتمال ثورتهالقشرة اخلارجية من مججميت ليعل

  ..فقطو  مل يكن يف الغرفة سواه اخلارج..
جبانب وجهه مث اعتدل مرة أخري ليسحب نفسا  من سيجارته قبل أن إىل  نظر

 ..تفضلإ .."حامت"هال اي أقرتب: ألإىل  يشري
  ..أهال  حبضرتك -
 ؟إيهتشرب  ..ها .."حامت"اقعد اي  إتفضل -
 ؟إيهبس أان عملت  إيهعرف يف أان عاوز أفندم.. بس ايريت لف شكر اي أ -
.. هإيمش عاوز تشرفنا شويه وال  إنتنت مستعجل ليه بس إهتعرف ايعم..  -

 ؟منشرفكش إحنادي معرفة الرجال كنوز اي أخي.. وال 
علشان جييلي حد  حاجةان معملتش أ.. بس هللا مش قصديو أبدا  اي ًبشا -

  !!يقبض علي  
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  حاجةحنا عاوزين انخد رأيك يف إنت شكاك قوي.. دا إ ؟بس مي قال كده -
ملوعتنيش.. و  طول بس لو جيت معااي عدل علىهتمشي و  ..خالصو  كده

 ؟سجارة
  ..ال شكرا  مبدخنش -
وال عندك  ،عاوز أدردرش معاك شويه اي سيديطيب  ،مجيل.. مبتدخنش -

 ؟مانع
 ..اتفضل حضرتك ..ال أبدا  معنديش أي مانع -

طرف املكتب يف  علىجلس  ..مكتبه علىملف ورقي كان  إىليده  "حسام"مد  
ق أخذ يلقب يف أورا ..يت حنويأين أ متفاداي   ىأعل إىلنفث دخان سجارته  ..مواجهيت

 الشكو  مل أفهم ما حيدث .ج[ 8171/2010قضية امللف املدون عليه من اخلارج ]
نذار الكاذبة ق أجراس اإلتد اللعينةأين شعرت مبثانيت  حىتاخلوف يقتالين رعبا .. و 

 حساس اخلوف.. إاليت تعودت عليها كلما أصابين 
 صح  ..يف معمل التحاليلو  بتشتغل يف املطعم إنت ..قويل -
 "ُسري"كل حتركايت مع و  ًبلليل يف املعملو  الصبح يف املطعم ..اي فندم أيوة -

 ..اسألهو  هو موجود بره كمانو  ..معاه حىتأان ساكن و  صاحيب
  ..خنلص معاك ابس مل هالن ليه بس، هنسألنت زعإطيب  -
 ؟صابر العريب( ةتعرف واحده اُسها )السيد ..طيب -
 ..عمري ما ُسعت االسم ده يف حيايت أان.. فندم ال اي -
.. تقريبا   مخس أايميعين من  18/7املوافق  األحدطيب بالش االسم ده.. يوم  -

 ؟تفتكره
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منا لو يوم شغل عادي إ. .هفتكرها ةميزة أو غريب حاجةأكيد لو حصل فيه  -
  ايم يف الشغل شكل بعضها..فتكر.. أصل كل األأعتقد مش ه

 ؟بتمسح مكاملات املوًبيل إنت.. طيب قويل مجيل جدا   -
 ....قصد.. مش داميا  يعين.. بسأ.. طبعا   ةيو أمكاملات املوًبيل..  -
 ؟يلك.. وال مش معاك.. اديين كده موًبحاجةال بس وال  -
 ضرتك!تفضل حإ.. ال معااي -

ن بدأت ترتسم أمام عيناي بعض مالمح طلب استدعائي.. لكين كنت أحاول اآل
.. "والء"ألفت أي انتباه.. ًبلتأكيد املوضوع خيص  لكيالأن أظهر بعض التماسك 

القادمة من اجلحيم.. ليتين مل أقابلها.. لقد جنحت ًبقتدار يف  األنثىًبلتأكيد.. هذه 
حلماقيت.. قدميا  قالوا ال يلدغ مؤمن  .. ايةتعاود الكر  ناآلحتطيم حيايت سابقا  وها هي 

 .. بليترادإدخلت اجلحر بكامل و  من جحر مرتي.. أما أان فقد سرت بقدماي
تشعل انرا  أطفأهتا و  تنفث يف قليب ُسوم حبها ةمت نفسي لذه احلية املسمومسل  و 

 يسأل.. "حسام"الرائد  ايم.. قطع أفكاري صوتقسوة األ
 ؟؟"حامت"ده اي  رقم مي -

التقطت الاتف من يده.. مث تفحصت الرقم.. وها هي شكوكي حتولت لواقع..  
وقد سرت قشعريرة  اآلنكحلم تراه مث تستيقظ وأنت بداخله بكامل تفاصيله.. 

 ..خويفو  ال يظهر توتري حىتاخلوف يف جسدي.. حاولت السيطرة عليها 
 ..بس معرفوش ..طلب مثالدا أكيد رقم زبون أو حد له  ..معرفش اي فندم -
 ..ةنص ساع تقريبا   همبينو  ..مرتي حداألدا كلمك يوم  ..متعرفوش -
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بعدين كلمين و  وصلتها.. وأان حاجةالب طكان و  يبقي أكيد رقم زبون ..أيوة -
صل الرقم لو مهم كنت أ.. ةراحص.. مش فاكر الاتين يستعجل الطلب مثال  

 ..سجلته
 .. دا رقم مهم جدا !!ومي قال انه مش مهم.. دا ًبلعكس -
 ؟ليه ايفندم هو رقم مي ده -
 ةًبلصدفو  حصلت لصاحب الرقم ده.. حاجةأان اللي بسألك.. أصل يف  -

 ...........كرت من كده أنكاألو  ..كمان قابلته.. الو  ..عرفنا أنك تعرفه.. ال
 ..ةواحد ..ةمور واحد.. خلينا انخد األال بالش الوقىتو 

 ؟كنت في  ..مساءا  تقريبا   ةالساعة سبع,,  14/7/2010ربع يوم األ -
 ؟ليه بقي ..ان فاكرهاأدي  ..هأ -
 .سامعك ..قول ؟"حامت"ليه ايعم  -
ربع خدت نص يوم من املعمل.. األو  ..أصل يوم اخلميس كانت فتحيت -

بعدين روحت و  لشقق.. 3و دكتورلجواًبت ًبلعدد واحد  4وصلت فيها 
 ..كده حضرتك  علىمعااي شهود و  منت..و  اتعشيت

  ..هللا عليك.. مجيل، تفتكر بقي العناوين دي في -
و يف املعمل.. أطلبات كتري سواء يف املطعم و  ايفندم كل يوم بوصل نتائج كتري -

 !!إيهوال  إيههفتكر 
 3قولت  إنتغري معااي.. و كده مش جاي د  إنتبس..  ي  علال.. استين  -

 ولو واحد.. حىتعناوين يعين مش كتري، طيب افتكر كده 
غري عادته، فربودة تسري يف  علىبدأ فصل الشتاء مبكرا  و  داد اضطرايباز 

أوصايل ينتفض لا جسدي بشكل ملحوظ.. مع عرق غزير بدأ ينساب من جبهيت 
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ال ه نأدركت أيد مرتعشة وواضحة.. فقد  ةحبركو  همان أغلقألعيناي اضطرين  على
 .. "والء"ًبلتحديد، عنوان و  يريد سوي عنوان واحد

 ايعم.. مش وقت سرحان إيهمكتبه:  علىسام" يده ليلتقط منديال  من علبة مد " ح
اجلو  إنمسح وشك.. أان عارف إحياة والدك.. عاوزين خنلص.. خد املنديل ده و 

  ..ةحبب املروحو  ،ةبتخنق من التكييف صراح أانحر، بس 
ن كنت روحت إافتكر  أانو  عاوزها إنتطيب ما حضرتك تقويل العناوين اللي  -

 ناك وال ال!!ه
كانت حماولة للمراوغة لكي أحاول أن أتاسك أعصايب اليت بدأت ًبلفعل يف 

 ..االهنيار
  .........نبدأ من شقة اللوا.. ..آه ..تومطيب نبدأ مني اي ح -

أعلنت آخر قالع مقاوميت  كما توقعت.. ما أن نطق كلمة اللواء حىت
بدت رعشة قوية تسري يف  . مل أعد أستطيع التحكم يف أعصايب..استسالمها.

.. ظهرت علي   حىتجسدي   وكأين أجلس يف القطب الشمايل عاراي  
وحشه  حاجةُسعت  إنتمال.. أو ما تمد شوية  ..مالك "حامت"بس ايعم  إيه -

 ..بسو  دا أان مقولتش غري شقة اللوا ..ال ُسح هللا
  ..طبعا  فاكرها ..مالا شقة اللوا ..اي فندم أيوة -

ستعار كما امل هاأن االسم الذي ذكره جمرد اُسو  .."والء"قصود ن املأبأيقنت 
أحد مبا هل علم  ؟يتم استدعائي حىتلكن ماذا حدث لا أو منها  ..أخربتين من قبل

كثرية مل يكن وقتها مطلقا .. قطع شرودي صوت   ةأسأل؟ تنوي فعله فقرر معاقبتها
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هات ملون هنا  :الباب بعد أن ضغط ذر االستدعاء للجندي املرابط خلف "حسام"
 ..أفكرك أانمكن  .... افتكرت العنوان وال لسه"حامت ".. ها ايعم بسرعه ايبين

  ..ش مجال الدين الشيال –كان يف احلي السابع   ..مال افتكرت اي فند -
 ..صحابأ ىهنبقو  ابن حالل إنتقولت  أانوهللا  ..هللا ينور عليك -
اللي حصل.. هو حد من اللي  إيه عرفأهللا، بس عاوز و دا شرف يل اي فندم -

 ؟حاجةمين وال  ىيف الشقة اشتك
 ...ىايريته كان اشتك -

 عقبها دخول العسكري حامال  جعلت جسدي ينتفض.. أالباب  علىطرقات 
 حىتكوب من املياه.. ما أن وضعها أمامي و  صينيه عليها كوب الليمون البارد

ن املاء تاما  ي قد جف مكوب املاء دون أذن.. فقد شعرت أن جسد  علىانقضضت 
 .. بعد كل هذا العرق

 ًبلتفصيل..و  اللي حصل يومها إيهاحكيلي و  كده  اهديو  شرب اللمونإ -
 ..ماشي ،حاجةمتنساش أي و 

ضربت و  حتت البيت.. طلعت ةركنت املكنو  روحت العنوان أانحاضر..  -
 شويةو  ..ديتها اجلواب.. دخلتإ.. ةاجلرس، الباب اتفتح.. كانت واحد

  ..أخدهتا ونزلت ،ت ادتلي الفلوسرجعو 
عاوز بقي اللي مش يف  أانحافظه.. مش هي دي شغلتك.. و  كل ده أان عارفه -

 ..اللي حصل اتين.. مي فتح لك الباب، تعرفها مثال   إيهشغلتك.. يعين 
اللي  األحدوم ي شوفتها مثالوال  اتين.. قابلتهاشوفتها قبل كده.. كلمتك.. 
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نك متعرفوش.. دا إبتقول  إنتالرقم اللي  ..قولكه نسيت أآالصبح..  فات
  ..(.. اللي فتحت لك البابةالسيدرقم )

 اآلنأقف عاراي يف صحراء سيرباي.. مل يعد هناك أي فرصة للمراوغة..  اآلنها أان 
  ..طريقان.. إما الكذب أو احلقيقة أمامي
 تإنقول حلضرتك اللي أ وأاناللي حصل  إيهبس مش تفهمين حضرتك بس  -

 ..هعاوز 
 ؟.. تعرفها"صابر العريب السيدة" -
  ..عرفهاأوهللا ما  -
  ..دي هي اللي فتحت لك الباب ،ما تعرفهاش إزاي -
  ..معرفش اُسها أان ةبعدين اللي فتحت الباب واحدو  عرفهاأ وهللا ما -
  ؟ا وال الهتقابلها.. قابلتوتروح  مرتيتكلمك و  ُسهاإمتعرفش  -

ن .. اتضحت الرؤاي اآلخاطفة يف منتصف الوجه الضربة القاضية.. لكمة مباشرة
 أهناتاما   فأان املقصود دون غريي.. مل تعد أمامي سوي آخر فرصة للمراوغة.. أعرف 

من   ةأخذ رشفات شبه اثبتو  ستفشل لكن ال أبس من احملاولة، مع تظاهر ًبلتماسك
 ..كوب الليمون

الورق اديتلي هاعرفها مني بس حضرتك.. دي ايدوب فتحت الباب أخدت  -
الرقم اللي حضرتك بتقول عليه معرفش بتاع مي.. بس و  مشيت..و  الفلوس

 مش فاكر.. أانبس  حاجةأكيد لو هو رقمها يبقي كلمتين تسأل عن 
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يف الشقة اتين يوم ما  ةن صاحبة الرقم دي لقيناها مقتولإطيب لو قولت لك  -
احلال  يإز يبقي  ..بلتك هنمشيها كلمتك حلد مانشوفابلتك.. وال بالش قاق

 بقي؟؟
 ؟اتقتلت "والء" -

برد فعل غري متوقع.. خرج االسم من فمي.. الذي مل يكون وقتها حتت 
 .. األرض علىيف نفس اللحظة اليت سقط فيها كوب الليمون  ..سيطريت
مي  "والء"قولت يل  ..خدت الشر وراحت ..بس بس اهدي ايعم ..هللا -

 ؟بقي
 .."والء"ي قابتلها كانت اُسها الل .."السيدة"حضرتك بتسأل عن  -
 ؟إيهمش عارف و  ومال ليه قولت معرفشأُسها.. إيعين تعرف  -
 ..مش مركز ..ربكيت مش عارفو  من خويف أانهللا بس و اي ًبشاال أبدا   -
 ؟"والء" طيب نركز.. قويل بقي مي -

..  "حسام"ًبلقاضية.. بدأت أسرد التفاصيل ًبلكامل للرائد و  بعد تيقين من الزمية
ال أكون عرضة لدخول جمال  حىتكل ما كنت أصبو إليه أن أقلل من أخطائي 

 ميقررت أن تكون البداية من احلادث القدو  الشك.. مل أكذب يف حرف واحد..
أطلقت العنان  دفق، ليه.. استغرقت وقتا  طويال  إمبا وصلت  انتهاء  و  مرورا  ًبلتفاصيلو 

 اث...أحدو  لذاكريت تنفض كل ما حتتويه من ذكرايت
 ..أصحاب هنبقىقولت لك  وأان.. "حامت"راجل حمرتم اي  إنتجبد  -
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أو  "والء" بيو  اللي بيينو  متشكر اي فندم.. بس وهللا ده كل اللي حصل -
وال كذبت يف  ..ةوال انقص ةزايد ةواحد ةال يف كلمو  ..كانت  اي  أ "السيدة"

 حرف واحد.. 
عاوزك  أانلليل.. ربع ًبوقفت حلد يوم األ إنتمصدقك ايعم حامت، بس  -

 املطاويو  الغفريو  ُسعته كوم.. الوزير أانتكمل بقي احلكاية.. كل اللي 
  ..كوم اتيند  حاأل يومو  الندي دي كوم األفالمو 

 ةكانت حملفاين بس طاملا ماتت يبقي ملوش الزم  إهنامع  ..هقول حلضرتك أان -
 ..ين أخيبإ

  ..حبييب اي حتوم إنتكده   ..مجيل -
بعدين كلمتين و  ..األربعقابلتها زي ما قولت حلضرتك يوم  .."والء"ًبشا  اي -

.. بس ةطلبت مين خدمو  قابلتها يف سوق العاشر.. ،الصبح األحديوم  اتين..
 ..اتقتلت إهنامتنفذتش علشان سيادتك بتقول 

 .."حامت"ما تقول اي  ؟بقي إيهخدمة  -
لفتين حو  عندي.. أعينههاتيب يل ظرف فيه حاجات  إهناهي طلبت مين  -

بعد فرتة من أسبوعي لشهر حسب ما هي تقول.. و  جمبش سرية ملخلوق..
  ..اللي هي بتشتغل عنده "للوا جمدي"أسلمه و  هاخد الظرف ده

 بنفسها؟؟تسلموش للراجل ليه هي ما و  ؟بقي الظرف ده إيهطيب فيه  -
 "اللوا جمدي"عند ة ًبشا هي كانت موجود .. ايما أان سألتها نفس السؤال -

 األخبار. كانت بتنقل .بعد ما اتقتل جوزهاو  تنقل أخباره جلوزها.. علشان
عرف هو مي.. بس هي قالت يل لو أهللا ما و كمان  أانو  لواحد هي متعرفوش

 .."للوا جمدي"ودي الظرف أهنا غابت أكرت من الشهر إ
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 ؟طيب في بقي الظرف ده -
 .متكلمتش اتين. ..استنيتها تتكلم أان ..هللا سعادتكو معرفش -
 بقي اللي خالك تقتلها.. اديين سبب مقنع؟؟ إيهطيب  -

انتفض جسدي كمن صعقته الكهرًبء مستنكرا  ما يوجهه يل "حسام" من اهتام 
بس كنت   أان.. مستحيل ايًبشا.. وهللا ما حصل.. "والء"اقتل  .. أان..أانًبلقتل: 

 ..وكنت مستين تليفوهنا زي ماقالت يل بس ماتصلتش ،ةهاقدم لا خدم
حضرتك.. مفيش حد اتين اللي قتلها و  ا هي متصلتش علشان اتقتلت..م -

  ..لألسف
هللا بكل و حاجةحكيت لك كل  أانما  ؟قتلها ليه بس سعادتكطيب ه -

 هللا ما خبيت وال حرف واحد..و تفاصيلها..
 :سحب قطعة صغرية من الورق مث دفعها حنوي متسائال  و  مد حسام يده على املكتب

  ؟مش كدهدا خطك و  دا رقمك
الورقة، فقد دونت هبا رقمي بنفسي يوم أن قابلت "والء" أول إىل  للنظر اجةمل أكن حب

  ..مرة
 ..اان اللي كتبته ..دا خطي ودا رقمي ..ًبشا اي أيوة -

اتركين و  مل جيبين "حسام"  علىألقي جبسده  ..خطوات حنو مقعده اجللدي متخذ 
لطب ا :قبل أن يكمل ،املكتب علىية املقعد مث أشعل سيجارة أخرجها من علبة معدن

.. وكانت اجملين عليهاواحد ضرب اجلرس.. فتحت  إنقال  "حامت"الشرعي ايعم 
.. ةكتم صوهتا بسرعو  فسخ السلسلة..و  السلسلة بتاعت الباب.. زق الباب ةشاد
الوقت ده من النهار كل الناس يف شغلها.. حمدش اختيار الوقت كان مثايل ألن  طبعا  
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رماها و  وراكتفها من   ،، بدأت تقاومجرجرها حلد أوضة النومو  . كتم صوهتاحس بيه.
قتلها.. ومل خلص بعدين  ..حاجة ىتقريبا  كان بيدور عل الشقةقلب و  األرض على

الدهيب اللي كان راكنه حتت  ةالبط املوتوسيكلركب و  نزلو  ةخرج من الشق جرميته
 اجملين عليهالقت  ،الشقة صاحبةساعات رجعت  تالتبعدها ب مشي..و  العمارة
 ..مقتولة
اللي وقفت  ةعرفنا موضوع املكندي و  ةالورقو  لقينا رقمكو  احتريناو  سألنا املو 

حمدش  إنوانت من شوية لسه قايل  ...حتت العمارة الصبح ملدة نص ساعة تقريبا  
عرفت بقي مي  ..اي سيديا اااه نت..إغريك  حاجةيعرف عن موضوع الظرف ده 

 ؟"والء"اللي قتل 
 أسطوانة على كانت تسجل بسن معدين دقيق جدا    "امحس"كل كلمة نطق هبا 

أحسست ًبألرض تسحب من  ألىنذاكريت.. مل أستطع أن أفتح فمي أبي كلمة.. 
 أعلم ماذا حدث بعدها.. حتت قدماي مل

************ 
الثائرة يف  ةبعد جهد كادت أن تنجح احلمم الربكاني ..حدث ما كنت أنتظره

ًبستدعاء  "حسام"لوال التدخل السريع من الرائد  ..اخرتاق القشرة اخلارجية للمخ
مسارها الطبيعي بعد أن  إىلعادة وظائف أعضائي احليوية إالطبيب الذي جاهد يف 

اخنفاض و  التوقف عن العمل.. هبوط حاد يف الدورة الدمويةو  أعلنت مجيعها العصيان
.. هكذا قرر الطبيب الذي مل أره.. ةصبيع ةيف الضغط مع اشتباه يف حدوث صدم

أصفاد يف مييين ترفعها لتلتصق جبانب السرير احلديدي.. زجاجة من اجللوكوز معلقة 
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هارهتا يف مبتتباهي  رفيعةحامل من احلديد األبيض تتديل منها أفعي بيضاء  على
 ..راعي األيسرذتنتهي بسن معدين يثقب  ..التخفي مع الضوء

ما  إىلتطعت أن أقنع جفوين أبن تسمح يل أن اسرتق النظر جهد اسو  بعد عناء
جبانيب منضدة و  حيملين يغرفة صغرية.. ال يوجد هبا غري السرير الذ ..يدور حويل

يف مواجهة السرير..  يتجلى. شيء أبيض .ةفارغ ةزجاجو  األوراقصغرية حتمل بعض 
اجلدار  إىلره كرسي خشيب.. يستند بظه  علىنه عسكري جيلس إتبينته بعد جهد.. 

قضبان  زجاجهايغط يف نوم عميق.. انفذة صغرية مغلقة يظهر خلف ة ر ًبب الغرفاجبو 
 حديدية.. صرير مرتاخي يصدر ًبنتظام عن هذه القطع املعدنية املعلقة يف السقف

هنا.. آخر ما أدركته إىل  . ال أعلم كيف وصلت.مروحة االيت يطلق عليها جماز  و 
 .."والء"يتهمين بقتل  "حسام"كانت كلمات الرائد   سجالهتامت تدوينه يف و  ذاكريت
كاد .. أضات عروقي تصدع يف قمة رأسيبيعاود الربكان اللعي ثورته.. أحس بن 

أنه  أيقنتأخريا  و  .. عيناي تشتعالن انرا  من التعب...أُسع نبضات قليب بكل وضوح
 ال داعي من املقاومة.. استسلمت..

*********************** 
 

 ...يف شقة أم رامي
 

ميسك  ،أمامهم صينية الشاي "أم رامي"مع  "إبراهيم"احلاج و  "ريُس"جيتمع  
متقطعة، يكسوا وجهه  يسحب منها أنفاس ا ..بسيجارة تكاد حترق أصابعه "ُسري"

 يعلوا صوته الوجوم..و  التوتر
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 ؟هريوح مننا يف شربة ميه خوايت اجلدع كده يعين اي -
 ..ربنا هاينجيهو  طيبو  جدع ابن حالل" حامت " ..متقوليش كده حاجةاي -
كل و  ،شغلهالراجل كان يف  !!إيه لىمش عارف هم قبضوا عليه بناء ع أان -

عاوز خيلص من و  الناس شهدت بكده.. اجلدع الظابط ده ًبين عليه رخم
  ..حد ألييلبسها و  القضية

.. يعين "لوا"شقة مقتولة يف  لقوهابين الظابط معذور.. البت اللي ا اي "ُسري" اي -
  ..الناس دي الزم توجب مع بعضهاو  ةمش سهل

.. الواد "حامت " عيين عليك اي حاج.. اي اي ةحساب الغالب علىب ين توج   عي -
  ..ايرب العامل ًبحلال فرج مهه إنتايرب ماحلقش يتهين بعروسته.. 

ي هو  مها من ساعة ما عرفتأ يع اي "إميان"البت  "رامي أم اي" وهللا صحيح -
 ..انزل عليها سهم هللا ..ما بتتكلمش

 ربنا يصربها.... إيهزمنها الوقيت بتقول  ..بنيت اي "إميان"يعيين عليكي اي  -
كده هعيط منكو وربنا.. انتو عاملي ليه كده زي   أانوحدوا هللا..  ةمجاع اي -

 ...إعداماخد يمايكون خالص ه
 ...الشر ا هللاكف  يهإ إعدام ..ماتقولش كده "ُسري"فال هللا وال فالك اي  -
 قايل هايتصرفو  كلمتهو  روحت حملامي كبري أعرفه كويس أاناملهم الوقيت،  -

  ..شهادة الشهودو  كويس خصوصا  بعد اللي قولناه  "حامت"موقف و 
هللا و من غريك، إيهكنا هنعمل   ةمش عارف أان ،ايبين "ُسري"كرت خريك اي  -

 ..حهرو  علىما عارف يتلم  اللي حصلالواحد من ساعة 
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نه يف كابوس، ومش عارف إالواحد حاسس  ،"رامي أم اي "وهللا عندك حق -
يف البيت ال  ةاللي راقد املسكينةقضيته وال و  هنالقيها مني وال مني؟ حامت

 ..اي مجاعةبتنطق وال بتاكل.. وهللا خايف عليها 
 .."ايُسري"يال  ،هاجي معاك نشوفها أانلف بعد الشر عنها أ -

**************** 
 انالاوية.. شكرا  عاملي اجلديد.. عام إىلملمارسة هواييت يف السقوط  اود جمدد  أع
 "حامت يف مقربة األحياء"نعود بعدها ملتابعة مسلسل كاسرتاحة قصرية   انفياكفقط  

ًبلتحديد من غرفة الرائد و  الذي ينقل لكم مباشرة من قسم شرطة أول مدينة نصر
  .."حسام"

 ا ال تفارق يدهمكتبه ينفث دخان سيجارته اليت تقريب   علىمتكئا   "حسام" جيلس
تقف مومياء ترتدي بدلة بيضاء اللون، تبدو  أمامهو  يتابع شرب فنجان القهوة..و 

  ..شاحبة كأهنا قد خرجت لتوها من اتبوت احتضنها لسنوات طويلة
قولت عليك أجدع  أانسالمتك اي بطل.. شد حيلك أومال..  علىمحد هلل  -

يغمي عليك من غري ال إحم وال دستور.. تصدق و  . يعين تسخسخمن كده.
 اختضيت عليك اي راجل.. أان

 ...كرت خريك  ..لف شكر اي ًبشاأ -
 الدكتور طمين عليك.. ،دلوقيت تكون أحسن املهم ،بس إيهال شكر  -
 ...احلمد هلل بقيت أحسن -
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 ختلص من هنا إنتقولك أحبايبك كتري،  إنتدا  ،ايعم اليصة دي إيه -
كان   جل دي الناسار  اي .ًبلثلثترتشح يف جملس الشعب، صدقين هتكسب و 

 انقص تعمل مظاهره يف القسم.
غلطت  والعمري ما أذيت حد وال زعلت و  طول عمري يف حايل أاناي ًبشا  -

 ..يف حد
اللي  إيهيف حاله و  راجل زيك حمرتم .."حامت"حتري برضه اي عم  حاجةوهللا دي  -

 ؟ه كده يعينبسهولو  خيليه يقتل واحده
 حد الصبحاألو  ًبلليل األربعهللا ما شوفتها غري يوم و هللا ما قتلتهاو شاًب اي -

  ..بسو 
ف لا جسدي  عين مع رعشة انتابنيت ارترغما   دموعيانسابت و  مل أتالك نفسي

 ...كله
افتكر و  مجد خليك جدعإ !طالش كده.. هي الرجالة بتعي  ومال بأمجد . إ..ال -

 ...بس
 ...اسأل حىتطيب  ..حاجةعرف عنها أ ًبشا ما هللا ايو -
 ةاتين.. واحد عنده مكن هاحكيلك أانان سألت.. بس بص خليك مكاين أ -

  ..عريضةنظارة مشس و  البس كابو  توصيل لوهنا ذهيب..
نظارة و  اللي قولت.. البس كاب إنتشوفت سيادتك بقي  وأه: ةقاطعته يف حد

مش بلبس كاب.. و  ين،يبتتعب عس علشان ملبس نظارات الشمش ًب وأانمشس 
 ..برضه ًبلبس خوذه لوهنا ذهيب
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.. قوىلالكاب.. طيب بس خليين أكمل.. و  ايعم يعين هي املشكلة يف النظارة -
 ؟الذهيب طول اليومنت برتكب نفس املكنه إ

بتاعت املطعم لوهنا أسود  ةاملكنو  ال ايًبشا.. املكنه الذهيب بتاعت املعمل بس -
 ..دوق كبري عليه اسم املطعمعليها صنو  ..يف أمحر

 ؟طيب املكنه الذهيب دي حد بريكبها غريك ..حلو خالص -
 اإلدارةمفتاح غري نسخة  معاهمفيش حد و  بس اللي بركبها أان ال طبعا .. -

 بس.. و  بتاعيتو 
كاب.. و  فسر يل.. واحد البس نظارة مشسو  مجيل خالص طيب خليك مكاين -

رن اجلرس اتفتح الباب وكان متعلق طلع الشقة.. و  .. ركنهايبذه ةراكب مكن
 ........و ًبلسلسة زق السلسلة

لفت ح أانو  قولت يل الكالم ده قبل كده نتأًبشا  اي :أقاطعة حبدة الثانيةللمرة 
 ..روحت هناك هللا ماو مروحتش هناكو  حاجةين معرفش إلك 

 ةكافية، فلم يعرها أي اهتمام بل ازداد حد  "حلسام"توساليت و  مل تكن دموعي
  ..صرخو  من أذين بشده اقرتب ..ارتفع صوتهو 

مستغفل كل الناس دي.. و  هلسًبين عليك مش  إنت ..هتستهبل يال إنت -
تليفونك يف وسط و  اُسكو  اللي قتلت إنتمش و  اللي روحت إنتيعين مش 

أقتنع  اجةخر واحد شوفتها.. قتلتها ليه؟؟ مكن ترد حبآ إنتو  بتاعتها اجةاحل
تكذب  املنك كده إتكونشي فاكر  ........... أمممم..يبيها.. وال تكونشيي

 إنتاللي  الكبرية علىقولك بقي أ ..ر هناكل من الكالم دهوال حتو  
  ..سخسخت قبل ما تسمعها



 

 دمعة جبل 86

 

 هو لسه يف أتقل من كده سعادتك؟؟  -
عرفت مكان  احضرتك مل إنيف جواب وصل لنا من فاعل خري بيقول  -

بعت لا جواب هتديد و  تبتزهاحبيت  .."ياللوا جمد"شغلها عند و  "السيدة"
علشان توصل لك  احلدهي نزلت خمصوص يوم و  ..منها فلوس تطلبو  صريح

الفلوس..و الظرف اللي حضرتك بتحكي عنه ده ملوش أي أثر وال وجود 
 بس.. و  إنتغري يف خيالك 

  ..حاجةافتكرت  أانًبشا  اي -
  ..قول اي سيدي ..خري -
كانت   إهناو  ةين قريبها من املنوفيإأقوله  "جمدي للوا"روح أ اهي قالت يل مل -

الظرف ده أكيد عند أهلها يف  اي ًبشاشايله معااي الظرف ده أديلهولك.. 
 ..معين الكالم كده ..ةاملنوفي

لو كالمك صح  ؟حد منهم حىتتعرفهم وال تعرف  إنتأهلها دول و  طيب -
ا لو مفيش منإيبقي دا احلل الوحيد اللي مكن خيلصك من القصة دي.. 

مش بعيد يكون الظرف موجود مع و  منوفية وال ظرف.. يبقي فيه كالبوش
  ..حضرتك هتوصل مشوار لناك علشان تيبهو  عشماوي..

بعد ُساع هذه  ا عصيب منهك انتهت صالحيته تام  لكمة أخري مل يتحملها جهاز  
مل تتحرك تفيت ًبلتحديق انحية الباب.. كفلم أنطق أبي كلمة.. فقط ا  ..الكلمات

عن و  حياءلقب مومياء مقابر األ اآلني ردة فعل.. استحققت مقلتاي وال أب حىت
  ..بدون انتظار ردة فعلو  صمت.. ،جدارة.. جسد متصلب

 الطيبةهتكمل معاك التحقيقات.. شوفت بقي الناس  ..النيابة علىهاتتحول  -
أه  ..!!!...خر اآلو  ةسن 12ديك لفيت جيي أتيجي حلبايبها.. و  بتلف تلف
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أصل كانت   ..برضه "السيدة"موضوع الوزير ده عرفناه من  ..نسيت أقولك
اللي ارة وانت من احل طلعتهنا ملا إمفاده  ..كاتبه شوية كالم يف ورق كده

 إنتو  ما قولت لك زيفلوس لا على املشكلة تساعدهتا.. وبعدين حصل
دل ب الفرخةحبيت تدبح و  ديتك مرة لكن شكلك طماعأهي و  طلبت فلوس

 ..ما تستين كل يوم بيضه
أو أن كل هذا  ..قام بكل هذاو  رًبلطبع أيقنت أن هناك شخص اثلث هو من دب  

ينزلق لساين ًبعرتاف ما كان يل أن و  جيعلين أفقد توازين حىتمن خيال "حسام" 
 اكتفيت ًبلصمت .."حسام"الرتكيز وال النقاش مع  اآلن علىلكن يستحيل  ..أتوقعه

ة يذمة القض علىبس ح أايم. ومت حتويلي للنيابة ومنها أخذت أربعة نظرات الذهول.و 
بدأ اجلميع يتخلي  ..مث أربعة ..مت التجديد أربعةو  أن يتم التجديد يف املوعد.. على

اليت  "م راميأ"و الباكية اليت مل تتأخر عن زاييت حلظة الصامتة "إميان"عين غري ثالثة.. 
الذي مل يدخر أي جهد  "ُسري"قي املخلص يصدو  ..مل تكف عن البكاء مع كل زايرة

عدم و  ن كل هذا مع أدلةاك  ..تكليفه للمحامي ًبلدفاع عينو  براءيت إثباتيف حماولة 
  ..كان من املستحيل تصديقه  ..وجود مشتبه به آخر

***************** 
 
 
 

 جلسة احملاكمة.. 
 ..حمكمة ..اخرتق صوت احلاجب آذان اجلميع بندائه األشهر
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 .املنصة.يسار  علىالقاعة ثالثة رجال من ًبب صغري  إىلدخل  حىت تض ثواين مل
علم مصر.. ب اب يف العقد الثالث من عمره متشح  قف شاو  نهميأقصي مي علىو 

 املتهم..  علىاحلرب حماوال  إنزال أقسي عقوبة سيعلن ًبلطبع أعرفه فهو من 
نهم حياول جاهدا  إبعاد حبل م دخل الشهود واحدا  تلو اآلخر كل  و  بدأت اجللسة

حايل لكن  علىالشفقة و  املشنقة عن عنقي.. اجلميع تتلكهم حالة هستريية من احلزن
هيهات.. فلم تنجح مرافعة احملامي الفذ أن تثين هيئة احملكمة عن قرارها.. فقد 
تقدمت النيابة مبرافعة اترخيية.. كانت كلمات وكيل النيابة تنطلق كأسهم مسمومة حنو 

  ..حان الوقت لكي يقتص مينو  بينه أثر قدميو  صدري العاري.. وكأن بيين
هذا املتهم املاثل أمامكم يف قفص االهتام..  إنحضرات السادة املستشارين.. 

أقبحها.. قتل و  ختطي الثعالب يف دهائها.. ختطي احلرًبء يف تلوهنا.. أيت أببشع اجلرائم
 يكرتث حلرمة الدماء وال لقدسيتها.. هذا .. ملاا عامد  كية بغري نفس قاصد  ز نفسا  

يقنع  و  لياملتهم ذو اليئة الرثة.. اليت يستجدي هبا عطف من حوله.. جنح أن يستم
ًبلفعل مل  و.. فاجلميع يقر هبذا.. فهيرتكب هذه اجلرميةكل هؤالء الشهود أنه مل 

 مهمتهأبن ينهي  ةكانت كفيل  ..ةواحد ةفقط لساعمنا غادره إ.. ينقطع عن عمله
شهد ًبقي و  ،بذلك واشهدلقيه رفقاؤه الذين حيث  منزلهو  عمله إىليعود أدراجه و 

.. فهذا أبنه مل يغيب عن أعينهم للحظة زميله يف السكن "ُسري"كذلك و  الشهود..
مستوي من  ىأعل على هنفذو  بليل   أمر ادبر و  قرر ..الثعلب املاكر حدد هدفه ووجهته

 يوم احلادث من بيته نزل دال الشاطر( فقإأن )ما يقع السرعة.. لكنه نسي و  احلرفية
اجملين عليها مباشرة لعلمه املسبق مبكان  إىلتوجه و  ال يشك فيه.. حىت "ُسري" مع

تعمل خادمة فاجملين عليها كانت  كما ورد ًبلتحقيقات،  الذي ال يعلمه غريهو  تواجدها
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فابتزها أبمر ، ال الكثريًبلتايل فقد ظن أهنا تلك من املو  ،الشرطةعند أحد رجال 
 حظها العثر أوقعها مع هذا الذئب الغادر.. نقود مرة بعد مرة ف علىحصل و  بينهما

عاد لقراءة و  اعرتف هبذا..و  أعطاها بنفسه رقم هاتفهو  ا  مساء األربعاءقابلته يوم 
 اتكون عائق  توقف نزيف األموال بينهما فن أخشي  ..سوءا  و  قد أضمر شرا  و  ..هحتتاف
من األموال كما ورد  قتلع الشجرة اليت تسقط عليه مثر اقرر أن يلذا ، بي زواجهو  نهبي

  .... فقرر أن يعود أدراجه إليهاًبلتحقيقات
مث يف اليوم  لكن أثبته هاتفه احملمول.. قابلها بعد اتصال أنكره أوال   األحد صباح

اليت أقر يف التحقيقات و  الذهبية اللون مستخدما  دراجته البخارية يهالإذهب التايل 
ن املفتاح مل يغادر املعمل أاملعمل اليت أكدت  إدارةو  أنه ال أحد ميلك مفتاحها سواه

الدراجة البخارية قابعة يف جراج و  ا.. فلم يبقي سوي مفتاح وحيد مع املتهممطلق  
 فهذه الفرتة الصباحية اليت هي منالعمارة مل يالحظ اختفاؤها لقصر الفرتة الزمنية.. 

بعد نزول و  النصفو  يف التاسعةاخلاصة ًبملعمل..  ةنصيب املطعم ال خترج فيها املاكين
  ألنهفتحت له.. مل تتبينه و  اجملين عليها.. طرق الباب علىخلوها و  من كانوا يف الشقة

نظارة مشسية كبرية.. شهد هبذا كما ُسعتم عدالتكم و  كان قد أخفي مالحمه بكاب
 ل ملدخل العمارة.. عامل السوبر ماركت املقاب

 يفتضح أمره.. اللكيمينع صوهتا من اخلروج  نأ مسك هبا حماوال  أو  دفع الباب
غرفة النوم وسط حماوالهتا البائسة للتخلص منه.. لكن  إىلبكل دم ًبرد اقتادها و 

 وجود ما يثبت أن هناك مثة عالقة غري سوية بي اجلاينف ،القدر كان له رأي آخر
بعض األوراق اليت وجدت يف متعلقات اجملين عليها تقص حة يف واض ااجملين عليهو 

.. لكن ال يتسع اجملال لا األن.. فجرميته ةبعض احلقائق عن عالقة اجلاين بقضية قدمي
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.. وهي العقوبة اليت من ةتوقع عليه عدالة احملكمة أقسي عقوبة مكنهذه كافية ألن 
وال أيهبون املال، و  ون حبرمة الدمألمثاله الذين يستخفو  له ةشأهنا أن تكون رادع

بسم هللا الرمحن الرحيم  ..ألفعالم اليت أنكرها هللا عز وجل يف حمكم تنزيله
.. صدق "ب غ ري   ن  ف س  أ و  ف س اد  يف  األ  ر ض  ف ك أ من  ا ق  ت ل  الن اس  مج  يع ا ق  ت ل  ن  ف س ا م ن   أ ن ه  "

 ..هللا العظيم
كم هبذا القاتل شفقة وال رمحة فمثل هؤالء من معتادي كرر ال أتخذ أو  أعود 

الدهاء جيب أن نستأصل و  املكرو  ذوي الشخصيات املمزوجة ًبخلبث اإلجرام
 مث يعود ..بريئة االقاتل ذو الدم البارد يقتل نفس  فهذا  ..شوكتهم من ظهر اجملتمع

  ..مل يكن اكأن شيئ  و  هناية اليوم إىليكمل عمله و 
حضرات املستشارين.. بعدما ما ثبت للمحكمة من ظروف  سيادة القاضي..

 يكن يف حالة دفاع شرعي أو ملوأن املتهم  – توافر أركان جرمية القتل العمدو  الدعوى
وهي  اإلصراراستعمال حق، بل توافرت يف القضية كل أركان القتل العمد مع سبق 

رقم ت نون العقوًبمكرر من قا 251و 234إىل  230الواردة يف املواد من  األركان
يرتدع كل من تسول له نفسه  حىتشنقا   اإلعدام.. وتطبيق عقوبة 1937لسنة  58

 ..شكرا  سيدي الرئيسو  ..أرواحهمو  العبث مبقدرات العباد
أخذ  ،رجل كبري السن يظهر عليه عالمات الوقار ىانرب  ..بعدما ُسح له القاضي

االشتباك  إىلعض اللحظات يف ب األمرحياور، بل وصل و  يسألو  يستشهدو  ينفي
املباشر مع مثل النيابة، فقد كانت معركة حامية بينهما يتصارعان كزوج من الديوك 

مر طويال .. فبالرغم من ألا. مل يدم .الفرنسية يف حلبات مصارعة الديوكاحلمراء 
ا بل أن كل م ..ةنه مل يستطع الدفع ببطالن ما قدمته النيابأتكنه إال و  فصاحة احملامي
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ن مثل االدعاء قد أصدر أكو  إبتقان ةقد فندهتا النياب حججو  ةاستند عليه من أدل
 ...هيئة احملكمة إىلاحلكم من تلقاء نفسه دون الرجوع 

مجيع  علىينطق ًبحلكم.. صمت مهيب خييم و  حلظات ..رفعت اجللسة للمداولةو 
ق قليب من صوت حنيب مكتوم يشق الصمت حنو أعما إالاملوجودين ًبلقاعة.. 

ن جبوار القفص مباشرة.. جبانبهم جيلس "أم رامي"أمها مع و  "إميان"مباشرة.. كانت 
اليت تنهي  األخريةالطعنة  وأالكل ينتظر الضربة القاضية.. .. "إبراهيم"احلاج و  "ُسري"

هذا الكائن اجلريح الذي يصارع املوت وال يكاد يصل إليه.. اجلميع يف انتظار  على
هذا الشبح املستكي خلف  علىالرمحة.. يطلقها القاضي ُساع دوي رصاصة 

 ،رهيب بصمت   امه حبرف واحد طيلة اجللسة مكتفي  الذي مل يفتح فو  القضبان..
يف وجنته   االصغري الذي ظهر واضح   ىهذا اجملر  إىلطريقها من عيناه دموع تشق و 
  ..قناة ماء امتدت لرتوي قطعة أرض يف الصحراءك

 :يطلق صيحته املعهودةو  نربي احلاجب مرة أخريمرت قبل أن ي دقائق
 ....حمكمة
 8171 رقمالشهود، يف القضية و  ُساع املرافعاتو  األوراق على االطالعبعد  -

توافر كافة إىل  هيئة احلكم اطمأنتبعدما و  جناايت مدينة نصر،2010 ةلسن
ن توافر اجلاين.. وم علىتثبته و  االهتامتدمغ أن القرائن اليت من شأهنا و  األدلة

 ..العمد املسبق للجرميةو  نيةال
 السعيد إبراهيماملتهم.. حامت فهمي  علىحضوراي  حكمت احملكمة  ..لكلذ

 رفعت اجللسة.. ..النفاذو  ، ًبلسجن املؤبد مع الشغلالشهري حبامت الطيار
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.. ستلحق مبصري الثانيةاآلن عرفت مصري دورة حيايت  ..املؤبد ..نطق ًبحلكمو 
 هي ًبقي أايميها و  األحياءثالثون عاما  قضيتهم يف سجن مقربة و  ة.. ثالثاألويل

  ..ا القدريهأ. شكرا  لك ..سأقضيها يف غياهب السجون
أحد  إىل  عليها.. مل يلتفت  اسقطت مغشي  و  اتام   "إميان"ومع النطق ًبحلكم اهنارت 

  ..توساليتوال  ًبستغاثيتمن املوجودين بقاعة احملكمة ومل يعبأ أحد بصراخي وال 
عشرون مخسة  ..مل تشفع دموعي الصادقة عند القاضي وال شهادات الشهود

ال أعلم هل سأخرج للحياة مرة أخري أم سينتهي  ..سأقضيهم يف سجن املظاليم اعام  
 ..مسلسل اخلوف والدموع خلف هذه القضبان

************************ 
 
 
 
 
 

 الفصل السابع
 

 أحكمظالم الليل  ..سجنالالزرقاء عند أبواب  تالرتحيال وصلت بنا سيارة 
 تحدثأ يالضخم الذ احلديديدخلنا بعد فتح الباب  على املشهد تاما.. تهسيطر 
 املكان...  يفا خيرتق السكون األكثر وحشة ا موحش  إزعاج   مزاليجهحركة 
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.. جسم متهالك.. الستائر الزرقاء رأس حليق ..(ن عليها )نزيلزرقاء مدو   ةببدل
 صمتو  جدرانكن وال قهوة.. فقط س  اللون األسود.. ال م   إىلحتولت حتت عيناي 

وشكت أن أطوي صفحتها.. لكن أعتدت عليها سنوات طويلة.. كنت احياة و 
 يثالثو  خبمسحتت الصفر اآلن أان  بلهيهات.. عادت حيايت ليس لنقطة الصفر.. 

 .. ربع قرن من الزمانضيف إليهم أعاما .. أنتظر أن 
وال  ..ةعاملي اجلديد.. أشخاص جدد.. حياة جديدة.. ال رائحة طعام نفاذ

.. األسودو  األزرق.. فقط لوانن تلون هبما عاملي.. حسناء ةحصان ذهيب.. وال أمري 
 مل أكن أميزه يف كثري من األحيان.. األبيضف

ًبلطبع مت استقبايل بتشريفة املساجي اجلدد.. تقليد قدمي مل يتغري منذ قدمي 
شرف  على ة.. حفلة التشريفاألجيال.. كأنه طقس فرعوين متوارث عرب األزل

بدأت األايم و  ( أو )لومان طره(ب  )اللومانعروف .. امل440ليمان ضيوف  الضيوف..
 تضي متثاقلة مريرة.. 

.. رجل يف العقد اخلامس من عمره.. جيلس أركان حوش السجنيف ركن من 
ال خيتلط أبحد.. لفت انتباهي من  ..ملتناثرة يف كل مكانمنفردا  بعيدا  عن اجملموعات ا

. املهم أنين ظللت ... ال يهمأول حلظة.. مل أستطع أن أتقرب منه.. خوفا  أو رهبة
ذين لشدة أخيرتق إال بعد أن كاد وت صأنين مل أنتبه لذا ال حىت.. أرقبه من بعيد

 قربه...
 ..هيعربكمتشغلش ًبلك بيه اي زميل.. مش هريد عليك وال  -

حد أيكن سوي  مصدر الصوت الذي ملإىل  تانتفضت من املفاجأة.. نظر 
 ..مراقبيت لذلك اجملهول الصامتو  ياملساجي الحظ اهتمام
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 ؟هو مي ده اللي مش هريد علي   -
قبلك مبدة اخل هنا داملهم انه مبريدش وال بيكلم حد.. .. مش مهم هو مي -

الكرمي  اسمو  ....متنحو  ساكتوهو  شرفمن يوم ما و  شهور يعين ،بسيطة
 ؟إيه

 ؟نتاو  .."حامت" أان -
 .. نقيب السفاحي!"سامل الصياد"حمسوبك..  -
 ؟يعين زايانقيب السفاحي  -
وال أان  جاي هنا يف جرمية قتلنت امش ! مش عارف السفاحي ..سفاحي -

 ؟غلطان
 "سامل"هللا اي أخ و .. بس مظلومأيوة -
 إيهتبع نقابة  إنتا.. يبقي تشوف نك هنإ النتيجةسوا مظلوم وال ظامل..  -

وًبش طول.. علشان تبقي يف احلماية.. وال عاوز األ علىتسلم نفسك و 
 ..قواني.. غري بره خالصو  يقطعوك.. هنا غري بره.. هنا يف نظام

ة ا قاله نقيب السفاحي الذي شرفت بنيل عضويمنتبه لكثري أشرد ذهين.. مل 
ا الصامت.. ال أدري.. أحسست بشيء غريب منذ قليل.. لكين تعلقت هبذنقابته 

ثرثرة مستمرة كطني النحل الذي ال ينقطع.. جيذبين حنوه.. أشعر أنه مظلوم مثلي.. 
أن أتبعها  يعلاليت جيب  اإلرشاداتو  التعليماتو  نص قواني النقابة ي  عليقرأ  "سامل"

 حد تعبريه..  علىال أقع حتت طائلة القانون  حىتبدقة 
مسافة من هذا الصامت دون أي   علىقف أو  كل يوم أخرج  يفو  األايممرت 

أم "وال  "ُسري"كلمة.. كانت الزايرة هي املتنفس الوحيد ًبلنسبة يل.. فلم ينقطع 
حضره يل أن العبقري الذي أن يوفر يل هذا املسك   "ُسري"عن زايريت.. استطاع  "رامي
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أبدا .. كيس بالستيكي  "رامي أم"الزايرات مع وجبة الطعام اليت مل تغفلها  إحدىيف 
 علىموعد الزايرة القادمة.. مر شهر كامل  حىتصغري حيوي ثالثون قرصا  مؤنة كافية 

أقراص و  مراقبة للصامت املنزوي..و  وجودي يف السجن.. مل يتغري شيء فقط عزلة
جاء يوم تغري فيه كل  حىتاملسكن اليت أصبحت ال أستطيع أن أانم ليلييت من دوهنا.. 

 ..تفاصيلهء.. أتذكره بكل دقة.. بكامل شي
الذي  ،راقب السجي الصامتأنفس موقعي.. أجلس القرفصاء..  يف كنت

هويته.. لكين مل أتكن بعد من إىل  صلأأن  استخباراتيةاستطعت بعد حماوالت 
أسوار السجن اليت  ارتفاعارتفاعها  يفتفوق  اليتو  سوار صمته املشيدة بعنايةأاخرتاق 

 سبعة أمتار حتجب الكثري من ضوء الشمس طيلة النهار.. إىلتتد 
 عظيما  حيتل مساحة كبرية من وجهه.. ارًب  الرأس.. ميلك شو  رجل حليق اللحية
.. وقف أمامي مباشرة مث اخنفض برأسه مقابل رأسي مباشرة.. ةيقرتب يف خطوات اثبت

ملشبعة برائحة ا فأنفاسهتقابلت عيناه مع عيناي مل يفصل بينهما مساحة تذكر، 
اتسعت حدقتاه  ستمر حيدق يف وجهي..من الواء يف اجلو.. ا إىلالدخان كانت أقرب 

 ما من ذاكرته.. مث تكلم.. شيءمث ارختت مرات عديده حماوال  استدعاء 
  ؟الواد كراتيه.. مش كده إنت -

 مل... اا ًبلغ  ثر  أو  ألقي يف قاع بئر عميق فأحدث دواي  وقع سؤاله كحجر صوان 
اكتفيت ًبلتحديق يف هذا الوجه لرمبا أتعرف عليه.. فكونه يناديين هبذا االسم و  جبأ

 ..ين رأيته قبل اليومأأتذكر  معناه أنه يعرفين جيدا .. لكين مل
 أخينا.؟؟ ترد اي ام ..كراتيه.. مش كده  إنت -
 ؟مي إنت .."حامت"أان  ..أان أيوة.. أيوة -
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ا كطفل الزال يتعلم الكالم.. خروجهو  تساقط احلروف من فمي،و  مع تعثري
سنان أثرها جمموعة من األ علىظهرت  ةجعلت هذا الغريب يطلق ضحكة مكتوم

  ..املخدرات ًبلتأكيدو  املتهالكة بفعل الدخان
رئتاي  إىلارتفع بوجهه بعيدا  عين، فسمح لبعض الواء النقي أن يتسلل مسرعا  

د يده ليجذبين ألستوي قائما  أمامه املشبعة ًبلدخان.. مث م هبعد أن تشبعت من أنفاس
 ..مباشرة
من يوم ما جيت واان  مش عارف أان مي.. بس أان أعرفك كويس!! إنتطبعا  -

 ..كويس  أأتكدو  كا افتكر حمبتش أكلمك غري مل ًبفتكر شوفتك في..
 اليسرىه دبطيئة اتهت ي حبركةجابة.. فقط.. أفلتت يده كتفي مث إمل ينتظر مين 

يطلق و  مكان جرحي القدمي.. علىليضع يده  األزرق.. ورفع القميص ناألميحنو شقي 
  ..ىضحكة مكتومة أخر 

 .. أان ده!!.عرفت أان مي -
 مث اتسع وجهه ًببتسامة واثقة   مكان اجلرح القدمي..  علىضغط بيده 

  ..نت مي.. وال عمري قابلتكإمش فاكر  أان -
 ةاخلبطو  لة كانت كتريالرجاو  ا مكنتش شايف قدامك..يومه ..معذور إنت -

بقي  انأ ..م عليكمدرتش مي اللي علو  بتزعقو  ايصجت لك وانت ه
ييري.. فاكره وال نسيته الدراع اليمي للوزييييييي .."ةشيح" ..صاحب اخلتم ده

 ؟نده كما
************************** 

 ..يف منزل أم رامي
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.. فاألمر مل يف السجنأبفضل من احلال  "أم رامي"و "ُسري"مل يكن احلال عند 
ويل أن أحجز مقعدا  يف الصفوف األ أايمي القليلة معهم.. فقد تسببت خيتلف كثريا  

خمرجا  اليت مل ترتك أي سبيل إال سلكته حماولة أن تد يل  ،"أم رامي"خاصة و  لقلوهبم
  ..من هذا الكابوس املرعب

ها تمة نفسية جعل.. فقد دخلت يف صدهممن فلم تكن أبفضل حال   .."إميان"أما 
عريسها األول.. مل  تت به يوم فقدتعاود أدراجها لنفس الوضع الصعب الذي مر  

يف أن حتتوي هذا  "ُسري"و "أم رامي"من و  ت فلح كل حماوالت املواساة من أهلها
لا.. مل تتحمل الصدمة هذه اآمو  اإلعصار المجي الثائر الذي أطاح بكل أحالمها

.. رغم أتكدها أبن القدر مل حيمل لا "حامت" علىآماال  عريضة املرة، فقد كانت تعلق 
، جعل "حامت"العودة للحياة بصحبة و  ر قلبها.. إال أن حماولتها للتماسكس  ييوما   ما 

ها هي اآلن تلس صامتة ال حتدث أحدا  إال من بعض و  من الصدمة أمرا  مضاعفا  
 "أم رامي"من خياطبها.. مل تنقطع  لىعاليت تتخذها كوسيلة للرد  اإلمياءاتو  اإلشارات

  ..خمتلف أن يقوم بشيءالذي قرر  "ُسري"وكذلك هتا يوما  ر عن زاي
 ..كنت عاوزك يف موضوع  .."أم رامي" -
 !!خري -
فكره مش عارف هتنفع وال  ىمبارح جاتلإخري إن شاء هللا.. بصي اي سيت..  -

ميه  "حامت"و "إميان"هتخلي و  عهد هللا لو نفعت تبقي يف اجلونو  بس ؟ال
  ..امليه

  ..قفت قليبو  بسرعه "ُسري".. قول اي "حامت "و "إميان" -
 ...هقول.. هقول.. اصربي بس.. ملا نعمل كوًبيتي شاي األول -
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 ..تنطق متوقفش قليبا م !!مرخ تتصدق ان -
 ..النيب علىطيب.. طيب متزوقيش.. هاقولك.. صلي  -
  عليه أفضل الصالة والسالم -
 ..هياراحيي الزايرة اجل إحناو  انامع "إميان"خد ان إحنابصي ايسيت..  -
 ىقال خالص مش هتيج أبوهانت عارف ا اي انصح.. ما هيهاالت إنتت بج -

 ..ةرجعت تعبانو  بعد آخر مرة جت معاان
 ..أمهاو  أبوهاو  هتيجي هي ..اشرتي مين لآلخر ..استين بس -
  !وبعدين ايعم الناصح كمان! -
يكونوا بربطة نك ختليهم إ. بس شطارتك هتصرف. أانبتاعيت بقي  يبعدين دو  -

 .. ةي حجمعاان أب املعلم
بتبلبعه ده حرق لك نفوخك..  إنتدماغك ضربت.. الباب اللي  إنتوربنا  -

 !دهمش كاهتبلت  إنت
أان و  هم مش هيتأخروا عنكو  ..هم.. عاوزك تروحي تكلمياهتبلت ةأيو  -

 عارف.. 
 ؟طيب هقولم ليه بقي اي فاحل -
 احليل املاكرة.. و  انيت ست األفكار النرية ..حاجةاي نيت هتغليبإيعين  -

 ..."ُسري"ذراع  علىبكفها  "أم رامي"ضربت 
هللا و .. ماشي..ةحيل ماكر  ة.. أان برضه بتاعة.. حيل ماكر إيهيوه جتك  -

  ..إيهتقويل دماغك دي فيها و  أحاول بس لو تطمين بس
 يعين..  إيهفيها صراصري.. هيكون فيها  -
 مش هتبطل.. إنتك اي بعيد.. اف هللا يقرف -
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كل   قررت أن تسلكطريقها حنو معركتها غري مضمونة النتائج..  "أم رامي"تتخذ 
يف الزايرة  "ُسري"و أهلها ملرافقتها هيو  الصامتةفوز مبوافقة اجلميلة للالطرق و  السبل
الصفر من  ةحتديد ساعو  اليت كان موعدها يف الغد.. كان اختيار التوقيتو  القادمة

ركان أهم العالمات الفارقة.. هذا ما أكد عليه مدير عام املخابرات احلربية.. لواء أ
يفضل أن يكون و  أفندي.. حيث قرر أن يكون الجوم قبلها بيوم واحد "ُسري"حرب 

 األوضاعمن  ذال تعطي فرصة للخصم أن يفكر أو يتخ حىت ،ساعات معدوداتب
يف تام الساعة السادسة مساءا   ،لفعلًبو  الدفاعية ما تكنه من الرد أو الرفض..

ما  هبلبلة واضحة يف تفكري  إحداثو  جنحت قواتنا املسلحة يف اقتحام خطوط العدو
  ..الذهاب يف موعد الزايرة علىحالة االستسالم واملوافقة  إعالن إىلاضطره 

**************************************** 
 .....يف موعد الزايرة

 
من يوم رائع  يلالزايرة  هًبلرغم ما كانت تثل فة الزايرة حبركة ًبئسة،أتقدم حنو غر 

.. إال أن الوضع ىتشد من أزر و  روحينعم فيه ببعض الكلمات اليت ترفع من أ
  ..(ةشيح) تاختلف تاما  بعدما التقي

يفسد دقائق  لكياللكن أحدهم مل يفصح عن شعوره و  الحظ اجلميع تغريي
كأهنم و  ةعريض ابتسامهترسم  هم.. وجوه"ُسري"و "أم رامي"ع من الزايرة.. استقبال رائ

 يباركون خروجي من السجن.. 
أحسست بربودة ال تتناسب أبدا  مع اجلو يف حجرة  حىتما أن دخلت إليهم 

تلس يف  "إميان"الزايرة.. نسمة رايح رقيقة مرت من أمام وجهي مبجرد أن رأيت 
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صدرها.. ما  يفم ا ا مسمو ا خنجر  اترك   فقدهتا ينأوسطهم.. شعور رائع.. فقد أيقنت 
 ..فقطو  مل يتبقي سواها.. هيو  غاب اجلميع عن نظري حىتأن وقعت عيين عليها 

ين أسعد واحد يف إحاسس  أانمش مصدق انيت جييت اتين..  أان .."إميان" -
  ..العامل
 ىتتالق ال حىتاألمل.. مث أخفضت عينيها و  ها احلزنتاكتفت ًببتسامة قتلو  مل تب

 .."ُسري"ساعتها تدخل  ..مع عيين
سالمات.. املوضوع مستعجل.. و  حنا مش هنضيع الوقيت يف كالمإ ..هيييييإي -

 يحنا كنا متفقإعلشان ننفذ االتفاق اللي  هحنا جمتمعي النهاردإشوفوا بقي 
  ..شبكتها "إميان" هيلبس "حامت" هعليه.. النهارد

  ..اتننت إنت إيهشبكة  -
ن شاء هللا.. هو إحمدش هرياجعين و  قررتو  فكرت أان .."م رامياي" استين بس -

 سحبت كلمتك اي حاج..  إنتوال  ..حاجةكل   علىمش متفقي  إحنا
 بس الوضع اختلف..  ..حاجةمسحبتش كلميت وال  أان ..ايبين -
 ست سنيو  بتخطب مخس ةحاج وال اختلف وال حيزنون.. هو مش يف رجال اي -

 إنتإعارة يعين.. وال ، ن نفسهنعتربه بيكو   وهأبيهاجرو.. بعدها بيسافرو وال و 
  ..اي حاج "حامت"مش متأكد من براءة 

.. بس الوضع مش  إزايحالتنا عامله  "إميانأم "و أانوهللا ايبين ربنا اللي يعلم  -
 ..ةعشرين سنو  دول مخسه ..ابينكده خالص اي 

اين الزايرة اللي .. هو وص"حامت".. ودي رغبة ال غريهو  عشرينو  ةوال مخس -
  ؟"إبراهيم"من دماغي اي حاج  حاجةوهو يعين أان هعمل  فاتت أعمل كده..
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خمرج عبقري.. مل يعطي و  الذي يتحدث.. فقد ظهر أمامي مؤلف "ُسري"مل يكن 
أعلي  علىحد فرصة أن يفكر أو يتخذ قرارا .. فقد كانت احلبكة الدرامية متقنة أل

هذه  علىستوعب املوقف لتكون رد فعل مناسب مستوي.. فلم ميهل أدمغتنا أن ت
 فقد اختذ القرار ،أان.. فلم أخاطبه يف هذا الشأن مطلقا .. مل ميهل أحد حىتاملفاجأة.. 

ين اشرتيتها  أ.. املفرتض ةبدأ التنفيذ.. أخرج علبة من القطيفة حتوي مشغوالت ذهبيو 
 كشبكة..

 أدي الشبكة.. و  روسة..أدي العو  هنتكلم كتري ليه.. أدي العريس.. إحنامث  -
تدخل من قوات خاصة لدعم إىل  أصبح األمر شبه حمسوم.. لكنه حيتاج

للتدخل السريع.. فقد انطلقت  "أم رامي"كن هناك أفضل من كتيبة يمل و  املوقف..
دوت صداها يف أرجاء املكان.. جعلت منا نقطة مركزية ينظر إليها كل  ةزغرود

 . املوجودين.. كلهم بدون استثناء.
لبس و  الشبكةاي عريس خد  ..كيدإمدي  ةاي عروس إيهلف مربوك.. ألف أ -

  ..البسي شبكتك إيدكمدي و  قريب "إميان" اي يتعروستك.. وان
  ..لينا نفرحخاي مجاعه ُسعوان زغروطه  أيوة -

 حىتعيناها الالمعتان من أثر الدموع.. أصبحت يف مواجهيت تاما   "إميان"رفعت 
استطاعت  حىتة شديدة أن خترج ابتسامة.. تكبدت الكثري انابعد معو  استطاعت

.. صريي مل يسأل أحد عن املناسبةكعادة املو  هااتن الوجنتان أن ترتفعان قليال .. إقناع
قاعة أفراح.. إىل  هذه الزغاريد.. فقط حتولت القاعة من قاعة للزايرة عن سببوال 

اهنالت و  .."أم إميان"من  ىتلتها أخر  حىت.. األوىل ةفما أن انطلقت الزغروط
  ..الزغاريط من كل سيدات احلجرة جماملة للعروسي
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باط ضمظاهرة.. فتدخل أحد الإىل  تتحول الشبكة حىتالسجن  إدارةمل تنتظر 
تتم  حىتأهلها يف حجرة املأمور و  قرر أن جيمعين مع خطيبيت إنسانيةحنوان، مث يف لفتة 

 راسم بشكل رُسي.. امل
هذه اخلطوة غري حممودة اليت مل تانع أبدا  يف تنفيذ  "إميان"يا  من وتت خطبيت رُس

ترغب يف تكرار التجربة مع  "إميان"ا  ملاذا وافقت.. مل تكن د.. أعلم جيالعواقب
ان أو  شخص آخر.. فقد تشبعت من الصدمات املتالحقة، فقد قررت أن ترتبط يب

د أن يدخل عاملها أو ريشخص آخر ي أي علىتقطع الطريق  حىتجمهول املصري.. 
 .. يطرق ًبهبا

 اأخري  و  شبكتها "إميان"بكل روعة.. لبست و  يف حجرة املأمور.. مت كل شيء هبدوء
 (( مربوك اي حامت.. ربنا يفك سجنك)) :بعد معاانة.. نطقتو 

 "إميان"فرحة هستريية بنطق اجلميلة إىل  حولت اجلميعهذه الكلمات اخلمس 
انسابت دموع  فقدع الفرحة الثالثي الكبري من البكاء.. .. مل تنبتمام اخلطوبةو 

معها و  انقضت الزايرةو  فرحتهم هبذه الكلمات اخلمس أكثر من فرحتهم اخلطوبة..
بعد وعد منها بتكرار الزايرة  "إميان"غابت و  ..اإلطالق علىأمجل حلظات عمري 

تسلمين و  لقادمةأن تتسلمهم هي يوم الزايرة ا علىا يومي   رسائلووعد مين بكتابة 
  موعد الزايرة التالية... حىتكتابتها   علىاليت ستعكف الرسائل جمموعة من 

********** 
 

 ..التايليف اليوم 
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 يكن حدث خطبيت مير بي نزالء السجن مرور الكرام.. خصوصا  ظلي مل
جهارا .. و  .. يرقبين خلسةطوال الوقتالذي كان مالزما  يل  .."شيحة" ..األسود

تذكرين مبا حدث يل و  ما كان يرمقين بنظرات ترعبين كثريا  و  خيفي أحياان  و  أوقات حيصر   
 ..اكنت فيه ضعيف  ا  ايم.. يوم  يف يوم من األ

ردود األفعال يف و  حداثمل حيتل خرب خطبيت املساحة العظمي من تداعيات األ
كن أتوقع بشده.. مل أ أنتظرهو  حدث شيء آخر لطاملا كنت أتوق إليه إمناو  اليوم، هذا

بعض  معساعتها أجلس كنت أن خرب خطبيت سيكون سببا  يف حدوث هذا األمر..  
 بعد انصرافهم.. أحسست بيد تسك كتفي من اخللف..و  النزالء أتلقي التهاين..

ستقبال عندي بصوت قادم من أعماق البحر.. كلمة واحدة استطاعت أجهزة االو 
  .((التقاطها.. ))مربوك

نه الرجل إاليد قد انسحبت يف هدوء كما أتت يف هدوء..  قبل أن ألتفت كانت
آخر من كنت أتوقع منه التهنئة.. بل هو آخر من كنت أتوقع أن يقرتب  ..الصامت

اكتفيت فقط  ..ذهين وقتها.. مل أجبه مين ًبألساس.. ماليي األسئلة تبادرت إىل
و مكانه اخلاص.. جلس اته مباشرة حن ..عن ًبقي النزالء امبتابعته وهو ينزوي بعيد  

ما قام به لتوه مل يكن ليحسب  كأنو  تقليدي ظهر أي شيء غريجلسته التقليدية.. مل ي  
 من اترخيه.. 

ب من هذا الرجل الصامت احملاط هبذا رت ازداد شغفي أن أقو  تعلقت عيناي به
 إىلقفز أو  السكون.. حلظتها قررت أن أخرتق عامله.. أن أترأو  القدر الائل من الرهبة

أي جواب ألسئلة كثرية تدور يف خلد اجلميع ومل إىل  هذا البئر العميق لعلي أصل
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اتهت و  قررت التحرك.. قمت.. إلجابةأن يصل  اآلن حىتيستطع أي من النزالء 
  ... أربعة خطوات خطوهتا حنوه.. مث توقفت.ةاثبت بطيئةمباشرة حنوه خبطوات 

لسه فيك  إنتوه ًبلراجل ده.. مش قولنا ملكش دع ؟"حامت"في ايعم  على -
 مبتسمعش الكالم ليه؟ ..الطبع الباب ده

مل أكن أحتاج أن ألتفت لكي  "..شيحة"ًبلطبع مل يكن هذا الصوت إال صوت 
.. كانت وحدها كافية لكي أتعرف فمهأتعرف عليه.. يكفي رائحة التبغ املنبعثة من 

ديد مل جيعلين أشعر به إال .. لكن تركيزي الشخطواتقدومه قبل أن يصل بعدة  على
 .. بعد أن استوقفىن

جه  ..مش رايح أكلمه.. الراجل بس كان هنا الوقيت أان.. "شيحة"خري بس اي  -
مشي من غري ما أرد عليه.. ميصحش يعين الزم أكون و  قايل مربوك..و  جنيب
  ..رد حتيتهأأروح و  زوق

بصوت خافت حيمل و  .."سامل"انضم الينا نقيب السفاحي..  حىتمل أكمل كلميت 
 ...نربة التهديد الواضحة

 ..الوقيت بتزعل الكبري إنتو  ن يف هنا كبري..إمش عرفت  إنت "حامت"عم  اي -
يرد عليه  حىتأي حد يكلمه وال  علىجي ن اجلدع ده حمر  إعارف  إنت

 حىتراح كلمه وال  حدشوفت أي  كليك هنا شهور عمر  إنت أظنو  السالم..
 ؟قاله سالمو عليكو

بس  ..حد وال حد بيكلمه الراجل ال بيكلم .. حمصلش صراحةال -
 .……………أان



 

 دمعة جبل 105

 

عم قولت لك متزعلش الكبار منك بدل ما تروح يف هيبسبس اتين.. اي -
خليك و  بعدإرم وال حد هيسمي عليك.. فهتت ،عضمتك طريه الرجلي وانت

 ..يف حالك
أفهمه و  حبييب "حامت"هقعد مع  أان.. عندي أان دي.. "سامل"خالص اي معلم  -

 ....سيبهويلو  إنت.. اتكل زايا ةالدنيا ماشي
نه عريس جديد لكنت إواقف ولوال  إنتاحلرام لوال  ، علي  "شيحة"خالص اي  -

 ةواحد ةالكلمة بتتقال مر  إنيعرف و  ..علمت عليه علشان مينساش اتين
 ...بس

عندي و  احلوار علشان ميكررهاش لىأان هرسيه ع "سامل" خالص اي معلم -
.. مسمعتش الزغاريط إنت.. اخلطوبة لىبدل ما تبارك له ع هراجل د دي.. اي

 كانت ليلة..   يد
بعد  ي  علابقي عدي و  بس متزعلنيش منك اتين.. ..مربوك اي وادصحيح  -

وحمدش يعرف  األصولنفهم يف و  انس والد بلد إحنا ..الغدا خد هديتك
 ..ايغلطنا أبد  

عتقد أن أ.. منها توقف انبعااثت الدخاني مدخنة التبغ اليت ال اانصرف الصياد خملف  
أحد األسباب الرئيسية يف حدوث السحابة السوداء يف ُساء  "شيحة"هذا املدعو 

  ..القاهرة
لدرجة ال أبس هبا..  تقيؤي. رافعا  احتمال .احتواين حتت ذراعهو  يده "شيحة"مد 

 يالفحم يف وجهبعث بدخان احرتاق باري قدمي خبفقد كانت رأسه أشبه مبقدمة قطار 
ايواد  :مين اقرتبو  م من سيجارته اليت ًبلكاد تفارقه..س2مباشرة.. ألقي أبخر 
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 أانبس الكالم ده لو طلع براان  ..الليلة حمبة يعين علىمتبقاش غشيم.. أان هرسيك 
 ...حبيبمعرفكش.. ماشي اي  أانيبقي  إنتو 

الرائحة الكريهة املنبعثة  فقد كنت كتفيا  مبا تستقبله أنفي من هذه ،مل أستطع الرد
ي.. فاكتفيت بتحريك وجهي أن قد ممن فمه.. فلم أشأ أن أزيد اجلرعة بفتح ف

 ..وصلت رسالتك
ده  عاجلد  إنقالولم و  اتعمل اجتماع للكبار هنا ايواد.. اجلدع ده يوم ما دخل -

يرد  حىتمنوع حد يقرب له وال جيي جنبه وال يكلمه وال و  ))مجيل(( اُسه
 ...جنبه علىاللي هيخالف يبقي ذنبه و  عليه..

دارة السجن.. طيب مراحش ليه عنرب من بتوع الناس إيعين الكالم ده من  -
  ..املهمي

دا  ةعم املفكر.. خليك يف حالك.. مث عنرب مخس دي بقي مش بتاعتك اي -
 خوانإلاليومي دول فيه قلق.. اللي بيقولوا عليهم او  ..ةبتاع العامل الثورجي

متدخلش يف و  ركده.. السجن كله فيه لبش اليومي دول.. قص    هإيمعرفش و 
 ..مشاكل.. ماشي

التهديد.. و  مسلسل الوعيد ىأهنو  يوجه( معدته يف شيحة) أفرغ هذا ال إنبعد 
هنا  ما بدأه سلفه السيد النقيب.. مل يسعين إال أن ألتزم ًبلتعليمات.. مستكمال  

 أما يف اخلارج؟بدور املنظم..  تقوم ةالشرطو  تطبيق القانون منوط ًبلشعب
ك ز نستين املوضوع األصلي اللي كنت عاو و  خدتين يف دوكة إنتشوفت بقي  -

 !فيه
 !شاء هللا إنخري  إيهموضوع  ..موضوع -
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نك جاي هنا يف جرمية قتل.. مش إعرفت  أان.. اي سيديخري طبعا .. بص  -
ويل قولت ربنا ساعة ما قالو  عهد هللا ما مصدق اي أخي..و  أصلي ..حتكيلي

 مبيغلطش يف حىت ةعشرة قدميو  هعرفألم مستحيل.. عمره ما يقتل أبدا  دان 
 ..هللي بيعور ا
 أن تذكر وال تنسي..  رسالة مفادهامين.. مرسال  األ شقياتهت عيناه انحية و  قالا

 البوح هبذه العبارات.. إىل اجةصلت الرسالة مباشرة دون احلو 
 ؟ هنا متهم بقتل مي أانمتعرفش هور وأنت كل املدة دي.. ش  "ةشيح"يعين اي  -
لبست  إنتعلشان كده  .."لوا " شغالة يف شقةو  ةواحد إهناالكل بيقول  -

أصل احلاجات دي مينفعش تتأخر الزم تتستف  ..البدلة الزرقا قوام قوام
  .. ها قويل بقي مي دي؟ةبسرع

 .."والء مربوك" -
خبرب وفاته  حىتلتبغ أبي خرب وال ًب بعمل أختيل يوما  أن يتأثر هذا الكائن املش

 كان كفيال   أبي حيرك هذا الكائن امليت  "والء مربوك"لكن ُساعه السم  شخصيا ..
  جيعله ينتفض من ُساع االسمو 

 ؟والء مربوك ..والء مربوك -
 مرات الوزير "والء" .."شيحة"اي  أيوة -
تالها حلظات من أثرها فكه السفلي متدليا ..  علىانتابته حالة من الذهول سقط  

الصمت مل تكن ًبلقصرية.. وقتها وفقط أحسست برعشة كهربية عابرة تسري يف 
 آكل التبغ.. األسطوريهذا الكائن  علىجسدي من أثر نشوة النصر 
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صخرة كانت جبواره.. مث رفع يده مسكا  بتالبيب قميصي جاذًب  إايه  علىجلس 
مستوي مصدر انبعاث إىل  لت رأسيوص حىتاالحنناء معه  علىجمربا  رقبيت  ،ألسفل

 ...صوت حاد مل خيلو من التجشوءو  نربة آمرةبو  رائحة التبغ..
اللي خلق اخللق و  إالو  .. فاهم..حاجةعاوزك حتكيلي ًبلتفصيل اململ.. كل  -

 ..فاهم إنت ..ما هتشوف نور الصبح ده اتين
اآلن فقط و  رفعت يده يف هدوء.. رفعت هاميت.. فاآلن..و  دت يديدم

ون قمل يكن هتديده السابق سوي ما يطلو  أنه حتت سيطريتو  األقوىحسست أبين أ
عدلت من وضعية القميص الذي أتثر من أثر قبضته.. مث  ..عليه جمازا  ))حالوة روح((

جلست جبواره تاما .. لكن تعمدت أن أبتعد عن مسار  حىتحركت صخرة ًبجلوار 
أراقب هذا الصامت  زاوية املناسبة لكيرائحة التبغ احملرتق يف نفس الوقت كانت ال

  ..ااملنزوي بعيد  
 ًبلطبع كان األخري قد قطع أذانهو  بدأت يف سرد األحداث ًبلتفصيل اململ..

ن انتهيت من األحداث أما و  ال تضيع منه أي كلمة.. حىتقام بربطهما يف شفتاي و 
درين بسؤال مل أكن ًب حىتانتهاء جبلوسي يف هذا املكان.. و  بداية من تقرير التحاليل

  ..أتوقع غريه
اتوز البت  "الوزير"بعدها و  ماتت وهي بتولد من سني.. "والء"هي مش  -

قفشت و  بينهو  بعدها حصلت املشكلة بيينو  ..الالفو   إُساعيلبنت  "هتاين"
 "الوزير" علىاستين استين.. مش ميكن تكون هي اللي خلصت  ..معاه.. بس

بتحكيه ده زي اللي حصل  إنتصل اللي أل.. اللي لبستها زي اجلرد أانو 
  ..معااي تقريبا  
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 ..احكيلي جايز نفيد بعض ..بقي اللي حصل معاك إيه -
بقي الطلعة دي.. الكالم ده الزم يكون عند اللي يقدره مش  إنت. عنك .ال -

 خالص..  نتا
  ..حاجةحكيت لك كل  أانمتفهمين اي عم.. مش  ؟مي بقي اللي بيقدره -
  .... سريع سريع يعينحاجةهقولك بس مش كل  ..مري هللأطيب  -
 ..مكن أفهم منها حاجة أيماشي بس  -
بعض  علىعلينا صوتنا و  .."الوزير"بي و  حصلت املشكلة بيين امل أانبص..  -

والزم حقي  "وزير" قولت له مش هاسيبك ايو  ..ةالناس كانت واقفو  يف احلارة
 .. الليلةيبات يف حضين 

  ؟ًبلظبط إيهحقك يف  -
 ..ساكت إنتو  ُسعا ..متسألشو  ملكش فيه.. -
  ..خالص اللي تشوفه -
 تعرفين كويس إهنابتقويل  ةويف واحد احملمول علىبرين  بعدها لقيت رقم غريب -

فرصتك ختلص منه.. طبعا و  هايكون لوحده..و  لعة الليلةعنده ط "الوزير" إنو 
  ..من دي حاجةعمل أ أصال  كنت هبوش بس وال كان يف نييت   أان

 ؟مش كده ..خلصت عليهو  طلعت وراهو  -
 ةخلي حرمأين عيل ملا إحسيت و  تالته ًبهلل ما حصل.. دان استبوخت قوي -

كلمته علشان أحذره   سره معااي..و  بي الراجل اللي خدمته سني..و  توقع بيين
 ...روحت اي معلمو  ..دي قالت عليه الوليةمردش.. قولت أروح املكان اللي 

 قيه اي معلم سايح يف دمهأالو  من هنا.. "الوزير"فيها اللي كان  الشقةأدخل و 
برج من و  اللي يعجبك قوي.. لقيته خمبوط ًبملطوة بتاعيت.. أان اتنيتو 
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اللي جاهبا هنا.. دي مبتطلعش من جييب أبدا ..  إيهدماغي طار.. املطوة دي 
 .. وقلتربناو  اتننت ؟بقي إيهمعااي.. يعين  يتيدي يف جييب ألقي مطو إأمد 

أصل  "الوزير"هي اللي كانت خمبوط بيها أهني فيهم بتاعيت.. ميكن مطويت 
 ميزة يعين! ةمطويت كنت كاتب اُسي عليها ًبلنار.. عالم

متاخدش  إنتحط لك املطوة التانيه علشان و  يعين حد سحب منك مطوتك -
 ..قتل بيها علشان تلبسكو  ا ًبلظبطه.. وال جاب واحده شبهًبلك

.. املهم.. لقيت اأساس  زاي حصل إو  رف اللي حصل..اع ربنا املعبود ماو  -
الدم سايل و  لقيته بيطلع يف الروح أشوفهالراجل  علىنفسي زي اجملنون جبري 

ايدوب ًبرفع جتيت علشان أقوم.. و  ..من جنبهمن جتته.. شديت املطوة 
.. كأهنم بتوع الكامريا اخلفية زيلقيت الرجالة بتوع املباحث واقفي ورااي 

لقيت الظابط بيقويل اللي حصل ده اتصور.. و  ..دخل الشقةأين إني مست
 ....عاوز تذيع قول ذيع

  ؟طبعا  قولت له ذيعو  -
اتلحق و  حبت ذي العجل اللي بيطلع يف الروحسحلقت أقول.. دان ات أانهو  -

 .. ةًبلسكين
  ..لبست القضية متفصلةو  اتثبت اي معلم إنتيعين  -
 علي  و  حد عمل معاان الصح والزم أعرفه.. يف وأنت أانمتفكرنيش.. املهم  -

  ..نه ميوت مش هايطولاإهاطلع عي أمه هخليه يتمين  ..احلرام ما هرمحه
 ؟تفتكر مي اللي مكن يكون عملها إنتهو و  طيب -
 إنتقولت يل  إنتشك فيه.. بس مل أين مش القي حد مكن إاللي هيجنين  -

ن بنت احلرام دي هي اللي يبقي مش بعيد تكو  .."والء"جاي هنا يف قتل 



 

 دمعة جبل 111

 

 دان حاطط ..ةكانت عايش  إزايعرف هي أو  أموتبس  ..عملت املغرز ده
  ..أبيدييف الرتاب  جتتها

ا يف أسداس.. حياول ب أمخاس  ر .. يضهماضيو  يصارع أفكارهو  تركته يصارع نفسه
ين سأانل أخريا  قسطا  أ.. أما أان فقد أحسست ةأن يقنع نفسه أبشياء معظمها ومهي

 عن التفكري مستعينا بسالحي السري..توقف ي أن .. سأجرب عقليةمن الراح
أخرجت لفافة بالستيكية أخفيتها بعناية شديدة.. هي ًبختصار مؤنسي يف هذه 

أعتقد أن أحدا  الحظ ما أقوم به يف أي مرة.. وإال مل تكن لتمضي  .. الالرحلة اجملهولة
 على االنفراديز لقي يف غياهب احلجالسجن كفيل أبن أمرور الكرام.. فمخدر يف 

هلل مدة ال تقل عن الشهر.. فمع كل قرص أتناوله يف كل مساء كنت أبتهل  األقل
 ..أن أخفاين عن العيونشكرا  
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 الفصل الثامن

 
 ..مكتب الرائد حسام عادل

طارق "بقدوم ضيف هو الرائد  "حسام"يدخل عسكري احلراسة ليخرب الرائد 
دخل شاب يف العقد و  بدخوله.. وفتح الباب اإلذنبعدما ُسع انصرف و  .."الصاوي
نظارة الشمس و  يضع الكاب حتت إبطهو  ..للشرطة ارُسي   من عمره يرتدي زاي   الثالث

  ..ملالقاته بكل ترحاب "حسام"انتفض  حىتالغرفة  إىلوما أن دخل  ..ىيف يده اليسر 
 ؟نك من زمانفي ..هللاو اياا أهال اي أهال.. طارق حبييب.. واحشين -
  ..لو واحشك صحيح مش كنت تسأل أانوهو  ..بكاش اي إيهحشك او  -
 ..عارف الداخلية مبرتمحش إنتو  "طارق"وهللا مشاغل اي  -
  ..األهليين جايلك البس ترنج النادي إأساس  على ..هتقوىل إنت -
 حاجةال جنيب و  قهوتك املظبوط ..ولاأل إيهتشرب  ..هللاو منوران إنتاملهم  -

  ..اتنيه
 ايريت  ..مظبوط ةخليها قهو  ..ال تام -

ليدخل نفس  ..حول مكتبه مث احنين انحية زر االستدعاء "حسام"استدار 
مث  ..احبركته اآللية احملفوظة سلف   .. بعدها استدار"حسام "ليتلقي أوامر  العسكري

 ..هأغلقو  خرج من الباب
 ؟بقي سر الزايرة املفاجأة دي إيه .."طارق"خري بقي اي عم  -
  ؟إيهيف مانع وال  ..ةكنت معدي قولت أفوت أشرب معاك القهو   ..أكيد خري -
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 ؟غلطان أانوال  ..بس يعين مش عوايدك ..هللاو دماغي اي حبييب علىال  -
 !!"براهيمإحامت فهمي " -
 ؟مشعىنإ -
 ؟ده ًبالسمتعرف حد  -
  ..جلنابكم من كام شهر ةمشع 25    دان لسه مسلمه ب .."حامت الطيار" ..طبعا   -
 ..ًبلشمع بتاعه جاين ىبقهو أ ..ليك نورع -
 ؟إيهوال  ةعمل مصيب ..طيب خري -
يف حاله وال بيهش وال و  ًبلعكس دا هادي ..حاجةال أبدا  ال مصيبه وال  -

 ..بينش
  ؟خري إيهومال يف أطيب  -
  ..خرهاجيب لك من اآلو  مش هطول عليك ..بص اي سيدي -
  ..ال عادي خد راحتك -

املاء البارد مث انصرف و  كري حامال  صينية القهوةدخل العسو  دق الباب مث فتح
 ..مؤداي  التحية امليكانيكية احملفوظة

 ..فنديأ "حامت"ماله  ..احكيليو  اشرب قهوتك اي عم -
 بتاعتنا ةدخل املراقبو  طبعا  الراجل ده جاي من كام شهر .."حسام"شوف اي  -

 همش دبس  نه مكن يكون دبح فرخه طول عمره..إمفيش حد الحظ عليه و 
 ..هاينفذهو  جاي واخد حكم هال يعنينا يف أي شيء.. د هن داملهم.. أل

 ؟ىاملشكلة بق إيه ..طيب تام -
قايل انه  ..(شيحةشهرته )و  "صابر" اُسهجاين مسجون  ..أقولك اي سيدي -

  ..حكايل قصتهو  من زمان "حامت"يعرف 
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  ؟إيهجييلك مبناسبة و  كمان  هد "شيحة"يطلع مي و  -
اللي جايب  ..من العيال اللي بنزرعها وسط املساجي سيدياي دا  "شيحة" -

 حاجةاللي بيفكر يف  ،يف الزايرة منوعاتل اللي دخ   ..كده وال كده  حاجة
  ..ش مبصيبهئجا. احتياطات يعين علشان منتف..مش والبد

 !!خالصو  تقول عصفورا م ؟عصفورة يعين -
اجملين  إنو  .قضية قتلانه دخل السجن يف و  "حامت"جاين حيكيلي عن  ..املهم -

أنه دخل السجن و  انه هو اللي دفنها يف الرتاب..و  من زمان ةعليها دي ميت
يستشهد ببقي فهو  ..كده يعين حد ملبسهاله"حامت "مش بتاعته زي  ةيف قضي

  ..ةسن 25نه واخد برضه أل ..علشان نفتح له التحقيق وال نعيد النظر "حبامت"
دا عند أمه بقي.. هي لعبه.. هنهزر.. : ةبه حادش ةبنرب و  بعصبيه "حسام"انتفض 
بنصدق خنلص منها.. ا القتل ده مده اللي بتتقفل حد يفتحها اتين..  هي القضية

  ..بتاعو  "شيحة"تيجي تقويل 
مبا أنك اللي كنت ماسك  كجاي أسئل أانفهمت غلط..  إنت اهدي ايعم -

 ؟إيهرأيك  إنت .."حامت"حترايت قضية 
اللي خيليك هتتم بيها من  إيهو  .."حامت"بقضية  "شيحة" دخل قضية إيهطيب و  -

احلمد هلل..  ىيبق ..حكم هنائيو  ةمتشغلش ًبلك.. قضية خلصان ..األساس
فيها  رتفح  تقوم عاوز تروح  ،ةفاكرها ًبلساهل كده تالقي قضية خلصان إنت
 "شيحة"وال  "حامت"هو يعين هيفرق و  ..ومش عارف مي "شيحة"تقويل و  اتين
 !!عادي يعين ،مليون 90يف 
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تشوف مي هو و  بس لو يف فرصه أنك تنقذ شخص بريء ..مكن عادي -
 ةن القضيتي مربوطي ببعض.. مش صدفإمتأكد  ألين ..القاتل احلقيقي

 خالص.. ومش بعيد يكون القاتل شخص واحد.. 
 شالتانس اتنيه و  غريهمال ومش بعيد برضه يكون اللي قتل دول قتل  -

 ؟صدك كدهالقضية.. مش ق
 اجةمش جاي أكلفك حب أان.. ةخد املوضوع ببساط "حسام" ص ايب ..ليه أل -

نك إمتكسلش  حاجةأو حصل  ةبس بقولك لو عندك أي معلوم أانخالص.. 
  .."حسام"تفتح القضية.. دي حياة بين آدم اي 

 ده كانت مع مي "شيحة"هشوف قضية  أان ..مفيش مانع ..خالص.. خالص -
  ..طول علىهتابع معاك  ،حاجةكن أالقي مي ..أشوفو  هسألو 

 *  *  *  *  *  *  *   * 
  ..آخرون يقرتبون من مكان جلوسي حبوش السجن 3بصحبة  "شيحة"و "سامل"

 ؟عرفت اللي حصل ..خباركأ ..ح اي كاراتيهصب   -
  حاجةاللي حصل معرفش  إيهخري  .."شيحة"صباح الفل اي معلم  -
ش صاحبك راقد عيان بقاله  .. ماجةن حبرايودانك بقي ومش د علىانمي  إنت -

 . .كام يوم
 ..يف حايلو  ين مليش أصحابإعارف اي معلم  إنت ؟صاحيب مي -
 ..إيهوال  الذاكرةهو فقد  "شيحة"اي  إيه -
  ؟إيهعملت  أان "سامل"ليه بس اي معلم  -
الوقيت هتعمل اللي هنقولك  إنتعملت وال معملتش مش دي القضية..  -

 !!بسو  .. تنفذقصال انو  ةد. ال زايعليه ًبحلرف الواحد.
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 !!عرف بسأطيب بس اي معلمي مش  -
  ..خالصو  نفذو  متسألش كتري -

أستطع  .. ملقبل معي هبذه الطريقة من "شيحة"أو  "سامل"مل يسبق أن حتدث 
  ..ييد علىرعشة مفاجأة ظهرت و  نربة صويت على اإخفاء خويف الذي ظهر جلي  

  ..ايب من بعضه ليه كدههو الواد ده س ،"شيحة"ايعم  إيه -
 إنتحد..  اقتلقولنالك روح  حناإ ،متنشف اي كراتيه متضحكش الناس علينا -

  ..ًبحلرف الواحد إيههنقولك هتعمل و  دارة السجن..إبس هرتوح مشوار حلد 
  ؟هروح مليو  ..ليه بس ..إدارة السجن -
 ..روح مليأ ..أهو "لسومأم ك"  علىأهو هيقلب  "شيحة"شوفت اي -

 اقرتبكالمهم.. مث   ىعل ىرد فعلو  ت الضحكات الساخرة من طريقة كالميتعال
هتطلب و  بيه يف شئون املساجي.. "لطارق"خافضا  رأسه حنوي.. هرتوح  ،"سامل"مين 

اللي هو  ..بعد يومي إفراجهيطلع  معاهواحد  .."شيحة"منه أنك تتنقل الزنزانه مع 
  ..(( اللي واقف دهفرغلياملعلم ))

إىل  .. مد يدهةيالمح الصعيداملر اللون غليظ الوجه.. تظهر جليا  عليه رجل أُس
 ..ًبملصافحة

 ( من )جنا "فرغلي"أخوك  ..حصلنا الشرف ..أهال بيك اي زميلي -
  ..أهال بيك اي معلم -
بيه  "طارق"لو سألك و  هرتوح تعمل اللي قولنالك عليه.. .."حامت"عم  اي أيوة -

 فاهم الكالم.؟؟ .عاوز تتونس بيهو  ةميشرة قدنكم ع  إقوله  ..عن السبب
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اتعودت و  يتمن نقل الزنزانه.. منا مراتح يف زنزان إيهطيب أان بس هستفيد  -
 ؟عليها

 ترجع تزعل.. ا ُسع الكالم بدل مإما قولنا  هتطول ليه يف الكالم.. إنت -
وال  تعليماهتم الغري قابله للنقاش انصرفوا يف مجاعة بعد أن ألقوا إيل  و  انتهي اللقاء

. فقط حاولت املماطلة لرصد ردة الفعل.. مل .خرآ اختياراجملادلة.. ومل يكن أمامي 
جدار إىل  هتطل ماطليت طويال  بعدما رأيت هذا الصعيدي األُسر يقف مستندا  بكتف

 أن أقوم به.. علىكأنه يذكرين مبا جيب و  بيه.. "طارق"مكتب  إىلالطرقة املؤدية 
  ..ًبلفعل مل أأتخر كثريا  و 

صرت مبحاذاته فلم يتكلم  حىتتقدمت هبدوء حنو هذا الواقف يرمقين بعينه.. 
من أحد  اقرتبت حىتتقدمت و  أشار بعينه.. حركت رأسي اجياًب ..و  فقط رفع رأسه

 ..حراس السجن.. رفع يده حنوي بلهجة حادة
  ..في اي مسجون على -
 ..بيه "لطارق"رايح  -
 ؟إيهبيه يف  "طارق"عاوز  -
  ..عاوز أقابلهو  ىعندي شكو  -
 ..رجع لكأما  علىطيب استين هنا متتحركش  -

هذا األُسر الواقف جبوار احلائط كأحد تاثيل إىل  بقيت مكاين أنظرو  حترك احلارس
  ..عاد احلارسو  حلظات ..معبد أبو ُسبل

 ةمل أتوقع هذه املقابل ..املكتب إىلدخلت  ..خطوات كانت تفصلين عن مكتبه
  ..كأنه كان ينتظرين من فرتةو  بيه "طارق"بين فقد استقل ..مطلقا  
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 ؟فينك يراجل من زمان ..اتفضل .."حامت"أهال اي  -
ين أقابل سعادتك قبل  إموجود بس حمصليش الشرف  أان ،هال بيك اي ًبشاأ -

  ..كده
 ؟سبب الزايرة إيه ..أهو حصل اي سيدي -
 ...نيهات زنزانة أتنقلعاوز  يعين ..ًبشا كنت عاوز أغري مكاين وهللا اي -
 ؟حد مزعلك يف زنزانتك ..ليه خري -
كنت عاوز و  ةقدمي ة. معرف".شيحة"مع  أتنقلعاوز  أانبس  ..اي ًبشا اال أبد   -

 .معاه أتنقل
مل أستطع تفسريها.. ظهرت وكأنه كان ينتظر  ه،وجه علىعريضة ترتسم  ةابتسام

ا  عند هذه لسبب آخر ال أعرفه.. مل أتوقف كثري رمبا مين أن أتقدم هبذا الطلب.. 
 ..النقطة.. فقط استكملت حديثي

 "شيحة"بقي مع أأان عاوز و  جماميعو  عارف السجن كله رًبطيات إنتًبشا  اي -
  ..بقي يف محايتهأعلشان 

  ..عاوز تبقي يف محايته.. وال عاوز تفتح معاه القدمي ..مجيل -
لت  وال جديد.. هو بس زي ما قو مياللي هفتحه.. ال يف قد اي ًبشا إيهقدمي  -

 لسعادتك كده.. 
جوانب غرفته، مث رفع قدماه  إحدىيف  ةجلدي ةأريك علىجبسده  "طارق"ألقي 

 ...كرسي صغري أمامه  علىمددمها 
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 إنتو  قدامك طول اليوم "شيحة"ن مفيش قدمي.. طيب ما إطيب هنفرض  -
الساعتي بتوع  علىيف محايته.. يعين جمتش  إنتو  ..تتكلم معاه عاديو  بتقعد

 ..مش كده ..الليل يعين
 ........ًبشا وهللا املوضوع اي -
سيبك من موضوع  .."حامت"بص اي ..بقي هو املوضوع إيه أيوة :قاطعين بلهفة -

اللي بعت  أانخالص.. اه نسيت أقولك..  األولاحكيلي بقي من و  ده ةالزنزان
  ..علشان تطلب تتنقل معاه "شيحة"لك 

 ؟ين جايلكإيعين سعادتك عارف  -
ول خالص عن من األ ىحتكيلو  كمان.. عاوزك بقي تقعدمستنيك  و  طبعا   -

 حاجةطلبته.. احكيلي بقي عن كل  أاناللمون جاي دلوقيت..  ..حكايتك
 ..تعرفها عن الوزير حتديدا   حاجةكل و  ًبلتفصيل

حكيت قصيت   ة... مل أعد أتذكر حتديدا  كم مر .....بدأت أحكي قصيت للمرة
.. سرد فصول قصيت..أ أانو  بيه "لطارق"رد فعل أي  امل أستطع أن أقرأ أيض  كاملة.. 

. أهنيت فصول قصيت.. .ةبعد أكثر من نصف ساعة من الكالم بدون أي مقاطع
كل ما حصلت عليه و  انتظرت تعليقا  أو مناقشة فيما ذكرت.. إال أن ظين قد خاب..

 علىنقلي كما أريد.. دون أي تعليق أو تعقيب  علىمقابل هذه احلكاية هي موافقة 
  ..ما ذكرته

  ..مقولتهاش حاجةاتنيه نسيها وال  حاجةمفيش طبعا   .."حامت"تام اي  -
 ..حاجةهللا ده كل و شاًب ال خالص اي -
.. بس ايريت ةطيب.. خالص من بكره تهز حاجتك هتتنقل زنزانتك اجلديد -

  ..تيجي يف أي وقت ..اتنيه عاوز حتكيها أو تقولايل متتأخرش حاجةلو يف 
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 الي حتديد ما هو.. فقط خرجت مقدم  مل يستطع عق بشيءيوحي  كان العرض
 الثناء.. هكذا احلال بي السجيو  برتاتيل املدح اي  .. متغنالعرفانو  فروض الشكر

 .. احلبالسجان.. كثري من النفاق.. قليل من و 
أعتقد .. ةخرجت من مكتبه ألجد هذا التمثال الرابض مكانه مل يتحرك قيد أمنل

ليمات.. مل أكن أم ينتظر نتيجة تنفيذي للتع وجهه.. علىعامد الشمس ينتظر ت أنه
مور عندي أقدامي هذا املكان وأصبحت كل األ وطأة، فمنذ أن أشغل ًبيل كثريا  

  ..فقطو  هذا اليوم ..قيد احلياة سوي منذ أن أعلنت خطبيت علىسواء.. مل أشعر أبين 
 ؟سبع وال ضبع ..إيهعملت  ..ها -
 .."الصياد"و "شيحة"الص من بكره هنقل يف الزنزانه مع خ ،ال سبع طبعا   -
 ..عشان هم مستني ..طيب يال بينا نروح نبلغهم -

اجلسد الضخم.. و  ةالفارع ةكرجل أعمال يتبعه حارسه الشخصي ذو القام
 "شيحة"حيث يرقد أسدي قصر النيل..  إىلبيه  "طارق"طعت طريقي من مكتب ق
أمرا  غري طبيعي.. مل أتعب نفسي يف التفكري.. فما  كأهنم يدبرونو  او كان  .."الصياد"و

 أمام قدمي دون أي عناء..  فيقو  أفكر فيه سيأيت
 ؟ةاملوافق تخد "حامت"تام اي  -
  ..طول علىبيه وافق  "طارق" ..تام ،"سامل"اي ريس  أيوة -
 طفتاختنك إاحنا قولنا ه جوه.. د ةساع .. دانت بقالك جييإزايطول  على -

 !!اديانفر وال روحت 
 عامل مصيبه.. اتسكت حبشيش وال  أانليه هو  انفراديهروح و  ال -
  !ب حمبوسه وال كوميع.. بتلإيهومال كل ده جوه بتعمل أ ..ال انصح اي كراتيه -
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 !!إزايجيت هنا و  لين عن قصيتأدا كان بيس ..ةوال مقتول ةايعم ال حمبوس -
كالم كنت عاوز عندك   إنتعنده.. وال  القضيةيسألك ليه ما امللف بتاع و  -

 ؟حتكيه
ال انقص.. املهم و  ةأان رديت عليه.. ال زايدو  ال سالم هو سألينو  هللا ال كالمو -

 ؟نها مينياتنيه عاوز  حاجةبقي هنقل عندكم بكره يف 
شوية  على. بس قبل الزايرة اللي هي بعد بكره هنقولك .حلد دلوقيت ال -

ايريت بالش و  ..طول علىحاجات.. بس هيكون الكالم قبل معاد الزايرة 
داير حتكيها يف و  ماسك رًببة إنتوقصة أبو زيد اللي  ،كالمكرت  و  هلفطة
 الغلطةهنا بقي  النجوع دي بالش منها.. كرت الكالم بيجيب الغلط..و  الكفور

  ..ةبفور 
هي  األويل ةزي الرصاص.. الغلط "شيحة"و "الصياد"اي كراتيه  خد ًبلك -

 ..ماشي ًبلقانون هنا هكل  ..األخرية.. مينفعش ندادي
قانون فقط مل يعرف غري  ،العاجزو  صماألو  األعمىكم كرهت هذا القانون 

يصري و  يعقد لسانهو  ذوي النفوذ أييت أمامهمو  الضعفاء ليستقوي عليهم.. أما األغنياء
 ال يشعر به أحد..  حىتيصمت  ..بال روح وال قلب وال ضمري

  التاسعالفصل 
 

حيتسي قهوته مع دخان سيجارة تأل و  ع بعض األوراقيطال "حسام"جيلس  .يف مكتبه
يرفعه أمام وجهه قبل  يعلوا صوت هاتفه.. يلتقطه يف تثاقل واضح،اجلو من حوله.. 

 ..أن جييب
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  ..عم كرومبو اي يهخري اي كبري وصلت إل ..اي حبييب أيوةلو.. أ -
يدك إهتخليك تنفض و  ىقو  ىه طبعا  عندي أخبار جديده.. هتعجبك قو آ

  ..املوضوعمن 
 !!ي كالم برضهأهقولك  أان كيد طبعا عرفت أومال يعىنأ

 ..حبييب الكالم مينفعش يف التليفونال اي 
 ال قدام احملامي بتاعي...إهللا ما هتكلم و ..ال برضه

 ..مهمو  ايعم كالم كبري أيوة
 ..حكيلكأ وأانالغدا  لىيبقي تعزمين ع ..طيب خالص

  ..كل كتاكيتأعاوز عزومه جبد مش  أان ..ينهتكروت إنت ..بيت إيهالالالال 
  ..قولك هنتقابل فيأكده   3 الساعةال خليها الوقيت.. أان هكلمك ع 

ن الكالم اللي معااي يستاهل كتري.. بس بس تقل جيبك أل ..خالص تام
  ..ميغالش عليك
 ..استين تليفون.. سالم ..خالص اي كبري

خيط بعض اخلطوط  ذخأو  سك بقلمهمي ..ةهاتفه بعد انتهاء املكامل "حسام"غلق ي
 ..أخد يتمتمو  ..املكتب علىورقة بيضاء كانت أمامه  علىاملتقاطعة 

مل  إيههتعمل  إنتكمان.. مش عارف   أان علي  و  "طارق"ربنا يسرت عليك ايعم  -
 علىنت بتفتح إ .. داإيهكده بتدخل عش الدًببري.. دًببري   إنتتعرف احلكاية.. 

  ..تسكتو  تقتنعو  .. ربنا يهديكةواحد ةمر  ةم السبعنفسك أبواب جهن
 * * * * * * 
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 ...تام الثالثة عصرا  إىل  عقرب الساعة يشري
نتظرا  م ..هو جالس يف سيارته أمام بوابة السجنو  ميسك هباتفه احملمول "طارق"

كل   "حسام"يفعل  يدرك مل   "طارق".. مل يكن مكان الغذاءلتحديد  "حسام"مكاملة 
 علىمل كل هذه التعقيدات.. مل جيد أي شيء يوحي أبنه يستطيع أن جيد إجابة و  اهذ

مبا ميلك  "حسام"عليه جيود  حىت االنتظارو  االلتزامهذا الكالم مبفرده.. فقط عليه 
  ..من معلومات

 "طارق"التقطه  "حسام" اتصال يعلوا صوت الاتف معلنا   ..أربع دقائقو  الثالثة
 .. سريعة حبركة

 ..تالته الساعةمش قولت  ..ايعم.. هي دي مواعيد برضه إيه -
  ..بعدينو  ..خد اتكسيآو  العربيةيعين مش فاهم.. طيب خالص هاسيب  إيه

 ؟بقي لكل ده إيهليه ايعم كل ده هو فيه 
هللا عاوز.. خالص خالص.. هاجيلك.. ماشي و خالص.. ال طبعا  عاوز

 ..تام.. سالم
التعقيد.. وهل األمر ملاذا كل هذا و  "حسام"من فهم  "طارق"مل يتمكن 

استقل اتكسي متجها  حنو و  ترك سيارتهيف النهاية مل يكن لديه خيار،  ..يستعدي
 .. املطعم احملدد
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رأسه مثل  تكهنات أصبحتو  مل يتوقف عقله عن طرح افرتاضاتالطريق  طوال
وال  دايةببشكل مستمر.. ال جيد  األفكاريتقلب فيه و  تدور ..اخلرسانةعربة خلط 

 .. هناية
املريغين مبصر الشهرية يف منطقة يف أحد املطاعم ا يلتقيعليمات أن التكان 

  ..اجلديدة
 ليك.. و  طلبت أكل يل  و  واقع من اجلوع أانهال اي كبري.. بص بقي أ -
 ؟احلته دي ًبلتحديد يعينو  امشعين املطعم ده -
  ..تام ةانكل أكلو  راحتنا علىنكون  املهم.. مكان أياي أخي مش فارقه كتري  -
  ..خري ..طيب احكي يل بقي -
 ..ولتغدي األأرزقك مل  علىصرب أال  -
 ..احكيو  ..ايعم بطل رخامه بقي -
كل آحيات النيب اي شيخ تسبين حاضر بس و  ..طيب متزوقش ايعمطيب  -

  ..نت كمان زمانك جعانإو  ..هللاو واقع أانول.. األ
تقويل مش عارف و  اتنيهمتطلعش حبجه  األكلخالص انكل بس ايرب بعد  -

  ..إيه
بدأ االثنان يف تناول الطعام مع بعض زجاجات املياه الغازية اليت ال غين عنها يف 

تصاعدت و  ةتفسح جماال  أكرب لطعام أكثر.. وانتهت الوليم حىت.. الدُسةاألكالت 
 وىلحراق التبغ بعد انتهاء املباراة األإيف  ةأدخنة السجائر معلنة عن بدء مباراة جديد

 من مسابقة االفرتاس.. 
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ن مكنش كل فرته جيي يشحن أبكله معتربه زي إالواحد  "طارق"تصدق اي  -
  ..إزايدي مكنتش عارف هكمل حيايت 

من الدولة أدي هيتفتح يل استجواب يف  األكلة لىبقي ع أانرأيك بس  على -
  ..مرايتعارف  إنت. .العليا

 !!ل شكله نساك املوضوعكاملهم بقي األ ..عوينو  ربنا يكون يف عونك -
مش عاوز و  أبي كالم علىتعطف تهللا بس مستين سيادتك تتفضل و و ال -

 ..جنابك علىضغط أ
 ...بس املوضوع طلع كبييييييري ..ال أبدا  أبدا   -
وال واحد  "وزير"وال  "شيحة"وال  "حامت"يعين مش حكاية  ..يعين إزايكبري  -

  ..يريهكبييي  ةيوار و  دي طلعت قصة ..التاين لبسو  قتل
 ..حكيليإ ..إيهعرفت  إنتطيب ماتقويل  -
 ترحيين و  خر.. علشان تراتحهجيب لك من اآل أان.. إيهوال  إيهحكيلك أال  -
  ..خري ايعم قلقتين -
 .."سعيد الطحان"ًبختصار القضية دي كانت مع .. اي سيديبص  -
  ؟"سعيد الطحان ..سعيد الطحان"! اي راااااجل -
سود . مش قولت لك بالش تدخل قفص األ."سعيد الطحان" اي سيدي أيوة -

 برجليك..
 ؟عالقة ده مبوضوعنا إيهو  -
هو اللي كان ماسك القضية  "الطحان"ن إمل عرفت  أاننسيت أقولك..  ..هآ -

مبيلعبش  "الطحان"ن املوضوع له راس أكرب.. أصل إهنا منطقته.. شكيت أل
 عارفه..  الناسكل و  غري مع الكبار
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 ؟ي فهمينبق إيهعملت  ..بعدينو  طيب -
جوز خمربين  علىجوز خمربين من عندي بعتهم  من اآلخر.. جبت.. حاجةوال  -

ن ليهم دراع يف إحتديدا  جوز خمربين عرفت و  انصر.. ةمن اللي تبع منشي
ًبالسم.. طبعا هم هم عارفينو  .."شيحة"و "حامت"بتاعت العيال دي  ةاملنطق

 تسأله.. و  تيب خمرب إنتخمربين مع بعض غري مل 
 !!بعدينو   -
مطولش عليك..  اي سيدي.... املهم ةوال قابلي.. ُسعت قصة ألف ليل -

 "الطحان"هره ضن كان يف أل ؟ده اسم شهره مش حقيقي.. ليه بقي "الوزير"
كانت بتهوب   ةر له كلمه وال أمر.. وال احلكومعدل.. مكنش حد بيكس  

.. املهم ميضرش ًبإلكراهسرقة و  هناك.. سالح ماشي.. خمدرات ماشي.. قتل
  ؟ليه بقي ..شارةاإلو  نه يكون حتت الرهنإ

  ؟هو لسه فيها ليه ..ليه ايعم -
 !مستحيل يكون حمبة يعين ؟ليه سايبينه يعمل كل ده ..أيوة -
  ..ال.. مستحيل طبعا   ا  طبع -
طلع البتاع اللي و  كرتت املظاهرات يف البلد..  ملا 2004يف نت إفاكر حلو..  -

تتعامل مباشر مع املظاهرات كان  الشرطة وطبعا  كون الفيس بوك.. اُسه
 لىعو  بيصورا الضرب كانوا.. العيال بتوع املظاهرات  الداخليةضاعف موقف 

  ..فضايح ايعم احلاجو  النت عدل
 ؟"ًبلوزير"عالقة كل ده  إيهبعدين و  فاكر.. أيوة -
رقم  ةد بلطجيبقي كان مور    "الوزير"ان جايلك يف الكالم أهه.. أ اصرب علي   -

 واصل هو "الوزير"يكون و  د.. يعين تطلع املظاهرة من هنا.. ساعة زمنواح
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أهايل املنطقة تقف يف وجه ويطلع اخلرب ال حس وال خرب.. و  القوات بتاعته..و 
  ..ًبلغاز املسيلبي الطرفي تفرق املصادمات ة الشرطو  املخربي

 انس كتري من الناحيتي..  بيتصابو  فعال كان بيحصل.. ههللا.. د -
ملا  إمناميوت بلطجي يف ستي داهيه.. ملا .. يتصاب يتصاب وال ميوتما اللي  -

  ..يتعور لك ظابط وال جمند ايخد طلقة.. دي فيها كالم اتين
  ..بعدين املهمو  -
الدقون اللي دخلت و  ةحرب االنتخاًبت الوسخو  2005بعد  اي سيدياملهم  -

 "الطحان"جه بقي .. الطلباتو  املظاهرات زادتو  فاكرها طبعا   ..اجمللس دي
  ..من الكبري شخصيا   ..ًبشا مسنودا  من مي

  .الوزير شخصيا   معايل تقصد ؟تقصد مي بقي -
 للطحان.. مثلث الرعب..  .. من معايل الوزير.. ملعايل مدير األمن..عليك نور -
 بدأ الكالم يكرت عليهم..و  رجالتهو  بتاعنا "الوزير"ع جامد صيت املهم ُس   -

بعدها و  خيتفي شويه عن العيون.. "الوزير" إنله كان القرار حصل كام مشكو 
 مرتتبه ًبمللي.. حاجةكان كل و  موضوع القتل ده لحص فعال  

 ؟خلصهو اللي  "الطحان" إنتقصد  -
التهديد.. املخربين بلغوه ًبللي حصل وهو و  عليك نور.. استغل اخلناقة -

هيكون يف  "زيرالو "ن إتقوله  "شيحة"خالها تكلم و  مكدبش خرب.. جاب بت
هنخلص  إنتقالت له لو خملصتش و  ن فرصته خيلص عليهإو  الفالنيةاحلته 

 ..بتهدده إنتو  .. الكل سامعكةالليل إنتهتشيل و  حناإ
  ..العنوان لىراح جري عو  زي اجلردل اتدلق "شيحة"ا طبع  و  -
  ..اخلروف زيجرجروه و  الرجالةو  "الطحان"ظهر له و  هو دخل من هنا ..طبعا   -
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 ؟حكايتها إيهتفتكر  ..بقي "والء"عرفناه.. وو  "الوزير"طيب  -
 هنا ماتتإل الناس بتأكد ك..  حكايةأهي دي بقي اللي حمدش عارف لا  -

 "والء"مفيش فيها  "حامت"مهمه.. القضية بتاعت  حاجةاتدفنت.. طبعا يف و 
دي يف الكالم بس.. يف الورق اللي اتقتلت واحده اُسها  "والء"دي خالص.. 

متطلع دي مش  "والء"تطلع  .. كوهنامن أساسه "والء". يعين مفيش ."ةسيد"
  ..قضيتنا هنائي

 ؟دخل السجن يف قتل مي "حامت" يعىن ..إيهيعين  -
 ..حاجةغري كده حمدش له أي  .."اللوا"يف شقة  الشغالة "السيدة"قتل  -
 "والء"هنا مش حكاية إحاسس  أانهللا.. و "حسام"اي  حاجةمعدتش فاهم  أان -

مش  أانمش عارف.. بس تصدق بقي  إيهاتنيه هي  حاجةيف  طجيةبلو 
 أوصل..ملا  غري تهاسك

 ...يعين متتعبش نفسك ،احلقيقة داميا  نسبية ..ايعم طول عمري بقولك -
 متعبش نفسي.؟ "حسام"ليه بقي اي  -
ثبت  أو  لو أثبت أن الكالم كان بعلم الباشا الكبري حىتاي حبييب و  "طاروق"اي  -

كر كده هتبقي ا ف إنت ..يف حيطه "الطحان"لبست و  ملصايباو  كل اجلرامي
توت خاين و  طلقتي جبنيه تعيشو  بطل.. ًبلعكس هيقولك ظابط منشق

 ربنا..  إالالقدرة  علىوال يقدر  ..األسودلك ده قفص و لبلدك.. بق
 ؟يروحوا مظلومي إتنيسيب أو  سكتأيعين  -
بس غصب  مسلوقةيته ن قضإأان عارف  ،ماشي "حامت".. إتنيبس متقولش  -

 ..كان الزم تتقفل وهو خبته املنيل بستي نيله اللي رماه يف سكيت  ..هللاو عين
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منهم  سيبكو  قولك كرب دماغكأو  يستاهل احلرق جباز وسخ.. "شيحة"منا إ
 االتني.. بالش وجع قلب.. 

 يف التحقيق؟ "حامت"موضوع الظرف اللي قال عليه و  طيب -
 "الطحان"ليه  إنه أي أثر.. بس اللي جمنين.. وال الظرف ده ل ..مش عارف -

 تدوير..  عاوزةدي  .... امشعين يعين"جمدي القاضي"يزرع بت عند 
كانوا بيتقوا شره أبهنم و  "الطحان"و "القاضي"مش ميكن كان فيه مشاكل بي  -

 يعرفوا حتركاته.. 
ضه يبقي أكيد لم حد مزروع بر  يف البيت.. ةطيب ما كده لو يف واحده مزروع -

 .. يعين.. علشان يبقي حتت عنيهم يف البيت"اللوا جمدي"يف مكتب 
 ..الشغلو 

 إنده بقي.. طيب ظروف البت اللي اتقتلت  إزايوارد برضه.. بس هنعرفه  -
  ..الليلةكشف و  ..بو حظ هباب اترمي يف سكتهاأ "متاح"

ن إنعمله.. مفيش وال دليل واحد نقدر نقول  إيهحنا يف ايدان إطيب  -
غريه ليهم يد يف اللي حصل.. ًبلعكس دول انس أنضف من  وال   "نالطحا"

 ..ربعتاشرأو  ميت فلو  ةالنضاف
 ننا نسكت ولو جد جديد يبقي لكل حادث حديث..إيبقي احلل  -
بس ايريت لو عرفت  ،هللاو "حسام"زاي اي إشكرك أخالص.. أان مش عارف  -

 اتنيه بلغين ضروري..  حاجة
 "حامت"سيظل الثنائي و  ..القاتة ةة هبذه النهاية املظلمالقص تانتهو  ةانتهت املقابل

 يف غياهب السجن مينون أنفسهم بيوم من أايم احلرية اليت سلبها منهم هذا "شيحة"و
 ..النظام الذي يقوي بضعف الفقراء



 

 دمعة جبل 130

 

 
 ..يوم الزايرة – 2011يناير  8
 

طلق النزالء انو  فطارالنصف.. انتهي الطابور الصباحي واإلو  ةتشري للثامن ةالساع
املوضوع مسبقا  كأهنم تت و  يف أرجاء السجن ميارسون جدولم املقرر اليومي احملفوظ

فعال.. يومها كنت بصحبة املغامرون اخلمسة.. عصابة هذه األ علىبرجمتهم آليا  
 القادم من أقصي اجلنوب.. و  "شيحة"عضوية و  "الصياد"األشقياء برائسة 

ين ال أحتدث يف أمات يليليت معهم ولكن التعل ًبجلديد فلقد بت األمرمل يكن 
ها هو اليوم املوعود قد هلت و  ..املطلوب مين سوي يف يوم الزايرةو  اجملهول األمر

 بشائره.. 
بيجيلك مجاعتك معاهم شاب   إنتو  .. النهارده الزايرة.."كراتيه"بص اي  -

 .كده.. تام
  .."ُسري" اُسهدا زي أخواي  ..صحيح "سامل"اي معلم  أيوة -
جنب زي ما بتعمل   علىده  "ُسري"وت نص الزايرة هتاخد ف.. بعد ما تاملهم -

 ..كل مره وهو بيديلك الكيس الصغري اللي فيه الربشام اللي بتبلبعه يف الليل
ا احلقري.. صدمتين تلك العبارات كقاطرة بضائع مرت فوق إيهسحقا  لك 
أشعرين و  أدهشين الالمباالة .. ألقاها بقدر مناحلديديةقضباهنا  علىجسدي املمدد 

أكن مل  ..كأين من أخربه هبذا األمرو  ينتظر أي ردة فعل مىنمل  فزع متزجان..و  خبوف
عن غريي.. ساعتها و  ون عينفما يعر  رم أنين مل أدرك مقداأ.. ةهبذه السذاج ىنأأدرك 

 لة وقت.. أال مسإما هي  األقدامسحقي حتت و  ..ين صغري جدا  أفقط أحسست 
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 .. فقط اكتفيت ًبلنظر إليه وهو ميلي علي  ةقش ومل أعقب ومل أتفوه بكلم أانمل
 التعليمات.. 

يف جيبك.. متطلعش من جيبك غري  ادي.. خبيهاللفة هتاخد  ..ركز معااي -
 اللفة ديهتديله بطريقتنا.. العني عنكم هنسحب  إحنابعد نص الزايرة.. 

اللي يعمل و  خلص املطلوبتالفون من واحد تبعنا بره.. هي يستينهتقوله و 
 .. يوميوضوع هياخد امل يتقاله عليه بره ًبحلرف..

هيجي زايرة اتين بعد يومي؟ مش كده الطلب  إزايطيب اي معلم هو  -
 ؟هيرتفض

ًبسم  هيبقيمي قال انه هيرتفض.. الطلب مش هيبقي ًبُسك اي غيب..  -
ئي.. حمدش بيجي له زايرات هنا "شيحة"ملكش دعوه..  إنت.. "شيحة"

 نه ينفذ املطلوبإم صاحبك طول.. املهم فه   علىوالطلب هيتوافق عليه 
 ؟حمدش حيس بيه.. فاهمو  ةبسرعو 

. بس يف سؤال عمره ما هيتأخر عين أبدا . "ُسري" ..طمنإدي  ةال من الناحي -
 "ُسري"كيد أحسن من أو  مانتم رجالتكم بره كتري ؟يعين "ُسري"؛ امشعين حمريين

  ..ندخله يف سكه مش بتاعتهو  نتعب الراجل معاان، ! وبالشيف التنفيذ
 ... قال مش بتاعته....نفذ بقي وانت ساكت!!مش بتاعته -

.. مل يتبادر "ُسري" إىلاليت سأقوم بتسليمها  اللفافةتركوين مع و  متعالت ضحكاهت
حتهم يل مبوضوع ر .. فبعد مصابداخلهاأعرف ما و  اللفافةأن أفض هذه  حىتذهين  إىل

قحام نفسي يف أكثر من هذا.. إيف  ةي الرغبداليت أتناولا.. مل يعد عن املسكنات
  ..بدأت الزايرةو  ..فقطو  قررت التنفيذ
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كتبت   أانهللا.. بصي بقي و وحشتيين جدا .."إميان"اي  ةالسالم علىمحد هلل  -
 اللي فاتت كلها..  األايملك جواًبت 

  .."حلم"و وابكمان جبت لك تالتي ج  أان .."حامت"هللا يسلمك اي  -
 ..خري اللهم اجعله خري ؟إيه "حلم" -
قول  حىتايعم طيب  إيه.. إيهحنا بقينا شفافي وال إهو  مجاعة إيه ..حمإحم إ -

ايعم مش  إيه.. السريع اإلسباينداخل ذي  إمناصباح اخلري.. مساء النور.. 
 ..هنكولا منك

  ..لكمهللا كو وحشتوين "إبراهيم"ايحاج  أزيك .."رامي أيم" أزيك -
البين آدم الشفاف ، "إبراهيم"احلاج و  "أم رامي".. اتظبطت ةكده العملي  أيوة -

  ..الغري مذكور يف القاميه
 غريب.. إنتايعم  إيه "..ُسري" متهمد شوية ايعم -
ًبيت يف الزنزانه اللي الزقة فيك كنت   إين معلش نسيتال طبعا  مش غريب..  -

 اللي مش واخد ًبلك.. إنتبس  ..عدل
)مانو( العضو الرابع مر جبانيب  حىتاستمر احلديث املتبادل و  الضحكات تعالت

قد أصيب بوعكه  ا  ماسي الضائع.. بعد مروره بثواين ُسعت صوات  كأن أحداخليف فرقة 
أن وقت الزايرة قد و  نه املوعد احملدد لبدء التنفيذأأو يتأمل.. اته حنوه احلراس.. أيقنت 

 ..ن استأذنت من اجلمعأبعد  "ُسري"جذبت  ةبسرع ..انقضي نصفه تقريبا  
 ..حركايتو  صويت علىبدت واضحة  ةالعصبيو  ةشيء من احلد

 ....طيب بدل ما حد ايخد ًبله ًبلراحةايعم  إيه -
  ..دي معاك هالبتاعالوقيت.. خد  حاجةمتطلعش  إنتاستين  -
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 ؟دي ةالبتاع إيهفيها  -
 .. بعديقولك عليهاللي تنفذ و  حد هيكلمك تقابله.. معرفش بس متفتحهاش -

هتديله  .."شيحة" اُسهاتين، هيبقي بطلب زايرة لواحد هتيجي  ختلصملا 
 ..كده  علىلف خريك أكرت و  ..معاكاللي هتجيبها  احلاجات

 ؟إيههاعمل و  إيهطيب ما تفهمين طيب فيها  -
اللي  اجةاحل.. هات بقي حاجة أيوهللا ماعرف  أان.. األول أانأعرف ملا  مش -

 ..معاك
بين غلط عليك كل ااي  اللي بتبلعها دي.. احلبوبكمية   إيه أانف مش عار  -

 ..ت نفسكده.. هتمو  
ت أساسا   من زمان.. بس حمدش واخد يمنا م ..يعين كدا صاحي أانهو  -

  ..ًبله
أي إىل  مل ألتفت ..املنتظره ةًبقي اجملموع إىلالتفتنا و  يف جيبه اللفافة "ُسري" وضع

 .."انميإ"منهم وتوجهت مباشرة حنو 
  موضوع احللم ده؟ إيهقويل بقي  -
 !حلم حلمت بيه أكرت من مره مش عارفه معناه -
 عرف أساعدك..أطيب ما تقويل جايز  -

سكانتها و  اهتحركاو  نظراهتاعذوبتها.. و  ًببتسامة آسرة ختلع القلب من رقتها
قطع هذا نا حىت. .مل أُسع كثريا  ما قالت ..حرتس   جعلتين يف عامل آخر كأين قد

جعلت أعصايب كلها تقف انتباه كجندي يف طابور  ةاخليط املاسي الرائع بكلم
  ..العرض
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 ..صل سرحتأمعلش  ؟اتين إيهبتقويل  إيه -
كوبري النيل وجت واحده عجوزه   علىنت واقفي إو  انأين إبقولك حلمت  -

قعدت و  يدكإشكلها غريب مالحمها مش ًبينه.. بس وقفت معاك ومسكت 
نت إو  كلمكأ أانو  فضلت ساكت إنتو  مشيتو  همتوشمف أانم بكال تقولك

 تسيبيين.. عاوزةيل انيت معااي وال  تقولو  يديإوبعدها مسكت  مرتدش علي  
 وأانمن النوم  تصحيو  أبدا  مكان مش هسيبك  أيين معاك يف إقولت لك و 

 ..إيهًبعيط.. مش عارفه ده معناه 
مل أكن أستطيع  ..دا  جداًبلطبع هي ال تعرف ولكين أان من يعرف.. بل يعرف جي

أن أحكي حكاييت مع العجوز، كل ما فعلته أن غريت املوضوع بشكل ساخر يف 
املطايف الذي انطلق مدواي  يف أرجاء  إنذارًبلرغم من  ،األوضاعحماولة مين لتهدئة 

أمل تتشبع من كثرة  ..فجأةريق الذي اندلع احل علىمججميت يف حماولة للسيطرة 
فلم  ،ا العقل البائسإيهكثريا ما أفقد شفقيت عليك ،  ض اليت انتابتكالعوار و  حداثاأل

 ..الكالمو  األفكاركثرة و  يشقيين سواك
أحضان الوداع.. لكن مجيليت و  انسحب اجلميع بقبالتو  انقضت الزايرة

 علىتستند  حأمامي.. أراها بوضو  اآلنتركت يل عجوزا  حمدبة الظهر تقف و  انصرفت
أمل خيربك أحدا  من  .."إميان"ملاذا اي  ..ةالزنزان إىلمر املؤدي يف أخر امل ةغليظ اعص

 ..الليليةو  الكوابيس النهاريةو  الواجسو  فكارقبل أين أعلنت اكتفائي ذاتيا  من األ
هذا األمر سوي أن أستعي مبن هو أقوي منه  علىمل يكن أمامي للقضاء  

ًبلفعل.. بعد دقائق جنح و  .ليقهره.. تناولت حبتان من املسكن مع كثري من املاء.
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.. لكن هذه املرة كان العامل خمتلف عن ةعامل الراح إىلاألمل املسكن يف سحيب من عامل 
 سابقه.. 

موجهة بصرها  ةعصاها الغليظ علىتقف أمامي مستندة  ةفها هي العجوز احملدب
 .."ريُس"كوبري النيل يوم أن كنت مع   علىكأين أعيد مشهد لقائي هبا مرة أخري و  إيل
استطعت أن أحفظ املقطعان  ةبدأت تردد يف كلماهتا مرة أخري.. ولكن هذه املر و 

 .. ةمنهما، فلم يكوان غري جمموعة كلمات من ألغاز مبهم ة. لكن ما الفائد.جيدا  
لكين ال أفهم من تقصد وال أدري عن  ؟هل هي رسالة تسوقها إيل هذه العجوز
ة ومعها أمسكت ق  ر  ميقا  مث أخرجته يف ح  أي شيء تلقي كلماهتا!! سحبت نفسا  ع

برأسي أضغطه لعلي أجنح يف إمخاد ثورته.. كنت ال أجد تفسريا  منطقيا  ملا حدث لكن 
عقلي أن هناك شيئا  ما ينتظرين يف األفق.. غدرا  من قريب ورمبا أمر سوء  إىل  ما منا

  ..ال أعلم ؟كونوميت سي ..ال أعلم ؟حمبته.. من هوو  سيصيبين من شخص يدعي قربه
سكنت آالمي جبمليت الشهرية اليت لطاملا و  نفضت رأسي من هذه األفكار

جيي حيلها من ال يغفل وال ملا  . " بكره مش بتاعنا..وضعتها نصب عيناي يف كل وقت
  ..بعدها أسلمت نفسي للنوم ..ينام "

************************* 
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 الفصل العاشر
 

 م4:30الساعة  .."ُسري" شقة –السطوح  –منزل أم رامي 
لكنه يبادر  .... رقم غريب ال يعرفه"بسمري"يعلو صوت الاتف اجلوال اخلاص 

  ..عل كان هوفًبل ..فرمبا يكون هو الغريب الذي ينتظره ة..ًبلرد عليه بسرع
 ! ..مي معااي أيوة -

 !! ..املطلوب مين أعمله دلوقيت إيهطيب  ..مش مهم صخال
 ..اللفة معااي أيوة

 ...قايل مفتحهاش "حامت" ..ال معرفش
 ؟امىتو  بس في ..أقابلكماشي معنديش مانع 
أعرفه كويس   ..تام ماشي ..آه طبعا  

 سالم ..ًبلظبط هتالقيين هناك ةمخس ..ًبلكتري ةختدلا نص ساع ةاملساف
اليت  ةاملغلق اللفافة ذجيمع متعلقاته.. أيخو  مسرعا  يرتدي مالبسه "ُسري"انتفض 

هذا رغبته يف معرفة ما بداخل  "ُسري"ا شيء.. مل خيفي هأشياء ال يعلم عن علىحتتوي 
 األشعةاحملتوي لكنه فشل.. استخدم تقنية  علىع حاول التعرف بًبلط ..الشيء
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املستخدمة يف الكشف عن العمالت املزورة.. ولكن من أغلق و  الضوئية القدمية
هذه الطريقة فقام بوضع حموايت  إىلسيلجأ  "ُسري" قام بطيها كان موقنا  أبنو  اللفافة

لتنفيذ  "ُسري"استسلم و  .. فلم يستطع الضوء اخرتاقها..األلومنيوماللفافة يف ورقة من 
  ..التعليمات

مبين  ،القبة الفيديوية ًبلعباسيةمبين أمام  "ُسري"يقف  ..يف تام اخلامسة حتديدا  
ميدان العباسية.. مل يطل انتظاره و  ىالوايلقدمي يف منتصف الشارع الرابط بي قسم 

أبن يركب خلف قائدها بعد  ةمامه لثواين كانت كفيلأخبارية وقفت  ة.. دراجطويال  
 منه..  إشارة
 ارعش إىلمنها و  رمسيس إىلمنها و  البخارية حنو منطقة غمرة الدراجةانطلقت و 

 امنه ميين  و  ةبشارع العت ةيانح اومنها انعطف يسار   ةميدان العتب إىل اجلمهورية وصوال  
تتالصق األجساد بشكل و  .. حيث تتشابك احملالتشارع جانيب إىلوصل  حىت

انطلقا و  عند أول الشارع ةجاالبخارية املرور.. تركا الدر  ةالدراج على حىتيصعب 
 ..البناايت القدمية إحدىيف  اتوار  حىت األقدام على امشي  

لكن مل ، حد بيوت سكان القاهرة الفاطميةأهو كان منزال  قدميا  متهالكا .. رمبا 
حتدث لرمبا  تفصيلهيركز يف كل و  يتابع بشغف "ُسري"يكن يهم كل هذا.. فقط كان 

حيتاجها يوما .. دقائق مرت يف االنتظار أمام ًبب الدور العلوي من هذا البيت 
  ..فتح الباب حىتالعتيق.. 

ختم جبينه  علىوطبع  ،زمانرجل يف العقد السادس من عمره.. أحين ظهره ال
ا هذه الشقة املظلمة إال من بصيص هماستقبلت.. لكنه الزال يعمل.. الصالحيةانتهاء 



 

 دمعة جبل 138

 

 ..ضوء أييت من أشعة مشس جنحت يف التسلل عرب فتحة صغرية يف هذا الشباك املغلق
 الدخان.. و  ع برائحة اخلمرمكان مشب  

سوي  اآلدميةأي شكل من أشكال بدا املكان كمقربة متكاملة املعامل.. مل يظهر 
 عدسة مكربةو  ماسح ضوئيو  طابعةو  يف هذا الركن املنزوي حيث يقبع جهاز كمبيوتر

 أقالم كثرية بشكل ملفت.. و  املتناثرة األوراقبعض و  كبرية احلجم..  أًبجورةو 
بشكل اللزج مث فتح فمه  ،حمدقا  يف وجهه "ُسري" إىلنظر و  رفع هذا الرجل عيناه

.. كان واضحا  جدا  أتثري اخلمر الذي تناثرت زجاجاته يف كل مكان.. ةصعوببو  متثاقل
 كقطار خباري التهم طنا  من الفحم لتوه..  هاملنبعثة من فملفجة انهيك عن الرائحة ا

 ؟اي "نونو"مي ده اي واد  -
 ..اي بروف "الصياد"دا من طرف  -
 !.إيهوريين عاوز  -
  ..أهي اي بروف ..ةاملطلوب كله يف الفاتور  -

فيه منذ آالف السني.. رفع  تمد يده كمومياء حتاول اخلروج من اتبوت حبس
هذا احلائط الزجاجي السميك.. املدعو جمازا   ععدل من وضو  عينية إىلاللفافة 

يلقي به حتت أقدامنا.. مث رفع يديه و  بنظارة... مث أطلق سعاال  كاد خيرج ما يف جوفه
هذا الكرسي  علىجيلس و  قبل أن يستديراليسر ليمسح حتت أنفه بشكل مقزز.. 

 ...املكتب العتيقو  اجللدي املقابل للكمبيوتر
  ..مش حمتاج.. الواد أصيل ..تام ..آه -
 . ..يعين كله يف التمام اي بروف -
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 انزل ..وال أقولك ..صيبه عندك حلد ما أخلصم أياترزع يف و  خرس بقيإ -
تصدق مش فاكر  ....... هيء.....تتاكل أصل مكلتش من جيي حاجةهات 

 ت فيها.. لأخر مرة ك
عندك توين وال اخطف  ..املهم التعمرية .."بروف"اي  األكلمش مهم  -

 ..ع السريع حاجة أجيبلك
قعد اجلدع اللي معاك ده يف أي و  تتاكل حاجةهات  انزل ..ال اي حدق عندي -

  ..اخلص ام علىحته 
  ..بكره كدي علينعو  لو هتاخد وقت الريس قايل نسيبك براحتك "بروف" اي -
 ،تعاىلو  كلأخفي من وشي روح هات إ.. المكن تسمعين صوت صمتك ي -

  ..استنضف اي معفنو 
 ..أسطورةربنا و  ..كده اي بروف دان أخر مرة جايب لك حواوشي انر -
 خفي ايد من وشي السعادي.. قال حوواشي قال.. غور ايد إ -
خد اجلواب و  ه..آقعد عليها.. أ حاجة أينت ايسي الالفندي.. شوف لك او  -

  ..فيه حلد ما أخلصركز و  فهمإده ليك.. 
يف جيبه.. إال أن العجوز  امث وضعه ةيابعن ا.. قرأهةخذ الورقأو  يده "ُسري"مد 
  ..آمره ةه بلهجتاستوقف
قولت لك اقراها بس.. يعين  أانفندي.. أ يف جيبك اي اقولت لك حطه أان -

 ؟دهغشيم وال شكلك ك إنت.. ترجعها اتىنو  حتفظها
لكل من حوله و  بدأ هذا الكاره للحياةأعاد "ُسري" الورقة بعد أن حفظها قبل أن ي

البطاقات الشخصية.. و  .. كانت جمموعة من الصوراللفافةالعبث مبا كان يف داخل 
 أن يتبي من هم أصحاب الصور وال البطاقات..  "ُسري"طع تلكن مل يس
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 علىفالصور خرجت مث استقرت  .خبفة يد ال تتناسب أبدا  وما رآه منذ قليل.
قبل أن يصل و  جهاز الكمبيوتر.. علىاملاسح الضوئي.. مث تلتها دقائق من العبث 

هذا املدعو "نونو " كانت طابعة الكمبيوتر تعلن عن خروج أول ورقة مطبوعة.. كان 
 علىمن احلصول  "ُسري"عليها سبعة بطاقات مرتاصة جبوار بعضها البعض.. مل يتمكن 

 اصيل إضافية.. أي تف
ستدار إاليت حتمل الوجه الثاين للبطاقة.. و  مع خروج الورقة التالية "نونو"ووصل 

 ...احلنق الشديد علىأطلق يف وجهه بعض كلمات تدل و  ..ليه الربوفإ
ميا  !.. خالص متقولش.. كفته.. جايب كفتهإيهجيت اي فاحل.. جبت  إنت -

متجبش من عند شعبان.. رة مليون مجاب الغراب.. اي معفن مش قولت لك 
 ؟مبتفهمش إنت

هللا و ربنا رحية الكفتة كانت قالبه الشارع..و  "بروف"النيب اي  لىصلي ع -
  ..يف الطريق وأانسندويتشات  تالتهتعجبك دان كلت جيي 

 بو شعبان ده بتاع الفالحي.. شغال يف املضر  مبتفهمش..و  مانت محار -
 ..ما أخلص ىعلترمي هنا إالقصد..  بس.. جتك نيله..و 

وجهها طبقة بالستيكية رقيقة  ىنزع من علو  ًبلورقة األويل "الربوف"أمسك 
  ..الثانية.. مث كرر العمل مع الورقة األرض علىلقاها أو  كومها بيده  ..جدا  

.. وضع الورقتان فوق بعضهما تاما .. ةيف آلة أخري تنبعث منها حرارة واضح
عليه بعض الكتاًبت  شفاف الذي كان واضحا  ووضعهما بي طبقتي من البالستيك ال

.. فخرجت الورقتان من الساخنة املاكينةمث مررها من داخل هذه ًبللون الذهيب.. 
 وقد امتزجتا ببعضهما بشكل اتم..  األخرىالناحية 
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 منها ذراع حديدي ينتهي مبقبض أمحر.. ميتد ةحديدي ةاستدار بكرسيه انحية كتل
سحب الذراع.. فسقطت البطاقة و  وضع خاللا الورقةهبا فتحة تشبه الشباك.. و 

مع البطاقات  العمليةككسر البالستيك.. كرر هذه   ةحمدثة طرقعة واضح األوىل
قام بتغليفها بشكل متقن للغاية و  األلومنيوممن ورق  ةمث مجعها يف لفافالسبعة.. 

 حمكمة.. بالستيكيةبطبقة 
أن هذا  ريبا .. فقد بدا واضحا  جدا  تق ساعة ونصفكله أكثر من   األمرمل يستغرق 

 ميتلك سجل مدين خاص به حيمل كل األدواتو  األشياءالربوف متخصص يف هذه 
كأنه املختص ًبلسجل و  .. يتفنن يف التعامل معهااملستخدمةو  املطلوبةاخلامات و 

  ..املدين
 ..مساء   السابعةتام  إىلالساعة اآلن تشري 

 
يقوم ًبالتصال  على أنهذه البطاقات  "ريُس"أن يتسلم كانت التعليمات   

  .."نونو"ليه املدعو إبشخص مت تدوين رقم هاتفه يف ورقه أعطاها 
 ..اُسهمن شخص مل يذكر  اإلجابةجاءته  ..اتصل هبذا الرقم .."ُسري هاتفه"أخرج 

  ..سيتم تنفيذها يف اليوم التايل اليتو  للتعليمات.. "ُسري"ستمع إفقط 
مل يفكر يف أن يفتحها.. فقد  ..معه اللفافة اجلديدةو  "ُسري"خرج  يف املوعد احملدد

ل ط  اته حنو العنوان احملدد يف الزمان احملدد.. مل ي  و  استوعب الدرس جيدا .. خرج
انطلق و  أبن يركب.. قائده توقف جبواره اتكسي.. أشار إليه حىتانتظاره طويال  

 التاكسي.. 
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 هذا الصامت املمسك مبقود التاكسي ومل مر ت نصف ساعة كاملة منذ أن حترك
.. يشق شوارع القاهرة وسط طوابري السيارات هينطق أبي كلمة.. فقط يتابع طريق

توقف أمام عمارة  حىتاملرتاصة.. جبوار قصر القبة يتخذ التاكسي طريقة ميينا  مث يسارا  
 شار السائقأ ..من عمارات الدفاع الوطين مبنطقة حدائق القبة 20سكنية حتمل رقم 

 حىت ..صاعدا  درجات السلم اتهاستقبله رجل فتح له الباب مث  .."ُسري" ًبلنزولإىل 
طرق الباب الذي كان حيمل لوحة خشبية مكتوب  ..(8شقة رقم ) ..الدور الرابع

 ".. احملامي ًبلنقض "فرحات على""شقة األستاذ /  ..عليها
تقف  ةخلامس يرتدي نظارة طبيتح الباب ليكشف عن رجل يف العقد اف  و  ثواين 

.. يسرتق النظر من خلفها عنقه حولذهبيه  بسلسلةتتعلق  ،مقدمة أنفه علىًبلكاد 
 الشقة بينما تراجع الثاين بدون أي كلمة.. "ُسري" ليكشف هوية الضيوف.. دخل

 ...لق البابغ  أ  و 
 !!زي ما حتب .."ُسري"وال اي دكتور  .."ُسري"مرحب أستاذ  -
املهم أان عاوز أعرف  ..ندم.. مش هاتفرق أستاذ من غريهبيك اي ف أهال -

 ...........بس
دلوقيت  دحل إنتبس اي أستاذ.. مش قولنا بالش أسئلة..  إيهعاوز تعرف  -

  ..بتخدم صاحبك خدمة العمرو  ماشي تام التمام
الكالم و  الدورانو  ليه اللفو  اللي بيحصل إيهعاوز أعرف هو  أانطيب بس  -

 ؟ده كله.
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حمدش سايب حد و  هبرياقب كل هكلو  الدنيا مش مظبطهو  هالبلد والع اذأستاي  -
لو احتجنالك و  معاك بس بكره هرتوح تسلم األمانه.. إنتيف حاله..و بعدين 

  ..هنكلمك حاجةيف 
 مش مشكله.. "حامت"طيب خالص اللي تشوفه طاملا فيها مصلحة  -

بعض و  حلجم العائليتقدم الرجل حنو منضدة صغرية حتمل زجاجة مياه غازية من ا
 :مستأنفا  حديثه "ُسري"إىل  قدمهو  األكواب.. سحب كوًب  مث مأله ببعض املشروب

كده تعجبين.. بكره بقي اي بطل هتاخد   إنت إشرب إشرب.. شوف عفارم عليك..
.. دي "شيحة" اُسههتطلب زايرة واحد  ..اللومان علىتطلع و  تصريح الزايرة ده

هتسلمك  ةقدام السجن هتقابلك واحده ست فالحصورته علشان تبقي عارفه.. 
 دي..  الشنطههتكون معاك و  داخل.. إنتو  عمود فيه أكل.. هتاخده معاك

 ؟الشنطه إيهطيب فيها  -
شوية و  يعين.. فيها غيارات داخلي إيهاي بوُسرة.. فيها  إنتمستعجل  ..اتين -

  ..سجايرو  جرايد قدمية..
 ؟ل جرايد قدميه ليه يف السجنوهدخ   -
متخصكش.. واحد وعاوز جرايد قدميه هو حر.. هي منوعه وال  حاجةدي  -

نسيت.. اللفة دي هتكون  هآ.. وتشيهتخلص زايرتك  !!الُسح هللا حاجة
تسلمها له يف اخلباثة كده من غري ما حد ايخد ًبله.. و  يف جيبك.. هتطلعها

الدنيا صل أتام زي ما بتسلم الربشام لصاحبك يف الزايرة كده.. متستغربش.. 
 كله..  علىوكله بيتجسس دي صغريه.. 
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 يننصييب عندما أخرب  علىنصيبه من اخلوف مثلما حصلت  "ُسري"ًبلطبع وصل 
كنهم يغضون الطرف هنم يعلمون كل شيء لأمعين هذا  ..هبذه الكلمات "الصياد"

  ..األسوارعامل ما وراء  ..نه عامل آخرإحقا   ..يفضحون ما يريدونو  عما يريدون
*  *  * * * * * * * 

 
 .. ص أمام بوابة السجن9:00الساعة -2011يناير 9 :اليوم التايل

 
منه  اقرتبت حىتحلظات  إالمن التاكسي أمام بوابة الليمان.. وما هي  "ُسري"ينزل 

سيده حتمل عمود طعام يف يدها.. وقفت أمامه مباشرة.. انولته العمود.. مث 
 انصرفت.. 
د قف ..يراقبه.. وكيف الا .. كان خائفا  من أن أحدا   يسار و  ميينا   "ُسري"تلفت 

 وقد كان يعتقد أنه ماهر يف التخفي "حامت"اليت ميد هبا  األقراصانكشف أمر 
.. فالكل ةبكل أتكيد أن كلمات هذا احملامي صحيحو  ن أدركاخلداع.. لكنه اآلو 

 يراقب الكل..
 بعد إبراز التصريحو  توجه حنو بوابة الزايرة..و  سه هذه األفكارأنفض عن ر 

علب الطعام.. مل يكن مهتما  و  بطاقته الشخصية.. مت تفتيش كامل حمتوايت احلقيبةو 
جعله يذهل و  فهقمبا يقوم به العساكر من عملية تفتيش.. فهذا عملهم.. لكن ما استو 

ووضع بدال  منها شيء آخر  ةحقا .. عندما سحب العسكري بعض من اجلرائد القدمي
أشبه مبفاجأة مل يكن يتوقعها..  األمرأن يالحظ ما هو.. لكن كان  "ُسري"مل يستطع 

ن حراسة السجن.. اآل حىتهنم يسخرون كل شيء خلدمتهم إألذا احلد بلغ هؤالء.. 
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.. أهنا منظومة متكاملة وليس من ةأنه ال يتعامل مع فرد أو جمموع "ُسري"أيقن 
 .. ن يكون وجودهم يف هذا السجن لغرض معيأاملستبعد 

 علىصوت احلارس يسمح له ًبلدخول مشريا  له  علىمن خياالته  "ُسري"أفاق 
اليت يعرفها جيدا  لكن هذه و  غرفة الزايرة إىل "ُسري"طريقه الذي سيسلكه.. دخل 

  ..ا لشخص آخرإمنو  ..صديقه "حلامت"املرة مل أييت 
عل من يراه اليت ت احلارة ًبألحضانمسرورا .. استقبله و  مبتهجا   "شيحة"دخل 

الفرح و  هذا جمرد تعبري عن الشوقو  ةهنما صديقان محيمان افرتقا لسني طويلأيوقن 
  ..مت تسليم مجيع املتعلقاتو  ..ةاملتبادل.. هكذا تت املقابل

 سالمتك اي أستاذ.. علىمحد هلل  -
  .."شيحة"هللا اي سلمك اي معلم  -
  ..يقول عليك صاحب صاحبك "كراتيه"عنده حق الواد  -
 ليه كل اللف ده؟املهم بس كنت عاوز أعرف  ..هللاو  خريك اي معلمكرت -
نه منك بقي ي.. بس متستعجلش.. املهم اللي عاوز أستاذاي  حاجةهتعرف كل  -

  ..تبقي مصحصح معاان اليومي اللي جايي دول
 ؟ليه اي معلم خري -
كده..   كده وال  حاجةما يسلمش.. نعوز منك  األمركل خري اي حبييب.. بس  -

 ..ا نعوزك هنكلمكمل
 ؟الوقيت إيهعامل  "حامت"هو و  طيب -
 .. يعين يف احلفظالوقيت قاعد معاانهو ليك.. تام بيسلم ع "حامت"ال تام..  -

  ..الصونو 
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 !يبقي علشان كده بقي -
ال.. تقصد موضوع الربشام يعين.. ال طبعا دا معروف من زمان.. زي ماحنا  -

  ؟برضك "سارة".. مش أبو "سارة"عارفي عنك كتري ايبو 
مباشرة يف وجهه  ةلكمة خطافية جانبي "ُسري"التوايل يستقبل  علىللمرة الثانية 

أنه مل  حىت. أذهلته املفاجأة ..مل يستطع أن يقاوم ةلكن هذه املر  ..أفقدته االتزان
  ..يستطع الرد عليه

الناس و  مش بقولك الدنيا دي صغرية ..ااتخدت ليه كده إنتعمنا  اي إيه -
  ..حد يف حاله مبتسبش

 ؟أول مرة أشوفك أانمني..  أصال  تعرفين و  عرفت بنيت مني.. إنت -
تنن برضه.. واحد عنده بنوته زي القمر   حاجةبوُسرة.. مهي  عندك حق اي -

!! سريروح يسكن يف السطوح.. أكيد احلكاية فيها و  مهاأو  يسيبها هيو  كده
هللا شوف  علىتاذ توكل ساي أأقولك اللي سرته ربه العبد ما يفضحوش!! قوم 

  ........وعي حد يشم بيه خرب.. وإالأاللي وراك.. بس اللي حصل ده 
 عمري.. وهللا ما هنطق أبي كلمه.. وهللا..  أبدا  ال  -
كل واحد و  ميخلصكش القدمي يتفتحو  راجل عاقل إنتكده ايبوسارة..   أيوة -

 ..ةفيه اللي مكفيه.. مش انقصة فتح دفاتر قدمي
انتظار..  علىبقي يهو أن  "ُسري" به وقتا  طويال لكن ما خرج ةقابلمل تستغرق امل

هذا التهديد و  وجهه..من قنبلة انفجرت يف  "ُسري"لكن كل هذا يف كفة وما تلقاه 
طيلة هذه  "ُسري"له بفضح أمور من املاضي اجتهد  "شيحة"واضح من لاو  الصريح

  ..الفرتة أن خيفيها عن العيون والناس
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 ...الزنزانةيف  -ة بعد الزاير 

 ..متكنا حنن اخلمسة ننتظر عودة العضو السادس من الزايرة ليخربان مبا 
 ،أوعية الطعام اليسرىيف يده و  يف يده اليمين حقيبة حامال   "شيحة"ًبلفعل.. عاد و 

 "شيحة"جلس اجلميع.. و  حطام يف ثواين معدودة..إىل  اليت ما لبثت أن حتولت
ما ًبحلديث ع "سامل"بدأ و  ..ي يشكلون نصف دائرة أمامهمالباقو  متجاوران "سامل"و

 ..ن عليهو حنن مقدم
الدنيا حوالينا  ..ماشيه تام التمام.. بصوا بقي اي رجاله األمورحلد دلوقيت  -

حمدش عارف بكره جايب ، جديده بتحصل حاجةكل يوم يف و  ةبتتغري بسرع
ول يال اي رجاله الزم منكم تبقوا يف ضهر بعض.. يوم ما نق عاوزة.. اللي إيه

 تام  ..حمدش يسبق زميله وال يتأخر عنه ،نكون مع بعض ًبخلطوة
.. اللي يبص ةراقبكم.. عاوزكم تتعاملوا من غري وال كلمأهقف من بعيد  أان -

  ..اتين إيهقولكم هنعمل أ.. حلد ما شويهه.. هنفضل كده نيللتاين يفهمه من ع
يلقنون أفراد و  عاليلي جيلسونعزت ال يالت.. نبيل احللفاوي معإإىل  الطريق

سلوب.. مل األو  نفس الطريقةو  .. نفس املنظرةطاقم تعلميات تنفيذ العملية اجلديدال
وامر تنفذ بدون يكن أحد يعلم ما حنن مقبلي عليه.. لكن هنا القواعد معروفة.. األ

 .. األسوارعكس خارج  علىااللتزام و  ة القانونلهنا دو  ،مناقشة
فضل حاال من الباقيي أما قيل.. لكين مل أكن  فهم كثريا  أ.. مل جتماعانقضي اال

 "شيحة"فكل اجلالسون مل حياولوا أن يفهموا أي شيء.. فقط استمعوا لكالم 
  ..بدأ التنفيذ فورا  و  انتهي الكالمو  "الصياد"و



 

 دمعة جبل 148

 

*********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل احلادي عشر
 

 .."طارق"فة الرائد يف غر 
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أمامه فنجان و  مشعال  سيجارته ..منهمك يف قراءة بعض األوراق "طارقجيلس "

غنية " سكن الليل " لقيثارة أتتزج رائحة القهوة مع الدخان مع موسيقي  ..من القهوة
  ..الطرب فريوز

نغمة وطنية انطلقت يف  مع "حسام"يظهر اسم  ،يقطع هذه احلالة رني الاتف
  ..الاتف "طارق"يرفع  ..ما قامت به السيدة فريوز تء احلجرة.. أفسدأرجا

  ؟خباركأ. .."حسام"اي  أيوة -
  ؟إيهخري يف جديد وال  ..ال وال يهمك

  ..طيب بص مسافة السكة ..راجل اي
 ..جايلك أاناصرب بس  ..ال ال ال

  ..جيلك في بس قويلأ ..هو الشغل بيخلص إيهايعم شغل 
 ..أكون هناكو  ساعة ًبلظبط ..خالص ..بتشبعشايعم م إيه إنت

 ..الساعة أربعه تام علىخالص يبقي  ..طيب ماشي
 ...تستاهل ةياهللا تكون احلك علىبس  .ماشي

 أجيلك نتفاهم.. سالم ملا  خالص ..حاجةوال  ..يعين إيههعمل 
****************** 

املعتم زجاجها و  األسودبلوهنا  "..حسام"سيارة نفس املطعم السابق.. تقف 
جيعل منها كتلة سوداء ال تكاد تيز أي شيء هبا.. انهيك عن النسر الذهيب  والذي

أي أمل يف التعرف  علىالضخم الذي احتل مساحة كبرية من الزجاج اخللفي قضي به 
  ..ما جيري بداخلها على
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ته سيجار و  مرتداي  نظارته الشمسية العريضة "حسام"خبطوات ميألها الزهو يتقدم 
ن حيركها لتحدث صوات  يلفت أقد ولد هبا.. مع ميدالية مفاتيح يتعمد  اليت تقريبا  

 ..املطعم من ًبب دخل حىتخطوات قليلة كانت تفصله مروره..  إىلانتباه اجلميع 
الذي جلس مشعال   "طارق" علىحىت وقعت عيناه بي اجلالسي دار ببصره 

الق صافرة بداية مبارزة جديدة يف سيجارته.. فيما بدت الطاولة مستعدة النط
  ..االفرتاس

 ..أجدع صاحب شوفته إنتتصدق ًبهلل  ..هللا عليك اي طاروق اي حبييب -
  ..هيربد األكلعلشان بس جنز إ ..نت اأتخرتإو  -
جاهز..  األكلو  ين هاجي أالقيك قاعدإخلقك أان كنت متأكد  يتصدق ًبلل -

  ..بس كنت بكدب نفسي
 إنتكل قدامك.. كل بسرعه بقي خلينا نشوف ألال اي خواي متكدبش.. ا -

  ..اجلديد اللي عندك إيهو  ..إيهعاوز 
لف أهللا وال قصص و عرفته.. تصدق ًبهلل.. أانلو عرفت اللي  "طارق"وًب اي أ -

 !اللعي نفسه يعرف خيطط زي حبيبك إبليسوال  ..ليله وليله
 ؟"الطحان"تقصد  -
دي  "طحان"متمشيش معاه  بقي.. قول جراح.. قول سفاح.. إيه "طحان" -

  ..خالص
متكولش غري ملا و  األكلكده شوقتين.. اجنز بقي بدل ما أخليهم يشيلو   إنت -

 حتكي يل.. 
سجاير ملا و  قهوة على وأانهللا من صباحية ربنا و واقع أانحياة والدك.. و  ال -

  ..السجايرو  ن معديت اخترمت من كرت القهوةإحاسس 
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الطاولة فسادا ..  أرجاءأطلقا لما العنان يعيثون يف و  عن ساعديهما الرجالنر مش  
كأهنم مل يسمح لم بتناول طعام منذ آخر مرة كانوا و  كل ما تطاله أيديهم  علىيقضون 

ية اليت فيها سواي ... ًبلطبع لن يغفل التاريخ الدور البطويل لزجاجات املياه الغاز 
يف  اإلضافيةلبعض الكميات  إضافيا  سان لتفسح طريقا  يف جوف هذان املفرت  اهنمرت

 .. اجلائعةهذه األمعاء 
حبذافريه.. فما أن فرغت الطاولة من  األمركما حدث يف املرة السابقة تكرر و 

يروي ما وصل  "حسام"بدأ و  بدأ الشوط الثاين من املباراة "حرق التبغ" حىتالطعام 
  ..من معلومات إليه

  ..ابن حالل تإن إن.. علشان تعرف بس "طارق"بص بقي ايعم  -
  ...خري ايعم.. اشجيين -
.. وهللا زي ما بقولك كده.. ألقي قاعد ال بيا وال علي   وأان ..اي سيديبص  -

 للقسم عندي.. نقل سكنه اخلليفةمنقول من قسم .. "مطاوع" اُسه " صول"
 علىلقيت احملروس داخل و  رة وافقت..االوز و  قدم طلبو  مدارس عيالهو 

 ؟؟ امللف بتاعه لقيته كان بيخدم مع ميبيعرفين بنفسه.. بصيت يف
 ؟"الطحان"مع  -
وقعت من  إنتقولت له حبييب.. و  "الطحان"ُسعت منه  أانعليك نور..  -

 ..استلقيتك أانو  السما
يعرف مش  حىت.. ولو حاجةطيب مانت عارف انه عمره ما هيحكي  -

 هايقول.. 
 ؟"حسام عادل"مي هو  ينباينسيت  إنت .."طاروق"مي اي  على -
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بس برضه فاكر كويس مي هو  .."حسام عادل"منستش مي  أان.. طبعا  ال  -
حد طلع سره.. هيخفيه من  إن.. اللي لو بس شم خرب "سعيد الطحان"

 ؟انسي إنتالوجود.. وال 
 األخرى علىرفع قدمه ليضعها و  هناية املقعدإىل  ألقي بظهرهو  "حسام"اعتدل 

سحابة  إىل بينهماعميق حول املسافة بعد نفس و  "طارق"مشهرا  سيجارته يف وجه 
 شتاء مطرة تكاد حتجب الرؤاي..

 وال  ي الشغل يف املباحث غري الشغل يف السجون.. يعين العسكر  حبييباي  -
جيي اللي و  الصول بيكون معاك قاتلي شاربي سارقي مع بعض ومل تشي

محة اللي اجلديد ده هو مالك الر  إنو  مفرتيو  ظاملو  بعدك تبقي ابن ستي كلب
 فش من ربنا..اربنا بعته علشان خيلص القسم من الظامل املفرتي اللي مبيخ

.. دي بقي سياسة مسح اجلوخ.. طاطي تعيش.. ةاجلديد ميشي نفس القصو 
  ..هي ماشيه كده

 ده؟؟ " مطاوعبقي " إيهبعدين بقي حكالك و  طيب -
شوفت  .."شيحة" علىده كان مع القوة اللي قبضت  "مطاوع"شوف ايعم..  -

تالتي  أييريد.. جييب لك الدليل حلد عندك.. طبعا دليل وال له ملا  بقي ربك
 ..ينورانو  يفتح السكك األقل علىالزمه.. بس 

 ..رئيسي كمانو  ..إثباتدا شاهد  ..ليه بقي ملهوش الزمه -
اجلدع ده  إنشم خرب  "الطحان"لسانك لو  ةمش لسه قايل بعضم إنتايعم  -

يلعب  والء.. .. إثباتالم ده يتقال كسب ثقة.. مكنفيه.. الكخيطلع سره ها
 ..فاهم يعين إنت أكيدانه يبقي الراجل بتاعي يف القسم.. 

 ؟يعين إيهبس دا طلع وال نزل دا "صول" هيعمل  -
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املعدومة.. الصول عندهم يعادل لواء  ةال بيتهيأ لك.. يف املناطق الشعبي -
كل واحد وعالمه.. ًبلك ..  ةمنطقه راقي أيدًببريه يف و  نسورهو  بنجومه

  ..حلوان أهبل ولوحده ةجنبفرد طب ةالصول ده ينزل يثبت املنشي
 ؟يه.. وصلت إلاإلمرباطورطيب ايعم  -
 اجلدع خميبش نظريت.. هو جاي طماعو  عشمته جامدو  األمانديته إ األول -

  .."الوزير"و "شيحة"موضوع  علىعاوز يتشعبط ويوصل.. حكايل ًبلتفصيل و 
 احكيلي! ..بقي إيهقالك  -
كان شايل ليله كبريه قوي لناس كبريه.. طبعا هو ميعرفش   "الوزير"شوف..  -

 ..األقسامانت فاهم اجلو بتاع و  مي هم بس الكالم بيوصل
 بتستخيب!! حاجةي مفيش شما أيوة -
بدأ العيال و  ةهو املورد بتاع البلطجي "الوزير"إن  أتعرفعليك نور.. املهم..  -

يف  "الطحان" " معالوزير"أثبتوا ًبلصور عالقة و  قلقبتوع الفيس بوك يعملوا 
 ؟خيلص من مي "الطحان"فكان الزم  ..أكثر من مكان

  ؟حاجةعلشان حمدش ميسك عليه  "الوزير"أكيد الزم خيلص من  -
 يف االنتخاًبت ةمي بقي اللي هايشيل الليل "الوزير"طيب ومل خيلص من  -

 يها أساسا ..أخد شهرته ب "الوزير"صاحل اللي ًبقي املو 
 !إنتقول  ..مش عارف -
رجالته.. وكان الكالم و  "الوزير "بي خناقهبدأت من  ةياأقولك أان.. احلك -

نه بيسرب إكان مشكوك يف   "ةشيح"ألن  ؟.. ليه بقي"شيحة"الكبري مع 
  ..بره "الوزير"أخبار 

 ؟انتهت القصةو  ليه "شيحة" علىطيب ما خلصش  -
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يعين الكارت  ،بس كل واحد وله عازهبص العيال دي بكل وساختها  ..ال -
بكره مكن هو اللي خيليك تشيل الرتابيزه..  ةاللي مش هتحتاجه النهارد

 .. إيه علىفالكالم الوقيت بقي 
 دي ملهاش حل! ..إيه على -
بعت اللي يسخن قولك.. أليها..  "للطحان"ًبلنسبة لك ملهاش بس ًبلنسبه  -

يف نفس و  هدده قدام كل الناس..يو  "الوزير" علىيعلي صوته وخاله  "شيحة"
اللي عامله له صداع  "شيحة"انه هاخيلصه من  "الوزير"الوقت.. اتفق مع 
 قولتهولك أانعن طريق واحده.. قالت له اللي  "شيحةب"وهو بعيد.. واتصل 

  ..كدهو  ةانه يروح الشقو 
 ..ًبلظبط "شيحة"ده اللي قاله و  .... فاكرتام -
 "شيحة".. دخل ن ده اللي حصل فعال  ألمكذبش..  "شيحة"عليك نور..  -

املطوه اللي مضروب بيها شبه مطوته ًبمللي.. و  سايح يف دمه.. "الوزير"لقي 
  ..ةيدخل ميسك املطو و  يشك هطبعا دي متقلده بس علشان ختلي

 ...كده متفصلة صح  ..تام -
 ..تقل بقي خد الكبريةإ -
  ..هو لسيه فيها كبريه إيهكبرية  -
 . ..اللي جاي كوم اتىنو  ات ده كومومال ده كل اللي فأ -
 ؟الكوم التاىن إيهقول ايعم  -
 !!ماتقتلش "الوزير" إن ..الكوم التاين -
 ؟مش كده ..بتهزر بقي إنت ؟نعم -
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وهو ماسك  "شيحة" على ةالرجالو  "الطحان"دخل  .وهللا دا اللي حصل -
 كالم..  ةطبعا  مش حمتاج ..غرقان يف دمه ى األرضمرمي عل "الوزير"و املطوة

اتظبطت بالغ من جمهول يفيد  ةالقصو  اربعتاشر..و  مرتوقه ميت فل ةقضيو 
سف القوة احتركت بس لألو  ..يف العنوان "الوزير"لقتل  "شيحة"من  ةانه يف ني

 ..وصلت بعد وقوع احلدثه
  ..بقي متقتلش دي إيهومال أ ..طيب يعين احلادثه وقعت -
انه يعمل  على "لطحانا"دي مع  ةاحلرك علىكان متفق   "الوزير" ..فهمكأ -

 ها الدمني بيطلع مهاللي  األفالمزي بتاعت  حاجةاتعمل له و  ..نفسه مقتول
  ..منها كأهنا يف اجلسم ةيسحب السكينو 

 ةم الليلأاللي قاتل يف  أانهاطلع  إنحاسس  أانوبعدين ايعم املخرج.. وهللا  -
 دي..  ةالطويل

مستعجل ليه..  نتإيسحب نفس من سيجارته: و  يطلق حسام ضحكه عاليه
 !!حاجةانت لسه شوفت  ..لسه التقيل ورا

  ..تقل من كده.. ال كده حرامأهو فيه  -
 "الوزير"قام  ..ةلبس املصلحو  زي اخلروف "شيحة"بعد ما الرجالة سحبت  -

بيعمل أعلي شغل  "الوزير"ن اآل إىلو  .."الطحان"شغل جديد مع  علىاتفق و 
حمدش  مكانه وال هو في،بس  .مانك  "الطحان"ومع اللي فوق  "الطحان"مع 

 خالص.. هعن حاجةعارف 
قام و  .."حسام"وجه  إىلرفع كفيه موجها  إايهم و  ألقي طارق بسجارته يف الطفاية

 ًبلتصفيق.. 
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 ديله براءةأقدامي قضية زي دي و  لو مكان القاضي أانجبد  ..رائع ..هللا -
  ..مكافأةو 

  ..الكبريةاصرب بقي لسه خمدتش  -
هو و  حاجة أييعمل  "الوزير".. دا كده حاجةدتش عاوز أخد ال ايعم مع -

جابو صوره وال و  الورق ميت.. يعين لو العيال بتوع النت اتشقلبوا لىع
 القومي ًبألمنضرار إو  متفربكه ىمع الرئيس نفسه.. هتبق له فيديوهات

  ..الكالم دهو 
 أي.. قتل وال سالح وال خمدرات وال حاجةتسك متلبس أبي إال دا لو  -

نه شبح.. مش موجود.. يراجل . ببساطه أل.مصيبه.. هايطلع منها يف حلظة
مكنش انقص غري احملافظ ميشي يف  .. داةكبري   ةليلو  صوانو  دي اتعمل له عزا

  ..جنازته
  ..طيب اديين بقي الكبرية -
الشرطة و  "الطحان"جنبها صورة و  نزل يف اجلرايد "الوزير"اه.. طبعا خرب قتل  -

  ..الكالم دهو  شقيو  كرب جمرمأ علىاء القض تتمكن من
  ..املهم بقي ..ماشي كل ده علشان التصوير -
وصل له هيبقي ضربه للكل.. أماشي وراه لو عرفت  أاناملهم الوقيت يف حوار و  -

شغال  أانبس  ،قوي ةمرورا  ببعض رجالة الدولة التقيلو  ةس الكبري أمن عند الر 
ارف الناس دي اللي يقرب ع إنتخرب هاتشيع..  شممع نفسي كده.. لو 

 ..منها مش يتلسع.. دا خيتفي
 أان إن.. يعين معين كده إزايخوفتين  إنتمش عارف  إنت جبد رتربنا يس -

عندي يف السجن عصابة متصلة اتصال مباشر بقيادات يف الوزارة.. يعين يف 
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 "شيحة"و ..حلظه حتصل مصيبه وال حد يطول معاهم حق وال ًبطل..ال أي
أاتريه جهاز  ..األخباربينقل يل و  عامل حبييبو  ي كان رامي نفسهده كمان الل

  ..معرفش أانو  خمابرات
 متستفه مستنيه بس تشرفو  ةمش بعيد يكون متجهز لك قضي ..يال ايعم -

 الناس دي ملهاش عزيز..  ..يشدوكو 
الظلم يوصل  إنربنا ما يرضاش  إننسيت  إنت "حسام"بس يف ربنا اي  -

 ..للدرجة دي
اللي  علىعلشان املظلوم يفضل يدعي  "طارق"ورة يف احلياة ايعم الظلم ضر  -

انر... لو كل الناس بقيت ماليكه أومال و  جنهو  شرو  يبقي فيه خريو  ظلمه
  ..تقعد عواطليه ..إيهالشياطي هتعمل 

.. دا طلع العفاريتابن  .."الطحان"ال الشياطي الوقيت تتعلم من أمثال  -
 جبد.. ةسطور أ

اللوا " على ةفسي أفهمه بقي البت اللي اتقتلت كانت مرمياللي ن أانطيب  -
 ؟بقي إيهعلشان  "جمدي

من  "اللوا جمدي" اللي كنت هاقولك عليها.. الكبريةدي  أقولك اي سيدي.. -
 "الطحان"سلوب أمن الناس الدوغري اللي مبيعجبهاش و  ..التقيله الرجالة

 موا عليه البت دي يف بيتهفر  ..نقريو  طبعا  كانوا عاملي زي انقر ..اللي زيهو 
  ..بتحصل ًبمللي حاجةكانت بتنقل كل و 

 !!وهو يف مكتبه ةدا كده يعين طلعوه من اخلدم -
 ..األيد اللي متقدرش تعضها بوسها ..هم شغالي ًبملثلو  هللا ينور عليك.. -
  ..طيب ميقدرش يعضها ليه.. دا مسنود من الكبار.. يعين بسهوله يطريوه -
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الوحش و  الوحش.. احللو له عازهو  زم يبقي عندك احللوفهم.. الإايحبييب  -
برضه ما ينفعش كله حلو.. الزم تبقي و  ش كله وحش..عبرضه له عازه.. مينف

 ..مشكل
مصيبه ليكون شغال ًبسم  ..بقي وال املرحوم ده في دلوقيت "الوزير"و طيب -

  ..حد اتين
  ..هو دا فعال اللي حاصل ..ومصيبه ليه -
 ؟شاء هللا إنبسالمته  ىق بيويطلع م ..نعم -
علشان الراجل الوقيت بقي معاه حصانه..  ؟استوب بقي.. ليهو  ال.. حلد هنا -

 ..تستين دوركو  جنب علىيعين تركن 
 متحصن؟ إيهيعين  -
حمدش يعرف و  الوقيت بيعلب يف النورو  يعين خالص كل اللي عمله راح -

حالا يتعدل..  ثورة جبد.. علشان عاوزةيكلمه.. انسي اي صاحيب.. البلد دي 
 ...ًبب زويله علىيتعلقوا و  اللي وراهو  "الوزير"زي ثورة بوانبرت كده.. جييبوا 

 أان حاجةتنسي كل و  مكتبك علىتطلع و  الوقيت اتخد بعضك إنت
خد ًبلك من التعبان و  ركز يف شغلكو  حاجةقولتهالك.. وال كأنك ُسعت 

  ..مش دراين نتإو  خيلص عليكو  مربيه يف حجرك بدل ما يعضك إنتاللي 
انطلق  و  استقل كل منهما سيارتهو  مصدر املعلومات من املطعمو  خرج املصدوم

وما حصل عليه من  ةالدُس ةكان منتشيا  هبذه الوجب  "حسام" ..كل منهما يف طريقه
حنكته كضابط مباحث خمضرم من طارق الذي شعر أبنه و  قوته علىغري مباشر  إطراء

تقرتب  ةفريسه ضعيف أيلتقتنص  ةلتماسيح تنتظر الفرصاو  يعيش يف بركة من الثعابي
  ..منها دون رمحة أو هوادة
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********************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاين عشر
 

البناايت الشاهقة  ىأمام إحد 2011موديل  -سوداء  BMWتتوقف سيارة 
الرابع من العمر.. يرتدي قميصا   رجل يف العقد ..نيل القاهرة علىاملطلة مباشرة 

حمشورة داخل إطار البنطالون من  ةظهر جليا  طبنجتأسود مع بنطالون جينز أسود.. 
 شارةيعطي اإل إناخللف.. يرفع نظارته الشمسية لتغطي مساحة كبرية من وجهه قبل 

  ..أبواب سيارته لتغلق ًبستخدام الرميوتإىل 
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خاصة جدا  من رجل  ةبتحي ىعد أن حيظيستقل املصعد بو  العمارة إىليدخل 
فقط من ميينه.. قبل أن  أصبعيمن  إبشارة ةيستجيب لذه التحي ..اخلاص هبا األمن

  ..خلفه األسانسرييغلق ًبب 
عند الطابق الرابع.. حيث الفتة حناسية ًبرزة.. مصممه  األسانسرييتوقف 

ات(.. ما أن دخل ًبب الشركة املنتجعو  بعناية.. ) شركة بالزابيتش لالستثمار العقاري
 إىلعرب مر  يصحبهو  التحيةاجلالس جبوار الباب ليؤدي  األمنانتفض حارس  حىت

غرفة املدير مباشرة.. حيث استقبلته السكرترية احلسناء بكل ترحاب.. اجلميع 
دون انتظار الرد من هذا الشخص اجلامد املالمح الذي ال  التحيةيبدي و  يتفاعل

  ..ا يدور حولهيكرتث كثريا  مل
يغلق خلفه بعد أن ُسعت السكرترية أمرا  مباشرا  و  مكتب املديرإىل  مباشرة يدخل

 ..سباببعدم السماح ألي شخص ًبلدخول مهما كانت األ
  ..هللاو منور ..ًبشا "سعيد"اي مرحب   -
مش داري ًبللي بيحصل و  غرقان يف العسل إنت.. "شوقي"بس اي  إيهمنور  -

 !حواليك
لسه و  فل الفل..و  متستفه األموراللي حصل ما كل  إيه .. ًبشاخري بس اي -

  ..ووشك احللودخلتك  ىجايلي أخبار فل عل
مفاتيحه.. مث يتحرك حنو ثالجة صغرية و  يضع نظارتهو  حنو املكتب "سعيد"يتقدم 

خبار أ :يشرب منها القليل.. مث يلتفتو  يفتحها يف ركن املكتب خيرج زجاجة مياه..
 لىلت لك تهزهم يل عو يف العيال اللي ق إيهعملت  األولمين ط ؟بس إيهفل 

 ؟اليومي اجلايي
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مجعت  أانطول ما سيادتك معاان وال تقلق وال تشيل هم.. و  كله تام  اي ًبشا -
راجل من اللي قلبك حيبهم.. لو رميتهم يف النار وال حد  3000لك حوايل 

  ..ه.. كل واحد فيهم كفاءة يقفل حي حبالهفيهم يفتح بق
بيض.. أسالح و  عاوز السالح يبقي خفيف أانالسالح.. و  طيب كويس.. -

  ..حتددهم يل قبلهاو  معروفي.. واسالح انر يبق هايشيلاللي 
  ؟إيهال و  دي جديده علينا ةياقلقان ليه بس.... هي احلك إنت اي ًبشا -
 ؟بقي اخلرب التمام اللي كنت بتقول عليه إيه ..طيب تام -
.. رجالتنا امن ليبي يهامن النقاوة.. ج حاجة.. إيهح بس ه.. وصل شوية سالآ -

 ىه ًبلفتفوته علو حولو  .."القذايف"هناك شفروا خمزن سالح كامل من بتاع 
يف طريقها و  دخلت فعال احلدود ..هنا.. لسه قافلي معااي من شويه

  ..للمخازن
 بلغه للباشا.. أطيب تام.. حلو اخلرب ده هروح الوقيت  -
كيد يف أبس.. و  جاي بنفسك هنا علشان الكلمتي دول إنت. ًبشا. بس اي -

  !!أهم حاجة
 صاحي أهه.. و  مانت لسه فايق ..ه طبعا  آ -
 قويل!! ..تليمذك اي معايل الباشا -
عاوزين يعرفوا و  مفيش.. كنت جايلك علشان يف عيال بتششم حواليك -

املاشي   لىفصلك.. فكنت جاي أشوف املوظفي عندك.. بصه عو  أصلك
 ال حد بيبلغ أخبارك.. و  ورةف. ليكون حد زارع لك عص.هكد

اللي مكن حد  "شوقي"هللا.. مش و الكالم ده وحش يف حقي ..ًبشا عيب اي -
  ..يستغفله وال حيط له عصفورة يف مكتبه
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اليومي اجلايي دول ميكن الدنيا  و  اعقل.. البلد مش انقصهو  "شوقي"اهدي اي  -
  ..حتت علىكلها تتقلب فوق 

 ..العبد هلل على حاجة.. سيب كل ىدي ما تقلقش هنائ ةن الناحيال.. م -
 إشعار !!إمبارحليه؟؟ مش كان معاده أول  اأتخر ريخالتحويل األو  طيب -

 ؟البنك حلد الصبح مكنش املبلغ دخل احلساب.. مش خري
لو اأتخرت عن الدنيا كلها.. هاأتخر  أان.. يعين كده بتزعلىن  إنتهللا و اي ًبشا -

يف محايتك.. التحويل و  فضلة خريك علىداحنا عايشي  اي ًبشا. .معاليكعن 
الرقم موجود  ى.. لو عملت استفسار من البنك هتالقساعةمن  اي ًبشاوصل 

 . زي االتفاق.. .ساباحليف 
 آه ،عليه كاملهم خلص اللي قولت ل .."شوقي"تام.. عفارم عليك اي  -

ده.. خف شويه علشان الباشا الكبري بيقولك بالش موضوع التليفزيون و 
 .. ماشي.. قلقالدنيا قلق.. مش انقصي 

اختفي من  "شوقي"قوله اعترب و  ًبشا.. طمن الباشاتعليمات سعادتك أوامر اي -
 مش هايشوف وشي اتين ال يف تلفزيون وال راديو.. ..الوجود

 .. احلال يهدي شويه..و  تتظبط األمورملا  األقل علىأحسن برضه..  -
  ..اي ًبشاطيب قهوة سعادتك  -
 هشرهبا عند الباشا.. سالم بقي  ..ال ملهاش الزمه -
 ..يف أمان هللا ايًبشا -

 إىل "سعيد الطحان"( فقدوم شوقي )الوزيرمل تكن الزايرة وديه ًبلفعل كما توقع 
  ..السهل.. ال يفعلها كثريا   ًبألمرمقر شركته ليس 
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عاد  حىت ..نسرياألساًبب  حىت "شوقي"من املكتب وودعه  "سعيد"ما أن خرج 
الذي سيظل نقطة سوداء يف  "الطحان"هذا  ىمكتبه.. يصب اللعنات عل إىل "شوقي"

صاحب جلامه.. ال يستطيع أن يتنفس و  "شوقي"هو مالك زمام  "فالطحان"حياته.. 
خيتبئ  لكي "الطحان"دمية صنعها  إالوكيف ال.. فشوقي ما هو  منه، إذنبدون 
  ..فقط يربح دون عناء ..موجود يف الصورةهو غري و  جيين مثارهاو  ورائها

 مكتبه مسرعة إىلزر استدعاء السكرترية احلسناء.. فتدخل  "شوقي"يضغط 
  ..تغلق الباب خلفهاو 

 ..ةبسرعو  بتاعت التجمع.. الفيلةجهزي يل حفله كبرية يف  .."ميادة" -
 ؟اي فندم إيهطيب واملناسبة  -
 أي.. . عيد ميالد.. طهور.. سبوع.انيت كمان.. اتصريف "ةمياد"اي  إيهمناسبة  -

  ..حاجة
  ..خالص اي فندم فهمت -
 من الكبار.. جهزي يل كشف املدعوين ىمش عاوز حد يتنس أانال استين..  -

 .. بسرعه "جمدي" يل ابعىتو  راجعه.. عاوز برانمج حفل يهبل..أ هاتيهوىلو 
 ..طيب احلفلة عاوزها اميت اي فندم -
 ةلك.. هو النهاردو ز.. يعين لو بكره.. وال أقًبقولك مسافة التجهي ..إيهاميت  -

 .. األايميف  إيه
 ..يناير 17 االثنيالنهارده  -
وركزي ماشي ، حلو اخلميس قوي ..حلو قوي.. يبقي يوم اخلميس اجلاي -

  ..مش عاوز أي غلطات هنائيو 
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  ..فندمأوامر سيادتك اي  -
بيديه  "الطحان سعيد".. وجه صنعه "للوزير"سوي الوجه اجلديد  "شوقي"مل يكن 

جبوارها و  صفحات اجلرائد على "الوزير"رت خلفه.. فبعد أن خرجت جثة تيس حىت
رجل إىل  خارج عن القانون..و  من بلطجي "الوزير"حتول  .."سعيد الطحان"البطل.. 

 .. ةأرض احملروس علىتتد أفرع شركاته امتداد النيل  ..أعمال
عمال املصري عن عودة رجل األعالن بعد اإل عاميمر أكثر من مل يدم األ

"شوقي املوجي" بعد رحلة كفاح يف هوالندا.. عاد ليستثمر أموال غربته يف تنمية 
 حىت إعالميةتنفيذ فلرته و  ًبلطبع مت تهيز االستقبال الالزم بهو  اقتصاد بلده..

الذي امتدت استثماراته لتطال كل ما تقع عليه عينيك يف  ،يستقبل هذا البطل اجلديد
انتهاء و  ةمرورا  ًبلسياح ةمواد غذائيو  تصنيع حلومإىل  ر.. فمن منتجات ألبانمص

املقاوالت.. جمموعه شركات جملموعة مستثمرين يرأسها هذا الرجل و  ًبلنشاط املعماري
تلبيه لرغبات الشعب أن ميثل أبناء دائرته يف و  ةبعد استجابو  الفاضل الذي استطاع

يف  ةاحلصان علىالربملاين ًبمتياز عن دائرته.. وحصل جملس النواب.. فاجتاز االختبار 
 .. 2010انتخاًبت

ن جمرد أداء سوي ستار ملا ينفذ يف اخلفاء.. فقد كا "شوقي املوجي"مل تكن أنشطة 
 ..كي قدرةز يدبح  ..قدرة يكز دبح اي إ. حاله كحال عادل أدهم.. " .كباراليلعب هبا 

 فقط ينهي الصفقات ..ن عبد املأمور" كا ..ةكي قدر ز يقتل  ..ةقدر  يكز اقتل اي
ُساء صليي يف حساًبت بنكيه أبموال ألصحاهبا األاالتفاقات مث يقوم بتوريد األو 

 ..ةحيان أبُساء ومهييف كثري من األو  ذويهم
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 يف أحالمه.. حىتفسالحه يرافقه  األايميف يوم من  ًبألمانمل يشعر هذا الرجل 
يعلم مع من يلعب.. و  ألنه يعلم حجمه احلقيقيأمن يالزمانه كظله... رمبا و  حراسةو 

رض الواقع.. ورقة ميسكها أرمبا أيضا  لعلمه أنه جمرد ورقة ال أصل لا يف و  ..رمبا
من الوجود..   "شوقي املوجي" ىومن هم خلفه.. ورقة لو مت تزيقها النته "الطحان"

كشهادة ميالد   "انالطح"اليت استصدرها له  ةهذه الورق ىكان يعلم يقينا أنه ال يتعد
أكرب رجال و  بيه من أهم "شوقي"إىل  ..البلطجي الشقي "الوزير"أثرها من  علىحتول 

  ..األعمال
******************* 

 
 
 
 
 

 ...مديرية أمن القاهرة
 

حتيه  إشاراتو  كاتب.. خبطوات اثبته..املحد أًبتاه  "لطحان"اتتد خطوات 
موعد  علىمكتب فتح أمامه مباشرة وكأنه كان  إىلوصل  حىت.. يسارا  و  يوزعها ميينا  

 ...يف انتظارهو  مسبق
 !صباح الفل اي معايل الباشا -
 ؟إيهطمين عملت  .."سعيد"صباح اخلري اي  -
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  اي ًبشابس اللي قالق سيادتك كده..  إيهمش عارف  أانكله تام سعادتك..  -
 ه تامكل

 .؟"شوقي"قابلت  -
بنفسي..  حاجةكدت من كل اأتو  ..لسه جاي من عنده حاال أانسعادتك  -

 أانين إسعادتك علمتين  ..للظروف حاجةمعاليك عارف اين مبحبش أسيب 
 ..اللي أعمل الظروف

مش عاوز شوشره  ؟إيهعملت معاهم  "طارق"و "حسام"و .."طحان"ماشي اي  -
مكن تطلع دلوقيت فيها  معلومةكلمه وال   أي ..إزايشايف البلد عامله  إنت

  ..رقاب
 وأانبيتسلوا و  بك بس دول ًبين فاضييافدا رقبة معاليك.. جن ناإح اي ًبشا -

  ..خلصت املوضوع خالص
  ؟فهمين إيهعملت  -
ًبعت يشمشم  "حسام" إنبتوعي ة عرفت من الرجالملا  شوف معاليك.. -

علشان  ةًبعت يل خمربين يف منطقيت القدميو  ..إُساعيل يسن زمانبطريقة 
مسيطر  أاناللي هناك دي  ةالرجال ..ورا  عرفت ف طبعا   ..يعرفوا أي معلومات

 بيلفوااهنم لسه و  الكالم اللي مجعوه مش مكفيهم إنمل حسيت و  ..عليها تام
نه طالب يتنقل إأساس  علىصول..  "حلسام".. بعت احلكايةيف  يدورواو 

بعد كل اللي هو عاوز يسمعه.. طبعا    "حلسام"خليته يقول و  عنده.. للخدمة
  ..إيهول ما عرفته تام هيق

 ؟لسه انقصه حاجةالكالم اتنفذ وال يف و  ..بعدينو  -
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يف حجره طمعا   "وعمطا" حاطط "حسام"..اكرتو  تامسعادتك الكالم ماشي  -
بينقل يل   "مطاوع"و ..اتنيه من هنا وال من هناك ةيف كلمتي كمان وال معلوم

 "الوزير"يعين هو عرف القصة بتاعت  ..بيتنفسه معاليك "حسام"كل نفس 
  ..مصر اجلديدةاتقابلو يف مطعم يف و  "طارق"كلم صاحبه و  من هنا

يف موضوع الظرف اللي قال عليه الواد اللي  اجةولسه برضه موصلتش حل -
 "اللوا جمدي"و دي لسه عامله قلق، احلكاية.. الشغالةاتسك يف قتل البت 

 . مركز معاان قوي اليومي دول
مفيش أي أثر ال و  قلبنا الدنيا ..ضيالكالم ده كله كالم فاو  الظرف اي ًبشا -

حنا نعرف البت دي وال إهو  ..بعدين سعادتك قلقان ليهو  ..ظرف وال غريه
بنفسي قطعتها.. يعين  وأانهنا ورقه.. إانسي  إنت اي ًبشا ..أساسا   ةهي موجود

  ..كل اللي بيتقال ده ختريفو  كده..  اُسهمفيش أ ساسا  حد 
مش حلوه اي فاحل.. يعين لو حد خد خرب  .. مهي دي برضه نقطه إيه يعين -

العيار اللي و  يتقلب القدميو  يطلع الواد احملبوسو  كده القضية تتفتح اتين
 ميصبش بيدوش..

بعدين اللي و  !!مالنا إحنامعايل الباشا.. الواد داخل السجن حبكم حمكمه..  -
 اي ًبشا !مالنا إحنا.. نيابةماسك القضية يتحاسب سواء كان مباحث وال 

 ك راجل يعتمد عليه..اور  إنتاراتح خالص و  تشغلش ًبلكم
اتبع موضوع و  علم بيها.. علىأكون ملا  تتم غري حاجةطيب املهم مش عاوز  -

يف مظاهرات جامده  ..تكون جاهزو  تشيل سالحالعيال اللي هو  "شوقي"
يناير.. مش عاوز التهريج ده يشغلنا عن  25يوم  على ..بيجهزوا لا من فرته

  ..رجنا من تركيزانخيو  شغلنا
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.. دي مصر من أايم ةبس ايًبشا.. وهي املظاهرات دي جديد إيهمظاهرات  -
 أان.. وهللا سعادتك حاجةمبطلتش مظاهرات وال حد عمل  اإلجنليز
 ... .......ًبقرتح

ق مع زمايلك سنو  اي طحان خليك يف شغلك ووفر اقرتحاتك دلوقيت.. -
  .. الكراسي دلوقىتللغلطمفيش فرصة تتطور تتحركوا..  األمورعلشان يوم ما 
  ..كلها متكهربه

  ..أوامر سيادتك اي معايل الباشا.. عاوزك تطمن خالص معاليك -
 موضوع ال   ...............و  ..نسيت ..اه -
 ..بنفسي اأتكدت أانو  وصلت األمانة. خالص .اي ًبشاتام سيادتك  -
  ..طيب خري.. روح شوف شغلك ولو يف جديد بلغين -
  ..معاليك اي ًبشاأوامر  -

متزوج من ماهيتاب  ..العقد الرابع من عمره يفشاب  .."سعيد الطحان"عقيد ** 
مدير أمن اجليزة.. مل ينجب.. يعيش  "حممود انفع ًبشا السروجي" كرمية  ..السروجي

حياة من البذخ ال تتناسب مطلقا  مع أصوله.. كما أهنا ال تتناسب أيضا  مع دخله من 
.. كما اشتهر مبحاًبته ةالشرس ة.. اشتهر منذ بدايته مبيوله العدوانيةعمله يف الشرط

استطاع ًبلفعل أن يبين و  يكونوا يف خدمته حىتينهم تكو  ةلبعض من البلطجي
 بسرعة الصاروخ ختطي كل زمالئهو  فيها أحد.. ينافسهاخلاصة اليت مل  إمرباطورتيه

 وال سي ما رجال الوزارة..  أن يكو أمي سر كبار رجال الشرطة إىلدفعته ووصل و 
 ةأبحدي املدن اجلديد ةفيلته الكائنو  ثالثة أماكن.. عمله ىحياته اخلاصة مل تتعد

مفاتيح خزائن أسرار الطحان   نصفه الثاين "سوزي".. اليت كانت حتملو  الراقية..
 ..ةكامل
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اليت ال يعلم هبا  ةرمبا هي نقطة الضعف الوحيدو  هي أفيونة الطحان "سوزي" 
حد.. فرجل قوي كهذا ظن الكثريون أنه بال نقاط ضعف.. الكل يوقن ًبستحالة أ

هي  "سوزي".. لكن ال أحد يعلم أن ةقرتاب من قالعه املنيعاخرتاق حصونه أو اإل
من أثر لعبة  ةالضخم ةفهذا الشرس ذو البني ..احلصونو  من حتمل أختام هذه القالع

قط أليف إىل  يتحول ..اإلجرامياء خيشاه أعيت أشق يالذ يف شبابه.. ةاملصارع
 مستأنس حتت أتثري قطرات من مخر عيون فاتنته.. مل يكن يبالغ فجمالا الفتان

ضع لا أعيت الرجال.. لةأنوثتها املكتمو  ًبلفعل جنحت يف ترويض هذا و  تستطيع أن خت 
  ..الوحش الكاسر

املتخم  "الطحان"من جدول  "سوزي"أسبوعيا  كانت هي نصيب  زايراتثالثة 
حتتل يف حياته سوي اجلزء الربوتوكويل  "ماهيتاب"يوميا .. مل تكن زوجته  ًبألحداث

اليت ًبت جمربا  عليها كجزء من طبيعة عمله ليس  الروتيينبعض دقائق احلب و  فقط
احلب جعلته يدمنها لدرجه و  املتعةمن فنون  "سوزي"أكثر.. فما كانت تقدمه 

فما كنا نقرأه من قصص  ..أبن احلب يصنع املعجزاتميكن أن نصدق  اآلنالذاين.. 
إال فصل من  ..وًبترايلوعة أنطونيوا بكلو  هيام عنرت بعبله..و  ..ىجنون قيس بليل

 "ماهيتاب"من  "سعيد"زواج  علىمرت  ةسنوات طويل ..يم العشاقحج ةيافصول رو 
 علىع جعلها ترتبو  "سعيد"يف قلب  "سوزي".. ما عزز من موقع أبطفالمل تكلل 

 عرشه دون منازع.. 
وامنا كان الرًبط بورقة زواج عرفية.. مل  .." رُسيا  سعيد"زوجة  "سوزي"مل تكن 

كانت العالقة بينهما تبادليه   ..مل تطلب منه هذا يوما  رُسي و إىل  تتطلع أن يتحول
 ًبإلضافة.. ةالروعو  ةشقة يف غاية الفخامو  الداايو  بشكل كبري.. هو يقدم لا املال
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هكذا  . عة ال يتخيل سعيد حياته بدوهنا.متو  تدفع املقابل من حب احلماية.. وهي إىل
كان سعيد الطحان.. ذئب مفرتس هنارا .. قط مستأنس وديع ليال   يف أحضان فاتنته 

  ..ةاجلميل
**************************** 

 
ام الشكل الع ..تتوقف سيارة سعيد الطحان أمام عمارة فخمة يف حي الزمالك

هذه العمارة و  لسكان هذا الشارع ةالعمارة توحي خبصوصية واضحو  للمكان
ًبلتحديد.. ًبلطبع وجودها يف حي الزمالك وهو أحد أرقي أحياء القاهرة له مردود 

 . ..اكنيه من طبقة اجملتمع الراقيس نأ علىتناسقه يدل و  واضح لكن فخامة املبين
يوين عا  شاب عشريين العمر يرتدي منها مسر  اقرتب حىتما أن توقفت السيارة 

 ةفاتر  إبشارةالتعظيم.. يقابله و  بطوفان من الرتحيب "سعيد" علىينهال  ..خاص فورم
يواري السيارة  حىتكان مفتاح السيارة يعطيه له   إمناو  ،ةمن ميينه.. مل تكن ردا  للتحي

حراسه من  واىنالذي مل يتاملبين  إىليدخل و  يف اجلراج مبتعدة عن العيون.. مث يرتكه
 ةلكوهنا مشبع "سعيد"الذي سأم منها  الرتحيبسيل  إكمالو  تقدمي فروض الوالء

ال ميل من تلقي ُساع  فاإلنسانأبس ببعض من هذا..  الكذب.. لكن الو  ًبلنفاق
من  "فسعيد"فهذا يشعره دوما  أنه مهاب من اجلميع..  اإلطراءو  عبارات الثناء

 . فال.عن منصبه أو يفقد نفوذه ىبدل يف حلظة أن يتخليدركون يقينا  أن كل هذا سيت
 مانع من التمتع هبذه النشوة لبعض الوقت..

شقة حتمل إىل  متجها   "سعيد"ليخرج  األسانسريالدور السادس.. يتوقف أمام 
  ..اجملاورة لا األبوابمل يدون عليها اسم ًبخلارج كباقي  ..4الرقم 
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باب ليظهر خلفه جالريي متكامل.. بكل ما حتمله أخرج ميدالية املفاتيح مث فتح ال
بعناية  املنتقاة األاثثقطع إىل  ًبإلضافةأنتيكات.. و  اتبلوهاتو  الكلمة من حتف راقية

الكونسول املذهب  علىفائقة.. أقل ما يقال عنه أنه جالريي خاص.. ألقي مبفاتيحه 
 .. الشمسيةجبواره وضع نظارته و  اجملاور للباب..

ظهرت هذه  حىتره يف أرجاء املكان الذي بدا مهجورا  للوهلة األويل استدار ببص
 لتكمل سيل الرتحيب الذي بدأه عامل اجلراج ةالفلبينية القصرية.. اتهت حنوه مسرع

رجال أمن العمارة.. مل يعرها اهتماما كما فعل مع سابقيها.. فقط اكتفي ًبلسؤال و 
  ..عن سيدة هذا القصر

 ؟في الامن -
فلم ينتظر منها  ..تنزاح هذه القصرية من طريقه حىتطلق هذه الكلمات وكأنه أ

ردا  بل استمر يف طريقه الذي يعرفه جيدا  جمتازا  هذا املتحف الصغري.. حنو ًبب 
كانت غرفة النوم   مغلق.. مل يطرق الباب لكنه تسلل يف هدوء.. فتح الباب..

 الرئيسية.. 
أعتاب هذه الغرفة..  علىنذ ثواين أطراف أصابعه اليت فقدت حذائها م على

سريرها املستدير.. كانت الغرفة  على املمددة األيقونةهذه  إىلتسلل كلص حمرتف.. 
  ..مجاال  هذا اجلسد امللهمو  قمة يف الذوق الرفيع وزادها حسنا  

أخذ يعبث و  السرير علىحذر شديدين.. استلقي جبوارها و  منها هبدوء اقرتب
. خصالت من احلرير األصفر تتد حول هذا القمر خبصالت شعرها الذهيب.

بدأت يف االنتباه..  حىت.. ةكتفها مرات متتالي  علىبرفق  أصابعهمدد  ..املستكي
 ةفقبلة طويلرفعت بصرها لتجده أمامها مباشرة.. مل يكن هناك وقت للحديث.. 



 

 دمعة جبل 172

 

.  الباب. علىقطعتها طرقات  حىتشوق و  مجعتهما دون أي كالم.. استمرت بلهفة
يف جلسته  "سعيد"د.. فاعتدل ع  أبن احلمام قد أ   "سعيد"لم ع  هذه القصرية ت   كانت 

 بكل حب.. "سوزي"لكنه مازال حمتضنا  
  ..ةالبت دي أوزعه بس انصح -

راعيها تلتفان ذمطلقة العنان ل .."سوزي"ووجه مالئكي.. تبتسم  خالبةًببتسامه 
: اسب تاما  مع هذا اجلمال الفاتنبصوهتا املتنو  ..تطوقان عنقهو  "سعيد"كتفي   على

شكلك  إنت.. كده برضه.. مشوفكش من تالت أايم.. يعمر  وحشتين جدا  اي
 ؟زهقت مين ًبين

نيت مبتشوفيش أخبار إمروحتش بييت من جيي أسبوع..  أانزهق منك.. دا أ أان -
 الدنيا مكهربه..و  البلد فيها قلق ؟إيهوال 

 ..دي مش شغليت ..مكهربه وال مش مكهربه -
جعله حياول أن يقنعها أبهنا الشيء و  "سعيد"أاثر  حىتها يف الكالم جنغازداد 

.. مل يتأخر كثريا  يف الشرح وال التحليل.. إقناعهايعرف كيفية  كانيف حياته..   األهم
  ..فهناك أشياء تغين عن كثري من الكالم

.. "ماهيتاب"صوت الاتف احملمول لسعيد.. كان االتصال من زوجته يرتفع 
بدا  من أن جييب نداء  "سعيد"يفسدها.. مل جيد  ندائما تد م الرائعةهكذا اللحظات 

 ..هذا املزعج
  ..إيهأخبارك اي حبيبيت  ..أيوة -

لكنها كانت تدرك جيدا  أن  ..كلمة حبيبيت  علىيف كتفه معرتضة  "سوزي"نكزته 
  ..هافهي تعلم جيدا  من تكون زوجته ومن يكون أبي ..هضروري لعملهذا 
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أغلق اخلط منفعال  ..زوجتهو  "سعيد"دقائق بي سجال يف الرد بي  ةاستمرت املكامل
  ..مر عاجلفورا  ألو  اآلنليعلن عن ضرورة رحيله  ..بعدها
  ..اسف اي عمري الزم أنزل دلوقىت -
 النهارده  ىبتاع إنت ..انسي ..تنزل في -

  ..من أذنه هامسة اقرتبت
 مش هسيبك تنزل  ..إيهواحشين قد  إنتمش عارف  إنت -

ًبلطبع مل تكن هذه الكلمات سوي بعض من أفيون احلب الذي ما تكن من 
.. مل تنتهي و  شخص إال  انطبقت حىتمن كلماهتا  "سوزي"جعله فاقدا  لوعيه تاما  
 ما أرادت... مت لاًبلفعل و  غارقي معا  يف قبله طويله.. "سعيد" تافششفتاها مع 

***************** 
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 الفصل الثالث عشر

 
  ..فيال سعيد

 
  ..ر شررها من عيناهايتطاينريان الغضب و  تقف ماهيتاب 

اليت تعيش يف هذه الفيال و  ثالثون عاما  و  اليت تبلغ من العمر مخسة ..ماهيتاب** 
اخلاص ًبلفيال..  األمنإىل  ًبإلضافةعامل للحديقة.. و  طباخو  هتاماالكبرية مع خاد

الشجار املستمر مع و  التسوقو  فقط.. الناديو  بي أشياء ثالثة حياهتا كانت حمصورة
الشرقية املتمكنة يف  األنثويةضع عليه بصمتها تمل يكد مير يوم دون أن  .."سعيد"

للغاية.. مل تكن تكرتث كثريا  ملوضوع  ةجدا  من أسباب اتفه ةاختالق مشاكل كبري 
 األمومةدها كثريا  من عاطفة شكلها كان أهم عن علىحفاظها و  .. فرشاقتهااإلجناب

  ..املستمر عن املنزل بداعي العمل "سعيد"مع غياب و  األايممع  داخلها اليت اندثرت
 تدخل السيارة مسرعةو  الكبرية ةلتفتح البواب ..تنطلق "سعيد"صوت أبواق سيارة 

 ..ليواجه مصريه احملتوم "سعيد"ينزل و  ساحة الفيلإىل 
ماهي إال  ىنثنه مقتنع داخليا أبن األأل "ماهيتاب"دائما ما حيتوي  "سعيد"كان 

 إنما أبوق كبري جدا  لكن فمه صغري.. فإن استطاع أن يغلق الفم تنب الضجيج.. 
هكذا كان و  .يف إسكاته. .. فلن ينجح أبدا  الصوت فحسب جاجتهد أن يغلق خمر 
تية ولكنه كان يدرك جيدا  أبن داخل كل امرأة عاصفة صحراء عايتعامل مع زوجته..  

 ..التعامل معها كما ينبغيو  حبنكته كان يستطيع التنبؤ هبا
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درجه..  180حتول شكله مبقدار  حىتما أن دخل عليها ووجدها هبذا الشكل 
اته حنوها مسرعا  ليوجه لا و  ..الغضب العارمو  ..ةالكامل ةوجهه اجلدي على تارتسم

وت ".. وللعجب كان ينجح وهم ًبلصدفهو من مؤيدي مبدأ "خ ..غري مسبوق لوما  
  ..األرستوقراطيةة أيف كل مره يف أن يطفئ ثورة هذه املر 

نيت إو  الدنيا مولعهو  قايل لك عندي شغل مهم جدا.. أانيعين  ،خري ايهامن -
  ..كالعادة  اتفهة ألسبابنك تعطليين عن شغلي إمصممه برضه 

 اتفهة؟ ىطلباتو  اتفهة أان يعين .."سعيد" اي ةاتفه إيهيعين  -
مش هاقولك زهقت من خناق كل يوم وال من املشاكل اللي  أانبصي بقي..  -

عاوزك تقدري ظروف شغلي.. عاوزك حتسي  أان.. بس ةاملليانو  الفاضية على
 ..ًبعمل كل ده علشان مي ىنإ

 ؟بتعمل كل ده علشان مي إنتاين عارفه  ةماهي املصيب -
 ................عاوزك تكلمي أان ..حاجةي أان هقولك صطيب ب -
 إنت ةعارف مش أان .عليك. ىانه هايغط ةمتأكد ينمش هكلمك ًبًب.. أل -

  ؟إيهعامل له 
 ... ..بس الراجل حقاين حاجةوال  -
 منا مكلماك من أكرت من ساعتي.. ؟حقاين.. طيب وسيادتك اأتخرت ليه -

  ..طول علىقولت انك جاي و 
 مزعلك ىنإ عارف .. بصي بقي أانإزايانيت عارفه الدنيا زمحه و  ..الطريق -

  .... بس برضه عاوزك تقدري شغليستاهل اللي جيراىلأو 
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. .يف انس مستنياان دلوقىت إنطيب شغل حضرتك ده مش مكن خيلي ًبله  -
انت بقي مصمم حترجين مع و  منبهه عليك مليون مرة وأانعازمينا من أسبوع 

 ..كمان  إنتاهنم أصحابك  املصيبةو  أصحايب..
  ةأوًب.. وهللا فاتتين دي.. هي الساع ه ضارًب  جبهته بكف يده:استدار "سعيد" بوجه

  ..كام دلوقىت
  ..حضرتك 10 ةالساع -
ليكي عندي و  اممنشي فورا .. تو  غري هدوميأ ساعةطيب بصي اديين ربع  -

  ..الزعل كله ىكمفاجأة بقي هتنسي
 ؟هي املفاجأة إيهخري..  -

الدااي و  وراق اخلضراءعلق ًبألقلبها مو  ًبلطبع كخبري حمنك يعلم أن عقل املرأة
املناسبة  ةهناء حالة احلرب الدائرة أن يتقدم ًبلفديمثل إلفكان احلل األ ..ةالرباق

 ....لتخليص رقبته من حبل املشنقة
 أعطاه لا.. مدت يدها ًبمتعاض شديد..و  أخرج ظرفا  أبيضا  من جيبهو  مد يده

  ..فتحتهو  خذت الظرفأو 
 ؟إزايالرقم ده  ..ده إيهوااااااااااو  -
نروح العزومة وال تعزميين و  رأيك بقي.. أطلع أغري هدومي إيه ..زي الناس -

 ؟حسابك علىانيت بره 
وجنتيها  علىمدت شفتاها ًبمتعاض لتخفي ابتسامة عريضة بدت واضحة 

 ..املتوردتي
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أحلي عشا  علىمع األصفار دي.. الزم أعزمك و  ال طبعا .. يف احلالة دي  -
لي مكان يف البلد.. بس برضه زعالنه.. مكنش الزم تتأخر  رومانسي يف أح

 !!فينكل ده.. كنت عر  
النهارده من البنك..  شعار ده لسه جايىنيعين عوزاين أحرق املفاجأة.. اإل -

اللي دفعنا فيه جنيه و  أرًبح الشغل اجلديد بتاع الساحل.. العقارات ولعت
 ؟إزايرجع ألف.. شوفيت بقي الشغل مهم 

ع و معنديش مانع بس بشرط.. تفضي يل نفسك أسب أانن كده يبقي كا  إذاال  -
  ..أطلع أغري جو ةعاوز  ..حاجةوال 

ما طول الصيف انيت من مارينا لدهب  ..حبيبيت حد بيغري جو يف الشتا -
  ..للغردقة

 ؟حمبوسه بي أربع حيطان طول اليوم وأان ةاهو شوفت.. بتستخسر يف الفسح -
ًبلفعل جنحت و  حلوار بوعد زائف مبفاجأة قريبه جدا ..إال أن ينهي اه مل يكن أمام

كان حيفظ عن ظهر   ..اخلصم الصعب "ماهيتاب"فسنوات الزواج مل تعل من  ..خطته
قلب كل تفاصيل شخصيتها.. ميت يغضبها وميت يرضيها.. ميت يستخدمها لصاحله يف 

كدميه وميت يستخدمها كحائط ضد أبيها.. كان يتحكم هبا   أبيها، علىالضغط 
تاما .. فلو أن هذا املوقف كان  "سوزي"خشبية بي أصابعه.. ًبلطبع كانت عكس 

قبول  علىأجربته و  دمرت قالعه كاملةو  لكانت سحقته "سوزي"هي  اآلخرطرفة 
 ..شروطها كامله دون قيد أو شرط

***************************** 
 م 10:00الساعة  يناير 20اخلميس  .. مساءفيال شوقي املوجي
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أمام و  ةمبين متكون من طابقي يتوسط حديقة منسقة بعناية فائق ..مكان فخم
كأنك يف و  ةحماط بكميات كبرية من البالوانت امللوندائري  ةاملبين يوجد محام سباح

يقع مسرح تعتليه فرقة موسيقية.. تصنع  هميين علىأحدي حفالت أضواء املدينة.. 
حيمل معين الفخامة احلقيقية.. فتيات يرتدين القمصان مبوسيقاها الادئة جوا  رائعا  

يف  ..طالقا  مع برودة اجلو يف مثل هذا التوقيت من العامإالبيضاء اليت ال تتناسب 
طاب من أنواع و  طاولة طعام كبرية حتمل كل ما لذيسار تتد ال علىو  خراجلانب اآل

 علىمله ملدة شهر أبكحي طعام ًبلطبع هذه لطاوله تكلفتها تكفي إل ..الطعام
  ..األقل

يف أقصي ميي املسرح املقام يظهر البارمان.. شاب يتوسط جمموعة كبرية من 
اليت  ةالكؤوس يلتف حوله املدعوون لينعموا بكأس من خلطاته السريو  الزجاجات

ظهر مهارته يف أداء عمله..  تاليت و  ينفذها بعد عدد من احلركات االستعراضية
ًبت الكحولية اليت ال غين عنها يف مثل هذه و أفخم أنواع املشر من  متنوعةكوكتيالت 

  ..املناسبات الفخمة
واليت تعرب  ةجبوار جمموعة من السيارات الفاره "سعيد الطحان"تقف سيارة 

فأقل سيارة من هذا الطابور الطويل  ..بشكل واضح عن مستوي مالكيها املادي
برفقته فاتنته و  "سعيد"ينزل  ..عشوائيةيكفي مثنها إلحداث نقلة نوعيه يف أي منطقة 

خطوات قليله حنو حديقة الفيال.. يستقبلهم  .."ماهيتاب"للغاية  األنيقة األرستوقراطية
  .."شوقي"حيث يقف  لتصحبهمالفتيات  ىحدإالبوابة  على

نتفض مسرعا  ًبتاهه.. متخذا  ا حىت "سعيد" على "شوقي"عينا  تقعو ما أن 
زوجته و  اترة "سعيد"املديح املتناثرة بي و  القدمي.. فعبارات الثناءطريقة مداح املوالد 
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كم و  بكثري من االمتعاض لعلمه املسبق مبدي زيفها "سعيد"ة أخري واليت قابلها اتر 
 األمورأبس بشيء من النفاق طاملا أن  لكن ال ..النفاق النابع من كل حرف فيها

 ..ما يرام علىتسري 
 "بسعيد"لينفرد  "ماهيتاب"من  "شوقي"استأذن  ..الدُسةبعد وجبة الرتحيب 

مع جمموعة من سيدات اجملتمع اليت تعشق ماهيتاب التواجد بينهم..  إايهاقليال  اتركا  
 ةمقوماهتا اجلسديو  .. ومل ال فموقعها اجلغرايفاألويلتكون جنمة احلفل  إنفهي تعشق 

 تؤلا ألن تكون سيدة كل احلفالت..
تصدر من رأسي تقارًب يف طريقهما حنو  ةمات خافته مبهمكلو  خبطوات متالصقة

غرفة اجتماعات ذات ًبب خشيب جرار كبري.. ما أن فتحه  إىلًبب الفيال.. ومنه 
نعم قيادة الثروة.. فكل من كان  .كشف عن اجتماع جملس قيادة الثروة  حىت "شوقي"

لباطن فكلهم من ًبلطبع من ا .."شوقي"يف شركات  يف القاعة كان شريكا  رئيسيا  
النفوذ.. لكن يف نفس الوقت من و  الرأيو  رجال الدولة من أصحاب الكلمة

  ..مدة بقائهم يف مناصبهم األقل على األعمالقتحام جمال إاملمنوعي من 
حممود ".. اللواء فهم من ميي املنضدة الدائرية ،يعرف اجلميع "سعيد"ًبلطبع 

.. العميد سليمان الفويل األمن ةدير مب "وايفامل إبراهيم"اللواء و  .."محاه " "انفع
 األستاذأخريا  جنم خط الدفاع و  "أمحد شاكر" األشهر األعمالًبملخابرات.. رجل 

القومية  الصحف إحدىرئيس حترير و  القلمو  صاحب السيف "حمسن الكومي"
  ..الكربى

 املالج و كوكتيل من العيار الثقيل.. فمجموعهم ميثل التوازن الكامل ملعين تزا
 لألستاذ األبرزفكان التواجد  .يط وال الغىنس.. لكن مل ينسوا أيضا أن الةالسلطو 
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هو خط  "فمحسن" ..وكيف ال ..لذا التجمع األمانيضفي مزيدا  من  "حمسن"
ن يقرتب من هذا الكيان.. وال ننسي أعن كل من تسول له نفسه  األولالدفاع 
من حماولة للنيل منها عن  "شوقي املوجي"اليت تعرضت لا جمموعة  األشهراحلادثة 

صارما  مبا و  قاسيا   "الكومي"ولكن كان رد  ،للحكم املعارضةطريق أحد حمرري اجلرائد 
  ..بديكفي لشطب هذا املتهور من اتريخ صاحبة اجلاللة لأل

 "ماهيتاب"أكيد  ... اأتخرت ليه مستنينك من زمان.السالمة علىانفع: محد هلل 
 ..عارفها وأاننيت ب ..اللي أخرتك

عارف ظروف الشغل مفيش  إنتال أبدا  بس  ..هللا يسلمك اي ًبشا :سعيد
 ..نامها وهللا ايًبشاياللي ب ةسرق الساعيوقت.. الواحد ب

هنام مطمني  إحنابيه وال  "سعيد"هو ده دورك اي ا كان هللا يف العون، م  :الكومي
 ؟لو انتوا مش شايفي شغلكو إزاي
حمسش بيه من الشغل و  دا الواحد عمره راح ..يفي شغلنا دي كمانال شاإموايف: 

  ..الناس مش مقدرهو  .. فعال أصعب جمالةيف الشرط
 إيهحنا عندان األهم.. هنعمل إجيش.. و  حنا هنقضيها شرطةإاي مجاعه  إيه :شوقي

  ..اليومي اللي جايي دول
لو احتجناهم اليومي نك جهزت العيال بتوعك اللي هينزلوا إسعيد قايل  :موايف

  ..اجلايي
 راجل من عندي ًبلسالح 3000تام معاليك ايًبشا.. فعال أان جهزت  :شوقي

حي علشان هو طلب  و  ًبشا ًبلعيال اللي هيشيلوا خرطوش "سعيد"بلغت و 
  ..كده



 

 دمعة جبل 181

 

بعد كل و  يف تونس حىت .بس اي مجاعه الكالم حلد دلوقيت جمرد كالم :الفويل
حنا إدش عارف ايخد حق وال ًبطل مع الرئيس.. مث البهدله دي حمو  الضرب

ة.. بس معتقدش اهنم ر مكن العيال دي تعمل شوية شوش ،ماسكي البلد تام
  ..حاجةهايغريوا أي 

 إيهحمدش عارف بكره مكن  .حنا عاوزين النهارده حنط بدائلإاي مجاعة  :شاكر
م السبت أجهز شخصيا  هبدأ من يو  أانمان.. بس الزم نكون يف األ ..جيري
  ..لندنو  سويسرا علىحوله أو  قدر عليهأاللي 

وال  ةبيه.. دي كبريها تغيري حكوم "أمحد"مش هاتوصل لكده اي  ..ال ال ال :سعيد
 ةيامش حك ..البلد هتدي اتىنو  التموين علىسكر و  عالوة وال شوية زيت

 احلالة دي بس مكن ..زوااهتو  هي.. اخلوف لو اتكن من أصحاب القرار
  ..حاجةالعيال بتوع الفيس بوك دول يعملوا 

احلكاية مش ًبلشكل اللي انتوا و  ..ايمجاعة البلد مسوكه بقبضة من انر :موايف
شوف اي  ..بيه االحتياط مش وحش "أمحد"رأي  علىبس  ..متخيلينه

  .."شوقي"
 ...أومرين جنابك :شوقي
هتخلص اللي تقدر  ..بيه "أمحد"من السبت تبدأ تعمل زي ما قال  إنت :موايف

 املرةبس  ..تبعت لكل واحد حصته يف حسابه بره تام زي ما بيحصلو  عليه
 ..مور استقرت يبقي ساعتها نلحق نرجع اللي عاوزينهلو األ ..دي تشهل شويه

  ..مانحنا يف األإمور أمور يبقي حصل يف األ
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ها وال خيفيها أي حد فينا عنده قضية كده وال كده يسوي إناملهم دلوقيت  :الفويل
النار بتجيب من  حاجةالعيال دي عملت و  لو الكالم ده طلع جبد ..أبي شكل

  ..الوش علىحنا اللي إو  ول..فوق األ
 مفيش أي بين آدم يقدر يطلع وراان غلطه ..اُسح يل .ال اي معايل الباشا :سعيد
ديك أو  ..ةياما هيمسك علينا قش ةمم املتحدهللا لو اللي هيحقق من األو
يوم ما هاحيصل.. كل و  ..أهه حد يقدر يفتح بقه معاه "شوقي".. ةايف العينش

  ..مفيش فرصة للغلط اي ًبشا ..معمول حسابة ًبملليو  شيء مرتتب
 ةاستمر احلوار ألكثر من ساعتي.. تناولت طاولت املباحثات كل الشئون الداخلي

حتويلها و  من األموالكرب تصفية اجلزء األ علىكان االتفاق شبه كامل   ..ةاخلارجيو 
املال ال يتخيلون و  التعامل اجلاد مع ما سيأيت به القادم.. فأصحاب النفوذو  للخارج

 هكذا الواقع.. ..حياهتم بدوهنما أبدا  
رني هاتف سعيد يعلن عن مؤشرات حدوث تسوانمي جديد.. فغياب ساعتي 

عمار.. لكنه اإليتمكن من سداد فاتورة إعادة  حىتالكثري ه سيكلف "ماهيتاب"عن 
فكونه بصحبة الشايب  ..ة بدون تكاليفكجيب أن ينهي املعر  ةأدرك أن هذه املر 

 االجتماعمن احلجرة بعد انتهاء  "سعيد"مل خيرج  ..جيعله يف مأمن من غدر البنت
منقذه من دفع غرامة التأخري  ..املنعقد إال وقد شب ك ذراعه يف ذراع محاه العزيز

  ..ليه ماهيتاب املنتظرة ًبخلارجاملتوقع أن تقررها ع
لفحة من ليب نريان غضب  تهاستقبل حىتأمام ًبب الفيال  "سعيد"ما أن ظهر 

حميه يأمت االستعداد لذه املواجه.. فقد قدم القرًبن الذي س علىلكنه كان  ..زوجته
املفاجآت املنتظرة يف و  عن طبيعة العمل افكلمات من أبيه ..ةاحملتوم ةمن املواجه
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إىل  اجلمر املشتعل فتحوله علىايم القادمة كانت كفيلة ألن تسكب املاء البارد ألا
حممود "من أبنة  "سعيد"فلوال زواج  ..ًبلفعل كاان يتشاهبان كثريا   ..رماد مستأنس

 سلوبفالتشابه الكبري يف األ ..سدملا شك أي أحد أن هذا الشبل من ذاك األ "انفع
  ..انء واحد دون أدين شكإًب من التصرفات يؤكدان أهنما قد شر و 

 حىتاجتمع الثالثة أمام البوفيه و  عصار بسالمبعد جهد ليس ًبلكثري انتهى اإل
من أشهر املاركات مع بعض  ةينعموا بعشاء فاخر.. مع بعض من كؤوس اخلمر املنتقا

كل ما و  فمع كل ما يقوم به .."سعيد"أنواع العصري ملن ال يشربون اخلمر من أمثال 
من  ةعجيب ةمه إال أنه مل يكن أبدا  حيمل يف يده سيجارة وال كأس.. كان تركيبيقد

البشر.. نوع ال تلقاه بسهوله يف عاملنا.. تناقضات كبرية حيملها يف داخله.. لكنه يف 
 ..يستحق لقب الرجل الذكي.. وهذا يكفي ةياالنه

 
**************************** 
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 الفصل الرابع عشر

 
 مساء 5:00 ساعةال ..2011يناير 28 ةجلمعاعصر يوم 

يف شعبية  سجن.. تزداد بشكل واضح مع أخبار ثورةالحركة غري اعتيادية يف 
رًبت الرتحيالت الزرقاء مستمرة بدون توقف منذ ثالثة أايم.. ع ميدان التحرير

فناء السجن اخلارجي لتفريغ شحنات من النزالء اجلدد..  إىلالكبرية تتناوب 
كبرية.. وكأن حالة التعبئة العامة قد أعلنت إيذاان  ببدء احلرب العاملية   ةأمنيتشديدات 

ًبلتايل يف زنزانتنا اليت و  السجن.. أحناءيف مجيع  ىالثالثة.. مت رفع حالة التأهب القصو 
الذي افرتش األرض  .."سامل الصياد"رفعت حالة الطوارئ أيضا  بقيادة القائد احملنك 

  .."شيحة"جبواره انئبه و  طرياخلماسي خلحماطا  ًب
شوية.. بس  ةه اي رجاله هناخد خطوة كان املفروض تكون متأخر دالنهار  -

حاجات هيخليها معاه الظروف خدمتنا خدمة العمر.. كل واحد فيكم هياخد 
حلد ما تيجي ساعة الصفر.. حمدش هايتحرك غري ًبذن مين.. مهما حصل.. 

  ..حمدش يتحرك غري ملا أان أقول
 أي من اخلماسي أي تعليق أو أي اعرتاض يذكر.. فقط يستمعون علىبدوا مل ي

كبريهم الذي جيلس يف منتصف احللقة يتلوا عليهم بيان و  ..رؤوسهم الطري علىكأن و 
 ..تفاصيل التحركاتو  االستقالل
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 "ُسري"حقيبة اليد اليت أيت هبا  إالاليت حتدث عنها الصياد ماهي  األغراضكانت 
يخرج منها بعض لفتح السحاب و  بي قدميه "الصياد"وضعها  .."يحةشل"يف زايرته 

 ...ىاألخر  األشياءبعض و  املالبس
للخروج  ةأنه كان يعد العدو  يتحدث عن احتمالية خروجنا من السجن "سامل"بدأ 

وال هذا التوقيت.. لكنه حبنكة القائد أخذ خيرب اجلميع أنه  ةلكن ليس بتلك الطريق
مع مستجدات الوضع الراهن.... بدا وكأنه أحد العاملي ًبجملال  خطته لتتناسب غري  

منا كان إو  السياسي أو أحد املقربي من النظام احلاكم.. لكنه مل يكن هذا وال ذاك..
السجن وال  إدارةاليت مل تستطع و  البالد حجمرد خبري استنتج أن هذا الياج الذي جيتا 

هناك خطبا  سيغري  إناضح لذا الرجل .. كان من الو أخبارهقواته أن تنع تسرب 
  ..جمرايت خططه

كيف و  ةاملقبل لألايمكسيناريو   املتوقعةكل االحتماالت   "الصياد"يسرد  اآلن
  ..حده علىاملكونة من مخسة أفراد مع كل احتمال  ةستتعامل جمموعته القتالي

ربيت يف سهل نظرا  النعدام خما أان فقد كان نصييب من مجيع اخلطط اجلزء األأ
اتباعي لم  علىالتعامل مع هذه املواقف، فقط اقتصر دوري يف اخلطط مجيعها 

 . ..أتوقف معهمو  أحترك معهم ةوفقط.. أن أكون يف ذيل اجملموع
جاء  حىتكل حسب دوره   ةاجملموع ىعل ةيوزع حمتوايت احلقيب "الصياد"أخذ 

 دوري يف اإلرث..
 ..تعايل استلم .."حامت"نت اي إو  -
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اتبعكم من أ ىنإغري  حاجةين مش هاعمل إقولت  إنتمش  ..اي معلم يهإ وأان -
كون يف ظل أ حاجة.. ولو حصل ةخر واحد ورا اجملموعآامشي و  بعيد

 . ..مفارقوش هنائي زي خياله" شريده"
 !!معاك هتتعبىنو  لسه متعلمتش إنتساكت..  إنتو  اُسعو  واد بطل غلبه اي -
 ..غلباوي ليه كده إنتلص كالمه بقي خلي الريس خي" حامت  "ما هتمد اي -

  .."شيحة"و "الصياد"مل أجد جماال  للمقاومة وسط ضغط 
  ..كمل  إتفضلاي معلم  علىحقك  -
حممد أمحد حممود "اُسك  إنت .."حامت"مش  ةمن النهارد إنت ..بص ايد -

 !! "براهيمإمصطفي 
  ..اللي تشوفه اي معلم -
حممد أمحد  "..بنفس االسم كلنا  ..لوحدك إنتمش و  ..كده عفارم عليك  أيوة -

اللي  ..علشان تقريبا نص مصر ًبالسم ده ..ليه بقي .."حممود مصطفي
أدي شهادة و  بطاقتك أدىخد..  إنتو  ..بيفرق بي الناس هي شهادة امليالد

 تنإعفاء من اجليش علشان شهادة اإلو  كمان شهادة املعهد..و  ميالدك..
 ؟وحداين برضه إنتوحداين.. مش 

  ..ه اي معلماللي تشوف -
لكن  ..حتمل صوريت كانتًبلفعل   .."الصياد" أمسكت ًبألوراق اليت قدمها إيل  

اليت  و  ملن هذه البياانت.. مل أستطع التعليق.. فقط كنت منبوذا بسبب كثرة تعليقايت
 ،ذهين إىلسئلة تتبادر ماليي األ ..خربةو  قل املوجودين تعلما  أكانت توحي دائما  أبين 

 ًبقي التفاصيل؟؟إىل  فالتزمت الصمت الستمع ..من طرح أاي  منهالكين منعت 
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 حدامها بلون أزرقإ(.. كانت بزوج من زجاجات األمبول )احلقن "الصياد"أمسك 
لينا أوال  بزوج من السرجنات املغلقة.. مث تقمص دور إألقي بلون أمحر..  ىخر األو 

 الطبيب احملنك ليشرح طرق االستخدام...
يف نفس الوقت.. دي و  الزرقا دي كلنا هناخدها ..ل واحدلكودل حقنتي  -

دي بقي هللا  ةالتانيو  من غري تعب.. ألسوانسكندرية إهتخليك تشي من 
اللبش ملا  ..تصاب وال خد طلقه من هنا وال من هناكإيكفينا شرها.. لو حد 

كده و  الدم هتقلل نزيفبيبدأ حمدش بيبقي عارف راسه من رجليه.. احلقنه دي 
تكمل حلد ما توصل ملكان تعرف تتصرف فيه.. طبعا يف لزقه من بتاعة  قدرهت

.. امليه دي مش ميه حاجةازازة امليه دي.. أهم و  شاش مطبق..و  املراتيزم..
تنسي و  شغل انس حمرتفة.. يعين تشرب ترتوي .... دي مية سحريةعاديه.. ال
بعد احلقنه مكان اجلرح  علىالالزقه و  تصاب حيط الشاشإلو حد مهومك.. 

زازة دي بشويش.. كل ما حيس بوجع ايخد بوقي.. يشرب من اإلو  احلمرا..
غلط..  .. بس االحتياط واجب.. مش عاوز أيهنائي مش هاحيس أبي وجع

يريد ملا  خارجي بس ربك ناكده كده ك  ..القلق ملهوش الزمة اخلوف وال
 . ..بقي
 

 صإذا بصوت طلقات الرصاو  ةال ساعات قليلإ. فما هي .مر طويال  مل يدم األ
تفتح عنوة اترة و  اليت تتحطم اترة ةبواب احلديدأصوات األو  حتيط بنا من كل جانب

كأهنا طبول احلرب.. مل يتحرك و  ةغري مسبوق ةجلبو  ةأصوات مرتفعو  صراخو  أخري..
 وجهه علىقبعته الزرقاء  حلائط واضعا  ا كان مستندا  بظهره إىل  قيد أمنلة.. فقط "سامل"
اضطراهبم.. و  نه انئم يف اسرتخاء اتم.. مل أيبه مطلقا  ملا حييط به من كلمات الرجالكأو 
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 أقصي الغرفة فثباته االنفعايل فاق كل توقعايت.. أما أان فقد اخرتت الركن البعيد..
 ابين من حالة رعبخفاء ما انتقدماي حنو صدري حماوال  إ انكمشت فيها ضاما  و 
 هلع.. و 

لنخرج كما خرج صيحات تتعايل و  فجأةًبب الزنزانة ح فتاألثناء ي يف هذه
ُساع التعليمات كان واجب النفاذ..  حىتًبلبقاء  "سامل"إال أن تعليمات  ..الباقي

 ..غري عادته علىلكنه كان  .... أُسعه أخريا  يشق الصمت السائد"شيحة"صوت 
أن  "سامل"كأنه يستجدي و  خنوع واضح يف نربة صوته ..فقد كانت نربته مستجدية

أن التزم  إاله فلم يكن من ..إال أن طلبه قوبل ًبلرفض املطلق ..يسمح له ًبخلروج
  ..أنه مل ينطق ومل يعقب حىتفراشه  علىاستلقي و  الصمت

. بدأت بعدها .يزيد مرت من زمن هذ احلرب الضروسأو  تانقرابة الساع
 ها بي احليصوات يف اخلفوت التدرجيي.. عدة طلقات متباعدة يسمع دوياأل
الوصل  على. من اقتحم ال أحد يعلم.. من جرؤ ... ماذا حدث ال أحد يعلماآلخرو 

ال أحد يعلم.. أسئلة كثرية كانت تتزاحم يف  ..فعل كل هذاو  هذه النقطة احلصينة إىل
 مجيعها مت تصنيفها يف بند واحد فقط " ال أحد يعلم". ..عقلي
ق صافرة هناية املباراة.. معلنا  فوز أحد كأن احلكم أطلو  تاما   األصواتاختفت و 

اعتدل  "سامل" أن ةالنتيج .... من فاز ومن خسر.. ال أحد يعلماآلخر علىالفريقي 
بديل يبدأ يف تو  "سامل" فها هي ساعة الصفر قد حانت.. يق ..من جلسته أخريا  

حلقنة( ا) اإلبرةبدأ كل واحد يساعد زميله يف أخد و  ..كذلك فعلنا مجيعناو  مالبسه
ات مبدأ التعلي ..ةاجلميع أن أيخذها لتساعده يف الرحل "سامل"الزرقاء اليت أمر 

  ..مسامع اجلميع علىتتلي  ةاجلديد
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كل واحد فيكم و  حنا ستهإالوقيت  ..مكم داعيالكمأ. .شوفوا بقي اي رجاله -
بطاقته اللي هاميشي بيها يف أختن حته وال حد يقدر يقوله تلت و  معاه ورقه

فيها ملدة  ىكل واحد يشوف لك حته يتاو و  ،كام.. هنخرج دلوقيت  ةتالتال
نشوف هنعمل و  نتجمعو  هكلمكم أانحلد ما  ..أسبوع وال أسبوعي ًبلكتري

  ..إيه
مهمه.. كل واحد فيكم معاه يف جيب البنطلون اللي هيلبسه  حاجة يف كمان

زي  دي هي عمرك.. يعين حتافظ عليها ةحممول.. الشرحي ةالوقيت شرحي
  ..عنيك.. دي اللي هنجيبك عن طريقها.. فامهي

ماشي  إنت.. حاجةحنا مش مساجي وال إالوقيت هنتحرك.. حمدش خياف.. 
يف الشارع زيك زي أي بين آدم ولو وزير الداخلية شخصيا  وقفك وال كلمك 

لو اتسكت حتري.. هتطلع علشان مفيش  حىتتكلم عادي.. إوال تعربه.. 
 ابق هنائي.. حد فيكم عليه سو 

انتو و  ولهنطلع األ "شيحة"و أانو  خالص اي رجاله.. كل الناس هتتحرك
  ..مفهوم ..خر واحدآ "كراتيه"اي  إنتو  ..واراان

  ..مفهوم اي معلم :اجلميع يف صوت واحد
من  ..ان عدلار ا و انتو و  "شيحة"و أانخرج ه ..ةالربك على ..خالص اي رجاله -

متقفش زي خيبتها  ..سك معاك تركب اتكسيفلو  ..بره على ةالبواب علىهنا 
  ..وهو إنت
 ..ةيف اخلط "سامل"مل يفصح عنه  ..مكان غري معلوم إىل "شيحة"و "سامل"خرج 

 ..يف املؤخرة أانو  .."ةشريد"تبعهم و  "كابو"و "مانو"بينما خرج 
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فجثث  ..مرعبا  و  كان املنظر مهيبا    ..متجها  حنو بوابة السجن ةخرجت من الزنزان
كأنه مشهد سينمائي يف أحد أفالم و  األرض على ةمتناثر املساجي و  ركالعسا و  باطالظ

 وسط اجلثث املتناثرة.. خرجت من الطرقة أبقدامي سأخطوين أاحلرب..مل أكن أختيل 
تثري هياج و  الغاز املسيل للدموع خانقةو  اتهت حنو فناء السجن.. رائحة الدخانو 

كتمت و  كت قدر استطاعيت.. رفعت قميصيلكين تال ..أنفي بشكل رهيبو  عيناي
 .. اجلرحىو  القتلىسرت بي و  أنفي

أقف و  خطوات يف الفناء متجها  حنو ًبب السجن الرئيسي.. ها أان ذا وصلت
ب هذا الكيان املرعب املتخم ًبجلثث.. استدرت ببصري يف أرجاء املكان.. اأعت على

أعضاء الفريق.. مجيعهم  وال ألي عضو من "شيحة"وال  "لسامل"مل أجد أي أثر 
 اختفي.. 

هنا نسائم إاستدرت حنو الشارع.. لفحة من برد الشتاء اخرتقت صدري مباشرة.. 
وجه حق.. مل أكن أشعر أبي برد نتيجة لتلك  أيرية اليت افتقدها شهورا بدون احل

حنو طريقي  بقدميبدأت أخطوا  .."سامل"ايها بروفسري إاحلقنة السحرية اليت أعطاين 
ن.. املهم أنين ولدت من مل يكن هذا يهمين اآل ؟هول.. ال أعلم أين سأذهباجمل

الارب من و  املتهم ًبلقتل "حامت"وراق مل أعد هذه األو  جديد.. فبهذه البطاقة
  ..أصبحت رجال شريفا  ال غبار عليه السجن..

أُسعه ًبلكاد..  اجلوارصوت أييت من  استوقفينلكن يف خضم هذه األفكار 
.. انتابين األخريةكأنه خيرج أنفاسه و  توسل.. يطلب املساعدة.. يسعل بشدهصوت ي

أنقذ روحا .. أم أكمل طريق و  أنظر من هذاو  سجين بقدمي إىلشعور رهيب.. أعود 
صواتن يتصارعان داخلي.. صوت ينزغين.. يؤمل  ..غرييإىل  حرييت وال ألتفت
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لرمبا  إليهدخل أوت.. مي شخصا  قليب.. كيف ترتك  علىصدري.. أحس به يقبض 
بين للخارج بشدة.. ذوصوت آخر جي ليكمل حياته.. استطعت أن توجد له سبيال  

عندما  "الوزير"ين هؤالء من أيرق قلبك إليه.. و  املساعدةمن يطلب  إىلتستمع  اآلن
عملك الضائع.. أين هم من سجنك و  اختطف حبيبتك.. أين هم من بيتك املهدوم

  ..نفسه فقط علىأحد.. كل يبكي  لىعظلما .. ال أحد يبكي 
قطع هذا الشجار صوت سعال شديد يكشف صراع رهيب يدور بي الصوتي.. 

عن أمل رهيب مير به هذا الشخص.. قررت أن أدخل اليه.. مل يكن بعيدا .. خطوات 
جرح ينزف من و  األرض علىه مباشرة.. كان برتبه رائد.. ملقي مووقفت أما ةقليل

مل أدري ماذا أفعل وكيف أتصرف.. حاولت كتم النزيف بيدي..  ..هبشد فخذه األمين
 أخرجت احلقنهو  جييبإىل  مددت يدي .."سامل"مل أستطع.. تذكرت حينها كلمات 

غرزت السن يف وريده.. أفرغت ما  ةبسرعو  ..الالصقو  جت الشاشر أخو  ..عبأهتاو 
ضعت الشاش مث و  ..اإلصابةكشفت مكان   حىتبطول قدمه  بنطالهفيها.. مث شققت 

 وقفت أمامه مباشرة ..احلائطإىل  مث أجلسته مستندا   ..الالصق عليه مباشرة
مسحت يدي من و  األرض علىأمسكت ببدلة زرقاء ألحد املساجي كانت ملقاة و 

فمه.. مل أكن قد تبينت  علىوضعتها  ..ة املاء السحريةجأثر الدماء.. أخرجت زجا
  ..الرعب الذي انتابين مل جيعلين أري مالحمهو  اجلو اخلانقو  من يكون.. فالظالم

 ىقي بعيناتفتح عينه لتلو  بدأ يشرب ببطء شديد.. ثواينو  فمه إىل ةرفعت الزجاج
كأين التقيته و  كأنه يشكرين.. نظراته أعرفها..و  شد عليه بيدهو  أمسك ذراعيمباشرة.. 

  ..مل تسعفين ذاكريت ..يوما  
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أترك هذا اجلريح، لرمبا ميوت لو و  أحسست بدموعي تغلبين.. كيف سأمضي
 غلبت دموعي ..تربين أن أرحلو  تركته، يف نفس الوقت رائحة الواء تقتلع قليب

كويس.. كل ما حتس أبمل   ىزازه دي معاك هتبقخلي اإل :يسمعين حىتمنه  اقرتبتو 
 ىن. أل... بس مقدرش أفضل هنامهربتش أاناشرب منها حلد ما حد جييلك.. 

بي حرييت.. و  مظلوم.. الباب اللي ورااي ده هو اللي بيفصل بيين ىنإامل مظلوم.. ربنا ع
تقوم.. لو هتسمح يل و  هافضل معاك حلد ما حد جييو  لو مسكتين مش ماشي

عامل و  لعط  م   ألنهحكم ربنا  اد إنو  كده مش هرًبن  إىنافهم  وأانأخرج.. سيب دراعي 
  ..فيها اتظلمتنت أكرت مرة دي كاو  اتظلمت كتري قوي يف حيايت.. أانحبايل.. 

 الزجاجةوجهه ابتسامه رقيقه.. تبعها سعال شديد.. جعلين أرفع  علىارتسمت 
حرك رأسه.. فهمت أنه و  كتفي  علىارتوي.. مث شد  حىتبعض املاء.. شرب  أعطيهو 

تقرتب  ةمع أصوات سيارات الشرط ةًبخلروج.. كانت حركة رأسه متزامن اإلذنيعطيين 
.. ال تعد اآلنأومأ برأسه.. فهمت أنه يقول يل اهرب و  كتفي  علىت رب ..من املكان

  ..طلقت ساقاي للرايحأووقفت أمام الباب مث و  تركته ..ًبلفعلو  ..هنا مرة أخريإىل 
ا إيهبرة اليت أعطاين علم كم من املسافة قطعت جراي .. لكن مفعول اإلأال 

ي السجن تاما من مرمي كان أقوي بكثري ما كنت أتوقع.. فقد اختف  .."سامل"
اليت كانت تري من مسافة  اإلانرةأعمدة  بصري.. مل يعد يظهر منه أي شيء حىت

لكين كنت أشعر بعطش شديد.. تذكرت  .... مل أشعر ًبلتعبابعيده جدا  مل أعد أراه
كأنه الزال و  كتفي  علىالعيون اليت أجزم أين رأيتها.. ظل أثر قبضته و  وقتها املاء
هل  ؟عن التحليق يف ُساء عقلي.. هل أخطأت األسئلة.. مل تتوقف اآلن إىلميسك يب 
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 ..هلو  هل ؟هل سيغفر يل ؟كيف لو كان يعرفين.. هل سيتتبعين  ؟أصبت فيما فعلت
  ..مل أعد أحتمل هذا الربكان الثائر يف رأسي

 إىلوصلت  حىتتنحيت جانبا   ..ضوء سيارة قادم من بعيد األفكارقطع هذه 
 . ..ركبت السيارةو  ..ليها فتوقف السائقإما  مث أشرت موازايت تا

******************* 
 
 
 
 
 

 . ..العاشرة مساءا   إىلالساعة تشري  ..منزل أم رامي
 

 بركان اثئر..و  قلب ينتفض..و  بصر زائغ مرتقب..و  خبطوات متثاقلة خائفة..
. كان الثنائي .سطوح بيت أم راميإىل  السلم املؤدي برتابزينأيدي مرتعشة تسك و 

يف ميينه.. كانت أعينهما  تهمسكا  بسجار  "ُسري"و أمامهم صينية الشاي ..جالسا  
كأنه يزيع مباراة هامه يف بطولة كبرية.. فكل هذه و  متعلقة جبهاز التليفزيون الذي بدا

.. األفريقيةمل أرها إال بعد فوز منتخب مصر ببطولة األمم  األعالماجلماهري اليت حتمل 
كونه   ىأحسست أن األمر يتعد ..أم ُسري تتابع الكره أو نتائجهاو  منذ ميتلكن 

أنه هناك شيئا  ما حيدث.. شيء يتعلق مبا ُسعته يف السجن من و  مباراة كرة قدم..
خالء سبيل بدون أي إ علىثرها حصلت أ علىو  البالد حاليت تتا  ىالثورة الكرب 
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 "أم رامي"تبعته و  "ُسري"انتفض  حىتايت خطو  إىلانتبها و  ما أن ُسع االثني ..ضماانت
خر من هذه أا من اجلن قد تثل لما يف هذا الوقت املتكأهنما رأاي عفريت  و  بشهقة عالية
 ..."ُسري"سرع من كان الرد األ  ..الليلة الباردة

  ..هربت مع اللي هربوا إنت ..زايإوصلت هنا  إنت.. "حامت "؟؟ .مي -
 ..مك اي ضناايأعي  اياستغراب شديد: و  خوفو  هفةأما "أم رامي" فقد تلقتين بل

تعايل و  "ُسري"طفي التليفزيون ده اي  ..طيب تعلي بسرعه خش جوة ؟؟هربت إنت
  ..وضهاأل يفادخل جوه 

 علىهنا  علىهترب تيجي  امل يعين إنت !!هببته ده إنتبين اللي ا اي إيه -
  ..هنا علىوا هيج وأكيد أول ما هيدور و  كيد الدنيا مقلوبهأما  ..طول

 زعلتين إنت ..بدل املوشح ده ةالسالم علىول مش تقويل محد هلل يعين األ -
 ؟.تقويل كفارةو  .. بدل ما ختدين ًبحلضن"ُسري "هللا اي و

هرًبن من  إنت؟ جاي من احلج إنت إيه ةمالسال علىمحد هلل و  إيهايعم كفارة  -
  ..إيهنشوف هتعمل ملا  هنا إداريتعايل ادخل  ..السجن

الكل بيضرب و  البلد هايصه ..هللا هو عنده حقو "ُسري"ما ختف عن اجلدع اي  -
دخل أ ..سالمتك اي بين علىلف محد هلل أ ..ال حد دراين حبدو  ..يف بعضه
  ..عملك لقمة اتكلهاأهنزل  أانو  غري هدومكو  خد دش

  .."حممد"اُسي  أان .."حامت"مش اُسي  أانتسلمي.. بس من الوقيت  ..رامي أيم -
شاء  إنحممد مي  ..خوايانعم اي : بسيجارته بعصبيه مث يقرتب مين "ُسري"طوح ي

 ؟هللا
 .. مهمأما الطرابيزة علىوضعتهم و  راقو األو  أخرجت البطاقة ..بدون نقاش
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 ؟برضه "حممد"اُسي  أانمش  ..إيهمش فاكر البطاقة دي وال  -
 ..وراقلك األاليت أتت بت ةذ املهميًبلطبع يتذكرها جداي  فهو من قام بتنف

 الكنبة علىألقي جبسده  حىتًبلتأكيد يعلم عنها كل شيء.. ما أن رأي األوراق و 
  ..بلهجه منهكه شبه واضحةو  ..بدأ يهدأ قليال   سحب شهيقا  عميقا  مثو 

  .."حممد"و أانيل  ..امير م انزيل اعملي العشا أي -
  ..ده هنائي" حامت"انسي بقي موضوع  ..عفارم عليك -
مينفعش  ..طلع تبقوا تفهموينأعمل العشا ومل أهنزل  ..حاجة ةامههللا ما فو -

  ..طرش يف الزفة كدهفضل زي األأ
 إىلدخلت و  يتفقدها.. "ُسري"أان تركت األوراق أمام و  "أم رامي" تركتناًبلفعل و 

 .. أسلم جسدي لشالل متدفق من الرصاص البارداحلمام لكي 
ت برعشة تسري يف جسدي.. هل جسدي املنهك.. أحسس علىاملاء يسيل بدأ 

ثر الربد مع املاء البارد.. أم هي نشوة احلرية.. أم هي رعشة اخلوف من القادم.. أمن 
  ن أنين خارج أسوار السجن..اآل يهمينكل هذا ال يهم... كل ما   ..ال يهم

 "ُسري"جلست يف مقابل و  األكلقد وضعت صينية و  "أم رامي"خرجت ألجد 
يف غياهب السجن  أانو  قد انتاهبا الذهول.. كيفو  تتفقدهاوراق قد أمسكت ًبألو 

من  لأخذت تطرين بواب ؟هي حقيقية أم مزورة وهل ؟هذه األوراق علىحصلت 
أم "األهم من طلقات  سئلة املتتالية كمدفع جرينوف روسي متعدد الطلقات..األ

ت يف كثري من عالمات االستفهام اليت بدأو  ...يل "ُسري"كان استقبال   "رامي
ليس لسبب غري أن  ..وال إجابةمكان عندى مل يكن لا  ..االصطفاف خلف بعضها
 ًبألملبدأ الشعور و  ..هبذه احلقنة السحرية بدأ ينفذ" الصياد "خزان الوقود الذي مأله 
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كسرب منل يسري يف صفوف منتظمة يف رحلته لغزو هذا ا جلسد   ..أقدامي إىليتسلل 
  ..املنهك سلفا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل اخلامس عشر
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 ..2011فرباير  11
 

 "و "ُسري" ..اجلميع علم خبرب خروجي ..خروجي من السجن علىمضي أسبوعان 
اقتنع  حىتاستغرقت كثريا  من الوقت  .."إبراهيم"احلاج و  أمهاو  "إميان ".."أم رامي

 "راميأم " إقناعفقد استغرق اجلميع مبا حدث.. مل يكن األمر ًبلي أو السهل.. 
بعد أن قصصت عليهم ما حدث بكل تفاصيله فقط قرابة الثالثة أايم.. " ُسري"و

حلظة دخويل عليهم.. ًبلطبع مرورا   حىتقبل األحداث الكبرية..  ةالدقيقو  ةاململ
رض الغارق يف دمائه.. هذا املشهد احملفور األ علىابط امللقي ضنقاذ ذلك الإبلحظة 

  يف خميليت كنقش فرعوين قدمي..
مل أفقد أبدا  إحساسي بقبضة يده وال نظرات عينه اليت أراها يف كل مكان.. مل 
تسعفين الذاكرة لكي أعرف من يكون.. مع أنين متأكد أين رأيته.. لكن كما قال 

كثريا  ما نري أشخاص نعتقد أننا رأيناهم من دقة املوقف أو خطورته أو مجاله   .."ُسري"
.. "أم رامي"هبذا أيضا  قالت و  تكون غري ذلك.. .. لكن احلقيقةاألوقاتيف بعض 

للقائنا أهنا تعرفين منذ  األويلمستشهدة  بلقائها يب حيث أهنا أحست منذ اللحظة 
 يتالقىاللي  ..طيور يف ملكوت هللا فاألرواح"  ..حد تعبريها علىو  سنوات طويله..

  ..يتقابل "
هبيئة الدفاع  فاالستعانةا.. الصعب مطلقا  وال أهله ًبألمرإميان  إقناعمل يكن 

اليت  الفكرةو  أكثر سهولة.. لكن كل ما حدث يف كفة.. األمربكامل قوهتا جيعل من 
  ..كانت يف كفة أخري تاما  "أم رامي "خرجت هبا 

***************************** 
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 يف منزل إميان 
يبدأ حىت ال  ال أحد منهم يريد أن صامتون.. يفكرون.. جيلس اجلميع هائمون..

اليت  املنضدة علىتضعها و  حاملة صينية الشاي "إميان"تدخل .. خيطئ أو خيونه التعبري
  ..تستقر جالسة جبوار أمها حىتمث تتخذ خطوات للخلف  ..انتصفت اجمللس تاما  

يده ليسحب كوب الشاي اخلاص به قبل أن  "ُسري"ميد  ..نظرات متبادلةو  صمت
 ...تبدأ ًبلجوم كما مت االتفاق مسبقا  بينهما ىتح "ألم رامي"يغمر بعينه 

  ..لكالم دهاعارف  إنتو  إسكندريةأصال من  أان ..بص بقي ايبو إميان -
 . ..حاجةايعارف  أيوة -
 هناكرجع أين إهلل ة النيو  فكرت ونويت أان ،شوف بقي اي حاج ..حلو خالص -

قد اللي  معدش يف العمر .. خالص بقيأهلي األقل أتدفن وسط علىاتين.. 
خبار.. أانقطعت و  سافر من يوم ماو  عجبته ةشكل الغرب "رامي"الواد و ، راح

خالص  دلوقيتشرايط.. و  مفيش هي بس أول سنتي كان بيبعت جواًبت
  ..مبقاش يبعت وال يسأل

ذا مكنش ليكي أهل هنا.. إ. .ةيديلك الصحو  "م راميأي"ربنا يطمنك عليه  -
  ..فرق بيناانسك وال انيت عامله و  أهلك إحنا
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ر معزتكم عندي.. بس الواحد الزم يعمل اهللا.. ربنا يعلم مقدو تعيش اي حاج -
 على كلنانطلع  و  ين أبيع البيت اللي هناإفكرت  وأانحساب بكره.. 

حامت "منها و  .ايمي األخريةأعزويت يف و  أهي منها أبقي وسط أهلي ..إسكندرية
 ربنا يكرمه هناك" ُسري"ان كمو  ..بقي يبدأ حياته من جديد يف مكان جديد"
  ..يبقي هيجي معاان ..يبقي عزوة لينا.. هو كده كده ملوش حد هناو 

 يعين هتاخدي نور عنينا بعدينو  هنا يبسمنقدرش ن إحنا حنا..إطيب و  -
 "ىهتبقو  جنبنا.. "حامت"اجلوازه علشان  علىوافقنا  إحناتسيبينا كده.. دا و 

 ؟ينحرم من نور عنيه أايمهأخر  ىعلحتت عنينا.. يرضيكي الواحد  "إميان
بس  ..أبدا  قدر أاي طيب.. وهللا ما  إميانبو أ يزيدك نور ايو  ةربنا يديلك الصح -

 أمانمفيش و  البلد انتو شايفي تضرب تقلبو  ده أسلم حل.. إن ةشايف أان
  ..خالص

ينفث  ..يضعها يف فمه مث يشعلها ةخيرج منها واحدو  علبة سجائره "ُسري " خيرج
  ....ا جانبا  مث يشرب آخر ما بقي من كوب الشايدخاهن
 ..بس بشرط.. نروح كلنا ..أان من املبدأ معنديش مانع ةشوفوا بقي اي مجاع -

حموشهم  أانقرشي  علىو  برضه.. تبيعهبيتك اي حاج  علىالبيت هنا لو اتباع 
.. إسكندرية على ..نطلع كلناو  .."حامت"القرشي اللي مع  علىحلوين يعين.. 
انتوا يف و  ..يف شقة "أم رامي"نسكن فيه كلنا سوا.. و  كده  حمرتمنشرتي بيت 

يف شقة من نفسي.. بدل سكنة  أتلمبقي  أانو  ..يف شقة "إميانو  حامت"و .شقة
لو كمان احلاج  و  نشتغل فيه كلنابقيت الفلوس نعمل بيها مشروع و  العشش..

طبعا البيت اجلديد  ..األطرافيبقي رضينا كل و  ..حاجةعاوز يضيع وقت وال 
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شاء هللا  إنيرجع  "رامي"أصحاب الفلوس علشان مل  ..هيتكتب ًبُسكم
  ..عيلهو  شغلو  يالقي بيت

كان القرار أن يبدأ و  ..العبقرية استحسان اجلميع دون استثناء "ُسري"القت فكرة 
  ..يف أسرع وقت اإلجراءاتالبداية يف و  م رامي يف تهيز الالزمأو  إبراهيماحلاج 
طرح حلول مقنعه لكل و  االحتماالتو  األفكارطرح و  استمرت النقاشاتو 

وكأنه ًبلفعل من تدبري  األمر.. وبدا القادماملشكالت احملتمل أن تواجهنا يف اخلطوة 
  ..كالمه  "إبراهيم"كما ذيل احلاج   ًبألحوالرب عليم 

 علىاليت انسابت بفيض سخي  األفكارو  ولكن يف خضم هذه املناقشات
كوهنا   ..لكن ..خطيبيت اآلنًبلطبع هي  .."إميان"إىل  كان البد من العودة  ..عاجلمي

السهل  ًبألمرفهذا أمر ليس  ..حياة أهلها من أجليو  ستقبل أن تغري جمري حياهتا
 املوجودةال ميكن أن تستمر اجلدران الشاهقة  ..ةفكان البد من بداية جديد ..مطلقا  

 ..التوحدو  البد من الدمج ..أان يف ملكويت اخلاصو  اال ميكن أن تظل يف عزلته ..بيننا
  ..األهمفكانت اخلطوة 

كل   ىعلو  شبه متفق عليه لو تسمح يل اي حاج.. كده الوضع تقريبا   -
.. "إميان"ين أخرج مع إكنت عاوز بقي استأذن حضرتك   ..التفاصيل

ين إحاسس  أان. .بينهاو  ز أشيل احلاجز اللي بيينبره.. عاو  ىنتغد ..ىنتمش
من القضية للسجن..  ..هي ما شافتش يوم حلوو  من يوم ما عرفتها وعرفتين

 قبل اخلطوة بتاعت النقل األولقرب منها أ.. الزم لإلسكندريةللهروب.. 
  ..ايريت اي حاج ..بيع البيتو 
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 يوم ما وأانتام..  ابيننت زي إو  عمري ما مهانع أبدا .. دي خطيبتك أانايبين  -
. يبقي مهنعك خترج معاها.. ايبين .ك عليها طول العمروافقت عليك استأمنت

  ..املفروض حتافظ عليها أكرت مين دلوقيت إنت
كل يوم و  معزهتا بتزيد يوم عن يوم..و  عنديهتا هللا ربنا يعلم غالو و حاج اي -

يوم  حىت.. أحسن مىن مليون مرةهي تستاهل و  قليل عليها لنفسي اين أقول
كل   علىاحلمد هلل كانت عمياين.. بس   ةلفرحاو  مكنتش مصدق أانما وافقت 

 ..حال
عقله و  أسرار ملكوت هللا هايتجن علىايبين ربنا له حكمه.. ولو العبد اطلع  -

روحوا و  بس ابعدوا عن اللبش ..يشت منه.. بكره خترجوا تتغدوا سوا بره
  ..انتوا جاييو  حلوة حاجة معاكم تيبوامتنسوش و  مكان يكون هادي..

خالص مهمتنا  إحنابقي اي حاج..  إيهحلوة  حاجة :ساخرا   "يقاطعه "ُسري
 أيمطبعا.. مش كده  أانعيس.. اللي هو ااجلري للمتو  للعريس ةخلصت.. العروس

  ..ارمي
وهللا فرصة لفرض مسلسل الرتخيم املعتاد فقررت أن توقفه:  "أم رامي"مل ترتك له 

 تغري حياتكو  "حامت"زي  تعمل أبيدكو ..يدكأباللي اتعس روحك  إنت "ُسري"اي 
 .."إبراهيم"متفهمه اي حاج  ..ترجع بين أدم اتينو 

لو هتجوز  أان .اربعتاشرو  كده ميت فل  وأانشوفوا بقي.. سيبوين يف حايل  -
 ..ال كده ال بالش .."إميان"عاوز واحده زي 

 .."إميان"هتالقي يف الدنيا كلها زي  إنت ..كده بتعقدها  إنت ..توكسإ -
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 مباراة يف املديحإىل  العمليات.. إدارةو  من معسكر للتخطيطانقلب احلال و 
اليت بدأت  "إميان"مره العضو اجلديد  ألولو  مباراة اشرتك فيها .املتبادل اإلطراءو 

 ...عكس السابق تاما   علىأتخذ دورا يف النقاش 
.. كان قليب يتطاير فرحا  مع كل األويلكنت أراها تتحدث وكأين أراها للمرة 

مع كل لفته من عيناها الساحراتن بكل ما تعين الكلمة من و  رج من شفتاهاحرف خي
 ! ؟كل هذا اجلمال من قبل  ىمعين.. كيف مل أر 

أستمتع بكل   حىتوجدتين أستمع أكثر ما أتكلم.. أوجه حديثي إليها متعمدا  
كان   و تضحك..أ.. انهيك عما كان ينتابين عندما تبتسم.. إشارةبكل و  كلمة منها

كأنين و  .."إميان"عقلي يرقص.. كنت كراقص ًبليه حتركه أنغام أوبرا و  ينتفض قليب
  ..أعيش يف أمجل حلم رأته عيناي منذ أن خطت قدماي سطح هذا الكوكب

هيامي صوت الاتف احملمول.. اتصال من رقم غري و  ىأخرجين من نشوت
كان   مسجل.. ًبلطبع عرفت املتصل دون النظر لكونه مسجال أو غريه.. فقد

رأيت الرقم ارتسمت و  ما أن ُسعت الاتف .."بسامل"اخلاصة  ةالشرحي علىاالتصال 
أن اجلميع الحظها من صوت الضحك املكتوم  حىتوجهي ابتسامه عريضة  على

إىل  الضيق الذي يؤدي غالبا  و  املشبع بكل معاين احلنقو  املغموس يف حبر من السخرية
  ..الذاين

أو يرمقين بعينه اخلفية.. أو أن شخصا   ..خلف ستار  فكأن القدر يرتبص يب من 
إذا ما رآين يف حاله من الفرح أو السعادة  حىت.. أفعايلو  ما يراقبين يف كل تصرفايت

ترتاقص أمامه  ةمباشرة كذئب جائع رأي فريسته املرتحن بب.. ينقض علي  سألي 
  ..تدعوه الفرتاسها دون أدين مقاومة تذكر
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كلمات و  أنغام املوًبيل.. بعد أن أمثلتين ضحكات علىراقص ها أان الفريسة أت
لكن كما يقولون.. ما ًبليد حيله.. مل يكن بوسعي أن أأتخر عن نداء  ..معشوقيت

  ..ًبلدماء ةوحرييت مفتاحها يف يده امللوث ..فرقبيت حتت قدمه .."سامل"
مات يسيل التعلإىل  ألستمع ةالشرف إىلخرجت و  ..استأذنت اجلمع إنبعد 

تستلزم شخصا   ةجديد ةأو خط ..رمبا دعوة الجتماع طارئ ..اجلديد من القائد العام
  ..دون البطل ةًبلطبع لن يستطيع أن يقوم هبذه اخلطو  أبلها غري ذي خربة

  ..يف مشوار أانمعلش أصل  ..اي معلم أيوة. ..أيوة -
  ..طيب حاضر

  ..طيب وهو الزم بكره يعين
 ..عندي بكره مشوار مهم جدا   أانبس  حاجةط وال شر  ال وهللا اي معلم مش بت
  ..مستنيه من زمان قوي

يكون اجلو  حىت 9 ةالساع علىمعلم خليها مثال  طيب علشان خاطري اي
  ..انت سيد العارفيو  هادي بدل اللبش

 عندك.. هتالقيىن ةتالته ًبلثاني ةالساع ..اي معلم طيب خالص حقك علي  
  ..راسي علىمجيلك و  هللاو قىنخريك مغر  إنتاي معلم 

 .السالمةمع  ..حاضر اي معلم
 ةفهذا الذي يراقبين انتظر كل الفرت  ..ظنوينو  أتكدت شكوكيو ..أيقنت اآلن
 ..ومع أول موعد .."إميان"خطوايت يف التقرب من  أويل أخذتما أن  حىت ..املاضية

ساحة إىل  صحبهلتتقف عربة اجليش أسفل منزله أييت االستدعاء كضابط احتياط 
  ..هكذا احلياة ..يف الوقت الذي تدق فيه طبول فرحه ..املعركة
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دري ما أبدون وعي أردد كلمات كانت قد غابت عن ذاكريت لفرتة.. ال و  ينوجدت
نفسي سابقا  أتيت  علىوكأن إجاًبت األسئلة اليت طرحتها  لساين.. علىالذي أجراها 

بدون قصد أو ترتيب يرددها من تلقاء و  وجدت لساين مسرعة لتقول يل ها أان ذا..
دث منذ قليل حكانت قد توارت خلف قضبان ذاكريت لكن ما   .. كلماتنفسه

 ...يبدأ لساين يف ترديدهاو  مسرح العرض علىاستدعاها لتستقر 
يدك  ..منه هروب حىتوال  ..يوم تقدر تغري ال ..فعلك من زمان مكتوبو  اُسك

وعاك إ ..وم ما تدوق شهدها الزم هتاكل بعدها من املرالدنيا ي ..يف يد الطيبي أويل
لو يوم  ..وعاك يف يوم تنساهأالفرج  أبيدهربك  ..يف يوم تشتكي وال يوم تشيل الم

  ..ربك رحيم ًبلعباد لكن ملن خيشاه ..تلقاه إليه ارجع ..جييك احلزن
 !؟"حامت"جبت الكالم ده مني اي  إنت -

لكين  ..مل أشعر بدخولا ..تقف خلفي مباشرةاليت كانت  "إلميان"كان الصوت 
قبل أن ينتفض جسدي عند ُساع  ..كتفي هبدوء  علىهي تستقر و  أحسست بيدها

  ..سؤالا
  ؟إيهكالم   ..ها -
 ..قولته من شويه إنتالكالم اللي  -
 .............ال دا واحد صاحيب ..يعين ةتقصدي املكامل -
 !!؟قولته بعد ما قفلت تإناقصد الكالم اللي  ..ةال مقصدش املكامل -
حباجات من غري ما ايخد  أوقاتالواحد بيدندن  .د ًبيلخمش وا إيهكالم  -

 ...ًبله
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 منه هروب.. حىتيوم تقدر تغري.. وال  فعلك من زمان مكتوب.. الو  اُسك -
يدك يف يد الطيبي أويل.. الدنيا يوم ما تدوق شهدها الزم هتاكل بعدها من 

يف  أوعاكالفرج  أبيدهوال يوم تشيل الم.. ربك  وعاك يف يوم تشتكيأ ..املر
تلقاه.. ربك رحيم ًبلعباد لكن  إليهارجع  ..لو يوم جييك احلزن يوم تنساه..

 ؟ُسعت الكالم ده في ..ملن خيشاه
حالة من الذهول  .."إميان"مع كل كلمة كانت تنطقها يف ذهول اتسعت عيناي 

لدموية أحسست به فجأة بعد أن سري صحبها اخنفاض حاد يف الدورة ا ..مع التيه
حلظة من الصمت التام تعلقت فيها  ..اب الدم منهاحانس ةتيار ًبرد يف أطرايف نتيج

يف نفس و  ..ال تعلم أيضاوهي  ..ال أعلم ..ةمتتالي إشاراتكأهنا ترسل و  عيوننا
  ..اللحظة نطقنا

 !! ؟ةقابلت الست العجوز  إنت
عاد بعدها الصمت مرة  ..فس الشيء. عن ن..نفس السؤال يف نفس اللحظة

عن  ىبدأت يف احلديث بعد أن جذبتها لنتوار و  أخذت زمام املبادرة حىت ..أخري
 ...اخلشبمقعدين من  علىاجلالسي يف ركن الشرفة 

 ؟انيت عرفيت الكالم ده مني -
  ؟ميتإو  ..ُسعته في إنت ..األول إنتقويل  -
 ................كانت  ..ُسعته من واحده ست عجوزة أان -
  ؟مش كده ..كوبري قصر النيل  علىقابلتك  -
 ................يومهاو  "ُسري"كنت مع   ..صح أيوة -
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قعدت تقلب و  ..إيدكلقيتها واقفه ومسكت و  جت من غري ما اتخد ًبلك -
  ..فيها

 انيت عرفيت كل ده مني؟؟  ..هللا -
  ؟صح وال غلط األول علىرد  -
  ..صح أيوة -
  ..حاجةدتش منك خمو  يتمشو  قالت لك الكالم دهو  -
 ؟إيهتقويل اي بنيت عرفيت كل ده مني؟ انيت قابلتيها وال  ما ..هللا -
 . ..قابلتها أيوة -
أوردة  تختلعه من مكانه بعد أن قطعو  كأهنا مدت يدها لتمسك كبدي بيديهاو 
  ..املقعد بدون أي مقاومة ىعلجسدي  طشرايينه ليسقو  قليب

 ؟حامت مالك اي إيه -
 ؟قالت لك نفس الكالمو  شوفتيهاانيت بتقويل  -
  ..نفس الكالم إنتهي بتقولك و  شوفتها أان ..فهمت غلط إنتال  -
 شوفناها!!بس اللي  "ُسري"و أانذا كان إشوفتيها في  -
قولت و  ديتك اجلواًبتإو  يوم ما كنت عندك يف الزايرة أان.. مش بساصرب  -

  ..لك اين حلمت حلم
  ..ليباي شيخه وقعيت ق ىهللا جيازيك ..حلم -
مكنتش فامهه وال قدرت أحفظ  األوليف  أانبس  ..حلم "حامت"اي  أيوة -

 إنافتكرته كويس جدا .. دا غري و  ُسعتك بتقوله افتكرته..ملا  بس ..الكالم
 .. تكرر معااي كتريإاحللم ده 
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نيت بقي امن الكالم ده.. مكن  حاجة أيحلد دلوقيت بقي مش فاهم  أانطيب  -
 تفسري.. 

 مصريي إنمنه  متأكدةو  فهماه أانفامهه زيك برضه.. بس اللي مش  أانبص  -
ختلقنا علشان نكمل بعض.. مهما حصل لك إننا أكو  مصريك مربوط ببعضه..و 

  ..اي حامت عمري ما هاكون مع حد غريك
هذا املالك  إىلستطع السيطرة عليها.. فقط اكتفيت ًبلنظر أمل أتالك دموعي ومل 

 ألطبعدت يدي ألحتضن كفيها بشده.. مث رفعتهما اجلالس أمامي مباشرة.. مد
 ...اخلوفو  .. الثقة..االمتنانعليهما قبلة حتمل كل معاين احلب.. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السادس عشر
 

 الساعة العاشرة مساءا   – 2011فرباير 11 ..فيال شوقي املوجي
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من  اإلذن تلقي.. اليت فتحت بعد الرئيسية ًبلبوابة قوات من الشرطة حتيط

الداخل، لتدخل عرًبت الشرطة الزرقاء وتستقر أمام ًبب الفيال الذي كان يقف 
ينزل جمموعه من الرجال  بيده سيجاره الفاخر..و  مرتداي  روب كحلي" شوقي"أمامه 
 ..بيه "شوقي"مساء اخلري اي  :" شوقي"ضابط يتوجه مباشرة حنو ميتقدمه
 .... خري... الرائد... .  أهال اي حضرة ال -
  ..ف معاانبس حضرتك لو تسمح تشر   ..شاء هللا إن خري -
معااي  أان ؟ابقي مي أانمش عارف  إنت ؟ومي اللي ًبعتك ؟ف معاكم فيأشر   -

  ..ةحصان
هنسمح و  معاان بكل هدوء.. إتفضلًبشا  "شوقي"لو ُسحت سيادتك اي  -

 نك تلبس هدومك يف أقل من عشر دقايق.. لو ُسحت..إلسيادتك 
 مصطنعةوجهه ابتسامة صفراء  علىذه الكلمات وقد ارتسمت ابط هضنطق ال

صياحه لن و  يقن أن ثورتهأبعد أن خيار آخر  "شوقي"مل يكن أمام بعدها ؛ ..بعد عناء
بعد أن قام بعمل بعض االتصاالت من هاتفه ًبئت كلها ًبلفشل لعدم و  جيدي شيئا ..
 درجات السلم الداخلي صاع بعدها جارا  أذايل الزمية.. صاعدا  ن.. اتلقي أي رد

  ..مكان جمهول إىلخيرج بصحبة الشرطة و  لينزل بعدها مرتداي  بدلته الرُسية..
ماذا حيدث وال سبب اقتياده من قبل الشرطة.. كل ما يعلم  "شوقي"مل يكن 

 "األسدريتشارد قلب "موقف  اآلنيقينا أن كل حلفاؤه ًبعوه.. يقف  اآلنيعلمه 
 ىالنفيس من أجل هؤالء املدعي صداقته.. قبل أن يتلقو  الذي لطاملا بذل الغايل
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اتصاالته..  علىاشرتكت أيديهم مجيعها يف إطالقه.. مل جيب أاي  منهم  سهما  مسموما  
 ..ةاخلاصة بكل منهم مل يتلق أي إجاب األرضية األرقام حىت

ر يفك من كل سطوته ونفوذه..خيرج من قصره املهيب عاراي  تاما   اآلنها هو  
قرروا  فقط يف مصريه احملتوم.. يوقن تاما  أن حصانته لن تنعه من بطش الكبار إذا ما

دوا به رقاهبم.. كان يدرك جيدا  اهنم مجيعهم يف مأمن من تأن يقدموه قرًبان ليف
يكون لا ا هو فال يعدوا كونه ذًببة تتقاذفها الرايح دون أن ممن العقاب.. أو  املسائلة

 ...فقط تنتظر مصريها ..أي مقاومة احلق يف أن تبدى
*********************** 

 سجن املزرعة( فناء ) :التايلاليوم 
 

زي احلبس االحتياطي..  بدلته البيضاءمرتداي   تهًبب زنزان على "شوقي"يقف 
خيبة منكسا  رأسه ينظر موقع خطواته.. ال يري أي شيء ما و  جيرجر أقدامه حسرة

ت ملعب رايضي يتوسط املباين اليت رُسإىل  مراملته عرب يدور حوله.. أتخذه خطوا
  ..حوله Lحرف 

صوت يقطع حبل تفكريه أيتيه من بعيد.. صوت يعرفه جيدا  لكن مل يكن يتوقع 
مصدر الصوت ليجد أمامه جمموعة ملتفة إىل  أن يسمعه يف مثل هذا املكان..؛ التفت

سن "حملصوت الكان   يف فناء السجن.. األخضرالعشب  علىيف دائرة تلس 
 .."الكومي
 .....كمان  إنتشرفت  إنت .."شوقي"مرحب اي  -
 !.مش مكن ..ايااااا ؟مي -
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 ضحكة عالية.. "شوقي"أصدر 
وأان اللي قولت انكم  ؟ومال مي اللي برهأ ..هللا ..دي الشلة كلها هنا -

 بعتوين..
 أايم أول.. تالتو  أولو  إمبارحبره مي اي عم.. دا احلبايب كلهم هنا من  -

  ..كله من فوق  إيهو  العربيات بتحول..و 
 ؟كله من فوق  إيهيعين  -
الطقم العايل كله.. تقولش مذحبة القلعة بتاعت و  املديريةو  يعين من الوزارة -

 !"علىحممد "
.. ايعم ده تكتيك.. القلعةحبة دبس متقولش م": أمحد شاكر"قاطعه صوت 

يب شوية عن العني علشان الناس .. يبقي الزم نستخىالريس اتنحو  الناس هاجيه بره
.. يومي وال سريع النسيانو  طيبو  انبعبنا غلشعارف البلد..  إنتو  هتدي..و  تتكن
  ..كل واحد يطلع يشوف مصلحتهو  ترتتب األمور حاجة

كالم التليفزيون و  صل الطريقة اللي ااتخدان بيهاأحمسن: ال اي بومحيد.. معتقدش.. 
  ..نتوزع زي حلمة العيدو  يقطعوانو  هنتعلق يف التحرير إننابيقول 

.. انتوا مش عارفي مي معاان هنا يف األحداثاي مجاعة بالش نسبق  :مواىف
كله   بره.. الكبريةمي يف طره.. دا تقريبا مفيش حد من الناس و  ..املزرعة

  ..ف.. دي فعال   مذحبة القلعةمشر  
احلكاية هتدي و  كلها أايم  دي ؟!مش عارف انتوا قلقاني ليه أانانفع: اي مجاعة 

 .. دي بس حركة علشان الناس هتدي.. اي"محد"أموافق رأي  وأان ..اتين
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بعضها.. وال يقدر حد حياسب  علىهنا شبكة منفده إمجاعة انتوا مش عارفي 
 .. حاجةمتقول  .."طحان"اي  إيهحد.. وال 

 التمينمن كلمات قعدة املسطبة اليت انقسمت بي  ألي "الطحان"مل يلتفت 
 علىمدا  جسده ومستندا   منهم.. كان جالسا ألياخلوف.. مل يكن يعطي اهتماما  و 

  ..ذراعيه اللذان امتدا ًبستقامة خلف جسده ليحمال نصفه العلوي
تقول رأيك يف اللي  فينك.. ما ..ًبشا "سعيد"مش معاان خالص اي  إنت :شوقي

 ..معاان يف نفس املركب إنت ..بيحصل ده
وهو ال  الينءتناول طبق من السوشي  علىتلل شديدين كمن أجرب و  ًبمتعاض

 يطيقه 
جبد جاية يف وقتها..  ..استجمام أجازهريست.. وال اعتربوها  اعتربوها :سعيد

دا و  بعيد عن الزمحة..و  .. يف مكان هاديأجازهالواحد من زمان نفسه ايخد 
 . ..بقي أنسب مكان

 ؟إيهوال  "سعيد" مبسوط ًبلرمية دي اي إنتيعين  :انفع
ين إهاطلب  أانجابوين هنا كنت و  طبعا  مبسوط.. ولو مكنوش قبضوا علي   :سعيد

معمول حساهبا  حاجةبتحصل مش حمسوبه.. كل  حاجةمعاكم.. مفيش  أجي
 تام.. 

بس يف انس  األماننتوا يف إكالمك كده ميطمنش..   إنتًبشا.. " سعيد" :شوقي
نزاهه ويف انس و  ين يف انس هتقضيها فسحهاتنيه رجلها يف كل مصيبه.. يع

  ..عشماوي عدل علىهتطلع من هنا 
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ماشيه ًبلقانون  حاجةكل   ..مالو .. ما تبقاش خفيف أ"شوقي"اي  إيهجرا  :سعيد
ص فلوس تسوية.. يعين هتخل   ىكبريها خالص يعين هتبقو  مشكله.. أيوال يف 

 ؟بفلوس.. فيها حاجة دي
خايف يف يوم  أانمن بس علشان انتوا معااي.. بس مط أان ..ًبشا "سعيد" :شوقي

سعادتكم كل واحد رجع مكتبه و  أصحي الصبح ألقي نفسي لوحدي هنا
 ..اتين

ال متخافش.. كلنا هنخرج بس هي مسألة وقت.. بس يوم ما هنخرج مش  :سعيد
  ..الوضع هيبقي خمتلف تاما   .ًبلعكس ..هنخرج زي ما دخلنا.. ال

*************************** 
 أمامي.. كما كان االتفاق.. تقف ةأمام حمطة أتوبيس حدائق القب أقف اآلن

مباشرة سيارة ربع نقل حتمل صندوق كبري مغلق خمصص لنقل املثلجات.. ينزل منها 
يفتح ًبب الصندوق متظاهرا  بنقل بعض و  .. يلتف حولاعشريين العمر شاب

.. جيلسون القرفصاء داخل ةمرون اخلمسيف مقابلة املغا ينفس فجأة أجدالكراتي.. 
داخل الصندوق الذي أغلقه  تقفز  ..إشارةنتظر منهم أي أهذا الصندوق الكبري.. مل 

وق د.. فالصنأكن أعلم وجهيت مكانه يف قمرة القيادة الرئيسية.. ملإىل  عادو  صاحبه
سقفه بدون أي مصدر للضوء سوي هذا املصباح الصغري جدا  املعلق يف تاما  مغلق 

 يشبه مصباح الثالجة الذي يضيء حي يفتح الباب.. 
 ؟فينك .."حتوم"وهللا اي  ليك واحشه ..مرحب ًبلغايل اي -
استنيت و  نفذت كالمك ًبحلرف الواحد.. أان.. ت أمرك اي معلمحت أان -

 تليفونك..
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وربنا كنت خايف  ،نك عرفت تروح لوحدكإمبسوط منك  أانو  عليك.. معفار  -
  .. للومانترجع اتينو  لتتعكش

  ..ربنا سرت اي معلم -
 ؟ال اتغابيت زي عوايدكو  املهم متكونش عملت لبش -
 ..من مكاين ا انتقلتم أانهللا و "شيحة"ليه بس اي معلم  -
بص اي سي  ..الراجل حلد الوقيت تام "شيحة"خالص اي  ..خالص خالص -

 وال هرتجع وال مش .في وال رايح في إنتمش عارف  إنتطبعا  ..األستاذ
هرتجع مطرح ما كنت و  عاوز أطمنك.. ساعتي زمن ًبلكتري أانهرتجع.. بس 

  ..حاجةوال كأن حصل 
 ..حتت أمرك اي معلم أان -

جبهيت  علىب االذي فضحه كم العرق املنسو  مل أستطع أن أخفي توتري الواضح
كنت أحاول أن   ..الذي ال يتناسب مطلقا  مع جو الشتاء الذي حنن فيهو  ووجهي

بدأت أتتبع انعطافات  ناطة ختيليه للمكان الذي نتجه إليه.. فبعد أن حتركأرسم خري
 فبحكم مهنيت كنت أحفظ عن ظهر قلب حميط منطقة عملي ..توقفاهتاو  السيارة

حنناءات االو  التوقفاتو  ةر تتبعت سرعة السيا ..كانت يف هذا النطاق  حلسن حظيو 
  ..قةأثرها داخل هذه العلبة املغل على نتمايلاليت كنا 

يف حميط منطقة  اآلنأكاد أجزم أننا  ..توقفت السيارة بعد تقريبا ربع الساعة
وجدت نفسي  ..الصندوقمنها.. فتح ًبب  الزاوية احلمراء أو مكان قريب جدا  

قطع و  ةالسيارة تقف وسط كومه كبرية من اخلردو  داخل جراج كبري مغلق من اخلارج
أن أسرتق  االستطاعةوقع.. لكن حاولت قدر الغيار.. مل أتكن ًبلطبع من حتديد امل

.. لكن بدون نالنظر لكي أجد أي شيء يدل ولو من بعيد عن مالمح هذا املكا
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.. مل احملتوايت تقريبا  و  نفس الشكل لا.. فماليي املخازن اخلاصة بقطع الغيار ةفائد
تفاق عليها قررت الرتكيز مع اخلطة اليت حنن بصدد االو  أجهد عقلي كثريا  يف التفكري

  .."سامل الصياد"مع املارشال  اآلن
شبك "سامل" أصابعه مث دفع ذراعيه لألمام لتخرج أصوات "طرقعة أصابع" قبل 

بصوا  :جيلس أمامنا بينما اجلميع واقفا  حوله يف نصف دائرةو  أن جيذب مقعدا  حديدا  
عليه سابقة وال  بقي اي رجالة.. طبعا الوقيت كلكم بقيتوا صاغ سليم.. ال واحد فيكم

الورق القدمي اللي فيه و  ..سليم ميه امليه وال فيه غلط ورق ..مره اتسك حتريحد 
  ..اتشفر خالص.. يعين كل املاضي راح ..راح ..بخ كمان  الفيش بتاعكم

  ؟اي معلم إزاياتشفر  -
 احترقت ًبللي فيها األقساميعين اتشفر اي ملض.. يعين معدش له أي أثر..  -

بغريان و  فيها ورق خاص بينا حاجةكل و  النيابةو  املرورو  كمان بخ  أمن الدولةو 
احلالل عملوا  دمش بتاعته.. وال حاجةد ميدعيش ح. الوا.بس يعين إحنامش 

كده وال قصص ألف ليله وال مليون واحد كان   حاجة.. ةمعاان الصح بصراح
  ..اللي حصل ده حيصل إنيفكر يف يوم 

 "شيحة"و "الصياد"ما مصدق حلد الوقيت.. يعين  أانتصدقوا ًبهلل اي رجاله.. 
 كبارات البلد كلهم يف اللومانو  صاغ سليمو  الضيش كلهم برهاألو  "شريده"و
 !!!زمن لك اي ت  ب  ج  .. ع  ..أبو زعبلو 

خد امتأان ربنا اي معلم و  جندان..و  علشان مظلومي ربنا خد بيدان إحنامعلم  اي -
  ..دي القضيةغدر يف 
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اللي غلط هيتحاسب خالص.. البلد و  كل حي هياخد حقهو  "شيحة"صرب اي أ -
  ..بتتغري ايجدعان.. املهم بقي علشان منضيعش وقت

.. يبقي ةمؤاخذ حمدش فينا عينه بتوجعه الو  رجالة حمرتمي إنناالوقيت مبا 
 طبعا سرت إحناو  هللا عما سلف.. اعفو  جديد..و  من أولو  نظافة علىنشتغل 

 ةالنيب نفتح صفحه جديد علىبقي ًبلصالة قولت  أانبعض..  علىغطا و 
  ..نعمل مشروع سوا انكل بيه لقمه نضيفه نعيش بيها بقي حلد آخر العمرو 

  ..اي زين ما فكرت ..وهللا عي العقل اي معلم -
  ..إنتات اي ملض ذانت ًبلو  رجاله مكن حمدش يقاطعين اي -

ند .. قرشي نس  طبعا  املشروع الزمه راس مال.. غله يعين ..بصوا اي رجاله
كلنا مأشفرين.. يعين كلنا    إحنانضافه.. وطبعا  علىنبدأ بقي حياتنا و  عليهم

بعض منجبش تن علبتي سجاير مالبورو.. يبقي نعمل  علىكده لو احتطينا 
 ؟؟.إيه

لينا قرشي أمانه يعين عند واحد حبيبنا..  إحنا.. إيهنعمل  أانأقولكم 
.. راجل يهم حته.. دي من عندان يعينهناخدهم.. بس ميكن يعين انخد عل

مليان ماشاء هللا.. ربنا يزيده.. هننزل عليه ضيوف خفاف خفاف.. هناخد 
 يدار ما دخلك شر.. و  املصلحةمنه القرشي نعمل بيهم 

ده هنسرق اي معلم.. يعين الواحد ما صدق يطلع من السجن وربنا يفرجها  إيه -
  ..بدا .. اي معلم بالشهللا ما حيصل أو يسرق اتين.. ال ..عليه

هللا هللا هللا.. احلنق الشديد: و  مقاطعيت بكثري من االستنكارو  استقبل "سامل" تدخلي
 أاناملسا ده.. ال اي حيلتها..  علىنا فيقر و  يعيط العيل املنسون اللي ها إيهابقي..  إيه

.. ال فوق إيهمظبطك كل ده علشان تقويل مش عارف و  مش مطلعك من السجن
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قولت  أانأدفنك هنا وال ليك ديه وال حد هيدري بيك.. أان مقولتش هنسرق..  وربنا
اجل حبيبنا ر الو  ..هنستلف عليه حبه كمان.. سلفة يعين مكفاشحقنا وإذا هناخد 

 ...يعين ومش هيمانع
اي أخي ما تمد شويه.. هللا.. هو املعلم يعين مش  "حامت"خالص بقي اي  -

 ؟خايف ليه إنتمصلحتنا كلنا..  علىبيدور 
نيا ويبطل وش الد   علىي جب    ب  النفر منينا نفسه جي    ..اي خواي "حامت"أي وهللا اي  -

 عمره مستور ةيعيش جبيو  له يساند عليهاد  ع   حاجةيعمل و  طاعيالشغل اجل  
  ..احلكومةبعيد عن عيون و 

  ..فهموا اللطخ ده "شريده"و إنت "شيحة"اي  أيوة -
يدك دي.. اللي تؤمر بيه اي سيد دي إليدك إ. من .معاك إحنامعلم  اي -

 مش انسي مجيلك علينا....و  املعلمي
دي.. ما  الليلةالعيل اخلرنك الوحيد اللي يف  إنتشوفت اي أبف.. يعين  -

 نيله كعارف أانبقي مش هتسرق اي فاحل..  إنتومال.. مث أتنشف شويه 
  ..هتودينا يف ستي داهيه لو اشرتكت معناو 

 ؟إيهمل هع أانومال أطيب  -
 إنت.. يعين حلسابنا يف الشركة دي تشتغلههتبقي طعم بس.. يعين  إنت -

.. تبقي تاماألمور و  تستف الليلةهرتوح تشتغل سكريويت.. أمن يعين.. حلد ما 
 الرجالةاتخد نصيبك زي  إنتخنلع.. تيجي و  حنا نشرف انخد السلفهإنقوم 

 كل حي يشق طريقه بقي.. و 
 ؟يف الشركة إزايهشتغل  أان ..عيني ةمؤاخذ طيب اي معلم ال -
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 ابن انس علىاللي تدي  ةالوحيد يف اجملموع إنتبصي اي واد متزهقنيش..  -
تروح و  هتاخدها ،لك حنا عملنهاإانسي الشهادة اللي  إنتحمرتم كده.. مث و 

 إنتو  تالغينا بس كدهو  ..تظبط حالكو  ف دوغري.. هتستلم شغلكظهتتو 
  !تسرق وال نيله.. فهمتهتبقي بعيد.. فهمت.. يعين ال ه

 ؟حتب أروح ميت ..خالص اي معلم اللي تشوفه -
 هابعت لك واحد ايخدك حلد هناكو  حاجةال اي حدق اصرب.. يومي كده وال  -

ن بقي يبقي ملكش أي حجه.. ظيقف معاك حلد ما تستلم شغلك.. كده أو 
 ؟إيهوال 

 .. مكن أعرف مي هو الراجل ده.؟حاجةخر آطيب  -
أصل انت تعرف نت هتتبسط يف الشغالنة قوي.. إدا  ر..متسعجلش األمو  -

 !حبيبك هالراجل.. د
حاولت  املغلقةحيث علبة السردين إىل  بعد انتهاء االجتماع.. عاد اجلميع أدراجه

 ..ناملكان الذي كنا فيه اآلإىل  ميكن أن ترشدين ةأي معلومإىل  أصلالرتكيز لعلي 
لفا  تاما  عن الذي سلكه يف طريق الذهاب.. ظ اختذ السائق طريقا  خمتلكن لسوء احل
أن تغري  األحيانمر بديهيا  ًبلنسبة لشوارع القاهرة اليت تربك يف أغلب ًبلطبع هذا األ

 ..طريقك لتواكب مزاجية املرور املتقلب
ألقت يب  ..النصفو  تام الرابعةإىل  فالساعة اآلن تشر ..مل يستغرق األمر طويال  

أراد أن يرسل  "الصياد"انصية الشارع الذي أسكن فيه.. أعتقد أن  علىالعلبة املغلقة 
تعجب أإيل برقية مبهمة حتمل يف طياهتا أن انتبه فأنت لست ًبلبعيد عن أيدينا.. مل 

جعلين موقنا   األوراقيف رحلته جلمع  "ُسري"ألين رأيت ما هو أكثر من ذلك وما قصه 
  ..مع خلمسة من الواة الاربيكونه جمرد تيف تنظيم أكرب من   عضوا   "الصياد"أن هذا 
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يف و ..بدلت مالبسي يف سرعة الربق ..السطوحإىل  خبطوات مسرعة وصلت
يرتضاها  ..ةاجلميل جولييتاملوعد احملدد كنت أتقمص دور روميو الواقف حتت شرفة 

يلة  كانت أكثر كرما  فدقائق قل  ةت اجلميلي.. لكن جوليةلتشفق عليه بنظرة أو ًببتسام
  ..ارتباطهماكانت تفصل العاشقان عن أول لقاء لما منذ 

  ..لكنه حدث ..لروعتها.. مل أتوقع أن تتمع مشسان يف ُساء واحده ذات هنار اي
األسود.. و  احتجبت بغطاء رأس من اللوانن الورديو  كانت ترتدي فستاان ورداي  رائقا  

أسرعت إليها مادا   حىتقدمت  حييطان بوجه مالئكي كأنه البدر ليلة تامه.. ما أن
ساحرة قبل أن تلقي كفها الوردي الناعم كاحلرير يف  ةًببتسام فاستقبلتينيدي حنوها.. 

ارتبط  وأانالتيه أبن أقضي أشهرا  من عمري و  أحضان يدي.. هل كنت هبذا الغباء
 ..فقط.. جمرد كلمة دون فعل.. سألتها هبذا القمر نظراي  

 ؟طول علىالسينما  علىنروح و  كبشويه وال نر  ىحتيب نتمش -
ها تأان أتطلع لكل ما تقوم به من حركات أو نظرات.. نقشو  هززت رأسها إجياًب ..

 يف ذاكريت يف أرشيف خاص هبا وحدها.. عنونته " آسرة قليب "..
عيون و  ..ةقلوب راقصو  ..ةأيدي متشابكو  ثر تقارًب  كأجساد أو  خبطوات متقاربه..
انطلق بنا و  ركبنا اتكسي ثصية الشارع حيانإىل  . وصلنا.ةتتألأل من فرط البهج

 لكوهنا يف مكان راقي بعيدا  عن جو املظاهرات ..مول ةقاصدا  سينما جنين
  ..االضطراًبت يف منطقة وسط البلدو 

مرشد سياحي.. فهذه السينما إىل  أحتول من مرافق حىتجدا   ةكانت فرصة جيد
 سابقا .. فهي تبعد مسافة قليله جدا  عن املطعمًبلتحديد يف بؤرة منطقة نفوذي  عتق
املعمل الذي كنت أعمل هبما.. ًبلفعل كنت مرشدا  متميزا  فقد كنت أدرك كل و 
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فقاء ر لكين ًبلطبع حتاشيت أن أصطدم أبي من  ..ةتفاصيل املكان بدقة متناهي
  ..ال تفسد هذه الرحلة اليت حلمت هبا طوال الليل حىتاألمس 

 شبه مستقرة.. غري ذاك البوكس األزرق الرابض أمام ًبب املول.. األجواءكانت 
األمان يف و  ةسيارة النجدة اليت كانت تتجول يف املنطقة.. ًبعثة بعض  من الطمأنينو 

 قلوب السكان.. 
استوقفنا  حىتخبطوات اثبته تقدمنا حنو ًبب املول.. و  توقف التاكسي ونزلنا..

 ر حتقيق الشخصية..طالبا  منا إظها ةأحد أمناء الشرط
ًبلطبع كانت و  كانت تعي جيدا  املوقف اجلديد الذي أعيش فيه..  "إميان"ًبلطبع 

ًبلطبع هي  .."حممد"للتعامل يف الشارع.. فأان أُسي  ةتعرف جيدا  التعليمات اجلديد
  ..كل التفاصيل عن ظهر قلب  تحفظو  أتقنت

  علىية شخص جيلس أخد يقلبهما.. مث أنصرف انحو  أمسك األمي البطاقتان
.. همشس عريضة ختفي كثريا  من مالحم يرتدي نظارةو  خيتبئ خلف جريدة.. ..كرسي

قام مرتجال  حنوان.. و  ةاستوت قدماه.. مث طوي اجلريدو  اخنفضت اجلريدة..و  ثواين
 ..ارا  واضحا  سلجة حتمل استفو  ..تضبةقجبهة مو  وبصوت خافت

 ؟ىأمحد حممود مصطفحممد  إنت -
 طيب مكن تقلع نظارة الشمس دي عاوز أشوفك! ..دماي فن أيوة -
 ؟حاجةخري اي فندم يف  -
 !؟ أبدا  بس بشبه عليك.. يف مانعال -
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كيف يكون هناك مانعا  ومن يقف أمامي اآلن هو و  ًبلطبع مل يكن هناك أي مانع..
يف معصمي قبل بضعة أشهر.. ًبلطبع أعرفه جيدا   ةبعينه من وضع األساور املعدني

  ..فاق توقعي أان شخصيا   ةري ًبلالمبااللكن تظاه
 ؟ومي دي اللي معاك اي أستاذ حممد -
  6 ةالساع حفلة دي خطيبيت اي فندم.. داخلي سينما -
 ؟ساكن في اي حممدو  -
  ..ضللهأ إنفلمحت بريقا يف عينها فهمت أهنا تريدين  .."إميان"إىل  التفت
قدام اجلمعية  –دساحلي السا –ش املخيم الدائم 25حضرتك أان ساكن يف  -

 الشرعية... 
 ..حلوان –جنبنا هنا يعين.. اومال عنوانك مكتوب يف البطاقة  -
 إنلسه انقل هنا قريب.. دي الشقة اللي هنتجوز فيها  أانال دا عنواين القدمي  -

  شاء هللا
 ...اتفضلوا ..لف مربوكأ ..تام ..طيب -

يف قليب مباشرة..  كمجموعة خناجر حادة.. استقرت مجيعهاألقي هذه الكلمات  
  ؟لماذا تركينفبعدها أيقنت أنه عرفين.. كما عرفته.. لكن لو كان عرفين حقا  

اليت تبحث عنها  ةألست من القائمة الطويل ؟ألست جمرم هارب من حكم ًبملؤبد
جابة.. فقط إسئلة السخيفة اليت ال أجد لا أي تبا  لك أيتها األ ؟الشرطة ليل هنار

جابة إلرمبا أجد  ..خرآشعار إ حىتأخوهتا يف أرشيف الذكرايت اكتفيت بوضعها مع 
 . ..لا
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كنا.. ر حتو  منذ أن استلمنا البطاقات اليت كانت تتحدث "إميان"قطع شرودي صوت 
 علىين فانتبهت ذشق صوت سؤالا األخري أ حىت ..لكين مل أُسع أي كلمة ما قالت

 ...أثره
  ؟تعرف الظابط ده إنتهو  ..اي حامت إيه -
 يعين! منيال طبعا  هعرفه  ..آه ..ال ..ها -
ابتسم كده.. كأنه و  بس هو ًبين عليه عارفك كويس.. دا بص لك بصه -

 ؟عارفك كويس أانبيقولك 
مش عارف اي حبيبيت.. بصي سيبك من كل ده.. تعايل بس نلحق الفيلم قبل  -

 ...ما العرض يبدا  
 "إميان"ا قالته أكسب بعض الوقت.. فكل م إنًبلطبع مل أكن أريد سوي 

 ةاملظلم ةشأين؟؟ دخلت القاعو  يرتكين حىت حدثصحيح.. فأان أعرفه.. ولكن ماذا 
 علىألقيت ظهري  ..بنااملكان اخلاص إىل  حامل املصباح توصلت نوبعد مساعدة م

  ..وغبت عن العامل تاما   .."إميان"أمسك بيدي و  ..مددت قدمايو  الكرسي
********************** 
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 الفصل السابع عشر
 

 ..قصر العيين الفرنساويال ..بعد ساعة
 

مث استقل  ..االستقبال علىبعدما مر  ..حامال  بوكيه ورد كبري "حسام"يدخل 
 على.. رسم ابتسامة عريضة طرق الباب ..435غرفة  ..الطابق الرابع حىتاملصعد 

 ًبلدخول..  اإلذنُسع  حىت وجهه،
  ..زي حالك اي بطلا ..السالم عليكم -
  ..تام وهللا احلمد هلل أان .."حسام"اي  أخبارك -
 مدام!! إيه رأيك اي ؟إيههتقضيها نوم وال  إنت ..ومالأشد حيلك بقي  -
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هو  ..دكتور العالج الطبيعي هيتجنن حىت .."حسام"غلبت معاه اي  أانوهللا  -
 مستشفىكمان سبب رفضه للعالج يف   ةومش عارف ..مش مساعده خالص

 !!الشرطة
 !!اللي عندي األخبارمقولكش و  كده أزعل منك  ..ال ال ال -
.. مانت شايف األخبارهي بقيت ليها لزمه  .."حسام"بس اي  إيهأخبار  -

  ..زفت ..إزايكلها بقيت عامله   األخبار
جبوار السرير قبل أن  جذب كرسيا  و  الكومدينو علىوضع "حسام" بوكيه الورد 

ه هزعل منك.. يعين أان أخباري زفت.. طيب خالص كد  أانال.. يستأنف حديثة: 
  ..طريانخالين جيت لك و  الوقيت.. مش هاقولك شوفت مي بالش
 ؟هيكون مي يعين -
معندكوش شاي  ..حاجةمفيش و  أسئلةوال هنقضيها  حاجةنشرب  األولمش  -

 ؟هنا ةوال قهو 
 ثواين..  ..حاجةيف كل  ..ال طبعا -
كده زي بتوع أفالم زمان..   حاجة .."طاروق"مراتك دي بنت انس قوي اي  -

 .. ةاملسطر  على
 ؟شوفت مي ..قويلو  كخليك يف حال -
 .."حامت" -
  ؟مي -
 . .."حاااامت" -

حافة  علىالذي كان مستندا   "حسام"مسك بذراع أو  من سريره "طارق "انتفض
 ...تاما   "طارق" جبوارالسرير يف 
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 ؟بتاعنا "حامت" -
داخل بيها السيما.. و  .. صاروخ..يهإكان معاه مزه   .."حامت "بقولك أيوة -

ن ظجي أبلغك.. أأو  قولت اسيبه مع احلته بتاعته ..هحمبتش أدق معاه الناقص
 كده عداين العيب.. أان  

 ؟طيب عرفت ساكن فيبتتكلم جبد..  انت -
 ؟مقولتلكش أانهو  ..ال -
 !مقولتليشال  -
 ! "حامت"مبقاش  "حامت"مش  -
 ؟نعم -
انتشارا يف  األكثراالسم  .."حممود مصطفيحممد أمحد  "اُسهبقي  .وهللا أى -

مليون واحد ًبالسم ده  علىيعين علشان تيب عنوانه هتلف جيي  ..العامل
  ..األقل على

 ؟مش هنعرف نوصل له ..إيهيعين  -
 رجلك كده علىلو تقف  إنتال طبعا  هنعرف.. بس كل شيء أبوان.. ًبلك  -

 وعد شرف مين..  ،فورا  .. هتالقيه حتت رجليك ةتقوم ًبلسالمو  تشد حيلكو 
 ..إيدكطيب مد  .."حسام"جبد اي  -
  ..ايعم استهدي ًبهلل إيه -
  ..ده "حامت"الزم أقابل  أان ..أقوم أقف خليىن "حسام"اي  إيدكمد  -
 .هات أيدك ..حر إنت -
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السرير الطيب..  علىقوة غري طبيعية سرت يف هذا اجلسد املمدد و  إصرارو  بعزم
ة عشرة يمن غدته الكظرية ضاعفت قوته احليو  انطلقت األدريناليدفعة من 
 ..للحياة "طارق". ويعود ......قدميه علىتكن من الوقوف  حىتأضعاف.. 

حاملة أكواب الشاي البالستيكية.. وما أن رأيت طارق  "طارق"تدخل زوجة 
املنضدة وانطلقت حنوه حتتضنه غري  على األكوابوضعت  حىتقدميه  علىيقف 
: ألف محد وكأنه أصبح هالميا  شفافا  ال يري "حسام"ال املآته املدعو ذا اخليلة ثمكرت 
  رجليك!! علىانت وقفت  ..اي حبييب، أان مش مصدقه عنيا السالمة علىهلل 

  ..ما أشرب الشاي علىطيب أسيبكم شوية  ..احم ..احم -
 أاننك هتجيبه لو إمش قولت وعد شرف  إنتال.. استين تعايل هنا..  -

 ..وقفت.. اعمل معروف.. جبهويل من حتت األرض وقفت.. أديين
  ..معاك كام دلوقيت ةطيب الساع -

 ..احلائط علىالكبرية املعلقة  ةالساعإىل  ألقي طارق بنظره
 .. تانيه ًبلظبط ةالساع -
 ابن حالل..  إنتطيب فل خالص..  -

 حىتأرقام حيفظها جيدا  مث انتظر قليال   علىضغط و  أخرج حسام تليفونه احملمول
  ..اآلخرُسع صوت يف الطرف 

تيبلي واحد و  هتدخل السينما ..جنينه مول على هتطلع حاال   ..ايبين أيوة -
تيلي و  .. تيهم هم االتنيخطيبته معاهو  "حممد أمحد حممود مصطفي" اُسه

 ...حاال .. يف القصر العيين الفرنساوي
  ..ة.. خالص بسرعلكنز ه وأانهستناك.. أول ما توصل بس كلمين 
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وال يقل أدبه.. عاوز معاملة بشوايت  حد يتغاىب أوعي ..هآبص ايبين.. 
تطلع تيبهم يف عربية جنده.. متجبهمش يف خصوصا  مع خطيبته.. و  خالص..

  ..بوكس.. فاهم.. يال هستين اتصالك
خالص ايعم كلها أغلق "حسام" الاتف مث التفت إيل "طارق" مبتسما  يف ثقة: 

هتعمل بيه و  عاوزه ليه.. إنتقيه قدامك.. بس لو تفهمين بس تالو  ساعة زمن ًبلكتري
 ؟؟إيه

 ..يف وقتها حاجة.. كل حاجةمتستعجلش األمور.. هتعرف كل  -
********************* 

تدخل سيارة جندة زرقاء اللون أمام جنينة مول.. ينزل منها اثنان من أمناء 
هد سينمائي.. يتوقف الداخل قاصدين دار العرض.. يف مشإىل  الشرطة مسرعي

 اإلذاعةخيرج صوت و  تضاء األنوار..و  هنايته.. علىلم الذي قارب يعرض الف
 ..مصطفي" حممد أمحد حممود"ا ليعلن عن طلب حضور األستاذ مالداخلية للسين

  ..عاجلو  فورا  ألمر هام
كضرير مثقل حتركت يداي تتحسس يف مكاين..   تسمرت حىتما أن ُسعت االسم 

اليت الحظت الرعب الذي مد يده ليقتلع خيوطي العصبية  "إميان"يدي  طريقها حنو
أواجه.. للحقيقة و  قررت أن أقف حىتمن مكاهنا.. يزداد اضطرايب مع تكرار النداء.. 

مواجهة و  النهوض علىسحبت يدي لتجربين  ها.... بل كان قرار مل يكن هذا قراري
الذي تسبب يف تلف أكثر من .. هذا امللعون إبُسينطق و  هذا الشخص الذي ترأ

  ..ربع مليون خليه عصبية دفعه واحدة
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خايف  إنت :يدي بكل قوهتا هامسة على "إميان" تيف حماولة لدفع الثقة.. شد
  ..حاجةمفيش عليك  إنتفك ر لو حد عا حىتخليك طبيعي  إيهمن 

لكن ليس ًبلنسبة يل.. فهي مل تعرف من  ةكانت كلماهتا تبعث ًبلطمأنين
من  يقوم بضبط الارب حىت إضافيةتعان بقوة سين ًبخلارج.. ًبلتأكيد ااستوقف

 السجن.. 
مل أجد سبيال آخر.. حتت استمرار النداء املتواصل كبائع روًببيكيا حلوح.. يعلم 

كل يوم يف نفس الشوراع ه  جيدا  أن أحدا لن يبيعه أو يشرتي منه ومع ذلك جيهر بندائ
  ..ما يريد لىعبنفس الضوضاء لعله حيصل يوما 

مين  اقرتب حىتقدماي..  علىمل ينتظر املنادي كثريا  فبمجرد أن استويت واقفا  
  ..أمي شرطة مباشرة.. موجها  كالمه

 ؟"حممد"حضرتك األستاذ  -
  !!حاجةخري يف  ..أان ..أيوة -
 ؟.حضرتك خطيبته مش كدهو  -
 .؟إيهخري اي فندم يف  ..أان خطيبته أيوة -
الوصول و  هالطريقة دي.. لكن السينما مليان علىدا  آسفي حلضراتكم ج إحنا -

 لكم مكنش مكن غري ًبلطريقة دي.. بنكرر اعتذاران حلضراتكم مرة اتنية.. 
كلمات هذا اضطرايب كما فعلت  و  يف رفع خويف "إميان"حتفيزات و  مل تفلح كلمات

ل مع جمرم األمي.. فأسلوب حديثه ال ينم أبدا  عن شر.. وال طريقة أمي شرطة يتعام
جلميع.. استمر سيل نظرات ا نا تتعقبناخرجبدون تعقيب.. و  هارب.. بصمت
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مبين القصر العيين.. نظرات تبادلتها مع إىل  وصلنا حىتطيلة الطريق االعتذارات 
 ...دون أي كلمة طيلة الطريق "إميان"

 أجري األمي اتصاال  عن طريق الاتف.. بعدها بدقائق قليلة حىتما أن وصلنا 
مش هو دا  :"إميان"من وسؤال فوري ومعه استفسار  .."حسام"هر الرائد ظجدا .. 

 ؟مش قولت انه ميعرفكش إنتالظابط اللي كان موجود عند املول واحنا داخلي.. 
 .إيهنشوف يف ملا  استين بس اي -

  ..هكأنه سائق خاص يفتح الباب لسيدو  حسام من السيارة.. اقرتب
 أانأعرفكم بنفسي.. حضرتك اي فندم..  إلزعاجي سفآًبشا..  "حممد" إتفضل -

 .. "عادل حسام"الرائد 
األقل ًبلنسبة  علىمل أستسغ ما وصل أذاني من كلمات ال حمل لا من اإلعراب 

يعبث يف  واحدا   أرا  مل يكن ف .."حسام"من الرائد  ..ًبشاو  "حممد" ..يل شخصيا  
  ..عقليو  ه بصدريأنيابو  ينبش مبخالبه ضاراي   ا  صدري بل كان أسد

طالب يقابل و  املستشفى نسانيه يفإسفي حلضرتك اي آنسه.. بس يف حالة آ -
كيد أ.. بنعتذر عن الطريقة اللي جبناكو بيها.. بس شخصيا   "حممد" األستاذ

  ..طمعاني يف أخالقكم
مطت و  اليت رفعت كتفيها "إميان"إىل  التفتو  أومأت برأسي دون أي كلمة..

  ..األقصىاحلد إىل  احلرية عندهاو  عن وصول مستوي الدهشة ةمعلن ..اهاتشف
إىل  انحية املصعد.. الذي أشار خطوات يف صالة االستقبال.. مث انعطفنا ميينا  

ًبب معدين إىل  وصلنا حىتاختذان طريقا  عرب املمر انحية اليسار  ..الدور الرابع
ًبلدخول..  اإلذن ُسع حىتالباب  "حسام"طرق الرائد  ..عريض.. به مقبض كبري
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خرجا معا  مث أذن يل أن أدخل مبفردي  ..خرج وبصحبته امرأةو  دخل مبفرده.. دقائق
 ..املشهد صامتا  كان أن تنتظر إميان معهما ًبخلارج..   على

ن يف قف اآلأري الباب املغلق.. .. التفت ألدخلت الغرفة اليت أغلق ًبهبا خلفي
ايته هبو الغرفة الذي امتد فيها سرير أبيض تد لثالث خطوات فقط.. يظهر يف هنمر مي

 حىتحيمل جسمان شخص تواري وجهه خلف زاوية املمر.. مل أتكن من رؤيته 
 ..خطوت أويل خطوايت

منه.. حاولت أن ألقي السالم.. لكن أتثري املشهد الصامت الزال يلقي  اقرتبت
  ..حنجريت اليت رفضت االنصياع لرغبيت يف الكالم علىبظالله 
 ...صويت رايح إناسف حاسس  ..احم احم ..حما -
 ...اتفضل ..تعايل هنا -
 ؟حضرتك تعرفىن -
 !ين موجود هنا دلوقيتإالسبب  إنتكويس..   أعرفكو  طبعا  أعرفك.. -

املشهد.. فقط كانت لغة العيون.. كنت أنظر اليه..  علىصمت مطبق يسيطر 
يل.. أحاول أن إ لعوب ختونين أكثر ما ختلص كامرأةأعتصر ذاكريت اليت أصبحت  

ع بصيص ضوء أييت بز أخريا  و  اعتصر خالاي خمي اليت مل يعد يعمل منها غري القليل..
أتكدت من أهنا  حىتمن هناية اخلندق املظلم الذي أسري فيه.. تتبعتها خبطي حثيثة 

غلقت حنجريت.. . أ  حاولت النطق.. تلعثم لساين ..ضوء حقيقي وليس سراب كاذب
 ..... اتسعت عينايةوتيتشابكت أحبايل الص

 ؟إنت -
 ؟افتكرت !.. أانأيوة -
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 ..حاولأب -
 ؟افتكرت وال لسه ..ين هنا دلوقيتإالسبب  إنت ..ال.. افتكر -
  ..مش عارف.. دماغي مش قادر أسيطر عليها -
  ..من جيي أسبوعي كده ..افتكر -
  ..............إنت ..إنت!! ..أسبوعي -
    ...................ال  و  املية أزازهو  احلقنة ؟ها.. افتكرت -
  ؟الظابط اللي كنت بتنزف يوم حادثة السجن إنت -
 ؟"حامت "نت أو  -

عرفته أيضا .. فقد التقيته مرة و  عاد الصمت مرة أخري.. اآلن تذكرته جيدا .. بل
.. كيف "طارق"نه الرائد إ .."شيحة"زنزانة إىل  سابقة حينما كنت أمحل طلب االنتقال

رائحة املوت اليت مألت و  رمبا بسبب اخلوف بسبب الظالم..مل أعرفه يومها؟؟ رمبا 
  ..بلغت منتهاه حىت.. لكين سلكت طريق الصمت إجابةمل أجد  ؟اجلو

اتهت الكلمات.. مل أدرك كيف أتصرف.. فأان أقف بي يدي و  طالت النظرات..
أحضانه مرة إىل  ًبلباب يقف سجان آخر يتمين أن أعودو  سجاين الذي هربت منه..

 جينا عنده.. لكن كلما دنوت منهسسجان اثلث لطاملا تنيت أن يتقبلين و  ري..أخ
أن اعتذر  الظروف.. كم أتىنو  األايمأحسست بقريب من موقع سجنه.. تباعد بيننا و 

 اآلن حىتمل هتنئي بيوم خايل من املشاكل..  اآلن ىلإلك اي حبيبيت عن كل هذا.. ف
 .. ارتباطنا مل يتعد جمرد دبلتي وفقطو 
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يبدوا  .."حسام"يدخل بعدها ًبب الغرفة..  علىقطع الصمت صوت طرقات 
عن أي تفاصيل فيما حدث  "طارق"أن الفضول قتله ليعلم حقيقة األمر.. مل يتحدث 

 له يوم اقتحام السجن.. 
ما يدور يف اجلوار..  ممن خبري عل ةبنظرة اثقبو  أغلق الباب خلفةو  "حسام"دخل 

من املوت هو من أنقذ طارق  "حامت"ن ينتظر إجابة علم أن بدون أو  بدون أن يسأل
القط إىل  "حسام". لكن كان ينقصه التفاصيل.. حتول يوم حادثة اقتحام السجن

 الذي يقتله الفضول يريد أن يعلم كل شيء، فهنا يغلب طابع العمل..
طلبت  إنتاللي  "حممد" األستاذجالك  .."طارق"ايعم  األخبار إيهها..  -

 ؟اللي حصل إيهمين بقي مش هتفه   ؟تشوفه
من ضابط خمضرم أراد أن يبث الطمأنينة يف  جدا   ةًبلطبع كانت مراوغة جيد

.. املصيدةيف  اآلنأتكيدا  ألين  قليب.. لكنه عبثا  فعل.. فما كانت هذه الكلمات إال
تراب يتطاير بفعل إىل  حتولينو  رحا عمالقة توشك أن تدهسين صخراتأقف بي 

  ..الرايح
حضرتك تعرف  إنعارف كويس  أانزوقك.. بس  علىًبشا  "حسام"شكرا  اي  -

!! مفيش داعي اين أشيل هتمة التزوير جنب الروب من "حممد"ين مش إ
 ..سلم نفسي حاال  أومستعد  ..حتت أمركم أانالسجن.. 

.. مش أخالق يهإوال  ةاملعروف ًبخلس ىهنشرت  إحناايعم اللي بتقوله ده..  إيه -
 ؟غلطان أانال و  "حممد"مش اُسك يف البطاقة  .."حممد"ايعم  رجاله دي
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 "حامت"بيه عارفي اين  "طارق"و جنابكو  عارف كويس أان ،ًبشا "حسام"اي -
حتت أمر سعادتك..  أان هنا علشان تقبض علي   ولو جايبىن .."حممد"ومش 

  ..كده كده هرجع السجن اتين.. فمفيش داعي لكل ده  إنعارف  أان
 أبعتو  يعين لو عاوز أقبض عليك هستين كل ده؟ أانبقي.. وهو  بتهرج إنت -

 إنتعلشان أقبض عليك؟؟  للمستشفىنما يمع خطيبتك من الس أجيبكو 
 !"حامت" كده مش جدع اي  إنتبتهرج بقولك.. 

السرير.. مددت  علىمد يده يطلب مين أن أعينه للجلوس و  "طارق" التفت إيل  
تعايل و  الباب أحكم غلقأن  "حسام"إىل  مث أشاراعتدل يف جلسته  حىتجذبته و  يدي

نجلس سواي  بصحبة لله و  يل عاد جيذب كرسيا  و  "حسام"ذ ل نف  عًبلف ،للجلوس
  .."طارق"

 هكان زماين مع الناس الكتري أان   "حامت"مث  لوال ربنا طبعا   .."حسام" بص اي -
بب وال .. كله راح من غري سحاجةترمت يف الرتاب وال حد عارف عنها إاللي 
 اجلدع دع خياطر إنحد عارف مي اللي عمل كده.. لكن ربنا أراد  حىت

 .. امشيميسبنيش غري ملا أان اللي قولت له و  امليه..و  احلقنه يديينو  يقفو 
قولتش ليه كده  هو اللي أسعفك؟ طيب ما "حامت"يعين  .."طارق"اي  إيهيعين  -

 ؟للنيابة مل سألوك
تهم هارب وقف معااي وأسعفين وكان حتت م أقولم .."حسام"اي  إيهأقول  -

 ،أرجعه السجن قولت له اهرب.. وال أجازي واحد أنقذ حيايت اىن وأانإيدي 
 انت عارف انه بريء!!و  عارف وأان

انطلقت حنو قليب مباشرة مسامعي كصاعقة رعديه  علىسقطت  كلمة )بريء(
 ..نصفي متساويي تاما  إىل  تشقه
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مع ذلك دخلتين و  ًبشا "حسام"ريء اي ين بإسيادتك عارف  ..بريء -
 السجن؟؟

.. حاجةنك بريء دي إعارف  كوين  ..كده فهمت غلط  تإن ..ال استين بس -
.. متفصلة القضيةالبس  إنت.. ةاتني حاجةدي  براءتك علىوان مفيش دليل 

 ..لك خمصوص.. حمدش يف الدنيا يقدر يطلعك واحد مفصلها
طلع أعشرين سنه يف السجن و و  ةسهرجع اتين أكمل اخلم ؟إيهمصريي و  طيب -

 ..جبد املوت عندي أهون من الرجوع للسجن اتين أان ؟ال قتلهو قت  أمنها جثة 
 ..مش هاقدر

جابلك  لك ميأمش هاس ..يف الورق "حممد"الوقيت اُسك  إنت .."حامت"بص  -
اللي كنت  "الصياد"و "شيحة"ن أكيد أل ؟وال البطاقة وال الكالم ده الورق

املفروض تغري  إنت.. بس الوقيت "طارق"يل  ذي ما حكا ةزنزانمعاهم يف ال
أي بلد أرايف وال يف الصعيد.. اسم  على ةختلع من القاهر و  ..إقامتكمكان 

 ...الكالم دهو  القضيةو  انسي بقي السجنو  جديد وورق جديد
ال اي " :بلهجة معرتضه حادة يتدخل "طارق" ليمنع استكمال العرض املقدم

عندي يف بييت  هيقبل عزومو  عاوزه يتكرم وأانحبيايت..  لهمديون  أان ..استين "حسام"
 ءوكمان يقبل اين أساعده يف انه يالقي شغل.. دا جزي خطيبته واللي حيبهم..و  هو

  ..من مجيله الزم أرده
بس لكل  إيهعملت  أانهللا.. و كده بتحرجىن  إنت ..بس اي ًبشا إيهمجيل  -

 !أكرتو  يعمل كده حد غريي كان ها أىده.. وهللا 
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 مسجون.. كان  مساجي كتري واللي ضربين ًبلنار علىي عد   أانال طبعا ..  -
أان ساعدتين.. بس و  وقفت إنتدين.. يقع  و  أيدهميد  حىتحمدش فكر انه و 

دخلت لك السجن و  ؟احلجات ديو  امليهو  عاوز أعرف جبت مني احلقنه
 ؟إزاي

 ..ةبسيط اجةقبل الضرب حب "الصياد"ًبشا.. دي حاجات وزعها علينا  اي -
 وأانختليين أطلع للعمار و  دي كانت نصييب علشان لو اتصابت توقف النزيفو 

 ..رجلي   علىماشي 
 إنت إزاييعرفوا و  هايتجننوا اكانو   الدكاترةاللي  "طارق"هي دي بقي اي  -

 ؟"حامت"دي اي  احلقنه إيههي  ؟خطريه ذي دي أصابهمتصاب  وأنت ..متش
زرقا ودي خلتين أجري جيي  ةخدان حقنتي واحد إحناًبشا..  اي عرفأ وهللا ما -

 "لطارق"اللي حقنتها  ةالتانيو  ..حاجةي ساعتي متواصل من غري ما أحس أب
  ..ًبشا

 ؟بتعرف تضرب حقن كمان إنت ؟إزايلك وريد  حقنتها وأنت -
للزمن حمدش  أتعلمشغال يف املعمل.. قولت  وأاناتعلمتها  ةبسيط حاجةدي  -

  ؟إيهجايبه  األايم عارف
 وال كأين شوفتك.. موصيىن "طارق" ؟إيه علىانوي  إنتالوقيت و  طيب -

جديد يبقي  األمورتخافش بس أحب أعرف برضه علشان لو جد يف مو 
 ..نسندك

 نعيش هناكو  .. انخد بيتإسكندريةأهلها نروح و  خطيبيتو  أانكنت انوي   أان -
 .....بقي ةمشروع بس املشكل أىنعمل و 

 ...ختافش يف ضهرك ما إحناما قولنا لك  ..ةبس املشكل إيهخري  -
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يف عملية سرقه.. لسه   أساعدهطلب مين أين و  ..كلمين  "الصياد" ..اي ًبشا -
  ..كنت معاه النهارده بعد الضهر

  ؟انتوا ميو  ؟اتقابلتوا فيو  ؟سرقة مي ؟سرقة -
بشوش من الصديق ال "حسام"الطبع يغلب التطبع.. وعادت رميا فجأة ليتحول 

علي  املتتالية اهنال  األسئلةضابط املباحث الشرس املتحفز.. بكم هائل من إىل  املسامل
 . ..كمالكم انفرد خبصمه يف أحد أركان احللبةهبا   "حسام"

 شتغل عند واحدأين هروح إغري  ..لسه حاجةمش عارف أي  اي ًبشا أان -
 ...سهل لم العمليةأبعدين و 

نك إساعدك أ أانو  التفاصيل علىقي تقويل يك بأر  إيهطيب خالص مجيل..  -
 ؟نك مرتجعش السجن ده اتين هنائيإضمن لك أو  إسكندريةتطلع 

***** 
ة املنتظرة يف هناية املمر.. قالقل "إميان"خرجت من احلجرة مغلقا  ًبهبا مسرعا  حنو 

لف هبا يف الواء.. لكن أو  أسرعت ألزف إليها هذه البشري.. كدت أن أحتضنها
  ..لسيدة اليت كانت معهامنعيت ا
 !ةخبار مهمأعاوزك يف  ةبسرع "إميان"يال اي  -
 ... حاضر..ًبلراحةطيب  ..طيب -
  ..بعروستكو  "حممد"تشرفنا بيك اي أستاذ  -
  ..يرجع لبيتهو  خري علىًبشا  "طارق"ربنا يتم شفا  ..الشرف لينا اي هامن -

إىل  مل أتوجه .سلم.من يدها متجها حنو درج ال "إميان"جذبت و  ..مل أنتظر الرد
.. لقد سأمت ةأحسست أن الزمان يسابقين.. لن أدع لك الفرصة هذه املر  ..املصعد
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ترعت منها ما يكفي.. من حقي مرة واحدة أن أتذوق طعم الفوز الذي و  الزمية
 ....لقاهأوها أان  ..إليه كثريا .. تنيته دون أن ألقاه اشتقتلطاما 
اللي  إيهبس  هتفهمينجري كده ليه مش بت إنت ًبلراحةبس  "حامت"اي  -

 ؟دي احلكاية إيهو  ..حصل
  ..يف الكون "إميان"تنن اي أحلي  أخبار ة...مي كل حاجهحاال   هتف -
بس فهمين.. الست اللي كانت معااي دي مرات الظابط اللي كان  "حامت" اي -

انه رافض يكلم و  تصاب يف السجن يوم اقتحامهإحكت يل انه  ..األوضهيف 
 .."حامت" اُسهشخص  عاوز يقابلو  أي أسئلة من النيابة علىحد وال يرد أي 

بس علشان  أحتركو  رجليه علىنك موجود وقف إمل عرف و  ..نتإطبعا  هو 
 ؟إيه. نفسي تفهمين فيه ..قاله انه شافك "حسام"الظابط 

عن   أتخرانلو  ها يقتلواناجلماعة و  ..بصي بقي.. الساعة الوقيت عشرة تقريبا   -
هشرح لك   وأانما نوصل.. أنجل الكالم حلد بكره  على ساعةلسه جيي و  كده
  ..ًبلتفصيل اململ.. كمان علشان املفاجأة متتحرقش حاجةكل 

  ..رخم إنتهستين لبكره ًبملنظر ده.. بزميت  أان .."حامت"اي  إيه -
جيبيت و  .. مبوت فيكي.. انيت جييتإيهحببك.. حببك و  نيت اللي قمرإبزميت  -

  ..حلوة يف الدنيا حاجة معاكي كل
  ..بكره التفصيلو  ًبختصار حىت األقل علىيل..  احكيطيب خالص  -
 اللي هاو  حاجةكل   علىخالص حاضر واحنا ماشيي يف الطريق هاقولك  -

  ..ه بكرهليفضل نكم
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إذانها بي كفي أحشومها بكل تفاصيل احلكاية  "إميان"ألقت و  انطلق التاكسي
 انتهاء ًبلعزومةو  للضابط اإلسعافمرورا  بلحظة و  جنالس علىمنذ أن بدأ الغزو 

 العمل.. و 
ما قلت.. اكتفت فقط ًبلتحديق يف وجهي وكأهنا حتاول  أى على إميانمل تعقب 

تفاصيل انفعااليت.. وانتهت القصة مع وصول و  مالحميو  أن حتفظ كل تعبريايت
قيته يف إذنيها من كعادة النساء مل ترتوي ما ألو  ًبلطبع ..أسفل بيتها التاكسي

نفكر ماذا و  األحداث إليهأن نلتقي يف الغد لنناقش ما وصلت  أصرتحديث.. 
 ...سنفعل يف اجلديد

********************** 
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 الفصل الثامن عشر

 
ثورة الربكان  إمخادأن ينجح هذا املاء ًبلتعاون مع اجلو البارد يف  كنت أتىن

.. حبثت عن منقذي فلم أجد.. انتهت دثمل حياملشتعل يف رأسي. لكن لألسف 
مل تضرب رأسي كرايح اخلامسي يف اليت أيت يل هبا ُسري.. عاصفة من األ األقراص

 ..الكربىالصحراء 
أكاد  حىتأشعر هبذا الصداع يسري كالكثبان الرملية يغطي كل شيء يف طريقه  

برعشات  تثري جسديو  عصايب فتتهيجأ على.. يضغط أشعر به يقرع أبواب عيوىن
 يف كل مكان.. مل أجد.. األقراصمتقطعة ينتفض لا جسدي كله.. حبثت عن هذه 

تتخلي عين يف مثل هذا التوقيت.. خبطوات متعثرة..  م   . ل".ُسري"أين أنت اي 
الاتف.. رعشة أخري تسري كصعقة تيار كهرًبئي يف جسدي.. إىل  ألصلجاهدت 

أنتظر و  يبدأ يف الرني .."ُسري"باب.. ها هو رقم التشبث بزاوية الو  االحنناء علىتربين 
 . ..الرد

إىل  . فلتهدأ أو تصمت..مل كل هذه الثورة ..ا اللعييهأتبا  لك  ..إجابةال 
لعله يهدأ أو الذي قامت ثورته بدون سابق انذار كنت أحدث دماغي   ..األبد

 أركانهبوجائية تضرب  املتحركةظلت كثبانه الرملية و  يستكي.. لكنه مل يعرين اهتماما
 ..مججميت

إال بعد أن تساقطت قطرات منه  ىمل أشعر هبذا اخليط األمحر املنسدل من أنف 
أرض الغرفة.. كنت أنزف من أنفي بشده.. مل حيدث يل هذا املوقف مسبقا .. مل  على
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ما سبب  املنزل فرحا ..  إىلعدت و  ةأعرف كيف أتصرف.. لقد كانت النهاية سعيد
 ..كل هذا

  ..رمبا ؟هل أصبحت مدمنا  لتلك احلبوب اليت اعتدت عليها يوميا  منذ شهور 
 ..ميكن ؟النفسي الرهيب مع قلة الطعامو  الضغط العصيب هل هو

 ..السحرية "ُسري"فقط.. أريد أقراص  أريد شيئا  واحدا   اآلنأنين  األكيدلكن  
 علىذاكريت  مل أجد أي معلومات خمزنه يف ..حاولت تذكر اُسها.. مل أستطع

.. ال أتذكر سوي ضرًبت متتالية يف أحناء مججميت مع سيل من الدماء من اإلطالق
  ..أنفي مع لكمات متتالية يف عيناي دون توقف

كررت احملاولة كثريا .. دون .. أرجوك فلتجب.. ال يوجد رد..  "ُسري"هيا اي 
 من احلصول لقيت جبسدي جبواره آيسا  أو  السرير.. علىألقيت ًبلاتف  ..ىجدو 
  ..أقل حق من حقوقي كانسان.. أن أغمض عيين يف سالم على

صوت املوًبيل..  على استيقظتال أعلم كم مر من الوقت.. كل ما أعلمه أنين 
عناء استطعت أن أقنع جفوين أن تفتح و  جبهد .."سامل"اخلاصة ًبملعلم  الشرحية إهنا

من فعل  أجهداتمقليت العي اللتان  ليغازل األستارليدخل ضوء املوًبيل عرب  أبواهبا
جاهدت  ... ساعة املوًبيل تشري للواحدةهذا املالكم العنيف الذي مل يرمحهما.

 ليخرج صويت لزجا  غائرا  آتيا  من مسافة أميال ضوئية يكاد يسمع..
  ..اي معلم أيوة ..أيوة -

  ..بس تعبان شوية ..أان صاحي ..أبدا   ..ال ..ال
  ..جسمي مكسرو  ..من الصبحمكلتش و  ية تعبال أبدا مفيش بس شو 
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 !ًبتصل عليه مبريدش علي  و  جيت مكنش موجود أان ..معرفش وهللا اي معلم
 يف املعاد.. و  شاء هللا هاكون عندك يف املكان إنبكره  ..طيب حاضر

 ؟ليه "ُسري" علىبتسأل  إنتبس  ..معلم حاضر اي
 ..أشوفهملا  شاء هللا بس إنطيب حاضر يوصل 

 ..م اي معلمسال
هي  اآلن.. وكأن ما حدث من مكاملة الاتف وكأنين كنت أانزع كابوسا  أغلقت 

نظرت  ..ما تبقي من قواي اخلائرة ليفنيها تاما   علىمن تفاصيل كابوس مزعج يكمل 
 ن عبثا  فعلت.. مل أييت.. ك.. ل"ُسري"حويل ألتبي قدوم 

ين أهني العرض اخلاص من ب جعلالبا علىمع طرقات مستمر  "أم رامي"صوت  
بعد جمهود مضين و  السرير.. على.. مللمت جسدي املبعثر هذا الكابوس املفزع

 إقناعهماحتركت ببطء حنو الباب وأان أفرك عيناي بقضبيت يدي حماوال و  استجاب
 الكرسي جبوار الباب.. علىلقيت جسدي أو  ت الباب بعد عناءحًبلعمل.. فت

 ؟إيهتعبان وال  إنت .."حامت"الك اي م :استغرابو  لتستقبلين "أم رامي" جبزع
هبذه الستائر الزرقاء اليت و  ..طاغيةأعي غائرة تكسوها محرة و  بصوت مكتوم
 . ..تزداد يوما  بعد يوم

 قلبأتحايل كله و  شويه ..رجعت كويس إمبارحوهللا تعبان.. مش عارف  أيوة -
  ..مرة واحده

 ؟إمبارحمن  مسمعتش حسه .."ُسري"ل طيب وفي املني    -
 ؟هو في ..كنت لسه هسألك عليه  أانمش عارف  -
  ؟مكلمتوش ليه طيب تشوفه في ..اللي بسألك أهه أان -
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 ..نيت عارفه مكانهإأان قولت أكيد  !علىمردش و  كرت من مرةأكلمته  -
هنزل  وأانقوم خد دش ًبرد يفوقك و  األولبس فوق  إنت ..هاعرف مني -

  ..ختليك تامو  أعملك كوًبية قهوة تام تصحصحك
 ؟كام الوقيت  الساعةهي  -
 ...12 الساعة -

.. 12 الساعةتذكرت الكابوس.. لقد كان موعد املعلم سامل و  12 الساعةُسعت 
كمن صعقته   وانتفض جسدياتسعت عيناي  ..انتفض جسدي كمن صعقته الكهرًبء

 ..الكهرًبء
  ..أنزلالزم  أان ..ايخرب ..12 ..إيه -
 ...عملك القهوةأما  على ألولاطيب غري ريقك وال خد دش  -
  ..ال مفيش وقت -

انطلقت و  تاهلتها .."أم رامي"بدلت مالبسي يف سرعة الربق غري مكرتث بكالم 
 حىتلق مسرعا .. طانو  ؛ استوقفت اتكسيالسلم علىمسرعا  أكمل ارتداء مالبسي 

ن أ ىكنت أخش  ..كنت متأخرا  ساعة كاملة عن موعد سامل  ..وصلت للعنوان املطلوب
جام غضبه الذي كنت أعلم جيدا  أين  على  ين خذلته أو أتخرت عنه فيصب أيعتقد 

  ..لن أحتمله
 ..يقع يف حارة ألبرياملكان.. كان منزل قدمي مكون من طابقي.. إىل  وصلت

 ..ميدان أمحد بن طولون تفرعة منامل
  أحسست بيد تسك حىت ..وقفت أمام البيت أتلفت حويل ..نزلت من التاكسي

ألجد شاًب  عشريين العمر، يقف خلفي مباشرة  ةكتفي من اخللف.. التفت بسرع
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 من رقبته يتدىلسيجارته متدلية من فمه الذي امتال  بكم كبري من اللبان.. خيط أسود 
 . ..صدره املكشوف.. مل يتكلم كثريا  إىل 

  ...تعايل ورااي ..إنت -
ة تذكر.. خطوات معدودة دخلنا ملقاوم إبداءحتركت خلفة كاملنوم مغناطيسيا  دون 

بعدها منزال  أغلق ًببه خلفنا مباشرة ألجد نفسي يف مر ضيق ميتد خلطوات بعدها 
 علىد مثة دليل جفناء واسع يبدوا أن هذا البيت قد هجره ساكنوه منذ فرتة.. فال يو 

 متهالكةقطع أاثث و  كراتي فارغهو  بقاء آدمي يف مثل هذا املكان.. أتربة إمكانية
 ًبلتحيةإىل  متوجها   ..يف طرف الفناء ةر الذي خرج من حج .."سامل"و مبعثرة..

 السالمات.. و 
اي بطل علشان تستلم الشغل اجلديد وال  زجاه إيهاي مرحب ًبلبطل بتاعنا..  -

 ؟لسه
قولت يل لسه  إنتحتت أمرك.. بس و  أهال بيك اي معلم.. ال أبدا  جاهز -

 ؟إمبارحالكالم كان و  .ة.شوي
ساكت..  إنتو  تسمع الكالم إنت ؟إيهل علينا وال د  هتع   إنتعم.. اي إيه -

  ؟دي حاجةفيها  ..اي أخي حصل تعديل يف الكالم افرض
وال  بس كنت تقويل أجيب الورق معااي ..اللي تشوفه ..ال أبدا  اي معلم -

 ...حاجة
الراجل مش هريكز عليها و  ةًبلك.. دي كلها حاجات بسيط شال متشغل -

 ...لك دا حبيبك قوي.. مش قولت
 تقويل مي حبييب ده؟؟و  مهو انت مش عاوز تطمين -
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 ةهيوصلك ًبملكن .."النونو" أخوكدلوقيت هتطلع مع  إنت.. من غري كرت كالم -
بكره ومن هتسلمه الظرف ده.. و  هناك.. الراجلحلد الشركة.. هتطلع تقابل 

أول..  ..أكلفك بيها حاجةتبغلين بكل و  صبح هرتوح شغلك عادي..ال
  ..أبول

 . ..تؤمر إنت ..معلم حاضر اي -
عن معادك.. اللي  ساعةالنهارده اأتخرت  إنتآه بس مفيناش من أتخري..  -

 ؟.. فيها رقبتك اي حبيب.. فامهينجاي مينفعش فيه دقيقه واحده أتخري
 منتو  مبارحإصل كنت تعبان أنومه..  على  احت ر هللا.. و غصب عين اي معلم -

 ......و
.. بس مرة اتنيه ة. ُساح النوب.هتحكيلي قصة أبو زيد إنتخالص خالص..  -

 !!بسو  إنتبرقبتك.. ومش رقبتك 
 األشخاص، متوجها  ألحد األرض علىرمقين بنظرة ميألها الشر.. قبل أن يبصق 

منذ  "سامل"اليت خرج منها  رةبعدها ليدخل احلج األخريرك من جانب وجهه.. حت حبركة
  ..قليل
مل أتبي من مغطي رأسه بكيس قماش أسود.. و  شخص مكبلمعه و  خرج الرجلو  ثواين

 ... "سامل "حاولت اسرتاق النظر ملعرفته لكن ًبدرين  ..هو
الظابط اللي  ععملتها م إنتاللي  ه.. طبعا  حركة اجلدعناألستاذبص اي سي  -

عليها.. بس مش مهم..  أعاتبكحمبتش  أانو  دي مكنتش يف االتفاق.. بيموت
يرسم و  يقولك انه يف خدمتك جييبك.. وها ه أكيد هاالظابط د إناملهم 
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 علىزي اجلردل طبعا  مكن حتكيله  إنتو  حبيبك..و  نه صاحبكإعليك دور 
 ؟إيهعمل أبقي  أانهانعمله.. يبقي و  عملناه إحنااللي 

احملشوة أبفكار يعجز  ةهذه الرأس اللعين علىتنيت لو أن سقف البيت ينطبق 
 ها.. تنيت أين مل أهرب ومل ألتقي هبذا اللعي.. كيف عرفنفسه أن أييت مبثل إبليس

 .."حسام"و "طارق"ين التقيت ألكين محدت هللا سرا  ألنه مل يكن يعرف  ؟كيف توقعو 
 ...فكالمه هذا ًبلتأكيد كان سيتغري تاما  لو علم بلقائي معهما ًبألمس

 ..خليك معااي ..متسرحش مين وحياة والديك ..األستاذمعااي اي سي  -
 . ..معاك اي معلم -
  ..حبيبك أبو ُسرةو  صاحبكيبقي  ؟اللي قدامك دي بقي يبقي مي -

  .."ُسري"رأسه فظهر  علىنزع الكيس القماش من و  من الشخص املكبل اقرتب
كل واحد يروح و  الغلةم نقس   و  .. خنلص مصلحتناا يفضل ضيف عندانه -

روح هنا وال هنا طلعت جدع.. بس هتقل عقلك وال ت إنتطبعا لو  ..حلاله
وال تعملي فيها أدهم الشرقاوي.. يبقي ال.. ساعتها  ..احلكايةوال متكملش 

...... وال بالش.. خليها .....علىو  زميلك علىو  نفسك علىتتشاهد 
  ..يف وقتها حاجةخلي كل  ..األحداثمبنحبش نسبق  إحنا ..مفاجأة

أنتزع  و  ا أن أنقض عليهظتهمزيد من التوضيح.. وددت حلإىل  مل يكن كالمه حيتاج
الومهية اليت صنعها لنفسه هذا  األسطورةسقط هذه أ   حىتمضغه بي أسناين أ ..كبده

لكين آثرت التحفظ لنفسي مبا اختذت من قرارات دون أن أبدي  ..املتعجرف األبله
أن أجعله يندم يوما  أن  علىهنايتها  حىتمعه  ةفقد قررت أن أخوض اللعب ..شيئا  منها

  ..ين يف فريقهاختار 
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مش واثق يف وال  إنت ..وال غريه "ُسري" إيهذنبه  ..ليه بس اي معلم -
  !إيه

أشعر برغبة يف االنتقام مل تراودين يوما  مع كل ما أمل يب من أحداث..  ةألول مر 
أتوق شوقا  للعب مع الكبار.. مل أرتعد.. مل أشعر بنبضات قليب تزداد.. سكنت 

كاذبة كعادهتا..   إنذاراتتطلق و  . مل تتمرد مثانيتالعواصف الوجاء يف رأسي.
مل هتمين  ؟يدعمينو  أحسست بشعور خمتلف.. رمبا ألين أعلم مبن يقف خلفي

 ..النتيجةمين هت.. فقط اإلجابة
لوالك كان زماين اي مقتول  ..عارف وأنتحد  أىأهم عندي من  إنتاي معلم  -

  ..فيذالتن على وأانتؤمرين  إنتاي مرمي يف اللومان.. 
 ..بضحكة متعجرفة مغموسة يف بئر من الغرور خرجت من جانب وجهه األسود

 هيقضيها صاحبك الغايل يف ضيافتنا.. ايمكلها أ  ..األستاذتعجبين ايسي  -
 .. ومتخدش ًبلك موضوع الرتبيطإيهكرما قد   إحنامتخافش أنت عارف و 
الراجل  إمنا.. ة.. علشان تعرف النتيجةالكالم ده بس لزوم الدخلو  الكيسو 

 ...ه ًبملناسبة.. في موًبيلكآ زوق والزم نوجب معاه..
 ...معلم اي إتفضل ..املوًبيل بتاعي؟؟ أه -
هنقفله كمان.. احتياط أمن بس و  الصونو  يفضل معااي يف احلفظ اهو ده ها -

 مش أكرت..
  ..جاهز أان ..اللي تشوفه ..معلم كلك زوق اي -
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 األستاذنونو.. وصل  اي :أرجاء الفناء يدوي يفبصوت جهوري أطلق له العنان ل
 .. خالص.. يال اياالسرتاحة علىتيبه  هخيلص تكون مستني مل  و  ملكان املصلحة..
 رجاله ًبلتوفيق...

سيجارته اليت مل تزل تتديل من جانب و  بلبانته اليت تأل فمه "النونو"هذا  اقرتب
إىل  وصلنا حىتاليت انطلقت  ةالبخاري ةركبنا الدراج اتبعه.. حىتفمه.. رمقين بنظرة 
 ..توقف ..جبوار السورو  حديقة الفسطاط..

فيه طوايل  ىشمهتنزل هنا.. شايف الشارع ده.. هت إنت.. األستاذبص ايسي  -
.. هتطلع الدور ةطول يف شرك علىمشالك  على ة..ياحلد الناصية اللي ج

مستنيك يف تنزل تالقيين و  .. وتنفذ اللي املعلم قالك عليه.. هتخلصالتاىن
 هندسه.. . طريقك سالك اي..نفس املكان ده.. خالص

 ىحماضرته التثقيفية قبل أن ميأل صدري بدخان هذا الشيء املسم "النونو"هني أ
أخذت طريقي حنو و  تجمازا  موتوسيكل.. كان صوته مزعجا  مبا يكفي.. لكين تاسك

 . .املكان املقصود
 طوات اثبتهوخب ..الظرف يف يديإىل  نظرت التوزيع (..و  الشركة العاملية للتجارة)

ح يل بتجاوز وبعد كلمات معدودات ُس   ،األمنتقدمت حنو  ..األمامإىل  تدنظر مو 
الذي استقبلين ًببتسامة .. "فتحي"األستاذ إىل  وصلت حىتالسلم و  االستقبال

 رقيقة..
جاي حلضرتك  .."حممد أمحد حممود مصطفي" أانصباح اخلري اي فندم..  -

 ..وص وظيفة األمن املطلوبةخبص



 

 دمعة جبل 247

 

بعد  تالتهالوقيت  ة.. الساعإيهمش معاك ساعة وال  إنت.. إيهصباح اخلري  -
  ..الظهر

  ..كدهو  بس الرهبة من املكان ..أسف اي فندم -
  ..حياسرت  إتفضل ..حاجةوال رهبه وال  أبدا  ال  -

خذ يفند أوراقه أو  أخذ املظروفو  مد يده .... ووجه بشوشاستقبال مطمئن
  ..مث رفع بصره حنوي ..عنايةب

 مش كده؟؟ .."سامل الصياد"جاي من طرف  إنت -
  ..فندم اي أيوة -
 ....طيب انتظر ثواين -

مث ضغط الذر اخلاص  ..واجه جهاز االتصال الداخلي حىتالتف بكرسيه 
  ..ًبلتحدث

  ..موجود عندي "سامل الصياد"من طرف الراجل اللي جاي  ..فندم اي -
شبه آليه  ةضبط مالبسه.. مث حبركو  اعتدل الرجل ..دخولًبل اإلذنبعد ُساع 

  ..األوراقو  أعطاين املظروف
 ..يف انتظارك "اثبت بيه" ..حضرتك إتفضل -

عالقات أهنا لذا احلد.. أم  األبلههل وصل نفوذ هذا  ..بدأ القلق يراودين
هذا الذي أيذن بدخول شخص من طرف أحد مراتدي  "اثبت"ومن هو  ؟تبادلية
بعد خطوات خلف هذا  ؟مسبقا   "سامل"يعرفين كما ذكر و  وهل أعرفهن؟؟ السجو 
 ةكبري   ةطاول يتوسطهاجدا   ةواسع ةفتح الباب اجلرار.. ليكشف عن غرف الذياملتأنق 



 

 دمعة جبل 248

 

ميينها مكتب  ىوعل ..يسارها أنرتيه فخم علىهنا خاصة ًبالجتماعات، أمن الواضح 
 !فخم جدا جيلس خلفه

ميكن أن الرجل اجلالس خلف املكتب.. كان آخر من بعد أن رأيت  ةتوقفت فجأ
 ة.. وقعت عيين عليه فتسمرت يف مكاين.. مل أحترك خطو أختيل يوما  أن ألتقي به

مصرعيهما  علىهااتن املقلتان املفتوحتان  ةتفيت ًبلتحديق بواسطك.. فقط ا ىأخر 
م من هذا العقل املتوقف عن العمل.. كان آخر من ميكن أن أتوقع لقاءه يف يو 

 ..األايم
 ..تسامة عذبه قبل أن يدعوين للدخولبانتشلين من حرييت وذهويل ًب

  ..إتفضل السالمة علىمحد هلل  .."حممد" أستاذأهال اي  -
 ....................... ؟إنتهو  ..هواااا ..هوااا -

*********************************** 
 سجن املزرعة.....

 
حتول من سجي  بعد أن ه الزرقاء اخلاصة ًبلسجن..مرتداي  بدلت "الطحان"جيلس 

كان .. ويف مقابله  يف قضااي قتل املتظاهرينحمكوم عليه بعشر سنوات إىل  احتياطي
يكرتث كثريا  ملا يدور حوله من أحاديث  "سعيد".. مل يكن ةاألربعموعة جم اجتماعمقر 

مت.. منفرد.. ال شيء ال يعرفه أحد.. صا .أو حتركات.. كان كمن ينتظر شيء ما.
 يتحدث إال قليل، وال يتفاعل مع من حوله إال يف أضيق احلدود..

صهره فشل يف ختطي  حىتفشلت مجيع حماوالت احمليطي يف دجمه معهم.. 
 إىلم عليها الوصول حواجزه.. مل يكن يهتم كثريا  ًبلزايرات.. فقد كان من ينتظرها حمر  
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يوم خروجه قريب.. بل  إنواثقا  كل الثقة من  هذه النقطة.. لكنه كان يف قرارة نفسه
 النشرات عن العقوًبتو  األخبارتتناوله و  الصحف ه. ًبلرغم ما تنشر ..قريب جدا  

كان له رأي   "سعيد".. إال أن املزرعةو  األحكام اليت تنتظر قاطين سجين طرهو 
أنه كان خيتلف مع من كانوا معه يف نفس احلبس، فاجلميع هنا  حىتخمتلف.. 

 .. يرسلون برسائل خمفيه أحياان   املذحبةيرتقبون.. يفكرون.. خيططون ملا بعد 
.. لكنه كان واثقا  من كل "الطحان"أحياان .. اجلميع هنا مل يقتنع يوما  بكالم  مفضوحةو 

 شعور حيس به...و  حدس
انل  اآلنفقد اهنمكوا يف التخطيط للجولة القادمة.. فاجلميع  اجملموعةأما ًبقي 

اجلميع يف و  للمؤبد.. األحيانبلغت يف بعض  ةقب سجي مع أحكام متنوعشرف ل
رموز كبرية، مل يسلم أحد من  علىغريها من التهم اليت اهنالت و  قتلو  تربحو  هتم فساد

مراتدي الوزارات أصبحوا مجيعا يف ملتقي و  نيل هذا الشرف، فكل ساكين القصور
 واحد وكأنه يف اجتماع وزاري موسع.. 

الجاء و  كان جالسا  أمام شاشة التلفاز يستمع لقصائد الذمفقد  .. "قيشو " أما
واليت فاقت املعلقات السبع.. كان جالسا  كخيل احلكومة الذي ينتظر أن أتتيه 

من مؤيدي  "شوقي"رصاصة الرمحة لتنهي مسرية العامرة بكل أنواع الشقاء.. كان 
ألن يعدم من أجله عشرات  ا  فيااته كفما قدمه يف حي ،نظرية املذحبة اليت تنتظر اجلميع

 ..املرات
 ةلزنزانته املفتوح "انفع"مل ينتبه لدخول أنه  حىتيف قمة تركيزه  "شوقي"جيلس  
 ده لوحده ها ..هتفضل مسلم ودانك للتليفزيون إنت .."شوقي" اي إيه :تكلم حىت

 ..خيلص عليك
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ه  دأول القصيو  .اللي يف وش املدفع. أانبس اي ًبشا.. مانت عارف  إيهأعمل  -
 مليون.. 70معااي كام  أانمليون جنيه.. ليه  70غرامةسنه و  20كانت كفر.. 

 !لسهو 
  ..أبدا  مكنتش فاكرك كده  ..مالك خفيف ليه كده إنت -
يالقي  ملا  ..شوفته يف حيايت حقه ما يعرفش ينام أانًبشا اللي شاف اللي  اي -

  ..قلب عليه مره واحده كله
  ..يعين شوفت نفسك جاي لوحدك إنته.. معاك أه إحناايعم ما  -
.. انتوا قضاايكم كلها ةالكبري  ةاللي شايل الليل أانانتوا هنا آه بس  ،ًبشا ال اي -

دا التلفزيون  ..ده إيه ..خرايب . اي.أان إمنامش عارفي ميسكوا عليها دليل.. 
 !شغال حلسايب تقريبا  

شوية  علىفق نت عاوزينو  مستنينك بره اجلماعة ..قوم بس بطل هبل -
 حاجات.. 

 ؟إيهًبشا حاجات  خري اي -
 .."سعيد" شوفتعايل معااي علشان لسه هاو  قوم بس -
 ..حاضر ..اي ًبشااللي تشوفه  -

 وصال حىت "حممود"اختذ سبيله يف املمر مع اللواء و  جهاز التلفاز.. "شوقي"أطفأ 
مباشرة قبل أن هبذا الصامت احملدق يف الفضاء.. يقفا أمامه مقر اخللوة اخلاصة إىل 

 ..حاجةعاوزين يتكلموا معاك يف  اجلماعة "سعيد" قوم اي :بيده "انفع"يشري إليه 
اتبعها بدوران  ،الفكرة علىمن يده تبدي اعرتاضه  إبشارةواكتفي  "سعيد"مل ينطق 

  ..للوجه يكفي لغلق الطريق أمام أي حماولة للتفاوض معه
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اللي و  الكبري إنتغريك.. ًبشا الكالم مهم.. ومش هاينفع من  "سعيد" -
تتم من غري رأيك.. معلش تعايل  حاجةكل املفاتيح.. مينفعش   إيدكماسك يف 

قولا  همهم حاجةلو يف و  معجبتكش قول.. حاجةاُسع بس ولو و  نفسك على
 غري كده مش عاوزين منك كالم..

رك حتو  ..قدماه مث اعتدل قائما   "سعيد"زفري حارق.. مدد و  ةشفاه متدو  ًبمتعاض
هبذا يكون اكتمل النصاب و  ،مسبقا   أعدتالثالثي حيث كانت طاولة املفاوضات قد 

 ...الكبارالقانوين جملموعه 
و أي حق، كل واحد واخد جنب كعند  ما انتوا.. وهللا ةكده اي مجاع  أيوة :الفويل

 ؟؟إيهوال  ةمش يف مركب واحد إحناوقاعد لوحده.. 
 اي اللي أان إمناهما كان ليكي وضعكم انتم م ،مش يف مركب واحده قوي :شوقي

 ...حاسرة لو اتفعصت حمدش هايدري يب
 إنتليك زي اللي لينا.. و  اجملموعةواحد من  إنتشاكر: ليه بس ايبو الشوق.. 

 من احلكم..  تعبانةبس أعصابك لسه 
 ..ًبُسه حاجةكل   إنيقصد  "شوقي"بس  ..ما كلنا يف الوا سو ؟إيهانفع: حكم 

  ..نسيبه يف البحر لوحدهو  نتخلي عنهه إننافاكر 
 ..تبقي جبد غلطان "شوقي"غلطان.. لو بتفكر كده اي  إنتالفويل: ال بقي تصدق 

  ..يف اليومي اجلايي إزايجايبينك دلوقيت علشان نشوف هنتصرف  إحنامث 
 ًبلظبط مش فاهم؟؟ إيههنتصرف يف  :شوقي
ين لا راس من رجلي.. يبقي البلد طاملا كده مش ًب إنيقصد  "سليمان" :شاكر

  ..خنلع من البلد ًبللي نقدر عليهو  نسحب نفسنا هبدوء
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  ؟برضه مش فاهم :شوقي
 .. بيقولك هنسحب اللي نقدر عليه"شوقي"بس اي  إيهالكومي: مش فاهم 

 ذي ما حسابهبره.. كل واحد يف  علىنبعته و  نسيلهو  نصفي اللي نقدر عليهو 
 ...رةن غري شوشمبس يف السر  ..شغالي إحنا

حلو  ..احلساًبت بره علىحنولا و  نسيل الفلوسو  يعين نصفي الشركات :شوقي
 انتوا تطلعوا براءة تتمتعوا ًبلفلوسو  احلمرا ةبقي ألبس البدل وأانخالص.. 

 ..لبس يف عشماويأ وأان ..العزو 
 ..اتننت ًبين عليك إنت ،"شوقي"بتقوله ده اي  إنتالتخريف اللي  إيه :شاكر

 أان ،ًبشا متجننتش بس الكالم معناه كده، ملهوش معين اتين "محد"أال اي  :وقيش
 ؟فهمت غلط أان.. حد يفهمين لو إيهغلطان وال 

اختاذ صوته نربه غري املعتاد عليها يف احلديث مع الكبار.. فلم يكن و  مع انفعاله
ر قد اختذت بينهم سوي دميه يؤدي دورا  حمددا .. لكن من الواضح أن األمو  "شوقي"

، وكونه ةالفكر  علىاعرتاضه و  هبذا الشكل "شوقي"فارتفاع نربة  ..منحين أكثر خطورة
حساًبت الكبار.. كان هذا يؤذن إىل  تدفقهاو  املتحكم الرئيسي يف حركة األموال

 بتغيري يف مراكز القوي يستلزم تدخل سريع من حاكمدار العاصمة.. 
 ..كمال االقرتاحإرفضه و  ةالفكر  على اعرتاضه الفجو  "يشوق"مع ارتفاع صوت 

بنظرة أذابت أحشاءه.. مل يتكلم ولكنه اكتفي بنظرة واحدة محلت   "الطحان"رمقه 
أبن يفقد  ةكل ما ميكن أن يقال يف مثل هذا املوقف.. كانت هذه النظرة كفيل

 ...فتساقطت دون ترتيب ،من فمه ةاحلروف اخلارج علىالسيطرة  "شوقي"
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ًبشا.. الكالم ده معناه اين بتسلم  "دسعي"يعجبك كده اي  ..إنت ..إنت :شوقي
  ..لعشماوي متنفض

اللي   وأنت.. "شوقي"عاجبك اللي بيعمله  "سعيد"صحيح ما ترد اي  :الكومي
 عمره ما هيخرج عن طوعنا..و  كنت بتقول عليه الراجل بتاعنا

  أانا بيع.. ًبشا.. بس الكالم كده معنه "حمسن"اي  حاجةأان خمرجتش وال  :شوقي
ًبشا يكون  "سعيد"له مع كمينفعش بعد خدمة العمر  و  خوااناض اي كده ًبتنف  
 ..دا جزايت

كالم و  إيهمتفرجش الناس علينا.. جزايت و  وبالش هبل "شوقي"شاكر: متعقل اي 
يعين  ،حول الفلوس كل واحد يف حسابه برهو  بنقولك صفي إحنا.. إيهفاضي 

 دي..  إيهزك زينا.. فيها 
أساسا  مش موجود.. يعين لو مطلعتش وال  أان إنًبشا.. فيها  قي: فيها كتري ايشو 

 "سعيد"بعدين و  تعدمت هنا مش هطول البيض وال أسود..إخدت حكم وال 
 ىيتكشف القدمي بتاعو  حاجةيعين يوم ما حيصل  ..كلها  الليلةًبشا عارف 

 ....يرمحين حمدش ها
لدرجه أهنا استوجبت تدخل غري  "سعيد" إباثرةكفيله كانت هذه الكلمات  

ومع قبضة حمكمة   ..كلماته  "شوقي"رقبة إىل  "سعيد"متوقع.. فقد سبقت قبضة 
كده   إنت :صارمو  بصوت خافت مهددو  .."سعيد"كادت خترج حنجرته بي يدي 

كالم يف اللي فات لو و  ..رمش هايطلع عليك هناو  كلمة زايدة  ..يدكبتحفر قربك إب
 ....هامضي عليها كمانو  أان بنفسي هاكتب شهادة وفاتكُسعت منه حرف واحد، 

 ةفصمت مطبق أجلم ألسن ..متوقع من أي من احلاضرين "سعيد"مل يكن رد فعل 
العي تتحرك يف دوائر مغلقة حماولة أن تد أحد فرسان املعبد الذي يتدخل  ..اجلميع
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نتج عن يتظار ما ساكتفوا ًبنو  ..لكنهم مجيعا  التزموا الصمت ..ليفض هذا االشتباك
  ..ةهذه املواجه

اللي بتجيلك هنا  ةهتبلغ البت املايص .... بعد يومي يف زايرة"شوقي"بص اي  -
 اب من السوق..حاالنس إجراءاتيف الشركة يف  ةدي تبدأ مع الشئون القانوني

من غري غلطه.. كل واحد من  مرتتبه حاجةيف ظرف شهر واحد تكون كل و 
صورة منه تيجي و  البيت.. علىالبنك ًبلتحويالت  رإشعايتبعت له  اجلماعة

 ..عليهنفسك هتندم  إنتهنا.. فاهم.. مش عاوزك ختليين أتصرف تصرف 
وجهه مطلقا  سيال  من السعال من  علىالذي انكفأ  "شوقي"رقبة  "الطحان"ترك 

الذي لطاملا تلذذ ًبستعراض  "الوزير"أو  "شوقي"املرتعد، مل يكن هذا أبدا   هجسد
ترويض هذا الغول  "الطحان"حساب هامات الرجال.. ًبلفعل استطاع  علىوته ق

  ..قط بدون خمالب أو أنيابإىل  حتويلهو  املتمرد..
مقعدته للخلف، مسكا  برقبته حمدقا  يف عيين  علىزاحفا   "شوقي"تراجع 

 من عيناه املتسعتان حنو قلب املسمومة أسهمهطالق إالذي استمر يف  "الطحان"
  ..يصطاد القط فأرا  دائما  فهكذا  ،مباشرة "شوقي"ل عقو 

 حىتالشيطان  علىقاطعا  الطريق  "شاكر"تدخل  ،املتبادلةالنظرات و  بي الصمت
ألخذ الشيطان مبجامع قليال  فلو أتخر  ،انر الغضب بي اجلميع إشعالال يزيد يف 

ه، ساعتها ال ميكن ينتفض قلبو  حتمر عيونهو  تنتفخ أوداجه حىتنفخ يف أنفه و  "سعيد"
  ..أبدا  أن تتنبأ مبا ميكن أن حيدث
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طول عمرك ساند  إنت.. "سعيد"اي مجاعه مش كده، ما هتدي شويه اي  إيهشاكر: 
والراجل من ، هو بس ها عاوز يفهم هو الراجل بتاعك..و  "شوقي" على

 حقه..
ين يوم من النهارده اي جواًبت البنك اي جواب ات 30و ..الكالم انتهي :سعيد

 ؟"وزير". عارف زينهم اي ..زينهم علىخالص هايطلع من هنا 
******************************** 
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 الفصل التاسع عشر

 
 . ..منزل أم رامي

 
الذي خرج منذ الظهرية مل يعد ومل  "فحامت"تظهر أم رامي وقد بدا عليه القلق.. 

 على جييبوال  األمسنذ الغائب م "ُسري"و ..يتصل لتطمئن عليه بعد نزوله املفاجئ
علم مبا  علىرمبا تكون  "إميان"هاتفه.. سيطر القلق عليها، ما اضطرها للذهاب لبيت 

 ....قد اتصل هبا "حامت"أو أن  ،حيدث
وبعد سيل من الرتحيبات.. دخلت  ..حبرارة ًبلغه كالعادة "إميانأم "استقبلتها 

أم " باق يف املطبخ.. فهي حتشاليبدوا عليها آاثر العمل  مشرقة كعادهتا.. "إميان"
  ..لتبديل مالبسها حىتتلها كثريا  فلم تتأخر و  "رامي

 ..عندان.. وحشتيين وهللا "أم رامي"النور ده  إيه -
بقبالت مع أحضان مل ختفي ما تشعر به من  ةهذه التحية الرقيق "أم رامي"قابلت 

 ...قلق
 ؟إيهازيك انيت اي عمري عامله  -
 ؟مالك شكلك كده مش رايقه زي عوايدك ..مد هللهللا احلو تام أان -

 ...أان هقوم أعمل الشاي علشان اتخدوا راحتكم يف الكالم: قاطعتهما أم إميان
 ...شاء هللا إنعن قريب  "إبميان"ربنا يفرحك  ..تعيشي اي ست الكل -
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  ؟سر الزايرة املفاجأة دي إيه ..سيبك من الكالم ده ايم رامي -
  ؟هاردهالن "حامت"انيت كلميت  -
رنيت عليه   وأانمن ساعة ملا كنا مع بعض مكلمنيش،  إمبارحمن  ..ال وهللا -

 كذا مره تليفونه مقفول أو غري متاح.. بس عادي قولت ميكن يف مشوار
  ..الشبكه وحشهو 

  ..ال اي فاحله مش طبيعي -
مستويه من اللي حصل  أساسا   أانما تقلقنيش والنيب..  خالىتليه بس اي  -

 . ..قصه قلق وهللامش ان إمبارح
 ؟دي كمان إمبارحبقي اللي حصل  إيه -
  ؟هسألكتساليين وال أان اللي  هانيت جاي هو ،حاجةاي  إيهيف  ،هللا -
مكنش ايعي امه و  هاحي وش الظهر النهاردص "حامت"أصل  ،اصربي بس -

. لقيته نط زي ما يكون لسعته ..12 ساعةبقوله الولسه  ،شايف قدامه
  ..عقربه

 عين.؟ي إزاينط  -
 علىهو بيجري و  لبس هدومهو  اتنفضيعين مره واحده  ،إيهيعين  إزاي -

 !زي ما يكون حد واقف له مبدفع ..السلم
 ..عادي برضه ..اأتخرو  مش ميكن وراه مشوار ..بعدينو  -
 وشه مال على، كله عادي عادي.. بقولك نزل إيهفيكي  "إميان"انيت مالك اي  -

 ..يمبريدش.. تقويل عادو  معرفش راح فيو 
 ونزل جييب حالوة ةنه عيل يف احلضانإانيت حمسساين  خاليت.. اي بس إيه -

مش  ،عرفتهو  إمبارحبصراحه بعد اللي شوفته و  اأتخر.. حامت ده راجل،و 
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اجلدع داميا  ربنا بيسرتها معاه.. و  ،ةبصراح عطلع جد  هصل.. أهخاف عليه اتين
 .مش كده

 الصبح إمبارحللي خرج من ا "ُسري"و طيب ،ماشيو  "حامت" ،بنيت افهمي اي -
 ؟برضه مبريدشو  ،مرجعش حلد دلوقيتو 

  ؟ده كمان هيكون راح في "ُسري"و طيب ،انيت مصممه تقلقيين ليه بس ،هللا -
 ؟سألتكو  لو أعرف كنت جيت لك أانمهو  -
انزيل انيت روحي  ..بصي أان هتصرف ..ال كده بقي املوضوع يبقي مش طبيعي -

 ..هتصرف وأان ،يماش ..كلميين  رجعولو حد منهم 
  ..هتصرف هتصرف إيه ..إيهأعرف هتعملي ملا  ال مش انزله غري -

، يعين "إميان "اي  إيهجرا  :قطع احلديث دخول أم إميان حتمل صينية الشاي
بعدين نشوف و  األولخالتك جاايلك تستنجد بيكي تقوليها هتصرف، طمنيها 

 ..إيههنعمل 
 .....بصوا بقي ،حاضر أمري هلل -

 أخذتو  مدت يدها بكوب الشاي ألم راميو  يف جلستها "إميان" تاعتدل
 ..استدركت يف احلديث ..رشفتي أخذتبعد أن و  ،الكوب اخلاص هبا

ست زي الشرًبت جوزها كان ظابط يف السجن اللي  علىفت اتعر   إمبارح -
 ،تصاب الظابطإ هرب املساجيو  اتفتح السجنويوم ما  ،"حامت"حمبوس فيه 

نقذه خالص، املهم مطولش أكان رافض يتكلم عن اللي و  ..ويف حد أنقذه
 ؟ليه املستشفىعند الظابط ده يف  وأان "حامت"عليكم.. أمبارح بقي كان 

الظابط ده كان عاوز يشكر و  ،هو اللي أنقذ الظابط ده "حامت"علشان 
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حلفتين لو و  ارقمه أديتينو  مرات الظابط وقفت معااي شويه ،بقي إيهف ،"حامت"
 ؟فهمتوا بقي ..طول على اأكلمه حاجة أىاحتجت  أو جةحا أىحصل 

 ؟إميانايم  حاجةانيت فامهه  ..إيه مستشفىو  إيهظابط  -
  ..من كالمها حاجةخيت منا فامهه  والنيب اي -
أقولا ميكن تكلم جوزها و  هالمك! طيب خلوين بس أبس إيهمش فامهي  -

 ؟مش هنعرف نتصرف زيهم برضه.. مش كده إحنايتصرف هو.. 
 ؟الست دي إيهي اُسها وه -
استنوا التليفون  ..بيه الظابط "طارق"هامن مرات  "صايف"دي بقي الست  -

 ..برين
 ..ألصقت إميان املوًبيل أبذهنا متجاهلة نظرات الرتقب املتبادلة بي املندهشتان

  .."حامت"خطيبة  .."إميان"مع حضرتك  ..اي هامن أيوة ..ألو -
 ؟إيه حضرتك أخبارك ..أهال حبضرتك ..هآ

 ..طيب بس لو فيها ثقاله عاوزه من حضرتك خدمه
  ..تعيشي ايرب

حلد و  متسربعو  خطييب نزل من الصبح متلهوج "حامت"أقول حلضرتك.. 
و  ،موًبيله مقفول من الصبح حىتو  ..حاجةمنعرفش عنه و  لدوقيت مرجعش
  ..هل رضعوال حد ات حاجةله  خايفه يكون جرا

اللي ساكن معاه برضه  "ُسري" األستاذن ال.. أصل مش هو لوحده، دا كما
 برضه تليفونه مقفول...و  مرجعشو  إمبارحخرج من 

  ..بيه "طارق"و منعرفش أي حد غري حضرتك
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بيه يتصرف أو يشوف لو يقدر  "طارق"بس لو مكن حضرتك تكلمي  ..اه
 إيههنا قلقاني جدا ومش عارفي نعمل  اجلماعةصل كل أ ..يعرت لنا عليه

  ..وهللا
 ...طول علىدا رقمي معااي  ..اي فندم آه

  ..لف شكر اي هامنألف أ ..هنتظر من حضرتك اتصال ..خالص
 ..ةمع السالم ..ربنا ما حيرمنا منكم أبدا  

 ؟اي إميان طمنيين إيهها قالت لك  -
  ..عصا غليظة يف يده علىيستند  "إبراهيم"يدخل احلاج 

 !!قول البيت منورأ وأان ،"أم رامي"ايدي النور اي ست  ..احم احم -
 منور بوجودك اي حاج..  -
 نزل من الصبح متسربع، "حامت"بتقول  "أم رامي".. تيجي تشوف اي حاج ما -

 ..تليفونه مقفولو  ،ال حس وال خربو  8 الساعةادينا بقينا و 
 !!صغري "حامت "وهو يعين ..الغايب حجته معاه ..بس اي مجاعه إيه -
 متصلشو  منعرفش هو فيو  ه نزل متلهوجًبًب.. هي قصد ماما تقولك ان ال اي -

مبارح منعرفش هو إمن  "ُسري"كمان   إنبقي  ةاملشكلو  تليفونه مقفول..و 
 !!في

مشوفتوش.. طيب مش ميكن راح  إمبارح علىح من ساعة ما صب   أان ،ه وهللاآ -
  ..ًبت عندهو  حاجةعند حد معرفه وال 
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وال سبت.. وال عمره  مانت عارف انه مقطوع وال له حد ،معرفة مي اي حاج -
وال حد  حاجةخايفه يكون جرالم  أان املشكلةًبت بره البيت.. و  عملها

 .."ايبو إميان"مش مطنه وهللا أان  ..عارف ظروفه إنت .."حلامت"اتعرض 
ايسيت.. استعيين ًبهلل.. ربنا قادر حيفظه.. اللي جناه من كل اللي فات ده..  -

له ربنا يرجعه ادعوا ه.. بس انتوا ابن حالل وربنا هيسرتها معا "حامت"
  ..ًبلسالمة

 ؟حاجةحاج ومش هنعمل  دان كده ايخ علىيدان إيعين هنقعد حاطي  -
. قومي اي .يفرجها وال حاطي وال غريه.. انتوا بس استعينوا ًبهلل وهو ها -

صل لنا حتتتعشي معنا علشان  "يأم رام"جهزي العشا خلي خالتك  "إميان"
 ..ةالربك

 ..هبلغكم حاجةأان انزله ولو حصل  ..ال .. حاجألف هنا اي -
تنزيل من و  تبقي عيب.. يعين تبقي عندان حىتايخيت.. والنيب  إيهانيت بتقويل  -

 ما تتكلم اي حاج!! غري ماتتعشي.. وهللا هزعل منك كده..
العشا.. فباين  جبهزصلها شايفه اين اللي أ ماما.. دي ًبين عليها خايفه.. ال اي -

  ..حاجةوال عليها خافت 
  ..اجلدعان علىقلقانه  ..مليش نفس أانوهللا بس  ال -
ايسيت ربك اللي بيدبرها ودول رجاله.. يعين الهم عيال وال بنات.. يعين هم  -

  ..ومالأشهلي  "إميان"علينا.. يال  يقلقوااللي 
  .."أم رامي"ثواين هتالقي احلي عشا ألحلي  -

*************************** 
 ..غرفة طارق ..لعيينيف القصر ا
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 ..ةحيمل وجها  قد امتلئ بتعبريات خمتلط ..طرق الباب إنبعد  "حسام"يدخل 

أن يصيب  ىخيش "طارق"ليواجه وجها  آخر قد محل تعبريا  واحدا  فقط.. مل يكن 
إخراج السفاح و  أن يتم اصطياده يف فخ من أتليف ىمكروه قدر ما كان خيش "حامت"

يف عمل ليس من أجل سوداء  "حبامت" "الصياد" استعانةا  أن كان يدرك جيد  ..الارب
 .إمنا ليقدمه ككبش يفتدي به نفسهو  ،هعيون
بفريسه  اإليقاعيف  "سامل"هل ًبلفعل سينجح  ،"طارق"ًبل ل كان أكثر ما يشغ  

هبا يف غياهب السجن هذه  "حامت"اليت سيلقي  ةما هي اجلرميو  ؟هذه املرة ساذجة
 "سامل"هل سيكون استعداد  ؟"حامت"ينقذ و  أن يرد اجلميل "طارقل"هل ميكن  ؟املرة

 علىتساؤالت كثرية رُست  ؟"حسام"و "طارق"أسرع من حتركات و  خطته أقويو 
 ..الفور علىالذي جاءه  "حسام"جعلته يسرع بطلب و  شحوًب  واضحا   هوجه

 ؟.إيهحصل  "طارق"خري اي  -
 ؟حيصل ل حسابه هاماللي كنت عا ،"حسام"شوفت اي  -
  هو اللي هيحصل؟ إيهو  هو اللي كنت عامل حسابه إيه -
 مرجعشو  خرج الصبح "حامت" إنقالت لا و  .."بصايف"اتصلت  "حامت"خطيبة  -

 !تليفونه مقفولو  ..ماتصلشو 
  ؟الغريب يف كده إيهطيب  -
برضه تليفونه و  مرجعش حلد لدوقيتو  إمبارحصاحبه خرج  "ُسري" إنالغريب  -

 !ةجارف عنهم حاحمدش عو  مقفول
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 ،ساعات 10مكملتش  ةيااملطلوب يعين.. عادي دا كل احلك إيه ،وبعدين -
 !ةمش مستاهل ةاملد ..مش اختفاء وال ينفع نتحرك حىت يعىن

 ةعن العملي ىهو بيحكو  "حامت"ُسعت  إنتبس  ،قصرية املدة إنعارف  أيوة -
 ..دي ةياهو اللي ورا احلك "الصياد"أكيد و  ،"الصياد"اللي كلفه بيها 

ولو  ؟إيهيعمل بيه  "ُسري"منا هياخد إ ..منطقي ،ماشي ،"حامت"ايخد طيب  -
، "أم رامي"وال  "إميان"مثال  يعين.. مش كان خطف  ،عاوز ورقة ضغط مثال

 .؟ةكبري   حاجةهو يبقي عمل أ
 معاه "حامت"و "ُسري"كيد هو اللي خطف أ ،زيي "الصياد"متعرفش  إنتال  -

  ..ةان العمليمكأو بس لو كنت أعرف هو في  ،لوقيتد
 إهدى ايعم مش كده  ..كربت احلكايةو  خالص خليتها عملية -
وال خايف من  "ُسري"وال  "حامت" علىأهدي إيه بس أان مش خايف  -

 الفكرة كلها إن يبقي قدامك حد مظلوم مش مهم مي هو.. .."الصياد"
  ..شايفه قدامك بيتبهدل ومش عارف تد إيدك تساعدهو 

انت لو اشتغلت كده  .."طارق"بس اللي مظاليم اي  "ُسري "و "حامت"يعين هو  -
  ..يبقي مش هتخلص

 ..األقل بيفرق معاه إنسان بريء علىاملهم يبقي يف حد  ..مش مهم -
بس خد ًبلك من  إنت ،ف متشغلش ًبلكهتصر   وأانبص سيب احلكاية دي  -

 ؟املفروض هتخرج بعد كام يوم ..صحتك
 ...حميط مش يف كوم قش يف إبره علىتدور ب إنتاملهم خد ًبلك  -
 ؟إيهيعين  -
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 ..ضاربي بطايقو  اللي معاه مغريين أساميهمو  "الصياد" أكيديعين خد ًبلك  -
 ؟اي بطل إزايشوف بقي هتحلها  ..ةيعين مستحيل توصل حلد فيهم بسهول

هتخرج  إنت.. مفيش حد مبيسبش وراه غلطات.. املهم إنتمتشغلش ًبلك  -
 ميت من هنا؟؟إ

 ..ةأسبوع كده.. احلالة بقيت مستقر  على االدكاترة بيقولو  -
هتابع املوضوع ده.. ولو حد كلمك أو كلم  وأانهرتاتح  إنتطيب كده تام..  -

  ..املدام ايريت تبلغين
 علىصعبان  أانبس  ،ك معاايتعارف اين تعب أانمعلش  ،"حسام"ماشي اي  -

  ..ةيلبس قضيه جديده وهو لسه مطلعش من القدمي "حامت"
حامت "رقم و  ،اديهوين "حامت"املهم لو معاك رقم خطيبة  ..ًبلك ال متخدش يف -

 ؟معاك أكيد.. "
.. خد -  ..اكتب عندك ..طبعا  

*************************** 
نعت هذا الشخص الذي م   .. أكن أتوقع يوما  أن أجتمع هبذا الرجل وجها  لوجهمل

اطا  بسياج من من احلديث معه قهرا .. مل أكن وحدي الذي منعت.. بل كان حم
يوم خطبيت يف السجن.. أيضا  مل  يوم أن قدم يل التهنئة.. مل أنس   ..الصمتو  الغموض

  ..يل عندما مهمت أن أحتدث معه "شيحة"و "الصياد"أنس زجر 
ها هو الرجل الغامض الصامت املنزوي.. جيلس خلف املكتب الفخم يف هذه 

.. كل يالعاملو  املبينو  املوقعو  األاثثاحلداثة شيئا  ما.. فالشركة اليت يبدوا عليها 
 قليلة..  فرتةأن الشركة قد بدأت نشاطها منذ  علىشيء يدل 
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اتني  .."فتحي" .؛اتفضل. ..هتفضل واقف كده كتري .."حممد"اي أستاذ  إيه -
 ...متدخلش حد عليناو  قهوة مظبوط بسرعه.. تيبها بنفسك

برقيات إىل  كان كمن يبعث  ..ن قبلوجهه م علىمل تفارقه االبتسامه اليت مل أرها 
ل عمتتالية أبن ال ختف واقرتب فهنا مكان آمن ال خوف فيه وال ترقب.. ًبلف

استجبت لدعوته بدون أن أتكلم.. فقط التفت ألاتبع الباب الكبري الذي أغلق 
 هبدوء...

 !!مش حضرتك برضوا ......هو حضرتك -
  ..اللي كنت معاك يف اللومان اي سيدي أان -
 ؟مش كده ..بيه" لمجي" -
فيها  إنتاخلضة اللي و  الذهول إيهومال أُسي كويس.. انت عارف أ ما .هللا -

 ؟دي
ين أشوف حضرتك هنا.. أصل إمكنتش متخيل  أانمعلش ايًبشا وهللا بس  -

جمابليش سرية و  علشان أشتغل هنا ..بعتين علشان أس ...... أقصد" سامل "
  ..خالص

دي و  .."اثبت"اُسي بقي  أان.. "حممد "ي زي مانت اُسك بق .."حامت"بص اي  -
 .. ..ةالصفة اجلديدو  طبعا ًبالسم ..شركيت

 علىاللي عرض  "سامل"طيب وحضرتك اللي طلبت أين اشتغل هنا وال  -
  ؟حضرتك
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 إنمبا و  ،شغل علىنك بتدور إقايل و  فكرين بيكو  كلمين  "سامل" ..ال أبدا   -
وال عندك  ..كون معااننك تإفمفيش مانع  ،الشركه زي مانت شايف جديده

 ؟مانع
  ..............بس أصل ،ًبشا أبدا  ال اي -
ب هيكون رتاملو  ..هتكون مبسوط معنا هنا جدا   إنتال بس وال أصل..  -

 . ..بس علشان العشرة القدمية ..جمزي
 ؟طيب بس مكن أسال حضرتك سؤال -
  ..خري ..اي سيدياتفضل  -
ة اللي خرجت اجلديد ةطاقالبو  ..هو اللي جاب الورق حلضرتك "سامل"هو  -

 ؟؟بيهم مش كده
ها خلف هذه االبتسامه اليت بدت اخفاملفاجأة لكنه أوجهه مالمح  علىارتسمت 

  ..يف هذه اللحظة ةمصطنع
 ؟ليه بتسأل السؤال ده -
 ..أصل هو اللي جاب يل الورق وهو اللي جابين حلضرتك ..ال أبدا   -
هو كمان اللي و  طاقهالبو  هو اللي جاب الورق "سامل" ..اي سيدي أيوة -

 ساعدين يف اخلروج و........
خطوات  ..القهوة حامال   "فتحي"الباب تؤذن بدخول  علىقطع احلديث طرقات 

 ..حنو املكتب ووضع القهوة مث انصرف يف هدوء مغلقا  خلفه الباب
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الدنيا دي فرص وانت طاملا جت مصلحتك مع حد يبقي  .."حامت"شوف اي  -
بعد كده و  اتسك بيهاو  . خد فرصتك... المتقولش بالش أو مينفعش

  ..الوضع اجلديد علىاتصرف 
  ..مش قليل يعينإنت نك إُسعته عن حضرتك  أانأصل اللي  اي ًبشامعلش  -
 ."الصياد"بتسأل ازاي حد زيي أجلأ حلد زي  إنتيعين  ..فهمت قصدك ..هآ -

  ؟مش كده
 ؟تقريبا   ..يعين -
يف و  ملك أو رئيس إنتلو  ..فرقمش هات .."حممد"اي  ..وال "حامت"بص اي -

جدا   ةوضيع ةخشب علىراكب و  جالك واحد حقريو  هتغرق..و  وسط البحر
.. هرتكب معاه وال هتقول دا مش من ملك وال رئيس زيكمتتناسبش مع 

 ؟مقامي
 .. دي الروح حلوة برضه..إيههركب معاه لو هو  ..اي ًبشاال طبعا   -
 ..وافقت أانو  ،نه يساعدينإ ىعلعرض و  "الصياد"أان عملت كده.. جايل  -
هيعمل  "الصياد" إنمكن تقتنع  إنتهو  ..معلش يف السؤال اي ًبشاطيب  -

 ؟يعين من غري مقابل كده ..ده هلل
 ..حاجةالتمن متفقي عليه مسبقا  قبل أي و  ..بتمن حاجةالزم كل  ..طبعا  ال -

ع الوض علىبعدين اتصرف و  إمسك األول يف احلبل ..بس زي ما قولت لك
 ..اجلديد

عامل زي الديب اللي بيأكل املعزة الصغرية علشان  "الصياد"اللي زي  اي ًبشا -
  ..تكرب علشان تستاهل االكلو  تسمن
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عامل احتياطايت..  أانبس  ..حاجة علىومتأكد انه راسم  .."حامت"عارف اي  -
 أانعلشان كده  ..أان عارفك شاب كويس وحمرتم ..وكويس انك بقيت معاان

  ..حلظة انك تيجي تشتغل ماترددتش
 ؟وليه ،عاوزين اشتغل هنا في "الصياد"عارف  إنت ..بس ايًبشا -
ين شايف انك مكن إمع  ..مننك طلبت انك تشتغل يف األإ ..هو قايل ..اه -

 ..تكون معااي هنا يف املكتب.. بس طاملا دي رغبتك خالص
  ..ه حضرتكاللي تشوف حاجة. مش مهم يعين أي ... أقصد.........ال أبدا   -
 ..حاجةمفهمه كل  أان .."فتحي" علىهتخرج دلوقيت  إنت ..اي سيديطيب  -

ميكن  ..كلمىنيف أي وقت   حاجةلو احتاجت أي  ..دا رقمي اخلاصو 
  ..منتقابلش كتري أثناء الشغل بس مش عاوزك تقلق خالص

 .......كنت عاوز أقول حلضرتك  أانطيب بس  ..ايًبشا -
 أان.. "حامت " ..حاجةعنده تعليمات بكل  "حيفت". ..عارف انت عاوز إيه -

  ..بلغين فورا  تمش طبيعية  حاجةأي  ..عاوزك تكون الراجل بتاعي هنا
 ......................مش "الصياد" ..عاوز أقول حلضرتك بس اان اي ًبشا -
هتطلع مع  ..خليك يف شغلك اجلديد ...السماكو  ايعم سيبك من الصياد -

  ..اك الواجبهو هايعمل معو  "فتحي"
  ..خالص اي فندم اللي تشوفه -
تيجي و  .."فتحي" معكل تفاصيل الشغل و  مواعيديو  ..انزل دلوقيت أان -

  ..تستلم من الصبح
  ..حاضر ..اللي تشوفه ايًبشا -
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 كم كنت وضيعا    ..اخلنوع الذي انتابينو  اخلوفو  مل أعرف مل كل هذا اجلنب
ن مل يعد لك اآل ..أصمت كشيطان أخرسو  جللذا الر  "سامل"أعلم مبا يدبره  ..حقريا  و 

 برأسه تفكر  ..ترعت من نفس كأسه ..لقد أصبحت مثله .."سامل"احلق يف عقاب 
  ..تتحدث بلسانهو 

سامل "ها أان أضع السم بيدي لذا الرجل.. ها أان أطعنه خبنجر مكتوب عليه 
صبح األفعي هذ أ   ؟هذا احلدإىل  كثريا  كنت جباان  لكن هل يصل يب اجلنب  .."الصياد

  ؟نها خوفا  عليها من الربدضاليت تقتل صاحبها ألنه احت
لكن ال.. سأخرج عن صميت.. سأحطم سجن خويف.. سأقتل شيطاين األخرس 

ايم ترتك جرحا  آخر غائرا  يف جسدي  الذي يلجمين عن كلمة احلق.. لن أدع األ
 هذه املرة... رح الوزير.. لن أصمت جك

من املكان الذي  ..من هنا .."سامل"م من املتغطرس املتعايل سأبدأ خطة االنتقا
  ..استهانتك يب علىا السفاح يهأسأجعلك تندم  ..زرعين فيه

  ..اتفضل حضرتك .."حممد"استاذ  -
 ..."فتحي"ستاذ أاي  أيوة ..ه حاضرآ. ........ها -
 ال ركز مش هاينفع السرحان يف الشغل بتاعنا.  ..اللي واخد عقلك إيه -
 ...قدمية حاجةبس افتكرت  دا  أبال  -
هتيجي معاي دلوقيت تستلم و  طيب خري.. الورق بتاعك خالص جاهز.. -

 اليونيفورم.. 
 أنشطة الشركةو  يف سرد كل تفاصيل العمل بداية من املواعيد "فتحي"استطرد 

يستفيض.. مل يرتك و  عاتقي.. أخذ يشرح علىتقع ساليت ام نظام العمل.. مرورا  ًبملهو 
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جاء سؤايل الذي جعل وجهه يتغري من  حىتذكره بكل توضيح..  ىتحأي شيء 
 ..املفاجأة

 ؟هو الشركة دي بيكون فيها فلوس كتري -
 ؟فاهم سؤالك اي مش إيهيعين  -
 تصديرو  من كده.. دي شركة استريادجراءات واألأقصد يعين ليه كل اإل -

  ..ما فهمت يعين علىخمازن و  تارة داخلية.. يعين أوراقو 
 ؟املشكلةبقي  إيه ..فاهم صح إنته كد  ..تام -
بسأل حضرتك.. هو الشركة بيكون فيها مبالغ ماليه ضخمه بتاعت شغل  أان -

 ؟مثال أو كده
لكن أوقات مش كتريه  ..معظم التعامالت بتاعتنا حتويالت بنكيه ..مش داميا -

 ...ون يف صفقات بتتسدد كاشبيك
هما كان متأمن مش أصل املكان م ..البنك مباشر علىطيب ليه مش برتوح  -

 ؟هايبقي زي البنك
عموما أي مبلغ مهما كان  و  ..البلد مش أمان خالص ..عندك حق يف دي -

طول  علىيعين اتين يوم  ..ساعة 24كبري مش بيبات يف الشركة أكرت من 
  ..بيكون يف البنك

ًبشا فاتح الشركة دي من قريب وال  "اثبت"هو  ..طيب معلش يف السؤال -
 ؟إيه

دا كان مقر شركة بس صاحبها دخل  ..جديدمش  ةكشرك  نفسهاملكان  -
مت  حىت ..صول بتاعتهابيع كل األو  الشركة مت تصفيتهاو  السجن من فرته

  ..املوظفي كل  تسريح
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صل املكان ًبين عليه أًبشا عمل الشركة دي مكان شركه اتنيه..  "اثبت"يعين  -
 .؟جديدو  نظيف

 ديكورات ..حاجة.ان غري فيه كل ًبشا أول ما أخد املك "اثبت"اه فعال   هو  -
 ..مكاتبو 

 ؟احب الشركة اللي كانت هناصتعرف  إنت ..طيب معلش -
ط مع حد من كان حد مش قليل يف البلد بس خب    إنُسعت  أانبس  ..ال أبدا   -

  ..حاجةاترمي يف السجن.. بس دلوقيت حمدش يعرف عنه و  الكبار
أو بعض أموال.. فما  ت جمرد سرقه أو شركةسلي العمليةللحظة أحسست أن 

جري يف خاطري أن صاحب هذا املكان هو نفسه صاحب املكان القدمي.. ال أعلم 
 ...مل أجد تفسريا   ؟ملاذا جال يف خاطري هذا الشعور.. لكن ملاذا

***************************************** 
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 الفصل العشرون

 
جبوار سور  .."النونو"هبذا .. موعد لقائي الثامنة مساءإىل  ن تشرياآل ةالساع

املبين.. رأيته عالمة استفهام كبرية ال  إىلخرجت من ًبب الشركة.. التفت  ..احلديقة
 غريهم خيططونو  يبدوا لا اجابة مقنعه أبدا .. خيوط متداخله.. أشخاص متحولون..

هنا حرب قذرة بي أشخاص كل منهم يبحث فقط عن مصلحته.. ال إيدبرون.. و 
خر.. آنه صراع من نوع إقدام.. فقد.. أو ميوت أو يدهس حتت وطئ األيهمه من ي  

 ...صراع الكبار
 البخاريةدراجته و  سيجارتهو  اللعينةهذا الغيب املتشدق بلبانته  على مل أأتخر كثريا  

  ..العتيقة ذات الصوت القاتل
 ؟ستاذ.. املعلم مستين.. اأتخرت ليه كدهيال ايسي األ -

 ...يال ..سوق وانت ساكت: الضيقو  ري من الدونيةرمقته بنظرة حتمل الكث
ًبين  م موصي عليك... أصل املعل.ساكت وأانستاذ.. هاسوق وماله ايسي األ -

 عليك مهم..
أن ألقي بك من أمامي.. لكن ليس األن، فمصريك مع  ا الغيب.. كم أتىنيهأ

احلمراء.. يف  لةالبدسيدك سيأيت يوما  دون حمال.. سأستمتع كثريا  برؤيتكما يف أحضان 
 ضيافة عشماوي..
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أخريا  بعد معاانة مع هذا الضجيج الذي ال حيتمل وصفع الواء لوجهي من أثر 
مرقد السفاح يف هذه احلارة الضيقة.. اليت رأيتها فرصة إىل  بله.. وصلتسرعة هذا األ

 ..بلة بسهوله.. لكن فقط عندما حيي املوعدالصطياد هذا األ
جالسا  مع ًبقي أفراد جمموعته..  "الصياد"حيث كان  .."النونو"دخلت خلف 

كانت الوضع   .."ُسري" ..ليهم العضو اجلديدإنضم ا زادهم شخص آخر.. فقد لكن
منها رائحة  يتجلىاليت  ًبلشيشةبينهم مسكا   ا  جالس فقد كان ..محيميا  للغاية

  ...يف نظامزجاجات البرية املرتاصة و  مع صينية من الطعام ..احلشيش
أعتصر و  نفسي أصارع أان، فبينما هلعنايت عليو  غضيب كدت أن أصب جم  

الطعام.. لكين و  هناء مع احلشيشو  س  ن  ، تلس أنت يف أ  كمججميت يف إجياد خمرج ل
تفكريي.. لكن  علىتوقفت.. فكرة الذئب الذي يسمن ضحيته مازالت مسيطرة 

  .."الصياد"لذا  ة؟؟ هل سيكون فريسه جديد"ُسري"ملاذا 
ويل ألبدأ به اجلولة األ فكار منها.. أريد ذهنا  صافيا  ألسقط كل األهززت رأسي 

 ويل من " الفوز أو املوت " اجلولة األ .."الصياد"من مبارايت مع 
  ..هللا تكون رفعت راسي على. .نورت اي بطل -
 ..ًبشا ًبعت لك السالم كتري "اثبت" ..أكيد اي معلم -
 ؟إيهعملت طمين  ..ها ..تسلم اي غايل -
من بكره هكون و  استلمت الشغلو   معلم زي مافهمتين ًبلظبط..ايكل خري  -

  ..هناك
  ..كده حبييب  إنت ..حلو خالص -
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هللا.. و "حامت"غلطان اي  إنت: بصوت ميأله التيه من أتثري احلشيش "ُسري"تدخل 
أنضف حتة حشيش  ةالنعم الناس الطيبه دي من زمان.. علي   علىمش كنت تعرفين 

 ربتها يف حيايت.. ش
 .؟انبسطتايرب تكون  ..اي سيديديك عرفتهم أ .."ُسري"ماشي ايعم  -
وما يتبسطش ليه بس ايسي االستاذ، دا من طرفك.. يعين من طرف  ،هللا -

 ..الغايل
 ؟بس كنت عاوز أسألك سؤال اي معلم ..تعيش اي معلم -
 ..اسأل براحتك ..خري ايحبيب -
 ؟وال شهره يعين اُسكده  "الصيادهو " -

.. فبمجرد أن ُسعه خشبة املسرح علىايسي  إلُساعيلقدمي سؤايل كمونوجل  بدا
 علىاليت مل أكن اتوقع أن تكون ردا   العاليةاهتز املنزل من ضحكاهتم  حىتاملوجودين 
  ..حتديدا   "شيحة"و "الصياد"ضحكات مصحوبة بسعال شديد من  ..سؤال كهذا  

 غلط؟؟ حاجةخري بس اي معلم أان قولت  -
 "سامل"األقل.. لكنه قطعه  علىاستمر الضحك الستريي الغري مربر ًبلنسبة يل 
 . ..بصوت صارم ال يتناسب أبدا  مع ضحكاته منذ ثوان

هعترب نفسي  أانسؤالك ده له معين واحد بس اي سي االستاذ.. بس  -
ماشي.. وبالش تطاوع دماغك دي.. أصلك شكلك كده مش  ..مسمعتوش

 ..خري علىانوي 
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لكت أعصايب وكأين مل أُسع شيئا .. ففقدان توازين يف بداية املباراة سيجعل تا
أن أكمل وال أتراجع، فرتاجعي يؤكد كالمه.. أما  دي شبه مستحيل.. كان علي  و صم

 ..بكل أتكيد يهأتقدمي سيجعله يغري ر 
سم شهره.. إفهمتين غلط.. أصل كل املعلمي بيكون ليهم  إنت.. اي معلمال  -

 ..سؤال عادي يعين ..غريهمو  كده  "شيحة"م زي املعل
بس الصياد دي  .."سامل"اُسي  أانهرحيك..  أانخالص ايسي االستاذ..  -

 ؟سبب االسم كمانشهره.. ماشي وال لسه عاوز تعرف 
له.. كان البد من  ةن أيقنت أنه قرأ ما يدور بداخلي وكأين كتاب مفتوح ًبلنسباآل

  ..بضتهجراء مناورة سريعه أفلت من وطئ قإ
  ..غريبه يف الشركة حاجةلقيت  أانبس النهارده  ..ال اي معلم -
 ..خري.. اشجيين -
ًبشا قبل ما يدخل السجن ومل خرج جددها  "اثبت"الشركة دي كانت بتاعت  -

 ؟مش كده ..غري اُسهاو  نه مشرتي جديدإ على
قعد  نت مش هتجيبها لرب.. أقولك.. تعاىل أإمش بقولك  ..دي النصاحةايه  -

 .. ك لقمه علشان أفهمككل ل
  ..أروحملا  هاكل يف البيت أانتعيش اي معلم..  -

حبال أ علىين هبلوان أتراقص أحسست أب ..تتعايل الضحكات الثانيةللمرة 
  ..سريك
 ؟هنا علىجيلكم بكره أو  حمش هارو   أان ..بس اي معلم إيه -
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 قعده فلو  حشيشو  أكلو  يعين بزمتك ده كالم.. يعين املعلم مكلف نفسه -
  ..أجيو  تقول أروحو  ..الفل

 . ..هللا بسو "شيحة"مش القصد اي معلم  -
دي  ةضيفنا حلد ما العملي إنتبطل بسبسبه.. و  ستاذماتقعد ايسي األ -

مش هتبطل الطبع الباب اللي  إنتخلينا نقول الكلمتي..  اترزع ختلص..
 !فيك ده

 قعد بقي ايإخلقك اي معلمي.. دا لسه مستجد بس مش فاهم..  هدي -
متطريش  علشان صاحبك اللي مشعشع ده حىتخي أ كل لقمه.. اي  "حامت"

 احلجرين من راسه..
 رض ميسك بزجاجه البرية يرتشف منها القليلاأل علىامللقي  "ُسري"إىل  نظرت

فقده احلشيش اتزانه تاما   فأصبح  أمالبسه..  علىو  رضاأل علىيسقط الكثري و 
 كخرقة مهلهلة ال عصب فيها وال عظم..

 الصبح الشركة.. 8 الساعةشاء هللا هروح  إناؤمرين اي معلم.. بكره  -
  ..عاوزك بقي تصحصح معااي كويس ..حلو -
 . ..أؤمرين اي معلم -
 هتعملها عاوزك تدخل مكتب اثبت بيه.. حاجةالصبح هتوصل الشركة أول  -

  .... يف حته مستخبيه.. فاهم طبعا  بتاعهتركب البتاعه دي يف بطن املكتب و 
 حاضر.. فاهم.. ..ماشي -
هتنزل بعدها تقف يف شغلك عادي خالص.. بكره بعد الظهر هاجيي الشركه  -

 هتتصل الرقم ده.. علىمجاعه.. أول ما يوصلوا هتتصل من التليفون ده 
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مل ينزلوا هتقفل و  هتسيب اخلط مفتوح.. فاهم.. حتط التليفون يف جيبك..و 
  ..مل تيجي هتجيب يل العدة ديو  اخلط..

 ؟.. بس كدهمعلم ايحاضر  -
 ..مساءا  تقريبا   8 الساعةكل اللي يف الشركة هيمشوا هاتكون ملا   ..ال لسه -

 حاجةهتطلع عند املكان اللي بتقابل فيه النونو هاجييبك حلد هنا.... كل 
 ..خالص بسيطة

  ..اي معلم بسيطة -
بكره و  ح يف خماليق ربنا.. ًبلعكس خالصفاكر اننا ماشي ندب   إنتصل أ -

  ..هتعرف
 علىاي معلم.. مكن بس أخد املوًبيل بتاعي أتصل  رذالهطيب لو فيها  -

  ..بدل ما يقلقوا علينا "ُسري"أان و أطمنهم علي   اجلماعة
  ..علشان ميعملوش قلق حىت ..واجب برضه ..ال عندك حق -
أخرج املوًبيل الذي ظل مقفوال  يوما  كامال  تقريبا .. و  يده يف جيبه "سامل" سد

سئلة بكم من األ علىًبلطبع اهنالت  .."أم رامي" علىاتصلت و  شغيل الاتفقمت بت
عليها، لكن ًبلطبع الوضع مل يكن يسمح أبي إجاًبت مفصلة..  لإلجابةشهر ألتاج حت

 الزما  كان و  ..قريبا  سنعاود للمنزل و  ننا خبريأو  "ُسري" ىعلو  لكن امجاال  طمأنتها علي  
.. امنا سأقوم أان ًبالتصال من وقت يبها أال تتصل أن أؤكد علي النيةإلثبات حسن 

 أحس وقتها أنين قد تاوبت معه .."سامل"آلخر وهو الشيء الذي انفرجت له أسارير 
  ..اللعبةبدأت أندمج يف و 

 . .... هات بقي املوًبيلاجلماعةستاذ.. طمنت خالص اي سي األ -
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  ..هكد  حاجةكنت عاوز أخد رأيك يف   ..ًبملناسبة اي معلمآه  -
 ..اتفضل! خري -
 جيي ايخده "النونو" رأيك إيهأقفل املوًبيل..  وأانميشوا  ةاجلماعملا  بكره -

ًبله  أيخذمكن حد  ..طول بدل ما يفضل معااي ألخر النهار علىجييبهولك و 
 .. "للنونو"ين أسلمه إحسن اتفتش تبقي مصيبه.. األو  حاجةوال 

كانت   رمبا ..بشكل مل أعهده "الصياد"وجه  على ةاالبتسام ةازدادت مساح
رمبا ابتسامة أخري.. كنت أتعامل فقط من وجهي نظري، و  ابتسامه الرضا شيئا  ما..
 أما الواقع مل أكن أدركه حقيقة..  ..زايدة ثقةو  فقد رأيتها رضا مبا قلت

ون ده هيفضل ف.. التلإيهقولت لك  أانأان عارف كويس  ..ستاذال ايسي األ -
  ..معاك يب العده دييف الليل هاتو  معاك

اللي هاتتزرع يف املكتب.. هاطلع أجيبها يف الليل وال  ةللحت ًبلنسبةو  طيب -
 ؟إيهتاين يوم وال هاسيبها ل

 إنت.. متشغلش ًبلك إيهاللي هاقولك تعمل  أانو  ال هتسيبها.. زي ماهي -
 ..بسو  تنفذ إنت ..اجةحب

 حاضر  ..اي معلمأوامرك  -
 فيه ًبنيوو  عندك احلمامو  وضه هدومدك يف األتقوم تنام وتريح جتتك.. عن ها -

  ..بكره حيلها ربناو  . قوم متع نفسك وروق.خر مجالآًبرده و و  ميه سخنهو 
  ..ربنا خيليك ..اي معلمتعيش  -

هتا غرفة دًبلفعل وجو  سلفا .. "سامل"اليت حددها يل انصرفت متجها  حنو غرفيت 
 ةجبواره منضدو  جور.. سرير مرتبجدا  ال تتناسب مطلقا  مع هذا املنزل امله ةجيد
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السرير..  علىوضعت  ةجديد تبدو ةيامطويه بعن بيجامةمياه..  ةصغرية عليها زجاج
ي ًبًب  يف أقصي التقطت عينا حىت أدور ببصري يف أرجاء الغرفة أانو  تقدمت إليها

  ..منه.. كان احلمام الذي أشار إليه الصياد يف حديثه اقرتبت.. الغرفةيسار 
  ؟ما هذاالسرير.. لكن إىل  ذهبتو  للغرفةتغيري مالبسي خرجت و  الغتسالابعد 

جبوارها قرص املسكن الذي و  املنضدة الصغرية جبوار السرير علىكانت زجاجة املياه 
 أن أيتيين به..  "ُسري"اعتاد 

إليه  اجةكنت يف أشد احل  ..أمسكت ًبلقرص.. أدرته بي أصابعيو  مددت يدي
لم به منذ أن كنت يف عي "فالصياد"تعجب من وجود القرص أل.. مل لكين مل أفع ..فعال  

 ؟ةهل هي جمرد هدي ..ناآلإىل  لكن ما جعلين أتعجب ملاذا أييت به الصياد ..السجن
 م أنه يريد أن خيربين أنه يعرف عين كل شيء.. وهذه رسالة مباشرة أبن احرتم مقاميأ
ين بعدها أعدت التفكري يف .. ألًبلفعل كانت حركه يف غاية الدهاء ؟حدودي معهو 

، لن جيدي أدركت أنه حيتاج عقليه من نوع خاص للتعامل معهامكاانت هذا الرجل.. 
سره مهما  علىالذي ال أيمن أحد  ،يأ.. هذا اخلبيث متفرد الر معه التفكري التقليدي

نه يف مأمن.. فقط هذا هو أمن حيث يعتقد  جيستدر  إنبلغت صلته به جيب 
ن سأبدأ يف دق أول مسمار يف اتبوت هذا ن عرفت مهميت.. اآلآلالطريق.. ا

 ..املتعجرف.. فقط اهنا مسألة وقت ليس أكثر
. تعمدت أثناء رفعي للزجاجة أن .شربت معه بعض من املاءو  تناولت القرص

أفحص زوااي الغرفة.. ًبلفعل وجدت ما أحبث عنه.. كامريا مراقبة مثبته خلف حامل 
.. كنت أعرفه جيدا .. وها هي للعدسةر منها سوي بريق خافت ستارة خشيب ال يظه

من كل من حوله.. فوضعه   ةيتوقع اخليانو  . فهذا الرجل يشعر ًبخلوفتتأكد.شكوكي 
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ترقبه حلدوث أمر ما.. إذن فلتكن هذه نقطة و  حذره علىيدل  ةكامريات مراقب
  ..البداية

***************************** 
 ..يف نفس الوقت

 
طلبت منها أن تبلغ ما  ..لتبلغها ًبملكاملة وحمتواها "إبميان" "أم رامي"تصل ت

 ًبلفعل..و  التصرف يف مثل هذه الظروف.. علىقدر نه هو األبيه أل "لطارق"حدث 
وما هي اال  ..بيه لتخربها "طارق"هامن زوجة  "صايفب"تصال ًبال "إميان"سارعت 

 ..."إميان"رن هاتف  حىتدقائق 
 ؟مي معااي ..إميان أان ..أيوة -

 ..حضرتك ةطبعا  فاكر  ..بيه "حسام"اي  أيوة
 معاه.. "ُسري"ن إو  ا انه كويسلقاو  "أم رامي"كلم   "حامت" ..اي فندم أيوة

 ..التليفون اتقفل اتين ..ال اي فندم
  ..هو قالا انه هايتصل هو

 هاتصل حبضرتك  حاجةلو حصل أي  ..حاضر
  ..يف نفس الشارع "أم رامي"ب اي فندم احنا ساكني جن أيوة

 ..السالمةمع  ..حاضر ايفندم
 ؟إيهحصل  .."إميان"خري اي  -
  .طمنها عليهو  كلمها"حامت " إنقالت و  اتصلت "أم رامي" ..مفيش ايًبًب -
 ؟ومي اللي كان بيكلمك دلوقيت -
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 ؟حكيت لك أانمش  .."حامت"بيه الظابط اللي كان ماسك قضية  "حسام"دا  -
 ؟ايبنيت إيهطيب وقالك  ..افتكرت ..أيوة -
قايل انه بكره هاجيي عند و  ..ًبلتفصيل سألين عن العنوانو  قايل انه هايتصرف -

  ..وعاوزين هناك "أم رامي"
  ؟ميت الكالم دهإ -
  ..يكون جايملا  لميتكلسه معرفش هو ه -
 ....شاء هللا إنجييب العواقب سليمه و  ربنا يسرت ..طيب خري -

**************************** 
  :اليوم التايل

 إبميان اتصلالذي  "حسام"السطوح.. ينتظران قدوم  على "إميان"و "أم رامي"
ًبلفعل مل ميضي كثري من و  .."ُسري"و "حامت"حجرة  علىخبارها أبنه يريد إلقاء النظر أو 

يتبعه ثالثة من أمناء  "حسام"دخل عليهما  حىتاجتماع السيداتن  علىالوقت 
 خمرب.. و  الشرطة

بنظراته اليت أطلقها و  املتأنية.... خبطواته الواثقة ةحيمل يف يده حقيب "حسام" كان
  ..لتحصد كل تفصيله يف طريقه

 ..معلش هنزعجكم شويه ..صباح اخلري اي مجاعه -
 ..حتت أمرك بس ايرب يكون تعبك بفايده ..بيه ال أبدا  اي -
ة شوي على أسألكشاء هللا خري.. بس كنت عاوز  إن حاجةاطمين اي -

 ؟مكن ..حاجات
  ..حتت أمرك ..اتفضل اي ًبشا أيوة -
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 ...ماختلصوا كالم علىطيب أان هنزل ثواين حتت اعملكم شاي  -
 ..كمان عاوزك  أان ..ملوش لزوم ..ال -
 اتفضل  ..اي ًبشاحتت أمرك اي  -
اته بنظره حنومها  .... املقر الدائم لالجتماعاتالكنبة علىبظهره  "حسام" ىلقأ

 يشعلها.. و  خيرج سيجارةو  بة السجائرقبل أن خيرج عل
 ؟كام تقريبا    الساعةمبارح إكلمك   "حامت".. هو "ايم رامي"قوليلي  -
 ..الوقت كمانو  ومدهتا ةاملكامل هفي ..التليفون أهه حضرتك -
  ..طيب كده تام ..مجيل خالص ..هللا -
 ؟ميتإخر مره كلمك فيها كان آ .."إميان"وانيت اي  -
رجعنا من املشوار بتاع ملا  عةنيش من سامحضرتك هو مكل -

 ال....................
ح له وال و أي حد بري  ميعرفش "حامت"طيب؛ طبعا   ..تام ..ماشي خالص ..اه -

 ؟بيبات عند وال بيرتدد عليه
بيته وقع، ال يعرف حد وال بريوح حلد.. من  ملاجه هنا ملا  ايبيه من ساعة -

 ..بسو  خطيبته احملروسةو  "ُسري"و أانبس.. ملوش غريي و  هنا علىشغله 
 ...أخرج منها زوج من أجهزة املوًبيلو  الصغرية احلقيبة "حسام"فتح 

 ..املوًبيل ده هتستخدميه بدل اللي معاكي .."ايم رامي"شويف  ..تام ..طيب -
أبي شكل..  املكاملةحتاويل تطويل يف و  منهيتصل تردي  "حامت"ملا  ساعةو 

 ..هتصرف بعدها.. ماشي وأان ..خالص
  ..حاضر ايبيه -



 

 دمعة جبل 283

 

مكن يكلمك  ألنه ..اجلهاز ده معاكي ..برضه نفس الوضع .."إميان"وانيت اي  -
  ..ونفس الكالم مطلوب منك ..خالص ..يهااجل املرةانيت 

 حاجةأو حصل  حاجةلو عرفت أي  وأانحاضر اي ًبشا.. حتت أمرك..  -
 طول.. علىهاتصل بسيادتك 

منا  إ و احملرك الرئيسي لكل هذا االهتمام..ه "حامت" ًبعادة "حسام"مل يكن اهتمام 
اشرتاك و  السرقةة عن جرمي "حامت"م فكال ..بكثري هذاكان يرمي بسنارته ألبعد من 

 جيعل من القضية صيدا  ُسينا   يستحق أن يتحرك من أجله...  .."الصياد"
عينت لكم حراسه.. املخرب ده هايفضل حتت البيت.. لو حصل  أانكمان..  -

 علىايكون معاكم.. هايبدل معاه خمرب اتين.. يعين هيكون معاكم ه حاجة أى
أو حد غريب جيي  "ُسري"أو  .."حامت"وقت يرجع  أى.. يف ةساع 24  مدار ال

  ..خالص ..استعيوا بيهم وهم هايتصرفوا ... ألي سبب.هنا
  ..تشوفه إىل ..حاضر ايبيه -

املفتوح.. فقد  لغرفةاعدل مالبسه، قبل أن يتقدم حنو ًبب و  .."حسام"اعتدل 
 مفتوحا  عندما نزل مسرعا  آخر مرة.. مل ينتبه ليغلقه..  "حامت"تركه 

 
 الفصل احلادي والعشرون

 
جبوار السور يف  "النونو"تتوقف آلة الزمان املزعجة اليت كنت أركبها خلف هذا 

 علىأضع يدي  أانو  خبطوات مهزوزه تقدمت حنو الشركة.. نفس املكان السابق
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ن أحسست بشعور ًبألمس.. اآل "الصياد"الصغرية اليت أعطاين إايهم  ةالقطعو  زاجلها
  ..جهزة املخابرات االسرائيليةمجعه الشوان أثناء اخرتاقهما ألو  الزمالء رأفت الجان

من.. اثنان ة مل يكن أحد موجود غري ثالثة رجال من األكالشر إىل  وصلت
زميلي الذي سيكون رفيقا  يل يف  "شكري"و .سيغادران النتهاء وردية احلراسة الليلية.

 تغيري الوردية يكون يف هذا التوقيت لكن قفز إنع كنت أعرف بوردية النهار.. ًبلط
وردية النهار مع أنه من املنطقي أن  "الصياد"رأسي سؤال فجأة.. ملاذا اختار يل إىل 

 فرتة الليل من يدين تتم السرقة يف أثناء الليل.. هل من بي الثنائي احلارس للشركة يف
 ؟"الصياد"ًبلوالء لذا 

مور تزداد تعقيدا .. ماذا لو كان هناك بديال  عين يف هذه الشركة.. رمبا ها هي األ
كيد رمبا شخص آخر؟؟ األ ؟ورمبا عامل املكتب ؟شخصيا   "فتحي"و رمبا أفرد أمن؟؟ 

  ..كما ذكر سابقا    ةا كبري لكوهن ةمنفردا  يف هذه العملي مل يكن ليعتمد علي   "الصياد" إن
ًبحلرف.. و  جيب أن ينفذ "الصياد"فما طلبه  ،مل يكن أمامي متسع من الوقت

ًبلطبع مل  تفاصيل املبين.. علىاعتذرت من زميلي حبجة أين سأقوم جبولة أتعرف فيها 
 ميانع فهذا من صميم عملي.. 

دت ًبب .. تعجبت كثريا  عندما وجخلفى الباب أغلقتو  املكتبإىل  دخلت
نه من املفرتض أن يكون أبدون مفتاح.. أهذا من الطبيعي.. أعتقد  "اثبت"غرفة 

بيه.. مل أتوقف كثريا  فهذا السؤال جيب أن  "اثبت"مغلقا  وال يفتح إال عند قدوم 
 .. ريكون حمل نقاش يف وقت آخ

ثبت اجلهاز أسفل املكتب يف تويف لن و  بدون أن يشعر أي أحد دخلت املكتب
  ..خرجت بعد أن أتكدت أن أحدا  مل يراينو  يع أحد أن يراه..يستط
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 حفظ املتعلقات اخلاصة ًبلعاملي.. ذهبتو  غرفة تبديل املالبسإىل  من املكتب
 أمسكته.. أدرته بي أصابعي متأمال  و  بدلت مالبسي مث أخرجت جهاز الاتفو 

ذكرت كلمات أعرف ماذا سيحدث.. لكن تو  نشكله.. راودين شعور أبن أجربه اآل
ن بفلوس .. مل أشأ أن أبدأ بتحطيم قواعد الثقة من أول حلظة.. فاخلرب اآل"الصياد"

  ..سيكون جماان   قليلبعد 
*********** 

  ..العاشرة الساعة
 ..عند الباب مباشرة الفارهةمن ًبب الشركة بعد أن أوقف سيارته  "اثبت"يدخل 

املعتاد.. رفع يده موجها   هبدوئهإال أنه مسرعا  ليحمل عنه حقيبته..  "شكرى"استقبله 
  ..أن تعايل ..مث أشار إيل   ..له الشكر

من هذا التصرف.. لكين مل أتردد ومل  دهشيتوسط  احلقيبةتقدمت إليه.. محلت 
مكتبه.. مث  على احلقيبةدخلنا املكتب ووضعت  حىتأبد أي رد فعل.. هبدوء تقدمت 

 ..تين عاوزكاس :استوقفيناستدرت النصرف.. لكنه 
أحسست للحظة أنه  ..قليب مباشرةب اصطدمتلقيت كلمته كصارخ أرض أرض 

  ..املرتاصة يف كل مكان ةووو.. لقد نسيت أمر كامريات املراقبأعلم مبا فعلت..  على
 حىتأم أنه تاهلها عامدا   ؟أبمرها "سامل"خيربين ملاذا مل و  أضعها يف حسايبكيف مل 

أحسست أين أقف عاراي  امام الرجل الذي وقف  بيدي..يرتكين أنسج حبل اعدامي 
سفل.. رأسي لأل فأسقطتصامتا  حيدق يف وجهي مباشرة.. مل أستطع ساعتها مواجهته 

كيف سأبرر.؟؟ مل يكن هناك أي سبيل وال وسيله وال مربر ميكن أن   ،البد أنه علم
أخرج و  ناآل هذا الرجل الثابت حبق.. ماذا لو مد يده حتت املكتب ألقنعأقدمه 
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ين أستحق ساعتها الرمي ًبلرصاص يف ميدان عام.. أاجلهاز الذي وضعته.. أعتقد 
  ..صرارعظمي مع سبق اإل خيانة ويل حلظات العمل..أيف  خيانة
  ..اؤمر اي اثبت ًبشا -

ومن خالل جهاز  ..املرةهذه  الصرامةبصوته الادئ الذي محل بعض من 
 ...االتصال الداخلي

  ..متدخلش حد علينا دلوقيت ..حتلو ُس "فتحي" -
 ..وصول سعادتك علىبس الضيوف  ..حتت أمرك اي فندم -
 ..أول ما يوصلوا بس بلغين ..مش هاأتخر ..عارف ..ماشي -
 ..أوامرك اي فندم -

مث رفع رأسه يف  ..جبسده خلف املكتب ىلقأ ..تقدم حنو مقعده التفت مث
فثقل جبل كامل أحسست به  ..رض وقتهامل أكن قد رفعت وجهي من األ ..مواجهيت

وجهي مباشرة قبل أن إىل  ثبت نظرة ..أسفلإىل  فوق عنقي جيربها أبن تظل منكسة
 ..يسأل
  ؟مش خري .."حامت"مالك اي  -

 ..اخلزيو  مل يكن شعورا  ًبخلوف بقدر ماكان شعورا  ًبلضآلة
  ..حاجةأبدا  اي فندم مفيش أي  -
 إنتقولت يل  إنتح.. مكافو  نك شاب كويسإطيب.. شوف.. أان عارف  -

 ؟"حامت" ساكن في اي
 .صقر قريش....... ساكن يف ساكن يف أان ..أان -
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 ؟جاي من صقر قريش لنا مواصالتو  ..ايه -
 لصاحيب موصلين ًبملوتسيك ده مواصالت.. ال دا يف واحآ .... مواصالتال -

  ..بتاعه
 بتشوفه؟؟ ..إيه د"الصيا"اخبار و  طيب ..صاحبك -
  ..ه لسه كنت معاهآ .."سامل"تقصد املعلم  أه ؟.. مي"الصياد" -
 .. بعد ما ميشوا تيين عاوزك.. ماشي يل ضيوفجاي  أانطيب.. كويس..  -
  ..حتت أمرك ..حاضر اي فندم -

بدأت أرض املبين تتسع تدرجيا  حتت أقدامي.. اتسعت لتكشف عن فوهة بركان 
أحرتق من  عقلي.. كنتو  جسديو  أطلق محمه امللتهبه يف أعماق قليب ،اثئر

 مر ًبلي.. فهل كان يعرف ما فعلت وأراد أن يلفت انتباهيداخلي.. مل يكن األ
ن، سيعلم يف وقت لو مل يعلم اآل حىتأم انه مل يعرف بعد؟؟ لكنه  ؟يرتكين يف حرييتو 

لقد جعلت مين  ..اللعي "الصياد"ا يهأمر كله مرتبط ًبلوقت.. تبا  لك الحق.. األ
  ..جمرما  اتفها  غبيا  

مر؟ سئلة.. كيف سيتلقي األأحدث نفسي بطوفان من األ أانو  انصرفت من أمامه
أين أجهزة و  ؟؟ من يتحكم هباعنها "فتحي". مل حيدثين .وماذا عن كامريات املراقبة

.. لكن توقفت.. ساعتها سأكون هألسئل "فتحي"إىل  راودتين نفسي أن أته ؟املراقبة
أعرف ماذا يريد  حىت؟ هل أصرب "شكري"ل حيوم حول جرميته.. هل اسأ جمرما  

لألسف كلها اختيارات  ؟مبا حدث "الصياد"خرب أو  أترك العملو  هل انصرف ؟"اثبت"
 ..النهاية ..تؤدي مجيعها يف اتاه واحد
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عقلي.. انتهيت و  العواصف الضاربة ألركان جسديو  بعد معاانة مع الربكان
ملا أفاض به علي  أ.. مل .. كنت هائما  متجهما  ةمدخل الشركملكاين يف   نتبه كثريا  

.. فقط كنت أختيل سيناريو اللقاء الذي ةزميلي.. مل أُسع منه أي كلم "شكري"
  ..سيجمعين بثابت بعد قليل

 ؟مالك ..هنا إنتنت وال إو  ةبكلمك من ساع أان .."حممد"ايعم  إيه -
  ..بس مصدع شويه "شكري"مفيش اي  -
بعض.. مش  علىساعات  3مكملتش  تإنحلقت.. دا  إنتايعم  إيهمصدع  -

  ..مجد شويهإده كهينفع  
  ..وقات كده بتقلب لوحدهاأدماغي  أانبس  "شكري"معلش اي  -
  ..تصحصحو  علشان تفوق كده .هاطلب لك شوية شاي. أانطيب بص  -
 ..لف خريكأهللا.. يبقي كرت و ايريت -
 ف الليو ه.. خد ًبلك بقي الضيآ.. بسيطة حاجةايعم.. دي  إيه على -

  ..ًبشا مستنيهم وصلوا "اثبت"
مسامعي.. كيف إىل  "شكري"جالك املوت اياترك الصالة.. هكذا بلغت كلمات 

 توقفأ؟ أم ."اثبت"غضب أو  "سامل"أرضي و  تصرف األن؟ هل أكمل ما بدأتأ
غضب أو  أهرب مبا فعلتو  ؟؟ ام أطلق ساقاي للرايح"سامل" أغضبو  "اثبت"رضي أو 

  ..ستمرألكين قررت أن  ..ةالختيارات صعبكل ا  ؟ألقي حتفيو  االثنان
 "شكري"استغللت انشغال  حىت ربعة املنتظرينفما أن دخل الرجال األ

أخرجت اجلهاز من جييب واتصلت ًبلرقم الذي أعطانيه و  ًبصطحاهبم للمصعد،
  ..مث وضعته يف جييب مرة اخري .."سامل"
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 ..."شكري"عاد و  ثواين قليله
 ..ًبشا هيظبطنا "اثبت" ..فقة دي تتلو الص .."حممد"عارف اي  -
  ؟هيظبطنا ازاي يعين -
لسه جديد، زيك   أانكنت   ..الناس دي جت هنا من حوايل شهر كد ..أقولك -

  ..ظفي شهرين مكافأةو ًبشا صرف لكل امل "اثبت"يوم  ىنات ..كده
 ؟ليه يعين !شهرين -
عاملوا يف بس اللي ُسعته اهنم بيتليه، معرفش أان  ..هللا زي ما بقولكو آه -

 ..ًبشا راجل ما شوفت زيه "اثبت"هللا و بيزنس جامد.. ربنا يوسع عليه كمان
قررت أن أحصل  "شكري"حالم الوردية اليت يسبح فيها األو  يف ظل هذه النشوة

مش املفروض الشركة تكون متأمنه أحسن  .."شكري"أال صحيح اي  :ما أريد على
  ؟من كده

 ؟زاي يعينإأحسن من كده  -
املفروض  ..يعين مش ماشي مع حجم املكان !ان شايف األمن قليليعين أ -

 !عدد أكرب من األمنو  يكون فيه شركة أمن كبرية
أعلي مستوي..  علىحنا ديكور بس.. الشركة كلها شغاله بنظام مراقبه إايبين  -

 ..السريع كده علىحصلت  حاجةحنا بس للمنظره ولو إ
 ةين يعين!! مشوفتش حجرة مراقبمش ًب حىت ونظام عايل ازاي؟منظرة ازاي؟  -

 وال شاشات بقي وال احلركات دي!
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 علىًبين عليك بتتفرج  إنت :يستقبل "شكري" سؤايل األخري بضحكة ساخرة
املراقبه عند و  دي كلها متوصله بنظام أمين عايل اي سيديم أجنيب كتري.. ال أفال

 ًبشا شخصيا .. "اثبت"
ل فاضي.. مش كان يعملها عادي هو الراج ؟اثبت ًبشا شخصيا  ازاي يعين -

 يعين وخالص!!
حاولت أعرف زيك كده بس حمدش اداين عقاد انفع.. كل واحد  أانبص  -

 "اثبت"كم يف السيستم كله حاملت إنمتأكد منه  أانبيخمن بدماغه.. بس اللي 
ًبشا شخصيا .. ومبيعديش دًبنه غري ملا يعرف هي جت مني وراحت في.. 

 لعبة..دي ماليي ايًب.. هي 
ضافية إجرعة  على.. لكين حصلت "شكري"ما كنت أريده من  علىمل أحصل 

منذ قليل ليس له إال  "اثبت"وما فعله  "شكري"الشك.. فما يقوله و  من اخلوف
أنين قد انكشف أمري من أول حلظة.. أحسست جبفاف  ..تفسري واحد وفقط

ليب تزداد دقاته بشكل غري رئتاي.. قإىل  حلقي.. أكاد أختنق من قلة الواء املندفع
.. مل الندىجبهيت كورقة شجر تغطيها قطرات  علىطبيعي.. قطرات العرق تظهر 

  .."شكري"أستطع أن أخفي توتري الذي الحظة 
ًبين عليك تعبان.. بص  إنت.. حاجةبس ايبين مالك.. الشاي معملش  إيه -

عمره و  حمرتم ًبشا.. الراجل "اثبت"استأذن من و  دول ميشوا.. اجلماعةاستين 
 للدكتور كمان.. كمكن يبعت حىتدا  ..ما هريفض

  ..هايروح حلالهو  كويس بس شويه تعب خفيف كده  أان ..ال ..ال -
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خلينا يف شغلنا بقي علشان حمدش يقول دول مقضينها رغي يف  ..براحتك -
  ..الفاضي

ي الذ "فتحي"مرة أخري يتقدمهم  األربعةظهر هؤالء  حىتمضي من الزمن ساعتان 
عدام ينتظر نزول املقصلة مباشرة.. كنت أنتظره كمحكوم عليه ًبإل  عاد إيل  مثعهم ود  

  ..تفصل رأسه عن جسده حىترقبته  على
 ..ًبشا عاوزك "اثبت"تعايل  .."حممد" -
مثقل  .رجل مسن -عمر املختار -يف مشهد إعدام (أنتوين كوين) نري اآلأ

هذه اجلموع  ..ه كل من حولهر ها.. يتفقد ببصتثقلو  تهكًبلقيود احلديدية اليت حتجم حر 
هذا الرجل املناضل.. أري حبل املشنقة يتديل داخل  ةيااليت احتشدت لتشهد هن

أتقدم إليه خبطوايت مثقلة.. حلق جاف.. عرق يزداد غزارة.. قلب  .."اثبت"مكتب 
ة كاذبة ثيكاد يفتك هبا.. رعشة انتابتين من أثر استغا مججميتينتفض.. بركان اثئر يف 

ًبب الغرفة مث أغلق دوين  أمامي حمر.. فت  ت قد نسيت هذا األنمن مثانيت اللعينة.. ك
  ..من غري كلمة حىت

املكتب..  علىجيلس خلف مكتبه.. مشبكا  بي أصابع يديه املمتداتن  "اثبت"
وحده كفيال  أبن يثبت أنين قد ارتكبت جرمية   مظهرييتابع خطوايت.. كان و  ينظر إيل  

 إبثبات ةسئلة أو االنكار أو االعرتاف.. فهيئيت وحدها كفيللأل اجةربي.. مل أكن حبك
 الفاعل..  أانلو مل أكن  حىت.. هاأي جرمية تريد

وقفت أمام املكتب يف مواجهة هذا الصامت.. قبل أن  حىتتقدمت خطوات 
ي حرف، رفعت بصري حنوه ألستقي أي معلومة من عينيه أو من تعبريات أنطق أب

وجهه.. لكنه ًبغتين بطعنة انفذة يف الصدر مباشرة.. مل أستطع تفاديها.. ساعتها 
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جسدي فيكتم  علىضيقا  كخرم أبرة ضيق يقبض  حأحسست أبن العامل كله أصب
مث رفع يده مسكا  ًبجلهاز الذي كنت  ..هدوئهأنفاسي.. كان اثبت جالسا  يف قمة 

 ..جييب ألصقته ًبملكتب.. وبدون أي كلمة.. أشار إىل
ًبلطبع فهمت أنه يريد اجلهاز الذي اتصلت به.. بدون أي تعقيب.. مددت يدي 

التقط اجلهاز.. حركه و  املكتب.. مد يده علىأخرجت اجلهاز ووضعته و  شديد ببطيء
اتصال.. وقتها حتدث بعد  أىأتكد أن اخلط قد اغلق ومل يعد هناك  حىتبي أصابعه 

 أن اشار يل ًبجللوس..
اجللوس رغما  عين..  علىتضرب كياين فيهتز بشده جمربا  قدماي  يةصاعقة رعد
  علىبدون أن أتلقي اذن منه انقضضت و  املقعد املقابل للمكتب علىألقيت جبسدي 

لقيته بداخل جويف امللتهب.. أو  املنضدة الصغرية أمامي علىكوب املاء املوجود 
  ..تالع ريقي بعد مقاومةتكنت بعدها من ابو  ةاحلرك علىقطرات ماء أجربت حلقي 

يرقبين ومل يتكلم.. كأنه يشاهد فيلما  للمرة املائة.. مل يبدي أي  "اثبت"ظل 
ينتظرها.. كأنه احتد مع و  كأنه يعلم ردة فعلي، بلو  اندهاش أو تعاطف أو غضب..

احلوائط.. كل  ضرهباتو  ها املضاربفالشيطان ليلعبا يب ككرة اسكواش صغرية تتقاذ
ما إىل  خر ليحقق أعلي املكاسب دون النظر يف ملعب اآليب يقذف نأمنهما يريد 

  ..حيدث يل
 ؟هتفضل كده كتري اي حامت -
 . ............أان ..أان -

 .. إيهأان مش عارف أقول حلضرتك  ، قبل أن أنطق:بلعت ريقي بصعوبة ًبلغة
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 ....اخلبث غري ما كنت أتوقع منه تاما   ميألهاوجهه ابتسامة صفراء  علىبدت 
تبعتهوله مش  و  تسجل الكالمو  ًبعتك هنا علشان تركب البتاعه دي "سامل" -

 كده.؟
  ..............أان ..اي ًبشا -
  اجةمهددك حب "سامل"أكيد و  متعملش كده من نفسك إنت! اي حامت إيه إنت -

 ؟كبريه.. مش كده
 ...خري من خسارة أكرب بعيده ةمل أجد داعي للمقاومة فخسارة قريب

نه إ مهددو  كمان قاعد عنده غصب  أانو  خاطف صاحيب ..اي ًبشاحصل  -
 ..هايقتله لو معملتش اللي هو عاوزه

 ؟بقي اللي هو عاوزه إيهو  -
عاوز يسرق وبدون أي تفكري أطلقت لساين:  ،أطلقت نفسا  عميقا  حارقا  

 .. ..حضرتك
يف أعيت أدوار  "زكي رستم"إىل  يتحول وجهه إنابتسامته قليال  قبل  تازداد
  ....الشر
  ؟إيهبتقول  إنتعارف و  فاهم تنإ -
هو رجالته يسرقوا بعدين هاجييين و  سجلأهو ًبعتين علشان  ..اي ًبشا أيوة -

 حضرتك..
 ؟بعدينو  -
  ..نه عاوز يسرق سعادتك اليومي دولإعرفه أبس كل اللي  ..معرفش ايًبشا -
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.. كرسي املكتب  علىيستند بظهره و  زادت ضحكته قبل أن يعلوا صوهتا قليال ..
  ..يضعه أمامي مباشرةو  مث يفتح درج مكتبه ليخرج مسدسا  

عاد جفاف حلقي.. ازدادت ضرًبت قليب.. و  زداد توترياالتقطت عيناي املسدس ف
.. بركاين الثائر اللعي يكاد يفتك املرةأشعر مبثانيت ستنفجر رمبا ليس انذارا  كاذًب  هذه 

لكين  املرتعدةأن أمسحهما بيدي برأسي.. قطرات العرق تغزوا عيناي اليت جاهدت 
  ..فشلت.. بصوت مرتعد سألته

 ؟ده اي ًبشا ..إيه. ..إيه -
 !!. مسدس..دا اياا سيدي -
 ؟مليو  بس ليه املسدس ده ..أان عارف حضرتك -
 ...."الصياد"دا اللي هاتقتل بيه   -

********************* 
 .....فناء السجن

ة الكبار جيلسون يف اجتماع دائم ربعاأل ..نفس املشهد يتكرر بنفس التفاصيل
سادسهم و  خبار..األو  حبيس التلفاز "شوقي"خامسهم و  ..مورلبحث مستجدات األ

  ..الصامت املنعزل عن العامل
املشهد يتكرر يوميا  ًبستثناء دخول أحد الطرفان  سمل يتغري من املوقف كثريا  فنف

 ةما كان عليه.. أربع إىل ال يلبث أن يعود الوضع بسيطةاملنفصالن يف تفاصيل 
 ..خري هائم يف ملكوته اخلاصيتهامسون ورجل حمبوس واأل
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لبيان مدي  ةفياككانت    دة قصرية لكنهامبدأت خطة التصفية يف جين مثارها.. 
 جراء احلساًبت املنطقيةإو  جناح اخلطة من عدمه.. الرًبعي كان جالسا  لتفقد الوضع

 ..الالمنطقية للمرحلة املقبلةو 
ألزمه بتصفية مجيع و  هتديدا  صرحيا   "الطحان“إليه فبعد أن وجه  "وقيش"أما  

خبار ليحسب التلفاز يستقي منه األإىل  أخلدو  الصمت تاما   آثر بعدهاعمال، األ
  ..خريمرقده األإىل  كذلك فرص زفافهو  قيد احلياة علىفرص بقائه 

فيقينه هبزلية األمور كان  ..غريهاأما السادس فلم أيبه كثريا  للحساًبت املادية وال 
 أنه هنا جملرد تغيري اجلوو  من فكرة االستجمام جيسيطر عليه.. مل يكن يريد أن خير 

 مشاكل احلياة..و  بعيدا  عن زحام العمل ةالراحو 
 ..شايف اي مجاعة أن األمور ماشيه تام جدا  حلد دلوقيت أان :شاكر
ده.. مش بعيد خالل أسبوعي  مور ًبملعدلعندك حق.. تعرفوا لو تت األ :الفويل

 ..اتستفت وبقيت تام حاجةًبلكتري تكون كل 
يشوفوا هنعمل و  يرجعوا يقعدوا معاانو  بس ربنا يهدي االتني البؤساء دول :انفع

  ..إيه
جيي بس يفكر معاان شويه بدل و  يسمع الكالم "سعيد"هو بس لو كان  :الكومي

  ..سكوته اللي هيجنين ده
عارفه.. هو  وأان.. دا جوز بنيت حاجةفكره مش مطنش وال  ىعل "سعيد" :انفع

بس مش عاوز يشغل دماغه بكالم كتري.. تعرفوا.. دا زمانه الوقيت عارف 
  ..من غري ما يكون معاان إيهحنا بنتكلم يف إ
  ..محاه برضه إنتمي يعين هايشهد للعروسه.. مش و  سيدي اي أيوة :موايف
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حب يعمل الشويتي  "شوقي"خر مره ملا الواد آ واوفتانفع: ال وهللا اي مجاعه.. ش
 ..بس خلصت املوضوع ةبصه واحد ..بتوعه

 "شوقي"مش عارف  أانترعبت.. إدان نفسي  .اه وهللا متفكرنيش. :شاكر
  ..روحي علىلو مكانه كنت عملتها  أان ..استحمل ازاي

 لبت الرتابيزةكنت ق  "شوقي"لو مكان  أانكان مزودها قوي..   "سعيد"جبد  :موايف
  ..عندي حاجةال حد هايطول أي و  قولت لكم أعلي ما يف خيلكم اركبوه..و 
ًبلرميوت.. عن بعد يعين..  "شوقي"بيمشي  "سعيد"بيتهيألك.. دا  ..ال :انفع

يفتكر و  حلقه قبل ما يصدق نفسه "سعيد"واللي عمله ده شويه هبل.. بس 
 ..ميرفض ينفذ الكال حىتنه مكن يلعب بديله وال إ

توقفت فجأة  حىتاستمرت املناوشات بي الرًبعي الكبري.. و  تعالت الضحكات
يصرخ من زنزانته وهو يقرتب منهم مسرعا  )عليه العوض.. كله  "شوقي"صوت  على

الصامت املنعزل  حىت ،هروله جعلت الرًبعي يهرعون الستقبالهو  عويلو  راح..( ندب
  ..لينظر ما حدث مله للقياعويو  "شوقي"اضطره نواح و  مل يصمد طويال  

 ؟إيهاتننت وال  إنت ..مالك "شوقي"اي  إيه :شاكر
  ..خالص حاجةكله راح ايبشوات.. معدش   :العويلو  بصوت متقطع يكسوه النجيب

 ..عليه العوض ..كله راح
 ..فهمينو  بس اللي راح اهدي بس إيه :موايف

اي ًبشا.. مش كنت عاوز  حا كله ر   :صارخا  و  شامتا  و  متشفيا   "سعيد" إىل "شوقي"نظر 
 ..يتبكي عليها حاجةأديين قدامك أهه.. موتين بقي.. خالص معدش  ..توتين
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 ..بطل شغل الندابه دهو  اعقل كدهو  ماهتدي: نظرة حادة قبل أن يبادرهب "سعيد" رمقة
 ؟اللي حصل إيهقويل و 

.. خدت كل حاجةكل   علىاحتفظت  احلكومةللي حصل كله راح.. اشوقي: 
.. معدش فيه وال احلراسةاملكاتب.. كله حتت و  املصانع والشركات ..حاجة

  ..حساًبت البنك اتقفلت حىتمليم.. 
 جبت الكالم ده مني؟ إنتبتقوله ده..  إنتالتخريف اللي  إيه :سعيد
طلعت و  الدنيا كلها.. ةصوريت منور  النشرة.. ديخبار ايًبشا.. من من األ :شوقي

وخط الصعيد  سكينهو  دان طلعت أخطر من رايرمز الفساد ومبوظ البلد.. 
 !مش عارف وأان

 ؟ مجاعةوهو حد بيصدق التليفزيون برضه اي :موايف
 ؟ هو حد ايخد أخباره من التليفزيون. ..هللاو عندك حق :شاكر
الفيال احتطت حتت  حىتهللا كل القنوات بتقول نفس الكالم.. و اي ًبشا :شوقي

  ... كله راح.حاجةكل و  العربياتو  ..احلراسة
  ..صحته إيهنشوف الكالم ده و  طيب اهدي بس شويه حلد ما نتأكد :سعيد

الراجل و  احنا بعد العصر إنعارف  إنتهنتأكد ازاي بس الوقيت..  :الكومي
  ..بتاعنا اللي بيجيب لنا املوًبيل بيكون موجود الصبح بس

  ..ما تشغلوش ًبلكم أان هتصرف :سعيد
والقلق أخذا يف التسلسل  ةبينما الصدمور الندابة.. تقمص د يف "شوقي"استمر 

 ةقدر و  الذي استطاع أن خيفي تعبرياته حبنكه "الطحان"ًبلكامل مبا فيهم  ةللمجموع
دخل عليهم  حىت نصف ساعةخرون افتضح أمرهم بسهوله.. مل تض ، بينما اآلةعالي

  ..أحد احلراس
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 ..اوزكم.. جناب املأمور ع"سعيد الطحان"و "شوقي املوجي" -
السبب جمهول.. و  ..الرجالن مقرتاننتالقت األعي.. للمرة األويل يستدعي فيها 

كل   "لشوقي" ًبلنسبةولكنها كانت  "للطحان"كبريه   ةمل تكن الدعوي ذات أمهي
سوار واحد جيمعه مع سجانه السابق.. تساوت و  شيء.. فيكفيه أنه يف مكان واحد

  ..أصبح اجلميع سواء يف الظالمو  بارانطفأت األنوار عن وجوه الكو  الرؤوس

 
 
 
 

  ..حجرة مأمور السجنيف 
 

يف  "شوقي"غرفة املأمور كان إىل  احلارس خلف "شوقي" يتبعهو  "سعيد"يدخل 
تكن  مفقد كانت رًبطة جأشه يتعجب لا الرجال.. فل "سعيد"ا مأ ..حالة يرثي لا

كان جيلس معه يف م لم ضيفا   قديلا املأمور مأي انفعاالت تذكر.. يستقبله علىتبدوا 
  .غرفته
بيه كان عاوزكم يف  "مجال" ..اتفضلوا .."شوقي"أهال اي  .."سعيد"أهال اي  -

  ..رجع لكم اتينأو  كده  ةهاسيبكم ربع ساع أان ..موضوع
الذي مل و  "مجال"انصرف املأمور بعد أن تلقي حتيته من هذا الشخص املدعو 

ذا شأن..  .. ًبلطبع كان رجال  "شوقي"و "يدسع"من  لكال   ةيكن معروفا  ًبلنسب
 ..فأسلوب احلوار مع مأمور السجن يوحي أبنه رجل ذو مكانه
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جاي لكم يف موضوع مهم  .."مجال البسيوين" أان.. أعرفكم بنفسي أوال   -
  ..جدا  

  ..بنظرة فاحصة ختصص فيها رجال املباحث املخضرمي "سعيد"رمقه 
 ؟جاي لنا ليه خري حضرتك ..بيه "مجال"أهال بيك اي  -
  ..العام خبصوص القرار اللي صدر النهارده من النائبحتديدا   مجاي لك أان -

يبقي الكالم  ..مش قولتلك اي ًبشاصرخ "شوقي": انفعال و  بنربة حتمل هستريية
 ....الكل وأان أولكم علىلكم اخلراب حل   قولت أان ..صح

 ..احلكاية إيهما نفهم حلد مكن تسكت شويه  :بنربة آمرة "سعيد"قاطعه 
يعطي و  مقعده قبل أن خيرج هذا األخري علبة السجائر علىجلس الثالثي كل 

نفث دخانه يف الواء قبل  .."سعيد"رفضها  بعدما الثانية أشعلبينما  "لشوقي" ةواحد
 ...أن يستطرد

 ..بيه "شوقي"شركات و  كل أموال  علىاحلكاية ببساطه النائب العام احتفظ  -
حكام اللي صدرت الفرتة اللي األ علىجراء احرتازي بيتم بناء إطبعا  دا 

  ..فاتت
 ..حاجةاحنا حمبوسي وال يف ادينا  ..إيههنعمل  ناواحاجلديد..  إيهطيب و  -

 ؟إيهدخلي  أان .."لشوقي"الكالم ده و 
جاي لكم هنا بصفة وديه.. مش رُسي قوي زي مانت  أان ..ًبشا "سعيد" -

  ..واخد ًبلك
 ؟ن توضحمش فاهم مك -
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سبوع اللي فات بدأت جمموعات الشركات اللي ميلكها م سيادتك.. األفه  أ -
سرية يف مصر يعين نص البلد بس ًبلطبع و  السرية التصفيةبيه يف  "شوقي"

 من النص اللي خد خرب ًبملوضوع..بقى احنا .. بياخد خرب
 ؟وحضرتك تبع مي ؟انتوا مي ..بقي أيوة -
مهشي وانت و  بس هابلغ سيادك عرض أان.. ًبشا كل شيء أبوان "سعيد"اي  -

 ؟تبلغوين ًبلردو  ..بيه "شوقي"تشوف مع 
 ؟جاي من طرف ميو  مي إنتماان الزم أعرف  -
جايب لكم  أانول األ يف وقتها.. حاجةبس كل  حاجةهاقول لسيادتك كل  -

 ..أكيد مش هاترفضوه ..عرض
 ...مكن نسمع ..خري اتفضل -
املصانع اللي انتم و  كل الشركات  ا تشرتيهجمموعة مستثمرين  إنالعرض هو  -

  ..حنا اللي هنحددهإ. .....الدفع كاش بس املبلغ هايكون يعينو  ..بتصفوها
الرغم من التحفز الشديد الواضح عليه.. فقد  علىاحلديث  على "شوقي"مل جيرؤ 

بدأ جسده ينفعل لكن و  ن فقد زاغت عيناهبعدم الكالم.. أما اآل"سعيد" مر أ أجلمه
  .نه مازال حمبوسا  داخل فمه مرغما   لسا

  ..طيب أُسع العرض كامل -
ي حساب سواء هنا أو يومي أل لالتحويالت خالو  مليون جنيه 400العرض  -

  ..زي ماحتبوا ..بره
ربعمية  ..نعم :فانفجر كربكان اثئر ..الصمت أكثر من هذا "شوقي"مل يستطع 

 ..جاي هتزر إنتوال  إنتاتننت  إنت ..إيه
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كقط   امت اص متحسر ا مكانهإىل  ليعود ..مرة أخري ةبنظرته املميت "سعيد" رمقه
  ؟إيهعارف الرقم ده يعين  إنت :منزوع املخالب سمستأن
  ..عارف التجارة عرض وطلب إنت ..بقيتمها حاجةكل   ..ًبشا طبعا  اي -
يعين  ..األصول كلها متحفظ عليها إنالعرض ده مش عارف و  ..طيب مجيل -

  ..تستلمهامش هاتقدر 
ًبشا كل ده مقدور عليه.. عقود بيع بتاريخ قدمي قبل اتريخ القرار بتاع  اي -

ال تصفوا وال و  نتم فلوسكم معاكم..أو  بتاعتنا حاجةيبقي كل  ..النائب العام
 ..رأيكم إيه.. حاجة

 الفرصة "سعيد"أن يرتك له  "شوقي"كلمات حمبوسه يستجدي و  بعيون زائغه
ينتظر هناية  حىته رفعها يف وجه ..كانت أسرع"  سعيد"إال أن يد  ..للحديث
  ..احلديث

عاملي و  أساسه علىمجيل خالص.. يعين انتم عارفي القرار وواخدين قراركم  -
لألصول  ًبلنسبةمليون  400  اخلطوات.. بس مبلغ ال علىحسابكم 

 .. هتريج وانت عارف.. املعروضة
هاتعرف تبيع  ال إنتيعين  بتبيع ميت.. واحنا بنشرتي جثة.. إنتايًبشا  -

مليون دول من الوا   400  وال غريان هايقدر يشرتي منك.. يعين ال ..لغريان
 .. يعين حيي ميتتب. ه.كد

  ..الرد خالل يومي ًبلكتريو  ادينا فرصه نعرض املوضوع ..طيب مجيل -
ربنا و  تكون فاحتة خري.. إناتين و  ..ًبشاسعيد بتفهمك اي  أان. .مجيل جدا -

  ..عليكم يهون
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 ؟مي ًبعتك.. أو مي هم املستثمرين دول إنتبرضه مش هاتقويل  -
سيد العارفي.. البيزنس مش بيهتم  إنتاي ًبشا دي كلها شكليات.. يعين  -

  ..قد ما بيهتم ًبلتنفيذعلى ًبالسم 
  ..عموما ايخرب النهارده بفلوس.. بكره يبقي ببالش -
وعاوز أُسع الرد ًبملوافقه..  يهااجل املرةهاجي و  هاستأذن أانرأيك..  على -

ا عارفي احلاجات علشان خنلص اجراءاتنا قوام قبل ما حد يشم خرب.. انتو 
 ... دي بتتنظر

أغلق خلفه الباب و  .. خرجي"شوق"و "سعيد"تتبعه عيون  الغرفةخرج الرجل من 
حيث جيلس ًبقي  إىليف طريق عودهتما  رافقهمايطلب احلارس الذي و  ليدخل املأمور

  ..أحر من اجلمر علىطاولة االجتماعات  علىعضاء الفريق أ
حيث مقر االجتماع فالتقطهما الرًبعي املنتظر كذئب التقط فريسة إىل  وصل الثنائي
  ..يظفر هبا بعد عناء طويل إنأهنكته قبل 

 ؟يعين انتو امشعىنو  ..إيهاملأمور كان عاوزكم يف .. خري :انفع
ستحمل أكرت من  أبقي معدتش قادر  وأانكتري   شوقي: اي مجاعه اللي بيحصل دا

باشا منعين الو  بربعمية مليون.. حاجة كل  كده.. دا واحد جمنون جاي يشرتي
  ..نطق ولو كان سابين عليه كنت طبقت يف زمارة رقابته طلعتها يف ايديأين إ
نك تعلي صوتك أو هتبل يف الكالم إمش هاُسح لك  أانللمرة االخرية..  :سعيد

 نك مش موجود معاان..إعترب إلو اتكلمت من غري ما انخد رأيك  اتين..
 ..ماشي ..عارف أانو  .. وانت عارفةملكش ديو 
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فوضع يديه  ..مباشرة "شوقي"صابت لسان أانطلقت كرصاصة  "سعيد"كلمات 
 فمه مشريا  أنه لن يتفوه أبي كلمه مطلقا ..  علىاالثني 

عارف الشركات  إنت ..إيهن مليو  400 ،عنده حق برضه "شوقي"بس  :شاكر
  ..وانت سيد العارفي ..مليار جنيه 10دي وال 

ين موافق.. بس قبل ما نرفض حد فيكم عنده اقرتاح اتين.. إحد قالك و  :سعيد
ايخد حكم  "شوقي"حتت احلراسة.. يعين مكن  حاجةكل   إنمع االعتبار 

  ..حمدش يطول مليمو  تطري يف الوا حاجةكل و  هنائي
 ..اخترب بيتنا خراب مستعجلو  يبقي وسطنا اتقسمو  مكن ايخد براءةو  :شاكر
طول الوقت عمال تقول دي  كإنشكلك متشجع للبيع.. مع  إنت :موايف

 ؟هنخرج.. امشعين الوقيتو  حنا يف أجازة.. يوميإتثيليه.. 
كل القضااي فشوش.. يعين كده بنرمي   إنمتأكد  إنته صحيح.. آ :الكومي

 ..يطلع يبقي كده فعال اتقسم وسطنا جبد "شوقي"و لعالفلوس وميكن نط
يكون  اجملموعةكل واحد من و  ..مليون 600سعيد: اي مجاعه احنا نرفع العرض ل  

 علىأعتقد عصفور يف اليد أحسن من ألف و  مليون جنيه.. 100نصيبه 
 ...دا رأيي .الشجرة

 تقول نبيعاللي ب إنت .."سعيد"الفويل: مش عوايدك تسلم ًبلساهل كده اي 
 !!ةمش مصدق بصراح أان ..عصفور يف اليدو 
مليون  100   تطلع بو  هتتاخد حاجةكل   إنمل تعرف و  له أذان..و  كل وقت  :سعيد

مور أو حصل يف األ براءةلو طلعنا و  مليون أحسن من مفيش.. 100يبقي 
يبقي نصيب كل واحد مش قليل.. دا غري اللي اجلزء اللي مت تصفيته  ..أمور

 .. يعين مش خسرانه قوي..ًبلفعل
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 أانال اي ًبشا..  :فانطلق كثور هائجالصمت أكثر من هذا  "شوقي"مل يتمالك 
 عشرمش ًبيع ًبملبلغ ده.. اي مجاعه دا كده حرام.. دا املبلغ املعروض مش مكمل 

 بعد الزايدة..  حىتالتمن وال 
.. دا اول يممش طايل منهم وال مل إنتليه غيب كده..  إنتمش عارف  أان :سعيد

هتنفذ  إنتبعدين و  مليون غرامه.. يعين مكن تطلع مديون.. 70حكم 
نت حر فيه.. طاملا مش إنصيبك اتخده و و  ..الكالم اللي احنا نتفق عليه

 إيهاعتربه جماش.. مش كده كده الفلوس راحيه.. يبقي و  عاجبك ابقي اتربع بيه
 ؟اللي مزعلك

 ...اللي تشوفوه ..خالص ايًبشا :شوقي
وأعلن خضوعه لكل ما ميلونه عليه.. فهو  اجملموعةاستسلم شوقي لضغط 

ن ًبلرغم من أنه ميتلك كل شيء.. لكنه يعلم يقينا أنه ال يساوي عند ضعف اآلاأل
أو أقل من ذلك.. كان يشرتي رضاهم ألخر  ةواحد ةأكثر من مثن رصاص "الطحان"

 ..حلظة يف حياته
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 ونالفصل الثاين والعشر 
 

 "اثبت"اخرتقت كلمات  ..تيبثت أطرايف عندما رأيت املسدس أمامي مباشرة
راداي  لعلي أستطيع أن أأتكد أنين مازلت إعقلي مباشرة فاتسعت عيناي ال و  صدري

  ..حيا  وال أحلم
 ..قتلأعرف أعمري ما مسكت سالح أبدا  وال  أان ..أان أقتل اي ًبشا -

 ...بضحكته الصفراء اليت مل تفارقه
 ؟مش كنت يف السجن يف جرمية قتل إنت ..زاي بقيإ -

  ..رعشة أخري تتلكين
هللا ايًبشا و عمري ما أذيت حد.. أانو  مظلوم.. وأانهللا دي متلفقه و اي ًبشا -

 دي احلقيقية.. 
 ..الكرسي املقابل علىجيلس يف مواجهيت و  يدور حول مكتبه مث ،"اثبت "يقف
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 ..نك تقتل.. مش اختيارإر طضدلوقيت م إنتمظلوم وال مش مظلوم  -
فمي.. كان فارغا  لكين كنت أستجدي أي قطرة  علىرفعته و  التقطت كوب املاء

كأن أكوام من الرتاب قد دست فيه دفعة و  ماء أشق هبا جفاف حلقي الذي بدا
  ..واحدة
 أانًبلتفصيل.. ولو كنت غلطان  حاجةكل   ىلعهحكي حلضرتك  أانايًبشا..  -

  ..عاوزه بس بالش موضوع القتل ده إنتي الل عمل يف  إخدامك 
حيركه يف و  ميسك ًبملسدسو  الكرسي قبل أن ميد يدهإىل  لقي اثبت بظهرهأ

 ..وجهي
  ..بسو  هتنفذ إنت ..مش عاوز أُسع حكاايت أان -
  ..عاوزه هاعمله إنتاللي  ..أان حتت أمرك اي ًبشا -
روح آخر حلد ما ت ..اتخد مكانك حتتهتنزل دلوقيت  إنتمجيل خالص..  -

مل توصل تسلم له و  حصلت هنائي.. حاجةتتكلم عادي خالص وال كأن و  اليوم
 اجلهاز بتاعه..

 ؟عاوز "سامل"يعين هكمل زي ما  ..ايًبشا إيهيعين  -
بقي  وأانهتنفذ اللي هو قالك عليه ًبحلرف الواحد..  ..عليك نور ..أيوة -

 هاتصرف مبعرفيت.. 
 ؟دسيعين امشي سعادتك.. ومفيش قتل وال مس -
  ..رفها يف وقتهاعهات حاجةكل و  اصرب ..ال.. متستعجلش -
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مل أكن أعلم أن وجوها صامته حتمل قلوب ذائب ال ترحم.. مل أكن أتصور 
ان هذا املنزوي الصامت حيمل هذا اخلبث .. أهذا هو عاملنا.. اخلسةو  الدهاءو  يوما  
  ..ءالسما لأهذا هو عد ..أأصبح القوي يستمتع ًبللعب بقلوب الضعفاء

قد ابتلت كمن سقط يف  مالبسيجررت أقدامي املتعلقة جبسدي املنهك.. 
.. رأسي تكاد تنفجر.. أشالء إنسان ةن كثرة العرق.. يداي ترتعدان بشدحوض ماء م
جبوار أحد املقاعد يف مقدمة املبين  علىقبل أن تستقر  الطرقاتتتحرك يف 

  .."شكري"
 !شكلك ميت إنت ..هإيحد دلق عليك ميه وال  إنتايبين  إيه -

  ..العمل علىأجرب حنجريت  حىتسعال متواصل 
  ..هللا يسرتك "شكري"شوية مية اي  -

.. أفرغتها كاملة يف جويف ةمسرعا  ليعود بزجاجة مياه كبري  "شكري"انطلق 
  ..اخلاوي.. قبل أن أطلب زجاجة أخري

 بس ايبين.. مش قولت لك استأذن وروح لدكتور يشوفك.. إيه -
 ..ق بنفس ملتهبزفري عمي

  ..كام دلوقيت  الساعةبس ينوبك ثواب قويل  ..هابقي كويس أانال ايشكري  -
 ..يف ساعته كري"ش"نظر 

  ..ليه مستين حد ..بعد الظهر 2دلوقيت  الساعة -
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وصول  قبل أن يتم شكري سؤاله كان صوت القطار البخاري يتوقف يف حمطته معلنا  
 .النونو

انطلقت مسرعا  حنوه و  ..ةفولت دفعة واحدانتفض جسدي كمن مت شحنه أبلف 
  ..ألكمل تعليمات اخلطة

 ؟إيهغسيل وال  حد دلق عليك مية إنتمالك ايسي االستاذ..  ..هللا -
  ..مل يكن عندي أي استعداد للدخول معه يف نقاش أو استكمال سخافاته

  ..خلص وشوف حالكا ..يال من هنا -
دي ًبعتها لك املعلم سامل  الشنطةخد  ..طيب ايسي االستاذ متزوقش طاه -

حمدش ايخد خرب بيها.. فاهم وال نقول و  بيقولك ختبيها يف الدوالب بتاعك
 اتين

  ..غور من هنا يال ..فاهم -
طلق العنان لقاطرته لتغادر املكان خملفا  وراءه استقبل انفعايل ًببتسامة ساخرة قبل أن ي

  ..سودمن الدخان األ ةسحاب
توجهت مباشرة حنو مكتب  .."شكري"لتفت لنداء بدون أن أو  احلقيبةلت مح

قد تلقي تعليمات بدخويل فورا   "فتحي"ًبلطبع  ..ألخربه ًبلتطور اجلديد ..بيه "اثبت"
  ..وقت أىيف 

بيه الذي كان جالسا   "اثبت"أغلقت الباب.. مث توجهت حنو و  دخلت الغرفة
أنه أشار يل  ةلدرج خلف مكتبه يشاهد نشرة األخبار.. كان مهتما  ألحد األخبار

  ..ينتهي عرض اخلرب حىت ةًبجللوس دون أي كلم
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الشاشة العمالقة املواجهة إىل  أان أختلس النظرو  املقعد علىألقيت جبسدي 
أُساء كثرية مت ذكرها ما .. كان اخلرب يتحدث عن احملاكمات لرجال أعمال.. لمكتبل

الشركات و  موالمأ علىتحفظ من مت الو  هارب خارج البالدو  حمكوم عليهو  بي متهرب
الورقة اليت وضعها و  بيه.. "اثبت"مل أنتبه للخرب قدر انتباهي لشدة متابعة  ..اخلاصة

  ..ا بقلمه بعض الكلمات اليت مل أستطع تبينهافيهأمامه خيط 
ظهر رجل  حىتال أخرجه من تركيزه..  حىتمل أتكلم ومل أحدث أي ردت فعل 

 .. ذاكريتآخر يف و  جسديحمفورا  يف  .. رجل ترك أثرا  .. رجل أعرفه جيدا  ةالشاش على
 ،بيه ت"اثببي "و  هاأقطع املسافة بين ةالشاشإىل  انتفضت مسرعا   حىتما أن رأيته 

 :وزجرين بعنف ..احلمقاء ةقد امتعض لذه الفعل األخريأن  حىت
 ؟إيهبتعمل  إنت ..إنتاي هباب  إيه -

  ..نربه هسترييةو  بصوت مرتعد
  ..عرفه كويسأ أان اي ًبشا ..اعرف الراجل ده أان ..ايًبشا -
عضو جملس و  عمال يف البلد..تعرفه مني ايجمنون.. دا من أكرب رجال األ -

  ..شعب
  ..عمري ما أتوه عنه أبدا   أان.. ايًبشا "الوزير"دا  -
قعد هنا مل أ .."شوقي املوجي".. دا حاجةحصل له  كخم إنتمي  "وزير" -

  ..أخلص
 مباشرة.. "اثبت"وجه إىل  وجها  أثر اجلرح القدميرفعت قميصي م
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ماتوهش عنه أبدا   أان.. أهه.. شوف.. هو دا الوزير.. اي ًبشا "الوزير" ًبقولك -
 ورمحة أبواي ما بكذب.....وال بي مليون واحد

 ...جذبينو  معصمي بقوة "اثبت"مسك أ
 ؟وال بتخرف ..بتقوله إنتمتأكد من الكالم اللي  إنت -
أهه ايًبشا اخلبطه دي من مطوة  .."الوزير"بقولك دا  ..بس ايًبشا إيهًبخرف  -

دا كان  اي ًبشا "شيحة" ..ايًبشا اللي كان معاان يف اللومان "شيحة" .."شيحة"
 ..هو وهللا اي ًبشا .."للوزير" الدراع اليمي

 ...بنربة آمرةو  ..مث دفعين حنو املقعد "اثبت"جذبين 
 ..فاهم حاجةكل   ..ًبلتفصيل حاجةهتحكيلي كل  إنت -

  ..من العصريعلبتان و  أخرج منها زجاجة مياه كبريةو  أسرع حنو ثالجة مكتبه
 .ةكل حاج  ..احكيليو  ولاأل اشرب -

قبل أن يكمل كلمته كنت قد أفرغت كامل زجاجة املياه يف جويف.. أتبعتها بعلبيت 
 . الضاحية. كمن وصل لتوه من مارثون اخرتاق  قبل أن أطلق نفسا  عميقا   ..شروبامل

ان ملوقف السيء الذي أًبانتهاء و  "الوزير"يف سرد قصيت بداية من حادثة  تبدأو 
 نسي أمر احلقيبة "اثبت".. مل أدري كم من الوقت قد مر.. كل ما أعلمه أن فيه اآلن

تفاصيلها اليت و  "الوزير"تعلق فقط حبكاييت مع و  كل شيءو  اجلهازو  الصيادو  املسدسو 
 تاما  دون أن يعلق أو يعقب أو يناقش..إىل  يأن يصغ علىأجربته 
  ؟إيهعارف كالمك ده معناه  إنت -
  ..حاجة أىعرف أهللا اللي أعرفه هو اللي قولته غري كده وال و اي ًبشا -
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 ؟برتوح في بعد ما تطلع من الشغل إنت.. قويل -
 ..ياخدين ًبملوتسيكلبواحد  ..ما أان قوت لسيادتك -
  .."للصياد"تروح بيه و  اخد اجلهاز دهنك هتإاملفروض  ..طيب ..اه -
  ..تام سيادتك -
 أى .فاهم ..هتعمل اللي هقولك عليه ًبحلرف الواحد إنت ..شوف بقي -

 ..فاهم ..حر إنت ..غلطه كده وال كده
والنيب  ..بس بالش موضوع القتل ده ..يدك دييدك دي إلإأان من  اي ًبشا -

 ..ايًبشا
  ..هتصرف وأان ..ل مكانكهتنز  إنت ..نصو  تالتةدلوقيت  الساعة -
 ؟دي سعادتك الشنطةو  طيب -
  ؟شنطة إيه دي كمان -
بس لسه "النونو" جايبها وقايل أخبيها يف الدوالب  ..هللا اي ًبشاو معرفش -

 حمدش ايخد بيها خرب..و  بتاعي
الصبح هتيجي هتالقيها يف الدوالب بتاعك زي و  سيبها هنا..طيب خالص  -

  ..طلب منك ًبلضبط "الصياد"ما 
 ..اللي تشوفه سعادتك -
 ..فاهم .ول تنزل تغري هدومك دي..بس األ -

طت يف وادي الذائب.. ما جنوت من أنياب ق  أحسست للحظة أنين قد أس  
ميت سأظل يف هذا العذاب.. أمل حين الوقت إىل   خمالب اآلخر..ينختطفت حىتأحدهم 

  ..أن أسرتيح
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  ..يف بيت الصياد
أدخل عليه ويف يدي  رآينال الفاحتي عندما استقبال األبط "الصياد"استقبلين 

سلمته اجلهاز.. درت ببصري أتفقد و  كانت ضحكته تسبقه.. دخلت الفناء  ..اجلهاز
 ..لكن الصياد حلق يب ..يف أي مكان "ُسري"املكان لعلي أجد 

  ؟صاحبك علىبتدور  إنت -
  ؟هو في ..مش شايفه يعين أان ..معلم اي أيوة -
  ..صله تقل يف الشرب حبتيأ ..شويه جوه ال متقلقش هو بس برييح -

 ..معلمي كده تام اي  أانطيب  :ًبدرته بسؤالو  تصنعت الالمباالةو  كتمت غضيب
  ..تت زي مانت عاوز ًبلضبط حاجةأظن كل 

 :شم رائحة السخرية واضحةأيع أن .. أستطوجهه ضحكه صفراء علىارتسمت 
كنت يف مكتب و  الشنطةإيه يف عملت  ..بس أال صحيح ..عليك مو عفار ..ال تام

 ؟؟إيهكل ده بتعمل   "اثبت"
 الشنطةخبيت و  : عملت زي ما قولتبصوت ًبرد دون انفعال أو توتر...

.. الراجل بعت يل كان عاوز يعرف "لثابت" بيه ًبلنسبةو  حمدش خد خرب بيهاو 
  ..ليه دخلت السجنو  حكاييت

 : خالص كده والالطريقفقررت أن أقطع عليه  ..أحسست به حياول قراءة وجهي
 ؟.اتين إيهلسه مطلوب مين 

مك علشان يف تغري هدو  هتدخل تتعشي ..كده فل الفل  إنت ..ال اي استاذ -
  ..إيههاقولك هتعمل  تروح الشغلبكره قبل ما و  ..مهمه هنعملها حاجة
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  ..اي معلمطيب لو مكن خدمه يعين  -
 ..لي قلبك جامد.. مش كده.. ايواد خاجلماعةخري.. هتقويل عاوز تكلم  -

الرجاله املايله دي ايجدعان.. وربنا  إيهفيها دي..  إنتبالش الدلقة اللي 
  ..بتفكرين ًبلتالميذ إنت

خالص.. هكلم و  عارف الظروف.. هم بس دقيقتي إنت ..اي معلممعلش  -
 خطيبيت أطمنها.. 

بس مطولش علشان ستاذ.. وماله.. اتفضل اتكلم.. ماشي ايسي األ -
 د..متخلصش الرصي

س هبا من استجاب معه رجاله يف توزيع كميات ال أبو  تعالت ضحكته الساخرة
  ..السخافة بي ضحكاهتم املستفزة

بينما كانت عيون  .."إبميان".. اتصلت ةفتحت هاتفي املغلق منذ آخر مكامل
كان حياول أن يقرأ ما يدور بداخلي.. لكنه   ..أقوم هبا ةتراقب كل حرك "الصياد"

  ..ا الثعلب الغيبيهأتقنت التعامل معك فقد أ ..فشل
حتدثنا ملدة قصرية مل تتعد األربعة دقائق  .."إميان"ردت  ةبصوت تأله اللهف

  ..بعد إحلاح الصياد أبين قد تاوزت املدة احملددة ةأهنيت بعدها املكامل ..ًبلتحديد
ست ال أعلم ما يدور عندها.. لكين أحس .."إميان"كنت أشعر بشيء ما يف صوت 

طبيعتها بشكل كامل.. مل أتوقف كثريا  عند هذه النقطة.. فما مررت  علىأهنا مل تكن 
  ..به اليوم يكفي ألن أانم أسبوعا  كامال
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ًبلطبع حبيت املقدسة.. دخلت احلمام.. كنت قد مألت البانيو و  تناولت عشائي
أطلقت العنان للماء خيدر كل خالاي جسدي و  ًبملاء الساخن.. مددت جسدي

 ًبلتعاون مع القرص السحري.. 
 .... خطوات مث توقف الصوتتقرتب وقع أقدام متباطئة أُسعها من خلفي

 النورانطفأ  ..لكن صاحب اخلطوات..و  تو أتبي مصدر الص حىتاستدرت برأسي 
ة لكن ال أحد جييب.. أحس وتيت من قو أأصرخ بكل ما حاولت أن عم الظالم.. و 
فت.. أحرك لتتقرتب من وجهي.. ا .. أشعر أبنفاسحنوي مرة أخري طوات تتقدمخلًب

 .. شيء علىأحاول أن أعثر ذراعاي يف كل اتاه 
ومضات املصباح النيون قبل أن يضيء كادت تصيبين ًبلعمي.. قبل أن يعود 

وحترك رأسها إىل  مقعد خشيب صغري.. كانت تنظر على. كانت جالسة أمامي ..الضوء
أنين أقف  فجأة .. تذكرتمذريهصبحت أب من هيأيت اليت ج  نظرات تع   ..يسارا  و  ميينا  

 على.. جذبت ستارة البانيو لكي أسرت هبا جسدي.. ابتسامة خافته ترتسم عاراي  
  ..ستارة البانيو قبل أن أحترك حنوهابلففت جسدي وجهها.. 

ق.. أكثر.. أقل.. ال أعلم.. ائمرة أخري.. دقالذي عاد الظالم قطع طريقي 
فت.. أستطيع تييز صوهتا.. بدأت أنفاسي يف التسارع.. نبضات قليب صوت بكاء خا

جسدي  على. اتشبث ًبلستارة اليت .تعلوا وتريهتا.. رعشه تنتاب يديو  يرتفع صوهتا
  ..بكل قويت
اصطدامها  ىألتفاد اليسرىضات احلارقة للعي مرة أخري.. أرفع يدي مو لتعود ا

وجهها بي كفيها.. تكتم دموعها لكن  ختفىا.. بعيناي مباشرة.. أراها جالسة يف مكاهن
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 مل خيرجأكثر.. حاولت أن أكلمها لكن صويت  امنه اقرتبتيفضحها..  حنيبها صوهتا
 ..الصوتيةمكتوم يستنزف أحبايل صوت فحيح فقط حلقي.. 

ح ًبًب  مل أكن تلكنها وقفت.. ابتعدت.. مدت يدها لتف ..مددت يدي ألملسها
فناء تغطي الرمال أرضيته.. كأنه قطعة من صحراء..  علىل أراه من قبل.. ًبب يط

.. قارص بلسعة برد ستشواهد قبور مبعثرة يف كل مكان.. أحسو  ظل جبل شاهق..
  ..حاولت أن أانديها لكن صويت مل خيرج مرة أخري ..هواء ًبرد خيرتق جسدي

استدارت جبسدها حنو اجلبل.. تقدمت خبطوات متباطئة حنو أحد القبور.. 
منها.. جلست جبوارها.. حاولت أن أفهم ما تريده.. كانت  اقرتبت ..جلست جبواره

  ..هذا القرب علىتعبث يف الرمال حول شاهد القرب.. استعطت أن أقرأ ما كتب 
 نسألكم الفاحتة"  12/6/2000 ..إبراهيم"والء مربوك 

 ىتحتنبش القرب بدأت  .ت بكاءها يرتفع.. حركة يدها يف الرمال تزدادو ص
.. رفعتها من األتربةأخرجت لفافة من القماش، لفافة تغطيها  مدت يدها.. ..فتحته

.. ًبللفافةالقرب ًبتاه وجهي.. مل أفهم ماذا تريد.. لكين مددت يدي وأمسكت 
  ..ال أفعلأإىل  مهمت بفتحها لكنها أشارت

بدأت يف السري مرة أخري.. تتبعتها و  وقفت.. مث استدارت انحية اجلبل..
أين ستذهب.. لكنها تبددت يف الفراغ كسراب إىل  .. حاولت أعرف وجهتها..بنظري

اختفي فجأة.. أخذت أقلب يف هذه اللفافة.. حاولت فتحها لكين و  ظهر فجأة
لتفت حنو الباب الذي دخلت منه.. لكن هذا الضوء اكرت أهنا منعتين.. قمت و ذ ت

 اللعي يباغتين للمرة الثالثة.. 
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بستارة احلمام.. كاد قليب أن يسقط و  ة أخري.. تشبثت ًبللفافةيسود الظالم مر 
غزير يغزوا جسدي كله..  ساخن رض.. أنفاسي الالهثة املتالحقة عرقاأل على

تقدمت يف الظالم لعلي أستطيع أن أجد أي شيء أملسه.. لكين تعثرت.. اصطدمت 
اثرة.. أحسست رمبا صخرة أو أحد شواهد القبور املتن ..األرض علىقدمي بشيء ما 

 .. صوت ضحكات رجل أُسعها بوضوح..حييط جسدي من كل اتاهساخن  بشيء
فقد فقدت  ..فحيح أفعي أُسعه يقرتب مين.. شعرت هبا عند قدمي.. مل أحتركو 

كل شيء.. أصرخ بكل ما أوتيت من قوة لكن صويت مل خيرج من حلقي..    علىالقدرة 
رض.. يعود الضوء األ علىجبوار قدمي  ةاملتحرك األفعيكان صويت يشبه فحيح تلك 

انتفض لا  ةطرقات شديدصوت فيومض مرة أخري يكاد أن يقتلع عيناي.. 
 ..جسدي

 . ..املعلم عاوزك خل ص ..إيهمت وال  إنت ..ستاذايسي األ -
صوات أو  .. مع استمرار الطرقاتين لتفتح أبواهباو ت أن أجرب جفعًبلكاد استط

جد ستارة البانيو كما هي.. كنت مازلت مدا  يف ماء رفعت يدي أل .ةالنداء املتتالي
 شواهد وال الال قبور و  .."والء"البانيو.. تلفت حويل مل أجد الباب.. مل أجد 

. قمت من املاء مذعورا  أحبث عن اللفافة اليت كانت يف يدي.. مل أجدها.. .صحراء
 وبدأت أجفف جسدي..  الفوطةسحبت 

  ..جايو  دقايق ..حاضر ..طيب طيب -
الصراخ و  كان البد من أيقاف هذا املنادي املأجور الذي مل يتوقف عن الطرق

أفكر يف كل ما رأيت.. كان حلما  لكين  أانو  رتديت مالبسيإًبب احلمام..  على
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الشد العصيب الذي و  .. ًبلتأكيد هذا من أتثري التعبةوكأنه حقيق أجزم أبين عشته
  ..تعرضت له

 طوس ًبلشيشةجالسا  وسط رجاله ميسك  "ادالصي"جد خرجت من غرفيت أل
 ضحكات اجلميع.. 

 لي طلعالسر اإل إنقولت  أان ..اي سيديستاذ.. محام العافية ايسي األ إيه -
 هتخلي بينا.. و 

  ..بس كنت تعبان وًبين منت يف احلمام اي معلم أبدا  ال  -
  ..تعالت ضحكات اجلميع

  ..اللهم احفظنا ،م هللاتلبسك.. بس حاجةمنت يف احلمام.. مش خايف ال  -
  ..بس اي معلم.. منا ملبوس جاهز إيههتلبس يف  -

 ...سحابه بيضاء تغطي املكانو  أشار بيده مع نفس عميق من اجلوزة
 ..طيب تعايل هنا جنيب.. عاوزك يف موضوع مهم -

  ..جلست جبواره حىتتقدمت حنوه 
 ..اؤمرين ..اي معلمخري  -
 ..ك علشان هنعزل من هناتلبس هدوم تقوم عاوزك ..خري ايحبيب -
 !!مش فاهم ..معلم زاي يعين ايإهنعزل  -
نت ساكت.. املعلم إو  ُسع الكالمإواد..  لسه مفهمتش نظامنا اي إنتهو  -

 بيقولك هنعزل يبقي تدخل تلبس هدومك..
  .."شيحة" ع الواد اي ةبس ًبلراح -
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 ...............معلم اي -
هنغري املكان  ..بره ةلعربية واقفا ..ستاذيال ايسي األ .."شيحة اي"خالص بقي  -

  ..املصلحةعلشان بكره هنخلص يف 
  ..اي معلمقولت  إنتمش  ..بكره ..بكره -
  ؟هو يف مانع المؤاخذه ..ستاذبكره ايسي األ أيوة -
  ..لسه يف كالم اتين الصبحإن قولتلي  إنتبس  ..اي معلمال أبدا   -
  ..ح جيي كالمهمل جيي الصب ..وهو لسه الصبح جه ..عند كالمي وأان -
 ...أجهزو  دقايق بس ..اي معلموامرك أ -

************************** 
 ..يف نفس الوقت

 ...."حامت"اخربته ًبتصال  ،بعد أن اتصلت به "إميان"شقة  "حسام"الرائد  يصل
  ..مساء اخلري ايمجاعه -
  ..اتفضل ..اي ًبشامساء اخلري  -
  ..هاتيه بسرعه .."إميان"في اجلهاز اي  -
  ..خد نفسك من السلم ..يب اتفضل اسرتيح بس ايًبشاط -
 ...الزم نتحرك بسرعه ..مفيش وقت ايحاج -
  ..تقريبا   ةهو متصل من حوايل ساع ..اتفضل ايًبشا اجلهاز -
 ..هآاملكان... و  مخس دقايق..و  ةطيب كويس.. االتصال فعال  كان من ساع -

  ..يال اي بين تعايل معااي ..طيب كويس مش بعيد من هنا
 ؟إيهاللي حصل وال هتعمل  إيهمش هاتقويل  اي ًبشاخري  -
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 ..مش وقته هكلمكم بعدين -
و سيارة النجدة اليت تبعها سيارة بوكس زرقاء.. الدرج مسرعا  حن "حسام"ينزل 

 . ..واتهوا مسرعي حنو العنوان
جهاز  على.. تتبع حسام الطريق املرسوم ةساع نصفثر من كمل يستغرق الطريق أ

  ..اتصاله "حامت"املكان الذي أجري منه إىل  ليصل GPS  ال
املكان.. كان ًبب املنزل إىل  الشرطةمعه بعض أفراد و  "حسام"ًبلفعل وصل 

دار به بي أصابعه قبل أن و  مغلقا  من اخلارج بقفل حديدي.. أمسك حسام القفل
 يسأل أحد املتواجدين ًبملكان..

  ..إيهفيه وال  هو البيت ده مفيش حد ساكن قويل اياااا.. -
  ساعةكان فيه انس بقالم مده قاعدين.. بس مشيوا من جيي ربع   ..اي ًبشاال  -

 كلهم..
 ؟مشيوا راحوا في -
  ..اي ًبشاالعلم عند هللا  -

 ..يتدخل رجل آخر كان يقف يف اجلوار
  ..بتسأل عن سكان البيت إنت ..اي ًبشاالمؤاخذه  -
 .؟تعرف هم راحوا في ..ايحاج أيوة -
كثر أم هنا من جيي أسبوع أو جبس الناس دي غريبه عن هنا..  ،شااي ًبال  -

أصل سيادتك متعرفش.. البيت  ..لسه ماشيي دلوقيت حاال  و  ..بسيطة اجةحب
 ..ه من زمانينبه قافلاصال مقفول من سني.. صحأده 

 ؟ومل هو مقفول.. الناس اللي كانت قاعده فيه دخلت ازاي -
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هنم قرايب صحاب البيت.. إومل سألنا قالوا  ..دخلواو  فتحوا القفلهم  اي ًبشا -
  ..اي ًبشاوالناس مبقيتش زي زمان كل حي يف حاله 

 انس تسكن فيهو  البيت يتفتحو  كل حي يف حاله.. يعين تبقوا يف احلارة -
 ؟وا ميتحمدش يقولم انو 

حنا إالبيت ملوش أصحاب يسألواعليه.. يبقي و  كل واحد حر يف حاله  اي ًبشا -
 مالنا.. !!

 ؟طيب متعرفش راحوا في ايحاج ..حنا مالنا صحإ -
بس أعرف السواق اللي كان سايق لم العربية.. أعرفه كويس  ..اي ًبشاال  -

  ..ايًبشا
 ؟السواق ده وال ساكن في إيه اُسه -
.. اي ًبشامعرفلوش اسم اتين  .."النونو" اُسهمسجل.. و  دا واد خطر اي ًبشا -

  ..عليه أي حد يف قسم اخلليفه يعرفهلو سألت  .."النونو"بس هو شهرته 
 !.دا شورة ايه املهببة دي ..قسم اخلليفه وراان وراان ًبين ..هللا ؟قسم اخلليفه -
صل سيادتك هو أساسا  كان ساكن هناك.. أ ..قسم اخلليفه ..اي ًبشا أيوة -

  ..بس الوقيت ملوش مطرح.. حمدش يعرف له طريق
 ...ريت اخلليفه خطف الرجالهعفطيب ايحاج كرت خريك..؛ يال ايبين..  -

ول الذي كان القوة اليت رافقته بسياراهتم فاقدين اخليط األو  "حسام"انصرف 
  ..قضيتهو  "الصياد"أو مبعين أدق  "حامت"إىل  سيقودهم

  ****************** 
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 الفصل الثالث والعشرون
 

 غرفة طارق يف القصر العيين:
  ..الذي استقبله حبرارة ًبلغةو   املستشفىيف "طارق" غرفة "حسام"يدخل 

 قلقتين ..إيهعملت  ..طمين "حسام"اي  إيه -
ايدوب.. روحت  السكةاتصل خبطيبته ومسافة  "حامت".. اي سيديمفيش  -

 ملقيتش حد..
 ؟ملقيتش حد إيهيعين : تلون وجه "طارق" بصبغة التعجب
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مقفول بقفل من يعين روحت لقيت الباب بتاع البيت اللي كان منه االتصال  -
  ..بره

 ؟مش فاهم برضه ؟إيهيعين  -
نص تقريبا كنت يف و  ةبعد االتصال بساعو  اتصل من املكان ده "حامت"يعين  -

 .وال لقيت حد يف البيت من أساسه "حامت "املكان.. ال لقيت
روحته غلط.. ويكن هو يف البيت اللي جنيه وال  إنتمش جايز البيت اللي  -

 اللي وراه..
البيت مقفول  إنيت يف كده برضه.. بس مل واحد من اجلريان قايل شك أانال..  -

اللي كان سايق العربية مسجل.. يبقي  إنو  الناس اللي فيه كانوا أغرابو  أصال  
 أكيد هم دول.. 

 ...طيب ما تشوف املسجل ده -
  ؟أشوف ايه انت عارف هو مسجل في -
  ؟.في -
 .....قسم اخلليفة ..عند صاحبك الكبري -
ده عامل زي العمل الردي.. انطط يف كل  "الطحان"ايه هو  ..ةالليلايدي  -

  ..مصيبه
  ..عاوز أشرب ..في امليه هللا..و قولت كده أان -

 ميسك بزجاجة مياه يشرب منها القليل مثأحد املقاعد و  على "حسام"جيلس 
 . ..يشعلهاو  ةر اخيرج سيج

 إنان عرف غري املكان علشو  "حامت"كشف   "الصياد" إنطيب.. كده معناها  -
 ..التليفون مرتاقب
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  ..التليفون مرتاقب إنأصل مش ًبين  ..معتقدش ..ال -
 اتصل "حامت"بعد ما و  اللي خالهم يغريوا املكان فجأة كده.. إيهومال أطيب  -

 ؟طول. على
 علىانوي  "الصياد"يكون  إن.. بس اللي خايف منه ةبصراح ةجابإمعنديش  -

يف كارثه هتحصل اليومي  إنوده معناه تغيري املكان احتياط.. و  ةمصيبه كبري 
  ..اجلايي دول

االتني وال  علىيعين مكن خيلص  ..معاهم "ُسري"و "حامت"كده   ..يعينوبعدين  -
  ..من شاف وال من دري

دي سهله جدا .. خصوصا  يف الوضع الباب اللي  -  نا فيه.. يعين والحإطبعا  
  ..حد هاحيس بيهم أساسا  

 ؟العملو  طيب -
يتصل اتين من مكانه اجلديد،  "حامت" إنأمل  على.. هننتظر اتين ةحاجوال  -

 نتحرك.. اوساعته
  ..نه مش بيتصل غري يف الليلودا طبعا مش هايكون قبل بكره.. أل -
  ..أكيد.. مفيش قدامنا غري كده -
 ؟"حسام"طيب الواد السواق ده متعرفش توصل له اي  -
اجوز كل يوم يف .. ملوش مكان.. أر حاجةحمدش يعرف عنه  ..سفلأل -

  ..نصيبه
 ؟إبرة يف كوم قش علىبتدور  إنتيعين كده  -
الرجل اخلفي.. يعين حد مش موجود  علىبدور  أان ..الصادق إنتال وال  -

 ...أساسا  
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************************ 
 :يف منزل أم رامي

ويف املقابل  ..وجهها علىالقلق و  بدا الشحوببصحبة والدها..  "إميان"تلس 
أبقل  املشكلةتساعد ىف إجياد خمرج من هذه و  حتاول أن تقرأ املوقف "م راميأ"تلس 

 ..اخلسائر
 ..إميان ايبنيت طمنيين اي "حامت" إيهقالك  -
 ..طول علىقفل و  هو بس كان بيطمين عليه ..منا قولت لك اي خاليت -
 ؟؟.معاه وال ال "ُسري"وال  ..ميت وال هو فيإيعين مقالش راجع  -
 أربع.. دي املكاملة كلها مكملتش حاجةا حلق يقول أي وهللا ايخاليت م -

  ..دقايق
نزل طوايل.. يعين و  ةشاف املكاملو  الظابط جه يف ساعتها ..شاء هللا سليمة إن -

  ..جابوهمزماهنم الوقيت 
  ..اجلدعان قوي علىخايفه  أانايرب ايحاج.. وهللا  -
تطمنيين علشان انيت  هياج أانبس..  إيهعمل أ أاننيت تعملي كده إملا  خاليت اي -

 ..تقومي ختوفيين أكرت
  ..الُسح هللا حاجةقلقانه عليهم ليكون حصل  أانبس  ..اي إميان حقك علي   -
 شاء هللا خري...... إن -

 .."حسام "كان املتصل هو الرائد  .."ًبميان"يقطع حديثهم صوت الاتف اخلاص 
 . ..بيتصل "حسام"استنوا اي مجاعه الظابط  -

  ..ًبشااي أيوةألو.. 
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  ..جنيب أهه "أم رامي"معااي  أان أيوة
  ..هقولا ..حاضر

 ايًبشا؟ إيهوال  "ُسري"و "حامت"هو انتم ملقيتوش 
  ؟لسه

 هقولا  ..طيب حاضر
 مش هاأتخر  ..طول حاضر علىهتصل  ..حاضر ايًبشا

  ..السالمةمع 
 ...قلقا  و  أغلقت الاتف مع نظرات تزداد شحوًب  

 ..يتخري.. طمنيين ايبن -
 . ..طول علىاتصل بيكي تعرفيه  حدبيقولك لو  ..أبدا  ايخاليت -
 ؟إيهش وال مههم ملقيو  ..هللا -
 بيقول ال لسه! -
 ؟اي يعينإز لسه  -
بيقفل يف و  .م من طرف مناخريهلبيتكو  هللا، بس هو شكله خمنوقو معرش ايًب -

  ..الكالم
 ..ربنا جييب العواقب سليمه -
 بكره هنعدي عليكي.. و  التك تراتحسييب خ .."إميان"طيب يال بينا اي  -
 ..مانتوا قاعدين شوية ايحاج مونسين -
 ..شاء هللا إميان هتجيلك إنبكره و  الوقت متأخر حاجةمعلش اي -
 ..لف سالمه ايحاجأمع  ..طيب -
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مامها.. أحمدقة يف فراغ الشباك املفتوح  "أم رامي"ركي ووالدها ات "إميان"غادر ت
  ..رافعة يديها ًبلدعاء للغائبي

**************************** 
 ....اليوم التايل

 قامتنا فجأةإفمنذ أن مت حتويل مكان  ..يبدوا أن هذا اليوم لن يكون يوما  عاداي  
الشكوك تلعب برأسي.. مل يكن عندي تفسري ملا حدث.. لكن اجلميع بدا و  الظنونو 

 مخرو   حشيشبي غائب عن الوعي بصفه مستمرة.. "ُسري"علم مسبق..  علىوكأنه 
اكتست عيناه بلون و  وجهه بدا عليه الشحوبو  بدا جسده هزيال   .أقراص خمدرةو 

 "الصياد"حاولت مرارا  أن أوقفه عن الشرب لكن كرم  ..أزرق قامت يكاد يكون أسودا  
 املفرط جعاله يقع فريسه سهله يف يد صياد قذر...  "ُسري"هنم و  الزائد

ما حدث مع و  فبي االنتقال املفاجيء ..ةبقمل أستطع النوم طيلة الليلة السا
وجهي  علىهذا احللم الغريب الذي رأيته.. بدا و  وما ينتظرين من أحداث "اثبت"

 ...االجهادو  الشحوب من قلة النوم
 

  ...السابعة صباحا  إىل  تشري الساعة
امتدت يف فناء هذا املكان الغريب.. كان و  مرة بفطور فخم أقيمتااملائدة الع

يف و  عن جراج كبري ترتاص فيه بعض السيارات يبدوا بعضها معطال  من هيئته.. عبارة
حداها.. مل إجمموعة من الغرف اليت قضيت ليليت يف إىل  هنايته يربز سلما  حديدا  يؤدي

  ..تكن بنفس مقدار الغرفة السابقة لكنها أدت الغرض املطلوب منها
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بنود خطته اليت  ليتلو علي   "لصيادا"فطاري مع اجلميع قبل أن ينفرد يب إتناولت 
 اليوم.. اسأقوم بتنفيذه

شكلك هفتان.. و  كلتك مش عجباينأستاذ.. بس وعافية اي سي األ ةصح -
 ...هم شغل ايمايعاوزك أسد علشان اليومي اجلايي دول ف أانمش كده 

.. ينوبك اي معلمكان يل طلب عندك   أانتام احلمد هلل.. بس  أان.. اي معلمال  -
 اب يعين.. ثو 

 ... عنيا ليك.ستاذخري ايسي األ -
  !شويه.. كده مكن ميوت "ُسري"عاوزك ختف عن  -
دا شغال  ..هو حد عارف يوقفه ..بس دا صحبك اللي بالعه إيهأخف  -

هوصيهم خيفوا عنه  أان ..كل    علىو  سحب وال اللي داخل كاس العامل..
  ..علشان يصلب حيله مره اتنيه

 ؟مشوفتوش أانبس هو في  ..ككرت خري   ..اي معلمتعيش  -
الوقيت  حاجةركز معااي متشغلش ًبلك أبي و  بقي بص ..هتالقيه لسه انمي -

 ...خالص
 ...معاك أان ..اتفضل ايملعم -
مبارح إبتوع  اجلماعة.. ةالنونو هيوصلك.. هرتوح الشرك ..هتخرج دلوقيت -

ين يف هريجعوا اتين.. هتاخد ًبلك.. لو لقيتهم داخلي الشركة بشنط هتكلم
 ساعتها..

  ؟طول علىيعين أول ما يدخلوا أكلمك  -
تام.. ومل خيرجوا تكلمين اتين علشان تعرفين الشنط اللي دخلوا بيها خرجت  -

   ..وال ال
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 ؟دي إمبارحاللي هناك من  للشنطة ًبلنسبةو  بعدين..و  طيب -
  ..ملكش دعوة بيها خالص ..ال متاخدش يف ًبلك -
 ؟؟يسألينو  د يالقيها عنديليش دعوة بيها ازاي مش مكن حم -
  ..طول علىاملهم تكلمين  ..قولت ملكش دعوة وحمدش هايسألك -
 ؟كتبامليف  إمبارحركبته  أاناجلهاز اللي و  طيب -
  ..من عندي.. متشغلش ًبلك أانهتابعه  أانال..  -
 ؟بس يهومال هشغل ًبيل إبأمشغلش ًبيل..  حاجةمش تفهمين اي معلم.. كل  -
 ..عاوزك تركز بس يف اللي بطلبه منك أانشغلك.. مش عاوز أ أانايغشيم  -
متستاهلش كل  بسيطةاللي انيت بتطلبه ده كله حاجات  ةمعلم.. بصراح اي -

  ..ده.. يعين أي حد كان مكن يعملها
 وال تزعل.. اي سيديعترب نفسك أي حد إمانت موجود..  وأي حد ليه.. -
 ؟اتنيه حاجةلسه يف  ..اي معلمخالص  -
  ..ركبته يف املكتب إنتهاتطلع تشيل اجلهاز اللي  ..ل ميشيبعد ما الك ..اه -
 ؟.. مش كدهاي معلمهاتنفذ النهارده  إنتكده  -
نفذ وانت و  ايدين أمي.. ايبين بالش غلبه وبطل ذكاوتك دي.. اتنيل -

 ..خنقتين إنتاحلرام ما هيطلع عليك مشس..  علي  و  أال ..ساكت
 مهشي علشان متأخرش أان .... مش هاسأل اتن.. حقك علي  اي معلمخالص  -

  ..طول علىهكلمك و 
كانت   املرةولكن هذه  اللبانةو  ذو السجارة "النونو"بنصييب..  أللتقيتركته 

مقر إىل  لق هبا لنصلطان ..كانت سيارة ميكروًبص سرفيس  ..خمتلفة التوصيلة
  ..الورديةموعد تغيري  ..تاما   الثامنة الساعةكانت   ..الشركة
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****************************** 
إىل  "سعيد"تعود سوزي للظهور مرة أخري بعد أن اختفت عن األنظار من دخول 

مقابلتها يف يريد  "سعيد"من  اتصالكان ظهورها مسببا  كما كان غياهبا..   ..السجن
ملكتب أحد  "سوزي"توجهت  "سعيد"طلب  علىوبناء  ..أسرع وقت يف السجن

 ..."سعيد"ًبلفعل ذهبت للقاء و  ح الزايرةاحملامي الذي استخرج لا تصري
*** 

 :يف غرفة مأمور السجن
إىل  ضافةم وجهها ًبإلظنظارة سوداء تغطي معو  ترتدي مالبس سوداء "سوزي"

كتب املأمور ملتلس يف املقعد املقابل  قبعة سوداء تغطي ما تبقي من مالمح وجهها..
 ..ادمة لزايرتهأهنا ابنه خالته الق علىليقابلها  "سعيد"حيث دخل 

يغلق و  خيرج املأمور إنوما  .."سعيد"ينصرف بناء عن طلب و  يرتكهما املأمور
اللهفة.. مث يتبعه و  ه االثنان يف عناق طويل حيمل الكثري من الشوقييت حىتالباب 

 بقبله صغري قبل أن جيلسا..  "سعيد"
 علىايم اللي فاتت دي عدت مش عارف األ إنت، وحشتين قوي ايحبييب -

 .كنت عامله زي اجملنونة  أان ؟زايا
عاوزك تركزي  أان. بس مش وقته.. بصي جدا.حشاين و وانيت كمان وهللا  -

 ..معااي
 ..خري -
 ..هاكلفك مبوضوع ختلصيه فامهه من غري ما جنس خملوق ايخد خرب -
  ..عيوين لك حبييب ..ماشي -
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 ..هتطليب تقابلي مدير الشركةو  ..هرتوحي العنوان ده ..بصي -
 ؟املدير ده إيه اُسه -
مكن يكون  ألنهمش مهم االسم.. هاتطليب تقابلي املدير بشكل شخصي..  -

 ..اُسهمغري 
  ؟ليه اُسهوهيغري  -
  ..انيت بس هرتوحي الشركة دي ..بالش أسئلة أرجوكي -
 ..كمل  ..طيب طيب -
وانه  .."املوجيبيه شوقي "نك جاايله من طرف إانيت هرتوحي تقويل له  -

 ..اجملموعةأصول شركات  نه يشرتي كلإبيعرض عليه 
 ؟كام املبلغ وال مش هاقول دي كمانو  -
 ..مليون دوالر 250هتقويل  ..ال طبعا.. هو هيسألك -
 ؟.دا يطلع كام مصري ..ايه -
هو  ..املهم ركزي بقي ..بس مش مهم ..مليون جنيه 500و تقريبا مليار -

 ؟حمجوز عليها حاجةكل و  هايقولك ازاي هشرتي
 ؟صحيح طيب هايشرتي ازاي ؟حمجوز عليها حاجةهي كل  -
قبل اتريخ احلجز.. يعين  هتكون بتاريخ قدميو  عقود البيع جاهزة إنهتفهميه  -

ليم قبل ما يستلم العقود ممش هايدفع و  ًبلعقود دي ةهايستلم فورا  من النياب
  ..متوثقه كمانو  بتاعته

 ؟طيب واملبلغ الكبري ده هيتوفر ازاي يعين -



 

 دمعة جبل 331

 

ًبلتفصيل..  إيهوساعتها هاقولك تعملي  .هو بس يوافق. متشغليش ًبلك.. -
 24تديله فرصه تفكري مش أكرت من و  انيت هتخلصي املوضوع ده.. ..املهم
  ..ساعة

 !قرار زي ده على ساعة 24بس قليل قوي  -
 تنفذي.. ولو قالك املبلغ كبري..و  اُسعي الكالم.. انيت هرتوحي "سوزي" اي -

ر.. املهم يكون دوالر مش مليون دوال 200حب يفاصل.. مكن ينزل حلد و 
 مصري.. 

  ..وحشين قوي اي حبييب إنتبس  ..حاضر -
 كةالشر  علىاي حبييت انيت أكرت بس الوقت مهم جدا .. انيت هاتطلعي دلوقيت  -

 علىصباحا .. يعين ًبلكتري هتكوين هناك  11دلوقيت  الساعة ..مباشرة
  ..الرقم ده على تكلميينو  .. ختلصيةواحد الساعة

  ؟إيهده معاك هنا وال  هو الرقم -
بس.. انيت مش  ساعة 48اي حبييت أرجوكي.. الرقم ده هيكون معااي ملده  -

  ..جبته ازاي هنا أانعارفه 
 ..أبلغك اللي حصلو  ول ما يرد هكلمكأو  هنفذ املطلوبطيب خالص..  -
.. ومل هايرد عليكي.. هرتوحي للمحامي إيهال.. انيت تطمنيين بس هو قالك  -

 جي اتين بعد بكره هتبلغيين الرديزايرة بعد بكره.. يعين هات طلبهيعملك هو 
 .. إيهأقولك هتعملي  أانو 

  ..طيب حاضر -
متتكلميش مع أي حد.. و  الوقيت مش عاوز جنس خملوق يعرف املوضوع ده.. -

  ..فامهه
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خيرج و  ذات الرداء األسود.. الفاتنةتنتهي الزايرة بدخول املأمور الذي يودع 
حيث جيتمع الفرقاء إىل  يصل حىت ..التفكري العميقو  ه القلقيبدوا علي "سعيد"

 ..اخلمسة
********************* 

 
 
 
 

 ...."حسام"مكتب 
 ..ةحفاوة ًبلغو  الذي استقبله بكل ترحاب "حسام"يدخل طارق مكتب 

بعد أن  ن..عكاز أصبح خارج حساًبت الدولة اآل علىالذي يسري معتمدا   "فطارق"
  ..الورق فحسب علىسطوري أبطل إىل  حتولو  بة وظيفتهصاته هذه اإلدقفأ

جيتلك بدل ما  وأان. طيب ليه ماتصلتش ..اخلطوة العزيزة دي إيه ..ااااي -
 ؟تتعب نفسك

 ..املستشفىخرج من أماصدقت  أان ..إيهعامل  "حسام" ازيك اي -
عزمتك عزومه  وأانيعين يوم ما خترج تيجيلي القسم.. طيب كنت كلمين  -

  ..ن سنه لوراترجعك عشري
  ..فيه دلوقيت أانيف اللي  "حسام"اي  إيهعشرين سنه هاتعمل  -
لو  أانقرف الشغل.. و  همن الدخلي خلصتك.. بربنا بيح إنتايعم وهللا  -

 .........منك بقي
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 ..بس.. والنيب بالش تواسيين إيهلو مين  -
سالم بقي لو شركة أمن  ايو  ..تعمل لك مشروع إنت ..بس إيهأواسيك  -

  ..املدير بتاعها وانت ةخاص
 ....جايلك علشانه أانضوع اللي و بس.. خلينا يف امل إيهشركة أمن  -
 ؟خري إيهموضوع  ..موضوع -
 قصته..و  "حامت"كيد مش هاجيلك غري علشان أطبعا  ..اي سيديشوف  -
 ..شاء هللا إنوهو  إنتدان هرتفد بسببك  ..وراك غريها إنتهو  ..كيدأ -
فكرت وقولت مي اللي مكن يكون  أان ..وفش ..حاجةال وال هترتفد وال  -

 ؟قال "حامت"زي ما  ..سرقهيبيفكر  "الصياد"
 ؟مي بقي ايعم كرومبو -
ط مع خب  و  دا راجل أعمال كبري .."مجيل" اُسهكان يف مسجون   ..اقولك -

 ؟فاهم إنت ..حبوا يقرصوا ودنه فرموه يف السجنو  الكبار
 ؟اندا كم "مجيل"بعدين ماله سي و  طبعا فاهم.. -
كان طول فرتة سجنه منعزل وال بيكلم حد وال حد بيكلمه..   "مجيل" ..قولكأ -

كانوا   حىتهم اللي كانوا داميا بيكلموه..  ..بس "شيحة"و "الصياد"غري 
 ..حد يكلمه غريهم أىمانعي 

 ؟"حبامت"عالقته  إيهطيب ودا  -
قولك ًب أان ..قالك يف عمليه سرقه كبريه "حامت"مش  ..ايبين فتح خمك شويه -

  ..ميكن يكون هو
ده لسه قاعد لك يف البلد بعد  "مجيل"فاكر  إنتمث  ..ميكن يكون مش هوو  -

  ..بره على وهربأكيد ضرب ورق  ..ماهرب من السجن
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 ل هناكأتسو  عنوانه مش بعيد ..ختدمين انك تروح الشركه بتاعته إنتوهللا  -
لقيته سافر  ..يطبركه مكن يكون يف هناك خو  . وهللا لقيته يبقي خري.تشوفو 

علشان حندد  "حامت"اتصال دينا بننتظر أو  بتقول يبقي خمسرانش زي ما
 ..مكانه

هو الواحد بيلقط أرجعه السجن و أو  ميكن أالقيهو  ..ةوهللا فكره مش بطال -
  ..املاشي كده على حاجة رزقه..

  ؟هرتوح أميت الشركه .."ايحسام"ماشي  ..بيلقط رزقه -
  ؟معاك العنوان ..قويل بقي ..فكها ..هبزر معاك ايعم -
 ....طبعا   أيوة -
  ؟ساعتك كامطيب   -
 ..عشرة الساعة -
 ؟يعين فاضي الوقيت -
 !!يعين إيههيكون ورااي  -
 ...أغراضه من مقعده حامال   "حسام"يقف 
 ..ارجع اتينو  وصلكأو  السريع علىطيب قوم بينا خنبط املشوار ده  -
 . .يال بينا ..انت كده تبقي خدمتين ..اي سالم عليك -

************************ 
محل حقيبته فلم أنتظر أل اأمام ًبب الشركة.. أسرعت حنوه "اثبت"تقف سيارة 

 ..آمرهبلهجة و  ..قبل أن يرفع نظارته السوداء يستدعيين هذه املرة.. نظر إيل   حىت
  ..املكتب علىتعايل معااي بسرعه  -
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مل تعجبين  "شكري"من  مكتبه وسط نظراتإىل  داخل الشركه متجها  إىل  تبعته
  ..نفليس وقت احلديث معه اآل ..عنها مطلقا  لكين تغاضيت
نزع نظراته و  جبسده خلف مكتبه"اثبت" أغلقت الباب.. ألقي و  دخلت املكتب

 ....بعد أمتار علىاملكتب قبل أن خيرج زفريا  حارقا  أحسست به  علىليلقيها 
 ..قويل إمبارح إيهعملت  إنت -
ول ما الضيوف بتوع أ التعليمات إنو  ...كان اللي كنا فيهغري امل ”الصياد“ -

 مبارح يوصلوا هاتصل عليه.. ومل خيرجو أكلمه أقوله عن الشنط بتاعتهمإ
 ..أوصافهاو 

 ؟ملكش دعوة بيهامبارح قالك إ بتاعت الشنطةطبعا  -
 !؟إزايعارف  إنتهو  ..صح ..ايًبشا أيوة -
عاوزك دلوقيت  أان. املهم .الشنطةهاتصرف يف موضوع  أانمش ده املهم..  -

.. بس هاتقوله "ًبلصياد"ساعة مل الناس توصل فعال تتصل و  تنزل مكانك..
  ..معاهم شنط شكل دي إن

  ..كبرية احلجمو  أخرج شنطه من جانب املكتب مل أرها من قبل كانت سوداء
  ..وصف ابوهاأ ..اي ًبشاتام  -
 ..وطلعتوهم مكتيبكل واحد شال اتني   "شكري"و إنتو  ..شنط 4قوله ته -

 ...هو هايفهم لوحده ..الشنط كانت تقيله إنتقوله ه
 . تام.. ..ًبشااي أيوة -
 اه  ..الوقيت بقي هتنزل مكانك ..ماشي كويس -
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 إنتو  اهنم خرجوا بنفس الشنط اتين "الصياد".. هتبلغ اجلماعةمل ميشي  -
املرة  عن صخفيفة خالاللي نزلتوها.. بس املرة دي كانت  "شكري"و

 .... بس نفس الشكل للشنطاتفضت أو اتبدلتيعين الشنط  ..والنيهاأل
 ..فاهم

  ..فاهم ..اي ًبشاتام  -
  ..بس ًبعتلك أانغري لو  ..سبب ألي كمتتحركش من مكانو  -
  ..ًبشا حاضر اي -
 ..متنساشو  يال امشي دلوقيت -

***************************** 
  :منزل أم رامي

 
لن  بصحبتها طفلة صغريةو  ترتدي عباءة سوداء .ثالثينية.تطرق الباب إمرأة 

   ..تفتح لا "أم رامي" ..تتجاوز العشر سنوات
 مش كده؟؟  "أم رامي " انيت ..صباح اخلري -
 ..مي حضرتك .... أان أم راميأيوة ..صباح النور اي حبيبيت -
 ..اللي ساكن عندك .."ُسري" طليقة "هبرية"أان  -

****************** 
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 الفصل الرابع والعشرون
 

لنحمل  "شكري"و إليهم أان ت  أسرع   ..تقف سيارة فخمة ينزل منها أربعه رجال
مدخل إىل  مث عدان أدراجنا ..بيه "اثبت"مكتب إىل  وصلوا حىتعنهم أربعة حقائب.. 

  ..ألدخل احلمام "شكري"استأذنت من  ..الشركة
 ه أن الرجال وصلوا ًبلفعلألخرب  "لصياد"ًباتصلت و  يف احلمام أخرجت الاتف

 الشركة...إىل 
  ..اي معلم أيوة ..ألو -

  ..طول علىًبشا  "اثبت"مكتب  علىوطلعوا  ..الناس لسه واصلي حاال أيوة
  ..معاهم أربع شنط كبرية لوهنا أسود ..أيوة
يف  اي معلمزميلي اللي كنا شايلي الشنط.. بس  "ىر كش"و اي معلم أان أيوة

  ..نت تقيلهالشنط كا ..حاجة
 . ..تقيله يعين فيها حاجات تقيله مش فلوس أيوة
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قولت  إنت. مش ... أصل....أيوة. .....مي قايل اهنا فلوس
 ................انك

  ..خالص حاضر اي معلمطيب 
 ..السالمةمع  ..طول علىأول ما هينزلوا هاتصل عليك 

 ..إيهمال هي فيها و أ ..مي قايل اهنا فلوسأخذت أحدث نفسي: و  أغلقت اخلط
 .........اه ايبن ال     .. ؟إيهوهو هايسرق 

 "إبميان"ن ماذا لو اتصلت اآل ..ةفقط خطرت يل فكر  ..مل أعد أفهم أي شيء
  ..رمبا يكون هناك اجلديد ..سأنتظر ..ليس وقته ..ال ..أخربها عن مكاين

مث  ..اريأعيد ترتيب أفك حىت ..أتخرت ما يقرب من العشر دقائقيف احلمام 
  .."شكري"إىل  خرجت

 ..يت سيارة سوداء تتجه مبتعدة عن الشركةأر  حىتالباب إىل  ما أن وصلت
البد أهنا  ..تتبعتها بنظري حيث لفت انتباهي نسر كبري يغطي الزجاج اخللفي للسيارة

  ..لضابط شرطة
 ؟"شكري"عربية مي دي اي  -
 ..دي انس قدمية قوي ..ال متاخدش يف ًبلك -
 ؟ة ازاي يعينانس قدمي -
 .."مجيل" اُسهاللي  ..بيسألوا عن صاحب الشركة األوالين -

ابتلعت الكلمات يف  .."اثبت"هو  "مجيل"يعرف أن  "شكري"ًبلطبع مل يكن 
 ..صمت
 ؟إيهقولت لم  إنتو  ها -
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هو موجود بس معاه  ..ًبشا "اثبت" اُسهالشركة صاحبها  إنقولت لم  ..أبدا   -
  ..بلوه مكن تتفضلوالو عاوزين تقا ..انس مهمي

 ده اتين؟ "مجيل"يعين مسألوش عن  -
كان صاحب الشركة..   إنأُسع عنه  أاناعرفه أصال ..  أانهو و  لو سألوا حىت -

 هشغل ًبيل ليه؟ أانلكن ال عمري شوفته وال أعرفه.. مث 
 ؟إيهعاوزينه يف و  ومعرفتش هم مي بقي وانت هتشغل ًبلك ليه؟ ..اه صحيح -
التاين قايل و  عكاز علىت ًبيل.. بس واحد فيهم كان ماشي ال طبعا  وال شغل -

 ...انه ظابط مباحث
 ابطضبتقول  إنت ..ابط مباحثض :خرية انتباهيأاثرت كلمات شكري األ

  ؟إيه اُسهماقلكش  ..عكاز علىالتاين و 
 ؟مالك اختدت ليه كده إنتمث  ..ايعم ماقليش -

 ..انفعايل علىحاولت السيطرة 
 ؟عرف ظابط مباحث هايسأل ليهأبس كنت عاوز  .هتاخد ليه وأانال  -

رض.. مل تغفل األ علىلوحه فنيه متحركة  ..قطع حديثنا دخول امرأة فاتنه حبق
  ..أظهرهتا.. تقدمت تسبقها رائعة العطر النفاذو  تظهر مجالا إال نأأي تفصيله ميكن 

 ؟مدير الشركةمكن أقابل  ..صباح اخلري -
  ..الذي انتفض مقرتًب منها "شكري"وجه  علىة ًبلطبع طفت الغريزة الذكوري

 ..هوصل سيادتك أانطبعا  اي فندم.. اتفضلي  -
مل  ..اتركا  رقبته بكاملها تسري خلفه تكاد تسقط من فوق كتفيه "شكري"تقدم 

لكن تفكريي  .."اثبت"اليت تسال عن  الفاتنةأتعجب من تصرفه قدر تعجيب من هذه 
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لكن   .."طارق"و "حسام"صاحبه وهل مها و  رطين أبكمله منصب حنو هذا الشاآل
 . ..قطعت شكوكش بقرار ترددت كثريا فيه ؟هل كانت صدفة ؟هناإىل  كيف وصال

مل ميانع مطلقا  فقد كان حتت  ..طلبت منه هاتفه حىت ..ما أن وصل املتيم الائم
  ..أتثري منوم مغناطيسي قوي

  .."إبميان"اتصلت و  االزرار ىعلضغط مث  ..هاختفيت من أمام حىتقليال   تابتعد
  ..مرتديش لو ُسحيتو  اُسعيين بس .."إميان"اي  أيوة ..ألو -

موجود يف  أانبيه أي حد منهم.. " حسام "بيه او  "طارق"عاوزك تكلمي  أان
 شركة اُسها الشركة ال .....................

******************** 
الذي فتح ًبب  "طارق"ن معه يتوقف حسام بسيارته أمام عمارة شاهقة.. كا

 السيارة لينزل منها.. 
 .."حسام"بس بعشمي اي  ..اتعبك معاايو  ين معطلكإعارف  أان -
  ..بغدوة خبالن علي   يهامش كف ..وهللا هزعل ..متقولش كده -
 ..كيفك  على عزومهنعمل و  مور تتحسنأوعدك بس األ ..شاء هللا إنقريب  -
 وأان ..عليك هعرضت أانروع اللي ايرب.. بس ايريت تفكر كويس يف املش -

 قد ما أقدر..  علىهساعدك 
 ..أرد عليكو  أشوفو  هاعرض املوضوع ..هللاو تعيش اي حبييب -
مش و  هللاو مركز معاه أانديك شوفت أو  "حامت"املهم سيبك من موضوع  -

 ..اراتح علشان صحتك إنتبس  ..هاسيبه
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بس  ..ع بفايدهده يطل "مجيل"كان نفسي موضوع   .."حسام"كرت خريك اي  -
  ..خري مش مشكله

  .."حسام"يقطع حديثهما صوت هاتف 
 ..بتتصل "إميان"دي  ..استين -
 ..إيهطيب ما ترد بسرعه شوف عاوزه  -

 ..."لطارق "أذنه وهو يشري علىالاتف  "حسام"رفع 
  ..خري .."إميان"اي  أيوة -

 ؟اميت اتصل
 ؟قالك في طايب مكانه

 ؟اتقطع ازاي
 ؟انه زي ما قولت لكطيب تعريف حتددي مك

 ؟طيب في
 ؟متأكده

 .طيب سالم سالم
 ..يدير حمرك سيارتهو  الاتف "حسام"يغلق 

 ..هنرجع الشركه اتين ..بسرعه "طارق"اقفل ًببك اي -
 ؟"حسام"ما تفهمين اي ؟إيهشركة  -
 ..بس نلحق بسرعه ..يف الطريق حاجةهفهمك كل  -

*********************** 
 .....منزل أم رامي
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 .. تدخل إميان"أم رامي"تفتح  ..تطرق إميان البابمتسارعة و  ت متتاليةخببطا
ا هاستوقف حىتالشقة إىل  ما أن دخلت .."حامت"خرب اتصال إليها تزف ل ةمسرع

 يف الصالة.. "أم رامي"الضيفان اجلالسان مع 
 ..ولصباح اخلري األ ..معلش اي خاليت -
 ؟إيه.. خري ايبنيت يف مالك ..صباح النور -
 ..عاوزاكي يف كلمتيكنت  -
.. ربنا يرجعه "ُسري".. مرات "هبرية"ه نسيت أعرفك.. دي أختك آاتكلمي..  -

 ًبلسالمه.. 
. والقمر الصغرية دي بنتك.. خمدتش ًبيل. هللا معلشو ازيك اي حبييت ...جبد -

  ..عسل ..شاء هللا ما
  .."إميان"ربنا خيليكي اي ست  ..حسنانيت األ -
 إيه اُسك ..إيهها ُسالقمر دي او  ..اكرتو  يت زي أخيتان ..إيه "إميان"ال ست  -

 ؟يلمجاي 
 ..إبراهيمسارة ُسري  ..ُسيا  -
 ..ربنا يبارك لك فيها ايرب ..ماشاء هللا عليكي قمر -
 أان.. إيهعاوزاكي يف  "إميان" "أم رامي"طيب شويف اي ست  .."إميان" ايرب اي -

  ..هنزل
راجعالك و  جوة دقيقتي "إميان" هاخد أانالنيب مانيت منقوله من هنا.. و  ال -

  ..هللاو هزعل ..وعي تتحركي من هناإ ..حاال  
  ..بصوت هامس.و ..املطبخإىل  "أم رامي" بصحبة "إميان"تدخل 
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 ؟قلقتيين بنىتخري اي  -
  ..اخلط قطع فجأةو  كان بيتكلمو  اتصل من شويه "حامت" -
 ؟حاجة أىمقالش هو في وال و  طيب ..زايإقطع  -
 بيه "حسام"كلمت   أاناملهم  ..ايخاليت ومكملش كالمه بقولك اخلط قطع -

  ..عرفته املكان كمانو  ..قولت لهو 
 ؟في املكان ده -
 ...جنبنا القدميةهنا يف مصر  ةيف شرك -
 ؟"حسام" إيهوقالك  -
 ...هايكون هناك السكةمسافة و  قايل انه يعرفها -
 ..تعايل بقي نطلع نطمن الست اللي قعده بره دي ..طيب كويس -
 ؟جبد "ُسري"هي مرات  ..يحه صحآ -
 .كانت مراته  ..طليقته ..بنيت اي أيوة -
  ؟وعرفت املكان هنا ازاي -
 فكراه هناو  ةعندها مشكل يهاجو  بتقول راحت له الشغل وصفولا املكان هنا -

 ...هايساعدهاو 
 طيب وانيت هاتتصريف ازاي؟؟ -
 بنتها يف األوضه بتاعتو  هاقنعها تقعد هي أان ..نك جييت أصالإكويس  -

  ..ةالهنا طبعا مش هتوافق تقعد معااي يف الشق ..السطح علىاللي  "ُسري"
 هاجي معاكي أكلمها.. أانطيب  ..ه طبعا ًبين عليها غلبانهآ -

********************** 
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إىل  هذا اللعي وجدته أمامي.. كان يقف مستندا   ..ال أعلم من أين ظهر فجأة
 "الصياد".. ًبلتأكيد سيهرول ليخربةجري املكاملأ وأانهل رآين  ...حائط املبين اجملاور

نصفي إىل  بتسامته الصفراء اليت شقت وجههاو  مبا فعلت.. مل ينقذين من براثن نظراته
  .."شكري"سوي 
  ؟إيهواقف عندك بتعمل  إنت .."حممد"ايعم  إيه -
 الشبكه وحشه مش سامع الصوت... و  ةكنت ًبعمل مكامل  أبدا  ال  -
.. ومي اجلدع اللي واقف وفارد وشه سته يف تسعه ده.. طيب تعايل عاوزينك -

 ؟تعرفه
 بتقويل مي عاوزين؟ إنت ؟هاعرفه مني ..ال ..أان -

مل أستطع أن اخفي االضطراب الذي حل يب فجأة.. تصنعت الشعور ًبلصداع 
  ..سئلة السخيفةمبزيد من األ "شكري"ال ميطرين  حىت

 ذات العطر الصارخ تنتظر..  الفاتنةحيث كانت  "فتحي"مكتب إىل  وصلت
  ..حضرتك طلبتين إنقايل  "شكري" .."فتحي"خري اي أستاذ  -
  ..حاال    ثواين بس هتدخل ..بيه "اثبت"دا  .."حممد"اي  أانال مش  -

اختلست بضع نظرات.. كانت فاتنه حبق.. ختلت عن و  استغللت فرتة االنتظار
لة تامه.. أخذت أرسم صورهتا يف نظارهتا السوداء اليت كانت ختفي ضوء القمر يف لي

  ..أرض الواقعإىل  من عامل اخليال "فتحي"أخرجين  حىتخيايل.. 
دخلت املكتب بعد أن سحبت نفس عميق.. مألت صدري بعبريها.. مث أغلقت 

  ..الباب خلفي
 عرفه.و  صاحبناأهو دا بقي اي مجاعه اللي شاف  .."حممد"تعايل اي  ..اه -
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  ..اؤمرين اي ًبشا -
  ..قولم مي اللي يف الصورة دهو  "حممد"اي شوف  -
  ..سعادتك "الوزير"دا  ..دا -
  .."شوقي بيه املوجي"دا  ..بيه "اثبت"مي اي  "الوزير" -
اللي عرفته  أانًبشا كان فاكر زي سعادتك كده.. بس  "اثبت" ..اي ًبشاال  -

  ..معرفة قدميه قويو  أصل دا عشرة
  "شوقي"مش  "الوزير" الصورة ده اللي يف إنمتأكد  إنت "حممد"يعين اي  -
  ..أبصم ًبلعشرة أانايًبشا  -
 ؟بقي إيه اُسه ..دا أكيد شهره "الوزير"يعين  ..إيه اُسهطيب هو  -
  ..هللاو أُسه احلقيقي معرفوش .."الوزير"أُسه  إنايًبشا اللي أعرفه  الصراحة -
اس بس مينفعش نتكلم بدون أس حاجةكل و  كالمك مجيل  ..بيه "اثبت"ال اي  -

ن أل ..احلقيقي كان الوضع خيتلف اُسهيكون عارف  "حممد"تعرف لو  ..قوي
  ..أساس علىساعتها هنقدر نتصرف 

لكن الكالم  ..يكون عندانو  ساعات ..احلقيقي دا أمر بسيط اُسهاي مجاع  -
 ؟موافقي وال ..قولته أاناللي  علىدلوقيت 

  ..ًبلكتري بكره ..هنرد عليكو  سيبنا لبكره -
  ..أساسه هكلم احملامي يبدأ يف اجراءاته علىو  هنتظر ردكم أان ..امت ..أوك -
 ..يساعدك خليه "شكري"وصل البهوات ًبلشنط و "حممد" وانت اي -
  ..أوامرك اي ًبشا -

ركب الرجال  ..سريعا   "شكري"تبعين و  السيارة إىلتوجهت و  .. محلت احلقائب
دخل أل "شكري"استأذنت من  رحلوا من أمام الشركة.. بينما أانو  سيارهتم ةربعاأل



 

 دمعة جبل 346

 

لكي أصلح ما أفسدته منذ و  كان البد من تبليغ أمر الرحيل  ..احلمام مرة أخري
  ..قليل

  ..لسه خارجي حاال   اجلماعة ..اي معلم أيوة -
  ..بس نزلوا معاهم الشنط اتين أيوة
  ..هي هي الشنط اي معلم أيوة

 شنط هي نفس ال ..هللا اي معلمو معرفش ..إيهازاي يعين 
من املرة  أخف خالصالشنط املرة التانيه كانت  ..اي معلم حاجةاه بس يف 

 ...األوالنيه
هي هي نفس الشنط  ..زميلي كمان الحظنا كدهو  أانبس  ..هللاو مش عارف

 !ميكن فاضيه كمانو  خفيفةبس املرة التانيه كانت  ..ًبمللي
 ..زميلي "شكري" دا تليفون ..اي معلماه  ..تليفون

واحد صاحبه علشان هو ًبرد بس على كنت   أان ..بس إيهأتكلم  معلم ايال 
جاي  "شكري" إناقوله و  التليفون ضرب كنت ًبرد عليهو  ش فاضينمك

  ..حاال
 سالم  ..حاضر ..هاقفل العدة دي حاال ..خالص اي معلمطيب 

.. مددت يدي إىل  غسلت وجهي ًبملاء.. نظرت هذه  ألسحباملرآة طويال  
زرقاء املائلة للسواد املتدلية حتت عيناي لتكشف عن شجرة محراء تتد ر الئالستا

وجه حنيل وجسد هزيل.. شعرات بيضاء غزت  ..أفرعها اجلرداء يف بيضاء عيناي
كم مر يب من الوقت مل أقف فيه أمام مرآة.. نفس عميق عدلت   ..رأسي بشكل كبري

انطلقت حنو و  وجهيسحبت بعض املناديل الورقية ألجفف يدي و و  بعده مالبسي
 ...الائم "شكري"
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 ؟مالك النهارده إنتايعم  إيه -
  ..ماان كويس ..مايل ازاي يعين -
النهارده كل شويه و  ،حالتك حالهو  عرقانو  جسمك بيتنفضو  صداع إمبارح -

 ..فكره علىخالص  إنتمش طبيعي  ..محام
ه النهارد ..مش هنا وأاناتنيه حصلت  حاجةها قويل  ..حاجةال أبدا  مفش  -

 ..خري علىًبين عليه مش هايعدي 
 ..يف الشركة حلي يوم يل  أ ..النهارده يوم اترخيي ..النهارده -
 اهتد شويه  ..اللي دوختك الفاتنةحقك ايعم مانت شابط مع احلسناء  -
 ...صل راسي هتنفجرأروح أجيب اتني شاي أ -
وح احلمام أر  ..انر علىستين بقي دا أان مستنيك ترجع إ ..الالالالالالالالالال -

 ول..األ
 ... دقيقه..اي أخي مش هاأتخر "شكري"اي -
 ...بقي إنتاستين  ..االتنيو  ةساعلتقعد ًب تروحو  بتقول دقيقة إنتال ايعم  -

مرت عشر دقائق كانت األفكار  ..اضطررت لالنتظار "شكري"وسط اصرار 
 ...تتقافذ يف أرجاء عقلي كفريق سريك يؤدي عرضا  هبالونيا  استعراضيا  

أحسده و  كنت أنظر إليه  ..ةفهوماملغاين غري يرتمن ببعض كلمات األ .."شكري"اد ع
  ..راحة ًبلو  ما هو فيه من صفاء ذهن على

  ..اتفضل تروحلو عاوز  ..جيت أان ..ها -
  ..رايحمش  ..هفضل معاك هنا أان ..ال خالص -

 ...يضرب "شكري" كفا  بكف مطلقا  ضحكه ساخرة
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مش طبيعي خالص.. ايبين روح  إنتي حق عند أانهللا و شوفت بقي.. -
 أكشف أحسن لك..

  .."شكري"قاتلة  ةتنذر بقدوم الفاتن ةالصارخ النفاذةبعد دقائق رائحة الربفان 
 ...بس بقي خليين أركز مع اللي أحسن منك -

إىل  اصطحبهاو  بفضول ذكر جاموس بري يف موسم التزاوج.. "شكري"استقبلها 
 علىنه سيمد يده ليصافحها مث يطبع قبلة أدت لوهله سيارهتا.. اعتقإىل  أن وصلت

 ..لن يفعلو  لكنه ًبلفعل مل ..يدها قبل أن يودعها
  ..من جهاز االستقبال "فتحي"خيرج صوت 

 ...ًبشا عاوزك "اثبت"تعايل بسرعه  .."حممد" -
  ..حاضر -

 بيه "اثبت"مسرعا  توجهت لغرفة  ..الثانية عشرإىل  نظرت يف ساعيت كانت تشري
إىل  وال أعرف أي االتاهات تؤدي ةمور معقدكل األ  ..أضرب أمخاسا  يف أسداسا   انأو 

  ..أي الطرق
  ..املكتب مباشرة مث أغلقت الباب خلفيإىل  دخلت
 .موضوع املدام اللي كانت هنا من شويه "للصياد"عاوزك ترمي  .."حامت" -
 ؟مش فاهم سيادتك -
 وإنك ،ظرة حلد ماقابلتينفضلت منتو  جت الشركه ةيف واحد إنيعين تلمح  -

 فهمت  ..شغال فيها أاناللي  الصفقةختلص يف  يهاُسعت كالم بيقول اهنا ج
  ..يعين بيها عن املوضوع االصلي يتلهي حاجةاه يعين  -
 ..حايل أانحلد ما أرتب  يهامؤقتا .. عاوزه يفكر اتين يف خطوته اجل -
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 ؟لصوا وال لسهخالص خ ..اللي كانوا هنا ةللجماع ًبلنسبةطيب سعادتك  -
املهم دلوقيت  ..اللي أان عاوزه خالص "لصيادل "متشغلش ًبلك أان وصلت  -

  ..فاهم ..ركز قوي عليها ..موضوع املدام دي علىتلعب 
 مهمه حصلت  حاجةيف  ..ه صحيح نسيتآ. حاضر سعادتك -
 ..قول ..خري -
  ..سأله عن سيادتكو  "شكري"قابل و  يف ظابط جه الصبح -
 ليه هنا؟ما طلعوش  "شكري"و -
 "شكري"و ،بيه "مجيل"حضرتك مش واخد ًبلك.. هو سأل عن  اي ًبشا -

 ..ميعرفش املوضوع ده
 ...مالحمه على وجهه التغري فجأة رغم أنه ليس من السهل التأثري علىبدا 

 مي هو معرفتش؟ ؟بتقول ظابط -
 ..........و ..أول مرة "الصياد"كنت بكلم   أانساعتها  ..ًبشا ال اي -

 . ..جأة أوقفت الكلمات يف حلقيمفا حبركة
  ..تعاليل حاال   .."فتحي" -

  ..فورا   "فتحي"يدخل 
  ..بيه "اثبت"أؤمر اي  -
 أىقول  ..قول خرجت ..ين مش موجودإحد يسأل عين أي حد قوله  أى  -

 ..حلد ما أبلغك ..فاهم ..حاجة
 ..حاضر ايفندم -
 أانيسال عين بنفس الكالم وانت معاه طبعا .. أي حد  "شكري"وانت.. تبلغ  -

 ..أاي كان هو مي... فامهيو  أاي كان السبب مش موجود
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التوتر منذ أن كان معي يف السجن.. و  العصبيةهبذا الشكل من  "اثبت"مل أري 
  ..أقدره تاما  و  لكين أتفهم سبب ثورته

كلها مش هتاخد   احلكايةصاحي اليومي دول.. و  عاوزك مركز أان.. بص بقي -
 أىاللي تقابل  إنتحاول  ..يقابل حد "شكري"بالش و  ؛أكرت من تالت أايم

 ؟فامهين طبعا   ..اتصرفو  حد يسأل
 ؟"الصياد"مع  إيهحضرتك هتعمل و  طيب ..فاهم -
هافضاله بس  ..مليون مرة دلوقيت "الصياد"هم من عندي األ مش دلوقيت اان -

 ....مل أخلص املوضوع اجلديد ده
مش  ..عاوزك معااي يف مشوار ..ةالعربي علىاسبقين و  دي الشنطةخد أقولك  -

 ..هرتجعو  ساعة ًبلكتري ..هنتأخر
 ..حاضر ايفندم -

***************************** 
ختلع  ..لتحمل عنها حقيبتها ةتقابلها الفتاة الصامت ..شقتها "سوزي"تدخل 

تتصل و  رج الاتف. خت  .دي التحف املتناثرة يف هبو الشقةحإ علىتستلقي و  حذائها
 ..بلغه مبا أسفرت عنه املفاوضات مع مجيللت "بسعيد"

  ..حشتينو  اي حبييب أيوة ..ألو -
  ..اه ًبمللي زي مانت قولتلي

  ..بيه "اثبت" اُسهطبعا  قابلته طلع  أيوة
  ..املهم التنفيذ ..مش مهم االسم همنا عارف أيوة

 ..تام زي ما فهمتين
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 ..لنهائييعين بكره هايكون عندك الرد ا ..هو طلب مهله النهارده
  ..خالص ايحبييب

 ..مرتبه أموري كويس متقلقش علي  و  فامهه أان
خنلص و  طول علىنطلع عليه و  لو تام هكلم احملامي علىول ما يرد أخالص 

 بقي  إنتوتبقي واقفه عليك 
  ..اتصدم من الرقم ..مبقاش مصدقو  آه عرفته املبلغ

نوا داخلي يف موضوع كاو  . دا بيقويل كان عنده انس..كان فاكر أكرت  ..ال
 ..عامله "شوقي"اللي  التصفية

  ..مش مصدقو  ال كان طاير
عارف  إنتول قايل مستحيل بس اه طبعا  فهمته الفلوس كاش، هو يف األ

 ..حبيبتك بقي
 مبلغ زي ده هاو  الدوالر قليل يف البلد إنهو هايتصرف بس كان بيقول  أيوة

  ..ما جيمعه علىايخد وقت 
مش واثق يف  إنتهاتصرف وال و  فهمت أاني ماتشوف.. روحي ز  اوكي اي
 ؟حبيبتك

 ..ابلغكو  هاخلص أانخالص اي حيايت 
 ..... ًبي ًبي..حبييب وحشتين مووووووووت السالمةمع 

********************* 
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 الفصل اخلامس والعشرون

 
للمرة  "شكري"ينزل االثنان ليقابلهما  ..أمام الشركة "حسام"تقف سيارة 

  ..نفذها بكل دقة ةلكن هذه املرة كان عنده تعليمات صارم ..ثانيةال
الذي بدا متأهبا  للزود عن مكان عمله ضد هؤالء  "شكري"حنو ا تقدم
حالة التأهب اليت اعرتت وجه هذا احلارس  "حسام" علىمل خيف أبدا   ..املتطفلي

 ..ما يريد أبسرع وقتإىل  تخدم حنكته كضابط مباحث ليصلسلكنه ا
 اتين  ..صباح اخلري -
 .........و مش حضرتك كنت هنا من شويه ..صباح اخلري ايًبشا -
 مش كده؟ "اثبت" اُسهصاحب الشركه دي  إنقولت يل  إنت ..أيوة أيوة -
  ..ةًبشا هو صاحب الشرك "اثبت"..تام سيادتك -
 ..طيب كويس عاوزين نقابله -
 ..رجاخلسه هو مش موجود سف سعادتك لأل -

 . ..مث اومأ برأسه "طارق"ىل إ "حسام"التفت 
 ..دارة لو مكنحد من اإل أىعاوزين نقابل طيب  ؟لسه خارج -
 ..طيب ايفندم ثواين -

يسمح لم  ..بوجود الضيوف "فتحي"جبهاز االتصال الداخلي ليخرب  "شكري"ميسك 
ات عن مالذي بدوره كان حيفظ التعلي "فتحي"ذن من ًبلصعود بعد ُساع اإل "شكري"

 ظهر قلب.. 
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 .. "فتحي" همايقابل ةعريض ةابتسامو  بوجه بشوش
 ..ةصاحب الشرك علىبس كنا عاوزين نتعرف  ..مش هانعطلك كتري -
 ..خرج ومقالش هاجيي اتين اميت ..اي فندم هو مش موجود أيوة -
سيادته الرائد و  ...مباحث ،"حسام"الرائد  أانعرفت  إنت طبعا   ..طيب مجيل -

 ..مصلحة السجون .."طارق"
إىل  أن يستمع حماوال   "طارق"ليه إنظره حنو العكاز الذي يستند  "تحيف"أطلق 

 ...الوظيفةتعليق أو تفسري ليجعل من العكاز ما يناسب هذه 
  ..لو حابب تتأكد ..دا الكارنيه بتاعي -
 ؟إيهبس أان أقدر أخدم سيادتك يف  ..العفو ..ًبشا "حسام"اي  أبدا  ال  -
جيب بنطلونه اخللفي قبل أن يكمل إىل  يت أعادهاالكارنيه يف حمفظته ال "حسام"أعاد 
 ...حديثه
 ..ةبيه صاحب الشرك "لثابت"عاوزين نشوف أي صورة  -

  ..كتفيهو  من حركة عيناه استغراب بدا واضحا  و  حريةو  ةالطلب بدهش "فتحي"استقبل 
 ؟بيه "لثابت"مش فاهم هو حضرتك عاوز صورة  -
 حاجةيقصد أي  "حسام" ..فهمت غلط إنت ..ال أبدا  مش صورة ًبلتحديد -

 حنا هناخد معادإو  ..مش أكرت ..يكون فيها صورة علشان نتعرف عليه مل جيي
 دا راجل جمتمع ..وع الصورةموض حاجةعتقد مفيش فيها أو  ..هنجيله اتينو 
  ..عاديا دو 

  ..وراجع لكم حاال    ثواين طيب ..اه ايفندم طبعا   -
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  .."بثابت"يتصل و  رج هاتفه احملمولخيو  يغلق الباب خلفهو  كتبامل "فتحي"يدخل 
 ..سيادتك علىيف اتني ظباط بيسألوا  ..اي ًبشا أيوة -

 هللا ًبلظبط و قولت كده أانايفندم 
 هم عاوزين يشوفوا صورة لسيادتك  ..أيوة

  ..حاضر فهمت ..حاضر ايفندم
 ..السالمةمع  ..تام ايفندم

 "اثبت"صورة إىل  ليصلميد ذراعاه  ..خلف املكتبإىل  ليصل "فتحي"يتحرك 
احلائط.. حيملها هبدوء قبل أن خيفيها حتت املكتب حسب ى الكبرية املعلقة عل

 ..بيه "اثبت"ات متعلي
 "حسام"لكن  ..رافعا  كتفاه ألعليبيدين فارغتي.. ميط شفتاه  "فتحي"خيرج 

 ..حزمو  ةمور بسرعأمسك بزمام األو  قرأها
بتاعك ده يف  "اثبت"تكلم و  ورعيب قوي مل تدخل تعمل نفسك بتجيب الص -

 ....تطلع تد شفايفكو  ..التليفون
 ..مرتعد تبصو و  العنفو  العصبيةإىل  حتولالذي  "حسام"من أسلوب  "فتحي"صدم 
 ؟هخيب ليه يعين أان ..ًبشا "حسام"اي  -
 ..بنظرة فككت أوصاله قبل أن يقرتب من وجهه "حسام"رمقه 
جمرم  علىك قضية تسرت عملأو  حسن أشدك دلوقيتأدخل هات صورته أ -

 ماشي  ..هارب من تنفيذ حكم
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لكن هذه املرة  ..يف طريقه للمكتب مرة أخري التوتر وهو "فتحي" علىبدا 
يده أسفل املكتب ليخرج الصورة  "فتحي"للغرفة.. مد  "طارق"و "حسام"صحبه 

 ..الكبرية اليت أخفاها يف دخوله السابق
 ..إمياءة دون أي كلمة به االجابة ليصل "طارق"الصورة يف وجه  "حسام"رفع 

كنت   إناعذرين و  معلش بقي ..احنا آسفي جدا   .."فتحي"طيب اي أستاذ  -
 اتعصبت عليك...

 ؟اجةوصلت حل ..خري ايًبشا -
  ..بيه "لثابت"ابقي اعتذر و  رجع الصورة مكاهنا ..خالص اي سيديال  -
 ؟خدمه اتنيه أى ..ًبشا "حسام"تؤمر اي  إنت -
  ..بيه "قطار "يال اي  ..إحنا بقينستأذن  ..شكرا   اي سيديال  -

 ..."بثابت"تصل او  خرج هاتفهأ حىتمن انصرافهما  "فتحي"ما أن أتكد 
  ..مشيوا خالص ..اي ًبشا أيوة -

 صروا اهنم يدخلو املكتب بس مل شافوا الصورة متكلموشأال اي ًبشا 
  ..حمدش فيهم علقو  اعتذروا ..ال ايفندم

  ..تام سيادتك ..خالص ..ةاتني جةحامفيش  ..سيادتك أيوة
****************************** 

 ..النيل علىحدي البناايت الشاهقة املطلة مباشرة إبسيارته أمام  "اثبت"يقف 
 ..أفكاريو  قطع نظريت "اثبت"رفعت رأسي ألتبي هنايتها لكن صوت 
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 بيه كان يف "طارق" ..كالمك صحو  اللي حسبته لقيته ..شوفت اي سيدي -
  ..املكتب

 ....  بيه اللي كان يف ال "طارق" -
طبعا مش عارف  إنت .."حامت"صاحلنا اي  يعين كده الوقت مش يف ..هو أيوة -

 وأانهتعرف بس عاوزك ختليك جنيب اليومي دول و  هنا ليه.. كلها دقايق إنت
 ..هعوضك عن كل اللي شوفته

 ...هللاو حاجةمن غري أي  ..حتت أمرك اي ًبشا أان -
 أان ..تنفذ اللي هاقولك عليه ًبحلرفو  عاوزك تفتح خمك كويس أانشوف 
 !مش عاوز أي أتخري فاهم ..تكون خلصتو  عشر دقايق ًبلكتري ..هستناك هنا

 !إيههاعمل  أاناللي تشوفه سعادتك بس فهمين  -
 ......................."حامت "بص اي  -

********************** 
 حىت "الصياد"وما أن رآه  ،اجلالس وسط رجاله "الصياد" على "النونو"يدخل 

 ،سخط شديدين لوجوده يف مثل هذا الوقت من النهارو  انتفض واقفا  مبداي  اعرتاض
  ..طوال الوقت "حلامت"متابعا  و  ةين الشركبفاملتفرتض به أن يكون مالصقا  مل

مش مأكد عليك متتنقلش من مطرحك  أان ؟إنتاي زفت اللي جابك  إيه إنت -
 ......حصل  امهم

  ..عرفك ًبللي حصل النهاردهأيون اي معلمي بس كان الزمن أ -
 ؟ومكلمتنيش يف التليفون ليه اي أبف -
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عارفين كويس مش و  كان الزم اجي  إنبعدين هتعرف و  اي معلمي بس اُسع -
 ...ر لك كلمة أبدا  مكن أكس  

 ؟مال وشك كده علىاللي جابك  إيهقويل  ..اخلص -
  ..ستاذالواد األ -
 ..الواد ده مش هاجييبها لرب أبدا   إنعارف  أان ؟إيهعمل  ..الزفت ماله -
 !إيهجايب  "النونو"صربك بس اي معلم مل نشوف  -
بس تعرف لو كالم فاضي علي  احلرام  ،قول اي سيدي .."شيحة"ماشي اي  -

 ..ماحد هاحيوشك من حتت ايدي
لمتك انه ك  بعدها أانو  كلمك  "حامت"الصبح مش الواد  ..اُسعين بس اي معلم -

رجع كلمك اتين مل الناس خرجوا من و  كلمته  إنتو  بيتكلم يف املوًبيل
 ....الشركه

ماتظبط نفسك ايض  ..الكالم ده إيه ..كلمتهو  كلمينو  اللي كلمك إيه -
 ..شويه

 جت الصبح عند الشركهشبها كده بتاعت ظابط...يف عربية سودا  اي معلم -
  ...مكنش واقف "حامت"و

 ؟م حضرتكبتنج ..امشعين يعين -
 ...زاز الورايناإل علىو  النمر علىالنسر مرشق و  ال اي معلم العربية مفيمه -
 ؟إيهعاوز و  معرفتش طبعا هو ميو  ..ال انصح ايض -
 !!منهم واحد بعكاز ..معلم دا كان اتني مش واحد ال اي -
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 اجملموعةًبقي و  "شيحة"حنو  "سامل"حلظة من الصمت سادت اجلميع بعدما التفت 
.. اجلميع ألقي يف صدره نفس "النونو "ت عيوهنم مجيعا  بعد ُساع كالم اليت اتسع

  ..الشك يف الوقت ذاته
 ..."سامل"بعيون زائغة سأل و  ..عكس جمرايت سري احلديث على ضبصوت منخف

 ؟بو عكاز ده ايوادأمتعرفش توصف  -
مشيو و  التاين برضه.. املهم اهنم مطولوشو  البس نضارة مشس هو اي معلمال  -

كده شبه حرمي السيما صاروخ   حاجةبعدها بقي دخلت الشركه  ..طول على
 ..خرجتو  فضلت شويه ..ةالشركو  اللي يف الشارع ةوقفت الرجال اي معلم

 "اثبت"بعدها نزل هو و  غطس شوية ..من مكانه "حامت"بعدها اتسحب الواد 
 مشيو..و  العربيةركبوا و  بيه

  ..انطق ..بعدينو  -
 ارجعت العربية السودو  بية من هنا.. هم مشوا ًبلعر ماان جايلك أهه اي معلم -

 كده  ةدي طلعوا فوق فضلوا بتاع ربع ساع املرةبس  ،بتاعت الظابط اتين
 ...نزلوا اتين بس كان ًبين عليهم مستعجليو 

 ؟إيهتعرف هم مي وال عاوزين و  طيب معرفتش تشمشم كده -
الظابط ده و  بيه "اثبت"خلع مع  "حامت"مل لقيت الواد  أان ..اي معلمال وهللا  -

 !نتأالشركة قولت أطري أبلغك علشان تتصرف  علىرايح جاي 
كلمين   حاجةمطرحك ولو يف  علىبقي  إنتاخلع  .."نونو"ال عفارم عليك اي  -

 !فاهم ..متجيش
 ..سالم ..تؤمرين اي معلم -
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قبل أن  ..اجلميع علىبظاللا  اليت ألقتسط سحابة الصمت و  "النونو"انصرف 
 ...ًبقي الرجال املرتاصي من حولهو  "شيحة"حنو  "سامل"يلتفت 
 ؟"شيحة"مشمها اي  أاناللي  الرحيةشامم  إنت -
  .."نونو"الفار بيلعب يف عيب من كالم الواد  أان ..اي معلم أيوة -
 حاجةن القدمي.. هتجهز كل ز املخ علىتطلعوا و  ةخد الرجالاهت .."شيحة" -

 ....وا بيناوال غريه مل يتعش "اثبت"مش هنستين مل 
برضه مش عاوزين  احلكاية إيهنشوف و  يرجع "حامت"طيب ما نستين مل الواد  -

 نتسرع 
حمبش  أانو  ..شامم رحيه مش والبد أان ..اللي بقولك عليه "شيحة"اُسع اي  -

 ... فهمت..النيهو األ ةضرب الضربأاللي  أانكون مدافع أحب أ
  ..اللي تشوفه اي معلم -
نتقابل هنا و  السريع كده على ةعااي خنلص مصلحهاتيجو م "مانو"و "شريده" -

 ..اتين
  ..مش جايز يرجع بدري اي معلممل جيي مي هايقابله  "حامت"طيب الواد  -
املهم  إنتمتقلقش  ،هايكون معاه "النونو"هو كده كده ابدري وال متأخر م -

 ...ايرجالهمش عاوز غلط  ..مش عاوز أتخري
*************************** 

 ؟إيههنعمل  ..كالمي طلع صحو  اللي كنت عامل حسابه اي سيديي أدي بق -
 علىمستويه ومتظبطه بس ايدي تقع  العملية ..شوف اي طاروق اي حبييب -

 ..اللي معاهو  "للصياد"وصل بيه أعلشان  "حامت"
 !رجله تيجي يف املوضوع "حامت"مش عاوز  أانعارف  إنت "حسام" -
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 إيهعرف أو  "الصياد" اُسهلزيبق اللي وصل لأبس  ..عيب اي حبييب دي بتاعتنا -
 ؟لم الندي اللي بيحصل ده كله ليهيالفو  اللي بيتم

 ؟"اثبت"قصدي  .."مجيل"و طيب -
 ،جديدو  نفنط بقي الكوتشينه من أولو  كله هايتلم  "اثبت"وال  "مجيل" -

  ..جنب علىمي اللي هايركن و  نشوف بقي مي اللي هايلعبو 
 ؟يهإانوي تعمل  إنتطيب فهمين بقي  -
 ............................أقولك اي سيدي -

********************** 
ة  الفته حناسية ًبرز  نزلت من املصعد حيثيتوقف املصعد أمام الطابق الرابع.. 

أمامها وقفت املنتجعات( و  بيتش لالستثمار العقاري شركة بالزاكبرية تفرتش احلائط )
. خبطوات متباطئة ..حنو الباب املفتوح دمتتقيسارا  مث و  ميينا  أدير بصري قبل أن 

ف لاجلالسة خ ةحنو الفاتن تبعد حوار مقتضب تقدمو  لتقي أبفراد األمنأل دخلت
رتديها مل تكن أالعادية اليت  ىاهتماما  كافيا  فمالبس ىنمل تعر  ،مكتبها تسك ًبلاتف

املتها مث ... أهنت مكئيشخص ذا أمهيه لكي هتتم ًبلتفرغ للقا يوحي أبدا  أبىن
 التفتت..

 ..اتفضل حضرتك -
 ..مش هاخد من وقت حضرتك كتري ،صباح اخلري اي فندم -
 ؟خري ..ال أبدا  مفيش مانع اتفضل -
 "اثبت"التوزيع، صاحبها و  شغال يف الشركة العاملية للتجارة "حممد"اُسي  أان -

 بيه..
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يف  اتفضل اؤمر أقدر أخدم حضرمت ..بيه غين عن التعريف "اثبت" ..أه طبعا   -
 ؟إيه

ًبشا موجود وال  "شوقي"كان   إنًبشا ًبعتين أسال  "اثبت"هو بس  ..أبدا   -
 ............كان عاوز يعرف كمانو  مش موجود

بيه يف السجن من  ي"شوق" إنبيه يعرف كويس  "اثبت"أكيد  ..ازاي يعين -
يبعت مش الزم يعين  ..حاجةيسأل عن أي و  كان مكن يتصل بيناو  ..فرتة

 حد!!
ألن  هو ًبعتين علشان أأتكد أنه خمرجش !م هو حضرتك مستعجلة ليهاي فند -

.. علشان كده هو ًبعتين طرفكميف حد كان عنده يف الشركة النهارده من 
 ..أشوف املوضوع

بيه خرج وال  "شوقي"ال و  مفيش حد راح حلد ..حد مي اللي راح من طرفنا -
 ؟بتهرج صح نتأ ..بعت حد

قولته لو عند حضرتك  أانمش كده.. سؤال  الكالم ..ههرج ليه حضرتك أان -
يف  إنبيه  "شوقي"بلغها لو مفيش يبقي ايريت تبلغي أو  اجابه يبقي أُسعها

  ..ًبشا النهارده خبصوص عملية التصفية "لثابت"جت من طرفه  ةواحد
من حيز املزاح او  انتقلمر فاأل ..عن التصفيةى مع كلمات السكرتريةتوقفت 

 ةفكلم ..عابرة الكلمةمل تكن  ..اخلاصة اليت ال يعلمها أحد مورالتالعب حليز األ
 السكرترية.. وفقت بعدها ةمثانون درجو  مائة املوقفكانت كفيله لتحويل   ةواحد

مد يده  ..تعود بعدها بصحبة شابو  لتختفي ..ذن لدقائقمعدلة ثوهبا مث طلبت اإل
 ..قبل أن يبدأ ًبحلديث ًبملصافحة

 ؟ًبلظبط إيهبتشتغل  ..بيه "بتاث" عهو حضرتك بتشتغل م -
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 من!!شغال يف األ أان ..هتفرق كتري يعين -
مل يرق الرد لكال املتعجبي فنظرات مع التفااتت مع امياءات انطلقت مع كلمة 

 ..االمن
 ؟ألمنا -
 املشكلة يعين؟ إيه ..منحضرتك األ أيوة -
ه بيه علشان نرد عليك وال هنكلم "اثبت"حضرتك جاي من طرف و  طيب -

 ؟هو
فندم قولت حلضرتك لو املدام اللي كانت عندان من طرفكم يبقي الرد  اي -

 "اثبت" علىبعدها تردوا و  بيه "شوقي" وامعااي.. لو مش من طرفكم يبقي تبلغ
 ..مستعجل جدا   أاناتنيه علشان  حاجةخلص الكالم لو يف  ..ةبسرعو  بيه

و أم بس هو مكن حضرتك تقويل بس مي هي املدا .ال أبدا  خالص مفيش -
 اُسها؟؟ 

 ال طبعا مش مكن دي عندكم بقي!! -
 ..سالم ..ًبشا اخلاص علشان تبلغوه الرد "اثبت"دا رقم و  هاستأذن أان -

الرجل الغامض من بي نظرات املتعجبان اتركا  كارت حيمل رقم  أان تانصرف
  ."موًبيل ومكتوب عليه " اثبت التوين 

*********************************** 
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 فصل السادس والعشرونال
 

الكالم من حولك  ؟أشعرت فجأة وأنت ختالط الناس أبنك تعاين وحدة قاسية
النور من رأى  مفهوم، ولكن بال جدوى كأهنم عمي وأنت تريد أن تسمع خرب ا عن

 ال أنس لك إال إذا اهتديت لنفسك ووصلتها أوال  ًبلكون كله؟ النور، وأيقنت أ
يف شرفة غرفتها تتأمل قمرا  شاحبا  يف ُساء  ةالشارد "نإميا"خاطرا  تردد يف عقل 

كانت   ةلح  أي طريق حتملها أقدارها.. أسألة كثرية م  إىل  تكسوها الغيوم.. مل تكن تدرك
ن تلس منتظرة صدور تتزاحم يف عقلها املنهك من تكرار الصدمات.. وها هي اآل

 عدام..قرار اإل
ال أي من أصدقاءها.. اجلميع يرددون عبارة مل تعد تنظر يف عي أبيها وال أمها و  
مل تنطقها شفاههم ومل تتحرك هبا ألسنتهم ولكنها جرت من عيوهنم.. اجلميع  ةواحد
صر  ح.. اجلميع يكتفي اجملهولة املصري.. لكن أحدا  مل ي   الزجيةقطع دابر هذه ي   نأيريد 

 ..فقطو  نظرات ..بنظرات
هدوءه مل مينعها من أن و  برفق.. لكن رفقهكتفها   علىيد أبيها تتد ها قطع شرود
كانت يف عامل آخر.. عامل كله أحالم بغد مشرق يرفع عنها ظلمة   دفق ..تنتفض رعبا  

 حاضرها البهيم..
 ؟إيهمالك فيكي  ..بس اي بنيت إيه -
 ..نك دخلتإبس كنت سرحانه شويه وخمدتش ًبيل  ..ًبًبأبدا  اي  -
 ؟ بنيتاحلال ده كتري اي على ىفضلتبعدين.. هو  -
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رفعت يدها  ..وجنتها علىبرقت عينيها بدموع ترقرقت إحداها يف خجل و  زاغ بصرها
 ..تحوا أثرها ًببتسامة مصطنعةو  بسرعه لتخفيها

نسافر و  هايرجع "حامت"شاء هللا  إنو  ان كويسه أهه..أ بس.. ما إيهحال  -
 ..مش كده برضه وال رجعت يف كالمك ..تفقناا زي ما ةسكندرياإل

وجهه مل تكن كافية للظهور جلية  عرب  على شاحبةابتسامة  "إبراهيم"اج رسم احل
 ..أثقلها الزمنو  ايمتاعيد وجهه اليت رُستها األ

 يديكيإايم فلتت من تالقي األو  مش عاوز عمرك يتسرق منك أانبنيت  اي -
 ..حاجةمعملتيش و 

ا نتهسو  ةمراتحو  ةمبسوط أاناشتكيت لك..  أانبس اي حاج وهو  إيهفيه  -
 .."حامت"

 ؟ميتإوهو انيت عارفه هريجع  -
 !يعين إيهيرجع وقت ما يرجع،  -
 ..يدك  إمش عاوزك تقطعي مشوار حياتك ب أان ..فهميينإبنيت  اي -
يرجع تقوم تقويل  "حامت" إنتدعي معااي و  بدل ما تيجي تقويل ربنا يصربك يعين -

 سيبه..أ
 ..مقولتش تسيبيه أانايبنيت  -
 ..سيبهأين إ.. مش معناه كالمك بس  إيهومال معناه أ -
و بوهم أو أمل  أمتتعلقيش بسراب و  ..نك تفكري كويسإقصد أبس  أان -

 ..كداب
  ..برضه مش فامهه.. متوضح ايحاج -
 ابن خالتك.. "اندر" -
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 ؟ماله دا كمان -
 ...ح ًبلكالممل  و  هكان عندي يف الدكان النهارد -
 ؟ إيهكالم  -
 ................و يتقدمو  نه عاوز جييإكالم يعين  -

اليت مل تكن لتظهر عصبيتها وال حنقها أمام  "إميان"أاثرت هذه األخبار حفيظة 
 كان له مفعوال  خاصا ..   "اندر"أبيها.. إال أن إسم 

 ؟إيهوال  ةين خمطوبإهو مش عارف  ..ًبًب بس اي إيهيف  ..هللا -
 ..ح بس متكلمش ًبلصريح كدهنه مل  إقولت  أانايبنيت  -
عارف انه مبينزليش من زور.. ومش بطيقه ولو  نتإ "اندر" ..شوف اي حاج -

  ..لو هستناه عمري كله "حامت"ختار اه "اندر"و "حامت"خريتين بي 
 ...عرفك ميكن تفكريأقولت  أانخالص ايبنيت اللي يرحيك..  -
ده قوله معندانش بنات  "اندر"ايريت لو جالك اتين سي و  ال اي حاج -

 ...للجواز
 ؟"حامت"أخبار جديده عن  خالص ايبنيت.. أال هو مفيش -
 "طارق"ويه أخطف رجلي عند انشاء هللا  إنبكره  أانال وهللا اي حاج بس  -

 .اجةشوف يكون وصل حلأو  ر مراتهزو أ ..بيه
 . ..يكتب لك اخلري اي حبيبيتو  عموما ربنا معاكي -

 شاخصتان.. عينان ..ودموعها لصمتها "إميان"تعود و  "إبراهيم"ينصرف احلاج 
مل .. ريقلب معلق مبجهول.. مر من الوقت الكثو  فراغ الكون املظلم.. مثبتتان حنو

قطع خلوهتا صوت هاتفها احملمول.. كان املتصل كم مر ولكن   حتديدا   "إميان"تدرك 
 ...."حامت"رقما  ال تعرفه لكنها ًبدرت ًبلرد لرمبا يكون املتصل هو 
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 ..أان مي معااي أيوة. ..ألو -
 ؟إيهعاوز و  حضرتك مي عرفأمش مهم ازاي مش الزم 

 ؟ماله ..خطييب "حامت" أيوة
 ..حاضر حاضر أيوة

 ؟فيو  ميتإطيب 
 ...فهمت ..هاجي لوحديو  طبعا   حاضر حاضر.. عارفاه

 ...ي حد خالصمش هاقول أل ..ال خالص حاضر
 . ..عارفاه أيوة

 . ..طيب حاضر
 ...ةمع السالم

**************************** 
 ..اي سي االستاذ سالمتك علىمحد هلل  -
  ..هللا يسلمك اي معلم -
 ؟باشاالهللا تكون انبسطت يف املشوار مع  على -

فال شك أنه من أبلغ عن حتركايت   ..اللبانهو  ذا املخنث ذو السيجارةسحقا  ل
 ...كلها

 ..شا كان واخدين معاه ملشوار شغل عادي يعينالبا ..دا مشوار شغل اي معلم -
  ..حمدش يقدر يتكلمو  يبالشغل مش ع ..وماله اي حبيب -
 طيب مش عاوز تعرف اللي حصل النهارده ًبلتفصيل زي كل يوم؟ -
  ..زمانك جاي مهدود إنت ..ال متتعبش نفسك -
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في مش شايفه  "ُسري".. أال صحيح حاجةاي معلم ال مهدود وال  أبدا  ال  -
 ؟يعين
 ةقبل أن يطلق تنهيد اآلخرينو  "شيحة"تبادل النظرات مع و  "الصياد"تلفت 

  ..طويله ألقت الرعب يف قليب
 ؟الوقيتو  قولت يل انمي إنت؟ الصبح في "ُسري" ؟مش خري اي معلم -
عمل معاه  "سامل"ستاذ.. املعلم بس صربك متبقاش خولقي كده اي سي األ -

  ..أال صحبك ده طلع بالعة ..الواجب
هنتم و  .. دا صاحب صاحيب.. يعين الزم نوجب معاه"شيحة"متقولش كده اي  -

 ؟ستاذمش كده ايسي األبيه 
 ؟بس برضه معرفتش هو في ..ماشي كرت خريك اي معلم -
ال متشغلش ًبلك.. أصله تقل يف العيار حبتي قومنا بعتناه للعياده يعملولوا  -

حنا إ.. شوفت بقي حاجةيروقوه علشان مل يرجع ميبانش عليه و  غسيل معده
 زاي؟؟إبنعمل يف الصاحل 

 "أيقنت أن شيئا  ما حدث .."شيحة"وال تلميحات  "سامل"مل يعجبين مطلقا  ردود 
 ....خداعي لو االكل حيو  "لسمري
 ؟شوفهأروح أعاوز  أان ..دي اللي انتا بعته ليها إيهعيادة  -
تطمن عليه و  كون معاهتشاء هللا يف الليل ه إنهنروح كلنا بس بكره..  -

  ..بنفسك
 يضره.. طب املعلم مكن يضرك وال إنيعين فاكر  إنت "حامت"بس اي  إيه -

 ..فتح وشوفاو  دي كده الشنطةشوف 
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 ؟دي كمان إيهشنطة  -
 ..تعرف إنتو  تتفرجو  تفتح ما -

متعلقايت و  جد فيها كل مالبسيمالبس كبرية.. فتحتها أل حقيبةيدي حنو  تمدد
 .ةل شيء مت مجعه يف هذه احلقيبك  .."ُسري"و أان

 ! "ُسري"حجات و  دي حجايت -
  ..وز أهمركو  نت صاحيا ما ..عفارم عليك -
 ؟جممعها ليه يف شنطه كده إنتطيب  -
انتو  ..حاجة أى.. مش واجب برضه نعمل معاكم الشنطة إنتعلشان تستلم  -

 ؟إيهمش كده وال  ..رجالتنا
 ؟احلكاية إيه ..اي معلممتوضح  ..مش فاهم برضه -
كل احلاجات دي   إناملعلم شاف  ..روايةوال  حكاية.. ال "حامت"بس اي  إيه -

ربنا و  ..إيهبعت اشرتي لكم جديد يف جديد.. وحاجات  اتبهدلت.. قام
 ..هتعجبكو  املعبود كلها حاجات أصلي

 ..بدأت أفند يف حمتوايهتا متعجبا  ملا رأيتهو  الشنطةفتحت 
اي معلم.. هو حد كان اشتكي من لبسه القدمي.. دا كل كل ده ودا ليه بقي   -

 !!حلد املوًبيل كمان حاجة
 طيب بص ..ي البتاع اللي كان معاك ده موًبيلبس.. وانت بتسم إيهموًبيل  -

  ..املوًبيالت جبد علىاتفرج و 
 . ..كل حال تشكر اي معلم  علىين مش مطمن بس إمع  -
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تيجي توريين.. و  تلبس اجلديدو  تقوم تغري هدومك كلها إنت ..ال متشكرنيش -
  ..منه خالص حاجة أىعاوز كل القدمي ده خنلص منه.. مش عاوز 

 بي عشية "سامل"عن الكرم احلاتي الذي اعرتي  "شيحة"ما رواه مل أصدق مطلقا  
طامة  و  يمعظ ةكان من خلفه مصيب  حىتشيء  علىخري دم هذا األضحاها.. فما أق  و 

للوصول إليه من  "سامل"لكين ال أعرف.. مل يكن بوسعي أن أختيل ما يسعي  ..كربي
فقد اعتدت اجملهول  يريقيف ط ىتاسف.. ومع كل خطو لكين لأل كل متعلقاتنا..  لتبدي

مالبسي دون أن أبدي اعرتاضا .. أصبح  حىت دأفق وصل األمر أنن اآل ..كثريةأشياء  
 .. ا  االستسالم طريقو  مبدأالتسليم 

سحب وسط  يتخفىًبجلمع الذي كان  أللتقيخرجت و  ةارتديت املالبس اجلديد
ثرها سيل أ على توالت ةأطلق ضحكه عالي حىت.. ما أن رآين سامل األزرقالدخان 

 ..الضحكات من اجلميع
  ..هو دا الشغل وال بالشأ ..شوفت اي راجل ..أيوة ..أيوة -
 ..كرت خريك  ..جبد احلاجات دي حلوة ..تسلم اي معلم -
 إنتهايظبطك.. بس و  مش قولت لك املعلم بيحبك .."حامت"شوفت بقي اي  -

  ..ربعتاشرأو  خيليك مية فلو  تركز معاه وهو هاينطقك
معلم.. اتفضل دي بقيت احلاجات القدمية.. معلش بقي متوسخه..  تشكر اي -

 ..عارف يوم الشغل إنت
 فيها رحيتك.. دي هتبقي للذكري.. علشان مل تغتين إنفيها  حاجةال دا أحلي  -

ايم دي.. مش كده اي األ علىتضحك و  تتنطق للعاليل تبقي تبص عليهاو 
 ...رجاله
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ميع بشكل هستريي ساعدهم ضحكاته ضحكات اجلو  "سامل"أطلقت كلمات 
 ..رض منها الفارغ ومنها املمتلئاأل علىالزجاجات املرتاصة و  ذلك احلشيش على

ملاذا مل يسألين و  خبري وهل فعال   ..وما حل به ًبلغائب "ُسري"لكن ظل فكري متعلقا  
  ؟حدث اليوم عما "سامل"

يف  ةودجد أقراصي موجمكان نومي ألإىل  عود أدراجياستأذنت من اجلمع أل
 هني هبم رحلة يوم شاقة من التعبالسرير أل علىلقيت جبسدي أو  التهمتها ..مكاهنا

 ..التفكريو 
************************* 

 ..غرفة مأمور السجن...صباح اليوم التايل
غرفة مأمور السجن الذي يستقبلهما حبفاوة يفسرها  "الطحان"و "شوقي"يدخل 

 ن قش تخري وقد نيق ذو الشأن.. مث ينصرف اتركا  األالزائر األ "مجال البسيوين"وجود 
 ....حد الغرورإىل  تسامة ثقة تصلبوجهه ا على

 ..منورين ..ًبشا "شوقي"أهال  ..ًبشا "سعيد"مرحب  -
 ..بيه "مجال"أهال بيك اي  -
أحر من اجلمر.. مش عاوز  علىها.. ايرب يكون الرد جاهز.. الناس منتظره  -

  ..ةيدي فاضيأرجع لم إب
 ..ًبلرد "شوقي"النظرات قبل أن يبادر  "شوقي"و "سعيد"يتبادل 
  ..بيه "مجال"عرضك مرفوض اي  -
 ..."مجال"بنظرة اثقبه كادت خترتق قلبه... قبل أن يعقب  "سعيد"يرمقه 



 

 دمعة جبل 371

 

 ..بس اللي مزعلك إيه ..عطاو  الكالم أخد ..ًبشا "شوقي"ليه بس اي  -
  ..خلي الكالم معااي أان ..بيه "مجال"استين اي  -
حتت أمركم بس ايريت بالش حكاية مرفوض ده  أانًبشا..  "سعيد"وماله اي  -

 ...أصل الكلمة دي بتزعل
 ..بس الرقم هو اللي عليه الكالم ..حاجةال مش مرفوض وال  -
معااي صالحيه ًبلتفاوض حلد ما نوصل للي  أانطيب ماشي نتفاهم..  -

 ..املوضوع مش سهل إنرف اع أانيرضيكم.. 
مليون  400عرضت  إنتو  طلبو  بيه السوق عرض "مجال"اي متزعلش مين  -

 .."شوقي"مش كده اي  ..احنا جالنا عرض أحسن بكتري ..جنيه
 ..حسن من كده بكتريأاحنا جايلنا عرض  إيهمليون  400 ..اه طبعا -
عارف مي اللي مكن و  عارف السوق أانحسن من كده.. مستحيل طبعا .. أ -

 ..نقرب املسألة.. عاوزين كامبكام.. فياريت اي مجاعه و  يشيل
 "سعيد"أشار إليه  "شوقي"وقبل أن يتحدث  "سعيد"و "شوقي"التقت عينا 

  ..ًبلصمت
 .. دوالر ..مليون 200احنا معنا عرض ب   ..بيه "مجال"شوف اي  -

 ةمصطنع هحيولا البتسامو  همالحم علىقبل أن يسيطر  "مجال"وجه  ةعلت الدهش
 ...ةًبهت

ا يف البلد اي ًبشا... مث ت أساس  ااه دوالر عوهو حد م مليون دوالر.. 200 -
بقول  أانعارف  أان.. هايشيل بيهالرقم ده مفيش حد ال يف مصر وال برا مصر 

 ..مش قولنا دي فطيس إحناكويس   إيه
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 ..للرد ساعة 24قدامك و  شاور ..دا اللي عندان عموما -
 إنضرتك فهمت حو  سبق وأانكده مش عاوز ختلص..   إنت ..ًبشا "سعيد" -

 ..ساس.. يعين فيها الخفيهادي بتاعتنا.. من األ ةالعملي
 ..ةعلت صوته نربة هتديد واضحو  "سعيد" مالمحتغريت 
يعين لو عاجبك  ... الكالم خلصإيهمزاجك وال  علىجاي هنا تشرتي  إنت -

 ................ىشيل.. مش عاجبك يبق السعر
ما يبقاش وال  :بعضا  من الثقةو  ثقاطعه "مجال" ًببتسامة حتمل الكثري من اخلب

يعين كل واحد  ..مليون جنيه 600هزود العرض ل   أانًبشا.. عموما  "سعيد"اي  حاجة
 ..شركاء برضه 6نتم أمش  ..مليون 100فيكم 

انفعال ملا  أىفلم يبدي  ةضربه مباشرة يف وجه الطحان استقبلها حبرفية شديد
 "الطحان"ه أبشياء أكثر ما يعتقد مباشرة تكشف علم ةمن معلوم "مجال"ذكره 
مباشرة جعلته خيرج عن  ةاملهتز أصابته الكلمات بصدم "شوقي"لكن  ..نفسه
 ..صمته
 خلينا خنلص  ..ًبشا "سعيد"موافق اي  أان ..موافق أان -

  ..العرض مرفوضو  ..أانقولت الكالم معااي  أان: ةبنظرة حاد "سعيد"رمقه 
ًبشا.. وزي ما سعادتك قولت من  "سعيد"خالص متزعلش نفسك كده اي  -

بس متنساش  انت رفضت..و  عرضت وأانطلب.. و  شويه السوق عرض
 مبارح النهارده شاب.. ااجلوكر بتاع و  اتغريت اللعبة ..ةممه حاجة

 ..ملصافحته "مجال"جلسته قبل أن يرفع يديه ًبتاه  واقفا  من "سعيد"اعتدل 
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 بيه  "مجال"عرضك اي  علىشكرا   -
كان نفسي نتقابل يف نقطه لكن برضه   ..ًبشا "سعيد"بس اي  إيه علىشكرا   -

مش هاقفل الباب.. معاكم حلد بكره زي دلوقيت مكن الكالم يتغري.. العرض 
  ..مليون جنيه كاش 600

 ..بيه "مجال"اي  السالمةمع  -
************************** 

 
 
 

   ..تام العاشرة صباحا  إىل  تشري ةالساع
 

 ..نتظار يف حمطة أتوبيس العباسيةمقاعد اإل إحدى علىاملتوترة  "نإميا"تلس 
شديد قبل أن يقف جبوارها شاب  ببطيءترفع يدها لتطالع عقارب الساعة اليت تضي 

  ..ميسك بسيجارته األخرىيف يده و  ..كبرية  ةحيمل حقيب
 ..ستاذاي خبتك اي سي األ ..كل ده  إيه ..شاء هللا بسم هللا ما -

رت يف حركة قدمها املتوترة مع رفع يدها ماهتمام فقط است أى "ميانإ"مل تعره 
تتجول برأسها يف كل اتاه كمن يبحث عن شيء  ..ملطالعة الساعة كل دقيقة تقريبا  

 ..مفقود.. قبل أن تتوقف مع كلمات هذا اجملهول
 دي ليكي.. متفتحيهاش غري يف البيت مل تروحي.. الشنطة.. "إميان"ست  -

 م بقي.. ربنا يصربكو 
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 ؟دي الشنطة إيهو  مي إنت -
طواته بي مجوع الناس أطلق العنان خلو  احلقيبةفقد ترك الشاب  إجابه أىمل تتلق 

تقلبها بي يديها.. تد اليت خلفها ورائه..  احلقيبةإىل  ليختفي عن نظرها.. لتعود لتنظر
  ..قيبةًبحليدها لتداعب هذا القفل الصغري الذي شبك بي طريف السحاب اخلاص 

*************************** 
 يف نفس الوقت...

أن يكون له  كالعادة حماوال    "شكري"يهرع إليها  ..أمام الشركة "اثبت"تقف سيارة 
 إىلاتباعه و  احلقيبةحبمل إىل  يشريو  الذي يتجاهله "اثبت" حقيبةالسبق يف محل 

 مكتبه.. 
 احلسدو  الغريةو  ة من االستهجانبنظرة حتمل يف طياهتا معاين كثري  "شكري"يرمقين 

صاحبها و  الفضول ملعرفة سر العالقة بي رجل أمن مل ميضي يف شركة أايم معدودةو 
 ..الذي مل يكن ليبدي أي اهتمام أبي من العاملي ًبلشركة

  ..دي هنا واقفل الباب الشنطةحط  ..تعايل اي حامت -
 ..بيه "اثبت"تام اي  -
 ؟سألك روحت في معااي أكيد ..مبارحإمعاك  إيهعمل  "سامل". ..قويل -
 ..حبيت أقوله رفضو  استغربت حىت أان ..هللاو اي ًبشاال  -
 ؟حاجةوال ُسعت  حاجةبعدين حمصلش و  ..رفض!! ماشي -
حاجات جديده و  جاب يل لبسو  مبارحإدا كان مزاجه عايل قوي  ..ًبشا ال اي -

 ..صاحيب "ُسري"و أانيل 
 ؟يعين إزايحاجات جديده  -
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كده و  الغياراتحلد يعين .. ةمؤاخذ حاجات شخصية حلد الو  يعين لبس -
 ..يعين

 حاجاتك القدمية في؟و  طيب ..ه مفهومآ -
 .."ُسري"جات احو  هي ةحطها يف شنطو  خدها كلها -
  ..بعدينو  -
 ..هنا علىصحيت جيت و  منت ..اي ًبشابس  -
 ..ةحاجاتك القدمي علىبقولك  أان ..نك منتإدم عارف آايبين  -
 ...قايل هتبقي ذكري هو اي ًبشامعرفش  -
 ؟هو مي ده -
 ..احلاجات القدمية هتبقي ذكريو  قصد الدومأ ..ًبشا اي إيهمي  -
 ..اللي هتبقي ذكري اي عبيط إنت ..الصادق إنتوال  ..ال -
 ؟أان -
 ؟تليفونك في إنت ..اي فاحل أيوة -
 ..تليفون جديد جابليو  ًبشا أخده اي -
 ؟في هو -
 ..أهو ساعدتك -

انتفض  حىتما أن رآه "اثبت"  ..جتك الاتف اجلديدأخر و  مددت يدي يف جييب
انتزع اجلهاز و  مد يده ..الصخب مل أره فيهما من قبلو  من مكانه بشيء من اجلنون

 أاندا اي غيب..  إيهبث به قليال  قبل أن يصيح يف وجهي غاضبا : عأخذ يو  من يدي
 ..نك غيب.. غيبإقولت 
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أنه مل يدع يل فرصه للتفاوض أو االستفهام،  غري ،العصبيةو  مل أجد مربرا  لذه الثورة
مث  ..أخرج مسدسهو  فتح درج مكتبهو  مد يده ..فقد كانت يده أسرع من تفكريي

 ساحب أجزاء األمان.. 
  ..ليه املسدس ده ..بس ايًبشا إيه -
  ..غبياًبكره األ أانو  ..غيب إنتعلشان  -

كان املسدس يف ميينه   أمام فمه وهو حيدثين بينما اليسرىرفع اثبت الاتف بيده 
 مصوب حنوي..

  ..إيهعملت  أانفهمين بس  ..اثبت ًبشا -
 ..بتاعك "لسامل"كده بتسلم رقبيت   إنت ..نك هتقدر تلعب بياإنت فاكر إ -
 ..وهللا اي ًبشا ما عرف ..هللا ماعرفو اي ًبشا -
 ..خدت أكرت من وقتك ومش هتجيب فايده إنت ..عليك كده يهاكف -

 . وراعينرتجهكده   إنتًبلعكس 
 الالالالالالالال  ..والنيب ..ال ..والنيب ..اثبت ًبشا -

إىل  ُسع دويها يف أرجاء الشركة جعلت اجلميع يهرعون انطلقت ثالث رصاصات
 مكان الصوت...

************************ 
 ...منزل أم رامي

 
ف تح  حىتمث ينتظر قليال   .."إبراهيم"يطرق الباب احلاج أمام ًبب شقة "أم رامي" 

 الباب..
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  ..حاجةصباح اخلري اي  -
  ..خطوة عزيزة ،إيه النور ده ..إتفضلصباح الفل اي حاج  -
 ؟عندك مش كده ،إميان :هي ..يزيد فضلك اي غاليه -
 !كنت لسه هسألك عليها حاال    أان ..خواي جمتنيش النهارده ال والنيب اي -
 ...الرجلوجه  الدهشةتعلوا 
 !فاكرينها عندك أمهاو  وأانتش هي راحيه في مقالو  دي نزلت ..إزايتسأليين  -
 !!عرف هي فيأتين وال اخواي ما ج النيب ايو  ؟بتتكلم جد اي حاج إنت -

 ًبلطبع "أم رامي " بشكل أكرب..و  .."إبراهيم"بدأ االضطراب يكسوا مالمح احلاج 
 !!دي عمرها ما خرجت إال ما قالت راحيه في ؟راحت في دي بس ومالأ -
 ؟تشوف هي فيو  ينا اي حاجطيب ما ترن عل -
  ..بريدمش  تليفوهنارنيت عليها  أان -
 .ةزماهنا راجعو  ةتالقيها نزلت تيب حاج ..هتقلقين ليه بس اي حاج إنت -
 ..هللاو عصاب ايم راميأمعدش يف  أان -
شوية شاي وربنا لك شرب إدلوقيت.. تعايل بس  يهااستهدي ًبهلل.. زماهنا ج -

 ..هايبعتها
 ..دور عليهاأهنزل  أان !بس إيهشاي  -
  ..نستين شويه لو جمتش يبقي نلحق نتصرف ..بس تعايل ايحاج إيههتدور  -
أصوات أقدام متثاقلة تصعد درجات السلم ببطيء شديد.. يلتفت احلاج  

 ةفينزل إليها مسرعا  حامال  عنها احلقيب "إميان"يري  ..حنو مصدر الصوت "إبراهيم"
  ..التنومي املغناطيسي هتشب كانت يف حالة  ..اليت كانت يف يدها
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 ؟دي الشنطة إيهو  ..تعايل اطلعي ..كنيت في اي بنيت  .."إميان" -
  ..الطري فأفقدها صواهبارأسها  علىكمن حط   "إميان"فقد كانت  ..إجابة أىمل يتلق 
بنيت  يل اياتع ..حاجةاتخد نفسها ونعرف كل و  صرب اي حاج بس مل تطلعأ -

 ..دخليأ
 ..دوهنمغلق الباب أ  و  "أم رامي" شقةإىل  دخل الثالثة

 ..ما اتخدي نفسك علىتفوقك و  هاعملك كوًبية ملون تروقك أان -
  ..اي خاليت حاجةال متعمليش  -
 !!وايدك تنزيل من غري ما حد يعرفخري ايبنيت قلقتينا عليكي.. مش ع -
 ...دي الشنطةفتح أالوقيت عاوزه  أانبس  ..متزعلش مين ايًب -

مث يسأل  ..اليت كانت أمامه مباشرة الشنطةإىل  بتعجبينظر احلاج "إبراهيم" 
 ؟جبتيها منيو  دي اي بنيت؟ الشنطة إيهفيها  :متعجبا  
  ..دهايلإهو اللي و  أقابلهقايل و  يف التليفون إمبارحواحد كلمين  اد -
 !بيه "طارق"بيه وال  "حسام"كنيت تعريف   حىتمقولتيش ليه و  ؟مي دا -
 ..هو قايل حمدش يعرف -
 ؟بنيت دا ايهو مي  -
 ..ماتكلمش معااي.. ساهبا ومشي حىتهللا دا و معرف ايًب -
 .."إميان"بيه.. مش كده اي  "حسام"حاج الزم نكلم  يبقي اي -
  !!الشنطة إيهعرف فيها أعاوزه  أاناملهم  ..اللي تشوفيه اي خاليت -
 ..هو يفتحها مبعرفتهو  بيه "حسام"نكلم  ..صح "م راميأ"يبقي كالم  -
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 ..بنيت تضرك ايو  كده وال كده  حاجةمش ميكن فيها اي حاج  أيوة -
االتصال.. كانت و  احلقيبةلتخربه أبمر  "حبسام"أمسكت هباتفها لتتصل و  انصاعت

 "حامت"و تكذيبه.. ففقدان أنكاره إ علىمن شيء ولكنها كانت ترغم نفسها  متأكدة
لم رمبا مظلغد  ةكلمات الشاب اجملهول ))ربنا يصربكم(( كانت ترسم صورة معتمو 

 ..تفوق ظلمته سواد القرب
 

**************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السابع والعشرون
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 .."حسام"مكتب قبل نصف ساعة يف 

 
 ..بيمينه "حسام"تتصاعد أعمدة الدخان األبيض من السيجارة اليت ميسكها 

قابل ملكتبه يتناول  الكرسي امل علىجالسا   "طارق". بينما كان .ةجيري مكاملة تليفوني
  ..قبل قليل "حسام"كوًب  من القهوة اخلصوصي اليت أوصي له هبا 

 ..مشكبا  بي أصابع يديه "طارق"مكاملته قبل أن يلتفت حنو  "حسام"ينهي 
 .."طارق"ها ايعم  -
 !!اللي هتقول مش أان إنت ..إيهها  -
 ؟إيههقول  -
 ؟ازاي يعين إيههتقول  -
 ...ينفث دخان سيجارته ألعليا  رأسه جبسده للخلف رافع "حسام"يلقي 
 ..عاوزه ترتيب صح علشان ختلص صحاحلكاية  "طارق"شوف ايعم  -
 مش فاهم!! -
دا راجل هرًبن من حكم..  ..أاي  كان "مجيل"وال  "اثبت"دلوقيت  ..أفهمك -

مش بعيد يكون و  أوراقهأكيد مرتب و  اُسهمغري  ألنه حاجةبس مفيش عليه 
 ...ن اتبخرملفه اللي يف مصلحه السجو 

 !صح ..يعين منقدرش نكلمه -
اللي عاوزينه يطلع "حامت "و "ُسري"معاه و  منعرفش مكانه "سامل"التاين و  صح.. -

 .."سليم"من املوضوع 
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  ..إيدانيعين دا كمان مش حتت  ..ماشي -
  ..يبقي فاضل خيط واحد بس هو اللي هيوصلنا لليله دي ..مجيل -
 ؟هو بقي إيه -
ج من شغله.. طاملا ر يعين نقطره وهو خا ..وراهيعين منشي  .."حامت"نشوف  -

ساعتها هنعرف هو و  عرفنا مكانه يبقي سهل نبعت حد يقطره وهو خارج
 ..أكيد املكان اللي هريوحه هيبقي فيه كل احلبايبو  ..بريوح في

 ..الوقت مش يف صاحلنا "حسام"ما ختلص اي  ..بس إيهطيب ومستين  -
 ..كده  متبقاش محقيو  بس اصرب بس إيهمستين  -
بعد ما رجعت من معاك بعت أمي شرطه  إمبارحعملت كده فعال من  أان -

  ..بريوح في مل خيلص "حامت"علشان يعرف 
 ؟وعرفت املكان -
 ..عرفته أيوة -
 .."حسام"وساكت ليه بس اي  ..هللا -

 ..املقعد املقابل له علىجلس  حىت "طارق"تقدم حنو و  من مقعده "حسام"اعتدل 
 إنعرف و  سأل يف احلته اللي حامت راح فيهاياللي بعته  األميساكت علشان  -

  .."رجالته"وال  "سامل"اللي موجودين مش 
 ؟مي يعين ومالأ -
 ..عمال يعين ..ةمن بتوع اليومي ةمجاعه صعايد -
 ؟بريوح هناك ليه "حامت"و -
 ..معرفش -



 

 دمعة جبل 382

 

مي غلط يف السؤال وال حد ضلله علشان منوصلش مش ميكن يكون األ -
 ؟هناك

 ..ةسليم ةقبل ما نتحرك يبقي اخلطو كن يكون صح.. بس الزم ميو  ..ميكن -
الذي سحب أخر نفس يف  "طارق"صوت و  مالمح علىنفعال يظهر بدا اإل

 ..ةسيجارته مث أطفأها بشيء من العصبي
 ..بتتعامل ًبلربود دهو  يعين عارف املكان .."حسام"هتجنين اي  إنت -
املرة اللي فاتت روحنا  .. الزم كل خطوة تتحسب.."طارق"الزم الربود اي  -

 .."ُسري"يتأذي وال  "حامت"املرة دي مكن  ..لقيناهم مشيوا من املكان
 ؟إيه علىطيب وانت انوي  -
وهو  "حامت"منشي ورا و  معاان ةذن نيابإو  احنا هننزل بقوة ..اي سيديأقولك  -

يطلع زي ما يطلع.. و  خارج من شغله.. املكان اللي هيدخله نلم كل اللي فيه
 ..أكيد اجةهنوصل ساعتها حل ..وال عفاريت مش مهم ةصعايد

  .."حسام"متخلص اي  إيهطيب ومستين  -
 "حامت"التحرك هيكون عند املغرب وقت ما و  ذن النيابةإبس مستين  أان -

  ..بريوح
 ؟إيهمن هنا للمغرب هتعمل و  طيب -
 أي حركه غريبه هيبلغين فورا   ةمثبت أمي شرطه قدام الشرك أان.. حاجةوال  -

 ....... و
 .. "إميان "كان املتصل   .."حسام"يقطع احلديث صوت هاتف 

 ..بتتصل "إميان "استين علشان -
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 ؟"حامت"خطيبة  "إميان" -
 ...الاتف علىبرأسه مع إشارة من يده وهو يرفع الاتف ليجيب  "حسام"أومأ 

 ؟يف جديد ..خري .."إميان"اي  أيوة -
  ..اميت دا حصل

 ..وبعدين
 ..جايلك أان حاجة طيب استين متفتحيش

 ..ةمع السالم ..ةمسافة السك
 ؟إيهعم يف اي هيإ !!خري -
 ..إيهًبينها هتتعقد وال  ةالعملي ..فهمك يف الطريق مفيش وقتاتعايل معااي ه -

********************** 
يف يدها فنجان القهوة تغطيها و  تطالع األخبار "سوزي"يف ذلك الوقت كانت 

.. تتناول أمامهار اليت تناثرت بقاايها يف قاع الطفاية سحابة بيضاء من أثر السجائ
 تتصارع ا  أفكار و  أحالما  و  .. تطلق نفسا  عميقا  حيمل آالما  ارشفة من فنجان قهوهت

تناول بعض األقراص املهدئة واملسكنة  علىداخل عقلها مسببة لا صداعا  أرغمها 
  ..لعلها تستطيع السيطرة عليه

 ..."سعيد"كان املتصل هو   ..اطهيرن هاتفها فتسرع ًبلتق
 ؟إيهازيك عامل  ..اي حبييب أيوة -

  ..ال ليه حمدش اتصل
 حمدش رد علي  و  ماان اتصلت بيه من شوية أيوة

 ..حاضر هحاول اتين
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  ..حاضر
 ..بلغكأو  اتين خالص لو مردش هاروح له الشركه

  ..ال مش هتأخر.. مسافة الطريق
 لرد ًبلكتري يكون عندك ا 12على ..أيوة

 ..هتصرف أانطمن إحبييب  خالص اي
 ..سالم اي حبييب

بناايت القاهرة  علىتستدير برأسها حنو النافذة املطلة و  الاتف "سوزي"تضع 
تتجه حنو غرفتها و  غمس املتبقي منها يف الطفايةتتطلق دخان سيجارهتا مث  ..املتزامحة

 ..لتدبل مالبسها
************************** 

حنو  "سعيد"حبرفة شديدة.. يتقدم  املرسومة املصطنعةبثقته و  ملتباطئةخبطواته ا 
ماله.. الذي و  عمره علىاملتحسر و  هاجملموعة اجلالسة يف دائرة يتوسطها النادب حظ

 .. هحييطه مخس من السنيد ةدد   املع   أوتقمص دور الندابة 
جيدا  أن كال  من كثريا  لذا املشهد الدرامي املتبذل فهو يعرف   "سعيد"مل يكرتث 

 وراق اخلضراء.. هؤالء يبيع أهله من أجل حفنة من األ
تضييع  علىبوابل من العتاب واللوم  هة شوقي الذي أمطر هجلس يف مواجو  تقدم

 ...الفرصة اليت كانت بي يديه ومل حيسن استغاللا
ه جعله يفرغ ما يف جوفو  "شوقي"يف تصنع الالمباالة قاصدا  إذالل  "سعيد"تادي 

 ...اجلميع علىسطوته و  من مهاترات قبل أن يبدأ هو يف فرض بنود واليته
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 .."شوقي"خلصت كده اي  ..سعيد: ها -
لسه خملصتش.. بس لو حابب تتكلم أحب  اي ًبشاثورة.. ال و  بعصبية :شوقي -

 ..اُسع سعادتك
الوقت مش يف  ..خلوان نعرف نتصرفو  بس اي مجاعه ما هتدوا كده إيه :انفع -

 ..لصصاحلنا خا
 ًبشا بيعطل املراكب السايرة "سعيد" ..ًبشا "حممود"النيب اي و  تقوله ما :شوقي -

 ..خيلص ًبلرقم ده حمدش ها إنبيحط أرقام خيالية هو عارف و 
عرضك و  نبيعا قولت مش هو  اللي عملت فيها سبع رجاله إنتمش  :سعيد -

 ..مرفوض
ل قدم الرقم اللي الراجو  بس ده اللي كنا متفقي عليه ..اي ًبشاحصل  :شوقي -

 ...انت منعتينو  كنت هاخلص  أانو  ..600قال و  عليه تكلمنا
 ؟ليه خملصتش 600 علىحنا متفقي إ هو فعال  ا م "سعيد"انف ع: طيب اي  -
خنلص قبل ما احلاجة و  لكل واحد 100 علىمش الكالم كان  أيوةالكومي:  -

 ؟سودأبيض وال أيدينا وال نطول إتتسحب من 
 حنا عددان ستهإ إن.. دا مينفعش نبيع له.. دا عارف فهمإغيب  اي :سعيد -

.. حاجةفهم.. يعين حد عارف كل إسته..  على 100قال كل واحد و 
 حمدش يقدر يتكلم..و  مكن يكون فيها غدر

 علىحسن حد يشرتي.. علشان بيشيل أمش معاك.. دا  أانال بقي  :شوقي -
 هو عارف..و  عيبه
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البيعه بتاعته يعين  إنو كده بيقولك ه .."سعيد"عنده حق اي  "شوقي" :شاكر -
 من رأيي تكلمه وأان ..نرضي ًبللي يدفعه أحسن ما تروح خالص

 ص ختل  و 
  ..صخل  و  "سعيد"كلمه اي   ..مع الرأي ده وأان :موايف -
غلبيه هو اللي املفروض رأي األو  رأي واحد علىًبشا كلنا  شفت اي :شوقي -

  ..ميشي
 انتوا شايفي كده!! :سعيد -
 نشوف اللي وراان..و  خلينا نفوق من الوش ده "سعيد"ما ختلص اي  :انفع -
 البت اللي عندك خليها تيب العقود "شوقي" كلم اي  ..تام ..خالص :سعيد -

  حاجةتي علشان نتمم كل و  الورقو 
****************************** 

ة قاصدين شق "طارق" معينزل منها و  "أم رامي"أمام منزل  "حسام"تقف سيارة 
شخاص ال أبس به من األ ا  عددو  .. دخال مباشرة حيث كان الباب مفتوحا  "أم رامي"

  ..تذخر هبم الصالة
 ؟خري إيهيف  ةصباح اخلري اي مجاع -
اللي جابتها  الشنطةحضرتك جيت.. هي دي  إنكويس   ..ًبشا "حسام" -

 .."إميان"
وف كاان قد اخلو  فالذهول ..ةاليت كانت خارج اخلدم "إميان"حنو  "حسام"يتقدم 

 ..أجلساها صامتة وسط اجلمعو  تلكا منها تاما  
 ؟حد كلمك إنما بلغتنيش  "إميان"ليه اي  -
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 ..خوفت وأانًبشا هو قايل مقولش حلد  وهللا اي -
نشوف فيها  الشنطةول اي أخي مش وقته افتح األ :"حسام"معنفا   "طارق"يصيح 

 ؟إيه
استخدمها حبرفية  ..شة صغريةميدالية املفاتيح كانت حتوي طفا "حسام"خيرج 
ليظهر منها  احلقيبةانفتحت ثواين و ي السهولة.. هالقفل مبنت هبا يفتح إناستطاع 
مبجرد أن  اليت صدمت "أم رامي"و "إميان"اليت عرفتها  "ُسري"و "حامت"أغراض 

  ..سقطت عيناها عليها
 ...عرفاها أان "ُسري"و "حامت"دي حاجات  ..ده إيه ..ايلوي -

كانت   ..الورقة املطوية أعلي املالبس.. فردهاإىل  ةيده بعصبية شديد "رقطا"مد 
 ( ..)شدوا حيلكم.. كلنا لا ..كلمات مقتضبة لكنها قاتله  علىحتتوي 
 "حسام"قبل أن يتدخل  .."أم رامي"شهقت و  "إميان "شخصت عيناو  "طارق"ترنح 

نتأكد.. مش جايز حد بس استنوا مل  ةاي مجاع إيه :املوقف علىحماوال   السيطرة 
  ..ان لعبةابيلعب مع

 ؟"حسام"زاي بس اي إهتتأكد  -
 .."طارق"استين اي  -
 ..خرانتظر لثواين قبل أن جيبه الطرف اآل ..هاتفه ليجري اتصاال   "حسام"أخرج 
 ؟ايبين أنت في دلوقيت أيوة -

 ؟اللي حصل إيهخري  إيه
 ؟إيهبتقول 
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 ؟اميت ده حصل
 ؟غينتبلو  طول علىش نيزاي متكلمتإ

 ؟لو معرفتش حىتكنت كلمتين برضه   ..حاجةيعين ايه مستين تعرف أي 
 ؟وصلت املكان ةسعاف وال شرطإمفيش  طيب
 ؟ةيااحلك إيهما دخلتش ليه ايغيب تشوف  مل هو فيه.. طيب
 ؟الصبح وال مشوفتوش دا كمان هالنهارد كةدخل الشر  "حامت"و طيب

 ..متأكد ..ةنه يف الشركإمتأكد 
 ..بلغين فورا  و  شوف احلكايةو  دخلين تحاول ات طيب

 ...بسرعه
 ةاجلمع احمليط به.. يرسم ابتسامإىل  الاتف قبل أن يستدير "حسام"يغلق 

 ..الورقةو  احلقيبةإىل  يرفع يديه أمامه ليشريو  وجهه على مصطنعة
 ..يف الشركة من الصبح "حامت"حركه بس علشان يتعبوا أعصابنا..  ..لعبه -

  .."حسام"مسك بكتف يده لي "طارق"مد 
 ؟إيهيتأكد من و  مياللي قولته لأل إيهومال أ -
الغيب معرفش مي اللي فيها.. و  تلمتإالناس و  ةدي بس خناقة يف الشركال  -

  .... يال بينا بقيدي احلكاية ..بس
أعقب  ..األرض فاقدة الوعي تاما   على "إميان"تسقط  "حسام"مع أخر كلمات 

خلية منل إىل  أثرها الشقة الصغري علىحتولت  "رامي أم"سقوطها صرخة مدوية من 
 ...تكتظ ًبلبشر
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سعاف متجهة حنو سيارة اإل "إميان"بعد أن ركبت  "طارق"و "حسام"ينسحب  
مع ابنتها يف املنزل  "هبرية"بينما ظلت  "أم رامي "أمها وو  يصحبها أبيها املستشفى

 ...مرو لزم األالفور ل علىتتصل به و  إن حدث أي جديد "حسام"لتخرب 
حبركة  األخري بواب قبل أن يستديريغلقا األو  السيارة "طارق"و "حسام"يركب 

  .عليه االنفعالبدا  قدو  حادة
 ؟راح الشغل "حامت" هو فعال  و  .."حسام"اللي كنت بتتكلم عليها اي  إيهخناقة  -
س نفربي طالعي من ي مد  نات علىداخلي  ألنناأان عاوزك هتدي خالص  -

  ..يف ماتش واحدو  بيلعبوا بنفس اخلطةو  رسةاملد
 ؟تقصد مي ..مش فاهم -
ماتش ومش هاميوت  "حامت" .."حامت"الكورة هي و  "اثبت"و "سامل" قصدأ -

  ..طمنإ
 ؟ىاللي فوق د احلاجاتو  الشنطة إيهو  ؟إزايميوت ا مش ه -
 "اثبت"وال  "لسامل" ةن كان غري ذات أمهيإو  "حامت" ..اُسع اللي بقولك عليه -

اللي بيلعبوا  ةال حد فيهم يستعين يدوسه جبزمته.. بس دلوقيت هو الكور و 
 ؟. ينفع ماتش يبقي من غري كوره.بيها

  ..كالم أفهمهالنيب كلمين  و  "حسام" اي ..إيهماتش و  إيهكورة  -
اجلهاز يف الفرقتي.. و  تكلفتها قبال تن اللعيبهو  يعين شوف تن الكورة -

.. يعين حاجةاجلهاز من غريها برضه وال و  .. بس اللعيبهحاجةوال  ههتالقي
 ...قل حلد ما اللعبة دي تتفضاأل علىيكمل..  ها ..ميوت مش ها "حامت"

 ؟إيهبعدين هتعمل و  طيب -
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 الطبيعة  علىنشوف الوضع و  ةالشرك علىتعايل بينا نطلع  -
****************************** 

 
 
 

 قبل ساعة
 

ركة مسكا  هباتفه احملمول وقد بدا عليه مقربة من مقر الش علىيقف " النونو" 
 القلق.. 

 ؟.شوفت اللي حصل ..احلق اي معلم -
 ..ليله كبريهو  الناس ملمومهو  يف صوت ضرب انر يف الشركة

 طلع معاه "حامت"الواد و  بيه وصلت "اثبت"بس عربية  ..معرفش اي معلمال 
  ..ُسعت ضرب النارو  دقايق ًبلكتري رمفيش عشو 

 ..ي ما بقولكاي معلم ز  أيوة
 ..منعين األمنحاولت أدخل بس 

  ..سعاف وصلإال و  معلم مفيش لسه ال بوليس ال اي
 حاضر اي معلم 

 كلمك دوغري   عرف هاأ ول ماأخالص 
 ..سالمي اي معلمي
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ذقنه بظهر يده مث  كالتليفون قبل أن يستدير انحية رجاله.. حي "سامل"يغلق 
 ميق.. يرفعها ليمسح أنفه ساحبا  بعدها نفس ع

 ..أهو صاحبك ًبينه اهتوي .."شيحة"شوفت اي  -
 ...يعتدل يف جلستهو  "شيحة"ينتبه 
 ..هو مي ده اللي اهتوي اي معلم -
 ..الكالم وصل أهه ..بو نص لسانأستاذ األ -
 ..اتكل "حامت"و يعين اللي ُسعناه يف اجلهاز طلع جد -
 ..البسناه ةمؤاخذ ال ىتبق "شيحة"ًبينها كده.. بس دا لو حصل اي  -
رايح ينقل و  انت يعين عجبك اللي عملهليه بس اي معلم.. ما فداهيه..  -

 ..للزبونو  الكالم
 ...اللي بقول عليك بتفهم أانو  ..وزبون إيه "شيحة"اي  إيهينقل  -
  ..خري بس اي معلم -
دي كان له  ةتالتي الزمه.. بس يف املصلح أىالواد ده ملوش  "شيحة"اي  -

يشتغل فيها عميل مزدوج بس  و  حب يلعب بديله نهإمع .. ةالزمه والزمه كبري 
خلص عليه يبقي كده هو انوي و  الدنيئةعمل  "اثبت" فعال  و  كان الزم نسيبه

 الغدر.. فهمت  على
 "اثبت"طول ما  ..نأما )بلف( "حامت"حاطط  إنته.. كده وصلت.. يعين آ -

يفكر ا .. ويوم ميبقي تامالكالم و  االتفاقو  لسه عند كلمتهحمافظ عليه يبقي 
  ..بينك بخو  بيقولك اللي بيينيبقي كده ال يبص حنيته و  يلعب

  ..فهمت اي دغف أديك -
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 ؟دلوقيت إيههتعمل و  طيب .تلميذك اي معلمي -
  .."شريده"حنو  "سامل"يلتفت 

 ..جاهز .."شريده" -
 ..إشارتكمستنظر و  جاهز ..تام اي معلمي -
 ؟إيه علىانوي  ..خري اي معلم -
خلص بكره يف الليل.. سوا ن.. كده هنتأخرليه  جاهزة يبقي حاجةمش كل  -

 ..وال مرجعش "حامت"رجع 
 ؟اللي واقف هناك ده "النونو"و طيب -
 ..لم هندي يبقي نعرف برضهيلعبه وال ف بيشتغلنا وديال سيبه ميكن يطلع  -

 .....مسرعا  يتخبط من التوتر رجالالأحد  األركانحد أخيرج من 
  ..سلك ضربك ليه كده.. مالك الاي "مانو" ايد إيهجرا  -
  ..احلق اي معلم.. اجلدع اللي جوه -
  ..ماله دا التاين -
 عمالي نسقيه يف قهوةو  له غسيل معده عملناو  قاطع النفس كان  مبارحإمن  -

 ..دلوقيت قطع خالصو  ال فايده..و  نديله حماليلو 
 
 

 ؟مي اللي قاطع خالص :من جلسته "سامل"ينتفض 
 .."ُسري" اُسهع اللي اجلد  :بصوت مرتعد "مانو"جييب 
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 ميسك برقبتهو  زجاجة كانت أمامه بقدمة قبل أن يقتنص هذا املانو "سامل"يركل 
 . ..ارتفاع صوتهو  انفعاله ذهبا بشده مع ازدايد حدةجيو 

 .مش قولت تيب له الدكتور اي غيب -
 ..الدكتور بتاعنا جوه من الصبح -
 ؟والد الكلب خرب ليه اي إداىن وحمدش -
قولنا هتعدي زي كل مرة.. بس املرة دي قاطع و   معلمحمبناش نقلقك اي -

 انه مات..  ولالدكتور بيقو  خالص
بعد أن تعثرت قدماه من أثر الدفعة  األرض علىبعيدا  ليسقط  "سامل"دفعه 

 ..سودأينهار أبوكو  ..مات إزاي ..بتقول مات :..ةالشديد
وجوهه  علىو  ليلمنذ ق "مانو"من معه حنو الركن الذي خرج منه و  "سامل"يسرع 

  ..أثر الغضب العارم
يلقيها جانبا  قبل و  "ُسري"من ذراع  إبرةرجل ينزع  اجلميع بينما كان هناكيدخل 

سرير خشيب يف ركن  علىاملمد  "ُسري"ميددها فوق جسد و  أن يرفع مالئة بيضاء
 . ..الغرفة

يكشف و  لغطاءميد يده ليزيح او  يزحيه بدفعة قوية أسقطته أرضا  و  "سامل"ليه إيندفع 
سقط فكه السفلي مع عينان و  أطرافهتيبست و  الذي اعتلته الزرقة "ُسري"وجه 

 ..جاحظتان ووجه معدم
 . ..والد الكالب كالب اي  اللي انتوا هببتوه ده اي إيه -
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ح أيديهما من ا ز أو  لكنه رفض .."سامل"حماولي هتدأت  "شريده"و "شيحة"يتدخل 
  ..غضبتهو  انفعالهن شدة كتفه كثور هائج يعلوا خواره م  على

مزعل نفسك  إنتاللي حصل يعين لكل ده.. ما ميوت  إيهاهدي اي معلم..  -
 ؟ليه بس

الكارتي اللي يبقي  ..صح "حامت"يعين لو خرب  .."شيحة"ده اللي ميوت اي  إيه -
 ..احلرب من غري عساكر إنزليعين  ..بلعب عليهم يرحوا مين كده يف حلظة

  ..رجالتك أههو  ماحنا جنبك .. معلمحنا روحنا في ايإومال أ -
تنضربوا لكن دول اللي كنت بتحامي و  ال اي مفتح منك له.. انتوا تضربوا -

  ..يقلب نفسه "اثبت"دول اللي خيلوا البوليس ميضربش وال  ،فيهم
  ..جنيب لك غريهم ..معلم خالص اي -
 !!قويل كده ؟تيب مي اي فاحل -
بتسمع و  أهي مطواعهو  ع الكلي ترك  أهي دي بق .."حامت"جنيب البت خطيبة  -

  ..الشنطةمن شوية وهو بيديلها  "كابو"لسه كانت مع و  الكالم
فيش غريها.. قدامك ساعتي زمن ًبين إن مين مبحبش شغل احلرمي بس إمع  -

 أشوفهشوفوا صرفه يف البتاع املرمي ده.. مش عاوز و  تكون البت دي هنا..
 ....هنا

********************************** 
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 الفصل الثامن والعشرون
 

يستدير بنظره يف أرجاء و  مقربة من مقر الشركة علىبسيارته  "حسام"يتوقف 
الواقفة أمام ًبب  اإلسعافعربة و  العامليو  املشاهدينو  يتفحص املارين ،املكان
يف املكان.. فمن حسن  األخرىسيارات الشرطة اليت أخذت موقعها هي و  الشركة

  ..الشرطة ال يبعد كثريا  عن موقع الشركة احلظ أن قسم
 يلتزم الصمت بعد أن رأي الرتكيز ..املتجهم "حسام"وجه إىل  "طارق"ينظر 

  ..همالحم علىد ارتسموا قاالهتمام و 
صامت  "طارق"و يراقب "حسام"هذه الوضعية..  علىمرت مخس دقائق أو تزيد 

 تفض من جلسته فزعا .. ين "طارق"مفاجأة جعلت  حبركةيده  "حسام"رفع  حىت
 !!لقيتها ..طارق -
 !فت قليب!منك هلل وق   ..دي إيههي  -

 ..دائرة خيتمها بطرقعة من أصابعه ةحبرك يلوح بيده يف الواءو  "حسام"يضحك 
 ..ماتش ومانضربش ًبلنار "حامت"..زي ما قولت لك من شوية ..بص حبييب -

ليه  ..يكاين يعينأمر  ..دول هنا علشان الدور يتظبط ةالشرطو  سعافاإلو 
 "اثبت" إنيقوموا يعرفوا  ..رجالتهو  "لسامل"اخلرب ده يوصل  نعلشا ؟بقي

 ؟بقي إيهوده معناه  ..)الكورة يعين( الراجل بتاعهم "حامت" علىضرب انر 
قط ع الكورة اللي بيتعلب و  اخرتق اخلطوط احلمراء "اثبت"معناه حضرتك أن 

وأعلي ما يف  ..مش العبقولم " بي اآلخرمن  بيها.. يبقي كده بيقولم
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 ةعنيف.. يعين مكن نالقي الشركو  ودا يستلزم رد فوري .." خيلكم اركبوه
عشرين ساعة.. ًبلكتري قوي بكره يكون اي و  دي متفورة يف خالل أربعة

 ..دي كوم تراب ةمقتول اي الشرك "اثبت"
 إنتيس.. مانت كنت كو  "حسام"كرب.. مالك اي أكرب هللا أبسم هللا.. هللا  -

 ؟إيهبتهلوس وال 
 ثينفو  يشعلها ..طابلوه السيارة علىسيجارة من علبة أمامه  "حسام"خيرج 

 .......من شباك السيارة دخاهنا 
 ..طبق من دهب علىجت لنا و  دلوقيت فرصتنا ..ركز معااي ..بس إيههبلوس  -

 نلعب معاهم 
 ؟منلعبش ليه ..نلعب -
قسم الشرطة  علىيت هنطلع حنا دلوقإنلعب.. تعجبين.. شوف..  أيوة -

وال  مستشفىهريوح أي  "حامت"نشوف و  ..احملضر هيتعمل هناك ..السياحي
  ..بعدين نتصرفو  ..مش هيطلع من الشركة أساسا  

مش  ةول يف الشركنروح نشوف األوال  ..تكلم األمي اللي هناكطيب ما  -
نت إ ض..مرتبي مع بع "سامل"و "اثبت"و فعال.. ضرب انر جبدىف جايز يكون 

 ..أكيد بعد ما خرجواو  ن كان بينهم كالم يف السجنإانسي 
 أان.. بس وسيبك من األمي ألن الشركة مانعه دخول أي حد ال مش انسي -

 تقريبا  و  ..املدرسة دي فهمتبقي  وأان ةواحدة من مدرس االثنيقولت لك 
ل و نشوف مي فينا اللي هيطلع األوه ..طريقة تفكريهمو رسم مالمح أ أقدر
 ..الفصل على
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********************** 
يزفر أنفاسا  حارقة حتمل معها دخان يف زنزانته وحيدا ..  "شوقي"كعادته جيلس 

كان   ..خريناآلو  "سعيد"سيجارته اليت مل تفارق يده منذ أن انتهي من اجتماعه مع 
 الذي كان يقف له الرجال خيشونه "الوزير"هو  اأهذ ..عقله علىالغضب يسيطر 

مل  ؟هل وصل به احلال أن يكون "دلدول القعدة" !!يستجدون رضاهو  يطلبون ودهو 
قضبان و  "سعيد"قضبان و  يتخيل نفسه يوما  جالسا  ذليال  وحيدا  خلف قضبان السجن

  ..ما فات علىاحلسرة 
أضحي من أكرب رجال و  "سعيد الطحان"يد  علىالذي ولد من جديد  "الوزير"

 .."الطحان"يد  علىاكتشف حقيقة ما حدث له  دن وقاآلجيلس  ..يف البلد األعمال
يلقيها يف و  ما يشاء جمرد دمية صماء يتالعب هبا وقتإىل  "انحالط"حوله  دفق

  ..عندما ميل منها القمامة
 منذ فرتة "الطحان"هناية يرُسها  ..عن أيقن أنه هنايته أصبحت أقرب ما يتوقاآل

 مالحمها..  ظهرتها قد و  ..يعد لاو 
ينتفض من مكانه  "شوقي"الغري حمكم الغلق تعل  الزنزانةًبب  علىرقات ط

 يطفئجبهته ووجهه..  غطتيرفع يده ليمسح قطرات العرق الغزيرة اليت  ..مفزوعا  
خري.. مث بصوت متحشرج سيجارته بعنف جبوار أخواهتا الاليت سبقنها ملثواهن األ

 مي بره؟؟ ..أيوة :ًبئس جييب
ظهر شاب ثالثيين العمر ال  حىتشديد  ببطيءفقط انزاح الباب  ..ةجابإمل يسمع 

زرق الذي يرتديه يغري بدوا عليه مطلقا  أنه من نزالء السجن غري أنه زي السجن األي
 . ..هذه الفكره
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خمرجا  علبة  "شوقي"وضعه كما كان.. يتقدم حنو إىل  يعيد البابو  يدخل الرجل
 الذي مد يده .."شوقي"إىل  هبا يده ميدو  خيرج منها سيجارةو  ةسجائر مستورد

  ..استغرابو  يف ذهول التقطهاو 
 . ..ًبشا عي أعيان مصر كلها "شوقي" علىمسا الفل  -
  ؟إيهعاوز و  مي إنتمساء الفل عليك اي زميل..  -

 إبشعالالذي استجاب  ي"شوق"إىل  يشعلها مث ميدهاو  خيرج الشاب والعته
ينفث دخاهنا حمداث  سحابة و  عل سيجارتهيشو  قبل أن يسحب الشاب يده ..سيجارته
 ..."شوقي"بي و  بينهبيضاء 
جت حلد و  من السما هحمسوبك اللي تعتربه كده جند أان ..معايل الباشا -

  ..عندك
تتكلم عدل اي تشوف مصلحتك أان مش فايق  حمسوبك مي.. ايو  مي.. هجند -

 ..لك واحيات أبوك
 اللي عاوزك! أانوزين مش االلي ع إنتال ال ال.. استين بس اي كبري..  ..ال -

رتب من ذلك قيو  ينحين عنقهو  .. تضيق عيناههدخان سيجارت "شوقي"ينفث 
 ؟ًبعتك علشان ختلص مين.. مش كده "سعيد" نتأ :الشخص هامسا  

.. قبل أن يقرتب هو ةمكتوم ةبضحك ةوجه الشاب متبوع علىابتسامه عريضة 
 . ..يهمس لهو  "شوقي"خر من اآل

جنده من السما.. دا أان جايلك  أانجاي أخلص عليك.. هقولك  لو أانوهو  -
  ..عاوز ختلص يف البيعه من غري ما حد يشم خرب إنتخمصوص.. مش 
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  ..يف جلسته "شوقي"يعتدل 
 ؟؟"مجال البسيوين"تبع  إنت -

 . ..تزداد ابتسامتهو  خريعتدل الشاب هو اآل
أربع  علىخنلص  ؟إيه بقي.. قولت إيههللا عليك اي كبري.. تعجبين دماغك..  -

 بره عدل علىالفلوس حتويل و  ...حمدش ايخد خربو  بينكو  بيناو  ميات
نسجل.. تسملنا و  يدك.. خنلص الورقإإال وشيكاتك يف  ةرقو ضيش تممو 

 اي كبري.... إيهالشيكات نسلمك ورق التحويل.. قولت 
أن يلقي خر قبل العريضة هو اآل بتسامةاإلنتقل إليه عدوي تو  "شوقي"تلمع عينا 

مث ينفث  ..من سيجارته كاد يقضي عليها تاما   احلائط ساحبا  نفسا  طويال  إىل  بظهره
 ..ًببتسامتهدخاهنا يف وجه الشاب الذي استقبلها 

 ..مربوك عليك ..ص اي كبريكده يبقي خنل   -
*************************** 

 ...رضا اجلندي :يدقمكتب الع......قسم الشرطة السياحي
 

قبل  ..ًبلرتحاب "رضا"يستقبلهما العقيد  ..املكتبإىل  "طارق"و "حسام"ل يدخ
  ..الكراسي اجللدية املرتاصة يف جانب حجرة املكتب علىأن جيلسوا مجيعا  

مث يفتح ليدخل  ..أصبعه ليضغط جرس االستدعاء لي قرع الباب "رضا"ميد 
 ..ندمأؤمر اي ف :همين مبحاذاة رأسا  كفه األعراف ةعسكري اخلدم

 ؟إيهايبين يشربوا  الباشواتشوف  -
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  ..ةًببتسامه عريض "حسام"يرد 
  ..نك مشغولإعارفي  حناإليك و افاية معطلي معك  ..ملوش أي الزمه اي ًبشا -
 ؟ااابس ها إيهتشربوا  ..ةبسيط حاجةدي  راجلاي  إيهبتقول  إنت -
 ..خالص يبقي قهوة مظبوط -

  ..ةهوة مظبوط بسرعق 3هات ايبين  ..صرف العسكري بطرف أصبعه
 "حسام"اي  إتفضل :"حسام"دفعها ًبتاه و  املعدنية سجائرهعلبة  "رضا"سحب 

  ..وهللا منورين ..ًبشا "طارق"اي  إتفضل ..ًبشا
مث انتهي  "طارق"مث  "رضا"والعته ليشعل سيجارة  إبخراج "حسام"قابلها 
 إحنا ًبشا.. بس مش هانعطلك كتري اي إحنا ..هللاو دا نور معاليك :بسيجارته..

 ...الدولية الشركةجايي خبصوص احلادثة اللي كانت جنبكم يف 
 ...اخللفإىل  دخان سيجارته قبل أن يلقي بظهره "رضا" ثينف
 .خالصو  إتلمتو  بسيطة حاجةال دي  ؟مش بتاعت ضرب النار أيوة -

 :"طارق"ًبستغراب شديد يرد 
عربية و  طيب ..إصابة اي معايل الباشا هو مفيش حد مات وال إزاي بسيطة -

 ؟ةاللي قدام الشرك ةالشرطو  سعافاإل
 احلكاية ..يهب "طارق"متكربش املوضوع اي  ..بس إيهإصابة و  مات إيه -

 ..بسيطة
يدخل العسكري املتحجر ويضع و  يقطع احلديث طرقات الباب الذي يفتح

 .. ة شبه آليهقبل أن ينصرف حبرك ةالصيني
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واحده  ..خرجت منه طلقتي غصبو  هالراجل كان بينضف مسدس ..اي ًبشا -
  ..إتعورمن منهم جت جنب كتف واحد من بتوع األ

 ...يتبعها برشفة من فنجان القهوةو  دخان سيجارته "حسام"ينفث 
ضرب كام يكان ها  ةياعب رمل. أومال لو بي..ف املسدسضوهو بين طلقتي -

  ..ةطلق
ًبتسامه  "رضا" قبلها.. لكن استردت الفعل اليت توقعها "حسام"مل تلقي كلمات 

 ... ة ًبهتهخفيف
احملضر و  املصاب مشتكاش ..دي التافهةيف احلاجات  مرتكزش ..ًبشا "حسام" -

الوحده يف  علىنقف لا  حاجةاتقفل.. وانت عارف البلد مش انقصه كل 
  ..مش كده برضه ..جات اتنيه أهماح

  ..النظرات ًبمتعاض "طارق"و "حسام"يتبادل 
 إيهمن دا صابة الواد بتاع األإبس  ..ًبشا "رضا"اي  ه وهللا عندك حقآ -

 ظروفها؟
بتوع و  املستشفىمراحش  حىتجمرد جرح سطحي  بسيطة حاجةال دي  -

 ...احملضر كمان اتقفل هناكو  الشركةاتعاملوا معاه يف  اإلسعاف
 ..بشيء من احلده "طارق"تدخل ي

لناس كلها يف او  حاجة أىمفيش و  اتقفل احملضر ًبلرتاضيو  ضرب انر ..إزاي -
 ؟زي ماهي الشركة

  ..زمان الناس شغاله عادي دلوقيت كمانو  بيه "طارق"تام اي  -
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 الشرطةالعربيات بتاعت و  واإلسعافلسه جايي من هناك  إحناه بس آ -
  ..هناك

تمم شوية بنعارف الزم  إنت ..وزماهنم مشيوا خالص فعال  ه هم كانوا هناك آ -
 ..فاهم إنت ..الزم يرتاضوا افاإلسعبتوع و  يعين روتينية إجراءات

  ..يف احلديث "طارق"خيفف من حدة  حىتمتبسما   "حسام"يتدخل 
 ًبشا.. يبقي خالص بقي.. الوضع بنفسك اي علىسيادتك اطمنت يعين  -

هو يف حد : ..دخان سيجارته مع أخر رشفة من فنجان قهوته "رضا"ينفث 
 ؟ملوضوعمهتمي يعين ًب!! إيهدي وال  الشركةتبعكم هناك يف 

كنا جايي نطمن و  معرفة ةًبشا صاحب الشرك "اثبت"صل أ ..ًبشا اي أبدا  ال  -
عارف  إنت.. ديول للموضوع أىوضوع اتقفل ومفيش مشاكل وال امل إن

  ..معاهم بتفرق ةعمال الكلمرجال األ
 وأانمقصرش معاان.. و  ةالراجل طلع حمرتم الصراحو  خالصطمن إ أبدا  ال  -

  ..تام حاجةقوله كل و  طمنه عموما  و  وعدته يبقي خالص..
 علىراُسا   ة..هذه اجللس إهناءو  كبتيه إيذاان ًبلنهوضر  علىكفيه   "حسام"يضرب 

 انهمبداي  امتن املأمورمد يده مصافحا   مث ..عريضة صفراء فاقع لوهنا ةوجهه ابتسام
  ..شكره العميقو 

 "حسام"يصيح  حىتب وما أن يغلقا البا السيارةإىل  يصال حىت الرجالنينصرف 
  ..رأسهإىل  رافعا  أصبعه مشريا  
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عيب عليك اي معلم.. هنا مخ مش فاصوليا.. مش قولت لك.. أهو كالمي  -
 إناملوضوع علشان حمدش يعرف  علىكمان اتكتم   إيهطلع صح.. ال و 

  حادثه إنكمان دلوقيت يقولك   الشركةمش بعيد لو روحت و  فشنك العملية
  ..وا ماتمكن كمان يقولو  كبرية

 !ةسطحي إصابةهو بيقولك  ما إزايمات  -
الكالم اللي هيوصل و  الشركةالكالم يف  إمنايف احملضر.. و  بينكو  دا بيين -

  ..خالص ..بخ "حامت" إن "سامل"
 . ..شاء هللا إنليه بقي  -
يعين الرجاله دي  .."سعيد الطحان"يف مدرسة  اآلن نتأاي حبييب  "طروق"اي  -

 . ..اله زي املعلم الكبريشغو  شربت الصنعة تام
 ؟مش فامهها دي ..نفس الفصلو  ايه بقي موضوع مدرسة ..صحيح -

 يعين لو عندك كارت مهم ..مدرسة اللهو اخلفي :ضحكه عالية "حسام"يطلق 
 ؟. فهمت..تقدرش تقش بيه يبقي ختبيه يف كم القميصمنك إعارف و 

 ؟قميص إيهو  كارت إيه  ..حاجةوهللا ما فهمت  -
 ؟النبوتو  لم التوتفاكر في ..بص -
الورق يف  كان بيخيب  "ُسري صربي"مل  ..بس بس فهمت ..آه ..آه عارفه -

 !املنديل يف كم البدلة
بعدين ألعب و  يعين الكارت املهم أخفيه أبي طريقة ..بقي عليك نور أيوة -

 .."الطحان"دي مدرسه  ..حىتبرا
  ؟إيه يهاده تعرف اخلطوة اجلك  بذكائكعين بقي ي -
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  ..هنلحقها دلوقيت قبل ما تتم يهااجل ةطو اخل ..ه طبعا  آ -
 !بس ما تفهمين إيه -
 .."طرووق"اي  "إميان" -

 . .."حسام"يلتفت حبده حنو و  "طارق"تحظ عينا 
 ..املستشفىيف ه انميدى مالا  "إميان" ..بتهرج إنت -

مقود  علىقبضة يده بيطرق يلوح بيده يف الواء قبل أن و  يل ضحكات حساماتتع
.. طبعا  مش هايالقوها.. "إميان"بعت رجالته دلوقيت خيطفوا  "سامل" إنين تراه: السيارة

 ..املستشفىومش بعيد يروحوا لا 
 . .."حسام"طيب ما تتصرف اي  ..اي هنار مش فايت -
مكن أقولك و  ماتش متسجل علىبتفرج بقيت زي اللي  أانما تقلقش.. كده  -

كمان..   النتيجة على أقولكو  انقصين بس شوية تفاصيل ..األحداث على
هابعت و  من عند الشركه معدش له الزمه ةشرطالأمي  هاسحبدلوقيت بقي 

  ..مش هخليها تغيب عن عيينو  املستشفىيف  "إميان"يقف حراسة عند  حد
  ؟إيهوال  طعم "إميان"هتعمل يعين  -
ليهم هاقفل ع أانمنفعتش بس  "إميان"حد اتين لو  اخيتارو و  ال هم مكن يغريوا -

يف املستشفى دا  "إميان"كويس أن كل اجلماعة مع و  ما أقدر..قد  على
  ..هايسهل كتري

 ؟طيب لو طلع كالمك غلط -
 .. ..مرتكزا  ببصره إىل األماميف مقعده  "حسام "يتمدد



 

 دمعة جبل 405

 

هقفلك عليهم كل .. معاهم أان.. بس "سعيد الطحان"ميبقوش تالميذ  -
احيت.. حقي اي اصطاد فيهم بر و  علشان اخنقهم جوه اجلحر أجحارهمفتحات 

 . ..دي هتبقا خبطة العمر اي كبري "طارق"
  ..حنو شباك السيارة مطلقا  تنهيده "طارق"يلتفت 

  ..عاوزه يطلع منها سليم "حامت"عوزك تركز مع  أانبس  ..ايرب -
خالص اعتربه  :حامت" ..تلميذ أانهو .. عيييييييب عليك :ضاحكا    "حسام"

 ؟إيهيت وال نس إنت ..الشركةالراجل بتاعك يف 
ستش بس خايف حد من الناس اللي بتطحن يف بعضها دول خيلص عليه نال م -

  ..يدري بيه وهو ملوش ال ظهر وال سند وال حد ها
 . هظبطهالك وأانهللا  علىسيبها و  انسي ..ةربك بيسرتها مع الغالب -

**************************** 
 .....املستشفىيف حجرة إميان 

 
ت يف عاملها لزا السرير وما علىاملمددة  "إميان"غرفة إىل  رجل أربعيينيدخل 

 تسبح يف ُساء السالم ..الوحدةو  اآلالمو  فاقدة االتصال بعامل الصدمات ،اجلديد
وال أبيها  "أم رامي"الصفاء غري مكرتثة بدموع النائحي من حولا.. مل ترتكها أمها وال و 

ه تمددا  رقب "إميان"لرجل يتقدم حنو الكهل.. الذي انتفض واقفا عند رؤيته لذا ا
تقوم و  ربنا يصربكوا اي مجاعه :..ا قبل أن ميصمص شفاهههإايمتأمال  و  متفحصا  وجهها

  ..ًبلسالمةلكم 
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 ؟ال ُسح هللا حاجةبيه هو فيه  خري اي :"إبراهيم"يتقرب منه احلاج 
: وت هامسبصو  جيذبه مقرًب  أذن األخري من فمهو  هميسك بذراعو  يده الرجلميد 

 .بيه ًبعتين هنا علشان أخد ًبيل منكم "حسام" .."إبراهيم " متقلقش اي حاج
 ؟إيهليه بس خري يف  -
.. أقولك تعايل ةشكلها تعبان ةالبنيعلشان بس متقلقش ايحاج.. وطي صوتك  -

 ...معااي بره نتفاهم
نه لزوجته أبو  "أم رامي"إىل  بعد أن يلقي نظرة الرجلمع  "إبراهيم"خيرج احلاج 

 ...سيعود
 ؟إيهًبشا قلقان من  "حسام"بيه بس فهمين هو  خري اي -
 أان ..بيه "حسام"تبع  "فاروق" الصول أان .عرفك بنفسياحاج أوال   أان ه اي -

 هنا مش يف منطقيت يعين تعتربها مش رُسي.. فهمت يعين وال أقول كمان.؟؟
 !بيه ماان فاهم  ايوهللاومعقب ا: كتفاه ألعلي ماطا  شفتاه   "إبراهيم"يرفع احلاج 

بنتك تقوم  ةباشا ًبعتين هنا أفضل معاكم حلد ما احملروسالحاج..  ًبلراحه اي -
حلد ما و  ..تروحوا حلد ماخترجوا من هنا، وكمان هكون معاكم و  ًبلسالمة

 ..بيه يقول خالص يبقي خالص "حسام"
هلل احلمد و  ماشيه عال األمورماهي  ،بيه التعب ده بس اي إيهطيب ولزومه  -

 ..ربنا جييب العواقب سليمهو  كل حال..  على
 ..."إبراهيم " زفريا  طويال   قبل أن ميسك بكتف احلاج "قو فار "خيرج 
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 إنمحد ربنا إالناس بتاكل بعضها.. و  حاج.. الدنيا مبقتش زي زمان شوف اي -
حتصل علشان أبلغ بيها  حاجةعلم أبي  علىايريت ختليين و  باشا متابعكم..ال
 .. ا أول أبولًبش "حسام"

 ؟هتحصل حاجةهو يف  ..امشعين يعين -
 .. مشدد علي  و  وهللا هي دي التعليمات ..العلم عند هللا -
 ..خروج علىالدكتور كتب لا و  يعين لو البنت فاقت -
هيكلم  هوو  ًبشا شخصيا   "حسام"أبمر من خترج غري ا حاج مش ه ال اي -

 ماربطة املعلم حلد هتفضلوا هنا كده كلكلم ب ..خيلص كل حاجو  املستشفى
 ..حيلها ربنا

 ...بيه اللي تشوفوه طيب اي -
****************************** 

 
 

 الفصل التاسع والعشرون
 

ينتظرون اللحظة  ،آخر قطرة من مشاعر البشر ًبمتصاصأولئك الذين يتلذذون 
لتمثيل براعتهم املطلقة يف ا ..حىت يوجهون لم الضربة املميتة األخرياألخرية والنفس 

يظنون أهنم بذلك قد تاوزوا حدود  ..والغواية تعل الضحية تظن أهنا لن تلدغ منهم
يصفون أنفسهم ًبلقوة لكنها  ،العبقرية لكنهم ال يدركون أهنم يف أدىن سقطات الدانءة
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حىت ظاللم اليت كانت  ،شيءقوة مزيفة ستنقلب عليهم حي تردهم األايم من كل 
 ....سستذهب لألبد حي تتعامد عليهم مش تلتصق هبم طول حياهتم

جرز إىل  سلطته سيتحولو  يشك ولو للحظة أبنه بدون ماله "الطحان"مل يكن 
كأنه يسري و  شوارع أجرب يتقاذفه الناس أبحذيتهم.. كان يضع هذا اليوم نصب عينيه

جبديد وال مبستغرب.. فاجلميع  األخرينو  "شوقي"وات اثبته.. مل يكن موقف طإليه خب
 اضطروالو  حىتماله مهما كلفه األمر.. و  يبحث عن فداء يفدي به نفسه اآلن

 . ..يلقوا به يف بئر النسيانو  مجيعهم أبن يسحقوه
الرابح هو من يتمكن من و  أصبحنا يف الرمق األخريو  وقد انتهت اللعبة اآلن

خر أماله واثقا  من فوزه متمسكا  آبو  تسديد لكمة النهاية بكل دقة متناسيا  كل آالمه
 يف النجاة..

رماد يكسوه إىل  حتولاو  أفكار تدور كصخور رحى  عمالقة تطحن خالاي عقله
ادم من نتفض من جلسته مع الصوت القي ..سواد الليل البهيم احمليط به من كل اتاه

 املكابرة وال العناد..  علىفجسده مل يعد يقوي  اآلنأما  ..مل يكن ليهتز يوما   ..خلفه
 ..يف تليفون علشانك ..شاًب "سعيد" -

املكلف  "صربي"ليواجه الشاويش  أشالئه قبل أن يستوي قائما   "سعيد"يلملم 
املالية يلقيها له  األوراقاملكاملات من هاتفه اخلاص مقابل حفنة من  إجراءو  ًبستقبال

  ..االتصال إجراءمن أجل تيسري  "شوقي"و "سعيد"
 ..ادي عليكاستناين ومل أخلص هن .."صربي"شكرا  اي  -
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 يرتكه يف خلوته مع هاتفهو  متباطئة ليبتعد حبركةيستدير و  هاتفه "صربي"يرتك 
 ...أفكارهو 

ًبلتأكيد حتمل معها و  "سوزي"فقد كانت  ،بسرعه "سعيد"جييب  ..يرن الاتف
  ..البشارة
 ؟إيهاي حبيبيت طمنيين عمليت  "سوزي"اي  أيوة ..أيوة -

 ! إيهبتقويل  ..إيه
 ؟حصلميت دا إو  إزاي
  ؟العملو  بعدينو  طيب

 ؟دلوقيت إيهالعمل و  طيب مش عارف أفكر.. أان. اللي أفكر. أان
 التليفون هو لعب عيال؟ علىمبريدش و  معرفتيش تقابليه إزايعاوز أفهم  أان

 ..مضغوط أانعذريين انك ملكيش ذنب اي روحي بس إعارف 
 ؟مكن ختلصي معاههقولك عليه يف حد اتين  ..ُسعىإ.. طيب

 ..كملك حاالأو  هظبط معاه أان ..يب تامط
  ..ستين مين تليفون دلوقيتإ ..أيوة
  ..ش املوًبيل من إيدكيمتسيب أيوة

  ..ماشي سالم
واليت مل يستطع أن خيفيها بل وزاد  "سعيد"وجه  على ةالشديد ةارتسمت العصبي

 من يلتفت إليه متعجبي من حولهنربته يف احلديث اليت جعلت و  عليها حدة صوته
 ..ًبقتدار أن خيفيها عنهم طيلة الشهور املاضيةو  ثورته اليت لطاما جنحو  نفعالهإ
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ارته جفث دخان سين.. يقف أمامه مباشرة.. ي"حممود معروف"يتقدم إليه صهره اللواء 
 ...قبل أن حيدثه هامسا   "سعيد"يف وجه 

ال و  لهمي اللي مرضاش يقابو  ؟ليهو  ؟كنت بتكلم مي  إنت .."سعيد"مالك اي  -
 ؟اتصاله علىبريد 

 أعصابه كما يفعل كل مره.. فقد أفلت الزمام من بي يديه "سعيد"مل يتمالك 
صوت و  بنظرة قاتلهو ...حيرق كل من يقف أمامهو  خرج املارد احملبوس داخله يزجمرو 

 ..اجةحمدش له دعوة حب ..رجع مكانكإ :متحشرج من فعل الغضب
من و  رضا من الردالعدم و  من سخط رغم ما بدا عليه" حممود "مل يناقش 

كثور مطعون يصارع   اآلناألسلوب لكنه كان أدري الباقي بزوج ابنته الذي يرتنح 
 قدميه وال يسقط..  علىاجلميع ليظل فقط واقفا  

أن املكان أصبح غري مناسب إلكمال احلديث.. وهذا ما  بعد هذا التدخل يبدو
من منهم وال يكون يف مأ حىتع اجلميع مسامو  يتحرك بعيدا  عن أعي "سعيد"جعل 

أيتيه  نأيتصل برقم حيفظه جيدا .. ينتظر قليال  قبل و  يرفع الاتف ..يعلم أبمره أحدا
 ..اآلخرصوت من الطرف 

 ؟بيه معااي "مجال" ..أيوة -
 ....."سعيد الطحان" .."سعيد"أان 

 ..هست علىوافقوا  اجلماعةو  بكلمك علشان وصلنا التفاق أان ..أهال بيك
 ؟بس اللي بيضحكك إيه
 ؟أربعه مع مي علىخلصت  !بتقول إيه ..إيه
  .."شوقي"و هو مفيش غريي أان الزم تقويل ما اي ًبشاال 
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  ..ايبن الكااالب
 . ..أقصد ابن الكلب التاىن أان ..بيه "مجال"اي  إنتال مش 
 ؟موافق ..تالته ونص علىخلص معاك ا ه أان ..اي ًبشاخالص 

 ..هبعت لك اللي خيلص معاك دلوقيت أانو  وانكأديين عن طيب
 ..ماشي ..ال كاش زي اتفاقنا

 ..جاهزو  يكون عندك الورقو  طيب خالص ساعة ..بقي كده مينفعش إزاي
 ..ماشي بكره ًبلكتري استلم املبلغ

ين خلصت إمفيش داعي حد يعرف  ..ه نسيت أقولكآ ..بيه "مجال"سالم اي 
  ..معاك

**************************** 
 ......مكتب اثبت

 
مكتبه مشبكا  بي أصابعه واضعا  يديه أمام وجهه.. صمت  على "اثبت"جيلس 

من املكتب.. مل  الشرطةرجال و  املكان بعد نزوح مجيع املسعفي علىمطبق خييم 
 .. اانسو  ىيتبق

أريكة جليده يف ركن من الغرفة حتيط ذراعي لفائف من الشاش  علىكنت مدا  
ًبلرصاص  اإلصابةيظهر عليه بقعة محراء من أثر و  يكسوها رًبط ضاغط األبيض
 .. الطائش
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لكن  .."اثبت"أن أستوعب أو أن أجد تفسريا  منطقيا  ملا قام به حاولت جاهدا  
االستسالم و  عقلي فشل تاما  يف إجياد سبب مقنع.. مل يعد أمامي سوي الصمت

 ...رأسه بي كفيه عن تفسري ما حدثانتظار أن يبوح هذا الصامت املنكس و  للواقع
 إيل أخفض يديه مث نظرو  رفع رأسه حىت "اثبت"إىل  النظرو  أدمت  الرتكيز

 ....حمدقا  
 ؟ليهو  نفسك تعرف إيه اللي حصلو  طبعا  إنت بتضرب أمخاس يف أسداس -
  ..هللا اي ًبشاو ايريت -
 دا مشهد.. وكان الزم يتنفذ كده.. و  احلكاية كانت تثيلية -
 تقويل تثيل.!!و  انر.. يعين كان مكن تقتلين اي ًبشا علىضرب تقوم ت -
 ..اخلرب يتنقل زي ما أان عاوزو  الشرطةو  كان الزم.. علشان تيجي اإلسعاف -

 . ..كيفنا من غري ما حد يزعجنا  علىنقدر نرسم طريقنا بقي دلوقيت 
 ؟أان مش فاهم ..اي ًبشا إزاي -

خيرج منها علبتي من و  الصغرية ةجمن جلسته.. يتقدم حنو الثال "اثبت"يعتدل 
دفعه واحدة..  علىيتجرع نصفها و  األخرىيفتح  نأقبل  ةبواحدإىل  .. دفعالعصري

ح النهارده ألن الكالم اللي مش هرتو   إنت.. طبعا "حامت"شوف اي  :قبل أن يكمل
 ..نضربت ًبلنارا ..نك خالصإ "لسامل"وصل 

يعين.. ماان كويس أهه  إزايلنار انضربت ًب إيه!: رفعت جسدي العتدل جالسا  
 ..أًبخلط إصابة اتقفلاحملضر و  نزلوا.. اإلسعافالناس بتوع و  سعادتك

 . ..ابتسامه ماكرة "اثبت"تعلوا وجه 
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وضبت كل  أان اللعب الكبري ده.. عموما   علىلسه صغري  إنتمش بقولك  -
 ..زمان صاحبك بيشد يف شعرهو  حاجة

 ..نفسي أعرف إجابتهو  من زمان حمريين كان يف سؤال  ..أال قويل اي ًبشا -
 ..حاجةأي  علىجوبك اه أان.. قول ..خري -
 .؟"سامل"بي و  اللي بيحصل ًبلظبط بينك إيههو  -
 حدد سؤالك علشان أقدر أجاوبك !! ..بيحصل إزاي يعين -
عسل يعين.. مني   علىكنتوا ُسن   إنكمو  بك من السجننه هر  إاللي اعرفه   -

ليه أان و  أفهمو  تنناه ؟التاىن منعاوز خيلص  واحد فيكم كده ومني كل
 ؟عرف ليه كل دهأو  تنناه أان ؟دي ةيف اللعب ًبلذات اللي جبتوين

.. تبعها إبشارة من يسارة يف مقابل وجهي قبل ةضحكة عاليإىل  تهتتحول ابتسام
 .. هجوفإىل  أن يرفع علبته املعدنيه ليدفع ما بقي منها

 ركز معاايو  ح خمكوبك يبقي الزم أجوبك.. فت  قولت هاج أانشوف اي حامت..  -
 ....تفهم إنتو 

  ..حاجةشاء هللا هافهم كل  إنو  معاك اي ًبشا أان -
 "سامل"و أان دخلت السجن بغلطه غلطتها مع الكبار ومن أول يوم ..شوف -

  ..يبعدوهأي حد يقرب مين و  زي القمل يف الراس.. .."شيحة" معاهو  لزق يل
  ..أه.. دي حصلت معااي -
الدنيا داقت يف وشي ال بكلم حد وال يف و  ًبلظبط.. لقيت نفسي متحاصر -

قولت يبقي بدل  ،زايرة وكل اللي عملته يف حيايت لقيته بيتسحب من بي إيداي
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متسلطي  مه أخليهم خيدموين بدل ماو  الرجاله.. أكسبهمو  "سامل"ما أعادي 
 ..عليا

 ؟ي مسلطينهم عليكالناس الكبار اللو  يعين اشرتيتهم يف صفك.. طيب -
فكره كان يف خطة هروب  علىو  "سامل"بي و  ال.. أصل االتفاق كان سر بيين -

علشان االتفاق اللي   ..ال ..جمهزها وطبعا مش علشان سواد عيوين" سامل"
  ..كان بينا اللي هقولك عليه بعدين

 ؟الكالم دهو  يعين انتوا كنتوا هتهربوا من السجن قبل احلكاية بتاعت الثورة -
 ..حاجةكان جمهز كل "  ملاس"و ..يوةأ -
أساسا   ال يل عالقة بيك وال  أاندي..  ةياًبحلك أانبقي عالقيت  إيهطيب و  -

  ..ساسجمرد كالم.. ليه بقي رجلي تيجي يف املوضوع من األ "بسامل"
 أانخد خط لوحده مل  "سامل"بس  ..رجالته كانوا تبع الكبارو  "سامل"شوف..  -

  ..الكام راجل اللي معاه يف السجنو  "يحةشب"استكفي و  اتفقت معاه
 ..ةه عارفهم اللي كانوا معااي يف الزنزانآ -
حد متأكدين انه جنيب تام.. بره كان كل الرجاله حتت العي فكان الزم  -

ينفذ اللي عاوزينه ومن غري ما حد يعرفه و  نقدر نسيطر عليهو  مستحيل خيون
جاب و  موضوع البطايقاللي خلص  صاحبكو  إنتوال يعرف جييبه.. فكنت 

  ..عارفه ده إنتاللي و  ومدالو  الشنطةو  احلقن
يبقي علشان  ..دلوقيت "ُسري"خطف  "سامل"طيب ما . ..!!تصدق  .."ُسري" -

  ..حد مكن يوصل له بيها حاجةميسبش وراه 
يطلب االتفاق طبعا بعد ما  "سامل"مل خرجنا من السجن بدأ و  كده  ..تام -

مجيل " إنكل اللي يثبت و  ..ةالصفة اجلديدو  يدرجعت شركيت ًبالسم اجلد
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قيد احلياة اختفي سواء من سجالت أو أوراق أو ملفات..  على "املسريي
 ..تاما   "مجيل"انتهي 

  .."سامل". بس دي مش دماغ .."اثبت"عملت و  "مجيل"يعين هنيت  -
 ؟"سامل"مش دماغ  إهنا إزايبس عرفت  .."شيحة"دا كان كالم  ..عليك نور -

فمي.. ترعت نصفها تقريبا وسط دهشة إىل  املعدنيةمت رافعا  علبيت ابتس
 ..."اثبت"

كنت   أانبسببه و  لم ده اتفرجت عليه قبل كده مرتي..ي.. أصل الفاي ًبشاال  -
 ..معاهم يف السجن

 ..نه عاوز االتفاقإ فضل يزن علي   "سامل"و تت ةالعملي إناملهم  ..مش مهم -
الكبار مش  ةن اجلماعينضف وراه.. أل ةالعملي طبعا كان الزم بعد ما ختلصو 

 ...قالبي عليه الدنيا دلوقيت بس هو خمتفي مه فعال  و  هايسكتوا عنه
 إنتتأذي.. معتقدش و  ًبشا.. مش خايف اهنم يوصلوا لك اي إنتو  طيب -

 احلوار ده؟و  ةالشركو  سممكن خييل عليهم حركة اإل
يت القدمي.. كان الزم صفو  عملتها روحت حاجةمل خرجت أول  أانال..  -

  ..حالا إتغريالبلد .. قلاأل علىأضمن محايتهم 
  !فديت نفسكو  روحت ليهم بنفسك إنتيعين  -
كان الزم أعمل كده.. وكلفين املوضوع ده تقريبا نص ثرويت.. بالش تعرف  -

.. املهم اشرتيت نفسي ًبلفلوس وكان فاضل حاجةالرقم علشان ميحصلكش 
 . ..عاهاللي مو  "سامل"خلص من أ
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 أاناللي رجعين معاكم يف احلوار.. مش  إيه أانطيب برضه أان لسه معرفتش  -
 يبقي ليه جييبين اتين .."ُسري"و أانمهميت خلصت و  خرجت من السجن

 ؟فلم ملوش أخرو  أجهزةو  مووايلو  شنطو  دخل يف حوارأو 
حمافظ عليك  وأانجمرد طعم.. طول مانت هنا  إنتفهم بقي متبقاش غيب.. إ -

زي اللي حصلت  حاجةنه مسيطر.. ويوم ما حيصل إهيبقي مطمن  "سامل"
شرب إبقوله  أانبعدك عن عنيه يبقي كده أين أخلص منك وال إالنهارده يعين 

  ..دي بقي هتجننهو  حاجةملكش عندي و  من البحر
 ؟إنتيعين مكن يقلب عليك  -
قيه .. بس هياخد حقه بدراعه.. يعين مش بعيد تالحاجةال مش هايقلب وال  -

كوم تراب أو الشركة دي تالقيها  و  كلها ساعاتو  دلوقيت بيجهز رجالته
 مسروقه.. يعين خبطه خببطه...

 ؟نه بقي جمنونإنت بتقول إو  نه خيلص عليكإطيب مش خايف  -
اجلماعة الكبار و  أانو  إنتو  .. االتفاقحاجة.. يبقي خسر كل إيههيستفيد  -

 ..ايتهم ًبلفلوسمحين اشرتيت هيفرموه.. أل
 الغالبة إيهذنبهم و  .معقول اي ًبشا الفلوس تعمل كل ده يف الناس ..ااااهاي -

 ؟معملنهاش حاجةندفع تن و  اللي زي حاليت نروح يف الرجلي
انس و  بلدان دي مقسومه نصي.. انس غالبه بتاكل من الزًبلة "حامت"شوف اي  -

 . ..ال الغلبان بيشبع وال الزًبلة بتنضف ..ةزًبلة بتاكل من الغالب
 ...بي أهلنا اي بيهو  يف بلدان حىتيعين هنعيش طول عمران ملناش تن  -

وقد بدا عليه مث اعتدل قائما  مبتعدا  عين خلطوات بوجهه بعيدا   "اثبت"حتول 
 :الوجوم
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عملت و  يت الرتابسف  .. ايم عايش يف الزًبلةكنت يوم من األ  أان.. "حامت" اي -
 اتبهدلت حلد ما عليت..و  ترمطاو  أراجوز للي يسوا واللي ميسواش.. تعبت

 شوفت ده..و  شوفت دهو  بقيت فوق
ين بلد يف العامل.. غأ يف نكإبلدك بلد منظره يعين لو يف حفله وال مؤتر حتس  

فقر بلد يف أحتس أنك يف اشوفت املطحوني هو  مشالكو  ولو بصيت ميينك
لكن  ..تورمسو  الفقري شبعانو  عيش فيها تعيشب تحت البلد دي يوم ما ..العامل

 هيفكر ليه يف اللي حتت! ومبسوط شبعان اللي فوقطول ما 
.. أطلقت زفريا  حارقا .. واستدرت بوجهي عن ةاملنضد علىوضعت علبيت 

ما و  ملس جرحي اجلديد..رفعت يدي ألمسك جرحي القدمي مث مددهتا أل .."اثبت"
نزعت أخر ما اليت  "اثبت"بي اجلرحي سري جرح أكرب.. جرح يف قليب من كلمات 

  ..تبقي يل من أمل يف احلياة
 أميو  هناييت يوم أن تنازل أيبإىل  أحسست أين أسري .."اثبت"شردت فيما قاله 

 الذلو  أشد ضراوة.. نريان الفقرو  نريان أقسيإىل  رحلوا من نريان احلربو 
 . ..العشوائيةو 

  ؟بعد اللي حصل إيهنعمل همش عايز تعرف  ..روحت في ..ها -
 ؟اتنيه لو تسمح يل يعين حاجةيف  شااي ًبال  -
  ..خري -
. .....  ال    ..بيه "شوقي"مبارح ده.. بتاعت إ ةاملشوار اللي روحته للشرك -

 ؟شوقي بيه املوجي ده
 ؟"الوزير "تقصد -
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له صاللي و  إيهو  ،زايابقي غين قوي كده  "وزيرال"هو  .."الوزير"ًبشا  اي أيوة -
 ؟إيهانت عاوزه الست اللي جت لسعادتك دي كو  هناك كده

قوم بس  !ليه كده ةقلبت معاون نياب إنت ..ايعم حيلك إيه ..ايييييييييييه -
 هتنزل من الباب بتاع الطوارئ إنتو  هنزل من الباب الرئيسي أان ..معااي

 هالف لفه سريعه ..ورا ًبلعربيةغري مل أقف لك  ةتخرجش من الشركمو 
بس دلوقيت  ..بعدينهعرفهالك  حاجةكل و  جيلك.. ماشي.. متقلقش..أو 

  ..الزم حتتفي
 ..ًبشا اللي تشوفه حاضر اي -

ليدخل زر االنرتكوم الداخلي  علىمكتبه مث يضغط إىل  يتوجهو  "اثبت"يقف 
  ..مث يغلق الباب خلفه "فتحي"

 "ُسيح"معاك و  إنتو  كلها تروح دلوقيت،  ةالناس اللي يف الشرك .."فتحي" -
من مايباتش يف واأل ،بس ةبعر األ نتوإفاهم  ..وبس "شادي"و "منصف"و

. يبقي معاك حلد .تقريبا   ةواحد ةعاوزك من دلوقيت الساع فاهم.. ..ةاحلراس
يف شنط مش  ةيف الشرك ةوراق املهمنص تلم يل كل األو  ةأو أربع ةأربع ةالساع

جهزة.. فاهم الاردات بس.. تمعها مهم ترتيب وكمان الاردات بتاعت األ
 ةنص تكون الشركو  ةقبل الساعة أربعو  دها..لوح ةجهزة يف شنطمن األ

  ..حد أىمفيهاش 
  ..ًبشا تؤمر اي -



 

 دمعة جبل 419

 

نشوف و  أايم حلد ما الوضع يهدي 3جازة ملدة أيف  إنومتنساش تبلغ الناس  -
 حاجةيطلع كلمه عن أي  قالكل مفيش جنس خملو  علىتنبه و  ..إيهحيصل ا ه

 ؟.. فاهمةبتحصل يف الشرك
احلاجات اللي هتتجمع دي هرتوح  ..حتبس لو ُس ..تام اي ًبشا حاضر -

 ؟في
موفمبيك الرم..  علىتطلع و  دي هتجمعها ويف شنطة عربيتك الشخصية -

 ماانتتسيب شنطة الاردات يف األو  غرفة فرديو  ةهتحجز غرفة مزدوج
هناك بس مش  علىحنصلك احامت هو  وأانالزوجي..  األوضةالورق تطلعه و 

  ..دلوقيت
 ..تام حاجة اعترب كل ..تام سعادتك -

مستغرب.. بس لسه شويه..  نتأ :حنوي مبتسما   "اثبت"يلتفت  .."فتحي"خيرج 
 ..دلوقيت جبون ةالغلط ..عموما  كل شيء أبوان والزم تعمل حساب لكل خطوة

 ةاشرتاه وال اجلماع "سامل".. مش ميكن اي ًبشادا  "فتحي"نت تضمن إو  طيب -
 الكبار.................

  علىيضعها و  اهتز لا جسده قبل أن ميد يده ةضحكه عاليبيقاطعين "اثبت" 
يبقي كل الناس خايني.. بدليل  ةيف انس خاين إنمش معين شوف  :كتفي املصاب

صوابعك اللي بيستغلك ومكن ميوتك..  حىتحماولتش ختون أهه.. لسه نضيف  إنت
 ؟يها إيهاللي بعتهالك سامل ف الشنطةمش عاوز تعرف  ..نسيت ..آه..مش زي بعضها

 حضرتك قولت يل ملكش دعوة وهو كمان قايل مكلش دعوة..و  سألت أان -
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قبل أن يرفع يده  ..األقل علىيعاود "اثبت" ضحكته العالية الغري مربرة ًبلنسبة يل 
دي لوحدها   الشنطةطاولة االجتماعات...: عارف  علىكان أمامه   للشركةحنو جمسم 

 شوفت بقي الناس بتبص لبكره إزاي  ..كفيله ختلي كووووووول ده شوية تراب
 ..وهللا حرام ..ليه كل الغل ده ايًبشا ..ايدين النيب -
 اجهز علشان تقابلين حتت بسرعه..و  احلاللو  سيبك انت بقي من احلرام -
أان  .."أم رامي"و "إميان " علىكنت عاوز أطمن   أانبس  ..اي ًبشا حاضر -

يبقي زي اجملنون مكن زي مانت بتقول كده هأصل  ..أيذيهم "سامل"خايف 
  ..مكن خيطف أي حد "ُسري" اللي خاله خيطفو  ،حاجةيعمل أي 

نشوف كل اللي و  بعدين نتفاهمو  ورااي زي ما فهتمك إنتو  هنزل أانحاضر..  -
 ..عاوزه إنت

**************************************** 
عادته.. غري  علىالذي بدا متوترا   "سامل" علىمعه رجالن و  "شيحة"يدخل 

بركان اثئر إىل  حتولو  هدوئه املعهودانو  فضرًبت متتالية مل يكن يتوقعها أفقدته اتزانه
 ...يف وجه كل من يقرتب منه ةمتحرك يقذف حبممه امللتهب

 ؟كمان راجع إبديك فاضيه ليه  إنت "شيحة"اي سي  إيه -
 ..اي معلم ىتشفالبت يف املس -
لو يف  حىتبقي ماجبتهاش ليه ت .. متبقي زي ماىاللي يف املستشف إيهبت  -

 ...قولت تيجي يبقي تيجي أان ..محاراي جهنم 
 ..مهمه الزم تعرفها حاجةصل يف أ ،صربك بس اي معلم -
 ...خري اي وش املصايب قول -



 

 دمعة جبل 421

 

 علىمعاه واحد و  بيه "حسام" إُسهيف ظابط شرطه  إنمل سألت عليها قالوا  -
 علىخطفت رجلي  قمتسعاف.. هم اللي جابولا اإلو  عكاز كانوا معاها

.. اللي قاعد البس ملكي أه.. هوضقدام األ هيف حراس عرفت إن ىاملستشف
 ..بس أان أعرف البوليس لو البس طقية االخفي

اي فرحت أمك بيك اي  ..آااااااخ :يرفع كفه ماسحا  رأسهو  بوجهه "سامل"يستدير 
 تبع ميو  كمان  إيهدا  "حسام"بتعرف البوليس لو البس طقية االخفا.. طيب  ..خواي

 اللي وداه هناك؟ إيهو 
راح الشركه، مل الواد "النونو" قال ده اللي كان  "حسام"شاكك أن  أانمعلم  اي -

مش بعيد يكون معاه الظابط التاين " طارق " بتاع و  ..ان فيه ظابط راح هناك
 الشئون اللي "حامت" أسعفه يوم ما خرجنا من اللومان..

قبل أن يدفن رأسه بي   "طارق"اسم  عد ُساعمقعد خلفه ب على "سامل"يسقط 
 ..كفيه

 ...كده اتقفلت  ..هللا خيرب بيوتكم -
 ...خري بس اي معلم -

 النهارده ..اُسعوا اي شويه بقر :من مقعده صارخا  يف كل من حوله "سامل"ينتفض 
بس قبل ما خيلصوا علينا الزم  ..مش بعيد الشمس متطلعش علينا ،أخر يوم لينا كلنا

 راس الكل... علىل.. الزم املعبد يتهد نندم الك
عمري ما شفتك  أانهدا بس اي معلم إ :ماسكا  ذراعه "شيحة"يقرتب منه 

 !متعصب كده
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عنق األخري حابسا   علىل أن يقبض بيده بعصبيه قب "شيحة"ذراع  "سامل"يزيح 
 ..أنفاسه
 حمدش يتفلسف وال يتكلم.. اللي مش عجبه الكالمو  اُسع اللي بقولك عليه -

ان خنلص منه دلوقيت.. كل ما احلمولة خفت نعرف نتصرف... شيقول عل
 ...فاهم اي زفت

إىل  الذي حتول "سامل"يف السعال حمدقا  يف وجهه  ذأيخو رقبته "شيحة"يفلت 
 ..لن يرحم من يقف يف طريقه جمنون مسخ
 ةالشرك علىرجاله هايطلع  3معاه و  "شيحة" ..حنا الوقيت هنتقسم لفريقيإ -

 جنبه.. علىها كوم تراب.. مش عاوز فيها قالب طوب واقف و لليل خيلمع او 
" ولو طلبت إميان"تيب  املستشفى علىرجاله.. تطلع  3 كومعا ةشريدو 

ختلصوا عليهم   من تيبوه معاهم ايلو معاهم مدير األ حىتاللي معاها و  تيبها
  ..كلهم

راجل.. علشان ًبشا لوحدي راجل ل "اثبت"أان بقي هاطلع أصفي حسايب مع 
خلص أاللي  أانال اجلدع ده.. يبقي الزم إقفااي  علىعمري ماحد خدين  أان

  ..جيب حقي بدراعي دهأو  عليه
أن  بيه قبلصيف ع هدوالب خشيب، نزع قفلإىل  وصل حىتخطوات  "سامل"تقدم 

مش  أاندا سالح خدوا منه اللي انتوا عاوزينه..  :يسحب منه صندوقا  خشبيا  كبريا .
 أانوز حد يرجع إبيده فاضيه.. فامهي.. اللي هريجع منكم من غري ما ينفذ اللي عا

قولت عليه.. مريجعش أحسن يشوف له أي خرابه يرمي نفسه فيها بعيد عين علشان 
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جهزوا  إيهكل واحد يشوف هايعمل   ،ايال ..فامهي ..هرمحهأان لو عرتت فيه مش 
  ..نفسكم

********************************* 
 ةالعصبيو  بدا التوتر ..أحر من اجلمر على "سعيد"منتظرة اتصال  "سوزي"تلس 

تر اليت امتألت عن آخرها بفال بقااي السجائر املتناثرة حول الطفاية علىو  عليها
 سجائرها احملرتقة.. 
  ..تسك لتجيب بسرعهو  يرن الاتف فتنتفض

 ؟إيهعملت  "سعيد"اي  أيوة -
 م وورقةطيب حاضر ثواين أجيب قل
  ..ةز سن الكتابرب قلما  تضغط عليه ليو  تد يدها لتجذب مفكره صغرية

  ..معاك أيوة -
 ر ضحا ..عارفه املكان أيوة ... تام..ماشي ..ماشي ..أمممم

كنت مستنيه  و  حاجةاحملامي جمهز كل  أيوة ..وصلأهكلمهم قبل ما  ..تام
  ..كالمك
 ًبي ..ما أخلص هاكلمك ولأ ..اي حبييب ةمع السالم ..فهمت ..حاضر

*********************** 
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 الفصل الثالثون
 

 
وقد اسرتدت  ىيف غرفتها يف املستشف "إميان" على "طارق"و "حسام" يدخل

  ..طعامالو  رافضة احلديثصامتة  متجهمةسريرها لكنها كانت  علىجلست و  وعيها
ش ختليها تشد م "أم إميان" اي إيهبقي احلركات دي..  إيه ..عروسه ها اي -

 ..حيلها كده علشان تهز حاجات فرحها
دموعهما اليت حاوال جاهدين إخفائها بعد أن  "أم رامي"وال  "أم إميان"مل تتملك 

  ..من عيناها دون أن تنطق بكلمه أو حترك ساكنا   الصامتة "إميان"نزلت دموع 
 ؟ ماها.. حد يعمل كده مع عروسه قبل فرحبقي اي مجاعه مش كده هللا إيه -

  .."طارق"اي عم  إنتوال  .."إبراهيم"اي حاج  إنتتتكلم 
عيين ما نطقت وال راضيه  بيه.. هي فيها حيل.. دا اي "حسام" بس اي إيهفرح  -

مفيش فايده معاها.. و  النهار قرب خيلصو  يف جوفها من الصبح حاجةحتط 
 . ..ببس.. ربنا جيازي اللي كان السب إيههتموت نفسها اي حبة عيين.. أقول 

اب.. مث دي زعالنه ليه أان عاوز صاملؤمن مو  راجل مؤمن.. إنتاي حاج  إيه -
 ؟أفهم

ايسيت وأدينا أفندي..  "حامت"هي بس بتدلع.. علشان جنيب لا  "حسام"اي  -
 ..عنه حاجةعرفنا كل 

 رغم أن اجلميع قد هتللت أساريره "طارق"وال  "حسام"لكالم  "إميان"مل تلتفت 
 ...الفرحو  عودتهو  "حامت"عن استبشر بكلماهتم و 
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 قليب ها أانالنيب و  جاي.. "حامت"بيه  "طارق"جبد اي  ..بيه "حسام"جبد اي  -
 !!ةمش مصدق أان.. ةيقف من الفرح

 ..ومطمني عليه ةلسه راجعي من الشرك إحنا .."ايم رامي"ال صدقي  -
 ؟جمبتهوش معاكو ليه أومالو  طيب -

 . .."طارق"يبادر  النظرات قبل أن "حسام"و "طارق"يبتادل 
جيي معاان بس و  كان هايتجنن  ..تعبانه "إميان" إن مرضيناش نقوله إحنا ..ال -

كلها أسبوع و  يكون معاكمو  ساعة 48ظروفه منعته.. بس هو قدامه ًبلكتري 
 . ..خري علىيتم الفرح و  إبذن هللا

ي من مقنعا  أل "طارق"لم يكن كالم صمت مفاجئ.. فإىل  الفرحةحتولت 
 ....القاتل "أم رامي "نفسه الذي بدا عليه التوتر مع سؤال "لطارق"ين وال احلاضر 
 ؟في "ُسري"و ..جماشو  يف شغلهو  "حامت"طيب  -

فقد  ،"أم رامي"املفاجأة من  ةالعنرتي ةقد أعد جواًب  لذه الجم "طارق"مل يكن 
قبل أن يدركه  ةحروفه فسقطت الكلمات من فمه مبعثر  على ةأفقدته السيطر 

  .."امحس"
 .."حامت"اللي اطمنا عليه كان  إحناخبري اي أم رامي متقلقيش.. بس  "ُسري" -

عامل عزومه  عنده يف شقته..جايي انخدكم كلكم  "طارق"و أانالعموم  علىو 
 "طارق"مدام  علىتتعرفوا  ًبملرةو  كلكم حتضروها..  إنكمهناك ومصمم 

 ..اللي انتوا فيه ده أهي فرصه خترجوا من اجلو ..مرايت ..بتاعىتدام املو 
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لكنهم صمتوا متبادلي  ،اجلميع علىبدا عدم االرتياح و  مل يلقي العرض قبوال  
 "طارق"و إنتبيه  "حسام"كرت خريك اي   :"إبراهيم"صر ح هبا احلاج  حىتالنظرات 

. كرت ..ال هنروح ميي وال مشال ..بيتنا عدل على ىلو خرجنا من هنا هيبق إحنا ..بيه
 ..اعهخريكم اي مج

بتكسف الراجل اللي جاي لك يعزمك حلد عندك.. دي أصول  إنتيعين  -
هناك.. دي  علىنرحلكم و  مث لو جميتوش معاان هنقبض عليكم كلكم ..برضه

 .. ..الزم تتنفذ وفورا  و  أوامر عليا
بدأ اجلميع يف مجع و  "طارق"و "حسام "مل يكن منهم غري االنصياع لكلمات

  .."طارق"حنو بيت  ىج من املستشفاملتعلقات إيذاان يف اخلرو 
************************* 

 
 ..فندق موفمبيك الرم

  
فمكان مثل  ..ترقبو  خوفو  تبعته بقلقو  هبو الفندق الفخمإىل  "اثبت"يدخل 

كنت أسري   ..هذا مل أكن أحلم يوما  أن أكون من مراتديه حتت أي ظرف من الظروف
وقف أمام  حىتتبعته .. الشرطةأعي رجال  أن تقع عليه ىمتلفتا  كلص خيش هخلف

يف  األماميةأحد موظفي االستقبال الذي انتفض واقفا  كاشفا  عن صف أسنانه 
  ..متطلبات وظيفتهو  ًبلتأكيد هي من لوازم ةعريض ةابتسام

يتحاور مع هذا الشاب بينما أخذت أدور ببصري يف أرجاء املكان..  "اثبت"بدأ 
صنابري  ،سلك الكهرًبءو  عرًبت الفولو  بييتو  ارةاحلذكرا  شردت مبخيليت للحظات مت
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ما يسد  علىرؤوس الشوارع يتصارع النساء عليها للحصول  علىاملياه املتناثرة 
 ضاءي.. درت ببصري مع الشباب املتأنقي مبالبسهم البةنظيف هرمقهم من قطرات ميا

نفسي مرددا  حدثت يف.. املكان النظو  ةاملنظم ةاحلركو  القفازات البيضاءو  السوداءو 
  ..(أان اليصفعال  أخواي هايص و ) ةمسرحياته القدمي ىيف إحد "ُسري غامن"مقولة 

 ؟حاجةيف  "حممد"خري اي  :ةئمفاج ةحبرك "اثبت"إىل  التفت
 ..متخدش ًبلك أان بس سرحت شويه ..ًبشا ال أبدا  اي -
 ..زمانه جاي "فتحي"تعايل و  دي الشنطة هاتطيب يال  -
 ؟حاجةحلق خيلص كل  ..ةلسه مخس ةدي الساع ؟هو خلص -
الشنط يف و  ..ساعةلسه ماشي من ربع و  وصل "فتحي"بطل كالم كتري  -

.. يال نطلع علشان يف حاجات كتريه قولت له زي ما حاجةكل و  ماانتاأل
  ..عاوز أعملها

 ة.. بس لو مكن سيادتك كنت عاوز أكلم اجلماعإتفضلأوامرك اي بيه..  -
 أطمنهم..

وعي حد إعاوزه بس خد ًبلك  إنتطلب اللي أابقي  األوضهفوق يف فوق..  -
  ..يعرف مكانك لو أبوك

  ..متقلقش ..اي ًبشا.. طول العمر ليك.. فاهم طبعا   إنتأبواي تعيش  -
 فاهم؟ ..متخرجش وال تتحرك غري مل أقولكو  ..طيب يال -
 ده كام يوم؟العز هنقعد يف  ..بس لو تسمح يل ..حاضر -

من سؤايل الغري منطقي من  الرجلمالمح  علىتعاض واضح بدا امو  نظرة ًبئسة
أتوجه خلفه مباشرة و  أن أنسحب دون أن أنتظر أي إجابه اضطررتوجهة نظره.. 
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لينطلق  ةزر أربع علىحنو املصعد الذي أغلق ًببه خلفنا بعد أن ضغط العامل 
 املصعد..

**************************** 
مجال "مكتب ذي أماله عليها "سعيد" منذ قليل.. العنوان الإىل  "سوزي"تصل 

فقد كانت حتمل معها أوراقا   ..استقبال حافل للغاية صاحبه الذي استقبلها" البسيوين
صحبها للجلوس بعد أن صرف و  ةتزيد عن ثقلها ذهبا .. صافحها بكل شياك

 ...السكرترية اليت أغلقت خلفها الباب
  أانًبشا هايتعب حضرتك  "سعيد" إنف لو أعر  أانمنوره الدنيا اي فندم..  -

  ..حاجةخلصت كل و  كنت جيت حلد عندك
جعلته يقفز حنو و  "مجال"هتللت لا أسارير  ةًببتسامه عريض "سوزي"تبادله 

ال  و  عصري ؟إيهها حتيب تشريب  : ركن مكتبه يفتحها قبل أن يسألصغرية يفاله جتثال
 ........كوال وال خنليها

اإلجابة يلوح هبا رافعا  كتفيه ألعلي، مستقبال   ..كيميسك مجال زجاجه ويس
  ..اليت أدركت ما يصبو إليه هذا املتأنق "سوزي"من  ةساحر  ةًببتسام
  ..ال بالش دا مش وقته.. خليها عصري ومل خنلص نبقي نشوف ده -

خلصت  حاجةاعتربي كل  :مبتسما  ها علبيت عصري مث اته حنو  "مجال"سحب 
 ..عربون حمبه ،نديعمولتك عو  ال ..خالص

دا كل الورق املطلوب احملامي  ..طيبمدت "سوزي" يدها مبظروف أبيض كبري: 
 تسجيله بكره يف الشهر العقاري..و  التوقيعات علىواقف بس و  حاجةجهز كل 
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 ..الفلوس مع الورقو  التسجيل بتاريخ قدمي ..حاجةكل   علىاحملامي عامل حسابه و 
 ..تام

ارجع و  ثواينو  هاخد الورق دا أان ..كويس  ةكر شكلك مذا  ..تام ..ال صح -
لورق خلصان أسلمك ه نتقابل تسلميين ار بكو  حاجةاخلص كل  ..لك

 . الفلوس
  ..تام كده -
رجعلك.. مش هتأخر.. قبل ما ختلصي العصري هكون أو  ثواين هاخلص الورق -

 رجعت...
ا وصلت مب "سعيد"هاتفها لتبلغ  "سوزي"سريعا  خترج و  من الغرفة "مجال"خيرج 

 ..تزف إليه بشري سيل األوراق اخلضراء اليت ستسقط عليه بعد ساعات الليلو  إليه
******************** 

حنو جلسة املفاوضات املنعقدة بشكل دائم لتباحث " املنتشي سعيد"يتقدم 
الرأي كان و  .. مل يكن ميلكون سوي الكالم فالتنفيذةمتطلبات املرحلة اجلديد

أما الباقي فرمبا بعض التعليقات أو  ،"سعيد"و "شوقي" حمصوران فقط يف يد
  ..أبسرها ةالتدخالت يف احلوار هي أقصي ما ميكن أن يكون دورهم يف العملي

وجهه مالمح  علىوسط اجملموعة صامتا  كعادته.. حياول أن يرسم  "سعيد"جيلس 
اقص بي .. حياول جاهدا إخفاء مشاعر الفرح اليت جعلت قلبه يرت الثباتو  الثقة

بعد  على اآلنهو و  ما يرام علىوأن كل شيء مت  "سوزي"ضلوعه بعد ما تلقي اتصال 
 ..بعد خروجه من السجن ةمن صفقة عمره اليت ستضمن له حياة كرمي ةساعات قليل
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نظرات يعرفها جيدا  فكل منهم داخل حلقة شوكة  ..يتلقي نظرات من اجلميع 
ا لعلمه مبا ميكن أن يقوم به هذا اجملنون.. البوح هب ىمسمسة تؤرق مضجعه لكنه خيش

جاهدا حاول تاهل نظراهتم لكن هيهات فعل.. فقد كانوا ينتظرونه ليفرغوا ُسومهم 
 يف جسده...

أان  .."سعيد"من اللي عملته معااي من شويه اي  زعالن جدا  فكره أان  على :انفع -
 ..دي أخرهتا ..ده األسلوبو  تكلمين ًبلطريقة "سعيد"اي 

التخليص ده.. كل ما و  من موضوع البيع إزايمشدود  أانعارف  إنت :يدسع -
 . ..انت دخلت يف وقت مش مناسبو  أقول خالص تقوم تتقفل اتين..

املفروض و  ده غلط "شوقي"و إنتاللي بتعمله  "سيعد"شاكر: متزعلش مين اي  -
  ..يف مركب واحدهو  اي مجاعه كلنا شركا

 تتم غري مبعرفة الكل حاجةاملفروض مفيش و  اكلنا شرك  "سعيد"اي  أيوة :الكومي -
 ..األغلبيهتكون برأي و 

لو كان  ..إيهبس نقول  ..لو دا حصل كان زمان املوضوع انتهي :الفويل -
  ..اتغريت حاجةمكان غري هنا كان كل و  املوضوع ده يف وقت

 ..اجللسةيطلق زفريا  أحس حبرارته كل من يف  ..ضيقو  بنظرة سخط "سعيد"يرمقهم 
ًبحاول أمل املوضوع  أانو  اي مجاعه يف حاجات كتري حمدش يعرفها.. :يدسع -

بنقسم أرًبح و  كافترياي  علىمش قاعدين  إحناعلشان املوقف صعب.. 
حد من اللي حواليكم دول يكون  أىيف سجن.. يعين مكن  إحنا.. ةشرك

  ..يف حلظة تالقي الدنيا كلها فوق راسناو  مراقبنا
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 أانتعمل اللي عملته..  "سعيد".. مكنش يصح اي ابت األسبكانا  مهم :انفع -
 تقوم ت ........................ اآلخريف و  طول عمري ًبعتربك زي ابين

اآليت من بعيد.. صوت مرتفع التفت له كل من يف  "شوقي"يقطع كالمه صياح 
 األمري عاستدو  اليت تناثرت اخلارجة األلفاظبعض من و  هتديد ووعيدو  صياح ..املكان

  ..تدخل بعض احلراس حملاولة إيقاف زحف هذا الثائر املشتعل بنار غضبه
سعيد اي "اي  ة. موصلتش للخيان.."سعيد اي طحان"اي  ااال أبا ..اااال أبا :شوقي -

وال أي  إنتاحلرام وال  علي   .."سعيد اي طحان"بتقرطسنا كلنا اي  .."طحان
  ..حد من البهوات الكبار دول هيطول مليم

  ..جمرايت األحداث على ةمتصنعا  الدوء وحماوال السيطر  "سعيد"يقف 
ديين أفرمك وال ليك عندي و  أحسن ..بالش هبلو  "شوقي"مل الدور اي  :سعيد -

 ..انت عارفو  ةدي
دكر وابن أبوك و  لو راجل .... كالمك ده ختليه لنفسك"سعيد "ال اي  :شوقي -

من ورااي أان  هم و من ورا إيهكنت انوي تعمل   إنت ةصحيح تقول للجماع
 .كمان... قول اي دكر

كده مش  و  مل الدور الناس كلها بتتفرج علينا "شوقي"عيب كده اي  :انفع -
  ..هتودوان يف داهيه كلنا ..ما تعقلوه اي مجاعه مش كده أومال ..كويس

 الباشا اللي بتدافعوا عنه جايل أخبار انه بيلعب بديله ..ال اي مجاعة :شوقي -
نطلع كلنا من و  عاوز يلهطها كلها لوحده ..حلسابه حةاملصلعاوز خيلص و 

 املولد بال محص..
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يقرتب  ..مل يعد هناك أي مسافة تفصل بينهما حىت .."شوقي"من  "سعيد"يقرتب 
حفرت  إنتكده   :مث مهس يف أذنه ..تاما "شوقي"وصل فمه جوار أذن  حىتبرأسه 

ًبين عليك  إنت. بس ص عليك.كنت هخل    أانوكده كده  ..غيب يدك ايقربك ًب
 ..مستعجل ومش قادر تصرب مل أخلص عليك براحيت

اللي ": سعيد"بدل الوضع فأصبح فمه مالصقا  ألذن و  رأسه "شوقي"سحب 
.. معنديش ملكاي عايش ملك.. اي ميت  أان إمناخيسرها يعيط عليها..  حاجةعنده 

مي فينا  ..بقي شوفت ..عايش حرامي اي ميت حرامي بقي.. اي إنت إمنا ..حل اتين
ختلع مش و  الفلوس اللي كنت انوي ختدها حىت "طحان"انتهيت اي  إنت ..اللي خياف

عايش وال لو  وأانوشك الدنيا سواء  علىمهسحك من  أانهتعرف تتهين بيها علشان 
 .....موتين

الذي  "سعيد"يف وجه  "شوقي"يعتدل الرجالن وسط ضحكات هسترييه يطلقها 
 . تنحي بوجهه بعيدا .

حماولي  "الكومي"و "شاكر"بينما يتدخل  .."سعيد"جذب  حماوال   "انفع"يتدخل 
فاجأ اجلميع بقبضته تنطلق لتسكن يف منتصف وجه  "سعيد"لكن  .."شوقي"إبعاد 

 ظهره وقد تناثرت الدماء من فمه علىسقط و  تاما  الذي اختل توازنه "شوقي"
 ..سالت من أنفهو 

خط الدماء من فمه ماسحا  بعضا و  أنفه علىده رأسه مث ميرر ي "شوقي"يرفع 
لريي دماء أخري قد مألت فمه.. يستند  األرض علىمث يبثق  املنسدل من أنفه..

ذراعيه كمتسابق يف بداية مارثون يستعد لالنطالق.. مث ينتفض منطلقا  حنو و  ركبته على
حياول  ..ضا  سقط االثنان أر  حىتيدفعه بكل قوته و  حييط وسطه بذراعيه "سعيد"جسد 
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 ..بكل قوته "سعيد"وسط  علىكان قد أحكم ذراعيه   "شوقي"مقاومته لكن  "سعيد"
  ..حلبة للمصارعة الروماينإىل  حتول فناء السجن

حراسة السجن مل تبدي  حىتفاجلميع يقف يشاهد دون تدخل  حتول املشهد تاما  
  ..(املوت حىتقتال كان أشبه حبلقات )  ..اعرتاضا  ملا حيدث

 إىلليتحول الوضع  األرض على الدوران جبسدهينجح يف و  قواه "سعيد"ستجمع ي
بلكمات متتالية قبل أن  "شوقي"وجه  علىاهنال و  ذراعه "سعيد"خل ص  ..عكسه
متحفز  "سعيد"ظهره بعيدا  عنه.. يقف الرجالن  علىبقدميه ليسقط  األخرييدفعه 

 الدماء الساقط من أنفهميسحه سيل  األخريو  ..يشري بيده "لشوقي" أن تقدم
 . ..أسنانهو 

حراس السجن بعد أن أطلق املأمور رصاصات حتذيرية يف الواء لكبح يتدخل 
صوت و  بنربة آمرةو  التزام الدوء.. علىجبار اجلميع إلو  مجاح الرجال املتصارعي

 ..مؤقتا   ..جهوري يتخذ املأمور قرار هناية اللقاء
  ..كريخد االتني دول حبس انفرادي اي عس -

ما كل منهما يف حبس انفرادي   إيداعمت و  "شوقي"و "بسعيد"أمسك احلراس 
أن  اآلنعقله استشاط بعدها غضبا .. فكيف له و  بطعنه انفذه يف قلبه "سعيد"أصاب 

  ..ما سيحدث ًبخلارجو  "سوزي"يتابع 
 حتمل أوراقا  حتمل توقيعات اآلن "فسوزي" ..تفكريهو  أخذ الشيطان يلعب بعقله

حيتفظ  "سعيد"صاحب الشركات.. فقد كان و  األولبصفته املالك  "شوقي"صمات بو 
 منذ أن بدأ يعده لعامل املال "شوقي"عليها بصمة و  ةببعض أوراق بيضاء موقع
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 ..حيتاج هذه الورقات البيضاءو  كان يدرك تاما  أنه سيأيت اليوم  ،..الشهرةو  األعمالو 
يف طريقها  اآلنهي و  عقود بيعإىل  ها هو احملامي حولا من جمرد ورق أبيضو 

 لون الدوالرات ..األخضراللون إىل  للتوثيق.. للتحول من اللون األبيض
  ..البنكنوتو 

**************************** 
بينما يطالع  ببطيء.. تسري ةتتقدم سيارة ربع نقل بيضاء مبحاذات سور فيال كبري 

مقربة من ًبب الفيال كانت  علىقف قائدها املكان متفحصا .. أمتار قليله مث تو 
يتابع كل من يدخل أو خيرج من ًبب الفيال.. مل يكن هذا القائد و  املسافة كافية لريي

من عمله فها  "اثبت"كانت ينتظر عودة   .."سامل"رأسه سوي و  وجهه علىامللثم بشال  
  ..مساءا   السادسة الساعة اآلنهي 

سيارة  كانت  ..فخمه من ًبب الفيال سيارة سوداء إقرتبت حىتالكثري  ضمل مي
مل يستطع تبي من  ..سبقا  م "لسامل" "النونو"حددها اليت  حسب املواصفات "اثبت"

فالسيارة تتقدم الفاميه خيفي اجلالس فيها.. لكن ال يهم..  األسودفيها فزجاجها 
  ..يف خط مستقيم حنو الفيالو  ببطيء

إىل  مل تكن قد وصلت ًبلفعليارة اليت حمرك سيارته متحركا  حنو الس "سامل"أدار 
 ةلة القيادجخيرج ذراعه من شباك سيارته األمين مسكا  بعو  سالحه اآليل يرفع.. الفيال
ما يشبه الغرًبل، فقد أمطرها إىل  حتولت السيارة السوداءو  ، حلظاتاليسرىبيده 

لبنزين دواسة ا علىقبل أن يكبس بكل قوته  ..يلاآلبوابل من الرصاص من سالحه 
 ،من عجالت السيارة اليت دارت بسرعه كبرية حمدثة صرير صاخب الدخانتصاعد يل

قبل أن تضاء ُساء  ة مرتمصفاة.. ثواين معدودإىل  لينطلق خملفا  ورائه سيارة حتولت
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خلفه  "سامل".. التفت ةاملنطقة أبسرها ًبنفجار ضخم كان للسيارة السوداء املنكوب
.. متزامنة مع ةاملدوي ةتتصاعد معها ضحكاته الساخر و  اعدالنريان تتص ةليشاهد ألسن

 . ..مقود سيارته علىطرقات من قبضة ميينه 
بالش  ك..حذرت أاناللي عملت يف نفسك كده اي صاحيب.. علشان  إنت -

 ...اللي طلعت خايب إنت.. بس داألستلعب مع 
  ..فيجيب وقد هتللت أساريره "سامل"يرن هاتف 

 !إنتاي وش السعد  إيه عملت .."شيحة"ها اي  -
تتابع و  شويهعاوزك قبل ما تنفذ ترقد لك هناك  ..حلو ..ةلشركا قدام إنت

.. من بعيد لبعيد.. تشمشم حاجةوال كمي وال  ةعلشان لو فيه حكوم املكان
 ..غري ساعة التنفيذ فاهم الوقت لسه معاك ةمتقربش من الشركو  ولاأل

 ..يف انر جهنم بيتشلقبالوقيت  زمانهو  خلصت اللي ورااي أانخالص  أيوة
  ..تسلم

 ؟إيهعمل  "شريده"معرفش الواد 
هللا يكون خلص وجاب البت هو كمان  على ..أشوفو  هكلمه أانطيب 

 ..ننسي الساعات الغمو  نروقو  خلينا هنيص
 سالم  ..سالم ..أصل يف جلنهبقي  إنتماشي سالم 

********************* 
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  .....لفندقًب ةاملزدوجالغرفة  –قبل نصف ساعة 

 
كل شيء   ..منظر يذهب ًبلعقل علىشرفة تطل  ..أاثث مرتب ..غرفة فخمة

أن  علىانصرف و  ًبهبا على "اثبت"درت ببصري يف أرجاء الغرفة اليت تركين  ..رائع
 ةبدأت أحترك يف الغرف ..النصفو  ةاخلامس إىلتشري  ةكانت الساع  ..يعود الحقا  

وشك  علىفقد كانت مثانيت  ..مبعين أدق أحبث عن احلمامأو  ..أتفحص حمتوايهتا
  ..ًبلفعل وجدته كان ال يقل أانقة وال نظافة عن الغرفة ..االنفجار

امتأل ًبملاء  حىتاستغرق ربع ساعة أو يزيد  الذيألقيت جبسدي يف البانيو 
ا  أنسلخ من جلدي.. نعم أريد ماء حارق حىتليه إ اجةالساخن الذي كنت يف أشد احل

.. وانغمست يف املاء ةاستعد حليايت اجلديدو  أنزع جلدي القدمي حىتليس فقط ساخنا  
  ..تفعل جبسدي ما تشاء همطلقا  العنان للمياو  مغمضا  عيناي

كامله حتت املاء إال بدفنت رأسي وقع خطوات متباطئة أُسعها رغم أنين كنيت قد 
يقرتب.. كنت مغمضا  عيناي  ت أنفي فقط.. لكن وقع اخلطوات ُسعته جلياامن فتح

مقلتاي يكاد يقتلعهما من إىل  يصلو  لكين أري الضوء.. ضوء شديد خيرتق جفوين
تلمس كتفي جعلت جسدي  مكاهنما.. تتوقف اخلطوات أعلي رأسي تاما .. يد

 أنكثريا    حاولتعينان تكاد حترتقان من شدة الضوء.. و  كبريه..ة  ينتفض مع شهق
علت.. وضعت يدي أمام عيين تفاديت الضوء.. من بي أصابعي أفتحهما لكين عبثا  ف

 ..تاما .. كانت بنفس ثوهبا اليت رأيتها فيه أخر مره أماميحاولت النظر فرأيتها تقف 
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أن حرارة أنفاسها شعرت هبا ًبلقرب من  حىت إقرتبتحسست هبا تقرتب.. أ 
 رقبيت.. صوت هامس يف أذين.. 

وراح  إيدككان يف   ؟مرة مكان الظرفمش قولت لك آخر  ؟نسيت إنت" 
 ."..حاجةمنك.. راح زي ما راح منك كل 

.. انفعال.. مع حماولة لتفادي الضوء املبهر املسلط يف عيينو  هبسترييه تلفت
 . .."والء"اي  علىردي  ..."والء"

صرخت بكل ما أوتيت من قوه.. تقلبت بي أركان احلمام عاراي  واضعا  يدي أمام 
 ...أن أجد عندها إجابه ملا حيدث ..مسك هباأول جادها  أن أحا ..عيناي

علم قلية كانت أم كثرية.. أدقائق مرت ال  ىكنت أدور حول نفسي بال جدو 
ان كجبسدي يف ركن من أر  تألقي.. خارت قوايو  لكين أحسست جبسدي قد انتهي

 أخفي رأسيو  بعضهإىل  احلمام.. أمجع أشالئي يف جلسة القرفصاء.. أضم جسدي
خيط ساخن أحسست و  ها دموع تنهال من عيويندمتالحقة تطار  أنفاسبي قدماي.. 

حتدث  ةكل ثورة عصبيفهذا اخليط املرتبط ب ..اب من أنفي.. كنت أعرفه جيدا  به ينس
  ..يل

رفعت رأسي ومددت يدي أحتسس هذه الدماء.. مل يزل الضوء مسلط يف 
بالش  "حامت".. " قوم اي عيناي.. نفس الصوت يقرتب مرة أخري.. صوت خافت

متضيعش وقت.. قوم قبل ما تروح يف  م.. قو حاجةدي كمان تضيع من أيدك زي كل 
 تندب حظك زي عوايدك؟؟"و  الرجلي
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 دقائق ..تالشي تقريبا   حىتوبدأ وقع اخلطوات يبتعد.. قليال .. توقف الصوت 
ضرًبت إىل  لتحتو  حىتبدأت طرقات متتالية تعلوا تدرجيا   حىتيف صمت مطبق مرت 

 حامت "  ..حامت ..كويس  إنت .."قوية.. أصوات تنادي ًبُسي.. " حامت
 "اثبت"زلت يف املاء.. صوت  كنت ما  ةفض جسدي مرة أخري لكن هذه املر تان

  ..ًبب احلمام على ةمن خلف الباب مع طرقات متتالي
جبهد استطعت أن أجيب عليهما.. و  جبسد متثاقل جذبت جسدي من املاء

 إىلماء البانيو الذي حتول إىل  وجهي يف املرآة.. مث إىلقدماي.. نظري  على وقفت
 . ..اللون الوردي من أثر الدماء اليت نزفتها من أنفي

شحوب  إنًبلقوة غري و  خرجت من احلمام مرتحنا .. حاولت التظاهر ًبلتماسك
 .."اثبت"وجهي فضحين مع رجل مثل 

 ؟إيهال و  احلمام شوفت عفريت يف إنت ..اي عم مالك إيه -
  ..حاجة ا  اي ًبشا مفيشدبأال  -
 علىاللي خالك تفك الرًبط من  إيهو  .. دانت وشك خمطوف.!!إزايمفيش  -

 ؟دراعك
  ..هربطه اتين دلوقيتو  خفت ال يتبل من امليه فكيته -
بتهرج.. استين اطلب حد من املسعفي يف الفندق  إنت إيهتربطه و  إيهيتبل  -

 لك..  هاليعم
عادت الضمادة  و  دقائقر أحد املسعفي حيمل حقبيه بيضاء وما هي إال ًبلفعل حض
 كما كانت 

*** 
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  .... السابعةإىل  تشري الساعةعقارب 
حامال  معه حقيبة يد سوداء  "فتحي"ًبب احلجرة.. يدخل  علىطرق خفيف 

.. بينما االبتسامةصغرية احلجم.. ابتسامه عريضة تأل وجهه.. يبادله اثبت نفس 
 ...." أطرش يف الزفة " ت أان مبشاهدة املوقف كما يقالاكتفي

  "فتحي"سبع ًبين عليك كده اي  -
  ..طبعا   اي ًبشاسبع  -
 ؟إيهت معاك بطيب ورينا ج -
  ..كل اللي سعادتك قولت عليه مت ًبحلرف الواحد  ..اي ًبشا إتفضل -
 ؟صاحبك شرب املقلبو  ..حلو خالص -
زمان و  اتكيف كمانو   شربهطبعا   ..دماغك دي حمدش مقدرها إنت اي ًبشا -

 ..وهو فاهم انه عمل اللي حمدش عملهالفار.. و  الرجاله بتلعب معاه القط
  ؟إيهفهمتهم هايعملوا  -
 كله تام   ..اي ًبشاتام  -
 ؟من الرجاله عند الفيال حاجةوال  إتعورحد  -
افها شصاحبنا ايدوب و  ةمثبت السرع علىاتظبطت  ة.. العربياي ًبشاال  -

متفيمه مشفش اهنا   ةطبعا العربيو  تكها ًبلرشاش اللي معاه..مكدبش خرب فر 
 ...كانت فاضية مفيهاش حد

ك شخصا  ما  امل أكن أفهم معظم ما يدور من أحداث.. لكين استنتجت أن هن
 علىو  مل يصب أحد بسوء..و  بيه لكنه اختذ احتياطه "اثبت"كان حياول تصفية 

 .. "سامل  "هو األغلب
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م يف احلديث لكين آثرت الصمت ألستمع.. أحسست وددت لو أن أشرتك معه
بشغف جيتاح عقلي لتعلم كيف يفكر هؤالء البشر.. ًبلطبع لم عقول مثلنا لكننا 

الواقع أما هؤالء فتمردهم  ًبألمررضينا و  االستسالمإىل  إعمال عقولنا فركناإىل  نفتقد
 األقل على كفرهم ًبملستحيل هو من جعل منهم أشخاص خمتلفي..و  واقعهم على

  ..ليسوا مثلنا حنن ساكين املقابر
 .!!معاان ختليكو  اي عم ما تفوق إيه ..اييييييه ..إيه -

 ...صوت اثبت بيه علىانتبهت من شرودي 
 ؟خري ..اي ًبشا معاكم أيوة ..أيوة -
 ؟ديب إنتليه  ..بتنام وانت مفتح عنيك إنت إيهخري  -

 ..شروديو  تعالت الضحكات من الثنائي ومعها استمر ذهويل
وال تغسل علشان تفوق..  حاجةغسل وشك وال إتقوم ايعم  ما ..هيتنح اتين -

  .. ..لسه واخد دش إنتوشك ليه مش 
 ..استويت أان ..فيه أانًبشا لو تعرف اللي النيب اي اثبت و  -
ده بتاعك اجلاي سف اجلزء نك خايف بس لألإخيابه أان عارف و  بطل دلع -

  ..ك بقي تشي املشوار ألخرهقدر حمدش يعرف خيلصه غريك..  إنت
 ؟طيب مش أفهم بس -
 ًبشا! "طارق"حبيبك  -
 ؟ماله -
 ؟داخل معاك قافيه أان إيهماله  -
 ..هتكلمه -
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هو الرقم لو معااي   ما ،عليه األرقامكل و  "سامل"ما تليفوين مع  ؟هكلمه ازاي -
 ؟كنت كلمته من زمان

نك إه حبس أوقات كدمش عارف يف الرقم..  ةيعين هي املشكل ..سالم اي -
 ..مفتقه.. مش بتقولوا كده برضه عراض

 ؟طيب إزايهللا يكرمك ايًبشا.. طيب هاجيب رقمه  -
 .. هتكلمه7 ةبس الوقيت الساع ..اتصرف "فتحي"اعتربه معاك.. قوم اي  -

بتتكلم من  إنتو  خمبيك "سامل"نك يف مكان مش عارف هو في.. إتقوله و 
 ةيروحوا يسرقوا الشرك انك ُسعته بيقول لرجالتهو  ..هو ميعرفشو  وراه

بيه صاحب  "اثبت"عربيه  علىوحيرقوها كمان.. وانه هو اللي ضرب انر 
  ..ُسعته بيقول كده إنت إنو  ةالشرك

 ؟بقي إيهاملطلوب يعمل و  طيب -
.. عادي يعين.. ةهم بيحرقوا الشركو  .. هايبعت التليفزيون يصورحاجةوال  -

  ... حرام عليك.هللاو هتجنين اي بين إنت
 !!ةاي ًبشا.. مش تفهمين بس ًبلراحبس ليه  -
.. ةمكن يقدر ميسك الناس اللي راحيه حترق الشركو  بص.. هو كده هايتصرف -

 .."ُسري"خيلص صاحبك و  "سامل" علىومش بعيد كمان يقبض 
كل   إنقايل  إنتمش  اي ًبشا ..ةللشرك مبعتش رجالته أصال   "سامل"طيب ولو  -

 ؟ميكن الو  ده ميكن حيصل
.. ةالعربي علىضرب انر و  راح للفيالو  ويلاأل ةخد اخلطو  "سامل" طاملا ..ال -

 ..، دا كمان مش بعيد يكونوا هناك دلوقيتةيبقي الزم رجالته يروحوا الشرك
 ؟بعدينو  طيب -
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الذي  "لثابت"يف يده ورقه مدون عليها رقم هاتف.. يناولا  حامال  " فتحي"يدخل 
اتهت حنو الاتف و  ةت بعدها الورقمع حركه من رأسه.. تسلم بدوره يسلمها إيل  

طيب "اثبت" مرة أخري مستجداي : إىل  مث نظرت ..لكين توقفت فجأة ..ألبدأ التنفيذ
ومكن يغري   .. مهم جدا  ًبشا يف مشوار مهم قوي كنت عاوز أروحه دلوقيت حاال   اي

 كتري يف اللي بيحصل ده..
مفيش وقت و  امت ةمرتتب ة.. بص كل حاجةبس مش انقصه عطل إيهمشوار  -

  ..نضيعه
بعت إ حىتاستحملين.. بص و  دي.. ةاملر  إنت.. خليها عليك اي ًبشامعلش  -

  .."فتحي"معااي 
أنه مل يستطع إثنائي عنه حبجج و  هذا الطلب علىبعد أن رأي "اثبت" إصراري 

 ..التأخري، فما كان منه إال أن يشاركين وجهيت
  ..خيلصها ات كتريه هاواره حاج "فتحي" ..اللي هاجي معاك أانال  -
 ..اي ًبشا ماشي ..ترب الغفري علىهنطلع  ..ًبشا ماشي اي -
 ؟اهتبلت ايبين إنتًبلليل  7 الساعةترب الغفري  -
املشوار  ..تعايل معاايو  استحملين ..دي ةخليها عليك املر  ..اي ًبشامعلش  -

  ..فيه ده كله إحنابس مكن خيلص املوال اللي  تي رايح جايهياخد بتاع ساع
استجاب  ..تسكي ًبملشوارو  إصراريمع و  النظرات "فتحي"و "اثبت"تبادل 

الذي  "لفتحي"ات مفرغ ما يف جوفه من تعليأبعد أن  بةخيوض التجر  إنقرر و  "اثبت"
  ..يف ترب الغفري .."والء"مرقد موقع حنو  "اثبت"انطلق لوجهته بينما انطلقت مع 
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 الفصل احلادي والثالثون

 
املكان فأضفي  علىقد أسدل سرته  مترب الغفري.. كان الظالإىل  الرجالنيصل 

مع نسمات الواء اليت  "حامت"تبينها  ة.. رائحة ميزة لذه املنطقةووحش ةإليه رهب
  ..استنشقها فور وصوله

اهت الصادر من مصابيح بال األصفركان املكان مظلما  إال من بعض الضوء 
  ..املوحشةطرقاهتا  يءقابر لتضمغربه وضعها بعض ساكين امل

 ..حيفظ مكاهنا جيدا  و  "حامت"يعرفها  ..حنو مقربة بعينها "اثبت"خلفه و  "حامت"يتقدم 
انتزعه من  حىت ،يقف أمامه "حامت" صامتا  اتئها   ..املكان املنشودإىل  وصال حىت

تودينا عاوز  إنت ..إيههتنبش القرب دا وال  إنت ..اي حامت إيه :صمته صوت "اثبت"
  ..يف داهيه

 .هتخوفين أكرت ما أان مرعوبو  نت هتوترينإ ..ثبت اي ًبشا متقلقشإ -
 ..عاوز ختلص علينا ..نت مرعوب جايبنا هنا ليهإومل  -
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 يقطع حديثهما صوت أجش خيطف القلب.. 
 . ..وحدووووووه -

الظالم  و  املكان ..املفاجأةو  حد سواء فالصوت على "اثبت"و "حامت"ينتفض 
  ..شيب إىل الطفلحيول كفيل أبن 

كنت أعلم أنه سيلحق بنا.. فهو احلارس األمي لذا املكان منذ سنوات.. أجبته 
 ...صوت مرتعدب

 ..فهمي أبو السعيدحامت ابن احلاج  أان.. " دسوقي" ايعم  أان -
 ؟بو السعيدأفهمي  -

يقرتب صاحب الصوت ليظهر شيخ مسن حنيل اجلسد رث الثياب تساقطت 
تعكس الضوء يف ظالم  ..الفضةمن الذهب أو  الالمعة القطعبعض  أسنانه إال من

 .. متقطعة حشرجةو  يقرتب أكثر يسبقه ضجيج بفعل السعال الليل..
مك هنا.. أوال  أبوكمث ال  ؟دي الساعةاللي رماك عندان  إيه ..خري ايبو فهمي -

 ؟دي ملي هجاي اليم
 .....شيا  علي  أسقط مغو  جاهدا  تالكت أعصايب اليت كادت أن تنهار

 ؟فاكرها .."الوزير"مرات  "والء"دي بتاعت  ةالرتب .."دسوقي"عم  -
اللي عاوزه  إيهنت إو  راح البعيد.. جيحمه مطرح ماو  اأال فاكرها.. هللا يرمحه -

 ؟منها
انت اقفلها و  طول علىمشي أو  حاجة.. هاخد منها ةهتفتح يل الرتب إنتبص  -

 ..اتين
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الدخان الذي ال  من أثرشديده  ةحشرجو  لضحكه تبعها بسعا "دسوقي"أطلق 
  ..يفارقه
  ..ةطلع أبستك خلينا أروح أجيب العدإ ..طيب ..خبط لزق كده -
 ........انأ دا ..بس إيهأستك  -
بواكي بس علشان  مخس"فتحها أقل من  رمحة أبوك ماو  ..خلص ايبن الغايلإ -

  .."فهمي"هللا يرمحك اي  ..بوك أصله كان حبييبأ ..ابن حبييب إنت
  ..يرثي لا أصبح يف حالو  الذي غرق يف عرقه تاما   .."اثبت"التفت حنو 

 ة...احلديد على أانصل أ ..صمفيش معاك ألف جنيه.. علشان خيل   ..ًبشا -
الشيطان اللي واقف معاك ده و  حاضر.. بس اخلص من اجلو الباب ده -

 اصرفه.. 
الذي سلمها  "متحلا"عطاها أو  ها مخس ورقاتننقودا  عد م "اثبت"خيرج 

 الذي أتملها ضاحكا .. .."دسوقىل"
هي الدنيا  ..ستك بقي مخس ورقات.. عليه العوضاأل ..هي بقيت كده ..هللا -

  ..اي جدعان إيهجري فيها 
  ..خلصنا مش فاضيي .."دسوقي"بقي ايعم  إيه -

يغيب و  دس الورقات يف صدريته قبل أن يرفع طرف جلبابهو  "دسوقي"مل جيب 
  ..انفتح القربو  ال دقائقإجاروفا  وما هي و  فأسا   عود بعدها حامال  لثواين لي

 ؟املطلوب أجيبهولك علىوال هتقويل  إنتاتفتحت.. هتنزل  ةدي الرتبأ -
  ..إنتهات انزل  إنت !أنزل في !!تلفتت وقد تلكين الرعب.. أنزل
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روحه ستسقط أمام  أحسست أنبسعال شديد  املصحوبةضحكته  "دسوقي"يطلق 
  ..ميهقد

  ..كمان زي اللي فاتو  حلوين يبقي تطلع خبمس ورقات -
 "دسوقي"وضعها يف يد  ا  . عد منها مخس.مد يده ليخرج أوراقهو  "اثبت"مل ينتظر 

 ...صدريته الذي دسها يف
وال صندوق  ..عاوزينه.. علبهو  اللي حتت إيه ؟قويل أبهليلتك عسل..  -

 بقماش...وال ظرف أصفر ملفوف  ..خشب
 إىلصوته الذي حتول و  زاد عن احلد سعالو  هبسترييةاته ضاحكا  يف أهني كلم

  ..ذراعي بشده "اثبت".. كان هذا كافيا  ليمسك ةمتقطع ةحشرج
 ..حصلينو  بتعمله ده إنتخلص الباب اللي  ..ةأان هستناك يف العربي -
 ؟عارف إنتو  هو الكالم جبد يف ظرف حتت مدفون "دسوقي"عم  -
 عارف انك جاي أانالعموم..  علىو  بوك حبييب..أ إنت.. بس ايبو فهمي إيه -

  ..عليك موصياىن ةكنت مستنظرك.. أصل املرحومو 
.. ةبرائحه الدخان الكريه ةبرائحة أنفاسه احململ أنفيمأل  حىت "دسوقي" إقرتب

سرارهم مع العبد هلل.. مش أكل امليتي دول   إنمتعرفش  إنت: خافت وبصوت
  ..ت.. كان الزم تيجي قبل كده بشويهاأتخر  إنتعاوزك تستغرب.. بس 

ميت ومي إقبل ما تنزل.. الظرف ده هنا من  حاجةطيب عاوز أعرف منك  -
 ؟جابه
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هنا هتبعتك إقالت و  احلكاية علىفهمتين و  هي جتكل ده.. بص هقولك..  -
سيبين بقي أشوف  ..تستلم الظرف ده.. بس من يومها وال حس وال خرب

  ..شغلي بدل ما أدفعك وقت ضايع
هبا كشاف صغري يكاد يضيء مدخل  ةصغري  ةه والعبمن جلبا "دسوقي"رج خي   
قبل أن يظهر مره أخري حامال  يف يده لفافة من القماش تغطيها  لدقائق.. يغيب القرب

  ..الرمالو  ةترباأل
 قلبتها ميينا .... مددت يدي التقطهاأحسست ًبلدنيا تدور من حويلما أن رأيتها 

ومل أشعر بنفسي .. مل أحتدثايها والء يف احللم.. إ ينكثريا  اليت أعطت  يسارا  اهنا تشبهو 
الذي أدار حمركها  .."اثبت"قدماي تسابقان الزمن، حتملهما الريح حنو سيارة و  إال

أنطلق بكل سرعته.. انطلقنا خملفي ورائنا  حىتركبت جبواره و  استعدادا .. ما أن رآين
ي أي من كلماته لكين اآلن أمحل كنز يهلل بصوت عال.. مل أتبو  شبح يضحك

  ..هبذه اللفافة الصفراء متعلقةحيايت كلها و  براءيتسرار.. األ
 أان ..هللا خيرب بيتك :تبدل حالهو  غرق يف عرقهو  وقد خارت قواه "اثبت" إىلفت تيل

 ..منك هلل ..قليب كان هايقف
ك كل اللي بس مل تفتح الظرف ده هتالقي فيه اللي ينسي ..متزعلش اي ًبشا -

 ..شوفته
 دي؟؟  "والء"مي و  ؟بقي الظرف ده إيهفيه  -
  ..ين ميت من اجلوعإحاسس  أان.. بس حاجةمتستعجلش.. هنعرف كل  -
عارف لو طلع كالم  ..بعدين اتكلو  الظرف ده إيهنوصل الفندق.. توريين  -

 ..خلص عليكهللا ألو ..هاخلص عليك ..فاضي
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************************************ 
يتلقي و  "حامت" يصارع حلمه يف ماء احلمام الساخنيف الوقت الذي كان فيه 

يتقدم بسيارته البيضاء الربع نقل حنو كمي  " سامل "كان   تعليماته من شبح "والء"..
حتطم  "اثبت"نشوته ًبلتخلص من  تفقد كان "سامل"كان يف طريق عودته.. مل يهتز 

الذي  الشرطةحد أمناء أوقف أمام  حىتتقهر كل صعب.. تقدم هبدوء و  أي خوف
  ..ظهار رخصهإطلب منه 

رخصة و  أخرج رخصة قيادهو  التابلوهإىل  مد يدهو  عن هدوءه"سامل "مل يتخلي 
 ...سم املستعارًبلطبع كان اإل ..سمكالمها بنفس اإلو  سيارة

 منه إقرتبالذي  زميلهإىل  يشريو  يف الرخصتان قبل أن يلتفت الشرطةمي أتطلع 
  ..ول إليهتقدم األ ..اهتماما   "سامل"د كلمات بينهما مل يعرها بعو 

 ..تنزل للباشاو  جنب علىمكن لو ُسحت تركن  -
مفيهاش الوا.. أنزل للباشا ليه بقي.. مث و  الرخص تام ..خري اي ًبشاليه بس  -

 ..أان مستعجل ورااي مصاحل
 الم.... كلم الباشا متطولش يف الكو  كنإر أقولك  امل :ةصرامو  ًبقتضاب

اي اللهم طولك اي روح.. حاضر  :أطلق سامل زفريا  قبل أن يبدأ يف التحرك بسيارته
 ..ًبشا

ما  ..يشري لألفراد بفتح الطريقو  يبدأ سامل ًبلتحرك بينما يبتعد األمي عن طريقه
دواسة البنزين بكل قوته لتطلق السيارة  على "سامل"ضغط  حىتأن رفعت احلواجز 
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انطلقت و  ةتنطلق بعدها مسرعو  سفلتطارات ًبألن احتكاك اإلصريرا  مزعجا  م
  ..هادتطار  ةخلفها سيارات شرط

 ةاخلاليو  ةع الواسعر .. فالشواةكعادة املدن اجلديد  ةمزدمح املنطقةمل تكن شوارع 
  ..ةفائق ةتطويها بسرعو  يطلق العنان لسيارته تقطع الشوارع "سامل"جعلت 

اليت خلفه.. تعالت ضحكاته قبل أن  الشرطةا خلفه يطالع سيارهت "سامل"التفت 
اليت  ةنظار.. بعد أن جنح يف الفرار من سيارات الشرطيزيد من سرعته خمتفيا  عن األ

 به..  عجزت عن اللحاق
 بسيارته يف إحدي حمطات البنزين.. ينزل من السيارة "سامل"يتوقف  بعد دقائق

 ةعلبه سجائر.. مث بعد خطوات قليلو  يتحرك حنو الكفترياي.. يشرتي علبه مياه غازيهو 
 ..خيطوها مبتعدا  عن السيارة خيرج هاتفه وقوم ًبجراء اتصال

 ؟يهوصلت إل ..طمين "شيحة"اي  إيه ..أيوة -
  ..مل أطمن إيهاي أخي لسه مكلمك فيها  أيوة

 إنت ..مفيش حد يف املكان مرتصدلكم إنول عوزك تتأكد األ أانطيب 
 ؟فاهم
  ..براحتك خالص ..مورمتستعجلش األو  راكن بعيدخليك  ..تام أيوة
  ..عفارم عليك ..تام
  ..إيهاشوفهم عملوا و  هقفل معاك أان أيوة

 بلغين دوغري ما تستناش  حاجة أىلو يف  .."شيحة"ماشي اي 
 ..ماشي سالم
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مي اللي هيمسح  "مجيل"وال اي  "اثبت"مل نشوف اي  ..ميه ميه "شيحة"وأدي  -
  ..دا التاين إيههبب  "شريده"ي الواد مل نشوف بق ..مي

 ..خر بشريده اليت أتخر قليال  قبل أن جييبآاتصال  "سامل" جيري
 ؟طول ليه علىمبرتدش  ..إنتاي زفت  إيه -

  ..ماتنطق ..إيهأصل 
 بعدين يعين؟و  هآ. ..هآ ..هآ

 ؟حاجةمعرفتش تعمل  إيهيعين  ..نعم اي خواي
 ..مال أمي ًبلكالم الري ده أان
 ..قولت تيبهم يبقي تيبهم أان 

  ..ال تقويل ظابط وال مأمور ..ماليش فيه بقي
 ..معاهمالظابط و  تروح تيبهم همو  شوف راحوا فينا نصيبه

 ...لو ًبعت جوز نسوان كانوا جابوهم أان ..فاهم وال ال
  ..إيهوتبلغين هببت  ..غور يال ..اتفوو عليكوا رجاله انتو

 فاهم  ..ن التاينز خامل علىتيبهم وتي  ..اه
 غور.. ..قليت مزاجي هللا يعكنن عليك

. هي كانت طالبه ظابط وال بتاع... بس معلش.. مش  .إيهزفت و  إيهظابط  -
 ...كله بيجي ًبلساهل.. الزم حتة شغته كده علشان امليزان يطب

اتكسي.. إىل  قبل أن يشري ..تكسوا وجهه عريضةيشعل سيجارته مع ابتسامه 
 ...بداخلها السالح اآليلو  سيارته البيضاء يف البنزينه يستقله اتركا  

************************** 
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 . ..شقة طارق
يف  هالصمت وجوه اجلميع.. الكل شرد بذهنو  الوجوم غطىجيلس اجلميع وقد 

لياله كما يقال.. طاوله طعام متده حتمل أصنافا  من  علىملكوته اخلاص.. كل يغين 
  ..تد إليها يدالطعام مل ت
سئلة اليت اهنالت عليهما من  ملعظم األ مقنعةجاًبت إ "طارق"وال  "حسام"مل جيد 

إلبعادهم عن شيء ما  فقطهنا  مطراف.. اجلميع يدرك أو يؤمن أبهنكل األ
 !هو.. لكن ال أحد يعلم ماسيحدث

إليه قبل  "حسام"الذي انتفض  .."إميان"يقطع صمت اجلميع صوت هاتف 
  ..اجلميع
 ؟مي إنت .."إميان"دا تليفون  أيوة ..ولوو أ -

 ؟حامت ؟بتقول مي ؟مي اللي بيتكلم.. مي إنتهي كويسه 
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 "إميان"قلوب اجلميع مبا فيهم إىل  عيد احلياةتأبن  ةكفيل"  حامت"كانت كلمة 
  .."حسام"اليت انتفضت مسرعة تذب التليفون من يد  الباكية
  ..حامت إنت ..حامت ..ألوا -

 ؟عايش إنتعايش مش كده.. طمين اي حبييب.. قويل  أان حبييب.. اي أيوة
 ؟في إنتطيب 
 ؟طيب هتيجي اميت ..إيهاصرب 

 ..مش مستحمله أانقويل  "حامت"والنيب اي 
  ..جبد هرتجع وال هتسيبين إنتأبوك  ةرمحو  ال قويل

 ؟هتسبين مش كده إنتمش هزعل بس قويل اي حبييب..  أان "حامت" ال اي
 يتدخل "حسام"ما جعل  ودموعها.. "إميان"دموع اجلميع من وقع كلمات هنالت إ

  ..أيخذ الاتف من يدهاو
 مكانك في ًبلظبط؟ ..في إنتقويل  .."حامت"اي  أيوة -

  ..ماشي خالص ..طيب طيب فاهم
 ..خد الرقم معاك ..طيب فهمت
 ..ماشي سالم

بينما سادت حالة  ..همصطنع ةالاتف تعلوا وجهه ابتسامه عريض "حسام"أغلق 
  ..كل من فيهو  املكان علىالدموع.. مشاعر متضاربه ألقت بظاللا و  من الفرح

كل ده ما تنسفش يف مخس دقائق.. هللا هزعل لو األو كده  أانال بقي اي مجاعه  -
  .."صايف"ماتعزمي عليهم اي 

 ..يبقي مفيش داعي للزعل ..ُسعوا صوتهو  مش كلهم أطمنوا خالص -
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  ..كمان كل معاان بقي  إنت "حسام"قوم اي  .."صايف"كده اي   أيوة -
 ..هللاو واقع أاندا  ..اكيد -

 "حسام"يد  "طارق"يبدأ اجلميع يف التحرك حنو طاولة الطعام بينما ميسك 
  ..جيذبهو 

 ؟إيهقال  "حامت" .."حسام"اي  إيه -
 ..عاوز يقابلينو  عنده كالم مهم جدا إن. بس بيقويل ..حاجةوال  -
 ..مكانه ليه علشان نروح لهماقالش  ..طيب -
 ..بس لوحدي ..هيتصل علشان أروح لهو  قال مينفعش.. هو خد رقمي ..ال -
 ..رجلك علىرجلي  أان ..لوحدك ازاي ..ال -
 ..طيب بس تعايل نقعد مع الناس دي بدل ما يقلقوا -

*********************** 
 ..."بسعيد" غرفة احلجز االنفرادي اخلاصة يف
 

يف وضع األرض  على "سعيد"حيث كان جيلس متلفتا   "يصرب "يدخل الشاويش 
 ..حبذر شديد لق الباب خلفهيغ ..احلائطإىل  القرفصاء مستندا  بظهره

 ... يف تالفيون مهم علشان حضرتك..ًبشا "سعيد" -
  ..متشكر "صربي"طيب اي  -
هو  ..إيهبيه كان بيتعارك معاك علشان  "شوقي"أال  ..ًبشا "سعيد"أال قويل اي  -

 ؟انتم حبايب برضكمش 
  ..مش حبايب وال زفت "صربي"الاي  -
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ارجع و  هاغيب عشر دقايق كده أانطيب ايًبشا متعصبش روحك كده..  -
 ..تكون خلصت تالفونك

 .."صربي"تشكر اي  -
عملها عبال ما أخريك سابق.. يلزمشي أيوهتا خدمة مين  إنتاي ًبشا  إيه على -

  ..ختلص
 ..ال.. شكرا   -

الاتف لريي من الذي اتصل به.. كان رقما غريبا   "عيدس"يرفع و  "صربي"خيرج 
 "سعيد"نفس إىل  بدأ القلق يتسلل ،الذي كان حيفظه.. "سوزي"مل يكن رقم  ..عنه

 ..الذي بدأ يف االتصال هبذا الرقم الغريب
 .. مي معااي؟أيوة -

 ؟مي إنت .."سعيد الطحان"أان  أيوة
 . ..أرد عليه ماهو الزم اعرف مي معااي علشان أعرف ..ال

 ............و جبت الرقم دا ازايو  إيهعاوز  ..ماشي ايعم فاعل خري
 ؟اللواء مي ؟بتقول مي ..إيه

  ..أيوة ..أيوة
 ؟عرفت الكالم ده مني إنت

 ؟إيهعاوز و  .؟عرفت احلاجات دي منيو  مي إنت ..متجننش أمي ..ال
 ؟مي إنت ..إيه علىبتضحك  إنت

 الوووووووووووووووو
 لوووووووووووووووووووووووووووووووووووووا
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  ..اليت ُسعها كل من كان يف اجلوار "سعيد"صرخات  علىمسرعا   "صربي"يدخل 
 ؟اللي حصل.. مي اللي عصبك كده إيه ..هتفضحين اي ًبشا إيه -
  ؟انك بتوصل ليهو  الرقم ده مي يعرف انه معاك -
 ..هللاو حد اتين مفيش ..الست هامن اللي بتكلمكو  مفيش غريك اي ًبشا -
 عملتها أان حاجةيعرف كل و  يعرفكو  ال اي خفيف.. يف حد اتين.. حد يعرفين -

 عين كأنه عايش معااي من يوم ما تولدت..  حاجةًبعملها.. حد عارف كل و 
. .شاء هللا إنتف من بقك اي ًبشا.. وهللا دي بس من الزعل. كل ده هريوح  -

ًبشا.. بيقولك خدها قبل  "حممود"جبت لك حباية مهدئ ًبعتهالك معااي  أان
  ..ما تنام علشان تعرف تنام كويس

 ؟جاهبا مني "حممود"و ..دي كمان إيهدي  -
مقدرش أرجع حد و  حمسوبكم أانعارف  إنتوهللا علمي علمك اي ًبشا.. بس  -

 منكم..
 ..هاديلك ربع أرنبو  عاوز منك خدمه أانطيب.. بص بقي..  -

 .. حيةلدغته مذعورا  كمن  "صربي"انتفض 
 ؟اللي هو ربع مليون جنيه يعين ..أرنب ع. رب..إيهربع  -
 ؟ربع أرنب.. تقدر ختلص وال أشوف غريك أيوة -

 .."سعيد"أمام قدمي  "صربي"ارتي 
  ..تؤمرين أمر إنت ..ربع مليون جنيه ..ًبشا د"سعي"خدام مداسك اي  أان -
ين تديو  بس ختلص ..إيههفهمك هتعمل  أان ..ال يراجل قوم.. قوم بس -

 ..مستنياك الشنطةوتطلع تالقي  ..التمام
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  ..تؤمرين إنت ..ًبشا "سعيد"ايلوي اي  -
حتلها و  تطحنها كويسو  صيدليه األقراص دي.. أىهتطلع دلوقيت تيب من  -

 حتقنهم يف علبة عصري تيبها معاك من بره.. فاهم..و  يف شوية ميه صغريين..
 يشرهبم..  "لشوقي"تديهم و 

  ..حاضر وماله ..بيه "شوقي" -
 ؟إيهفيه قراص دي هتعمل مش عاوز تعرف األ -
 ...مايل.. املهم الربع أرنب يبات يف حضين أانمتعمل اللي تعمله  -
 يص بتاعهمختلعه القو  من شرب العصري تدخل عليه ةعفارم عليك.. بعد ساع -

حديد  علىالقميص تشده و  تربط الدراعات دي حوالي رقبته جامدو 
 ..فاهم ..الشباك

  ..بس كده حرس العنرب هيتشد فيها اي ًبشا ..ر يعيناهم طبعا.. انتحفا أيوة -
 ؟إيههم هايعملوا  ..مش واحد انتحر!! ليه بس  -
  ..ساعتها تبقي سنتنا سودهو  حاجةيعرفوا انه شارب و  مش هايتحلل له.. ال -
ما  علىساعات.. يعين  8ح خالص بعد و احلاجات دي برت  ..ال اي خفيف -

راح.. بس املهم متجيبش  صأتثري األقراو يكون مات الصبح الزنزانةيتفتح 
 فاهم  ..نوع اتين أى

 ؟الربع أرنبو  طيب -
 ..زايرة يهابكره الصبح وانت خارج من هنا هتالقي الست اللي بتجيين هنا ج -

  ..الكالم ماشي ..ختلعو  مك شنطتك بره قبل ما تدخل الزايرة اتخدهالهتس
 "شوقي"زمن يكون العصري عند  راسي اي سيد البشوات.. ساعة علىكالمك  -

 .."شوقي"املرحوم قصدي  ..إيهبيه  ..بيه
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*************************** 
صغرية حتمل كوًب  من  ةأمامه منضدة معدنيو  كرسي خشيب  على "سامل"جيلس 

مث ينفث دخاهنا حمداث  سحابة بيضاء كثيفه حتيط  ةيسحب أنفاسا  من الشيش ..القهوة
 ..به

رجاله الثالثة منكسي الرأس حيملون أسلحتهم اليت مجعها منهم و  "شريده"يدخل 
مث وضعها حتت قدميه قبل أن يرتاجع مرة أخري  "سامل"تقدم هبا حنو و  "شريده"

 يقف مع ًبقي الرجال..و  للخلف
، مث الشيشةنفسا  عميقا  حمداث  جلبه من أثر قرقعة املاء داخل  "سامل"يسحب 

ميسك و  دخانه يف وجوههم مجيعا .. يرفع يده ينفثو  يقف يف مواجهة األربعة
 :مهس بصوت خافت مث هخري من فمأذن األ إقرتبتجيذبه بعنف حىت و  "بشريده"

 تعايل نتفاهم.. و  العيال دي علىص خل  
بدون أي نقاش أو مقاومه يتقدم مث و  "شريده"قبضته قبل أن يعتدل  "سامل"أفلت 

طالق مث يصوبه زاءه ليصبح جاهز لإلينحين ليلتقط سالحا  من األرض.. جيذب أج
حنو الثالثة املرتعدين.. وقبل أن يطلق أي رصاصة.. يرفع الصياد يده ليتوقف شريده 

 ..عن االطالق
تالته من  علىهتخلص و  عفارم عليك.. إنت بتنفذ أهه من غري كالم.. -

معرفتش تيب يل حتة بت و  يد قدامإو  ومال بقي راجع يل أبيد وراأرجاليت.. 
 وصه..مفع

ابط ده طلع من ظخمربش الو  لك يف التالفون اللي حصل.. ولت  ج  أان  اي معلم -
  ؟وين



 

 دمعة جبل 458

 

  ؟أان مش قولت لك اي صعيدي إنت.. اي تيب يل جتتهم اي تيب رقابيهم -
مل الظابط خدهم و  املستشفى علىطلعنا و  حصل اي معلمي.. أان خدت الرجاله -

اهم حلد ما وصلوا لبيت طلعنا ور و  عربيته أان كلمتكو  النجدةيف عربية 
كل يف   جالظابط.. بس مقدرانش نطلع وراهم علشان كان العسكر مرش  

رجع بدل ما حد من الرجالة أولت ج  دامها أان ج  و  مدخل العمارةمطرح، 
 ..ي مصيبهج  ب  ت   و  ينصاب وال ميوت

يقف يف مقابل مث  ،الشيشيه نفس عميق منيصحبها  ةضحكه عالي "سامل"يطلق 
 ..سحب منه السالحيو  "شريده"

الوقيت جات تقويل كنت خايف و  الرجاله علىيعين من شويه كنت عاوز ختلص  -
  ..عليهم حلد فيهم يتصاب

فقد سبقت إجابته رصاصات  ..املتلعثم "شريده"إجابة من  "سامل"مل ينتظر 
مباشرة يسقط بعدها  األخريخرجت من فوهة السالح الذي حيمله لتستقر يف جسد 

 ًبقي املرتعدين..إىل  مث يلتفت ..ة هامدةثاألرض ج على
بس كنت و  الكلب دهإن كالمي مع و  نكم ملكوش يف احلوارإين عارف إلوال  -

 العربيات.. علىمحلوها و  يف املخزن حاجةالوقيت شيلوا كل  ..خلصت عليكم
رموه يف أى مصيبه.. وال أقولكم.. سيبوه هنا.. إاخفوا البتاع ده من هنا.. و 

  ..احلكومة تيجي تالقي تذكار من عنداناألقل مل  على
بعدما تبي هوية املتصل سار بعض اخلطوات و  الذي أمسك به "سامل"يرن هاتف 
 قبل أن جييب..
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 ..طمين .."شيحة"اي  أيوة -
  ..مش طبيعيه حاجةمفيش أي قلق وال  ..يعين كله تام

 ؟مش فاهم ..بعدين يعينو  ..ماشي ..اه ..اه
 ؟ةركة وال حىت ورديه احلراسيعين مفيش أي حد يف الش

 ؟طيب مبلغتنيش بكده من األول ليه
إنت   "شيحة"هي لعبة استغمايه اي  ..يعين إيه كنت مستين ميكن حد جيي

 ؟كمان
 ختلص.. و  ساعة كمان ..عشرة الساعة ..بص بقي
اللي جوه يف  ةمع الشنطكام ازازة مولوتوف و  يدوي ةخلص بقنبل ..هقولك
 ..  ةالشرك

  ..ا بقولكزي م أيوة
  ..هتنزلا تراب الواجهة علىاألوالنيه هرتمي القنبلة  ًبلعربيةهتدخل 

  ..تام ..اه
و بعد ما ..ترمي كل املولوتوف اللي معاكمو  التانية ًبلعربيةو بعدها تدخل 

 ..علشان تسح الشنطةاللي يف  ًبلقنبلةختلعوا خلص 
 ..سيبوها بقي تالغي مع نفسهاو  ..عليك نور ..أيوة
  ..هناك علىماشي احنا هنسبقكم  ..املخزن علىهتيجوا  أيوة

 سالم .قبل ما تيجي بلغينو  خلص ..اه تام
****************************** 

  .. الفندقيف
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اجلميع يف  .."طارق"و "حسام"انضم إليهم الثنائي و  "فتحي"و "حامت"جيلس 
عليها بعض أكواب  حول منضدة مستديرة ونبيه يلتف "لثابت"اجلناح املخصص 

  ..الكرميةأطابق حتمل قطع من احللوي.. اجلميع يف انتظار صاحب الدعوي و  العصري
الظرف  اليسرىيف اليد و  سوداء حقيبةقد محل يف يده اليمين و  "اثبت"يدخل 

 اجلميع علىالتحيات و  تقدم ملقيا  السالم ..سرار اخلاصرف األظ ..صفراأل
  ..الضيفان العزيزان خصوصا  و 

ًبشا  "حسام"دي تبقي مع  ةين كنت عاوز القعدإ. مع .منورين اي بشوات اثبت:
 ...تفاقمفيش مانع يكون معاان يف اإلو  ًبشا حبيب "طارق"بس.. لكن 

 ؟"مجيل"خري اي  ..إيهاتفاق  :طارق
كل و  هللا يرمحه من زمان ..خالص "مجيل املسريي" ..ًبشا "طارق"ال اي  :اثبت

 .. "اثبت حمي الدين " أانايًبشا  أيوة .."اثبت" أان الوقيتو  ..اتستفت حاجة
 ؟خر كالم وال انوي تغريآودا  :حسام
ابن حالل.. القعده دي علشان هنغري.. بس  إنتًبشا  "حسام"وهللا اي : اثبت

 ..خريةمهتكم معاان بقي علشان يبقي التغيريه األ
  ؟مهتكم معنا ازاي ..ازاي بقي فهمنا :طارق
  ..جبواره احلقيبةصفر أمام اجلميع.. مث يعقبه برفع وف األظر امل "اثبت"يضع 

 أانبس كون بره البلد دلوقيت.. أأان املفروض  شوفوا اي بشوات.. طبعا   :اثبت -
عيش عيشة املطاريد.. يعين عاوز أطلع من أب النور.. حمبش حراجل أ

 ..حبأرجع وقت ما أطلع و أصاغ سليم..  أانو  هنا
 ؟واملطلوب :حسام -
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  ..مفيش مطلوب :اثبت -
 ؟اللمه دي إيهمال لزمتها و أمفيش مطلوب..  إيهيعين  :حسام -
جابه مني مش  ..وصلين الظرف ده "حامت"ًبشا..  "حسام"شوف اي  :اثبت -

من  "حامت"الظرف ده يربأ  إندا املهم يبقي حيكي لكم بعدين.. املهم 
يش عنده ومف "حامت".. يعين يرجع اتين ةليها وال كأهنا موجودخيو  قضيته

 .... يبقي فاضل أانةأي مشكل
 ؟بقي إيه إنت :حسام -
صاغ سليم.. يعين عاوز  يعين "املسريي مجيل"كمان عاوز أرجع   أان :اثبت -

 ؟"حامت"أرجع زي 
 ؟ماتفهمين ؟ازاي بقي :حسام -
وانت  .."حامت"اللي كنت ماسك قضية  إنت ..ًبشا "حسام"شوف اي  :اثبت -

.. القضيةص ختل  و  شان تستف ورقكعلو  اللي لبسته فيها جملرد الشك
 تمصدق إنتو  حد يشيلها أىيف شقة لواء يبقي الزم و  جرمية قتل

له.. بريء بقي وال مش بريء مش دي  يلهاشملقيت زبون قمت 
 ..القضية

أجلمته و  "حسام"هبذه الطريقة اليت صدمت  "اثبت "مل أكن أختيل أن يتحدث
 علىالقلق و  استطاعت أن ترسم التوتر "بتاث"ًبلرغم من ثباته إال أن كلمات  ..تاما

كس من ورأسه الذي ن   جبينه.. علىوجهه واليت فضحها قطرات العرق اليت انسابت 
 أثر الكلمات..
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شرائط الكاسيت و  ةسطواانت املدجمبعض األو  الظرف ليخرج أوراقا   "اثبت"يفتح 
 ..يفتحهو  ترخيرج منها جهاز كمبيو و  احلقيبةمث يفتح  متجاورةيضعها  ..ةالقدمي

 حاجةكنت مش معتربه   .. أان شخصيا  ف دهر مل جاب يل الظ "حامت" :اثبت -
الكالم  إنشوفت.. لقيت و  ُسعتو  مهمه.. بس مل شوفت الورق ده

 علىانس بتتصنت و  مجاعه من الكبار وفيه تصفيه حساًبتخبصوص 
ع احلاجات دي مكنش ينفع اللي مج   إن.. املهم حوار كبريو  انس،

الظرف رجع و  فسه كان خايف ليتصفي.. بس أهو راحيوديها بن
 .بقي صاحب نصيبه أانو  لصاحب نصيبه..

 لعبة مع الكبار واأتدبت فيها،بدخلت السجن  أان ..ومن غري كالم كتري
كان أتديب و  عيش بي الناس فديت نفسي ًبلكتريأعلشان أرجع و 

ت باأتد أاندا بقي دوركم.. يعين و  ستفيدأدي بقي عاوز  املرةاتين.. 
مل فديت نفسي  ةالتانيو  هرًبنو  بقيت رد سجونو  ًبلسجن ةمرتي.. مر 

اعيش ًبسم مش و  فدي نفسيأًبملال.. دفعت كتري قوي علشان 
  ..ُسيا

 !برضه مش واضح ؟بقي إيهاملطلوب و  :حسام -
انس و  اللي هنا دي منها انس يف السجنشوف معايل الباشا.. الناس  :اثبت -

بقي خالص ربنا معاه.. لكن اللي بره يعين خط بره.. اللي يف السجن ي
مش هنعرف نعض فيهم وال خنبط فيهم.. يبقي املثل أمحر.. يعين 

  ..نبوسها ؟إيهبيقول.. اليد اللي متعفرش تعضها.. 
  ..مفيش حد فوق القانونو  كالمك مش صحيح  :طارق -
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بظهره  كوب العصري اخلاص به.. يشرب منه القليل.. يعود  أيخذو يده "اثبت"ميد 
 ....اخللف وميدد قدماه إىل

 أانعاوزين حنسبها صح..  أرض الواقع.. علىخلينا  ..طارق ًبشا :اثبت -
املفروض و  الدنيا مقلوبه هناكو  عربييت علىالوقيت يف واحد ضرب انر 

اللي عمل كده معروف.. وهو و  ..ةدلوقيت حتة فحمه مع العربي أانين إ
منتظرين الليل علشان خيلوها كوم و  هو اللي رجالته واقفي عند شركيت

هو و  .."حامت"ين قتلت إتراب.. وهو هو اللي هايتجنن علشان فاكر 
 إنتوال  ص عليه..ومش بعيد يكون خل   "ُسري"هو كمان اللي خطف 

 "طارق"وال غريك تعرف تيبه غري مل هو يقع لوحده.. متزعلش اي 
 ..القانون حتتو  قالقانون عمله بشر ويوم ما كتبه حط نفسه فو  ..ًبشا

علشان كده يف انس مينفعش تتحاكم ًبلقانون.. زي اللي يف الورق ده.. 
 أمثاله.. و  زي "حامت" ..ويف انس حرام تتحاكم ًبلقانون

 ؟مش كده .."سامل الصياد"تقصد إنت  :حسام -
 ةدلوقيت عاوز خدم أانبس  ..ة اتىنمش هعيد القص أان ..عليك معفار  :اثبت -

 ..احلاجات ديو  رقالو و  "حامت"قصاد 
 ؟شاء هللا إنبقي  إيهخدمة  :طارق -

  ..اليد الصغرية حقيبةالذي حترك من مكانه قاصدا   "فتحي"إىل  يشري اثبت
مجيل "كل أوارقي ًبسم و  "مجيل املسريي"دا جواز سفر ًبسم  :اثبت -

خفي أعاوز  أان .."اثبت حمي الدين"ًبسم  حاجةبرضه كل و  .."املسريي
 ..يبقي كده كرت خريكمو  "يلمج" عرجأو  "اثبت"
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هتتحبس ومش هتسافر غري مل  "مجيل"نت كده لو رجعت ا إطيب م :طارق -
 ..ولختلص القضية األ

ين إبتقول براءة رُسي.. و  رد اعتبار ةعاوز ورق أانفهمت..  إنتكده   :اثبت -
  ..من البلد يدخل مبزاجهو  طلعيجل زي الدهب.. را "مجيل املسريي"

ئب العام.. هو بيه.. دي من عند النا "اثبت"ان اي دي مش من عند :حسام -
 ..م دهاللي يقولك الكال

اتين  القضية نك تفتحإطلبت مل حضرتك كظابط كده ماهو يقول   :اثبت -
تقعد و  جايلك من فاعل خري..اللي تروح له ًبلورق ده و  لظهور أدلة

مش هنقدر نلمها يبقي خنلص اجلدع ده  ةن القصإو  ةياتقوله احلكو  معاه
السيدهات دي و  الورق ده إنعارف  أانو  خترجه بره البلد.. ةبورق

هايل هتستلم مقاعد.. هتسل إنتو  ةهتخلي النائب العام يطلع لك الورق
  ..عليه بوسهو  "حامت"

 ؟قال مش هينفعو  النائب العام رفض إنفرض إطيب  :حسام -
مل أكو  ..ميت "مجيل املسريي"يبقي ساعتها.. يفضل .. حاجةوال أي  :اثبت -

 ..ايدار ما دخلك شرو  ،إنتتعيش  "حامت"و ..."اثبت حمي الدين"
 إيههتفرق  ..ختلصو  "اثبت"طيب ليه وجع الدماغ ده.. ما تكمل  :طارق -

  ..خالصو  كلها أُساء  ..يعين "مجيل"من  "اثبت"
عيين  أانو  "اثبت"طول ماان  أانامنا  ..لك عادي ًبلنسبةميكن  :اثبت -

سي وال اتكلم.. عايش مكسور وذليل.. رفع راأمش عارف  ..مكسورة
فرصيت جت حلد و  حمبش كده وأانتسح.. أحلظه  أىاُسي بقلم رصاص 

مجيل "مل مكن ارجع اتين  "اثبت" أكمل حيايت ًبسمو  عيشأعندي.. ليه 
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املنبوذ  "اثبت"رجل اجملتمع.. مش و  عمالرجل األ "ًبشا املسريي
حد من الكبار يغضب  خايفو  رضاللي ماشي عينه يف األ ..املستخيب

دفعت نص ثرويت  أانرجع كبري.. فامهي.. أعاوز  أانعليه يقوم يدوسه.. 
ه آ مركزي..و  يتبارجع اتين هبيو  أدفع كل ثرويت أانوفديت نفسي.. 

بينكم كده كنت عاوز أدخل جملس الشعب الدورة اللي و  أصل بيين
 ... فرصة بقي.يعين علشان يبقي رد اعتبار كامل ..هجاي

لو جت  حىتمش هيسيبك و  "سامل"حلد ما تيلك الورقه دي.. و  طيب :امحس -
 ؟لك

 إنتسمع و  يوم وال اتنيكلها و  مظبط كل أموري أان.. اي ًبشااثبت: بص  -
 ةمنصوب ةديعليهم كلهم.. املص خالص.. خلصترجالته و  "سامل"
الكل مستنيه يظهر و  سامل غلط مع الكبارمستنيه الفار يدخل برجله.. و 

 ..هيقطعوه وهو حيبس.. 
هو و  النائب العام علىمن بكره و  طارق: يبقي كده هناخد الورق ده -

  ..يتصرف
 ين بعتكإعلشان متفتكرش  .."حامت"فكره اي  ى. وعلكده عفارم عليك  :اثبت -

متحلمش بيها.. لو املوضوع ده  مفاجأةليك عندي  وال بلعب بيك..
. كلكم ليكم .بيه "حسام"اي و  بيه "طارق"انت كمان اي مت.. و 

 ....كلنا هنعيش ملوك  ..مفاجأت
  ..طيب سؤال أخري لو مكن يعين :حسام -
 .... أوي أوياي ًبشااتفضل  :اثبت -
 ؟لو الظرف ده مكنش جالك إيهكنت هتعمل   :حسام -
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يف األساس كنت طالع من السجن وانوي أبيع كل  أان.. اي ًبشاشوف  :اثبت -
اين أظبطه يف  "سامل"ع كان االتفاق مو  اخلعو  خلص من هناأو  حاجة

سويت أموري و  بيع.. بس مل اتصافيت مع الكبارأو  مبلغ كبري مل أخلص
ًبستلم الفلوس و  ين ببيعإله عازه بقي.. فحبيت أومهه  "سامل"معدش 

سيبه ايكل يف أو  خلعأين مش هابيعه وكنت انوي إعلشان يعرف 
  ..البالط

 ؟ي عداوتهتشرت و  خالك تفضلو  اللي رجعك بقي إيهو  طيب :طارق -
 اي ًبشاعموما  و  بطنه.. علىاللي له ظهر يف البلد دي مينضربش  :اثبت -

.. دلوقيت انتوا حاجةفهمته كل  أانرواقه  علىحيكيلك بقي  "حامت"
ه متنساش الرقم اللي معاك ده آبكره منتظر منكم اتصال.. و  هتتفضلوا

 ة الورقيبقي معادان مل ..مش هتعرف تيبه.. ماشي .متحاولش تعمله تتبع
 سالم اي بشوات  ..تيجي

************************** 
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 الفصل األخري 
 

  .."حسام"هتتصرف ازاي دلوقيت ايعم  -
عاوز  أاندلوقيت تقريبا كل اخليوط يف ايدي.. بس  أان .."طارق"شوف اي  -

 عاوز براءة أانيقويل  "اثبت"كسب بقي.. مش عاوز ابقي زي املراسلي.. أ
  ..زي األهبل يف النص أانو  إيهعاوز اعمل  انأالتاين يقويل و 

 ..وضح ..مش فاهم ايعم -
 ..ةالشرك علىنطلع و  القسم عندي هناخد قوة علىهنطلع من هنا  ..أقولك -

 ..وهناك هنتصرف
املأمور و  أقرب "السياحي الشرطةقسم " علىيب ما نطلع طهتتصرف ازاي..  -

  ..هو نسكب وقتأو  ،قال مستعد يقدم أي خدمه
 ...استين ..قولكأ ..طيب -

 رج حسام جهاز الالسلكي اخلاص به.. مث يبدأ يف احلديث.. بعد أن ُسع تشوشيشخي  
 سامعين  إنت ..أيوة ..ايبين أيوة :صفري متقطعو 

  ..معاك ابدأ االشارة ..ًبشا "حسام"اي  أيوة -
  ؟مي إنت -
 . ..اي ًبشا "محدي"مي األ أان -
لين عند جنينه الفسطاط.. هتقف قابو  ةجهز يل قوة بسرع .."محدي"طيب اي  -

  ..فاهم ..متتحركش غري مل أوصل لكو  شارع أمحد عمارة ةعندها.. من انحي
  ..أوامر معاليك ايًبشا -
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 ماشي  ...."محدي"بسرعه اي  -
 هنطلع بقي نصطاد الفريان اللي قال عليهم صاحبك..  ..كده تام -

حيث كانت ًبلفعل قد  ةبوابة احلديقإىل  بسيارته.. دقائق ويصل "حسام"يتحرك 
 لينضم" لطارق"يرتكها و  من سيارته "حسام"سيارة جندة.. ينزل و  سبقته سيارات بوكس

 للقوة مؤقتا .. 
شارع و  ثالثة شوارع.. شارع رئيسي من جهة احلديقة علىيطل  ةكان موقع الشرك

غالق الثالث جهات وهذا ما إيسار.. كان البد من  امتدادشارع آخر و  نيب ميياج
فقد تفرقت السيارات الثالثة حبث تقطع كل منها أحد الشوارع ما  .."حسام"له فع

  ..مينع فرصة هروب أي شخص
يف الثالثة اليت كانت يف  "حسام"يف صمت اتم مت حتريك السياراتن بينما ظل 

  ..ةالشارع الرئيسي متجها هبا حنو الشرك
 "حسام"بينما أخذ أعدوها الحتمال حدوث اشتباك.. و  رج اجلميع أسلحتهمخأ

رن هاتفه احملمول.. كان رقم خاص. ًبلتأكيد هو رقم  حىت يدور ببصره يف املكان..
 .."اثبت"

 ؟إيهغريت رأيك وال  ..بيه "اثبت"خري اي  ..أيوة -
  ..بعيد عنها لسه أانبس  ةفعال واقف عند الشرك أان أيوة ..إيه

 ؟عرفت مني اين هناكو  ..إيه علىبتضحك  إنت
  ..عامل نظام مراقبه ًبالنرتنت إنت ..اه ..كامريات مراقبه  ..اقبهمر  ..إيه

 !حاجةشايف كل  إنتيعين كده 
 ؟ازاي بقي ..كمان هتساعدين
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  ..تام ..ماشي ..اه
  ..ماشي ..مشالو  ميي أيوة

 ؟إيهوال منرهم  إيهطيب لوهنم 
  ..بلغين حاجةاتبع من عندك لو يف  إنتو  هشوف أان ..طيب تام

 .لو خالص املوضوع دهوهللا ح
شارة لباقي السيارات للعودة إيفتح جهاز الالسلكي ليعطي و  هاتفه "حسام"يغلق 

  ..كاهنا السابقمل
خلفه رجاله.. يقف ويدور ببصره يف و  قدميه على "حسام"بعد دقائق يتحرك 

.. تقفان "اثبت"رجاء املكان ليجد ًبلفعل سياراتن بنفس املواصفات اليت أبلغه هبا أ
 . ..رمبا بفعل الظالم غتان..ر .. لكن يتضح أهنما فاةمقربة من الشرك ىعل

يدامها السياراتن من  نأو  جمموعتان إىلوامره لألفراد أن تفرتق أ "حسام"عطي أ
 ..اخللف حبيث ال يشعر هبما أحد

حنو  ءتتحرك ببطيو  ويلنفس اللحظة يدار حمرك السيارة األ لكن يفيتقدم اجلميع 
خيار آخر غري التصويب املباشر  "حسام"مباشرة.. مل جيد  الثانية هاتتبعو  ةالشرك

  ..حنو املبين املندفعةطارات السيارات إ علىبسالحه 
 علىيدويه  قنبلةطار السيارة االويل اليت ألقي قائدها إصابة إيف  "حسام"جنح 

فشل  رض.. بينمااأل علىاجلميع و  "حسام"واجهة املبين لتحدث انفجارا  كبريا  ألقي 
انرة ما أعطي حد أعمدة اإلأبدمت طصاو  يف التحكم يف سيارته ةقائد السيارة الثاني

  ..مطرها بوابل من الرصاصأالفرصة لالنقضاض عليها بعد أن  "حلسام"
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تتحرك مباشرة بعد االشتباك لتالحق  "حسام"يف نفس اللحظة كانت سيارة 
سيارة مطاردا  الهو من يقود  "ارقط"كان   ..حد عجالهتاأويل اليت أصيبت السيارة األ

  ..فلتت من الكميأارة اليت يالس
 ..ةاخلارجي ةيفتح السماعو  زر الرد علىيضغط  .."طارق"يرن هاتف 

  ..وراهم أان متقلقش .."حسام"اي  أيوة -
  ..مش ضاغط عليه علشان ميعرفش اين ماشي وراه أان ..مكن حتصلين أيوة
  ..قولت كده أان ..تام

  ..دلوقيت وراهم وهم يف اتاه شارع الفسطاط أانطيب 
 علىاستين مل نشوف هيوصلوا  ..متكلمش حد .."حسام"استين اي  ..ال

 ..في
لو  إنتول ما يصولوا مكان هبلغك.. أو  طول علىخليك بس معااي  أيوة

 ..كمانأو تسبقنا   دلك وميكن حتصلناأ أانو  تعرف بس حاول تشي ورااي
من القاء  الشرطةاليت تكن رجال  الثانيةالسيارة إىل  يتوجههاتفه و  "حسام"يغلق 

  ..املواجهةثرا تسليم أنفسهما بعد أن وجدا صعوبة يف آالرجالن اللذان  علىالقبض 
فراد القسم بينما استقل هو وًبقي األ إىلًبصطحاب الرجالن  "حسام"أيمر 

 .الاربةوخلف السيارة  "طارق"السيارات لينطلق خلف 
*** 

 ..نفس الوقت يف
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تلكه الفزع ما حدث ومن السيارة اليت تكاد تشتعل  دوق "بسامل" "شيحة"يتصل 
  ..سفلتجر ًبألفطار املنمن أثر احتكاك اإل

 ..ًبظت العملية ..اي معلم أيوة -
  ..البوليس كبس علينا واحنا لسه بنتحرك أيوة

  ةلورانيا ةجت طلقة يف العجلو  ةجريت ًبلعربيو  القنبلةأان رميت  ..ال
 ...عليها انر واضرب التانيه سيبتها العربية

 حاجةمعرفش ًبينها منفجرتش.. مسمعتش أي  الشنطة
 ..يف الطريق للمخرن زي ما قولت يل أان ؟في أان

 هتولع بينا!! العربية ..اي معلمازاي 
  ..واختفي في ..متولع ازاي بس اي معلم

  ..ناملخز  علىهتصرف ومش هاجي  أانطيب اي معلم 
  ..السالمةمع 
من   علىو  "سامل" علىلعناته و  الاتف بينما كان يصب جم غضبه "شيحة"يغلق 

  ..الغارق يف عرقه واملتشبس بسالحه "ملانو"مث يلتفت  ..كل يوم مر عليه معه
  ..بيقول نشوف لنا مصيبه نرتمي فيها ،معلمك بيبعنا .."مانو"شوفت اي  -
  ..كالم  إُسهوده  "شيحة"ازاي بس اي معلم  -
 ؟إيهشايف  إنت -
  ..اللي يسري عليه يسري عليناو  هناك علىننا نروح إمفيش غري  -
 إندي قبل املخرن بشويه.. وكويس  ةقولت كده برضك.. بس نرمي العربي أان -

 وراان.. حمدش
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*** 
  .."طارق"يرن هاتف 

 !تقريبا كده عرفت هم راحيي في أان .."حسام"اي  أيوة -
  ..اتصل "حامت"ا من فرتة مل تهللي روحفاكر احلارة ا ..أيوة
بس الطريق اللي  ..مش فاكر اُسها أان.. "أمحد ابن طولون"اللي عند  ..أيوة

 ..هم ماشيي فيه بيقول كده
  ..هناك علىكده مكن تسبقنا   إنت أيوة

  ..لو غريوا طريقهم هقولك ..ماشي
فقد كان  GPSز ساعدهم جهاو  القوة معه حنو العنوان القدميو  "حسام"ينطلق 

ل مرت عًبلفو  ..ليهاإول صوين اليت يستخدم اجلهاز يف الو احيتفظ جبميع العن "حسام"
خذت أمقربة من املنزل، بينما  على ةنصف ساعة تقريبا  قبل أن تقف سيارات الشرط

 "حسام"ضافية طريقا  خلف املنزل من شارع جانيب آخر حسب تعليمات إقوة 
 ..وقفامل على ةللتمكن من السيطر 

 أول احلارة على.. أوقفها قائدها ةالسيارة املنشود إقرتبت حىتال دقائق إما هي و 
  ..قدام متجهي حنو املنزلاأل علىالرجالن يف السري  أبدو 

يف  أحكموا واثقهما،و  ومن معه "حسام"انقض عليهما  حىتمل يكد يصل الرجالن 
ملنزل شاهرين أسلحتهم.. معه رجاله وقد اعتلوا ظهر او  "سامل"الوقت الذي ظهر 

و من ة أمعلني عن نيتهم يف قتل كل من تطاله نريان أسلحتهم سواء من الشرط
  ..املوجودين
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 ...عرية يف الواءجنون مطلقا  بعض األو  التهليل هبسرتايو  يف الصياح "سامل"أخذ 
مش  حىت.. دا ايًبشا.. مش عيب تيجي اتخد رجاليت كده من قدام بيىت أيوة -

  ..أصول
سلم نفسك و  رمي سالحكإ.. خالص انتهيت إنت .."سامل"اي  إيهعيب  -

 ..أحسن لك
 "حسام"رض أمام أقدام األ علىها طلقات ة جمنونه يعقبضحكه شيطاني "سامل"يطلق 

  ..ومن معه
 أان.. بس اي ًبشامن هنا أصفي ألف من رجالتك دول  أان ..إيأحسن يل  -

ي كالم عاوز أشوف سالحكم  صول.. بس قبل أفهم يف األأو  قليب أبيض..
 رض.. األ علىكلكم كده 

 ؟إنتصول صول اي بتاع األوهو ده برضه األ -
.. بس عيب قوي مل تبقي حاجةدا هو دا أصل األصول.. أان معدتش عاوز  -

  .."الصياد"دي هناية 
  ؟إيهمش فاهم؟ اجنز قول عاوز  إيهيعين  -
 ..بل أي كالمق تسيب رجاليت..و  رجالتكو  إنترض األ علىأشوف سالحك  -

يف الوقت الذي  ةمن معه من القوة املصاحبو  رضاأل علىسالحه  "حسام"يضع 
 ..طالق سراح الرجالنإب "حسام"أشار فيه 

 يتسللون عرب املنازل اجملاورة ةيف هذا الوقت كان بعض رجال القوة املصاحب
سود م األرجاله.. ساعدهم زيهو  "سامل"أخدوا مواقع تكنهم من التعامل املباشر مع و 

 ..يف التخفي يف ظلماء احلارة
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.. خطوات قبل "حسام"حنو ًبب البيت بعد أن أطلقهما  "مانو"و "شيحة"يتقدم 
 علىكرقصة النود   انقفز جعلتهما يما لتشكل دائرة حول "سامل"تنطلق رصاصات  نأ

 ألسنه اللهب.. 
لدم.. يبقي تتسمع ًبلزوق أو ًب ةيقول كلم "الصياد".. ومل "الصياد" أان -

  !فامهي
 ؟عمري كسرت لك كلمه أاناي معلمي..  إيه -
 جيتو  نت كسرت كلميتإهنا.. و  علىقولت متجيش  أان.. "شيحة"اي  أيوة -

 ..جبت اخلري معاكو 
  ..اي معلم بس اُسعين -
 ..بسمبوت  أان ..معدتش ًبُسع أان -

ي التسرت أبو  نبطاحاإل علىقات ينهمر من كل اتاه جيرب اجلميع لوابل من الط
 الشرطةبينما أطلق رجال  "مانو"و "شيحة"رصاصاته ًبتاه  "سامل"أطلق  ..شيء

ذان من وقع ت فيها اآلصم  معدودة ال ثواين إرجاله وما هي و  "سامل"رصاصهم ًبتاه 
  ..من القتلي كلهم يسبح يف بركه من الدماء عددطلقات الرصاص كانت نتيجتها 

بدأوا يف تشيطه حبثا  عن و  عه البيتومن م "حسام"معه اقتحم و  توقف الرصاص
من كل شيء أو أخفي كل شيء..  "سامل"أي شيء آخر.. لكن عبثا  فعلوا فقد ختلص 

إىل  ضافةبعض املتعلقات ًبإلو  أي أثر وال لغريه.. فقط أسلحه" لسمري "فلم يكن 
فيما مل يتبي أي أثر  ..سطح املنزل علىرجالن و  ملقاة يف الشارع لرجالن جثث
 حىتفقط قطرات دماء يف خط مستقيم تتبعها حسام  ..ياد بي اجلثث أو املنزلللص

  ..فقد أثرها مع هناية سور السطح
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 أما صاحبها فقد تبخر وسط الظالم ومل يعلم عنه أحد أي شيء...
********************* 

  ..صباح اليوم التايل ..عناوين الصحفو  نشرات األخبار
طالق انر يف الشوارع إلتبادل و  ستثماريةالشركات االأمام أحدي  ةقنبل انفجار

 من اجملرمي الاربي من تنفيذ أحكام ترتاوح بي اخلمسة عشر عاما   أربعةمقتل و  ةطاحملي
ضابط مصاب من مصلحة السجون يقومان بعمل بطويل و  املؤبد.. ظابط شرطهو 

 ...خبارنشرات األو  أصبح حديث كل الصحف
بي  "الصياد" سقط رجالو  ةللحظة منذ أن انتهت املعرك "حسام"مل يتوقف هاتف 

 مقبوض عليه..و  قتيل
خاطر حبياته و  جاهد بنفسهو  بطل أسطوري قهر إصابته إىلحتول فقد  "ارق"طأما 
ضرب  يالذمين األ االنفالتالسجن أشقياء استطاعوا الرب مستغلي  إىلليعيد 

  ..البالد يف فرتة ما
ابنتها الصغرية و  "ُسري "زوجة "هبرية"و "أم رامي"معهم و  بيهاأو  "أمها"مع  "إميان"

 إيهالذي عادوا  "براهيم"إ.. اجلميع يرتقب أمام شاشة التلفاز يف منزل احلاج "سارة"
حسام "و "طارقعاد إليهم ".. خرجوا بعدما "طارق"يف شقة  ةمجيعهم بعد سهرة طويل

يعود كل و  جمرد مسألة وقت أهناو  الوضع علىهم و طمأن" من رحلة لقائهم "حبامت" و 
  .شيء لطبيعته
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ال تكاد تسمع لم أي  ..فواه مغلقةاأل ..الشاشة الصغرية علىالعيون مثبته 
الصفقة التبادلية اليت أخربهم هبا الكل ينتظر أن يصله أي خرب خبصوص  ..صوت

 :"حسام" يف الليل
  .."حسام"كان املتصل هو   .."إميان"يرن هاتف 

 ؟يف جديد ..شاًب "حسام"اي  أيوة -
 ..أهو جنيب أهه ..أبواي احلاج عندي أيوة

 العيون ترقبهو  الشرفةخطوات ًبتاه  حتركالاتف لوالدها الذي  "إميان" تعطي
  ..ذان تنصت يف وجلاآلو 

  ..خري ..اي سعادة الباشا أيوة -
  ..ًبشا "طارق"يف و  يف سعادتك الربكةكلنا تام احلمد هلل   ..أيوة

  ..مد هللكلنا مؤمني احل
  ..اي ًبشا إيهبتقول  ..إيه

  ..ال حول وال قوة إال ًبهلل العلي العظيم
 ؟متأكد اي ًبشا إنت

 ..اي ًبشايف أمان هللا  ..يصربانو  حوالربنا ييسر األ ..احلمد هلل
.. "راجعون إليه انإو  هلل انإ"الاتف وهو مازال يردد..  إبراهيم""يغلق احلاج 

  ..ميت تقالو  ةين هذه الكلمًبلطبع اجلميع يعرف مع
أو يشرح أو يفسر.. فقد أطلقت  "براهيم"إيتكلم احلاج  حىت "أم رامي"مل تصرب 

 اجتمع لا اجلريان.. وانتفض لا احلاضرون مجيعا ... و  صرخة هزت أرجاء املنزل
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 . ..حنا مش انقصيإاللي حصل متوقعش قلبنا  إيه إميانخري ايبو  -
  ..اتكلم ..اتكلم ايًب مي اللي مات -

يتقدم خبطوات متثاقلة حنو الطفلة  ،حماوال تالك نفسه "براهيم"إاحلاج  يلتفت
أن خيفيها لكنه فشل يف  علىقد اهنمرت دموعه اليت غالب و  الصغرية "سارة" حيتضنها

  ..هذا
  ..البقاء هلل .."ُسري"ستاذ األ ..اي مجاعه "ُسري" -

**************************** 
 
 

متهلال أساريره ترتسم  االنفرادييف حبسه  "سعيد" على "صربي"اويش يدخل الش
 ..كأنه يزف بشارة هامهو  ك هباتفه احملمولسمي ..عريضةوجهه ابتسامه  ىعل

 ..اي ًبشا البشوات كلهم ..ًبشا "سعيد"صباحك فل اي  -
 ؟إيهعملت  .."صربي"خري اي  -
  ..زي ما قولت تام ..كله تام اي معايل الباشا -
  ..خالص "شوقي" ..خالص ..إيهيعين  -
  ..هئ إهئإ ..اي ًبشاعيب  ..شبع خلصان كمانو  خالص -
 ؟ إيه علىبتدحك  إيه -
 الورك اللي هيبات يف حضين  ..رنوباأل ..إيهيعين  إيه علىبدحك  -
  ..جايب التليفون علشان كدهو  جاي إنت ..اه -
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  ..ومال اي جناب الباشاأ -
  ..صرب دقيقهأطيب  -

االبتسامه تكاد و  الذي فتح فمه "صربي"ف من الشاويش الات "سعيد" أيخذ
  ..نصفيإىل  تشق وجهه

  ..صباح اخلري ..أيوة ..ألووو -
  ..خلصيت املوضوع وال لسه إنيت ..كويس  أان

  ..يعين قدامك كتري ..طيب تام
  ..طيب كويس

 ..شنطهجنب يف  علىهتطلعي بقي ربع مليون جنيه 
  ..هنا علىتيجي و  تبيهمو  ..جنيه ..هأ

  ..يف السجن طبعا   أيوة
  "صربي" اُسههيقابلك شاويش بره  ..ال مش هتدخلي الفلوس السجن

 ..هتديله الفلوس قبل الزايرة ..ااا صاحب التليفون دهأيوة
  ..تام كده

 ..يعين قدامك ساعتي تقريبا من دلوقيت
 طمنيين و  متتأخريش ..خالص ماشي

  ..سالم
  ..بتهجاملو  املبتسم إىلالتليفون  "سعيد"يعيد 

 ..يبقي أرنبك يف حضنكو  زمن ساعتي ..كده اطمنت اي سيدي -
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ولو عوزت  ..اجةمهشي بقي علشان حمدش حيس حب أان.. ،ًبشا "سعيد"تام اي  -
 ..بلغين بس حاجةأيوهتا 

 ..حد بقي حلد ما ختلص أيبس ايريت متكلمش  ..شكرا  اي سيدي كرت خريك -
  ..عيل أانهو  ..ًبشا عيب اي -

يف حميط السجن  ةيسمع دوي جلبو  ال دقائقإوما هي  "صربي"خيرج الشاويش 
  ..وأصوات ترتفع تدرجييا يف حميط زنزانت احلبس االنفرادي

من العساكر جيذبون  ةيدخل جمموعو  بشيء من العنف "سعيد" زنزانةتفتح 
جمموعة من قيادات و  يدفعونه للخارج ليجد مأمور السجنو  من مالبسه "سعيد"
  .."سعيد"الوزارة تقف مجيعها يف أتهب كامل ملالقات و  لسجونا

  ..من السخرية بشيء ًبلتحية يبتسم "سعيد" جبسد يرتنح مث يرفع يده
 ؟إيههي احلرب قامت وال  ..اللي حصل إيه -

 ..يصرخ فيه أحد الضباط بكل حزم
  ..اقف كويسو  خرس اي مسجونإ -
  ..ظبطبقي ًبل إيههو يف  ..قف كويسأكمان و  ..خرسإ -

بصوت و  ..مباشرة "سعيد"مام أحيمل رتبه عقيد.. يقف و  حد الرجالأيتقدم 
  ..معتدل
يف و  عند النائب العام حاجةكل   .."طحان"حد ضحي بيك اي  إنتتقريبا كده  -

  ..مر برتحيلك لسجن العقرب.. فورا  أ
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ضحك إىل  الساخرةحتولت ضحكاته  حىتهذه الكلمات  "سعيد"ُسع  إنجمرد 
  ..حاله من الياج الشديد تبعه بصوت عايل

  ..دليل مفيش علي   أان ..طالع براءة أان ..ماروحش العقرب أان ..عقرب ال -
 ..بي أيديهم كاجملنون ىجيذبه العساكر بينما هو يتلو 

اي حمسن  ..حمدش يقدر يقعدين يف السجن.. اي حممود بيه ..طالع براءة أان -
مريوحش العقرب.. الطحان طالع  "حانالط"أمحد بيه.. اي كل الناس..  ..بيه

  ..براءة.. دي كلها مسألة وقت.. الطحان مريوحش العقرب
كثرية.. يدخل عليهم   اونه ًبتاه حجرة جيتمع فيها رتب  يقتادو  جيذبه اجلنود

  ..وهو يف شدة هياجه مرددا  نفس كلماته "الطحان"
  ..جيذبه من قميصه مأمور السجن بشده

عمال توقع نفسك يف  إنتعدش جيي منه البل ده.. م .."طحان"هدا اي إ -
  ..مش قدها إنتمصايب 

كمن يقف ىف طابور يقف رافعا  رأسه شادا  هامته  و  يد املأمور بعنف "سعيد"يدفع 
  ..عرض عسكري

ول يف الوزارة.. ال يف مصر  . الراجل األ.."سعيد ًبشا الطحان"أان العميد  -
  ..هروح العقرب لوحدي.. هنروح كلنا مش أانحتت إيدي بالوي..  أانكلها.. 

 الباب يدخل بعدها عسكري حيمل مظروفا  أبيض علىيقطع احلديث طرقات 
  ..ينصرفو  يسلمه للمأمورو 
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سطر قرأها مث ابتسم.. يفتح املأمور الظرف ليجد فيه ورقه مكتوب فيها بعض األ
  ..وجهه علىوابتسامته تزداد  "سعيد"من  اقرتب
 .. "سعيد"اي اجلواب ده علشانك  -

 ونيتلفت حوله بعي ..يطالع فيها ..من يد املأمور الورقةيده ليخطف  "سعيد"ميد 
يسارا  قبل أن تنزل الدموع من و  فم يسقط فكه السفلي.. حيرك رأسه ميينا  و  تتسع

  .اجلمع الواقف حوله إىلهستريية  حبركة ةسفل ملوحا  ًبلورقعيناه.. خيفض رأسه أل
علشان  "شوقي"لسه قاتل  أان.. "سعيد"ه يف ظهر خر سكينآوادي كمان  -

 ..تقوم الفلوس تروح كده ..خلص ًبلفلوس لوحديأ
 الالالالالالالالالالالالالالالالالال

زر جبوار مكتبه.. يدخل بعدها احلارس.. يقرتب  علىميد املأمور يده ليضغط 
باب بعد يهمس له بكلمات ينصرف بعدها.. ليعود ليطرق الو  املأمور من احلارس

  ..بصحبته رجالنو  دقائق.. يفتح الباب ليدخل العسكري
ركبتيه ملوحا   علىيقع جاثيا   حىترأسه وما أن يري الرجالن  "سعيد"يرفع 

  ..ةًبلورق
مش هروح العقرب  أان ..كده كتري  ..كتري  ..كده حرام  ..كده كتري  ..ال -

  ..كلكوا الزم توتوا معااي  ..مش مهوت لوحدي أان ..لوحدي
  ..جيذبهو  ميسك بكتفكو  "سعيد "ول منيقرتب الرجل األ

غريك معاه و  معاك إنتنك لوحدك اللي تقدر تشرتي الناس.. إفاكر  إنت -
  ..ربنا فوق كل كبريو  كرب منهكل كبري فوقه األو  برضه..
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 ..أيوة ..نك ميتإقايل  "صربي" الشاويشميت.. مش كده..  أنتال..  إنت -
.. أهوا أيوةقولت للشاويش "صربي"  أان ..نت "شوقي" شوقي ماتإمش 

 ..قف هنا انتباهأتعايل اي "صربي" تعايل  ..ده
إنت قولت يل انه  :جيذبه من مالبسه بشدهو  يقف أمام "صربي " الصامت

هو  ،هو دلوقيت أهه واقف بيكلمينو  ..يعين مات ..مش كده ..بقي مرحوم
الوقيت ميت..  أانيعين  ..متكليت بيامل ..هاااااااااهاهاهاهاها ..امليت بتكلم
الديه..  علىبعتايل بتقويل شكرا  "سوزي"ميتي وم انتو  ميت أانمش كده.. 

 هديه  ..جنيهمليون  350هتاخد هديه  ..إيهيعين 
كده هتأخر..   أانروح العقرب بس أ وأانمات  "شوقي"و ..ةالدي اتخذهي 

 أجازهأان يف  ..العقربميت.. هتيجي بعد العقرب وال قبل إيعين الرباءة هتيجي 
 ..أجازهالعقرب مفيش فيه و 

يردد كلماته بصوته  ..دموعه تنساب من عيناهو  بي الواقفي مهلال   "سعيد"يدور 
  ..اجلميع ينظرون إليهو  وقف فجأة يف وسط الغرفة حىتيدور ويدور  ..عايل

 ..الطحان أانهستين العقرب جييلي حلد عندي..  أانمش هروح العقرب..  أان -
  ..الطحان إيهعارفي يعين 

رض مكوان  بقعة من األ علىخيرج و  "سعيد"يبلل بنطال  املياهينساب خيط من 
الذي استمر يف صياحه غري مكرتث مبا  "سعيد" إىلينظرون و  ليها اجلميعإماء ينظر 

 "سعيد"حيدث له.. يتدخل املأمور بضغط زر اجلرس ليدخل احلارس الذي يصحب 
الفور  علىحجرة الطبيب.. الذي قرر إىل  صياحهو  دموعه املنهمرةو  املبللة همبالبس
  ..مراض العقليةاأل مستشفىإىل  حتويله
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****************************** 
 

 . ..قاعة أفراح يف فندق موفمبيك األهرام
 

 ..صدقاءاألو  هلفراح كبرية حييط هبما األاأليف قاعة  "إميان"و "حامت"يقف 
 من اخلاصالذي افتتح شركة لأل "طارق"و ترقيه متميزة ىعلالذي حصل  "حسام"
هي و  يد شاب ثالثيين العمر تسك يف يده بشدهإىل  اليت وقفت تستند "أم رامي"و

بعد  الغربةالعائد من بالد  "رامي" ابنهاتتمايل فرحا .. مل يكن هذا الشاب سوي 
  ..سنوات طويله

 "إميان"ترقص  ..املبهجة نغام املوسيقيأ علىيقف اجلميع فرحي يرقصون 
ًبلرغم من  "هبرية"و "إميانم أ"و "براهيمإ"احلاج و  "أم رامي"ترقص و  "حامت "يرقصو 

إال اهنا أصبحت جزءا من هذه العائلة الكبرية اليت احتضنتها هي  "ُسري"فقدها 
الذي و  صاحب احلفل الفخمو  ًبشا "مجيل "ينضم إليهم أيضا  رجل األعمال ..وابنتها

شقة تليك كاملة األاثث كهدية و  ديته للعروسي أمام اجلميع وهي سيارةتقدم هب
  ..زواج

لقضاء  "مجال البسيوين"تستقل الطائرة بصحبة  "سوزي"كانت   ..يف الوقت ذاته
 . ..شهر العسل خارج البالد

كعضو مدافع عن   الربملانيةفقد قرر خوض االنتخاًبت  "مجيل املسريي"أما 
 املنسوبةسلم يف يده خطاب من النائب العام ًبنقضاء التهم حقوق الشعب بعد أن ت

 ..رد اعتبارهو  له
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 معهم شوقي فقد تساقطت التهم تباعا  لعدم توافر األدلةو  أما جمموعة الكبار
 منزلهإىل  كل  ىالرؤوس ليخرجوا مجيعا  مرة أخر  علىحكام ًبلرباءة تتساقط بدأت األو 
فقد  "الوزير"أو  "شوقي" شخص واحد كان مجيعهم عاد حلياته ماعدا ..ماله إىلو 

 بعد أن لفظه كل من يعرفه مأواهكانت   ..ترب الغفري ..املقابرإىل  ساقته أقدامه
 ًبلسباب "دسوقي"حيث استقبله عم مل جيد سوي املقابر  ..ضاقت به األرضو 
ينام املقابر إىل  يرتكه أيويو  لكنه عاد ليصفح عنهو  ..ملا قدمه له يف املاضي اللعناتو 

األرض جثة متحركة بي  علىيقضي ًبقي أايمه أن يكون خادما  له..  علىفيها 
 األموات...

 
************************* 
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