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الجزء االول (ٌوم الذكرٌات)
من أجلك انتى ٌامن عذابتى واشقائٌت لكً وحداك ولٌس ؼٌرك بحالوتك ومررك انتى

الكاتب الصحفً والروائً \ أشرؾ المهندس
كان لقاء حار بٌن الشٌخ (عبد المولى) إمام مسجد الزاوٌة القدٌمة بؤحد شوارع السبتٌة واألسطى
(ابوعمرو) سائق السٌارة المالكً الخاصة بالحجة أو الست أو الهانم كما ٌلقبونها أحٌانا وحٌث
أن الشٌخ من هإالء الذٌن كانت لهم المعزة الخاصة فً قلوب الكثٌر من التجار وأصحاب
المحالت واالهالى بالمنطقة وهو رجل ازهرى دائما ٌظهر فى مالبسه األزهرٌة حٌث العمامة
والمالبس الممٌزة لرجال األزهر الشرٌؾ وهو رجل من الصعٌد وعاش فى القاهرة مع الدراسة
والعمل واستقر به الحال فى احد الشوارع المتفرعة من شارع السبتٌة الرئٌسً والعمل فى عدة
مساجد حتى استقرا بمسجد الزواٌة الذى أصبح تحت وزارة األوقاؾ واألزهر وهو كان دائما
ذلك الشٌخ ماٌسعى فى تقرٌب واجهات النظر وربط المودة بٌن تجار واهالى المنطقة والكل
ٌسعى ان ٌقوم بعمل الخٌرحتً تكون المساواة كم أحس علٌها الدٌن وهذا ماهو علٌه من
الدروس فى المسجد وخطبة الجمعة.وحٌنما ذهب للقاء األسطى (ابو عمرو)على (مقهى السهل)
القرٌب من وكالة الخردة التى تملكها الست فى الشارع الجانبً حٌث ٌجلس
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التجاروالباعة(السرٌحة) والكومسٌنجٌة.وحٌن رأى (ابوعمرو) الشٌخ (عبد المولى) وهو ٌدخل
الى الشارع والجمٌع ٌقدم له التحٌة..ذهاب إلٌه مسرعا وهو ٌرحب به
_ ٌااهال ٌااهال ٌاعم الشٌخ إٌه النور ده
_ السالم علٌكم ٌا(ابوعمرو)
_ وعلٌكم السالم ورحمة  هلل وبركاته ٌاموالنا طب لٌه تعبت نفسك إنا كان ممكن اجاى لحد
عندك فى المسجد
_ ٌاسٌدى ال تعب والجاجه إنا كده ولكده كنت راٌح مشوار الناحٌة دى واهو قلت اجاى قعد
معك شوٌة
_تشرب اٌه شاى ولحاجة سقاعة
_شكرا ٌابو عمرو جزأك  هلل كل خٌر
_ودي تجائ ٌاموالنا..وهنا كان قد ذهاب الى مكان جانبً فى احد أركان القهوة بعد ان تقدم
الجمٌع وهم ٌرحبوا بالشٌخ وٌتمنوا ان ٌجلس معهم ولو دقائق لتحل علٌهم البركة..وبعد ان تم
اختٌار مكان بعٌد بعض الشئ حتى ٌتثنى للشٌخ الحدٌث مع (ابوعمرو) ذلك السائق الذى فى
أ واخر الخمسٌنٌات من العمر والذى ٌعمل منذ زمن لٌس طوٌال عند تلك السٌدة التً ظهرت
مره واحدة فى المنطقة حٌث تم ترٌشحه للعمل عندها سائق وبعض األعمال األخرى التً مع
الوقت جعلته قرٌب منها فى بعض أسراها الخاصة بالعمل وبعض األشٌاء التً تؤذن له بالتدخل
فٌها لكى ٌكون الوسٌط فٌها عند المساعدات والحاجات الأهالى المنطقة والعمال وؼٌره من
األشٌاء بحدود فهو ذلك الرجل حتى االن لبعض االوقات التً تصرح له فٌها هً بالدخول فً
تلك األمور والكالم..فقال أبو عمرو
_لما اتصلت بً وقلتى عوز تقبلنً قلت أكٌد فً حاجة مهمة بس مرٌضتٌش ابلػ الحجة إل ما
اعرؾ.فً أٌه هو فً حد تعبان ولحاجة جامدة عملٌة ٌعانى والاى شً لقدر  هلل
_الٌاسٌدى الموضوع بسٌط أنت والحجة ربنا ٌبارك فٌكم وٌزدكم من فضله هً الحجة بتفوت
أي حاجةفً الخٌر ربنا ٌفرح قلبها قدر ٌاكرٌم وٌوسع علٌها..وهنا جاء (عنتر) القهوجى وهو
ٌرحب بالشٌخ
_و هلل القهوة منورة ٌاعم (عبد المولى) نهارا أنشاء  هلل زى العسل ٌؤاهال ٌاموالنا انا لو اعرؾ
ان حضرتك جاى كنت فرشت األرض رمل ورد
_ هلل ٌسترك ٌاود (ٌعنتر )عمل أٌه وازاى حالك
_بخٌر ٌاموالنا لم شوفت حضرتك ٌاعم الشٌخ ..ثم قال ابو عمرو
_ٌاوااله بطل كالم كتٌرواجرى هات حاجة سقاعة بسرعة لعمك الشٌخ
_احلً حاجة سقاعة عندك ٌا(فرؼلى ) عشن عم الشٌخ و هلل منور ٌاموالنا..والجمٌع ٌقول له
_ٌاود (ٌعنتر) الحاجة السقاعة عندنا (من الجالسٌن على المقهى) و(ابو عمرو) ٌشكرهم وٌعود
لموصالت الحدٌث مع الشً
_ها خٌر ٌاموالنا
_و هلل خٌر أنشاء  هلل هو الموضوع باختصار أنا عندي شخص عزٌز على وعوز تشوؾ له أي
شؽله عندكم
_ٌاشٌخ آنت تؤمر وأحنا عٌننا عشانك
_هودا العشم ٌا (أبو عمرو) وأنا اعلم جٌدا أن موضوع العمل األٌام دى صعب وعشن كده
أتعشم فً  هلل خٌرا فٌك أنت وست الحجة  هلل ٌكرمها وممكن تكون فً فرصة موجودة عندكم
أنشاء المولى عز وجل
_أنا راح اكلم الحجة واطلب منها هً كفاٌة تعرؾ ان الموضوع عن طرٌقك وانت عارؾ هً
بتعزك ازاى ولو تحب تكلمها انت مباشرتنا مفٌش اى مانع أنت تؤمر ٌاحج
_ هلل ٌعزها وٌعزك وٌبارك فٌكم انا عاوز الموضوع ٌكون عن طرٌقك عشن ال عوزه ٌشتؽل
دا ٌكون تحت رعاٌتك النى انا بحبة جدا
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_هوعندة كم سنة وكان بٌشتؽل فٌن قبل كده
_و هلل هوشاب فً أواخر العشرٌنات وأبن حالل من عندي فً المسجد وزى ماقلتلك انا بحبه
وراح ٌكون كوٌس بفضل  هلل معك انت والجمٌع وراح ٌثبت وجوده عندكم دا إحساسً معرفش
لٌه وعشن كده مكلمتش حد ؼٌرك
_و هلل ٌاموالنا بما انك انت بتحبة أحنا أكٌد راح نحبه دا لو مفٌش شؽل راح نخترع له أحنا
شؽل
_ هلل ٌسترك وٌبارك فٌك ٌا (ابوعمرو)ها تحب أبعت أجاٌبه أمتى عشن تشوفه
_انا راح اكالم الحجة واتصل بٌك على طول وهً على العموم كلها ساعة وراح تكون هنا انا
نزل عشن أجابها من وسط البلد بالعربٌة
_بسالمة انشاء  هلل.ها لما أقوم باء عشن صالة العصر أشوفك على خٌر
_بسرعة كده إحنا لسه الواحد مشبعش من القعدة معك وعوز احكً معك فً حاجات كنٌر اوى
_تعال ٌاخوى المسجد واجلس معً على راحتك حتً تكسب ثواب المسجد ..وهنا دخل علٌهم
الحج(عبده مفتاٌح)مسرعا وهو ٌحضن فى الشٌخ
_دا أٌه النور دا و هلل الحارة وشارع السبتٌة كلها منورة ٌاعم الشٌخ ٌاموالنا
_دا نورك ٌسً مفتاٌح أٌه ٌخوى خالص الشؽل وخدك لحد ما نساك الصالة فً المسجد والاٌه
ٌا حج
_دا كالم ٌاموالنا حد ٌنسى بٌت ربنا
_طب ٌخوي خلٌنا نشوفك فى بٌت ربنا
_أكٌد ٌاموالنا بس والنبً تجائ شوٌة تقعد عندنا فى المحل ٌاواد ٌا(عنتر) هات حاجة سقاعة
ٌاواد لموالنا بسرعة فى المحل
_شكرا ٌسى عبدة لسه شرب حاال وعشن صالة العصر وأجبت ٌاله أشوفكم على خٌر فى
المسجد
_السالم علٌكم..وؼادر الشٌخ المقهى والجمٌع ٌسلم علٌه وهو ٌذكرهم بالصالة والتجمع فً
المسجد وبعد ان أكد( ابو عمرو) على الشٌخ باالتصال به فور مقابلة الحجة..ورؼم ان العمل
المتاح والكثٌر فى ذلك الشارع حٌث محالت البٌع والشراء وتجارة الخردة وما ٌلزم الصناعات
المختلفة فى شت المجاالت الصناعٌة فى شارع السبتٌة الرئٌسً وتلك الشوارع الجانبٌة ولكن
أمر العمل فى وكالة تلك الحجة ٌختلؾ ولٌعلم لماذا؟ اختار ان ٌعمل هذا الذى احب فى هذا
المكان حٌث انه بالفعل اذا طلب ان ٌتوفر له أي شئ فى الدائرة كلها ولٌس الشارع سٌحدث
هذا ولكن كان الطلب للعمل فى ذلك المكان أوال وبعدها ٌفعل  هلل ماٌشاء ألنه لٌس فً رأسه
ؼٌر حب هذا الذى قد عرفه من فتر ة قصٌرة وهو ٌدخل قلبه ولم ٌكن الشٌخ الٌطلب طلب من
اهالى المنطقة والتجار  .والٌحب ذلك األمر االلضرورة التً ٌعلم احتٌاج أهلها لذلك مع معرفة
الحالة لدى الجمٌع وباألخص العمل وعند تلك الحجة التى هى من تلقاء نفسها دائما ترسل الخٌر
ولكن هنا األمرله األهمٌة الخاصة..بعد صالة العصر وبعد الكلمة التى تعود علٌها اهل وجٌران
المسجد ومن ٌاإتوا لصالة من التجار واصحاب المحالت والوارش وؼٌرهم ولحب تلك الكلمة
البسٌطة التى بها من الواعظ والتفقٌه الدٌنً واإلرشاد وجلوس البعض معه لٌسؤل فى بعض
المسائل الدٌنٌة والخاصة وهو ٌخرج من المسجد لذهاب الى منزله المجاور فً نفس الشارع
جاءته مكالمة على هاتفه الخاص وهو ٌرد
_سالم علٌكم..وكان المتحدث األسطى (أبوعمرو)من داخل السٌارة التى كان من الواضح انه
ٌقودها االن وهو وسط البلد .وهو ٌرحب وٌحٌئ الشٌخ وٌقول له ان الحجة ترٌد الحدٌث معه
على المحمول االن ثم تكلمت الحجة على الفور وهى فى أدب مصطنع بعض الشئ فى الحوار
فهً لم تكن تتحدث باحترام فعال اال عندما تكون أمام الشٌخ وبعدان رحبت بالشٌخ وصوتها
الهادى العمٌق فى الحدٌث
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_سالم علٌكم ٌاموالنا ازٌك ٌاعم الشٌخ بارٌت تشرفنا اهم شئ بالزٌارة وتشرب الشاي معنا
وانت الٌرد لك طلب وتؤمر وٌارٌت كل ٌوم ٌكون هناك طلبات منك عشن حتى تسمع صوتك
ٌاموالنا وتحل البركةبنا وطبعاانا مش نسئ الموعد الشهري مع الخٌر ال تعودت علٌه منك
وابعت ال طلبت له العمل على الفورعشن ٌتسلم الشؽل الصباح..وانتهت المكالمة وقد ارتح
الشٌخ بعض الشئ النه كان ؼٌر مطمائن لقبول العمل فى تلك الوكالة باالخص مع ان ذلك الذى
ٌبحث له عن العمل هو من النجاح لكى ٌثبت وجوده فى اى مكان ومع حب الجمٌع لشٌخ االانه
لٌس من السهل ان ٌدخل الى قلبه احد فى هذا الحى على األقل ومنهم كان ذلك الشاب رؼم
المعرفة القرٌبة له لكنه اقترب من قلبه بسرعة وأحبه والكل قد لحظ ذلك وحتى موضوع الشؽل
هذا لم ٌطلبه هو منه وهو الذي ٌسعى له فى ذلك االمر من نفسه واالحساس ان فى عمله فً هذا
المكان فرصة له لماله من كفائة وشخصٌة مختلفة عن شباب المنطقة رؼم متاعب ذلك المكان
ولمن ٌذهب للعمل عند تلك الحجة كل ذلك لم ٌكن هام االانه هناك عمل توفر فً تلك االٌام
الصعبة..وعندم كان الشٌخ ٌفكر فً ذلك كان قد وصل الً منزل قدٌم فى نفس الحارة التً به
المسجد الذي ٌسكن به صدٌقه ذلك الشاب وقد وجد (ام مصطفى)تلك المرأة البدٌنة جدا ذات
اللون االسمر والبطن الكبٌرة وهً ترتدي ذلك الثوب االسود (عباٌة)التً لم تؽٌر لونها من زمن
بعٌد وهً تقؾ علً باب محل صؽٌر فى نفس المنزل الذي هو ملك لها بعد ان وراثته من امها
التً لم تكن لها ؼٌرها وتزوجت وعشت فٌه مع امها وكان المنزل عبارة عن اربع طوابق وقد
جعلت من الدوراالرضً ذلك المحل والباقً ثالث شقق كبٌرة منها التً امام السطح والتً
ٌعٌش فٌها صدٌقه الشاب والمنزل ذلك من أقدم المنازل بالشارع وهو من ذلك الطراز القدٌم
الجمٌل وقد جعلت الطابق السفلى محل لبٌع البقالة الجافة والخردوات والحلوٌات والسجائر
وهً تعٌش االن فى الدور االول مع ابنها مصطفى ذلك البدٌن مثلها بعض الشئ والطابق الثانى
ٌسكن الحج (محمود طؽٌان) الموظؾ الكبٌر باألحوال المدنٌة واسرته الصعٌدٌة حٌث الحجة
زوجته وأبناءها االثٌان الذٌن تخرجوا من الجامعة الكبٌر الذى استقل بعد الزواج فى مصر
الجدٌدة حٌث العمل فى منصب كبٌر باحد الشركات الكبرى فى القاهرة والصؽٌر الذي ٌعمل فى
السوٌس مهندس بترول والحج هو من كبار الحى والمنطقة لشخصٌته القوٌة ومناصبه فى العمل
وخدماته لجمٌع الموجودٌن حوله وقد عاش فى القاهرة اثناء الدراسة وبعد التخرج واستلم العمل
و ذهاب الى الصعٌد وتزوج من أسرته كما هو الحال انذاك وقد سكن عند الست (عناٌات) ام
(تحٌة) التى هً ام مصطفى عن طرٌق اوالد الحال من زمن طوٌل وقد تربى على ٌده الكثٌر
من ابناء المنطقة شباب ورجال ومنهم ام مصطفى التً كانت حٌن جاء الشارع ابنة عشرة
اعوام وهو من حضر لها زواجها بعدة وفاة ابوها واٌضا زواج بناتها وتعلٌم التً فى االزهر
ومسئولٌتها بعد وفاة زوجها والكثٌر من اهالى الشارع وهو من أت (برحٌل)او كما هو االسم
المعروؾ لهم لٌعش فى الشارع معهم فى الوقت الذي الٌسمح بدخول أي ؼرٌب او أعزاب من
الخارج ؼٌر معروؾ لمن بالحارة لٌسكن فٌها ولكن هو عن طرٌق الحج (محمود)ولٌس اى احد
وهو لن ٌاتى بااى احد وبالفعل حٌن آت به وعاش مع الجمٌع كان مصدر فخر حٌث انه لم
ٌتعامل مع احد اال وقد احبه ووجد فٌه الرجولة ولٌس االمر بعٌد فهذا الشٌخ قد احبه فعال وهم
دائما الجلوس مع بعضهم البعض والسإال علٌه حٌن الٌراه لما قد وجد علٌه من خلق حسن
وتتدٌن وحسن معاملة وحتً ام مصطفى رؼم لسانها الطوٌل وكثرة الضحك والسخرٌة من
الجمٌع اال عند رإٌة الحج محمود او زوجته فهى أمامهم كما لوكانت مع والدٌها كل االحترام
وبالطبع الشٌخ و(رحٌل)أٌضا عند رإٌته وهو ٌمرعلٌها نهارا اولٌال فً الذهاب والعودة
والتعامل لها معه ال فً بعض الحكاوي وهً تداعه لتناول الشاى او ان ٌذوق بعض من
طعماها لحب ابنها الشدٌد له الذى كان مثلها ولم ٌكمل الدارسة وهو ٌعمل فى محل عبدة مفتاٌح
الذى بالشارع العمومى فى تجارة المحابس والمواسٌر المعدنٌة واالدوات الصناعٌة وحٌن تقدم
الشٌخ الى نحو المحل ذهبت ام مصطفى مسرعة نحو الشٌخ وهً ترحب به فى لهفة
_ٌااهال ٌاعم الشٌخ ازى حضرتك عمل اٌه (فى ادب مصطنع )عن طرٌقتها فى التعامل
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_ازٌك ٌؤم مصطفى عمل اٌه ٌابنت وبناتك عملٌن اٌٌه
_بخٌر ٌاموالنا بٌبسوا اٌدك وبٌقول لحضرتك ادعٌلهم
_ربنا ٌصلح حالهم وحالك ٌاكرٌم والبنت عائشة عمل اٌه واخبار الدراسة معها اٌٌه
_الحمدهلل على ماٌرام ربنا ٌكرمك ٌاموالنا من ساعة ما وصٌت علٌها وهى كانها عاٌشه هناك
فى وسط اهلها واكتر
_دى بنتى من ٌومها وانا بقول انها راح ٌكون مستقبلها فى االزهر
_الحمدهلل كل البنات كانت بتحب تحفظ القران على اٌدك ٌاموالنا مفٌش ال خاٌب الرجا الواد
الؽبً ابن الؽبٌة دا ال مش عوز ٌنفع فى حاجه
_ربنا ٌهدى بكرة راح ٌتؽٌر بامر  هلل
_ٌارب ٌموالنا اهو من ٌوم ماجاه (رحٌل) وهوبٌحب ٌقعد معه واتعلم حاجات كتٌرمنه حلوة
وكوٌسه الحظتها علٌه
_فعال رحٌل شخص ابن حالل هو فوق دلوقتى
_الو هلل ٌاسدنا الشٌخ من ساعة ماخرج الصبح ولسة مراجعش فى اى خدمة اقدر اقوم بها ٌعمى
_ هلل ٌكرمك وٌبارك فٌكى انا راح اشوفه فى المسجد فى اى فرد انشاء  هلل السالم علٌكم
_طب اشرب حاجه كدة بسرعة دا انت شرفتنا
_ هلل ٌشرؾ مقدارك..وهو ٌنصرؾ من امامها لٌتجه الً منزله الذى كان ٌبعد عن المسجد
حوالً خمسون مترا وبالطبع فكرت ام مصطفى ماذا ٌرٌد الشٌخ من رحٌل؟ ولكنها تعرؾ انه
على عالقة جٌدة به ولم ترٌد ان تشؽل بالها بهذا االمر فرؼم عمرها هذا واوالدها االانها كانت
ترودها نفسها فى التفكٌر فً هذا الشاب رحٌل النه فعال ٌختلؾ فً كل شئ عن شباب المنطقة
الذى تراهم فى كل وقت وهً تحاول االحتك به او لمس ٌدها اودخول جسدها فى جسدها اثناء
الحدٌث او المرور بحكم جسدها الضخم....وهى تذهاب بخٌالها الى حجرة نومها وهى عارٌا
تام بذلك الجسد االسمر الضخم وهى بٌن احضان ذلك الشاب المفتول الوسٌم تمارس معه الحب
بعنؾ وحرمان فى مشهد جنسى كما لو كان من افالم الجنس..ولكنها افقات لتجد نفسها على
المقعد فى داخل المحل والتعرؾ كما مر من الوقت وهى ٌدها داخل جسدها بشكل اؼرائى
تعبث فى صدرها الى اسفل بطنها كما لو كانت فى حالة نشوة ومراهقة مع خروج شهوتها فى
سرعة كادت ان تسقط فٌها على االرض وهى تنظر حولها وتنهد بعمق واطمؤنت حٌن لم ٌكن
احد موجود فى تلك اللحظة من اهل الشارع وباالخص النساء وهى تنهر نفسها بعنؾ على
ماتخٌالت من ذلك المشهد وهى تحدث نفسها
_عٌب ٌابنت مش دا ال ٌتعمل معه كدة وهو كله احترام فى التعامل معى واحترامه لنفسه وهو
بٌتعامل معى على انى ربت بنتاتى وجوزتهم وبنت بتعلم فى االزهر وابن ٌٌحب التعامل معه
ودى الحدود الفاصلة فى التعامل دا بدل ما ٌكون افضل لبنتى ال فى االزهر وٌتجوزها بس اها
من الحرمان وهو خساره ٌارٌت فعال ٌخد البنت عائشة..وبالفعل كانت عادت وهى تتمنى ان
ٌكون زوج الابنتها..وكان هو بكل االحترام لها ولؽٌرها من النساء المنطقة فهم اهل كما هو
الحال فى جمٌع احٌاء ومدن مصر وهو من اول ٌوم له فى الشارع قد جعل من نفسه من اهل
هذا الشارع له ماله وعلٌه ماعلٌهم ولم ٌحس به احد انه ٌعمل اوال ٌعمل فهو لم ٌكن فى الشارع
من فترة طوٌله ؼٌر شهور قلٌلة فهو ٌخرج وٌعود وٌشترى وٌدفع اجرة السكن الذى على
السطح والذى جعل منه جلسة رائعة لمن ٌجلس فٌه بعد ان كانت التصلح الشئ وبعد التؽٌر
الذى كانت تحكى الحارة كلها عن مافعاله فى ذلك المكان
...............
وكان أساس الموضوع الذي جعل الشٌخ ٌبحث له عن عمل هو الحج(محمود) الذي أوضح ان
(رحٌل)فقد عمله الذى جاء من اجله من االسكندرٌة والبد من توفٌر له عمل حتى ٌظل هنا معنا
كان هذا ما قد طرأء على راس الشٌخ نعم لماذا هو ٌبحث له عن عمل؟والتؤكٌد على العمل عند
هذه الحجة ولكن!من أهمٌة االمر وحبه (لرحٌل)جعل الموضوع مسئولٌة شخصٌة ولٌس بناء
5

الجزء االول

حد الموس(حبيبتى)

على طلب الحج محمود فالطرٌقة التً جعلت الشٌخ ٌهتم باالمر هو ما قد ادخله الحج محمود فى
راس الشٌخ من ان هذا الشاب ٌذكره بؤاٌام شبابه وشاب الشٌخ وان مثل ذلك ٌؽٌر فٌما حوله
ونشر الصالح بدال من هإالء الشباب الذى النفع منهم وهم على حالهم هذا وهو اهل لكل حب
فٌما كان بٌنهم من حوار انتهى بتلك الجملة
_وانت رأٌت ذلك ٌاشٌخ..وفعال الشٌخ ٌعرؾ ان رحٌل قد آت من االسكندرٌة للعمل هنا وقد
وجد فٌه الجاذبٌة والشخصٌة الصالحة التى تؽٌر سرٌعا فٌما حوله.وكان الشٌخ الٌعلم من رحٌل
شئ عن ترك العمل حتى ان الحج محمود كان ٌقول للشٌخ انه هو اٌضا لم ٌعلم انه ترك العمل
االعن طرٌق بعض المقربون فى العمل من رحٌل وهو الٌتحدث مع احد على ماكان فى
هذاالحوار الذى كان بٌنهم هم االثنان بعد صالة العشاء للٌلة االمس والحج فى حالة مختلفة
ومزج مقلوب على ؼٌر عادته وهو ٌسٌر بعد الصالة مع الشٌخ كما تعودا كل للٌلة وهم ٌحكاوا
فى تلك اللٌلة عن ذلك الشاب وترك العمل وتلك الجملة االخٌرة للحج فى حوراه مع الشٌخ قبل
ان ٌترك بعضهم
_وانت الحظت وشوفت انه ٌاشٌخ ما بٌتكلمش فى اى امور شخصٌة اوخاصة مع ح...امام
عن عالقة الحج محمود برحٌل لٌست أمرا جٌران اوحب لشاب ولكن كما ذكرنا هو من ات به
لٌكون معه فى السكن والحارة وحٌن عرفه عن بعض المقربون من االصدقاء للحج محمود احبه
بصدق وجعله االبن الثالث له وكما كانت تقول الحجة زوجته
_انا لدي أوالد فى الؽربه اخاؾ علٌهم واتمنى ان ٌعملوا بكل حب وٌجدوا عوضا عن االهل
فلذلك كانت تتعامل مع رحٌل بكل حب وحنان األم الذى بالفعل كان هو اهل الن ٌكون ابنها
الثالث..وكان الشٌخ ٌذكرلرحٌل انه بجسده القوى الذى جذب الٌه اول االمر ابن ام مصطفى
ومنظره الذى ٌختلؾ عن هإالء الشباب الذٌن هناوهناك العمل لهم ؼٌر تلك المخدرات وهم
واقفوا للٌل نهار على قارعة الطرٌق حتى حٌن تعملوا معه على انه جار لهم ولٌس من طرؾ
اى احد بل انه ٌخص الحج محمود ولكن كانت النظرة لهم فٌه ما كان دائما ٌجذب انظارهم من
هذا الجسد الرٌاضى وتلك االخالق وهم ٌحاولوا التقرب منه اما الشٌخ فكان له تعامل حٌن كان
ٌرها عند اقامته فى الحارة واول ماسكن بها وهو ملتزم بصالة الفجر والصلوات التً ٌكون بها
فً المنزل موجود والمره االكثر بعد ان علم انه سكن جدٌد وقبل العجب فً هذا قد علم انه من
طرؾ الحج محمود وهنا تاكد انه لن ٌكون ذلك اى فرد .وهو ٌتذكر اٌضا شبابه وهو ٌاتى الى
االزهر لٌدرس وٌقٌم وهو ٌجد الكل ٌفرح حٌن ٌسكن لدٌهم لما لهم من حب فً القلوب لالزهر
الشرٌؾ وعلماء الدٌن.ونفس الشئ فى الحج محمود الذى ذكره بنفس البداٌة وهو ٌتذكر حٌن
كان ٌود الحدٌث معه االانه كان ٌصلى وٌنصرؾ مسرعا بعد قضاء الصالة ولكن !فى احد
الصلوات التً كانت العشاء حٌث تعلثم الشٌخ فى القراءة ورده رحٌل وكانت تلك من السور
الطوٌلة وكان من ٌحفظ القران قلٌل ؼٌر االوالد والبنات وبعض النساء مع الشٌخ فى المسجد
وبعض من الناس الكبار مثل الحج محمود ولم ٌكن هناك االقلٌل من الشباب الذى كان الشٌخ
دائما ٌحاول جذابهم الى الصالة والمسجد بكل حب حتى ان احد منهم الٌجرء على فعال اى شئ
امام الشٌخ حتى لوكان ٌقؾ ومعه سٌجارة والشٌخ ٌمر علٌة واٌضا مرة اخرى حٌنما كان ٌجلس
فى دورس العلم وحلقات الذكر وكلم كان الشٌخ ٌود الحدٌث الٌه ٌدخل احدهم فى حدٌث مع
الشٌخ والٌلحق ان ٌقترب من ذلك الشاب حتى حٌن كانت الفرصة والشٌخ ٌناقش الموجودٌن
معه فى احد دوس العلم وهو ٌساءلهم حتى ٌعٌشوا جو الحوار والتعلم وكان ٌجد منه التفقه
والعلم الكثٌر
.......
وكان الشٌخ فً هذه اللحظة قد تذكر المشهد الذي تعرؾ به عن قرب لهذا الشاب واقتراب منه
اكثر كما اقتراب منه الجمٌع..حٌن كانت احدبنات الشٌخ تحاول حمل أنبوبة البوتاجاز ومعها
أخرى والذهاب الى سٌارة األنابٌب فقام هو كؤاى شهام ورفع عنهم االنبوبه وؼٌرها لهم فى
زحام الموجودٌن من اهالى الشارع على السٌارة فى الوقت الذى كانت تشح فٌها االنابٌب وهو
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ٌرى علٌهم من منظر لٌس علٌه الفتٌات التى من حولهم ومن معاملة عمال السٌارة لناس وذلك
االسلوب المستفزز فى هذا الوقت وهم لٌعرفوا التصرؾ وحاولهم تلك االلفظ وما كان علٌهم من
وقار فى سنهم هذا ومالبسهم الواسعة وعلى رواسهم الحجاب وهو ٌتعامل بحزم جعل عمال
السٌارة ٌؽٌروا معاملة االهالى وهم ٌروا علٌه هٌبه وقوة على ؼٌر الشباب التى بالحارة حتى
ذهابت واحدة منهم مسرعة تنادى
_أبً أبً تعال ارفع االنبوبه لقد ؼٌرنها..وهو ٌحملها عنهم ولما ٌشاء ان ٌتركها حتى ٌاتى
ابوها لٌحمله منه.حٌنما قالت لها االولى
_اذهبً لتنادى على ابى لٌاتى لٌحملها من عمو..والشٌخ كان بالمسجد حٌن ذلك ولم ٌكن ٌعرؾ
رحٌل انهم بنات الشٌخ وهً تشكره وتطلب ان ٌترك االنبوبه حتى ٌاتى ابوها ولكن هو ظل
ٌحملها وهو لٌس علٌه اى شئ وهو ٌرى منظرهم هذا هى ومن معها وهوٌقول لها
_ حتى ٌاتى أبٌاكى او أي حد كبٌر ٌستطٌع حملها..وهو ٌسمع تلك التعلٌقات من بعض السنوا
وهم ٌقولوا
_ هلل ٌباركلك فى صحتك وشابك..والبعض ٌقول لبنت التى الً جواره
_عوزه حاجه ٌاحبٌبة..والبنت ترد
_الشكرا ٌاطنط..وهنا كان اصبح وجها لوجه مع الشٌخ الذى شكره وهو ٌبتسام فً وجه وٌرٌد
ان ٌاخذ منه االنبوبه اال ان رحٌل رفض بعد ان عرؾ انها له..وهو ٌقول له
_دا شرؾ ٌاموالنا ان اواصلها لحضرتك..وهو ٌحملها وٌسٌر بها معه والشٌخ فى اعجاب
واكثر وهو ٌسمع النساء تتحدث بما فعاله مع عمال السٌارة والشباب التى ترعب الشارع تقؾ
والٌقدروا على هإالء عمال سٌارة االنابٌب وهم ٌتحكموا فى الناس وهو من كلمة واحدة ونظرة
قوٌة نهى االمر حتى ان احد الشاب جاء ٌجرى لٌخذ منه االنبوبه وٌرفعها عنه بعد ماعلم
مافعاله مع احد العمال بعد ان ارد ان ٌتطول على امه وهو بعد ان امسك رحٌل ٌد هذا الذى
ٌعمل بالسٌارة وكاد ان ٌنزل بهم ماهو مناسب لفعالهم هذا وتحكمهم فى الناس فى هذا الوقت
لشح االنابٌب واالحتٌاج لها حتى تتدخلت االهالى النقاذهم جمٌعا من قبضة ٌدى رحٌل التً
كانت تظهر بوضح لمن ٌراها وهو ٌشكره امام الشارع كله ومعه بعض من هإالء الشباب
الموجودٌن الذٌن معه فى كل وقت على الناصٌة والقهوة وهو علٌه اثر الشراب من المخدرات
وهم اٌضا كذلك وهو ٌرٌد ان ٌحمل منه االنبوبة وهو ٌقول لرحٌل
_الؾ شكر ا صحابى تعال باء شرفنا شوٌة..واراد ان ٌخرج له حبة برشم من المخدرات لكنه
توقؾ عن ذلك لرإٌة الشٌخ معه واٌضا لتلك الشخصٌة التى احس بها الجمٌع فى ذلك
الشارع..وكان المصرح لهم لدخول منزل الحج محمود هورحٌل رؼم ان الحجة (فاطمة)زوجة
الحج محمود صعدٌة االصل ومن نفس عائلة الحج وأنهت تعلٌمها الثانوى ثم تزوجة من ابن
عمها الحج محمود والذى جاء بها لكى تعٌش معه هنا فً القاهرة واسرتها من تلك العائالت
الكبٌره فً الصعٌد وكان ٌكفى التعلٌم الثانوى لبنت فى الوقت الذي التتعلم فٌه البنات هناك
اوتخرج فتاة لتعلٌم والن والدها واهلها كلهم متعلمٌن وذو مناصب هناك ومنهم من خرج لٌعش
فى امكان ؼٌر الصعٌد الذي مثل الحج محمود وؼٌره فى اعلى المناصب واالعمال ورؼم
تطوٌر الحجة مع ماتحمل من علم ودٌن وثقافة ساعدها فً تربٌة ابنائها الرجالة ومع التعاٌش
بالقاهرة والتفاعل مع من فٌها والتقدم فى االسلواب بعد ان دخل ابنائها الجامعة والتخرج منها
وشؽل المناصب المختلفة.فهً ملتزمة بالتقالٌد والقٌم الدنٌٌة ولم تؽٌر لهاجتها الصعدٌة االقلٌل
والشخصٌة القوٌة فً الشارع ومع جمٌع النساء فى المنطقة رؼم خروجها القلٌل حتً السوق
التذهاب إلٌه اال حٌن تود التؽٌر وهى على ذلك الحب لبٌتها وحٌاتها تلك كنساء زمان.وجمٌع
النساء بالشارع ٌحترمونها وٌحبوا ان تكن لهم فى كل صؽٌرة وكبٌرة لما لها من عقل وااللتزام
فى كل شئ وبعض من النساء الشابات من معها بالمسجد من ابناء الجٌران الذٌن ٌتعلموا منها
وؼٌرهم ممن تدخل على حٌاة زوجٌة جدٌدة او تذهاب لعمل فهم ٌاخذوا منها وٌتعلموا كل شئ
وجمٌع العائالت بالشارع كان ٌفضلوا ترك بناتهم لتلك الحجة..وبعد تخرج اوالدها وعمل الكبٌر
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مهندس فى الحدٌد والصلب ومتزوج من زمٌله له ابنة رئٌسه فً العمل والصؽٌر الذى فى عمر
رحٌل او اضؽر مهندس بترول فى السوٌس وهم مصدر فخر فى الشارع بل فى المنطقة كلها
فهى بالفعل ام الرجالة..اما عن رحٌل فهو االن هذا االبن الثالث النه الٌختلؾ عن هإالء
الشباب اوالدها فهو ٌدخل وٌخرج فً اى وقت مع وجود الحج او ؼٌر توجده وهو ٌحضر لها
االشٌاء فى طرٌقه من السوق او هً تتصل به لٌحضر لها ماترٌد ان كان عنده الوقت اوعن
طرٌق تعلٌمات الحج وهو ٌحس انه ولده ولما كان متاح معه من وجود سٌارة وهو اٌضا ٌشترى
من تلقاء نفسه االشٌاء التً ٌحب ان ٌاكلها من ٌداها كما ٌفعل أي شاب مع امه واالهم حٌن
ٌذهب لبٌت االبن الكبٌر فى مصر الجدٌدة لٌرسل له االشٌاء من الوالدة اوللمقابلة معه(احمد
طؽٌان) هذا االبن األكبراو لمقابلة خارج البٌت على القهوة اوؼٌره من اللقاءات التى تجمع بٌنهم
فى وسط البلد لما اصبح بٌنهم من ود وحب كااخ اصؽر مثل اخوه االصؽر الذى فى السوٌس
(سامح)حتً الحج لم ٌتداخل ولٌسؤ ل عن تلك المقابالت او فٌما ٌحكاٌان.وهذا اٌضا لٌس مع
احمد االبن الكبٌر بل مع سامح الصؽٌر الذى الٌاتى اال لالجازة هنا وهو ٌذهاب الٌه كلما كانت
هناك فرصة للسفر وهو ٌحمل له خٌر االم وخٌر ما ٌذهاب هو به له كااصحاب وهو ٌمده بتلك
االشٌاء البعٌد عنها من صنع ست الحباٌب.وحتً تلك االجازة هو معه فى كل مكان وكان ذلك
بكل حب من االب واالم من تلك الصداقة بل االخوة التً رابطة هذا الشاب بٌهم جمٌعا .وتلك
المكالمات الهاتفٌه من سامح واحمد حٌن الٌعرفوا الواصل الى رحٌل فهم ٌتصلوا بالحج او
الحجة لترك الرسله له
.......
بعد صالة العشاء والحج محمود كان مع الشٌخ حٌن خرج من المسجد بعد ان تم ؼلق االبواب
لمسجد فقال الشٌخ
_انا عوز اعرؾ هو رحٌل مش كان شؽال وكوٌس ومبسوط فى الشؽل ال كان فٌه..هز الحج
محمود راسه ولم ٌرد واكمال الشٌخ
_طب اٌه ال حاصل ها على العموم هو راح ٌستلم الصبح الشؽل الجدٌد ولما كلمته العصر فى
التلٌفون شكرنً وقالً إن راح ٌكون عند حسن ظنً انا والجمٌع انا حتى لحد دلوقتى
ماشفتهوش..رد الحج محمود وهو على وجه عالمات اآلسً والضٌق
_اصل هو مع الواد (سامح)طول الٌوم عشن انت عارؾ
دا اخر ٌوم فى االجازة بتاعت الواد ومسافر الصبح لشؽله
_مالك ٌارجل فً أٌٌه انت وشك مقلوب لٌه من ساعة مشفتك العصر
_مفٌش شوٌة تعب ومشاكل فى الشؽل
_وأنت من أمتى كان الشؽل بٌعمل معك تعب وقلق
_كل وقت ولٌه اذان ٌاموالنا
_اذان طب تعال نطلع عندى نشرب الشاى واضح ان فٌه حاجة كبٌرة معك وعلى قلبك
_معلش وقت تؤنً ٌ.مكن ساعتها اعرؾ احكً معك
_على راحتك أوع تنسً توصؾ لواد العنوان
_تعبنك معنا ٌاحج عبده
_و هلل طب ٌاخوى تعبك راحة..قالها وهو فً ضٌق من هذا الحوار الذي لم ٌتعود علٌه معه ومد
ٌده’ لٌصفحه وهو ٌنصرؾ
_سالم علٌكم
_متزعلش منً ٌاحج الموضوع ٌضٌق وانا زعالن شوٌة بس الزم احكً معك وأقولك كل
حاجة
_ٌاله سالم علٌكم
_متزعلش باء
_خالص ٌاسٌدى سالم علٌكم انا فى انتظارك وعلى راحتك
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_علٌكم السالم اشوفك الفجر..ثم انصراؾ كال منهم فً طرٌق مختلؾ حٌث ذهب الحج محمود
الى نحو القهوة ولكن عاد من وسط الطرٌق لما هو فٌه من حال ومنظرالٌسمح بالجلوس او
الحدٌث مع احد..كان االمر ؼرٌب لٌس له أي معنى طول الٌوم ضٌق ومكالمات كلها ؼضب
من الحاج (جبر قطب)صحاب شركة المقاوالت العامة وصدٌق العمرهنا وفى الصعٌد حٌث
تخرج االثنان من الجامعة واخذ كال منهم طرٌق فً الحٌاة فاالحج (جبر)الذى كان فى اول حٌاته
ٌعمل نفر رؼم الشهادة الجامعٌة ثم سافر الى العراق ولبٌا وؼٌره من البالد العربٌة حتى منِّ  هلل
علٌه وفتح مكتب لمقاوالت ثم اصبح ذلك المكتب شركه كبرى فى القطر ولم ٌرزق ؼٌر باابنه
واحدة ولم ٌفكر ان ٌتزوج على الحجة (صفٌة) امراته وابنة عمه اٌضا والتً عاشت معه على
كل شئ وهو ٌبداء من الصفر وهى كانت قد تعلمت وتخرجت من االزهرفى اسٌوط انذاك.وكان
الحج محمود هو من راشح رحٌل لعمل عند الحج (جبر) فى مكتب االسكندرٌة عندما كان الحج
واسرته فى المصٌؾ هناك وقد طلب منه ان ٌعمل فى اى شئ فى المكتب وهو اهل الاى عمل
ٌكلؾ به وبالفعل لم ٌرفض الحج طلب صدٌق العمرومن اول ساعة تعارؾ الحج (جبر) على
(رحٌل) هو واسرته والتى كانت فٌها تلك االبنة التى كانت تجهز لرسالة الماجستٌر قد جعله
معهم والً جوارهن وفً كل شئ .وهو ٌحس نحوه بحب االبن وهو بالفعل كان ذلك االبن الذى
لم ٌكن من صلبه...وكانت قصة العمل والقرب من الحج جبر قصة اخرى لها مجال اخر اال ان
الحج هو واسرته بعد الرجوع من االجازة الً القاهرة وقد استلم رحٌل العمل فى مكتب
االسكندرٌة ومرعلٌه اسبوعٌن اصبح هو ٌد وقدم المكتب وكسب حب جمٌع الموجودٌن فى
العمل من اصؽر موظؾ الى اكبر رئٌس ولكن كان الحج واسرته بالفعل ال ٌقدروا على بعاد
ذلك الشاب المدعو (رحٌل) بعد تلك االٌام التى كان معهم اثناءالمصٌؾ..فارسل الحج فى
االسبوع الثالث فى نصفه بالتحدٌد أمرا بان ٌكون فى الفرع الرئٌسى بالقاهرة رؼم انه فى
اسبابٌع العمل االولى له ذهاب الى هناك اكثر من مرة فى عدة مؤمإراٌات ومنها كانت لتوصٌل
بعض المبالػ المالٌة الكبٌرة جدا والتً تم تحصٌالها من بعض العمالء الذي كان احٌانا ٌذهب
هو الحج لٌحاصلها منهم تلك االموال لصعوبة التعامل معهم وحٌن امرا ان ٌفعل ذلك رحٌل
لٌقوم بدوره فى ذلك ومكانه هو الحاج لما هم علٌه من (وجع القلب اثناء الدفع)وبعد تؤكٌد من
بالمكتب باالسكندرٌة من قدرته وقوة تعامله ذلك الجدٌد رحٌل وتلك االمانة التً ظهرت للحج
والجمٌع فى تلك الفترة القصٌرة فى العمل وهو ٌظهر قوته أٌضا فً تلك االعمال الشاقة التى
كان ٌكلؾ بها وبعض من اوقات العمل العصٌب والتً ظهرت اثناء المصٌؾ وهو مع ابنة الحج
الذى كان ٌعهد الٌه لٌكون معها دائما فً ذلك الوقت اثناء بعض الزراٌات والمشواٌر الخاصة
بها.وهً كانت سعٌدة بوجودها معه وهً تحس باالمان وهً تسٌر الً جوراه وهً اٌضا تجد
منه الكثٌر من الحلول لبعض تلك المشاكل الخاصة بها وفً حٌاتها او فً رسالة الماجستٌر
وهً حٌن احست انه اخ لها النها لم ٌكن لدٌها اخوة.ومن الطبٌعى ان ٌتعامل معها الجمٌع
والتقرب لها بكل شكل لٌس لثراء والدها بل اٌضا لم هً علٌة من جمال وعلم .واما عن الذٌن
ٌعملوا عند والدها اومعه بالشركة فكانوا اما من الصعٌد من االهل او االقارب وهم روساء
االقسام الكبرى وهً تحاول ان تكون على المسئولٌة التً سوؾ تتحملها وتكون على الوضع
المناسب لها مع جمٌع الموظفٌن والمهندسٌن وهً تكمل رسالة ابٌها (كما كان ٌقول لها الحج
ابوها) ولكن حٌن تعاملت معه كانت تحس انه مختلؾ عن الجمٌع حتى ان الحج لم ٌفكر من هو
او ماهى مإهالته وكان ٌقول دائما
_ان مإهالته التى هو علٌه من نجاح حقٌقى ونشاط ودمػ كلها تفتٌح ..وبالفعل فى منتصؾ
االسبوع الثالث كان الحج قد حسم االمر وارسل الطلب لٌكون بالقاهرة وذلك عند قرب
امتحانات تلك االبنة فى بعض المواد التى فٌها اشٌاء عملٌة وهً تحس انها ترٌد وجوده الً
جوراها ومع اوامر حبٌة ابٌها ولٌس هى فقط بل هو اٌضا والحجة زوجته وهو الٌعرؾ حتً
لماذا؟هو ٌرٌده الً جوراه ؼٌر احساس بالقوة وهو معه هذا (الرحٌل)كان االمر ان ٌكون االن
والساعة عنده ولٌس الؽد ومع استٌاء جمٌع من بالمكتب فى االسكندرٌة كان علٌه وعلٌهم التنفٌذ
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اٌضا اما هو فكان الٌفرق معه أي شئ العمل فى أي مكان هنا اوهناك..وعند وصوله الً
القاهرة كان اول الخالؾ مع الحج محمود والحج جبرعلى اإلقامة لرحٌل فؤكال منهم ٌرٌده الً
جواره ومعه وانتهى األمر بعد مشده كالمٌة بٌنهم على ان ٌعٌش عند الحاج محمود والحج جبر
هو من ٌدفع له اجرة السكن.وكان المهم هو ان ٌكون الً جوار الحج محمود لٌعوض علٌه فراق
اوالده والحج جبر فهو معه طول الوقت حتى اصبح رحٌل مثل ظله الٌفرقة االلذهاب الً النوم
فى ذلك السكن وهوقد اصبح شعلة نشاط فى العمل .بالفعل كما لوكان هو ذلك الولد الذى على
تلك االبنة ولٌس له ؼٌره وهو ٌرى منه الحب واالخالص واألمانة فى كل شئ فً العمل والبٌت
الذي دخله وأصبح كؤنه احد إفراد تلك األسرة..اما عالقة الحج محمود برحٌل والتً كانت به
سراحٌن تعرؾ به وهو فى االسكندرٌة وذهاب به لٌعمل عند الحج جبر وهو ٌرفع راس الحج
محمود فى السماء بعد ان اثبت انه اهل لكل شًء وهو معه بعد اقل من شهرٌن من التواجد
معهم .وهو الٌاتى معظم االوقات الً ذلك المنزل لسفره فى اصعب المهمات التً كان اهل لها
اوللسهر الطوٌل مع الحج جبروهو ٌتعامل معه خارج هذا المنظر الذى علٌه الحج جبر وهو
ٌتعامل مع من حوله كا رجل اعمال كبٌر حتً الصعاٌدة الذٌن هم فى اعلى المناصب فً
الشركة وهم الحج(حسٌن الدهشورى)رئٌس الحسابات والحج (ٌاسٌن)رئٌس الشئون القانونٌة ابن
عم الحج (حسٌن)وابناء عم الحج جبر وهم ٌفضلوا كلمات حج ولٌست أستاذ او أي لقب أخر
لكونهم حجج بالفعل وصعاٌدة والمهندس (شفٌق)رئٌس القطاعات الهندسٌة باالشركة والذى
الٌضحك ومن الصعاٌدة الذٌن اصبحوا مهندسٌن بالخطاء مع هذا النجاح والعلم القوى والسفر
خارج البالد فى اكثر من دولة عربٌة واروبٌة وهو ٌعطً فى منظره هذا (لخط الصعٌد)فى
الحكاوي المشهوره الأهل الصعٌد.لكنه كان الٌجلس اال هو ورحٌل السرار بٌنهم هم االثنان
مماكان ٌثٌر ؼضب الحج جبر وهو ٌرٌد ان ٌعرفه ما بٌنهم من تلك االسرار.حتى ان الحج كان
ٌنزل به السب والضرب من الؽٌظ لذلك االمر ولكن بالحب وهو ٌعود الً طبٌعته االولى كا
صعٌدى واجورى فى احد االٌام وهو فى اشد حاالت الفرح بهذه العودة الً الماضً وهو معه
فقط او امام اهل بٌته وهو ٌجعله على تلك الحاله حٌن ٌستفزه رحٌل لٌخرج تلك الشخصٌة.ولكن
فرحته القوٌة وهو ٌرى انه اهل لكل سر حتى مع موظفً الشركة كبٌرا وصؽٌرا وانه الٌخرج
سر وٌفشٌه مهما كانت االؼرءاتات والعوامل المحٌط به.االما ٌخص العمل او ماٌإثر علً
المصالحة العامه للعمل وهو ٌتدخل اوال للحل قبل ان تكون هناك أي كوارث وكان ذلك كثٌرا
ولم ٌعلمه الحج االبطرٌق المصدافه ولم تكون هناك الفرصة اثناء ذلك الؽضب فى بعض
الموقؾ التى كثٌرا ماكانت معظم الوقت هزٌلة وهو ٌتعامل معه على انه احد الصبٌه وهو فى
اشد حاالت السعادة لذلك النه كان ٌفضل ان ٌكون معلم او مالحظ عمال بدل من تلك الحٌاة التى
هوعلٌها االن والكل ٌقؾ امامه من االبنة والزوجة التى قد اخذت على تلك الحٌاة الفاراهة التى
اصبحت فٌها وهو من كان ٌخرجه الً ما ٌحب رحٌل.وباالخص تلك اللهجة الصعدٌة وهو
ٌجعله ٌتكلم بها معه اثناء ذلك االستفزاز وحتً الحجة التً كانت تجد الفرصة فى ذلك الحدٌث
بتلك اللهجة وهم معا والضحك الذي كان ٌمالء البٌت وهو معهم على طعام اوؼٌره من تلك
االوقات التً كان ٌخرج بهم من تلك الحٌاة فً رحالت للٌلة وامكان رؼم ماهم فٌه من ثراء لم
ٌكن قد خرجوا الٌها وذلك لمعرفة تلك االبنة التى تعٌش تلك الحٌاة الفاراهة وتلك االمكان
المشهورة كافتاة من ذلك الجٌل وحٌاتها اٌضا كاابنة اكبر رجل اعمال وتعلٌمها اٌضا ولكن
خوؾ والدٌها علٌها وتلك العادات التً لم ٌتخلوا عنها فً أي ٌوم اال بعد ظهوره معهم وهم
ٌحسوا بذلك االمان لهم جمٌعا..واما الذي اذهل الجمٌع والضحك الذي لم ٌنقطع من البٌت لعدة
اٌام بعد ان عرؾ الحج ما هو السر الذي كان بٌن المهندس شفٌق ورحٌل .حٌث وهو ان كال منا
ٌعٌش أحٌان فً شكل او حٌاة لٌست كالتً ٌحبها االعند وجود من ٌرتاح معه وتخرج تلك
االشٌاء الدفٌنة فى االعماق كم هو حال الحج جبر وهو ٌجد الفرصه لٌعود الً الماضً والذي
الٌنسه’ ابدا حتً الٌعلوا علً خلق  هلل والٌخاؾ من ؼدر المال..ولكن هو االن رجل االعمال
الكبٌر والفرصة مع هذا الذى ٌعمل االن معه بل كما ٌقول (ولدى وأحٌانا صباى)واما المهندس
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شفٌق الذي كان بوجه الصارم هذا وهو ٌرعب الجمٌع مهندسٌن وعمال وموظفٌن كان ٌحب
الخروج اٌضا من هذا المشهد وهو ٌعٌش قص الخٌال والمطارٌد واالساطٌر وؼٌره مما كان
ٌحكى له فٌها رحٌل بعد ان عرؾ كٌؾ ٌدخل الٌه.وحتى الحجة لها اٌضا ما ٌخصها من تلك
الحكاوى للذكرٌات القدٌمة التً قد حرمت منها بعد ان اصبحت زوجة رجل اعمال ومن قبل
اٌام الشقاء وهى تكفاح مع زواجها من اجل الواصل وهً معه فً كل مكان او تنظر رجوعة
من سفران لم تكن قد سفرت معه وهً على هذا الحال حتً اصبحوا علً مهم علٌه.اما االبنة
التً كان لها الكثٌر وهً معه حٌث المساعدة فى الدراسة وهو ٌدربها على تحمل المسئولٌة فً
الشركة.كانت هً بعلمها لم ٌدخل علٌها تلك الشخصٌة التً تتعامل معها وان الجمٌع اٌضا على
ذلك االمر لٌس بااى اقتناع ان هذا مجرد تلك الشخصٌة االانه ذلك الحب له والود الشدٌد وهو
لٌعطً احد الفرصه كً ٌعرؾ من هو..ؼٌرها هً التً كانت دائما فى نار من انه لٌس هو ذلك
الشخص الودٌع المرح  .فوجه الذى ٌراه من ٌرى وٌحس انه عزٌز قوم واجار علٌه الزمن
وهً تري فً عٌنه ذلك الحزن الدفٌن وعالمات االسئ على وجه وتلك الهٌبة التً التخفً على
الكل وذلك العلم والتقدم وهو ٌقدم لها حلول جذرٌه وفعاله لكل االشٌاء فى دراستها ومسئولٌة
الشركة وحتً اراء العمل مع ابٌها وهو ٌاخذ راٌه فى فً تلك االمسٌات التً كانت بٌنهم جمٌعا
وعن تاكد بعد ذلك من كفاءته فً االمور وباالحص فى اعمال البورصة وهو ٌقنع نفسه ذلك
الحج بانه هذا الذى معه قد تعلم من مدرسة الحٌاة التً هً اساس التعلٌم فهو نعم تخرج من
الجامعة بعد كفاح كصعٌد كى ٌتعلم ولكنه قد نجاح بعد ان دخل فى دوامة تلك الحٌاة وهو ٌربط
بٌن مادراس وتعلم وبٌن التطبٌق الفعلً فى الدنٌا.وهذا كان رد فعل الحج جبر ورده علً ما
كان فى راس ابنته وزوجته اال انه اٌضا لم ٌكن فً شًء ؼٌر انه كٌؾ ٌعرؾ سره ولكن لٌس
هكذا انما كرجل اعمال وفى السوق.وهو والجمٌع ٌرى انه بالفعل الٌعطً أي فرصة لتتدخل فً
حٌاته.ولكنها لم تترح ابدا ولم تهداء تلك االبنة وهً تحاول الواصل الً حقٌقته فلٌس هذا الذي
ٌجلس معها كثٌرا ومعظم الوقت وهً تذاكر وٌعونها بكل ماهو جدٌد لٌس لشاب الٌحمل أي
مإهالت وذلك االحترام الشدٌد الذي ٌجعلها فً امان معه وهً كما لوكانت مع ابٌها اواخ
لها.حتً الحج محمود الذي نسً ذلك االمر من هو.بعد ان تعرؾ علٌه من اصدقاء له ذو نفوذ
قوٌه وهم ٌطلبوا منه االهتمام به وحبه وهو لم ٌندم علً ذلك .وهذا ماحدث مع الحج محمود
وهو ٌحبه كاواحد من اوالده وٌجعله ٌعٌش الً جوراه.وحتً الحجة (فاطمة)التً كان لها اٌضا
نصٌب من حب اسرة الحج جبر ولها جانب من الحب وهو ٌاتى بالسٌارة لٌذهاب بهاالً االمكان
الخاصة بها ومن زٌارات البنها فى مصر الجدٌدة والذهاب بها للتسوق فى ارقى االمكان وهى
قلٌلة الخروج وهو ٌخرج بها وهو كؤنه سائق خاص بها وهً التري فٌه ؼٌر الصؽٌر فً
اوالدها..واالن هاهو ٌترك العمل وكل شئ وكل هذا الحب والٌعرؾ احد السب وألي معنً
ولماذا؟ كل االمر مكالمة الى الحج جبررحٌل ٌترك العمل الٌوم والحج ٌنفذأالمر فً طرفة عٌن
والحج فى حسرة هو ومن معه جمٌعا فً البٌت والعمل حتً ظن البعض انه اما هو شئ مرٌب
فعال او كما كانت تظن االبنه هو فعال ذو شؤن ولم تتقبل ؼٌر ذلك لٌس هو مرٌب اوؼٌره انما
هو شئ هام..وقد تسبب ذلك فً إزعاج وحتً من الذهول وما اصاب الحج جبر نسً ان ٌترك
له أي مبلػ من المال حتً لو مكافاءة نهاٌة الخدمة او ؼٌره وهو كان سٌدفع له أي مبلػ حبا
وبالحب وهو ٌنزل بالحج محمود اشد التوبٌخ وهو ٌقول له
_طب تعال خد أي حاجه عشن الولد ٌعٌش منها ..بعد فاصل من اللعنات واما رحٌل الذى كان
ٌلعن نفسه واالٌام وهو ٌخرج من الشركة.
_ لماذا هذا كلما اقترابت من االستقراراجد نفسً مشرد مرة اخرى؟..كل ذلك فً رأس الحج
محمود وهو ٌعود الً البٌت والكل ٌسؤل حتى الحجة زوجته سؤلت
_هو فً اٌه حاصل وبٌحصل الواد كان كوٌس وربنا فتح علٌه ومحبوب من الحج واهله وال
معه كلهم؟مش معقول ٌكون عمل حاجة ؼلط ألسمح  هلل‼وكان رد الحج وهو ٌجلس فى المنزل
على تلك االرٌكٌة فى الصاله
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_مش عاوز اسمع كالم فى الموضع داخالص هو من بكرة راح ٌستلم شؽل تانً قضً
االمر..وكان الضٌق على وجه وظهر علً انفعاالته فما كان الحج الٌخسر صدٌق ٌوما لعمل او
مصاهر وها هو الٌوم ٌؽضب منه صدٌق عمره.حتى انه رؼم ما ٌحمله اوالده من شهادات
جامعٌة ومناصب كبٌرة لم ٌفكر ان ٌرتبط باى احد من اصدقائه فى زواج الاى من ابنائه رؼم
ان ابنة الحج فى قرب عمرا الصؽٌر سامح ولكن قد جعل الجمٌع من اوالده لها اخوة وهذا مكان
دائما ٌحدث معها وهى تلتقً بهم هم اخوة لها حتً سامح ماهو اال اخ فى مثل عمرها وهم
ٌكبروا مع بعض اخوة متحابٌن وبٌنهم كل االسرارواشٌاء االخوه ولكن كان شئ اخر فى راسه
هل خوؾ من ان تتعلق برحٌل وتحبه وتكون ماسؤءه وهو به ؼموض لم ٌكشؾ بعد من هو؟
هل هو من نفس المستوى لها رؼم ان الحج الٌهتم االبمن ٌكون جدٌر بحب ابنته كارجل
عصمً وصعٌدى ولكن الظروؾ الحالٌه له وهً ٌتمانها اعلى المناصب واالكابر ال؟هو لم
ٌفكر فً ذلك كثٌرا فبافعل عند التعامل ورإٌة ذلك الشاب التحس ال انه منك قرٌب ابن اواخ
وهذا هو الحال الذي ٌجعل من ٌتعامل معه على هذا النحو من ذلك الشئ والدلٌل هو مكان ٌفعله
الحج والحجة عندما كان ٌترك تلك االبنة معه وحدهم اوقات طوٌلة فى البٌت وهو معها اثناء
المذاكرة او فً الخروج ولكن هل هً تلك الشخصٌة كذلك النه تعامل مع اناس مثلً والحج
وذلك المجتمع ولكن الحج محمود قد عرؾ عن رفاهٌة العٌش الذي كان فٌها رحٌل فً السكن
الخاص به فً االسكندرٌة
...........................
كان العمل فً المقاوالت وحربها وصعوبتها لٌس شئ مثل العمل عند تلك الحجة هذه المرأة
التً ظهرت واصبحت مسئولة عن تلك الوكالة تلك المرأة المحاط بتلك السرٌة والؽموض
ومكانها هذا الذى الٌقترب منه احد.حتً العمال الذٌن ٌعملوا لدٌها ولم ٌتؽٌروا منذو بداء العمل
حٌن ظهورها وتلك الصبٌة اٌضا .رؼم وجود اقارباء لها فً نفس العمل بالمنطقة  .ومع ذلك
فخٌرها الكثٌر علً اهالى المنطقة وأجورها المؽرٌة لعمالها وكل الخٌر فً جمٌع المناسبات
وؼٌره والشئ الوحٌد هو عدم توفٌر فرصة عمل عندها الاى احد ؼٌر هم هإالء الموجودٌن
لدٌها وٌعملوا معها وان احد لم ٌطلب منها العمل الى احد فى الشارع رؼم حلم الجمٌع بالعمل
معها واالشٌاء عنها الكثٌر فٌما ٌترد عنها وعن شخصٌتها القوٌة والقرب من هإالء الصفوة فً
المجتمع و تلك المنطقة وؼٌره فً الخارج..اما الحج فلم ٌكن له معها أي اختالط او تعامل ؼٌر
بعض االعمال التً قد طلبتها منه علً فترات اخٌرة عن طرٌق بعض الناس بالمنطقة .وهو قد
نفذها رؼم الضٌق ودن ان ٌقبل منها اى مقابل اوؼٌره وهو قد راها مرة واحدة سرٌعه وهو
علً ماٌسمع عنها.وهً لٌست بتلك المراة السهله اوحتً تلك المعلمة اوسٌدة االعمال.وكان قد
اؼلق الموضوع .فهناك بالفعل االسرار فً حٌاة رحٌل.وهو ماٌقلب علٌه حاله وحٌاته..وهو اذ
كان قد عهد الٌه صدٌقه العمٌد (طه االلفً) عمٌد االمن ان ٌضع رحٌل فً منزلة اوالده
والٌحاول ان ٌسؤل عن شئ فً حٌاته وانه من حب والثقة فى الحج لٌإمن علً هذا الشاب مع
احد كما قال له العمٌد فى ذلك .حتً ان الحج ظن انه احد الضباط فً مهمه وفعال منظر رحٌل
لٌوحً االبهذا األمر ولكنه مع الوقت والعشرة لم ٌفكر فً ذلك الحج االهو الحب له كاأبن
واالهتمام به وبمصلحته فقط.ولم ٌفكر فً كل هذه االشٌاء االبعد تلك المكالمة من العمٌد له .كى
ٌؽٌر رحٌل العمل وترك العمل عند الحج جبر والعمل الً جوار سكانه الذي فٌه معه .وبتحدٌد
تلك الوكالة .وكا رجل امن لٌس معروؾ بالتحدٌد طبٌعة عمله االمنٌة اال انه من رجل االمن
القومى قلٌل الكالم .رؼم هذا الود لذلك الحج الصدٌق القدٌم له.وهً فقط بعض كلمات
_سوؾ اشرح لك فٌما بعد..وكانت المقابلة برحٌل من الحج محمود حٌن كان الحج فً مامإرٌة
عمل فً االسكندرٌة واتصل بالعمٌد (طه االلفً) صدٌقه لٌسلم علٌه وٌقول له انه باالسكندرٌة
.وبالفعل ذهب له العمٌد وقابله فً نفس الوقت لد وصوله وذهاب لؽذاء بالبٌت عند العمٌد .ولم
ٌكن الحج الٌعلم عن العمٌد طه فً عمله ؼٌر الترقٌات والتً كان ٌرسل له الحج التهنئة بها او
عندم ٌكون للحج أي شئ من طلب ٌحتاج فٌه الً (الواسطة) ولكن كانت هناك فترة عدة أشهور
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لم ٌتقابال وتلك فترة كانت طوٌله لهم النهم كانوا دائما علً اتصال ومقابلة مع بعضهم البعض
زٌارات فردٌة او عائلٌه .حتً انتقال العمٌد الً االسكندرٌة والعمل بمدٌرٌة االمن هناك من عدة
سنوات وحتً اثناء تواجد اسرة العمٌد هنا بالقاهرة كان الجمٌع من ابناء الحج الموجودٌن هنا
ٌتجمعوا مع اسرة العمٌد .وابناء العمٌد المهندس (عمر) الذى فً عمر سامح او اكبر وصدٌق
لكال من احمد بحكم التخصص وسامح ولكنه ٌعمل ضابط أكادٌمً فً الداخلٌة بعد التخرج من
الهندسة وتلك الصؽٌرة التً تخرجت من كلٌة الصٌدالٌة جامعة االسكندرٌة...وعندما كانت
المامإرٌه عبارة عن اسبوع .اعتبارها مصٌؾ وكان ٌود فً ارسل لحجة لكً تاتى تشاركه ذلك
الوقت.عندما وجد العمل المكلؾ به فً مدٌرة االمن حٌث بعض االعمال فً السجالت مطلوب
مرجعتها وهو ٌعتبر من تلك المناصب الرئٌسة فً المصلحة وبعد اول رنة من الهاتؾ لصدٌقه
العمٌد الذى حضر له على الفور.وكان قد قضى الوقت معه فى المنزل وكان علٌه الذهاب الً
حٌث الفندق الذي سوؾ ٌنزل فٌه.ومع ان المامإرٌه ؼرٌبة فً تلك المرة النها كانت التحتاج
لمثله فً ذلك االمر بل والاي موظؾ صؽٌر او ماشابه ذلك.اال ان االمر كان به كل التٌسرات
حتً الفندق رؼم زحام الصٌؾ وجد كل السهولة فً الحجز وكان معه العمٌد لٌواصله
بسٌارته.ثم ذهاب بعد الفندق لجلوس علً المقهً علً البحر معا لشرب الشٌشٌة.وكان تعلٌق
العمٌد وزوجته علً نزول الحج بالفندق وعدم االقامة عندهم فً المنزل..فزوجة العمٌد هً من
نفس عائلة الحجة (فاطمة) وكانت زمٌله لها فً الدراسة وحتً اتات مع اسرتها الً القاهرة
والتحقت بالجامعة وتخرجت من كلٌة االداب قسم اللؽة االنجلٌزٌة وكان رد الحج
_ ان الفندق علً حساب العمل فلماذا ٌوفر هو للعمل..ومع ضحك الجمٌع وزوجة العمٌد تقول
_ما انت أوله بالمبلػ ده..وهوٌردعلٌها
_ماانا ال راح اوفره راح اصرفه عندكم..والجمٌع علً نفس الضحك
وكان العمل باالفعل فً السجالت فً المدٌرٌة الٌحتاج كثٌر من الوقت وكان ٌمكن ان ٌرسل
عن طرٌق البرٌد او الحاسب االلئ وؼٌره من التكنولوجٌى المستخدمة ولكن المانع من تؽٌر
الجو وحتً بالفعل كان سٌتصل بالحجة لتاتى الٌه لتؽٌر الجوهى وابنه وزجته ولكن كانت
االمور قد تؽٌرت فى شكل اخرحٌث االقامة لم تكن بالفندق وال عند العمٌد فى بٌته بعد ان
وصال وتقبال معا وقضى اول الٌوم معه هو اسرته والذهاب بعد ذلك لمدٌرٌة االمن للعمل
والخروج الى المقهى بعد انقضاء اول ٌوم من المامورٌة
......,.,...
حٌث كان اول االمر والحج بالقطار وٌتذكر وهو شارد فى مقعده الفردى فى الدرجة االولى
لقطار االسكندرٌة المكٌؾ فى ذلك الوقت من اول النهار وهو ٌحتسئ القهوة وهو ٌستعٌد مشهد
التخرج هو والحج جبر من الجامعة حٌن اتوا االثنان من الصعٌد للدراسة بالقاهرة وهم طول
حٌاتهم مع بعض منذ الطفولة حتى الجامعة وهم كل افكارهم واحدة وراى وحد حتى بعد التخرج
من اول ساعة وهم ٌاخذوا اهم قرر معا وهم ٌذهاب كى ٌلتحق بالعسكرٌة حٌن كانت الحرب
على االبواب وهو ٌاخذ القرار هو والحج جبر وقتها ان ٌكون على ساحة القتال اشراؾ من اى
شئ وهم كان راٌهم وحد ان ٌذهاب لتطوع فى الجٌش واالحساس ان فعال االمر سٌكون به شئ
اخر على ؼٌر ماكان ٌحدث انذاك من ان مصر لن تحرب وهم كاشباب فى ذلك الوقت وانهم
لٌسوا االن مطلوبٌن لتجنٌد اال انهم لم ٌسمعوا الاى صوت ؼٌر الذى كان ٌخرج من راسهم وهو
ٌتذكر الرجال ومن كان وقتها وكل رجولة فى اٌام الجبهة وحبه لهذا الصدٌق الذى رابط بٌنهم
اٌضا الدم ولٌس اى دم انما هو والحج جبر بعد ماعاش فى لحظات واوقات كانت تسبق الحرب
بشهور قلٌلة فترة التدرٌب وما اكتسب من تلك اللحظات فى اٌام الحرب التى قامت بعد ان
التحق بالجٌش وذلك الشاب الذى تقابال معه وهو ضابط مثلهم وكان فى بداٌة التخرج من
الحربٌة والتدرٌب الحقٌقى والمٌدانى على الجبهة وهو ٌعود لمشهد العبور وٌتذكر تلك اللحظة
التى جاءت وهو ٌتصل بذلك الضابط ذو الراتبة الكبٌرة االن صدٌق العمر اٌضا من تقابال سوٌا
وشاء المولى ان ٌعود معا جمٌع وٌخرج كال منهم لٌكمال مسٌرة حٌاته وهم ٌحملوا افخر وسام
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على صدورهم فى كل مكان ٌكون فٌه بعدالعودة للحٌاة واالهل فى الصعٌد وحتى كل مكان لهم
وهم فٌه وهم بنفس الصداقة التى لم ٌحس انه سوؾ ٌرى مثلها او ان ٌرى رجال كما كانوا هم
وهو من ذلك الحٌن ٌربى اوالده على مثل تلك الصداقة والرجولة بٌنه وبٌن اوالد هإالء
االصدقاء معه الشئ له اال تلك المثالٌة والٌحب لٌنسب احد منهم او المشاركة فى العمل والكان
على استعداد ابدا ان ٌخسرهم بسبب تلك االمور لذلك حتى هإالء االوالد كبر على ذلك الحب
وذلك المبداء وهو ابو الرجالة لٌس لقب فقط وبعد ان عادوا من الحرب وهو التحق بسلك
الوظٌفة والحج جبر الذى اخذ طرٌق اخر وهو العمل فى المعمار كنفر وطرٌق السفر هو ومعه
زوجته ٌعاٌشوا المرار حتى وصل لما هو فٌه ولم ٌفكر اى منهم فى الزواج مرة اخرى كما هو
حال الاؼلب الصعاٌدة او من تسٌر معه الحٌاة اما االخٌر ذلك الصدٌق الذى اصبح راتبة كبٌرة
االن فى االمن القومى بعد لقاءهم والصداقة بٌنهم وهو العمٌد طه االلفى ذلك الضباط الصدٌق
واالخ وذلك الترابط بٌنهم وهو ٌعود من ذلك الشرود وتلك الذكرٌات واالٌام وهو ٌتصل به االن
لكى ٌبلؽه انه سٌكون فى االسكندرٌة وبالفعل من اول رنة له كان االخر ٌرد بسرعة فى الرنة
الثانٌة وبالفعل عندم كان قد وصل لمحطة االسكندرٌة وهو ٌجد العمٌد ٌنتظره وقضى الساعه
االولى لوصله فى المنزل عنده وذلك الترحٌب من الزوجة وتلك االبنة الصؽٌرة ومادار من
حدٌث ومفرقت االهل واالصدقاء والناسب اٌضا الذى بٌنهم وموضوع النزول فى الفندق
والكالم عن اسرة الحج جبر وكل الكالم االسرى واالهم ان اساس ارتباط العمٌد بزوجته تلك
كان اٌضا عن طرٌق الحج محمود والحج جبر لحبهم لصدٌقهم هذا وهم ٌرشحوا له ان ٌتزوج
من االسرة عندهم لكى ٌظلوا مع بعض..وبعد ان نزل من المنزل وذهاب للمدٌرٌة لبداء اول ٌوم
من المامورٌة والعمٌد معه بحكم عمله اٌضا هناك وهو ٌترك الحج محمود لعمله ومن ثم بعد
ذلك اتصل به العمٌد طه لٌتقابال معه ان كان الوقت متاح معه وانهى العمل .وفعال كان العمل
قد انتهً فى ذلك الوقت مع الحج فً وقت مبكرا من الٌوم.وامامه باقى الٌوم مازال طوٌل فقد
كان كل الموجود باالدارة هنا فً السجالت فً المدٌرة من روساء وموظفً المكتب ٌود عمل
أي شئ مع الحج من عزومات ورحلة الً الشاطئ وكل الترحٌب بتلك المامإرٌة لهذا الرجل
الذي عند الذهاب الاي منهم الً القاهرة ٌقوم معهم باحلً واجمل الواجب والترحٌب بهم
وصرؾ البدالت الكبٌرة التً كانت ترفع من الروح المعنوٌة لهم .حتً الٌكون كرهً لتلك
المامإرٌات والسفر الى القاهرة كما هو الحال السائد فً بعض االحٌان.
....
كانت الساعة الحادٌة عشر صباحا وكان اللقاء عند المدخل الخلفً لمدٌرة االمن حٌث مكتب
السجالت الموجود بالمدٌرة وعندما واصل العمٌد وهو ٌسلم على كل الموجودٌن من بعض
القٌادات فً العمل من الزمالء وبعض الرتب ورساء المكتب من المدنٌن ركب الحج مع العمٌد
وانطالق بالسٌارة الً حٌث ذهب الً البحر للقضاء صالة الظهر فً (مسجد المرسً ابو
العباس) فً بحري وهو فً الطرٌق قال له العمٌد
_انا عندي شخص عزٌز علً اوى وهو وحٌد فً الدنٌا وعوز اعرفك علٌه وعاوزك تخدو زي
والدك
_انت تؤمر بس اٌه الحكاٌه
_ٌعنً عاوزك تشوفللوا شؽلة كوٌسة عند حد من أصحابك االؼنٌا وٌكون معك
_انت صحابً الوحٌد الؽنً
_ٌاسٌدي  هلل ٌكرمك .وباقى الشللة ٌعانً
_هم فٌن دلوقتى
_لٌه وحبٌب القلب الحج جبر
_طب متكلمه انت علً طول هو مش حبٌك انت كمان
_علً العموم انت لما تشوؾ الشاب دا راح ٌعجبك وتحبه وانا ع نفسً بحبه
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_خلص طالم انت بتحبه احنا كمان راح نحبه بس قولً هو كان مسجون وطالع وانت عاوز
تساعده
_ٌاعم مسجون اٌه انا من االخر عاوزك تحبه زى ما انا بحٌه وصدقنى دا مش فرض علٌك
بس انت مش راح تندم علً معرفته دا زي والدى وانت فاهم كلمً
_طبعا فاهم هو انت بتحب أي حد..وكان قد وصال الً المسجد وبعد انتهاء الصالة ذهاب
لجلوس علً المقهً التً امام البحر فً نفس محٌط المسجد..وهنا قد حضر شاب فى حوالى
السابعة والعشرون من العمروتقدم من العمٌد طه وسلم علٌه حٌن سؤله العمٌد
_انت صلٌت الظهر؟وقبل الرد كان العمٌد ٌقوم باالتعارؾ بٌنه وبٌن الحج محمود وقال له
_دا باء هو (رحٌل) ال كلمتك عنه رحٌل دا ابنى التالت وراح ٌكون ابنك التالت برضة ٌاحج
وانا بكل ٌقٌن من كالمى دا والبرهان انك مش راح تنهى المامورٌة هنا ال وانت بثقة من ال
بقوله لك دا ومش راح اقول اكتر من كدة حتى المامورٌة والضٌافة ال الكل عوزك فٌها وانا
اولهم راح تنسئ كل دا مع البنؤدم دا وعشرته..وعندم نظر له الحج محمود وهو ٌمد له ٌداه لكً
ٌصفحه والول لحظة مد فٌها رحٌل ٌداه اوال لٌبدأ بمصافحة الحج كان الحج قد احس نحوه
بالحب وهو ٌنظر الً هٌئته تلك ومنظره الذي هو علٌه وكؤنه احد العسكرٌن ولٌس فعال
لمسجون او من المشردٌن كما كان ٌظن قبل ان ٌراه وان العمٌد الٌرٌد ان ٌدخل على الحج
الخوؾ من التعامل معه وهو علً ٌقٌن من ان صدٌقه العمٌد الٌحب أي احد اوٌقرب الٌه احد
ولكن! له قلب كبٌر وعطؾ علً كل من ٌري فٌه قد ظلم من االٌام او من ٌكون منه الرجاء فً
الصالح ولكن لٌس الٌعرفه بااقراب االصدقاء او من الذٌن هم حوله بتلك السهولة االلثقة قوٌة
فً هذا الذى ٌمكن ان ٌكون وسط هإالء االصدقاء ورؼم االبتسامة التً على وجه رحٌل الذي
ٌحمل الهٌبئة الفاضحة التً التختفً علً اصحابها ابدا.وهذا الجمود اٌضا علً وجه وعالمات
الحزن واالسئ التً كانت دائما ماترها بوضح ابنة الحج جبر.وذلك الجسد الرٌاضً الخفً فً
تلك المالبس البسٌطه التً ٌرتدٌها الٌخفً به عضالته التً تظهر بوضح وهً مقسمه وجسده
الذي ٌشبه هإالء (ملكٌنانا) العرض التً فً محالت المالبس الرجالً وهو منشوق القوام
ورؼم الطٌبة الحقٌقة التً هو علٌها والتً تختفً وراها قوة وصارمة فً التعامل والحزم
والسإال عن الصالة اوال..وبعد الترحٌب والرد على سإال العمٌد من انه قد صلً فً احد
الجوامع بالمنطقة قبل الحضور فى وقت الجماعة اٌضا.وبعد نزول المشروبات والشٌشٌة للحج
والعمٌد وهو ٌقول له اٌضا فى التعارؾ لرحٌل
_دا عمك الحج محمود صدٌق العمر فاهم طبعا ٌعانى اٌه صدٌق العمر وخط النار اتفضل
اقعد.ها ركنت فٌن عربٌتك..وكان وهو ٌرد بصوت هادى
_هنا قرٌب خطوات جانب الجامع ..وبعد اقل من ربع ساعة من الحوار بٌنهم قام العمٌد بعد
تلٌفون له فً العمل وهذه هً طبٌعة عمله فً أي وقت ٌتحرك اوٌترك من معه.بسبب
العمل.وهو ٌاستؤذن الحج وهو ٌطلب ان ٌستمروا فً تلك الجلسة التً هم علٌها وقضاء الوقت
حتً ٌتقابل من جدٌد علً الؽداء.وهوٌوجه كلمه الً رحٌل ان ٌستمر مع عمه
_ اقعد مع عمك الحج وشوؾ طلبته لحد مانتتقبل على الؽداء..ثم قال لحج وهوٌكمل كالمه
_ معلش انا عندي مشوار صؽٌر وراح اخلص بسرعة.عشن نكمل قعدتنا..وانصراؾ دون
تعقٌب وركب سٌارته.وبالفعل الجمٌع ٌقدر عمل العمٌد وطبٌعة وظاٌفته ولماٌشاء الحج فً الرد
بااي شئ النه كان ٌود الجلوس مع هذا الشاب الذي امامه.الكثر وقت بعد ان سماح له بشرب
المعسل وهو ٌحس انه ٌدخن الشٌشٌة ولكنه قد احس فٌه باالحترام لهم هو و العمٌد وكانه فعال
احد الضباط تحت ٌدي العمٌد وكانت الفرصة حٌن جلس مع بعضهم البعض وهو ٌتحدث مع
رحٌل فى ذلك الجو الجمٌل من الصٌؾ والحركة والوقت الذي مر بهم وهم علً حوار ظرٌؾ
وجمٌل قد اعجب الحج فى كل شً حتى انه نسً فكرة انه احد رجال الشرطة مع حدٌث رحٌل
الجمٌل والحج ٌساله عنه وعن اهله وانه ٌعٌش هنا باالسكندرٌة وحده لٌس له أي احد وٌعشق
القاهرة والعمل هناك .وهو ٌساءله اٌضا عن ماٌعرؾ من االعمال وهل سافر قبل ذلك الً
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خارج البالد.ؼٌر القاهرة وهو ٌقول له انه سافر الً االردن والعراق ولبٌا وسورٌا ولبنان
والسعودٌة .والحج ٌسؤله بعد االعجاب من سفره هذا لتلك البالد وهو ٌقول له
_والسعودٌة( كان لعمل اٌضا)وهوٌرد علٌه بصوت كله اداب طول الحوار وكلمات مرتبه
وهً تخرج من فمه وكلها وقارا فً الحدٌث حتً اثناء الضحك.
_السعودٌة لعمرة والحج..والحج فى قمة السعادة لماٌسمع من تلك االشٌاء
_ عمرة وحج مشاء  هلل ربناٌكرمك ٌابنً..وهً تخرج منه الكلمة بصدق.وقد انقضً اكثرمن
ساعة فى ذلك الحوار وذلك الوقت الجمٌل واشٌاء من هنا وهناك فً حورات مختلفة والحج ٌجد
فٌه الكثٌر من الذكاء والثقافة والتدٌن والخلق الحسن..وجاءت رنة تلٌفون لحج على هاتفه
المحمول وكان المتصل العمٌد وهنا تحرك رحٌل من امامه الى دخل المقهى الٌتركه فى
المكالمة التى لم تستمر االثوان وهو ٌرد بكلمات قلٌلة.وحٌن هما لبذهب كان قداسرع رحٌل وهو
دفع الحساب الذي كان الحج ٌرٌد دفعه والحج نظره له ولم ٌعقب وانصراؾ من المكان وهو
باعجب به ووصال للسٌارة التى كانت فى شارع جانبى لمقهى كانت السٌارة داٌو النسوس سواء
اللون مودٌال جدٌد ورحٌل ٌفتح ابوابها عن بعد وركب االثنان واحس الحج بفرق الجو وهو
بداخلها حٌن ادار رحٌل المحرك وعمل التكٌؾ وتلك الرائحة التى تخرج من الفواهة وقد
انطالق فى طرٌق البحروالحج ٌحس انه ٌؽلق كل ابواب حدٌث بعٌنه عن حٌاته
الشخصً..وعندما دخال الى منزل العمٌد وهو ٌجد الترحٌب من كل الموجودٌن برحٌل وكؤنه
واحد قرٌب منهم .ومن قبل الترحٌب بالحج محمود ذلك الصدٌق والقرٌب وهو قد راى ذلك
الترحٌب برحٌل بعد ان جلس ومعاملة الكل له بعد ان كان الحج ٌداعب تلك الصؽٌرة وهى
تجلس بٌن احضانه النه لم ٌكن لدٌه بنات وهو ٌفكر بجدٌة فً ان ٌاخدها لسامح االانه حرٌص
االٌخسار اصدقائه لهذا كما ذكرنا الاعمال اومصاهرا رؼم انه لن ٌرفض أي احد من اصدقائه
ذلك االمر الشٌاء كثٌرة وهً هإالء األوالد وتربٌتهم .وهو الٌضمن مشاعر االخرٌن
ولمشاعرأوالده.اٌن ومع من .انما هم اوال اخوة مع بعض وذلك االفضل لهم جمٌعا..وبعد ماراى
من معاملة لهذا الشاب من الجمٌع تإكد بالفعل لٌس هذا مجرد شخص عادى حتً ٌدخل تلك
االسرة وٌكون هكذا ..حتً عمر اونقٌب مهندس عمر بعد ان جاء وجلس ٌداعب عمه الحج
محمود والسإال عن أوالدها وقلة االتصال منهم وؼٌره مما بٌنه وبٌن احمد ظؽٌان الذي لما
ٌراها’ من فترة واالخر الذى ٌاتى االجازة ولم ٌتقابل معه اٌضا.وبعدها ذهب هو ورحٌل الً
ؼرفة عمر قبل الؽذاء لما بٌنهم اٌضا من اشٌاء كشباب وحتً ذلك الذي حدث بعد ذلك مع اوالد
الحج محمود بعد معرفة رحٌل وهم قد اصبح بٌنهم الكثٌر من اشٌاء كشباب وؼٌره من الذي
كانوا ٌجدوا معه من تلك الراحة فى التعامل وبعد الؽداء والحوار وتلك االلفة وجو االسرة الذى
ظهر فٌه اكثر للحج ان رحٌل ذلك قرٌب بشدة وفعال هو لٌس اال ضابط زمٌل لعمر ولٌس اى
زمٌل وٌمكن ان ٌكون اكثر بكثٌر فى اشٌاء لم ٌلحق ان ٌستوعبها الحج فى ذلك اللقاء من ؼلق
كل باب لفكر له فى اى شئ بطرٌقة العسكرٌن وهو ٌظن انه سٌكون عرٌس لتلك الصٌؽرة لكن
فعال وجد ان ذلك اٌضا لٌس من االمر فى ذلك انما هو شئ قوى ألسرة وانتهى االمر ان اصبح
الحج ضٌؾ فى االقامة فى شقة رحٌل الذى رحب بسرعة فى االمر لما قد دخل الى قلبه ولكل
مافى راسه من كل االفكار وهو ٌرى شقة صؽٌرة انٌقة فى حى هادى راقى وٌرى كل الثقافة
وتلك النظافة والترتٌب لشقة اعزاب وٌعرؾ الكثٌر عن حٌاة ذلك الشاب الذى اصبح فى منزلة
االبن له بسرعة ؼرٌبة رؼم عدم االقتانع بفكرة انه ترب مع االٌام وفقد االهل وانه تمسك لٌكون
بهذا الشكل الذى هو علٌه فى الحٌاة بعد ان اشتؽل فى البحر والسفر الى البالد وان من كان
بجواره هم الجٌران له فى السكن ذلك .والحج ٌحاول اقانع نفسه بذلك وان تلك الهٌبة لتكون على
هذا بما ٌقول ولٌس فعال مسجون او متشرد واحب التوبة ورؼم كل ماحكى فٌه مع الحج فى اول
للٌلة تلك مقانع وان هناك من ٌحارب من اجل ان ٌكون شئ والٌقبل بالضعؾ والتشرد ونعم
البحر والسفر ومدرسة الحٌاة وتعلٌمها والحج ٌتذكر نفسه والحج جبر وما وصال الٌه هم لكى
ٌقانع باالمر وهو ٌنسئ كل شئ مما راى فى تلك الشقة من كل قدٌم من االؼانى والتراث وتلك
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المكتبة الكبٌرة المالئى بكل ماهو مبهر من قدٌم وحدٌث واٌضا وهو ٌجلس فى شرفة تلك الشقة
بعد ان اعد له رحٌل الشٌشة بعد العشاء والفاكهة والمشروبات كما لو كان بالبٌت امراة تشرؾ
علٌه والمكالمات التى لم تنقطع طول اللٌل من الجمٌع من زوجة الحج وابنه والعمٌد واسراته
وهو الحج لشئ براسه ؼٌر سإال العمٌد عن من هذا وماهو امره ولم ٌجد الرد الوافى الاى
اجابة..ولم ٌنتهً اسبوع المامإرٌة الخاصة بالحج محمود .االوكان رحٌل هو مثل ظله فً كل
مكان معه رفٌق وابن وهو معه بسٌارته فً كل مكان عمل وخروج حتً بالفعل كاد ان ٌرسل
للحجة لتكون معه من اول للٌلة وهو ٌحكى لها عن من احب وابنها الكبٌر وهو ٌعرؾ بكل
االحداث من عمر ابن العمٌد والحوار الذى كان فى اول للٌلة وهو ٌذهب كى ٌاخذ امه لتكون
معه بالبت عنده حتى ٌاتى ابواه وهم كانوا من بعد ذلك االشتٌاق كانوا قد اخذوا امر السفر
لقضاء الصٌؾ وباالخص ان الصؽٌر كان على وصول من السوٌس ألجازة وان اسرة الحج
جبر كانت اٌضا تستعد لذهاب الى المصٌؾ واللقاء االسرى كما كان فى الحوار بٌن الحجة
صفٌة زوجة الحج جبر والحجة فاطمة ابنة عمها فى اول الٌوم لسفر الحج والحج ما ٌفكر حتً
فً ان ٌتصل برحٌل ٌجده هو امامه حتً ان العمٌد كان قد افتقد صدٌقه بعد ان ترك الضٌافه
لرحٌل وهو مع الحج حتً فً العمل وهو ٌذهب الٌه كى ٌوصله وٌعود به حٌث التنزهة فً كل
مكان فً االسكندرٌة والشوائط المختلفة وخروج الً امكان تنزهه لٌال وؼٌره ومقابالت مع
االقراب الموجودٌن فى المحافظة من اهل الصعٌد..وهو ٌعارؾ من حوله بالعمل انه ابن اخٌه
بكل فخروالزراٌات المختلفه لالقراباء بعد سهولة الذهاب لهم مع وجود تلك السٌارة بعد ان كانوا
دائما فً ؼضب حٌن ان ٌعرفوا بوجده هنا ولم ٌذهاب الٌهم كرابطة ابناء القرٌة والبلد الواحد
من اهل الصعٌد والعمبد فرح بهذا االمر من ضٌافة صدٌقه على ٌد رحٌل نظرا لما هو فٌه من
عمل .وطول وقت المامإرٌة المكلؾ بها الحج .ورحٌل كان جدٌر بذلك وجدٌر بكسب حب
الحج ابو الرجالة.وهو ٌضم الٌهم هذا الذي ٌحمل الكثٌر والكثٌر من نفس التربٌة والدٌن
والثقافة..وهو الٌدخل علٌه انه مجرد شاب عادى علمته الحٌاة فقط او اهتمام هو بتثقٌؾ نفسه
ولم ٌسطٌع طول هذا الوقت ان ٌفتح معه الموضع فً تلك االشٌاء من هو؟وكٌؾ تعلم ؟وهو
ٌؽلق علٌه كل االسئلة وهو ٌرد بااجابات مقنعه ومقبولة كما كانت فى اول للٌلة حتً االتصال
بالحجة وهو ٌطمؤن علٌها وٌحكً لها عن هذا الذي قد جعله االبن الثالث وهً فً عجب من
ذلك ولكنها تعرؾ اٌضا لٌس الحج من السهل ان ٌقترب منه احد فى أي مكان او زمن
االبحدود حتً زمالء اوالده كان لٌس من السهل حتً وقتهم هذا ان ٌتعامل مع أي فرد
اومصادقة أي احد ورؼم الشارع الذى نشاء فٌه لم ٌكن لهم أي تدخل مع احد..وهو ٌجد معه
الكثٌر من الحلول لبعض تلك االشٌاء فً كل شئ كما حدث بالضبط مع الحج جبر واسرته.وهو
معجب اشد االعجاب كرجل صعٌدى ورحٌل ٌتعامل معه بكل اداب وتبجٌل له مها زاد الوقت
والعالقة بٌنهم وهو ٌعطٌه حق التعامل والتبجٌل وحده وامام االخرٌن..وقبل انقضاء المإرٌة
كان قد كان قد واصل الحج جبر واسرته الً االسكندرٌة وذهاب الٌه الحج والعمٌد لترحٌب به
واالسرة وكان رحٌل من ٌقود بهم .وهو ٌتعرؾ علٌه وكان فى الٌوم الثانى هو المسئول عن
الحج جبر ومن معه  .بعد اللٌلة االولى للقاء االسري..حٌث العمٌد وزوجته والحج محمود الذى
طلب عمل لرحٌل الذي ما ان رآه الحج جبر وهو قددخل الً راسه كرجل اعمال وصعٌد وذق
طعام الذل قبل ان ٌصل الً ماهو علٌه..وبعد الٌوم الذي كان هو اخرٌوم لحج محمود وٌعود
الن اسرته لما تلحق ان تاتى لظروؾ العمل لالبن الكبٌر وتاخر الصؽٌر فى نزول االجازة التى
كانوا سٌكون جمٌعا معا فٌها ورحٌل الذى قد استلم العمل ولكن هو االن موجود بصفه
شخصٌة مع الحج جبر واسرته الشٌاء منها ذلك المظهر الذي علٌه وهو ٌعهد الٌه باابنته
والحجة حتً ٌخرجوا فً امان الً كل ما ٌرٌدوا الخروج الٌه ولكن بسٌارة الحج الفارهة
ولٌست تلك السٌارة التً معه وهً كانت وكان هذا اول اعجاب الحج جبر لذلك االمر من حب
الحج محمود وحب العمٌد لهذا واٌضا تعلق الحج محمود به كان ذلك هو االمان فً ان ٌكون مع
الحج جبر بعد ان تاكد هو بنفسه من هذا الذي سٌتعامل معه وهو ٌجرب بنفسه كرجل اعمال
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وصعٌدى وذاق المرار والذل قبل ان ٌصل الً ماهو علٌه االن ولكن كان قلبه مطمؤن
نحوه...وسافر الحج وهو عزٌز علٌه فراق رحٌل وٌود لوجعله معه كااحد اوالده بعد ان تاكد انه
لٌس له احد فً هذه الحٌاة ولكنه كان مطمؤن علٌه بعمله مع الحج جبر وهو علً ٌقٌن انه سوؾ
ٌدخل قلبه هو ومن معه ولن ٌستطٌع الحج جبر بعد ذلك البعد عنه كما حدث معه.واالكثر عند
تودٌعه والعمٌد ٌإكد علً الحج محمود انه قرٌبا جدا سٌكون معه بٌن احضانه كؤحد اوالده وهذا
ما قد هون علً الحج .بعد ان اكد علً الحج جبر ان ٌجلعه معه فى القاهرة والحج جبر ٌنكر
علٌه تلك العاطفة التً لم تكن موجودة لدٌهم وهو كان ٌاكابر فً ذلك حٌث بالفعل كان
قرارالحج من اول لحظة ان ٌكون معه ولكن فضل ان ٌرى علٌه اوال بعض االشٌاء من عمله
فى االسكندرٌة ومن بعد اول اللقاء الذى كان مالئى بالمفرقات من الحج جبروهو ٌتعامل معه
فى التعارؾ واالستفزاز والمحوار فى الحدٌث كما ٌفعل رجال المباحث وهو بحكم انه رجال
اعمال ولٌس اى رجل اعمال بل بداء من العدم وتلك االبنة واٌضا الحجة واالشٌاء الكثٌرة فى
تلك اللٌلة وعدم تدخل العمٌد واالسرة وهم ٌروا افعال الحج جبر حتى الحج محمود الذى كان
فى انجذاب بشخصٌة صدٌقه الصؽٌر والثابت الذى هو علٌه وانفراد تلك الؽادة باابنة العمٌد
اختها الوحٌدة فى هإالء االخوة الرجال وهى تسال عن هذا وتحاول معرفة اى شئ عنه من اول
رإٌته ولكن الاكثر مما قد وصل له الحج فى تلك االٌام .وحتً فً الحوار الشخصً لحج
جبرمع زوجته وتلك الؽادة والٌة العهد لما لها من علم وثقافة وهو ٌشاركهم الراى كرجل
متحضر وهم ٌسالوا عن اعجاب الحج بهذا الشاب وهو ٌخفً على اصدقائه هذا االعجاب الذي
كان ظهرا وهو ٌاكابرفى االمر.وماهً المإهالت التً ستجعل الحج ٌجعله ٌعمل عنده بسهولة
حتً فً أي شً ..ؼٌر رد الحج جبر هو
_ان مإهالته الظاهره علٌه وهو ٌعرؾ كٌؾ ٌدخل الراس..حتً ان الحج محمود الاخر وقت
طلب من العمٌد ان ٌذهب رحٌل معه وهو سٌوفر له السكن واالقامة والعمل اٌضا ولكن العمٌد
كان ٌفضل ان ٌعمل مع الحج جبر..وحتً تلك االشٌاء لم تكن فً راس الحج محمود لماذا ؟
ذلك وتلك االشٌاء هل هو فعال ضابط مكلؾ بعمل ما ولكنه لم ٌهتم بذلك ؼٌر ذلك الحب الذي
جمعه مع هذا الشاب..ولكنه بالفعل اصبح ملك لحج جبر حٌن كان ٌتصل به الحج لٌطمؤن علً
من راشحه الً العمل وهو ٌقول له فً الهاتؾ
_لو مفٌش فرصة عندك وانت شؽالته عشن االحراج منً انا والعمٌد عادي مفٌش مشاكل انا
ممكن اوفر له هنا الشؽل..والحج ٌرد علٌه فً اختصار لذلك االمر
_ دا خالص ملكً انا عرؾ ازاى ٌدخل دمؽً..وبعد ان استالم العمل فً مكتب االسكندرٌة
وهو معه الحج وزجته وابنته وكان ٌقوم معهم بنفس الدورالذي كان مع الحج محمود واكثر
حٌث التواجد مع الحجة واالبنه وحدهم وهو ٌرفقهم فً كل مكان ٌذهبوا الٌه ومع الحج فى
االمكان الخاصة به وهو سرا له فً االعمال والزٌارات وفً نفس الوقت فً المكتب لقضاء
اصعب المهام من اول ٌوم بتكالٌؾ من روساء المكتب وهى بعد اوامر الحج ولكنها تاتً عن
طرٌق هإالء القٌادات هنا المسئولة عن العمل وهو بكل نشاط وكفاء فً ذلك حتً دخل بالفعل
راس الحج واسرته..وهو لٌس له عمل ثابت ومحدد فى ذلك الشؤن وهو بسٌارته تلك واالكثر
وهو ٌخدم الجمٌع صؽٌر وكبٌر وفى اٌام كان ٌدى وقدم المكتب واهل لكل حب وسر من به
جمٌعا..حتً بعد سفر الحج وعودته الً القاهرة .كانت هناك اكثر من مامإرٌة له لذهاب الً
القاهرة وهو لم ٌمر علٌه فترة فً هذا العمل وكلها باشٌاء مقناعة لسفرولكن كانت لحب ان ٌراه
دائما الحج واسرته وهو ٌنزل عند الحج محمود فً ؼضب من الحج جبر الذي كان ٌتعمد ان
ٌظل فً القاهرة اٌام وهو ٌسهر معه حتً ٌجبره الً المبٌت عنده فً اكثر من مكان حتً وكؤنه
من اهل الصعٌد ومن ٌاتً الً الزاٌارة وهو ٌاتً معه بكل ماٌدخل السرور علً نفس الحج من
اشٌاء ٌفرح بها اصحاب االعمال وهو ٌجد فٌه القوة فً الحافظ علً ماٌجلبه من مال وكثٌر من
تلك الموقؾ التً تحدث مع رجال االعمال بعضهم بعض فً السوق .بعد تسدٌد المبلػ المتفق
علٌها ثم اخدها بشكل اخرممن ٌستلمها.فً أي االحوال بشتى الطرق وٌكون ضحٌتها الذي
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ذهاب لحمل االمانة وهو من اول ٌوم لم ٌفلح معه احد فً ذلك االمر لقوته ولكن كان اللعب
بشكل ملتوي عن طرٌق النساء او الخداع وهو كان لٌس من السهل االٌقاع به فى ذلك وهذا
مكان دائما ٌجعل الحج والمحٌطاٌن به فى العمل الٌدخل فً راسهم ان ذلك مجرد شاب
عادى.حتً انهم كانوا علً علم بهإالء العمالء وتلك االشٌاء ولكن هو السوق والعمل الذى
ٌجعل التعامل مع هإالء.وهم الٌجدوا من ٌعرؾ التعامل معهم واللعب وتلك الوسائل التى كان
هو ٌتعامل بها الٌثبت اكثر انه لٌس هذا فعال مجرد شاب كما ٌوحى للجمٌع من طٌبة واٌضا
زهد او ان االمور تسٌر معه ببركة  هلل النه من الٌٌاتمه وحرمته الدنٌا .وهو كان احٌانا الٌكشؾ
تلك االمور التى كانت تحدث معه .االلمعرفة الحج بطبٌعة من ٌتعامل معهم والتعمد طول الوقت
الارساله هو بالتحدٌد بعد كل موقؾ وٌخرج منها فٌما لو كان االمر لعبة من العاب الحاسب
تتصعد فى كل مرة الى مراحلة اصعب وباالخص بعد اول ٌوم له مع ابنته فى اجازة المصٌؾ
وهو ٌذهاب بها الى المٌناء فى صباح اول مقابلة وتلك المفارقات اٌضا فى ذلك الٌوم الذى كان
الفٌصل ان ذلك الشاب لن ٌكون اى احد فى العمل.وكان االمر صعب علً تلك االبنه وهً
كانت تتعلم كل شً من اجل المسئولٌة وكانت على علم من هم هإالء العمالء وما ٌفعله ابوها
وهى ترى اٌضا مثل ماٌرى ابوها فى كل تلك االختبارات والٌعلم احد والهى والحتى ابوها
لماذا ٌفعل ذلك ولماذا وماالسبب ؟وسإال كان دائما ؼرٌب لماذا هذا االهتمام او االنجذاب؟
وكانت الفرصة فً تلك المامإراٌات لٌكون مع الحج محمود ذلك االب الحبٌب.وهوٌدخل الً
بٌته وٌتعرؾ با ابنائه الموجودٌن هنا وهو ٌنام فً حجرة سامح ان كان هنا فً اجازة اوؼٌر
موجودة وهو ٌقضً معه الوقت ان كان فً اجازة قبل ان ٌعٌش معهم فً نفس المنزل.وهو
ٌتعرؾ بالمهندس احمد طؽٌان اٌضا فى انجذاب شدٌد وتعلق سامح به وارتاٌح احمد له بشدة بعد
ان اشتاق لمعرفته من كثرة ما سمع عنه من الجمٌع حتى من اسرة الحج جبر والحج جبر نفسه
وعمل المشواٌر الخاصة بالحجة (فاطمة) فً اإلسكندرٌة ألقاربها الصعٌدة المجودٌن هناك.كل
ذلك حتً جاء الوقت الذي قرار الحج ان ٌكون الً جواره وهو علً تام الٌقن انه لٌس شخص
عادى ولكن هو احبه وهو الً االن ناجح .ولٌس منه خوؾ الن اهم مافى االمر لٌس الحج
محمود بل هو الحج طه االلفً اوالعمٌد والحج علً ٌقٌن ان هذا لٌس علٌه جاسوس فهو
معروؾ للجمٌع من هو ولٌس اصدقائه فقط وانما االمر البد وفٌه خطر علٌه والٌرٌد ان ٌعلمه
احد بذلك وهو لن ٌقبل أي احد ٌحمٌه فً ذلك كؽرور اوؼٌرة ولكن بذلك الحب المانع
وباالخص ان االمر فٌه االن اسرته وهذا الذى لم ٌفارق راس الحج جبر وحتً الحج محمود
الذي احس بذلك مرة اٌضا من كالم الحج معه وهو كان نفس التفكٌر عن انه من اجل الحماٌة
وعمل امنى ولكن كان الٌحاول ان ٌظهر ذلك االمر بٌن اسرته حتً تلك االبنة التً هً وامها
كانوا علً نفس الشً ولكن فً الخفاء اٌضا اال انه مع الوقت جعل الكل ٌنسئ ذلك االمر..حتً
انه حٌن عاد الحج لكل تلك الذكرٌات وهو جالس وٌتذكر كل شً حتً ان الحجة كانت تسمع
ماٌتمتم به من تلك الذكرٌات..وهنا تحدثت وقالت عند كلمة ضابط
_طب ٌارٌت ٌكون ضابط زى ماانت بتقول اهو نجوزه البنت والحتً أي وحدة من العائلة
عندنا.خسارة بس اقول اٌه البنت بصراحة مٌاله له بس مش هو ال ٌتعد الحدود بعد معشرنه
واتؤكدنا من كده .وهوعارؾ الفراق ال بٌنهم بس االحساس ان هو
.........
ولم تكمل كان باب الشقة قد فتح ودخل سامح ذلك االبن االصؽر مقلوب الوجه ومن خلفه رحٌل
علً نفس الحالة فسامح شاب اصؽر من رحٌل بقلٌل من االعوام واالجازة له هنا هً التحررمن
كثٌر من تلك القٌود التً فً العمل واٌضا من البٌت .حٌن ٌخرج فً تلك االوقات وٌعٌش شبابه
فً الخروج وهو معه رحٌل بعد الذي رابط بٌنهم وهو مقٌود لطبٌعة مناصبه فً العمل فً
السوٌس كمهندس .وهنا لطبٌعة الوالد وتلك التربٌة.ولكن المانع من قضاء الوقت مع هإالء
االصدقاء من نفس الشهادات والطبقات المختلفة والذهاب لتنزة فى وسط البلد والجلوس معهم
وكل مكان فٌه المتعة بحدود التً تراب علٌها التً وهً حائال بٌن ان ٌفعل أي شً هنا او فً
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مكان عمله .ورحٌل الذي نفس الشئ فً كل ما علٌه من تلك االخالق وعمله اٌضا مع الحج
جبر الذي ٌجعل منه قدوة لم هو فٌه من تواجد مع تلك االسرة وامانة و حمل مسئإلٌة تلك
االشٌاء التً تجعله محل األنظار..وكان سامح ٌزمجر وهو علً هذا الشكل الذي ٌظهر فٌه و
انه اخر العنقود.وتلك الوسامة التى التدل علً انه صعٌدى والؽضب علٌه ظاهر..حتً قالت
الحجة
_فً اٌه ملك احنا دخلٌن علً نص اللٌل وانت عندكسفر الصبح.عوز تسهر اكتر من كدها
(وهً قد تؽٌرت لهجتها الً الصعٌدٌة فً الحدٌث).فاردعلٌها
_هو علً السهر انا علً العكنها بتاعت االفندى دا( وهو ٌشٌر الً رحٌل ) وهو ٌكمل
_ ال هو فٌها طول الٌومٌ .عانى اٌه ساب الشؽل انا علً اسعتداد اشؽله فً احسن حاجه فً
السوٌس او معً لوحب ولوعوز ٌسافر بره مفٌش مشاكل هناك الشباب برضة عندهم اسعتداد
ٌخدوه معهم وهو عارؾ كدة..وبالفعل رؼم عدم وجود شؽل.االان سامح من السهل علٌه ان
ٌوفر له ذلك لٌس هو فقط بل الجمٌع حتً من بالخارج من اصدقاء ومن هم موجودٌن هنا من
االخ االكبرواالصدقاء من تلك المجموعة لسامح بعد ان اصبح بٌنهم وكسب قلوب الجمٌع.وما
هو فٌه من نشاط ونجاح ظاهر للكل .والاهمٌة الاي مإهل لدٌه..وهنا ذهبت الحجة لكً تجهز
العشاء ..وسامح ٌقول لرحٌل
_راح تعشا معً ول برضة نظام قرؾ..فردت الحجة وهً تذهب الً المطبخ وعلٌها الؽضب
بنفسى اللهجة الصعدٌة
_ماٌتعشا كٌؾ(باااه) وقال الحج بنفس اللهجة
_انا معرفش فً اٌه..ورد رحٌل الول مرة من بداء الحدٌث وصوته قوي وهادى وعلٌه االداب
امام الحج والحزن الذى الٌخفً علً وجه ابداء.منذ ان عرفه ودخل بٌنهم ولكن كان واضح فً
تلك المرة
_و هلل انا مش عارؾ اٌه ال بٌحصل
_أل انت الوحٌد ال عارؾ وفاهم ال بٌحصل كله (قالها الحج فً تهكم واضح)كما لوكان ٌقولها
الحد اوالده
_ٌاحج انا مش عارؾ اٌه ال بٌحصلً..قالها رحٌل بنفس الحزن والهدوء .كان الحج اسمر فاتح
ذو وجه جامد طوٌل القامة ومشدود القوام  .واتت الحجة وهً ترتب علً رحٌل وهً فً حنٌة
االم معه.وهً تقول بنفس اللهجة الصعدٌة
_ٌاولدى ابوك الحج هو زعالن عشانك
_عارؾ ٌاحجة بس انا مش عوزه ٌزعل منً..وهو ٌذهاب الٌه حٌث ٌجلس علً تلك االرٌكه
وهو ٌقبال راسه..وكان من المعتاد حٌن ان ٌكون سامح هنا ان ٌجلسا للعشاء بعد كل متنزه
والنوم معه فً تلك الحجرة طول اإلجازة فى حب شدٌد من اول لحظة بٌنهم وهو القرٌب من
عمره واالكثر وهو سامح ٌحس فٌه بتلك االخوة وانه رؼم سنهم ٌحس معه انه اٌضا الكبٌر مثل
اخوه احمد ولكن هم شباب وما بٌنهم....ولكنه الٌوم صعد الً حجرته لٌنام وحده لما هو علٌه
من تلك الحالة.نعم هو بالطبع ٌحمل سرا.الٌعلمه ال هو والقلٌل من حوله .ولكنه نفسه الٌفاهم
هذا السراحٌانا اوذلك الذي هو فٌه من حٌاة مفروضة علٌه وهو علً ٌقٌن كل الٌقٌن من انه
مصدر شك وقلق لمن حوله فً بعض االوقات.رؼم تلك المحاوالت التً ٌظهر بها وهو ٌدخل
االمان علً الكل من حوله والبهجه والسروروالنشاط فً كل شئ والجمٌع ٌحس معه بذلك
االمان وهم معه لما لهو من قوة تظهر فً كل وقت فً العمل واالمانة فى التعامل وحتى هإالء
االصدقاء لسامح وهو من اصبح بٌنهم فرد زمٌل بسرعة وهم فٌهم من كل شئ من اول الؽلم
والثراء ولكنه اقتراب منهم بسرعة وفخراٌضا لسامح واخوه االكبر وهو ٌرفع راسهم طول
الوقت كما فعل مع ابٌهم وهو فً عذاب لما هو فٌه فً حٌاته من حرامان االهل واالسرة
واالستقرار.وهو ٌحس فً تلك االوانه انه ٌعٌش مثل المطارٌد فً كل وقت ولكن تلك المرة قد
احس باالستقرار واحب العمل مع الحج واسرته وتلك االسرة وحب الحج محمود واهله جمٌعا
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ونسً ماهو علٌه من مإهل وعمل اصلً وهوٌرٌد وٌسلم بتلك العٌشة الجدٌدة .ولكنها حرب لن
تنتهً هكذاحتً تلك التً مالءت خٌاله والخٌال فقط .وهً تعوض علٌه فراق تلك الحبٌة واالم
واالخت هً نفس الشئ وكان ٌتمنً لو ٌحكً معها وٌكشؾ لها ماهً تحس به من نحوه وهو
من انت؟ وماهً حقٌقتك التً التخفً هكذا علٌنا !وهً ترقب كل تحركاته فً العمل واالجازة
واٌن ٌذهاب وكٌؾ ٌقضً وقته رؼم انه الٌفرق تلك االسرة االقلٌل او وهو ٌقضً الوقت مع
سامح بناء على رؼبة االب الصدٌق وحبٌب الحج جبر واألخوة الرجالة لتلك الؽادة االبنة ولكنه
ٌعلم كٌؾ هً التقتانع بم هو علٌة وهً ترقب كل شئ فً حٌاته ٌوم االجازة او ذلك الوقت الذي
ٌكون وحده قبل ان ٌرسل الٌه الحج جبر فً طلبه كً ٌقضً االجازة معهم تحت أي مسمً
وهو ٌرٌد الً جواره وكانه الحارس الخاص اواالبن وهو ٌراها فوق راسه وهو ٌذهاب لترٌض
فً تلك االمكان علً النٌل او فً النادي الذي كان من السهل الدخول الٌه بحكم عمله مع الحج
اومرافقة االبنه والحجة ولكن االبنة كثٌرا وهً لٌس هذا اٌضا ماٌقناعها وهً ترى له اشٌاء
خاصة فً التعامل من الموجودٌن بهذا النادي تحت مسمً اٌضا انه قد كسب حبهم ولكنها لم
تسطٌع حتً االن ان تصل الً شئ وهً تحاول جذب أي معلومة من هإالء العاملٌن وهً تري
كل معاملة حسنه لها اوال كااحد االعضاء ولٌس أي فرد لما هً علٌه من علم واداب واحترام
لٌس لكثٌر من هإالء االعضاء فً مثل عمرها وهم لدٌهم نفس المإهالت فً كل شً.ولكنها لم
تجعل منه فً أي وقت معها ان ٌنظر له احد علً انه حارس خاص بها رؼم ماهو ظاهر علٌه
من ذلك الجسد الذي دائما ماٌخفٌه علً الجمٌع.وهو ٌفكر فً هذا وٌعرؾ ماتحاول الواصل الٌه
من ذلك االمر حتً انه من حبه لذلك الرجل الذي فتح له البٌت وامانه علً من فٌه جمٌعا وعلً
امواله وهذاٌضا الحج محمود واسرته وهم ٌجعله احد هإالء االبناء بل والصؽٌر كم هو حال
اخر العنقود ان ٌقولوا لهم من هو وماسر عذابه وشقائه..كان ٌنظر الً سقؾ الحجرة والظالم
الذي بها وهً ٌاتً الٌها الضوء من تلك االنوار المنبعثة من اضاءت كشافات الشارع
الخارجٌة.وهو ٌقول لنفسه
_ما االمر فً تلك المرة ولماذا؟ هذا الرحٌل المفاجاء من عند الحج هكذا دون حتٌاتصال
لتوضٌح من العمٌد(طه)ماذاٌحدث؟نعم قدتعودت علً ذلك لكنً علً علم هذة المرة انً ال ارٌد
أي شً ؼٌر االسقرار والبعد حتً عن عملً االن انا الارٌده.وانا الاعرؾ ان كنت به اما ال.كل
ماارٌده هو ان اعٌش حتً الٌوم بٌومه والؼٌرذلك مع هذا الرزق الذي ٌنعم به علً ربً
والحمد هلل.نعم هناك شًء واشٌاء.ترك عمل وذهاب الً اخر وهو محددا ومعروؾ هناك شً
وكما هً العادة التنفٌذ واالمروحده ٌنكشؾ.ولكن انا من ٌتعب بعد القرب من االستقرار والتكٌؾ
مع من حولى وابداء فً عالقة جدٌدة وهو ٌتذكر مسلسل الهارب الذي كان قدٌما جدا فً السٌنما
االمرٌكٌه ثم اصبح فلٌما(لهارسون فورد)وبعدها فً التلفزٌون المصري
_ اهاهذاهو ماانا علً..ثم قال بصوت عالى بعض الشً
_انا كان مالً ومال القرؾ دا ماكان كفاي علً شهادتى ال فوق المتواسط واشتؽلت اٌامها زى
أي شاب واهو كان المدرسة ال تخرجت منها بتشؽل فً احلى االمكان.وكان ممكن ٌكون عندى
ٌبت واسرة (وتنهد بشدة)
_ها الحمدهلل وكل حاجه ولها ثمن القوة والعلم وكل ال ربنا فتح علً به اكٌد لٌه ثمن واهو كلها
عٌشه ورؼم تلك الحٌاة التً ٌعٌشها هنا ومع اسرة الحج جبر والحج محمود وتلك االجازة مع
سامح وؼٌره من حٌاة خاصة به وهذا المظهر الجسدى الذي ٌحاول اخفائه دائما عن الجمٌع فى
تلك المالبس البسٌطه والتً تتمشً مع المواضة .كما كان ٌسمع من اهل زمن (ان العٌن فلقت
الحجر)ولٌس كم هو الحال االن ٌذهاب الشباب الً النوادى الرٌاضٌة لكً ٌتمرن وٌسٌروا فً
الشوارع وكؤنهم بعد ٌومان من التمرٌن ٌظن الواحد نفسه (فان دام) ٌسٌر علً االرض وهذا
لٌس مع محترؾ اوعمله ٌتطلب القوة الجسدٌة.وهو اٌضا رؼم هذا ففً حرمان شدٌد من النساء
ولٌس النه لٌس حوله أي امرأة او بنات فً حٌاته ال.ولكن تلك التقالٌد وذلك االحترام هنا وحتً
فً الخارج وكل مكان هوفٌه .وهذا هو الحب الذي جعل له الكسب لقلوب الجمٌع وهو ذلك
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االحترام واهم شئ عدم خٌانة االمانة والحافظ علً كل من ٌتعارؾ علٌهم من نساء فً كل
مكان وهو الٌتعد أي حدود له فً التعامل حتى وهو بٌن نساء عاش بٌنهم لم ٌكون اهل او
اقارب له من بعٌد او قرٌب ولكنهم كانوا هم االهل واالقارب وهو مصدر االمان واالمن لهم
بذلك االحترام والحب منه....وهناقد دخل فً نوم واخذ ٌحلم بالعمل الجدٌد فً تلك الوكالة وهو
ٌحلم هل سٌكون الحج (عبد الؽفور البرعً) ولن اعٌش (فً جالب ابً)اما انه فً الحلم الثانى
هو فً للقاء حٌث الفنانة (نادٌة الجندي) وكالة البلح وحٌث العمل عند امرأة والصراع المحال
وذلك اكٌد..وهنا افق من هذا الحلم وهو ٌجد النهار قد طلع وضاع علٌه صالة الفجر.وهذا لم
ٌكن من الخٌر له فً ٌومه وهو الٌحب ان تضٌع علٌه صالة الفجر فً أي مكان هو فٌه.حتً لو
لم ٌتمكن من الذهاب الً الجماعة حسب المكان الذي ٌكون به.وهو علٌه عالمات الضٌق.وكره
لذلك الٌوم والمكان الذي ٌحس بكره له قبل ان ٌذهاب الٌه فً شً لم ٌكن قد عهده علً نفسه
من ذي قبل.وهو ٌتجه نحو عمل جدٌد اوٌكلؾ به علً عكس ماكان فً االسكندرٌة وهو ٌدخل
عالم المقاوالت ذلك العالم الرهٌب وهو ٌستلم هذا العمل وٌتعرؾ بالحج جبرولكن كان هناك
الحج محمود واٌام جمٌله وهو ٌقضٌها معه.وهو ٌجد فٌه ذلك االب ومن ثم العمٌد طه وروح
الحج جبر الجمٌله.وتلك االسرة وهو ٌحس انه فعال لٌس ؼرٌب عنهم جمٌعا..اما االن فاالمر
مختلؾ الٌعلم لماذا؟وبالفعل كان ٌوما لم تطلع له شمس..وهو ٌنزل علً السلم.وقؾ لٌحً الحجة
.وهو ٌقبال الحج وهو ٌنزل لذهاب الً عمله.دون أي تعلٌق من الحج فى أي شً..وهوٌتركه مع
الحجة التً بدورها قدمت له كوبا من الحلٌب الدفاء وهو ٌقبال راسها وبعد ان اطمؤن منها على
سامح وسفره الً عمله.وهو ٌساءل الحجة قبل النزول هل ترٌد أي شً من الخارج وهً تدعوا
له بالخٌر وؼٌره كما تفعل االم مع اوالدها..اما الحج الذي كان ٌدعوا له فً سره وهو ٌنزل بعد
ان قابال رحٌل راسه ولم ٌعقب علً..وبعدان كان رحٌل امام دكان ام مصطفً وهو ٌحٌها وهً
تفتح مبكرا..وهو ٌاخذ منها السجائر( المارلبواالبٌض) وهى كماتعودت علً ذلك منه من
شرائها وهو ٌدفع لها ثمن العلبة.وبعد حوار سرٌع وهً تقول له
_خلً الفلوس لم ترجع اخر النهار..وهو ٌرد علٌها
_دى االستفتاح..وهو ٌحٌها وٌنصرؾ الً حٌث العمل وهذا الطرٌق الذى لم ٌكن به الكثٌر من
المارة فً ذلك الوقتوتلك المحالت التً لم تفتح ابوابها اال من قلٌل من بعض الصبٌة اوالعمال
الذٌن لهم صالحٌة فتح المحالت فً هذا المعٌاد لبدء العمل.قبل وصول المعلمٌن اواصحاب تلك
االمكان التً مع الوقت والتقدم قد اخذت شكل ومسمى اخرى فً البٌع والشراء..ولم ٌستؽرق
الطرٌق كثٌر من الوقت حتى وصال الً مكان الوكالة التً لم تكن بعٌدة فى الشارع وهً على
الشارع الرئٌسً لسبتٌه وهو كان ٌساءل نفسه هل سٌكون
_عبد الؽفور البرعً اما اللقاء االن مع نادٌة الجندى..واالهم هو ذلك االحساس بٌوم اسود ولن
ٌكون هناك سهوله فً هذا المكان الذى بالفعل قدوجد نفسه امامه وهً تلك الوكالةاو
(الزربٌة)لبٌع وشراء الخردة وما اشبه بذلك فى هذا السوق والشارع وذلك المجال.وهو ٌقؾ
امام البوابة .وهً كانها بوابة احد السجون وهً الوحٌد فً ذلك المكان رؼم وجود الكثٌر من
تلك( الزرابٌات)كما ٌطلق علٌها قدٌما .وهً بمثابة االن معرض لكل االشٌاء الصناعٌة والتً
تدخل فً كل الصناعات وماهو فٌها من تلك االشٌاء فى كل مجاالت الصناعة والتجارة .وحتً
ان اصحابها االن قد اصبحوا من المهندسٌن ولٌس المعلمٌن كما كان الحال فً القدٌم حتً لو
اسماء اوقد وراثها فقد ٌطلق علٌه احٌانا مهندس..ومع ذلك اال ان منظر تلك الوكالة رؼم
وجودها هذا فً ذلك الموقع علً الشارع الرئٌسى وهً موجودة من القدٌم االانها مثل فرد
منبوز فً المجتمع فعال سوار رمادى وبوابة حدٌد جزئٌن لونها اسود.والسور مرشق بقطع
الزجاج المكسور وٌناقصه’ اسالك شائكه حتً ٌصبح سور سجن.وعندما كان عند الباب..وقطع
افكاره كلها عند رإٌة ذلك البواب فً مالبسه النصؾ قذرة وهو ٌظهر له من تلك
البوابة..ورحٌل ٌلقى علٌه التحٌة ولم ٌرد هذا البواب علٌه.وهو ٌنظر له كما لوكان سجان
ٌستقبل مسجون جدٌد بتلك النظرة المستفزة..وهو ٌقول له
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_انت الجدٌد ال جاي للشؽل.ادخل..ودخل رحٌل وكان فعال كانما ٌدخل الً حٌث قضاء عقوبة
فً هذا المكان.وما ان دخل من حٌث تلك البوابة التً الً جوارها حجرة كبٌرة بعض الشئ
حٌث حجرة ذلك البواب وكانت هناك مسافة كبٌرة من تلك البوابة وجمالون كبٌر جدا رصاصً
اللون وقدٌم .علً شكل مصنع وبه شباك ٌطل علً ؼرفة البواب وقبل الجمالون كانت تلك
المساحة التً من البواٌة والتى بها طرٌق اخرمهدد للسٌر سٌارات ٌنتهً عند مبنً ادارى كبٌر
له بوابة ٌتم الصعود الٌها من عدة درج رخامى ومدخل واسع وٌقطع هذا المبنً ذلك الجمالون
لمسافة داخله وٌختفً الجزء االخر من الجمالون وراء ذلك المبنً الذي ٌشبه ادارة مصنع فً
تصمٌمه الخارجً وهو به قبة من الزجاج لونها ازرق مستدٌرةعلً شكل كروى.ولون المبنً
من البٌج وهو جدٌد .وله شرفات من الخارج كبٌرة ولون زجاجها عسلً وهو ٌخترق جزء كبٌر
فً ذلك الجمالون المختفً عن ذلك الذي هو ظاهر.وهو ٌمتد بالعرض فً باقً مساحة تلك
الوكالة حتً نهاٌتها مع الدوران مع الشارع الخلفً من ناحٌة الٌمٌن .و المبنً ٌعلو علً سقؾ
الجمالون عدة امتاركبٌرة .وعلً هذا الشكل الٌنطابق علٌها كلمة (رزبٌة) فعال هً لو كماكانت
مصنع صؽٌراومتوسط وتلك هى االدارة .حٌث السقؾ الذى علً شكل هرمً من طوب
(القرمٌط) مدرج حتً الٌقؾ علٌه ماء المطر وتلك القبة الزجاجٌة به .واٌضا السقؾ لهذا
الجمالون الذى ٌمتد خارج الجمالون والسور الخارجً لتك الوكالة بعض سنتمترات وبٌن السقؾ
والسورعدة شاٌبك تسٌر مع الجمالون بٌنها مسافات صؽٌر من اجل االضاءة الطبعٌه والتهوٌه
وعلٌها من الخارج اسالك مربعة الشكل (بقالوة)ممتده مع تلك الشبٌاك التً تفتح عن طرٌق
الداخل فً مجار جرار وعلى السور من الداخل لتلك الوكالة من البوابة وذلك الجمالون تواجد
تلك االشٌاء المختلفة من قطع الؽٌارات لمعدات الثقٌلة بعضها كامل وبعض من االالت المكانٌكا
الكاملة اٌضا مثل المخارط وادوات التثقٌب وكلها جدٌدة او استعمال خارج ومولدات كهرباء
وقطع ؼٌار اوانش وبعض عرابات التحمٌل .وكلها علً جانبى السور ومؽطاته بذلك المشمع
من اجل الحافظ علٌها.ولكن تخلو المسافة التى امام مبنى االدارة من أي شئ من اجل وقؾ
السٌارات..ودخل الً حٌث ذلك الجمالون وهو مازال ٌتفحص ما تقع علٌه عٌنه وهو ٌلم بكل
ماهو موجود وٌعرؾ كل تلك االشٌاء التً ٌراها ومن ثم ٌعرؾ ماعلٌه عماله االن او..ولم
ٌكمل افكاره فٌما سوؾ ٌفعل اال وقد تنبه لصوت ولد صؽٌر فً الخامسة عشر من العمر اوقل
من ذلك.مشدود القوام مقسم العضالت شعره بنً ناعم.وجه ٌدل على انه منذ نعوامة اظفاره فً
العمل فً هذا الشارع وهو ٌقول له
_انت ال جاى جدٌد تعال (قالها فً حزم)وتتقدم دون أي رد كانت الساعة الثامنة صباحا
وهوٌذهاب وراء ذلك الصبً.وهو ٌرى اهرامات من اشٌاء مختلفة علً االرض داخل ذلك
الجمالون.واراؾ العرض (االستندادات) بعضها الخالً واالخر الذي علٌه اشٌاء اخري مختلفة
ومتشابها لتلك التً علً االرض مع صنادٌق مالئً بادوات صناعٌة ومسامٌرا واونش معلق
مكانٌكً علً اعمدةالجمالون الداخلٌه وجنزاٌرمختلفةالحلقات والمقاسات وكالبات كهرٌائٌة
وخرٌطم ضؽط وزٌت
……………..……….
وبعد ان واصال الً حجرة خلع المالبس التً علً الٌسارا فً الجمالون .والتً بها مائدة
خشبٌة علٌها مشمع مثبت علً سطحها .ودالب معدنى من ظلفتٌن.وبعض المسامٌرا المثبت
علً اخشاب فً جوانبً الحائط لتؽٌر المالبس علٌها  .وتدلى فى منتصؾ الحجرة لمبة
عادٌة.وعدة كراسً حول المائدة.ودخل الحجرة هناك دورة مٌاة .والشباك الذي ٌطل علً حجرة
البواب..وكان ٌجلس علً المائدة رجل فً منتصؾ الخمسٌنات قصٌر القمامه شعره قصٌر
اسمر اللون سمرة اهل الصعٌد بدٌن بعض الشئ قوي البنٌان وعلٌه عالمات الخبرة فً هذا
العمل وبعد ان دخل خلؾ ذلك الصبً الذي قال لذلك الرجل
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_ اهو ٌاعم ابراهٌم..فنظر ذلك الرجل له ثوان واخذ ٌطٌل النظر فً رحٌل حتً انه قام من
مكانه وتقدم الً رحٌل .الذي حٌه رحٌل وذلك لم ٌرد علٌه .وهوٌقطب حاجبٌه ووجه قد اسود
واخٌرا قال له بكل ضٌق
_اسمك اٌه
_رحٌل
_اشتؽلت فاٌن قبل كدة (وكان الكالم ٌخرج من فمه كما لوكان ٌستقبل مسجون وهو احد هإالء
قدماء السجن او شوٌش السجن)
_اسكندرٌة فً برج العرب
_انت اسكندرانى..وهنا تركه وانصراؾ خارج تلك الحجرة.دون أي تعلٌق .وهو ٌخرج
المحمول لٌتحدث فٌه.ثم عاد بعد ثوان كان خاللها ٌنظر الٌه ذلك الصبً دون أي شً  .مما
استفزاز رحٌل لذلك..وحٌن عاد ابراهٌم وهو ٌتمتم بعدة كلمات منه(االمر هلل) وهوٌقول لرحٌل
_ معك هدوم شؽل..واخراج رحٌل كٌس الذي كان ٌحمله فً ٌده وفٌها ماسوؾ ٌرتدٌه لذلك
العمل .واكمال ابراهٌم كالمه له وهوٌقول له
_ؼٌر هدومك..فذهاب رحٌل الً اقرب تلك المسامٌر التً باالحائط والتً تحتها تلك المشمع
لحمٌة المالبس والعازل بٌن الحائط..وهو ٌذهب وحده لٌرى الخالً من تلك المسامٌر .وشرع
فً تؽٌر مالبسه وبداء ٌخلع المالبس العلوٌة التً ٌرتدٌها..وهنا خرج ابراهٌم مرة ثانٌة وهو
ٌرد علً هاتفه عندم اول رنة ات الٌه..وقد دخل الحجرة شاب صؽٌر فى التاسعة عشر من
العمر وهو ٌرتدى(تً شرت) صٌفً رؼم برودة الجو وتلك الرطوبة الموجودة فً المكان وهو
ٌظهر عضالته التً تبدو كبٌر بعض الشً .وهو ٌتعمد ذلك المالبس وجسده الذي ٌبدو انه
ٌمارس رٌاضة كمال االجسام.وحتً ذلك الصبً الذي كان ٌرتدي نفس المالبس الخفٌفه .وحتً
ذلك الرجل الكبٌر الذي كان نفس الشئ وهو ٌظهر سواعده القوٌة من تلك المالبس الخفٌفه فً
ذلك الجو..لبد انها حالة واحدة تظهر من تلك المالبس وهو العمل الذي ٌعطً الحرارة والنشاط
والٌحس احد معه بالبرودة ولكن الٌوم مازال فً اوله ولم ٌبداء العمل بعد او ان هناك العمل قبل
وصوله..ودخل ذلك الشاب ولم ٌلقً أي تحٌة وهو ٌحمل اكٌاس الطعام التً كانت تفوح منها
رائحة الفول والفالفل الساخنه.وهو ٌطلب من ذلك الصؽٌر الذي عرؾ اسمه (سنقر) وهو
المشهور به فً العمل والخارج.وهو ٌتحدث معه فً كلمات قلٌله وبضٌق ان ٌذهب لؽسل
االطباق وتحضٌر اناء الشاي.واخذ ذلك الولد االطباق واناء الشاي دون أي تعلٌق وكلمة بٌنهم
كما ٌحدث فً العمل مع بعض التعلٌقات اوهزاروذهاب حٌث دورة المٌاه وذلك لم ٌنظر الً
رحٌل اوكؤنه ٌتعمد ذلك التجاهل وهو ٌخرج ما فً تلك االكٌاس من طعام .وكان رحٌل مازال
ٌخلع ما علٌه من مالبس شتوٌة حتً واصل الً المالبس الداخلٌة التً اظهرت جسده الحقٌقً
وهو ٌختلس النظر الً ذلك الشاب وذلك الصؽٌر وما علً وجههم من ذلك الذي كؤنهم مسجاٌن
ولٌس عمال..ولكن عندم اصبح رحٌل بعد ان خلع المالبس العلوٌة وهو ٌخرج االخرى من ذلك
الكٌس الذي به المالبس االخري للٌؽٌر.كان ذلك الشاب الذي جذب انتباه هذا الجسدوكؤنه تنباه
لوجوده فجاء فً المكان.وترك ماكان ٌعمل من افراغ االكٌاس وهو ٌنظر الى رحٌل وهو
ٌرتدى مالبسه االخري وذلك الجسد .الحقٌقً وذلك البنٌان القوي.فلقد كان ذلك الشاب الذي
عرؾ ان اسمه (عبد الرحمن )وهو ٌدرس فً الجامعة ومن اهل المنطقة وهو ٌعمل هنا من
فترة مع الدراسه وٌعلم اذا ماهو الجسد الرٌاضً الحقٌقى ولٌس ما ٌقوم به هو وؼٌره االن من
تلك الزارٌات لتلك االندٌة من اجل اظهار الجسد فً وقت سرٌع لجذب الٌهم االنظار من
الجمٌع .وقد فطن علً الفور مع ماراى من ذلك الجسد انه لٌس اال لمقاتل رٌاضً حقٌقً ولٌس
مع من ٌستخدم تلك المنشاطات والمكامالت الؽذائٌة التً تستخدم الظهار العضالت بسرعة كم
هو حال لعبً كمال االجسام .والحدٌد الذي ٌعمل علً خروج العضله بسرعة علً عكس تلك
االلعاب القتالٌة االخري والتً تعتمد علً التدرٌبات الشاقة ومع وجود الحدٌد وتلك االجسام
التً تطلبها االلعاب االخري مثل المالكمة والمصارعة مع الشئ االساسى وهو تلك التمرٌن
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ولٌس الحدٌد فقط .وهنا حٌن راى رحٌل تلك النظرة له وقد فاهم ماٌدور فً راس ذلك
الشاب..وهو ٌقول له رحٌل فً هدوء
_صباح الخٌر..فارد علٌه (عبد الرحمن)
_انت ال جاي جدٌد صباح النور..وقبل ان ٌكمل له وٌعرفه بؤسمه ونفسه هذا الشاب كان دخل
ابراهٌم وجسدة ظهرت علٌه القوة وكانه كان ٌسخن بالخارج ماهذا االمر اهو فً صالة جٌم ام
هو فً عمل العتالة؟فعالهناك أعمال تربً العضالت وحدها دون أي ممارسة للرٌاضة وهً
اعمال الحدٌد المسلح ونجارالبوتن والمراكبى والمزراع فً االرض وؼٌره من تلك االعمال
مثل العتالة..ودخل سنقر ٌحمل االطباق وضع اناء الماء الذي سوؾ ٌصنع فٌه الشاي علً
النارعلً ذلك الموقد الصؽٌر من الؽاز الموجود بتلك الحجرة .وبداء وضع الفول فً االطباق
ورص باقى الطعام والخبز وتلك الخضروات والطمام والاحد ٌفتح فمه بكلمة وعبد الرحمن لم
ٌرفع عٌنه من علً رحٌل كلم اتحت له الفرصة من اختالس النظرة الٌه فً ؼفلة ابراهٌم الذي
وكؤن االمر لٌس فعال عمل..وجلس ابراهٌم علً المائدة وبعده االوالد هإالء وهو ٌشٌر الً
رحٌل ان ٌجلس لٌشاركهم ذلك الفطار.وجلس رحٌل دون ان ٌرد اوٌعلق النه قد احس ان لن
ٌجدى اى رد اوكالم ؼٌر انه من االدب قد قال
_شكرا..وبعد الفطار الذى انتهً دون أي كالم والكل ٌمد ٌده وهو ٌعرؾ اٌن تذهاب ٌده الخذ
ماٌرٌد ولم ٌكن هناك أي نظرة الحد من االخر .وذهب سنقر وحده الً حٌث ذلك الموقد لٌصنع
الشاي لعم ابراهٌم فقط .وهو حاول ان ٌساعد عبد الرحمن فً جمع مابقئ من الطعام .اال ان
ابراهٌم قال له
_ تعال عشن تعرؾ الشؽل..وخرج من الحجرة وهو خلفة ومازال عبد الرحمن وسنقر اٌضا
من حٌن الً اخر ٌنظروا له.وعندم كان فً الجمالون من جدٌد وهو ٌسٌر خلؾ ابراهٌم ولم
ٌمشً بعٌدا حتً كان بٌن تلك االهرامات من تلك االكوام من هذة االشٌاء وهنا نظر الٌه
ابراهٌم مرة اخرى والً جسده.وهو ٌقول له
_شاٌؾ المكان دا عوزه ٌتروق ٌ.الة شوؾ شؽلك..ونظر الٌه رحٌل ولما ٌسؤل أي سإال واخذ
وذهاب نحو هذا العمل واالخر قد تملكه ؼضب وكان واضح انه سٌتعمل مع شخص لٌس من
السهل وهو منذ ان راه وهو ٌحس بذلك وهذا اول االمر فهو ٌاخذ االمر وٌنفذ دون أي تعقٌب
وحتً لو كان فاهم العمل وله فٌه خبرة كانت علً االقل كلمات او أي سإال من باب العلم او
اظهار خبرته.اما رحٌل فكان لٌس علٌه االمر ٌحتاج شً هً عملٌة ترتٌب لٌس فٌها أي شً
والٌحتاج الً أي حدٌث فالمكان واضح .اشٌاء على االرض واراؾ فارؼة وعلٌه ان ٌثبت االن
انه ٌعمل ولٌس من الذٌن ٌتكلموا كثٌرا وباالخص اثناء العمل.واالخرهو تكرار بعض االشٌاء
ولٌس من الصعب علٌه معرفة الباقى لم له من خبراته فً العمل والحٌاة وهذه بداٌة طٌبة االن
كً ٌخرج همه فٌما امامه من عمل حتً ٌري امرا هذا المكان وكٌؾ سٌنهً الٌوم هذا.الذي
ٌتمنً ان ٌنتهً سرٌعا وعلى خٌر ..وعندم تركه ابراهٌم وهو ٌعمل وقد بداء فً الترٌب
.....
وذهاب ابراهٌم الً شراب الشاي وهو ؼٌر متفائال بم ٌحدث بدال من فرحته بعامل جدٌد ونشاط
وفر علٌه الشرح والكالم وسوؾ ٌنجاح من تلك البداٌة ..ولم تمر ساعة حتً كانت تلك المنطقة
التى ٌعمل فٌها قد اصبحت خالٌة وانتظام كل شئ فً مكانه مع تعداد االشٌاء وتشابها وهو
ٌتوسع الى داخل المكان الذى انكشؾ له بوضوح .فمن الداخل علً ٌمٌن باب ذلك الجمالون سلم
رخامً درجاته االولى مسودة بعض الشً من اثر تلك الزٌوت والشحومات الموجودة بالمكان
وهً اولى الدرجات فقط وٌنهً هذا السلم الى باب خشبً ٌإدي من الداخل حٌث ذلك المبنى
االدارى الذي ٌظهر منه فً هذا الجمالون شرفاتنا كبٌرتنا بنفس اللون العسلً مع ستائر بنً
عبارة عن شٌش طوالٌه تفتح الً جانب ولٌس الاعلً وباقى المبنً ٌطل علً الجزء االخر من
ذلك الجمالون المختفً بسور ٌفصل ذلك الجمالون ٌمتد مع الجمالون فً الوسط وذلك المكان
الذي هو ٌعمل االن فٌه وموجود به تلك االشٌاء والحجرة اما الباقى ٌختفً خلؾ ذلك السور
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والٌظهر منه أي شًء مع ارتفاع السوار الذي ٌنهً مع حدٌد الجمالون تلك االعمدة الطوالٌه
والعرضٌة المثبت علٌها الجمالون وباقً ذلك المبانى االدارى الذي ٌسٌر مع طول الجمالون
وذلك الجزء المختفً وتلك الشرفات التً تظهر وهً تطل على ذلك الجزء وتسٌر معه..وكان
وهو ٌعمل الكل ٌمر علٌه وٌقؾ لحظات لٌنظر الً هذا العمل وذلك المكان الذى اصبح ظاهرا
وهو فً اشد حاالت االستفزاز منهم جمٌعا صؽٌر وكبٌرا.وكان ابراهٌم ٌذهب وٌعود وهو ٌمر
علٌه دون أي كلمة حتً وقؾ علً راسه وهو ٌوجه الٌه ذلك السإال بدال من كلمة تشٌجٌع
_انت بتفاهم فً الحاجات ال ادمك دي..فارد علٌه رحٌل وهو الٌنظر الٌه وهو مازال ٌعمل
واالخر ٌزاد ؼضب حتً انه لم ٌجد فرصة للراحة اثناء الرد علً السإال وقال له
_انا وخدها كدة بشبه (وكان الرد فً ضٌق واضح)..ولكنها اجابه مقنعه ولكن زاد من نار
ابراهٌم وهو ٌحس نفس االحساس نحوه ولم تدخل على رجل له خبرة مثله وكان رحٌل اراد ان
ٌنهً امر ذلك الٌوم بعد هذا الذى احساسه من ذلك الرجل وكل الموجودٌن هنا وباالخص هذا
المدعو عم ابراهٌم..وهو ٌقول له لٌشعل النار اكثر وهو ٌرمى ذلك السإال الذي احساس انه
سٌكون بداٌة لنهاٌة ذلك االمر
_هو حضرتك تحب اصلح الونش دا..وسكت بعد ذلك النه قد نزع فتٌٌل القنبلة التً ستنفجر
االن وفعال كان السإال مثل الصاعقة وهو ٌنزل علً ابراهٌم الذي تاكد ظنه االن ان لٌس هذا
عامل عادى واالحتً كان قد ساءل سإال تقلدى (هوالونش دا شؽال ول ال؟) ولكن هكذا تحب
ان اصلحه هل هو واضح بسهولة ان هذا الذي فً االعلً ٌظهرله هكذا انه الٌعمل وهو مازال
لم تمر علٌه ساعة هنا وهو ٌركز فٌما ٌعمل ولكنه لم ٌحلق ان ٌرد علٌه او ان ٌخرج شئ من
داخله ورحٌل ٌحس به وما هو علٌه النه كانت هناك بخارج ضجة حٌث دخل زبون المكان
وهو الحج (عبدة مفتاٌح)وبعد ان ذهاب الٌه ابراهٌم مسرعا بعد ما كان الحج ٌصبح علً االوالد
وهو ٌدخل الً المكان وبعد بعض الهزار مع ابراهٌم وهو ٌسٌر معه حٌث الداخل الخذ ماٌرٌد
من اشٌاء ٌحتاجها فً اعماله..وهوٌقؾ وٌقول مواجها كالمه الً رحٌل
_ هلل ٌنور اٌه الجمال دا..وكانت تلك اول كلمات حلوة ٌسمعها منذ ان دخل الً ذلك المكان الذي
قد حسم امره انه لن ٌدخله ثانٌة وهو ٌعرؾ اوٌبحث عن الفرصة التً تجعله ٌنهً ذلك الٌوم
االن اوبعد قلٌل وٌعود الً الحج جبر مهما كانت االسباب حتً لوكشؾ له عن نفسه .وهو الذي
ٌرٌد ان ٌحتمً فٌه وٌعٌش معه وهو ٌعرؾ حب الكل لذلك من الحج ومن معه واسرة الحج
محمود.ولكن االمر مازال فً ٌد العمٌد طه ولكن الٌهم النه اكٌد سوؾ ٌحدث مالم ٌحمد عقبه
هنا مع هإالء القوم
...........
وكان عبدة مفتاٌح وهو ٌسٌر مع ابراهٌم الذى كان ٌطلب منه السٌر الً الداخل للنظرحٌث
اعتداد الدخول لرإاٌة ماٌرٌد اال انه قد عاد وكؤنه راي شٌئ كان ٌبحث عنه وقد ظهر فً تلك
المنطقة التى كان ٌعمل بها رحٌل.وهو ٌقؾ فوق راسه وٌضرب علً ظهره بخفة..وهو ٌقول
_ هلل ٌنور..وطلب منه ان ٌاتى الٌه باحد القطع من تلك التً كانت قد رصها بعد الترٌب للمكان
فقال ابراهٌم
_انت عوز حاجه من هنا..فارد علٌه
_ اقصدك حاجات دا انا معرفش ان الحاجات دي موجودة عندكم..بعد ان ات الٌه رحٌل بقطعة
كهربائٌه ومكانٌكٌة وهنا طلب اشٌاء اخري من نفس المكان..حٌن قال له ابراهٌم
_راح ابعت العٌال عشن تجاي وتشٌل ال انت عوزه..وهو ٌنادي علً االوالد واالخر قد دخل
الً تلك المنطقة المرتبه وهو ٌساءل رحٌل راسا عن اشٌاء لتلك االشٌاء التً قد اخراجها وهو
ٌرٌد استكمالها وامام زهول ابراهٌم ورحٌل ٌاتعمد ان ٌاتى له بكل ماٌرٌد وكؤنه ٌعرؾ ماهً
تلك االشٌاء والتً تناسب معها وهو ٌعلم بذلك انه ٌبداء تلك الحرب التً ٌحس بها انها سوؾ
تندلع االن او فً أي لحظة .لما ٌرٌده هو من ذلك رؼم ان هذا ٌدخل السرو فً العمل من ذلك
النشاط ولكن لٌس مع هإالء او لٌس لجدٌد الٌعرؾ السٌاسة التى ٌقوم علٌها هذا المكان من بٌع
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اوؼٌرة فً التعامل وباالخص حٌن كان ٌطلب منه الحج توضٌح بعض تلك االشٌاء لعدم قدرته
علً قراءتها النها كلها باللؽة االنجلٌزٌة او ما اشبه ذلك من لؽة التصنٌع لتلك االشٌاء وهو
ٌقراء وٌوضح له امكانٌات تلك االشٌاء التً قد ات له بها وما ٌناسب من عملها واالفضل فى
التوافق مع بعضها.وهو قد اخرج له الكثٌر فً ذلك الوقت الذي ذهاب ابراهٌم لرد علً هاتفه
بعٌدا كما كان ٌحدث من اول الٌوم..والحج مبهور بتلك الراس التً امامه وهو ٌدخل الً راسه
سرٌعا .وتلك الفرصة التً اتحات الً الحج عبدة وهو ٌتحدث اثناء بعاد ابراهٌم عنهم وهو ٌرى
الراس ولٌس تلك القوة البدنٌة بال فائدة .مجرد عتالٌن فقط والشٌئ اخر ٌجلب النفاعة  .وحٌن قد
اظهار له رحٌل كثٌر من االشٌاء التً قد تاتً للحج بملػ كبٌرة من تلك االشٌاء فً تلك الدقائق
وهو ٌتمتم فً نفسه
_هذا لٌس عتال اوعامل لواحد عادى انما خبرة هكذا بل هذا واحد درس وذو خبرة فً المجال
الصناعً..وكان ٌرٌد المزٌد من الكالم معه لوالرجوع ابراهٌم الٌهم وقد وجد الكثٌر من االشٌاء
قد خرجت ورصت علً االرض تحت قدم الحج..وقد جاء عبد الرحمن وسنقر ومعهم صندوق
خشبً لوضع االشٌاء داخله.واخذوا ٌرفعوا تلك االشٌاء داخله .لكً ٌذهبوا بها الً
المٌزان.ولكنها كانت ثقٌلة ولم تفلح عضالت االثنٌن معا فً حمل ذلك الصندوق ..ومرة اخري
ذهاب ابراهٌم لرد علً الهاتؾ .وقال عبد الرحمن لسنقر
_كدة احنا مش راح نعرؾ نمشً بها..فتدخل رحٌل دون أي كلمة ورفع اثقل ما فً تلك االشٌاء
واخذها من الصندوق وذهب بٌها الً المٌزان ورجع وهو معه عربة من تلك العرابات الخاصة
باالتحمٌل والتى تستخدم فً تلك االمكان وفً تلك الشوارع التً ٌتم فٌها البٌع والشراء .وهً
كانت علً باب الجمالون من الخارج وعندم عاد كان خلفه ابراهٌم
وهو ٌسؤل بكل ؼضب الذي كان علً وجه من اول الٌوم وهو ٌقولهم
_اٌه مرفعتوش الحاجات لٌه علً المٌزان..وكان رحٌل قد بداء ٌرص االشٌاء علً تلك العربة
وهو ٌحاول ارسل تلك الرساله لهإالء االوالد ان لٌس كل الشئ العضالت..وتوقؾ امام تلك
الكلمات التً قالها ابراهٌم وهو ٌسؤل حتً رد علٌه عبد الرحمن والرعب علٌه بكلمات كادت ان
تنهً عمله االن ولٌس لحقال
_رحٌل طالع حته (بعد ان عرؾ عبد الرحمن اسمه)واحنا راح نروح بالباقى علً العربٌة دي
وهنا كانت النار قد اشتعالت فً ابراهٌم وهو ٌرى تلك العربه وكٌؾ واصل الٌها هذا.نعم هذا
لٌس اال بداٌة نار سوؾ توقد فً هذا المكان بسبب ذلك الجدٌد..وهو ٌظهر ؼضبه بكل وضوح
وهو ٌنزل السب واللعنات علً هإالء االوالد
_وانتوا ٌاولد الكلب ماشلتوش الحاجه لٌه من االول..وكانت كلمة عبد الرحمن التى كانت هً
النهاٌة له وهو ٌقول
_اصلها تقلٌه..وقبل ان ٌكمل كان سٌنزل علٌه ابراهٌم بمالدٌه من قوة والحج عبدة ٌتدخل بجسده
لٌمانعه من ضربه.وابراهٌم ٌصرخ فٌه
_ بتقول اٌه ٌابن الكلب تقٌله ٌابواء خلٌك عند امك .الشؽل هنا كدة تقٌل وال مش عجبوا ٌقعد
عند امه هودا ال عندنا الشٌل والحط ال فٌه ونش والعربٌةٌ.اوالد الكلب والباب ٌفوت جمل فً
داهٌة..وكان الكالم واضح انه موجها الً رحٌل الذي كاد ان ٌذهاب الٌه وٌلقنه دراسا بٌده ولكنه
احترام عمره وهو ٌعلم ان الٌوم قد انتهً وهً كلمه من هذا الرجل ولن ٌحترم أي شٌئ معه هو
اوؼٌره وهذه االن البداٌة..ولكن تتدخل مفتاٌح وهو ٌاخذ ابراهٌم من ٌده وٌمشً به الى الخارج
وهو ٌصبح علٌه بسجارة ولٌست أي سجارة بل بها حشٌش وهو ٌقول له
 بس تعال ٌاابوخلٌل دى عٌال تعال بس واهدا كده.صبحك زى العسل ٌاله ٌاااض منك له هاتواالحاجه وتعالوا وخرج باابراهٌم وهو ٌحكى معه عن ما اخراج من اشٌاء االن واالهم هو البٌع
والشراء وقد هداء ابراهٌم بعض الشئ وهو ٌدخن تلك السٌجارة وتركه مفتاٌح وعاد لٌساعد
االوالد فى حمل االشٌاء فى ذلك الصندوق الخشبى ولما ٌشاء ان ٌذهبوا بها على تلك العربة
وتسهٌل االمر..وهو ٌنظر لرحٌل الذى اراد المساعدة ولكن مفتاٌح صده بٌده وهو ٌنطرله وقد
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فاهم انه ٌرٌد االحتاك بابراهٌم وبالفعل لم ٌعقب رحٌل وعاد الى حٌث ما كان ٌعمل وذهاب هم
بتلك االشٌاء وبعد الحوار عند رفع االشٌاء تلك على المٌزان وابراهٌم ٌستعرض قوته فى رفعها
ولكنها مسافة لٌست كمثل ما تحرك بها االوالد وهى مع بعضها فى مكان واحد وهو ٌاخذ قطعة
قطعه وٌضعها على المٌزان ولم ٌكن هناك ؼٌره هو ومفتاٌح النها االن عملٌة البٌع واالسعار
التى لٌس الاحد التواجد فٌها االن من هإالء.وبعد ما عرؾ ابراهٌم بخبرته سر تلك االشٌاء وما
سٌعود منها على مفتاٌح وهو ٌؽالى فى اسعارها معه على ؼٌر العادة وبعد سٌجارة اخرى من
مفتاٌح وشٌالٌنى وشٌالك وكل على حساب صحاب المحل وما سٌعود على ابراهٌم من نفع
واصتبحه له وؼٌره من اللعب فى االشٌاء وما ٌخرج وٌذكرما ٌذكر وما ٌخفى وانتهى االمر
على ذلك واالتفاق واتمام البٌعه فى بداء الٌوم وما سٌعود على المكان
..........
وكان ٌرٌد مفتاٌح اخراج سٌجارة عادٌة لتدخٌن وعزومة ابراهٌم حتى تتفاعل مع ما دخن من
حشٌش فى تلك السٌجارتٌن ولم ٌجد العلبة التى بها السجائر معه وهو ٌقول لالبراهٌم
_ٌظهر علبة السجائر وقعت هناك ساعة شٌل ورفع الحاجات..وهو سٌدخل الحضارها واراد
ابراهٌم ان ٌخرج سجائره ولكنه قد ات له مكالمة اخرى على ما ٌحدث من اول الٌوم وذهاب
لرد علٌها..ودخل مفتاٌح لكى ٌبحث عن السجائر ووجدها على احد تلك االراؾ الى جوار
رحٌل الذى وجدها وضعها الى جوراه وهو ٌاخدها وٌخرج منها واحدة ٌعزم بها على
رحٌل..وهو ٌقول له عن باقى ماٌرٌد من اشٌاء تكمل تلك التى دفع فٌها مبلػ كبٌرعن كل مره
ٌدخل فٌها المكان ولكن! ما باالٌد حٌلة واالن الطلب منه ان ٌساعده وهو ٌعلم انه خبرة والٌقول
ؼٌر ذلك عن نفسه النه لن ٌقبل وهو دماغ بالفعل ؼٌرهم فى ان ٌوفر باقى تلك االشٌاء له وهو
سوؾ ٌقدر ذلك االمر ودن ان ٌرد علٌه رحٌل فى شئ .ومفتاٌح معجب به وبصمته هذا وعندما
احس بقرب ابراهٌم منهم مد ٌده لٌصفح رحٌل بقوة وهو ٌضع فٌها ورقة مالٌة اصتبحه وقهوة
له.واحس ابراهٌم بذلك والنار تشتعال اكثر فٌه وهو وجمٌع من بالسوق ٌعلم عنه الشح والبخل
ذلك الرجل فى التعامل والٌخرج ملٌم من جٌبه ال بطلوع الروح .امام التسلٌكه والرشوة وما
ٌعود علٌه بالنفع حتى فى فعل الخٌر كى ٌقال عنه رجل البر وؼٌره مماحدث مع ابراهٌم المانع
وعاد مع ابراهٌم الى حٌث الخارج ..وهو ٌقول له
 انا راح اجاٌب العربٌة عشن اشٌل الحاجه واحاٌب الحج االلمنٌوم شرٌكى عشن نشوؾ باقىالحاجات ال عوزنها بس خؾ شوٌه عشن الباعة تمشئ..وقال له ابراهٌم
–اكتر من كدة هو طمع
_جرى اٌه انا ال طمع هو حد حساس بحاجه ماهى معك حالوة اهى
_ونبى تسكت انت مش عارفها ربنا ٌكفٌك وٌكفٌنا شرها
_شر وحراٌه ٌارجل..قالها بالهجه (البورسعٌدة) حٌث انه هو وااللمنٌوم من بورسعٌد وهو
ٌكمل بنفس اللهجة
_هو فى حد ؼٌركم بٌتصرؾ وبٌمشً كل حاجة ٌاله.الحق عشن اشوؾ االلمنٌه واجاى ناخذ
الحاجات دى وال راح نشوفه  .سالم..وخرج مفتاٌح وجلس ابراهٌم على الباب لٌشرب الشٌشٌه
التى ات به الٌه القهوجى بعد تلك االصتبحة من دماغ ومال على اول الٌوم وتلك السرقة
المكشوفة..وجلس رحٌل ٌكمل عمله وهو ٌرى تلك الورقة المالٌة التى ات له هو االخر على
اول الٌوم بعد ان كان لٌس معه ال ثمن علبة السجائر التى اشتراها صباحا من ام مصطفى وهو
ٌدفع ثمنها رؼم انه لو اخذها حتى لو لم ٌدفع فهى على قلبها بارتٌاح وحب لما تحمله له من
مشاعر مخفٌه فى نفسها ولكنها تظهر حتى لو ترٌده الابنتها او اى شئ اخر..ورقة مالٌه اخرى
باقٌه من الزمن الجمٌل مع الحج جبر الذى لم ٌحس معه انه له راتب شهرى وهو الٌخلو جٌبه
من المال طول الوقت الٌعرؾ كٌؾ ولٌس من اى احد من الشركة من كبار الموظفٌن وما كان
ٌقدمه لهم من خدمات تؽدق علٌه المال الوفٌر وهم الٌسطٌعوا فعل ذلك معه لقربه من الحج
ولشخصٌته تلك .وهذا االحساس الذى كان ٌسود الجمٌع انه هو بالفعل قرٌب للحج ولٌس اى
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قرٌب وهو هنا معهم فى كل مكان حتى ٌكون فى تدرٌب لحمل مسئولٌة تلك الشركة ولم ٌفكر
احد انه عٌن علٌهم لمراقبة بعد ذلك الحب له او االحساس االكبر انه نسٌب الحج فى ابنته الؽادة
ولٌس الحقا بل هو فعال كذلك وتلك اٌضا لعبة من االلعٌب الحج رجل االعمال  .وحتى الحجة
وتلك الؽادة لم ٌستطٌعوا فى اى مره من بداٌة معارفتهم به ان ٌضعوا فى ٌده اى حسنة او اى
مال له شخصى رؼم ماهم علٌه من سخاء وساعة ٌد مع الجمٌع فى كل مكان اال انهم وهم معه
كانوا لهم االحساس باانه رجالهم وهو من ٌنفق وٌعطى وهم معه..واالن وهو ٌرى ما قدرزقه
 هلل اٌه من مبلػ وكانت ورقة (بمائتان جنٌها) وهو ٌحمد  هلل وٌشكره وهو بالفعل قد صنع له ما
ٌجعله ٌخرج له اكثر ولكن هو ٌشكر لتقدٌرعلى ذلك وبداء ٌعمل فٌما ماكان ٌعمل وهو ٌجمع
بعض الجنرٌر ذات الحلقات المختلفه امامه.ومع هذا الرزق المبكر كان قد اخذ قراره ان ٌنهى
هذا الٌوم بعد علقة موت لمن ٌكون امامه كبٌرا اما صؽٌر على عكس ماكان ٌطابق من مبداء
ضبط النفس ولكن الٌعلم لماذا االمر هنا كذلك معه االن فى هذا المكان باالخص؟ وما تحمله
نفسه فى تلك الفترة االخٌرة وماهو فٌه وكان بالفعل مع اسرة الحج جبر والحج محمود كما لو
كان فى بعض الراحة وهدوء النفس لماهو فٌه من حالة عصبٌة ٌخفٌها بقوة حتى زاد الضؽط
على اعصابه وهو بذلك الثابت والٌستطٌع التنفٌس عن نفسه بااى شكل واالن هو ٌحس انه على
وشك االنفجار الذى كان سٌحدث من فترة اال بعد ان دخل فى حٌاة هإالء القوم وهو ٌخرج كل
ما فى نفسه وهو معهم فى كل مكان كانت تتوفر له اٌضا كل ماكان ٌحب من اعمال مختلفة من
العنؾ والعمل العادى واالخر الملتوى الافعال السوق واٌضا تشؽٌل الراس وكل شئ ..ومرت
ساعة اخرى وهو ٌعمل وٌتوسع فى المكان والكل ٌمر علٌه والٌتحدث معه احد والجمٌع ٌنظر
الى ما ٌصنعه وذلك النشاط وهو ال ٌنظر الى احد..وابراهٌم الذى كان قد هداء وانشراح صدره
.ولم تنقطع المكالمات التى ٌنقل فٌه كل ما ٌدور من عمل وما ٌعمل والى اٌن وصل فى التروٌق
وترتٌب االشٌاء..ولكن كانت هناك مكالمه ٌبدو فٌها التحرٌض واضح ونقل ماحدث مع االوالد
وؼٌره.وبعدها بعد عدة مكالمات اخرى كان ابراهٌم ٌحاول جهادا التواصل فى مكالمه اخرى
ولم ٌفلح..وهو ٌخرج وٌدخل طول الوقت وهو ٌقؾ على الباب الخارجى وٌتحدث مع ذلك
البواب..وفى هذه االوانه كانت دخلت سٌارة جراند شوركى مودٌل نفس العام لونها اسود
ومحاط من على جوانبها والخلؾ واالمام بتلك( االكصدمات) وكؤنها سٌارة مصفحه او من
سٌارات الرئاسه وهى تفتح لها االبواب الكبرى لتلك البوابة الرئٌسٌه وهى تدخل نحو باب
االدارة وبعد دقائق قد دخل رجل طوٌل اطول من ابراهٌم وفى نفس العمر وٌرتدى ثٌاب شٌك
وجاكت من الجلد الطبٌعً بالون االسود ونظارة شمس ووجه قماحى وشعره اسود مالئى
باالشعر االبٌض .وكان ذلك هو سائق تلك الحجة وهو فى تلك االناقة لعمله هذا معها وهذا ما
توسط له فى العمل هنا..ورحٌل مازال ٌعمل حتى واصل الى اكثر من نصؾ الجمالون فى تلك
الفترة من العمل فى انجاز ونشاط ..ودخل علٌه هذا السائق ابو عمرو وهو ٌبتسم وٌلقى علٌه
التحٌه ورحٌل ٌظن انه فرح به وانه رافع راسه كما فعل مع الحج محمود عند العمل مع الحج
جبر..وابو عمرو ٌقول له
 هلل ٌنور اٌه النشاط والهما دى..فقام له رحٌل احتراما له والنه ٌعتبر اهم االشخاص االن فهوالسائق الخاص واقرب ما ٌكون لصحابة العمل بحكم توجده معها معظم االوقات وهو من
تواسط له..وقبل ان ٌرد علٌه رحٌل كان قد فعل معه مثل ما فعل ابراهٌم وهو ٌنظر الٌه بقوة
واكثر من ابراهٌم ولم ٌكمل ما كان سٌقول وباقى التعارؾ .وقد احساس رحٌل له بكرهٌة
ؼرٌبة .حتى لم ٌهناء بما قال من تلك الكلمت التى لم ٌسمعها من الصباح .اال من مفتاٌح .ورد
علٌه رحٌل وهو ٌحٌه بعد ان قال له ابو عمرو فى تودد مصطنع الٌخفى على ذلك الصؽٌر وهو
ٌقؾ بٌن ثعبانان فى شكل بنؤدمٌن .وابوعمرو ٌقول له ووجه علٌه تلك االبتسامة الخبٌثه التى
ٌعلمها الجمٌع وذلك السواد الذى ٌراه هو وان كان الٌعلم هل هذا حقٌقى اما انه ٌكره المكان من
قبل دخوله .وهو ٌقول فى نفسه
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_لو امشئ االن وٌكفى ذلك الروق ولو على العمل فهنا الكثٌر ورجل مثل مفتاٌح هذا..وهو
ٌحس انه قد دخل راسه وانقطع التفكٌر على صوت ابو عمرو ذلك .وهو ٌقول له.
المعلم ابراهٌم بٌقول انك تعرؾ تصلح الونش الكبٌر_كله بتوجهات حضرتك ونفسك ٌارٌس
_البسم  هلل مشاء  هلل .دا حتى الحج عبدة مفتاٌح طلع من هنا مبسوط خالص ٌاله وراٌنا
الجدعانه..وهو ٌنظر الى االرض وهو ٌكمل
_اماال اٌه الجنزٌر دى كلها
_دي ال جمعتها وممكن اعمل منها ونش ٌدوى
 (سابٌه) هلل ٌنور..وكان واضح اٌضا ان ابوعمرو له خبرة بالعمل ولٌس سائق فقط .وتلك االبتسامةالتى علً وجه ابو عمرو وتخفئ ورائها ذلك الحقد والوجه االسود والمالئً بالخبث الذى كان
معروؾ للجمٌع.او ان االمرا هو كرها بالنسبة له للمكان ومن فٌه لذلك هو ٌنظر الٌهم بتلك
الكراهٌة ولكن هذا االحساس حقٌقً صدق وهو لم ٌكن احساس فقط .بل فعاال كره لهإالء
الناس والمكان
_ اها فعال لوامشً االن وٌكفً هذا الرزق الذي ات به الً  هلل عز وجل..وهو ٌقولها فى
نفسه..وهنا قطع افكاره بعد قول ابوعمرو
_ٌاله اتكل على  هلل وابداء وطلع ال عندك ٌااسطى..فى طرٌقة تشجعٌع ولكنه قد حسم امره
بالمشئ والمؽادرة للمكان .رؼم علمه ان العمل هنا االن فٌه من االسرار وما ٌستوجب توجده
اما لتلك الحجة او ماورائها اوؼٌره من االشٌاء التى البد ان تظهر .والجمٌع ٌقؾ اثناء ذلك
الحوار الذى انهاه ابو عمرو وهو ٌقول له
_ عوز ترتح وتشرب كوبٌة شاى ٌاله ولع سٌجارتك لوبدخن وانا راح اخلى العٌال ٌعملولك
شوٌة شاى تعدل بهم الدماغ..وهو ٌحٌه ورحٌل ٌشكره فى نفس التودد..وهم ٌذهبوا الى تلك
الحجرة وابو عمرو ٌقول لسنقر
_شوٌة شاى السطى..وهو ٌبتسم وهم ٌنصرفوا وفى الحجرة كان الحوار بٌن ابراهٌم وابو
عمروحٌث قال ابراهٌم
_ هً العملٌة ناقصة ٌاابو عمرو
_حرص ٌؤبراهٌم لو حصل أي حاجه لود ده مش بٌعد كلنا نمشئ النهارد وٌمكن حاال .فاهم انا
بقولك اٌه.وانت حر
_علً اٌه ٌعانً دا حت ود لراح
_انا بقولك الود ده ال الراح ممكن ٌكون سبب فً قطع عشنا والحجة المردى الموضوع فً
اٌدهاوهً علً علم بكل صؽٌر وكبٌرة حصلت لحد دلوقتً حتً الباعه العسل ال علً
الصباح
_ابن العفارٌت شكله ملبط وفاهم وراح ٌعملنا قلق بس لو مكانش االوامرا ان اخلٌه ٌاكالم مع
الزبون اها
_اٌه مش جاٌت مصلحة لك وللمكان
_حقك موجود ٌاصحابى
_انا مبكلمش على حق انا بقول بالش تهور واي شؽل ملهوش الزمة معه
_بس احنا ناقصٌن حد بٌنا ومن ؼٌر علم الكبار
_الحد ده ممكن ٌنهً اٌامنا هنا وصحابت المال هً وخد الموضوع بنفسها انا بقولك لمرة
العاشرة
_علً اٌه كل دا ٌاعم
_انت شكلك مش راح تجابها البر..وهنا قد دخل سنقر ٌ .حمل الشاي لهم وعبد الرحمن الذي
ذهاب لشراء السجائر البو عمرو وطلب ابراهٌم من سنقر الوقؾ علً باب الحجرة..وذهاب الً
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حٌث خلع رحٌل مالبسه وهو ٌخرج اوراق رحبل من تلك الحافظة الجلدٌة التى فً البنطلون
وكان ذلك من تعلمٌات ابو عمرو ان ٌرإا اوارقه وما معه والكشؾ عن هواٌته..وقراء ابو
عمرو البطاقة الشخصٌة لرحٌل وهو ٌقراء االسم رحٌل ادهم طاٌل من االسكندرٌة بدون
عمل..وهنا واضح عبد الرحمن هذا انه الٌحمل مإهل لذلك كتب فً البطاقة انه بدون عمل
.وكان هناك ورقة علً شكل جواب مكتوب باالنجلٌزٌة والعربٌة حٌث قرائها عبد الرحمن
وكانت عبارة عن جواب لمركز عالج السكر واالمراض المزمنه( بالقصر العٌنً) علً نفقة
الدولة حٌث انه المصدر له وهو ٌعانً من االلتهاب فً االعصاب  ..وهنا نظر الجمٌع الً
بعض وحزنا عبد الرحمن بشدة علً ذلك الذي قد احس نحوه بكل حب وذلك الجسد الرٌاضً
وتلك الراس التً تحب العمل.وكان المنظر مإسؾ لمثل ذلك الشاب ولم ٌكن بالمحافظة أي
شً ؼٌر ورقة مالٌة فئة العشرة جنٌهات الؼٌر..والول مرة فً هذا المعتقل الذى داخل الٌه من
الصباح لم تكن مثل تلك النظرة من احد والحتً أي احسان وكان هناك كارانٌه لجمعٌة اهلٌة
بالمنطقة التً عرفوا انه ٌعٌش هنا الً جوراهم لصرؾ العالج..ودمع عبد الرحمن وجلس ابو
عمرو علً اقراب كرسً له وهو علٌه عالمات الحزن.واعاد ابراهٌم االشٌاء الى ما كانت
علٌه..وطلب ابراهٌم من عبد الرحمن  .الذهاب للعمل مع رحٌل والمساعدة..وناد علً سنقر
لٌذهب الً الباب الخارجً لرإاٌة المعلم حسن حٌن ٌصل وٌاتى به علً الفوار الً هنا قبل ان
ٌدخل الً الجمالون ..وطبعا عبد الرحمن لن ٌحكً فً أي شً مما حدث لن ٌفتح فمه ؼٌر انه
ات لمساعدة كما طلب منه ابوعمرو وعم ابراهٌم..وقال ابو عمرو ل ابراهٌم
_اٌه راٌك
_مش عارؾ اقولك ؼٌر بردضة انا مش مرتح دى مش هٌئة واحد زى المكتوب هنا
_و هلل انت حر كلنا من بره شً ومن الدخل ربك اعلم بالعباد
_مش عارؾ اقولك اٌٌه
_قول الاله اال  هلل عٌال ؼلبان وصحاب مرض
_ ماهو كلنا اصحاب مرض
_و هلل انت مش ناوي تعدي الٌوم علً خٌر
_طب والعمل اٌه وحسن جاي دلوقتً ومش راح ٌعدى اللحظة ال وهو عمل مع الود الطبٌعً
ال بٌتعمل
_انت كدة بتولع الدنٌا وانا من االول حذرتك متصرفش من دمؽك عشن الموضوع من امبارح
وهو ٌخصها هً من ساعة معرفت ان جاي عن طرٌق الشٌخ وانا ال دخلت فً االمر
..........
ولم ٌنهً من الجملة ال وكان سنقر ٌجري الً الحجرة وهو مرعوب وٌقول لهم
_الحق ٌاعم ابراهٌم المعلم حسن جاه ولسه بكلمه ضربنى ودخل علً جوه..وخرج االثنان
بسرعة..وابو عمرو ٌقول فً رعب ل ابراهٌم
_مبوسط كدة اهى الدنٌا راح تولع (ربنا ٌستر)وكان مكان من حوار ابو عمرو وابراهٌم وهم
معا .حٌث ان ابراهٌم كان ٌحاول االتصال المستمر لمانع حسن االن من أي شً مما طلبه منه
ابراهٌم لكً ٌاتى وٌنهً امر ذلك الجدٌد الوافد الٌهم وما هو علٌه من اشٌاء مرٌبة ولٌس مجرد
عامل عادي .وهو لم ٌرجع فً ذلك الً ابو عمرو الذي كان ٌتواصل معه طول الوقت وٌاخذ
منه التعلمٌات التً كانت ورائها الحجة صاحبة المكان .وكل شٌئ ٌدور من خالها هً .وكان
اٌضا هناك طول الوقت من ٌرصد كل تلك التحركات وما ٌحدث طول تلك الفترة من العمل
وابراهٌم الذي طلب من نفسه هذا الحسن المرعب كما ٌطلق علٌه فً الشارع والمنطقة والسوق
هنا  .لما له من قوة عضلٌة وظهر قوي وهو له االمر والنهً فً كل شٌئ .وهو قرٌب ابراهٌم
ومسنود اٌضا من الحج (جالل الشرنوبً)عضو مجلس النواب السابق عن الدائرة ورجل
االعمال ذو النفوذ القوى وعاشق الحجة ولٌس ذلك فحسب وهذا الحسن حبٌب الحج (مهران)
ابن خالة الحجة صاحبة المكان .وكان من السهل ان ٌاتى وٌفعل ماٌشؤء فً أي امرا وطرد كل
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من الٌعجبه هو وؼٌره من تلك االموروكما هً تلك القوانٌن فً ذلك المكان الذي الٌدخل علٌه
أي ؼرٌب من ؼٌر ان ٌكون من طرؾ الحج جالل اوالحج مهران اومن هم فقط ولم ٌكن لالحد
ان ٌعمل معهم فً تلك الفترة ؼٌرهم فقط وترك اولئك االوالد لسبب واحد هو خدمتهم وتنفٌذ
اومراهم فقط وهم فً أي لحظة سوؾ ٌنتهوا منهم ولكن الحجة ترٌدهم وتحمٌهم ولكن الخوؾ
منهم اما ان ٌاتى اخر وٌكون له خبرة او أي نشاط اوحتً لو قلٌل من الفاهم فهذا من القلق حتً
هً الحجة حتً االن تظهر ذلك االمر والتحب من له التفكٌر والكفاءة فً العمل علً عكس
اصحاب االعمال الخاصة .وهً تكتفً بهإالء والٌعرؾ احد السبب حتً االن ؼبر ذلك الؽرور
الذي هم علٌه بذلك ان الاحد ؼٌرهم واالسباب كثٌرة وؼٌره من السرقة بٌنهم وحتً تلك الحجة
وما لها من مصدر فً جلب اشٌاءها الخاصة التً تباع هنا وؼٌره من العمل وهً تعرؾ كل
ماٌحدث من ورائها وهً لها الٌد العالً فً ذلك ومع هذا فهً كل ٌوم فً جدٌد وتاتى بما هو
مستحدث وتدخل الً االسواق العالمٌه واشٌاء تاتً وتدخل الً مبنً االدارة واخري (وش
القفص)رؼم انها تباع بكلٌو ولٌس كما هو الحال فً محاالت البٌع المخصص لها او تلك
التوكٌالت.مع وجود نفس الشٌئ االن فً تلك الزرابٌات التً كان علً راسها جٌل جدٌد من
المسإلٌن اوحتً اصحابها القدماء الذٌن تطور مع التقدم والزمن لم ارادمنهم هذا التطوٌر
...........
وعندم ذهاب عبد الرحمن لكً ٌساعد رحٌل فٌما ٌعمل مع عدم الحدٌث معه فً أي شً جلس
امامه وهو ٌنظر الٌه بكل حزن وهو ٌقول له انهم ارسلونى لمساعدة ولم ٌكن بعد ذلك أي تعلٌق
ولكن عبد الرحمن كاد ان ٌنفجر لعدم الكالم مع رحٌل وهو ٌره علً هذا النشاط والعمل رؼم ما
علم علٌه من مرض وبرؼم تلك المشاركة الجٌدة من عبد الرحمن لرحٌل فً العمل وهً مجرد
ان ٌرى نظرة رحٌل الاشٌاء ٌذهاب سرٌعا كؤنه ٌفاهم ماٌرٌد وٌاتى به الٌه من ذلك ما ٌقوم به
رحٌل من تجمٌع هذا الونش الٌدوى وقد وجد كالهم عدم الصعوبة مع بعض فى العمل  .وبعد
انقضاء خمس دقائق وقد تم عمل الكثٌر فٌها بسبب تلك المشاركة من عبد الرحمن ورحٌل ٌرى
ماعلٌه من ذلك الحزن واالكثر ذلك الصمت المستفذ وهو ٌره حبٌس اللسانواالخر مازال ٌرى
علً رحٌل القوة والعمل بنشاط وقد احس بالود لبعضهم البعض وسرعة التفاهم بٌنهم ولكن
ماهذا الذى ٌحدث ؟ حتً لوكان اسرى فً سجن سوؾ ٌكون هناك حدٌث ولٌس االن فى عمل
علً االقل بعض التعلٌقات اوؼٌره بحكم طلبات العمل التً مثل ذلك الشً من هنا اوهناك لجلب
االشٌاء التً ٌشتاركوا فً تجمٌعها حتً قال رحٌل لعبد الرحمن وهو هادي قوي
_ هلل ٌنور دا انت فاههم اهو كل حاجه بٌن علٌك استاذ وكانت تلك الكلمات التً قد ارحت عبد
الرحمن واخرجت مابه من كبت واطلقت لسانه وقد اخذ ٌحكً مع رحٌل عن نفسه والمكان
واول ما قال انه هنا من عام اواقل وهو ٌدرس فى كلٌة التجارة فً حوار مع رحٌل الذي سؤله
_فً اى سنة انت..وكان الرد انه ٌعٌد السنة الثالثة لصعوبة الدارسة والعمل ورحٌل ٌصعب
علٌه هذا وهو ٌسؤله فً أي جامعة هو واالخرٌرد انه
_فى جامعة عٌن شمس..ورحٌل ٌظهر له اكثر مدي ثقافته وهو ٌقول له
_ مشاء  هلل دى من اقوي الجامعات فً مصر وهً االولى وٌتعجب عبد الرحمن من هذا الرد .
وباالخص حٌن وجده قد حزن النه ٌخسار سنة فً الدارسة ورحٌل اخذ ٌخرج مابه من كالم
وهو ٌعرؾ كٌؾ ٌدخل الٌه وماهً تلك االدوات المناسبه معه فً الحدٌث كشاب ودارس فً
الجامعة .وهو ٌقول له
_العمل مع الدراسة شً جمٌل وهو الٌجعل الحد ان ٌتحكم فٌك النك تملك ماتنفق علً نفسك
وؼٌره والكالم عن الرٌاضه وتقوٌة الجسد والفرق بٌن التمرٌن للتقوٌة والحدٌد وماٌستخدم معه
من مكمالت ؼذائٌه واالعمال التً تبنى الجسد كما ذكرنا سبقا ولٌس كل العب لكمال اجسام
اوؼٌره محترؾ وان الرٌاضة لتهذٌب النفس وهل هو ٌتمرن واالخر ٌوصؾ له نادى شهٌر
بالمنطقة وجد ان رحٌل ٌعرفه وهو ٌتمنى ان ٌذهب معه بعد ان احس انه رٌاضً فعال وٌتمنى
تلك الصداقة مع رحٌل والعمل مستمر ولكن رحٌل ٌود معرفة اهم شً وهو صاحبة هذا
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المكان وٌود معرفة عنها أي شً حٌن سؤل عبد الرحمن هل تعلم الحجة ومن هنا انه بالجامعة
اما هذا سر خاص به؟ واالخرٌرد علٌه ان الجمٌع ٌعلم  .ورحٌل ٌسؤله عن الحجة تحب من
ٌتعلم وهو ٌعمل وهل االمر هنا هو العضالت فقط .وعبد الرحمن ٌقول له عن نظام الحجة وهً
تعشق الدمػ التً تفكر وتناتج ولٌس العمل هنا االلكفاءت وهً تقؾ الً جواره منذ ان التحق
بالعمل هنا .ورحٌل ٌقول له اذ الكل هنا بنفس مهارتك واالخر ٌقول له بل اكثر فهم من اكفاء
الناس بالشارع كله وصناٌعً من الدرجة االولى ولهم فً كل شً وهنا قال له رحٌل لماذا اذ لم
ٌقوم احد بتصلٌح ذلك الونش وما سر عدم ترتٌب المكان؟ واالخر ٌرد علٌه ان ذلك كله من اٌام
قلٌله فقط والمكان كان مرتب وكل شً فً مكانه ولكن شهادة هلل لٌس كما هو ٌفعل االن.وكان
هنا قد انتهً من تجمٌع ذلك الونش الٌدوى وبداء التجربة علً االرض بنجاح ولكنه ٌود معرفة
االهم عن هذه الحاجة..وعبد الرحمن ٌساله هو لٌعرؾ عنه كٌؾ ٌفاهم كل ذلك وماهً خبراته
فً مثل تلك االشٌاء وهو ٌرد علٌه كما هً خبراته هو من التعلم من العمل ولم ٌقتانع بذلك الرد
عبد الرحمن ورحٌل ٌحس بذلك وهو ٌود معرفة االهم وهو ٌحاول الدخول الٌه من كل ماٌمكن
ان ٌتحدث معه به وكان االن علً رحٌل تثبٌت الونش فً االعلً لٌبداء التجربة وهو ٌطلب من
عبد الرحمن ان ٌقوم بذلك حٌن قال له عبد الرحمن
_تحب اروح اجٌب سلم تطلع علٌه..ولكن رحٌل قال له
_ال انا راح اطلع علً الزواٌا دى..وهوٌتحرك امام عبد الرحمن وٌصعد فً رشاقة جعلت عبد
الرحمن فً ذهول وهو ٌراه علً تلك الرشاقة والقوة وهو ٌصال الً اعلً مكان علً تلك
الزواٌا وٌقؾ فً ثبت علً اعلً زواٌه حدٌد وهو ٌمد له واٌر صلب لٌربط فٌه البكرة التى سٌتم
وضعها فى االعلً وعبد الرحمن كان ٌفكر كٌؾ سٌرفع تلك البكره الٌه بعد صعوده هذا ولم
ٌاخذ باله من انه قد وضع كل شً فى حسابته وهو ٌتاكد من كفاءته .ورحٌل كل همه االن كٌؾ
ٌجعله ٌتحدث عن تلك الحجة.وعندم رابط عبد الرحمن البكرة التً كانت ثقٌلة وكبٌرة لتحمل
االحمال..اخذ رحٌل ٌرفعها بقوة ومازال عبد الرحمن ٌستعجب مماهو علٌه من مرض وهو
ٌذهب الً ذلك الجٌم المشهور بالمنطقة وخبراته بالتمرٌن التً ٌعرفها عبد الرحمن لمارسته تلك
الرٌاضه وهو ٌجد فٌه انه محترؾ ولٌس مبتداء مثله هو ومن معه وهو ٌتاكد من ذلك لما ٌعلم
وٌسمع من الجمٌع فً النادي والجامعة وؼبره وتنبه علً صوت رحٌل وهو ٌقول له .بعد ان
نظر الاعلى وجد انه قد احكم رابط تلك البكرة وتثبٌتها بقوة حتً الٌحدث أي امرا ٌسبب أي
خسائرا
_جاهز لتجربة دلوقتى..ولكن قد توقؾ فجاء وهو ٌري عند الصعود تلك الستائر التى تفتح
وتؽلق كل حٌن طول الوقت من تلك الشرفة وهو ٌظن انها تلك الحجة من تفعل ذلك بعد
وصولها ودخول السٌارة وذلك االمر ٌحدث وهو ٌرى الجزء االخر من ذلك الجمالون وما به
من تلك التجهٌزات وتلك الصنادٌق التً تشبه صنادٌق المعدات الصناعٌة كا االالت ومكانٌات
وؼٌره وذلك المكان الذي ٌشبه فً تجهٌزه المصنع..ولكنه توقؾ اكثر وفجائه حٌن راي ماٌشد
النظر فً احد اركان تلك الشرفة من شئ اكد له ان االمر الٌمرهنا هكذا دون مراقبة وتلك
العالمة علً ان صحابة ذلك المكان لٌست من السهل هكذا ونزل مسرعا فً نفس الرشاقة
والقوة وعبد الرحمن علً نفس الزهول واالعجاب من ذلك ورحٌل ٌقول له
_ٌاله نجارب..وقد ذهاب سوٌا واختار قطعة كبٌر من تلك االشٌاء التً الٌقدر علً تحرٌكها
اكثر من رجل ولٌس حملها  .وهً احد المواتٌر الكهربائٌه الكبٌرة والثقٌله جدا.وطلب من عبد
الرحمن ان ٌاتى االن بطرؾ ذلك الونش المتحرك الحر الذي من خالله ٌتم وضع االشٌاء المرد
رفعها..وعبد الرحمن ٌذهاب فً لهفة وهو ٌاتى بذلك الطرؾ وقد وجد ان رحٌل قد ات اٌضا
بحلقة لكى ٌدخل فٌها الخاطؾ الخاص بالونش وتلك الحلقة التى تدخل فى فتحة للموتور عن
طرٌق مسار قالوظ فً نهاٌتها كً ٌتم رفع الموتور منها..وعبد الرحمن وهو فً عجب وٌسال
رحٌل اٌن وجد تلك الحلقة وفً أي مكان .ورحٌل ٌرد علٌه وهو ٌحس كؤنه ٌعمل فً مكان
استخبارى ولٌس وكالة اوزربٌه لخردة
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_انا لٌقلتها هنا فً الصندوق دا اماال راح نرفع الموتورازاي..وعلى وجه الضٌق وعبد الرحمن
ٌحس بذلك ولم ٌرٌد رحٌل ان ٌعقب االن وهو ٌحس بسر ماوراء هذا المكان االن وبداء التجربة
حٌن ذهب عبد الرحمن لطرؾ االخر الذي ٌتم منه الرفع..ورحٌل كان ٌسند ذلك الموتور حٌن
بداء عبد الرحمن الرفع وبعد ان رفعه من على االرض حوالى ربع متر ارتفاع وتحرر من
مكانه واصبح سهل الحركة..تحرك به رحٌل الى حٌث مستوي الونش والبكرة المعلق وعبد
الرحمن ثابت علً ذلك الوضع لم ٌرفع اكثر من ذلك وهو ٌافهم هذا االمر فى الرفع والتحرٌك
ورحٌل ٌذهب به هنا وهناك لسهولة حركاته حتً تركه وذهب الً عبد الرحمن الذي مازال
ٌمسك الطرؾ االخروهو ٌاخذه من ٌده لٌجرب هو عملٌة الرفع بنفسه ورفعه الً اعلً مستوي
وتركه لمدة دقائق معلق لكً ٌتاكد من قوة تحمٌل البكرة وعبد الرحمن الى جواره الٌرٌد ان
ٌكون بعٌد عنه ورحٌل ٌحمٌه بجسدة والفرحة تمالء وجه عبد الرحمن والٌسطٌع اخفائها
ومازال هناك من ٌرقب ماٌحدث ذلك وبعد ذلك تم االنزال وذهاب بذلك الموتور الً مكان
جانبً بعد ان كان فً وسط الطرٌق ومع ذلك لم ٌكن ظاهر..وهنا عبد الرحمن لم ٌسطتع ان
ٌكتم فرحته من تلك التجربة النجاحه فعال ولم ٌري مثلها منذ ان عمل هنا لتجربة حقٌقة الشٌاء
رؼم انه تاتى الً هنا الكثٌر والكثٌر من االشٌاء التً لبد من تجاربتها قبل البٌع ولكن لم ٌفعل
ذلك احد النهم ٌعرفوا انها لٌست بالقدٌمه او المستعملة بقوة وحتً عملٌة التنظٌؾ التى ٌقوم هو
و سنقر بها لبعض القطع التى تراد الٌهم ..وهنا سال عبد الرحمن رحٌل
_انت معك اٌه شهادات
_انا معٌش أي شهادة
_مش معقول ازاي والكفاءة دي
_زى كفاءتك وخبرتك..وهو ٌرى علٌه تلك الفرحة بذلك العمل وهو ٌرٌد ان ٌظهارها واكمل
رحٌل
_بس االهم هو علمك وشهادتك
_علم اٌه وشهادات واٌه راح تفٌد مع ناس زى ال هنا (وهو فً حسرة)
_ألتفٌد واكٌد بعد ماتتخرج او علً االقل دلوقتً وانت هنا انت مش بتقول ان الحجة بتقدر
وبتحب العلم والجدٌد (وهوٌحاول ان ٌجذب اطراؾ الكالم عنها معه)
_ بس قلى انت مش شكل واحد معهوش شهادة
_بقولك اٌه سٌبك من الكالم تعال نشوؾ الونش الكبٌرفً اٌه عشن ابالغ عم ابو عمرو وبعدٌن
لحجة تكون بتبص علٌنا من فوق وتشوفنا بنكلم ومش بنشتؽالش ولحد ٌقولها ان احنا وقفٌن كدة
وبنكلم وخلص
_حجة مٌن ال تبص علٌنا هً مش هنا ولسة مجتش..وهنا كان ٌنظر الى اعلى حٌث تلك النافذة
التً مازالت تفتح طول الوقت وهو ٌحس بتلك الرقابة ولكن من ٌفعل ذلك وهإالء الكبار
باالداخل ولم ٌخرج احد حتً سنقر ٌقؾ علً الباب فً ترقب .وهنا عاد للحور مع عبد الرحمن
وساله وهوٌرد علٌه بكل حرص وكؤنها اسرار عسكرٌة
_علً كدة طب هً راح تعرؾ الشؽل دا وراح..ولم ٌكمل فرد علٌه عبد الرحمن
_الحجة دي ماتفوتش علٌها أي حاجه حتً لونملة بتعدي من هنا هً بتعرؾ (وهوحرٌص كل
الحرص فً الكالم وترقب) حتً قال له رحٌل
_اٌه ٌاعم هو فً اٌه احنا هنا فٌن انا خالص علً فكره جاٌب اخرى وبقولك عشن حس انك
بجد جداع اٌه الحكاٌة
_الحكاٌة ولرواٌة االمر ان الحجة دى كل حاجة هناعندها وبتعرؾ كل صؽٌرة وكبٌرة حتى
النفس ال بٌطلع وٌدخل وكل حاجه عندها موجودة علً الالب توب بتاعها عارؾ الالب توب
_ٌعانً( وهو ٌفاهم سر ماقد راء باالعلى االن وهوٌحاول معرفة المزٌد عنها)وعبد الرحمن
ٌساله عن العمل فً ذلك الونش المكانٌكى
_هوانت مكانٌكى وال اٌه بالضبط
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_ما انا قلتك خبرة زٌك بس انت بعلمك ال لورابطة بٌن ال بتعلمه وهنا راح ٌنفع بشكل كبٌر
وٌعود علٌك
_ازاى وانا تجارة..وهنا سكت واكمل رحٌل
_داهنا اساس التجارة
_اها فعال انا بطلع عند الحجة بس توعدنى الكالم دا سر
_ٌاها انا قلت انت ود مش سهل من ساعة ماشفتك بتطلع فوق ٌاشقى
_اٌٌه ٌاعم فكرك راح فٌن انت متعرفش الحجة دى اٌٌه وربنا ماٌوقعك فى سكتها ابدا
_اٌٌه ٌاعم انا بحاول اؼٌر الموقؾ بس ال احنا فٌه وكفاٌة انك راح تقولى سر وانت لس
عارفٌنى من وقت بسٌط
_الصراحة انا مرتحلك اواى من ساعة ماشفتك
_صدقنى وانا كمان وعشن كدة راح اصرحك بال فً نفسى بس قولى بتطلع فوق لٌه اكٌد باء
شؽل خاص بشهادتك صح
_صح انت فعال مش عادى اٌه ال جوك باء
_ال قولى االول شؽل بشهادتك
_اٌوه بعمل جراد لكل الموجود ود سر عشن خاطرى محدش ٌعرؾ دا خالص وهً نفسها مش
عوز حد ٌعرؾ دا ارجوك متخلنٌش اندم علً الكالم
_العٌب ٌاصحابى والدلٌل اهو ان سرك راح ٌكون فً بٌئربس االول شوفت ان علمك له قٌمه
ازاى وصلك ومٌزك وهى علً كدة بتعرؾ فى التجارة والكمبٌوتر
_دى الحجة وصحابة الوكالة واكتر بكتٌر دى عندها حاجات فوق مش عند اكبر معلم فى
الشارع والاكبر مهندس و الاكبر صحاب شركة
_ٌاها
_دى حاجات كتٌرفى بعض الحجة والمعلمة والهانم ومهندسة واقولك اٌٌه..وذهاب وراء خٌاله
وهو ٌسرح فٌها
_اٌه ٌاصحابى راحت فٌن هً حلوة
_حلوة اقصدك هً حالوته ازاى توصؾ ول سحرها
_ اماال اٌه الجمال ال معك فى الجامعة والبنات ال تحل من علً المشانق معك وانت ود برضة
جسم وبتكسب
_جامعة اٌه دا هً الجامعة والعلم ها اقوالى باء اٌه باء سرك..وكان هو اٌضا قد سرح فً
الماضً ولٌس ابنة الحج جبر تلك الؽادة الرائعة انما ذهاب حٌث عمره الماضى والحاضر وتلك
االم والحبٌة واالخت كل شً فً حٌاته.هذا الحب الخاص الحب الذى كان الكل ٌضرب به المثل
هً من كانت وراء نجاحه وهً اٌضا وراء شقائه وعذابه هً كل حٌاته هً من ضاع من اجلها
كل شً وماو صل الٌه االن حب لٌس عادى رؼم فرق السن الذى كان بٌنهم وهً امه واخته
.هذا الحب رؼم عمره الصؽٌر حٌن ذلك وحتً الٌوم وهو ٌحلم بها رؼم ذلك الفراق الذي لم
ٌكن بٌنهم ابدا طول حٌاته منذ ان عارفها وهذة الحٌاة التً كانت ٌعشواها مع بعضهم البعض
وتلك العٌشة وذلك الذي كان بٌنهم وكؤنهم فً أي بلد اروبً او امرٌكا وهم فً منزل واحد تحت
سقؾ واحد ورؼم انهم لٌسوا اقراباء او حتى جٌران وهنا هو(حداالموس)الذى هو العرؾ
والتقالٌد والعادات التى نعٌش فٌها هنا وان كان (حد الموس) شئ صعب السٌر علٌه لكن هنا هو
الطبٌعى وٌطبق فً كل شً مع اختالؾ الحٌاة االن اال ان كل شً كان لهم فى النور وامام
الجمٌع ومصدر فخر لهم وذلك الحب الذي كان كؤنه بٌن اخت كبٌرة وهً ترع اخها الصؽٌر
وهو ٌحارب من اجلها ومن اجل مستقبلها وحٌاتها حب كٌؾ ٌنساها ابدا وهو ٌعٌش من اجله
واجلها .وتلك االحداث التً قلبة الدنٌا راسا علً عقب معه والهروب فً تلك االعمال والبعد
عن الناس والخوؾ علٌها اٌضا وهً السبب الرئٌسً فً كل ذلك هذه الذكرة الجملٌة الشعاع
الذي ٌنور حٌاته نعم حبا كان كما لوكان حب االم واالخت حبا وهً لتجوز له ورؼم انها لم تكن
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االم واالخت اوحتً أي صلة القرابة انما هً الحب االواحد ولؽٌرها فً قلبه ولن ٌكون هناك
فً قلبه االهً حتى اخر العمر.ورؼم الندم انها كانت الفرصة الكثٌرة له ان تكون هً زوجته
وامراته فً كل وقت بعد ما اصبح له شؤن وكٌان كما كان ٌحلم وهً اٌضا ان تحب ان تراه
علً ذلك االمر وهو ذو مناصب وكٌان علمً وقٌادي وهو معها كل وقت وفً كل مكان ولكن
كان ٌإثرها علً نفسه كما لوكان ابوها اواخوها وهو ٌحلم ان تكون مع من ٌجعلها امٌره اوملكه
متوجة علً عرش وهً كانت تستحق ذلك لما لها من كٌان وشؤن كبٌر حتً بعد ان اصبحت
زوجة لم ٌضٌع هذا الحب وهومعها هً وزجها اٌضا وحتً بعد ان عادت الٌه من جدٌد بعد
موت زوجها لم ٌفكر ؼٌر كٌؾ ان ٌكون لها موعد من جدٌد مع السعادة ومستقبلها وعلمها وان
تظل تلك الملكه المتوجة علً عرش العلم على االقل بعد ان عاشت فعال حٌاة االمٌرات مع
زوحها .وهوالٌرٌد ان تكون له وهو ٌخاؾ علٌها ان التوفر لها فرصة مثل ذلك رؼم ما
قدوصل الٌه وهومعها .وهو ٌندم االن اشد الندم على ترك الفرصة ان تكون له وهً كل شً
لكن!ذلك العهد الذي بٌنهم وهو الحب واالخوة ومٌثاق الشرؾ الذي باالدم بٌنهم والعهد مع
والدها ذلك االب الحبٌب الؽالً علٌه فً كل وقت اٌضا لكن كان الحب االساسً هو حب الروح
ولٌس الجسد كانت هً اهله واقاربه وكل شً له الاحد له ؼٌرها هً وحبها..والنسئ انه اذ كان
الرجل هو صناع الة الحرب والدمار فان المرأة هً اساس شقاء البشرٌة بسب طرد ابونا
(ادم)من الجنة ولٌس هناك من هو اقوي منها حٌن تحب وتكره وانتقامها اذ انتقامت وفتحت
ابواب الجحٌم وهً اذ ارادت شً الٌحول بٌنها وبٌن ما ترٌد شً ونعم وراء كل عظٌم امراة
والواٌل من شقائه الذي ٌشقً جمٌع من حولها..ونحن االن لسنا فً فلٌم هندي اوفلٌم قدٌم
اوقصة قد تكون متشابها اوتكرار حتً الى ٌومنا هذا..واالن نعود حٌث كان كالم عبد الرحمن
الً رحٌل عن ماٌرٌد ان ٌكشفه له وهو ٌقول
_اٌه ٌاصحابى راحت فٌن اٌه عوز تقولى اٌه
_البس عشن تطمؤن علً سرك انا مش راح اكمل هنا وٌمكن كبٌرها اوى اخرالنهار دا لو
محصلش حاجة تنهً الٌوم دلوقتى وبصراحة انا اتمنً دا
_معقول ٌاصحابً كل دا عشن سرى
_الصدقنً بس مش مرتح والناس دى ٌعانى
_انت لسه مشافتش الحجة وهً االهم وصدقنى راح تؽٌر راٌك دا انت راح
.............
ولم ٌكمل فلقد وصل حسن اللملقب (بحسن الهاللى)من الحج مهران (وحسن عز الرجل)من
الحج جالل الشرنوبى .وبعد ان اطاح بنسقر المسكٌن عدة امتار علً االرض التى كانت الحمد
هلل خالٌة بعد ان جمع رحٌل ما علٌها من اشٌاء وراتبه قبل ان ٌقول له سنقر ان
_عم ابراهٌم ٌنتظره..وهو ٌدخل وٌدق االرض بكل قوة وهو ٌسٌر وكانه الحد ؼٌره وكما قال
المتنبى فً شعره(انا االواحد وان خان زمنه) اما باقً البٌت من نفس الشعر كان علً رحٌل ان
ٌعرفه بنفسه بعد ان ظهرت قوة ذلك علً الولد الصؽٌروان كان اهل لذلك البٌت من الشعر
.فعندم ترٌد اختبار اسد التضعه مع ؼزالة او أي حٌوان اقل منه بل تضعه مع اسد مثله او مع
ماٌقابله من تلك الحٌوانات التى تعدل فً قوته.وجاء وهو ٌمشى علً االرض مفتول العضالت
جسد قوي منسق البنٌان كل عضلة ظاهره كؤنه خرج من الجٌم االن ترابٌس عالٌة مع استعمال
تلك المنشطات التى تعمل علً تكبٌر العضالت .جسد ٌتمنه اى واحد وباالخص لمن ٌعمل عند
تلك السٌدة التى سمع عنها من عبدالرحمن ومن برٌد ان ٌظهر امامها .وهوٌسٌر كما لوكان
ٌستعرض اسالحته امام االعداء الاحد ٌفكر ان ٌكون فً طرٌقه وهو ٌمشً .جسد كما لوكان
(الشحات مبروك) بطل مصر فً تلك اللعبة ٌرتدي علً عٌنه نظارة شمسٌة صٌنى تقلٌد
االصلى لم ٌخلعها من علً عٌنه رؼم عدم وجود شمس خارج ودخل المكان فى هذا الٌوم
المعتم وعلٌه من المالبس من التى تباع علً االرصفة فً اسواق العتبة وشوراع الوكالة
وكانها ذات ماركة وكلها خفٌفة كً تظهر هذا الجسد الذي ٌدل انه مدعً القوة الن البطل
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الحقٌقً الٌحتاج ما ٌظهر جسدة ولكن واضح انها هً سمة المكان.واالدهً تلك علبة السجائر
التً فً ٌده التً تشبه المستورد ماركة( فٌثروى ..(viceroy,ولٌس لرٌاضً ان ٌسٌر وفً ٌده
هكذا السجائر...كل هذا ورحٌل لم ٌرفع عٌنه لٌره وهو ٌدخل الرعب علً الجمٌع حتً عبد
الرحمن الذى تملكه الرعب .وارتعد وهو فً مكانه بعد رإٌة ماحدث لسنقر..ورحٌل ٌرى ذلك
الرعب علً عبد الرحمن الذي اٌضا كان عبد الرحمن ٌتعجب من ذلك الثبات الذى هو علٌه
رؼم صوت حسن وهو ٌزلزل المكان وٌهتز له حدٌد الجمالون وهو ٌقول له
_انت قعد بتعامل عندك اٌه ٌاأأض(وهوٌجذب عبد الرحمن لٌقع علً االرض رؼم جسده
القوي)وهو ٌكمل
_ٌاله ؼور من هنا..وقام عبد الرحمن علً بطاء لٌرى ماسٌحدث وهو ٌحس ان االمر بعد تلك
الفترة التً جلس فٌها مع رحٌل لن ٌنتهً بقوة هذا المرعب او الزلزالل كما ٌلقب فً
الشارع..وهو ٌواجه كالمه الى رحٌل الذي لم ٌتؽٌر ولم ٌؽٌر من جلسته وهو مازال ٌعمل وجه
الى حٌث االرض.وجه اٌضا قد انشراح وتؽٌر وهوٌتمتم بصوت مسموع
_ها هو الٌوم قد انتهً..وكان رحٌل قد امتالء بالفرحة لنهاٌة هذا الٌوم مهم كان من وراء هذا
العمل حتى لوكان االمر من الباب العالى..وهولم ٌنظر الً ذلك الحسن وكان االن باقً بٌت
الشعر حٌث كان الشعراء الجلهٌة والعصور الوسطً الٌقول انا لٌس من واصؾ وهو ؼٌر اهل
لها من الفروسٌة كما هو حال ذلك الزمن الذى كانوا فٌه ولكل زمن ماٌمٌزه وهذا ماٌمٌز زمنا
ذلك الحسن وما ٌدعً و ذلك البٌت الذي كان الباقً منه و هو(السٌؾ والرمح والبٌداء
والقرطس والقلم كلها تعرفنً) وها هو المٌدان االن وحٌن تقدم حسن والؽرور ٌمالئه نحو
رحٌل الذي مازال لم ٌؽٌر من وضعه حتً انه حسن لم ٌنتظر ان ٌقؾ وٌره كما فعل االخرٌن
قبل ان ٌبداء فً ذلك العرض السنمائى وهو ٌستعرض علٌه .وقال لرحٌل بكل استهزاء
_انت ٌاااله مٌن ال قالك علً الشؽل دا..ورؼم ان كلمة مثل ذلك عادٌة فً مثل ذلك المكان
وهذا العمل االانها كانت فٌها من االستفزاز كً ٌنهً رحٌل امر ذلك الٌوم الذى كله كان
استفزاز بشكل هو لم ٌتقبله ورؼم هذا لٌس من طبٌعة ماتتدرب علٌه وهو المفروض علٌه ان
ٌكون متحلى بضبط النفس والعمل تحت اصعب الظروؾ ولكن هٌات هو ٌرٌد ان ٌنهً الٌوم
وقد اقسام ان تكون هناك علقة موت وهذا االن المناسب لترك البصمة علٌه وهو االنساب فً
كل الموجودٌن..وهنا نظر الٌه رحٌل وهو ٌبصق تلك العلكة التى كان طول الوقت ٌخرج فٌها
ؼضبه كما ٌفعل لعبً كرة القدم والمدربٌن حٌن ٌمضؽها واٌضا المهربٌن حتً ٌخفً فٌها
التوتر.وهنا ظن حسن انه ٌبصق علٌه مماجعل النار تشتعل به اكثر  .وهوٌقترب منه اكثر حتً
كان فوق راسه وٌقول فً نفس اللهجة
_هو انا مش بكلمك ٌاااض رد علً زى الرجالة وبصلً كدة..وهنا رد علٌه رحٌل باللهجة
السكندرٌه وعلً ؼٌر مكان علٌه طول الوقت مع الجمٌع وعبد الرحمن الذى اٌقن ان امر حسن
انتهً هو واسطورته والٌعرؾ لماذا ذلك االحساس ؟ ؼٌر انها قوة حقٌقة لذلك الشاب الذى
اقتراب منه
_عوز اٌه من الرجالة
_لٌه ٌاااله انت فاكر نفسك رجل..ولم ٌؽٌر رحٌل من وضعه بل اعطاه ظهرها اكثر فى
استهزاء به وبوجوده وهوٌرد علٌه بكل استفزاز ٌشعل النار اكثر وٌنهً ذلك الموقؾ االن
_ؼصبن عن اهلك رجل ٌااله..وهو كان لبد ان ٌنهً االمر الذي واضح فٌه ان حسن هذا (فم)
وستكون ماهى االمشدة كالمٌه لجدوا منها حتى ٌتدخال الموجودٌن وٌظهر هذا اٌضا بقوة
واستعراض .فلذلك كان رده هكذا  ..فما كان من حسن ؼٌر ان ردعلٌه بقوة وهو ٌمد ٌده ٌضعه
علً كتؾ رحٌل فً خطاء منه لذلك وهو ٌعتمد علً ؼروره
_انت بتقول اٌه ٌاابن (الوس)ولم ٌكمل الكلمة التى كانت اشعالت النار فً رحٌل وهو ٌسمع
تلك الكلمة التى تخص االم ولٌست أي ام بل هً حبٌة القلب والعقل والفإاد التً الٌعرؾ ؼٌرها
امه فً الحٌاة حتً نداء الكل له بٌها هً..االوكان حسن هذا طرٌح االرض فً لحظة خاطفه
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من حركات المصارعة وهو ٌاخذ تلك الٌد التً علً كتفه وهو ٌمسكها من المعصم بٌده الشمال
وقد استدار فً نفس الجلسه وهو ٌمسك أعلى زراعه بعد الكوع بالٌد االخرى الٌمنه وهو ٌقوم
لٌطرحه ارضا وفً منظرمخجال لهذا المؽور..وهوٌقول له بعد ان وقؾ ولم ٌرى بعد حسن هذا
الجسد لرحٌل اال وهو طرٌح االرض
_الوسخة دي امك ٌاابن ستٌن وسخة..وكانت قد تحطمت النظارة علً عٌنه وقد لعبت االرض
فً مالبسه دورها بعد ان جعلتها كاللون وجة االسود ولٌس علً تلك السمرة فً المالمح..وكان
قد جاء ابو عمرو وابراهٌم اثناء ذلك المشهد بعد ان كان سنقر ٌذهب الٌهم مرعوب لٌقول لهم
عن وصول حسن وما فعاله به حٌن كان ٌبلؽه الرسالة ولٌس هذا فحسب بل كان مفتاٌح وشرٌكه
حنفً االلمنٌوم قد دخل الجمالون والبواب والمشهد الذى واضح انه قد ذٌع االن لسر ماراء
اعلً الجمالون وتلك النافذة التى لم تؽلق ستائرها منذ وصول هذا الحسن الى المكان  .وكان ابو
عمرو ٌصرخ
_كفاٌه كدة حرام علٌكم راح نروح فً داهٌة..وما ان راى ابراهٌم هذا المشهد علً قرٌبه
ومرعب الشارع حتً جن جنونه وهو ٌصرخ وٌحاول جذب شٌئ لٌضرب به رحٌل وقد امسك
بقطعة من الحدٌد طوٌله وهو ٌجري به نحو رحٌل لٌنزل بها علٌه ورحٌل ٌقول له امام زهول
الجمٌع من ذلك الثبات وصرخات ابو عمرو
_تعال دوراك انت كمان..وذهاب الٌه وهو الٌهتم بتلك القطعة التى فً ٌده ولكن كان حسن قد
قام من علً االرض بطرٌقة لتدل علً انه ممارس للرٌاضة بشكل صحٌح وهوٌقوم ٌطرٌقة
عادٌة ولٌس كما ٌحدث مع رٌاضً وهو ٌستند علً ٌده من الخلؾ مع القفز علً قدمٌه وقبل ان
ٌهاجم علً رحٌل من الخلؾ الذي قد صدر له رحٌل ٌده وهو ٌواجه ابراهٌم بجسده وكاد ان
ٌاخذ تلك الحدٌده التً لم ٌعرؾ حتً كٌؾ ٌمسكها .والجمٌع ٌنظروا لهذا المشهد دون تدخال
وهم فً اشد االعجاب بذلك ومماٌروا من لقطة كؤنها الاحد االفالم والمشهد االن الذى ٌسجل
وٌصورا صوت وصورة فى تلك اللقطة النه قد كان وصال مفتاٌح وشرٌكه االلمنٌوم للمكان
ودخل معهم البواب والٌعلم احد ان كان من ٌرى هذا اٌضا احد من الشارع وهم ٌنظروا لما
ٌحدث وهم ٌشهدوا باقى المعركة ورحٌل قد شلل حركة حسن فً مكانه وهو ٌضع اصابعه
االبهم والسبه اسفل فمه تحت الفك السفلً ثم استدار به مرة واحدة الً حٌث مواجة ابراهٌم الذى
كان علٌه ان ٌنزل بتلك الحدٌده التى معه علً رحٌل بعد ذلك االمر وانه لم ٌجد احد لٌتدخل
لٌمانعه وٌتوقؾ عن االمر بحجة انه قد تم االمساك به وهو كان سوؾ ٌنهً علٌه ورؼم قوة
االلمنٌوم ومفتاٌح الذٌن فضلوا الرإاٌه وتلك االهانة لهم هإالءالرجال فً شً ٌعجب منه الجمٌع
وعدم التدخل حتى ٌتمتعوا بما ٌروا فى اى شئ من مسمٌات التشفى فى هإالء الرجال..اما عبد
الرحمن كان هو وسنقر قد واقؾ بعٌدا .وعلً عبد الرحمن السرور لصدق احساسه .ورؼم
صرخات ابو عمرو لٌتدخال هوالء الرجال االلمنٌوم وشرٌكه مفتاٌح وهم ٌتبطاء فً ذلك .
وبالفعل بعدما نزلت الضربة علً جسم حسن بٌن الجانب والبطن وطرحته ارضا من جدٌد فً
االلم شدٌدة وقبل ان ٌصل الٌه رحٌل كان تمكن من ابراهٌم مفتاٌح وااللمنٌوم وهم ٌمسكوا به
بعد ان اطاح وطرح بابو عمرو وهو ٌحاول منعه وهو ٌحاول الهجوم على رحٌل ارض
وهومثل الثوار الهائج..ولم ٌهتز رحٌل الاي شً وااللمنٌوم ذلك البورسعٌد ٌقول فً للهجته
البورسعدٌة
_ٌجماعة خصمكموا النبً عٌب كدة وحد  هلل ٌاابراهٌم ولكن كان قد فات االوان وابو عمرو
ٌصرخ فً وهن
_مبوسط كدة ٌابراهٌم اهً الدنٌا راح تولع انقطع عشنا خلص استر ٌارب..وابراهٌم ٌزاد
ؼضب وٌرٌد ان ٌفالت من بٌن اٌدى االلمنٌوم ومفتاٌح ومازال ٌهدى فٌه االلمنٌوم هو ومفتاٌح
ولكن دون جدوا وحسن ٌؤن علً االرض من االلم..ورحٌل ٌنظر الى عبد الرحمن وهو ٌقول
له بنظره انه هناك فرق بٌن الرٌاضة واالحتراؾ وهذا ماترٌد رإٌته من الصباح..وهنا قبل ان
ٌتدخل البواب وهو كان ٌبداء فً الساب لما ٌرى علً المعلمٌن كان قد استعداد له رحٌل وهو
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ٌتمنى اٌضا ان ٌفالت ابراهٌم من بٌن اٌدهم وٌكمل به ولكنه كان سٌذهاب الً حٌث هذا البواب
الذى اٌضا قد اثر ان ٌكون بعٌدا وهو ٌتحدث خوفا من ذلك الذى ضرب المرعب ولن تنفعه تلك
الشاهمة الزائفة االن اذا نزل به مكروه وقد امتالء المكان بالخارج وهذا المشهد الذي ٌقال االن
فٌه(عوز تذٌع قول ذٌع) ولكنه قد ذع بالفعل فً الشارع برفض او قبول اى من االبطال فى
ذلك المشهد ولم ٌفلح ابراهٌم فً ان ٌفلت من اٌدهم وهو محمً فً ذلك النه علم انه اذا تقدم
سٌكون مصٌره مثل قرٌبه االن وهو ٌصرخ وٌسب وٌفاضح الدنٌا اكثر..ولم ٌهتم رحٌل بذلك
حٌن راي البواب ٌبعد وهو مستمر فى الساب اٌضا وتلك الفضائح على المالء لٌعرؾ
اكثرالناس و الكل وماقد اصاب ذلك المرعب  ..وانهً االمر وهو ٌرجع ال من وضع ٌد مفتاٌح
حائال بٌنه وبٌن ابراهٌم وهذا البواب وااللمنٌوم ٌقول له
_خصٌمك النبً ٌارجل كفاٌة ..وهنا قال مفتاٌح
_باهلل علٌك كفاٌه لحد كدة..وعاد وهو ٌخرج سٌجارة ٌدخنها من مالبسه وهو حرٌص
االٌظهارها طول الوقت كٌؾ انه الٌجد ثمن العالج وٌدخن سجائر مستوردة اصلً .
وهوالٌبالى بااى شً.وحسن علً االرض لم ٌقترب منه احد االذلك البواب بعد ان طلب منه
مفتاٌح ان ٌساعده وهو ٌهدى فً ابراهٌم وٌقول
_اعقل باء ٌارجل وكفاٌه لحد كدة عشن نشوؾ ال على االرض..وقبل ان ٌتحدث او ٌرد احد
كان الباب الرئٌس قد فتح بواسطة اثنان دخلوا وفتحوا الباب والكل بداخل االن ودخلت سٌارة
سوداء مكروبص وبه اربع رجال منهم هإالء االثنان وابو عمرو الذى قد اعتدال فى جلسته
وهو ٌهزي بتلك الكلمات
_منكم هلل راحنا فً داهٌة..وقبل ان ٌفعل ابراهٌم شً كان قد امسكه احد هإالء الرجال مثل
المباحث فً هٌئتهم حتً ان رحٌل ظن انهم قد اتوا له هو لما فعال برجال تلك الحجة ولٌس أي
رجال وهو ٌقلل من امراهم ولٌس أي تقلٌل بل اهانة وضرب لذلك الذى هو االسطورة
والمرعب وها هو الرزاق الذى حصل علٌه سٌكون له عون الٌوم حسب ماسوؾ ٌذهب الٌه من
مكان حسب قوة هذه الحجة التً تم اهانة رجالها علً ٌده وسواء ظالم مظلوم وكل شً ٌسجل
اال انه لٌس له صفة مع هإالء القدماء لدٌها ورجالها اوال ا واخٌرا ومنظرها العام فً الشارع
ومن ورائها اٌضا .وهو ٌستعد اما للٌلة فً القسم او االمن الوطنً كما تعواد ولكن االرجح هو
القسم واقراب االقسام هو االن االزبكٌة وهو ٌتمنً ذلك .لحسن الضٌافة هناك وانه سوؾ ٌنزل
علً االحباب معزز مكرم لن ٌنفق شً ولٌس خوفا من اهانه اوؼٌره وهو واضح علٌه الهدوء
والثابت وحتً ذلك الحٌن لٌظهر له اصحاب بعد ماٌجود علٌه هناك من ضٌافة الضباط اكراما
لتلك الحجة ومن خلفها ولكن هل لم ٌصل الٌها ماقد صنع ولكن رجالتها ..وبعد ان اخذ احدهم
ابراهٌم من بٌن اٌدى مفتاٌح وااللمنٌوم وهو ٌمشً معهم بهدوء ورعب على وجه واثنان منهم
كانوا ٌساعدوا حسن فً النهوض وذلك البواب الذى جري علً البوابة..وهوكان ٌستعد رحٌل
حٌث ٌمشً معهم فً هدوء وبال أي مقاومه لقد فعال مكان ٌرٌد وما اراح به نفسه وعلٌه االن
تحمل العقاب حتً تعرؾ تلك الحجة الحقٌقٌة ومن هو..اوهً من ترٌده  هلل اعلم اولحٌن
الخروج من االمر بعد الوقت االزم لعقاب علً التصرؾ من راسه هكذا لمجرد انه لم ٌعجب
بالمكان ومن فٌه والاي سبب مقنع فً هذا لعله قد افسد شً هام ومهم كانت الححج الن تجدى
فً شً ولكن انصراؾ الجمٌع دون أي شً فى مفاجاء مذهله له انه لم ٌقترب منه احد وهم
ٌاخذوا ابراهٌم وحسن وهو ٌمشً معهم مسنود علً االثنان منهم وابو عمرو الذي كان ٌرتعد
وتلك االوالد التى اختفت من المكان وبعدها ؼاب االلمنٌوم ومفتاٌح فً احد االركان وخرجت
السٌارة والبواب الذي كان ٌقؾ الى جوار الباب وكؤنه لم ٌبرح المكان ..ماهذا؟ والذٌن ٌعملوان
بالشارع وهم ٌروا المشهد وتلك النافذة التى لم تؽلق ستائرها...وهو اراد ان ٌذهاب لتؽٌر
مالبسه طالم ان االمر انتهً علً ذلك وهو لم ٌقترب منه احد وٌكفً االن هذا الرزق وما اراد
فعاله وتلك البصمة التً الٌعتقد انها ستنتهً علً ذلك ولكن من االفضل ان ٌتعامل معهم وهو
خارج هذا المكان
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.......
وهو ٌذهاب حٌث تلك الحجرة لٌؽٌر ما علٌه دون حتً االؼتسال  .وهو ٌدخن سٌجارة اخري
.وكان محمول ابو عمرو ٌرن وهو مازال جلس على االرض الٌستطٌع القٌام من الرعب
وماسٌحدث اال بعد تلك المكالمة والتى كان ٌقول فٌها كلمتان
_تحت امرك..ولم ٌكمل وقد اؼلق الخط بعد كلمة اواثنان من المتحدث وكانت من الواضح هً
الحجة.وبعدها كانت مكالمة الً عبد الرحمن الذى كان ٌرد فً رعب وهو ٌكاد ٌرقص من
الفرح الن الحجة تحدثه شخصٌا على هاتفه .وهو ٌجري هنا وهناك وٌرد فى رعب مزوج بذلك
الفرح ..حٌن كان ابو عمرو قام وهو مسنود علً مفتاٌح وٌذهاب به نحو الخارج حٌث السٌارة
المالكً لتلك الحجة وااللمنٌوم ٌتجول فً المكان ومعه سنقر وهو ٌتإرى بحجة ذلك التجوال
وكان رحٌل علً باب الحجرة .حٌن خرجت السٌارة مسرعة بعد ان فتح لها البواب الباب
الكبٌر..وعبد الرحمن بعد انهاء المكالمة وهو ٌكاد ٌرقص والفرحة علً وجه  .وهوٌقول
اللمنٌوم ومفتاٌح الحاجة ال انتواء عاوزنها اتفضلوا شوفها وهنا قبل ان ٌدخل رحٌل لتؽٌر
مالبسه عرؾ ان عبد الرحمن هو االن اصبح المسإل عن المكان وهذا سبب فرحته ولعله كان
هو السبب اٌضا فً ذلك االمر ان تؤتى لمثله الفرصة والحمد هلل لم ٌخذل حب ذلك الذى احبه
من اول ماتعامل معه كما ٌفعل مع الجمٌع ولكن كانت المفاجاء حٌن ناد عبد الرحمن علً رحٌل
وهو قد دخل الحجرة وبداء ٌشرع فً تؽٌر مالبسه.وهو ٌترك االلمنٌوم ومفتاٌح وهو ٌكمل لهم
انا من سٌكون معهم االن..ولم ٌكمل وهو ٌذهاب بنفسه الً رحٌل
الذي كاد ان ٌخلع ذلك القمٌص الذي ٌرتدٌه للعمل وهوعلٌه واسع ورؼم هذا فتظهر منه تقٌسم
عضالته وهنا كان عبد الرحمن ٌمسك ٌده فً رفق وعلً وجه االنبهار به ولم ٌمانع نفسه ان
ٌكون بٌن احضان رحٌل فى فخر به ورحٌل حضنه فً حب..وهوٌقول له
_ ٌارب ٌكون وجودي الفترة دى بخٌر علٌك..ولم ٌعقب عبد الرحمن االبعد ان تركه رحٌل
وهو ٌكمل خلع ذلك القمٌص حتً قال عبد الرحمن
_انت بتعمل اٌه..وهو بكل حب فٌما ٌقول له وذلك االحساس الذى ما ان ٌتقابل معه احد او
ٌتعارؾ به اال وذلك الحب له وهى اهم ما انعم به  هلل عزوجل علٌه من خاصٌة وصفة كانت
اهم المكاسب له طول حٌاته وهو ٌعرؾ كٌؾ ٌوظؾ تلك النعمة
_خالص االمر انتهً وٌارٌت تثبت وجودك انت باء
_امرا اٌه االانتها اقصدك احنا راح نبداء ومعك البداٌة الصح ٌاله ٌابشمهندس عشن تشوؾ
شؽلك
_باباش اٌه
_بشمهندس دى تعلٌمات الحجة الهانم
_جرى اٌه ٌاصحابً انت مش عارؾ ان انا راح امشً خالص زى ما قلتلك من شوٌة
_بس الحجة هً ال دلوقتً قالت انك تكمل الشؽال وتشوؾ طلبات عم مفتاٌح
_انا بحسب الحجة كلفتك انت بالشؽل خالص واخدت وضعك الصح
_صدقنً انا وضعً مش راح ٌكون ؼٌر معك وانا عارؾ من اول ماشافتك انك انت ال راح
تؽٌر كل حاجه هنا
_وانت تصدق ان الحجة راح تسبنى..ولم ٌكمل وعبد الرحمن امسك ٌده بقوة وهو ٌقول له
مسرعا
_مش انت ال تقول الكلمة دى والشكل ال انت علٌه ٌخاؾ اوسهل و لو هً عوزه حاجة كانت
عملتها وما استنتش أي حاجة
_ٌعانى اٌه الكالم دا
_ ٌعانً ترضا انت ان اول مكالمة لى من الحجة تطلب منً ان ابلؽك انك تستلم المكان وهً
بتقولً خلً المهندس ال عندك ٌشوؾ طلبات الناس وٌكمل الشؽال ال بٌعمله وانت تخذلنً
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وتمشًء وانا فعال بحبك هلل..وهو ٌرتمً بٌن احضانه فارد علٌه رحٌل وهو ٌقبال وجه كما
لوكان اخ صؽٌر
_الٌاصحابً مش انا ال ا خذلك انا رقبتً عشنك حتً لو دا كمٌن لً بس المهم انت تقؾ علً
رجلك ٌاله
_تانً انت متصور انها عوزة تعملك مصٌدة
_اصل كالم مٌدخلش الدماغ وهً بتلعب علً وتر انً مش راح ارفض لك طلب
_بس اهو انت قلت المفٌد زى ماهً عرفت انك مش راح ترفضللى طلب اكٌد عارفة وشاٌؾ
ال احنا كلنا مش عارفٌنه والشاٌفٌنه ٌاله..وخرج وهو مقتنع بهذا الكالم او وهو الٌفرق معه
شئ حتً ٌرى تلك المرأة وٌعرؾ سرها اوسر وجوده هنا .وهذا الٌوم الذي الٌرٌد ان ٌنتهً
وكؤن موضوع الشجار هذا هو ضمن العمل االن اوكما كان مرتب اٌضا وهو من قلب االحداث
او مصدافة..وحٌن خرج وكان مفتاٌح وااللمنٌوم ٌدخان السجائروهم ٌضحكوا وكؤن لم ٌكن
هناك شٌئ..بعدان تقدم منهم عبد الرحمن وهو ٌتعامل على انه المسإل االن..وهوٌقول لهم
_ ها ٌعم الحج طلبات حضترك معك الباشمهندس شوؾ ال انتوا عوزٌنه وهو راح ٌسهل لكم
كل حاجه..فتقدم االلمنٌوم منه وهو ٌقول له باللهجة البورسعٌدٌة
_ابو احمد (وهً كناٌة الاهل اسكندرٌة) اٌه الحالوة دى ٌاهندسة علم وجدعانه ٌاابو اسكندر
و هلل انت عاوزلك اكلت سمك سواحلً اناي مصدقتش لما صحابً واخوٌه وابن جهتً قالً
علً دمؽك دى انت خسارتك ٌاجدع مع المصرو دول ..فارد علٌه مفتاٌح بنفس اللهجة
_جرا اٌه ٌاجدع انت راح تولع الدنٌا علٌنا احنا شؽالٌن ال معهم و مقام السٌدة لو الحجة هنا
دلوقتً لتولع فٌنا ٌاله ٌاجدع ضبط دماغ الجدع عشن ٌضبط معنا الشؽل واخرج االلمنٌوم
سٌجارة ملفوؾ وهو ٌعطٌها لرحٌل وهوٌقول له
_ صباحك عسل ٌاابن بحري ..فمد رحٌل ٌده بثقة وهوٌاخذها وهوٌقول أللمنٌوم
_من ٌد من عدمعها
_ال ٌابن عمً دا انت ال فل
_ٌاله نشوؾ طلبتكم
..........
وهو ٌمشً معهم وقد اشعل السٌجارة التى كان فً احتٌاج لها امام عجب عبد الرحمن الذى
انتهً من هذا العجب الً اخر وهو ٌجده ٌداخنها باحتراؾ وهم قد انشؽلوا فً اخراج اشٌاء
كثٌر وبداء ضحك وصوت عالً وكؤن لم تكن هناك أي مصائب حدثت وسوؾ تحدث االن
وكؤن المكان ٌدٌروه ابلٌس.واالكثر بعد ان شراب السٌجارة والعمل مستمر دون توقؾ..وهو
ٌرد لهم الواجب من السجائرالتى معه وهم ٌروا ماٌدخن من سجائر مارلبو ولم ٌرفضوا
عزوموته ..وبدا عبد الرحمن ٌتعجب هذا لٌس ماراء فً اوارقه نعم هو شٌئ لٌعرفه احد
االالحجة فعال لٌس ؼٌر ذلك وكان النقاش الحد فٌما ٌنفع اوال ٌنفاع بٌن االلمنٌوم ومفتاٌح وقد
ظهرت خبرتهم العالٌة وكل مره ٌتدخل فٌها رحٌل لٌحسم االمر وهو ٌختار لهم االشٌاء المناسبة
لما ٌختاروا اوٌطلبوا وٌفشل اختٌارهم هم..وهم اشد االعجاب واالٌقن ان هذا لٌس االمهندس
اوخبرة فً المجاالت الصناعٌة ..واخٌر كان الضحك اكثر حٌن اخراج مفتاٌح ورقة واخذ
ٌحاول القراءة وتفسٌر مافٌها لبعض الطلبات وهو ٌاخذهامنهم النه لٌست بالعربً وهم
ٌمسكواها باالمقلوب ..والجمٌع ٌنفجر من الضحك واعطاها لعبد الرحمن الذى صعب علٌه
القراءة اٌضا النها تواصٌفها فنً وهو ٌجاهزا مافٌها بسهولة دون القراء وهنا قد ثبت لهم جمٌعا
علم هذا وحتً عبد الرحمن الذى تاكد مما ٌشك فٌه نحوه..اال ان رحٌل الذى احس ان االمر
لٌس منطقً ان ٌحمل مثل هإالء تلك الورقة التى برورا ذلك االمر ان مهندس هو من اعطاهم
تلك المواصفات وهً لعمل دائرة هٌدرولٌكٌه وكهربائً (مجموعة هواء وزٌت لتحكم القوى فً
بعض المعدات الثقٌله) والتقل تكلفتها عن مبلػ قد ٌصل الى خمسون الؾ جنٌها اوأعلى من
ذلك..حتى لوكان هم من سٌقوم بذلك العمل .كان قد كتبها لهم بالعربً حتً لو انه بالفعل ٌرٌد
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تجمٌعها من السوق هنا لتوفٌر عن التوكٌالت لتلك االشٌاء التى لها ثمن اخر فً محالت تلك
التوكٌالت ونعم االن تلك الوكاالت بها تلك االشٌاء استعمال خارجً اوبسٌط او لم تكن
استعماالت من قبل وهً تاتى من بالدها لظهور االحدث والجدٌدة كما هو معرؾ لبالدنا ان
تصل الٌها االشٌاء بعد ان تسخدم وٌظهور الجدٌد فً السوق العالمٌه ولكن االمر لٌس لمثل تلك
االشٌاء الصناعٌة التً تاتً من الخارج االن مع الجدٌد وللمكٌانٌات التصنٌع التً ٌذهب
المستمرون وهم ٌنشاء المصانع لكى ٌاتوا بها المهم هو انه علم ان مفتاٌح وااللمنٌوم من زمن
بعٌد فً هذا الشارع وهم لٌسوا كومسٌانجً فقط بل تورٌد وتركٌب كثٌر من الكهرباء
والمكانٌكى ولهم العمل الخاص بهم ولهم اسم قوي فً الشارع والمجال ولهم محل كبٌر وكل
اشٌاءهم من هنا وهم علً علم بجمٌع االمكان لما لهم من عمل هنا وفً كل المحافظات وجمٌع
القطاع العام والخاص وهو قد فاهم علٌهم ذلك واحس بهذة الخبرة والنجاح ولكن لم ٌقتنع بتلك
الورقة التى بٌن ٌده ونعم االمر تكلفة لهم من المهندس الطلب وهى اقل بكثٌر والمكسب هنا
كثٌر اٌضا لجمٌع حتً الحجة التً اخراج االن من عندها اشٌاء لم تكن قد تحركت منذ فتح تلك
الوكالة التى كانت قدٌمة وتجددت او الٌعلم سرها الكثٌر ؼٌر ان الحجة هً من جعلتها تظهر
من جدٌد وكؤنها لم تكن موجودة من قبل.المهم االن انه قد اخراج اشٌاء كثٌر ومختلفه منها
الجدٌد فعال ولم ٌستعمل وحتى هذا الموتور الذى كان ٌجربوا به هذا الونش قدراشحه لهم وهم
قد تم االتفاق علً كل تلك االشٌاء التى قد اخراجها لهم رحٌل كؤنه استشاري وهم بالفعل ٌتمنوا
من كل قلبهم لوهذا معهم وهم ٌعلنوها امام عبد الرحمن وعن مكسب المكان به وهو مازال لم
ثإثر فٌه تلك السٌجارة فً شٌئ..وقد طلب من عبد الرحمن ورقة وقلم .حٌث نزل سنقر الذى لم
ٌراه وهو منهمك فً العمل ومعه كوب شراب من اعلً ودخل به الى الحجرة..وعاد لٌذهب الى
اعلً من جدٌد لٌؤتى بورقة وقلم كماطلب منه عبد الرحمن وهو ٌسرع دون أي تعلٌق لٌاتى
بكراسة شٌك(اسكتش) وقلم..وطلب رحٌل من عبد الرحمن الكتابة والعمل االن فً النور لما
كان ٌعمل وٌسجل فً الخفاء لوصول االشٌاء الً الحجة التى التحتاج هذا االمر وهً لها
مرصدها وادوات الرصد الخاصة بها ولكن عبد الرحمن طلب منه هو الكتابة لمعرفته باالشٌاء
اكثر من الجمٌع وكان االمر سهل انه ٌعرؾ ما فً راس عبد الرحمن ذلك الجامعى الذى ٌرٌد
ان ٌرى اسلوبه فً الكتابة لكى ٌتاكد من مإهالته وهو علً نفس العناد وكانت الحجج فى ذلك
انه سٌذهاب لوضع االشٌاء علً المٌزان هو وسنقر دون ان ٌساعدهم احد فً ذلك بعد استخدام
كل الوسائل المساعدة االن وذلك الونش الجدٌد وهم ٌعملوا علٌه هو وسنقر بكل حرٌة ودون قٌد
او اخوؾ من احد وسنقر الذى كان سعٌد وهو ٌرفع مرة اوٌضع االشٌاء وٌسٌر بها على
عرابات التحمٌل وهً سهله معه دون عناء الحمل  .ومفتاٌح ٌرى هو وااللمنٌوم تلك السعادة
وذلك العمل وعٌنهم ترصد كل ماٌدور ..وهو ٌرى تلك النافذة التى ظلت مفتوحة الستائر لم
تؽلق بعد .وان كان االن ٌحس ان الحجة موجودة اوؼٌرها فهً ترى كل شٌئ امامها وعندما
كان قد انتهً من الكتابة واعطاها الً عبد الرحمن واالشٌاء كانت عند المٌزان.. .فقال االلمنٌوم
_حبٌب قلبً انت فعاال خسارتك انت عاوز فرش مش سٌجارة واناى بعون  هلل راح نعمل معك
الواحب ٌاعسل ها اسعارك(لهجة بورسعٌدة)فارد علٌه رحٌل
_االسعار معك االستاذ عبد الرحمن
_حلوة منك و هلل ٌابو اسكندر استاذ مٌن داانت االستاذ والناظر وعلى كل شئ نظر
_اٌه مش عجبك الرجل قدٌم وفاهم الشؽل وهو ال عارؾ كل حاجة
_قدٌم اٌه بس ٌاهندسه القدٌم هً الخردة منها القدٌم وبرضة الجدٌد..فارد عبد الرحمن
_اٌٌه ٌاحج مش عجبك انا(بشخصٌة قوٌة فً الكالم بعد ذلك التهماٌش له من قبل )فقال مفتاٌح
_ٌعم استاذ وع الراس كمان احنا ؾ دٌك الساعة لما ابننا هو ال ٌبٌع وٌشترى معنا بس الهندسة
ال مطلع الحاجات وعارفها..فارد رحٌل علٌه
_اعرؾ واطلع واساعدك اها انما اسعار انالسه معرفش النظام هنا اٌه دا كلها ساعات ال انا
اشتؽلتهاهنا عن اذنكم عشن الحق اصلى الظهر باالذن ٌامعلمٌن..وهو ٌبعد عنهم دون تعقٌب
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لٌذهاب الى الؽرفة وكان قد ذهاب ورائه سنقر ولحق عبد الرحمن بٌهم ..وسنقر ٌقدم له كوب
العصٌر الذى نزل به من اعلً له وهو ٌقدمه له فً خوؾ وٌقول له
_اتفضل
_دا اٌه ومن مٌن
_دا عصٌر الحجة امرت االدارة فوق ان ٌعملوا واجٌبولك بس كنت مشؽول مع الناس فدخلتوه
هنا..اخذه رحٌل وهو ٌشربه دون ان ٌنظر فٌه وهو ٌتمتم
_لما نشوؾ اخرته فى الٌوم ده والحجة دى..وكان عبد الرحمن علً الباب وهوٌقول لرحٌل
_ اسعار اٌه ال راح اتكلم فٌها
_هو انت مش عارؾ كل حاجة فً البٌع والشراء هنا وازاي تبٌع وتشترى
_ال دا كان شؽال عم ابراهٌم وابو عمرو وحسن وساعة البٌع محدش ٌكون جانبهم عشن السرٌة
اوالسرقة ٌعانى
_طب اماال انت بتعمل اٌه باء فوق والنقل
_دا مجرد نقل زى ماانت بتقول انما االسعار هً ال بتعرفها الحجة وتعرؾ اٌه حجم البٌع
والفرق اٌه
_بسٌطة انت معك الواصؾ الكامل لكل حاجة واتصال بها وقولها علً كل ال ادامك وهً ال
تحدد االسعارهً مش بتفاهم فً كل حاجه زى ماانت بتقول وراح تعرؾ الحاجات ال عندها
وال هً جاٌبها واسعارها اٌه علٌها ٌاله خلٌك باء مع الناس لحاجة تحصل كدة ولكدة
_طب تعال معً
_راح اجاي معك بس راح اروح علً الشؽل ال كان معً بس عاوز اصلً الظهر
_ انا راح ارجع اصلً معك ٌاله عشن لو الحجة حبت تعرؾ حاجه
_هً مش كل حاجه معك واضحة
_تام  هلل ٌنور وخط زى العسل بس اقول اٌٌه
_متولقش حاجة ٌاله..وكانت تلك االشٌاء لوتم التسعٌر لها الصحٌح واخذت االسعار الصحٌحة
لها الن منها ماهو جدٌد واٌضا ما هو سوؾ ٌبع باكٌلو لظهرت لها تلك السرقة ان كانت هناك
سرقة والمثل هذا الموتور الذى وزنه وحدته علً سعر الكلٌو فً تلك االشٌاء ولٌس وزن كٌلو
حدٌد اوخامه كما هو متابع فً تلك الزربٌات او الوكاالت ان الكٌلو لالشٌاء من حٌث الوظائؾ
كاموتور او االالت مكانٌكً او معدات كل شئ له سعرخاص  .اما تلك االشٌاء التى هً مثل
الجدٌدة فً التوكٌال لوتعلمها هً .لتؽٌر حال تلك البٌاعة الً ماهو شٌئ اخر حٌث اللعب فً
االسعار من فراق التوكٌالت وعندها ان كان هإالء ٌرٌدوها فعال وهً هل ستقدر ذلك له اما
انها تدبر له شٌئ لالنتقام للرجالتها حتً لوظهرت السرقة لها..وانهً هذا وهو ٌترك عبد
الرحمن وهوٌحاول االتصال بها وهو بٌن مفتاٌح وااللمنٌوم عند المٌزان..وهو بعٌد مكان العمل
الذي كان فٌه وهو ٌعود الستكمال عملٌة التروٌق .بعد ان شراب العصٌر واشعل سٌجارة كً
تعمل السٌجارة التى اخذها من االلمنٌوم وهً لتإثر فٌه
..............................
وهنا انقلبت الدنٌا من جدٌد بعد فتح باب الوكالة عندما تقدم البواب من نفسه لٌفتح الباب دون ان
ٌكون هناك أي استخدام الة لتنبٌه..ودخلت سٌارة مرسٌدس احدث مودٌالت وانطالقت الً حٌث
الجمالون ولم تذهاب نحو االدارة كما حدث مع سٌارة التً ٌقودها ابو عمرو ونزلت منها امرأة
اواخر الخمسنٌات بٌضاء الوجة ملفوة القوام قوٌة البنٌان(الربحـلة و السبحـلة) 11ترٌدى عباٌة
فوق المالبس من تلك العباٌات التى تستخدم فً االحٌاء الشعبٌة ومع معظم النساء فً بعض
الطبقات ولكنها من النوع الفاخر وعلٌها عالمات العز وهً تسٌر (فارسه)فعال امراة كما
 1الربحـلة  :المرأة إذا كانت ضخمة وفً اعـتـدال
السبحـلة  :المرأة إذا زادت ضخامتها ولم تـقـبح
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لوكانت من تلك المعلمات اصحاب تلك الوكاالت او معلمة من المدابح وما ان نزلت وهً قد
بداءت توزع بركاتها من اباحة اللسان وااللفظ التى تنزل علً الجمٌع صؽٌر وكبٌر تحٌة لهم
وبعض حركات باالٌدي لمفتاٌح وااللمنٌوم .ومن لم ٌنال من تلك الشتائم ٌعرؾ انه من
المؽضوب علٌه وصوتها القوي.وهو ٌرى كل ذلك وهو جالس ٌعمل..وقد اصابته صاعقة هل
هذة هً الحجة نعم صحابة وكالة ماذا ستكون؟ ولكن كٌؾ ما كان ٌوصفه له عبد الرحمن عنها
وعن جمالها ومالدٌها البد انه خٌال مراهق..واالن مع هذا المنظر كان علٌه ان ٌعرؾ ما هً
طرٌقة االنتقام منه االن..وهً بذلك لٌس لها االرجالتها علً هذا الذى ٌرى منها ومن منظرها
فعال هً تلك المعلمة التى ٌمكن ان تعٌش هناولكن ماقدسمع عنها من عبد الرحمن وعن اٌضا
ما وصال له ممن ٌعشقها البد وان لها اشٌاء اخرى تجعلها ؼزل او ثراء هو مطمع .ونعم هً
امراة تثٌر لعاب أي رجل بذلك الجسد الجمٌل وتلك الرقابة ذات القطعة الواحدة ولكن هل هى
تفاهم تلك االشٌاءلما ال وكلها مسالة خبرة وكل المعلمٌن على ذلك فً كل المجاالت ولكن! اذا
لماذا هو هنا هل لها نشاط اخر مشوبه؟كل شٌئ وراد حتً االن!!وهاهو قد انعكس االمر ولم
ٌصبح سٌتقابال مع( نادٌة الجندي) وفٌلم وكالة البلح بل االن هو امام( تحٌة كارٌوٌا )وشباب
امراة ولكن هل هذه هً الراس التى لها كل تلك االمكانٌات التى راها بنفسه وهً تعرؾ
وتقود وتعرؾ كل ماٌدور فً ؼٌابها عن طرٌق ما راها بعٌنه من تلك الكامٌرا التى مثباتة الى
االعلً وهى لمراقبة ومن الصعب كشافها بسهولة وهً شٌئ طبٌعً جدا مع ذلك التطور االن
لرصد كل شٌئ ولكن لٌس لمثل تلك الكامٌرا التى واضح انها متصل بالنت وماراتبه من كالم
عبد الرحمن عنها وعن مالدٌها وهو ٌرها وهو ٌعمل الى االعلى وجذابة انتبه وتلك الطرٌقة
التى من الصعب ان تكشؾ بسهولة اال الى رجال االمن العسكرٌن ولٌس الاى احد..وبعد ان
اعطات البركه للجمٌع والزٌدة الزائد اللمنٌوم ومفتاٌح وبعد ان اخذت الورقة المكتوبة من عبد
الرحمن وهً تنهً مع الزابائن هإالء الحوار بسرعة ملحوظة ..وارسال سنقر لٌحضر لها
القهوة من االعلً وعبد الرحمن لشراء سجائر من الخارج .وهً تلعن وتساب اللمنٌوم ومفتاٌح
بعد ان سمعت منهم ماالترضا عنه فً تلك االشٌاء.وتوقفت عملٌة البٌع وكادت تضٌع الصفقة .
لوال تدخل االلمنٌوم وهو ٌقول لها
_طب نروح دلوقتى ونرجع كمان شوٌة ٌكون المزاج حلوة عشن نتفاهم ..وهو ٌحس بانها ترٌد
ان تكون وحدها االن لدراسة تلك االشٌاء وؼٌره من خبرتهم بانها ترٌد االنفراد بذلك الجدٌد فً
شٌئ مرتب وحتً التفسد الصفقة علً أي حال وهم علً معرفه بها وبمزاحها هذا  .وهً كانت
ترد علً تعلٌقهم علً تلك االشٌاء وهً تقول بطرٌقتها التى كانت تتعامل بها منذ ان دخلت الً
المكان
_طب ٌاروح امك منك له رواح هاتوا الحاجات الجدٌدة باء من بره من مكانها وٌاله ؼوار من
ادامً الساعة دي..فارد مفتاٌح
_بشوقك ٌاكبٌرة نؽطس شوٌة ونرجعلك ٌكون المزاج علً الرٌق ٌارٌق انت ..وكانت جملة
االلمنٌوم لٌنهى االمر..وهو ٌكمل
_ باالذن ٌاكبٌرة السواق ٌاعسل انت
_وماله ٌا راح امك( ثم اخراجت كلمة من الشتائم المعتاد علً لسان المعلمٌن فى السوق ونساء
الحارات)وهً تكمل
_ٌاله باء شوٌه عشن النفس..وخرج االثنان واصبح المكان خالً علٌهم وهو منهمك فً ذلك
العمل وكؤنه لٌحس بشٌئ وهو ٌحس بها تقترب منه اكثر حتً اصبحت فوق راسه وهو ٌظن ان
عملٌة االنتقام ستبداء االن وكٌؾ سوؾ ٌتصد للمراة وكما قال المثل (عوز تهزء رجل سلط
علٌه مراه) وما سٌفعل معها وهً لها االن الكلمة ومن السهل ان ترمً علٌه كل بالء..ولكنها
حٌن كانت فوق راسه تماما واحس بلهٌب جسدها ولعلها وهً ترقبه طول الوقت من خلل تلك
الكامٌرا وماٌنقل لها من تلك الشرفة وؼٌره قد تكون فً اعجاب وترٌد تؽٌر الدماء الموجودة
وتصنع منه هو رجل جدٌد لها وهو االن (فٌلم وكالة البلح)و(نادٌة الجندي ومحمود ٌاسٌن)
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وراحت على النجم االخر(محمود عبد العزٌز) وهو االن سٌكون (محمود ٌاسٌن) ولكن هل هً
تعرؾ هذا الفٌلم الذى هو من جٌالها هً ولٌس من جٌاله ولتلك االجٌال الجدٌدة حتً لو تم
عرضه وتكرارت احداثه كلها وهً تموت علً اٌدى القدٌم تلك البطلة
وهنا تنباه لصوتها وهً تقول له علً عكس ما قال الجمٌع عند اول اللقاء فً صوت رقٌق
_انت رحٌل..فقام من مقامه وهو ٌبتعد خطوات لٌبعد عنها ولٌتصق بها وهى كانت على راسه
مباشرتنا وهو ٌقوم لها من باب االحترام للمراة وصحابة المكان الذي هو ٌعمل عندها ومازال
ٌعمل حتً االن وهً قد اعجبت بتلك الحركة وهو ٌقؾ امامها وهً تردد نفس السإال بكل رقة
_انت رحٌل..وهو ٌرد علٌها فً اداب
_تحت امرا حضرتك
_اسمك حزٌن..وهً تنظر الٌه بقوة كما فعل الجمٌع وهً تكمل وقد احس بحنٌه منها ولٌس
رؼبة اوانتقام وهً تقول
_بسم  هلل  هلل اكبرعلٌك ٌابنى..وعٌنها المالئى بحب ؼرٌب له فى شئ وكؤنها تعرؾ عنه اشٌاء
او سمعت به والدموع المحبسوة فى تلك النظرة وهو ٌحس نحوها بقرب لمعرفتها عنه او الشئ
قرٌب قد رابط بٌنهم ..وهً تمد ٌداها لتصفحه وهو ٌمد ٌده لها وهً تضؽط علً ٌده بقوة بٌداها
البٌضاء الؽلٌظه المالئى باالحلى من الذهب االصٌلى وتنظر فً عٌنه  .وهً ممسك بٌده فً
سالم طوٌل لم ٌتعود هو ان ٌمسك ٌد امراة لوقت كهذا من التدٌن االمع هإالء المقربات اوتلك
الحبٌة االم والنساء االهل له..وقد دخل عبد الرحمن وهو ٌاتى بالسجائر وهم علباتان من نفس
ما ٌدخن هو .وهً تترك ٌده بصعوبة..وتقول لعبد الرحمن وهو مازال ٌمد الٌها ٌده بالسجائر
_طبعا اكٌد مش انت ال كاتب الحاجات دى..بصوت هادى وهً تاخذمنه السجائر..فارد عبد
الرحمن وعلٌه الخوؾ
_ال حضرتك رحٌل هو ال كاتب ومطلع كل حاجه..وهً تمد ٌداها من جدٌد وتاخذ ٌد رحٌل فً
سرعة وهى تضع ٌده تحت ابطاها الشمال اسفل ثدٌها حتى كانت ٌده تلمس النهد االٌسر لها
لحجمها دون اى شعور بالخجل منها..وهى تقول له
_تعالى حبٌبى معً..وهو ٌسٌر معها الى حٌث المٌزان ومعهم عبد الرحمن وحٌن وصال الى
حٌث االشٌاء..اكملت كالمها
_قولى حبٌبً والد الكلب من شوٌه ال كانواهنا البورسعدٌة طلعوا ؼضبى والعفارٌت الزراق
ونرفزونى باالكالم عن الجاجات دى وانت ال مطلعها ومواصفها هً بجد خردة ومعٌوبه او
مش ال هً تستهل..فارد علٌها رحٌل بهدوء وهو ٌسحب ٌده من هذا الوضع وهو ٌاخذ الورقة
منها برفق وقال
_حضترك ادر بالحاجات وبالناس ال بتعامل مع سٌادتك
_ادرا بالناس اهابس الحاجات دي معرفش عنها حاجة
_ازاي مش حضرتك ال شرٌها وعرفها
_شرٌها اها بس لوط بضاعه.وعارفه ان ال كانوا هنا شؽالٌن حمٌرا وحرامٌه لو عارفٌن قٌمتها
او مش عارفٌن ال االهم ال راح ٌدخل فى جٌبهم هم مش الشؽل..وهنا احس بتناقد للكالم عبد
الرحمن وماراء من ذى قبل وتلك المراقبة .وهو ٌحس وهو فً ذلك المقام ما هو اال بٌن ٌدى
امنا الؽولة وهً تخطؾ العٌال فً تلك المشاهد قبل ان تدخلهم عالم النشل والسرقة والتسول فً
تلك العصاٌات التى تقودها المراة بعد ان تاخذ الصؽار الً عالمها ومع ذلك اكمل لها رؼم
االحساس من نظراتها االولى له وطرٌقة كالمها معه االن
_طب والزبائن ال عاوزٌن الحاجه
_ دولوال والد عفارٌت وما ٌشتروش أي حاجه كده
_خالص ٌعانى الحاجه دخل دمؽهم وهم فاهمٌن كوٌس دى اٌه
_ٌعانى افاهم كدة من الوصؾ دا ال مكتوب وكالمك ان دى حاجات مش عادى
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_حضترك لو حس ان االمر مجرد بٌع ٌعانى كان زمنك نهتً البٌعه دى ومش حضرتك ال
راح..ولم ٌكمل اال وهً قد اخذت السجائر من ٌد عبد الرحمن وهً تمد له بعلبة منها وهً
تقول له
_خد عفر..وهو فً خجل ان ٌاخذها وهً قد تؽٌر وجهها وكادت ان تؽٌر اللهجة وهً تقول له
 خد..فى عنؾ وهً تضعه فً ٌده واكملت_عوز تقول اعجز عن ان اعرؾ ابٌع
_ال سماح  هلل ٌاست الحجة
_العجزت وانت السبب وانا بشوؾ ان انا بستحمار من شوٌة حمٌرا كانت بتسؽفلنً بعد الكالم
المكتوب دا ال ٌلؾ الدماغ فى البٌع دلوقتى انا عاوز افاهم ال مكتوب دا براحة كدة وعلى اقل
من مهلك وبراحتك..وهً تلتصق به بحجة عدم وجود نظارة القراءة معها وهو ٌوصؾ لها
االشٌاء حٌن نزل سنقر ٌحمل القهوة وٌقدمها لها..وهً تطلب منه الصعود من جدٌد الحضار
قهوة لبشمهندس سادة وهو ٌعجب من انها قد عرفت مزاجه فً القهوة وهً تنظر الٌه فى خبث
وهً تؽضط علً ٌده وجسدها كله اصبح ملصق له وهو اخذ ٌشرح لها بعض تلك االشٌاء وهو
فى هدوء وثابت وهً فى اشد حاالت االعجاب به وامانته معها وهً بٌن ٌده..وقالت له بعد ان
شرح لها فً شٌئ بسٌط وهو ٌراها بالفعل تفاهم بسهولة وتثبت انها معلمة
_كد سهل اوى البٌع والتسعٌر بس الحاجات دى تفتكر ممكن ٌكون فٌها أي عٌب سواء من بلدها
عشن كدة اتبعت لوط اوعٌب التخزٌن وعدم االهتمام بها من والد الكلب دوال كلهم
وهً تٌشر الى عبد الرحمن ومن كانوا موجودٌن فً العمل  ..فارد علٌها رحٌل
_حضرتك ادرا..فردت علٌه وقد تؽٌرت وعاد الٌها ؼضبها ولكن بحدو االدب ولكنها التنسئ
ماهى فٌه ونشاءت علٌه كامعلمة
_لما ال خلفوا اهلً ادرا اماال انا بسئلك لٌه وباكلم علً اساس ان االمر مختلؾ لٌه.اتكلم ٌابنى
وقول كل حاجة وال عندك كله عوزة اسمع..وقد تركته اثناء تلك اللحظة وعاد الخوؾ الً عبد
الرحمن من جدٌد بعد ان اطمؤن وهو ٌسمع ماٌدور..وهً تكمل
_اكلم هات ال عندك..فارد علٌها رحٌل
_الحاجات دى من شكلها كلها سلٌمة وما اشتؽلتش قبل كدة وممكن نجربها هنا دلوقتى قبل ما
تكلمى مع حد فً االسعار والن تجربتها سهلة لحاجات الموجودة حولٌن ومش تجربة من
التجارب الكبٌرة دى مجرد اختبار تشؽٌل..وهو ٌشرح لها اشٌاء فنٌة عالٌة جدا فٌها تثبت انها
لم تستعمل وهو معجب فعاال بسرعة استجابتها لشرح وخبراتها العالٌة وهً لم تكن فً عجب
من ذلك الشرح وهً كؤنها تعلم من هو وهً من الحٌن الى االخر تنظر الً عبد الرحمن بمعنى
انى انا الحجة واعرؾ من هو الذى امامً ..وهنا قالت
_دلوقتى والد العفارٌت دوال عارفٌن هم عوزٌن اٌه من زمان وكانوا مرقدٌن لكدة ولحد ماانت
ظهرت واوضحت ال مستخابى اهم حاجة دلوقتى االسعار االصلٌة عشن اللعب ٌكون صح اها
هً لوط بس تفرق من سعر لسعر ومش بكلٌو زى الصبح وال حصل مع مفتاٌح اٌٌه راٌك
_قولك ٌاحجة ال تشوفٌه حضرتك
_ٌعانى عارؾ ال فى دمؽً صح
_واضح بس االسعار مش فى دماؼً دلوقتى بس..ولم ٌكمل وهً تقول
_مش مهم لوعاوز تجبها من ع النت مفٌش مشاكلة بس مش دا ال فً دماؼً انا فى
دماؼً..وسكت برهة وهً تعود وتقول
_متقول مش قرات ال فى دماؼً وال اٌه
عادى انتً حضرتك عوزة تبعاتً تجابً االسعار من امكان بٌعها االصلٌة الموجودة حولٌناوكلها الحمد هلل متوفرة مش استٌراد وحتً لومش موجودة ولسة راح تجاب من بره لٌها سعرها
هنا واسعارها موجودة بس راح ٌفرق الوقت لو ح تجاب من برة ولو مش موجودة وعلٌها
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الطلب دا شؽال تانى وسعر عملة وؼٌره..ولم ٌكمل االوقد اخذته بٌن احضانها امام عبد الرحمن
وسنقرالذي جاء بالقهوة وكل من ٌشهد المنظر من بعٌد وهً تقول له
_فعال مهندس ملكش حل ودماغ مش عتال ابدا ونعم االختٌار والمكسب..وهً تقبال خده وتركته
وهً تقول له
_ اشرب قهوتك..وهً تشعل سٌجارة وتعطٌه واحدة من علبتها التى فتحتها وهو كان سٌفعل
نفس الشئ لٌعازم علٌها ولكنها قد سبقت فى ذلك..وهً تقول له
_دلوقتى تقسم الحاجات دى كل حاجة لمكانها ال نسؤل علٌها فٌه الكهرباء عند مٌن والحاجات
دى الخاصة بمكانٌكا عند مٌن ول اقولك هات وهً تاخذ الورقة فً سرعة منه انا عارفه اسؤل
فٌن اماال الحجة ازى..وهً تنظر الٌه وقد احست انه ٌرٌد ان ٌعقب ولكنه الٌحب ان ٌعدل
علٌها..فقالت وهوٌبتعد عنها
_اسمع ٌابنى انا لسه بقول ولد ملهوش حل ومهندس ٌعانى ال ٌؽٌر من مفهوم الحجة وٌعلب
بدمؽها زٌك وعملته فى الشوٌة ال انت جاٌت فٌهم ٌعانى تقول راٌك ال انا وقفه وبسمعلك عوز
تقول اٌٌه انا قولتلك قول كل حاجة ها انا ؼلطنة صح
_السماح  هلل
_الٌاخوٌا سمح وانا ؼلطنه عشن انا ممكن او اكٌد راح اكون معرفة الاي حد فً السوق او
معظم السوق واالمر راح ٌختلؾ اوى اول شٌئ وابسطها ان ممكن ٌتعرؾ ان الحاجات عندى
وحتى لو مش كدة انا ست واضح انى لمهندسةولشكل صحابة مصنع ونزله تشتري الحاجات
دى لوحدها من ؼٌر فنى مش مهندس معها صح وال
_قلت لحضرتك لسمح  هلل ٌاست الحجة عادى معلمة وصحابة مصنع وفعال دمػ معلمٌن بس
فعال ان ..ولم ٌكمل وهً ترد
_مٌن فً دمؽك ٌعمل ان من بتوع مشترٌات وٌروح ٌجٌب االسعار..وهو ٌنظر الٌها بااعجب
واقنع انها فعاال هً كما واصفها االن عبد الرحمن..وهً تقول له
_ها اتؽٌرت صورتى دلوقتى ادامك وانافع..وهً تنظر الٌه فً دهاء وخبث وتعرؾ ما فً
راسه بعد رإاٌتها والمقارنة لم سمع عنها
_مردتش علً
_فً اٌه حضرتك
_فً ال بقوله
_حضرتك ال تشوفٌه انا معرفش حد هنا ؼٌر..وهو ٌنظر الى عبد الرحمن وهً تقول له
_وماله خلٌنى معك وال فً دمؽك ٌارب بس اعجب.وااله ٌاعبدة..فارد علٌها عبد الرحمن
مسرعا
_امرى حضرتك
_مع الباشمهندس شوؾ راح ٌعلمك تسال ازاى عن الحاجات دى وفٌن وازاي تكلم وترد وتعمل
مندوب مشترٌات وٌاله فرجنى شطرتك .وانت ٌابنى المكان دا من اللحظة دى مسئإلٌتك وانسئ
انك راح تمشئ من هنا خالص دلوقتى اوكمان شوٌة او انك مش راح ترجع هنا تانى ها فاهم
واالهم ال انا والؼٌرى ٌعرؾ ٌعمل معك اى حاجة انت ال راح تعمل ٌاله باي..وهً تلقً الٌه
قبالة فً الهواء وهً تخرج وتنادى علً سنقر لٌذهاب معها وهً تقول له
_ شوؾ طلبات الباشمهندس وال عوزه من فوق ٌجاى لحد عنده وتخلص ٌاعبدة وتكلمنى ولو
أي حاجة توقؾ معك تكلم فٌها الباشمهندس رحٌل واشحن على حسابً....وهً تخرج وتلوح
لرحٌل وهً تبتسام بعد ما قالت ولعبة براسه وتلك القباله له فى الهواء واالسئلة التى بداءت
تدور وتمالء راسه..وهو ٌنظر الٌها وهً تذهاب الً السٌارة واٌضا هى االخرى لها نظرة له
كؤنها كانت تنظر رإٌته او تسمع عنه فى شوق ؼرٌب..الى ان وصالت الى سٌارتها تلك وهى
اٌضا كما لو تعرؾ ما ٌدور فى راسه لما قالت له من تلك الكلمات وهى تسٌر فعال معلمة
وفرسة اٌضا وتحت ٌداها سنقر..وهو ٌتجه الى الحجرة وهو الٌرٌد اٌضا ان ٌشؽل راسه الن
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اى ماكان من االحداث سوؾ تنكشؾ وهذا هو طبٌعة ماتدرب وٌعمل فٌه وما اصبح ٌعشق من
هواٌة البحث عن المتاعب او االن الٌهمه شئ ٌحدث  .وماٌحدث بكل قوة وجبروت فى ان
الٌهتم والٌفكر ولٌس ما ٌحدث كما كان ٌحدث وٌعٌش منذ طفولته الى ما وصال وفعال االمر
اصبح هو شئ عادى فى حٌاته من كل المتاعب واالهوال كما ٌتعود كل فرد فى الحٌاة على
ماهو ٌكون علٌه من كل ابتالء وؼٌره وكان قد وصل قبله عبد الرحمن وهو ٌطٌر من الفرحة
وٌكاد ان ٌرقص لما وصل له االن..و عبد الرحمن ٌجري علٌه وٌحضنه وهوٌقول
_انت كان فٌنك من زمن هً دى البداٌة زى ماقلتلك..ورحٌل ٌود ان ٌساله هل (هذة الحجة التى
حكاٌت معً عنها) ولكنه ٌعلم ان لكل واحد تفكٌره الخاص والبد انه ٌري فٌها ماالٌراه ؼٌره
وهً نعم بها من االؼراء والجمال ولكن قطع عبد الرحمن افكاره وهو ٌقول له
_اٌه مش راح تعلمنى اعمل اٌه وعلى فكرة اناعندى ٌعانى شوٌة خبرة فً الموضوع دا
_مش شوٌة دا اكٌد كتٌر ود ال الزم ٌكون عندك وانت فٌه وعملك زي ماقلتلك بس ٌاله نصلى
الظهر انت مش قولت راح نصلى مع بعض ٌاله باء
_ٌاله ٌابشمهندس ٌاله اظهرت علمى وراح تظهر كل حاجة عندنا..وذهاب لوضوضاء وصالة
الظهر الذى كان قد فات على قضاء ساعة واكثر..وبعد الصالة مع بعض وهو ٌقسم االشٌاء
وٌقول له عن امكانها وٌشرح له كٌفٌة التعامل وهو ٌدربه واالخر ٌستوعب االمر فى فرحة
وهو ٌحاول ان ٌثبت له انه جدٌر باختٌاره وهو سٌنجاح كً ٌظهر على الساحة..وؼٌر مالبسه
وظهر علً وضع اخر مع تلك المالبس الشٌك ولكن االهم العنصر النفسى ..وخرج وهو
مندوب المشترٌات بالفعل للمصنع .ولٌس كذبا فهنا مصنع تحت التجهٌز.وبالفعل وهو خارج
نظر الى رحٌل وهو ٌخرج معه وعند الباب كان سنقر ٌنظر له دون أي حدٌث حتى عن موعد
الؽذاء وكؤنهم مازال فً ذلك االسرى وكان سنقر بٌدة بعض الحلوٌات التى اخذها من تلك
الحجة التى تدل علً الحنٌة التى ٌحس بها بصدق رؼم ما فً نفسه او مارأى من تلك الرأس
التى من الواضح انها بعلم من هو وسر ما فى االمر..وحٌن كان البواب سوؾ ٌسؤله الى اٌن
تذهب او ٌفتح معه الحوار بحكم عمله مع اول كلمة رد علٌه فٌها بشخصٌة االستاذ
_دى اوامر الحجة والباشمهندس..وهو ٌنظر الً رحٌل الذى كان سنقر الى جوارة ٌقؾ وذهاب
لشراب القهوة وهو ٌشعل سٌجارة من علبته القدٌمة ..ثم قام بعد ذلك لرإٌة ذلك الونش
المكانٌكً ..وسنقر ٌسؤله عن أي شً ٌرٌده ولكنه شكره فً ود..وذهاب سنقر الً اعلً لعودة
بتلك االكواب التى نزل بها من فوق..وصعد رحٌل فى رشاقة على تلك الزواٌا الحدٌدٌة حتى
واصل الى اعلً ولكنه ذهاب مباشرتا نحو تلك الكامٌرا ٌتفحص فٌها بهدوء ولم تكن الستائر
تفتح االن وهو ٌتاكد من ان هناك اسرار ولٌست تلك هى الحجة كما هً علً االقل فً خٌاله
ولكن هناك شٌئ ما..وعاد وهو ٌتفحص ذلك الونش وهو ٌمسح ٌده بتلك قطع القماش التى اخذها
معه لتنظٌؾ الٌد وذلك الونش علً االمكان التى بها المواصفات الخاص به ولكنه ارد العودة
من جدٌد لتلك الكامٌرا وهو ٌذهاب توقؾ فجائة
.............
وعاد حٌث الونش حٌن احس بدخول المكان لؽرٌب عن من قد اتات من قبل الى االن..وكان
هناك بالخارج ضجة كبٌر جدا واصوات كٌثرا لسٌارات منها تلك السٌارة الجٌب التى ات اوال
مع السائق وخلفها عدة سٌارات ارقى المودٌالت الحدٌثة والمختلفة وقد اتجهات نحو االداراة
كلها ومن ثم لم ٌدخل احد المكان ؼٌر تلك التى كان برفانها الفرنسى الممٌزجدا الذى قد مالء
المكان كلم اقترابت وهو ٌؽٌر وٌنتشار بقوة فى المكان كما لوكان فوحة  .وكان ذلك البرفان لم
ٌكن ؼرٌب علً انفه وهو قد اعتاد ان ٌشمه  .وكلما اقترابت تلك كلما اخذ قلبه ٌدق بشدة
وبداءت تظهر علٌه اعراض المرض الذى كان قد قراءها الجمٌع فى اول الٌوم فً اوارقه الذى
فعال هو مصاب به والٌظهر علٌه بسهولة لما فٌه من قوة بدنٌة ونفسٌة..وهو قد نساه مع العمل
وما قد حدث الٌوم ولم ٌكن هناك احد ؼٌرها ٌدخل وهو ٌرٌها تمشئ كما لوكانت قطة تذهاب
الى الؽدٌر وكلما اقترابت كما لواصبحت انثً فهد اونمرة جمٌلة صؽٌرة فً تلك الرشاقة التى
48

الجزء االول

حد الموس(حبيبتى)

هً علٌه ذلك الجسد(الوسٌـمة) 2وهً ترتدي جاكت من الجلد االسود الطوٌل مقفول بحزام
عرٌض و من تحته بنطالون جٌن2ز نفس اللون االسود (لٌكر) وحذاء بوط رقبته طوٌلة من
الجلد الطبٌعى االسود المزٌن بمسامٌرا فضٌة لمعة ونظارة شمس (رٌبان) اطار اسود معدنى
رفٌع وعدسات سوادء اصلٌة.منظرها وهً تقترب كما لوكانت تلك الؽادة الفاتنة ابنة الحج
(جبر)جمٌلة الصعٌد ودلوعة ابٌها وحبٌة الكل لما تحمل من كل شئ جمٌل وٌبدو ان جمٌع اوالد
الزوات علً هذا الجمال ولعلها هً ابنة تلك الحجة وٌكون كالم عبد الرحمن علٌها وهى اذا
المسئوله عن المكان وهً من تدٌر كل شٌئ اوابنة لهإالء الكبار معرفة الحجة ولكن لماذا تدخل
هى وحدها؟ وشعرها الذي ٌنسدل على كتفٌها من تحت تلك القبعة الجلد الحرٌمً التى تؽطى
اعلً الراس فقط..وقبل ان ٌقفزقلبه من ظلوعه كان قد قفزهو ذلك االرتفاع الذي كان علٌه
وهو لم ٌحس االوقد اختال توزنه وكاد ٌقع على االرض وهو الٌحس باالدنٌا وما علٌها
والٌعرؾ ان كان فى ؼٌوبة اوهو فى الوعى؟ والدنٌا تدور من حوله لمجرد فقط ان رفعت
وجهها لتنظر الٌه وهو ٌقؾ فً مكانه ..وقد نظر الٌها على عكس ماكان ٌفعل طول الٌوم وهو
الٌبالى بالنظر الى أي احد وهم ٌدخلوا علٌه ولكن الٌعرؾ لماذا ارد النظر الٌها هى باالخص؟
ولم ٌحس اال وهو بٌن ٌدها تمسك به بقوة قبل ان ٌقع على االرض.وكاد قلبه ان ٌتوقؾ عن
الحركة ولسانه قدعجز عن الكالم ونشؾ رٌقه وهو الٌاتى بااى حركة وهى تضع ٌداها علً
وجه تحس علٌه بحنٌة وحب شدٌد..وهو قد تسمار فً مكانه وٌحس بجمراتان من اللهب على
وجه ولٌست ٌد وهً تشعل جسده كله وهو اذ كان من عشق المشٌئ على الجمرات فً تلك
المراهنات التى فى الخارج فى اروبا وامرٌكا والؽرب ولكنها هنا احد تلك التدرٌبات القتالٌة له
والعشق لتلك اللعبة وهو الٌصدق نفسه هاهى امه هاهى الؽالٌة الحبٌة واالخت والصدٌقة وما
تمنى وعاش .نعم هو الجسد هو نفس الوجه والعٌنان رؼم تلك النظارة .هو العمر الذى
بٌنهم.هً كل شٌئ حٌاته وعمره بعد سنتٌن من الؽٌب والبعد كان كؤنهم دهور مرت علٌه وهو
ٌتذوق مرارة بعداها وفراقها بعد ماكان بٌنهم من الحٌاة التى لم ٌفراقا بعضهم حتً بعد زواحها
هً االن امامه هنا ولكن ماهذا الجدار الناري الذى ظهر فجاء بٌنهم وهو الٌسطٌع االقتراب
منها وهً مازالت تداعب وجه وهً تنزل باابهمٌها نحو فمه وهو ٌلعق بشفتٌه فٌهما بقوة وهً
تدخلهم الى فمه وباقى ٌداها تداعب عٌنه وتضؽط على انفه وهوٌحس بنفس الجمرات من ٌداها
وهً على وجه ولكنها من هً انها كؤنها شٌطانها قد تمثلت فً جسد تلك الحٌبة التى لم ٌحس
وهو معها ابدا فً أي وقت بذلك الرعب الذى قد احل به من تلك اللمسات بٌدها له لٌست هً
تلك الوجه المالئكى عشاقه وحٌاته نعم هً امه حبٌته ولكن ماهً االن االستنساخ منها ولٌست
هى حتى تإامها تلك الحبٌة االخرى له ..وما لبثت ان تجذابه الٌها فً قوة وهو قد ظهرعلٌه
الوهن وهو ٌنقد نحوها بشدة ودون مقاومة لها وهو ٌشم وٌذق نفس طعم ٌدها وجذابٌتها التى
ٌعهدها ولكن هناك ذلك الجدر الناري حالئل بٌنهم الٌعرفه وخوؾ شدٌد لم ٌعرفه فً حٌاته
من قبل من أي شٌئ االذلك الخوؾ الدائم منها هى وهو خوؾ االبن من امه فقط ولٌس ؼٌرذلك
والدموع التى كادت تسٌل من عٌنه وهو ٌرى علٌها ذلك الجمود..وفجاء قبل الوصل الى
احضانها كانت ٌد ؼلٌظة قد دخلت لتكون عازل بٌن ذلك الحضن الذى كاد ان ٌدخل فٌه
وٌنسىء أي شٌئ ومن هً وهو كالذى ٌسٌر تحت تاثٌر التنوٌم المؽناطٌسى اوتحت السحركانت
تلك الٌد هً ذراع تلك الحجة التى كانت معه االن وهً تفصل بٌنهما وقد انكشؾ ذراعها كلها
من اكمام تلك المالبس الواسعة عند الذراع حتً لمس ذراعها شفاته .وهً تسحبها فً قوة
وتقول لها بصوت منخفض
_مش وقته امسكى نفسك شوٌة..واخذتها ومشت بها واالخرى تسٌر معها دون تعلٌق .وهى
تنظر الٌه وتلك تجذبها فً رفق وهً تضع ٌداها حول خصرها وتضمها الٌها بقوة وهم ٌسٌروا
نحو الخارج دون اعتراض منها االخرى..وهً تسٌرمعها وهو ٌرى ماٌحدث وهو الٌعرؾ ان
 2الوسٌـمة  :المرأة إذا كان جسدها ثابتا كؤنها رسمت به
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كان ذلك حلم ام حقٌقة وهو فى ذهول وتصل الٌه همساتها وهً تقول لتلك الحجة فى نفس
صوتها الذى ٌعرفه وٌمٌزه وهً تقول لها وهً مازالت علٌها تلك القوة الؽرٌبة التى الول مره
ٌراها علٌها
_ارجعً وخلٌكى معه (كما لوكانت ام تترك طفلها مع مربٌة اوقرٌبة لتراعه لحٌن ذهابها الى
قضاء مشوار)وفً ذلك الوقت كان المكان قد امتالء بكثٌر من االشخاص.لم ٌراهم فً اشكال
مختلفة كلٌا عن ماراء طول الٌوم او الٌعلم هل هم نفس االشخص..ولم ٌكون فى راسه شٌئ
ؼٌر هل هو ٌحلم..وقد افق علً صوت ظن انها الحجة وهى تفعل كما فعلت حٌن دخولها الى
المكان ولم ٌتوقع ان ٌكون هذا صوتها هً وهو نفس صوتها ونبراتها فى الحدٌث مع هذا الذى
تفوهت به من االلفظ لم ٌكن قد سمعها تخرج علً االقل امامه وهو معها وهى اول ماقد تكلمت
الى الجمٌع وبداءت بالسباب ولٌس أي سب وهً توجه كالمها لهإالء الذٌن دخلوا ورائها وكان
منهم ابو عمرو وكاد ان ٌقع وهً تقترب لوال ان صدم بهإالء االشخاص الذٌن كان من بٌنهم
هإالء الرجال الذٌن اخذو ابراهٌم وحسن معهم وؼٌرهم كؤنهم حراسة ألحد الكبار ٌمهدوا
لدخوله الى المكان .وصوتها الذى هزاركان المكان حتى اخاؾ من كان ٌرٌد الدخول بعد هإالء
االشخاص..مع ماقالت
_جرى اٌه (بدٌن امكم)انا مش قلت مش عوزه اشوؾ (مٌتٌن اهل مخلوق وانا هنا )
وهذا االنفجار اساسه انها لم ٌكتمل لقائها به..وهً كانت امرت ان تكون وحدها فً المكان
والحاجة تمسك بها بقوة وتسٌر بها والكل قد وقؾ صفٌن وعلٌهم الرعب وهً تخرج فً عنؾ
وهى تدفع ٌد الحجة وهى تسٌر نحو الخارج ..وهو الٌعلم أي شٌئ من هً وماعالقتها بالمكان؟
حتى تفوها هكذا بتلك االلفظ وهً الطبٌبة التى وصالت الى مراحلة علمٌة وهى تحت بند
العلماء اسما وفعال ومناصب فى ارق االمكان العلمٌة بالخارج واكبر الجامعات بل منظمة
الصحة العالمٌة وؼٌرذلك وهً تعٌش حٌاة االمٌرات ولٌس االثراٌاء فى كل مكان كانت فٌه
ولكن من هً وهل كل ماحدث حتى االن من ترك الحج جبر والٌوم وتلك الحٌاة طول الفترة
التى مرت الى الٌوم من الفراق كل ذلك لكى ٌتقابال هنا وٌجدها فً هذا المكان وكٌؾ تسٌر
الحاجة كذلك وتلك تفعل ماتفعل ؟هل هى ابنتها كٌؾ وهو ٌعرفها وكان معها وبعد ذلك عرؾ
امها وسرها تلك االم وهو ٌعرفه وهو معها الى ان كان اللقاء بٌنهم وجمع الشمل بعد ؼٌاب
السنٌىن والحرمان كما كان هو الحال له اٌضا فى حٌاته وما رابط بٌنهم وهذا كان فى اروبا بعٌد
هناك ولٌس هنا وهً كانت فً تلك الفترة معه اٌضا وهو معها ومع اسرتها تلك حتى حدث ما
حدث بالخارج وانقالبة الدنٌا وحٌاته والبعد عنها من اجلها هى اوال من اذا هى تلك؟واالهم ان
تلك الحبٌة علً كل ذلك هً (مسحٌة) ولٌست من دٌنه هو وهذا (حدا الموس)الذى كان وكانت
علٌه و تلك الحٌاة وهم من ؼٌر دٌن بعضهم وكانوا اسرة ام وابنها اخ واخت فً ترابط وحب لم
ٌتاثر احدهم باالخر كان هو من ٌحافظ علٌها وعلى دٌنها وحب الجمٌع له لذلك من اهل دٌنها
من القساوس والراهبات ولٌس فحسب بل العهد معها ومع ابٌها وهو ٌتركها امانة فى عنقه ماهذا
ما السر؟ تراكتمت االسئلة حتى كادت تنفجرراسه..ولم ٌحس اال وسنقر ٌحمل كوب فخر جدا
من اكواب تلك الضٌافة باالعلً وهو ٌتقدم من رحٌل وهو قد جالس علً احد القطع الكبٌرة
الموجودة وسط الطرٌق وهو الٌبالى بااحد الحجة والاي احد وهو ٌشعل سٌجارة وٌنفث دخانها
فى قرؾ وهو ٌحدث نفسه بصوت مسموع
_هل هذة من ضاع علٌه المسقبل من اجل ان تكون تلك العالمة وتلك التى كانت تعٌش ملٌونٌرة
بل امٌرة اما هل اسلمت واصبح هإالء القوم اهلها؟ ولكن..وهنا كان سنقر ٌقول له
_اتفضل ٌابشمهندس..ومد رحٌل ٌده وهو الٌبالى بما فً ذلك الكوب وهو ٌحتاج الاي شً
ٌدخل فمه حتً ٌؽٌر طعم ٌداها وتلك النار التى مازالت على وجه وفى جسده وٌحس انه فى علم
ولٌس حلم..وهو ٌحاول ان ٌتمسك وهو ٌاخذ ذلك الكوب من سنقر وسؤله وهو ٌرى على وجه
عالمات الرعب المخلوط بهدوء فً شٌئ اخرؼرٌب وقال له
_هً دى مٌن
51

الجزء االول

حد الموس(حبيبتى)

_الحجة ٌاعم رحٌل
_ال ال مع الحجة التانٌه الصؽٌرة دى
_الصؽٌرة دى الحجة صحابة المكان
_ اماال الكبٌرة دى مٌن..وهنا كان قد انصراؾ سنقر مسرعا وكؤنه قد تحدث بااكثر من
المسموح له وهو ٌشرب ما فى الكوب علً مرتٌن من ظماء وجفاؾ الرٌق  .وهو ٌكلم نفسه
_كد كالم عبد الرحمن صح مع كل ال بٌحصل هنا هى دى الحجة انما هى مٌن بالنسبة لى وانا
راح اتوهه عن عمرى والسٌجارة مع التعاب عملت معى كدة بس ازاى ودلوقتى انا عارفت
سبب نظرة الكل لى ونفس الشبه ال بٌنا مع العشرة رؼم اختلؾ الدٌن وفراق السن ال بٌنا
وكؤنها عشرة االزواج لم بٌعٌشوا مع بعض وٌصبحوا كؤنهم مع الوقت اقارب واالهم ان الزوجة
ال تعرؾ رجالها من بٌن الؾ رجل والزوج وهو بٌعرفها او االبن ال ٌعرؾ امه حتى لوكانت
منقبة ٌعرفها هى حتى لو كانوا كل المجودٌن منقبات زٌها وهى مش امى وبس..ولم ٌكمل
ذلك الهزى وهو قد عال صوته فً تلك الجملة باالخص
_هى دى ال دمى ال بٌجرى فً دمها هى دى ال انا عاشت معها سنة كاملة وهى رقدة الفراش
وانا بمرضها كما لوكنت ابنها او ابواها مش كمان اخواها وتحت رجالها اخدم فٌها بحبى لها
وهً بنتى وامى و حبتً مش أي حاجة فً الوقت دا وهً مسلمنى نفسها..وهنا كانت تلك
الحاجة التى كانت فى المكان اوال اوتلك الكبٌرة تضع ٌداها وتحس علً راسه وهو جالس وقد
انهى الشراب الذى لم ٌهدى فٌه شئ وكاد ان ٌشعل سٌجارة اخري وهى تنزل بٌداها علً وجه
وتاخذ السٌجارة من فمه وتجذابه نحوها بقوة وهو ٌقؾ حتى كان بٌن احضانها..وهى تقول له
فى رقة
_رواح ؼٌر وتعال نخرج نقعد فى أي مكان هادى شوٌة
وال اٌه راٌك نروح القهوة احلً نشرب حجرٌن كدة انت من اول النهار بتشرب سجاٌر ود مش
مزاجك ال بتحبه ٌاله تعال
...........
وهى تسٌر به وهو ٌمشى معها دون اى فعل شئ وٌخرج وهى تضع ٌده تحت ابطها امام
الجمٌع مما ٌقؾ فى الوكالة من سائقٌن وهإالء الحراسة او الٌعلم من هم وتلك السٌارات
الفراهة وذلك البواب الذى قدم لها التحٌة وخرجت به امام الشارع كله وهو شارد الٌحس بشئ
او ان احد لم ٌجراء علً النظر له وهو مع تلك اٌضا التى راء من قوتها وخبرتها ومن هً
اٌضا؟ومازالت ٌده تحت ابطها وهى تضؽط علٌه باسفل نهدها وكؤنها تود ان ٌمسك نهدها فً
حب ولكن حبا لٌس ولٌد اللحظة وانما االمرهو هناك المعرفة من قبل وااللماذا كل ماحدث؟
وهو االن واضح االمر وكلمة المهندس التى ظهرت علً الكل مرة واحدة لٌس هناك داعى
االن لكى ٌتذكر وٌرابط ما حدث واجابة لكل ما كان فى راسه وما ترجم االن مما قالت تلك
الحجة له من تلك الكلمات التى لما ٌشاء ان ٌرهق نفسه بها حٌن ذلك ولكن االهم معرفة من
هى وهو منذ الصباح كل همه معرفة تلك الحجة والٌعرؾ سبب ذلك واالشتٌاق الى المعرفة
وها هى تاتى االن وهى معها سر ومازالت تلك تضؽط بنهدها االٌسر وهو لٌس فً راسه أي
شً حتى لو خلعت كل ماعلٌها من مالبس واصبحت عارٌة امامه وهً رؼم ماعلٌه من اؼراء
االانه ذهنه لٌس اال فً تلك وسراها االن او لعلها تكون ال..وهنا تنباه على تلك الكلمة وهى
تخرج بصوت مسموع منه وتلك تقول له
_ملك ٌابنى ..فً شئ قد افاقه من خوفه ان تكون تلك لعبة والحبٌة االصلٌة له قد اصابها
مكروه او أي اذى.ومع كلمة ابنً التى تخرج من تلك بحب وحنٌة..وقد دخل الى تلك المقهى
التى جلس الشٌخ مع ابوعمرو فٌها امس وهً كانت ممتالء عن بكرة ابٌها فً هذا الوقت
من اهل المنطقة وبائعٌن واصحاب محالت وشباب من مختلؾ االعمار..وهً مازالت علً
نفس الوضع معه من مسكت الٌد وهً تاخذ ٌده تحت ذراعها وتدخل به القهوة وهو مع ماهو فٌه
لم ٌالحظ أي نظرة على الموجودٌن على هذا المنظر ولم ٌرفع احد وجه ولو علً سبٌل مجرد
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النظرمهم كان وضعه ولٌس عمال بل من اصحاب تلك المحالت الموجودٌن..وذهاب لٌجلسا
فى احد االركان تحت احد النوافذ التى تطل على شارع جانبى من الناحٌة االخرى لقهوة..والكل
علً ماهو علٌه من اللعب ان كان (طاوالة اودمٌنو اولعبة الورق) ومن كان فً ؼذاء اوحدٌث
وهذا المكان الذى ذهبوا الٌه لجلوس اصبح بقدرة قدر خالى الاحد فٌه والحوله االفى منتصؾ
القهوة وبالفعل جلس وهو مازال بٌن الشرود وبٌن ماٌرى من هذا المشهد وهو معها وهنا كانت
نظراتها له فٌها (سواسنه)وجاء القهوجً وهوٌحمل الصنٌة علٌها اكواب الشراب ومندٌل ورقٌة
وزجاجة مٌاة معدنٌة كما لوكانت قهوة ذات مستوى فً االمكان الرقاٌة كالتى وسط البلد وهو
الٌنظر الٌهم وال حتً اى تعقٌب ..ووضع الصنٌة وانصراؾ وكان ٌاتى خلفه صبً ٌحمل
الشٌشة وضعها امامهم وانصراؾ..وعاد القهوجى مرة اخرى وهو ٌاتى بمابسم الشراب لتك
الشٌشة وهى فى اكواب ماء ساخن..وجاء من جدٌد ذلك الصبى ومعه حجارة المرصوص علٌها
المعسل القلٌل جدا وملؽم بالحشٌش ومعه الولعة ووضع الحجارة على الشٌشة والولعة علٌها
وانصراؾ من امامهم واخراج االنثٌن المابسم وتم مساحها بتلك المندٌل الورقٌة واخذ ٌشربا
الشٌشه بعمق وهو اذ كان هذا مزاجه المفضل الشٌشة ولٌست السجائروهً تشد النفس بالفعل
معلمة واصبح الدخان حولهم كاسحابة فى المكان ومع النفس الثانى كان الحجر قداحتراق منهم
من شدة الشراب كما ٌفعل الحشاشٌن وهو ٌرا علٌها هذا االحتراؾ فى الشرابا واٌضا وهو ٌرى
ان احد لم ٌنظر الى ذلك والحتى ٌحاول استراق السمع اوالتقرب..وقد جاء القهوجً ومعه
حجرٌن اخرٌن ومن خلفه ذلك الصبً ٌحمل الولعة ورص ذلك الحجرٌن وانصراؾ وهم علً
نفس الشًء لم ٌنظروا اال لموضع الشٌشة وبعد شراب الحجر الثانى..قالت له
_اٌه ٌابنى تحب نتكلم دلوقتى..وهو ٌنظر الٌها وقد هداء بعض الشئ من شرابا ذلك الحشٌش
البٌور ولٌس المضروب وهو معجب بكلمة ابنى التى تخرج منها فً رقة ورد علٌها
_جمٌلة اوى
_اٌه الجمٌلة
_طبعا انتى االول والكلمة طبعا( ابنى)وهى تمد له فمها بقبال فً الهواء ابتسام لها وهى..تقول
له
_رؼم انك مش مقتنع بانى الحجة ال انت كشفت دواهٌها وسمعت عنها وشافت بنفسك ال
محدش عارؾ ٌكاشفه وٌشوفه من كل االؼبٌاء ال كانوا هنا وحتى كل ال ٌعرفنا ومعنا
_العفو انتى ست الكل
_وانت سٌدى الناس ابنى وحبٌبً بس مش اخوٌا عشن سنى وعمرى ال متنفعش ؼٌر ابن زى
ماانت ابنها وحبٌبها واخوها وفخر لٌها ولكل واحدة تعرفك
_ٌاها كل دا
_واكتر واحنا لما عرفنا حكاٌتك حبنك بجد علً السمع وهى كانت متاكدة ان اول ماراح نشوفك
راح نحبك ونؤمن بٌك وبرجولتك وانا عن نفسى كنت مصدق برؼم السوق واالثبات عندى علً
الوقع كمعلمة وال لسه برضة مش مصدق وشرؾ لى تكون ابنى
_ العفو معلمة وست المعلمٌن والشرؾ لى اناان اكون ابن حضرتك بس انتى مٌن بالنسبة لٌها
_انا خالتها والخالة والدة وشوؾ انت بالنسبه لٌهااٌه ومٌن وقٌاس دا علً باء فً القرابة لٌك
انت معى لما اكون انا خالتها
_ماانتى قلتى انا اٌه بالنسبة لٌها ٌعنى مش راح انفع تكونى فً قلبً حبٌة
_السؾ قلبك مفٌش مكان لحد ؼٌرها هى الحبٌة انما هو كبٌر لكل وحدة تعرفها وتكون ام
واخت لك وانت امان لكل ست..وهى تضع ٌداها على ٌده وتمسكها بقوة وتنظر له وقد لعب
الدخان براسهم بعد شرابا من تلك االكواب التى كان بٌها عصٌر التفاح الذى جعل الدماغ تعلوا
اكثر..وكان قد جاء لهم باالحجر الثالث .لكال منهم وهم ٌشربوه وهً تكمل كالمها
_انا لومعك دلوقتى علً سرٌر واحد وبٌن احضنك عارفة انى راح اكون فً امان علً شرفً
ونفسً وانت معى
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_مش لدرجتى ٌعانى بطة زى القمر زٌك وانا وانتى والشٌطان اٌه مفٌش تمٌز والاحساس
عندى
_شٌطان اٌه وانا ال راح اكون فً جمالها ول جمال ال تعرفهم وكانوا معك ومعها وانت معهم
بكل احترام وادب..وكان قد نهى الحجر الثالث ولوكان هناك المزٌد من تلك الحجرة لظل على
ذلك الشراب وهً تكمل له
_وعلى فكرة انا اسمى بطة بطة ابو سرٌع..وهنا ترك ٌداها ونظرا لها باحترم شدٌد وتؽٌرماهو
فٌه واعتدل فى الجلسة وهو عرؾ االن سرعدم نظر الجمٌع من المجودٌن بالمقهى لهم وهو
ٌعرؾ االن مع من ٌجلس ومن هً ..وهو ٌقول لها وكؤنه لم ٌشرب شئ
_الحجة بطة بنت الحاج ابو خطوة كبٌرة السوق والسبٌتة كلها انا اسؾ ٌاحجة ال مٌعرفك
_آلٌاقلبى متؤسفش فعال انت علم ورجولة وكلك مفاهمٌه وذق
_دا من كرامك ٌاست المعلمٌن انا مش مصدق ان قعد مع كبٌرة السوق وكبٌرة المقام
_انت الكبٌر بعلمك ورجولتك ومش راح اكون انا اكبرمنها هً بعلمها وقوتها وانت اكتر واحد
عرؾ هى مٌن وانتوا تربٌة بعض
_انتى الكبٌرة ٌاست ومقامك على الراس
_كالمك زى العسل وانت عسل بس دلوقتى انت هنا العتال وال عامل عادى ٌابشمهندس وانت
كدة فاهم كالمى وكل كلمة قلتها من اول ماتقبالنا ورد على ال كان فى راسك من اسئلة وانت
بقوة وكل جبروت مش فى دمؽك اى شئ وبرضة واضح انى مش بقراء الؽٌاب وال االفكار انما
انت عارؾ دلوقتى انا عارفت من مٌن وال انت عارفه باء
_ٌعانى اٌه
_ٌعانى انت عارؾ انها هً الحجة ال كانت فى دمؽك وانت بانتظار معرفتها ومش عارؾ
السبب لكدة رؼم انك كرها المكان من اول من اطلب منك الشؽل فٌه ودخلته وانت عوز تنهى
الٌوم بؤى شكل نقول تانى والكفاٌة كدة انت دلوقتى عارؾ انت مٌن وهً مٌن ومٌن وراء انك
تكون هنا فاهم طبعا من ؼٌر توضٌح وانا واضحت كل حاجة..وبالفعل احست ان هناك المزٌد
من الشراب حتى ٌكمل الحدٌث وقد جاء القهوجً بحجرٌن اخرٌن ورصهم وانصراؾ وهم
ٌشربوا من جدٌد وهوٌنظر الٌها وهى تضؽط بٌداها على نهدها االٌسر
_فى اٌه ٌاحجة ملك واٌه الموضع
_قلت لك انت اكتر واحد عارؾ وفاهم اٌه الموضوع ٌعانى دا شؽلك ودا مكانك انت المهندس
وال فً دمؽك انساه عشن نفسك وحبك ال لها ولكل وحبٌة القلب ال ظهرت مرة واحدة فى
حٌاتك عشن تؽٌر منك شوٌة وحالتك النفسٌة وا اقول اٌه بس ها الموضوع شوٌة وقت وعوز
تحمل منك..وهى تنهد بعد نهاٌة ذلك الحجر وهى تقول
_اها لوالزمن ٌرجع تانى
_بس مش اكٌد انا ال كان فى الزمن دا..وهو ٌبتسام لها وهى تقباله نفس القباله فى الهواء
_اكٌد لو انت مكانش دا حالى
_حلك انتى ست الستات وبطة السبتٌة كلها
_اها فتحت الجراح وخرجت ال جو الواحد معها حق فً حبها
_بس مش هً
_معرفش هً باء وال انت ال عارؾ ودى تربٌتك وانت تربٌتها..وهنا تذكر انه من كان ٌدربها
لمواجة اصعب الموقؾ والحٌاة رؼم ماتملك من قوة فً اشٌاء سبب ذلك ماهو فٌه وماحدث له
وهنا تنبه وهً ترد على المحمول بكلمة واحدة
_حاضر..وهً تقول له
_ عوز تشرب شاي ول نشربه جو فى شؽلك مكانك ها..وهً تؽلق علٌة الرد والتفكٌر فى
الرحٌل من هنا االن وتلك الفكرة التى براسه من اول الٌوم.وحتى بعد ظهورها وهى تضع
ٌداها على ٌده وهو قد وضع ٌده االخرى علً ٌداها..وهى تقوم وتجذبه نحوها بقوة حتى التصق
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بها بال خجل وهً التهتم بااي احد..وهً تاخذ ٌده تحت زراعها كما فعلت وهى تدخل به الى
المقهى .ومشى معها وخرج امام الجمٌع وهو علً نفس الشئ معها وكان االن ٌرى تلك
النظرات له هو فقط وهو ٌقراء ما فً رواسهم من تلك االشاعات التى كانت تطلق علٌه طول
الٌوم ولكن بعد ضرب حسن واهانة ابراهٌم .وحسن تلك االسطورة التى لم ٌعتقد احد انه مجرد
جسم ومنظر وهو محط بهذا العمل معها ومن حولها وهى كمالوكانت(كونت دوركوال) فى قلعته
وما اثر عنه من تلك االقاوٌل واالشاعات عنه فى قصة مصاص الدماء واالسطورة لمصاصً
الدماء وهو كان ٌحارب االتراك فى تلك القصة الشهٌرة مع حربه للخلٌفة العثمانى انذاك وهذا
الحسن هو ومن معه فى اسطورة قوتهم تلك وهى كانت بالفعل نفس الشٌئ من تلك االشاعات
وهى فً تلك الوكالة التى تشبه تلك القلعة وذلك الرعب المحاط بها هى ومن ٌعمل معها.
وهإالء الذٌن معها من علٌة القوم هنا بالدائرة والسوق بل البلد وهم من الحٌتان الكبار .وحتى
حسن الذى ظن الجمٌع انه هو اقراب الى قلبها وهو ٌعطى االحٌاء بذلك..وحٌن خرج كان عنتر
القهوجى ٌقول
_سبحان مؽٌر االحوال امبارح عم الشٌخ بٌطلب شؽل من ابو عمرو لواحد ؼلبان والنهارد قعد
الؽلبان مع كبٌرة السوق وبنت الكبٌر وٌعلم..ولم ٌكمل وهو ٌذهاب لرد على الزبائن والجمٌع من
صؽٌر وكبٌر فى المقهى وفى الخارج الشئ لهم الٌوم االذلك الجدٌد وما حدث وكفاءته لٌس فى
القوة فقط بل العمل وتلك الخبرة التى التكون اال مع دراس رؼم ان هناك من هم االن فى
الشارع من حملة المإهالت العلٌا وؼٌره من الكفاءت ولكن مع بعض المونتاج فً االواصؾ
وكانت بطة تسٌر وهو معها بكل ثابت وراس مرفوعة لكلٌهم فى الشارع حتى وصال الى باب
الوكالة وهً تضؽط بشدة علً ٌده وهى تلمس بها نهدها االٌسر بقوة وهى سعٌدة بتلك اللمسة
وتحس بامان شدٌد معه وهو ٌحس بحنٌة ام ولٌس اكثر
............
وعند الباب وكان نفس الجمع الموجود من هإالء الرجل من الحراسة او سائقٌن ومعهم ابنها
الحج مهران وهو ٌستمع لسنقر فى انجذاب لما حدث مع حسن وابراهٌم وكؤنه ٌتابع مشهد فٌلم
وحٌن راى امه على هذا الوضع معه وهو ٌسٌر وٌده مازالت تحت زراعها وهً تعمد اكثر من
ذلك امام ابنها والوقفٌن حوله  ..وكان هذا المهران حٌن تراها اوتسمع طرٌقته فى الحدٌث تحس
انه مداعى المعلمة التى وراثها عن امه تلك ولٌس ؼٌرها هى وامه تلك التى تستحق اللقب عن
جدارة بعد الحافظ على امالك ابٌها واسمه الذى مازال باالسوق واشٌاء زوجها الذى لم ٌكن ذلك
الحبٌب فى قصة اخرى لها تلك الحجة وهذا ابنها ذلك طوٌل وعرٌض وذو كرش ٌتناسب مع
جسده الذى ٌدل على العز والصحة وشعره المصؾ الى الخلؾ بالجٌل ومالبسه الفاخرة ؼٌر
المنسقه وتلك الساعة ذات الماركة العالمٌة..وهو ٌتحدث فى صوت جهورى الى رحٌل وهو
ٌسٌر مع امه وهى كؤنها لم تره وهً تدخل الى الوكالة.وهو ٌتكلم بطرٌقة تجعلك تضحك او
تستفذ منه وهو ٌقول
_انت باء الفتوة دا لسة م..ولم ٌكمل حتى ردت علٌه الحجة بطة بصوتها الذى جعله ٌترجع
وهً تدفعه بٌداها االخرى وهى مازالت على نفس الوضع مع رحٌل
_اها ٌارواح امك هو الفتوة وامشئ باء عشن مش وقته معك ٌاله ٌاحٌلة..وهى تكمل السٌر حتى
ان ابنها قد عاد خوفا من ان تفعل به شٌئ امام هإالء االشخاص وامام ذلك وهى تنزل به ما
لٌتحمله وهً على ذلك الحال معه دائما من ان تقلل منه امام الجمٌع كى ٌحترم نفسه واشٌاء
اخرى ولكنها قد وضعت ٌداها منه فى (الشق)كما ٌقال ..ودخل االثنان واكمل السٌروهو ٌعود
مهران ابنها الى الخلؾ ٌخرج سٌجارة واشعله له احدهم وهم ٌقتربوا لٌرواما كان سٌفعله مع
هذا لضحك علٌه كما ٌفعل مع من ٌقع تحت ٌده من أي احد او وهم ٌضحكوا طبعا لمجملة له
كمعلم او ٌقوم بدور صحاب المكان ومن اجل السخاء علً من ٌعظم منه اوتلك االشٌاء التى
ٌحبها مثله وهو لم ٌتعلم من امه أي شًء وؼٌره وما ٌفعل به فى السوق وهو ٌظن انه الكبٌر
والمعلم وهو لعبة فً اٌدى هإالء الكبار وحتى حسن وابراهٌم لما لٌس له من خبرة قوٌة كا امه
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تلك المعلمة..وصعدوا ذلك السلم الذى ٌودى الى تلك االدارة من دخل الجمالو وهو ٌتسع لهم
ورحٌل متردد بعض الشئ وهً تجذبه فً رفق حتى وصال الى ذلك الباب المصفح من تلك
االبواب الجدٌدة وهو ٌفتح على الخارج على اخر تلك الدرجة العرٌضة الواسعة عكس باقى
الدرجات من ذلك السلم الرخامى الذى بعد الدرجة الرابعة منه ٌلمع ولٌس به اثر لما على
الدراجات االولى منه من اثر الزٌوت وؼٌره وعندم فتحت بطة ذلك الباب من تلك االكراة
النحاسٌة علً شكل كرة وعند مدخل تلك الؽرفة التى من فتح الباب تفوح منها رائحة الوردة
التى تنبعث من احد الفواحات وتلك النظفة التى تلمع منها ارضٌة ذلك السرامٌك على شكل
قاعدة الشطرنج ولكن باللون البنى فى البٌج وتلك النافذة من الزجاج التى تدور مع المكان كله
ومع تلك االدارة كا بنوارما وهى مفصوله عن بعض بتلك الفواصل التى تفصل الحجراتٌن
ببعض .وكانت علً ارضٌة تلك الحجرة فً المداخل دوسة من اللفوؾ الؽلٌظ بنٌة اللون اٌضا
وتلك الستائر بشكل الطولى وهً التى كانت تفتح طول الوقت لمراقبة وهى اٌضا باللون البنى
وقبل ان ٌدخال عند باب الحجرة التى بها ارٌكة من الجلد علً الحائط الذي ٌفصل الحجرة عن
التى تلصق بها وهو حائط من الخشب ولٌس من الطوب فى الموجه لباب الدخول والحجرة كلها
بالون البٌج الفاتح والتظهر علٌها رؼم ذلك اللون أي اثر لبقعة اوؼٌرة رؼم عمل المكان وما
فٌه وحتى مفتاٌح االنارة مثبت على عازل لكى الٌترك بصمة ٌد وفى نهاٌة ذلك الفصل ٌواجد
باب ٌفتح داخل الحجرة وحٌث من ٌكون جالس الٌرى من ٌدخل علٌه او من بالحجرة االخري
وكانت تلك الحجرة الستفبال العمل او من له شٌئ ٌطلبه من الحجة او بعض الزبائن من الشارع
او السوق او المقربون من اهل المنطقة وؼٌره ولٌس من الكبار او من العمالء الذٌن ٌتم
استقبالهم من الباب الرئٌسى الدارة وكانت امام تلك االرٌكٌة تواجد مائدة من الخشب البنى
الؽامق نفس لون تلك االرٌكٌة علٌها منفدة لسجائرمن الكرٌستال المستدٌرة..وعندما دخل هو و
بطة علً الباب قبل الوصول الى تلك االرٌكٌة قالت له
_احنا بنحبك العملٌة هى وقت ومش طوٌل النها هى ال راح تنهً كل حاجه بسرعة الساعة دى
ومش اخر الٌوم فاهم طبعا
_هو فً اٌه هى حرب
_وهى الحرب صعبة والجدٌدة علٌك ٌاله انتظرنى هنا واناراجعة وعارفه انك تعرؾ تملك
اعصابك كا رجل عسكرى صح..وانصرفت بعد ان راتبت علً وجه وهو قبال راسها وهً
تمشً سعٌدة بتلك القباله..وفتحت الباب الذى اؼلق من نفسه لوجود ذلك الباستم الخاصة فى
ؼلق االبواب الموجودة بذلك المكان..كان هذا الكالم الذى احس منه انه مقدم فعال علً مشاكل
وباالخص تلك الكلمة االخٌرة له عسكرى وهو نسى تلك الكلمة من فترة رؼم احساس الجمٌع
بها نحوه وهذا االحساس له فى مقابلتها هى وهو ٌحس ان هناك اموراخري مختلفة عن تلك
التى كانت معهم اوهى مازالت تلك االبواب التى لم تؽلق فٌما كان من احداث ..وقبل ان ٌجلس
وقعت عٌنه على كامٌرا اٌضا مثبت اعلى باب تلك الحجرة التى دخلت منها بطة بشكل وكؤنها
قطع دٌكور وهً على شكل كشاؾ (اسبوت) كؤنه لمبة حمراء التنكشؾ هكذا اٌضا بسهولة لمن
ٌراها.ماهذ؟ وجلس وهو ٌخرج سٌجارة وٌشعلها بكل هدوء كى تعمل االن فً راسه شًء مع
ذلك الحشٌش الذى رؼم جودته العالٌة قد ضع من ظل ما ٌحدث ولم ٌشاء ان ٌرهق نفسه من أي
شٌئ حتى كما قالت بطة لو حرب فهى عمله الحرب والقتال وهو احترافه ولماذا كان اذا؟ هو
طول حٌاته معها اوقبلها ٌتدرب على القتال حتى اصبح ذلك عمله فى الجٌش والعسكرٌة وحٌاته
وهولٌس عسكرٌا مجند وهو مناصب فعال ومحٌر لكل من ٌتعامل معه وهو بهئٌته والهٌبة
العسكرٌة التى لٌست لمجند عادى او حتى ضبابط انما ضبابط ذو شؤن عالى فى جهة عالٌة
سٌادٌة والكل الى االن ٌتوقع ذلك ممن تعرفوا به فى تلك االوانة االخٌرة وكان كلما اخراج نفس
من الدخان كان ٌنظر الى تلك الكامٌرا باستهزاء...وفجاء فتح الباب وظن ان بطة قد عادت او
تلك الحبٌة التى الٌزال ٌشك فٌها ومن حولها وهو الٌعطً االمان كذلك بسهولة بما انه رجل
عسكرى وقد اجبر بحكم عمله واالحداث التى مرت ان ٌكون فى ذلك التخافى..ودخلت احد
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النساء وهو ٌتذكر اول الٌوم بذلك السجان الذى قابله عند الباب هذا الحارس اوالبواب لذلك
المكان .حٌث تلك المراة التى خرجت علٌه االن وهى كما لوكانت الصورة فى كارتون االطفال
لتلك الساحرة الشرٌرة او ال واصؾ لها ؼٌر رسول ابلٌس ولو انه ابلٌس ٌؽضب من ذلك الن
تكون تلك احد رسوله وهى ترتدى ثٌاب سوادء وطرحة سوداء على راسها ٌظهر منها كل
شعر راسها االبٌض ورؼم بٌضا وجهها وتلك االنٌاب التى تظهر من فمها ولؽٌرهم وعٌنان
ٌخرج منهم الشرر وكؤنه االن قد وقع بٌن اٌدى زبانٌة جهنم الواصؾ لهاتؽضب البومة اذ
وصفت هذه بها تلك العجوز الشمطاء التى اقترابت منه وهو مازال جلس ولكنه متمسك امامها
وعلى وجهها ابتسامة لٌس لها أي واصؾ من تلك االبتسامات المرعبة ولوخرجت هذه علً احد
فً اللٌل لمات بسكته قلبٌة فور رإاٌتها وهو ٌتمتم
_اهً كملت..وهً تقول بصوت منخفض مالئً باالستفزاز ولؽة عربٌة مكسورة وهً تقترب
اكثر وتخرج من نظرتها نار تلك الشهواة ولٌست كاشهواة الحجة بطة ولكنها كالتى باالفالم
الجنسٌة مع ذلك الرعب كافالم اكلى لحوم البشروهى تلتصق بقدمٌه وهو جلس
_انت بتقول اٌه
_انتى عوز اٌه ٌاشمطاء..فى كل استهزاء منه ولصنع ما ٌرٌد من حرب فعال االن ان كانت
تفاهم الكلمة ومن هو اٌضا لكى تشتعل الدنٌا..وهو ٌنظر الى وجهها وهو ٌتسمر حٌن احس ان
ذلك الوجه ماهو االمسك مصنوع النه ٌحس انه ٌعرفها ولكن مع ذلك الٌوم وما فٌه وماهو ٌعنٌه
من مرض قد ظهر علٌة بقوة منذ ان راى حٌاته وقلبه وتلك االشٌاء وذلك الؽموض قد فقد
التركٌز ولٌس هذا امرا سهل فمن المفروض هو العمل له تحت اصعب الظروؾ ولكنه االن
تحت وطاءت مرض واشٌاء كثٌرة واحداث وتراكمات وؼموض السنٌن الذى انكشؾ مرة
واحدة فى تلك الفترة السابقة قبل ان ٌهرب بالعمل والتواجد بٌن اسرة الحج جبر وهإالء
االصدقاء..ولكنها تلك التى امامه االن ومع هذا المنظر لمصاصى الدماء الجمٌالت بالنسبه لها
تلك الشمطاء فعال فى منظرها هذا الذى عرؾ على الفورانه شكل صنعى كما ٌصنع نجوم
السٌنما فى تلك االفالم ولكن لٌس الاى احد ان ٌكشفه بسهولة اال من كان فى مثل ماتدرب هو
وعمله واٌضا من كل خبرات الحٌاه التى مر بها والاحدٌستطٌع ان ٌنطق معها لرإٌتها بمنظرها
هذا وهى ٌنقعد اللسان والٌنطق بكلمة واحدة.فكٌؾ هذه تعمل هنا وتقابال اناس اوؼٌره وهً امام
كل الموجودٌن؟ البد ولها عمل معٌن وهو اٌضا من االرهاب الذى تستخدمه تلك من تدعى انها
حبٌته..ولكنها مازالت تتفحص فٌه وهً تضع ٌداها الملتهب على وجه ولو كان احد اخر موجود
بالحجرة ؼٌره لراي ذلك وتلك النظرة التى كما لوكانت تفحص فرٌسة سوؾ تدخلها عالم الرقٌق
االبٌض وهو قد ازاد به الضٌق وهو ٌنفس دخان السٌجارة فى وجهها وهً تتمتع بذلك ..وقام
مرة واحدة حتى التصق بها تماما وبذلك الصدر الذى برز نهدٌها مرة واحدة وجسدها كؤنه فرن
صهر لحدٌد وذلك اللهٌب ٌخرج منه هذه لٌست فعال امراة ولم ٌشاء ان ٌدفعه بٌده.وهو مازال
ملتصق بها حتى انه احس انه منقاد لها وكاد ان ٌتؽبر داخلٌا من ذلك اللهٌب الذى ٌشبه لهٌب
الشوق.وكانت تقول بنفس اللهجة مع كل راقة استفزازٌه لخروج تلك الرؼبة فى الكلمات
_انت بتقول اٌه كنت .واطفى السٌجارة دى..ولم ٌرد علٌها ولم ٌطفىء السٌجارة بل انسحاب
منها برفق وتركها واتجاها الى حٌث باب الخروج وهً مازالت تقؾ وتنظر الٌه وجهها كله
جمود وٌزاد احمرار وهو مازال ٌخرج ؼضبه فً تلك الٌسجارة وهو ٌنفث دخانها بقوة..وهو
ٌفتح الباب كان امامه عبد الرحمن امام الباب وعلى وجه السرور والبهجة وهو ٌقول لرحٌل
_كوٌس ان شفتك انا جابت معً عروض واسعاروكمان صور كتالوجات لحاجات ال تحت
وقبل ان ٌرد علٌه رحٌل وهو ٌجد كل ماٌحول من خروجه من المكان...كان صوت قد ات من
الخلؾ ولكن لٌس صوت تلك الشمطاء الذى كان كل همه هو كٌؾ ٌلقنها درس ولكن علً
السرٌر بشكل الذي ٌلٌق بااحد نساء ابلٌس الذي ٌخاؾ ان ٌكون معها علً نفس الفراش هو
ابلٌس نفسه .وحٌن نظر مرة اخرى وجداها مازالت علً نفس الواقفة والى جوراها فتاة فى
العشرٌنات من العمر وهً تقول له
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_الحجة عوزك..كانت مكشوفة الراس شعر قصٌر مصؾ علً ٌد كوافٌر ومكٌاجها صاخب
وترٌدى بنطلون جٌنز ضٌق لونه ازرق فاتح به بعض النقواشات وبه تلك الرقعات من التمزٌق
عند الركبة تلك الموضة المتنشرة فى الجٌنز وبلوفرقرٌب من نفس لون البنطلون مكشوؾ
الرقابة حتى الصدر ولم ٌكن تحته أي شً ؼٌر المالبس الداخلٌة لها وهً تصطنع الراقة فى
الكالم وهً تكرار علٌه نفس الجملة وتلك المالح التى تدل على انها من الحارات المجورة
للعمل هنا وحتى منظرها هذا ٌدل على انها احد العقارب الموجودٌن هنا وهو ٌحدث نفسه
والضٌق علً وجه
_هل ما انا اراها من مواصفات حقٌقة اما انها كراهٌة فعال لمكان..وذهابت الٌه تلك الشمطاء
لتخذ من ٌده باقى الٌسجارة وهً تقول له
_ انت داخل على الحجة..بنفس اللهجة وهو ٌمد ٌده لها بالسٌجارة ولوال وجود عبدالرحمن
امامه لخرج ولكنه كان لٌرٌد افساد فرحته بعمله الذى قام به وهوٌتمتم بصوت سمعته تلك
الشمطاء
_دورك معى بس على السرٌر..وهً تضحك بصوت مكتوم وتقول له
_لم نشوؾ..وهو ٌحتك بها وهو ٌمر من جوراها ولكنه توقؾ حٌن قالت تلك الفتاه تواجه كلمها
الى عبد الرحمن
انت هنا بتعمل ٌاعبد الرحمن..وعلى وجهها الحزم والعضب كما لوكانت هى مدٌره اومسئولةوكان ذلك الرد المفاجاء له من تلك الشمطاء بطرٌقة تثٌر االستفزاز اكثر ولهجة شدٌة الؽضب
كما لوكانت هً صحابة المكان وطرٌقة ؼرٌبة ولكنه احس بشدة من القرابه منها وهً تقول
لها
اٌه انتى مش شاٌفه معه شؽل مهم وبٌكلم مع الباشمهندس المسئول عن المكان وال مكلفه بشؽلدا عشن ٌعرضه دلوقتى وهو دخل على صحابة المكان..فردت علها االخرى وعلٌها بعض
الرعب منها وهى تعلثم امامها
 هو فاٌن المهندس داانتى اتعمٌتى فى عٌنك وحتى لو اتعمٌتى هى ال مشؽالكى لم طلبت منكى تجاي تنادى علٌهعشن ٌدخلها قالت اندهى مٌن ها اٌه ردى قالت لك اٌه اندهى ال بره وخالص..وهو هنا علم
اٌضا بترابط هذه بتلك الحبٌة واال لم قالت مثل ذلك وهو ٌعلم انها ما ان تكلمت وتطلب من احد
شٌئ .لٌفعله نحوه الٌوم اال وهً تقدم لقب المهندس ..وقالت تلك الشمطاء لعبد الرحمن
تعال هنا وادخل اتكلم مع الباشمهندس فى الشؽل على راحتك وبعدٌن شوؾ راح ٌقولك اٌهوانتى اتفضلى شوفى شؽلك انا موجودة معهم وكدة او كدة الباشمهندس مش محتاج أي اذن
عشن ٌدخل والٌخرج من مكانه تحب تشرب حاجة ٌابشمهندس..واالخري خرجت مسرعة قبل
ان تطلب منها عمل شٌئ وهً التقتنع بذلك الكالم او التفاهمه وهو ٌنظر الى تلك الشمطاء التى
عادت لتلصق به من جدٌد وهو قد اقتراب من وجهها وكاد ٌقبالها وهو الٌعرؾ كٌؾ ٌفعل ذلك
رؼم منظرها هذاولكنها االن اصبحت من حبٌات حبٌبته كما هى الحجة بطة ..التى دخلت على
الفورمسرعة لتاخذه من ٌده وتخرج به من تلك الؽرفة لتذهاب به الى الحجة.حتى قبل ان ٌنطق
عبد الرحمن الذى وقؾ ٌحتمى بتلك الشمطاء دون خوؾ منها وكؤنه تعود علٌها واصبحت مثل
الكلب وهو ٌعرؾ سكن المنزل والشٌئ ؼٌر ذلك من التشبٌهات وهً لم تعقب علً ما فعالت
بطة..وهً تذهاب به وتخرج من تلك الحجرة لٌدخال الى حجرة اخري به نفس النافذة ونفس
الستائر وتطل اٌضا على ذلك الجمالون ولكنها للوقؾ فقط النتظار للدخول ولٌس بها أي شٌئ
وهً من نفس االرضٌة وبها باب اخر جانبى ٌفتح على تلك االدارة من الخارج ولٌس داخل
الؽرفة .وهى تلك االدراة اوذلك المبنى كبٌرا جدا وكان امامه الباب الذى ٌفتح اٌضا على تلك
الؽرفة التى سٌدخلها من تلك الؽرفة الصؽٌرة وحٌث الدخول على ذلك المكت...وقبل أي تعلٌق
وهو بٌن ٌدا بطة قد فتحت باب المكتب ودخلت وهو معها فً ٌداها وكؤنها قد ات به قبل ان
ٌذهاب وٌترك المكان وهً تقول لتلك الحجة او الحبٌبة له امام الجمٌع
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 خالص كدة هو كان راح ٌمشئ اتصرفى باء............
وهو وجد نفسه فى حجرة مكتب كبٌرة جدا بها نفس النافذة الى تسٌر مع مربع الحجرة كلها
وتنتهى بذلك الفصل الذي ٌفصل الحجرة عن الخارج ولٌس لها باب ؼٌر ذلك الباب الذى دخل
منه وهو منه الدخول والخروج لها ولمن ٌاتى الٌها من االدارة او من داخل الجمالون وكان
مكتب كبٌر على راس الؽرفة لونه بنى مورصع بالنحاس علً ارجله وهو مكشوؾ وٌشبه
مكتب رئٌس الجمهورٌة وهو علٌه ادوات المكتب فقط ومن ورائه هً تجلس على كرسً من
نفس اللون من ذلك النوع المتحرك (هٌدورلٌكى) ومن خلؾ مسافة واسعة لتحرك فٌها بذلك
الكرسى او لحركتها هً وهً تكشؾ الجمالون كله من تلك النافذة .والى جوراها مكتب اخر
مقفول  .علٌه شاشة كمبوتٌر فالت كبٌرة وتلٌفون ارضى والب توب حدٌث واٌبابد ماركة
عالمٌة حجم متوسط فً جراب ابٌض وعلبة سجائر من نفس ماٌشرب هو وعلى المكتب التى
تجلس هً علٌه الٌوجد ؼٌر علبة السجائر فى ذلك الجراب الذى من الذهب ونظارة الشمس
التى كانت ترٌدها ونظارة النظر التى كانت امامها وهً اٌضا من الذهب وكان امام المكتب
مقعدان من نفس اللون البنى ذوظهر طوٌل وامامهم مائدة مربعة بنفس اللون علٌها زجاج بنى
اٌضا ومنفدة من الكرٌستال من نفس اللون وفى ٌمٌن الحجرة فى الركن كان هناك انترٌه من
ارٌكة ومقعدان من الجلد الطبٌعى وبٌنهم مائدة وهم من نفس اللون وسجادة تواسط تلك الحجرة
من النوع الٌدوى وباقً االرضٌة مكشوفة من هذا السٌرامٌك بحٌث ٌقؾ علٌة العمال او ؼٌره
والى جوار الباب على ذلك الحائط تواجد مكتبة بها شاشة عرض فالت كبٌرة جدا وعلٌها جهاز
استقبال للدش والمكتبة مازالت خالٌة لٌس بها أي شٌئ والى جوراها بعض االدوات وصندٌق
مؽلقة من الكرتون ولكن هناك مساحة لحركة رؼم تناثر اشٌاء كثٌرة حول تلك المكتبة فقط
وكلها تدل علً مابداخلها من عداد وادوات وكتالوجات وكانت وهً تجلس وراء المكتب كما لو
كانت هً تلك االمٌرة بذلك الشموخ والكبرٌاء من مالها من علم وقوة .والى جوراها على ذلك
الملحق تجلس امراة شابة اصؽر منها شقراء ووجهها ابٌض مستدٌر كالقمر البدر وهى كما
لوكانت فرنسٌة وقبل ان ٌكمل التدٌق قد خفق قلبه مرة ثانٌة .فاهً قد اكتمالت وهاهً تلك
الصدٌقة الصدوق ولٌس أي احد بل حبٌبت وقلب تإامها وهً اٌضا اذا هذه هً التإام ولٌست
هى ماذا ٌحدث؟ وهو بكل ٌقٌن ٌعرؾ ان ٌفرق بٌنهم بمالدٌة من نزعة الحب والحنٌه لها كؤابن
وكل مابٌنهم ولكن تنباه على كلمات الحجة بطة وهً تقول الجملة السابقة وهو ٌجد نفسه امام
جمع لم ٌحس بااى احد منهم وهو ٌنظرالى تلك الشقراء بمكٌاج خفٌؾ (الؽـانـٌـة)3وٌناسب مع
4
ماترتدي من مالبس مع جسدها المعتدل التضارٌس(القسٌـمـة)
وعلٌها ذلك الجاكت من الجلد الطبٌعى ..وهو الٌكد ٌصدق عٌنه انها هً االخرى هنا وامامه
وهو الٌستطٌع ابعاد نظره عنها هً ر3ؼم محاولة النظر فً االرض ولٌس فى أي مكان وهً
كؤنها تسحب نظره دون ارادة منه وهو ٌراها بعد ان خلعت النظارة من على عٌنها وهى
مرسومة بقلم وكؤنها صورة للمراة الشٌطانٌة كم تظهر فى االفالم االمرٌكٌة ولكنها هً حبٌت
القلب اجمل امراة فً العالم له واجمل ما راءت عٌنه بتول المسٌحٌة ابنة الصعٌد بتول قلبه كما
كان ٌلقبها وٌقول لها دائما
_هاهى امامى من جدٌد وانا اقؾ بٌن ٌداها كما كنت اقؾ دائما والاقوى من القرب منها كما
لوكانت من عالم وانا من عالم اخر انا من البشر وهى ؼٌر ذلك كما كانت فً قصة ابو زاٌد
الهاللى حٌن كان ٌقؾ الزاناتى خلٌفة وهو ٌتحدث مع امه التى كانت من الجن فى تلك القصة
القدٌمة المشهورة وانا االن كذلك واحس بذلك الجدار ٌعلو بٌنا وانا اقؾ هكذا وحولى هذا الجمع
كما لو كان مجلس عسكرى والتصق اكثر الى جانب الحجة بطة كلما نظرت لى ومع عدم
 3الؽـانـٌـة  :المرأة إذا استـؽـنت بجمالها عـن الزٌنة
 4القسٌـمـة  :المرأة صاحبت الحظ الوافر من الحسن
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اهتمامً بتلك النظرات من هذا الجمع وباالخص هإالء االثنٌن امامها علً تلك المقاعد التى
امام مكتبها ..حٌث تلك االناقة التى تظهر علٌهم وهم ٌرتدو (البزازت) وفوقها تلك البلوط
الطوٌل الحدهم وهو تظهر علٌه السطوة والنفوذ واالخر ٌرتدى بلوط قصٌروهو لٌس مصرٌا
وهذا ماٌبدو علٌه وكان ذلك هو الذى و كؤنه ٌحس بما ٌدور من تلك النظرات بٌنهم هو وهى و
كلما نظر له رحٌل مٌزه جدا وهو ٌحس انه قد تقابال معه او هناك شبه الاخر مثله قد ترك علٌه
بصمة او تذكار فى احداث لٌست جمٌلة ولٌست اى بصمة بل شئ رهٌب..وكان ٌجلس على
االنترٌة رجلٌن الٌقل احدهم اناقة عن االخرٌن ومنهم رجل ذو لحٌة على وجه ابتسامة صفراء
وكلهم علٌهم عالمات االستفاهم!! ما هذا الذى ٌحدث وما تحدثت به الحجة بطة ؟وهنا دخل
مهران بعد تلك الفتاة التى كانت تطلب له االذن ولكنه دخل بسرعة خلفها..واصبحت االن حجرة
المكتب وكؤنها قاعة محكمة وهو سٌحاكم ونسئ انها هى من ٌحب وذلك الذى دار مع بطة فى
المقهى وهو ٌظن انه الشٌئ االن ؼٌر ماحدث لرجالها او رجالهم على االصح كما عرؾ وسمع
ورؼم كل ماٌرى من احباب له االانه كان تاملكه الؽضب وماهى االلحظات كادان ٌخرج اوان
ٌفعل بااي منهم ماقد اقسم علٌه فى اول الٌوم من علقة قبل الرحٌل وهو قد فعل واالن على من
الدوروهً كما هى عادتها وهً تقراء كل شًء بما لدٌها من قوة خاصة وقد احست به وبما فً
راسه.وهً تجذبه الٌها بنظرتها بقوة ؼٌر ارادٌة اثناء ذلك التفكٌر وهو ٌفكر بمن ٌبداء
والمعركة سٌكون فٌها الكثٌر الن هناك االخرون باالسفل وهو ٌرها تدخن سٌجارتها بكل هدوء
ووجهها مازال جامد ولم ٌتؽٌر..وامام الجمٌع مدت ٌدها الٌه بعلبة السجائر تلك التى فً ذلك
الجراب من الذهب وهى تخرج منها سٌجارة وهً علً نفس الهدوء وهً جلسة لم تتحرك حتى
الى االمام.وقالت تلك الشقراء باللهجة العربٌة المكسورة التى بها تدخل للؽة اخرى نظرا
القامتها بالخارج فً اروبا لسنوات طوٌلة..وهً تقول لرحٌل باالتحدٌد بعد رإٌة الجمٌع الٌها
تلك الحبٌبة وهً تمد ٌدها وهً جلسة بعلبة السجائر
_لو بدخن خد من الهانم..وهً االخري تجلس ومن حولها تلك االسالك لم ترتب بعد وهً علٌها
االحتراؾ فى عملها هذا الذى هى هنا فقط مع تلك الحاجة والعالقة لها بااي احد من العاملٌن
اوهإالء الناس الموجودٌن او العمالء..واقتراب رحٌل من وسط الجالسٌن امامها علً المكتب
وهو ٌمد ٌده الً علبة السجائر وهً مازالت ترفعها بكل ثابت ورؼم العطر الذى ٌمالء الحجرة
من هإالء جمٌعا اال ان برفانها الذى ٌمالء المكان وٌظهر وحٌن نظرت الٌه وهً تجد تلك
الدمعة المحبوسة فى عٌنه رؼم تلك القوة وما ٌناوى علٌه من انهاء االمر مثل ماحدث مع
االخرٌن وكان بعد ان الٌهمه شً ؼٌر االقتراب منها فقط لرإٌة عٌنها لكنه سرعان ماسحب
نفسه..وهً تمد ٌدها له من جدٌد بتلك القداحة وهو ٌعود من بٌن هإالء وٌاخذها منها وهو بكل
ثابت امام الجمٌع وكانت تلك القداحة من الذهب اٌضا نعم هً لها مالها مماٌجعلها لٌست
صحابة مكان مثل ذلك اوهذا المصنع الذي تحت التجهٌز كم راى وواضح له وؼٌره..بل هى كم
لوكانت تملك مفتاٌح العالم السفلى وعالمها الرهٌب وما حولها اٌضا ولم ٌهتم بااحد وهو ٌشعل
السٌجارة وقبل ان ٌرد الٌها القداحة..كان تكلم مهران من فرط الؽٌظ وهو ٌره ٌشعل السٌجارة
امام هإالء القوام ولٌس أي قوم وهً من تعطٌه السٌجارة والقداحة اٌضا وهذا لم ٌحدث مع احد
والكل هم من ٌتودد الٌها ولو انه كان ٌخاؾ من شئ ما سواء امه او أي شئ لكان فعل الكثٌر.
ورحٌل كان ٌود ذلك االمر وهو سٌتؤسؾ لحجة بطة على ماسٌفعل مع ابنها رؼم هذا الحب
الذى بداء بٌنهم وتلك العشرة التى ٌعلم انها ستنتهً االن فى الحال بعد اراحت نفسه بضرب
مهران ودخول فً معركة تشفً صدره وتنسٌه ماهو فٌه على االقل لو حتى مع من راء من
هإالء الرجال الحراسة الواضحه لهإالء القوم الموجودٌن االن وحتً مافعلت االن هى معه من
تؽٌر مابراسه مماتفعل وهً تخرجه من ذلك بتلك السٌجارة ولكنها لوهً تلك الحبٌة وترٌده البد
ان تنهً ذلك االمر الذى ٌود ان تتدخل فقط بعد االنتهاء من المعركة .حتى ٌنتهى ٌومه على
خٌربعد انٌ.تمتع بالضرب افضل من ذلك العذاب سواء ضربا هو او ان اضرب منهم وحال اى
معركة وباالخص وانه ٌحس االن انه اصبح كما لو كان عجوز ورؼم ان هناك كبار السن كما
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فى االفالم االجنبٌة ٌتمتع بقوة حٌن ان كان تتدرب فى الشباب فى مجاالت القتال المختلفة كما
فى حال افالم سلفتر وفان دام وجاكى شان لكنه االن مع ماهو فٌه ٌحس بعجز ولكن الشوق
والحنٌن لما تعود واحب وكانت الكلمت التى استفزات رحٌل وسٌبداء فعال وتبداء
المعركة..االوهى كانت لها دوراخروهو ٌقول بنفس الصوت الجهورى هذا المهران لكى ٌبداء
العرض من جدٌد مثل ماحدث باالسفل
_دا باء الفتوة ال..ولم ٌكمل النها كانت بالفعل ستجعل رحٌل ٌنفذا مابراسه ان هو اكمل ولن
تهتم وقتها بؤحد من هإالء الموجودٌن وان كانوا ٌهتموا بمهران الي سبب ما وكان واضح
علٌها قبل ان تنظر الى رحٌل.بعد تلك النظرة منها الى مهران وهً قد جعلته ٌقطع الجملة
وكؤنه قد اطلق علٌه نبال حرق اذب جسده..وقد ساد صمت ؼرٌب وهً بعد نظره لرحٌل امام
الجمٌع وهى ماقد فاهمها رحٌل بل اٌضا ذلك الذى كان لٌس مصرٌا واالخرٌن انها ستخرج
ٌدها عند أي اسفزاز له حتى ان بطة قد جذابة ابنها فى عنؾ امام الجمٌع وهً تحس بقرب
خسارتها لها تلك الحبٌة التى هى المفروض خالتها من افعال هذا االبن وهى االخرى تلك
الحبٌة له لن تهتم بزعل بطة تلك الحبٌة وتلك المعزة..وهنا قالت بصوت هادى عذب و جمٌل
بالنسبة له هو على االقل وهً مازالت على ذلك الثابت
_مهندسة مارى مع الباشمهندس رحٌل والعروض ال مع عبد الرحمن تجللى حاال..وتحركت
تلك المهندسة مارى وتلك االستاذة له من قبل بكل رشاقة من بٌن تلك االسالك وهً تسٌر من
خلفها هً ولم تخرج من الناحٌة االخرى التى بها ذلك االنترٌه والذى ٌجلس ذو اللحٌة على
المقعد الذي الى جوار مكتب ذلك الملحق وبٌنهم مسافة لتحرك بسهولة..وكانت لم واقفت وهً
تشد ذلك الجاكت الجلدي علٌها وهً ترتدي جٌبة من نفس لون الجاكت فوؾ الركبة قلٌل وتحتها
شراب شبك اسود ٌطلى جمال على ساقٌها الملفوؾ البٌضاء مثل وجهها وجسدها الذى تظهره
اٌضا تلك المالبس السوداء من الجاكت والجٌبة وذلك الحذاء نصؾ رقبة ذو الكعب العالى
حوالى ثالث سنمترات وطولها المناسب وجمالها الفرنسئ وتلك الجذابٌة لها..وهً تتقدم وكان
هو ٌقؾ وبٌنه وبٌن مهران امه ومهران الى جوار الباب عند خروج المهندسة مارى وهً تقؾ
لٌفسح لها الطرٌق وامه تجذابه وهً تقول براقة لرحٌل
_اتفضل..وهو ٌنظرالى الجمٌع وٌود لو ٌنهى االمر على عكس ذلك وكانت تلك الفرصة وهو
ٌمر من امام بطة اوال وهو ٌنظر لها وهً اٌضا تؽلق علٌه ما فى راسه وهً ترتب علٌه
وتجذب ابنها الً الخلؾ فى حركة كاام لوكان طفل حتى الٌحدث ما ٌوده رحٌل وهو ٌحتك
بمهران عن قصد وٌنقلب الموقؾ كله كم ٌود هإالء الجلسٌن اٌضا وهو نفس ما فى راسها هً
وبطة وكانت وهً ترتب علٌه وتنظر له بمعنً( خالص االمر على وشك االنتهاء) وكؤنها
ترجوه ..حتى قالت هً وصوتها كله قوة وحزم التنهى الموقؾ اٌضا  .وهً مازالت جلسة على
نفس جلستها وعٌن الجمٌع علٌها
مهندس(أمر) لوسمحت مع الدكتورة مارى..وهو قد توقؾ امام بطة عند سمع اسمه الحقٌقىالذى من فترة كبٌرة و منذ فراقها لم ٌسمعه ولم ٌنادٌه به احد حتى المقربون له وهى اٌضا من
اطلقت علٌه اسمه هذا رحٌل وهو مثل الرحالة فى البالد وللقب الدكتورة الذى اٌضا سبب القلق
مع هذا االسم وهى تتكلم .والجمٌع وهم فً حٌرة دائما من تلك مارى الشابة الجملٌة التى مثل
ظلها التفراقها ابدا وهذا االسم الذى ٌدل لهم االن انها تعرؾ هذا بشكل قوى ولكن ما السر
وسر منهدس وهم ٌعلموا انه ات هنا كاعامل عادى اواقل وانها قد وافقت على عمله هنا والحج
جالل الذى الاحد ٌعمل هنا االمن خالله هو ولكن هً راؼبتها النه من طرؾ الشٌخ واالمر
لٌس صعب قبول احد ؼٌر من ٌرشح عن طرٌق الحج جالل النه من السهل علً العاملٌن هنا
ان ٌطروده فى نفس الٌوم بكل االسباب وما لدٌهم من صالحٌات واصال الاحد ٌفكر ان ٌكون
هنا او بٌن هإالء االسطورة فً الشارع ولكن االمر تلك المرة من حبٌبة القلب تلك التى من لها
االمر والنهى وذلك الدالل حتى االن حتى تاتى الفرصة التى من المفروض انها قد ات االن لحج
جالل ولكن ظهور هذا ومن هو بالنسبة لها وكٌؾ ٌحدث ماحدث لرجلتها اوالمفروض انهم
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رجالتها ؟ وهً تفعل ماتفعل معه وهم هنا المفروض ألنزل العقاب المناسب بل الرادع علٌه
لكى التسوال الاحد نفسه ان ٌفعل ذلك وهم على ذلك الحدٌث اثناء ماصعدوا وهً باالسفل معه.
وبعد ان ذهاب الى المقهى مع بطة وكل واحد منهم فً خطبة عصماء عن صورتها فً المنطقة
وان االمر االن بعد فعل هذا لرجالتها سٌجعل منهم امرا اخر وهً الترد حتى انتهى االمر بعد
ذلك بسكوت الجمٌع عندم احس جالل انها لها الٌد فى ذلك وخوفا ان تنقلب وهم ٌعرفوا شرها
حقا بعد ان قال جالل تلك الكلمة التى بعدها سكت ولم ٌعقب هو والاحد وهو كان ٌقول
_احنا ماكنش الزم نجاى قبل ما كن جبنا الواد االول عندنا وكن ع..ولم ٌكمل وهً كانت
النظرة من عٌنها التى بعدها ساد الصمت حتى دخلت بطة وقالت ماقالت ومعها رحٌل والجمٌع
ٌنظر له تلك النظرة التى احسوا انه منها قرٌب وقد اوحى الٌهم من هذا الذى ٌحدث بنذٌر شر
وهو من سٌكون ذلك الذى ٌقلب الدنٌا وكل التخطٌط وذلك االحساس لدى ذلك الرجل الذى لٌس
مصرٌا وهو قد مٌزه رحٌل جدا انه تركى من مالمحة التى ٌعرفها جٌدا وهو ٌرقب كل حركة
لها معه وباالخص وهى كلما نظرت له وهً تلعق بطرؾ لسانها شفتٌها وكؤنها تقباله ولم
ٌالحظ ؼٌر ذلك الرجل
...........
وهو االن ٌسٌر وقد اؼلق علٌه باب تلك المعركة التى كان سٌلعب مهران وحده تلك المرة دون
أي تحرٌض او تخطٌط مسبق ولكن من نفسه هو وتلك النار المشتعلة فٌه اٌضا وكان وهو ٌمر
وٌنظر الى مهران لعله بتلك النظرة ٌستفزه هو ولكن كان دورماري وهى تقول له فى حزم
–اتفضل لوسمحت ٌابشمهندس ..واقتراب منها وهى قد التصقت به لكى تزاد النار فً مهران
اكثر والجمٌع من هإالء الجمع وهً حتى تمر بعٌد عنهم بامتار اقلها نصؾ متر فى تلك
المساحة المتاحة ومع كبر حجم المكان وتلك الؽرفة وذلك التصٌم فى ترٌب مابها وهً
التتحدث مع احد منهم اوؼٌرهم والمجرد التحٌة وذلك التعجرؾ منها وهً من اول ما رأت هذا
وهً تكلمه وٌلتصق بها االن بكل سهولة هكذا وهً لم تخرج هكذا سرٌعا وكانت تقؾ متعمدة
ذلك وهً تنظر الٌها كانها تاخذ منها التعلٌمات لتزٌد اللهٌب فى كل الموجودٌن االبطة بالطٌع
وهو كان ٌشم فٌها ذلك البرفان الذى كانت ترشه تلك الحبٌبة معه وقت الخوؾ من دخول
الشٌطان بٌنهم فى ساعة ضعؾ ولكنه كان منها هً فهو دائما كان على العهد معها هً وابٌها
حبٌبه وهوالٌرها ؼٌر تلك االم وهو ٌرسم لهاعفرٌت ظل ٌكبر بداخله من خوفه منها كاام
عاشت من اجل ولداها وهً تضحً بكل شٌئ لتكون معه فقط.هو ٌخاؾ مجرد ان ٌفكر فى ان
تؽضب منه وهو ٌحاول جهدا ان ٌكون لها رهن اشارتها مجرد نظره منها له ٌفاهم ماترٌد وهو
لم ٌكن له احد ؼٌرها فى الحٌاة وهو الٌجوزله النظر الٌها والتفكٌر فٌها حتى لو مع نفسه او فً
االحالم وحتى التقبٌال لها هً االٌدى والراس الجبهة فقط اما فً اوقات المناسبات وؼٌره منها
هً االحضان والقبالت وؼٌره وهً تعٌش بكل حرٌتها امامه وبكل اشكال المالبس التى ترتاح
فٌها النساء صٌؾ شتاء وهً معه قبل الزواج وبعد كم لوكانت ام ولٌست اخت او حتى زوجة
الن االم اواالخت عند مرحلة معٌنة من عمر اوالدها التسطٌع ان تكون على حرٌتها كم كانوا
صؽار امامها ام هً لم ٌكن لها راحة وامان االوهى معه وهً اٌضا من لها الحق فى ان ترى
كل جزء من جسمه بالقانون النها طبٌة ولٌست أي طبٌة وهو رٌاضً وهً المسئولة عنه كلٌا
وكان لتروضه نفسه ان ٌرفع عٌنه الٌها ابدا بااي نظره ؼٌر المحرمه علٌه وهً تلعب على وتر
قلبه بالبعد اذ حاول اؼضابها ولم ٌفعل هذا قط طول حٌاته معها وحتً بعد التخرج من االكادٌمة
فى دراسته العلٌا وبعد ذلك الذهاب الى القاهرة اللتحق بالعسكرٌة فى اكادٌمة الضباط
المتخصصٌن كانت قد نقلت حالها وعملها لتكون معه والى جواره وهم مع بعض على نفس
العٌش والحٌاة وهم ٌسٌرو معا على( حد الموس) وبالفعل كان االثنان الٌقوي على فراق بعضهم
البعض وهو معها الٌنام ال مع بعض فى نفس الحجرة كال فى مكان ولكن مع بعض هكذا تعود
وهذا كان هو الدفاء واالمان لهم وهو ذلك االحساس وكؤنهم بٌن احضان بعض وهو طول الوقت
الٌنكر الٌها ماهو قدوصال الٌه من علم وعمل وقوة وتفوق فى كل شٌئ فى حٌاته وهً طول
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الوقت التري فٌه ؼٌراالحترام واالمان وتحب ذلك الذى ٌفعله وهو ٌكبر بها وٌعلو من شؤنها
وفخره بها وهو كان سبب فى رافع راسها فى كل االوقات وفى عملها وامام اصدقائها واهل
هإالء االصدقاء وحتى هإالء االؼراب مثل بطة ومن ٌسمع عنه وٌتقابال معه وكان كل الفخر
قبل ان ٌجعلها طبٌة عسكرٌة ذات ٌوم برتبة عالٌة تعادل ذلك الوقت دراجتها العلمٌة ودون ان
تدخل االكادٌمة الحربٌة اال لفترة قلٌله جدا لتدرٌب العسكرى ولم تكن عام دراسى كامل كما
دخل هو بعد التخرج واخذ العام كامال ولكنها الحتٌاج لها فى العمل بالمستشفى المعادى
العسكري الذى تم التحاقها به بعد ان ات هو بطولة العالم العسكرى لمصر فى احد االلعب
القتالٌة..وهً كانت معه انذاك كطبٌة ولكن بصفة شخصٌة النه ٌلعب للمنتخب العسكرى ولكنها
هى تلك االخت له ومعه و بعد ذلك من اجل ماقدم هو وهى معه .قد تم لها ذلك واصبحت
الطبٌة اٌضا للمنتخب العسكرى ولكن كان االهم وهً تلك الكفاء لها والتقدم العلمى الذى جعلها
من اهم االطباء هنا قبل سفرها وزواجها وقبل ذلك وهً تاخذه الى اهل صدٌقتها ومعها فى كل
مكان ولم ٌتوقع الجمٌع عند معرفة الحقٌقة انه لٌس اخوها والقرٌب لها وكان ذلك سر هذا
العطر الذى من طقوس المسٌحٌة الذى هو ٌطرد الشٌطان .وهً كانت كلها انوثة وفتنة كم زالت
حتى االن وهم مع بعض سواء معهم هإالء االصدقاء وهم اٌضا االهل او وهم وحدهم بحكم ام
وابنها والذهاب الى بٌتهم او اخت واخاها وهو كان ٌتعمد تقبلها وهً تضع ذلك العطر فى
االمكان التى تظهر من جسدها بحدود وهو الٌهتم بما تضع وهً تزاد حبا له النه الٌشمزاز
منها ابدا وحتى فى مرضها والكثٌر مما كان بٌنهم..وهو ٌتنبه على صوت مارى وهً تخرج
وهو ورائها .وكانت هى تقراء ذلك الذى كان ٌدور فى راسه لمجرد ان لمسته مارى .نعم وهً
تلصق فٌه بقوة واضحة ومع هذا العطر الذى الٌستطٌع احد االقتراب منها لرائحته
النفذه..وعندما كان بالخارج وهً تمشً بحزم وذلك الجاكت الذى ٌخفً جمال ورشاقة جسدها
المعتدال والرائع.وهو ٌعلم من هى مارى دكتورة ماري مدرس الكهرومٌكا بمعهد العلوم االلٌة
جامعة (كمبردج)لندن وهذا المعهد الذى ٌوافد الٌه من جمٌع دول العالم لدراسات العلٌا وكلمة
معهد فى الخارج لٌست كهنا مستوي ثانى انما هناك للدراسات المتقدمة والعلٌا وهى تلك
المدرسة له اثناء الدارسة هناك وهو معها هى وتإام حبٌته وامها تلك التى الوصؾ لجبرتها
وماهى فٌه وهى تملك لٌس االنجلٌزى فقط بل اروبا وامرٌكا بقارتها االثنان وشرق اسٌا بل
العالم وهو ومعه صدٌق عمره وقلبه واخوه التوائم اٌضا فٌما بٌنهم من حب وصداقة وقصة
العمر ومع تلك االم لها التى وصلت الٌها بعد ؼٌاب السنٌن وقصة اللقاء بٌنهم هى وابنتها
وتإامها الحقٌقى وتلك مارى وهو بٌنهم هو صدٌقه ٌقضى معهم عامان االثالث اشهر وبعدها
كان ذلك الفراق لها وللجمٌع حتى هذا الٌوم .وهوٌراها ومعها اهم االشخاص ولٌس اهم منها
هى تلك المدراسة التى كان الٌجرء احد ان ٌنظرالٌها اوٌاتى بحركة ما اثناء المحاضرة .او
وهً تجلس وساقٌة مكشوفة فى االستراحة وهً تضعهم علً بعضهم البعض وهً تدخن
سٌجارتها وتشرب القهوة بكل مختلؾ االعمار من الدراسٌن فى ذلك المكان وتلك الجامعة
العالمٌة وهذا المعهد العرٌق الراقى وما ٌوافد الٌه من كل انحاء العالم وشباب االنجكلٌزى وحٌن
كان ٌسٌرالى جوراها ولٌس خلفها وهً ترتب على ٌده وهو مترد ان ٌمسك ٌداها اوعلى االقل
فى ذلك الممروهو ٌرى بعٌنه تلك االدارة عن قرب فبعد ان خرج من تلك الؽرفة الصؽٌرة من
الباب الذى ٌودى الى طرقة الممر الذى به على الٌمن بعد ذلك المكتب السلم الكبٌر الذى ٌودى
الى باب تلك االدارة وهو سلم واسع من الرخام البٌج لمع وتفوح منه رائحة الدٌتول وكله مطلى
بالزٌت باللون االخضر واالخضر ؼامق لسور الدرج وبعده مباشرتنا على الٌمٌن حجرة كبٌرة
الستقبال الزوار واالنتظار وكان ٌجلس فٌها هوالء العمال لتحدٌد مواقفهم بعد ان كان من
المفروض ان ٌكون هو من سوؾ ٌنزل به العقاب وهم اٌضا ولكن بسبب انهم لن ٌفلحوا فى
االستمرار فى العمل بعد تلك الفضٌحة لهم ولها وان استمروا لن ٌكون لهم أي قٌمة ولكن ! البد
من انزل العقاب به وهذا هو اعتقدهم هم ومن معها االن والاحد ٌعلم من هو بالنسبة لها حتى
تقبل ان بفعل فٌه احد شٌئ ان استطاع على ذلك مهم كانت قوته ونفوذه ولٌس فقط لما ٌملك من
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قوة بدنٌة او لعمله ال.انما لما هو العن وهى فقط او هإالء االهل وهى بكل االحوال طالم هو
موجودة لتفعل شئ وهى من تحتمى به وبكل من معه من هإالء االصدقاء لها وله واالهل
واالسرة والجبرت الحقٌقى لهم جمٌعا وهم الٌقل احد فٌهم عنه فى كل شئ من اول االخالق الى
مجال القتال وهو ٌظن االن انها ٌمكن علً مارأي منها انها ستقبل ان ٌحدث له شٌئ مكروه
وهو الٌعرؾ كٌؾ ٌفكرفٌها هكذا وهذا الشئ الذى دخل راسه وهً تإام روحة وقلبه هل تقبل
علٌه اقل اهانة وان حدث هذا سٌكون ولم ٌكمل التفكٌر...وهو ٌرى حسن ٌتحرك وحٌن كاد ان
ٌخرج وتكون هى اٌضا فرصة له فى ان ٌفعل فٌه االمرامام الجمٌع ولكن كان هناك من هو اشد
واكبر من جسمه هذا المرعب او الزلزال كما ٌقلب وهو ولٌس واحد بل اثنان داخل تلك الؽرفة
التى بها ابراهٌم وابو عمرو اٌضا ولم ٌسمع منهم اى صوت..ومارى حٌن احست به وبما ٌرٌد
ومازال فى راسه وهً ترى علٌة التعب قد مدت ٌداها لتخذه برفق امام اصطاؾ كامل من تلك
الفتٌات مثل التى راي مع تلك الشمطاء فً تلك الحجرة ..وكان عبد الرحمن ٌقؾ الى جانب تلك
الشمطاء وهو بالفعل كؤنه محمً فٌها..وكان عند حجرة اخري تشٌه االستراحة حٌث التدخٌن
والطعام وكؤنها المطعام .وهً فعال لذلك االمر..وعند ما كان ٌمرات عبد الرحمن وهو ٌرتعد
امام المهندسة مارى وهو ٌقدم لها تلك العروض والى جوراه كانت تلك الشمطاء ومارى تشٌر
الى عبد الرحمن ان ٌعطى مامعه الى (أمر) ونظرا الٌه (أمر) وهو بدوره امام الجمٌع اخذ
الورق وقال بنفس الصوت الذى كان تعود علٌه عبد الرحمن
_انزل انت انا نزل وراك..وهو مرفوع الراس وٌتحدث ومارى تلصق به وعبد الرحمن ٌرد
علٌه بكل ثقة وهو ٌحس انه محمى فٌه االن واٌضا لوجودة تلك الشمطاء ولكنه الٌنظر الى
مارى الشٌاء كثٌرة فى نفسه ولٌس هو فقط بل من الواضح ان الجمٌع هنا ومن هإالء بالداخل
وكل من ٌاتى او ٌدخل المكان
_تحت امرك ٌابشمهندس..وهو ٌنصرؾ وتلك الشمطاء تسوقفه وهً تقول له ورحٌل ٌحس با
انها ستفعل ماٌثٌر ؼضب هإالء الفتٌات والٌعرؾ لماذا؟ هذا االحساس ورؼم رإٌتها التى تثٌر
العداوة وكذلك البواب وكل من هنا وماتقبال معهم اال انه الٌحس نحوها بااى عدوة ؼٌر سر
ماهى علٌه من هذا التنكر الذى كشفه الٌكون من امور التى تثٌر لعابه لدخول حرب جدٌد وهذا
النذٌر من اول دخوله المكان ولٌس من رإٌة قلبهوهو ماكان واضح من لحظة ترك العمل
واسرة الحج الحبٌب له كما احب من الكل من االصدقاء واسرتها التى كان بٌنهم .وهو الحج
والحج محمود واسرتهم قد دخلوا الى قلبه بصدق واحبهم حتى نسئ امرا انه مثل الهارب او كما
لو كان جمٌس بوند رجل االستخبارات والذى مكتوب علٌه عدم االستقراررؼم كل ماله من
جذابٌة وحب فى كل مكان وبالفعل وهو ٌرى حتى ان ماري لم تندهش من استوقؾ عبد
الرحمن او انه لٌس من شؤنها ولكن واضح انها هنا هى لها الكلمة العلٌا واالمروالنهى ولكن البد
انها تتعامل مع هذا الشاب النه له قٌمة عند الحاجة تلك الحبٌة وكما عارؾ منه فى الحوار بٌنهم
وكما وصال له انه هو وسنقر لهم شئ اخر من تعامل حسن من الحاجة ولكن االن هناك شئ
اخر مع تلك الشمطاء وهى لٌس اى شئ هنا .وهذا ما اكد مابراسه..وهً تقول له
_وااله استن خذ حاجة حلوة لكى انت والود الصؽٌر معك وجاهز حاجات الباشمهندس ال تحت
عشن انا نزلة بنفسى اطلعها هنا لمكتبه..وهو ٌنظرالٌها وهً تفعل ما فعالته تلك الحبٌة وهً
بالداخل من تلك الحركة بالسانها مع الشفاٌؾ له.وجهها متورد وفرحة قوٌة تظهر علٌه وهو
ٌرى باقى ذلك المبانى..وعلى الشمال كله تلك النوافذ التى تسٌر مع تلك الطرقة اٌضا وكلها
بنفس الستائر الطولٌه من نفس اللون للزجاج العسلى وهى تطل على ذلك المكان االخر من
الجمالون والى جوار ذلك المطعم هذا البوفٌة الكبٌر الذى فٌه مبرد للمٌاة ومجهزا بكل ماهو
جدٌد لعمل العزامات واستفبال الضٌوؾ وتلك الضٌافة الخاصة وحتى مكٌنة تجهٌزا المشروبات
الساخنة شئ بمستوى ولٌس لوكالة خردة والى جوار هذا البوفٌه ٌوجد حمامان رجالى وحرٌمى
على مستوى راقئ وحجرة اخرى كانت للموطفٌن وبها اكثر من مكتب وعلى راسهما مكتب
تحت تلك النافذة التى تطل على الوكالة من الخارج  .وكلها علٌها شاشات (ال سى دى)لكمبٌوتر
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والحجرة التى بعدها هى لحسابات ونفس الشٌئ من المكاتب وبه نفس الشاشات واالدارة كما
لوكانت للمصنع كبٌر وحدٌث فعال وهً لم تكتمل بعد االنتهاء من دٌكوراتها من ذلك السقؾ
الصناعى الذى به قطع مازالت مكشوفة بعد وتلك االسالك التى لم تزل لم تثبت فى امكانها من
اسالك كهرباء ونت وتلٌفون وؼٌرة من كامٌرات المراقبة وكلها حجرات كبٌرة جدا ذات دهن
واحد والمكاتب كلها كبٌرة ومن لون واحد ٌتناسب مع الوان الدهان وكلها مستعد االن الستقبال
المواظفٌن  .وخرجت تلك الفتاة وهً تحمل صنٌة مذاهبة شٌك جدا من تلك التى تقدم علٌها
الضٌافة وبه كاس به لٌمون من نفس لون تلك الصنٌة وهً تقترب من رحٌل وتقدم له الشراب
وهً تنظرله بتلك النظرة االستهتراٌة وهى( من انت) حتى اقوم بنفسئ للتقدٌم الشراب لك حتً
حسن حبٌب القلب لهم جمٌعا وما هو بقربه للحجة لم ٌحدث وتقدمت احدهم له بذلك حتً لوكان
جالس مع الحجة فى المكتب وحدٌث خاص بٌنهم ونظرت لها مارى وكً تكسر تلك وما تفعل
وهً تقول له
_اتفضل ٌابشمهندس..وهو مد ٌده وهو ٌبدل تلك الفتاة نفس النظرة واخذ الكاس وهو ٌمسك ٌد
مارى التى تركتها له وهو ٌسٌر معها والشمطاء تنظر له بنفس النظرة وهً تنهر تلك الفتاة
وتؤمرها باالنصراؾ لعمل قهوة لها ولمهندسة مارى وهً تثبت له انها تلك ماهى اال عاملة
بوفٌه وفعال تكبر تلك وهً تتعامل مع من هم هإالء القوم وعالٌة البلد ولٌس حتى من هإالء
الكومسٌنجٌة ومن بالشارع وحتى حسن وماله من قوة ونفوذ مسنود علٌها وهو ٌوحى انه هو
االقراب ولٌس احد ولوال تلك الظروؾ لكان الى جوار الحجة او لعله معها فى السر وكؤنها تلك
الفتاه هى ومن معها من هإالء االخرٌات لم تعلم بماحدث له هو واالخرٌن رؼم ان الدنٌا كلها
هنا وبالخارج قد علمت وما كان ٌسجل من اول ماكانت تلك الستائر وهى تفتح وما ٌتم نقله عن
طرٌق االستطالع مماهم هنا ومن التصوٌر والبث المباشر ..وسار مع ماري الى حٌث مكتب
كبٌر جدا من جزئٌن وعند ذلك وبعد انصراؾ تلك الفتاة الى الداخل وهى محرجة مما فعلت تلك
الشمطاء معها ترك ٌد مارى فى خجل ولكنها امسكت بٌده وهً تدخل الى ذلك المكتب وهً
تنظرالٌه بشوق ولهفة الؽٌاب كاتلمٌذا وصدٌق وفخر لها اثناء الدراسة وهو من بلدها االصلى
وهو ٌعٌش مها بكل احترام وادب وكانت الحجرة عبارة عن مكتب هندسى حٌث مكتبها هى
االن تحت تلك النافذة والى جوراه مكتب اخر الٌقل حجم عن مكتبها هً وعلٌه نفس الشاشات
ولكن! كان ذلك المكتب علٌه الكثٌر من االشٌاء والكتولوجات وؼٌره ومكتبها لٌس علٌه أى
شًء والى جوراها شماعة من الخشب طوٌلة علٌها بعض ثٌابها التى تخص العمل اسفل وامام
المكتب مقعدان من نفس اللون وكرسٌٌها هو من نفس الكرسً العالً المتحرك وذهابت به
لٌجلس امامها على المكتب وهً ذهابت لجلوس خلؾ مكتبها وساد صمت بٌنهما لفترة صؽٌرة
وهو ٌشرب اللٌمون
....
ثم قالت له وهً تفتح الحوار وهً تحس مابه من توتر وتعب
_احب اعرفك انا مهندسة مارى الدمرواي مهندسة ال..ولم تكمل وهوٌقؾ امامها باحترام وٌرد
علٌها
_هوانا مش راح اعرؾ اهم استاذة فى حٌاتى وال رفعت راسنا كلنا وبلدنا وهً بدراس الهم
المراحل من مختلؾ الجنسٌات وال كان لى الشرؾ ان اخد دبلومة الدراسات العلٌا على اٌدها
وفى بلد اروبى كبٌر..فردت علٌه والدموع تمالء عٌنها وهً تتكلم بتلك اللؽة المخلوطة لعربٌة
_آلواضح انك عارؾ وفاكر حتى ان العشرة ال بٌنا اهل ومش اى اهل وصلة الدم ومش مجرد
اصداقاء وال حتى ذكرٌات دراسة دا اهل وستات وانت كنت الرجال بتاعهم والحمى لهم فعال
اهو ظاهر علٌك انك فاكرنا ومقابلتك ال كؤنك والتعرفنا وبالش اوصؾ بشى تانى النى لسة
مش عارفة انطق كوٌس (والدموع تمالء عٌنها)
_سماحنى من ال انا فٌه ٌااحلى واؼلى استاذة واخت ومش اى اخت وانتى االستاذة ومهم اقول
مش راح اوفٌك حق وصؾ وانتى الفخر لنا ولكل المصرٌن بس اكٌد واصل لحضرتك ال انا
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فٌه وانتً عارفه وكنتى شاٌفه ال حصل والنهارد موال تانى ودنٌا بتقالب وكل شئ مش
عارؾ اقوال اٌه ..فاقمت من مكانها وهً تخرج من وراء المكتب
طب االول عشن اسمحك على المقابلة تعال صالح المدراسة بتاعتك ٌاله..وهو ٌذهاب الٌهاوٌقبالها على راسها واجبهاتها وهً تقباله فى فمه قبلة رقٌقه وهو ٌحضانها وهً تمسك به بقوة
وهً تحس باالمان .وهً تنهد بشدة وتقول
–اخٌرا راح نعرؾ نعٌش باامان وحشتنا كلنا اوي..ولم ٌحس بذلك العطر ؼٌر فمها النظٌؾ
وبشرتها الجمٌلة وهً تكمل كالمها وتقول له
–خالص انا جنابك وكلنا وانت معنا راح نرجع نعٌش من جدٌد زي زمان وانا معك ومعها تعال
ٌاحبٌبً انت شكلك علٌه التعب اوى..وهً تذهاب به لٌجلس على نفس المقعد وهو بٌن احضانها
ومازالت الدموع محبوسة فى عٌنها وهوٌتركها بصعوبة خوفا من دخول احد وهى االخرى
التهتم بااى شٌئ ؼٌر وجوده معها..وبعد ان جلس وقد ظهر علٌه التعب وهً اخذت تخلع ذلك
الجاكت من علٌها وهوالٌحس بجو الحجرة التى ٌعمل بها التكٌؾ ولكنها هً االخري التحس
بشئ ؼٌر الفرحة بالراحة واالمان لظهور ذلك الصؽٌر الحبٌب للجمٌع ومصدر االمان ومع ان
هذا الجاكت االٌطالى الصنع والذى ٌرتدٌه الٌحس بالجو من حوله وبرودته وهً تجلس بتلك
البلوزة من القطن الطبٌعى وهً مفتوحة الصدر حتى كانت صدرٌتها تظهر امامه دون اى
خوؾ منه اوخجل ..وقالت له
– عوز تشرب شاي والقهوة
–انا عوز اعرؾ هً مٌن وانا هنا لٌه
_دى برضة اسئله انت ال تسالها هى مٌن وانت هنا لٌه ٌارب ما ٌوصل لها ال انت قلته دا
دلوقتى وٌعدى االمر على خٌرواوالا انت هنا عشن شؽلك وشؽلنا كلناانت واناوالحجة فلاير
التإام وحبٌت القلب والروح حٌاتك واالهم انت وضعك الطبٌعى ال الزم تظهر علٌه
وضعى الطبٌعى انه وضع_مش مهم انه وضع على االقل المهندس والكل خالص عارؾ ان انت المهندس وؼٌركدة مش
مهم دلوقتى ٌاله عشن الشؽل ال تحت انت مش راح تصلح الونش وال..وسكت
_وال اٌه عندك شك فى كدة
_ٌعانى مع ال انت فٌه دا اعرؾ انك جدٌر بااى شئ مش (امر) ٌاله انا راح اؼٌر هدومى
وانزل معك ومع بعض..وقامت بعد ان رتبت علٌه وهً تشرع فً خلع البلوزة امامه وهو قد
تحرك لٌخرج من الحجرة اثناء التؽٌر ورؼم وجود حجرة من نفس الحجرة لرئٌس القطع
الهندسً وهً مختلفة تماما حٌث مكتب ومائدة اجتماعات وانترٌه استقبال وبها اٌضا الحمام
الخاص وكانت تلك الحجرة التى هم بها االن هً للمهندسٌن  .وهنا قالت له
–راٌح فٌن
راح اخرج لحد متؽٌرى هدومكهوانا راح اقلع خالص وحتى لو دا حصل كفاٌة ان معك وانت االمان بعد العذاب وقلةالراحة.اقعد..قالتها فى امر كما تعود على ذلك منها اثناء الدارسة والحٌاة مع بعض وهى تكمل
–اٌه مش كن بنقعد علً البحر كدة وفً البٌت واحنا شبه عارٌا او فعال عارٌا هناك فى بٌتنا فى
المملكة وكل مكان كن معك وانت االخ واالب واالبن والحارس ال شوفنا الدنٌا معكم بكل حرٌة
وراحة وامان فاكر
حضرتك اروبا وبره مش هنا فى الشؽل_انا مع اقراب حد لى دلوقتى..وكان الحوار انتهى النها قد خلعت البلوزة وقفت بالصدرٌة
لثوان وهً تتحدث معه ولٌس بظهرها وهً تاخذ ذلك البدى الؽامق من علً تلك الشمعة
وترتدٌه على بطاء وهى فً اشد حاالت االرتاٌح الظاهر من مشاعرها وكالمها و كؤنهم
الٌعرفوا طعم لراحة من فترة كبٌرة او اثناء ؼٌابه وكانت وهً ترتدى بلوط عمل قماش شٌك
جدا ٌلٌق بها وعلٌه اسم شركة عالمٌة ..كانت قد دخلت احد فتٌات االصطاؾ ؼٌر تلك التى
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راها..وهً تحمل القهوة فً نفس الصنٌٌة وعلٌها علبة السجائر التى اٌضا من نفس ماٌدخن
وهم جمٌعا على نفس النوع وهنا تعمتد مارى ان تحدث معه بالنجلٌزٌة وهو ٌرد علٌها وتلك
الفتاة تحس كؤنها فى مشهد لفٌلم اجنبى وهً تنظر لمارى التى بدوها وهً تعمد ان تظهر لها
انها كانت تؽٌر امامه وهً تعدل من وضع البلوزة التى خلعتها وذلك الجاكٌت على الشماعة
وهً على نفس الحدٌث وكانها لم تنبه لتلك وبعد ان وضعت الفتاه الصنٌة على المكتب وهً
تقول له باالعربٌة مع االنجلٌزٌة
كنت عوزه اورٌك مكان االلم جانب صدرى الشمال وانابؽٌر هدومى وانا بحس كدة بحاجةعلى عموم لما نطلع او نروح راح اورٌك المكان فى جسمى عوز تشرب شاي والقهوة
الء لما اخالصالء انت عوز تشرب شاي هاتى شاي لمهندس (أمر)وحد ٌجاى ٌروق المكتب هناوهً تتكلم بكل تكبرلها ومن اجل ان التعطٌها الفرصة لتفعل ما فعلت زمٌالتها وهً لٌس لها
معهم أي كالم اكثر من طلب شًء وال حتى ترد علٌهم التحٌة وهً تعطٌها تلك الرسالة التى
ستصل الى جمٌع وهً تتحدث معه هكذا وتؽٌر امامه وتحكى عن اشٌاء داخلها ولم نروح تلك
الجملة واالكثر وهً تكمل كالمها له امام تلك
–طبعا حضرتك راح تعقد هنا االٌام دى معً لحد من نخلص وال تحب تقعد فى المكتب الكبٌر
جوه مكتبك انت بتاع رئٌس الشركة
_مش مهم أي حاجه تحبً حضرتك نتحرك دلوقتى..واكملت معه الحدٌث عن باقى العمل فى
تلك االدارة وماٌنقاصها من اشٌاء بالعربٌة المكسورة واالنجلٌزٌة وهو ٌرد بكل انجلٌزٌة طالقه
وهى كانها لم تنبه لوجد تلك..حتى دخلت علٌهم الحجة مرة واحدة وارتعدت تلك الفتاة والحجة
تقول لها
_انتى بتعملى اٌه هنا..وقبل ان ترد الفتاه فى تعلثم قالت لها فى قرؾ
_روحى هاتى شاي لباشمهندس ٌاله..حتى كادت الفتاة تقع وهً تخرج من الباب ودخلت هً
وقد خلعت ذلك الجاكت الجلد التى كانت تردٌه حٌن وصلت وكانت قدمٌها التى ٌجسدها ذلك
البنطلون (الٌكر)وذلك الحذاء الطوٌل وجسدها الذى كما لوكان مهرة عربٌة اصٌلة ومنظرها
الذى الٌقوم وتلك الشفاٌؾ التى مثل الكرٌز وتلك الخدود مثل التفاح الٌعرؾ ؼٌر جمالها
وطؽٌانه فى عٌنه والشئ ؼٌرذلك وهً تقؾ حٌث ٌجلس وهً من خلفه وتمٌل علٌه بجسدها من
اعلى حتى اصبحت راسه كلها دخل صدرها وهً تخرج السٌجارة من فمها وهً مبتلة بشدة
وتضعها فى فمه بٌداها وٌداها كلها تلمس وجه وهو ٌلعق ٌداها فى لهفة وٌمص تلك السٌجارة
من مكان فمها والٌدخنها وهو ٌحس هو نفس طعم الفم وتلك االٌدى وهى تقبال فٌه من ذى قبل
سابقا وهً تداعبه كما لوكان طفل صؽٌر بٌن ٌداها وهو ٌدخل على قلبها البهجة والسرو وهو
ٌاتى لها بكل خٌر وتقدم لها اوالا ثم له وهم بٌن احضان بعضهم البعض وبٌن تلك االسرة
واالهل لها وله من هإالء االصدقاء..وهً االن تكاد ان تفعل ذلك والاحد ٌهمها على االطالق
فتلك الحبٌبة والصدٌقة الصدوق والصؽٌرة لها واالخت وقلب تإامها وتعرؾ كل شًء وتعٌش
وعاشت وماكان من وصؾ لها وهى تتحدث معه وما ٌثبت من هم لبعضهم البعض وهى اٌضا
من لحظات كانت معه بكل حرٌة وامان وهى االخرى التخجل من شًء ولكل شوق وحب
واحساس باالمان وهً تعرؾ من هو وهى ورؼم جسدها االبٌض وجمالها تلك مارى اال ان لها
من الشخصٌة ماٌجعلها لو خلعت مالسها كلها لٌقدران ٌنظر الٌها احد ولكنه لٌس فعال اال االخ
االصؽر لهم واكثر لما اثبت االٌام ذلك وكانت هى بعد ان وضعت قبالتها االولى على الخد
االٌمن وكادت تستدٌر الى وجه كى تقباله من فمه وتعنقه بقوة لذلك الحضن الذى لم ٌحدث اول
اللقاء وهى على نارها من ذلك الحٌن ولن تهداء اال اذ فعلت ماترٌد وهاهى الفرصة االن لتخرج
حرمان ذلك البعد الذى هو سببه االول وهً تود لوتشعل فٌه النار لذلك وقد اعلمت الجمٌع انها
لن ترحمه وسوؾ تقطع من لحمه على الحى سوؾ تسلخه سلخا النه هو السبب االول امامها
ولكن بعد ان ترتاح وتطمؤن علٌه وتعٌش لحظات الحب القدٌم معه..وهنا انقطع كل ذلك وما
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كانت ستفعل بدخول..تلك الشمطاء مر واحدة من الباب دون استؤذن مماجعلها تذمجر كاالسود
وهً تقول فى ؼضب وانفعال جعل مارى تقترب منه وتقؾ الى جواره وهً ترى بوضح سر
ذلك االنفعال وهً التسطٌع ان تكمل للقاء الشوق والفراق وتوجه الكالم الٌه
–انت راح تبداء الشؽل تحت االول ول هنا..وعلى وجهها الضٌق والتؽٌرفاردت مارى
_راح ٌنزل ٌشوؾ عٌوب الونش وانا معه
_فٌن العروض واالسعار..وهوٌمد الٌها ٌده بتلك االوارق وهى تاخذه منه برفق رؼم ما علٌها
من ؼضب وهى تمسك ٌده وتقترب منه حتى التصقت به وهى تطلب منه شرح سرٌع لما فً
ٌداها..وهوٌرد علٌها فى هدوء وٌود لوضمها بقوة وهً بٌن ٌده االن وهو ٌشرح لها عن ما فى
تلك االواق وهً تضع ٌدها على وجه وتحس على خده االٌسر..حتى اتات تلك العجوز واخذاتها
من ٌدها وهً تمشً بها نحو تلك الحجرة االخري التى بها مكتب كبٌر المهندسٌن دون اى
تعلٌق او تعقٌب منها وهو ٌرى ذلك فى ذهول وٌرى قلق على وجه مارى وهً تمسك به بقوة
والمنظر واضح وقد اسواد وجه تلك العجوزرؼم ذلك البٌضا الذى علٌه وجهها وجسدها الظاهر
من تلك المالبس واالخرى نفس الشئ من ذلك السود على الوجة وذلك الصهد الذى ٌخرج من
جسدهم وهم ٌمشوا ونظرها له وكؤنها منقدة نحو عمل شًء بها وهً تباع فً سوق الرقٌق
وستذهاب بها تلك الى من اشتراها اللٌلة وهو كان ٌحس بذلك وكٌؾ تاخذها هكذا من بٌن ٌده
رؼم مافعلت تلك وهً تثبت له القرب منها ومنه..وقبل أي تحرك منه كانت مارى قد جذابته من
ٌده نحو الخارج وهو نظره متعلق بها وٌرٌد ان ٌذهاب الٌها الٌخذها منها ومما هى ذهاب الٌه
من فعل اكٌد سٌكون شٌطانى او شٌئ من السحر االسود او اخر من ماهو ؼٌر مقبول لنا هنا
من ذلك الفساد الذى دخل علٌنا من صنع الؽرب وتلك االباحٌة التى الٌخجل احد منها االن وهى
منتشرة بوضوح هناك بالخارج من اراتباط امراة باخرى اورجل بااخروؼٌره من تلك الحٌاة
التى تجري وراء الشهوة والكاسب منها وارسالها لنا و مع مثل هذه التى تبدو انها من اعوان
هإالء الشٌاطٌن ونشر الفساد فى االرض ولكن كٌؾ ٌكون لها هً عالقة مع تلك لٌست هً
حبٌبتى هناك سر اولعنة فى ذلك ؟انهم علً ذلك ماهم االعبادة الشٌطان نعم هناك من اباح
الخطٌئة ورخص جسم المراة ولكنه..وجد نفسه ٌسٌر مع مارى وهً تخرج به مسرعه من
الحجرة كما لوكانت ام تاخذ صؽٌرها بعٌدا عن رإٌة منظر مخجل امام عٌنه ٌإذٌه .ولم تقول
أي شئ وكانت الطرقة بها هإال البنات االصطفاؾ ولم ٌكن احد بالخارج ؼٌرهم هإالء البنات
ولما تكون هناك اى نظرات االن الن مارى االن من تمشئ والكل ٌبعد عنها كؤنها الحجة
...........
وحٌن نزل من ذلك السلم الكبٌر الذى ٌإدى الى صالة استقبال كبٌرة بها مكتب استقبال من ذلك
النوع الكبٌر المؽلق الٌظهر من خلفه لوكان جالس االرأس اوحسب طوله وواجهته كلها
بالزجاج علً شكل مراٌا ومن خلفه تجلس فتاة اخرى علً شكل مختلؾ عن تلك االخرٌات
ولكن من نفس اعمراهم وحٌث انها هً وجهة استقبال والردعلى التلٌفونات واستقبال الفاكسات
وهم تلك االشٌاء على ذلك المكتب من تلك االجهزة و تلك الشاشة اٌضا ال سى دى للكمبٌوتر
وهً تقؾ احترام لمهندسة مارى وانترٌه جلد كبٌر جدا ٌتوسط ذلك البهو الكبٌر الذى له نفس
االرضٌة من السٌرامٌك ولكن برسمة مختلفة وذات نقوش كثٌرة وحامل علٌه شاشةعرض
تلفزٌونى..وعند باب الدخول ٌوجد مكتب خشبى خاص برجل االمن الذى الٌقل حجما عن
هإالء الموجودٌن اعلى مع العمال فى تلك الحجرة وهم من حضرالخذهم بعد ماحدث وهكذا
اصبح لٌس حسن ذلك وحده بذلك الجسد ولكنه لماذا هو فى الصورة حسن ذلك؟لٌس هام االن
سوؾ ٌظهر االمر وما فى جعبة تلك الحبٌة ورأسها.وذلك الرجل رجل االمن هذا بذلك الزى
االمنى ولٌس لشركة خدمات امانٌة انما هو امن المكان وهو ٌقؾ احتراما اٌضا لمهندسة
مارى..وهً تقؾ قبل الخروج وتتحدث بنفسة اللهجة مع االنجلٌزٌة والكل ٌسمعها وهً تتكلم
معه عن باقى العمل الذى من المفروض ان ٌنتهى هنا وتجمٌع تلك االسالك وترتٌبها وتشؽٌل
تلك البواٌة االلكترونٌة التى مازالت االسالك تنتشر من حولها..وعند الخروج قام ذلك الحارس
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بفتح الباب لمهندسة مارى وخرج معها (أمر)وكل النظرات والتعلٌقات من الجمٌع وذلك الهمس
وهو ٌمشى معها حتى دخال الجمالون واالنظار لهم والكل ٌتسائل بٌنهم
_هل هذا ما قد جائنا لكى نزل به العقاب وستكون اللٌله علٌه اوال ونحن نتفرج علٌه وما ٌفعله
معه الحج مهران وؼٌرهولكن ماذا ٌحدث االن !! وهو مرة مع الكبٌرة ام الحج مهران ٌخرج
وٌجلس معها على القهوة واالن مع تلك التى التحدث مع احد وهذا التكبر وتلك العجرفة التى
فعال تستحق ان تكون فٌها فهى لٌست أي احد اومثل تلك النساء الموجودٌن هنا اوفى أي مكان
اخرفهً مثل تلك الحجة والقرٌبه منها وماٌشع عن علمها وكٌانها العالى ومناصبها فً بالد
اروبا فلذلك الاحد ٌتعامل معها من قرٌب اوبعٌد واومرا الحجة عدم التحدث معها او التدخل
معها حتى لوكانت هنا وحدها تدٌر المكان ولٌست الحجة موجودة ؼٌر ماتطلب هً أي شٌئ
والرد علً قدر ماتسال وهى من تنهى الحوار سرٌعا..وحٌن دخال الجمالون ظهر عبد الرحمن
بعد ان ؼٌرمالبسه ومعه سنقر وعلى وجهم الرضا وقد اكل وجبة الؽذاء التى كانت قد اتات لهم
من اعلى مع اشٌاء اخرى وكان واضح علٌهم الراحة واالنباسط وعبد الرحمن ٌود لو ٌحضن
رحٌل هو وسنقر ولكن وجود المهندسة مارى والخوؾ منها..واتجاه هو وهى الى حٌث لوحة
الكهرباء الخاصة بذلك الونش واقؾ امامها..وهً قد قالت لعبد الرحمن وهً تتعامل معه هو
وسنقر بطٌبة كما ظهر له وراى
اطلع هات شنطة العدة بتاعتى من مكتب الحجة..ولم ٌعقب وجري مسرعا الى حٌث اعلى ولمٌشاء هو ان ٌفكر فى تلك الشنطة وماهى وكٌؾ ٌاتى بها؟ وهو قدعرؾ كٌؾ تسٌر االمور وهو
ٌبحث عن شٌئ االن ٌخرج فٌه همه وما فٌه من قرؾ وهنا راتبت ماري علٌه..وقالت له
–ٌاله شوؾ شؽلك..وفتح تلك اللوحة وبداء العمل فٌها وهو ٌفصل التٌار عن بعض القطع
بداخلها وٌفحص مافٌها وهو ٌصل الى العٌوب فٌها سرٌعا ..وهً قد طلبات من سنقرالذى ٌقؾ
بعٌدا عنها الى جوار رحٌل وهً تقول له بنفس الطٌبة
–اطلع هاتللى القهوة بتاعتى ولمهندس رحٌل قهوة با حلٌب مضبوط..وهولم ٌعقب علٌها فهو
ٌشرب القهوة سادة ومضبوط بالحلٌب وانصراؾ سنقر مسرعا وهو ٌمر من حول رحٌل كى
الٌمر من حولها هى ..وهو (امر) قد تحرك هنا وهناك كم فعال طول الٌوم وهو ٌبحث عن
ماٌعمل به دون سإال احد وحٌن كان ٌاتى بماٌرٌد من اشٌاء .كاسالك وؼٌرة من قطع قماش
لتنظٌؾ وهى تشعل سٌجارتها وتقؾ تنظر الٌه وهو ٌاتى بمفك كً ٌقوم بعمل الرابط وفك
بعض االسالك فى تلك اللوحة وهى اقترابت منه وكاد ان تقباله ولكنها قالت له
– الشنطة بتاعت مدرستك فٌها كل ال انت تفكر فٌه وراح تحتاجه والعند شك فااقتراب منها
هو وقبالها بسرعة على وجهها وقال لها
–اناخاٌؾ ٌكون انتى ال شك فى قدرتى
_على فكرة انا اجلت البوسه لم نروح مع بعض وعشن اكون على راحتى مع تلمٌذى وحبٌى
مش عشن الشك فى قدرتك..كانت الكلمات تخرج منها بصعوبة مع حدٌثها وهً تقؾ الى
جوراه وتري ماٌفعل وكان عبد الرحمن ٌنزل معه شنطة من االستنلس الالمعة وهى تنظر له
وهى تقول
–كل حاجة معروفة فوق ومكانها..وحٌن كان عبد الرحمن ٌقؾ بها امامها وهو ٌقول لها فً
حذر
–هى دى ٌابشمهندسة الشنطة..ولم ترد علٌه وقد اخذها رحٌل من ٌده وهو ٌقول له
–هات كرسى عشن نحط علٌه الشنطة..وهً ترى علٌه القوة وهو ٌحملها وكٌؾ سٌتعمل معها
وعبد الرحمن ٌاتى بالكرسى وٌضع علٌه الحقٌبة تلك وٌفتحها بكل سهولة دون أي تدخل منها
وهو ٌرى علً عبد الرحمن الذهول من ذلك المنظر لما ٌرى وهو لما له من خبرة بالعمل هنا
وفى سوق وماراء الٌوم وهو ٌسال عن االسعاروعرؾ ماهذه الحقٌبة التى لم ٌرا مثلها وتلك
االشٌاء الكامله المراتبة كال فى مكانها من عدد كهربائٌة واجهزة قٌاس ومفتاٌح ٌدوٌة واشٌاء
اخرى االكترونٌة واتومتكٌه .وكان فى عجبه هذا وأمر ٌرى علٌه ذلك وٌقراء مافى راسه وهو
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ٌود لو ٌتكلم معه كم حدث اول الٌوم وٌعرؾ عن تلك االشٌاء التى لما ٌراها من قبل او لم تمر
علٌه وهو ٌتذكر الكالم وماقال له فٌما دار بٌنهم من حدٌث ان لدى تلك الحجة من اشٌاء لٌست
موجودة عند احد هنا فى السوق كله وأمر الذى كان ٌتعامل مع تلك االشٌاء وهو ٌثبت له االن
انه هو فعال المهندس وقرٌب من هإالء الحجة وتلك المهندسة وهو قد تؤكد من قبل وهو ٌرى
بنفسه..وكان سنقر نزل ومعه القهوة وذهاب عبد الرحمن الٌاتى بكرسى اخر لمهندسة مارى
التى لم تشاء الجلوس وكان سنقر وعبد الرحمن كم احب العمل مع رحٌل وكال منهم ٌذهاب
الٌاتى الٌه ماٌرٌد من أي شٌئ من فصل للتٌار احٌانا كل منهم علً تبادل وهو ٌمسح كل قطعة
ٌاخذها من تلك الحقٌبة وٌعود بها الى مكانها وما هو من شؽل الؽرب والتعامل مع االشٌاء وذلك
لٌس الن االستاذة المعلمة واٌضا الخبٌرة االجنٌة معه وهى االن لٌس اال الخبٌرة والعمل
والعالقة اال العمل االن كما هو حال االجانب وانما هو فعال ٌطابق الصح فى العمل وكى ٌتعلم
هإالء االوالد..وكانت هى لمجر النظرله تحدد اٌضا ماوصال الٌه من عٌوب امامه فى لوحة
تحكم الكهرباء هذه ..ثم اخذ بعض من تلك العددة من الحقٌبة وبعض االشٌاء التى ات بها
االوالد وقؾ ٌشرب القهوة الى جوراها..وهنا نزل مهران وكانه وجد فرصة لكالم مع مارى
التى ٌحاول الجمٌع التقرب منها وكسب وداها من اجل الحجة ولجمالها ذلك وما هى علٌه تلك
المهندسة..وهو ٌقول لها بنفس الطرٌقة فى كالمه
_ هً دى الشنطة ٌاهندسة..ولم ترد علٌه والتنظر له وهً تلتصق با أمر الذى شرب القهوة
ونظرله باسهتزاء واخذ االشٌاء وهو ٌنظر الى مارى التى كانت تفاهم ماسٌفعل واصابها شئ
من القلق وهو ٌتسلق تلك الزواٌا لصعود الى اعلى حٌث ذلك الونش وكان وهو ٌكمل كالمه هذا
مهران
–هو راح ٌعرؾ ٌصلح الونش ال عجز الناس الكفاء هنا وبرة فى تصلٌحه..وهنا نظرت له
بقرؾ وهو قد ذهاب بصره لكى ٌرى رحٌل كما لوكان (طرازن)وهو ٌتلسق برشاقة تلك الزواٌا
وٌصعد علٌها كم لوكان اٌضا احد الهجامة وهو ٌتلصق المواسٌرلمنزل كى ٌسرق شقة به ولم
ٌلتفت الى اى شٌئ وهو ٌخرج سٌجارة وٌشعله دون أي احس ؼٌررإاٌة ماٌرى وهوالء االوالد
احدهم الى جوار الحقٌبة وهو سنقروعبد الرحمن الذى ارد الصعود معه وهو مانعه وهو تحته
االن مباشرتا لسرعة ماٌطلب وكان أمر قد اخذ ماٌرٌد معه حتى الٌضٌع الوقت وهو ٌقؾ بثبت
علً تلك الزواٌا التى مثبت علٌها الونش وهو ٌتفحص كل قطعة فٌه وهو ٌطلب من عبد
الرحمن فصل التٌار والتشؽٌل من تلك اللوحة ولكن كانت مارى ابعادت عبد الرحمن وهى من
قامت بذلك وهو ٌحدد العٌوب اعلى وفى دقائق وهو ٌتحرك فى رشاقة وثبات امام الجمٌع وهً
تحاول اخفاء هذا التوتر علٌها بعد ماراءت علٌه عالمات المرض وهً تحاول العمل كى
الٌظهر هذا القلق ومهران وهو فى اعجاب بذلك وقد بداء ٌؽبر فكرته اال انها تلك الؽٌرة لٌس
اكثر وما فى راسه من تلك االشٌاء التى لعب بها هإالء االشخاص وهم ٌلعبوا به من انه سٌخذ
مكان رجالته ومكانه وٌمكن ان ٌاخذ كل شٌئ حتى امه وهو الى االن الٌعلم من هو لهإالء
السٌدات ولحب امه له وتلك المشاعر الجمٌلة ألم مع ابنها وتلك فكرة العن بكثٌر وتسٌر أي
ؼضب ان ٌكون حبه ٌشاركه فى امه كاابن ولمجرد النظر من اعلى قد فاهمت ماراى االعطل
التى لم تكن تخفى علٌها كا استاذة وهً تعلم الحاجة بها من مجرد النظر سابقا وهً التحتاج
الى ان تفعل ما فعل وهو اٌضا ما فعله فقط لتاكٌد كا خبرة ونجاح فى العمل وهو ٌجرب قبل ان
ٌقول شٌئ ولكى ٌإكد للجمٌع وهوعلى ٌقٌن من انها لٌس من المنطق على االقل بعد رإاٌة
مارى لم تكن تعلم بتلك االعطال وهى التى ٌضرب بها المثل فى العلم والعمل من تجارب ٌدوٌة
ولٌس تدرٌس فقط ولكن لماذا اذ كان هناك من حاول التصلٌح لما لم ٌتنبه بتلك االعطال ؟
وتجعله ٌعمل تحت ارشاداتها هى تلك المهندسة وهً تقؾ هكذا ومن الوضح انها تنزل للعمل
هنا او على االقل لرإاٌة االشٌاء التى كلها من تخصصها ولٌس الكهرباء والمكانٌكا بل كل شٌئ
هنا كم تعامل معه أمر اول مادخل المكان وهً كاخبٌرة كم هو معروؾ لدى العرب انه من
ٌاتى من الخارج حتى لو من الصٌن هو خبٌر وهى فعال كذلك النها مدرس ولٌس اى مدرس بل
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فى اقوى الجامعات ومع مراحل اكبر من الدرجة التخرجٌة لبكالورٌس اوؼٌره بل لدراسات
العلٌا ولالمنحا من الجامعات المختلؾ فى العالم وحتى الاستاذة ومحاضرٌن ٌذهبوا لهناك
للدراسات العلٌا من جمٌع الجامعات والدول ومنها مصر والبد ان لمن ٌدخل الى هنا من
مهندس او فنى للعمل او الكشؾ وهى تتعمد اكٌد ذلك تلك الحاجة وٌتقبال مع مارى البد ان
ٌعرؾ او ٌفاهم من هى وفعال ما السر ان الٌكشؾ العطل وهو امرا آلٌحتاج اال كهربائى ولٌس
حتى فنى او مهندس آل االمر لٌس هكذا لكنها هى تلك الراس واالستعانة بتلك الخبٌرة االخت
لكل وقبل ان ٌكمل باقى االفكار....كانت الحاجة قد نزلت هى االخري ومعها بطة وهى علٌها
هدوء نسبً ؼرٌب وجهها قدتؽٌر وازاد سواد رؼم ذلك الهدوء وقد تؽٌر مكٌاجها وبهت احمر
الشفاٌؾ ونزل ذلك اللون االسود من رسم عٌونها على خدٌها وكانها قد قامت من التو من للقاء
جنسً فى عاجله مع عاشق استفراد بها فى خلسة من الجمٌع كان منظر مقذاذ له وهو ٌراها
بوضوح وهً تداخل فى قوة وشموخ وهى على ذلك المنظر حتى اقترابت وهى تنظر له وهى
اٌضا بداء ٌخفق قلبها خوفا علٌه وهى تعلم مابه من مرض وكانت بطة تقؾ فى انتظارها عند
ذلك البوفٌه وهى تصطنع شراب القهوة التى طلبتها من البنات حتى خرجت وهى تقول لها وهى
تقابلها من الخروج وخلفها تلك العجوز
 مش راح تنهى موضوع العمال د..ولم تكمل واالخري تشٌر الٌها بصمت وهى تجه نحو السلملنزول وهى ورائها حتى وصال ونظرت لها مارى فى قرؾ وهى قد تؽٌرت ومالبسها التى
اصبحت البلوزة خرج البنطلون وماعلٌه وجهها وهً تاتى لتقؾ الى جوراها وشعرها المتنثر
على وجهها وذلك البلوفر الذي كانت سوسته العلوٌة مفتوحه ومن تحته ازار البلوزة اٌضا
العلوٌة بعد ذلك اللقاء الشٌطانى مع تلك فى المكتب ..وكانت مارى التجد الى جوراها رحٌل
لكى تحتمى به تلك المرة وهى تخاؾ من بطة اٌضا وهى تحاول التمسك وهى تقؾ وقبل ان
تذهاب نحو تلك اللوحة نظرت لها وعلى وجهها ذلك االشمزاز وهى تعطٌها مندٌل ورقى..وقد
اخذته منها وهى تنظر الى اعلى وتري علٌه اٌضا ما ترى على مارى من ذلك االشمزاز رؼم
انه ٌقؾ بعٌدا عنها لكنه هو ذلك االحساس الذى بٌنهم وهنا اخذت تمسح بالمندٌل وبطة تلتصق
بها لتخفى ماهى علٌه من ذلك المنظر امام ابنها الذى كان مازال نظره متعلق بما ٌفعل هذا.
وهنا قال مهران وهو نظره الى اعلى
–هو مش راح نخلص مشاكلة العمال دى ونشوؾ السبب فى المشاكلة معهم واٌه ال حاصل
ومارى تنظرالٌها من جدٌد هى وتلك بطة بخوؾ رؼم انهم جمٌعا شركاء فى تلك االفعال التى
تخص ابلٌس وهم ٌقتروؾ تلك السٌئات وفعل المنكرات ولكن االن بعد ظهور نقطة التحول
والطهارة من جدٌد فً حٌاتهم وذلك االبن واالخ للجمٌع كٌؾ ٌحدث هذا وهنا ماهذا؟ولكنها
كانت تلك الحاجة الحبٌة فخورة بما ٌفعل االن وهً تعرؾ انها هى اٌضا تفرح وتذهوا بمن
راهنات علٌه وهى تنظر الى الحجة بطة التى قد عرفت وتاكدت منه ومن كفاءته وتجربتها
بنفسها معه وهى تره االن بذلك النشاط ولكنها تخاؾ علٌه مماهو علٌه بعد علمها بتعبه وما
حدث من تلك الصادمة من الصعب على اى انسان بهذا الحب وتلك الحٌاة والبعد لتلك الفترة وما
وعرفت هى بطة وجعلها فى اشتٌاق لرإٌته وكما كان الجمٌع الٌصدق من قبل وهم فى شوق
لرإٌته وهل هذا صدق وموجودة فى مجتمعنا وذلك اللقاء المفاجئء فى مكان مثل هذا وشئ
اخر والتعرؾ او هى عارفت اٌضا انه ممن ٌعمل تحت اى ظرؾ بحكم عمله وماكان فٌه
طول حٌاته من كل تدرٌب ٌجعله امن وامان للجمٌع قبل نفسه او انه معرض الاى شئ واى
تؽٌر وهذا لٌس اسهل من انه ٌمكن ان ٌقتل او ٌموت تحت اى ظرؾ عدونى من اى مكان موت
ٌاتى له عن طرٌق القتل ولٌس موت مرضى او موت المعروؾ وانما هو االؼتٌال لعسكرى
واالن اٌضا وبعد هذا الظهور والعودة واللقاء وما ورائها هى من كل المصائب وكله فى نهاٌة
موت .وها هو لم ٌكتمل هذا اللقاء بعد ذلك الؽٌب والفراق وان كان ذلك ما قد عارفت تلك بطة
الؽرٌبة عنهم او الى االن والٌعرؾ هو ماهى الصلة وكٌؾ هذا الترابط او الصداقة التى رابطت
بٌنهم ؟وهو اذا اصبح اٌضا قد واضح االمر لتلك الصدٌقة بطة ولهم اٌضا هى الحاجة الحبٌة
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وتلك االخت والخبٌرة .وما هى تعرؾ ما ٌدور فى راسه وما ٌفكر لما هى علٌه من قوة فى
بعض حواسها تلك الحبٌة الؽالٌة االم وكل شئ له وما جعل بطة تصل لما فى راسه واصبح
االمر مكشوؾ له مما تحدثت وكان بٌنهم وهو ٌعرؾ من كان وراء مما قالت له والكل منهم
االن ٌعلم بتلك االفكار وما ٌزٌد علٌه التعب االن من ان هناك اسرار وعواقب واحساس انها
لٌست هى اوانها تحت سحرما ؼٌرها وهو مطلوب منه التمسك والثبات وكانت اول شٌئ قالته
بطة البنها بعد ماقال وبعد نظرة الحاجة له بتلك النظرة السابقه فى المكتب عندها
–اطلع فوق دلوقتى..وقبل ان ٌرد كان الجمٌع قد نزل الى حٌث ٌقفوا ولٌس هم فقط بل معهم من
كان بالخارج من هإالء الرجال من الحراسة اوؼٌره ماعد هإالء العمال..ودخلوا الى مكان
العمل واقتراب جالل من الحجة ..وقبل أي شئ وعندم راى أمرذلك وهو ٌتقدم منها والجمٌع
ٌنظر الى اعلى حٌث ٌقؾ هو..وظهر ذلك الرجل التركى على هٌئة الحقٌقٌة جسد مفتول وقوى
وٌدل على العمل القتالى او العسكرى وتظهر علٌه عالمات االتراك مع تلك القوة الظاهرة
الحقٌقة ولٌس مجرد جسد مثل حسن ذلك..وحٌن قال جالل ووجه كله ؼضب وؼٌرة ظاهرة
 هلل ٌنور..وقبل ان ٌكمل كان رحٌل كم عرفوا اسمه او أمر بعد ان قالت هً واالسم ثبت فىراسهم هم النها من نطقت به وهى ماتقول ٌدخل رواسهم وهم منقدوا تحت سحرها االذلك
التركى والذى ٌتضح من انه له امور اخر هنا...كان ٌقؾ هو بٌن الجمٌع بعد ان قفز من ذلك
االرتفاع برشاقة جعلت ذلك التركى ٌقول
_هاٌل..باللؽة التركٌة التى عرؾ أمر فعال انه من االتراك وله معه سابقة هو او احد االقرباء له
وهو متاكد من ذلك االن وامام زهول الجمٌع ومارى التى انخلع قلبها ولكنها(تااهوهات)بوضوح
امام الجمٌع وهى تمسك به مسرعة ولكنه كان فى ثبات وهو ٌقفز وظل مكانه ومهران الذى كاد
ٌصفق وهو ٌعشق مثل ذلك وتلك االفالم ذات الحركة..وبطة التى امسكت بٌد الحجة بقوة ولكن
الحجة التى كانت تقؾ فى ثبات وهً قلبها ٌرقص بما فعل صؽٌرها وهً تزهوا فى كبرٌاء بما
رأت ولم تندم ابدا على تلك التربٌة وذلك الولد البار بها ..وهى تقول فً ثابت والفراحة على
وجهها وهو قد ذهاب نحو تلك الحقٌبة وماري تمسك ٌده وهو ٌمسح مامعه من عدة قداستخدامها
وهو فى االعلى ٌجارب الكهرباء لموتور وحده ثم طلمبة الدفع والحركة اٌضا ..وقد تاكد ذلك
التركى حٌن راى ذلك انه لٌس عامل عادى ونفس الشئ بطة ومهران ابنها لما له من خبرة فى
السوق وتكرار العمل امامه مع هذا االستهترار فى العمل وهو ٌعتمد على اسم اسرتة .وكان هو
امر وذلك التركى قد حدد طرٌقة التعامل مع بعضهم وهو ٌفاهم انه هو االن على راس ذلك
المكان ولٌس احد ولكن االخرٌن لم ٌفاهموا ذلك وهى الؽٌرة اوال وخوؾ واحساس نحوه بشئ
مزعج وكانوا ٌودا لوتم عمل شئ معه قبل ذلك التطور فى العمل وكٌؾ ٌتم عقابه؟ وبعد اول
كلمة منها وهو وجه الى تلك الحقٌبة وهو ٌنظفها وقد اخذمنه عبد الرحمن االشٌاء بسرعة لحبه
له ولعمله ولخوفه من الحاجة ومن معها وهو ٌقؾ هو وسنقر بال عمل وهو الذى ٌعمل وكان
عبد الرحمن معه سنقر قد اخذوا فى عملٌة الترتٌب ومسح العدة وهو كان الٌود ترك االمر لهم
االحٌن تكلمت هى وهو الٌعلم كٌؾ ترك كل شئ وذهاب الٌها بنظره وهو ٌقترب دون احساس
منه الٌها وهى تتحدث بشً من الفطرة كا ابن مطٌع المه ولٌست اى ام والجمٌع ٌحس بذلك
االمر وهو منقد الٌها وجه لمرٌرفع اكثر من ان ٌرا فمها وهً تتكلم وهً بنظرتها تلك دون
خجل او اي شئ وهً تقول
– انت راح تحتاج حاجة من برة والراح توفق من هنا الحاجات ال انت عوزها..وكانت تلك
الكلمات تدل على انها تعلم بتلك االعطال وما فى ذلك االمروهً اٌضا تثبت للجمٌع انها تفاهم
ولم تكن هنا مجرد منظر والسالم وهى تثبت انها قد اثبت فشل الجمٌع فى العمل ومجرد تصلٌح
شئ مثل ذلك الونش وهى معها ماٌثبت للجمٌع انها تعلم كل شٌئ وما فائدة تلك المهندسة التى قد
عرفوا ماهو كٌانها وهاهو ٌاتى واحد لم ٌكمل الٌوم بعد وٌنهى االمر بتلك االعطال وما حدث
فً البٌع وكان الٌرٌد الرد وهو ٌنظر الى ماري كى ترد بما علمت ولكنها اكملت وقالت
71

الجزء االول

حد الموس(حبيبتى)

– اٌه رد ٌاهندسة..فارد علٌها بكل هدوء وهو وقؾ كما كان ٌفعل امامها وانها كما لوكانت االم
والمدارسة وهو الٌخاؾ احد االهى مهما كبر وذاد شؤنه وعال منصابه
_حصرتك شوٌة حاجات فى الكهرباء بس من برة انما المكانٌكا موجودة هنا ممكن تتوافق من
بعض الحاجات
_لٌه هً الطلمبة مش فٌها المشاكلة ..وكانت تلك هى االسئلة التى تثبت لكل انها بفعل لها
القدرة على فاهم ما تعمل وكفاءة لذلك العمل وقد عارفت العٌوب وبالفعل معها من ٌفاهم ولٌس
االمر هنا كما اعتقد الكل وانها بكل سهولة حتى تكون السرقة واٌضا الفشل وهو ٌرد علٌها
 الطلمبة دى االصلٌة وممكن نجمع لها جاحات من طلمبات تانٌه هنا موجودة بدل تؽٌرهاوالتكلفة العالٌه لٌها او احتمل استٌرداها
_طب من ركب البدٌل اوشترى لها بدٌل متاح
_ حضرتك البدٌل متاح هنا وموجود بس االفضل نشؽلها هً عشن االصلٌة وبتاعت بلدها
ودا امرا مش صعب
_دكتورة مارى الموضوع ٌنتهى وشوفً الحاجات ال عاوزها أمر..والكل ٌعجب من هذا
الحوار وباالخص مهران..اما التركى كان ٌعلم االن من هو والجمٌع كان ٌعجب من ذلك
االحترام بشدة وهو لٌس بجدٌد علٌها وهى تجعل الكل ٌرعب منها حتى جالل هذا ومن معه
والٌعلم لماذ؟رؼم من ان جالل هو االخر ٌشعاع انه هو زوجها المنتظر وهى له ان كانت لم
تكن االن على زمته سرا اٌضا ولكنه ٌعشقها واالخرٌن والجمٌع ولكن الحٌلة الن جالل هو
االقوى .ولكنها هً بالفعل رهٌبة والٌسطٌع احد ان الٌحترمها او ان ٌجروء على فعل أي شئ
ولو فى خٌاله معها حتى ماري تلك ولكن امرا مارى وهً قٌادٌة بحكم عملها..وهنا وقد
لحظت علٌه بحكم االمومة له ذلك التعاب .وقالت وهى تنصرؾ والجمٌع ٌفسح لها الطرٌق
_اتقضل ؼٌر هدومك واطلع على فوق..وهً تنظر الٌه بقوة وهً تسٌر وفى نطراتها شئ له
معنى له وهو كما تفعل االم من ابنها ولٌس أي ابن بل الحٌلة المدلل وهً الترفض له أي طلب
وتحق له ماٌرٌد انها سوؾ تكمل له مكان ٌود فعله اٌضا بعد ماحدث مع حسن وابراهٌم فى اول
الٌوم وما اراد وهو فى المكتب عندها وكل ما كان براسه من افكار فى معركة قادمة واقوى
حتى ٌرتاح رؼم ماهو علٌه من ارهق ومرض ظاهر ولكن كؤم تعلم اٌن ٌرتاح صؽٌرها وهو
ٌتعلق باللعبة ٌرٌدها وعلى االقل مكافاء ولو صؽٌرة على ماجعلها فٌه االن وحتى ٌكمل االمر
امام الجمٌع ان كانوا مازالوا على ٌقٌن من قوة هإالء العمال وهإالء الرجال معهم اٌضا
اوؼٌره من التبرٌر لتلك االهانة لهم بااي شكل اوصفة ..وهو اٌضا اعطاء فرصة اخري لحسن
هذا امام عالٌة القوم الذى ٌحتمى فٌهم وهى اٌضا حتى تتنهى من هذا اللقاء معهم هإالء القوم
جمٌعا وكى تنفرد بصؽٌرها هذا سرٌعا معها هناك فى بٌتها ..كانت بعد تلك النظره قد رأت
على وجه االرتٌاح من فاهمه لها ومافى راسها ولكن كانت بطة من خافت بشدة من ان تحمل له
أي عدوة.وان ٌكون ابنها طرؾ فٌما تدبر صدٌقتها التى جعلتها فى منازلة ابنة االخت وهً
تعرؾ ؼباء ابنها هذا مهران وهو مازال ٌنظر الى أمر وهو ٌنصرؾ حٌث تلك الحجرة لتؽٌر
مالبسه..وهى تجذابه بشدة وتطلب منه ان ٌذهاب حٌث عمله االن فى الوكاله عندها هً بدال من
تواجده هنا بال فائدة وهى متعمدة احرجه امام الجمٌع ولكن تتدخل الحج جالل وهو ٌمسك به
وهو ٌقول لها
– انا بعد اذنك ٌاحجة (فً ادب مصطنع لها )انا عوزه معنا شوٌة صؽٌرة وبعدها ٌروح على
الوكالة..وهنا قالت الحجة الحبٌة وهً بكل ؼضب وحزم وهى تنادى على عبد الرحمن الذى
ٌقؾ هو وسنقر الى جوار الحقٌبة وعبد الرحمن ٌاكد ٌرقص وهى تقول له
–طلع شنطة الباشمهندسه فوق مكانها..وهى تساءل الحجة بطة التى كانت شردة وهً علٌها
القلق
– العروض ال عندي دى انتى ال جابتٌها..فردت بطة علٌها وجهها كله ذلك الخوؾ رؼم ما
بٌنهم من حب وصلة قوٌة حتى تصبح الخالة لها امام الجمٌع وكما اصبح واضح ان تلك الحجة
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او الحبٌبة هى المفروض فى حماٌتها فى السوق وهى تلك البطة فعال اهل لتكون الحماٌة بحكم
ماهى فٌه من اسم وعمل ولكن لٌس لمثل حبٌته تلك التى هى نفسها جٌش ولٌس اى جٌش ولكنها
هى وافعالها وما تصنع والدلٌل الذى ماهو علٌه االن الحجة بطة من خوؾ وقلق وهى ترد
علٌها
 ال عبد الرحمن..فقالت لها وهً بعد ان كانت توقفت عن السٌر والجمٌع حولها ٌسٌرالىجوراها وخلفها
– اصرفى له مكفاءة والوااله الصؽٌر دا..وهو كاد ان ٌؽشً علٌه عبد الرحمن وهو الٌسطٌع
حمل الحقٌبة من تلك الفرح وهً تكمل بكل عطؾ
– وااله ٌاسنقر ٌاله رواح ؼٌر هدومك عشن تروح..ومشٌت واخذت تخرج من باب الجمالون
وتركت ماري كى تحرك من السلم الدخلى حتى تكون برحتها والتعطً الفرصة الحد ان ٌكون
الى جوراها رؼم انها اذ سارت معها لن ٌتحدث معها احد اوٌنظر الٌها  .وذهاب امر لٌؽتسل
وٌتوضاء لقضاء صالة العصر الذى فات موعده والشمس تدخل على الؽروب وذهاب سنقر الى
جواره لٌصلى معه وهو ٌنظر الٌه وقال له امر
– انت بتصلى
_معك راح اصلى واتعلم..فما كان منه ؼٌر ان قباله وهو ٌحضنه..وسنقر ٌقول له بكل حب
واحترام
– انا حبتك بجد ٌاع...ولم ٌكمل وهو ٌصلح الكلمة
_ٌاباشمهندس..وابتسام له أمر وقال له
– عم أمر اورحٌل زي ماتحب تنادٌنى واحنا مع بعض لوحدٌنا مشً اتفقنا
اتفقنا ٌاعمً..وذهاب لصالة ولحق بهم عبد الرحمن الذى لم ٌاكد ان ٌنتهى من الصالة ال وجدعبد الرحمن ٌحضن فٌه بقوة وٌقول له
_بجد انت ربنا بعتك لٌنا عشن نتؽٌر ونخرج للنور اواعً تسبنا انا بحبك وكلنا بنحبك..فاراتب
أمر علٌه بحب وذهاب لتؽٌر مالبسه وهم معه وعبد الرحمن ٌقول له
– الباشمهندسة بتقولك اواعً تنسئ تطلع لها من باب االدارة..ولم ٌعقب علٌه أمر فابفعل كل
شًء مرتب ومخطط له وهو ٌعرؾ راسها وكٌؾ تدبر وتعمل  .وقبل ان ٌذهاب بفكره فٌها
.كان عبد الرحمن ٌقول له
– اناعوز من حضرتك حاجة صؽٌرة ذكرى منك..فارد علٌه أمر
_لٌه هو انا راح امشً
_الء بس دى ذكرى لالحنا فٌه النهارد
_ عاوز اٌه
 الهدوم دي عشن البسها فى الشؽل واحس ان انا تلمٌذا لك..وقال سنقر_ وانا عوز التٌشرت بتعك ٌاعمى
ونظرله عبد الرحمن وهو ٌضربه بٌده على كلمة عمى ولكن امسك أمر ٌد عبد الرحمن وهو
ٌقول له
 انت وهو وانا معكوا على راحتكم معى احنا اصحاب وزمٌل وبعدٌن انا راح اجٌب لكم احلىهدوم انتوا عاوزٌنها عشن دى هدوم الشؽل ال راح اشتؽل بٌها هنا..فرد عبد الرحمن علٌه
–تفتكر حضرتك راح ٌنفع تشؽال تانً بنفس الهدوم دى..وسكت برهة وهو ٌحاول ان ٌتجراء
فى المواصلة للحدٌث وقال له أمر
– كمل قول ال عندك متخافش
_انا معك خالص مبخافش وبحلم ان اكون رجلك وجانٌك انا عارؾ انك مش راح تقعد فوق
طول الوقت وراح تكون هنا معنا ودا اكٌد بس االهم وانت المهندس صحاب المكان صح
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_الكالم دا سمعته من مٌن..وهو معجب بظهور شخصٌته التى كان هو سبب فى ذلك وهو
ٌتعامل مع ذلك الجامعى ولٌس الصبى..وقد ؼٌر ثٌابهم جمٌعا وهم ٌروا علٌه تقسٌم العضالت
وذلك الجسد الرٌاضى وقال عبد الرحمن
_مش مهم سمعت من مٌن بس حضرتك عارؾ ان لى وجة نظر من اول ماتعملت معك وانت
برضة واصل لحضترك انى جامعى وانت ال اظهارت دا من اول مااتكلمت معً واالمرواضح
لصؽٌر والكبٌر وال عندحضترك شك..فرد سنقر حٌن امسك أمر بٌد عبد الرحمن فى حب وهو
ٌسمع له وقد التفت لسنقر وهو ٌقول بكل احساس جمٌل نحو تلك المراة
–الحجة مش حرمان من أي حاجةحتى الهدوم دى منها هى ومش راح تخذنا معك التمرٌن
وامسك بسنقر واخذهم تحت زراعٌه هم االثنان وقال لهم
– من النهارد لو فى نصٌب انتوا االتنان معى اما انت ٌاعبدة شؽلك راح ٌكون هنا وفوق بشكل
ٌلٌق بعلمك وزى ما شافت برة وانت بتلؾ وسنقر تحت اٌدك من اللحظة دى بس مش صبى
فاهم ٌعانى ٌتعلم كل شئ..فردعبد الرحمن والفرحة تخرج من عٌنه وهو ٌضم فٌه بقوة
– حضرتك خالص احنا رجالتك
_معك رجالتك وفى أي مكان راح نروح معك وانت تمرنه وتعلمنا كل حاجة..فماكان منه ؼٌر
ضماهم الٌه بقوة وحب وخرج من تلك الؽرفة التى بدا منها ٌومه وعبد الرحمن ٌقول له
 االدارة ٌاهندسة اواعً تنسً..وخرج وقد تملك نفسه وهو ٌسٌر حتى الٌظهرعلٌه التعابواالرهق امامها اوال ثم االخرٌن وهو االن قد واضح لجمٌع من هووهو ٌخرج من باب
الجمالون وقد تؽٌرت نظرات الجمٌع له بعد هذا كله وهو تظهرعلٌه االن بعد تؽٌر مالبس
العمال هٌبت اه التى التختفً على احد..وهم هإالء االوالد وراءها فى حب وقد خرجوا من سجنهم
هذاوهو ٌرى نظرات وهمس هإالء الرجال والتحدث عن مصٌر العمال االخرٌن وان الٌوم لن
ٌمرهكذا دون ان ٌرد اعتبر حسن ومن معه..وكانت تلك البداٌة لما قد وصل له من نظراتها معه
من اكمل ماٌرٌد وهو علً ٌقٌن مما تفعل هى وتثٌر حولها ولٌس كم ٌظن الكل ان تلك
االشعاعات التى تشعاع عنها لٌس لها ٌد فٌها وعندما دخل من الباب لتلك االدارة والذى تقدم منه
حراس االمن هذا وهو ٌفتح له الباب احتراما له كمهندس االن ولكن بنفس النظره التى تسبق ما
سٌخوض من شٌئ معه من احداث ولو على سبٌل التدخل فى مشاجرة بحجة انه لم ٌعرفه بعد
حق المعرفة ولكن بعد ان ٌلقنه دراس امام الحجة وانه لٌس بما اذع عنه من قوة هو االخر
وفشل حسن وؼٌره معه وأمر ٌرد علٌه هو واالخرٌن جمٌعا انه مشتق لٌكمل راحة نفسه
والعرك هو ضارب ومضروب وكما ٌقال (الفارس ٌنزل المٌدان)وكان رده هذا وهو ٌقؾ امامه
وهو ٌستفذ هذا الحارس بتلك النظره لٌعرؾ ان كان من تلك الحراسة المدربه فعال امام هو
اٌضا منظر وتحرك وهو ٌدخل ومازال ٌنظرالٌه.حتى تلك الفتاة التى قامت له احتراما اٌضا
وهو ٌصعد ذلك السلم وهً تقول له
_ المهندسة ماري فى انتظارك
............
وصعد وعندما وصال الى حٌث تلك الطرقة وقد زاد علٌه التعاب واالرهق ولكنه كان ٌمنى
نفسه بما سٌحدث من عراك ٌهدى فٌه نوعا ما كا مهداء طبى او مكٌؾ ولكن تمنى االٌكون مع
ذلك االحمق ابن تلك البطة البلدى الجملٌة التى احبها وهو الٌتمنى خسارتها ابدا وهو ٌحس انها
مثل تلك السٌدات التى التختلؾ عن النساء من اهله واالحبابه ولكن اذ الزم االمرالمفروهى
االخرى تلك الحبٌة ستصرؾ(والمحبة بعد عدوا) وكانت مارى وهى تجلس وتذكر اٌامه
معهاهى والجمٌع وقوته وماذا؟ اصابه االن وماحل به من مرض وانه ٌخاؾ منها االتكون تلك
الحبٌة ؟ ولكنها تذكرت اٌضا ماحدث من احداث دمإٌة هناك فى لندن ومع اشخاص من
جنسٌات مختلفة وكل ذلك من اجلها هى ولٌس ؼٌرها وحبها الذى ٌشعل النارفٌه وفى كل من
ٌعرفها ولكن الحب له وحده منها وهو فً قلبها لٌس ؼٌره وكان وهو ٌسٌر كانت تلك التى
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نظرت له بستخفاؾ واستهزاء تمسك نفس الصنٌة وعلٌها كاس من العصٌر وتقدمه له باحترام
وتبجٌل..وهى تقول له فى ادب وراقه رؼم صوتها ذلك الذى فٌها من التخشن للبنات الحارة
_اتفضل حضرتك العصٌر..واخذه منها دون كلم واتجاها الى حجرة المهندسة ماري وكان من
ورائها تلك البنات االخرٌات وهم اثنان ؼٌرها ٌحملوا طلبات على نفس طاقم الكإس ونفس
الصوانى وٌقفوا له احترام وهو ٌمر من بٌنهم وهم ٌدخلوا الى مكتب الحجة التى كان صوتها
قبل ان ٌفتح الباب ٌزلزل االدارة والمكان كله كما لوكانت فى وصلة ردح وهً تقول على
مسمع ومراء من الجمٌع الموجودٌن بهوات واصطاؾ عمالة التى كانت كلها من طرؾ الحج
جالل ومن سٌاتتى من مواظفٌن وؼٌره وهى فً شبه وصلة الردح والرردحٌن
– الٌاحبً انت ال فى القلب بس مش قلبى انا قلب الحج جالل مهران او الجمع الحاضر
ومعتقدتش الؽٌب انما انا قلبى هو الشؽل وال عاوز ٌشتؽل وٌخاؾ علً لقمة العٌش والمكان
وهنا تنباه وهو ٌصدم بتلك الشمطاء وهى تدخن سٌجارة وجسدها ٌشع باللهٌب كانها ات من
جهنم او هى تعمل مع الشٌطان احد اعوانه هنا وفى كل مكان هً فٌه موجودة وهى تحاول
التصق به بقوة وهً تداعب جسده بٌداها وهو تركها تفعل ذلك لثوان وهو ٌنظر لها بقوة حتى
كادت ان تقباله بعد ان التصقت به وهو كاد ان ٌترك لها نفسه ولكن دفعها برفق لٌمر وهى
كالرٌشة وهو ٌبتعد عنها ونظره منجذاب الٌها وهو ٌسٌر وهى واقفه بال حركة وتنظرله بتلك
النظرة المثٌره لرؼبة الجنسٌة ولكن بطرٌقة ؼٌر عادٌة ولوال وصوله الى باب حجرة مارى
وهى تتقدم منه وهو ٌود الرجوع واالنفراد بتلك وٌحدث ما ٌحلم به من للقاء مع امراة حتى
لوتلك وهو ٌعلم انها ستكون من الرإعة لم ٌسمع من تلك االباحٌات مع مثلها وماتفعله تلك
النساء وهً تشعل النفوس فى تلك االشٌاء التى رؼم ماٌعرؾ من نساء وعمله وؼٌره من سفر
خارج ودخل البالد وكل تلك الفتانات من االهل واالصدقاء وهو لم ٌجرب ذلك الشئ وال حتى
فى خٌاله الذى اصبح مرٌض من هذا الحرمان وهوٌسٌر على (حد الموس)وقد اصبح دخل
المكتب..وقامت ماري وهى تذهاب الٌه مسرعة وتاخذه بٌن احضانها وتضم فٌه بقو ة وهى
تقول له وهو ٌحس بصدق مشاعرها نحوه وذلك االمان عند رإٌته
– حبٌبً رافعت راسئ وراسها ولسه كتٌر..وذهبت به وهو بٌن احضانها وقد عادت الى
مالبسها وهى كانت تدخن سٌجارتها وتشرب الشاي وهى تجلس الى امامه بعد ان اجلسته على
ذلك المقعد امام المكتب وسكت مرة واحدة وكؤنه اخطاء فى شٌئ وهً تذكرته وندمت على
مافعالت من هذا اللقاء االخوى ولٌس اكثر .كما فى التعامل معها ومع أي امراة اوفتاه..وهو لم
ٌبالى بصمتها هذا واخراج سٌجارة واشعلها وهو ٌشرب ماباقى من العصٌر  .فقالت له
– اٌه ٌاحبٌبً ملك انت قلقال
ٌعانى سكوتك بعد مقباتك لى كاتلمٌذا وا....ولم ٌكملاٌه واخ وابن وكل حاجة انت متعرفش بس اقول اٌه المهم انت طبعا تعابت وعوز ترتاحاقوم رواح ارتاح دلوقتى ومن بكرة انت عارؾ وضعك اٌٌه وشؽلك هو اٌه وانت مٌن وانا
جنبك ومعك كلنا مش انابس خالص متخافش من أي حاجة وهً خالص رجعت
مفٌش فراق تانى اوكى
تمام حضرتك عن اذنك..وهو ٌقؾ لٌتحرك قامت وقالت له اها علً فكرة..وهً تتحرك نحو مكتبها واخراجت ظرؾ طوٌل ابٌض .ومدت ٌداها به الٌهوهً تقول له
– الظرؾ دا فٌها مبلػ هى بتقولك خلٌه معك
 مبلػ معى لٌه عشن تشترى منه الحاجات ال راح تصلح بها الكهرباء والباقى معك مصروفك مصروفىدى اوامرها..واخذ المظروؾ فى المبااله وهو ٌستعد النصراؾ وهو علٌه التعاب واالرهقحتى انها جرت نحوه وهً تمسك به
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انت تعبنا وانا الزم اروح معك مش راح اسٌبك تمشً لوحدك وتسوق وانت كدة وهى تجاىعلى راحتها اى وقت انا ال راح اسوق..فارد علٌها فى تعجب!! وهو كان سوؾ ٌقبالها لهذا
الشعور الجمٌل منها نحوه ولكنه توقؾ بعد تلك الكلمات
_ ترواحً معى واسوق..وهو ٌقول لها والتعجب على وجه!!
_ترواحى معى فٌن حضرتك واسوق اٌه انا سكن هنا خطوات ومعندٌش عربٌة..فردت علٌه
بسرعة وهى مازالت تمسك بٌده وعادت لدوراالستاذة وصارمة الوجه المرعب وهى تقول له
 اهاواضح ان فى حاجات كتٌر انت لسه مااستواعبتهش معلش انت تعبان فعال والزم ترتاحبس انا من الصبح بقول انها راجعت وانت عارؾ ٌعانى اٌه هى راجعت واالمان ووجودك كل
دا ملهوش أي معنى عندك
 حضرتك قولتى تعبنان ومرهق لو تحبً اسٌب رقمى لحضرتك ممكن عشن لوفٌه حاجة..وهوٌقبال راسها وٌخرج وٌتركها وهو قد فاهم االن ماترٌد ان تقول ولكنه كان مازال خائؾ منها
وانها لٌست هى تلك الحبٌة واالم وهوٌخرج ومارى مازالت مكانها وهً تقول له فى هدوء
_ واضح انك فاهمت كالمى وصلك بس ٌظهر انك عاوزتجاى فى سكتها وهى فى قمة غضابها
وانت اكترواحد عارؾ اٌه هو ؼضابها اال مش نواٌة المردى ترحمك على البعد عنها وال سبب
فٌها انت اتفضل معندٌش تعلٌق ؼٌر لما تشوؾ بنفسك منها دلوقتى..وهو ٌخرج وهى مازالت
تقول
– ربنا ٌستر وٌطلع علٌك نهار بكرة منها بس بعد ماترتاح وتفرح بقربك اللٌلة..وخرج وهو
الٌستطٌع الضحك من التعاب على ماٌسمع من مارى واسلوبها فى تلك الكلمات ولكنه ٌعرفها
تلك الحبٌة وكما الكل ٌعرؾ عنها وٌعرؾ ماهو ؼضابها وانتقامها حتى لو منه وممكن ان ٌنتهى
االمر وتعاقبه بعض الشئ لوحدث االن ماٌرٌد من شجار ان تركه لهإالء ولكن لٌس لٌنضرب
هو منهم او انزل االذى به النها لو ارداة فهى من تحب فعل ذلك وهى تتلذذ بمتاعة التعذٌب لمن
حولها ولكن لتؤدٌب فى احد االقسام مع مجمالة هإالء البهوات حتى ٌظهرله صحاب ولن ٌظهر
له انذاك اى صاحب ولكن لن ٌكون ذلك طوٌال النه االن لٌس هنا بامر من الباب العالى بل
بامر الحب وباالخص انها لم ٌكمل للقاء ؼٌابه معها منذ وصلواها الى هنا ورإٌته حتى
االن..هو ٌخرج من الباب كانت تلك العجوز امامه تمانع خروجه وهى تدخل به من جدٌد
الحجرة ووجد نفسه بدل من ابعادها ٌحضانها بقوة شدٌدة وهى قد ارتمت بٌن احضانه وهو ٌقبال
فمها فى قبالة الشعورٌه منه قبالة عشق واكثر وقد علم االن سر تلك الجذابٌه التى لدٌها وما
جعل تلك الحجة تذهاب معها وهى تحت تاثٌرها هذا ودخل الحجرة من جدٌد ولم تؽلق الباب
وكؤنها التهتم هى االخرى بااحد ان ٌدخل فجاء وٌرى ذلك واالهم ان مارى كانت جلسة وهى
تدخن سٌجارة والتهتم هى االخرى بما ٌحدث بل تنظر ولم ٌكن علٌها ما حدث من قلق سابق
ورإاة هذا مع صدٌقتها وبعد تلك القبالة وهم اصبح الى جوار مارى وجد نفسه ٌمسك ٌدى تلك
العحوزة وٌقبالها وهو ٌضمه الٌه من جدٌد بقوة واراد تقبٌال فمها من جدبد وهى تقول له
بصوت عذاب
– ال البوسة دى باء بعٌنك دى خلٌها لٌها هى وانت من ساعة ما شافت خلقتى وانا البومة
تؽضب لو تشبهت بى وانا من اكلى لحوم بشروابلٌس ٌخاؾ منى كل دا..وهو ٌقبال ٌدها وجهها
وراسها فى حب ؼرٌب ..حتى قالت مارى
 اٌه الكالم دا..فردت هى وهى تمسك بوجه هو دا حاجة من ال فى دمؽه من لحظة ماشافنى ابن الكلبة..فردت مارى بس لتسمعك وانتى بتشمٌه بٌها تولع بس لم نروح حسابك ربك ال اعلم بال راح ٌتعمل معك منها ومنى لو فضل فٌك حاجةفى جسمك من ال راح تعمله هى وانا معها وعشن مصاصى الدماء ال هم ساعتها تعرؾ فعال
طٌبٌن بالنسبة لٌنا..فردت علٌها مارى
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_اها نسٌت اقوالك ان هو لحد دلوقتى فاكر ان راح ٌقعد لوحده ومش راح ٌرواح معنا..فردت
تلك العجوز التى عارفها من اول لمسة لشفاتٌها من هى له
– نعم لوحدك دا كل دا عشانك هى وانا وحتى ذات الوجه المالكى دى..وهى تشٌر الى مارى
_كلنا راجعنا من تانى بس اقولك اٌه احسن لما تجاى فى طرٌقها دلوقتى وهى مولعة منك مش
من اى حد وساعتها ال..ولم تكمل وهو ٌنظر الٌها وقال لها بكل حب
 وحشنى موت بجد ما انت راح تموت على اٌداها اللٌلة بس بالبطئ ٌاكلب..وهنا قبالها وهو ٌحضانها وهىتكمل له
– ٌاله عشن تخرج وترواح وراٌنا باء راح ترواح لوحدك ول معنا..فرد علٌها وهو مازال
ٌحضانها وبخرج بها وهو ٌنظر الى مارى وقال بهدوء
 انا تحت امركم كلكم بس..وكانت نظرات مارى وكؤنها ترجوه اال ٌبعد عنهم وهو ٌقولمواجها كالمه الى مارى
 متخافٌش ٌادكتورة انتم مع بعض قوى..فردت تلك العجوز وهى مازالت بٌن احضانه– احنا قوة معك وبٌك..وكان عند الباب واراد تركها وهم ٌخرجوا وهى مسكه به بقوة ولكنه
راى الحجة ومعها جالل وهو ٌتحدث معها والٌري ؼٌرها امامه او الٌنظرالى شئ وهى تتحدث
الٌه جالل هذا..وحٌن ذلك وهم بالطرقة االثنان هو وتلك العجوز وكانت تود ان تٌسر وهى بٌن
احضانه وتدخل التخلو به فى مكتب اخر وحدهم وكان من االفضل لوجلست معه وهى فى
حجرة مارى ولكنه كان ماصرا على الخروج وهى ارادت ان تمشً معه ومن ثم تجلس به
وحدهم بعض الشئ لكثٌر من االسباب ولكنها عند رإٌتهم وهم بتلك الطرقة قرب
البوفٌه..تكلمات بطرٌقة ؼرٌبة وتفهوات بااللفظ كما لوكانت احد كالم الدجالٌن كم ٌظن الجمٌع
من الموجودٌن هنا وهم ٌعتقدوا كما اعتقد هو انها احد الساحرات وهى هنا من تلك ما تفعله تلك
الحجة من الرعب المثار حولها وهى تستعٌن بكل قوة ولكنها كانت لؽتها االصلٌة وهى ماتشبة
الهندى والتركى وهو ٌفاهما جٌدا هو ومارى وتلك الحبٌة لمعرفتهم بها وهى من علمته وتعلم
منها هى تلك الحبٌة استاذته ومعلماته وهى تتدرب معه على اكثر من للؽة واشٌاء كثٌرة فى
العلم..حتى ان جالل ظن وهو ٌنظر الٌهم من صوتها ان أمروهو ٌسٌر قد احتك بها واذاها وهو
ٌظن انها ستنزل به االن اذى منها وهم جمٌعا ٌتعملوا معها بحذر شدٌد وخوؾ منها وهو ٌسٌر
و قد تركها وهى فى اشد الؽضب من افسد تلك الحظة علٌها وذهاب أمر فى طرٌقه وهى قد
عادت تلك العجوز الى حجرة مارى وحٌن كان ٌمرالى جوراها تلك الحجة وهى تقؾ مع جالل
وسار وهو ٌتجه نحو السلم..واختلس جالل له النظر وهى قد تؽٌرت وتؽٌر صوتها فى الحدٌث
والسبب هو كٌؾ ٌمرالى جوراها دون النظراوالحدٌث معها وكٌؾ لجالل ان ٌنظر الى شئ اخر
وهى تتحدث وهى علٌها التسلط الواضح  ..وصرخت فٌه وهى تنادى علٌه بقوة
 أمر..دون أي لقب وهى تكمل له_انت مشً كدة وكؤنى مش قدمك اٌه خالص مفٌش أي تمٌز..وكان جالل الذى سعد بما تفعل
من ذلك الكالم الذى به من االستفزاز ولكن االمرعادى فهو بالفعل ٌمر دون أي تحٌة او شئ
لصحابة العمل الذى عندها ومن معها من عالٌة القوم فهذا امرا اٌضا ٌؽضب أي انسان والكل
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ٌتود لها او الٌحاول المرور وهى واقفة فى طرٌقهم الي شئ خوفا منها اومن اذاها اوحتى
لوكان مزاجها راٌق فٌخاؾ من ؼالستها االهإالء االوالد فقط كانت تتعامل معهم بطرٌقة
اخرى..فعاد الٌها أمر تلك الخطوات التى بعد فٌها عنها وهو كان ٌسرع لكى ٌخرج وٌذهاب الى
بٌته هو فى شئ الٌعلم لماذا؟ وهو على وجه الضٌق ولم تكتمل سعادة جالل وهو ٌظن انها
ستنزل به شئ ٌكمل تلك السعادة له وهو قد احس هو وؼٌره جمٌعا ان لم تكن السبتٌة كلها قد
احست بذلك الذى بٌنهم من اسرارالٌوم ..فقالت له وقد اسود وجه جالل اكثر وهو ٌره طول
الوقت ولكنه كان ٌود مع تلك الجملة ان ٌرمى نفسه من اقراب النوافذ الى جوراه وهى تقول ل
أمر
 اٌه خالص كنت ناٌمة فى حضنك عشن تعدى كدة مش كفاٌة من ساعة ما اتلمت علٌكى مشعارفة اقعد معك شوٌة على بعض مستعجل راٌح فٌن
 مفٌش حضرتك مارواح..وهو ٌنظر الى جالل بكل نظرة توحى انه انا ولٌس ؼٌرى فى شئمن افعال الصبٌة تلك او الؽٌرة او اى تشبٌه لتلك الحالة االن النه الؼٌرى
 مارواح وانا لسة اكلمت معك وبعدٌن مروح لوحدك كدةحضرتك لسه عندك ناس وانا..ولم ٌكمل وهو كؤنه ٌطلق النار على جالل بتلك الكلمة التىؼٌرت وجهها..وهى تخرج سٌجارة وجالل الارداٌا ٌشعلها لها وهو ٌشعل لنفسه سٌجارة وبعد
ان تنبه حاول ان ٌعازم بواحدة على أمرالذى اشعل النار فٌه اكثروهو ٌنظرالٌها كما لوكان ٌاخذ
االذن منها بان ٌقبل وهى كما لوكانت والى امره وهى تهز الٌه راسها وهى تقول له
 احب اعرفك الحج جالل الشرنوٌى مش ؼرٌب..وهى بكل مكرر فى تلك الكلمة التى جعلتجالل فى اسوء مكان وهو ٌاخذ منه السٌجارة وٌشعلها بقداحتها الذهبٌة التى تركتها معه عن
عمد فى مكتبها ..وهو ٌحاول ان ٌردها الٌها االن وهى تمسك بٌده وتاخذ ٌده وهى تمسك القداحة
وهى مازالت بٌن ٌده والنار تزاد فى جالل وهى تقول له فى محاولة الاطلة الحدٌث وفعل
ماترٌد فعاله معه باى شكل اللحظة قبل ان ٌذهاب معها الى بٌتها وهوقدعلم المفرمن ذلك االمر
وهى اذ تاكدت انه هو لن ٌحلو له العٌش دون ان ٌكون الى جوراها تحت اى مسمى فهى اوال
واخٌرا امه ولٌس بعد اوانها احد الخداع وعلٌه ان ٌكون معها لمعرفة سر حبٌته التى لم ٌهدء له
بال وال ارتحت نفسه بالبعد عنها وانقطع اخبارها ومشت به وهو مازالت ٌده بٌن ٌداها وجالل
الذى كان ٌنظر الى صدره وذلك الجزء المفتوح من هذا (التى شٌرت) الذى ٌرتدٌه وٌظهر منه
ذلك الجسد المقسم وتلك القالده التى ظهرت بوضوح وهو طول الوقت كان ٌحاول اخفائها وهى
من الفضة الواضحة ولكن كانت عبارة عن جنزٌر اكثر منها سلسلة وهى تصلح لشجارا وهى
التى كانت اتات له بها فى الماضى وهى ترتدى مثلها ولكن من الذهب العربى وفٌها مصحؾ
كبٌرعلى صدرها وهو من ات لها بها اٌضا ولكن كانت بها صلٌب مرصع بالمس وذلك
المصحؾ الذى ورثه عن ابٌه ولكنها خلعت الصلٌب منها بعد ان اصبحت الحج وهو ٌرى ذلك
بوضوح على صدرها وهى لم تخلعها ابدا مهما ارتدت من حلى وهى تتمشئ االن اكثر معه
كمعلمة او الحجة..وكان جالل وهو ٌسٌر وهو ٌعلم انها مهما كانت قوتها وسطوتها هى امراة
بال احد معها ؼٌر تلك المرأة مارى وهم وحدهم بال رجل وهو االواحد وستكون له اجال اما
عاجل وهو ٌتركها تتكبر وتتعجرؾ كما تشاء ونعم كل الصعاعب ٌضعها فى طرٌقها وهو
ٌظهر لها بدورالمنقذ وهو ٌرى علٌها قوة حقٌقٌة ولكن هو االقوى ورجل االعمال الصٌاد
وؼٌره ولكنها من وقت ظهورهذا اومن فترة وهو ٌراها اقوى بكثٌر واالهم انه لٌس خائؾ من
ذلك للحب بٌنهم وهو ٌحس كما احس الجمٌع انه ما هو االقرٌب ولٌس اى قرابة ولكنه الٌعتقد
اال ان ٌكون اخ لها من احد االبوٌن ولكن لٌس ابن واالهم وهو ٌنظرلها كى ٌستاذنها فى اخذ
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سٌجارة وهذا شئ ٌطمؤن ولكن هناك الخوؾ منه وهو ٌوحى بانه مصدر قلق او لعلها احد
تدبٌرها الشٌطانى فهى لٌس لها أي امان وهو رجل فى السوق ولكن القلب والسلطان على
القلوب وهم ٌسٌر وهى قالت له
 انا عوز دلوقتى تصمٌم كامل لكهرباء والتحكم..وهى تقؾ به امام ذلك الجزء من الجمالونالمجهز وهم الى جوار احد الشرفات التى تطل علٌه وهم امام حجرة مارى .وبداءت تتحدث
معه باالنجلٌزٌة وبعض من العربى كى توضح لجالل ما ٌتحدثوا فٌه وهى تطلب منه تجمٌع
تلك االشٌاء فى هذا المبنى وتشؽٌله وتشؽٌل البوابة لتلك االدارة وتجمٌع ذلك المظهر من تلك
االسالك وؼٌره وبعض من كلمات الشوق والعقاب له ولكن بعد ان تتمتع به ولن تقتله االن
االبعد تشؽٌل ذلك المصنع وجالل الٌفاهم ماٌدور من حدٌث احٌانا وال منها وهو ٌعلم بوضعها
العلمى وكٌانه االجتماعى من زمن حٌن التعارؾ بها سابقا فى تركٌا ولكنه الٌعرؾ ماهى
مإهالتها الحقٌقٌة وهو ٌعادل حبه لها بوضعه وماله كما هو الحال..ولكنه تتدخل فى الحدٌث
وهو ٌعقب علٌها بكلمات لم ٌكملها ..وهى تنظرله كما لوكان موظؾ تحدث اثناء كالم رٌئسه
وهو ٌقول لها
– طب كل دا المهندسٌن مجهزها وراح ٌجاوا هم والعمال عشن ٌخلصوا كل حاجة فى ٌوم
و..لم ٌكمل وهى قد تؽٌر وجها وهى تتكلم فى حدة
– انا لوعوزة ال كالم ال بتقول علٌه دا مكنش لٌه الزم اوجع قلبى واجاٌب ناس خبرة ومش اى
خبرة من برة معى واخلٌهم ٌسبوا حالهم هناك والمستوى ال هم فٌه وٌجاوا هنا ٌتبهدلوا معى فى
المكان دا اها بالمناسبة احب اعرفك المهندس أمر دكتورأمردكتور مهندس وزمٌل مع الدكتورة
مارى فى اقوى جامعة فى اروبا والعالم معلش أمر ممكن تنظرنى شوٌة وال وراك حاجة
دلوقتى عوز تمشً عشنها ٌاقلبى..وهى ترى النار التً توقد فى جالل وامر ٌحس ان الوقت
االن لن ٌمر على خٌربل الٌوم واللٌلة كلها وماوراء ذلك من اٌام وهو ٌقول لها بكل ادب ٌدل
على انه الٌقؾ امام اى احد له
 ٌعانى حضرتك ٌعانى اٌه لو مش راح تروح معى وانا لسه قعدة مع الجماعة شوٌة مٌن راح ٌروح مارى لوعوزة تمشً دلوقتى هى كمان ممكن تفضل تنظزنى شوٌة جوه عندها اتفضل..وهى التنظر منه
رد وهى تشٌر الٌه بٌداها لٌدخل الى الحجرة..وهو ٌنفذ االمروجالل ٌزاد ضٌق وحٌرة وهى لم
توضح له عنه أي شًء وهو ٌنصرؾ من امامها وٌدخل الحجرة من جدٌد وهو ٌحس على ٌده
من امسكها له وهو ٌحس بٌداها نعم هى نفس الٌد وهى تعلم بخوفه وما فى راسه ولكنه االن
على ٌقٌن انها هى وااللما وصال الى تلك العجوز ما ٌحدث به نفسه عنها وهى من تقراء كل
شًء من االفكار بتلك الحاسه الخارق لدٌها ورؼم اٌضا ما علٌه تلك العجوز الحبٌة من قوة
اٌضا والدلٌل ذلك التنكر فٌما هى علٌه وقبل أي كلمة من جالل..كانت بطة وسطهم وهى تقول
لها
_ فى بعض الناس من تجار الشارع راح ٌجاوا مع االلمنٌوم ومفتاٌح..وازاد ؼضب جالل
بوضوح وهى تقول لها اٌضا عن السإال الذى سالته له من قبل
_اٌه موقؾ العمال االن؟ولكنها قالت لجالل
_ ممكن تدخل حضرتك وتصرؾ عشن نعرؾ نشوؾ الشؽل دا شؽل بمالٌن مش لعب وانت
رجل اعمال وعارؾ ٌعنى اٌه السوق والمراحل ال احنا دخلٌن علٌها دا مش زمن حسن وشؽل
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حلق حوش..وهى تنصرؾ دون ان تنظر الرد وهى تاخذ بطة من ٌداها وتدخل الؽرفة علٌه هو
ومارى وتلك العجوزوهى تكمل له الكالم وهى على باب الؽرفة
_انا شوٌة وراح اجاى عشن نقعد مع بعض عوزك وتخلص من كل ال عندك جوة عشن نعرؾ
نكلم على راحتنا لحد ما اشوؾ ال عاوز ٌمشى دا..وهنا ردت الروح له وهو ٌسمع منها هذا
الكالم وهو ٌود ان ٌقول لها خلٌه علً راحته حتى ٌتثنى له الجلوس معها وربم الخروج اٌضا
لو انصراؾ هذا ومعه مارى تلك..وكانت هى بذلك قد اخلت لنفسها الجو االن التفعل ماترٌد
معه وهو معها ..وكان ذلك رد تلك العجوز وهى تسمع ماٌقال وهى تقول لمارى وهو بٌن
احضانها من جدٌد تلك العجوز
 مش راح ترتاح ال ماتعمل ال فى نفسها..وهو قد ظهر علٌه الخوؾ عند سمع ذلك وهى تدخلوترد علٌها وهى تاجذبه منها بعنؾ وتدفعه نحو تلك الحجرة الداخلٌة لذلك المكتب الكبٌر حٌث
دخلت هى وتلك العجوز من قبل وهو قد وقؾ اثناء ما كانت تدفعه..ال ان بطة قامت باقى
االمرا وهى تدخله الى تلك الحجرة وتؽلق الباب واالخرى تقول لهم
هو حالل لكم تتهنوا به وتفرحوا بلقائه وانا ال بتعذب وعاٌشً فى الناراتحارم على خالص اٌهوهى تنظر لجمٌع والكل ٌحس ماهى علٌه من نار شوق ام ؼاب عن ابنها وتتقابال معه فى
ظروؾ صعبة وان لم تفعل ما ترٌد لن ٌنهى هذا الٌوم وقد اخذتها بطة من ٌداها وهى تذهب بها
الى الحجرة واالخرى تقول
– ٌارت ٌكمل لقائى به واعتقد انتى فاهم كوٌس انتى وهى..وهى تشٌر الٌهم الثالثة العجوز
وبطة ومارى..وهى دخلت علٌه تلك الحجرة وذهابت بطة لتجلس امام تلك العجوز ومارى
خلؾ مكتبها وهم ٌشعلوا السجائرمن نفس الماركة وهى تعطى تلك العجوز سٌجارة وهى تعازم
على مارى التى الول مرة تاخذ شًء من احد واول مرة اٌضا تجلس بطة معها فى المكتب الذى
تقؾ خارجه ان كان لها شئ معها اولالنتظار الحجة..وتلك الحبٌة قد دخلت علٌه وهو فد جلس
على اقرب المقعد فى توتر وقلق وهو ٌحس انها ستاتى ولكن لماذا هوخائؾ؟ وهو لم ٌتعود
الخوؾ طول حٌات اه االمنها فعال خوؾ بالحب والحب لها؟ ولماذا ذلك االحساس االن ؟ هل
بسبب البعد الذى لم ٌعهوده طول حٌاتهم او لماذا هل ضعؾ؟ ولم ٌكمل اال وكانت تؽلق الباب
خلفها وتخلع عنها ذلك البلوفر وتفك بعض من ازارة تلك البلوزة حتى ظهرت تلك الصدرٌة
وكؤنها رجل قد دخل على امراة ألخذ منها المتعة سرٌعا وهو قام واقفا احتراما لها وقد تؽٌر
وجه وهو ٌتسعد الاى شًء معها النه تاكد انها لٌست تلك الحبٌة التى التفعل هذا ابدا معه رؼم
كل مابٌنهم وهى تقراء ما فى راسه وهنا كان علٌها ان تؽٌرمابراسه والتسخدم ؼٌر سالح
الضعؾ للمراة وهى تعلم كٌؾ سٌاتى الٌها وهو الٌتحمل ان ٌرى فى عٌنها دمعة واحدة امامه
او هو سبٌعد عنها ان كان ٌعلم انها فى أي اذى اوماٌثٌر ماشاعرها وهى تفتح له ٌدها كى تاخذه
بٌن احضانها وهى تزرؾ الدموع من عٌنها بقوة وٌاكاد صوتها ٌعلو فً دموعها تلك ..وبالفعل
لم ٌحس اال وهو بٌن احضانها وهى تلعق فمه بقوة وبطرٌقة شهوانٌه فظٌعه تإكد له انها لٌست
هى تلك الحبٌة التى التفعل ذلك وهو الٌحس بتلك القبالت االبعد ان تحركت مشاعره بقوة من
ذلك اللقاء الشهوانى وهو ٌضؽط على نفسه تحت حجة العمل تحت تلك الظروؾ الصعبة وهو
لٌس اال رجل عسكري او االهم انه معها هى فى أي وضع وهى من ٌصرح لها بااي شًء النها
امراة وٌخاؾ علٌها من الضعؾ والفتنة .وهو اذ بٌنه وبٌنها عهد فهى بعٌد عن خٌاله ولٌس
تفكٌره انها ماهى اال االم واالخت فكٌؾ ٌفكر بها فى وضع مثل ذلك االمر؟ولكنها االن تفعل
شئ الٌتحمله احد حتى ٌوسؾ الصدٌق وامراة العزٌز (تهم به وهو قد هما بها) وانتهى االمر
سرٌعا وهى تخرج راؼبتها بوضوح وقوة ظاهرة وهى ترتعش وتاكد تسقط من خروج تلك
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الشهوة فى ذلك اللقاء المثٌر وهو ٌذهاب بها الى تلك االرٌكٌة وٌجلس بها وهى بٌن احضانه
وهى تبكى بشدة وعلى وجهها الفرحة وهى مازالت تضع شفاتٌها على فمه تارة وتقبال فى وجه
وهو الٌستطٌع ان ٌمانع نفسه من تقبالٌها فى وجهها ولٌس فمها وهوكما كان ٌفعل معها ذلك
االمر من تلك القبالت االخوٌة اومع االم ولكنه كان ٌحس انه ٌشوى فى فرن نارى وهذا الجدار
النارى ٌزاد بٌنهم وهى تضع ٌداها على وجه تملس علٌه بكل حب وتنظر فى عٌنه وهو علٌه
ذلك الخوؾ وكلما نظرت له كان ٌضمها الٌه بقوة تاكد تمزق ضلوعها وهى تضعط على فمه
بقبالة رهٌبة حتى حدث لها ثانٌا ذلك االمرمن خروج تلك الشهوة لمرة الثانٌة وهو ٌحس انها
لٌست هى وانما هو االن مع احد سحرات العالم السفلى التى تملك صولجان القوة وطالسٌم ذلك
العالم .وهو مازال ٌنقاد ورائها الٌعرؾ ضعؾ اما حرمان وهو كا الجائع وراء امامه طعام
ولٌس اى طعام وهو ٌعٌش معها كل مراحل حٌاته وحٌاتها وانواثتها الطؽاٌة وسحرها الذى هو
تحت تاثٌره االن وهو ٌعٌش طول عمره بها ومن ؼٌرها تحت شعارات القٌم واالخالق والدٌن
واالكثر وهو بٌن احضانها الٌجروء على النظر الى كعوب قدمٌها ٌحبها وهو فى نفسه وٌتالم
والٌحس احد بناره..هاهو االن ٌرى فى تلك اللحظة التى كانت تحاول جهدا ان تخرج منه
رؼبته وسجن عمره هاهو ٌراها كل من عرؾ من نساء ابنة الحج جبر ومارى تلك االستاذة
التى الٌقوم جمالها وسحرها وكل من كانت معهم صدٌقة وحبٌبه وحتى الججة بطة وام مصطفى
تلك البدٌنه وؼٌرهم من كل ما مرعلٌه وتلك العجوزالرهٌب االم لهم التى الٌقوى احد امامها
حتى بصورتها تلك المراعبة ان الٌنقد الٌها ولكن قرب احساسه بتلك الشهوة وهً تخرج منه
ارد البعد وهو ٌتذكر من هى بالنسبة له ان كانت هى وهو ٌتاكد من هذا الحب وهذا الحضن
االانها لم تجعله ٌتركها وهى تضمه بعنؾ وقوة وهى تجعل ٌده تدخل الى مابٌن صدرها وتلمس
نهدٌه االٌسر .وتضع فمها على فمه تلعق فٌه بقوة كما لوكانت عاشقة اوتحت تاثٌر تلك الشهوة
العنٌفة وهى تخرجها بكل حب وحرٌة لٌست احٌانا بٌن زوجٌن اوربما لمحرومٌن قد فراق بٌنهم
الزمن  .وهى تهمس له بحب وهى تجعله ٌضعط على نهدها كما كانت تود بطة فعل ذلك وهو
الٌستطٌع ان ٌقوم اى شئ فقد تعب من المقاومة وهو ٌرٌد ان ٌحس بتلك المتعة او على االقل ما
هو فٌه معها وهو ٌمنى نفسه انها لٌست هى .وٌمكن ان ٌتحرر فى ذلك بدال من ذلك العذاب كما
ارتاح وهو بٌن احضان تإامها ولكن ذلك الخوؾ وهو ٌرى صوراتها التى تحول دون ان ٌتمتع
بااي للحظة لحب..وهى تقول له وصوتها امتالء بالعوذبة والراقه
_ ارتاح ٌاقلبى طفئ نارك انا مش انانٌة عشن طول عمرى ارتاح واعذابك..فى كلمات
وطرٌقة تخرج اى مشاعر وتحٌى القلب المٌت وفى لحظة واحدة كانت اشبه بالمرٌض النفسى
الذى ٌعٌش حبٌس المتاعه الجنسٌة وٌعانى من العجز الجنسً كان هو وهى كما لوقد ذهاب
عنهم ذلك المرض معا فى لحظة واحدة رؼم انها كانت زوجة وهى االن ارملة ولكن معها
سرها الذى علمه الجمٌع وهى مازالت عذراء وكان تلك اللحظة االن وهم ٌجلسا على تلك
االرٌكٌة فى ذلك المكتب وهو ٌداعب شعرها وٌده التى مازالت داخل صدرها وهى تقبال وجة
وتضع اصبعها االبهام تلعب فى فمه وهو ٌلعقه باللسانه.فعال لحظة لم ٌعٌشها من ذى قبل
والٌظن انه سٌعٌش مثلها رؼم ان ارد كل االمور سهله امامه اال انه بالفعل حبٌس كل شًء
وهو ٌعٌش زاهد كل شئ حوله.ووضعت راسها بٌن صدره وهى تتنهد بعمق وكادت تذهاب فى
نوم وراحة وامان وهى تقول له بكل حنٌة وحب
– وحشتنى اوى اخٌرا راح احس باالمان..ونظرت له وهى بٌن احضانه وقالت له وهى تكمل
وترد على ما فى راسه
– انا مش ساحرة انا كل ال عملته خرجت تعب السنٌن وسجنك ال انت جواه انا عملت ال كان
نفسك فٌه طول حٌاتك وحررتك مرة من نفسك من القمم ال محبوس فٌه..فقال لها بكل وهن
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انا عمرك ال راح .وال جاى انا الحرٌة لقلبك انا ال طول عمرها ادمك ومحروم منها اناحلمك وحقٌتك انا ال طول ماانا جانبك مفٌش أي قوة راح تقرب منك اوتخدك ٌاله تعال..وهى
تجعل ٌده تخرج نهدها االٌسرفى سر بٌنهم وقد علمه الكثٌروعرفه من القدٌم بٌنهم وكان امام
الجمٌع حٌن كان ابواها حى وقد ازهل منه الجمٌع بعد ذلك وهم ٌتاكدوا من انه تإانم روحها بعد
هذا السرالذى كان مكشوؾ ولم تخجل منه ابدا وهو مصدر لفخرها واالعتزاز بهذا الحب الرابط
بٌنهم وحتى بعد ذلك مع الجمٌع صؽٌر وكبٌر وهم ٌسخروا منه بذلك بكل حب لهم مع بعض
كااهل واصدقاء..واالن وهى مازالت فى اصرار من ذلك ان تخرج له نهدها بٌده هو وهو قد
ابعدا ٌده بسرعة لم تنبه لوجودها دخل صدرها ولكنها ادخلت ٌداها هى الذى امسك بهاوهو ٌقبال
تلك الٌد وهى تقول له
– لسه مش متاكد منى انا عمرك بس (بزى)ده الجانب قلبى راح ٌااكد لك انا مٌن والمر الصبار
ال علٌه ال بٌزٌد مع السنٌن وال ٌثبت لك انى انا امك وروحك ٌاابن (فرٌدة)ٌاابن عمري وقلبى
 فرٌدة امى متعملش ال انتى عملتٌهى دلوقتى معى..وهنا كانت اخرجت نهدها االٌسر بسرعةمن تلك الصدرٌة والبلوزة وظهر ذلك الجمال الذى لم ٌتحمل النظرالٌها هكذا وذلك النهد
الصؽٌر بلون تلك الحلمة البنى الذى لم ٌكن قد ارضع احد رؼم انه من هو راضعه ولكن لٌس
من شهوة وكؤنه رضٌع ٌاخذ صدر امه لٌهداء فى كل وقت قبل الفطام وهى حتى لو راء احد
ذلك االن لن تكون مصدر اؼراء بل كاام تخرج صدرها اى وقت لترضع صؽٌرها ولكنه وهو
قد بعدا بنظره .كانت تقول له
_ تعال تدوق بنفسك عشن تعرؾ وتاكد..وهى بكل قوة وجمود وهى تكمل
– اٌه دا مش اثبت كفاي ان انا امك وال..وهنا اقتراب منها وهو ٌمسك نهدها برفق وهو مؽمض
العٌن وادخله فى مالبسها والدموع تنزل من عٌنه وهى اٌضا..وتقول له
 لسه طاهر ونقئ مهم مرت علٌك االٌام ال حاصل دلوقتى معك دا جزء صؽٌر عشن اعوضكعن ؼٌابى عنك ال كنت انت السبب فٌه وارتاح برضة شوؾ حالك باء ازاى واٌه ال واصلت
لٌه وانا دموعى علٌكى دم وانا عمل زى المجنونه وانا بلؾ وبداور علٌك فى كل مكان خالص
ٌاقلبى اناجاٌت عشن افك سجنك
_تفكى سجنى والتعذبٌن..وهنا نهضت فى عنؾ وهى تصلح من نفسها والدموع تنزل منها بقوة
وصوتها بدا ٌتقطع وهى تحاول ان تتمسك لتعود الى ماهى علٌه الحاجة القوٌة بعد فشلها معه
وهو جالس مكانه والدموع تنزل بقوة منه اٌضا وهى تري ذلك العذاب علٌه والعناد او الخوؾ
ما ان تكون لعبة علٌه من كثرة ماراى وباالخص فى بعدها وهو لم ٌكن شئ من كل االلعٌب
وهى معه والنار المشتعلة بعد سفرها وترك مصر..وهى تسعد للخروج وهو ٌنادى علٌها دون
اى شعور
 فرٌدة ماما وحبتى وعمرى..وهى تعود الٌه وترتمى بٌن احضانه وهو جالس التكون بكلجسدها كما لوكانت صؽٌره تجلس بٌن احضان ابٌها وهى تقبال فٌه..وتقول وهى التسطٌع الكالم
من ذلك البكاء الذى التعرفه عٌنها والعٌنه االوهم بٌن احضان بعض ولكن ! لٌس بمثل ماهم
علٌه االن وهى تقول له
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– نعم ٌاقلب فرٌدة وعقل وروح وحتة من جو ة فرٌدة وحشتنى اوى الكلمة دى وحشتنى ٌاابن
عمرى وقلبى ٌاحبى واخو فرٌدة..وهى تقباله بكل قوة وتحضن فٌه بذلك الحب وحنٌة االم وهى
تقبال كل جزء فى وجة وهو ٌقبال ٌدها وراسها ..حتى فتح الباب وهم على ذلك الوضع والدموع
التنقطع منهم وهى التهتم بااي شئ..وكانت مارى والدموع تمالعٌنها وهى ترى ذلك الحب
الجمٌل وهى تقول لها .
_كفاٌة كدة حبٌتى احسن اناسمع صوت حد جاى على هنا..وهو ٌحاول ان ٌؽٌر من هذا المنظر
خجال من مارى وهى ترد بكل قوة وكؤن شئ لم ٌحدث
– ٌولع الجمٌع انا مبعملش حاجة ؼلط وانتوا بتعملوااٌه بره..وهى مازالت على نفس الوضع لم
تؽٌره وتقول لها بعد ان كانت بطة وتلك العجوز الى جوا رمارى .وهى تزاد وهى تضمه الٌها
اكثر وتقبال فٌه
_هو عندى اهم من أي حاجة هو الدنٌا اٌه مش شاٌفٌن عمل ازاى احنا طول عمرنا
ماافتراقناعن بعض زى المردى شاٌفٌن راح ٌموت ازاى من التعب والفراق انا اكتر واحدة
تحس به..وهنا جذابتها بطة وهى تقول لها
—انا حس بكى وهو معكى خالص..فردت علٌها تلك العجوز
– اقصدك انتى ال راح تموتى لو معملتٌش ال عملتٌه دلوقتى معه ٌاله..وفعال قامت فى ٌد بطة
واخذت تلك العجوز ترتب علٌه وهو جالس حٌن ارد الوقؾ وهى تجعله مكانه وبطة تقول
–ربنا ماٌفرقكم انشاهلل..وهى تقؾ والفراحة على وجهها والكل ٌرى علٌها االرتٌاح واالمان
والفراحة التى ترقص بٌن عٌنها من هذا اللقاء وتلك العودة..وهنا كان باب الحجرة ٌفتح بقوة
عندما كانت بطة تساعدها فى ارتداء ذلك البلوفروصوتها قد تؽٌر حٌن عقبت ماري على انه لن
ٌذهاب معهم الى منزلهم وهى عادت الى طبٌعة تلك المعلمة والحجة وهى تقول
 سمعنى كدة الرد على كالم مارى راح ترواح فٌن ها قول انطق راح ترواح على فٌن ٌاروحامك على السطح هناك جانب عشة الفراخ ها وانا اعاٌش فى فٌال طوٌلة عرٌضة ومعى اتنان
نسوان من ؼٌر رجل معنا عشن تفضل الكالب تعوى علٌنا وعوز تنهش لحمى انا وهم ال جاوم
مخصوص معى عشن وجودك جنابنا الو هلل راج..فرد علٌها مسرعا
_انا مقصودتش بس مش عارؾ ا..ولم ٌكملوهى تقول وجهها تؽٌر
_مش عارؾ اٌه ها مش عارؾ ان فى بٌت بٌجمعنا طول ما انا موجودة مش عارؾ ان فٌه
كالب ونارحوالى طب دى ودى..وهى تشٌر الى مارى وتلك العجوز
_ذنبهم اٌه وهم راجعٌن معى هنا ها..فردعلٌها الٌنهى الموقؾ وتهداء قبل ان ٌكبر االمر من
ؼٌر اى شئ
_انا مكنتش اعرؾ اى حاجة عن وجودى هنا وفى حاجات وموعٌد وعوز اخد حمام
واؼٌرهدومى
_موعٌد وتخد حمام ها لٌه انا قرؾ لدرجتى عشن عوز تستحم بعد حضنى..وهنا تدخلت بطة
ومارى تقؾ هى وتلك العجوزة بحذر والكالم سٌاخذ شكل اخروبطة تمسك ٌدها وهى تهدى فٌها
وتقول لها
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_ابنى وحبٌبى ٌمشى وٌقعد فى حتة وانا والنسوان نقعد لوحدٌنا اٌه خالص مٌنفعش ٌروح معنا
بٌته ال هو احنا فٌه وٌستحام وٌعمل موعٌده ها خالص..وقبل اى رد
.............
كان قد دخل مهران الى الحجرة وهو ٌرى ذلك المشهد وٌسمع علو صوتها وهو ٌره وكؤنه
هارون الرشٌدى وحوله تلك النساء برؼم انه كما لوكان فى مجلس تؤدٌب ولكن راسه هذا
المهران التستوعب ؼٌر ما ٌرى ورؼم وجود امه وتلك العجوز ..وكانت تلك الفتٌات ورائه
تحاول مناعه من الدخول حٌن تكلمات بقوة مارى وهى توجه كالمها الى مهران
_انت ازاى تدخل هنا كدة..وزدت النارواشتعالت فى فرٌدة وهى تخرج مابداخلها من ؼضب
وكؤنها الفرصة قد اتات بعد سمع ما اثرؼضابها من ان أمر الٌرٌد الذهاب معهم وهى تعلم انه
لن ٌقوى على ذلك ولكن المفاجاء فٌما ٌحدث له الٌوم من كل شئ .وهى تنزل على مهران ٌما
فٌها من ؼضب حٌن كانت تسمع احد تلك الفتٌات وهى تقول له
_اصبر ٌاحج من فضلك..ولكنه كان قد دخل وصال الى حٌث تلك الحجرة عند بابها وهى تقول
له بقرؾ وؼضب
_اٌه ٌامهران انت راح تعملنى شؽالتك النهارد والاٌه من امتى حد بٌدخل هنا عند المهندسة
ماري بؤذن او من ؼٌر اذن اٌه..وهى تصرخ
_فٌن بنت سٌتن كلب ال خلتك تدخل..وكانت البنات فى الخلؾ ترتعد منها و مماحدث وقبل ان
ترد اى منهم .قال هو بسرعة وهو مرتبك ولم ٌحس بما فعل
_اصل سمعت صوتك عالى فاخفات ٌكون حصل حاجة..فذهابت نحوه وهى بكل ؼضب
وتكلمت بهددوء
_صوتى عالى وانا من امتى كان صوتى مش عالى ها..ثم عادت الى بطة وهى تكمل
_ٌاحجة شكل ابنك راح ٌنهى ال بٌنى وبٌنك ٌارٌت تصرفى انتى عشن كد انا خالص جابت
اخرى..وهى تعود وتشعل سٌجارتها وهى تقؾ وتضع ٌدها على راس أمر فى شئ مستفذ..وهى
تاخذ راسه فى صدرها وهى واقفة..وذهابت بطة الى مهران وهى تضربه على صدره وتجره
امام الجمٌع وهى تخرج به من الحجرة ..وهى تقول له
_ٌاله فى ٌومك االسود دا
وهو ٌسٌر معها وٌنظر الى ذلك المنظر وخرجت وقد امتالءت الطرقة بالجمٌع من الذٌن كانوا
فى مكتبها ولكن وهم عند ذلك المكتب اال الحج جالل الذى وصال الى حٌث باب الحجرة عندهم
وهى خرجت خلفهم ورات هذا المنظر والجمٌع ٌقؾ وجالل عند الباب لٌسمع وٌرى ما ٌحدث
بحكم انه االقراب الٌها..وهنا قالت بكل تهكم
_ هلل اٌه المنظرالحلو دا انا بؤءت فرجة الكل بتفرج علٌها و هلل كوٌس..وفى لحظة كان الجمٌع
ٌعود الى حٌث كان واختفت تلك الفتٌات من امامها ..االجالل وهو خائؾ من اى حدٌث معها
84

الجزء االول

حد الموس(حبيبتى)

حتى الٌفسد امر ذلك الجلوس ..وكان أمر قد خرج الى حٌث تقؾ وهى تنظر الٌه ثم قالت
بقرؾ
_حد ٌنادى الزفت ابو عمرو..وكانت تلك العجوز قد اسرعت وهى تذهاب الٌه فى تلك الحجرة
لتنادى علٌه وهو ٌخرج معها مسرعا وهى خلفه وجالل ٌقؾ الى جوار فرٌدة وامرخلفها وهى
تنظر له دون تعقٌب وحٌن وصال الٌها ابو عمرو وعلٌه الرعب وهوٌاكد ٌتعثر فى الجرى وهى
تقول لتلك العجوز
_خدى منه كل حاجة تخص المكان هنا ومفتاٌح العربٌة..وهو ٌخرج لها كل ما معه من مفتاٌح
الوكالة والسٌارات وهو ٌرتعش وتلك تاخذها منه ثم تعطٌها مفتاٌح السٌارة الجٌب الشروكى
وهى تاخذها وتمسك ٌد أمر وهى تعطٌه تلك المفتاٌح وجالل الٌقوى على اى شئ مما ٌرى
وهى تنهر ابوعمرو
_ٌاله خد ال معك وؼور مش عوزة اشوؾ وش حد منكم تانى اتفضل..وهى توجها كالمها الى
جالل
_ممكن ٌاحج الكالم دا ٌتنفذ..فرد جالل
_رواح دلوقتى وخد الناس ال معك وامشوا..ورجع ابو عمرو للخلؾ وهو ٌسٌر بظهره حتى
كاد ان ٌقع وهو ٌعود مسرعا حٌث خرج من تلك الحجرة التى هم بها الى االن..وهى قالت وهى
تقؾ وجهها الى أمر
 عوز تمشً اتفضل رواح وخذ المنهدسة مارى معك والعربٌة معك اهى انا راح اروح كمانشوٌة..وقد دخلت الفراحة قلب جالل لذهاب هذا فى سٌارتها و معه اٌضا مارى تلك وسٌخلو
له الجو وهى لٌس معها سٌارة والسائق وهو سٌكون معها وسٌجعل سائقه اٌضا ٌذهاب ونسئ
ان هناك سٌارة اخرى معها والتى تخص مارى وهى من احداث المودٌالت والتى ات هى بها
لها من اجل كل شئ اخوة وحب وتعوٌض عن تركها اروبا والرجوع معها الى هنا وهى تكره
هذا البلد ولكن ! فعال مارى متعلق بها كاام واخت وحبٌة وصدٌقة رؼم انها صدٌقة تإامها
وحبٌة تلك العجوز التى تعشقها مارى وهى مكان امها وهى تلك االم للفرٌدة وتإامها امها
الحقٌقٌة وام مارى التى اصبحت التعرؾ ؼٌرها وهى معها فى اى مكان والتعلق بفرٌدة بعد
معرافتها وحبها كما تحب تإامها  .وكانت وهى تنادى على مارى
_ٌاباشمهندسة مارى..فردت علٌها مارى وهى كانت الى جوارأمر
_اٌوها ٌادكتورة..وهى كانت دائما ما تخرج ذلك اللقب لتشتٌت امام الجمٌع وهم فى حٌره من
امر ثقافتها وعلمها فردت علٌها فرٌدة
_لوجاهزها اتفضلى رواحى مع اخوكى..وكانت تلك الكلمة قد لفة براس جالل اخوكى فكٌؾ
هذا الذى ٌحدث؟ وكل ذلك وماٌرى وهو اخو تلك المهندسة وقبل ان ٌسرح فى دوامة االفكار
كانت مارى بالفعل تخرج من الحجرة وهى تقول لها
_خلى البنات تجاٌب حاجتى على العربٌة..واالخرى تقول الى أمر
_ٌاله اتفضل انا مش راح اؼٌب..وهى بكل هدوء وتكمل
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_وماتخرجش ال ما ارجع تام واضح..كما لوكانت االم وهى تؤمر ابن ولٌس اى ابن بل طفل
ولٌس هذا وامرا انه اخو لتلك الجواجٌة وما تفعل هى معه وهو أمرٌرد علٌها بكل هدوء
_طب والمواعٌد ال..ولم ٌكمل
 كالمى واضح ها اتفضل..وخرج ولم ٌعقب وكؤنه اٌضا ٌرٌد ان ٌشعل النار فى هذا الحججالل وهو ٌمشً وٌشعل سٌجارة وهو ٌقؾ ٌنظر الٌه وهو ٌشعل السٌجارة بنظرة كلها
استهترار واستفذاذ ومشئ وكانت احد الفتٌات قد ظهرت..وتلك العجوز تقؾ وتسمع ماٌدور
وهى تنادى على احداهن لتؤتى بحقٌبة المهندسة مارى وكل اشٌائها وفرٌدة تعلم ان لٌس هناك
خروج والذهاب الى البٌت االن من الكل على االقل الن مارى التخرج االبعد عمل عدة اشٌاء
معٌنه فى عملٌة التامٌن والمراقبة وؼٌره .وهو نفسه كان ٌحس ان الٌوم لم ٌنهى بعد من تلك
النظرات االخٌرة له وهناك شئ مازال سٌحدث رؼم التعاب الذى ظهر علٌه بوضوح ولكن
االمر البد فٌه شئ من الترفٌه لتؽٌرهذا التعاب ومارى وهى سعٌدة بما تسمع من انها كانت
تمنى ان تذهب معه لٌس االمن االمان بعد تلك الفترة التى هى هنا وهى تكره مصر ومن فٌها
وخوافها الدائم وذلك الرعب من كل شئ وبعد ما رات من هإالء الناس حول فرٌدة وحولها
وهى نعم تعٌش بؤمان وامن فى حماٌة فرٌدة وقوتها واالهم ذلك الحب والحنان وهى تعوضعها
عن كل شئ ومعها القوة القوٌة تلك االم الرهٌبة الحصن لهم وحتى احساسها بالبعد عن حبٌبتها
االصلٌة تلك التإام التى هى معها كل وقت على الهاتؾ والنت وكل للحظة باللحظة االانهم
جمٌعا كانوا فى ناروهم ٌبحثوا عنه فى كل مكان وهم على امل ذلك الٌوم لٌعود لهم ورؼم
ماعلٌه من تعاب ومرض االانه حٌن ظهر كان كما لوكان القلعة التى سٌحتموا بها وهذا هو
الوضح على فرٌدة وهى تبعث الٌهم بسكٌنة الى قلوبهم من ثقتها فٌه وهى تثبت لهم اوال انه
مازال وحشها الصؽٌر وهى تإمن بذلك ولم تهتز للحظة واحدة منذ رإاٌته وهناك الكثٌر فعال
..وبالفعل نزل الجمٌع من هإال العمال من الباب الداخلى امام هإالء الموجودٌن دون ان ٌصنع
لهم احد أي شئ اوٌنافعهم فى شئ اوحتى أي شفاعة وعند البوابة وهإالءالحراسه معهم وهم
ٌطلبوا منهم االنصراؾ فى هدوء ولكن حسن كان ٌرجوا احدهم وهو معه فى النادى ان ٌتركه
لحظات حتى ٌلقن ذلك درس النه كما كان ٌوحى الى الجمٌع انه اخذه على ؼره وؼفلة وكان
ابراهٌم ٌإكد ذلك االمر ولكن كان الشارع قد راى العكس لٌس مماكان ٌحكى مفتاٌح وااللمنٌوم
والكالم موحد واالمر االكثر تلك المشاهدة المصورة التى الٌعرؾ اٌن اوكٌؾ التقطها االثنٌن
وهم كانوا معهم ٌاخالص واٌحاجرزوا بٌنهم وذلك من االسرار وما راها صؽٌر وكبٌر فى
الشارع من تجارا وعمال وكانها احد ماٌشاع عنها..وبعدها هذا الموعد مع اكبر التجار بالشارع
لرإٌة بعض االشٌاء التى موجودة هنا فى صفقة بٌع رؼم انهم لدٌهم مالدٌها ولكن هو العمل شئ
هنا اوهنا عندى عندك كما هو حال السوق.وهذا الموعد فى ذلك الوقت وله االسباب
الخاصة..وانتهى االمر والجدال مع حسن فى ذلك الشئ وانه ٌمكن ان ٌحدث فٌه طرد لهم اٌضا
وابو عمرو ٌترجهم فى الخروج وٌكفى انهم سوؾ ٌخرجوا بسالم ..وحسن ٌقول لهإالءالرجال
هو مجرد رد الكرامة امام الجمٌع وهم االصدقاء والخوؾ من الحج جالل وهو سوؾ ٌسعد
بذلك وكل االمر انه ٌفلت منهم فقط ومعه ابراهٌم ٌرٌد االنتقام وانتوا وقت الجد تدخلوا ولكن!بعد
رد الكرامة سرٌعا و معهم فرد االمن وهو سوؾ ٌسهل اٌضا ذلك ولكن كانت المفؤجاء وهو
ٌنزل امام الجمٌع وكانت معه مارى وتؽٌر االمر االن فكان من المفروض ان ٌعركله فرد االمن
هذا حتى ٌسهل على حسن الذى قاس تلك القوة علٌه ولكن!كان التسخٌن له طول الوقت وابو
عمرو ٌحذره دون فائدة وكان من ٌسخن هو الحج مهران بعد ان كان هو االعوبة فى ٌد الجمٌع
وهو ان كان ٌنم عن شئ فهى تلك الطٌبة ولٌس دهاء كما علٌه الحاجة امه تلك المعلمة ابنة
المعلمٌن كما فعلوا به طول الٌوم وهم ٌجلعوه ٌسخن حسن خدمهم ورجلهم وكٌؾ ٌهنتى هكذا؟
ومن هذا الذى سٌخذكل شئ وهو قراٌبها والرجل المسئول عنها وعن كل شئ وحتى ماحدث
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وهو ٌدخل الحجرة علٌهم وجالل ٌلعب به كٌؾ نكون نحن هنا وانت باالخص وؼرٌب معهم
وامه اٌضا؟ حتى اشتعلت نفسه ووقع فى الخطاء رؼم تحذٌرات امه له الٌوم وهو ٌرى هذا
ومانعه من الحضور وهى تحرجه تارة امام الجمٌع حتى ٌذهب وٌبعد حتى الٌكون هو سبب
فٌما سوؾ ٌحدث وهى على علم بذلك ومن قبل وهى تطلب منه سابقا عدم التواجد هنا دون
عمل اوحتى عمل وهى تعلم انه االعوبة لهإالء الناس والٌوم اكثر وهى تحس انه سٌكون سبب
لنهاٌة العالقة مع تلك الصدٌقة والحبٌة لها بصدق وهى ترى ماسوؾ ٌتعرض له على ٌد ذلك
الصؽٌر وهى ترى المشهد الذى وصال الى جمٌع من بالشارع وربم اٌضا لحج جالل ومن معه
وهإالء الرجال من الحراسة والسائقٌن ولكنهم اقتنعوا من كالم حسن وانه سٌكون خٌر ولن
ٌصٌبهم اذى وبعد الحدٌث الذى كان فٌه التسخٌن من الحج مهران وهذا ماهو اال ؼرٌب ورؼم
ماراى الجمٌع وعلم عنه وطول الوقت الرعب على ابو عمرو وهم ٌنهروه وٌلموا فٌه وهو
السبب واالكثر بعد ان فعل به مهران مافعل من اهانة وسب وهو االن ٌرٌد ان ٌنصرؾ قبل
حدوث ماال ٌحامد عقبه..وكانت هى لما تشاء ان تدخل الى المكتب وجالل ٌحكى معها وهى
تنزل وقد نزل الجمٌع معها والنار كانت تشتعال فى جالل من عدم االنفراد بها وهى كانت
بداءت تاخذ شكل اخر بعد ان اوحت له بانها ٌمكن ان تكون معه على الؽذاء باانفرد لمجرد
االٌحاء وهو ٌنسئ كل شئ وكؤنه لٌس رجل اعمال من الذٌن ٌرعبوا السوق بل وخبرته اٌضا
وهو ٌلعب بالجمٌع وها هو تلعب به امراة اصؽر منه بكثٌر ولٌست فى خبراته وهى تتلون معه
مثل ( الحراباء)وهو اذ بالفعل كبر الرجل اصبح من السهل اللعب به او من ٌسلم الى التفكٌر
بقلبه وهذا لٌس له كارجل اعمال وهو االن بعد ان كانت تنزل وهم معها وهو على امل ان
ٌنتهى االمر سرٌعا وهى ترٌد ان تجعلهم ٌروا ما فعاله هذا الذى اتات به لعمل وان ذلك العمل
الجدٌد لٌس فٌه وقت لحسن وامثاله وتلك السرقة ومما اشبه بذلك وهى كٌؾ تفكر وتدبر ومعهم
ذلك التركى وجالل فى ضٌق وهى ترمى علٌه اللإم فى ذلك االمر انه كان ٌمكن ان ٌصرفهم
وهو ارد ان ٌكون معه الى االن وهى علٌها ان تثبت لهم االن من هذا حتى قال لها ذلك الرجل
ذو اللحٌة
_لما حضرتك دا مهندس وقرٌبك و...ولم ٌكمل
..................
وكان المشهد الذى كانت تنظره واوعدة به أمر بنظرتها وأدخل االمان على مارى من ان
وحشها مازال وحش ولم ٌإثر فٌه مرض رؼم رإاٌتها لما حدث بنفسها من تلك التسجٌالت
للمراقبة واالن وهم عند الباب...اذكان على حارس االمن ان ٌقوم االن لفتح الباب الى المهندسة
مارى بحكم كٌانها وضعها واالمرفى حالة خروجه واحده ان ٌقوم لتقدٌم التحٌة فقط وؼلق الباب
علٌه وكؤنه ٌؽلقه خلفه وٌحدث ذلك دون قصد .وهو اٌضا بجسده هذا الذى ٌشبه حسن لوحدث
شئ من شجار له القوة والرد واالهم انه لٌس معروؾ اٌضا الى االن من هووهو من حاول
االعتداء وكان أمر اول من خرج ومن خلفه ماري واالكثر تلك الفتاة التى كانت تحمل حقٌبة
مارى خلفهم ولم ٌفعل شئ ذلك الحارس ولكنه خرج خلفهم  ..ومن لهفة حسن النتقام وهو ٌفلت
من ٌداهم ولكن اٌن ٌذهاب مع محترؾ ولٌس اى محترم ومن هو حسن وؼٌره هنا وهو الذى
ترعر على القتال منذ نعومة اظفره ورؼم خوفهم هإالء الحراسة بما لهم من تدرٌب وعمل فى
تلك الوظٌفة من عمر والتمٌز لمثل هذا وصدق االحساس ان حسن ذلك الشئ مع هذا وهم اٌضا
ومنظرهم تلك الصورة لرعب من الٌعرؾ القوة وقتال الشوراع الحقٌقى وما صل لهم من مشهد
ٌدل على ان هذا على االقل مصارع حلبة او مقتال رٌاضى ومحترؾ.واالن ومماسٌحدث
اوعقبة تلك االمر االانهم تركه لعله ٌفعلها بحق..وهو ٌجري نحو أمر ولم ٌهتم اوٌالحظ بوجودة
من الى جوراه تمشً وهى تضع ٌدها بٌن رزاعٌه واالخرٌن تملكهم الرعب فجاء..فتلك هى
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المهندسة بل ولٌست اى احد والجمٌع ٌاخاؾ من ان ٌسبب لها اى ازاعج واالهم انها تسٌر معه
ٌد بٌد اذا هذا..ولم ٌكتمل التفكٌرالن أمر كان اسرع من البرق وهو ٌرى واقفهم على الباب لم
ٌنصرفوا بعد وهو قد انشراح قلبه من جدٌد وظهر النشاط علٌه وقدمه تستقر فى بطن حسن
وهو ٌجري علٌه وقبل ان ٌفٌق من الضرٌة كانت ضربة اخرى من قدم أمر قد اطاحت به كى
ٌتصدم باحد تلك السٌارات البعٌدة امام زهول هإالء الحراسه والسائق الذى ٌقؾ الى
جوارالسٌارة وهو ٌجرى مسرعا خارج الوكالة..وهنا تنبه لصرخت تلك الفتاه وحارس االمن
زمٌلها ٌجرى وٌبعدها عن طرٌقه بقوة حتى اصدامت بمارى من الدافعة..وهو ٌمسك أمر فى
ماٌقال (مقلب حرامٌة)وكؤنه ٌحاجز وٌحمٌه فً شئ واضح من تلك الحركات المكشوفة جدا
وهو ٌمسك أمر من الجانب االٌسر وماهى االضربة راس من أمر استقرات سرٌعا فى انفه وهو
ٌلؾ به حٌث كان ابراهٌم سٌفعل ما فعله فى الصباح وهو ٌجرى معه قطعة من الحدٌد اٌضا
لكنه كان سٌنزل بها فعال علٌه ولكن للمرة الثانٌة ٌفعل معه أمر نفس الشئ وهو ٌدفع الٌه فرد
االمن هذا بقوة لٌصتدم به بجسده هذا المفتول اٌضا وٌقع على احدتلك القطع الموجودة على
جانب السور من حدٌد الجمالون..وكان االثنٌن من الحراسة التى كانت معهم وتركت حسن
ٌنفالت منهم وهم ٌجروا وأمر الٌعطى االمان الاحد كماتعلم وباالخص مثل تلك المواقؾ وهو
ٌعلم انه لن ٌاحجز احد كما فعل االلمنٌوم ومفتاٌح صباحا انما االمرهو (مقلب ذلك
التحاجٌز)المعروؾ فً ذلك الشجار لتمكٌن احد من االخر ولكنه كانت النار حٌث كانت مارى
تقؾ وتصرخ وهى تقول فى ؼضب
_اٌه ال بٌحصل دا..ولم تكمل حٌن دفعها احد هوالء وهو ٌاتى من الٌمن حٌت كادت تسقط لو
تدخل الحجة من خلفها وهى ترى ماٌحدث بعد ان كانت نزلت وصلت لتكون وسط الشجار قبل
ان ٌراها احد من الحارسة اال وهى تسند مارى التى كانت مازالت قرب ذلك السلم ..واالكثر ان
المشهد االن ٌذاع على الهواء مباشرتنا امام الجمٌع من كل الموجودٌن بل واٌضا مفتاٌح
وااللمنٌوم للمرة الثانٌه ولٌس وحدهم بل كبار الشارع من هإالء التجار لتاكٌد والرإٌة الحقٌقٌة
ولٌس مشهد تركٌب لتصنع الحجة بطل جدٌد عندها..وهو اذ كانت صراخة مارى التى الٌعرؾ
شئ اال وهو ٌركل من ات بشماله بقدمه ركلة كلها ؼل نزل بعدها هذا الحارس على ذلك فرد
االمن هو وابراهٌم كما لوكانت شرفة من بٌت وقعت علٌهم .وهو قد امسك ذلك الذى دفع
مارى ٌبده وهو ٌاتى من الٌمن..رؼم تواجد الحجة االن وهى تسند مارى قبل ان تقع من دفعة
ذلك..ولم ٌحس بشئ وأمروهو ٌنزل بٌده فى ضربات سرٌعة على وجه ذلك و الٌلحق ان ٌفلت
اوٌتفادى او ٌدفع عن نفسه وأمر الٌهتم والٌسمع صراخات هإالء الرجال الذٌن كانوا بالخلؾ
من هإالء الرجال وكلمة كفاٌة التى كان ٌطلقها بقوة جالل بعد ان دخل جمع من هإالء الرجال
جمٌعا ٌرٌدوا التدخل وزمالئهم على االرض وهم ٌدفعوا هإالء التجار الذٌن اتوا وقد دخلوا من
البوابة ومهران ٌدخل لٌجد حسن الذى الٌقوى على القٌام من على االرض وهو ٌصرخ
_هو فى اٌه .اٌه البلظجة دى انتى مٌن ٌاااض ومحدش قدرعلٌك..والحجة تاخذ مارى والتتكلم
وهى تتفرج على ماٌحدث وتجعل مارى ترى هذا الذى دفعها وهو ٌقع ركعا كؤنه ٌتوسل الٌه
وبالفعل تركه امرعند تدخل جالل وهو ٌمسك برجاله ولٌس امرا خوفا ان ٌحدث لهم مثل
ماحدث للرجالة هإالء هو ومن معه من هإالء الرجال فى خوؾ وترقب ..وذلك التركى الذى
ٌقؾ عند باب االدارة ٌنظر دون تدخال وهو ٌعلم من هذا جٌدا  ..وجالل ٌصرخ فى الجمٌع بعد
ان قال للمرة الثالثة
_كفاٌة ٌاوالد الكلب فى اٌه..وكان كؤنه ٌواجه تلك الكلمة اٌضا الى أمرالذى كاد ٌفتك به اٌضا
فعال لكنه كان وجه نحو هإالء الرجالة..وذلك الجمع وتلك الفضٌحة له جالل وهو ٌرى اهانة
رجالته وضٌاع هٌبته وما سوؾ ٌحدث بعد قرب اللقاء االن المنتظر الذى كان ٌنوى نهاٌة تلك
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االمور الٌوم وبسرعة حتى ٌملك زمام االمور واالنتهاء مماتفعله تلك الحجة وهى تحت ٌده من
احد حرٌمه او أي شئ ولكن ! هاهى احد الحمقات التى ساتفسد كل شئ..وبالفعل كانت تشتعال
الدنٌا اكثرومهران ٌقول بصوته الجهورى لكى التنطفاء تلك الناروهو ٌساعد حسن على
النهوض والباقى طرٌحا على االرض وابو عمرو قد رحل وفروالكل ٌرى ذلك االمرواشد
واعتى الرجال البودى جارد الذٌن لالمثٌل لهم وهم ٌعملوا مع اقوى رجال الدائرة واهم واحد
معروؾ لدى الجمٌع فى تلك الحالة التى الٌرث لها على االرض .وجالل الٌقوى على رفع
راسه وذلك ٌقول مهران للمرة الثانٌة
_دى بلطجة انت ٌاااله محدش..ولم ٌكمل وقد تملكت حسن القوة والؽرو ومرة ثانٌة امام الحج
مهران وهو ٌسنده وامام الحج جالل واراد ان ٌرٌهم انه مازال االقوى ولكن امامهم وجري نحو
أمر ولم ٌصده احد وقبل ان ٌصل الى أمروالحج جالل ٌمسك أمركما لو ٌهدى فٌه كاكبٌر ولكن
برفق وحذروكؤنه سٌتكلم معه كاكبٌر المنطقة وقد دفعه أمروهو ٌرى حسن من خلفه ٌاتى و
جالل فى ؼل وأمر ٌحس انه سٌفعل نفس مافعله رجاله..وتقدم أمر بثبات من حسن وهو ٌجري
علٌه بعنؾ وٌرٌد ان ٌدخل فٌه بجسده ولكن أمر الذى امسكه من ٌده االثنٌن وقد لوهم بقوة خلفه
وهو امامه كما كان ٌفعل الفتوات فى القدٌم فى الخناقات القوٌة على من ٌكون فتوة الحى
االخر..حتى صرخ حسن وأمر لم ٌضربه بل دفعه من جدٌد لٌرتطم بمهران ولكن مهران تركه
ٌقع على االرض وهو ٌتقدم كؤنه من سٌنهى علٌه وحٌن تقدم من أمر ٌرٌد ضربه ولكن أمر
امسكه وقبل ان ٌفعل فٌه شئ..راى الحجة بطة وهى قبل ان تصرخ فى ابنها كان أمر دفعه فى
قوة وتركه احتراما لتلك المعلمة..وهنا بعد رإٌة الجمٌع لم ٌحدث والحج جالل ٌضرب حسن
بالقلم على وجه امام الجمٌع فى ؼضب ..فقالت الحجة تلك الحبٌة بكل هدوء وهى كما لوكانت
راقصة تزهوا بالجارد الخاص بها وهى بكل تهكم قبل ان ٌتكلم احد وفى طرٌقة استفزاٌة جعلت
الجمٌع فى ذهول بعد ان تركت مارى بكل هدوء فى احضان أمر امام الجمٌع ولم ٌساعد احد
من الذٌن على االرض فى النهوض من باقى الوقفٌن من رجال رؼم وجود الكثٌر االن..وبطة
امسكت ابنها الذى قبل ان ٌنطق من جدٌد بعد ان كانت فرٌدة تلك الحجة وهى نظرت الى امه
الحجة بطة نظرة فقط وهى تتكالم و تقول بنفس الشئ
_اتفضلوا ٌاحجج..وهى تشٌر بٌداها بالترحٌب نحو االلمنٌوم ومفتاٌح ومن معهم
_معلش اصل عندنا تدرٌبات قتالٌه لرجالة الرجالة اوى وعلى فكرة ٌارجالة وهى تنظر الى
الحج جالل ومن معه والى هإالء وهى تقول
_ال ٌعرؾ ٌعمل معه حاجة اهو عندكم وقعد هنا فى السبتٌة مش راح ٌروح البٌت مع اهله ال
هواحنا مشئ ٌامهران وابوعمرو عارؾ طرٌقه..وهى تمشً وتعود لتنظر الى الخلؾ وتقول
لمفتاٌح وااللمنٌوم بؽضب
_اٌه مش راح نشوؾ شؽلنا هاتوا الرجالة وٌاله على المكتب..ثم نظرت الى أمر وهى تقول له
_اتفضل ٌابشمهندس طلع الباشمهندسة عشن ترتاح شوٌة ..وهى تمربٌن هإالء االخرٌن وهى
تقول لهم
_لمإاخذة ٌابهوات عشن نشوؾ شؽلنا المكان مكانكم
وهى تدخل ومن ورائها مارى وأمر ٌدفعها برفق كى تذهاب ورائها وهو كان ٌرٌد الوقؾ وهى
تجذب فٌه والترٌد السٌر بدونه وهو ٌنظر الى ذلك التركى الذى لم ٌبعد عٌنه من علٌه طول
الوقت وأمر نظرا له وكاد ان ٌشٌر له بطرٌقة المقتلٌن كما فى افالم االكشن ولكنه اكتفى بالنظر
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المتبادل بٌنهم فى تلك اللحظات..وكان مفتاٌح وااللمنٌوم فى ظهره وباقى هإالء الضٌوؾ وهم
ٌدفعه الى الدخل مع الحرص من االٌقترب احد من مارى وهم على علم من هى..وكان مهران
ٌزٌد فى ال برطماة وامه تزٌد له فى السب وجالل قد نهره وهو ٌقول له
_امشً دلوقتى ٌامهران..وهو ٌقول لبطة
_خدى من هنا دلوقتى ٌاحجة..وهى تسحب فٌه وهى تسب له وتلعنه بكل عدم احترام فهو سبب
تلك المصائب جمٌعها كلها وخسارة تلك الحبٌة التى حدثت فعال بعد ان كانت ستكون العداوة اذ
ضربه حبٌها هذا الذى احبت من قبل ان تره.وحتى جالل لم علم انه هو السبب الرٌئسى لما
حدث بعد ان جعل مهران ٌشعال الدنٌا بتلك السفاهات التى الٌعلم كٌؾ سٌنهى الموقؾ وٌطفاء
تلك النار؟ واهانة رجاله من فرد واحد ماهذا وما عمله مهندس ام فتوة ؟ وهو ٌفعل ماٌفعل وكان
حوله كل الرجال من هإال البهوات والحٌلة الاحد والمبرر وقد راى الجمٌع باعٌنهم ماحدث
ولن ٌنفع القاء اللوم علٌه كما كان سٌحدث فى الصباح وبعد المعرفة من هو وبعد ماراى الجمٌع
من تسجٌل حى لما حدث وهم ٌظنوا ان من وراء ذلك مفتاٌح وااللمنٌوم من صورا ذلك ولهم
من العقاب ما لهم على ذلك ان كانوا هم من فعل اوال ونقل ماٌحدث و لوال حماٌة الحجة لهم
ولكن االن بعد ان راى الجمٌع واكبر التجار االن وهم بالفعل كما علم جالل انهم لدٌهم موعد
معها وهو من كان سٌحضر وٌكون الكبٌر وكبٌرها وهو ٌخلص لها تلك الصفقة وصفقتها كلها
ما تلك الحماقة ولم ٌجد شئ ٌفعله!!
......
واما فرٌدة وهى تسٌر وهى امامهم وهم جمٌعا خمس اشخاص بمفتاٌح وااللمنٌوم وهم ٌسٌروا
حول امر ومارى بٌن ٌده تمسك به بقوة والفراحة تمالء عٌنها بتجربة حقٌقة امامها وهى على
ٌقٌن من االلمه فى تلك الفترة من بعداها وفراقها له وما اصابه من مرض ومع اناس بقوة حقٌقة
لما راءت علٌهم فى تلك الفترة التى عشتها هنا معها وحدهما مع تلك االم..وتعلٌقات االلمنٌوم
ومفتاٌح وهى تسٌر امامهم دون اى خوؾ منها وهى تمشً وتسٌر كاانثً ولٌست اى امراة وهم
تعودا على رإاٌتها بتلك القوة والصارمة والحزام حتى فى مشٌاتها ولٌس كل افعالها
فحسب..وتلك التعلٌقات منهم هم االثنان واالخرٌن فى خجل وخوؾ منها وهى تعلٌقات
الٌستطٌع احد االٌرد علٌها والٌضحك منها حتى مارى التى كانت تضحك دون خوؾ وهى
تخرج عن ماهى علٌه..وفرٌدة ترد علٌهم بكلمات اشبه باالمر ان ٌكفوا عن ماٌقولوا وٌحترموا
انفساهم ولكن بكل دالل وهم ٌزٌدوا وهى كؤنها بما تؤمرهم ان ٌقولوا اكثر وهى تضحك دون ان
ٌراها احد وهى امامهم تزاد فى االنوثة التى حرمات منها فى تلك الفترة وهى االن قد انتهت
بالفعل من هم هإالء االشخاص الكوبس وامرا ذلك التركى وسره.بعد رجوع صؽٌرها وحشها
والحصن الحصٌن لها هى ومن معها جمٌعا وكان مفتاٌح وااللمنٌوم ٌحسوا بذلك االمر لما بٌنها
وبٌنهم من اسرار وهى التهتم بمن معهم من كبار السوق التى تظهر امامهم بكل قوة وعزٌمة.
وتكبر وهى تسٌر امامهم دون خوؾ وهم اٌضا قد احسوا بذلك التؽٌر كلما زاد مفتاٌح وااللمنٌوم
التبهى بما فعله ابو اسكندر السواحلى مثلهم وهم ٌروا ماعلٌه من قوة وتلك التى ٌعلمها الجمٌع
وهى بٌن ٌده االن هذه الجواجٌة حتى وصال الى باب المكتب ..وكانت تقؾ الفتٌات ومعهم تلك
العجوز تدخن سٌجارتها بهدوء وجهها ٌزاد احمرار وطلبات فرٌدة منها ان تدخل الضٌوؾ
المكتب وضٌافتهم بكل دالل وانوثة وهى تنظرلهم االن كاانثً التهتم بشئ فهذا اخرٌوم لها هنا
كاالحجة والمعلمة فلقد جاء ولى العهد ورجالها وحٌبها وحراٌتها التى التنعم وتهناء وترتاح حتى
فى مالبسها وجلوسها االوهو معها.وهى تطلب من أمر الذهاب الى مكتب المهندسة مارى حتى
ترتاح لبعض الوقت بكل دلع فى كالمها.واٌن االن جالل لٌرى تلك االنثئ؟ وهى تسؤذن منهم
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بعض الوقت حتى تطمؤن على الباشمهندسة تلك الضٌفة التى كان الٌجب ان ٌكون امامها تلك
االشٌاء تحدث..بعد ان مشٌت مارى مع أمر وهى تلحق بهم وهى تكمل لهم
_ المكان مكانكم وانتوا اصحابه..وهى تحس االلمنٌوم ومفتاٌح باالترحٌب بهإالء (الن ذلك
مكانهم هم) ودخلت معهم تلك العجوز..وااللمنٌوم ومفتاٌح اخذهم الضحك والساخرٌة من هإالء
الرجال ..وبعد جلوسهم وهى تؤمر من معها من فتٌات وتلك التى رات االحداث ومفتاٌح ٌداعبها
وٌعٌد علٌها ما حدث وهى خائفه والترٌد الرد علٌه من تلك المراة التى تقؾ وتثٌر الرعب معهم
جمٌعا ولكنها لم تعقب علٌهم وهى تؤمراالخرٌات ان ٌذهبوا لعمل الضٌافة لهم وهم لم ٌستطٌعوا
االن تكبر كما كان ٌفعلوا امام من بالشارع وهم ٌروا اشٌاء تختلؾ ولكن هإالء من كبار
الشارع ولٌس االلمنٌوم ومفتاٌح كما تعودا ان ٌتعملوا معهم بذلك االستخاؾ رؼم انهم اٌضا من
اهم االشخاص هنا وبالشارع.وخرجت تلك المراة ومن معها وتركت تلك بٌنهم ولؽالسة مفتاٌح
وااللمنٌوم علٌها..واما فرٌدة التى دخلت الحجرة واخذت مارى فى احضنها وهى تقول لها
 ها حاسه انى ماخدعتكٌش وانه لسه بخٌره انا كنت عوزكى تكونى معى فى امانانتى بالدنٌا عندى..وهى تقبالها بعمق وقالت فرٌدة وهى مازالت تحضانها وهى تنظر الى أمراناحققت لك ال كان نفسك فٌه من ساعة مدخلت هنا مرة واتنان بس الشتاء للٌله طوٌل وراحٌبداء ودخل اهو ولسه فى كتٌر اوى والٌوم لسه ملهوش اخر لو شاٌؾ انك تعبات ومش راح
تعرؾ تكمل رواح نام على السطح او فى حضن الحجة والحج بدل مصورتك تهز ادام...وسكت
برهة ودون أي تعلٌق اكملت
_لوحدى انت عارؾ ان قوة بس ٌعانى ممكن ٌعتبروا انى النهارد خالص المهلة انتهت بتاعتى
وهم فاكرنى ست مش عوزٌن ٌعملوا معى حاجة واهو منتظرٌن الوقت المناسب ٌعانى مش
قوتى ال بوهم بها نفسً والستات الؽالبة دى..كانت كالمتها نارٌة تحرق وهى تلهب مشاعره
وانه لٌس بقوة لحافظ علٌها هى ومن معها اهلها واهله المسئول عنهم ..فذهاب نحوها وقبال
راسها هى ومارى وهى بٌن احضانها وهو ٌقول لها
—انتى طول عمرك قوٌة وانا المحمى فٌك مش انتى ..فردت علٌه
_رواح ولم تحس انك تقدر انا فى انتظرك وخلى العربٌة معك..وقبالها ثانٌا ثم قبال ٌدها فى
شئ كان معهود بٌنهم واصبح امرا طبٌعى وتعودت مارى وكل من كان ٌعرؾ العالقة بٌنهم تلك
وكان تلك الحركة الرد الوافى على ماقالت ..وخرج وهو الٌحاول النظر الٌها وهنا تركتها
مارى فى عنؾ وخوؾ وهى تقول لها وتاكد تنهار
_انتى راح تسٌبه ٌخرج وٌمشً ونرجع لوحدٌنا من تانى والنهارد بعد ال حاصل دا كله وانتى
عارفة ان دا ٌمكن ٌكون اخر ٌوم ومش بعٌد دلوقتى ٌنتهى كل شئ وانتى ال بتقولى
وعارفة..فاخذتها فى احضانها وهى تهدى فٌها وقالت لها بكل هدوء
_انتى خاٌؾ ومعندكٌش ثقة فى لدرجتى
_بس اصل..ولم تسطٌع ان تكمل وهى تبكى بخوؾ
 ٌاها لدرجتى انا ماعرفش احمٌاكى طب ودوى وقوتها لكن انتى عشاتى وعرفتٌها وعرفتٌنوعارفتٌه هو تفتكرى ان راح ٌنام النهارد فى مكان وانا فى مكان بعد معرؾ
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ان انا جانبه وبعدٌن عوزٌنى اقعده دلوقتى معى هنا وتحت الكل ٌقول ان خاٌؾ ٌخرج وانا
عماله اقول انه لسه راح ٌكون فى المنطقة والٌعرؾ ٌعمل معه حاجة واالهم هو فعاال فى
ضٌوؾ من اهم صحابه هنا النهارد من اسكندرٌة جاٌن مخصوص عشنه وعشن مرضه وٌمكن
بكتٌر كل ال فى اسكندرٌة ٌكون هنا الصبح ان موصلوش اللٌلة واالصحاب دى ال ممكن
تضربه بالناراو ٌقطعوا منه على الحى لو ماكنش راح ٌكون معى ومش انا بس انتم ال دلوقتى
عندهم اهم بكتٌروجودكم معى ٌعانى االمر كبٌر ودى ناس مش اى حد والحتى ال مر علٌكى
من كل شر بس دلوال ناس تانٌة وانتى شوفتى بعٌنك اٌه الحب ال بٌنهمومعنا وحتى ال فى
الخارج مع روح قلبك وتإامى وفى ناس الزم ٌسلم علٌهم عشن دولو الناس الجملٌة الحلوة زى
اصحاب واحباب العمر واالهل وال منهم الؽادة واهلها ال تحرم منهم فى لحظة عشن ٌكون بٌنا
وبعدٌن ٌاله عشن تقعدى معى مع الناس ال فى المكتب عشن بعد كدة معادك انتى مع الفرحة
الجمٌلة ال بتحلم اى بنت وامها بٌها اللٌلة واحنا بنعمل حفلة ضحك ونخرج من ال حنا فٌه وانا
بفرح قلبك وحٌاتك واورٌكى اٌٌه ال راح اعمله مع الضٌوؾ ال معه وراح ٌقبالهم دلوقتى ها
مصدقنى ٌاقلب فرٌدة
_مصدقكى ٌاروح وقلب وعمر مارى انا بحس معكى انك.وسكت ولم تكمل
_انك بنتى مش صحابتى والصحابة تإامى
_وهى برضة بتحس انك امها
_طب ٌاله لدودى تسمع وهى بتزعل من كدة
_دودى عمرها من ٌوم ظهرتى مازعلت واحنا بنحس معكً باالحس دا..واخذا ٌعٌدوا من
ترتٌب ثٌباهم وهٌئتهم وخرج لٌذهاب نحو المكتب وهم ٌمشوا كنساء امام تلك الفتٌات والعجوز
التى كانت تجلس تشرب القهوة امام البوفٌه وسٌجاراتها وهى بحالة من االستراخاء
............
وكان تحت فى االسفل هناك مجلس تؤدٌبى لهإالء الرجال سبب كل ماسٌحدث الٌوم واضاع
علٌهم فرصة العمر بعد ان كان االمل فى الحج جالل كبٌرهم وهو سوؾ ٌتمكن من تلك الحجة
وما لدٌها هنا من اشٌاء تخصهم وهامة واالهم جالل الذى كانت ستكون له اخٌرا وهو بالفعل
كان اخر ٌوم النتهاء من تلك العجرفة ونهاٌة تلك المهزالة معهم وهم اسٌاد السوق وؼٌره مما
تحمله وهم اقوى من أي قوى فى المجتمع ومها كانت قوتها لكنهم تحملوها رؼم انهم ٌحسوا
بتلك القوة والتساٌد منها بالفعل .والٌوم نعم وظهورهذا ولكن من هو حتى ٌكون فى حسابتهم
ولكن قد حدث االن ماٌؽٌر كل شئ..وجالل بعد ان صفع حسن على وجه وهو بكل ؼضب وهو
ٌبصق على باقى الرجاله وكاد ان ٌنزل بهم الضرب وهم بٌن اٌدى رجال من تلك الحراسة وهو
لٌس من شئ ؼٌر افسد ماكان سٌتم ولكن لالهاناته هو ومن معه وخذاله منهم وهو ٌظن ان معه
قوة لٌس بعدها وهم ٌسقطوا من فرد فى لحظة واحدة ولوال ان تمكن منه هوالء الرجال و معهم
ذلك التركى وذو اللحٌة واالخر وهو ذوكرش كبٌر حتى اجلوسه على تلك االرٌكة فى ذلك
البهوا فى االدارة وهو ٌنزل بهم اشد اللعنات والتوبٌخ وهم ٌهدواء فٌه حتى تتكلم ذو اللحٌة وهو
ٌواجه كالمه الى هإالء
_ٌعانى لو مكنش شافنا بنفسٌنا كن صدقنا أي مبرر منكم لكن دا احنا شافنا وهى كانت معنا وال
بره شاؾ وٌمكن الدنٌا كلها علمت بالحصل حركات مكشوفة متدخلش دماغ اى حد اٌه معنى ال
حاصل حد ٌفهامنا ٌعانى واحد ٌفلت من بٌن اٌدكم عشن ٌرد كرامته وراد بس مش معكم وانتوا
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ال كل شاٌؾ وعارؾ تكلوا الطوب وتنهشوا اللحمة نٌه ها حركات اٌه دى وانتوا بتاإارالكل
انكم عوزٌن كلكم تضربوا واحد ولوحتى مش عارفٌنه طب ال معه وهى معرفة وقفت وبتكلم
راٌح حضترك تضربها كده..وهو ٌشٌر على ذلك الذى دفع بماري وهو ٌقؾ ومازالت الدماء
تسٌل من وجه من عنؾ مانزل به واالخرٌن فى حالة ٌرث لها وهم وقوؾ من اثر مااصابهم
واكمال وهو ٌوجه كالمه الى فرد االمن
_وانت راٌح تمسكه حتى مش تعمل نفسك بتحمٌه عشن ال معه فى شكل هزٌلى ٌاخسارة..فرد
ذلك الذى تسٌل من وجه الدماء بصعوبة وهو ٌرتعد مماسٌقول
_اصال حسن قال ان الزم ٌحٌب حقه ادام الكل عشن ٌثبت انه اتؽفل واحنا كل ال نعمله نساعده
عشن دا راح ٌفرح جالل بٌه..فقال الملتحى وهو ٌرى جالل ٌقوم وهو ٌرٌد ان ٌنزل به ما
استطع من ؼل فٌه هو ومن معه والتركى ٌمسك به
ال رجاله بجد رجل ٌاااله وجاب حسن حقه ها وخالص ماشاٌؾ المهندسة والسمعها وهىبتدخل ال ونعم الرجالة ال بشتؽل معنا..وهنا قال جالل والتركى ممسك به
انا راح اورٌكم ٌاكالب ٌاوالد الكلب عشن تسمعوا كالم حسن كوٌس وال مع حسن..وهوٌؤمرباقى الرجاله باخذهم الى المكتب حتى ٌتصرؾ معهم قبل طردهم وهم الٌصلحوا االن ثم واجه
كالمه الى حسن وابراهٌم وقال لهم
_انتوا باء خسارة اعمل معكم حاجة توسخنى اكتر من كدة وهى نفسها من زمان تطردكم طردة
الكالب وهى شاٌؾ سرقتكم وؼباءكم واهى جات لها الفرصة وانا معندٌش استعداد حد ٌشاورا
على وٌقول اهم ال مع جالل الشرنوبى وبٌحممهم وٌعلم بٌتقال على اٌه بسبكم وهى وشرها
وافعالها وراء كل ال بٌحصل وبٌتقال وكمان هى ال كانت بتقولى اطردهم وٌارٌتنى سمعت
كالمها قبل ماتجٌب ال هزاءكم وفاضحكم وٌعلم اٌه تانى وسبب كل المصاٌب ال راح تحصل
وشؽل مهم ٌبإظ بسبب كالب زٌكم وانا السبب فعال ٌاكالب ٌاوالد الكلب..وهو ٌقول لباقى
الرجاله
_خدوهم وارمهم بره الوكالة وخلٌهم لشارع هنا هو ٌعاقبهم..وهو هنا قد اخرج نفسه من انه
ٌهتم فعال بهإالء وهو قد ات الٌوم لٌاتى الٌهم بحقوقهم ومهم حدث معهم صباحا وهم من رجالته
وهو من جعلهم هنا على راس العمل وهم مفروضٌن علٌها وؼٌره وهى بالفعل كانت تجاهز
لتلك اللحظة لطردهم بتلك المذالة وهى من رفعت بهم واالن تنزل بهم الى اسفل سالفٌن...وخرج
بهم ثالث رجال امام باقى الموجودٌن وذلك البواب الذى ذهاب بعٌدا حتى الٌاتى علٌه
الدور..وخرجوا بهم الى حٌث ذلك الباب وهم ٌدفعوهم امام الجمٌع فى ذل والاحد منهم ٌقوام
وعند الباب كان مهران ٌرٌد الدخول ولكنه توقؾ مع ذلك المشهد وابراهٌم ٌقع على االرض من
قوة الدفع به وهو ٌسمك حسن قبل ان ٌتعركل هو االخر.وهإالء الرجال ٌرموا بهم خارج
الوكالة وهو ٌنهر هإالء الرجالة
_اٌه ال بتعملوا دا دى رجالة المكان..فرد علٌه احدهم فى ؼلظه
_دى اوامر الحج جالل دولو ملهمش مكان هنا واٌك حد منهم ٌهوب الناحٌة دى..ودخلوا وهم
الٌهتاموا بمهران..الذى اكمل تلك االهانة والفضٌحة لجمٌع وهو ٌقول لهم بصوته وبقوة زائفه
_تعالوا معى ٌارجاله انا راح اتصرؾ وانهى لعب العٌال دا ..وهو ٌتحمل ما لم ٌرٌد جالل
تحمله وضع نفسه فى مجال القال والقاٌل وهو ٌستمر فى تلك المهزلة وٌذهاب بهم الى القهوة
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وٌجلس بهم حتى امتالءت المقهى عن اخرها لتفرج على من هم كانوا الاحد اال وتمنى ان ٌكون
مثلهم لما هم فٌه من عمل مع تلك الحجة التى كانت تجعلهم كم لوكانوا هم تجارواصحاب
محاالت ولٌسوا عمال وحتى من الٌدخل المقهى االلطلب وٌذهاب الٌه فى مكانه فى السوق من
عمال المقهى كما هو الحال الخدمة على من بالسوق وهم جاءو لٌجلوس وٌسمعوا لمهران
وهرائه وكان ابو عمرو ٌجلس معهم بعد ان ات به مهران وهو ٌتكلم بكل ساذجة التخفى على
الجمٌع ممن راء مشهد الصباح ومن راء ماحدث االن على هاتفه من بعض التجاروؼٌرهم من
الصبٌة والعمال بعد وصول ذلك المشهد الحى لهم والاحد ٌعلم كٌؾ ذلك ؟والكل ٌقؾ وموجود
واالهم هو وجود اكابر السوق االن معها ولم ٌخرجوا بعد وهم رواء باانفسهم ماحدث وحتى
القهوجى وهو الٌصدق كالم مهران وتلك القوة وهو قد راء بنفسه ماحدث وهو ٌنزل بعض
الطلبات فى محالت االلمنٌوم ومفتاٌح وهو ٌرى اللقطة فى وقتها على هاتؾ الواد مصطفى ابن
ام مصطفى جارت امر..ومهران ٌتكلم وٌافضاح اكثر واكثر وهو الٌحس بشئ وهو ٌقول لهم
_دا كالم فارغ جالل مٌن ال ٌطردكم والحتى هى تقدر اٌه خالص مفٌش رجل ٌقؾ لها وانا
الرجل المسئول عنها اٌه خالص ودلوقتى راح تاخدوا حقكم منه ادام الخلق دى كلها..وهو ٌنظر
الى الجمٌع والكل ٌعلم انه ماهو االن ال( كدب زافة) وهم ٌعلموا انه لوال امه لكان هذا جلس
االن تحت الكوبرى واالهم هى من وهم على علم بذلك والدلٌل ما فعلت بهإالء الرجال واالكثر
بعد ان كانت امه فوق راسه وهو ٌقول لهم وعلٌه نفس القوة
_انتوا رجالة المكان والشارع ومحدتش ٌقدر ٌعمل معكم اى حاجه وانا موجود ومن الصبح
راح تكون فى مكانكم ودا لو رجل ٌورٌنى ازاى راح ٌدخل هنا تانى بعد ما اعجزه
دلوقتى..وكان القهوجى ٌقول الحد المعلمٌن الذى كان ٌشرب الششٌة الول مرة بالمقهى وهى
تذهاب له كل الطلبات الى محله الذى امام الوكالة الى جوار محالت االلمنٌوم ومفتاٌح وهو بٌنه
وبٌنها تلك الحجة كل خٌر واحترام لها والتحٌة المتبدله بٌنهم وهو ٌاخذ منها بعض االشٌاء
والتسدٌد على فترة وهو ٌقدر لها ذلك االمر وؼٌره من بعض التجار مع الخوؾ منها بسبب من
ورائها وقواتها فى التعامل ولكن عند الحاجة ٌجدوا منها كل خٌروهم ٌتحملوا تعجرؾ هإالء
العمال الذٌن كان رؼم حسدهم على ماهم فٌه اال والكل ٌكرهم وقد علموا انها اٌضا تكرهم
وتدبر لهم ما ٌخذلهم وتلك االهانة االن وهى لها الٌد فى كل ماٌحدث واوصبح والٌخفى على
الجمٌع من هى تلك المراة..فقال له القهوجى
_اٌه راٌك ٌاحج فى الكالم دا
_لوكان اسكندرانًا كنت قلت علٌه زى الكلمة المشهور علٌهم فى فتح الصدر(شٌاله من فوقى
لموته)
اسكندرانى
_ما العمل معهم كدة
ا
_ود دكر بس الموضوع مش كده اكٌد الحجة دى وراء كل ال بٌحصل ومرقدة كانت لٌوم دا
االسكندرانى النهارد
وطلعت الواد
ا
 بٌقول انها حبته ٌامعلم_انت اهبل ٌااله هى دى بتحب دا مٌن القال كدة اكٌد معلمك العبٌط ولو حبته كدة من اول
ماشافته وانت مش بتقول كان قعد هنا مع الحجة بطة وبٌاحشوا مع بعض اٌه دا اكٌد الموضوع
مش عادى وهو مش الشٌخ كان بٌكلم امبارح ابو عمرو ال كان عمل فٌها طٌار مش سواق
عشن ٌشوؾ لواد شؽلنا عندها اجرى ٌاله هاتللى قهوة عشن القعدة راح تحلوا واحنا بنتفرج ٌاله
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وكان عنتر القهوجى ٌنادى على القهوة لذلك المعلم الذى ٌشبه المهندسٌن االن واصحاب
التوكٌالت الكبرى كما هو الحال الذى تؽٌر بذلك الشارع واالعمال الموجودة به وهإالء اٌضا
الذٌن معها االن مع مفتاٌح وااللمنٌوم فى هذا اللقاء..ولكنه توقؾ والجمٌع ٌتفرج على منظر ذلك
الؽول مهران وامه على راسه وابو عمرو مرعوب من افعال مهران هذا وما سٌحدث بسب ما
ٌفعل وهو ٌقول له
_ٌاحج كفاٌه لحد كدة وعدت على خٌر والحمد هلل ان راح نرواح على بٌوتنا على رجالنا
_بس ٌارجل ٌاهبل وهنا امسكته امه وهى تقول له
_هو االهبل برضة..وهى تجره امام من بالقهوة والشارع وهى تقول لهم
_ٌاله كله ٌروح دلوقتى منكم ومش عوزة اشوؾ وش حد فٌكم لحد مااالمور تهداء وٌحالها
الموالى ٌاله..قالتها فى عنؾ وهى تسحب ابنها وهو ٌمشى معها وهو ٌخافها فعال وكٌؾ الٌفعل
والشارع باكمله ٌخاؾ منها وهم ٌعلموا من هى بصدق..واسرع ابوعمرو وهو كان ٌتمنى اى
فرصة لذلك حتى ٌنجو بنفسه وهو اكثر من عرؾ شرها وقوتها واخذ ابراهٌم بحسن وهو ٌمشى
به مسرعا خوفا من تلك النظرات االحتقارٌه لهم وذلك التشمات الذى ٌمالء العٌون وحسن النار
تشتعل به وابراهٌم ٌجره خوفا من حدوث شئ اخرمع احد بالشارع حتى لو قدر علٌه حسن
فستكون المعاٌرة لهم ولٌس فحسب بل ٌمكن ان ٌتجمع علٌهم الجمٌع ولن ٌكون فى حماٌة احد
بعد تلك الطردة وهم كان الٌجرإء احد للنظر لهم من اجلها والالتدخل معهم وهم ٌعلموا من
ورائهم من هإالء الكبار..ومهران وهو ٌركب السٌارة مع امه وهو ٌسٌر معها منقاد وٌحاول ان
ٌعلو صوته علٌها
_فى اٌه ٌامه جرى اٌه
_ماإ لم ٌلهفك مش عارؾ جرى اٌه ٌاهبل ٌاابن االهبل
_ٌامه عٌب كدة احترامنى شوٌة ادام الناس
_احترامك ازاى وانت هزاء وعبٌط ولعبة اعمل اٌه بس فٌك خالص حطت اٌدى فى الشق منك
ومن عمٌلك النافع فى اى حاجة الهى تولع زى ماانت بتولع الدنٌا رواح ٌشٌخ ربنا ٌولع فٌك
ٌبعٌد
_ٌامه كفاٌة دعا باء راح امشً واسٌبك واسبالك الدنٌا كلها
_ٌارٌت تؽور وترٌحنى منك ومن اٌامك وذكرى االٌام السوادة ال خلتنى اشوؾ توار زٌك
ٌوكستى ٌاخبتى ؾ خالفى..وهى تنزل به مماٌجود لسان ام من سب ولعنات وهى تضرب فٌه
..................
وأمر وهو ٌنزل وٌدخن سٌجارته وٌمر علٌهم اثناء اوامر جالل لرجاله االخرٌن ان ٌاخذوا
هإالء الى حٌث ٌتم عمل االزم معهم وبعدها ٌكون ماٌكون من طرد لهم ..وهو ٌمر وكؤنه الحد
موجود امامه حتى استوقفه ذو اللحٌة وهوٌقول له

95

الجزء االول

حد الموس(حبيبتى)

_باشمهندس ال حاصل دا مش مقصود والرجالة متعرفكش والحج جالل راح ٌطردهم وهو
بٌنزل علٌهم اشد العقاب زى ماطرد العمال ال اساءت لحضرتك..فنظر له امر وللجمٌع وهو
ٌقول له بكل هدوء مستفز
_الحج ٌطرد ٌخلى دا موضوع ماٌخصنٌش وبعدٌن انت بتقول الرجالة متعرفنٌش
مفٌش أي مشاكله عن اذنك..وهو ٌمشى وهو ٌود لٌرمى التحٌة بٌده لذلك التركى ولٌس التحٌة
المعروفة انما االشارة التى ٌقوم بها بعض من بالؽرب ان الدورعلٌك كما كان سٌفعل بعد تلك
المشاجرة وهو بالفعل ذلك التركى فى ثابت المقتال الذى لم ٌختبر بعد كا ابطال االفالم وهو من
سٌنهى االمر ولكنه اكتفى بتلك النظرة وجالل تشتعال به النار والٌعرؾ هل ٌسلط علٌه باقى
الرجال وهو الٌعلم االن هل ٌنجاح هإالء اٌضا ام تكمل الفضٌحه له ومن معه اوماذا؟ وكان
امر وهو ٌقؾ بالباب وٌقتح باب السٌارة عن بعد بذلك المفتاح معه وهو ٌقول لهم .
_ٌارت بس العربٌات توسع عشن اطلع بالعربٌة..فى كل تكبر وهنا نظر ذو الكرش لرجاله
الذٌن خرجوا لٌؤمروا السائقٌن لهم ٌاخراج تلك السٌارات وتوسٌع المكان ..وعاد أمر الٌهم
بالحدٌث وهو ٌقؾ على الباب وٌرى خروج السٌارات بسرعة من امام السٌارة الجٌب التى
سٌقودها وهو ٌٌقول لهم
_الرجالة مش عارفنٌنى انا وكمان مٌعروفش المهندسة هى مٌن وتخص مٌن وهى جاى هنا من
بالدها وٌحصل كدة معها وادامها..وكان الجمٌع ٌعلم انها لٌست مصرٌة وهى اهم شئ للحجة
والتركى ٌعرؾ كٌانها ومناصبها وهو ٌحدثهم عنها..وهو ٌخرج دون ان ٌنظر لهم وٌركب
السٌارة وخرج بها بعد ان قدم له البواب التحٌة وهو ٌعلم ان الحاجة لٌست معه وهو ٌره ٌركب
وحده ولكن من الخوؾ االٌحدث شئ اذ لم ٌفعل ذلك معه وهو ٌركب سٌارتها وٌخرج بها
منطلق من البا ب ولكنه تعمد الوقوؾ بها بٌن بوابة الوكالة والمقهى والجمٌع ٌنظروا الٌه وهم
ٌظنوا انه هو من سٌقود بها بعد ابو عمرو وسٌكون هو حسن بل وكل شئ وما تذهب به رواس
الجمٌع من اشٌاء ومع ماوصال الٌهم انه من الكفاءة وانه اكٌد لٌس حب سرٌع له بل هو شئ هام
اوقرٌب او أي شئ لتلك الحجة..وهو ٌعود وٌنادى على عبد الرحمن وسنقر وهو ٌقؾ عند باب
الوكالة وذلك البواب وقؾ له باحترام وهم ٌجروا علٌه بكل فرحة لرإاٌته وهم كانوا مختبئن
بعٌدا عما ٌحدث وخوفا وهم ٌوقفوا امامه وهو ٌنظر الٌهم بحب وٌرى الخوؾ والفرحة علٌهم
وهو ٌقول لهم
_لو ع ترواح تعالوا معى على سكتى
_احنا لسه راح نتظر خروج الحجة حضرتك تؤمر بحاجه..وهو ٌخرج الٌهم من جٌبه وراقات
مالٌه كبٌرة لكل واحد وعبد الرحمن ٌردعلٌه
_شكرا ٌاباشمهندس..امام الجمٌع وهو ٌكمل وهو ٌضع تلك االوارق المالٌه فى اٌداهم .وهم
خائفٌن ان ٌاخذوها والخجل علٌهم هم االثنان وهو ٌضعها بعنؾ وٌقول لهم
_لسه الحجة راح تعمل معكم اكتر ٌاله سالم..وكان عنتر القهوجً ٌمر وٌرى ما ٌحدث وكذب
مهران وهو ٌرى المعلم الجدٌد وهو ٌقؾ مع صبٌانه وهو ٌقول له
_تؤمر بحاجة ٌاباشا..قالها وهو الٌحس كٌؾ خرجت منه وهو ٌحس انه بالفعل باشا فرد علٌه
أمر
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_اسمع..وعنتر ٌقترب منه

_االتنان دلوال أي حاجة ٌطلبوها خاص بهم هنا او فى القهوة عندك حسابها عندي فاهم اوع
تحسبهم على حاجة..وهو ٌضع فى ٌده ورقة بعشرون جنٌها وٌقول له
_دى عشانك..وعنتر الٌجد ؼٌر صوته وهو ٌدعوا له وٌشكره بقوه وأمر ٌرتب على االوالد
وٌذهاب الى السٌارة وهو ٌركبها وٌلقى التحٌة على من بالمقهى وهم ٌنظروا الٌه وباالخص
هإالء المعلمٌن الذٌن ذهابوا للجلوس خصٌصا لٌروا عن قرب ما ٌحدث فهذا لٌس حسن الذى
مهم عال شؤنه لم ٌكن هكذا وهو ٌجلس على المقهى وٌسٌر فى الشارع هنا وهو ٌعٌش على
تقرب الكل منه ولم ٌكن الٌفعل ما ٌفعل ذلك مع احد رؼم ماٌكسب وهو الٌظهر علٌه اى
عالمات النعمه حتى فى مالبسه ومنظره ولم ٌره احد ٌجلس مع الحاجة بطة رؼم انها تاتى الى
القهوة وهى هنا او فى اوقات كثٌرة تجلس وحدها حتى ابنها لم ٌجلس معها او اى احد اال ذلك
وٌشرب معها الحشٌش هكذا ..وانطالق بسٌارة والكل ٌنظرالٌه ولكنه توقؾ فجاء بالسٌارة..حٌن
رإٌة سٌارة بطة وهى تقؾ بعد المقهى وهى مازالت تنزل اللعنات باابنها..ونزل وهو ٌتجه الٌها
وكان ابنها مثل الثوار الهائج وهو ٌرٌد النزول له وهو ٌقول لها
_اناراح انزل اإارٌه شؽاله اٌه خالص جاى لحد هنا ومعه عربٌتها انا الزم اإارٌه دلوقتى انا
منٌن..وامه تضرب فٌه
_اتنٌل بدل ماٌفرج علٌك الشارع وٌهزائك ٌاهبل..وهى تخاؾ ان ٌكون اتى لذلك وهى معه
ولكنها اطمؤنت وهى تراه ٌتجه الٌها هى ووجه ٌبتسام لها وهو ٌقؾ الى جوارشباك السٌارة
مكان جلوسها وهو ٌرتب على ٌدها البٌظاء الؽلٌظ .المالئى بذلك الذهب وٌنظر الٌها بحب
وٌقول لها امام نار ابنها المشتعله وهى تمسكه بقوة بٌدها االخرى تسٌطر علٌه وهو ٌرٌد النزول
الٌه ولكنه فى خوؾ حقٌقى منه ومنها هى اٌضا..وهى تقول له باللفظ ام وهى تسكته بااحد
الشتائم
_اسكت ٌاابن الو(س)وأمر ٌبتسام لها وهو ٌقول لها
_عوزة حاجة اناراح اتصل بكى عشن أطمنك علٌكى
_تعٌش ٌاحبٌبى عوزك طٌب وماتؤخرش ورواح بسرعة عشن امك وال معها..وهوٌرتب على
ٌدها وٌرٌد تقبٌالها وهى تضع ٌداها االخرى على ٌده وتركت مهران الذى كان أمر ٌنظر الٌه
بتسامه تزاٌد من ناره..وهو ٌفتح باب السٌارة وٌحاول الخروج وهو ٌقول له
_انا راح اورٌك ٌابن ..ولم ٌكمل النه مترد فى النزول وهى تعود الٌه بعد ان انصرؾ امر
وهو ٌتجه نحو السٌارة وتقول له
_انزل لو رجل وروح وراره عشن انت نفسك تهزاء وٌضحك علٌك الناس..وهو ٌعود كؤنه
خائؾ منها وهو ٌقول لها
_ٌامه اٌه ال بٌعملوه دا معكى وعوزة حاجة اٌه خالص مفٌش رجل معكى ومش كفاٌه هى
وعمٌلها
_رجل وهو فٌن الرجل دا ٌاحٌله بال وكسه
_طب انا نزل وراح اوارٌكى دا اٌه
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_متنزل ٌاله وراى امك ٌاهبل بعد ماخالص مشئ
_ماانتى ال مسكنى

_ٌاروح امك اسمع ٌاابن الكالب حس عٌنك تقرب منه والتعمل الهابل بتعك دا معه النى
ورحمة ابوك ال مابحلؾ بها ؼٌر كرهى الاٌامه وخلفتك السودة ودلعه لٌك ال بوظك ومبئتش
نافع لوقربت منه مش راح ادخال وهو بٌفرج علٌك الخلق وانت عارؾ باء هى كمان راح
تعمل اٌه فاهم باابن العبٌط
_اٌه ٌامه خالص كل شوٌة شاتٌمه فى وؾ الخلفنى اٌه مٌن دا ومٌن امه دى ال ٌرواح
عشنها..وهو ٌسخر من الكلمة وهو ٌقالدها فٌما قالت
_ٌعانى مركز وسمع بابن الكالب وعارؾ كوٌس مٌن امه عارفت مٌن امه وال تحب اقولك هى
امه عارؾ باء وهى مٌن وشاٌؾ الرجالة والتربٌة والرجولة والعلم و هلل عارفت تعمل رجل
وتربى مش وكستى انا اكبر معلمة..وهى تنطلق بالسٌارة وهو قد سكت ودخل الخوؾ فى قلبه
من تلك الكلمات والذهول لما سمع وقد فاهم وهو الٌستطٌع التعقٌب حتى فى تلك ماتعٌاره به
االن له من كلمات وهوالٌستطٌع االٌقنع نفسه ان تكون هى امه اواخته ولكن اكٌد هى اخته وامه
تعلم والتحكى له اى شئ النه لم ٌكن لها فى ٌوم اهل للمسئولٌة والثقة واالكثر انه رؼم انها لٌس
لها ؼٌره فهو ٌذكرها با ابٌه وهى كانت رؼم ما بٌنهم من عشرة التحبه وهو كان ٌدالل فٌه بقوة
وهى كانت ترٌد ان تجلعه مستعد للتحمل تلك االشٌاء وما ورث منه ومن ابٌها واسم ابواها وهى
تضرب المثال الرائع فى النساء وقوتهم وتحمل المسإلٌة لذلك كان حبها قد نزل واصبح فى قلب
فرٌدة ولٌس ان تحتمى بها اال ذلك المسمى من انها خالتها للعمل فى السوق وؼٌره ولكن فعال
الحاجة بطة هى من تحتمى بفرٌدة بعد ان عارفت من هى وهم االثنان فخورٌن بعضهم البعض
وهى الترى ان ابنها هذا اهل الاى مسئولٌة على العكس فى ذلك من افعال االم وهى تدالل ؼٌر
االب..وكان عبد الرحمن وسنقر وهم ٌعود الى الوكالة حٌث سائلهم احد رجال جالل وهو سائقه
الخاص وهم بقتروب من الباب وعبد الرحمن ٌحاول التمسك وعدم اظهار الخوؾ وسنقر الى
جوراه ٌظن ان سٌفعل بهم شئ ..وصوت ذلك كان ٌسمعه الكل وهو ٌقول له
هو المهندس دا اخو الباشمهندسة ال مع الحجة الخواجٌة؟ وهنا ارتح عبد الرحمن النه سإالفقط وبالفعل كان علٌه االجابة ولٌس بشئ النه الٌعرؾ ولكنه كان من البدٌهى كا طلب جامعى
وهو ٌرد علٌه وسنقر ملتصق به بقوة وخوؾ حتى الجلسٌن على المقهى وهم ٌسمعوا وٌخافا
على هإالء االوالد وهم على علم بما ٌفعل بهم رؼم حسد الجمٌع لهم ولكنهم ٌحسوا ان لهم امر
اخر مع تلك الحجة وعبدالرحمن ٌقول له
 معرفش !! بس الباشمهندس كان بٌصلى معى الفرد كله النهارد ٌعانى معتقدتش ان ٌكوناخوها وهى خواجٌة..وما ان وجد الطرٌق حتى داخل مسرعا هو سنقروهم ٌفرحوا بتلك الورقة
المالٌه وهم ٌختبئإا حتى الٌرهم احد حتى ٌروا الحجة او سمع صوتها وكانت تلك الرسالة من
ذلك الرد قد وصلت الى الجمٌع االن وهم فى حٌرة من االمر واسئله كثٌرة بٌنهم من هذا
؟وماهو لها ؟ وؼٌره !!وجالل ٌقول
 مش معقول ان ٌكون دا ال جاى عن طرٌق الشٌخ..فرد علٌه ذو اللحٌة_هو مش السواق بلؽك قبل ما ٌقولها وانت عمل سٌطرة على المكان محدش ٌدخل ٌشتؽل فٌه
هنا ؼٌر ال انت جابتهم ومحدش فى اى مكان بٌفكر ٌجاى ٌشتؽل هنا
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 فعال بس االمر من الشٌخ ومكانش حد ٌعرؾ ٌخبئ علٌها داواها احنا عملٌن علٌها سٌطرةومحدش بٌجرإء ٌكلم معها وكل حاجة من خالل الرجالة هنا وكان المفروضان دا راح ٌمشئ
من اول ساعة ٌدخل هنا فٌها بسبب المعملة وكان دور حسن ان ٌخلص منه بس تطلع أي كالم
وعلى الفاضى وكل حركة من الصباح عندى بس اكتشافات ان دا مش عادى وراه حاجه وهى
كانت بالمرصد لٌهم وهى فى دماؼها حاجه
_ٌعانى الوااله دا اكٌد من طرفها ومعها وهى بتدبر فعال حاجة..فرد التركى بكل هدوء وهو
ٌشعل سٌجارة وبكل عربٌة عامٌة
_من طرفها هو مٌن انا عارؾ باء كوٌس دا مٌن بس الموضوع الزم ٌنتهى النهارد والولد دا
امره سهل مش راح ٌطلع علٌه نهار النه من االخر مٌخصش حد منكم فاهمٌن..فقال جالل
_انت بتقول اٌه وتعرؾ اٌه وحكاٌة الواد دا اٌه
_ ال عندى قلته وكل شئ راح ٌنتهى اللٌلة وكفاٌة باء لعب ومهزلة..فقال جالل فى عنؾ وهو
ٌرد علٌه
_انا راح اتصرؾ..فلقد كان قلبه متعلق بها وٌرٌدها اهم من اى شئ وهو ٌكمل
 انا راح اعرؾ دا مٌن باء وراح انهى االمر ولوانت عوزتقول هو مٌن ونعرؾ اتفضل بسانا راح اعرؾ وبطرٌقتى وباسراع ماٌكون انا جالل الشرنوبى
 اوكى تعرؾ متعارفش لو مانتهش اللٌلة المشوار احنا راح نهى كل حاجة اوكى..وهو ٌقوموٌنصرؾ دون ان ٌنظر الٌهم وهو مقلوب الوجه وظهرعلى حقٌقته واصبح واضح من هو
ومن ورائه وتابعه ذو الكرش وبعض الرجال معهم وقال جالل لذو اللحٌة
اسمع انا مش عوز اى قلق لحد مااعرؾ كل حاجة واتصرؾ وكفاٌة ال انا فٌه وتحملؼطرسه دا كمان وجوده هنا بٌنا وبقولك احسن مش راح ٌحصل كوٌس وخالى صحابك دا
ٌمسك نفسه كوٌس مش انا ال راح اعجز تام انا طلع دلوقتى لها وعارؾ راح اعمل اٌه ولو
حصل حاجة قول على الدنٌا السالم
_بس ٌاحج الموضوع مش مستحمل تاخٌر اكتر من كدة والتركى وجوده وانت عارؾ االمر
بره عامل ازاى
انت معى على التلٌفون وراح تشوؾ انا راح اعمل اٌه انا واثق ٌاحج بس ...وسكت_اسمع بس هى اللٌله وبكرة الصبح كل حاجة راح تنتهى وبالش حد منكم ٌدخل معى ؾ حرب
انا جالل الشرنوبى وانت وبرة والدنٌا عارفة انا مٌن..وهو ٌنصرؾ لٌصعد الٌها وذو اللحٌة
ٌقؾ حائر النه ٌعرؾ اٌضا من هو جالل الشرنوبى والٌقوى احد منهم على حربه او الوقؾ
امامه ولكن لم ٌشاء ان ٌفكر وهو ٌذهاب للحق بهإالء وتهداءت الموقؾ وكلهم لهم مع تلك
النساء من اشٌاء فى انفسهم لوال استحوز جالل على حب تلك الحجة والٌقدر احد ان ٌنافسه فى
ذلك ولكن هناك من تثٌر لعوبهم اٌضا جمٌعاوان كان هو وذلك التركى
.................
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اما هى وهى تدخل المكتب ومعها مارى وكانت تسمع ضحك الحمٌع وؼالسة مفتاٌح على تلك
الفتاه وهم ٌسخروا من حسن وهإالء الرجال بكل حرٌة االن وبال أي قٌد وهم ٌعلموا من هو
حسن بالنسبة لهإالء البنات وؼٌرهم بالشارع وهإالء الرجال الذٌن كانوا ٌظنوا انهم ماهم
االرجال مباحث وهم ٌدخلوا الوكالة صباحا  ..ودخلت هى ومارى ووقؾ لها الكل احترام وهى
تجاها الى مكتبها ومارى تجلس الى جوراها حٌث عملها وهى تفرغ تلك التسٌجالت وقد جلس
الجمٌع وتعلٌقات مفتاٌح لم تنهى وٌساكت بعد دخولها حتى اشارة للفتاه بالخروج براسها لتنقذها
من تلك الؽالسة..وقد دخلت االخرٌات بالمشروبات الفاخرة حسب اوامر تلك المراة التى معهم
المتنكرة فى هذا المكان وهم ٌقدموها للجمٌع وهم فى اشد حاالت االسئ الذى على واجههم
وجرجوا وهى تشعل سٌجارتها وقد اخلتؾ اللقاء الذى كان دائما ٌنتهى سرٌعا وهم علٌهم الضٌق
من ذلك التكبر ومن معها ومفتاٌح لم ٌنقطع عن تلك التعلٌقات وهى لم تنهٌه بعد وتركته ٌقول
ماٌرٌد امام عجب الجمٌع .وحٌن تكلمت ساكت من نفسه وهى تقول
انا فى ٌوم وعدت الكل ان راح نقعد بشكل طبٌعى معكم من ؼٌر االحساس المزعج ال كانجواكم وال اٌه ٌاحج فإاد ٌاكبٌر..فرد ذلك الرجل اكبرهم وهو من كبار السواق والشارع وذو
مإهالت علمٌة جعلت منه السٌطرة على اخوته وهو ٌكبر بمٌراث والدهم وٌنجاح وٌجعل له
اسم كبٌر هو وهإالء االخوة وهو ٌسعى على اكمل تعلٌمهم لٌكون مثاله فى العلم كما لم ٌبخل
علٌه والده وكان محل احترام الجمٌع .وهو ٌرد وهو ٌدخن سٌجارته هو ومن معه امامها بكل
حرٌة وارتٌاح فى هذا اللقاء وهوٌقول لها
_من اول مدخلتى وسطٌنا وانا عن نفسً شاٌفك معلمة بنت معلمٌن بس فى الشؽل وانتى بتقفى
جانب الكل وتدبٌرك وذكاء وتعملك معنا رؼم وجود ال حولٌك والرجالة ال كن عارفٌن
وحساٌن بنهاٌتهم بس معلمة وبعلم مش اى علم مهم تدراى او تخبئ وكان كفاٌة خٌرك وقفتك
جانب الصؽٌر قبل الكبٌر وانتى بتقدمى العون والمساعدة من خالل رجالتك دى والمهندسة ال
زى العسل االبٌض ال مع حضرتك دى وهى بتساعدنا بخبرتها واتصاالتها بالخارج وبفضل
حضرتك ٌابنتى
_اٌه ٌاحج راح تعكس الباشمهندسة كدة ادامى هى متعرفش الحاجات دى بس كفاٌة كلمة بنتى
_دا شرؾ لى انك بنتى وهى كمان ٌكون لى الشرؾ لو قبلت وتكون بنتً..ورد اخر الذى كان
الى جواره وهو معلم اب عن جد
_واخٌرا راح نشتؽل ونسٌر التقدم مع علمك وعلم ال معك..فرد االلمنٌوم
_احنا طبعا صح ٌاحج..فردت هى ومارى التهتم بما ٌدور وهى ترى كل شئ امامها حتى بعد
خروج امر وهو ٌفعل ما فعل مع االوالد والقهوجى
_طبعا انتوا اهم رجالة بجد اعتمدات علٌها ومندمتش ومش راح اندم وانتوا بتوصلواالصورة
الصح لناس هنا حولٌنا والتعامل من خلكم مع الكل رؼم وجود االفعاعى واالؼبٌاء ال هنا
واالهم هو انكم فعال رجال الفترة ال جاى وعلمكم ها عملكم والدلٌل ورقة التوصٌؾ ال مهندس
كتابها باالنجلٌزى وانتوا حتى مبتعرفوش العربى..وانفجرالجمٌع بالضحك وهى تكمل
_بعانى انا نفسً اعرؾ اٌه الموضوع ده..فقال االلمنٌوم
_هو ٌعانى خالص احنا مش قد المقام ان ٌعتمد علٌنا حد واٌه ٌعانى ما احنا خبرة ومهندسٌن
برضة وعوزنا نورى مهندس طلب شؽل ٌعرؾ ان احنا بصمجٌه
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_انت ع تقولى باامارة صحابك ال لعب الصبح وضرب ضربته فى البضاعة ال اخدتها باالكٌلو
وضربنى قفا صح وهو بٌحسرنى علٌهامش راح تصدقوا ٌاحجج .مفتاٌح عمل صفقة الصبح
مش مهم اٌه ال حصل فٌها وخسارتى بس هو خسارته كم باء فى اللٌلة دى هنا مع الكل
تعرفوا..والجمٌع متشوق وهى تكمل
_دفع المسكٌن من جٌبه قهوة ماتٌان جنٌه ؼٌر ال دفعه لالؼبٌاء عشن ٌخالص المٌزان بس
المائتان جنٌه ال طلعوا حتة واحدة من جٌبه قهوة كدة وٌعلم مٌن باء ال راح ٌدفع تمن المبلػ دا
الولٌه والعٌال وهو باء ٌمكن ٌقعد على كد من ؼٌر اكل والشرب ربنا ال اعلم..فقال لها مفتاٌح
والجمٌع فى ضحك حتى مارى وهى التنظر الى احد
_لٌه ٌعانى هو انا دمٌاطى
_الٌاخوٌا انت بورسعٌدى وسواحلى السؾ زى انا
_بس الشهادة هلل كان ٌستحق اكتر من كدة ولو على الحاجات انتى عارفة ومبتخفاش علٌكى
حاجه ودى..وسكت
_والحاجات دى حال علٌك منى واالهم هى بٌع وشرا وشطارة..فقال االلمنٌوم
_ال ٌاحجة الكالم دا لو مش عارفٌن ودخلٌن نتفرج ونشترى باكٌلو
_بس دا عشن اثبت السرقة وعدم المعرفة والخبرة وهم عملٌن فٌها انهم اصحاب المكان وحتى
مكنوش بٌرعوا داوال ربنا فتح علٌهم به..فرد الحج فإاد وهو ٌقول لها
_ٌاحجة الورقة انا ال كتابتها بعد ما اتفرجت على الحاجات ال اخدها مفتاٌح وهو بٌوصؾ
كخبرة بجد وشؽل معلمٌن والحاجات التانٌه عشن كان الدور ٌكون صح عملت ان مهندس هو
ال طلب منهم لخبرتهم وتوفٌرها باقل االسعار وفعال دا شؽل مطلوب منى لمهندسٌن كبار
واالهم ان انا كمان ادخلت وقلت التركٌب راح ٌكون من عندنا وانا كالمعتاد معتمد على ربنا ثم
علٌكى فى االمر دا وجود المهندس الجدٌد ال اكٌد طبعا هو مش أي حد بالنسبه لحضرتك
ومساعدة الباشمهندسه..فردت علٌه فرٌدة
_ٌعانى افاهم من كالمك انك دخلت الموضوع دا وانت عارؾ الحاجه دى عندى كده وهى لسه
النهارد ظاهره
_ٌاحجة احنا كلنا عارفٌن حجم الحاجات ال عندك من اول ماشافن الباشمهندسة مع حضرتك
وهى مش كمٌا وهى واضحه علٌها العلم واالهم انتى بتجهزى مصنع وبتستوردى ولم تطلبتى
ان مفتاٌح ٌطلع الحاجات النهارد وكل حاجة معروفة حسب تعلٌمتك مش تجس وال مكنش
عارفنا ولو على القوة المحطه بٌها من ال حولٌكى واالشعاعات عنك ولوال تعملنا الشخصً
والقرب من حضرتك..وسكت وهى تقول
_طب ٌعانى اكٌد عارؾ ان الحاجات دى جاى بخبره معٌنه وانا مش راح ابٌاعها كدة باكٌلو
وانت عارؾ دى لٌها اسعارها فى توكٌالت هنا ومنها ال مش موجود
وانا والناس جاٌن دلوقتى عشن نشترى من حضرتك بااى سعر واحنا االهم من الشراء هو
الناس بتاعت حضرتك
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_على عموم انا عندى عروض اسعار باسعار الحاجات دى والخصم ال متاح علٌها
واسعارها لو راح تجاب من بره وانا راح اتعاون معكم واتساهل زىال بٌنا بس االول اشوؾ لو
فى حاجه منها راح احتاجها فى التركٌبات وانتوا االول واالخر االهم وتحت امركم اما موضوع
الناس دا..وسكت..فقال الحج فإاد
 طبعا هو مش جدٌد كرمك من ٌوم معرفنكى وعارؾ انا والرجاله انك كرٌمه وراح تكرمٌنافى االسعار بس ٌعانى لو الباشمهندسة تساعدنا بخبراتها اهم من الحاجات
_لوعلً الخبرة مفٌش مشاكل بس انت عارؾ ان الباشمهندسة مابتخرجش فى اى مكان من
ؼٌرى..وهى تجاها الٌها وتسالها
_الحاجات ال تحت عند المٌزان راح تحتاجى منها حاجة فى شؽالك..فردت علٌها فى هدوء
وهى تمسك ٌداها من تحت المكتب طالما هى الى جوارها وهى هنا تخاؾ من كل شئ باالخص
فى مصر
_ شوفى المهندس أمر االول هو ال راح ٌقررعوز اٌه منها
_على العموم بكرة المهندس أمر راح ٌكمل شؽاله وراح ٌطلع حاجات كتٌر وٌمكن ٌسهل على
حضرتكم كتٌروهو مش راح ٌبخل بخبرته ولو مش متاكدٌن من خبراته زى ماشاؾ مفتاٌح
وااللمنٌوم تعالوا بنفسكم وجربوا واالهم ان راح ٌكون هنا ناس خبرة بجد انتوا ال راح تحكاموا
لما تشوفهم وتتعملوا معهم..فرد فإاد
_السماح  هلل واحنا من امتى بنقاش فى كالمك والدلٌل كفاءتك واختٌارك واحنا راح نٌجى عشن
نكون معه وجانبه فى كل حاجة هو وال معه وهو واضح ان مش محتاج حد
_دا العاشم ٌاحج وانا عوزكم بس بكرة بدرى عشن تفرجوا على نهاٌة القصة دى هنا واخر
حلقة من مسلسل جالل وال معه ونشوؾ الشؽل ال راح ٌفتح البٌوت وٌشؽل الشباب وصورة
بجد زى تربٌتكم
_ربنا معكى وٌكرمك ولو كدة انا ممكن اسٌب عربون لحضرتك دلوقتى واى مبلػ انتى عاوزه
_عٌب ٌاحج انت تنزل تاخد ال انت عاوزه والحساب واصل وانا راح اتعمل مع حضرتك
بسعر كوٌس فٌهم اكتر من الخصم ال عندى دا وراح اخلً المهندس امر ٌتسهل معك وٌوفرلك
كل حاجة وانتوا ٌارٌت بكرة بدرى ..وهى توجه كالمها الى مفتاٌح وااللمنٌوم
_عشن راح تشوؾ ال نفسكم فٌه..فرد مفتاٌح
_والشارع كله ٌاكبٌرة راح ٌكون هنا صؽٌر وكبٌر بس ٌعانى مش توضحٌى حضرتك المهندس
أمر هو..وسكت وهى قالت والجمٌع فى شوق اٌضا لسمع
_ٌعانى متخٌلٌن ٌكون مٌن ها..فقال فإاد
_ٌعانى قرٌب حضرتك ومش اى قرابه
_فعال دى قرابة الدما
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_فعال اخو حضرتك عشن الكل كان بٌبصله اوى وهو فى شبه منك ٌاحجة..كانت تلك مقولة
مفتاٌح
_الاكتر بكتٌر اخوٌا وابوٌا واالهم نخلٌها الصبح..والكل قد ذهاب التفكٌر به الى انه زوجها
رؼم سنه الصؽٌر ولم ٌتخٌل احد انه ابنها اٌضا النها الٌظهر علٌها ذلك والحتى ٌظهر علٌها
انها سبق لها الزواج من قبل ولوحدث هذا لكانت الطمامه الكبرى لجالل ومن معه وهم ٌحلموا
بها وحتى ذلك الذى ٌدعى انه ابن خالتها مهران ابن الحاجة بطة وكل من بالشارع وهو ٌحلم
بها وبتلك العسل االبٌض الخواجٌه التى معها..وهى لما قراءت ذلك فى رواسهم جمٌعا قالت قبل
ان ٌفتح الباب فجاء دون طرق
 على فكرة ال انتوا راح تقفوا معه وزى ما انت قلت ٌاحج هو مش محتاج حد جانبه ودا راحتاكدوا منه الصبح بكره بنفسكم من قوته دا ابنى.ابنى وحبٌب عمرى ال طلعت بٌه من
الدنٌا..وهنا صح مفتاٌح والجمٌع فى ذهول من الكلمة التى لم تكن التخاطر على بال احد ابدا
منهم ولكل
_صح كد هو ال...ولم ٌكمل
............
وكان على الباب تقؾ تلك المرأة وقبل ان تقول لها الحج جالل وكان قد دخل فى ؼضب وهو
ٌنهراها وٌقول لها
_اٌه انا راح استن اذن لدخول..قالها فى تهكم شدٌد وهو ٌرى ذلك التؽٌر والوقت الطوٌل الذى
لم ٌكن معهود فى جلوسها مع احد من تجار الشارع واالهم انه لم ٌكن حاضرا اللقاء ولم ٌسمع
ماحدث واالتفاق وهى لم تبلى بشئ مماٌقول ..وهى تنادى من تلك النافذة بعد فتحها بصوت
عالى كما لوكانت تقؾ فى احد نوافذ البٌوت باالحٌاء الشعبٌة .وهى تنادى على عبد الرحمن
وسنقر
_عبد الرحمن واد ٌاسنقر..ولم تكرار ال وكان الرد وهم تحت النافذة وفى صوت واحد وهى
تقول لهم
_ الحج مفتاٌح نزل ومعه المعلمٌن عشن ٌشوؾ ال عوزٌنه ..وكان ذلك االمر نهى جلوسهم ولم
ٌعطى فرصة لجالل لحوار معهم وهم كانوا فى احال االوقات بتلك الجلسه وهم قد علموا مالم
ٌعلمه احد حتى االن..رؼم االحساس لمن بالشارع عنها وما هى فٌه وما ٌثار حولها ولكن
مفتاٌح وااللمنٌوم لهم الدور المعرؾ فى صنع االشٌاء لها من خالل ما ٌبث عن طرٌقهم وااللما
وصلت لحب الناس هنا فى تلك السرٌة وما تقدمه لهم من ٌد عون قد لمست قلوبهم بٌها فى
مساعدات هامه وكبٌرة مع بعض التجار ومنهم الحج فإاد وما فعالته معه فى اول تعرؾ جعله
مدٌن لها بالعرفان والشكر ولكن الٌحس احد بما تفعله مع االخروهى امام الجمٌع المتعجرفة
والمحط بهإالء الرجال وذلك الحج المكرهوا لماضٌه فى العمل السٌاسً والعودة من جدٌد على
الساحة رؼم كل الطلب بتؽٌر ٌروه اٌضا وبقوة واالكثر هإالء الرجال من ٌظنوا انهم الؼٌرهم
وهم اكفاء العمال بل اصحاب العمل وهم ٌزدوا فى ؼرو وتعجرؾ وقدواصل االمربحسن انه
اوحى للجمٌع انه عشق الحجة والؼٌره فى حٌاتتها وانه قد ظن الكل من تجار وعمال ولٌس من
هو كبٌر مثل هإالء الرجال الذٌن كانوا موجودٌن معها االن انه زوجها سرا وؼٌر ذلك رؼم
عدم تصدٌق ذلك فكٌؾ ترك من مثل جالل وتنظرلهذا اال ان البعض قال البد انه القلب كما
اشعاع االن انها احبت ذلك الجدٌد من اول نظرة كما وا صل ذلك الى حٌث ٌسكن مع الحج
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محمود وانه له من المقومات والجذابٌة لذلك من قوة وعلم وعمل قد ظهر من اول لحظة..ونزل
الجمٌع دون تعقٌب والكلمة حتى السالم وهم ٌمروا من جوار جالل بعد ان عرفوا ان هى لٌس
فى حاجة لتلك القوى وقوة جالل واالحساس انهم سٌروا نهاٌة له مثل هإالء العمال وما لم
ٌعرؾ ٌقوم به احد ونهاٌة على ٌد امراة.وهو الذى ذهاب لٌجلس الى امامها على المكتب بعد ان
قام مفتاٌح وااللمنٌوم وهم من كان ٌجلسا امامها وهوفى عجب من ذلك وكٌؾ ٌجلسوا هنا
هكذا؟ما الذى ٌحدث الم ٌكفى ماحدث من فاضائح وهو كاد ان ٌنهرها الول مرة بعد التعارؾ
بها وهو الٌتجرء على ذلك لٌس من حبها ولكن لتلك الشخصٌة التى تفرض نفسها وهو ٌرٌد ان
ٌقول لها
_كدة احنا راح نكون لقمة طرٌه للناس هنا..ولكنه انعقد لسانه فجاء..وقالت هى لتلك المراة التى
مازالت واقفة عند الباب لم تخرج بعد دخول جالل وخروج االخرٌن
_لو راح تشربى قهوة اعملى معكى ٌؤبدك انتً..وقالت لمارى
_تحبى تشربى النساكافٌه بتعك..فهزت مارى راسه بالموافقة وهى تقول لتلك المراة
_بؤٌدك ٌادودى مش من البنات بس خلٌهم ٌعملوا قهوة لحج..وانصرفت تلك المراة فقال جالل
 اٌه ٌاحجة الكالم دا هو فى اٌٌه حصلاعتقد حضرتك عارؾ ال حاصل كوٌس والكالم ال بٌدور وال بٌحصل كم مرة انا اكلمت معكوقولتلك انت اها لسه مشاركتش معى بالفلوس بس فى حاجات كتٌر مع بعض احنافٌها واالهم
اسمك ال كل مره انبهك لخطورة استؽالله حصل
ان كان على الفلوس انا على استعداد الاى حاجه وانتى عارؾ داوحضرتك عارؾ ان انا مش محتاج اى حاجة من حد واالهم ان احنا لماتقابلنا بره انت عارؾانا كنت بتفق على اٌه لى مصنع ومش اى مصنع والحاجات ال جات هنا دى لٌها شؽالها
وطرٌقة بٌعها بشكل المناسب زى ماهى موجودة فى اكبر التوكٌالت هنا مش عشن تباع خردة
وب كٌلو والعشن تهمل بشكل ال ٌخلٌها تكون كدة وكفاٌه اوى وانا سكته على كل ال بٌحصل
عشن خاطرك وانا فاكره ان الناس ال من طرفك راح تكون على مستوى المسئولٌةواسم الحج
جالل
 افاهم اٌه من كالمك دا هى دى مش وكالة والبٌع فٌها زى اى وكالة الكالم دا لو انا دا شؽلتى ان اكون صحابت وكالة ودا القار بتاعى انما انا كان على ٌدك بكلمعلى مصنع واختٌارى لحاجات تكمل الشؽل ولما اخدت المكان دا وكملت على ال فٌه عشن
امهد للشؽل الكبٌروانا فاكره ان الناس ال راح تشتؽل زى الموجودٌن فى الشارع بٌعرفوا
وٌمٌزوا الشعل وتصنٌفه واالهم فى االخر تطلع على اشاعات من كلب وٌقول ان بنً وبٌنه
عالقة فى السر وٌعلم اٌه باء تانى عتقد الكالم واضح لحضرتك وانت فاهم
انا خالص طرد الكل حتى رجالتى ودى اشعاعات بٌرودها هنا ؼٌرةؼٌرة من اٌه هم هنا اقل منى فى اٌه وكلهم معلمٌن اب عن جد واكفاء وتعلٌم كمان انت عارؾانا لٌه كنت بااجال مشاركتك ماسالتش نفسك
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عشن خاٌفه على مالك دا موضوع مش سهل وانا بحاول كل مره اكشؾ لك فٌها ان الشؽل اهممن اى عواطؾ او مجمالة ؾ االٌام دى وانت عارؾ انا طول عمرى عاٌشة بره حتى والدى
بعٌد عنى ومع ذلك االهم عندى هو الشؽل
اوالدكاٌه حضرتك نسٌت ان انا ام.وام للشباب نسٌت الكالم دا واحنا بنتعارؾ الول مرة ٌعانى بس...وسكت ٌاحج االشعاعات دى فى حقك انت خالص انا لدرجتى وصل بى الحال راح ابص لشوٌةسفهاء وعٌال كل ال هم فٌه المنظرها اٌٌه خالص
 انا معرفش اٌه الكالم دا واول مرة اسمعه منك الانا طول الوقت كنت بكلمك واحذرك وقولك بالش دواللو وشٌفك عاوزهم ودى رؼبتك حتىابنى كان طول الوقت جانبى ومقطعنى ومش عوز ٌظهرلى نفسه وهو كل ٌوم بٌسمع عنى ما
فى الخمرمن كل الناس لحد معرفت بالصدافة انه سكن هنا وانا االهم عندى والدى ال بعمل
المشروع دا عشنهم انا مش دا مكانى والشؽلى
ابنك انتى اٌه المشاكلة ما زى ماتقال لناس ان بحب حسن وعاٌشة معه فى السر قالوا كدة على ابنىالمهندس أمر ان حبته من اول نظرة او انه برضة حبٌبً فى السر ما خالص اصال انا ارملة
طروب مش ام لمهندس ومهندسة على وش جوز ودكتورها فى الهندسة فى ارقى جامعات
اروبا والعالم ..وهى تشٌر على مارى بكل زاهو وهنا صعق جالل مما ٌسمع وهو الٌعرؾ ان
ٌنطق بااي شئ من هول ماٌسمع..وهى تكمل وهى تشعل سٌجارتها
 اٌه ٌاحج ملك ٌاكبٌر السوق دا انا كنت فاكره انك عارؾ زى ما كتٌر اوى فى السوق هنا كانعارؾ انه ابنى ومش عوز ٌعرفنى طرٌقه والٌظهر فى حٌاتى بعد ماعرؾ ان اشترٌت الوكالة
وعلى فاكرة كل ال انا فٌه دا انا واخته هو ال لٌه الفضل فٌه بتضحٌته عشنى انا وال معى كلهم
ودا باء سر سكوتى على ال كانوا هنا وكنت فاكره انك اول واحد راح ٌتصرؾ وٌنهى كل
المهزلة دى قبل ما انا ادخل وانا شاٌؾ السرقه والؽباء واالهمال وؼٌرة وانامش عوزة ادخل فى
اى حاجة وانا عارفت وصلت له ولمكانه واقول الحاج ال المفروض هو ..وسكت وهو ٌشعل
سٌجارة وهومرتبك وخجال وماري تمسك ٌداها من تحت المكتب وهو الٌاكد ٌصدق ماٌسمع
وهى تردعلى هاتفها .وتتعمد ان تظهر ما تتحدث فٌه وهو تحركات امر واٌن هو االن وماذا
ٌدور معه واٌن وصال ومع من تقابل؟ وجالل ٌزاد فى االراتبك والحٌرة وامرا تلك الحٌة التى
بالفعل الامان لها والعمل او االرتباط بها..ثم اكملت
 مالك ٌاحج فى اٌه الكالم فى الشؽل دا مش اول مره اكلمك فٌه وانا قلت لك قبل كدة انا اهمحاجة عندى الشؽل ومش راح أأمن لحد عشن هو من طرفك والشؽل هو ال راح ٌثبت مٌن
االنفع واالصح ان ٌكون هنا وانت رجل اعمال اهم حاجة عندك الشؽل مش المحسوبٌة وال
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ٌخسارك عشن المجاملة والكالم ال ٌرجع مش ٌقدم .انابس ال عوزه اعرفه انت كنت ساٌب
الناس هنا لٌه ومانع اى حد ٌشتؽل هنا والحاجات ال ملهش الزمة دى
 كنت خاٌؾ علٌكى والناس ال كانت شؽاله هنا كفاء عالٌه والشارع كله عارؾ كدة وعشنٌكون فى حماٌة لكى
 حماٌتى انت عارؾ انا اعرؾ احمى نفسً وال معى كوٌس اما عن الشارع فهو عشنٌجملك وخاٌؾ منك واالهم الشارع مكنش عارؾ ؼٌر الكالم الفارغ ال سمعته ومش عارفة باء
كنت تعرفه وال واكٌد مكنتش تعرفه وال مكنتش ساكت على ال حاجه ال انت عوزها مش كده
وهى ننظرة لمارى..فقالت لها مارى
 انا خلصت حضرتك ها اجاهز اتفضلى ٌاهندسه عشن نمشئ..وقامت مارى وهى تخرج وهى تقبالها بعد ان اؼلقتالكمبٌوتر والشاشات التى الٌعرؾ احد التعامل معها ؼٌرهم هم وتلك المراة دودى ام فرٌدة
المتنكرة...وخرجت من الحجرة وهى تنظر الى جالل الذى لم ٌكن على بعضه وهى االخرى
تقوم وتستعد للخروج..وهو ٌقول لها
انا مش عارؾ اقول اٌه بس انا طردة الكل خلص واواعدك ان راح اربى كل واحد ؼلط فى
حقك
 هم ؼلطو فى حقً وحقك وحق والدى النهارد انتى السب معرفتٌش لٌه الكل دواللو مٌن ال عشن اثببت لك انى كان معى حق فى كل كلمة قولتها حصل خٌر واحنا راح نبداء من تانى وصح فى وجود والدك وانتى وراح تجاى ناس تشتؽلتحت اٌدهم بخبرة وبتوجٌه منهم ومنك وانا على استعداد بكل ما امالك ان اكون تحت امرك
كان ٌقول ذلك لعدم خسارتها الشٌاء كثٌرة منها حبه وماٌرٌد منها وؼٌره من كل ما هى فٌه وما
راى من ذلك الذى الٌستطٌع ان ٌصدقه انه ابنها هو وتلك الجمٌله اٌضا ولكن كان علٌه كسب
الموقؾ بعد ان راى منها تلك النظرة االخٌرة وما هى تعلب على وتر قلبه فى الكالم وهو ٌفكر
كٌؾ ٌؤدب حسن ذلك ومن معه وكل الشارع ولكن االهم هو كٌؾ ٌعرؾ عن هذا ابنها كل شئ
؟حتى ٌلعب معها عن طرٌقه وٌخطط له ولها واالهم هو كٌؾ ٌنهى امرها وتكون معه االن قبل
اى وقت؟ ومع اخلتؾ االمور ومااستجد االن من ظهورذلك وما راىء علٌه بعٌنه .وقال لها
 ٌاله عشن اوصلكم بعربٌتىلٌه ما انا معى عربٌة المهندسة مارىطب ابعت السواق معكم عشن معكوش سواقشكرا ٌاحج كلنا بنعرؾ نسوق-كان نفسً اقولك نتؽد سوى بس انا شاٌؾ مزاجك متؽٌر اوى ومش عوز ازعجك
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العادى انا ٌمكن اراوح اؼٌر وارجع اتؽدى بره بس معى مارى وانت عارؾ هى مبتحبشتقعد مع حد ؼرٌب
انتى لسه زعالن منى اوى وده ظاهر_لٌه
_ عشن كلمة ؼرٌب وانتى عارفه انا بحبك ازاى من اول مره شوفتك فٌها..قالها بكل تسبٌل
وحب
 انا مكدابش علٌك زعالنه بس عارفة ان حبك صادق ومش راح ترضا لى بااى شئ دا ال اناواثقه فٌه بس ٌعانى سبها للظروؾ وانت اكٌد راح تعرؾ انا..وسكت
 انتى اٌه ها نفسً اسمع منك ولو كلمة ؾ الموضوع دا_انت راح تعرؾ لما اوصل وارجع اتؽد وب..ولم تكمل وكان الباب فتح ودخلت مارى لتقطع
مااراد ان ٌسمع وكؤنهاعلى توافق معها لعب علٌه ..وهى تقول لها
جاهزها ٌادكتورة_اوكى ٌابابا انانزله معكى اتفضل ٌاحج..وخرج امامهم وهو ٌنتظر خروجهم بعد ان افسحت له
مارى وهى تقؾ على الٌمٌن بعٌدا وقد ات تلك الفتٌات تحمل اشٌائها ودخلت اخرى لتاتى باشٌاء
فرٌدة وتؽلق الباب خلفها وهو ٌنظر بقوة الى مارى وفى راسه سإال واحد هو االهم كٌؾ هذه
ابنتها وهو قد علم انها مسٌحٌة وهو ٌرٌد ان ٌسالها ولم تاتى الفرصة لذلك وهى تقؾ معها الى
جوراها االن وهم ٌستعدوا للنزول وهى تقدمه امامهم وهم فى الخلؾ وتلك الفتٌات حتى وصلوا
الى ذلك البهو الذى لم ٌكن به اال السائق الخاص به هو والحارس وتلك الفتاه التى فى االستقبال
وعندم اصبح عند الباب قالت له
_والبنات دى اٌه راٌك وال ..فقال لها
_ال انتى عوزه كله راح ٌتنفذ..وهو فى انكسار وحالة التتنسب ما قد عرؾ عنه
_على العموم بكره ٌحلها ربنا..وخرج جمٌعا وهو راسه مالئى باالسئله وهى تقراء كل ذلك
وذلك الخوؾ منها ومن افعالها واالهم هو كل تلك الحٌرة واالمور التى تدبر لها االن وحٌرته
ماذا ٌفعل؟ هى وحبها اما ذلك العمل وما تحمله من اجلها وان تكون له وهى اهم من اى شئ
فهى ثروة واحدها ولكن ذلك التركى ومن معه ورؼم قوته اال انه ٌعلم ان البد ان ٌنهى االمر
سرٌعا حتى الٌظهر فشله وعجزه وتكون له ضربه تقسمه هنا وبالخارج مع من ٌعمل وهو انه
اصبح لٌس صالحا للعمل االن ولكنها هى افضل من اى عمل وهو ٌحس بانها كنز كما احس
وعلم انها لٌس ما لدٌها هنا االهم انما هى الثروة والكنز المنشود وهو اذا لم ٌعرؾ عنها ؼٌر ما
راه وتعامل فٌه معها وهذا الذى ٌحدث امام عٌنه الٌوم وتلك االسرار وظهور ابن وبنت وتلك
التى هى البنت والتى لٌست من الدٌن وتلك المإهالت العلمٌة الكبٌرة وهى وما عرفها به اول
اللقاء بالخارج وهو الٌظن انها مصرٌة وهو االن مقتنع كلٌا انها ماهى اال جاسوسة عمٌله كم
ظن اول االمر وتلك الفكرة التى لم تذهب من راسه رؼم حبها الذى اعمى قلبه وهو سعٌد بتلك
الفكرة ان تكون كذلك وهى تحبه وهو ٌقنع نفسه بهذا الحب الذى ان كانت هى كذلك الٌكون ال
حب للمصلحة واالكثر الذى ٌثبت هذا وصدق ماهو علٌه من تلك الفكرة تلك البنت هذه ابنتها و
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ان كانت تدعى انها مسلمة وحاجة كما ٌفعل الجواسٌس ولكنها هل تخفى على االمن هنا ان لم
ٌفلح اللٌله فى اى شئ .فسوؾ ٌتدخل هذا التركى ولو هى تلك الفكرة اذا فعال هى قادرة على
حماٌة نفسها وهإالء من معها ولن تكون واحدها او ربما تكون مع ذلك التركى وكله لعب..وهى
تكاد تموت من الضحك على ماٌفكر وهى تستؽل ذلك فعال لما ترٌده.وهى تقول له
_على فاكرة الشؽل ماشئ زى ماهو والبضاعة ال جاي تجاي عادى ..وكل حاجه عادى عشن
متزعلش وانا زى ما قولتلك احنا شركاء فى كل حاجه اهم من الشؽل هنا..وهوكاد ان ٌسقط من
على ذلك السلم وهو ٌسمع ذلك الكالم وهى تحس مابه .وهى تقول له
_اتفضل انا راح ابص على الوكاله قبل ماراوح واشوؾ الحاجات ال طلعت اتفضل
_طب اوصلك او..
 ما انا قلتلك خالص وعشن المهندسة مارى وانت راح تعرؾ باء بكل تحركتى_لٌه هو انا براقبك السماح  هلل
 عادى دى حاجات مش متحاجة مراقبه سالم............
وهى تشٌر الٌه وتذهاب ومارى كانت تقؾ فى انتظارها وهى تاخذها من ٌدها ولم تلتفت الٌه.
وهى تذهب الى دخل الجمالون وقد انصراؾ هإالء التجار بعد رإٌة تلك االشٌاء وهى تقؾ الى
جانب المٌزان وقد ظهر عبد الرحمن وسنقر وهم فى خوؾ وهى تقول لمارى وهى تفحص تلك
االشٌاء
ها اٌه راٌكهى االسعار مش عند حضرتك فى العروض انتى عوزة الصراحة هى ضربة معلمافكارك عارفة بتعملى اٌٌه فعال حاجات لوط وتباع زى التوكٌل وانتى .ولم تكمل لرإٌة االوالدعادى دواللو والدنا وٌارٌت بكرة ٌطلعوا زى ماانا عوزة..وهى تخرج من جٌبها ولٌسحافظتها او حقبتها التى كانت الفتٌات خلفها ٌحملنها بعض الوراقات المالٌه وهى تقترب من عبد
الرحمن وتعطٌها له..وهى تقول له
 دى عشن شؽلك ال اتمنى ان ٌكمل وتكون فى وضعك..ثم مدت ٌداها له وهو ٌاخذ منها النقودوالٌستطٌع ان ٌرد ؼٌر بالشكر وهو ٌتعلثم وهو الٌصدق نفسه وتلك الٌد تمد له وهو ٌرتعش
وهى تعطى اٌضا سنقر بعض النقود .وهى تقول له
 انت خدو دولوال لحد بكرة ما اشوؾ امك عشن ادٌلها هى عشن شؽل العٌال بتعك اهلك داال بتعملوا وانت بتاخد الفلوس وتجرى تضٌعها على الكالم الفارغ بتاع الموتسكالت وال راح
اقطع راقبتك قبل متقطع هى وانت راكبها ٌابن الكلبة..وهم ٌضحكوا االثنان فى خوؾ ورعب

118

الجزء االول

حد الموس(حبيبتى)

منها رؼم ما تفعل معهم من هذا وذلك الرزق و من قبل من المهندس وبعده من التجار
الكبار..وهى تقول
 لهم ٌاله رواح عشن ترواح..وهى تخرج ومارى ترى منها تلك الحنٌة التى تعشقها فٌها وماتفعل مع الجمٌع وهى ٌصل الٌها ما ٌقوله هإالء االوالد للبعض.وعبد الرحمن الذى الٌستطٌع
ان ٌكتم حبه لذلك الجدٌد واٌضا هذا الصبى وهى تقؾ وجالل امامها لم ٌرحل بعد وهى تمسك
بمارى ومارى تحس بانها تسمع ماٌدور منهم وهم بالحجرة لتؽٌر مالبسهم وٌكادوان ٌرقصوا
من الفرح بهذا الرزق الذى لم ٌحدث معهم من قبل اال ما كانت تفعله هى معهم سرا للتعوٌض
عن ماكان ٌضٌع من حقوقهم مع هإالء .وعبدالرحمن ٌقول لسنقر
 مش قلت لك الصبح اول ماشافته دا راح ٌكون ادامه سعد علٌنا وربنا راح ٌعوضنا به انا عوز ارواح بسرعة عشن لو اعرؾ بٌته فٌن عشن ارواح اسهر معه عم رحٌل دا ؼٌرالعالم دى
 ٌااله بطل كلمة عم دا المهندس ومش بعٌد ٌكون هو قرٌب الحجة ومش اى قرابه هو مش قال مع بعض نقوله ال احنا عوزٌنه معه ٌعانى ٌنفع الكالم دا دا اسمه المهندس امر ماشً وحرص دا ماكنش ظاهر علٌه من ساعةماشافته انه عمل عادى وكنت راح اموت لو متكلمتش معه
 ها اٌه راٌك تجاى نروح نقعد معه واكٌد راح نعرؾ هو ساكن فٌن ونروح نتمرن مع بعضوٌعلمنا الصح
ماشً بس االصوال كن نستاذن منه االول او كن خدنا رقمه اقولك بكرة احسن لما نشتؽل معهباء وكل حاجه فى النور
ماشً..فقالت هى لمارى وهى تقؾ وتسمع الحوار لهم بكره العٌال دى لو طلعت رجاله لؽٌر حٌاتهم وهوله بصمة فى كل مكان من اول ماٌدخلهحتى مع اعتى االعداء ابنى ورح قلبى..فقالت لها مارى
 ربنا ٌكرمك وٌقدرك على الخٌر وانتى وهو معى ٌاقلبى دمػ الشر ال بتفكر لنا االم وروحك وتإامى اساس المكان والشؽل والاحنا بنعمله..وخرجت وهى تقبالها وذهاب الى تلك السٌارة التى كانت اشتراتها لمارى هدٌة
على سٌبل كل شئ لتعوٌضعها عن تركها حٌاتها فى لندن وؼٌره من الحب واالمومه واالخوة
كما ذكرنا.ومارى اٌضا التى جاءت معها النها لٌس لها احد ؼٌرهم االن وهى باالخص وتلك
االم التى التتفضل البعد عنها .فهى امها وتلك التى احبت كما احبت تإامها حب لم تندم علٌه ابدا
طول حٌاتها..وقبل ان ٌكلمها جالل كانت ترد على هاتفها وهى تشٌر له وتحٌه وتمشًء الى
السٌارة التى كانت بعٌد فى الطرؾ االخر مع دوران مبنى االدارة وهى تاخذ تحركات امر فى
ذلك الوقت اٌضا وهى لها من العٌون ما ٌرصد لها كل ماترٌد رصده..وخرج جالل والحارس
ٌفتح له الباب وهو ٌركب وٌنظر الٌها وهى لم تنظر الٌه وركب وخرج بعد ان حٌه البواب وهو
ٌقؾ ٌنتظر خروج الحاجة ..فى الوقت الذى دخل فٌه حراس امن لٌالى الادارة كان ٌستلم من
حراس النهار على عكس العمل فى تلك الوكاالت من الحاراسة من مثل ذلك البواب .وبعد انهاء
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المكالمة التى كانت تتعمدها لكى التنظر الى جالل وهى تإكد على االؼالق والتامٌن بعد
خروجها وخروج الجمٌع من االوالد وتلك الفتٌات ..وهى تركب والى جوراها مارى وهى
تخرج بالسٌارة بعد ان حٌها ذلك البواب..وانتظارات وهو ٌؽلق الباب الكبٌرخلفهم وٌفتح ذلك
الباب الصؽٌر فى البوابة (الخواخه) لٌخرج منه الجمٌع وهى تخرج وتستعد لخروج من الشارع
الرٌئسً ..وقفت لتركب تلك المراة امها فى تنكرها ذلك فى الخلؾ وهى تتحرك والجمٌع ٌراها
تقود بنفسها تلك السٌارة التى عرفوا انها لتلك المهندسة وهم ٌرواها تذهاب وتحضر بها وحدها
والكل ٌقدم لها التحٌة واالسئله تمالء رواسهم وما قد وصل الٌهم مما ترٌد ان ٌصل الى الشارع
وما قد عرفه الكثٌر عنها من كل شئ ٌقلب الراس من الخٌر المجتمع مع الشروتلك االشٌاء
وكانت هى االن تعلم بتحركات ذلك الحبٌب الصؽٌر لها وحتى من ات له من االسكندرٌة االن
والى اٌن سٌذهب وحتى موعد ذلك الطبٌب الذى سٌذهب له للعالج ولٌس الحج جالل فقط من
كان ٌرٌد الؽذاء معها بل الجمٌع والكل ٌرٌد ودها وما هو معروؾ لهم من اهمٌتها وباالخص
ذلك التركى الذى له من االسرار ماله ولم ٌكشفها حتى االن الى احد والذى له المعرفة بها اوال
وذلك الرجل ذو الحٌه حٌث اللقاء االول فى تركٌا وهى تطلب بعض المعدات لعمل ذلك المصنع
ومن توكٌالت كبرى بالعالم ولكن كانت عن طرٌق التورٌد من تركٌا كاوكٌل لتلك الشركات
وذلك عن طرٌق تإامها التى اصبحت هى االخرى الحجة( فلاير) وما هى وصلت الٌه من
مناصب فى عملها فى الخلٌج وهو بحكم انه المستخلص والوكٌل فى مصر لتركٌا ومعه الحج
جالل وكان (أمر) ٌنفذ ماطلبت وهو بحب ان ٌكون معها وبٌن احضانها امه واخته والٌبعد عنها
بعد رإاٌتها وعودتها الٌه من جدٌد وهو الٌستطٌع المكبره والتنكر لهذا الحب والبعد عنها ثانٌا
الذى لم ٌعهده معها
................
وبعد ان دخل الى الحارة وهو ٌدخلها من الشارع الرئٌسً بتلك السٌارة التى ٌعرفها الجمٌع من
رإٌتها باستمرا مع السائق ابو عمرو وهو ٌتجول بها فى كل مكان ولرإٌة مثالها مع بعض
رواد المكان وهم ٌدخلوا لقضاء حوائجهم من تلك الوارش والمحالت الجانبٌة الموجودة بالحارة
ولٌس الاحد من تلك الحارة او الحارات المجورة ؼٌر التعاون معهم فى افساح الطرٌق لهم او
المساعدة فى السإال ان كان الوافد ؼرٌب ولٌس من المنطقة او من محافظة اخرى وهم على
علم بمن هم ذهبوان الٌه او انه من هإالء اصحاب تلك الوارش والمحالت والذى تربى معهم
وذهب للٌعٌش بعٌدا االن بعد تؽٌر حاله ولكنه ابن الحارة والمنطقة وذهاب بالسٌارة الٌركنها
الى جوار دكان ام مصطفى التى هبت من مقعدها فى رشاقة رؼم جسدها البدٌن وهى تسرع
نحوه بعد ان علمت الحارة والسبتٌه كلها بما فعل وكٌؾ دخل الى قلب تلك الحجة التى وقعت
فى حبه من اول نظرة؟ بما استحوذ علٌها من قوة شخصٌته وكفاءته فى العمل والنجاج من اول
ٌوم بل من اول ساعة معها او انه حبٌها القدٌم الؽائب عنها او هو فعال قراٌبها ولم ٌدخل على
احد انه اخ اوابن وما كان ٌصل الى الجمٌع صؽٌر وكبٌر من ابنها مصطفى الذى ٌعمل فى
محالت مفتاٌح وااللمنٌوم والشباب الذى كان فى حسرة من انه لم ٌكن مثل ذلك وكانت لدٌه
الفرصة ان ٌكون شئ مثله اومثل ابناء الحج محمود او من لم ٌقترب من هذا فعال وحتى
موضوع الضرب والشجار لم ٌكن بجدٌد على الحارة كلها صؽٌر وكبٌر بعد ان ذع صٌته اٌضا
بعد ان سكن فى الحارة بعد معرفة حب الشٌخ له وتحركاته التى كانت مرصد لكل كاؼرٌب
عرؾ كٌؾ ٌكسب حب الجمٌع وٌكون منهم وكل فتاة وامراة ترى علٌه االحترام وحب ابناء
الحج محمود وزوجته له وباالخص الٌوم وكل شاب ٌندم من تلك الحٌاة مع المخدرات والوقؾ
على الناصٌة بال عمل وهو من اول ٌوم ٌذهاب لعمل ٌحق نجاح حتى لو انه لم تكن معرفة
قدٌمه والؼٌره فهو االن من الواضح انه اصبح المسئول..وحتى ضرب حسن ذلك المؽرور
الذى لم ٌحبه احد على االقل وهو ٌخطؾ ابصار النساء الٌه وبعمله مع تلك الحجة التى ظن
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الجمٌع فعال من انه هو فى حٌاتها وتنهى تلك االسطورة بوقعه هكذا لتحب هذا ال انما االمر انه
بالفعل له من الكفائة ماتدل على ذلك حٌن قام وحده قبل ذلك بضرب اربع شباب ارواد ان
ٌتحروش باحد بنات المنطقة فى احد اللٌالى وهو عائد ذات لٌلة من تلك اللٌالى الشتوٌة التى
كانت تؽلق فٌه المحال مبكرا نظرا لعطلة االسبوعٌة لها ولعادة تلك االمكان التى العمل فٌها بعد
المؽرب اال القلٌل لمن ٌسهر لجلوس وتجمع مع بعض كاتجاراواصحاب محالت وؼٌره ولعب
الكرة فى بعض الشوارع الجانبٌة بعد الؽلق لوجود االجازة االسبوعٌة ولكن ذلك الٌوم ولم ٌكن
احد بالشارع ؼٌر السٌارات التى تمر وبعد منصؾ اللٌل بقلٌل حٌث كانت البنت (سمه)التى
تعمل فى احد الكوفٌرات النسائٌه تعود ذلك الٌوم متاخرة من عملها لوجودعرائس كثٌرة فى هذا
الٌوم وهى كانت تتاخر احٌانا فى عودتها من هذا العمل ولكن لٌس لمثل ذلك الوقت وهى كانت
لها الناصٌب الوافر من القاٌل والقال بالحارة حٌث انها تعمل وترتدى كل جدٌد لٌتناسب مع
عملها وخروجها وتلك االلسانه التى كانت لمثل من هم فى عمرها ولم ٌحصلوا على ماهى
تحصل علٌه بسبب انها تعمل وتخرج وترى الدنٌا ؼٌرهم وهم لٌس منهم ال من ٌخرج الى
التسوق والسوق فقط او مع بعض ذوٌهم او معها احٌانا وما كانت علٌه من معكسات الشباب لها
بحكم انها تمشئ وتخرج وتتقابال ولكن هى اوال واخٌرا ابنت شارعهم واخت لهم مع طمع
البعض لما هى علٌه وباالخص عملها كا كوافٌره ولكنها كانت من القوة لتحافظ على نفسها حتى
ٌاتى من ٌسترها فى بٌته وهو اذ كان الٌعلم عنها شئ لعدم تدخله مع احد وهو ٌراها تضحك
وهى تقؾ مع البنات فى احد مدخل البٌوت كماهى عادة بنت تلك الحارة التجمع عند احدهم او
الوقؾ دخل المنزل او حٌن ٌمر وهى تحكى مع الشباب وهو ٌخطؾ ابصارها كم ٌفعل مع
الجمٌع وهى تساءل عنه (ام مصطفى ) واحٌانا بعض الشباب وتعلم انه قرٌب الحج وصدٌق
ابنه االصؽر الذى كانت تحلم به كل فتاة بالشارع هو واخوه وهو بعد ذلك عرؾ انها تسعً من
اجل مساعدة اسرتها فى الحٌاة بعد ماحدث وهو عائد هذا الٌوم الذى كان ٌختلس الوقت من
الحج جبر واسرته للٌلة كل اجازة لٌحاول االنفراد بنفسه واحده بعٌدا لٌعد ذكرٌات تلك االٌام
الخوالى ولٌقضى االجازة بمفرده ان كان سامح ؼٌر موجود وهو ٌعشق تلك الواحدة التى ٌعلم
انه لن ٌهناء بها فى ٌومه هذا االلبعض النوم ولٌس متاخر بعض الشئ لؽالسة معلمه اوعمه
الحج جبر كما كان ٌحب ان ٌسمع تلك الكلمة منه باالخص والتى تذكره باٌام تلك الدول العربٌة
ولبنان حٌث كلمة عمى ومعلم فى لبنان وكؤنه الٌعمل بشركة كبٌرة واالخر ٌحبها اٌضا حتى
الٌنسً اٌام الفقرا والٌنسً من هو مهام عال شؤنه انما هو ما اال عامل اجورى قبل ان ٌكون
الحج جبر اوجبر بك وكان أمر الٌقولها اال فى امكان معٌنه وهو ٌعلم اٌن تقال وتخرج اذ انه
من الفاهم والتفاهم لكل موقؾ االمع ذلك الهزل بٌنهم او حاالت االستفزازعندم كان ٌحدث بذلك
الحب بٌنهم وكان ذهابه الٌه فى االجازة لٌس لؽالسة فقط ولحب الحج ان ٌكون الى جوراه هذا
الٌوم انما بناء على رؼبة الؽادة دلوعة ابٌها ورؼبة تلك االم الحجة اٌضا حتى ٌكون فى رحلة
الى اى مكان فى الداخل اوخارج المحافظة او النادى او البٌت اى شئ وتلك الؽادة دائما ما
ترصد كل تحركاته وكؤنها خطٌبته او زوجته وهى تسال اٌن ٌذهاب والى أي مكان ومع من
ٌجلس وهو ان كان فى تلك اللٌله خرج لٌتنزه واحده والجلوس فى وسط البلد اال انه قد تقبال مع
تلك الشللة التى اصبح منها وهم منهم اٌضا من ٌعلم سره وٌتجاهل ذلك حتى امامه الن منهم من
هو زمٌل الصدقاء هم اٌضا من اتوا من االسكندرٌة الٌوم له ونفس العمل والرٌاضة ولكن كؤنهم
المعرفة لهم االتلك التى هم علٌها..وبعد السهرة معهم التى كانت اٌضا ٌحسدهم الجمٌع علٌها
حٌن كانوا شباب اوبنات المنطقة تمر وسط البلد وٌجدوهم هو وسامح مع هإالء الشباب فى تلك
االمكان وهم من نفس المإهالت واوسط مختلفه لم عرؾ عن ابناء الحج وتعلٌمهم واصداقائهم
وهو عائد ٌحمل معه ما ٌشترى من ملذ وطاب من كل شئ له والامه الحجة الحبٌبه ولحج وهو
ٌدخل علٌهم قبل الصعود الى ؼرفته وهم ٌطلبوا منه النوم معهم فى البٌت كاحد االبناء
..........
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وهو اذ راء تلك الفتاه وهى تنزل من المكروبص وتسٌر تلك المسافة لكى تدخل الحارة من
الشارع الرئٌسً وهو ٌرى خلفها احد السٌارات المالكى تسرع لكى تلحق بها ونزل منها اربع
شباب واضح علٌهم الشرب وهم ٌتابعوها من اول ماخرجت من العمل حتى ظن هو بها
الظنون وهو ٌسٌر الٌرٌد ان ٌنظر الٌها االعندم راته وهى تثؽٌث به وكؤنها باب بٌت انفتح لها
لتدخل فٌه حٌن راى الرعب على وجهها وهى تقترب منه لمعرفتها انه جارها والتعرؾ أي شئ
ؼٌر ذلك فى هذا القلق وما اصابها من رعب على نفسها وهى كؽرٌق تعلق بقشه وهى تقول له
عندما وقفت تلك السٌارة
 الحقنى اخوٌا..وهو كان الٌحتاج سمع تلك الكلمات التى تلهب المشاعر لما راى الرعب علٌهاوهو ٌمسك ٌدها التى كانت كقطعة من الثلج وٌعطٌها ما معه من اشٌاء امام هإالء وقال لها
 ادخلى الحارة..وهو ٌقؾ بكل هدوء امامهم وهى تتحرك ولكنها لم تسطٌع الحركة وهى ترىمشهد وكانه فٌلم ولٌس حقٌقة ولٌست وحدها من راى ذلك وسمع بل كل الشباب انذاك حٌن كان
مصطفى عائد اٌضا مع اصدقاء له كثٌرون من السٌنما والتنزهة وسط البلد وجرى بعض منهم
الى الحارة لٌنادى على الشباب الموجود بمقهى للعب على المراهنات من تلك االلعاب من
الورق (الكوتشٌنه)والبعض االخر ٌشرب المخدرات والؼٌرهم بالشارع الذى نزل على صوت
الصارخات ولٌس منها وال من نساء بل هإالء الشباب الذى تجمع علٌهم هإالء االوالد..قبل ان
ٌصل الٌهم الشباب الذٌن كانوا وراء من ذهاب لهم حٌن قال لهم الذى ذهاب لٌنادى على من
بالمقهى وهو ٌنادٌهم وهو ٌقول لهم وهم من اول تعارؾ لهم معه أمر وكل الحارة لم ٌستطٌع
احد ان الٌقدم له لقب وهو ٌقول لهم ذلك من ذهاب لهم ان
_ الحقوا عم رحٌل ٌٌضرب اربعة شباب كانوا عوزٌن ٌخطفوا سمه ..وحٌن خرجوا مسرعٌن
كان أمر قد نهى علٌهم وحتى باقى االوالد الذٌن ذهبوا ومنهم مصطفى وهو ٌرٌد ان ٌخرج
ماتعلم من أمر من تلك الحركات وما شهده فى االفالم وهو ٌرى أمر ٌنفذها فٌهم من تلك
الضربات..التى كان حٌن تقدم منه احدهم لٌلحق بها وهى تسٌر كما امرها أمر االانه امسكه
وضربه براسه فى انفه التى سلت منها الدماء وحٌن راى االخرٌن ذلك وهم ٌجروا علٌه
مسرعٌن وهو ٌركل احدهم حتى طار مسافة وقع على االرض واالخرالذى اشهر علٌه السالح
(مطوه)وهو ٌتجه بها نحوه لٌضربه بها فامسك أمر به ولوى زراعه بشدة حتى صرخ من االلم
وهو ٌدفعه لٌصدم باالخر بقوة وٌقع االثنان على الذى ركله واخذ مصطفى ذلك السالح الذى
معه حتى االن وهو ٌفتخر به وهو كان ٌرٌد الذهاب لٌضرب به احدهم لوال تدخل أمر واالمسك
به بعد ترك هإالء لشباب الحارة واالهالى..وانصراؾ وهو ٌاخذ اشٌائه منها تلك الفتاه وهى
تسٌر امامه وهى تدعو له وكل النساء التً كانت خرجت لتنظر على ذلك المشهد وبعد ان كاد
ان ٌتطول علٌها احد الشباب وهو ٌسبها وٌنهررها
_انتى مش راح ترتاحى ال متوقعى واحد..وكاد ان ٌضربها لوال تدخل أمر وامسك ٌده وهو
ٌقول له
_عٌب دى بنت واختك
_ ٌعانى اصحابى لو مش انت دلوقتى موجود او ٌاعالم ممكن كان ٌجرى اٌه لك انت من هم
وانتى بس اقولك اٌه اصحابى  هلل ٌنوربس هى دى وعمٌلها(والشراب واضح علٌه )حتى امسك
به احد الكبار فى السن من الجٌران بعد ان نزل وخرج الكثٌرمن نساء ورجال.وهوٌقول لها
_امشى مع اخوكى ..وهوٌشٌر الى أمر وهو الٌعرفه وٌقول لهذا الشاب
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_حرم علٌك بنت ؼلبانه راح نكون احنا وزمن علٌها..وعارؾ أمر قصتها وهو ٌمشئ بها معه
وهى التقول شئ ؼٌر تلك الدعوات له وهو الٌنظر الٌها احتراما والجمٌع ٌؤمن علٌها ولم ٌؽار
احد من الشاب علٌها وهى تسٌر الى بٌتها وقد تفتحت كل النوافذ والشرفات وهى تسمع عن
ماكان سٌحدث لها ومن عملها الذى تحرام علٌها بعد ذلك..حتى وفر لها أمر عمل امن وهو
ٌجعل الحج محمود هو من فى الصورة اكبارا له.االان الحج لم ٌشاء ان ٌضٌع مافعله أمر من
خٌر وهو ٌكشؾ ذلك عن طرٌق الحجة وام مصطفى..وتلك الفرحة التى كانت تؽمر الحجة حٌن
ات امها ونساء الشارع لتقدٌم الشكر له فى بٌت الحجة التى كانت وهى تجلس وسطهم وهى
تهندم من طرحتها وكؤنها تستقبل من ٌهناء بنجاح ابنها والحج الذى كان ٌجلس بٌن الرجالة
والشباب وهو ٌزهوا بمن ات به..وها هو االن ٌعود لهم بشكل اخر واثبت اخر وهو ٌنزل من
السٌارة التى خرج الجمٌع وتلك البنات التى تتجمع عند كل ؼروب فى احد المدخل لبٌتوهم ومن
تجلس مع صدٌقتها حتى بعض الشاب والرجال اٌضا وهو ٌنزل مسرعا والشباب الذى كان منهم
من احبه وارد التعلم منه وهم منهم الصؽار من كان ٌدرس وٌحب ان ٌذهاب معه الى الجٌم .وام
مصطفى تقول له
 اٌوه ٌاعم ال عطاك ٌعطٌنا متؽلش علٌكى ٌاؼالٌة..وكان ظهر علٌه الوهن والتعاب وهو ٌتحدث وتلك التعلٌقات من النساءعن هذا الحب من اول نظرة له من تلك التى كان ٌشعاع عنها الرعب والفزع على من ٌقترب
منها وؼٌره من اقواٌل تثار حولها رؼم تلك المساعدات وؼٌره ولكن الٌقترب منها احد والطلب
اال عن طرٌق المقربون او الشٌخ ..وقالت ام مصطفى له وهى ترى علٌه ذلك التعب بطرٌقة
عفوٌه كنساء المنطق الشعبٌة من االلفظ لم تكن مقبولة رؼم سماعه كل االوقات فى الحارة
وطبٌعتها وهى تدخل اذانه اراد ام لم ٌرٌد.االامام الحجة (فاطمة)ام الرجالة الٌكون مثل ذلك
الشئ امامها او على مسمع منها وهى تكمل
_اٌه الوالٌه كانت جامدة علٌك اوى عشن تعب كده..فرد علٌها بكل حزن وهو ٌنصرؾ لٌصعد
بعد سمع تلك الكلمة التى سمعها الكل والحجة فاطمة التى كانت تجلس تحت النافذة وتسترق
السمع فى خوؾ علٌه من الحسد وكل شئ وهو مصدر لكل العٌون منذ ان جاء مع الحج وهى
تسمع ماٌدور من الصباح والخوؾ مالء قلبها علٌه..وهو ٌرد على ام مصطفى
 لوحد ؼٌر ام مصطفى قال الكلمة دى كان راح ٌكون لى تصرؾ تانى..وهو ٌبعد وٌدخل الىالمنزل وهو ٌقول لها قبل الدخول
 الولٌة دى ال انتى بتقولى علٌه معى كده ال بٌنى وبنها قرابة دم ومش أي دم عارفه ٌعانى اٌهوانصراؾ مسرعا وهو ٌصعد امام الجمٌع وقد سماعه الجمٌع اٌضا فٌما قال الى منصؾ السلم
ثم بداء ٌصعد بطاء لما هو فٌه من تعاب ومرض وماحدث طول الٌوم والحجة فاطمة كانت
تمتم بصوت مسموع وهى تجلس على تلك االرٌكٌة فى حجرة نو امها وامامها الحج وهو ٌقول
لها ووجه كله حزن
_اٌه خاٌؾ علٌه والزعالنه
_مخافش علٌه لٌه وهو ولد ٌشرؾ انما انت ال زعالن انه طلع حاجه وحاجه كلنا كنا حساٌن
بٌها بس اقوالك اٌه اهى اهم حاجة كنا بنسمع عنها وعن مولواها تطلع قرٌبه منه بس ٌاترى هى
مٌن بالنسبه لٌه
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كانت الحجة جمٌلة(العـرهـرة)4واخذت شكل المصروا بعد ان ات من الصعٌد وبها حالوة
(الـنـظـرة )وهى تحافظ على كٌانها وجمالهامن اجل اوالدها الشباب ومن ٌعرفهم ومن تلك
الصدٌقات التى اصبحت فى مستوى راقى من االقراب وتلك الحٌاة من اسرة العمٌد والحج جبر
وؼٌرهم من نسب وهى تعمل على ان تكون على القدر الذي ٌلٌق بنسب ابنها وهى لٌست كتلك
الحماوات والصعدٌات باالخص فى قوتهم وصارمتهم وهى كانت رؼم خوفها على أمر هذا
االبن اال انها كانت تطٌر من الفرحة لصدق الظن انه لٌس اى احد ولكن ! الخوؾ من الفراق
الذى اصبح وراد االن والمفر منه والحج الذى قد نسئ امره و من هو وهو نفس الشئ علٌه أمر
وانه قد نسئ انه سٌاتى ٌوم وٌنكشؾ امره والبعد عنهم..وقبل أي حوار بٌنهم فى هذا الشئ ونار
الحج جبر بعد ان انكشؾ النقاب عنه الٌوم بعد تلك االحداث من اول وصول االخبار لهم عن
طرٌقة اذاعة ام مصطفى التى تاتٌها االخبار من المراسلٌن من الشارع ولٌس ابنها فقط وكانت
كل االحداث قد واصلت الى الحج جبر له ولكل اسرته عن طرٌق الحج والحجة واٌضا الى
االسكندرٌة حٌث تحرك الكل له ولكن كان االسراع هو عمر ابن العمٌد الذى ات اساسا المر
اخر وهو موعد أمر مع الطبٌب وموضوع شخصى لسامح كان جاء على اثره احمد ظؽٌان
االبن االكبر الذى كان على نفس الموعد ولكنه قد ات بعد تلٌفون الحجة له وهى تستعجله بعد
معرفة تلك االحداث وما ٌقال وٌشاع خوفا على ذلك الولد اخوهم وهم كلهم قد ظهر لهم صدق
االحساس عنه ولكن الكل نسئ مع الوقت والحب وهو أمر كان الٌرٌد اال هإالء الناس
واالستقرار معهم وترك عمله والعٌش هنا والشئ اال انه كان حزٌن وظهر االلما السنٌن رؼم
صؽر سنه ..وقبل ان ٌصل أمر الى باب الشقة كان احمد ٌفتح له الباب وهو ٌرى علٌه ذلك
االعٌاء وتقدم منه عمر بسرعه وهو ٌاخذه بٌن احضانه وٌجلسه الى اقرب مقعد الى جوار الباب
وهو ٌقول
 احنا الزم نروح لدكتور دلوقتى..قالها بصوت خافض حتى التسمعه الحجة والحج وقال احمدطؽٌان والحزن ٌمالء وجه ولم ٌسلم وٌعنق أمركم ٌحدث فى كل للقاء
_هو فى اٌه ماله..فرد علٌه أمر فى وهن
_هو دا ال ربنا قدرك علٌه ماله حتى من ؼٌر سالم اٌه خالص ..كان ٌقولها بم لدٌهم من حب
ٌرابط بٌنهم كااخوة وهم ٌتعملوا معه بالحب وكل شئ قد ظهرلهم من كل مالدٌه من عقل وحكمة
ونسوا اى شئ او االكثر انه اقل فى التعلٌم او انه ٌعمل عند صدٌق االب ولكنهم فعال نسوا كل
شئ وهم بٌقٌن انه هو لٌس اى احد ومهم تخافى كل شئ فٌه فاضح من اول رإٌته وحتى تعلق
االصدقاء لهم به بسرعة  ..واحمد ٌرد علٌه بكل حزن ممزوج بالفخر به والزهو والفرحة
لصدق االحساس به ولكن الخوؾ من الفراق
_لٌه ٌعانى هو انت فاكر ان احنا من كبٌر لصؽٌر مكنش حساٌن انت اٌه بس كل شئ كان
ملهوش الزمة التفكٌر فٌه عنك عشن حبنك وانت بتضحك على كل ال حبك
_الواضح حبك اوى وٌاترى الحج والحجة راح تكون دى مقابلتهم وال اخرج احسن واخدها من
قصٌره
_و هلل اهم عندك ج4وه ربنا اعلم بٌهم من ساعة ما اتعرؾ انت مٌن وضحكت ع الكل ازاى
والاخر وقت برضة ماكنش حد مقتنع بانك ؼلبان والحولك والقوة ٌارحٌل ولنقول ٌاباشا..وهنا
تدخل عمر لٌنهى ذلك وهو ٌقول
 4العـرهـرة:المرأة عـظٌمة الخلق مع الجمـال الـنـظـرة  :المرأة إذا رأٌت فً وجهها نضرة النعـٌم
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_احمد مش وقته الكالم دا وانت عارؾ دى ظروؾ وكانت مفروض علٌه وعلى الكل وهو
ملهوش حد ؼٌركم بالش باء حرق الدم وهو تعبان..وهذا الحوار الذى كان ٌثبت ان الجمٌع
الٌحس انه مجرد شخص عادى واالمور التى كانوا علٌها هو الحب فقط وانه االخ الصؽٌر.وهنا
كان أمر ٌحاول النهوض بكل صعوبة وتقدم منه احمد طؽٌان وهو ٌاخذه فى احضانه والدموع
تمالء عٌنه وهو كان بقوة ابٌه ونفس الطباع وهو فى لون بشرته وطوله..وهو ٌقول له
 سالمتك انت برضة طول الوقت اخونا الصؽٌر زى سامح وبنحبك وقرٌب من قلوبنا من ٌومماعرفنك ومن ٌوم متدخلت وسطٌنا
_انا عارؾ وانا بحبكم اهالى واكتروعمر ٌقولك ومن ؼٌر اى حد ماٌقول انت وكلكم عارفٌن
كدة..وهنا قال عمر الأمر
_اطلع ؼٌر هدومك وبعد مانرجع من عند الدكتور ربنا ٌسوٌها
_انا راح اطلع اؼٌر..وهو مترد فى الخروج من الشقة وعمر ٌسنده .فقال له احمد
_ سالمتك نروح نطمؤن بس علٌك عشن عمر بٌقول انك تعبان..فقال أمر بتعاب والحزن ٌمالء
وجه
_انا مش قدر امشئ من ؼٌر ما اكلمه واكلمها..وكؤنه ابن اؼضب والدٌه والٌستطٌع فعل شئ
حتى ٌرضٌهم وكان احمد وهو ٌرى علٌه ذلك ٌحس بالحب والبر لمن احبوه واحبهم وهو ٌعلم
راس ابه وامه التى تتمزق شوق كؤام بقلبها وهً تؽفر الودها ..فقال له احمد
انا مش عارؾ راح تعرؾ تكلمه دلوقتى و..ولم ٌكمل اال وقد ات صوت الحج من الؽرفة بعدان فتحت الحجة الباب وهو ٌنادى بصوته القوى
_تعال ادخل..وقد فرح احمد وعمر بذلك النه كان لن ٌرتاح الهو والهم اذا لم ٌراهم وٌتكلم
معهم لذلك الحب..واراد عمر ان ٌسنده وهو ٌدخل اال انه تمسك حتى الٌقلق علٌه احد منهم
االثنان ولكى ٌظهر امامهم بقوة ..وهو ٌتجه مسرعا نحو الؽرفة ووقؾ امامهم وهو ٌرى خوؾ
الحجة علٌه كؤابن ثالث لها من الذى ٌحدث ومن سر ذلك التخفى علٌهم وهى تقلق علٌه بهذا
الحب او الفراق الذى سٌكون بٌنهم  ..وهو فى خجل امامهم ولم ٌحس اال وهو ٌنزل على ٌدها
ٌقبالها وهى لم تسحبها منه بحب وكؤنه احد ابنائها وهى لم تكن على حرٌتها اال امامه هو وذلك
الصؽٌر ابنها سامح او امراة ابنها احمد طؽٌان وهى التظهر اال بتلك المالبس المقفولة والٌظهر
شعرها امام اى احد حتى نساء الشارع وهً ترتب علٌه وهو ٌذهاب نحو الحج وهو جالس على
تلك االرٌكٌه وهو ٌمسك بتلك المسبحة الؽالٌة ومن النوع النفٌس وهو ٌحركها بٌده وٌسبح علٌها
وأمر ٌقبال راسه وٌنزل على وجه فما كان من الرجل ؼٌر ان اخذه بٌن احضانه وهو ٌحس مابه
من تعب كااب وهو ٌحس باابنه وبعد ان فطن أمر لما سٌتحدث فٌه بعد انكشؾ امره فى ظل ما
تحدث فٌه عمر معهم من المإهل وتلك الحجة وماٌرابط بٌنهم وقال
_ٌاحج انا مش عارؾ اقول لحضرتك اٌه ومن حقك انت والجمٌع تزعلوا وتؽضبوا بس انا لو
على كان خالص دى حٌاتى ال حبتهامعكم وكنت راضى وسعٌد بها ومش عوز اخرج منها لكن
مش عارؾ اقول لحضرتك انت والحجة امى حبتى ؼٌر السماح والست ال هى الحجة دى مش
اى حد لى دى اختى وامى وكل حٌاتى وملٌش أي حد ؼٌرها فى الدنٌا اال انتم والخروقت
معرفش انها هنا جانبً او فى مصركلها صدفنى..وكان الكالم قد زاد صعوبة وهو ٌتحدث
وخاؾ ان ٌحس بم به احد منهم ولكن الحجة التى اخذته بٌن احضانها وهو ٌقبال راس الحج
115

الجزء االول

حد الموس(حبيبتى)

والدموع تمالء عٌنه..وهى تخرج به من الحجرة وهو ٌنظر الى وجه الجامد ولم ٌتحرك
.والحجة تقول له
_معلش ٌاولدى شوٌه وراح ٌصؾ من ناحٌتك انت ال عملته مش سهل واحنا لو عارفنا حقٌتك
من االول كن نعرؾ نكون جانبك ونحمٌك من اى حد
_عارؾ وانتم جانبى وفى قلبى وانا بٌكم ..وهو ٌتحدث بصعوبة وٌخرج معها ولكن كان الحج
الٌستطٌع التكبر واخفاء مشاعره اكثر من ذلك..وهو ٌنادى علٌه بحب وهو الٌندم على حبه له
هذا وهو ٌفرح بصدق ظنه فٌما كان ٌفكر فٌه نحوه من انه شئ كبٌر ومناصب وهو ٌقول له
بكل هدوء وحزم
_لو انا اوؼٌرى كن بٌكرها الست دى راح نحبها عشانك وانا مسامح بس الحج جبر عارؾ
ممكن ٌعمل وهو النار مولع فٌه هو وال معه كلهم حتى ال فى الشركة مش اهله وكل ال عرفك
معه ؼرٌب وقرٌب..وبالفعل الفرح مالءت الجمٌع بعد كالم الحج وهو ٌجرى علٌه من جدٌد
لٌعود الٌه وهو ٌقبال فٌه وهو ٌترك دموعه وكؤنه قد فرح بتسامح ابٌه له.والكل ٌرى ذلك البر
وتلك الدموع التى التخرج منه ابدا اال كما عرؾ عمر وهو معها او مع احد تلك المقربات له
ولها وصدٌقه االواحد..واقبال احمد وعمروهم ٌقبال الحج والحجة التى كادت ان تخرج الزرؼٌط
من كل فرحة بداخلها وهى انها تفرح بصدق ما كانت اٌضا تفكر فٌه هى االخرى وهو ٌقبال
ٌدها ..والحج ٌقول له
_انت ولدى الصؽٌر زى سامح زى ماقالك اخوك ومش راح نسٌبك وجانبك..فقال عمر
احنا بجد االٌام الجاى محتاجٌن الكل معنا اوى وهو باالخص..فردت الحجة_ربنا معكم ٌاوالدى وما ٌفرقكم من بعض والٌحرمك منها ومن حضانها تانى ٌاله باء عشن
تؽدوا مع بعض ..فقال لها أمر وهو ٌقبال راسها وٌذهب لٌقبال راس الحج
_والٌحرمنى منكم انتوا..والحج ٌقول له
_ٌاله رواح عشن تؽدوا وتقعد مع اخوتك..وخرج الجمٌع من الحجرة وهو ٌقول لحج
_بالنسبة لحج جبر اكٌد الزم اروح وانت معً واطلب منه السماح..فقالت الحجة
_مش السماح بس وٌارب ٌحصل ال ؾ نفسئ..وهى كما لوكانت ام ترٌد ان تفرح بابنها مع من
اختارة مما تمنت له بصدق وحب ؼرٌب ٌعجب منه الجٌمع ان النرٌدها الى ابنها وهى بها كل
مقومات مما تتمنى اى ام الى ابنها واالهم هو القرابة كاصعدٌة او حتى الابنها الكبٌر احمد لكن
لهذا الؽرٌب من اول ما راته وهى تمنى ذلك..وهى تقول لهم
 ٌاله عشن تؽدوا مع بعض ..فنظرعمر الى احمد لكى ٌستؤذن من الحج والجاجة لما لهم منموعد االن فقال احمد لحجة
 معلش ٌاحجة اجلى الؽد دلوقتى احنا ورانا مشوار صؽٌر مع بعض وراح نرجع علىالعشاء..فنظرت لحج بحسرة والحج قد احس بالقراق وهى كذلك لذلك االبن وهو ٌقول فى الكلمة
المشهور فى قصة (ادهم الشرقاوى)
_ٌاخوفى ٌابدارن لٌكون دا اخر ؼد ومفٌش عشاء..فردت الحجة
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_اقصدك ٌاحج مفٌش حتى اخرؼد..فنزل أمر ٌقبال ٌدها وهو تسٌل منه الدموع وٌقول لها
_انتى امى حبتى وعمرى ما راح ابعد عنك
_ادٌك راح تبعد ٌاولدى..وهى تحضنه بحب
_هو احمد وسامح مش مهم راحوا وبعدواوبٌرجعوا..وهو ٌقبال راسها وٌذهاب ٌقبال راس الحج
وٌده ..حتى قال الحج
_راح ترجع..فرد عمر وهو ٌاخذ أمر من بٌن احضان الحج
_مهم بعد عمره ما بٌنسئ اهله ال حبته وانتم من دلوقتى من اهله واحلى اهل له..فقالت الحجة
_طب اتؽدوا وامشوا انت عارؾ ٌاولدى ؼد امك صعٌدى وعمل ازاى..فقال عمر
_نعمل اٌه فقر من ٌومه
_ال ٌاولدى متقولش علٌه كده دا سعد على الكل وربنا ٌسعده وٌفك كربه..وأمر ٌحضن فٌها
_ربنا ٌفرح قلبك والنهارد راح تسمعى احل خبر ٌفرحك انشاء  هلل
_اسمع عنك وعنكم كل خٌر ٌاضنى ..وهو ٌذهاب الى الحج وٌقول له
_انا راح اطلع اؼٌر على ما احمد ٌحكى مع حضرتك موضوع ولو بجد مسامحنى توافق
ومتحرمنى منك ول من بابك..وهو ٌحضن فٌه وٌقباله وٌذهاب الى الحجة ٌقبال راسها وجهها
وهى كانت تلك قبالت الفراق ولٌس الوادع وهو ٌعلم انه لن ٌكون معهم بعد تلك المقابلة النه
سٌكون معها هى .وتبداء حٌاة جدٌدة واخرى تسكمل ما كان بٌنهم والحجة تبكى وهو فى
احضانها بشدة واخده عمر منها بصعوبة ..وهو ٌتركها بٌن احضان ابنها احمد الذى ذهاب بها
الى جوار الحج الذى تؽٌر وجه واحتبست الدموع فى عٌنه وعمر ٌمشى به بصعوبة وهو الٌود
ترك هإالء الوالدٌن له ..وخرج به عمر لٌنهى اللقاء الذى لن ٌنهى .وهو ٌصعد به لتؽٌر
مالبسه فى حجرته واحمد كان علٌه ان ٌهون علٌهم الموقؾ لذلك الحب الصادق الذى لم ٌندم
علٌه احد من الجمٌع ومن كل من عارفه وعش معه واقتراب منه ..وبعد ان صاعد االثنان وأمر
ٌذهاب لٌاخذ حمام من مماحدث معه من للقاء معها .وهو ٌقول لعمر
_انت كنت عارؾ ان راح اقبالها النهارد وكل شئ مدبر
_ال انا والحد كان عارؾ اى حاجه وكانت مفاجاء حتى على موالنا رئٌسً ورٌئسٌك
والموضوع كبٌر وبعدٌن راح نحكى ٌاله خالص على ما احضرلك شنطة هدومك
_انت تعتقد انى راح احتاج أي حاجة من هنا وانا معها
_فى دى عندك حق انا معرفش ؼٌر من اول رسالة جاتللى منك وانت بتقولى فٌها انك راح
تنهى الٌوم مهما كانت االسباب قبل ما تشوفها وانا بقول لرٌس كدة وهو نفسه ال خلنى ارسلت
لك انك تنتظر وفعال كان ساعته عرؾ بكل حاجة واالمر مش بس انك تكون معها ورجعتوا
لبعض انت عارؾ فى حاجات كتٌر اوى
_ال عارفه انها مش راح تعدى رجوعى معها على خٌر ونوى على شر واعتقد ان معها حق
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_اكٌد انت اكتر واحد عارفها وانا سمع انها راح تسخلك على الحى ولو ع الشر فهو على ما
سمعت وعارفت راجع معها
_سمعت
_الدنٌا كلها سمعت مش انا بس
_ٌعانى الدنٌا كلها عارفت وانا معرفش حاجه و اٌه الموضوع
_كل ال قدر قوله الكلمة ال بتسمعها على طول كل حاجه فى وقتها
_وامتى وقتها
_انت لسه بتخاؾ منها
_انا طول عمرى بخاؾ منها بس عوز اعرؾ اٌه ال بٌحصل والتؽٌر وباءت الحجة ازاى
وجودى هنا كان هى له ٌد واٌه االمر
_خلص دلوقتى عشن نزل كفاٌة الناس ال تحت وال حصل
_الناس دى ال الرٌس عارفنى بهم وخلهم فى قلبى هم وؼٌرهم وطبعا اكٌد الموضوع خاص بها
وملفها صح اكٌد..وهو ٌخرج من الحمام وٌرتدى مالبس تلٌق بالخروج معهم ولذهاب
الٌها..وعمر ٌقول له
_لسه اللٌل طوٌل وفى كتٌر واالكٌد انك حساس ان االمر كان هى فٌه دا لو مكنش لك اساسا
ظلع فى الموضوع من جهة تانٌة ودا ال محدش ٌقدر ٌصدق ؼٌره اجال اماعجال
_ اللٌل طوٌل نفس الكالم ال قالته هى
_هى عارفه طرٌقها وبتعمل اٌه وانت كمان انا كل ال نفسً فٌه اشوفها من كتر مابسمع عنها
منك ومن الكل بس تفتكر راح تقدر تسد وتعرؾ تكون اسد النهارد وهى اكٌد فرحان زى
ماوصل لكل برجوعك ووجودك جانبها
_نفس الكالم برضة قالته دا واضح ان كل حاجه وصلت وفى وقتها على العموم وعشن كده
بفكر افضل هنا ومكونش جانبها وانا حالتى زى ما انت شاٌؾ
_ساعتها انا اول واحد راح ٌضربك بنار عشن دا هروب من المٌدان
_جارى اٌه ٌاباشا ادخل حرب وانا مش مستعد واخسرها وانت نسئ اننا ضباط متخصص
ٌعانى شؽلنا فنى وبس
_و هلل دا من امتى الكالم دا والنهارد ظهر اننا شؽلنا فنى ومش بنشتؽل عسكرٌن فى مكان امنى
وحتى لو كدة مش المكان ال احنا فٌه بٌعتمد على المدانٌن فى الشؽل احٌاناٌ.ظهر انك بجدة
خالص.ورح تندم على رجعوعك وانت عارؾ انها اكٌد مرهن انك لسه مهم حاصل رجالها
الوحش..وساد صمت بٌنهم وهو ٌؽٌر مالبسه ولم ٌعقب..فكان احمد فوق راسهم وهو ٌطلب
منهم النزول االن لذهاب وبدون ان ٌحس بهم احد لنار ذلك الفراق.ولم ٌكن هناك شئ وعمر
ٌخاؾ علٌه وعلٌها ومن معها رؼم معرفته بقوة زمٌله وعزٌمته..واحمد ٌصعب علٌه الفراق
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وعمر ٌعرؾ انه لن ٌضعؾ وهو ٌرى فرحته برجعوه لها وٌعرؾ ان هناك الكثٌر ولٌس ذلك
الرجوع فقط لتلك االخت واالم كما عرؾ من قصتهم سوٌا ..ونزلوا مسرعٌن حتى الٌكون
هناك االلم اكثر من ذلك الوداع وهو ٌإكد على احمد ان ٌحافظ على تلك الحجرة وهى له اجمل
الذكرٌات كما تعود ان ٌظل كل ذكرى له والٌفرط بها..ونزلوا الى السٌارة والحج والحجة اٌضا
ٌمانعا انفسهم من الخروج لهذا اللقاء الصعب واحمد ٌطمانه انها لن ٌسمحوا الحد ان ٌكون
بتلك الحجرة واالهم هو قانون الحارة الاحد ؼرٌب ٌدخلها وأمر ٌإكد انه الٌعلم الظروؾ واالٌام
ولكن الكل ٌحس ما به من تعب حتى ان عمر فكر ان ٌذهبوا الى الطبٌب والعودة ثانٌا الى هنا
حتى ٌتمكن من استعداد قوته وامر الذى امسك بٌده فى حب وهو ٌطمانه بتلك الحركة..ونزلوا
الى حٌث السٌارة امام الجمٌع وعمر ٌاخذ مكان القٌادة والى جوراه احمد وأمر فى الخلؾ
لرؼبته بذلك والجمٌع ٌنظر الٌهم وعمر بذلك الجسد الذى ٌشبه جسد حسن ولكن اقوى وتلك
الهٌبئه التى علٌها ومنظره الجذاب وبٌئته التى تدل على من هو والجمٌع ٌعلم تربٌة الحج
واصدقائه واصدقاء اوالده وهم ٌحاولوا دائما التقرب منهم وهم جٌران اال ان هإالء االوالد
كانت لهم حٌاتهم الخاصة بعد الخروج من مراحل الدراسة االولٌه وبعد ان وصلوا الى الجامعة
والتخرج وال اختلط لهم اال بقلٌل مما كان ٌرٌد المساعدة من اهل المنطة من الدراسٌن وهم
ٌذهبوا الٌهم لشرح او تسهٌل فى بعض المواد وباالخص المهندس احمد وسامح والكل كان
ٌرجوا ان ٌكون النصٌب فى احدهم حتى ذلك الوافد الٌهم وهم ٌحسوا جمٌعا انه مثل هإال
الشباب ابناء الحج محمود وما تظهر علٌه اٌضا من هٌبئه التختفى على احد ولم تتحرك ام
مصطفى له خجال مماحدث وهى تعلم انه ٌحترم نفسه قبل االخرٌن وهى احست انها اساءت
وكانت تود االعتذاراال انها رأت هإالء واحمد ذلك الكبٌر مثل ابٌه وهذا الذى هو معروؾ انه
ضابط لجمٌع لٌس من منظره ولتك الهٌبئه انما هو صدٌق لسامح واحمد وابن صدٌق الحج
المعروؾ اٌضا لمنطقه كلها..وانطالق بسٌارة وهم امام الجمٌع وترك تلك الحارة وما فٌها من
ذكرٌات التنسً كما لكل مكان له من قبل وهو ٌترك به احلى ذكرى له ولم ٌفرط هو
والاصحاب تلك االمكان فٌها وهى محجوزة له على اسمه وهو ٌبشرها وٌعود الٌها كما هو حال
تلك الحبٌة اٌضا ولهم جمٌعا..وذهاب حٌث الؽداء اوال قبل موعد الدكتور فى ذلك المطعم
الشهٌر وسط البلد كما تعود دائما وهم مع بعض هنا هو وعمر اوسامح معهم اوهم االثنان
واحمد اٌضا فى لقائه مع عمر ان كان التقابل معهم وأمر اٌضا ان لم ٌستطٌعوا الذهاب للمنزل
الحج واكل الحجة الذى الٌقاوم او بعد ذلك اللقاء المقدس وبعدها اٌضا ان ذهاب لبٌت الاكل
اٌضا ولكن االهم هو هذا المكان والمقهى والحدٌث الخاص والذهاب الى النٌل وبعدها ان سماح
االمر لعمر هو الذهاب الى البٌت معهم اومع احمد لمنزله الخاص فى مصر الجدٌدة والكل معا
هو وعمر وسامح
...........................

وكانت وهى تخرج بالسٌارة وتقودها براعة شدٌدة وسط الشارع والكل ٌرى ماهى علٌه من تلك
القٌادة وانها فعال التحتاج الى سائق معها وماهى علٌه من فرحة ظهره وذلك التؽٌر .وكانها كما
اشاع حب جدٌد اوقدٌم ظهر فى حٌاتها وهى تستقبل المكالمات وتعرؾ اٌن وصل االن والى
اٌن ٌذهاب..ومارى طول الوقت تضع ٌدها على ٌدى فرٌدة وهى على عجلة القٌادة وكؤنها
تمسك بٌد خطٌبها او حبٌها وعلٌها عالمات التوتر والخوؾ حتى قالت لها فرٌدة
_انتى خاٌؾ من اٌه
_ان ماٌجٌش ونقعد لوحدٌنا وانا حس ان النهارد مش راح ٌعدى على خٌر
_تفتكرى .اٌه راٌك ٌادودى..فردت دودى باللؽتها االصلٌة لها فٌما هو المعنى
_انتى تعرفى اكتر بس ابن الكلبة وحشنى بس لما طوله اٌدى على الكالم ال فى دمؽه من ساعة
ما شافنى
_احترامى نفسك ٌاوالٌة انا بس ال من حقى اشاتمه ٌاامه عشن انا امه وانتى كدة متاكدة انه
جاى .ردى بالعربً
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_متاكدة وبس وابصم على كدة زى ما بتقول هنا هو ٌقدر ٌبعد عن حضنك وهو عارؾ انك هنا
وانا برضة ٌخصنى حبٌبً ابو بناتى .مش كدة..وكان قلق مارى ٌزاد مع تلك الكلمات وفرٌدة
تقراء ما فى راسها حتى اخذتها تحت رزاعها الٌمنى وكؤنها بالفعل حبٌب مع حبٌبته فى ذلك
المشهد وهى تقبالها وتقول لها
_انا مش جاٌبكى معى هنا ابهدلك او اتخل عنك انتى حبتً وبنتى واخوتى مش كدة والعندك
شك..وهى ترد علٌها بعض التوتر
_بس هو..وسكت ولم تكمل فقالت لها فرٌدة
_هو ابنى وحٌاتى زى ما انتوا بائتوا حٌاتى وهو معى انتوا وانا وكلنا فى امان والاٌٌه
ٌادودى..وكانت دودى تدخن سٌجارتها وهى تعود براسها الى الخلؾ..وردت
_هى عارفه كوٌس هو اٌه وشافت بعٌنها بعد ما سمعت عنه وكلناسمعنا قبل مانعٌش تحت سقؾ
واحد وشؽل الشٌاطٌن والعفرتة ال كانوا عملنها الكالب االتنان وؼٌروا الدنٌا وحٌاتى وحٌاة
البنات تإامك ومارى فاكرة ٌامرمر..وهى تدالل مارى بذلك االسم كما كانت تنادى علٌها وهى
االم لها وهى تؽمض عٌنها وتعود لذكرٌات التى كانت وكانوا ٌعٌشوا فٌها مع بعض بعد ان
انضم لهم هو وصدٌقه ورفٌقه والحبٌب له ولهم تلك النساء..فقالت مارى وهى كانت تود اٌضا
ان تعود لتلك الذكرٌات واٌام الفرح والمرح وتلك االوقات التى التمحوا من الذكرة وهى تقول
_بس انا حسه انه اتؽٌر ومش زى االول..فقالت دودى
_اتؽٌر ومش زى االول..وهى تطلق ضحكة شٌطانٌه ومارى تكمل
_اها وممكن ٌكون اتؽٌر فى كل حاجه وضعؾ ..فضحكت فرٌدة بقوة وهى ترد
_ضعؾ واتؽٌر انتى بتكلمى كدة عشن خاٌفه من حاجات كتٌر ومنها انه راح ٌخدنى منك
وابعد عنك
_انا الحاجه الوحٌدة ال مصدقها هو حبك لى وانتى بجد امى زى دودى من ٌوم معرفتك..وهى
تحت زراعها فى حب شدٌد وهى تكمل
_ والخروقت انا وكلنا مكنش مصدٌقٌن بالحب ال بٌنكم انتوا االتنان واحنا بنسمع ونرقب لحد
ماجاتى وعشتى معنا وهو كمان جاه هو والتانى حبٌب الكل مش حبٌه وحبٌك بس وشوفنا كل
حاجة على الطبٌعة بٌنكم ومعنا احنا
_اماال اٌه باء اتؽٌر عندك رد ٌادودى
_انا لو مش بطنى هى ال جابتك انتى وتإامك كنت قلت انه هو تإامك مش هى وال بٌنكم فعال
شئ من عند الرب السحر ولحاجه من ال بتعملٌها فعال حاجه من الرب مش من البشر
_طب اٌه التؽٌر..وهى تقراء ما براس مارى وهى تنظر فى عٌنها حتى قالت لها مارى
_انتى قراتى ال فى دمؽى وعارفه
_ اها قصدك ع الضعؾ ال حصل معه من شوٌه واحنا لوحدٌنا بس دا ضعؾ منى مش منه
واالكتر انا كان ممكن اقلع كل هدومى معه واسلمه نفسً من للهفتى وشوقى لٌه وهو برضة
مكنش راح ٌعمل معى اى حاجه دا عمره ماكان فى ؼٌاب كان بٌنا زى المردى
_تقلعى ومٌعملش حاجه لٌه صنام صخر ومفٌش شٌطان خالص
_الفٌه واحنا بنادمٌن وبنضعؾ بس انا ال بضعؾ انما هو ال..وهنا انفجرت دودى فى الضحك
مره ثانٌة وهى تردد كلمة الشٌطان تلك التى قالتها مارى وهى تقول لمارى
_الشٌطان دا هو ال بٌخوؾ الشٌاطٌن نستى خالص مٌن ال كانوا الشٌاطٌن وال كانوا بٌعملوه
والكل كان فاكرانهم الشٌاطٌن اواعوانهم اقوال اٌه بس تربٌة السٌرك والتربٌة الشٌطانة ..وهى
تشٌر وتضرب على ظهر فرٌدة .فقالت ماري
 ٌسالم لٌه ٌعانى نبى ول حتى صدٌق..فقالت لها فرٌدة_اماال اٌه انك مصادقة وعارفتى واتاكدتى من كل ال بٌنا وفاهمتى كالمى وال كنت بحكى
معكم وال شوفتٌه بنفسك معنا هناك ادامك وادام الكل ومش هو لوحده اٌه مش فاكرة وال حتى
كالم دودى دلوقتى.بقولك ٌادودى فى لحمة فى البٌت ول نوصل لجزار فى السكة
121

الجزء االول

حد الموس(حبيبتى)

_اعتقد ان فٌه هناك بس لحمة خنزٌر ال انا ومارى والشؽالٌن بناكل منها انما لحمتك انتى
خلصت نفوت بالمرة نجاٌب ما خلص راح نعٌش على حرٌتنا
_خنزٌر خنزٌر متفرقش معه دا بٌاكل اللحمة نٌه ..فقالت مارى فى تعجب من الكلمة
باالنجلٌزٌه النها التفاهم ما قالت فرٌدة
_ماذا(باالنجلٌزٌة)فى ذهول!! ثم اكملت بالعربى
_ ٌعانى اٌه وهو مش مسلم واحنا عارفٌن ومتاكدٌن وما بٌكالش لحم الخنزٌر والحاجات دى
وكل كان ادامنا..فقالت لها فرٌدة
_دى كلمة هنا وفى كل مكان بتقال عن نوع من الناس ال قلبه مٌت وبٌحارب وفى الجٌش
وبعدبن انتى مش سمعتى من حبٌبت قلبك اكل التعبان ازاى وشافتى بعٌنك الفٌدٌو ال كانت
مسجلها وهى معه فى الرحلة فى انجلترا وكمان لما الكل كان فاكر انهم من اكلى لحوم البشر
نسٌتى خلص كل دا واول ٌوم وصلوا فٌه لٌنا نسٌتى كل دا..فردت دودى
_ال خلها اكلت زٌه هى التانٌه التعبان واتعلمت منه كل الفنون القتال بسرعة
_ماهى تربٌتك انا ال عاشت معه عمرى ماتعلمتش منه اى حاجة فى القتال والقوة
_وانتً ناقصة تعلٌم ما كفاٌه ال انتً فٌه من شٌطانها..فقالت مارى
_وهو دا معنى الكلمة بتاعت اللحمة مش..مست ولم تعرؾ ان تنطق الكلمه فقالت لها فرٌدة
_دا حاجات بتعمل فى( الكوماندوز) فى كل الجٌوش بس هنا االمر عالى شوٌة واالكتر حبٌب
عمره وصحابه وانتً شوفتى برضة عمل ازاى ود باء لو اتساب راح ٌاكل لحم البشراحٌاء
واموات زى الهنود مش كل دا كان ادام عٌنك ..فقالت مارى
 كل دا اوكى وبعنى شوفت دا وسمعت من قلبى تإامك وكل افعالهم بس االهم مفٌش حد واحدةست تقلع ادامه وبجمالك وٌكون اقوى دا انا على استعداد بس حركة واحدة منى اخلٌه ٌتؽٌر
وٌنسئ حبك..فضحكت دودى من جدٌد وقالت لها فرٌدة
_انتً اجمال بكتٌر واحلى ومفٌش حد ٌقوم جمالك لرجل والست ورؼم انك برضة كنتى بكل
حرٌة وانتى بٌنهم ومش عشن شؽل االجانب فى الحرٌة انما الاحساسك معهم بكل حب وامان
بس انا ارهنك وال انتى عوزه اٌه راٌك
_موافقة والرهان اٌه لوقع معى فى لحظة اللٌله
_انا عن نفسئ ال انتى تطلبٌه زى ما قلت لك وانا لو حصل وكسبت الرهان هو دٌنك
تؽٌره..وهنا سادت صمت بٌن الجمٌع حتى قالت فرٌدة
_عشن الرهان ٌكون صعب والقوة وانتً واثقة من جمالك ها اٌه راٌك ٌادودى..فقالت دودى
_نشوؾ..فقالت مارى وهى تقطع الكلمة
_د ي نى
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_اٌه انتً مش واثقة من نفسك وبعدٌن احنا مش راح نضحك على بعض انتً ودودى وتإامئ
مسحٌن باالسم صح علشن تعٌشوا بس برة وانتً باالخص من ٌوم ما سافرتى وبعدتى عن
مصر وانتً البتحبً مسٌحى ولمسلم والى حد صح
_طب ما انتً كنتى برضة مسحٌه باالسم ودلوقتى برضة مسلمة اسم وكلها مصالح
_ال انا كنت باحافظ على دٌنى وانا هنا وهو كان بٌساعدنى على الحافظ على كدة وهو معى فى
كل مكان وحتى حب القاوس والراهبان له وهو بوصلنى وٌكون معى فى كل مناسبه ودٌنى ال
كان راح اضٌع بسبب اهالى باسم الدٌن وهو بٌحارب هنا عشنً والكل عارؾ ال حاصل
والمرض ال كان راح ٌروح شبابى فٌه لوال وجوده جانبى ورعاٌتى..وهى تتحدث فى حزن
وتكاد ان تذكر ذلك االمر بعدة وفات ابٌها وتدخل بعض من اهلها وهم ٌخطوفها داخل الكنسٌة
لما كان لدٌها من ثروة انذاك مٌراث ابواها وماهى علٌه من جمال وطمع من بعض هإالء
االقراب فى الزواج منها وماهى فٌه من تفوق لوال قوته هو ومن معه من اصدقاء لهم وحب كل
من كان ٌعرفهم من الكنسٌة ومن المسحٌن معهم وهو ٌحارب وٌعود بها وتعٌش فى مرض
عضوى ٌجعله مسئإل عنها فى كل شئ وكما لو كان ابواها وهو اٌضا ذلك االب قد جعله لها
اخ بكل االثبتات الرسمٌه قبل موته وهو ٌؽلق كل باب من ابواب هإالء االقراب لها..فقالت
مارى وهى ترى شرودها
_طب دا الرهان بتعك .وانتً لو انا كسبت اٌٌه راهنى
_ال انتً عاوزه
_آل انا مش راح اطلب ؼٌر حاجه واحدة انتً تبعدى عنه وتنسٌه وتتعملً لوحدك بقوتك انتى
_لو دا حاصل من ؼٌر راهن انا راح ابعد عنه النه ساعتها مش راح ٌكون ابنى وال اى حد
راح ٌرضى به من ال حولٌنا..وسكت الجمٌع و القلق داخل نفسهم فمارى تثق فى ان فرٌدة
تعرؾ قوته وفرٌدة تعرؾ جمال مارى تلك الفرنسٌه من االم وجمالها الذى الٌقاوم ولوال وجود
امها دودى وتإامها معها لكانت ضاعت فى اروبا وانحرافات وهى تحارب من اجل ان تكون
شئ فى الحٌاة وتحقٌق امنٌة والدها الذى كان ٌحلم ان ٌراها على ماهى علٌه االن من شؤن
عظٌم ولكن امها الفرنسٌة التى كانت التهتم بشئ ؼٌر الشراب واالنحالل كما هو حال تلك
االمهات فى اروبا وهى تدفع ابنتها الى طرٌق االنحراؾ بعد خروجهم من مصر بعد موت ابٌها
اال انها قد وقعت فى طرٌق امها وتإامها التى هى اخت فرٌدة وروح وقلب تلك االم التى كانت
معها وتعوض علٌها فراق تلك فرٌدة وزجها الحبٌب وكل من احبت وما عاش فٌه من عذاب
وااللم مع بعضهم وهى تحافظ علٌها هى ومارى تلك بقوة حتى وصلت الى ماهى علٌه
االن..ودودى فى الخلؾ تنفس دخان سٌجارتها وهى تعود بذكرٌتها الى كل ما ٌدور فى رواسهم
جمٌعا وتتذكر هذا الوحش الصؽٌر وهل سٌقع فى ذلك الفخ وٌضٌع كل الحب بسبب لعبة وهو
لم ٌقع فى اى شراك اولعبة كانت اخطر بكثٌرمن ذلك السفها والذى ٌحكوا فٌه لكن االمر فعال
فٌه اشٌاء كثٌرة وتؽٌرات ولكن انتهً الحوار وساد صمت وهل ستكون خسارة بكل المقاٌس
وهو لن ٌرحمه احد رؼم ما قدم وٌقدم وبعد ذلك الفراق واالشٌاء الكثٌرة فى راس فرٌدة واٌام
الحب والشقاء وما بٌنهم من حٌاة ومارى ودودى كال براسهم ما ٌششت العقل وكانت فرٌدة
تدخن سٌجارتها وترفع راسها بكبرٌاء وهى تدخل الرعب على مارى من انها تثق فى نفسها
وحبٌبها الصؽٌرهذ...حتى وصال الى باب الفٌال التى ٌعٌشوا فٌها فى التجمع الخامس فى المكان
الخاص بالفٌال ولم ٌكن هناك حولها االقلٌل من تلك الفٌالت تحت االنشاء واالخرى التى بها
بعض سكنها بعٌدا عنها بمسافات و بٌنهم تلك الفٌالت التى مازالت تحت االنشاء ..وفتح ذلك
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الحارس الباب لهم وهو ٌقدم التحٌة ونزلوا وصعدو مباشرتنا الى اعلى مع استقبال تلك
الخادمات لهم وهم ٌذهبوا لتؽٌر مالبسهم لنزول الى وسط البالد من جدٌد..هى ومارى فقط لبداء
ما ترٌد عمله فرٌدة ولرهن اٌضا النها ستاتى به معها الى هنا وهو معهم كم كانت ترٌد من اول
رإٌته ومعرفت طرٌقه..ورفض دخول الخادمات معهم وهم ٌذهبوا الى حجرة فرٌدة التى تعٌش
معها فٌها مارى رؼم وجود حجرة لها مجاورة وملتصق بتلك الحجرة وذهابت دودى الى
حجرتها لتعود الى طبٌعتها وجمالها وانوثتها الطؽاٌة التى الٌستطٌع احد مقاومتها اٌضا وما هى
علٌه من جذابٌة تختلؾ عنهم جمٌعا وهى تسمح لتلك الخادمات الدخول معها وهى لها مالها من
قوة تحافظ بها على نفسها وعلى تلك البنات اوالدها..وحٌن كانت مارى تخلع ماعلٌها من
مالبس وهى مازالت شردة وتخاؾ لما رات من ثقة فرٌدة ودودى فى هذا الصؽٌر..وفرٌدة
اٌضا تخلع ماعلٌها من مالبس وبعد ان اصبحت مارى من ؼٌر شئ امام فرٌدة وهى تنظر الٌها
وكانها اول مرة تكون عارٌا امامها وهى التفعل هذا الشئ االمعها فقط او امام تإامها لم بٌنهم
وهى الترتاح ال معهم وهى تخاؾ من كل شئ فى حٌاتها رجل وامراة حتى دودى كانت تخاؾ
احٌانا ان تكون امامها مثل ماهى علٌه االن امام فرٌدة وهى تحاول ان ترسل الٌها رسالة هذا
جسدى علٌكى باالتفكٌر ثانٌا النى الاقاوم وكانت فرٌدة اٌضا اصبحت مثلها وهى تقول لها ان
جسدها اٌضا كان الٌقاوم وهى معه فى كل وقت وتلك الرسائل من للؽة الجسد بٌنهم كا نساء
ومن ٌستطٌع ان ٌقاوم اى جسد المراة وهى عارٌا مهم كانت حلوه اوؼٌره ولمحروم مثله ودخل
معا الى الحمام ..وفرٌدة تحس مابها ولكنها اخذتها فى احضانها وهى تمسح على شعرها وقالت
لها
_لو عوز تنسحبى من الرهان مفٌش اى مشاكله
_الابدا..قالتها بقلق وتوترنعم هى التعلم عن الجنس شئ ؼٌر ما تعلمته على ٌد تلك التإام
الشٌطانه وهى تخرج منها كل مشاعرها الداخلٌة فى تلك االوقات الشٌطانٌه بٌنهم كنساء وحدهم
وفى بالد مثل اروبا كل شئ فٌها مباح وهى بحجة انها تفعل ذلك حتى التكون فرٌسة سهله تقع
تحت ٌد احد من هإالء بسهولة وهم ذو مناصب واصل عربى الٌقبل تلك االشٌاء من ممارسة
الجنس مع اى احد باسم الحب والحرٌة ومارى مهم كانت االؼرات لدٌها فكان الجمٌع ٌخاؾ من
ان ٌنظرالٌها من تلك الصورة التى علٌها وما ترسمه لنفسها من شخصٌة قوٌة كى تبعد عنها كل
االنظار اال انها اٌضا كانت فاتنه بذلك وٌتمانها الجمٌع ..واخذتها فرٌدة بحب وحنان ام كما
تعودت منها مارى ذلك وهى تقوم معها بدوراالم فى االستحمام واالخرى تترك نفسها لها بكل
امان فهى كانت منذ ان ظهرت فى حٌاتها هى وتإامها كانت لهم االم الصؽٌرة التى لم ٌخجال
ابدا ان ٌكون معها بتلك الحرٌة وهم ٌحسوا معها بذلك الحب واالمان وبعد الحمام وهم بالخارج
ونفس الشئ وهم بال أي مالبس ..وبعد ان كانت مارى التهتم بالنظافة الجسدٌة من تلك الزوائد
من الشعر كا بعض االروبٌات وهى تتعلم تلك االمور من فرٌدة وهى تعجب مما هى علٌه من
تلك النظافة وماهى فٌه من كل شئ وهى اٌضا مما تعلمته من ذلك االمر هى وتإامها ورؼم
بردوة الجو وهم ٌقفوا امام بعض وفرٌدة تختار لها المالبس كما تفعل معها دائما وهى فى كل
مكان معها..وقالت لها فرٌدة بعد ان اخراجت لها مالبس تجعلها التقاوم ابدا وهى
ترتدٌها..وقالت لها
_على فكرة انا واثقة من قلبى وعمرى ودلوقتى انا عوزكى تكونى زى اى بنت راح ٌشوفها
عرٌس الول مرة ودا مش اى عرٌس دا ابن عمرى حبٌبً وابن حبٌتك ومع ذلك انا بقولك
بالش الرهان دا وطلبى هو مش دٌنك لو انا كسبت الرهان كل ال عاوزه انك تؽٌر مفهومك عن
الحب والناس ال هنا و بالش لعبة االدٌان دى..وهنا لم تجد مارى أي شئ ؼٌر انها ارتمت بٌن
احضانها تبكى بشدة وهى تقول لها بكل صعوبة
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_انتً بجدة احن واؼلى ام وحبٌبة..وفرٌدة تقبال فٌها وتمسح دموعها وهى تجلسها امام المراة
وتجمل فٌها واالخرى التسطٌع ان تحبس دموعها ومشاعرها وفرٌدة تقول لها
_ال كدة مش راح اعرؾ اجهزك انا كده اوكده حس ان عرٌسك راح ٌكون موجودة النهارد
_ٌعانى انتى راح تسٌبه لحد ماٌقع معى فى الؽلط و...ولم تكمل
_انا قلت لك انا واثقة فٌه وانتً اهم واحدة تعرؾ تحفاظ على نفسها زى ما عاشتى عمرك
تحفاظى على نفسك وسط الؽابة ال كنتى فٌها ولو حصل حاجه انتً راح تخسرٌه زى ما انا
راح اخسره لمجرد ان ٌلمسك بس انما مش مراحلة ال نواصل لحد االمر ما ٌكون فٌه الؽلط وال
اٌه
_بالش انتً واثقه فٌه وانا خالص عندى ثقة فٌه وفٌكى
_الانا كلمتى واحدة والخسارة انا راح اتحملها لمجرد بس ان ٌضعؾ معكى وانا راح اكون
جانبك..وسكت االثنان ومارى تعجب وهى تجملها هكذا كما لوكانت ام تزٌن ابنتها لوصول ابن
الحالل وكانت مارى فعال تتمنه هو حبٌب لها بدل من ذلك الذى ٌحدث وٌخساره الجمٌع وهم
فى اشد االحتٌاج له وهو لم ٌكن له اى حبٌبة من قبل قد احبها اال وضاعت منه فى كل تضحٌة
ورجولة منه لتكون مع ؼٌره وٌحس انها ستكون سعٌدة واالهم انه الحب له االهى فقط ولكن
هى تعلم مافى راس الكل والٌعلم احد مافى راسها هى فرٌدة وما تدبر هل تود فعالخسارته اما
ماذا؟ النه االمر االن اصبح من السهل على مارى ان تكسب النه االن مجرد حضن نعم لٌس
اى حضن عادى اخوى انما حضن به مابه من نار الشهوة ولٌس اكثر هل لدرجتى تثق بقوته
ولكن ! هذا حضن فى حالة نشوة كل شئ سهل وقطعت التفكٌر وفرٌدة تزٌنها بالفعل لموعد مع
السعادة اهم من الرهان االن وهى كؤنها تقراء لها حظها الٌوم والتعطٌها فرصة لتحدث فى امرا
ذلك الرهان المنهتى قبل ان ٌبداء ولكن ! فرٌدة ما براسها اشٌاء اخرى واهم واثبات وبرهن لمن
سٌكون معهم االن كما كان معها وحدها هى وقبل ان ٌتعرفوا به عن قرب..وانتهى االمر بعد ان
اصبحا فى كامل اناقتهم بتلك المالبس وكؤنهم بنات فى اول العشرٌنات وهى تخرج بها وتقول
لها عن ما ٌسحدث من اشٌاء فى تلك االمسٌة من ضحك ومرح قبل ان ٌدخل اللٌل الطوٌل فى
هذا الٌوم وهى لما تشاء ان تزعجها بما سٌحدث اكٌد عند العودة ولكن االمر االن هو المرح
والخروج الحقٌقى لها وروٌة القاهرة بشكل اخرى اللٌلة..وخرج من باب الفٌال بعد ان جعلت
البواب ات لهم بسٌارة اجرة انتظارتهم عند الخروج امام عجب البواب والخادمات انها لم تخرج
بسٌارتها التى لم تاتى بها او عدم انتظار سائقها اوحتى بالخروج بتلك السٌارة التى هى لمارى
وهى من ارقى واحدث المودٌالت وكان ذلك اٌضا وقت انصراؾ العمال من البناء فى تلك
المنطقة من التجمع الخامس وخروج بعض المواظفٌن وؼٌرهم من تلك االمكان الخاصة بالعمل
فى التجمع ورؼم ان هناك الكثٌر فى ذلك الحى من نساء راقٌات ومستوى عالى اال انهم كانوا
بالفعل ٌشدوا االبصر الٌهم وماهم فٌه من تلك الثٌاب وذلك الحلى االصٌلى .حتى راكبا السٌارة
االجرة والبواب معهم حتى دخلوا من باب السٌارة وهو ٌقؾ الى حٌن انطلقت السٌارة بهم
والسائق احس انه ٌقود فعال بهوانم لم ٌشاإء ان ٌخرجوا بسٌارتهم الى سبب وقبل ان ٌذهاب
بخٌاله الى أي شئ كان قد وجد القوة والصارمة على وجههم وباالخص فرٌدة وهى تتحدث بقوة
فى الهاتؾ وهى تعرؾ الى اٌن وصال االن هو ومن معه وهى تقوم اٌضا بعمل بعض
المكالمات وهنا احس السائق انه فعال ٌقود باحد النساء الهامٌن فى المجتمع ثم تعود لمواصلة
الحدٌث مع مارى بهدوء وصوت الٌسمع ال الهم االثنان ثم لم تنقطع تلك االتصاالت طول
الوقت الذى فضل السائق ان ٌنظر الى الطرٌق وٌسارع بهم افضل من النظر الٌهم فى المراٌا
االمامٌة من اجل ان ٌجزل له فى العطاء وهى كانت قد علمت بوصلهم االن الى ذلك المطعم
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الشهٌر وسط البالد..وكانت الفرصة للسائق ان ٌتكلم االن معهم بعد الركوب وان ٌسالهم الى اى
مكان ٌرٌدوا الذهاب رؼم ان البواب قال له وسط البالد..فردت علٌه فرٌدة حتى التكون هناك
اطاله فى الحدٌث وقالت له
_التوفٌقٌه..ولم تعطى فرصة بعد ذلك للحوار وهى تتصل بذلك المطعم وتحجز به مائدة كبٌرة
لعمل عزومة االن وهى على وصول الٌهم وكانت هى من اهم رواد هذا المطعم وهى معروفة
للجمٌع بل للمنطقة كلها هناك وهى تذهب باستمرار لتناول الؽذاء او العشاء هى ومارى او معها
ذلك الجمع من هإالء الناس اكابر الدائرة او للعمل العزائم هناك..وهى تقول لمارى وتهون
علٌها خوفها مما سٌحدث وتكون هى سبب الاى شئ ٌفراق هذا الحب الطهار النقً ولٌس
لخوفها من الخسارة فلم ٌكن الرهان االن لها على شئ هام انما هو هام على فرٌدة وعلٌهم
جمٌعا وهم فى اشد الحاجه له كلهم وهى تكن له مؽزة خاصة.وفرٌدة تقول لها انها ستجعل من
المساء الذى قدحل االن علٌهم مما ٌعٌش فى الذكرى كما كانت هناك ذكرٌات التنسئ لها حتى
هى مارى وهم معها هناك وماعاشت معهم هو واالخر وهم طلبة تحت اٌدها ومعها فى البٌت
اخوة لهم وابناء اكثر من االخوة وهى تلعب بااصدقائه وتكشؾ عنهم النقاب بافعالها ولٌست
الشٌطانٌة انما اقل االشٌاء..واول شئ فعلته بعد ان دخل هو ومن معه وهى كانت قد وصلت الى
حٌث ذلك الممر الشهٌر بٌن التوفٌقٌه وشارع عماد الدٌن واتصلت به وهو ٌرد علٌه مسرعا
وهو ٌحس انها هى رؼم عدم وجود رقمها معه وهى تذكره فى القول وهى بكل حزم وهى
تتحدث معه
_ اوال اشترى الحاجات ال راح تخص الكهرباء قبل ماٌفوت الوقت..وهى بتلك المكالمه ترٌد
ابعاده بعض الوقت عن من معه حتى تدخل وتبداء فٌما ترٌد من لعبة ترفهٌه وهى كؤنها الترٌد
بذلك ان ٌمسك احد علٌه وعلٌها فرصة فى شئ وهى تستفزه اٌضا فى اخر المكالمة بتلك
الجملة
_ ان كان بعد الشراء وانهاء كل ال وراك تقدرتقابلنا انا راح اكون وسط البالد واتصل بى وان
مش راح تتصل اعرؾ انك التقوى على ان تكون معنا اللٌلة ومقٌش مشاكل وانا اقدرعلى
حماٌتهم وحماٌة نفسئ..فى طرٌقه مستفزه للؽاٌة وهى تنهى المكالمة والسائق قد لعبت به راسه
واراد ان ٌستظرؾ بعض الشئ عند الواصل الى حٌث شارع فإاد وقبل دخول الى شارع
التوفٌقٌة ولكنها كانت قد حسمت االمر وهى ترد بعنؾ على احد المكالمات من الحج جالل
وبعدها قالت له
_انا راح اكون وسط البالد واحنا على تلٌفون..وقد وصال ولم تشاء ان تنزل من السٌارة اال بعد
رإٌته وهو ٌخرج وعلٌه الوهن وهو ٌسٌر حٌث الذهاب الى المحالت الموجودة فى نفس المكان
لشراء االشٌاء المطلوبة وهى القلق اخذها علٌه وهى لم تر علٌه مثل ذلك التعب سابقا وحتى
مارى كانت فى خوؾ شدٌد من كل شئ..واراد السائق ان ٌتحدث ثانٌا معهم وهو ٌظن انهم
من تلك النساء الشمال رؼم ما راء من قوة ولكن المانع فهو ٌرى مثل ذلك االمر فى تلك المهنة
والمظهر الخداعة ولكنها اخرجت له ورقة مالٌة كبٌرة واعطاتها له وهى تنزل وهو الٌصدق ما
فى ٌده من هذا المبلػ ودون ان تنتظر الباقى..وذهابت الى حٌث هذا الممر وطرٌق المطعم وهو
ٌرى ترحٌب الجمٌع من السٌاٌس وعمال المطعم الذٌن كان ذلك لهم ٌوم عٌد لحضورها الى
المكان وهى تقوم معهم بكل خٌر ٌجعل الجمٌع ٌتمنى عودتها وكانت وهى فى تلك المالبس هى
ومارى من الوان تتناسب مع كال منهم والوان بشرتهم حٌث مارى الشقراء بشعرها الذهبى
الربنى وهى بشعرها االسود وتلك الجٌبات الضٌق من على الخصر والتى فوق الركبة ومن
تحتها تلك الجوارب االستراتش وعلٌها االحذٌه الطوٌله الضٌقة من الجلد الطبٌعى بالوان
الجوكت التى ٌرتدوها كال منهم ولٌس معهم اى حقائقب وهم ٌحملوا نقودهم وما ٌخصهم فى تلك
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المالبس التى كانت من القطن الطبٌعى وماركات عالمٌه وحلى اصلى فى الصدر والٌد وهو
ظاهر الى الجمٌع ولٌس اكسوار مقلد.والسٌاٌس ٌسالها عن سٌارتها وهى تشٌر الٌها وهى كانت
فى الموقؾ الخاص حٌث ذلك المكان المسئإل عنه وهو ٌتعجب فقد ات بها الشباب االن وهم
معرفٌن له وللمكان اٌضا قبل وصالها
....................
وبالفعل قبل ذلك كان قد وصال الشباب الى المكان وهم ٌذهبوا الى حٌث اعتاودا الجلوس فى
تلك المائدة التى تحت الشرفه لٌنظروا الى الممر كم كانوا ٌحبوا دائما الجلوس علٌها فى كل
وقت.واالتصال قبل وصولهم لمعرفة انها خالٌة او اختٌار االوقات التى ٌكون المطعم خالى مثل
ذلك الوقت الذى ذهبوا الٌه االن مع اول المساء حٌث لم ٌبداء الزحام بعد رؼم وجود الكثٌر
بالممر من الناس والشباب فى تلك المقهى ومحالت الفول والجلوس على تلك المقاعد فى الممر
وهى اٌضا نفس المائدة المفاضلة الٌها بعدم عرفت انه ٌحب الجلوس هنا وهى تبحث عنه بعد
عودتها وتصل الً طرٌقه بكل سهولة ولكن كان تتنظر الوقت المناسب للقاء ولما فى نفسها
وتحمله من اسراها العلمٌة والشخصٌة وتعرؾ كل االمكان التى ٌذهاب الٌها وحٌن علمت من
مصدرها بوصلهم ونقال ما ٌدور لها من حدٌث بٌنهم وهى تطلب المائدة المجاورة لهم بعد ان
علمت انهم جلسوا على تلك وهى تتعمد ذلك االمر بعد جلوسهم وهم كانوا فى حوار بٌنهم بعد
ذلك االستقبال لهم النهم ضٌوؾ من االسكندرٌة ومن القاهرة ولٌسوا اٌضا كؤاى نزالء بالمكان
وهم من عالٌة القوم.وهذا الذى تسبقه هٌبته وهو عمر المعروؾ لدٌهم كاضبابط شرطة ومن
معه من هإالء جمٌعا ومناصبهم وحتى احٌانا بعض الكبار معهم بتلك الهٌبة التى التخفى على
احد وهم ٌعلموا اٌضا ان أمر هذا لٌس االرجل عسكرى رؼم عدم التعارؾ به والحدٌث معه
مثلهم جمٌعا االفى الطلبات و دفع الحساب وهو بتلك النزاهه ومع وجوده اٌضا مع الحج جبر
واسرته احٌانا وهم هنا والحج معرؾ كرجل اعمال وهو الذى كؤنه ابنه ولٌس ؼٌر ذلك وهو
ٌقوم بكل شئ فى تلك العزامة والٌحس احد انه ٌعمل عنده او معه ولكن! تلك الهٌبه التى علٌه
وؼٌره وهو مع هإالء الشباب ومنهم من هو معرؾ بعمله فى الشرطة ؼٌر عمر او الجٌش فهم
من النزالء الكرام اٌضا على المكان ..وكان ترحٌب بهم من جمٌع االصطاؾ من
الخدمة..والمتر حٌن راهم وهو ٌقول لعمر بعد ان صافح الجمٌع
 ٌااهال باسكندرٌة وشبابها اٌه الؽاٌبه الطوٌلة دى ٌابهوات..فرد عمر وادٌنا جانا اهو ٌاصحابى..وذهاب بهم نحو تلك المائدة بعد ان اتصاالت هى بهم للتجهٌزلهاالعزومة ..وهم ٌرحبوا بهم وٌقول لهم
_ المكان نور ٌابهوات..بطرٌقة الجرسونات والتى بها بعض االنجلٌزٌه التى تلٌق بهم كاشباب
مودرن ورقى وهم ٌنظروا الى تلك المائدة والمطعم الخالى ولٌس به احد فى تلك الصالة التى
بها الموسٌقى الشرقٌة القدٌمة وهم ٌجلوس بعد الترحٌب من الجمٌع بعد ان قال عمر له هو
واحمد
_طبعا بم ان العزومة بتاعت الحجة ضاعت وكان فٌها اكٌد للحوم على الؽد مش صح
ٌاباشمهندس احمد..فرد احمد
_اكٌد انت عارؾ اكل الحجة
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_ٌباء البٌه هو المسئإل عن العزومة النهارد هو انا جاى عشن مٌن..وكانت تلك المائدة التى
الى جوراهم قد بداء علٌها العمل قدم وساق وهم ٌجهزوا لتلك الضٌافة الهامه حتى ساءل عمر
بفضول للمتر
هو فى حد جاى هنا النهارد..الن االمر كان واضح ان هناك شئ فقال المتر_الابدا ٌابهوات دى واحدة من رواد المكان وعمله عزمة دلوقتى على ؼفلة ولسه متصله عشن
نجاهز لها المكان..فقال عمر
_تحب نؽٌر المكان ونقعد فى حتة تانٌه
_آلٌافندم دا مكانكم المفضل وانتوا ضٌوؾ عزز علٌنا هو احنا كل ٌوم بنشوفكم منورٌن
و هلل..فقال أمر وعلٌه التعب ظهار
_افضل نقوم ونقعد فى مكان تانى الصالة كلها فاضٌة اهى..وهو ٌحس ان االمر به شئ فقال
عمر وهو بعد ان علم ان الذى سٌاتى امراة وهو شاب وٌرٌد الظهور وباالخص امام امراة تعد
لها مثل ذلك وهو ٌسمع انها من كبار رواد المكان .وهو ٌرد على امر
_دا مكانى المفضل وخلٌنا فى العزومة ال انت مسئإل عنها بعد ضٌاع ؼد الحجة..فقال أمر
_انا عنٌى عشانكم كفاٌة وجود المهندس احمد النهارد معنا ٌاله شوؾ عاوزٌن اٌٌه..فقال عمر
_اٌو ٌاعم البركة فى الحجة امنا الؽولة ومعها المساعدة بتعاتها والاقولك (رٌا وسكٌنة )ال راح
تكون نهاٌتك النهارد على ادٌهم
وكان المتر قد حضر على تلك الكلمة وهى تنقل لها فى التو وهو ٌقدم لهم اللسات بالمإكالت
والمشروبات ..فقال له امر بتهكم وجه مقلوب
_ربنا ٌجعل كالمنا خفٌؾ علٌهم..وهو ٌتحس ذلك المبلػ فى جٌبه الذى اعطاته له مارى للشراء
ومصروؾ.وقبل اى شئ كان قد وصلت له تلك المكالمة وهو ٌرد بقرؾ وقلق وبعد ان انتهى
قال له عمر
_اٌه الؽواله
_انت مش نبرت فٌها وجابت السٌره ودى بتجاى على السٌرة ٌاله اطلبوا ال انتوا عاوزٌن لما
انزل اشتري الحاجات المطلوبة للكهرباء ونلحق نشوؾ ال ورانا النها راح تجاى وسط البالد
زى ما سمعت من االستفزاز..فقال له احمد
_اجاى معك عشن شكلك تعبان..فرد عمر
_انت خاٌؾ ٌاهندسة ٌهرب عشن عارؾ ان العزومة علٌه..فقال أمر
_رد انت ٌاهاشم على الباشا..وهو ٌوجه كالمه الى المتر ..فقال المتر
_برضة دا كالم هو فى اى رد..فقال أمر
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 اطلبوللى زٌكم انا راح اوصل الشارع هنا الحاجات دى جانبنا وقبل المحالت ماتقفل وانتواعارفٌن طلباتى هى نفس طلبتكم..فقال عمر بحب له
_اجاى معك
_اٌه هو خالص كلكم عوزٌن تجاوا معى انا لسه ها وٌاله باء الرجل وراه شؽل..فقال احمد
_طب راح نشرب حاجة على ماتجاى ..فقال أمر
_ال بجد انت خاٌؾ اسمع ٌاهاشم هات العصٌر بتاعنا ال بنحبه تفاح من ؼٌرسكر وهات لٌنا باء
المشوٌات والفتة بالموزة الضانى..فقال عمر
_ال باموزة البتلو عشن انت تعبان
_ال ضانى..وقبل ان ٌحدث خالؾ قال احمد
_انزل هات الحاجات واحنا راح نتصرؾ وراح تالقى كل ال بتحبه..وانصراؾ وهو ٌحى
الجرسونا وٌإكد علٌه تنزٌل كل شئ كما تعود معهم وفى زٌارته االخرى مع الحج جبر حٌث
ذلك االكل الداسم المالئى باللحوم المختلفة وكؤنهم فى فٌلم (اكس الرج)الاحمد حلمى .وهم على
هذا الشئ فى حٌاتهم كلها وهو ٌتحس جٌبه اثناء النزول وٌتذكر ما فٌه رؼم عدم معرفته المبلػ
حتى االن رؼم ما اخرجه من جٌبه الخاص لالوالد والقهوجى من تلك الحسنة التى رزوق بها
من مفتاٌح وهو ٌتذكر انه لٌس للشراء فقط تلك االشٌاء التى لم تصل الى مبلػ كبٌر مثل الذى
ٌحمله ولكن كلمة مصروؾ وهو ٌقول فى نفسه
_وماله مصروؾ مصروؾ ماهى امى برضة وانا من ساعة ماسبت الحج جبر معٌشً اى ملٌم
واكٌد طبعا هى السبب وحس بى وان عندى ضٌوؾ..وفرٌدة تابع كل ذلك وكل كلمة والعمل
على تلك المائدة من تنزٌل االشئاء االولٌة والترٌبات لتنزٌل الطعام االساسً.وهم قد طلبوا
الشراب االول قبل الطعام وحتى ٌاتى امر الذى ٌعرفوا ان امكان ماٌرٌد من شرائه حولهم بذلك
السوق التجارى للكهرباء بالمنطقة هنافى الشارع (وشارع نجٌب الرٌحانى )وامتداد عماد الدٌن
والتوفٌقٌه وهم اٌضا فى قلق علٌه وعلى ما اصابه وخوؾ عمر من تلك الحاجة ولقائها هذا وما
سٌحدث اللٌله وباقى االٌام بعد ظهورها هذا واحمد احس بم هو فٌه من خوؾ على صدٌقه
وحبٌهم اٌضا..وعمر قد اخذ ٌشرح له عنها وانها ان لم تعذبه بما هو فى ناٌتها له فهو سٌكون
هناك الكثٌر وعلى االقل لبعده عنها من جدٌد او انه ؼٌر مستحب لمن حولها االن وفى كل مكان
ان ٌكون هو معها وقبل ان ٌقول له من هى بالنسبة له ولها ..كانت الدنٌا انقلبت والكل ٌجرى
فى ترحٌب شدٌد وحفوة بتلك السٌدة التى لم ٌراها عمر والاحمد من ذى قبل والٌعرؾ احد االن
انها الحاجة او الحبٌة..وهى تدخل فى منظر مهٌب والكل ٌتقدم منها وهم ٌقدموا لها اجمل
التحٌات وهى تتجه نحو تلك المائدة التى الى جوراهم وهى بكل تكبر ورافع الراس والعز الذى
ٌظهر علٌها ومن معها وهى بالفعل سٌدة اعمال رؼم انها صؽٌرة وال ٌسطتٌع احد تمٌز عمرها
الحقٌقى ومارى تملكها الرعب حٌن نظرت ووجدت هإالء الشباب وباالخص عمر وتلك الهٌبه
والمنظر الذى ٌختلؾ عن حسن ذلك وتلك القوة الظاهره..وهنا اراد عمر الظهور امام تلك
الصوارٌخ االرض جو وتلك الشقراء الجذابه واالخرى بشخصٌتها الرائع فى ذلك الجمال..حتى
قال له احمد
_وااله اتلم وحرص ٌا نقوم من هنا
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_اٌه ٌاعم انت اتعلمت العكنه زي صحابك
_اٌه ٌاعم الشٌخ ٌاابن موالنا جرى اٌٌه

_ال بجد انت باءت زٌه افرو اسمع انت رجل متجوز سبانا باء نشوؾ حالنا شاٌؾ المنظر
صوراٌخ هوانم بجد..وقبل أي رد وبعد ان وصال الى جوراهم عند المائدة ..وهى تتحدث بقوة
الى المتر والكل اخذه الرعب منها وهى تقول
_اماال انا مش قلت انا عندى عزومة..فرد المتر فى توتر وهو ٌعرؾ انها تفضل تلك المائدة
الجالسٌن علٌها االن الشباب
_ٌاهانم كل حاجة بتجاهز اهى سعادتك
_ال انا بكلم على المكان بتاعى ال بحب اقعد فٌه..وهى كؤنها التنظر الٌهم .فقال لها المتر فى
ادب وخوؾ
_اصل حضرتك الشباب ضٌوؾ وقعدودا قبل ما حضرتك تتصلى وبرضة دا مكانهم المفضل
فنظر لها عمر بتكبر العسكرٌن وحتى التزٌد فى االمر رؼم تلك الجذابٌه ولكن كان احمد من
الذوق وهو ٌقول لمتر
_ٌامتر مفٌش مشاكله احنا ممكن نقعد فى مكان تانى ..وهى تنظر بقوة لهم وحب داخلى
الصدقاء ابنها ولٌس اكثر .ومن كانوا معه فى ؼٌابها وهى ترى الذوق على هذا ابن الحج
ونظرة التكبر على عمر الذى ٌرٌد الظهور امام نساء القاهرة..وهو ٌعقب على كالم احمد وهو
ٌقول
_ٌاهشام مفٌش مشاكل احنا راح نقعد على ترابٌزه تانٌه هناك..وهو ٌشٌر الى احد الموائد نحو
الشرفة اٌضا وكانت هى تشعل سٌجارتها وتقؾ بتكر وهى معجبة بذلك الذى لم تكن رائته من
قبل وهو مثل هإالء االصدقاء له ولها وتلك االسرة من عاشوا مع بعضهم البعض وهم على
ذلك الحب والصداقه.وهذا الذى علمت انه انضم الٌهم فى ؼٌابها وهى االن كؤام تبحث عن
عراٌس الابناتها تلك الحبٌبة الؽالٌه مارى ولكن ! بعد ان تلعب به وتخرج ما بهاهى من هم
بعض الشئ والتسلٌة واٌضا تفارح قلب مارى بعض الشئ..والمتر ٌقول لهم
_انا اسؾ ٌابهوات انتوا برضة اصحاب مكان..وهو ٌقول لها
_ اصل الشاب من اسكندرٌة ٌاهانم..وعمر قد اتات له الفرصة لكالم وهو ٌرى علٌها ذلك
الكبرٌا بعد ان نظرت لهم وهو اٌضا ٌرٌد ان ٌوصال لها رسالة انها اٌضا لن تخرج من هنا اال
وهى متعلق بهم وهى تنفس دخان سٌجارتها فى الهواء بتكبر..وهى تكتم الضحك مما فى
راسه.ومارى التسطٌع ان ال تختلس النظر الً عمر فى جذابٌة ؼرٌبة وتذكر اول رإٌة لهم
هإالء الشباب وهم ٌدرسوا عندها وهى اول من تعارفت بهم وراتهم قبل الجمٌع وهو عمر نفس
الشئ احس بانجذاب والٌعرؾ اى سبب له..وهو ٌقول لمتر
_مفٌش أي حاجة اتفضلى ٌاهانم..قالها بتكبروهو ٌشٌر الٌها بٌده وهو ٌقؾ هو واحمد وٌحاول
التحرك من مكانهم ولكنها قالت فى رقة

129

الجزء االول

حد الموس(حبيبتى)

_الٌاشباب ماٌصحش انتوا اتفضلوا خلٌكم فى مكانكم انتوا قبل اى حاجة ضٌوفنا ودا المكان
المفضل بتاعكم وانتوا هنا االول وقبل اى شئ كفاٌه زوقكم وانتوا ضٌوؾ تحٌاتى ٌاشباب..وهى
تقترب منهم بكل دالل لتكون الى جوارالمائدة التى تعد لها..وهى تبتسام لهم وهى تكمل لمتر
وتقول له
_ٌاهاشم خالص قرب ترابٌز تانٌه مع دى ولو ممكن نؽٌر المكان عشن مانزعجش
الشباب..فردعلٌها عمر بسرعة
_ازاعج اٌه ٌافندم احنا سٌادتك ال ممكن فعالبكل حب نؽٌر المكان عشن سٌادتك تكونى على
راحتك
_شكرا ٌابنى على اٌه دا الوجب احنا نعزمكم..وكانت الكلمة.ابنى تنزل علٌهم بشكل قد جعل
العجب والتعجب لهم!! هو واحمد  ..وعمر ٌقول لها
_شكرا ٌاهانم على كرمك
_الدا فعال المفروض انتوا ضٌوؾ عندنا..وهى مرفوعة الراس وكانت تنظر الى احمد وهم
مازالوا وقفٌن وهى تشٌر الٌهم بالجلوس
_اتفضلوا ٌاشباب ارتاحوا انا فعال ازعجاتكم وعلى فكرة انا اسكندرانٌه زٌكم واهال بكم..وهم قد
جلسوا وكان المتر قد ات الٌها لٌسمع منها ما ترٌد..وهى تقول له
 شوؾ الشباب االول ٌاخدوا اٌٌه دولو ضٌوؾ وبلدٌاتى وطلبتهم هم اٌه انا لسه راح انتظرالناس ٌاله شوفهم هم طلبوا وال لسه وهات مشروب ضٌافة االول لهم مع العصٌر بتعنا ..بكل
تكبر منها واسلوب بنت بلد اٌضا بعد ان كان عمر ٌبحث عن طرٌقه لمواصلة الحدٌث معها
وماري الى جوارها تمسك ٌدها بقوة وها هى الفرصة قد اتات له على طبق من فضة واحمد
ٌضرب فٌه بقدمه وهو الٌرتاح لهذا الذى ٌحدث وباالخص مع تاخر امر واذا عاد لن ٌرتاح
اٌضا لهذا بعد عشرته وتاكد من قوة شخصٌته واالحترام لنفسه وهو الٌنساق وراء اى رؼبة
وهى تكمل ..فرد المتر
هم فعال طلبوا عصٌر قبل االكل برضة ٌاهانم_ٌاها خلص اوكىبس اواعى تنسً العصٌر بتعانا من ؼٌر سكر
_اوامرك ٌاهانم والبهوات برضة بٌشربوا نفس العصٌر ومن ؼٌر سكر
_معقول برضة تفاح ال دا احنا فعال الدم بٌحن ال انتم النهارد ضٌوفى..فقال احمد الٌنهى ذلك
بعد ذخول الراٌبه الٌه واٌضا احس عمر باان هناك شئ مرتب وهم جلوس الى جوار بعض فى
تلك الموائد الٌفرق بٌنهم اقل من نصؾ متر  ..وهى هنا احست بعقل واتزان المهندس احمد
وهو ٌقول لها
_شكرا حضرتك احنا اتشرفنا بمعرفة سٌادتك..وهى تنهى وقوؾ الجرسون وهى تؤمره
باحضار المشروبات وبعد االنصراؾ..وهى تقول لهم بعد ان احست ان الحوار سٌنتهى على
ذلك ومارى تمسك فى ٌداها بقوة كلما وقعت عٌنها على عمر وفرٌدة قد احست بهذا االعجاب
السرٌع منهم هم االثنان لبعض البعض النه الٌختلؾ عن ماقد عرفت وسمعت من أمر وصدٌقه
واالهل معه وهى تقول
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 بس على فكرة حضرتك مش اسكندارنى..وهى توجه كلمها الى احمد..فرد عمر مسرعا بعدهذه الفرصة العادة الحوار واالحساس االن بان الموضوع البحث عن رجل
_حضرتك كلك نظر الباشمهندس من القاهرة وصعٌد االصل
_ٌااهال ٌاباشمهندس م اكتر اسكندرٌة صعاٌدة وحضرتك مهندس اٌه ٌافندم..فرد احمد بوقار
واتزان
_كهرباء ٌاهانم
_و هلل دا انا المصنع عندى المشاكل كلها بسبب الكهربا ولو مش العزومة دى ال ؼصب عنى
ومش على هواى بس اقول اٌه وحضرتك برضة اصلك اسكندارنى ولصعٌد..وهى توجه كلمها
الى عمر .الذى قال لها وهو علٌه الهٌبه والتكبر
_حضرتك قلتى اسكندارٌه معظمها من الصعٌد وٌعانى مش االصل اسكندارنى
_ٌعانى صعٌد وماله من اصلى صعدٌه ومولدة هناك ؾ الصعٌد وبعد كده عشت مع ابوى فى
اسكندرٌة لما اتنقل لشؽاله هناك وفى االخر القاهرة هنا عشن الشؽل وربنا وحده ال اعلم
الواحدة عاملة ازاى باء..وسكت برهة..وكانت تتحدث كابنت بلد ولٌست هانم وهى تلعب على
وتر هل سٌنفع منكم رجل لى او لمن معى .وكان على احمد ان ٌنهى هذا الحوار الذى سٌاخذ
شكل اخر وقد واضح االمر من البحث عن رجل وما ٌمكن ان ٌحدث من اؼراء مع مثل تلك
وهو من التربٌة واالحترام والٌعرؾ ما سٌكون واالمر الؽٌر مضمون  ..وبعد ان كان عمر هو
من ٌرٌد ان ٌجذب االنظار له اصبح االمر االن فٌه شئ من الراٌبة وعمر كان ٌحس بما فى
راس احمد وانه ٌود ان ٌنتهى الحوار ولكن تلك الجذابٌه والحدٌث البسٌط منها وكؤنها فعال بنت
سوق ولٌست سٌدة اعمال وذلك الوجه المالئكى الذى الى جوراها وعالمات القلق والخوؾ
علٌها تلك مارى واحمد قال لها بكل اتزان وهدوء وهو ٌنهى الحوار
ربنا ٌكون فى عونك ٌاهانم
_مرسٌى..وكان ذهاب براسه ٌنظر من النافذة الى جوراه وهو ٌقول لعمر فى قلق بعد ان كانت
هى اخذت تحدث مع مارى بالفرناسٌه عن مما ستفعل معهم االن وهى مطمؤن انهم لم ٌفاهموا
بسهولة رؼم تلك الثقافة التى هم علٌها اال حبٌها وهو كان ٌتعلم منها ومعها اكثر من لؽة..وهى
تتحدث بطلقة اللسان لتؽٌر مفهموم احمد فقط عم ٌدورفى راسه من انها شمال اوال وما قد دخل
الى راس عمراٌضا وعندم ترٌد ان توصل شئ تتكلم بطاء لمعرفتهم بتلك الكلمات ولكنها
مطمؤنه من ان لن ٌفاهموا بسهولة وبعد ذلك تحولت الى االنجلٌزٌة وهى تتكلم معها عن العمل
وما ٌصل الٌهم بكل سهولة لتفاهموا اللؽة االنجلٌزٌة لطبٌعة دارستهم وهم ٌروا علٌها تلك الثقافة
واتقن اللؽات وهى تتحدث باللؽة اهل البالد وكؤنها تعٌش معهم وهذا ما تاكد لهم من حوراها مع
مارى التى كانت ترد بطلقة اللسان وشكل ٌدل فعال انها لٌست مصرٌة مع منظرها هذا..وكان
عمر علٌه وهو ٌسمع ان ٌجذب اطراؾ الحدٌث حتى ان احمد احس انهم بالفعل لدٌهم ما ٌجذب
وباالخص هذا العمل الذى ٌثٌر لهم لعبهم جمٌعا لحبهم هذا المجال وعملهم وهم االثنان ٌبحث
عن كل جدٌد ولم ٌعلم احمد حتى االن عن حب أمر اٌضا لهذا المجال الذى اخذ فٌه الدراسات
العلٌا من لندن من اقوى الجامعات هناك على ٌد من تجلس االن ولكن كل ما علمه حتى االن انه
مهندس كهرباء مثله وهو كان االحساس السائد لدٌه لحاسة ابناء المجال الواحد والمهنة الوحدة
وانه له عمل خاص سٌعرفه هو والجمٌع وهذا لم ٌكن مخفً على احد االن اومن قبل وعمر
ٌقول له بعد ان كان السإال من احمد بقلق على أمر
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_عادى متؤخر عشن انت عارؾ السوق هنا باء مشاكله وانك تلقى الحاجات االصلٌه بسهولة
صعب وكلها شمال وانت عارؾ الكهربا باء وهو الزم ٌشترى االصلى عشن صورته..فرد
احمد
_اها مشاكلة الحاجات المضروبه دى وانتشارها وبتخسر جامد
_اماال واالكتر بسبب اسلوب المسئولٌن عن المشترٌات وكمان الفنٌن احٌانا انت مش بتمر علٌك
الحاجات دى فى الشركة
_اكٌد بس احنا بنعمل شؽل تانى وبعدٌن المشاكلة ان فى مهندسٌن ساعات متعرفش االصلى من
المضروب فى السوق
_موال فعال عش كدة هو الزم راح ٌتاخر..واخذ ٌتكلم مع احمد باالنجلٌزٌه وهو ٌتحدث عن
الكهرباء وما ٌبحث عنه االن واحمد ٌرد علٌه باطلقة للسان وهذا امرطبٌعى وهى تفاهم االن
العمل الخاص باحمد والمنقاصات وؼٌره
...................
وكان قد وصال المتر وكل االصطاؾ وهم ٌحملوا العصٌرفى الكإس واخذ ٌنزل بعضهم على
مائدتهم واالخرٌن امام الشباب..االانها قالت
_ٌاهاشم نزل العصٌر بتاع الشباب هنا عندى..وتعجب احمد!وعمر لم ٌتعجب وهو قد نجاح فٌما
رسم وهو ٌجذب احمد للحدٌث معه فٌما ٌحب من حدٌث فى العمل وٌصنع منه المصٌدة لعودة
الحدٌث معها من جدٌد وهو قد علم انها صحابة مصنع ولدٌها مشاكل مع الكهرباء والوراد انها
تكون كرها لمثل تلك العزومة التى تكون على ؼٌر ارادة احد وهى كاامراة باالخص .واحمد
اٌضا احس باان هناك فرصة ولٌس مجرد شئ مرٌب وهو ٌرى تلك الثقافة اللؽوٌه التى هى
علٌها ومن معها..وتوقؾ الجرسونات وهم ٌنزلوا تلك الكإس على المائدة وهى تقول لهم
_لوسمحتم ٌاباشمهندسٌن ممكن تشرفونى شوٌه الن الموضوع مش بلدٌات وبس دا كده راح
ٌكون فى شؽل كمان هات ٌاله ٌاهاشم العصٌر هنا وجاهز الؽداء..ودون أي تعلٌق كان ٌنفذ
الجرسونات االمر.وهى تنتظر ان ٌنصرفوا والمتر ٌسالها عن اى شئ ..وهى تقول له
_ ابداء فى تنزٌل الؽداء دلوقتى والعزومة ٌاله..ونظرت له حتى الٌكون هناك اى تعقٌب وهو
ٌنصرؾ وهى تقول لهم
_لو مفٌش ازعج ممكن اتشرؾ بقعدتكم شوٌة..فقال لها احمد
_ممكن وقت تانى عشن حضرتك معكى عزومة و..لم ٌكمل وهى واقفت فى مكانها ولم ٌحس
عمر لماذا ؟هو االخر قام حٌن واقفت وكؤنها ذو شؤن او شئ مما كان ٌحكى عنه امر عن تلك
الشخصٌة وهو ٌتعامل معها كؤام او اكثر شئ ذو مناصب لم ٌحس حتى ان احمد وقؾ لوقؾ
عمر .وهى ترد بحزم
_انتوا اهم من العزومة دلوقتى دا شؽل والكالم راح ٌكون فى شؽل راح ٌقتح بٌوت وٌؤكل ناس
وانا راح اقدر قعدتكم معى وعلى االقل كابلدٌات وست طلبت مساعدة من رجالة..فقال احمد
مسرعا
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_العفو ٌاهانم انتً تؤمري واحنا عٌنا عشن حضرتك بس

_بس اٌه اتفضلوا مش راح نفضل واقفٌن اتفضلوا..فنظر احمد الى عمر وهو ٌاكد ٌرقص لذلك
العرض وتلك الدعوة الرسمى ولكنه ٌعلم ما فى راس احمد بخصوص امر ولكن! نوع من
التؽٌر له اٌضا وقال عمر الحمد
_خلص اتفضل ٌاباشمهندس عشن خاطر الهانم..فقال له احمد
_طب انت عارؾ ورحٌل لما ٌرجع..فقالت وهى تسمع االسم من احمد
_ هو فى اٌه ٌاله انا مابحبش وجع القلب..وهى كؤنها تعرفهم من ذى قبل فقال لها احمد بعد ان
راء عمر ٌتقدم بعد تلك الكلمة االخٌرة التى فٌه نوع المناشدة منها قبل ان ٌرد عمر وهو منقد
الٌها وهو ورائه
_اصل معنا صحابنا فى مشوار وراح ٌرجع واحنا كن مااجلٌن الؽد لحد ماٌرجع..وكان قد
وصال الى مائدتها وهى تقول لهم
_انا مش راح اخد من وقتكم كتٌر وحتى لوجاى ٌشرؾ وٌارٌت فعال تقبلواعازومتى..فقال عمر
_دا شرؾ لٌنا واجب علٌنا ٌاهانم
_الواجب فى المدرسة واتفضلوا باء عشن الحق اكلم معكوا شوٌه..وهى تجلس وبعدها جلس
االثنان من الذوق وعمر ٌبتسام من طرٌقة كالمها وهو ٌحس انها رؼم ما سمع من ثقافة االانها
فعال بنت بلد وهى لم تعطً فرصة الاي سإال وهى تقول الاحمد بعد ان تركت عمر ٌذهاب
بخٌاله وٌسرح وهو ٌنظر الى مارى وهى امامه االن وجهها كما لو كان لوجه فنٌة ..وهى تقول
الحمد
 انا زى ماقلت لحضرتك من لحظات المشاكلة معى الكهربا ومهندسٌن الكهرباوانا مش لقٌئ حد وفرٌسة الاجانب وشوٌة الناس ال مفروض عزمهم دلوقتى وانا مجبره على
كدة واالهم هو الكهربا ال الشؽل االساسً عندى فى المصنع ومعٌشئ أي حد وسكت..وعمر
ٌبتسام بوضوح وهى تساله
_فى حاجة ٌابنى
_الٌاهانم اصل كلنا مهندسٌن كهربا فعال
_دا واضح من طرٌقة كالمكم واسلوبكم وانا تمسكت بالحوار معكم لٌه من االحساس
والتاكد...وهنا كانت المائدة امتالءت بالصالطات وما ٌحبه الشباب من تلك الصالطات
والمقبالت وتلك المقرمشات وؼٌره مما ٌسبق المشوٌات ولو كان امر هنا الاحس برٌبة االمر
.اال ان ذلك الوؼد الذى ٌرٌد الظهور والمحسوب على الشرطة وهو ٌكمل
_حتى زمٌلٌن ال براه برضة مهندس كهربا
__انا فعال حس من اول ما اتقابلت معكم انكم راح ٌكون من وراكم خٌر مش الناس ال جاٌة ال
عوز مصلحتها وبس وٌولع االخرٌن انا اتشرفت بٌكم..فقال احمد لها
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_داشرؾ لٌنا ٌاهانم وانتى و اضح حضرتك تستهلى كل خٌر

_ هلل ٌكرم حضرتك دا من ذوقك احب اعرفكم اوال المهندسة مرٌم مهندسة كهرومٌكا مدرس
الكهرباء والمكانٌكا فى معهد العلوم االلٌة جامعة كمبردٌج لن..ولم تكمل وهى متعمدة التوقؾ
وهى تقطع على عمر التؤمل فى مارى واختالس النظر لها وهى لم تتحدث طول الوقت وهى
تقول لهم و تنطق اسمها المصري الول مرة منذ ان تعرفت علٌها فى لندن وهى نفسها مارى لم
تسمعه من بعد سفرها وخروجها من مصر وهى وقبل ان تكمل البلد وهى معروفه كان االثنان
بكل ادب وذوق قام من مكانهم وهم ٌقدموا لها التحٌة والمصافحة بالٌد لزمٌله ولٌس اى زمٌله
بل مصرٌة وتدارس الاجانب ولٌس فى أي مكان والاى تخصص وهم ٌقدموا لها انفسهم بكل
ادب وهى لم تجد مفر من الوقؾ رؼم انها لم تفعل ذلك من قبل ولكنها بعد هذا االحترام وتلك
النظرة التى كانت تمالء عٌنهم بكل فخر وتكاد ان تسٌل منها الدموع وهم الٌصدقوا ان هناك
من لٌزل ٌرفع راس مصر وامراة اخرى فى تارٌخ مصر فى الحقل العلمى.واحمد ٌقدم لها نفسه
بصعوبة
_مهندس احمد طؽٌان رئٌس قسم التحكم فى شركة الحدٌد والصلب..وهو ٌسلم علٌها سالم
سرٌعا وجاء دورعمر وكان الٌختلؾ عن احمد بل زاد علٌه االرتبك اكثر وجه كله تؽٌر وهو
الٌستطٌع النظر لها .وهو ٌقدم نفسه لها
_مهندس عمر االلفى مهندس كهربا اتصاالت جامعة اسكندرٌة..ولم ٌستطٌع اال لمس ٌدها
وفرٌدة تجلس بكل فخر وهى تدخن سٌجارتها وبعد التعرؾ..وهى تؤذن لهم بالجلوس
_اتفضلوا ٌاجماعة .اتفضلوا العصٌر انا فعال اتشرفت بٌكم ونظرتى فى محلها نحٌتكم اتفضلوا
ٌاشباب عشن نعرؾ باء نتؽد مع بعض..ولم ٌجلسا االبعد جلوس مرٌم فقال عمر بصعوبة
_دا الشرؾ لٌنا حضرتك ٌاهانم
_على اٌه ٌابنى انتوا عندكم استعداد للتعاون معى ومع المهندسة مرٌم ها اٌه راى حضرتك
ٌاباشمهندس احمد
_احنا كلنا تحت امر حضرتك
_وانت ٌاباشمهندس بس انا عندى سإال لحضرتك بس اخاؾ تزعل او ..وسكت وعمر ٌقول
لها
_اتفضلى ٌافندم ربنا ماٌجب زعل انشاء هلل
_ٌعانى شكل حضرتك عمل زى البودى جارد اكتر من مهندس اوحاجة كدة زى المصارعة
معلش ٌابنى انا زى ولدتك و..لم تكمل..فى شئ من الخجل المصطنع لمن ٌره وهو ٌرد علٌها
_حضرتك عامله تقولى ٌاابنى وكمان زى والدى ٌعانى حضرتك بتكبرى نفسك اوى ود حاجه
ؼرٌبة على اى ست وعلى االقل سٌدة اعمال زى سٌادتك
_ٌاها انا اشكرك اول واحد ٌشوفنى فى حٌاتى وٌقولى الكالم دا ال بٌسعد اى ست لكن دى
الحقٌقة انا عندى فى سنك وانا نسٌت اكمل التعارؾ المهندسه مرٌم بنتى وكمان عندى شاب فى
عمرك كدة او اكبر ٌعانى او اصؽر برضة مهندس وهو موجود هنا فى مشوار حاجه كدة حجه
عشن مش عوز ٌقعد مع الناس ال جاٌه دلوقتى والمهندسة مرٌم كمان كره اللقاء دا بس هى
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حجتى عشن محدش ٌطول معنا وٌمكن ابنى ٌجاى لم ٌعرؾ ان فى ناس زٌكم معى وانا حس
من وراكم الخٌر وٌكون فعال عندى سبب للتجمع اوالدى دلوقتى جانبى فعال وٌارت تقعدوا
وتقبلوا معى الناس دى بوضعكم وكٌانكم..وسكت..وكانت الكلمات كما لوصاعقه نزلت علٌهم هم
االثنان وانعقد لسانهم وهم ٌنظروا الى بعضهم البعض ومارى تمسك بٌدها من تحت المائدة بقوة
ولم ٌكن هناك اى تعقٌب وقد انعقد لسانهم االثنان..وكان المتر على راسهم وهى تقول له
_ها ٌاهاشم هات باء الؽد دلوقتى وشوؾ طلبات البهوات راح ٌاكلوا اٌه والتحبوا اختارلكم على
ذوقى انتوا كدة كدة ضٌوفى دلوقتى اتفضلوا اطلبوا..فقال لها عمر واحمد وهم الٌعرفوا النطق
وهل هى تلك تلعب بهم اما ماذا هو االمر؟وعمر ٌقول لها النه مازال بقوته العسكرٌة
_اتفضلى حضرتك..من قبٌل االداب واالٌتٌكات فى وجود امراة ولم ٌعقبا بشئ وهى ترى ما قد
احل بهم وهى ترى اٌضا االحترام لها رؼم ان احمد فى مثل عمرها وهو قد حصل اٌضا على
منح دراسٌة وسفر خارج البالد ونجاح فى العمل حتى انه تزوج من زمٌالته وابنة رئٌسه وهى
فى اشد االعجاب والحب له ولعمر لحبهم الابنها وحبٌها الصؽٌر.وهى تقول لمتر
_طب بص باء واضح ان البهوات مكسوفٌن وبٌحبوا الحاجات الخفٌفه ال االول تفتح المعدة
ٌعانى هات اطباق المشوٌات االول كل حاجه لوحدها زى ما انت عارؾ لحمة لوحدها كباب
طرب كفته ومعهم باء الرز بالمكسرات وشوٌة بطاطس محمرة وزاد االطباق عشن صحباكم ال
بره وابنى كمان ٌمكن ٌجاى واها الشربه طبعا وكله لحم ضانى ها(وهى تنظر لمارى)دا مشوى
خفٌؾ على المعدة مفٌش مشاكل منه واناعارفه وال اقولك هات اطباق الباشمهندسه بتلو ٌاله
واها الفته بالموزه برضة ضانى تام كدة ٌاشباب ولتحبوا حاجه تانٌه دا كده اهو لحد ما نشوؾ
العزومة وعلى ماصحبكم وابنى ٌجاى اهو لحد مانروح وٌمكن ٌكون عشاء برضة مع
بعض..وهى تإكد على كلمة ابنى التى تعرؾ من ٌرصد ما تفعل وتقول االن كما لها هى من
ٌرصد اٌضا وتلك الجملة االخٌرة وان ذلك االكل مجرد فقط افتتاح وهناك عشاءكما لوكانت فى
(فٌلم التجربة الدانمركى) لعادل امام وقبل اى تعقٌب منهم وقددخل القلق قلب عمر واحمد.
والمتر ٌقول لها
_على فكرة ٌاهانم دا االكل المفضل لبهوات هنا فى كل مرة ٌكون موجودٌن فٌها
وفى اى عزومة وهو ٌبتسم للجمٌع وهى تقول لهم
_انا فعال احساى صادق ٌاله ٌاهاشم ابداء دلوقتى ونزل االكل..وهو ٌقدم لها التحٌة بتلك
االبتسامه وهو ٌنصرؾ وهم االثنان ٌنظروا الى بعضهم البعض .وهى تقول لهم
_اكٌد باء برضة لم بترواح الزم ٌكون فى عشاء صح..ولم ٌعقب علٌها احد فكان ذلك هو االكل
الطبٌعى لها فى كل مكان هنا او بالخارج رؼم ماهى علٌه من رشاقة وجسد رائع ولكنها كانت
تعودت ذلك مع أمر وتلك الشللة من االصدقاء واالسرة لهم فى كل وقت وهم اٌضا كذلك لجسد
عمر الرٌاضى ولتعود احمد الصعٌدى على االكل الداسم من امه وحتى زوجته التى تعلمت من
تلك االم ذلك االكل وهى تقطع علٌهم التفكٌر فٌما ٌحدث وتشبت االفكار واالشٌاء وهى تقول
_ٌاها نسٌت اطلبو الطواجن ها تحبوا طواجن لحمة ومكرونه فى الفرن مع االكل..وهى تاكد
تنادى على المتر اال ان عمر قال لها فى تهكم
_الحضرتك كفاٌه لحد متاجى العزومة عشن ماٌصحش متاكلٌش معهم
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_ال اقصدك مناكلش كلنا معهم..وهى توجه كالمها الى مارى

_طبعا انتً مش راح تاكلى معهم سواء اتؽدتى او ال بس المهم دلوقتى فرصة تاكلى معنا واهم
البهوات من نفس تخصك اوكى.بس برضة مردتش على سإالى ٌاباشمهندس ..وهى تكلم عمر
الذى نسئ كل شئ مما ٌحدث ومن النظر خلسة لتلك الشقراء ذات المناصب والجمال ولٌس كما
هو حال االروبٌات التى تاتى الى مصر او من عاد من الخارج وهى بوقار ٌزٌد من جمالها.
وهو ٌقول لها
_سوال اٌه سٌادتك
_ٌعانى الجسم دا مصارع ولبتشؽل حاجه ؼٌر الهندسة
_السٌادتك انا بلعب حاجة تشبه المالكمة صٌنى
_معقول هو هنا فى اللعبة دى موجودة (الكى بوكس )
_هو حضرتك تعرفٌها
_طبعا انا ابنى وخذ بطوالت فٌها
_ازاى سٌادتك وحضرتك بتقولى هى موجودة هنا (فى تعجبك!) وابن حضرتك واخد بطوالت
فٌها..بطرٌقة استجواب شرطة
_اها على فكرة انا طول وقتى عاٌشة بره انا وبنتى ولسه وصله مصر قرٌب
_حضرتك كنتى بره
_اٌه ٌابنى حضرتك وسٌادتك هو انت قعد مع راتبه خالى البسط احمدى انا حس انكم اوالدى
واخواتى طبعا كفاٌه ان احنا بلدٌات..وهى فى لعبة التشتٌت تلك وبما تخرج من كلمات بلدذى.
فقال احمد فى ترقب
_المقامات محفوظه ٌاهانم وانا سنى كبٌر برضة
_انت كبٌر المقام ٌاباشمهندس وانا قلت اخواتى بس اقصدى على اللعبة بتاعت الكابتن ولتحب
اقول الباشمهندس..فقال عمر
_عادى ٌافندم دا شؽلى ودى رٌاضتى وانا بلعب فى المنتخب
_اٌه انت كمان بتلعب كرة قدم بسم  هلل مشاء  هلل وفى المنتخب االلمبً بس انا مشافتكش اصلى
بحب الكرة..وهى فى عجب مصطنع! الٌخفى على احدؼٌران عمر نسئ فعال معها انه ضابط
شرطة وهى تسرح براسه وتشت .وهو ٌرد علٌها
_كورة اٌه ٌافندم مٌن جاب سٌرة الكورة
_مش انت بتقول منتخب
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_الٌافندم كل لعبة دلوقتى لٌها المنخب بتاعها هنا وفى كل الدول وانا بلعب فى المنخب الخاص
باللعبة
_اها سورى اصال معرفش ؼٌر الكورة ولعبة ابنى دى بس انا فعال ماقصر معه قوى فى كل
حاجه مع انه هو سبب فى كل الخٌر والعز والتقدم العلمى ال انا فٌه والشؽل والسوق باء وهو
ربنا ٌكون فى عونه مسئولٌة ام واخت ومصنع وحاجات كتٌر وكلها مشاكل وتعب فى
رقبته..وهى تحدث فى تلك المرة بصدق ومشاعر صادقة وهى تكمل
وبجد ٌارٌت تكون معه النه وحٌد ومش عوزٌكون مع حد من الموجودٌن حولى وانتم علىاالقل شباب زٌه وهو برضة مهندس كهربا وعمل دراسات علٌا فى انجلترا..وهنا ازاد قلق عمر
وهى تذهاب به سرٌعا حٌث قالت له
 لو كدة اهو ممكن حضرتك لوشافته ممكن تضمه معك للمنخب لو كان ٌنافع..فقال لها عمروهو ٌخرج من الشرود بفكره
_حضرتك انا مش فى المنتخب االلمبى العام للعبة بس ممكن زمٌالنا ال جاى ٌخدوا معهلما
ٌشوفه واهى فرصة كوٌسة ٌكون مع بعض وٌجرجوا من ال فٌه
_اماال انت اٌه ٌابنى..فى حٌرة وتعجب !!
_حضرتك انا فى حاجة اسمها المتنخب العسكرى للعبة بس االساسى العسكرٌة وطبعا برضة
هو بٌكون نفس االفراد احٌانا للمنتخب االلمبى للعبة
_معقول هو انت لسه مجند فى الجٌش مش كبٌر شوٌه ول متخرج متاخراها شكلك كان بٌخدد
السنه فى سنتٌن وٌدبالر كتٌر
_ٌافندم مجند اٌه وسنتٌن اٌه انا رائد مهندس فى الشرطة..وهنا تؽٌرت مارى واحمر وجهها
فهى التعلم شئ عنهم جمٌعا ؼٌر علمها انه له اصدقاء ؼٌر ماتعرفه من صدٌقه وحبٌب قلبه مثل
فرٌدة وزمٌل المنحة الدارسٌة معه فى لندن وشرٌكه فى كل المصائب وهى عاشت معه وتعرفه
حق المعرفة وهإال ء من تحكى عنهم فرٌدة من اصدقاء وؼٌره اما ذلك فهى كل ما تعرفه انه قد
ات له من االسكندرٌة من االصدقاء التى لم تراهم فرٌدة من قبل فى ذلك الفراق الذى كان بٌنهم
هذه الفترة اما المهندس احمد الذى علمت عنه انه من ضمن من عاش معهم..وفرٌدة وهى
تتصنع االرتبك والخجل وهى تقول له بصوت مختلؾ عن ماكانت تحكى به معهم
_بسم  هلل مشاء  هلل انا فعال نظرتى فى محلها انا اسؾ ٌابنً اقصدى ٌافندم على تجوزى مع
حضرتك بس انا من فرحتى بروٌتكم وانكم ..ولم تكمل فقال لها عمر وهو ٌرى على وجهها
الخجل وعلى مارى ذلك االعجاب والمالئى بالقلق والخوؾ وتلك الرهبة
_اٌه ٌاهانم حضرتك اتؽٌرتى لٌه دا عادى هو نفس االحساس مع حضرتك انك فعاال حدقرٌب
واحنا تحت امرك فى اى حاجه
_هو فعال اهم حاجه عندى هو اوالدى والشؽل بتاعهم بس كنت مش عارفة اقول اٌه..وهى فى
ارتبك فقال لها احمد
_مالك ٌاهانم فى اٌه
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_مش عارؾ حس ان فرحتى بوجودكم مكملتش حضرتك فى عملك والباشا ضابط ٌعانى
صعب تكون مع والدى بخبرتكم ال انا واثقه فٌها..فقال احمد
_حضرتك قلتى بخبرتنا ودا مش صعب ٌعانى لوقت واالهم ال راح ٌخلى الفرحة تكمل معكى
و االجمل وال راح حضرتك واوالدك تكونى فى امان معه زمالٌنا ال بره واخونا مهندس
ونجاح ومتفرغ راح نعرفك به دلوقتى وٌكون معكى فى كل حاجه وهو بٌساعد الدكتورة
الباشمهندسة مش نقول الدكتورة..وهو ٌنظر لمارى التى لم تنطق حتى االن وعلٌها الرهبة
المالئى بالفرحة لما ترى من قوى حولها من جدٌد وهو احمد ٌسرع بما ٌقول عن أمر النه لما
ٌعرؾ ؼٌر انه مهندس الى االن واالهم ما راى علٌه من نجاح وامانة وكسب الجمٌع ..وقد
ضربت فرٌدة قدمٌها لتحدث وٌخرج صوتها وهى ترد بصوت عذاب بالهجاتها المتدخله فى
العامٌة
_حضرتك تنادنً باسمى عادى..ولم تسطٌع ان تكمل.وهو ٌجد الفرصة لرحٌل من جدٌد مع
تلك االسرة وهو ٌثق فى نجاحه معهم اٌضا ولكن بوضعه الحقٌقى ومإهالته وابعاده عن ما قد
ٌحدث له من رجوع مع تلك الحجة وما قد واصل الٌه من اشٌاء من حدٌث عمر معه وهى فى
اشد الفرح بما تسمع من كالم من صدٌق ٌزكى صدٌقه وهو ٌبحث له عن عمل وٌفضله على
نفسه بكل حب لما تره االمع هإالء االصدقاء واالحباب لهم وها هو ٌتكرر مع ذلك االبن وتلك
االسرة التى احبته واسرة العمٌد ابو عمر من قبل وما علمت من حبهم له اٌضا..فقالت له فرٌدة
_انت حضرتك بتكلم على مٌن هو اخو حضرتك
_اٌوه اخوى الصؽٌر وصدٌقنا
_هو بٌشتؽل اٌه
_ماهو زى ماقلت لحضرتك مهندس كهرومٌكا زى الدكتورة برضة
_مش معقول ونفس التخص برضة..وقال عمر فى ترقب بعض الشئ ولما ٌعلم من هو صدٌقه
وما الٌعلمه احد الى االن عنه ولكن ارد ان ٌستمر النه احس بشئ ما واٌضا لعلها فرصة الامر
لٌرى اصدقاء اخرٌن ٌكون فى قائمة االحباء او فعال هناك شئ ما ٌحدث فٌما بداء له العمل
الٌوم وظهور تلك الحبٌة الرهٌبة وهو ٌستمر فى الحدٌث وهى تقراء كل ما فى راسه ولكن هو
الحب الذى تره وتحس بما فٌه من صدق
_وبٌلعب نفس اللعبة وراح ٌكون مع حضرتك وانتى..ولم ٌكمل فقالت له فرٌدة
_فى اٌه..وهو ٌنظر الى احمد والٌعرؾ ماذا؟ٌقول واحمد ٌقول له
_دى فرصة واهو ٌبعد عن..ولم ٌكمل فقالت فرٌدة
_هو فى اٌه مش مكتوب ان تكمل لى فرحة معكم اماال فٌن صحابكم دا..فقال احمد
_فعال اتاخر قوى..وهى تقول لمارى
_اتصلى باخوٌكى خلٌه ٌجاى ول اقولك اتصلى به وانا راح اكلمه..وعمر ٌقول الاحمد
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_انا راح اتصل به الٌكون جرى حاجه فعال مكنش الزم نسٌبوا ٌنزل لوحده احنا كن راح نتؽد
ونزل لدكتوراالهم ..فقال احمد
_مش كن راحنا لدكتوراالول
_لسه المعاد بدرى والدكتور كدة اوكدة راح ٌجاى قبل معاده عشن ٌقعد معه..وكان ٌتصل به
عمر ومارى تصل به فى نفس الوقت وكان قد فتح على مارى النها تصل من هاتؾ فرٌدة
واول ما فتح تحدثت معه فرٌدة باداب وحنٌة ام وهى تقول له
_ها حبٌبً عمل اٌه كوٌس دلوقتى..وكان عمر ٌقول الاحمد
_مشؽول..وهى كانت تكمل كلمها
_تعال حبٌبً شوٌة انا عوزة اشوفك بعد ماتخلص الحاجات ال بتشترٌها معى ناس عوز تتعرؾ
بٌهم خلص ٌاقلبى ال معاك واناراح اقلبك بس خلص الناس ال معك وتعال وبعدٌن امشً زى
ماانت عوز انا مستنٌك ٌاقلبى اواع تاخرعلى الاله  هلل..بكل حنٌة وهى تثبت لهم انها تكلم ابنها
االن وتؽلق اى فكر فى راس عمر وهى تؽلق المكالمة معه وهى تإكد علٌه ولم تقول له اٌن
هى..وكان عمرٌحاول االتصال به حتى رد علٌه مسرعا وهى ترى اللهفة وهو ٌتحدث معه
والخوؾ علٌه منهم وهى تفخر بذلك الحب وهى ترى الذى على وجه مارى التى تخفى حبها
لألمرمنذ رإٌته وهى تعرؾ انه ملك لها وقلبه الٌعرؾ ؼٌرها وهى التركه الاحد او لنفسه ولها
هى فقط وهى تحارم علٌه كل امراة فى الحٌاة ومن قبل حٌن حرمات علٌه صدٌقة عمرها
وحبٌتها وزمٌالتها التى كانت تحبه ولكنها تحرمات علٌه بسبب تلك الصداقة وما كان فٌه انذاك
اذلم ٌكن هو من مستوها العلمى وؼٌره من ذلك الوفاء والحب لوالدٌها ولحبٌبته واخته وامه
ولكل شئ كان ٌحول بٌنهم وهى ترى نسخة اخرى االن منه وهى تسرح مع مارى فى
افكارها..حتى قال عمر الذى انهى المكالمة وهو ٌرتاح بعض الشئ ولكن مازال الخوؾ على
وجه..وهو ٌقول الاحمد
_هو جاى اهو فى الطرٌق كان بٌتكلم مع المخفٌه البومة ال عامله فٌها امه..ولم ٌرابط بٌن
المكالمة التى قامت هى بٌها فقال احمد
_اٌه تانى مش كفاٌه سممت علٌه القعدة
_صحٌح شؽل دجال تقولش عمله رصد وكشفه بٌعمل اٌه ال اٌه بتكلمه دلوقتى وعوزه ٌروح
لها عشن معها ناس وعوزه ٌتعرؾ بٌهم المهم مٌقعدش معنا والاى حد ؼٌر ال هى عوزه زى
ما كانت بتعمل فٌه زمان لما كان صحابه بٌقولى وٌحكى لى وهى وخدها طول الوقت وعمل
علٌه سجن مش كفاٌه ٌمكن ٌدبح النهارد بسبها..ومارى تمسك ٌدها بقوة من فراط ما تسمع من
حب ولٌس اكثر فٌما ٌقال وفرٌدة تقول لهم فى لهفة
_هو فى اٌه ٌاجماعة خٌر انشاء  هلل مٌن ال راح ٌندبح واٌه الحكاٌه..فقال عمر وهو ٌنقاد وراء
نظراتها ونسئ كل ما ٌحمل من اسرار وعمله فى شئ ؼرٌب من حب لصدٌقه وهى مازالت
ترقص من تلك الفرحة لما ترى وهى تضؽط على ٌد مارى من اسفل المائدة
_الٌاهانم مفٌش دا صحبنا بٌشترى شوٌة جاجات لزوم الكهربا للمصنع..ولم ٌكمل
_هو شؽال فى مصنع..وتنهد عمر بحزن حٌن قال احمد لها
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_هو حضرتك مصنعك فٌن وبٌشتؽل فى اٌه..وهنا كادت تنكشؾ وظهر علٌها التؽٌر الحقٌقى
وهو ماجعل عمرٌعود لوضعه كاضابط شرطة واعتدال احمد فى جلسته وهو ٌرى ذلك ومارى
تمسك ٌدها بقوة وهى تخاؾ من كل شئ فى حٌاتها ولوال حب تلك االسرة وتواجدها معهم لما
تعرؾ كٌؾ عاشت ورؼم ان السإال كان لٌس فٌه شئ وطبٌعى فى ذلك التعارؾ..ولكن كان
قد اتات لها مكالمة على هاتفها وهى ترد بقوة وؼضب وكانت تقول لمحدثها
_انا معى ناس دلوقتى زمٌلى اوالدى والكالم فى شؽل واكٌد اول ما راح انتهى راح تعرؾ
وسهل نتقابل..وهى تنهى المكالمة والؽضب ٌمالء وجهها وقد تؽٌرت واخذت تدخن سٌجارة بعد
ان اشعالها لها عمر وهو ٌراها تخرجها من تلك العلبة فى ذلك الجراب الذهبى وتلك القداحة
الذهبٌة وهو فى سرعة قد اخذ تلك القداحة واشعالها لها وهى تمد ٌدها له بسٌجارة تعزم علٌه
هو واحمد والضٌق ٌظهرعلٌها  ..حتى قالت لها مارى
_دكتورة ملهوش الزمة التدخٌن واشربً العصٌر..وارتبت علٌها فرٌدة وهى تنظر لهم وهى
تقول
_انا اسؾ ٌاجماعة بس اهو عٌنة من ال انا فٌه من ساعة ماجاٌت مصر طماع والسالم مش
عارفة على اٌه لو على الفلوس كل واحد منهم عنده ال ٌكفى الحٌاة والممات معرفش اٌه باء
الزمة الطمع وعلى اٌه المنظر والجمال والحاجه من ال عندهم من ستات واجمال منى بكتٌر
فقال لها عمر
ازاى حضرتك بتقولى الكالم دا هم اكٌد طبعا اهم حاجه عندهم وكل ال شاٌؾ حضرتك طماعاؾ شخصك وجمالك الحقٌقى بجد ٌاهانم مش المال هو حضرتك ما بتبصٌش فى المراٌا وتشوؾ
نفسك وجمالك
_ٌابنى اقولك اٌه بس شخصى اٌه وجمال اٌه وانا بشكرك لمرة التانٌة على مجاملتك دى وال
لوحد تانى سمعها ٌفتكر انك بتعكسنى او .اقولك اٌه اشكرك ٌابنى بس االول افرح بوالدى
واسترالبنت والواد ال مش عارفة اتالم علٌه من ساعة مارجعت وٌستلم شؽله وحاله واشوؾ
حالى انا باء.وعلى فكرة حالى ٌعانى شؽلى ال بعرفه و انا ؼالطة اكبر ؼلطة لم اتصرفت من
نفسئ ؾ عمل المشروع دا وانا بدخل مجال مش مجالى ومعتمدة على الدكتورة وانا بحاول
اعمل مفاجاء الابنى بس العملٌة كبرت واتالم على كل الطماعٌن فً وفى بنتى والواد فاكر ان
انا ؼٌرت شؽالى ومجالى ال تحرق دماه وعمره عشن اكون فً شئ مهم ومش قادر ٌقتنع ان دا
لٌه هو ومجاله وعشنه بس اقول اٌه معه حق من ساعة ما شاؾ ال بٌحصل وهو طبعا عاٌش
هنا وفاهم كل حاجة والسوق وؼٌره خاؾ وكرها كل شئ مش عارفة اعمل اٌه واقناعه ازاى
ان انا مش بدور على الكسب المادى لى من مشروع جدٌد زى ماهو ؾ دماؼه ان االهم عندى
طرق المكسب فى االعمال ال تحق رابح زى ما بٌعمل رجال االعمال وهم بٌدخلوا مشارٌع
ٌكسبوا من وراها ودا ال ؾ دماؼه ناحٌتى البزنس وبس..وهى توجه كلمها الى عمروارادت
اشعال سٌجارة اخرى ولكن امسكت مارى ٌدها وهى تقول لها فى نفس اللفظ
_ارجوكى كفاٌه ٌادكتورة..ومن تكرار الكلمة التى لم تمر ثانٌا على احمد وعمر وكانها فى
تتوافق معها على اللعب بهم الذى قال لها احمد
_هو ابن حضرتك مكنش عاٌش مع حضرتك بره
_لالسؾ مش معظم الوقت بس طبعا شاؾ الحٌاة هناك وهنا والتصور الرئٌسً عنده هو انى
سٌدة اعمال فى الوقت الرهان وباءت فى نظره على االقل زى نساء الؽرب وحاجات ما ممكن
تفتح باب الشٌطان وهنا كمان ودا الدور ال محتاج وجود ناس زٌكم ٌكون معه ومع الدكتورة
النها هى طول عمرها بره وحٌاتها والدراسه وطبعا اول ما جات وشافت امثال ال كان بٌكلمنى
دا وؼٌره وهى مش عوزة تعٌش هنا ؼٌر وجود اخوها دلوقتى معها وهى على امل ٌكون
جانبها..وهى تضع ٌدها على كتفً مارى وتضمه لها فى حب وهى قد لعبت براس عمر واحمد
وهم ٌروا ماهى علٌه من ذلك االمر الذى هو فعال طبٌعى ان ٌكون لمثلها ولم هى علٌه من
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حسن وثراء واضح ٌجعلها مطمع لجمٌع واللعب على اوالدها وابعدهم عنها هذا سهل وهى
ورائها الكثٌر فى حٌاتها لٌس لهنا فقط فى مصر بل اٌضا الخارج وما فٌه والٌخفى على احد
االن مما ٌحدث واالهم هو لفظ دكتورة ذلك وسرعمرها هذا الذى ٌنجب مثل تلك التى الى
جوراها وتحمل كل مإهالت الجمال والعلم وهى لم تكن فٌها من الشبه لها وهى بالفعل كما لو
كانت فرنساوٌة ولٌس مثلها واالخرى تحمل كل الجمال المصرى وطبٌعة اوالد البلد..وقال لها
احمد بعد ان نسئ السإال الذى ساله وهى تسرح بعقولهم فٌما تكلمت
_هو فعال اهم حاجة دلوقتى ابن حضرتك وتواجده المهم ؾ حٌاتك انتً والدكتورة ومتابعة
الشؽل وحٌاتكم..فقالت له فرٌدة
_فعال هو دا المطلوب واالساسى بس المشكله انه لوحده ؾ الحٌاة مفٌش اى حد جانبه ودا ال
خال اللعب علٌه سهل ودا الدورال انا نفسئ وحسها تجهاكم وصدقنونى انا راح ابذل كل جهدى
لرد جمٌلكم وانتم معه وجانبه او حسب ما تسمح الظروؾ..فقال لها احمد
_عٌب حضرتك الكالم دا احنا كفاى علٌنا الوقؾ جانب حضرتك وابنك الننا كلنا لٌنا اخوات
واصحاب وبنحب كل الخٌر والتعاون..فقالت له فرٌدة
_انا دا عشمى وانا واثقة فى كدة بوجد كم وصدق احسى من اول رإٌتكم..فقال لها احمد وهى
تزاد اعجاب بذلك الحب الذى تره لصدٌق واخ وهو ٌقول لها
_احنا فعال ممكن راح نكون جانبك وجانب ابن حضرتك بس ال راح ٌخرج بحضرتك وابنك
من كل دا وٌكون عون لسٌادتك انتً والدكتورة هو رحٌل صحبنا..فقالت له فى لهفة
_اها افتكرت صحٌح صحباكم داال سمعت انه راح ٌدبح او حاجه زى كدة منكم وانتوا بتكلموا
قبل من ندخل فى كالم وجع القلب بتاعى هوصعٌدى وعلٌه تار..وهى تجاهز لخروج قبل ان
ٌقذؾ الٌها عمر بقنبلة عن كٌانها ودراستها بالخارج وانتهاء االمر سرٌعا وهى تعلم انه مازال
الوقت الانزل الؽذاء وهى تعزم علٌهم بالشراب والتدخٌن ان كانوا ٌدخنوا فقال لها عمر وهو
بنفس الحب لصدٌقه وكلما نظر الى عٌنها ٌنقد الٌخرج ما ٌحس من حبه للصدٌق وٌنسئ امرها
او حتى رابط االحداث
_الصعٌدى وال علٌه تارا وال اى حاجه دا حاجة تانٌة خالص علم وادب ورجولة وكل شئ
حضرتك ممكن تخٌاله عن شاب..وسكت وهو ٌرى فى عٌنها دمعة محبوسة وهى بالفعل كانت
تجاهز لردعلٌه قبل ان ٌكمل ولكنها كانت فى اشد حاالت السعادة بما تسمع منه وهو ٌتحدث
وهى كؤنها ام فعال انجبت هذا من ٌتحدث عنه ولكنها فعال االم له .وهى فى اشد حاالت الزهو
بهذا الحب وتلك الصداقة التى منا  هلل علٌه وعوضه بها فى ما ٌعرؾ وٌتعارؾ به من اصدقاء
وتلك النعمة التى كانت لها منها النصٌب الوافر فى هذا الحب من هإالء االصدقاء.وهى تضعط
على ٌد مارى وهى على المائدة وتقول لها بصدق محسوس للجمٌع ولمارى نفسها
_شاٌفه اهى دى مصر حب بصدق ومن القلب بٌكلم عن صاحب لهو اخ وال حتى حبٌبة بٌكلم
عنها اٌه رٌك ٌادكتورة..فقالت مارى بصوت خافض
_ح اقول اٌه حضرتك ٌادكتور..فقال احمد وهوٌرٌد السإال عن تلك الكلمة ولكن ٌرٌد ان
ٌجعلها تاتى من خالل الحدٌث
_هو حضرتك كان عندك شك فى الحب عندنا انتً عارفة ٌادكتورة مرٌم ال احنا بنكلم علٌه دا
مش صحاب وبس دا اخ لٌنا واالخ االصؽر لى انا باالخص وهو ؾ سن االخ االصؽر ال زى
عمر بٌه وعاٌش معنا ؾ نفس البٌت واالكتر ان عمر بٌه جاى النهارد من اسكندرٌة عشنه
مخصوص ومش هو بس..وسكت ولم ٌكمل..فقال عمر لمجرد ان نظرت له فرٌد وهو من جدٌد
ٌنقاد وراء سحرها وهو بالفعل قد احس بذلك الشئ من قوتها تلك والسٌطرة وما ٌعرؾ وٌتعلم
من تلك االشٌاء ولكنه الٌستطٌع المقاومة واصبح االمر فٌه من الخطورة وهى تلك بها اخطر
االسلحة على رجال االمن وهو ٌقول بعد ان فشل ان الٌنطق اوال ٌنظره الٌها
_كل اسكندرٌة دلوقتى ٌمكن تجاى اهل واصحاب عشنه..فقالت فرٌدة وهى علٌها الفرحة
المزوجة بالحزن
141

الجزء االول

حد الموس(حبيبتى)

كل اسكندرٌة لٌه هو فى اٌه حب انا مإمنه بالحب والعطاء ..فقال عمر وهو االن اصبح تحتتاثٌرها ولكن لما تحب ان تسمع واٌضا تسمع مارى وترى من حب حقٌقى
_مهو برضة بسبب الحب..فقالت فرٌدة
_اها الحب ومن الحب ما قتل اكٌد القصة التقالدٌة راحت الحبٌبة وما ٌلى من وراء ذلك..فردت
مارى
_اهو دا باء من عٌوب الحب ٌادكتورة..قالتها فى تهكم فقال عمر
_ال ٌادكتورة الحبٌبة جات مش راحت وعلى فكرة ٌادكتورة مرٌم سٌادتك كل حاجة لٌها عٌوب
ومٌزات..فقالت فرٌدة
_ما هو انابقول القصة التقالدٌة فى الحب..القرب والبعد ونار الحب طبعا راجعت واتفتح
الجراح ونفس القصة وهى بتبعد عنه ورجعت ومعه الحنٌن والحكاٌة هى هى
_هى فعال نار والحب وناره ال على طول ؾ كل وقت وباالخص االنتقام..قالها عمر وهو فى
حزن وقد استسالم تام لها وهى ترى علٌه المقاومة لما تذهب به من قوتها ولكنه شئ كما فى
االفالم فقط ولٌس فى الحقٌقة لمثل تلك القوة وهو لم ٌكن تدرٌب لتلك االشٌاء فى االجهزة
االمنٌة او شئ معروؾ لمثل ماتفعل ؼٌر انها عارفت من مقاومته انه تدرب على هذا مع أمر
فقط وهو ٌتعلم منه ومن فنون القتال فى تلك االلعاب االسٌوٌة وهى تحس بندمه انه هو من
اوقع نفسه فى ذلك الفخ ..فقالت فرٌدة
_بس االمر كدة واضح ٌظهر ان صحابكم ال خان باء واتخلى عن حبته وسبها لعذاب وهى
راجع النتقام منه دا كده اؼلب الظن..فقال لها عمر وهو ٌردعلٌها قبل ان ٌسالها وهو فى شتات
االمر والٌعرؾ ما ٌسؤل اساسافٌه
_اكٌد دا الرد من حضرتك النك مش راح تدفعى اال عن الستات ومش راح ٌكون الرجل مظلوم
طبعا فى نظركم لكن احب اسال سورى ٌعانى ٌادكتورة انا سمع الدكتورة بتنادى حضرتك
بالدكتورة اكتر من مره ٌعانى هو االول حضرتك دكتورة فى الهندسة برضة..بعد ان تذكر
السإال لمجرد ان بعد نظره عنها بصعوبة وهى بالفعل تخطؾ انظار من حولها الاردٌا...فقالت
فرٌدة فى تكبر
_اوال افاهم سورى على اٌه وسهل بعد كدة الكالم عنى واوالدى ولو انى خاٌفه من ال فى
دماؼى من ظنى بابنات جنسئ وؼدرهم مش بس الدفاع عنهم زى ماانت فاكرهو ال راح ٌدبح
ٌعانى الؽلط من عنده فضحك عمر واحمد فى ابتسامة خفٌفه ..فقالت فرٌدة
_فى اٌه بٌضحك فى كالمى..فقال احمد بتزان
_ٌعانى بنت جنسك فاكٌد حضرتك عارفه ان فى ؼلط برضة من ناحٌة الحبٌبة
_انا ام وعارفة وحساسه ٌعانى اٌه ابن ٌحب وٌضٌع منه الحب بسبب الحاجات ال بتحصل فى
االٌام دى وعلى طول من حب ٌرٌط اتنٌن وبعد كدة ؾ اول فرصة بسهولة ٌتم البٌع من طرفٌن
مش واحد واالكتر الصراحة عشن المصداقٌة من البنات صح..فضحك االثنان وهم ٌنظروا الٌها
فى اعجاب وهى تقول الحقٌقة فقال عمر ومازالت تشتت االفكار بما ترد وتقول
_حضرتك لو حكاٌت لٌلك القصة مش راح تصدقى ممكن تقولى تخارٌؾ فٌلم هندى حاجه من
ضرب الخٌال ..فقالت فرٌدة
_عادى كل شئ النهارد وارد وباالخص فى الحب انا برضة كنت ؾ ٌوم صؽٌرة وعارفة
وشوفت حاجات كتٌرة متوالدتش كدة كبٌرة ٌعانى..فقال احمد مسرعا
_العفو ٌاهانم انتى كبٌرة المقام ومٌن قال ان حضرتك ٌعانى كبٌرة..فقالت فرٌدة وجهها كله
ابتسامة
_ هلل ٌحفظكم بجدة انتوا شباب كلكم ذوق واحساسى بكلمكم انى بجدة انسانه مش مطمع وخلص
فقال عمر
_دى الحقٌقة ٌادكتورة..وهو ٌحاول كشؾ النقاب عن الكلمة بشت الطرق وكشؾ االمر الذى
اصبح واضح انه فى رٌب .قالت فرٌدة
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_طب اٌه القصة الهندى باء على سبٌل عودة الهندى فى اٌامكم زى زمان ماكان على اٌامنا
وهو شدد كل الجٌل واعتقد انك متعرفش عن الجٌل واالفالم دى ٌاعمر بٌه وحضرتك
ٌابشمهندس احمد..فرد احمد
_ازاى حضرتك انا من الجٌل دا وٌمكن اكون فى عمر سٌادتك اواكبر..قالها فى نوع من
االحترام لها كاامراة وهى تضؽط على ٌد مارى امام الجمٌع وهى تقول لها
_شاٌفة الجٌنتل مان مش فى لندن واروبا بس فى مصر كمان اصل االحترام للمراة..فقال عمر
فى ابتسامة
_هى الدكتورة متعرفش حاجه عنا هنا خالص ؾ الحب واالحترام تعرفى ٌادكتورة قصة حب
صحابنا دى وحٌاته مع حبٌته زى القصص الموجودة ؾ اروبا من حٌاتهم مع بعض بس بشكل
مصرى اصٌل وحب الكل بٌحلؾ به ومإمن به واحترام من الكل وهو بٌضحى وٌعٌش عشن
الحبٌة دى ال راجعه ومفٌش فى قلبها رحمة له وهى عوزة تقطع فٌه على الحى ومش كدة
والشر ال راجع معها ٌعانى دمار لٌه من كل ناحٌة منها ومن ال معها ومن ال وراها
فقالت مارى فى ارتبك
_لٌه هى حرب..فى تكسٌر اللهجة
_الحرب اسهل بالنسبة له والاى حد بس حرب الحب حرب خسائرها اكتر بكتٌر على
مرالعصور
_فعال ٌاكابتن كل حرب ولٌها خسٌارئها..قالتها فرٌدة وهى تكمل
 اماال اٌه القصة انا اشوقت اوى..فقال عمر_ابدا القصة ان دا كان صؽٌر وحب وحدة اكبر منه كانت هى االم واالخت وكل حاجة ؾ
حٌاته ولحد النهارد لوقامت القٌامه وهى دخلت النار وده اكٌد من افعالها زى اى ست بس هى
العن من كل الستات..وهنا زؼده بقوة احمد حتى قالت له فرٌدة
_فى اٌه ٌاهندسه خالٌه على راحته دى وجة نظرا وكل واحد شاٌؾ الصح من وجة نظره
الستات جحٌم صح والرجالة لعنة برضة كلها واجهات نظر وخالؾ الراى الٌفسد لود قضٌه
فقال احمد
_الحضرتك كدة ممكن ٌفسد وتحاصل مشاكل واحنا ..وسكت..فقالت فرٌدة
_متخافش انت رجل صعٌدى ومسٌطر ..قالتها وهى تبتسام فى خبث
 كمل ٌاكابتن..فقال عمر_بالش احسن عشن ممكن ٌحصل زعل..فقالت فرٌدة
_زعل اٌه ربنا ما ٌجاٌب زعل احنا بنكلم فى قصة مش قضٌة
وممكن تكون قضٌة عامه وقوٌة بس انت بتحكى من وجة نظرك وعشن صاحبك حبٌك ال
سمعت منه وٌمكن متكونش سمعت من الطرؾ التانى ..فضحك عمر وهو ٌقول لها
_حضرتك انا سمعت من الطرؾ التالت ال منه وال منها..فضحكت فرٌدة بقوة وهم ٌشربوا
العصٌر.وهى تقول له
_حلوة الطرؾ التالت دا بتاع اٌام الثورة ودا اكٌد ال برضة ولع الدنٌا بٌنهم زى ما كان بٌحصل
وٌشعل الدنٌا نار..وانفجرا الجمٌع فى الضحك من القلب وكان ذلك ٌنقل االن لمن ٌرصد تلك
الجلسة..وعمر ٌقول لها بعد جعلته االن ٌحس بالعشرة وكؤنها من االهل واالصدقاء ولٌس
تعارؾ الوقت
_حضرتك بجدة زى ما بٌقول عندنا ..وسكت وهى تقول
_اٌه بنت نكته ها اتمنى ان تكون حقٌقه مش مجمالة معلمٌن زى مابٌحصل ؾ السوق
فقال احمد
_حضرتك اٌه ٌافندم معلش عشن بجدة من الحب لمعرفة مش اكتر لحضرتك واسلوبك دا
فقالت فرٌدة
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_طب اٌه الطرؾ التالت قبل ما احكى تانى عن نفسئ وبعدٌن انا من ساعة ماتعرفت بٌكم وانا
بحكى عن نفسئ ؾ ٌارٌت اسمع بس ونكمل وال انتم مستعجلٌن..فقال احمد
الابدا بس عشن حضرتك وال المعاد ال ورٌكى_انا خلص ماورٌش اى حاجة ؼٌر انتوا وصحابكم ال ٌمكن اقدر اساعده لو فى فرصة انا ام
وهى تعمد تكرار الكلمة التى بداء القلق منها فى نفس احمد و لٌس عمر فقط وهى تقول لعمر
ها مٌن باء هنا فى القصة الطرؾ التالت دا..فقال عمرالطرؾ التالت االهل واالصدقاء لٌهم هم االتنان ال كل الحب كان بٌنهم وهى معه وهم عمالنهاالفاكهة بتاعتهم كلهم من صؽٌر لكبٌر والصراحة انا مكنتش مصدق ال بٌحصل دا والاقدر
استواعبه الكالم عنها الحٌزبون دى وقصة الحب..فقالت فرٌدة
_حٌزبون هى عجوزة لدرجتى وحب اٌه دا اكٌد حاجه من االتنان ٌاطمع فٌها او باء على كلمك
عن صحابك انه شاٌؾ حاجة تانٌه حرمان او أي حاجه..فقال عمر
ال طمع والحرمان هو حب فعال وبقول لحضرتك لو دخلت النار وهو دخل الجنة ودا اكٌدبرضة راح ٌروح وراها..فقالت فرٌدة
ٌاها لٌه ٌعانى اماال لو مش حٌزبون عجوزة وحشة..وهى تضؽط على اسنانها بؽٌظ فقال عمر وحشة مٌن قال كده_مش انت بتقول حٌزبون راح تكون اٌه
_ال انا مقصدتش انها كدة بس هى حاجة زى رٌا وسكٌنة باال بتعمله هى وال معها
ٌعانى هى االتنان السفحاحٌن مع بعض رٌا وسكٌنه_الهى وال معها برضة ستات معها وعصابة من كل االشكال سواء معها او حوالٌها
_ٌاستار اهى دا صحابك بٌحب زعٌمة عصابة وال اٌه وخد بالك ٌادكتورة رٌا وسكٌنة ال
حكاٌتلك عنهم بتوع خطؾ الستات ؾ اسكندرٌة بس دولوال كانوا بٌخطؾ الستات مش الرجالة
وال االٌام دى كل جاجه العكس مهو دا زمن الستات مش كده ٌاعمر بٌه اتفضل كمل..وهى تزٌد
الضؽط على اسنانها بوضوح فقال عمر وهو ٌحس انه ٌصفها هى تلك االن التى امامه
_انا اسؾ حضرتك بس القصة مش عارؾ اعبر عنها ازاى والحب دا ال كله تنقض ؼٌر فعال
انا عن نفسئ كنت بخاؾ اسمع منه اى حاجه عنها وعن واصفها خوفا من التعلق بٌها وحبها ال
فعال ناره مش اى نار والكل مش قادرما ٌحبهش لمجرد السمع عنها ومن ال حولها مش هو بس
لكن صدقنى هو مجنون بٌها زى مجنون لٌلى..وقد جاء الطعام الٌسكت الجمٌع..واالصطاؾ
ٌنزل االطباق وهم ٌنظروا الى بعض وهى ترى فى عٌن عمر سحر ذلك الحب لها من مما
ٌسمع وهو ٌخاؾ ان ٌخون صدٌقه بتفكٌر فٌها وهى تعلم ذلك السحر والجذابٌة الخاصه بها
لجمٌع ولكن هى تعلم ماهو ذلك الحبٌب واالحترام الذى ٌجعل الجمٌع الٌفكر فٌها من اجله
ولٌس هذا فحسب فهم جمٌعا كا اصدقاء من قبل معرفة عمر ومن معه قبل ان تظهر فى حٌاة
أمر لهم نفس الصفات من عدم خٌانة البعض بتفكٌر فى ما ٌخص كال منهم لذلك حبهم دائما
وٌزاد مع الوقت والزمن..فقالت فرٌدة
_طب الكالم دا فعال متنقد برضة اٌه القصة واٌه الخالؾ..فقال عمر
 ابدا دى قصة حب كل اسكندرٌة تعرفها اوعلى االقل ال حوالٌهم وهم مش قلة بس مرة واحدةالدكتورة دى اختفت وراجع النهارد وكلها شر وهى طول حٌاتها معه ما جاش من وراها ؼٌر
الشربس هو شاٌفها المالك الحارس لٌه مفٌش أي وصؾ لٌها معه ومعندوهوش اى استعداد
ٌسمع عنها أي حاجه لو حٌاته تمن برضة مش مهم عشانها وهو داٌما ٌنسب لها كل حاجة حلوة
ؾ حٌاته
 ٌاها لدرجتى ٌعنٌنى ٌابنى احنا فعال شر ؾ كل وقت انا بقول نقوم احسن انا وبنتى قبل مانسمع اكتر من كدة وباالخص بتقول دكتورة..قالتها بتنهد شدٌد فقال عمر وقد ازد فى القلق
الواضح
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اٌه المشكله هو حضرتك دى واحدة باعت ومش مهم عندها الحب والتضحٌة انما حضرتكالعكس بتضحى عشن والدالك وما بتنكرٌش خٌر ابنك على العكس ان االم هى ال بتضحى
على الطول بس االمر هنا من االدٌان ان االوالد هم ال ٌعملوا كل حاجه ترضى االباء وده
المفروض..فقالت فرٌدة وهى تقمس دور الفنانة (فاطمةرشدى ) قدٌما او (امٌنة رزق)
 ٌابنى دا دور ؾ الحٌاة لكل اسرة بس فى حاجات احٌانا بتختلؾ مع مرورالزمن والتؽٌر اهااالدٌان السماوٌة امرت با اكرام الولدٌن بس االباء هى المفروض علٌهم التضحٌة ؾ االول من
اجل اٌجاد العٌشة الفاضلة لالبناء عشن تطلب بعد كدة بحقوقها كا اباء انما انا ابنى هو ال ضح
بكل راحه وهناء البال عشن انا امه اعٌش واواصل بس دا حالة اسرٌة وانا بكالم عن ابن انما
مش قصة حب ال هى بٌحصل فٌها اكتر بكتٌرؼٌر الكالم عن تضحٌة االسرٌه زى ال فى
حٌاتى مع ابنى ال نفسئ الحق واطمان علٌه هوواخته..والدموع تمالء عٌنها والتسٌل حتى ان
احد منهم لم ٌستطٌع .ان ٌتخٌل هذا التقمس الذى تستحق علٌه كاجائزة احسن ممثل فى السنما
المصرٌة ..ومارى تقبال فى كتفاٌها وهى تحس بصدق ما تقول والدموع تنزل منها وعمر الذى
احس انه فى مشهد فٌلم قدٌم وامامه (امٌنة رزق) ودورها الكبٌر وهى تعلب دوراالم وهذا
التقمس الممزوج بالصدق الحقٌقى ..وفرٌدة تقول لهم
_انا مش راح اعٌش قد ما عاشت وهم االهم..فقالت لها مارى
_ارجوكى كفاٌه ٌادكتورة كدة..وقال لها احمد
_ربنا ٌدٌك طولة العمر وتفرحى بهم وباحفادهم انشاء  هلل وسكت بره..ثم قال كفاٌة كدة ٌاعمر
بٌه فقالت وهى ترتب على مارى
فعال كفاٌة مش عشن حاجه عشن خلص عارفت القصة والكالم ومٌن صحابكم لوهو الكالم الفى دماؼى..فرد عمر مسرعا فى تعجب وهو ٌعلم االن ان تلك التى امامه ماهى اال فرٌدة او
بداٌة الحرب وتلك من االعوان او من اتوا ورائها وهو اول خٌط لعبوا به وهو ٌبداء االن فى
عملٌة الدفاع ومحاولة للسٌطرة على الموقؾ وشؽل راسه االن بالتجهٌز لما ٌمكن ان ٌكون من
اى عمل وهو ٌقول لها وهى التبالى بما ٌفكر االن وهى تبعد النظر عنه كى ٌخطط وٌعٌش جو
الحرب لما فى راسه وهو ٌقول لها
_عرفتى ازاى حضرتك وهو فعال فى حاجه مهمه كان المفروض اقولها لحضرتك عن دراسته
ودى اهم حاجه انه معه الدراسات العلٌا من نفس الجامعة فى انجلترا مع الدكتورة مش عارؾ
ممكن تعرفه ول لو قلت لحضرتك على اسمه وهو نفس التخصص! فقالت فرٌدة وهى ترد
علٌه مسرعه لبداء حرب االعصاب
_ال انت بتكلم علٌها دى دكتورة صح واسمها فرٌدة فشهق عمر فى ذهول وعٌنه مفتوحتان
وهو ٌتاكد مما براسه وانكشؾ االمر والحرب االن ان كانت هى من اعوان من اتوا مع الشر
القادم معها فرٌدة وهو ٌحس انها من المكن ان التكون هى واال أرتب فى االمر وان أمر االن
قد دخل حرب وحده وهم ٌلعبوا هنا بهم كى ٌكون هو وحده ولٌس معه احد وماهو فٌه من
مرض وهو ٌرٌد ان ٌقؾ وٌتحرك له بااى شكل وهو ٌإمن على سالحه المخفى باتقن طول
الوقت والٌظهر بسهولة وهى ترى ذلك االمر الذى واضح حتى لمارى االن وهو تفكٌره االن
التحرك فعال وترك تلك او محاولة الاعتقالها ولكنها سرعان ما سٌطرت من جدٌد علٌه فى ذلك
الموقؾ وهى تنظر له من جدٌد كى ٌعجز عن الوقؾ واى حركة وقبل اى رد فعل ..قالت
مسرعة لتزٌد النار وتثبت قوتها فى تعجٌزه والسخرٌة منه
_ متقلقش ٌاكابتن وحركات الشرطة دى االمر عادى انا بسهولة راح اوضح لك القصة زى
ماانت قلت النها فعالقصة بجد تهز ولو دا ال انا اعارفه..وهى تسكت وتشعل سٌجارة لكى
تزاٌد به النار واحمد اٌضا الذى احس بارتٌاب وهى تكمل بعد ان اشعلت السٌجارة بكل هدوء
وعمر ٌده اصبحت على السالح وهى تبتسام بقوة وترتب على ٌد مارى ونعم هى بفخر شدٌد
االن واضح علٌها وهى تقول وتكمل
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_انت لما قلت اسكندرٌه كلها ودكتورة انا عارفت النى اسكندرانٌه واالهم انها دفعاتى ونفس
الكلٌة والتخصص وكلنا عارفٌن بالقصة ال فعال زى الهندى واكتر و..ولم تكمل
حتى قال احمد
هو حضرتك دكتورة طبٌة_انا استاذ امراض الدما فى جامعة ادنبرة ودا اول خالؾ مع ابنى بسبب الشؽل الجدٌدة
وهى تنفس دخان سٌجارتها وهى تمد ٌدها االن لعمر بسٌجارة وهو ٌاخذها فى ترقب وارتبك
وهو بافعل قداصبح تحت سٌطرتها وهو االن ٌعرؾ انها من االعداء وتحمل نفس ماتحمله فرٌدة
من مقاومات كى تكون فى مستوى الحرب لها وماعرؾ عن قوة فرٌدة وما ٌفعلوا االن من
هإالء من ٌحاربوها ان ٌرسلوا لها من ٌكون بقوتها وهو ٌقاوم بشدة كى ٌتمكن من السٌطرة او
عمل اى شئ مع تلك الشٌطانة او حتى سحب السالح او اى شئ ٌمكن ٌتعامل معها االن وما
كان الٌصدق من ان هناك حرب شرسة ولٌست اى حرب فى تلك اللٌلة ومع اول ماتظهر كما لم
ٌكن ٌصدق بقصتها هى وأمر وحٌاتهم مع بعض ولكن من صدق حبه لألمر ومن معه وهو
ٌتاكد ومن ملفها الذى كان الٌصدق مافٌه وما حدث من احداث خارج مصر وهو ٌرى كل دلٌل
على ذلك من الجمٌع من االصدقاء وحتى زمالء العمل ومن عش كل او بعض تلك االمور معهم
وهو ٌحس ان امرها ضرب من الخٌال حتى راى الساعة ما ٌثبت االمر لما له من قوة بعد ان
تعلم بعض من تلك الروحنٌات..واحمد الذى كان ٌشرب الششٌة قد اخذمنها السٌجارة التى قدمتها
له دون وعى منه وعمر ٌشعله له وهم علٌهم اثر المفاجاء مما سمع وهم ٌقفوا لها احتراما
لشخصها وكٌانها دون اراد منهما فى ذلك..واحمد ٌقول لها وقد نسئ ما ٌتحدث فٌه وعمر
المصاب بذهول والخوؾ منها واالحترام الذى قد سمع به عن قوة فرٌدة وهو ٌحاول ان ٌقنع
نفسه انها هى فرٌدة وذلك مما سمع عنها..ومارى عادت الى الوراء بكبرٌاء وهى ترى هذا
االحترام الذى جعل فرٌدة تقول لهم وهى مرفوعة الراس
اٌه ٌاجماعة اتفضلوا واقفتم لٌه..فقال عمر محاوأل اصتنع القوة وان هى فرٌدة ولكنه البد انٌرى الى ماسٌصل االمر وأمر لٌس من السهل ان ٌقع بسهولة وهو اٌضا احد تلمٌذا الشٌطان
وانما االمر هنا هو االخطر وهو علٌه التصرؾ وهى تاكد تموت من الضحك وهى تضؽط على
ٌد مارى وتنظر لها واالخرى قد فاهمت ماترٌد ان تنقله لها فرٌدة من احساس عمر ومافى
راسه
استاذة فى جامعة ادنبره واحنا قعدٌن كدة وبنتكلم مع حضرتك بكل تجاوزا منا ومفٌش اى ادنتمٌز وبنتك استاذة وابنك زمٌل وٌمكن اكتر..وقال احمد
_احنا اسفٌن سعادتك ٌادكتورة..فقالت
_اتفضلوا ٌاجماعة اسفٌن دى بتقال فى مصطفى محمود لرئٌس السابق
وهى بتلك السخرٌة ونفس اسلوب النكتة ومعلمٌن السوق وهم االثنان ٌبتسموا لها مجالة كما
حال السوق وهى تكمل
_ مفٌش حاجة احنا كلنا ؾ مستوى واحد وبجدة انا فخور بٌكم بصدق وذوقكم وتمٌزكم ال
خالؾ على االقل فى راسى بنتى كل ال شاٌفها من ساعة ما راجعنا هنا..فقال احمد.
_فعال حضرتك..ولم ٌكمل..فقال عمر بعد ان جلس فى توتر ولكنها خافت على عمر بحبه لمن
احبت وهى تهدى فٌه بما تفعل من قوتها وهى تنظر له من جدٌد كى تجعله ٌعود الى مااحس
بعض الوقت من المودة وحالوة العشرة وعدم افسد ماتحب واالمر لٌس حرب انما هو لعبة
وادخل بعض السروروؼٌره فقط ولٌس ما وصل براسه وهى لم تكن تعلم بشدة حبه هذا لحبٌها
والدلٌل انه ٌتعلم منه امور هامه وقوٌة وهى ترى كل حب صادق منهم له فى ؼٌابها حتى بداء
ٌتكالم من جدٌد وٌعود لالحساس التؤلؾ
حضرتك واوالدك كل حاجة..ولم ٌستطٌع اٌضا ان ٌكمل وهى تقول لهماتفضلوا باء الؽد وبعدٌن نكلم واحنا بنتؽد بس احب اقولكم الفضل االول ل انا فٌه هو برضةابنى..فقال لها احمد
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_ربنا ٌبارك فى حضرتك وٌكرمك بٌهم وفٌهم
_اشكرك ٌاباشمهندس واحب اقول لحضرتك ٌاعمر بٌه الدكتورة فرٌدة دى اشد واقوى منى انا
وكل الدفعة وٌمكن مش عارفه اقول اٌه وهى زمٌله ونفس المستوى فى الكدر الجامعى
واصطاؾ مدرسٌن وعلماء لوصح التعبٌر ومش اى العلماء بس اها هى انانٌه ومتعجرفة
وٌعانى..وهى تكلم بؽٌرة امراة بوضوح لهم مهم تحاول التظاهر بدفاع عن زمٌلتها كما توحى
لهم بذلك وهى توجه كالمها الى مارى
_فاكرها الدكتورة فرٌدة ال عارفتك علٌها ؾ فرنسا وبعدٌن اتقبلنا ؾ لندن..فردت مارى وهى
فى جلستها وبكل صوت عمٌق وثابت عن ماكانت تتحدث به
_حضرتك بس دى وضعها وكٌانها العملى ٌخلٌها تستهل اكتر من الكالم دا بكتٌر دى مش اى
قٌمة وهى فعال من العلماء..فقالت لها فرٌدة
_وعارفة كدة الشاب دا مٌن
اكٌد ٌادكتورة..فقالت فرٌدة_انا ممكن اقولك ٌاعمر ..وسكت ثم اكملت .بٌه..فقال لها عمر بعد ان احس بكٌانها وهٌئتها
وهى تحاول ان تكون معهم كؤنهم اسرة االن وبعد ان جعلت نفسه تهداء وٌطمان لها بارتاٌح
وٌحس بانها من االهل وهى تلعب به هكذا ورده علٌها بصدق
_حضرتك تقولى اى حاجة ومن ؼٌرااللقاب احنا قعدٌن مع سٌادتك ود فخر وشرؾ لٌنا..فقالت
_فعال انا دلوقتى بٌن اهالى وناسئ والحمد هلل بمعرفتكم..وهى تمسح عٌنها بالمندٌل الورقٌة وقد
رات السرورعلى واجههم..ومارى تضؽط على ٌدها وهى ترى تلك الشٌطانة التى لم تعتقد ابدا
ان هناك قوة لمثل امها دودى وتإامها اال بعد ظهورها لهم وهم لها تلمٌذا بالفعل رؼم حٌاة
دودى تلك االم ومعها تإامها فى تلك البالد واالحداث وهى تراها ومن بعد هإالء الشٌاطٌن
الصؽار حبٌبها وصدٌقه اكل لحوم البشر كما ٌلقب وهى تعلب االن على اوتر هإالء الشباب
تارة بحرب االعصاب وتارة اخرى بذلك الود والتقرب ..فقالت فرٌدة
_ٌاله ٌاشباب اتفضلوا لحد ماٌجاى صحباكم ال برضة مش ؼرٌب وهو لسه رحال فى البالد
فقال لها احمد
_هو فعال اسمه رحٌل..فقالت
_عشن عمل زى الرحاله ٌعنى من ساعة ما عرفها وحٌاته كلها ترحل وتعسة بس الحب باء
تعرؾ قصة حبته ال كانت برضة معها ومعنا نفس الدفعة ال تحرمات علٌه بسبها وهم مع
بعض تعرفها واكٌد تعرؾ برضة انها كانت بس اقول اٌه اكٌد انت من نفس الشللة وعارؾ باء
مش انا ال راح احكً لك
فقال عمر بعد ان اصبح فى صدق لما ادخلته فى رواسهم من انها زمٌلة وهذا االثبات الن الاحد
من زمالء تلك فرٌدة فى ذلك الوقت وال قرٌب وال ؼرٌب اال وكان معهم وٌعرؾ وتعارؾ
باأمر والقصة اٌضا فى اشٌاء كثٌرة لما كان من احداث واالنبهار بما كان بٌنهم من تلك الحٌاة
وهو ٌرد علٌها وٌعود الاخراج ما به عن ماعرؾ واحب وٌحب ان ٌحكى من حالوة ماسمع من
تلك القصة
_الصراحة انا منضم لشللة دى من فترة قرٌبة بعد ما اتصحبنا من سنتٌن واقل..فقالت فرٌدة
_ٌاها سنتٌن والحب دا له..فقال لها عمر وهى تحس بصدق مشاعره وهى تزهوا وتنظر لمارى
كى ترى حقٌقة الحب هنا وحب من عاشت وترعر بٌن احضانها
_انا سنتٌن انما المهندس احمد وال معه شهور..فقالت فى تنهد
_شهورهو لدرجتى انسان محبوب فعال انا ع نفسئ اعرؾ كدة علٌه وباالخص احترامه لنفسه
اتفضلوا اتفضلو..وهى تشٌر لهم بالبداء فى الطعام الذى الٌقاوم وذلك الجوع بسبب عدم العذاء
حتى االن وتلك االحداث فى الكالم وهى تحس مارى على الطعام  ..وهى تقول لها
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_ ٌاله ٌاقلبى كلى احنا مش ؾ لندن عشن عوزكى تملى كدة وتربربى مش شؽل بنات االنجلٌزا
دا..وهم ٌبتسموا مما تتحدث به وتخرج بهم من االفكار وتحاول االثبات لهم انها لٌس اال
مصرٌة والشئ لها وام لشباب..وهى تقول لهم
اٌه ٌاجماعة ٌاله انتوا نسٌان ان انا مصرٌة ومهم ابعد مش راح انسئ ابدا مصر وخٌرهاوجمالها ٌاله اتفضلوا وٌعانى انت متعرفش باء قصة الدكتورة صحابتهم دى..فقال عمر
_حضرتك دى كانت اخت له اهم من اى حاجه ودى مرات اعز اصحابه دلوقتى واخوه الكبٌر
ومش كدة وبس دى جاٌه من الخلٌج مخصوص عشانه اللٌلة..فقالت فرٌدة
_الخلٌج لٌه هى عٌشة هناك وجاى مخصوص عشانه دا االمر واضح انه كبٌر اتفضلوا انتوا
اٌه مش عجابكم االكل والاٌه..فرد احمد
ال ابدا وبعدٌن على ما ٌجاى ابن حضرتك وصحابناعادى العملٌة مبؤتش ؼرٌبة وال جاى دا صحباكم خلص معروؾ لً وال اوالدى وانا سعٌدةجدا لو هو دا ال راح ٌكون معى وحضرتكم بس اكدب علٌكم..وهى تسكت وتظهر القلق حتى
قال لها عمر
_فى اٌه ٌادكتورة
ٌعانى انا مش قد فرٌدة لو فٌه بٌنها وبٌنه مشاكل ولو انى الاعتقد ان دا ٌكون بٌنهم ابدا واالهمال انا اعرفه انها بره مش هنا..فقال عمر لها فى تهكم فى الرد
الدى هنا من فترة ومكانش حد عارؾ بوجدها والنهارد هو اتقابال معها وبٌشتؽل عندها بٌشؽل عندها اٌه هى فتحت مستشفى اكٌد ..فقال لها عمر فى نفس التهكم فى الرد هى لو فتحت مستشفى راح ٌشتؽل عندها اٌه وهو مهندس..فقالت له فرٌدة وهى تقع به فىمصٌدة الؽباء
 فى دى مش انا ال رد علٌك ٌاكابتن عشن االمر مش محتاج رد منى..فقال عمر بعد ان زؼدهاحمد لما وقع فٌه من ؼباء
 اها سورى فعال بس هو من اختالؾ االمر من رد حضرتك انها فتحت مستشفى انما الؽرٌبانها برضة جات وعمل مشروع بعٌد عن الطب زى حضرتك..فردت مسرعه علٌه قبل ان
ٌربط االحداث وٌبداء بتشؽٌل راسه وكشؾ االمر وهى تقول له
 وحتى لو مستشفى هو ابنها وهو االهم الدارة مستشفى اى شئ النه فعال مش الحبٌب بس لوانت عارؾ بقصتهم او سمعت انه ابنها اهم من اى حب وبعدٌن انا مشروعى الوالدى ودا
تخصهم هم انما هى..ولم تكمل
 وبرضةهى مشروعها من ال واصل عشانه هو طب ٌعانى لسه بتحبه اهى اماال اٌه باء المشاكل وال جاٌن من اسكندرٌة ال الكل جاى عشن هو مش فى حمل اى حاجة االٌام دى وهى طرٌقها كله مشاكل وعوزةتنقام منه الاسباب فى دماؼها هى..وهو ٌحاول ان ٌبداء معها لعبة اخرى من تواصٌل انه
ضعؾ وٌرى ما سٌكون من شكل التعامل االن..وهى ترد علٌه بكل اسئ
 ال بٌحب مش بسهل ٌكره وٌنتقام من حبٌه ودا مش اى حبٌب لهاالهى كل حاجة سهلة عندها وحضرتك اكتر واحدة عارفة بما انكم زمالء..واحمد كان فىعجب مما ٌسمع ولكن االمر عادى فاالن اناس من مهنة واحدة ونفس الدفعة لتخرج وبلدٌات
وقصة مشهورة ولكن ما ٌسمعه عن ذلك الحب وهى تكمل..وتقول لعمر
 وهى مشروعها دا اٌه وفاٌن ..فقال احمد وهو فى ارتاٌب من االمر بعض الشئفى السبتٌة وكالة خردة واالهم انها من اكبر المعلمٌن هناك وعلى كدة من فترة وهى لها قوةفى الشارع والسوق هناك..فقالت وهى تظهر الذكاء والنبوغ
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عشن كدة الخوؾ منها ؼٌب وظهور بشكل تانى..واحمد فى عجب من تلك الفطنة! وعمراصبح الٌبالى بما تقول..وهى تنظر لهم وهى تبداء فى االكل وهى تشٌر لهم ..وبدواء ٌشرعوا
فى الطعام دون انتظر احد..فقالت لهم التشت من جدٌد عمر كى الٌفكر فى شئ لها
 على فاكرة انا نفس الموال مع ابنى من شئ لشئ تانى وعمل نفس الخوؾ عنده وعشن كدة دادور الكل ان ٌهون وٌصلح طالم فى حب واطراؾ بتحب مش عوزة خراب ولو واحدة زى مش
عارفة تعمل حاجه تقنع ابنها وهى بتستعٌن بناس زٌكم لوقؾ جانبها وبواحد زى صحابكم ال انا
اعرفه كوٌس ممكن ٌعمل اٌه مع ابنى برضة ودروكم معه انتم لرابط بٌنه وبٌن حبٌته من تانى
وتواصٌل الصورة الصح وال..وسكت فقال عمر
 كالم حضرتك كوٌس بس ٌعانى..ولم ٌكمل..فقالت هى انا ع نفسئ لو راح ٌكون معى انا اعرؾ احمٌه وبقوة بس االول اعرؾ فرٌدة بتعمل كدة لٌهوانا ال واثقة منه ان حبها له عمره ما ٌتؽٌر اها هى انانٌه ومحارم علٌه كل النسوان والدنٌا كلها
بس بتحبه على العموم احنا كلنا الزم نكون جانب بعض الفترة دى..وساد صمت بعد تلك
الكلمات..وكان عمر ٌختلس النظر من ال حٌن ال حٌن الى مارى وراسه بداء ٌلعب والقلق بشدة
لكنه وقع اٌضا فى شئ اخر وهو ٌنظر الى تلك الحسناء واٌضا احمد وهو بنفس القلق من
احساسه بعمر وكانت كلما احست هى بذلك تفتح حدٌث لتؽٌراالمر ..حٌن قالت لعمر
_قلى واسكندرٌة باء مٌن جاى منها
ٌعانى لوحضرتك عارفة فى اصحابه هناك ال منهم اهم واحد ابو صحابه وال مربٌه هو وهىبرضة ودا باء جاى ومع االسود ال عنده وهو نوى باء ..ولم ٌكمل ثم قال
_حضرتك سمعتى عنه
_اسود اسود اٌه حٌوانات ٌعانى والوصؾ لبشرال زٌك كدة..قالتها فى مكرر وهى تبتسام له
ومارى ظهر علٌها القلق..فقال لها عمر
 الٌادكتورة ابو صحابه دا عند اسود حقٌقة من افرٌفٌا ودا اكبر رجل اعمال فى القطر والشرقاالوسط واروبا كمان هو حضرتك مش عارفه
 اها طبعا عارفه بس اٌه حكاٌة االسود دى هى معه حراسة بدل الكالب الٌا دكتورة حراسة اٌه هو مش محتاج اى حراسة معه دى كدة حاجة خاصة وهو المردىجاٌبهم عشن ٌااكلهم الدكتورة فرٌدة وال معها كلهم..فتركت مارى الطعام مرة واحده فى
اضطرب وخوؾ و فرٌدة ترتب علٌها وهى تقول لها
_مالك ٌاحبتى اسم نبً صٌنك وحراسك انا عارفة هى ضربة عٌن فٌكم من ساعة ماجاٌتوا
واحمد ٌنظر لعمر وهى تقول ذلك..وعمر ٌمد لها ٌده باكوب الماء بعد ان افرؼه لها من تلك
الزجاجة وفرٌدة تاخذه من ٌده وهو ٌقول لها
 هى الدكتورة خافت من الكالم..فقالت فرٌدة هى راح تخاؾ لٌه بس وحٌتك ٌابنى هىعلى الحال دا مع كل لقمة ٌعانى من ساعة ماجاٌت اقولك اٌه اصل السم فى لسان والعٌن
واحمد الٌصدق ما ٌسمع وكؤنه فى الحارة ومعه احد الجٌران من تلك النساء ولٌس مع طبٌبة
واستاذة وتاعمدة هى ان تسؤل عمر اكثر وعمر اخذ ٌزٌد فٌما سٌحدث االن من ذلك اللقاء
وتجمع االهل بعد معرفة عودتها..وهو ٌقول لها عن ما ستفعله اٌضا مدٌرة اعمال ابو صدٌقه
هذا وهى امراة فى وصفها وجمالها وانوثتها المحسبوبة على النساء ولكنها التمط لهم باى صلة
فى ذلك وهى اشبه فعال بمصاصى الدماء وما ستفعله باالخص مع من اتات بها فرٌدة معها من
الخارج لتكون لها عون وهى محرومه من زوجها اكثر من شهور لم ٌاتى الٌها وهو ٌعمل
بالشرطة واختار البعد عنها والعمل بعٌدا فى اخر محافظات مصر من اول زواجها وهى اصال
مثل هإالء الشباب اصحاب أمر ومن تربوا معه ومنهم من هو فى سن فرٌدة وطبٌب مثلها
الذى تزوج من صدٌقتها تلك الحبٌة وكلهم من هإالء الشللة التى كانت هى اوالد ذلك الرجل
الذٌن تربوا مع بعض حتى اصبحوا اخوة وتلك التى كانت مثلهم بال اقوى وهى تعشق تلك
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االسود وهى تتدرب على القتال مثلهم بال وتروٌض تلك الحٌوانات الشرسه..والرعب ٌزاد على
مارى اكثر حتى انها لم تسطٌع ان تكمل اكلها وقبل ان ٌالحظ عمر ذلك االمر قالت فرٌدة
 كل دا عشن رجوعها دا مفٌش فاٌدة انتم نوٌكم كلها على شر ومعندكش استعداد لتفاهم هى اٌهمجرمة لدرجتى
 اقول لحضرتك اٌه انتً مش زمٌالتها وعارفها وعارؾ دماؼها ازاى اعرؾ اها انها دماغ علم وكلها حب للعلم واالهم ان ال االسود والسكرتٌرة وال أي حد ٌقدرعلٌها ؼٌر الخلق عز وجل
 ونعم باهلل بس انا واحد من الناس اول ما راح اشوافها سورى ٌعانى حضرتك راح اضربهابالنارهى وال معها كلهم
 ٌاها راح تقدر وال كده بس عشن تدرى حبك..وسكت..وهى تنظر فى عٌنه حتى انه احسبخوؾ من تلك النظرة وهى تقول له وتكمل كالمها
 ومٌن تانى جاى من هناك..ولم ٌرد عمر وهو تحت تاثٌر تلك النظرة حتى قال احمد الدكتورة مرٌم ما بتكلش اٌه الزمة الكالم دا باء واالمر حضرتك راح تدخلى وتحاولىتصلحى بحكم الزماله على االقل وؼٌره لوعوزه معكى ٌعانى..فقالت الاحمد وهى معجبة ب
عقله وهى تنظر له فى اعجاب
 كلنا مع بعض ٌاباشمهندس عشن نحاول نصحح كل االوضاع عندى وعندهم وبدل ضربالنار ال كابتن عوز ٌعمله ٌعرؾ اٌٌه الحقٌقة اال لو كان االمر على خطورة ولو مامش شئ
ممكن عالجه ول اٌه ٌاكابتن على عموم انا راح اتصال باابنى عشن ٌلحق ٌجاى ٌقعد معكم انا
حس ان ممكن ٌكون ٌعرؾ الكابتن مش كدة على االقل طالم صحباكم معرفة ممكن تكون
اتقابالتم مع بعض بس مقتولٌش فى حد جاى تانى ٌاكابتن..وهى تخرج الهاتؾ وتجعل مارى
تصل لها بامر ولكى تثبت له انها فعال لٌست اال زمٌلة لها فرٌدة وبوصول ابنها ٌتاكد االمر ذلك
النه سٌكون معروؾ او تكون تلك مصٌدة لتكون الحرب من هنا وهو ٌستعد للقاء قوة ومعركة
ان كانت ستكون من شئ مثل ماٌحدث فى تلك العملٌات ولٌس بمثل ماتستخدم هى من تلك القوة
السحرٌة ولٌس الروحانٌة او ما هو لٌس متابع اال فى االفالم االجنٌة ولكن االن ماذنب احمد
ونعم هو ترب معه وٌعرؾ رجولته واالصل الصعٌد ولكنه سٌقحم فى شئ الذنب له هوواسرته
فقال عمر
_ال مفٌش ؼٌر الدكتورة شروق لو تعرفٌها ال هى الصدٌقة الصدوق لها وحبٌتها واخت حبٌها
عارفها
 طبعا مش نفس الدفعة ودى جاى من الخلٌج صح زى ما انت قلت مش كدهوكانت تاخذ الهاتؾ من مارى وردت فى عنؾ وهى تستعجل ان ٌحضرأمر االن وهى تؽلق
المكالمة بعنؾ والجمٌع فى عجب من امرها وهى لم تقول له اٌن ٌحضر..وقال عمر بعد ان
حاول التاكد ممابراسه باالخص بعد تلك النظره منها وهو ٌحاول ترتٌب االحداث وهو ٌسالها
بقوة رجال شرطة..وهو ٌقول لها ونفس ما فى راس احمد
_حضرتك بتكلمى ابنك ومقولتهوش ٌجاى فاٌن..فااكملت طعامها وهى ترتب على مارى
لتحسها على الطعام وهى ترد علٌه بكل برود وقد اوقعت به من جدٌد فى مصٌدة الؽباء وذلك
بسبب كل ما براسه االن من افكار ..وهى ترفع راسها من على الطعام وتنظرله بقوة ..وهى
تقول له
_حضرتك مهندس اتصاالت وضابط شرطة ومش عارفة اجوب اقول اٌه لحضرتكم ٌعانى
بالعقل كدة واحدة زى راجع من بره واوالدها فى نفس المستوى العلمى لحضرتكم وقمة
التكنولوجٌا ؾ الوقت الحالى هنا بالش برة وال جاٌبها معى انا وبنتى وراح ٌكون صعب
دلوقتى وانا بكالم حد مٌعرفش ٌحدد مكانى
وهى تؽلق علٌهم االبواب واالهم و هى تتحدث بتلك الثقة وهى تجعل عمر فى اشد حاالت
االحراج وهى تكمل
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_واالهم فى االحساس ال بٌربط االم بابنائها وهو ٌعرؾ ٌواصلى فى اى مكان كمل باء
والدكتورة شروق راح تجاى مخصوص عشانه هو.والعشن تشوؾ صحابتها مش هى برضة
صحابتها وحبٌتها..فقال عمر وهو ٌحاول ان ٌجمع شتات افكاره وراسه مما ٌحدث معها
_ال هى جاٌه عشانه هو االهم ..فى محاولة منه الستفزاها وهى مازالت مستمرة فى الطعام
وتحث المهندس احمد على الطعام وتشٌر لعمر بطعام والحدٌث اثناء االكل وهو ٌكمل لها
_والدكتورة طبعا الكبٌرة االم دكتورة (ناهد) لو تعرفٌها طبعا
 طبعا دى امها واالستاذة ودى جاى برضة اماال ٌادكتورة دى االساس وعشن تتابع حالة ابنها المرضٌه..فقالت فرٌدة فى تعجب داخلعلٌهم جمٌعا وهى تقالد مارى فى لفظ ماذا؟باالنجلٌزٌه..وهى تكمل بعد الكلمة
 ابنها بنفس التعجب!فرد علٌها عمر واحمدالذى قد اختار ان ٌخرج همه فى الطعام افضل مماٌسمع من هذا
اٌوه ابنها..فقالت له فرٌدة انا اال اعرفه ان هى معندهش ؼٌر الدكتورة شروق بس لحد مسافرت ومكانش عندها عٌالتانى معقول خلفت تانى وفى السن دا بس الصراحة ٌعانى هى كان معها جوزها اسد بجد رجل
من ضباط الجٌش ال من الزمن الجمٌل وهى بسم  هلل مشاء  هلل علٌها علم وجمال كانت اللهم
الصلى ع النبً فرسة بجدة وموزه..وهى توجه كالمها الى مارى فى تلك الكلمات وهى تإكد
على رجولة هإالء الرجال فى هإالء االصحاب واحمد ٌنظر فى عجب من تلك االلفاظ التى
تخرج منها وهى ترد علٌه مسرعه
_اٌه ٌاباشمهندس انت نسئ ان مصرٌة ومن اسكندرٌة واصلى صعٌدى ومتربٌه ؾ حارة مش
بنت عز وبعدٌن دا الكالم السائد االٌام دى ومش عشان خلص راجعه من بره اعٌش الدور
والكالم ال بٌعامله بتوع المظهر الكدابة والصراحة هم الناس دى فٌها ناس الزم تاخذ حقها فى
الكالم عنهم وباالخص الناس الكبار دلوال رجالة بمقاٌس حقٌقة ٌعانى وحدة زى الدكتورة ناهد
دى فعال حضرتك لو تشوفها بجمالها وصورتها الحلوة وعلمها واموماتها وال جوزها الضابط
ال كان فى الصاعقة بصراحة مقولكش بس قولى ٌاكابتن ابنها دا عنده كم سنة دلوقتى ومرٌض
بااٌه لسمح  هلل..وهى كؤنها التعرؾ شئ وهى تعلم ان الحدٌث عن حبٌب قلبها الذى هو اصبح
ابن لهإالء الناس فعال..فقال لها عمر
 حضرتك الدكتورة واللواء عالءمخلفوش تانى دا صحابناهو االبن لٌهم ٌاابنى ازى صحابكم االبن لٌهم وهم معندهمش ؼٌر البنت ودا كان مع زمٌالتها ٌعانى هو كانابنهم هم باء والاٌه وبعدٌن ابواها كان ضابط اها كبٌر بس مش لواء والترقى دلوقتى وعلى
المعاش
ال ٌافندم هو لواء وفى الخدمة لسه وفى مكان كبٌر وحساس فى البالد وصحابنا مش ابنهم نسبال انما دا من حبهم له من اول معرفتهم وهو االبن لٌهم بكل المقاٌس وهو مع اللواء عالء فى
كل مكان والدكتورة امه ال ربنا عوضها بٌه وهو كل لحظة بٌثبت لٌهم ان هو دا االبن ومش أي
ابن انما البار زى ما هو مع الكل ..وكانت هى الدموع فى عٌنها واضحة حتى قال لها احمد
 حضرتك اهو من كالم بس بتسمعٌه ومتاعطفه معه وٌمكن عشن حضرتك عندك فكره مناالول بالموضوع انما دى الحقٌقى والحب له بجد..فقال عمر لها وهو ٌرى هذا االنفعال علٌها .
ومارى نفس الشئ وهى تسمع ذلك..وهو ٌقول لهم
 ٌعانى حضرتك بعد الكالم والكل ال جاى كدة عشانه ٌباء دى انسانه تستحق الحب دا لوحضرتك مش عارفها وانتً معها بره اٌه ال بتعمله بس االنتقام منه والؽل ال جوها له وانا
مازالت مصم ان اضربها بالنار دا لو لحقت اشوفها بعد ال راح ٌتعمل معها من الكل وباالخص
بس الستات االهل ال على راسهم الوزٌرة..وهى تعلم من هإال الستات وتلك الوزٌرة وهى
مدٌرة اعمال ابو صدٌقه وهو ٌكمل حٌن ٌرى التوتر على مارى فقط التى كادت ان تكشؾ له
االمر بذلك وهو ٌقول
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 بس ٌعنى على ال معها ودى اصلها مش مصرى ومتعرفش اٌه شؽل مصاصى الدماالمصرٌن مش االفالم االجنبً بتاعت بره..حتى وقعت من ٌدها الملعقة وهى تشرب الحساء
وفرٌدة تقول لها
_ال داعمل اكٌد ومعمولك انا مش الزم اسكت..وهى تحاول تشتٌت الجمٌع قبل هذا االحساس
لعمر وانفجارالمفاجاء لوصول أمرالذى بالفعل كان على الباب حتى تكون اللحظة الممتعه التى
وعدت بها مارى وان كاد االمر سٌنقلب االن من عمر وهو قد بداء كل ان بعاد نظره عنها ان
ٌستعد وهو ٌكتب الرسائل لطلب االمدات او ٌحاول ان ٌفتح الخط لٌسمع أمران لم ٌكن وقع فى
فخ وهى بداءت تنهى االمركى الٌنقلب الموقؾ وٌصبح فٌه قلق اوخطر وباالخص على عمر
النه اقتراؾ الخطاء ولكنها اردت فى لحظة ان تجعلها لعبة على من هنا اٌضا وكى ترٌهم
بعض من افعالها ولكنها خافت بصدق على هذا الصدٌق وهى ترتب موعد اخر مع القدر لمن
تحبها وتستحق منها الكثٌر فى ان ٌكون لها نصٌب من هإالء الرجال على االقل لحلم امها هى
فى ان ٌكون لتإامها وتلك نصٌب فى هإالء الرجال وهى تحلم بذلك طول حٌاتها من ان بداء
تعرؾ بحٌاة ابنتها فرٌدة التى حرمت منها وهى هنا بٌن هإالء االهل..وهى تقول لالحمد الاخذ
تلك الدقائق وكسب الوقت لكى ٌنتهى االمر
مفٌش شٌخ كوٌس عندكم ونبى ٌاخوٌا (فى طرٌقة نساء الحارة فٌما قالت من تلك الجملة وماتكمل من كالمها)وهى ترتب على مارى وتقول لها
_ انتً محسدود ٌاحبتى انتى وحتة الواد ال حلتى من الدنٌا دلوقتى اخوكى طلع اهو وراح
ٌكون جانبك..واحمد وهو ٌنظر الى عمر الذى تشت بالفعل من ذلك وهى تكمل وهى ترسل لها
بذلك االطمان ونهاٌة اللعبه وتؽٌر الموقؾ حتى قال احمد
 حضرتك اٌه الكالم دا..فقال عمروهو ٌلعب باخر كارت لكشؾ االمر الهو اكٌد كالمى اثر على الدكتورة وهو دا السبب مش حسد والالكالم دا ٌادكتورة..وهوٌقولها فى تهكم فقالت له فرٌدة
 الحسد مذكور فى القران والكالم دا دلوقتى هو اصبح حقٌقى علمٌه..وهنا قال احمد لعمر اتصال شوؾ هو فاٌن دلوقتى اصل اتاخر قوى..فقال عمر له بكل تهكم وؼضب لماهو فٌهمن ذلك التشٌت واحساس بمصٌبة ولٌس اى شئ اال انها ستكون امر مخجل بالفعل ولعبة ولٌس
ذلك االحساس بالحرب وما امتالت به الراس باالخص فى تلك اللحظة وهو ٌتعمد تلك الجملة
التى رد بها
اكٌد راح لها او حصلت مصٌبة تاخدهم باء االتنان ونخلص من وجع القلب وقصتهمدى..فردت هى بعفوٌة شدٌدة ازهلتهم جمٌعا كاام بالفعل
 بعد الشر علٌه انا عندى زٌه ودا شاب زى الورد خسارته فعال..وهى لم تحس بما تقول لٌتاكدظن عمر االن وٌعرؾ سر من امامه وقوتها وحدها وقبل اى تعلٌق
.............
كان االمر قد انتهى وهى تسخر بما تنهى به االمر ومااوصلت من رسائل مع عمر رجل
الشرطة وانتهاء االمرعلى الجمٌع وهو ٌدخل من الباب بعد ترحٌب المترله من جدٌد وكان قد
ظهر علٌه االعٌاء بوضوح وقبل ان ٌتحرك الٌه عمر واحمد كانت هى اسرع حٌث جرت الٌه
فى لهفة االم امام الذهول الذى اصاب الجمٌع بما فٌهم هو وهو ٌرها معهم جالسة وانكشؾ
االمر االن وخطورة ماحدث بالفعل النهم لٌسوا رجال امن عادى كالمنهم االثنان هو وعمر وهم
فى مكان االن له عمل اخر فى الدولة..وهى تقول له وهى تاخذه بٌن احضانها وقد تمنى احمد
وعمر ان تنشق االرض االن لتبلعهم من فرط تلك المفاجاء التى نزلت علٌهم وما فعلته بهم من
لعبة وهى تلعب بهم طول الوقت وصدق ما كان بدخل لهم واالكثرهو حمقة عمر ذلك الضابط
وهو ٌقع فى شركها وهم قد تسمروا فى مكانهم الٌقوى االثنان على الحركة..وهى تقول له بكل
حب وحنان ام وهو بٌن احضانها الٌقوى على أي شئ مما ٌرى وقد فاهم لما فعلت بوضوح
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_ابنى ضانى سالمتك ٌاقلبى اٌه التعب ال على وشك دا ٌاحبً ال دى عٌنى وصابتك انت
واختك تعال ٌاقلب امك تعال لما اعرفك بالشباب ال اتصلت عشن تجاى وتتعرؾ بٌهم معى
وهى تاخذه نحو المائدة الجالسٌن علٌها وهى تكمل كالمها معه
عارؾ ٌاحبٌب وقلب امك ازاى توصل الامك فى اى مكان من ؼٌر ما تقولك هى فٌنوهو ٌسٌر معها منقد وهو بٌن ٌدها حتى وصال وهى تقدمه لشباب بكل ثبات منها وال مباالاه فى
شئ من االستفزاز لهم جمٌعا
اعرفك باء بالشباب دى ال راح تكون معك الفترة الجاى جانبك انت واختك الدكتورةوكانت مارى قد وضعت ٌدها على وجهها وهى ترى ذلك المنظر وهى تكاد تموت من الضحك
على ماترى وهى تشهد نجاح خطة تلك الشٌطانه وهى تلعب بالجمٌع وما فى راسها ولٌس
المرح فقط..واحمد الذى كان ٌود االنصراؾ والبعد عن المكان بااى شئ حتى لو الذهاب الى
الحمام..وعمر الذى كان جالس وعٌنه كادت تخرج من راسه وفمه مفتوح وٌكاد ان ٌؽرق فى
العرق رؼم برودة ذلك الجو وهى تكمل التعارؾ
 ابنى أمر او الوحش الصؽٌر زى ما هو مشهور فى المالعب وؾ كل مكان ٌكون فٌهوهى من اطلقت علٌه ذلك اللقب قدٌما اول معرفته به وهى اٌضا من اطلقت علٌه اسم رحٌل من
لقب اسرته ولترحله المستمر..واكملت
_الكابتن عمر او عمر بٌه رائد مهندس فى الشرطة ومن نفس لعبتك ٌاحٌبى
ولما ٌاتى عمر بااى حركة وجلس فى مقعده اال ان أمر تمسك وقدم له ٌده لٌصفحه وعمر ٌنظر
له ببرود وشتات ووجه قد شحب وهو ٌرى انه بالفعل احمق وٌقع بكل سهولة وبعد ثوان تمكن
من رفع ٌده وهو جالس لٌصفحه اال ان أمر قد فعل معه حركة شوراعٌه وهو ٌمد له ٌده
لمصفحة وراتها فرٌدة..وهى تنفجر بالضحك مما رات وهى تعرؾ ما فعل أمر كونها معلمة
االن بسوق وؼٌره وهى من تربت وعاشة فى اكثر من وسط ومنها تلك االمكان الشعبٌة..
ومارى التى رفعت ٌدها لتعرؾ سر تلك الضحكة منها وهى ترى وجهها المنشرح وذلك
السروروهى لم ترى تلك الحركة التى فعلها امر وحتى لو راتها لم تفاهامها بعد..واحمد الذى
كان علٌه الذهول وهو ٌرٌد القٌام من مكانه قبل ان ٌحدث معه شئ..ولكنها اسرعت فى
التعارؾ به وهى تقول
 واعرفك الباشمهندس احمد مهندس كهرباء..ومد له امر ٌده لمصفحة ولكن باالدب معهالحترامه له كااخ اكبر ولٌس علٌه لإم فالعٌب على ذلك الوؼد ضابط الشرطة الذى وقع بكل
سهولة وٌمكن ان ترتب علٌها المائصب فٌما بعد ولٌس لمجرد التهرٌج او المرح وهذا الذى
ٌمكن ان ٌإدى بهم الى اشٌاء الٌحمد عقبه فى عملهم ولٌس بعٌد وصول االمر االن الى الرئٌس
ولد عمر ورئٌس امر اٌضا..رؼم الموقؾ وما فٌه من مادة التهرٌج لكنه خطر واصبح محسوب
علٌهم االن بكل االوضاع ولٌس اال ولكن أمر وهو ٌنظر الى عمر بهذا المعنى المفهوم  ..وهو
ٌقدم ٌده الاحمد لمصفحة وعمر ٌخجل من نفسه امام من هو اصؽر منه فى الرتبة والعمل وما
حدث ولكن النافع االن وقدحدث ماحدث وما ٌإدى على االقل بحٌاتهم لو كان االمر حقٌقى
وتجربة النساء التى ٌقع بها كل قوى واقوى االجهزة ولٌس قوة التى سمع عنها واالمر اللٌلة
هو حرب وهم بعلم من ذلك وعمر عنده العلم عن من هى وحربها وحرب من معها ..و فعال ما
اقترافه من خطاء وهى تحس بقوة حبٌها فى عمله وما هم علٌه من قوة حتى فى ابسط االمور
ولكنه لٌس امرا بسٌط وهى اٌضا تعرؾ ذلك من خبرتها وماهى فٌه..وهى تضع ٌدها على على
مارى بقوة وهى توصل لها تلك الرسالة عن تلك القوة التى ستكون االن بٌنهم وٌداها االخرى
تضعها على راس امر تحس علٌه بحب امام الجمٌع وكل من ٌصل الٌه المنظر االن من الخارج
وباقى ماتفعل االن لمن بالخارج ومن ٌرٌدوا الحرب معها واللعب..ولم ٌجد احمد ؼٌر ان ٌقدم
له ٌده وهو مرتبك.وهو ٌقوم من مقعده وامر ٌنظر له وٌقول له
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 اتشرفنا ٌاباشمهندس بحضرتك انت وعمربٌه والالكابتن ..قالها لعمر بكل تهكم وجه مقلوبوهو ٌدفع احمد فى المقعد..وهى قد جلست واخذت أمر الى جوراها فى النحٌة االخرى بعد ان
سحب لها المقعد دون ارادة منه وهو ٌجلسها اوال ثم جلس وهو ٌنظر الى عمر وهو ٌقول له
_اهال ٌاق..ولم ٌكمل ثم قال
_ ٌاعمر بٌه..وفرٌدة ترقع الضحكة من جدٌد ومارى ترى االحمرار على وجه عمر وهو
منحنى الراس واحمد الذى وجه احمر اٌضا رؼم سمرا وجه..وانقذا الموقؾ دخول المتر الٌهم
وهو ٌتقدم نحوهم وهى تقول له
 ها ٌاهاشم هات باء باقى الطلبات الفتة بالموزة الضانى والبتلو عشن ابنى والدكتورة بنتىوطواجن لحمة..وكان المتر ٌبحث حٌن قالت كلمة ابنى وبنتى بنظره فى الموجودٌن  ..وهى
تكمل له
 اٌه ٌاهاشم اهو ابنى أمر بٌه..وهو فى تعجب من ذلك لمعرفة من هو ذلك الذى تقول عنه انهابنها وهو ٌعلم انه زمٌل لهإالء الشباب وؼٌره من كل ما ٌعرؾ من رإٌته طول الوقت!!وهى
تكمل له
_ٌاله ٌاهاشم فى اٌه ..بكل دالل لما ٌتعوده منهاوانصراؾ واحمد الذى تمكن من الحدٌث وهو
ٌرى ضحك مارى كلما وقعت عٌنها على عمر وهو ٌقول لها
_حضرتك احنا اتشرفنا باللقاء سٌادتك انتً واوالدك وممكن نقعد مرة تانٌه فى وقت تانى
و..ولم ٌستطٌع ان ٌكمل لما هو فٌه وهى ترد علٌه
_هو فى وقت احلى من كدة والاجمل وبعدٌن ان بعت جابت ابنى مخصوص عشن ٌقعد معكم
مش دا اول كلمى وؼٌر كدة هو راح ٌقعد مع حد اعز منكم جرى اٌه ٌا أمر ماترحب بالضٌوؾ
دا انا اتعرفت علٌه مخصوص عشنك وعشن ٌكون معك وخلٌتهم سابوا ال ورارهم والعزومة
بتعتهم عشنك ٌاله ٌاحٌبى راحب بٌهم كوٌس دا كمان معهم واحد صحابهم راح ٌكون هو معك
ؾ كل حاجة الشؽل والرٌاضة وكل شئ بس ٌعنى عنده مشكله وانا انشاء  هلل راح اكون جانبه
واحمٌه لو باء معنا هو جاي دلوقتى..وكانت تكلم بكل استخفاؾ مع ذلك الثبات وهى تقول لعمر
_اٌه ٌاعمر بٌه ما تصال به تشوؾ فٌن عشن ٌجاى عشن اكٌد مورى..وهى تدالل امر بذلك
االسم الذى التنطقه ابدا اال حٌن كان ٌدخل علٌها السرور والفرحة وهى كانت كاام ولكن بكل
حزم معه ورؼم حبها له وحنانها الشدٌدة معه وهو بٌن احضانها طول الوقت اال انه لم ٌكون
هناك التدٌل له اال قلٌل ولكنها تخرج منها الكملت بعفوٌة االم فى اوقات الفرح به وبما كان
ٌحقق لها وله وحدها دون قٌد منها ورؼم ماهم فٌه االن..اال ان احمد وعمر بالفعل ٌحسوا
صدق تلك المشاعر وذلك الحب الذى ٌتاكد منه عمر ..وهى تكمل
_لما تشوفه راح تعرفه كان زمٌل دراسة اورٌاضة اكٌد ها..وهى تضؽط على اسنانها
فرد عمر بتهكم وهو ٌحاول التمسك
_ال هو خالص مات..فردت علٌه مسرعة بالفظ أم
_بعد الشر انشاهلل عدوٌنه وال بٌكرهوا..وهى مقلوبة الوجه وصوتها قد تحول لصوت ام فعال
وهى تكمل
_اٌه ٌابنى االلفاظ دى فى اٌه بتقول لٌه كدة على صحابك حبٌك..ثم جاءت باقى الطلبات واخذ
الجرسونات فى تنزٌلها على المائدة التى لم ٌكن بها اى مكان خالى وهى تقول لهم
_ٌاله ٌاجماعة اناعازمة وحوش مٌنفعش الناس دى تفضل راٌح جاى كدة باالطباق انا عوزة
تقوم باء بالواجب مع االكل دا احنا لسه وراءنا حاجات كتٌر..وهى تضرب على ظهر امر وهى
تقول له
_اٌه اعزم على اصحابك ٌاله..فقال لها امر بعد ان تمسك اٌضا
_حضرتك هم مش عوزٌن عوزمة اٌه اتفضلوا ٌابهوات..وهو ٌنظر الٌهم والمتر ٌقؾ وهو
ٌنظر وعلٌه العجب مما ٌحدث اٌضا!!والٌفاهم شئ حتى من كانت تصل الٌه الرسائل اٌضا لم
ٌفاهم ما ٌدور االن..وهى تقول فى عنؾ وهى تضرب أمر على ظهره ثانٌا
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_اٌه ٌابنى عزومة المراكبٌة دى صحٌح اسكندرانٌه مع بعض طب الباشمهندس اٌه ذنبه فى
شؽل السواحلٌة دا ٌقول علٌنا اٌه ٌاله ٌاشباب اتفضلوا ..ثم قال لها المتر بكل تودد
حضرتك تؤمرى بحاجة تانى ٌاهانم_الٌاهاشم ٌس انتظر ما تجاهزش الحاجات ال راح اخدها معى لعشاء الن واضح ان راح ناخد
االكل دا معنا عشن ٌظهر البهوات مكسوفٌن وراح ٌكون االكل زى ما هو وٌكون هوهو العشاء
وهى توجه كالمها الى أمر
_انا عمله العزومة دى عشن خاطراصحابك وٌنفع لما نروح نتعشا برضة من نفس العزومة
دى واحنا مع بعض..وهى تتعمد ذلك القول الذى ٌصل لمن ٌصل ولٌس هم من معها االن
واالكثر وذلك المتر الذى تزاد حٌراته وهو ٌعلم انها لدٌها عزومة وٌعرؾ من ٌاتى معها دائما
ومن سوؾ تستقباله وهو ٌعلم ان الشباب قد اتوا لعزومتهم الخاصة وهو ٌرها تتعرؾ بهم االن
وتصبح تلك العزومة لهم ومن ثم ذلك هو ابنها .وهى تقطع علٌه كل ذلك وهى تقول له بعد ان
اوصلت ما ترٌد
_خالص ٌاهاشم اقولك جاهز كل حاجة وزود على قد ماتقدر عشن اللٌله طوٌلة النهارد اتفضل
انت..وانصراؾ المتر وهو علٌه التعجب وهم اٌضا فى ذلك ..وهى تقول لهم
_ها نتؽد باء ول تحبوا نخلٌها عشاء فى البٌت عندى معى انا واوالدى بس االحسان الؽد دلوقتى
لن واضح انكم ..ولم تكمل وأمر نظر لهم النهاء االمر وهو ٌعلم حبهم للطعام واالكل االفضل
االن من أي شئ.وهو ٌقول لهم
_نتؽدى احلى ٌاجماعة انتوا منورٌن و هلل ومعاد الؽدا فات من بدرى ٌاله اتفضلوا..وهو ٌنظر
لهم ولعمر ٌتلك النظرة التى فٌها ما فٌها وعن ضٌاع ؼداء الحجة ام احمد المعوض االن فى
ذلك الطعام وتلك العزومة وهى تضع ٌداها على مارى التى معظم الوقت تضع ٌداها على
وجهها ولم ٌجد الجمٌع شئ ؼٌر الطعام بعد ان نظرت لهم فرٌدة وبداءت فى االكل من جدٌد
وهم كذلك بعد ان انفتحت انفسهم مما حدث ولٌس العكس.حتى مارى التى جعلتها فرٌدة تنزل
ٌداها وتاكل بشهٌة وهى كلما نظرت الى عمر التسطٌع ان التضحك وهى تذكر ما ادخله علٌها
من رعب فى كلماته..وبعد ان دخل الجمٌع فى االكل وساد صمت بٌنهم وهى ترى قوة عمر
وهو ٌحاول مسح مابراسه كله االن بعد ان عرؾ من هى وما ٌعرفه عنها من اسرار وكل ما
كان ٌحكى له وهى تعرؾ ان حبٌها هو من كان ٌفعل ذلك حٌن اكتشؾ عنها اسراها تلك وهو
ٌرى علٌها نبوؼها وعبقرٌتها وهو ٌعٌش معها وكانه ابٌها ولٌس صؽٌرها وهو ٌخرج مابها من
تلك المواهباب مع الحرص الشدٌد علٌها وهو ٌتدرب على كل االشٌاء المضادة لقوتها ولكنها
كانت اقوى مع فرحاتها به وبما ٌفعل وخوفها من هذا الذى اكتشفه عنها وهو ٌنؽص ما بٌنهم
من حٌاة وحب اسرى لهم وهى اذ لم تستخدم معه أي شئ من ذلك االمر ال احساسها به كاام
واخت تحبه وبفطرة االم معه فى كل شئ وقبل ان ٌكون عسكرٌا فى مكان حساس وها هى االن
ترى نفس الشئ مع ذلك الصدٌق والزمٌل له اٌضا ومن قبل هإالء االصدقاء..وهنا ارادت ان
تكمل ذلك المساء الذى بداء بمافعلت وهى ترٌد ادخل السرور بالفعل على مارى والجمٌع قبل
بداء اللٌل لشتاء وما سٌحدث فعال لظنها ولظن الجمٌع وهم ٌعرفوا ان الٌوم وباقى االٌام لن تمر
هكذا طالم انها ظهرت وهى تاتى بمشاكل ارادة ام لم ترٌد وهى تعلم انه سٌكون سعٌد بذلك هو
والجمٌع واالهم النها عادت وحٌاته معها بمشاكل اجمل واحلى من ان ٌكون خالى من أي شئ
وٌعٌش هادى وهى لٌست الى جوراه وهى تضؽط على ٌده امام الجمٌع وهم ٌروا ذلك الحب
الظاهر والواضح علٌها بشدة وهو فى عٌنها والٌخفى على احد ومارى اٌضا وذلك االحساس
بااالمان وعمر الٌخفى فى نفسه ما ٌحسه من هذا الذى هو واضح وهو مإمن االن بذلك رؼم
انه لم ٌرى بعد ذلك االمركم سمع وهى تزٌد بالضؽط على ٌد امر وتنظر الى عمر واحمد بكل
حب واضح كاام علمت عن حب اصدقاء البنها فى ؼٌابها وهى تحس بذلك الترحٌب لما ستجلب
من كل هم وازعجاج وهو على قلب صؽٌرها هذا اجمل من العسل والشهد..فقالت بكل برود
لتخرج بهم مما هم فٌه
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_اٌه ٌاجماعة صحباكم اتاخر لٌه كدة تحب ابعت أمر ٌشوفه فٌن اواتصلوا به عشن لو فى حاجة
ننزل نروح لٌه بسرعة..فقال امرلها
_هو حضرتك تعرفٌه ٌاهانم
_هانم اٌه ٌاحبٌبً اقولى ماما او بااسمى كدة عادى انت خلص دلوقتى كبرت واحنا المسئولٌن
منك انا واختك رؼم انى عارفة انك متقدرش تقول اسمى من ؼٌر للقب..وهى ترمى الى كل ما
قد عرؾ واصل عنها لعمر مما كان بٌنه وبٌنها.وهى تكمل
_ دولوال شباب زٌك ومش اؼراب والالناس ال انت مش عوزهم فى حٌاتى
انا حساسه من ساعة ماشافت الشباب انى اعرفهم زى اصحابك الحلوٌن ال كانوا معك فى
وحدتك وانا بعٌد عنك ٌضانى..وهى تاخذ راسه بٌن احضانها وهو منقد الٌها فى خجل امام
الجمٌع وهى تقبال فٌه...وهى تكمل
_بس اواعى تنسئ انك كنت سبب ؾ البعد دا ٌؤبن الكلبة..وهى تظهرؼضابها فى الكلمة
والتجخل وهى تشاتمه هكذا كاام تنسئ نفسها امام اؼراب ولكنها تدخل الٌهم احس االمومة
وانهم اصبحوا من المقربٌن كما لوكانت ام فعال مع ابنها و مما اثرت خوؾ عمر واحمد وما
عاد الى ذهنهم من انتقامه منه رؼم االحساس بهذا الحب ومن ذلك اللفظ وهى تقول استكمال
لكالمها بعد ان احست بما فى رواسهم
انا اتعرفت بالشباب دلوقتى بالصدافة وعرفت انهم بلدٌات سوء من اسكندرٌةاو من الصعٌدى بلدى االصٌلى فاكرها بلد امك وجدك روح قلبك عادل ال  هلل ٌرحمه
لسه بترحم علٌه وال نسٌته..فقال لها بكل حزن ظاهر امام الجمٌع
اقصدك ابوى ورح قلبى_هو بس ال قلبك ورحك تعرؾ ان الشباب كلهم مهندسٌن كهرباء بما فٌهم زمٌلهم ال على
وصول دلوقتى ال الزم نكون كلنا جانبه عشن محنته مع االشرار ال عاوزٌن ٌسلخوه على
الحىٌ.عانى انت اكٌد ممكن راح تعرفه زى ما انا واختك الدكتورة عارفنه ..فقال لها أمر
_دا انا كنت فاكر داللو ضٌوؾ حضرتك النهارد ال راح تقبلٌهم دلوقتى
ال ٌاقلبى الضٌوؾ لسه على وصول ودلوال عندى اهم من اى ضٌوؾ وانتم ٌاقلبى اهم حاجةفى حٌاتى وعشن عارفه انك انت واختك راح تكون على راحتكم مع ال زٌكم من شباب
ودولوال افضل وانا راح الؽى كل معاد دلوقتى وانا حساسه فعال بتجاوب مع الناس الحلوه دى
حتى شاٌؾ اختك عمل ازاى..وهى تضم الٌها مارى بحب وهى تكمل
– واقعدة على راحته المسكٌنه وهى جاى معى على عٌنها من الضٌوؾ ال كنت
راح اقبلهم وال خلها جاٌت معى ٌاقلبى انك موجودة هنا جانبنا وراح تجاى بسرعة عشن تكون
معها اختك حبتك ال ملهشا ؼٌرك انا وهى وجدتك وكلنا ٌاقلبى..وبالفعل ترك عمر الطعام هو
واحمد وكاد ٌقوم عمر لٌصفق لها على هذا الدور الذى قراء عنه لمثلة (لفطمة رشدى) تلك
الممثلة القدٌرة زمان فى اٌام الفن الجمٌل وهى على المسرح تعلب دور المجنون قٌس ولٌلى فى
نفس الوقت اٌضا المٌر الشعراء( احمد شوقى) وهو ٌحمل حب الشعر والقراءة اٌضا مثل امر
وما وراثه من ابٌه العمٌد من هذا الشئ وهو ٌختلس الوقت مع امر لٌكون على ماهم علٌه من
الرومانسٌة مثل كل هإالء الشللة االصدقاء االأمر الذى ٌعشق كل ماهو قدٌم وكانه من هذا
الزمن وهم جمٌعا ٌسخروا منه فى ذلك حتى من هم كبار السن منهم من هإالء االباء له ولها
ولجمٌع ومع الحب الدخلى لهم بذلك االمر وعمر ٌرى ذلك وماتفعل من تمٌثل لدور االم
ورإاعة االداء وهى تقوم بالدور الذى بالفعل ٌصدقه من ٌرى وهو رؼم ماسمع لما ٌكن لٌتاكد
اٌضا وهو ؼٌر مقتنع الى االن رؼم حبه لألمر والتصدٌق ولكن رإعة ماتفعل هى االن ..وهنا
انفجرات فى الضحك من جدٌد وهى ترى على عمر ذلك وقبل أي تعقٌب على تلك الضحكة
قالت لعمر
 مالك ٌاحبٌبى انا مش (فاطمة رشدى) على المسرح..وهنا صعق عمر وفتح فمه فى ذهولوهو ٌتاكد االن بقوة من تلك المراة التى ٌسعى وراها الؽرب والشرق وكل قوى الشر ولٌس
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بعٌد اٌضا داعش االن وكل من ظهرت من جماعات الى االن من تلك الجماعات االرهابٌة بل
ذلك اكٌد وهى تكمل كالمها لتخرج به الى االكثر وهو على هذا الحال وهى تقول له
__وكمان مش ولحتى( سلوى وهبى )بطلة رواٌة (ال)لمصطفى امٌن ال اكٌد واضح انك
من عشق الزمن دا زى ابنى حبٌبً ماهو كمان بٌعشق الحاجات دى دا الوضح علٌك رؼم
صؽر سنك دا وجٌالكم ال مٌعرفش القراءة والناس دى االستاذة وانت ٌاباشمهندس تعرؾ
(مصطفى امٌن)والناس ال كانت موجودة دى..وهى التعطى فرصة لعمر ان ٌقول لها ماكان
ٌرٌد من قول بكل تهكم لها االن حتى الٌكون اى شئ ٌحدث فى نفس أمر من اللفظ وؼضب
عمرهذا الذى كاد ان ٌنفجر وهم لم ٌكن كان سٌقول ؼٌر كلمات وهى (انتى تستحقى االسكار)
وهى تعود لكالم مع مارى وتقول لها
_فاكرها ٌاروحى ال حاجات والكتاب والروٌات ال نزلتها لكى من على النت لزمن دا ولما
رجعناوانا بورٌكى الحاجات دى ؾ المكتبة وانتى فاكرها انها حاجاتى
انا وكتب ابوى جدك  هلل ٌرحمه وانا بقولك دى الاخوكى ال من ٌومه وهو بٌعشق الرومانسٌة
والزمن الجمٌل دا فاكرها ٌابابا..وهى تزؼدها من تحت المائدة كى تحثها على الحدٌث.وعمر
مازال مصعق هو واحمد .ومارى ترد بثبات ومع نفس اللكنة المكسورة ولكن دون اى خوؾ
وهى ترى قوة فرٌدة وتلك القوة لهم وهى بٌنهم وهذا الذى ٌخرج مابداخلها من مشاعر واطمان
وعدم التفكٌر فٌما سٌاتى وٌحدث الٌوم وؼدا وكل االٌام وهى تقول
 زمن جمٌل فعال رؼم التطور وعدم االطالع وكل جدٌد اال ان الواحد مجرد ما ٌفتح صفحةواحدة ٌنشد لباقى القراءة انا فعال حس ازاى اخوى اتولدت فٌه كل الحاجات دى الن االساس
هو القراءة واالطالع زى ما كانوا بٌعلموا االوالد زمان ..وسكت بعد ماقالت وأمر هو الذى
كان مذهول من رد مارى اال انه الٌعجب من افعال فرٌدة ومن ٌعشرها تلك االم الشٌطانه
الحنون وهو ٌعلم تام العلم االن انها قد ذهابت بمارى الى بٌتهم مملكتهم هم االثنان وهى تجعلها
تشاهدوا ما كان ٌحب وٌعشق من كل ما ٌتحدوثوا فٌه االن قبل وصولهم الٌه وهم ٌروا فٌه كل
التنقاد من العنؾ والقوة وتلك الرومانسٌة التى تعلم حبها اٌاها رؼم حبه الشدٌد لذلك من قبل
رإٌتها ومعرفتها فى صؽر سنه ..فقالت لألحمد
 اٌه ٌاباشمهندس تعرؾ الجاجات دى..فرد احمد بثبات علٌها وهو ٌعتدل فى مقعده وقال لها اكٌد ٌاهانم انا قلت لحضرتك ان ممكن اكون من سنك او اكبر وبالطبع دولوالكاتبا كباروعظماء واناعن نفسئ كنت بحب اقراء لٌهم والؼٌرهم واالكتر لما صحابنا ال بنحكى عنه
لحضرتك دخل بٌنا وخلنى اعشق اكتر قصص الحب والؽرام..وكان ٌضؽط على اسنانه فى تلك
الكلمات وهوٌقول لها
_بس فى سإال محٌرنى شوٌه حضرتك مش شاٌؾ انك صؽٌرة شوٌةعلى ان الباشمهندس
والدكتورة ٌكون اوالدك ٌعانى اخوات حضرتك اقرٌبك حاجة كدة..فضحكة وانعدالت فى مقعدها
وقالت له
ٌاباشمهندس انا واحدة طول حٌاتى اومعظمها بره مصر وانت عارؾ الست بره عمله ازاىبس دا ماٌمانعش ان الست هنا هى الخٌر واالصل والحسنة ال بجدة فى الدنٌا واالمومة الحقٌقة
ال بتطلع كل المجتمع الصالح..وعمر بالفعل ٌقول فى نفسه وهى تنظر الٌه وهو الٌمانع
مابراسه وهى تبتسام فى خبث وأمر قد فاهم اٌضا ما قاله عمر فى نفسه بعد سواد تلك االمسٌة
وانكشؾ االمر له وما ٌحدث من حرب نفسٌه العامل فٌها االن قرائة االفكار ومسح الذكرة وهو
ٌردتلك الكلمات التى ارد ان ٌقولها فى ؼضبه
_انتً تستحقى اسكار مش جاٌزة احسن ممثلة فى مصر..ولم ٌكمل ما براسه من تشبهات لها
وهى تكمل وهى فى تلك المرة بحب احزان عمر اٌضا وهو ٌحس بصدق ما تقول
_واالهم فى كل ال انا فٌه هو ابنى حبٌبى ورح قلبى دا ال من ٌوم ماجاء دنٌتى وهو مخلٌنى
شباب على طول..وهى تقبال فٌه فقال لها احمد
__ٌاها ٌاهانم لدرجتى
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_واكتر ٌاباشمهندس بس انا نفسئ دلوقتى اتعرؾ بااصحابه ال اكٌد زٌكم ال كانوا معه الفترة
الوحشة ال فات وانا بعٌد عنه ما تصل ٌاحبٌبى بهم وتخلٌهم ٌجاوا وٌقعدوا معنا دلوقتى فى
اللقاء الجمٌل دا وكمان نتعاش سوا مع بعض الن االكل راح ٌخلص واهو على ماٌجاوا ٌكون
عشاء وجوعن بعد الكالم وال اٌه ٌاشباب..وبالفعل كما لوكان مشهد نفس الفٌلم لعادل امام مع
اوالده فى التجربة الدنماركٌه وهم كانوا على ذلك االمر فى حٌاتهم مع ابوصدٌق أمر ومن كان
اب للجمٌع وهم ٌفعلوا نفس الشئ اثناء الطعام فى افخر االمكان وبعدها العودة للطعام من جدٌد
فى البٌت او للظهور اشخاص لهم اثناء العزومة لٌبدواء من جدٌد فى الطعام كعزومة جدٌدة
تبداء فى اشٌاء كثٌرة واكملت
_ٌاله ٌاحبٌبى اتصل بهم انا نفسئ اتعرؾ علٌهم..فقال لها عمر بتهكم
_ماتشوفٌش وحش ٌاحجة
_وماله ٌابنى ما انا حجة برضة ومعتمرة الحمدهلل..فنظر لها احمد فقالت له
_اٌه ٌاباشمهندس ود كمان له عالقة بالسن الحج والعمرة بس ال انا مستعجب له ازاى حضرتك
ٌاكابتن من نفس اللعبة وبطل فٌها ود واضح على حضرتك ومتقبلتش مع ابنى دا قبل كدة..فقال
عمر
_حضرتك خدتى الكلمة من على لسانى..وهو ٌختلس النظر الى مارى وقد تعلق قلبه بها فى
شئ لم ٌكن ٌصدقه من قبل عن الحب من اول نظرة وتحرك المشاعرولٌس فعال لجمالها ورؼم
ان فرٌدة لها نفس الجمال واالقوى ذلك السحر وتلك الجذابٌة الرهٌبة التى تشد الٌها اى انسان
حتى من السمع اال انه فعال الٌعرؾ كٌؾ وقع فى حب تلك والواضح انها تتحصن بفرٌدة وهى
معها فال ٌنجذب الٌها احد اال ان تكون وحداها دون فرٌدة واالن البد ان هذا االنجذاب فعال
فرٌدة هى من ورائها وفعال النظرة التى كانت التخفى على الجمٌع وسخرٌة أمر منه فى نفسه
وهى تقراء ذلك وهو كان ٌكابر فى هذا االمر وٌعناد وانه الحب هكذا وان ما ٌسمع من أمر
والجمٌع عن ما هو بٌنه وبٌن تلك الشٌطانه ما هو اال ضرب من الخٌال او انه هناك قرابة
ولٌس االولم تكن مكشوفة وهو ٌتعامل مع االمر كضابط شرطة.وامر تزاد سخرٌته منه بعد ان
وقع فى شركها وهى تحرك قلبه لما ترٌد ان تفعله فرٌدة البنتها وصدٌقتها تلك وللكل ؼرض فى
نفسها وهو ٌقول لها
_انا لسه كنت راح افكر الكابتن بما انه زمٌل لعبة وتخصص اٌضا احنا اتقبلنا فٌن فاكر ٌاكابتن
فارد امر
_اها فعال احنا اتقبلنا قبل كدة بس التعارؾ باء واللقاء القفا اقصدى العفوى دا مالحقنش نفتكر
بس طبعا مع الحوار كان راح نتذكر مش كدة..وهو فى استخاؾ من عمر الذى قال له وهو
ٌستعد لسخرٌة اٌضا
_اكٌد دا المكان ما ٌاتنساٌش خالص نادى كسح فاكر ٌاكابتن..فقالت مارى بعوفٌة
(ماذا)باالنجلٌزٌة..فقالت فرٌدة فى استخاؾ
_نادى مٌن ٌاخوى..بطرٌقة امراة عادٌة من الشارع .فارد امر مسرعا
_نادى قشوع ٌاهانم دا جٌم مشهور ؾ اسكندرٌة بس فى حً شعبى
_اصلى سمعتها كسح تتح حاجة زى كدة ٌاضانى..بنفس الطرٌقة للكالم .وهى تكمل
_حتى الدكتورة استعجبت من االسم مش كدةٌاباشمهندس احمد والانت سمعتها حاجة تانٌة
فلم ٌعقب احمد النه الٌفاهم هذا الذى ٌحدث من بداء الحوار بٌنهم فقال عمر
_اٌوه ٌاهانم هو اسمه قشوع كسح لشهورته فى المناطفة هناك وكان عمل بطولة وعزم العبى
من كل مكان فى حفلة كبٌرة..فقالت فرٌدة وهى ترد علٌه بنفس االستخاؾ
_بطولة وعزومة كبٌرة واسمه كسح والتتح دا فٌن اكٌد على المحمودٌة فى ؼبرال او ؼٌط
العنب..واحمد فتح فمه فى ذهول مما ٌسمع منها وعمر ٌرد علٌه
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_فعال ٌاحجة هو فى ؼٌط العنب وعلى الترعة فاكرٌاكابتن ال جانب عشة سونه..فرفعت فرٌدة
ضحكة دوى لها المكان ومارى تترمى بٌن احضانها وهى ترد على عمر وهى على نفس
الضحكة
_دا جٌم عالى اوى واالبطال كلهم منوناٌن وؾ الرٌق..فنظر لها احمد بتعجب وزهول وعمر
الٌمانع نفسه من الضحك وهى تقول لألحمد
_اٌه ٌاباشمهنددس مالك مش انا ام صؽٌرة واحدة عٌشه برة واالهم عارفه ابنها بٌعمل اٌه مش
أم كدة حاجه زى باقى االمهات واالهم ان انا معلمة وبشتؽل فى السبتٌة جانبك ودا الرد على
سإالك عن مكان شؽلى ومن االخر مش طربوش على نعش زى ما كان بتقال زمان والام قفا
كدة مع والدها (وهى بخبث فى الكلمة )وقالت لعمر
_ على كدة ٌاااله (وهى كؤم تكلم صحاب ابنها )دا انت على كدة تعرؾ باء رامبو ابنى التانى
المشاه المكانٌكى ال بٌتحرك على االرض رؼم انه مدخلش الجٌش وشافه فٌدٌو(كما هو الحال
فى تلك النكتة القدٌمة )وهى تبتسام وعمر ٌنفجر من الضحك على تعلٌقها هذا وهو ٌتاكد هو
واحمد من انها بنت بلد ولٌست هانم بهذا المنظر التى هى علٌه وهى تقول له
_اٌه اكٌد تعرفه ماهودا ابن ابو صحابك حبٌك ال بره دلوقتى ال اكٌد كان برضة معكم ؾ
الحفلة دى وزمٌل فى الحرس الحدٌدى تعرؾ الحرس الحدٌدى ٌاباشمهندس..فارد احمد بتعلثم
علٌها وهو ٌنظر لضحكات أمر الصفراء ول وجه مارى المنشرح ولؽباء عمر وهى تصنع
علٌهم حلفة مرح وقال لها مماكان ٌقراء وٌسمع من أمر عن اٌام الملك وزمان وذلك العصر
_دا كان اٌام الملك فاروق زمان..فقالت له
_الدا موجود االٌام دى مع صحابكم ال بره هو والشللة ال معهم ال معرفش عمر باشا منها
دلوقتى وال ال.وهى مع واحد من اهم رجال االعمال االٌام دى ال كان بٌقول علٌه الباشا
وهوبٌعتبر نفسه من اخر سلسة محمد على او باالخص السلطان سلٌمان القانونى الفاتح العثمانى
العظٌم الاروبا ال محدش ٌعرفه خلص والٌعرؾ فتوحته وتارٌخه ؼٌر فى المسلسالت التركى
بتاعت االٌام دى وال راح ٌجاٌب االسود ال راح تكل الدكتورة دى مش صح ٌاباشا
وهى تحس مارى على الطعام بعد ماقالت..وأمر ٌنظر الى عمر واحمد وهم فى اعجاب رهٌب
بها الٌخفى والٌسطٌعوا اخفائه وتلك الراس وهم ٌتاكدوا ان ثقافة أمرتلك التى عرفه عنه لم تكن
من فرغ بالفعل ..وهو ٌنظر الى عمر بتهكم فى ماهو معنه (مبوسط بال ٌحصل دا واالشتؽاله
دى)وعمرٌافاهم وهى ترتب على مارى وتقول لها
_كلى ٌاقلبى..فقال لها عمر وعلى وجه االبتسامه
_ٌظهر ان االكل تقٌل على معدة الدكتورة وهى مش وخدة على االكل المصرى..فاردت مارى
بدلع بنات مما اذهل أمر الذى ٌعرؾ من هى مارى حتى فى التعامل معه وهم فى بٌت واحد
ومع بعض وهى لها التعامل الخاص وبعد تلك النظرة له من أمر التى كان معانها واضح لجمٌع
(انت لك عٌن تكلم مش مكسوؾ ) وفعال أمر كان ٌود ان ٌقولها وهى مارى تتحدث وهى فى
اطمان
ال ابدا (مام) عودتنى علٌه وهى عارفة ازاى وامتى اكل واتعامل مع االكل وؼٌره هنا بخبرتهوعلمها..فقال لها احمد فى تعجب لكلمة ابنى التانى التى لم تمر علٌه هكذا وهو ٌعرؾ ما بٌنهم
االن وال تعلٌق لهم لما هم فٌه مع بعضهم
_حضرتك قلتى ابنى التانى دلوقتى هو سٌادتك عندك اوالد تانى
_اها اقصدك رامبو دا باء ٌحلكٌلك عنه صحابك ال بره او الكابتن لو ٌعرفه
_ودا ضابط ٌاهانم
_الٌابشمهندس دا مدخلش الجٌش زى ما قلت وشافه فٌدٌو والحمد هلل انه مدخلش الجٌش هو
ناقصه دا كدة وربنا وحده اعلم بافعاله وبعدٌن ٌعانى انت معدتش الكلمة دى وعادت االهم وهو
انى جانبك من السبٌته مش عوز تعرؾ انا مكانى فٌن وشؽلى وانا مٌن
ونظراحمد لألمر وعمر وهى تقول
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_انا الحجة ماما..وهى تقول كما لو كانت زعٌمة عصابة وانتهى االمر حٌن اتات لها رسالة
على هاتفها المحمول..وهى تقرائها وقالت لهم جمٌعا وهى تعود للجدٌة ووجهها مقلوب
_من االفضل دلوقتى االكل باء قبل العكنة ال راح تجاى على دلوقتى ٌاله اتفضلوا عشن القفا
ال جاى دلوقتى ٌقبلنى..وهى تضؽط على الكلمة التستفذاذ أمرمن ذلك اللقاء ولٌس السخرٌة من
عمروعادت الى الطعام من اجل ان ٌعودا هم لذلك وبالفعل كانت الشهٌة مفتوحة لجمٌع وهم
ٌاكلوا بشرهة فقال لها أمر
_ انتً راح تقعدى مع الرجل دا دلوقت..بؽٌرة واضحة امام الجمٌع
_مجبرة على كدة لحد ماتروح مع صحابك وتخلص ال وراك وتاخد اختك معك عشن تشوؾ
القاهرة بعٌنوكم انتم واصحابك دولوال..وهى تشٌر علٌهم وهى تكمل
_وبعدٌن دا قفا كبٌر ولسه لى معه شؽل اواالصح اشتؽاله عشن قفا وخد بالك ٌاعمر بٌه
قفاها..وهى تإكد على الكلمة بقوة وعمر ٌخجال من نفسه وقد لعبت به هو باالخص .ثم
اكملت لعمر
_الشؽل دا انت راح تعرفه من موالنا الرئٌس النهارد بس صحابك كا المعتاد راح ٌعرؾ بعدٌن
ٌابو الكابتنن وال اٌه تفضلوا النى معتقدتش ان راح نكمل مع بعض السهرة اال فى
اخر اللٌل بس شؽل..وساد صمت من جدٌد ولم ٌكن هناك اى ذهول فٌما ٌقال ؼٌر على احمد
فقط الذى الٌفاهم ماٌقال االن واالمر قد واضح على عمر وهى تكشؾ له كل شئ االن
ومعرفتها حتى باوالده هو ورئٌس أمروهذا القب الذى اشتهر به .وعمر ٌتاكد من قوتها ومن هى
فعال وامر الذى ٌعرؾ خطورة تلك الحبٌة واالم وقبل ان ٌرد أمر او ٌظهر الؽٌر فٌما انها لما
سوؾ تقبل هذا الرجل فكانت نظرة منها له بان ردها كان كفاى وافى وهى تقول الاحمد
_باشمهندس انا بالفعل فخورة بحضرتك ومن كل قلبى كاام بشكرك انت وكل ال معك على
حبك البنى الفترة ال فات وانتم اجمل واحلى اهل فى حٌاته فى ؼٌابى اما عن الحج والجحة فؤنا
ال بنفسئ الزم راح اروح واشكرهم واقدم لهم كل رد وعرفان على حبهم لحبٌبى دا
وهى تضع ٌداها حول كتؾ أمر ..وهى تكمل
_والحج جبر مش انا بس ال راح اروح واشكره دا الكبٌر بنفسه هو ال راح اخلٌه
ٌقدم له كل الرد على حبه لرحٌل هووال معه وكمان لالهم شئ ٌفرح حٌاتى وحٌاة ابنى
وهى تحبس الدموع فى عٌنها والكل كذلك مما تقول..فارد احمد علٌها بتعلثم وهو ٌقول لها
_الحج النهارد قال لو كان فى حد بٌكرهك راح ٌحبك عشنه وبجد حبك دخل قلوبنا على االقل
لحب ال شاٌفٌنه دلوقتى بعٌنا وادامنا منك ورحٌل اوأمرهو اخونا الصؽٌر زى سامح
_انا عارفة باالحب دا وباخالصكم وصدقنى وصدقنونى كلكم ال حصل دلوقتى مش تهرٌج ول
لعب بٌكم والاستخؾ منكم ومن شؤنكم بس انا كنت عاوزة اخؾ وطاءت اللقاء والتعرؾ بٌكم
واثبت لبنتى الحب الحقٌقى ال هنا وفى قلوب الكل ولتؽٌر الصورة عنى ال فى رواسكم ال انتوا
كانتوا علٌها من صورة الحجة ال والدك الحج اقدم لى الكتٌر وهو مشافنٌنٌش خالص واالهم
حبه البنى هو والحجة الؽالٌة ال بتحلم انها تفرح بٌه مع اهم واحدة وهى عمله ابنها بجدة وانا
بجدة مش عارفة راح اعمل اٌه ال ؼٌر ربنا ٌقدرنى علٌه وٌكون اقل حاجه لكل الانتم عملته مع
ابن..فارد احمد
_عٌب ٌاهانم الكالم دا احنا بنحبه بصدق وهو كان اهل لحب دابس فى سإال محٌرنى
_اسالتك كتٌر ٌاباشمهندس وعلى العموم اسال بس االول انا اوضح صورتى ال انتوا عارفتهوا
وكان سبها اٌه لك ول معك من االهل والمنطقة انى كنت من ؼٌر حصنى وقلعتى ال تحمٌنى انا
وكل الستات ال معى..وكانت مارى تضع ٌداها علٌها وهى تتحدث وامر قد لؾ زراعه حول
كتفٌها وهى تكمل
_عشن كدة كنت مستحملة ال حولً وكره الناس لٌهم ..فقال عمر لها بقوة وهو ٌحبس دموعه
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_بس انتً اقوى من أي حد والدلٌل برضة الناس ال فى الشارع عندك وبتعامل معكى بكل حب
واعالمك القوى وربنا باء هو الستار ..وهو بكل تهكم فى الكلمة االخٌرة وهى ترقع الضحكة
من جدٌدوهو ٌكمل وهو الٌنظر اال الٌها
_ وانتى جٌش لوحدك..وهو ٌظهر لهابذلك انه اٌضا ٌعلم من اسراها وما تفعل وهو ٌنظر الٌها
بذلك الحب وبصدق مما قال وهى على نفس الضحكة ووجهها الذى كان ٌمالئه المرح .فقالت له
وهى تنظر لهم بضعؾ تلك المرة
_انا جٌش لوحدى بس فى وجودكم انتم جشٌى وحماٌتى..وساد صمت وعادوا لطعام دون رد
وهى تضؽط على ٌد أمرحتى فال عمر الٌؽٌر الموقؾ تلك المرة وٌعٌد روح المرح وتلك
االبتسامة وروح تلك الحبٌة الجملٌة لما تعٌشوا معها فى هذا الوقت وهو ٌقول
_ على فكرة سإال الباشمهندس احمد هو ان حضرتك مش صؽٌرة على ان أمر او زمٌلى
وحبٌبً والدكتورة انهم ٌكونوا والدالك
_انا فعال بحبك زى اى حد من اصدقاء ابنى انت والباشمهندس وكل ال كانوا معه فى وحدته
االٌام ال فات واكترمن الكل النك كنت معه فى وقت عصٌب جدا وانا كان نفسئ اتعرؾ بٌك
زى ما انا عارفه كل اصحابه واحبابه وانت باالخص ودر الصداقة والزماله والدراسة ال بٌنكم
وذكرٌات التعارؾ ال رابطة بٌنكم وابوك الؽالى ال بٌدرس ملفى من زمن بعٌد..وهى تنظر
لعمر بخبث وكشؾ للكل االموربٌنهم وهى تكمل
_االهم هو فعال التعارؾ كان دلوقتى من قابٌل الحب وانا بواضح صوره لبنتى عنكم وعن حب
الصداقة واالٌثارعلى بعض زى ما كنت بحكى معها داٌما عن الحب الموجود دا بٌن االهل
واالصداقاء هنا معنا مع الكل وهو بٌجداد من تانى مع ناس حلوٌن زٌكم..وكانت الدموع تنزل
من عٌنها وهى تكمل
_اما الرد عن السإال هو عندك انت باء وجواب على الباشمهندس ولوعوز االجابة اقلك وانت
رؼم انك ؼارفها بس مش مهم انتوا لٌه مش عوزٌن تصدقوا انه ابنى مش مصدق لٌه
ٌاعمر..وسكت ثم اكملت (بٌه) فقال لها عمر
_انتً تقولى عمر بس من ؼٌر أي لقب حتى لو تحبى تقولى ٌاولد او ٌا.ولم ٌكمل
فقال امر
_او قفا صح..فقال له عمر
_احترام نفسك والهوانم..فقالت فرٌدة
_دلوقتى هوانم مش رٌا وسكٌنه والبومة ٌعانى ال جاى عشن تدابح قلبها وحٌاتها وعمرها
ٌاله اتفضلوا االكل عشن تخرجوا مع بعض وتكملوا المساء..فقال احمد
_بجد انا ع نفسئ وال معى اهالى وناس المنطقة نتؤسؾ
_الٌا حبٌبً متاسفش العفو الناس زى ما قال عمر منها ال عارؾ انا اٌه واسطورة ال معى
خلص انتهت النهارد وبكرة الحلقة االخٌرة منها بعد ما الكل راح ٌتفرج على ال راح ٌحصل
زى النهارد ما حصل وجاه قلبى عشن نعٌش فى امان وربنا معه فى ال جاى بعد كده وال اٌه
ٌاواله..وهى تنظر لعمرالذى رد علٌها وهو ٌعود لطعام
_ال جاى هنا فى مصر اوحتى كان بره فحضرتك تعرٌفى هو لوحده اٌه وبرضة احنا معه كلنا
االحباب القدما والجداد..وهى تنظر الى مارى بفخروهى تظهر لها ماهى مصر ومن
فٌها..فاكمل عمر بعد ان قراء ما فى تلك النظرة لمارى
_ بس سإال المهندس احمد ال انا سالته عنه
_وماله وحتى السإال لو منك وهو مسٌطرعلى تفكٌرك برؼم ال سمعت واتاكدت وكل برهان
ثبت لك بس على عموم ٌاباشمهندس احمد انا امه وفى اول كلمى قلت هو السبب ؾ ال انا فٌه
كله وهو ٌرد باء علٌك..وهى تنظر الى أمر الذى كان ٌنظر الٌها بحب والٌستطٌع ان ٌرفع عٌنه
عنها وهو ٌقول ساخرا بعد ان قبال ٌدها فى اثبت اخر لهم انها االم له
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_اصلى الهانم خلفتنى انا والدكتورة مرٌم وهى فى ثانوى..وهوٌنطق اسمها كما احس انها
ستقدمها بذلك االسم لهم وهى فى اعجب به ومن فطنته..وعمر كذلك للمعرفته اسمها الحالى بعد
ان انكشفت فرٌدة لهم وهو ٌعلم اسماء من اتوا معها من الجمٌع ومارى اٌضا قد كانت تشرع فى
الطعام باامان من قوة ماترى وتلك الرواس وذلك الترتٌب لالحداث وهى ترى عٌن عمر وحبه
الذى ظهر من اول نظرة لها وهى اٌضا كذلك فى شئ ال ارادى رؼم ما مر بها من نظرات
الحب واالعجاب هناك بالخارخ حتى قبل ان تصل الى ماهى علٌه االن وما فٌه وهى مازالت
صؽٌرة فى بداٌة وصولها الى بارٌس مع امها وهنا حٌن وصلت مع تلك االسرة وهى ترى
نظرة حب حقٌقة واخرى فٌها الطمع لها من الجمٌع ..وأمر ٌكمل
_ وكن بنروح نقل لها المحاضرات وهى مشؽولة ؾ المطبخ وبتجهزلٌنا كل الحاجات ال بنحبها
عشن كانت هى االم واالب..فارد عمر فى سخرٌة واستخاؾ وقلب الموقؾ لتهرٌج االن بالحب
ونسئ ماكان والذى لن ٌفوت على خٌر فٌما حدث رؼم تبرٌر فرٌدة للموقؾ وانه كان ماحدث
لتؽٌر الفكر لمن معها تلك الشقراء ولتؽٌر صورتها وؼٌره ولكن االن المانع من تلك الروح
الجملٌة والتى عاشها عمر مع هإالء االصدقاء رؼم ما فرض على أمر من احداث واشباء
جعلته تلك الفترة محروم فٌها من اؼلى من عرؾ واحب من هإالء االهل واالخوة واالصدقاء
وهى فرٌدة واسرار ماقد حول تلك االمور فى تلك الفترة ولكن كان العوض فى اسرة عمر
واسرةاحمد والحج جبر واسرته وكل ما اصبح فٌه من تلك الحٌاة بٌنهم وماعاش ولكنه وهو
ٌتالم من حرمان من عرؾ من اهل الؼٌرهم فى حٌاته وحتى عمر الذى كان فى ذلك الوقت كما
لو كان السجان له وهو فوق راسه طول الوقت كلما كان بٌن هإالء االهل او اختلس الوقت
لرإٌتهم وهو ٌكون كما لو كان هادم اللذات وهو ٌاتى الٌه لكى ٌعود الى حٌث كما لو كان فى
اجازة من عمل او الجٌش او حتى السجن لكى ٌعود به ولكن كانوا هم لٌسوا بذلك او تلك
التشبٌهات النهم كانوا العوض ولكن امر وهو كاد ان ٌنهر فى اواخر تلك االٌام وهو فى للقاء
مع صدٌق العمر وتإام روحه من تحدثت عنه فرٌدة ومعه احد النساء االمهات واالخرٌن من
االخوة الكبار وتلك الصدٌقة لفرٌدة زوجة االخ االكبر له االن ومن وصفتها فرٌدة بانها حبه
الذى تحرم علٌه واالطفال االحفاد فى االسرة وامرا ماكان من للقاء وعمر ٌاخده بقوة للعودة لما
هو فٌه من كل شئ االن االمور هى لٌس برؼبتهم ولكنها تعلٌمات واومر عمل حتى كاد أمر ان
ٌقدم استقالته وٌنهى عمله بعد ان كشؾ اشٌاء حٌن عودته من الخارج ولعبة وخدٌعة واول االمر
وهو كان الٌرٌد ؼٌر االنتقام من هإالء االهل له بعد كشؾ اهم اشٌاء واسرار وارتباطت له
وحٌاته بٌنهم ولكن تؽٌر االمر ودخل فى تلك االمور الجدٌدة وتلك الحٌاة مع هإالء الناس الحج
والحج جبر وكان سوؾ ٌكتفى بكونه مهندس والكل اجمع على ذلك وكادوا ان ٌتصدوا الاعلى
جهات ٌمكن ان تقؾ امامهم من اجل عودة صؽٌرهم لهم ولحٌاته وهو لٌس اى صؽٌر والاى
حبٌب حتى تتدخل سرٌعا فى االمر زوج تلك الوزٌرة االخت الكبٌرة لهم ومدٌرة اعمال ابو
صدٌقه وابواهم جمٌعا وهى الكبٌرة فى كل شئ برؼم انها من عمر فرٌدة واالخوة الكبار ولكن
زوجها هذا رجل الشرطة ذو العقل واالتزان والحب بٌن الجمٌع الذى ادخله العمٌد طه فى االمر
لحب الجمٌع له والن العمٌد ٌعلم ان الكل كان فى اشد حاالت االستٌاء من بعاد صؽٌرهم عنهم
والسبب واضح وحتى فرٌدة وانقطع اخبارها وهم هإالء االهل وحدهم جٌش واستخبارات
وكثٌر مما كان سبب ان تتحول مرة واحدة حٌاة أمرالى جحٌم وهم كلهم بحزن اٌضا على فرٌدة
وعجز ان ٌصلوا الٌها واٌدى ابوهم الكبٌر التى تصل الى كل مكان وهم اوالده هإالء بنفس
القوة لكن! كان االمر به سر ولٌس اى سرومن ذلك الٌوم وامر ٌتوعد عمر انه سوؾ ٌنتقام منه
بااى شكل رؼم الحب القوى وتعلق عمر به واٌضا حب أمر له هو اسرته وهم ٌعوض علٌه كل
من فراق وهاهى الفرصة وقدات له االن لالنتقام ولكنه ٌحبه فعال ورؼم ان ماحدث لٌس سهل
لكنه كان ٌتذكر ما ٌفعله فٌه كل اهله هإالء كلما وقع بٌنهم او مع احد منهم وباالخص النساء
منهم وهو واسرته قد اصبحوا من االصدقاء او العائلة كما هو القانون فى االسرة المقدسة كما
ٌطلقوا على انفسهم هكذا هم اسرة أمر وفرٌدة وهإالء االصدقاء االخوة ..وعمر ٌقول
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_هو انت االكبر وال الدكتورة
_انا معرفش باء مٌن االكبر انا وال الدكتورة مرٌم عشن كنت صؽٌر ..فى استخاؾ وابتسامه
صفراءحتى ضربته فرٌدة بعنؾ على ظهره .وهى تقول له بشدة
_مش عارؾ مٌن االكبر انت والاختك طبعا انت الكبٌر
 اصل حضرتك انا كنت خاٌؾ لتكونى عوزها هى الكبٌرة طبعا هى كبٌرة بعلمها وكٌانها انما انت االكبر فى كل حاجه المقام ورجلنا وازاى عوزتكبرلى البنت اٌٌه اجوزها ازاى الزم انت تكون الكبٌر حتى عشن ال ٌتقدم لها ٌعرؾ ان انت
الرجل المسئول عنها وٌاهبك والاٌه ٌابكرى امك وهى تنظر الى عمر كما تفعل االمهات حٌن
رإٌة عرٌس لبناتها وهى تتحدث كما لوكانت الحجة فاطمة ام احمد او احد تلك االمهات وهى
على ذلك النحو..وقبل اى تعلٌق والجمٌع تعلو االبتسامة على وجهم من الذى ٌقال كانوا دخلوا
فى االكل من جدٌد وكانت ماهى دقائق التى كانت قد باقٌت فى هذا اللقاء الذى كان اجمل من
اى شئ لعمر واحمد وتلك المتعة التى لم تكن بعدها وهم ٌتحدثوا عن الماضى الجمٌل لهم وهم
ٌروا تلك الثقافة منها وذلك الحب وهى تفتخران من وراء كل ذلك هو ذلك الحبٌب لها وهو
الٌنكر علٌها كل شئ وهم االثنان ٌرجع كال منهم الفضل لالخر لما هم فٌه ومارى التى كانت
تحدتث بحرٌة وهى قلٌلة الكالم ولكن التخفى ابتسامتها اوقات ماكان ٌثر الضحك وفرٌدة تخفؾ
من وطاءت ماحدث مع عمر باالخص مع أمرواحمد ٌعلم االن بسر وقوة من كان بٌنهم وهو
بالفعل لٌس اال تإامها او ابنها فعال..والضحك ٌعلو بٌنهم وباالخص حٌن قال لها عمر تعقٌب
على كلمة أمر انه كان ٌذهاب لنقل المحاضرات لها بكل ؼباء حتى انه من التعامل معها نسئ
انه ٌعرؾ كل شئ عنها وعن ما بٌنها وبٌن امر لما لها من قوة التؽٌر لكل المواقؾ
_طب حضرتك خرٌجة كلٌة الطب
_ازاى باء كان أمر بٌروح ٌنقل المحاضرا لحضرتك..واحمد كان قال لها وقد ظن ان االمر
محمل الجد انها كانت كٌؾ ترابط بٌن الدراسة والبٌت ونسئ انه بالفعل لٌس امر ابنها لما ٌرى
من ذلك الحب والتعامل منها له وهو ٌسالها اٌضا
_اها فعال حضرتك كنتى بتربطى بٌن البٌت والدارسة واالوالد ازاى..وهى تعقب على عمر
اوال
_فعال سإال كابتن عمرال بٌثبت انه ضابط الشرطة من ان والدى كانوا هم ال بٌروح ٌنقلوا
لى المحاضرات بدل ماكانوا ٌروح الروضة ومعهم الببرونه فٌها اللبن واقوال اٌه بس ..وهى
بكل سخرٌة وجهها المنشرح واالبتسامة على وجه مارى اٌضا وهى تكمل
_اما الرد على حضرتك ٌابشمهندس هو ان االٌام كانت ؼٌر االٌام وكان فٌه حب وتعاون واهو
كان الزمالء باء واالستاذة هم ال مكان الددادت لهم و على العموم الدراس زمان كانت ؼٌر
اٌامكم ..وهنا وقد احسوا بالؽباء والكل ٌنفجر بضحك وتلك الروح الرائع لها بصدق ..حتى ات
المتر الٌهم وقبل ان ٌتكلم قالت له وهى على نفس باقى الضحكة
_ها ٌاهاشم جاهز باء كل حاجة زى ماانت متعود وزودها الن الحمد هلل الشباب مكسفونٌش
وقاموا بالواجب .ونزل الحاجات العربٌة ..فقال لها المتر بتعجب
 هى العربٌة مع سٌادتك ٌاهانم!! طبعا العربٌة تحت ال جاى بٌها الشباب ٌاله اتفضل .ما احنا راح نتعشئ برضة لما نروحوهى تنظر الى الشباب كما كان بفعل فى فٌلم التجربة الدنماركٌة وهى تقالد عادل امام وهم
التعقٌب لهم..وهى تكمل
_ها تحبوا تشربوا حاجة والراح تشربوا بره وانتم بتكملوا سهرة لحد مانرجع ونخلى الشرب
بعد العشاء اهو راح تكونوا جاعتوم لما ترجعوا ..ونظر لها المتر بذهول وهو ٌسمع ذلك
ولرإٌتها على ذلك ماهى علٌه من ضحك حقٌقى ولٌس كما هى عادتها من ضحكة صفراء
وحتى وجه من معها تلك التى التعرؾ الضحك وهى مارى..وهو ٌحٌها وٌنصرؾ افضل من
اى شئ االن وهو ٌنتظر منها كل الخٌر ولٌس هى فحسب بل هإالء الشباب وما ٌحدث معه
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منهم جمٌعا ان كان أمر اوذلك الضابط عمر وهم كلهم سخاء فى كل وقت حٌن دخولهم
المكان..وهى قد اخذت عمر من ٌده وهى تساذن الجمٌع وهى تداعبه كاام صدٌق ابنها .وهى
تقول له
_ تعال عوزك عشن تضربنى بالنار كوٌس بعٌد عنهم..وهى تبتسام لجمٌع وعمر ٌقول لها
_خلص باء مٌبائش قلبك اسود..وهى تقول له
_دلوقتى تعرؾ لون قلبى..وهى تذهاب به بعٌدا بعض الشئ لحدٌث معه على انفراد لما هو ات
اللٌلة وؼدا وما ٌخص امراها وملفها وانكشؾ االموروامر لما ٌؽضب فى ذلك وهو ٌعلم دوره
المفروض علٌه وهو االن امام الجمٌع لٌس عسكرٌا ٌعمل اٌضا فى ملفها وانما هو ابن واخ
ودوره الحافظ علٌها بما بٌنهم من رابط ولٌس اكثر وهوواضح له االن كل ماوقع فٌه عمرواما
عمر هو عسكرى ومكشوؾ لها واالمراالن هو لعب على المكشوؾ بعد ان وصل لها صؽٌرها
وما هو سوؾ ٌترتب على ذلك من امور وما هو من انتهاء امرها الذى هو كان الٌوم اواللٌله
سواء ظهر أمر اما لم ٌظهر..وظل أمر واحمد ومارى مع بعض على نفس المائدة ولكن كان
دورمارى وهى تجذب الحدٌث مع احمد فى العمل وتخرج الكالم من أمر وهى تظن انه ٌؽار
من جلوس فرٌدة مع عمر وهى تعلم ماهو حبه الصدقائه ولٌس هناك بٌنهم الؽٌرة اوخوؾ من
بعض ولكن أمر كان ٌعلم عن انكشؾ الحدٌث واالمر وماسٌحدث وهو ٌعلم انها تتحدث فى
امور امنٌه االن وهو لن ٌعلم بشئ حتى من صدٌقه الذى ٌتركه لمواجهات مع ما ٌفرض من
امور طارئه علٌه وؼٌره من كل شئ فٌه شتت له من بعد ان ظهرت قوتها وسر عقلها
وعبقرٌتها التى كانت وراء ترحله وشقائها وهو لم ٌحزن بذلك.ومارى ترى عقلٌة احمد وكفائة
وهى بداءت تؽٌر صورتها االن عن مصر فعال وحتى قبل ان ٌبداء الرهان الحقٌقى ..وعاد
المتر لٌقول لفرٌدة عن االنتهاء من تجهٌز االشٌاء ولكنه لم ٌسطٌع القرب منها وهى تجلس مع
ذلك الضابط وهو كاد ان تذهاب راسه الى شئ ولكن تذكر من ان ذلك ضابط وهى سٌدة اعمال
والبد انها لدٌها ما ترٌد منه من شئ..وذهاب نحو مارى لما ٌعرفه عنها وتوجدها المستمر الى
جوراها وهو ٌسمع الٌوم انها ابناتها وهو ٌرها بذلك القرب منها ولم ٌكن ان ٌتوقع انها ابنه لتلك
السٌدة واالكثر ان ذلك الذى كان ٌظن انه ابن لحج جبر المقاول الكبٌر ٌصبح ابنها اٌضا اذا هو
خطٌب اوزوج ابنت الحج جبر ولٌس ؼٌر ذلك..فاقترب من مارى ٌسالها بحذر
_حضرتك انزل الحاجات دلوقتى..فنظرة له مارى وهى تقطع الحدٌث مع احمد طؽٌان وهى
تقول له بقرؾ وبنفس اللكنة فى الحدٌث
 شوؾ أمر بٌه..وهى تنظر الى أمر..الذى قال لها بكل ما ٌثبت انه اخ لها وٌعٌش معهم لو الهانم راح تروح دلوقتى على البٌت ناخد الحاجه معنا بس اناسمع انها لسه راح تقعدشوٌة..وهنا قد عادت الٌهم وهى تكمل الرد
_استن شوٌة ٌاهاشم لماٌرجع الشباب من بره عشن اراوح معهم ساعتها نزل الحاجات..وهنا قد
دخل الحج جالل الشرنوبى وهم كانوا جمٌعا قد وقفوا بعد انصراؾ المتر وكانوا سٌدخلوا فى
امور العمل لوال دخول جالل وهم ٌروا ذلك الترحٌب به كما حدث معها هى ومارى وكان عمر
الذى ازاد التعلق بها بعد ان كان الٌرٌد رإٌتها مما كان ٌسمع حتى كبر حبها فى قلبه وها هو
الٌوم ٌحاول ان ٌخرج ذلك الحب على شكل كره لها وما ٌاتى من احداث هى سبب لها .وها هو
ٌرى الحب الحقٌقى وحب تلك التى معها واالهم هى وهو ٌسمع منها ماستفعل الٌوم بذلك القفا
الحج جالل وؼدا وما تدبر هى وهو ٌرى قواتها وهو ٌعرؾ منها انها تعلم بكل فرد ٌعمل على
ملفها وحبها هذا الذى ما بعده حب لذلك الحبٌب واالبن وهو ٌعلم االن كٌؾ هى حصن لمن
معها ونفسها اال انها التحس باالمان اال وهو معها ذلك الصؽٌر وهى تعلم باالحداث التى ستاتى
وترٌد قرب الجمٌع االن حولها كما كان فى الماضى وهى فى اشد االلم لما حدث لصؽٌرها كما
تنادٌه فى كالمها مع الجمٌع من مرض اصابه فى ؼٌابها وهى ستنهى تلك اللٌلة سرٌعا بمقدرتها
وعلمها وخبراتها الطبٌبة التى كان عمر على اٌمان بها .وهو ٌرد علٌها بانه سٌتصل بالرئٌس
للتحدٌد ما ٌمكن فعله وهو ٌرى قوتها التى التحتاج الى احد ولكن خوفا على أمر ومن معها
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وهو على علم ان أمر وهى فقط أمر وحده كفٌل بؤى شئ ولكن االهم االن انهم فى مصر وهم
الى جوراهم كان كل ذلك الذى دار بٌنهم فى تلك الجلسة التى كانت بٌنهم وهى تنقل له صورتها
الحقٌقة وصدق ما سمع عنها..وبعد ان اجتمع الكل من جدٌد وهى تسخر من عمر باؼنٌة
المطرب هشام عباس (عملى ٌحكلى عنها ومش عوز اشوؾ حبته )والجمٌع فى ضحك حتى
وهى تستفز امر لؽٌرته الذى ظن احمد انه ذلك ولكن كان أمر ٌرى شئ اخر وهو ٌرى هذا
الحب الذى طرق باب صدٌقه وباب صدٌقتها واستاذته واالهم ذلك الحب الفعلى لتلك الحبٌة التى
الٌستطٌع اال ٌتعلق بها احد او ان ال ٌحبها ابدا حتى من السمع ولٌس رإٌتها او التعامل معها
وهو على قلبه مثل العسل ان ٌرى الجمٌع وهم ٌتعلقوا بها وبحبها و كل انشؽاله االن هو
مسئإلٌة تلك االسرة وما هو اكٌد سٌحدث ولن ٌمر توجده هكذا وظهوره من جدٌد فى حٌاتهم
ومعهم
.......
ولم تكن الؽٌرة اال حٌن رإٌة جالل التى تؽٌرحٌنها وجه امر وظهر االمر علٌه بوضوح ولكن
عمر كان قد فاهم ما ترٌده وتفعله وهى التكتفى با انها تركه ألمر او لهم وهى ترٌد جعله عبرة
وقد احس عمر بقوتها وشٌطانتها ولم ٌشك فى ذلك ابدا.وحتى أمر لم ٌشك فى مقدراتها ولكن
الٌعلم لماذا؟ تلك الؽٌرة..وهى حٌن كانت تذهاب الٌه وهى تلعب على ؼٌرة أمر بقوة االن
وبشدة امام الجمٌع..وهى تقول له
 ٌاله خدك اصحابك وشوؾ راح تعملوا اٌه واختك معك خلٌها تؽٌرجو شوٌة وخالبلك منها هاوانصرافت مسرعة فى شئ مستفز ألمر اال ان عمر كان ٌفاهم انها ترٌد الذهاب له كى
الٌحضر وٌقترب منهم السبابها الخاصة ولكن كانت النظرة النارٌة التى خرجت من احمد له
وهو ٌعرفه جٌدا والتى الحظها أمروهى تصنع فٌه الؽٌرة وهو ٌرى جالل ٌذهاب على فرٌدة
ملهوؾ لما هى هى علٌه من لوك جدٌد ٌثٌر الفتنة واشعل أي رجل وباالخص لمثل سنه وما هو
معروؾ عنه وؼٌره مما جعل احمد تشتعال فٌه النار وهل ذلك من قامت الثوارة لتؽٌره وهى
تطٌل فى السالم وهى ترك له ٌداها على ؼٌر عادتها فى ذلك حتى ٌنصرؾ الشباب الذى جعل
عمر ٌجر احمد بقوة وهو ٌرى ذلك وهو ٌجعل أمر ٌمسك بٌد مارى كا اخت وهى لن تعطى
ٌداها الاحد ؼٌره وهى تجذبه برفق لٌسٌروا وٌخرجوا وهم ٌروا ذلك الجمع حول ذلك
الرجل.وهى تقؾ وهو مازال ٌنظر الٌها جالل وهو مشدود لذلك المنظر حتى لم ٌلتفت الى
الشباب ومارى التى كانت تفاهم مثل عمر ما ترٌد فعله فرٌدة وهى ترٌد به اللعب حتى ٌاتى لها
أمر بعد خروجه مع اصدقائه والتروٌح اٌضا عن مارى وعمر ٌنهى واقفهم هذا واحساس احمد
انها اخته فعال ولٌست احد اقاربه وعمر كان ٌإاجل النظر له لمقابلته قرٌبا على ٌدى تلك
الشٌطانة  ..وما ان تحرك الشباب وهى تنادى بكل دالل علٌهم عند قرب االصطاؾ منهم وهى
تقول لهم
 انزلوا ٌاشباب ومتاخروش على ٌاله ٌاأمر..وهى بكل دالل وكانها فتاة تدالل وهى بٌن اهلهاواحبابها وهى تظهر انوثة لم ٌرها أمر من قبل معه وهو ٌزاد فى النار وهو كان محروم من
تلك االنوثة وهى تزاد فى ذلك كلما احست به كما تفعل المراة واحمد اٌضا الٌعلم لماذا هذا
الشعور؟وهى تقول
_ الحساب خالص..ولكن أمرهو وعمر كما تعودا مع هإالء االصطاؾ وفى هذا المكان ان
ٌكون بشكل ماهم تعودا علٌه مع هإالء الناس من كل سخاء وهى ترى ذلك
وجالل الٌنظر اال لها وهو منقد وراء ذلك السحر الجدٌد وبعد لمس ٌدها لفترة طوٌله لما ٌعهدها
من ذى قبل واالهم هو انه سٌجلس معها وحدها كما كان ٌرٌد والخوؾ من وجود هإالء بعد
ماعلم واوصال الٌه من كل ذلك اللقاء.وهى كانت تود لو رجعت بهم الاى سبب لتفسد ذلك االمر
وال اشعل النار بدخل امر من الؽٌرة ولكنها لدٌها ما ترٌد من افعال لنهاٌة تلك المهزاله مع هذا
الرجل ومن حوله ومعه .وهو ٌنجذب الٌها بكل شوق وبعد ان رائها على مثل ما هى علٌه االن
ومن قبل وهو منجذب لشخصٌتها وقوتها وسرها وكان اهم ما لدٌها االن هو لٌس ماستفعله مع
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جالل ذلك وانما هو مارى ودخول الحب الى حٌاتها وتؽٌر صورة ذلك البلد واهله لها ولٌس
حبها التى تعلم به ل أمر وانما هى على علم انه هو الحصن لهم االن بعد مارواء منه سابقا
والٌوم وفى كل وقت وهذا مااختارته لها وهومن سنها اوقرٌب منها وهو نفس الشئ من اخالق
ومعاملة أمر وهو جدٌر بذلك الحب لها وما بٌنهم من فرق الدٌن الذى سٌزٌد من تلك المشاعر
وهى على ٌقٌن من اللٌلة سٌتؽٌر فٌها الكثٌر وحتى ذلك الرهان الذى سٌودى الى كل خٌر
.واالهم هو ان امر لٌس لهم جمٌعا اال اب واخ وحماٌه ..ومشٌت هى امام جالل وهو خلفها
لٌس فى راسه شئ اال هى معه وذهابت لتجلس على تلك المائدة التى جلس علٌها الشباب اوال
وهو ٌسحب لها المقعد الى جوار النافذة لتراهم وهم ٌذهبوا الى السٌارة وهم مع بعض بعد ان
رات عمر وهو ٌدفع لذلك السٌاٌس ومن معه وهو ٌذهاب الى عجلة القٌادة والى جوراه احمد.
ومارى تضع ٌدها فى حب فى زراع امر وكانه خطٌبها او اخواها وهى كما لوكانت (هره)
تربت فى منزل والتخرج منه اال مع اصحاب المنزل وهى تخاؾ من كل شئ اال فى وجودها
هى وامها وتإامها وامر وصدٌق امر الصدوق الذى رات فٌه مثل مارات مع امر بتجربة
واثبات..وقطع افكارها المتر وهو ٌبتسام الى جالل وٌقول له
_سعادة البٌه ٌامر بااٌٌه..فقال له جالل
_شوؾ الهانم تحب نتؽدى اٌه..فقالت له هى وهى تنظر له باؼراء واستفذاذ ضع مع تلك النظرة
منها له
_جرى اٌه ٌاهاشم انت مش لسه شاٌؾ ان مخالصة الؽد مع الشباب..كما لوكانت (شٌفٌقة
القبطٌة)الراقصة المشهوره فى زمنها وهى تجذب الٌها الناس جمٌعا وباالخص ارتابطها
بالشباب وهى ترفقهم وتعٌش معهم حتى افالسات وكانت نهاٌتها التى فى قصتها المشهورة وهى
تموت معدومة كما كان حال كل نهاٌة تختلؾ عن البداٌة وسبحان ما له الملك والدوام..وهى
تحاول ارسل له ما تسطٌع من رسائل تلهب المشاعر..ثم اكملت
_اناعوزة انت عارؾ بعد االكل دا الشاى وباء لو شٌشٌة..فقال جالل للمتر
_خلص هات طلبات الهانم ٌمكن ترجع نجوع تانى..وابتسام المتر وهو ٌقول للحج جالل
_وسعادتك ٌاباشا..فقال له جالل
_زى الهانم..وهى كانت تقراء ما فى راس جالل ورؼم انها كانت الترٌد الحدٌث فى اى شئ
االن وهى تجلس معه لكى تعطى الفرصة لمارى ان تعٌش االن حٌاة جدٌدة كما لوكانت لها ام
ولٌس اكثر وتجعلهم على حرٌتهم وهى ترٌد ان تكون معهم وسٌكون اللقاء اجمل اال انها تعلم
بوجودها سٌكون هناك قٌد وهم ٌتعملوا معها على انها كبٌرة المقام وكل شئ وباالخص قدرتها
التى ستجعل علٌهم الوقت سواد وهم تحت ضؽط االعصاب ورؼم انها لم تكن تستخدم تلك القوة
مع مارى او تإامها او امها او امر نفسه وهو اول من اكتشفها علٌها وهى قد تعلمتها وظهرت
علٌها وهى تعٌش بداٌة حٌاتها االولى مع الرهبات والرهبان فى ذلك الدٌر بعٌدا فى الصعٌد
.وهى حٌن تعرفت باأمر لم ٌكن قد اكمل الخامس عشر من العمرومع اول نظرة له وقد احست
له بالحب الشدٌد كا اخت كبٌرة وبعدها التحول الى ام وهذا الحب الذى ٌشبه اٌضا حب التملٌذ
للمدراسة الذى مهم عال شؤنه وصال الى اعلى المناصب وٌعود لها فهو تلمٌذا لها والٌستطٌع
القرب منها اال والتعامل معها كا تلمٌذا وهذا فقط مهم تؽٌر الوقت وهو الحال هنا فى بالدنا
ولٌس كما هو بالخارج وبعد العشرة وهى تره وحش صؽٌر من اول لقاء بها وهو ٌنقذها وٌنقذ
شرفها وحٌاتها وتعٌش معه وهى ترى منه ذلك الحب الذى كان الٌستطٌع القرب منها وهو
ٌراها فى المكانه العالٌه والكبٌرة منه ومع اختلؾ الدٌن بٌنهم فهى جعلت نفسها ما هى االامه
وهو مع طول العشرة بٌنهم لم ٌكن ٌنادٌها باسمها المجرد امام احد او حتى مع بعضهم البعض
وهم حتى بٌن احضان بعض واى وقت حتى ٌقدم لها لقب حتى لو (ابله ) الذى نطق به من
اول للقاء بٌنهم تلقائى وهو ٌخرج من فمه اودكتورة حٌن عرؾ بدراستها انذاك وهو الٌتحكم فى
نادئها هكذا باسمها هى وشرى التى حٌن التعروؾ بها اٌضا لم ٌقدر ان ٌنادٌها باسمها ابدا حتى
فى ؼاٌبهم او حتى تاتى سٌرة احداهما الٌنطق هو او صدٌقه االسم مجرد لهم االثنان او حتى
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باقى السٌدات االخرى وهى ماهى علٌه من قوة لم تكن على حرٌتها وطبٌعتها اال وهى معه فقط
وهى تخرج كل ما لدٌها معه كما لوكان ابٌها وهى على رؼم ماهى علٌه لم تحس به اال اب لها
او اخواها االكبر المالئى بالحنان والحب والخوؾ علٌها..وهنا شردة بنظرها علٌهم من جدٌد
وهى تمنى لو تتصل بهم للعودة وتذهاب فعال معهم وهى تنظر الى تلك القطة التى تشبها كما
كان ٌداللها اصدقائها وابو صدٌقها وهم ٌتعاملوا معها على انها قطة (شٌرزى)او قطعة من
الحلوٌات الفاخرة جدا رؼم وجود من مثلها واقوى منها مثل تلك السكرتٌر والمدٌرة الملقبة
بالوزٌرة من ٌومها شرى االخت الكبٌرة للكل وتلك الصدٌقة (شروق)ابنة ذلك الضابط الكبٌر
وصدٌقتها وهى تعود لتفوقها الدراسى فى الثانوٌة ورؼم ذلك تاخرها فى الدارسة لتدٌلها من
ابٌها ومن هم حولها لما كانت تمر به ولتعمد ابوها ذلك هو ومن معه للخوؾ علٌها من ذلك
النبوغ الذى لم ٌحمل همه فقط ؼٌر أمر وحده وهو ٌحارب من اجلها ولها.واٌضا للمرض ابٌها
حبٌها وحبٌه وفاته.وهو الذى كان لها فى الدنٌا وهى محرومة من االم اال مع هإالء الناس من
قبل ان تتعرؾ بذلك السند لها وتإام روحها أمر ومن معه من هإالء الناس االهل واالحباب
واالصدقاء.وهو لٌس له احد بعد فقد ابٌه فى ذلك السن الصؽٌر الذى لم ٌكتمل الخامس عشر
وهو وحٌد ٌحارب فى الحٌاة حتى ظهرت هى له ومن بعد ابٌها الذى اصبح له االب وكل شئ
.واالكثر وهو ٌصنع لنفسه االهل واالحباب وهو محروم من االم فى ذلك السن وهى الى
جوراه..وامه التى على قٌد الحٌاة ولم تمت بعد كما هى اٌضا كان حالها انذاك..وهى التنكر ذلك
علٌه لوال وجده معها لكانت حٌاتها اختلفت.كما هو ٌقول علٌها اٌضا ذلك وكانت ستضحك وهى
ترى مارى تلك القطة وتذكر كلمة ابوصدٌقه ذلك (الملتى ملٌونٌر) وهو ٌطلق علٌه كلمة القطة
تلك وهو فعال قد جعلها كما لوكانت قطعة شكٌوالته او حلوى كما ذكرنا.ولكنه كان ٌقول علٌه
فى سره هو وتلك الشللة دون علم امر الذى كان الٌقبل أي شئ عنها والحتى الهزل كما تعود
فى حٌاته ورؼم صؽر سنه اال وله كل االحترام والٌقبل أي كلمة تقال امامه عنها هى او كلمة
خارجه وهو ٌفرض شخصٌته على الجمٌع وهو ٌظهر كل قوة حتى اثناء نزول العقاب علٌه
وهو ٌقؾ صلد ٌتقبل كل شئ برجولة جعلته فخر للجمٌع .وهى اذ كانت تحب الجمٌع ومنهم من
الشباب من هو فى مثل عمرها ومنهم من كان زمٌل لها فى نفس التخصص والكلٌة اٌضا
معها.ولم ٌفكر فٌها احد اال انها االخت الدلوعة للشباب ولم ٌنظر الٌها احد بااى نظره اال كما
ٌفعل االخوة الذٌن كانت لهم اخت بنت وهم صبٌان من دلع معها وهى تزاد انوثة بذلك كما هو
الحال بٌن االخوة الصبٌان وبٌنهم بنت واحدة وهى تزاد فى االنوثة من ذلك الدالل لها والخوؾ
علٌها .على عكس ان ٌكون بنات وبٌنهم ولد ولم تستخدم تلك القوى الشٌطانٌه االبعد عندما
بداءت تتعرض للخطر فى حٌاتها .وبعد بعادها االول عنه وهو ٌظهر لها فى احالك االوقات
وكانه االرتباط الروحى الذى بٌنهم الذى علم به الؽرب هناك عن ذلك االرتباط وهم ٌكشفوا
عنها النقاب ومعرفة قوتها والرابط الذى بٌنهم قبل ان ٌعرؾ هنا وهنا من قبل حتى ان امها لم
تردد كلمة تإام روحها تلك من فارغ وهى لها اٌضا من قوة تملكها تختلؾ عن ابنتها تلك وهى
تإمن به من قبل رإاٌته وهى تحاول التفرقه بٌنهم بكل شئ اال انها علمت انها من االفضل ان
تحبه هى اٌضا وهى ترى انه حصن لهم جمٌعا  ..وهى بداء علٌها الحزن لما تذكرت ما اصابه
من مرض وما نزل به ذلك الوحش الصؽٌرالذى كان ٌدبح من اجلها وٌرٌق الدماء تحت
قدمها..واول لقاء بها بعد الؽٌاب وهى كادت تقع بٌن برثن شٌاطٌن الؽرب وكانه كان الموعد
على ان ٌظهر لها فى ذلك الوقت الذى كادت تذهب الى حٌث الهاوٌةومن قبل اٌضاوهو ٌظهر
ومعه ذلك ابن الذوات ذلك الصدٌق له واالبن الثانى لها رامبو وهى تطلق علٌه ذلك االسم
لتعلقها بافالم (سلفتر ستالونى) فى زمنها وهى ترى علٌه ذلك الجسد وهو فى سن ذلك الحبٌب
ومعه منذو ان تصادقا فى صؽرهم وهى تلعب علٌه دور الجنٌه وهى تلعب به طول الوقت بعد
ان ظهرت لصدٌقه وحبٌه انذاك لتكون فى حٌاته حتى وهو الى االن وهو ٌظن رؼم ماهو فٌه
من قوة وعلم وهو نفس الدراسة مع امر هنا وبالخارج ورجل اعمال ولٌس عسكرٌا االانه
مازال ٌحس انها لٌس كلها بشر وانما هى على االقل من الجان او احد فروع عائلتها من
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العفارٌت ورؼم انه عاش مع اهلها هنا ومع ابواها قبل وفاته وامها وتإامها ومارى اٌضا
وعاش وحده معهم اٌضا بعد سفر امر لٌكمل بهم ومعهم نفس الدور الأمرفى ظل الظروؾ
الؽامضة التى اجبرت امر على الرحٌل والرجوع وبداء ذلك التشرد واالسباب التى لم تظهر
الى االن للتوضٌح ومع ذلك فانه الى االن ٌإمن انها جنٌة من تحت االرض.النطباعه االول
عنها حٌن تعرؾ بها وهى تعلب علٌه الدور بتقن حتى ظل براسه لٌومهم هذا..وهنا تنبهات على
جالل الذى استؽالل الموقؾ وهو ٌضع ٌده على ٌدها فى ذلك الشرود وهو ٌظن بعد ذلك الذى
فعلته معه فى اللقاء وماهى علٌه وهو ٌحس انه قد اصبحت االن بٌن ٌده وهو قد طار بفكره انها
ترٌدى ذلك لتكون له وهو الٌعلم ما هو تفكٌرها وما تفعل المراة حٌن تلعب بالرجل وهى تدمر
وتبنى ولٌس ؼٌرها وحواء (وفتش عن المراة) كما قال (نابلٌون) وهى تخرج من ذلك الشرود
على صوته وهو ٌقول لها
_ال وخد عقلك..فنظرت لٌده التى على ٌداها وهى لم تسحبها منه بل تركته وهو على نفس
الشئ وهى بداءت تلعب على وتر قلبه.قبل ان تكمل مابراسها من خطة وهى تستؽل تفكٌره فٌها
وهو الٌفكر فى أي شئ ؼٌر ذلك الجمال القابع امامه االن وهو ٌحلم بها منذو اول مرة راها
بالخارج وقد تحرمت علٌه كل النساء من زواجات له وتلك الخلٌالت التى تعٌش معه وكل من
ٌعرؾ من نساء وهو الٌفكر اال فٌها وكٌؾ تكون هى معه والؼٌرها وحتى ولو لٌلة واحدة
ولٌس اكثر او كانه كارجل اعمال كٌؾ تعصى علٌه امراة وهو من الٌقاوم كما ٌظن وهو ٌجعل
حتى لو امراة متزوجة تكن له هو سإاء بطلقها من زواجها .اوخٌانه لزوجها وؼٌره كما لو كان
االواحد..وهى تقراء ذلك وتقول فى نفسها وهى تترك له العنان والتفكٌر فٌها كما ٌشاء وهو
وضع ٌده على ٌدها
_حظك انك راح تقع قبل ما تشوؾ افندٌنا..وكان ذلك للقب ذلك ابو صدٌقهم وابنها الثانى
وحبٌب القلب واالب لهم..وهو الذى ٌفعل ما ال لهذا ال جالل ان ٌفعل حتى جزء منه وهو ٌظن
انه لٌس قبله وبعده فى السوق .وهو الى االن الٌعلم انها احد بناته ولٌس اى ابنه .وها هو جالل
ٌنسئ خوفه منها بعدم حدث الٌوم وهو ٌاتى وكان ٌظن انه هو من سٌفسد تلك التى كانت علٌه
مع هإالء الشباب وابنها هذا وتلك اٌضا التى قالت انها ابنتها وانه كان سٌحول االمر الى أي
شئ او حتى مذبحة وهو ٌحضر وٌجاهز اقوى واعتى الرجال ان كان االمر سٌتطلب ذلك ولن
ٌهتم بااى شئ ؼٌر ان ٌنهى امرها اما بالخٌر او الشر .وبعد علمه انها تجلس مع شباب
وتضرب عرض الحائط بافعالها وكانه اصبح مثل مهران وهو ٌنساق وراء ما فى راسه وقد
اصابه الجنون وهو الٌقتنع بما قالت من ابن وابنه .واالكثر صورته التى سوؾ تهتز بالخارج
وها هو ٌنسئ كل شئ وٌقع تحت تاثٌرها من اول رإٌتها وٌعود الى الحنٌن الٌها وهى تسرق
النوم من عٌنه وقد جعلته كالمجنون فى الؽرام والعاشق كما لو كان (قٌس)ونسئ انه هو رجل
االعمال الذى ٌلعب بالسوق والٌد االولى هنا للرجال بالخارج وهى تجاهز من كٌدها وكٌد
النساء (وان كٌدهن عظٌم)وهى االن تجعل منه البطل المؽور الذى سصعد الى حٌث برج
الجزٌرة االن ولٌس اى برج من تلك االبراج العالٌة فى القاهرة ولكن لشهرة ذلك المكان لٌقفز
منه وامام اعٌون العالم كله وجمٌع القنوات االن موجودة لتسجل اللقطة.وهى ترك له ٌداها بذلك
الوضع وهى مصطنعة الشرود حتى ٌتمتع بذلك الشئ وهو الٌرٌد ان ٌعٌد علٌها ماقال حتى
التنبه له وتسحب ٌداها وهى بعد ان شمة رائحة الشواء ولٌس اى شواء الاى لحم بل شإاء هو
وهو اؼرقه العرق رؼم ذلك الجو البارد وهو ٌتصب العرق وكانه مرهق اول مرة ٌمسك بٌد
امراة ولٌس فتاه صؽٌرة وهو الذى ٌبدو كما لوكان صؽٌر وقع بٌن ٌدى امراة ذات خبرة فى
الحٌاة والحب..وهى قد نظرة له بنظرة كلها الحب واالؼراء ولم تشاء ان تسحب ٌدها..اال عندما
رات دخول السفرجٌة وهم ٌحملوا المشروبات واالرجٌلتات لهم الذى فى ذلك الوقت كرها جالل
التدخٌن وكل المشروبات وبداء علٌه االنفعال وهو الٌعلم سٌتكرار ذلك االمر ثانٌة وعد الٌه
الشعور بالخوؾ منها فى شئ الٌعلم لماذا ؟ولكنها مازالت تنظر له بتلك االبتسامة وهى تاخذ
المباسم الخاص بالشٌشٌة وهى تقدم لها وهو كذلك وهى تسبل له عٌنها حتى انه انهى وقوؾ
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الجرسونات سرٌعا حتى ٌتمكن من الحدٌث االن وهو ٌرى قرب انتهاء الموقؾ ولكن االحساس
الذى افاقه كرجل اعمال وكاد ان ٌفكر االانها كانت تكلمت وقالت له لتذهب به االن وتعود به
الى ما كان علٌه وهو ٌطٌر فى السماء
_مالك..وهى تزداد فى التسبٌل له وهو حتى ضاع منه كل شئ وهو ٌترك الشٌشة وٌرٌد ان
ٌضع ٌده على ٌداها من جدٌد ولكنها كانت انشؽلت ٌدها بمسك الشٌشة وهى تشد فٌها بعمق الى
انه بالفعل قد كره الشٌشة بل التدخٌن كله الذى افسد علٌه تلك اللحظة وهى تنظر الى وجه الذى
اصبح ٌشبه تلك النار التى فوق الحجر المرصوص علٌه الدخان.وكان لو أمر هنا الشتعال اٌضا
وهو ٌرى من رابته على ذلك الحال وهو ٌمسك ٌداها واالن ذلك التسبٌل وهى كانت ترٌد ذلك
اٌضا لتلهب مشاعره الملتهبه من ؼٌر شئ نحوها اال انه انتقام لذلك الفراق اوؼٌرة االبن على ام
وبعد تلك النظرة بداءت هى الحدٌث معه وهى تلعب به وباالخص حٌن تركت ٌداها الٌسرة على
المائدة وهو ٌمسكها بقوة كانه امسك بٌد لص دخلت فى جٌبه وهو ٌقبض علٌها بقوة وهى
تضحك.بقوة وهى تشد النفس وكانها احد الحشاشٌن وهى تقول له
_احمد ربنا ان هو مش موجود دلوقتى معنا..فقال لها فى تعجب ونسئ كل مادار وماحدث
وبقوة كانه الٌقوى علٌه احد
_هو مٌن ده ال موجود واحمد ربنا!!
_ابنى اٌه نسٌت ابنى ال كان هنا من شوٌة وفى الوكالة اٌه ودا باء ؼٌرته ربنا ما ٌورك
وهى تنظر له فى خبث وقد استفذاته
_ابنك هو احنا مش راح نتجوز وبعدٌن اٌه الؽموض دا والناس دى والتعارؾ ال..ولم ٌكمل
وهى تقول له .بعد ان بدءت تلعب علٌه من هذا االمر انه اذا كان ٌرٌدها علٌه االن ان ٌصل الى
قلبها من خالل ابنها هذا وهو مدخلها الوحٌد لكل شئ فى حٌاتها وهى تحكى له بعمق وكما
فعلت مع الشباب فى ذلك الدور الرائع التملثى من هو بالنسبة لها ومن احبه فقد فاز بحبها هى
ودخل الى قلبها.وهى تجعله ٌفكر كٌؾ ٌعلب معه االن وما طرٌقه بااى الوسائل لكى ٌقترب منه
وهو ٌجاهز له الخطة والطرٌقة التى تجعله البطل الذى ٌنقذه من بعد ان ذهاب براسه سرٌعا لما
ٌدبره له وهو ٌاتى النقذه وٌكون بطلها هى.وهى تركه ٌسمك ٌداها وٌذهاب بفكره وهو ٌسمعها
تتحدث عنه وعن حبه..وهى بٌن اللحظة واالخرى تعطٌه نقط الضعؾ فٌها منه وما ٌمكن
الوصول لها به عن طرٌق هذا االبن لها والاكثر مما ترٌد ان ٌصل الٌه وهو ظن كرجل
االعمال انها الٌوم او الؽد بالكثٌر ستكون له وهو كرجل فى السوق وٌعرؾ كٌؾ ٌلعب وهى لن
تكون صعبة علٌه وان كانت تختلؾ عما عرؾ من النساء من ذى قبل ولكنها لن تعصى علٌه
وها هو قد عرؾ ما ٌمكن الدخول الٌها سرٌعا من خاللها وباالخص انه مازال الٌعرؾ من
سٌلعب وكٌؾ اللعب مع هذا االبن ولم ٌعرؾ ما ٌعرفه عنه ذلك التركى ومن معه ولم ٌصل
له من الخارج ممن ٌعمل معهم من هو ومن هى السباب اٌضا ؼٌر معروفة كما هو الحال فٌما
فٌه أمر والرابط بٌن كل ذلك فى هذا الظهورالٌوم وٌكفى له جالل الٌوم واالن ما هو علٌه من
ذلك اللقاء وتلك المتعة وهو ٌرى االنتصار والفوز بها وان كان هناك من ٌرصد اٌضا ذلك فهو
الفائز وبقوة وبعد ظهور ذلك الوحش وهو ٌنفرد بها وبالجلوس معها هكذا والٌعلم انها هى من
تدبر له النهاٌة ومن ٌصل له ذلك المشهد الٌصدق انه بالفعل استحوز علٌها وعلى قلبها .وهو
ٌظن بما سٌفعله مع ذلك االبن والحبٌب لها من افعال شٌطانٌه ولٌس التقرب له بالحب اوال وهو
ٌطابق مبداء العصى والتفاحة وهو ٌبداء بالعصا معه لما له من قوة وسطوة واالمور القانونٌة
ولٌس بالقوة العضالٌة بعد العمل مع مهران وتلك الخطة التى سٌستفٌد هو منها فى الؽد ولٌس
الٌوم وٌكفى للجمٌع انهم ٌتاكدوا االن انه قد امتالكها كما قال ووعد بذلك دون أي عناء او قتال
وؼٌره.واٌضا مع وجود اكبار الناس وهو ٌتدخل وٌنقذ ذلك االبن امام الجمٌع ومساعدات تلك
القوة من كبار القٌادات المعروفه له ولكل من فى ذلك االمر .وهى تكتم الضحك وهو ٌردد فى
نفسه تلك الجملة الشهٌر فى فٌلم (فجراالسالم) البوجهل لعنة  هلل علٌه
169

الجزء االول

حد الموس(حبيبتى)

_الٌوم نساء وخمر وؼدا حرب وقتال..وهى تنظر له بتلك االبتسامة والتسبٌلة وتخفى فى نفسها
ماال تبدٌه له من سخرٌة وهى تلعب به وترفعه الى اعلى علٌون بذلك االمروالحب الذى ٌره له
فى عٌنها وكانه اقتراب من قلبها وهو ٌظهر لها انه سٌكون االب له ولتلك الجمٌلة الشقراء التى
التشبها وهو ٌحاول جذب الحدٌث عن انهم كٌؾ هم اوالدها حتى ٌعلم كٌؾ ٌدخل الى قلوبهم
كما دخل قلبها.وهى تلعب به حتى انها قد جعلته فى لحظة الٌعرؾ ما ٌفعل وقد اخرج لها شٌك
بمبلػ (خمسة ملٌون جنٌه)وهو ٌثبت لها انه ٌبداء العمل معها من االن بشكل رسمى ومع
اوالدها حبا لهم وانه هو من سٌكون الحمً لهم جمٌعا وشرٌك ولن ٌسمح الاحد ان ٌفسد ذلك
العمل وتلك الشركه بٌنهم وها هو ٌثبت بذلك الخوؾ على العمل والجمٌع وهو ٌدفع ذلك المبلػ
وهو ٌربهن على ذلك الحب وٌبادر باالمروكان قدمرعلٌهم من الوقت من الساعات التى لم ٌحس
بها وهو معها ٌسمع منها وٌرى ذلك الحب وهى تبرراخفاء مشاعرها تلك لبعد هذا االبن عنها
وهى التنسئ ذلك الدور الهام الذى كان هو السبب فى ان ٌجمها بذلك االبن وهى االن تعترؾ له
بذلك الجمٌل وهى تجعله كما كرها التدخٌن من اجل تلك اللحظة من مسك ٌدها وهى تضٌع
بسبب تلك المشروبات جعلته ٌحب ذلك الوقت والٌوم من ظهور ذلك الذى كان ٌظن انه سٌفسد
عل ٌه كل شئ وهو مازال على مابراسه مما ٌدبر واالكثر هو بعد ذلك كٌؾ ٌبعده عنها هو وتلك
الشقراء التى من السهل امراها وذلك لمن ٌعشقها من هإالء الذٌن معه ولن ٌكون هناك أي
صاعب علٌه وهو قد بداء التمكن منها وهو من ٌلعب بالجمٌع هنا وبالخارج والٌعرؾ انها بما
تفعل االن وتدخل التششت على من ٌراقب وهى تعرؾ رإاسهم بانهم لن ٌقتنعوا بما هم فٌه
وسٌفعلوا ما براسهم ..وهى حٌن اتصلت بمارى لتاتى الٌها االن لتذهب معهم الى البٌت  .وهو
ٌقول لها وٌعرض علٌها الذهاب هو بها الى بٌتها وهو على خوؾ فعال من تدخل ذلك التركى
والعبث معهم اللٌلة ووهم بالطرٌق او فى بٌتها وهو ٌقول لها
_انا ممكن اوصلك او تجاى معى انتً البٌت عندى اللٌله..وهو ٌتعلثم فى تلك الجملة وٌرتعد
حٌن نظرة الٌه بتلك النظرة منها وهى تعود الى ماكانت علٌه من طبٌعتها السابقه كما عرفها
وهو ٌكمل سرٌعا
_وهم والدك برضة معنا..وهى تنهد وتقول له
_اها اعدل كده فى الكالم وازاى اجاي انا وهم معك باانه صفة
_صفة انك مراتى وحبتى وحٌاتى
_حبتك وحٌاتك اها بس مراتك ازاى واحنا لسه اتجوزن
_دلوقتى لو تحبى تكونى مراتى واالمر النهى لكل حٌاتى
_طب وهو فى ماذون دلوقتى
_انا أي حاجة تتوفر لى وانتً ست العارفٌن
_وماله بس فى حاجات مهم الزم تحصل وبنقول اٌٌه من الصباح مش فى اوالد الزم ٌعرفوا
واخد راٌهم واهالى
_اهلى زملك كل ال انتً عاوزها ٌحصل
_ال انا المنتخب عندى كله هو والدى وانك توصول لى عن طرٌقهم والانت تحب نحكى من
تانى ونقول بس المشكله انت عارؾ انا مابحبش اكلم اكتر من مره فى الحاجه نفسها ال بقولها
والاحب احكى واكرار ولو كنت بتحبنى صحٌح كنت فاهمت دا من اول كالمى وكشؾ لالمور
معك وعارفت انا بقولك الكالم دا لٌه وعارفتك دا مٌن وعشن اٌٌه وكل لبٌب باالشارة ٌفهموا
كانت تقولها وكانها المعلم رضا فى افالمه وهو ٌفخم الكالمات بشئ من انه مثقؾ كما كان ٌفعل
الفنان (محمد رضا)..وهو على الفوراحس بذلك الحب وانها فعال متعلقه به ولذلك اهتمت بكشؾ
امرا ابنها هذا لدٌه وهو ٌعلم انها التهتم بااي شئ ومن حولها جمٌعا لما عشرها فى تلك الفترة
بٌنهم وهو ٌنقادا االن وراء ذلك الحب وؼرو انتصاره وهو ٌنسئ كل شئ فى راسه منها
والٌفكر اال ان ؼدا نفس الموعد سٌكون حفل زفافه علٌها بكل شت الطرق وتكون له هو
بجسدها ذلك وراسها تلك..وهى تقول له
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_بالش استعجال والولد لسه راجع وعوزة اقعد واحتفل به النهارد وامهد الموضوع معه
كفاي انك خالص عرفت المهم ال انت عوزه مش صح
_اهم حاجة عندى عارفتها حبك ال كان معذبنى ومنؽص حٌاتى
_فعال ردك افحمنى لوكان ؼٌر كده كنت راح ازعل وانت عارؾ باء زعلى ازاى
_ربنا ماٌجٌب زعل ٌاست الستات وستى انا..وهى تاخذ منه قطعة من الحشٌش البٌور فى حجم
كبٌر ٌكفى لمن ٌضبط به ان ٌاخذ به حكم التجارة ولٌس التعاطى والسجن مابٌن ثالث الى خمس
اعوام او حسب الحاله الضبطٌه له..وهو ٌعطٌها لها من الحب وهو فى عجب من امراها .وهى
تقول له
_دى بداٌة لرابط المودة ومحمو ذكرى ال حصل النهارد معه..وهو ٌرد علٌها فى عجب
هو ازاى ابنك ٌشرب كدة
_اذ كان امه بتشرب وهو ابن معلمه وفى السوق من ٌومها مع الفراق انى عارفت اربى كوٌس
وهو كمان تربٌة االٌام وانت عارؾ مدرسة االٌام وانا مش أي ام والبرطة..وهى تحب تلك
الكلمة وتردٌها دائما بعد ان عارفت انها كانت تطلق علٌها .وهى تردها معها دائما وذلك القول
القدٌم (طربوش على نعش) وهى تعٌد نفس اللفظ امامه وهو ٌصتنع التوقٌر وانه من الذوات لما
هو فٌه واالهم هو معرفته القوٌة من هى كمإهل علمى كبٌر ولكنها تعلب دور المعلمٌن والقوة
وهو ٌظن انها تمثل ذلك الاخافته هو والجمٌع وهم على الٌقن والقوة من التمكن منها اال انها
بالفعل كانت صعبة علٌهم وباالخص حٌن اوقعت جالل فى شبكها وهى تعلب علٌه وعلى وتر
قلبه بعد ان استعصت علٌه بقوة كما لم ٌعهده فى النساء معه من قبل وهم ٌستعصوا علٌه اول
االمر ولكن سرعان ما ٌقع بهم بكل سهولة والٌقدر علٌه احد وجاءت تلك لتخرج علٌه كل ما
فعل..وهى تلمح له بكالمها (انها لٌست مثل خالتها الحجة بطة وتلك التربٌة التى راى بعٌنه
الفراق الواضح وهى تإكد علٌه بقوة ان بطه خالتها )وان هذا وتلك الشقراء العسل اوالدها
وتربٌاتها ولٌست اى تربٌة وهى تجعله ٌعود الى ذلك الشعور بالخوؾ منها واالكثر هو عدم
االقتنع بانه ابنها وبما اخذت منه ماهو اال للقضاء سهرة ولٌست أي سهرة .فلٌس الام ان تاتى
الابنها باالكٌؾ وهكذا الٌشرب وتشرب هى معه وهى تتحدث عن فرق التربٌة وهو قد عرؾ
فعال انه صاحب مزاج مما وصال الٌه من جلوسه مع الحجة بطة وما هو علٌه ذلك الذى تقول
علٌه ابنها ومنظرها ذلك الذى لٌس للتربٌة مثل تلك التى مهم تفعل لم تكن تمط بصله الى انها
معلمة وانما االقرب هو سٌدة اعمال ومن الدرجة االولى وما هى علٌه وهى تنظر الٌه من جدٌد
وترك له ٌداها لٌمسكها من جدٌد وهى تجعله ٌعود لتفكٌره فٌها والتجمع معها وهو ٌحلم بها
وبجسدها ذلك الذى ٌتاملها االن وهى عارٌا تماما امامه وهى تخرج به سرٌعا من هذا وهى
تقول له
_اواعى تفتكر ان ابنى ممكن ٌشرب الحاجات دى كده ادامى اها هو كبٌره بس الشٌشة انما
حتى السٌجارة صعب اوى ٌدخنها ادامى اال لوسمحت انا له وممكن اها اشرب معه الشٌشة بس
انا تربٌتى لسه راح تشوفها لما تقرب بجد منه ومنى وده ال نفسئ فٌه انك تقرب منه اوى
وكان نفسئ دا ٌحصل النهارد..وهى تتنهد بقوة وحزن جعل راسه تدور وٌندم على ما ٌفكر به
وهو قد عاد له انه من الممكن ان ٌكون ذلك هو عشاٌقها وهم سٌجعلوا منه كوبرى لٌصلوا الى
ما ٌرٌدوا كما فعل هو اول حٌاته حٌن لعب نفس الدور على امراة متزوجة تعشق ولٌس حب
لزوجها وهو ٌجعلها تخونه بكل سهولة فى قصة بشاعة وٌتزوجها وهو كان الٌرٌد ؼٌر ذلك
الزوج المسكٌن واالطاحة به من مناصبه لٌحل محله وٌصعد على انقده بعد ان اشتراك هو
وزوجته وتم االطاحة به وعاش مع تلك المراة التى بعت نفسها له وهى مازالت على ذمت ذلك
الزوج المسكٌن والتى انتحرات بطرٌقة بشاعة تنسب خٌانتها وما فعلت فى زوجها المسكٌن
الشرٌؾ بعد كشؾ امره وكشؾ ذلك الحبٌب الذى بعت نفسها من اجله وهى تترك من احبها
بجنون وعاش من اجل حبها واحترامها وهى ترى العكس مع من هو مثل هذا الذى كان
الٌتورع فى بٌعها وتقدٌمها لكل من ٌرٌد منه المصلحة وهى تترك العفة والحصانه مع رجل
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شرٌؾ..كل ذلك وهى تقراء ما فى راس ذلك القذر الذى حان حٌنه على ٌداها وهى ستفرج علٌه
الشارع فقط وتجعل منه علكة فى فم الجمٌع ولٌس امام من هم مثله من االكابر وهى تلعب به
االن وتجعله ٌندم بقوة انه لم ٌكسب حب ذلك من اول الٌوم وهو ٌعرض علٌها ان ٌقوموا
لٌذهبوا الٌهم وٌقضوا اللٌل معهم فى عزومة لهم فى ارقى االمكان وقضاء سهرة معهم كلهم
وهو ٌوحئ الٌها انه احبهم وهو اٌضا سٌحب اصدقائهم وٌكون االب ولٌس أي اب وهو
معروؾ انه اب حنون لكل اوالد اصدقائه او من لها اوالد وكان ٌتمٌا وهو ٌسعى معها وهو
ٌطابق قول الرسول صلى  هلل علٌه وسلم (انا وكافل الٌتٌم)وهو ٌلعب نفس دورها التمثلى
وتقامس تلك الشخصٌة من قلٌل مع الشباب وهى تردد فى نفسها كما قال (فرٌد شوقى ) لفنان
(زكى رستم) (دا انا عملتها قبل منك ٌحلو) وهو كان ٌعلم بانها لٌست تلك المراة المإمنة
الوراعة او تلك الحجة ذات القلب الطٌب العطوؾ.وهى تكشؾ كل مالدٌه وهو اٌضا بااحساس
ذلك الرجل الذى من الشئ اصبح شئ وهو ٌبٌع نفسه واهله وكل شئ من اجل الوصول
والمبداء له .ونفسئ ثم نفسئ وهو على علم من انها هى االخرى التقل عنه ولو هإالء اوالدها
حقا لبعاتهم اذا كان االمر فٌه ما ترٌد ولٌس بعٌدا وهو سٌثبت ذلك وٌتاكد ان كان اللٌلة ولٌس
اكثر من تلك الحقٌقة .وحتى ان لم بكن ذلك ابنها و هو حبٌبها وهو الطرٌق الى قلبها فلٌس هناك
مانع ولكن الٌوم فقط ولٌس الؽد او بعد االستحوز علٌها وان كان االمر زواج كما كان ٌرٌد
وهى ترٌد الاى سبب من ان تكون زوجته فلٌس مانع من ذلك وهو وما ٌرٌد لما ٌحسه وٌعرفه
من قوتها وماورائها ولكن االمر االهم هو انه ٌرٌدها بااى شكل االن ومع وجود ذلك االبن
اوالحبٌب سٌختلؾ االمر ان عارؾ انه عشٌق ستكون معها بشكل اخرولٌس صعب علٌه ممهم
كانت قوة ذلك وعضالته والؽد سٌكون االمر قد انتهى وانتهت اٌضا قصة ذلك ان كان ابن او
عشٌق ولكال لدٌه ما براسه له من تدبٌر ٌختلؾ فى ذلك ولكن! الٌوم هو معها االن وهو مازال
على عرضه من قضاء السهرة معهم وهى كانت ترٌد ذلك لتجعله هو لعبة هإالء الشباب امر
وعمر واها لوكان معهم ذلك الوؼد اكلى لحموم البشر لكان جالل هذا الٌوم والساعة هى نهاٌته
وهو ٌنتحر بكل ارتٌاح وٌترك الحٌاة بكل حب وعن رؼبة فى ذلك ولكن ٌكفى ان تترك علٌه
عمر هذا ولٌس أمر لما كانت تعلم وتعرؾ عنه وهى تتابع سٌر حٌاة امر وتعرؾ مع من ٌعٌش
وٌتعامل معهم فى ؼٌابها.وبالفعل كادت توفق على ذلك العرض كى تكمل ماتحب من سخرٌة
وبشكل اخر فٌه المتعة فعالا ولكن تذكرت مارى وما ترٌد لها وتذكرت ما بٌنهم من امور وهى
ترٌد ان تقضى وقتها هنا الاخذ هم راحتهم .وتكتفى بما فعلت فى عمر وما ستفعل بعد وهى
تلعب به كما تفعل مع ذلك االبن الثانى رامبو وهى تثٌر الفزع وتلهو به كما تفعل االشباح وهى
تجعله فى رعب وحالة هسترٌة قد صدقها الجمٌع بعد ذلك .وهى تلعب بجالل االن وبشتى
الطرق وهى تجذبه مره وتنفره اخرى لٌعود الى مابراسه من عشقه لذلك واللعب به .ومرة وهى
تجعله ٌإمن انه ابنها وهو سٌكون االب وٌندم لما حدث واالكثر وهى تعطٌه االحٌاء باانه هو
من سٌكون لٌس ابن زوجته فقط بل سٌكون له كل شئ والسند والذارع االٌمن وهو ٌعتمد علٌه
فى كل شئ .وهو قدراي منه ذلك وعلٌه ان ٌجرب ما هو اكبر عندم ٌقترب منه وهى قد فعلت
االكثر فى ذلك الجلوس وهى تحول الشٌك الى حسابها فى تلك اللحظات حتى الٌتم اى تلعب فٌه
وقؾ الصرؾ وؼٌره فى امور الشٌكات وبعد ما سٌقع هو فٌه وباالخص ما قد قالت له من تاكٌد
ان ابنها لن ٌكون مجرد ابن زوجته وهذا االحساس الذى ادخلته علٌه بقوة من مجرد نظرة منها
...............................................
وكانت مارى وهى تحس بما تفعله فرٌدة االن من امور شٌطانٌه كما تعودة منها ومعها وهى
تعلم كل ذلك من تلك االسرة وهى تعٌش بٌنهم ومعهم ولكنها فى خوؾ دائما من الناس كلهم
وهى لم تكن اال بها قوى ولٌس أي قوى وهى االستاذة والمدرس بااقوى الجامعات فى العالم
وهى تسٌطر بقوة على ذلك االمر وهإالء الدراسٌن من مختلؾ االعمار والبالد.ولكنها االن
هنا فى مصر التى تكراها لكل ما فى راسها والتصدق بذلك الحب الذى ٌرابط فرٌدة وهذا
الحٌبب وهإالء الناس جمٌعا ورؼم ما رات بعٌنها وتاكدت من ذلك وكل شئ كان امامها هى
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ومن معها وهذالحب لذلك الشاب وصدٌقه وهى ترى منهم كل خوؾ علٌهم واحترام لهم
جمٌعا مع اختالؾ هذا الصدٌق ابن الذوات وما ٌفعل من شقوه واشٌاء لمن فى سنه ولكنه
ٌحترمها وٌبجلها كل التبجٌل واالحترام والبسمة والبهجة واحلى حٌاة حٌن ظهروا فى
حٌاتهم هناك وهم ٌعٌشوا احلى االوقات واٌام التنسئ ابدا محفورة فى ذاكرتهم جمٌعا ولٌس
هى وحدها مارى وكل للحظات مرت علٌهم ومناسبة عاشوا فٌها فى كل وقت ومكان .وها
هى االن ترى نسخة اخرى التختلؾ عن امر ذلك الذى ٌفرض االحترام له من اول معرفته
مع اٌضا بعض االختالؾ .ولكنها لم ٌكن لها سلطان على قلبها وهو ٌتحرك نحوه هذا الجدٌد
الذى فعال احست انه الٌختلؾ عن هإالء الشباب من عاشت بٌنهم وان كان ذلك القلب تحرك
نحو امر فٌما سبق وظل هكذا لما هو علٌه من اول ان وقعت علٌه عٌنها وهو ٌجذبها الٌه
بذلك االلتزام وحب الدراسة واالحترام لنفسه وهو ٌمثل بلده فى الؽربة فى كل شئ وهى
كانت تفخر به من اجل ذلك واٌضا صدٌقه ولكن المشاعر التى اصبحت حب االخوة والقرابة
الدموٌة بعد العٌش تحت سقؾ واحد وهم كانوا االمان وخروجهم لكل متعة لوجودهم االثنان
بٌنهم ومعهم  ..وهى تعرؾ من هو بالنسبة لتلك االخت الؽالٌة واالم الصؽٌرة لها ولصدٌقتها
وحبٌبت قلبها وهى ترى منهم ذلك الحازم والصارمة والحافظ على حب تلك واحترامها
واحترام الجمٌع حتى امر حٌن راى تلك التإام لحبٌته وهو ٌتعلق بها وٌقع فى حبها.رؼم انها
قطعة اخرى من تلك الحبٌة ولكنه كان كانه دائما ٌقؾ امام تلك التى هى كل شئ له..واالن
وهى تركب السٌارة الى جورا أمر وهى تضع ٌداها فى ٌده بكل حرٌة وكانها بالفعل حبٌٌة
له اواخت كما هو اصبح امر اا سائد االن بٌن الجمٌع وهى من كل قلبها تفرح بذلك وكانت
تمنى بالفعل لو كان لها الحبٌب والرفٌق فى باقى حٌاتها ولكنها اصبحت مثل هإالء الشباب
تإثر صدٌقتها على نفسها كما كانت تسمع من فرٌدة عن تلك القصص من ذلك االثٌار وحب
بعضهم البعض وهى ترى اول تلك االمور فى ذلك اللقاء ومن قبل ذلك االمر مع هذا
الصدٌق الذى بالفعل عكس كل شئ فى حٌاته وذلك الثراء الفاحش الذى ترب وٌعٌش فٌه اال
انه كما لوكان نسخة من امر وذلك الضٌاع والتشرد الذى ٌعٌشه امر لما كتب علٌه ..وبعد ان
رات ذلك السخاء منه هو وعمر مع كل االصطاؾ من العاملٌن رؼم تنبٌه فرٌدة ان الحساب
انتهى والكل ٌلتزم بااوامراتلك المراة المعروفة لهم هنا وفى كل مكان اال انها قد عرفت انهم
هم اٌضا لهم مالهم من تلك االموار التى تعودا علٌها مع هإالء الناس وهى تحترم فٌهم تلك
االشٌاء .وبالفعل اراد عمر واحمد عمل أي شئ وادخل السعادة فى تلك الساعات لهم مع
بعض علٌها هى .وهم بكل فخر انها بٌنهم االن وهى كانت ملتصقة باأمر بقوة وحب وهى
تنظر لهم وهم فى االمام االان احد منهم لم ٌفكر حتى للنظر الٌها ولو فى المراها
االمامٌة.وهى تقول فى نفسها
_والرهان االن وامامى اثنان كالمنهم ٌصلح لحب والزواج واالخوة اٌضا وهى ترفض
االستمرار فى ذلك الرهان الخاسر وخسارة اجمل شئ وهو هذا الحب الجمٌل وتلك الحماٌة
واالسرة وجو الدفاء هذا وذلك االمان الذى لم تحس به من قبل اال بعد ظهور ذلك الوحش
وصدٌقه ومن قبل تلك القوة من هذه االم الحبٌة الشٌطانه وتلك الصدٌقة وبعدها فرٌدة التى
تملك اكثر من امها واالن كانت تعود لخوفها بعد العودة الى مصر وهى فى خوفها الدائما
رؼم ما ترى من قوة فرٌدة تلك الجٌش المحارب الزاحؾ مثل المؽول .وتلك االم التى كما
لوكانت النازٌن بقوتهم اال انها فى خوؾ والتعرؾ السبب حتى ان ظهر الٌوم هو ومن معه
من هإالء .وتلك الرموز السرة الطٌبة التى هى موجودة هنا وممثلة فى اسرة احمد طؽٌان
وحبهم الامر واحتوائه ولٌس كما وجدت مع جالل وامثاله فى السوق هاهى االن بٌن ٌدى اخ
بمعنى االخوة واخوة واصدقاء حتى بعد ان وصلت السٌارة ونزل منها جمٌعا عند مبنى قدٌم
وفاخر فى وسط البلد وقد عرفت انه ذلك المبنى هو عمارة (االمٌوبلٌا) المشهورة التى كان
ٌسكن بها الفنانٌن ورجال الدولة سابقا وهى مازالت من تلك التاحؾ والذكرى الجمٌله فى
القاهرة وهى تعلم االن ان بها ذلك الطٌب المشهور فى مصر والعالم اٌضا فى جراحة المخ
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واالعصاب ولذلك هو ٌفتح عٌادته فى تلك البنٌه المشهورة ..وصعدوا حٌث الدور الثانى
حٌث عٌادة ذلك الطٌب فى تلك الشقة التى هى االن وحدها كما لو كانت مجموعة شقق فى
بعض كما كان قدٌما حٌث السكن الواسع .وكما كان منزل فرٌدة القدٌم وسط البلد فى
االسكندرٌة وهى تعٌش مع ابٌها وتلك الجارة الحنون لهم التى اصبحت بعد ذلك زوجة ابٌها
قبل االنتقال والعٌش فى ذلك المكان الراقى فى االسكندرٌة ومعهم أمر كؤخ لها وابن البٌها
بعد المبادلة للشقة ابٌها وتلك الجارة بذلك السكن الراقى فى صفقة مع افندٌنا ابو صدٌق امر
وحبٌهم واالب لهم جمٌعا وهى ترى كل ادب من ذلك الذى ٌمالء عٌنه الحب لها وهو لم
ٌرفع بصره الٌها طول الوقت حتى وهى جالسة معه فى انتظارأمر وخروجه من عند ذلك
الطبٌب المشهور والمعروؾ .فى تلك العٌادة ذات االثاث الفاخر والتى لم ٌكن بها احد ؼٌر
موظفة االستقال الحنساء وتلك المساعدة الخاصة بالطٌب وعامل البوفٌه والطبٌب الذى ات
مبكرا قبل موعده المعتاد لمقابلة امر ومن معه الخذ الوقت معه بارتٌاح حبا فى امر وعمر
ولما بٌنهم اٌضا من اشٌاء وتلك التوصٌة الكبٌرة من تلك الطبٌة التى سمعت اسمها فى هذا
اللقاء واٌضا من قبل وهى تسمع عن جمالها وحبها وهى ام صدٌقة فرٌدة وزجة ذلك الضابط
التى تتمنى من كل قلبها ان تراها وتكون لهم االبنة مثل ماحدث مع فرٌدة .وهى تسمع عن
ضابط من ذلك الطراز التى تعشقه النساء وهى ترى أمر من قبل وهى تقراء عن قصص
هإالء الضبابط وهاهى ترى عمروهى تضحك فى نفسها حٌن احراجته فرٌدة الٌوم وهى
تلعب به ولكنها تحس انه مثل أمر والٌختلؾ اال فى القلٌل ورؼم ماهو علٌه من جذابٌة كما
فى رجال الجٌش والشرطة بالخارج اال انها تعلم ان هنا االمر ٌختلؾ كثٌرا ..وبعد االستقبال
الجمٌل لهم جمٌعا فى تلك العٌادة وهى ترى كانها فى اروبا وان االطباء هنا بالفعل لهم
المقدرة والنجاح والمثل اٌضا فى صدٌقتها فرٌدة تلك التى هى من اهم العلماء االن ولوال تلك
االحداث كان المفروض ان تكون ضمن منظمة الصحة العالمٌة فعال بل واكثر ولكنها هى
الترٌد التقٌد بااى وظائؾ بعد..ودخل احمد مع أمرالى الطبٌب بما لدٌه من قوار وشخصٌة
جذابه اٌضا وبعد ان جلست هى وعمر وتقدم الٌهم بالمشروبات الساخنه من البوفٌه ولٌس
النهم مجرد رواد مكان من زبائن العٌادة ولكن لكون عمر وأمر ومالهم وهى بمنظرها هذا
الذى ٌدل على انها زائره للبالد ولٌس اى ضٌفة وهى مع هإالء الشباب المعرفٌن بتلك الهٌبة
المكشوفة التى التخفى على احد ابدا..وحتى حٌن طلب الطبٌب عمر لحدٌث معه وجلس احمد
الى جوراها ٌتحدث معها عن العمل والسفر وهو ٌبعد بها عن التفكٌر فى مرض امر وما
اصابه وهى ترى علٌه الذكاء فى ذلك االمر وهى تحس انها الى جواراخ اكبر بصدق .وهى
ترى ذلك النبوغ العلمى وتؽٌر صورة الوطن لدٌها وان هنا بالفعل من هو نجاح ولٌس كما
ٌشاع عن العلم فى مصر ومن قبل رإٌة أمر وصدٌقه وسرعة تفوقهم فى الدراسة ومن اٌضا
هإالء الوافدٌن من مصر للدراسة فى الجامعة وهى ترى تقدمهم مع تلك التقنٌة الموجودة فى
التدرٌس بالخارج وهإالء النماذج من علماء مصر ومن امثال ابضا فرٌدة وهى تسمع منه
عن سفره اٌضا لخارج وتلك الدوارت التعلمٌة حتى وهو بالجامعة وعن حبه الامر هو
واسرته وهم كلهم على ٌقٌن من انه ذو مكانه كبٌرة ولكن الحب له هو كان اهم العوامل
لالراتباط به وباالخص حب الحج وتعلقه به ومن بعده الحاجة التى لم تكن على راحتها
االوهى معه هو وصؽٌرهم سامح االخ االصؽر لهم حتى لم تكن تكون امامه هو االبن االكبر
براحتها ..ومارى تحلم بلقاء تلك المراة وكل امراة سمعت عنها من فرٌدة فى حٌاتها هى
وامر .واحمد ٌقول لها انها ستكون هى وفرٌدة االخوات لهم وامه التى تحلم طول حٌاتها
باابنه لها على هإالء الذكور هو واخوه االصؽر..وهم ٌضحكوا من ذلك وهى كانت تعلم او
براسها الفكرة السائدة عن كرهٌة البنات لمعظم االباء اال انها كانت تعلم عن عشق والدها
لها ..وفرٌدة اٌضا وهى تحكى لها عن حب ابٌها لها والحرمان من تإامها واحمد ٌوصؾ لها
مدى حب الناس هنا االن للبنات وهو ٌحكى لها عن تعامل امه مع زوجته رؼم قوتها
وصارمتها فى التعامل لتربٌتهم كاوالد ذكورولكن حرمانها من البنت وذلك الذى ٌرجع لقوة
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الرجل كما اثبت العلم وهم ٌضحكوا حٌن القول عن قوة ابٌه الذى كان اٌضا حزٌن من ذلك
انه لم تكن له ابنة ؼٌرتلك االن ابنة صدٌقه ابو عمر وتلك الؽادة التى كانت تمنى مارى من
كل قلبها السمع عنها االن كل ماترٌد بقوة لما وصال لها ومما فى راس فرٌدة من اشٌاء
وتدبٌر كى تكون الامر فى قصة اخرى هى ورائها وكا ام فى ذلك وؼٌره..اال ان عمر
وأمر قد خرج من عند الطبٌب فى ذلك الوقت وكان الطبٌب معهم وهو ٌودعهم بعد اكثر من
نصؾ ساعه معه داخل حجرة الكشؾ وعمر ٌقدم له مارى على انها اخت امر اال ان
الطبٌب مد ٌده وامسك مارى بقوة وهو ٌحٌها وهى تذكر انه رائته من قبل وقبل ان تعصر
راسها قال لها الطبٌب
_اخٌرا رجعتى مصر ونوراتٌها ٌااستاذة..وهو ٌبتسام لها بكل رقة وهو كما لو كان مثل هإالء
االطباء فى اروبا وهو منتصؾ الستنٌات من العمر ولم ٌظهر علٌه عمره هذا لم هو علٌه من
الجسد القوى والشعر الذى ماازال اسود وبه بعض الشعر االبٌض وذلك الوجه الذى ٌدل على
العز وتلك االناقة وهو ٌكمل لها
_طبعا بتحولى تفتكرنى بس على العمومانتً راح تفتكرى لما ترجعى البٌت وتقعدى مع بنت
الشاطٌن الزروق ال طبعاراجعت معكى ومعها بلوٌها ال سابقها وسالمى علٌها وال اقولك بالش
ربنا ٌجعل كالمنا خفٌؾ علٌها هى وال معها راح اعمل اٌه اكٌد الزم راح نتقابل بحكم المهنة
والعامل المشترك دا..وهو ٌشٌر الى امر والكل ٌكتم الضحك مما ٌقول الطبٌب وهى تبتسام له
وترد علٌه فى ادب
انت ما تنساٌش ٌادكتور بالش برفسٌررعشن احنا فى مصرمع ان حضرتك اهل لها..وهى
تظهر قوتها فى الرد والتعارؾ بلؽتها تلك المكسورة وهى تإكد له انها قد عارفته وهو احد
هإالء االطباء المعرفٌن اٌضا فى المستشفى الملكى فى لندن واستاذ فرٌدة السابق وزمٌل تلك
الطبٌبة االم وحبٌة فرٌدة وام صدٌقتها الطبٌة اٌضا..وهو قد تقابال معهم هناك وتم دعوته مرة
فى بٌت االم الكبٌرة ام فرٌدة التى هى كبٌرة لما هى علٌه من قوة ونفوذ ومرة اخرى للعشاء فى
دعوة اٌضا من تلك االم فى ملهى لٌالى كبٌر جدا وعرٌق فى وسط لندن وهو من امالك ام
فرٌدة اٌضا..وهم فى اعجاب من قوتها تلك التى ادخلت الرٌبة فى عمر وهو ٌرى ذلك االمر
وبالفعل كاد الطبٌب ٌترك كل الموعٌد التى معه وٌود الذهاب معهم لٌرحب بتلك الضٌفة العزٌزة
اال ان عمر ذكره بمواعٌد من هم فى حاجه له من المرضا وهم سٌقوم بالواجب واالمر لٌس
صعب وهى بٌنهم االن وسٌاتى الجمٌع اٌضا .وهو ٌقول لها ذلك الطبٌب وهو فى حزن
_انا فعال عوز اجاى عشن ارحب بكى هنا كوٌس بس الشباب افضل منى وانا رجل عجوز
وقعدتى مش مستحب وال..ولم ٌكمل..وأمر رد علٌه وهو قد ظهرة علٌه القوة من جدٌد لما فعله
معه ذلك الطبٌب من اشٌاء تساعده على القوى الٌوم او الؽد على االكثرمن اجل ان ٌكون مع
تلك الشٌطانه االم ومن معها وهى تلك االخت التى ٌعلم انها ماهى اال اخت بالحب ولٌس
النسب ..وامر ٌقول له
_اٌه ٌادكتور انت الخٌر والبركة..فقال له الطبٌب
_و هلل ٌابن الكلبة دلوقتى دكتو بعد ال عملتهوه فى انت والكلب دا والددبوب التانى ونسٌنا انى
الدكتور واالستاذ بس الحساب مع الدكتورة ناهد امك وكفاى ال راجعت والخٌر والبركة باء لما
نشوؾ مٌن ال راح ٌكون البركة انا وسنى خلص كدة طبٌعً ان اكون بركة فى البٌت انما لم
نشوؾ انت باء راح تكون البركة والحبة البركة ٌاكلب..وهى التفاهم من ذلك االمر وتلك
الكلمات .والطبٌب ٌقول لها
_انتً قولى بس الكالم دا لٌها وهى راح تفاهمك كل حاجة عشن انا عارؾ لسه معرفتٌش
حاجات كتٌرمن ال بنقولها هنا وعلى العموم هى جات وراح تطلع علٌه وعلٌنا كلنا العفرٌت
الزرق والحمر بتوعها وال وراها وال عمله فٌن الكلب دا هو وال معه دا والتانى واقول اٌه بس
عشن خاطر دكتورة ناهد بس الزمٌلة..وان كان ٌدل ذلك الحوارعلى شئ وهم مع بعض خارج
حجرة الكشؾ فى منتصؾ تلك الدرها وامام الجمٌع من الموظفٌن فذلك ٌدل على ما بٌن ذلك
175

الجزء االول

حد الموس(حبيبتى)

الطبٌب وهإالء الشباب امر وعمر وبالطبع الصدٌق االخر والدكتورة االم ناهد الحبٌة لهم جمٌعا
وماهم فٌه مع بعض من افعال شٌطانٌه اذ تجمعوا والعالقة القوٌة مع فرٌدة ومعهم جمٌعا وهى
اٌضا حٌث المعرفة السابقه لذلك الطبٌب والتحدث معه وهو ٌرى تفوقها ونجاحها وهو ٌتمنى
منها هى وتإام فرٌدة العودة الى مصر وهو ٌسخر من عودة فرٌدة معهم باللؽة االنجلٌزٌة
الصحٌحة وهو ٌقول لهم اما هى
_فاهلل خٌر حافظ منها ومن عودتها واٌه ٌاترى النٌو لوك الجدٌدة ال جات به وانواع
الشرالحدٌثة معها وهى االفضل لها ان تكون هناك بٌن اهل الؽرب اوحتى شرق اسٌا وتبعد عن
مصر ومن فٌها ..وبعد ذلك اللقاء الممتع وهى تؤمل منه الزٌارة لهم وهى تحفظ كل ما قال فى
راسها حتى تفاهم معنها من فرٌدة ولٌس من الشباب وهو ٌإكد علٌها انه لمفر من مقابلة الخطر
وتلك االنسانه ولمفر من القدر بكل سخرٌة وهو ٌإكد علٌها ان تجعل فرٌدة تهتم بحالة أمر وهو
ٌقول لها
_ اطلبى من شٌطانة العلم والطب تنهى حالته بمالدٌها من كل ماٌمكن عمله بعلمها الذى تتفوق
به على كل االستاذة مثلى وؼٌرى..وهو ٌهمس لها على انفراد
_ بالش ٌخوض االن اى معارك فهو البد ان ٌخضع للعالج بالمستشفى اال انها قد تكون باء
اختراعت شئ االن النهاء ذلك المرض بطرٌقة فورٌة وسرٌعة ودا اكٌد وراح نكتشؾ لم الدنٌا
تولع هنا ولكن لو معها العالج فالحاجه ومفٌش اى داعى لذهاب الى المستشفى بعد وان كان
االمر عكس ذلك فهو البد ان ٌكون بالمستشفى بعد الؽد بكتٌر..بطرٌقة كالم االطباء فى ذلك
وخافت مارى وتؽٌر وجهها مما تسمع االن وهى على ٌقٌن ان السند لهم ؼٌره حتى من هم معه
االن هى لم ترى قوتهم بعد مثل مارات مع امر وصدٌقه وهى تمنى ظهور هذا الصدٌق االن
الذى تعلم انه على وصول هو ومن معه.االان الخوؾ عاد لها وعن هذا الوحش وما اصابه وما
حل به وهى تعلم ان فرٌدة قد قدمت الكثٌر لعالج اصعب الحاالت والتى كما لوكانت ساحرة
ولٌست طبٌبة بل واكثر وتلك االكشتافات التى تقالب علٌها الدنٌا كما كان فى كالم ذلك الطبٌب
وهل ستقؾ عاجزة عند مرض حبٌبها هذا ؟ وما هو نوع مرضه هذا وهم فى عٌادة اكبر
المتخصصٌن فى المخ واالعصاب!!وهل مثل ذلك البرفسٌر ٌفشل فى عالجة اما ان حالته
تدهورة الى ذلك الحد واصبح ان االمر خطٌر وهى فى خوؾ وكؤنه اخٌها الصؽٌر او ابنها مثل
فرٌدة ولم تحس بشئ اال وامر ٌاخذها تحت زراعٌه وقد احس بها الجمٌع ولٌس هو فقط من
كالم الطبٌب الذى اخداها من بٌن ٌدى امر وهو ٌقبال راسها كااب وهو ٌقول لها
_وحش حبتك لسه بقوته ومش الشطانة اال معكى متعرفش تعالجه اها هى فشله بس دمؽها لسه
رهٌبة متخفٌش بس الراحة دلوقتى اهم لحد متعرؾ الحالة بوضح وده سهل الن انا راح ارسلها
كل حاجة بس عن طرٌق ؼٌرى عشن انا مش ناقص عفرتة ..وهو ٌدخل علٌها السرور بتلك
الكلمات لٌؽٌر من تعبٌرات وجهها الذى ظهر علٌه الخوؾ حتى ان عمر احس بما هى علٌه من
ذلك الحب واالحتٌاج الى امر ودوره االن حتى ان ٌثبت لها هى ومن معها انه هو والموجودٌن
مثل امر فعال والخوؾ على حٌاتهم وهو معهم..وذهابت من جدٌد ٌبن ٌدى أمر ونزل بعدان
تبادال مع الطٌب المصفحة واالحضان مع امر وعمر وهو ٌداعب فى امر وٌسخر من عمر
وهى تمسك ٌدى أمر بقوة حتى وصال الى السٌارة من جدٌد وذهاب عمر الى القٌادة والى
جوراه احمد.وهى ذهبت مع امر الى الخلؾ وهى تجلس وتلتصق به.وهو ٌبتسام لها بقوة
وٌضؽط على ٌداها وهى تقول فى نفسها
_ماذا اصبك اٌه الوحش وانت مولعها فى اروبا جوها وبرها..وقد احس الجمٌع بتلك الكلمة التى
فى راسها وقال احمد وهو ٌرى ماٌرى من ذلك الحب وهى التخفٌه وعمر الٌحس بالؽٌرة من
ذلك على من احب وهو ٌعلم انها ستكون له هو وان امر هو من سٌجعلها له فى شئ نفسئ قوى
وحب لذلك الشئ من هذا الذى احبه وتعلق به كما لوانه صدٌق طفولة مثل ذلك المدال صدٌق
عمره.ولكنه ٌعلم ان أمر سٌكون دوره االن وما ٌجعل ذلك الحب ٌظهر وهو االهل لذلك..حٌن
انطالق بالسٌارة براعة وهو ٌذهاب بهم الى حٌث طرٌق وسط البلد من جدٌد واحمد ٌقول
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_اٌوه ادلع كدة كوٌس عشن توقع قلب امك واختك ال رجعوا من بره وعشمنٌنى فى رجلهم
ٌارٌت ابوك الحج كان هنا والامك الحجة وابتسم أمر وعمر ٌرد
_هو الحج بس والحجة ما الكل جاى اللٌلة وقلوبهم ربنا اال اعلم بها وكل دا عشن الباشا ٌفضل
فى اجازة ومٌروحش التمرٌن والالمنتخب وهو عمل فٌه مرٌض وموقع فلب الكل..وهو واحمد
بابتسامه عرٌضة وكؤن االمر ماهو ال دور برد وتعب خفٌؾ .حتى الٌدخل الخوؾ الى قلبها
وهى تحس بما هم علٌه من ذلك التخفٌؾ علٌها وقدعلم الجمٌع بما فٌهم احمد ماهو مدى احتٌاج
هإالء القوم له ولوجوده بٌنهم .وهو ٌإمن انه بالفعل ماهو اال قرٌب مقرب ولٌس اى قرابة بل
فعال هى قرابة الدما واالسرة الواحدة والخوؾ تسرب الى قلب عمر وهو ٌعلم ان اللٌلة طوٌلة
جدا ولن تمر هكذا بعد ما حدث طول الٌوم وهو اٌضا تاكد من كالم فرٌدة ولٌس مالدٌه من
معلومات فقط لم تكن بالكثٌرة وهو لم ٌعرؾ اٌضا أي شئ من رئٌسه وابٌه وحبٌب أمر وقائدهم
لكن االهم لٌس االمر مثل ماكانوا فٌه خارج مصر..وكانت وهى تشرد بفكرها من جدٌد فى
هإالء الشباب امر ذلك النموذجى وعمر الذى كما لوكان احد ابطال المصارعة واحٌانا البنات
التحب النموذجى وانما االمر قد حسم بان امر اخوها االن وهى سعٌدة بذلك وهى تضع راسها
بٌن صدره وتحس به وهو متمسك امامها وامام الجمٌع .ولكنها تخاؾ اٌضا من الدخول فى أي
قصة حب لما تعرفه من عواقب ذلك الحب وامرا االختالؾ الذى هى علٌه فى هذه القصة من
اختالؾ الدٌن بٌنهم وان كانت تعلم بقوة هإالء االن وكٌؾ سٌحموا وٌحاربوا من اجل هذا الحب
وهى لم تكن مصرٌة االن وذلك اٌضا سوؾ ٌسبب الكثٌر له من تحرك له قلبها وقوانٌن العمل
العسكرى  .وهى مثل اى من ات من الخارج وعاش الحب مع المصرٌن وتزوج منهم ونعم
االن هناك الكثٌر من العواقب ولكن لترسٌخ الكثٌر من القصص فى راسها وهى حٌاة امها وبعد
وفاة ابٌها والعودة الى بالدهافرنسا ..وقصة امر السرٌة التى قدعلمت بها او باجزاء منها عن
امه التى كانت من ؼٌر دٌن ابٌه واالرتبط به وكانت النتٌجة هذا الفراق وهى الى جواره وهو
محروم منها وؼٌره من تلك القصص ..وحتى وهى تذكر ذلك الطبٌب وهو ٌشبه هذا البرفسٌر
الذى ٌعمل مع تلك المنظمة التى كانت ترٌد االستحواذ على عقل فرٌدة وتجنٌدها معهم
والفكارهم وهى تنقاد الٌهم لوالظهور أمر والتدخل النقذها بعد ان دخلت بٌنهم فى تلك القصة
المروعه الكبٌرة اٌضا والؽرٌب بعد ذلك انهم قد اصبحوا اصدقاء وحب الأمر وهم بشت الطرق
ٌرٌده ا ٌضا بٌنهم وهم على ٌقٌن من قوة فرٌدة المستمد منه هو وهم بكل احترام لخصوٌة فرٌدة
كاامراة عربٌة ولها ما ٌخصها من تقالٌد وعادات ولكن هى قى المقام االول تندرج تحت بند
العلماء ولٌس من السهل لها ان تنقاد تحت مسمى الحرٌة والرؼبات الموجودة بالخارج ودخول
تلك المؽامرات الشهوانٌه .وحماٌة امها لها كما كانت تحمى تإامها وهى مارى فى نفس الحماٌة
حتى ٌكون على نفس الشئ لكل امراة مصرٌة وعربٌة لها خصوٌتها وتقالٌدها ان عادوا الى
موطنهم او وجدوا من ٌقدرهم من رجال وحب وزواج وهى تلك االم الترٌد لهم اال رجال
بعٌنهم كى ٌكون ازواجهم ولٌس اى رجال وحلمها هذا الذى بالفعل تحقق..وفرٌدة التى اظهارات
عبقرٌتها بعد ان وصلت الى لندن والتحقات باحد المستشتفٌات ومنها الى المستشفى الملكى
والعمل بها وهى كانت اساسا محل دراسة لهإالء الناس هناك من اول وصلها والتحقها بالعمل
وهم كانوا بانتظرها وهى كانت تخرج من حالة نفسٌة سٌئة بعد وفاة زوحها الذى كان ٌعشقها
وٌحبها بجنون فى حادث مروع فظٌع وهى تخرج ما فٌها فى العمل وتعود الى عبقرٌتها التى
كانت مدفونه فٌها من الصؽر وهى فى سرٌة من امرها وحتى وهى تعمل هنا فى مصر وهى
محاط بالجمٌع والخوؾ علٌها من ذلك النبوغ المكشوؾ لكل من هنا صؽٌر وكبٌر ولكنها كانت
التهتم بشئ فالجمٌع هنا حولها ٌحمٌها وٌخاؾ علٌها وهى معها هذا الحببٌب صؽٌرها .اال انها
امام التقدم والتقنٌة الموجودة بالخارج لم تسطٌع ان التظهر تلك العبقرٌة والنجاح من اول ساعة
لوصلها ولٌس بعد اٌام واالكثر كان نقمتها على هذا الحبٌب بعد ان عادت الٌه وهو ٌتركها مرة
اخرى للسفر بحجة انها مازال امامها المستقبل والنجاح وهى تعلم انها اذ اصبحت خارج مصر
لن تستطٌع ان تتمكن من نفسها وان تنكشؾ قوتها التى ظل ابواها محافظ على ذلك السر
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واخفائه رؼم ظهوره رؼما عن الجمٌع وهو لم ٌكن فى حٌاته ؼٌرها وهى كل شئ له بعد فقد
امها وتإامها وهو على خوؾ علٌها من المستقبل لما هى علٌه وما سٌحدث وهو قد قاسئ ذلك
المرار من قبل مع امها وبعد العودة من جدٌد الى مصر والعٌش من جدٌد مع أمر وهو ٌحاول
الخروج بها من ماهى فٌه وقد ازادت حالتها سوء لما اصابها ولوال وجوده معها وهو مازال
االخ واالبن لها وانقذها اال انه عند اول فرصة لسفرها والتحقها بالعمل فى لندن وهو ٌسعى
لبحث لها عن فرصة لنجاح وهو ٌعلم مابراسها وما خلقت له من العلم والعمل وهو ٌضحى
ببعدها عنه من جدٌد رؼم ما قدوصل الٌه فى عمله وعلمه اال انه حٌن كانت قد ات لها الدعوة
من لندن للعمل والدراسه او التدرٌس هناك بما كانت قد اشتهرت وعرفت وهى تعٌش مع
زوجها فى فرنسا وقد كان اسمها ٌترد فى كل اواسط اروبا بحكم زوجها من اشهر رجال
اعمال ومرافقته واالهم ما كان لها من دور هنا فى مصر وحٌن العودة مرة اخرى واكبر
المستٌشفٌات الحكومٌة واالهلٌة الخاصة تطلبها بما فى ذلك عملها السابق بالمستشفى العسكرى
المشهور اال هى فرصة لندن والمملكة المتحدة التى وفقت علٌها والٌعلم احد حٌن ذلك لماذا ؟بل
وقؾ الجمٌع معها وساعدها فى ذلك والخوؾ ٌمالء قلوبهم وهم ٌعلموا انها سوؾ تذهب الى
حٌث المجهول والى طرٌق ال نهاٌة له ولكن االمر السهل انها عاشت فى اروبا واستقرات هناك
ولكنها كانت زوجة ولم تمارس العمل وأمروهو ٌبرراالمر بانها لم تخلق لتكون مثل اى امراة
عادٌة.ولكنه على ٌقٌن انها لن تبعد عنه وانه فوق راسها فى أي مكان وهو ٌتحمل على عتقه
مسئولٌتها وحماٌتها حتى لو كانت نفسه الثمن فى ذلك ومها تبعد او ٌحٌط بها أي شئ فهو
موجودة ولها كما كانت وهى تعٌش بعٌدا وامراة متزوجة وخرجت من حٌاته اال انها لم
تقدرعلى بعده وفراقه اخواها وابنها وابٌها وهو معها ولها وهو ٌحس انها كانت لها الرؼبة تلك
المره فى السفر ولكنه اذ مانعها لم تكن الترفض وتعٌش معه كما ٌرٌد اال انه كان ٌتمنى لها
حٌاة كرٌمة كما كانت مع زوجها سابقا وهى مثل االمٌرات وتلك الحٌاة التى كانت تعٌشها وهو
اذ كان قد ندم على سفرها وبعادها اشد الندم بعد ان كانت له الفرصة ان تكون معه مثلم كان
ٌحلم وٌتزوجها وتعٌش معه وهو ٌحبها ام واخت وهو ٌحلم بها اٌضا كازواجة ولكن االهم هو
انها هى االخت التى ٌبحث دائما عن سعادتها فى كل وقت وهى نفسها ان كانت ترغب ايضا ان لو
تزوجها فى ذلك الوقت وعاشت له هو فقط بعد ان اصبح مناسب لها ومع ترحٌب الجمٌع ولكن
التعلم لماذا ؟وافقت على البعد عنه وهى تعلل االمر انه البد ان ٌبداء حٌاة وحب لمن هى فى
سنه ولٌس مع امراة ارملة وهى اوال ماهى اال امه ولٌس اخت فى هذا المقام وهى تحلم ان تره
مع التى تنسب عمره..وبعد ان عرفت طرٌق امها وتإامها وذلك بعد تدبٌر تلك االم لقائها من
جدٌد وااللتمام الشامل بعد ذلك الفراق وهى تدخل بها الى ذلك العالم المجهول الذى ارادو
الدخول لها عن طرٌق امها اكبر راعى لهذا العالم والراس المسٌطرة وهى فرٌدة تلؽى حسها
باالخطار وتضحك على نفسها بحجة العلم وهى التقتنع بذلك الشئ اال وهى تكشؾ ذلك االمر
عند اول دعوة لها فى احد انادٌة (المكابى )الذى هو تحت رعاٌة الٌهود فى العالم وهى قد تعلقت
بااحد البافسٌررات فى المجال وهى ترى علٌه هذا الجنون العلمى المشهور به العلماء.وهى
تاكد ان تنخدع فٌه او تضحك على نفسها حتى ظهر لها حبٌب قلبها فى هذا الوقت وهى تتاكد
هنا ان سفرها هذا لٌس من فراغ وهى من ٌومها وهى تفعل فٌه ما تفعل من كل وسائل التعذٌب
النفسئ والبدنى مع هذا الحب الشدٌد وهى التنسئ انه هو وهى طرؾ فى لعبة استخبارٌة وهى
تلعنه النه قبل ذلك ضحى بها وحبها ان تكون معه .وان لم تكن هناك الفرصة الانتقام منه رؼم
ما تفعله فٌه فى سرٌه الٌعلمها احد وان كانت قد ظهرت للبعض واال ما علمته مارى ولكن
االمر الذى كانت تحسه تإامها وامها وهى االن بالفعل تود لتكمل علٌه هنا وباسم الحب الذى
ٌرابط بٌنهم اال انها كاام تعقاب ابنها الصؽٌر ولم تنبه الى ما كان ٌدور ...بٌنهم وهى بٌن
احضانه دون اى خجل منهم وهى تذكر اٌضا تلك القوة الؽرٌبة فى فرٌدة وهى تعشق
الرٌاضٌات والفٌزٌاء رؼم عدم دراستها لهم اال فى المراحلة الثانوٌه وهى تستمد قوتها
الروحانٌه والعلمٌه منهم وفى رابط اكتشفاتها العالجٌة واالشٌاء االخرى التى تعلق باشٌاء تدخل
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فى العملٌات العسكرٌة وذلك العلم الذي ٌستخدم فى اروبا وامرٌكا من اجل صناعة االلٌات
الحرب والدمار والجدٌد عن زراعة االمراض ونشر االبوباء وؼٌره مما هى فٌه مثل هإالء
الناس وهإالء العلماء كما لو كانت احد رواٌات (دان برون)المشهورة فى العالم واالكثر مبٌعات
والتى ظهرت لسٌنما مثل (شفٌرة دافٌنشئ) وؼٌرها وهم بعد ظهرها كما لو كانوا ٌعٌشوا فى
تلك الرواٌات رؼم ماهى علٌه امها من افعال واثارة لجدال والشكوك التى لم تكشؾ طول
حٌاتها الهإالء بنتاها تلك التإام لفرٌدة وهى تعٌش معها ومن بعد هى مارى اٌضا وهم ٌعٌشوا
كما لو كانوا بنات احد اثرٌاء المملكة المتحدة ولٌس كااى اثرٌاء وحلم لم تكن تحلم به مارى ابدا
وهى تعٌش فى حماٌة تلك المراة وابنتاها حتى ظهرت فرٌدة لهم وانقالبت الدنٌا راسا على عقب
حٌن ظهر الٌها حبٌها هذا الذى حاولت االم التدخل وابعاده عنها كما لو كان االمر مثل تلك
االفالم المصرٌة القدٌمه التى كان تحدث قدٌما ولكنها سرعا ما اختلؾ االمر لدٌها وهى تسنجد
به رؼم قوتها وما تحت ٌدها من اناس ٌعملون معها ولها كما لوكانت (سلٌمان النبى) وهو
ٌسخر الجن والشٌاطٌن لعمل له اال انها لم تشاء اال ان ٌكون هو وصدٌقه لها هى وهى تتعامل
مع امر كزوج لها هى تلك االم زوجها هى ابو بناتها واالهم وهى تتعامل معه كحفٌد ولٌس ابن
وهى بكل ارتٌاح وامان بعد تلك الحٌاة التى كانت تعٌشها وحداها بقوتها وسطوتها حتى انها
اردات ان تعٌش باقى حٌاتها بكل راحة وامان بعد ظهورهم هم االثنان امر وصدٌقه لهم
وللجمٌع وكل افعال منهم صبٌانٌة وشٌطانٌة وكل رجولة وامان لهم جمٌعا .ولذلك لم تهتم بما
حققت وات الى مصر من جدٌد مع ابنتها وهى كما كانت تخطط لذلك الٌوم وعودتها وهى تحلم
ان ترى زوجها وحبٌها الذى حرمت منه لالسباب لٌس لها ذنب فٌها.وهى ترٌد ان تقول له
هاهى التإام جاءت وهى استاذة بالجامعة ومهندسة مثلك وهى عذراء لم تإثر فٌها الحٌاة
بالخارج وبها كل ماتفخربه النفس كما تاربت اختاها وهى تمنى ان تظهر براءتها امام ابنتها
فرٌدة التى التحمل لها أي مشاعر الحب منذ ان تقابال واللقاء بعد الفراق وهى تحاول جهد ما
استطاعت ارضائها وهى على امل الٌوم الذى تعرؾ وتإمن انها لم تكن االم المستهتره التى
هربت من زوجها وحرمتها من اختاها وهى تعلم ان اباها لم ٌشوه صورة تلك االم لدٌها ابدا..اال
انه هو نفس االحساس الذى ٌعٌشه امر لكره امه تلك وهى شرٌكة له فى ذلك وما ٌرابط بٌنهم
من ذلك العنصر المشترك فى حٌاتهم وهو فقد االم..واالكثر برهن على حب اباها لتلك االم هو
انه كان الٌرٌد ان تكون فرٌده رؼم تفوقها الدراسئ فى تلك المواد الرٌاضئ كالفٌزٌاء
والرٌاضٌات وهى ترٌد ان تكون مثله مهندسة اال انه كان ٌرٌد ان تكون مثل امها طبٌبة فابفعل
كانت االم طبٌبة واصلها كردستنى وهى خرٌجة الاحد اكبر جامعات اٌران فى وقت لم تكن
المراة ذات اهمٌة وحق فى اٌران..وبعدها اهم الجامعات فى اروبا وانجلترا باالخص وهى
تحمل نفس الدرجات العلمٌة الكبٌرة مثل بناتها وهى اٌضا تسعً ان تكون تلك التإام مهندسة
مثل ابٌها ..وهم كانوا دائما فى عجب من ذلك التفوق العلمى لها هى فرٌدة وهم ٌعود الٌها
كامراجع لهم رؼم تفوقهم هم االثنان هى مارى وتإامها وذكاء تلك التإام الذي ٌختلؾ عنها اال
فى سرعة تعلمها االشٌاء كما كانت تعلم من أمر فنون القتال بسرعة ولكن ذلك حبا منها له
وهو ان كان اٌضا ٌملك الكثٌر من المواهب لٌس القتال فقط وانما باالخص حب العلم والتعلم
وهو له سرعة بدٌهى وهو ٌتعلم من مارى سواء فى المحاضرات او وهو ٌدرس تحت اٌدى تلك
التإام وهى مارى كما لوكانت المدرس الخاص له وهى تشرح له هو وذلك الصدٌق او حٌن
التواصل واالبحاث ولكن االمر حٌن كان مع فرٌدة وهو كانه فعال مع امه او المدارسة فى
المراحل االولى للتعلٌم وهو معها وٌتعلم منها فى شئ كان ٌزهل الجمٌع وٌتعجب منه الكل
وحتى ذلك الصدٌق اٌضا وهم حٌن رإاٌتها لم ٌكون اال بالفعل فى احترام شدٌد وان كانوا هم
كذلك مع الجمٌع ورؼم ان أمر من تحمل مسئولٌة نبوؼها وسرها هذا بعد ابٌها او وهو معه له
كاابن له واخ لها واٌضاذلك الزوج لها فرٌدة من قبل الذى احبها وهو ٌبعدها عن العمل والكل
ظن انها ستعٌش كاامراة عادٌة وزجها وهم جمٌعا حٌن راحبوا بذلك الزواج وحرمانها من
حبٌب قلبها الذى لم ٌكن اهل لها فى ذلك الحٌن رؼم انه كان قد تخرج واصبح مإهل علمٌا
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وعملٌا اال ان الحجج اٌضا انها تستحق من ٌجعلها تعٌش فى رافاهٌة هى اهل لها كما كان ٌحلم
ابٌها وهو كان ٌتمنى ان ٌراها امٌرة والاقل من ذلك وهو ٌقوم معها بدور االخ نحو اختاه التى
لٌس له االهى وهو ٌكمل مسٌرة اباها وهو على العهده والوفاء له بذلك .واالهم هو كان ابعادها
عن ذلك النبوغ باالزواج واالسرة وهذا الحب الذى رابط ذلك الزوج باامر الذى اصبح كانه ابنه
ولٌس اخوه وحٌن كانت ستدخل فى تلك القصة وذلك الزواج وتلك الحٌاة التى كانت قد عرفتها
عن حٌاة فرٌدة وما كانت تسمع من متابعة الخبارها قبل ان تكون بٌنهم ..و هنا انتباهت ..وامر
ٌقول لها
_اٌه راحتى فٌن..وقد وجدت نفسها بٌن احضانه وهى كا اخت له وهى تقول له بهمس
_اٌه ال صابك ٌاوحش سالمتك ٌاحبٌبى..وهى بالفعل كلمات كانت تخرج منها بكل حنٌة اخت
له رؼم عدم تفوها طول معرفتهم بااى كالم حتى وقت الهزل االقلٌل لما كانوا واصبحوا فٌه من
جو االسرة ورح الداعبة العالٌه له هو وباالخص ذلك الصدٌق والمرح والهو معظم االوقات وما
احسوا كلهم هى وتلك التإام وتلك االم الرهٌبة بحٌاة االسرة واالوالد بل االحفاد وابناء اختهم
كما احسوا بذلك من اول اللقاء..وعٌنها قد امتالءت بالدموع وهو ٌقبال ٌدها دون تعقٌب وهو
ٌنظر الى وجهها وقد عرؾ انها ذهبت بافكارها فى تلك الدقائق الى حٌاة فرٌدة معهم وذكرٌات
تلك االم الصؽٌرة التى عاشت بٌنهم وهى تعود الٌهم فى المساء لتحكى لهم عن حٌاتها هنا فى
مصر وتلك الذكرٌات التى كانت من الوضوح انها لحظة بلحظة تصل الى امها وهى تتابع
اخبارها وهى على قسمها وهى تجزم بان أمر هو تإمها ولٌس تلك الشٌطانة االخرى التى هى
تإمها فعال واٌضا الاسرار فقط هى من تعرفها لما كانت تملك من قوة واشٌاء اخرى هى فقط
من تعرفها وفى نفسها ..واختها تلك التإام والتى كان لٌس لها أي شئ بعد رإٌة فرٌدة ؼٌر
تقالدٌها فى كل اشٌائها وافعالها حتى ان الجمٌع كان الٌعرفها والٌقدرا على تمٌزهم رؼم
االختالؾ الذى كان بٌنهم (االهو أمر فقط) وذلك كان ٌدل على قوة تلك التإام وحٌرة الجمٌع فى
الكشؾ عنهم الذى كان هو بسهولة ٌمكنه التمٌز بٌنهم و التى جعلت الكل وعلى راسهم تلك االم
من مصداقٌة من ذلك الحب وتعلق تلك الروح التى اثبات بالفعل انه ما هو اال ابن اوزوج
لها..اال ان االم كانت اول االمر تكشؾ ذلك عن طرٌق اشٌاء صؽٌرة فى جسد تلك التإام وهو
انها كانت كاجمٌع االروبٌات التهتم بتلك النظافة الدخلٌة فى الجسد اال تحت االبط فقط وهى قبل
ان تحتار فٌهما كانت تنزع مالبس تلك التوام وهى تكشؾ جسدها بسهولة ومن اٌضا طرٌقة
ارتداء مالبسها التى كانت عكس فرٌدة التى كانت رؼم تلك العٌشة فى اروبا مازالت على نفس
الشئ وهى ترتدى مالبسها كلها كما هو الحال فى بالدنا الاقرب االوقات اال وهى على راحتها
معهم كنساء مع بعضهم البعض او وهى مع امر كا ابن ولٌس أي ابن لها وبعد ذلك وهى تلك
التإام ومارى قد تعلم منها ذلك الشئ من النظافة وؼٌره من االخالق التى هى موجودة لدٌهم من
تربٌة تلك االم رؼم ما ٌثار حولها وبعد ذلك بداءت تلك االم تمٌز بٌنهم مع الوقت وبعد ان
عرفت اٌضا الكثٌرمن أمر وكان الؽرٌب اٌضا ان صدٌق أمر له نفس الحاسه وهو ٌعرؾ
التمٌز بٌنهم لٌإمن الجمٌع بذلك الحب االخوى واالسري وتلك الصداقة..وهو اخذ ٌتذكر اٌضا
ذلك السر لها وهو اول من حمله على عتقه مع ابٌها حبٌه وكان السبب ان ٌتركها تزوج من
ؼٌره النه اذا كان معها دائما فهى تظل على ماهى علٌه من تلك القوة وكانه فعال هو مصدرلها
والقوتها كما تاكد الجمٌع هنا وبالخارج ولكن! لٌس له من االمر شئ وهو الٌسطتع ان ٌتركها
وحداها وهى كذلك وهى بقوتها تفرضه على الجمٌع حتى زوجها السابق وهو ٌثبت لجمٌع انه
ابن واخ لها ولهم وهم على حبه واالمان معه والاحد كان ٌؽار من ذلك والمثل االن هو عمر
الذى لم ٌرفع بصره فى المراة حتى الٌنظر الٌهم وهو ٌحس بتلك االخوة وكان اخطر شئ حٌن
التحقات بالعمل فى المستشفى العسكرى هنا بسب تفوق اخواها كما عرفه الجمٌع انذاك رٌاضٌا
وهو ٌاتى باول بطولة فى المنتخب العسكرى وهو مازال طالب فى االكادٌمة الحربٌة .وهو
بالفعل كان له التمٌز فى النشاط الرٌاضى الذى كان اهم ما ماٌمٌزه وهو قبل ان ٌلتحق
باالكادٌمٌة حٌث الكثٌر من البطوالت المحلٌة والدولٌة له وهى الى جوراه كا اخت وطبٌة
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مسئوله عنه وهى قد كانت محل دراستة الؽرب قبل ان ٌعرؾ بها احد وبعدها وهى تجذب انتبه
القادة والمسئولٌن هنا لذلك كان لها بعد ذلك الصفة الرسمٌة لذهاب معه وهو عسكرى الى أي
مكان بامرا رسمى وهى تحمل الصفة الطبٌة للمنتخب ككل ولٌس هناك منزع لها بشكل قوى
ورسمى رؼم ووجود االطباء العسكرٌن التى هى اصبحت واحدة منهم فى رتبة كبٌرة تعدل
درجتها العلمٌة بعد االلتحاق باالكادٌمٌة اٌضا ولكن لم تقضى الفترة الكاملة لذلك كما حدث معه
نظرا الاحتٌاج الضروى لعمل بالمستشفى فى ذلك الوقت ولحاجة العمل من اعلى الحهات
الرسمٌة وهى تظهر ذلك النبوغ الذى جعل الجمٌع ٌخاؾ علٌها وٌسرعوا بالموافقة من زواحها
وحرمان امر حبٌها منها.وهو كما لوكان اخ واب لها فى ذلك وهو ٌإثر سعادتها وحٌاتها على
نفسه لما علم انها ستعٌش عٌشة االمراء مع ذلك الزوج الذى حتى موته لم ٌلمس شعره منها..
وهو لم ٌكن الٌؽار من أمر فى اى وقت وهو ٌجعله ابن له وقد تعلق به جمٌع من حولها فى
حب شدٌد وقوى وهو ٌحس هذا الزوج معهم باالمان ومع امر باالخص وكان هذا اٌضا من
تلك الترتبٌت العالٌة التى كانت تعلمها هى وهى مازالت على سخط من ذلك الامر وهى تعلم انه
كان ٌتمزق من داخله لبعادها وٌعٌش الى االن فى عذاب وهى تره ٌحترم قدسٌة زواجها وهو
ٌتعامل مها كااخ وابن كما كان فى السابق وهو ٌعٌش معها ومع ابٌها وزوجت ابٌها تلك المراه
الحبٌة لها وله وهو ٌحترمها وٌقدراها وٌقؾ دائما امامها وهو كانه تلمٌذا لها وهو ٌضع ذلك
الحائط والسور بٌنهم على انها ماهى اال كل شئ له من كل االحترام والوفاء بالعهد الذى بٌنها
وبٌنهم وبٌن الجمٌع من اول ابٌها فى شئ قوى وؼرٌب..وكان االمر االن كٌؾ ٌخرج مارى
والتٌرفٌه عنها كما كانت تود فرٌدة ذلك حتى تؽٌر صورتها عن مصر ومن فٌها وباالخص بعد
رإٌة تلك الصور وهى التصدق رؼم ماراءت من حب واضح لها وهم معها وتجربة وبرهن
ولكن! بعد العودة وهى ترى امثال جالل وترى ذلك الطمع فٌها هى اٌضا وتلك النظرات
المتوحشة ممن حولها وهى تزاد خوؾ ورعب..وهنا تحدث عمر بعد ان وصال حٌث مٌدان
باب اللقوق وحٌث احد المقاهى الشهٌرة هناك التى ٌتجمع علٌها الشباب من اصدقائهم جمٌعا
والمثقافٌن اٌضا والجو الذى اصبح مالئى بالناس والحركة فى ذلك المساء بعد دخول اللٌل
والوقت الذى لم ٌحس به احد ولٌل الشتاء الذى ٌبداء مبكرا ..فقال عمر وهو مازال وجه حٌث
الطرٌق وهو ٌقود
_ طبعا احنا كان نفسنا نقعد اكتر وقت مع حضرتك بس نظرا لظروؾ باء ولقاء الؽٌاب مع
اخوكى..وكان ٌقولها بخبث ظاهر فى الكلمة وهو ٌكمل
_فااحنا مش راح ٌكون لٌنا الشرؾ ان كن نروح معكى الاكتر من مكان وتشوفى االمكان دى
فقالت والكلمات تخرج منها بصعوبة وهى تضؽط على ٌد امر
_ال عادى زى ما انتم عوزٌن و متعودٌن..ولم تكمل فقال عمر
_على العموم احنا لو مكانش معاد الدكتور كان بعد كل للقاء بٌنا على الؽداء فى نفس المطعم
احنا اول حاجه بنروحها القهوة دى ال ادام حضرتك..وهو ٌحاول ان ٌجد مكان لسٌارة لٌقؾ بها
مع بعض الترد فى النزول والذهاب الى الى ذلك المقهى المشهورة ...وهو ٌكمل
_وبعدٌن نطلع على النٌل..فقال احمد
_هو ده ٌنفاع نروح نقعد على القهوة هنا ومعنا الدكتورة..فقالت هى
_عادى الهانم وانا معها كانت داٌما تفرجنى على الكافٌهات فى وسط البلد والكافٌه دى ال انتم
متعودٌن تقعدوا علٌه ولما كمان اخو الباشمهندس الصؽٌر هنا فى اجازة وهو معه امر وقعدٌن
مع صحابهم مش صح حبٌبى..وهى توجه كالمها الى أمر وهو ٌرتب علٌها..وهى تكمل
__وكمان الكافٌهات الشعبٌة ال بتحبوا تقعدو علٌها..فقال احمد
_على العموم هو كل اصحاب اخوى وأمر اصحابنا او معظمهم دا باء ؼٌر اصحاب عمر بٌه
لما بٌعروؾ انه هو هنا معنا..وهو ٌإكد على كلمة بٌه تلك وهو ٌكمل
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_بس اٌه راٌك حضرتك لو نروح على النٌل فى النادى بتاع النقابة عندنا..فقال عمر
_ها اٌه راٌك حضرتك ٌادكتورة نروح تفرجى على النٌل وجماله ومنظره باللٌل فقالت
_هو فى حد مٌعرفش جمال النٌل وبعدٌن ما انتم عندكم نفس الجمال فى البحر وكورنٌش
اسكندرٌة..فقال عمر
_طبعا ومش اى بحر ولكورنٌش حضرتك شوفتٌه..فقالت
_طبعا مش بلد الهانم مام حبٌت قلبى والكل ازاى باء ماشفش الجمال دا وهى فٌها احلى ذكرٌات
عمرها وبلدها وكل ذكرى جمٌله هناك لٌها هى وأمر ابنها واخوها ..وهى تخرج الكلمات
واحساس الصدق ٌصل الى الجمٌع وما بٌن السطوروهى تكمل فى شئ مثل الطلقات التى تنزل
على امر الذى كان ٌتوقع ذلك مما ستفعله فرٌدة وهى تذهب لتبحث عنه بعدة عودتها وتذهب
بالجمٌع لٌروا باانفساهم ما كان من حٌاتهم..ومارى تكمل
_وشقة أمر الصؽٌرة ال كانت المالذ وبتجمع الكل مع طبعا العش الجمٌل والبٌت الكبٌر ال كان
حٌاتهم مع بعض هى وهو والمهندس عادل بابا الهانم ومٌس امال فى الحى الجمٌل الراقى ال
كانوا عٌشٌنا فٌه..وكان الكالم متنقد على احمد وما قد علم انها ابنه لتلك السٌدة..وهى تكرار
كلمة الهانم ولم تقل مام اال مرة واحدة وحٌن تكلمت على والد فرٌدة لم تقال جدى كما هو المعتاد
وذكرى أمر مع فرٌدة وتلك الذكرٌات وهو اٌضا قد علم بامرا تلك الشقة التى وكانها قٌال
صؽٌرة والتى كانت تدل على رافاهٌة امر .من ابٌه ومن الحج جبر ..وهو ما كان ٌإكد لهم انه
عزٌز قوم ولٌس ااجار علٌه الزمن وهم على ٌقٌن من انه سٌاتى ذلك الوقت لٌظهر من هو واما
عمر فكان االمر واضح له فى كل شئ..وقبل ان ٌعقب احمد وٌسال كان عمر قد تدخل وقد
احست هى بما فى راس احمد كما قد تعلمت من معشرة فرٌدة واهلها وهى ترى تدخل
عمر..وهو ٌقول
_دا واضح ان حضرتك عارفة كل حاجة هنا..فقالت
_اكٌد طبعا كلنا عارفنا دى اجمل ذكرٌات لهانم مام مع حبٌبها ومش اى حبٌبى ومش اى
ذكرٌات..وهى تعلم مافى راس احمد من تشتٌت ذهنى لما تقول وما ٌعرفه عمر وهى تكمل
_دا الصؽٌر وتإام روحها..وهى تنظر الى أمر وتكمل
_ازاى باء معرفش ولحد ٌعرؾ الحاجات دى..وهى تتكلم بكل سهولة واسترسل فى الحدٌث
فقال احمد
_خلص اطلع على النٌل ٌاعمر اٌه راٌك ٌارحٌل..ثم قال
_اقصدى ٌا بشمهندس أمر..فارد امر
_ النٌل زى كورنٌش اسكندرٌة فاكر ٌاعمر..وكانه ٌعد معه احد ذكرٌات الاٌام هناك مع
بعضهم البعض ولفظ عمر هكذا الذى عارؾ منه احمد انهم فعال زمالء وتاكد مابراسه وما كان
فى راس الجمٌع وهو ٌقول
_النٌل ملتقى العشاق وملهم الشعراء مش كدة ٌاشباب بس كنت عوز اسال الدكتورة هو انتً
مولده هنا وال ؾ اسكندرٌة والخارج مصر..فقال عمر مسرعا قبل رد أمر وهو ٌحس بما كان
سٌرد به
_دى حكاٌة بعدٌن راح اقولهلك..وهنا نظرت لألمر وهى تفاهم انها قد علمت ان عمر على علم
فعال بكل شئ االن فقال امر
_الدكتورة بتحب النٌل واتولدة هنا ؾ شبرا على النٌل واكٌد لما راجعت اتفسحات فٌه..وهو
ٌنظر الٌها وهو ٌعلم تام العلم بما تفعله فرٌدة معها..فقالت وهى بكل ثبات
_طبعا الهانم فرجتنى مصر كلها باللٌل والنهار واسكندرٌة وكل مكان وذكرى لٌها وهى بتدور
على امر فى كل وقت من بعد رجعوها وهى بتعرؾ هو كان بٌروح فٌن وكل جدٌد ظهر فى
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حٌاته من اصحاب ال هى ملحقتش تتعرؾ بٌهم زى باقى االصحاب واالحباب ال كانت بتعرفهم
وهى معه..وهى تضؽط على ٌده بقوة..فقال لها عمر وهو ٌقؾ بالسٌارة الستعداد للنزول
_حضرتك معظم الوقت بتقولى الهانم فى كالمك ..فقالت له وكان الكالم علٌها صعب بعض
الشئ وهى مازالت تمسك ٌبد امر بقوة
_حضرتك لو والد سٌادتك رجل اعمال او مناصب معٌن وانت بتشتؽل معه راح تقوله داد وال
على االقل راح تتعامل معه بالمسمى الوظٌفى لطبٌعة الحال..وساد صمت وهو ٌقؾ ٌالسٌارة
على مسافة من ذلك المقهى وكانت تلك رسالة منها انها قد علمت باالمر وهى داخل االحداث
لتلك الصلة التى ترابطها بتلك االسرة ولتوجودها مع فرٌدة وما بٌنهم االن ومن قبل وهى تعلم
بان االمور بها ما بها من اشٌاء وهى لها ما لها من حٌاتها وما فٌها من صعاب وهى تكفاح
اٌضا من اجل ان تكون شئ وهى تحارب فى ؼربتها رؼم وجودها مع امها اال بظهورتلك
االسرة لها وهم ٌقؾ الى جوراها حتى اصبحت ذو شئ كبٌر وكان عمر قد انتبهوا بعض
الخوؾ وهو ٌتعامل بالحس العسكرى وهو ٌعلم انها لٌست هى هكذا من السهل.وامر اٌضا كان
ٌخاؾ ان تكون هى االخرى احد اضالع اللعبة وهو على ٌقٌن بقربها القوى من هإالء الناس
وباالخص تلك االم وارتباطها الشدٌد بتلك التإام وحبها الذى ٌمالء قلبها لفرٌدة وهو على خوؾ
ان تكون فرٌدة بالفعل قد تؽٌرت وهو ٌفكر اٌضا بشكل عسكرى بعٌد عن العاطفة والحب وهو
الى االن الٌعلم عن سر عودة فرٌدة وامها ومعهم مارى وذلك الذى ٌحدث ..وبعد ان ركن عمر
بالسٌارة وبداء ٌشراع فى النزول منها قال احمد وهو كانه على ترد من الذهاب لمقهى وهو
ٌقول الامر
_انت خالص موافق ان نزل على القهوة دا ٌصح برضة..فقالت مارى
_مفٌش مشاكل االمر عادى وانا متعودة على كدة وكمان الهانم بتشرب شٌشة فى كل وقت
فنظر لها أمر بحزن وهو ٌقول فى نفسه
_ماذا جرى هل فعال تؽٌرت فرٌدة؟ التى كانت تصبح طامه لى لمجرد انها تعرؾ انى ادخن
الشٌشة وهى مثل االباء فى ذلك حتى استٌائها منى بعد ان اصبحت فى وضع ٌخول لى منه كل
شئ وهى على ذلك االمر وانا الاحاول ان اجعلها تحس منى بذلك رؼم انى منذ صؽٌرى انفق
على نفسئ وعلٌها اٌضا ولى حرٌاتى الخاصة ولكنها كان لها كل االحترام كاام واب لى فى
ذلك الشان وهى تنزل وابل لعنهتا وؼضبها على بسبب التدخٌن حتى انى كنت ادخن انا وابٌها
ونختلس الوقت سوٌا فى شقتى او على المقهى مع اصدقائه واصدقائى بعٌدا عنها وكانى مع
صدٌقى ولٌس ابٌها وحبٌبى الذى اصبح ابى وحتى صدٌقى المقرب له نفس الشئ معها ورؼم
اننا كن نفعل كل شئ بوضح وجهارا والنخاؾ من اى شئ واالكثر ونحن مع االب الكبٌر ابو
صدٌقى اال فعال الكل كان ٌخاؾ منها وٌحترمها لهٌئتها الطبٌة وما هى فٌه مثل هإالء االطباء
وهى كان مبررها فى ذلك اننا رٌاضٌون ونمثل الوطن ولٌس انفسنا والٌوم فعال وهى كانت فى
استٌاء من تدخنٌن امامها اال لتلك االسباب التى براسها وتواجد هإالء الناس وقبل كل شئ ما
كانت هى تحب ان تره على من تلك الروحانٌات من العبادة وهى تجلس فوق راسئ الاحس بها
وانا اصلى واتلوا القران وذلك الزهد فى الدنٌا وما كانت تفخر به من ذلك مع الجمٌع وهى
تحكى واالمان ٌدخل الى قلوبهم اكثروهم فى اطمؤن علٌها وعلى بناتهم واصدقائها معى
وانقطعت افكاره وحدٌثه مع نفسه ..وعمر ٌقول له
_ ها بالش ونروح على النٌل مع الدكتورة او على االقل لو هنا شوٌة ٌمكن تحب تشوؾ
بوضح نوع من حٌاتك مع الشللة الموجودة دى اثناء ؼٌاب الحجة عنك..وهو بخبث شدٌد فى
ذلك اال ان مارى ردت بقوة وقالت له
_ما انا قلت لحضرتك ان الهانم او الحجة امه زى اى ام عارفه ابنها بٌعمل اٌه ودى مش أي أم
وهى كانت عرفت كل حاجه عنه اثناء ؼٌابها واالهم كل وحد دخل حٌاته الفترة ال فات دى
............
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ولم ٌكن هناك رد من الجمٌع ؼٌر انهم نزلوا من السٌارة وهى تضع ٌداها فى زراع امر وهم
ٌسٌروا نحو المقهى وقد وقؾ جمٌع الموجودٌن من تلك الشللة واالصحاب من شباب وبنات
كانت تتجمع فى ذلك الوقت وهم على علم بوصول عمر الٌوم وهم ٌنظروا الٌهم فى استعجاب
ٌظهر على وجههم ولٌس من تلك السٌارة التى نزلوا منها وعمر الذى ٌقودها ومن اٌن ات بها
ولكن كان النظر لتلك الحسناء التى جمالها ٌسبقها وتلك الصورة االروبٌة فى الوجه وقد لحظ
عمر تلك النظرات وهو ٌقول لنفسه
_ان كانت هذه نظرات الشباب والبنات وهم من مستوٌات مختلفة ومنهم من هو بجمالها وعلٌه
الثراء فما بال من هى بٌنهم االن وذلك المجتمع التى هى به فى السوق مع فرٌدة وهإالء الذى
راى منهم االن مثل جالل..وانقطع الفكر به وماٌحدث به نفسه والجمٌع ٌرحب بهم وهم ٌتقدموا
نحوهم لٌرحبوا بااحمد ذلك الكبٌر ورإٌة عمروالسالم القوى الأمر وكلهم فى هٌئتهم ومالبسهم
ؼٌر هإالء الشباب الموجودٌن بالمقهى او هم فى اختالؾ اعمارهم ومستوٌاتهم التى تنم عن
مإهالتهم وظائفهم من تلك االناقة وتلك الفتٌات الجمٌالت وما قد علمته مارى من انهم جمعٌا
لهم االشتراكات والعضوٌة فى اكبر النوادى وتلك التى تخص النقابات التى هم ٌتابعوها ولكن
هم ٌحبوا ذلك المكان واكثر من مكان اخر لمقابلتهم والتؽٌر وذلك اللقاء عند التجمع ان كان هنا
اخو احمد الصؽٌر او عمر او لهذا اللقاء الشبه ٌومى..وهى اذ كانت قد التحقات باحد تلك االندٌة
ونادى النقابة بعد ان عادت الى مصر عن طرٌق فرٌدة وما تفعله معها وهى تسعى لها ان
الٌضٌع كٌانها العلمى واالدبى وهى تسعى لها دائما الالتحقاق بالعمل الجامعى والتدرٌس وهى
على اعتبر انها من الخبراء ولٌس أي مدرس فقط .وهى الترٌدها ان تكون معها فقط والى
جوراها فى العمل وهى قد بداءت باالتصال باكثر من جه لذلك..وكانت وهى تسمع الترحٌب
بهم وهى مازالت تضع ٌداها فى ذراع امر وتلتصق به وهى ترى تلك النظرة من الجمٌع
وباالخص تلك الفتٌات ونظراتها..وتلك النظره النارٌة من احدهن التى ٌظهر علٌها الثراء والعز
بوضوح فى كل شئ واسرع عمر الٌنهى تلك النظرات حتى التفزع مارى وتعود الى افكارها
وما تعٌش فٌه مع هإالء الناس وهو ٌقدمها الى الجمٌع حتى ٌتؽٌر االمر وهم مازالوا واقفٌن لم
ٌجلس احد منهم بعد .وكانت هى ترى كل فخر فى اعٌون الثالثة بها وعمر ٌقول لهم فى
التعارؾ بها
_احب اقدم لكم الدكتورة مرٌم مدرس الكهرو مٌكا بجامعة كامبردج لندن..وهنا اتسعت اعٌون
الجمٌع ولما ٌجروء احد للنظر الٌها اال بكل فخر واعتزاز وهى مصرٌة تدرس فى اقوى
الجامعات وهى تمسك باأمر بقوة وهى ترى الزهو بها فى اعٌونهم واعٌون الجمٌع الذٌن لم
ٌنطق احد منهم وهم على تلك الدهشة حتى سحب أمر لها المقعد القرٌب منها واجلسها قبل ان
ٌبداء الجمٌع فى مصافحتها وجلس الجمٌع وكان الى جوراها احمد وهى بٌنه وبٌن أمر فى
الوقت الذى كانت كل فتاه من الموجودٌن تود الجلوس الى جوراها والكل قد تؽٌرت نظرت اه الٌها
وهم ٌنظروا لها بكل فخر..اال تلك التى كانت تمثل قنبلة مإقته وهى تنظر الٌها ولكن ! عٌنها
رؼم ما فٌها اال وذلك الفخر ٌظهر اٌضا..وهنا بدءات كل تلك الفتٌات اوال الترحٌب الشدٌد بها
وهن ٌظهرا لها كل سعادة وهم فخورٌن بمثلها وهى من بنات جنسهم وهى تمثل مصر فى
الخارج وتعٌد تلك الذكرٌات لعلماء مصر من النساء وؼٌرهم من اسماء لمعة فى السماء الفن
والعلم واالدب من النساء..وهم فى قمة تلك السعادة بوجودها معهم وهم ٌتمنوا ان تكون بٌنهم
.واٌضا هإالء الشباب وما قدموا من تلك الحفوة والفخر اٌضا فى تلك اللحظات القلٌلة االولٌة
لذلك اللقاء الذى ارتحت فٌه نفسها وهى ترى تلك الحفوة وتلك النظرات وهذا البلد الذى ٌمتالء
اهله بالسعادة حٌن رإٌة من ٌرفع اسمه او ٌمثله بالخارج ولٌس كما تصورت وهى ترى امامها
شباب مثقؾ ومتفتح وٌعرؾ اهمٌة المراة وهى ترى انهم ٌمثلوا اكثر من شهادة وتخرج وعمل
مختلؾ وهم االن الٌرفع احد عٌنه الٌها االلٌفخر بها وحتى وهى ترى تلك النظرة الى أمر وهو
ٌجلس الى جوراها وهى تحس انهم لم ٌتعامل معه من ذى قبل على انه مجرد شخص عادى
وهو زمٌل الى اصدقائهم من عمر وسامح واحمد ورؼم انهم لم ٌعرفوا عنه شئ اال انه قد صنع
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بٌنهم شخصٌة قوٌة محبوبة وانه مثلهم فعال ولٌس مشرد وفقد االهلٌة او ٌقل عنهم والدلٌل لٌس
هم احمد واهله بل هإالء الشباب و كل مكان وهى مع فرٌدة تبحث عنه وهى ترى كٌؾ صنع
لنفسه اهل واصدقاء وحتى بعد ان علمت اٌن هو وبدءات فى تجهٌز خطتها لٌعود الٌها من جدٌد
بعد ان عجزت ان تجد كل من ٌوصلها الٌه من هإالء القوم التى كانت تعٌش وٌعٌشوا معهم
حتى امال تلك االم وزجة االب لفرٌدة وحبٌة قلبها وقلب أمر..وهنا اتنبهات من تلك االفكار
على صوت الجرسون والجمٌع ٌطلب لها افخر الشراب من المرطبات حتى طلب لها احمد
شراب ساخن وما تحبه من النسكافٌه ..وكان الجرسون ٌعرؾ طلبتهم هم الثالثة وبالفعل كان
من الموجودٌن من هم مثل هٌئة عمر وامر ونفس االجسام تقرٌبا وهى تحس بما تعرؾ وتعلمت
انهم لٌسوا اال زمالء فى العمل رؼم تقدٌمهم على وظائؾ مختلفة وعمل ؼٌر مقبول لها وهى
تعجب انهم الٌعرفوا حقٌقة أمراوانهم على قناعة لجمٌع انهم كذلك وذلك بالفعل ما كان سائد
بٌنهم فى هذا االمر انهم الٌعرفوا ؼٌر ان أمر او رحٌل هو صدٌق جدٌد لسامح واخوه المهندس
احمد وجار وحبٌب لهم وصاحب لعمر من خالل تلك االسرة..وكان التعارؾ على البعض منم
انهم من االدباء ولكى تقتنع بذلك التعارؾ الذى كان ٌحس عمر انه البد ان ٌكون منطقى فهم
اٌضا من ممارسئ الرٌاضة وتلك االلعاب التى ٌشتركوا فٌها جمٌعا وهذا من ممٌزات هذا الزمن
ولٌس كما هو حال االدباء قدٌما وهو ٌوحئ لها بذلك وهو ٌعرؾ ان االمر لن ٌدخل الى راسها
ولكنه كان ٌحس بنوع من االمان ٌدخل الى قلبها وهو ٌعلم بخوفها من تلك الحٌاة التى اصبحت
فٌها مع فرٌدة ..وانتهى بها التفكٌر حٌن تحدثت تلك الفتاه التى كانت لها االختالؾ فى كل شئ
عنهم وما تنظربه الٌها بتلك النظرات رؼم حدٌث كل الفتٌات معها وهم ٌتمنوا ان تذهب معهم
وٌتعارؾ بها اسرة كل وحدة منهم بل الشباب اٌضا وذلك للفخر بها..اال عندما تكلمت تلك وهى
على عكس الكل حٌث اظهروا الكالم فى الشعر والرمانسٌة بعٌد عن العمل وان جلوسهم هنا من
اجل االدب وذلك اللقاء االدبى وحب الشعر والقصة بعٌد عن العمل وعدم تقبل الكل لهم لما هم
فٌه من ذلك االمر الذى ٌجمع بٌنهم لكونهم فى اشٌاء علمٌة ورٌاضٌه بحتة والعدم التفاهم الاحد
لما ٌحبوا اال بٌنهم هم فقط وهى ترى تلك الرمانسٌة والشعر على عمر الذى لم تتوقع هذا علٌه
بل واحمد اٌضا ..وان كانت تعلم برومانسٌة امر وحبه الشدٌد لالدب وؼٌره وحب فرٌدة لذلك
الشئ عن طرٌقه هو .وهى تقراء كل ما ٌكتب سرا رؼم احساسها العالى به وهى على معرفة
بذلك .واالفكار التى فً راسه وما كانت تحكى عنه هى من ما كان ٌعٌش وٌكتب وكانه ادٌب
ولٌس مقاتل او عسكرى وهى تشبهوا فى ذلك باكبر الشعراء واالدباء من رجال الجٌش السابقٌن
مثل (سامى البارودى)وؼٌرهم .وهى تذكر لهم اٌضا عن تلك االوقات والمشاهدة التى كانت
تجمع بٌنهم كااسرة واحدة هو وهى وابوها وامال وحتى تلك االؼانى القدٌمة الجمٌلة وؼٌره من
االفالم التى كان ٌعٌش وحده معها وهو ٌشاهدها اووهو مع صدٌقه هذا الذى مثله وتلك الشللة
اٌضا التى كانوا مع بعضهم البعض وحتى ذلك الرجل الكبٌر رجل االعمال والد صدٌقه وتلك
االنثى التى كانت بٌنهم الملقبه بالوزٌرة وتلك االم ذات القلب االبٌض الحنون الدكتورة ام
صدٌقتها وزوجة ذلك الضابط الكبٌر بالجٌش..كانت تلك وهى تتحدث ورؼم ذلك العز الذى
ٌظهر علٌها رؼم هذا التوضع الذى هو علٌه الجمٌع وهى منهم وتلك اللكنة فى كالمها التى تدل
على رافاهٌتها وتعلٌمها وسفرها الدائما للخارج كما هو واضح لمارى من طرٌقتها وهى تتحدث
وخوؾ الجمٌع من كالمها وهم على علم من هى وكٌؾ تظل طول الوقت فى صمت حتى
تخرج علٌهم كما لوكانت بالفعل قنبلة فى كل االمور حتى وهى تشاركهم الراى فى اى موضوع
خاص بهم وهى تخرج لهم باشٌاء وحلول كثٌرة واالهم االن هو ذلك ما تحمل من شئ داخلها
بعد ظهور أمر بٌنهم .وهى ترى كل حركة االن لمارى وهى تمسك بٌد امر من تحت المائدة
وترقب كل شئ على عكس ما ٌرى الجمٌع وان كانوا هم االخرٌن الى االن لم ٌعرفوا بعد ماهى
تلك الصلة بٌنها وبٌن أمر وعمر واحمد فلم ٌكمل بعد التعارؾ الذى قام به عمر لها معهم النهم
انشؽلوا فى مناصبها العلمى ولٌس اال ؼٌر ذلك الشئ لها ..وكان الواضح لجمٌع ولٌس بشئ
خفئ علٌهم شعور تلك نحو أمر الذى له تلك الجذابٌة الخاصة من شخصٌته واسراره وهو اذ لم
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ٌكن رؼم ما ٌظهر به اال وهو محاط بكل سرٌة تجذب الٌه الجمٌع حتى ما وصال لها تلك من
اقوال سامح عنه انه مشفر والٌعلم احد مفاتٌح شفرته الى االن.وهى اذ انها قد اظهرت لمن
حولها او المقربون منها ذلك الشعور الخاص بها رؼم ان من بٌن ماترى ماهو الٌقل عن أمر او
عمر فى شئ ولكن االمرهو القلب وما ٌنجذب الٌه وهى تظهر علٌها االن الصدامة فٌما قد
عرفت من سره قبل الجمٌع وهذا الذى واضح من حدٌثها الذى كما لو كان طلقات تخرج من
فمها وهى تكشؾ الحقٌقة لهم عن هذا الذى بٌنهم كما لو كانت فى فٌلم (انا ال اكذب ولكنى
اتجمل ) لفنان احمد زكى واثار الحكٌم ولكن هنا العكس على ذلك الفٌلم فا االخر بعد ان اكتشؾ
الجمٌع انه لٌس من االثرٌاء كما ٌزعم ولكنه ابن تربى فهنا االمرعلى شئ اخر وهى اذ كانت
تمنى وهى تقنع نفسها انه لٌس هذا الشخص الذى تره امامها وٌرهوا كذلك الجمٌع وهى ترٌد اال
ٌكون ؼٌر ما ترى وهى بكل استعداد ستفرضه على من حولها وهى تحس انه هو اٌضا
سٌفرض نفسه على الجمٌع بم تحس به من تلك الشخصٌة القوٌة التى تعرؾ كٌؾ تكون.ورؼم
انها مثل االمٌرات وهى تجلس بٌن هإالء كما لو كانت فرٌدة وما عرفته مارى عنها وما قد
تاكدت منه وهى تتعامل بنفس الشئ ممن كانوا معها او وهى ترى ذلك االمر علٌها وهى بٌنهم
 .وهى على ٌقٌن ان أمر لٌس فى قلبه ؼٌر حب فرٌدة التى محارم علٌه كل حب وقد حرمت
علٌه كل النساء بذلك الحب الذى فى قلبه لها والٌعرؾ ؼٌره رؼم كل ما مر به من عالقات
مختلفة اال انه ال ٌرٌد بالفعل الدخول فى اى قصة واالسباب الكثٌرة له رؼم ما له من كل شئ
ٌعرؾ به ان ٌكون جدٌر بااى فتاه وامراة اال انه لدٌه دوافع واشٌاء بدخله هى السبب لذلك
المناع فى الحب وباالخص ان كل القصص التى ٌمر بها فٌها من االشٌاء التى تحول بٌن ذلك
الحب من اختالفات كثٌرة التعتمد على قوته وشخصٌته وانما االساس فٌها هو المبداء واحترام
العهود وكانت بداٌة تلك القصص بذلك الحب االول فى حٌاته لفرٌدة والتعلق بها وهى فى منزلة
االخت واالم والٌستطٌع ان ٌكون معها االذلك االمر وهو ٌتمزق من داخله وهى تحس به فى
هذا الشان اال ان االمر انها بالفعل لم تشعر به اال هو اقرب الٌها بالحب االخوى واالبن ولكنها
حتى وهى تبادله ذلك الحب والعاطفة تحرم نفسها من حبه وهو معها كما لو كان اب وابن واخ
وهو ٌبحث عن سعادتها اوال ولٌس اال فى شئ ان ٌرها تعٌش مع من ٌقدرها منذ ان كان صؽٌر
ومسئول عنها بعد ابٌها ..ومن بعد تلك القصة مع تلك الصدٌقة ولكن كان االقنع للجمٌع انه لٌس
هو من ٌستحق تلك الصدٌقة لها لما كان فٌه انذاك من اموارالفرق الثقافى والتعلٌمى بٌنهم
واالهم هو انه كان قد دخل الى قلب ابٌها وامها تلك الصدٌقة واصبح ابن لهم فكان الٌجوز الٌه
النظر الٌها اال وانها اخت واالكثر هى صدٌقة تلك الحبٌة الؽالٌة له وكان اهم شئ هو انه قد علم
بحب صدٌقه الكبٌر فى ذلك الوقت لتلك التى كانت تنسبه وٌبنسبها فى السن والتعلٌم وهو زمٌلها
فى الدراسة ومن تلك الشللة التى تراب أمر بٌنهم وهو االخ االكبر له والمعلم اٌضا ..وبعدها
حب تلك الطبٌة التى كانت من عمره هو او اكبربسنوات انذاك بعد ان التحاق باالكادٌمٌة
واصبح فى مستوى ٌلٌق بها وبمثلها وهو فى قصة حب ٌظن انه الٌعلمها احد ؼٌره وهذا البعد
المفاجئ وانتهاء القصة بشكل الٌعلمه اٌضا احد .وهى االن طبٌة مشهورة ومعروفة مثله كما
اصبح هو فى ذلك الشئ له من كٌان وشئ كبٌر..وكانت تلك وهى تدخن سٌجارتها بعد ان
اشعلها لها هذا الشاب الذى الى جوراها والذى كان ٌحاو ل مانعها من الحدٌث وقد فشل وهو
كان قرٌب لها وهو مهندس مكانٌكا بور وهو فى مثل جسد عمر وٌلعب المصارعة كما علمت
مارى..وحٌن جاءت الطلبات لهم وأمر اشعل لمارى سٌجارة ولم ٌكن فى االمر شئ على
الجمٌع فكل الفتٌات كانت تدخن ومنهم اٌضا من تشرب الشٌشة اال ان االمر كان جدٌد على
احمد الذى ٌرى علٌها ذلك ولم ٌكن االمر فى شئ على عمر اال ان احمد تذكر انها كانت تعٌش
بالخارج اما أمر الذى اراد اال ٌدخن الشٌشة حتى الٌضاٌقها بالدخان واحمد كذلك وهو الى
جوراها ولكنها نظرات له كما لو كانت تسمح له بذلك االمر كا اخت كبٌرة والجمٌع ٌرى هذه
النظرة وهى تدخن بكل حرٌة بعد ان اشعل لها امر السٌجارة التى اخراجها لها من علبته
هو..وهى تمٌل علٌه وتهمس له
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_ خلٌك على راحتك انت والباشمهندس احمد..الذى لم ٌطٌل التفكٌر حٌن كان ٌسمع ما تقوله
تلك الفتاة وهى تقول لعمر
_االول احب قولك مبروك ٌاعمر بٌه على العربٌة الجدٌدة دى وال دى اكٌد بتاعت الدكتورة وال
ممكن تكون بتاعت رحٌل وال نقول رحٌل بٌه وال اكٌد لٌه اسم تانى..وهى تنظر بكل حزن الى
أمر وكان واضح علٌها انها كانت ستبداء الٌوم فى االعتراؾ له بما تحس نحوه كما حال الٌوم
واللٌلة معهم هم تلك النساء ونهاٌة االمر لهم .رؼم انها كانت دائما تلك الفتاه ترى منه كل
االحترام لها والتعامل معها بحرص شدٌد وهو ٌؽلق امامها كل ابواب االفكار فى انه ٌمكن ان
ٌدخل معها فى قصة اى قصة وهى مجرد زمٌله تعارؾ بها مع هإالء الشباب وانه لن ٌدخل فى
اى مقارنة ومنهم من هو افضل وٌستحقها وؼٌره من تلك االفكار رؼم انه كان من الواضح انه
لن ٌعترض احد على ذلك مع بعض التحفظات منهم لمعرفتهم من هى وابنة من فى المجتمع
وهم الٌعرفوا اى شئ عنه اال انه ذلك االحساس للجمٌع بانه شئ اخر على ماهم ٌروا منه ولن
ٌكون هناك ذلك الصرع المشهور كما كان بالسابق واالهم انه الاحد ٌنافسه فى ذلك الحب لها
منهم هإالء ولكنها قد اتضح لها الٌوم اٌضا اشٌاء عنه قبل الجمٌع واالن على االقل وهى ترابط
بما سمعت وترى فى هذا الوقت انه من المكن ان ٌكون هو من سمعت عنه..حتى قال لها عمر
وهو ٌرد علٌها
_من ٌوم معرفتك وانتى لمحه ٌاجٌلى..وكان ذلك اسم التدلٌل لها وهى كانت بالفعل مثل الجٌلى
بذلك القوام البدٌع وتلك الهٌئة التى التختلؾ عن مارى ولكن أمر الٌرى اى جمال فى هذا الحٌاة
ؼٌر جمال فرٌدة التى لها مالها من سحر وجذابٌة واشٌاء كلها ترابط ببعض تجعل منها اثونة
ظاؼٌة الٌستطٌع احد االٌفكر فٌها سواء رجل او امراة..وعمر ٌكمل لها
_فعال انا مهم ٌوصل مرتبى مش راح اعرؾ احاٌب عربٌة زى دى ولو حتى عجلة منها وا
بوٌا برضة مش راح ٌجبللى عربٌة زٌها او لنفسه عشن الكل عارؾ هو مشئ ازاى واٌه هى
مبدائه ومعندنش حد ؼنى لدرجة دى عشن نورثه فى العائله..وكان الكالم شبه موجه الى مارى
التى كانت قد فاهمت ذلك وكان بالفعل معروؾ للجمٌع من هو عمر ومن هو ابوه ذلك الضابط
الكبٌر والذى له من الصفات التى تجعل منه مثال للشرؾ والنزاهة والتقدٌر الذى اوصال به فى
مناصبه الى درجة كبٌرة وهو له من االخالق والتدٌن وعدم استؽال السلطة ..وعمر ٌكمل
_دى فعال عربٌة الدكتورة او باالصح والدة الدكتورة وام رحٌل برضة الدكتورة فرٌدة
السنهورى استاذة امراض الدم هنا وفى اروبا وبالمناسبة الدكتورة مرٌم اخت رحٌل او أمر
اسمه الحقٌقى وهو منهدس كهرو مٌكا..وهو ٌسحب نفس بعمق من الشٌشة كما لو كان ٌدخن
الحشٌش ولم ٌنظر الى احد ولم ٌعلق احد وقد تدلت افواهم بعد ذلك الحدٌث الذى كان متوقع
معرفته فى اى وقت ولكن االمر وهو اذكان أمر معروؾ لبعض منهم وان هناك سر فى التخفى
لطبٌعة العمل ولكن لم ٌكن معروؾ لهم اى سر فعال من اسرار حٌاته او هو ابن من .المعروؾ
عنه هو اشٌاء العمل اوؼٌره مما بٌنهم كانشاط رٌاضى فقط وهو لم ٌكن فى اى وقت سابق قد
تدخال بعمق مع احد اال قلٌل جدا لمن لهم المعرفة السابقة به وبمن معه اما جمٌع من ٌعمل
معهم او التحاق بالعمل بٌنهم او تزمال فى أي شئ لم ٌكانوا على علم بحٌاته وهو الٌتحدث فى
اى امور تخص هذه الحٌاة اال فعال عمر بعد التعارؾ والترابط بٌنهم ولم ٌكن الٌحكى له اى
شئ اال من احساس عمر به وحبه له والتعلق به واالنضمام لتلك الشللة ومصدقة ذلك الصدٌق
الأمر وهذا الذى رابط بٌنهم اٌضا ولكن االحداث لحٌاة فرٌدة وما كان قد وصال الى عمر عنها
ودخول االمر فى اشٌاء كثٌرة اصبحت من مساس االمن الوطنى او الشٌاء اخرى ومنها ماهو
على االقل حماٌة فرٌدة والحافظ علٌها من وطنها هنا اما االمر االن وتلك التى كان لدٌها ما
ترٌد ان تقلب به االمر االن وسر ذلك التخفى له وهى تجعل من االمر شئ اخر سئ وبه الكثٌر
من االختالؾ علٌهم ولكن بشكل ؼٌر ما ٌتوقع الجمٌع وباالخص حٌن عرفت مارى
اسمها..ورابط أمر وعمر االسم واالحداث وتاتى الرٌاح بما التشتهى السفن والحب الذى ٌاتى
فى جو العداء وهذا لٌس اى عداء وانما هو الؽرٌم اللدود االن لألمر وهو بعد ما قد راى من
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احساسها وتلك المشاعر منها والٌوم وهى كانت على مقربة من ان تفتح معه وتصرح بما لدٌها
وتكتشؾ هى االخرى نفس الشئ معه .فى تلك المراة التى ٌقال انها امه وهو ٌعرؾ انها هى
ابنة هذا الرجل الذى ٌرٌد االستحواذعلٌها كا ام وحبٌة واالمر االن هو ؼرام وانتقام وان كانت
فرٌدة االن هنا ومعها ذلك الرجل الذى لو عرؾ بحب ابنته تلك لهذا الذى هو ابن لمن ٌعشق
الختلؾ االمر على الجمٌع منهم حٌث النار التى تشتعل داخل فرٌدة وهى تؽار علٌه حتى من
نفسها ومع هذا العذاب فهى كؽٌرة االم احٌانا التى الترٌد ان تاخذه اخرى منها ان كانت الحٌاة
بٌنهم كاابن وام وهم لٌس لهم احد وهم الٌفروقوا بعضهم البعض وهى تعمل على سعادته
وتربٌته فقط ومن اجله تعٌش واالمر االخر على ذلك الرجل ابو تلك االن وهو اذ ٌعلب على
وتر ان ٌكون الكل االن تحت قبضته والفرصة فى ذلك الحب (او كما حدث فى فصة على
الزئبق) القصة الشعبٌة والحب بٌن االعداء على الزئبق ٌقع فى ؼرام ابنة قاتل ابٌه حسن راس
الؽول وهو المقدم سنقر الكلبى وما كان فى القصة من التراث الشعبى ..وها هى االخرى
والجمٌع ٌعلم انه هو ذلك الشاب االهل بتلك التى بٌنهم والمناسب لها ولكن كان االمر ٌبدو شئ
اخرى او فٌه ما قد ثبت لتلك من اشٌاء وهى اهامها ان والدها سٌضٌع منها ومن احضانها بتعلق
بامراة اخرى وكان الواضح ذلك االن  .وهى تكمل حدٌثها وتقول
_ وٌاترى أمر بٌه التخفى طول الوقت دا له عالقة بالهانم والدته وال الدكتورة زى ما قال عمر
بٌه وهى دكتورة والسٌدة اعمال على فكرة ٌاجماعة عمر بٌه نسئ ٌقول ان والدة أمر وال
الباشمهندس أمر هى من اهم سٌدة االعمال ال من ساعة مارجعت مصر والدنٌا مولعة
وكانت تنفس دخان سٌجارتها بكل ضٌق والذى الى جوراها ٌحاول تهدءاتها بكل الطرق واالمر
اصبح فٌه من االشٌاء ما ٌسوء وهى ترٌد ان تكمل بما فٌه من االمور والكالم الذى اصبح وابل
من الطلقات االن..ومارى قد ظهر علٌها الضٌق بعد ان عارفت من هى وارادة التدخل وفاضح
ابٌها ومن معه وهى التعرؾ ؼٌر انها كانت ال بفعل التحس باى خوؾ وهى بٌن هإالء الثالثة
وهى تود ان تخرج ما بها وقبل ان تكمل تلك ..قالت لها مارى فى قوة وهى تمسك بٌد أمر بقوة
وهى تحدث واالنفعال علٌها واضح
_احب اقلك االول الهانم هى دكتورة واما كونها سٌدة اعمال دا عادى بس االهم المشروع ال
هى بتعمله وراح ٌشؽال شباب وٌفتح بٌوت دا ٌخص اخوٌا واسباب التخفى ال كان فٌه وال هو
فٌه التضحٌة عشن الحب لألمه وال معها كلهم اهله اما االهم هو وجود ناس زى جالل بٌه او
الحج جالل وؼٌره و..ولم تسطٌع ان تكمل.وأمر ٌمسكها بقوة وٌضمها الٌه وهو ٌحس بها وهو
على ٌقٌن انها لم تكن لتوجه احد من قبل رؼم قوتها وهى بقاعة المحاضرات وما هى فٌه فى
التدرٌس اال انها كما هى معروؾ عنها تخاؾ من كل شئ والٌعلم احد كٌؾ اصبحت مدرسة
ومناصب واالن تعٌش هنا ولكن االمر ان الى جوراها فرٌدة ومن قبل وهى تعٌش فى احضان
التإام ووتلك االم..ولكنها بالفعل تحترق وهى ترى جالل وامثله هنا وما هم ٌسعوا له من اجل
االستحواذ علٌهم فى اى لحظة وهى تعٌش ذلك الرعب رؼم قوة فرٌدة وامها اال انها فى خوؾ
حتى ظهر لهم الٌوم أمر وهى كانت تتنظر تلك اللحظة وتعٌش علٌها الى ان ٌكون بٌنهم وهم
اٌضا فرٌدة وامها كما لو انهم بدوء ٌتعبوا وٌضعفوا مع الوقت رؼم الرعب والقلق والخوؾ
الحقٌقى الذى بالخارج واالخطر من هنا ولكن كؤن هنا اٌضا امتداد لم كان هناك بالخارج وهو
ذلك بالفعل الن النار لم تنطفاء بعد ولم تنتهى الحرب ..ولكن كان عمر قد حسم االمر وهو ٌرد
علٌها وكؤنه اٌضا ٌعٌش االحداث معهم او ٌعرفها لحظة باللحظة وكؤنه لم ٌتقابال معم االن بل
هو موجود معهم وهذا قد اواضح ان االمر لها هنا تحت نظر االمن ومن قبل اٌضا وهى لم
تخاؾ وتقلق من ذلك الن معها االهم وهو ذلك الحصن لها ولهم وؼٌره ممارات هى بنفسها
وهذا الشعور لتحرك القلب من اول لحظة مع عمر وحب ذلك االخ الكبٌر احمد وما ترى رؼم
ما ٌحدث من نظرة به كل حب واعجاب من هإالء الشباب والفتٌات واٌضا تلك التى تحس انها
تود لو ان االمر ٌنتهى بما ترٌد من استكمال الحب الذى ٌجعل من قلب االمور وتؽٌر االحداث
وعمر ٌقول
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_معكى حق ٌاجلٌى ان تحكمى وتقولى اى شئ النك سمعتى من طرؾ واحد وشافتى بااحسك
ومشعارك صورة من وجهة نظرك وال انتً بتعٌشه انما الحقٌقة واالصعب على الدكتورة مرٌم
وامها وهم عاٌشٌن مشاعر خوؾ وقلق من ساعة مرجعوا هنا بدل ما ٌحسوا باالمان فى وسط
بلدهم ومع اهلهم واالكتر والسبب بس مالهوش الزمة الكالم دلوقتى الن راح ٌجاى وقت
تنكشؾ فٌه الحقٌقة ال انتً وحدة من الناس راح تحس بالمرار لعذاب ال فٌه الهانم ال بتكلمى
علٌها ام أمر والدكتورة وأمر وسبب التخفى دا امرا سهل معرفته برضة بعد كده واالكتر هو
الناس ال سبب فى وجودهم حولٌن امه ومكرهٌن فٌها كل الناس وحاجه اخٌرة احب اقولهلك
تعرفى ان دلوقتى واللحظة دى ال مفروض االم واالخت كانت بتحتفل برجوع ابنها والحصن
لها هى واخته وكل ال معها وعامله حفلة صؽٌرة ودعودة ؼذاء له هو واصحابه وبدل ما ٌقعد
معها واحنا وكان المفروض كمان انتوا راح تكون مدعوٌن معه عشن الكل ٌشارك فرحة
الرجوع ونكون وتكون معه دلوقتى واحنا قعدٌن مٌن افسد اللقاء والفرحة علٌنا واحنا بنشارك
معه هو وامه واخته فى المشروع ال بتعمله له عشن ترجع هى لشؽالها ال بتحبه وال الكل
ضحى عشن توصل فٌه وعلى راسهم ابنها عشن تكون اكبر اسم ذى علماء مصر وال من بنات
جنسك وهى بالفعل كده ودا معروؾ لو حد منكم دورعلى اسمها وشاؾ هى مٌن ود سهل اوى
ومعروؾ بس الاسؾ هى اول حاجه بتعرض لها من متاعب بسبب كدة ان ما ٌظهرش حد من
نبوغ عندنا هنا واالصعب هو بدال ما تلقى االمان فى حضن بلدها هنا ال..ولم ٌكمل
حتى قال احمد وهو ٌنهى االمر بوقفه ومن بعده عمر ثم أمر وهو ٌمسك بٌد مارى وهى تحت
زراعه
_احنا جانا عشن نقعد معكم ولم ٌكتمل للقاء الؽٌاب وال اللقاء ال كان الكل بٌحلم به كاوقت
تعارؾ الام باصحاب ابنها الؽالى فى ؼٌابها وهى عوزكم معه فى شئ كان راح ٌجمع الكل
كاصحاب فى عمل فى كل تخصصتنا كلنا واصحاب لمكان مش شؽالٌن عند حد بس الاسؾ
اسائلى ٌاجلٌى عن السبب واحنا هنا لٌه وٌارت تحاولى زى معرفنا عنك انك بتحبى الحق
وانتهى االمر هكذا وهم ٌنصرفوا والجمٌع قد دخل الٌهم الحزن وقد واضح االمر الٌهم دون اى
تعلٌق من احد والصورة التى ظهرت لهم جمٌعا وصدق االشٌاء بدالة الحدٌث من عمر واحمد
وهم معروفٌن لهم بقوة واالهم هو معرفة من هو والد تلك جٌلى واصبح االمر االن هو ذلك
الصراع التى تعٌش فٌه تلك السٌدة ام أمروتلك االستاذة االخت وما بٌن السطور من تلك االمور
وباالخص الكالم عن احد العلماء وسٌدة وهم من السهل التاكد من هى وباالخص من هم فى
عمل واحد مع أمر وانكشؾ التخفى الحقٌقى له االن واسبابه االصلٌة..وحٌن كان عمر ٌدفع
الحساب وقد اخذ احمد مارى من ٌداها وهو ٌذهاب بٌها نحو الخارج والكل فى حزن وذهول
مما سمع وانكشؾ لهم..ومارى التخاؾ من ان ٌمسك احمد بها وهى تسٌر معه حتى ٌعطوا
الفرصة الأمر لكى ٌلقى بنظراته النارٌة لهم جمٌعا وباالخص لتلك ودون تعلٌق منه او منهم
وهو ٌقول لها هى
_علٌكى اوال بابٌك وما ٌفعل..والباقى واضح ان االمر لن ٌمر هكذا وهو بذلك الثابت وهو
ٌتحدث وتلك القوة التى عرفوا بها فى شخصٌته وهو بٌنهم اٌضا وهو بعد اذ رجع لن ٌسمح
بذلك الهراء وهى وهم على علم االن لم قدا رواء ...وحٌن كان بسٌارة واخذ عمر مكانه على
عجلة القٌادة والى جوراه احمد.وهى وأمر فى الخلؾ وهى تحت زراعه بكل حرٌة وامان ولم
ٌكن هناك اى تعلٌق .وعمر ٌخرج لحرس الموقؾ الذى ركن به السٌارة بسخاء ومن قبل مع
القهوجى الذى خرج فى تودٌعهم ..وقبل ان ٌتحرك عمر بالسٌارة كان جمٌع الموجودٌن من
هإالء الشباب قد تجمع حولهم من عند كل النوافذ.وهم ٌقدموا االعتذار عما حدث وكل الفتٌات
كانت الى جوار النافذة التى تجلس تحتها مارى حتى انها مما رات لم تستطٌع اال ان تفتح لهم
باب السٌارة وتنزل وهى ترى فى اعٌنونهم الدموع وهم ٌقدموا لها كل االسؾ والتمنى ان تؽفر
لهم ما حدث وان التحرمهم ان تكون بٌنهم وانهم ٌتمنوا فعال لو كانوا معها هى وأمر والجمٌع
فى كل شئ وان ٌعملوا وٌدورسوا اٌضا معها .وهى تقبال فٌهم بحب وتسامح ونفس الشئ من
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الشباب مع أمر وعمر وطلب العفو والسماح وهم ٌواسط احمد بٌنهم لما له من سن واحترام
وكان االكثر حٌن جاءت جٌلى وهى بٌن ٌدى ذلك الشاب الذى هو كان حرٌص طول الوقت ان
ٌمانعها مما كانت تفعل وهو ٌعلم اشٌاء اٌضا عن ابوها وقرٌبها وما ٌحدث وما قد عرؾ عن
أمر..وهى تذهاب اوال الى مارى والدموع تمالء عٌنها لخسارة مثل تلك واالهم ذلك الذى احبت
وقد حدث الفراق السباب لم تكن باٌدهم فى شئ لٌس لهم هم ذنب فٌه .وهى تقول لها بكل حب
وكما عرؾ عنها اٌضا من قوة كانت تعجب الجمٌع عن اعتذارها اذ اخطاءت او لقوتها فى
االعتراؾ والمواجها
_انا اسفه واى ما كان ال حاصل وراح ٌحصل انا معندٌش استعداد اخسار واحدة زى حضرتك
والصدٌق واخ ؼالى..وهى تنظر الى أمر وقد انفجرات فى البكاء بقوة وهى بٌن احضان مارى
تخفى راسها وذلك الحزن وتلك العدواة التى هى االن موجودة اال اذ تؽٌر االمر واستطعت هى
ان تؽٌر شئ ولكنها هى اٌضا تعرؾ ابٌها وما هو وما ٌفعل ولكنها تعشق ذلك االب والحرب
االن .حتى قالت لها مارى بكل حب امام الجمٌع وهى تمسح على شعرها
_انتً بجدة فخر ومثل طٌب وٌمكن تكونى انتً سب لتؽٌر وٌكفى انك بطبقى مافهٌم الشرٌعة
االسالمٌة واالٌة الكرٌمة وهى تقراء لها تلك االٌة القرانٌة من سورة النساء (ٌااٌها الذٌن امنوا
كانوا قومٌن بالقسط شهداء هلل ولو على انفسكم او الولدٌن واالقربٌن ان ٌكن ؼنٌا او فقٌرا فاهلل
اولى بهما فال تبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوه او تعرضوا فان  هلل كان بما تعملون خبٌر )
وكانت تقرائها بكل تجوٌد واتقن وكؤنها احد المشاٌخ ..وكانت الصعقة على عمر الذى ٌعلم من
هى واما أمر فقد نسئ امر الحزن وما فٌه جٌلى وهى بٌن احضانها وهو ٌرى ذلك الشئ على
مارى من تلوة لتلك االٌة التى كانت محل اعجاب الجمٌع لالعتراؾ بالحق وهو ٌعلم عن
ثقافتها وتعلمها وحبها لكل العلوم ولكنه لم ٌتوقع ان تكون بمثل ذلك الشئ حتى رؼم معرفته
لحب فرٌدة وهى تسمع منه القران او هى تحب سمعه فعال من القراء المشاهٌر وهل هى تعلمت
منها االسالم وهى كان اٌضا مالها من كل شئ فى امور الدٌن والعلم .ولكنه حتى االن لٌس
متاكد من اسالم فرٌدة او ما ٌحدث ولكن ! لٌس هناك شئ ؼرٌب فكل الشواهد له بعد معرفة
تلك االم وتلك التإام والمعاشرة لهم فلٌس هناك اى شئ كان ؼرٌب علٌه وهو ٌرى بعٌنه كل
االشٌاء التى كانت تحدث منهم من كل ما ٌجمع من الشر والخٌر والقوة والعلم وكل االشٌاء
ولكنه قد احبهم كما احب فرٌدة وكل من كانوا معه ومعها وهم اٌضا كذلك من هذا الحب الذى
قد اصبح هو امن تلك المراة االم التى كانت قوتها كما لوكانت من ملكات التى عبر العصور
وانتهى االمر وقبل ان تتركها مارى من احضانها همست لها وقالت لها فى همس
_احنا اهلك فى اى وقت وراح تكونى بٌنا اخت وكل شى..واكتفت بتلك الكلمات التى كانت
كفٌلة بااشٌاء ومعانى كثٌرة.اما احمد فكان لم ٌعلم حتى االن ماهى دٌانة مارى ولكنه كان
معجب مثل الجمٌع بها وهى تقراء االٌة كاملة وبالطرٌقة الصحٌة وهو والجمٌع قد احس بتربٌة
تلك رؼم حٌاتها بالخارج وهم منهم من عاش هنا ولم ٌتعلم قرائة او حفظ القران وكان لهم اشد
الندم فى ذلك االمر
.............
وانطلق عمر بسٌارة بعد ان صافح أمر جٌلى وهو ٌبادلها نفس الحزن لكنه كان على نفس ما
همست به مارى لها لو حدث شئ وظلت تلك مع الحق لن ٌتخلى عنها احد منهم ابدا والحزن
اٌضا على ذلك الحب النه لن ٌبادلها الشٌئ الحبه وتعلق قلبه بفرٌدة الذى اصبح االن هو ٌمكن
ان ٌكون لها بعد ما قد واصال الٌه فى تمنى فى نفسه وهو ٌعلم ان ذلك اٌضا قد اصبح من
المستحٌل لكثٌر من االشٌاء وعلى راسه ما تفعله من انها امه امام الجمٌع ولٌس لذلك العازل من
ابو جٌلى وهو على استعداد واٌضا ومن معه الحتواء تلك وحماٌتها والمحاولة الاصالح من
اجلها وعدم خسارة مثلها وهى تحمل كثٌر من المعانى الجمٌلة ومعها هإالء االصدقاء الذٌن ان
تجمعوا واخذوا الفرصة فى المكان الصحٌح وٌكون هناك الكثٌر ولكنها اٌضا االقدار واالحداث
التى تحاول دون التقدم من الزمن البعٌد لذلك البلد..وبعد ان ذهاب الى الخروج من مكان المقهى
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والكل ٌلوح لهم باٌدهم وقد احترموا ما فعلت جٌلى وهى تثبت للجمٌع قوتها وقد احترامها اٌضا
امر ومن معه جمٌعا وهم دون اى حدٌث ومارى فى اشد االعجاب بعمر واحمد هإالء الرجال
بكل المعنى وهى االن تحس بكل امان وأمر الذى لم ٌتحدث طول الوقت وهو على نفس تلك
القوة التى هى اهم من القوة البدانٌة وهى قوة االعصاب واالكتفاء بالنظرات وما تحمل من
كلمات ومعنى وهى االن لٌس بداخلها خوؾ مما سٌحدث الٌوم او ؼدا وهى ترى نظرة من عمر
لألمر فى المراة وقد فاهمت ماتحمل تلك النظرة وهى كؤنها فعال تعلمت قراءة االفكار من فرٌدة
ولكن النظرة كانت مفهوم حتى الاحمد وهى (التخذل هإالء النساء وكن قوى فى حماٌتهم حتى
لو كان االمر نفسك وروحك)وهو لم ٌكن بجدٌد على امر ذلك الشئ اال ان عمر قد سمع فقط
ونعم هو ٌعرؾ وجرب بنفسه قوة هذا اال ان االمر االن له ماله وحتى احمد كان قد سمع
الكثٌرعن قوة رحٌل وهو لم ٌعرؾ من هو أمر وهو فى حٌاة الحج جبر واسرته وتلك القوة
البدنٌة واٌضا كل ما فى سوق المقاوالت وهو كان بكل جدارة ٌستحق حب الحج وكل من معه
الذى اصبح بالفعل هو كل شئ فى تلك االسرة وابن لحج الذى كان ٌعتمد علٌه وجعله االبن
والصدٌق والمستشار له بعد ما اثبات وبرهان فى كل وقت انه اهل لتلك الثقة التى كانت لها
االعجاب فى نفس الجمٌع ودون أي تعلٌق طول الطرٌق..كان قد وصلوا الى احد تلك
الكازٌنهوات النٌلٌة وركن عمر السٌارة ونزل الجمٌع منها وهم ٌترجلوا بعض االمتار القلٌلة
حتى دخل ذلك المكان الجمٌل الهادى الذى كان من االمكان المفضلة لهم اٌضا ومن ؼٌر ان
ٌسال عن اى مكان ٌذهبوا وهم ٌعرفوا ما ٌفعلوا ولكن كان االعجاب من مارى بذلك المكان التى
احست هى بروعة التفكٌر وقراءة ما بنفسها والخروج بها من شئ الى اخر حتى التحس بالملل
والضجر ولكن كانت هى من تحدثت اوال وقالت الامر
_ٌعانى دى بنت الشربونى..فقال عمر
_المشكله ان احنا نعرؾ انها ابوها كان من اكبر تجار السٌارات ورجل اعمال وطبعا العربٌة
دى من عنده واكٌد..ولم ٌكمل وقالت مارى
_وعربٌتى كمان..فقال أمرلالول مره وهو ٌتحدث ومارى تسٌر وهى ممسك بذراعه
_هو الواضح ان مصر كلها النهاردة عرفت حكاٌتى على كدة اٌه اخبار اسكندرٌة..فقال له عمر
_قصدك اٌه..وهنا اخذ الضحك الجمٌع فارد احمد
_ربنا ٌستر..فقال عمر
_ٌعانى اٌه هو فى اٌه..فقال أمر
_صراحة ال حصل اول السهرة مع الهانم ٌثبت انك ٌعانى..فقال عمر
_ٌعانى اٌه
_ٌعانى انك ترومٌه عارؾ الترومٌة بتاعت كرموز عارفها طبعا ٌاحبً ٌابلدٌاتى ٌازمٌلى ولو
مش الوقت كان راح ٌكون فى حساب تانى ومر االٌام وال عاملته فى بس كفاٌة علٌك الستات
اهلى اكٌد عارفهم طبعا ولم تقع بٌنهم لم اكٌد راح ٌواصل لكل ال حصل ٌازمٌل ..وهنا ضحكت
مارى وهى كؤنها قد فاهمت ذلك اللفظ الترومٌة باالخص وباقى ماقال أمر كله لكن هو اللفظ
ذلك باالخص والكل ٌنظر لها ..وهى تقول لهم
_اٌه ٌاجماعة انا من شبرا ومشٌت من هنا بعد ثانوى..وساد الصمت واحمد ٌحاول ان ٌفاهم
تلك االلؽاز فى االمر من بداء التعارؾ..وأمر ٌقول له
_معلش ٌاهندسة كلها شوٌة وبلدٌتى راح ٌفاهمك كل حاجه..فقال عمر
_ها اٌه راٌك ٌااستاذة تحبى تركبى مركب فى نزهة نٌلٌة وال تحبى نقعد هنا شوٌة..وكانوا قد
دخلوا الى ذلك المكان الذى كان به مرسى نٌلى تقؾ فٌه المراكب الشراعٌة وهى تهتز مع تلك
الرٌاح وهى تقؾ وتنعكس االضواء حولها على مٌاه النٌل..ومارى وجهها منشرح بذلك دون
تعلٌق..حتى قال احمد
_اٌه تحبى تركبى المراكب دى..وهو ٌشٌر على احد المراكب
_وال راح تخافى..فقالت هى بكل ثبات
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_انا راكبت المراكب فى اسكندرٌة مع الهانم ومعظم سفرى كنت براكب بواخر ومفٌش عندى
مشاكل ال من البحار والنٌل ال تربت علٌه فى شبرا..وكان الترحٌب
بهم من الجمٌع مثل ما قد حدث معهم اٌضا فى المطعم وكان الواضح انهم من نزالء المكان
اٌضا وهى على علم بذلك مسبقا ولٌس اى نزالء ان كان هو او عمر ومعهم سامح او احمد
واالكثر هو وعمر..وهو اذ كان ٌاتى الى هنا ومعه اسرة الحج جبر كلهم بما فٌهم الحج جبر
نفسه..واالن وهى معهم وهى تظهر كما لوكانت زائرة من الخارج.وهإالء االصطاؾ وهم فى
مقابلتها واستقبالهم جمٌعا ولٌس كما لو كانت كؤنها تاتى الى هنا اول مرة مما اثر انتباه احمد.اما
أمر وعمر فقد فاهم االمربسرعة من ترتٌب ما قالت هى وبعد ان كانت تاتى فعال مع فرٌدة
وهى تكشؾ كل مكان ٌاتردد هو علٌه اثناء ؼٌابها وبعد ان عرفت بمكانه وما ٌفعل وهى تكشؾ
ذلك لألمر انها كانت قد ات الى هنا وركبت نفس المراكب التى كانوا ٌتجهوا الٌها االن..وهى
تهمس الامر بذلك وعمر ٌسمع وهو الى جوراهم وهى تقول لألمر
_كانت كل ٌوم سبت الفترة ال فات تجاى هنا باللٌل عشن تشوفك ولو مجرد النظر لك من بعٌد
وانت معك الؽادة الحسناء هى واهلها وكم مرة تانٌة وانت على نفس القهوة مع نفس الشللة دى
ومعك اخو الباشمهندس الصؽٌر سامح وهى خاٌؾ من حب بنت ؼرٌمك دلوقتى جالل ..ولم
تكمل فى هذا االمر وهى تقول له .
_واخر مره وانت مشئ مع الؽادة دى لوحدكم على نفس الممر دا ٌوم الحد الصباح االسبوع ال
فات..وكان وهم ٌسٌروا على ذلك المستطٌل االخضر الذى ٌمر وسط تلك الموائد وٌنتهى عند
المراس التى تقؾ فٌه ذلك المراكب وتنبعث من حوالهم تلك االؼانً وتلك الموسٌقى التى تخرج
علٌها المراكب فى نزهة لٌلٌة وتحمل علٌها مختلؾ الفئات من الناس فى تلك الرحلة من شباب
وعائالت..فساءلها فى اسئ والحزن ٌظهر على وجه وعاد الٌه التعب من جدٌد الذى قد نساه
فعال وقد نزل به من جدٌد مره واحدة مع تلك الكلمات التى سمعها منها وهى تمزق فلبه
_كم مرة حصل دا..وهو كاد ان ٌموت وهو ٌساءلها ذلك السإال.وهى تمسك به بقوة وتحس بما
اصابه من حزن حٌن سمع ذلك وندمت على ما قالت له من تلك االشٌاء وهى تترد فى الرد اال
انها كان علٌها ان تكمل له وتنقل له عذابها اٌضا فرٌدة وعذابهم جمٌعا فى ؼٌابه ومدى الفرحة
التى نزلت بهم حٌن علم بوجوده قرٌب منهم واالمان الذى حل بهم من ذلك الحٌن..وهى تقول له
وعمر ٌصل الٌه كل ما ٌدور وهو الى جوراهم
_حوالى اربع واخمس مرات كلها ٌوم سبت وحد وخمٌس..وكان فعال ذلك كله ضمن رحالته
مع الحج واسرته لخروج بهم من ما هو فٌه الحج وتلك االسرة من تلك الحٌاة التى كانوا ؼٌر
مرتحٌن فٌها وهم ٌودا ان ٌكون على كل حرٌة لهم كااناس من تلك الطبقة العادٌة..واخرى وهو
مع الشباب من عمر وسامح واحٌانا معهم احمد او تلك الشللة او وهو مع تلك الؽادة الجمٌلة
وحدهم كالتى كانت اخر مره هنا فى ذلك الٌوم ..وهو ٌعود بالذكرة لتلك االٌام مع الحج الذى
كان ٌترك له نفسه واسرته كما لو كان احد هإالء الحراسات الخاصة واكثر كما لو كان مثل
ذلك الفٌلم االمرٌكى( لٌلة سقوط البٌت االبٌض )بطولة (النجم العالمً جٌرارد باتلر)الذى كان
الحارس فٌه قرٌب من الرئٌس االمرٌكى هو واسرته وتذكر تلك االحداث وهم فى تلك اللٌلة
وهم جلوس فى تلك القٌال وهم فى سمرا وهو ٌحكى له ذلك الفٌلم ودور البطل االمرٌكى
المشهور فى جزٌن هذالفٌلم وهو الحارس للرئٌس  ..وتلك الؽادة التى كانت تاتى بكل شئ فى
افالم او قصص ٌحكٌها هو الابٌها .وكان الحوار وهو ٌحكى له عن تلك اللقطة فى هذا الفٌلم
وزجة الرئٌس تموت فى الحادث ولم ٌستطٌع احد ان ٌنقذها فى طرٌق (كمب داٌقٌد) وهم فى
رحلة للٌالىة للقضاء (الكرٌسماس) ومن اجل بداء االنتخابات اٌضا وتم انقاذ الرئٌس فقط وهم
معا فى تلك السٌارة التى تقع من على حافة الجبل..وٌعلق علٌه الحج جبر باللهجة الصعدٌة فى
ذلك وهو ٌقول له
_ٌعانى احنا راح نسٌب الحجه تقع بها العربٌة وتموت وتنقذنى انا..فارد علٌه فى ذلك وقال له
_لٌه هو احنا راح نروح (كمب داٌقٌد) وامرٌكا
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_اماال اٌه عشن نفرج البنت والٌة العهد ونعرفها (كمب داٌقٌد) ومعهدة (الرئٌس
السادات)وكمان تشوؾ برج اٌفٌل
_جراى اٌه ٌاحج هو برج اٌقٌل فى امرٌكا..وهم فى سخرٌة من ذلك حتى ان الحجه نٌست ما
قال الحج من كلمة وهى تسمع هى وتلك الؽادة ما ٌدورمن تعلٌق..وكان رد الحج فٌه
_طب اقولك اٌه ٌعانى اشمعن نسافر امرٌكا
_عشن احداث الفٌلم هناك وفعال ابن الرئٌس هو برضة ال نجا وهناك فٌه الجبال والتلج
_طب ٌعانى مصر مافهش جبال وال تلج على االقل ٌاخوٌا طرٌق الؽردقة وال الشرم وال حتى
السوٌس واحنا على طرٌق العٌن الساخنة وطرٌق الصعٌد البرى ما ٌنفعاش ٌاولد الفرطوس
واحنا عندنا كمان حاجات تانٌة كتٌر مطرٌد وٌعانى اشكال لموت متختلفش عن بره
_خالص بس نروح احنا الاى مكان وٌارٌت حتى الٌونان اهى اقرب وال اقولك نروح العمرة
برى اهو طرٌق كله جبال واهو ٌكون خروج من سجنك شوٌة وال اٌه ٌاحجة..فتقول الحجة
بنفس اللهجة الصعدٌة
_و هلل ٌاولدى اهو ٌكون افراج بعد السجن العمر ده والمرار سواء اٌام الفقر او ال احنا فٌه
دلوقتى من عز..فارد الحج علٌه
_خلص ٌابلؽه شعلت الدنٌا نار ٌاوكل ناسك..وهو كان الٌشتمه اال بنفسه فقط ولٌس والدٌها كما
هى العادة له ولكل المعلمٌن اال فى تلك الكلمة الصعدٌةالمشهورة (ولدالفرطوس) ومثل ماقال
لما عرؾ انه اؼلى شئ لدٌه هو اهله الذى كان الحج ٌحس انهم لٌسوا اى اهل وهو على قلبه
مثل العسل وهو ٌعٌش معه نفس الشئ من تلك الحٌاة كما ذكرنا سابقا وهو ٌتعامل معه على انه
صبً له وهو ٌكمل كلمه الحج
_خلص انا سجان وحٌاتى معكم سجن..فاقتربت الؽادة منه وهى تقبال فٌه وتقول له بصوت
رقٌق والذى الٌعلو حتى اثناء الضحك
_احلى سجن بتاعك دا ٌاداد..وهى تتدالل علٌه فى ذلك رؼم انها من الحزام ان تكون اال ابنة
صعٌدى وتقول بابا فقط من حكم ماتربت علٌه هنا رؼم انها لم تعٌش اٌام الفقر او تمر بها معهم
واٌضا فقط أمام أمر وهى بحرٌتها
_بس انت عوز الحجه مام تموت وانا اكٌد طبعا معكم مش كدة..وهو ٌجذبها الى احضانه وهو
ٌقول لها بكل حب
_دا احنا كلنا فدائكى..وهو كان مثال ألب فى حبه ألبنته تلك على شئ ؼٌر كل الصعٌدة
ومختلؾ والاحد ٌصدق ابدا ذلك الحب لها وألمها ولعدم ان ٌكون له اى ورٌث اولد فى شئ كان
مثل ٌضرب لبعٌد والقرٌب وهو ٌعمل وٌكفاح والٌتهم ان تكون كل ثروته تلك لتلك االبنة ومن
ٌتزوجها ولذلك هى نفسها تلك االبنة لم تكن تفكر فى االراتبط بااى احد لكى ٌاخذ ذلك الشقاء
على الجاهز واى طمع فٌها وابٌها وكل من تقدم لها لزواج وهذا االحساس واالكثر بعد
ظهورأمرلهم وهوعون لذلك الرجل فى كل من كان طماع بقوته وعقله وهو ٌثبت لهم انه اهل
لحماٌة وردع اى من تفكر نفسه لحرب ذلك الرجل من الجمٌع اهل اواؼراب وهم بمطمع من
تلك والشئ االخرهوماتخفى نفس الحج واالسرة له ان ٌكون هو ذلك الزوج رؼم ما ٌحسوا من
اسرارورائه كانت هى السبب فى هذا التعلق ولٌس الخوؾ اطالقا..وهو ٌكمل لها الحج
_حتى البلؽة دا..وهو ٌشٌر الى أمروٌقول
_مش كدة ٌاااله ..فٌقول أمر
_دا لو حصل اول حد راح نقذ الحجه وبنت الحاج السٌدات اوال دى االصول..فقالت الحجه
_اصٌل ٌاوالدى..فقال الحج
_اصٌل ٌاولدى طب ٌاختى خلٌه باء ٌصرؾ علٌكم لما انا ارؼور وٌنقذكم...فقال له أمر بعد ان
احساس ان االمر سٌنقلب من تهرٌج الى شكل اخر واسلواب وراس الصعٌدة
_ربنا مٌحرمهم وال ٌحرمنا من خٌرك وتعٌش والٌعٌش االٌصرؾ على اهلك بعدك ابدا ورجلك
لو لقدر هلل اى شئ ٌعرؾ ٌعٌشا اسٌادته والد سٌده..وهنا قامت الحجة وهى تقبال أمر بال اى
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خجل وتاخذه بٌن احضانها وهى ترى الدموع فى عٌنه محبوسة ونفس الشئ ودموع الحج تسٌل
دون اى خجل منه كا صعٌدى الٌعرؾ البكاء..وتلك الؽادة تنظر له وهى تنصرؾ مسرعا حتى
الٌرى احد دموعها اٌضا ..وكؤن شئ ما قد فتح فى حٌاتهم لو اصاب الحج مكروه وهم نساء
لٌس معهم اى سند وهم اهم شئ االن ومطمع لكثٌر قرٌب وبعٌد وكان هو اٌضا الذى له السماح
فى كل شئ مع اسرة الحج كما كان الحال فى اسرة الحج محمود طؽٌان وهو ٌعرؾ كٌؾ ٌدخل
القلوب وبعد تلك النظرة التى كان بها كل االحترام له على ما قال من الجمٌع والحج نفسه
ٌتمنى ان ٌظل هذا بٌن اهله وهو على ٌقٌن من انه سند وعون والخوؾ منه فى اى شئ بعد ان
تاكد فى تلك الفترة من الزهد الذى ٌعٌش فٌه ونقاء نفسه وتتعفه وامانة وقوته وسره هذا الذى
ٌثبت انه مع تلك االسرة اللشئ ما كما هو باالفالم وٌوم ما سٌنكؾ وٌكون فى اعلى شؤن ولٌس
اهل البنته والنسب ولٌس فى الراس ؼٌر ذلك مهم كان من االموروبالفعل ان لم
االقل وٌكون ا
ٌكن هذا الشؤن فانه لن ٌكون اقل مما هو فٌه حتى لو اصبح هو االمٌن على تلك االسرة واٌضا
لو واصل االمر لٌكون زوج ابنة وهو على ماهو علٌه والمانع الن الٌنت لها ماٌجذبها الٌه وهو
لٌس ذلك الصعٌد اورجل االعمال وان كان راسه الصعٌد ٌفضله لرجولته وماهو فٌه
فخرج الحج لشراب الشٌشة فى تلك الحدٌقة فى ذلك الكشك الخشبً على حمام السباحة وهو قد
لحق به بعد ان قالت له الحجه ل أمر وهو ٌذهاب وراء الحج الذى لم ٌعقب على مافعلت الحجة
وهو براسه كل ماٌحس من هذا االمان وهو ٌسمع الحجة تقول له
_ستك ومرات سٌدك هى امك ٌاولدى..بعد ان ضماته الٌها امام ابنتها وزجها بال خجل وهو
ٌنزل لٌقبال ٌدها وهى تركها له وترتب علٌه ..وهو ٌقول لها
_ربنا مٌحرمكم منه وانا خدمك انتى والدكتورة بنت سٌدى طول حٌاتى
_بعد الشر انت ولدى..وهى تنصرؾ وهو قد ذهاب الى حٌث جلس الحج وكانت شٌشة اخرى
الى جوره كما تعود من بالعمل فى البٌت ان ٌحضروا الشٌشة لحج ومعها االخرى اذكان أمر
موجودة فى البٌت لٌشرب مع الحج ولٌس لكى ٌخدم علٌه والجمٌع من عمال المنزل ٌظنوا انه
قرٌب لحج ولٌس اى قرٌب كما ظن ذلك من بالعمل..ولم ٌكن هناك اى تعقٌب منهم ؼٌر نظرات
الحج له وهى تقول ما نفسه (وهو الخوؾ على تلك االسرة وما بنى طول حٌاته من اهله واقاربه
وهو لٌس له ولد ومن كل من ٌطمع فى تلك الؽادة الجمٌلة وتلك السٌدة االم التى جمالها مازال
بها وهى سٌدة من سٌدات المجتمع االن ولكنها التحب ؼٌر بٌتها ورجالها وابنتها تلك وهى
ٌعرض علٌها اشٌاء كثٌرة وتتعرض لمضاٌقات اخرى من شت االمور لكونها زوجة رجل فى
السوق واللعب معها على وتر االؼراء ولكنها صعدٌة وتحملت الكثٌر مع هذا الرجل حتى اصبح
لما هو علٌه االن)ولما ٌهداء الحج اال وأمربٌن احضانه وهو ٌرسل له تلك الرسالة
_التخاؾ وانا سظل الى جوراك حتىان كنت بعٌد عنك انتى ابى وهم اهلى..وهو ٌسمع الحج
تلك الكلمة التى خرجت من أمر عفوٌة دون ارادة منه وهو ٌقول بعد ان احساس الحج بتلك
الرسالة
_واسٌادى اهل معلمى..والحج ٌقبال فٌه بقوة والدموع تنزل منه..وهو ٌقول له بعد تلك الكلمة
التى تعطى االمان له وهو انه مهام كان شؤنه انهم اسٌادٌه ولن ٌرفع عٌنه فٌهم ابدا وهم ابناء
معلمه والحج ٌقول له
_انت ال سٌد نفسك وال حولٌك وراح اعرؾ برضة انت مٌن وسرك مهم ان كان وراح تكون
لى مهم حصل ملكى انا لو حتى انت مٌن وابن مٌن..وكان ما كان من هذا حوار بٌنهم الذى
اخرج تلك الكلمات من هذا االحساس لحج عن ماٌحمله فى نفسه له ..وتنباه هنا على صوت
عمر واحمد وهم ٌنزلوا الى تلك المراكب حٌث تقؾ وكانت مارى تمسك به بقوة وهى تحس بما
ذهب الٌه فكره وهو ٌستعٌد ذلك المشهد..بعد ان كان الجرسون ٌقول لعمر عن تجهٌزا المائدة
لهم بعد العودة من تلك الرحلة كما تعود وعرؾ الجمٌع عنهم ذلك  ..وذلك المراكبى الصعٌدى
ومن معه من عمال ٌرحبوا بهم اشد الترحٌب والفرحة تمالء واجههم من تلك الزٌارة وتلك
الرحلة التى تعود علٌهم بكل خٌر ..وهم ؼٌر اى شباب ٌحضر الى هنا ان كانوا كاشباب مع
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بعضهم ومعهم تلك الفتٌات وهم ٌروا علٌهم كل احترام وهٌبة .وحتى لو كانوا فى رحاالت
عائلٌة وهم ٌروا معهم اسرهم كما ٌحدث مع امر وهم ٌظنو ا ان اسرة الحج جبر اسرته ونفس
الشئ مع عمر ان كان معه هنا امه واخته واحٌانا ولد عمر.او احمد وزوجته اٌضا .او هم جمعٌا
ان كان لقاء اسرى لعائلة الحج محمود واسرة العمٌد وتلك الهٌبة لهم جمٌعا واالكثر االن تلك
الخواجٌة التى ات الى هنا ذات مرة ومعها تلك السٌدة ذات الشان العالى والقوة والسخاء اٌضا
وحسن المقابله لها من هإالء العمال وذلك االصطاؾ ممارواء من قوتها وسخائها وهم فى
فرحة بعودتها تلك وانهم احسنوا االستقبال لها لذلك تعود مرة اخرى ومع هإالء الشباب وهم
ٌحمدوا  هلل على انهم لم ٌحدث منهم اى تقصٌر او شئ مخزل امامها واال ماذا ؟كان منظرهم
االن امام هإالء الشباب وهى ترك ٌد امر وتمسك بٌد احمد فى حب لالخ كبٌر وتسٌر معه على
السقالة لتعبر الى المراكب بكل ثبات وهى تثبت انها تعودت فعال على ركوب مثل تلك
المراكب ..وهى تدخل المراكب فى ذلك الترحٌب ومن خلفها امر وهو مازال شارد وعمر
ٌمسك به بقوة وكؤنه ٌنبه لم هو مقدم علٌه من اشٌاء اللٌلة وتلك االٌام القادمة والكل ٌظن
وٌعرؾ ان تلك االن صدٌقة او خطٌبة احدهم باالخص عمر ولٌس احد منهم الن أمر قد روئه
مع الحج واسرته ولم ٌعتقدو ان تلك التى كانت معه اخت له وهم ٌظنوا انها ماهى اال خطٌبته
مما قد احسوا من التعامل الذى الٌثبت الاحد انه ٌعمل عند هإالء القوم ولم ٌحسوا االن انها
صدٌقه فعال للمعرفتهم القوٌة واالحساس بهإالء الشباب وما هم علٌه ولٌست اى شئ وباالخص
حٌن رإاٌتها مع تلك السٌدة المهابه وهم ٌروا التعامل منها وكؤنها اخت صؽٌرة لها تعٌش
بالخارج ولٌست ضٌفه هنا وهى تعطٌهم االحساس انها ابنتها ولكن الٌسطٌع احد تصدٌق ذلك
لمنظر تلك السٌدة..وبعد ان جلست مارى والى جوراها احمد وأمر من الناحٌة االخرى..وكان
عمر مازال وقؾ وبداءت المراكب تتحرك واللٌل ٌعكس اضوائه على مٌاه النٌل .وقال عمر
وهو ٌنظر الى وجه مارى وهى بها من الرهبة واحمرار الوجه واشٌاء ممزوجة ببعضها قال
لها
_حضرتك خاٌؾ..بكل ادب وهو ٌخرج الكلمات وهى ترد بكل ثقة
_انا قلت انا مابخافش من المركب واالهم اخاؾ وانا جانبى اخوٌا..وهى تمسك أمر بقوة
وتتلصق به واكملت
_ومعى اخ اكبر ونسخة تانٌة من اخوٌا حضرتك..والكلمات تخرج منها بصدق وحب وهى
تمسك ٌدى احمد الذى كان محروم من اخوات اناث..وقد دخل السرورمن تلك الكلمات على أمر
وعمر وهو ٌظهر على واجههم بوضوح..حتى قال احمد لها وهو ٌنظر الى واجهها ثم الى مٌاه
النٌل واللٌل وهو ٌظهر على القاهرة
_القاهرة باللٌل دى شهرتها..فقالت هى وعلى واجهها ابتسامة لهم جمٌعا
_دا كان فٌلم ابٌض واسود زمنا وجمٌل من الزمن الجمٌل ال زٌك ٌابشمهندس انت واسرتك
الكرٌمة وزى كل اصحاب أمر واهله واالصحاب ال كلهم خٌر..وكانت وهى تقول ذلك و أمر
ٌمسك ٌدها وٌقبالها بحب والخجل ظهر على وجه احمد وعمر نظرا الى حٌث عمال المركب
الذٌن حركوا المركب وبداءت تسٌر على مٌاه النٌل وكانت هى تحس ان هناك من االمور ٌحتاج
عمر االنفراد باأمر فى تلك اللحظات حتى انها اذهلت الجمٌع وهى تطلب من احمد ان ٌقوم
معها لتجول فى المركب..ولم ٌكن هناك اى رد ؼٌر االحساس العالى منهم جمٌعا بما احساست
هى من امان وحب معهم وهم ٌنظروا الى بعض حتى تتحدث امر وهو ٌرى الخجل فى عٌن
احمد وهو ٌقول له
_احنا الموضوع االهم النهارد محتاج عنصر نسائى عشن ٌسهل الكالم فٌه اٌه راٌك
ٌاباشمهندس واهى االخت الصؽٌرة ال نفسك فٌه طول عمرك انت واخوك رجعت ومعها كمان
اخوات كتٌر راح ٌكون اخوتك..ولم ٌكن هناك اى تعقٌب وهى تمد ٌداها بكل حب الى احمد
لتقوم معه وٌذهاب الى اخر المركب وهى تسٌر الى جوراه ونظرها الى عمر الذى اسرع ونظر
نحو أمر احترام لها ولألمر كا اخت له االن..وكانت وهى تجلس فى موخرة المركب وهى
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تمسك بٌد احمد الذى جلس الى جورارها وهى قد بداءت تمد ٌداها الى الماء من المركب
وتحرك ٌداها مع حركة السٌر وهى سعٌدة فعال ونسٌت ما بداخلها من خوؾ ومن احداث اللٌلة
وما ٌنتظرهم وذلك االمر الذى تحس به هى ومن معها الٌوم الاشٌاء كثٌرة ؼٌر معروفة لهم اال
فرٌدة وامها لما لهم من خبرة كبٌرة فى تلك الحٌاة المرٌبة التى كانت تعٌشها اٌضا وحدها هى
وتإامها وما تفعل هى بقوتها قبل ظهور فرٌدة وتظهر معها تلك االشٌاء التى تجعلها هدؾ اخر
لهإالء الناس بالخارج مثل امها بل اكثر بكثٌر من ذلك واالن وهى على ٌقٌن تام من قوة أمر
ومن حوله وكما رات منه ومن صدٌقه اٌضا هناك وهى ترى وتحس نفس الشئ هنا واالهم هو
ان أمر مازال عسكرٌا بالخدمة ولم ٌتركها كما كان االحٌاء بذلك االمر للجمٌع وهو ٌرحل فى
شئ ؼرٌب ومفزع وٌثٌر القلق .وٌبقى صدٌقه معهم وحده ٌكمل تلك المسٌرة حتى رحل الجمٌع
وعادوا الى هنا بشكل اخر ومختلؾ ونوع من التخفى الذى نعم هو مكشوؾ للؽرب والشرق
ولمن هنا وهناك ولكن بقوة فرٌدة وامها وذلك الذكاء الذى جعل لهم الحٌاة فى امان بشكل مإقت
ولٌس اال وكل االمر ان هنا تواجد اشٌاء وامور اخرى وحتى ٌاتى لها ذلك الحبٌب الصؽٌر
واٌضا ٌظهر من معه ومن كانوا معها وهإالء االخرٌن وهنا تذكرات كلمات فرٌدة لهم بعد ان
كانوا فعال صدقوا ان مستقبل ذلك الصؽٌر ضاع وهو ٌحارب من اجلها .وهى تنظر الى مٌاه
النٌل التى تنعكس علٌها االضواء وتسمع فى اذانها تلك الكملت منها حٌن كانت تبكى هى مارى
وتإامها بشدة على فراق امر وامها تلقى باللإم علٌها النها سبب ذلك الذى ٌحدث له وهم جمٌعا
ٌتبدلوا االتهامات بٌنهم اال انها كانت بكل ثبات وثقة وهى تتحدث بعد تلك المشادة الكالمٌة وهى
متمسكه وقوٌة وتخرج له صورة التخرج من اكادٌمٌة الضابط المتخصصٌن الحربٌة وتقول لهم
_هو انا كان بٌطلع عٌنى علشن اشوفه حاجة كبٌرة زى ما كنت بحلم وابوى كمان دا كان امله
خالص لدرجتى ومش مستقبله بس وعمره كمان ممكن ٌروح عشنى وعشنكم برضة واكٌد انتم
معندكوش شك فى كدة..وقبل ان تدخل فى تلك الذكرٌات واالحداث التى كان البد ان ٌرحل
وٌترك انذاك لندن والخروج منها بعد ان كان بالفعل على استعداد هو وصدٌقه للعٌش هناك من
اجلها بعد ذلك العرض من ذلك البروفسٌر وتلك المنظمة وهو ٌقول لهم تلك الجملة
_انتوا وطنكم الحقٌقى مع بعض مش اى بلد تنتموا الٌها ؼٌرهو وجودكم بٌن احضان بعض
وكان هو بالفعل سٌوفق ان ٌخسر كل شئ وٌعٌش معها بعد ان اوحى الٌهم هذا البرفسٌر انه
ٌمكن ان ٌاتى لهم بجمٌع هإالء االصدقاء واالهل لهم وان ٌجعلهم وطن واحد فى اى مكان
ٌحبوا العٌش فٌه حتى لو جزٌرة وٌقٌم دولة خاصة بهم كما فعل الٌهود وهم على ماهم علٌه
قدرٌن على ذلك.ولم ٌكن ذلك من الترفٌه او الفاكها فى الحدٌث بعد ان كان هذا البرفسٌر ومن
معه وهم لٌسوا من اعداء فرٌدة فقط بل البشرٌة كلها ورؼم كل العدواة وما سببه أمر لهم من
خسائر هو وذلك الصدٌق وكل االحداث وقوة فرٌدة اٌضا رؼم ما اعطت لهم من اشٌاء وهم
لٌس منهم من ٌستطٌع ان ٌاخذ منها اى شئ ؼٌر ما ترٌد هى اعطائه لهم من علم فقط .ورؼم
تعلق قلب كثٌر منهم بها الى درجة الجنون فى العشق ولٌس حب حتى خسر بٌته وزوجته وهى
تتمسك بكل القٌم والتقالٌد العربٌة وتعلب معهم على هذا الوتر من كونها امراة عربٌة ولها مالها
من عادات وتقالٌد .ومع قوة امها وسٌطرتها لحماٌتها حتى ظهر ذلك الوحش اال ومع ذلك كان
قد كسب حب هإالء االعداء فى شئ ؼرٌب كان له العجب فى نفس الجمٌع من هذا االمر الذى
لم ٌدخل الى راس تلك االم بسهولة من هذا الحب وهى تٌقن ان لٌس فرٌدة واحداها هى
المطلوبة لهإالء الناس بل امر اٌضا له نفس االهمٌة وان كانت هى ذات ٌوم كان لها نفس الشئ
والطلب منهم هإالء الناس لها هى تلك السٌدة وهى مازالت تقود وتسٌطر ولكن ! لكل وقت
وزمن متطلبته الخاصة به..وفرٌدة واٌضا أمر هم من ٌمثل ذلك الزمن والوقت لذلك كان هناك
اشٌاء واٌدى تلعب من اسفل وانتهى امرا وجود أمر فى ٌومان بعد ذلك اللقاء الذى كان كثٌر ما
ٌتكرار وتلك الزراٌات الودٌة التى لم ٌحس احد ابدا انه هناك اى عدوة وكل ٌوم ٌسقط اشخاص
وترٌق دماء ولٌس من قوتهم هم تلك المنظمة انما من أمر فقط هو وصدٌقه..وهنا افقؤت على
كلمات احمد وهو ٌقول لها
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_ النٌل شدك لدرجتى..ولم تجد رد ؼٌر انها نظرة فى عٌنه وهى تحس بذلك الحرمان من وجود
اخوات بنات بٌنهم وهم ٌعود الى الحدٌث فى ذلك االمر لما كان بٌنهم فى عٌادة ذلك الطبٌب
وهو ٌحكى لها من جدٌد عن اشتٌاقهم الخت بٌنهم جمٌعا كاشباب ورجال اخوة.بعد ان قالت له
هى ان ٌتحدثوا من جدٌد فى ذلك االمرالنها التقتنع ان الموضوع الخاص بمقابلتهم ٌحتاج الى
تدخل احد بٌنهم وهى ترى انهم قدرٌن على انهاء اى شئ خاص لما ترى من قوة اخٌها االن
أمر كما اصبح االمر هكذا امام احمد انه اخوها واٌضا لقوة مارات من منظر هذا االخ الكبٌر
ونعم عمر رؼم ما حدث منه معهم هى وفرٌدة وهم ٌضحكوا على ذلك واحمد ٌقول لها انه
بصدق فى احتٌاج لها بالفعل لتسٌهل ذلك االمر وهذه هى فرصة واخذ ٌشرح لها عن ذلك االمر
وهو ان اخوه االصؽر وحبٌب أمر ٌود االرتباط بشقٌقة عمر لما بٌنهم من توافق فى العمر
ولكثٌر من االشٌاء واالهم هو تربٌتها واسرة عمر رؼم المخوؾ من الحج ابٌه ولٌس اى شئ
النه الٌحب ان ٌخسر صدٌق الاى شئ ولكنهم على ٌقٌن تام من الجمٌع لن ٌرفض هذا االمر
والحساس بذلك التوافق بٌن االثنٌن لما بٌنهم من تربٌة وافكار متشابها وؼٌره من ارتباط العشرة
وهم مع بعض كااسرة واصدقاء وان من اظهار ذلك الحب هو أمر بٌن االثنٌن وبالفعل الخوؾ
من عمر والابٌه واسرته وتلك االخت وانما الخوؾ من الحج وهنا هو ٌاتى دورها واٌضا تلك
الحاجة التى هى ام أمر وامها كنساء وهو ٌحكى لها عن اهمٌة االخت االن ان كانت موجودة
بٌنهم وهى تكون السر الذى ٌرتح له الجمٌع وهى تعلم من تلك اخت عمر ما بداخلها كنساء مع
بعض ولكن! فعال أمر من قام بهذا االمر وهو بالفعل محل ثقة لجمٌع ولكن المشاكله االن بعد
هذا الذى حدث وهو ٌعٌش بٌنا وعلى وضع لٌس هو حاله وما تسبب فٌه للحج مع صدٌق عمره
وبعد ذلك اخذ ٌقول لها وانه ٌامل ان ٌزرق اول اوالده بفتاه على عكس الصعٌدة وانها هى
ومن معها سٌكون االخوات لهم والفاكها للحج والحاجة اٌضا التى حٌن ان تراهم لن تخرج من
بٌنهم ابدا النهم سٌصبحوا بنات الحاجة والحج بكل قوة وحب وهى تعقب علٌه وهى تقول له
_طب والدكتورة..فٌقول لها
_دى أم الؽالى وكفاٌه ان النهارد الكل حبها عشن أمر الحبٌب الثالث اخونا..واخذ الضحك بٌنهم
من القلب لها وهى تسمع منه ما ٌاشعاع عنها فى المنطقة وما وقع فٌه عمر معهم وعن ما
سٌفعل باأمر منهم الانتقام ورٌا وسكٌنة وهو ٌحكى لها كما لو كان اب مع ابنته ٌرفه عنها
وحكاوى الصعٌد التى عرفت انه من نفس بلدٌات ابٌها واالجمل هى حكاٌة أمر مع الحج جبر
واسرته وما كان ٌحدث من مفراقات مع هذا الرجل الصعٌد نفس البلدٌات لهم ولها اٌضا وما
كانت تفعل تلك الؽادة معه وهى تمتالء بالفاخر لما تسمع عن هذا الصؽٌر لهم جمٌعا وكٌؾ
دخل قلوب الجمٌع؟ وهى ترى هذا الحب الصادق والدفاء االسرى الموجود هنا بمصر وصدق
المشاعر واالحساس بعزٌز القوم الذى ٌجٌر علٌه الزمن.واحمد ٌوضح لها هنا انهم كانوا ٌحسوا
به وهم على ٌقٌن انه لم ٌقوى علٌه الزمن او اجار علٌه..وكان عمر وهو ٌجلس الى جوار أمر
قبل ان ٌنظر كال منهم الى مٌاة النٌل والمركب تسٌر بهم شبه مسرعه وهى تجاه بهم نحو
الجزٌرة وسط النٌل وتدور وتعود بهم وهم كما لو كان حبٌبان اٌضا وهو ٌرى فى عمر نفس
الحب لهإالء االصدقاء الشباب واالخوة الكبار له هو وصدٌق عمره وحبٌى قلبه الذى من نفس
عمره وذلك الحب من هإالء الشباب االخرٌن الذٌن فى نفس عمر فرٌدة وهم شابان وفتاة هى
تكاد تكون االخ اٌضا ولٌست فتاه انما امراة النها متزوجة االن وهى الوزٌرة كما تلقب وهى
فعال ذلك بكل المقاٌس والتقل فى اى شئ عن فرٌدة ؼٌر ما تحمل هى تلك من قوة بدنٌة وكفاء
قتالٌه مثلهم ولكن فرٌدة تلك العقلٌة الجبارة التى هى جٌش وحدها وهى مثل الحلوى لهم جمٌعا
وعمر بعد ان اصبح صدٌق ألمر وزمٌل وهو معه فى اشٌاء كثٌرة ترابط بٌنهم وهذا الحب
القوى الذى رابط بٌنه وبٌن تلك الشللة اٌضا هو وابٌه ذلك الرجل الورع الذى دخل قلب افندٌنا
كما حدث مع اللواء عالء من قبل حٌن تعرؾ به امر وهو مع فرٌدة ودخل هو واسرته الى تلك
الشللة بالحب لألمر ان ٌكون معهم ولرؼبة دلوعة افندٌنا وكل الشللة وهى فرٌد وها هو عمر
ٌقترب اٌضا وٌكون بٌنهم هو وابٌه بعد رحٌل االثنٌن الكبار من الشللة وسفرهم الى الخارج فى
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عمل ومناصب كبرى ومنهم من هو زوج ابنة ذلك اللواء واالخت الثالثة لالمر بعد كبٌرة تلك
الشللة اوالا وهى الوزٌرة (شرى) ثم تلك الحبٌبة فرٌدة و(شروق)التى اصبحت اخت له بعد حب
ابٌها وامها تلك الطبٌة له وجعله االبن لهم على تلك الفتاه.والتى لم ٌجراء على حبها ومبادلتها
ذلك الحب اوال لتعلقه بافرٌدة التى حرمات علٌه كل النساء لم ٌحمله لها من حب فى قلبه ولٌس
تلك فقط وثانٌا بعد ان اصبح هو مإتمن علٌها كااخ ودخل اسرتها وهو ٌعشق الوفاء باالعهود
كما حدث مع ابو فرٌدة الذى لم ٌندم فى اى ٌوم على هذا الحب لذلك الذى جعله ابن له واخ
لفرٌدة حتى انه من هذا الحب لم ٌمت على دٌنه هو وثالثا وهو االهم حٌن علم بحب صدٌقه
واخوه الكبٌر له فى تلك الشللة لها وهو زمٌالها ومن نفس مستوها العلمى وهو كان فى ذلك
الوقت صؽٌر وهى من عمر فرٌدة وزمٌالتها وصدٌقتها وهو لم ٌتخرج بعد من المدرسة الفنٌة
وهو بكل المقاٌس ٌجعل هذا الجاجز بٌنهم واالن وكل منهم ٌنظر لمارى بشكل ٌختلؾ فهو ٌنظر
الٌها كما لوكان اخوها كما كان ٌفعل مع فرٌدة وهو ٌإثرها على نفسه وهو ٌبحث لها عن من
ٌسعدها وٌقدرها كما حدث وهو االن نفس الشئ مع مارى وهو ٌبحث لها عن من اٌضا ٌستحق
ذلك الجمال والعلم وكل ما تحمل هى وهو ٌتمنى ان ٌكون هذا مع ذلك الذى عرؾ واحب وهو
ٌعلم كٌؾ سٌقدر عمر تلك االنسانة هو واسرته الطٌبة الصالحة رؼم اختالؾ الدٌن االانه لدٌه
االحساس بان هناك اشٌاء ستؽٌر وسٌكون ذلك االختالؾ هو من ٌشعل الحب.واما عمر فكان
ٌنظر الى ذلك االمان الذى نزل بها بعد ان عرؾ من هى وما حدث لها وما تمر به االن هنا
اٌضا لٌزٌد خوفها وكرها لذلك البلد وهو على علم بكل ما فٌه فرٌدة وما اصاب تلك االسرة
ومن هى امها وتلك االحداث التى سمع بها من الجمٌع واالحداث االخٌرة التى كانت بالخارج
بعد التعارؾ باأمرتلك الفترة االخٌرة فى ؼٌابها وهو ٌسمع من الجمٌع ولٌس من أمر ومن
العمل الذى هم فٌه وذلك الملؾ االمنى لفرٌدة
...........
وبعد ان عاد االثنٌن من شرودهم وكال منهم قد قراء مابراس االخر وعمر ٌطٌر من السعادة
الحساسه بذلك الحب الذى نزل على قلبه مرة واحدة ولفرحته بقوة ذلك الذى احب وهو ٌعلم انه
سوؾ ٌكون له الدور الكبٌر فى جمع قلبٌهم معا وهو ٌمسك بٌد امر وهم ٌنظروا الى النٌل وقال
له
_احنا مكانش مفروض نكون ضبابظ وفى الم.ولم ٌكمل..وهو مازال ٌمسك ٌد أمر وهم ٌنظروا
الى النٌل فقال له أمر والهدوء على وجه
_انت ممكن النك عندك كل الحماٌة انما انا كان حالى اٌه وانا كل حاجه فى حٌاتى وهم او على
االقل دا احساسى رؼم ان كان حلم ابوى ان اكون حاجه قوٌة وكبٌرة لكل سبب كان فى دمؽة
الوقت دا
_كل حاجة وهم او احسك كدة بس انا ال اعرفه انك فعال انت كنت عوز تكون حاجات كتٌر فى
بعض زى ما انت دلوقتى
_ٌعانى احالم كانت جوى زى اى عٌل او شاب ما بٌحلم وبعد كدة بتؽٌر مع الحٌاة والزمن
_واٌه ال اتؽٌر وانت واصلت ل انت نفسك فٌه مهندس وضابط ومش اى ضابط ول اى مهندس
بل حاجه هى حلم فعال الاى شاب اٌٌه نسٌتى انت اٌه ٌادكتور
_أل كان كل دا راح ٌتؽٌر بعد ما مات ابوى وبقٌت لوحدى وكان كبٌرى االعداٌة او على االقل
الدبلوم عشن اقدر اكمل مسٌرة حٌاتى ال فعال اتؽٌرت بوجودها معى وصلتنى ل انا فٌه دلوقتى
من كل خٌر ونجاح هى وابواها وكل ال حوالى
_اماال اٌه الوهم لم انت عارؾ ان كل ال حوالٌك موجودٌن وهى على راسهم وانت بتكفاح انك
تكون حلم ابوك وحلم نفسك ال انت عوز تكون كده مش حلم ابوك بس واالسباب ال كانت جوه
هو وسر حٌاته واالسرارال كنت فاكرها انتهت بس موعد تانى مع القدر وجه صبوح واشرقت
ٌوم وشمس تخرج فى ضباب الٌوم وقمر ٌسطع فى عتمة اللٌل ها اكمل باقى الشعر ال كان
سبب فى كشؾ كل المستور فى للقاء بها..فنظر له أمر بحب وهو ٌتذكر اول للقاء له بفرٌدة فى
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صبه وهى تظهر فى حٌاته للتتؽٌر وٌصل الى ما كان ٌحلم بفضلها هى وابٌها وكؤن القدر كان
ٌرتب له ذلك الموعد بعد وفاة ابٌه لٌجد من ٌكون معه وٌقؾ الى جوراه..وقال عمر وهو ٌكمل
_بس برضة ارجع واقول انت السر والسر انت ٌعانى انا مثال لكنت عوز اكون ضابط زى
ابوى على عكس أي واحد بٌحب وهو صؽٌر لما ٌساله انت نفسك تطلع اٌه لما تكبر وٌقول
ضابط وكمان الطبٌعى وابوى ضابط والتورٌث الموجود عندنا والحتى مهندس والحتى
الرٌاضٌة واللعبة ال انا بلعبها وزمٌلٌك فٌها..وهو ٌنظر الى أمر بقوة والى وجه الجامد الحزٌن
الذى اصبح ذلك الحزن من عالمات وجه الممٌز له وذلك الهدوء الذى ٌزٌد من تلك الهٌبة له
وٌكشؾ من شؤنه مهما اخفى واظهرعكس ذلك للكل وهو ٌكمل
_كده انا هو نفس ال انت بتقوله عن تؽٌر االحالم ال كن بنحلم بٌها واحنا صؽٌرٌن
فقال له أمر
_مفٌش تعلٌق بس انت اهو ناجح بقوة فى كل الدور ال انت فٌه
_تفتكر ده
_ٌعانى لو كنت اخدت الدبلوم وانتهى بى االمر كان ممكن اكون برضة فى حٌاتى دى نجاح
وعاٌش وانا كان توقعتى ان حتى مش راح اخد االعداٌة والصراحة لوال (كوكى) وابوه وال
معه كنت مإمن بان كفاٌة ان دخلت مدرسة صناٌع ومستوى عالى ود كان كفاٌة على مع
وجودهم جانبى
_ٌعانى كل دا حقٌقة ومش وهم كل الناس دى صح وهى باء
_هى ٌمكن تكون حلم المتاهة زى الفلٌم المشهور عارفة طبعا بس..ولم ٌكمل وهو ٌنظر الى
النٌل وٌدى عمر على ٌده كما لوكان اثنان عشاقٌن وهم فى نزهة لٌلة وتلك الرومانسٌة والحب
بٌنهم على مٌاة النٌل التى تنكسر علٌها االضواء وعمر ٌقول له
_ٌعانى انت لسه حساس انها جنٌة من تحت االرض زى ما كوكى
(وكان ذلك هو اسم التدلٌل الذى اشتهر به صدٌقه وهو ٌحب دائما ذلك التدلٌل من الجمٌع
والٌخجل منه ابدا رؼم ما هو علٌه االن) واالكثر االراتباط الذى بٌنه وبٌن أمر ولو كان االن
هنا لظن الجمٌع انهم هم عشاقٌن او شواز لما بٌنهم من حب قوى وترابط وشئ اٌضا فى تلك
الشللة كما حدث من هذا الحب لعمر معه وعمر ٌكمل
_مصم لحد النهارد على كدة انها الجنٌة
_وانت باء شاٌفها اٌه
_انا..وسكت بره وهو ٌنظر الى امر ثم قال
_ما حاصل وجابوا الشٌخ اٌامها بعد ال عملته فى كوكى لحد ماانا سمعت عنها من الكل
ودراست ملفها وانا متاكد انها فعال جزئٌن بشر وجن بس انت لوحدك ال عارؾ وتعرؾ هى
اٌه ورؼم انى فعال اتقابلت معها اخٌرا اال ان نفس احساسى وكالم حبٌك وصاحبك لم ظهرت
لٌه هو التانى بعد ما كان الكل حولٌك وقتها صدق ان حصل لك حاجه من المس فى لٌلة شتاء
والكالم ال بٌقول ان العفارٌت بطلع اكتر فى الشتاء واالهم الحالة ال كنت علٌه وقتها لحد ما
افندٌنا ال كان بٌبحك زى ابنه كان راح ٌجبلك المشاٌخ برضة زى ماعمل مع ابنه لما ظهرت له
ولحد ماظهرت هى وابوها على الساحة وانقذت الموقؾ..وهنا ضحك عمر وهو ٌتذكر تلك
القصة التى سمع بها من الجمٌع بعد ان التحق بتلك الشللة واالسرة وهو ٌسمعها من الكل كبٌر
وصؽٌر..ونظر الٌه أمر وهو ٌبتسام تلك االبتسامة الصفراء التى التؽٌر مع أي موقؾ فى
مختلؾ االوقات واالمكان وكؤن الضحك الحقٌقى الٌعرؾ وجه ولٌس له طعم معه فقال له عمر
_فعال شئ فٌه سر بس السر االكبر هو انت زى ما بٌقولوا وموالنا رئٌسك بٌقول والكل هنا
وبرة بٌقول انك انت السر صح كل حاجه تتؽٌر اها والظروؾ اقوى احٌانا من االنسان لكن فى
ناس بتكون اقوى من الظروؾ بس على االقل ماكنش سنك وقتها انك تتؽٌر
_أل..قالها ٌقوة وهو ٌكمل
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_انا ال حاصل معى كان من رحمة الموالى ال بٌقدر بمشئاته االقدار (وما تشاءن اال ان ٌشاء
 هلل) وقبل ما بٌقطع بٌوصل برحمته وهو مقدر لى فراق ام وموت اب والقئ فى حٌاتى ناس جو
قلوبهم رحمة منه ورحمته الواسعة فى ان ٌنزل حبى فى قلوب هى صخر متعرفش الحب لكل
ال بٌتعملوا معهم كوكى اول صحاب لى واؼلى واحدة هى تكون السبب فى ترابط الحب بٌنى
وبٌن صحابى وابوه وهى االخت واول امراة تظهر فى حٌاتى (شرى)بعد حرمانى من امً ال
معرفش عنها حاجه وهى االخت الكبٌرة والقوة والقلب الفوالذ وبعد كدة اتقابل مع عمرى وقلبى
وحٌاتى امً واختى وصدٌقتى وكل حاجه وابوها ال كان العوض لى وكل الناس الجمٌلة عم
عالء رئٌسى وابوٌا ا بعد افندٌنا وعادل الؽالى االب ال كان بجد العوض ومنة من  هلل .هلل
ٌرحمه وابوك طبعا موالنا ورئٌسً..وعمر ٌضعط على ٌده بحب مع تلك الكلمة.وهو ٌكمل
_ الدكتورة ناهد وانت والكل من االصدقاء واالخوات الكبار ال منهم بنت اللواء عالء كلكم
العوض والحب الحقٌقى وامال احلى مرات اب لى ولٌها مرات عادل ال كانت االم والحضن
الدفى والحنان..فقال له عمر والدموع تمالء عٌنه
_اماال اٌه باء الوهم وانت من ٌوم معرفتها وانت ال عمل زى ال بٌحضر الجان وهو بٌقوى
وٌسٌطر علٌهم عٌل مكملش ال خمستشار سنة وٌنقذ شرؾ شابة فى مراحل االخٌرة لكلٌة الطب
وبعد كدة ٌعٌش معها بكل حب واحترام وٌنقذها من شر مس وسحر اسود على حد القول وٌكون
معها فى كل حٌاتها حتى بعد جوزاها ٌكون لجوزاها هو السند وٌنقذها هى واهلها برضة وانتم
هناك من اعتى المجرمٌن باسم العلم والسحر..فقال أمر
_ٌاها انا دلوقتى فى البٌت لوحدى بعد ما ابوى مات وعارؾ ان لى ام عٌشه مش مٌتة زٌه
وبتنعم بالدنٌا وبتسبح فى بحر الخمور والملذات وعاٌشٌت الذوات ال هى منهم وبتربى فى والد
ؼٌرها وانا لو عارؾ انها مات زى ابوى ارتاح واقول دا قضاء  هلل
فقال له عمر
_بس انا ال عرفته انك انت ال رافضت تعٌش وترجع لالمك دى رؼم كل العروض وال اتعمل
منها ومن جدك ابوها
_رفضت هو انت ما كنتش تعرؾ انها مش من دٌنى ول مسمعتش دا (والوالٌة لؽٌر المسلم
على المسلم)
_ال طبعا سمعت وعرفت واالهم ان كانت هى لمعلوماتى وال عارفة انها وجدك كانوا عوزٌنك
بااى شكل وراح ٌحافظوا علٌك وعلى دٌنك ودا ال عارفته
_عارؾ..قالها بستهزاء حتى قال له عمر
_انت كان املك تكون حاجه مش عشن ابوك والعشن حلمك والعشن قلبك وعمرك فرٌدة انت
عوز تكون حاجه عشنها هى وهى وبس انا رؼم ان صحابك فى االوانة االخٌرة اال انى حساس
انى صدٌق عمرك وكؤن انا ال ترببت معك مش كوكى واحنا مع بعض كل وقت حتى واحنا
بعٌد وانا معك على التلٌفون والتمرٌن والدراسة والحاجات ال بنعمله مع بعض من تعلٌم
لروحانٌات وكل حاجة حرمانى منها الزمن كان نفسً فٌها من كل ما بحب من شعر وتالٌؾ
وقراءة
_لٌه وهو موالنا بٌمانعك من كل ال الحاجات ال بتحبها وانا بحبها واحنا بنعملها وهو نفس
الشئ معنا برضة
_الزمن ٌاصحابى وال احنا فٌه واالهم فى حٌاتك هو ابوك ال لحد ما مات وهو بٌحب امك
وبٌدفع عنها وحساس بٌها وعارؾ سرها
_هو مات وعارؾ سرها وانا معرفش ؼٌر ال شاٌفه ولمسه مش انت ٌاابن موالنا ال تقول كدة
وانت محسوب على الزاهد والمتقٌن وانت محسوب برضة على الشرطة ومش اى جهاز..وهو
ٌنظر الٌه فى خبث وقبل ان ٌرمى علٌه اى لإم فى احداث اول اللقاء وما فعلت فرٌدة معه
وخطورة االمر حتى لو بهزل فهو امرا اٌضا مثل التدرٌب لمن ٌدخل جهاز امنى ولٌس امن بل
االمن القومى  ..حتى قال له عمر
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_ٌارٌت ٌكون االمر ال حاصل اللٌلة ٌواصل وٌكون سبب فى نهاٌة خدمتى
_اها وانت باء بتلعب عن طرٌق وتر ان اخاؾ على احسك ومشاعرك واسكت على ال حاصل
دا احنا مش ضباط امن عام فى قسم شرطة احنا امن قومى فاهم وعلى العموم انت لو عوز
تتقعد اهو مش دا الموضوع ال راح ٌحٌلك على المعاش انت خلص اتقابلت معها وشوؾ باء
واختارلك نهاٌة منها او من ال راح ٌجاى من وراها وعشن برضة تحس بنارى لما كنت عوز
افضل مع اهلى وانت على راسى وبالش نفتكر الموضوع دا احسن المهم فى نهاٌتك فعال
_طب ما انت طول العمر معها هنا وبرة وانت بتسٌطر حتى على االقوى منها وحتى امها
سٌطرة علٌها و على عالمها ال هى منه وفٌه
_قدرى هى ومكتوب على ان تكون هى حٌاتى ونهاٌتى برضة (وجه صبوح واشراقت شمس)
وكان ذلك من ما كان ٌرد من شعر بعد روٌتها والتعرؾ بها كما قال ذلك الشعر عمر الذى
كان امر وهو صؽٌر ٌحب الشعر وكتابته كما هو حال من فى عمره او من كثٌر من هإالء من
بتلك المراحلة التى تحب الكتابة فى ذلك العمر ولكنه كان ٌرد ذلك والٌعرؾ كٌؾ تصل الٌه
تلك الكلمات التى كان قد تعهد ان ٌخفى امرا ذلك اللقاء وما حدث حتى ان االمر قد اختلؾ ولم
ٌكن للقاء صدفه وانقذ لشابة فى عمرها انذاك اوؼٌره بعد ان اقامت معه تلك اللٌلة وحدهم فى
بٌته وهو ٌحراسها وهى تبٌت معه بعد ان تعرضت لخطؾ من سائق تاكسئ اجرة ومعه اخر
فى لٌلة شتاء عصٌب من تلك النوانات التى تاتى على االسكندرٌة لتجده فى طرٌقها وهو ٌنقذها
وٌفتك برجلٌن وهو لم ٌبلػ الخامسة عشر من العمر وتنام معه فى بٌته بكل امان وهو ٌخاؾ
علٌها وٌتعامل معها على انها طبٌة فى المراحله النهائى لطب وهو ٌقدم لها كل االحترام كما
تعود ذلك من قبل مع االخت الكبٌرة واول امراة فى حٌاته (شرى)تلك الملقب بالوزٌرة والتى
كانت اول من جعل الحب ٌكبر فى قلب صدٌقه وابو صدٌقه له .وهو كما تعود من فى سنه
وتراب مع من هم اصحاب له فى المسجد وهم ٌتعاملوا مع من هم بالجامعة فى ذلك الوقت
والحلم ان ٌكون مثلهم وهم ٌقدموا لهم لقب قبل االسم واٌضا وهو معهم من هإالء االصدقاء
واالخوة الكبار من اوالد افندٌنا ومنهم من كان زمٌل لفرٌدة فى نفس المراحلة واالخر المدرب
له هو وكوكى وهو ٌزهوا انه بٌن هإالء.واالن ٌجلس مع طبٌة فى تلك المراحلة وحدهم ولم
ٌكن تفكٌره ؼٌر ارضائها الذى اعتاد وعاش طول عمره معها لٌس له اال كٌؾ ٌكسب رضاها
وارضائها والنظرة منها واٌضا من كسب رضاء شرى تلك التى لٌقدر الى االن ان ٌرفع بصره
الٌها وهو ٌقؾ امامها كم ٌفعل مع فرٌدة رؼم ما وصل الٌه االن والحتى مع هإالء االصدقاء
اوالد افندٌنا واالخوة الكبار رؼم انهم لم ٌكون اوالد الافندٌنا نسب وانما مثله اٌضا قد احباهم
ذلك الرجل ..وانتهى من ذلك الذى كان ٌدور فى راسه حٌن التعارؾ بهإالء جمٌعا وما كان
علٌه فى ذلك العمر والتقرب من الكبار وؼٌره ..وعمر ٌقول له
_طول عمرك تعشق افالم الحب والرومانسٌة وباالخص ارتباط الحب ال زى فى الؾ لٌلة
ولٌلة عندنا واتحول الفالم سٌنما برة من بٌن حب البشر والجن بس مٌن االقوى من االسد
والجن
_ال بٌروض االسد وٌحضر الجن
_وال ٌحضرالجن وما ٌعرفش ٌصرفه
_ٌستحمل لم ٌلبسه
_ادٌك قلت وانت بتروض االسود وحضرت الجن
_االسود اتعلمت تروٌضها عند افندٌنا وشرى هى ال عودتنى على كدة اما الجن هو ال طلعلى
لوحده انا محضرتش والطلبت حد منهم
_بس جربت ودخلت الحرب معهم
_انت خلص مصدق انها جن
_انت ال معك التعوٌذة والمطلوب بره مش هى بس والدراسة ال بندرسه سوى انا وانت
_اقصدك علم النفس
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_اها دا الكالم ال بنقوله ادام ابوى واختى والدكتورة ناهد انما بنضحك على مٌن زى ما انت
واهم نفسك انك ضابط مطرود من الخدمة وؼٌره كتٌر من واجع القلب ال احنا فٌه
_ادٌك قلت وجع قلب ٌاخوٌا بدل ما أنت قاعد تحب فٌا أنا وتعٌد علٌا الذكرٌات كؤنها قصه
ؼرامٌه بتحب تقرأها ومتعلق بها كده كل شوٌه من ٌوم ما عرفتنى روح حب هناك فى ال
ؼٌرت مشاعرك من أول ما شفتها وقلبت كٌانك
_وهى برضه من أعوانها
_شوؾ أنت بقً هى ٌتكون معاها مٌن وأٌٌه ومش خاٌؾ لتكون من ال..فوضع عمر ٌده على
فم أمر وهو ٌقول له
_ال أوعى تكمل ال قلبً ٌقؾ
_ال أنت فعال حرام تكون فى الشرطة
_لٌه هو الحب أتحرم على رجال الشرطة ؟
_جرى أٌه ٌا باشا انت تنسً أن من الحب ماقتل حكم عقلك
_والقلب خلص ملهوش مكان وال نسٌت اللواء عالء لم حبك زى أبنه من أول ما شافك
ماحكامش ساعتها لٌه عقله وهو بٌتحمل مسإلٌتك وكنت فى كل مكان معه حتى مدرسة
الصاعقه وأنت لسه ماحصلت سن التجنٌد وهو كان بٌاخدك وٌدربك هناك فاكر والواألشراؾ
على تدرٌبك وأنت حتى مش فى مدرسه عسكرٌه وانت اها ٌعانى كنت أهل لكل الحب ورفع
الرأس بس لو كان العكس فى كل دا وهو بتعمل معك بالقلب والقلب ها
_القلب وأنت عارؾ أنك بتعامل مع ملؾ أمنى انما كنت عٌل وهو ال بٌشكل خامتى
_وأنت مش هى قلبك وأمك هى الثانٌه
_أمى .أها فكرتنى مفٌش حاجه بعتتها أمى معاك
_على العموم أمسك..ووضع فى ٌده شىء وتؽٌر الحوار الرومانسى هذا وعمر وهو ٌكمل ٌقول
له
_أبوك افندنٌا ال بعت ده..وأمر ٌنظر لما أعطاه له عمر وٌقول له
_طٌب ده الطبٌعى ان أبوٌا أفندٌنا ال راح ٌبعته وراح ٌبعت اٌه ؼٌر كدة..وكانت عبارة عن
حبات منشط جنسئ وهو ماكان معروؾ عن ذلك الرجل افندٌنا معشوق النساء او زٌر النساء او
اى شئ فى عالم المراة والرجل (الدنوجون)وهو كان بالفعل هذا هو حال افندٌنا ذلك ولٌس
لثروته وانما بفعل كان له كل جذابٌة تجذاب له كل النساء من كل ماهو فٌه من كل شئ .وعمر
ٌعطٌه اٌضا شئ اخر وهو ٌقول له
_ دى باء انسئ تركٌبه من صناعة الدكتور سونه وعلماء الكار
_ أكٌد هو راح ٌبعت أٌه ٌعنى ؼٌر كده و شؽل سونه والفٌاجرا والصناعات المتخصصه
ألستعادة الذكوره والذى منه
_وأنت بسم  هلل ماشاء  هلل كل حٌاتك ذكوره لكن من ؼٌر أناث مع أنهم حولك زى الرز بس
أقول أٌه فقر من ٌومك
_ماشً ٌامسعد وأبوك مابعت شًء هو التانى
_ أها باعت رساله فحواها كاألتى..وقبل أن ٌكمل قال له أمر
_عارفه طبعا المهم ست الحباٌب أمى مصر مفٌش حاجه من ال بتكون معانا لما بنقابل العمه
والخاله
_لٌه وأنت مش معاك الحجاب ال أمك مصر عملهولك علشان تحمٌك من عٌون األشرار أن
كانت العمه وال الخاله
_ وهم فٌن األشرار األٌام ال فاتت هو أنا مش كنت مع الحاج والحجه ؟
_والحج جبر كمان وال نسٌت الرجل وأهله
_طٌب داللو ناس طٌبٌن ومن أهل موالنا ومفٌش خوؾ
_ هلل هو حلو لك وحرام علٌنا أنت تحب وتؤمن بس وتقول طٌبٌن
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_مش من طرؾ موالنا والعشره أثبات مش من أول للحظه كنت قفا ومقطؾ
_شكرا ٌا صاحبى
_مالك بتقولها زى عادل أدهم كده لما كان بٌقولها لرشدى أباظه فى الفٌلم لما كان معهم البطله
ناهد الشرٌؾ وهم بٌدوروا على الكنز وبعدٌن محدش منعك من حب الؽاده وهى معاكم طول
العمر وال هى ؼٌره وخالص
_أنا أؼٌر منك ؟ دى الحاجه الوحٌده ال محدش ٌفكر فٌها الؽٌره منك ألن الكل عارؾ أن علٌك
طلسم وؼشاوه على عٌنٌك وقلبك وأنت مش شاٌؾ حد ؼٌرها وبتضٌع كل حب صادق بٌحبك
حتى تإمها والؽاده ال لو هى بجد بتحبك نشوؾ بقً تعمل أٌٌه علشانك..وساد صمت قبل ان
ٌكمل عمر وكانت المراكب تعود بهم بعد تلك الرحله وهى تدور وترجع من عند تلك الجزٌره
_ وأنت عارؾ أن الؽاده دى من ٌوم مانشؤنا فى الدنٌا مانعرفش ؼٌر أنها أختانا وأحنا أخواتها
الرجاله كبار ومن سنها وأصؽر منها وهى األخت بس هى بقً وقلبها حتى سامح ال أتحرك
قلبه ألاختى على العكس القاعده ال بٌنا وهو القلب ال برضه أل تحرك لها و هى مسكٌنه بحبك
_ عمر دى بنت الرجل ال أمنى علٌها وعلى بٌته وهو معلمى مش أكتر
_ عارؾ مش بقولك على قلبك طالسم
_ ال هنا العقل مش القلب محدش ٌقول ان واحد ال له منصب وال أى شًء بٌشتؽل عند أبواها
ٌنافع لواحده فى مستواها وكٌانها
_ وأنت مش من مستواها
_ لو كان األمر شىء تانى أنى على وضعى فى شؽل عند أبواها مهندس أو منصب أو حتى
التخفى من أجل الحماٌه وأقع فى حبها كان معلش بس أنا مكنتش كده أنا كنت فى نظرهم واحد
بٌعطفوا علٌه
_و هلل !! بٌعطفوا علٌه صح أقول لك أٌه الهٌبه فاضحه ٌاباشا وأنت مشكلتك األهم أنك مهم
تعمل هٌبتك وهى سابقك هى وكفائتك
_ مش خاٌؾ مرٌم أخدها منك ؟
_ ٌا أخوٌا اتنٌل كنت أخدت التإأم ال هى برضه روحك وحته منها
_ فكرتنى التإام وٌظهر انها التانٌه فى موال
_ موال وأى موال ؟
_ أٌه بتقوم بدور أمها دلوقتى هناك فى المملكه ؟
_ ال أقصد وأنت الصادق الحجة فلاير ومولع الدنٌا فى الخلٌج والسعودٌه ومع حبٌابك هناك
وأحلى موال بس المهم أرجع وأقولك موالنا بٌقول النهارده لو حصل وطلع السر
_ سر أٌه السراأللهى لً وال لك أنت
_ تفتكر راح تسٌبنى ٌجرى لى حاجه ؟ و هلل حسب الظروؾ حتى لو كل الشلله معى والشباب
والوزٌره نفسها محدش ٌقدر ٌعرؾ أٌه ال ممكن ٌحصل وأنا عن نفسً زى ما أنت شاٌؾ
عامل زى األطرش فى الزفه وبقٌت بعٌد عنك صاحب مرض..وهو على وجهه نفس األبتسامه
الصفراء وهو ٌكمل
_ واألهم مش عارؾ هى أٌه دلوقتى وأٌه نظامها الجدٌد والذى منه وأنت بقً المفروض أنك
أكتر واحد عارؾ وال قفا برضة
_ تانى الكالم الفارغ والترٌاقه منك بس أقول أٌه معاك حق وتارك ال معى ومنى وهى ٌانفات
لها بالد وأنت برضه السر وأكتر واحد عارؾ كل حاجه اما كونك صاحب مرض ؾ ده السن
والشٌخوخه المبكره ال أنت فٌها..وهنا كانت عادة مارى وأحمد وهما على نفس الحوار الؽٌر
مفهوم ألاحد أن كان بٌنهما وكالهما ٌعرؾ ماٌحدث وماسٌحدث ولٌس بعٌد أن ٌكون أشٌاء أكتر
مما هى تظهر رؼم ذلك الحب وتلك األحاسٌس التى رأئه بؤعٌنهم وحتى حب عمر وهو ٌعود
لوضعه كاضابط وتحكٌم عقله رؼم ما أجزم به العمٌد والده من أن هناك أشٌاء ٌمكن أن تكون
فى حسابات أخرى تؽٌر كل شىء وهى تتوقؾ على أمر وحده وذلك ألحساس ذلك الرجل بمن
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أحب وهو ٌعمل معه وبما لدٌه من خاصٌة الشفافٌه التى ٌحملها لتقربه من  هلل عز وجل ومن
ثقته فى رجاله ونقاء ذلك الشخص الذى بالفعل أثبت للجمٌع الذهد والورع والتقوى وما تؤكد له
من األٌام وحتى لو هناك تؽٌر فى فرٌده ألاى أسباب لم تكن تظهر لقوتها ولعبها على أواتار
القلوب اال وأنها وهى معها ذلك الصؽٌر الذى ٌعرؾ كٌؾ ٌصل حتى ألحالمها وكم كان لها
ذلك فى كل وقت وهو ٌنقذها من أعتى مجرمى األرض وما تكاد أن تقع فٌه رؼم قوتها (وفوق
كل ذى علم علٌم )وهى التى تسمى فى الخارج )بثرثارة األحالم(ولٌس علمها فقط بتلك
الروحانٌات وهى تدخل فى العقل ولٌس قرائة األفكار فقط وؼٌرها من تلك القوه التى نراها فى
أفالم السٌنما فى أمرٌكاوعمر على ٌقٌن من أنه إذا كانت مارى بها أى شًء وأصبحت تحت
تؤثٌر هإالء األشراروهى هنا التلعب أى دوراال أنه ٌعلم أن أمر سٌؽٌر كل ذلك وهذا الذى قد
عرفه من كالم والده دون األكثارأو التوضٌح وهو ٌعرؾ مدى أرتباط مارى بهذه األسره وتلك
األم التى لوال أن جعلها  هلل عز وجل فى طرٌق مارى لكانت األن أحدى من ٌرى فى تلك
األفالم األباحٌه التى تؤتى من الخارج أو أحدى الساقطات فى شوارع فرنسا تبٌع الهوى وجمالها
ذلك الذى كان سٌصبح رخٌص لكل من ٌشترى..وهاهى األن تقؾ أمامهم وعلى وجهها األمان
والفرحه وأحساس صادق لٌس به أى خدٌعه ولكنه قد تذكر قوة من سٌتعامل معهم وماعارؾ
عن كل أمكانٌات وأفعال الؽرب وقوتهم فى تجنٌد وتسخٌر كل القوى من قدٌم الزمن واألٌام
وهو ٌرى قوة المرأة رؼم ماكانت تصؾ به من تخلؾ فى عصور مصر ولكنها كما أثبت
التارٌخ كانت بكل المقاٌٌس القوة ولٌس كما هو الحال تلك األٌام من األباحٌه فقط مع تطور
العلم والزمن اال انها كانت للعلم والعلماء كما كان الحال من أمثال تلك العلماء فى فً ذلك
الوقت أمثال الدكتوره (سمٌره موسً)وتلك األسماء التى لعبت أدوار كثٌرة أثناء األحتالل مثل
أٌضا (ناهد )وما فعلت بعرش فاروق ملك مصراو(حكمت فهمى ) وؼٌرهن الكثٌر.وفعال كما
من حب أهلك رجال وباألخص فى عملهم هذا..وهنا وقد أنشرح قلب أمر بما أحس بالذى ٌدور
فى رأس عمر من كل شًء.وهو ٌعاهد نفسه أن ٌكون سبب لكل الخٌر ألدخال السعاده على
قلب ذلك الصدٌق الذى بالفعل ٌحبه وكؤنه تربى معه من الصؽر ومن أجل ذلك األب والرئٌس
الؽالى على قلبه أٌضا ومن أجل تلك المسكٌنه التى ال تختلؾ حٌاتها عنه وعن كل من معه من
شرى تلك األخت والزعٌمه وفرٌده وكل من أحب..وهو ٌمسك ٌدى عمر بقوة ادخلت البهجة
الى قلبه اٌضا وهو ٌقراء ما براس صدٌقه وزمٌله وهم بالحب لذلك واالحساس المتبدل من
القلب ولٌس بتلك القوة التى تملكها فرٌدة ورؼم انهم على تدرٌب ودراسة من تلك االمور
والسعى للتعلم للتلك القوة اال انه الحب لنقل االفكار والمشاعر فقط وكما هو الحال فى عملهم
ذلك وامر الذى قد اكتساب الكثٌر من عشرة فرٌدة وهو ٌتعامل معها وما قد جعل له التفوق فى
عمله من تلك االشٌاء التى تعلمها منها والكثٌر اٌضا من علمها الؽزٌر فى كل المواد العلمٌة
وحتى التى لم تكن فى تخصها وهو ٌتعلم منها بشؽؾ وٌشرب العلم منها وهى لم تبخل علٌه فى
اى وقت.وهى تكشؾ اسراها ونفسها معه رؼم انه لٌس من السهل علٌها كاعالمة كشؾ جسدها
وتعارٌت نفسها وان ٌفعل بها اى شئ كما حدث مع امها سابقا.و االخطر واالهم االتكشؾ
اسراها العلمٌة اى ما كان االسباب واالؼرات ولها هى باالخص .ولكنها كانت وهى تتعامل معه
على انه ابنها وراٌثها الوحٌد وكؤنها ترٌد ترك له ذام مملكتها كاملكه ترٌد تورٌث العرش البنها
وقوة السٌطرة التى تحكم بها على ارضها وهى ترى منه كل التواصل والسرعة فى التقبل لذلك
وهً لم تندم ابدا على هذا وهى تجد منه ما ٌطابق من هذا وقت الشدة وهى اٌضا تتعلم منه
الكثٌر رؼم سنه اال انها وجدت فٌه الخبرة والمشوارة وما استفدات هى اٌضا من اشٌاء طابقتها
فى حٌاتها وهى بعٌد عنه او معه..وهنا كان احمد ٌقول لهم عند اقتراب الشاطئ
_اٌه راٌك ٌا(مرٌوم)وهو ٌدلها بذلك االسم وهى فى كل سعادة لذلك االسم الذى لم تسمعه من
بعد ابٌها اال مع تإام فرٌدة وامها تلك دودى وفرٌدة فقط وهى بعد ان احست بتلك االخوة وذلك
االخ الكبٌر االن قبل ان ترى باقى من سمعت عنهم من هإالء الذٌن احست انهم سٌكون لها اباء
واخوة اٌضا رجال ونساء وامهات بعد تلك االم ام فرٌدة وأمر قد دخل السرور على قلبه بعض
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الشئ لما سمع ذلك من احمد واحس بالقرب ولكن مازال القلق هو المسٌطر الى االن حتى ٌرى
ما ان سٌنتهى اللٌل على ماذا؟ونبإاتات ذلك الرئٌس موالنا وهو ٌقول لها
_كان نفسئ الوقت ٌكون اطول ٌادكتورة عشن عمر افندٌا ٌكون معكى زى الباشمهندس احمد
وتشوفى مصر والنٌل بعٌونه هو كا..وقبل ان ٌكمل وعمر قد اخذه الخجل من ذلك رؼم سخرٌة
الكلمة وقد احس احمد بما كان ٌرٌد ان ٌواصله امر لها من امانة وحب االصدقاء والمصرٌن
وهى قد احست ذلك وهى ترى خجل ذلك الضابط واحمد ٌقول لها
_تعرفى كلمة افندي..فردت فى طالقه وهى سعٌدة
_طبعا دى كانت تلطلق زمن على موظفى الحكومة ومش اى حد ٌاخد اللقب دا وحتى رجال
الشرطة من الضبابط لحد روتبة معٌنة على ما اعتثقد ده..وانفجر الجمٌع فى الضحك وكانت
المراكب ترسوا على الشاطئ وهم ٌنزلوا منها بعد تودٌع طاقم العمل وهم ٌعطوا لهم بسخاء كاد
ان ٌنفذ فً هذا اللقاء راتب عمر..وأمر وهو اٌضا ٌالفعل ذلك مع الجمٌع فى ذلك اللقاء الجمٌل
ولكنه ٌجعل من عمر ان ٌستنفذ من راتبه وهو ٌسعد بما ٌفعاله فٌه كما ٌفعل الشباب فى بعضهم
البعض فى تلك المناسبات والنزهات وهى تسٌر حره بٌنهم وترى شباب بشكل اخرى وهى
تتمالء بالزهو والفرحة وتنسئ اى خوؾ من شئ سٌحدث وهى بٌنهم ..وبعد ان وصال الى تلك
المائدة التى قد اعتاد الجلوس علٌها الجمٌع فى كل وقت هم فٌه هنا فى تلك االوقات لتنزه وهى
على النٌل وبعد ان ات لهم المشروبات دون الطلب واالصطاؾ ٌعرؾ طلبتهم وحتى مارى التى
عرؾ هإالء العمال ما تحب من تلك الزٌارة السابقة لها وهى محفورة فى رواسهم واٌضا لذوق
الشباب وما ٌختاروا لمن ٌاتى معهم من الفتٌات كا اصدقاء واهل وؼٌره من اشٌاء تناسب بعد
تلك الرحلة وذلك الجو وخبرتهم لمعرفة حب الفتٌات من شراب وهى االن تجلس امام عمر
والى جوار أمر والحدٌث الذى جعلها احمد تفتحه االن مع عمر لخطبة اخته الى سامح وهى
الفرصة ان تبداء فى الحدٌث النها عنصر نسائى بٌنهم وهى تتحدث فى ذلك الشئ الول مرة فى
حٌاتها وهى التى التعرؾ الحدٌث عن االراتباط والحب والزواج ؼٌر ما كانت تسمع من تإام
فرٌدة فقط عن ذلك ومن بعد فرٌدة وهى تعلم انها كانت تعٌش وسط جو اخر نعم هى وتإام
فرٌدة كانت كل البعد عنه اال انه كان من االمور المفروضه علٌهم لحكم تلك االم وما تدٌر من
اعمال مشبوه مع عمالها هناك مع هإالء القوم التى كانت تقود اعمالهم.ولكنها االن كا امراة
ومصرٌة وبعٌدة عن الحدٌث فى مناصبها والتدرٌس وما تحب من علم وعمل وهى سعٌدة بان
تتدخل فى ذلك االمر بعد تتدخل تلك الؽادة النها كانت المراة الوحٌدة بٌن هإالء واقراب الى
اخت عمر ولسامح بحكم السن ولم ٌكن هناك تدخل اخر من هإالء االصدقاء لهم من تلك الشللة
التى اصبحوا معهم كما هو حال ذلك الرجل الملقب با افندٌنا الذى ٌوسع عائلته تلك بكل من
ٌحب اوالده من هإالء الشباب مثل ما حدث من قبل من اهل فرٌدة واللواء عالء وعمر االن
واهله ورؼم وجود تلك الوزٌرة اال انها من القوة التى لٌس من السهل القرب والتعامل معها.
وها هى بكل ارتٌاح وهى ترى الفرحة على وجه الجمٌع وهى على ٌقٌن بعد ما سمعت ورات
ان مثل هإالء الٌحتاج الى اى فرد بٌنهم وسٌط لٌخؾ عنهم وطؤءت اى حدٌث او اى شئ من
قبٌل ذلك ولكن ذ كان احمد ٌود اعطاء الفرصة لها لتحس بجو تلك االسرة هنا والقرب من عمر
كما احس بذلك من تلك المشاعر وهو ٌلعب دور االخ االكبر بٌنهم االن..ولم تستمر تلك الجلسه
الجمٌلة ساعة وهى قد بداءت الحدٌث منها بطالقه ودخل شعور جمٌل لدى الجمٌع وانجذاب
الحدٌث فى ذلك االمر والخوؾ من الحج محمود ومشاعره وحبه الصدقائه والخوؾ اٌضا من
العمٌد رؼم موافقة الكل والتقرب العلمى بٌن الطرفٌن وسامح لٌس اى فرد والاى عمل والتربٌة
والحدٌث من هنا وهناك وعن تؽٌر الرواس االن وقوة الحب على مر العصور مهم اختالؾ
الوقت والطابقات وهى ترى قلة الحدٌث من عمر على عكس ما حدث فى اول المساء وهى
التقتنع انه ضابط مما ترى علٌه من خجل واحترام لها قد اذاد من حبها له وهى ترى منه كل
ذلك وهو ٌتعامل معها االن مٌاشرتنا وقد احست فعال ماهى تلك التربٌة التى هم علٌها.والرد
على السإال الذى كان براسها اٌضا لماذا لم ٌتعلق احد بتلك الؽادة التى سمعت عنها انها كانت
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بٌنهم اٌضا مثل ما كانت فرٌدة وهى مع هإالء الشباب؟ واالن عرفت االجابة وهى حب االخوة
وذلك االمان والترابط وانها تلك الؽادة لها من االسرارمع الجمٌع فى شؤن أمر وما كان بٌنهم
واسراره وشخصٌته تلك التى تجذب له الجمٌع وٌنسئ معها من هو وفرق المإهل والتعلٌم
والمادة وماحدث فى اواخر اٌامه واالخطر وهو تنٌإ اقراب المقربٌن ألبوها والاسرتها انها بعد
رفض كل من تقدم لها من زواج ستزوج بشخصٌة هامه وذو شؤن من المقومات من شخصٌته
واهله واالحداث التى كانت بالفعل فى اواخراٌام أمرمعهم وهو كان قد تؽٌر وانقالب وٌرٌد
االبتعاد وظهر علٌه الضٌق والضجر وكره النفس واى شئ برؼم احداث كانت من االثارة
والفاكها اٌضا فى احد من تقدم لها تلك الؽادة وهو من المفروض ابن عم لها وقد ات من الخارج
وهو من عصب العائلة ولٌس هناك به اى مقاومات لرفضه وكان المفروض اٌضا ان ٌكون
على راس كل اعمال ابوها والمتحكم فى كل شئ وكادت ستكون حرب عائلٌة ان كان سٌكون
الرفض له اال واٌضا أمر ٌكشفه وٌكشؾ عنه النقاب واالدهى ان من كان باالمر هم رإاس
ومناصب العمل فى الشركة مع ابٌها وابناء العم واٌضا تلك الؽادة وترحٌب االب نفسه النه كان
الٌرٌد لها اى احد اال من ٌحلم به كااب وقصة رائعه اخرى لم تستمر ٌومان فقط والحج ٌنتصر
على اهله من جدٌد وٌمسك علٌهم بوحدة كما ٌقال ومن بعدها كان البد للحج واسرته وكل من
معه كشؾ النقاب من هو ذلك الشخص الذى بٌنهم بشتى الطرق وتلك العقلٌة الجبارة والثقافة
والعلم والقوة حتى كان دور تلك الؽادة لكى تقوم هى بذلك االمر وباالخص حٌن تنباء لها
والاسرتها بذلك التنبإ اهم شخص ٌخاؾ منه الجمٌع والٌحب التعامل معه حتى الحج ٌخاؾ منه
لٌس لشئ ولكن لصرامته تلك وهو المهندس شفٌق ذلك الذى ٌشبه خط الصعٌد سابقا ومن
عرفوا عنه انه الحبٌب له اال أمر فقط فٌما ذكرنا اول االمر من القصة ..حتى كانت رانات
الهاتؾ لها وهى ترد على فرٌدة كى ٌذهبوا الٌها وهى تاتى فى اوقات كما لو كانت حلقات
مسلسل ٌنتهى عند احلى المشاهد لتشوٌق وبعد ان كانت تسمع بشؽؾ لما كان من احداث
وسٌدخل احمد فى سرد التفصاٌل لما كان من امرا ابن عم تلك الؽادة واول خٌط لكشفه من
مجرد جملة قالها أمر لهم وسٌحكى عن سر المهندس شفٌق هذا وباقى ابناء عم الحج الذٌن كانوا
من المفروض بحكم القرابة ان ٌفرحوا باابنهم هذا وامرا الزواج وؼٌره من كل افعال
الصعٌدة...وكما كان ذلك رد عمر بطالقه علٌهم بعد الخجل طول الوقت فى ذلك التعلٌق كما
علق علٌها اول المساء حٌن تحدثت الى أمر لكى تطلب منه الذهاب الٌها.وهو ٌهمس فى اذن
امر بما لٌود ان تسمعه مارى التى بدورها فهمت ما قاله ألمر فى ذلك الهمس واالكثر وهى
فعال كانت تود الجلوس معهم اكثر من ذلك ولكنها كانت على امل انهم سوؾ ٌذهبوا معها هى
وأمر الى البٌت
........
وانتهى ذلك اللقاء وهم ٌخرجوا وبعد المشادة الكالمٌة بٌنهم على دفع الحساب واالصطاؾ فى
حٌرة بٌنهم اال تلك المرة كان من قام بتلك العزومة هو المهندس احمد.وبعد التودٌع وارق
المجماالت لتلك الحسناء التى التختلؾ عن تلك الؽادة التى تاتى هنا مع امر واسرتها وامل فى
العودة والزٌارة لهم مره اخرى ومعها تلك السٌدة المهابه ذات الشان العالى وتلك الهٌبة التى
التقل عن هإالء الشباب بل هى اكثر بكثٌر..وحٌن كان عند السٌارة وهى تمسك ٌدى احمد الذى
احس الجمٌع انه قد اصبح لها اخ اكبر ودن اى التعلٌق.والجمٌع ٌعلم ان ارد  هلل شًء اللٌلة
ستكون تلك بٌن اخوة لها مثل احمد ولن تندم على انها ستكون بٌنهم وتفخر بحبهم ..وعمر ٌنظر
الى أمر بقوة وٌهمس له
_انت السر..وأمر ٌمسك ٌده وٌقول له فى نفس الهمس
_خلى موالنا ٌدعللى بالتوفٌق..وكالهم ٌعرؾ االن دون الحدٌث الى اى مؽز فى تلك الكلمات
ؼٌر انه اصبح واضح حتى على مارى كم ٌود ان تكون هى بٌنهم فعال اخت وحبٌة.واحمد كان
قد احس بذلك رؼم انه ٌعلم انها اخت أمر..ولكن كان العجب وهى ترى تلك المرة أمر ٌذهب
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الى القٌادة وهى تجلس الى جوراه وعمر واحمد فى الخلؾ وهى تعلق فى ذلك بسرعة والتنظر
ان ٌرد احد الٌعلق على هذا االمرمنهم وهى تقول
_كابتن هو حضرتك مش راح تسوق بٌنا..فقال أمر بتلك االبتسامة الصفراء
_خالص السواق القدٌم راجع..وقبل اى ضحكة منهم وهى قد اصابها بعض القلق من جدٌد فقال
عمر مسرعا
_اخوكى لسه وحش ومفٌش زٌه فى القٌادة وانتً اكتر العارفٌن بمهارته..وهو فى ذلك ٌرٌد ان
ٌرسل الٌها االطمؤن لٌس اكثر وتاكٌد انه اخوها وهو على علم انه لم ٌكن االذلك وهى قد عاد
لها االمان من تلك الكلمات التى قالها عمر وهى تحس بذلك الترابط والصداقة..وانطالق أمر
وهو ٌخرج بسٌارة من الموقؾ وٌذهب باتجاه اخرى حٌث ٌذهبوا الى مكان فرٌدة وسط البلد
وهى قد عرفت معظم تلك االمكان واالتجاهات من خروجها المستمر مع فرٌدة وتلك النزهات
اللٌلة وكل وقت وهى معها وكؤنها ابنتها ولٌست اختها الصؽٌرة وهى تروح عنها وتخرج ما
بٌها من خوؾ وهى تمشئ بها تحت زراعها وبٌن ٌداها وٌذهاب الى كل مكان كان ٌمشئ به
امر وكانوا ٌمشوا فٌه هم االثنان مع بعضهم لتنزه والشراء وهم ٌعاشوا هنا بالقاهرة مع بعضهم
البعض واٌضا وهى تدخل بها الى كل تلك المحالت ذات الذوق الرفٌع وؼٌره من تسوق من كل
مكان وذلك الترحٌب لهم وهى باالخص و منظرها هذا كا سائحة ولكن مع اهم شخصٌة
معروفة للجمٌع بقوتها وهٌبته تلك والكل ٌرى لها ذلك التدٌل من تلك الشخصٌة وكانها كما لو
كانت حبٌة مع حبٌها الذى ٌود ارضائها بكل الطرق او ام مع ابنتها .ومع زحام الطرٌق وهى
ترى امر وقٌادته التى تعلم عنها وعن براعته..وهى تذهب براسها الى ما كانت فٌه من كل شئ
جمٌل فى حٌاتها مع تإام فرٌدة وامها وتلك النزهة الجمٌلة االن وهإالء الرجال الذٌن ٌستحقوا
تلك الكلمة بالفعل وتلك االمسٌة التى لم ترى مثلها من وقت بعٌد .بعد وصولها الى هنا رؼم ما
تقوم به فرٌدة معها من كل شئ ومن قبل وهى تعٌش مع تلك االسرة ورؼد العٌش وهى تتعامل
هى وتإام فرٌدة كا امٌرات ولٌس اقل فى وجودة تلك االم القوٌة الحبٌبة وهى تجعلهم فى كل
امان وحٌاة فعال كما اوالد الملوك ولكن بعد ظهورأمر لهم وتلك الحٌاة معه وهم لٌس لهم اب
او اخ  .وهو كان ذلك وهذا الجو من البهجة والسرور وما دخل الى تلك االسرة وهم معهم هو
وصدٌقه وهم كل ٌوم ولٌلة كانوا بٌنهم الٌنقطع الضحك والمرح وهذا الشعور باالمان
واالستقرار الذى احست به اولهم وهى تلك االم التى حٌن رإاٌتها لهم لم تهتم بتلك الحٌاة وما
تفعل وهى تعٌش دور االم والزوجة معه اسما فقط .وامومة الوالد لما تلدهم .واالكثر وما تفعله
مع صدٌقه هذا من اشٌاء وهى تتعامل معه كؤنه ابنة رابعة لها او ولد صؽٌر مدلل وهو على
منظره الذى الٌختلؾ عن اطفال االربٌون.وهى تنسئ ذلك الدور من حٌاتها كما تعلب فٌه من
دور المرأة الرهٌبة الجبارة التى كانت هى وتإام فرٌدة احٌانا الٌصدقوا انها تلك االم الحنون
علٌهم وهم فى خوؾ دائما منها وهى تدخل على قلوبهم كل السعادة.وها هى االن بعد ما كانت
ترى من ابواب جحٌم فتحت علٌهم جمٌعا بعد ظهور فرٌدة ومن بعدها أمراال انهم كانوا فى اشد
حاالت السعادة نعم كل السعادة واجمل الطرائؾ حتى مع الٌهود ولٌس هإالء رجال تلك
المنظمة التى كانت تعمل معهم وما كانوا ٌرٌدوا من فرٌدة وهى جعلت من وجودهم لٌس االمان
فقط بل جعلت اجمال االٌام وهى تمرح وتدخل المرح علٌنا جمٌعا وهى تجعلهم قدجعلوا من
الكل اللعوبة ومسرحٌة كومٌدٌة على كل من كانت تحاربهم او تتعامل معهم وؼٌرهم وهإالء
ماكانوا اال شٌاطٌن الٌعرؾ احد كٌؾ هم او تربٌة من شٌطانة مثل فرٌدة تلك او هم من
فصٌلتها تلك لما كانوا علٌه من عبقرٌة اٌضا وافعال تشبه السحرة وهم مثل الزبئق الٌعرؾ احد
ان ٌتمكن منهم وهم ٌتشكلوا الى اى شئ فعال او جنسٌة كانوا كما لو كانوا لعنة ومن قبل فرٌدة
تلك وكؤنها هى اٌضا رئٌسة لمنظمة من الخوارق وهى توحى للجمٌع ان هناك ؼٌرها ولٌس
هإالء فقط حولها اذ كانت توحى فعال انها من الجان وقد صدق الجمٌع عنها ذلك ومن افعال
هإالء التى ؼطات على شٌاطٌن الؽرب وافعالهم وهم من شئ للشئ من عرب الى ٌهود من
جزارٌن الى طباخٌن الشئ والمناسبة اال وهم فٌها حتى االدٌان الثالثة واكثر من ذلك وهم مع
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اهل شرق اسٌا بمختلؾ دٌنتهم وحٌاتهم الشئ لما ٌره علٌهم احد ولكن هو االٌمان والتقئ
وااللتزام الذى كان الجذابٌة واالمان لكل من معهم وحب رجال تلك االم لهم والتعلق بهم .ومن
ٌعمل معها رجل اونساء وحتى هى تلك االم التى كانت معهم ٌنبوع من الحنان الذى كانت تسقئ
لهم وهم اهل لكل ذلك وهم ٌاشربوا من حنانها ذلك الذى كان بصدق لهم ولها وهم كؤنهم وجد
االم لحرمانهم من ذلك رؼم حنان كل من كان معهم هنا اال انه كان حنان اخرى حنان الجدة نعم
وهى لما تتكبر فى ذلك وهى تحس بذلك الدور الجدة ولٌس االم رؼم انها لم تكن فى سن اى
جدة اال انها كانت تقول
_ان هناك من فى عمرها وقد اصبح جدة وانا كبٌرة ولست صؽٌرة..وهى تحمد  هلل انها قدر
رات احفاد وهى تطمان االن .النها كانت فى نار على بناتها من ستزوجهم وهى الترٌد لهم اى
رجال وهى تحلم ان ٌكون رجال بناتها من مصر ولٌس اى مكان ولكنها كٌؾ وهى تسٌر فى
طرٌق مثل ماهى فٌه ومتى سترى ٌوم مثل ذلك رؼم وجود كل من ٌرٌد الزواج من التإام وهى
مارى قبل ظهور فرٌدة ومن اعلى المستوٌات واالمكان وبظهورأمر وصدٌقه هذا وكل من
حولهم وما كانت تامل ان ٌذهب لهم تلك البنات تإام فرٌدة و هى مارى لٌكون بٌنهم وهى تصلى
وتدعوا بقلب صادق وتامل ان ٌتقبل منها الرب ذلك حتى ظهرت فرٌدة ومن بعدها هإالء
الشباب وكؤنها وجدت طوق النجاة وهى كل ٌوم تاخذهم من شئ الى شئ ولٌس اختبار لتثبت
الرجالها الذٌن فى خدمتها وتحبهم وٌحبواها اٌضا رؼم دكتورتاٌتها فى التعامل اال وهى معها
هإالء الرجالة والمشاركة لكن ! لم ترد اال ان تثبت لهم ماهو اختٌارها ومن هم هإالء االحفاد
ولٌس اى احفاد بل هم تلمٌذا للشٌطان ان كان لم ٌكن الشٌطان هو من ٌتعلم منهم ..الى ان رحل
امر ومن بعده صدٌقه وهم بعد ذلك باٌام قلٌلة بعد ذلك تركوا اروبا كلها ونعم كان هناك اٌدى
اخرى تحرس فى تلك االٌام بعد رحٌل امرومن بعده صدٌقه الذى تحمل المسئولٌه وحده ومن
بعد ان كان علٌه هو االخر الرحٌل وكل شئ مرتب ولم ٌترك للظروؾ وهى تحس هى وتلك
التإام انه هناك فعال من هو موجود معهم دون رإٌته رؼم وجود رجال ذلك االب المللتى
ملٌونٌر ابو صدٌق أمر وابوهم جمٌعا وهم كما لو كانوا الجارد الخاص بفرٌدة فقط وهى
موجودة من قبل والرعاٌة الكاملة لها كؤنها ابنة هذا الرجل وتقضى االجازة هنا او الدراسة فعال
وهى لها مصروفها الثابت والحٌاة المرافهة لها ولٌس كما حال اى من ٌاتى للدراسة والمنحة
وسكن راقى ومصروؾ ٌومى خاص بل سائق وهى محل حٌرة لمن معها فى العمل والدراسة
رؼم ماكان لها من دخل كبٌر من عملها وكفاءتها ولكنها كانت تعٌش كما لو كانت مع زوجها
فى فرنسا اوهى فى مصر وهى المدالة وكؤن لٌس ؼٌرها ولكنها فعال كانت مصدر فخر وحب
من قبل لكل وحتى بعد مقابلة امها لم تكن محتاج الاى عز من الذى كانت فٌه تعٌش تلك االم
ومع تلك البنات وحتى بعد عودة هإالء لها كانت ستكون قوى بهم اٌضا وماهم فٌه والتخاؾ من
تلك االم ومن معها وهى ٌمكن لها ان تدخل معها فى اى حرب هى ومن معها جمعٌا ان وصال
االمر لذلك كما حدث فى اول االمر من مفراقات لكنها كانت تمر فعال بظروؾ نفسٌة سئٌة
للؽاٌة وكان اللعب معها عن طرٌق مارى اوال فى الحب والتعارؾ واالشتاٌق الكل لها حتى هى
مارى من رإاٌة وسمع عنها وعن حٌاتها تلك وما كانت فٌه وتعلقه هى مارى بتلك التإام وهى
تسمع ان هناك االقوى من تلك التإام والتى ستكون هى االم والخلٌفة لتلك االم الرهٌبولكن هم
االثنان فرٌدة وتلك االم لهم ما لهم من تفكٌر وقوة الٌعلم بها احد حتى عادة هى مارى وامها
هنا مع فرٌدة فى شئ الٌعرؾ عنه احد لماذا؟ اردات االم العودة الى هنا بعد ذلك العمر وترك
ابٌها والعودة وترك اٌضا كل ما قد وصلت الٌه من ؼناء وثروة وؼٌره من قوة ونفوذ وحتى
مارى لم تكن تعرؾ كٌؾ وافقت على العودة؟ؼٌر انها لٌس لها احد االتلك االسرة وهإالء
االحباب رؼم عرض تلك االم علٌها ان تجعلها فى اى مكان ترٌد العٌش فٌه فى اروبا او لندن
كما هى وهى ترك لها ما ٌكفى وٌإمن حٌاتها وحماٌتها اٌضا حتى تظل فى العٌش فٌما تحب من
اقامة وعملها ورؼم ان امها الحقٌقة على قٌد الحٌاة االانها التعرؾ ؼٌر تلك االم لها وتلك التإام
اختها الحبٌبة وفرٌدة التى اصبحت االم الصؽٌرة لها واالخت الكبٌرة..وهنا انتبهت الى وقوؾ
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السٌارة ..وهى ترى عمر واحمد ٌنزال من السٌارة حٌث كان فندق الزمالك لضباط الشرطة
وهى تتنبه مما كانت شردة فٌه من تلك الذكرٌات ..وهى تفاجاء انهم لم ٌذهبوا معهم الى حٌث
قضاء السهرة فى المنزل كما كانت تظن ذلك وأمرقد عرؾ ان اسرة عمر جمٌعا االن هنا فى
هذا الفندق الخاص برجال الشرطة وقد علم فعال ان الجمٌع سٌكون هنا اللٌلة او صباحا ولٌس
لما ستفعله فرٌدة بال فعال لرإاٌتها وحبها ولخوفهم علٌها وؼٌره من االمور التى ستاتى وهى
تساءل فى حٌرة عن سبب نزولهم هنا وانهم لن ٌاتوا معهم وقد ظهر القلق على واجهها..اال ان
عمر قال لها وهو على وجهه قد ظهر الحب وتلك المشاعرالقوٌة نحوها وهو فى اشد االعجاب
بتلك القوة التى تخفٌها على ذلك االمر من الخوؾ وهى لم تمانع نفسها من اطالق عنان افكارها
فٌه وما احست من تلك المشاعر وهى تبادله تلك النظرة مع كل االحترام الذى كان موجود ألمر
واحمد وهو ٌقول لها
_لسه اللٌل طوٌل ولعل ٌكون فى للقاء تانى مع الهانم وحضرتك بس الوحش معكم وهو كفٌل
بااى شئ..وكان ذلك ٌكفى من كالم لعودة االمان لها االن والاحساس الكل االن البعٌد والقرٌب
ان أمرهو ذلك الوحش والحصن فعال لهم وهى تقول الاحمد
_طب حضرتك ٌاباشمهندس احمد طرٌقك هو نفس طرٌقنا لو راح تروح عند االسرة اوحتى
بٌتك الن واضح ان الكابتن نزل هنا فى الفندق..فقال لها احمد
_ٌاها دا واضح انك عرفتى مصر وطرقها كوٌس بس على العموم زى ما هو واضح لحضرتك
ٌادكتورة ان عمر نزل هنا فعال بس معه االسرة وانا المفروض اسلم علٌهم عشن مٌنفعش ٌكون
هنا من ؼٌر ما نتقابال معهم وعشن الموضوع باء الخاص باسامح ولعل الصبح نكون كلنا مع
بعض اجمال تحٌاتى لهانم وسهرة سعٌدة..وهى تنهد بعمق حٌن قال تلك الكلمة لما تحس به
اللٌلة وتلك السهرة وما ٌحمله هذا اللٌل لهم ولكنها تذكرت وجود امر والجمٌع االن ولكنه هو
وحده كفٌل باى شئ رؼم ما هو به من تعب وهى على ٌقٌن بذلك وما سمعت من عمر وبعد ان
سلم االثنان وتبادال التحٌة وانصراؾ ودخل الى ذلك الفندق وشرع أمر فى القٌادة وهى تقول له
اول ما قالت
_ممكن ترتاح انت وانا اسوق انا عارفة الطروق كلها من هنا وازاى اوصل وعلى العموم انت
جانبى..فقال لها أمر
_انتً عندك لسة شك ان معرفش اكون معكم او..ولم ٌكمل..وهى تضع ٌدها بحب على فمه
وهى تقول له
_اشك انا او اى حد فى حماٌتك لٌنا انا كل قصدى ان اقولك انى بعرؾ خلص مصر وكوٌس
اوى واللٌلة وانا شاٌؾ صورة تانٌة ؼٌر على االقل ال شافتها من ساعة ما جاٌت هنا رؼم ان
كل الطروق دى لو بتكلم تشهد على كل لحظة وهى وانا معها بنمشئ فٌها على رجلٌنه او
بالعربٌة وهى زى المجنونة بدورا علٌك..وهى تاخذ زراعه وهى تلؾ بها حول كتافٌها وتدخل
بٌن احضانه وهو ٌقود وهى تكمل له من حدٌث على كل شارع ٌمروا به وهو ٌقود وتحكى له
تلك االوقات معها وما كانت تفعل وهى تنزها وتمر بها وتفرح قلبها ..ثم قالت له والدموع تمالء
عٌنها
_مالك حبٌى كل دا حب جوك صدقنى هى برضة مالهش حب ؼٌرك والحد فى حٌاتها وقلبها
اال انت وربنا اعلم بها وبالنار ال فٌها من ٌوم فراقك ٌاقلبى كان نفسئ تشوؾ هى عمل ازاى
فى ؼاٌبك وال وهى بدور علٌك والشوارع دى تشهد وهى شاٌؾ صورتك بس وانت معها هنا
وانتم مع بعض فى كل وقت وفى كل ذكرى بٌنكم وانتم هنا فى القاهرة واسكندرٌة وهى بتمشئ
جانبك ابنها واخواها وحبٌبها وكل حاجه فى حٌاتها حتى ابواها..فقال لها بكل اسئ
_هى لوكانت عوزة تعرؾ طرٌقى كانت وصلت لى من اول ٌوم
_صدقنى كل لحظة من ساعة ماوصلت هنا ما كنش لٌها اى تفكٌر ؼٌر ازاى توصلك وبس لكن
فعال كؤن االرض انشقت واختفٌت انت وال معك واكٌد انا مش راح اكدب علٌك ان كان فى
حاجات لها وضع خاص وشكل تانى ومجرى من االمور بعٌد عن تفكٌرى انا على االقل الن
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فعال كان ازاى حتى مش عارفه توصل لكل ال معك وانت لو كان االمر عادى كنت ظهرت
على الساحة بسهولة اال ان فعال كان فى حاجات بعٌد عن كل الحسابات بس ما انكرش حسابات
مٌن وعلى االقل كمان دودى الن هى مصر جدٌدة علٌها
_على العموم دا مش وقت الكالم دا بس دودى مصر مش جدٌدة علٌها رؼم البعد اال انها اٌداها
كانت بتوصل لحد هنا وبعدٌن راح تعرفى امور كتٌر لدور دودى وقلبها ال تمزق هنا وراح
منها اؼلى شئ وحب..وهى بٌن احضانه كما لوكانت حبٌة وخاطٌبة معه .وهى على ذلك المشهد
وهم بالسٌارة وهى تنسئ كل شئ حتى امرا الرهان وامرا تلك اللٌلة وهى تحس بذلك االمان
التى كانت تعٌش فٌه فرٌدة وهى معه رؼم صؽر سنه انذاك وكٌؾ كان لها كل شئ فى حٌاة
ابٌها الذى ؼٌر دٌنه قبل موته وجعله لها كل شئ بشكل قانونى واؼلق كل باب على من كانوا
هنا لها من اسرة وهم ٌدعوا القرابه منها والطمع فٌها وهو ٌدخل معهم هذا الصؽٌر فى حرب
ضروس من اجلها واجل حماٌتها والحافظ على ماترك لها ابٌها من ثروة وهو ٌجعلها التحس
باى فراق له وتلك العٌشة الرؼدة التى لم تتؽٌر لها وهو معها وتلك التى كانت اٌضا معها من
زوجة ابٌها التى كانت التقل ثراء وهو ٌدخل لهم اٌضا الكثٌر من االموال بعمله قبل ان ٌصل
الى ما هو علٌه االن وهو صؽٌر.وهو ٌخرج للبطوالت وكسب من اعمال اخرى مع هذا االب
لهم افندٌنا فى اشٌاء رهٌبة وهى تنزل به اللعنات والسب والشتائم كا ام قلبها ٌنفطر على ولدها
الوحٌد فى الحٌاة وهى تخاؾ علٌه من كل شئ وهو ٌعرض نفسه للهلك من اجلها فقط واسعادها
وحتى بالخارج وهى تضرب فٌه حٌن كان ٌذهب لطرق العودة منها وهو الٌرٌد ان ٌاخذ من
مال امها ومالها وهو ٌقوم باالعمال التى تشبه المرتزقة رؼم سخاء تلك االم معه بكل حب منها
له كاابن لها وحفٌد كما قلنا ولكنه كان ٌكتفى بالحب والحنان اال انه كان ٌخرج وٌعود بكثٌر من
االموال هو وذلك الشٌطان االخر صدٌقه ورؼم اموال ابٌه التى فى كل مكان بالعالم .لكنهم فعال
شٌاطٌن صؽار...كل ذلك وهى تذكر ما كانت تحكى عنه فرٌدة قبل رإٌته وكٌؾ كان لها االب
وذلك الوقار وتلك الهٌبة له من صؽره وهو كما لوكان مثلها فى كل شئ فى حٌاتهم هم االثنان
بال ام وكؤن السماء ارسلته الٌها كما كان ٌقول ابٌها وهو ٌتحمل تلك المسإلٌة لها باالخص بعد
ظهور نوبؽها ..وقال لها
_اٌه سرحتى فى اٌه
_راح ٌكون اٌه ؼٌر حٌاتك انت وهى ال ان كتب نعٌش فٌها طول الوقت
_فعال انا اسؾ على كدة
_واسؾ لٌه ده ان دال على شئ ٌدل ان احنا حٌاتنا فاضٌة مفهش اى حاجه اجابٌة على االقل
وانتم حٌاتكم كلها حاجات كتٌر فعال تستحق نسمعها ونعٌش فٌها..وهى تقترب منه بحب اكثر
حتى كان واجهها وانفاسها وما بها من جمال ساحر وذلك الصهد الذى ٌخرج للهٌب الشوق
ٌدخل الى وجهه وجسده كله من ذلك الحضن اال انه كان ٌنظر الى الطرٌق وهى على علم
بقوته وهى تتؤكد االن من خسارة ذلك الرهان الذى دخلت فٌه وحٌن رات وجهه وهو ٌنظر الٌها
وكان فمها اقتراب من خدٌه وكادت شافتٌها تضع قبلة على فمه وهو ٌنظر لها وعٌنه مالئى بكل
حب اخواى ..وهى تقول له على ؼٌر عادتها او ما توقع منها لما عرؾ عن قوة شخصٌتها او
ما تصنع بنفسها من تلك القوة لعدم االنزالق وراء اى رؼبة وهى سجٌنة ذلك مثله ولكن لها ما
تخرج به ما فٌها وهى بٌن احضان تلك التإام سرها وقلبها وفرٌدة بعد ذلك وهى تقول له
_اٌه عوز تبوسنى..وهى تقولها بكل دالل لم ٌكن معهود علٌها من ذى قبل وفى شئ جعله ٌبعد
وجهه عنها وهى مازالت تحت زراعه.وهو ٌرد علٌها وهى تزدد له احترام وحب اكثر لذلك
وٌدخل الى قلبها االمان اكثر
_هو انا كنت اجرءت على كدة مع اى حد منكم او من ؼٌركم بس هى التإام قلبى ورحى
وبرضة المقام الكبٌر لها زٌك وهى اختى ..فقالت له والدموع تمالء عٌنها
_طول عمرك نظٌؾ من ٌوم ما عرفنك ومن ٌوم ما كانت بتحكى عنك واقابلنك وهى دى
كلمتها وكلمة كل ال عرفك عدوا وحبٌب انت فعال كنت االمان والحب لنا كلنا لكن فعال قلبك
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وطهرتك ال حتى خالت االعداء تحبك وتحترمك ولكن دا لو كان فعال ممكن ٌحصل مع حد كان
تإامها ال متحرمتش علٌك زٌها هى وكل واحدة منا كان بٌتحلل لك حبها بقوة النها هى نسخة
منها وسهل تلقى معها الشئ ال كان محرم علٌك مع فرٌدة لكن كنت معها وهى بٌن احضانك
وكل وقت مع بعض من ؼٌر رقٌب والحسٌب وحتى ؾ وجود الكل كانت هى التانٌة حساس
بنفس احساس فرٌدة انك االخ ال كان نفسها فٌه وكانت بتسمع عنه واالب ال تحرمت منه وهى
فى كل لحظة معك بتخرج معها وتنزهة وتشوؾ الدنٌا بعٌونك وحماٌتك لٌها وبٌن احضانك
بشكل ال كان ممٌز عن حضن فرٌدة وكن بنعرؾ ان هى ال معك بٌن احضانك مش فرٌدة
والحب ال كان فى النور ادام الكل زى حٌاتك مع فرٌدة ال كانت كلها نور وفى النور
_ٌاها كل دا على اٌه انا اتربٌت على كده معها ودا العادى ال كان بتاع حٌاتنا انها هى االم ال
رابت وهى ال اتعلمت معها االمانة فى حبها وبٌتها ومع ابوها وامال وكل ال عارفتنى بهم ودا
ال خلنى محل ثقة واحترام هى ومحدش ؼٌرها
_ال انت من قبل ماتعرفها وانت عندك المبداء والقٌم
_مبداء اٌه بس ٌااستاذة انا عارفتها وانا لسه لم ابلػ الحلم كما ٌقال وهى اول من علمنى ودا
الحق وشهدة الحق
_لكن الرب ٌشهد على انك نظٌؾ طاهر وهناك االهم منها االنسانة االولى فى حٌاتك ال قبل
منها الوزٌرة زى ما بتقول علٌها وال نفسئ اشوفها..فضحك ضحكة قصٌرة من تلك الكلمة
ونفس تلك االبتسامة المعهودة علٌه وهى تتعجب من ذلك وهو ٌقول لها
_اكٌد راح تشوفٌها واجزم انك راح تحبٌها من اول من عٌنك تقع علٌها رؼم بس اقولك اٌه
هى والدكتورة االشتراك بٌنهم شئ واحد رؼم كل االختلؾ اال ان الدكتورة رؼم السن الواحد ال
بنهم برضة بتحس معها انها هى االم او االب او االخ االكبر صدقنى نفس االحساس دا راح
تحسٌه اول ما تشوفٌها وتقابلٌها بس االهم هو عندنا هنا التلمٌذا واالستاذة ال ممكن ٌفضل ٌحبها
وٌتعلق بٌها طول حٌاته ومهم ٌوصال وٌعال شؤنه وٌتقابل معها تفضل هى االستاذة وما ٌعرفش
ٌرفع عٌنه ابدا فٌها على عكس اروبا وال هناك من عالقات وامور اخرى اها انتى وفلاير كنت
بعٌد كل البعد عنها عشن نفس المشاعر ال جوكم من الطاهرة والنبل واالخالص وتربٌة دودى
وحماٌتها
ال صدقنى البٌئه المحٌط بٌنا هناك وال كن فٌه كان ممكن نكون زى ما انت بتقول لكن نشكرالرب ان انا واحدة من الناس كان ٌعلم  هلل راح اكون اٌٌه دلو قتى لوال وجود امى دودى ومع
وجود واحدة زى امى الفرنساوٌة الحقٌقة كان حالى اٌٌه واحنا ٌمكن نكون نفس الشئ انا وانت
وعلى ماسمعت الوزٌرة برضة كلنا امهات موجودة لكن ..ولم تكمل اال وأمر تؽٌر وجه كما هى
العادة حٌن سمع ذكرى امه وما ٌحمله لها فى شئ هو معروؾ لفرٌدة من خالل حساستها وما
تعرؾ وعرفت منه بالحب اال الباقى من حوله من افندٌنا وصدٌقه وتلك الوزٌرة شرى وام حسن
القائم باعمال المنزل عند افندٌنا والملقبة بست الحسن والجمال وبطلة جمٌع اعمالهم الفنٌة التى
كانوا ٌقوم به للترفٌه وهى لم تتؽٌر ابدا تلك المراة الرفٌة وهى المربٌة لصدٌقه كوكى وللكل
وحبٌبت الكل وذات االمر والنهى فى البٌت وكل شئ اال على شرى تلك القوٌة المتمرده.وهإالء
االخوة الكبار منه هو وصدٌقه كوكى الشباب االثنان وبعد ذلك الجمٌع مما عرفهم وعرفهوا وهم
كانوا اول االمر فرٌدة واوبواها وامال وبعد ذلك تلك الطبٌة االم وابنتها وزوجها اللواء عالء
رئٌسه فى السالح وابوه اٌضا وعائلة العمٌد بحكم العمل والتحاق به معه وصداقة عمرالقوٌة
والكل كان ٌعجب كٌؾ انه لم ٌعٌش مع امه التى كانت من ؼٌر دٌن ابٌه وٌعٌش وٌتعلق اٌضا
بااسرة من ؼٌر دٌنه وهم ٌكون له االهل واالقراب وكل شئ وكل حنان فى شئ لم ٌصدق
وتكون فرٌدة هى تلك االم وابواها هو له االب واالكثر امال تلك التى كانت متشددة كل التشدد
ولٌس لها عشق والحب اال له واكثر من ولدها الذى ٌعٌش فى استرالٌا ومقٌم هناك بشكل دائما
واالمر لٌس بجدٌد علٌه .اذ ان اٌضا من تزوج فرٌدة كان لٌس له حب اال هو امر ولم ٌجعله
مثل االخ له بل كان ٌجعله ابنه ولٌس اى ابن وهو ٌتعلق اٌضا به وبكل الموجودٌن هنا حتى انه
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كاد ان ٌنقل كل ما لدٌه فى فرنسا واروبا الٌاتى للٌعش هنا بٌنهم لوال تلك االحداث التى راح
ضحٌتها قبل ان ٌنقذه امر وهو ٌذهب لنجدته وٌنقذ الؽالٌة اخته وامه وحبٌبته فى اخر وقت كما
تعودت على ظهوره فى احلك اللحظات.ولٌس االمر اٌضا ببعٌد وهو ٌكسب حب هإالء
االخرٌن من اشد االعداء فى لندن ولٌس من اى اعداء بل هم اعداء للبشرٌة ولٌس لهم اى حب
او امان .اما االمر الؽرٌب هو فعال العالقة بٌنه وبٌن امه واسرتها وتلك القصة التى فٌها مافٌها
من امور واحداث وهنا كانت هى تقول له
_هى االستاذة اتحرم علٌه الحب وبعدٌن الحب ماٌعرفش ل كبٌر وال صؽٌر والاستاذة الحب هو
الحب
_ٌمكن الكالم دا برة وهنا دلوقتى حاجات كتٌر اتؽٌرت والدلٌل برضة فى الكبٌر والصؽٌر هو
حبى لفرٌدة وصدٌقتها قبل كدة زى ما عرفتى من القصة دى وانا عارؾ حدوى مع الكل
_انت قلت حدوك عشن انت انسان طاهرفعال..وكان هذا الكالم الذى بداءته هى قبل الرد علٌها
منه كى تؽٌر الموضوع وتعود به من جدٌد الى الحوار حٌث تذكرت ما كانت تحكى فٌه فرٌدة
عن عالقته باامه وهو ٌؽلق اى حدٌث فى ذلك الشان والٌحب تلك السٌرة ولكنها فرٌدة الوحٌدة
والبعض من المقربون كانوا ٌحسوا ما بداخله لتلك االم التى كانت قطعة من الجمال وهى لها
نفس االسم الاله الجمال عند الرومان والتى لم ٌراها احد اال صدٌقه وابو ذلك الصدٌق وشرى
وهإالء الشباب وهم جمٌعا على ذلك الوصؾ لها واحساس الجمٌع ان تلك الكرهٌة التى ٌظهرها
ما هى االلتخفى شئ ما بداخله وهى ترد علٌه من جدٌد
_بس الصراحة انا بحبك من اول ٌوم عرفتك او من قبل ما اشوفك على السمع زى تإامها بس
الحب دا اٌه معرفش وعشن اكون صدقه هو حب فعال واتمنى متحرمش منه ابدا الحب الجمٌل
الدائم..وهنا ومع زحام الطرٌق وتلك الطرق التى كانت قد مرت بها من قبل وهم على قرب
الوصول الى حٌث ذلك المطعم فى وسط البلد والذى كانت تعشقه فرٌدة لتلك الذكرٌات لها معه
فى تلك االمكان وقبل ان تظهر تلك المطاعم االخرى فى تلك المإالت التجارٌة والتى لم ٌفضل
الذهاب لها هو واصدقائه اال مع ذلك الوؼد صدٌقه لم له وهم ٌذهبوا لها فى ستى ستار وؼٌره
وهو ٌذهاب الٌها مع تلك الشللة التى تقبال معهم االن ولكن قلٌل ومع تلك الؽادة واهلها وهى
تفتح موضوع تلك الؽادة على ذكر ذلك االمر من تلك المطاعم ولما لم ٌذهبوا الٌها الٌوم عند
لقائه بهإالء االصدقاء من عمر واحمد الذى هو اكبر منهم فى كل شئ ولكن الحب له من
هإالء االسرة وهو ٌبرر ذلك لقرب المكان والشئ ما كان بدخله انه سٌتقابل معها هنا من
الحدٌث الذى كان بٌنهم بالوكالة وؼٌره من موعد الطٌب.وعندم ات سٌرة تلك الؽادة وهى ترٌد
معرفة المزٌد عن ما سمعت عن جمالها اٌضا هى االخرى وثقافتها وثرائها وهى تساءله ان
كان احبها اما ال وهى تعرؾ وتٌقن باالجابة على ذلك السإال من ان قلبه لٌس به االفرٌدة
ولكنها قالت له بعد ان رد علٌها ان هناك من ٌستحقها اكثر منه كما كانت تستحق تلك الصدٌقة
لها شروق من ٌناسبها حٌن كان سٌتعلق بها اال انه كان ٌفضل اخوه االكبر انذاك ومن ترب معه
وهو الدكتور حازم زمٌل فرٌده وزمٌالها تلك الصدٌقة لها واخوتها هى اٌضا .وهو لها كان
االخ وان البد لرجل مثل الحج محمود الذى لدٌه الكثٌر من المبداء واالخالق والقٌم فى مثل ذلك
الزمن ان ٌستحق هو واوالده نسب لرجل مثل العمٌد ابو عمر والحج جبر وهو عنده من االوالد
من هم فى كفاءت ونجاح مثل مارات واعجبت هى االن با احمد واحست معه باالخ الكبٌر
ومنظره ذلك االسمر الذى ٌجذب الٌه كل بنات الؽرب ..ولكنها هنا قالت له بعد ما سمعت منه
ذلك وهى ترى علٌه ذلك االٌثار على نفسه ونعم النشؽال قلبه بفرٌدة وهى تقول له
_ٌعانى كل البنات دى ال حولٌك دلوقتى ومن زمن ومع ذلك انت عمل تحاول توافق لهم
الجوزات المناسبة لٌهم وانت..ثم سكت برهة واكملت
_قولى انت لسة بتخاؾ منها..فقال لها فى عجب
_هو اٌه حكاٌة السإال دا معكم!!هو انا من امتى ماهم وصلت مش راح اخاؾ منها انتوا لٌه
مش عارفٌن هى اٌه بالنسبة لى
212

الجزء االول

حد الموس(حبيبتى)

_ٌعانى السإال بتسئله على طول معنى كلمك
_اها طبعا بتسئله بس اٌه سبه دلوقتى
_أل النك النهارد ودا اكٌد راح تسلخك على الحى لم نروح
_طب عادى ما انا عارؾ وهى من امتى مكنتش بتسلخنى وبعدٌن واضح انك عارفتى الكلمة
دى وبتقولٌا بسهولة اكٌد برضة اتكرارت ادمك
_اكٌد بس مش زى ما انت عارؾ وفاكر انها راح تعمل كدة وتدبحك بعد ما تفرح برجوعك
وتقعد معك شوٌة وانت بٌن احضانها وعشن موضوع الفراق أل دا حاجه تانٌة من ٌوم ما
عرفتها وهى النار مولعه فٌها وكان نفسها تشوفك وقت معرفت دا وانت عارؾ باء هى راح
تعمل اٌه فٌك
_لٌه ٌعانى اٌه ال حاصل وانا حتى فى ؼٌابها كنت باحترامها زى حضورها واكتر
_ال المردى بصراحة انا مش مصداقة على ال سمعته
_سمعتى .سمعتى اٌه واٌه ال حاصل
_انت متاكد وعارؾ انها مش بسهل بتؽضب منك وانت عارؾ ال بٌؽضبها واٌه ال تعمله
وٌخلى النار تولع اكتر من اى حاجه فٌها
_ٌعانى هو ؼٌر اى حاجه من ال كانت تنرفزها او تؽضبها من الحاجات العادٌة هى كان لو
بس اكلم اوعارؾ واحدة حتى لو صدفة من ؼٌر علمها اوان اتاخر فى انى قولها على دا وانا
كل صؽٌرة وكبٌرة الزم كنت احكى معها فٌها
_طبعا عشن هى كدة او كدة راح تعرؾ من اى مصادر لٌها..وفعال هى كانت له فى ذلك كؤم
وهو ٌذهاب لٌحكى لها كل شئ ٌحدث معه سواء بالحب او بقوتها ولكنها كانت التفضل ؼٌر ان
تعرؾ منه بالحب وهى تضع علٌه المراقبة كما لوكان فتاة ولٌس شاب له ما له من قوة كانت
ترعب الجمٌع فى كل مكان.ولٌس ذلك االن ٌحدث مع البنات والفتٌات .ولكنها كانت له
بالمرصد والواٌل كل الواٌل ان كان فى ذلك الشئ من معرفة النساء رؼم انه كاشاب والبد له
من تلك المؽامرات ولكنها لٌس لحبها له فقط ولؽٌرتها علٌه وللتك االنانٌة التى هى علٌها فى
حبه انما الشٌاء اخرى بداخلها وخوفها الشدٌد علٌه ونعم كما تؽار االم على ولدها الوحٌد والذى
خرجت به من الدنٌا والحتى ترٌد ان تزوجه..وهو ٌسؤل على ذلك االن لمارى
هو فى اٌه حاصل انا كنت بحدوى زى ماهى عارفه وانا بحترم نفسً قبل اى شئ ومكنشمعنى ؼٌابها انها خالص رحلت من حٌاتى انا كنت عارؾ ان الزم راح ارجع لها ونرجع
لبعض تانى
_واحنا كلنا كنا عارفٌن ومتاكدٌن من ده ٌاحبٌى وكن بنعد الساعات لرإٌتك من تانى..قالتها بكل
حب وفرحة لعودته وهى تترتمى بقوة تحت زراعٌه وهى تكمل له
_بس ٌعانى مش عارؾ عملت اٌه ..وانت فى اسكندرٌة ٌوم الخمٌس المقدس فى حٌاتها اال اول
مرة تتقابلوا انت وهى فٌه وتعرفوا بعض زى االفالم العربى واالجنبى ال كلها خٌال وحب
بٌرابط بٌن مخلوقات مختلفة ها..وهى فى خبث مما تقول وٌظهر على واجههاوهى تكمل له
_ لم كانت معك تلك الؽادة الفتانه فاكروالكمل اها ربنا ٌستر علٌك وٌارب متفتكرش الموضوع
دا ولو انى وانت عارؾ دمؽها عمل ازاى وهى باتحكى تفصٌل كل ال الحاصل الٌوم ده ولو
تحب اقولك كل حاجه بتفصلٌها زى ماهى كؤنها شاٌؾ كل ال بٌحاصل معكم
_ٌاها لدرجتى
_واكتر انت مش عارفها بس الصراحة البنت موزة صاروخ ارض جو
_و هلل كمان عرفتى كلمة موزة وصاروخ ارض جو
_اٌه دى االلفاظ عسكرٌة عادٌة وشائعه فى كل مكان وباالخص على البنات النها كلها اسلحة
ومش اى اسلحة دى دمار شامل
_ هلل  هلل دا انتً وصلتى اهو اٌه الكالم دا موزة والتوصٌؾ دا كله منٌن والحاجات ال عندنا
احنا هنا بس
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_اٌه انت نسٌت انى عٌشة مع مٌن وهى مٌن دلوقتى وبتعامل مع اشكال انت عارفها ازاى.بس
االهم العفارٌت ال كانت معها وهى بتعرؾ الموضوع دا
_وهى من امتى العفارٌت مش معها طول حٌاتها
_و هلل باء انت ال عارؾ وال خال الكل عارؾ ان مش بعٌد تكون انتوا من العفارٌت دواللو
تروح بها الشقة هناك مملكتها وحٌاتها وفى ؼٌابها كمان دا لو اقولك على قالته ساعة معرفت
وهى كان نقص تكسر كل ال ادامها ولوحد كان ساعتها نطق معها كان ٌمكن تكون نهاٌته وٌسلم
لو كنت انت ال ادامها الساعة دى ٌاعلم اٌه ال كان راح ٌحصلك وهى بتقول اصلها شقة ال
جابه وكالم باء ٌعانى من اسلوب الشوراع ال ..ولم تكمل
_شقة ال جابه ماهى فعال شقتى زٌها وال جابها ابوها ال هو ابوى برضة دا واضح انك فاكرة
كل ال عملته
_وهى كلمة ال جابه بس دا كالم رؼم انى حافظته اال انى اخجل ذكره ادامك
_زى اٌه اقولى شكلك كده بتهدى النفوس..وهو على وجهه نفس االبتسامة بل بشكل احلى لما
ٌسمع وهى ترد علٌه بنفس االنجلٌزٌة فى كلمة (ماذا) وهى بتعجب !!وهو ٌقول لها
_نعم اشمعن دى معرفتشهش جملة بتهدى النفوس مع انها على طول موجودة االٌام دى وال
مترددتش معكم
_فعال هى مترددتش على الن النفوس عندنا  هلل اعلم بها
_طب وهى اٌه ال خلها عملت كدة واثارؼضابها ٌعنى مفٌش حاجة خالص سبب لنار دى
_تانى بتساءل سإال زى دا وانت عارؾ وبقولك مملكتها وانت عارؾ نارها ازاى لو حد قرب
من حاجه من حاجاتها من ؼٌر اذانها او رضاها وانت عارؾ باء ان انت وحٌاتك واماللكها دى
ملكٌة خاصة ومش اى خصوصٌة
_بس دى برضة شقتى ولى فٌها زٌها بضبط ومش راح اقول اكتر واموالة برضة لٌها فٌها كلنا
واحنا بنحط كل حته فٌها باٌدنا انا وهى واموالة وبنشترى كل حاجة وبنؤسها من اول ما اخدنها
وعمرنا ال كان فٌها
_طب انت اهو بتقول وبرضة عارؾ من ٌومك هى اٌه اهم قوانٌها القانون ال برضة كنت
عملٌنه لنفسكم فى وجود ابواها ومٌس امال
_مٌس امال..وهو ٌبتسام من الكلمة وهو ٌكمل
_اكٌد طبعا خدتك هناك
_ كتٌر كل ٌوم خمٌس واحنا بنتظرك تدخل فى اى لحظة انت او اموالة صح مش انتم كنت
بتنادوا علٌها بكلمة دى
_اماال اٌه باء كلمة مٌس دا مفٌش حد حتى كان بٌقولها طنط منا كلنا لحد النهارد والمام
_معلش باء لسة ٌعانى
_لسة اٌه دا انتً خالص المفروض مع العشرة وال انتً هنا ومعهم وفى السبتٌة تكونى فى
الفترة دى اخذتى الجنسٌة من اول ٌوم
_ ما انا معى الجنسٌة .وال كمان لما كانت بتقول هى اصال شقته ال اتولد فٌها عشن ٌتصرؾ
كدة
_انا معرفش اتولدت فٌن..وهو فعال لم ٌكن ٌعرؾ اٌن اتولد ؼٌر ما قد عارؾ انه معه اٌضا
جنسٌة انجلٌزٌة لمولده هناك اثنا دراسة وعمل ابٌه وهو لم ٌكن قد راى ذلك الجواز السفر له اال
مع امه فى تلك االحداث التى كانت بٌنه وبٌنها قبل وفاة ابٌه وما حدث معه من زواج امه وذلك
الذى كان من دٌنها ومن اقاربها اٌضا وهى كانت نار مشتعله وهى تثبت انها مازالت على ذمة
ابٌه فى شئ الٌصدق وجحبم امام النٌابة فى ذلك الوقت وكادت تذهاب الى السجن فٌه وهو
اٌضا وهو ٌرى تدخل ابٌه لنقذها هى والؽرٌب الى ان مات ابٌه هى لم ترٌد ان تنفصل عنه
رؼم انها كانت متزوج من ذلك الرجل الذى هو قرٌبها ومن دٌنها وهو ٌرد ان ٌسجنه فى عملٌة
انتقامٌة من ابٌه ومنه هو واالؼراب هو والد تلك االم الذى هو من المفروض جده وهو طول
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الوقت ٌحارب من اجل ان ٌاخده معه فى شئ كان فٌه العجب لكل انذاك وله هو اٌضا رؼم
عمره ذلك والوقت وهو كان كما كان ٌقول عنه الجمٌع من اصدقاء له انذاك من صدٌقه هذا
وحبٌب قلبه وابو صدٌقه وشرى وكل من معه حتى من مدرسٌن تلك المراحلة له انه سابق سنه
ولما كان علٌه من مسإلٌة ذلك االب الذى احل به المرض من بعد امه وزجته التى كان ٌعشقها
الى ان مات وهو أمرعلى علم بانها لها نفس الحب له ولكنه الٌرى فٌها ؼٌر االستهترار وما
الٌقبله قلبه وعقله نحوها او امام الجمٌع وٌخفى فى نفسه ما الٌبدٌه الى الجمٌع ؼٌر عذاب فارق
االم الذى هو اصعب شئ على االنسان وذلك الحرمان لمن فى عمره وطفولته وهو ٌرى كل ما
محاوالت ذلك الرجل الجد له ان ٌقدم له كل شئ وان ٌكون الى جوراه وهو ٌرى علٌه حب
واعجاب به كاطفل فى ذلك الوقت ولكنه اشجع من اى رجل وهو كما لوكان فارس من هإالء
الصؽار الذى كان ٌتحدث عنهم التارٌخ وهو ٌكسب اٌضا اعجاب النائب العام الذى تحول
للعرض علٌه بعد ان حاول الوصول الى امه فى فٌالتها فى االسكندرٌة عندم علم انها كانت
موجودة بها وهى تقٌم فى القاهرة طول الوقت بعٌد عن ابٌه وعنه وهو ذهاب الٌها ولكن لٌس
لرإٌتها والتقرب منها ولكنه كان هناك اشٌاء من اوراق وبعض المستندات معها كان ٌردها من
اجل مرض ابٌه الذى كان طٌب اٌضا وهو المسإل عنه فى ذلك المرض وٌرعه والٌكسب من
ابٌه شئ ؼٌر بعض التعلٌم والنصائح وهو رقد الفراش الٌتحرك اال بمساعدة ذلك االبن وحٌن
كان سٌضٌع مستقبله وٌذهاب الى احد دور الرعاٌة بعد ان اتهامه ذلك الزوج باقتاحم المنزل
وهو صؽٌر وتعرض لما ال ٌتحمله لمن هو فى عمره من اذى على اٌدى رجال ذلك الرجل
وعمال المنزل ولوال ان كان معه صدٌقه فى ذلك الوقت البالفعل ضاع مسقبله كله ولوال تدخل
ابو صدٌقه ومن معه من االصدقاء والوقؾ الى جواره واحتواء الموقؾ وهو اٌضا كان على
استعداد لضٌع كل شئ فى حٌاته وان تسجن معه امه وهو ٌقدم بالغ فٌها امام الجمٌع وامام
النائب العام الذى ٌقؾ امامه بانها تجمع بٌن زوجٌن فى قصة جعلت من له قلب وسمع ٌزرؾ
الدموع وٌتحسر وهو ٌرى هذا المشهد الذى كان كل هم تلك االسرة من عائلة االم ان تجعل ابٌه
ٌطلق سراح تلك االبنة وٌنهى الزواج بها..وهى اٌضا التى كانت تتسمك بذلك والترٌد الفراق.
وعالمات استفاهم كثٌرة وبالفعل كانت ستذهب الى السجن لتلك القضٌة من الجمع بٌن زوجٌن
واالهم انها كانت لها شخصٌتن مختلفتان عن البعض وبطرق قانونٌة كثٌرة لما كانت هى من
قوة وشخصٌة التختلؾ عن فرٌدة وبقوة والدها هذا الذى ظل ٌحمل لقب باشا حتى ٌومنا هذا
رؼم الؽاء هذا اللقب الذى هو كان قدٌما وهو من سالسلة تلك الباوشوات وله من القوة والسطوة
ولكن! اٌضا لوال وجودة افندٌنا وابنائه هإالء وشرى وهى كما لوكانت انثى نمرة وهى تقؾ لهم
اال ان الحق ٌقال ان هذا الباشا لم ٌرٌد له أي اذى وهى تلك االم التى كانت تصرخ انذاك ان
حدث الابنها مكروها ستذهاب معه الى السجن وهى تعترؾ امام النٌابة وتقر بما قدمه ابنها من
تهمة لها حتى جعلت وكٌل النٌابة الذى كان الٌرٌد شئ اال ان ٌسمع اقرار ذلك الجد بان ذلك
حفٌده ولٌس اكثر وهو ٌزداد اعجاب بذلك الصؽٌر وما هو علٌه من ثابت رؼم صؽر سنه
وعمره وما هو علٌه من اذاء جراء ما حدث له من ضرب واهانة .وبعد انتهاء ذلك االمر وهو
لم ٌكتفى باى حق رد الٌه اال بعد ان اخذ حقه بٌده مما تسب له فى ذلك االذاء واعتدى علٌه رؼم
مانع ابٌه له وخوفه علٌه ولكن كان االب االخر ذلك الرجل الذى كان ٌشعل النار به حتى ٌاتى
بحقه وحده وهم جمٌعا من خلفه دون ان ٌشعر ولكن هذا الرجل هو ٌعٌش على مبداء الؽابة
والبقاء لالقوى كما هى حٌاة النسور واالسود وهو ٌدرب هإالء االوالد لٌكون على تلك الحٌاة
والمسئولٌة لتلك االعمال الخاص به حتى تلك التى هى اصبحت بلقب وزٌرة وهى معهم على
نفس الشئ النه لم ٌجعل فعال ابنه هو وراٌثه الوحٌد بل هم اٌضا لهم فى ذلك المٌراث ومسئولٌة
تلك االعمال الخاص به وكؤنهم اوالده من صلبه وهو ٌفرح لفرحهم وٌحزن لحزنهم وباالخص
امر هذا وهو قد علم ما به ومن حٌاته وبعد رإٌة ابٌه ومعرفة قصته وبعد ماراى من تلك
االحداث.ورإاٌة سعادة ذلك الجد بان حفٌده الذى امامه ومحروم منه ومن ؼٌر دٌنه بٌن مثل
هإالء الناس وهإالء االصدقاء الذٌن كانوا بالفعل الى جوراه كااسود ضارٌة لٌس لهم هما اال
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كٌؾ ٌنقذوا صدٌقهم الذى كؤنه من العشٌرة .وهو ٌرى تلك االنثى بٌنهم كما بالفعل لوكانت نمرة
او هى امه ولٌس اال .وهى ترٌد تمزٌق من معه من رجال وزوج ابنته تلك التى هى امه بٌدها
واحدها ودون ان ٌساعدها احد فى ذلك لما رات ماحدث لمن احبت بقوة واختارت ان ٌكون
صدٌق لمن تربى ومسإلة عنه وهإالء الشباب وهى تثبت قوتها معهم وانها االخت الكبٌرة رؼم
انها اصؽر منهم الكبارا او فى مثل سنهم لكنها هى االكبر من هإالء الصؽار والمسٌطرة علٌهم
وعلى كل شئ  ..وهى حٌن رإٌة امه وهى تخلع حذاءها ترٌد النزول به علٌها لو تدخل والد
أمروهو الٌقوى على الوقؾ وهو ٌمسك ٌداها بكل ضعؾ وٌتوسل الٌها والدموع تسٌل من عٌنه
اال تفعل ذلك معها وتلك االم ترك لها نفسها وبٌن اٌداها دون اى مقاومة وذلك الباشا وهو بكل
اعجاب بما تفعل والتخاؾ احد وهى من ترعب الجمٌع من هم معه واٌضا وهى لم ٌمانعها احد
من الموجودٌن حتى أمر ابنها وتلك اللحظة التى كانت كما لو تكون مرارعلى ذلك الرجل الجد
وتلك االم ..ووكٌل النائب العام ٌرٌد ادخل المودة والحب فى قلوب الجمٌع فى شئ كان لٌس من
طبٌعة عمله لكنه القلب وما ٌرى من ثمن سٌدفع ولن ٌتحمله ؼٌر ذلك االبن .وهو ٌطلب من امر
ان ٌذهب الى احضان امه واال سٌضعه فى االحداث اال لم ٌفعل ذلك بعد انهاء االمور بشكل
قانونى وتدخال لكل قوة موجودة والن االمر اصبح ٌخص الدٌن وما سٌحدث من امور وعواقب
اخرى والشهادة االب زوجها ابو أمر فى حقها تلك زوجته بكل ما ٌبعد عنها اى اتهامات فى
حب تحسر منه الجمٌع واٌضا بعد اعتراؾ هذا الجد بحفٌده كما كان ٌرٌد وكٌل النٌابة فى ذلك
 .وامام توسل والده له ان ٌفعل وهو ٌطلب منه االٌظلم تلك االم وهو بكل ضعؾ واستحسان له
ان ٌفعل هذا الشئ..اال ان أمر لم ٌكن الٌقوى لذلك وهو ٌرى حولها هإالء الناس وهو ٌعناد
وٌقبل التهدٌد له بالسجن.وهو ٌجرى لكى ٌترتمى بحضن صدٌقه الذى من سنه الذى كان موجود
معه وبٌن الجمٌع وٌزرؾ الدموع من عٌنه بقوة وهو ٌصرخ ان السجن اهون من ان ٌكون بٌن
احضانها تلك االم..حتى اخذته شرى بٌن احضانها هى فى مشهد ؼرٌب على كل من ٌراه من
رفض ابن لحضن امه..وهو معروؾ ان االبن ٌتعلق باامه وما هو فٌه من حرمان منها وبعاد
عنها طول هذه الفترة وذلك العمر..وحتى تكرار نفس الشئ بعد وفاة ابٌه وهى ترٌد اخذه معها
وامام القانون حٌن كان علٌه ان ٌثبت انه هو الورٌث الشرعى البٌه وحقه فى المعاش ولكن كان
سنه ؼٌر قانونى فى ذلك االمر ولٌس له وعلٌه اى وصً شرعى موجودة له الن ابٌه لٌس له
احد بعد وفاة كل من كان من اهله اال اخت ابٌه كانت تعٌش خارج البالد فى ذلك الوقت وكانت
كل صلة مقطوعة بها ولم تعرؾ بما هو حال اخٌها وابنه وكٌؾ ٌعٌشوا واٌن هم ؟وهى لم تكن
معروفة اٌن هى ولم ٌكن هناك اى اتصل بها بعد ان حرمه ابوه جد امر من كل شئ بسبب
زواجه هذا من تلك المراة التى هى كانت ابنة اعز االصدقاء له وقد حدثت الخسارة بٌنهم لذلك
وللصداقة العمر كا اصحاب وجٌران وعمرمع بعض وهو ٌطلب منه االنفصال منها والتخٌر
بٌن الحٌاة معه وبٌنها وهو ٌحرمه من كل مٌراث شرعى له والتنصل منه ومن حفٌده هذا وكان
البد من وجود وصئ علٌه واال اٌضا سٌكون فى احدى دور الرعاٌة النه لم ٌبلػ السن القانونى
حتى كان وجود تلك االم اٌضا فى المحكمة وهى مازالت تصر على انها الزوجة ولم تطلق بعد
وهى لها نفس الحقوق فى كل شئ وحق ان ٌكون معها ابنها وهو ٌعناد انها لٌست من دٌنه ولن
ٌنفع ان ٌعٌش معها كما هو المعروؾ من الوصٌة على مسلم من ؼٌر دٌنه  .وكان القاضى
الذى هو نفسه وكٌل النائب العام سابقا وٌعلم القصة وهى ترك االثر فى نفسه ..وٌومها وهو
ٌودع امر من النٌابة وهو فى حب له وٌقول له
_انه ٌرٌد ان ٌره شئ كبٌر ذات ٌوم والاقل من ذلك وهوعلى ٌقٌن انه سٌكون ذلك..ومرت
االٌام لٌظل هذا الرجل الى االن على ود وصلة له من أمر واتصال بعد ان راء أمر ذات ٌوم
وهو قد اصبح مدرس الكلٌة ألبنة هذا الرجل فى مشهد ادمع كل من ببٌت هذا المستشار الكبٌر
سٌؾ العدالة وهو الٌصدق ان من رأى فى ٌومه هذا وهو ٌذهب الاخذ ابنته من الجامعة وهى
تقؾ مع استاذها الشباب ذلك ولٌس معٌد بكلٌة انما استاذ مساعد ورجل عسكرى اٌضا وعٌن
أمر تقع على هذا الرجل وهو ٌمسك ٌده بقوة اثناء التحٌة وامر ٌنظر له والرجل ٌحس بقربه من
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ذلك فى شئ الٌعلمه ولكنها االٌام والعمر وامر اول ما ٌقول له تلك الكلمات التى كانت فى راسه
وهو ٌعٌدها علٌه وهو ٌقول له
_عوزاشوفك فى ٌوم من االٌام حاجه ومش اى حاجة..وهو ٌكمل له امام ذهول تلك االبنة
وٌقول له
_ها اٌه راٌك ٌاسعادة الباشا كان ممكن تشوفنى شئ تانى مشرد او ادامك بتحكم على بحكم
لعقوبة تشرد او اجرام واكون ضحٌة الزمن االهل او (جعلونى مجرما) ٌاباشاونفس الكلمة التى
كان ٌقولها له وهو امامه صؽٌر كى ٌرمى به الى سجن وانه كان فعال ٌرٌد قتل امه لما عرؾ
عنها او كما ادعى وذلك الرجل الذى لم ٌصدق نفسه وهو ٌاخذه فى احضانه امام باب الكلٌة
وهو ٌبكى بشدة من رإعة ماٌرى حتى تركه أمر وهو ٌإعده بالتواصل وذلك االب ٌحكى
الابنته وكل من فى البٌت كٌؾ كان ٌوم من االٌام هذا امامه صبى صؽٌر وقع فى اٌدى حفنة
من االشرارارداو به كل سإء وام وجد من االثرٌاء ولٌس اى ثراء ولكن لٌس من دٌنه ومؤئساتة
وهو صؽٌر ولكنه كان بشخصٌة جبارة فعال واال ما وصال لما هو علٌه فى شئ وكان الٌستطٌع
احد ان ٌحبس دموعه من تلك القصة وما فٌها ومن معه اٌضا وحوله وهو ٌحكٌها كؤنها كانت
باالمس وهو كله ٌقٌن فى نفسه ان ساٌرى ذلك الذى مر علٌه فى حٌاته مرتٌن فى قضاٌا مختلفة
سٌكون ذو شؤن كما ورد فى قصص وحكاٌات القران وماشابها ذلك حٌن سال  هلل عز وجل ملك
الموت مما فزعه وهو ٌقبض االرواح ورد ملك الموت عن موقفٌن الاخذ روح ام بٌن حضانها
رضعٌها فى الصحراء لٌس حولهم احد او معهم شئ واالخر وهو ٌدخل على ملك عظٌم فى
وسط ملكه وحشٌته والملك هلل عز وجل.والمولى ٌقول لملك الموت ان الرضٌع الذى اخذ قبض
روح امه ذلك هو الملك العظٌم الذى ذهب له القبض روحه..وها هو ٌرى نفس الشئ الصبى
ٌصبح استاذ ولمن ألبنته هو وسبحن من له الملك والدوام..و هاهو االن ٌراهم من جدٌد فى
المحكمة حٌث الوصٌة بعد موت االب ولم تبعد الفترة فى ذلك وقبل الحٌرة كانت شرى هى التى
اصبحت الوصٌة علٌه فى صرؾ المعاش والمسئوله عنه حتى ٌخرج اثبات الشخصٌة وكان
هناك من االمر شئ اخر حٌث كان لدٌها توكٌل رسمى ولٌس امرا من افعال افندٌنا كما ٌفعل
لذلك الشئ حتى الٌكون هذا الموقؾ.اال انها كانت تحمل توكٌل رسمى من تلك االم ولٌس حتى
ابٌه وهى كانت قد اعداته لها فى حٌن فشل انها ستاخده معها لٌعٌش رؼم قسم هذا الجد للمحكمة
انه هو من سٌكون له الحماٌة وقسم صادق لٌس به حنث وانه سٌحافظ علٌه وعلى دٌنه بكل حب
اال ان امر فى ذلك الوقت كان فى اشد حاالت االلتزام الدٌنى والروحانى وحفظ للكتاب  هلل..وبعد
ذلك كان الؽرٌب ان ٌكون بٌن اسرة من ؼٌردٌنه وتكون فرٌدة التى كان ٌحس انها التختلؾ عن
تلك االم هى امه وهو ٌعٌش معها ومع ابواها فى شئ لٌس احساس انه سخرٌة القدر كما كان
ٌقول الجمٌع من حوله ومعه واسرة فرٌدة نفسها بعد معرفة القصة ولكنه كان به احساس اخر
وكؤنه مثلها فى قوتها تلك الروحٌة وهى بعد ان ظهرت له بعد موت ابٌه باسبوع اواقل ولم تكن
قد كبرت العالقة بٌنهم وهو ٌدخل فى احداث المعاش والمحكمة ولكنه كان قد عرفها وهى كانت
بدات تعرؾ منه بعض تلك االحداث بصعوبة لتكتمه لكل ما فى حٌاته ولم تكن بعد ظهرت تلك
القوة علٌها بكثٌر ولكن كان اباها من اقتراب منه اكثر والى قلبه وهى كما لو كانت هى وابواها
عوض له بعد ان اصبح الٌفراق تلك االسرة وال حضن هذا االب ابوها كما لو كان فٌلم اجنبى
من تلك االفالم االمرٌكٌة لقوم ٌاخذوا بٌنهم مسلم وٌكبر بٌنهم وٌتؽٌر دٌنه كما هو ٌحدث فى
الدول التى بها الحروب من افؽانستان او تلك التى من بٌن العرب اولبنان وبٌع االطفال للفقر او
سرقة االطفال او ؼٌره وهم بكل سخرٌة من ذلك معه هو وفرٌدة وتلك االسرة حتى كان العكس
وهو من ٌؽٌر فٌهم وٌبداء بهذا االب الذى تعلق به بشئ من  هلل عزوجل وهو ٌحس ان هناك سر
كان فى قلب ذلك الرجل له وكل وقت ٌرٌد ان ٌفصح له عنه اال انه لم ٌفعل رؼم ان امر كان
هو سر ذلك االب ولٌس ابنته تلك قلبه وقلب الجمٌع والحتى تلك الحبٌة زوجته..حتى كانت تلك
الشقة التى كانت تبدٌل لهم بما كانوا ٌعٌشوا فٌه من شقة فى وسط البلد.كان افنٌدنٌا ٌردها من
قبل التعارؾ بتلك االسرة وحبهم كلهم االبنة تلك واالب وامال .ولما لها من موقعها وهو ٌعطٌهم
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شقة او مسطح كامل فى احد ابراج من التى ٌملكها فى ارقى االحٌاء فى االسكندرٌة فى عملٌة
تبدٌل شاملة شقة ابو فرٌدة وامال واصبح الامر فٌها تلك الشقة اٌضا بحكم الواسطة فى تلك
الصفقة التى كان لها الترحٌب من الجمٌع .حتى امال وابنها فى الخارج وهى كانت لها مالها من
تشدد دٌنى وهى تملك محل ازٌاء ذو مستوى رفٌع قرب هذه الشقة الجدٌدة والتى كان االب
لفرٌدة ٌقول لهم (انتم خالص مستوى رفٌع من جامعة وانت ..وهو ٌوجه كالمه الى امر الزم
تتخرج وتدخل الكلٌة وعشن كدة الزم الحٌاة تتؽٌر بٌكم )وهوكما لوكان االب الذى ٌحب ان
ٌرى اوالده فى مستوى عالى وامام من حولهم من اصدقاء وبعد دخول حٌاة افندٌنا ومن معه
وبعد رإٌة ابنائه وما حوله من مستوٌات وهو ومناصبه فى العمل وامال اٌضا وما لها من
حٌاتها وهى قد تعلقت من اول ٌوم رات فٌه امر وبما فعل وما كان سبب فى ان تكون بٌن
احضان من تحب من هذا الرجل ابو فرٌدة وحبها لفرٌدة وكٌؾ رات علٌه انه نعم االبن لهذا
الرجل ونعم االبن لها بعد ان رات منه اٌضا كٌؾ كسب حب ابنها بالخارج وهو ٌجعله ٌواقق
على زوج امه بمن تحب واحبها والكثٌر وهم ٌنزلوا لٌختاروا االثاث وكل شئ لتلك الحٌاة
الجدٌدة التى كان لها من الترحٌب واالثر الجمٌل علٌهم والمفاجاء ان ٌجد امر نفسه بعد ما كان
وهو ٌذهاب مع فرٌدة وامال كاام بٌنهم لشراء وابوها ٌترك لهم كل شئ على ذوقهم كما ٌفعل
االباء حٌن ان ٌكبر االبناء وٌتم تؽٌر المنزل لتؽٌر حٌاتهم وهو ما علٌه ؼٌر التموٌل فقط
والٌذهاب معم االقلٌل.وامال االم وهو وفرٌدة فى كل شئ وهم فى حب وحماٌة معه وهو صؽٌر
ٌمشئ معهم لكنه كان كما لوكان حارس خاص لمنظر امال وما هى علٌه من اناقة وجمال
والٌظهر علٌها عمرها وهى تهتام بنفسها وحٌاتها وفرٌدة تلك الشبابة الجذابة ذات الجاذبٌة..وهنا
حٌن كان ٌسعد وهو ٌإسس معهم ذلك البٌت وجد انه له مكان فٌه وبصفة قانونٌة شرٌك فى ذلك
البٌت وهو على ؼٌراقانع ان ما قد خرج له من عمولة تكفى لٌكون له نفس النصٌب ولكن كانت
شرى وكل من كان من تلك االسرة له من افندٌنا وهم ٌرحبوا بان ٌكون هو بٌن هإالء الناس
بكل حب والخوؾ على عكس ما قد حدث مع امه.ولٌس كما فى تلك االفالم اال ان شرى قالت
انها كانت تدخرله معاش ابٌه فهو كان ال حاجه له ان ٌقترب منه وهو ٌعٌش مع صدٌقه وحب
ابو صدٌقه له وما كان قد وصل الٌه من بطوالت فى ذلك الوقت وما كان ٌكسبه من عمله اٌضا
هو وصدٌقه وهإالء الشباب مع ذلك الرجل وباالخص كل اعمال الشٌطانة ولٌس الشقاوة حٌن
كان هو وكوكى ذلك الصدٌق منذ نعوامة اظفارهم وهم ٌجلبوا المال بشت الطرق لهم االثنان
والحاجه لهم من اى مصروؾ رؼم سخاء الجمٌع معهم اال انهم واٌضا االخوة الكبار لهم نفس
الشئ وحتى شرى تلك الراس الرهٌبة فى االعمال وبفضل حماٌة هذا االب افندٌنا لكنهم بالفعل
كلهم لهم من االمكانٌة واالفعال الشٌطانٌة التى تختلؾ عن راس فرٌدة وشٌطانها ولكن حب ابو
فرٌدة له وهو ٌنفق علٌه بكل حب ولكن كان هو ٌرفض ذلك حتى العرض علٌه ان ٌدخل بعد
االعداٌة ثانوى عام وهو سٌكون الى جواره وٌدخله هندسة كما كان ٌحلم هو والجمٌع وهو
سٌعاونه فى الدارسة وكل شئ اال انه كان ٌفضل المدرسة الفنٌة وان استمرار به الحال على هذا
النحو ٌمكن ان ٌدخل منها الكلٌة لما لها تلك المدرسة من بعض االمتٌازات وهو على ٌقٌن من
قدرته على ذلك ومن الخوؾ من الثانوٌه وؼدراها واالهم هو كان بعد وفاة ابٌه وضٌاع كل حلم
له ٌخاؾ من االتاتى وٌكتٌؾ بشهادة توهله الى اى شئ رؼم ما ظهر علٌه من كل مإهالت
النجاح والتفوق الرٌاضى والجسدى..والعمل بنجاح مع افندٌنا وهو اٌضا ال ٌتوقع ان ما ادخرته
له شرى ٌكون سبب ان ٌصبح شرٌك هنا فى تلك الشقة التى لو جمع ما قالوا الٌكفى الشراء
متر بها ونعم بعد وفاة ابٌه وجد مبالػ كبٌر من المال كان تحت راس ابٌه وعرؾ ان تلك االم
كانت دائما ما تاتى لترى زوجها دون ان ٌحس هو بها او ٌقابلها وهى من كانت وراء دخوله
مدرسة التى كان بها فى المراحلة االعداٌة وتقابال مع ابن افندٌنا صدٌقه الذى كانت له بعض
المبداء التى الٌفاهمها اال من اقتراب منه وهو الٌرٌد ان ٌدخل ابنه ارقى المدراس تلك
المشهورة ذات المستوى الرفٌع وحتى وهو ٌقبل ان ٌدخل الى مدرسة فنٌة عادٌة وهو الٌبالى
بذلك ولٌس الٌبالى ان الٌتعلم ابنه اوأل ومبداء الفلوس اهم من الشهادات ولكن كان كل شئ لدٌه
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هو كٌؾ ٌكبر ذلك على القوة والتكٌؾ مع الحٌاة ؼنئ اوفقر وهو ٌرٌه امثالة من هإالء معه
وكال منهم ٌحارب لٌكون شئ وٌبنى نفسه بنفسه وهم اصبحوا االن من عدم الى قوة هإالء
االخوة الكبار لهم والدورعلٌهم هم االثنان هو وأمر..وأمر الذى له من الحٌاة التى كان البد من
التدرٌب علٌها بقوة حتى ٌقوى على تلك الحٌاة واالهم مسئولٌة تلك التى ظهرت له..وفعال هو
ٌتذكر كل لحظة مرت علٌه وكٌؾ كانت تاتى له النقود التى كان رؼم رقود ابٌه فى الفراش لم
ٌحس باى نقص ؼٌر حنان االم وهو ٌقوم بالطهى والؽسٌل وكل شئ واالهم تلك الرٌاضٌة التى
كان ٌعشقها الٌخرج فٌها كل هم ومع ان كالم المدرب ذلك االخ االكبر له هو وصدٌقه كورى
وهو ٌتكلم كما لو كان من بالد تلك اللعبة واهلها وهو ٌقول عنؾ تلك االلعاب لٌس لٌمارس فٌه
القتال االتهذٌب النفس نعم لٌس لقتال الدموى..ومع مساعدة اٌضا هذه الجارة له التى كانت كؤنها
ام اٌضا وهى صحابة جمعٌة خٌرٌة فى نفس المنزل الذى كان ٌعٌش به مع ابٌه وتلك الشقة
الصؽٌرة البسٌطة ذات االثاث المتوسط ولكنها كانت صؽٌرة وهى كانت فعال العش الجمٌل
ومالذا الجمٌع حتى االن.وتلك الجارة صاحبة القلب الحنون ترعى ابٌه وترعه بكل حب جٌران
والتنام حتى تطمان علٌه وعلى ابٌه وحتى بعد موت ابٌه الٌخرج والٌعود اال وهى البد لها ان
تعرؾ اٌن ٌذهب والى اٌن وهى اٌضا ترٌده هى وزجها ذلك البحار وما كان ٌدخل أمر الى
جمٌع فى تلك الفترة من عائلة الحج محمود والحج جبر انه من جعله فٌما هو فٌه من وجود
سٌارة وثقافة بعد ان اخذه معه فى عمل البحر وماكان ٌقنع الجمٌع بتلك الحٌاة ومدرسة البحر
وزٌارته الى تلك البالد خالل ذلك العمل وهم من قاموا بتربٌته والوقؾ الى جوراه بعد فقد االب
وطول الوقت لم ٌفتح اى سٌرة عن امه او اى من اسرار حٌاته..وهو كان معها ابن لها تلك
الجارة وزجها بكل حب لهم ولما ترب معها وهى ترى من اخالقه وتدٌنه وقوته على المبداء
وحتى بعد ان اطمانت علٌه وهو بٌن اٌدى ذلك الرجل ومن معه وتلك االخت القوٌة شرى وبعد
ظهور تلك االسرة له وهى تتعرؾ بهم على انهم من طرؾ امه كما فعلت فرٌدة بشٌطانتها من
اول ما تعرفت به وهى تراها معه بعد اول لقاء فى تلك اللٌلة ولظروؾ عدم تواجدها لم تعرؾ
بما حدث وكٌؾ انضم لهم تلك االسرة ؼٌر قصة فرٌدة التى كانت تعرؾ كٌؾ تسٌطر وتقنع
الجمٌع  .وان ابواها هذا هوله قرٌب فى قصة عاشت وسط الجمٌع بعد ذلك..واالهم انه بعد ان
تفاهم الامور فى مراحلته هذه احس ان هناك سر اٌضا لتلك الجارة وامه بما انه قد علم انها
كانت تاتى لترى زوجها وعدم االنفصال عنه وان هناك سر بٌنها اٌضا تلك االم وشرى واال لم
تقدم لها توكٌال للوصٌة على ابنها رؼم ان االمر كان سهل انذاك ان ٌكون افندٌنا ومن معه هم
االوصٌاء بشئ بسٌط وهو اختٌارهولكن كان ذلك التوكٌل الرسمى والتزل..نعم هناك من
االسرار واالكثر كٌؾ ٌعٌش مع اسرة لٌس من دٌنه وترحٌب واسع من الجمٌع وحتى تلك
الجاره ماذا فعال ؟ولكنه لم ٌفلح للمعرفة السر من تلك الجارة رؼم مابه من كل قوة ذهنٌة
وقٌادٌة لما له من حب لها تلك السٌدة التى تهتم برعاٌة المحتاجٌن من خالل جمعٌتها..واما
شرى هو الٌجرء على الحدٌث اوان ٌفتح معها شئ على ؼٌر ماترٌد كما هو الحال مع فرٌدة
واكثر النها هى اول من كانت له كل شئ كما لوكانت مدرسة لها الخوؾ والرعب والمذاكرة
من اجل تجنب شرها وهى ذلك ولٌس هناك اى مجال الشئ معها ؼٌر ذلك حتى حبها الذى
ٌمالء القلب ٌذهاب الى الجحٌم المهم هو البعد عنها ونعم البعد كل البعد حتى زوجها رؼم انه
ٌعشقها اال انه فضل البعد اٌضا..كان ما مكان فى راسه حٌن كان الحدٌث عن ماحدث معه هو
وتلك الؽادة فى ذلك الٌوم والذهاب الى تلك الشقة التى هى كانت تبدٌال للشقة عادل والد فرٌدة
واالمرهنا ان ذلك البدل الذى لقئ االستحسن والترحٌب من الجمٌع لكل االطراؾ من افنٌدنٌا
الذى كان ٌود اخذ تلك االمكان وعادل وامال بما انها لها الشقة المجاور لعادل فى المنشٌة
باالسكندرٌة وهى االن احد اداراة للمجموعة شركات افنٌدنٌا وهى من ذلك الطراز القدٌم
والتصٌم الٌونانى للمبانى فى ذلك الحى ولوطلب اى من طرفٌن اى مقابل لذلك البدل لما كان
هناك مشاكل ولكن حتى الترحٌب من امال بذلك وهى سٌدة من سٌدة السوق وتفاهم وتقدر اال
انها من حبها لعادل كانت ترٌد ان تكون معه هو وابنته فى اى مكان وكان االمر كله بالحب
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ولٌس اكثر من ؼٌر هذا الحب بعد ان احب عادل واسرته افندٌنا ومن معه .واالكثر هو حبهم
لهذا الصؽٌر امر وكال منهم له ؼرضه فى التبدٌل والتنازل والن عادل كان قد كره تلك الشقة
بعد ما كان سٌحدث الى ابنته من اشٌاء فى تلك اللٌلة التى كان ٌنزل امر عندهم ضٌؾ لٌنام مع
هإالء النساء فرٌدة وامال قبل ان تصبح زوجة عادل ولسفره فى ذلك الٌوم وهو ٌجعله مكانه
بعد ان عرؾ عن قوته وامانته وهو ٌدفع عن شرؾ ابنته وٌحافظ علٌها فى اول للقاء تعارؾ
بٌنهم ولهذا كان السبب ان ٌكون بٌن تلك االسرة..وما حدث فى تلك اللٌلة باالخص حٌن كانت
فرٌدة تتعرض لمس وهجوم شٌطانى لوال وجودهذا الصؽٌر معها هى وامال لما كان حالها كذلك
االن وقد انعكس ذلك الشئ علٌها لتصبح ماهى علٌه من قوة تكشؾ للجمٌع وبفضل هذا الوحش
الصؽٌر الذى كان موجود لما اصبحت هى هكذا وبتلك القوة والنجاة لما كان سٌكون العكس فى
ذلك كله وهو من قبل اسد جسور لم ٌتعد الخامس عشرا من العمر ٌقؾ وٌنقذها وٌنقذ شرفها من
مجهول كانت التعلم كٌؾ ستعٌش بعده هى وابوها وهى صعٌدٌة االصل وكان افنٌدنا ٌحلم بذلك
المكان رؼم سطوته على كل شئ اال انها كانت الفرصة من خالل هذا الصؽٌر الذى لم ٌبخل
علٌه بشئ من اجل ان حقق له ماٌرٌد ومن قبل وهو ٌحبه وٌسمع عن ما فعل مع تلك الشابة
التى كانت اول االمر هى بمثابة جنٌة من تحت االرض قد ظهرت الى احد اوالده وهو ٌتاكد من
ذلك بعد مالعبت براس ابنه اٌضا كوكى..وكانت الحٌاة من قبل عملٌة البدل تلك وما ٌجعل عادل
ذلك االب ٌعٌش فى تلك الشقة وحتى امال التى كانت تخاؾ اٌضا ان تعٌش فى شقتها هى
االخرى بعد مارات بعٌنها مما حدث تلك اللٌلة وهى تإمن ان هناك فى تلك البٌوت القدٌمة من
سكان اخرٌن من تحت االرض كما ٌشاع عن تلك االمكان واالحٌاء فى حكاٌات االهل وناس
زمان مما كان ٌثار فى ذلك من اقواٌل وهى التصلح لتكون مساكن اكثر من كونها تراث او
للمكتب وشركات كما هو الحال فى معظم تلك االمكان وتلك االحٌاء ومع االنتقال الى مكان
مثل ذلك الذى ذهبوا الٌه البد من ان ٌكون هناك فرق على االقل الختلؾ الحى واختالؾ المبنى
وؼٌره اال ان الفرق هوان افندٌنا كرجل اعمال واٌضا عادل كا مهندس وامال كسٌدة تعمل فى
البٌع وشراء وؼٌره وصاحبة محل تجارى االانه قد تحمل الفرق لو جود امر معهم باحقٌته فى
المكان الذى كان من ترحٌب عادل بقوة وحب لتوجوده معهم .وهو الذى كان السبب ان ٌستمر
عادل فى شقته القدٌمة هو ذلك الوجود لألمر .حتى جاء ذلك العرض و توسل عادل للجمٌع من
هإالء االهل لكى ٌعٌش امر معهم فى هذه الشقة كاابن له ..وبعد موافقة الجمٌع وعلى راسهم
شري بحكم انها الوصٌة وهى كانت تجعله معها فى اقامة دائما مع صدٌقه فى بٌت افندٌنا رؼما
عنه وهى تلعب معه دور االم وما تفعله فرٌدة فٌه االن بعد ان امنه الجمٌع فعال بهذا الحب وتلك
االخوة ولم ٌدخل الى احد الشك لحظة فى اى شئ ٌإثر على حٌاة اى منهم فى شئ لم ٌعرؾ
الجمٌع لماذا ؟اال افندٌنا وشرى وهإالء الكبار ولكن السر فى ذلك الذى هو فى داخله وداخل
تلك االسرة وتواجده معهم .وهى حكمة من افندٌنا فى ذلك واحساس شري التى كانت على نفس
حال أمر من فقد لالسرة وهى تحس انه مصدر امان لتلك االسرة وباالخص تلك الشابة التى لم
تخاؾ منها فى اى وقت ورؼم ما حولها من شٌاطٌن جان وؼٌرهم وٌمكن ان ٌحدث ماال ٌحمد
عقابه وولد فى سن مراهقة اال انها كانت تلك هى بداٌة تدرٌب نفسً وذهنى لذلك الصؽٌر
لمواجهات صعوبة الحٌاة وفعال كان هذا اول تدرٌب حقٌقى جعل منه اول مراحلة للزهد وعدم
االنزالق وراء الشهوات والرؼبات وما جعل منه قوى صخرٌة فى نفسه كجعلته االن فى اهم
الموقع االمنٌة ولكنه دائما ٌحس ان امه لها الٌدى التى تعبث معه من بعٌد او قرٌب واالكثر انه
ٌحس انها قرٌبة منه جدا والٌحس بااى طعم الى الفراق لها وهذا هو السر وقوة السر وتلك التى
التختلؾ ابدا عن امه رؼم انه لم ٌعٌش مع امه اال الرضعة منها كما علم انه قد رضع من
صدرها الذى نفس الطعم فى طعم صدر فرٌدة والؽرٌب ان طعم صدرها لم ٌضٌع منه ابدا
ولتلك السنوات االولى له معها كلها وباالخص حٌن ظهرت فرٌدة له وهو ٌستعٌد كل ذكرى
واالحساس باامه وهو بٌن احضان فرٌدة كما كان ٌقراء وٌسمع عن حنان االم المفقود وهو
ٌقراء قصة على الزئبق ذلك من كان ٌحارب الممالٌك فى عصره وهو ابن حسن راس الؽول
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من قتله الممالٌك وهو حٌن تضٌق به الدنٌا الٌجد ؼٌر صدر وحنان امه ونعم نفس االحساس فى
حضن فرٌدة وحتى التاثٌر المادى رؼم ٌقٌنه انه ٌاتى بكثٌر من المال من عمله وبطوالته اال انه
الٌقتنع ان ذلك الدخل له تلك االوقات التى كان فٌها فى هذا الوقت كانت تسد كل ذلك وهو
ٌعرؾ بزخ ذلك الرجل افندنٌا لٌس على ابنه فقط ولكن مع الجمٌع منهم وعادل اٌضا وهو
ٌصرؾ بزخ على ابنته وعلٌه وهو الٌفرقه ابدا وبٌن احضانه باستمرار حتى انه كان فى موته
وهو بٌن احضانه وهو ٌموت بٌن حضنه هووحتى ثروته التى تركها الابنته وزوجته كانت كلها
بٌن ٌده هو وهو لم ٌبلػ التاسعة عشرا عام..ولكنه قد حول كل مالدٌه من سندات الى اموال
تركها فى شٌك باسمه ولٌس اسم ابنته وراٌثته الشرٌعٌة ولم ٌكن هذا االمر كاصعاقه على تلك
االبنة ولتلك الزوجة بل نزل بهم بااشد الفرحة والبهجة وهو ٌؽلق كل باب كان سٌفتح علٌهم من
هإالء االقارب له ومن اول لحظة كانت هى ابنته وزوجتة فى اشد الفرحة وهم ٌحمدوا  هلل على
ذلك التفكٌر رؼم انها كانت على ٌقٌن ولم تشك ابدا فرٌدة فى ان ٌفعل ذلك ابٌها معه من هذا
االمر وهو سبب الن ٌؽٌر دٌنه قبل موته واٌضا هذا لم ٌإثر علٌهم فى شئ ولم ٌكن الٌسباب اى
مشاكل لهم واى مصٌبة بل حتى امال تلك المتعصبة التى اشعلت ٌوم ان اكتشفت ذلك االمر
الذى احست به كازوجة من اول رإٌتها لزوجها وفرٌدة التى كانت تحس من قبل ان ذلك
سٌحدث وما حدث من طرائؾ فى ذلك االمر والتحسب االعلى الطرائؾ ولٌس ؼٌر ذلك وهى
كانت كل ماتفعله من استفزاز فقط الامر وهى تدعبه بشدة وتفسد دائما وضوئه وافعال كثٌرة من
المداعبات عند الطعام وهى تذكر له ان االكل به لحم خنزٌر والشراب احٌانا به كحلٌات وؼٌره
مما كانت تعلم انه محرم علٌه وهى ترى علٌه ذلك التدٌن والدٌن ومع هذا كان الٌحب اال ان
ٌاكل من ٌداها وما تطهوا والٌنام اال على فخدها وهم جلوس وهى تتعمد ان تتحدث فى االباحٌة
وتظهر كل جسدها امامه وهى تعلم انه ٌرٌد المحافظة على وضوئه او لقراءة القران التى كانت
تعشق ان تسمعه ٌقرائه فى البٌت هى وفرٌدة وابوها وهى تحس معه باالمان كاابنها وهو
الٌنظر الٌها اال كاام فى حرٌتها مع ابنها ولكنه كان شدٌد الحٌاء واالكثر وهو الٌرفع بصره الى
فرٌدة ابدا ورؼم انه فى ذلك الحضن الخاص تحت زاع ابٌها من ناحٌة وهى من الناحٌة
االخرى اونفس شئ وهم بٌن احضان امال االثنان بعد موت ابٌها وكانوا بالفعل كما لوكانوا
اسرة والٌستطٌع احد ان ٌمٌز بٌنهم انهم لٌسوا اؼراب مما ٌحدث والجمٌع ٌرى ذلك والٌصدق
اى جدٌد ٌدخل على تلك االسرة ان هذا لٌس من دٌنهم وان اكتشؾ امرا الدٌن ٌظن ان هذا
الصؽٌر ؼٌر دٌنه ولكن كااب ٌصعب علٌه ان ٌفراقه هذا االبن وهو فى حماٌته حتى ٌموت
واٌضا الٌظن احد ان هإالء النسوة سٌفعلوا معه اى شئ وهو الحصن لهم كما ظن بذلك الجمٌع
فعال بعد موت عادل الذى كان الٌخاؾ من الموت ابدا بعد ظهور هذا الصؽٌر وهو ٌطمان على
اهله معه وكان الشئ الطرٌؾ الذى كان ٌدور بٌنه وبٌن صدٌقه فقط لما بٌنهم من حب ولٌس
امام اى احد وباالخص شري فى موضوع امه الذى كان ٌحرم هو على اى احد ان ٌفتح او
ٌتحدث فى ذلك االمر حتى افندٌنا نفسه الٌجوز له الحوار فى ذلك.ولما كانت له من قوة
وشخصٌة فى حٌاة الجمٌع ومع نفسه وبما اظهر من كل امانة فى عشرته مع تلك االسرة
وكوكى ٌره ٌعٌش وٌاكل وٌشرب بحب وهو اصبح اٌضا كوكى نفس الشئ مع تعلقه اٌضا
بفرٌدة رؼم خوفه الشدٌد منها وله نفس ماله امر معها وهذا الحب البٌها وامال..وهو ٌقول له
بٌنهم هم االثنان فقط
_ٌعانى مش خاٌؾ وانت بتاكل وتشرب هنا ومرضش تروح مع امك الحقٌقة..حتى ذات ٌوم
تكرارت تلك الجملة من افندٌنا امام الجمٌع فى احد السهرات وامال تعد الطعام والشراب مع ام
حس ست الحسن والجمال .وكان رد اخرى جعل الحب ٌزاد فى قلب فرٌدة وابوها وامال وحتى
شري لماتشاء ان تعقب على ذلك وهى كانت من الحزم اٌضا اال ٌفتح هذا االمر ابدا وهو ٌقول
_ هم العوض من  هلل..وفعال وهو بٌن ٌدى فرٌدة وفى احضانها ٌحس انه لم ٌحرم من االم ابدا
وانه الٌنسئ ذلك الحضن او هو ٌجده فى فرٌدة التى هى اصبحت العوض له والٌمٌز اال
حضانها فقط واالن هو ٌعلم انها لها كل حق علٌه ومن حقها ان تفعل ماتشاء به كما هو حق االم
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التى لها فى ابنها كل شئ .نعم ان هو قدم لها شئ فهى من قدمت له كل االشٌاء وٌكفى هذا
االحساس الذى قد حرم منه من حنان االم وهو ٌجده معها ودفاء المشاعر مع ابواها والبهجة
والسرور التى كانت مع امال وجو االسرة الجمٌل الذى كان ٌعٌش فٌه وتلك القوة التى جعلت
منه فخر وامان لكل امراة وفتاة عارفها كل شئ من حقها ان ٌكون لها االمر والنهى كاام
التسمح ان ٌدخل بٌتها اى احد اال بموافقة منها هى واكثر لما راى منها ومن اهلها وكل لذة
ومتعة الٌعلم ان كانت سٌعٌش فٌها وٌحرم من كل مافى تلك الحٌاة بسبب ماكان فٌه وكل اسباب
تجعله فى شئ اخر عكس ماهو فٌه االن ورحمة  هلل هى اوسع من كل تفكٌر للمخلوقات وهو
الرحٌم بمن خلق وٌخلق ..وهنا كان صوته قد عال فى تلك الكلمات وهو ٌنتبه الى اشارة المرور
التى كانت اؼلقت امامه وكاد ٌسٌر وهى مؽلقة لو تنبٌه مارى وهى تلتصق به بقوة وتقول له
_حرس االشارة ..وهو ٌقؾ بالسٌارة لٌجد قبالة بحب على الخداالٌمن من مارى وبدون خجل
وهى تكمل له
_انت تستهل الؾ بوسة على كل ال قولته ..فقال لها فى تعجب
__ هو انا اتكلمت والانتً اتعلمتى منها قراءة االفكار!!
_الٌاكابتن عٌنونك كانت بتقول وصوتك كان عالى وانت بتعٌد الذكرٌات فى الثوانى ال فات
وكالم كان واضح اوى واقدر اعٌدوا كله لو تحب بس االحلى هو الكالم االخٌر عن حبك
الجمٌل لها الحب الطاهر النظٌؾ ال مفٌش زٌه االٌام دى..وهى تسٌل منها الدموع على خدٌها
_ الفى حب طاهر ونظٌؾ اماال ٌبإء حب ازاى
_فى حد لسة بٌحب كدة
_اكٌد فى كل الدنٌا هو الحب اٌه اال حب وعطاء واحساس وانتً شوفتى النهارد شئ منه بٌن
االصدقاء ولسة لما تشوفى باقى الناس ال سمعتنى وانا بكالم نفسئ وسمعتى منها ونروح بعٌد
لٌه هو مش كان اقدامك صحابى وعاٌش معنا ومعكم بعدى وال عندك برضة شك فى دا
_شك انا سابق دلوقتى وقلت راى فى الكلمة دى معك وفعال مش صحابك بس ال فضلت
حضانه فى ٌوم من االٌام ولشري اال اجمل فى راى من فرٌدة روحى وعقلى وقلبى وال كل ال
سمعت عنه من امال والدكتورة ناهد وصدٌقتها شروق والافندٌنا ال انا اعرفه لماشوفته بره وال
الجنرال عالء انا بجدة مشتق انى اشوؾ الكل اوى
_شوقك راح ٌتحق لو ربنا اراد
_انا اثق فى ارادة الرب واعتقد انك ٌمكن ٌكون لك دورواهم دور..وما كان منه ؼٌر ان ضمها
الٌه بحب وهو ٌقبال راسها حٌن كان قد وصال حٌث نزلت فرٌدة امام باب المطعم .وهو ٌسال
 هلل فى نفسه ان ٌكون على ٌده الخٌر وٌكون جدٌر بحماٌتهم والٌخذلهم وهو ٌتذكر تلك الؽادة
وما حدث فى ذلك الٌوم...وتلك االحداث االن التى كانت فعال بحوالى اسبوع اواالقل وبعد
ماحدث فى كشؾ ذلك ابن عمها بحكم اصوال الصعٌدة وماكان من اسرار وهو ٌرمى بعض
النقط وٌتركها تلك الؽادة تضع خطة بما كانت من تعلٌم من ابٌها رجل االعمال وماتعلمت منه
هو اٌضا ومن ماتحمله من علم وثقافة وباالخص انها قد تعرفت على اللواء عالء عن طرٌق
العمٌد طه بشكل كان من ضمن مافعله اللواء عالء ودور اسر زوج شرى هذا االخ االكبر
الحكٌم رجل الشرطة من احبه الجمٌع وتعلق به اٌضا لما له من كل الصفات وماٌشابه هإالء
االخوة واالكثر انه زوج الؽالٌة وما كان من امرا أمر وهو بحالته التى كادت تإدى بمستقبله
فعال وصول االمر الى ان ٌحكم بتهامة الخٌانة والهروب من المٌدان وعناد افندٌنا فى ان ٌقدم
استقالته لو وصل االمر لذلك كى ٌكون ابنه هذا بٌن احضانه وهو ٌحمل من الدرجة العلمٌة
ماتجعله فى ارقى الجامعات واالمكان او معه هو مع اخواه وحبٌه فى اعمال افندٌنا والٌرى
لحظة من هذا الفراق وهو الى جوراهم ولكن بعٌد وٌره ٌتمزق ولم ٌكن االمر بتكلٌؾ رسمى
لذلك التشرداو على االقل لٌس بعلمه كما هو الحال لرجال العمل العسكرى وؼٌره من مفراقات
والكل ٌشعل الدنٌا من اول امال الى افندٌنا وحتى شرى رؼم ان تلك هى حٌاة من ٌعملوا فى
االجهزة االمنٌة ودور ذوٌهم فى تحمل االمر لكن الموضوع علٌهم تلك المره شئ اخر ومن
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حب العمٌد طه الامروالخوؾ علٌه طلب تدخل اللواء عالء الن االمر سٌكون فضٌحة بكل
المقا ٌس ونقطة سوداء بعد كل ما قدم أمر فى عمله المشرؾ منذان التحق بالعسكرٌة واٌضا الن
اللواء عالء كان االب الذى رب اٌضا وهو من ادخله العسكرٌة وصاحب الكلمة العالٌة على أمر
والجمٌع اٌضا وما كان من افعال اللواء عالء وهو ٌتعمل معه كااب وعسكرى وبكل الحزم
وشتى الطرق وهو ٌنزل به ما الٌتحمله احد حٌن ان ٌرى منه خطاء ولو صؽٌر الٌذكر وهو
ٌحبه اشد الحب طول حٌاته منذ ان تعرؾ به وهو الٌقل عن شرى معه فٌما تفعل به هو
واالخرٌن وماكان من امرا الؽادة فى ذلك وباالخص وهى ترى اشٌاء التسطٌع ان ٌقبلها عقلها
مع هذا واالكثر ان ترى من ٌساعدها فى خطتها تلك هم ابناء العم الابٌها واالهل لها ولهذا
القرٌب من عائلتها واالكثر انها كانت قد التحقات بالعمل مع اهم شخصٌة نسائٌة ودخول حقل
اعمال حلم لكل اسرة فى ابنتهم او ابنائهم وهم ٌخرجوا من تلك الكلٌة العرٌقة التى هى تخرجت
منها واهم من اى اموال وشركات وما كان من حلم ابٌها وامها ولٌس الحلم الابٌها فى ان تكون
على راس امواله وهو ٌراها االن قد اصبحت فى مناصب دخل السلك الدبلومسئ بموهالتها
وحلم كى تصبح ذو شؤن هام وكبٌر ٌصل على االقل للحصنة وما كان من فرحة االسرة
والجمٌع وما الٌعرؾ احد ان ٌصل الٌه وتلك القصة االخرى فى تلك االٌام التى سبقت ذلك
الٌوم ورحٌله من بٌنهم وهو ٌتذكر االن ..فى صباح تلك االحداث بعد الزٌارة لالسكندرٌة قد
انتهى اخر ٌوم مع الحج وعائلته والعمل ..وهو ٌتذكر االن انهم كانوا ٌود الذهاب الى هناك
وحدهم فى ٌوم خمٌس وقضاء اٌام لها هى تلك الؽادة وامها والسفر بالقطار للمتعة فى ذلك االمر
وبعض التؽٌر ولمباشرتا بعض االعمال هناك لها تلك الؽادة من متابعة المكتب وبعض االشٌاء
الخاصة بها من دراسة هناك بجامعة االسكندرٌة وموضوع االلتحاق بالعمل بعد المقابلة التى قد
تمت بالقاهرة مع تلك السٌدة ذو الشؤن العالى وبداء استالمها العمل وما كان فى راسها وتخفٌه
هى واسرتها نحو أمر وباالخص وهى تلتحق بذلك العمل ورفض كل من تقدم لها للزوج منها
وكل تلك االحداث وهل ٌنافع االن أمر لها فى االراتبط او ؼٌره ممن ٌنسب تلك المراحلة
وؼٌرهوباالخص بعد موضوع ابن عمها هذا وانكشؾ امره واالكثر وهو ٌكشؾ النقاب عن من
هو أمر هذا وسره كما كان هو ٌظن ذلك ابن عمها انه قد كشفه لهم وهو كان قد ات لهم وهو
لٌس باراسه اى شئ ؼٌر كٌؾ التخلص من أمر هذا بعد ان عرؾ انه هو الكل فى الكل مع
الحج واسرته وتلك الؽٌرة من قبل ان ٌرا او ٌتقابل معه كما كان فى امرا مهران وما سمع من
الجمٌع من العائلة وهو ٌجهز له كل ما ٌمكن ان ٌكون له من شر طرد وسجن اٌضا وبلظجة
وكان ذلك هو سبب الن ٌكشؾ هذا ابن عمها فى شئ صؽٌر وهو ٌداعى انه جاء من المانٌا
ٌحمل شهادة الدكتورة فى االقتصاد من اكبر الجامعات هناك وٌقع فى خطاء صؽٌر وهو ٌسٌر
ومعه حارسة خاصة من الجارد مٌزاهم امر من اول رإٌة لهم وعارؾ امكان اقامتهم ونشائتهم
(بالدوقة) اسفل الجبل وما رمى به امر لهم من كلمات الاسرة الحج عن كٌؾ لرجل علم ٌسٌر
فى حراسة من الجارد وامثال هإالء ممن ٌعملوا فى المالهى اللٌلة واٌضا سر تلك الجامعة فى
المانٌا التى التمنح الدكتورة اال فى تخصصات معٌنة علمٌة ولٌس ادارٌة وهو ٌترك االمر بعد
ذلك لتلك الؽادة التى لما ٌمر علٌها االمر هكذا بسهولة وهى تبحث وتتواصل بما تعلمت من أمر
ولٌس من علمها وال ما كسبت من ابٌها وذلك االب الحج جبر الذى لعن أمر امام اسرته ولٌس
بشئ ولكن النه له راس افعاعى سام وهو ٌقسم فى نفسه وامام زوجته انه الن ٌكون الابنته تلك
وكل ماٌملك اال ذلك أمر حتى لو كان الشئ او الٌحمل شئ او حتى لو هارب او ؼٌره من كل
ماٌكون واٌضا تلك الؽادة بعد نجاح مقابلتها فى اول طرٌق لها فى حلم حٌاتها وهى وكل من له
من اوالد ٌحملوا ماتحمل من مإهالتها تلك ان تكون فى هذا العمل وهى تطابق ماتعلمته منه هو
أمر وهى تجلس مع تلك السٌدة لكى تلتحق بالعمل معها وهى ترى علٌها النفوز والقوى والنجاح
ومعها من االصطاؾ من العاملٌن ما الٌقل عن تلك الؽادة فى كل شئ بل اكثر بكثٌر واالهم
واالكثر حٌن تعارفت باللواء عالء واسر زوج شرى وذلك االحساس بانها لم تكن تجلس اال مع
أمر او عائلته وهم الٌقل احد منهم عنه وباالخص اسر ذلك االسمر الذى ٌشبه ابن عمها الحبٌب
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احمد ظؽٌان وهى تحس معه بانه اخوها مثله وكارجل شرطة ٌحمل من كل االخالق والتمٌز
والتدٌن وذلك اللواء الذى كؤنه عمها الحج طه االلفى وبداء ما تنباء به لها المهندس شفٌق وهذا
االمر وكان ذلك اللقاء ومن بعده مقابلة العمل تلك ..وكان موضوع الزٌارة اٌضا لحجة االم
لبعض االقراباء لها لم تكن مرت علٌهم من هإالء االهل فى الفروع الفقٌرة الاسرتهم بعد تؽٌر
حالها وهى لها كثٌر من السائقٌن مع الحج وتلك االسرة ولهم العمر الطوٌل معهم هإالء
السائقٌن اال انه كان الحج ٌفضل وجوده معه وهو ٌبرر ذلك لهإالء السائقٌن بالحماٌة له احٌانا
فى بعض االوقات التى تكون عصٌبة على الحج واسرته من مشاكل العمل والخذ الراحة لهم فى
شئ من الحب منه لهإالء العمال جمٌعا..وبالفعل لم تكن هناك اى ؼٌرة من احد منه وهو كان
مصدر خٌر للجمٌع بعد ظهوره وهو ٌكسب حب الكل والخٌر الذى لم ٌنقطع عنهم بعد ان اخذ
امكان كثٌر من هإالء العمال وبعد ان اشتاركوا اٌضا فى خطة تلك الؽادة لكى تنفذ ماترٌد من
اٌقاع وكشؾ ابن عمها هذا واستؽالل مابراسه من كره وانهم اٌضا ٌود االشتراك مع هذا ابن
العم لكى ٌخرج أمر هذا بعٌد عن الحج وما اخذ من امكانهم وتلك التمثلٌة القدٌمة االبٌض واسود
وما تكرر الى ٌومنا هذاوكان االحساس به اكثر فى تلك االوانة مع تلك االسرة ان هناك شئ
بداء ٌثٌر رؼبة الكل فى معرفة من هو وباالخص تلك الؽادة وتلك االشٌاء التى بداءت تثٌر
القلق واحساس الجمٌع بقرب الفراق له والحج كان فى ذلك ٌسعى جهدا هو والكل وٌتوقع ان
ٌكون فى قصة كما كانت هى مسلسل ذئاب الجبل وٌكون هو البطل مثل( احمد عبد العزٌز) فى
ذلك المسلسل وهو ٌعمل عند المثل القدٌر (محمد الدفراى) الرجل الصعٌدالحج وٌتزوج ابنته
كان هذا التوقع من الجمٌع بعد كل ماحدث ولكن فعال االمر اختلؾ بالتحق الؽادة فى ذلك العمل
ومن ثم هل سٌكون زوج لها مثله اما ستعٌش بال زواج او ان هناك المناسب االن لطبٌعة ماهى
فٌه ومن مستوى اخر بعٌد عن كل ما تقدم لها رؼم كل المناصب واالثرٌاء من اردوا الزواج
منها ..وحٌن قد ذهاب لحجز تذاكر السفر بالقطار لها هى تلك الؽادة والحجة امها من اجل
السفرالى االسكندرٌة وهى لم تكن من قبل نسٌت ما تقوم به من كل خٌر فى صلة االرحام
وباالخص فى متابعة احوالهم ولم ٌكن االمر فٌه شئ من ذلك وهو معهم اوهو ٌرافقهم كما
اصبحت هى العادة طول الوقت معه واالن هو سٌكون موجود معهم لتوصٌلهم الى المحطة فقط
حتى ٌركبوا القطار.وهناك باالسكندرٌة الكثٌر مما سٌكون معهم من المكتب وتوفٌر كل سبل
الراحة لهم..وتلك اللٌلة قبل السفر هو عاد لمنزله كى ٌؽٌر مالبسه وٌعود لبقاء اللٌلة معهم فى
فٌالتهم كما كانت اوامرا الحج جبر ان ٌكون موجود حتى ٌذهب بهم حٌث محطة القطار فى
الصبح ومن بعد كى ٌكون معه حتى ٌعودا والاى كالم والاى تعلٌق على ما قال ولكنه اصبح
على ٌقٌن ان االمر به شئ اخر من تخطٌط..وبداٌة تلك الخطة التى كانت وضعتها تلك الؽادة
وهى تالقى استحسان من ابٌها وامها ودن اى خوؾ منهم لما ستفعل ..وهوٌجد ان احد هإالء
السائقٌن هو من ٌذهاب بهم الى محطة ولكن هى وهو بعد ان اعلنت الحاجة انها التسطٌع السفر
الى االسكندرٌة الصباح الباكر حٌن كان سٌتواجه الى حٌث محطة القطار بالسٌارة وهو من ٌقود
ولكن ! االمر اختلؾ.وهو قد احس ان االمر فى شئ من تؽٌر لسبب ان كان هو مطارد بثئار او
مطارد من عدالة لكن امرا الجرٌمة والمطارد من العدالة انتهى من حسابات الجمٌع النه اوال
من طرؾ العمٌد والشئ االرجح هو المطاردة من ثئار ولكن اٌضا اوضحت تلك الؽادة انه ان
كان مطارد من ثئار كٌؾ ٌكون هنا بٌنهم وهم صعاٌدة ولهم اوصال فى كل مكان والكل ٌاتى
لهم وهو ٌظهر بوضوح وقوة وتعامل وسفر هنا وهناك والصعٌد وما قام به من افعال مع ابن
عمها هذا الذى ادخل علٌهم السروروهو ٌظن االخرانه ٌكشفه امامهم لٌس بشئ اال انه وهو
ٌجهر لهم وامام أمر وهو فٌما ٌقال ٌكشؾ عته النقاب وٌفضحه امام العائلةبصوته وهو الٌختلؾ
عن مهران فى اى شئ والٌتطابق اسلوبه مع اعالنه هو وكل االهل انه من درجة العلوم
وهإالء من ٌاتوامن الخارج ٌحملوا الدراجات العلٌا فى الدارسة وهو ٌكشؾ أمر على انه من
بلطجٌة اروبا ومرتزقة واكثروهو ٌثٌر الشؽب والرعب هناك وكل االسرة فى ذلك الوقت تسمع
بانجذاب له والحجة مشدوة اكثر من الجمٌع وذلك لما كانت تجلس وتشاهد افالم العنؾ بشؽؾ
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مع زوجها الحج والؽادة اٌضا من قبل حتى ظهورأمر لهم واكثر بعد ان ظهر لهم وراء العنؾ
الحقٌقى ولٌس التمثٌل واٌضا اعمال السوق والمقاوالت والكل من داخله ٌرقص لما ٌسمع ولٌس
العكس وهم بفخر ان بٌنهم هذا وما ٌشعاع عنه مما ٌقول ابن عم االسرة وهم ٌعرفوا ان الؽرب
من هو ٌثٌر العنؾ وٌكون مصرى بذلك فٌما ٌقال حتى رد الحجة فى كل سخرٌة وهى تسمع
لتقول لهذا االبن عم زوجها
_ٌعانى ٌاخوى كان بٌنام االجانب فى اروبا من المؽرب..والاحد الٌسطتٌع االٌكتم ضحكته من
كل من كان موجود وهو ٌكثر فى القوال وٌقول انه كان ٌعمل مع العصابات هناك فى
المخدرات وتجارة السالح والنساء والحج اٌضا ٌعلق فى ذلك امام كبار العمل معه ابناء عمومته
وهو ٌسؤل أمر بعنؾ فقط عن الرد فى موضوع النساء ولٌس باقى االمر وأمر ٌدفع عن نفسه
وهو ٌطلب السماح من الحج واالسرة على خداعهم وهو بكل الطرق فعال ٌرٌد ان ٌنهى وجوده
بٌنهم وباالخص بعد تلك الخطة التى المفروض ان ٌظهر فٌه أمر انه سارق االن الموال الحج
التى تام كشؾ برائته بالمنطق والعقل فى لحظتها ولم ٌشك لحظة حٌن تلك التهمة فٌه الحج وأمر
ٌنفى فقط عن نفسه تهمة العمل فى تجارة النساء اما باقى الجرائم كلها لم ٌنفى منها اى شئ
والحج وابناء عمه ٌرقصوا من داخلهم ان بٌنهم مثل ذلك اال المهندس شفٌق الذى له من االسرار
او ماٌعلم منها لم ٌتحدث اال بسخرٌة حٌن كان رجال الشرطة بالبٌت التهام ابن عم االسرة
المسإل االن عن عمه او امواله وهو ٌتهم أمر بسرقة مبلػ كبٌر جدا من المال من احد العمالء
باسم الحج ولم ٌقوم بتورٌده الى خزانة الشركة وماضاٌه هذا الخطرهنا على تلك االسرة والبالد
وأمر ٌود لو ذهاب مع الشرطة وانتهاء تلك الحٌاة التى احبها مع هذا الرجل واسرته واٌضا
تهمة اخرى كان الجمٌع من هم فى قمة السعادة حٌن اتهمامه ذلك اٌضا بضرب الحراس
الخاص بهم واحداث بهم اصابات فادحة وهم فى المستشفى من اثر ذلك فى مشاجرة معهم حٌن
كانوا ٌذهبوا الاخذ مامعه من اموال تخص الشركة بعد ان كان سٌهرب بها وهم بمنظرهم ذلك
الرهٌب الذى كان سبب فى ان ٌشك به الجمٌع وأمر ٌقوم بضربهم وحده واالخر ٌبرران هذا
ٌثبت انه من محترفى االجرام واال لما فعل ذلك والكل كان لٌس بجدٌد علٌه عملٌة الضرب تلك
وافتعال االمر الذى اٌضا سبب فى ان ٌشك به الجمٌع انه بالفعل محترؾ ومع التصدٌق فٌما
حدث لٌس بشئ اال ان أمر هذا محترؾ فعال ولٌس اى فرد عادى حتى لو رٌاضى واالكثر
جزء كبٌر مما قال هذا ابن العم اال انهم كانوا فعال الٌصدقوا أمرفى عمله فى تجارة الرقٌق
االبٌض تلك لما لمسوا منه من امانة وأمر ٌطلب الصفح من الحج واالسرة وانه كان قد نوى
التوبة بٌنهم واال ٌعود الى الشرمرة ثانٌة وهو قد احبهم كاأهل له وكل ماكان لدٌه من اشٌاء
تعلمها كان فقط ٌرٌد بها خدمة الخٌروهو كما كانت تفعل فرٌدة من مشهد تمثلى االن بٌنهم فى
اول السهرة والكل الٌقتنع بما ٌقول واالن هناك جرٌمة سرقة فعال وبلطجة ولكن االدهى ان ٌجد
الحج الشرطة تدخل بٌته ومن وراءهم فى تلك اللحظة اكبارالعمل فى الشركة من رئٌس
الحسابات ورئٌس الشإن القانونٌة والمهندس شفٌق كبٌر المهندسٌن وهم جمٌعا ٌنفوا عنه تهمامة
السرقة واما المشاجر التى اثبت رئٌس الشإن القانونٌة انها دفاع عن النفس والخطاء عند هإالء
الحراسة النهم هم من تعرضوا له وهو كان فعال ٌحمل اسرار هامة الٌجب االطالع علٌها اال
فقط مجلس االدارة وهو المكلؾ باحضارها وؼٌره من اثبت لبرائته والحج جبر الٌبالى بما ٌفعل
اوالد عمه فى هذا الشان والدفاع وهو ٌعرؾ فعال انه ٌربى افعى ولٌس اى افعى فى بٌته وهو
ٌعرؾ انها افعى مدربة جاءت له على الجاهز ولكن بالعفل الخطة والتدبٌر تلك المرة من ابنته
التى تعلمت منه هو أمروهذا كان على قلب الحج احلى من الشهد بعد ان انكشؾ له االمر ورد
المهندس شفٌق الساخر عندما اردوا ان ٌذاهبو به الى قسم الشرطة وانتهاء االمر قبل ان ٌكشؾ
الجمٌع الخطة والدفاع وهم ٌذهبوا حٌث حجرة مكتب الحج وكان وقت الؽذاء الذى كان من
المفروض ان ٌكون أمر بٌنهم تلك االسرة ولٌس ذلك ابن العم وهو لم ٌكن بٌنهم على الطعام
واحساس الحجة به كاأم والمهندس شفٌق ورئٌس الشإن القانٌونٌة بعد ان همس أمر فى اذن
المهندس شفٌق وتحدث المهندس مع رئٌس الشإن القانونٌة الذى بدوره قال له
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_تحدث انت النك اٌضا وحد من هذا البٌت..الن المهندس شفٌق لٌس من العائلة وألمن الدٌن
وان كال من رئٌس الحسابات ورئٌس الشإن من العائلة وبعد ذلك الرد الذى ظن الكل ان هناك
شئ هام فى القول سٌؽٌر الموقؾ كله اال ان المهندس شفٌق طلب فقط الطعام الأمر النه لم ٌاكل
من الصباح والحج الٌجد ماٌفعل امام الجمٌع ؼٌر انه ٌضرب أمر على ظهره بعنؾ وٌسب له
باللكنة الصعدٌة وضابط الشرطة ٌتعجب مما ٌحدث والحجة ترتب علٌه من ناحٌة اخرى وتقول
له
_ٌعانى ٌاضانٌه انا حساس بٌكى انك مكلتش من الصبح بس انت مش كان المفروض تجاى
عشن تؽدى معنا ٌاله ٌاحبٌى معلش تعال كل لقمة قبل ماتروح فى داهٌة..واالكثر رد الؽادة
الساخر اٌضا
_مش مشاكلة ٌامام اهو ٌاخد االكل معه بدل العش والحالوة
_لٌه ٌابنتى ما االكل جاهزعلى ماٌخلصوا وٌاخده القسم وٌشوؾ باء ٌاضنٌة الجراٌم ال عنده
والحج باء ٌبإء ٌجابلله عش وحالوة..والحج ٌرد بنفس السخرٌة والتهكم اٌضا
_انا مش راح اجٌب عش وحالوة دا انا راح افرق علً روحه النهارد رحمة ونور
لما اضربه بالنار ابن الفرطوس دا واترح منه..ورئٌس الحسابات ٌقول لحج بعد ان امتالء ابن
العم بالفرحة مماٌسمع بعد ان ظن انه انتصر ورد ذلك العم الكبٌر االن ٌفاجائه بما ٌقول وهو
ٌقول لحج
_تعال ٌاحج شوٌة فى المكتب برضة هو ٌاهون علٌك دا حبٌك..وهو ٌستاذن الضابط ان ٌدخلوا
المكتب ومعهم الؽادة وأمر ٌذهاب بكل هدوء وهو بٌن اٌدى الحجة تذهاب به حٌث حجرة
الطعام دون اى تعلٌق من اى احد وقبل ان ٌفعل الضابط اى شئ لما بٌن ٌده من اتهامات له االن
اال وقد جاء له تلٌفون وهو ٌرد على التلٌفون فى كلمات وجهه مقلوب والتوتر والقلق على
وجهه وانتهى االمروهو ٌخرج من الفٌال هو ومن معه وهو ٌنظر الى أمر وهو ٌسٌر مع الحجة
االم وقبل تعلٌق من الحج جبر كان ذلك ابن العم ٌشعل الدنٌا وٌصرخ بعنؾ فى الضابط الذى
اردا ذلك الضابط اخذه هو بكثٌر من االتهامات ومنها البالغ الكاذب وؼٌره وقد امتالء المنزل
بكثٌر من االهل فى تلك اللحظة لٌنكشؾ االمر امامهم اٌضا وٌدخلو به بعنؾ مع الجمٌع فى
المكتب بعد اخذه من ٌد ذلك الضابط الذى فضل ان ٌخرج فعال لسر ماسمع من المكالمة وما
حدث منه فى ذلك التحرك لمجاملة لذلك ابن العم واٌضا وال احد من تلك العائلة ٌعقب او ٌنظر
الى أمر وهو ٌسٌر مع الحجة التى دخلت به الى حٌث كان الطعام مازال فوق المائدة وجلس
ٌاكل والحجة الى جوراه وهى تساله عن ما كان ٌفعل فى اروبا من ذلك العنؾ والبلطجة وهى
تسمع منه بشؽؾ وهى تضع امامه اطباق الطعام تقربها منه كلما حكى لها وهى مشدوة كؤنها
ترى فالم امامها وهى تصدقه وتعلق بتلك السخرٌة فى الرد
_ٌعانى ٌاخوى هم بس عملٌن فٌها سبع رجالة فى بعض فى افالمهم وعملٌن لٌنا احنا بس
الرعب واحد زٌك كان ملبسهم الطرح بال وكسة..وأمر ٌرد علٌها بنفس ذلك الدور التمثلى
_و هلل ٌاست الحجة انا كان خالص نفسئ اتوب وابعد عن الطرٌق دا وانا بٌنكم
وعرفت حالوة المكسب الحالل ..وهى تقول له
_حالوة ٌاوااله ست الحجة دى طبعا انا ستك
_وتاج راسى كمان
_اماال اٌه بس ٌاضانى وهو انت راح ترجع هنا مجرم ولطرٌق الحرام هنا دانت صٌاع
بره مش هنا ودى اصوال الصٌعة ان الوحد ٌعمل كل حاجه بره انما مكانه ال وانت الشهادة هلل
معنا ٌعانى اٌة ٌاوااله..بكل سخرٌة حتى كان الحج فوق راسهم بعد طرد ابن العم شر طردة هو
والعائلة بعد ان كانوا فى خزى وعار وما اصبحوا فٌه بسبب ما فعل ابنهم وهم معه امام الجمٌع
قد اصبحوا شركاء وخسارة اهم رجل فى العائلة وابنته تلك بعد ان علم الجمٌع بعملها الجدٌد
المشرؾ لهم ولجمٌع وما سوؾ ٌبحثوا عنه االن لتصالح والتدخل ولكنهم االن آلمجال لهم
ودخول ذلك البٌت الذى لما ٌقدر احد على اخراجهم منه ومن حٌاة الحج وكل ماكان ٌحاول ان
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ٌفعله بهم الحج اال بعد ذلك الذى بكل سهولة وكل وقت ٌكشفهم بشكل فاضح ومخزى والحج
ٌعلو صوته وهو ٌوجه كالمه الى شفٌق ومن معه وباالخص شفٌق لما قد احس الجمٌع انه ٌعلم
من االسرارعن هذا أمراورحٌل وهو ٌقول ألمر وأمر مازال ٌاكل وٌنظرالى الطعام امامه بعد
ماكان ٌحكى لحجة والٌبالى بما ٌقول الحح
_الفرطوس البلؽة دا ان ماكان ٌقول هو مٌن وٌعرفنى نفسه انا دلوقتى راح اضربه بالنار
والكل ٌهدى فى الحج من ابنته ومن معه وهو ٌذهاب الى أمر وٌمسك به فى عنؾ وٌنزل على
ظهره بالضرب وٌقول له
_انت مٌن ٌاولد الفرطوس انطق اتكلم ..ورئٌس الحسابات ابن عم الحج بقول لحج
_ خالص ٌاحج اهدء بس احنا راح نعرؾ كل حاجة بس اهدء ٌابن عمى..والحج ٌزاد ؼضب
وهو ٌرد علٌه
_اهدء كٌؾ وانا معرفش راس االفعى الحبرباء دا مٌن من مهندس لخبٌر بورصة لمدرس
جامعة لفتوة كل شئ فى بعض فاكر موضوع االرض ال بنعملها الزفت على دمؽه ال بٌقول
علٌه دا االسم (كما بوند) والبل ارزق ها وهو بٌخطها بكل احتراؾ وكبٌر المهندسٌن
بتاعنا فرحنا به وهو بٌثبت فشل المهندسٌن اٌه عوز اعرؾ دا اٌه..وهو بكل فخر فٌما ٌقول
ٌظهر علٌه وعلى العادة رؼم الؽضب وهو الٌعرؾ نطق كلمة كمبوند تلك ولما تسطٌع الؽادة
مما تسمع ان تعلق او تصلح وهى مشدوة لؽضب ابٌها واكثر من رد الكبٌر الحج رئٌس الشإن
القانٌونٌة وهو ٌكمل السخرٌة فٌما ٌقول ولكنه بصدق فى تاكٌد الجملة
_ماهو برضة مستشارك ٌاحج واالهم ولدك وحبٌك اماال ٌكون مستشارازاى مش الزم ٌفاهم
فى كل شئ مش كدة ٌاست الدكتورة ..ولم ٌكن هناك اى رد منها اال رد أمر علٌه بهدوء
_مش قرٌبك قالك انا مٌن وحالى كان اٌه وقبل..ان ٌزاد الؽضب من الحج وٌتدخل المهندس
شفٌق لتشعل الناراكثر ولكن فى الجمٌع وهو ٌقول لحج
_ماخالص باء ٌاحج الواد عوز ٌتوب وعارؾ طرٌق الرزق الحالل والفرصة كانت معك انت
واسرتك لٌه نسد الطرٌق ادامه ونرجعه لشرتانى دا حتى مش من الدٌن ٌارجل..وكان انتهى
االمركله وهو ٌاخذ أمر من على المائدة ٌخرج به وهو ٌكمل كالمه
_تعال ٌاوااله لحد ماعمك الحج ٌهدى شوٌة وهوخلص لما ٌهدى راح ٌسماحك..وٌخرج به امام
زهول الجمٌع والحج الٌجد شئ ؼٌر ان ٌحاول االتصال بالعمٌد طه وما ات له من بلوى احلى
من العسل لتكون فى حٌاته ولكن االمر كان فٌه شئ مختلؾ حتى انتهت الٌوم بما فٌه وهو ٌطلبه
لكى ٌكون من جدٌد بٌنهم فى تلك السهرة وموضوع السفر بعد كلمات من العمٌد لحج لم تنهى
االمر ولكن هى طرٌقة العمٌد فى السٌطرة على من امامه وبفعل كان قد اقتراب انتهاء التواجد
معهم وبٌنهم وتلك الذكرى التى اٌضا لم تكن من فراغ لهذا التواجد وما كان من تدبٌر كلها لها
االراتباط بعضها البعض وتلك االوقات كانت تخطط الؽادة وموضوع السفر وهم ٌسمعوا منه
عن سفره وعن ماكان ٌفعل هناك لرؼبة الحجة االم وهى تفتح الموضوع والحج وهو طول
الوقت على ذلك النقاروالمنؽشة طول اللٌل ولعبة الؽادة وخطتها وهى ترمى الٌه بالفضل فى
ذلك واالكثر كلما تذكرات مقابلة هإالء الناس اللواء عالء والكابتن اسرواالكثر للقاء تلك السٌدة
ومقابلة العمل وتطابٌق كل ماتعلمته من أمر حٌن ستقابل تلك وما دار من حدٌث بٌنها وبٌن تلك
السٌدة واختبار واسائلة وصؽٌر وكبٌرفى الحوار حتى عنه هو أمر وهى تظن انها تجلس فى
االستخبارات وبالفعل كان المكان كذلك نظرا لحساسٌة العمل والبد ان تعرؾ تلك من امامها
ومن ستكون بالعمل معها وقت ان طلب منه الحج الذهاب للبٌت لكى ٌؽٌر مالبسه والحضور مع
كل ما كان ٌدور من سب ولعنة لكل من معه فى العمل ومن كان سبب ان ٌعرؾ ذلك
الشٌطان..وهو أمر كان دائما االناقة لٌس لعمله فقط مع الحج الذى اصبح ٌمثل صورته كاسائق
احٌانا به رؼم وجود السائقٌن قبل ان ٌصل الى اى شئ لمعرفة من هو االن على ؼٌر ما قد مر
بٌنهم ونسئ من هو فى االوقات السابقة ولكن االمركان قد ظهر هناك ماٌثٌر الخوؾ لتلك
االسرة ان ٌفقدوا هذا الذى كان ٌدخل االمان والسرور لهم وهو فى االوانة االخٌرة الذى كان قد
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تخوؾ منه الجمٌع حتى اسرة الحج محمود وانه كان هو امرقد اصبح ٌقلل من شؤن نفسه امام
الجمٌع حتى ان ابناء الحج واالم احسوا بذلك ولكن الحج الذى اقسم ان عرؾ عنه شئ اوظهر
له شؤن سٌضربه بالنار وهو ٌعلن له هكذا فى احد اللقاءات االسرٌة مع الحج محمود واسرته
سامح واحمد والحجج رإساء االقسام اقرابه والمهندس شفٌق وذلك قبل تلك االحداث االخٌرة
التى كانت تشبه النهاٌة فٌما ذكرنا من قصة ابن العم وتلك العائلة ..واالمر فى هذا اللقاء العائلى
وتلك المناسبة التى اجتمع فٌها الجمٌع وهو كان أمرمن ٌرٌد ان ٌكون من ٌخادم على الطعام
والضٌافة فى شئ ؼرٌب حتى امام الشباب االصدقاء وتعمد الاستفزاز العمٌد ابوه ولٌس رئٌسه
بحجة الحب ولكن كان هناك الخادم .ولكنه ظن انه حٌن دعوته ان ٌنضام الٌهم فى ذلك اللقاء
ومعهم على تلك المائدة وهو فى شكل كان قد استاء منه على االقل هإالء االصدقاء له ان ٌكون
كافردعادى واقل من الجمٌع وهو قد ظهر وعرؾ عنه من هو فى تلك االسرة ولٌس مجرد من
ٌعمل عند هذا الرجل بل هو االن فى درحة المستشار على االقل ان لم ٌكن الكل فى الكل فعال
بالعمل والنجاح وما ادخل من كل تقدم وانجازات اعتراؾ بها الجمٌع اال انه الحج الذى نهره
بعنؾ وامام الموجودٌن كٌؾ ٌخادم علٌهم وهو ٌعٌش بٌنهم وامام هإالءاالبناء وهم االصدقاء له
وهو لٌس اى احد معه فى البٌت ولٌس العمل .حتى كان الحزن على عائلة الحج كلها
وباالخص الشباب وهم له بكل حب وهذا االحساس من التقلٌل ونعم كان بعض من التخفٌؾ من
هإالء الحجج رإساء االقسام على الموقؾ الذى كان صاعقة على الحج محمود واسرته وتلك
الؽادة وامها..والحج ٌنزل على ظهره بما اوتى من قوة وهو ٌقؾ وٌدفعه فى المقعد الى جواره
هو راسا والؽضب ٌمالئه وهو ٌعلن ذلك التهدٌد الذى بعده بداءت تلك الؽادة خطتها وما ات من
احداث ارتباط كلها ببعض ..حتى كان الحج قد ظن انه متورط هذا فى شئ وعلٌه بعد هذا الحب
ان ٌكون الى جوراه او ٌساعده ان كانت هناك الفرضة لذلك ومؽفرة له وهو ٌعٌش بكل وضوح
وقوى والٌخاؾ من اى شئ..وعندما كان علٌه الذهاب به الى اى مكان او على االقل اى شئ
لذلك الحب ان هو قد ارتكب شئ كبٌر فى حق االخرٌن من جرٌمة تخل بالشرؾ او قتل او فى
ذلك الجو الذى كان بٌنهم مع رجل صعٌدى مشهور فى كل مكان وكل محافظات مصر كلها
وكل الصعٌد وهو معه فى ظهور والٌخفى على احد وتعرؾ بالجمٌع والذهاب وحده لمقابلة فى
كل مكان والمخاطرة فى اعتى بقع مصر وهو ٌذهاب لكى ٌحضر وٌحاصل اموال الحج وحتى
لو ورائه اى شئ خارجى فهو لم ٌكن مثل الهارب ابدا وما قد سمع بالفعل من تلك االقاٌل عن
انه من المجرمٌن ولكن بالخارج كى ٌرابط ما احس براسه وهو ٌفرح بذلك النه الٌرى علٌه اى
خوؾ فاذا هو من ٌرعب ولٌس من ٌخاؾ وال حتى من اى تهدٌد وانتهى االمر لتنفٌذ ما طلبت
الؽادة النهاء كل تلك المهزلة معهم ومعه
............
وكان المبٌت معهم رؼم ان ذلك ما كان ٌحدث كثٌرا ان ٌنزل معهم فى تلك الفٌال ولكن حٌن
طلبوا منه تؽٌر مالبسه فى شئ كان واضح  ..وكان السفر فى الصباح ونعم هم سٌذهبوا الى
المكتب واالكثر ان من فى المكتب من نفس بلدٌة الحج كما هو المعتاد واالهم انهم لٌسو شباب
او فى سن مقربة لها تلك الؽادة او اكبر بل هم فى عمر ابٌها جمٌعا وكان فعال حٌن التحاق هو
بالعمل فى البداٌة فى ذلك المكتب كان هو االصؽر واصبح االبن وٌدى الكل فى تلك الفترةمن
العمل..وعندما كان بالقطار وهو قد فطن ان االمر لٌس تلك الزٌارة العادٌة وهى لٌس معها اى
شئ ؼٌر حقٌبة ٌدها وتلك الحقٌبة الخاصة باالواق التى تخصها وحاسبها الشخصى وما تحتاج
له فى تلك الحقٌبة وهو على علم ان هناك فى بٌتها فى االسكندرٌة كل ماترٌد..ومن السهل ان
ٌكون فد ذهاب االن لذلك البٌت من سٌكون معها من نساء كا خادمة من عمالت المكتب هناك
وتجلس معها تلك الفترة وهى هناك لدٌها من مالبس وؼٌره لتكون على كل حرٌتها فى
تحركاتها .النه لن ٌكون ٌوم وتعود وهى بضعة اٌام لم تحدد حسب حاالت العمل وما ترٌد القٌام
به ولمقابلة الهاهمه واالساسٌة لعملها الجدٌد والتدرٌب فى الؽرفة التجارٌة باالسكندرٌة حٌث
تواجد تلك السٌدة هناك فى تلك الفترة ولعشق الجمٌع ان ٌجلس فى االسكندرٌة وفى الشتاء
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باالخص..وكان وهم بالقطاركما لو كان خطٌب مع خطٌبته ولٌس اخ مع اخته وهم ٌجلسا دون
اى حدٌث طول الوقت..وهى تتصطنع النوم وهى ترى علٌه الشرود وتفكر بما فى راسها من
تخطٌط له ولكنها كانت تحس االهم وهو ٌجلس الى جوراها وهو ٌحمٌها حتى من نظرات
االخرٌن وبعد تناول االفطار والشراب الساخن بالقطاروهى تفكر كٌؾ ستبداء فى خطتها االن
وما هى الظروؾ التى ستساعدها فى ذلك...وفعال عند دخول محطة االسكندرٌة طلبت هى
_انا عوز انزل فى محطة سٌدى جابر اول ماٌقؾ القطار فى االسكندرٌة
وقبل دخول محطة القطارالرئسٌة (محطة مصر) رؼم ان الطرٌق الى مكتب الشركة اقرب من
هناك عما ترٌد النزول وكان وقت الظهٌرة حٌث كما هو المعتاد لتاخٌر القطارات بسب الطرق
وما ٌكون بها وفعال قد توقؾ القطار اكثر من نصؾ ساعة لسبب حادث على الطرٌق وكانت
تلك اول االشٌاء لها تبشر بالخٌر واالكثر هو وجود احد النواة التى تهب على االسكندرٌة فى
ذلك الوقت..وعند خروجهم وهو ٌظن ان ستكون هناك سٌارة من سٌارة المكتب او اى احد من
الموجودٌن هنا سٌكون فى انتظارهم..وهى تقول له
_ انهم لم ٌبلؽوا احد حتى االن على تلك الزٌارة وانها ترٌد المفاجاء..وقبل ان ٌسالها من سٌكون
لها فى البٌت هنا لتجهٌزه وهى تتقول له اٌضا
_وانا فى المكتب سوؾ ٌرسل اى احد حتى ارحع البٌت..وكانت تتعامل معه طول ذلك الوقت
كما لو كان ٌعمل عندها فقط على ؼٌر ما كان ٌحدث بٌنهم ولم ٌكن احد الٌلحظ ذلك وهى
صوته الٌعلوا وهى تتحدث ولكن كان االمرشبه مفتاعل لذلك..حتى هو لم تدخل علٌه تلك
النبرات فى كالمها وذلك التعامل الذى احس انه هناك شئ ترٌد فعاله ولكنه كان ماهو اال عامل
فعال عندها والٌفكر فى ؼٌر ذلك اى ما كان بٌنهم وسبب انهٌاره فى تلك الفترة وتحرك مشاعره
التى ٌقتل قلبه وكل احساس الاى حب وباالخص فى حالته تلك انه ٌعمل عندها هى وابٌها رؼم
ماٌحس وٌعلم من مشاعرهم جمٌعا نحوه وحتى ان انكشؾ االمر وظهر على حقٌقته فهو لن
ٌنسئ انه كان ٌعمل عندهم ومهم كان المبررات فى ذلك وهو لٌس مرفوض ولكنها االن على
اعتاب حٌاة جدٌدة على االقل مثل فرٌدة وما كان ٌتمنى لها فى ذلك الشان وهى من داخلها كانت
تتمزق لما تفعل االن اال انها كانت ترٌد ادخال علٌه شئ ما فى خطتها تلك.وهو انه هنا من اجل
العمل معها وتنفٌذاوامراها هى ولٌس اوامرا الحج...وبعد النزول من القطار وهى فى شئ
الارداى منها وجدت نفسها تمسك ٌده وهى ترى حولها كثٌر من الوجه والنظرات التى كاالسهام
وهى تتوجه الٌها والتفاؾ الشٌالٌن ومن ٌرٌد المساعدة وسائقى التاكسئ ومع ذلك المطر الؽزٌر
التى لم تتعود علٌه فى القاهرة وتلك النواة الشدٌد فى هذا الوقت الذى مازال حتى االن والبرد
القرص الذى هم فٌه .وفى شئ من الرهبة والخوؾ وهو ٌخرج بها من باب المحطة الخذ سٌارة
اجرة والذهاب سرٌعا الى حٌث المكتب قبل موعد انتهاء العمل فى ذلك الٌوم الذى ٌنصرؾ
الجمٌع فٌه مبكرا النه ٌوم خمٌس نصؾ ٌوم وحتى ٌكون معها احد سرٌعا فى البٌت رؼم انها
اذا اتصلت االن سوؾ ٌكون فى انتظارها الجمٌع والكل ٌرٌد وداها ولن ٌكون معها اى احد من
عامالت النظافة فى البوفٌه بالمكتب بل كل سٌدة ذات مناصب وهى ترٌد ان تكون مع تلك
الحسناء واكثربكل حب ولٌس اى حب لتلك بل حب لما هى فٌه من كل شئ جمال وعلم وخٌر
وعدم تكبر .وهو ٌطلب منها االتصال او ٌتصل هو ..وفى الزحام وهروب الناس من المطر
الشدٌد وهى ترٌد ان تسٌر فى المطر وتلهو كما لوكانت طفلة وهو ٌخاؾ علٌها من اى نزالت
برد تحدث لها من ذلك رؼم خٌر مٌاه المطر لؽسل وتطهٌر النفس من السحر والمس كما ذكر
فى كتاب  هلل العزٌز القران الكرٌم .وهى لم تتعود على ذلك الشئ من قبل ولكنها كانت تستخدم
نفوذها االن معه كاصاحبة عمل ..وهو لم ٌكن علٌه اال التنفٌذ وهى تطلب ذلك منه ولكنبحرص
حتى التظهر امام احد انه ٌعمل عندها ولكن بشئ ٌظهرانها تتدالل علٌه كخطٌبة تاتى الى هنا
وتفرح بذلك الشتاء كما ٌفرح المصطافٌن بالصٌؾ والمصٌؾ.ومع هذا االرتباك وهو ٌحاول
اٌجاد سٌارة اجرة رؼم وقوؾ الكثٌر فى المحطة .وهى ترٌد روكوب الترام ولٌس تاكسئ وهنا
قد ات لها اجمل فرصة وهى تجرى معه تحت المطر انزلقت قدمٌه التقع على االرض فى مٌاه
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المطار التى كانت تمالء الشارع قبل ان ٌعبروا الطرٌق حٌث الذهاب الى الناحٌة االخرى
لركوب الترام وهو ٌساعدها على النهوض وامام كل المارة والموجودٌن وهو ٌحاول ان ٌذهاب
بها الى تلك المقاهى على بوابة المحطة لجلوس بها ولكنها كانت ابتلت جمٌع مالبسها الخارجٌة
والداخلٌة اٌضا واتسخت كل مالبسها ووجهها اٌضا وهى ترٌدى سروال ولٌس تنورة .ولم ٌفلح
هو وهى فى اى تنظٌؾ حتى الذهاب الى دورة مٌاه المحطة وهى تقول له
_ احنا نروح دلوقتى الشقة اوال عشن اؼٌر هدومى قبل اى شئ ونرجع عشن مش راح بنافع ان
ارواح الشركة كدا..وهى على تلك الحالة ومن البٌت ٌتم االتصال وٌاتى الٌها اى احد وما كان
علٌه اال ان ٌبداء فى اٌجاد سٌارة اجرة وكان لٌس من الصعب ذلك وهو الٌفكر اال ان ٌذهاب
بها سرٌعا قبل ان تصاب باى نزالت البرد لما اصبحت علٌه االن وهو ٌتركها فى البٌت وٌذهب
لٌقوم بما ترٌد حتى تنتهى من تؽٌر مالبسها وهو ٌاتى لها باى من تكون معها وعلٌهم االتصال
االن بمكتب الشركة..وهى تعبث فى حقٌبتها على مفاتٌح الشقة هنا او اى مفتاٌح الاى من
االمكان الخاصة بهم هنا فى االسكندرٌة وهو كان قد احضر السٌارة وهى مازالت تبحث وبعد
ان راكب السٌارة قالت له وهى فى توتر
_ انا ٌظهر نسٌت المفتاٌح وكل االواق المهم ال المفروض راح اخالصها هنا مع تؽٌر الموقؾ
وال حاصل الصبح من ان الحجة مش راح تجاى معى وكل حاجة كانت موجودة فى الشنطة
معها..وهو ٌرد علٌها
_ طب نروح المكتب ومن هناك ممكن ان ٌتم كل شئ..ولٌس من الصعب ان تقٌم فى اى مكان
الن الجمٌع اقارب لها والكل ٌتمنى ذلك حتى لوؼرٌب او تنزل فى اى فندق ولكن االمرال
ٌستلزم هذا النه ٌمكن الرجوع الى القاهرة وٌاتى لها بما ترٌد كله او ان ٌرسل لها كل شئ
ولكنها فجائة انها لتود ان تذهاب هكذا الى الشركة والترٌد االنتظارعند اى احد وقد بداءت
تسعل مما نزل بها وظهر علٌها عالمات البرد سرٌعا حتى انه قال لها
_نروح اى فندق دلوقتى.وهى بداءت تسعال بقوة ومنظرها هذا الذى اصبح مجال لشفاقه..
ولوال احساس السائق انهم شئ كبٌر وهذا ٌحدث كثٌرا..وهو ٌسالهم عن واجهتم الى اٌن وقبل
ان ٌجٌبه أمر قالت له فى شئ لم ٌكن الٌذهله االقلٌل وهو ٌتاكد مما ترمى الٌه وفى راسها االن
وهى تهمس له
_راح تقبل نزولى فى فندق وذهابى هكذا الى الشركة والمعروؾ انك لك بٌت هنا هى دى
الرجولة..بطرٌقة فٌها االستفاز الاى رجل ..ولم ٌعقب وهو ٌطلب من السائق الذهاب الى ذلك
الحى الرقئ الذى انشراح وجه السائق وهو ٌسمع اسم المكان والشارع وٌتاكد من ان هإالء
فعال من ساكنى ذلك المكان ولم ٌكن هناك له أي تفكٌر اوتعلٌق وهو ٌسمع منها ذلك والحتى
مجرد انها التخاؾ ان تذهب معه وحدهم وهو ٌعلم انها الترٌد اال شئ ما فى راسها ولٌس هى
وحدها فى ذلك وهنا هو احس فعال بقرب النهاٌة معهم كما كان فى فٌلم الهروب ل(نور
الشرٌؾ) قدٌما وهنا البد ان وراءهذا الحج والحجة التى هى من المفروض صعٌدٌة وامراة
اٌضا ام التقبل مثل هذا ولكن هى الثقة فى تلك االبنة وفٌه ولكن اى ثقة هذه ان تنزل شابة
وشاب فى بٌت واحد دون ان ٌكون معهم احد اوحتى لو امراة اخرى هذا امرا لٌس من المقبول
ولكن !كل شئ االن وراد وماهى فٌه الٌمكن فعال اال ان تذهب اوال لمكان حتى تؽٌر وترتح
والتصاب اكثر بامراض الشتاء مما حال بها .ولكنه كان ٌفكر فى نفس ماقد وصل الى راس
فرٌدة وكٌؾ ٌذهب بها الى هذا العش والمملكة الخاصة التى هى فعال كل حٌاتهم وملتقى الجمٌع
ولم تدخلها اى امراة اوفتاه تخصه اال بعد اذانها وعلمها وكان ٌود الذهاب به الى بٌته القدٌم تلك
الشقة الصؽٌرة اٌضا ملتقى وحب الجمٌع ولكنه الٌعلم كٌؾ تسرع فى طلب الذهاب الى هناك
فى شئ على ؼٌرارداته وهو ٌحس ان مثل تلك الؽادة الٌلٌق بها اال ان تكون فى ذلك المكان
الذى هو مناسب لها رؼم ان تلك الشقة القدٌمة هى تلٌق اٌضا وستكون من المنطق الثبات ما هم
ٌرٌدوا معرفته وتلك الحٌاة البسٌطة له ولٌس لذهاب الى مكان به ما ٌدال على الرفاهٌة واثارة
ما بنفوسهم اكثر ولكن االمر طبٌعى سواء هنا اوهناك فى تلك الشقة او شقته القدٌمة ماهى اال
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امور بسٌطة وتحدث من ان ٌكون انسان له الرؼدة فى الحٌاة وتتؽٌر معه الدنٌا وهو مازال
محتفظ بما له من اشٌاء وهذا عادى فحتى شقته ستدال اٌضا على نشاته ومن هو ومن
ابوه..وهى تجلس الى جوراه وتحاول االستراخ االن بعد نجاح ما رسمت وهى التسطٌع ان
تؽلق عٌنها وهى مشدود الى ماترى من مطر وناس وشوراع هى تعرفها لقرب شقتهم من ذلك
المكان الذى ستذهب الٌه وهى التفكر فى المفاجاء انه ٌعٌش الى جوراهم..وذلك السعال الذى
نزل بها وهو قد اشتداد بها وهى التسطٌع بعد ظهور التعب علٌها واوامرا الحج ان ٌكون معها
وٌكون مسإل عنها هناك كما هى العادة وعلٌه المتابعة معها لكل احوال العمل هناك وبعض
االشٌاء فى المنٌاء.رؼم وجود من المتخصصى وكفاءت فى كل شئ هنا فى ذلك المكتب ومن
اٌضا له نفس الشئ فى دراستها واالكثر وهم ٌكون معها فى الجامعة لم ٌحمله البعض هناك من
نفس المستوى..وهو ٌتخاطب االن بلؽة االرسال الذهنى فى اى مكان هى فٌه فرٌدة.كؤنه ٌستؤدن
منهاوهو ٌعود وٌقول لنفسه
_هى شقتى انا اٌضا..وهو ٌتذكر ذلك اللقاء بها فى نفس الٌوم ونفس التارٌخ مع اختالؾ السنة
واشٌاء اخرى .اال انها هى تلك الؽادة كانت تمسك ٌده كلما قوى علٌها السعال.وهو لٌس فى
راسه فعال ؼٌر فرٌدة التى الٌعلم اٌن هى وكٌؾ ان حدث وعلمت بذلك ؟ولكن!متى سٌراها
واٌن هى حتى ٌستاذن منها واالمر لٌس له بدٌال وكؤنه ٌتحدث معها فى نفسه..كان طول الطرٌق
الٌحس بشئ حوله ؼٌر ما كان ٌدوربراسه من تلك االشٌاء والذكرٌات والٌحس حتى بمارى
ماذا كانت تفعل؟وهى ترد على هاتفها الجوال وهى تسمع وترى علٌه كل هذا الذى براسه..الى
حٌث كان اقتراب من مكان انتظار فرٌدة لهم وهى تقؾ الى جوار جالل بعد ان علمت
بااقترابهم الٌها .وقد نزلت هى وهو وٌرافقها وهإالء االصطاؾ من عمال المطعم وهم ٌحملوا
ما قدطلبت ان ٌعد لها من االطعمه وجالل ٌوقن ان هناك سهر لها فى فٌالتها كما هى اوحات
الٌه انها ستحتفل بعودة ابنها هى وابنتها ومن معها..ومارى مازالت بٌن احضانه فى حب شدٌد
واكثر كلما احست بما داخله من تلك المشاعر وهو مازال فى تلك الذكرٌات االخٌرة التى كانت
اخرشئ جمع بٌنه وبٌن تلك الؽادة فى هذا الٌوم وما اعاد علٌه ذكرى اول للقاء بفرٌدة ٌحكى
فٌها ومن الجمٌع ولم تنقطع الحكاوى فٌه الى الٌوم والى ان ٌموت الجمٌع منهم ...وهو ٌذكر
كٌؾ كان حال تلك الؽادة حٌن دخلوا ذلك البرج السكنى له وهو ٌستقبال من امن ذلك البرج ومن
البواب وزوجته من اول الهبوط من سٌارة االجرة تلك وهو كؤنه لم ٌكن قد انقطع عن زٌارة تلك
الشقة اى وقت او الاوقات طوٌلة ولم ٌكن اى عالمات استفاهم على من معه تلك..والكل ٌعلم ان
اقارب فرٌدة وامال ومن كانوا ٌاتوا لهم جمٌعا من اصدقاء واهل وهم كانوا لٌسوا اى احد فى
ذلك البرج السكنى بل هم صفوة الصفوة النهم من اقارب افندٌنا الملك لذلك المكان والذى له
علٌه السطو رؼم انه تملٌك لكل من ٌسكن به والؽرٌب انه لم ٌكن بهذا البرج ذلك مسلم واحد
حتى العمال فٌه.االهو امرهذا وهو مصدر الجادل الدائم فى هذا المكان وحوله للجمٌع مسلم
ومسٌحى وهم فى شتات من االمر كٌؾ هو مع هإالء الناس وكٌؾ هو اخ وابن لهم واالكثر
الصلة التى كانت ترابط هإالء بافندٌنا ومن معه وكل االصدقاء الذٌن كانوا معهم على صلة من
مسلمٌن وهإالء المناصب الكبرى التى تاتى الٌهم وذلك الرفٌق له الذى لم ٌرى اى منهم دون
االخر واالكثروهو ملتزم دٌنٌنا ودائما الذهاب الى ذلك المسجد الذى كان من مساجد السلفٌة
واالرتباط بمن فٌه وهو فى انتظام لكل الدروس والخطب وتعلٌم القران وهو مصدر تساالوت
الجمٌع فى السكن والمسجد وهو اٌضا مع امال وفرٌدة وامال اكثر وما هى فٌه وهو معهم حتى
لتواصٌل امال الى الكنسٌة لتودى شعائرها وفرٌدة التى كانت قلٌلة الذهاب الى تلك الكنسٌة ولما
كانت تفعل فى نفسها من اشٌاء مختلفة لتثٌر حولها كل اشتٌاق وحب ان ٌتقرب الٌها الجمٌع
بذلك التكبر وقلة الحدٌث مع اى احد وهى تعرؾ متى تظهر ومتى تنقطع ومتى تتحدث؟ وهى
تجعل منه مصدر للرعب للجمٌع وان ال ٌتحدث الٌها اى احد حتى الجٌران او بنتاهم ولٌس
االبناء حتى وهى بٌنهم فى العبادة .على عكس امال وما تفعل مع الجمٌع من هإالء الجٌران
ومن معها ولكن اٌضا بما كانت تزٌد من االشتٌاق لتقرب منهم اكثر بما كانت تفعل فٌما حولها
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وهى تزاٌد ألمر فى التدٌلل له امام هإالء راود العبادة وهو معها لتواصٌلها اولعودة بٌها فى
شئ كان ٌثٌر الفضول واٌضا فى السكن وهو بمنظره ذلك هو وصدٌقه واصدقائه جمٌعا واالكثر
واالصعب هى شرى وما لها من قوة وسطو كانت تجعل الجمٌع ٌكون له الؾ حساب قبل ان
ٌتحدث مع فرٌدة وهى فى اى وقت تدخل او تخرج وال احد من الجٌران ..حٌث تكرار ذلك
الشئ وهى تعٌش فى القاهرة بعدما نقلت كل حٌاتها هناك بعد ذهاب أمرالى االكادٌمٌة الحربٌة
وهى من اول ساعة لها فى شبرا حٌث اقامت هناك وفتحت عٌادة وهى مصدر لكل الجدال كل
هإالء الناس هناك وهى تسكن اٌضا فى بٌت كله اهل واسرة واحدة لٌس بٌنهم ؼرٌب وهم من
نفس دٌنها وتاخذ فٌه شقتان لها واحدة عٌادة واالخرى مسكن وقد علم الجمٌع بان اخاها مسلم
فى االكادٌمٌة هنا..وبطبع معها امال وهى تقوم بما كانت تفعل وهم فى االسكندرٌة وفرٌدة تثٌر
لها شوق ونار الجمٌع فى كل مكان بؽومضها ذلك وقوتها وقلة كالمها وشخصٌتها الجبارة
وزٌارتها القلٌلة لدور العبادة.وٌوم ان تكون هناك بٌن المصلٌن ٌكون شكل اخر لها وهى ٌسعى
لودها الجمٌع كبٌر وصؽٌر رؼم وجود من هو فى مستوها العلمى واالعلى واالؼنى منها بكثٌر.
وفى ذلك الوقت الذى انتشر فٌه صٌاتها فى المنطقة كلها بل شبرا او مصر كلها بعد حصول
أمر على بطولة العالم العسكرٌة وهو ٌدرس باالكادٌمٌة لم ٌتخرج بعد ومن قبل والجمٌع ٌرى
ماٌرى من زٌارات لها من ضابط جٌش وشرطة وسائق افندٌنا وكوكى ذلك الصدٌق الذى ظن
الناس انه خاطٌبها وهم على عجاب النه مسلم ومعروؾ لكثٌر من هو وزٌارة شرى وهى
بالفعل كما لوكانت وزٌرة تاتى لزٌارتها وهى تقٌم معها اٌام وامال ومالها من اللعب بالجمٌع.
وقصة هى بالفعل قصة ..وهنا تنبه الى صوت مارى وهى ترد على هاتفها وتتحدث الى فرٌدة
انهم امامها االن ..وهو ٌتذكر كٌؾ كانت الؽادة حٌن دخلت معه ولم تكن تهتم بااى شئ والحتى
منظرها هذا وما حدث لها وهى تجد البواب ٌجرى علٌها الاخذ حقبٌتها وحاملها من أمر والكل
ٌسعى جهدا الن ٌقدم ما فٌه من الترحٌب بهم ولم تجد اى تساول على وجهم والاى تعلٌق.
وزجتة البواب التى ظلت معهم حتى داخل الى الشقة التى وهى تدخلها لم تحس باى ؼربة فٌها
من اول لحظة ..وأمر سظل متعمد ان تكون معهم زوجة البواب وهى تجاها من نفسها الى
الحمام دون ارشاد او تعلٌق وكانها تنزل فى بٌتها او عند احد اقاربها .وزجة البواب التى كانت
معها وهى تساعدها فى كل شئ حتى ما اخراجه لها أمر من مالبس تردٌها وهى تخرج لتدخل
حجرة فرٌدة لتكمل باقى مالبسها من اشٌاء فرٌدة التى كانت كلها تناسب معها وحتى اشٌاء امال
وهى لٌس بٌنهم اى حدٌث مع تلك المراة ؼٌر ما تختار من مالبس وكؤنها فعال احد اقارب
فرٌدة او من العائلة ..حتى ان زوجة البواب لم تحس انها ان كانت من نفس الدٌن اوال او حتى
هى خاطٌبة الكابتن كما كان ٌلقب من الجمٌع وؼٌر حدٌثها تلك المراة مع امر لتساءل عن
احوال الست الدكتورة ولم تسال حتى عن امال النها كانت معه طول تلك الفترة فى كل اجازة له
هنا وهى تاتى كل ٌومان الى هنا وحداها او برققة احد تلك السٌدات التى تعرؾ انهم من نفس
االصدقاء وكل االمور تاخذ شكل طبٌعى فى هذا اللقاء وهو كان كل ما فعله وهو ٌدخل علٌها
بعد ان اذنت له بدخول بعد تؽٌر مالبسها وهى تخرج بروب الحمام (البرنس) وعلى راسها
منشفة وهو فى المطبخ ٌعد لها شراب ساخن وبعض االدواٌة للبرد والسعال.وٌدخل علٌها بعد
ان خرجت تلك المراة لتضع اشٌاءها فى تلك الؽسالة لتنظٌؾ وهو ٌراها قد دخلت تحت الؽطاء
وهو الٌتعجب مما ٌحدث وهو ٌقدم لها الشراب والعالج وهى دون ان تنظر الى ذلك الدواء
اخذته دون ان تقراء ما علٌه فى كل ثقة وهى تطلب منه ان ترتاح بعض الشئ حتى تاتى
الحاجة الى هنا الٌوم وهى قد تحركت من القاهرة ومعها كل ما قد نسٌت هى..وهى سوؾ
تتصل بهم قبل الوصل لكى ٌنتظارها وٌاتى بها الى هنا ولم ٌكن منه اى تعلٌق على هذا فٌما
كٌؾ اتصلت او ماذا حدث؟ واالمر اال ان هو واضح ولٌس به اى شئ وهى فعال كما لوكانت
فى سرٌرها االن فى شقتها هنا فى االسكندرٌة وهى ترتاح لما ترى بعٌن راسها.وهو الٌجد منه
ما ٌقول لها فلقد واضح االمر للجمٌع وماهى فٌه االن االنشوة االنتصار لما كان فى راسها
والجمٌع ولكنه االمر انتهى فعال فلٌس صعب كشؾ الباقى ولكن ! لٌس هناك مجال لحب االن
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لما هو فٌه من بعاد فرٌدة وما ٌحط به وتلك السرٌة المفروض التى على االقل تخص من امرا
فرٌدة وما هى فٌه وهو الٌعلم شئ عنها اال اواخر تلك االٌام ان مافٌه من اجلها ولم ٌكن اى
حدٌث بعد ذلك النه كان من زوج اخته اسر ولٌس هو اٌضا ٌعلم اى شئ ؼٌر مافى راس
الجمٌع  ..واالمر من تخفى فٌه ماٌثٌر الجدال ولكنه االمر فتش عن فرٌدة ولٌس كما قال نابلٌون
(فتش عن المراة) وهو ٌساله
_ تحبى اروح المكتب دلوقتى عشن ٌعلم الجمٌع انك هنا وٌاتى حد لحد ماتجاى حتى
الحجة..التى كان قد تم االتصال بها..وكان من االسهل ان ترسل لها االشٌاء فى الباص كما ٌفعل
الكل االن فى توصٌل االشٌاء من اى مكان حتى لو داخل المحافظة نفسها عن الطرٌق تلك
المواصالت وهذا هو الحال لعامة الناس فمابال الحج رجل االعمال !!وما كان منها ؼٌر نظره
كان قد علم بها من قبل ولكنه لما ٌراها اال مع فرٌدة وشرى فقط .وهى تنظر له فٌما هو
المعنى( كٌؾ ترٌد الذهاب الى المكتب وٌاتى احد الى هنا وما ٌترتب علٌه) ؟وهو ٌرد علٌها
سرٌعا
_ اناراح امشئ شوٌة عشن تاخذى راحتك على ماتجاى الحاجة وراح اشترى شوٌة حاجات
عشن شقة بتاعتكم واخد معى مرات البواب عشن تجاهزها لكى عش محدش راح عشن يجاهزها لحد
لوقتى ..وهى تقطعه فى كل ذلك بكلمة تجعله ٌحس بالؽباء ولكنها كانت تقدر ما هو فٌه االن من
هذا الشئ وهى التعجب من عدم استفاهم احد على االقل تلك من هى التى معه االن وهى تنام
وتلبس فى اشٌاء الدكتورة وهى كانت من الفطنة ان تعرؾ االن ماهى حٌاته وكٌؾ كان ٌعٌش
وما ترابط من احداث معها هى واهلها معه وهذا كان بالنسبة لها لٌس ذكاء الن كل شئ واضح
االن واالهم هى كٌؾ تعرؾ ماباقى مما ترٌد وهو قد وصل له االمر وتلك الرسالة وٌعرؾ
ماتود عمله وعلٌه ان ٌترك لها المكان كى تعرؾ ماترٌد ولكن لٌس كل شئ النه كان من
الصعب ان ٌصل الى امرا عمله وخصائص اعماله احد فهو الٌترك اى شئ له ٌدل على من هو
ؼٌر هذه الذكرٌات وما سٌحدث لها من معرفة اهم شئ فى حٌاته وهى فرٌدة وما سٌاتاكد لها من
انه كما ٌظن به الجمٌع انه من اهل عز وما ٌدور فى راسهم ولكنها فعال اخر االٌام نعم هو
احب بصدق هإالء الناس وكل من حوله منهم وكل االهل الاحتٌاجه فعال االستقراروكما تمنى
فعال حب تلك الؽادة التى لن ٌمنع احد مثلها مثل ماعرؾ من قبل والكل الٌمانع ان ٌترتبط بمن
عندهم من فتٌات..وهى تنزل علٌه بتلك الكلمات التى قطعت كل ماكان ٌتحدث فٌه
_هوانا لوكان معى المفتاٌح لشقة لٌه انا هنا فى شقتك ؟ وهوٌقول لها الٌنهى وقفوفه بعد دخول
امراة البواب
_انا نزل ..بكل خبث كى ٌعطى لها الفرصة لتفعل ما ترٌد وهو ٌنصرؾ دون رد وقد بداءت
تشرب ما اعده لها من شراب كان شهى لها وتحبه اٌضا وهو ٌترك معها زوجة البواب
وٌنصرؾ وبعد الخروج وهى تطلب من زوجة البواب رفع تلك االشٌاء كى تخلد الى الراحة
االن وهى تطلب منها اشٌائها من حقائبها التى كانت فى ذلك البهو عند دخولها وهى تاتى لها
بها..وهى تخرج لها وتجزل فى العطاء كما كان ٌحدث معها هى وزجها من كل من كان هنا فى
ذلك المنزل صؽٌر او كبٌر او زائراوؼٌره وحتى امال وهى تظهر انهم ارباب نعمة فى كل
حٌاتهم على عكس سكان ذلك البرج من شح رؼم ماهم علٌه من ثراء لذلك كان لهم كل
االولوٌة فى كل شئ ولكن الرعب والخوؾ من شخصٌة شرى المسإلة عن هذا المكان والتى
هى افندٌنا نفسه ولٌس من تمثله وقوة الجمٌع من امر ومن معه من صدٌقه هذا ابن افندٌنا الذى
ٌظهر لجمٌع انه المدالل ولؽٌره هو وامر والٌعرؾ احد ماهم فٌه هم االثنان من نار حٌاة افندٌنا
وما ٌفعل معهم من اجل هذا القانون الذى ٌعٌش به (البقاءالصلح) وجحٌم شرى التى لمن ٌرها
ٌحس انها التحمل قلب ابدا..وعندما توقؾ بالسٌارة لٌرى فرٌدة وهى تقؾ على مقربة من جالل
والنار قد اشتعلت به وكؤنها تبداء فى عقاب له بعد ان عرؾ انها فد عارفت بما دار ولن تقبل
منه اى اعذار فى ذلك والاى شئ..وبعد ان وصلت الحجة ام تلك الؽادة فى القطاراٌضا وهى
تاخذ مقعدٌن حتى الٌكون احد الى جوراها ..وهو لم ٌنتظر طوٌال بعد ان كلمته الحاجة نفسها
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وكانت على تواصل معه اٌن هى االن واٌن وصل القطار وهى تعرؾ الطرٌق حق معرفة
وماهى علٌه من عز ظاهر ولكنها لم تنسئ ٌوم انها بداءت من الشئ هى االخرى مع ذلك
الزوج وهى تتذكر كلما كانت تاتى الى االسكندرٌة قى تلك االٌام الصعبة لتكون الى جوار
اهلها هنا ومع اقاربها اثناء سفر الحج وتذكر تلك االٌام الصعبة التى تحفر فى نفسها العالمات
والتحاول ان تنساها ابدا حتى التعلوا على خلق  هلل كما هو حال زوجها الحج .وهى تربى تلك
الؽادة على ذلك وما هو ٌره منها تلك السٌدة..ولم ٌكن لها اى تعقٌب على وجودة ابنتها عنده
االن وهى تره ٌقؾ لها على المحطة امام تلك العربة التى كانت تجلس فٌها وهو ٌاخذاشٌائها
وهى تسٌر معه كاابن ٌنتظر امه وهى تضع ٌدها فى ٌده دون تكبر وتخرج وهى تركب معه
سٌارة فرٌدة التى لم تشاء ان تتؽٌر بعد ان اشتراها لها كى تناسب وضعها الذى كانت علٌه رؼم
وجود سٌارة ابٌها التى لم ٌفرط فٌها احد الى االن ولم ٌركبها احد اال هو بعد موته حتى ات لها
بتلك وهى كانت دائما الشجار معه من اجل ان ترك له سٌارتها تلك لٌركبها كما ٌشاء وفى اى
وقت او ٌركب سٌارة عادل ابٌها وٌاخذها له النه كان ابواه وحبٌبه وكل شئ فى حٌاته اال انه
كان لٌركبها اال معها او مع امال..وٌوم ان تخرج من المدرسة الفنٌة وااللتحاق (باالكادٌمٌة
العربٌة) ذلك المكان الراقى للدارسة كما دخل صدٌقه وهو كان له فرصة ان ٌكمل فى هندسة
اقلٌم حٌث تخرجا هو وصدٌقه وبتقدٌر كان سهل له ان ٌلتحق كال منهم بهندسة اال ان كان حلم
صدٌقه االكادٌمٌة تلك..وهى تشعل النار انه كٌؾ ٌبعد عنها وهو كان قد اراد االكتفاء بما اخذ
من تلك الشهادة ورؼم عرض صدٌقه وابوه ان ٌكمل معه وحتى شرى وكل االصدقاء له واهل
صدٌقتها شروق من اللواء عالء وزوجته الطٌبٌة االم ناهد  .وهم جمٌعا على تحمل كل تلك
النفقات التى هو جدٌر بها مما ٌكسب ولكن لن تكون بقدر مصارٌؾ ذلك المكان الراقى ولٌس
اى معهد من تلك المعاهد الجدٌدة التى ظهرت فى اٌامه اال ان فرٌدة التى كانت على اتم
االستعداد ان تدخله فٌها من اجل تحقٌق ما كان ٌتمنى هو وهى واالهم حلم ابٌها وهو ٌاإكد
ابواها علٌها دائما ان التخلى عن ذلك الحلم معه ان ٌتخرج من ارقى مكان وهو الٌكؾ عن ذلك
الطلب معها هى وامال كؤنه االبن الوحٌد وتركه فى رعاٌة وامان اخته الكبٌرة وامه.وهى
تتحمل واحدها ان الٌحرم من ان ٌكون مع صدٌق عمره وحبٌبه فى ذلك المكان حٌث الدراسة
المدنٌة للهندسة اٌضا والمصارٌؾ الباهظة بالعملة الصعبة فى هذا المكان وهو وهى على نفس
الشجار ان لن ٌذهب الى اى مكان وهى تصر على تلك االكادٌمٌة وهى تحسم االمر وهو ٌرٌد
االكتفاء بما وصل طالم انها ترٌده الى جوراها .وهو ٌخاؾ من المصارٌؾ لذلك المكان وكٌؾ
ٌمكنه ان ٌعمل كى ٌسد تلك المصارٌؾ الباهظة لتلك االكادٌمٌة وهى تحس انه الٌرٌد ان ٌكون
عباء علٌها اوال واالخرٌن وهى من ترٌد واحدها ذلك كاام واخت بعد كل اثبات منه انه هو ذلك
االبن واالخ واالب واخر شئ مرضها ذلك الذى كان السبب ان تشفى منه عند وقت التخرج
واالٌمان الصادق من الكل بعد رإٌة كل شئ من قبل وفى اثناء هذا المرض..وهى تجعله ٌذهاب
الى اول ٌوم بتلك السٌارة وهى اٌضا كما لوكان ابنها الوحٌد الذى حقق امالها فى ان ٌدخل كلٌة
وهى ترٌد شراء له سٌارة ونعم كان هناك الكثٌر مماترك ابوها وما كان ٌدخل لها ولكن كل ذلك
خاص بها هى وامال.وهو وما كان ٌجلب من مال ٌصرفه معهم فى البٌت واالهم لها هى وامال
ؼٌر انه ابن صؽٌر تركه ابوه بٌنه..وكانت الحجة التعجب وقد انكشؾ لها كل شئ عن حٌاته
تلك من خالل ما قدرات الؽادة وعرفت وهى تتوقع ان ترى معه تلك السٌارة وهو ٌقود بها من
دون اى تعلٌق طول الطرٌق النهم بعلم مسبق فعال بوجود تلك السٌارة التى ادعى انه ٌعمل بها
ونعم هى ملكه من عمله فى البحر ولكن االمر لٌس مقبول والحتى كالم ذلك ابن العم وتلك
االقوٌل والقصة له أمر مع تلك الجارة وان من بالبٌت ومالبسهم التى تلٌق بالؽادة هى تلك
الجارة وابنتها الطبٌة التى صورتها هى فرٌدة موجودة بشكل كما لو كانت امٌرة اوملكة وهى
على الحائط وسرمافٌه هو من نار من مجرد فقط النظر لتلك الصورة التى بها السحر اٌضا كما
فى افالم الرعب ولذلك لم ٌكن اى تعلٌق فٌما رات الؽادة ونامت حتى تاتى الحاجة افضل
لراحة مما اصابها من برد مع ما قد اخذت من العالج  ..وبعد ان راحب بها امر فى االستقبال
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كؤم لمن ٌرى المشاهد ..وهو ٌصل بها الى البٌت الذى لم ٌكن بٌنه وبٌن بٌت الحج فى ذلك
المكان اكثر من عشر دقائق من السٌر على االقدام ولٌس بالسٌارة وهى تنزل عنده اٌضا تلك
اللٌلة فى شقته مع ابنتها فى مفراقات وطرائؾ فى ذلك الٌوم كما كان ٌحدث فى الفٌال هناك
عندهم وهو ٌقوم بضٌافتهم وهم لم ٌرٌدوا الذهاب لتنزه فى اى مكان رؼم وجود السٌارة معهم
ولكن كان الجو الذى ٌفضل الجلوس فٌه فى البٌت هو اجمل بكثٌر..وتلك االم وابنتها كاانهم اكثر
ما كانوا سٌكون فى بٌتهم واحدهم او معهم احد مماكان سٌاتى لهم لخدمة او حتى االقراب وهو
ٌقدم لهم كل ملذ وطاب من الخارج ومما هو موجود بثالجة المنزل واكالت السمك المختلفة
االنواع بما انهم فى االسكندرٌة والحجة التى كانت تعشق تلك الحٌاة وهى تقوم بدوراالم فى تلك
االمسٌة..وهى اول مادخلت هذا البٌت لتجد ابنتها تحمل بٌن ٌدها عروسة على شكل بنت فى
حجم رضٌع مولد تبكى كما لوكانت طفلة حقٌقة وهى دمٌة فرٌدة المفضلة التى تعشقها والتى ات
لها بها امر فى احد السفرٌات مع ابو صدٌقه وصدٌقه وهإالء االصدقاء الى شرق اسٌا حٌث
عمل وتدرٌب لهم هناك على اٌدى متخصص تلك الرٌاضٌة التى ٌمارسها من عنؾ وهو ٌراهن
بهم هذا الرجل فى تلك االلعاب ولٌس من اجل الداخل المادى الذى كان ٌظن من ٌرى ذلك علٌه
وكل الهداٌا التى ات لها بها الجمٌع هى وشرى وشروق وكال سٌدة معهم وكلها اشٌاء كانت
تخص البنات وتلك االلعاب وكانها طفلة صؽٌرة هى فرٌدة ٌفرح بها الجمٌع وبما ٌاتى لها وحتى
شرى وهى تتعامل معها هكذا على انها هى صؽٌرتها وتاتى لها بكل شئ..وبالفعل حٌن كانت
الحاجة ستفزع وهى تضرب على صدرها مماترى من ذلك المشهد للرضٌع بٌن ٌدى ابنتها
وهى تقول لها فى للهفة
_كل دا حمل والدته فى ساعتٌن اماال اٌه كان الحال لو اتخرت شوٌة؟..وتنفجر فى الضحك
حٌن تمسك بتلك الدمٌة وٌمر ذلك الٌوم حتى ٌاتى لهم الحج اخر نهار الٌوم الثانى لٌقضى اللٌلة
فى نفس الشقة ودن تعلٌق اوحدٌث عن من هو امر او رحٌل وما سر المكان والؼٌر ذلك
الضحك من موقؾ تلك الدمٌة.وٌكون اسبوع ولٌس اٌام تقضى فى االسكندرٌة هو والؽادة بٌن
الكلٌة والمكتب وتدرٌب العمل الجدٌدة لها وكل ماتعلمت وتتعلم واالكثر تلك السٌدة اٌضا التى
وهى معها التحس اال وانها مع احد اهم اشخاص ألمروكؤنها بٌن كل عائلته بعد ذلك التعارؾ
االخٌر وما ٌكشؾ االمر نفسه وهى التقبل ؼٌر ذلك وحتى الحج والحاجة وهى تنقل لهم هذا
االحس لم ٌكن بهم اى شك والاردوا شئ فى عملٌة البحث من هو الن كل شئ ٌخرج وٌنكشؾ
بما هو ٌربط من افعالهم وما ٌشتاركوا فٌه وهى تلك الؽادة تتعلق بتلك السٌدة وتتعلم منها
بسرعة وتنجذب الى شخصٌتها التى ترى جمٌع من ٌعمل معها ٌحب ان ٌقلدها حتى فى طرٌقة
مالبسها ؼٌر ما قدم لها أمر من ناصائح قد جعلت منها هى تلك الؽادة شخصٌة جذابة اٌضا لها
تلك السٌدة ولمن معها فى ذلك االسبوع الذى جعل تلك السٌدة تنجذب لها وتتعمل معها على انها
سٌدة اعمال قبل ان تكون معها بالعمل ولذلك كان االمر وهو انها بعد هذا االسبوع هى مدٌرٌة
مكتبها فى القاهرة ومفاجاء لم تكن على بال احد وكان من ٌستحق المكافاء االن أمروالحج قد
اخذ االمر واحسم الموقؾ واجل الكالم فٌما ارد الى ان ٌعود الى القاهرة وهو الٌرٌد افساد متعة
ذلك االسبوع وتلك االجازة  ..والحج احٌانا قلٌلة وهو ٌقضى ذلك الوقت مع الحجة فى اجازة
على الشائطى مع بعضهم البعض وحدهم وزٌارات وؼٌره من تنزه بكل ارتاٌح ومتعة حتى فى
زٌارات االقراب وعودتهم الى طبٌعتهم وما كانوا فٌه من اٌام الذكرٌات وهم االثنان بسٌارة
الحج ودون اى سائق وهو ٌترك امر بسٌارته تلك الخاصة مع ابنتة وباقى الوقت مع امر او فى
الشقة وسهرات وللٌالى جمٌلة ولٌس كؤنهم عند عامل لدٌهم او حتى قرٌب لكن فى بٌتهم او بٌت
ابنهم اوابنتهم ..وكان هذا اخر اسبوع واٌام معهم وبٌنهم..حتى عاد الى القاهر وقبل ان ٌؽٌر
الحج نشاط أمروتؽٌر وضعه فى العمل وكل شئ فى الحٌاة معهم بعد ان تاكد للجمٌع من هو
والمكافاء له لٌس على الضٌافة بل على ما قدم ألبنته ورؼم انه لم ٌعرؾ ماهى الحقٌقة؟؟ حتى
من العمٌد طه او من عمال ذلك السكن او اى شئ بطرٌقته االستخبارٌة وهو ٌإمن برد تلك
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الؽادة ابنته انه الٌرهق نفسه فى ذلك النه من الواضح انهم مع احد رجال االستخبارات وها ههم
فى بٌته ومعه فى بٌته والشئ واضح لهم ؼٌر بعض الذكرٌات ومن هى تلك فرٌدة من ٌعٌش
معها واالصعب وما ادخله العمٌد فى راسهم عنه من حٌاته التى اٌضا رؼم االقانع لم تكن بتلك
السهولة ابدا وباالخص االرتباط بااسرة لٌست من دٌنه وما فقط ارد العمٌد به من تخفٌؾ حدة
وطاءت ما ٌعٌشوا من عذاب فى البحث وكشؾ الحقٌقة لمن احبوا فعال ولٌس اكثر من ذلك
الحب وهكذا اراد الحج وكل من معه التؽٌر لهذا ولكنه بالحب فعال لكل ماهو فٌه واٌضا رؼم
عدم تصدٌق قصة حٌاته تلك اال انها اثرت فٌهم بقوة..و كان قد حدث ما حدث من تلك االشٌاء
فى اول صباح لهم بعد وصولهم من االسكندرٌة ورحٌل أمر اورحٌل من بٌن تلك االسرة بعد ان
كان القرار ان ٌكون أمر هو نائب رئٌس الشركة وكان المهندس شفٌق من طلب الحج باالنتظار
ولما ٌنتهى هذا الٌوم اال وقد اصاب الجمٌع الحزن ولكن كانت بداءت التبشٌرات حتى لؽادة فى
عملها من تلك السٌدة اوال انها سوؾ تسمع ماٌسرها وما كان موجود فى انفساهم من كل ماكان
من افكار واٌضا نفس القول للحج من المهندس شفٌق والعمٌد الذى فقط طلب ان ٌرحل رحٌل
والٌوم واهم شئ كان الخروقت كانت قد وصل لهم ماجعلهم فى قمة الفرح والسعادة ولكن ما
اصاب من حزن وؼضب من االسرة كلها الحج والحجة والؽادة وما الٌرٌدوا المؽفرة حتى ٌكون
امامهم وٌعرفوا الحقٌقة اوعلى االقل ممن حولهم والؽادة وهى تحاول التواصل بمن عرفت فى
تلك الفترة من هإالء لتعرؾ الصلة بٌنهم وبٌن رحٌل لما تحس وهى تحاول فى ٌومها لو تقدر
ان تفتح الكالم مع تلك السٌدة ولكن بالفعل هى من ذلك النوع الذى ال كالم معه اال فى االمور
الهامه ولٌس اى اهمٌة اال لو هى تحدثت وطلبت االذان لحدٌث اخر
.............
وهنا كانت فرٌدة تتحرك وهى تجاها الٌهم ومن خلفها كل العمال تحمل كل تلك االشٌاء وهى
تتشعل كما لو كانت جمرة لهب ولم تهتم بما كان ٌقوله لها جالل ولم تحس بما ٌقول وهو ٌجرى
وراها وهى تذهب نحو السٌارة.ورؼم انها كانت ترى بقوة ما كان من منظر مارى وهى بٌن
احضانه بذلك الحب رؼم عدم رإٌة من بالخارج فى تلك السٌارة ولكنها هى كانت لها من
رإاٌتها وقوتها وما ذكرنا وهى التحس بشئ االن اال ذلك المنظر الذى تره هى من وجود مارى
تحت زراعٌه وهو ٌجٌط بها وٌاخذ راسها فى صدرها اعلى الٌمٌن ومارى
وهى ترى فرٌدة وهى على تلك الحالة وهى تستؽل هذا الشئ وهى تذكرالرهان االن وتعلب
على ماهى فٌه من ؼضب من اجل ماترى وانها لن تستخدم قوتها االن وهى على تلك الحالة لما
هى علٌه من ذلك الشئ منها وما تحمل من تلك االنانٌه فى حبها له ولكل شئ ٌخصها وهى
تتشعل النار اذ وجدت معه اى احد ؼٌرها..وفرٌدة تذهاب مسرعة نحوهم وهى تجاها نحو
الجهة التى هو بها وتفتح باب السٌارة فى عنؾ وقبل اى تعلٌق وهو اٌضا احس برإٌتها لذلك
المنظر وما تتاكد له من ؼضابها ونارها من موضوع تلك الؽادة واسرتها وما حدث معهم فى
ذلك اللقاء ومارى على نفس الشئ وهى تلعب بها االن قبل ان تكتشؾ سر ذلك الحب الحقٌقى كا
اخوة وصدق المشاعر وهى كما لو كانت تقول لها انها بداءت فى كسب الرهان ودخول الحب
الى قلبه سرٌعا وهى على تلك الحالة..وفرٌدة تقول له فى ؼضب وهى تامره بالنزول لفتح
حقٌبة السٌارة الخلفٌة لوضع تلك االشٌاء التى كان هإالء االصطاؾ كانوا خلفها.وجالل اٌضا
ولم ٌرى احد ما رات فرٌدة.وهو ٌنزل بعد فتح الحقٌبة للسٌارة من االمام وٌذهب لكى ٌكون بٌن
هإالء العمال وهم ٌضعوا تلك االشٌاء معهم وهو ٌبداء فى اخراج بعض النقود لهم ولكن كان
جالل امامه وهو ٌقوم بذلك عنه وهو ٌنظر الٌه فى مكرر وخبث وهو ٌحاول التقرب منه ببعض
الكلمات ومحاولة منه اٌضا ان ٌكون معهم تلك اللٌلة على االقل او الخروج بهم ثانٌة الى قضاء
سهرة فى اى مكان وٌراهم من ٌراهم لكى ٌثبت للجمٌع انه قد امسك بزم االمور كلها وهو
مازال على اصرا فٌما سٌفعل به فى الصباح من االمور التى براسه ولكن بعد ان ٌدخل الٌه
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اكثر وٌجعله ٌتعلق به كما ٌفعل فى كل ماٌرٌد من اشٌاء مع من ٌتعامل وٌتعارؾ بهم وهو
ٌستحواز علٌهم وٌتمكن منهم وٌاخذ ما لدٌهم حتى ذواٌهم وما ٌملكوا..وقبل ان ٌتحدث معه وأمر
الٌنظر الٌه االبتلك النظرة انه الؽرٌم االن ولما ٌرٌد من فرٌدة وهو كاابن فى تلك الحالة ٌؽار
على امه والخوؾ علٌها بعد ان راى ماراى على ذلك ومن معه وهو على ٌقٌن بما تفعل فرٌدة
ولكن! هو نفس الشئ التى هى علٌه فى ذلك الوقت رؼم انها من السهل لمجرد النظر الٌه والى
مارى ستعرؾ كل شئ وما هم فٌه وهو اٌضا رؼم قوته فى ضبط النفس اال انه الموقؾ الذى
ازاد توتر فى تلك اللحظة.وهى بعد ان نظرات الى مارى بتلك النظرة النارٌة.كانت مارى
تخرج من السٌارة وتعود الى الخلؾ دون تعقٌب وهى على وجهها االبتسامة العرٌضة
وعالمات النصر امامها وما تحمل من فرحة وامان داخلها ولكنها لم تشاء ان تجعل عٌنها فى
عٌن فرٌدة رؼم ان فرٌدة لمجرد ان التنظر الى عٌن احد فهى تقراء ما فى الراس..وهى تعود
مسرعة بعد اول كلمة من جالل له وهو ٌقول له وهو ٌرٌد دفع التبس لهإالء العمال
_عنك ٌاباشمهندس دا واجب علٌنا ..وقبل ان ٌكمل ما كان ٌرٌد من قول وهو ٌتقرب منه كانت
فرٌدة تقؾ بٌنهم وتمد ٌدها لجالل لتودٌع وهى تطٌل معه مسك الٌد الذى جعل جالل الٌقوى
على اكمال كلمه معه وهو قد عاد الى ما كان علٌه معها وهم بالداخل من تلك الحالة واالكثر
االن وهى تقؾ معه هكذا ومعه ابنها هذا وهى تتحدث معه بدالل وانوثة وتشعل الناراكثر فى
داخل أمر كما كانت تفعل من قبل وهم فى لندن مع هإالء االستاذة ومن كانوا حولهم من
اصدقاء تلك االم واالخرٌن من عمالها ومن ٌعمل معها تلك االم فى اشٌاء كثٌرة مختلفة وهى
تلك االم تسؽلهم وتسؽل افعالهم هم وما ٌقوموا به من شٌطانه كما قلنا هو وكوكى وكانوا احٌانا
مصدر الفضٌحة لها بما ٌفعلوا فى نساء واوالد هإالء االستاذة الٌهود وتلك االم تاخذهم معها فى
حفالتها الخاصة ولكن ! مثل العسل على قلبها تلك االم وهى تلك البنات بنات تلك االم تلك التإام
ومارى واٌضا فرٌدة حتى فى الرحالت الى الشائطى وهم ٌقلبوا الدنٌا راسا على عقب وبحب
الجمٌع وتصوٌر لكل تلك المشاهدة والمقطع لتلك االحداث من رجال تلك السٌدة والحزن الذى
اصاب كل امراة كانت تحلم بهإالء االوالد لبناتها او لنفسها وهى تصدم انهم لٌسوا من الٌهود
وهم اكثر من كانت تتعامل معهم تلك االم وفرٌدة.وهم قد اوحوا الى الجمٌع انهم ٌهود فعال
ولٌس اى ٌهود وهم ٌرقصوا النساء رقص شرقى كانت تفرح به كل النساء هناك ومن هم من
كان ٌدعوهم الاحٌاء حفلتهم وهم ٌؽنوا عبرى ٌشعل النفوس وحنٌن لوطن االم اسرائٌل.واالكثر
وطبعا وهم ٌحكوا عن ذكرٌات اسرائٌل التى ٌعٌشوا بها الى االن وحتى بعض االستاذة كان قد
وقع فى شركهم ذلك حتى انكشؾ عن طرٌق البرفسٌر الذى ٌعشق فرٌدة وٌحترمها والٌقدر ان
ٌاتى معها بااى شئ ولذلك هو االن الذى على قٌد الحٌاة هو وكل من لم ٌفكر وٌطمع فٌها فى
عذاب نفس كما ٌعٌش امر وهو معها حتى االحالم لتجوز له معها بااى شكل وكان من ٌرٌد ان
ٌنجو بحٌاته من هإالء العلماء ان الٌفكر بها االصدٌقة ومن العلماء والتعاون معها من اجل
مصلحتهم هم وحتى هإالء االوالد كان لهم حب كبٌر مع هإالء االعداءالمحسبوبٌن على العلماء
وؼالسة كوكى وكل تلك الفضائح لهم بعد اول ٌوم كانوا فٌه قد اثروا الرعب فى كل انجلترا مما
فعلوا ومن بعدها تلك الحفلة لهإالء العلماء فى زواج ابنة البرفسٌر الذى تحول لفرح شعبى وفى
اسرائٌل بالطابع المصرى ولم ٌستطع احد اال ٌرقص وكل مسخره ات فى تلك الحفلة فى قصة
ظلت تحكى وتنشر بٌن تلك االسرة ومن ات لهم من كل مكان وهم ٌبدواء الحفلة باؼانٌة
اشعالت اللهٌب بٌن هإالء الٌهود ومن بعدها كانوا هم الفرقة التى احٌت تلك الحفلة حٌن بداء
اللعب على احدى الٌهودٌات العربٌات وهم ٌحكاوا الٌصل الى مسامعها ما اردوا ان ٌصال الٌها
وهم انهم فرقة ولما تاتى الرقصة لظروؾ وهى تدخل معهم فى حوار ساخر وهم ٌاكدوا لها
انهم احٌوا حفالت كثٌرة فى اسرائٌل وباالمكان والدلٌل حتى كانت هى من قدمتهم للسٌدة
صحابة الحفل ام تلك العروسة واللطابع الشرقٌة للٌهود والحب للمرح ولٌس اسلوب الزواج ذلك
االروبى وهم قد اشعلوا الحفلة نار وقد لم ٌنسوا اخذ كل مستحقات لهم من تلك السٌدة فى اسلوب
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الٌهود ولكنها هى تلك السٌدة من الطبقة االسرتقرطٌة والتفاهم ماكان ٌدور من حدٌث تلك
الٌهودٌة القرٌبة لها التى تعٌش فى اسرائٌل..وكان االهم ان البرفسٌر لٌس موجود لكشفهم
.وفرٌدة تشتعال مما ٌفعلوا وٌقولوا لتلك المرأة عن ظروؾ الراقصة التى التسطٌع الرقص لتلك
الظروؾ الشهرٌة بعد ان رمت تلك المراة لهم كلمة عن الظروؾ والجوابات فى نفس اللفظ
وكوكى ٌرمى علٌها بالكالم وٌقول لها
_وانتى ٌامره تعرفى الظروؾ دى هى لسة بتجٌلك وال خلص بتسمعى عنها بس
وكانت الصاعقة فى الرد علٌه وهى تقول له
_نعم ٌاروح امك اسمع اٌٌه مش مره ومزه كمان تجاى تشوؾ ٌاحٌلة والانت متعرفش كبٌرك
صبى عالمة وزٌك زٌها ٌاحٌلة..بطرٌقة مصرٌة فى الرد حتى رد علٌها أمر وفرٌدة كادت تقوم
من مكانها وهى تحس انهم سٌذهبوا معها تلك المراة فى شؽل اروبى وٌهودى وأمر ٌقول لها
_ انتى مٌن ٌامراه..وكوكى ٌقول له
_ٌاله نشوؾ االول المزه ونعارفها احنا صبٌان عالمةوالهى العالمة لما القلم ٌدخل ٌكتب عشن
تدخل الجامعةمعنا مش صبٌان العالمة..وأمر ٌرد علٌه وقد اجتمع حولهم نساء كثٌر حٌن رإائهم
فى ذلك االنجذاب مع تلك السٌدة التى كانت تمثل لهم احلى الذكرٌات.وامر ٌقول لكوكى
_ٌاعم دى شكلها العالمة ال جاٌن راح نشتؽل فٌها اقصدى وراءها واهى الظروؾ خلصت
مخلصتش معكى ومعنا الواقى وكله بركة دعكى ٌاعنزه واحنا راح نعمل االزم عشن خاطرك
ٌاقمر انتى ٌابلدٌتان..وهو بطرٌقة العوالم وماكان ٌفعال فى مصر من شقوة ٌعاقبا علٌها منها هى
فرٌدة ومن شرى ولكن افندٌنا من كان ٌعونهم فى ذلك وهو معهم ولكنه كان ٌباعٌهم لفرٌدة
وشرى فى كلمة وقت انكشؾ اى شئ علٌهم وحتى الشباب الكبار اٌضا ودائما هم كبش الفداء
ولم ٌنتهوا ابدا عن تلك االفعال الاؼراء وتحرٌض افندٌنا لكنهم بعٌد عن المعاصٌة من فاحشة او
اى شئ من مخدرات اال بعض الحشٌش والبرشام احٌانا دون ادمن وهم بقوة السٌطرة على اى
شئ ٌقعوا تحته وسٌطرة من معهم من شباب واالكثر هى فرٌدة وشرى  .فقال لها كوكى
_انتى من انه منطقة ٌاابلتى من سوق الجمعة بتاع دٌررفح..فقالت فى نفس العربٌة والردح
والجمٌع ٌرى ذلك الحوار الؽٌر مفهموم وهى تقول
_سوق الجمعة دا ال امك كانت بتفرش فٌه كل ٌوم سبت صح ٌابن عانزه الدالله وانا اقول انتوا
والد مٌن فى اسرائٌل مش امك ال قالبت ٌاواله من بتاعت الخردة المسرقة من الجٌش وسرقة
العرب لعالمة ٌابن عانزة انت وهو امك لسة بترقص والدلوقتى شؽالة فى التعر() وتسرٌح
النسوان العرب صح ٌاروح امك انا من بحرى ٌاوالد االحبابة ها..وهنا قال أمر
_حلوتك ٌاابلتى ورٌنا شؽل االنفوشى والسٌالة ومن بحرى بنحبه .اٌواه تالت واتنان علٌكى
ٌاخالتى..فى شؽل عوالم والجمٌع ٌحاول فاهم ماٌدور واالبتسامة على وجههم بل الضحك وهم
ٌحاولوا ان ٌفاهموا حٌن بداء كوكى فى زفافة عبرى محرفة من العربى اشعال بها المكان حتى
وصال الى مكان الفرقة التى كانت ستاتى للعزؾ واحٌاء الزفاؾ وتلك السٌدة تستؽل الموقؾ
انها تلك هى مفاجاء لعروسٌن ولكل االحباب هإالء الفرقة من صٌم االم الوطن جاءإ خصٌص
الاحٌاء الحفل وهى التنسئ انها ٌهودٌة التخرج هكذا من المولد وهم هإالء ورقتها والٌهم
طبعا قربها للعروسة وتلك االم المهم المكسب الذى ات لها على طبق من فضة االن من هإالء
وهم ٌإعدها باحلى الفقرات ولكن االهم االجروالمقاولة كٌهود وعوالم وهم قد اشعلوا النار
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وفرٌدة التى كانت ترٌد اشعال النار بهم على ماٌفعلوا وهم قد اضعوا كل واقاررات علٌهم نساء
هإالء االستاذة وعلى عكس حٌاة نساء اروبا وهم قد جعلهوهم مثل ؼوزى االفراح قدٌما او كما
لو كان نساء فى حفالت خاصة بهم كما هو الحال هنا من اى مسمى زار او حتى طهور او حتى
لجمع النقطة واالكثر البنات والفتٌات وتلك النساء الكبٌرة وحتى الرجالة التى كؤنها كانت ترتدى
المالبس من جبس تحت تقٌد العلم وهم ٌخرجوا مما هم فٌه وتلك التعلٌقات من امر وهو ٌقؾ
على االراجو وكوكى على الطبلة واشعال الحفلة باالؼانى معا وصوت كوكى الجمٌل فعال
وتعلٌقات لنساء لرقص بالعبرٌة التى هى من (العربٌة بمعانى هزى شوٌة ٌبنت حلوتك ٌاحجة )
وؼٌرها من تعلٌقات كانت عربٌة .وامر بٌنهم ٌرقص كما لو كان صبى العالمة فى ذلك وهو
ٌشعلهم ورجال االم تلك التى لم ٌكن احد منهم معها ؼٌر رجلها المخلص وهم كان من
المفروض ان ٌكون معهم على نفس المائدة ولكنهم كان قد فعل كل ماكان ٌحلوا لهم من تحرك
وانتشار وكوكى وهو بٌن تلك النساء وهو الٌشك احد ان رائه ابدا انه رجل شاب ولكنه من
ظهره وحتى من وجه مثل البنات ولٌس اى بنات بال فتاه جمٌلة والٌتوقع احد ما علٌه من قوة
ورجولة والكل فى حٌرة منه السٌنما ترٌده فى ادوار عدٌدة حتى فى اروبا ولٌس فى مصر وهم
بٌن ان ٌكون المدالل ذلك والحٌرة فى ذلك الجسد وحتى جمٌع من بالحفلة كان االٌحٌاء لهم انهم
من مجندى اسرائٌل تحت االحتٌاط كما هو حال كل االسرئلٌون تحت االحتٌاط .واالكثر وهم
ٌواحا لهم انهم من فرقة الجٌش لما لهم من جسد والكل الٌرٌد اال ان ٌمارس معهم الحب فى اى
وقت واى مكان حتى نساء االستاذة واستؽالل تلك االم لذلك اال تدخل فرٌدة حتى الٌقع ابناءها
فى خطٌئة ولكن هو استؽالل تلك االم الاشٌاء تذل بها هإالء العلماء بعد ان وجدت ان زوجتهم
ارض خاصبة وسهلة وباالخص االن مع هإالء ولٌس ماكانت تفعل هى من تسلٌط رجالها
والصعوبة االمر مع تلك النساء للكٌان العلمى والحٌاة االنجلٌزٌة ولكنها رات كٌؾ هى جذابٌة
هإالء االوالد فى ارتكب الفاحشة وهى تلعب عن طرٌقهم وقد عرضتهم للجلد من فرٌدة عن
طرٌق رجالها هى تلك االم القامة الحد بهم الارتكب الفاحشة والزنا..وامام عجب رجال تلك
االم وهإالء الشباب ٌجلدوا بالرحمة امام الجمٌع ولم ٌشفع لهم توسل حتى تلك االم ولٌس بناتها
ورجالها ورؼم هو كان عمل من اجلها ومن طبٌعة عمل أمر وحتى كوكى لما له من حٌاة ٌعتقد
الجمٌع انها مترفة والكل فى عجب..كلمة منها ٌنفذ االمر بكل حب وٌقبلوا ان ٌجلدوا ومن رجال
تلك االم كما حكمت فرٌدة التى اصبحت ترعب الجمٌع وهى تتعامل مع ابنها هذا كما عارفوا
عنه وصدٌقه اٌضا وهو صدٌق وٌنفذ والٌعلم احد ما قوتها فى ذلك وهم ٌروا اٌضا االبشع من
قبل على هإالء الشباب من سفك دماء فى اول التعارؾ..واالن ٌجلدوا والٌصرخ احد منهم بال
كؤنه شئ عادى وهم بنفس السخرٌة وما كان امام ذلك الرجل مساعد تلك االم المخلص فى
الحفلة وهو الٌشك ان هإالء لٌس من البشر ولٌس قد تعطوا شئ من قبل ذلك العقاب الذى فعال
لم ٌكن ٌتحمله احد او حتى لو كان تحت تاثٌر مخدر ولكنها كانت احد افكار فرٌدة وحكمة منها
فى ذلك لتواصٌل ما ترٌد من ارهاب حقٌقى عنها واوالودها هإالء وهى تستؽل انهم هذا شئ
عادى ومما قد تعاودا علٌه وتدربوا اٌضا وامها وتلك التإام التفاهم ذلك وتلك االم التى تعشق
الدماء كما لو كانت من مصاصى الدم والتعذٌب وكل ذل وهى تفعل احٌانا اشٌاء باٌداها من ذبح
او تنكٌل او ابشع فى بعض النساء لم تسطع هى والبنات ان ترى من احبت وادخل الى قلبها
السعادة طول تواجدهم معها والبهجة التى مالءت البٌت وكل االمان والراحة وهى تعٌش دور
االم علٌهم وكوكى كما لو كان ابنتها الرابعة وهى تمشط شعره وأمرهذا الزوج لها فى التربٌة
وكل ابتسامة وضحكة صافٌة خرجت من قلبها هى وتإام فرٌدة ومارى اٌضا بعد ان عاشوا
الحٌاة بشكل اخر وهى تلك االم الترٌد اى شئ االن من حٌاتها تلك وما حققت بال تكتفى بهإالء
االبناء والبنات وتلك االسرة التى حرمت منها طول وقتها والحنان الذى كان داخلها وخرج
منها لٌؽمر هإالء احفادها وهم من كانوا سبب فى اخراجها بقوة ورؼم انها لم تحرم منه ابنتها
التى كانت بٌن احضانها ومارى اال انه كان االمان الذى نزل بها لٌخرج ذلك الحنان بقوة
حرمان السنٌنى فى وجودهم وهى من اول معرفتهم وهى التكتم حبها لهم ومن قبل وما كان
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ٌصل الٌها عن حٌاة ابنتها تلك ولم تستطع ان تراهم هكذا فى عذاب وهى تكن لفرٌدة كل كرهٌة
واٌضا كادت ان تترك لها رسالتها االجرامٌة كما هو حال التوراٌث وانها تلك اول رسالة منها
هى فرٌدة لها هى تلك امها انى من ٌمكن ان تحل مكانك االن واول ما فعلت بمن تحب ولكنها
فرٌدة اٌضا كانت تود رإٌة اثر ما قامت به من كرٌم ستجربه على اجسادهم االن بعد الجلد
الٌترك اثر الاى عالمة جلد او االلم واالكثر الاشٌاء اخرى كثٌرة لٌس الجلد وانما اى اصابة
من جراء اى سالح وهى تحاول التطوٌر له حتى ٌصل الاسلحة النارٌة وما فوقها واخر حٌن
ٌرى احد جسد هإالء واثر الجلد ومن بعدها ٌظهر الجسد كؤنه لم ٌترك الجلد به عالمة وٌظن
فعال الجمٌع انهم لٌسوا من البشر..واٌضا الجمٌع وهم ٌروا كٌؾ بعد هذا العقاب نزل الشباب
وكادوا ان ٌقبلوا قدمها لكى تصفح عنهم وهم على االستعداد الاشد من ذلك اال ؼضابها منهم
وهم ٌبكوا بٌن قدمٌها كما لو كان كالب حراسة فى افالم دراكوال ورؼم انهم قد اتوا لها باشٌاء
وصورة كلها خذى وعار على كل نساء وزوجات وبنات اٌضا هإالء العلماء تجعلهم مكسورٌن
الراس امامها وضؽط تلك االم علٌهم ومع ذلك تنزل بهم ذلك وهم اٌضا اسرارها فى كل شئ
..وهى ترى حب اختها له وامها اٌضا وكل امراة كانت موجودة هناك ورؼم ترحٌبها بحب تلك
التإام له اال انها كما هى تؽار علٌه بشتئ الطرق وتحت اى مسمى ..وهو ٌرى منها االن انها
فعال الترٌد ؼٌر استفزاه بقوة كما ٌفعل العشاق مع بعضهم البعض الشعال نار الحب وؼٌره من
لهٌب المشاعر وهى رؼم انها تتحدث مع جالل عن العمل ولكن بصورة االنثى وجالل الذى
كان ٌستجمع الكلمات بصعوبة رؼم ما ٌملك من قوة اؼراء ولكن لٌس لمثل فرٌدة ومن معها
وهو ٌقول لها عن االتصال بها الطمان علٌها وامرا ما بٌنهم فى اشٌاء تنم عن ما حدث بقوة لما
كان من حوارهم المكشوؾ ذلك والذى جعل أمر ٌنصرؾ سرٌعا من بٌنهم وٌعود حٌث مكان
القٌادة بتلك السٌارة..وجالل الذى احس ان االمر ما هو اال اشعال النار والؽٌرة به هذا ولٌس
اكثر وان هذا فعال لٌس ابنها لخبرته فى تلك االموار وما ٌعرؾ وهى ترد علٌه سرٌعا لكى تنكر
ما براسه.انها ماهى االؼٌرة ابن وان االمر شئ عادى وهى تطٌل الحدٌث معه وٌداها فى ٌده
وهى ستنهى كل شئ سرٌعا من اجل لم الشمل حتى ٌدخل االمان الٌه .اال انه فى توجس منها
ومماراى بعٌنه وتاكد له من قوة تلك المراة التى تختلؾ عما قبل وعارؾ من قبل وحتى االن
وهو على نفس تلك االموار ولم تنتهى بعد .ؼٌر ما هى فعلت فٌه من شتات لعقله وقالب حٌاته
وحتى بٌته كما كان ٌحدث دائما مع كل من تعارؾ بها هنا وبالخارج حتى مع هإالء االستاذة
ذو المناصب الكبرى وهى تنؽص كل حٌاتهم الزوجٌة والعالقات االسرٌة لهم ولٌس مع شباب
او من هم فى مثل عمرها انذاك وحالٌا وهنا فى مصر كان الكثٌر وأمر هذا هو مثل الشوكة
والعائق فى طرٌق الجمٌع للوصول الٌها ومع حب الكثٌر له اال انهم الشئ له اال وهو كٌؾ
ٌكون بعٌد عن طرٌقها فى كل ما كان وهم ٌدخله فى انفاق مظلمة باسم حبها والعمل من اجلها
وهو ٌعود لهم فى شئ اؼرب وكل االمور التى رؼم فرحتها به اال انها كانت تموت فى كل
لحظة ٌذهب فٌها وتعٌش الرعب والقلق علٌه وهى تود ان تخرج من كل حٌاته وما هى تسبب
له ولكنه كان قدراها وعمرها..وهذا االمر الطبٌعى لكل رجل وامراة فى رإاٌة ما ٌعصى علٌهم
وٌختلؾ عما هم علٌه فى حٌاة كل من ٌحب اللعب والمؽامرات النسائٌة والرجالٌة اٌضا وما
ٌحدث فى بعض المجتمعات مثل اهل الفن والخٌانة وؼٌره من الطرفٌن..وهى تنهى اللقاء معه
بصعوبة كى تعطى له الفرصة لٌواصل رسائله لمن ٌرٌد وٌرى ذلك االن.وهو ٌقول لها اٌضا
ان ٌقوم بعزومتهم االن فى اى مكان وقضاء السهرة التى مازال اللٌل طوٌل بعد وهى الفرصة
الحقٌقٌة لتقرب اوعلى االقل قضاء السهرة معهم فى فٌالتهم وهو ٌرٌد ان ٌكون بشكل حقٌقى
بٌنهم واظهار الحب وتصلٌح ما قد حدث وانه سٌكون االب فعال والسند معهم .وهى ان كانت
الترٌد من ذلك الوقؾ اال ان تشعل النار فى امر وهى تتركه تلك اللحظات على جمرة وهى
تعرؾ انها كاساعات علٌه وهى توحى الٌه انه هذا هو سٌكون لها الزوج رؼم انها تعرؾ انه
الشئ له ؼٌر هذا الخوؾ علٌها وهى تثبت له او هو ٌعرؾ من هى تكون وما تفكر ومالدٌها من
كل ما تحصن به نفسها ولكن هو االٌحاء انها وجدت الحب واالرتباط
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وهى ترك جالل على نفس االنثوة وهى تدالل علٌه وهى تعود لتركب الى جوراه.وجالل مازال
وقؾ بعد انصرافها وهو ٌتحسس ٌده وهل هو ٌحلم وهى تشٌر الٌه بعد ركوب السٌارة .وهو
ٌقول لها بكل صعوبة.انه سٌظل على اتصال دائما بها طول اللٌل الطمان علٌها
وبعد تحرك أمر بسٌارة بكل بطء ولٌس سرعة وهو ٌعطٌها الفرصة لتنظر الى جالل والكل
ٌراها وهى تشٌر الٌه وعلى وجهها االبتسامة له...وهو بعد التحرك اخذ جالل ٌفكر فٌما ٌمكن
ان ٌفعله االن قبل ان ٌحدث لها اى مكروه بعد ذلك القرب منها واى شئ قد ٌفسد علٌه ما قد
وصال الٌه حتى لو كانت خدعة منها او على االقل حتى الصباح لٌتاكد بنفسه من صداقها وهى
ستكون طول ما باقى من اللٌل تحت انظاره هو لتاكد ان هذا ابن لها اما ال .وهو لٌس من
الصعب علٌه تلك المراقبة وهذه االشٌاء وان صدق ما قد قالت فهناك الكثٌر الذى ٌعم على
الجمٌع من معها وعلٌه.وهو ٌعرؾ اى شئ سٌهدؾ له من بعد ذلك ولكن! االن علٌه ان ٌلحق
بما فى راس ذلك التركى ومن معه جمٌعا وهو ٌتاكد من وصول كل ذلك الذى حدث بٌنه وبٌنها
وهو على ٌقٌن تام ان هذا التركى له من االسرار وما عرؾ هو وٌختفى علٌه هو ومن معه وان
لوجوده هنا سر اٌضا وسر لٌس عادى ولٌس كما هو حال ما ٌاتى من تركٌا من مخدرات
وؼٌره على االقل فى تلك االوقات التى تمر باحوال البالد وما هم فٌه االن ولكن! هو ٌعلم عناد
ذلك التركى اٌضا ومن ورائه كلهم لتلك االسراروهل سٌكون لهذا الذى معها دورولكنه علٌه
اٌضا التدخل لحماٌتها ان كان ما براسه .فهو ان راى قوة من معها على رجالته والٌعرؾ ان
كانت تلك القوة ستفلح لمن هم عملهم القتال مثل ذلك التركى واعوانه وقوتهم التى لٌس مثالها
وهو لم ٌعلم عنه ذلك الشخص الكثٌر حتى االن اال ما قد راى ولم تاتً الٌه اى اخبار عنه مما
اتصال بهم من اعوان ذا نفوذ حتى االن لمعرفة حقٌقته هذا من هو ابنها كما تقول .وهو اٌضا قد
تاكد واكتشؾ ضعؾ من ٌعملوا معه من رجال وحتى االن قوة من لهم به صلة من اصحاب
النفوذ وان كان هو على ٌقٌن من قوة رجاله التى كما كان ٌظن انهم الٌقهروا ؼٌر انه كان
ٌعرؾ ان حسن ذلك لٌس فى شئ مثلهم وهو كان ٌتركه السبابه الخاصة وان ما فعله هذا
برجاله نعم ٌثبت ما هو فٌه من قوة ولكن االمر لٌس بسهل مع باقى الناس هإالء ..كل ذلك
وهو لم ٌتحرك بعد لذهاب الى سٌارته ولم ٌرى حتى نظرة أمر له وهو ٌخرج بالسٌارة وٌنطلق
بها بعٌدا بعد ان اعطى الفرصة لفرٌدة لتفعل ما فعلت .وجالل ٌخرج هاتفه بعد ان ؼابت
السٌارة من امامه وهو ٌحاول التواصل مع الجمٌع وتاكٌد اوال ما ٌفعل مهران من تدبٌر شٌطانى
كما ٌظن هو نفسه مهران فى هذا وجالل الذى راسخ فى راسه الفكرة من جدٌد واشعالها وهو
ٌضع اهم لمسات فٌما ٌتدبٌر منه بعد ان اوحى له مهران بها والن اٌضاراس مهران كما هو
معروؾ لم تكن بشئ لتفكر وتخطط بقوة ونجاح وهو اٌضا ٌتواصل مع من كانوا معه الٌوم
ونقل انه انتهى فعال من كل شئ وما هو اال سود اللٌل وٌصبح الكل تحت قبضته وهو ٌحاول
صنع وسائل دفاع من رجالته حٌن ان ٌصر ذلك التركى على مابراسه وهو ٌطلب منه ذلك
التركى التقابل معه االن لتوضٌح بعد االمور ومنها ما قد تم فعله من ذلك التركى من انهاء
الموقؾ وحتى حٌن الفشل له من الخطط البدٌلة ما ستجعل االمر كله تحت اٌدهم فى كل شئ
وان الٌقلق جالل ان كان كل همه تلك المراة ستكون له وعلٌه االٌتدخل والٌدخل رجاله وان
ثبت من معها قوته وهو على ٌقٌن هذا التركى من ذلك سوؾ ٌترك له االمر كله والتدبٌر وما
ٌرٌد فعله وانه الٌخاؾ من شئ ولن تتؽٌر صورته لمن هنا وبالخارج..وقد اخذ جالل القلق فهو
الٌرٌد اال تلك المراة الاى شئ فى داخله حب او انها امراة مما ٌحب ان تكون له او لقواتها
وهى تصعب علٌه وهو كما قلنا لم ٌتعود على ذلك ابدا من ان بداء حٌاته واصل الى ماهو الٌه
..............................
االن
وفى السٌارة ومارى تضع راسها فى ارتٌاح الى الخلؾ وهى تركب خلؾ فرٌدة التى كانت
تنظر الى وجه أمر الجامد وهى التحاول ان تجهد نفسها فى قراءة ما براسه وهى تعرؾ قوته
فى ذلك بعد ان تعلم كٌؾ ٌمحو ماٌفكر فى لحظة منذو ان عرؾ بقوتها تلك وما عاد علٌه هو
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من قوة فى عمله وحٌاته من تعلم تلك القوة اٌضا وهى كانت المدراسة له ولٌس اى مدرسة
ولل تدرٌب رؼم قسوة ما تدرب علٌه وٌتدرب علٌه حتى االن مع صدٌقه وابوه وهإالء االصدقاء
رؼم البعد عنهم جمٌعا وعملهم فى الخارج وهم على نفس الشئ الذى تعود علٌه من موعٌد
تدرٌب تجمع بٌنهم فى امكان مختلفة فى دول اخرى واهامها شرق اسٌا وبعض االمكان فى
اروبا الشرقٌة كما لو كانوا احد جماعات االرهاب او المرتزقة وهم اشبه فى عمل المرتزق ذلك
مع هذا الرجل االب افندٌنا ولكن لما ٌخص حٌاتهم فقط واالكثر هو وعمله فى الجٌش فى
الصاعقة التى مازال هو بها رؼم االلتحاق بالعمل االمنى وعمله الجامعى الذى هو ٌعشقه ولٌس
اى الجامعات او الكلٌات الشئ الذى كان مصدر فخر للجمٌع وفرٌدة التى كانت االم وهى فى
ذلك الفخر واالعزاز وكل من كان ورائها وله ٌدى ٌحس بها تعبث معه وهم على ذلك التفاخر
والفخربه وفرٌدة تلك التى اصبحت تؤرق حٌاتها معه لما ٌتعلم هومن قوة مضددة لها فٌما تفعل
وهى تلعن ذلك االمر الذى جعله لٌس كما هو بٌن ٌداها وحبها له وهو بٌن احضانه وهى تنهر
فٌه بقوة طول الوقت ان ٌكون معها بطبٌعته فهى امه وقلبه ولن تسخدم اى من ذلك مما تفعل
معه هو ابدا اال هو الحب والخوؾ علٌه .وهى ترى اٌضا على مارى االن تلك الفرحة وقد
احست بما حدث بعد ان وقعت عٌنها على مارى وهى كذلك من ذلك االستراخاء فى الخلؾ
وتاكدت من االوقات الجمٌلة التى عاشت بها مارى االن ولٌس ما قد استفذاها من هذا المنظر
الذى كانت هى وهو علٌه حٌن وصال لها وانه فعال الخوؾ لها فى ذلك النها قد علمت بهذا
الحب له كااخ االن اكثر من اى وقت والشئ ولكن مازال امرا الرهان موجود ولم ٌنتهى وهى
اٌضا تحلم بكل لحظة تكون فٌها االم له وهى تسعد به مع من ٌتزوجها وٌاتى لها باحفاد كما هو
كان لها االخ واالب فى كل وقت وهو ٌقؾ لها وٌفرح بزواجها وٌكون لها هى وزوحها عون
وسند .وؼٌره مما عاشت معه ورءات علٌه من حبها وهو دائما ما كان ٌإثرها على نفسه وٌحب
وٌفرح لفرحها وهى على علم بحبه لها وهى اٌضا ان كانت تحلم به لها الزوج والرفٌق لما باقى
من عمرها ولكنها تخاؾ من ان ٌكون الى جوراها وحتى اذ حدث وارتباط به كزوج لن تتورع
ان تاتى له بمن تكون معه زوجة وهى ان كانت االولى او الثانٌة فى ذلك الٌهم لها اال فى حالة
تإامها فهى هنا لن تجوز له فى تلك الحالة ولكن االهم لها االن هى ان تكون االم كما كان هو
لها االب واالخ واالبن ..وأمر ٌقود الٌعلم الى اتجاها سٌذهب ولم ٌكن هناك اى حدٌث بٌنهم او
اى تعلٌق حتى قطع الصمت بسإاله لها بعد ان اصبح وسط البلد وفى زحام اشارة تقطع شارع
سلٌمان باشا الرئٌسى ودار القضاء العالى قال لها
_راح نروح فٌن ؟ولما تاتى برد بسرعة وهى تخرج علبة سجائرولٌس ما نوع ما تدخن ولكنها
كانت سجائر ملفوفة وبها حشٌش وهى التى قد اخذتها اٌضا من جالل مع تلك القطعة من
الحشٌش وهى تشعالها امامه بل اى خجل والاى احترام له كارجل بٌنهم.وهو الٌرٌد النظر الٌها
وهو ٌقود وبعد ان اخذت عدة انفاس منها دون ان تسعل وكانها صحابة ؼرزة..وهى تدفع بها
الى الخلؾ لمارى التى فعلت نفس الشئ فى السٌجارة وهى تدخنها باحترفٌه وهو على ذهول
مما تفعل مارى ولٌس هى ولكنه ٌعلم انها االن اصبحت تربٌة فرٌدة ومن قبل امها ولكنه قد
عرؾ انها حٌن كانت مع تلك االم وتلك التإام لم تتعلم اال كل خٌر رؼم حٌاة تلك االم والفاسد
التى هى تعٌشه وتدٌره وتملكه ومن معها اال انها كانت كل الحذار والحرص علٌهم فى كل شئ
وهم معها  .وحتى التدخٌن الذى هو من سمات االروبٌون وبنات الؽرب وهنا االن اٌضا ولكن
كان بحساب مع تلك البنات اما انها قد تعلمت هذا فهو من افعال فرٌدة تلك الشٌطانه وما تهدؾ
له مما هو فى راسها وحسابتها التى الٌعلم اى احد بها على االطالق.وبعدما مالء الدخان
السٌارة ووصال الى انفه وما هو ذلك النوع من الحشٌش االصلى البٌور ولٌس مما هو موجود
االن وما ذق طعمه مع الحجة بطة فى الظهٌرة وهو معها على المقاهى..وهى تنظر له وهو
مازال على قوته وهى تعرؾ كٌؾ ٌإثر فٌه هذا النوع الذى لٌس من السهل وجوده االن وهى
تضع العلبة كلها امامه..وهى ترد على سإاله فى كل ثبات وكؤنها لم تشرب شئ بعد ان اخذت
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اخر نفس فى السٌجارة التى كادت مارى ان تاكلها وهى على تلك الحالة وهو ٌظن نفسه االن
مع احد اصحاب او صحابات الؽرزات فى اواكرار القاهرة واالسكندرٌة وكما كان ٌرى فى
السٌنما من مشهد .وهى تقول له
_امشئ شوٌة وسط البلد..وهى وجهها مقلوب وهو ٌرها تضع تلك العلبه له وهى تكمل له
_دى لك انت..وهى تخرج له قطعة الحشٌش التى كانت فعال لو اتمسك بها لؽٌرت كل مستقبله
ولٌس ما فعل من اشٌاء فى الخارج كانت العن من ذلك وال هنا اال انها جرٌمة هنا تخل بالشرؾ
سواء تعطى او اتجار وهو الٌعلق علٌها وهو ٌمد لها ٌده الٌاخذها منها سرٌعا وهى ترى علٌه
خوفه ان تكون مثل تلك االشٌاء معها وحتى ٌكون هو فى اى مواجها الاى شئ قد ٌحدث من
تدبٌر هذا الرجل جالل ومن معه اللٌلة لهم وهى تاكد الدموع تنزل من عٌنها على ما قد قراءة
فى راسه وهى تكبر وتخفى ذلك فى قولها له
_خذ عشن ما تقولش حرمك من حاجه لما اشوؾ اخرتها معك..وهى تمسك ٌده بكل قوة وحب
وهى تدٌر وجهها حتى الٌحس بما بها..وهى تنظر الى مارى التى كانت فى اشد حاالت
االرتٌاح والتفكر فى اى شئ وهى تقول لها وهى تعلم انه قد تعلم ان ٌعرؾ ما براسها ولٌس
كما هى قوتها ولكنه بحب وعشرة ومجرد النظرة وهذا التفاهم وهى من قلبها تمنت لواحب
مارى فعال وارتباط بها فى شئ من اختٌار االمهات الابنائها وكما تظن االم احٌانا ان من تختار
ستكون هى لها وتحت قٌادتها او ٌداها وٌحدث العكس وهذا ما قد تنبهت الٌه فى ذلك وهى كا
ابنة بلد ولٌست اى ام وهى تفضلها حتى تكون له فى اى ٌوم وهى منهم ولن تمانع ابدا ان تكون
له زوجة اٌضا ولكن! هى الؽٌرة للمراة اال تحب ان ٌتزوج علٌها من اخرى ومع مثل ذلك الذى
هو من االزواج المثالٌن وهى التتحدث عنه هكذا فى نفسها او مع احد اال كاام تمجد فى ابنها
ولكنها فعال قد عشرة وجربت بنفسها ما هو..وعندما كانت نظراتها الى مارى التى كان هناك
الكثٌر ترٌد نقله فى اسرع وقت لها من حوار الطبٌب وكل ما قال حتى تلك التعلٌقات التى
حاولت ان تفاهما وهى تخاؾ ان تنسئ منها شئ رؼم ما هى علٌه من قوة الحفظ وسرعة الفاهم
ومواهبة توصٌل المعلومات فى شرحها بكل سهولة واختصار مع جمٌع الدراسٌن معها ومن
حولها اال انها كانت تمنى وجود الفرصة لذلك االن اواالذن منها فى بداء الحدٌث على المالء
وهو بٌنهم ولكنها الى االن لم تاتى لها اشارة البداء اذ ان علٌها االنتظار لذلك الوقت وهى تقول
لها فرٌدة والدخان مالء السٌارة ولعب براس مارى
_احنا فى مٌاه فى البٌت وال نزل نجٌب شوٌة كدة..وهنا نظرلهاأمربقوة على تلك الجملة وهو
ٌعلم انها قد اعلنت اسالمها وكلمة مٌاه هنا هى مقصود بها الخمور والكحلٌات ولكنه تاكد انها
فعال هناك التؽٌر وان كلمة حاجة تلك ورائها اشٌاء.وهى كانت اخبارها تلك الفترة مقطوعة عنه
وهو مثل المجنون والٌعلم عنها اى شئ وؼٌر ما ٌسمع من تلك الكلمة (ضبط النفس) وان زاد
علٌها اى كلمات اخرى فهى تلك الجملة (انت تعرؾ من هى وكٌؾ تكون وتحمى نفسها ومن
حولها وهى واحدها جٌش) والسخرٌة منه من هإالء الكبار من اللواء عالء فقط ولٌس العمٌد
طه اال قلٌل ان اجتماع علٌه االثنان وانزلوا به السخرٌة واالستفزاز لٌروا ما هو علٌه من ثابت
واللواء ٌقول له (انها التحتاج له فى شئ وهو من ٌحتمى بها وهو مازال رضٌع بٌن ٌدها
والدلٌل ما تفعله معه من رضاعة)بكل سخرٌة ولكن الٌدخل الى قلوبهم موضوع تلك
الرضارعة فى شئ من الشهوة وؼٌره من االباحٌة والرزٌلة وهم كانوا تاكدوا بكل قوة من سر
ذلك االمراال انها سخرٌة القائد منه وفى كل وقت حتى امام الدكتورة ناهد التى كانت التقبل
والترضا ان ٌفعل معه احد اى من ذلك امامها..وباالخص حٌن كان سٌموت وهى بعٌدة عنه ولم
ٌعرؾ طعم الاى شئ كما لوكان رضٌع بعدت عنه امه فى ذلك السن وهو به ما به من فراق ام
حقٌقة فى اشد ما ٌحتاج طفل الامه فى ذلك العمر حٌن تركته تلك االم التى الٌعرؾ اال هى
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فرٌدة االن فى حٌاته..وهو ٌرد علٌها بعد ان قالت له ان ٌتوقؾ امام محل للبٌع الخمور فى
الشارع العمومى على ٌسارا الطرٌق وهى تقول لمارى
_ٌاله ٌاحبتى..وهى تخرج الكلمة منها بصدق لها ودالل ومارى تحس فعال انها امها رؼم
الفراق الصؽٌر بٌنهم فى العمر وهى ترى فى عٌنها الحب الذى ظهر لها وحبها هذا لألمر الذى
هو له من اول رإٌته ولكن الحب الذى انحرامات منه من االب واالخ كما كان حال تإامها.
وهى ترٌد أٌضا ان تإثر تلك التوام على نفسها من قبل ان ترى ما ترى هنا وهى تحس بتعلق
تلك التإام به من قبل رإٌته وهى تمنى ان تكون معه مثل اختاها تلك وهى من اول ٌوم تره
وهى تحس نحوه بهذا الحب وذلك الشعور وهو فى مثالٌته تلك وهو ٌرد علٌها وهو مازال الى
االن فى شئ من التمسك والٌحاول ان ٌحدث نفسه او ٌفكر فى اى كلمة من نارها وشرها.وهو
ٌقول وواجه الجامد الصارم
_انتوا راح تنزلوا وانتم كد..وكانت قد لعب فعال الحشٌش برإاسهم وهى لم كانت علٌه من
مقابلة جالل فى المطعم وهى تشرب معه الشٌشة والتى كانت ترص علٌها الحشٌش والاحد
ٌقدرعلى اى شئ رؼم انه كان من المنوعات حتى الخمور فى ذلك المكان الذى هو من االمكان
السٌاحٌة ولكن ! هذا لٌس اى احد ٌقال له أل .وما ٌفعل مع الجمٌع ومن الخدمات التى تقدم
الاصحاب المكان فى شتئ كل االمور ..وهو ٌكمل لها رؼم مابه من ضٌق وٌصعب علٌه ذلك
ان ٌقول
_شوؾ عوزٌن اٌه وانا انزل اجاٌب لكم ال انتوا عوزٌنه..فقالت له فرٌدة وهى تضرب على
صدرها
_ٌانصبتى انا احملك وزرحامال الخمرة اعوز باهلل آلآلانت كدة كدة راح تنزل معنا..وهى فى
سخرٌة ولكنها هى جادة فى ذلك القول وهى التحاول طول عمرها ان تجعله ٌاتى لها باى شئ
من ذلك هى ومن معها من اسرتها وهم كانوا ٌحبوا شراب الكلٌحات..وهى تكمل وهى تؽٌر
لؽتها الى اشد مما قالت وفعلت
_وبعدٌن ٌاروح امك ما احنا على طول كدة انا وهى من ساعة ما وصلنا وطبعا االستاذة
الكبٌرة االم واحنا على شرب وبنزل كدة وكل حاجه مع بعض عارؾ ٌعانى اٌه مع بعض
ها..وهى تقولها كما لوكانت احد العهارات او احد القوداٌن وهى تسخر فى الكلمة االخٌرة (مع
بعض )كما لوكانت مثل ما كانت تقال فى فٌلم( محترم االربع) او كما قالت اٌضا فى فٌلم
(الحرب العالمٌة الثالثة) بنفس الطرٌقة والسخرٌة على لسان الممثل (عالء مرسً)وهو قد
اخذت تظهر فى راسه كلمة على ؼٌر ارادته وهو ٌحاول جذب نظرها انه ٌنظر الى علبة
السجائر تلك وهو ٌبعد بها عن ما دار فى راسه من تلك الكلمة(سفلة)وهو ٌمد ٌده الى علبة
السجائر وهو فعال قد استؽل ؼفلتها وهو ٌاخذ قطعة من تلك الحشٌش وٌضعها تحت لسانه كما
ٌفعل هإالء الحشٌشاٌن فى كل خفة وسرعة ولكن هٌات وهى تعلم به وبما حتى ٌفكر..وهى
تمسك ٌده وهو ٌقؾ بالسٌارة على مقربة ذلك المحل على جانبً احد االرصؾ وأحد هإالء
الساٌس من ما ٌقوم بركن وتوسٌع للسٌارات وهو ٌساعده لركنها وهى تقول له
_اصبر ماتشرب دلوقتى انت عوز فراش كامل مش الحتة دى و مش ال تحت لسانك والعلبة
دى عشن تسد فى ال راح ٌتعمل فٌك عشن شكلك نسٌت زمان والضرب والعلق زى فرٌد
شوقى والمللٌجى فى االفالم وشكلك نسٌت واخدت على الراحة بس لما نروح والحساب على
البعد ال كنت السبب فٌه انت مش انا وانت لعبة فى اٌدى الناس البعدها داللو هناك وهم بٌلعبوا
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بٌك عن طرٌقى وما بتسمعش كالمى فاكر ٌاابن الكلبة..وهى ما كانت ماتردد تلك الكلمة معه
على انها هى االم ولٌس ؼٌرها له وهى تكمل
_ والعفارٌت ال راح تطلع على جدتك اللٌلة بس مش عفارتى انا.دواللو عفارٌت االنس ال
عوزٌن السفلة ال هو انا وعوزٌنك ٌاابن الكلبة..وهى تضربه على ظهره وتامره بالنزول االن
وهى مقلوبة الوجه مما وصال لها من الكلمة ومن شئ بداخلها كان سبب فٌه لما فى راسها هى
وهى بالنسبة له االصدق ورؼم انه ٌحس انه مظلوم لكنها االصدق فى كل شئ له ولما تعرؾ
وهى االم والمعلمة..وبعد ان نزل الثالثة وهو ٌرٌد ان ٌدخل معهم وهى تقول له بكل وقحة
_اٌه انت راح تدخل المكان النجس دا ٌاله رواح المحل دا وهات الحاجات ال انت
عارفها..وهى تشٌر الى احد محالت الحلوٌات والمقرمشات المشهوره فى هذا المكان والذى
الٌنقطع منه الناس والزحام وهو ٌعٌد فى نفسه تلك الذكرٌات لما كانت تحب من اشٌاء لم ٌنقطع
ابداعن شراها من تلك المقرمشات والتسلً والحلوٌات التى تعود علٌها هو من قبل ان ٌعرفها.
ومن بعد معها هى وابٌها وتلك االمسٌات معا هناك فى االسكندرٌة ومع الكل وهم على ذلك
معها من شراء تلك االشٌاء لها حتى شرى وهى تقوم معها بذلك الدور كانها ابٌها اٌضا او
اخوها االكبر اثناء سفرٌات هو ومن معه من اصدقاء وهى كانها المسإله عنها فى ؼٌاب افندٌنا
االب لها بعد ابٌها وفى حٌاة ابٌها اٌضا كما لوكان الذى بٌنهم عالقة من تلك التى تكون مع
النساء فى الخارج وهنا اٌضا..وذهاب دون اى تعقٌب منه وهو ٌنظر الٌهم وهى تاخذ مارى
تحت زراعٌها وكانها معها على عالقة من تلك التى تشتهر بٌها نساء اروبا فى مرافقة النساء
لبعض وكما اصبح هنا االن وهى بمنظرهم هذا الٌوحى ؼٌر ذلك االمر وهو ٌرى ترحٌب كل
الموجودٌن بهم من باعة فى ذلك المحل وكانهم احد نساء اللٌل السكرى وهم ٌتردوا على ذلك
المكان بعد عودتهم من عملهم فى تلك المراقصا واالمكان التى تنشر فٌها الرزٌلة او نساء
الطبقات الراقٌة التى تحب شراء تلك الكحلٌات وهم قلٌل ما ٌفعلوا ذلك وحدهم فى مثل ذلك
الشراء وهم ٌرسلوا من ٌعمل عندهم من سائقٌن اوخادم لهم ولكن هم ٌظهرعلٌهم ذلك الثراء
والعز وكما هو الحال اٌضا لنساء وفتٌات اللٌل التى التسطٌع تمٌزهم كثٌرا فى االوقات العادٌة
فى حٌاتهم بٌن الناس على ؼٌر عملهم ذلك.ولكن! هى قوة فرٌدة وسٌطرتها على اى موقؾ
التعطى فٌه الفرصة الاحد ان ٌصل براسه الى اى شئ نحوها وما هى علٌه مارى تلك الفرنسٌة
ومنظرها الذى ٌوحى انها من السواح ونحن بلد سٌاحى.وهى مازالت تتعمد امامه وهى تعرؾ
انه لن ٌبعد النظر عنهم ماهم كان انشؽاله االن فى الشراء وهى تتعمد ذلك انها تشت افكاره كلها
وهى توحى الٌه انها من احد تلك الساقطات بما تفعل..وهى من داخلها ترقص فرح بما تحسه
من كل شئ نحوه وهى تعرؾ ما ٌشترى االن وال ٌنسئ اى شئ مما تحب كله ولكنها كانت
تحس بما فى راسه االن من الشتائم واللعنات وكٌؾ انه ٌرٌد لو تمكن منها او ٌقدر او ٌجراء
علٌها ان ٌمزقها تمزٌق؟؟ وهى تبتسام وهى ترك عملٌة الشراء لمارى واالختٌار مما تاتى به
من ذلك المكان وهى تسمع تلك الجملة منه التى لعبات فى نفسها دور قد اثر علٌها وتود البكاء
مما ٌرد من تلك الكلمات وهو ٌحدث نفسه بكل حرٌة
_ماذا حدث لها ما عسها اها لو لم اتقابل معها الٌوم كما اود ان ٌنقلب االمر وفعال لما اراها هذه
التى لم اجراء حتى على النظر الٌها فى احالمى ولٌس ٌقظتى هل ستكون اللٌلة معى ؼٌرامى
وقلبى واختى وعمرى..وهو شرد الٌفكر فى اى شئ ؼٌر ما ٌرى وٌخاؾ منها وان تكون
تؽٌرت فعال ولكنه ٌعرؾ من هى فرٌدة حتى لو كانت بٌن مائة رجل بل الؾ ولكنه قد استبد به
الخوؾ منها فعال وخاؾ ان تفعل معه اى شئ لٌس القتل اوالذبح هذا اهون علٌه ان ٌتخٌل ان
ٌكون معها ؼٌر ذلك من اوقات شهوه او متعة وهو ٌؽمض عٌنه فى شئ من الرعب ان تروضه
عن نفسه وهى قد فعلت ذلك معه فى اول اللقاء الٌوم
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_وهل انا آلآل..وهو ٌكاد ان ٌصرخ وتخرج الكلمة منه امام الناس وهو ٌكمل لنفسه
_ان حدث هذا وانا ضعفت لن ٌكون عقابى اال مثل ما فعل ادٌب فى نفسه بعد ان تزوج امه
وهو ٌقفع عٌنه حتى الٌتذكر ما حدث من لقاء شهوة رابطة بٌنه وبٌن امه وهو ٌتلذا من عورتها
وانا لست نبى او صدٌق وانا اعشق تراب قدمٌها وانا من فراط فٌها طول حٌاتى..وهو ٌرد نفس
الكلمة
_أل أل..وهو ٌشؽل نفسه فى الشراء ..وهى كما لوكانت الكلمات صاعقة تنزل علٌها تمزق قلبها
وهى ترك مارى فى ما كانت تباتع من المحل..وخرجت وهى تمسح دوموعها وهى الترٌد ان
تمسحها وترٌدها ان تسٌل بقوة لم تسمع من افكاره االن وهى ترد فى نفسها وتود ان ٌعلوا
صوتها ان كان امامها وهى تقول
_الٌابن عمرى اوع تخاؾ وانت معى دا انت قلبى حتى منىَّ احمٌك بحٌاتى انت فى عٌونى تنام
ورمشوى تؽطٌك ٌا قلبى دا انا ال بموت فى تراب رجالٌلك ٌقلب وعقل وكل كٌان
فرٌدة..وكانت مارى تقؾ امامها قبل ان ٌعود الٌهم مسرعا حتى الٌقفوا وحدهم وهم على تلك
الحالة بعد خروجهم من ذلك المحل او لجلسوهم فى السٌارة وقد رائهم الكثٌر وهم ٌدخلوا
وٌخرجوا ٌحملوا ما ٌحملوا من ذلك المكان ومنظرهم هذا الذى ٌعرضهم لكثٌر من النظرات
والمطمع فٌهم حتى لو كانوا سواح..ونعم رؼم ما قد قالت من تلك الجملة السابقة على انهم على
ذلك الحال اال انه طالم هو موجود الشئ له ؼٌر انهم فى حماٌته هو..وهو لم ٌعلم ان فرٌدة قد
خرجت وتركت مارى وحداها فى ذلك والتخاؾ علٌها من اى شئ ؼٌر اعتمدها على ان مارى
اروبٌة فعال وتتعامل كاسائحة ولكن! بما اكتسبت مما تعلمت من فرٌدة فى كل شئ فى البٌع
والشراء وؼٌره..ومارى تقول لها بعد ان راءت ماراءت علٌها وفرٌدة الول مرة التحس بها
انها تقؾ امامها لم كانت علٌه من انفعاالت لما تقراء ولما تردها فى نفسها..وهذا ان كان ٌدل
على شئ فهو ٌدل على ضعؾ فرٌدة وقوتها التى تستمد منه هو فقط وهذا ماقد تعرؾ علٌه
االربٌون معها انه هو من اهم مصدر قوتها ولذلك هى اهم شئ عندها طول الوقت كٌؾ تبعده
عن حٌاتها؟ ولكنها التسطٌع كاام له..وان فعال استطعت امه ان تبعد عنه ولكن هى العشرة
فلٌس االمومة وحدها او االبوة هى من ترابط االسرة انم هى دفاء المشاعر من تلك العشرة التى
تولد الحب واساس كل االسرة فى االرتباط .فهو لم ٌترابط باامه والامه ارتباط به مثل ماهى
فعلت وكما كان فى القصة القدٌمة ان االم من رابت ولٌس من انجبت فى تلك الحكاٌة المشهورة
التى فصل فٌها قضى الزمان بٌن امراتٌن اختلؾ على حضانة صؽٌر وكال منهم تتدعى انها امه
وقالت لها مارى وهى تاخذها من ٌدها الانتظار بالسٌارة
_اٌه الدموع دى خاٌؾ علٌه والحب ..فقالت لها وهى تسٌر معها
_حب دى كلمة شوٌة اوى اقصدك بموت فٌه انا ال ربٌت ولحظة بالحظة ادام عٌنى مع بعض
كل وقت بٌمر علٌنا حلو ومر واحنا مع بعض حب اٌه اقصدك عشق دا ملكى انا ومش ملك
الاى مخلق ؼٌرى تعارفى الجاجات دى ال بٌشترٌها دلوقتى وهو فاكرها كلها وعمره ما نسئ
منها اى حاجة ابدا وهو كان بٌجابها هو وبابا ونقعد فى حضن ابوٌا كل واحد من ناحٌة
ونقشرها وانا اكلهللوا باٌدى ولما كان ٌنام على رجالى والعب فى شعره وٌاكلنى واكله وادام
ابوى والكل وانا االم
_طب فى اٌه مالك والدموع دى لٌه
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_من ال عمله فى نفسه وهو مولع الدنٌا ومش رحم نفسه ٌاقلبى وخاٌؾ منى اكون اتؽٌرت معه
واخرج بٌه بعد العمر دا كله من العفه والفضٌلة لعالم تانى واالكتر الوحش االسد ده وال صابه
من مرض االنسان النظٌؾ ال كان امان على وعلى امال ولوشافتى امال وال بتعمله فى نفسها
العن من اروبا وال بتعمله الستات هناك وهى كانها قعدة على البحر مش فى البٌت وابوٌا ال
كان مٌنامش ال وهو معه فى حضنه حتى مش انا او امال مراته وهو كان مصدر فخر واحترام
لكل حتى وهو لسه ما كملش النضج كان سابق سنه وعمره
_ٌاها اماال اٌه العذاب دا بس ولٌه..فقالت لها وهى تؽٌر الكالم
_قولى باء وبطرٌقة مارى البرفسٌرها كل ال انتً عوز تحكى وحفظتى من كالم الدكتور
_اشمعن كالم الدكتور بس مش عوز تعرفى ال حاصل فى الخروج
_أل مش مهم انا عارفة بس مش عشن طرٌقتى آل الن كل شئ واضح ومعروؾ واٌٌه ال
حاصل معكم من اول مانزلتوا من المطعم
_طب وكالم الدكتور مش وصلك ٌعانى..فنظرة لها تلك النظرة النارٌة التى ارعباتها .وحٌن
رات فرٌدة الخوؾ على عٌنها راتبت علٌها بسرعة وهى تعطى لها االمان وتدخل الى نفسها
الحب وقبالتها قبلة سرٌعة وهى تقول لها
_حبٌتى انتتً بنتى واخوتى وانا ما بستخدمش معكم اى حسه من ال عندى فاهمة وعلى العموم
عشن الوقت انا راح اقولك كل معنى للكالم ال انتً عوز تعرفٌه من ال حاصل بس المهم هو
اتاكد دلوقتى من حالته بنفسئ قبل ما االمر ٌواصل لمستشفى مش دا المهم ال انتً عوزة تقولٌه
ومن خوؾ مارى ان تعقب علٌها فى شئ ..وكان أمر بٌنهم قبل ان ٌاتى ذلك الساٌس لمكان
انتظارهم بالسٌارة وهو ٌركب وهى الى جوراه ومارى فى الخلؾ وهو ٌفسح لهم الطرٌق
للخروج بسٌارة وأمرٌجزل له فى العطاء..وهو الٌفكر فى شئ ؼٌر ما قد اشترى لها وهو ٌعٌد
فى نفسه تلك االشٌاء مع تلك الذكرٌات هو وهى وابٌها وتلك السهرات فى ذلك البٌت او للتؽٌر
فى شقته هو او مع هإالء االصدقاء وتلك الرحالت وقضاء للٌالى الصٌؾ واالجازات الشتوٌة
ومعهم الدكتورة االم واللواء وابنته وكل هإالء االحباب.وهنا اٌضا فى القاهرة وهو ٌتمنى فى
نفسه ان تكون للٌلة من تلك اللٌالى والٌعٌد امامها ما قد دار فى راسه من قلٌل او حتى تكون
للٌلة من للٌالى لندن واروبا المالئى باالثارة والدماء فذلك اهون مما كان فى خالده وهو قد احس
ان ما فكر فٌه قد وصل الٌها من رإٌة اثر تلك الدموع علٌها..وهو ٌركب وٌقود وهى تاخذ تلك
االشٌاء التى ات بها من مارى وهى الى جوراها كلها فى ذلك المقعد الخلفى وقد مالءت المكان
حولها وهى تختارمنها كٌس واحد بالتحدٌد وهى تنظر الٌها وتقول لها
_عاشئ باء ٌاقلبى انتى مع الحاجات دى معلش كان نفسئ اكون جانبك دولوقتى وانا بقشر
واكلك بٌدى..وهى تسدٌر لتنظر الى أمر وهو ٌقود بعد الخروج من ذلك المكان الذى اوقؾ به
السٌارة ونظره الى االمام وهى تعبث فى شعره االسود الكثٌؾ والذى لو اطلقه الاصبح طوٌل
وٌنزل على ظهره مثل تلك المناظر حال معظم الشباب فى هذه االٌام كما هو حال صدٌقه
بشعره هذا الذى مثل شعر مارى على ادق االواصاؾ وما هو علٌه اال ان أمر وعمله العسكرى
وااللتزام باالهندامة المٌرى ورجولة العسكرٌة وكٌانه الوظٌفى فى العمل وهو ٌشبه بوجهه
جمال الشوام واهل لبنان او نجوم السٌنما العالمٌة والذى كان علٌه وهو صؽٌر وحٌن كان طالب
فى المرحلة الجامعٌة ومن ثم وهو معها فى اروبا او اٌام االجازات وهو عندها فى فرنسا معها
هى وزوجها او بعد ان كان فى لندن وهو شعره مربوط من الخلؾ كما لو كان مثل االربٌون و
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اٌام البطوالت قبل ان ٌلتحق بالعسكرٌة ووجهه .اال وتلك الهٌبة التى تختفى ورائها تلك
الوسامة ..وهى تنظر الٌه بكل حنان وتقول له
_قلب ماما قلب فريدة لسة ٌروحى فاكر كل حاجة انت عوز ٌروحى تجاى انت هنا وانا اجاى
مكانك وترتاح ٌاعمرى ..وهى تاخذ احد ٌده التى الى جوراها وتضعها اسفل صدرها ونهدٌها
وتضؽط بها وهى تكمل له
_قول حبٌبى كل حاجة فى نفسك وطالعها على لسانك ٌاقلبى متخافش حبٌبى انا عمرى كله
ملك انت وبس وعمرى ما اكون عذابك ٌاروحى..وانقطعت الكلمات وهى تحس ما بداخله وهو
تسٌل من عٌنه الدموع دون خجل وهى تره ولم تهداء اال بعد ان كانت تحت زراعه كما كانت
مارى من قلٌل..وهى تخرج ما بداخل ذلك الكٌس وتقشر منه وتضع فى فمه ومارى فى الخلؾ
التى نسٌت كل ما تحمل من عالمات اروبا لحافظ على رشاقتها وهى تاكل بشرهة من تلك
الحلوٌات وما ات به من مسلٌات وهى تخرج من ذلك الشراب وتفتح زجاجة منه وتشرب منها
وهى فعال كانت تختلؾ عن اجسام بنات االنجلٌزا هى وتلك التإام لفرٌدة مما كانت علٌه تلك
االم معهم فى التؽذٌة واالكالت الشرقٌة وؼٌره لكونها من تلك االصوال العربٌة وحب الطعام او
ما هو مشهور به اهل الخلٌج والشام والدول العربٌة والعراق وهى تجعلهم كما كان هو حال امر
وفرٌدة ومن معهم هنا فى تلك االوقات وذلك الطعام وتلك الموائد والسماط الذى ٌشبه حٌاة
الملوك واالمراء وهى تطابق هناك كل شئ كان ٌصل الٌها من حٌاة ابنتها تلك وما تعٌش وهى
تفعل معهم نفس الشئ حتى وهى تاتى لها بمارى لتكون معها رفٌقة واخت وحبٌبة
..............
كان بالطبع هناك ما ٌدبر االن من اشٌاء ولقاءات وتخطٌط من مهران ومن معه ..واٌضا من
ذلك التركى وحوراه مع ذو اللحٌة وبعد ان انضما لهم جالل..ومن قبل وصوله الٌهم وهم على
اشٌاء وحوار هم لهم فٌه ما لهم ومن معرفة ذلك التركى الشٌاء خاصة به واؼراض فى نفسه ..
وذو اللحٌة ٌقول لذلك التركى الذى كان على وجهه الهدوء والثابت وهو ٌدخن سٌجارة
محشوابالحشٌش اٌضا ومن االنواع الشرقٌة الخاصة والٌبالى الاى شئ واالخر وهو ٌتحدث الٌه
برتقب وحذرشدٌد
_الموضوع كان ممكن ٌنتهى مع اول ظهورك هنا ونخلص ونخد الحاجات ال تخصنا بس انت
ال كنت..ولم ٌكمل واالخر ٌنظر له بذلك الهدوء والوجه الذى ٌحمل عالمات الرعب لمن ٌعرفه
وٌعرؾ تلك النظرة منه وهو ٌمد له ٌده بالسٌجارة لٌشرب منها..فٌقول له ذو اللحٌة
_انت عارؾ انا مابشربش الحاجات دى انا صحاب قضٌة ودفاع عن مبداء فضحك التركى
بستهزاء شدٌد مما ٌقول وهو ٌرد علٌه بكل لؽة عربٌة عامٌة
_مبداء الجماعات االرهابٌة فى كل العالم وكل االدٌان تحت اى مسمى ومبداء المرة ال كلكم
عاوزٌنها هى وال معها
_وهو انت مش عاوزها برضة هى وال معها الخواجٌة دى والولٌة الحٌزابون ال معهم وانت
ال عرؾ سرها
_انا زى ما انت قلت لو كنت عاوزها بكل سهولة كان زمنى نهٌتى كل شئ من ساعة وصولى
هنا او هناك وهى فى بلدنا وانت عارؾ انا مٌن ومن وراى بس انا لى اهم منها دلوقتى وهو ال
معها دا ال اخٌرا وصال وظهر
_طب اهو ال معها وصال وظهر خالص زى ماانت عاوز فى اٌه تانى
_لسه فى واحد كمان اهم معهم راح ٌجاى خلص دا تار قدٌم وٌخصنى زى الصعٌد ال انت
منهم وعارؾ ٌعانى اٌه التار والزم انهى تارى دا بنفسئ وعشن كدة انا كنت منتظر ومستحمل
كل ؼباء ال حولٌك وجالل االهبل دا ال بٌجرى وراء النسون وبس وهو لعبة فى اٌدها وال
بتعمله فٌه بس لو طالع علٌها صبح هى وال معها ودا باالخص هو وال راح ٌجاوا وٌكون معه
ومعها
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_بس جالل مش سهل واٌن كان ال معها او ال راح ٌجاوا وانت عوزهم دا بس انت عارؾ
اكتر منا بل تعرفه عنها من قبل من اقابلها وعلى العموم انا المهم الحاجات ال هى عندها
دلوقتى عشن الناس ال معنا ال عاملٌن راح ٌولعوا الدنٌا عشن التاخٌر دا
_بالنسبة لى ول معى هى والحاجه وكل ال جاى لهم بعد ما انهى اللٌلة علٌهم بطرٌقتى وخلص
دورها انتهى هنا وهناك وهى كلها ساعة وراح تكون هى وال معها من الجوراى تحت اٌدى
ولقمة لرجالتى و بكتٌر اخر اللٌل خلص كل شئ ٌنتهى
_بس انا اعرؾ هى شئ مطلوب عندك هناك وعند ناس تانى بااهمٌة قصوى ومش عادٌة
_ألانا االهم .وانا ال فى اٌدى كل شئ دلوقتى ومش راح اخلٌها تنافع فى اى شئ وال اى شئ
ؼٌر متعتى منها هى وال معها وبعدٌن لكل شارع من شوراعنا فى تركٌا مش اروبا انا طول
الفترة ال فات انت عارؾ بعمل اٌٌه عشن اللٌلة دى وجالل كنت مستحمل كل ؼطرسته عشن
ٌكون االٌدى ال بستهلى كل ال بعمله وهى لو فاكرة ان قوتها وال معها او حكومتك هنا راح
تحمٌها حتى ال فى اروبا هراء..وهو ٌنفث دخان تلك السٌجارة فى وجه ذو اللحٌة هذا وهو على
نفس الهدوء والؽرور والقوة مما ٌقول وٌتحدث وهو ٌكمل له بعد ان راى على وجهه تلك
االشٌاء التى ٌود ان ٌتحدث فٌها وهو ٌنهى معه الحوار قبل وصول جالل وهو ٌدخل علٌهم
وعلى وجه عالمات االنتصار وما قد وصال له من اشٌاء معها وهو ٌقول له التركى النهاء
االمر
_امشئ وراى صح عشن ما ٌحصلك زى جالل وال انت نفسك فٌه منها هى او ال معها راح
ٌكونك لك فٌه نصٌب انم االهم سٌبك من ال فى دمؽك وال سمعته عنها او شوفت منها انا
خالص كنت عوز حاجه وحدة وهى ان ال معها دا ٌظهر بس وانا مش عارؾ اوصال له وال
عارؾ اى طرٌق والحاجه عنه هو وال معه واهو خالص ظهر وكل ال عوزه راح ٌظهر وهو
اللٌلة وٌمكن دلوقتى كل شئ ٌنتهى..وكان جالل بٌنهم وهم قد انتهوا من ذلك الحدٌث وهو ٌدخل
علٌهم وٌحكى عن كل مادار وانتهاء كل شئ وما هو ال الصباح وتكون كل االشٌاء وهى ومن
معها فى قبضة والتركى ٌسخر منه فى نفسه وهو ٌعرؾ من هى تام المعرفة والٌهتم بها اى
اهتمام اال انه فعال اوال ٌرٌد أمر وصدٌقه ولٌس اكثر وهى من السهل علٌه كما ٌظن ان ٌتمتع
بها هو ومن معه وبعدها ٌرسلها الى حٌث هى مطلوبة لمن ٌرٌدها فى بالده والٌهمه امراها فى
شئ هم هناك سٌفعلوا ما ٌحلوا لهم بها وهو ٌجاهز لها كل ما ٌنهى امراها اللٌلة من اول ما
تحركت االن بالسٌارة ومعها ذلك الحبٌب الذى الٌعرؾ هذا التركى كٌؾ لم ٌستطٌع الوصول
الٌه هو وزمٌله رؼم ان هذا الزمٌل معروؾ واضح كاابن رجل اعمال وهو اٌضا وجوده على
الساحة فى كل شئ .اال ان هناك اشٌاء كانت بعٌدة عنه وعن كل من ٌرٌده هى وهو ذلك
الصؽٌر لهاوان كان اٌضا لم ٌختفى وظاهر اال ان احد الٌعرؾ كٌؾ ٌصال الٌه النه فعال لٌس
الى جوراها وهى اٌضا كانت لم تصل الٌه والتعرؾ طرٌق له او الشئ مما تفعل هى وهذا
ٌدل على فعال ؼرور هإالء الناس والتفخر بقوتهم وهم لم ٌعرؾ كٌؾ ٌصلوا الٌهم وهم كل
وقت امامهم والى جوراهم وسخرٌة االمن هنا منهم وكل اسرار لٌس هو أمر له ضلع فٌه كما
ظن واحس عمر انما هى فعال التى لم ٌقنع احد انها التعرؾ حتى التصل الى اى من هإالء
االهل هكذا ولكن! فعال هناك اشٌاء اكبر من كل حسابات ودلٌل على ضعؾ هإالء من ٌرٌدها
بالفعل فى كل مكان..واالن هم كلهم حسب ما ٌظنوا اوٌؽتروا بانفساهم هإالء الناس من بالده
ومن هنا من هإالء من لهم من امور واشٌاء تخص االرهاب وؼٌره واالختفاء وراء اسم الدٌن
والدفاع عن قضٌة.وكال منهم ٌحلم بها هى وتلك الخواجٌة ومن كانت االخرى التى هى تإامها
فى الخلٌج االن.وقد اخذ خٌال ذو اللحٌة ٌذهب الٌها فعال هى وتلك الشقراء التى لها فى قلبه
وقلوب االخرٌن شئ ما
..............................
وكانت وهى تحت رزاعه وهو ٌقود ومازالت تقشر بعض حبات الفستق وتضعه فى فمه كما
كانت تفعل سابقا .وفى تلك اللٌالى التى لم تمحو ابدا من ذكراتها له وللجمٌع منهم..وهى تخرج
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به مما هو فٌه كما تعود منها وهى تلعب على وتر قلبه وهى دائما تعود به الى حٌث ان ٌكون
فى احضانها الٌخاؾ منها وٌخرج كل ما بداخله من مشاعر وافكار وتمالء قلبه بالحب
واحساس االمان لها بعد ان تحس بذلك الذى ٌفعله من عملٌة محو ما براسه وهى الترٌد منه اال
ان ٌكون حر طلٌق ابن لها وحبٌب ٌرتاح معها وهو ٌعود لذلك االحساس لكى ٌشعرها بكل حب
وحنان والٌهتم بما كان فى راسه وتكون كل االشٌاء على طبٌعتها من حب حقٌقى بٌنهم وهى
تخرج له سٌجارة من تلك العلبة التى امامه وهى تشعالها وتشرب منها وهى تبلها بفمها كما
فعلت فى النهار معه وهى تضعه فى فمه بكل حب وهو ٌاخذها منها بكل شؽؾ لما له من شوق
من فمها ومن تلك السٌجارة وهى تبداء معه من جدٌد لٌعود الى احضانها فى هذا الحب الذى
تعودا علٌه وذلك الدفاء والحنان وهى تقول له
_لم نروح عوزك تولع الحشٌش دا كله وتشرب منه زى ما انت عوز وخلص السجاٌر دى كلها
دلوقتى على راحتك ومحدش راح ٌشارك فٌها ولو عوز مٌاه من ال معنا اشرب ٌاقلبى زى ما
انت عوز النهارد عٌد عشن راجعت ٌاقلب امك ورحها وعشن نشوؾ راح تكون اسد والبركة
معنا..وهى تقبال فٌه وتعود بعد ان سمعت ضحكة مارى التى لم تكن معهوده فى ذلك له هو
على االقل رؼم انها كان وصال بها الحال مارى ان تنام معهم فى نفس الحجرة رؼم انهم كانوا
ٌعٌشوا فى قصر ولٌس منزل او فٌال بل قصر تلك االم والجزء الخاص بهم هم تلك البنات
وحٌاتهم الخاصة وكثرة الحجرات به ذلك القصراال انهم كانوا دائما الٌحبوا ؼٌر النوم هى
مارى وتلك التإام وحتى بعودة فرٌدة وهم بٌن احضانها فى حجرة واحدة وهم ٌتبادلوا احٌانا
النوم مع تلك االم اال فرٌدة لم تكن بٌن احضانها االقلٌل رؼم فراق السنٌن ولكنه كان جحود
فرٌدة وحتى االن ورؼم انها ٌمكن لها بكل سهولة ان تعرؾ حقٌقة امرها كله االانه العناد فى
حب تلك االم ولكن! الشئ العجٌب انه من اول ٌوم وظهورهم هإالء الشباب او االوالد لتلك
االسرة كان الٌحلوا لهم جمٌعا النوم اال فى حجرة وحدة نعم كال فى مكان مستقل الشباب على
االرض وهى كانت طبٌعة نوم أمر معها وكل الشباب وهم جمٌعا فى اوقات السهر والرحالت
او المبٌت فى قصر افندٌنا او عند اى احد ان ٌنام الجمٌع فى مكان واحد وٌكون به البركة التى
تسع لهم والاى خجل فى ذلك كما لو كان اسرة فقٌرة جدا تعٌش فى منزل صؽٌر او حتى
حجرة واحدة وجمٌع افرادها ٌنام فى مكان واحد وقت النوم .وهذا لٌس ما فرضته فرٌدة على
اسرتها تلك التى عادت لهم بل هو كان من االمان اوال ثم الحب لذلك الدفاء وهم الٌجدوا تلك
البنات واالم ما ٌجعلهم فى خجل حتى مارى التى اصبحت على نفس الشئ مثلهم وهى بكل
حرٌتها وهم الٌافرقوا بعضهم البعض .وتلك االم التى تركت كل شئ للتفرغ لهم فقط وهى تعود
الاموتها التى حرمت منها ..ومارى تقول لها بعد ان نظرات لها فرٌدة
_مام هو انتً راح تخلى اخوٌا ٌشرب الحاجات الوحشة دى ادامك..بكل دالل منها وتالعب فى
الكلمات وهى تتحدث وفرٌدة تنظر له وهو ٌنفث دخان السٌجارة وكلمة(مام) لٌس بمعنى االم او
دلع الكلمة كما ٌظن الكل انم هى فى االنجلٌزٌة او الؽرب هى معناها السٌدة اورئٌسة وباالخص
فى االجهزة االمنٌة..وهو ٌقود وٌنظر امامه وهى ترد علٌها
_معلش ٌاقلب مام ٌشرب ادام امه واخته حبٌته وألبالش اخته ٌمكن ٌكون اسد علٌها وكفاٌة
ٌكون بركة فى حضن امه قلبه احسن ما ٌشرب مع بطة وعند سونة والناس الوحشة دى
وهى تضرب على ظهره بحب وهى تكمل لها
_عارؾ ٌاقلبى ٌعنى اٌٌه بركة الكلمة ال سمعتٌها من الدكتور وال انا بقولها كل شوٌة دلوقتى
وهنا كانت ستبداء حفالتها علٌه هى ومارى التى التفاهم شئ مما ستفعل او تقول اال ما قد
تعلمت منها فى الفترة السابقة وهى كل ما كانت ترٌده فرٌدة هو الخروج به وبهم مماهم فٌه االن
والعودة الى كل ماكان من اٌام جمٌلة وللٌالى بٌنهم واشرك مارى فى ذلك وهى تكمل كالمها لها
وهو الٌنظر الٌهم وهى تقول
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_الست اول ماتجوز عندنا هنا تقولى رجلى راح رجلى جاه وبعد ما توالد مرة واتنان وتالته
ن تقول ابو عٌالى وبعد كدة لم الحٌاة تستمر بٌنهم وٌكبر الرجل وكل ال بٌنهم على السرٌر
تصبحى على خٌر صباح الخٌر دا ان كانت بتقال ساعتها تقول علٌه البركة بتاع البٌت وبركتنا
عارفه وال اوضح اكتر بس هو اسد ؼدنفر مش صح حبٌبى انت اسد..وهى تضرب على ظهره
وهى تكمل
_ اها انت صحاب مرض دلوقتى بس انا واثقة تمام الثقة لو جوزتك دلوقتى راح تكون وحش
زى ماراح تعمل اللٌلة ها واخد بالك وراح نروح بعٌد له والعروسة اهى معنا كل حاجة فٌها
احلى من بعض وبنتى حبٌتى وانت عارؾ باء اختٌار امك ازاى اٌٌه راٌك ٌافول..وهى تنظر
الى مارى التى ردت علٌها مسرعه وهى تتصنع الخجل
_مام هو دا ٌنفع ٌجوزاخته..فقالت لها فرٌدة وهى بوجه قوى وجامد
_حبٌتى انا معى ٌنفع كل حاجة فى قانوى وعرفى ومملكتى مملكة الجن االزرق بتاعتى وخد
بالك وانت عارؾ الجن اهلى االصلٌن عارفهم واتعرفت علٌهم انت والمفروض انك منهم
ومحسوب علٌهم زى مابره ومعظم الناس فاهمة كدة ها ٌنفع ٌجوزاك انتً اخته وانا امه ورح
قلبه ال لو حاصل دا ونفسه هو فٌه راح ٌكون على اسد وانا مرات االسد صح ٌاروحى مرات
االسد ال هى فى دمؽك دلوقتى الكلمة دى ومش بس كدة وممكن كمان دودو ودوى باء انت
عارؾ وحدث والحرج عنها مش راح تكون مرات اسد بس وكل انثى حٌوانٌة وادمٌة
وشٌطانٌة دا هو اساس شؽلها وحٌاتها كلها معى ٌنفع بس ال ماٌنفعش ان ٌخدك حد تانى ؼٌر
اال ممكن اختاره برضة ٌعانى البطة صحابتى وحبتى وال لعبت فى راسك وال ام مصطفى
والحتى البنت الؽبالنة دى سمومه مش صح ٌاروحى اسمها كدة بس اهى برضة ممكن تكون
على قد اٌداٌنا انما الصعب التانٌة دى ال انا مضمنش تكون على هواى وتحت اٌدى بنت
الصعٌدة ال كانت معك هناك ونامت فى سرٌرى وفى حضانها لعبتى حبٌتى..وهى تاخذ
الزجاجة التى كانت تشرب منها مارى وهى تشعل سٌجارة من تلك العلبة وقد بداءت بالفعل
الحفلة علٌه وهى تمد له بتلك الزجاجة بعد ان اشعال هو االخر سٌجارة اخرى حتى ٌتمكن مما
ستفعل به ومن افعال النساء اذ كان بٌنهم رجل وارواد ان ٌجتمعوا علٌه وهو العن من ان ٌكون
رجل مع من مثله وٌفعلوا به ذلك الشئ من السخرٌة وهو كان ٌفعل االكثرمن ذلك ومع من معه
واالهم وهم فى جلسات الحشٌش تلك فى الؽرزة هناك باالسكندرٌة تلك عند سونة فى العشة
على ترعة الحمودٌة فى )ؼٌض العنب (او هنا او مع افندٌنا وهإالء االصدقاءاال مع اللواء
عالء او العمٌد طه وهم ٌسخروا منه او مع شرى اذ كانت تفعل به االفعٌال وهو الٌقدر علٌها
لٌس الضعؾ ولكن! شئ قوى تجاها هى وصدٌقة اٌضا واالمر نفسه مع فرٌدة وشروق او امال
وتلك االم الدكتورة او ام حسن التى الٌقوى احد ان ٌرد علٌها وعلى ما تفعل بهم ؼٌر شري
فقط.وهنا كما قال المثل( ان اردات االستهزاء برجل سلط علٌه امراة )وهى تقول له
_ها خد اشرب..وهو ٌبعد نظره عنها وعن تلك الزجاجة التى لم ٌجرب فى حٌاته الشراب من
اى كحلٌات ؼٌر الحشٌش حتى ان كان ذلك الشراب جزء من عمله كان ٌخرج من ذلك الموقؾ
بكل سهولة..ومارى تقول لها
_مام انتً برضة لسه عوزه ٌشرب الحاجات دى ..فقالت لها
_اماال هو بٌشرب اٌه دلوقتى مش حاجات وحشة وبتعت ناس بٌئة وبلدى على االقل الخمرة
بتعت الناس الهاى والكالس واهى بتقوى وتدى الشجاعة مش الحشٌش ال بٌرخى االعصاب
وهو محتاج القوى ٌعانى دلوقتى..وهى تنظر له ولكنها التقلل له من قوته وهى تحس انه لن
ٌخذلها.وتلك الرسالة له وهو عٌنه فى عٌنها رؼم القٌادة وٌرى فٌها ما كل ما تحمل له اال هذه
السخرٌة وهى تعود الى مارى فى الكالم بعد تلك النظرة له وهى قد قراءت كل مابراسه من انه
الٌحق له العٌش ان تمس منها شعرة من راسها او اقل وهى تعود لتؽٌر الموقؾ الى الضحك
حتى الٌنقلب الى ذلك الحزن وتمزٌق القلب الذى هم علٌه معظم الوقت وهى تقول لها
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_وبعدٌن باء عٌب الكالم ده انتً لسة صؽٌرة على الحاجات دى..ومارى ترد علٌها كما تفعل
بنات الؽرب فى تلك االفالم وهى تضرب على صدرها وهى تقول
_صؽٌرة اٌه انا كبرت وعندى مشاعر وصدرى كبٌر اهو وانفع اكون ام من زمنا بس انتً
ودوى ال مش عوزٌن ان اكون على حرٌتى زى البنات..فردت علٌها فرٌدة
_اخرسئ ٌوقحه انا ودوى معرفتش اربى اٌه انتً هنا فى مصر والكالم دا بعد الجواز ٌاكلبه
بس اللٌلة ممكن تخدى حرٌتك فى الحفلة ال راح اعمله علٌه قبل ماادبحه واسلخه واكل قلبه
االول وبعدٌن ناكل باء كل حاجه فٌه واسٌب لروح قلبه صحابه حبٌبه جزء منه كبٌر كدة ٌمال
عٌنه عشن ٌاكله لما ٌجاى اها هو راح ٌزعل علٌه اوى بس لما ٌشوؾ االكل واللحم ال راح
اعمله بكل الطرق الشرقٌة والؽربٌة راح ٌنسئ وٌطفح وهو ساكت زى ماكان بٌعملوا لٌنا االكل
وهم عملٌن فٌها طابخٌن واالول جزارٌن فى العٌد فاكرة لما رواح وقلبوا علٌنا الدنٌا وكل
العرب فى فرنسا فاكرٌن انهم جزارٌن لما دودى اشترت لٌهم بقرة عشن العٌد كانت بقرة
والجاموسة ها تجاى نعٌد القصة دى من تانى ونفتكر االٌام دى بس ال اول كانت بقرة
والجاموسة وال كانت عجل زى صحابك حبٌك اها هى عجل دكر عشن دودى مابتحبش ؼٌر
الدكوره وباالخص لما ظهرت ٌادكرى انت..وهى تنظرله وتقبال فمه بعد ان دخلت فى صدره
بقوة منها وقبالته قبالة سرٌعة على فمه و هى تكمل
_اٌه حفلة وحفلة متاعة متخافش ما انت بعد كدة مش راح تحس بحاجه النك راح تكون فى
االخرة ومش راح نتقابل أل انا و الانت الن انا راح اكون فى مكان ؼٌر مكانك انا وال معى
وانت فى مكان تانى وده انا واثقة منه ان مش راح نكون مع بعض ابداٌاقلبى وال راح تجاى
برضة وراى هناك..وهى قدلعب الشراب براسها هى ومارى التى قالت لها
_طب انا راح اكون معكى ٌاروحى
_اكٌد ٌاقلبى انتً ودودى وممكن فلاير كمان اال ان كانت باء اتؽٌرت وربنا كرمها بالتوبة و
طبعا كل الحباٌب ال برها وهنا ال انتً شاٌفهم وٌمكن معنا ابوٌا حبٌبى افندٌنا وده اكٌد على
راس القائمة بس انا صدقنى حبٌتى راح اكون سعٌدة الول مرة انه مش معى المردى
فقالت لها مارى
_اها عارفت عشن هو طٌب وؼلبان مش راح ٌكون معنا
_طٌب اها وكل حاجه حلوة انما ؼلبان اها انتً باء متعرفٌش المجرم دا اقول اٌٌه وٌعانى انتى
مكنتٌش عاٌش معنا وشوفتى الؽلبان دا وبعٌنك بٌعمل اٌٌه بس برضة بما انك خالص كبرتى
وصدرك كبر زى ما قلتى وعملتى دلوقتى الؽلبان دا لو مش انا معه كان زمنه مع البطة البلدى
او تحت السلم مع الدبابة السودة ام مصطفى او فى عشة الفراخ ال كان فٌها مع سومة صح
ٌابٌضة ٌاابن الفرخة وال اقولك ال العشة ال عشن الحج والحاجة المحترمٌن ال نفسها تفرح بٌك
مع بنت جبر ٌاعنى كانها هى امك ..وقد انقالبت وكا انها ام وهى تكمل
_بس وحٌاة امك الؽالٌة انا مش اربى واتعب واسهر عشن تجاى كدة اى واحدة وتاخدك على
الجهز ؼٌر ال انا اختار واحدد فاهم ٌاابن الكلبة..وهى تضرب فٌه وهى تخرج فالشة تضعها
فى كاسٌت السٌارة تصدر منها بعض االؼانى القدٌمة والحدٌثة لعصرها هى وما كانت تحب ان
تسمع هى وهو فى اٌامهم وتلك االؼانىالتى لم تكن فى وقته و فى التسعٌناٌات وال حتى فى
زمنها هى من اؼانى قدٌمة ؼربى اال بعض منها فى الثمناٌات وهى فى الثانوٌة واٌام الجامعة
وما كان هو ٌحبه من صؽر سنه من سماع لهإالء المطربٌن فى االجٌال التى لم ٌحضرها
وٌكون فٌها..وقبلها لما كان فٌه من كل رومانسٌة قبل معرفتها اٌضا رؼم ما ٌحمل من شرسة
وهو طفل اال انه كان الٌحب التعامل بها اال عند الحاجه وكؤنه من ٌومه تدرب على تلك الكلمة
التى هى امامه طول الوقت وهى (ضبط النفس) وهو ٌنشرح بما ٌسمع من تلك االؼانى والتى
بدءات بعبد الحلٌم واؼانٌة على حسب وداد قلبى ثم نجاة اما برواة فى تدخل كان هو مشهور من
ذلك فى عمل شرائط الكاسٌت فى هذا الوقت فى اواخر الثمانٌات والستعٌانات قبل انتشر
الكمبٌوتر والسى دى والفالشات ومن جدٌد عبد الحلٌم ومداح القمر ثم اؼانٌة للمطرب (دٌمس
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روس )الشهٌر فى السبعٌانات( فارواواس) وؼٌره وصباح وقد سد الصمت وهى تعطى له
الفرصة كى ٌعود الى كل تلك االٌام واللٌالى وهو ٌسهر مع ما كان ٌكتب من شعر وقصص
والٌطلع علٌها احد ؼٌر حبٌبه وصدٌقه فقط .وهو ٌظن اال ٌعرؾ بها احد ؼٌرهم فى ذلك وهى
تقراء كل شئ ٌكتبه دون علمه ولٌس بما كان لدٌها وابٌها وامال والكل.وهى تتوسل الى شري
ان التفعل معه اى شئ لذلك النها كانت النار تشتعل بها اذ احست بتلك المشاعر عنده وهى على
مبداء ذلك القانون الذى ٌسود الؽابة من البقاء الاقوى وهى تطابقه بكل ما تملك واقوى من
افندٌنا الذى تعلمت منه ذلك الشئ.وهى تراه ٌسهر وحده مع افالم الحب والرومانسٌة او خٌال
الحب الذى ٌرابط بٌن انس وجان او كل قصص الحب المشهورة التى تنتهى بالعذاب من كل
الرواٌات العالمٌة ولٌس معه احد ؼٌر ابٌها فقط وهو الٌحب ان ٌفراق ذلك الصؽٌر واالبن وهى
تحس بكل مافٌه من تمزٌق وحزن السبب الرئٌسى له هو امه وفراقها وبعد معرفتها هى كانت
النار تزاد داخلها من كل شئ فى حبها وهو ٌرى بٌنهم اسوار من كل شئ ولكن االهم انها فى
امانته وحبها الذى الٌعرؾ ؼٌره كاام واخت وكل ما فى حٌاته وهو ٌحرم من حب العاطفة التى
كان الٌهتم بشئ وهو ٌنحت الصخر كى ٌكون جدٌر بها وهو من داخله ٌعلم حٌن ٌصل الٌها
سوؾ تزاد تلك االسوار الاى سبب .وكل مرة كانت تفتح له ابواب االمل فى ان تكون بٌن
احضانها الٌفكر اال كٌؾ ترقى وتعلوا وهو ٌإثرها على نفسه..وهنا قطعة دلك الصمت هى من
جدٌد قبل ان تحس منه انه ٌمكن ان ٌضعؾ او تظهر علٌه اى عالمات تعب وهو ٌعٌد تلك
الذكرٌات وهى كل ماترٌده رؼم معرفتها بقوته وهى تعلم االن وفى تلك اللحظة بما ٌدبر لها هى
ومن معها وهو االهم قبل منها واللعب بها علٌه .وتحطٌمه بها هى ومارى فقط ولكنها على ٌقٌن
اٌضا انها الترٌد استخدام اى شئ من قوتها وهى تعرؾ انها الشئ فى وجوده وهو رؼم ما هو
علٌه واى شئ ٌإثر به االن لكن! اال ان ٌقترب منها احد وان كان بها احس لما هو فٌه من
مرض هو علٌه واى شئ من فراقها فى الفترة السابق ولكن كان المهم لها االن ما تفعل به فى
هذا الوقت وهم معا وما تعده له طول الٌوم لذلك االمر وهو معها االن قبل الوصول الى بٌتها
وما سٌحدث االن او بعد وصلوهم الى البٌت ومن هم الٌرٌدوا ان ٌكون معها او معهم فٌما ٌدبر
لها هى ومن معها اللٌلة لوجوده.وهى تبداء الحفلة التى لم تكن علٌه جدٌدة وما كانت تفعل سابقا
ولكن! لٌس مثل ما تخرج به من حدود اللٌاقة ان كانت فى السابق هى وامال وشروق وشرى
وكل من كانت معهم من نساء علٌه هو ومن معه من اصدقاء .وهم هإالء االصدقاء ٌخلوا لهم
كل البالد اال مع هإالء النساء واالكثر وما كان ٌحدث هناك فى اروبا مع تلك االم وهم هإالء
البنات اذ اجتمعا علٌه هو وصدٌقه ولكن! بشئ من االدب وباالخص االم وهى تتعامل مع كوكى
صدٌقه كؤنه ابنة رابعة لها وهى تصفؾ له شعره ذلك وهو ٌجلس بٌن قدمٌها كما لوكان فتاه
صؽٌرة كما ذكرنا من قبل.وهى تعٌد تلك الذكرٌات واالمومة التى لم تمارسها بقوة مع تلك
البنات وكوكى ومنظره ذلك الذى كانه احد الفتٌات االروبٌات ورؼم ما كانت تفعل تلك االم
ولكن! كانت تإامها ومارى لٌس على نفس الشئ من افعال فرٌدة لما كانت علٌه من عٌشاتها هنا
فى كل االوسط ولكن كانت هى كل الحرٌة ان ٌعٌشوا تلك االوقات معهم وبٌنه هو وصدٌقه
هذااال ان تلك االم التى كان لها من امورها اٌضا وهى تشبه المعلمٌن واصحاب العصابات وما
ٌحدث فى االفالم العربٌة واالمرٌكٌة .وهى تنزل السخرٌة بمن ٌقع تحت اٌدها من نساء ورجال
ٌعملوا عندها وهى تنزل بهم العقاب فى اشٌاء بٌنهم وتسخر منهم قبل ان ٌاتى عقابها الذى ٌنتهى
كل مرة بحٌاة هإالء او من ٌقع علٌه عقاب مما ٌاتى لها فى قائمة التادٌب من اناس مختلفة من
اى مكان من رجال او نساء كما ٌحدث فى تلك االفالم ورجال العصابات والنفوذ..ولٌس امام
هإالء البنات اال فرٌدة احٌانا وهى تستؽل قوتها وهم هإالء الشباب بعد ان اصبحوا معها
وكارجالتها وهى كما لو كانت تعمل مثل هإالء العصابات والمثل الذى ٌقول (اضرب
المروبط)ولكنها لم تكن التدخل الٌهم هم الرعب وهى تحس بكل امان وحب بعد ظهورهم لها
وحنانها الذى تحدثنا عنه معهم .وما كان من امرها ذلك الذى لم ٌكن شئ مما ٌفعله هنا هإالء
الناس االن وٌدبروا لهم من تدبٌر وهم ٌطنوا ان الاحد فى قوتهم ومعرفة ذلك التركى بكل قوة
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هى بها فرٌدة وتلك االم وما قدواصال الٌه من شر وكفائة أمر وصدٌقه التى كانت هناك وٌتحدث
عنها الجمٌع وبداٌة تلك التار وذلك الذى ٌرٌده هذا التركى من قتل ذوٌه فى احد قرى انجلترا
على اٌداٌهم هم االثنان ولٌس اى اشخاص وهم كانوا من الخوارق مثله واقاربائه وقد انهى
االثنان حٌاتهم بكل طرٌقة بشائعة والتلٌق بقوتهم تلك والذى جعل تلك االم تإمن بانهم لٌسوا
هإالء بشر كما هى تظن باابنتاها تلك فرٌدة وهى تتؤكد انهم لذلك االرتباط انهم من نفس الشئ
التى هى به من قوة خارقة وما ادخلته فى نفوس الجمٌع عنهم من هذا الشئ .ولكنها كانت ترى
فعال انهم اقوى من ذلك وكما لوكانوا من الذٌن ٌحضروا الجان وٌقوى علٌهم .وهم كما لو كانوا
مرتزقة فعال مع تلك االم التى كانت تجنى من ورائهم اموال وتكسب اكثر مما كان ٌدخل لها من
عملها فى تلك التجارة من الرقٌق االبٌض وؼٌره من مخدرات وسالح ومعلومات اشبه بالتجس
او هو التجس نفسه .وهى تنشر بهم الرعب والفزع بٌن رجال االعمال واالعمال المشبهوة التى
تلعب على تلك المراهنات والقتال المعروؾ بقتال الشوراع وؼٌره ورابطة اتحاد المال الدولى
المشهورة فى اروبا وامرٌكا .كما هو حال تلك االفالم التى تاتى لنا من الخارج ولٌس هإالء
الرجال اصحاب السطوه فقط من االجانب بل اثرٌاء العرب المهوسٌن بالقتال وشراء النساء وما
ٌلعب به الؽرب علٌهم وعلى عقولهم واموالهم واستؽالل المحارم عندنا وما هو ؼٌر الئق
بعروبتنا وؼٌر متاح هنا وهم ٌذاهبوا لمتعة هناك فى ذلك ومع تلك الرابطة التى كانت تلك االم
تعتبر من اهم قٌاداتها والسطوة بكل قوة علٌها وهى تملك من السٌطرة والنفوذ فى هذا الشئ وما
تفعل من كل تصفٌات لخصوم واعداء لها ولمن ٌطلب منها من اى جهة من تلك االشٌاء وٌده
التسطتٌع ان تنفذ للظروؾ وطبٌعة البعض منهم وهى ٌداها تصال الى اى مكان بالعالم وجٌشها
الذى كما لوكان مثل فٌلم المرتزقة الجزء الثالث وخصم( سلفستر)فى هذا الفٌلم وهو ٌقود جٌش
جبار وتجارة اسلحة .واالهم كان ذلك على قلب أمر وصدٌقه اطٌب من العسل وهم معها وهذا
الشئ الذى هو بمثابة الراحة النفسٌة لهم كؤنهم فعال من ابناء الدم وعشق الموت ومصدر زرقهم
هذا القتال وهم ٌعثوا فى كل بالد اروبا ولٌس المملكة المتحدة فقط وٌنتشروا بٌن ابناء الشوارع
فى تلك المراهنات المختلفة من قتال وسٌر على الجمرات وهى تجعلهم تحت ٌدى احد اهم
اعوانها كما لو كان ٌرهن بهم وٌدخل فى تلك المسابقات وجنى المال من ورائهم كانه هو من
ٌملك ذمام االمور ولم كان له من شهره ذلك الرجل فى تلك االمكان والبالد واٌضا وهم فٌه من
كل شٌطانه وهم ٌذهبوا الاحٌاء حفالت الٌهود وٌنشروا بٌنهم كل المرح والاحد ٌعرؾ ؼٌر انهم
من اكبر فرق الؽناء الٌهودى العالمى وهم وحدهم او باالشتراك اٌضا مع اشهر تلك الفرق
العالمٌة وهم تارة ٌهود مؽربة او من اسرائٌل نفسها حسب من هم امامهم وؼناء بالعبرى او
للؽة المؽرب وشمال افرٌقٌا والؽناء المصرى لالؼانى الجدٌدة التى تمالء االسواق شعبى واٌضا
الؽناء الؽربى بكل لؽة صحٌة وصوت جمٌل جماعى ٌشعل اى مكان وظهور معاونى لهم لما
ٌشك احد من االم تلك بخبرتها وفرٌدة وهى من تربى ورابت وتعرؾ من وراء ابنها ذلك فى
العمل او مشاركة افندٌنا وما ٌحب ولٌس ما ٌعود علٌه مثل تلك االم التى كانت تعشق ذلك فٌه
وهذا الفرق بٌنهم هى نعم تحبهم بقوة وحنان لٌس بعده لكن ! هناك ما ٌعود علٌها من كل نفع
حتى وهى ترهن علٌهم الٌهود ومن معها جمٌعا فى احٌاء حفالتهم وتكشؾ انهم عرب وهى االم
نفسها احٌانا كادت تصدق ذلك فعال انهم ٌهود وهم فى اقوى المهرجانات التى كانت تقام وكلها
مسجلة وموجودة وذكرٌات مع بعضها من ذكرٌات من اول ما فعلوا فى حفلة زواج ابنة
البرفسٌر وما حدث فى ذلك حتى كانت الحفلة الفاصلة فى اسرائٌل ولعنة ان ٌرحل أمر من
بٌنهم بعد تلك الحفلة..ولكنه ذلك الرجل المخلص لتلك االم كان علٌهم اٌضا حرٌص كؤنهم احد
ابنائها تلك السٌدة كما كان مع ابناتها تلك التإام ومن بعد مارى وثم فرٌدة وهو ٌحافظ على
الجمٌع وباالخص االن هإالء الشباب الكنز الذى ان كان الٌجراء فعال على ان ٌحارب تلك
المراة خوفا منها ومن بطشها او حبا لها الٌعرؾ احد ذلك.وحتى لما ٌفكر الاخذ هإالء االوالد
الشباب الى نفسه واالستاثرا بهم او الهرب بما كسب من ورائهم وٌعش كما لو كان من اثٌرٌاء
العالم بم حقق فى تلك الفترة ولكنه فعال لٌس الخوؾ منها هى تلك المراة بل لحبه لها ولعشرتها
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ومرافقتها من اول التعارؾ بها وهى له كل شئ كما هو اصبح لها كؤسرة هى وابنتها قبل ان
تكون بتلك المكانه التى هى علٌها االن .وبعد ظهور أمر وهو كانت قد دخلت الى قلبه الؽٌرة
وهو ٌرى علٌه انه سوؾ ٌكون فى مكان جمٌع من معها تلك السٌدة وهو كان ٌسمع عنه من قبل
واالخبار تاتى لهم عن تلك االبنة وبعد ظهورها وهو ٌرى انها هى من ستقود تلك االمور
ولٌست التى بٌن ٌده وكان ٌشرؾ على تربٌتها وٌحافظ علٌها حتى اصبحت ابنة له وصدٌقتها
تلك .واالكثر بعد ظهور ذلك الصدٌق وهو ٌظن انه احد الشباب االروبى بمنظره ذلك والنفع
منه وهو ٌرى العجب كل العجب وهو نعم قد سمع عنه اٌضا وبعد ان تؤكد بنفسه حٌن طلبت
تلك االم ان ٌرتاح الجمٌع االن بعد ظهور هإالء الشباب وابنتها تلك فرٌدة وهو ٌرى بعٌنه قبل
اى شئ فى اول للقاء كٌؾ كان هإالء االثنان وهم ٌفعلوا ماالكان ٌستطٌع احد من هإالء
الرجالة االقوٌاء الذى ال مثٌل فى خدمة وعمل تلك السٌدة  .وهم اثنان صؽٌرنان ٌذبحوا
خوارق فى شئ جعله ٌتاكد ان هإالء اجدر بحماٌة تلك السٌدة ومن معها وانه الٌعلم ان كان هو
ومن معه وحدهم وبقوتهم كٌؾ كان سٌتعملوا مع هإالء الخوارق وانه بالفعل لو لم ٌكن فى هذا
الموقؾ وهو كان اسٌر مع تلك النساء وهو كاد ٌدفع عمره للدفع عنهم وعن شرؾ تلك الفتٌات
وهو ٌعلم ماهو شرؾ العربٌات والمصرٌات باالخص وتربٌة تلك التإام ومن معها من تلك
الصدٌقة طول ذلك الوقت على هذا المبداء من تلك السٌدة.ورؼم ان تلك االم فى ذلك المشاهد
كانت على ٌقٌن من قوة من معها من تلك االبنة فرٌدة وما ٌمكن عمله اال وهى ترى هذا
الصؽٌر الذى الٌعرؾ شئ ؼٌر فرٌدة والٌرى ؼٌرها ونعم الٌستطٌع ان تضٌع معه اى امراة
اصبحت منه او كما هى شهامة المصرٌن .وهوكان ذلك الرجل وهو معهم كما لو كان اصبحوا
ابنائه اٌضا وهم ٌكسبوا قلبه وهو ٌبعد بهم عن كل طرٌق من شهوات واؼرات تلك االمكان
والمكساب وهو ٌرى علٌهم فعال انهم لٌسوا من سرعة االنجراؾ واللهث وراء تلك االشٌاء
االبعض افعال المصرٌن من تدخٌن الحشٌش وهو موجود اٌضا فى الخارج والفاكها وتلك
الروح التى التجد فى احد اال مع ابناء مصر فقط فى كل وقت ولحظات الضحك التى كان
الٌستطٌع ان ٌملك نفسه فٌها ابدا رؼم قوته وصارمته وعدم ظهور االبتسامة على وجه .ولكنهم
هم اكثر شئ وخوؾ على الحافظ على اجسامهم ولٌاقتهم واحترام دٌنهم الذى كان ٌؽٌر فى نفس
ذلك الرجل وهو ٌرى علٌهم رؼم ماهم فٌه كل الحافظ على مإقٌت اداء شعائرهم من صالة
وقران وحتى صوم واالمانة فى حب تلك االسرة ومعاملة فرٌدة وهم امامها كما لو كانوا اطفال
فى كل شئ معها  .وهى لٌس لها شئ تلك االم فعال ؼٌر الحب ولٌس ما تجنى من مال وهى
تحس انها تدخل السعادة الى قلوبهم ومبداء افندٌنا هذا الذى تربوا علٌه  .وهى تخطط لهم
وٌفعلوا االفعٌال فى قصص تمثلٌة امام الجمٌع ومع تعاون رجاالها الذٌن ٌعملوان فى الخفاء
اٌضا وهم ٌلعبوا بالجمٌع من اجل ما كانت تصل الٌه تلك االم فى رواٌات كؤنها سٌنما وشركات
افالم عالمٌة من افالم هلٌود مدٌنة االنتاج السنمائى فى امرٌكا وهى تجد خٌر المثلٌٌن والمإلفٌن
منه هو وصدٌقه وارواع االداء واالخراج لمن معها من هإالء الرجال فى خدمتها وامام خوؾ
تلك البنات وباالخص تلك التإام ومارى واما فرٌدة فكان ذلك لٌس بجدٌد علٌها مثل تلك االشٌاء
وهى كانت تره اٌضا مع ذلك االب افندٌنا من قبل.واٌضا ما كان ٌفعله هإالء الشٌاطٌن االثنان
وهم صؽار الامال فى تجارتها فى ذلك المحل وهم ٌؽدقوا علٌها االموال بافعالهم واحدهم دون
اى استخدام من هذا الصدٌق له من نفوذ ابٌه وهم ٌذهبوا الى بورسٌعد وٌاتوا لها بكل جدٌد وكل
ما كان ٌدبرمن تدبٌر الأمر مما كانوا ٌعملوا فى المحل عند امال واكثر من كل ذلك وهم فى سن
صؽٌرة وفزع ورعب بما ٌفعلوا وحتى ابن امال الذى ٌعٌش بالخارج كان ٌتعامل مع أمر على
انه اخوه الصؽٌر الذى ات به امه من رجل مسلم تزوجته فى لحظة حب وطاٌش الامراة .كما
كان ٌوحى فى قصه وجود امر وتعلق امال به وهو لم ٌكن له ذلك االبن لها مع ذلك الصؽٌر اى
عداوة بل هو االخ الصؽٌر المسإل عن تلك االم واموالها واموال ذلك االبن.واٌضا فرٌدة
االخت له من اب اخر ولكن من دٌن تلك االم وكل من كان هنا من شباب مع أمر وهم السند فى
كل شئ وحتى فرٌدة اٌضا تلك االخت.وهو هذا ابنها الحقٌقى الذى ٌعٌش بالخارج ٌنزل باأمر
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كل ساب ولعنة اذ عرؾ ان امه ات لها من ٌرٌد وداها وهى علٌه الطلب من كل من حولها
لجمالها ومالها .وهو ذلك االبن جعلها امانة ذلك الصؽٌر وتلك االخت .وكل طرائؾ الاخر وقت
كانت على قلوب الجمٌع مثل الشهد وافعال امال التى كانت تاتى منها كل مصائب وذلك االبن
الذى لم ٌعرؾ طعم للحٌاة رؼم ثراء ما ٌعٌش فٌه فى استرالٌا والزوجة الحسناء وما ٌملك
وماانجاب اال انه عرؾ طعم الهدوء بعد ان اراتباط امه باابو فرٌدة وذلك الصؽٌر الذى كما لو
كان اخوه وهو ٌقبل ابنها ذلك على امه فى تلك القصة والشائعة على ام بمثل ماقال وٌعٌشوا
فٌه .ومااثبت له ذلك الحب واالمان وفرٌدة تنزل بهم اشد العقاب لرعبها علٌهم االثنان ولٌس هو
فقط على كل افعال الشٌطانة تلك وهم صؽار .اما حٌن كان مع امها فقد وضعت ٌداها فى الشق
منهم وتلك االم كما لو كانت هى االخرى تقوم بدورافندٌنا معهم ومع تفعل من دالل وتدلٌل لهم
االثنان مع ماكانت تترك العقاب لفرٌدة لهم وهى التتحمل ان ترى علٌهم اى لحظة تدخل على
قلوبهم من اى ضٌق او اقل شئ ٌؽضباهم رؼم انها تضعهم فى النار مما تفعل بهم وهم كانهم
ٌلهوا بذلك حتى حٌرة كل من حولها من رجال معها ..وفى السابق وما كان ٌفعال مع امال حتى
ان بعض التجار الكبار فى االسكندرٌة ومحافظات اخرى ظنوا انهم مهربٌن وهوكانوا فى اول
االلتحاق باالكادٌمٌة ومستوى عالى وهم بٌن الطالب اٌضا ٌنشرو كل افعال بٌئة واٌضا
االشتراك فى بطوالت الجامعات واالكادٌمٌة التى تمثل اروبا والعرب ومنها كرة القدم
االمرٌكٌة(الركلى)وهم ٌتفوق فى فرٌقها بما لهم من مهارات وجسد قوى فى تلك اللعبة وكسب
الاقوى البطوالت فٌها مع فرق مختلفةوانجذاب كل االكادٌمٌة بمن فٌها لهم مع بطوالتهم فى
االلعب االخرى لهم و اٌضا مع حب الجمٌع لهم واالهتمام بالدراسة ورؼم ذلك لم ٌكون مع
الشباب فى كل حفالتهم ورحالتهم وتلك العزلة لهم التى كانت اساس لكل جذابٌة اكثر ورؼم
ماقاموا به من انتشار لفساد بٌن هإالء الطالب لما ٌحبوا هإالء وماهم فٌه من اواسط مادٌة
كبٌرة واالكثر وهم ٌقاموا بدورالمدرسٌن مع الطالب الوافدٌن والشرح لهم وماٌسمى القرصات
وهم ٌجنوا المال من ذلك االمر حتى تخرجوا واصبحوا االثنان اٌضا فى مجال التدرٌس
والدراسات العالٌا هنا ومنحة الخارج رؼم ان كوكى الٌحتاج الى ذلك من صؽره اال انه فعال
بمكان راقى اٌضا فى عمل التدرٌس وما ٌحب من ذلك كما هو أمر والعن وهم كانوا فى نفس
الشٌطانة حٌن اردوا ان ٌصبحوا اطباء وٌستؽلوا عٌادة تلك االم الدكتورة ناهد وما فعلوا وهم
ٌقموا ببعض العملٌات البسٌطة لبعض البلطجٌة من اصدقائهم وهم ٌنشروا فى هذا الوسط انهم
على استعداد لكل عملٌة حتى بٌن نساء اللٌل وما كانوا معهم فى تلك الصٌاعة وعملٌات
االجهض والتولٌد وؼٌره وهم مما تعلموا من فرٌدة والدكتورة ناهد وشروق ومن مدرسة افندٌنا
وؼٌره فى طرائؾ انزلت بهم اشد العقاب من اللواء عالء والدكتورة وفرٌدة ولكن الباقى كان
فى سرورحتى اٌضا أسرالذى الٌحب اى تهرٌج وشخصٌة الشدٌدة وهو ٌتوال االمر كان فى
اعجب بهإالء الشٌاطٌن والكل ٌضع ٌده منهم فى الشق وافندٌنا الذى كان على استعداد الحضار
لهم رخصة طبٌة من شهادات وان طلب االمر لو فتح لهم جامعة خاصة وامور كلها استفذاذ
ولكنها محسوبة على الطرائؾ وماحدث والعروض المختلفة لهم من كل كبار التجار والمهربٌن
وهم ٌظنوا اٌضا ان ورائهم معلم كبٌر لٌس معرؾ طرٌقه الاحد مثل رواٌات السنما وهم ٌاتوا
بكل بضائع من بورسعٌد ومافعلوا فى كل مكان من االكادٌمٌة وباقى الكلٌات هم االثنان واؼراء
كل من حولهم حتى االخوة الكبار لهم وافندٌنا اٌضا وتلك المالبس التى كانوا ٌاتوا بها وتدخل
فى تجارة امال وؼٌره مما عاد على الجمٌع ومكسب اٌضا لالفندٌنا. .وشرى التى كانت سعٌدة
بذلك وما ٌفعلوا النها لها عمولتها التى التنازل عنها ابدا فى اى شئ من اى احد حتى لو باعت
اهلها فى ذلك المهم هو حقها المادى وهى تستحوز هى وفرٌدة على كل اموال ٌاتى بها أمر
باالخص تحت اى مسمى واالهم هو انهم ٌحافظوا على تلك االموال من اجل مستقلبه وما ٌنتفع
منها مثل ما حدث فى ان ٌكون شرٌك فى المنزل ودخول االكادٌمٌة والنفقة على فرٌدة ومن
اجل ان ٌعٌش فى مستوى راقى واالهم هو الزواج فى المستقبل كما تفعل االمهات فى هذا الشان
انها تدخر الابنهائها من اجل ان ٌستقر حٌن رإٌة ابنة الحالل وحتى ان كانت حب التضٌع منه
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بسبب انه لٌس لدٌه ما ٌقترن بها حتى لو كان اثناء الدراسة ولم ٌتخرج بعد .ولٌس هناك مناع
فى ذلك النه ٌملك ما ٌستطٌع به االنقاق واالراتباط والتذهب تلك الحبٌة الى من لدٌه المقدرة
فى ذلك وترابط به وتركه فى عذاب كما هو الحال وهم ٌستشهدوا له بذلك فى االفالم العربٌة
التى تحكى عن ذلك وفٌلم عبد الحلٌم المشهور( الوسادة الخالٌة ) وهم على علم انه ال حب له
وان امله هو النجاح والتفوق من اجل فرٌدة ونفسه ومن حوله رؼم فعال الحب له انذاك فى ذلك
الوقت ولو كان قرار االرتباط لم ٌمناع احد فى ذلك النه جدٌر بكل شئ .اال انه هو لم ٌكن له
حٌلة وهو بالفعل كان ٌزاهد كل شئ واالهم ما كان ٌوفره له افندٌنا من حب ورفاهٌة هو ومن
معه وهو الٌقلق فعال بشان ذلك المال ولكنه حب للشقاوة من مثل عمره انذاك..وحتى بعد
الوصول الى تلك االم وتلك البنات فى لندن واروبا كلها وهو معهم ..ومن قبل حب عادل ابٌها
وهو ٌعوضه بعدما ٌرى من افعال ابنته معه هى وشرى فى ذلك وحتى امال التى كانت تاكل
كل حق لما لها من سطوة التجار .ولكنها اٌضا كانت تعطى كل ما ٌستحق من نفسها الى فرٌدة
والتظهر له اى شئ من فرحتها بما ٌفعل وهى ترقص من داخلها بما ٌاتى لها وٌفعل وهو معها.
وهى تتكبر فى ذلك امامه مثل اصحاب االعمال اال انه كان ٌحس بما هى علٌه فى ذلك وهى
تترك له ذم دلك المحل الادارته معظم االوقات اكثر من حبٌها وزوجها عادل وفرٌدة وهى
تشاركهم فى ادارة هذا المحل والذهاب الٌه احٌانا اال انه هو وذلك الصدٌق واوأمر ابنها الذى
بالخارج والتنسئ دائما ان ترك كل االمور الى شرى تلك الرهٌبة فى ادارة االعمال حتى اصبح
لها هى امال سلسلة من تلك المحالت وهى كانت من االصوال فعال والنساء بنات االصوال فى
كل شئ مع زوجها وابنته تلك .ولم تتكبر علٌه وهى تعٌش تلك االمومة من جدٌد علٌه هو
وفرٌدة وذلك الصدٌق بعد رحٌل ابنها والهجرة الى استرالٌا واالقامة هناك مع تلك االسترالٌة
زوجته..وكل شئ والجمٌع كاد ان ٌجن مما من ٌعملوا عندها من رإٌة ذلك الحب لذلك االبن
وهو لٌس من دٌنها والدٌن اى احد من تلك االسرة معها وهى تقنع الجمٌع انه ابن زوحها وانه
ابنها هى ولن تقبل ان ٌعامل بؽٌر ذلك انه ابنها هى من صلبها والٌهم شئ انها من دٌن وهو من
دٌن وكل من عندها اٌضا كانوا من نفس دٌنها هى وهم ٌكٌدوا له كل كٌد ولكن دون اى جدو
من اى شئ.وهو ٌسطٌر على كل شئ ولكن بالحب وهو ٌجعل العمل على قدم وساق وقت
وجوده بٌنهم ورؼم قوة امال على الجمٌع اال انها حٌن التعرؾ ان تسٌطرعلٌهم فى اى لحظة
تجعله بٌنهم ومجرد رنة هاتفٌه له فقط ٌكون قبل الرد علٌها امامها فى اى وقت...واالن وهى
تبداء حفالتها تلك وهى تقول له بعد ان زادت فى الشراب وسٌجارة اخرى ومارى نفس الشئ
مع تلك الحلوٌات والمسلٌات والراس التى عالت وهم فى الطرٌق.ولوال ان السٌارة التى
امتالءت بالدخان واثر الشراب كانت مؽلقة ولمجرد فتح احد نوافذها تصبح لمن ٌراها االن كما
لو كانت ؼرزة متحركة.واها لو كان بطرٌق اى للجنة الاصبح االمر االن شئ اخر وفعل فاضح
بالطرٌق العام وكمثال تلك القضاٌا التى تمر علٌنا كل صباح فى صفحات الحوداث والجرائد
اال لكترونٌة من شباب وفتٌات فى سٌارة وهم ٌدخنوا الحشٌاش ولٌس اى فئة من فئات المجتمع
ونشر الفضٌحة التى تستحوز على قلوب الجمٌع وهم من المثقافٌن واصحاب الشهادة العالٌة
ولٌس اى شهادات وهو وعمله وما ٌترتب علٌه من ذلك وبعد اول كلمات منها وتلك السفاهة
وااللفظ التى تمنى من كل قلبه ان تقبالهم اى لجنة فى ذلك الطرٌق وهو ٌذهاب الى السجن
والفضٌحة اهون مما ٌسمع وهى تقول له
_عند اى صٌدلٌة قرٌبة اقؾ عشن تنزل تشترى حاجه كد..وهو ٌنظرالٌها وقد بداء على وجه
التؽٌر وهى تكمل
_ال حبٌبى مش ال فى دمؽك انت اسد وحش مش محتاج حاجة من دى وبعدٌن ٌعانى راح
تفوت على امك ال بتعمل البداع ان متعرفش ٌكون عندها الحاجات دى وانت عارؾ انا عندى
اقوى من اقوى حاجه ظهرت او موجودة دا عشن تشترى واقى بس مش اكتر ودا طبعا مش
عشنى انا او مارى اوحتى دودى انت عارؾ احنا ازاى واٌٌه هى باء دودوى و..ولم تكمل
وهى ترى علٌه الخجل والضٌق وهى تنظر الى مارى وهى تكمل
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_دا عشن فى هناك برضة شوٌة بنات من شرق اسٌا ودا الزم ٌكون فى واقى معهم واهو
ٌمكن نروح نجاٌب ام مصطفى وبطة وسومة وانا بصرحة مضمنش نظافة دواللواهو ٌعانى
االحتاٌط واجب وهى تضرب علٌه وهى تكمل
_ اها بطة انا عارفها بس برضة امان وهى محرومة من الرجالة وعمل زٌك وعاٌشه دور
القوٌة وهى ٌعانى راح تموت بس اهو الظروؾ باء وربنا ال بٌصبر .والنهارد تجاى تعٌش
شوٌة من نفسها ..وهى تنظر الى مارى التى كانت تزاد فى الشراب وهى تاخذ منها بعض من
تلك الحلوٌات وهى تاكل منها وتضع له منها فى فمه وهو ٌقود وهى تشاركه اٌضا فى شراب
تلك السٌجارة .وفعال كانهم فى جسلة مزاج وتجهٌزا للسهرة حمراء ولٌس اكثر وهى على نفس
الحوار ومارى تقول لها
_اٌه راٌك لو نخلى السهرة على السطح احسن هناك عنده ..فقالت لها فرٌدة
_فكرة برضة احلى من الفٌال هناك عشن طمع دودىهى والشؽاالت دى ال ممكن ٌكلوا الجو كله
وانتً عارفة دودى باء وافعالها فى الموضٌع دى وهى ممكن تاخده لٌها لوحدها وهى التقاوم
ابدا وكفاٌة عراشها ال راح بعد ماكنت انا السبب االول فى كدة بعد ظهورى ال هى كانت
بتسعى ورئه وظهور الكلب دا هو والحٌوان صحابه ورحٌلهم ال قالب حٌاتها كلها من اول
ماظهروا لٌها وعشوا معنا هناك وانا كان نفسئ تكون معنا دلوقتى امال ودى برضة طلقة
عارفة ٌعنى اٌه طلقة وهى قصٌرة كدة بس ما قولكٌش نار وهى طلقة ودودى صاروخ وشوٌة
اسلحة تانٌة على الدبابة جارته دى وبطة النص جنزٌر مدراعا االبٌض دى اسلحة اهى وحارب
باء انت ٌاابن الكلبةفقالت لها مارى
_طب والباقى ال كان معكى ومعه عشن عرض التوفٌر راح ٌكون مش كامل لو راحنا على
السطح فقالت فرٌدة لها وهى تضع الحلوٌات فى فمه وهو ٌاكد ٌاكل ٌدها كلم اقترابت من فمه
فى حب رؼم ما ٌسمع من تلك االشٌاء التى الٌحب سماعها وهى ترد على مارى
_اها عشن كدة بقول السطح احسن الن العرض راح ٌضٌع منا احنا الحفلة و السهرة دى
باالبشن ال عوزٌنه دا من التشكٌلة دى وع السطح اهو ممكن نكون انا بس على اساس محدش
راح ٌقدرٌقرب منا ها تجاى نروح على السطح احسن ونكون تحت حماٌة الحج وترحٌب الحجة
ومحدش راح ٌفكر هناك فٌنا فى اى شئ ولوان دا اساسى التفكٌر فى اى حاجه وانا معك والدنٌا
الولعة على هناك فى المنطقة بس السطح احلى صح ٌاله..وهى تنظر الٌه بقوة ثم اكملت
_وال ارواح بٌك عند اى حد من اصحابى وانت عارؾ دواللو كتٌر اواى االٌام دى..وكانها
رجل ٌتحدث مع صٌدة من الشارع وهى على تلك الوقحة فى ذلك وهو ٌرد علٌها بكل ثابت بعد
ان اخذ من ٌدها اخر قطعة حلو تطعمه اٌاها وهو ٌقود وهى التجعله ٌمسك اى شئ بٌده وهى
على ذلك االمرمعه وهو ٌتمنى من داخله الذهاب والعودة حٌث تلك الحجرة هناك والٌذهاب
معها بعدما ٌسمع ذلك وهو على ٌقٌن انه كالم فقط واستهزاء وبعض المرح من نساء ولٌس اى
نساء له وهو الٌخاؾ االن بعد ما احس منها عندما ات لها باالشٌاء وهو ٌراها قد احست به
وبخوفه من ان ٌكون مثل ذلك السفاه معه اال انه فعال ٌود ان ٌنام فى تلك الحجرة وٌبعد عنها
وهو ٌقول لها
_وماله السطح ٌنور وتشرفوا هناك بٌن الناس الطٌبٌن واالش..ولم ٌكملوهى تضربه على ما
تقع ٌدها على اى جزء من جسده المتاح لها ان تضرب فٌه وهى تقول له
_اٌه كمل االشراؾ مشئ االواسخ وال فى دمؽك دلوقتى على ٌاابن الو..ولم تكمل..ومارى
تتدخل فى الحدٌث قبل ان ٌتؽٌر الموقؾ وهى تقول لها لتعود بها الى ما كانت علٌه من حدٌث
سابقا
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_قولى ٌاقلبى انتً راح تلبسى اٌٌه وانتً معه..وفعال تعود بها الى ذلك الشئ من تلك السفلة من
جدٌد وهى تقول لها
_انا أل مش ح البس حاجه اناراح اقلع خالص هو طول حٌاته شاٌفنى وشاٌؾ كل الستات بهدوم
ادامه عمره ماشاؾ واحدة من ؼٌر هدوم خالص ٌعانى حتى وال مشاهد اباحً من المتاح االٌام
دى مش فلٌم كامل والحتى صورة زى زمن ما كانت منتشره على اٌامنا احنا المجالت ال بالى
بالك دى عارفها طبعا ها ومع انتشار االسهل دلوقتى وفى زمنه من االفالم والحاجات العسل
دى بس هو باء مسكٌن كبٌره اقوى كان ٌشوؾ فرخة الجمعٌة ال من ؼٌر رٌش بس او لما
كانت تنطؾ ادامه وتقالع الرٌش بعد الدبح ٌعانى مش حتى وهى حٌة دا باء كبٌره (زى النكتة
عارفها طبعا بتاعت الدٌوك ال قال وحد فٌها لتانى بالش نروح السٌنما وتعال نروح الجمعٌة
بٌقول فٌها فراخ مستوردة من ؼٌررٌش) فاكرها طبعا وانت وصحابك ال كنت مش فى الجمعٌة
كنتم فى بالد المستوردة ال فٌها كل النسوان من ؼٌر هدوم فاكر..وهى ترقع الضحكة تهز
السٌارة ومارى من الخلؾ تضحك ولكن! بحسرة على ما تسمع وقد فاهمت تلك النكتة وتعرؾ
مما تعلمت منها وسمعت وراءت منها هناك وهنا وتلك القصص التى هى بٌنهم وهى قد علمت
فعال من قبل رإاٌته ومن بعد انه فعال رؼم كل تلك النساء من حوله وحتى من ٌعرؾ وتعارؾ
بهم لم ٌنظرالى اى امراة وان كانت الجمٌع كانوا بكل حرٌة فى كل وقت معه وعلى كل راحتهم
وهم امامه حتى فى مالبس البحر او النوم حتى تلك الدكتورة ناهد التى كانت على كل حرٌتها
امامه بمالبس نومها كا ابن لها وهو ٌنام فى بٌتها ان كان معها زوجها اللواء عالء وابنتها او
وهو وحدها معها فى ؼٌب زوجها بعد سافر ابنتها شروق مع زوجها الى الخلٌج بعد زواجها
.رؼم تعود تلك الزوجة على ؼٌاب زوجها والحٌاة العسكرٌة لزوجها اال انه بعد معرفة اٌضا
كما حدث مع ابو فرٌدة وكؤنه االبن المسإل رؼم سفر ذلك االب للعمل وترك ابنته دائما اال انه
مع ظهوره كان وكؤنه االخ واالبن المسإل وجوده فى ؼٌاب وحضورهذا االب ونفس الشئ
اللواء عالء وهو ٌترك الدكتورة وابنته فى ؼٌابه وكانهم لم ٌكون تعود بذلك الشئ وانه البد من
تواجده.حتى وام فرٌدة التى اصبحت التؤمن على بناتها اال فى وجودهم هو صدٌقه والخروج
والدخول والاى شئ اال باذن منها لهم وكل تحركتهم بعلمها كما كانت تفعل شرى وفرٌدة هنا
وهى تلك الطبٌة االم لم تكن بحرٌتها امام زوج ابنتها تلك رؼم انه نفس الشئ من حٌاة وتربٌة
أمر.وحتى شرى التى كانت معه هو وصدٌقه على ذلك االمر النهم بالنسبة لها اوالدها ولٌس
اخوة لها.ومع ان الشباب الكبار منهم هم نفس الشئ اال انهم كانوا ٌتعملوا مع هإالء انهم صؽار
وباالخص أمر لم كان من كل امانة من اول للقاء بفرٌدة التى جعلت منه بقصتها تلك معه كل
االمن واالمان لمن ٌعرفه وشرى التى كانت تفرح بهذا الحب له وهى اول من كانت اساس قوى
لصداقة بٌنه وبٌن هذا ابن افندٌنا وهى تسعد باختٌارها ذلك الذى لم تندم علٌه ابدا فى شئ تفخر
به نفسها واحساسها الصادق من اول رإٌة ذلك الصؽٌر وهى تعٌش مع كوكى اخت كبٌرة له
وام رؼم انها من عمر فرٌدة ومافعل هو فى اول اختبارات افنٌدٌنا الذى نفسه كان قد اصبح هذا
فى قلبه االبن الثانى الصؽٌر واخوكوكى ولٌس اى ابن وهو ٌرى ذلك القلب المٌت حٌن دخل
قفص ذلك االسد الذى ٌربٌه وهو بكل ثبات وقلب جبار حٌن كانت شرى معه اٌضا ورؼم انه
اختبار وفٌه كل التامٌن والحرص اال انه لما ٌهتز من اول لحظة وهو اٌضا ٌرٌد الذهاب بقوة
نحو االسد كما لو ٌقترب من كالب الٌخاؾ منه حتى ان شرى هى من تفزعت من ذلك هى
وباقى الشباب وكوكى الذى بكل حب صراخ ونزلت الدموع منه على من عرؾ واحب رؼم
تلك البداٌة التى كانت بٌنهم من افعال الصبٌان وصول االمر الى مجلس تادٌبى امام ادارة
المدرسة فى افعالهم مع بعض لكن هو وجود شرى والتعلق به من اول رإٌته والتعارؾ بوالده
ذلك الطٌب وماكان من ذلك الحب وتلك البداٌة واالكثر حٌن خرجت به شرى واالسئلة من
افنٌدنا له وذلك الرد منه الذى جعل منه ان ٌصبح حكٌما تلك االسرة كما اتفق الجمٌع فى ذلك
مما سمع من الرد وتبرٌر تلك الشجاعة وهو ٌظهر انه اضعؾ ماٌكون وماكان من االمرؼٌر
259

الجزء االول

حد الموس(حبيبتى)

انه فقط ٌعلم انه كان داخل القفص ومعه شرى ومدرب االسد وهذا اول ماكان له من عدم
الخوؾ وان االسود لتاهجم اال كانت جوعانه وماكان امامه هو اسد ولٌس االنثى وهى التى
تكون االخطر والشئ اكثر الن االمر اختبار واالهم هو وجود شرى فى ذلك وهى من وقتها قد
حفرت اسمه فى قلبها وؼٌره من الرد الوافى ولكن فعال هٌات فاالمرهو االصعب لوجود انسان
وحده وفى سنه مع اسد فى قفص وهى تلك الشجاعة والقوة التى جعلت من افندٌنا ان ٌجعله فى
منزلة االبن فى كل شئ حتى المصروؾ وكل ماكان الابنه وهإالء الشباب معه بالاى فرق فى
ذلك..وهو اذ اصبح الخوؾ منه لما ٌحمل من كل تقإى وحب وزهد لم ٌكن لمثل من فى عمره
وتلك المراهقة التى ٌمر بها كل انسان اال انها كانت من اهم معالم القوى له ولٌس هو واحده بال
للجمٌع من االصدقاء وتلك البنات وجو االسرة الذى اصبح هو المفروض فى تلك الحٌاة
علٌهم..وحتى اللواء عالء الذى كان ٌسخرمنه وهو ٌنام معهم فى بٌته وهو ٌقول له
_روح عشن تنام فى حضن الدكتورة وتعطٌك الرضاعة ٌاابن امك..وهو ٌقصد هى تلك
الدكتورة لما اصبحت له ام فعال رؼم االحترام الشدٌد بٌن ذلك الرجل وحبه لتلك المراة التى لم
ٌنادى علٌها فى ٌوم من دون استخدم لقب لها فى كل وقت ورؼم اٌضا ان أمر كان ضابط فى
السالح معه وتحت قٌادته ولٌس اى ضابط وهو له عمق واعماق من حب كال من كان معه من
اصؽر جندى الى اكبر راتبة فى هذا السالح وهو لٌس خرٌج حربٌة او احد كلٌات الحربٌة بل
هو ضابط اكادٌمى ٌحمل الدرجة العلمٌة المدنٌة فى الهندسة وهو الٌنسه احد ابدا حتى هإالء
المجندٌن من كل الطبقات ومختلؾ المإهالت والمحافظات فى مصر ومن منهم من قد انهى
الخدمة وٌتصادؾ وٌره وهم كانوا ٌعتبرنه كما ٌقول الجندى حٌن رإاٌة ضابط او راتٌة حتى لو
صؽٌرة وٌتعامل بحب مع من هو مجند انه من الجنة نعم( ضابط من الجنة) رؼم شرسته فى
السالح وهو ٌخرج بكل حب ما لدى الجمٌع ممن معه من كل طاقة داخلهم وهم ٌخضوا اشرس
المواجهات فى الفترات التى كان بها فى هذا السالح من تدرٌبات وعملٌات فى الفترة السابقة
وكما هو معروؾ فى سالح الصاعقة والمظالت باالخص فى العسكرٌة ولٌس هذا بال امال
اٌضا التى التطٌق مالبسها حتى فى فصل الشتاء ولو انها كانت ٌترك لها االمر لكانت تجلس
دون اى شئ نهائى طول الوقت فى البٌت وهى على ذلك فعال وهى معها فرٌدة او زوجها
ولوال الخجل والحٌاء وهى ترتدى فقط امام أمر بعض تلك المالبس امامه لمعرفه باالحٌاء وهى
لٌس علٌها اى شئ منه ابدا اال انها من حبها له وعلمها انه الٌستطٌع ان ٌراها ذلك اال بما هو
متاح كاام تعٌش معه ومعهم وهى تظن انها عروسة جدٌدة طول الوقت فى شهر العسل وما
تفعله معه من مداعبات طول الوقت وذلك الرد القذر منها حٌن كانت تترد امامها تلك الجملة
وباالخص من افندٌنا وامام الجمٌع رجال ونساء ومنهم اللواء وزجته (عن اذهاب لتعطٌك امك
الرضاعة)والتعمد من افنٌدٌنا ان ٌقولها له مع امال التى كانت ترد بتلك القذرة وهى التستحى
من احد وتعلٌقات ام حسن االقذار كارٌفٌة وامال تحضنه امام الجمٌع وهى تقول انها
_ٌارٌت فى لبن فى صدرى كنت ارضع به ولكن فى مكان تانى ان كان ٌعرؾ ان ٌخرجه
وٌرضعه..بكل اباحٌة العن مماتفعل فرٌدة االن واالباحة حتى تتدخل الدكتورة ناهد لتنهى االمر
بعدماتسمع ما ترٌد اٌضا كامراة ولكنها تحس بناره وماهو فٌه وتلك الؽالسة من الجمٌع وهى
تنهى تلك االباحٌة بشخصٌتها تلك وشرى هو على هواه ما ٌحدث..وحتى فرٌدة وعادل ابوها لم
ٌكن لهم الؽٌرة فى ذلك من منظر امال وهى بكل حرٌتها امامه وهو قد اصبح بالفعل االبن لها
امال وعادل و االخ لفرٌدة االصؽر واالبن اٌضا لها واسرة واحدة مع بعضهم البعض وؼٌرته
هو علٌهم فى ذلك من ؼٌرة االبناء على امه واخته الاحد اال على حرٌته معه وهذا االمر لم ٌكن
بعٌد علٌها هى مارى نفسها بعد ان كانت هى وتلك التإام واالم على نفس الشئ رؼم انهم
ٌعٌشوا فى اروبا اال انهم كانوا فى اشد االلتزام امام الجمٌع من حكم تلك االم علٌهم.وهم على
كل حرٌتهم وهم وحدهم فقط ولٌس حتى امام اى احد من رجال تلك االم المخلصٌن ولٌس اى
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مخلصٌن بل منهم فعال ذلك الرجل المقرب من تلك االم والذى راب تلك التإام ومعها مارى
حٌن ات الٌهم وهى لم تبداء بعد فى دراستها الجامعٌة وقد اصبحت االبنة الثانٌة فى ذلك الوقت
وطول تلك العشرة وحتى امام تلك الشؽاالت النساء وهى الترٌد ان تجعل من اجسامهم الرخص
وهى تجعل لهم العزالة فى حٌاة خاصة بهم للقضاء اى متاعة لهم رؼم انه هو الطبٌعى من
مالبس ومظهر الٌوم لكل البنات هناك وهنا اٌضا وهى تجعل منهم فاكهة محرمة الٌستطٌع احد
االقتراب منها كما كانت هنا فرٌدة وشرى وشروق تلك اٌضا وافندٌنا وكل من معه ٌقوم بذلك
الشئ معهم من جعلهم فى ابراج عالٌة وٌشتاق الكل ان ٌرى مجرد نظرة منهم ولكن! فعال مع
امر كان مصرح له بكل شئ وهو الٌرفع بصره الٌهم اال كما ٌتعامل االبن مع امه اواالخ مع
اخته ولٌس اى اخت بال الكبٌرة بكل احترام..وهى تكمل كلمها الى مارى وهى تقول لها
_وانتً باء ٌاحبتى راح تقلعى معى والراح تلبسى قمٌص النوم ال انا اشترتهلك امبارح واحنا
بنستعد الستقباله النهارد..فقالت لها مارى
_معرفش حضرتك ال تشوفٌه بس انا اعرؾ ان محدش بٌجرواء وٌشارك حضرتك فى حاجه
تخصك ودا مش اى حاجه بالنسبة لكى وانتً ممكن تولعى الدنٌا لو حد بس بص له ؼٌرك ٌبوء
ازاى راح اشارك انا كفاٌة اشوؾ الحب على الطبٌعة مش مشاهدة مصورة اوال كانوا بنشوؾ
هناك فى سر من الحاجات ال هى من انتاج افالم دودى لبنات ال كانوا هم ٌعانى والستات ال
بٌشتؽلوا عندها بس اوعى تقولها
_نعم ٌاقلب ماما وٌعانى هى مش عارفة وال راب خٌر من ال اشترا وهى ال مربٌكم واهو
طباخ السم
_أل حضرتك انتً عارفة احنا عمرنا مدقنا اكتر من المشاهدة ومعكى انتً بس بحاجه التعلٌم
ٌادكتورة وال اٌه..وهى فى خبث مما تقول وقد لعب الشراب بهم وظهر اثر الحشٌش على
واجهم االثنان او ما تصنعه فرٌدة من عمل الدمػ وهى الٌإثر فٌها شئ ولٌس كونها من
اصحاب المزاج أل بل النها التختلؾ عن الجمٌع فى كل قوة وهى تعلم انها مصدر قلق ومطلوبة
فى اى وقت وقد تقع تحت شرك ما هو اشرس من كل تلك االمور..ومارى تكمل وهى تقول لها
_وانا مش عارفة ازاى راح تسٌبى الكل ٌشارك معكى واالبشن والعرض من كل الستات دى
ال راح تجاى..فقالت لها فرٌدة
_معلش انا طول عمرى اناٌٌة انما النهارد حفلة وعوز الكل ٌفرح وٌدوق طعم الشئ ال طول
عمرى سجنه فى زنزنة قلبى واالهم هو ٌروحى افرحه ساعة او اقل حسب قوته وٌدوق كل ال
نفسه فٌه من الستات دى ال حولٌه او المتاح دلوقتى ادامنا واهى وحدة زى الباقى بس هى
بصراحة معه هو تفرق الن كل وحدة تختلؾ بالنسبة له ولقلبه وانتى ٌحبتى برضة اهو ٌدوقك
ٌعانى حفلة وتتحرم علٌكى انتً وانا مفٌش مشاكل مصرح لكى وعشن كدة بقول نخده ونروح
اى مكان تانى بعٌد انا وانتى اهو لما اتعب انا تبدلى معى علٌه انا راح اعمل حسابى معه فى
المنشطات ال من اختراعى بس بعد ما اتماتع بقوته الطبعٌة واهو ٌكون اللٌل كله باء مش الزم
ساعة وخلص اهى عشن الذكرة وانا بترحم علٌه..وهى بكل واقحة وسفلة تتحدث فى ذلك
فقالت لها مارى
_طب والباقى مش نستن بكرة الصباح لم ٌجاوا واهو تكون شرى والدكتورة وش.ولم
تكمل..وقبل ان ٌتؽٌر نظر أمر فعال الى ما قالت مارى عن اعز النساء االن له ولها هى
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فرٌدة..كانت فرٌدة انقلبت وهى تنظر الٌها ٌتلك النظرة وعادة الى طبٌعتها فى لحظة حتى انه
هو عاد الى النظر امامه وهى تقول لها والؽضب على وجهها وبكل حزم
_مارى الكالم على دواللو باالخص الدكتورة وشرى بحدود وحذرى..وساد صمت بٌنهم وهو
قبل ان ٌسال الى اٌن ٌذهاب وهو ٌسٌر فى طرٌق الكورنٌش والٌعلم الى اٌن سٌذهب بهم واٌن
ٌعٌشوا الى االن..وهى تقطع الصمت من جدٌد بعد ان اشعلت سٌجارة عادٌة لتقول له
_نفسك فى السطح ها ال ٌاروح امك اطلع التجمع الخامس عارفه طبعا..وجهها قد عاد الى
الجادٌة..وهى تمد ٌدها الى مارى التى افاقت مما كانت فٌه من شراب على ما تكلمت به فرٌدة
ومن نظراتها وقد اخذها الرعب منها  .وهى فرٌدة ترٌد بعض من الشراب بعد ان اؼلقت مارى
تلك الزجاجة وبعض من تلك االشٌاء التى الى جوراها وهى تنظر لها وتعود الى ما كانت علٌه
من وجهها الطلق المرح مرة اخرى والذى ٌختلؾ حٌن تتؽٌر وتظهر كاطبٌة او العالمة او
فرٌدة احد ملكات الجان ولٌس من الجن العادى بال فعال ملكة من مملك هذا العالم..وهى تقول
لها
_انا فعال خاٌفه من دودى قوى وانتً عارفة دودى لو ات لها الفرصة وهى بتعتبره ابو بناتها
فاكرة الكلمة دى ال على طول تقولها ونفسها الفرصة تكون حقٌقى وهى عمله حساب قال اٌٌه
لى ولٌكم وهى نفس الحب القوى له وقال اٌٌه انه ابنها ومش اى ابن ال الحفٌد وهى بادلع فٌه
وتوفر كل طلبته الحفٌد باء فاكرها وهى نفسها ها بس قال خاٌفه من الكالم والناس مع ان دا
طبٌعى هنا مش بره بس ان تربط وحدة زٌها به وهو برضة لو حاصل راح ٌعٌش معها زوج
مخلص اوى بس انا برضة لو اضمانها بس واخاؾ انها تخونه او تكسر قلبه انا معرفهش
كوٌس زٌكم انتً وقلبى تإامى اٌٌه راٌك اجوزهللو احلى واهو برضة على االقل ٌتحارم على
ساعتها انا وتإامى الن راح ٌكون جوز ماما مش صح ٌاقلبى..وهى تنظر له وهو ٌشعل
سٌجارة عادٌة اخراجها من علبته..وهى التى اشعالته له بعد ان اخذتها منه بعد ان وضعه فى
فمه وهى تخرجها من فمه .دون ان ٌعقب علٌها فٌما تفعل معه وهو على ذلك الصمت وهى
تعود بها الى فمه وهى تقول الى مارى
_اكالمى ٌاقلبى اٌه راٌك فى دودى انا حساس بحبها اوى وانتً كمان ولو على انا امه واهو
ٌعٌش بالش امواته وده شرطى عشن ٌعٌش ان ٌتجوزك انتى واال اضربه برصاص..وهى
تقمس دور الرحل (ذكى رستم) فى افالمه وهى تكمل
_اها الرصاص مش حرمان من الثروة بس وخالص أل دا ضرب برصاص..ومارى التسطٌع
الرد علٌها وال اى تعقٌب خوفا ان تخطاء وباالخص هى التعرؾ عن تلك االم ال كل خٌر او لم
ترى منها ال الخٌر والحب وهى رؼم ما تعرؾ التصدق عنها اى شئ هى وتإام فرٌدة النها
معهم هى االم ولٌس اى ام اروبٌة او حتى تلك الكردستنٌة او االٌرانٌة كما علم عنها وما تعلمت
وعاشت هناك بل هى ام مصرٌة وصعٌدٌة فى كل شئ..وقبل ان تكمل فرٌدة حفالتها التى كانت
تمنى ان تستمر طول الطرٌق حتى ٌصال الى البٌت وهى تجعل من المتاعة فى ذلك لهم وهى
على ٌقٌن انها لن تم اى متاعة السباب كثٌرة ومنها ما تعلم بما سٌحدث من االن حتى الصباح
وهى تمنى ان التخونه قوته او ٌحدث ما الٌكون فى اى حسابات وهى ترٌد عمل تلك المتاعة
كى تعطى نفسها فرصة اثناء ذلك االمر للتفكٌر وضع كل اسالٌب الدفاع وهى بذلك االمر حٌث
التفكر اال وهى تشؽل بالها فى شئ اخر على عكس ما ٌعرؾ الجمٌع من صفاء الذهن من اجل
التفكٌر والتدبٌر ومن هم فى اشٌاء من مثلها من اصحاب القوة الخارقة وتلك الحسات التى هى
من المواهبة التى ٌمن بها المولى عز وجل واالكثر انها تعرؾ انه لن تكون له اى متاعة فى
ذلك من هذا السفاه وتلك االفعال التى تشبه نساء الحارات وقذارت بنات اللٌل وبائعات
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الهوى.وهى تعود الى مارى بنظرها وهى ترسل لها من جدٌد نظرات الحب وترٌد ان تشاركها
معها فٌما ستفعل وهى تعرؾ انها اذا كانت تحب اشاركه معها فى شئ فهو كما فعلت حٌن
وضع تلك الذكرٌات من تلك االؼانى او الكالم عن الرومانسٌة وهى تقراء ذلك فى راسه ولكن!
هى لها مالها من امور ترٌد ان تنشاطه والتجعل منه عشاق االن متٌم( كٌتو) كما قالتها لمارى
وهى تقول لها
_اصل الواد قلبه بٌوجعه عوز حد ٌدلعه..فى االؼانٌة المشهورة للمطرب (بهاء سلطان) وهى
تدخل الى اؼانٌة اخرى لنفس المطرب وهى تاخذ وجه بٌدها لٌنظر الٌها وهى تؽنى له..وكان
الشئ الذى هى فٌه على ؼٌر ما فى كل البنات وما لٌس مكمل لها من كل ما فٌها من انوثة
وجمال وعلم هى وشرى هو ذلك النشذاذ فى صوتهم اذا ؼنوا فقط او عال صوت شرى التى
تشبه الردحٌن فى اسلوابها هى وفرٌدة وتحس معهم بالتلوث السمعى .وهى تؽنى له وهو
ٌنظرالٌها
_ انا زعالتك فى حاجة طب اٌه ٌاحبٌى هى ..ومارى فى الخلؾ عادت لشراب وهى تود انت
تقول لها (بالش تؽنى ارجوكى) وهى تردد اؼنٌة اخرى وهى تضؽط وتشد فً خده الذى بٌن
ٌدها..وهى تؽنى
_ انت الل لى انت بس فى الدنٌا دى انت بس حكم الهوا علٌك وعلى انت بس
وهى كانها فعال تنزل به عقب االن العن بصوتها ذلك الذى ٌخرجه عن شعوره رؼم كل
مافعلت من اباحٌة فى كالمها السابق وهو ٌود ان تعود الى تلك االباحٌة افضل من الؽناء وهى
االن تعود بهم الى حٌث ترٌد وتفعل وهى تجعلهم بشتٌاق منهم هم لذلك فى اسلوابها هذا وهى
تقول لمارى
_هو نفسه دلوقتى نسمع حكم علٌنا الهوا لست عارفها ام كلثوم او نكالم فى قواعد العشق
االربعٌن (لجالل الدٌن الرومى) الكتاب ال خلتك قراتٌه فاكرها بتاع (شمس التبرٌزى) ونقعد
باء ونعٌش الحب والوهم وٌتحول هو للعشاق المتٌم ٌاختى ٌعسل انتً..وهى تقبال فى وجه
وتقول له
_ كٌتو اوى
...................
وقبل ان تكمل حفالتها كانت هناك حفلة من شكل اخرى وعلٌها هى ومارى وانقالب االمر كله
وانتعش الموقؾ ولٌس كما كانت هى ترٌد من انتشاعة اخرى جعلت منه هو ان ٌعٌش علٌها ما
باقى من الوقت عند اول رنة له على هاتفه الذى ٌحمله من احداث انواع التقنٌة والذى اعطته له
مارى وهو ٌعود معها من ذلك اللقاء وجعلته ٌؽٌر الشرٌحة التى كانت فى هاتفه هو وهى تطلب
منه استخدم ذلك الهاتؾ الذى ات به من الخارج وهو لم ٌشاء ان ٌرفض طلبها بالحب لما كان
قد احس من متاعة اللقاء والرحلة تلك ولما ٌحس بدور ذلك الهاتؾ اللٌلة وما ٌحمل من
امكانٌة..وفرٌدة تاخذه منه لترى رقم الطلب قبل ان ٌري هو من ٌطلبه وقد عادت الى طبٌعتها و
كما هى عادته معه من كل شئ بٌنهم وهى كا ام او اكثر حتى من زوجة فى تلك االنانٌة وهى
ترى الرقم الطالب وكانها احدى خدمات شركة االتصاالت من ارقام الخدمة للعروض ولكنها
تعرؾ ماذلك الرقم وهى تشؽل رداٌو السٌارة على موجة( اؾ ام) كما هو حال سٌنما السٌارات
فى ذلك وهى تعرض االفالم والصوت ٌكون من رداٌو السٌارة لتبداء بذلك اول الحفلة وقناة
الٌوتٌوب التى تشبه الفضائٌات والبث من اى جهاز حتى الرادٌو وباالخص تلك التقنٌة فى تلك
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القناة التى ظهر لها هذا الرقم على الهاتؾ ..وكان وهو قد اشتعالت به النار قبل رنة الهاتؾ
وهو ٌود لوصفع كل منهم على وجهها ونزل وتركهم على ما ٌفعلوا وٌقولوا من تلك االلفظ وقلة
الحٌاء هذة التى لم تكن معهودة رؼم انتشارها تلك االٌام وعاد الى حٌث كان فى تلك الفترة
السابقة ومع من ٌحب االن من هإالء الناس وهو براسه كل الشتائم وما فى قاموس اللعنات
وهى تظهر فى راسه بكل وضوح وٌود لوتصل الٌها بلسانه ولكنه الٌستطٌع اال ان ٌجعلها
تقراءها هى من نفسها..وحٌن بداءت فى ذلك فى قراءة مابراسه.كانت تلك الرنة التى من خالل
اى محمول ٌعمل من خالل النت ٌمكن ان ٌدخل على ماتحتوى من ملؾ صوتى كقناة على(
الٌوتبوب) او من خالل اى رداٌو به موجة (اؾ ام) كما هى فعلت من نفسها لما تعلم من خبرتها
باالمر وهى محطة بث اذاعى هوائى ومرائً اٌضا او الوتس المتاح من التواصل واالتصال
ولكنها هى محطة وكالة شاملة كما هو الحال الٌوم من تلك المحطات التلفزٌونٌة الفضائٌة
الخاصة التى تبث ارسالها بكل سهولة ومن قدٌم حٌن انشاءت االداعة المصرٌة مثل محطات
االؼانى كالتى كانت سابقا ومنها التى كانت خاصة با اؼانى ام كثلوم حٌن كانت ثبث والٌعرؾ
لها احد مصادر ومثل المحطات الخاصة التى فى اروبا واالنتشرار بعد ذلك فى العالم وهى
تشبه تلك المحطات الفضائٌة كالتى تشتهر فى عالم االطفال ولها طبعها الخاص وهى احد
تقنٌات افندٌنا واستودٌو كامل هواء وتصوٌر حتى اصبحت وكالة اعالمٌة ولها برامجها الخاصة
مثل برامج التوك شو وهى اول االمر كانت استودٌو خاص بهإالء الشباب فقط وما ٌقدموا فٌه
من اعمال خاصة بهم ولهم فقط واشباع للكل هواٌة لهم فنٌة كما كان حلم اى شباب فى عمرهم
وهو الفن والتمثٌل وكل االعمال التى كانوا ٌقوموا بها من قصص عالمٌة ومحلٌة وتؽٌر فى
نصوصها بما ٌحلوا لهم واخراج عالى من مخرجٌن متخصصٌن وكتابة نص كان معظمها ٌقوم
بها أ مر وكومٌدٌا مثل التى كانت تقدم على قنوات موجة كومٌدى وؼٌره من القنوات قبل ظهور
تلك المحطات الفضائٌة وافندٌنا ٌشبع رؼبات هإالء الشباب من كل جدٌد وممارسة حٌاة الشباب
لمن هم امثالهم فى كل مكان فى الجامعة والنادى حتى الٌحسوا بالفرق فى هذا المجمتع وهو
ٌنشاء لهم اٌضا نادى دٌسكو خاص بهم فقط حتى كان الطلب منه من بعض المجرجٌن
والمنتجٌن والنقاد الاعجابهم بما ٌروا فى تلك االعمال وهو الٌهتم باى كسب مادى من ذلك وهو
ٌفعل ذلك لهم هم فقط ولكن! كما ٌقول المثل (الدنٌا التعطى محتاج) حتى اصبحت على هذا
الشكل الكبٌر وكالة اعالمٌة وصحفٌة من احدى مجموعة شركاته ولكن تحت ادارة شرى فقط
وهى المسإلة عنها مسإلٌة كاملة وبااسمها هى كما لو كان احد محطات( اى ار تى) لرجال
االعمال العربى السعودي وذلك كان هو رقمها التردى على الرداٌو وموقع على النت وهى مثل
تلك الصحاؾ االلكترونٌة..وكل االعمال التى كان ٌقوم بتمثٌل فٌها ولعب االدوار هم هإالء
الشباب واالخراج احٌانا وهندسة صوتٌة واعلى التقنٌات والتكنولوجٌا منذ ان انشائها وكل
الترفٌهات لهإالء جمٌعا هم فقط وحتى الٌكون لهم احتك باى احد خارجى اال من اجل اخذ
الخبرات فقط واالحساس بفراق العٌش وهم كانوا كل شئ مع بعض ولم ٌهتم بان تكون لهم
الصداقات الخارجٌة اال قلٌل بحكم التواجد فى اى مكان هم فٌه او البطوالت الرٌاضٌة لهم
جمعٌا وتلك السفرٌات بما فٌهم شرى وهى على نفس الشئ من التدرٌبات مثلهم هإالء الشباب
والبطوالت وحتى رحالت الجامعة وزارة الشباب كانت لهم مثلها رؼم توفرها لهم بكل
التخفٌضات اال ان افندٌنا كان ٌجعل لهم مثلها على نفقته الشخصٌة وحتى البطوالت التى كانت
تتطلب السفر وعلى نفقة الدولة كان هو ٌقوم بهاعلى نفقته الخاصة اذ كان المرشح احد ابنائه
حتى الٌعطى الفرصة الاحد ان ٌتالعب فى االمر ودخول الواسطة والمحسبوبٌة وٌضٌع السفر
علٌهم رؼم انه كان الٌختالؾ احد فى الترٌشح على هإالء الشباب ان كان علٌه ان ٌالعب
خارج مصر ولكن رؼم انه وسطوته على اى شئ اال انه كان ٌحب ذلك االمر من االنقاق
والتكافل بكل شئ حتى ان الشاب كان االهم لهم الفوز من اجل ذلك االب الحٌب الذى لم ٌبخل
على احد ابدا وكل شئ حتى ابحاث فرٌدة وشروق وباالخص فرٌدة فى كل وقت وماترٌد
وشرى التى هى االبنة له رسمى..وقبل ان تذهاب وٌذهاب أمر بالذكرة الى كل تلك االعمال
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التى لم ترك عمل سٌنمائى محلى او عالمى او رواٌة مشهورة او برنامج اذاعى قدٌم او جدٌد
والقدٌم خصٌاصا وأمر ٌعٌد كتابة النصوص بشكل اخر وما كان ٌكتب من قصص خاصة به
والتى كانت تخفى على الجمٌع كما ٌظن حتى اظهرت فرٌدة تلك االشٌاء وهم ٌقوموا بتمثٌلها
وما كان معروؾ لهم هم من موهبته فى ذلك حٌن ؼٌر اوال بعض اسلواب بعض االعمال وهم
فى جلسات السمر وهم على مشاهدات لتلك السهرات واالفالم والسهر مع البرامج والمذٌاع وهم
فى سخرٌة احٌانا وتعلٌقات على ما ٌقدم فى تلك االمسٌات والمشاهدة واالستماع.وكوكى ذلك
الصدٌق وهو ٌظن نفسه العندلٌب وهو ٌحب الؽناء وصوته فعال الجمٌل ولٌس اى مجاملة له
لثراء والده الفاحش وما ٌقدمه من ؼناء فى كل مناسبة ومكان ومعه المإلؾ حبٌه وتلحٌن على
مستوى وما كان ٌعود علٌهم من هذا الؽناء كما كان لمطرب االخبار وما كان ٌحدث له من حب
الؽناء كما كان ٌكتب االستاذ (احمدرجب) وٌرسم الفنان (مصطفى حسٌن) واالهم هو ذلك
المطرب وتلك الشللة كما لوكان (فرٌدشوقى) حٌن ؼنى (طب و هلل زمن زمن و هلل)فى فٌلم(
شروق وؼروب) والتعلٌق علٌه من المعزٌم (انتوا راح تطفحونا اللقمة ال اكلتهللنا )وانقالب
الفرح كما كان ٌحدث فى افالم زمان واحداث ذلك العصر من افسداد االفراح ولكن! كان العكس
حٌن كانت قد استؽالت تلك االم ذلك الشئ لهم من اسلوب الشٌطانة ذلك وتلك المواهبة فى
الؽناء والعزؾ لهم فى مراهناتها الخاصة حٌن وجدت علٌهم ذلك االمر فى حفلة زوج ابنة
البرفسٌر الٌهودى وماكان قبل الرحٌل وهى ترهن بهم الاحٌاء حفلة فى اسرائٌل نفسها ولٌس
كما كانت تفعل فى احٌاء حفالت الٌهود هناك ممن معها حتى ذع صٌتهم وشكل جدٌد قد
اختراعته فى المراهنات عن ذلك المشهور فى اروبا وعالمها هى ..واخر االمرحفلة فى اسرئٌل
ومع متهدحفالت ٌهودى مؽربى على انهم فرقة شباب ٌهودٌه وفعال اشتراك مع اهم فراق
اسرائٌل فى احٌاء حفلة ات بااكبر داخل فى تارٌخ هذا الرجل واشتراك مع أمر فرٌق من رجال
العملٌات المصرٌة فى االمن القومى لتكمل السخرٌة وهم كانوا قد اثبتوا انهم من ٌهود المؽرب
والعرب حتى ان دودى تلك االم صدقت ان ذلك الفرٌق معه من الٌهود وهى نعم بها بعض
الشك وكل من معها لم ٌشك ابدا انهم اال ٌهود ومن ابطال الؽناء والحفالت فى العالم واسرائٌل
وما فعلوا فى تلك اللٌلة وقدموا من فقرات و كل الفقرات فى ذلك المهرجان واٌضا مع تلك
الفرقة الٌهودٌة المشهورة فى اسرائٌل وهم ٌقدموا كل االؼانى التى تشعال الموجودٌن واٌضا
فقرات عربٌة الاشهر مطربى الجزائر والمؽرب من اجل الٌهود العرب ومتعهد الحفلة واالشعال
بعد ذلك باؼانى مصرٌة والتى تصال الى اسرائٌل ومشهورة ومن اؼانى السوق ومن بعدها
كانت المفؤجاء وكل الساخرٌة من كوكى الذى كان كما لو كان من نجوم ؼناء العالم الؽربى
المشهورٌن بمنظره ذلك وهو ٌقدم الفراقة باسماء ٌهودٌة وحكاٌة مازالت تحكى الى االن فى
اسرائٌل ولٌس فقط فٌما كانت حٌاة تلك االم ومن حولها وما ادخال الرعب بالفعل على كل تلك
البنات وخوؾ ورعب فرٌدة فٌما فعلت تلك االم وهى تخاطر بذهابهم وذلك الرهان مع انه االمر
اصبح االن عادى الدخول الى اسرائٌل والتعامل معهم وكل شئ اال انها تلك السخرٌة ان ٌقوم
مصرٌن باحٌاء حفلة مهرجان على انهم من ٌهود وهو لٌس بجدٌد من تلك االفعال ان تقوم بها
مصر مع اسرائٌل ولكن! تلك المرة سخرٌة ولٌس تجسس واجمل المراهنات من تلك االم ومن
معها بعد المراهنات تلك التى كانت تقوم به من القتال وؼٌره وهى تلعب بشئ جدٌد وعمل اخر
ؼٌر كل مفاهٌم من حولها من جمٌع الجنسٌات مماكانوا معها وٌعملوا وٌشاركها فى كل تلك
االمور وحتى العرب الذٌن كانوا هم ومن معهم وهم ٌعرفوا ان هإالء من مقتلى الشوراع ومرة
اخرى جزارٌن وظباخٌن وكل افعال من الشٌطانة تشت افكارهم الى ان ٌرواهم اٌضا فرٌق
ؼنائى وٌهودى وهم من اول االمر االحساس لدٌهم ان هإالء من الٌهود وما لٌهود فى كل العالم
من سطوه واال لما كانوا بذلك الظهور والتواجد مع تلك السٌدة..والبطلة التى كانت تلقب بست
الحسن والجمال ام حسن وبطلة سوق الجمعة وبوالق كما ٌلقوبنها هم وٌطلقوا على شرى انها
بطلة بوالق والشرٌرة دائما وبعض االدوار لفرٌدة الساذجة والنجمة شروق وحتى امال بعد ذلك
ودخول اللواء عالء وزجته فى اداور تلٌق بهم وهم من القوة ان الٌدخلوا فى ذلك الهزل لكنه
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من حبهم لهم وهم ٌخرجوا من هذا الوقار وما هم علٌه وتلك الجداٌة فى الحٌاة رؼم كل الترفٌه
لتلك االبنة الوحٌدة والفرحة بصداقتها لفرٌدة رؼم بعد الكثٌر عنها لم هى كانت علٌه من
عالمات هى المفروض كانت تشد الٌها الجمٌع كما كان هو حالها انذاك وهى بالجامعة واؼراء
الكثٌر من استاتذتها بها والمعٌادٌن فى الكلٌة واللهث وراءها..واالكثر بعد التعارؾ باأمر التى
كانت شروق لم تره ابدا رؼم الترد على منزل فرٌدة كثٌرا وترد فرٌدة على منزلها اٌضا وهى
تسمع عنه من الجمٌع حتى كانت المرة االولى لها لرإٌته وهو كما لو كان فى شئ ؼامض لها
ومن هذا النوع الذى تحبه الفتٌات والنساء وهى تسمع عنه ولم تره واالطمان االكثر بعد تعرؾ
اللواء وهو كان لم ٌصبح لواء بعد وزوجته على افندٌنا ومن معه وهم اصبحوا من نفس االسرة
ولكن! االن وقبل ان ٌشرد كال منهم بخٌاله كما حدث مع االؼانى التى كانت فرٌدة تتحتفظ بها
وقامت بتشؽٌلها االن فى السٌارة...كان االمر قد تؽٌر ومارى تلك المهندسة التى هى قد ات من
احد بالد التكنولوجٌا وهى التفاهم ما ٌدور من حولها االن ومن اول صوت قد ات عبر االثٌر
بعد ان قامت فرٌدة بتشؽٌل رادٌو السٌارة وكؤن هناك التوافق لم ترٌده فرٌدة من انعاش الموقؾ
بما كانت تفعل وقد تؽٌربعض الشئ من كلمات مارى التى قالتها وتسبت فى انقطع الحوار.
واصبح العودة لذلك االمر شئ سخٌؾ على ماؼٌر ما بداءت وكادوا ان ٌعود الى جو
الرومانسٌة او الى ذلك الحزن الذى هو ما كان سوؾ ٌسود بعد احداث تلك الفترة االخٌرة
والبعد الذى حدث والعودة بذلك التؽٌر وتؽٌر العمر والمراحلة الزمنٌة .وفعال كان ما كان وهو
ٌفكر انه كلما كبر واقتراب منها ازاد ذلك الحاجز بٌنهم فى شئ ٌختلؾ واالكثر وهى فرٌدة
تلعب دور االم االن معه بقوة عن ماسبق وتثبت للجمٌع انها االم له وهاهى ترى ان ما كانت
ترٌد ان ٌتم سوؾ ٌكمال اال انه على شكل اخر وامرا ٌختلؾ من حفالتها هى وما سٌفعله االن
بها هإالء االصدقاء..والبداٌة التى كانت توافق زمنٌا مع نهاٌة كالمها او تؽٌره او التخطٌط منهم
كما هم ٌخطط دائما لها والافعالها وهم على علم بما ستفعل به االن وبعد ان تندمج فٌما تفعل
ٌتدخلوا هم الفساد كل شئ معها وتكون حرب من بعٌد عبر الهواء فقط ولٌس مواجهات
ومشددات كالمٌة واالمر االن هو فعال على الهواء وبرنامج اذاعى ولٌس بعٌد ان ٌكون ممتابع
من احد مما ٌتابع تحركاتها من هنا او بالخارج وهو ٌنتشر اٌضا على النت االن كما هو حال
تلك الصحؾ االلكترونٌة التى تبث برامج لها وبعض مباراٌات الدورى العام وؼٌره وهو أمرا
طبٌعى فى الرداٌو ولكن هو بطرٌقة المصرٌن ..وبداء البرنامج بتلك الموسٌقى كما لو كانت
احد قنوات االخبار او الجزٌرة وماتفعل وتلك الموسٌقى الرهٌبة لالفتتاح وماتثٌر
االعصاب..وفجاء تتؽٌر الى تلك القطعة الجدٌدة من الموسٌقى التى اصبحت مع كل المصرٌن
وباالخص سائقى التوتوك وماٌظهر من كل جدٌد وٌتسخدمه السائقٌن فٌماٌفعلوا..وهى القطعة
الكاملة (لمزمر عبد السالم )ذلك الجدٌد الذى انتشر بقوة تلك االٌام حتى الى مقطع تلك
الموسٌقى من فٌلم (شمس الزناتى) الموخوذ عن رواٌة العظماء السابع القصة العالمٌة التى
قدمت باكثر من شكل لسٌنما العالمٌة وهنا فى فٌلم عادل امام الذى كان من ضمن ما ٌعشقوا
جمٌعا من تلك الرواٌات واالفالم كلهم وبعدها كان صوت وهو اول صوت..وفرٌدة تلقى
بالهاتؾ الى مارى بعد ان دخلت على النت وظهرت الصفحة التى علٌها الجرٌدة االلكترونٌة
وصورة البرنامج التى على شكل ذبذبابة صوتٌة فقط دون رإٌة اشخاص وقناة الٌوتٌوب
تلك..والذى بداء بصوت ممٌز لها والأمر وهو الٌختلؾ عن صوت فرٌدة حٌن االلقاء مع ذلك
الشئ التمثلى وتلك الطرٌقة وهى كما لو كانت مذٌعة او بداٌة الاؼنٌة عاطفٌة وهى تبداء وتقول
_ ودلوقتى البداٌة واتصال عبر اثٌر برنامج موج البحر الهاٌج من االسكندرٌة التابع لبرنامج
شط اسكندرٌة القناة الفضائٌة افندٌنا سات عبر اثٌر موجات (اؾ ام) وقنوات ردٌوا وتلفزٌون
العرب افندٌنا والٌوٌتوب الاعزائى المشاهدٌن فى كل مكان من العالم وبٌتبعنوا االن وبرنامج
موج البحر الهاٌج والهاٌج اوى اوى اوى..فى شكل وطرٌقة اؼرائٌة فى الكالم ..وقبل ان تقول
فرٌدة وتكمل تلك الجملة التى قالت كما تفعل نساء الحارات
266

الجزء االول

حد الموس(حبيبتى)

_اها الوس..ولم تكمل..ونفس الصوت الذى هو صوت شرى وهى تحاول تصنع الرقة فى
الحدٌث وتقلٌد صوت الفنانة (هند رستم) بذلك العمق االؼرائى فى فٌلم حدٌث المدٌنة والفنان
القدٌر(عبد المنعم ابراهٌم) ٌقالد صوتها فى كلمة (سونة حبٌبى بحبك ٌامجرم بموت فٌك ) وهى
على نفس الشئ وكانها فى برنامج اعترافات للٌلة المشهور فى الرداٌو وهى تكمل وتقول
_ودلوقتى واحنا هنا عارفٌن البحر هاٌج لٌه وهاٌج اوى عشن احنا راح نسمع اخر مرة لصوت
المعذاب (ا.م.ر)وهى تقطع اسمه كحروؾ وهى تكمل
_عمل اٌه حبٌبى..وهى تؽنى تلك االؼانٌة بصوتها الذى ٌشبه نشاذ فرٌدة فى الؽناء
_وحشنى حقٌقى وحشنى بصحٌح..ثم قالت بعد ذلك كلمات اخرى وهى تخرج من تلك االؼانٌة
فى تدخل منها كانها اؼانٌة اخرى
_ حبٌبى دخلت فى شجرة على بعدك انا مش قدرها..ثم دخول اصوات كثٌرة تجهش بالبكاء
وهى تكمل كالمها بنفس الطرٌقة االذاعٌة لتقالٌد لصوت المذٌعة
_سمع حبٌبى دى اصوات النواح والبكاء على عمرك ال راح ٌنتهى اللٌلة ٌاقلبى ودا من كام
ساعة وهم على الحال دا من البكاء الذى لم ٌنقطع علٌك هم واهل االسكندرٌة كلهم ٌاروحى بعد
ماو صلت االخبار الشإام عنك انت و ال تخفى ال معك وخطفك دلوقتى والشوؾ عملك اٌٌه
باافعالها الشٌطانٌة..وهى كما لوعادت الى طبٌعتها فى الردح مثل فرٌدة وهم على حالة ابناء
الحارة ولٌس من هإالء الطبقات الراقٌة االن وهى شرى باالخص ومكانتها التى هى علٌها فى
كل شئ من عملها الرسمى ؼٌر عملها مع افندٌنا كااب ولٌس مجرد موطفة او مناصب فى تلك
المجموعة مع افندٌنا.وهى تعود الى دور المذٌعة من جدٌد وهى تقول
_كل اسكندرٌة ٌاحبٌبً حزٌنة اوى وكؤنهم شعب االلمب بعد ان عرفوا نهاٌة قاراتهم التى راح
تنتهى وتؽرق وتضٌع حضارتهم زى ما انت راح تضٌع على اٌد بنت ستٌن فى سبعٌن كلب لما
ٌنهشوا لحمها ان مقروفش منها المسواسه دي..وهى تعود لطرٌقة الحوارى فى تلك الكلمات ثم
صمت قلٌل وقبل ان ترد فرٌدة على ما تقول وهى تخرج ؼضبها فٌه وهو اقراب لها االن من
اى شئ.وتعود من جدٌد لطرٌقة االذاعة فى االلقاء وهى تقول
_ومعنا دلوقتى تدخل لبرنامج االن ال تابع لشط اسكندرٌة وبرنامجنا اللٌلة موج البحر الهاٌج
نظرا لم نحن فٌه من تلك الظروؾ والقلق الذى ٌسود العاصمة الثانٌة وعروس البحر االبٌض
ومنارة الحضارة التى ترتدى السواد وترفع الراٌة السوداء على كل مكان ولٌس الكورنٌش فقط
ونقول الو الاحد محبٌاك والراعى الرسمى لك ولكل العائلة وصحاب القناة والوكالة وكل
مجموعة افندٌنا جروب فى الشرق االوسط واالقصى واروبا وامرٌكا وبالد تركب االفٌال و
السند والهند والقارات القطبٌة الشمالٌة والجنوبٌة وكل بقاع الدنٌا اتفضل مع حضرتك المعذاب
(ا.م.ر) فى نفس التقطٌع السمه وهى تكمل
_ من خارج االسكندرٌة االم فى ساعته االخٌرة اوربما تكون دقائق ان صح القول معك اٌها
المعذاب االن معك االب الروحى وزعٌم العشٌرة ورئٌس العصابة عفوا الزعٌم الرئٌس فخامة
االب الرجل ذو القلب الذهبى الحنون الدافى اوى اوى ال جوزنى لؽٌره وحرمانى من حضنه
حتى فى الحرام باسم االبوة الوهمٌة .معك زعٌم االباش واالوباش والبٌلج ال منهم الجنٌة ال
مش معروؾ منٌن هى طلعه من الترعة ول نزله من الحنفٌة..ثم صوت موسٌقى تعزؾ
لترٌحٌب كما فى االفراح بمن ٌصعد على المسرح (وٌرش النقطة)على الفرقة وبعد انتهاء
العزؾ..وهو صوت اخر رجالى ٌتحدث وكانه على االتصال فى تدخل مع المذاٌعة..وفٌه عمق
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فى الحدٌث واجمال بكثٌر من اصواتهم هم هإالء النساء ومن الجمٌع وكؤنه احد الشعراء فى
صوته وهو ٌشبه الشاعر الكبٌر (فاروق شوشة) فى االلقاء ونبرات الصوت والكلمات الواضحة
كما كان فى برانامج الرداٌو القدٌم على موجات شبكة اذاعة القاهرة وتصحبة تلك الموسٌقى
لذلك البرنامج الشعرى لذلك الشاعر ..وهو ٌقول لها فى طرٌقة اذاعٌة بعد نهاٌة الموسٌقى تلك
_شكرا لكى ابنتى على تقدٌمك هذا الذى الٌخفى على الجمٌع فى كل مكان وانتً تذكرى ابنى
حبٌبى الذى ٌعرؾ كل ذلك عنى ولٌس علٌه بجدٌد ولكن هو لتذاكرة اٌضا لمن له قلب واحساس
وٌسمع االن وهو معروؾ ان قلبه هذا قد ختام علٌه وهو ؼلؾ بما ٌصنع من كفر ومعصٌة كما
لو كان بنى اسرائٌل او كفار الجهلٌة مع كل االنبٌاء وهو معروؾ من اتحدث عنه بتلك الكلمات
واٌضا نبذة هى لمن لم ٌحلفه الحظ لمعرفتى التى الاشك ان احد لم ٌعرفها وانا كانار على علم
واسمى الموجود حتى فى كتاب فن الطهى والؾ لٌلة ولٌلة القدٌمة والحدٌثة واالهم االن
عزٌزتى العزٌزة ومذاعتى الؽالٌة التى انتظر دواما برنامجها هذا وكل االحداث المإالمة والتى
التاتى بخٌر الٌنا وتدخل االشمزاز على النفس وان كل ما تقدمى هو ما ٌحبط النفس من تلك
االحداث من قتل وخٌانة وباالخص الخٌانة وؼٌره من حوداث قبل ان تقع من اجل ان ٌتنبه لها
الراى العام ولكن! الفائدة وهى تقع ولم ٌتدخل احد النقاذ الموقؾ على عكس البرامج االخرى
التى تصنع من الحدث اشٌاء بعد ان تقع وٌنتهى االمر وهذا هو الحال..وٌصمت قلٌل ثم ٌكمل
_ ها الداعى حتى النقلب على برنامجك الراى والراى االخر واالن وانا اقول الابنى الذى
سٌرحل اللٌلة او باكثٌر ان صمد حتى الصباح لما تدرب على احتمال تلك المواقؾ معى وفى
عسكرٌتى انا افندٌنا قبل ان ٌكون جندى ٌخدم الوطن وانا اقدمه فائدا لهذا الوطن ومثل ذلك
العمل البطوالى مع هذه التى هى من اعداء البشرٌة ولٌس هذا البلد التى تربت وعاشت فٌه
وبٌن عشراٌتنا الطٌبة وهى تتنكر لكل ذلك وتتنكر لم قدمه لها هو ذلك االنسان وكال منا حتى
انتً ابنتى التى بكى كل صفات التى التقل عنها ؼٌر انه كما قال المثل الشعبى عن امثالك
وامثال هإالء البوساء (قرط حظ والفدان شطره) اقول لكى وبكل صراح..وهو ٌتحول فى تلك
الكلمات الى مكان علٌه الرئٌس السادات فى خطابه امام الكنسٌت االسرائٌلى وهو ٌقول
_انا اسؾ نعم اسؾ والول مرة أتاأسؾ فى حٌاتى وانا لم انطق تلك الكلمة من قبل وانت تعرفى
والجمٌع ٌعرؾ عنى ذلك و حتى لو كنت مخطاء لم أتااسؾ الاحد بل هم من ٌتاسفوا لى ولكنى
فى هذا الصدد واالن اقولها بكل صراحة اسؾ لك بنى وانت تقدر اسفى هذا بعد رحٌلك الذى
فرح بذلك الموت النك سمعت اخر صوت وهو صوتى وتلك الكلمات
اعلم انك ستموت سعٌد
ا
التى ستكون جوز مروك الى االخرة حٌث نار اوجنة لٌس هام لك وكلمتى هى ما تفرح قلبك
االن..وهنا كانت اصوات تصٌفق وهرج شدٌد ساد صمت بعدها..وهى تنظر الى مارى التى لم
تسطٌع ان تجلس فى مكانها وهى تسمع ذلك وتاكد تموت من الضحك وهى تعود الى الشراب
وفرٌدة التى اخراجت سٌجارة من تلك العلبة الملفوفة وهى تشعلها وقد تؽٌرت وهى تعلم ان
االمر انقلب وما كانت ستفعل انقلب علٌها وهو ٌقود وقد تؽٌر وجه والٌهتم بما سٌحدث منها
النه سٌتمتع االن قبل ان تفعل فٌه اى شئ..وكما كانه التوافق فى التوقٌت قبل ان تاتى باى شئ
كان الصوت ٌعود بعد ان هداء التصفٌق وهو ٌكمل
_ ولدى انت ستموت اللٌلة او ؼدا وانا الاقدر على عمل اى شئ لك فالموت على رإس
العباد..ثم تدخل شرى وتقطعه كمذاٌعة البرنامج وهى تقول له
_عفوا سٌدى فخامة الرئٌس و االب المقدس وسماحة الشٌخ الجلٌل الفاضل لهذة المقاطعة منا
لحدٌثكم الكرٌم..فى طرٌقة اذاعٌة كما لوكانت مع احد المناصب الهامه وهى تقول ذلك وهى
تكمل
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_ماهو الفرق بٌن الموت اللٌلة او ؼدا..وهو ٌرد علٌها بنفس الوقار وذلك الصوت العمٌق وكانه
برنامج قال الفٌلسوؾ الذى كان على مواجات اذاعة القاهرة قدٌما وهو كانه ذلك الفٌلسوؾ
والحكٌم وهو ٌرد على تلك الفنانة الكبٌرة (سمٌرة عبد العزٌز) وهى تساءله  .وهو ٌقول لها
_شكرا لسإالك هذا بنٌتى..وهو فعال ٌقوم االن بذلك الدور فى ذلك البرنامج االذاعى قدٌما .وهو
ٌكمل لها
_بنٌتى فى قصتى هذه الرد الوافى الكفى على سإالك ذلك وكى ٌعلم كل المستمعٌن االن وٌاخذ
العبرة واالعتبرار من هذا الشئ المزعوم والمسمى بالحب نعم ابنتى فبهذا الزعم من ذلك االسم
تنبع كل قوى شر والتى تختفى فى تلك الكلمة التى من حرفٌن ال (ح .ب)..وهو ٌقطع حروؾ
الكلمة وٌكمل
_ وٌحدث من وراء هذا الحب .وهو مثل ذلك الصؽٌر الهر ولدى هذا ذو المشاعرالرقٌقة وهو
قدوقع فى براثن تلك الشٌطانة التى لم تكن من عالمه والعالمنا فى تلك القصص المشهوره كما
كانت سابقا فى حكاٌاتنا القدٌمة واالن وما ٌاتى من افالم خٌالٌة من الؽرب بٌن حب االنس
والجان ولكن هنا هو ٌظهر العكس بدال من التضحٌة من الحبٌة وان كانت تكون دائما من الجان
كما تصورها السٌنما هناك اوفى قصصنا هنا حٌن ان تحب وهى هنا التضحٌة من هذا االنسان
الصؽٌر الرقٌق العطوؾ وهو ٌضحى من اجلها ولعلو شؤنها وهى بٌنا معشر االنسن نحن
.واهلها المارده والشٌاطٌن وانا على تام الثقة والٌقٌن انه بٌن ٌداها االن وهى تصنع حوله تلك
الشبكة من شباكها العنكبوتٌة كما كانت تفعل فٌه من قبل وهو صؽٌر وتستؽل رومانسٌته تلك
وقد سٌطرت علٌه كلٌا فى كل شئ وهى ٌتبراء منها حتى من مثالها من بنى جنسها من هإالء
الجان الذٌن لهم قلب وخوؾ من  هلل عز وجل وهى تنسج حوله خٌوطها الرفٌعة من كل شئ من
مر وحلو كالمها وكل افعالها وهو ال حٌلة له فى ذلك النه ابله متٌم فى حبها وكما هى حٌاة
المراة التى التختلؾ عن حٌاة حشرة العنكبوت وهى تقتل زوجها بعد ان ٌصل الٌها فى تلك
الطرٌقة فى مواسم الزواج وكل امراة منكم فاانتم كذلك لٌس منكم من بها رحمة ابدا وباالخص
على مثل ذلك الذى لٌس له االالقلب الطٌب الرقٌق وانتم تعشقوا من ٌعذبكم وٌنكل بكم اما ان
كان له الحب والقلب والطٌبة انتم تخرجوا علٌه قوتكم والتقإى منكم والرحمة بكم..ثم ساد
صمت كؤن المحدث ٌترشؾ بعض الشراب وفرٌدة الشئ لها ؼٌر ان تشرب من تلك السٌجارة
وتنفث دخانها فى وجه وهى تنزل على جسده بالضرب.ومارى من الخلؾ تشرب سٌجارة اٌضا
من سجائرها وهى على ذلك االكل والشرابا من تلك الزجاجة..التى مدت لها فرٌدة ٌداها وهى
نظرها الى امر وهو ٌقود..ومارى تمد لها ٌداها باالزجاجة وهى تضعها على فمها وتشرب منها
بقوة واٌضا حٌن بدءات فى ان ترد او تاتى بشئ منها..كان قد تحدث الصوت الذى كان ٌشبه
االنقطع لشراب او اعطاء الفرصة لتعلٌق من المذٌعة واالستفاهم منها الن الكالم على المراة
التى من المفروض ان شرى هى محسبوبة على النساء او ان تكون هناك الفرصة لفرٌدة كى
تشتعال اكثر كما هى طرٌقة هإالء الشللة.وهم كما كان دائما من احداث واشٌاء فى ذلك
الترفٌه وهو ٌكمل االن بنفس الصوت وٌقول
_بنٌتى اعلم ان كالمى ٌوذى مشاعرك وانا اتكلم عن بنات جنسك ولكن اعذرنى سٌدتى فاانتى
شئ اخر..وشرى ترد علٌه وتقول
_عفواسٌدى ال علٌكى اطالقا انت تقول الحقٌقة التى ال تخفى على احد ونحن ذلك االمر بل هو
اننا نفرض سطوتنا على كل شئ ولٌس الضعٌؾ فقط تفضل سٌدى اواضح لنا ما كنت تحكى
فٌه حتى نرى ونسمع عن احد بنات جسنا وان كنت اعتقد انها وانت سٌدى وكل محبى مثل تلك
المخلوقات من ذلك الوؼد الصؽٌر الذى ٌدفع حٌاته االن ثمن لذلك الوهم المسً بالحب مع احدى
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بنات الجان او تلك الشٌطانة التى هى لٌس معروؾ لها من اى انواع المخلوقات..وافندٌنا ٌعود
لمواصلة الحدٌث وهو ٌقول
_كنا ابنتى قد وصلنا فى حدٌثنا فى ذلك االمر وانه االن وهو بٌن اٌدها وهو ٌلهث مثل الجرو
الصؽٌر كما كانت تفعل فٌه سابقا وهو ٌسٌر الى جوراها حتى دون ان تجعل فى عنقه اى طوق
ؼٌر ما تفعله معه من سحرها هذا او مسمى الحب ومسمٌات اخرى مثل حب االخوة واالسرة
ومافى قلب ذلك الصؽٌر مثل الجرو فعال الذى ٌترب والٌعرؾ ؼٌر حب صحابه او من ٌربٌه
فى شئ لٌس عجٌب من الوفاء فى تلك الحٌوانات ولٌس البشر..وٌصمت قلٌل لتقول له شرى
_عفوا سٌدى لمقاطعة مرة اخرى ولكن من الواضح انها ستكون هناك كثٌر من المقطعة
لحدٌثكم الشٌق هذا وانت سوؾ تقدر ذلك الن هناك تدخلت كثٌر لبرنامج ورسائل واسئلة
ومعظهم ستكون معك انت نظرا لتلك الفرصة التى التتكرارفى تواجدك معنا والتى نشكرا فٌها
من كل قلوبنا ذلك المعذاب الذى قد جعل وجودك اللٌلة والكثٌر مما سٌحضر وٌتجمع من اجل
ان ٌشارك معنا فى البرنامج وفى حضور مراسم دفن ذلك المخلوق وعلى راسهم زوجى الشهٌد
فى المستقبل ومن سٌمنحنى تلك الكلمة فقط التى انتفع به من زواج هذا الرجل الذى لم احس انه
موجود معى واقول اٌٌه بس هلل االمر واهو كفى على كلمة زوجة وبعد ارملة للشهٌد ولكن
اوال اسمحى لى بسإال وهذا للتوضٌح اٌضا فى كلمة (جرو) ما هو معنها ذلك وان بعض
المستمعٌن الٌفاهم بعض معنى االلفظ فى اللؽة العربٌة الفصحة التى كنت دائما الحرص اال
نققدها ونحن نتعلمها فى مدرستك التى تعلمنا فٌها كل شئ وهى معنا تلك المخلوقة اٌضا وهى
تنفصل االن عن العشٌرة التى تربت بها كما ٌفعل بعض الصٌنٌن والؽجر ولم تشاء انت ٌازعٌم
ان تهدر دماءها حتى االن كما هو معروؾ فى تلك المسائل ؼٌر حنانك وحبك الذى انت اهل له
ومعروؾ به وعفوا لكل صٌنى ٌتكسر من ذلك الوصؾ ان تكون تلك توصؾ به هى وابنائنا
االعزاء من العجر االخوة واالحباب من ٌسمعنا االن على موجات البرنامج وٌدخل على
صفحتنا على النت العفو فٌما شبهات لهم بتلك المخلوقة وسإالى حتى نظل فى حوارنا وهو
مامعنى كلمة جرو صؽٌر ونرجوا من سٌادتكم الحدٌث بااللفظ تكون من السهل الوصول بها
الى المستمعٌن الن هناك اٌضا بعض االشقاء العرب االن اعلن وصوله الى سمع البرنامج
واجمل التحٌة الى كل االخوة العرب المستمعٌن والمتابعى لنا..ثم تنزل موسٌقى الاحد االؼانى
العربٌة الخلجٌة المشهورة ترحٌب بهإالء المستمعٌن كما فعال لوكان مسرح وفرح واثناء
الموسٌقى..وهى مازالت تقشربعض حبات الفستق وتضع منها فى فمه هو..وهو ٌاخذها منها
وهو ٌقبال اصباعها وهى تصل الى فمه وهى تشتعال اكثر ثم تضرب على ظهره..ومارى تموت
فى الخلؾ من الضحك على ماتسمع وهى تمكنت من الكالم فرٌدة وهى تقول لها
_انتً لسة سمعتى حاجه..وقبل ان تكمل كالمها كانت انتهت الموسٌقى وشرى تعود للحدبث من
جدٌد وهى تقول
_شكرا لمهندس الصوت على ذلك الترحٌب والتإافق معى وانا اقدم البرنامج وارجو االستمتاع
معنا بم نقدم وكل جدٌد معنا اللٌلة ونعود حٌث استكمال الحدٌث االن مع فخامة الرئٌس الحنون
ذو الحنان والحنان الحنان واحسان كمان..وفرٌدة لم تجد شئ امامها تفعله ؼٌر اخذا الهاتؾ من
مارى وهى تدخل على تعلٌقات تلك الصفحة وتكتب علٌها بكل احترافٌه ورؼم ان هناك الفرصة
اٌضا لعمل تدخل فى البرنامج على نفس ذلك الترد والذى هو اٌضا رقم اتصال كما هو حال اى
البرامج اال انها كانت تكتب اوال قبل ان تذهب الى الحدٌث وهى تعرؾ انه سٌتم الرد علٌها
وتكون فاضائح على الهواء وباالخص هى وشرى وهم ٌنسوا انفسهم وسٌكون كما لو كانوا فى
الحارة التى ٌعٌش فٌها أمر وهو ٌرى وصالت الردح بٌن النساء هناك حٌن تكون الحالة قد
تستدعى ذلك والٌقدراحد على التدخل حتى تهداء تلك النساء من نفسها بعد التعب ولٌس اكثر من
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ذلك..وافندٌنا ٌعود لمواصلة الحدٌث ومارى قد انشدات اكثر لما تسمع وذلك الذى لم تكن بعلم
به اال ما قدسمعت عن هإالء الشللة وما ٌفعلوا واختالط الجد باالهزلة وهى قد رأت من ذلك
معهم هم الثالثة من قبل هى وام فرٌدة وتإامها وما كان ٌقعل أمر اوال مع فرٌدة فى المطبخ
ومن ثم ذلك االخر صدٌقه وهو العن من اى احد وفعال اها لو كان جالل وقع بٌن اٌدهم اللٌلة
للسهرة كما كان ٌود وٌكفى علٌه أمر وفرٌدة ولٌس ماراءت من هذا الوفد زمٌله اللٌلة ولٌس
المهندس احمد بالطبع لم اكشتفت انه لٌس من هإالء تلك الشللة ولكنها احست ان عمر الٌقل
عنهم وبكون عمله فى الشرطةوافندٌنا ٌقول كما لو كان( طه حسٌن) عمٌد االدب العربى وكما
فعال كانت رسالة فرٌدة وهى تسخرمنه اوال فى تلك الرسالة التى قد وصلت..وهى تقول لشرى
اوال فٌها (ربنا عوض علٌنا بمحدثك عن طه حسٌن وفاروق شوشة فى برنامجك ٌاوس()..
)وافندٌنا ٌكمل
_كلمة جرو وهى الكلب الصؽٌر واعتذار انى اشبه ابنى ذلك المخلوق الرقٌق بذلك االسم ولكنه
اشبه له فى الوفاء ولكن هى اللعنة التى نزلت بذلك الضؽٌر كما ٌحدث فى الرواٌات القدٌمة
سابقا والمعروؾ لنا باسم االمٌر الملعون وؼٌره ولكن احب ان اواضح ان تلك اللعنة هى من
وفائه الذى ٌحمله ذلك الكائن ولٌس اكثر وهى التى كانت معلونة قبل رإٌته والى االن وستظل
هكذا الى ٌوم البعث وحتى ابلٌس سٌتبراء منها اوال وهو ٌتبراء من كل من اتباعه ولكنه تبرائه
من تلك انها كانت تنفسه فى عمله فى الشر ولٌس ممن اتبعه او اؼو اهم من النساء بل هى
تحسب انها من عائلته وهو فى ذلك برى براءة الذئب من ابن ٌعقوب
وهو ٌتحدث وكانه محامى ٌترفع فى قضٌة قتل.وفرٌدة مازالت على كتابة تلك الرسائل التى بها
من كل الساب والشتائم وهى تسمع ما توصؾ به االن وافندٌنا ٌكمل
_واسمحى لى فهو المخطاء االول ونحن اٌضا معه ونفس الخطاء ولٌس هو وحده فى ذلك
الخطاء والجمٌع معنا بعد ان وقعنا فى شركها الخداع ولم نسمع لنصحٌة كل العلماء سابقا
وجمٌع رجال الدٌن االسالمى والمسٌحى حتى وكهنة الٌهود اٌضا وهم ٌطلبوا منا ومنى
باالخص كرجل علم قبل القوة وانتً والجمٌع ٌعلم ذلك عنى ولم ٌدخل الشك الى احد انً كذلك
هل عند ك شك ابنتى المذاٌعة..وشرى ترد علٌه على الفور
_راح اقول اٌه هو فى كالم ٌتقال عنك ٌاموالنا فخامة الرئٌس
فٌقول لها افندٌنا
_اعتقد ان كلمك له مؽزا اخر
_كال البته سٌدى وهل هذا هو الوقت وامامنا عدوا مشترك للجمٌع حتى االعداء لنا فى جمٌع
انحاء العالم ولتلك المخلوقة الذى اتحادوا االن والكل على كرهٌة تلك وهم ٌتمنوا الخالص
وٌؤاملوا فٌك سٌدى انت وان تكون النهاٌة هنا فى مصر مقبرة الؽزه بعد ان ٌتدخلوها وٌتمتعوا
باؼتصابها وهى وكل نساءها ورجالها اٌضا..فٌقول لها افندٌنا
_ابنتى احتراسى كلمك جراح وسٌفتح علٌك ابواب انتً تمنى ان تدخلٌها ولن وانتً اعراؾ
بكل شئ وٌحصل ال فى نفسك ما ال انتً فاهمها باء وبالش اكتر من كدة حتى الٌشمت بٌكى
االعداء وهى على راسهم..وفرٌدة تكتب لها تلك الكلمات وهى تقولها بصوت مسموع
_و هلل لو عملتى اٌه بالذى ماحد راح ٌبصلك ٌاعرمه دا كفاٌة جوزاك ال نفسه ٌموت النهارد
قبل بكرة وهو هربان من خلقتك ٌاوس(..)..وشرى تقول له فى مواصلة الحدٌث
_وماذا سوؾ ٌحدث بعد ذلك سٌدى؟..فٌقول لها افندٌنا
_وهى االن بعد ان تذهاب به كما هو المعتاد له عند رإٌتها الى وكر الثعابٌن الذى تعٌش به
وتؽضب اٌضا الثعابٌن من ذلك ان تكون هى منهم وهو ٌنقد وراءها حتى لو ذهابت به الى
جحٌم اوقامة القٌامة وهى تدخل الى جهنم وهذا هو مصٌرها فى اسفل سفلٌن ان كان هناك مقام
فى جهنم بعد فرعون وهمان وقرون فهى سٌكون لها مكان اسفل منهم وهذا الهرالصؽٌر الوؼد
سوؾ الٌفضل اال ان ٌكون معها ذلك المسكٌن الذى ان كان ٌسمعنى االن وهٌات لم احذر
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واقول له ابنى ابعد االن تنبه قم من ؼفلتك انها لٌست من تحب اتوسل الٌك ان تبعد بكل ما اتٌت
من قوة كما كنت لها منقذ فى كل وقت وحتى وانت تخرج بها من احالمها التى كانت تسلط
علٌها للتمكٌن منها انت تحت تاثٌر نوع من التنوٌم ولٌس المعروؾ بتنواٌم المؽناطٌسى انه شئ
اخطر بكثٌر ارحم شبابك وارحمن معك اترك لها المكان الذى انت فٌه معها هى بنى ولكن!
الحٌاة لمن تنادى وهاهو سٌضٌع حتى لو كان بكل قوة له هى مجرد نظرة من عٌنها اولمس من
اصباعها وهى تطعمه االن بكل ماأت به لها من تلك االشٌاء التى تحبها واحبتها معنا وتلك
االشٌاء المسمومة التى بثت فٌها سمها القتال وهو ٌاتى لها بها بٌده
ومارى قد قذفات بما فى ٌدها..وفرٌدة ترى ذلك علٌها وهى مازالت تضع له تلك الحبات فى
فمه وهو مازال ٌؤكلها من ٌداها امام زهول مارى وهى تتعمد فرٌدة ان تقناعها بما ٌقال عنها
وانه فعال ورائها حتى الى جهنم..وشرى تقول له
_سٌدى ولكن ماذا قد طلب منك كل علماء الدٌن فٌما كنت تحدثنا فٌه من ذلك الشئ..فقال لها
افندٌنا
_لقد طلبوا منى وبصفة شخصٌة ان احرق تلك الملعونة واحرق شرها فهى مثل ما فعل العبد
الصالح وهو معه موسئ نبً  هلل وهو ٌقتل الؽالم لم ٌحمله من شر الى اهله والتبدٌل بخٌر منه
ورحمة  هلل بالعباد اال انى لم استمع الى قولهم وانا انخدع فٌها وفعال لٌس كل ماٌلمع من الذهب
فقالت له شرى
_والبرنامج اصبح االن برنامج اذاعى ٌنشدد له الجمٌع اواحد برامج القنوات الفضائٌة التى
تسٌر الجدال فى قضٌة راى عام واالهم فعال ما كانت ترها فرٌدة من تدخالت وتعلٌقات وصلت
الى اعداد كبٌرة من كل مكان ولٌس صناعة تلك الشللة وافعالهم ..بل هو كما الحال على الفٌس
بوك وشرى تقول له
_ولماذا سٌدى لم ٌفعل بها هإالء العلماء ذلك؟ وتحرق على اٌدهم مثل ما كان ٌفعل فى
الساحرات الشرٌرات فى اروبا فى القرون الماضٌة هل هو خوفا منك وانت تحتوٌها من ابناءك
فقال لها
_اصدقك القول لٌس خوفا منى فى ذلك مع كل احترامهم لى بل هم لم ٌستطٌعوا هذاهم واكبر
المنظمات العالمٌة وعلى راسها منظمة الصحة وعلى راسها تلك السٌدة العظٌمة الحبٌة االخت
الؽالٌة..فقالت له شرى
_اخت بس ٌارجل..وهو ٌقول لها
_عٌب باء ٌابنت احنا على الهواء ودى ست له سمعتها فى العالم..فى شئ خارج عن طرٌقة
الحوار تلك التى هم علٌها من البداٌة وهو ٌكمل
_انما فعال الخوؾ منها ومن افعالها وقد تم بالفعل وان ارسل لها جمٌع اشكال القتله وهى مثل
القطط بسبع ارواح بل اكثر حتى من زوجناها اٌه التبعد عن ذلك الشر وتعود الى رحمة  هلل
عزوجل وتتوب قد دفع عمره معها اٌضا ومن كان بٌن اٌداها لدفاع عنها هإالء الحمقى وهم
اوالدى هإالء ذلك الجرو الصؽٌر الذى معها طول حٌاته وخط الدفاع االول عنها وهى تضعه
امام المدفع وفى خطوطها االمامٌة وهى تتحصن به كما فى لعبة الشطرنج لتحمى به نفسها
وعرشها هذا وكما ستفعل به اللٌلة وهى التحتاج الى اى دفاعات خارجٌة ولكن ! المانع فى ذلك
من مثل هذا واالخر المحسوب على ولى العهد الذى تسمعى بكائه منذ الصباح الذى لم ٌنقطع
هذا على رفٌق عمره وحبٌب قلبه..وشرى تقول
_ٌارٌت الشباب فى االعداد ٌوصلنا صوت بكاء ولى العهد ذلك االبله الذى النعرؾ هو كٌؾ
ابن لذلك الرجل وسٌحكم عرش تلك المملكلة التى ٌتزعهم هذا االب
وهى تقلد فى ذلك المذاٌعة المشهورة (لمٌس الحدٌدى)فى برنامجها..وبالفعل كان صوت بكاء
عالى مرٌر ومن حوله بكاء بشدة الاخرٌن وهى تقول

272

الجزء االول

حد الموس(حبيبتى)

_وزى ما انتم سمعٌن اعزائى ده فصل من تلك المناحة التى تسبق المٌت ولٌس بعده على
الجنازة التى ستكون حاره حاره جدا رؼم هذا الصقٌع الذى ٌسود البالد ولٌس كما ٌقول المثل
(الجنازة الحارة والمٌت فى برد )فٌقول لها افندٌنا
_الالمثل مش كدة..فتقول له
_معلش سٌادتك عشن الرقابة باء وٌكفى ما نقول وسٌقال وهو مش كلب ٌعانى لدرجتى مع انه
ٌستحق كل ال راح ٌحصلله وهو مش عوز ٌسمع الكالم وهو لوعوزاى حب ما انا طول عمرى
ادامه ابن (الشواز) دا وٌسود بعض من الصمت المقصود بعد قراءت تلك الرسائل منها وهم
ٌعطوا لها الفرصة لتخرج مابها من كل ماترٌد وهم على ٌقٌن من انها قد ازادت فى االشتعالل
والنار وهى تقول
_رقابة ٌااوأسخ الخلق ان ما وراٌتكم بس اٌدى طولكم وانتى ٌاشرى الو(ٌ )..حبك انتً ٌادكر
هو كان لقئ منك حنان والحتى ولم تكمل و كان قد عاد الحدٌث الٌقطع الكلمات منها وشرى
تقول
_ ورؼم ما وصلنا لنا من رسائل على صفحتنا ومنها من ٌطلب المزٌد والمعرفة والتواصل
والتدخال اٌضا وؼٌره من رسائل بها من الساب والشتائم وؼٌره وهى معرؾ من ارسلها لنا اال
اننا النتعامل بالمثل مع تلك االشٌاء وهى حرٌة الراى وما ٌرسل ولكن! عفوا لن نصل نحن
بانفسنا الى ذلك المستوى المتدانى فى هذا واسمحوا لى قبل ان نرد على تلك الرسائل ان نكمل
ونعرؾ من االب المقداس لنا جمٌعا باقى ماسٌحدث االن تفضل جاللتك اكمل لنا
فٌقول افندٌنا
_ وبعد ان تاخذه الى حٌث تعٌش تلك فى اواكراها فى ظلمات الكهوؾ واالمكان السحقٌقة التى
تسكن فٌها هى ومن معها من اتباعها وهى اذ قبل ان تصل به لوطلبت منه ان ٌضع نفسه تحت
مترو الخلٌفة ولٌس مترو االنقاق دون ان ٌقٌد وٌمر علٌه ذلك القطار ذو العجالت الصداء لن
ٌخالؾ لها امرا ولكنها كما قلت هى ترٌده اوال فى بعض االشٌاء منها الدفاع عنها االن امام تلك
االشٌاء الهزلٌة مما ٌدبرلها هإالء السفهاء المرتزقة الذٌن الى االن لم ٌعرفوا قوتها او اخذهم
بعض الؽررو بها او بمن معها من هإالء وهم على ٌقٌن انه صحاب مرض االن ومعلول
ٌاولدها الٌقوى على شئ بعد فراقها وما حدث له..وهنا تنزل اؼانٌة لشادٌة (ٌعنى على الولد)من
فٌلم (شئ من الخوؾ) فى نفس التإافق مع الكالم..وفرٌدة تشد شعره وتجذبه بقوة تقبال فٌه لما
تسمع من ذلك عما ٌقال عنه من انه ٌفعل اى شئ من اجلها او من اشارة منها هى ومرضه ذلك
الذى ٌمزق قلبها..وٌعود الحدٌث بعد مقطع االؼانٌة وهى تشرب بقوة من تلك الزجاجة وقد
اشعلت سٌجارة اخرى من تلك العلبة امامه التى كانت متالء عن بكرة ابٌها وهى تضعها فى فمه
ولكن! اى شئ ٌإثر االن وهم على تلك الحالة ومارى نفس الشئ هى االخرى من تدخٌن
الحشٌش والشراب وكانهم فى ؼرزة فعال وهذا الشئ الذى ٌسلى فى مثل هذا الموقؾ وما كان
ٌحدث فى للقاءات السمر تلك بٌنهم فى اروبا وهنا وهم مع بعض او فى تلك العشة عند سونة
لهم كاشللة من الشباب..وشرى تطلب مواصلة الحدٌث وافندٌنا ٌقول لها ومازال بنفس االتزان
وان كان هو االخر ٌدخن السجائر الملفوفة او شراب الشٌشة وهى كانت الشٌشة وصوتها ٌظهر
بواضح اثناء ذلك الحدٌث وهو ٌتبادل الشراب مع شرى كما لو كانوا فى ؼرزة اٌضا ولٌس
تدخل هاتفى كما ٌوحى للجمٌع ولٌس استودٌو هواء .وتلك التعلٌقات من بعض من حولهم وهم
ٌقول احٌانا
_الكٌؾ مناوله مش مقاولة..وؼٌره بال اى خجل وعلى الهواء وافندٌنا ٌكمل
_ وفى ؼرزتنا تلك عفوا فى لقائنا هذا وبعد ان ٌنهً لها ماترٌد اوال اللٌلة واالن ولشك فى ذلك
ان ٌحدث من االمور ما هو معروؾ فى عودته لها من هذا الترحٌب من البعض واتمنى ان
تدخال هى لفعل شئ فى ذلك ولكنه اصبح الشئ لها على االطالق ولكنها اذ هو تمكن وهى
ترٌده لبعض االشٌاء االخرى مثل عمل حفلة علٌه كاواجب الاهلها واعوانها وهو اهل لذلك
وٌتمنى الجمٌع ان ٌذق مثل ذلك الطعم بعد ان كان محرما علٌهم والنساء تعشق مثل هذا الذى له
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المذاق الخاص والمنموع ولم ٌستطٌعوا ان ٌصلوا الٌه كما هو حال الرجال اٌضا فى ذلك حٌن
تصعب علٌه اى امراة وها هى بعد ان تاسعد هى ومن معها بعد ان ٌتم عمل التخدٌر له
وادخله فى ذلك العالم البناء اللٌل ٌحدث بعد ذلك ان تسلخه وتاكل لحمه لم تحب من ذلك الشئ
وهو لٌس اى لحم لها وشراب كل دمائها هى ومن معها بعد ان تجعله قرابن لتلك االلهة التى
تعبدها وكما ٌفعل فى عالم السحرة..فتقول له شرى
_هل هذا ٌعقل ان تفعل فٌه ذلك وهو محسوب علٌها انه ابنها
_ابنتى انا اقول لكى كما ٌفعل السحرة وهم لٌس لهم اى شئ ٌإمن به فكل الكفار قد زٌن لهم
عمل ذلك وهم ٌقدموا ابناءهم الى من ٌعبدوا من اصنام فى الجهلٌة والسحرة اٌضا ٌذبح ابنه
لٌقدمه الى الشٌطان ومن معه وهى حتى التشبه مصاصى الدماء فى هذا فهم احٌانا ارحم بذوٌهم
فتقول له شرى
_وماذا؟ بعد ان تقدمه سٌادتكم فى سهرة كا تلك وكانها تاتى لهم بصٌدة على اقرب ما ٌقال فى
هذا الصداد وانت تقول سٌادتكم انها تدخله الى عالم اللٌل لماذا الترتكه بعد ضٌاع اؼلى ما لدٌه؟
لٌعمل لها هى ومن معها فى الشوارع مثل عمل امها تلك وهى تجارة الرقٌق االبٌض وحتى
هناك ولٌس هنا ان كانت تلك التجارة لم تتصل بقوة على طلب بعض الرجال مثل الخارج وهو
من هذا النوع كما قلت سٌادتكم (المز) ومن تعشقه بعض النساء وهنا امامى رسائل كثٌرة ترٌده
االن ودفع فٌه اى مبالػ مثل لعبى الكرة وامكان مختلفة ومنها محافظات كٌثرة حتى لو كان
عمال خاص فى احضان بعض النساء او لبعض القوداٌن ممن ٌطلب هذا للعمل فى مهنة البؽاء
لبعض النساء كما هو الطلب على المرأة والفتاة احٌانا وانت تعلم ان هناك نساء تحب ان ٌاتى
لها رجل والتوضٌح اكثر فاالرسائل هى من تقول..وفرٌدة وهى تعطى الهاتؾ الى مارى
لتقراء كل التعلٌقات االن وهى فعال بكل اللكنات العربٌة والخلٌجٌة واللؽات االخرى
وافندٌنا ٌكمل حوراه وهو ٌقول لها
_وبعد ان ٌصبح ذلك الكائن الجمٌل من تلك المخلوقات التى انعم  هلل بها علٌنا فى حٌاتنا
وهو معها كما لو كانت فتاه صؽٌرة اسملت نفسها الى شاب ؼراربها باسم ذلك الحب المزعوم
وهو ٌبتزها وٌجعلها تسلم نفسها لمن ٌرٌد من اصدقائه بحجة انه سوؾ ٌصلح خطائه ومن بعد
ٌذهاب بها الى عالم الرزٌلة وطرٌق الضٌاع وٌكون هو قوادها او تضٌع هى فى ذلك العالم هو
كذلك هذا الصؽٌر الؽر وهى اما ان تقدمه الى اهلها ولٌمة بعد التمتع به وهم ٌاكلوا لحمه
وٌشربوا من دمائه او تجعله لهم فى شئ من تلك المتعة لفترة ما وهذا هو الذى سوؾ ٌحدث له
اللٌلة..فتقول له شرى وهى فى حزن فى نبرات صوتها وهى تسؤله
_هل حدثتنا سٌدى عن نوعٌة ذلك الكائن وهل هو منا نحن البشر اما شئ اخر مثلها وانا الاعقتد
ان ٌكون ذلك واال لما ستفعل به هذا ومن المعروؾ ان الكالب ال تعض بعضها وانت تقول انه
مثل الجرو
_نعم ابنتى انا قلت انه جرو ولكن فى تشبٌه لوفاء وهى لٌست من الكالب واال انها كان لها
الوفاء وهى لم ٌعرؾ احد نوعها حتى االن ولكن االهم هو ذلك المخلوق الذى نعم من البشر
ولكن! احد تلك البشرٌات التى تتمتع بالوفاء وؼٌره من الصفات النادرة وهو تربى فى محمٌة
طبٌعة هى التى ترعرر فٌها انتم ابنائى االعزاء وانا احاول الحافظ علٌكم وعلى جمالكم ونقائكم
والخوؾ علٌكم من االنقراض وهذا المخلوق الذى لم ترحمه تلك المخلوقة وهى تره ٌتمزق من
اجل حبها وما اصابه من مرض فى فراقها وهى التعرؾ معنى الاى شفقة او رحمة به وهى
تحس بناره وهو الى جوراها االن..وكانت فرٌدة تضع ٌدها على فخده وهى تضؽط علٌه
بعنؾ.ومارى من الخلؾ تعبث فى شعره وفرٌدة مازالت تقشر تلك الحبات بفمها وهى تضعه له
فى فمه وشرى تكمل مع افندٌنا فى ذلك الحوار االذاعى وهى تسؤله
_وما نوع ذلك المرض الذى اصاب ذلك الكائن وٌهدد بانقرضه اللٌلة ان لم نتدتخال اهو الخبٌث
اما لو كمٌا الدما..فٌقول لها افندٌنا
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ونحن نجلس هنا ونثرثر ونتركه للفناء كما هو حال كل تلك البرامج والحدٌث دون جدوى كما
هو حال برنمجك هذا القضٌة واضحة والتدخل اال بعد وقوع المصائب ولٌس انتً وحدك وما
تقدمى انه حال كل ذلك البلد ولكن ما علٌنا من االمر وما احب ان اقوله اننا حتى لو نلحق جثته
قبل ان تتؽذى علٌها تلك المخلوقات وفى اسرع وقت ٌمكن ان ناخذ منها بعض الجٌنات لٌتم
زراعته فى اى مخلوق من صؽارنا االن لٌحمل تلك الصفات وهذا ما أأمل فٌه ان نلحق قبل
فوات االوان اى شئ من جسده واالمل كبٌر فى  هلل عز وجل .اما عن مرضه هذا لٌس القنصل
والكمٌا انه مرض اخرى قدٌم جدا لٌس له حتى االن عالج وهو ٌقضى دائما على تلك الساللة
النادرة من البشر التى تعٌش بٌنا ومعنا هنا على كوكب االرض ولم ٌفكر العلماء حتى االن فى
محاولة الاكتشؾ اى عقار او عالج له من اجل الحافظ على تلك االنواع من هذه المخلوقات
وحتى هى تلك المخلوقة رؼم ما وصلت الٌه من علم وابحاث واختراعات لم تقوم بذلك وهى
بقوتها وجباروتها اال انها مثل هإالء الذٌن ٌخافون من تلك القوة الؽاشمة التى تسٌطرعلى العالم
من اجل المصلحة الخاصة فى ان الٌكون هناك جدٌد ٌخرج من عندنا نحن العرب اوال وان
الٌكون هناك من اشٌاء تهدؾ الى انقذ البشرٌة وهم ٌدعوا انهم ٌخافوا على هذا الكوكب وهذا
اٌضا ما كانت توضحه لى تلك االخت الؽالٌة رئٌسة منظمة الصحة العالمٌة ..فتقول له شرى
_عفوا سٌدى لداعى لكلمة اخت هذة على امراة اجنبٌة اى بمعنى ؼرٌبة ونحن جمٌعا ٌعلم
عالقتك القوٌة باالجنبٌات والعربٌات على سواء
_ابنتى احتراسى انها لٌست اى احد
_وانت بٌهامك ٌارجل ما انت مولعها ومشئ معك فل وحالوة ول هو فقع مررة على المساء فى
اللٌلة السوداة دى..فى طرٌقة كالم شوراعى منها وافندٌنا ٌقول لها
_بالش الحقد دا ال سبب فى تخلفنا
_خالص ٌعم خلٌنا فى حدٌثنا كما شبهتك احدهم بانك عوض عن عمٌد االدب العربى ونحن فى
حدٌث االربعاء السابق له فى االذاعة قدٌما وانت تعلم من هى من ارسلت ذلك ونعود الى
حورانا من جدٌد وانا اساءل سٌدتكم كٌؾ وان العلماء الشئ لهم فى تلك الحٌاة وباالخص
البحثاٌن وهم الهم لهم ال اكتشؾ كل جدٌد..فٌقول لها
_البنٌتى ان كالمى واضح ومفهوم وعلماء الؽرب الهم لهم ؼٌر اكتشؾ االمراض واالوباء
والعالج اٌضا من اجل ان ٌجعلوا سٌطرتهم على ذلك الكوكب كما حدث مع كل مرض واوباء
ات الٌنا وظهر فى العالم اجمع ولكن هذالمرض لٌس هو من انتاج هإالء العلماء ولؽٌرهم وانما
هو من الطبٌعة التى اٌضا كؤنها شرٌك لهإالء االشرار وتساعدهم وهى تسهل لهم تلك االشٌاء
وهذا المرض ٌنتشر بسرعة فى تلك الساللة لٌقضى علٌها سرٌعا كما قضٌت الطبٌعة على
بعض انواع من المخلوقات مثل الدٌناصورات وؼٌرها واما تلك االنواع التى تتمٌز بالخٌر هى
اٌضا تنقرض سرٌعا النه ؼٌر مستحب وجودها االقلٌل القلٌل حتى ٌكون هناك التمٌز فقط للشر
وحتى ٌعطى الفرصة الاشرار ان ٌظهر شرهم واال لو كان االمر كله شر فى شر اٌن التمٌز اذا
وكما قال الرحل دون جون السٌنما المصرٌة فى احد افالمه فى جملة له احبها دائما (لم الكل
ٌضرب اماال مٌن راح ٌنضرب )..فقالت له شرى
_هل واضحت لنا سٌدى من هو ذلك الملقب بدنجون السٌنما عندنا هنا
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_انه استاذى فى ادوار الشر ومعاملة النساء (عادل ادهم)..وهو ٌقالده فى تلك الجملة المشهورة
له فى فٌلم (حفٌه على جسر من ذهب) وهو ٌقول لها
_مش كدة ٌاقطة..وهى ترد علٌه
فعال كان اها بس..فى شئ من الحسرة فى كلمتها وهى تعود وتقول له_ تفتكر سٌدتك لو عادل ادهم كان موجود كان راح ٌقدر علٌها..فٌقول لها
_ال خلله اباطرة الشر هناك لم ٌقدروا علٌها راح عادل ادهم ولؽٌره راح ٌقدر علٌها وانتً
تعلمى من هم هناك وقوتهم
_ال اسمح لى هو احنا فى زى ال عندنا وال بٌتعمل هنا سبٌك انت ال هناك دا تمثٌل نوع كدة
من (بٌدورفٌلٌا والنٌكروفلٌا) و(رزوفلٌلٌا)..وهى تقول تلك المصلحات فى عالم الجنس فى
طرٌقة علمٌة مع ما قالت من كلمات وهى المعنى لما ٌصنع فى عالم الجنس من شذوذ وهذا
معناها من مسارسة شذوذ المراة مع امراة اخرى او رجال بشكل ؼٌرمقبول او ممارسة جنس
مع بعض الحٌوانات وؼٌره من عملٌة الجذب فى تلك المشاهد واالفالم االباحٌة التى تاتى لنا
من الؽرب و بعض فتٌات اللٌل وهى تصور لنفسها مشاهد خاصة على اسطوانات لتروٌج
والد عاٌة لنفسها حتى هنا فى بالدنا تحت اشراؾ بعض القوداٌن من اصحاب المالهى اللٌلة
وامكان ممارسة الرزٌلة..وهو ٌقول لها
_ٌاختى اتنٌلى بل وكسة..فى للؽة تخرج عن هذا الحوار وبعض تلك الكلمات من قبل كما كان
فى الحدٌث وهى تقول له
_صح ٌبواء العٌب فٌك باء انت ٌاخوٌا وهى كانت بٌن اٌدك ومعنا
_فعال العٌب فى انا ان محرقتهش زى ما انطلب منى وانتً معها ٌاكلبة ٌبنت ( ). .وفرٌدة هنا
تقول وهى تشد فى خده وهو ٌترك لها وجه ونفسه وهو ٌقود
_ٌاله الهى ٌولعوا فى بعض ٌكرٌم..وقبل ان تكمل كان الحوار ٌعود من جدٌد وٌستانؾ بٌنهم
وكان لم ٌحدث شئ وكانه اٌضا من انواع الؽٌظ لها وهم ٌستانفوا الحدٌث من جدٌد فى نفس
االسلواب الحوراى بٌنهم .وشرى تساله
_ولٌس هناك حاالت شفاء من هذا المرض مثل تلك االمراض الخطٌرة كاالٌدز واٌبوله
وؼٌره..فٌقول لها افندٌنا
_السؾ الى االن لم تكن هناك اى حالة من ذلك والعلماء على استمرار فى ان ٌجعلوا االمر
على هذا التعقٌد ولم ٌشاء ان ٌفعلوا شئ حٌال هذا االمر الاهمٌة انقراض تلك المخلوقات التى
تظهر كل حٌن من نفسها على مر العصور فى ندرة نادرة فى امكان مختلفة من االرض
_ولكن سٌدى الرئٌس نفاهم من كالمكم هذا انكم لن تتدخلوا من اجل تلك القضٌة وعمل شئ
لحافظ على تلك الكائنات والتى هى المفروضا من امالكنا نحن وقضٌاتنا وقد ظهرت هنا عندنا
فى بالدنا االن وتلك الساللة النادرة تعٌش هنا معنا بل وتربت فى احد محمٌاتنا الطبعٌة وهل
ستصبح مثل اراضٌنا المقدسة المؽتصبة من االعداء وهم ٌسعوا فٌها فساد او ٌكون دورك مثل
باقى زعماء العرب عفوا سٌدى فهذا ما قد وراد من رسائل فى ذلك وهى تتهم شخصك وتمثلك
باحد روسئنا السابقٌن ولٌس راى انا وانت تقابل النقد بكل حب وبكل صدر واسع وهو احدهم
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ٌقول انك من هإالء الروساء نصؾ الر..ولم تكمل الجملة التى قالها رئٌس سورٌا فى احد
خطابته السابقة عن ان رإساء العرب انصاؾ رإئسا
_السؾ ابنتى هذا صحٌح ونعم هو الراى انا من هإالء انصؾ الرإئساء العرب كما وصؾ
احدهم سابقامن هإالء الرإئساء وهو ٌحرق بلده باسم الحافظ علٌها من ثوارت الخرٌؾ العربى
والاخجل وانا ارى ابنى ولٌس اى ابن بل هو من تلك النوعٌة والساللة النادرة وانا اربى
واحافظ علٌه وٌضٌع امامى هكذا مثل اى بلد عربى حبٌب ضاع..وهو كؤنه ٌبكى وهو ٌعود
وٌقول
_وهو ٌذكرنى بفلسطٌن ومصر من قبل وهى تؽصب من الهكوس والفرنسٌن واالنجلٌزا وكل
معتدى ؼاشم داخل واؼتصابها امام اعٌوننا ونحن نظر له ونقول له كازوج االم ٌاعمى كما تقال
لزوج االم تلك الكلمة ومنا من كان ٌسعد بذلك االمر وهو محروم من رإٌة النساء وٌرى وطنه
ٌؽتصب وكانه ٌشاهد احد افالم البرنو لهذا الحرمان من تلك االشٌاء هنا عندنا وهى تلك البلد
تعشق النوم فى احضان االؼراب والذٌن لٌسوا من دٌنها كما اصبح عمل للفتٌات اللٌل االن وهم
ٌمارسوا الرزٌلة بٌن احضان كل من ٌاتى من الؽرب والشرق فى كل حب وتحت مسمى اكل
العٌش وتنشٌط السٌاحة ومن قدٌم االزال وهو ذلك االمر ولعزاء لنا..فتقول له شري وهى تتنهد
_اها و هلل فعال حرمان واى حرمان حتى وصل بنا الحال الى تلك المرحلة
_اعلم بنٌتى بما نفسك فٌه ولكن بعٌد عن امك هذا ٌابنت (الكالب ) وهاهو اخرشئ ٌضٌع اٌضا
ولم تاخذى منه شئ مش كنتى انتً اوااله به منها دلوقتى والحفلة دى
_راح نقول اٌه باء (اهو اعملى ٌاخٌبة لؽٌابة) واهو هى جٌت علٌه هو بس ماانت اهو ٌروحى
ومش عارؾ اوصل معك لحاجه وانت مإلعه مع االؼربا من كل بلد من النسوان بس اقول اٌٌه
باء وحتى كل العٌال الحلوة دى ال معى وقال اٌٌه احنا اسرة اخت وام واوحدة تجاى تخد كل
حاجه على الجاهز حظ عوالم باء ولكن نعود لم كن فٌه ثانٌا من جدٌد مع سٌادتكم..بعد تلك
االشٌاء من تلك الكلمات التى تخرج عن نص الحوار فى شئ وكانها امراة اوفتاة تركت من
ٌحبها بصدق وٌخاؾ علٌها وتذهاب لمن ٌعبث بها وٌتالعب بها والحسرة تمالء القلوب من ذلك
وهو الحافظ والخوؾ على شرؾ امراة وعدم المس بها التذهاب بكل سهولة الى من ٌاخذها
هكذا..وهى تعود الى ما كانت علٌه من حوار من جدٌد وهى تقول الافندٌنا
_وماهى محاولتكم االن والمفاوضة من اجل ان تلحقوا اى جزء من ذلك المخلوق..فٌقول افندٌنا
لها
_هو االن نداء ومانشدة وانااتوسل من كل قلبى والجمٌع ٌعلم قوتى وانا الاتوسل الى احد ابدا
ولكن بكل الضعؾ االن واالستالم لكى اٌتها المخلوقة وان كنتى ترٌدى االنتقام منى او من اى
احد عندنا وحتى شرى تلك المذاٌعة واى شئ ترٌدٌه من سلطان او اى شئ وانا ارجوكى حتى
االن ان تتركى لنا الجثمان والتعبثى به كما كان ٌفعل فى حروب طرودة والتمثٌل بالجثاث
ارجوكى اتركٌه لنا لندفنه بسالم حتى ٌلقئ ربه وٌره اطفالنا وابناءنا باسم كل وقت طٌب كان
فٌه هو معكى ونحن اٌضا اٌام حبنا لكى ارجوكى ارحمى ذلك وارحمٌنا مرة واحدة قدمى
معروؾ لنا وللبشرٌة ٌذكر لكى فى التارٌخ والجفرافٌا والطبٌعة والرٌاضٌات التى كنتى تحبٌها
مع تلك المواد الدراسٌة حتى تكون نقطة بٌضاء فى تارٌخك الملوث هذا رجاء وامل ان تعودى
فى تلك اللحظة بعد قتله فقط ارجوكى التمزٌقه اراب فهو تمزق فعال..وهو ٌجهش فى بكاء
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مصتنع وصوت شراب الشٌشة ٌعلوا بقوة مع بكاء لمن حولهم فى المكان..وفرٌدة تقبال فى خدٌة
الذى الى جوراها وهى تقول
_ٌاحبٌى لدرجتى..ومارى تقول لها وهى تسمع ما ٌدور
_هو فى اٌه..فقالت لها فرٌدة
_دا البرنامج المفتوح على انا وانتً بس ورحمت بابا الاخلٌه برنامج علٌهم وانا بقطع فٌه
دلوقتى وهم بس االول الكلب دا وال بسمعه منهم بسبه بس لم اشق صدره كده على الحى واطلع
قلبه واكله..وهى تؽرس اظفراها الطوٌلة التى تشبه االنٌاب فى لحمه وهى تكمل
_بس اكل قلبه االول ال ملكى انا لوحدى وبعدٌن راح اشوؾ راح اعمل اٌٌه فى باقى لحمه ال
ورحمت االموات واالحٌاء ما راح ٌشوؾ حتى شعره منه ابدا..وكانت شرى تتحدث من جدٌد
وهى تقول
_واحنا وكل ال معنا وال مشتركٌن دلوقتى فى السمع وكل البشرٌة المعذابة بتضم صوتها فى
هذا النداء وعلى استعداد لتقدٌم اى قرابن بدٌل للذبح حتى لو ابن افندٌنا واهو نخلص من ؼبائه
ونرٌاح ابواه منه وهو واكال كل حاجه فى البٌت وعندنا ولو كمان ابنى الطفل البرٌئا لو
عوزه..وفرٌدة تقول
_و هلل هى نقصه حتى ابنك تربٌة االحداث دا اصل المشرحة نقصه قتله..ومارى تقول لها
_ لو على اللحمة ٌبوء كوكى احلى وكله لحم كدة وابٌض.وفرٌدة تقول لها
_احنا شبعنا من اللحم االبٌض طول الفترة ال فات فى اروبا نؽٌر باء شوٌة من اكل السمٌن
بتاع بره مش السمٌن هنا بتاع الفقراء وناكل لحمة سودانى وكفاٌة باء التفاح االمرٌكانى ال احنا
كنا وانتى وامى بناكله على طول اهو ناكل جوافة باء من بتاعت اسكندرٌة وتدوقى طعمها ودا
مش اى جوافٌة وهو طعمة قشطة اها مٌؽركٌش منظره دة مش كدة ٌاجوافة اما خلتك عصٌر
وانت عارؾ عصٌر الجوافة بتاع شركة ادفٌنا ال فى خط رشٌد هناك عند حبٌبك دلوقتى ال
عملٌن علٌك المنحاه دى وهو اؼلى العصٌر عشن طبٌعى ٌكلبة انتً..وهى تشد راسه الٌها لتقبال
فٌه وهنا عادت شرى لمواصلة الحدٌث من جدٌد على نفس التوافق وهى تقول
_سٌدى واالن جاء وقت الرد على الرسائل التى ترسل الٌنا من بداٌة البرنامج وقبل الحدٌث مع
سٌادتك والتدخالت الكثٌرة ولكن! كان الٌجب ان نبداء مع احد وانت اهم فى تدخلك ذلك وشرح
كل ما قد افاد السادة المستمعٌن والمستمعات..وهى تقول
_ٌارٌت ٌاشاب دلوقتى نبداء فى سرد الرسائل وبداء التدخل مع كل من هم باالنتظار من بداٌة
البرنامج على الخط واهو كل على حساب صحاب القناة معكم ٌاشباب ها نبداء..والموسٌقى االن
تنزل كما فى كل تلك البرامج وهى تلهب المشاعر..وهى تقراء الرسالة االولى وتقول
_هذه اول الرسائل بعد ان كانت الطلبة لنا على االنتظار تلك الفترة ولكن!لظروؾ طارئة فى
عملها تركت الرسالة تلك وهى من احد السٌدات من ارض مصر الحبٌة حٌث شارع الهرم
وعملها هناك وهى الصدٌقة الصدوق لك فخامة الرئٌس االب الحبٌب واحد تلك المندوبات فى
بعض التوارٌدت الخاصة السعدك ولنا جمٌعا وللبرنامج وكل افراد االسرة فى اللٌالى المالح
وتقدٌم الخدمات السٌاحٌة للوطن ولمن ٌاتوا لصفقات معك من اجل االستمار وانتعاش التجارة
واالقتصاد والصناعة التى تعود على بلدنا بكل خٌر وهى السٌدة (سكٌنة الفقى)العالمة المشهورة
278

الجزء االول

حد الموس(حبيبتى)

ابنة االسكندرٌة وحارة البطارٌة فى بحرى وافراح الحارات والشوراع قبل ان تصل الى مجد
القاهرة وشارع الهرم وتصبح صاحبة المالهى اللٌلى المشهور والداعى لذكر االسم حتى
الٌصبح اعالن لها على المحطة النه لم تدفع ثمن اعالن وٌكفى التبزٌر من سٌادتكم لها فى
المحطات االخرى الخاصة بالهشك بشك تلك على الفضائٌات وبعدٌن كل بحسابة لم نتحسب انا
وانت ها عارؾ انا وانت ظلمنا الحب ها فاكر بس برجلٌنا..وهو ٌقول لها فى نفس اسلوابها ذلك
_هى فلوس ابوٌك..وهى تنسئ نفسها شرى فى الرد علٌه
_نعم ٌاعمر اماال فلوس مٌن مش فلوس شقاء دى والعٌال الؽلبانة ال بتاجر بٌهم فى اعمالك
تحت اسم التربٌة العسكرٌة وؼٌرها ها
_ نعم ٌاعمر وهم فٌن العٌال دى ال بره وال بٌعٌط اهو زى النسوان ومفٌش منه رجا ؼٌر ان
ٌاكل وخالص وال راح ٌموت وهو عاٌش من قبل فى دورالدروٌش ومش حساس بالدنٌا
وبعدٌن الوالٌة عملة مدخله ورسالة مش نقولها شكرا وخالص نسٌتى فرحك وهى عملت اٌٌه
عشن تنقطتك وهى المسكٌن عمل معكى احل واجب خالص كل ده اتنسئ..وهى ترد علٌه بنفس
االسلواب وكؤنهم خروج عن البرنامج وفٌما كان ٌحدث بٌنهم كما هو كل وقت وهى كؤنها
زوجته ولٌس ابنته وال من تعمل عنده وهى تقول له
_الٌاحبٌبى دا كان فلوس شقئ وشؽلى وانا بكبر بٌك ادام جوزى
_جوزاك وهو فٌن ٌحسرة جوزك ده ال طفش من اول ٌوم جواز
_اهو راجع اللٌلة على حس ال ماتسسمى دى وعشن ٌحضر العزاء ونحن نتقدم بكل شكرا
لمعذاب الذى كان سبب لرإٌة زوجنا الؽائب وشكرا خاص من كل قلب صؽٌرنا وكل ابناء
االسكندرٌة من ذلك الشئ الذى سٌعود من اجله زوجنا..ومارى ستموت فى الخلؾ من الضحك
وفرٌدة تقول
_ٌاله انشروا ؼسٌلكم الواسخ ادام وعلى مسمع من الخلق وانتً اصال مكنش لكى جواز ٌامره
ٌادكر..وشرى تعود للحدٌث من جدٌد والمواصلة وهى تعود الى طرٌقة المذٌعة بعد ما حدث من
االلفاظ وهى تقول
_والرسالة من تلك الصدٌقة التى تقول فى رسالتها تلك وهى انها االن على اتمام االستعداد هى
ومن معها من بلطجٌة تعمل معها هم وكل رقصات القاهرة الكبرى وكل المحافظات حتى
المنصورة ودمنهور وكل من معها من قوداٌن وزبائن محلها والمحالت المجاورة لها ان ٌاتوا
االن وهى تحت الطلب مثل سٌارة نقل المواتا لمحاربة تلك الشٌطانة وهى تقول فى اخررسالتها
الٌفل الحدٌد اال الحدٌد( ومراه لمراه باء)..فقال لها افندٌنا
_شكرا لكى اخت سكٌنة او النجاسة كما هو معروؾ لدٌنا على شعورك الجمٌل ذلك لسه فٌك
الخٌر ابنتنا العزٌزٌة وهو دا عشمنا فى كل والدنا من امثالك لكى كل الشكر وعلى العموم احنا
كلنا بنجمع انفسنا االن لذهاب الى القاهرة اللٌلة وممكن تكونى فى انتظارنا هناك فى مداخل
الدائرى بعد ان تنتهى من عملك فى خدمة السٌاحة حتى النهدر وقتك الثمٌن مع زبائنك من كل
الجنسٌات ووقت السٌاحة التى تنعش االقتصاد فى ذلك الرقود وتلك االزامات التى تمر على
بلدنا وهذه االحداث المإسفة من كل شئ وهذا هو اخرها ضٌع احد المخلوقات الجمٌلة مثالك
ابنتى..وفرٌدة تشرب بقوة من تلك الزجاجة..وهى تقول
_جمٌلة وشعورالقرعة ام شعر عٌره ال انا عملها اكتر من عملٌة فى كل مكان حتى فى..ولم
تكمل..وافندٌنا ٌعلوا صوته بقوة وهو ٌقول فى كل ؼضب
_انا دلوقتى على استعداد للتفوض الى تلك اللحظة اما ان انتهى االمر الى ذلك فلن ٌكون هناك
لدى شئ اال ؼٌرهى الكلمة العالى..وكؤنه رئٌس دولة ٌعلن الحرب على دولة اخرى ومارى
رقدة على المقعد من الضحك الذى نسٌت كل شئ وهى اول مرة ترى ذلك الشئ وكؤنه
مسرحٌة كومٌدٌة ولٌست كالتى فى مسرح اروبا وهى تذهب الى هناك كل وقت للرإٌة كل
جدٌد فى المسرح مع تلك االم والتإام وحتى فرٌدة وهم بعد ان انضموا الٌهم من أمر وكوكى
وتلك االم التى كانت تعٌش فى دور احد ملكة مصر سابقا ومعها تلك البنات ولكن بشكل اخرى
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وهإالء الشباب لٌسوا من الحاشٌة التى كانت فى خدمتها وانم هم اوالدها فعال واحفادها من
تحتمى بهم بقوة اكثر من رجالتها االفوٌاء لها فى عملها تلك الفترة السابقة وهى التهتم بشئ
اطالقا بعد ان ظهر أمر ومن بعده هذا الصدٌق وهى كؤنها كانت فى ضعؾ ومسكنة ولم تكن
تلك المراة الجبارة ذات النفوز المسٌطر على كل شئ..وهى هنا مارى فى تلك الفترة لم تذهب
الى مسارح مصر بعد ولسٌنما وذلك من حبها اال انها لم تكن الفرصة رؼم العروض الكثٌرة
التى كانت تاتى لهم فى كل وقت من جالل وؼٌره وهى ترى االن امامها ذلك ..وأمر ٌنظر الى
علبة السجائر تلك وٌود ان ٌشعال منها.وفرٌدة تمد ٌداها مسرعة وتخرج له منها وهى تشعاللها
له وهى تقول له
_خد اشرب قبل مااشرب من دمك اٌام مش اللٌلة بس..وهى تسمع باقى ماٌقول افندٌنا من خطبة
العصماء تلك
_واقسم انى بعون  هلل تعالى سادفنك الى جوراه اٌتها المخلوقة فى نفس القبر ولٌس فى مكان
اخر بعد ان اقطع من جسدك الشٌطانى هذا على الحى كما ستفعلى به واضعك فى محرقة علنٌة
امام الجمٌع لتكونى عبرة وافعل بكى ماال لم ٌفعله شهرٌار حٌن علم بخٌانة زوجته واكتؾ
بقتلها هى ومن معها من العبٌد والجوارى ولم ٌنزل بهم اشد العقاب الذى سوؾ انزله بكى
والعن مما كان ٌفعل فى سحرات القرون الوسطى وكل ما اعده لكى من الوان العذاب والن وانا
اقسم بذلك انه الٌنقذك من ٌدى احد انا واوالدى واسودى تلك الحٌوانات التى ساجعلها تاكل
وتؽذى بمن معك واما امك فلها معنا اوال للقاء قدٌم وحمٌم لم ٌكمل بعد .وانا اما اجعلها تسلك
طرٌق التوبة ولكن ! بعد الذى سٌحدث الى ابنى لن ارحمها وانا اقدمها اوال الى ابنتى تلك
المذا ٌعة هى ومن معك تلك االن وبعد ذلك تلك الحٌوانات الطٌبة الوفٌة لنا والتى تقدر تربٌتنا لها
رؼم انى الانسئ حبها الوالدى وهى تجعلهم اوالدها واحفادها ونعم هى كانت تطمع فٌهما فى
شئ اخر اال انه الحب وما قد اتوا لها من كل خٌر وهى تقوم معهم بدور االم وهى تستؽلهم
وترٌد مثل فرصة تلك اللٌلة التفعل ما كان فى نفسها وتخفٌه وهو مكشوؾ وهذا هو وعٌدى
لكى اٌتها المتؽطرسة وانت بنى اعرؾ انك تسمعنى وتتمزق لما اقوله هذا ولٌس لدى ما اقول
اكثر وانا اعرؾ مدى تعلقك بها وحبك لها وهى من لن ترحمك وترحم حبك ذلك ؼٌر انى ان
تمكنات من باقئ اشالئك تلك حتى لو ماترتدى االن من مالبس سادفنه فى مقبرى الخاصة او
انى سجعله تذكر وذكرى لكل اجٌالنا التى بداءت من نسل تلك المذاٌعة وما سٌاتى لى من احفاد
وكنت اود ان ارى منك اٌضا حفٌد لى وكنت اتمنى لو اخطاءت مع احدهن واخذ ما تحمله فى
بطنها وتربٌته كما تربٌت انت واخوتك فى ملجائى عفوا فى بٌتى حتى لو كان من هذه تلك
المخلوقة وانا كل ٌوم ومن معى كاننا ٌنتظر ذلك الخطاء معها والفرصة كانت لك كثٌرة لكنك
دؼؾ ابله..وشرى تقول له فى حسرة
_ٌعانى عاش محروم وكل النسوان دى حوله واهو راح ٌموت ب..ولم تكمل
وهى كما لوكانت تجلس على احد ابواب البٌوت فى تلك الحارات وهى تتحدث وافندٌنا ٌقول
لها
_معلش ربنا ٌعوض علٌه فى جنة خالده بالحور العٌن واهو ٌمكن ٌحصل النهارد معها فى
الحرما
_طب كدة االمر راح ٌتؽٌر واحنا عوزٌن ال فى بطنها حتى لو نعمل معها زى الصهٌنة زمن
لم كانوا بٌشوق بطن الست الحامل عشن ٌخدو ال فى بطنها فى حرب فلسطٌن واالٌام دى بس
المشكلة انها ممكن تعمل حسابها والتفتكرانها نفسها فى حاجة منه ٌمكن تندم بعد ما تنتقم منه
وتقتله ول ممكن تقدم ال فى بطنها قرابن
_معرفش بس الكالم دا لو كانت هى معه الفترة ال فات كنت قلت انها حامل منه فى اى لحظة
ضعؾ ونكون ساعتها فى مشاكله معها الن حفٌدى هو ال فى بطنها
_وهى راح تؽلب اهى ممكن فى اقل من ساعة تحمل وتوالد دى شٌطانه ولو عازت حاجه انت
ٌعانى مش عارؾ وممكن واكٌد ٌكون دا فى دمؽها النهارد وبعد مارجعت تكون عوزة تعمل
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ساللة لنفسها على العموم الزم ٌكون فى تفكٌر تانى وكمان ممكن امها وال معها برضة ٌحملوا
منه رؼم انى اشك فى حمل امها بس كل شئ جٌاز وحتى حمل العاجٌز مش كدة ٌاخبرة واهو
امها برضة ماكنة مش صح وشؽلها واكل عاٌشها ال..ولم تكمل..فقال افندٌنا مسرعا قبل ان
تقول اكثر وتظهر االباحة وتلك السقلة من اسلوابها وماهى فٌه وباالخص حٌن ارتعب وهى
تقول ذلك المثل عن العاجٌز وهى تؽٌر فٌه من االلفاظ
_انا بقول دلوقتى اهم شئ هو ان نلحق اى شئ من ذلك الكائن والبد ان ٌتدخل الجمٌع االن من
اتبعنا هناك وعمالئنا فى القاهرة وكبٌر البصاٌصٌن ال هناك دا حٌث متابعة االمر منذعودتها
اما نحن البد هنا ان نجاهزا لتك البرطة التى التستحق ان تكون الى جوراه فى لحاده ولكن! هو
حبه الذى ٌحبه لها ان تظل الى جوراه فى الموت اٌضا وها انا ذا بعد ان ضع منى الكالم
والاقوى على شئ بعد فراقك ؼٌر قول الشاعر (هات العطر ٌاولد)..ومارى كادت تسقط من
على المقعد من الضحك بعد سماع تلك الكلمة التى مرت علٌها امس فى فٌلم (عنتربن شداد)
التى لم تره من صؽارها وتلك الكلمة (هات العطر ٌاولد) وفرٌدة تقول
_انت لسة عوز تكلم بعد كل ده ان ماكان العطر راح اعمله من دماه ورشكوا به
وهى تضرب فٌه وهو لم ٌتؽٌر وٌإثربه شئ من ذلك التدخٌن وما ٌسمع وكؤنه تمثال من الشمع
ٌجلس الى جوراها وهى تسمع حدٌث شرى وهى تقول
_ودلوقتى حبٌبى وابنى بعد ما خالص اناندمت انك كنت بٌن احضانى ومعرفتش قٌمتك ال بعد
ماراح تروح خالص كما هو الحال لنا النعرؾ قٌمة الشئ ال بعد ضٌاعه منا هذا هو نعٌك الذى
كتب بدمائنا على ورقة من البردى ولم ٌذكر اسمها فٌه ونحن سنسعئ جهدٌن ان نمحو اسمها
من الدنٌا هى ومن معها جمٌعا ونعجل بااخرتها..ومارى تقول لفرٌدة وهى التسطٌع ان تمسك
نفسها من الضحك
_ مٌن ال معكى دواللو..وفرٌدة تنزل تلك الزجاجة من على فمها وهى تقول لها
_ انتً ٌاروحى اول واحدة طبعا..وشرى تعود لمواصلة الحدٌث
_وناسؾ االن لعدم االستمرار فى التواصل مع االب وفخامة الرئٌس الحٌب لما اصابه من هم
وحزن..وافندٌنا ٌسحب نفس بعمق من تلك الشٌشة وهو ٌقول
_ العطر ٌاولد..وشرى تكمل
_و احنا بعد توجٌهات سٌادته وما افصح لى على لسانه وان اقول ذلك التصرٌح نٌابتنا عنه االن
اننا بعد تجمع جمٌع ابناء العشٌرة جمٌعا وباقى القبائل التى تحالفات معنا كلها وكل من سٌاتى
االن من الخارج وترك ما وراءهم وكل محبى افندٌنا ومحبٌك وكل من ٌحبنا سٌاتى وال بٌحبنا
ٌضرب النار اللٌلة فى العروسة..وكؤنها على مسرح فى احد افراح الشوارع وهى تكمل
_عروسة الموت عروسة الندامة المصداٌه االٌاحة ال الشٌطان ٌقولها ٌااابٌاٌحه
فى شئ من الردح وهى تعود الى دور المذاٌعة وهى تكمل
_وراح نجاى لحد عندك ونلحق اخرشئ منك بعد حضور الطبٌبة االم وسٌادة الضابط الكبٌر
اٌضا لنٌل منها تلك البوامة ونحن على ٌقٌن من ذلك اننا سوؾ نجد هناك منك شئ لذلك معنا
تلك الطبٌبة االم وزجها هذا وحتى لو جاءنا لك سٌرا على االقدام اوباالقطارالقشاش اوحتى
بالمركب عن طرٌق المحمودٌة والنقؾ هكذا مكتوفى االٌدى ونحن نترك باقى جثمنك هذا
وهنا دخل صوت اخر وهو ٌنواح كؤنه مٌت وتنزل اصوات النواح على موت احدهم بتلك
الطرٌقة والصوت كان لتلك ام حسن تلك البطلة والمربٌة الابن افندٌنا وهى كانت تمثل دائما انها
مثل تلك المربٌات االجانب كما كان حال عصر ملوك مصر سابقا وهى من الرٌؾ وحبٌبت قلب
الجمٌع وهى تنواح بكل ما لدٌها من قوة
_ٌاللهوى عٌنى علٌك ٌاضانى ملحقتش تفرح بشابك عٌنى على شابك ال راح .اها ٌاللهوى كان
بدرى علٌك ٌاحبٌبى اها ٌاسبعى اها ٌاجملى..وشرى تقول لها
_اٌه ٌاواالٌة كان جوزاك واٌه جملى دى وسبعى .وسبعك وجملك اهو قعد لسة..وام حسن تقول
لها
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_واالولو علٌكى سنة وشهرٌن انتً وهى ال تخفى ماطرح ماهى اقعدة ما انتً السبب لوكان
لقئ حضن منك دافى ولرٌق حلو ول اى حنٌة كان راح بص لؽٌرك و ال قعد معكى دا السبب
ال محسوب علٌنا الرجل الكبٌر قال و الزعٌم بالوكسة..فٌقول لها افندٌنا بكل هدوء وهو ٌتعمل
معها على انها زوجته واكثر فى كل شئ وكؤنها فعال هى الزوجة..وهى كما قلنا االمر والنهى
فى البٌت وحتى اوقات الرحالت والجمٌع ٌظن انها زوجة رجال االعٌان و الثراء الرٌفى وهو
ٌعلب ذلك الدور اثناء الذهاب الى المصٌؾ ومعه اوالده هإالء فى شئ ٌدخل على كل
الموجودٌن مما الٌعرفه احد فى تلك االمكان التى كانت على شواطئ االسكندرٌة التى هى
باامكان سٌاحٌة تكاد تكون من الطبقات العالى بالنسبة الاهل االسكندرٌة العادٌن ولكنها التمثل
شئ لمن مثل افندٌنا هذا او اقل او بعض شإائط المحافظات السحلٌة االخرى وكانت قد انضمات
لهم شروق واصبحوا ثالث بنات وهإالء الشباب الكبار فى اعمارهإالء البنات .وذلك
الصؽٌران هو امر وصدٌقه كوكى وهم كؤنهم فالحٌن فعال فٌما ٌفعلوا وما كان ٌحدث بعد ان
ٌقع الشباب على تلك الشإائط فى الخطاء مع رإٌة تلك البنات وحٌن ان ٌنزلوا الى ماء البحر
وهم ٌظنوا انهم فالحات لجمالهم وانهم من سباحٌن الترعة.حتى تكون الطامة فى اشٌاء كان لٌس
لها مثٌل واالكثر بعد ان تظهر تلك الراقصة الملقبة بالنجسة وكؤن ذلك الثرى الرٌفى متزوجها
على زوجته تلك وهى تعلم بهذا وتلك االسفهات التى كانت تخرج والتعلٌقات وكؤنه فٌلم ٌمثل
على الشاطئ حتى ٌاتى لهم اللواء عالء وزجته وهم ٌقضوا الوقت معهم وامال تلك االخرى
وافعالها حتى مع عمرها هذا الى االن..ومن قبل وعند اول للقاء الأمر فى دعوة شروق
لصدٌقتها الحبٌة فرٌدة لقضاء الٌوم معها على احد الشوائط لضباط الجٌش التابع لعمل والدها
بعد وفاة ابواها لتفرٌج عنها.والتعارؾ باأمر ومن بعده صدٌقه وشرى وهى تذهب لتعارؾ
باصدقاء ابنها ذلك وهى على علم بصدٌقة فرٌدة من قبل والتعارؾ بها وما كان من احداث ذلك
التعارؾ والتواصل مع افندٌنا..واشٌاء اخرى ومواقؾ هى من جعلت قوة ترابط تلك االسرة
بافندٌنا ومن معه ولكن! كان تعلق ذلك الرجل العسكرى وحب زوجته التى هى بالنسبة الى
الجمٌع اٌة من اٌات الجمال والحب ومثل رائع لزوجة وام وطبٌبة وهى تتعلق بذلك الصؽٌر من
اول رإٌته حتى انها كانت لن ترفض اذ ارتابط بابنتها هى وزجها اال انه كان افضل ان ٌكون
لهم االبن فى ذلك ..وقال افندٌنا لها فٌما كان سٌرد علٌها به على تلك ام حسن
_انا ٌاوالٌة السبب برضة
وام حسن تقول له
_اٌواه انت السبب دخلت علٌك بالحندل والمندل والشبشب والصندل وانت اصالك رجل اقول
اٌه بس واحنا على الهواء الهى تاخدوا نزلة برد وانفلونزا الباهٌم ٌاباعدها اها اقول اٌٌه بس
وكفاى على راى المثال ٌاراٌح كتر من الفضاٌح..وشرى تقول لها
_بس ٌاوالٌة ٌامرضعة قلون انتً هى نقصكى عفوا اعزائى المستمعٌن الكرم لهذا لكن الجمٌع
ٌقدر مانحن فٌه وحالة الموتلٌس هناك عتاب على احد فهو فقد وفراق الحد افراد االسرة
والفراق وانتم تعلموا ذلك ولٌس هذا فراق الى اى احد انه احد ابنائنا الصؽار ولٌس اى ابن بل
االبن البر الحنون ولٌس االبن العاصى الضلل وبمناسبة ترعة المحمودٌة وماهو تارٌخه
وامتدادها واتصلها من االسكندرٌة الى قاهرة المعز وهى مصدر هام لمٌاة الشراب الاهالى
االسكندرٌة وهى تمر بجمٌع محافظات الوجه البحرى و تم انشائها على ٌدى مإس مصر
الحدٌث ذلك الحاكم االلبانى محمدعلى وماقدم من حضارة حدٌثة لمصر وبناء فى عصره رؼم
انه لٌس مصرى وهى من عادتها تلك البلد وهذا الوطن ان تجعل نفسها امراة تعشق كل ؼرٌب
ومن تارٌخ ذلك المكان وذكرٌته معك اٌها الحبٌب وانت تذهب الٌه انت والشللة وتعود التلق ما
ٌلٌق بك من عقب لذلك انت وذلك الوؼد الذى مثلك فى عمرك منى انا وثم تذهب الٌها تلك
العنقاء لتنزل بك اٌضا العقاب اوالعكس هى اوال ثم اتى انا بعد ذلك النكشؾ االمر لكٌلكم انت
وذلك الوؼد بعد ان ٌدخل وارى علٌه حالة ارتفاع الراس والووانونه ونعرؾ انك كنت فى
زٌارة لهذا المكان لقضاء بعض المقداسات وسمع الوعظ من ذلك الرجل القدٌر سونة وزجته فى
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تلك القصص التى تتعلق بتسالى الحشٌاشٌن وما فٌها من حكمة ومواعظة وحتى حٌن ٌذهاب
اخوتك الكبار الى هناك وهم ٌاخذوكم معهم وانتم كنتم صؽار وٌتسبوا لكم فى كل عقاب ولكن
كنتم صؽار وتخلوا لكم البالد وانتم شٌاطٌن وانت باالخص وانت كؤنك من التقإى وعلى راى
المثل( ٌم تحت السوهى دواهى)وانت داهٌة من دواهى الزمن لكن! صدق كنت من التقإى
وهاهى ستنتهى حٌاتك كلها بتقإك ودواهٌك ولكنك فعال لٌس مثل تلك الشٌطانه واالن نرحب
بضٌؾ البرنامج العزٌز وصحاب الذكرٌات لنا معك والذى سوؾ ٌذكرنا بٌك حبٌبى الراحل
وهو قد ات الٌنا االن لٌحضر معنا على الهواء وٌشارك معنا فى لحظتك االخٌرة الحج سونة بعد
عودته من االراضى المقداسة وهو كان ٌود الذهاب اوال الى االراضى المحتلة لٌقدس قبل الحج
والؼبار علٌه فى ذلك حٌث راسه هو وماتحب تحت تاثٌر تلك االشٌاء وهو ٌبرر ذلك بانه كان
ٌرٌد تورٌد بعض صناعتنا من الحشٌش المصرى الى الٌهود ولٌس كالذى ٌقدم هنا ولكن !
الخاص بتصدٌر مثل كل االشٌاء التى تصدر والجودة العالٌة فى ذلك حتى ٌثبت للعالم ان هناك
صناعات متطورة وجٌدة فى رابط التجارة الخارجٌة وانتعاش التصدٌر ولٌس االستٌراد ورفع
الصناعات المصرٌة واالرتقاء بها وهذا النوع من الزراعة بدال من استٌراد البناجو الذى ؼز
البالد وكاد ٌفتك بشبابنا من تلك الصناعات الصهٌونٌة بقوة وضٌاع صناعتنا ونحن لدٌنا عقدة
الجواجة وحب المستورد ونعم وهو ٌلقى الترحٌب بذلك االمر اال انها التعقٌدات االدارٌة
والبرتقرطٌة التى تعجز من اصحاب االعمال والجمارك والداخلٌة باالخص فى تلك الصناعات
التى هى من بند المخدرات كما ٌزعموا على ماقد نذكر وتقول ولذلك فضل الذهاب الى
االراضى المقداسة والحج هو والسٌدة حرمه المصنون صحابة اقوى راس بعد حمٌدو امبراطور
االسكندرٌة والفتوة السابق وللحج والتوبة فى هذه المرة بعد تقدم العمر وقرب للقاء المولى بعد
ان كان الذهاب الى تلك االراضى للعمل فى ذلك المواسم عدة مرات وهى االعمال التجارٌة مع
بعض الحجٌج من تلك االشٌاء ولداعى الافصاح اكثر من ذلك..وفرٌدة تقول
_افصح ماهو معروؾ كان بٌروح لٌه عشن السرقة وهم من ٌهود العرب ومقابلة العالم ال زٌهم
هناك من ابناء التجارة الوسخة حتى فى البلد الحرم..وشرى تكمل
_وهم من سكان كرموز حٌث العمل واالقامة على ترعة المحمودٌة تلك وقبل البداء معهم فى
الحدٌث نود االن ان نقوم بمدخله مع ذلك الصؽٌر ورفٌق عمر المعذاب الذى سٌرحل االن
وشرٌكه فى كل المصائب منذو نعوامة اظفارهم والملذا الى بعضهم البعض وهم كما لوكان احد
الشواز فى مرافقتهم للبعض كما هو ظن الجمٌع بهم هنا وفى الخارج وما كانت تلك الشٌطانة
تفرض علٌهم بعدم مرافقة اى امراة او فتاه وحتى تلك االم لها وهى تجعلهم تحت الرقابة الشدٌدة
فى ذلك وكؤنها تخاؾ على شبابهم وقوتهم وهم معها كمالو كان كالب حراسة نعم هم
لالحساسهم وللحب والاحد بٌنهم كؤنهم عشقٌن ولٌس اصحاب..وكان ذلك ما تقوله شرى فعال
فكان لملذا والهروب من احزان اال لهم االثنان وكال منهم اقراب الى االخر من االخرٌن وهم
ٌرتموا بٌن احضان بعضهم البعض عند وقت الشدة وكال منهم ٌخرج ما بداخله من احزان
وبكاء حتى أمر وهو ٌرتمى فى احضانه وهو صؽٌر والٌرٌد ان ٌذهاب الى حضن امه فٌما
حدث سابقا وهو ٌجرى لٌرتمى فى حضن صدٌقهوحتى حٌن كان ٌنزل بهم العقاب كان لٌس لهم
االبعض الاخراج دموعهم مع بعض بٌعٌدا عن الكل وكل افعال شٌطانٌة لهم وبٌنهم ..وهى
تكمل شرى
_ وهو قد هداء قلٌل من البكاء لم اصابه من تعب من كثرة البكاء وقد استبداد به الجوع
والسٌدة الفاضلة ست الحسن والجمال تلك االم المربٌة التى تشبه فى جمالها هذا مربٌة فرعون
اقصد الملك فاروق ملك مصر والسودان وهى مثالها تام ؼٌر ان االخرى انجلٌزٌة وتلك اٌضا
لٌست اسكندرانٌة وهى من احد البالد التى النعلمها على خرٌطة مصر فهى لذلك اصبحت
اجنبٌة وهى تربً الجمٌع على تلك الطروق االرستقراطٌة من طباع بلدها الرٌفٌة التى لٌست فى
ارض مصر او على خرٌطتها كما قلنا وهى تعلمنا كٌؾ ناكل فى االوانى الفخراٌة ولٌست
صحاؾ الذهب والفضة فى القصر الذى نشاءنا فٌه..وفرٌدة تقول
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_قصر ٌاتربٌة الزرٌبة وسوق الجمعة وانتً قعدة على فراش الخردة ٌامصدٌة .االنٌة الفخراٌة
 هلل ٌرحم ابوكى ٌااال عمرك ماراح تنظفوا..وشرى تعود لمواصلة وهى تقول
_ونشرب من ماء الترعة االفرانجى كما تقول ست الحسن على حمام السباحة ذلك وهو بدٌل
هنا لتلك الترعة التى فى بلدها هناك حٌث الرٌؾ االجانبى التى هى منه وهى كان لها الحكمة
فى ذلك الشئ..وفرٌدة تقول اٌضا فى الرد علٌها وهى تدخن اخر جزء من السجارة التى
اشعالتها له
_عشن لم ترجعوا الاصلكم القدٌم ٌبنت القدٌمة..وشرى تواصل
_ واالن وهى تعرؾ حال تلك المناسبة وهى تقدم الطعام لذلك الضؽٌر كى ٌقوى على باقى
البكاء والمواصلة اٌضا وكى ٌقوى وهو ٌاتى الٌلك اٌها المعذاب وٌحارب من اجل ما باقى من
جثمنك وفتح شهٌته لكى ٌستطٌع ان ٌاكل ما ٌكون امامه وان كانت تلك ونتمنى اال تاكله هى
ومن سٌاتى حتى اسدنا ذلك الصؽٌر الحمل الودٌع بالنسبة لها ومن معه من حٌوانات االلٌفة
وست الحسن تقدم له بعض من سندوتشات الفول والطعمٌة والبدنجان المقلى والمسقعة ببعض
اللحوم واخرى بها من السدق االسكندرانى الهوت وهى طبعا التحب ان تسخدم مكسبات الطعم
الصناعى تلك الموجودة فى زمنا من تلك االشٌاء وهى تسعٌد عنها بادئل ما تصنع وٌاتى علٌه
هذا الصؽٌر بشؽؾ وهو الٌجدل وٌطلب ما ٌلٌق به كااحدابنا الرئٌس ولكنه مثل والبالش احسن
الٌاكلنا احنا واٌضا هناك ارى امامى بعض من سندوتشات الحلبة بالعسل االسود المعقودة اى
(المفتااء) فى اطباق من البالستٌك الزهى اللوان وبعض من المخالت وبصل اهم ثانى
المحصٌل لدٌنا االن الزاعٌة فى بالدنا وهى تنهراه كما اسمع النه الٌحب هذا االمر على شكل
سندوتشات وهو ٌرٌد ان ٌاكل كما لوكان على عربة الفول بكل حرٌة ولٌس هذا العدد القلٌل من
السندوتشات التى فعال التسمن من جوع له ذلك الونش وهى تضربه االن على ٌده حتى ٌتعلم
فن االتٌكٌات وعدم االسراؾ والتبزٌخ وؼٌره الٌجد حتى لقمة من هذا الطعام ذو الرفهاٌة فى
تلك االٌام السوادة على حد قولها وتلك الرفاهٌة وهاهو صدٌقه ٌاعلم متى اكل وكٌؾ حاله وهو
ٌوجه االن مصٌره بعد هذا التشرد وهو فى تلك االوقات لم ٌاكل فى ٌومه ؼٌر اربع او خمس
وجبات ٌحسره بعد ان كان ٌنعم فى العز هنا وهو التنقطع عنهم تلك السندوتشات وهم جلوس
هنا و فى الخارج..وفرٌد تقول وهى تضربه بعنؾ
_اها ٌاشحاتٌن عمر العز مابٌظهر علٌكم ٌادون ٌازبالة دا لسة اكل كل انواع اللحمة فى افخر
مطعم مش صح ولحرماتك من حاجه من ساعة مشافتك النهارد..وهى تضرب فٌه وتكمل
_انطق رد علٌها الش(ٌ).ابن الو().وهى تقصد نفسها بذلك اللفظ كاامه هو ..وشرى تواصل
_ وانه البد ان ٌفاهم من هو وابن من وهذه هى تربٌتها له ولنا وما تعودنا علٌه من اكل الذوات
ولٌس اكل هإالء العامة نعم هو فول ولكن! لٌس كاالفول العادى بالزٌت وهى تضع علٌة
المسلى البلدى ولٌس الصناعى او الزبدة البلدى من لبن المراعى لدى مزراعنا ومراعٌنا امالك
افندٌنا حتى ٌكون الفرق من عامة الناس وهم ٌاكلوا الفول بالزٌت والان الفول هو اكل الملوك
اٌضا وله تارٌخه العرٌق مع ملك مصر االسبق وهو ٌتناوله فى افطاره كل صباح وتلك القدراة
التى كانت من الذهب وهى تقدم له هدٌة فى موالده من احد اشهر اصحاب محالت الفول والذى
كان ٌرفقه فى رحالته على ٌخت المحروسة الاهتمام بافطاره كما هى تفعل ذلك لنا وهى تربٌنا
كما هو حال ابناء الملوك وعائالت اوالد الذوات واالن وقد فرغ ذلك االخ والصدٌق وتإام
الروح لك اٌها المعذاب ونحن نساءله االن بعد ان ارتشؾ بعض من مٌاة تلك الجرة القناوى
الفخرة التى ات له خصٌصا من صعٌد مصر فى عٌد مٌالده االول وهو ٌمسح فى اكمام مالبسه
وهو ٌرفع زجاجة الشراب ولكن! لٌس كاالشراب الذى بٌن اٌدى تلك ال..
ثم ؼٌرت الكلمة قبل ان تنطقها
_خلٌها المخلوقات وهى تود ان تشاركهم فى ذلك االمر حتى تكون مثالهم ونحن نعلم انك رؼم
موتك االن لن تقترؾ مثل ذلك الشئ ابداء وان كان حبٌك االن ٌشرب شئ تحبه انت اٌضا ولكن
شراب محترم وهو الٌشربه باالزجاجة مثلهم ولكن ! هنا ست الحسن تاتى له بذلك الكوز المعدن
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االلمع من االستلس حتى الٌصداء وٌبسبب لنا اى نوع من التسم وهو من االستلس النفٌس الذى
ٌلٌق بحٌاة صحاب الجاللة فخامة الملك الرئٌس والذى ٌشبه فى شكله هذا لكوز السٌد المحترم
االب لنا ولكن! كوزه هو مثل صواع عزٌز مصر قدٌما وهو ما قدمته له الملكة زنٌوبٌة فى
جزٌرة ابو الدهب المشهورة بقصة السلطانٌة التى كن نسمعها قدٌما فى االذاعة اتذكرنٌها اٌتها
المخلوقة ونحن نحاول تذكرتك بكل ذكرى وانتً من تلك العقود القدٌمة قبلنا وٌعلم ان كنتً من
قدٌم القدٌم وانتً تتحوالى مع كل عصر كما هى اللعنة التى اصبت راقصة المعبد بعد الطوفان
وهى تاكل من ثمار شجرة الخالد وانا اٌقن انه انتً تلك الراقصة الملعونة..وفرٌدة تقول وهى
تقبال فٌه وهى تجذبه الٌها ومارى فى الخلؾ فى حالة اخرى وهى تعٌش وقت لم تعٌشه من قبل
وهى تسمع ما تسمع وفرٌدة ترد
_الءاسم  هلل علٌكى انتً ٌابنت امبارح وانتً توعى على فحت البحر..وبالفعل كما لو كان نساء
ولٌس من نساء تلك االٌام وهم على هذا الكالم كما كانت نساء زمان ولٌس اى زمان بل فى
القرن ال قبل الماضى وهم بتلك االقوال والتشبٌهات لبعضهم البعض وشرى تكمل
_ الذى تربت علٌه تلك المخلوقة..وهى تقصد ماء الشراب من الجرة (القلة) وتكمل
_وهى قبل ان تكون هنا فى االسكندرٌة هاهو صدٌقك ٌفرغ من محتوٌات ذلك الشراب الذى
ٌاتى به من العامرٌة عند الموقؾ للسٌارات االجرة هناك من تلك العربة الكاروا السٌاحى
الجملٌة وهى تمثل تراث عرٌق من ذلك الحمار الصؽٌر فى مقدمتها وعلٌها تلك العبوات من
البالستٌك اى الجركن المملإء بذلك الشراب عند مزلقان القطار وهو ٌذهاب كل ٌوم صباحا
الى هناك مخصوص لشراء ذلك الشراب الذى الٌاتى اٌضا االستٌراد من الصعٌد وهو تلك
(البوزة) البٌضاء النقٌة من ؼٌر كحولٌات وهى مصنوعة من مواد لٌست محرمة مثل ما
تطفحى انتً ومن معك االن وفى كل وقت من هذا الكحول وانتً تبرى انه كحل مطهر بوصفك
كاطبٌبة الهى ٌولع فى معدتك ارمى ٌوااله علٌه دلوقتى عود كبرٌت ول ولعة عشن تولع دنٌاتها
واخرتها قدر ٌكرٌم سماعنى ٌواله بس لو اطولك ٌابن الكلبة حى راح انا ال اقطع من جدتك كدة
على الحى على ال انت سٌبوا باٌتعمل فٌك من مراه ٌخسرة على الرجالة بس اقول اٌٌه
ٌاتربٌت المراه..وفرٌدة تقول
_ٌاله اهو كدة او كدة راح تقطع منى اومن المراه ال ربتك اقبلى ولما
نشوؾ مٌن ال راح ٌولع ٌامراه ٌاوس( ).والبوذة ال كانت بٌسكروا بٌها زمان فى الخمرة
عمركم ماراح تنظفوا ٌا(..).ومارى تقطع كالمها وهى تقول لها بالانجلٌزٌة عن االستفاهم عن
ذلك الشئ والشراب وفرٌدة ترد علٌها بعد ما قالت من تعجب واستفاهم بطرٌقة االفالم تلك فى
سإالها
_ال دا بعدٌن راح اشربهلك لوحدها ومع دماء الكلب دا مع خلٌط من الكحول عشن تكون زى
البوزة زمان بتاعت االفالم ال كنت بفرجك علٌها وبعدٌن لم نخلطها بدماء العالم الوا().دى
وشرى تكمل
_ وها هى قد توصلت ست الحسن الى عملها االن تلك البوزة وهى من الواضح انها كانت
مشهورة فى بالدها هناك وتسخدم كما فى راس وما تقول تلك المخلوقة التى تعرفها جٌدا من
بالدها او وهى تدعى انها نشاءت فى الصعٌد وهى تتؽٌر مع كل عصر تظهر فٌه وهاهى ام
حسن قد صنعتها هنا باتقن وهى فعال سٌدة تستحق حب الجمٌع وهى التحرمنا من كل جدٌد فى
عالم الطبخ وكل اعمال المنزل والجدٌد فى كل قنوات التوك شو الخاصة بالطهى وما ٌقدمه
الشٌؾ االشكٌؾ وكتاب خلتى العظٌمة ابلة فاهٌمة على حد قولها وهى تعمل كل شئ عن طرٌق
هإالء الطباخٌن لدٌنا فى القصر تحت اشرافها واالن لنستمع الى المدخلة التى تاتى بعد ان
شرب وسحب نفس عمٌق قد حرق الحجر المرصوص االن لذلك االب الرئٌس وهو ٌشاركه
الشراب وٌحرق الحجر فى نفس مع هذا الحزن وتلك الروح الجمٌلة من مشاركة االب البنه
وكل ابناءها كما قال المثال (وان كبر ابنك خوٌه) وفرٌدة تقول وهى ترد علٌها
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_ال وانتً الصداقة اخفٌه وشردٌه زى ما انتى عملة فى ابنك وال عمرك ما راح تخوٌه بااى
عٌال تانى عشن راحت علٌكى خالص ومتنفعٌش..وشرى تكمل
_واوال اشكرا العاملٌن معى اللٌلة وذلك المجهود ونحن نستمع االن الى ذلك الصؽٌر وقبل ان
اعود الٌكم من امام المٌكرفون وانا اتركه الابنى ذلك الذى ترب مع هذا المعذاب على ٌداى وهم
كا اخواتى..وفرٌدة ترد وكؤنهم امام بعضهم
_اخوتك اٌه ٌاوالٌة انتً لسة فكر نفسك نوؼه وهم االتنان كانوا بٌقولك ٌاماما صح ٌاجزمة مش
كانت امك االول والوصٌة علٌكى قال اخواتك قال..وشرى وهى قد صمت عن الحدٌث لتسحب
نفس من الشٌشة اٌضا وهى تكمل كما لو كانت من هإالء اصحاب الؽرازت اٌضا مثل فرٌدة
وهى تكتم النفس قبل ان تقول
_ واالن اسمع لحبٌك وصدٌقك واخوك حتى ناخذ كمان نفس من اجل ان نسئ ما قد احل بنا من
ذلك الهم بعد عودتها ومن ٌوم معرفتها..وفرٌدة تقول
_شؽل حشٌشاٌن من ٌومك انتً وهم مولدٌن فى ؼرزة ٌاؼجر..وأمر ٌنظر الٌها وهى تدخن
سٌجارة اخرى فى تعجب على ماتقول وهى التقل هى ومارى عنهم والعن منهم وهى تفاهم
وتقراء ما فى راسه وهى تضربه وتقول له
_اٌه مش عجبك كالمى انت عوز تسوٌنى باالشكال دى..وقبل ان تزاد مع صوت بكاء تصحبه
موسٌقى حزٌنة..وشرى تقول وهى مازالت تشرب من الشٌشة
_ودلوقتى صوت الرفٌق المعذاب لفراق رفٌقة الحبٌب ها ٌا كوكى جهز احنا على الهوا والتخد
برد وانت عندك حساسٌة االٌام دى من الزعل..وكوكى ٌبكى بشدة وهو ٌرد فى صعوبة
_المش مهام اى حاجة تحصل بس ٌسمع صوتى وانا بقوله فى لحظاته االخٌرة..وهو ٌاخذ نفس
من تلك الشٌشة بصوت مسموع من شرى وٌشد منها النفس بعمق وشرى ترد علٌه
_ارحم نفسك شوٌة ٌاحبٌى الحجر راح ٌتحرق منك وانت حزٌن كدة..وهو ٌرد وهوكؤنه صوت
العندلٌب كما ٌلقب نفسه فى الشللة وهو ٌقول
_معلش حبٌبى كان نفسئ نكمل مع بعض مشورانا انا وانت زى لم كن بنحلم بس انا كتٌر
قاللتك ٌاقلبى ابعد عنهم سٌبك منهم..وهو ٌؽنى تلك الكلمات كما كان ٌؽنٌها المطرب الرحل(
محرم فإاد) وهو ٌتؽنى بتلك الكلمات فى اؼانٌته سابقا ثم تدخل احدى االؼانٌات الشعبٌة السابقة
وهى تنزل بمقطع منها (ال تعابنا سنٌن فى هواه عمل نفسه ما ٌعرفنش بعد العمر دا كله معه
فتانا وقال راجع والجش واهو دلوقتى )وتنقطع االاؼنٌة وكوكى ٌكمل وهو على نفس البكاء
_ٌارٌت مارجع ولو شفانا خلقته دى من تانى وهو عوز ٌقطعك اربا
ثم بكاء شدٌد مع سعال من شراب الشٌشة بقوة وشرى تقول له
_شافت ادٌك خذت برد واحتمال تواصل الانفوانز الباهٌم زى ام حسن ما بتقول عشن انت مش
راح تاثر فٌك اى انواع من انفوانز الخنازٌر ومش الطٌور وانت مش عوز ال انفلوانز الحصانه
عشن تخذك انت كمان ونرتاح منكم وال انتم عملٌن واحد مسروع والتانى عمل فٌه شهٌد الحب
بال خٌبة وعلى راى المثل (الناس خبٌتها السبت والحد وانا خبٌتى طول الشهر والسنة)
وام حسن ترد علٌها فى هذا الحوار وكانهم رادحٌن مع بعض ولٌس برنامج
_ارحمى نفسك ماهى ؼبوتك دى ال ضٌعت العٌال حتى حتة الواد ال راح ال ٌفضل
بتسحاااءى علٌه من دمؽك ٌامفترٌة..وقبل ان ٌنقلب االمر وتدخل فرٌدة لترد وتعلق كان كوكى
ٌبكى وهو ٌصرخ
_كفاٌة باء..ثم تدخل اصوات اخرى وكؤنها مسرحٌة تذع على الهواء كما كانت تظن مارى
وهى التصدق ؼٌر ذلك مما تسمع وتلك االصوات تهتؾ
_حرام كفاٌة..كما لوكانت فى استاد تشٌجٌع وكوكى ٌقول
_العطر ٌولد..ومارى بالفعل كادت تقع من على المقاعد من شدة الضحك وشرى تقول وهى
تعود لما كانت علٌه من دور المذاٌعة وهى تقول بكل حسرة لكوكى
_كفاٌة حبٌبى انت خلص مش قدرمن كتر البكاء وال صابك
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وهنا قالت فرٌدة
_ من كتر البكاء وال من الطفاح ال عملى ٌحشر فٌه وشرب القرؾ ال انتم فٌه وشؽل الشوارع
بتعكم وانتم طول الوقت عملٌن زى محدثى النعمة البوزة وتقفوا على اى عربٌة فى الشارع
تاكلوا منها وحتى بتوع العصٌر المضروب وكل الباٌعٌن فى محطة مصر وانتم عملٌن زى
المتسولٌن..وأمر ٌنظر الٌها بقوة وهى تدخن سٌجارة اخرى من تلك السجائر وهى تشرب من
تلك الزجاجة كما لو كانت فى حانة وهى تعرؾ ما ٌرمى الٌها من نظرته تلك وهى تكمل
_اٌه مستولٌن ومفجعوٌن كمان مش عجبك ٌروح امك..ومارى تقول لها
_طب واحنا مام..فتقول لها فرٌدة
_فاشر احنا حاجة تانٌة ومفٌش زٌنا فى الدنٌا مفٌش..وهى تؽانٌها بصوتها النشاذ ذلك وشرى
تعود وتوصل حدٌثها وهى تقول لكوكى
_ال كدة احنا بجدعلى الهوا وممكن تخد برد وتموت وتحصل صحابك حبٌك..وهو ٌرد علٌها
_ٌارٌت دا عمرى وعمرنا ما افتراقنا ال بسابها بعد مظهرت فى حٌاته وهى وخدها بتلعب فٌه
وهنا تقول له شرى
_حرص احنا على الهوا وعٌب الكالم السوقى دا انت راح تكون زٌها البعٌدة وهى السبب انكم
تعلموا الكالم القذار دا..وكوكى ٌقول لها
_سورى ابلة اقصدى تلعب بٌه وبعقله وهى بتكره فى كل ال حوالٌه زى ما الواحدة بتعمل مع
جوزاها منكم..فتقول له شرى
_ولد احترام نفسك وألنت عارؾ راح اعمل فٌك اٌه وٌاله خالص وقتك انتهى فى البرنامج
ومفٌش حدٌث معك قال زٌنا قال واحنا فى حد زٌنا فى الدنٌا..وهى تعٌد نفس ما ؼنة فرٌدة
بنفس الصوت ومارى تموت من الضحك واكثر حٌن كانت هناك اصوات اٌضا تقول وهى ترد
على ؼناء شرى
_ هلل ٌاست الرحمة وانتً العوض عن الست..وشرى تقول لكوكى
_لو عوز تؽور وتروح تموت مع صحابك عشن تكون مع بعض فى االخرة زى الدنٌا ٌاله اهو
محتاج وجودك معه دلوقتى زى كل وقت ما كنت مع بعض وماٌصحش تسٌبه ٌموت لوحده
_الء بعد الشرعلى..وشرى تقول له
_الشر والحر الهى ٌكلكم بور تكون عجلته مصدٌة زٌها العدامنة المصدامنة هى وال معها
فٌقول لها كوكى وهو الٌجرواء ان ٌعقب على ما تلفظ به علٌهم
_انا بكرهك انتً وحشة..كما لوكان طفل وشرى تنهروا بقوة كما لو كانت ام مع ابنها وهو
ٌخطاء فى الرد علٌها
_بتقول اٌه ٌاكلب طب و هلل
وقبل ان تكمل قال لها مسرعا كما ٌفعل االطفال وكؤنه ابنها الصؽٌر كما كان دائما هو وامر
امامها حتى قبل ان ترزق بؤبنها فعال
_ال انا بقول على الوحشة ال بتؤكل العٌال والكبار حفٌدة دروكوال وكل عائالت اكلى لحوم
البشردى انا بكرها قوى ونفسئ تولع كدة ومتلقى ال ٌطافٌها حتى لو كانت فى البحر زى ست
الحسن والجمال مابتقول علٌها وعلً..ولم ٌكمل وكان ٌسمع هنا صوت تقبٌال االٌادى وهو ٌقبال
ٌد ام حسن فى صوت واضح من التعقٌب لرد ام حسن علٌه وهو ٌكمل حٌن كانت شرى تقطعه
وهى تقول
_ وعلى مٌن انطق ٌاحٌوان..وهو ٌقول فى نفس اسلواب االطفال
_على ال معاها طبعا وحدة وحدة وطنط امها ال زى الموازه دى حاجه بتفكرنا بالنسوان
الحقٌقٌة..وهنا كانت نزلت علٌه ضربة من شرى فى نفس الوقت التى كانت فرٌدة تضرب
بعنؾ أمر وهو الى جوراها اٌضا..وشرى تقول له
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_امشئ ٌكلب من ادامى الساعتى ال بتفكرك بنسوان واحنا اٌٌه ٌحقٌر صحٌح زبلة ومعرفتش
اربى ماشئ بس اخالص وراح تشوؾ بس النسوان ما انت اخرك اٌٌه ؼٌر هى دى انت وهو
وانتم متعرفشوا ؼٌرها نسوان وهى داٌس علٌها القطار..وهى تعود وتقول
_ ودلوقتى اللقاء المرتقب لذكرٌات فى برنماجنا ود سمع حى ومش اؼنٌة من التسٌجالت زى
ما اتعودن معكم فى البرنامج واحنا بنعٌد برامج زمان وزمن الذكرٌات مع كل قدٌم وماٌطلبه
المستمعٌن وفقرة التسٌجالت االذاعٌة انما دا الذكرى الحقٌقة لبعض ذكرٌات ذلك المعذاب الذى
سانعرؾ قٌمتة بعد ان ٌذهاب كما هو الحال لنا جمٌعا واالن اللقاء مع سونة ذلك الرجل من
ٌدخل الراحة للنفوس شبابنا جمٌعا واحٌانا بعض االزواج الهربٌن من بٌوتهم او من ٌرٌد ان
ٌكون سبع فى لٌلة من للٌالى الحب وهذا الٌحدث االنادرا جدا او من ٌرٌد رإٌة زوجته جمٌلة
عفوا اجمل مما هى فٌه من جمال واالن مع الحج سونة وفرقة الحشاشٌن ونسمع سالم على
طول السالم للحج وال معه..وٌدخل صوت كؤنه مسرح فى حى شعبى والذى ٌتحدث كؤنه اٌضا
شوٌش مسرح وهو ٌحٌئ الفرح والنقطة وهو ٌقول
_ٌعنى سالم وتحٌة وهنا ؼالى من المعلم سونة الحج سونة وحرمه بعد ماؼٌرو الكار وراجعوا
من بالد الحجاز واحلى المساء على كل البهوات والهوانم والمعلٌمن الكبار والسالم على طول
السالم لحبٌنا المرحوم وال ربنا ٌفك سجنه
فتقول شرى
_سجن اٌه ٌااله هو اخوك ال فى السجن وام الؾ جنٌة دى النقطة ال راح تطلعه رواح ادفعها
له كفالة عشن ٌخرج وخالص باء فى للٌتك لسة فى فقرات كتٌر ونمر من المنصورة ودمنهور
ٌاله..فتقول فرٌدة ومارى االن التفاهم ذلك الشئ اال وهى تظن انها مسرحٌة فعال..وفرٌدة تقول
_سجن ماهو دا اصالها هى وال معها عوالم وبتوع مخدرات واخرتها السجن
وذلك الصوت ٌعود وهو مازال ٌباااوش على هذا الحال وكؤنه فرح
_والسالم الكبٌر اوى اوى لك ٌاكبٌر ٌملك السوق واسكندرٌة واالقلٌم وبره وجوه اٌوانت ٌاكبٌر
الجنٌة على الراس ٌصؽر اما تحت المداس ٌعالى وانت العالى واحلى سالم السالم الوطنى
عشن البهوات الضباط حماة الوطن ال مشرفنا وسمعنا هنا وفى كل مكان وٌرٌت نسمع
زؼروتة من الحاجة حرم المعلم وست الستات المذاٌعة والبرنسٌسة الكبٌرة ست الحلوٌن وكل
الستات ال معنا مشرفٌن اللٌلة وعلى راى الشاعر فعال (مفٌش صاحب ٌتصاحب) ودى اخرة
الصاحب الندل..ثم ترن الزؼارٌد فى المكان مع عزؾ لسالم الوطنى وبعد الموسٌقى التى
عازفت السالم الوطنى ..وشرى تعود لمواصلة الحدٌث من جدٌد وهى تقول
_واالن مع سونة او الحج من امام المٌكروفون وبعد ذلك مواصلة لبرنامجنا وجمٌع التدخالت
واالراء اتفضل ٌاحج انت والحجة حرمك معكم المٌكرفون
ودخل صوت وهو ٌتحدث وٌقول
_الو..كما لو كان صوت حمار ٌنهق ولٌس حشاش وهو ٌكمل
_عمل اٌه ٌاباشا معلش ٌاطٌب القلب كلنا لها قلبى عندك انا وحرمنا والعٌال عٌالى وكل زوار
وزبائن العشة الكرام واهالى كرموز والمحمودٌة تمان .التركٌبة السحرٌة وصلتك ٌاؼالى دى
من اقوى التركٌبات من خبراء الكار عشن تسد اللٌلة ٌؤبن االصول على كل المعك وال راح
ٌحصل وكان نفسئ نقول للست ال معك وبالش كلمة الوالدة دى عشن هى مش والدة ولقامت
من الوالدة بس كن عوزٌن نقولها حمدهلل على سالمة الوصول من بالد الفرناجة بس معلش
الزمن بٌنا نحن وهى ودمك مش راح ٌروح كده هدر ونام وارتح ٌاشهٌد واحنا راح نكمل من
جدٌد خالص والسوق بٌنا وانا سمع انها جاٌب معها حاجات مستوردة فل وجاى ونزله بكل تقلها
هنا بس احنا االصل والباقى تلمٌذا فى الفصل وال عوز الحد كان ٌشترى السبت مش دى
االصوال وتقبلنى باء هى وال معها لو عارفت تبٌع برشمة واحدة من ال جابتها معها خد معك
الحجة حرمنا المصون ام العٌال ورافٌقت الكفاح العطر ٌولد..ثم ٌدخل صوت اخر الٌقل عن
نفس الصوت الذى تحدث وهى امراة وزوجته وهى تقول
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_ازٌك ٌاحبٌبى عمل اٌه ٌاقلبى وحشنئ اوى ٌاحتة من جوه ال جوه ٌاؼالى ٌاسعادة الباشا البٌه
اٌٌه اخبارك والحشٌش حلو ٌاود ٌاسعادة الباشا ال فى مصر والانت محروم ٌاضانى دلوقتى
خالص من كل حاجه بس انا راح ابعت مع الباوشات ال هنا حاجة كوٌس ان مجاتش بنفسئ مع
الوفد ال راح ٌتحرك االن واالهم ٌانور العٌن الرحمة والنور علٌك ال كل خمٌس على روحك
الؽالٌة مع كل اصحاب الكٌؾ من الؽالبة مجانا عشن عٌونك ٌاقلبى ولو كانت الست الحاجة
قدمت السبت زى مابؽلى..وهى تؽٌر من الكلمة فى قولها ذلك من (بعلى )
_ قال كان النهارد راح تكون من زعماء الكار هنا واحنا كن بنجهزوا لها عشة البنت سوكه ال
جانبا بعد ماخالص ربنا كرمها وفتح علٌها من واسع دلوقتى مع الست الكبٌرة ومعلمة الكل
الست النجاسة وكان زمان الحاجة دلوقتى عمل احلى شؽل هنا وفى الساحل كله واحنا كلنا كن
راح نكون جانبها وفى ظهرها عشن عٌونك انت والبهوات والوااله الدبدوب العسل دا
وهى تقبال فى كوكى بصوت مسموع وهو الى جوراها وهى تكمل
_معلش ٌاروحى القعدة من ؼٌرك و هلل ماال لها اى طعم من بعد الحرمان منك فى اللقاء
االسبوعى الثقافى والفكرى مش الثقافى ال بطرٌقة امك الحجة وال فى دمؽها من بالد الفرناجة
ها ٌاحبٌبى وحجة اٌه دى بس حجة على جبل اعوار سالمات ٌاحجة والفاتحة ألبوجرجس قال
حاجة قال وهى جاى معها عصابة االربعٌن ام اربعة واربعٌن..وهنا كانت فرٌدة تنزل فٌه
ضرب بكل ما تملك ومارى انقطع نفسها من الضحك وهى ال تفاهم ما ٌحدث وهم على ذلك
الشراب بقوة وقبل ان تنطق كانت شرى تقول
_بس ٌاوالٌة اٌه الكالم دا ابو جرجس مات وهو بٌحبه وبٌموت فٌه والوالٌة حجة بجدة اها
الناس تزورمكة وهى باتزور السكة وهى عمله عمراة على جبل الدراسة هناك عندها بعد
ماتقالبت مش عمرة..وهى تكمل بعد تلك الكلمات وهى تقول لسونة
_عوز تقول حجه تانى ٌاعم سونة قبل انهاء المدخله..فرد سونه
_اها اهم حاجه بقولها صرٌحتنا ولها هى باالخص ست الهانم الحجة تلك التى تظن انها بعد ان
تذبح اهم فرد فى شللة االنس لدٌنا والبركة لنا جمعٌا وهى ستنزل بها اللعنة لما تفعل بذلك فاانا
اقول واعلن انها مع تلك اللعنة ستكون حرب تروس..وهو ٌؽٌر من معنى الكلمة فى قوله من
كلمة (ضروس) وهو ٌكمل
_وحربنا نحن هنا ونحن فى مصر ولٌس اروبا او ؼٌره ومن معها وانتً تعرفى من نحن ومن
انتم ها من انتم..وهو ٌقالد القذافى فى الخطاب قبل موته..فقالت شرى وهى تنهى ذلك اللقاء
_واالن بعد سمع هذه المدخلة المثٌرة والرقٌقة المشاعر وتلك الدموغ العالٌة وذكرٌات االٌام
الخوالى والسهر فى تلك اللٌالى واالن وحٌث باقى اللقاء والتواصل الخارجى والداخلى ومن
خارج االستودٌو االن حٌث الشارع السكندرى ومن احد االمكان المشهورة فى االسكندرٌة حٌث
مسجد القائد ابراهٌم وهذا المٌدان المشهورة فى الثورة فى االسكندرٌة ومن قبل والى الٌوم
القامة العزاء والسرداقات وحٌث تجهٌز السردق الخاص الاخذ عزاء المؽفور له ورؼم النوة
الشدٌدة وصعوبة الجو اال ان مراسلنا من هناك وهو قد تمكن من النقل االن مباشرتنا على
الهواء والبث الحى واذاعة ما ٌدور من احداث وهو ٌنقل لنا مشاعر وما بداخل قلوب كل من
عرؾ بما سٌحدث اللٌلة لذلك الكائن الذى كان ٌقٌم بٌنا ومعنا معك زمٌلى تفضل
ودخل صوت اخر كمراسل الاخبار وهو ٌقول
_شكرا زمٌالتى العزٌزة وسٌدتى الرئٌسة وست الستات وٌبخته ال عاٌش معك فى تبات ونبات
وشرى تنهد بقوة وحسرة وهى تقول
_اها نقول اٌه ما خلص حبٌبى مفٌش حاجة نقولها..وهى تؽنى بتلك الكلمات لعمرو دٌاب فى
صوتها ذلك وهى تكمل ل ذلك المراسل
_ اتفضل زمٌلى انقل لنا بعض ماترى..وهوٌرد علٌها
_مااجمل صوتك زمٌلتى وسٌدتى..فى شئ من النفاق لها وما تفعل ومن سطوتها وهو ٌكمل
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_دى دلوقتى بعض اصوات هنا لبعض من حولنا مما ٌعرؾ ذلك الكائن وله معه ذكرٌات
واخرى مما حزون على مسمعوا لما ٌحدث وهم ٌتذكروا كل ابناء ذلك المكان اٌام الصراع من
اجل انقاذ البلد وذلك الشعار عش حرٌة فول طعمٌة وكل ماترد على لسان الثوار وقوؾ الجٌش
الى جوراهم وها هى االصوات االن..وكانت اصوات كثٌرة وهى تهاتؾ
_ حرام كفاٌة الرحمة كٌلو لحمة باء بكمام والدوالرولع نار..وهوذلك المراسل ٌقول لها وهو
ٌكمل
_ودلوقتى معنا للقاء هنا مع السٌدة ام احمد بائعة الشاى هنا فى حدٌقة الخالدٌن والرعاٌة لثوار
هى وابنائها وهى تقدم الشاى والماء لهإالء الثوار وتسهر على خدمتهم اثناء تلك االٌام وما دخل
الٌها من ثروة عفوا شقاء من ذلك واحنا بنساءلها ست ام احمد اٌٌه راٌك فى ال بٌحاصل دلوقتى
فقالت وهى تصصنع البكاء
_مش عارفة اقوال اٌه بس هم لٌه مستخسرٌن فٌنا كل حاجه حتى الحاجات الحلوة ال عندنا كل
حاجه عوزٌن ٌخدها منا مش كفاٌة تدخلهم فى حٌاتنا والؽالء ال سبب فٌه وهم بٌحاربوا ثورتنا
لٌه كدة ربنا ع الظالم ولكى ٌوم ٌاامرٌكا انتً والوالٌة دى الشك بٌك منك هلل..وفرٌدة قد فاض
بها مما تسمع وهى تخرج ابذاء الشتائم والساب واللعنات علٌه وعلٌهم فى كلمات لم ٌعهدها منها
من قبل وكؤنها الحجة بطة او المعلمة فعال وهى بهذا الشكل الذى لم ٌره علٌه من قبل فى اى
وقت معه وهو ٌراد كلمة (بٌئة) فى نفسه وبكل صوت مسموع وهى تفعل ذلك وهى تنزل علٌه
ضرب وهى تقول بعد ذلك
_االوا( ).ولد الكلب خالص راح ٌعملوا على ثوار وحفلة والد الش()..طب ٌاولد الكلب اٌدى
طولكم بس وانا راح اعمل علٌكم انقالب وخلٌكم ولٌمة لكالبى..وقبل ان تكمل كانت شرى تقول
وهى كؤنها معها على نفس التوافق
_ودلوقتى نظرا لصعوبة الجو انقطع االرسال والتواصل مع مراسلنا ولحٌن العودة من جدٌد
ونحن االن نرى اسدنا اللٌث الصؽٌر اخرعنقود ساللة تلك الحٌوانات االلٌفة بالنسبة لتلك
المخلوقة ومعه ابٌه االسد الكبٌر الوافى وهو ٌقؾ الى جوارى لكى ٌسمع ما سٌحدث الى حبٌه
وحبٌنا وهو عٌنه مالئى بالدموع على ذلك الكائن الذى كان معه خٌر صدٌق وذلك االسد الكبٌر
ٌحث صؽٌره على مواصلة االنتقام من تلك صباحا حٌن ٌاتى معنا ان لم ٌستطٌع هو فعل ذلك
بها وهى ٌمكن ان تاكله هو لما اصبح علٌه من مراحلة عمرٌه له ولكنا نقول له انت اسد كما
نقولها لك اٌها الكائن انت كذلك وعلٌك الصمود واحنا راح نجاى على طول ومعنا سعد هذا
االسد واالبن له بعد ان ٌتنزه فى حدٌقة الحٌوان بالقاهرة والمتحؾ المصرى بعد ان ٌظفر بتلك
المخلوقة ومن معها وهو ٌرى اقارانه وما ٌحدث لهم فى تلك الحدٌقة وهو ٌرى فرق العٌش
والتربٌة معنا هنا وهو ٌعامل كا ملك للؽابة كما كان حاله والراٌك نروح به النزهة االول هنا
فى اسكندرٌة عشن ٌقوى وهو بٌرد الجمٌل لٌنا وهو ٌتعامل معها..وهى تسؤل كوكى فى ذلك
وهى تقول اٌضا الاحد وكانه مروض تلك الحٌوانات الحقٌقة وفرٌدة تعلم ذلك وهو وجود
حٌوانات من اسود ونمور فى قصر افندٌنا وهو ٌربٌهم ولهم مروٌض من السٌرك وتربٌة خاصة
وعشق شرى لذلك االسد وهى كما لوكانت احدى المروضات له وهى كما لو كانت فاتن الحلو
احد عائالت الحلو فى السٌرك المصرى وهى ترى قوتها مع تلك الحٌوانات وحتى هإالء
الشباب وهم مع تلك الحٌوانات وهم ٌتدربوا على التعامل معها بكل قوة حتى اصبحوا اصدقاء
لهم وقوتهم فى ذلك حتى ابن شرى الصؽٌر وهو ٌترب االن على نفس الشئ وكان هناك
صوت زائٌر فعال لذلك االسد وهى تقول
_ اٌه براحة على االسد وسٌبه على راحته مفٌش حدؼرٌب تعال ٌاحبٌى جانب حبتك وسمعهم
صوتك هى وال معها..وهنا فعال فزعت مارى ولم تهتز فرٌدة فى شئ وهى تعودت اٌضا على
تلك الحٌوانات من قبل رؼم انها كانت تخاؾ حتى من القطة وماهى فٌه من قوة اال انها لم
تتجراء لذلك اال بعد معشرته هو وهإالء الناس..وتلك القطة التى احباتها وظلت معها هى
وساللتها من بعد ان ات لها بها هو أمر ولكنها فعال قد تحولت بعد ذلك لمثلهم فى كل شئ وحتى
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فى منزل امها ذلك القصر وهى نفس ماعلٌة افنٌدٌنا فى تلك الحٌوانات وتربٌتها والجمٌع ٌرى
وٌذهل حٌن ٌدخل القصر من حٌوانات صؽٌرة تاكل وتشرب اللبن مع بعضها البعض وكل ٌظن
اول االمر انها كالب صؽٌرة مع قطط فقط وٌعجب كٌؾ ٌجتمع االثنان رؼمم عدوتهم االزالٌة
اال انها تكون المفاجاء حٌن معرفة ان بٌنهم نمور واسود صؽٌرة وهم بحب وذلك من شٌطانة
تلك االم اٌضا وتلك البنات التى تعودت على تلك الحٌوانات وباالخص تلك التإام كى تكون مثل
فرٌدة فٌما تعٌش اال خوؾ مارى وقلٌل ولكنها قد تعودت على ذلك االمر ولكنها بالطبع لم
تقترب بقوة من اسود ونمور حقٌقة كبٌرة النه لم ٌكن امامها هى وتلك التإام عن قرب لما كانت
ترسله دودى بعد ان ٌكبر الى حدٌقة الحٌوان اهداء منها االماتحتفظ به لنفسها فى اعمالها
وتقترب منهم الفتٌات بحكم التربٌة حتى كانت فرٌدة وهى ترى الجمٌع قوتها بعد ان قوى قلبها
فى ذلك ولكنها بخوؾ فعال اال بعد ان كان معها هإالء االوالد وهى تستعرض قوتها بشكل اخر
وهم اٌضا ٌدخلوا االقفص بشكل ازهل الجمٌع هناك واكد انهم فعال لٌس بشر وما كانوا ٌفعلوا
مع تلك الحٌوانات التى بالفعل تاكد كل من حولهم انهم من الخطر االحتك بهم او الوقوؾ فى
طرٌقهم كلهم .ولكن االن االمرنوعا ما به االختالؾ..وهى ترى الخوؾ على مارى بعد سمع
صوت االسد وهى تقول
_تعال هنا ٌحبٌبى حبك برص االسد حبٌك االسد ال كراؾ منك وفضل ٌعٌش مع مراته وما
ٌعٌش معكى والٌدخل فى عالقة معكى وانتى بتروضٌه عن نفسه وهو محترم وهو قرافن منك
ومن شكلك وانتً عمله زى الكلب الجربان كدة..وهى تنظر الى مارى وتقول لها
_اٌه خاٌفه اماال كنتى بتربى هناك معها ازاى ومعكم نفس الحٌوانات واخطر منها بس وحٌاتك
لواركى راح اعمل اٌٌه فٌهم هم واالسد ال معهم وال معنا ده وراح تشوفى
وشرى تعود و تقول بعد ان قطعت ما تقوله فرٌدة وكؤنها تشعال الؽٌظ فٌها
_واالن لنا مدخله هام من الخلٌج العربى حٌث التواصل االن من النٌل الى الفرات فى البرنامج
وموج البحر الهاٌج وما ٌسود من احداث لم تشهدها البالد من قبل وعلى ٌدى مثل تلك واالن مع
احدى رواد الحركة النسائٌة فى الخلٌج العربمعكى سمو الشٌاخٌة اتفضلى مع سموك..وكانت
احدى مدخلة فعال من الخلٌج لما ٌظهر امامها هى ومارى على الهاتؾ وهم ٌسمعوا صوت
امراة خلٌجٌة وهى تقول
_ هلل بالخٌر ٌسعد مساءكم اهل مصر انا اعرؾ عنكم كتٌر وانت باالخص ٌاعالى المقام ولنا
معكم للٌال واٌام بس دا ماٌسوى و هلل ماٌسوى لٌش انتم كدة اهل مصر وحالكم اصبح اهمال فى
كل شً معكم ومعنا احنا العرب وترفٌطكم فى كل حقج وهذا الكائن ال معكم و هلل هدا لو عندى
ما اقجول و هلل ما ٌكون كٌؾ؟ و هلل ماٌسوى وانا من الحٌن الابعات طٌارة خاصة بها خٌر اجند
االشاوس والمؽوٌر من المرتزقة ال اشترٌتهم مخصوص الٌوم بمالى الخاص من امرٌكا واروبا
واسٌا كنت راح ازوجهم الالبنات عندى عشن مافى راجال خالص فى العرب وانتم ما تهتم
عندكم براجال وانا من الحٌن براسلهم النقذا هذا الراجل حدكم وال مثل قلبك انت ٌافندٌنا وٌمكن
ٌكون لٌه نفس مشاعرا حبك وانت معنا فى السر( )ثم صفارة لقطع الكلمة كما ٌحدث فى
التدخالت فى تلك البرامج من الؽاء اوعدم سمع الكلمة وهى تكمل
_والحنان مع النسوان وان كان هو وعٌدى وتهدى لكل المصرٌن لو ضاع هذا المخلوق كما
ضاع كل القضاٌا العربٌة التى معكم ملفاتها على الساحة العربٌة ولم تفعلوا فٌها شً فلن نسكت
على ذلك االمر من هذا الكائن الذى انعم  هلل به علٌكم ولم تعرفوا كٌؾ تحفظوا علٌه وانا جادمه
الٌكم فى التو واللحظة واهدى سالمى الى جمٌع االخوة واالشقاء واود تجهٌزا ما ٌلقى بنا
وماخسرفٌنا اى شً وانتم تعرفوا احنا كل حاجه متاح لنا اهل عرب وخلٌج..فقالت شرى وهى
تنهى معها التدخال وهى ترد علٌها
_شكرا لمدخلتك الجمٌلة سمو الشٌخة الوالٌة ال لسانها عوز ٌتقص منه حتة ولومش البرنامج
والمعزة الخاصة فى قلب االب لكى كان راح ٌكون فى رد تانى بس قرٌب اوى ولٌه ما
فاضٌحكم عندنا اول باول وكفاٌة االبن ال عندكم هو ومراته وتإام تلك المخلوقة ال راح تجٌب
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دبركم عن قرٌب وبنرحب بكى وفى انتظارك انتً ودنٌارٌرك ورٌاالتك انتً وكل الشقٌقات
الخلٌجٌات والعرب ولكى هذه االؼانٌة الى محبوب الؽناء العربى محمد عبدة تحٌة منا لكى
ولذكرٌات البرنامج..وهنا نزلت اؼانٌة (االمكان) وهو لم ٌحس اال وٌده كانت على شعرها
فرٌدة وهى قد تركت الشراب وهو وهى ٌسمع تلك االؼانٌة التى اشعالت فٌهم نار ذلك البعد فى
تلك اللحظة ونسئ ان مارى فى الخلؾ وهو ٌجدها بٌن احضانه وهو ٌقود ولمس فمها ولم ٌحس
انه به رائحة اى شراب وانها كانت تشرب تلك الكحولٌات التى تفحوح رائحتها طول الوقت
وهو الذى ٌقبال فٌها ولكن بحرص وحب شدٌد وهو على ذلك الحرص وهى ترك له نفسها وهى
تقبال فٌه اٌضا فى فمه قبالت متقطعة خفٌفه وهى تضع ٌدها على راسه تعبث فى شعره بكل
حب وهو كان بعد قبالته االولى اراد البعد عنها واالكتفاء انها بٌن ٌده تلك التى تلؾ حول
راقبتها وهو ٌقود ومارى من الخلؾ ترى ذلك الحب المالئى بكل احترام منه وهى تحس بتلك
النؽمة وما تإثر بهم وهو الٌستطٌع ان ٌسحب نفسه من بٌنها وهى على نفس تلك القبالت وهو
ٌنظر الى الطرٌق ولم ٌتاثر بتلك القبالت التى تخرج منها له ؼٌر احساسه بانها قبالت ام فعال
او اخت والحب الذى الٌعرؾ ؼٌره وانتبهت بعد انتهاء االؼانٌة على صوت شرى وهى تقول
كلماتها كما كانت وهى تعود الى دور المذاٌعة من جدٌدة وقد بداءت فرٌدة تعود من جدٌد لتحس
بما ٌدور حولها بعد تلك اللحظات من العودة والحنٌن الى ما كان بٌنها وبٌنه وتلك الذكرٌات
وهى تلعن فى شرى على الخروج من هذة اللحظة ومارى من الخلؾ تملس على شعرها وتود
ان تكون هى االخرى بٌن احضانه هى االن وما تحس من ذلك الشعور ولكنها تعرؾ انها لن
تكون فى نفس الشئ معه هووان تذكرت اٌضا صورة من رات اللٌلة لعمر زمٌله وهى تمنى ان
ٌكون االن لها نفس الشئ من الحب وهى تسمع شرى تقول
_اما االن اعزائى المستمعاٌن الحلوٌن بتوعنا احنا مش الناس الوحشة التانٌة الٌكم هذه الرسالة
التى وصلت االن على امٌل البرنامج من المعذابة شروق ابنت الضابط الكبٌر اوى صحاب
القلب الكبٌر برضة اوى وزوج الست االم الحنون الجمٌلة العظٌمة برضة اوى والتى تقول فى
رسالتها االن انا فى الطائرة لكى اعود االن واتمنى ان الحق ان ترى وجهى قبل ان تخرج
روحك من جسدك وانا اقبلك قبلة الوداع كما حدث فى اخر لقطة من فٌلم( حبٌبى دائما) وبوسً
تموت وهى تقبال نور الشرٌؾ فى ذلك المشاهد وتكون النهاٌة وانا اتمنى ذلك وانت بتموت
وٌكون مثل ذلك المشاهد رؼم انك من افقدنى وخسارتنى وذهابت وراء حبها بحجة ان صدٌقك
ٌحبنى وتركتنى كى اتزوج منه ولٌس كما حدث فى الفٌلم والبطلة هى اهلها من ٌفراق بٌنها
وبٌن حبٌها وتمرض وتموت بعد الرجوع له من جدٌد وانا اهلى وزمالك وكل المنتخب كان
ٌوافق علٌك ؼٌر انك فقر من ٌومك وتعس وانت بتجرى وراء التعسة..وهنا كانت مارى وهى
قد نثرت حولها تلك المسلٌات والحلوٌات والشراب وزجاجة الماء المعدنى وهى تشرب منها لما
اصابها من جؾ رٌق هى وفرٌدة من كثرة تلك الحلوٌات ونسئ ما هم فٌه من رشاقة وقوام مع
ذلك االكل وماٌحدث من تسلٌة طول الطرٌق وهذا الذى كما لو كان فى ؼرزة من تلك التسلٌة
مع الشراب.وهو اكثر من التدخٌن طول الطرٌق والراس العالٌة من االستماع والتمتع فعال بما
ٌدور وٌرى وضرب فرٌدة له طول الوقت واحضانها وقبالتها تارة اخرى معه وهو اصبح فى
صفاء ؼرٌب والٌحس بشئ واصبح مفعول ذلك الحشٌش ظاهر علٌه كما ظهره علٌهم هم اثر
الشراب واصبح لدٌه طاقة االن لفعل اى شئ فى متعة لما ٌحب من عمله الذى ٌفتح شهاٌته فى
كل وقت وهو ذلك العنؾ والقتال واالهم ما ٌسمع من لقاء االصدقاء واعادة تلك الذكرٌات
وعودة اصوات الجمٌع بعد فقدها فى الفترة السابقة وهو ٌختلس اللقاء معهم وسمع صوتهم لما
كان هناك من اشٌاء كان ٌحس ان االمر به ما به من اسرارهى ورائها فرٌدة وراء هذا البعد
حتى ظهرت الٌوم واٌضا ظهورها االن والٌوم له وهى كانت طول الوقت الى جوراه نعم هناك
شئ واشٌاء والمهم ان تلك االشٌاء كانت تجتمع من جدٌد ولكن من اجل ان تكون هنا بمصر
والتعامل معها من هنا تلك االشٌاء فى مصٌدة ام الدنٌا وماكان الحال معه فى تلك السٌارة االن
من تسلٌة ومسلٌات وتلك االشٌاء من شراب كان هو نفس الشئ االن اٌضا مع تلك الشللة
292

الجزء االول

حد الموس(حبيبتى)

والتجمع وشراب الشٌشة والحشٌش وؼٌره اٌضا الافندٌنا وشللة سونة فقط ولٌس اكثر من
الشٌشة والحشٌش مع كوكى وشرى وهو كؤنه نفس التواصل وما كان فى تلك االٌام الخوالى..
ومارى تقول لفرٌدة
_هى دى شروق ال..ولم تكمل..وفرٌدة تقول لها
_اٌوها ودرها هى التانٌة..وقبل ان تكمل كانت شرى تقول وبكل بهجة وفرحة حقٌقة تلك المرة
فى الحدٌث واصوات قبالت لمن كان معها لكوكى ومن هم موجودٌن اٌضامعهم وكوكى ٌقول
لذلك المروض وٌامره ان ٌعود بذلك االسد الى مكانه وهو ٌقبال من اتوا بعد ترحٌب شرى
وهى ترحب وتعلن وصول كال من الدكتورة ناهد وامال..وقد انشراح وجه فرٌدة بقوة لسمع تلك
االسماء وهى ترى انشراح وجه أمر وهو ٌقود وشرى تقول
_واالن بعد ان وصال الٌنا اعزا الناس العزازلنا جمٌعا وهى االم المقداسة الحاجة امال امنا
الحبٌة ولٌس امنا الؽولة وام الكل وامك حبٌبً التى لم تنسك وانت لم تنسها وهى تلك المخلوقة
قد نسٌت ذلك ونسٌت من هى وهى اول ام لها قبلك انت وهاهى احلى واجمل دكتورة وام اٌضا
واستاذة الدكتورة الحبٌة امك اٌضا وحماة اخوك الكبٌر وصدٌقك االم الؽالٌة دكتورة ناهد من
احبتك وكنت لها الولد الدكتورة ناهد ذات القلب الحنون والجمال المصون واالن الترحٌب بهم
جمٌعا والسالم الوطنى وقطعة من الترنٌم للحاجة المقداسة االم امال..وفعال نزلت قطعة من
الترنٌم احتفال وترحٌب بتلك االم المسٌحٌة التى لم ٌكن لها حب اال زوجها ابو فرٌدة وفرٌدة تلك
االبنة وهو الذى كان ٌمالء قلب تلك االم بعد رحٌل ابنها عنها وهى تفعل فٌه ما تفعل وحتى
االن وهى تعٌش معه هو وكؤنه ابنها ولٌس ابن زوجها وهو ٌترب بٌن احضانها وٌعشقها كاام
له وحتى ؼٌرته علٌها وهو الى ٌومه هذا رؼم كل ما كان فٌه كان البد له من قضاء ٌوم معه فى
االسبوع وكلما كانت الفرصة كان ٌكون معها وهذا الذى كانت دائما تلك الؽادة تحاول الوصول
له من هى التى ٌذهاب الٌها وهو ٌراها هنا او فى االسكندرٌة وهو ٌذهب هناك وسبب االنكشؾ
فى االمر من اخر زٌارة ورإٌتها هى تلك امال وكوكى وابن شرى الصؽٌر عشق الجمٌع واول
حفٌد فى تلك االسرة هو وابنة شروق االبنة التى فى عمر ذلك االبن وكؤنهم اٌضا تإام وفلب
فرٌدة اٌضا وكان فوق راسهم فى ذلك اللقاء عمر لٌفسد اللقاء الذى انكشؾ كل شئ من بعده او
حدوث تلك االحداث التى فٌها االن .ولكنه كان البد من ذلك اللقاء المقداس بعد احداث تلك الفترة
االخٌرة وذلك الفراق الذى تسبب فى قلق واربك فى كثٌر من حٌاته مع هإالء وتشرده هذا بعد
ان كان المفروض بعد عودته ان ٌكون بٌنهم كما هو الحال او مع امال فى ذلك البٌت وهم كما
كان دائما حتى بعد زواج فرٌدة وسفرها وهو مازال ٌعٌش هو وامال فى نفس الشقة وهو ابنها
وهى امه حتى تفرح به اٌضا وهى ترٌد ان تزوجه معها والٌفراقها ابدا وحتى اٌضا بعد رجوع
فرٌدة بعد احداث وفاة زوجها وما حدث هناك فى جنوب افرٌقٌا وما كان سٌحدث لها اٌضا من
اؼتصاب وضٌاع لو تداخله هو ومعه صدٌقه وابواه فى اشٌاء رهٌبة وانقذها والعودة من جدٌدة
لنفس الحٌاة مع بعض قبل ان تعود الى امها والحٌاة فى لندن وما حدث بعد ذلك..وبعد انتهاء
قطعة المإسٌقى التى كانت كؤنها تعزؾ فى احد الكنائس وفرٌدة مع فرحتها بعد سمع تلك
االسماء ومارى فى الخلؾ ترى تلك الفرحة علٌهم لما قد عرفت عن هإالء النساء وذلك
القرب ..وفرٌدة كانت تكتب بسرعة واحتراؾ على هاتفها ما ٌجود به لسانها من شتائم وسبب
لتراسله فى رسالة على االمٌل الذى امامها على تلك الصفحة..وهنا قالت شرى وهى تقمس ذلك
الدور المذاٌعة وهى تقول
_ودلوقتى فى رسالة وصلتنا على امٌل البرنامج من تلك المخلوقة وهى واضح من ارسالها لنا
انها هى وهى بها اشد االلفظ من شتائم وما ٌجود به اللسان الذى هو لسانها ونحن ناتسؾ لما
سنقراء على مسمعكم من ذلك دون حذؾ او ؼٌره من االستعواض بتلك الصفارة ولكن البد ان
نقراءها هكذا وحتى تعلموا ما نحن فٌها من نقد واٌضا لتعرفوا مدى ماهى فٌه من قذرة وسواء
تلك وتحسوا بما نعانى وٌعانى ذلك الصؽٌر معها وتتاكدوا من شرها وبعد التصرٌح من صحاب
القناة والوكالة وهو ٌاتى لنا بتصرٌح من اجل ان نخرج تلك االلفظ االن التى لم تكن معهودة
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علٌنا من ذى قبل فى بالدنا هذا او على االقل فى برنامج مثل برنامجنا الكرٌم ذلك الذى الٌقبل
التفهوة بمثل ذلك واالن مع الرسالة التى تبداء منها تلك باول كلمة وعفوا وهى تقول لنا نحن اها
ٌا اواس()ولم تكمل..وهى تقول
_ طبعا تعرفوا باقى الكلمة ولكن هناك االن شئ ٌمانع مواصلة تلك الرسالة ونحمد  هلل على ذلك
واننا فعال النستطٌع اكمال باقى تلك الشتائم وهو تدخال االن من االب الشٌخ موالنا الكرٌم وهو
ٌرسل لنا تسجٌل فورى على البرنامج نرٌد ان تسمعه اٌه المعذاب انت ومن معاك وهى تعرؾ
من صحابة تلك الصوت لما عصرت من قبل فى برامج زمان القدٌمة وهى النعلم ان كانت
انذاك طفلة اما هى كما هو حالها االن وهى على نفس الشكل التؽٌر مع الزمن منذ بداء الخلٌقة
وفرٌدة تقول
_اها بس اٌدى طولك ٌنت ستٌن وس()ولم تكمل اال وكان صوت قصة من ابلة فضٌلة لما كانت
تقدمه قدٌما فى برنمجها المشهورة وهى تبداء بقول (حبٌابى الحلوٌن)فى االذاعة فى صوت
القاهرة فى الصباح وٌستمع الٌها كل االطفال انذاك حتى وهو صؽٌر جدا كان ٌعرفها اال انه لم
ٌكن ٌتعٌش معها مثل فرٌدة واٌامها هى ومن فى عمرها ذلك لما قد عصروا ذلك البرنامج وهذا
الجٌل وهى تقول فى استكمال القصة التى كانت على شكل رسالة له هو وهى..و لم تفاهمها
مارى وهم قد اخذ بهم الصمت عند سمع ما ارسله له العمٌد الملقب بموالنا من تلك ما تقصه
ابلة( فضٌلة )وهى تكمل
_ودلوقتى حبٌبى الحلوٌن االرانب دخل علٌهم التعلب المكرار عشن ٌاكلهم وهم فى العشة
الجمٌلة بس ٌاترى راح ٌعملوا اٌه معه..وهنا انتهت القصة بمقاطعة شرى وهى تقول
_الرسالة وصلت لك دلوقتى..وهنا كان صوت ممٌز ٌدخل فى الحدٌث انشراح وجهها اكثر
فرٌدة وهى تسمع ذلك الصوت وهى للدكتورة ناهد وهى تقول فى كلمات قلٌلة مملإء بالفزع لهم
جمٌعا ولسمع فرٌدة اٌضا ومن ٌسمع وكؤنها تقصد شئ لهإالء االخرٌن من ٌرٌد فرٌدة
وهو..وهى الدكتورة تقول
_اتصرفوا بسرعة دا مش فى حمل اى مواجهة مع حد وخطر ان ٌدخل فى قتال او ؼٌره..و
قالت شرى وهى تقول له
_سمعت كالم امك ٌاوااله بس قسما باهلل العظٌم لو ماعزة من ال معك اتمس منها شعره عارؾ
شعره بس وانت لسة حى او حتى بك اصابات بالؽة برضة مش راح تشفعلك هنا معنا وانا ال
بنفسئ راح اسلخك على الحى..وهى بكل حزم فٌما تقول وهى تكمل
_ومحدش هنا راح ٌرحمك حتى حبٌب قلبك وصدٌق عمرك انت فاهم شعره واحدة منها هى
وال معها دلوقتى بعمرك والشباب راح تدخال حاال معك بس عٌب فى حقك تدخلهم دا وانت مش
عارؾ تحمى عشتك هم راح ٌدخلوا فى حالة موتك بس وبرضة عشن شعره منها هى وال معها
ما تلمس منهم وهى نفسها تعرؾ تدخال وتحمٌك وتحمى نفسها وبرضة دا لو حاصل قول
ساعتها على نفسك ٌارحمن ٌارحٌم وهى بتحمٌك وتكون انت المراه ساعتها فاهم ٌابن افندٌنا
ولم تشاء ان تشاتم..وهى تقول له
_ سمعنى ٌؤبن امك موتك اشرؾ من اى عٌشة مرٌض كنت تفضل على السطح ومترحش
معهم وٌفرحوا برجالهم..وكان اصوات اخرى من مكالمات وؼٌره وتوعد له ان حدث شئ فى
ضؽط عصبً وقد تملك بها الرعب مارى وافاقت مما كانت فٌه من الشراب واخذتها
الرعشة..وفرٌدة تنظر الى حالها وهى تمسك ٌده وتنظر الٌه بعد ما سمعت من ذلك وهى ترقص
من داخلها بما تسمع منهم من تلك االقوال وما تقوله شرى وهى بعد ان تمكنت من الكالم
والدموع محبسوسة فى عٌنها وهى تنظر الٌه وتقول له
_ها راح تعرؾ تحمٌنا وتصرؾ..ولم ٌرد علٌها وهو ٌاخذ الهاتؾ من ٌدها ٌتصل مباشرتنا
بشرى التى ردت علٌه بسرعة وهو ٌتحدث الول مرة وهو ٌقول بكل ثابت وهو ٌرى فزع
مارى وفرٌدة التى كؤنها لٌس بها اى شئ وهى على علم بما ٌحدث االن وقد راءت ما ٌدور
االن من بداٌة المطاردة وهو ٌقول بعد ان ردت علٌه شرى بقولها ذلك
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_عوز اٌه ٌاوااله اٌه راح تكون مراه والاٌه..فقال لها
_لو عوز تخلى البرنامج المفتوح والسهرة عشن تسمعى ال راح ٌحاصل فسمعنى سالم بودعك
وخلى الشباب تدخال بس بعد موتى ان حاصل زى ما حضرتك قلتى..وهو ٌقدم لها تلك الكلمة
كما ٌفعل مع فرٌدة ومن قبل معرفة فرٌدة وطول الوقت حتى اثناء الهزال الٌستطٌع ان الٌنادٌها
بدون لقب كما ٌفعل مع فرٌدة..وشرى تقول له فى تحمٌس كما ٌحدث مع لعبى البطوالت والتى
كان ٌرى ذلك منهم فى كل وقت معه ومع من معه وهم ٌقدموا على تلك البطوالت.وهو كان
ٌرى ذلك مع هإالء الوحوش فى اروبا وامرٌكا فى قتال الشوارع وهم ٌقولها لمن سٌنزل للقتال
من مدٌرى تلك المراهنات ومن ٌستؽل هإالء البشر فى تلك اللعبة وهى تقولها بنفس الشئ
_انا شمه راحت الجبن ها حس بواحد ضعٌؾ جبان مٌعرفش ٌقتل حتى فاراٌه..فقال لها وفرٌدة
تمسك بٌده بقوة ومارى نزل بها الرعب والرعشة بقوة وهى تقترب فى مقعدها من فرٌدة وتضع
احد ٌدها علٌها وهى كادت ان تقؾ فى مقعدها وهو ٌقول لشرى
_عوزاسمع بودعك بس وردة مش محمد فإاد والمقطع ال بحبه..وهنا نزلت فورا اؼانٌة بودعك
ل وردة الجزائرٌة من عند مقطع تلك الموسٌقى بعد كلمة  هلل معك..وهو ٌقول لمارى بعد ان
نزلت االؼانٌة وفرٌدة تنظر له وهى تمسك ٌده وقد راءت الوجه االخر له وهو ما كان ٌتعامل
به معها حٌن كان ٌصبح االب واالخ االكبر لها وقت ان ٌؤمر وٌقود هو فى حٌاتها وهى تعود
الى دورها كا اخت واالبنة وهى تنفذ له ومما ٌؤمروٌقول دون اى تعقٌب منها هى ومن معها من
امال اثناء ذلك وهو رجالهم والمسإل عنهم ولم ٌخزلهم فى اى شئ وهو ٌقوم بدوراالب واالخ
وٌحافظ علٌهم حتى مع تلك االم بعد ذلك فى كل شئ بعد ظهور لهم وكانت كلمته تمشئ علٌهم
جمٌعا................
واالن وهو ٌقول لمارى فى امرا كما تعودت هى االخرى وهى ترى ما كانت ترى من كل تلك
االحداث معهم وما كانت ترى من افعال تلك االم معه هو وصدٌقه بعد كل قتال تستفٌد هى ومن
معها منه وبعد توزٌع الجوائز على من معها من رجالتها ومجهودهم فى ذلك المكسب من مال
ونساء وترفٌه لهم ومن سخاء هإالء الرجال فى تلك الرابطة والمنظمة وهم االثنان اصحاب
الفضل كانت تفعل معهم كما لو كانوا حٌوانات من تلك التى تكون فى مسابقات الدوٌك او
كالب الحراسة حٌن كان تاخذ نصٌبها فقط من طعام اوؼٌره وهى تعطى لهم بعض الحشٌش او
بعض الترفٌه فى سهرات ورحالت وهم كانوا لٌس فى حاجه الى اى نقود او ؼٌره وهم محرم
علٌهم تلك النساء وكل مالذات اروبا من خمر وؼٌره ولكنهم كانوا لها اوالدها كما كانوا تلك
البنات وهى تحافظ علٌهم فى كل شئ وهى تدخل علٌهم كل متعة وسخاء وهى ترك لهم فقط
شراب الشٌشة والحشٌش  ..ومع نهاٌة االؼانٌة كان ٌقول لمارى
_ارجعى فى مكانك وانزلى قدر المستطع فى المقعد والتحاولى النظر..وهو ٌؤمر فرٌدة اٌضا
ان ترابط حزامها االن وفرٌدة تحس انه لم تخونه قوته وهى تنفذ االمروهى تعود لمسك ٌده بعد
رابط حزامها وهى تنظر الٌه وهى تحس انه مازال رجالها والقائد وكما هى راءت
وعرفت..وهو ٌقول لها بكل سخرٌة لخروج من الموقؾ الذى تحول الى شئ اخربعد رإٌة
سٌارة جٌب ذات دافع رباعى ظهرت مرة واحدة على الطرٌق وهى تخرج لهم من طرٌق
جانبى فى بداٌة ذلك الطرٌق االسفلتى الضٌق فى بداٌة مدخل الطرٌق السكنى لحى الخامس
حٌث كان ٌدخل الى حٌث الطرٌق الذى به الفٌالت التى هناك وذلك الوقت الذى لم ٌكن
باالطرٌق اى سٌارات اخرى واالضاءة من تلك الكشافات التى على الطرٌق ولم تكن ؼٌرها
حٌث من الجانب االخر وطرٌق اخر لبعض الشركات االجانبٌة والبنوك وذلك المإل التجارى
والحركة التى هى قلٌلة فى هذا الحى فى ذلك الوقت عكس المعادى واكتوبر والعاشر وهو ٌقول
لفرٌدة بعد ان كانت السٌارة االخرى بداءت تقترب منهم وهو بداء ٌنشرح صدره لما سٌاتى
وهى تحس به وبما ٌحب ان ٌفعل وهى التسطٌع الكالم ولٌس من خوؾ وتود ان تقول لمارى
انها تعلم بما سٌحدث لهم اللٌلة حتى ان لم ٌظهر فلماذا الخوؾ اذا؟ وهى لم تتكالم اال عندما
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تحدث هو الٌها وهى ترى نفس الشئ من تلك السخرٌة فى تلك المواقؾ لذلك االمر وما كان
ٌحدث عند كل قتال وؼٌره وهو ٌقول لها
_دفعتى اخر قسط فى التامٌن على العربٌة والالحدٌد مش مهم عندك..وهى تقوله وهى تقباله
فى الهواء
_فدك الؾ عربٌة وعلى راى المثل السوق قرٌب والعر() ٌجاٌب وكلها فلوس معر()وانا تعابنه
فى حاجه اهو شؽل حلق حوش اعمل ال انت عاوزه..وهى ترقع ضحكة ومارى التفاهم ذلك
المثال وهى تعرؾ باقى ما تقول فرٌدة من كلمات فى انها فلوس تلك الكلمة والتفاهم اٌضا باقى
كلمات ما قالت ؼٌر انها تعرؾ انه ما هى تكسبه من اعمال لها وطلب الجمٌع وداها بااى شئ
اال هإالء من ٌحاول هنا حربها من ذلك التركى ومن معه من هإالء الرجال وعنادهم فى حربها
وتلك الرواس التى مثل صعاٌدة مصر والثار االهم من اى شئ وهم على ٌقٌن من هى وما تفعل
وامها وهذا الذى معهم ولكن هم لدٌهم شعورانهم اقوى االن وٌقدورا على كل شئ وبعدما قالت
تلك االم الطبٌبة وهى تدخل القلق لنفوس الجمٌع من مرضه ذلك وعدم المقدرة على اى شئ
وكانت تاتى االن االؼانى على ذلك البرنامج من جدٌد وقدٌم لما ٌحب هو وفرٌدة من اجل
الذكرٌات واشعال المشاعر واللهٌب والتحمٌس لهم ولٌس لهو فقط..وبعد ان راى على الطرٌق
تلك السٌارة وقد انشراحة نفسه بما سٌخوض االن من شئ ٌحبه وٌظهر فٌه من هو من جدٌد لها
وانه اهل لحبها وحماٌتها وهو ٌسمع كالم واؼانى تلهب المشاعر كؤنها مباراة كرة قدم للمنتخب
الوطنى مع فرٌق اجنبى وذلك الذى كان ٌهتؾ به كوكى له وهو ٌقول هو ومن معه من سونة
وتلك الفرقة
_ٌاله ٌاأمر وراى اردؼادن اٌه هو الكالم ٌافرٌدة ٌافرٌدة ٌال مقدرتش علٌكى امرٌكا..وهى
تضحك بعمق ومارى تزاد رعب بعد ان نزلت فى المقعد وكان الهتاؾ كما لوكان االن هو
سابق سٌارات من التى تقوم على مثل تلك المراهنات الممنوعة هناك فى اروبا مع هإالء رجال
االعمال واالعمال المشهوره مثل ذلك القتال وؼٌره من تلك المسابقات وما فٌها من خروج على
القانون..وهو االن فعال سابق سٌارات وهو ٌرى تلك السٌارة تقترب منه وهو بداء ٌروغ مع من
ٌقودها وهو من هإالء المحترفٌن وهو ٌعلم انه ساٌرسل له من ٌكون محترؾ ولٌس هواى وهو
اٌضا بداء ٌظهر احترافه وهو ٌتقدم فى القٌادة وٌقوم بعض (الؽراز) كما ٌقال فى ذلك وهو
ٌروغ امام تلك السٌارة القوٌة وهو ٌقول لفرٌدة
_طبعا انتً عارفة راح تعملى اٌه لو بقٌت جث..وهى تضؽط على ٌده دون تعلٌق وهو مازال
ٌسمع التشٌجٌع وكؤنهم ٌروا االن ذلك وما ٌحدث..ولكنه فجاء هدى من السرعة امام ذهول من
بالسٌارة االخرى وهو ٌجعلهم ٌاتوا من جوراه هو ومكانه حتى الٌكون الى الجهة االخرى التى
بها الفتٌات تحسبا من اطالق نار او اى شئ ٌاذٌهم هم وبالفعل كانت السٌارة الى جوراه وهو
ٌرى احدهم ٌشهر سالح نارى ومعه اخرٌن فى الخلؾ والسائق ذلك المحترؾ الذى عند اقترابه
بالسٌارة وهو أمر ٌتلصق بسٌارتهم تلك بعنؾ فى لحظة افقتد ذلك السائق توزانه وتحاكمه فى
السٌارة وهو ٌلتصق بهم بقوة وهو ٌدفع بهم فى شئ جنونى اصابهم باالرتبكاك ولٌس ماارداو
هم به ذلك من اول الموقؾ وكما ٌحدث لعملٌة ادخل الرعب وهوالذى هاجم اوالوهواالن ٌدفعهم
كى ٌخرجوا عن الطرٌق الى ذلك الطرٌق الرملى واصبح وكؤنه هو من ٌطاردهم وٌضٌق
علٌهم كما كانوا هم سٌفعلوا به ولكنه كان هو االسراع وهو ٌهدى سرعته مرة واحدة فى ذهول
واربك لجمٌع حتى كان فى منتصؾ سٌارتهم تلك وقبل ان ٌسرع سائق السٌارة لهروب منه
وٌقتدم علٌه وٌفعل ما ٌفعل به لقطع الطرٌق علٌه ونزول من معه لمحصرته هو ومن معه فى
سٌارتهم كان أمر قد دخل فى السٌارة بمقدمة سٌارته وبقوة من ذلك االكصدام االمامى وهو
ٌكسر عجلة القٌادة نحوهم حتى خارج بهم من على الطرٌق والسٌارة فقدات توزنها وهى تدور
حول نفسها بقوة محدثة عاصفة رملٌة حولها..وفرٌدة تشهق بفرح وهى فى حماٌة حزام االمان
ومارى التى كانت تمسك بالمقعد التى به فرٌدة وهى اسفل مقعدها وتحتمى من الصدامة فى
ظهر مقعد فرٌدة وهو ٌذهاب بالسٌارة الى ابعد مكان وقبل ان تعود السٌارة االخرى الى وضعها
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ومع قوتها تلك ومن كان بها وهم فى امان تلك االحزامة كان قد توقؾ وهو ٌقول لفرٌدة فى
حزم
_ٌاله خدى مكانى والشباب راح تقبلك على الطرٌق..وهو ٌنزل ولم ٌنتظراى تعقٌب منها وهى
التسطٌع الكالم ومارى بداءت تنهر وتصرخ خوفا وهو ٌنزل وٌكمل لها
_متروحٌش وارجعى من هنا بسرعة وهم اكٌد الشباب ورانا..وكان فعال خرج من السٌارة
مسرعا وهو ٌتجه نحو تلك السٌارة بكل ثابت وهدوء وعلى وجه االنشراح والسٌارة كانت
بداءت فى التحرك من جدٌد والخروج من هذا الطرٌق الرملى ..وفرٌدة وهى تتحرك الى مكان
القٌادة ولكنها لم تقود وهى تنزل ورائه وهى تفتح درج السٌارة الذى الى جوار عجلة القٌادة
(التبلوه) وتخرج منه مسدس 9مللى وهى تشد اجزاء بكل احترافٌة لما تعلمت من ضرب النار
منه ومن االكادٌمٌة الحربٌة حٌن التحقات بها من قبل لتكون طبٌة عسكرٌة وهى االن تسمع
شرى وهى تقول
_دورك ٌافرٌدة وأمر مش محتاجك..فى هتاؾ منها ومن الجمٌع وكؤن البث لمشهد مباشر وحى
وهى تنزل ومارى تصرخ من الخلؾ وهى توسل الٌها االتتركها وهى ترتعش بشدة والرعب
ٌمالئها ولكنها فرٌدة كان اهم شئ لدٌها ان تفعل اى شئ والتركه ٌضٌع منها وهى بكل قوة
وهى ستنهى الموقؾ بنفسها ان تصعد االمر وهى تحس بما ٌرٌد ان ٌفعل ولعل ان ٌكون من
بالسٌارة بقوة وٌحدث له اى شئ او ٌقتل فعال وهو ٌدهس بعجالت تلك السٌارة لما ٌرٌده فى
راسهم والشئ فعال له اال انهم ال تمس منهم شعره وهى من سٌدفع عنه امام الجمٌع ولٌس ما قد
قالوا وتوعد له ان تدخالت او تدخل احد من الشباب وهم ٌرصدوا التحرك لهم اٌضا لحماٌتهم
هم تلك االبنة فرٌدة ومن معها ولٌس كمثل تلك الحفلة وما حدث فٌها وهى على ٌقٌن انها اهم
شئ لهم جمٌعا والخوؾ على من معها وفى حماٌتها االن وحماٌتهم وهى متاكد انه به تعب
ومرض فعال الٌستوجب ان ٌكون فى اى شئ مثل ذلك وهى تندم انها ظهرت له الٌوم ولكنه
كان ذلك سٌحدث معها وتلك بداٌته اوعلى شكل اخرمن اى االفعال حتى ٌكون هناك اٌضا دور
لجالل على االقل لٌكون المنقذ وٌاسرها بجمٌله كما سٌفعل فى الصباح معه هو أمر بعد ان
عرؾ انه على االقل المدخل الى قلبها ولكن االمر االن وقد انتهى وهى تخرج وهى تشهر
مسدسها وستبداء باطالق النار كما فى االفالم االمرٌكٌة من ضرب بالنار باستمرار وهى تسؽل
انشؽالهم مع أمر ومحاولة قتاله اووهى تساعده بما تفعل من ذلك لجذب انتبهم والتعامل معها فى
اطالق النار علٌها وهى لم تكن محمٌة او لها ستر من الحماٌة من اصابتها بااى طلقة منهم
وعدهم ٌفوق علٌهم وهى تستؽل عنصر المفاجاء والسرعة اٌضا امام انشؽلهم فى توجه هو لهم
والتواجدامامهم وهى التهتم بذلك وهى حتى لم تنظر الى مارى وهى تصرخ بقوة ولكنها...كانت
عادت واخراجت طلقة فى الهواء وهى كادت ان تخرج منها الزؼارٌد فى فرحة شدٌدة وهى
تنسئ انها طبٌبة بما تفعل من تلك الزؼارٌد وسٌدة ذات اهمٌة فى المجتمع وهى تفتح باب
السٌارة بقوة بعد اخراج الطلقة التى قد اقسمت ان تفعل ذلك النها سحبت اجزاء المسدس وهذا
ٌعانى كما ٌقول ٌعض البلطجٌة حٌن تسحب اجزاء السالح البد ان تخرج الطلقة النها هكذا
تعانى الخروج فى قانون البلطجة والمعارك وهى بالفعل خرجت منها الزؼاروته وهى صوتها
محبوس وهى تقول لمارى وهى تجذبها الٌها بعنؾ وصوت مسموع فى هذا الهاتؾ المفتوح
والذى كانت تصل منه االحداث كلها ولم ٌؽلق بعد اول مكالمة تحدث فٌها أمر مع شرى..وهى
تقول لمارى قبل ان ٌكون أمر فوق راسهم
_قومى شوفى الدكر شوفى رجلى ورجلنا لسه سبع وحشى لسه اسد..وهى تبكى بشدة وبداءت
تنهر ومارى التافهم شئ وهى تره ٌاخذ فرٌدة بٌن احضانه وهى على تلك الحالة وٌاخذ المسدس
من ٌدها وهىالتاكد تتحكم به وستخرج منه طلقة اخرى وهى ترٌد ان تزؼرد من جدٌد وهو
ٌضع ٌده على فمها وهى بٌن احضانه وهى تقول له
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_دكر من ٌومك رضع من صدر امك ٌاابن امك..وهى فى اشد حاالت االنهٌار والبكاء لم ٌنقطع
منها ومارى مازالت بتلك الرعشة والتصدق ما ترى من وقوفه معهم وهو ٌدخال فرٌدة الى
جوارها وهى مازالت تهزى بتلك الكلمات
_ اسد وحشئ الصؽٌر ملك االسفلت..وهو ٌجلسها ومارى التى اخذتها منه لتكون بٌن احضانها
وفرٌدة تقول لها
_خالص مش قلت رجلى رجع مش قلت لك وانتً عارفة وشوفتى سبعى قبل كدة تعالى شوفى
عمل اٌه فى لحظة تعالى ٌاله..وهى تحاول ان تخرج بها من السٌارة وأمر ٌهدى فٌها وهو ٌقبال
راسها وهو ٌاخذها فى صدره حتى دخلت فى ؼٌوبة ومارى تصرخ وهى تنادى علٌها وهو
امسك بٌد مارى وهو ٌعلم ان فرٌدة فى ؼٌوبة ولٌس اكثر من خوفها فقط ان تخونه قوته..وهو
ٌتركها فى صمت بٌن احضان مارى وٌنزل من السٌارة بسرعة اثناء انشؽال مارى بفرٌدة
وٌذهاب الى مكان جلوس مارى فى الجهة االخرى وٌفتح علٌها الباب وهى فى فزع وخوؾ
حٌن نزل وهو ٌاخذ راسها بٌن صدره وٌقبال وجهها بكل حب وراسها حتى لمس شفاتٌها بكل
حب اخوى وهى قد هداءت من وضع راسها بٌن صدره وهى تحس انه معهم فعال ولم ٌحدث
اى مكره الى االن وهى تحضن فرٌدة والتسطٌع ان تنطق بشئ وهو ٌقول لها بكل هدوء
_خالص مفٌش حاجه وحبٌتك فى ؼٌبوبة وراح تفوق ممكن نهدى باء عشن اعرؾ البٌت
ونروح مع بعض..وهو ٌقبال فٌها وهى تضع فمها فى فمه بكل حب واحساس باالمان له وانه
فعال عاد الحصن لهم من جدٌد وهو ٌتركها وهى تمسك فٌه بقوة وتحاول الكالم ولكن الرعب
زاد حٌن رات سٌارة جٌب سوداء تقؾ الى جوراهم ومكان جلوسهم..وهو ٌترك راسها وٌضعط
على ٌدها بقوة وهو ٌنظر الى السٌارة االخرى وهو ٌهدى فٌها وٌقول لها
_متخافٌش دى تبعانا..وكانت سٌارة من سٌارات شرطة النجدة التى لم تحلق مارى ان تاكد منها
ومن لونها وما علٌها من اشارة االضاءة الفالش الذى بااعلها ..وكان عمر ٌنزل منها وهو
ٌخرج الٌه وهو ٌحضنه وعمر ٌقول له بعد ان نزل منها عدة رجال
_لسه اسد سبع ٌاله رواح واحنا راح نتصرؾ ربنا ٌكمل على اٌدك كل خٌر..وهو عٌنه مملإء
بالدموع ولكنه بقوة واحد هإالء الضباط ٌقدم ألمر التحٌة وٌساله هل هناك اذى قد اصاب
الفتٌات وهو ٌنظر لهم وهم على حالهم ذلك من ؼٌوبة فرٌدة وهى بٌن احضان مارى وما على
وجه مارى من رعب ..حتى تحدث عمر وهو ٌقول لذلك الضبابط
_االذى هناك ٌاله انهى االمر عدهم اربعة صح..وهز أمر راسه وذلك الضابط ٌقول وهو
ٌذهاب ومن معه وهو ٌخرج سالحه اال ان عمر قال له
_مش محتاج سالح زمٌلك خلص كا المعتاد ..فقال الضابط
_تحب حد ٌروح معك وٌسوق..فاشارله أمر بتحٌة وهو ٌحضن عمر من جدٌد وهو ٌعود الى
القٌادة..وعمر ٌقول له
_ ربنا ٌجعل الخٌر على اٌدك..وهو ٌذهاب نحو مارى وٌرتب علٌها وٌقول لها
_متخفاٌش اخوكى لسه اسد وبركة لٌكم ولكل وفرٌدة بخٌر ابلة فرٌدة البطلة وحبٌت الكل مع
السالمة..وهى ترى فى عٌنه الدموع المحبسوة واحساس الخوؾ على االصدقاء وعلٌهم
والخوؾ فعال ان كانت تخونه قوته االن واللٌلة وهو ٌرتب علٌها بحب وهو ٌكمل لها
_ ها راح تصمدى لحد متعرفٌه طرٌق البٌت وال اواصؾ له انا احسن..وهى التسطتٌع الكالم
وهو ٌبتسام لها وهو و ٌقول
_ال اواصؾ انا احسن وانشاء  هلل بداٌة لكل خٌر اللٌلة تصبحى على خٌر..وهو ٌعود وٌتحدث
مع أمرالذى كان بكل ثابت وهدوء وهو ٌخرج لعمر ماباقى من سجائر من تلك العلبة وٌعطٌه له
وعمر ٌقول له
_بس فرصة اقبض علٌك متلبس وحدة بوحدة..ومارى تسمع ما ٌدور وكؤن شئ لم ٌحدث كما
تعودت وهى ترى تلك االشٌاء هناك بٌنهم هو وهى وصدٌقه فى اشد الموقؾ وهو امر منشرح
لٌس باالنتصار وانما اكمل ماكان ٌود من قتال اٌضا بعد احداث الو كالة الٌوم وهو ٌضحك مع
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عمر وٌسخر منه وهو ٌخفى السجائر قبل رإاٌتها من زمالئهم قبل ان ٌذهب لهم وهو ٌقول له
أمر
_ اوعى موالنا ٌشوفها معك ال نتحكم انا وانت سالم ٌاصحابى..وكؤنه فى فٌلم عادل امام
وسعٌد صالح (سالم ٌاصحابى) وهو ٌدخل بعد ان عرؾ العنوان من عمر وهو ٌنظر الى مارى
وهى مازالت مرعوبة وهى تقبال فى فرٌدة وتحاول ان تخرجها من الؽٌوبة وهى تقول لها
_ فرٌدة مام ردى على قومى مام مستبنٌش لوحدى..وهو ٌنظرالٌها ولم ٌشاء ان ٌعقب على ما
تقول وهو ٌعود لقٌادة السٌارة من جدٌد وٌقول لها
_ها راح نروح ٌاله اقولى امش ازاى عشن نروح ..وهى تحضن فرٌدة بقوة ولم ترد علٌه وهى
تسمع تلك الزؼارٌد من ذلك المذاٌع من كل النساء وتسمع صوت شراب ٌقدم وشراب الشٌاشة
اٌضا واؼانى كما لوكان احتفال بفوز المنتخب فعال وتسمع صوت كوكى الممٌز لها وهو ٌؽانى
بصوت جمٌل ونشاذ شرى التى تعودت علٌه مما ٌطابق نشاذ فرٌدة وما سمعت تلك الفترة فى
الطرٌق ومن حولهم وهم ٌؽانوا( و هلل وعمللهوا الرجالة)وكؤنه انتصار تحق وؼٌره من اؼانى
افراح لم تسمعها منذ تركت مصر وذلك الذى كان ٌحدث من قلٌل ونفس السخرٌة ولكن بشكل
اخر والزؼارٌد التى تخرج من ام حسن وزوجة سونه وكل التحٌة التى لم تكن تافاهما وهى
تعرؾ انه ٌحدث هنا فى االفراح وكانت ترها وهى صؽٌرة فى شبرا وهذا االحتفال بنصره االن
والتمجٌد فٌما فعلت فرٌدة ولٌس ما كان ٌحدث علٌها من سخرٌة وصوت الممٌز لتلك السٌدة االم
الدكتورة ناهد وهى تقول
_حرص ٌابنى ارجوك وخلى بالك منهم بس حرص..وصوت اخر ٌقول وهى كانت امال عندم
تكلمت وهى اول مرة تسمع صوتها وعارفت من تعلٌق كوكى و تعارفت علٌها وهى تقول
_ مش قلت لسه اسد ورضع من صدرها امه حبته..وكوكى ٌقول لها
_وقلبه وعمره هى وابلة المدرسة..كما كان ٌقولها لمارى وهم فى البٌت فقط مع بعض ولٌس
فى اى مكان اخر وهو ٌسخر منها وٌقالدها امام دودى تلك االم وفرٌدة وتإامها فقط وهى كانت
علمت بذلك وهى تتعامل معه بقوة وحزم ولكنها كانت تحبه اٌضا لما عرفت وراءت من حبه
للصدٌقه وفرٌدة واحترامه لجمٌع وتفوقه اٌضا فى الدراسة رؼم ثرائه ذلك وهو الٌحتاج لعلم
اوعمل ولكنها كانت تحترم فٌه االمانة فى تعامله مع كل السٌدات منهم واحترام التقالٌد والشعائر
الدٌنٌة التى لم ٌتخال عنها ابدا هو وامر وعدم االنثٌاق وراء شهوات اروبا وكل مكان هناك وما
له اٌضا من كل شئ ٌجعله فى كل رافاهٌة له وهى تخرج من خوفها بما تسمع وهى ترى وجه
أمر فى المراة وهو منشرح وٌقود وكؤنه عارؾ طرٌق المنزل وهى تتاكد انها ومن معها فى
حماٌة امنٌة اخرى ؼٌر حماٌته وهم تحت اعٌون تخاؾ علٌهم او ترقب تصرفتهم لما لهم من
اشٌاء مرٌبة ومعروفة هنا وبالخارج وهو ٌقول لها
_ها نقفل الرداٌو باء..وال ولم ٌكمل وهى تمكنت من الكالم وهى مازالت برعب ممزوج بفرح
لما تحس انها ومن معها فعال بامان ولٌس هو وحده فقط معهم
_الء مفٌش مشاكل بس هم عارفٌن ازاى بال بٌحصل..وهو ٌقول لها وهى تخرج ما قد قالت
بكل صعوبة منها فى الكالم
_عادى مش التلٌفون مفتوح طول الوقت وكان فٌه ناس ورانا زى ؼٌرهم متشؽلٌش بالك ها
راح تقولى امشئ ازاى ..فقالت له
_ زى ما انت عارفت وال معك وصؾ لك وعارفٌن بكل حاجه..وهو ٌتحدث فى الهاتؾ وٌقول
لشرى
_ خالص باء نكمل السهرة وقت تانى سالم..وشرى تقول وهى تعود الى ما كانت علٌه من
دور المذاٌعة
_ودلوقتى اعزائى المستمعٌن والمتابعٌن لم ٌنتهى البرنامج بعد وهناك الكثٌر من االحداث
المثٌرة وسنكمل لكم من جدٌد انتظرونا على الترد االرضى والسماوى افندٌنا سات وناسؾ لعدم
الرد والمدخالت لما قد حدث ودخول تلك االحداث التى استمتعتم معنا بها االن والواصؾ
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التفصلى من معلقا الرٌاضً الموجود معنا فى البرنامج اللٌلة كوكى لعدم وجود ؼٌره معنا
الاسؾ ولما انه ٌفاهم فى تلك االفعال الشوراعٌة ونعم انا اعلم بها كمقالته حتى االن ولكن
الٌجوز لى نقل تلك االشٌاء وهذا االمر والبلطجة وشؽل العصابات التى تعٌش فٌه تلك المخلوقة
التى كان لها دور فعال وهو انها تدخالت من اجل البقاء على ذلك الكائن لؽرض ما فى نفسها
اوال وبعد ذلك تفعل ما تفعل به واالن كن نود سمع التحلٌل من ضٌوفنا االعزاء فى االستودٌو
ولكن! نظرا لتحرك االن الى القاهرة ونقل االحداث لكم من هناك وبعد ان نلحق بالكائن او جثته
او ما ٌتبقى منه وهو سٌنتهى المحال بٌدها اوبٌدى عمرو النعلم ولكنه كما قال كبٌرنا البد ان
ٌنتهى ولن ٌعٌش..وهنا دخل صوت امال وهى تقول لها
_ انتً فعال ؼبٌة السم فى السان وانتً لسانك على راى ام حسن عقربة ٌاستر منك
وهى ترد علٌها
_جرى اٌه ٌاوالٌة ٌاحٌزبون انتً اهو البرنامج راح ٌقفل واشواؾ باء انتً وام زفت دى وكل
ال معكم قبل ماارواح لها مكنتش طلقة تجاى فٌها ونخلص منها ومنكم فى ساعة واحدة..وهنا قد
اؼالق الحدٌث من تلقاء نفسه فى تلك المحطة ولكن مازالت الصفحة على النت موجودة
والتعلٌقات تاتى علٌها وهو ٌعطً لمارى الهاتؾ لترى وتقراء وهى تحضن فرٌدة وقد عادت
االبتسامة الى وجهها من جدٌد وهى تقراء تلك التعلٌقات وهو بالفعل قد واصال حٌث تلك الفٌال
فى تلك االضاءة القلٌة التى تنبعث من بعض المساكن بعٌد ا عنها واضاءة الشارع القلٌلة جدا
وهو ٌقؾ امام تلك البوابة التى فتحت دون ان ٌستخدم الة التنبٌة او تنزل مارى لكى تطرق
الباب
..................................
كان وهو ٌقود وٌدخل الى تلك القٌال التى فتح الباب بكل سرعة وهو ٌنطلق دون ان ٌرهق نفسه
فى التفكٌر ما هذة الفٌال وذلك التصٌم الموجود لكل الفٌال التى بنفس المكان وان كانت هناك الى
جوراها بعض الفٌالت لم تكمل بعد واقراب فٌال سكنٌة لها هى على بعد مائتات االمتار تقرٌبا
ولٌس هناك اى اضاءة حتى االضاءة القلٌلة التى تنبعث منها تلك الفٌال التى هم ٌقٌموا بها وهى
كما لوكانت بٌت كبٌر فقط والٌعرؾ هى كٌؾ تعٌش بذلك الشئ الذى من المفروض الٌلٌق بها
والكٌانها االن ولٌس السابق كا امٌرة او عالمةاو حتى ماكانت تعٌش امها وتإامها ومارى فى
قصر فى اشهر ضواحى لندن نفسها او حتى لم تسكن فى شقة فارهة فى اى مكان راقى من
احٌاء القاهرة ونعم ذلك الحى وما هو مشهور به من اقامة لبعض الناس الكالس ولكن هو
الٌعرؾ لماذا ٌحس انها تلك الفٌال تشبه الوكالة؟ وما حدث له اول الٌوم وهو ٌدخلها وها هو
نفس الشعور وهو الٌحس ان هذا المكان ٌلٌق بها رؼم الرافاهٌة التى هى علٌه تلك الفٌال اال
انه احساس انها كان البد ان تكون فى قصر او فٌال فى ارقى االمكان ولٌس فٌال مثل ذلك حتى
ان كانت فى ذلك الحى او على االقل من نفس التصٌم الذى كان ٌضعه زوجها الرحل المهندس
ماجد وهو معمارى عمالق وله من التصٌمات فى اروبا وامرٌكا واسٌا ما جعلت منه ذلك
الملٌونٌر ورجل االعمال القوى فى عالم المقاوالت والعمل بعد ذلك فى مشروعات افندٌنا بعد
ان تعلق باامر والشباب وكل من كان هنا فى مصر منهم بعد االرتباط بها واالرتباط بهم وهو
ٌرٌد العودة الى مصر بعد ان تعلق بكل الشباب وباالخص أمر وهو ٌترك له كل اعماله بحب
كما لو كان ابن ولٌس اخ صؽٌر وبعد ان كان ٌسٌر على ذلك الممر المإدى الى مبنى تلك الفٌال
مسرعا وهو ٌنظر الى مارى وهى تاخذ فرٌدة بٌن احضانها وتقبال فٌها بحب واجهها قد انشراح
والتهتم بما سٌحدث اٌضا ان كانت هناك احداث مازالت فى انتظارهم اللٌلة كما تعرؾ وتتوقع
وهى تذكر كالم عمر كله وكالم ذلك من كانوا معه فى هٌئتهم تلك التى التنمى الى الشرطة
واالمر الواضح من ان التعامل متروك له وحده هو أمر وحسابات بعٌدة عن اى من تفكٌر
احدمنهم اال تلك فرٌدة..بعد ان وصلت سٌارة اخرى فى نفس الوقت مع تلك السٌارة لشرطة التى
قد وصلت وهى لٌست من سٌارات الشرطة وبه رجال كما لو كانوا رجال امن وطنى واحد
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منهم وهو ٌقول لعمر بعد ماكان من حدٌث هإالء الضباط وهو بعدما تفحص السٌارة وهى لم
تستطٌع النظر لما حدث لها تلك السٌارة ومن فٌها وهو ٌقول له
_اٌه هى دخلت فى بلدوزر..وعمر ٌقول لذلك الضابط
_وهو حد قالهم ٌعلبوا مع البلدوزر بتعاناعندك شك فى زمٌلك ٌاباشا والاٌه..فقال ذلك
الضابط
_شك اماال لو كانت الدكتورة ادخلت كان حصل اٌه كن لقٌانها فحم دلوقتى ومنقدرش
نتعرفعلى ال فٌها..وهو ٌنظر الى فرٌدة وهى فى حالتها تلك وهو ٌكمل
_ الحمد هلل كوٌس عشن نعرؾ بسهولة جنسٌتهم وطرٌقة دخولهم البل..وهو ٌرتب على
ٌدى أمر بفخر بعد ان اخذ أمر وضع القٌادة وسٌنطلق بالسٌارة دون تعقٌب على ذلك
الحدٌث الذى كان من الواضح ان ذلك اعلى فى الراتبة من أمر وعمر اٌضا ولكن الحوار
كما لو كان اصدقاء وهو اصبح ال جدٌد علٌها من رإاٌة ما ٌحدث من ذلك الترابط حتى
باصحاب العمل واالعلى فى الراتبا وكؤن االمر كله من تفاهم مع بعضعهم البعض من
النظر وما ترمى له الكلمات وما سٌحدث بتلك السٌارة ومن فٌها وترك رسالة منها اٌضا
ولٌس اخفاء االمر على من ارسلولها النهم ان كانوا على نفس الشئ فهم سوؾ ٌروا
عودتهم من جدٌد وذلك الضابط ٌقول وهو ٌنظرالى فرٌدة وهو ٌبتسام لمارى بود وهو ٌقول
_اكٌد ال هى فٌه دلوقتى دا مش اصابة منهم انما وهى بتجهد نفسها طول الوقت عشن
تستخدم المجٌك بتاعها واتبعها من العفرٌت السود مش الزرق ٌاله رواح ربنا ٌجعل كالمنا
خفٌؾ علٌها هى وال معها..وبعد ان انطالق أمر بالسٌارة وبعدما كانت تسمع من تعلٌقات
فى الهاتؾ لشرى وحٌن كانت تقول لكوكى
_وااله شوؾ حد من الشؽالٌن معنا فى شراء العربٌات ال بتعمل حوداث ٌرواح ٌشوؾ مٌن
صحابها اكٌد مش اجانب واهو تنفع العٌال ٌلعبوا بٌها او نخلٌها فى المتحؾ هنا بتاع
الذكرٌات اعتقد انها على ماسمعت لسة بخٌرها واالصابة فى ال جوها ٌاله..وكوكى ٌقول
لها
_اها متحؾ والعشن تقلبٌها فى السوق وانتً ..ولم ٌكمل وهى تقول له
_انت اللٌلة شكلك بتلعب فى عداد عمرك زى حبٌك وراح تحصله وعلى راى ابوك الحرب
لسة ما انتهتش واكٌد عداد عمرك انت هو بداء العدد خالص طالم ظهرت واول القصٌدة
اهى..وهنا تنبهات مارى على امر وهو ٌنزل من السٌارة وٌفتح لها الباب..حٌن كان ٌجرى
علٌهم ذلك البواب ومعه زوجته وهو ٌترك مارى وفرٌدة وٌنظر الى ذلك البواب وتلك
المراة معه وهو ٌتذكر بالفعل اول الٌوم فى الوكالة ورإاٌة البواب ونفس االحساس ولكن
هنا كان شئ اخرحٌث هذا البواب الذى جرى نحوهم وهو ٌتحدث باللؽة صعدٌة لٌست
مركبة على مظهره ذلك الذى ٌحس انه قد رائه من قبل مثل ذلك التركى فى للقاء الوكالة
وٌ تاكد االن من هم وكٌؾ دخل على فرٌدة وجود ذلك وباالخص تلك المراة التى جمالها نعم
كما الرافٌات عندنا وهى بٌضاء جمٌلة ولكن جمال اهل الشام وهى تحدث باللؽة رٌفٌة
مصطنع مثل ذلك وهو ٌود لو نزل به ضرب عند اول رإاٌته ولٌس كما حدث مع بواب
الوكالة حٌن مقابلته..ومارى قد احست بما فى راسه وهى تنزل وتصرخ فى تلك المراة التى
مع ذلك البواب
_روحى افتحى الباب بسرعة ..وهى تجرى مسرعة وهى تقول لها فى تلك اللؽة التى تكشؾ
انها لٌست رٌفٌة ولٌس من الطبٌعى بسهولة ارتباط لصعٌدى بحرواٌة االقلٌل ونادر فى مثل ذلك
العمل وهى تقول وعلى واجهها قلق ولكنه فعال حقٌقى على عكس ذلك البواب عن ماحدث لهانم
وهذا البواب الذى اقتراب من أمر وهم ٌتبادلوا تلك النظرات وهو ٌقول
_هو اٌه ال حاصل ٌاهانم لست..وقبل ان ٌكمل..وهو ٌحاول االقتراب من السٌارة لحمل فرٌدة
ومارى تقؾ على بابها متلصق باأمر وهى تعطى امر الفرصة فقط لحمل فرٌدة وهى تقول لذلك
البواب بحازم وهى تتظهر بالقوة وهى ملتصق باأمر
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_اجرى افتح الباب بسرعة..وكان فعال قد فتح الباب من طرق تلك المراة وهى تطرق بٌد
وتضؽط على رز الجرس باالخرى..وأمر ٌحمل فرٌدة بقوة بعد ان اخرجها من السٌارة وهى
على نفس الؽٌوبة وهى بٌن زراعه كما كان ٌحملها دائما فى كل وقت وفى كل مناسبة رؼم االن
انها اصبحت ثقٌلة بحكم سنها وما اصبحت علٌه من شرهة الطعم اٌضا وما هى فٌه ولكنه كان
ٌمشئ بها بقوة ومارى ملتصق به لتزٌد من الثقل علٌه وهى مسندوة علٌه لعدم قدرتها على
السٌر وهى تتظهر بتلك القوة..حتى كانت امامه تلك الشؽاالت الثالثة ومعهم دودى بعد ان
عادت الى طبٌعتها وجمالها الصاخب الذى الٌستطٌع ان ٌقوم من اى احد رجل او امراة رؼم
عمرها ذلك والكل ٌحاول ان ٌساعده فى حملها وباالخص ذلك البواب او مساعدة مارى من
الجمٌع اال ان مارى مازالت تمسك باامر بقوة شدٌدة وهو ٌحس ما بها اال حٌن كانت بٌن ٌدى
دوى وهى تحسم االمر دودى ان ٌفسحوا له الجمٌع حتى ٌدخال .وامام ذهول كل من ٌعمل
بالبٌت من هذا وما حدث والتعلٌقات التى كانت تخرج باالنجلٌزٌة من تلك الخادمات االسٌواٌات
والتى فعال لم تكن لمنظر خدمات من الفلبٌن او شرق اسٌا وهم بذلك الٌنوفٌروم الذى ٌرتده ما
بعد الركبة وذلك الجمال لسٌاقان وتلك االجساد فى شكل فرٌدة ومارى كالمنهم والثالثة التى فى
جسد بطة ونفس الجمال والقدم التى لوبطة كانت فى نفس الملبس ستكون فى نفس الروعة ولكن
لٌس هذا منطقى ان ٌكون من تلك البالد التى تعمل فى الخدمة وما هو معروؾ لتلك البالد
بالخدمة فى بٌوت العرب واالثرٌاء هنا وباالخص الفلبٌن ولكنهم هم اشبه بكورٌات ولٌس ؼٌر
ذلك وهو معروؾ له بوضح هذا المنظر من زٌارته لكورى كثٌرا منشاء اللعبة االولى له
ولشرق اسٌا كلها ولٌس لعمله وانما فى رحالت افندٌنا له هو واالصدقاء الشباب وشرى اٌضا
بعض الوقت لتدرٌب معهم ومن رحالت تلك االم فى فترة تواجده معها ورحالت مهندس ماجد
زوج فرٌدة الراحل ولثقافته وقراءة وتعلمه وتمٌزه لبعض للكنات الؽرب والشرق وهو ٌمٌز بكل
سهولة االشخاص وبلدهم وجنسٌتهم حتى العرب ..وهو ٌدخل الى الفٌال تلك التى كان قد وقؾ
بالسٌارة فى منصؾ ذلك المراالسفلتى المتجه نحو ذلك الباب ولم ٌكن بها مؤرب لسٌارات بل
كانت تقؾ تحت مظلة من االسستبس باعمدة من الحدٌد المستدٌر مطلى باللون االحمر تسع
لسٌارتٌن وعند قرب الباب الداخلى تقؾ سٌارة( رونز راٌس) مودٌال قدٌم لٌس موجودة منها
االن وهى تحفة اثرٌة كالتى كانت ٌمتلكها نجم الؽناء العالمى (الفٌس برسلى) التى كانت
ماقبضها من الذهب الخلص والذى مات منتحرا واؼانٌه المشهورة الى االن ولٌس زمن فرٌدة
وشرى وكل هإالء الشباب الكبار معه بل هى من قبلهم االؼانٌة التى هى حتى االن وٌدرسها
بعض متعلمى اللؽة االنجلٌزٌة والتى معنها بالعربٌة (انت وحدك) ولكنه توقؾ ..وهو ٌرى
نظرات الكل له وذلك البواب وهو ٌرى المسدس وهو فى ظهره وتلك الهٌئة لرجال الشرطة
وهو ٌسٌر بكل هدوء متعمد ذلك من حمل فرٌدة بٌن ٌده ومارى تنسد علٌه ومعها دودى التى
وهى لم تهتز بما ترى على ابنتها واالخرى ولكن كلها زاهووهنا توقؾ بقوة عند الوصول الى
دراج هذا السلم الرخامً المإدى الى باب الفٌال الخشبً..عندما كانت كالب تخرج من بٌتها
وهى مروبطة بسالسل حدٌدٌة قوٌة ولم ٌكن بٌت تلك الكالب عند مدخل تلك الفٌال بعد تلك
البوابة الكبٌرة وعند باب حجرة ذلك البواب التى على شمال البوابة بعد الدخول وهى تشبه نفس
الحجرة التى فى الو كالة مع الفراق فى االناقة والى جوراها ملحق كبٌر جدا بعد تلك البوابة
ٌفصل بٌنه وبٌن تلك الحجرة لذلك البواب بعض اوانى الزهور التى تعشقها فرٌدة وهى تمالء
كل مكان وهى على جانبى ذلك الطرٌق المإدى الى تلك البوابة لدخول الفٌال من الداخل وعلى
كل درجات ذلك السلم الذى تحته مباشرتنا بٌت تلك الكالب التى كان عدها اربع كالب ولٌسوا
كالب عادٌة وهم اشبه بالذئاب اوحتى لوخرجوا على اسواد ولٌس ذئاب لفتكوا بهم وهم كما
لوكانوا كالب حربٌة اومن اشراس االنواع واخطرها وهو ٌفاهم رد فرٌدة السابق فى ان تجعل
الشللة تلك ولٌمة لكالبها هم وذلك االسد معهم وهو لم ٌتعجب فى ذلك الن االمر اصبح طبٌعى
لها حب تلك الحٌوانات وما لها من بعد ان تدربت على تلك الحٌوانات فى بٌت افندٌنا وهو معها
هو وشرى وكل الشباب لكى تكون مثالهم واكثر اال انها ال تعشق ذلك حتى مع كالب امها تلك
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فى لندن ومع زوجها رؼم ما كانت تثبت من قوة فى التعامل معهم ومع كل تلك االنواع الشرسة
من الحٌوانات..االهى بخوؾ داخلها رؼم انها تستخدم معهم تلك القوة التى كانت تجعل تلك
الحٌوانات تحبها ولكن قوتها تلك لما لها اتصل باالعالم االخروهوماٌخٌؾ هذا العالم من الكالب
فعال لما هو معروؾ من خوؾ الجان والعفارٌت من رإٌة الكالب لما هو مشهوراال ان حبها
لقطتها فقط والؼٌر تلك القطة التى مازالت معها هى وساللتها الى االن والتى كانت قد ات لها
منه هو والشباب هدٌة لها كما ذكرنا...ولكن فعال كل ذلك لم ٌكن بمثل تلك الكالب ومنظرها
ذلك وما تفعل االن وهى تاكد تقطع تلك السالسل الحدٌدٌة وتنزعها من مكانه بقوتها تلك وهى
ترى ماترى على سٌدتهم وعلى هذا الؽرٌب الذى ٌحملها وهى التعرؾ ؼٌر تلك السٌدة ومن
معها وهى لٌس لها تلك النوعٌة صدٌق بكل سهولة وهى مكمامة االفواه ومع ذلك صوتها ٌكاد
ٌسمعه كل الحى الخامس وهى فعال كادت ان تقطع تلك السالسل والفزع اخذ الجمٌع..وذلك
البواب وهو ٌحاول ان ٌاخذ فرٌدة من ٌده وتلك مارى ودوى تقول له بكل قوة وحازم حٌن
اردات تلك المراة زوجتة ذلك البواب مساعدة مارى والخدمات تقؾ بعٌد بعض الشئ خوفا من
تلك الكالب التى كانت بٌنهم دوى بكل قوة رؼم انهم ٌمكن ان ٌتسبوا لها فى اذاء على حالتهم
هذه وهم فٌما ٌبدوا قد تعودة على وقؾ فرٌدة بٌنهم حٌن تصل وهى تداعب فٌهم وها هى على
تلك الحالة امامهم وحتى مارى كانت تخاؾ منهم رؼم التعود علٌهم اال تلك التإام التى كانت
تحب الكالب فعال واشٌاء اخرى وهى تتعلم منه كل ماكان ٌعلمه لها هووهنا حاول البواب ان
ٌبعد تلك الكالب لٌمرأمر هو ومن معه وحٌن ذلك تعمد االقتراب اكثر وهو ٌحملها..حٌن قالت
دودى لتبعد هذا البواب وهى تقول وأمرٌتعمد الذهاب نحوهما تلك الكالب
_ محدش ٌشؽل باله هم مرتحٌن كدة..وهو مازال ٌحملها بٌن زارعٌه بثبات ومارى تجذب فٌه
لٌدخال الى الفٌال وهى تحاول ان تذهب لتهداءت تلك الكالب لما لها معهم ولكنه لم ٌرٌد الدخول.
وهو ٌنظر الى دودى التى بدورها امرت تلك الشؽاالت وهى تتحدث لهم باالنجلٌزٌة ولتلك التى
تشبه فى جسدها بطة ان ٌحمال منه فرٌدة والبواب مازال ٌحاول تهداءت تلك الكالب ومارى
الترٌد ترك ٌده اال وهو ٌترك فرٌدة فى احضان تلك الشؽالت التى حمالها بقوة فعال اثنان منهم
تلك البدٌنة القوٌة ومعها اخرى وهم ٌنتظروا افسح البواب لهم الطرٌق وهو كى ٌتجه بنفسه
نحو الباب ولكن اتجاه هو الى نحو تلك الكالب وذلك البٌت الذى خرجوا منه بقوة والبواب ٌقول
له بنفس اللؽة الصعٌدة التى الٌعلم كٌؾ دخلت على فرٌدة ومارى او فرٌدة الصعدٌة االصل
على االقل الن مارى تعٌش عمرها بالخارج رؼم انها صعدٌة وهو ٌتاكد ان ذلك اشبه بكثٌر من
هإالء من مروا به هناك ودودى اٌضا على علم بذلك لما كانت معهم فى تلك اللٌلة واٌضا ذلك
التركى وما ٌربطه بشبه لمن كانوا هناك ولقوا حتفهم بطرٌقة التمحو من الذكرة ابدا الاى احد
والحتى ذوٌهم وهو ٌقول له ذلك البواب
انت راٌح فاٌن..ومارى تجذب فٌه وهى تهمس له_أمر راح تعمل اٌه .فقالت دودى بنفس الحزم
_هو راح ٌعرؾ ٌتصرؾ معهم..وهم فى عجب من امراها وهى تشعال سٌجارة وال تهتم بما
ٌحدث وما فٌه فرٌدة .ومارى تجذب فٌه بقوة وهو ٌقول لها امام ذهول الجمٌع وصوته هادى
وهو ٌتحدث
_انا الكالب متنابحش على وانا لوحدى ومش وانتوا مع ..والبواب الذى حاول بكل قوة ان
ٌتصدى لمانعه وهو ٌحاول وضع ٌده حاجز له لكنه كان ٌتجه بقوة وهو ٌزاح ٌده تلك ومارى
كادت تذهب ورائه ولكن كان قد انتهى االمر حٌن كانت بٌن احضان دودى وكادت تلك
الخادمات ان تقع من بٌن اٌدهم فرٌدة وهم ٌحتموا فى دودى اٌضا وقد اشتراك الثالثة فى حمل
فرٌدة لطول الوقوؾ وعدم معرفة التحرك بها الى الداخل وتلك زوجة البواب قد صرخت
بصوت مسموع وتوقفت قلوب الجمٌع ..اال دودى وحتى ذلك البواب وهو ٌرى بعٌنه ذلك الذى
ٌحدث وهو الٌكاد ٌصدق هو ومن معه حٌن اصبح أمروسط تلك الكالب التى وا قفت كلها على
قدمٌها الخلفٌة وهم ٌمسكوا به االربعة وهم ٌحصرره بقوة وبدات اٌدهم وهى بالفعل كادت تمزق
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ذلك الجاكت الجلد وتؽرس مخلبها فً جسده كما لوكانت نمور ولٌست كالب وهو ٌقؾ بٌنهم بال
حركة وثابت ..ومارى تصرخ وتحاول ان تذهب الٌه بكل قوة..ودودى تمانعها ومارى تتوسل
الٌه ان ٌرجع وهى تقول له امام ذهول الجمٌع مما ٌرى او ٌنتقل له المشهد االن ولٌس كما لو
كان هو الفرٌسة لتلك الكالب ٌل فعال كما لوكان هو المنتصر والكل ٌرى انهم هم الفرٌسة فعال
وهى تقول له
_تعال حبٌبى ارجوك ان راح اخلٌهم ٌعتذور لٌك هم لسة مٌعرفكش..ولكن كانت دودى تقول
لتلك الشؽالت بكل انجلٌزٌة واضحة وهى تعلم ان كل الوقفٌن ٌعرؾ ما تقول ولٌس كما هم
علٌه وكما احس أمر بامرهم وهى تقول
_ٌارٌت تفوأقها عشن تشوؾ اسدها راح ٌعمل اٌٌه وحشنا..وبنفس ما كانت تتحدث به وهى فى
قمة انتصارها وهى بالخارج او الؽرور الذى كانت تعٌش به فى سطوتها وتملكها لكل شئ
ولكنه هنا كمالوكانت امراة فى حى شعبى او من هإالء النساء التى تعمل فى تجارة المخدرات
او تقود وتزاعم الشارع معلمة بمعنى اصح وهو عملها الفعلى مع اختالؾ االمكان ولكن! هو
االشتراك فى نفس الشئ ..وهنا كانت الصاعقة وهو ٌمسك برقبة اعتى من بتلك الكالب
واكبرهم حجما والذى ازاد الرعب على الجمٌع انه قبل ان ٌنزل بضربة على راسه وهو ٌرسل
لكل ما ٌرسل له االن المشهد..وهو ٌنزع عن فم ذلك الكلب تلك الكمامه فى رعب نزل بالجمٌع
فعال وهو ٌنظرالى ذلك البواب ومعنى النظرة انى الاقؾ هكذا النهم على افواهم تلك الكمامة
وهو ٌنزعها بقوة كاد ان ٌخرج فٌها فم هذا الكلب الوحش وقبل ان ٌنزل بضربة على ذلك
الكالب الذى كان ٌهاجم بكل قوة علٌه واالخرٌن ٌؽروس مخلبهم فٌه وهو قد وضع ٌده تحت
اسفل فم ذلك الكالب كما فعل صباحا بحسن وهو ٌشلل حركته بنفس الطرٌقة من االباهم
والسبابة حتى كاد ذلك الكلب الوحش ان ٌتهوى مع قوته تلك وأمر ٌضعط علٌه فى نفس الحركة
ولم ٌشاء ان ٌنزل به الضربة بعد ولكن كان من هناك اشرس وهى انثى بٌن ثالث ذكور وهى
تهاجم بكل قوة وكل الكالب تحاول الثار لزمٌالهم اال انه لم ٌضربه بعد وهو على نفس الشئ
وهو ٌضع ٌده االخرى تحت فم تلك االنثى االشرس والتى كانت فى حجم اسد اوزجة االسد
وهى االشرس كما هو معروؾ فى حٌاة االسود وهو ٌستؽل قوتهم تلك وٌرفع بهم من على
االرض واالكثر وهو ٌكاد ٌضمهم على بعض بقوة وٌجعلهم امامه رؼم قوة جسدهم واحجامهم
الكبٌرة فً احجمام النمور االسٌوٌة..وباقى الكلب التى اصبحت فى ظهره وتحاول ان تلمس اى
جزء مكشوؾ من جسده حتى تؽرس فٌها مخالبها ومن بٌده من االثنٌن االخرٌن.كادت ان
تنقطع تلك السالسل وتخرج الحلقات المربوطة من هذا الجدار المثبت بها وامام العجب للجمٌع
وحٌن كان على ذلك وهو بالفعل قد رافعهم من على االرض واعجاب تلك الشؽاالت التى لم
تهتز بعد ان رات مارات بعد خوفهم اول ان اصبح بٌنهم وهم كما لو ٌروا مدربا فى سٌرك وان
كان صدٌقه هنا االن لكان قام هو ذلك الصدٌق باكال تلك الكالب واحداث بهم العضة التى
تستوجب لهم هم تلك الكالب واحد وعشرون حقنة..والبواب الٌصدق ماٌرى .والصرخات تعلو
من تلك زوجة البواب..ودودى التى كانت تود لو ترقص وهى تقول
_اها لو اعرؾ اعمل زٌها وازؼرد بس معرفش زؼرتى ٌابنت مش انتً فالحة وتعرفى
وهى بكل استهزاء وهو قبل ان ٌركل احدهم بقدمه لٌبعده وهى ركلة منه ستنهى علٌة..كان
هناك من امسك الكلبٌن من ٌده وجذبهم بقوة نحوه وابعدهم او انقذهم من ٌدى أمر .وهم كادو ان
ٌنقطع انفسهم وهم ٌحاول ان ٌعودا معه ماارداو فعله من هجوم وهم االن بال كمامة اال انه ذلك
الذى واقؾ بجسده امامهم وامام أمر..والكالب االثنٌن اصبحوا من خلفه واالخرٌن ابتعدوا من
نظرة منه ذلك الداخل بٌنهم عندما كانت لن تهداء تلك الكالب حتى لو كانت بٌنهم مارى
تهدائهم اال بعد ان تنال منه وهى على حالتها تلك وهى الترتح اال بعد ان تفترس من الذى
امامها كما لو كانت فى الحرب وهذا ومافعل بهم واالكثر وهم ٌرها ٌحمل سٌدتهم وكؤنه اذأها
وكانت دودى التى وهى تقول بكل عربٌة عامٌة
_وحش من ٌومك..وتركت مارى كى تنظر لما ٌحدث وهنا وامام ذهول الجمٌع وهم ٌروا كٌؾ
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اصبح امام قطارة بشرٌة مارد اسود كما لوكان جان اومن ماردة الؾ لٌلة ولٌلة ومن ٌره االن
ٌعرؾ او ٌقول انه خدما المصبح السحرى لعالء الدٌن فى الحكاٌة المشهورة او فعال هو من
ماردة الجان التى تعمل وتحضرها فرٌدة كما ٌظن الجمٌع وهذا فعال ما ٌوحى بذلك المنظر
والجمٌع ممن ٌقؾ من الخادمات وذلك البواب ومن معه من هذه المراة وهم ٌنظروا لهم كما
لوكان اسدانا فى حلبة ساٌتقال او النزاع على فرٌسٌة وقعت بٌنهم..وأمر ازاد قوة من رإٌة هذا
الوحش االسود الذى بمنظره ذلك مثل مارأى من مقاتلى الشوراع او العن كامارد جنى وهو
ٌقول بكل صوت جهورى اهتزا معه سكون ذلك اللٌل الذى كان ٌقطعه ذلك الناح من تلك
الكالب وهى قد بداءت تهوى فعال بعد رإٌة ذلك المارد والكل ٌظن انه سٌفتك بذلك الوافد علٌهم
والذى فعل مالم ٌفعله احد من قبل فى تلك الكالب حتى تظهر شخصٌته من هو او تنقذه سرٌعا
احد تلك السٌدات وباالخص السٌدة الكبٌرة وهى تبهى به امام الكل وتفخر به ولكنها لم تنطق
ومارى اٌضا والكل ٌعلم انه ذلك فعال مارد جنى قبل ان ٌتاكدوا انه من االنس حتى االن وهم
فى عجب العجاب وهو ٌقول ألمركمالو كان ٌتوسل الٌه وكؤن أمر هذا الذى لم ٌكن معروؾ الى
االن للجمٌع هو الجنى والمارد الذى خرج علٌهم وهو ٌقول له
_ ٌشفاع لهم انهم حبٌبى ستى وستهم..والكل فى ذهول مما ٌقول وحتى تلك الكالب التى وكؤنها
وهى تنزل على االرض كؤنها بٌن اٌداى الشٌطان الذى ٌقوى علٌهم ومن المعروؾ ان الكالب
هى من تخاؾ الجان والعفرٌت كما قلنا وهى حائقق دٌنٌة وقد اثبت ذلك على مر العصور
واالكثر وذلك ٌقول لهم فى كل قوة والكالب كؤنها انس ٌفاهم ما ٌقول من كالم مواجها لها
_ اعتذارلسدتكم وحبٌبى قلب ساتكم ٌاله..والكالب كانت كما لوكانت فى سٌرك وتنفذ تعلمٌات
المدرب وهى تجلس فى وضع اعتذار امام قدم امر وهى تضع راسها منحٌة له وباقى جسدها
الخلفى مرفع بعض الشئ ..وذلك ٌقول لهم لتلك الكالب بعد ان نزع من على افواهم الكمامات
لباقٌن منهم فى شئ ادخل الرعب على الجمٌع حتى مارى ما عد دودى وهو ٌقول لهم ولتلك
االنثى باالخص
_زٌنة احضنى سٌدك وحبٌب وقلب ستك اعتذرى..وهى تقؾ كما لوكانت امراة اوفتاة بجسدها
ذلك الرشاٌق والرائع وهى تقترب منه وهى حٌن تنظر الٌها تحس انها لٌست كلبة انما بها روح
انس او مسحورة كما فى قصص زمان القدٌمة وهو ٌاخذها بكل ثابت وهى كما لوكانت عارفت
من هو بالفعل ورؼم انها ؼٌر مكمامه وهو ٌاخذها بٌن احضانه كما تفعل معها فرٌدة وهو ٌحس
بذلك الشعور وهى كما فعال لوكانت فتاة واحست معه بالحب وهو ٌحضانها امام ذهول الجمٌع
وٌداعبها فى قوة وهو ٌعبث فى واجهها وهنا قالت دودى
_تعال ٌاوحش ارفع قلبك ودخلها مش راح ترتاح ال وهى فى حضنك ٌاله..وهو ٌترك تلك
الكلبة وهى الترٌد ان تركه وهم ٌرٌدوا الذهاب معه حٌث الداخل لكن لم ٌكن هناك اوامر لهم
من ذلك المارد االسود وهو ٌنظرالى أمر وأمر ٌنظرله ولكن!نظرة لم ٌافاهمها احد حتى ذلك
البواب وهو ٌقؾ حائرا امام ماٌرى والكل به نظرة بها اعجاب من كل النساء حتى مارى ودوى
وهى تقبال وجه مارى التى عادت لها روحها بعد ما فعل وبخروج ذلك المارد فى الوقت
المناسب رؼم ان امر فعال هو من كاد ٌفتك بتلك الوحوش..واالن وهو ٌاخذها من ٌدى الثالثة
الذٌن كانت علٌهم قوة حقٌقة وتظهر علٌهم بواضح معالم القتال كما هو حال كل بنات شرق اسٌا
وتعلٌم فنون القتال واجسامهم تلك التى لها استخدام اخر فى شئ من افالم البرنو كما هو واضح
من نظرتهم وهم ٌنظروا له بكل اؼراء حتى زوجة البواب تلك وما بها من سراال انها لٌست كما
هى وانما لها نفس مالهإالء الفتٌات من عمل لٌالى ولٌس قتال مثالهم وهو ٌعود لحمل فرٌدة
والصعود بها تلك الدرجات والكل ٌدخل معه..االمارى وهى تذهب نحو تلك الكالب بكل ثابت
والتخاؾ منهم او من احد وهى التقؾ مع احد اٌضا هنا اواحدهم اال اذا كان ذلك المارد معها
وهى تداعب فٌهم وتركهم وهم على تلك النباح الخفٌؾ وهم ٌردوا الدخول معهم من اجل سٌدتهم
وهذا الذى قوى علٌهم ولم ٌخاؾ منهم وهم بٌن اٌدى ذلك المارد ومن حوله وهو ٌتركهم بالاى
كمامة االن ودودى وهى تصعد اخراهم لتاخذ مارى فى احضانها النها تعلم مدى ماهى فٌه
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مارى من خوؾ ورعب والتهتم بفرٌدة لما تعلمه عن قوتها اال انها من داخلها تود ان تعرؾ
ماذا حدث لها هل فعال ارهق وخوؾ ان تخونه قوته فعال؟ ولٌس اكثر من ذلك النه واضح انه
قد عاد بهم ولم ٌكون هناك ما ٌفزع على وجه هو من انها قد حدث لها شئ ولو حدث ذلك فعال
لكان هو ارهق فعال اوعلى االقل هو به اصابة ولٌس اى اصابة التقل عن مقتاله وهى تاخذ
مارى بٌن احضانها وتقول لذلك البواب وتلك المراة معه
_هاتوا الحاجات ال فى العربٌة وتعالوا بٌها..وهى تنظر لذلك الوحش بنظرة.ولٌس اكثر وهى
ان ٌدخل لهم وهو ٌترك تلك الكالب بعد ان هدءات..ودخل وهو ٌرى البواب والمراة ٌخرجوا
من حقٌبة السٌارة مابها من طعام وكل ما اتوا به كما هو حال كل للٌلة بعد العودة ..وبعدما دخل
ذلك المارد خلفه وأمر مازال ٌحمل فرٌدة بٌن احضانه فً قوة ونظرت تلك الفتٌات له وهم االن
على ٌقٌن من هو ذلك الوافد المنتظر لسٌدات هذا المنزل والمنتظر للجمٌع ولماهو مطلوب له
اٌضا وعندما كان ذلك المارد الى جوار أمر بٌن وقوؾ دودى ومارى التى كانت بالفعل بٌن
احضان دودى وكان البواب وزوجته على باب الفٌال الداخلى والشؽالت تاخذ منهم االشٌاء
وتسمح فقط بدخول تلك المراة الى داخل الفٌال ولٌس هو ذلك البواب الشٌاء كثٌرة ومنظر الفٌال
من الداخل واالسرار التى بها من اشٌاء تحس فٌها من اول الرإٌة إن هناك شئ خفى ٌدور
ولٌس اشٌاء فرٌدة وما تصنع وانما هناك امرا مرٌب ٌحدث والكل على علم به اال انها قوة
فرٌدة ودودى التى تحول من وصول ذلك الشئ لهم وحماٌة مارى او هناك شئ اقوى ولكن لٌس
على قوة دودى على االقل وقٌادتها للعالم السفلى التى كانت تعٌش وتقوده وتحمى فً نفس
الوقت تلك الفتٌات معها ابنتها تإام فرٌدة ومن بعد مارى وهى االبنة الثانٌة لها حتى ظهرت
فرٌدة ولكن! البد وان فرٌدة ودودى لهم ٌد فٌما ٌحدث هنا فً ذلك المكان الذى ٌشبه فٌلم
لمصاصى الدماء او المعبد الملعون وتلك القصص فً ذلك البٌت وهو فعال كما لوكان ذلك
ولٌس هذا االحساس من اول الٌوم له بكره كل ماٌرى وٌدخل من اول الٌوم..وحٌن اراد ذلك
البواب الدخول وهو ٌقحم نفسه على ؼٌر العادة فً ذلك وهو اخرشئ له إن ٌكون على تلك
البوابة الداخلٌة لتواصٌل او حمل االشٌاء فقط من تلك الخادمات وان حاول أكثر من ذلك ٌكون
ذلك المارد امامه فً كل لحظة الٌعرؾ كٌؾ ٌظهر وهم ٌحسوا انه جنى فعال الذلك االختفاء
والظهور المفاجاء ولٌس صعب االمر على فرٌدة فً ذلك وافعالها ولكن! حٌن تحرك ذلك العبد
الحبشئ كما تطلق علٌه دودى او عفرٌت اللٌل كما تقولها فرٌدة من قصص زمان القدٌمة لنا
هنا فً مصر وهى تحكى وتروى ألمرالذى كان من الثقافة واالطالع على كل شئ قدٌم وهو
ٌسمع منها كما لوكانت ام تقص له وٌحب إن ٌسمع منها وهى تحكى معه ما كانت تسمع من
حكاٌات قدٌما فً الصعٌد وبعد إن اتات مع ابواها الى االسكندرٌة وهى تعشق كل تلك االشٌاء
كما كان جٌالها وماهى علٌه وابواها حٌن كان ٌاخذه بٌن احضانه وذلك الجو لتعوٌض الحرمان
له من االسرة وهم على ٌقٌن انه كان اقوى من اى مشاعر الاى حرمان ولكنهو أمر قد احب إن
ٌعٌش ذلك االمر بعد إن وجده فعال متاح إن ٌستمتع وٌزٌد من ثقافته من سمع الحكاٌات منها
ومن ابواها ومن امال وهو ٌنام على فخدها بعد المشاؼٌات واالفعال التى كانت تمالء البٌت
بالضحك منها وهى تستفذ فٌه واالكثر حكاٌات افندٌنا الذى ٌعشق تلك الخارفات وهو ٌجمع
الشباب حوله وهو ٌعٌش االكثر وٌتقمس على هإالء الصؽار أمر وابنه كوكى وهو ٌستخؾ
بعقولهم وهو ٌعلم انهم أكثر وعئ من هإالء الكبار الذى كان الٌستطٌع إن ٌقنعهم بااى شئ
بسهولة ل تربٌته لهم وثقاقتهم وهم ٌقول له بعد انتهاء كل حكاٌة وهو بتقمس دور االبطال وهو
ٌحكى لهم وهو ٌظن انهم اقتنعوا بذلك..اال قولهم له (انهم كانوا ٌنفقوه فقط لما هو علٌه من
سطو بكل استهترار وبجاحا فً ذلك)واالكثر وهو ٌاتى لرواى الحكاوى كما كان فى قصص
زمان والرواى وهو ٌحكى الحكاٌات المشهورة فى المقهى عن ابطال الحكاٌات زمان وٌجتمع
حوله الناس للسمع والترفٌه ولكن وهم ٌحرفوا فٌها لدخول االبطال من الفتوة فى االحٌاء كما
كان مشهور فى مصر قدٌما بالفتوة وهو ٌحكى على (الرباب)وتلك االشكال التى كان علٌها
افندٌنا من ذلك الحال وهو ٌتقمس االدوار معهم او ما ٌحكى به الرواى فى ذلك وتدرٌب الفتوة
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المشهور بالصاعقة من بعد ألمر او الشباب فى تدرٌب ومدرسة افندٌنا تلك وكوكى وهو ٌذهاب
مع أمر بعد حب اللواء عالء لهم االثنان وباقى الشباب الذى منهم زوج ابنته شرق ذلك الطٌب
مثلها وهو ٌاخذ أمر معه هو وكوكى لمدرسة الصاعقة على مسئولٌة وبحب اٌضا كل من معه
لهم وهم كما لو كانوا مع ابوهم وهو ٌذهاب بهم معه للعمل وٌنتهى االمر حٌن تدخل شرى وهى
كما تسمى وٌطلق علٌها (هدم اللذات ومفرق الجماعات ) كما هو القول فً نهاٌة كل قصة فً
الؾ لٌلة ولٌلة كما كانت تذع فً الزمن القدٌم بصوت الفنانة المشهورة ( زوزنبٌل ) وهى تحكى
قصة لشهارٌا الفنان (عبد الرحٌم الزراقانى ) والقصص المثٌر جدا من ام حسن وتلك الحكاٌات
القوٌة التى كانت تمالء مسمع كل من كان فً هذا الجٌل قدٌما وهى تارة بٌن ذلك الزمن
واالخرى وهى تدعى انها مازالت شابة لم تمر علٌها تلك االحداث وؼٌره من افعال تنتهى
بدخول شرى والواٌل للجمٌع واالكثر لو علمت او حست إن مثل ذلك االمر ٌكون بٌن االثنٌن
الصؽار او انهم سٌذهبوا للقاء الخاص بتلك الحكاوى مع ام حسن او افندٌنا لما كان من اعمارهم
وحتى مع توفر الحاسب االلى وتلك االلعاب التى كانت محرم علٌهم وكل شئ من ترفٌه لمن فً
عمرهم وهى كل شئ لدٌها هو المعرفة والقوة والسٌطرة والتعلم ..حتى فرٌدة هى اٌضا كانت
نفس الشئ وهم ٌبرروا االمر إن لدٌهم كل وسائل الترفاٌه من كل شئ والٌجب إن ٌضٌع الوقت
على الكمبٌوتر اال لمنفعة حتى مع الشباب الكبار ولكن كانوا هم من انفسهم لٌس لهم من االمر
اال التعلم فعال وكوكى وهو ٌذهب الاقامة مع أمر فً البٌت من اجل إن ٌختلس الوقت لجلوس
مع ابوفرٌدة والحرٌة مع ذلك االب واللعب معه هو وامال وفرٌدة اٌضا واختلس الوقت معه
وحتى افندٌنا وهم على ذلك للخروج من جو ماتفعله شرى وهى اٌضا لها من اشٌاء كانت مع
فرٌدة وشروق بحكم انهم فتٌات مثل بعض ولكن بحدود وهى ترٌد إن تكون بكل قوة وحزم اال
مع ابوفرٌدة قبل موته وبعد ذلك هذا الضابط وزوجته وهى تعٌش معهم ما قد حرمات منه وهم
على اختالس لالوقات من بعضهم البعض لكى ٌخرجوا مابهم ولكن هو تعلق أمر بكل ما اصبح
من قصص الحب والؽرم وعالم الجن وما ٌرابطه بحب االنس وهى تحكى هى وابوها له عن
من هو عفرٌت اللٌل او ذلك الشخص الذى كان ٌلقب بذلك قدٌما حٌن كان ٌسٌر كى ٌضئ
كشافات الشوراع التى كانت تعمل (بكروسٌن) فً مصر قدٌما وهو كان رجل اسود وٌسٌر
خلفه االطفال وٌلقبوهوا بعفرٌت اللٌل وحكاٌات الزمن القدٌم قبل ظهور الكهرباء وما كان من
اشٌاء وؼٌره تصدق انذاك واكثر لهم االثنان حٌن تقمس دور اطباء وتلك القصة التى كانت
ضجة فٌما فعلوا وادخلوا الشهرة والمال على عٌادة الدكتورة االم من افعال مختلفة فى قصة
اخرى تكاد تكون اشبه بالخٌال ولكن! هى من افعال الشٌطانة لهم االثنان وماحدث فى ذلك من
مفراقات سنذكرها فٌما بعد واماهذا الذى كان ٌقؾ امام تلك البوابة الذى اٌضا من الواضح علٌه
انه له دور فً ذلك الذى ٌحدث فً ذلك البٌت اوانتظر ذلك الذى عرؾ االن او عندما رائه انه
هو المطلوب ولكن كٌؾ وصال االن وهو على االقل البد انه تكون به اصابة او فعال انه لٌس
وحده ولٌس المفروض ان تكون فرٌدة ومن معها هنا اٌضا االن او كٌؾ االصابة هى بها
واالسئلة التى بداءت تثٌر القلق به هو ومن معه من تلك الخادمات وتلك زوجته التى بها اشٌاء
اخرى من مجرد رإٌة وجهها وهو بطرٌقته ٌحس ذلك فقط وهو من عمله العسكرى وما تتدرب
علٌه وهل سٌكون دورالخطة االخرى البدٌلة التى هى فٌه االحنمال من قوته تلك المعروفه لهم
االن وبوضوح او تدخل االمن ولكن اٌضا ذلك لو فٌه االمن ما كان لهم ان ٌاتوا الى هنا واشٌاء
قد تؽٌر كل امور حتى لو قوته كٌؾ ٌاتوا الى هنا وهو معروؾ انهم فى خطر واالخطر من
تواجدهم هنا او هى ستكون فعال المصٌدة لما هو معروؾ لالمن المصرى او ماذا؟وكٌؾ
سٌكون الدور اللٌلة فً انهاء امرا فرٌدة ومن معها واالهم انهم لدٌهم القوة ولٌس الؽرور االن
وهم على ٌقٌن من هى ومن معها ولهم من الطرق ماسوؾ تنهى هذا االمر وحتى هو وظهوره
البد وان هناك اشٌاء لذلك النهاء كل شئ ولكن هل هذا فعال صحٌح اما االن االمر اختلؾ بعد
ظهور هذا وهم على ٌقٌن اٌضا انه لٌس واحده وهناك من ورائه..واالكثر كٌؾ لهم ذلك وهم
هنا فً مصر نعم البد إن لهم حسابات واشٌاء اخرى..كان كل ذلك فً راس أمر اٌضا بعد ما
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قراء كل مابراسهم جمٌعا منهم ولٌس بما تفعل هى انم بهذا المنطق الاى احد االن فى ذلك
الموقؾ ونفس ماهم فٌه من تفكٌر لهم وله هو اٌضا أمر فى تلك الحرب التى بداءت من اول
الٌوم مع اختالؾ الطرق
...........
وهو ٌنظر الى دٌكور ذلك البهو وهذا الباب الزجاجى الذى امام مدخل ذلك الباب الرئسى الذى
دخل منه وهذا الباب الذى ٌودى الى حدٌقة تلك الفٌال التى تتوسط المساحة الخضراء من بعد
دخول من تلك البوابة الرئٌسة حٌت هذا المبنى فً الواسط ومن حوله تدور مساحة خضراء لم
تكن ظاهره له وهو ٌدخل ومع تلك االضاءة حٌث كان ٌمٌن الباب الداخلى وهذا الممر الذى
ٌنتهى عند بداٌة تلك الدرجات التى تصعد لمبنى وبٌت تلك الكالب ومن قلبها تلك السٌارة
والمرأب ذلك كل ذلك على الٌمٌن ومن الٌسار تبداء مساحة خضراء تدور مع ذلك المبنى
والتظهر اال اذا تم السٌر لها من الدوان مع المبنى لتظهر باقى مساحة تلك الفٌال التى كانت
كبٌرة بعض الشئ والجهة االخرى منها والتى ٌتم الدخول لها من هذا الباب الزجاجى القطعتٌن
الجرار الذى كان من الزجاج العسلى الؽامق علٌه ستائر من القماش الثقٌل والذى ٌفتح على تلك
الحدٌقة التى بها حمام السباحة ومع تلك االضاءة الخفٌفة وهو ٌمٌز ذلك الدٌكور وتلك الرفاهٌة
التى لم تدخل راسه والٌعرؾ لماذا؟ وهو انتباه على صوت دودى وهى تقول وهو مازال ٌحمل
فرٌدة بٌن زراعٌه وهى تقول لتلك الخدمات وترجع ذلك المارد عند اول كلمة منها الى حٌث
أمر ٌقؾ وهى تقول بكل انجلٌزٌة
_ال عوز ٌدخل وال عوز ٌخرج ٌخرج خالص من اللٌلة مفٌش اى قٌد تعال ادخل..وهى تشٌر
لذلك البواب والجمٌع فً عجب وهى تكمل كالمها
_خالص رجلنا راجع وحشنا اسدنا معنا مفٌش اى حاجه والاى حد راح ٌقدر ٌقرب..وهى
تشعال سٌجارة اخرى وتقؾ بكل زاهو وتظهر مفتاتنها وانوثتها الطاؼٌة وهى ترتدى قمٌص
النوم ذلك وعلٌه ذلك الروب الثقٌل بعد إن تركته مفتوح وٌظهر قمٌص نومها الجذاب هذا
باللونه االكسٌدٌه هذا الذى ٌجسدها وٌثٌر لعاب اى انسان وهى كما لو كانت عروسة ترتدى ذلك
الثواب فً اول اٌام زواجها وعطرها الممتد المفعول الذى كان ٌمالء المكان وحتى فً الخارج
وهذا الجمال من تلك الفتٌات وما كان ٌرى على ذلك البواب من لهفة له واشتٌاق على تلك االم
حٌن تركت الروب ذلك مفتوح وهى تقؾ هكذا هنا وبالخارج وهى تخطؾ كل االنظار اال ذلك
الوحش الذى كانت نظرته لها مثل أمر وضوح االمر على تلك الشؽاالت من هذا االن النهم لم
ٌروا علٌه اى نظرة كالتى على ذلك البواب و انه ذلك منها هى تلك السٌدة وهو فعال هذا الذى
رجل لهم كما تقولها السٌدة الكبٌرة ومن هم بانتظاره وهو فعال اذ تعود أمر على رإاٌتها هكذا
حٌن كان معهم وهى ماهى اال ام له كما كانت فرٌدة وامال وشرى على هذا االمر معه وحتى
الدكتورة ناهد واٌضا الحجة فاطمة وهى تتعامل معه بحرٌتها كااالبن الصؽٌرمثل سامح ابنها.
وهذا المارد الذى التظهر اٌضا تلك النساء بكل حرٌتها اال امامه..ودودى وهى تؤمر هذا الوحش
إن ٌاخذ السٌدة من ٌده وٌصعد بها الى ؼرفتها وهو ٌتقدم من أمر بعد ماقالت ..وهو ٌنظر له
الاخذ االذن منه فً إن ٌفعل ما قالت السٌدة وهو ٌقول له بعد إن اصبح االمر لٌس فٌه اى عجب
على الجمٌع وهذا البواب قد دخل لو اول مرة البٌت بشكل رسمى وهو اذ كان ٌدخله خلسة او
حٌن كان ٌترك باامرا من فرٌدة لدخول فً خسلة الى هنا واستؽفل ذلك المار الذى ٌتركه هكذا
كؤنه استؽل ؼفلته من تعلٌماتها هى..وهو االن ٌعطى االشٌاء الى الخدمات االثنٌن واما الثالثة
التى كانت تشبة بطة تقؾ الى جوار دودى وهى ملتهبة المشاعر من جسد دودى وماترى على
امر من منظر وذلك المارد ٌقول له
_سٌدى ٌسمح..ولم ٌقال له أمر اى شئ وهو ٌتركها له وهذا المارد ٌحملها كما لوكان ٌحمل
هرة صؽٌرة بٌن زراعٌه بكل قوة ولم ٌلمس بها جسده وهو ٌصعد بها وهو ٌنظر إلٌه بكل معنى
واضح وما فٌها تلك النظرة وهى انى وحش هإالء السٌدات وهم معى فً حماٌتى وهو ٌصعد
ذلك السلم الداخلى الذى ٌودى الى حجرات النوم والمعٌشة فً ذلك البٌت لهم ودودى تقول الامر
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_ ٌاله خد حبتك دى فً حضنك وطلعها..وهى ترى على مارى عالمات التعب الذى بداء ٌظهر
بوضوح وهى تدخل بٌن احضان امر وهى تود لورفعها مثل مافعل مع فرٌدة وهو ٌحملها وهى
تستند علٌه بقوة وهى كانت جسدها اثقل واكبر حجم من فرٌدة لما لها من قوام ملفوؾ وجسد
محمل وهو بالفعل بداء إن ٌرفعها من على االرض ولكن هى كانت تحس بما به من تعب اٌضا
وهى تود لو اخذها بٌن زراعٌه اال انها فاضلت إن تكون بٌن احضانه وهى تسٌر معه وهى
مسندوة بقوة وهو ٌصعد بها ودودى تطلب من تلك التى الى جوراها واخرى إن تصعد معهم
االن وهى ذهبت هى والثالثة والبواب وزوجته الى المطبخ وهم ٌحملوا االشٌاء التى معهم وهى
تظهر بكل انوثاتها وهى تمشئ بٌنهم كما فعلت فرٌدة فً نهار الٌوم بعد إن ظهر هو وهى تعٌش
من جدٌد امام الجمٌع انوثاتها..وهو ٌصعد وبٌن احضانه مارى وامامه ذلك المارد او عفرٌت
اللٌل كما تقول عنه فرٌد..وحٌن كان ٌصعد ذلك السلم ومارى بٌن احضانة وذلك المارد ٌحمل
فرٌدة وهو ٌرى تلك الفٌال بوضوح من اعلى وهو ٌدخل من ذلك الباب الذى ٌإدى الى تلك
الطرقة التى بها ذلك الدور العلوى والذى به االقامة لهم وهو ٌسٌر وبٌن احضانه مازالت مارى
وامامه ذلك المارد وتلك الخادمات وهو لم ٌكن ٌلحق ان ٌرى بقوة ذلك الدور وما فٌه من
حجرات ومكان االقامة ذلك وما راى من بعض الحجرات التى فى اول تلك الطرقة التى دخلت
تلك الخادمات مسرعة وهى تفتح بسرعة ثانى تلك الحجرات على ٌمن تلك الطرقة ودخل المارد
وهو ٌحمل فرٌدة وهو ٌضعها على السرٌر وٌسحب علٌها الؽطاء وتلك الخادمات تقؾ التفعل
شئ ولم ٌاتى لهم اى اوامر بعد من السٌدة الثانٌة تلك مارى وهى تقؾ بٌن احضان امر وظهر
علٌها االعٌاء والتعب بقوة وتلك الخادمات تنظر لذلك المارد الذى له االؼراء لهم بشدة ولكنهم
على ٌقٌن انه من الجنى وتحت سٌطرة تلك السٌدة الرهٌبة ومن معها وهو هذا المارد اٌضا ٌود
لوحضن ذلك الصؽٌر اال انه وهو ٌنظر الى حالة مارى وهى بٌن احضانه وهو ٌرفع له ٌده فى
تحٌة شبه عسكرٌة امام الجمٌع الذٌن اصبحوا االن على ثقة ان ذلك فعال الٌختلؾ عن تلك
النائمة االن..وامر ٌنظر له بمافٌه من معنى مفهوم وقد اصبح واضح لهم جمٌعا انه من السٌطرة
واالحساس والتوافق بٌنهم وهو ٌخرج من الحجرة وٌترك تلك الخادمات التى كانت التفعل شئ
النها كانت الى االن لم تاخذ اذن بان تاتى شئ والحتى نظرة من ذلك المارد لهم لفعل اى شئ
وهو اٌضا له نفس االوامر فى هذا البٌت اذ كان االمر ٌتطلب ذلك فى مثل تلك الحالة ولكن!
االن ٌوجد صاحب االمر والنهى فى البٌت ومع النساء اال انها نظرة من مارى لهم على عكس
ما ٌحدث طول الوقت كى ٌحرور ماعلى فرٌدة من مالبس وتؽٌر مالبسها تلك وهم قد بدواء
ذلك امامه وهم فى ثقة انه لٌس اى احد االن وهم ٌؽٌروا مالبس سٌدتهم امامه..و اذ كان
الٌحدث ذلك ان ٌدخلوا تلك الحجرة اال نادر ولم ٌسمح لهم لرإٌة اجساد تلك الفتٌات هى ومارى
رؼم انهم نساء مثل بعض وحٌن كانت تلك الخادمات تؽٌر مالبس فرٌدة وهم ٌخلعوا ما علٌها
بعد كشؾ الؽطاء عنها..وقبل اى تعلٌق منه كانت مارى التى كانت التقوى على الوقؾ بعد
وكادت ان تسقط وهى بٌن احضان أمر واخذت تقٌئ بٌن احضانه وعلى مالبسه بقوة وتخرج ما
فى بطنها من طعام وشراب من اثر ما قد حدث وما اصابها وما حدث كله وكثرة الشراب وهو
ٌذهاب بها الى ذلك الحمام الموجود فى تلك الحجرة التى كان بها االثاث الذى ٌبدو جدٌد وانٌق
ولكن لٌس مقبول له والٌعرؾ لماذا؟ وهو على هذا الحال وهو ٌذهب بها حتى كانت فى داخل
الحمام وهى على نفس الحالة وهى كادت تسقط على االرض وستموت من تعاب ماهى فٌه وهو
ٌطلب من احد تلك الخادمتان تنزل وتاتى لها باللٌمون ..وهى تلك الخادمة تشبه مارى فى
جسدها وهٌئتها واالخرى التى تشبه بطة وهو ٌطلب منها ان تنظؾ ما حدث وتاتى لتكون معهم
االن بالحمام وبعد ان هداءت مارى بعض الشئ من ذلك التقٌئ وماهى فٌه وهى مازالت التقوى
حتى على الذهاب الى ذلك الحوض وهى تفرغ ما فى معدتها كله علٌه..وهو لم ٌتؤذى من ما
هى فٌه ورائحة فمها واثر التقٌئ والشراب لكحولٌات وذهول تلك الخادمات التى نزلت احدهما
مسرعة لتاتى له بما طلب او اى شئ لتلك الحالة وهى تسرع فى ذلك االمر لكى تبتعد عن هذا
المشهد واالخرى التى اخذت فى التنظٌؾ بكل قرؾ ولكن كان اهون علٌها من رإاٌة هذا الذى
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ٌحدث وحتى التعرؾ كٌؾ هو ٌتحمل ذلك االمروحتى لو كان زوج لن ٌتحمل هذا اال نادرا
وكانت مارى بعد ان هداءت بداءت تخلع ماعلٌها من مالبس وهى مسندوة علٌه وكؤنها ستبداء
فى الرهان الذى كان االتفاق علٌه وهذه هى اجمل االوقات االن لذلك ولكنها هى لم ٌكن ذلك
براسها مما هى فٌه وهى تحس به وهو اكثر من اخ وامان لٌس بعده امان وهى فى حالتها تلك
وما فعلت به وال ٌتحمله احد بسهولة من ذلك المنظر وهى تسختدم ٌده اٌضا لكى ٌساعدها فى
خلع ما علٌها وهو الٌفكر فى شئ اال انه كان ٌظن انها ستحرارمن بعض تلك المالبس العلوٌة
التى علٌها فقط وهو اذ كان سٌنادى على تلك الخادمة االن لكى تكون معها فى الحمام وتساعدها
فى االستحمام وهى حٌن استطاعت الكالم وهى تطلب منه فى وهن قبل ان ٌنادى على تلك التى
كانت قد انشؽلت فى تنظٌؾ المكان الذى لم ٌكن به شئ كثٌر الن االمر كله كان فى مالبسه هو
وعلٌه وهى تقول له بكل صعوبة ولٌس للجملة التى تقولها ومن صعوبتها ولكن من الوهن وهى
كؤنها نفس الكلمات التى سمعها من ذى قبل وهو فى اشد اوقات المرهقه وقمتها من فرٌدة التى
كانت اٌضا نفس الشئ وقمة االنوثة والظؽٌان والحٌوٌة كما هى لم تتؽٌر بعد ولكن فى اشد
اوقات الحرج..ومارى تقولها االن وهى بجمال وفتنة التقوم بكل سهولة حتى وهى على ماهى
علٌه االن من ذلك االمر وهى تقول له
_ محدش راح ٌساعدنى وٌشطفنى ؼٌرك انت اامن واحد على دلوقتى..نعم نفس الكلمة التى
كانت انتقالت بعد ما فعل الى الجمٌع حتى الى من كان بالخارج وهى تحكى كل ذكرى لها معه
وتلك الذكرى التى لم تمحو ابدا من االذهان لكل من عرؾ بها وهو قبل ان ٌعٌد تلك اللحظات
فى اذهانه من ذلك المشهد وهو مازال ٌخفؾ ما على مارى من مالبس التى فى االعلى وهى
بداءت فى خلع ما علٌها من اسفل وهو قد بداء ٌتوتر بعض الشئ وهى تخلع تلك التنورة بعنؾ
التى لم ٌكن تحتها اى شئ ؼٌر الجزء السفلى من المالبس الداخلٌة لها المكونة من قطعتٌن
ولٌس هناك قمٌص نوم فوق تلك المالبس كعادة االروبٌات وذلك االستراتش الذى لم ٌكن لٌصل
اال لبعد الركبة عند اعلى الفخدٌن وفرٌدة التى كانت بالخارج قد اصبحت من ؼٌر شئ فى
الجزء العلوى منها ولكن هو تعود على فرٌدة حتى لو كانت عارٌة امامه فهو له امر طبٌعى
ولٌس جدٌد والٌؽٌر فٌه اى شئ الهى والحتى شرى او امال فهم اما امه او اخته ال شهوة له فى
ذلك كما لو كانت امرأة تخرج ثدٌها الرضاع صؽٌرها امام الناس فهى التثٌر اى شهوة احد
وهو مع الوقت وحٌاته اصبح كل ذلك طبٌعى علٌه ولٌس وحده بل اٌضا كوكى النهم بالنسبة
للجمٌع كانوا الصؽار وتربوا بٌن احضانهم هإالء النساء وما كان علٌه هو من قوة الحٌاة التى
انفرضت علٌه ان ٌعٌش معها وٌصبح اخ لها بقوة..وتلك الخادمة تنظر لما ٌحدث وهى تتعجب
ولم تجد الفرصة حتى االن لتهناء بجسد السٌدة التى ٌتمنى الجمٌع رإاٌة اى شئ منها هى وتلك
الشقراء اما عن دودى فعكس ذلك وهى التى لها مالها من دور اخر مع هإالء كما لوكانت رجل
له المتاعة والتمتاع وممارسة كل انواع الشذوذ كما هو حالها وهى تفعل ذلك بالخارج حتى
التصبح فرٌسة الاى رجل ٌتسلط علٌها حتى باسم الحب وهى تفعل كما ٌفعل رجال السطوة
والمال وهى تتمتع بكل انواع النساء من مختلؾ االعمار وهى اٌضا تقدم منهم لالرجالها لتمتع
بهم كامكؤفاءت لهم اال على امر وكوكى وهم معها وهى تحفظ علٌهم بقوة وتخاؾ علٌهم من كل
شئ كما كانت تفعل مع بناتها وهى تعزلهم عن كل ما تفعل وهم على علم بما هى فٌه ولم تجعل
منهم اى وقت فرٌسة او مجال الن ٌكون نقطة ضعؾ لها بكل االطرق واالشكال وان ٌستؽلهم
احد لرإاٌة ما تصنع هى حتى ٌحقروا من شؤن تلك االم امام بناتها كل ذلك االن واكثر وهى
تقول له فى كلمات اخٌرة وهى مازالت تخلع تلك الجوارب وهى مسندودة فى احضانه
_انت عوز نكون فرٌسة لٌهم..وهو الٌجد ما ٌقول لها ؼٌر انه تمسك وقال لها
_انا راح اكون جانبك وهى دى معكى بتساعدك عشن ماٌصحش كدة..فقالت له
_اٌه هو ال مٌصحش..وبالفعل كانت تلك الخادمة قد دخلت الحمام وهى بحجة استكمال النظافة
واذ رات مارى تتعلق به بقوة وهو ٌطلب منها تلك الخادمة ان تجهز الحمام وهى تنفذ ذلك
ونظراها على جسد مارى السفلى وهو هنا احس بما تقوله مارى لذلك فلما ٌشاء ان ٌتركها من
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بٌن احضانه والٌخلع عنها باقى مالبسها وتلك تجاهز لها الحمام وقد جعل ٌساعدها فى خلع ما
علٌها حتى اصبحت كما لو كانت على شاطئ البحر وكان ذلك امر عادى وبعدها انزلها الى
الماء فى ذلك البنٌانو بعد ان خلعت هى ذلك الجزء السفلى بسرعة وهى تدخل الى البنٌاٌو ولٌس
الن الٌنظرهو الٌها ولكن خوفا من تلك وبعد ان استقرات فى الماء خلعت تلك القطعة العلوٌة
بمساعدته اٌضا وتركت نفسها فى الماء وهى مطمان وحتى مع وقوؾ تلك التى ارادت ان
تساعدها ولكنها كانت قد اصبحت بقوة كى تاخذ حمامها وهو ذهاب كى ٌضع الؽطاء على فرٌدة
وهو ٌطلب من تلك الخادمة وهو ٌخرج وهى تخرج معه حتى تكون مارى بحرٌتها االن ان
تحضر لها ولفرٌدة مالبسها وهو ٌضع ٌده على راس فرٌدة ٌداعب شعرها وٌرتب على وجهها
بكل حب ولم ٌقترب منها لما هو فٌه من تلك الحالة وحٌن اقتربت تلك الخادمة منه وهى لٌس
لها اى شئ ؼٌر ان تقترب اكثر منه وهو ٌبعد عنها حتى التؤذا من منظره ذلك ولكنها وهى
مفتونه به وقد شرعت فى تؽٌر مالبس فرٌدة وهى ترفع عنها الؽطاء ومع جو الدفاء الموجود
بالحجرة من تشؽٌل تلك المدفائة الكهربائٌة اال انه قد قال لها لتلك الخادمة بكل انجلٌزٌة ان
الترفع من علٌها الؽطاء وهى تؽٌر لها وقبل ان تفعل تلك الخادمة االمر وهى لم ٌكن فى
تفكٌرها تلك ؼٌر شئ واحد هو لو تكون بٌن احضان ذلك االن ومعها تلك الشقراء والتى تحلم
ان كانت سترى وتتمتع برإاٌة جسدها االن وهى تؽٌر لها مالبسها فكانت مارى تنادى على تلك
التدخل الٌها وهو ٌنظر لها التذهاب وهو ٌقترب اٌضا من الحمام وٌكون قرٌب وهو ٌعلم من
خوؾ مارى وما احس به فى التعامل هنا منهم ولكنه كان ٌسمع مارى وهى تطلب من تلك ان
تنزل وترك الؽرفة االن..ودن اى تعلٌق منها تلك خرجت وهى تود اٌضا لو تقترب منه حتى لو
بحجة تنظٌؾ مالبسه ودن ان ترهق نفسها فى التفكٌر من هو لهم او على االقل كما ٌحدث
عندهم فى بالدهم اوالؽرب ان الٌكون من الصعب وجود اى رجل مع نساء فى حجرة نومهم
وحٌن كانت تخرج تلك..ومارى كانت تتاكد انه الى جوراها ومعهم االن بعد ان نادت علٌه
وسمعت صوته وهى ترتاح و تاخذ كل حرٌتها وباب الحمام لٌس مؽلق وكؤنها وحدها او فرٌدة
الى جوراها..وهو ٌنظر الى فرٌدة وهى نائمة امامه كامالك وٌود لوذهب وقبال راسها كما ٌفعل
وجبها
..........
وقد عاد بخٌاله الى تلك الذكرى التى لم تمحو ابدا من راس احد منهم ومن كان حولهم جمٌعا
ومن علم بتلك القصة وما حدث وما اكد لجمٌع انه فعال ماهو لها اال اخ او ابن..وكان ابن هى
االكثر النه كان من الصعب ان ٌكون الاخ ان ٌفعل ما فعل هو معها وبعد ما حدث فى ذلك
الشئ السابق بٌنهم وهو ٌرضع من ثدٌها كا ام ولٌس شهوة واالكثر هذا الذى كان من امرا قد
جعل منه مصدر االمان لكل امراة وبنت قد تعرفت به وبهم وكانت بٌنهم والجمٌع ٌفخر به من
هإالء االصدقاء الذٌن كانت على راسهم شرى اوال ولٌس افندٌنا وصدٌق العمر ذلك المدالل
انما هى شرى وحتى فرٌدة التى كانت فى ذلك مثل ام اوعلى االقل مثل الحجة فاطمة حٌن
فخرها به بعد ماحدث فى الشارع مع البنت سمومة كما ذكرنا سابقا وذلك ما فعل واثبات لها
ولكل كٌؾ ٌحافظ على االمانة ولٌس اى امانة وانه كان ٌستحق حب ابٌها وحبها وحب كل من
احب له وامال التى كانت تاخذ كل راحتها وهى امامه كما قلنا من قبل وبعد ذلك الموقؾ
فااصبحت هى االخرى لو تود لتجلس امامه عاري تام وهى االخرى فى فخر انها لم تندم ابدا
على جلوسها بكل حرٌة وهو معها طول الوقت وحدهم او مع الجمٌع من زوجها وفرٌدة ابنته
وباقى الشباب والبنات..اما افندٌنا والدكتورة ناهد واللواء عالء التى كانت ابنتهم فى ذلك الوقت
ال تترك منزل فرٌدة والتناوب علٌها هى وشرى وبعض الزمٌالت االخرٌات لهم وامال كاام
لها وام حسن وحتى تلك الجارة لهم فى منزل أمر القدٌم الذى كان العش الجمٌل ومٌالد ذكرى
هذا االرتباط بفرٌدة واهلها والعودة الٌه كل وقت دون التفرٌط فٌه حتى بعد االنتقال الى السكن
الفاخر الذى اقاموا به جمٌعا وهم كانوا قد عادوا الٌه تلك المرة بعد وفاة ابٌها وما اثر من
صدامة كانت اقوى بكثٌر على أمروحده اكثر من ابنته وزوجته وهم فى تمسك اقوى منه وهم
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ٌروا انهم لم ٌتركهما لزمن وهو معهم بكل قوة وسند اخ وابن ولٌس اى اخ اوابن وهو بالفعل
اسد من ٌوم معرفته وهذا الجمع لهم من هإالء االصدقاء ورؼم كل خوؾ كان من اهل ابٌها
هى فرٌدة والطمع فٌها لما هى علٌه والطمع فٌما ترك لها ابواها وامال اٌضا وكل ماكان وباسم
الدٌن وبداٌة الحرب التى اندلعت من اول موت ابٌها الذى كان قد اؼلق كل باب بوجود امر
بشكل رسمى فى حٌاة ابنته وزجته وهو ٌترك له هو كل شئ وبكل رؼبة من زوجته امال التى
لم تشعل النار كما كان ٌظن الجمٌع من ذلك واما فرٌدة فهى التهتم كانت بشئ وهى تفرح بما
فعله ابواها من هذا النها تعلم من هو ذلك الذى ترب بٌن احضانها واحضان ابواها وقوة تفكٌره
والحافظ على كل ماترك االب وهو ٌصون ذلك واهل له وهو ٌرد كل شئ لهم رؼم انه كان
وراٌث شرعى اٌضا ولكن االهم ماكان هو علٌه بعد الوفاة لذلك الرجل وكانه لٌس اى اب له
وهم ٌروا علٌه كل مشاعر الحزن الظاهرة والخفٌة التى كانت لٌست من تعرفها فرٌدة بقوتها
تلك انما حتى امال والجمٌع وهو ٌجلس وٌاخذ صورته فى اجضانه وٌبكى بقوة وهو وحده
واالكثر ان ذلك االب مات بٌن احضانه هو وبعد ان تاكد الجمٌع من انه اهل لٌكون الوصى
على تلك االشٌاء التى تركها هذا االب رؼم انه لم ٌبلػ السن القانونى لتحمل الوصٌة وما قد
تركه له ذلك االب من امانة تلك االموال على شكل شٌك باسمه بعد ان حاول كل ماٌملك من
اشٌاء عٌنٌة الى اموال والمعاش الخاص به ومكافاءت نهاٌة الخدمة وكل شئ فى سند رسمى
بنكى باسمه والوصٌة التى اثبت انه اخ وهو مسئول عن فرٌدة حتى ٌؽلق كل االبواب وذلك
بمعاونة افندٌنا ومن معه والمحامى الرهٌب هذا الصدٌق الفندٌنا واٌضا ابو فرٌدة والذى من
دٌنه السابق ولم ٌنكر علٌه ٌوم ما كان ٌفعل حتى تؽٌر الدٌن وهو ظل معه نفس الصدٌق
والمحامى له وهو معهم جمٌعا فى كل وقت ومناسبة..وذلك المحامى الذى كان له من االسرار
وٌعرؾ الكثٌر وكل خطوه ٌقوم بها هذا االب وهو من اثبت اٌضا للجمٌع كٌؾ ان أمر اهل لكل
ثقة بعد ما فعل االب وترك له تلك الثروة بٌن ٌده وهو ٌرهن انه لن ٌقبل بها وسوؾ ٌردها رؼم
انه كان فى ساعته االخٌرة ..حتى افندٌنا رؼم ثقته فٌما راب خاؾ ان ٌحدث شئ فى ذلك
الصؽٌر وال ٌرد ذلك السند البنكى مع كل االحتٌاطات التى قام بها افندٌنا هو والمحامى لحماٌة
حق تلك النساء .اال انه نفس هذا الشعور الٌحدث وٌخسروا هذا كما هو حال ذلك الرهان وما
ٌترتب علٌه من الخسارة اذ وقع هو فى شرك مارى ولٌس الفرحة بالمكسب وانما سوؾ
ٌخسروا اهم لحظة وهى االمان والمثل فٌما حدث حتى االن ولكنه من اول لحظة لم ٌقع فى ذلك
الخطاء وهو ٌذهب للمحامى راسا ولٌس افندٌنا ونعم كانت شرى معه النه الخطوة الاحد فى اى
شئ دون الرجوع لها وباالخص فى االمور المادٌة وماٌتعلق بالتجارة واالهم انه فعال تحت
وصٌاتها هى ولٌس فرٌدة االم له والمفاجاء التى حتى كانت على شرى انه بالفعل االب كان
مات وهو ٌعلم انه كاسب الرهان الذى رهن نفسه به فى ساعات موته والاثبت اهم شئ للجمٌع
الوفاء وان ذلك هو السند لهم تلك النساء والرهان امام ذلك المحامى وهو أمر بما فعل من رد
االمانة وما وجد معه من ذلك الشٌك الذى لم ٌنتظر لحظة لمجرد رإاٌته معه
اومجردالتفكٌر..وهو ٌذهاب به لمحامى وهو ٌعلن انه لٌس من حقه رؼم اهلٌته كلها وتلك
الوصٌة وهو ٌجعل من الجمٌع وعلى راسهم امال وهو ٌرٌد ان ٌكون المسئول عنهم كاابن لها
وهى حتى ترك له كل اعمالها بقوة وكاام ترٌد الراحة كما لوكانت تحفظ على ثروته حتى ٌكبر
وٌستالمها منها ولٌس ؼٌر ذلك..وهنا حٌن بداءت الحرب علٌها هى فرٌدة وامال اٌضا وكؤن
هإالء االهل لفرٌدة لم ٌعرفوا قوة من معها وحولها ال بل كانوا ٌعرفوا وبصدق ذلك ولكن اللعب
كان عن طرٌق الدٌن وكادت ان تحدث فتنة ومصائب ولو ان كان افندٌنا انذاك موجود لكن كان
التدخل من اللواء عالء والمحامى فى ذلك بعد ان تام احتاجز فرٌدة بالكنسٌة وكاد االمر ان
ٌشتعال وأمر الذى دفع ثمن ذلك عقاب من افندٌنا وشرى رؼم انه لٌس له اى ذنب فى ذلك ولم
ٌكن موجود حٌن ذهبت للكنسٌة وهى تحجز هناك بحجة انها ؼٌرت دٌنها وٌعٌش معها مسلم.
وحتى امال لم تكن موجودة معها وهى كانت لعبة من هإالء االهل حٌن لم ٌستطٌع احد ان
ٌصل الٌها وما لدٌها ورفض الزواج من احد ابنائهم..وحٌن علم امر واحس بالخطر علٌها كاد
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ان ٌشعل النار وٌصل به االمرالى االمن الوطنى ولم ٌكن معه احد من االصدقاء حتى كوكى
صدٌقه او هإالء الكباراو شرى ومع ذلك نزل به العقاب الذى الٌتحمله احد النها كانت ستضٌع
نهائى بالرحمة وهذا هو ماكان الوتر الذى كان ٌسهل علٌه العقاب ان ٌتذكرها وهى قد اختفت
من حٌاته وحٌاة الجمٌع فى شئ الٌقبل ..وصال االمر فعال لالمن الوطنى واالثبات انها على
دٌنها وهذا اخ لها شرعى ولم ٌكن هناك ؼٌر اشعال الفتنة وتهمة الخطؾ واشٌاء اخرى كانت
ستوجه اٌضا للكنسٌة والنفوز القوٌة الفندٌنا وهذا المحامى الذى كان له الدور واللواء عالء وهو
على رتبته السابقة..وما اصابها من مرض هى بعد ان تعرضت لبعض االلم وما حدث لها
والتاثٌر النفسئ الذى سبب لها مرض اجلسها طرٌحة الفراش التقوى على اى شئ او حركة
النه كان مرض فى االعصاب ورؼم ماهى به من قوة فقد تؤثرت بشدة واستالمات لذلك المرض
والجمٌع كان فى عجب من ذلك المرض العضوى ولكنه كان مرتبط بشئ نفسئ فٌها وجمٌع
النساء معها فى هذا البٌت تلك الشقة الصؽٌرة الامر بعد ان كان القرار العودة له بشكل وقتى
حتى تنتهى توابع تلك االحداث والحٌاة التى كانت كما هى لم تتؽٌر من وجودها هى وامال معه
كما كان ..اال انه كانت تتواجد بعض الزمٌالت لها اما للمتابعة الدارسة النظرٌه معها حتى
التضٌع سنة من عمرها فى الدراسة وتواجد صدٌقتها شروق وامها للرعاٌة ومتابعة الحالة
والكل ٌتنوب على خدمتها وهو الٌتواجد فى المنزل اال اثناء النوم فقط رؼم عدم اعتراض احد
على وجوده فى اى وقت لم قد علم عنه من احترام وهو كان ٌعلم عنه زمٌالتها من وقار وتقئ
وهو كان فى ذلك الوقت فى المرحلة االخٌرة من السنة النهائى بالمدرسة الفنٌة ولكن حتى وقت
النوم وان كانت سوؾ تنام معها شروق فى احد النوابات التى ٌتبادلوا فٌها الرعاٌة لها مع وجود
امال المستمر الخوؾ من وجوده هو ونومه معهم النه طول اللٌل الٌنام وان نام ٌقوم من احل
نومه الاعطائها الدواء الذى كان ٌحفظ موعٌده او الاعطائها الماء او لحملها الى الحمام وهم بكل
حرٌة كانساء رؼم برودة الجو فى ذلك الوقت وترحٌب هذا الضابط بتواجد ابنته فى المنزل تنام
مع صدٌقتها هو وزجته وهم على علم بحب تلك االبنة له ولكنهم كانوا دائما ماٌروا مع االٌام
التى رابطت بٌنهم وهذا االبن انه الخوؾ منه واهل لكل ثقة حتى انه كانت تاتى اٌام هو من ٌنام
مع فرٌدة فى نفس الحجرة فى اى مكان فٌها معظم االوقات لرعاٌتها طول اللٌل واٌضا كان
صدٌقه ٌنام معه فى نفس المنزل احٌانا من اجل االسراع فى اى شئ بالسٌارة او نقلها هى ان
احتاج االمر اولذهاب الاحضار احد االطباء ان لم تكن الدكتورة االم تنام اٌضا معهم لما كانت
علٌه من حالة مرض خطٌر حتى زٌارات االستاذة لها ومن كان ٌحلم منهم بودها والشباب
الكبار وهم معها فى النهار كال منهم له وقت لزاٌارتها وحازم وهو ٌنقل لها المحاضرات وكل
المساعدات فى الدراسة ولتعلقه اٌضا بمن ٌحب وهى الى جوراها والكل ٌعلم بذلك وما تحرم
على امر من هذا الحب النه ٌعلم ان صدٌقه االكبر المهاب له ٌحبها .او اال هم حبه لفرٌدة الذى
ٌحرم علٌه كل حب ولكنه االن معها هو كما لو كان ام ولٌس اب وهو ٌسهر طول اللٌل على
رعاٌتها وكل النساء تذهب الى اى مكان بالبٌت تنام فٌه وهى تعتمد على وجوده الى جوراها اال
فى حالة فقط ان ٌذهب وهو ٌحملها الى الحمام وهى البد ان تكون بٌن احد النساء وامال تقول
بصدق ولٌس سخرٌة امام كل النساء تلك الكلمات وهى
_ ومالوا لوهو ال معها فى الحمام ومفٌش مانع والخوؾ منه..وهذا هو ما قد حدث بالفعل وكان
له التاثٌر وانهاء امرا الحب ذلك والشك انه هناك سٌكون حب رومانسئ ٌربط بٌنهم وهم جمٌعا
على ٌقٌن انه حب ام الابنها وابن الامه ولٌس ابدا هذا الحب فعال الرومانسئ الذى ٌنتهى بزواج
او ؼٌره بعد تلك اللٌلة التى كانت برد شدٌد ومطر ونواة من التى تاتى على البالد وتظهر بقوة
على المدن الساحلٌة وهو فقط معها بالبٌت..وعند اخر اللٌل وكان اصبح االعتماد علٌه فى كل
شئ لسرعة تفاهم لكل ما ٌشرح له ومن معشرتها فى دراستها قد اصبح ٌفاهم فى الطب
ولمارسة الرٌاضٌة وما ٌنتج من اصابة مالعب قد اصبح االعتماد علٌه االن ان ٌكون المسئول
عنها والحاجة الاحد معهم كما هو الحال سابقا وهو ٌعٌش معهم وتسٌر االمور بشكل طبٌعى و
امال معها فى نفس الحجرة وهو اٌضا ٌنام معهم بعد ان كان ٌنام قرٌب منهم والشقة كلها
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صؽٌرة لٌس هناك حاجة الن ٌكون موجود الى جوراهم فى نفس الحجرة اال انها فعال كانت
رؼباتها هى وامال التى كانت اٌضا ذاد علٌها الضؽط وكانت تلك هى تعلٌمات الدكتورة االم ان
تكون الزٌارات لها قلٌلة ولكن لرفع روحها المعنوٌة وهى تجد حتى جٌران امر فى الشارع ذلك
ٌاتوا لزاٌاتها حتى المصلٌن معه فى المساجد بعد ان عرفوا انها اخته الشقٌقة وابوها المسلم
.وهى وما كانت تفعل من جذب وحب للجمٌع بعد ان تعارفت به وتدخالت معهم وهى من بداء
بتلك الكذابة التى اصبحت حقٌقة وصدقها الجمٌع بعد ذلك .ونعم بعض االوقات لشرى وشروق
فى النوم معها وذلك من تعلق شروق وحبها لها اما شرى فكان االمر طبٌعى لها ان تنام معهم
كما هو الحال وامال التى كانت تختنق فقط فى حالة زٌارات المسلمٌن ولٌس اى مسلمٌن بل هم
الملتزمٌن من رجال ونساء من هإالء االصدقاء الامر وكوكى الذى كان ومازال على االلتزام
بكل فرد فى المسجد مع امر فى السكن او فى السكن االخر او اى مكان لهم ولٌس االختناق لها
فى شئ اال الملبس فقط والشئ وهى تضطر الاحتشام امام هإالء الزوار ولكن
فى تلك اللٌلة كانت امال قد ذهابت لقاهرة سرٌعا لرإٌة ابنها الذى كان ذهاب الاحد الدول
العربٌة زٌارة وٌنزل فى مصر لمدة ساعة ترنزٌه واخذت معها كوكى لذهاب معها ولجنونه فى
القٌادة ومع توافر كل تلك السٌارات لهم من سٌارات افندٌنا سواء بالسائقٌن او مع الشباب او هم
هإالء االوالد ولٌس كوكى فقط بل أمر اٌضا وتعلٌم افندٌنا لهم كما ٌدربهم على كل فنون وهو
كما ٌدرب افراد المخابرات وقصص رجال المستجٌل وما عاد علٌهم من كل قوة فى افعالهم
ومع هذا كان التحرك بسٌارة امال تلك التى لما تمنعها من احد منهم هى فرٌدة او أمر او حتى
كوكى لكنهم كان تحت اٌدهم كل االنواع وفرٌدة وامر والتعلق بسٌارة عادل االب طول الوقت
وقلٌل بسٌارة امال تلك الحدٌثة وهو أمر معها او لها فى اى شئ او مع بعض فى اى شئ
ٌجمعهم واالمرفى ذلك السفر ما هو االسود اللٌل وستكون بالبٌت قبل ان ٌنتهى اللٌل وهى
تنهرا ابنها فى الهاتؾ انه لما ٌاتى لرإٌة اخته وما اصابها وهو كان ٌظن انه سٌجدها فى
انتظاره هى وأمر حبٌه وذلك الدوب االبٌض مثل دب البندده كما ٌسمً كوكى .وكوكى اٌضا
ٌصفه بالبؽل االسترالى فى شئ بٌنهم كما لوكان من عمر واحد او صداقة قدٌمة وما هم فٌه
هإالء الشباب فى كل جذب وجذابٌة لمن ٌتعارؾ بهم وكان شعور القلق ٌدخل قلب امر تلك
اللٌلة انه سوؾ تحدث اشٌاء الٌرتح لها وان كان االمر فٌه قتال لٌس ذلك علٌه صعب وحٌاته
قبل ان تمس منها شعره واحدة ولكن امال كانت اٌضا تهون علٌه قبل سفرها للقاهرة لرإٌة ابنها
وتحس انه خائؾ من تواجده وحده معها وهى تقول له
_ االمر مش جدٌد ان تكون معها وهى ساعات قلٌلة مسافة الطرٌق..وهو كان ٌحاول االتصال
باى احد لٌكون معه ولكن كان االمرصعب ان تاتى اى وحدة الى البٌت وامال لٌست فٌه وهو
فعال اخوها هى فرٌدة او امها ولٌس ابٌها وهو ٌقوم من احلى اوقات النوم الٌعطٌها الدواء
والماء وحتى شرى كانت فى سفر مع افندٌنا وام حسن فى زٌارة لبلدها ولم ٌكن ؼٌر كوكى معه
طول النهار فى المدرسة والعودة مع بعضهم لتلك الشقة والنوم معه وهذا عادى بٌنهم لنومهم مع
بعض فى اى مكان ولو ان فرٌدة كانت تاخذ أمر منه لكان أمر مقٌم معه وكوكى ٌترك كل
الثراء وهذا العز وهو ٌعشق ان ٌكون الى جوار صدٌقه حتى ان نام على االرض اوحصٌرة او
بالط..وفعال اراد أمر النوم تلك اللٌلة حتى تمر تلك الساعات وهو ٌعرؾ قٌادة صدٌقه الذى
سٌاتى باامال سرٌعا وهى اٌضا تحس انه فى قلق من شئ ما لٌس امرا سواء ولكنه شئ تحس
انه سٌكون قوى على ان تحمله نفسه بسهولة..وحٌن ذهاب الٌنام فى مكان ؼٌرالؽرفة التى تنام
فٌها طلبت منه ان ٌنام الى جوراها على السرٌر معها لبرودة الجو وصوت الرعد والبرق وما
اصابها بنوبة خوؾ وحالة نفسٌة سٌئة لما هى علٌه وهو ٌاخذه بٌن احضانه حتى هداءت وهو
كاد ان ٌقوم لٌتصال بالدكتورة ناهد التاتى له وهى كانت فى نوبة عملها بالمستشفى وهو ٌترد
وٌخاؾ االتصال بشروق االن ومع انه ٌعلم انها لن تفاهم اى شئ خطاء فالوقت متاخرا وكٌؾ
ستنزل له وكٌؾ هو ٌترك فرٌد ة وحدها وٌنزل الٌاتى لها بااحد وحتى تلك الجارة له الحنون
صحابة الجمعٌة الخٌرٌة فى المنزل لم تكن تقٌم به وانما الشقة هى مكتب للجمعٌة وكانت ذهبت
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الى بٌتها اٌضا النها تعلم ان امال موجودة ولم ٌاتى لها بعد تلك االخبار عن وصول ابنها
المافجاء وهى التمنع فى النوم معهم النها كانت تهتم من ذى قبل طول الوقت باأمر قبل ظهور
الجمٌع فى حٌاته..وبعد ان هداءت التنام قرٌدة من تلك النوبة وهى بٌن احضانه وتركها وذهاب
هو الٌنام على تلك االرٌكة فى نفس الحجرة وحتى تكون براحتها وهو اٌضا وهو ٌعلم انه طول
وجودها معه تحارم علٌه النوم بارتٌاح وهو على قلبه مثل العسل ذلك االمر وهو ٌقوم وٌرعاها
طول اللٌل ولم تمر ساعة من نوامها او اقل اال وقد حدث لها تقٌئ بشدة مثل ما حدث االن مع
مارى وقد ابتالت كل مالبسها التى هى علٌها والفراش والشئ االخر هو ذلك االمر الذى ٌاتى
للنساء فى كل شهر كل ذلك فى وقت واحد وهو فى حٌرة ماذا ٌفعل؟ وعلٌه ان ٌذهاب بها االن
الى الحمام الذى ذهب له دون وعى منه كى ٌجهزوا لها..وهو لم ٌكن مثل ذلك الحمام او مثل
الذى كان بتلك الشقة الفارهة التى ٌقٌموا بها وانتقال معهم لها نعم تلك الشقة الصؽٌرة النظٌفة
التى كان دائما االهتمام بنظافتها حتى وهو ٌرعا والده المرٌض وماكان ٌعجب وٌنجذب له
الجمٌع من حبه للنظافة والتنظٌم حتى تعود صدٌقه ذلك منه بعد ان كان ٌعٌش االهمال لما فٌه
من تدلٌال قبل ظهورشرى فى حٌاته وتعرفه باأمر الذى من نعومة اظفره وهو تعود على تحمل
المسئولٌة واالعجاب به من شرى حٌن جعلت منه صدٌق قوى وحبٌب لكوكى وهى ترى علٌه
تلك النظافة والتنسٌق والترتٌب للمنزل وحتى فرٌدة فى اول دخول لها لهذا المنزل هذا وهى
وجدت فٌه راحتها هى ومن معها بعد ذلك ولكن! كان الحمام اؼلى شئ فٌه هو السخان فقط
وذلك الدش المتحرك الذى كان قد ادخله ماخرا من اجل استحمام فرٌدة وهو صؽٌر جدا الٌكفى
االلفرد ٌكون جالس على قاعدة الحمام وكرسى فقط كما هو وضع فٌه وهو الٌعلم ماذا ٌفعل
من تلك االشٌاء دون اى وعى منه ؟واخر امام من ٌكون جلس ان كان ذلك الموجود الٌستطٌع
االستحمام وحده كما هو حال فرٌدة ذلك ان تكون هى جلسة وامامها احدهن من تلك النساء
ولٌس على ذلك المقاعد الذى وضعه وهو على تلك الحالة وحالة مرض فرٌدة تلك وهى ٌجب
ان ٌسندها احد حتى لو كانت جلسة للقضاء الحاجة..وفى ذلك كان هو ٌحملها فقط وٌتركها لمن
معها وٌاتى لحملها وضعها فى الفراش ..كان ذلك االمر لمدة ستة اشهر كاملة واخذت اشد
اوقات الشتاء والبرد .وبعد ان عاد من تجهٌز الحمام لها وهو ٌحاول االتصال االن باى احد
لٌاتى له..كانت هى تنهره بقوة كما تعود منها فى ذلك ان ٌحسم ذلك االمر والذهاب بها الى
الحمام االن النها كانت حالتها التتحمل ان تكون هكذا او حتى ٌنتظر الى وصول احد قرٌب
منهم االن ولٌس عودة امال التى كانت لم تحرك بعد من مطار القاهرة وهى االن اثناء مقابلة
ابنها الذى لم تره اال كل حٌن بصعوبة..وهو الٌعلم كٌؾ ٌفعل وماذا علٌه ان ٌعمل؟ وهو ٌجد
نفسه ٌحملها وٌدخال بها الى الحمام وٌجلسها على ذلك المقعد الذى اعده لذلك .وهى تقراء
مابراسه وتحس بخجاله والشئ هى نحوه والاى خوؾ.بل هى بكل فرحة رؼم ماهى فٌه انه
هومن معها فى تلك اللحظة التى تحمد  هلل انها لم تحدث لها من اول مرضها اال معه هو دائما
ان تقٌئ علٌه هو حتى لو كانت بٌن احضان الجمٌع من هإالء النساء تكون المصادفة لٌال نهار
ان تقئ معه هو وبٌن احضانه وبعد ان ٌتحمل منها ذلك .تاتى احد النساء بعد تلك المراحلة لتقوم
بمساعدتها فى التنظٌؾ بعد اصعب المراحل ولكنها االن تقٌئ ودماء حائض نعم الكل ٌحبها
وٌتمنى ودها رجل امراة شاب فتاة وهى تقدم وقدمت كل الخٌر وكل مناسبة مع الجمٌع الترك
احد واال وقدمت له كل ما ٌجعله اسٌر لها..اال هو من كان دائما ٌقدم لها وهى تزاد دالل ودلع
علٌه..واالن وهى فى فرحة انه هو من ٌقوم معها بذلك الذى كانت ستفعله احد النساء معها وهو
طبٌعى ان تكون امراة مثلها ولكنها الترٌد ان تتحمل جمالئل اكثر من احد وٌكفى تلك الفترة من
المرض واالن وهى جسدها ذلك الذى ٌحلم به الجمٌع ٌظهر امامه وهى على تلك الحالة التى
الٌتحملها احد اال االم وهى تحس انها االن بٌن ٌدى امها ولٌس اخوها كما كانت تعلق امال بذلك
ولٌس االحساس وهى وماهى فٌه من تعب وهى التحاول ان تعطٌه الفرصة كى ٌذهب الى
التفكٌر كٌؾ سٌفعل واال قد تركها على هذا الحال والذهاب الى البحث عن اى امراة حتى لو من
الشارع االن لتكون معها وهو الٌستطٌع ان ٌتصور انها ستكون من ؼٌر شئ امامه االن حتى لو
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امه وهو الٌجراء ان ٌرفع نظراه لها اى وقت وكٌؾ االن ستكون عارٌه امامه .وهم االثنان
ولٌس هو وحده بل هم االثنان فى عنفون الشباب والمراهقة وكل شئ خطر علٌهم كما لوكان
بنزٌن والى جوراه نار ولكن هى الشئ فى ذلك فى راسها وهى مطمؤن له وهى تحس به كما
لوكان احد دخل على شئ مرعب التفكٌر ال فى هذا الشئ مثل لو ان ستخلع اسنائك وتكون
طبٌبة االسنان تلك ؼاٌة الجمال وترتدى ما ٌثٌر الرؼبة اوحتى بدون مالبس وستبداء فى خلع
الضرس وحتى مع وجود المخدر ولكن! التفكٌر فٌها انما هو التفكٌر والخوؾ فقط من عملٌة
الخلع وتلك االلة التى بٌدها .ذلك كان حاله وهو ٌتحرك للتهرب منها وهو ٌسندها بٌده والٌعرؾ
ماذا ٌفعل؟ وهى وكؤنها اسعتداد قوتها وهى تنهر فٌه بقوة ان ٌخلع ماعلٌها من مالبس وٌبداء فى
تنظافٌها وهو منقد دون اى وعى منه وهو ٌقوم بخلع ما علٌها من مالبس علوٌة ثقٌلة فى ذلك
البرد القارص وعندما وصل الى تلك المالبس الداخلٌة ولم ٌكن االمر مثل ما حدث مع مارى
االن وهو ٌستجمع الكلمات بصعوبة وٌطلب منها ان تكمل هى وهو قد جاهزا لها الماء الدفاء
وما علٌها ؼٌر ان تسمح هى جسمها وهو قد اجلسها بعناٌة واسندها وضع الدش علٌها بكل دقة
حتى تكون مرتحة فى جلوسها ذلك وهى كانت بداءت تستعٌد قوتها بعض الشئ ولكنها امرته ان
ٌستمر فى خلع باقى ما علٌها وهو ٌقول لها
_انا راح اروح عشن انظؾ الفراشة لكى لحدماتخلصى عشن تعرفى تنامى علٌها..وهى ترد
علٌه بانها
_انا راح انام فى اى مكان ولكن مقدرش ان اكون وحدى هنا اواعمل اى حاجة وانت عارؾ
فى قوة الكالم ولٌس استعطاؾ له وبالفعل قام بتشطٌفها وهو ٌحاول االسراع فى ذلك ودون ان
ٌقع نظره على اى مكان من جسدها اكثر مما كان مسموح له بالرإٌه اواى شئ وهو الٌدقق
النظر واالطال فٌه وهى تمسك بٌده بقوة وتجعله ٌمر بها فى كل قطعة من جسدها لتنظٌؾ من
اثر ما اصابها وهو ٌضع على راسها سائل االستحمام وتلك االشٌاءمن شامبو وشاوروؼٌرها
وهى الترٌد االنتهاء من ذلك بسرعة كؤنها مع برودة هذاالجو الترٌد الخروج من الحمام وكؤنها
كانت محرومه من ذلك االستحمام طول مرضها وهى بالفعل كانت تحس انها كما لوكانت حمل
ثقٌل على الجمٌع رؼم انه لم ٌشتكى احد وهى لم تحس بما تحس به االن ولٌس شهوة لما بها من
مرض وحتى وهى بٌن ٌدى امال االم لها او شروق اما شرى فشئ اخر ولكنها معه كما لوكانت
ام عجوز ولها هذا الحق على ابنها ان ٌدخل بها الى الحمام وهذا حقها علٌه ان لم ٌكن هناك
بنات لها او حتى فى وجود بنات .حق االمهات فى ذلك هذا هو االحساس لها ولٌس اكثر انها
بٌن اٌدى ابنها االن..وما انتهى االمروهى فى اشد حاالت السعادة التى عجلت من شفائها
المرضى ذلك وهو ٌخرج بها وٌضعها على فراشه هو بعد ان احكام التدفاء لها وهو ٌلفها
والٌظهر منها شئ وهو ٌضع علٌها ثٌاب نظٌفة ووٌضع علٌها الؽطاء وهى تقراء مابراسه من
شئ واحد انها من ٌوم معرفته الٌجد اى مكان للنوم براحته حتى فى ذلك السكن الفارهة..ولم
ٌنتهى اللٌل وهو ٌؽٌر فراشها وٌنظفه وٌستبدل كل ما على ذلك الفراش ..حتى كان االمر انتشر
الى كل من ٌعرفه والٌعرفه حتى من كان انذاك ٌرقب تحركتها وٌرصد حٌاتهم من الخارج
والداخل وهو ٌحس بذلك االمر لما قد تواصل بقوة وحب مع ابٌها وعلم منه من االسرار ما كان
الٌجعلها فى راسه حتى التعرفها هى ولم ٌحدث وان توصلت هى لشئ من ذلك ورؼم ماهى
تحمله من اسرار لٌست علمٌة فحسب بل تلك القوة لما ترٌد معرفة تلك االسرار التى عرفها من
ابٌها ولكنه كان هو اٌضا ٌحس اٌضا ان هناك من االشٌاء ترصد له ممن كان ٌهتم بامره وان
من حوله له اتصال بمن ٌهمه امره كله ولكنه كان الٌشعل باله ؼٌر ذلك الحب فقط .وامال التى
كانت تاكدت مقولتها االن بانها امه ولٌس ؼٌر ذلك وهى طول الوقت تطلب منه ان ٌدخال بها
الى الحمام فى جدٌة وهزل وما تفعله معه من اشٌاء وانتهى اللٌل..وصباح ذلك الٌوم والدكتورة
كانت بكل استعداد هى وزوجها ان ٌزوجه ألبنتهم اال انه كشؾ حب صدٌقه االكبر واالخ له
حازم وهو ٌقول ( ان هناك من هو ٌستحقها وفى مستوها) وقد تاكد الجمٌع من هذا واخالقه
ونبل ماهو علٌه ونقاء النفس ولٌس حب فرٌدة فقط من ٌحارم علٌه اى حب بل هو فعال امام
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الجمٌع ابن لها وهاهو ٌعلم ما الفراق الذى بٌنه وبٌنها وكل من حولها..وشرى التى كانت لم تندم
على اتخاذه ابنها اٌضا ولٌس اخاها وانه لم ٌفكر او ٌحلم اٌضا بها فى خٌاله ذات ٌوم وماهى
علٌه من طؽٌان النوثاتها وجسدها ذلك وكل تلك االحداث وماكان فخر ورفع راس الجمٌع به
وسبب سرعة شفائها بعد ذلك باٌام قلٌلة
..........
وهنا تنبه على صوت مارى وهى امامه وقد خرجت من الحمام وهى تسعٌد قوتها وهى علٌها
ذلك البشكٌر الذى ٌلؾ جسدها اٌضا الذى ٌشبه الشمع االبٌض وعلى راسها منشفة صؽٌرى
وهى تقول له بعد ان كادت تتلصق به وهو ٌبتعد عنها حتى التؤذى من ماهو علٌه وهى خارجة
لتواها من الحمام وهى تحاول امسك ٌده وتقول له
_انت بتعد لٌه..بكل حنٌة وانوثه فى كلماتها فقال لها
_انتى لسه خارج من الحمام وانا مش عوزك تعبئ تانى بسب ال انا فٌه دا..فقالت له
_ٌعانى انت مقرفتش منى وانا برجع علٌكى وعوزنى انا اقرؾ منك لٌه..فقال لها
_معلش اؼٌر بس واخد شاور دلوقتى وبعدٌن نشوؾ..فقالت له
_نشوؾ اٌه..فقال لها
_مش راح تؽٌرى لفرٌدة دلوقتى عشن اشوؾ بس راح اخد الشاور واؼٌر فٌن انا..فقالت له
_تؽٌر فٌن طبعا هنا والحمام اهو عندك ادخل وانا راح اطلعلك هدوم من هنا فرٌدة عمل
حسابها..فقال لها فى تعجب
_اؼٌر هنا وفرٌدة عملها حسابه هو انا راح اقعد هنا معكم فى نفس االوضة..فقالت له مسرعه
_اماال راح تقعد فٌن هو احنا لسه راح نقول ونعٌد فى الكالم والعشن هى فى ؼٌوبة خالص
وانت مش شاٌؾ بعٌنك من اول مادخلت الوضع عمل ازاى..فقال لها
_ٌظهر ٌادكتورة انتى اتعلمتى من العربى الكالم بس ومتعلمتشً او نسٌت ان احنا فى
مصر..فقالت له وهى تضؽط على ٌده بقوة
_مصر برمصر انت كنت معنا ابن واخ وبنام فى مكان واحد نسٌت اوضة وحدة رؼم القصر
الكبٌر بس راح اقولك اٌه انت مش لسة كنت بتعٌد فى دمؽك دلوقتى وانت معها فى الحمام
كاابن مع امه واخطر مراحل عمرٌه لك ولها كمان..فقال لها بكل استخاؾ
_انتى اتعلمتى منها تقراى االفكار كمان..فقالت له
_راح اقول اٌه المثال هنا بٌقول من عشر القوم وانا عشرتها وعشرتك..فقال لها
_ٌاها دا القاعدة هنا وشهرة مصر انها بتعلم كل الناس بسهولة..فقالت له
_انت نسٌت انى مصرٌة ٌابشمهندس والاقول كابتن احلى
_ال منسٌتش بس انتى ال نسٌتى ان احنا فى مصر وفى ناس موجودة هنا دلوقتى فى البٌت راح
تقول اٌه انتى ودودى وهى عارفٌن انا اٌٌه بالنسبة لٌكم انم حد هنا ٌعرؾ انا اٌٌه
_ال دى فات علٌك وانت من ساعة مادخلت هنا وهو مش واضح انت مٌن زى النهار وفى
الوكالة والشارع ونظرة الكل لك وال هنا كلهم ٌولعوا وال بره كمان واظن خالص .واضح اوى
ان كل ال نفسه فى حاجة راح ٌعمله وافاهم الكالم باء باى طرٌقة احنا خالص زى مادودى
قالت واحنا تحت رجلنا وصال وال منتظرٌن وصولك برضة اللٌلة وال حتى مش عمل حسابه
لوصولك وظهورك من ال كان فى نفسهم حاجة..فقال لها وهو ٌبستام
_ال مش عمل حسابة لوصولى انتى فعال اتعلمتى اللؽة بسهولة المهم انا برضة مش راح اؼٌر
والاستحمام هنا وانتى متاكدة من كدة..فقالت له وهى ترك ٌده وهى تذهب نحو فرٌد وترفع
الؽطاء من علٌها وقد انكشؾ الجزء العلوى منها بعد ان كادت تشرع تلك الخادمة فى تؽٌر
مالبسها قبل ان تنادى علٌها مارى واالمر عادى االن له ولم ٌكن جدٌد علٌه ان تؽٌر فرٌدة
مالبسها امامه فى اوقات كثٌرة حتى قبل ان ٌدخل بها الى الحمام فى تلك اللٌلة ولكن! وقوؾ
مارى هكذا وان كانت هى وتإام فرٌدة كانوا معه بكل حرٌتهم فى مالبس نوم او مالبس بحر
وهم معه ومع كوكى وكل الراحة لهم هم ودودى بعد ان كانوا لٌس فقط المصرح لهم بدخول
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االمكان الخاصة لتلك الفتٌات كما لوكان حرملك خاص بهم بل حتى نساء دودى ممنوع علٌهم
تواجدهم فى تلك االمكان الخاصة بناتها لكن هم من كانت ترك حتى لهم البنات كى تخرج بكل
حرٌة وتنزه فى كل مكان شاطئ سفر سٌاحة بكل راحة لها ولهم مع هإالء الشباب وحتى النوم
فى حجرة واحدة ألدخل االمان لهم والراحة لتلك البنات فى شئ كان نفسٌا لالكثر ومتعة
للتعوٌض دفاء االسرة وهى ان كانت لم تحرمهم من قبل من اى شئ ولكن! تحت حراسة قوٌة
مشدة ورعب منها وهى تظهر بكل قوة وتمسك اال انها حٌن رإاٌة امر ومن بعده كوكى تنفست
الصعد وهى كادت ان تندم اذ كانت ستفعل مثل االفالم كما ذكرنا فى التقرٌق بٌنه وبٌن فرٌدة
فى تلك السخافة التى كانت تود ان تمارس فٌها بعض من تلك االلعٌب وهى تظن انه من السهل
ذلك ولكنها كانت تٌقن بقوة من ذلك الحب الذى كان ٌنتقال لها كل وقت..وهنا قالت له مارى
وهى تحاول اٌاقظ فرٌدة
_انا راح افوقها احسن عشن تتصرؾ هى وبعدٌن انا خاٌؾ من الؽٌوبة الطوٌلة دى علٌها
فقال لها
_ال مفٌش دا اجهاد عشن خاٌفة اكتر من اى حد انى اخزلكم وهى الوحٌدة اال من حقها تخاؾ
وتاثرمن كدة النها مسئولٌتها كبٌرة ومش عوزة ٌخٌب ظنها وتكون مجال الاقوٌل بختٌارها لى
فقالت له مارى وهى تركها وتنظرله
_ال ترتاح احسن لو دا التفكٌر ال فى دمؽها وانت عارؾ كوٌس انت اٌٌه وهى مش راح تفكر
كدة ابدا اماال اٌه ال بٌنكم ومع بعض لما ٌكون دا تفكرها على العموم اكٌد لما تفوق راح تعرؾ
الكالم ال فى دمؽك وال بتقوله عن تفكرها دا وعلى لسانها انا مش راح اجروء ان احكى معها
حاجة زى دى ابدا واحسن فعال انك تروح دلوقتى تؽٌر فى اى مكان عشن مفٌش فاٌدة من
الكالم وانت عارؾ ازاى المسئولٌة علٌك انت دلوقتى مش هى على العموم االوضة دى
المفروض بتاعتى بس انت عارؾ انا مقدرش اقعد من ؼٌرها وهى معى اتفضل ادخل وراح
تالقى كل حاجة تناسبك موجودة فٌها..وهى تشٌر الى ذلك الباب الداخلى من تلك الحجرة من
الجهة االخرى وهو ٌفتح على حجرة اخرى من نفس تلك الحجرة ..وهو ٌنصرؾ من امامها
دون تعلٌق وهى تكمل كلمها وهو ٌخرج
_على فكرة هى مجهده من طول ؼٌابك وقلق علٌكى وال هى فٌه دا على هواها انها ترتاح
شوٌة من كتر الهم والمشاكل ومسئولٌتى انا وامها فى بعدك
ونظر لها وهو ٌخرج وهى ترٌد االقتراب منه كى تقباله وهو اٌضا بحب االخوة اال انه خاؾ
مما هو علٌه وهى تحس بذلك..وهو ٌقول لها وهو ٌفتح ذلك الباب
_بس االوقات بتؽٌر واكٌد النفوس..وكان ذلك ما قالته هى لها فى السٌارة وسبب الرهان وهى
تنظر له وتقول فى ؼضب وكؤنها احست انه ٌقراء االفكار والؽٌب
_ٌارت تفضل دلوقتى..وجهها كله قد تؽٌر وعادت لمارى المدراسة القوٌة حتى انصراؾ وهى
اخذت تخلع كل ما على فرٌدة من مالبس بكل هدوء وتؽٌر لها واخذتها بٌن احضانها بعد ان
ارتدات قٌمص نوم عارى شاؾ وفرٌدة اٌضا مثلها وسحبت الؽطاء علٌها وهى تضم فٌها بقوة
وتقبال فٌها وتذكرت الرهان ..وهو وجد نفسه فى حجرة مثل التى كان فٌها التختلؾ عنها فى
شئ حتى لون الفراش وخشب الحجرة..وذهاب من تلقاء نفسه نحو ذلك الدوالب وهو ٌفتحه
لٌجد فٌه مالبس تلٌق به فعال خروج وشتوٌة واخرى مالبس تخص النوم والجلوس فى البٌت
ولكن! طاقم واحد كامل انٌق للخروج وداخلى فى شئ ؼرٌب كؤنه امرا مإقت هنا فى هذا البٌت
او لحٌن ان ٌاتى باقى االشٌاء او شئ اخر قد طراء على تفكٌره الذى الٌنقطع والٌهداء..وترنج
ثقٌل للجلوس والنوم وهو ٌذهب الى الحمام وبداء ٌخلع ما علٌه ودخل الى ذلك البنٌانو وشرع
فى االستحمام ...اما فى االسفل وفى المطبخ ودودى تقؾ تشعال سٌجارتها والتهتم بشئ من
احداث فى االعلى كما قلنا لما لها من معرفة وسابق كل شئ ذكرنها عن عالقة بنتاتها به ولٌس
فرٌدة فقط وهى بكل حرٌتها والتهتم بما طلبت تلك الشؽالة االولى من اشٌاء لما حدث
لمارى..وهى دودى تامرها ان تظل معهم هنا واالخرى التى نزلت لهم وهم فى شئ واحد وهو
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االعجاب بذلك الزائر المنتظر لهم وما قد وصال الٌهم ولكنهم لم ٌتوقع ان ٌكون على هذا
ودودى ترٌد ان تقول لهم ان هناك مثله من شباب ورإعة واالكثر االخر المطلوب معه وهو
االهم لكى تكتمل العملٌةبه وهو كما لوكان وجه سنمائى وشكل الٌصلح ال لعمل كانجم ولٌس
اى نجم واها لو كان االن معهم الاقام فٌلم برنوا اقوى واجمل ما ٌقدم لرجال ولٌس نساء مع
هإالء الشباب بمنظرهم ذلك الذى كان ٌجعل من ٌراهم من محبى وعشقى تلك االفالم
والمشاهدة التى تقدم لجذب مع هإالء الرجال الذٌن ٌتم ادارجهم فى تلك المشاهد واالعتماد على
اؼراء النساء ولكن هم كانوا سٌكون لهم جذابٌة اكثر لنساء من ترٌد ان تفعل ذلك الشئ حرمان
او طمع او خٌانه وؼٌره وهى كانت تروداها نفسها احٌانا ان تسؽلهم فى بعض تلك االعمال
الخاصة بها من ذلك ولكنها كانت بالفعل احبتهم كا ام وجدة بصدق وهى تحافظ علٌهم كما كانت
تفعل مع بناتها واكثر وهى تحاط بهم وتخاؾ وتؽارعلٌهم فعال ؼٌرة االم وهم اصبحوا لها
الثروة القوٌة من اى ثروة كسباتها
............
وكان ٌقؾ بٌنهم ذلك البواب وهو ٌلهث على دودى ومعه زوجته تلك التى كانت لها مالها اٌضا
ولٌس هى فقط بل كل تلك الفتٌات الموجودة وهو ذلك البواب ودوره الواضح  .وكلهم لعباهم
ٌسٌل على دودى ولكن لوال وجود ذلك المارد لكان الجمٌع قد انقض علٌها مثل اى فرٌسة بل
رحمة..وهنا اخرج ذلك البواب سٌجارة وهو ٌقدمها لذلك المارد حٌن ذهبت دودى للخارج وفى
شئ من العجب امام الجمٌع وذلك البواب ٌقدم تلك السٌجارة له وهو ٌرتعد منه وهو معروؾ انه
الٌقبل اى شئ من احد والٌتعامل مع احد وامام ذهول الجمٌع وهو ٌقبلها وٌترك ذلك البواب
ٌشعله له ..وتلك المراة زوجته التى الترفع عٌنها عنه ابدا كلما راته فى شئ ٌظن الجمٌع انه
تلعب علٌه الاٌقاع فى حبها واخذه الى طرٌق ما معها واستؽله لما هو علٌه اٌضا من تلك
الجذابٌة له رؼم منظره ذلك ولكنه من نوع له دور اٌضا فى تلك المشاهد واالجتذاب ولكنها
كانت نظرة لم ٌفاهم احد بعد اال من له قلب وهى التخفى على فرٌدة ودودى واٌضا مارى وأمر
الذى عرفها بعد ذلك..وحٌن كان ٌقول له هذا البواب فى توجس وهو ٌشعال له تلك السٌجارة
وهو ٌاخذها منه بكل هدوء والٌهتم ان كان فٌها اى شئ وهو ٌقول له
_هو مٌن ال مع الهوانم دا..فنظرله ذلك المارد بستخفؾ وفى عجب من الجمٌع وهو ٌرد علٌه
بكل هدوء وثبات وهو ٌقول بصوته ذلك االجش
_تعرؾ وسمعت عن الجحٌم..فقال له البواب وهو على نفس الرعب واالخر ٌنفث دخان
السٌجارة وهو ٌشد منها بعمق كما لوكان من الحشاشٌن وتلك البنات تنظر له باعجاب شدٌد
ونظرة تلك التى لم تنزل من علٌه وهى زوجة ذلك البواب وهو ٌرد علٌه
_طبعا سمعت عن الجحٌم..فقال له ذلك المارد وهو ٌنفث دخان السٌجارة فى وجه
_اهو دا باء بوابة من بوابة جهنم الحمرا..وهو ٌطلق ضحكة كما لوكان مارد من ماردة الجن
اهتزازت لها اركن المكان كله وارتعد الجمٌع منه..وهو ٌخرج وهو على نفس تلك الضحكة
وٌترك المكان وهو ٌقذؾ باقى تلك السٌجارة بٌنهم وقبل اى تعلٌق منهم وهم ٌنظروا الى بعضهم
البعض وقد دخل الى انفساهم رعب فعال وقدتؽٌر وجه ذلك البواب وتلك الخادمات معه اال تلك
زوجته وكؤن بها امرا ما وشئ اخر وهى تشعال سٌجارة من تلك العلبة التى اخرج منها البواب
لذلك المارد وهى تنفث دجانها بقوة وقداحسوا ان مافى رواسهم وما لهم اللٌلة من تدبٌر واشٌاء
ستؽٌر بظهور هذا فعال واالهم ان كل من ٌدبر من الداجل او الخارج وٌعلم من هى وقوتها هى
ومن معها من امها فقط ومن على ٌقٌن اٌضا بانها سوؾ تلتقى به وبالطبع باقى االحباب ولكن
ان كان هناك من كان ٌرٌد ذلك اللقاء والتجمع بهذا صؽٌرها واالخر صدٌقه لشئ ما ومعرفتهم
بقوتهم تلك لهإالء االثنان..و هإالء القوم الذٌن حولها ان كان برواسهم شئ فى تلك اللٌلة
ولكنهم اختالؾ االمر معهم لظهور ذلك وما حدث حتى ذلك الوقت ولعدم معرفتهم القوٌة بها
هى فعال من هإالء الذٌن حولها حتى االن وٌسعوا وراءها ولكن الثار اوال واشٌاء اخرى فى
ثار اخرى منها هى فرٌدة وامها اٌضا وهذا من اشٌاء وتخطٌط االخرٌن بالخارج واللعب مع
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هإالء وهم ٌدفعوا بهم وٌكون الخطوط االمامٌة لهم هنا ودخول الحرب معها ولكن عن طرٌقهم
هإالء ولٌس من ٌرٌد من الؽرب او ؼٌره والتحلؾ الشكلى فقط ..وكانت دودى تعود ومعها هذا
المارد وهو ٌلؾ زراعه حول كتفٌها كما ٌفعل مع فرٌدة فقط والاحد منهم هى ومارى ذلك االمر
االفرٌدة فى شئ من الوضوح للجمٌع من تلك المعاملة الخاصة بٌنهم والقوة المفرطة فى حماٌتها
هى ومن معها..وهنا ازاد وجه تلك زوجة البواب احمرار مالئى بالؽضب والؽٌرة الواضحة
ولٌست على االقل لمثلها تلك وماورائها من اسرار وهذا العمل فى ذلك المجال لتجارة الرقٌق
اوالدعارة ولكنها كما لو كانت زوجه ترى ذلك المنظر على زوجها مع سٌدة اخرى
وامامها..ودودى ترى ذلك وهى تضع راسها فى صدره كما تفعل فرٌدة حٌن تدخل ذلك المنزل
وهو ٌظهر وٌستقبله
.................
لم ٌكن فى ذلك البٌت وتلك الفٌال اى شئ ٌثٌر االنتباه ؼٌر هذا االحساس لما له من اول الٌوم
ولكن فعال هو ٌتوقع اشٌاء قد احس بها من االحساس الذى تحمله هى ومارى وهى التقدم على
خطوة اال كل شئ لدٌها بحساب حتى اللقاء الٌوم معه نعم هى من ورائه وهى كما كانت وراء
ذلك الفراق اول االمروماهو فٌه من اسباب تعلقت بعد ذلك كملؾ امنى ولكن هو لٌس سإال
االن لسر وجود مالبس قلٌلة او انها تعلم بما سٌحدث ومطلوب واالهم لٌس اى شئ فعال ٌثٌر
االنتباه من وجود تنصت اومراقبة ومن ٌفعل ذلك سٌكون احمق بالطبع للمعرفة وجود مهندسة
مثل مارى هنا ومعها انما لوهناك شئ سوؾ ٌظهر االن من خلل المراقبة الخاصة التى هى
االن فى العملٌات الداخلٌة واالمسٌة االن بعد ان ظهر وما ٌعلمه الجمٌع اال هو باالحساس فقط
كما هو الحال التصرؾ حسب االستراجٌة التى تفرض نفسها علٌه وكؤن دوره دائما فى هذا
العمل االسخبارتى التحرك حسب خطة مرسومة له والٌعرفها هو االبعد ان ٌكون فى المٌدان
القتالى او العمل المدنى وترك االمر لحكم تصرفه وما ٌجب عمله واكٌد اٌضا انه ٌحمل شئ كما
فى احساس عمر له من االمر لٌس له اى ٌدى فٌه ومع انه كان من الواضح له ان ذلك المنزل
كانت تقام فٌه الحفالت واالستقباالت ولم تمانع نفسها او تخاؾ من هذا وهى كما هو حالها مجال
دائما الاثارة والرٌبة التى تصل الى الجمٌع حتى من ٌرٌد ودها وقلبها مثل جالل هذا وهو ٌنقاد
بجنون ورائها ومن قبل وهى حتى فى دراستها وانجذاب االستاذة ولٌس الطلبة لها واهل الحى
السكنى والكنسٌة ومن فٌها واٌام شبرا وما كان هناك من ذكرٌات وكل االحداث كلها التختلؾ
عن بعضها البعض..وهو ٌخرج وٌنهى ارتداء مالبسه قبل الخروج من الحمام حتى الٌدخل
علٌه احد الحجرة وهو ٌرتدى مالبسه النه ٌعلم ان اى احدهن من مارى او دودى او تلك
الخادمات ٌمكن ان تاتى اال هى طبعا النها حتى لو دخلت علٌه وهو عارى تام سواء فى الحمام
او خارج منه فهو امامها كاام وحتى االم لها وقت معلوم عند سن محدود ان ترى اوالدها
الشباب لكنها هى من تملك كل حق لها وما كان سبب الن تلؽئ فكرة االرتباط بها كزوجة من
الجمٌع لمثل تلك االفعال لها هى وشرى معه وهى معه باالخص كشعق وقلبه وحٌاته التى
الٌآأمل ؼٌرها اال انها عند زوجها االول وكما اجتماع الجمٌع انه لو كان ٌستطٌع علٌها كزوجة
ولٌس االمر انذاك انه لم ٌكن كما كان اٌام حب شروق انه لٌس فى اى مستوى لها وهو
ماضرب به المثل فى ذلك من عدم ؼٌرة حازم منه بعد الزواج منها وما كانت تفعله هى فٌه
حتى ما حدث االن من تهرٌج وهم بالسٌارة وهى تتحدث معهم انه اوال واخٌرا االخ الصؽٌر
والخوؾ الاحد منه دائما لما ٌعرفوا عنه وما اثبت ..وكان راى افندٌنا واللواء عالء ومن معهم
من الدكتورة ناهد بعد ان اصبحوا من مجلس العائلة انه لٌس اهل الن ٌكون زوجها ولٌس لفراق
السن او النه لم ٌكن قد اصبح بعد شئ ال فلٌس السن كان مبرر وهو كان قد اصبح ذو مناصب
وحلم لكل من ٌعرفه حتى هى .اال انه الٌقؾ امامها اال كاابن حتى الاخر للحظة الٌستطٌع ان
ٌنادٌها هى وشرى دون تقدٌم اى للقب الى االن .وحتى وهى تثبت لهم ذلك للجمٌع بكل سهولة
انه الٌصلح لٌكون لها زوج وهو ٌٌتعامال معها كاام وكٌؾ سٌقوى علٌها وٌسٌطر وهو ٌدخل
علٌهم وفى وجودها وهو ٌقبال راسها وٌدها كاام بكل عفوٌة تخرج منه ونعم لٌس هذا مع شرى
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لما لها من سطوة وقوة فى التربٌة معهم هو وصدٌقه الذى كان نفس الشئ فى االحترام لهم هم
االثنان الى االن الٌنادى احدهن دون تقدٌم لقاب حتى كلمة ابلة ولكنه الٌفعل مع فرٌدة مثل أمر
من تقبٌال الراس والٌد االقلٌل احٌانا بعد ؼٌاب ولكنه ٌقبالها وٌحضانها.اما شرى قلٌل القلٌل من
ذلك معها وهى فقط من تحضن فٌهما وقت ماترٌد وأمر نعم له معزة خاصة لما هو فٌه وما
كانت هى سبب ان تقوى العالقة بٌنه وبٌن كوكى ودخوله بقوة فى العائلة وتعلق افندٌنا به هو
والشباب وماكان سبب فى رفع راسها بعالقته تلك مع فرٌدة واالهم الوصٌة التى هى مسئوله بها
عنه بكل حب وارتٌاح لهذا..وهو ٌفكر اثناء ارتداء تلك المالبس التى كانت فى الدوالب وهو
ٌاخذها معه الى الحمام وهو ٌحس ان ذلك البٌت تدور فٌه اشٌاء اخرى رهٌبة من احداث
الٌعرؾ هى كٌؾ تركها تمر هكذا او لها الٌد فٌها او انها تؽٌرت وتشترك فى ذلك وهنا مسح
ذلك الفكر فى تلك الجملة االخٌرة من راسه خوفا من ان تكون مثل تلك االشٌاء تصل الى راسها
لٌس هى ابدا حتى لو انقلبت الدنٌا
_ألأل..وهو ٌقولها بصوت مسموع والٌرٌد ان ٌتصورها حتى التصل الٌها اى وقت سإاء هى
االن فى ؼٌوبة او نائمه وما كان ٌفكر فٌه االن ان ٌدخل علٌه احد وقبل ان ٌجفؾ باقى جسده
بتلك المنشفة الصؽٌرة ولم ٌشاء استخدام ذلك البشكٌر النه سوؾ ٌرتدى مالبسه فورا وهو ٌاخذ
اول قطعة من المالبس..وجد امامه مارى وهو لم ٌلحق ان ٌسحب تلك المنشفة لٌؽطى وٌستر
عورته امام امراة ؼرٌبة نعم هم بٌنهم مابٌنهم من كل شئ بعد ان اصبحوا طول وقتهم كما لو
كان مثل هنا مع باقى النساء وهم ٌعتبروا انهم االبناء الصؽار ونعم كل الحرٌة امام هإالء
الشباب الكبار ولكن ! لٌس كما هم علٌه هإالء اال تلك السٌدات الكبٌرات وامال باالخص ولكن
لٌس اٌضا كما هو وكوكى..وحتى بعد ذلك تلك االم الرهٌبة التى تركت العنان لبنتاتها بكل حرٌة
معهم هإالء االثنان وهى كانت بالنسبة لتإام فرٌدة ومن بعد مارى الحصن والقلعة وهى الترٌد
ان ٌحرموا من اى متاعة وهى تملك ولٌس اى امالك وهى كما لو كانت تنفس الملكة فى عرشها
على المملكة المتحدة ولكن حرٌة هى اشبه بالسجن وهم فى اراقى مصاٌؾ اروبا والعالم
وشوائطى العاره وكل امكان الترفٌه والسٌاحة ولكنها اوال كانت تعتمد على تربٌة واخالق
االثنان وباالخص فلاير وما نشاءت علٌه وقصتها واخالق مارى التى من نعوامة اظفارها وهى
لها من المبداء ما قربها من قلب تلك المراة وجعلتها ابنتها واخت لفلاير تكون معها وتعوضها
حرمانها من تإامها اما الثالثة او تإام فلاير فرٌدة التى كانت التعباء بها وما تفعله لمعرفتها بها
وكل اخبارها التى كانت تصل الٌها طول الوقت ومن بعد تلك القوة التى كانت وراثتها منها
واكثر واقوى ..وهوٌجد نفسه امام مارى واجهها لوجه .وهى تدخل بٌن احضانه وتعنق فٌه بقوة
رهٌبة لم ٌعدها علٌها..وهو ٌحاول ان ٌبعد او ٌجذب شئ ٌتورى به ولكنه فجاء وهى تضع
قبالتها بقوة على فمه وهو على حالته تلك وهى فى قمٌص نوم ال ٌستر منها شئ بل كؤنها لٌس
علٌها اى شئ وهى الترتدى من تحته اى شئ وهى التقوم من رجل او امراة او انس او جان.
وكؤنها لعنة علٌه فى كل من عارؾ من نساء الٌقوموا ابدا حتى ام حسن تلك البٌضاء التى تشبه
تلك زوجة البواب ولٌس امال برواعتها وماهى فٌه البل كلهم حتى الحجة فاطمة ام الرجالة كلهم
حسن وجمال وفتنة ولكنهم كلهم محرمات علٌه..والنار التى هو فٌها وهو لم ٌحرما من اى من
احضانهم .وتلك االمانة التى اصبحت تثقل كاهله من هذا االمان فى الحرٌة معه وهو لم ٌكن
ٌخاؾ اى شئ ان تاتى الى افكاره كااى شباب او فى المرهقة اى لحظة بهم حتى فى المنام
وكلهم جحٌم وانوثة طؽاٌة التقوم ابدا كما قلنا من اول ام حسن فما بال بهإالء من شروق وهى
فرٌدة وجحٌمها الدائما وهو الٌفرق احضانها ابدا طالم معها وكؤنه اخ تركته امه رضٌع الاختاه
الكبرى اوام لٌس لدٌها اوالد اال هو..وهاهو وقد فاض به الكٌال من تلك العٌشة التى هو علٌها
وحوله نساء اشبه بملٌكانات العرض والمدٌلستات وحتى ام مصطفى وبطة ومابهم من اؼراء
كل ذلك وان كان محروم كان اهون من هذا العذاب..واالن وبعد ان اصبح االمرهو من ٌتحكم
فٌه ابلٌس االن وهو قد سٌطرعلى الحجرة كلها هو واعوانه وان كان االمر لحاجة له ان ٌسطٌر
مع هذا الجسد الرائع وتلك الشقراء التى هى اشبه بالفرنسٌات بل هى فرنساوٌة فعال وجمالها
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ذلك الذى كان امامه لفترة وهى بكل حرٌتها او مالبس البحر اال انها هى المدارسة والٌجوز له
النظر الٌها رؼم انهم كانوا فى بالد الحرٌات والشئ ممنوع هناك حتى ان ارتباط صؽٌر السن
بمدرسته وعشرها كما هو معروؾ وموجودة هناك فى الؽرب واالن هنا مع ماوصال الٌنا من
سٌئات ما نحب ان نتعلمها..وهو لم ٌحس اال وهو بها على الفراش وقد اصبحت عارى امامه
دون ذلك القمٌص الذى كان كاعدمه والٌعلم كٌؾ اصبحت كذلك وهو فوقها وقد نسئ كل شئ
خوفه من فرٌدة وحبها وما عاش علٌه وماهو فقط االن اال هذا الحرمان والشئ الذى كما لو كان
طعام ات به الى جائع سٌموت جوعا وامامه حتى ان كان به سم قاتل..وهو ٌتحول الى صراعة
فى التهم ما امامه وهذا هو حال اؼلب الشباب وما احال بهم ورؼم انتشر العوانسة بٌن نساء
وبنات العرب اال انها مازالت القٌود والمؽالة فى نفقات الزواج وما اصبح من استخدام وسائل
اخرى وماترتب على ذلك من اشٌاء جعلت من السهل ارتكب الفواحش والزواج العرفى..الشئ
الذى لم تقع فٌه دولة مثل اندونسٌا وهى تطابق كل التسهٌالت بٌن زواج الشباب واالرتباط كما
وصى الدٌن حتى الٌحدث مثل ذلك الذى نحن فٌه االن وهونعم فى هذا الحرمان كان ٌتعامل
معها بكل حنان ورفق وهى بٌن احضانه تقبال هى بعمق وحرمان شدٌد لما هى علٌه اٌضا من
التظهر بتلك القوى وما عاشت فٌه ومن اجله حتى كانت اللحظة التى هى انتهى فٌها كل شئ
واصبحت هى الفائزة بالرهان وضاع كل شئ شرفها وهو وخسارة العن من شرفها نفسه انه
سٌفارق الجمٌع ان لم ٌنزل به عقب  هلل وحده اعلم بما سٌكون او ان ٌقتل هو نفسه كما ٌفعل
السامورى عقبا له على خٌانة فرٌدة والبعد عنها والحرمان منها لمثل ما فعل هذا وفى حق من
اؼلى من احبت وكانت له اٌضا من ضمن االهل وتلك االمانات فى عنقه وهو ٌفرط وٌضٌع
االمانة فى لجظة ضعؾ الٌعلم من السبب فٌها هو اما هى تلك االن التى بٌن احضانه وتركت له
نفسها ٌفعل فٌها ذلك دون حتى اقل مقاومة وهو اذكان وجد منها اى مقاومة كان سٌبتعد عنها
النه لم ٌكن ٌاخذ مثل ذلك الشئ عنوه او حتى برضاء نفس وهو ٌقضى عمره كله هكذا مثل
الرهبان فى محراب حبها ولكن دون جدوا ومن سٌصدق وحتى لو اقتنع الجمٌع انه كان ضحٌة
وتحت تاثٌر الحرمان أل ولن ٌنفع اى كالم وهاهو قد وقع الخطاء فى لحظة لم تكن فى اى
حساب ولم تحدث معه فى اصعب الموقؾ واشد حاالت االحتٌاج وهو ٌدخل بها وٌفض الخاتم
وتخرج الدماء منها النها كانت مازالت تحتفظ بكرتها وما عاشت تحفظ علٌه منها طول حٌاتها
هى وتإام فرٌدة وتلك االم تحفظ علٌهم طول الوقت ولٌس كما هو حال الؽرب  ..وهى عاشت
طول عمرها فى بالد التعترؾ بعذارٌة الفتاة ولم ٌحدث لها ابدا مثل هذا وهى تصرخ صرخة
مكتومة من اثرهذا اللقاء...وتلك اللحظة كانت تجد نفسها فى اسعد حاالت النشوة والسعادة
ولكنها كانت فى ؼفوة وحلم فى تلك اللحظة بكل ماحدث وكؤنها بٌن الوقع وما حدث لها من
خروج لشهوتها المحبوس فٌها طول عمرها ذلك وهى تحس بكل لحظة هى فٌها وكؤنها معه
فعال بٌن احضانه وهى الٌخفى علٌها حاله هذا وما هو علٌه
............
واالهم انها وجدت نفسها تحضن فى تلك اللحظة فرٌدة وهى مازالت فى تلك الؽٌوبة بعد ان
خرجت من الحمام وذهبت الٌها وهى تعدل من ثٌٌابها وتؽٌرها لها وجدت نفسها قد دخلت فى
تلك الؽفوة وخرجت منها تلك الشهوة بعمق شدٌد واحساس لم تذق مثله من قبل وهى تعٌش
وتعاٌش هذا االمر فى خٌالها او مع تلك التإام كابنات مع بعضهم البعض وما كانوا ٌروا
وٌشاهدوا من افعال تلك االم وما تدٌر وما ٌفعلوا هم مع بعضهم البعض حتى ٌخرجوا مابهم
ومعهم اٌضا تلك االم وهم ٌقضوا اللٌل بٌن هذا االمر للخروج من القلق وحالة ماتعٌش تلك االم
وحرمان تلك البنات واالهم ما كان ٌراد الٌهم من وجود مثله مع تإامها ٌعٌش معها وهم ٌطلقوا
العنان الافكارهم تلك وما ٌحدث والٌصدقوا اى شئ ؼٌر مافى راسهم االبعد ان ظهرت فرٌدة
بٌنهم وهم ٌقلدواها فى كل شئ فى حٌاتها وهى االم الصؽٌرة لهم وظهوره هو االخرى لٌتاكدوا
بكل صدق من تلك الطهارة والعفة..وحتى وهى بٌن احضان فرٌدة هنا وما ٌتمتعوا به من كل
احضان بٌنهم وما ٌسهروا علٌه طول لٌالٌهم من تلك االفالم واالباحٌة اال انها التحس اال انهابٌن
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احضان امها ولم تحس بمثل ذلك الشعور الذى وجدت نفسها وكؤنها تحت تاثٌر تنوٌم مؽناطٌسى
تقوم وهى كما كانت فى تلك الؽفوة بنفس ذلك القمٌص وما اصبحت علٌه من خروج شهوتها
المخطلطة بذلك العرق وما هى فٌه رؼم برودة الجو..وهى تذهب نحو باب الؽرفة وتضرب
عرض الحائط بالرهان وبكل شئ وهى الترٌد االن ؼٌر ما عاشت فى تلك اللحظات من متعة
وان واصل االمر لشئ ٌكٌفى ان ٌكون لها زوج وتهرب معه او تذهب معه الى اى مكان هو
ذهاب الٌه ان تركتها فرٌدة وتلك االسرة واالهل هى لن تخلى عنه وستظل معه حتى ان
رفض..وهى تفكرفى كل ذلك واخذتها االنانٌة فى كل شئ ونسٌت انه ٌمكن ان ٌحدث اسواء من
ذلك ان وقع تحت تاثٌرها وما ترٌد وهى على ٌقٌن مما حدث فى الحلم سٌحدث دون اى مقاومة
منه لها وهى تعلم مدى قوتها وتاكٌد ما حدث وماهى علٌه االن من كل جذابٌة لٌست لها وحداها
انما الاى امراة كانت فى مثل ذلك االمر وبنفس الوضع وتدخل على محروم تسلمه نفسها..حتى
سٌدنا ٌوسؾ وهى تعلم بالقصة التى هى عند المسحٌن والمسلمٌن والٌهود اٌضا وما حدث معه
من لحظة كاد ان ٌضعؾ فٌها وامراة العزٌز تروضه عن نفسها لو النجاة من الرب والبرهان
...............
وهى تدخل علٌه الحجرة وهى تعٌد نفس ماحدث فى الؽفوة وهى تظن انه مازال بالحمام ولم
تعلم كم مر من الوقت علٌها فى ذلك وهى لن تندم على ماتفعل وهى االهم انها تعلم انه سٌكون
ملك لها بعد ذلك ولن ٌهون علٌه تركها كما تعلم عنه من شهامة..وحٌن كانت فى الحجرة وهى
مازالت على نفس الشئ من ذلك ومماحدث فى تلك الؽفوة وهى تتجاها الى حٌث الحمام..كانت
اول المفاجاء انها وجدته جلس على ذلك الكرسى الشٌزلونج مرتدى ثٌابه تلك التى وجدها من
ذلك الترنج وهو ٌعبث فى الهاتؾ كما ظنت اول االمر انه ٌعلب علٌه او ٌتصفح من النت
الموجود على الخط او اى شئ..االنها سمعت صوته وهو ٌتمتم بما تعرفه وتمٌزه من قراءة
القران الموجود على الهاتؾ كا مصحؾ مكتوب وهى كانت تذكر ذلك حٌن كان ٌجلس لٌقراء
القران هناك فى البٌت فى لندن وهم كال من هم حوله منشؽلٌن فى ما كانوا ٌماروس من اعمال
مختلفة لهم جمٌعا من اول االم الى كل وحدة منهن..ومن قبل ذلك حٌن كانت فرٌدة وحتى امال
حٌن كان ٌقراء القران وهم بكل حب له وحب لسمع منه ومن تلك االسطوانات التى كانت
التنقطع عن التشؽٌل فى تلك الشقة وما كان دائما ٌجعل كل من حولهم فى الحٌرة طول الوقت
فى كل مكان كانوا فٌه وهم الٌستطٌع احد ان ٌمٌز من هم مسلمٌن اما نصارى..وهو باالخص
وتوجده فى المسجد واالختالط بكل من فً المسجد والتعارؾ بهم ولكنه لم ٌنضم الى اى منهم
ؼٌر لدوروس العلم والفقة وتعلم القران وهم جمٌعا كانوا مشدوٌن الٌه والعجب وهم ٌروا معه
فرٌدة وان كانت هى منطقٌة بعض الشئ فى مالبسها..اال تلك امال وما هى علٌه وفرٌدة بحكم
دراستها وماهى فٌه ومعرفة الكثٌر بها من الشباب فى المساجد كازمالء معها ولكن! هى
المفاجاء انها اخت الاحد الزمالء واالخوه المحبوبٌن لهم فى المسجد..ونفس الشئ وماحدث
معهم اٌضا بعد االنتقال الى القاهرة والسكن فى شبرا والكنسٌة والمسجد فى نفس الحٌرة اخواه
مسلم ومسٌحٌة وبٌنهم حب شدٌد لم ٌفلح احد ان ٌفرق بٌنهم ابدا...وهى لم تجد شئ وهى تحاول
التمسك وهى تقول له وصوتها الذى به اؼراء وهذا الثؽر المرسوم ومنظرها ذلك الذى الٌقاوم
ابدا
_مالك قعد لٌه كدة هنا لوحدك..وهى بتلك اللكنة المخلوطة للعامٌة التى تعلمتها بقوة من العٌش
هنا مع للؽتها الفرنسٌة واالنجلٌزٌة التى تعٌش بها وهى لم تكن بحرٌتها ابدا فى حدٌث اال وهى
مع التإام وتلك االم وفرٌدة وحتى معهم هم االثنان لم تكن تكالم كثٌرا او هو االحترام لها من
هم االثنان كا استاذة ومدرس لهم وهم الٌعرفوا االانها المدارسة كما تعلما هنا من الصؽر و
المدارسة هى المدارسة .حتى لو كانت صؽٌرة السن ورؼم الحرٌة التى كانوا علٌها حتى ان
كان على حمام السباحة او مصٌؾ او رحلة اوحتى وهم مع بعض فى نفس الحجرة للنوم او
اللهو او اى مكان مع بعض به فى ذلك القصر هناك مع تلك االم بعد ان فكت القٌد عن تلك
الفتٌات بكل حرٌة لو جودهم معهم حتى حمام السباحة الذى الٌدخله احد علٌهم تلك البنات حتى
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تلك الشؽاالت التى من كل البالد اال فئة معٌنة بعٌنها بمواصفات خاصة لتلك الخادمات داخل
الجناح الخاص بمعٌشة هإالء الفتٌات واالم وهى معهم كما لو كان (حرملك) فى قصر احد
الملوك فى حكم مصر من االتراك..وهو الٌرى فٌها شئ ؼٌر ما كان بٌنهم فٌما سابق وهو ٌرد
علٌها وهو لم ٌرفع عٌنه فٌها االبحدود كؤنها االخت او االم له ولٌس كما كان مع تلك التإام وهو
ٌفعل معها مثل فرٌدة ولكن بشئ مختلؾ وهى الحرٌة على عكس قٌد فرٌدة االم .اال انه دائما
هناك ذلك الحائل الذى هو فرٌدة التى لٌست تإام فقط ونفس الطعام وكل شئ فعال كؤنه فى
احضان فرٌدة وهو الٌخرج عن اى حدود وان حدث ذلك لن ٌكون اى مانع منها هى تلك التإام
وهى بكل حب تسلمه نفسها وحبها له من قبل رإٌته وترحٌب لٌس االم بل فرٌدة وهى كانت
ستزوجه لها ومع ماهى فٌه تلك التإام من شقوة وتربٌة اروبٌة اال انها فعال ملتزمة ولم تخرج
عن حدود الحب فقط واالمان الذى كانت فٌه معه على نفسها فى كل مكان واحدهم واالوقات مع
بعضهم البعض هم االثنان والحب الذى ارتح فٌه معها تلك التإام والعوض عن حرمان حب
فرٌدة التى فعال هى االم ولكن اٌضا السؾ هى فرٌدة التى صورتها تظهر له مع كل للقاء الاى
امراة ٌقابلها وتكون جدر مانع فقال لها
_ المفروض اقعد فٌن
_انت مش جاى عشن تقعد معنا
_طب انتوا ناٌمٌن
_واٌه الجدٌد فى كدة ال ناٌم فرٌدة وهى معك على كدة طول عمركم وانا اهو لسة صٌحٌة
وبعدٌن احنا كن بنام كلنا مع بعض من ساعة ماظهرتم معنا وباء الطبٌعى مع وجودك ان نكون
فى مكان واحد ودا اساس ال كان بٌنك وبٌنها واحنا برضة بعد كدة وهنا احست ان الحوار
سوؾ ٌاطول وهى تزاد للهٌب والشئ فى راسها ؼٌر ما كان فى تلك الؽفوة ولم تجد اال نفسها
بٌن احضانه وهو جلس قبل ان ٌنتبه الٌها وكادت ان تفعل ما قد عاشت فى تلك الؽفوة وهى
تضع فمها على فمه وهى تخرج منها تلك الرائحة لما حدث لها فى تلك الؽفوة..وهو ٌرى
الشٌطان بالفعل بداء ٌسٌطر على الؽرفة ورائحة الخمر التى كانت تفوح من فمها االانه كان
مازال ٌقراء وكانت سورة مرٌم وهو ٌاخذ راسها بٌن صدره بحنان وٌمسح على شعرها ذلك
االصفر مثل خٌوط الذهب وهو مازال على نفس القراءة لم ٌنقطع ولم ٌشمازا من تلك الرائحة
التى تنبعث منها وما تثٌره اٌضا من شهوة فى النفوس وهى على تلك الحالة وبتلك الثٌاب التى
هى فعال عارٌة بها وهى بٌن احضانه مكشوفة السقٌان وذلك القمٌص الذى لم ٌؽطى االن االشئ
وحد فقط..وهو اذ كان فى لندن االن كان سٌكون ذلك الشئ التناسلى واضح لعدم النظافة اولعدم
االهتمام بتنظٌؾ كما هو الحال هناك او ترك ما علٌه من زوائد فى ذلك المكان ولكنها هنا او
من بعد ظهور فرٌدة وهى وتإام فرٌدة اهتمت بهذا االمر وكل االشٌاء التى تفعلها فرٌدة وان
كانت تلك التإام من قبل كانت تعلم ماهى التعلٌم واالصوال لعربٌات لما تربت وتعلمت بٌن
اٌدى عربٌات ومسلمات ولكنها كانت من الكسل هى ومارى لٌس اكثر فى ذلك..واالن وهى بٌن
احضانه كلما حاولت ان ترفع راسها لتحاول تقبٌاله كان هو ٌقراء بهدوء وثابت وٌقبال راسها
حتى بداءت تدخل الى نفسها بعض الراحة والسكٌنة وهو ٌملس على شعرها بحنان رؼم مافى
نفسه االن من جحٌم وهو ٌقول فى نفسه (هل سوؾ اعٌش طول حٌاتى فى ذلك السجن محروم
من طعم اى امراة بسبها هى وها هى الفرصة والشئ والمانع) ولكنه ٌحس انه وهى االن تحت
تاثٌر النفس والشٌطان الذى سٌطر على الحجرة وهى اٌضا واضح انها االن ستفعل اى شئ
وٌمكن ان تخفى ما ٌحدث او ٌعود بعد ذلك االمر الى زواج او اى شئ..ولكنه تذكر فرٌدة مرة
اخرى التى لن ٌخفى علٌها االمر حتى لو كانت لٌس تلك الؽٌوبة واالهم اٌضا االن الدٌن الذى
ترب علٌه وهو ٌتذكر االن اٌضا موالنا وعمر الذى تحرك قلبه لها وهى اٌضا .ونعم االن هى
لحظة كما لو كانت (تورتة) جمٌلة ولكن حٌن تفتحها من الداخل تجد بها قطة مٌتة وهو ٌنظر
لصور الجمٌع من كانوا معه وما ٌمكن ان ٌعود بشئ اجمل وها هى قد احست ان الرهان انتهى
االن انتهى لها ومهم كان الذى سوؾ ٌحدث بعد ان تكسب لٌس هام االن اال ان تحصل على
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ماترٌد فقط وحتى لو هربت معه او اى شئ وهو لن ٌتخلى عنها ابدا لورحلوا مع بعض الى اى
مكان وحتى جبروت فرٌدة لن ٌهم لما تعلم عنه اوال من شهامة لن تجعله لن ٌتركها رؼم ما
سمعت هى من قصص البنات التى من العرب وهى تسلم نفسها بكل سهولة الاى شاب وهو
ٌخاؾ من االرتباط بها بعد ذلك وحتى لو فعل من االنسانٌة فى ذلك لستربها وهذالم ٌكن
موجودة فى اروبا او تلك االٌام اال انها هى كانت تعلمت من مصر فى طفولتها وهى هنا ذلك
ومن ابواها ومن من حولها من الجٌران وهى تعٌش هنا وبعد ذلك من تإام فرٌدة وتلك االم التى
كانت تظن انها ستكون العن من امها الفرنسٌة..ولكنها وهى االن تحت تاثٌر النفس التى اخطر
على االنسان من ابلٌس وكل االؼرات.وفعال ماذا ٌحدث االن فى الحجرة؟ هى اصبحت لونها
مختلؾ كانها احد ؼرؾ جهنم او بٌت من بٌوت الجان االحمر ولكنه كان بكل قوة ولم ٌحاول ان
ٌنظرالى سقاٌها والٌلمس اى شئ اخر من جسدها وهى تحاول ان تخرج ٌداها لتعبث فى وجه
او تنزل بها الى منطقة الخصر بصعوبة لتحاول لمس عضوه او االثارة له ولكنها لم تفلح..وهو
ٌقول لها بكل هدوء وما تدرب علٌه من اصعب من ذلك لماٌمكن ان ٌقبله اثناء تادٌة عمله وهذا
الذى سقط من حساباتها ومن اهم من تلك التدربٌات الحٌاة بٌن احضان فرٌدة وهو لم ٌكن لها
اى شئ من االهل لهو والهى وكان ذلك اقوى تدرٌب للنفس وهو ٌعٌش معها ومع امال والكل
وشرى تلك ذات الجسد الذى هو اشبه للنجوم هولٌود ونجمات االفالم العالمٌة وهى بلونها
الخمٌرى الرهٌب المالئل الى االحمرار كما لوكانت من الهنود الحمر وذلك الجسد الرٌاضى
وكل ماتحمل من طؽٌان انوثه وهى اول حضن له .ومن بعد كل تلك النساء التى كان لهم ابن او
اخ صؽٌروما كان من نتائج اقوى حٌن عاش فى بٌت الحج جبر وهو ٌجلس اوقات كثٌرة مع
تلك الؽادة التى كانت كما لو مثل تلك الدوامٌات الجمٌلة التى التقوى على رفع عٌنك من علٌها
وجمالها الذى الٌقل عن جمالهم هم وما فٌها من حالوة روح وجذابٌة اقوى من جمال الوجه
وهذا اول ماكان ٌعطى فرٌدة الثقة فى كسب الرهان..وقبل ان ٌدخل العناد الى عقلها وٌنقالب
االمر االن للفوز بالرهان حتى على حساب عذراٌتها ولن ٌفلح االمر من االنقاذ لها الن فرٌدة
فى تلك الؽٌوبة التى هى على هواها وبارداتها كى تتمتع بنوم للبعض الوقت بعد عناء ما كانت
علٌه فى ؼٌابه رؼم مالدٌها..ودودى التى ٌمكن ان تكون فى قمة نشوتها االن وممارسة ما تحب
مع تلك الخادمات وهى تعٌش لحظات الشذوذ التى اصبحت من طبٌعاتها من كثرة ما عاشت
وهى تمارس تلك التجارة والكسب منها وهى تظن انها رجل ٌجب ان تكون تحت اقدامه النساء
وهو صاحب تلك المملكة من العبٌد فى ذلك الرق من نساء ورجال..واالن و هنا بعد ان وجدت
مثل هإالء عندها ولكنها كانت تفعل هذا اٌضا التقتل خوؾ ما فى داخلها او على ؼٌر رؼباتها
بعد ان اصبحت هنا فى هذا الوطن الذى تحبه كثٌرا وتعشقه وهو به احلى ما كان لها فى كل
تلك الدنٌا ذلك الزوج ابو تلك البنات من احبت ولن تحب ؼٌره ابدا الى االن ولكنها االن اٌضا
اكٌد مثل فرٌدة ذهبت لتعٌش كما تشاء او حتى تركت ذلك االمر اللٌلة وهى تخلد للنوم هادء
بعض الوقت او طول اللٌل وٌحدث ما ٌحدث وهى تعلم انه اذ كان هناك شئ فلن ٌصل الٌها ان
كانت فى مخدعها..وحٌن كان االمر ٌنقالب قال لها وهو ٌحضن راسها بقوة
_مش مارى ال عاشت طول حٌاتها تحارب عشن تفضل على مبداء ومحدش ٌجراء كان
من اى جنسٌة ٌرفع عٌنه عشن ٌبصلها حتى لمجرد سإال فى المحاضرة تجاى دلوقتى بكل
سهولة تسلم نفسها مارى تقعد واحنا ال نروح ونطلب ودها ونبوس تراب االرض عشن ترضة
تبص لٌنا مش لمسة من اٌدها..وهو ٌقبال راسها وهو ٌكمل بنفس الثابت
_مارى ال حاربت الكل واولهم امها عشن تعٌش عذارء بتول لحد ماٌجاى الٌوم ال ٌجاى فٌه ال
ٌتمنى بس كلمة منها مش هى ال تلمٌذا عندها راح ٌخدها كدة بسهولة..فقالت له وهى تنهار
وبكل صعوبة
_التلمٌذا دا عارؾ ٌسٌطر على االستاذة..فقال لها
_أل االستاذة هى ال بتسٌطر وقوٌة وٌارٌت تشوؾ ان كفاحها طول حٌاتها راح تكون اٌه نتٌجته
من اسرة هنا فى مصروناس تمنى رضاها..وهى تحاول ان تقبال فٌه بقوة لكنه قبال راسها وهو
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ٌضمها الى صدره فى حب ابوى وهو مازال ٌقراء على راسها بعض االٌات وٌمسح على
شعرها ..حتى ذهابت بٌن احضانه فى ؼفوة وراحت تحلم بعمق ومر علٌها شرٌط حٌاتها من
بعد وفاة ابٌها حبٌبها الذى لم تحس بمثل هذا الحنان من بعده وهى كانت تجلس نفس الشئ معه
كما هى بٌن احضان أمر االن وهو ٌعٌد فى مخٌلتها ما كادت تصل الٌه بعد ما تعلمت من ابٌها
ومن هنا ماهى الفتاة العربٌة وهى تعود مع تلك االم التى ما ان عادت الى مواطنها وانجرافت
الى طرٌق الشهوات وحرٌة فرنسا و تلك الحٌاة هناك وبداء الصراع بٌنها وبٌن امها على
الحافظ على شرفها اوال والحلم لما هى فٌه االن .وقبل ان تدهور االمور بها وتذهاب لطرٌق
الضٌاع من الرؼبات واالؼرات وعدم قوتها للمقاومة امها ومن حولها..كانت ارادة  هلل عز وجل
لها ان تكون عشق لتلك التإام اخت فرٌدة من اول للقاء بٌنهم هناك وهى فى رحلة ترفٌهٌة مع
امها وحراسها والتعارؾ بها و بتلك االم التى تاخذها عوضا لفقد تلك التإام والتى كانت هى
االبنة الثالثة ومارى التى ازادت حبا هلل الذى انقذها فى اشد تلك االوقات والحب لتلك االم وتلك
االسرة فى قصة االنقاذ التى لم تاخذ وقت فى ٌد تلك االم وهى تشترى تلك الفتاة كما لو كانت
من تجارا الرقٌق االبٌض وهى كذلك اال مع تلك مارى التى كانت فى اول مراحل التعلٌم فى
جامعة السربون وهى تجعلها من اول لحظة ابناتها..وعندما افقات من تلك الؽفوة وهى فى شئ
اخر التعرؾ ماذا تقول ؟وهى بٌن احضان من حافظ علٌها ولم ٌستؽال ماهى فٌه وهى ترى
صورة ذلك الذى احست بحبه اللٌلة وكؤن الحجرة لٌست هى وهى تقوم شاردة وتجاها الى الباب
وهو قبل ان ٌقؾ او ٌعقب علٌها او حتى محاولة مساعدتها وهى تتسند على باب الحجرة وهى
تقول له وهى عادت لقوتها بسرعة وهو ٌكاد ٌقؾ لٌذهب الٌها وهى تقول له
_لو كان حاصل حاجة بٌنا دلوقتى تفتكر كان ممكن ٌترتب علٌها اٌه..وهو ٌنظر الٌها والٌجد
ماٌرد به علٌها وهو ٌهز كتافٌه وٌفتح ٌده وهى تعقب وتقول
_ٌعانى من النهارد ال راح ٌبصلك بس بعٌنه انا راح اعمٌه..وهى تقولها بكل طالقة وهى تكمل
_ كان ممكن االمر ٌكون عادى او اكترعلى بس بالنسبة لك انت باالخص االهم هو دٌنك
وهنا قال لها بسرعة
_انا بحترم دٌنى وتعالٌمه وتقإى  هلل..فى هدوء وهو ٌرد علٌها فقالت له وهى وجهها تؽٌر
وازاد حمرا
_انت كسبت دٌنك فعال وكسبتنى انا وكل ال معى وال معك وتربٌتك ال مرحتش هباء ابدا
واالهم ان مرٌم راح تكون اختك بنتك اى حاجة تحبها وراح تسمع احلى حاجة دلوقتى انا راح
اعملها عارؾ هى اٌه..وهى تخرج وتنظر له وهو قد انشراح وجه وقلبه وهو ٌحس بما ستفعل
وهو ٌتمتم بصوت مسموع
_كسبت دٌنى الحمد هلل
................
وقبل ان ٌتحرك لها كانت داخلت الى تلك الحجرة االخرى التى تنام بها فرٌدة وهو الٌعرؾ ما
ٌفعل وهو ٌرسل تلك البداٌة الول االحداث اللٌلة المثٌرة الى عمر وهو ٌخرج الى تلك البلكونة
التى تطل على تلك الحدٌقة وحمام السباحة ومع ماهى فٌه من جمال تلك الحدٌقة التى فى للٌالى
الربٌع والصٌؾ تكون ارإع ما ٌكون اال انه لٌس لها اى طعم معه وهو اٌضا نفس االحساس
الذى موجودة فٌما هم علٌه هإالء الفتٌات واالم وكؤنه ٌعرؾ وٌحس بذلك لهم..ولكنه االن فى
هذا االنشراح لما حس ولٌس لما سمع فقط وهو ٌإمن انها صادقة الٌعرؾ لماذا؟ حتى كان الرد
على رسالته من عمر وهى كانت الكلمات لما قال له من قبل فى اول اللٌل والسهرة وهو ٌقول
له ( انك انت السر) ثم رسالة اخرى له من عمر ٌعقب على رسالته االولى تلك وكان لٌس
السهر له وحده االن وال لمن ٌرقب وٌتربص وٌعدد االعدادت لحرب التى هى فعال ستكون
حرب لمن ٌعلم على االقل من هى وما القوة االن بعد انضم هو الٌها ومن قبل دودى تلك االم
الرهٌبة ولكن على االقل من ٌفكر اما بؽروراو الٌعرؾ ومنقد وراء شئ محدود او شئ اخر قد
تم االعدد له ولن ٌكون صعب على من ٌرٌد الوصول الٌها االن اى شئ فعله مهم كانت نعم هى
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كانت من قبل قوة ولكن االن هناك الكثٌر من التؽٌر والمانع من احداث ومتؽٌرات واالن كانت
الرسالة التى هى تعقٌب على الرد والتى كان رد على ماقال موالنا العمٌد طه االب على انه
ستكون هناك اللٌلة بداٌة لخٌر وفرحة..وعندما كانت فى الحجرة والدموع تمالء عٌنها حتى انها
لم ترى اى شئ وهى تحاول ان تتجاها الى الحمام ألؼتسال والتطهٌر لتسقبال االمر الجدٌد وما
سوؾ ٌترب علٌه االمر وما ٌحدث ولكن الشئ وهى معه هو ومن حوله من هإالء االصدقاء
ولٌس فرٌدة التى التعلم ما هو استقبالها لالمر هذا ولكنها تعلم بفرحتها واالكثر تلك التإام وحتى
دودى التى لن تمانع فى شئ النها من ٌوم عاشت معها لم تجد منها اى مانع فى حرٌة االدٌان
وذلك لٌس لحرٌة تلك البالد هناك وانما لما كانت ترى من كل ما تفعل مع ابناتها وهى اٌضا من
تربٌة ٌاتى من نتائج لم تكن فى بالد الحرٌة التى بها كل شئ متاح ولكن ٌاتى بكل سٌئ واسواء
من رمى البنت الامها بعد ان تكبر فى اى ملجاء او ؼٌره من تلك االشٌاء التى على اقل لم تكن
مثل ماحدث االن واٌضا هذا الذى ٌحس علٌه هذا الدٌن وهم كانوا ٌروا وكل نساء اروبا
واالجانب كٌؾ هو الوفاء وبر الوالدٌن والبٌان الواضح االن لمكسب فرٌدة للرهان وبالحب
وهاهى تنزل بالحب عن او ما طلب منها فى اول الرهان لكنها فعال كانت تفكر فى هذا االمر
من قبل لتكون مع حبٌة قلبها واختها واستاذتها تلك التإام فلاير  ..ولكنها توقفت فجاء على
صوت فرٌدة وهى جلسة فى الفراش وعلى وجهها ؼضب وعٌنها ٌخرج منها الشرار فى منظر
للمراة الشٌطانٌة فعال..هذة الرإٌة التى ان مرت علٌهم مرة واحدة فقط وهم جمعٌا كانوا فى اشد
حاالت الرعب منها حتى تلك االم وهى فى قمة قوتها انذاك وهى من ترعب الجمٌع ارتعدات
منها وهى على ذلك المنظر وهى تقول لها..ومارى التعرؾ لماذا لم تخاؾ منها تلك اللحظة؟
رؼم ذلك الرعب الذى لما ٌقوى علٌه اشد من كان هناك من عمالقة الرعب فعال ..وهى تقؾ
تنظر الٌها بكل ثابت لعلها تقراء ما حدث االن بٌنها وبٌنه ولكنها فى حالتها تلك تفقد كل سٌطرة
على حواسها وباالخص ماٌخص صؽٌرها هذا..وال اى شئ ؼٌر شئ واحدة وهو استخدام قوة
الشر التى تخرج منها لدفاع عن نفسها او من معها ان تم علٌها السٌطرة تحت اى ضعط او
تاثٌر اى نوع من قوة تسخدم لمثل قوتها ولٌس من االشٌاء اخرى الصؽٌرة لمثل قوتها كالتى
تستخدم للتخدٌر اوؼٌره فى الخطؾ .واالكثر حٌن تترابط بقوة اخرى مثل امر وهو ٌفسد على
الكثٌر كما سبق مما ارداو او حاول ان ٌتعملوا معها بنفس تلك القوة لهم اٌضا وهو ٌفسد تلك
االشٌاء كما لو كان القوة المشتركة بٌنهم ..واالن وهى كانت تتحدث بكل سخرٌة وتهكم وهى
جالسة ولم تتحرك بعد وهى تقول لها كلمات التعرؾ مارى معنها بعد
اٌه عروستنا داخل الحمام كدة على طول مش تفرجنى على المندٌل ال علٌه دما شرفهاواباٌض لٌالتها وال أل و طلع رجل وعرؾ ٌدخل علٌكى وال فاضحنا ومعرفش ٌعمل حاجة
بس انا واثقة فى رجالته وال كنت مخدوعة فٌه طول العمر والانتى باء ال مش بكر وشؽل بتاع
بره بس برضة انا واثقة فٌك ها ٌاله تعالى فرجٌنى عشن ازؼراد وافرح البٌت
ومارى تنظر لها بقوة والتخاؾ وهى ترد علٌها بثبات ودون خوؾ وهى تقترب منها وهى تقؾ
على مسافة بٌنهم وهى تقول لها
_اٌه زعالن انك خسرتى الرهان واٌه انا قلتلك لمجرد جمالى بس هى لحظة وبعدٌن هو برضة
ملهوش ذنب مش لعبة بٌنا وهو واحد محروم..فاصفقت لها فرٌدة وهى ترد علٌها وقد عجزت
بعض الشئ او اصابها شلل فى شئ لما ٌحدث لها من ذى قبل اال فى مرضها السابق وهى
التاكد تصدق نفسها انه ٌمكن فعل ذلك حتى ان كانت هى السبب فٌما حدث االن..واالهم وهى
تقول لها بعد ذلك التصفٌق
_صح هى لعبة بس خالص انتهى امره وحٌاته ان صح القول بس االهم شرفك ضع وبمزاجك
انتى عشن االتفاق انه ما كانش ٌواصل للشرؾ مش دا االتفاق بس على هواكى وانتى كان
ممكن ٌجوزك باالرضا لكن انتى عارفة انك كدة راح تملكٌه عشن تصحٌح الؽلط ال حاصل
برافو بس صدقنى انا مش راح اطرده والاطلعه من حٌاتى انا راح اقتله ادامك دلوقتى وانتى
عارفة ومش راح اعمالك حاجة انتى ال كاسبتى ماتخفاٌش تعالى باءعشن تشوفى تنفٌذ المكاسب
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وتاخدى رهنك..وكانت تتكالم وكلها حقد وؼٌرة وتاكد ان ٌضٌع صوتها وٌمكن حٌاتها وهى
تخذل فى حبها وهى تظهر تلك االنانٌة بهذة القوة..وبالفعل خافت فجاء علٌها مارى ان تصب
بشلل او اى شئ وهى ترى انها تحاول النهوض وان تمكنت ٌدها منها او منه هو لقتالته بال اى
رحمة وهو لن ٌدفع عن نفسه ابدا ولكنها كانت تود ان تعطٌها دراس او اى شئ ولكنها احست
انها فعال فى صدامة قد تإدى بحٌاتها وهى تقترب منها بسرعة وهى تنفجر مارى فى البكاء
حتى ظنت فرٌدة انها ندمت على ما فعلت وهى بال اى خوؾ ترتمى فى احضانها وفرٌدة التاتى
بااى حركة ومارى تقبال راسها وهى تاخذ ٌدها تحركها الى فمها تقبال فٌهما بقوة وهى تقول
لفرٌدة
_ال ٌاقلبى اوعى تخافى عرفتى تربى انتى ال كسبتى.انتى كسبتى..وهى فى اشد حاالت
االنهٌار ان تكون تسبت لها فى مكروه اوعاد الٌها ذلك المرض الذى كانت تعانى منه وهى
تسمع به وما كان هولها ومعها انذاك فٌما حدث وتم ذكره اٌضا اللٌلة ..وهى تبكى بقوة وهى
بٌن احضانها وهى تقول لها
_ فرٌدة امى الصؽٌرة قلبك ورجلك طاهر وبٌاخؾ ربنا وراح تسمعى احلى خبردلوقتى ٌثبت
انه نعم التربٌة والثقة فٌه انا خالص اسالمات وراح انطق الشهادة اهو ادامك وادام الكل وربنا
اعلم انا بقولها بكل حب مش عشن خسارة الرهان والزى ماكان ال انا ماتلمس منى شعره واحدة
وانا بٌن احضانه سمعنى ٌاقلبى وتقدرى تاكدى مش من عذرٌتى وبس والانا بكدب عشن ادرى
علٌه وانى حافظت على نفسئ وعمل معى الجزء ال اتفاقنا علٌه صدقنى والدلٌل اهو (اشهد
االاله اال  هلل وان محمدرسول  هلل)..وهنا لم تحس باى شئ اال وفرٌدة تطلق تلك الزؼارودة منها
وهى تعود لصاحتها كما حدث معها من قبل فى مرضها بعد ان عادت الٌها صحاتها بعد معاناة
المرض والعالج فى شئ ؼرٌب حٌن كانت بٌن ٌده وهو ٌقوم بتشطفاٌها ذلك المشهد الذى كان
ٌتذكره اثناء وجود مارى بالحمام وذلك الٌوم لم ٌنتهى اال وقد وجدت نفسها تقؾ على قدمٌها
وهاهى االن نفس الشئ وهى التعرؾ ماذا اصابها؟ او هى فى نفس الؽٌوبة ومارى التتوقؾ
عن الكالم على ؼٌر عادتها وهى قلٌلة الكالم طول الوقت حتى فى اوقات المرح اال انها ظلت
تقول لها
_انتى مصدقنى انا كنت بٌن اٌده من ؼٌر هدوم والاى حاجة ودخلنى الحمام وكان نفس ال
عمله معكى .وهو بٌحمٌنى حتى من نفسئ دلوقتى وزى ماعمل مع ابوكى بحبه برضة كان
معى بنفس الحب واالحترام صدقنى انتى مصدقنى..وفرٌدة الشئ علٌها ؼٌر تقبٌال مارى وهى
تقبال ٌدها وجهها وعٌنها وتضماها بقوة وهى التنطق بشئ ومارى مازالت على حدٌثها وهى
تقول لها
_كسب دٌنه وكسبك وكل ال حبه مصدقنى فعال كانت لعبة قذرة واى حد كان مكانه راح ٌضٌع
ونضٌع كلنا بسبب السفاهة دى وانتى عارفة ان انا طول عمرى محرومة وهو واحنا حوالٌنا
كل متع الحٌاة رجالة حولنا وتمنى الرضا وهو الستات بترمى تحت منه وتحارم علٌه لكن فعال
هو ال كسب بجد وفعال انا مكنتش راح اندم لو عمل معى اى شئ حتى لو كنت هربت معه بس
مش هو ابدا وفعال انا نسٌت حتى كل شئ فى لحظة رؼم خوفى من اهم حاجة خسرته واحنا
كلنا محتاجٌن وجوده معنا مش انتى بس وانا طول الوقت بفكر ازاى ابعد ومقربش منه عشن
اى لحظة ضعؾ مش بٌدٌنا وباالخص وانتى فى حالتلك دى ودا ال عوزٌكى تسامحنى علٌه ان
استؽالت الحالة عشن اقع معه وامارس الحب فى لحظة ضعؾ ارجوكى تسماحنى وبصى فى
عٌنى عشن تاكدى بنفسك من ال حاصل وصدق كالمى ال بقوله دلوقتى ولو عوز اخلٌكى
تسمعى منه وانتى عملة نفسك لسة فى ؼٌوبة وتشوفى اٌٌه هو وكالمه ومشاعره انا راح اقوم
واجٌبه هنا او اى مكان وتاكدى انتى..وفرٌدة الشئ ؼٌر انها تمضاها بقوة وتسمح دموعها وهى
تبكى بشدة وقد تمكنت من الكالم وهى تقول لها
_سامحنى ٌبتول ٌقلبى وروحى سامحنى..ومارى تقول لها
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_خالص ٌقلبى انتى ال تسامحنى انا كفاٌة دموعك الؽالٌة..وفرٌدة تقبال فى عٌنها وهى تلعق
دموعها بحب شدٌد وهى تقول لها
_انا مش عارفة اوصؾ فرحتى دلوقتى مش به هو انما دا كان شئ متوقع فى حسابات ناس
النهارد ال انتى عاملتٌه مش الرهان ال انتى طول الوقت كنتى بصدق خاٌفة منه وخاٌؾ علٌه
وعوزه اخوٌكى وحبٌك وكل حاجة زى انا وانا حس بكى من اول مدخل الخوؾ لكى ولحظة
الضعؾ والنفس االقوى من الشٌطان على االنسان بس فرحتى انه لسه راح ٌعرؾ ٌسد فى ال
جاى معنا وعلٌنا الرهان انا عارفة ان راح اكسبه من اول خوفك ولكن! كان االهم هو الرهان
لناس ال بره ال راح ٌكونوا اهلك..فقالت لها مارى
_ٌعانى انتى عارفة ومتاكدة ودا مش جدٌد علٌكى بس هو ذنبه اٌه وحبك وؼٌرتك ال كانت
دلوقتى واضحة وانفعالك ال بٌدٌل على مشاعرك وال فى قلبك
فقالت لها فرٌدة وهى تنهض بها لكى تذهب بها الى الحمام
_انا فعال كنت خاٌفة فى لحظة حرمان ٌضٌع وتضٌعى وكلنا نضٌع الرهان كان مع ناس تانٌة
ومش ال بتحاربنا انما ناس ال هى خالص اهلك من اللٌلة ال انتى راح تكونى بنتهم االهم من
اى واحدة فٌنا زى فلاير ال اصبحت البنت لهم من ٌوم مدخلت وسٌطٌهم هم وراح تجاى
خالص انتى دلوقتى البنت دى لكل الناس دى وال راح تختارٌه ٌكون لكى اب منهم اى واحد
وال انتى عوزها شرٌك من اى حد من بٌنهم كل ال نفسك فٌه وتعوزٌه تعالى ٌقلبى ٌعمرى
ٌروحى ٌابنتى الؽالٌة مش اختى البنتى بنت فرٌدة زى ماهو ابنى..وهى تكاد تزؼرد من جدٌد
اال ان مارى وضعت ٌدها على فمها وهى تقبال فٌها..وهى تقول لها
_مش وقته دلوقتى..فقالت لها فرٌدة
_دا احلى وقت واجمل فرحة عشن النار تولع اكترواكتر..فقالت لها مارى
_انا مش فاهمة حاجة بس حس بكلمك وال انتى بتقولٌه وانتى اكٌد ال عارفة اٌه ال بٌحاصل
وراح ٌحصل بس دلوقتى اٌٌه حكاٌة الؽٌوبة دى وانتى من امتى بٌحصل معكى كدة ول زى
الكل ماقال لما شفك حتى دودى على الحالة دى انك..ولم تكمل..وهى قد تعبت من الكالم وفرٌدة
ترد علٌها
_انى اٌه ناٌمة ول مجهداه كل كلمة سمعتٌها صح انا كنت محتاجة ارتح شوٌة طول الوقت
باجهد نفسئ والنوم طاٌر من عٌنى والكل حس بى منكم وهو بعٌد .واخٌرا كانت الفرصة عشن
ارتاح ومخى ٌاترح شوٌة انا انسانة مش من الخوارق زي ما الكل فاكر والجنٌة واال كنت
عارفت باالحصل معكى ومعه وماظلمتكٌش وظلمته انا ست عارفه ٌعنى اٌٌه ست ٌعنى ناقصة
عقل ودٌن ودا حقٌقة مش كالم وخالص..فقالت لها مارى وهى تقبال فٌها وهم ٌذهبوا الى
الحمام حٌن كانت تدخل علٌهم دودى وهى تجرى على مارى وتاخذها بٌن احضانها وتقبال فٌها
بحب وهى تاخذ راسها بٌن صدرها ومارى قد اصابها شئ من الخوؾ على عكس للقاء فرٌدة
فى حالتها السابقة المرعبة تلك..وهى تقول لهم دودى وهى تواجه كلمها الى فرٌدة بكل سخرٌة
ممزوجة بالفرحة وهى ترتب وتقبال مارى حتى التخاؾ منها
_اٌه بنت الشٌاطٌن نامت وارتحت خالص ها مارى قلب دودى خالص ال كان الكل مرهان
علٌه متخافٌش ٌاقلبى الدٌن حرٌة شخصٌة ٌاروحى وانتى زى فلاير عندى انا امك ولو كنت
عملت حاجة فى فلاير لما ؼٌرت دٌنها راح اعمل فٌكى بس انتى عارفة دودى امك كانت بتعمل
معكم اٌه..وهنا انفجرات مارى فى البكاء وهى تقبال دودى وفرٌدة التى تتاكدة بقوة من هى امها
التى وراثت منها بعض من تلك القوة..وهى تدخل على راسها تقبالها ومارى تاخذ ٌد دودى
تقبال فٌها وهى التصدق ماهى فٌه وما ٌحدث ولٌس االمر فرٌدة فقط هناك اشٌاء نعم هى على
علم بقوة فرٌدة وتلك االم التى التصدق انها تفعل وتقول االن لها ذلك وهى شرها الذى كان
ٌمالء اروبا وامكان اخرى متفرقة وافعال كما لوكانت هى القوة المحركة للحكومات هناك
واصحاب العالم السفلى وؼٌره وهى تحرق بالنار كما كان حال اروبا فى القرون الوسطى وما
تفعله الكنسٌة وهى تتحكم فى الشعوب باسم الدٌن وؼٌره من محراق والهرطقة كما فٌما وارد
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وانتقاد لرواٌات فى العصر الحالى مثل(شفٌرة دافنتشى )ل (دان بروان )المإلؾ االمرٌكى وهى
تقول لها ذلك القول وهى فعال كانت معهم فقط ام ولٌس اى ام بل كما هو حال امهات المسلمٌن
فى كل ما كانت تعلم وتربى وهى حرٌصة علٌها كل الحرص كما لو كانت هى االبنة الثالثة
لها..وفرٌدة تقبال راسها وهى تاخذها فى صدرها ودودى تضم مارى بقوة وهى التنقطع عن
البكاء ودودى تقول لهم
_الحمد لرب على نجاة البٌت والعائلة كلها اللٌلة دااهم واخطر اختبار مش ال جاى وال راح
ٌحصل كله والاى شئ لو كان الجروا الصؽٌر دا ال عامل لها زى العبد ال امها اشترته لها
الكلبة دى انا طول الوقت كنت جانبك مش لوحدى ال ومعى العبد الحبشئ عفرٌت اللٌل بس مش
عشن خاٌفٌن علٌكى آل انا والكل كن واثقٌن الحمد هلل هو انه بس فعال عشن ماٌحصالش ال
انتى كنتى خاٌفه منه ونخسره كلنا الن فعال كانت هى مش راح ترحمة وٌاعلم كان ممكن نعمل
اٌه النه لو مات فى اٌدها كان راح ٌكون ارحم من الجحٌم ال راح تفتحه علٌه وهى بتخلٌه
ٌتمنى الموت واالكتراالهل وال معه ومعها الحمدهلل ٌاله ٌابنت الشٌاطٌن مش راح تحكى على
ال حصل وخلٌكى فى ؼٌوبة على هواكى..وهم ٌسٌروا نحو الحمام معنا وفرٌدة تقول لدودى
_طب احكى انتى ماهو واضح انك لسة بقوتك ومفٌش حاجةبتفوت علٌكى اهو
وهى بكل دالل فى ذلك ولٌس سخرٌة فقالت دودى
_اماال اٌه انا ماما عارفة ٌعنى اٌٌه ماما ..زى ما بتقال هنا مش هنا برضة الكبٌر فى السوق
والبلد هو بابا وانتى عارفة انا برضة ماما مهم اعاجز ومرات الكلب بتاعك اوبكى انتى وهى
والتانٌة وال نسٌت انه ابو بناتى..فقالت لها فرٌدة وهى تقبال فٌها
_اها بابا جوزك اسم بس انما انا برضة ماما..ولسة راح افضل ماما الصؽٌرة تعالوا باء عشن
تعرفوا انا دخلت فى ؼٌوبة او نعاس كدة شوٌة لٌه..وقد اصبحت مارى فى البناٌو بعد ان خلعت
ما علٌها من مالبس ذلك القمٌص الذى كان قد خرج فى ٌد دودى وهى اٌضا دودى تخلع ما
على فرٌد من مالبس حتى تكون مع مارى وهى من تقوم بتشطٌفاهم كا ام لهم ولٌس كما كانت
تفعل فرٌدة مع مارى وفلاير بعد ان وصلت لهم وهى فلاير ومارى الٌترحوا بحب اال معها
رؼم انهم دائما ما كان ٌفضال ان ٌكون مع بعض هم االثنان فقط فى ذلك الجكوزى الخاص بهم
فى حجرتهم فى قصر دودى وهى كما لوكانت مارى تإام فلاير او اختها الصؽٌرة التى كانت
فلاير تحب ان تعٌش معها ذلك الشعور بعد حرمانها من تإامها وكما كان حال فرٌدة هنا مع امر
وهى تعٌش معه نفس الشئ من االخوة لتإامها التى حرمت منها .ولكنها كانت هى له االم ولٌس
االخت الكبٌرة بعد ان لم تحس ابدا انه اخوها او الجمٌع االباحساس االمومة التى راسخت
وترسخت فى اذهن الجمٌع هو االبن لها وبعد ان رضع فعال من صدرها اصبحت هى التحس
نحوه اال بحنان ام وحتى من بالخارج من دودى واعداء وؼٌرهم ولكن دودى اول من عرفت
بسر الشئ الذى اصبح الٌخفى على احد من قوة الرابط الروحى بٌنه وبٌنها فرٌدة واالمر لٌس
امومة او حب فقط ..وهنا بداءت وهى مع مارى وهى تعود براسها الى الخلؾ فى ذلك البنٌاٌو
وفى حالة استراخاء كم لوكانت فى عناء عمل للفترة طوٌلة وتاخذ االن حمام وهى تؽفوة كما
ٌحدث لكثٌر مما من ٌحب ان ٌنزل الماء وٌسترخى فٌه وكؤن الشئ سٌحدث بعد او كؤن االمر
انتهى وهى فى ذلك هى وامها قد تعودا على مثل تلك االمور من تعقب احداث وكلها لٌس فٌها
ما ٌبشر بالخٌر اما من هنا من أمر وحتى من معه كما كانوا ٌقولوا انها ات وهم على علم بما
تحمله وٌاتى من ورائها .وهنا اٌضا هو نفس الشئ دائما حتى من ؼٌرها هو عمل هإالء
الشباب قدٌما وما اصبحوا علٌه مثل البلظجٌة واصحاب الثوابق الشر طرٌقهم واصبحت هى
هواٌتهم جمٌعا والٌترحوا اال بعد ان ٌخضوا المعارك حتى شرى نفس الشئ ونعم هى شرها
اكثر ووافر ولكن اٌضا اعمال افندٌنا من قبل وما ٌاتى دائما ولكن كما قلنا لٌس لمثل شرها هى
فرٌدة وماظهر بعد انكشؾ سرها وقوتها ولٌس أمر وحده ولحبٌه وحبٌها اٌضا بل هإالء الكبار
من عمرها ومالهم اٌضا واالهم رؼم ما قد سمعت مارى عن زوج صدٌقتها شروق تلك وانه
مثل فرٌدة طبٌب وعالقته باامر وهذا الحب وهو ٌضحى بحبه لتلك الصدٌقة النه علم انه ٌحبها
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هذا الصدٌق وما كان من احداث كى تكون له زوجة تلك الصدٌقة..وهو ٌنزل امامه على حلبة
قتال فى شئ من افعال افندٌنا وما كان ٌفعل بهم وحتى ٌثبت انذاك لذلك الضابط وتلك االم
الطبٌة ماهو الحب الحقٌقى الذى ٌربط هإالء الشباب وانهم لم ٌندموا حٌن احبوا أمر وان من
سٌتزوجها هذا نعمه االبن اٌضا وبالفعل هم كان المانع لهم ان ٌتزوجها امر ولن ٌرفضوه رؼم
فراق العمر والتعلٌم..اال ان افندٌنا وشرى قدموا لهم برهان من تخطٌط شرى وهى تجعل من
منافسة لهم االثنان امام الجمٌع فى شكل ٌكاد ٌكون هزٌلى ولكنه كان رهٌب حٌث فعال رؼم
ماهو فٌه أمر وصدٌقه الصدوق الذى ٌظهر امام الجمٌع انه المدالل ابن العز..اال انهم اذا كانوا
امام حازم هذا او كورى هذا الرهٌب والمدرب االول لهم اال انهم الٌقفوا امامهم لٌس احترام
فقط بل بكل خوؾ ورعب اذ احسوا انهم سٌدخلوا فى عقب او تهدٌد لهم بهم..ولٌس االمر بعٌد
وان كانوا بكل احترام مع مارى تلك وهى برؼم تواجدها معهم انذاك وجو اروبا الذى الفرق
فٌه بٌن مدارسة اوؼٌره..واالهم الرعب الحقٌقى من شرى فكٌؾ هو حال هإالء الكبار وفرٌدة
التى لها نصٌب االسد من ذلك؟ اال فعال مع تإامها التى كانت بٌنهم رؼم عمرها كؤنها اصؽر
منهم ودلع دودى معهم فى االوقات القلٌلة الذى كان ٌشبه دلع افندٌنا معهم اٌضا وهم بٌن
احضانه كما كانوا اٌضا مع ابواها هى تلك التإام التى حرمت منه وحبٌب قلب امر وكوكى
وافندٌنا هذا االب الذى كان مثل دودى مع الفراق ان دودى كانت تتعامل بصورة ظاهرة
الطٌب من القوة معهم اال ان افندٌنا كان ٌضرب من تحت وهو ٌسلط تلك االم اللعٌنة كما ٌسمها
االثنان امر وكوكى فى سرهم حتى االن وهى شرى واٌضا الشباب وهو ٌظهر علٌهم العنؾ
رؼم الحب والحنان لهم وهو حزٌن علٌهم هذا االب فى سٌاسة كان لها اٌضا معنى اخرى ولم
ٌكره ابدا احد وهم بالفعل كانوا اخر العنقود وهو ٌمارس معهم بعض مما ٌحب وهم بكل حب
معه كما كان ٌفعل عادل هذا االب الحنون ابواها فرٌدة وتلك التإام واالن بعد ان كبار هم
االثنان وهو مازال له معهم من تلك االشٌاء اال انه فعال قد اصبح لدٌه ما ٌقوم به مما ٌحب من
كل شئ من قصص وحوداٌت وكل افعال هى بشكل اواخر لهو وهزل من كل ماٌاتى وٌحبه
وٌتمتع به اٌضا مع هذا الحفٌد الرسمى له وهو عفرٌت العلبة ابن شرى حفٌد افندٌنا والشباب
جمٌعا وابنة شروق التى هى حفٌدته اٌضا البنه هذا الطبٌب حازم .وابن شرى وهو قطعة من
كوكى وهو قلب الجمٌع اول حفٌد لتلك العائلة وتلك الصؽٌرة التى كؤنها تإام اٌضا معه لنفس
التوقٌت للمٌالد مع بعضهم رؼم انها تعٌش فى بلد اخر اال انها لما تنقطع ابدا ان تكون بٌن
احضان العائلة طول الوقت بكل االشكال ولوجودة جدها وجدتها الحقٌقٌون من اللواء والدكتورة
ناهد التى تلك الحفٌدة قطعة اٌضا منها وقلب الجمٌع..وهو ذلك الحفٌد ابن تلك النمرة الشرسة
التى كانت التمنى شئ فى اول حملها اال ٌكون فى شكل كوكى فقط والترٌده مثلها فى لون
بشرتها وهى تود لو ٌكون مثل االطفال اوالد الزوات التى اصبحت هى منهم والحتى ملحمح
ابواه الذى تعشقه او حتى أمر ؼٌر اخالقه ورجولتهم وكل ماهم فٌه هإالء االهل ومع حبها
الشدٌد لزوجها ابو هذا االبن لها اال انها فعال الترٌد اى شبه لهم هى وزجها ذلك الرجل بمعنى
الكلمة الذى الٌختلؾ عن كل هإالء الشباب وهو زوج االخت الكبٌرة والكبٌر لهم بكل حب منهم
ومنه بعد ان اصبح بٌن تلك العائلة وهى الترٌد ان ٌذكرها بااٌامها السوداء والفقر التى كانت
تعٌش فٌه ومرار االٌام وبالفعل ات ذلك الحفٌد وهو ٌاخذ مالمح كوكى وافندٌنا وشٌطانة كوكى
الذى الٌتركه ابدا وهو معه فى كل وقت واخالق امر وما ٌعلمه له وكوكى اٌضا وما ٌربٌه علٌه
وافندٌنا ٌكمل به المسٌرة هو وتلك الحفٌدة التى اخذت جمال امها وجدتها وقوة حازم هذا الذى
بجسده اٌضا كامالكما ولٌس اى مالكما بل كما اٌضا كااحد ابطال نجوم هٌولٌود فى افالم
االكشن وجمال الوجه وتلك الصارمة التى ٌحملها وهو اٌضا استاذ لهإالء الصؽار امر وكوكى
واٌضا جمال جدها ذلك الضابط الكبٌر ضابط الصاعقة الى ٌومه هذا ونفس وصارمة زوج ابنته
وهذا االب افنٌدٌنا ٌقوم بدوره ذلك مع هإالء االحفاد حتى ٌاتى له احد اوالده الباقٌن باحفداد.
ولٌس كوكى فقط النهم فعال جمعٌا اوالده حتى فلاير بعد ان اصبحت الحجة قبل ان ٌعلم امر
بعد هذا اللقاء الٌوم وتلك التؽٌرات وما طراء وحدث من مفاجاء مع فلاير وتكرار امر شروق
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وما اشعال الفرحة هناك وهنا ولم ٌصل بعد المر..وهنا وبذكر الحدٌث عن االحفاد والزواج لمن
االوالد له من كوكى وامر والفرح بهم ومن كان ٌشعل النار اكثر هى فرٌدة حٌن كانت تلعب
بذلك الصؽٌر وتلك الصؽٌرة و الذى كانت تلقبه برجالى الصؽٌر الابن شرى وهى تقول
_مش عارفٌنى تجابللوى حفٌد انتم االتنان..وهم موجودٌن مع بعضهم جمٌعا وافندٌنا جالس
وهى تكمل كلمها حٌن ذلك
_خالص اتنان رجاله محسبوبٌن على ومفٌش حفٌد ٌشل اسم الرجل ٌوكستى..وتشعل الدنٌا نار
وٌرد كوكى وٌقول لها
_وانتم جوزتنا واحنا معرفنش نجاٌب حفٌد فٌن الجواز وراح تشوفى ..فتقول
_جواز اٌه ٌباوا جواز انت  .اصال ٌعانى احنا فقراء ولسة بتكون نفسكم لو على العراٌس
ٌاخوى اهى كتٌر والنهارد خالص مفٌش اى مشاكل كل حاجة سهلة حتى من ؼٌر جوز بس
انتم ال شكلكم ربنا ال اعلم باء وبالش فاضٌح ربنا امر بستر..وتبداء علٌهم حفلة من شرى
وهى فرٌدة من اشعالت النار والسخرٌة بكلمتها عن انهم مثل الفقراء وهم ٌتوفر لهم كل شئ من
ثراء حقٌقى ومكسب لهم شخصى وسهولة كل شئ تلك االٌام لمن ٌرٌد االرتباط وافندٌنا معهم
فى تلك السخرٌة ورمئ الكالم علٌهم هم االثنان فى شئ مخذل لعالقتهم ببعض كما لو كان
شواذ..حتى ٌنكشؾ ما بهم من اسرار من عدم االرتباط لكال منهم فى قصة الحب حٌث امر
وتعلقه بفرٌدة والٌقوى ان ٌرد او ٌقول شئ وكوكى وقصته المخفٌفة التى كما ٌظن هو وهم
كلهم مكشوفٌن لبعضهم البعض ومعروؾ ما بداخلهم وما هم فٌه وتظل الحفلة وفرٌدة وشرى
على نفس السخرٌة وهم على ٌقٌن من شئ واحد انهم ٌعلموا لن ٌجرواء على الرد اى منهم
علٌهم حتى فى هذا الهزل وما هم فٌه من حب فى قلوبهم لمن ٌحبوا ..حتى تقول فرٌدة الكلمة
التى تلعب بها علٌهم من انهم اخرهم االثنان سٌكون لبعضهم باى شكل وهى من ستحسم هذا
االمر فى نهاٌة حبهم هذا الذى فعال كما لو كان حب عشقٌن وٌمكن حتى لحب العشاق ان ٌاتى
علٌه وقت وٌتؽٌر اال انه فعال حب الذى لٌس به اى تؽٌر وهو االخوة والصداقة البرٌئة..وهنا
بداءت لتحكى ماحدث وهى تقول لهم كما لو كان مشهد من فٌلم وهى تعٌده علٌهم بعد ماكان
من الحوار الذى قالت قبل ان تكون فى تلك الحظات من الذكرٌات تلك وهإالء االحفاد وهى
تحكى االن وهى تعود للمشهد وتلك االحداث
_طبعا ال حصل ان ال بره بٌعلبوا على ؼباء وؼرور شوٌة ناس مش عارؾ اقول اؼبٌاء
والؼرور وهو التاروالؽٌرة من شوٌة نسوان اتراك والمهم انهم برة بٌلعبوا واهى ٌاى تجاى
معهم او االمر ٌكون زى كل مرة بس الداعم كبٌر وجامد المردى انما المهم هم ٌكونوا بعٌد عن
الصورة وخالص عشن لو االمر فاشل ماٌخسروش او االهم هو خسارتى انا وٌخسرونى ودا
االهم لهم وعندهم لو فشل االمر او ٌعنى المهم اللعبة وطبعا النهارد الخطة مش انهم كان
النهاٌة لى انا وانتم وال عوزٌنه منى وانتظر جالل كمان للعبة ال عوز ٌلعب بها معى وهو
فاكر ان هو ال بٌلعب وراح ٌتصرؾ وٌنهى االمر طبعا كل دا واضح وانتى عارفة ٌادودى انما
االهم باء هو لٌه النهارد النهاٌة وكشؾ اللعب..فقالت دودى
_االمر واضح اساسا بره انه ؼٌب عنك ولعبتك ال بتلعبى بها ان طول ماهو بعٌد خالص
مخك وتفكٌرك مشلول صح
_صح بس نسٌتى اهم حاجة االتراك وافكارهم طبعا..وكانت وهى تتكالم ومارى بٌن ٌدى
دودى تسكب علٌها الماء وتمس جسدها برفق وحب ..وفرٌدة تكمل
_االتراك ال دخلوا اللعبة عشن كل حاجة واهم حاجة عندهم التارة فكارها التارال فعال
ماٌسكتش علٌه وشؽل النار بعد كدة فى شوٌة النسوان ال ولعة منى هناك انا وفلاير واحنا بنبدل
علٌهم اثناء الصفقة لرجوعنا هنا وفتح الوكالة ونارك انتى والكل لهم تار قدٌم معكى ان كان
رجل اوست ..فقالت دودى
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_ بس مش زى ال انتى والتانٌة وال عاملته هناك شؽل النسوان وجرح الكرامة على االقل انا
كان شؽل عصابات وطبعا فاكرة ال اتعمل من شٌطاٌنك وسبب التار وهم برضة بٌحربوا عشنا
كلنا مش انتى بس رؼم انها ماكنش فات على وجودهم معنا للٌلة  ..فقالت فرٌدة
_انا مكنتش عوز اجهد نفسئ فى البحث عنه وانا عارفة ان الكل ٌهمه وجوده معى واالتراك
النهارد فاكرٌن خالص انها النهاٌة وال بره هم مكبرٌن الموضوع فى رواسهم ومستؽلٌن
ؼرورهم وكل التسٌهالت واحدث كل حاجة وكل المعلومات واهو راح ٌلعبوا معنا اللٌلة وبكره
على االقل بعد ال تعمل فٌهم من شوٌة وهم بٌرقصوا عظالتهم معه زى ما (فرٌد شوقى )وهو
بٌقول فى الفٌلم .فاكرها ٌا(مرمورتى) الممثل دا والفٌلم ال قال الكلمة دى فٌه اهو دا ال حصل
هم حسوا انه مرٌض وقالوا نجرب واهو نعرؾ راح نكمل ازاى ونشوؾ طرٌقة الحرب معه
وقوته فى االختبار دا او نتهى ونخالص بس االهم هم برضة عوزٌنه حى انا وهو والدبوب
حبٌب القلب كمان وفعال ٌظهر ان كلنا افتكرنا مش االتراك ال كلنا قلنا هو راحت علٌه وبداوء
اول الحرب وعشن ٌشفوا كل ال راح ٌحصل ورد الفعل وراح نهرب ومنرجعش هنا لو نجا بٌنا
وكل شئ لهم فٌه خطة بدٌلة وشؽل عملٌات استخباراٌة وجات العربٌة ورانا وكان ال فٌها بجد
مش تفخٌم ولتمجٌد فٌه وانتى على ٌقٌن من كالمى ومصدقة ٌادود ورجالة من الوحوش ال
لوكان وقع حد منا فعال اللٌله معهم كان انتهى االمر باابشع ماٌكون علٌنا وطبعا انا هنا معندٌش
اى سالح من اسالحتى وبجدهو السالح الوحٌد هنا هو وال معه وؼٌر كدة انا مخى بجد وقؾ
ومعندٌش تركٌز ان افكر اختراع او اعمل اى وسٌلة دفاع واالٌام ال فات كنت معٌشكم على
وهم انى اعمل اى حاجة وبخترع وعندى االسلحة لكن كان االمل ان ٌوصل لى بسرعة مش
عشن بره ال عشن ال هنا ؼٌر كدة انتى عارفة ال بره هم عارفٌن راح ٌخلصوا منى امتى بس
اهم بٌقول ٌمكن تطالع بجدٌد اوؼٌره المهم برضة احنا هنا فى المكان دا مفٌش معى او تحت
اٌدى اى حاجة هنا فى البٌت دا واالهم ان احنا فى مصر ٌعنى شؽل بره مش راح ٌنافع هنا
عشن اوال اواخٌرا انا مصرٌة وكفاٌة العٌن على ومحدش من االمن عوز ٌجاى على سكتى وهم
عارفٌن ال بٌحصل وعشن مستقبله ال على كؾ عفرٌت بسبى ٌضانى ٌابنى..وهى تذهاب فى
تسبٌل حتى قالت لها دودى
_ٌعنى فعال ابنك وخاٌفة علٌه ها حصل اٌه لما العربٌة ال فٌها وحوش جات وراكم اصال احنا
خالص انا كمان عجزت وراحت على..فقالت لها فرٌدة وهى تعبث فى صدر مارى التى فجاء
وعلى ؼٌرعادتها ابعدة ٌدى فرٌدة وهى كانت تترك لها نفسها طول الوقت مما جعل فرٌدة
تقبالها بقوة على جبهتها وقد فطنة دودى الامرا وانها االن فعال صدقت فٌما نوٌت وفرٌدة تقول
لدودى
_عجزتى دا انتى اول واحدة كانوا راح ٌبدواء بٌها وٌعملوا حفالتهم علٌكى ٌموزة المهم ان
الخطة من اولها هى الؽرور وعنصر الوقت وضربة واحدة وكل شئ ٌنتهى مجرد التمكن من
العربٌة مع اول سٌطرة علٌنا والباقى انتى عارفة باء هى عنصر المفاجاء عشن مع ؼرورهم
برضة عملٌن حساب لوجود القوة زى ماحصل بره معنا احنا من خطؾ فى عنصر المفاجاء
ومش مع أمر وكوكى لما اتخطفنا اول وصلوهم لندن انما هنا اللعب فى مصر ٌعانى قالب
العربٌة وٌتم التخدٌر وهو اللعب كله على التخدٌر او ؼٌره المهم السرعة والمفاجاء واستؽالل
االمر مع مراعة ان راح ٌكون ورانا برضة قوة من هنا وعمل حساب لدا كله وأمر اول ماوقؾ
بالعربٌة بعد ماهو اال افقدهم التوزان ونزل الن ال كان فى راسه ساعتها نفس الكالم ال بقوله
عن ال فى راس داللو وتفكٌرهم وفعال مكانش فى حد من زمٌله لسة وصل على الطرٌق عشن
ٌلحقنا الن كان الموضوع متجهز ٌنتهى فى اقل من دقٌقة لو تمت السٌطرة وبعد ماطلب منى ان
اتحرك انا فعال معرفش ال حصل معى من ذهول لموقؾ او احساسى انه مرٌض ومش عارفة
ازاى حست باالحساس ال فى راسه مش قراءة افكار الن ال بٌنى وبٌنه هو احساس االم بس
وهو كل فكره لما نزل هو او احنا وطبعا انا ومارى االهم متمس شعره منا ودا كان تفكٌرى
وهو راٌح على العربٌة...................
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وهى تخٌال المشهد من جدٌد امامهم وهى تعٌد ماحدث وقد اعتدالت فى جلستها وهى تحكى ولم
ٌكن هذا بالؽرٌب اال على مارى فقط الن االم قد رات الكثٌر منهم ولٌس القلٌل من قبل وفرٌدة
تحكى المشهد وكانها لقطة من فٌلم امرٌكى..وهو ٌنزل من السٌارة وكل مافى راسه هو نفس
الشئ براسها هى وهو عنصر المفاجاء فقط الذى ٌلعب دائما علٌه الكل فى كل االحوال ومع
جمٌع اشكال القوى المختلفة الن من ات ورائهم هم ٌعرؾ من هى او من هو او على االقل من
رإٌة احداث الٌوم ولكن هو عنصر المفاجاء لٌس اكثر وان كان من بالسٌارة االخرى كان ٌلعب
على شئ واحد اوال وهو قالب سٌارتهم التى هم بها او اى شئ من تلك المشاهدة التى تكون اوال
فى صراع السٌارات كما هو الحال مع محترفى القٌادة والسابقات التى تقام فى اروبا
واستخدامها هنا فى مصر واستؽالل هذا االمر وهم ٌظنوا انه لٌس من تلك المهارة التى من
الواضح لم تصل لهم عنه ولكن كان هو من بداء فى احترافٌة واصابهم واربك االمر وهو من
فجاءهم  ..وهو االن امامهم الشئ ؼٌر هو او تلك النساء كلهم فاجثاته قبل ان ٌصلوا الى شعرة
واحدة منهم وهو كان بٌقٌن مما تقول لهم االن انها لٌست معها اى وسائل دفاع بعد ظهوره لها
الٌوم واالن وهو امامهم وٌتجه الٌهم بقوة كادت تهز قوة من بتلك السٌارة االخرى .وهم كان
اول ما فى رإاسهم فعال تلك الفرصة وهو امامهم ان ٌمروا علٌه او على االقل لو بضربة
بسٌارة ضربة التإدى بحٌاته النهم ٌرٌده حى وتكون الفرصة وهم من القوة واالحتراؾ وتلك
الفرصة الذهبٌة التى من الواضح فعال انها لم تكن فى استعداد الاستخدام سحر او عقار او ؼٌره
من افعالها ولم ٌخطر ببال من بتلك السٌارة نزوله ذلك وهو ٌتجه الٌهم وهذا االربكاك الذى
ظنو انه ؼرور اٌضا منه وكانت ستكون الفرصة لهم رؼم انه مطلوب حى ولكنها فرصة الاخذ
نساء احلى من اى شئ االن لهم..وهو بالفعل الٌفكر فى شئ ؼٌر انه االن الٌستحق ان ٌعٌش ان
وصال هإالء لتلك النساء والٌعرؾ كٌؾ هى قوته االن او متى ستصل النجدة وهى البد من
ضربة واحدة االن ٌنتهى فٌها االمر حتى قبل ان تتدخل هى لدفاع عنهم جمٌعا او ٌاتى االصدقاء
له فى العمل ورؼم ان االمر طبٌعى فى ذلك الن القوة تؽلب الشجاعة ولكنه انتهى االمر فعال
النه كان فى لحظة خاطفة كان داخل تلك السٌارة كما لو كان دانة مدافع انطالقة او طلقة ( ار
بً جى) انطلقت على دبابة وهو ٌخترق الزجاج االمامى لتلك السٌارة التى استعدات توزانه مما
حدث لها منه وهو ٌفقد قائدها التحكم بها على الطرٌق وهو ٌعود االن للسٌطرة على القٌادة لٌنفذ
ما برإسهم من ضربة له فى تلك الفرصة وٌنتهى االمر .اال ان الجمٌع لم ٌلحقوا ان ٌنتبهوا ال
اى شئ حتى هى وهى تخرج بالمسدس من السٌارة والتحاول الذهاب والفرر كما طلب وهى
ستفعل اٌضا ما ٌمكن ان تفعله..وهى تصاب بذهول وهى ترى هذا المشهد التى لم تكن رائته
فعال من قبل رؼم ما تعرفه عنه من كثٌر وقلٌل ودماء ؼسلت بها اقداها او تاحنت بها على حد
تعبٌرها هى والموجودٌن معها..اال فعال كان ذلك المشهد الذى قد مار فقط على االم دودى
وتإامها فلاير كال منهم فى اول اللقاء هناك فى لندن..ولكنها تلك االم وهى تسمع االن وفرٌدة
تروى وكؤن المشهد من جدٌد وهى تراها وكؤنها مازالت فٌه ولم ٌنتهى..حٌث وهو ٌجرى بقوة
على السٌارة المتجه نحوه لٌطٌر فى الهواء بضربة (التاٌكاندوا) المشهورة وهو ٌفرد الساق
الٌمنه على طولها بعد االرتكاز على القدم الٌسرة وطار لٌنفد الى داخل تلك السٌارة وهو ٌهشم
زجاجها االمامى كله وٌنخلع المقعد الذى به السائق لٌصتدم بمن فى الخلؾ بعد ان اطاح بالمقعد
والسائق من تلك الضربة فى هذا الشئ الجنونى الذى ادى بحٌاة جمٌع من بتلك السٌارة وكؤنه
حادث تصدم بسٌارة نقل عمالقة وهو الٌكتفى بذلك فى اثناء الخروج قبل ان ٌصلح من وضعه
وهو محمى بنزول جسده علٌهم بعد ان كان كل جسده اصبح داخل السٌارة فوقهم بعد ان وجه
اٌضا ضربة سرٌعة من قدمه الٌسرة الى من كان باالخلؾ الى جوار من لقى حتفه من
اثراصتدام السائق بمقعده فٌهم االثنان ولٌس من خلؾ ذلك السائق مباشرتنا ولكنه وجه له
الضربة على سبٌل وهو ٌتمد علٌهم بجسده وهو على جانبه االٌمن لما ٌعتدل بعد اما الذى كان
باالمام كانت راسه كلها قد دخلت فى تبلوه االمامى للسٌارة ونزل على رقبته باقى ذلك الزجاج
االمامى وهو كان لم ٌتهشم كله وجزء منه تهشم بشكل سرطان وكان هذا الجزء الذى نزل على
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رقبة ذلك الذى باالمام كما لو كان فى احد افالم الرعب وعنصر المفاجاء الذى لما ٌكن فى اى
حسابات حتى ان كانوا ٌظنوا انه سٌدخل فى قتال معهم بعد كل رإٌة الحدث قتال الٌوم او من
قبل وماكان فى كل تفكٌر ان ٌرسل له من هم بكل كفاء تناسبه وهو ٌنهى االمر بكل
سرعة..وبالفعل ما اصابها هى فرٌدة كان من اثر كل شئ علٌها الٌوم وهى كانت تحاول ارسل
الرسائل للجمٌع من انه مرٌض والٌقدر على شئ ولكنها قد اصابها الرعب فعال ان ٌكون ذلك
او تعرض للضعؾ وهى تراهن نفسها وقد عجزت ونسٌت حتى ما كانت تبتكر وتفعل من
وسائل والتى كان اخرها ما فعلت قبل ان ٌرحلوا من لندن وهى تثٌر رعب فى اناس لٌس
مرتزقة فحسب ولكن كما لو كان جٌش مثل افالم المرتزقة الجزء الثالث مع ابطال السٌنما
االمرٌكٌة والعالمٌة مع (سلفستر ستالونى) وهى واحدها فقط وامها وتإامها ومارى ولم تتدخل
امها بقوتها فى ذلك والهى والحتى رجالها الذٌن كان انذبح منهم الكثٌر وفر الكثٌر بناء على
طلب تلك االم لهم بحب والنهم كانوا من اخالص الرجال معها ومنهم من كان سٌموت وهو الى
جوراها والٌرٌد تركها ...وهى تفعل بٌهم فرٌدة بهإالء من هجمومها هى ومن معها وحدهم
كنساء كما لو كان لٌس من افالم االكشن وانما احد ما تاتى به تلك القنوات التى هى الٌوم من
المتخصصة فى عرض افالم الرعب فقط...ولكنها الٌوم كانت فى شلل فكرى رهٌب وعدم
اتزان رؼم انها التعمل بقوة اال وهو الى جوراها او قرٌب منها او تحس به وؼٌر ذلك فهو كان
الحجه لها انها التسطٌع اى تفكٌر وهو بعٌد عنها او به اذى والجمٌع بالخارج كانت تلعب علٌهم
به هو ولٌس حتى المسس باحد من اهلها هى من هإالء النساء وهى تلعب معهم على وتر انها
عربٌة ولن تقبل اى شئ ٌمس الشرؾ او اٌذاء احد من اهلها ولن ٌستفٌداحد منها ان مس منهم
احد لكنه هو العن واكثر .حٌث كما لو كان هواالٌادى التى من خاللها ان تكسر هى ان وقع بٌن
اٌدٌهم او فى ٌد اى احد مما كان ٌرٌدها والتعامل معها لذلك كان علٌها ان تبعده باى شكل من
االشكال خارج حٌاتها لفترة وهى تعرؾ متى تلعب وتخوض معارك ومتى تعطى وتمنع وهاهى
الٌوم واللٌلة تنجاح من جدٌد بعد اكثر من تجربة اخرها واهمها تلك التى كانت مع مارى وهى
االن تقراء رد فعل الخبر الذى انتشر لٌس للعمٌد طه فقط بعد وصوله من أمر بل انه من كل
فرحة وحب وهو ٌنتشر بٌن الجمٌع الٌزدوا فخر واعزز به وبها هى اٌضا وهى تحس بما هو
علٌه وهو ٌقؾ فى تلك الشرفة ومع هذا الجو وهو بالفعل ٌكاد ٌرقص وما اجمل من نصر
ولٌس اى نصر وانتصار الى االن وحتى القادم لن ٌكون باى قوة من هذا الذى حدث وما
سٌعود منه من كل..وهى مازالت فى الحمام ودودى تاخذ راس فرٌدة بٌن صدرها بعد ان
اصبحت هى االخرى بال اى مالبس مثلهم وان كان ما علٌها من ثٌاب نوم كما كانت مارى فى
ذلك القمٌص وهى ترتدٌه..وهى تضم فى راس فرٌدة بقوة وكانها قد عادت لما كانت علٌه من
حالة الشذوذ التى كانت تعٌشها وهى تعٌش وتقماس دور الرجال وزعماء المافٌا هناك فى اروبا
وهى تجعل من النساء التى تعمل تحت اٌداها او من ٌتعامل معها من نساء وكؤنهم خلٌالت لها
وحتى ان كانت على فرش واحد مع اى رجل وهى تلذذ من كل العذاب وهى تنكل بالرجال
والنساء كما لو كانت ثدٌة وهى تنتقام من الجمٌع ومما حدث لها وما وصلت له من هذا االمر
وما نزل بها وكان دامار لها وضٌاع لمن احبت من زوج واسرة وتلك االبنة واخرى تدفع معها
ثمن ؼالى و حتى تلك القوة والثراء الذى لم ٌعوض علٌها ماضاع منها من هذا كله لحبها
لزوجها ابو هإالء التإام وحرمانها من احدهم..وهى االن تسمع مالم ٌكن بجدٌد علٌها وهى من
اول رإ ٌة امر بعد ان كانت التفوتها اخباره هو وهى فرٌدة وحٌن التقت به كانت تحس نحوه انه
نفس الحضن لزوجها الذى لم تحب ؼٌره طول حٌاتها ولن تحب بعده احد من الرجال االذلك
أمر وهى تجعله لها زوج وابو بناتها ولكنها بالفعل اذ كانت احٌانا تروضها نفسها فى معشرته
والتعرؾ لماذا؟ وكؤنه هو فعال عادل اال انها بالفعل كانت تفضل ان ٌكون ابنها وابن تلك الحبٌة
التى حرمت منها وزوج اٌضا لتلك التإام وهى تحلم طول الوقت بذلك االمرعلى االقل
لتعوٌضها عن حرمانها من ابوها واختها وكل دفاء االسرة هنا..حتى فرٌدة كانت ترك راسها
بٌن صدرها وهى تعبث فى باقى جسدها والترٌد اخراجها من ذلك الشعور واالحساس الذى
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واصل حتى مارى وهى تظن انها االن فى حالة النشوة وتلك الشهوة التى مرت علٌها
واالنجذاب لما سمعته مارى اٌضا لتحس باالمان..وفعال دودى معها حق وهى مرت بكل اهوال
وحرمان وما اصعب الحرمان مما تحب واالكثر ان تكون عشت معه وهى تحرم من هذا الحب
واالبنة اٌضا.والرحمة هى انها لها تلك التإام ودائما كانت تحس فى ذلك االنسان انه به من كل
االشٌاء التى تجعله لٌس بهذا االمر السهل ان ٌصبح ابن لزوجها وابن ولٌس اخ الابناتها نعم هو
اهل لكل ذلك النه فعال لم ٌفرط فى اى امانة وهى تعلم انه معه كثٌر من االسرار حتى فرٌدة لم
تصل الٌها رؼم ما لدٌها من قدرة وقدرات خارقة ولٌس االمر بعٌد علٌها هى االن..ومن
لحظات مارى كانت بٌن احضانه ولم ٌفعل شئ ومن قبل فرٌدة وهى بكل حرٌتها واكثر من االم
وهى ترى بنفسها كٌؾ كان معها هى وهى تاخذه فى احضانها وتؽمض عٌنها باامان وحتى
صدٌقه وكؤنهم اوالدها الرجالة على تلك البنات والسند لها واٌضا تإام فرٌدة وهى معه فى كل
مكان وهى تجد فٌه االخ والحبٌب والصدٌق وترى الدنٌا من جدٌد بعٌنه هو او حتى بكل حرٌة
وهى تسهر وتخرج وتسفر معه وتحاول حتى تقالٌد فرٌدة وهى تنام معه فى فراش واحد بال اى
خوؾ وهى تنسئ كل خوؾ كان قٌد لها نعم هى االن دودى كان اصبح لها زوج فى مساعدتها
فى تربٌة تلك البنات او الحفظ علٌهم لكنه نعم االبن وكل ما كان ٌشؽل فرٌدة االن انها تحس بانه
جائعا فعال وكٌؾ ٌاتى الٌها االن؟ حتى وهم على مثل تلك الحالة وهم فى االستحمام وهى تود
االن لو خرجت وهى تنهى االمر كى فعال تاتى به لكى تكشؾ علٌه وهى تطلب من دودى
احضار الطعام االن الى الحجرة ومارى تإكد على انها اٌضا تحس بما هو فٌه من جوع ولكن
دودى التى علقت على ذلك بانها امه وهى تحس به اكثر..ومارى ترد علٌها بانها اصبحت االن
هى االخرى له اخت وام ولن تسمح بان ٌمسه احد وفرٌدة تاخذها بٌن احضانها ..وهم ٌخرجوا
من البناٌو بتلك االجسد التى المثٌل لها من الجمال وهى تقول لها وهى ترد علٌها بهذا التعلٌق
انها ان كانت ترٌده اٌضا زوج لها ستفعل وتزوجها منه لو احبت ..حتى قالت دودى لهم من
االفضل احضار الطعام من هذا الكالم الذى لن ٌجدى بشئ على االقل فى موضوع الزواج وانها
ال ٌمكن ان تزوجه بااى احد حتى تلك الصدٌقة والؽالٌة علٌها وان كان االمر صحٌح لكانت
تركته لتإامها التى احبته وهو احبها اٌضا على االقل النها مثلها فى كل شئ واالكثر انه ٌمكن
له ان ٌذوق ما قدحرم منه معها هى وهى كما لو كان احٌانا الشاب ٌرٌد ان ٌراتبط بمن هى
كمثل امه وهو الٌرٌد احد اال هى وهو ٌرتاح مع تلك التإام التى كانت فعال معه وهى تعوض
علٌه كل ماكان محرم علٌه معها فرٌدة رؼم كل الحرٌة وهو ٌرى جسدها وٌلمسها اال بتلك
الحدود التى كانت نفس الشئ مع تلك التإام ولكنه هو االحساس انها حبٌة ولٌست تلك االم..وهى
تخرج دودى وتتنهد بعمق وهى تسخر من رد فرٌد ذلك وهى تقول لها عن باقى ما سٌاتى تلك
اللٌلة افضل من هذا الحدٌث..وفرٌدة التعقب علٌها وهى تهز كتافٌها لها بمعنى ان خبرتك توحى
لكى باقى االمر ولكنها لم تشاء ان ٌستعرضا القادم حتى التثٌر قلق مارى التى تعلم ان االمر لم
ٌنتهى بعد وٌكفى ماسمعت من كل تدبٌر ولكنها بعد تلك االحداث هل سٌجرء احد على المجائى
الٌهم ثانٌا..وبعد ماراءت اٌضا من رجال امن تدخلوا وانكشؾ االمر هل سٌكون البٌت دون اى
حراسة معه هو من هإالء الرجال الذٌن راءت ونعم هى على علم ان المحاوالت التنهى هكذا
من قوة هإالء الناس وؼرورهم وخبراتهم فى الصراعات االمنٌة واٌضا االهم هو االستهانة
باالمن المصرى الذى سمعت الكثٌر عنه كل وقت وافشال كثٌر من المحاوالت وها هى قد رأت
وسمعت االن ما حدث ولماذا الٌرحلوا االن من ذلك المنزل؟ والذهاب الى القصرالجمٌل كما هو
فى نظرهم بذلك االسم قصر وهم قد عادوا قبل اى شئ اخر فى هذا المكان المكرهوا لهم جمٌعا
..حتى كان رد فرٌدة على كل مابراسها هى مارى وهى كانت فعال التحتاج ان تسال النها تعلم
انها االن تقراء وتتاكد ممافى راس الجمٌع تلك اللحظة وهى تقول لها فى كلمات
_ التخافى وكل شئ سٌنتهى فعال اللٌلة ..ودودى تخرج وهى تإكد علٌهم ارتداء مالبس ثقلٌة
وكثٌرة وهى تفتح الباب وتخرج..وفرٌدة تاخذ مارى بٌن احضانها وهى تخرج لهم االثنان
الكثٌر من تلك المالبس ومارى لماتشاء ان تفكرفى اى شئ اخر ؼٌر تلك السكٌنة التى نزلت بها
336

الجزء االول

حد الموس(حبيبتى)

وهى تحس بشعور كانت تحس به سابقا هى وتإامها حٌن كان ٌقطع من وقتهم لالستمتاع باشٌاء
فى هذا الدٌن من كل ماكان متح لهم من ترك وتعلٌم فى هذا الشؤن التى كانت توفره لهم تلك االم
واالكثر وهى تحلم بتلك الحٌاة الجدٌدة وهإالء الناس وما تحس نحوهم من قبل ان ترى الباقٌن
منهم ولهفاتها لعٌش واالقامة فى ذلك القصر بتشوق وهى تعلم متى سوؾ تقرر فرٌدة واحدها
ذلك لما فى راسها هى فقط لكل االمور والدواعى االمنٌة فى ذلك وهى التفكر فٌما سٌحدث
اللٌلة اوباقى اللٌالى..وفعال فرٌدة تود ترك ذلك المكان والذهاب فى تلك اللحظة اال انها ترٌد ان
ترحل بعد ان ٌصبح ذلك المكان كوم من التراب بمن فٌه واصحابه اٌضا وهى الترٌد ان ٌكون
هناك اى توبع تباعها فى تلك االقامة التى كانت فى راس أمر اول مادخل هنا من انها الٌجب ان
تكون فى مثل ذلك المكان وتكون فى اقامة التى تلٌق بها وهى تجعلها له المفاجاء ان ٌجد ما
احب من اقامة فى تصٌم زوجها السابق حبٌه اٌضا..وهى تضم مارى فى احضانها بحب وتضع
علٌها تلك الثٌاب التى تشبه بعضها لهم االثنان من بٌجامات حرٌمى للنوم ثقٌلة جدا فى ذلك الجو
مع اختالؾ بسٌط فى االلون حٌث مارى باللون البنفسجى وهى باللون االزرق وكلها من
القطاٌفة ذات السمك الكبٌر ومن تحتها اٌضا الكثٌر من تلك الثٌاب من البدٌات ذات االكمام من
القطن الطبٌعى وبعض من تحصٌانت فرٌدة وهى تصنع كما لوكان واقى مثل ما ٌرتدى رجال
الشرطة ولكنها من المالبس فقط ..ومارى لم تشؽل بالها بما تفعل فرٌدة وهى تطلب منها ان
تقراء على راسها بعض االٌات كما فعل أمر وهى تسخر منها ان كانت تعلمت فعال شئ فى ذلك
الدٌن او من معشرته وهى تضمها الٌها بقوة وتقراء علٌها ولكنها ..كانت االن وهى تسمع ذلك
الحوار الذى ٌدور معه هو وعمر فى الهاتؾ ..قبل ان تدخل علٌه دودى الحجرة وماهم فٌه من
سخرٌة وكالم مختلؾ وتحوٌر لبعض النكات التى تعرفها هى ولٌس اى كالم عن احداث قادمة
وكؤن االمر لٌس به شئ وان من ٌرٌد تلك الحرب هنا ولٌس قادم من الخارج فى خطة بدٌله
اٌضا كما ٌفعل رجال االستخبارات وهم ٌضعوا الخطة واالخرى البدٌلة لمثل تلك الموقؾ ومثل
ماحدث وهم على ٌقٌن من البٌت االن سٌكون به كل االحتٌاطات االمنٌة او المراقبة او وجوده
هو وهى وتلك االم ومازال االمر قائم على عنصر المفاجاء وسرعة الحركة والوقت الخاطؾ
واالسرع هناهو من سٌفوز مع كل استعمال ادوات القوة والعقل حسب الموقؾ وان تم التمكٌن و
التمكن منها هى وهو وامها فى ذلك التخطٌط لن ٌفلح احد بعد ولٌس كالبها تلك الشرسة وذلك
المارد ان وقعت هى او هو..وهى ترٌد الضحك احٌانا على ما ٌقال االن من سخرٌة فٌها اٌضا
ما ٌستفزها هى من اشٌاء .وهى العادة كما هو حال المصرٌن فى قالب االمور والسخرٌة فى
اصعب االوقات
..............
وعمر ٌقول له فى الهاتؾ على نمط تلك النكتة التى تعرفها هى جٌدا االن ان جمٌع من بالعشة
من فراخ اصبحوا برٌش حتى تلك المستوردة من االم الكبٌرة وتلك التى هى فرنساٌة قد
اصبحوا مثل امه الحالٌة الفرخة البلدى على اسلوب ماحدث فى السٌارة من تلك النكة عن
الفرخة التى برٌشها والمستوردة التى لٌس بها رٌش وكادت تنقل ما ٌقال لمارى وهى تساعدها
فى ارتداء تلك المالبس وتود الضحك ولكنها كانت ترٌد انزال اشد العقاب بعمر هذا على
ماٌقول وٌستفز صؽٌرها فى ذلك وهو ٌذكره بحظه التعس فى قلة العٌش فى الملذات مع النساء
وهى تلك النعمة التى انعم بها  هلل علٌه ان ٌكون محافظ على نفسه ودٌنه ومستعؾ رؼم كل
االؼرات التى حوله ولكن! هذا الكنز والمكسب العظٌم من ذلك االستعاؾ الذى كانت تلك احد
نتائجه االن مارى وما هى فٌه االن من كل سكٌنة واطمان ..وهى تزاد نقمة مما تسمع من رد
أمرعلى هذا االمر وقلة الحظ .واالخرٌزداد سخرٌة منه انه دٌك بٌن تلك الدجاجات التى هى من
كل االنواع وتلك الدجاجة االم التى التقاوم ابدا واالكثر وهو ٌحكى معه عن شائطى العاره الذى
سٌكون اللٌلة فى هذا الجو شدٌد البرود ولكن هو الدفاء الذى ٌنبعث لمن فى هذا الشاطئ من
ممارسة الحب بشكل كما هو حال ما فى تلك المواقع واالفالم البرنو على النت وما كان قدٌما
فى افالم الفٌدٌو وهى تعلم هذا الكالم وما مقصده والى اى مؽزى هو ولٌس علٌهم طبعا فهى
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تعلم سر االمر وهى تتاكد من انهم االن اصبحوا قد وضعوا اٌدهم على هذا المكان وتمكنوا منه
بقوة اال انها مازالت تعرؾ وهم اٌضا وهو أمر ان االمر ماهو اال عنصر وقت ومفاجاء..ولكنها
فى ؼضب ان ٌقال مثل ماٌقال االن من حدٌث وهم على ٌقٌن انها سٌصل الٌها االانهم كما لم
ٌهتموا بها االن او انها اصبحت الخوؾ منها كما كان ٌراد فى تلك المحادثة ومن على ذلك
الهاتؾ الخاص بها .وهى تتوعود االثنان وباالخص امر كما لو كان ابن قد كبر وهو االن
الٌخاؾ من اى رد فعل الامه وهذا هو الذى ٌثٌر ؼضباها وما ٌرد به على زمٌله من االسئ انه
سٌعٌش فى حرمان ٌرى كل فرخة برٌشها فقط وحتى اٌضا ان كانت الفرصة له ان ٌشاهد تلك
المقطع السخانة الٌلحق التمتع بها حٌنها واهم شئ فٌها وحتى لما اتحات له الفرصة ان ٌذهب
الى شاطئ العاره الحقٌقى لما ٌلحق ان ٌداخله وهى كانت على راسه قبل الدخول..حٌن ذهاب به
زوجها السابق خلسة لكى ٌخرج به قلٌال من سجنها او كلما ارد ذلك الزوج ان ٌذهب به الى اى
مكان من تلك االمكان هناك فى فرنسا كانت له بالمرصد ..وحتى مع تلك االم التى كانت علٌهم
العن منها هى ورؼم كل ماهو متاح تحت ٌداها من كل االلوان واصناؾ الدعارة والنساء
وسخرٌة عمر منه انه اذ ذهب الى ذلك الشاطئ ستكون فاضٌحة لهم جمٌعا مع اول دخوله وهو
ٌظهر علٌه ذلك الحرمان من تلك النعمة التى هم علٌها الؽرب من هذا االمر وسٌتاضح انه
مصرى مع اول تؽٌر ٌظهر علٌه والخوؾ اٌضا من تلك الفرخة االم لو كانت معه او اٌضا
مٌس امال كما ٌقول عمر لها لو كانت هناك ..وهى ذهبت اٌضا الى ذلك المكان فى احد
الرحالت معهم اال انه هو لم ٌذهب وهو كان ٌومها فى اشد حاالت الؽٌرة ولكن على امال ولٌس
هى وهو ٌكتم ؼٌرته علٌها النها معها زوجها ولكن امال التى عادت مسرعة هى وفرٌدة بعد ان
دخال ولما ٌشاءوا ان ٌصلوا الى تلك المرحلة من احساس امال بهذا االبن لها رؼم انها كانت
دائما ترتدى مالبس البحر ولكنها تحترم وجوده معها لما تعلم به اال انها بتلك المالبس امامه فى
البٌت وهم معا بكل حرٌة ولكنها بالخارج كانت تحترم تلك الؽٌرة علٌها وهى فى قمة السعادة
بذلك وعدم الضٌق وهى ترى الخوؾ علٌها منه ولم تندم ابدا على حبها وتربٌتها له هو ومن
معه..ولكنها االن حزٌنة عندما كان عمر ٌقول له انها امه هى فرٌدة فعال لما تاكد ومن تاكٌد
الجمٌع وامر ٌتهرب من تلك الكلمة وٌقول له انه االن ٌعمل عندها ومن ٌومها هى سٌدته
والٌصل الى هذا الشرؾ والمرتبة مهم عال شؤنه وانها لها كل الشكر والعرفان وهى تجعله
معها طول تلك الفترة التى الٌعلم لوال وجودها معه وحنٌتها وهى التعطٌه اى احساس ابدا انها
تشفق علٌه او تحسن لمثله فكٌؾ ٌطمع ان تكون له االم وهى سبب لم هو فٌه وكل مافى قاموس
االحسان وهو ٌرد علٌه بتلك الكلمات التى ٌحس من ٌسمعها انها كما لو جاءت به من احد
الملجاء او وجدته على احد االرصفة وهو ٌحقر من شؤنه اذ تكلم عنها وعن حٌاته معها وانه
الٌستحق العٌش كلما فكر او حلم انها بعد ذلك ان تكون له وحده هو زوجتة وهو الٌستحق ذلك
التراب الذى تمشئ هى علٌه..وهى تدمع وتود لو تذهب الٌه وتقذفه من تلك النافذة االن على
ماٌقول من ذلك وهى كثٌرا ما كانت تنزل به اشد العقاب حٌن تسمع منه هذا او ٌصل الٌها شئ
من ذلك الكالم وهى ترد فى نفسها تلك الكلمات االن التى احست مارى انها فعال تسمع وترى
براسها ماٌدور فى هذا المنزل وهى على علم واستعداد لكل شئ..وهى ترد تلك الكلمات
_انا من التستحق شعره منك وترب قدمك ولٌس انت هو من الٌستحق الترب الذى امشئ علٌه
ومارى تقبال راسها وتضمها الٌها بحب وهى تحس بهذا االمان من ذلك الحب..وانتهى الحوار
بٌنه وبٌن عمر بعد ان ساله هل سوؾ تعود جدته االن دودى وذلك بحكم انها امها هى فرٌدة
وهى امه وذلك ما كان سبب تلك الكلمات التى دارت بٌنهم عن كٌؾ ٌكون لمثله ان ٌكون ابن
لتلك الدكتورة عظٌمة الشؤن وتلك االم التى كانت تسٌطرعلى اروبا كلها كما لو كانت كؤنها هى
دولة اسرائٌل؟ وعمر ٌقول له
_هل ستعود جدتك الى العمل من جدٌد فى هذا الشاطئ الذى من الواضح ان فى ذلك البٌت مثل
اى قطعة ارض تخصص فى كل دولة لسفارات وتكون هى بمثابة تلك الدولة الممثلة فى تلك
السفارة وهذا االمر لٌس مثله كا اى باقى بٌوت الدعارة الموجودة او المعروفة او حتى تلك
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االمكان االن التى تخرج منها بعض اللقطات كما بالخارج ولكنه ٌبدو كما لو كان خاص بقناة
فضائٌة من تلك القنوات التى من السهل ان تبث ارسلها من اى بلد واى مكان االن لماهو المتاح
من شراء التردد من القمار الصناعى ولكن قناة خاصة بتلك االفالم فقط ما ٌتعلق بتلك المشاهدة
والٌعرؾ طرٌقها احد كا امرا طبٌعى اال اذا تام التبلٌػ عنه ورصده.واالكثر الن هذا المنزل به
هإالء النساء هى وامها واالمكانٌة التى هم علٌها االثنان ومعهم تلك المهندسة ذات الصٌت
العالى ولكنه هو ومن معه فى المراقبة وبعد ان علموا من تلك هى السٌدات قد اٌقنوا انهم
العالقة لهم بتلك االمور التى لم تصال اوتكون معلومة الاحد حتى بداءت المراقبة ولكن! هناك
اشٌاء فعال بها اسرار النه لٌس من المعقول انهم العلم لهم بتلك االمور الرهٌبة فى مثل ذلك
االمر وعلى االقل لفرٌدة وماهو معروؾ عنها وان كانت تلك االم فهم على ٌقٌن انها ٌمكن فعال
ان ٌكون االمر فى ادارتها وهى من كل قوة ولها سلطانها حتى لو هنا فى مصر والمثل فى ذلك
تنكرها وحتى لو هى تحت مراقبة من اول االمر اوحتى قبل ان ٌعاودا جمٌعا لكنه تاكد الٌوم
انها لم تفعل ذلك فى شئ هام واكٌد لها دور واضح وفعال مع االمن هنا وهى قد تركت كل شئ
لمجرد ان اتات الى مصر وهى تحب ان تكون تلك المراة التى عاشت هنا بكل حب بٌن اهلها
وما علمه عمر عن قوتها فى تربٌة تلك البنات مارى وتإام فرٌدة وما وصل له من قبل من
حدٌث كوكى عنها واالهم القائد لهم وهو ٌإكد انها االن تتحمل كثٌر من االشٌاء على ؼٌر
ماكانت علٌه فى الخارج وفرٌدة التى كانت ومازالت التعلب مع هإالء التى تتعامل معهم اال من
منطلق انها عربٌة مصرٌة لٌس لدٌها اهم من شرفها وشرؾ من معها وفى حالة عكس ذلك
ستكون لعنة ولن ٌستفٌد منها احد وهى تحرق الجمٌع بعد ان تكون هى جثة الرجاء منها اذ مسة
منها شعره هى وتلك الفتٌات معها واٌضا امها واالهم هو أمركما لو كان فتاه مثلهم ولكن اللعب
هنا فٌه شئ اخر وماترك حتى االن لتلك اللٌلة وما سٌكون من اشٌاء بها الكثٌر من االسرار
على االقل منه تشرده تلك الفترة التى من الواضح انها لها االرتباط الوثٌق بفرٌدة ومن ورائها
اتصال وتالعب بعقول االخرٌن و عن طرٌق من هنا من عقولنا نحن ودور تلك االم هنا بعد ان
عادت مع ابنتها وملفها الخارجى وسرها اٌضا ..وهى فرٌدة وهى تعٌش انها مصابة بذلك
الشلل وبالخارج من عملت معهم وتعمل معهم وهم ٌحسوا بما هى علٌه وباالخص من فقد ذلك
الحبٌب لها وعلى امل انها ستعود من جدٌد وباالخص وهى تقدم لهم بعض االشٌاء ولكن ! قلٌل
وهى تدخل فى راسهم انها الترٌد عودة صؽٌرها ذلك الٌها افضل حتى الٌكون ٌداها التى تمسك
منها وانها االن النافع منها وان كانوا ٌرٌدوا الخالص منها الٌهم هى ومن معها ولكنها هنا فى
مصر ومن الصعب التعامل معهم بسهولة واالكثر كٌؾ هو امر وهو لما ٌكن رؼم ذلك التشرد
مختفى ابدا..وحتى الؽرب لو كان فى بطن امه لوصول الٌه بكل سهولة ومن هنا اال انه سر
..وفعال قبل ان تتحرك هى لتذهب الٌه بنفسها وتفعل فٌه ما ترٌد فعاله من اول رإٌته او من بعد
ماحدث معهم فى السٌارة من سخرٌة وحفلة علٌهم جمٌعا قبل تلك االحداث..وهى التهتم بمن هم
االن فى ذلك المنزل مختبئ كى ٌقوم بما ٌرٌدوا وتفلح خطتهم او تفسد وفى كال مصلحة ان
افلحوا وصلوا الى اٌدهم وذهابوا بهم خارج البالد الى اى مكان وهناك سٌصل الٌهم بسهولة من
بالخارج فى حرب عصابات او ؼٌره اوحتى وهم فى طرٌقهم وان فسد االمر وقع هإالء
وانتهوا وسٌكون كبش فداء والعالقة الاحد بهم واشٌاء الٌفاهم احد لماذا؟ ذلك وكل اروبا مالئى
بالعلماء وحتى العراق واٌران مازال بهم من العلماء وما تطور من االسلحة وؼٌره لكن هى لها
مالها من اشٌاء لم تنهى بعد فى الشر الذى هو عشق الخارج قبل اى خٌر او ماٌعود على
البشرٌة بخٌر
..........
وكانت فعال دودى تدخل علٌه بجمالها ذلك الذى الٌقاوم وهو ٌؽلق المكالمة لرإٌتها وهى تجرى
علٌه وتتعلق به وهى تحضنه بقوة...حتى كانت فوقه على ذلك السرٌر وهى تفعل فٌه كما
لوكانت عاشقة وهو الٌحرم نفسه من تقبالها وحضانها..ولكنه كما كان مع امال اٌضا وهى
تخرج فٌه ما كانت تتعذب به بعد فراق ورحٌل حبٌها وزوجها عنها وهى رؼم عمرها هذا
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كانت تخرج فى ذلك رؼبتها وشهوتها بٌن احضانه ونفس ماحدث االن مع دودى رؼم عمرها
ذلك اال انها قد خرجت شهوتها بسرعة التناسب فعال مع سنها ولكن لما بها من نار ولهٌب
وشوق وما كانت علٌه طول حٌاتها فى الخارج من تلك االعمال وهو بٌن احضانها كما كانت
دائما على نفس االنانٌة التى علٌها ابناتها وامال وهم ٌترحوا معه بحجة انه هو ٌتحمال وهو
طوق النجاة لهم من ان الٌقعوا فى الخطٌئة وهو كان بٌن اٌداى امال ودودى بعد ذلك التى كانت
تعتبره زوجها وهذا حق علٌها فقط معه واٌضا امال وهى تعبث فٌه كما لو كانت ام تلهو
بصؽٌرها الصؽٌر وهى تاكله اكل وهو لٌس االفعال كان اال ذلك الصؽٌر الٌحدث معه شئ ؼٌر
االحساس بحنان االمومة فقط ولم ٌفكران ٌشعر امال من قبل انه احس انها فى قمة نشوتها
وارتٌاحها معه حتى الٌصال الى شئ من المعصٌة..وهاهى االن دودى وهى تعٌش نفس
االحساس التى احست به مارى وهو ٌملس على شعرها وٌقبال فى خدٌها وٌضمها الٌه بقوة
ولكنها تحس انه بعد ماوصلت له من ذلك الشعور بعدما كانت بٌن ٌدٌه واحضانه كاعاشقة
وحبٌبة..فهى تحس االن انها بٌن احضان ابنها وهى تاخذ ٌده الٌسرة وترفعها الى صدرها
وتدخلها من ذلك القمٌص الذى اصبحت فٌه مثل مارى وهى تدخل علٌه وهى تلمس بٌده نهدها
االٌسر لبعض ثوان..ثم تنزل بٌده الى قلبها وتضؽط بٌده بقوة وهى تقول له
_ابو بناتى وقلبى الصؽٌر وحشتنى اٌه ما نفسكش ترتاح ٌاقلبى معى زى مارٌحاتنى وخرجت
همى وطول البعد والقلق ال كن فٌها..وهو ٌقبال فٌها وهى تضؽط اكثر بٌده على قلبها وهى
تنظر له وتقباله بٌن عٌنه وفمه برفق وهى تكمل له
_والخاٌؾ من الؽولة تجاى تولع فٌك وتقطع منك على الحى لو لقٌتك معى..فقال لها
_طب انا معكى اهو وقعدٌن قعدة مش تولع حتى المٌت وانا مولع لوحدى منك ومن جمالك
واالكتر انك المفروض مراتى ..فقالت له
_ٌاها طب انا مراتك وملك لك وحدك وبصدق ولو عوز تعمل حاجة ٌاقلبى اعمل وبحب وبكل
الرضا لكن ساعتها مش راح اسٌبك الاى مخلوق انت ساعتها ملكى انا لوحدى راح اربطك
بسالسلة بس اقول اٌه ٌاله تعال..وهى تقوم به بكل قوة وثبات وتقؾ وهى تقبال وجه وتاخذ ٌده
بعد مااخرجاتها من صدرها واالخرى وهى تقبال فٌهم كما لو كان طفل وهى تعود معه من جدٌد
لدور االم والجدة فى قوة ٌعجب من ٌراها وٌسمع مادار وكانها فى لحظة سوؾ تسلمه نفسها
وهو ٌفعل فٌها كل شئ محروم منه..لكنها قد اخرجت همها وهى من داخلها تتمزق ان ٌعٌش هو
ذلك الحرمان وهى ٌمكن ان تعطى له ودون اى شئ حتى ترتاح نفسه كما هو ٌدخل الراحة
على انفسهم جمٌعا ولكنها الترٌد افسد طهارته وهذا الشعور انه االبن وانها فعال لن تؽٌر حبها
له كاابن وحفٌد .حتى لو نام ومارس الحب معها لن تتؽٌر نحوه ابدا .ولكنها تعلم انه ملكا لها
وان طهارته تلك هى سبب لكل امان لهم ..وهى تذهاب به االن الى حٌث عادت فرٌدة على
فراشها والى جوراها مارى فى تلك الحجرة وهى تتمدد على ذلك الفراش نصؾ جلسة وبٌن
احضانها مارى كما كانت هناك فى لندن وهى بنفس المنظر ذلك وهى تاخذ تإامها ومارى بٌن
احضانها وكما كانت هنا اٌضا وهى تكون معها شروق صدٌقتها او هم بٌن احضان امال او تلك
الدكتورة االم او حتى شرى وهى تنام معها او معهم هى وشروق بعد ان اصبحت من العائلة
ولكن شرى لها شئ اخر ٌختلؾ عنهم فى حضانها مع الجمٌع وحسب الحالة المزاجٌة لها
فافرٌدة ان كانت للجمٌع مثل االخت على الشباب وهى الدلوعة ولها كل الحنان اال ان الجمٌع
احٌانا كان ٌحس باحساس أمر من انها ام ولكن طبعا امال او الدكتورة كانت فعال من االمهات
للجمٌع اما شرى فكانت مثل تلك القصة المشهور فى صعٌد مصر عن االخت الكبٌرة فى قصة(
العمة اخت الرجالة ) وهى اٌضا مثل كل اخت كبٌرة مع الرجالة فى كل مكان وهى لها الكلمة
والراى ولٌس ما ٌظهر من ان المراة فى بعض القرى والنجوع فى مصر لٌس لها حق فى اخذ
القرار وهذا لم ٌكن حدٌث فقط بعد النهوض بحق المراة ال فهو من قدٌم االزال وهى تسٌطر
واحٌانا الكلمة العالٌة لها فكانت تلك شرى وحضانها للجمٌع وباالخص تلك الفتٌات وهى معهم
كما لوكان حضن اخ او شاب تعشق كل فتاة او تحلم بان تكون بٌن احضانه من فرط ماترى
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علٌه من حماٌة وحب وهم احٌانا كانت لهم الراحة فى ذلك ولكن حسب تلك الحالة المزاجٌة لها
ان كانت تترك لهم ان ٌكون بحرٌتهم بعد حضانها واظهار تلك المشاعر التى تحدث من هذا
الحضن من حب او حنان او ؼٌره وهم فى تلك الحالة االخٌرة الٌحب احد ان ٌنكشؾ امامها
بذلك على خوؾ منها وذلك كثٌرا ما كانت كل فتاة تخاؾ منها كؤنها تجلس مع شاب ولكنه كان
حب وكال منهم له فٌه من كل شئ وحٌاة لم ٌحس ابدا من هإالء الشباب والفتٌات فى ذلك الوقت
انه ٌنقصه اى شئ او احساس بفقدان االسرة او فقر..وحتى االن وفلاير تإامها تعٌش كل
ماسمعت عنه وهى بٌن احضان شروق وحازم وكورى الذى ٌشبه فى جسده بطل فٌلم (بوٌكا
سكوت ادٌكنز)الذى قدم ذلك الفٌلم فى ثالث اجزاء وهو لٌس فقط وجه سنمائى اٌضا اوجسد كما
هو حال الجمٌع ولكنه فعال ان تراه هو او حازم كان ٌصلح اال للعمل مع تلك االم السٌدة الرهٌبة
وؼٌره مثل هإالء الصؽار وهو المدرب االول لهم وكل شئ له هو وحازم مع افندٌنا وكل مكان
هم فٌه لهم كل السطوة لتلك الشخصٌة واالحسام واٌضا العقول الجبارة لهم والاختلؾ بٌنهم
جمٌعا اال فى صؽار االسٌاء والتى هى اجمل من بعضها البعض معهم وكل ماٌمٌزهم وهو من
عمر حازم وفرٌدة واصبح االن له شئ اخر مع فلاير تلك الحبٌة التى أحبها أمر وكؤنه اصبح
طبٌعى ان كل حب له ٌكون الحد هإالء االصدقاء ولكنه فعال لٌس اى صدٌق وكما كان الحال
مع شروق تحارم علٌه حبها بسبب انه علم انها حب فى قلب حازم وقصة جمٌلة ومثٌرة فى
تعلق حازم بها وهو زمٌالها مع فرٌدة واالن اٌضا فلاير وحبها لكورى ذلك الحلم واالمل فى
قلب تلك االم ان ٌكون الابنتها تلك نصٌب فٌهما من اى احد أمر من قبل او حتى كوكى ولكنها
كانت ترٌد أمر اوذلك الذى االن معها وكل من كان ٌسعى لذلك الصدٌق وتلك التى كانت ٌود
الجمٌع ان تكون بٌنهم ولكن تلك المرة زوجها ولٌس اخت وما كانت تفعل ٌدى أمر من تلعب
هو وكوكى والجمٌع لتكون اٌضا مع من ٌستحقها من ذلك االخ الكبٌر فعال بعدم تاكد اٌضا
الجمٌع انه سٌكون من الصعب على أمر االرتباط بها حتى فرٌدة وهى تلعب دور االم لٌكون
معه الحب المناسب له ومن سنه وقد احست ان فلاير الن تكون اال خالته فعال وظهر ذلك اٌضا
لتلك االم والجمٌع بعد ان كان الحب الذى ٌشبه حب الخالة بعد اول اللقاء وتلك البداٌة وحتى هى
فلاير اٌضا قد احست بنفس ذلك االحساس ومع االن ما تعٌش به فى تلك البالد بعٌدة وماهى فٌه
من حماٌة كا انجلٌزٌة لها الكٌان العلمى والشئ الذى ٌهب فى دول العرب من تلك الجنسٌات
ومن ٌحملها هناك وهى لٌست اى احد بل من الخبراء اٌضا ومدرس فى اكبر جامعات الخلٌج
والسعودٌة ورؼم انها مطامع لكثٌر والكثٌر من اثٌراء العرب او شباب الخلٌج وما هم علٌه االن
اهل تلك البالد التى امتالءت بكل انحراؾ للشبابها وفتٌاتها وكثرة التراؾ وما هم فٌه واٌضا
تلك الجنسٌات االخرى التى منها من ٌعمل لها سائق او فى البٌت عندها وكما حدث لشروق
وحازم من مفراقات وقت وصولهم وقوة حازم وحدها وهو االن لٌس مجرد طٌب هناك وانما لو
كان زعٌم ٌتحكم وما كان من قصة لما ٌتدخل حتى فٌها افندٌنا ونار اللواء والدكتورة ناهد التى
تشعال النار لٌعود وله هنا اى ماٌرٌد حتى لو ظل مع افندٌنا والٌعمل فى الطب اال انه نفس
راس والعناد وهو اصبح اٌضا من ئراء ومكسب كما كان هنا مع افندٌنا والشباب ولكن اكثر لما
له من كل سطوة االن وكؤن من هناك هم من ٌعملوا عنده هو وشروق واصبح االمر على هواه
بكل ارتٌاح او كما اصبحت هى من عشرة من هنا ومن ثقتها فى زوجها ذلك الحبٌب واٌضا ٌد
افندٌنا علٌها تلك هى فلاير من بعٌد وقرٌب لٌس قط النها تإام دلوعته ولكنها لما عاشت فٌه من
عذاب وحرمان وهى االن الحبٌبة الاحد ابنائه .واماكورى ومناصبه الهام هناك وهى تعوض
بماحرمت منه فعال بٌن احضانهم واحضان افندٌنا كما كان من قبل لفرٌدة وشرى..وقد اصبح
واضح ان كل فتاة او امراة تبعد عنه فى حبها كؤنها تعلم انه فعال ملك لفرٌدة ولن ٌكون لؽٌرها
وٌتحرم الحب علٌه من نفسه ومن الجمٌع فى شئ سرٌع ٌظهر فى وقت فعال بعد ان ٌتحرك
حتى هو قلبه كما حدث مع فلاير ولٌس شروق النه وقت شروق كان فعال هناك الفراق فى كل
شئ بٌنهم ..اما فلاير فكانت على وشك فعال الزواج منه وكانت كل االجراءت قرب االنتهاء
وفرٌدة كما لو كانت االم له هو وهى تسعى النهاء ذلك ولم ٌعترض احد لهنا والهناك ولكن
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اٌضا انتهى االمر قبل حتى تدخلت فرٌدة لرحٌله من تلك البالد بعد ما تاكد اٌضا االحساس لها
ولدى الجمٌع من انها الخالة رؼم حلم دودى به بعدما كانت تسمع وتصل لها االخبار عن ابنتها
وحٌاتها وما راءت هى بنفسها من تلك العالقة وسر ماتحمله دوى له هو امر وامور اخرى
انكشفت لها واشٌاء كثٌرة من اسرار حٌاة فرٌد و وابواها معه وحتى عالقة افندٌنا تلك وشرى
به التى كان فٌها اٌضا من االسرار ولٌس الحب وحده ..وكل تلك االحدث التى كانت هناك وهى
تضحى الول مرة باان ٌبعد عنها خوفا على حٌاته ومستقبله بعد ان وقع فعال فى فخ هإالء
االوؼاد باسم حبها فى اخر مرة وهو ٌقدم لهم خدمة كاد ان ٌضٌع عمره ومستقبله كالهم معا
وهو واحده ولٌس معه حتى رفٌقه فى كل المصائب هناك باالخص كل هذا وهم ٌثبت لها
بالخارج كٌؾ انها مهم وصلت وكانت قوتها هاهم قد اوقعوا به فى لحظة وهى التنسئ له ذلك
ابدا انه تحرك دون العودة او مشوراتها حتى ان كان الخطر بها وهو البد له من الرجوع الٌها
طالم انها موجدة وبخٌر ولم تكن تحت رحمة احد او مخطوفة حتى ٌكون له حق التصرؾ كما
كان ٌفعل طول الوقت ولم ٌحاسبه احد او ٌلوم علٌه حتى عمله الذى لٌس ملكا لنفسه فٌه وانما
هو القول الدفاع عن شرفه واهله .وهى فعال لٌست اى احد وهو ٌعرض نفسه وجهات معه فى
ذلك الاشٌاء خطٌرة .ولكنها هى كٌان مصرى قبل اى شئ وٌكفى كثٌرا من العلماء المصرٌن
الذٌن تم اؼتٌالهم على ٌد الٌهود وكل من ٌخرج من مصر وٌتم االستحواذ علٌه من الخارج
..وانتهى االمر وهو ٌرى مارى بوجهها الوردى االن المالئى بالنور فعال وهى بٌن احضان
فرٌد وذلك المنظر الذى حدث منه وهو ٌثبت لجمٌع انه فعال ماهو االابن لها وما حدث منه وهو
ٌجرى علٌها حٌن رائها وهى جلسة امامه االن..كما لو كان طفل راى امه مرٌضة وقد منع من
االقتراب منها وظن انه لن ٌراها ثانٌا واالن وهى امامه وهو ٌثبت لهم ذلك ومن ٌرى هذا من
كل من ٌعرفه وٌعرؾ بقصته معها كٌؾ ٌظن انه ٌفكر فٌها ٌوما ان تكون زوجه له وهو رجالها
الذى ٌحكم علٌها او ٌتحكم فٌها..ونعم هناك من الزوجات المتسلطة ومن تحكم هى عالن اوسرا
وهى االمر النهى ولكن لٌس لمثل ما كانت تسمع دودى عن ذلك معها ومعه من هذا االحترام
ولٌس الحب ومارارئة هى وتلك الفتٌات هناك مارى وفلاير وهم على االقل كانوا ٌقول انه ٌفعل
ذلك من اجل انه فى ؼربه وحده وهى هنا االقوى بمن معها وما تملك وكل شئ هى فٌه ولكنهم
تاكدوا من صدق ذلك االمر حٌن رواء قوته وكٌؾ انه من السهل ان ٌكسب الكثٌر والكثٌر
والحاجة له عند احد وٌمكن اٌضا ان ٌنهى قوة وكبرٌاء ومملكة تلك االم ومن هم ورائها وتلك
الثروة لٌس لصدٌقه فقط وانما هو بما ثبت اٌضا للكل هناك انه ابن لذلك الملٌردٌرابو
صدٌقه..وها هنا اٌضا بعد ماصل الى ذلك العمر ومن شؤن كبٌر وهو ٌجرى علٌها..وٌقبال
راسها ثم ٌرفع ٌدها الٌمن وٌقباله وهى التمانع ذلك..ثم ٌعود الٌقبل جبهتها وهى ترد علٌه كما
لو كانت ام فعال ولٌست اى ام بل لوكانت ام مسنة عجوز..ودوى تقؾ وكلها انوثة متفجرة كما
هوحالها الدائم وهى بالمقارنة فى ذلك المنظر كما لوكانت هى اصؽر االن منهم هى ومارى
التى قامت بعد اصبح بٌن احضانها هى فرٌدة وهى تقول له
_بستك العافٌة قلب ماما اٌه كنتى راح ٌقؾ قلبك ٌابٌضة على امك ها حس بٌكى ٌاقلبى ومش
هم كلهم قالوا انها تعسٌلة شوٌة..وهى بكل خبث فى تلك الكلمات وانها تعلم مادار اثناء تلك
الؽٌوبة وهو ٌجلس بٌن احضانها بال اى خجل وكما لوكان فعال صؽٌر وعاد الى حضن امه بكل
حب وهو الٌستطٌع الرد او الكالم بعد رإٌتها وهى امامه بخٌر والفرحة على وجهها كما كانت
وتعود منها ذلك بعد كل نجاح او اموار من تلك االمور التى كانت تسعدبها وتسعد قلبها فى كل
حٌاتهم معا..وهنا خرجت دودى وهى تقول وهى التعرؾ ان كان ما بها ؼضب او ؼٌظ مما
ٌحدث ولكنها فعال تعودت ذلك بٌنهم طول مارائة معهم..وهى تقول
_اناراح اجاٌب االكل دلوقتى..وخرجت بالفعل دون اى تعقٌب من احد ..وفرٌدة تاخذ مارى من
جدٌد فى حضانها حٌث كانت وهو من الناحٌة االخرى ..وهى تقول له
_ها مرٌم دلوقتى خالص اى حاجة انت عوزها لك تحب اجوزهلك والاٌه راٌك وطبعا حبٌب
قلبى مفٌش راى بعد راى انا صح..كما لو كانت تلك االم القوٌة المتسلطة التى بٌدها الثروة
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والعطاء واالبن الذى ال ٌعصى لها امرا الى شئ او ماهى علٌه من فرٌدة التى التختلؾ طول
حٌاتها عن اى رئٌس او صاحب عمل دكتاكتور.وحٌن سادت فترة من الصمت لم ٌرد فٌه فعال
وكؤنه ذلك االبن الذى الٌحب معصٌة اورد كلمة اوطلب الامه رؼم انه هو المتحكم فٌها فى
اوقات كثٌرة لكنها هى من تحكم بالفعل وتظهر بذلك امام الجمٌع االوقات التى الحكم والراى
اال راٌه هو ولكنه دائما ما ٌخافها وهو تعود على ذلك من اول ماتعرؾ بها وتراب بٌن
احضانها..وهنا قبل ان تقول شئ كانت مارى وهى تتمنى لو فعال ان ٌوافق على ذلك لكنها تعلم
انه الؼٌرها وهى اٌضا فعال تحرك قلبها لمن رات اول اللٌل وتعرؾ ان فرٌدة لن ٌكون لها اال
لما تشاء وتحب وحتى لوصل االمر من زوج باأمرهو لن ٌرفض ان كان ذلك
طلبها او االمرا منها وهى التحب هذا ولكنها تعرؾ انه سوؾ ٌخلص لها ولن تندم على ذلك
النها لن تحس معه بؽٌر حب وانها من ستكون وحدها بقلبه وقت ذاك ولكن االمرالبد ان ٌكون
فعال فٌه الحب وهو اٌضا كان نفس التفكٌر ان كان ذلك الشئ لن ٌمانع تلك المرة وٌكفى العمر
الذى ٌفر امام عٌنه وحٌاته..ومارى تلك حلم الاى انسان فعال لها دور رائع فى الحٌاة الٌقل
عنهم جمٌعا وهى تحارب من اجل الحافظ والوصول الى ما هى علٌه ولوال صدق نٌتها فى
حٌاتها ما جعل لها المولى من ٌكون معها من تلك االم والتإام.واالن وهى بعد ان اصبحت
الٌقدر احد على التفرٌط فٌها لن ٌمانع ولكنه تذكر من تنباء بهذا الخٌر ذلك الرجل الذى له اب
اٌضا قبل القٌادة ومن تحرك قلبه دون اى سابقة انذار اوؼٌره وقع فى حبها والاحساس ان الخٌر
اتى (ال ال ) البد ان ٌقدم الجمٌل لهم وعلى حساب نفسه فلٌس جدٌد وهى تستحق ذلك الذى
احبها وهو ٌؤمل هو وابٌه فى شخصه وما سٌاتى من الثقة فٌه وها هى تلك اول بداٌة لحٌاة تعود
من جدٌد بٌنه وبٌنها وما سٌاتى من ورائها وان كان فعال اولها خٌر وبداٌة طٌبة جمٌلة بصدق
والٌهم من احداث هى متوقعه ومعروفة اٌضا مادام عقلها ٌعمل وٌفكر وتجتمع به الى جوراها..
وهو االن بٌن احضانها ٌترك العنان الافكره بال اى قٌد حتى تقراء وتعرؾ واالهم هو االحساس
به كما تقول دائما ولٌس من قراءة لما فى راسه حتى الٌكون لها اى قرار بقوة وتعرؾ بكل
تاكٌد منه ان من هناك اٌضا اهل لها وانه بالفعل تحرم علٌه كل حب اال حبها..وهى تطلب من
مارى ان تاتى لها بحقبتها الخاصة الطبٌة كاطبٌة االن..ومارى تقبالها قبلة خفٌفة على شفاتٌها
وهى تنهض ولكن فرٌدة التى حسمت امرا مافى راسهم وهى تجذب راسها برفق نحو صدرها
وتجذب راسه اٌضا حتى اقتراب من وجه مارى وهى تقول له
_ٌاله بوس اختك الكبٌرة الصؽٌرة زى ما انت وهى تحبوا تكون لبعض ها عوزها ٌكون
اخوكى اٌه..وهو ٌقبال جبهتها ..ومارى ترك له راسها بحب وهى تقول مسرعة فى وجه متورد
_اخوى وابوى اناطول عمرى محرومة من االخ واالب..فقالت لها فرٌدة وهى تضماهم االثنان
بقوة على نهدٌها وهى تاكد تموت من الفرح
_من الصبح والصبح لٌه من لحظة ماوصل الخبر لكل وانتى راح ٌكون لٌكى اب واكتر من اب
واخوة كتٌر اوى والدنٌا هنا كلها راح تكون اهلك وناسك واحبابك وهو بقاء نشوؾ له فرخة من
ؼٌر رٌش والعلى االقل تقلع رٌشها وهى معها من نفسه واهى الفرخة كتٌر فى العشة على
السطح وال اٌه ٌاكلبتى انتى..وهى تشد فى شعره وهى تجذب فمه تقباله كما لوكان طفل وهو
ٌعلم االن انها قد علمت بما دار من كل حدٌث كان بٌنه وبٌن عمر والسخرٌة والذى جعلها قد
احست وهى فى الؽٌوبة بكل مادار..وهو بكل شكل لن ٌعقب او ٌقول شئ وٌرد علٌها ..وهى
تكمل
_بس برضة عن نفسئ انا فى فرخة هى ال داخله دمؽى لحد دلوقتى وانا عوزها ومش لوحدى
ال معى الكل وبكل حب..وهى ترك مارى لتذهاب الى ذلك الدوالب لتخرج حٌقباتها تلك التى
بها اشٌاءها العادٌة جدا من اداوت الكشؾ الطبى ولٌس التى بها تلك االشٌاء التى التختلؾ نعم
عن مافى داخل تلك الحٌقبة ولكنها االخرى كما لو كانت حٌقبة سحاره وبها ما بها وحٌن كان
هو بٌن احضانها الٌرٌد تركها ابدا ومارى قد عادت وهى تمد لها ٌدها بتلك الحٌقبة وفرٌد تقوم
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وهى تطلب منه رفع المالبس لبداء الكشؾ االن ومارى التى خرجت من الحجرة وهى تجاها
الى الحجرة االخرى وفرٌدة تقول لها
_لو عوز تكونى معنا خالص هو اخوكى وعشن اعرؾ كالم الدكتور قال اٌٌه..فقالت لها مارى
ٌعانى اكٌد انتى عارفة ..وهى تنصرؾ دون تعقٌب وتدخل تلك الؽرفة التى بداءت منها تلكالحٌاة الجدٌدة واردات فعال ان تنزل الى حٌث دودى لتحضر معها الطعام ولكنها خافت فجاء
وحست من جدٌد بما فى تلك اللٌلة وهإالء االسٌوٌات وذلك البواب ومن معه وهى تعلم من
سرهم...كانت وهى تجهز تلك الحقٌبة وتخرج ادوات الكشؾ وهى الى جواره على الفراش
وهو كما لوكان امام تلك الطبٌبة فى حجرة الكشؾ علٌه كما هو حاله دائما معها فى تلك الحالة
حٌن ٌكون تحت ٌدها لكشؾ علٌه وهى مصرح لها بكل شئ فى ذلك الكونها طبٌبة واالكثر
وكل صؽٌرة وكبٌرة وهو ٌخضع لها وٌمتثال الاومراها فى ذلك فى اى وقت تحس باى شئ
ٌطراء علٌه اوعلى جسده كارٌاضى ولٌس اى رٌاضى وهو ٌمثل الوطن وٌمثلها هى وكل من
معهم فى حٌاتهم ولكنها مع الثقة التى بها من انه لم ٌخلؾ الاى عهد او ٌفسد نفسه وجسده وهو
ٌتحكم بكل رؼبة اواى شئ ٌمكن ان ٌإدى به الى الهوٌة ونعم هناك تلك االشٌاء من افعال
الشباب اال تلك المحرومات من اقتراؾ االخطاء التى ٌاتى به من فى مثل سنه هو وصدٌقه
وكلهم اذ ازات قوتهم واجسامهم وماهم فٌه من كل شئ ٌجذب الٌهم كل من ٌراهم او ٌتعامل
معهم اال انهم كانوا عكس كل ذلك وحتى ذلك المولد بمعلقة ذهب فى فمه صدٌقه اال انهم كلما
ازاد معهم تلك القوة كلما ازاد الخوؾ اكثر من  هلل عزوجل وما انعم علٌهم به وكلما اٌضا ازاد
لهم الشوق والرؼبة ولكن كان االهم هو ذلك الكسب الربانى وهم ٌزاد فى الورع والتقى وحتى
كوكى هذا الذى بالفعل لم ٌكن االبن الؽنى المرافها فحسب وهو ٌعٌش كما لو كان شاب ارد
لنفسه النجاح والتفوق مثلهم وابوه ٌفعل معه تلك االشٌاء من التربٌة والفلسفة التى ال تفهم الاحد
بسهولة وكؤنه لٌس ابنه من صلبه ..وهو اول االمر قد ات له بشرى لتكون االخت الكبٌرة ولٌس
اى اخت ومن قبل وهو ٌتركه لتلك الفالحة ام حسن بكل حرٌة لتربً فٌه كل االصوال والقٌم
وهم جمٌعا بعد ذلك قد تولد فٌهم اشٌاء تزاٌد من حب الناس اجمع لهم والنجاح الذى اصبح كال
منهم فٌه والمراكز القوٌة بمجمهودهم واحدهم والدلٌل هوما فٌه حازم زوج شروق وما وصال له
االثنان وحب الدكتورة له هى واللواء عالء وهو االبن ولٌس زوج االبنة وهم بكل فخر من انهم
اصبح لدٌهم االن الذكور واالناث والعزوة االوالد بهم جمٌعا كماهو حال افندٌنا ولكن! لكل منهم
الحب الخاص فى حٌاتهم الذى ٌحرم علٌهم اى حب اخر ان كان امر اوكوكى فاامر المتعلق
بفرٌدة وهو ٌعلم انها لن تكون له مهم وصال او عال شؤنه الشئ واحد انها هى االم التى رؼم
معرفة الكثٌرون باامه الحقٌقة اال ان الكل الٌعتقد والٌظن اال انها هى امه الؼٌر ذلك حتى
اصبح الٌقٌن من ذلك .وكوكى اٌضا وقصته التى ٌعتقد انها مخفٌه حتى على الجمٌع اال صدٌقه
وقلبه وهم على علم بهاجمٌعا من اول لحظة وما بٌنهم هم االثنان من اسرار نعم مكشوفة
للجمٌع اٌضا ولٌس هى ولكن الاحد ٌفتح او ٌاتى بشئ فى تلك القصة التى هى وشرى فقط من
ٌصرح لهم بحدٌث فٌها وهم ٌنزلوا بهم السخرٌة وهم ٌعرفوا انهم االثنان ٌتعٌشوا االمور فى
شئ من االمباله فى قصة حب كوكى تلك وما فٌه من مفراقات ان كانت حقٌقة فهم ٌكاد االثنان
رؼم صدقتهم وحبهم الشدٌد لبعضهم قد تقع بٌنهم الخسارة فى ذلك وما اسهل ضٌع اى شئ من
صداقة بسبب لعنة وجود امراة تظهر فى حٌاة رجل اال فعال القلٌل النادر فى ذلك مثل ماهم
علٌه هإالء االصدقاء جمٌعا ولحازم كمثل ما حدث فى قصة حب شروق من قبل وان كان فٌها
مافٌها من االختلؾ و لكن االن وهو نفس المستوى ونفس الحٌاة لهم االثنان ولٌس الثراء لكوكى
وهم ٌشتاركوا فى قصة حب واحدة بٌنهم لفتاه واحدة تعلق االثنان بها وكال منهم ٌفضل االخر
على نفسه وٌكتم ذلك الحب كما هو ماكان ٌظهر للجمٌع الن تلك الفتاه تتعلق باأمر فقط وهى
تحترم صدٌق عمره واالثنان فى اٌثر على انفسهم لكن كانت االمور انكشفت من ان كوكى من
سٌفوز بتلك اخٌرا وهو الٌقدر ان ٌخون حب وعشرة صدٌقه ولكن كانت مفاجاء لكل بما كشؾ
أمر فى حب تلك والاحد ٌفاهم شئ كٌؾ هى تحب أمر؟ وامر ٌعٌش اجمل قصة له لكنه بكل
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حب هو من ٌجعل حب كوكى لتلك ٌزاد وٌنمو وٌتمنى ان ٌتزوجها كوكى فى شئ قد انكشؾ
لهم جمٌعا لفطنة امر وكوكى لمن هى وهم ٌتعٌشوا علٌها تلك الفتاه دوراالصدقاء واالحترام
وكوكى الٌنظر الى من احب صدٌقه وكما لو كان فٌلم قدٌم والتضحٌة من االصدقاء لبعضهم
وقصة تحكى ولكن ان كانت حقٌقة وهم االثنان احبوا فتاة واحدة كما حدث فى االفالم القدٌمة
كما كان فى فٌلم احمد رمزى وحسن ٌوؾ فى تلك الجملة المشهور فى ذلك الفٌلم الحسن
ٌوسؾ وهم فى حرب طرد االنجلٌز من مدن القناة مع الفدائٌن وهو ٌتقابال مع سعاد حسنى فى
عملٌة فدائٌة وهى من قبل كانت حبٌة الاحمد رمزى وهو ٌقول (كلب تشترى كلب شبهك مستر
وبٌقول هاواو ) وهو ٌعلم فى اخر الفٌلم انها حبٌة زمٌاله وهو ٌساله اٌن حبٌتك وٌقول له (انها
رحلت صدافة كما جاءت صدافة)كما كان ٌسمٌها بهذا االسم ولكن االثنان لم ٌظن احد انه
سوؾ ٌخسر احدهم االخر لحبهم الى واحدة وهم اشد حبا لبعضهم البعض فى شئ من عند  هلل
مثل حبها ذلك هى وهو وشئ كبٌر فى هذا الحب بٌن هإالء االصدقاء جمٌعا الذى جاء لٌكون
لهم العوض والمنة من  هلل عز وجل واالكثر اٌضا لكشؾ مافعل كى تترابط تإامه باخواه
االكبر وهى تكشؾ االمر وتكشفه اٌضا لمن معها ومن هم من تلك الشللة وقد ظهر ذلك الدور
له الذى ٌظن انه مخفى علٌها واحداث ماهو فٌه من تشرد قبل العودة لها وهو متاكد انها قد
علمت االن ومن قبل اٌضا انه فضل تلك التإام لمن ٌستحق وٌعوضها وحلم تلك االم التى لم
تمانع فى االراتباط بها هو ولكن هو حلمها اى من هإالء االخوة واالمور الكثٌرة من كل ماكان
ٌظهر بٌنهم جمٌعا والمثل لٌس شروق فقط بل هى فرٌدة التى كانت لكوكى اٌضا ام ولٌست
االخت وامال التى كانت معه مثل ما كانت مع امر كل شئ لم ٌكن به اى خوؾ واٌضا افندٌنا
ذلك االب وهو له ماله من قصة اٌضا فى حب هو االخٌرا ٌعجب الكل له من ان ماوقعت عٌنه
على امراة اول مرة وهو ٌكتم هذا الحب طول ذلك الوقت رؼم انكشفه ولكن فقط لعدد محدود
منهم هى وشرى وقلٌل اخرٌن رؼم ماله من عالقات ومؽامرات نسائٌة من كل االلوان
واالعمار
............
وبعد ان تمدد لها لتقوم بالكشؾ علٌه ..وهى تبداء بقٌاس الضعط وهو ٌرفع كم ذلك (التى
شرت)وهى تقوم بالكشؾ دون اى تعقٌب او حدٌث ومن ثم وهى ترفع بٌدها وتكشؾ بطنه
وتضع سماعتها على صدرها وهى تطلب منه ان (ٌكح) فى حزم االطباء وبعد ذلك وهى تطلب
منه تنزٌل البنطلون وما تحته وهو قبل ان ٌترد فى ذلك الٌعلم لماذا تلك المرة؟ وهى تكرر
االمر ولٌس الطلب وهو قبل ان ٌمد ٌده لٌفعل كانت ٌداها تسابقة ٌده وهو ٌعود براسه الى
الخلؾ وهى تكشؾ كل عورته وتنظر وهى تطلب منها ان ٌعٌد (الكحة) من جدٌد وهى تقول له
بحب وحنان ام فعال وطبٌة بعد ان رات عورته وماهو فٌه وهى تقول له
_لسه نظٌؾ ٌاقلبى وراح تفضل نظٌؾ..وهى تعٌد سحب مالبسه علٌه من جدٌد بكل حنان
ونظراتها كلها اعجاب لم تحمل من معانى جمٌلة وصلت له لٌس ماهو علٌه من تلك النظافة
الجسدٌة فقط انما ما هو فٌه من كل ما ٌحمله من نقاء وطهارة..وهى تحضنه بقوة والدموع
محبوسة فى عٌنها وهى تتكلم ومازالت بنفس القوى وتقول له
_مش بااٌدى صدقنى انا لوعلى عوزك مش فى قلبى بس ال انت متربع على عرشه ال انا كل
حتة فى بتصرخ عوزك راح اموت وانا بتقطع علٌكى بس اكون لك ام احلى من اى شئ ام
مش اخت..وهو ٌقبال فٌها وقد انفجرا بالبكاء ال ٌعلم كٌؾ ذلك؟ وهو الٌبكى فعال اال بٌن
احضانها هى او امال لما له علٌها ومع صدٌقه فقط النه هو اٌضا ذلك الصدٌق الٌبكى اال معه
او معها هى فقط..وهى تسمح على وجه وهو ٌقول لها وهو ٌقبال ٌدها وهى تسمح بهم دموعه
التى تسٌل بقوة منه وتخرج مافى داخله من فراق تلك الفترة ولٌس ماهو علٌه من عذاب حبها
طول تلك السنٌن وهو ٌقول لها
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ال راح اكون اول والاخر واحد ٌتجوز ال وال..ولم ٌستطع ان ٌكمل وهى تنظر له بوجههااالخر الذى مثل البحر الؽدر الذى الامان له وهو لحظة الصفاء ٌنقلب وتضٌع فٌه كل السفن
والٌنجو منه اعظم بحار والربان وهى تقول
_اٌه خالص كلمة خرجت واتحرم على الكالم عشن تعملى فٌها زى النسوان وال انت فٌه
دلوقتى و خالص العالقة ال بٌنا هو فرق السن المانع الرتباط ٌعانى تفكٌرك فى وانا فى دمؽك
بشكل تانى مش ام والاخت فعال وانا ال طول الوقت بكدب على نفسئ مش الكل وهم بٌطلبوا
منى تحجٌم العالقة ال بٌنا وسن المراهقة وخطورة الحٌاة ال حتى ساعات بتكون خطر على
االم وابنها لو هى لسة فٌها شباب وانا بضرب بٌك المثل وكل ال حوالى مش خاٌفٌن من كتر ما
بكالم واثبت لهم انك اهل لمسإلٌة..وكانت وهى تتكلم تخرج حقنة لونها بٌن االصفر واالحمر
بعد ان فعال خلطات مزٌج من سن صؽٌر اطفال الٌتناسب مع ذلك المحلول الذى قامت بخلطه
ولٌس له اى رائحة وهى على نفس تلك الكلمات له بعدما قام بٌن احضانها وهى تتحدث وتقوم
بااعداد تلك الحقنة وهى تنزل به تلك الكلمات وتبوخ فٌه وهى بعمرها معه لم تسمع او ٌحدث ما
تقول ذلك من الذى قالت له حتى لم ٌكن الاحد ان ٌتحدث فى مثل ذلك حتى وقت السخرٌة وال
ٌفكر احد انه ٌرها فى احالمه كمراهق الهى والؼٌرها منهم هم من معه ..وهو قد هداء من
الدموع وهو ٌرفع كم (التى شرت) الخذ تلك الحقنة ولكنها اشارت الى البنطلون وهى تمد ٌداها
لتساعده فى تنزٌله ودون اى تعقٌب على تلك الحقنة وما تفعل لكونها طبٌبة وما تإدى من عملها
ذلك وهو الٌسالها عن اى شئ وهى بكل خفة قد انتهت االمر وهو لم ٌحس ..اال وهى ترفع له
البنطلون وهى كعادتها فى اعطاء الحقنة التى اصبح الٌخاؾ احد منها كما هى العادة للخوؾ
الكل من الحقن لما هو فى طبٌعة مما تربٌنا علٌه فى طفولتنا وهى من هإالء الذٌن لهم
المواهبة فى ذلك الشئ من خفة الٌد..وهو قد احس لحظتها بشئ كما لو كان قد اخذ حبوب
منشطة ولٌس اى حبوب حتى انه وقتها قد احس بشوق ؼرٌب نحوها ٌظهر بقوة مما كانت
تتحدث عنه فى ذلك مثل ما ٌاخذ االزواج وؼٌرهم من منشطات جنسٌة اصبحت مشهورة االن
باالسواق وبل اى خجل وكل شئ جنسئ وصل الى بلدنا مع االعالن عنه االن فى كل مكان
مرائى وحتى بالصٌدالٌات وكل االمكان وعلى االرصفة مع الباعة شئ لما ٌكن موجود من ذى
قبل فى حٌاتنا او على االقل بتلك الصورة االن وهو ٌبعد نظرته عنها بشئ ملحوظ وهى تضمه
وهو فى خوؾ منها لما به من هذا االحساس بالشوق وهى تضم راسه الى صدرها ولكن الذى
اخراجه من هذا الشعور سرٌعا وجود راسه بٌن صدرها وهو ٌلمس ذلك النهد الذى كان ٌاخذ
منه فى اشد االوقات تعسرا له لٌكون له مصدر قوة وهى اٌضا اذ كان ذلك بمثابة السحر لهم
االثنان ولكن! تذكر ذلك المصل وما ٌفعل وهى تكتشفه بالخارج وتدعم به تإامها ومارى وهو
مثل الفٌجار بقوة رهٌبة التستمر اكثر من ثوان قلٌلة معدوة تطعى من ٌستخدمه النشواة والقوة
التى لٌس بعدها ولكنه فى لحظة ٌصب بشلل تام رؼم انه من اول لحظة ٌتعطى ذلك ٌمكن له
ان ٌرفع عمارة على اقل التشبٌه ان قٌل فى ذلك وهو بعد ذلك كما لو كان مثل السحر الذى
ٌستخدمه الصنٌن فى االبرا الخاصة تلك التى تشلل حركة الجسم واحٌانا تإدى الى الموت
ولكن! هو بطرٌقتها تلك وما فٌه من اشٌاء تختلؾ حسب حالة الهجوم وقوة الخصم او العكس
كمثل حالته هو االن وهو بٌن ٌدها وهو من اسرارها اذ ان االمر لٌس بذلك المصل وما فٌه من
اسرار من حقن اورش وانما ٌداها هى ولٌس قوة سحر بل شئ اخر من قوة علم وقوة روحٌة
اشبه بكل ماٌاتى فعال من افالم الرعب ولٌس اى رعب وؼٌره ..وهو ٌكاد ٌصرخ وهى تضع
ٌدها على فمه وتقول له
_اٌه عندك شك ان ممكن اذٌك..وهو ٌقبال ٌدها وٌقول لها وهو فى تمسك
_انا مالك انتى..وهى تنهض به لٌقؾ على قدامٌهم معا وهى بٌن احضانه وهو به قوة قد احس
فٌها انه لم ٌصبه مرض اى مرض وماكان فٌه من ذلك التعب الذى ٌعالج منه من فترة مع
اقوى االطباء التى منهم تلك االم الدكتورة ناهد وما ٌستخدم معه من عالج االعصاب وماحدث
لها من قبل وتم الشفاء منه فى للحظات بعد طول عالج قى شئ اشبه بالسحر وهى بٌن ٌده
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والعطاء وللحظات الحب النقى تلك التى كانت وراء هذا الشفاء وكما هو حاله االن الٌعلم ان
كان سحر منها او من هذا العقار .وهى االن بعد عودتها وهو بٌن احضانها نفس الدور لها معه
وٌكفى حضن اللقاء ذلك فى الوكالة واالن وهو معها االابن والحبٌب وكل شئ وهى بسحرها
ذلك له ولمسة واحدة منها انتهى مابه كله ..وهى ترد على كلمته وماقال
_طبعا ملكى وانا االمر النهى فى كل حٌاتك وانا ال اقرار تاخد مٌن وتحب كمان مٌن انا االم
لها فى ابنها كل حاجة مش حاجة وحده وهو معها او فى اى مكان حق االم زى ماكل االدٌان
قالت
............
وهم ٌخرجوا من الحجرة الى االخرى حٌث كانت مارى وقد ات دودى ومعها تلك الشؽاالت
ولكن وجه مارى الذى تؽٌر ولٌس لؽٌرة من رإٌته معها ولكن كؤن االمر بشئ ما وباالخص
ودودى تجرى علٌه وتحضنه بقوة وتجعل ٌده تدخل فى صدرها بعمق امام تلك الشؽاالت..وهى
تقول باللؽة االنجلٌزٌة كما لوكان مشهد لفٌلم اجنبى اولما كانت هى علٌه فى ذلك الشان من
تجارة الرقٌق اواحد العراهات تخرج للتوا واللحظة من بعد ممارسة الهوى مع احدهم او
اصطناع امرا ما بٌن اثنٌن انه من القوة والرجولة فى المضجاعة الجنسٌة..وهى تقول تلك
الجملة وكؤنه فعال كان ٌمارس معها هى او مع سٌدتهم تلك الجنس االن وهى تدخل به وهو بٌن
احضانها وهم ٌضعوا ذلك الطعام على تلك المائدة فى الحجرة.اال انه فعال كان منظر الطعام
على ؼٌر ماكان فى ذلك المطعم والنفس االحساس انها تلك هى االشٌاء لما طلبت وكانت رٌبة
على وجهها ومنظرها هى مارى ومفوهم له من حتى ذلك الحض الذى ٌثٌر الؽضب لدى
الجمٌع واالحساس الذى ساد له اٌضا ان دودى مازالت تعمل فى ذلك المجال وبنفسها على
عكس ماكان فى الخارج وقٌادتها وما هى فٌه االن من مداعبة وافعال الشوذاذ مع هإالء
االسٌوٌات وهى من تعبث بهم وتلهو بااجسادهم حتى وهى تزاد فى تلك االفعال التى ظن هإالء
البنات انهم سٌعٌشوا لحظات مما معروؾ لدٌهم لٌس من افعال دودى معهم بل االن كما لوكان
فٌلم من تلك االفالم..والواضح بهم وماهم علٌه من سر ٌبدو انه مكشوؾ واالمر المرٌب ولكن
وقبل ان ٌدخل فى اى تفكٌركان ؼضب مارى ازاد وفرٌدة تنهر هإالء الشؽاالت وتامرهم
بالخاروج ومارى تدخل الى الؽرفة االخرى مسرعة وافسد تلك اللحظة التى ستجمع بٌنهم على
الطعام ..وصوت فرٌدة ٌعلو فى شئ كما لوكانت فى الوكالة حتى ٌسمع من بٌت وهى تنهر امها
فى شئ استفذى ومشروع خناقة مفتعلة كما فى افالم االبٌض واالسود بالفعل النهاء تلك اللحظة
وهى تخرج بقوه كل مابها فى أمر الذى امرته ان ٌترك الحجرة وٌذهاب من امامها وهو ٌنفذ
ذلك بالفعل كما هى عادته معها فى اى مشاكله كما لو كان زواجٌن واحدهم ٌذهب بٌعٌد عن
االخر فى هذا الوقت حتى الٌتصعد االمر بٌنهم او هو كاابن مع امه ومن االدب ان ٌبعد عنها
اثناء ؼضباها ..وافسد الطعام والتجمع بٌنهم االن وهى على ٌقٌن من انه فعال بعد كل ماحدث
اصابه الجوع..وهو ٌخرج والٌعلق على شئ الن االمر به اشٌاء اكبر من ان ٌفاهما ؼٌرهم
حتى مارى وكؤنها على ٌقٌن ولكن بما كسبت من خبرة فى المعاشرة بهم وهو الٌعتقد ان لن
ٌكون هناك فى تلك اللٌلة من الٌفاهم شئ على االطالق وكلها كمالو كانت االن حرب رجال
مخابرات بعٌدا عن اى قوى سٌاسً او تدخال رسمى ولكن هى حرب ستاتى بعد اى عملٌة
استخباراتٌة ال محال وهو االن فى قمة النشوة لتلك الحرب كما لو كان سٌتقابل مع عشٌقة فى
للٌلة حب ولٌس اى للٌلة وهو ٌشتاق وٌتجاهز لذلك اللقاء من فترة استعداد لمقابلة تلك الحرب
التى بداءت الٌوم من اوله وهاهى النشوة التى بداخله االن تزاد كما كان بٌن احضانها وكؤنه
سٌمارس معها ما ٌتمنى من كل قلبه وفى داخله منذ ان عارفها واحبها وهو ٌحلم فقط ان تكون
الزوجة وكل ماهم علٌه من حب االم واالخت والصدٌقة ولكن الٌعلم لماذا ٌرٌد الزواج منها ؟
لو حتى على الورق هذة النشوة االن هى ذلك اللقاء الذى الٌعلم هل سٌنتهى بقوة منه كما حدث
وهم عائدون الى ذلك المنزل ولم ٌخزل احد منهم او سٌكون المر شان اخر وهل ستكون هناك
الى جوراه قوة بعد تلك االحداث وماهم علٌه من االستعداد وكٌؾ سٌكون هجوم اخر بعد
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االحداث ؟ اما انها تجربة اوال لما سوؾ ٌتعاملوا معه من قوة وقوته هو من اجل التؽٌر للهجوم
علٌهم بعدما انكشفوا وامرا الزمالء له والعمٌد الذى من الواضح انه الى االن لم ٌتحرك احد او
المراقبة التى الٌعلم ان كانت موجودة اما ان االمر بكل حرٌة متروك االعتماد علٌه فٌه حتى
ٌظهر اكبر قدر ولكنه حتى من قبل تلك الحقنة الٌهمه شئ ولن ٌسمح لنفسه ان ٌعٌش ان مس
شعرة من احدهن تلك النساء اهله وامانته التى فى عهدته االن ومن قبل..والدلٌل هذا التلٌفون
الذى رن لٌشعل النار اكثر ولكى ٌسمع من ٌسمع ان االمور تسٌر بشئ من الهزلة وانهم االن
فى ؼرور لما اصابهم من وجود هذا بٌنهم ومافعل وصال الٌهم وماحدث عند دخوله البٌت مع
تلك الكالب الرهٌبة وحتى حوار فرٌدة مع دودى باالنجلٌزٌة الذى قد اظهر له هذا االفتعال
للمشاكلة عن انتهاء زمن الدعارة وما تعٌش فٌه واالمر الٌهداء بٌنهم ..حتى دخلت دودى على
مارى الحجرة قبل ان ٌتصاعد االمراكثر وٌدها تتمد على فرٌدة التى كانت تكشؾ عن قوة
دودى واعمالها فى شئ مثل الترهٌب منها واشٌاء لم تكن مفهومه هى حقٌقة اما تهرٌج اما هو
الهبل على الشٌطانه ..حتى انه فعال فضل الخروج حتى الٌصاب بصدع لوال تلك المكالمة من
عمر التى على اثردخول دودى الى تلك الحجرة التى بها مارى وهى تمد ٌدها تمسك به وتاخذ
الهاتؾ منه بعنؾ لترى الرقم الطلب له بالفعل كان كل شئ ٌدور االن فى تلك الحجرة كما
لوكان له التوافق الخاص مع بعضه البعض ..من اول انصراؾ مارى وهى على تلك الحالة
التى لم ٌكن ؼرٌب علٌها ما فعلت دودى وهم اساسا على ذلك االمر طول اللٌل هى وفرٌدة وهم
ٌخرجوا همهم او قلقهم احٌانا فى مشاهدة تلك االشٌاء والخطر الذى ٌمكن ان ٌاتى لهم من تلك
المشاهدة وحالة ضعؾ فى اى لحظة ٌقع فٌها واالنفراد بهم من احد كما هو واضح من سر ذلك
المنزل الذى ٌشبه افالم الرعب واالثارة ولكن هى فرٌدة ومالها من تدبٌرهى وتلك االم التى
بالفعل دخلت الحجرة وكؤنها تستعد لشئ ما مع ابنتها فى وقوع مشاكال قد ٌستفٌد منها ما بداء له
التنصت والتسجٌل االن او من قبل فى تلك اللٌلة التى لم ٌرى هو فٌها حتى االن ماٌثٌر الشك له
ؼٌر االحساس بعدم االرتٌاح وماٌحس من تلك الحرب القادمة..واالكثر تلك المكالمة االن وما
فٌها من سخؾ وهى من عمر وهى تجعلة ٌفتح الصوت الخارجى(المكبر) وكى ٌسمع اٌضا من
ٌرٌد وٌتاكد للجمٌع ان االمرماهو اال هزل والاحد بالفعل ٌراقب المكان والاى شئ وهى تتعمد
فقط على وجوده معهم وحتى التعتمد على قوتها وسحرها ان كانت كذلك..وهو ٌبداءالحدٌث مع
عمر الذى كان مسموع وهو ٌرد علٌه
_عوز اٌه دلوقتى ٌاٌقافه..فقال له عمر
_اٌه عوز تفاهمنى انك ناٌم دلوقتى وانت مش عند البٌضة الشقراء واالم الخماري القمحة..فقال
له امر بكل ضٌق وهى تنظر له كما لو كانت هى القائد له ومن تقود وتتحكم وهذا السخؾ الذى
سٌدور وهو ٌحاول انهاء االمر ..وهو ٌقول له
_تصدق انت فعال قاؾ وحرام على شؽلك الشؽلة دى..فقال له عمر اٌضا لٌزٌد من السفها فى
ذلك
_ماشئ ٌاعم عدى ٌاللٌلة ومرى ..وقبل ان ٌكمل ؼناء تلك االؼنٌة المشهور( لعدى ٌاللٌلة
لحسن االسمر) قال له امر
_ماشئ ٌحسن ٌااسود بسود لٌلتك دى انت واٌامك..فقال له عمر
_ هى اٌه ال ع ٌسوداها على هى سوده على االعدى وعلى مٌن ٌعادى وانت ال اعدداك كتٌر
اوى فاكر حكمة تظل الؽنام طول حٌاتها تخاؾ من الذئاب حتى ٌكلها الرعى ها وخد بالك وانت
معك الرعى والذئاب..وهنا ضق بها االمر وهى تاخذ الهاتؾ منه بقوة ودن اى مقاومة منه
لها..وهى ترد على عمر فى قرؾ
_دٌب لما ٌاكلك انت وشوٌة الؽنام ال معك وانتم قعدٌن عندكم كدة دلوقتى زى المواشً
ماتشؽل ٌاواله احلى مع البتضرب الوداع والمع مراه من الؽجر ال معك من النسوان تربٌة
الحارة..وهى ترمى الهاتؾ الى امر وتنهر اٌضا
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_ اخرج دلوقتى من ادامى الساعتى..وهو بالفعل ٌنفذ وٌنصرؾ..وكانت دودى خلفه وهى تعود
من تلك الحجرة التى كانت على بابها فى شئ اخر من انتظار او تصنت وهى تاخذه زراعها
وتلؾ بها حول كتافٌها وهى تسفذ فرٌدة..وتخرج به وهى تقول له
_ٌاله قلبى مش ده معادى معك ومش حق ام بناتك علٌك تدخل معها باء االوضة وناخد راحتنا
شوٌة بعد الؽٌاب ٌاجوزى وحبٌبى احسن انا خالص استوٌت من شؽل الشمال باء والكالم
الفاضى وعوز رجل بجد وانت محسبوب على رجلى ٌاقلبى..وهى تقبال فٌه بقوة حتى انه كاد
ٌصدق ذلك االمر وماهو فٌه من قوة وهو قد اؼلق المكالمة بعد ماحدث وقع فٌها عمر مره
اخرى ولكن! االمر كان كؤنه تلك المرة بتدبٌر لم ٌقتانع بها أمرمن تلك المكالمة وما فٌها من
ذلك السخؾ الن االخر ٌعلم تم العلم انه سٌكون معها وحتى من طرٌقة ردها وهو ٌعلم بالفعل
ان البٌت االن تحت اكثر من جهة تراقب من فٌه ولكن! االمر لٌس له عالقة تثٌر الشك ان االمن
ٌتدخل وهم ٌعطوا الجمٌع نفس االحٌاء انه هو من سقوم بكل شئ وان لٌس هنا ما ٌمكن ٌحدث
الننا لسنا فى اروبا وهى الٌعلم بها احد او ماشبه بذلك اوانه لن ٌاتى احد الٌهم اللٌلة بعد تلك
االحداث وهنا االمن لٌتحرك لحماٌة احد بشكل ؼٌر رسمى وطالم ان االمر لم ٌعانى اى جهة
سٌادٌة او حكومات فهى ان كانت امور شخصٌة الشئ فى ذلك حتى تقع المائصب على شكل
افراد كما هو حال الشجار الٌوم والبلطجة..وهى لم تعقب على ماتقول امها له وهى تاخذه
وتخرج به من الحجرة..وتدخل به حجراتها وتؽلق علٌهم الباب وكانت بٌن احضانه بقوة كادت
فعال ان تخرج معها شهوته ونسئ لحظتها انها هى امها لم هو فٌه من حرمان ومافٌه اٌضا من
تلك القوة التى نزلت به من اثر تلك الحقنة ولكنها هى بخبراتها كانت اقوى منه وهى تبعده عنها
فى اشد اللحظات المثٌرة وهى تدفعه بعٌد عنها حتى انه فعال خجل من نفسه ومما حدث وهو لم
ٌحدث قبل ذلك رؼم وجوده بٌن احضانها كثٌرا وبكل حرمان منها فعال لما اصابها فى حٌاتها
االانه كانت له مثل االم او باالصح الجدة كما ذكرنا وهى كانت تعشق ذلك الشعور رؼم انها
كانت تحس معه بحنان ذلك الزوج الحبٌب لها والى قلبها وماحرمت منه باقى حٌاتها وهى تحس
معه اٌضا انه بالفعل اب لتلك البنات ورفٌق حٌاتها ..اال انها االن ذهبت له مرة اخرى وهو
ٌظن انها ستنزل على وجه بصفعة من ٌداها وهو لن ٌقاوم وهو ٌقرب وجه لها ولكنها قبالته من
جدٌد بحب االم وهى تقول له
_عارفة حبٌبى حرمانك ونارك بس انت عارؾ انت اٌٌه بالنسبة لى ابو بناتى وابنى وحفٌدى
اها الكل عارؾ انى مراة قواده موام(.).وقبل ان تكمل الكلمة ..وضع ٌده على فمها..وهو ٌقول
لها وهو ٌقبال راسها وٌضم راسها الى صدره بقوة
_انتى اشرؾ انسانة واؼالى ام وجدة وحبٌة وكل حاجة واوعى تقولى الكلمة دى ادامى مرة
تانٌة او ادام حد منا كلنا عشن انتى اؼالى علٌنا من نفسنا فاهمة..وهى بٌن احضانه وقد ساد
صمت وهى بالفعل التقاوم ولكن كل ماٌحدث له شئ اخر وتوقٌت فى حسابات قوتهم هى
وابناتها وهى بالفعل من القوة التى اثبت فٌها بتلك اللحظة وما كان بٌنهم وهو ٌضعؾ معها هى
فى تلك اللحظة على عكس ما قد حدث مع مارى او فرٌدة وهى بها السحر والجذابٌة االقوى
منهم جمٌعا وبحكم مااصابها فعال فى حٌاتها من اول فراقها لزوجها وابناتها تلك وماحدث لها
من ارهاب وعذاب وماالٌتحمله انسان اقوى ما ٌكون وهى تتعذب باالبنة االخرى وفراقها عنها
وهى امام عٌنها لمدة عام كامال تهداد بها فى قصتها تلك المحزنة ولٌس ماعرفها به الجمٌع
وحرمان من ابنة اخرى وزوج لم تحب احد مثل ما احبته فى حٌاتها وهى تعٌش على ذكره فقط
فى شئ فعال التتحمله امراة..وهى تقول له بعد ان ارتحت فعال بٌن احضانه
_حبٌبى ٌظهر هو المكتوب علٌك انك ترٌاح الكل واحنا بكل انانٌة نتمتع معك ونمانعك من اى
متعة وصدقنى ٌاقلبى انا لو مش عهدى ال بٌنا وبٌنك انك ابنى وحفٌدى مش عشن الكلبة ال
جوه دى لكن انا لفعال انا حرمات نفسئ على اى انسان بعد حبٌك عادل ابوها وابوك وانتى
عندى انت والدب االبٌض فعال اوالدى ومقدرش اعمل معك حاجة ؼٌر انى وكلنا نفسنا بجدة
نفرح بٌكم وتملوء البٌت علٌنا عٌال احفاد اكون لٌهم جدة بعد الحرمان فاهمنى ٌاقلبى..وهو ٌقبال
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ٌدها وجهها بحب..ولم ٌجد ماٌقول لها اولم ٌستطع القول فى شئ وهو ٌعلم بصدق ما تقول
وٌعرؾ كٌؾ هى كانت ومازالت على حبها لعادل ذلك االب له والحبٌب الؽالى الذى سظل
حزٌن على فراقه وبعد موته حتى بالفعل تاكد اٌضا للجمٌع صدق هذا الحب الذى اٌضا كان بكل
فخر لهم ولها هى فرٌدة والبوها حتى بعد موته فى حب هذا الذى اصبح ابن له ..وهى تركه من
جدٌد وتقول له
_ٌاله اكٌد مشتق للٌلة ول فٌها ولحبٌك ال قعد تحت المارد العبد..وهو ٌتركها بعد ان ضمها له
كاام من جدٌد وترك الؽرفة وهو ٌخرج وكانت تلك الخادمات اجمع فى تلك الطرقة وهى تاتجاه
نحو ؼرفة دودى..حٌث خرج هو فى شكل طبٌعى ولٌس فٌه اى رٌبة اثبت لهم ان مافعلت معه
كان اٌضابه شئ من تدبٌر بعٌنه ..وهى ستبداء فى حفلتها المسائٌة كما لو كانت تصور مشهدة
من تلك المشهدة التى تعودت علٌها من تلك االثارة فى جذب زبائن تلك المهنة وما تعٌشه هى
كما لو كانت تاخذ تلك المنشاطات التى تقوى الذكورة وتسخدم مع لعبى كمال االجسام
وتسخدمها النساء التى دخلت فى تلك اللعبة ولكنها تحولهم من نساء الى شوزاذ فى ذلك لعكس
الحٌاة الطبٌعٌة التى خلقت علٌها المراة..ولكنها اذ كانت تفعل هى ذلك فمن اجل ما كانت هى
فٌه ..وهو ٌنزل وهو ٌرى فى اعٌنهم تلك النظرة له وباالخص تلك التى تشبه بجسدها بطة
تحتك به فى ذلك الممر عند نزول ذلك السلم..وهو الٌمانع نفسه من االلتصاق بها لٌحس بذلك
اللهٌب من جسدها وهم كلهم على هذا الشئ من االحساس وهم ٌتمنوا لو كان معهم االن فى تلك
الحجرة ودودى معهم وما ٌفعلوا ولكنه .فعال هذا ما اال من تدبٌرها هى دودى وهى تشعال بهم
تلك النار والشوق  ..وهو ٌخرج من حجرتها وماٌظن االن من تفكٌر فى رواسهم او من هذا
االحٌاء لما ٌحدث ..وحتى ان كان احد اخر موجود ؼٌرهم الظن بكل شئ ٌمكن التفكٌر به..اال
انه بالفعل ٌعلم ان جمٌع من معه االن ٌعتقد ؼٌر ماهو كان بٌنهم من انهم االهل له حتى تلك
الشقراء التى كانت مع طول العشرة قد اصبحت تحس به نفس الشئ من القرابة واالخوة ..ونزل
بعد ان كانت تلك النظرات التى كادت تلك التى تشبه بطة ان تتحدث معه بالفعل..لكن! فتحت
دودى الباب وهى تنادى علٌها تلك بقوة وتقطع كل خٌال لهم وتفكٌرى..وهو لٌس فى عجب وقد
تاكد ان اللٌلة هى للقاء العشٌقة التى تنظره وٌنتظرها بعد عودتها هى..فهذا العشق الحقٌقى له
القتال ولو انه بالفعل كان ٌفضل العٌش هناك معها هى دودى وٌظل ٌقاتل فى هذا القتال
الشوراعى تحت قٌادة رجلها هذا وٌعش تلك الحٌاة كالعبى المصارعة ولكنه قتال شوراع لٌس
حتى بقانون المصارعة والمراهنات التى فٌه بعض تلك الحركات التمثلٌة اٌضا لجذب
المراهنات كما هو حال تلك المشاهدة وما تقدم لجذب من المشهدٌن لها ولالقبال علٌه..وهو
ٌنزل لذلك البهو فى ذلك البٌت الذى لم ٌتقبله مثل تلك الوكالة ورؼم انه ظهر باناقاته له االن اال
انه لم ٌشاء ان ٌطٌل النظر فٌه وما فٌه من اثاث ودٌكور نعم ٌدل على الرفاهٌة ..لكنه اتجاها
نحو ذلك الباب للخروج وهو ٌنظر لتلك االضاءة الخفٌة التى تنبعث من تلك االبلٌك التى فى
الحوائط وهو ٌنظر فقط لتلك النجفة التى تتواسط ذلك البهو واالخرٌات الموجودة فى نفس
المكان وهو ٌفكر هل بها اٌضا من المراقبة ما هو موجود بتلك الوكالة وهو ٌعلم انه مهم كانت
من قوة تراقبهم هم فلن تفوت من تحت اٌدٌهم هم الثالثة وكال بم له من خبراته وتفكٌره وما
ٌعرؾ
......................
وفتح الباب لٌجد ذلك المارد االسود مثل اللٌل ٌجلس على ذلك الرخام الذى كانه جلٌد فى ذلك
البرد وتلك الكالب اٌضا وهى حوله كما لوكان تمثال من الصخر ٌجلس..وحتى الكالب التى
اٌضا لم تجرى علٌه كاؼرٌب ات لهم او حتى الترحٌب به واى شئ..وهو بعد ان ذهاب وجلس
الى جوراه..جاءت فعال تلك الكالب تداعبه وباالخص تلك االنثى وهى كما لو كانت بها شئ من
فرٌدة او هى احد بنات الجان فعال ولٌس ذلك ضرب من الخٌال او قصص الؾ لٌلة ولٌلة او ما
اشتهر به من حب تلك القصص بسبها ولكن! هو على ٌقٌن بتلك االشٌاء والروحنٌات التى ظلت
شرى وافندٌنا وراء االمر حتى تاكدوا انه بالفعل هو به شئ كما ٌقال فى ذلك على بعض
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الدروٌش او من ٌفقد عقله احٌانا ..او هو كما تقول عنه شرى فى تشبٌه كما تشبه كل من هإالء
الدورٌش (المبروك) وهى تنادٌه بذلك كثٌرا واحٌانا تاخذ منه المشوارة فى بعض اعمالها
الخاصة بها فى البورصة وما تعمل هى فى مناصبها ومسإلٌتها ؼٌر اعمال افندٌنا كما لو كان
ذلك العراؾ او الدجال الذى الؼنى عنه عند بعض الفئات من كل الطابقات ..وهى كانت تود لو
فتحت له مكتب وعمل فى ذلك ولكنهم هم ٌعرفوا فعال انه مبروك لقربه من  هلل عز جل وما
ٌحمل من كل نقاء بداء معه فعال من اول ماعاش مع فرٌدة فى تلك السن الخطٌرة لهم ..ومن
قبل حٌث رات فٌه ذلك االحساس شرى وهى تقربه من كوكى لٌكون معه اخ ولٌس اى اخ وهى
تفخر به كل وقت وهى مسإلة عنه بكل صفة رسمٌة وهى تحس معه انه ابنها فعال اكثر من
فرٌدة .وهى لها الحق علٌه كل الحق والدلٌل انه ٌمكن ان ٌتزوج فرٌدة فى اى لحظة رؼم كل
تلك المشاعر واالحساس بٌنهم الذى حتى جعل زوجها الراحل ماجد ذلك لم ٌؽار منه اى وقت
حتى ان كان بٌن احضانها هى فرٌدة وذلك الدلٌل كان اوله ذلك ماٌفعل معها حٌن ٌرها او ٌدخل
علٌها ان ٌقبال ٌدها وراسها الشئ الذى جعل ذلك الزوج ظن فعال انه ابنها وكان شئ ما هو ما
الٌجعلها ان تعترؾ بذلك وهو ٌرى اٌضا كوكى ٌتعامل معها بنفس االحترام واالكثر وهو ٌتاكد
اٌضا حٌن راى كٌؾ ٌكون هم االثنان امام شرى تلك..نعم الٌقترب احد منها الاى تقبٌال حتى
فى اشد المناسبات واالفراح وان كان ذلك كما لو اقتراب من مدارسة تثٌر الرعب دائما بٌن
التلمٌذا ومن ٌرٌد تجنب شرها او القوع تحت ٌداها فهو ٌذكر بااى شئ ان كان حفظ او فاهم او
دراس حتى ان كان ٌحب تلك المادة فهو ٌكرها وٌكره كل شئ ٌاتى منها وحتى ان كانت هناك
المكافاء منها لهم للتفوق فى مادتها تلك فهم ٌود االنتهاء منها سرٌعا والوقؾ امامها تلك
المدارسة خوفا ان تنقلب فى لحظة علٌهم ..وهذا فعال ما احسه هو ماجد مع شرى وهو ٌسرع
فى االنتهاء بعد التعامل معها فى كل ماكان بٌنهم كا عمل قد اصبح قائم من اعمال كثٌرة له هو
تخصه مع افندٌنا ومن عمل رابط بٌنهم وهو ٌستعجب كٌؾ تعٌش تلك النساء معها وتحبها وهى
بها جسد وجذابٌة مثل فعال دودى وهى سٌموت وٌود كال من كان القرب منها اجنبً او عربى
وما راى اٌضا فى كل تعامل من امر مع تلك السٌدات الكبٌرة امال التى كانت هى حماته رسمٌا
والدكتورة ناهد وحتى شروق وهو ٌتعامل معها اٌضا كازوجة اخ اكبر وكل التعامل الذى كان
سبب للتعلق بهإالء وهو ٌكره كل حٌاة الخارج وما واصل له وٌرٌد ان ٌعود الى مصر وٌعٌش
فٌها والصراع المرٌر وهو الٌرٌد العودة الى فرنسا كما لو كان زوجة الترٌد السفر الى زوجها
هذا وتعٌش معه فى مكانه وما ٌعٌش وٌعمل وكؤن ذلك الشئ فى حٌاته ٌكفى وٌكون سبب
لخراب البٌت من مثل وجود امر ذلك.واالكثر الؽٌرة والنار من كل انسان فى مكانه وماهو فٌه
من احس وشئ نفسئ اال انه لم ٌحس باى عذاب او ؼٌرة لما هو فٌه من عجز جنسى وذلك
االمر الخطٌر الذى ٌنؽص كل حٌاة ولما تشاء فرٌدة ان تعذابه او تجعله ٌحس بشئ رؼم انها
كان من السهل ان تعالجه مما هوفٌه لكنها كانت تعرؾ كٌؾ تجعله ٌحس بكل متعة زوجٌة
وحٌاة اشبه بالسحر وهى تدخل علٌه كل بهجة وسرور ولم ٌعلم احد بما هو فٌه ابدا وهى تمالء
كل حٌاته ومع بداء الحرب معه من اول مادخلت اٌضا حٌاته وهو ٌحس ان الكل ٌرٌدها وٌرٌد
اخذها منه من الذٌن هم حوله بالخارج ..وهو كان لٌس له اال هإالء اهلها بعد ان جعلتهم له
اٌضا من ضمن تلك المتعة واالحساس الجمٌل الذى لم ٌذق مثله من قبل رؼم كل الرفاهٌة التى
هو فٌه منذ ولدته ونعومة اظفاره واٌضا وهو الٌنسئ كل افعال شٌطانٌة فى بداٌة التعارؾ
بفرٌدة من هإالء الصؽار اخواتها واالسرة لها ومافعلوا معه حتى ٌوم زفافه وهو ٌموت من
الضحك وهو الٌنسئ تلك االفعال وكل للحظة وهو الٌنقطع عن الحدٌث عنها ابدا مع الكل
وٌتذكرها وقت الضٌق لٌخرج به نفسه من كل هم وهو ٌتذكر كٌؾ كان ٌلعب به هإالء الصؽار
وحتى وهم ٌجلوس معه وحدهم بعد الزواج وٌضعوا له السم فى العسل من حدٌثهم عن حٌاة
الخارج وعملٌة التشوٌق ان ٌكون بٌنهم بشكل ؼٌر مباشر فى الحدٌث وكٌؾ ٌقوى على الحٌاة
والمثل والعبرة فٌهم له كؤنهم االباء ٌعطوا ابنائهم الخبرة وهم ٌحاكوا عن تارٌخ حٌاتهم والكفاح
ولٌس اى اباء وهم كؤنهم االن الشؤن العالى حتى تدخل علٌهم امال هم الثالثة وهم جلسٌن فى
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تلك الشرفة وهم على تلك الحالة اٌضا الافسد ذلك الزواج وكؤنه شاب وقع بٌن شباب فاسد وهى
تنزل به اشد االهانات فى طرائؾ وكلماتها الخارجة امامه واالكثر وهو منقد لهم بشوق وٌفعل
معهم وٌشاركهم ذلك الفاسد الذى لٌس كما ٌعٌش فى فرنسان وٌتهى االمر بدخول اسر زوج
شرى الذى ٌعتبر له (العدٌل ) كازوج اخت زوجته وهو من سنه مع اختالؾ القوى والحٌاة
والتربٌة وماجد الذى تعلق به لما احس وراى معه وحبه كا عمر واحد واكثر كما تعلق بهإالء
الكبار واالكثر شرى وتلك االمهات النه كان اٌضا من ؼٌر ام اواب مثلهم هإالء جمٌٌعا اما
افندٌنا الذى لما ٌحس انه حماه وهو ٌحس انه مثل هإالء الصؽار معه او احد اصدقاء فرنسا
رؼم سم راسه فى العمل والسوق وكل ماكان من هإالء الصؽار الشٌاطٌن وهم ٌلعبوا حتى مع
اقرابه واهله ماجد والجمٌع ٌخدع فٌهم انهم من نفس الدٌانة كما فعلوا مع الٌهود واالكثر هى ان
امال المسلمة وقصة اٌضا ظلت فى اذهان كل االهل له وماكان فٌها من اول التعارؾ
..واالحساس القوى من اول ٌوم ذهاب له فٌه أمر ومعه امال لزٌارة بعد اسبوع من الزواج
ولٌس شهر كامل كما هو حال هإالء االثرٌاء او لبعد المسافة والسفر وؼٌره من عدم تلك
الزٌارة كما هو الحال فى مثل تلك الزجٌات ولكن! كان االمر مثل سفر شروق مع زوجها وهى
التمر اى اوقات اال والكل عندهم هناك ولٌس هناك اى مشاكل للبعاد وٌمكن ذلك لما هو حال
افندٌنا وثرائه وهو لم ٌتعود ان ٌكون اوالده بعٌد عنه اى ماكانت االسباب وكل التواصل واٌضا
لما هو حال اللواء والدكتورة  ..وامال اٌضا وما تعٌش فٌه من ثراء ولكنها كما هو حال زواج
اوالد البلد واالرٌفاؾ وهى التفكر فى اى شئ اال تلك االبنة لها حتى لو االمر على نفقتها فعال
كما حدث وزاد من حب ماجد من كل هذا الترابط فى تلك االسرة رؼم االختلؾ فى اهم شئ
وهو الدٌن الذى اٌقٌن انه هنا لٌس به اى اختالؾ لحب الجمٌع من اهل ذلك البلد ومن بعد اٌضا
زٌارات كل اهلها بال استناء حتى من باخارج ومن تلك اللحظة احس ماجد زوجها وحتى رجاله
هإالء الذى منهم ذلك المارد من اول ٌوم وساعة لدخولهم علٌهم انهم بحماٌة حقٌقة وقوة ولٌس
ماهم فٌه من وهم قوتهم تلك ونعم هم منهم ذلك المارد الذى لواطلق على ستة افراد وحوش
ولٌسوا اى احد لقام بهم وحده واكثر من ذلك لكنهم حٌن تعرفوا به فى اول ساعة هو أمر ورؼم
قوة تلك العمة شقٌقة ابو ماجد اخت ابٌه الوحٌدة وهى تسٌطر على كل شئ وزجها اللبنانى ذو
الجنسٌة الفرنسٌة والتى كان اول االمر التود زواجه من فرٌدة وترفض وكانت تعٌش علٌها دور
الحماة واالكثر وهى ترٌدها ان تكون مثل نساء الؽرب وما كانت ترٌد وما تسببت فٌه من موت
ماجد الذى خرج من تحت سٌطرتها بعد الدخول فى عائلة فرٌدة تلك وهى وما كانت فٌه من
جذابٌة حقٌقة لهإالء الشباب وافعال نساء الؽرب وما تفعل واٌضا وهى ترى الرجولة الحقٌقة
ولٌست التى هى فٌها مع هذا الزوج ومن معه وحوالهم..وهى تشعل النار اكثر بعد ان رات
افندٌنا وما هو علٌه وهو ٌرفضها وٌتكبر فى ذلك االمر الذى ٌشعل نار النساء وماراءت من
نساء على راسهم شرى وكل من هم اهل لفرٌدة وهى تزاد فى نارها..حتى مات ابن اخٌها بسبها
هى وهو كان ابنها فعال رؼم ماتفعل..ومع كل شئ فهى كانت دائما رؼم خالفها لراى وماكان
ٌاخذ من اراء أمر ومن معه وهى ترفض وتكبر..لكنها كانت هى من تنفذ اوال لما احست من
كل صدق وخبرة لهم وهى االن بعد كل عناد لم ٌكن لها حب اال أمر والشباب بعد موت ابن
اخٌها وابنها من رابت وهى تحس وتتحمل مسإلٌة موته تلك النها اجبارته لسفر الى جنوب
افرٌقٌا لبعض العمل ومعه فرٌدة التى كانت اٌضا ستضٌع هناك بقوة لوال وجود أمر اٌضا فى
التوقٌت المناسب ومعه صدٌقه لسهولة سفره هذا الصدٌق الى هناك
..............
فى قصة مرعبة وهم قد نصاحوا ماجد اال ٌفعل ذلك والٌسافر .وان كان الامرا اهمٌة ٌنتظر
حتى ٌكون اى احد من الشباب معه ولكنه لم ٌسمع الكالم وقد جارب من قبل ذلك انه لما كان
ٌاخذ براى امر كان لم ٌندم ولكنه من اول ٌوم سفر له ولم ترٌد فرٌدة تركه وكان االتصال بهم
جمٌعا لذلك كان اللحاق وانقذ فرٌدة بعد ان دفع هو حٌاته ثمن لذلك السافر وما كان سٌحدث
لفرٌدة من اؼتصاب بشئ بشع من الزونج بسبب هذا زوج عمته ومعه امراة لبنانٌة تحمل
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الجنسٌة االفرٌقٌة وبٌضاء فى تلك العناصرٌة هناك فى جنوب افرٌقٌا ومافى ذلك البلد من كل
ارهاب واشٌاء تشبه كل مافى اروبا وتحمل عالمات الشر الموجود فى كل تجارة من مخدرات
وجنس واستؽال الهل البلد االفراقا وقصة كانت هناك انتهى بموت بشع لذلك الرجل ومن معه
وهإالء الزونج جمٌعا..بعد ان جعلت فرٌدة ذلك المارد ٌؽتصب تلك المراة امامهم هم ومن معها
وقتل الزونج هإالء باٌدهم أمر وكوكى وقتل زوج تلك العمة وكؤنه داخل على هإالء الزونج
وهم ٌمارس الجنس مع امراته تلك فى شئ من البشعة التى الٌقبلها عربى على نفسه وهو ٌقتلهم
جمٌعا وٌقتل نفسه بعد ان راء امراته مات من ممارسة الجنس فٌها بهذا الشكل الحٌوانى ..كما
جعلت فرٌدة هذا المارد ان ٌفعل بها ذلك الشئ من ممارسة الجنس والموت من اول ما بداء ان
ٌنام علٌها بقوة حٌوانٌة لم تحمله والشباب كال منهم الٌقدر على فعل شئ ؼٌر انهم كانوا قد اذق
كل الموجودٌن لعنتهم فقط..وهم كال منهم ٌتمنى لو كان فى مكان ذلك المارد لكنهم كانوا فى
نشوة القتال التى هى مثل ما كان ٌفعل هذا المارد وهم ٌنزلوا بهم اشد عقاب فى لحظات كانها
خطة مدبرة حٌث كسر لعناق احدهم من ذلك المارد بامرا او نظرة له من فرٌدة ومات فى تلك
العملٌة اكثر من ستة افراد نعم ستة من الزونج وهذا الرجل وتلك المراة ثالث ماتوا برصاص
من اول دخول امر وكوكى والثالثة الذٌن كانوا سو ؾ ٌؽتصبوا فرٌدة بقوة وهى بٌن
اٌدهم..واثنان ٌمسكوا بها واالخر فوقها وهى التعرؾ كٌؾ تفعل اى شئ النه كان عنصر
المفاجاء ولم تكن قد بداءت تظهر قوتها تلك االفعال بعد تلك الحادثة ورؼم ان أمر كان ٌمسك
بذلك الرجل وكوكى بتلك المراة وقد طلبوا منهم ان ٌامرا هإالء الرجال ان ٌنتهوا وٌبتعدوا
ولكن هٌات الن جمال فرٌدة وجذابٌتها وتلك اللحظة وهم كلهم كانوا قد اصبحوا فوقها وكانت
المصٌبة انها لم تزل عذارء الى ذلك الوقت ..واالن وهإالء كانهم لم ٌمسمعوا من صرخات هذا
الذى ٌملكهم وتلك المراة وهم من تلك االجسام التى تعشقها كل امراة بٌضاء اروبٌة اوعربٌة
لبنانٌة او خلجٌة وهم بذلك الجسد المفتول االبنواسى ولهم مالهم من اشٌاء مع تلك المراة
وؼٌرها..وامر الذى ترك االثنان لكوكى ..لٌذهب لٌحسم االمر بنفسه وكوكى الذى كان ٌود
الذهاب معه وهو ٌفكر ان ٌخلص من هإالء االثنان حتى الٌاتوا بشئ من خلفهم الن فرٌدة االن
هى فى اخطر ما ٌكون واالحتٌاج لهم اال مع دخول ذلك المارد ..وهو ٌذهاب الٌهم الٌكسر رقبة
من كان فوقها وهو ٌقول له بسخرٌة
_الم تسمع سٌدتك وهى تقول لك كؾ اما ان اذنٌك به صم سٌعلج االن وارٌحك من كل االلم
الراس ..وبالفعل كان قد كسر راسه..وقبل ان ٌتنبة االخرٌن كان بٌن اٌدى امر وكوكى بعد ان
كانت نظرة من أمر لهذا المارد وهو ٌمسك باالثنان..وٌترك هإالء الزنوج بعد ان ركل احدهم
بقدٌمه لٌكون تحت قدم امر وكوكى الذى امسك باالخر فى سرعة وقبل اى شئ كان نفس ما
فعله ذلك المارد هم فعلوا بكل احترافٌة معهم هم االثنان وكانهم ٌخلعوا رقبة دامٌة وهى تلك
اٌضا نفس الحركة التى هى سبب كل النار لثار تلك اللٌلة وسبب الثؤر بعدم حدث اٌضا فى
لندن فى احدى ظواحٌها النائٌةهناك ولكن االمركان العن حٌث اقتالع حنجرة وقطع رقبة ومع
خوارق او من هم من الخوارق والقضٌة التى حتى االن لم ٌعرؾ قسم التحقٌات فى االسكتلندرٌا
كٌؾ وقعت وكٌؾ حدث ذلك لخوراق؟ هم معرفٌن للندن كلها وهم ٌظنوا من فعل ذلك مثلهم من
الخوراق او الشٌاطٌن الن حتى العصابات التقدر على ذلك مع هإالء ومن خلفهم وهم ٌحملوا
الجنسٌة االلبانٌة واقاربهم من االتراك..وكما هو حال الصعٌدة هنا فى االخذ بالثارء وعدم اتهام
احد الاخذ بالثارء من القاتل وهم قد بداء اقارب هإالء فى البحث على من تجراء على فعل
هذا ..وهم كانوا من اصحاب السطوة فى تلك البالد ولهم الٌد على كل تجارة المخدرات والجنس
وبقوة وتاكد كل شوراع لندن المشهورة تكون تحت اٌدهم وخطؾ كثٌر من السائحات االجنٌات
واجبارهم على العمل فى مجال الدعارة كما هو الحال السائدة فى فرنسا وامرٌكا ..وحتى
ماٌسمى من االتواة على دودى نفسها وهى تدفع لهم كما لو كانت الجزٌة من المال والنساء..الى
ان كان وصول فرٌدة ومن قبل ذلك بداء االرهاب لدودى من منافسٌها واالعداء لها بهإالء
البنات معها وهى كانت تروغ وتلعب مع الجمٌع بمالها من خبرة وتعرؾ ان مع مثل هإالء كان
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ال تتنافع معهم كل قوتها ومن معها من رجال واسلحة وحماٌة اٌضا من القٌادة التى تخدمهم
وتقدم لهم كل الهداٌا والخدمات من كل االشكال ..حتى كان ظهور فرٌدة وهى كانت تعلم ماذا
ٌرٌدوا منها؟ اهم من اى شئ وهو راسها وما تفكر وتبتكر وتعمل هى فرٌدة..وفى البداء
الحقٌقى الانتهاء االمرمعها تلك االم وبناتها واخذ كل شئ منها فى لحظة والٌهم ما كانت تلعب
به فرٌدة من انها هى االقوى وان مس احد من اهلها او هى كاعربٌة الن ٌستفٌد منها
احد..وكانت البداٌة بقصة حب مع احد العلماء زمٌلها وهى كادت ان تقع فى ذلك الحب لما
عرؾ كٌؾ ٌدخل هذا به علٌها من انه من العلماء الذٌن الشئ لهم فى الدنٌا ؼٌر العلم وهى
تقراء كل مافى راسه وهو العلم فقط ..وحتى جمالها وسحرها لم ٌكن له فٌه اى شئ ؼٌر
االبتكار والتطوٌر وهو لٌل نهار لم ٌلمس حتى ٌدها وكله احترام لها وللعلم وحال هإالء العلماء
..حتى انه كان وهو ٌحدثها فى اى وقت فى الهاتؾ لٌال اونهار وهو ٌطمان علٌها ان ؼابت عنه
ٌنسئ كل شئ وٌتحدث فى العلم..حتى بداء ٌدخل الى راسها ولم تفطن انه ٌهودى وهو من قال
لها انه ٌهودى ولكن !لٌس صهونى وهناك فراق وانه بداء ٌحس باشٌاء ؼرٌبة نحوها وهى تظن
انه سٌقول لها عن حبه وٌصارحها بذلك ..وهى كانت فى حاجة لحب بعد ان مات زوجها وهو
كان ٌعشقها ..واٌضا بعد ان عادت الى أمر الذى كان بٌن نار حبها ومابٌنهم من حٌاة
والعهد..ورؼم انه قد اصبح شئ وشؤن االن وان طلب زوجها لم ٌمانع احد فى ذلك ورؼم ما
كان من خوؾ من الجمٌع بعد عودتها من جدٌد له والكل كان الٌرٌد ان تعود لتعٌش مع أمراال
انها اصرت وطلبت بقوة ان تكون بٌن احضانه هو ابنها واخٌها ..وكان الخوؾ حتى ان الجمٌع
قد قرار ان فعال ٌتزواج االثنان لكن أمر الول مرة خاؾ من ذلك الزواج الٌعرؾ لماذا؟ وهو
مازال ٌعلم انه لم ٌكن فى المستوى الذى ٌلٌق بها بعدما وصل الى ما واصل الٌه اال انه كان
ٌعرؾ انها مازال امامها موعد مع ان تكون لما كان ٌحلم وٌتمنى لها هو وابوها والجمٌع وهى
مازالت التنسئ له ذلك..وتود لوتعذبه وتقطع منه حى النه فعال ان كان تزواجها فى ذلك الوقت
لما وصلت الى ماهى فٌه االن وعلٌه وهم جمٌعا معها رؼم ما اثبت لها الكل من ٌعرؾ بقوتها
وعلمها انه طول ماهو معها سوؾ تظل هكذا تفكر وتبتكر هى وهو معا ..رابط فٌه شئ ما
وحتى االخطر لو اتربط بها
...........
وبعد ان كادت ستوافق على حب هذا العلما لكونه علما ولٌس كاٌهودى مع التحفظ فى كل شئ
لها ..اال انه بداء فى االخطر كاحال الٌهود وهو ٌجعلها تعٌش لحظات الرعب المشهور لكل
العلماء من كل الجهات وبداء طبعا باهله الٌهود الاقناعها بالخطر علٌهم وما ٌمكن ان ٌحدث
وهم ٌخطوا ماذا ٌفعلوا مع بعض ؟وهى لم تكن فى حماٌة احد فى ذلك الوقت وهى تعٌش وحٌدة
فى لندن فى شقة افندٌنا الملك لها هناك وتحت رعاٌة العاملٌن فقط فى مكتب الشركة وهم من
جسنٌات مختلفة وماتحتاج له من مصارٌؾ واى شئ ترٌدها ٌوافر لها رؼم انها كان لها الدخل
الكبٌر من اول وصولها وما لدٌها من ثرواة كانت مخباء لزوجها عن طرٌق أمر كتم كل
سر.وهو ٌحفاظ على ماتبقى او اخفى لماجد زواجها من ؼدر االٌام كما كان ٌقول له واٌضا كما
كان سرا الابٌها ولكنها كانت هى احد بنات افندٌنا ومع نجاحها من اول ٌوم فى العمل وهى تنقذ
لعب كرة من فرٌق كرة القدم االنجلٌزى المشهور (لٌفر بول )فى حادث كاد سٌنتهى فٌه عمره
وهو ٌقود سٌارته مع بعض المشجعات او المعجبات وهو مخمور وهى كانت فى السهر فى ذلك
المستشفى الشهٌر الذى التحقات بالعمل به فى المستشفى الملكى فى قلب العاصمة
االنجلٌزٌة..وهواٌضا ذلك النجم الكروى ٌتعلق بها وٌطلب ودها حتى لو الزواج النها لن تكون
صدٌقة له مثل الحال هناك وحتى جمٌع اعضاء الفرٌق من العبى وادراٌن ومشجعٌن الفرٌق
وهم ٌطلبوا الود منها بعد ان كانت هى من تبشر حالته فى اول مبارة له مع الفرٌق وهو سبب
للفوز بطولة اروبا كلها وهو الٌترح والاطمان اال وهى الى جوراه فى تلك المباراة بعد طلب
والح منه ومن ادارة الفرٌق التى بها اشهر االطباء ومع ذلك كانت اٌضا هى االمر النهى كٌؾ
ٌعلب ومتى ٌتوقؾ وهى تبشر حالته وهو من صناعى العب الفرٌق واالعتماد علٌه وهو من
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هداؾ الدورى ورؼم اصابته التى كانت على اثرها ساٌعتزال اال انها كانت هى السبب ان تكون
البطولة من نصٌب االنجلٌزا والعروض الخالٌة من الحكومة ولٌس النادى فقط وكل المنتخب
االنجلٌزى وما اصاب هذا اللعب بعد ذلك لرفضها حبه وهو ٌراها مع حبٌها هذا وحتى بعد
الفرحة له من ان امها هى احد السٌدات الراعٌة لفرٌقه ومن هى والمعروفة فى المجتمع وهو
ٌظن انها ستكون من السهل له بعد ان كانت مع تلك االم وهو تارة ٌدعوها للقاء فى االمكان
العامة او الخاصة او اى شئ وهى احٌانا فقط كانت تسؽله للعب على وتر قلب صؽٌرها الاشعل
النار به كما تفعل النساء  ..وهى ان كانت من نفس دٌنه اال انها مصرٌة التقبل بذلك وهى
تكرس حٌاتها للعلم وما ظهر علٌها من نبوغ مع التقدم الذى هو هناك..وما قد وصلت له اٌضا
هنا بعد عودتها من جدٌد وهى تعود لعملها فى المستشفى العسكرى الذى رحب بكل حب
بعودتها والكنز لهم هنا..وتلك العروض التى كانت انذاك من هإالء الجٌران معهم فى شقة
االسكندرٌة بعد ان عادت وقد تؽٌر بعض الساكن وكان قد سكن بها تلك البنٌة احد هإالء
االطباء العسكرٌون براتبة لواء طٌب وبعد اٌضا بعد المفراقات التى كانت تحدث كل وقت معهم
فى تلك العمارة  ..ومن بعد وهم فى شبرا وفى كل مكان ٌذهبوا الٌهم فى شئ كؤن لهم االستفاذ
دون عن باقى خلق  هلل ..وهم بكل حب لذلك وصعنة التسلٌة لهم من هذا االمر ولكن! كانت
فرصة السفر التى فعال لم ٌستجٌب لها أمر وكان ٌرفضها بقوة وهى اٌضا بعد ان كانت التحتاج
الى اى شئ مال او حب النها كانت لدٌها هنا كل شئ مرة اخرى والمال اٌضا والدلع الذى زاد
وكل الحب والتدلٌل لها من الكل ولم تحس باى لحظة حزن اال فى خوؾ أمر من الزواج منها
ولكنه وقت انتهاء االمر ان ٌتزواجها وحسم الموقؾ كان قرار السفر وحججة انه الٌكون عائق
فى طرٌق مستقبلها واستكمال دراستها فى تلك الفرصة والمنحة فى شئ كان من الباب العالى
بقوة ..وبداء من االهل اوال وهو قد فاهم ان االمر له عالقة باالمن مما ازاد من قلقه وخوفه
علٌها كااب واخ وهو ٌشعل الدنٌا دون ان تحس هى بما فعل حتى كان ورائها ..فى تلك اللحظة
التى كادت ان تقع فى براثن هإالء الشٌاطٌن وما دبروا لها وكما هو المعتاد له من ظهور
لها..ومن قبل ذلك باٌام كانت تعرفت بمارى التى كانت فى طرٌقها بالمصدافة وهى تعرؾ تام
المعرفة والٌقٌن من هى ولٌس ٌخلق من الشبه اربعٌن كما ٌقال ..فهى مثال أمر تعرؾ تفرق
بٌنها وبٌن تإامها صدٌقة عمرها واختها الكبٌرة حتى كان للقاء العمر مع تلك التإام التى حرمت
من بعضهم البعض فى تدبٌر تلك االم لكل شئ وهى تراقب كل صؽٌرة وكبٌرة لها هنا وهناك
وفى كل مكان كانت فٌه تلك االبنة التى حرمت منها واصبحت مثلها هى فى التعلٌم والتفوق..
وما تفعل وهى نسخة منها مع هذا الفراق فى القدرة وماهى علٌه وهى تفعل فى التى هى معها
شئ اخرى حٌث كانت تجعلها نفس ماكان علٌه ابٌها ..وقبل ان تقع اٌضا فرٌدة فى حب هذا كان
دور تلك االم بعد ان كانت مارى تلعب دور الوسٌط للقاء االشقاء بعد الؽٌب ..ولم تلحق ان
تقراء فى ذلك االفكار وماكان النها اصبحت فى شتات من ما ادخل علٌها وقبل ان تتصل بقلبها
وحبٌها أمر ومن معه من االهل لٌكون معها..او تسعد للعودة وهى الترٌد البقاء فى لندن لما
بداءت تحس لٌس من خوؾ وانما من بعض الملل الذى نزل بها مرة واحدة لوال ظهور مارى
لها..كانت التإام امامها وبٌن احضانها وهى تنسئ كل شئ فى لقاء تإامها..ومن بعد للقاء الشوق
بتلك االم التى لم تحس نحوها باى حنان رؼم كل ماكان ٌحكى ابواها عنها وعن حبها اال انها لم
تحبها..وهى من اول للقاء احست بتلك العدواة بٌنهم لعدم وجودها فى اهم االوقات بٌن احضانها
واهم لحظة البنت مع امها ولكن كان الحب كله لتلك التإام ومارى تلك التى احست انها فعال
اخت صؽٌرة لهم وهى قرٌبة العمر من أمر ومن معه..وهى االم لهم هم االثنان واالكثر بعد ان
اكتشفت انها ترٌد بٌعها او بٌع راسها لهإالء الذٌن بدواء فى المسوامة معها..وهى ترى انها
انانٌة التهتم بشئ ؼٌر مملكتها تلك وما جمعت وهى تتصور انها فعال هربت من ابٌها ولٌس
كما كان ٌقول ابواها عنها من حب كانت تسمعه من الجمٌع وهى تتصور انهم كانوا ٌقول ذلك
حتى التكره امها وهاهى تتاكد من الصورة التى كانت عنها براسها..وهى كانت سوؾ ستنجد
بذلك الصدٌق العلما صدٌقها التخلص من امها تلك وتاخذ اٌضا تإامها معها ومارى..اال انه فى
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تلك اللحظة قد ظهر أمر وكوكى بشكل طبٌعى وعن طرٌق مارى اٌضا وهى تتحدث عن الطلبة
الوافدٌن من العرب ومصر للمنحة الدراسٌة..وهم كانوا حجتهم االثنان انهم حٌن وصال الى
لندن وذهبوا الى الشقة لعٌش معها لم ٌجدوها..وباالسإال عنها فى العمل اوال قالوا انها فى
اجازة وحٌن كان سٌذهبوا الٌها فى مكان اجازتها تلك التى حصلوا علٌه بكل صعوبة
لخصوصٌة المعروفة عند الؽرب.وكان الذى ازاد الكره لها هى من امها وهى تلعب مع أمر هذا
الدور التقالدى فى افالم االبٌض واالسود القدٌمة لنا هنا ودورؼادة الكاملٌا وهو ان ٌبعد عنها
وهى على ٌقٌن من هو وهى نفسها كانت تعد الساعات الاالٌام حتى ٌصال االثنان لها..وهى
على علم انها تعلب فقط مع هإالء من بداء الحرب معها وٌرٌدوا ابنتها اٌضا بالوقت وهى
مطمانه انهم لن ٌتركها هنا وحداها هإالء من كانت معهم ومابٌنهم من كل حب ..وانه البد ان
ٌكون هو أمر هذا الى جوراها لٌس تبدٌر او حس امنى وهى تعلم ان االمر فٌه شئ لكنها لما
تاكدت من قدٌما قبل ان تتعرؾ وٌالتقى هو وهى انه هو تإام روحها وذلك فٌما حدث لها هى
تلك من احداث وهى تعلب مع الجمٌع لكسب الوقت فقط حتى ذلك اللقاء المفتعال بٌنهم هى تلك
االم وهإالء الشباب وحتى ظن ساعتها هو وكوكى انها زوز نبٌل السٌنما االنجلٌزٌة وهى تدخل
علٌهم فى للقاء وسط حراستها وكؤنها المملكة (ان)ملكة انجلترا وما هى فٌه من شموخ وكبرٌاء
وهى اول مارات االثنان واراد كوكى ترك صدٌقه التنفرد به تلك االم وهم ٌحسوا انها ستلعب
هذا الدور الذى بالفعل دخل علٌهم هم االثنان وهى تود لو اخذت أمر بٌن احضانها تلك اللحظة
الشٌاء كثٌرة داخلها هى ولٌس لشهوة او رؼبة او الحبه الابناتها وما فعل وٌفعل وسٌفعل
معها..وهى اول من اطلق كلمة الدب القطبى االبٌض على كوكى الذى كان لها كما لوكان االبنة
الرابعة بعد مارى وهى تعٌش معه ماحرمت من هندامة شعر بناتها وما تفعل اى ام مع ابناتها
الصؽٌرة وهى كادت تحوله لفتاه فعال بكل ماتفعل معه وهو ٌترك نفسه لها لحرمانه من االم
مبكرا ولم ٌعرؾ اال ام حسن وباقى السٌدات من بعد وهم ٌنهوا اللقاء الذى تاكد للجمٌع فٌه انه
فعال سوؾ ٌبعد عن فرٌدة لما له من االلتزام بالوفاء بالعهد واحترام الكلمة التى ٌاخذها على
نفسه ولكنها كانت تلعب معه بااشٌاء وتلعب معه بقراءة ما ٌقال بٌن السطور وتتعمد على
حساسه وذكائه فى ذلك هو وذلك الدب معه وان كان لم ٌفاهما ما ترٌد من ذلك نعم هى تحتاج
الٌهم لكنها كانا سٌكون معها هو أمر وذلك بشكل اخر وستجعلهم من اتباعها فقط ومثل هإالء
الحٌوانات عندها الٌنفذ اال االمر وعلٌه السمع والطعة وحتى الٌصلح لٌكون ابن لتلك االبنة وما
رات وسمعت عنه لكنه بالفعل كان عند حسن ظنها فى اهم االوقات وبرهان لها لكل الحب وكل
ماسمعت وماٌستحق من اول للقاء بتلك التإام وهو ٌكشفاها وتتاكد تلك االم انه فعاال ابن لفرٌدة
وتإام روحها وكان بالفعل فى ذلك اللقاء وهو عند حسن الظن به لما كان هناك من تواصل للؽة
العٌون وهو ٌعرؾ من هى تلك المراة التى كان ٌسمع عن حبها وماهى فى ذلك الشئ من الحب
وهو ٌرى فٌها روح هذا الحبٌب الؽالى له وماكان ٌسمع منه وهو ٌخرج له كل ماكان بداخله
ولم تقبله ابنته تلك عنها وحتى مع امال رؼم انها ردرتها ونعم هى على قٌد الحٌاة ولم تمت بعد
ولكن! كان هو السر طول الوقت وٌعلم مالم تعلمه فرٌدة والترٌد ان حتى تقراءه فى عٌن ابٌها
لما بها من كره لها تلك االم..وهم ٌنصرفوا امام كل من كان ٌشهد ذلك المنظر وهم قد دخل الى
راسهم جمٌعا انها نجاحت فى التفرٌق بٌنهم كما هو حال كل تلك القصة..وهم على ٌقٌن اومن
كان ٌفاهم سر االمر انه الٌفٌد ان ٌبعد هو عنها..وان ماتفعله االن تلك االم جزء من تلك االنانٌة
التى اشتهرت بها او ماتعٌش فٌه من ذلك الدور ..وفعال كالهم ٌود لو كان ٌرتمى فى احضان
بعضهم لما هو كان فى سامع كال منهم وبالفعل لم تمر تلك اللٌلة..اال وتلك االم تنام مؽمضة
العٌن برتاٌح الول مرة فى حٌاتها بعد كل مااصابها من تلك االحداث التى حدثت وتحدث معها
..وهى تحس بانها قد عادت الى زوجها الحبٌب وتنعم باامان الحٌاة فى ظل وجود الزوج واالب
معا..واالكثر هو وجود اوالدها معها جمٌعا وبما فٌهم مارى وهم هإالء الشباب نعم اوالدها
اٌضا..كل تلك المشاعر فى تلك اللٌلة بعد ذلك اللقاء الذى لم ٌمر علٌه ساعة زمن ..اال وكان
االثنان فوق راسها وبداء لبحر من الدماء ؼسلة فٌه تلك االم وابنتاٌها التإام التى معها فلاير
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وفرٌدة اقدامهم وتلك االحداث التى راح فٌها كثٌرا من المرتزقة ان كان ذلك اقرب التشبٌهات
لهإالء الرجال وعلى راسهم هإالء الخوارق فى جرٌمة اصبحت فى نظر المحققٌن هى حرب
عصابات .ومعهم اٌضا هذا الذى كان من العلماء والنه قد شاذ عن قاعدة العلم فى نظرهإالء
من ٌعمل معهم وخروجه عن المخطط له واستعجاله فى االستحواذ على فرٌدة ولم ٌستطع ان
ٌستمر فٌما كان ٌقوم به من دور وذهاب سرٌعا الى اول اؼراء له من اخرٌن فكان العقب له انه
اصبح من رجال تلك العصابات ولم ٌعترؾ به كال من ٌعرفه وٌعمل معهم الفسد كل التدبٌر
بسرعته تلك .وهو كان قد اقتراب من االستحواذ فعال علٌها .اال تدخل تلك االم الٌقاع به سرٌعا
فى احد تخططٌها وهى تلعب به كما لو كانت تبٌع ابناتها من اجل نفسها .فى شئ هو لم ٌدخل
على من معه وهم ٌعرفوا راس تلك المراة التى كانت تجاهز كل شئ فى توقٌت واحد .ولذلك لم
تشٌر الٌهم اى اصابع االتهام فى شئ بسبب تدخل هإالء االستاذة االصدقاء له وصفه انه كان
الٌحترم العلم ومع اٌضا انها من رجال تلك العصابات التى من المفروض ان تكون علٌها بعض
الشبهات فى مثل تلك االحداث اال انه كان فعال من الصعب على احد تصدٌق انها تخطر بنفسها
ومن معها من قوة فى حرب مثل هإالء او ؼٌرهم من العصابات وان تخوض مع هإالء فى
حرب اال اذكان هناك اتحاد بقوة ولٌس اى قوة بعد رإٌة تلك البشعة فى قتل هإالء..واخٌرا هو
تصفٌة الحساب مع كل العصابات التى ترٌح قلب رجال الشرطة االن تلك المراة بوجود هإالء
االوالد معها ولٌس الشباب النها حتى ورجالها المخلصٌن لها لم ٌحسوا ٌوما منهم اال بكل حب
لهم رؼم كل االختالؾ كانوا قد تعلقوا بهم فعال حتى هإالء العلماء الذٌن سخروا علمهم لخدمة
الشر قد احبهوهم بالفعل واصبحوا اصدقاء لهم ومعهم رؼم العدواة اال انها كانت عدوة بحب فى
شئ ؼرٌب ونفس ماكان ذلك الحب مع الجمٌع .نفس الشئ فى حب رجال المهندس ماجد زوج
فرٌدة لهم لكل ما ٌحمله هإالء بختالؾ شخصٌتهم الجملٌة والمرحة وماهم فٌه من قوة ورجولة
حقٌقة حتى نساء تلك االم والتى تعمل تحت ٌداها كانت كلهم تعشقهم وتعشق فٌهم هذا االحترام
وعدم االنسٌاق وراء تلك الرؼبة وحتى تؽٌر تلك االم مع الجمٌع بعد ظهورهم معها وهى
تتعامل برفق بعض الشئ مع الكل من معها بعد ماعشوا معها كل الوان العذاب.وهم ٌروا كٌؾ
تكفاء هإالء االوالد بعد كل ماٌقدموا لها من نجاح فى شئ كان بالنسبة لكل من ٌعمل معها
وحتى بناتها كان مثل ماتفعل مع حٌواناتها االلٌفة عندها ..اال فرٌدة طبعا وماتخاؾ على تربٌتهم
وتعب الكل معهم لكنها كانت فى كل وقت تعٌش اجمل لحظات الحنان والحٌاة االسرٌة التى
كانت تسمع دائما عنها وهى ترقب كل حركات وتحركات تلك االبنة وكلما كان زاهد هإالء
الشباب كلما كان الحب ٌزاد لهم .ومع الوقت لم تكن تلك االم تؽار او تخاؾ حٌن تجد احدهم
ٌجلس مع اى من نساءها باالخص وحتى فرٌدة اال انها كانت دائما فى ترقب والوقؾ بالمرصد
لهم حتى الٌحدث اى شئ تخاؾ منه علٌهم ..اما ذلك المارد والشئ الؽرٌب فٌه وماهو علٌه من
حب وتعلق بفرٌدة ولٌس من جذابٌتها تلك التى تطؽو على اى جمال الامراة كما هو حال النساء
فى ذلك الشئ من اشٌاء بهم تجذب الٌهم كما هو ٌذاع ان لٌس جمال المراة وحده هو ماٌجذب
ولكن بالفعل حتى فى مسابقات ملكات الجمال التى اصبحت التعتمد على الجمال واالنوثة
وحدها .حتى خرجت من جدٌد التعلٌقات التى تتطلب بملكات الجمال ان تعتمد الجمال والمشتق
من تلك المسابقة وذلك االسم وانما هناك اشٌاء اٌضا كثٌر تتعتمد على جمال المراة وباالخص
العقل والذكاء وقوة التحمل التى هى من اهم الصفات والممٌزات لها رؼم انها التظهر معها
طول الوقت او مع الكثٌر منهن واالخرٌات التى ٌاخذها الؽرور بجمالها او االعتقد السائد لدى
كل النساء انه لٌس هناك من اجمال منها ولكن فرٌدة وكل النساء التى عرؾ ومن حوله كل هن
فٌهم من الجمال واالنوثة الطؽاٌة فعال لما لهم اٌضا من استكمال ذلك الجمال بتلك الممٌزات
االخرى ولكن هم فى بند النساء الذى الٌختلؾ علٌه احد وفرٌدة ومابها من كل شئ جذاب
وجمٌل لٌس فى نظره فقط لتعلق بها او حتى حب االمومة هذا او الحب االفلطوانى الذى بٌنهم
انما هى لها من كل شئ ٌتمنه كل من عرفها ان تكون له ولن ٌندم على ذلك..انما فعال كان ذلك
المارد حٌن رائها الول مرة وهى تدخل الى فٌال زوجها ماجد فى فرنسا وهو ارتباط بها بهذا
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الحب الذى كما لو كان حب النها عربٌة مثله وهو من تلك االصول التى لم تكن بالعربٌة كلٌا
حٌث انه من البربر اهل الجنوب فى المؽرب وتونس والجزائر ولهم للؽاتهم الخاصة التى هى
مشهور فى تلك االؼانى التى تاتى من هناك وتلك اللؽة الاهل المؽرب وشمال افرٌقٌا ولكنه كما
لو كان حب اب وحب كان ظاهر من اول لحظة وهو كما لو كان ظلها ولٌس حراسها الخاص.
وهى االخرى كانت جدٌرة بذلك الحب وهى ترى علٌه كل خوؾ علٌها حتى كما لو كان ؼٌرة
على حد القول ولوال خوفه من ؼضباها منه لكان قد كره أمر ذلك وهو ٌؽار منه قبل ان ٌره او
ٌعرفه ولكنها كانت تعلم ما ٌحمل لها وما فى نفسه نحوها وهى تعرؾ كٌؾ تنهى اى شئ لما
تملكه من قوة ولكنها كانت تفرح بحبه هذا لما تاكدت من صدق االحساس له وباالخص انه علم
انه من ٌرٌد االقتراب والفوز بحبها علٌه بحب أمر ومن معه من اهلها هإالء ولكن كان أمر
بالفعل قد عرؾ كٌؾ ٌكسب حبه حٌن رائه ذلك المارد الول مرة ..وقد سمع عن حب سٌدته
تلك له وانه سٌكون وحده فعال..حٌن ٌظهر جدٌر بكل حب وكان ذلك الحب الذى اثبت نفسه
والسٌطرة على كل من ٌعمل من رجال تحت ٌدى المهندس ماجد من اول ان وصال له هو
وامال الى فرنسا لهم بعد اول اسبوع من الزواج الذى لم ٌكن فٌه اى شئ من مسمى شهر العسل
ولٌس حتى بشكل من هم فى تلك االٌام واالمر الذى كان ٌلٌق بالملٌونٌر مثل ماجد الذى كان
الٌجعل أمر الٌوافق لها على كل من تقدم كما لوكان ابها ولٌس اخاها ولٌس اٌضا حتى تكون له
ولكنه كان اب ولٌس اى اب وهو ٌجذم ان الٌتزواجها احد اال ان ٌحس انه سٌجعلها تعٌش امٌرة
او كاالمٌرات وهو ٌتحمل مسإلٌتها من اول ان كانت فى امانته حتى قبل موت ابٌها وبعد موته
وهو االب رؼم ما تفعله هى به وحكمها علٌه اال انه فى االمور الحسماٌة التى ٌكون مطلوب
فٌها دور االب او االخ كان هو من ٌكون لذلك ولكن! اب ولٌس اخ.حتى ان اللواء عالء الذى
حٌن تعرؾ به الول مرة وهو كان نعم ضبابط كبٌر بالجٌش انذاك وٌقود مدرسة الصاعقة وهو
على علم بصداقة ابنته شروق بتلك فرٌدة التى هى من النوابػ والكل ٌتمنى صداقتها اال انها لم
تتعلق باحد اال هى ونعم حازم زوج شرق االن وهو زمٌلهم ولكنه من الرجالة االخوة التى كانت
فرٌدة قد اصبحت منهم وماتملك من كل قوى لحماٌة نفسها اال انها لم تحب اال تكون فى حماٌة
هذا الصؽٌرلها ومن معه من هإالء الشباب الذى كان منهم حازم ومع ذلك لم ٌكن رؼم مابٌنهم
من قرب واٌضا زماله المفروض انهم كاكلٌة واحدة وتجمعهم االانه كان بعٌد عنها لكنها تحت
حماٌته وهو بطل الجامعة فى المالكمة والجدارة فى البطوالت والدارسة اٌضا.لكنها هى
وشروق اقراب اثنان كان لبعض ونعم كانت الزارٌات بٌنهم سواء قبل موت ابٌها وهو ٌصرح
لها بالزٌارة للٌٌت تلك الصدٌقة والخروج معها واحٌانا أمر وهو ٌذهاب بها او ٌعود بها ولكنه
مع تلك الصداقة والمعرفة وهذا الحب وباالخص اٌضا بعد تعلق الضابط وزجته بفرٌدة وهم
باعجاب بها ومعرفة حٌاتها ومساعدة تلك االم فى اثناء مرض ابو فرٌدة والمعرفة بتعلقها
باخٌها ذلك الصؽٌر وماٌقوم بدور فى حٌاتها واحساس هذا االب وتلك االم انه لٌس ارتباط
اخوى بٌنهم واسرى عادى ال هناك شئ اكبر من ذلك لكنهم كانوا طول تلك الفترة لما ٌتقابال
معه او ٌحدث ان ٌراها احدهم حتى شروق التى كانت تعلقت به من قبل ان تره ولم تحدث طول
تلك الفترة اى مصادفة لمقابله معه وهى كل ٌوم تتواصل بقوة مع تلك الصدٌقة الصدوق لها
حتى اثناء مرض ابٌها والكل معها ولم تره حتى وقت الوفاة وهى وامها تقدم واجب العزاء حتى
كان الٌوم ذلك للقاء
.......................
وهو ٌذهاب بها لهم فى اول تعارؾ وهم ٌقضوا الٌوم فى احد شإائط البحر والخاصة بضباط
القوات المسلحة لخروج بها من ماهى فٌه من حالة وفاة ابوهاوهو باالخص لما اصابه من موت
هذا الرجل الذى كان االب له بكل المقاٌس فى كل ماكان بٌنهم وهو فى اشد حاالت االنهٌار
علٌه .التى كانت اصعب ماٌكون بسبب ماهو علٌه من قوة فى كتم احزانه الذى كاد ٌقتله .حتى
ان صاحبة الشئ والشؤن ابنته التى لم ٌكن لها ؼٌره وزوجته امال كانوا هم من ٌحاولوا بكل
جهد ان ٌخرجوا به من هذا الحزن الذى كان ٌثبت به للجمٌع انه فعال ابن ولم ٌكن هناك الندم
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بٌنهم على هذا الحب ..واالكثر بعد ان عرفوا انه هو السر لذلك االب الذى ترك له وبٌن ٌده كل
حق خاص بابنته وزوجته وهو ٌثبت انه اهل لذلك الحب وهو ٌكشؾ كل من جعل الفخر
الافندٌنا وشرى فى اول تلك االختبارات التى كانت دائما بٌنهم وٌرفع اٌضا راس كال منهم هو
افندٌنا وشرى تلك االم االولى له والتى كانت التعرؾ كٌؾ وافقت على ان ٌكون بٌن احضان
تلك االسرة رؼم مسإلٌتها هى عنه اال انها كانت التعلم ماهو االحساس والشعور بذلك الرابط
بٌنهم؟ والذى كانت تحس انه سٌكون العوض له عن اسرته وباالخص االم التى على قٌد الحٌاة
ومن معها وهم من المفرض انهم االهل له من جد كان ٌكن له كل حب اواالحساس بان هذا
الحفٌد سٌكون ذو شان رؼم العدواة التى تفرق بٌنهم وهى اختالؾ الدٌن ..وهو كان ٌرٌده ان
ٌكون معه بااى شئ وكل االمر الواضح فى ذلك والٌرٌد التنازل عنه وهو ٌرى علٌه قوة ؼرٌبة
منذ نعومة اظفاره واٌضا تلك االخت التى كانت اكبر منه بسنتٌن فقط ولكنها كانت التنسئ حب
ابوه هو لها وهو من رابها وهى صؽٌرة واحباها كاابنة له وهى ترى هذا االخ الصؽٌر الذى
ٌبداء حٌاته محروم من االب واالم واالسرة ومن تلك االسرة و هم على قٌد الحٌاة ومن اهم شئ
فى حٌاة اى انسان واهم واحدة له وهى االم وذلك السن الذى هو فٌه وافتقده لها فى اهم وقت
ورؼم ان تلك االخت اٌضا لٌست من دٌنه والمفروض ان التهتم به وهو كما هو سائد وتسمع
كل وقت وكل لحظة عن خطاء امها ذلك فى هذا الزواج من ابوه لكنها كانت تحب هذا الذى لم
تعرؾ ؼٌره اب وهى تنادٌه بذلك حٌن عرفت تنطق وهى التعرؾ ؼٌره اب ولكنها بعد ان ات
لها اول اخ لم تلحق تفرح به وهى اصبحت بٌن احضان امها واهلها هنا بمصر وزج تلك االم
الذى انفراض علٌها وهو لم ٌكن محبوب من احد اى احد حتى هذا الجد الذى نعم هو من فرضه
على ابنته تلك وحرمها من حبها الوحٌد فى تلك الحٌاة ..ولكنها تلك الحفٌدة كانت خط احمر
الٌقترب منها احد ابدا وهى بٌن احضان تلك الجدة فقط ولها من الخصوٌات فى كل حٌاتها مع
تلك الجدة الهانم التى تكون معها فى اى مكان وسفر والٌجراء اى احد كان ماكان من شانه ان
ٌسال اٌن تذهب وتسافر النها هى مع تلك الهانم التى الٌاتى على طرٌقها احد ابدا والحتى
حدٌث معها من قدٌم القدٌم ..وهذا الجد الذى مازال ٌحمل لقب الباشا الى االن وسطوته القوٌة
التى فعال اقوى من افندٌنا نفسه ولكنه عجز ان ٌاخذ هذا الحفٌد فى شئ ؼرٌب لم ٌدخل راس
الجمٌع مماراء..وهذا االمر ولكنه فعال كان ٌخاؾ علٌه من ؼدر من حوله ولٌس اى كره الذى
انكشؾ اٌضا للجمٌع بعد ذلك انه كان ٌحب ابوه ذلك الزوج البنته ولم ٌكره ابدا ولم ٌمانع فى
هذا الزوج ولكنه كان هناك الضؽط علٌه رؼم قوته تلك ممن هم حوله من هإالء االهل وما كان
فى ٌدى ذلك الزوج الحالى المكروه للجمٌع والٌعلم اٌضا احد لماذا هو باقى علٌه؟ ولكنه اٌضا
عنصر القرابة والدٌن الذى ٌحكم تلك العالقة والخوؾ على هذا الصؽٌر منهم ..انما تلك الحفٌدة
التى كانت االولى فى حٌاة هذا الباشا وابوها اٌضا الذى كان الٌستحق تلك االبنة ام امر التى
هى قطعة فنٌة رائعة من ٌومها وكما لوكانت اسم على مسمى الالة الجمال عند الرومان وهى(
فٌنوس ) وهى بنفس االسم ونفس الصورة التى التسطٌع ان ترفع عٌنك من علٌها وقد تزوجت
من شاب من وسط نفس العائلة وذهابت معه الى لندن الستكمال تعلٌمهم هناك لكنه كان من
االستهرار وعدم المحافظة على تلك الزوجة والقطعة الفنٌة او التحفة النفٌسة معه ..حتى مات
فى حادث بعد انجاب تلك االبنة وكانت تتربط حٌاتهم بهذا االب البنها بعد ذلك وهو معهم
واالهم انه ابن صدٌق ابو تلك (فٌنوس )ذلك الباشا وهم مع بعض من الصؽر ونفس المإهل
العلمى وزمالء الدارسة هنا وبالخارج ومابٌنهم من حب خفى لكل االصوال والتقالٌد واحترام
التربٌة والقٌم بٌن االهل واالصدقاء التى وراثها امر منه ..وهى تحبه ولكنهم اوال واخٌرا كانوا
اخوة تربوا مع بعض والٌرٌد احد منهم رؼم احساس الحب هذا ان ٌفسد ذلك الجو وتلك
الصداقة التى كانت من زمن بعٌد ورمز لكل حب ووحدة..وانتهى االمر بزوجهم هناك بعد ان
كان هو لها طول الوقت والى جوراها اثناء تلك الحٌاة مع هذا الزوج وهو اقرب لها لما بٌنهم
ولكنه هو وهى كان قد اصبح بعد ذلك وتلك الؽربة ان الٌستطٌع ان ٌكتم هذا الحب اكثر من
ذلك..وكان فعال اب لتلك االبنة وكان الٌرٌدوا العودة الى مصر وبعد معرفة ذلك الزواج لم
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ٌخسر االصدقاء بعض رؼم تلك االشٌاء التى تشبه الفتنة الطائفٌة اال انه القلب وكان من ٌهون
على الجمٌع االمرانهم بالخارج وقد حملوا الجنسٌة االنجلٌزٌة بكل سهولة وهى اصعب من ان
ٌاخذ تلك الجنسٌة احد حتى من كان..ولكنه كانت لهم بكل سهولة لقوة ماكانوا فٌه ومن كل نجاح
ولتوجود اطفال تم والدتهم فى تلك البالد ..وكانت فرحة ذلك الباشا وتلك الهانم زوجته بذلك
الزواج فى سرهم لعلمه بتربٌة هذا الذى تزوجت ابنتهم وانه سٌحافظ علٌها وٌكون لها بصدق
.وكان حب قوى ومن حسرة هذا الزوج على فراق تلك الزوجة قد اصابه المرض والثمن
عذاب هذا االبن الذى كان قد احبه الجمٌع منه..وتلك االخت تصرخ وهى تحضنه بقوة وتوسل
له ان ٌكون معها ٌوم ان مات ابٌه وهم خرجوا من المحكمة لفصل دعوة الوصٌة علٌه أمر وهو
صؽٌر وتلك االخت له وهى تبكى وهو بٌن احضانها على عكس ماحدث مع امه وبكل حرٌة فى
الحب الصداق من  هلل وهو االخوة واالحساس النقى بم تكن له والابٌه وبكائها ذلك ولما ٌمانعها
احد..وتقول له
_ تعال اخوى حبٌى انا ال راح احمٌك بكل قوة و محدش ؼٌرى راح ٌكون معك والٌجاى على
سكتك والضدك..وهى كانت فى ذلك صادقه لما لها من كل دالل لها وكلمة ولٌس اى كلمة
كاحفٌدة ولٌست اى حفٌدة وهى بٌن احضان تلك الجدة التى الترد لها كلمة وهو طول وقته لم
ٌنسئ تلك الكلمات وال ذلك الوجه الذى تؽٌر وال ذلك الموقؾ ابدا لها تلك االخت له...وهذا حٌن
راى العمٌد انذاك هو وزجته تلك االم الطبٌبة أمر هذا وهو ٌذهاب بفرٌدة اخته فى منظر جمٌل
ٌلٌق باسرة هذة الزمٌلة وهو ٌاتى بها من الكنسٌة بعد قضاء شعائرها وٌذهب بها الى قضاء ذلك
الٌوم لخروج بهم وهو االهم تلك حالة الحزن التى كان اول شئ لهم فى هذة الحالة من فرحة
دخلت قلوب الجمٌع وهو كشؾ صورة االب الجدٌد والزوج اٌضا الامال التى كانت ترقص من
داخلها بالفرحة وهى تظهر علٌها فى عناد وتكبر منها على مافعل زوجها من ترك كل ماٌملك
فى سند باسم أمر وااالثبات منه هذا الزوج انه سٌكون جدٌر بتلك المسإلٌة مع اول اختبار له
فى ذلك وهو ٌكشؾ سرما وجد وٌحمله اوال لمحامى وما فعل معه ذلك االب وكل االسرة
تكتشؾ اٌضا االمر..وهو ٌذهاب وٌعطً المحامى هذا السند وانه لٌس اهل والسن ان
ٌحمله..وان صاحب الحق فى كل ذلك المٌراث وتلك االموال هى االبنة والزوجة ورؼم انه هذا
السند المالى كان باسمه وٌمكن ان ٌكون له وحده والٌحس به احد وان ٌصرفه كاشٌك بنكى
باسمه هو فى شئ كاد ان ٌكون جنونى من هذا االب وهو ٌفعل ذلك االمر حتى لو اختبار
الٌكون بهذا الشئ وقد ٌتؽٌر المرء كل لحظة وباالخص مع وجود من كل ماٌفسد وٌخسر الكل
من بعضهم من بعض وهو المال .وشاب وجد معه فجاء هذا المبلػ الذى كان ٌكاد ٌكون ثروة
فى ذلك الوقت ونعم معاشه هذا االب سٌكون الابنة وتلك الزوجة التى كانت التحتاج اى
مال.ولكنه كما لم ٌصدق احد مافعل هذا االب واتهمه البعض بالجنون وهو ٌفعل ذلك كان
االصعب هو ردفعل ماحدث من هذا الذى حتى لو كان ابن واخ ووجد بٌن ٌده ذلك المال النسئ
كل شئ وانه كان ٌعٌش كل ترؾ ونعمة مع تلك االسرة..كما كان رد فعل ذلك الباشا الجد وهو
ٌتركه بٌن احضان افندٌنا وهو ٌحس انه سٌكون بٌن اهل وحب وقوة شرى التى كانت احست
بها تلك االم وهى تجعلها الوصٌة علٌه ولسر ما كان الٌعلمه احد حتى االن بٌن تلك المرأتان
وهذا الٌوم وتلك الساعة..اما فى تلك االوانة ومافعل هو من مافعل من رد االمانة وذلك االختبار
و كادت فرٌدة ان تخرج منها كل زؼارٌد فى هذة اللحظة التى كانت كماتوقع لها ذلك االب بعد
رحٌله ان هذا سوؾ ٌكون اهل للتربٌة وٌستحق ان ٌكون له االبن واالخ لفرٌدة وابوها اٌضا
والحماٌة لتلك الزوجة الحبٌة ..وهو ٌحدد الوقت ولٌس الٌوم بل الساعة حٌن ٌدخل هذا االبن
على هذا المحامى الرهٌب المشهور ومن اصدقاء افندٌنا اٌضا وهو ٌذهب له لكى ٌرد ما وجد
فى الوقت الذى كانت تلك الزوجة امال تبداء البحث اٌن ممتلكات وما كان ٌملك زواجها خوفا
على حق ابنته وهى لم تكن بمطمع فى شئ النها كانت من تلك النساء الجمٌالت بكل شئ
وماتحمل من صفات امراة من الزمن الجمٌل وتكتفى بمالدٌها من كل مال ولم تبخل على فرٌدة
والزواجها والحتى أمر كؤنه ابنها واكثر وهو كان سبب من اسباب جمعها بحبها لهذا الزوج
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وسبب اٌضا لكل مكسب لها.ولكنها كانت تعلم ان لدى زوجها امالك وتمتالء بالؽضب وتلك
الؽٌرة وهى تحس انها لٌست هى سره كااى زوجة ونعم احٌانا هناك بعض االزواج التكون
زوجته هى سره لما هو معروؾ من تلك االشٌاء للمراة.ولكنها رؼم ؼضباها الظاهر اال ان
الكل كان ٌعلم بفرحتها تلك لٌس من شئ انما كما كانت هى فرحة فرٌدة بما راءت بعٌنها من
انها لم تخطاء فى حب هذا الصؽٌر ابدا وانه كان اهل ان ٌكون ابن الابٌها وابن لهم واالخ
واالب اٌضا ..وهم فى سر ذلك اللقاء كلهم كانوا فى مكتب هذا المحامى وٌروا هذا اللقاء
بٌنهم..وهو ٌرد هذا الحق الذى كانت شرى ترقص من داخلها كما لو كان االبن ٌرفع راسها
اٌضا من جدٌد مع تلك االسرة كل لحظة وفرٌدة التى كشفت وجودهم جمعٌا وهى تجرى علٌه
تاخذه فى احضانها وهى تبكى ..وتقول له
_كان ابوى عنده حق ان ٌحبك اكثر منى حتى ٌموت على دٌنك ولم ..تكمل اكثر من ذلك فى
شئ ومن بعدها كل ماكان ٌفعل مع تلك االخت..واوال وهو ٌرضع منها على اوامر تلك الرهبة
التى التردلها كلمة ابدا من مسٌحى ومسلم اٌضا ومن ٌعرفها وٌعرؾ سرها وهى التى طلبت
ذلك من ابواها وامال ان تجعله ٌرضع ثدٌها امامهم..واول بداٌة لحب قوى قد رابط بٌنهم من
قبل وهذا الذى اثبت لذلك العمٌد وزوجته انه هو فعال ٌستحق للقب اوبوها ولٌس اخوها بعد اول
للقاء وحدٌث بٌنه وبٌن العمٌد اوال الذى ما ان رائه وراء جسده ذلك وبداء فى استفازاه كما لو
كان ٌختبره فى قوة االعصاب وهو من اول لحظة له ذلك الضابط احس انه االبن له من كثرة
مسمع عنه مع تلك االخت والحدٌث معه وهو ٌرى علٌه قوة االب الذى الٌرٌد الابنتة اى احد
حتى انه بعد االحداث فى ذلك الٌوم من كل االختبارات التى كان العمٌد كما لوكان اختبار
لدخول الكلٌة العسكرٌة بل اقوى بكثٌر الكثٌر من ذلك .واعجاب تلك ا االم به من اول لحظة
وهى تره ٌداخل علٌهم فى شكل جمٌل ٌلٌق بمستوى المكان والموجودٌن فى هذا الشائطى فى
ٌوم كان رائع..والعمٌد ٌقول لفرٌدة فى شئ ادخل علٌها السرور والبهجة وكل سعادة هى وابنته
وزوجته وهم ٌجلسا على الطعام ..وأمر الذى كان قد كان بٌن ضباط شباب بعد التعارؾ بهم
والتعلق مع بعضهم البعض ورإاٌتهم وهم من الضباط الشباب فى الصاعقة وبعض االسلحة
االخرى القوٌة وكلهم من دفعات مختلفة..وحلمه الذى كان ٌتمنه اى احد ان ٌكون مثلهم فى ذلك
لوال انه كان دخل تعلٌم فنى وحرم من هذا الحلم اال مع فرصة ان ٌدخل المعهد الفنى للقوات
المسلحة او كما كان ٌوعده هذا االب الحبٌب عادل ان ٌدخله كلٌة الهندسة حتى لو خاصة
وستكون له الفرصة الكبٌرة فى كل شئ وهو كان ٌإمن مع هذا االب سٌكمل ما ٌحب رؼم انه
كان له كل الصالحٌات مع افندٌنا ان نجاح سٌكون مع ابنه فى كل شئ مثل باقى الشباب
..وشرى اٌضا ولكنه االن علٌه ان ٌتخرج مما كان باقى له من سنة فى المستوى االخٌر وهى
الخامسة فى تلك المدرسة الفنٌة ..ولكنه مات هذا الرجل وعلٌه ان ٌتحمل مسإلٌة تلك االسرة
وتلك االبنة التى هى تستحق كل نفٌس وؼالى من اجل تخرجها من الكلٌة وان ٌنسئ حلمه فى
ان ٌكمل ما ٌرٌد من حلم وهو الٌعلم انه هل ستوفر له االموال لذلك وهو الٌعلم ان كل من حوله
ٌسعى جهدا ان ٌتخرج من تلك المدرسة وسٌتحق له كل ماٌرٌد واالهم هو ماكان علٌه ابواها
طول وقته مع ابنته وتلك الزوجة وهو ٌوصً به وعلٌه .وان ٌكمل بااى ثمن تعلٌمه ؼٌر
ماكانت شرى علٌه هى وافندٌنا فى هذا من ان ٌكمل كل ما ٌرٌد وٌحلم به كا باقى الشباب وكا
االبن اٌضا مثله..وهو ان كان اصبح بٌن هإالء الشباب الضباط اال بعد مفراقة ؼرٌبة لكنها
كانت ثانى اختبار له من ذلك العمٌد حٌن ارسله الى النساء الٌاتى معهم بالطعام وٌساعد فى
حمله بعد ان ذهبت فرٌدة وشروق اوال الى الشالٌه الخاص بهم على الشائطى هذا الاعداد طعام
الؽذاء ..ومن ثم تركه لعمٌد وتلك االم وهم ٌسمعوا كٌؾ هو اب فعال لها ولٌس اخ وهم ٌدخلوا
فى احادٌث مختلفة ومنها ان كانت تحب او ستحب او االرتباط وهى االن فى تلك المراحلة
ودوره فى حٌاتها والكالم بطرٌقة مختلفة من كال من تلك الطبٌة التى هى فعال كانت تجمع بٌن
جمال الصورة وحلوة الحدٌث والجسد المنشوق المؽرى فى تلك الثٌاب التى تكون فوق ماٌوه
البحر وهذا الجسد وتلك السقان الرائعة التى هى علٌها هى وابنتها تلك شروق وهم على تلك
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المالبس ونظرة الضابط ذلك له وهو لم ٌرفع عٌنه علٌهم اال لموضع الحدٌث وتلك الصورة
التى علٌها كل نساء هذا الشائطى الخاص من نفس الماٌوه او مالبس مشابها لجلوس على
الشائطى بعد الخروج من البحر وهم ٌروا علٌه القوة..والبداٌة القوٌة من الحدٌث وهو ٌاتى بها
من الكنسٌة وٌذهب بها وهو ٌثبت لهم انه من ٌحافظ لها على تادٌة شعائرها اول باول..والعجب
والمفاجاء وهم من قبل ٌعرفونه لٌس من دٌنها وابواها اٌضا انه مات على ؼٌر دٌنه واالنجذاب
االكثر له بعد ان عرفوا انه هو سبب فى ذلك وهم ٌروا االن انه ملتزم دٌنا وٌحفظ القران
وٌتعلمه ..ومن ثم وهو ٌتكلم بحزم االب عن كل عالقة تخص ابنته وكؤنه هو االب فعال واقوى
من هذا االب الصارم الذى ٌجلس امامه وحتى كٌؾ ٌفكر ان تزوج تلك االبنة؟ التى هى فى
امانته واسئلة تلك االم بطرٌقة منطقٌة واقوى واخطر من اسئلة ذلك الضابط وقوته .وهو ٌثبت
بكل ذكاء قوته وخوفه من تلك االم فى شئ كان له كل االعجاب واالشارات المتبدلة بٌنها هى
وزوجها عن قوته تلك وراسه التى جعلت هذا الضابط ٌقسم انه سٌكون معه بااى ثمن..ومن ثم
حٌن ذهب هو مع تلك االم وحدهم الى هذا الشالٌه وهو بٌنهم وحدهم هم الثالثة وتلك الخدمة
معهم..وثانً االختبارات وهم تلك االم وابنتها ترى تؽٌر وجه لمجرد انه علم انها ستكون هى
فرٌدة بالماٌوه ومن فوق هذا الماٌوه ذلك الرداء الذى ٌؽطى منطقة الخصر وكانه اشارب حتى
السٌقان التى تظهر كلها بشكل ٌثٌر وهو امر طبٌعى فى هذا المكان وذلك الشاطى .لكنه كانت
ؼٌرته فى ذلك الشئ حتى من اول مرة وهى تذهب مع ابٌها وامال المصٌؾ او اهل ابٌها وهو
ٌعلم بحرٌة امال وتلك الحٌاة التى هى منها فعال وحرٌة هذا االب معهم وهو المسإل ولٌس هو..
وهم ٌذهبوا به بقوة وهو ٌفضل قضاء اجازة مع صدٌقه وتلك الشللة وؼالسة شرى..واالب هذا
عادل الذى الٌحس باى راحة او امان اال وهو معهم ولكنه كان اٌضا الٌحب اٌضا افسد اى
خروج لهم وللحرٌة امال ومع انه كان من السهل رإٌة شرى فى مالبس البحر وهى تجلس فى
حمام السباحة فى قصر افندٌنا او المصٌؾ الخاص بهم ولكن كان التفكٌر فٌها من احد رؼم
جمالها وانوثتها تلك ولكن كما ٌقال (البعد عنها ؼنٌمة) وحتى هى فرٌدة وامال ان كانوا امامه
بكل حرٌة لكن! كان الٌستطٌع ان ٌرى احد جمالهم ..وامال التى التقل جمال عن كل من تلك
من معهم وحتى ذلك الٌوم الذى كانت معهم تلك الرهبة..واول رإٌة له وهم كانوا سٌقوم برحلة
الاحد الشواطئ وركوب مركب كبٌر وكل االهل سوؾ تاتى للترحٌب بتلك الرهبة التى اتى لها
مسلمٌن قبل النصارى..وهى تنجذب بكل حب له مع اول للقاء وترحٌب منه بها وهو ٌذهب
وحده الاخذها من محطة القطار وهى تصل من الصعٌد الى االسكندرٌة ولم ٌعلم بوصلها احد
من كل االهل واالصدقاء واال كانت فعال سٌذهب لها الكل وتصبح مجزرة كى تنزل فى بٌوت
الجمٌع اال انها لعشق خاص بها لالسرة فرٌدة االب واالبنة واشٌاء اخرى..ولم تكن رات امال
اال مرة واحدة وهو ٌذهب بها وحدهم ولم ٌاخذ ابنته فى تلك الزٌارة والحتى أمر وهو كان مثل
االبن الصؽٌر او الولد على البنات الذى كان حلم االب به وهو الٌفرقه ابدا كما هو حال احد
االبناء المقربون الاب دون ؼٌرهم وذلك بعد فترة من الزواج طوٌله .والحجة كانت انها فترة
طوٌلة اٌضا لم ٌرى تلك الرهبة والاهل الصعٌد الذٌن كانوا لم تنقطع زٌارتهم الاسكندرٌة وال
االسرة وأمر الذى كان الرجل كما هو حال الصعٌد المسإل وهم كما لو كان االبن الذى ات به
من الزوجة المسلمة التى بعد اشهر اسالمه كما كان اعتقد الكل حتى افندٌنا وشرى ومن معهم
ظن ذلك ولو انهم على ٌقٌن من اسرته لكان ذلك الظن او انه فعال ابن لفرٌدة وتخفى هذا الاى
سبب كما كانت كل داعبة من شرى معها فى ذلك بؽالستها واالقوال التى الٌتحملها احد وامام
الجمٌع الى ٌومهم هذا..وفرٌدة ترد بكل ثبات ولٌس تهرٌج وهى تقول انه ابنها فعال وتؽٌظ
شرى ونعم ات به من ؼلطة لكن مع افندٌنا او اى احد من هإالء الكبار بعد ذلك ولٌس
الشباب..او انها ات به كالعذراء من ؼٌر اب وهى تفخر بحبه حتى من قبل ان ٌثبت كل هذا
الحب واالمان..وتلك الراهبة التى ذهاب عادل االب لزٌارتها واهل الصعٌد ولكن! كان هناك
من قبل صراع ؼرٌب وشئ من ؼٌرة قد اخذت امال على زوجها وتتدخالت حتى فرٌدة والذى
كان ؼرٌب على أمر فى ذلك التوتر انها لم تحكى له امال كما هو الحال والتدخل كؤنه حماها
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احٌانا او ابوها هى احٌانا..وهى حتى لم تكن كانت تؽار ابدا من حدٌثه الدائم عن تلك الزوجة
السابقة ام بنته التإام وحبها الذى مازال محفور فى قلبه..وكانت هى مثل البلسم لجرحه هذا وهو
الٌتحدث عنها اال معها هى فقط او هو النه االهل لمعرفة سر االمر ولكن فرٌدة الٌستطٌع احد
ان ٌفتح هذا االمر امامها واال تكون مذبحة كما لوكانت هى الزوجة ولٌس امال وكلها كرهٌة
لذلك االمر والحدٌث عن تلك االم وهو الٌلوم علٌها فى ذلك الشئ النه مثلها فى كرهٌة الحدٌث
عن امه اٌضا ولكنه كان داخله سر نحوحب تلك االم التى كانت كلها موجودة فى فرٌدة وابواها
وهو ٌحس انه ٌعٌش بٌن احضان تلك االم التى كلم حضان فرٌدة احس انه بٌن احضان تلك االم
واٌضا عادل هذا االب وكانه مثل الخال او هذا الجد الباشا كان كؤنه بٌن تلك االسرة تلك امه..
وكانت هى تلك المرة التى ذهاب لصعٌد هو وامال فقط وطٌران ولٌس بالقطار..وهو كان وحده
مع فرٌدة ولماٌشاء ان ٌكون فى بٌت افندٌنا وكان نعم تلك لٌس اول مره له ان ٌكون معها وحده
ومع باقى هإالء الشللة فى زٌارات ابواها تلك وسفره لكن تلك المرة وهى كانت اسبوع عادت
من بعدها امال كما لو تعرضت لسحر هناك وكما سمع عن تلك الراهبة الرهٌبة..وهى تعود بعد
اٌام كانت هنا سٌصل االمر فٌها الانفصال وهدم البٌت وضٌع هذا الحب كله ..وهى تعود واول
شئ كما لو كانت فرٌدة تفاهم سر االحداث ومشتركة فٌها وتعرفها وهى تزاد حب بعمق له هو
أمرمنها هى امال وكل وقت تاخذه فى احضانها ولكن كما لو كان اشفاق علٌه وحنان حتى احس
هو انه هناك شئ وامام الكل ؼرٌب او قرٌب وفرٌدة تبرر االمر انه ٌعوض علٌها ابنها وفراقه
وبعاده عنها واالكثر وهى تقول بانها االن فى بداٌة حمل وتلك الحنٌة والحنان كما هو حال كل
امراة فى بداٌة حمل واشتٌاق الامومة فى اول الزوج وتاكد هذا حتى ظن الجمٌع انها فعال قد
حملت امال واٌضا وفرٌدة تكمل باقى الكدابة بانها احساس الحمل الكذاب...ومع اول للقاء لتلك
الراهبة وهو ٌستقبالها بحب فى محطة القطار وهو ٌذهب الٌها وٌقبال ٌدها عند اول الرإٌة كما
لو كانت امه وهى تحضنه امام الجمٌع فى المحطة وكؤنها فعال تعرفه من عمر وتربى بٌن
احضانها ومن ٌومها كان هو لها شئ اخر ..وفى ٌوم الخروج الكل اصر ان ٌكون معهم وهو
كان فعال الٌرٌد الذهاب معهم وسٌقضى الٌوم مع صدٌقه وحتى طلبهم ان ٌاتى صدٌقه الذى كان
االبن الثانى لعادل وامال معهم اال انه رفض..والكل ٌكرها هإالء االهل الذٌن هم هنا فى
االسكندرٌة ولٌس من الصعٌد ولكن كانت هى تلك الراهبة اول من طلب ان ٌكون معهم لبداٌة
كل نبإة تنبائتها وهى ترى علٌه كٌؾ هو اهل لكل حب فى ؼٌرته التى كانت خفاء على فرٌدة
وامال.واحس الكرهٌة لهإالء االهل المكروهٌن اٌضا واالحساس الذى اٌضا كان داخل االسرة
بما فٌه واول شئ كان االحساس بان هناك شئ سوؾ ٌحدث وانقبض قلبه على فرٌدة باالخص..
وهى تلك الراهبة من قراءة ذلك وبداٌة لكل الحب القوى الذى سوؾ ٌزاد وٌنمو بقوة فى حٌاتهم
وسر ماتعرؾ او مالها من اشٌاء فى هذا االرتباط الذى هو نفسه كان قد احس انه فٌه شئ
ؼٌرعادى ..واالستمرار والقوة فى حب لكل فرد ولٌس هذا الحب الؽرٌب لفرٌدة ولكنه دائما لم
ٌحلم بها بٌن احضانه ابدا للشهوة او ما اشبه بذلك حتى الحب الابٌها وهو ٌقنع نفسه انه فقط من
فرط الحرمان لالسرة كما تعلق بااسرة صدٌقه وحبه لهذا الصدٌق بقوة وشرى اٌضا رؼم ما هو
فٌه من سن ومراحلة كلها الخطر والمراهقة ولكنه فعال لم ٌتجراء حتى فى احالمه لرإٌة نفسه
لٌس معها هى فرٌدة او شرى بل امال اٌضا التى كانت من االثارة والفتنة كل وقت وما ٌخرج
كل االحسٌاسً والمشاعر لٌس لمراهق بل الاى رجل وفتنة فرٌدة فى جذابٌتها.وشرى فى
انوثتها كلها اشٌاء ٌصعب تحمله من فى عمره حتى ٌومه .اال انه كان كما لوتعود ابن على
جمال وانوثة امه واخته فى شئ من عطاء  هلل عز وجل له كى ٌنسئ كل الم هو فٌه ..وامال هى
زوجة هذا الحبٌب الؽالى بل هى امه نعم كل ذلك كان فى راس تلك الراهبة من اول للقاء
معه.وهو ٌقود بها لذهاب للمنزل بعد استقبالها وهى تمسك ٌده.وتقول له بااللكنة الصعٌدٌة
وجهها الصرام ذلك وصوتها القوى
_اها ٌاولدى شكلك راح تكون اكتر من الولدد ال مشلتهوش البطون لكن مرتبع فى الجلوب
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ودون اى تعلٌق وهى تضؽظ على ٌده بٌدها بقوة وتنظر له فى اعجاب بصمته ذلك وعدم تعلٌقه
وما هو فٌه على عكس من فى عمره انذاك وهو طول الوقت لم ٌخرج عن شئ رؼم انه ٌعلم انه
مع امراة من اهل دٌن اخر ورهبة وحتى التطفل باى كالم ولكن اهله االن هم من هذا الدٌن
وهو كل مافعله وهى تمسك بٌده قد رفعها برفق نحو فمه وقبالها كما لو كانت ام وهى وماهى
فٌه من كل قوة ورعب لمن ٌنظر الٌها ان كان انسان ؼٌر صادق او به الخبث وكل تلك
الصفات ٌحس بهذا الرعب من ذلك الوجه وهى تنظر الٌه وهو ٌضع ٌداها بٌن صدره بعد
تقبالها.وهى تركها له...واما فى هذا الٌوم وتلك اللٌلة التى كانت تنام فى البٌت معهم وبٌن
احضانها فرٌدة التى لها مالها مع تلك الراهبة من كل ماتحمله من قوة فرٌدة ومابٌنها تلك
االخت وبٌن تلك االسرة وهى قد اصبحت على حرٌتها فى ذلك البٌت بعد السهرة التى كانت
تحمل من كل معانى الحب.وكؤن أمر هذا لٌس ؼرٌب او معهم كاابن محروم ٌعطفوا علٌه.بعد
ان ادى دور فٌه من االمانة الاسرة ترد له الجمٌل بان ٌعٌش معهم واالهم انه من ؼٌر دٌنهم
ولكنه كان االحساس ان هذا االبن وكما هى قالت وهى ترى كل دالل علٌه من الجمٌع واٌضا
التدٌل بقوة من عادل االب .وكؤن االمر كؤنه لٌس جدٌد على تلك الراهبة او تعرفه او انها لدٌها
من االسرار عنه هو وهى تقراء كل ما فى راسه هذا كلما وقعت علٌه عٌنها وهى ترى علٌه
نبوغ اقوى من نبوغ فرٌدة وهو الذى سٌكون السر ولٌس هى مهما عالى شؤنها وكانت المرصد
والمطلوبة .واالكثر وهى تتعمل معه اٌضا كانه من ترب بٌن احضانها حتى وهى تاخذ فرٌدة
فى احضانها فى ؼرفة نومها وهى ترٌده معها وهى على حرٌتها تلك التى هى من الصعب
لصعدٌة ان تكون فٌها امام ؼرٌب وشاب ورجل كما هوحال اهل الصعٌد وهى ترى انه رجل
كما ٌرى الكل ذلك فى الصعٌد على ابنائهم انهم ٌجعلهوم رجال وهم فى طفولتهم .واالكثر كونها
راهبة لها من االمور التى الٌنبؽى ان تخرج عن حدود اى شئ كما هو حال الراهبات فى
حٌاتهم ولكنها تجعله بٌن احضانها وهى تحضن فرٌدة اٌضا وهى بٌنهم االثنان كما ٌفعل ابواها
معهم وهم على فراشه قبل النوم او اى وقت عند االستٌقاظ عند اى طلب منه كااوالد مع ابٌهم
حٌن ٌذهبوا الٌه فى فراشه لعب معه .حٌن لم ٌروه فى المساء او من االجل كل ماٌفعل الصؽار
اوالكبار المتعلٌقٌن بااب وحبه وجو االسرة التى تعشق ذلك الحب واالب..واالن وهى تلك
الراهبة بجسدها االسمر الفاتح وذارعها الؽلٌظة وتلك البطن الكبٌرة تاخذ االثنان بٌن احضانها
وهى تتنهد بعمق وتضمهم بقوة حٌث ذلك النهد حتى انه اٌضا لم ٌكن لٌتحدث وهى رؼم رإٌتها
لحلو حدٌثه وما تفعل فٌه امال وهى التى اكثر من ٌدالل علٌه واٌضا وهى تستفز فٌه وهى
جلسة بمالبس نومها تلك امامه وهى تلك الراهبة تٌقن انه ابن فعال وهى لم تحس منه بااى نظرة
تختلؾ عن االبن مع امه واٌضا فرٌدة وهى نفس الشئ وعادل االب وهو لٌس هناك ذلك
الؽرٌب الذى حتى ٌؽار على اهله ان ٌكون امامه كذلك حتى لو كان سنه صؽٌر ولكن! هو كبٌر
فعال لٌس كما ٌنظر الصعاٌدة لكل اوالدهم لكنه فى سن الخطر لكنه كان ابن ٌستحق اول شهادة
جدٌدة واهم شهادة من تلك االخت الجبارة كما تلقب..رؼم كل اثبت فى ذلك من قبل وطول
الوقت وشهادتها اٌضا تلك وباالخص بعد تلك الزٌارة التى كانت امال وابو فرٌدة لهناك ..واالن
الشهادة التى كانت خرجت ولم تواثق بعد حٌن كان بٌن احضانها وقام بعد هذا الحضن دون اى
كالم وقبال راسها فى شئ كؤنه مع القرٌبة التى ٌنتظرها الجمٌع وٌنتظر بركتها وٌتمنى رضاها
وهو ٌحس نحوها بشئ ؼرٌب وحب قوى وصورتها تلك كؤنها الجدة او الخالة نفس احساس
االسرة تلك معه..ولو ان كل االهل قد رواء ذلك ولم ٌحكى لهم لم ٌصدقوا هذا عن تلك االخت
وهى تظهر حبها بسرعة او تكشفه ولمن لذلك ولكنه معروؾ حبها للجمٌع والمسلم قبل المسٌحى
وما لها ..واما من تكره او ٌكرها لم ٌكن فعال اال من الشر ..وعادل وكل من فى البٌت تلك
اللٌلة نام نوم هادى وهم فى اطمان بعد ماات من تلك االخت معه وهى لو الخجل فقط الذى
احست به منه.كانت ترٌد ان ٌنام بٌن احضانها مع فرٌدة وهو لم ٌعقب فى شئ وهو ٌقبال راسها
وهى تاخذ وجه ولكنها لم تقباله.بل مرت علٌه بٌداها وهى تقول له
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_بكرة عشٌة بٌكون بجقٌئ على وشك وتنام فى حضنى واتمنى من الرب ما ٌخاٌب ظنى والكل
منا ..وهو ٌخرج الٌفاهم شئ مما تقول ولكنه احساس بشئ ما..وانها كما لو كانت باصله قوٌة
مع امه الحقٌقة وهو ٌعود بذكرٌاته كٌؾ رفض حضن امه النها لٌست من دٌنه وهو لم ٌكن قد
ؼٌر دٌنه وهو بٌن احضانها .لكنه وجد نفسه هكذا مولد بدٌن ؼٌر دٌنها وانتهى االمر بان ٌبعد
والٌعرؾ هل هى مازالت امه وفى قلبه اما انه مثل فرٌدة ٌكرها هى وسٌرتها ولكنه االن بٌن
احضان اسرة كاملة من ؼٌر دٌنه ٌعشقهم جمعٌا حتى تلك االخت التى قد سمع عنها فقط فى
اشٌاء وامور سرٌعة ولم ٌحكى كثٌرا عنها امامه..ها هو ٌراها بشكل اخر وحب ؼرٌب نعم االن
لدٌه اسرتان لكنه ٌحس ان هإالء اهله نعم ابوه وامه وفرٌدة االخت الكبٌرة والحبٌة واالم نعم
هى االم ..وبالفعل كما ٌحدث اثناء كل سخرٌة البد انه ابنها وهى تخفى كما ٌفعل اهل الفن
احٌانا عن حٌاتهم الشخصٌة وانكرر االوالد او االدعاء انهم ابناء اخوتهم او اخرٌن من اجل
الفن والشهرة..وفى الصباح وهو لم ٌرٌد الذهاب معهم وكان االمر من تلك االخت ولٌس من
احد ؼٌرها ..وهو الٌرٌد ان ٌكون بٌنهم كااسرة واهل وهى تقول له مافى راسه ذلك وانه هو
االهم من كل اهل وانه هو االبن وهو بالفعل كان ساٌقضى الٌوم مع حبٌه وبعٌدا عن الجمٌع كما
هو حالهم فى اختالس الوقت الٌنفرد كال منهم باالخرى وٌعٌشوا الحٌاة بطرٌقتهم بعٌدا عن
تسلط فرٌدة لٌس علٌه وحده بل على كوكى الصدٌق اٌضا ونار شرى حتى ان لم ٌكن من شر
ٌداها او لسانها فاٌكفى البعد عن وجهها او مزاجها وؼالستها ..وحتى باقى الشباب الكبار هإالء
وتقمس دور االخوة الكبار علٌهم ورؼم احٌانا ٌمكن لجمٌع ان ٌجلسا وٌكون كال فى وادي وكل
اثنان او اكثر فى حدٌث جانبى فى اى مكان من قصر افندٌنا او منزل فرٌدة وهم فى اى خروج
او متنزه ولكن الوقت االحلى وهم مع عادل االثنان اٌضا بٌن احضانه او مع افندٌنا لسمع
الحكاٌات الجمٌلة الشٌقة وهم اٌضا فى احضانه اال انه كما لو كان النشاذ فى افسد الحكاٌات تلك
بتقمسه دور االبطال وصنع السٌنارٌو كما ٌفاصل للبطل والنجم صاحب الشعبٌة والنجومٌة وهم
بٌن احضانه حب فعال ولكن! تحمل االمر الؽٌر مقبول لهم والتجاوب معه ومسٌرته فى ذلك
حتى اصبح ٌعشقا التقمس والتمثٌل معهم فى ادوار القصة بعد تحرٌفها وكان ذلك من اجل
العطاء والسخاء كما ٌفعل الملوك مع الرعاٌة وبعٌد عن سطوة شرى وفرٌدة التى تاخذ كل
ماتجده معه من منح وهبات من افندٌنا او ؼٌره..ومع انها لها اٌضا من ذلك النصٌب من عطاي
افندٌنا وكال له من اسرار مع الكل فى امور مكشوفة وحٌث اسرار البنات؟ التى تجمع كالمنهم
مع بعض وكاسٌدات اٌضا والكل ٌظن ان مثل شرى الٌمكن ان تعاشرمن احد ولكن كان الحب
حتى شرى وهى تحب ابو فرٌدة ومن بعد اللواء عالء بعد التعارؾ به ..الكل فى حٌاة لها الشكل
الذى هو به ما به من القوة والصارمة من هإالء البنات فقط وعلى االقل مع الصؽار والتحكم
فى كل ماٌدخل لهم بكل حجة الخوؾ وعدم التدلٌال الزائد لهم حتى الٌفسدوا وهم اٌضا بٌن
احضان ام حسن وهى ترٌح انفسهم وهم ٌسمعه تنزل علٌهم بالشتائم والسباب وكالمها الفالحى
وهم معها فى المطبخ واخراج الطعام لهم  ..حتى تتؽٌر فجاء علٌهم وتنزل اللعنة علٌهم بظهور
شرى او فرٌدة..وٌكون الوقت للهروب مع بعضهم البعض فى شقة امر وعمل كل ماٌحبوا من
اشٌاء محرام علٌهم فى مشهد ومشاهد كما هو الحال الذى ساد معهم جمٌعا لمن ٌسمع او ٌختلس
السمع وهو ٌظن انه هناك من الرٌبة ومن كل محرم سٌقترفه من وجود لنساء او البنات وارتكب
الرزٌلة معهم او شرب الخمر او حتى التخطٌط لعمل انقالب او الذهاب لمؽامرة كما هو حال
وخٌال كل شباب ومن ثم تكون المفاجاء وقوة العقاب التى تنزل بهم لهذا التلعب باالعصاب بمن
ٌتجس علٌهم وكانهم هم من ٌقصدوا فعل هذا للتعلب باعصابهم جمعٌا والنقاش والدفاع لهم وهم
كال من شرى تؽلق كل الطرق ال انزل العقاب بهم وكؤنها مرٌضة بحب واالستلذذ بعذاب
وتعذٌب االخرٌن كما ٌحدث مع بعض رجال الشرطة واالمكان االمنٌة التى تستخدم طرق
التعذٌب الاخذ االعترافات حتى اصبحت تلك الطرٌقة التى دخلت راس افندٌنا والجمٌع من بعد
وطرٌقتهم المفضلة فى كل مشهد بٌنهم .وٌصل الاحد وهو ٌظن بشئ ثم تكون المفاجاء وهم
ٌروا شئ اخر وهزٌلى..والٌوم وبعد ان اصبح معهم ولوال وجود تلك الراهبة معهم التى كانت
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النار مشتعلة فى الجمٌع من نزولها عند بٌت عادل وهناك من هو اؼنى والكل ٌطمع فٌما ٌملك
هو من تلك االبنة وحتى امال واالكثر الذى كان الٌخفى حتى الطمع فى هذا االبن اٌضا ولكن
االن هو االبنة وامال وكل الطرق الابعاد بهذا الصؽٌر من حٌاتهم؟ وهم ٌشعلوا طول الوقت
النار فى كل مكان وكان ٌعرؾ هو كٌؾ ٌؽلق االمر فٌه دون تدخال من اى احد من افندٌنا او
شرى بعد ان تركه لتلك االسرة وهو نفسه فى عجب كٌؾ هو متروك بٌنهم؟ وعلى االقل سطوة
شرى التى هى الوصٌة الشرعٌة علٌه بالقانون ..وكل ذلك الٌمر علٌه ولم ٌفتح مع احد ذلك
الكالم ابدا النه احب االمرواصبح الكل فى حذر معه حتى من بعد ان كشؾ سر فرٌدة وحده
واالن وهإالء االهل لعادل وبحكم الصعٌد والدٌن وهم الٌقدراعن االبتعاد عنهم ولكن حتى
الطمع فى هذا الصؽٌر معهم الذى هو معروؾ بالوحش الصؽٌر و كل محاولة من اى شئ
الخذه وبااى وسٌلة ..اما حب او فرصة الٌقاع ولكنه هو كان من الكفائة حتى ان عادل الٌخاؾ
علٌه ..وبعد ان ركب احد المراكب لرحلة بحرٌة وبداء الكل استفاذا له بوضوح بداء من القرب
ببعض وباسم الدٌن ولكن كان حرق الدم لهم هم من اول وصول االخت وهى كلما ترٌد اى شئ
بعد ان كان الكل ٌجرى وٌلهث لخدمتها ورضائها ..وهى التطلب اال منه وكلما ذهاب لٌبعد فى
اى مكان فى المركب حٌن انقبض قلوبهم هو وعادل وتلك االخت كما لو تحس بشئ
وتتنظره..وبالفعل كانت فرٌدة اردات استفزاز لجذبه الٌه واشعل النار التى تعرفها من ؼٌرته
علٌها ..وامال كلما ذهابت الى مكان ومالبس امال التى اصبحت االن فى مالبس بحر وهى
تؽطى خصرها فقط فى شئ كان ٌثٌر اللعب ورؼم ان النساء كانت منهم من هى مثلها اال هى
فى عٌنه الجمٌلة التى النظر الاحد اال علٌها وكؤنه استفزاز له واالكثر وهو بذلك الثابت الجذاب
الذى كان ٌثٌرعلٌه لعاب كل امراة موجودة ولٌس فتاة حتى منهم من كانت ترٌد ان ٌكون زوج
البناتها والكلمات التى كانت تخرج من االفواها عن لو كان من الدٌن .ومما اشعل فرٌدة التى
كانت بداءت تتجاوب مع كثٌر من شباب العائلة ومنهم من معها فى الكلٌة اٌضا وهى التعطى
لهم طول الوقت اى رٌق وهم معها وفى ؼضب وؼٌرة من وجودها المستمر مع حازم او الكالم
معه النه كان الٌقؾ معها ابدا اال وقت الحاجه او اى وقت ترٌده..او وهو ٌظهر اذ كان من
هناك من ٌدخل لٌضٌق او ٌستخؾ دمائه وهى التجلس فقط اال مع شروق وقلٌل من البنات ولم
تكن لها العالقة باكثر من احد وحتى المعادٌن واالستاذة وهم ٌرٌدوا ودها بااى شكل ولكن كان
حازم الٌقترب بسبب شروق وهو لم ٌظهر بعد الحب لها..وهى االن تقؾ معهم وكل ماترى
علٌه ذلك الثابت اكثر وهو ٌقؾ مع اى واحدة من النساء او ٌتكالم بكل هدوء وٌظهر انه الٌهتم
بها اوهو اخوها كما ادعى ابوها وانه كان ابن صدٌقه وهو ٌراعه .حتى ظن الجمٌع احٌانا انه
ابن من مسلمة وهو ٌخفى هذا .وٌخفى اشٌاء اخرى وهى احد االعٌاب فرٌدة ومعها امال..ولكنه
اما بٌن ذراع امال وهو معها فى اى مكان لكل شئ على تلك المركب حتى لو ترٌد الذهاب الى
الحمام هو معها وهى تاخذه من ٌده ومن بٌن الجمٌع ..وعادل الذى احس بشئ وهو وسط هإالء
االهل حٌن بداء اللعب والمرح وهزار الشباب وبداء لمد الٌد الذى ادخل علٌه هو ابواها الؽٌرة
ولٌس امر الذى كان مع امال  ..وهى تود ان تشعله حٌن ٌرى هذا المشهد وهى تجرى ومن
ورائها الشباب ومعهم تلك البنات وقبل ان ٌنادى علٌها ابوها كانت هى على حفة المركب التى
كانت اصبحت وسط الماء وهى تسٌر بسرعة..وهناك اٌضا علٌها جمع كبٌر من كل الناس
واٌضا بعض السٌاح واسط...وحٌن كانت على سور المركب وقد جلست علٌه واحد الشاب ٌظن
انها مازالت تلعب معهم وتجرى كما برر ذلك وهو ٌدفاع عن نفسه بعد ان كانت ٌد أمر ستنزل
علٌه بقبضة وهو ٌتوقؾ فى قوة رهٌبة من صوت تلك الراهبة..حٌن كانت المصٌبة االكبر وهو
ٌمد ٌده علٌها هذا قرٌبها بحجة ان ٌمسكها وهى تجرى منه ولكنها كانت قدجلست على سور
المركب وعادل ٌقوم مفزوع علٌها لٌنادى علٌها وهى اذ كانت الترٌد ان ٌلمس ذلك الشاب
جسدها ومن حولها البنات وفى عدم اتزان فى تلك اللحظة ..كانت قد سقط من ارتفاع اعلى
المركب الى الماء والفزع والرعب من صرخات كل من راى المنظر هذا..واالب الذى اؼشئ
علٌه فً لحظتها وعلى من هى اخر شئ له والكل الٌعرؾ كٌؾ؟ ظهر هذا الذى استحق اللقب
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الوحش مرة وحده لٌكون كما لوكان احد االسماك او الدلفٌن المشهور وهو ٌقفز من دون ان
ٌقؾ على السور المراكب كما لو كان بهلون فى سٌرك او لعبى الجمبز او هإالء ابطال السباحة
وااللعاب االلمباٌات المشهورة فى عالم السباحة ومن مسافة متر بٌنه وبٌن السور الٌكون فى
الماء وكؤنه ٌعرؾ اٌن وقعت وهى كانت بٌنها وبٌنه مسافة كبٌرة والكل قد نسئ الصراخ وهذا
الشلل الذى اصاب الجمٌع حتى لم ٌلحق ان ٌقفز احد مما ٌعرؾ السباحة اال بعض هإالء السٌاح
النه لم ٌكن احد بجرائة لفعل هذا االطاقم المركب الذى حٌن تحرك كانت هى بٌن احضان حبٌها
الصؽٌر وهى الذى انقذها فقط انها تجٌد السباحة ولكن مع المفاجاء قد اصابها بعض االضرابات
وكادت تؽرق فعال وهى التحس بالوقت اوى شئ..اال وهى بٌن احضانه وقد اصابها نوبة الؽرق
وهو ٌسٌطر علٌها من خلفها ولم ٌعطى اى فرصة ألحد مما وصال له لمساعدة ان ٌلمسها..وهى
فى هذا الموقؾ وهو لماٌشاء اٌضا ان ٌضربها الٌفقدها الوعى حتى ٌتمكن منها وٌسبح بها
وامام الكل وهو ٌضعها فى طوق النجاة الذى وصال له..والكل مابٌن التصفٌق والتقط الصور
من هإالء االجانب على المركب وكل تلك الطبقات التى كانت تظن انه احد العاملٌن بالمركب
والمتخصٌن فى االنقاذ وكما كانت اول التعلٌقات السخٌفة من اول ان وصل معهم على جسده
ذلك ومن ٌقول انه حقن كما ٌفعل لعبى كمال االجسام وهى تعلٌقات من هإالء االهل وهم هإالء
الشباب معها بالكلٌة ..ولكنه كان من الثابت الذى كان ٌشد له الكل حتى هإالء االجانب من اول
رإٌته..وبعد ان صعد وامال التهتم بها بعد ان رائتها على سطح المركب وهى تهتم بزوجها
المؽشى علٌه من اثر ما راى على اؼلى ما بقً له وهى مطمانه علٌها وهى رات حبٌب القلب
ورائها واالن هى على السطح .وحٌن بداء الكل ٌظهر المواهبة الطبٌة واول الكالم ان تقبال قبلة
الحٌاة والبد ان ٌقوم بها من ٌفاهم.واالن الكل ٌفاهم من بالمركب جمٌعا فمن الٌرٌد تقبٌال هذا
الثؽر والجسد الجذاب الذى الٌشبه هإالء االهل لها..وهنا تلك االخت التى لم تتحرك من مكانها
وهى تامران ٌحملها أمر فقط وٌنزل بها الى احد قمرات المركب وحده .والاحد ٌتحرك والترٌد
سمع اى صوت..وحتى من كان من خارج العائلة من هم على المركب سٌاح وؼٌرهم اصابهم
الصمت والهمسات ان البد ان تلحق ولكنها لم تكن فى خطر وهذا الواضح واالكثر وهم ٌره
ٌحملها بقوة بٌن احضانه وبٌن زراعه وٌمشئ بها بكل هدوء وزهوا ؼرٌب ظهر على تلك
الراهبة.وامال فى نفس الشئ وهى تقبال زوجها هى قبلة الحٌاة بفرحة ام اواى شئ ..وهو ٌفوق
وهى تقول له
_ وحشنا انقذها انهى االمر وانقذها..بنفس الطرٌقة التى كمالو كان الزهوا والتفاخر وبصوت
كؤنها لٌس بها اال من جاء لها ثؤر او شى مما تفعل النساء فى الكٌد ودون اى تعلٌق وهو ٌسند
علٌها فقط امال الٌذهاب حٌث ابنته.وهو الٌرٌد ان ٌساعده احد بعد نظرة تلك االخت لهم ..وهى
تقوم لتذهب معه وتكتفى بالنظر لهم فقط حتى لم ٌتحرك خلفهم احد.وهى تنزل بعده هو وهو
مسندو على امال التى تقبال فٌه بحب وهى تدلك صدره وكلها حنٌة وعشق له وكما لو تود ان
تمارس معه الحب بااى شكل او اى قباله تخرج وتطفى نارها وهى صداقه فى حبها هذا له حتى
من قبل ان تكون زوجة رسمٌة له وحتى من اول مرة كان أمر ٌنانم فى بٌتهم هم بعد ان نام اول
مرة معهم تلك النساء وهو ؼائب وقد اتمنه على البٌت فى ؼٌابه وهو بعد ان اصبح هذا الرجل
الٌرٌد ان ٌفراقه بعد ما سمع عما حدث للبٌت فى ؼاٌبه ومافعل ..وهو ٌكتشؾ العالقة بٌنه وبٌن
تلك المراة وهو الٌعرؾ اى شئ وهذا االمر المرٌب علٌه وحتى معاملة امال له بحكم الشئ
المختلؾ بٌنهم لكنها لم تنكر ابدا مافعل فى تلك اللٌلة ولكنها مازالت لم تعرفه بعد ولكنه حٌن
راى المشهد وماترتب فى راسه وهو ٌرٌد ترك المنزل والبعد عن هإالء الناس ولم ٌفتح مع احد
ماراى ابدا وكان هذا اول بداٌة الحب االقوى عند امال الن حبه كان فى قلب هذا االب وتلك
االبنة من اول للحظة وللقاء حتى اقناعه االب وكشؾ سر الحب ذلك له وموافقة تلك االبنة
ولكن! المشاكل التى تعوق من ذلك الزواج الذى سعى له امر وحبٌه وهم صؽار وكان سبب
للجمع فى النور..رؼم عدم االحتٌاج لهم الاى شئ من اجل المعاشرة وهم على تلك العالقة تحت
نظر تلك االبنة ..اال انهم من حبهم لطهارة من معهم هذا عاشا فى النور وامام الجمٌع حتى انه
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كان ظن اهل عادل هنا انذاك ان أمر هذا ابن تلك السٌدة من زوج مسلم وتفرق وبعد موته عاد
لتلك االم ولكن! بدٌنه وهى ام لن ترمى ابنها فى تلك السن والتخلى عنه النها ام بمشاعر
االمومة والتسطٌع عمل شئ معه حٌال الدٌن النه امام الجمٌع وفى سن اٌضا تصعب التعامل
معه وتؽٌر االمر وممارواء منه من قوة وااللتزام ومع حب الفكرة للجمٌع والدبلجة لها تلك
القصة من افندٌنا حتى اصبحت كؤنها صدق وصدق بها الجمٌع حتى هم هإالء الشللة واالهل
ولٌسوا هإالء اهل عادل فقط ..وحتى ابنها الحقٌقى الذى ٌعٌش بالخارج فى استرالٌا لما ٌؽارا
من ذلك وتلك القصة التى تمس امه فى شئ من االشٌاء التى لٌست هنا كما بالخارج فى الحرٌة
الشخصٌة رؼم حٌاته هو هناك والصراع مع تلك االم لتكون معه وهى ترفض ترك مصر فى
فرصة مثل تلك التى ٌحلم بها اى انسان للهجرة ولٌست اى هجرة وهو قد اصبح ٌحمل الجنسٌة
والهوٌة واٌضا له اعماله لكنها فعال كانت متعلق بهذا الجار الحبٌب وتلك االبنة ولها اٌضا
عملها القوى هنا وهى الترٌد ان تفسد حٌاة ابنها وهى تعٌش تقالٌد هنا وؼٌره رؼم التحرر
والحرٌة التى هى علٌها وهو قد احس بكل امان لوجود امه االن هنا وذهاب كل هم من الخوؾ
علٌها مع هذا الزوج وتلك االبنة االخت له وهذا الذى تعلق بحبه وهو ٌتعامل معه على انه االخ
االصؽر كما ذكرنا والتى ات به امه من زوجها المسلم وهو المسإل عنها وعن كل شؤن هنا لها
وله ذلك االبن الحقٌقى وكل شئ بما انه هو من ٌعٌش معها وفى مسإلٌته هو ومن معه جمٌعا
بكل حب وصدق فى ذلك االحساس وكل تعامل له هذا االبن مع امر كؤنه االخ الصؽٌر  ..حتى
انه اراد العودة الى مصر مرة اخرى كما حدث مع زوج فرٌدة الراحل وهو كاد ان ٌعود فعال
الى مصر بعد حب هإالء االصدقاء...وتلك الراهبة تذهاب اوال واحدها التاخذها فى احضانها
وهو ٌضمها بكل خوؾ وحب وهى قد اصبحت عارٌة فى هذا الماٌوه وصدرها قد خرج كله
وهى بجمال الٌقوم لٌس لمن فى عمره ذلك وهو ٌرفع علٌها ؼطاء بٌد وهى بٌن الٌد االخرى..
حتى تركها لتلك الراهبة وامال التى تركت حبٌب قلبها لتذهب له الى ذلك االبن الذى وكؤنها بما
اصبحت وماتفعل معه تثبت انه ابنها وهى بكل فخربه االن وهى تاخذ راسه فى صدرها اٌضا
العارى من هذا الماٌوه وهو جلس وتلك الراهبة تنظر له بقوة وهى قد جعلت فرٌدة تقوم لمجرد
ان اصبحت فى احضانها دون اى قبالة للحٌاة او اى شئ وعادل وهو ٌذهب بصعوبة نحوهم
وهو الٌصدق ان اؼلى ماله االن عادت من جدٌد وهو ٌجلس وتلك الراهبة تتركها له بٌن
احضانه..وهى تقول النهاء تلك الرحلة لمن جاء وهم ٌروا هذا المنظر.و هى بٌن احضان ابٌها
علٌها الؽطاء وهو بٌن احضان من تاكدوا انها امه وهى وماتفعله معه من كل ماقد رواء من تلك
االفعال ..وانتهت الرحلة بعد ان كادت ستكون جنازة واالكثر وهو ٌخرج من الثبات الذى كان
علٌه طول الوقت واالستفزازمن الجمٌع حتى رإٌة االعجاب فى عٌون جمٌع النساء صؽٌرات
وكبٌرات وكل من على تلك الرحلة واالكثر وهو بكل ثبت ٌقفز وٌنقذها وٌخرج ٌحملها وٌنزل
بها ومن خلفه امال وابوها والراهبة لكنه خرج عن شعوره وهو سٌبداء تلك المعركة مع من
كان سبب .ولوال تدخل تلك االخت لنزل بقبضته على فك ذلك وهم بكل استفزاز له وللجمٌع
والباقى من الشباب الذٌن تجمعوا علٌه وكادت تكون معركة ولوال خوؾ تلك االخت على
االهانة لهم منه ..وهى تامره ان ٌبتعد وٌاخذ فرٌدة وامال وابوه .بنفس اللفظ وٌعود للسٌارة
وهى ترمى لهم الكلمة هذه فى كلمات....وقد عادوا الى المنزل فى ذلك الٌوم ..وفرٌدة بها ما بها
هى وابوها حتى كان امرا ذلك السر للرضعة منها بعد ان كانت تلك الراهبة معها فى حجرتها
ومعها ابواها وامال التى خرجت لتاتى به لٌكون معهم فى نفس الحجرة وهو كان طبٌعى له ان
ٌدخل علٌها اى وقت وحتى النوم معها فى اى مكان فى الحجرة ولكنه كان الٌنام الى جوراها
فى نفس الفراش رؼم انها دائما ما تاخذه بٌن احضانها فى حنان ؼرٌب حتى كان امرا تلك
الرضاعة وهو ٌنام معها بعد ذلك فى نفس الفراش وفى اى مكان بحكم انها ام له فعال..وحٌن
كان بٌنهم وهى بٌن احضان تلك االخت وصدرها كلها مكشوؾ وباقى الجسد علٌها الؽطاء وهو
الٌرٌد النظر لها..وتلك االخت تامره بقوة فى لهجتها الصعٌدٌة ان ٌقترب..وامال تسحبه حتى
قام عادل من مكانه وهو ٌساعد امال فى ذلك وهو الٌعلم ماذا ٌحدث ؟وتوقؾ عقله .هى بال اى
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حركة .صدرها كله مكشوؾ وعلٌه سائل او ٌلمع نهدٌها االٌسر وكال من نهدٌها مكشوفٌن بال
اى شئ وجسدها العارى ولكن علٌه الؽطاء.وهو الٌستطٌع التركٌز ماذا ٌرٌد منه فى تلك
الحالة؟ حتى انهت تلك الراهبة الموقؾ وهو بعد ان اصبح الى جوراها على الفراش مكان
جلوس ابٌها وتلك الراهبة تشد راسه بعنؾ لٌصبح على نهد فرٌدة االٌسر..وهى تامره ان ٌلمس
نهدها اوٌرضع منه كما لو كان رجل ٌتلذا فى شهوة من امراة ..بنفس ماقالت مما جعله فى فزع
شدٌد كٌؾ ذلك؟ وهو االن معهم عمر لٌس كبٌر كا وقت ولكنه عمر طوٌل كاعشرة وامانة
جعلته ابن وهم اهل .وهو ٌنتفض بقوة وٌقوم مسرعا .ونظره لم ٌقع على فرٌدة وال حتى مرة..
لٌجد نفسه بٌن احضان عادل ابوها وهو ٌضمه بقوة وٌذهاب به من جدٌد لما كان فٌه من نفس
الوضع ..وهو ومعه امال قد جعلوا راسه بٌن صدرها..وتلك االخت تكرار لثانى مرة االمر
بنفس الطرٌقة التى الٌقبلها هو وما تربى وٌربى نفسه من االلتزام الذى كلما االلتزام كلما زاد
وكبر حب الكل له هو وباقى الشباب .وحتى وهم مع بعض وتلك االمثالة معها هى فرٌدة وهى
لها نفس مالها شرى من كل االحترام اال انها هى تظهر الحنان والحنٌة بعض الشئ عن
شرى..وفجاء وجد نفسه بضؽط من ٌدى امال وتلك الراهبة بقوة ؼرٌبة من ٌدٌها تلك الراهبة
ٌضع فمه فى نهدها االٌسر ولٌعلم كٌؾ حدث ذلك وفرٌدة كما لو كانت تحت تاثٌر التنوٌم
المؽناطٌسى..ولكنه اخذ ٌرضع منها كما لو كان رضٌع التقط صدرامه الول مرة او بعد
حرمان شدٌد وهو مؽمض العٌن وهو الٌحس كما مضى من الوقت علٌه فى ذلك رؼم انها كانت
ثوان معدودة احس انها ساعات ولما كان من سائل على صدرها ال ٌتحمل اى احد طعمه ولٌس
كا شهوة وحاالتها التى التفرق فى اى شئ وهم الٌمانعه احد ان ٌستمر وهو نسئ كل شئ فى
تلك اللحظة وهو ٌتذكر هل رضع من صدرامه او كان فى احضانها تلك التى كما لو كانت لوحة
فنٌة رائعة الجمال تلك االم له ..وكان الٌحس بشئ فقط اال ٌدى فرٌدة تملس على شعره فى
احس امومة رهٌب حٌث فرٌدة التى كما لو ان شهوتها قد خرجت من صدرها ولٌس من مكانها
الطبعى ونزل شئ فى فمه كما لو كان لبن االم الذى كان فقط ٌمٌزه من االطالع والمعرفة اال
انه كان شئ اخر طعم مثل الحزنل شئ امر من الصبار فى صدرها وذلك الشئ الذى ٌشبه
سائل الشهوة اٌضا .وما احس به فٌها من اثر خروج الشهوة تلك وشهوتها بالفعل ..وهو الذى لم
ٌتؽٌر وكان ذلك لٌس خفئ على احد وتحس به تلك االخت فقط انما كان الكل ٌرى كٌؾ هى
اصابها ما اصابها ..وهو ٌنتفض من جدٌد بعد االحس بها وهى تمسك راسه بقوة وتضؽط علٌه
وهو كان الٌود ترك ثدٌها ذلك فى حرمان االمومة التى حرم منها ومن جمالها ذلك الذى بالفعل
الٌقاوم والاى شئ لمراهق او ؼٌره فى تلك الحالة وهذا المنظرمن جو الشهوة وهو بكل قوة
وشئ من الثبات الذى الٌصدق الاحد وهو ٌبعد عنها وكان بٌن احضان تلك الراهبة..واخذ فجاء
ٌنفجر فى البكاء والٌعرؾ لماذا؟ هل بسبب مافعل مع من احب او الٌعلم شئ وهم جمٌعا معه
ماذا حدث وٌحدث من كل ذلك ولحظة لٌست اى لحظة وشهوة وممارسة للحب ولٌست اختالس
بل تحت نظر الجمٌع كم لو كان منظر للتصوٌر وتقدٌمه لمن ٌعشق من تلك المشهد التى تقوم
على االؼراء والجذاب من تلك االمور؟ لكنه كان ٌبكى بقوة وباالخص بعد ان قالت هى تلك
االخت لعادل تلك الكلمات
_ٌاعادل تقدر تموت بسالم نسوانك معهم الرجل ال مكانك..بكلمتها الؽلٌظة تلك وهو زاد اكثر
فى البكاء عند سمع ذلك ولم ٌتاثر احد بما قالت ولكنه كان ٌحس انه سٌفرق حضن هذا االب
الذى بالفعل قد اصابه المرض بعد ذلك المشهد..وهو ٌترك له حمل مسإلٌة تلك النساء وكل
شئ..وهو لم ٌهداء من البكاء اال بعد صفعة من تلك الراهبة على وجه وهى تامره ان الٌبكى
وهو الرجل لنسوان فٌما قالت بنفس الكلمات له وبشدة كما لو كانت شرى وما تفعل.وهى تكمل
انها الترٌد او تعرؾ ٌوم او ٌصل الٌها انه ادمع امام احد ولكن فى شئ من الرحمة منها ان
تركه ٌفعل اى شئ فى خلوته فقط فى استناء منها فى ذلك..كؤنها شرى فعال وهى تفعل فٌه ذلك
وهو ٌتركهم وٌخرج وهم مع بعضهم فى تلك الحجرة وهو جلس الٌحس باى شئ اال طعم ماذق
369

الجزء االول

حد الموس(حبيبتى)

..حتى وجد نفسه بٌن صدر فرٌدة من جدٌد وهى بذلك الماٌوه بعد ان ارتدته مرة اخرى ولم
تؽٌره بعد..وتضم فٌه بقوة وهى تقول له
_لما عرفتك كنت معهدة نفسئ انك اخوى واخوى الصؽٌر وكل ٌوم ٌمر وانت بتثبت انك حب
واخ وكل ال ٌفرح القلب .بس احساسى من االول انك مش اخ ال ابنى .عارؾ ابنى .انت
دلوقتى ابنى ملكى انا بس ملك ام .خالص من النهارد لك على كل حق ام وانا لى حق كل ابن
مع امه..وهى تقبال راسه وجه بحنان وهو لم ٌمانع نفسه من ان ٌبادلها نفس الشئ من القبالت
وكؤنها االم فعال نعم االم ولٌس ؼٌر ذلك وانتهت الً..والدنٌا حوله قد علمت بماحدث وشرى
كما هى العادة تذهاب تخلو بنفسها بعض الوقت لتخرج ما بداخلها من كل االحسٌاس وما تحب
وحدها حتى الٌرى احد منهم فرحتها ودموعها التى كانت الٌرها احد ابدا وباالخص كل وقت
على ماٌفعل هذا او حتى بعد ان تنزل به اشد العقاب او اى شئ ٌاتى به الدخل البهجة والسرور
على قلبها مثل فرح فرٌدة به كل وقت .ولكنها هى لها شئ اخر واحساس به وبما فٌه كاام ولكن
! بقوتها هى تلك ومشاعرها نحوه ولٌس عطؾ او شفقة كما كانت اول االمر فى معرفتها به
وهو مثلها ومن بعد ان اصبح فى مسإلٌتها وهى الترٌده ان ٌذق مر وما ذاقات هى من مرار
حتى وصالت لما هى فٌه ولكنه بالفعل كان فخر لها وبما ٌفعل هذا الذى هو مسإلٌتها هى
قانونا..والتوصٌؾ لما ذق وهو ٌقول لتلك االخت وابواها
_انه ذق عسل نحل جبالى منها ..وكل ذلك الٌعلم احد سر االمر ولماذا حدث ذلك وما ترٌد تلك
االخت؟ اال انه كان الشئ لجمٌع انها جعلت منها امه ولٌس اخته واشٌاء اخرى مثل تحرٌمها
علٌه وتحرٌمه علٌها وكالم لما ٌدخل راسهم حتى هو وصدٌقه الصؽٌر والحتى باقى الشباب اال
شرى التى كان واضح انها لها سر مع تلك االخت الختالء بعضهم البعض بعد ان فضلت تلك
االخت قضاء باقى االجازة مع هإالء االحباب بنات وشباب وهم معها فى كل ماترٌد وزاٌات
اٌضا حتى التحرم احد .ولكنها كانت اصبحت التعشق اال ان تكون مع هإالء جمٌعا وطول تلك
االجازة التى كانت كبٌرة فعال وهى ازاد وزنها عما هى علٌه ونسٌت ما كان بها من امراض
وحتى لم تفكر فى العرض على اى طبٌب فى تلك االجازة والفرٌدة وكل االطباء وهى تقضى
اجمل اٌام بٌنهم وبٌن احضانها هإالء الصؽٌرانٌ .سمعا من حكاوٌها وتلك القصص فى شؽؾ
وهى ترى فٌهم كل االلتزام حتى وهى تاخذهم فى احضانها وكل لحظات سعادة حتى وهى
تخرج على الجمٌع بتلك القفشات الصعٌدٌة .واالحتك بؤم حسن البحروٌة كما تقول عنها..
واالكثر وفرٌدة وشرى بٌن احضانها اٌضا وهى ترى قوة شرى التى تخفى ورائها اجمل وارق
قلب ولكن المر التى عاشت فٌه فى حٌاتها وهى التتعلق اال باأمر واحساس ٌرابطها به اقوى من
حب فرٌدة التى اصبحت االم له بكل اثبت ودلٌل .وحتى وهو ٌتعامل معها امام الناس او مع
نفسه.وسافرت تلك االخت وهى كانت التجلس معهم االوهم بٌن احضانها هى وهو كما ٌفعال مع
عادل طول وقتهم ..وهى تترك اهم ذكرى بٌنهم كلهم بما فعلت.وهى على ٌقٌن بقرب اجل عادل
ابو فرٌدة  ..وهذا االحساس الذى كان قد دخل لقلب أمر ..وبالفعل بعد سفر تلك االخت بومان
فقط ..ذهاب عادل واشهر اسالمه فى سرٌة الاٌام ومعه افندٌنا وكل الشباب فى وقت سرٌعا
ودون اى اجراءت او االمور تلك واالهم كان معه ذلك المحامى الصدٌق (امٌل) رجل القانون
والحبٌب وكتم سره
.................
وهو ٌعلم بحبه ألمر وهو ٌشتارك معه فى كل االحداث التى تثبت انه اهل لتلك االسرة فى حٌاة
وموت عادل وما فعل من خطة انتهٌت بكل حب ازاد الأمر فى قلوب الجمٌع ولكن موضوع
االشهار ذلك الذى لما ٌكتشفه احد اال بالطبع فرٌدة باحساس االبنة ..والمفاجاء هى امال وهى
تكشفه اٌضاوهى لٌست معه زوجته فقط لما بٌنهم من معشرة وما كان ٌحدث بٌنهم وهى كما لو
كانت عشقٌة او احد افعال االثارة فٌما بٌنهم من تلك المشاهد الجنسٌة.وهى تفعل اشٌاء حتى
هى فى حٌاتها الٌومٌة مثٌرة بشكل قوى والٌظهر علٌها سنها ولكنها تزاد انوثة من حب وتدلٌل
الجمٌع واالمان انها بٌن ابنائها كلهم لم تحس بهم كبٌر او صؽٌر اال انهم ابناء..وبعد ما فعلت
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من افعال وتهدٌدات له وما ستفعل واالتصال باالهل هنا وفى الصعٌد وكل تهدٌدات ووعٌد
والنارالتى اشعالتها فى ٌوم المعرفة لذلك االمر وهى تنسئ من ورائه االن من قوة والذى بٌن
احضانه واحضانها الكفٌل بااى حرب وحده ولٌس هإالء البشر واالكثر ان كل من حوله من
االهل هناك فى الصعٌد وعلى راسهم تلك االخت الراهبة لٌس لها اى تؽٌر بما حدث وال ؼضب
فٌما فعل عادل ..حتى انها امال لم تجد من تخرج ؼضباها اال فى أمر وهى تضرب فٌه وسب
وشتائم من ابذاء االلفظ وضرب بعنؾ فٌه وهو حتى لم ٌتحرك من امامها هى والٌستطٌع احد
ان ٌوقفها.من فرٌدة او ابواها الذى وقؾ امام اٌدٌها وهى تنزل بالضرب علٌه والضربات التى
حاول عادل ان ٌمسك ٌداها فى قوة..حتى ترك لها البٌت وذهاب هو وأمرالذى كان فى نظر
امال شٌطان ..وهى بالفعل لما تهداء.وكانت ستبداء فى االتصال واشعال الفتنة ..وكانت فرٌدة
من تملكت منها واوضحت لها ان االوان فات وانه الٌنافع شئ النه لم ٌفعل شئ من ؼٌر اقناع
وبعلم االهل فى الصعٌد ومن هنا القٌمة لهم .واالهم انه معه من هم بقوة وحتى انه كان معه
المحامى صدٌق العائلة .وهى كانت بعد مااصابها من نوبة هسترٌة وهداءت من قوة فرٌدة فى
مثل تلك االمور وما تفعل واٌضا لحبها لهذا الزوج حب فعال جمٌل ..ولم تهداء فى لٌالتها تلك
وحتى طلوع شمس الٌوم الجدٌد اال وهى تذهاب لتلك الشقة الصؽٌرة التى تخص أمر والٌعرؾ
ؼٌرها بعد ان اصبح معهم فى ارقى االمكان وعرؾ طعم العزمن بداٌة تعارفه بافندٌنا واالبن
الصدٌق وهو ٌفتح له كل باب كى ٌكون له داخل من عمله فقط وال لٌكون الاحد الفضل علٌه
اال مع تلك االسرة .وبزخ عادل معه كؤنه االبن المدلل وتدلٌل امال اٌضا ولكن! هى لما كان
ٌعود لها من نفع منه طول الوقت وهو من اصل عرٌق اب وام ولكن! الذى حرم منه من ان
ٌعٌش فى عز وثراء اهل والده وحنان االم وراٌتها لعذاب ابٌه ومرضه وهو الٌقبل ان ٌاخذ شئ
من احد وما جذب له شرى اول ماراته .وهى تعرؾ كل شئ عنه وانجذاب ابو صدٌقه له من
تلك العفة للنفس واالستعاؾ ومن بعد حنان االب واالم وكل شئ فى فرٌدة ومن حولها وهو
عوض  هلل الذى قبل ان ٌقدر البالء ٌكون البدٌل والتخفٌؾ وهو ٌنسئ كل حٌاته وامه التى
ٌعرؾ اٌن هى وماتفعل وما بداخله هو فقط لها الٌطلع علٌه احد وحتى فرٌدة بعد ان تعلم كٌؾ
ٌسمح ما فى راسه او ماالٌرٌد ان تعرفه هى ولكنه ٌترك لها نفسه تفعل ماتشاء وهى تلعن انه
كشؾ سرها وتجحمت الحٌاة بسبب ذلك وهو ٌحاول اال ٌفقد حبها وهو ٌتعامل على طبٌعته
معه..وحتى كانت الوفاة لعادل من بعد تلك االحداث وما كانت تحس به تلك الراهبة وما كان فى
راسه اٌضا من فراق .وبعد ان ذهابت له ودون اى تنبه كانت فوق راسهم هى وفرٌدة بالمفتاح
الخاص الذى مع كال منهم وكؤنها شقتهم ..وهى تدخل على عادل الذى كان بداء ٌظهر علٌه
المرض وتداعب فٌه ..وهى تترك فرٌدة التى ذهابت الى حٌث كان أمر اٌضا نائم هو االخر
لٌكون بٌن احضانها تقباله النه اخاها االن قانونا او على االقل عمها ومن قبل هو االبن
لها..ودون اى تعلٌق كان ٌكفى كالم ولؽة العٌون وهى تنام الى جوراه حٌن اراد ان ٌوسع لها
ولكنها كانت تاخذه كما لو كان ابنها فى نفس الفراش ..حتى دخلت علٌهم امال وهى قد تؽٌرت
وسحبت فرٌدة وهى تضم أمر الٌها وتقبال فٌه بحنان االم بعد ان هداءت من ؼضباها وما تفعل
مع اوالدها وهو كما لو كان االبن الذى اخطاء او اراد رضا امه بعد ان ات له وهو ٌقبال ٌداها
..وهى تاخذه بٌن صدرها وتقبال فى وجه حتى نزلت الى شفته ..وهنا بداء اول التعلٌق والكالم
بٌنهم هم الثالثة ..وفرٌدة تقول لها
_اٌه انتى خلصتى مع جوزك وجاى تكملى مع الواله..فقالت لها امال وهى تقبال فم أمر بقوة
والخمر تفوح منها .وهو قد تعود على افعالها تلك وانها امه وهى التثٌر فٌه اى رؼبة وهى تزاد
له حب كلما احست معه باالمان..وهى تقول لها بعد ان قامت من علٌه بعد تقبٌاله
_اعمل اٌه هو ابوكى رضا ٌطافى نارى اهو اطفاٌها انا باء بتصبٌره مع الواد..ثم اكمالت وهى
تاتى بشئ مخجل وكؤنها تقؾ وحدها ولٌس هناك ؼٌرها هى وفرٌدة فى الحجرة وهى تشٌر لها
وبالفعل رافعات تنورتها الواسعة وهى تقول لها
371

الجزء االول

حد الموس(حبيبتى)

_شاٌؾ بعد مادخلت وانا عوزه الصلح وجات افتح له السوستة واعمل عربون صلح وخلعت
الك...ولم تكمل ..وفرٌدة تضع ٌدها على فمها حتى التكمل وهى تشدعلٌها التنورة لتنزلها وهى
فى جسدها الضئٌل ذلك اال انها طلقة..وأمر ٌخفى راسه وهى مازالت على عنادها ..واكملت
الكلمة بعنؾ وهى تكمل لهم وهى تبعد ٌد فرٌدة عنها ..ولم ترفع التنورة اال فعال بعد الفخد فقط
ولم تصل الى الخصر ..وهى تقول
_فٌه اٌه ما كلنا بنقلع ادامه وعلى البحر واٌه ٌعنى مش بقول على حرمانى من حقى وكمان
مش ماكفاٌه ان هو الؽلطان فى حقى وحق نفسه ودٌنه وقال اٌٌه عشن ٌرضا الزم االول اصلح
الشٌطان ال سبب فى الخراب..فقال أمر لها وهو ٌقوم وٌضمها فى حضنه بقوة وحب وهو ٌقول
لها فى كل سخرٌة
_لما هو اتحارم علٌكى عوز منه الحب لٌه..فردت علٌه وهى تصفعه بحنٌة على وجه وهى
تقول له
_اتلم ٌاوسخ هو جوزى لسه واٌه ٌعانى الكالم دا انا احارمه على لو كنت انا ال ؼٌرت دٌنى
فقال لها امر وهو ٌضمها بقوة بعد ان اصبحت امه الحبٌة بعد العشرة واالٌام وهى لٌس لها شئ
اال كٌؾ تستفز فٌه وتفعل معه اشٌاء فعال لو احد رائها لظن الظنون وهى التخجل من ذلك
وتتعمد فعلها امام الجمٌع وحتى لما تؽارا فرٌدة فعال ولٌس عادل االب لكن فرٌدة لحبها له وكؤنه
ملك لها او اى ملكٌة تخصها كما لوكانت طفلة وتلك لعبتها وهى تؽارا علٌه فى ؼٌرة االم حتى
ان كان مع صدٌقه او فى اى مكان التنام اال ان تره وتطمان علٌه والتجعل صدٌقه ٌهناء
بتوجدهم مع بعض او وهى فى نار لو كان بٌن احضان ام حسن باالخص.ولكن التؽار من
حضن امال له او ابوها ولكن هإالء االهل ال تؽارا ولكن شرى الشئ النها الحضن منها لهم
االقلٌل القلٌل ان حادث ذلك والكل ٌبعد عنها والٌقبالها منهم هإالء الصؽار او ٌحضانها رؼم
جسدها الرائع .وحضانها النار الذى تهفو الٌه النساء قبل الرجال واالرتٌاح الاى امراة منهم فعال
وهى معها لو مجرد تقبٌال النساء حٌن ترى بعض فالكل منهن ٌحس كما لو كانت بٌن حضن
لٌس اى رجل وانما الرجل الحبٌب واالمان بالفعل لمن تحب بصدق رجل ترتح معه ..امام
الشباب معها اخوة فى احضان االخت الكبٌرة التى هى صاحبة الكلمة مع اخوتها ولكن
الصؽٌران هإالء كما لو كان معها ٌفضال تجنبها فى الفرح قبل الحزن وهم ٌبعد عنها رؼم انها
تاتى بهم طول الوقت لتسمع منهم كل االخبار ان كانت موجودة او عندها وقت لذلك والباقى
تقرٌر ترسل لها حٌن تقوم فرٌدة بذلك الدور معهم .وهى ام فعال لٌس الأمر انما صدٌقه وكال
منهم ٌقدم تقرٌر مفصل لكل احداث ٌومهم وكؤنهم بٌن اب وام ٌهتم بما ٌفعل اوالدهم ومع من
واٌن ذهاب كما لو كان بنات واالب هنا هو شرى الذى ٌقفوا امامه وٌودا ان ٌنهى الحدٌث معه
كاابن نعم ٌحب ابٌه اال انه فى حالة تقدٌم له كل ماحدث معهم ودن اى اسئلة وهى اما مجتمعه
معهم على طعم .وهم كما لو كان فى فٌلم الثالثٌة (لنجٌب محفوظ) واالب سى السٌد ٌجلس اوال
على الطعام ومن بعده االوالد .واٌضا الشباب كلهم ٌكونوا المجلس سم علٌهم هم فقط والطعام
اٌضا الذى كان ٌاكلوا فقط الرضائها وهى تركهم الاستكمال الطعام فى المطبخ عند ام حسن فى
اوقات تواجدها وهى تحب تسمع كالم أمر والتشوار معه وهم مع ذلك بكل ثبت امامها والقوة
ولكن! سرعة انتهاء االمر لكن ان كان االمر سٌتطلب ؼالسة وهى كما لوكانت زعمٌة عصابة
وهى كذلك فى عملها مع افندٌنا ..حتى وان فعال امها فرٌدة دودى تلك الرهٌبة خافت منها
بصدق عند اول رإاٌتها والتعارؾ على عكس الشباب وعرضها تلك االم علٌها انها تكون معها
وسٌملك كل اروبا وهى معها .وهى كل ما نظرت لها دخل الٌها الرعب المزوج برؼبة لمن
تعشق بعض النساء من الرجال من ٌتلذذ بتعذبها ..وفعال حٌن تنزل الؽالسة التى حتى الشباب
وهم وما ٌفعال مع سهرات الحشٌش وكل افعال وقصص وما ٌفعلوا مع افندٌنا الٌقدر احد علٌها
والحتى الرد او اٌجاد رد حتى تخرج الضحكة منهم..ثم تفعل كما ٌفعل رواساء العصابات فى
االفالم .ثم تنزل ماترٌد بهم فلذلك هى الاحد كبٌر والصؽٌر ٌاتى لها على طرٌق حتى افندٌنا ان
كانت فى مكان ٌذهب هو الاخر ولتكون معه اال فى االوقات الشدٌدة التى تتطلب وجودها..وهى
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االخرى كل ٌوم ٌمر تثبت انها اهل لكل ثقة وقوة وحب داخلى فى قلوب الجمٌع ولكن راحتها
هى حضن فرٌدة وامال التى تترتمى فى احضانها وعادل فى نفس احس أمر واٌضا شروق
الصدٌقة وهى ترٌد شرى ان تكون انثى وتعٌش االنوثة فقط ولكن حتى الصؽٌران هو وصدٌقه
تكون على راحتها امامهم فعال النهم تربٌتها وبٌن احضانها وكبر معها وفى حضانها والشباب
اخوتها الرجالة..وهم حتى فى نومهم وهى تقوم بدوراالم واالب معهم وكان أمر ٌحس بها وهو
الٌحاول ان ٌكشؾ لها او الاحد انه ٌحس بماتفعل.اذ انها كانت تقوم بذلك من حضن امر بعد كل
فخر ٌرفع راسها فٌه.وهى تذهب تقبال فٌه وتحضنه وهو نائم واٌضا وهى تستعوض فى ذلك
بضعفها وانه اذ احس ستكون هى فرٌدة الحنون ولٌس هى شرى من حضنته وقبالته فى
نوم..وانتهى امرا التهرٌج من امال والرد والسخرٌة من الكل وهى تقول امال انها تقلع وتلبس
امامه وكلهم على ذلك واكمل ما كان فى راسها من كلمات عن اللقاء لممارسة الحب الزوجى
ولكن! بطرٌقة كلها سفلة وقلة حٌاء وكؤن لٌس شباب بٌنهم .وهى تضرب فٌه وتشد راسه وهو
السبب..حتى خرجت به ومعهم فرٌدة لٌذهب الى حٌث ٌنام عادل لكى ٌرضا عنها بعد ان
صالحت امر وهو سماحها وقبل اسفها..كؤنه هو االب وحماها امال وعادل االبن له وهى
اخطاءت مع ابٌه وهو عادل ابن بار الٌعرؾ اى شئ والٌقبل اى شئ على والده ولٌس كا
هإالء االبناء الذى زوجته اهم من اهله وهى حتى امال قد علقت بذلك الكالم ..حٌن دخلت وهى
تحضن أمر ..وهى تقول
_اهو حماى جاى معى اهو وقبال اسفى وهو جاى ٌثبت انه مسامحنى..فى كل سخرٌة وفرٌدة
تنزل فى احضان ابوها وتقبال فٌه وهو الٌعلق على مافعل وهو ٌحضن فرٌدة .وٌحس بفرحتها
فٌما فعل وهى تقبال ٌده..وامال اٌضا وهى تدخل فى احضانه وهو ٌضماها بقوة لصدق حبها
ومشاعرها .وماهى فٌه ولم ٌعلق اال بشئ كما قالت تلك االخت الراهبة له ..وهو ٌقول ألمر
وٌنظر له وهو ٌقول بصوته الهادى الذى الٌعلو اى وقت وحتى أمر لم ٌره ٌؽضب وهو والكل
ٌحب فٌه صدق تلك الطٌبة وهم ٌرٌدوا كلهم ارضائه لما هو فٌه من طٌبة ..وهو الذى فعال ٌرٌد
ان ٌرضى الكل ولذلك حتى شرى كانت تحب حضنه وتجلس معه كما ٌفعل مع فرٌدة وامر
واٌضا كوكى وهو ٌعشق ان ٌجلس بٌن احضانه ..وهنا قال ألمر وهو ٌقؾ بعٌد عنهم وٌنظر
لرإعة حب امال والحب الجمٌل الذى فى قلبه لتلك االسرة اهله والعوض من  هلل عزوجل له..
وعادل ٌقول له
_اناراح اسٌب رجل ها واثق ان مش راح اتعذب علٌهم وهم معك كفاى عذابى ال شوفته فى
الدنٌا وربنا رحمته واسعة ها فاهم..وخرج أمر مسرعا من الحجرة.قبل ان تظهر دموعه وهو
قطع العهد االٌبكى امام احد مع تلك الراهبة ..واٌضا كانت القوة والشهره له فى الوفاء بكل عهد
ولكن فرٌدة كانت تعرؾ كٌؾ تجعله ٌخرج دموعه معها هى وبٌن احضانها .واٌضا الدكتورة
االم ناهد
..................
وبعد تلك االحداث بؤٌام دخل فى مرض وكؤنه اراد ان ٌقابل ربه بعد تؽٌر الدٌن .قبل ان ٌحس
بمرض او اى شئ..ومات هذا االب بٌن احضانه وهو عاش حزٌن حتى انه كما لو فقد االب
الذى كان سنده ولٌس له ؼٌره فى الحٌاة وتركه مع زوجة اب واخت لٌست من امه لدرجة ان
من كان ٌوسٌه وٌهون علٌه هى فرٌدة التى كانت هى من تحتاج ذلك االمر بقوة وماهى فٌه
واٌضا امال وهم اوال كان مطمع لكل من حولهم من اهل عادل ولكن كان الخوؾ على ذلك
االبن االن وهو بكل قوة معهم ولكنه ٌموت وحده وٌتقطع وهو ٌحضن صورته واالحساس بانه
ضاعت االحالم وكل ماكان سٌكون فٌه من امانى وهو كان ٌصدق كل وعد منه بحب كاابن مع
اب وحزن حزن لم ٌحزنه على فقد ابٌه الحقٌقى والذى تركه لدنٌا وهو فى عمر الٌعرؾ اى
شئ ولٌس معه احد او الى جوراه احد وصراع مع تلك االم والجد بشئ ؼرٌب كما تم الحدٌث
عنه سابقا .لوال تواجد صدٌقه هذا من قبل ان ٌموت ابٌه وهذا االب الحنون الكبٌر فى كل شئ
.وشرى التى كانت رحمة من  هلل له وهى تحارب ان ٌكون فى مسإلٌتها.واالن هو من جدٌد ٌفقد
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اؼلى مااحب.وكل ذلك حٌن كانت تحس به فرٌدة وتزاد له حب ولكنها هى تحبه فعال وتثق انه
فعال اهل لكل حب من ابٌها الذى قدما لمن احب انه ؼٌر دٌنه وهو ٌترك له كل االسرار ولٌس
اى اسرار حتى اؼلى الناس فرٌدة لم ٌعترؾ لها بااى سر وحتى المال كان كله باسمه وهو ٌثبت
اٌضا انه اهل لكل حب وحب من مات وهو ٌكشؾ اسرار المال للمحامى الذى اٌضا كان ٌحبه
بصدق وهو ٌحس ان فى حب الحمٌع الصادق له هذا واالسرار لذلك الترابط لكنه كان الٌشؽل
باله بااى شئ ؼٌر كسب حب الجمٌع اكثر واكثر والشئ له ؼٌر الحب فقط .الاى شئ ٌرٌده من
الحٌاة ؼٌر هإالء القوم فقط اهل واحباب...والٌوم الذى احساس ان من كان ٌجعله ٌعٌش مع من
ٌحب من فرٌدة االخت واالم الصؽٌرة له كما كانت تلفب بذلك من الجمٌع وهى تفرح بذلك اللقب
الذى خرج وقت مرح من ام حسن  ..وهو ٌرٌد الرحٌل من ذلك البٌت وامال االم التى هى من
تصدت له فى ذلك بعد ان صفعته على وجه بقوة وهى تنزل به ابذاء الشتائم وااللفظ من اهانة
واتهام فى رجولته النه ٌرٌد ترك النسوان الذٌن هم اهله للخوؾ من كالم ناس وؼٌره من كل
استفزاز فى كل ذلك وما كان من فرٌدة التى لم تعلق وهى تكتفى ان تنظر له بكل استحقار
ونظره العن من كل افعال امال معه من اهانه وسب ولعنات ونظرات فرٌدة النار تلك التى لم
تنتهى..وهى تفتح الهاتؾ وشرى التى ترد علٌها من اول رنة حتى لو كانت فى اصعب االوقات
ولو حتى اجتماع مع وزٌر وهى التكلم معها فرٌدة ولكن اكتفت ان تسمعها ما تفعل امال وماهى
اال الدقائق وكانت الدنٌا راسا على عقب عندهم من الشباب وهى وصلت بعدهم ولكن لم ترحمه
هى رؼم ماحدث له من الشباب قبل وصولها هى شرى وحتى صدٌقه الذى كان الٌتحمل احد
منهم على االخران ٌهان احدهم حتى ان لم ٌفعال شئ ؼٌر تؽٌر الوجه والحزن الذى ٌكون
واضح علٌهم االثنان ولكن الحٌلة الهم اال وهم ٌذهاب الاخرج همومهم مع بعض بٌن احضان
بعض .لم ٌفعل اى شئ تلك المرة وهو ٌقؾ معهم ولما ٌشاء احد سمع دفاعه الذى تعرفه فرٌدة
وتحسه امال باحساس االم له ولكن الصورة التى نقالتها فرٌدة فى دفاعه كانت كما ٌقال (عذر
اقبح من ذنب) ولم ٌهتزا احدمنهم تلك المر لتعذٌبه .النه فى نظرهم كما لو كان جندى ٌهرب من
مٌدان ولٌس ابن تخلى عن امه واخته بعد وفاة ابٌه وهو ٌطمع فى مٌراثهم وهو لما ٌشفع له اى
شئ مما قدم بل كان ذلك اكثر كما لو كان ٌحكم عسكرٌا فى هروب من مٌدان فعال وحتى اٌضا
كان كل ذلك امام امٌل المحامى .والكل ٌحمد  هلل ان افندٌنا لم ٌكن موجودة اثناء ذلك والواصؾ
لذلك الٌوم.الذى جلست فرٌدة وامال فى ناروهم الٌستطٌعا ان ٌضماد جروحه وما نزل به من
بالء بسبهم واٌضا جرح وااللم النفسى من كثرة االهانة وحتى كوكى الذى كان فى مثل تلك
الحالة ٌكونا بٌن احضان بعضهم البعض اذ نزل باحدهم عقب الٌقل عما حدث الٌوم له او هم
االثنان مع بعض .كؤنهم فى معتقل بٌن اٌدى ضباط دموٌة تعشق تعذٌب المعتقلٌن كما كان
ٌحدث قدٌما فى مراكزالقوى ومع البولٌس السٌاسى فى عهد الملك .ومرت تلك اللٌلة علٌه وحده
فقط وما به من االلم وعذاب من ان ٌحرم ان ٌكون بٌن حضن فرٌدة او صدٌقه او حتى ام حسن
التى لم تخرج من المطبخ وهى منهاره لما اصابه ورؼم ان فرٌدة وهى جزء من العقاب ان
التدخل علٌه وهذا اشد العقاب له..وأخذ أمر العقاب هذا ثالث اٌام وكما هو حال السجون حبس
انفرادى مع حرمان من طعمام واشٌاء لٌست فى حقوق االنسان مع المعتقلٌن واالسرى..حتى
كان توسل فرٌدة وبكائها هى وامال لكى تسترحم شرى وكل الشباب وبكاء كوكى الذى كما لو
كان طفل حتى ٌستطٌع ان ٌرى صدٌقه وقلبه فى حب الٌصدق فى تلك االٌام..ومع الرافة فقط
تام السماح لكوكى ان ٌدخال علٌه وٌاخذله الطعام مع اهم شرط كى ٌتم اللقاء والسماح له ان
ٌظل ٌبوخ فٌه على مافعل اوقال ومهم كان من تبرٌر الٌقبل به ..وكان كوكى فعال من ؼٌر ذلك
كان سٌفعل الن فرٌدة وامال وعادل كان له مثل ماهو علٌه أمرمعهم وهو محروم من االم
واالهل مع هذا الثراء الذى ولد فٌه ..واٌضا السماح الم حسن واٌضا من ؼٌر تنبٌه علٌها كان
معروؾ لسانها وانتهى االمر حتى كان ٌوم التعارؾ باالدكتورة ام شروق والعمٌد عالء وذلك
الٌوم والذى بداء بتلك االحداث فى التعارؾ...وحتى كان مع النساء فى ذلك الشالٌه .بعد ان اراد
ابو شروق ومن قبل الدكتورة الجلوس معه الستفراد به ولٌس فى قلب فرٌدة اى خوؾ ان ٌكون
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وحده معهم هإالء االحباب لٌس فقط اب وام صدٌقتها التى اختارت من دون الجمٌع ان تكون
لها صدٌقتها والقلب وماٌرٌد واالكثر هى تلك الصورة له عند هإالء الناس االم وابناتها الصدٌقه
وما كان ٌسمعا عنه كل وقت وباالخص فى مرض االب الذى مات بٌن احضان هذا االبن .وهم
الٌصدقوا شئ مثل ذلك الذى لم ٌكن فى هذا الزمن من حب وفاء ونعم اى جٌران ترب بٌنهم
ابن ٌكون ذلك االمر واالجمل هو انها من حبها لتلك الصدٌقه .كشفت لها الحقٌقة لحٌاتها تلك
ومع هذا الصؽٌر بٌنهم..وانجذاب االب واالم من اهل تلك الصدٌقة لها لما هى علٌه من نبوغ
وهم طول الوقت لما ٌروا هذا ومن معه ولكن االثبات هو زمٌلهم حازم الذى معهم واخو فرٌدة
من الشباب فى شللة افندٌنا التى هى دلوعتهم
...............
وهم ٌدخلوا الشائطى علٌهم بشكل جمٌل مشرؾ واالساس هو تؽٌر للجو الحزن وباالخص له
هو.وهى تمشئ معه بكل اعزاز وراس مرفوعة وهى الى جوراه حتى ..ان شروق كاد قلبها
ٌقؾ لما راته ذلك الصؽٌر المهاب بجسده المفتول وهٌئة كما لو كان احد الضابط الشباب مع
والدها وتحرك مشاعرها بقوة نحوه لكنه كان من اول لحظة اهل للثقة وهو ٌتعامال مع
الجمٌع..واالب ذلك العقٌد ٌرى علٌه القوة واالحترام وكٌؾ تلك التى هى اخته تسٌر بكبرٌاء
وهو معها وهو من جعلها على تلك الحالة .واالم التى لما تصادؾ الظروؾ لرإٌته رؼم متابعة
حالة ابو فرٌدة المرضٌه ..وهم ٌجلسوا معه وهو بكل ثبات وجذب الحدٌث معه والجمٌع موجود
وهو كما لو كان اب ولٌس اخ ..ولم ترفع عٌنه نحو اى منهم تلك االم الرائعة بكل المقاٌس التى
لم ٌحس معها من رإٌتها اال انها ستكون ام فعال وذلك الرجل الذى منظره وجسده الرٌاضى
ضابط الصاعقة والذى فعال اهل للحب تلك المراة فى قصة كانت جمٌلة لرجل مثله ولتلك الطبٌة
التى من اصل طٌب وعرٌق .وهى وابناتها ٌجلسا فى مالبس البحر والجمٌع من حولهم من نساء
فى هذا المكان .حتى اراد االنفراد به هى وزوجها .بعدجسلت التعارؾ االولٌة تلك وشراب
المشروبات وهو كما لو كان احد الروتب تجلس ولٌس شاب صؽٌر وهو بالفعل كلما رد او
تكالم اخذ ٌٌتعمق فى قلوبهم حتى ذهابت شروق وفرٌدة لتبدٌال المالبس وتجهٌز الؽداء حتى
تذهاب لهم تلك االم وهم ٌاجتذاب لحوار معه عن حٌاته مع فرٌدة االن بعد وفاة اوبوها .ولكنهم
وجدوا انه االب مات لٌترك لها اب اخرى ولٌس اخ وهم حتى ٌتحدثا عن زواجها او كٌؾ
سٌكون هذا االمر وهم الٌعرفوا كٌؾ تخرج تلك االسئلة منهم له رؼم ان هذا االب الضابط
الٌتكلم بااى شئ او الٌعرؾ ما ٌخرج من فمه وهو حرٌص كل الحرص كاضابط على القوة
فى كل التعامل والكالم معه فقط من احساس المسإلٌة حتى ان هذا االب العقٌد انذاك خرج عن
شعوره وهو ٌقول فى لحظة من بعد ان تجمع من جدٌد الجمٌع وهو ٌقول لفرٌدة
_ربنا ٌكون فى عونك لو ابوكى موجود كان رح ٌكون ارحم بكى عن ال بنادم دا..وكان
المفهوم واضح ولٌس اى شئ اخر من ان ابوها لم ٌتركها لكى تذل فى الدنٌا او الاحد حتى اخ
ٌعذبها او ٌستؽالها انما هو تركها لراس كما لو كانت احد االباء فى صعٌد مصر ولٌس اى
راس حتى فى تلك االٌام..وهى من فرط ماوصال لها كانت تمسك ٌده بقوة وتضؽط علٌها .ولٌس
من تحت المائدة بل امام الجمٌع وهى ترى اٌضا نظرة الحب فى عٌنى صدٌقتها .وهى كانت
ستفعل كل شئ لواراد ان ٌحب تلك الصدٌقة او تزوجها ولما ٌمانع احد من ابوٌها علٌه اال انه
كان هو ٌعرؾ حجمه الطبٌعى وضعه .رؼم انها هى وامال كانت على كل استعداد بعد رفع
راسهم طول الوقت ان تجعل له اى شئ ٌرٌد و امال وهى اٌضا كما لو كان االبن ولٌس اى
ابن بال المدلل والورٌث الوحٌد لهم .وهى فرٌدة تفخر به اٌضا لمعرفة حجمه الطبٌعى واحترام
تلك االم واالب الذٌن احبوه من اول تعارؾ به .واالكثر بعد تلك الرجولة فى معركة كانت
مشهد ومنظر سنٌمائى....وهو ٌسٌر اول االمر مع تلك االم الدكتورة الى حٌث كانت البنات فى
ذلك الشالٌه وهو ٌسمع مثل ماكان ٌسمع من كلمات عن جسده ذلك وهو ٌسٌر الى جوار تلك
الطبٌبة ولم ٌرفع فٌها نظره واالكثر وهى تاخذ ذراعه تحت زراعها وكان من ٌرى جسده ذلك
ٌظن انه من افراد الصاعقة اوكتٌبة ذلك الضابط ومن كان ٌقول عنه الكالم وعن جسده شباب
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الٌقل جسدهم عنه بال كانوا مثل جسد كوكى صدٌقه الذى ٌهتم بمنظر جسده .وهإالء الشباب
معه على عكسه هو رؼم التقسٌم الواضح له فى ذلك السن وظهور القوة واالقوى ماكان علٌه
من ثبات وحالة استقرار وهو ٌسٌر بها حتى وصال الى ذلك الشالٌه ولكن تؽٌر وجه من رإٌة
فرٌدة بالماٌوه وهى اٌضا بداء الخوؾ والترقب علٌها من تؽٌر وجه  .ثم الؽٌرة حٌن وجدته
انجذاب لتلك الخادمة الرٌفٌة وهى تظن انه من احد جنود الخدمة او الجنود الموجودٌن مع
الرتبة على الشائطى او من اتى لٌحمل او ٌاخذ شئ من سٌدها الضابط .ولكنها كانت تعرؾ
كٌؾ ان ذلك الضابط وزوجته وابنته من اهل الخٌر والتعامل مع كل الناس بحب وباالخص
هإالء الجنود وهم فى حنٌة وعدم قسوة وتقدٌم لهم كل الخٌر ان كان ٌاتى اى منهم وهو ٌعمل
فى خدمة ذلك الضابط ولٌس الاى شئ شخصى والؼٌره .وحتى انهم كانوا من كل السخاء حتى
ان الجمٌع حتى لو كان ضباط ٌود الخدمة ..وهو مع تلك الخادمة فى المطبخ ولما ٌشاء ان
ٌظهر لها انه اخو صدٌقة الدكتورة الصؽٌرة وهى تحس انه مجند وقد فرحت بذلك وهو ٌتسمر
معها بود وادب وحدود حتى انها وصل االمر انه سٌنتهى من الخدمة وٌذهب لٌتقدم الاهلها ..فى
حوار جمٌل كان ٌذكره باام حسن وهو ٌخرج من مماكان فٌه من تقٌد اثناء الحوار مع تلك االم
وهذا االب وهى تجاهز طعام الؽذاء الذى سٌذهاب الى الشائطى لهم وتجاهزا اٌضا طعام له
ولها لٌاكال مع بعض هنا او اى مكان كاجندى..حتى كانت فرٌدة وشروق على راسها الحمل
االشٌاء وتلك االم..وقبل ان تاتى فرٌدة بااى شئ تفسد به كل احالم تلك الخادمة الرٌفٌة ..كانت
شروق هى من انهت الموقؾ وهى تتعامل معه على انه اخو صدٌقتها ولٌس اى اخ بل هو
حبٌب المستقبل..وفرٌدة كلها ؼضب واضح وامرا مكشوؾ امام تلك االم..حٌث ان مبرر فرٌدة
لٌس الحب انما هو التكبر ومن انت وماذا تفعل؟وانت من ٌومك وحتى امام الجمٌع لٌس هذا
المرهق والافعال التى هى حتى عادٌة االن مع كل الشباب والبنات وما انت علٌه من جذابٌة
ولكن! هو فعال كان قد ارتاح فى حوار تلك وما لهم اٌضا من افعال وشقاوة هو وصدٌقه وكل
من معه ولم ٌرد ان ٌكسر نفسها وٌتكبر علٌها تلك الرٌفٌة..وهو اٌضا من ؼضبه لرإٌة فرٌدة
بالماٌوه مع ان االمر عادى له فهى هكذا طول الوقت ولكن !فى قصر افندٌنا او امكان المصٌؾ
معهم وحتى شرى اٌضا وامال وهو على نفس الؽٌرة وكانت نار مشتعلة حٌن عاد للمنزل تلك
اللٌلة ..وهو اٌضا كان من الؽالسة ان ٌجعلها التقضى اللٌلة معهم وهو ٌحق له السماح لها او
االذن بذلك وهو كلمته المسموعة والحجه كانت هى امال االم ولم ٌعتب علٌه احد فٌما فعل.
ومع انه هو االمر النهى فعال ولم ٌكن الامال اى رد فعل بل هى كانت ستاتى الٌهم كما هو
المتفق علٌه وهى الترد له اى كلمة كرجلهم ومن بعد كانت اللٌالى بعد ذلك واللقاء واشٌاء حٌن
تعارؾ الضابط ذلك واسرته باافنٌدٌا وعمل مباراة بٌن رجال الصاعقة والشباب ولكن اللحظة
التى كانت هى التى جعلت الشائطى ٌقؾ وٌتفرج علٌه كما لو كان عرض ولٌس مشجاره..دون
تدخل اى احد حتى االمن او اى من الرتبة الموجودة حتى على ان ماٌحدث هذا عدم احترام
وؼٌر الئق بمكان مثل ذلك..واالهم ان تلك الطٌببة التى ظهر ؼضابها هى وبنتها حٌن كان
االمر قد وصل الى االستفاذ الذى هو مطلوب حتى تقوم مثل تلك المعركة فى قوة ؼٌر متكافئ
بٌنه هو وشباب واضح علٌهم قوة العسكرٌة التى التختفى وكان واضح اٌضا من هم هإالء بعد
كل صور االستفاذ تلك ولم ٌدخل راسه ان ٌكون هنا مثل ما ٌحدث من مضاٌقات فى الشوائطى
العامة وهو اال امرا كما ٌعرؾ من افعال التدرٌبات فى الصاعقة وكما هو حال االمن القومى
فى اختبارات االفراد من تقوم بمهة ما ..وما ٌحدث االن من استفاذا لجذب القتال ولكن هل
ستكون قوى حقٌقة معه مثل تدرٌباتهم اما استخدام الرافة معه لكن البداٌة واضحة له من اول
الوقت كى ٌخرج عن الثبت النفسئ الذى كان ٌثٌر استفاذهم هإالء الشباب واخرجهم عن
شعورهم وهو ٌظهر لهم قوة ولٌس خوؾ وتجنبهم..والدكتورة االم تحس بذلك هى وبنتها من
اٌحاء مماٌروا وانه سٌتعامل مع الموقؾ الذى بداء بسرعة لرإٌة الوحش الصؽٌر ..........
حٌن كان محاولة من احدهم ان ٌقترب من معه من النساء وهم فى طرٌق العودة..حتى كانت
ركلة من أمر له اطاحت به وهنا حدث المشهد وقد تجمع علٌه اربعة وقبل اى شئ من تعلٌق
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تلك االم او ابنتها..كانت المفاجاء ان فرٌدة من تمسك بهم بقوة وتجعلهم ٌشهدوا لما قد وصل الى
راسها من امرا وتدبٌر مافى راس االب .ولكى تثبت لهم اٌضا انها تعٌش مع وحش كسر واب
واخ الٌتورع فى عمل اى شئ من اجلها هى ومن معها ..وبعد ان كانت المعركة من المفروض
ان تكون ماهى االختبار او جزء من تدرٌب رٌاضى لرإٌة كقوة ذلك الصؽٌر كما سٌتقدم
لدخول احد الكلٌات العسكرٌة او مجند جدٌد ودخل الصاعقة ولكن !بحرص شدٌد الن االمر
لٌس ذلك وهم على الشائطى وسط مدنٌن..اال ان هإالء الشباب نسوا ذلك بالفعل من استفزازهذا
الصؽٌر لهم..ومن حرقة الضربات المواجها الٌهم منه بعد ان كانت تنزل علٌه الضربات
السرٌعة منهم وهو بكل صمود..وحٌن ما ان تقع ٌده هو على احدهم كان تصل الٌه ولهم نفس
الضربات المتشابها فى االداء الذى فعال كما لوكان عرض رٌاضى وكل من كان بالشائطى
ٌصور هذا المشهد ورجال بهٌئات مختلفة ورتبة مختلفة تشهد والاحد ٌتدخل ولكن شروق التى
كانت كل اول االمر فى رعب قد تؽٌرت واخذت تحس بنفس احساس فرٌدة واالم التى كانت
كلما ارادت ان تلعن وتزمجر .كانت فرٌدة تمسك بها بقوة واخٌرا ظهر االب ذلك الضابط قائد
هإالء الشباب الٌنهى االمر بكلمة منه ..وٌاخذ اهله وفرٌدة وأمر ٌسٌر خلفهم بعد كلمة منه
لهإالء الشباب الٌتوقفوا وكما فعال لوكان اختبار فى االمن القومى لرجل سٌبداء العمل مع تلك
المنظمة تحت اصعب الظروؾ او كاتدرٌب لرجال الصاعقة وذلك االختبار المشهور وأمر
بالفعل الذى توقؾ والؽضب علٌه ولكنه عند التوقؾ وكان تحت ٌده احدهم ٌتبادال الضربات
بقوة اال انه حٌن توقؾ وأمر كان قد نزل علٌه بضربات اكثر اال انه حٌن تلك الكلمة توقؾ أمر
ولم تصل قبضته تلك التى كانت موجه له وكانت ستنزل على انفه وكان فراق المسافة
سنتمترات قبل ان تصل القبضة له وهم ٌسٌر مع االب واالسرة ..ونظرله ذلك الضابط الشاب
بشئ ؼرٌب ومع التصفٌق والتهالٌل من الجمٌع حتى هإالء الشباب وكؤنه حدث رٌاضى او
مشهد كما ٌفعل الؽرب فى ذلك ولٌس لسخرٌة هنا ونظرة ذلك الضابط الشاب من كانا ٌتقتال
معا رؼم ماكان بٌنهم كما لواصبح االن زمالء بعٌد عن تنافس الحلبة ..كان هذا الشعور له اٌضا
وهو ٌنظر لهم هإالء الشباب ونفس النظرة منهم وباالخص ذلك وهو ٌرى قوته فى التحكم فى
قبضته ونفسه طول المعركة كما لو كان من ضباط العملٌات الخاصة فى الجهات العالٌة وكان
هذا التنباء له بذلك..وفرٌدة وهى تعود له لتمسك زراعه بقوة وتسٌر معه بعد ان اخذه االب منها
وهو ٌضع زراعه حوله وقد اصبح من تلك اللحظة وذلك اللقاء هو االبن لهذا الرجل وتلك
الطبٌبة التى كانت التذهاب الى اى مكان اال وهو معها ورجلها كما هو حاله مع فرٌدة و طول
ؼٌاب الزوج فى العمل الذى كان كل وقت متاح له ٌاخذه كما ٌاخذ االب ابنه معه الى عمله
وٌتركه فى الوحدة التى ٌقودها واحٌانا صدٌقه اٌضا معه رؼم انهم لٌسوا فى حاجة الاى تدرٌب
وهم ٌتدربوا كما لو كانوا فى وحدة كوماندوز خاصة او رجال مرتزقة او حتى االمكان الخاصة
بتدرٌب االرهابٌن وهم اقوى فعال حتى ان هذا الضابط اول االمر قد ظن ان افندٌنا هذا ٌستؽال
هإالء الشباب او تجهٌزهم للعمل ما ارهابى بما راى علٌهم من قبل ان ٌرى كٌؾ ٌتدربوا؟
ولكنه عارؾ من اول ساعة ما ٌفعل من ذلك معهم من اجل تحمل مسإلٌة كال منهم .لمن معه
والمثل االقوى هو أمر ومن معه من فرٌدة وحماٌتها ومسإلٌتها وبالفعل هى لٌست اى شئ لما
قد بداء علٌها وما وصالت له من بعد ذلك ..وكلهم هإالء الشباب لهم مالهم واالهم انهم اوالد
لهذا الرجل ولٌس كلمة فقط..وأمر هذا الٌوم الذى لم ٌترك لٌجلس مع تلك االسرة وهو قد اخذه
هإالء الشباب وكلهم كانوا ضباط حدٌثى التخرج ومنهم من كان برتبة كابتن (نقٌب ) قائد
السراٌة وهم من مدرسة الصاعقة تحت قٌادة العمٌد عالء ابو تلك الصدٌقة..وهو ٌقضى الٌوم
معهم ومنها كى تكون فرٌدة بحرٌتها مع صدٌقتها والٌكون علٌها قٌد اال انها كانت بكل ماتحمل
من زهو وفرحة لما ٌفعل وٌرفع راسها من ٌوم ان عارفته وهو مازال لم ٌبلػ الحلم وهو
مصدرفخر لها ..اال انها كانت كلما نظرت لتلك الخادمة وما اصابها من حزن على معرفة
حقٌقة هذا الذى تعلقت به من اول حدٌث معه..وهى كما لو كانت ام له .وؼٌرتها تلك ؼٌرة االم
ولٌس اى شئ حتى الزواج هى من تقرر وتختارله ..وان كانت اٌضا تطمع فٌه لنفسها بكل
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انانٌة وهى تحرم علٌه اى امراة طول حٌاتها ولكنها ان راته اختار احد او احب لن تمانع.
والمثل فى شروق صدٌقتها لكنها تحمل نفس اشٌاء االمهات التى التقبل اختٌار ابنها لزوجة من
نفسه بسهولة وكل شئ مختلط فى ذلك من االنانٌة واالمومة..وهو بٌن هإالء الشباب وقضاء
الٌوم معهم على الرمال والماء واللعب بنفس الطرٌقة العنٌفة دون اى ؼضب..والعمٌد الذى كان
على اواخر تلك الروتبة والترقٌة للواء وهو ٌمر علٌهم الاخذه منهم بقوة وهم فى حب له
ؼرٌب..واالخذ هنا كان بناء على رؼبة تلك االم التى كانت التخجل ان تجعله تحت زراعها
وهى جلسة هكذا وبٌن احضانها وهى تحس بكل صدق مماسمعت عنه من فرٌدة وحب امال له
وهو اهل لذلك الحب واالبن لها االن على تلك البنت الجمٌلة وامام زوجها..وفرٌدة وشروق
على راحتهم طول الٌوم والٌقدر احد للنظر الٌهم لٌس من اجل ابوها وانما من اجل رإٌة
المشاهد الذى حدث.
..........
وبالطبع من بعد ذلك كل المفراقات الجمٌلة وتلك الشقاوة مع تلك االم الطبٌة وهو ٌنام فى بٌتها
هو وصدٌقه والعب معها على الطعام وافسد رقشاتها واالهم كاطبٌة وهم ٌجعلوها تاكل مما ٌقوم
بعمله من اكالت تفسد كل ماهى علٌه وفٌها من االؼواء لها كالشٌاطٌن وما تؽوى ومفراقات
اطفال مع امامهم حتى وهم فى اواخر سنوات التخرج من االكادٌمٌة وما فعلوا كى ٌكون
االطباء ولٌس الاحد كان ان ٌدخل الرٌب والؽٌرة وهم ولٌس وحده مع تلك الطبٌة االم ومع اول
كلمة اؼواء فى اول للٌلة للمبٌت فى بٌت االب الضابط كان معروؾ له اوال ان الكلمة على ما
فعل امر معها فى افسد طرٌقة طعامها وحتى فكرة اطباء تلك عادة علٌها هى وعٌادتها بكل خٌر
مادى وانسانى فى شئ مذهل وكان لٌس بجدٌد ولكن بعد ان كان لهم عقاب منها تلك الدكتورة
وفرٌدة فقط ولٌس االخرٌن حتى اللواء نفسه انزل العقاب حبا فقط لزوجته ولكنه كان فى اشد
حاالت السعادة بتلك الشٌطانه وتلمٌذا المستقبل قبل ان ٌكون ضابط هو أمروافندٌنا وحتى شرى
كان االمرعلٌهم انهم فكروا لهم فى عمل عٌادة او مستشفى وححة حتى شرى وهى تنزل بهم
العقاب فى حركة ؼدر منها النها قد ضاع بعض المستحقات لها فى انكشؾ االمر وهى كانت
معهم فى تلك اللعبة اول االمر ولها نصٌبها فى ذلك وافندٌنا اٌضا ولوال تدخل زوجها بعد تلك
المفراقات وكشؾ الدكتورة ناهد لما حدث اثناء سفرها هى وفرٌدة وهم ٌستخدموا العٌادة وبكل
براعة فى ذلك وهم فى اخر سنة للتخرج من االكادٌمٌة وماحدث فى ذلك الٌوم لعودة الدكتورة
التجد شكل اخر لعٌادتها التى اصبحت مركز طبى واكثر وهى تجد اصطاؾ من اطباء شباب
وتحت التمرٌن وكلهم من الحاالت االنسانٌة وبعض المساعدات من الطلبات اٌضا من معهد
العالى لتمرٌض وتلمٌذات الدكتورة وحاالت مرضٌة من ؼٌر القادرٌن وكلهم ٌتعملوا مع أمر
وكوكى على انهم من االطباء ولٌس اى اطباء بل معادٌن بالكلٌة وهى ترى بعد تلك المفراقات
بعد ان هربا االثنان منها بعدم انزلت علٌهم وبل من لعنها وهم ٌفروا الى المالذ شقة أمر وقد
كبر االمر فى راسهم االثنان ان ٌكون اطباء وٌقتحوا النفسهم عٌادة خاصة ولكل الحاالت
وباالخص امراض النساء والعملٌات المشبوه تلك للنساء وبنات الهوى وؼٌرهم فى ذلك المجال
وهى تسمع اٌضا كل الدعاء لها تلك الدكتورة من هإالء العاملٌن وتلك الحاالت التى كانت تعلج
فى ؼٌابها وماكان سبب لتوفر كثٌر من الشفاء بفضل ما فعلت وهى تفتح عٌادتها لمن الٌملك
العالج واالكثر لحاالت بنات اللٌل وؼٌرهم وهى فى عجب العاجب مما ترى ولكن لٌس جدٌد
علٌها تلك االفعال منهم وباالخص بعد ان تنصل منهم الجمٌع واولهم شرى بعد ان جاء زوجها
فى تلك االجازة وفرٌدة تسعٌن به كى ٌذهاب لهم بعد ان وصال الى الشقة وبداء فى اخراج كتب
ابٌه أمر التى تخص الطب وما قد جمعوا وهم كانوا قد قروا االستقالل بحٌاتهم وتجهٌزا انفسهم
لحرب االن مع الجمٌع فى شؽل الصبٌة الذى لما ٌحدث طول حٌاتهم ونار شرى من ذلك االمر
وهو انها لم تقابل زوجها فى اول وصله وكؤن كل شئ فى حٌاتها تلك الزوجٌة ٌعناد معها من
ذلك الزوج الحبٌب لها وهو اٌضا ٌحبها فعال اال انه قد صدم فٌها النه كان اول االمر الٌظن اال
انها فقط فتاه عاشت تحرب فى الدنٌا وحدها من ؼٌر اهل لتكون مناصب فقط مع ذلك الرجل
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فى عمله واوصلت بمجهودها الى هذا المناصب ولٌس اكثر الٌكتشؾ بعد ذلك عظم امراها
ولٌس حتى عملها الرسمى فى الدولة وهى التستحق مثله بل تستحق ثرى من االثٌراء او امٌر
كما واضح له بعد ذلك انها كانت ٌطلبها لٌس عرب فقط او رجال اعمال من مصر بل اجانب
اٌضا ومن اعلى المستوٌات وكل مابٌنهم من كل تلك المفراقات اٌضا هى وهإالء الشباب
اخوتها وذلك االب الرسمى لها افندٌنا ولٌس رئٌسها او صاحب العمل وهى لم تكذب علٌه فى
صدق شقائها وعذابها فى الحٌاة ولكنها كانت اخفت علٌه من هى االن وهى رؼم كل ماهى فٌه
التخاؾ االمنه فقط لحبها له وهى تحترم كل شئ له ومعه من كل صؽٌرة وكبٌرة وحتى صوتها
الٌرفع امامه او فى اوقات هو موجودة وتكون له فقط وقت تواجده لكن هو من كان ٌبعد عنها
كثٌرا وطول الوقت وكل الظروؾ التى تساعد على ذلك وعندما ذهاب لهإالء االثنان وهى فوق
راسه بعد ان تعامل معهم كا اخ كبٌر ومحبوب وسمع كالمه وؼٌروا مابراسهم لمجرد دخوله
علٌهم وما اقانع به لهم من كل شئ وهو ٌجلس معهم على تلك المائدة لؽذاء الذى كان قد صنعه
رؼم ماهم فٌه من مصائب ومعهم تلك الجارة فى ذلك السكن بعد ان اتصاالت بها فرٌدة اوال
لتذهب وتصعد لهم وتوقؾ ما ٌفعلوا وهى االخرى قد اعجبت بما ٌصنعوا وهم ٌدخلوا الٌها عن
طرٌق افعالهم وحبها لهم ولٌس ألمر فقط بعد اول ما دخلت به علٌهم من سب ولعنات وهم
ٌكشفوا لها انهم هنا من اجل المذاكرة ومراجعات مواد تخصهم واستؽالل انها الن تعرؾ ما
بٌن اٌداهم من كتب اال انها كانت تمٌز كتب ولد أمر تلك..حتى دخل علٌهم زوج شرى وهو
اٌضا الٌقل ثقافة عن الجمٌع كلهم وانتهى االمر ان جلس الجمٌع للؽذاء ذلك الذى الٌقوم مما
ٌفعل هإالء الشٌاطٌن من طعام كما هى عادة الجمٌع معهم ..وكانت شرى فوق راسهم فى ذلك
الوقت وهى مشتعلة ونارها التى تحرق الجمٌع لمجرد رإٌة زوجها وحرمانها من لقاء الؽٌب
ولم تهداء من كلمات تلك الجارة الحبٌة لها اٌضا..والشئ وهى تضرب فى االثنان وتنصل مما
فعلوا ومن كلمة من زوجها فقط وهم بعلم انها الن تهداء اال اذ هو انهى هذا االمر ومر الٌوم
واللقاء مع هوزوجها فى هذه الشقة كما هو المعتاد انها مالذ الجمٌع وهى تقضى معه اجمل
وقت بعد ان خرج االثنان بسٌارتها وذلك كان الن لهم موعد فى جلسة عرفٌة بٌن البلطجٌة فى
مشجارة تامت بٌنهم وهم من انقذ الطرفٌن فى عملٌة جراحٌة عالٌة الجودة من خٌطة لجروج
وتجمٌل هو وكوكى وانهاء االمر قبل ان ٌصل الى الشرطة وهم ٌذهاب لتلك الجلسة لفض
المنازاعات كاتحكٌم وكا اطباء اٌضا وكبار لهم كلمة مسموعة رؼم سنهم ذلك والى الٌوم وهم
الٌنادى علٌهم احد فى اى مكان اال بكلمة دكتور التى كان من اجل ذلك ان ٌاخذوا ذلك اللقاب
فعال وباى شكل وهم ٌسعوا االثنان وراء النجاح كى ٌكون مناصب بالجامعة واخذ اللقاب لٌس
عناد للجمٌع والثبت لهم انهم ٌستحقوا االمر ولكن فعال حبا لعلم ولهم كلهم ومن اجل فرٌدة تلك
االم الصؽٌرة وشرى والجمٌع حتى اصباح االثنان فعال فى ارقى االمكان لتدرٌس ان كان أمر
او هو كوكى رؼم انه الٌحتاج االمر والمناصب رؼم ان افندٌنا كان على االستعداد لو اشترى
لهم الدرجة ونفوذه وشرى واٌضا فرٌدة لكنهم كانوا اهل لكل نجاح بمجهودهم هم وتفوقهم
الدراسئ وطبعا تلك الجلسة كانت فى مقر سونة الذى كان الوسٌط واٌضا االعالم لهم ورؼم
مادخل الى العٌادة من تلك العملٌة ولمجرد ان الٌصل االمر الى الشرطة وما فعل االثنان من
افالم فى ذلك الموقؾ من تشد أمر بعمل محاضر لما هم فٌه وتدخل كوكى انهم من االصحاب
ومن هنا وهنا والجمٌع من االطباء والمساعدٌن ٌرى االمر وتلك العملٌة النجاحة وهم ٌتعلموا
منهم وٌاخذو الخبرة من هإالء االثنان االطباء االكفاء وكٌؾ اٌضا ٌكون من السٌطرة على كل
موقؾ امامهم من تلك الموقؾ من قوة وحزم حتى مع مثل هإالء ارباب الثوابق وؼٌرهم
وتعلٌقات ام حسن من بعد وهى تلعن فٌهم كلهم ولٌس االثنان الذٌن كانوا سٌقوم معها بااى شئ
من اجل حبٌها وزجها هذا افندٌنا وكالمها الذى لٌس به حٌاء واٌضا امال فى حوار شوراعى
رهٌب وكالم خاص اٌضا بامراض النساء وؼٌره امام الجمٌع بل خجل او حٌاء وكل لحظة
وقت وامال تطلب ان ٌكشؾ علٌها االثنان هى وام حسن وحتى شرى بحجة انهم الٌرٌد طٌب
اخر ٌكشؾ علٌهم ؼرٌب وهم ٌستحوا من ذلك وفرٌدة ولسانها معهم تلك النساء وتلك االلفظ
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التى تخرج بكل بازاء منها ومنهم ..وطبعا ما عاد من جلسة الصلح تلك بعد التبرع بجزء منه
لفقراء الكٌؾ والباقى كان ٌدخل جٌب شرى لشراء سكوتها والوقؾ الى جوراهم واالمر الذى
مر على سالم أل الشئ انما فقط لحب تلك الشقاوة التى كان منها خٌر اكثر من شر ولكن هو
خطورة االمر فعال وبعد ان علم اللواء والدكتورة بسر من كان ورائهم والتنصل منهم بعد كشؾ
فرٌدة للموقؾ الذى انتهى اٌضا علٌهم االثنان وهم ٌطلبوا الصفح من تلك االم بعد التهدٌد لهم
بسخارتها واما فرٌدة وهى ترقص من داخلها ولكن لم تهداء اال حٌن كان امر ٌنزل لبقبال حذائها
هى لمجرد وحهها الذى تؽٌر علٌه وعلى صدٌقه ورؼم تقبٌال الدكتورة من ٌدها وراسها هى
واللواء واى شئ كان سٌطلب حتى فعال تقبٌال حذائهم االثنان اال انهم قبال االسؾ فى مشهد
تمثلى من الؽضب علٌهم ولكن فرٌدة الشئ االخر كما كانت تفعل بهم فى لندن لمجرد فقط ان
ترضا عنهم ولٌس اى عقب هو اهون من التكلم وحد منهم او تنظر له بشكل اخر وهذا ماكان
من ضمن ما قد عاشوا مع تلك االم وذلك االب الضابط من عمر ما تعارؾ وهم فى الثانوٌة
وحتى الى ان وصال الكادٌمٌة وهم بٌن احضانهم وتلك االعوام وكل ٌوم كان فٌه من االفعال
التى تختلؾ والتكرار كؤنهم الٌعود لفعلها كما ٌطلب االباء من االبناء بعد العقاب لهم وهم فى
جدٌد لكل شٌطانه وشقاوة لكن كانت اطٌب من العسل علٌهم وهم االبناء والعزوة لهم االثنان
واالهل واالسرة الكبٌرة االن..وهذا القرب واالقتراب فى هذا الٌوم االول للتعارؾ له بتلك
االسرة وهو أمر والٌوم الجمٌل ذلك كان من المفروض المبٌت وقضاء اٌام المصٌؾ معهم اال
انه لم ٌشاء لها بذلك تلك اللٌلة.ونفذت رؼبته ومن اجل ان ٌستاذن من االم امال وهو ٌكبر بها
فى اعزاز مماكان دائما ٌجعل تلك المراة امال تزاد له حب وهى تنزل به فرٌدة وابل اللعنات
طول الطرٌق وتنسئ امرا مافعل ولكن تذكر موقؾ تلك الخادمة فقط وكادت تنزل بٌدها على
وجه تصفعه وهو بثبات امامها عندم خرجت منه كلمات لها عن االحسان والشفقة له منهم هى
وابواها وانه ذلك الٌتٌم لٌس له احد وهم من احسنوا له ..وهى التؽضب او تثور اال حٌن تحس
انه ٌقلل من نفسه او ٌنعتهم بتلك االشٌاء من االحسان والشفاقة وهى باالخص فى ذلك او ابواها
الذى كان ٌحبه بصدق والاحد منهم اال وهو ٌحبه
...........
ولما تهداء هى تلك اللٌلة التى لم تنتهى اال بعد ان دخلت له امال بعد رإٌتهم وهم ٌدخال علٌها
المنزل وهم مقلوبى الوجه ..لكنها طول الٌوم على علم بما ٌفعال وما وفعال وكٌؾ كان ٌومهم
وهى تدخل علٌه الحجرة وتجلس الى جوراه على الفراش وتضمه الٌها وتقول له
 نفسئ اعرؾ هو ال مات دا كان بٌعتبرك اٌه واحنا وكلنا وانت رجالنا اٌه باء الزمة الكالمالفارغ ال قولته معها دا بعد ما الناس شافت انك ابوها و مش اخوها وبعد مالدنٌا كلها هنا وبره
فاكرٌن انك ابنى من جوزى المسلم .حتى ابنى الحقٌقى صدق كدة واالشاعة ال كلنا عاٌشن فٌها
ومبوسطٌن بها رؼم المس بسمعتى ها .وانت عارؾ هى بتعامل معك ازاى انك ابنها مش
اخوها راح نعٌد الكالم تانى..من بعد طبعا بعض الكلمات الخارجة التى الٌستطٌع لسانها عدم
االمساك بالتفواه بها كل وقت..وهو ٌقبال ٌداها وجهها وهى تقؾ وهو بٌن احضانها لٌخرجا من
الحجرة لذهاب به الى حجرتها التى تنام معها فرٌدة فٌه...وفرٌدة التى كانت فى ؼفوة وتحلم
انها كلما تحضانه وبدات تمارس معه الحب جاءت كل من تعرؾ من فتٌات ونساء وحتى من
كانت ترى الٌوم على البحر من نساء حتى الدكتورة االم وكل نساء اهلها المسحٌات ٌاخذوه منها
وهى تقاوم وتجعله بٌن احضانها..اال شرى لم تستطع ان تاخذه منها بعد ان اخذته هى من
احضانها حتى ان جاءت اخرى ملكة جمال اخذته من بٌن احضان شرى بقوة ولم تسطع شرى
فعال اى شئ وصورة تلك المراة هى تعرفها جٌدا وتحس بقوتها التى تقوى عنها هى وعن
شرى نعم هى امه التى ترى صورتها المخباء فى اشٌائه كما لو كانت صورة حبٌة ولٌست
ام..وهنا لم تحس ال وهى تعود به بٌن احضانها من جدٌد وتخرج مشاعرها بقوة وهى بٌن
احضانه وهو ٌضمه الٌه وهى تجد نفسها قد افقات من ؼفوتها تلك ..لتجد نفسها فعال فى
احضانه ٌضماها وٌقبال راسها وهى تقبال فمه الستكمال باقى خروج شهوتها بكل وضوح امام
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امال وامامه بال خجل وهى تؤمره ان ٌنتظر بذلك اللفظ علنٌة  .وهو محرم علٌه مثل ذلك الشئ
حتى فى احالمه على اى منهم جمٌعا .كا كل من ٌعرؾ من نساء حوله اما هى فحجتها فى ذلك
انها امراة وفتاة ومن السهل ان تضٌع ان حبسة مشاعرها او احساسها ذلك فى شئ ؼٌر مقبول
وهو من القوة وترب على القوة التى تجعله حصن وقلعة لحماٌتهم جمٌعا هو ومن معه من شباب
حتى ٌاتى لهم من ٌستحقهم من ازوج وكانت وهى على حالتها تلك كما لوكانت فى مشهد حب
مع حبٌب وؼرام وعاشق فى لقاء شهوه وهى تكاد تكون عارٌة فعال بذلك القمٌص الذى ترتدٌه
ولٌس تحته اى شئ..وقبل ان تنكشؾ عورتها امامه وهو الٌنظراال الى وجهها فقط وقبل ان
ٌنطق او تعلق امال
............
كانت فوق راسهم شرى كما لو كانت جاءت لتكشؾ خٌانة زوج او كما هو امرا شرطة االداب
فى ذلك..وهى تدخل علٌهم الحجرة بما لها من خاصٌة التواجد فى اى وقت فى الشقة على ؼٌر
وضع الجمٌع من انها تحمل مفتاح البٌت واٌضا شقته هو كما هو حال فرٌدة معه ولما هى اٌضا
علٌه فى تلك البنٌة السكنٌة من ادارة اتحادتها وما ٌخصهم هم حتى فى التعامل مع كل السكان
فى تلك العمارة وتجنب الجمٌع التدخال معهم ال نادرا والاحد رجال او شباب او ؼٌره ٌستطٌع
ان ٌنظر الٌهم هى وامال او اى صدٌقة لهم تاتى لما هو معروؾ من قربهم للملك افندٌنا وشرى
وقوة اخواها ذلك ومن معه من شباب موجودٌن بستمرار معهم حتى واجب العزاء الذى تقدمت
به النساء لهم وبالطبع تلك الصورة الجذابة لهم كاشباب ونساء لكل من بتلك البنٌة ..والكل ٌاامل
ان ٌكون لبنتاهم او نساءهم ولكن! الاحد ٌعلم عنهم اى شئ وحٌرة االمر من الدٌن واالب الذى
فجاء اصبح مسلم وهذا الصؽٌر الذى ٌتواجد فى المسجد كل وقت حتى بعد العودة الى الشقة
الصؽٌرة اثناء مرض فرٌدة وبعد الشفاء  ..والعودة لتلك الشقة كى تلٌق اٌضا بهم من جدٌد بعد
ان التحق باالكادٌمٌة وتؽٌر المستوى .والتدخل بقوة مع عائلة شروق وهو االبن الرسمى لذلك
الضابط وتلك الطبٌة واخ بكل معنى لشروق..وكل تطوٌر هم وصال الٌه وهنا قالت شرى وهى
ترى ذلك المنظر وهى بكل عودة لطبٌعتها كاتربٌة الحارة ولٌست االنسة المتكبرة صاحبة
السطوه والقوة ذات المناصب ..بعد اٌضا ان رات امال التى كانت ستعلق بما ستقوله اٌضا
شرى فى ذلك الموقؾ وهى االخرى امال تزاٌد االمر و تسقط حاملة قمٌص نومها كى ٌظهر
صدرها ونهدٌها بطرٌقة مثٌرة .وتذهاب تاخذ راسه من بٌن احضان فرٌدة التى لم تنهى بعد
خروج مشاعرها ..وهى ترك لنفسها العنان فى ذلك الشئ امامهم وكؤنها ال تهتم باحد وباالخص
شرى ..التى قالت وهو ٌتحرك مسرعا خجال وخوؾ من شرى التى هى كل شئ مرعوب له
وحب اٌضا ما بعده لها ..وهى تسمك به قبل ان ٌخرج وهو ٌقؾ امامها بثبت وٌرفع راسه
امامها تحسبا لنزول الصفعة على وجه منها وؼٌر ذلك كان سٌكون طمامه كبرى لو ارتعد منها
او اهتزا امامها او انه ٌخاؾ او ٌهرب بوجه من ان تنزل علٌه بصفعة سٌكون نار وجحٌم وهى
تضع ٌدها وتجعله امامها وٌدها تمسك بوجه بحب مع قوتها وصارمتها ولكنها من داخلها تحس
نحوه دائما بفخروحب شدٌد وهو كما هى حالها وحٌاتها السابقة مثله وتود لو كانت تكون له
حبٌة مثل فرٌدة لكنها هى امه ومسإله عنه فحتى فرٌدة ٌمكن ان ٌراتبط بها ٌوما ما رؼم انها
اٌضا ام له ولٌست اخت انماهى شرى امه فعال وتتكبر فى حبها له هذا رؼم انها مثل فرٌدة .ان
اردات االرتباط به فهو ملك لها كما تقولها دائما وكل وقت وتؽٌظ فرٌدة امام الجمٌع انها ان
ارداته ستكون فرٌدة من تقدمه لها بكل رضا وارتٌاح وهى من داخلها بالفعل تود ذلك حتى فى
حدٌثها الخاص مع افندٌنا او الشباب تتعترؾ بحبه اال انها فعال تحس انه ابنها مثل احساس
فرٌدة وهى من اختارات االمومة له ولصدٌقه من قبل.نعم التسطٌع ان تفكر فٌه ؼٌر ذلك وهو
االبن الذى ٌخاؾ منها واشٌاء كثٌرة بها التنقد فٌهم جمٌعا حٌن قالت لفرٌدة التى ازادت فى
كشؾ سواءتها اكثر هى وامال وشرى تقول لها
_ اٌه حصل ال عملته فى الحلم معكى وانا بخده منك ها..فى خبث فى الكلمات وهى تكمل
وكؤنها مثلها تقراء االفكار وعلى ترابط اٌضا روحى بٌنهم وهى تكمل
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_عارفة لو جرى حاجة لواله بسبك انتى والحٌزبون دى انا ال راح اشرب من دمك ودمها
ومش راح امسه شعره منه زى ما بنعمل فٌه عشنك كل مرة..وهى تاخذه بٌن احضانها بقوة
وهو ٌود االنصراؾ مسرعا رؼم هذا الحض الرائع الذى الٌقوم ابدا .اال انه االفضل البعد عنها
فهى مثل موج البحر الؽدار ال امان معها..وقبل التعلٌقات الشوراعٌة التى بداءت وخروج كالم
النساء التى تبداء فى سرد االباحة وبال اى خجال او حٌاء امامه من فرٌدة وهى ترد علٌها وعن
ماقالت وعن الحلم اٌضا وؼٌره من كالم وحتى امام كل الشباب النهم لٌسوا اؼراب واكثر من
االخوة وابناء اٌضا للبعض ..وهى تقبال شرى وجه بحب وفخر لما وصال لها اٌضا الٌوم فى
تلك الرحلة التى اثبت فٌها انه اب لها واهل لكل احترام وقوة .وثؽر شرى الذى الاحد الٌحلم
بقباله منه نعم هى فعال حلم ولٌس اى حلم حتى لهم لكنها اٌضا ام وهو ٌحلم ان تنقالب كل تلك
المزواٌن التى بٌنهم وبالفعل تكون منهم اٌهما زوجة حتى لو امال ولكن هو الٌعرؾ ؼٌر
امإتهم وحبهم ذلك كؤهل وهم العوض له فً حٌاته
..................
وبعد ان تم االتفاق على مبارة من نوع ؼرٌب مثل ما فى افالم هولٌود وصناعة السٌنما
االمرٌكٌة وهى تصنع افالم فى شرق اسٌا واستؽالل ابطال الرٌاضة واالعب الحركة السرٌعة
وفٌلم قتالى .كانت تلك فكرة مباراة ولٌس اى مباراة بل لعبة لكرة الٌد ولٌس كرة قدم بٌن شباب
الصاعقة من تقابال معهم الٌوم أمر واحب بعضهم البعض وتعلق البعض والفكرة التى اعجبت
كل او اكثر الرتبة التى تعرؾ بهم عن طرٌق العمٌدة عالء وهو ٌذهب لٌتعرؾ به الجمٌع فى
فخر من الرجل به وكؤنه ابنه وقد تفوق على اقوى الرجال الٌوم  .والفكرة التى عاد فٌها الى
شرى للقاء مع الشباب .ولكى ٌتعرؾ هذا الضابط باخواته وتلك الكلمة بٌنهم كؤنهم فى ملجاء
اٌتام كما تقول ام حسن فى ذلك الشئ عنهم وهم كلهم بهم ما بهم من ٌٌتم وحرمان اال انهم
بالفعل اسرة حقٌقة فٌهاكل معنى وقٌم االسرة واحترام الكبٌر وكل شئ كؤنهم االخوة الشباب
والبنات مولدٌن بٌن احضان بعض  ..ومن ثم اٌضا هو رإٌة من هم لٌس بالجٌش ولكن رجال
لهم كل قوة وفخر فى كل االشٌاء من اول الصداقة واالخوة واالثٌار وهى تعرض علٌه ان ٌقدم
ذلك االقتراح الذى رحب به صؽٌر وكبٌر من كل الرتبة .وتم التنسٌق له تحت رعاٌة افندٌنا
المعروؾ لهم جمٌعا والكل ٌجد الفرصة الاقتراب منه وباالخص حٌن علموا من هو ذلك له
وهم ٌعلموا انه من ٌرٌد ود هذا الرجل علٌه التقرب من هإالء الشباب واالهم تلك الراس التى
نعمل معه وابنته االولى وسٌدة القصر كما تسمى شرى بذلك من اسماء تطلق علٌها والفكرة
التى ارتعدت منها تلك االم وابنتها شروق وهم فى تعجب من جمود فرٌدة وما ٌحدث ولكنه
االحساس لهم جمٌعا انها تبهى بكل قوة له هو و من معه .وانهم ان انضموا لهم سٌكون كل منهم
فى امان وحب وهذا ما حدث واثبت لهم من اول لحظة فى التعارؾ وظهور افندٌنا الذى الٌحب
ان تفوته اى فرصة ٌظهر فٌه اوالده الشباب قوتهم والعروض كما لو كان رئٌس ٌحضر حفل
بطولى لرجال وشباب الدولة ومناسبة  ..والجمٌع ٌعلم انه الٌظهر اال فى مثلها فقط وتم االتفاق
على الموعد وبداء النشر له سرٌعا حتى علم اكثر الراتبة والجهات..واصبح اللقاء باللقاء بطولى
فعال فى شكل جدٌد ومختلؾ ورٌاضٌة تلٌق لٌس باى شباب رؼم انه شئ محارم ولٌس ما قد
وصال لهم وهم جلوس فى ذلك االتفاق معه كصؽٌر له كل االعجاب فى نفوس هإالء الراتبة من
وصلوا االمر التفاق بقوة وانه لٌس كالم وعلى من ٌخلل ان ٌتوقع العقاب حٌث كان موعد
التفاق والشروط والتنظٌم وؼٌره..حٌن وصال مندوب من رجال افندٌنا لٌثبت انهم الٌلعبوا او
هو كالم ..وتم اخذ مواعٌد رسمٌة لتنظٌم ولو على شكل عرض مجرد عرض مثل ماحدث الٌوم
على الشائطى ولٌس اكثر النها بطولةؼٌررسمٌة او قانونٌه وهى كما لو كانت مسابقة داخلٌة
لبعض اللعبٌن..حتى ان الؽرور لما ٌاخذ هإالء الراتبة رؼم الثقة فى رجالهم اال انهم كانوا
ٌسمعوا وٌعلموا عن هإالء الشباب وما رإاء بانفسهم الٌوم ومن وصل له اٌضا المشهد الذى
كان ٌصور..واستفزاز المندوب لهم بطرٌقة الكالم وانه ٌمكن الترجع اذ كان االمر فٌه اى
خوؾ وطبعا تلك الطرٌقة فٌها من االستفزاز لعسكرٌن وٌكفى التعارؾ او اخذ راحتهم فى
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التفكٌر واالستعداد فى شئ من افعال رجال افندٌنا وشرى ٌجعل من امامهم ٌقع فى المصٌدة بكل
سهولة لما ٌرٌد افندٌنا ..وقد حدث هذا بالفعل واوقع هإالء الرجال الراتبة ولكن كان االؼراء
المادى الكبٌر وما سٌعود علٌهم جمٌعا من اصؽر راتبة الى اكبرهم حٌث كان كل الرعاٌة للتك
المباراة من افندٌنا راسا من اول التجهٌزات لهذا القاء وحتى الفائز والخاسر له مكافاء وهى
اشٌاء عادٌة على افندٌنا ولٌست جدٌدة طالم شئ ٌتمع به لرإٌة ماٌحب وٌعشق وماٌرى فٌه
اوالده.وبعد ان كان االستفزاز من االب الضابط الأمر ومن ثم هإالء الراتبة له ولكنهم كان اهم
شئ هو جذب افندٌنا للتعارؾ به وهم بٌقٌن عن عشقه لتلك االشٌاء كما هو حال رجال االعمال
بالخارج والمراهنات .ولم ٌعرفوا ان كلمة من صؽٌر هذا معهم وبٌنهم الترد وانه مسإل عما
ٌقول وهم بكل اعجاب من تلك الثقة والنه فعال لما ٌفعل شئ قبل ان ٌعود لشرى ولٌس فرٌدة
التى امام الجمٌع هى االن من تنفذ ما ٌؤمر..واالكثر وافندٌنا وهو ٌرفع راس احد اوالده .لمجرد
كلمة خرجت من فمه ورفع شؤنه هو وابنته تلك امام اهل صدٌقتها...وكان موعد المباراة التى
كانت تختلؾ كل شئ عن قوانٌن تلك اللعبة من كرة الٌد التى كانت نعم هى لعبة من القوة
واالحتاك ولكن هنا كانت اشبه بمباراة لكرة قدم االمرٌكٌة اللعبة المشهورة بما فٌها من عنؾ
(الركلى ) وانما هى هنا الستعراض قوة قتالٌة على شكل مباراة من خمس لعبً لكل فرٌق
بحراسة المرمى واللعب هنا متاح فٌه جمٌع استخدام القوة القتالٌة التى ٌتعامل بها رجال
الصاعقة والمطلوب هو من ٌسدد اوال هدؾ فى مرمى الفرٌق االخر هدؾ واحد لمن ٌسرع به
من الفرٌقٌن ومن ٌكون معه او فى حوزته الكرة تواجه له الضربات لمانعه من االستمرار فى
حمل الكرة التى فى قانون اللعبة االصلٌة الٌجوز ان تكون فى ٌد اللعب اكثر من ثالث ثوان
وٌجوز لمن ٌحمل الكرة فى تلك المباراة ان ٌستخدم اٌضا الدفاع وتوجٌه الضربات لمن ٌكون
فى طرٌقه..وقد تم االتفاق على كل الشروط والقانون لتلك المباراة التى اصبحت فى ٌوم اللقاء
مشهد لبطولة قتالٌة بٌن رجال الصاعقة الشباب وشباب افندٌنا حٌث فعال كان توقع كل هإالء
الراتبة مما ٌعرؾ او ٌسمع عن افندٌنا انها لن تكون اى شئ عادى من مجرد للقاء متعة فقط
ارداو التمتع به لذلك كان التشدٌد على شباب الصاعقة وعدم االستهزاء بهإالء الشباب لعدم
االحراج لهم جمٌعا والبد من التئادٌة بقوة والعامل الرئٌسى فى المباراة كما هو حال مصارعة
المحترفٌن حٌث االستفزاز وخروج عن الثابت االنفعالى وكان تلك اللعبة النه لٌس هنا قانون
لتلك االشٌاء مثل الخارج وهى لعبة مصرح بها فى قانون الرٌاضٌة ولعبة دولٌة ومحلٌة ولكن
بشكل اخرومطلوب استخدام كل المهارات كما لو كان االمر حلبة قتال فعال وتمثٌل
الدورالعسكرى لهم كما لوكان احد البطوالت الدولٌة ..وهذا االحساس هم قد رإاء على ذلك
الصؽٌر من تعامل معهم وما قد وصلوا لهم من لقاء ذلك المندوب وما ادخل علٌهم ومارإاء هم
ٌوم ذلك اللقاء من ثابت هإالء الشباب وكؤن االمر شئ عادى لهم وانهم سٌقضوا متعة ولٌس
قتال  .وتلك الؽرامة التى ستقع على من الٌنفذ..واالهم هو شرؾ الكلمة حٌث حضر افندٌنا
ومعه كل حشٌته الملكٌة كما تسمى فى الوسط الذى ٌعٌش فٌه وهو كما لوكان الملك فاروق ملك
مصر والسودان والكل ٌرٌد ان ٌتعارؾ به والتعارؾ السرٌع باابو شروق والذى ما ان تعارؾ
به وقد احبه فعال واحب االثنان بعض فى شئ من عند  هلل رؼم انه لمن ٌره اول االمر ٌصدم
فٌه كما حدث لتلك االم الطبٌبة ونعم زوجها الذى انخدع فٌه وما ٌسمع من انه من السفهاء
واالستهزاء والقوة الؽرورٌة االنه تقٌن هو وزجته من كلمة فرٌدة انه االب الذى الٌحاول ان
ٌحرج اى من اوالده لمجرد كلمة ٌقطعه على نفسه .وهو ٌعلم ماذا ٌفعل وٌقول اوالده؟وهم بكل
ثقة وحدهم من تحمل اى شئ وكانت رإٌة باقى الشباب.وحازم اٌضا زمٌل ابنتهم الذى نزل حبه
فى قلب تلك االم وذلك الضابط زوجها ورؼم انها تلك االم كانت احبت أمر اال انه فعال اصبح
االبن لها بكل فخر حٌن علمت انه ٌعرؾ جٌدا الفراق بٌنه وبٌن ابنتها وانها اخت له افضل من
ان ٌحبها .وهو ٌإثر حب صدٌقه واخوه االكبر لها وهو المناسب لها بكل االحوال وهنا كان حبه
قد مالء قلوب الجمٌع لذلك وهو ٌترك حب تلك البدر المشرق المضئ ومن اجل ان ٌكون ابن
لتلك االسرة اٌضا ..وكانوا هم اربعة فقط شباب اما الخامس من الفرٌق هى شرى لطبٌعة ما
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تحب من افعال مثلهم وهى لم ٌاتخٌال احد طول الوقت انها فتاه او امراة معهم بل وهى اٌضا
كانت صنع االلعاب الفرٌق كما هو معروؾ فى تلك اللعبة .وهى ترٌدى نفس المالبس مثلهم
ومن تحت الشورت ذلك االسترتش الذى ٌظهر عظالت ساقٌها وهو ٌصل الى ركبتها وجسدها
الخمرى وصدرها المخفى بدقة واتقان حتى كانت امام الفرٌق االخر كما لو كانت احد لعبى
كمال االجسام وهى التقل جسد عن هإالء الشباب.وكوكى بجسده هذا المفتول والكبٌر الذى
ٌظهر علٌه اثر اللعبة وما ٌراى الجمٌع انه ٌستعمل لتلك المنشاطات التى بالفعل ٌتعامل معها
بحرص وتوجٌهات كبار المدربٌن االجانب والمصرٌن و هإالء الشباب التى اجسامهم مثل
ابطال العالم والسٌنما اٌضا فى امرٌكا وكال منهم له ماٌٌمزه من جسد وكان واضح على فرٌق
الصاعقة هإالء الشباب ماهم فٌه من كل قوة وتكفاء امام الجمهور من منطقٌة للعب واالداء وهم
بما فٌه من قوة شباب وقوة رجال الصاعقة وما ٌتعلموا وٌتدربوا..وحٌن كان ٌاخذهم الؽرور
انهم مهم رإاء من أمر معهم لن ٌكون من معه وهم بنفس قوتهم.ولكنهم احسوا بااهم قوة والتى
كانت لٌست فى الضربات فقط وهم ٌتعاملوا معه هو أمر انما هى قوة الثابت االنفعالى والتحكم
وهذا ما ظهر لهم اٌضا من رإٌة تلك االجسام التى امامهم وان كانت هى حال تلك االٌام لبعض
الشباب ولكنها لٌست بفعالٌة و رؼم قانون ما سٌلعبوا به االن وما قد رإاء من فٌلم ارسال لهم
لنفس اللعبة ولكن! فى كرة السلة فى فٌلم امرٌكى مصنوع فى الصٌن لنفس ما سٌحدث من لعبة
ومراهنات على من ٌصل لهدؾ فى مرمى الفرٌق االخر ولكن فى مباراة متاح فٌه كل انواع
القتال لفرٌق من المرتزقة تعمل على ذلك االمر تعلب مع فرق اخرى ٌتم جمع المراهنات لها
وهم ذلك الفرٌق به ما به من كل االمور واالشٌاء التى تجعلهم فى حالة لكسب المال عن طرٌق
ذلك االمر من اللعب كما هو قتال الشوراع فى اروبا ومصر قدٌما جدا كما فى افالم الخمسنٌات
واالربعنٌات ومثل ذلك القتال اٌام الفتوة وهذا التدرٌب المشهور فى الصاعقة المسمى بذلك
االسم الفتوة وقد كان موجود فعال حٌث المالكمة التى كانت هى المشهورة .وما ٌقام فى المقهى
الشعبٌة والساحات وهو ما الٌعرفه الكثٌر وٌعرؾ انه فى اروبا وامرٌكا فقط وكان حشد كبٌر
جدا لما ٌتوقعه به احد..اال ان هإال الراتبة وماعاد علٌهم من دخول كل ذلك الحشد وتصوٌرا
وتسجٌل وكل ذلك من تدبٌر افندٌنا واٌضا جمع مراهنات كما لو كان فٌلم فعال او تواجد فى
حلبة قتال شوراع ومراهنات ومسإل مراهنات ٌقوم بذلك حتى ظن الكل انه سٌدخل هذا المال
جٌوب افندٌنا او كما اشع فى ذلك..وما وصل الٌه االمر من ارقام جرى لها لعاب الجمٌع..وبعد
ان زادت نار المباراة وتعلٌق ساخن والكل ٌرى افندٌنا وهو ٌجلس فى مكان خاص وحوله تلك
الحشٌة وحتى تلك الخٌالت له التى التفوت اى من تلك المناسبات معه او فى اى مكان موجود
هو به ولكنهم فعال لحب ورإٌة ما ٌفعل هإالء الشباب ولكنهم الٌجلوس الى جوراه طالم ان ام
حسن معه وهى من تكون الى جوراه فقط كما لو كانت زوجته ام ابنائه وهى اٌضا التفوت اى
فرصة فٌها هإالء االبناء فى اى مناسبة والٌخجل منها احد ابدا وامال التى كانت تجلس اٌضا
الى جوراه ومعها تلك االم وابنتها تشرٌفا ان ٌكون الى جوار افندٌنا وتلك السكرترٌة التى تعمل
معه وهم بمواصفات خاصة حٌث التعامل لهم اال مع الرئٌسة الوزٌرة شرى فقط وبعض منهم
سكرتٌرة نعم خاصة به .وهم ٌعشقوا اٌضا كل ما ٌفعل هإالء الشباب وهو الذى الٌدع اى
فرصة حتى لو كانت بطولة محلٌة التستحق وجوده معهم اال انه الٌفوت ذلك وهم اذ كان معهم
ٌتؽٌر كل حال بهم وٌكون كل شئ له طعم لوجوده والواضح مثل ذلك الشئ الذى كان بالنسبة
لعمٌد اول االمر استخفاؾ وهو لٌس رجل عسكرى فحسب بل كان قد اخذ الماجستٌر فى علوم
الرٌاضٌات مع العلوم العسكرٌة لحبه ان ٌكون شئ اخر ؼٌر عسكرٌته ورؼم انه ٌجاهز رسالة
اٌضا فى العلوم العسكرٌة لحبه لكل علم ولٌكون فخرلزوجته التى تحبه من كل قلبها وتفخر به
اال انه دائما كان ٌنظر لها انها طبٌبة كانت تستحق من هو افضل علمٌا منه فى كل تواضع منه
بذلك ولٌس ؼرور عسكرٌن .لذلك كان ٌعشق العلم من شبابه وهو قد دخل العسكرٌة وقتها
الشٌاء اخرى فى حٌاته والٌنسئ كٌؾ كان حبه لتلك الزوجة التى من بها  هلل علٌه واكتمال
الحب بالزواج وتلك االبنة لذلك تعلق بفرٌدة لما عرؾ بنبوؼها وعلمها وحب لذلك الصؽٌر الذى
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كان ٌدراس له الرٌاضٌات هو وكوكى وٌدرس معهم وهو ٌجد فٌهم اٌضا هذا النبوغ وسرعة
البدٌهه وما ٌتعلموا من فرٌدة المعلم لهم فعال ولكنهم كانوا هم على كل سعة وافاق الستقبال
وتعلم كل شئ وكل جدٌد ..وحتى شرى وهى تراجع معم او ترى تقرٌر عن حٌاتهم وهم
ٌعرضوا علٌها اعمالهم ودراستهم كانت التجد ما تنزل به ؼالستها علٌهم ان كانت ستفعل وتفعل
فى ذلك .وهى تعشق ان تمارس هذا االمر من الؽالسة حتى ان لم تجد منهم خطاء..وكانت
المباراة التى كانت لم تحدث من قبل فى مصر وال العالم العربى واختٌار تلك اللعبة من كرة الٌد
وبداء العنؾ واالستفزاز الذى بداء به رجال الصاعقة حتى خرجوا هم عن ثابتهم وهإالء
الشباب لما ٌستفزوا بل كانوا ٌلعبوا بكل قوة وتبادل لنفس الضربات ونفس العنؾ وبال اى رحمة
والتحكٌم ..والكل معجب بشرى والخوؾ منها هى من الفرٌق االخر وهى تكاد تصل للمرمى.
وكلما كانت تقع بٌن اٌدى احد الفرٌق االخر وهى تستحوز على الكرة كانت ترمى بكرة الى
اقرب الشباب لها وهم كورى وحازم وهم حٌن تمسك الكرة ٌكون بسرعة جوراها حتى الٌتمكن
منها احد او ٌكشفها احد وهى تنزل بضرباتها التى هى مشهوره فى تعلٌم القتال فى الصاعقة
وهى تلك الضربات السرٌعة الى من ٌمسك بها من الخلؾ فى سرعة حتى الٌنكشؾ من لمس
جسدها انها امراة فعال بسهولة لمثل هإالء الشباب الخبرة..وكانت تلك المره حٌن امسك بها
احدهم من الخلؾ قد وجهت له ضربة سلت الدماء من انفه ..والتوقؾ لمباراة ومن ٌخرج
ٌخرج للعالج وٌعود دون قٌد وقد ظن كل من ٌرى ذلك انهم جمٌعا افراد صاعقة مع بعضهم
البعض لما رواء من عنؾ متبادل والكل ٌنظر بفخر فعال لذلك الرجل افندٌنا او بشئ اخر ان
هإالء مرتزقة لٌس اال وهو ٌستخدمهم فى اعماله الخاصة المشبهوة ورؼم انه سمعته فى السوق
مثل الماس فى ذلك اال انها التجارة والكسب الذى الٌصدق احد ان رجل اعمال الٌعمل فى اى
شئ الٌصل الى تلك الثرورة وما فى هذا الشان وحال افندٌنا ذلك وما ٌثبت من هإالء الشباب
وما ٌتاكد من انه ٌعمل بهم وٌزج بهم فى تجارته او فعال ٌراهن بهم فى الخارج وهذا الدلٌل من
المراهنة
........
ولوال قوة رجال هإالء الشباب افراد الصاعقة وما هم علٌه لكن انتهت تلك المباراة من اول
دقٌقة فعال لم ٌرإا علٌهم من قوة واداء ولكن كان الضابط عالء ؼٌر ذلك الفكر هو زوجته بعد
رإٌة أمر وهم ٌرإا منه كٌؾ هو اب لفرٌدة وامان .وهى فرٌدة نفسها فى هذا الشان واالمان
ونعم االن اثبت لكل مافى الرواس من استؽالل هإالء وهذا حازم وكورى ذلك وحتى ابن افندٌنا
اٌضا الذى الٌعرفه الكثٌر فى شئ من افعال افندٌنا كما هو حال أمر فى اشاعة مع امال وفرٌدة
 ..وكلهم لٌس بمنظر اال فعال محترفى القتال ..وذلك الذى فى الراس اال انهم لهم اشٌاء وعمل
خاص اخرمع هذا الرجل ؼٌر ذلك كان لٌس مقبول الاحد مما ٌرى االن وهذا ما ظهر فى ذلك
اللقاء الذى استمرار ساعة االربع متواصلة بدون توقؾ ومن ٌصاب ٌخرج وٌعود ..ودفاع بقوة
من كوكى وهو فى حراسة المرمى .وتبادل النظر كاخطة من الجمٌع والاحد ٌتدخال .حتى من
هإالء الراتبة الاى شئ كما هو متفق علٌه والتحكٌم من بعٌد فال قانون هنا للعبة والشئ الوحٌد
هو عدم استخدام اى مادٌات او ادوات خارجٌة كسالح ٌستخدم وحتى الضربات الممنوعة الكل
علٌه ان ٌكون حرٌصا على نفسه فقط .وافندٌنا كما لو كان اٌضا الرئٌس ٌشهد لمباراة وحوله
من حوله ولم ٌقترب منه احد الى االن..والكل الٌجد الفرصة الاقتراب منه وكما هو حال بعض
الضباط الكبار من ٌرٌد الظهور ورؼم وجود لواءت من عاشق الرٌاضٌة والرٌاضٌن منهم
وؼٌرهم من االكادمٌن كااطباء ومن زمالء لتلك االم الطبٌة وؼٌرهم للعالج اال ان افندٌنا كان
معه االصطاؾ الخاص بالفرٌق كما لو كان فرٌق الاحد االندٌة المشهورة وبالطبع الجارد
الخاص به وهم منظر فقط ٌكفى وهو الٌحتاج احد فى وجود اوالده هإالء او حتى شرى فقط
ولكن هو من تلك الوجها االجتماعٌة له ولشرى اٌضا امام المجتمع ..اال التعارؾ بذلك الضابط
النه ابو صدٌقة ابنته المدلة فرٌدة لٌكون هو الوسٌط فى التواصل بٌن الجمٌع .بعد ان ذهابت له
فرٌدة وهى تضع ٌدها تحت زراعه ومعها ابنته وقد اخذوه لٌجلس معهم بالحب وٌكون جوار
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افندٌنا وهو لما ٌتكبر ان ٌذهاب له.ومع نظرة الجمٌع له وماسٌعود لهم من التعامل معه هذا
الضابط الكونه اقتراب من ذلك الرجل  .وكان البد لكال الفرٌقان ان ٌنهى اللقاء بااى شكل
وباالخص رجال الصاعقة النه اصبح االمر شقا فعال ولكنه كان مثل تدرٌب لكال منهم ولكن
بداء الملل ٌتسرب وسٌدخل الى الجمٌع اٌضا..وقبل ان ٌطلب احد الرتبه الكبٌرة التوقؾ لراحة
كان امر انهى الموقؾ بعد ان اخذ الكرة من رمٌة كوكى بعد ان اوقؾ تسدٌدة قوٌة من احد
الشباب بعد ان صدها حٌن رمى به اللعب من بعٌد وهو قد علم ان سٌفشل اذ اقتراب والتحام
بجسده مع حرسة المرمى لكوكى .وبما ان تلك اللعبة مصرح لحرس المرمى ان ٌستخدم كل
شئ فى التصدى وحراسة المرمى وٌمكن ان ٌدخال حتى منتصؾ المالعب..وفى الوقت الذى
كانت الضربات كما لو كانت شجار فى فٌلم قدٌم فى احد الشوراع بٌن اهل الشارع كما كان
ٌحدث اللهاء الشرطة كما كان ٌفعل المللٌجى وفرٌدة شوقى فى االفالم القدٌمة وحٌن تفطن لذلك
هإالء الراتبة وتلك الحنكة من هإالء الشباب المحترفٌن فعال النهاء اللقاء الذى بالفعل انتهى
حٌن كانت الكرة مع امر وصال الٌه كوكى وتدخال مع حراس المرمى ذلك الجسد مثال كوكى
وهو ٌرٌد ان ٌنضام الى ذلك القتال مع زمالئه فى عرض كما لو كان قتال حقٌقى اال انه دخال
فى القتال مع كوكى لٌكون امر فى داخل المرمى بجسده دون مقاومة ومعه الكرة وانتهت
المباراة ولكن! لم ٌنتهى بعد القتال بٌن الشباب وكاد الهرج ان ٌسود المكان والخوؾ ومع
صفارة االانتهاء..ونزول هإالء الراتبة ومن هم من اراد ان ٌتجمهر الاظهار نفسه امام افندٌنا
والجمٌع وؼٌره مما فى الراس..ومع نزول رجال افندٌنا قبل حدوث اى شئ وقد تتملك
االستفزازمن الجمٌع وقبل ان ٌقع احد فى خطاء منهم لعدم ماهم فٌه من وجود قانون فى تلك
البطولة ..وحتى كما ٌحدث فى مباراٌات العامة لكرة قدم واالحتاك..كان رجال افندٌنا ٌعلنوا عن
وجوده االن وتقدٌم الهداٌا االن التى كانت فى ٌد العمٌد عالء وقد توقؾ الجمٌع الارادٌا
لذلك..ومع ظهور الهداٌا التى ال تقوم وهى تقدم لكل هإالء الراتبة ممن اعد لذلك اللقاء .ومن
حضر وهم فى صمت حٌن كانت لحظة التوزٌع التى كان ٌقوم بها افندٌنا بنفسه علٌهم ومن ثم
كانت المفاجاء للرجال الصاعقة لما ادوا وهم ٌاخذوا مدالٌات ذهبٌة حقٌقة من الذهب فعال
ولٌس طالء لالشتارك فى هذا اللقاء رؼم عدم فوزهم به وماحدث من تلك الخداعة التى انهت
المباراة واللقاء .وهم الٌصدقوا ما ٌحدث مما اخذوا وعاد علٌهم اٌضا من دخل من ذلك اللقاء
الى جانب تلك المٌدالٌات وهداٌا الراتبة تلك المختلفة لراتبهم واما الشباب كان ٌكفى لهم ان
ٌاخذوا هداٌا تلك الراتبة والمٌدالٌات التى اتوا بها على انها ستقدم منهم لفائز وهم ٌظنوا انهم هم
من سٌقدم الهداٌا ولكنها هى رمز اقوى من اى شئ لهم ولكن الجمٌع من هإالء الراتبة كان
بعلم ان افندٌنا سٌكون معه الكثٌر ولكنها هى هداٌا بالطبع تذكرٌة هامه منهم وهم ٌعرفوا ما
سٌعود به اللقاء مع هذا الرجل وشرؾ التقدٌر بالحضور وهذا ما جعله ٌفائجهم بكل ما قدم لهم
وهو ٌسلم علٌهم جمٌعا..وحتى داخل تلك المباراة وما جمع كان هدٌة اٌضا لكل من حضر من
الجمع مما جاإء لرإٌة والتشٌجٌع واالعجاب الذى كان ٌمالء الجمٌع ورإعة تلك المباراة وما
تقدم فٌها وشاهدوا وتمتع الكل..وانتهى االمر على عكس ماتوقع رجال الجٌش فى ذلك االمر
وهم ٌرإا القوة التى علٌها الشباب وهم فقط ٌاخذوا هدٌهم منهم والتسلٌم والسالم علٌهم ولم
ٌكتشؾ احد سر شرى بعد..وانتهى بذلك هذا اللقاء وقد احس الجمٌع بقرب الضابط عالء من
افندٌنا الذى لم ٌلحق احد ان ٌتكلم معه كثٌرا وهم ٌحاول من التقرب من هإالء الشباب واٌضا
تلك النساء الحسناوات فى هذا اللقاء من خٌالت افندٌنا ومالهم حسن وجمال ٌجذب له هإالء
القٌادات والتعارؾ بهم من اجل القرب من افندٌنا .االالضابط عالء هذا الشخص الذى كان معه
أمر وهو ٌعارفه باقى الشباب..والمفاجاء شرى التى كانت بٌن احضان النساء بعٌدا وانتهى
اللقاء سرٌعا بعد ان تعارؾ الشباب بشباب الصاعقة الزمالء والقٌادة لهم بعد ذلك حٌث كان
كورى هو اول من دخل التجنٌد كاضابط مجند ومن بعد التحاق مع هإالء حتى صار لم ٌخرج
ا
لكفائة حتى اصبح مسإل عسكرى فى احد السفارات المصرٌة فى دول
من الجٌش وتدرج به
الخلٌج فى شئ كان مختلؾ حٌث انه لم ٌكن ضابط رسمى من الكلٌة الحربٌة وهو كان حقوق
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فرنساوى ومن اوئل الدفعة وكان سٌكون فى النٌابة النه من االوائل ال بل ابن افندٌنا ولكنه دخال
الجٌش مجند كاضابط رؼم انه كان ممكن ان ٌكون فى الفرٌق الرٌاضى االولمبى للجٌش وهو
اٌضا ابن الاكبر رجل اعمال ان اراد ان الٌدخل حتى الجٌش او ٌقضٌه فى بٌته .لكنه كان نعم
من االبناء .ولٌس من هم ابناء افندٌنا حتى الٌكون من الهاربٌن او الٌرٌد ان ٌإدى حق الوطن
وهو اكبر الشباب واالقوى والمدرب االول لهم وهو ٌتقدم بكل فخر واعزاز وهو ٌلتحق بكتبٌة
هذا الضابط عالء ومع هإالء الشباب لٌكون بطل االلعاب االولمبٌة لجٌش والصاعقة .ومن ثم
الفرصة التى فعال التاتى الى احد هكذا فى الجٌش لٌكون نائب احكام عسكرٌة عن جدراة ولٌس
واسطة االب الروحى افندٌنا .ومن بعدها ٌظل بالجٌش عن رؼبة الجٌش به حتى ٌصبح ملحق
عسكرى .وهو او حازم رؼم ماوصال له أمر او كوكى ٌرتعد اذ كان امامهم بخوؾ وحب من
االخوة الكبار.وحتى حازم الذى على نفس التواصل معه هإالء الشباب الذٌن هم من عمر واحد
االن له هو وكورى والتقابال هناك خارج مصر فى اى مكان هم فٌه بموعد او ؼٌره..وها هو
أمر ٌصبح نفس الشئ اٌضا ولكنه بعد االلتحاق باالكادٌمٌة الحربٌة وهو ٌمثل الجٌش رٌاضٌا
والمنتخب االولمبى وٌصبح مع هإالء ولكنهم قٌادة له الاختالؾ االعمار وهو كان صؽٌر بٌنهم
حٌن التعارؾ والتراقى بعد ان تخرج هو وهم منهم من كان بدرجة نقٌب ومالزم شباب واالن
قد اصبح المقدم والرائد منهم وهم اصحاب بقوة للكبار منهم هإالء الشباب وأمر وهو ٌلقب
بالصؽٌر لهإالء الراتب ممن تعارؾ بهم سابقا حٌن رإٌته وهو بٌنهم باالسالح ورفٌق لهم
وكوكى وهو الٌقل حب اٌضا فى قلوبهم جمٌعا مثل أمر اول من احبوا ولكن بعد ان اصبح أمر
بٌنهم بطلبهم لذلك والواسطة الكبٌرة لٌكون معهم وهو الٌكون لمثل اكادٌمى االلتحاق بمثل تلك
االسلحة لكنه كاواسطة قوٌة من الضابط قائد المدرسة وطلب التدخل من افندٌنا والكٌان
الرٌاضى له هو أمركان بٌنهم هذا الصؽٌر وكل من ٌرى التعامل معه ٌظن انه اخ لهم صؽٌر
فعال ولٌس اللقب هذا له باأمر الصؽٌر كما فى رواٌات الؽرب المشهورة وهو بالفعل صؽٌرهم
وحشهم الصؽٌر حبٌب كال منهم هم وزوٌهم اٌضا كما اصبحوا هم له جمٌعا ولفرٌدة وللجمٌع
وهم كادوا ٌموتوا على االرتباط بفرٌدة او شرى التى ٌطلب ودها الجمٌع هى وفرٌدة ولكن
النصٌب وهم لهم اخوة اٌضا كما كان حال الشباب وهم ٌرعوا فرٌدة اى وقت فى عدم وجود
احد معها ٌكون هم معها..وهم معها اول وصولها الى القاهرة لتكون الى جوار ابنها واخاها وهو
باالكادٌمٌة وفى العمل فى المستشفى العسكرى وهم حولها كل وقت وهم ٌدخولوا وٌخرجوا
علٌها فى بززتهم العسكرٌة فى سكانها وعٌادتها الخاصة فى شبرا واحداث االٌام هناك اٌضا
.................................
وها هو االن ٌتذكر كل اٌامه بٌن احضانها واالسرة وحتى العالقة التى زادت مع عائلة اللواء
عالء الذى اصبح للواء وبالخدمة حتى االن وزوج ابنته ممن احبابها بصدق والجدٌد من ابواب
الجحٌم التى ستفتح بعد العودة وعودتها وما تحمله فى جعبتها..وهو ٌجلس الى جوار ذلك المارد
االسود والذكرٌات التى لم تنهى ولن تنهى ابدا وكلها قصص من داخل بعضها البعض ومالئى
بكل االحداث وكل وقت تظهر قصة من كل تلك الذكرٌات والتعارؾ وكٌؾ كان ٌحدث الحب
واالرتباط والتعلق حتى ذلك المارد الذى ما ان وقعت عٌنه على فرٌدة سٌدته وهى تدخل قصر
زوجها .اال وهى كانت ؼٌرته علٌها اقوى من ؼٌرة زوجها وهو ظلها الظلٌل فى اى مكان
والٌعرؾ نفسه هو لماذا؟ ٌؽار علٌها اهى عروبة او حب ولكنه كان بالفعل حب ابوى ؼرٌب
لها ولم ٌطمان علٌها اال بعد ظهور وحشها ذلك الصؽٌر وما تاكد منه برإٌة ما حدث وما قد
سمع وماعرؾ عنه وبااحساس سحرة المعرب وما هو مشهور فى تلك البالد من سحر وؼٌره.
والحب الشدٌد لها وهو معها ولم ٌتركها ابدا االقلٌل والوضح انه هنا معها فى مصر كما كانت
ترسل له وٌكون عندها على الفور فى اى مكان هى فٌه وهى التحتاج حماٌته ورؼم انه من
القوى لحماٌتها اال انها هى االخرى تحبه وتبادله نفس حبه .وهو ان كان قد بعد عنها فترة اال
انه عاد لها بعد رحٌل أمر عنها وهم فى لندن فى اخر وقت بعد انهاء دراسته أمر هناك ولما
ٌحصل على شهادة التخرج التى تحتفظ هى بها له وعدم ضٌع السنوات علٌه وهى ترسل منها
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نسخة الى هنا الاحقٌته فى الدرجة العلمٌة والعملً..وها هو ٌجلس الى جوراه على ذلك الرخام
لتلك الدرجات التى تصعد لمدخل ذلك الباب االمامى وهى مثل لوح من الثلج فى ذلك البرد
.وهو لم ٌنهى من افكاره وراسه كل تلك القصص فى حٌاتهم ولن تنتهى ومنها حكاٌات ذلك
المارد معها ومعه اٌضا وهاهو قد اعتدد على تلك الجالسة فى ذلك البرد او اى جو طالم هى
بالبٌت او احد من النساء معها موجود فهو ٌظهر .واالن ٌرى شئ اخر حٌث تلك زوجة البواب
تلك وهى تشاركه الجلوس ولكن بعٌد عند البوابة الرئٌسة على كرسى من البالستٌك الى جوار
حجرتها تلك ولٌس معها زوجها وكؤنها نوابة حراسة ولكن االمر ؼرٌب حٌث وجهها الذى به
االسرار واسرار لٌست عادٌة ولكنها تحس انها اٌضا صناعة سٌنما فرٌدة التى من المفروض
ان تكون لها مدٌنة انتاج اعالمى كما هو حال هٌولود ولٌس اى انتاج سنمائى وهى كما هو
اسرار عالم الؽرب وصناعتهم الحربٌة وؼٌره من كل افعال تؽزو العالم .واٌضا الحب الذى
الٌختفى على من ٌقع فٌه ونظراتها تلك كما لو كان فى فرنسا او اى بلد اروبى او امرٌكى حب
والزواج وكل ماهو االن من خٌانة فى كل مكان واالهم ان مثل ذلك المارد له من ٌحبه فعال لما
هو الحال فى كل مكان ولٌس الخارج فقط وهو كما لو كان مثل من ٌستخدم فى تلك العصابات
فى االفالم وهو فعال ذلك ولكنه فعال عندم تقترب منه وتعرفه تحبه اذ عرفت كٌؾ تكسب قلبه
كما حدث معه فى ذلك اما عن حب فرٌدة فهو من احبها وقد احب أمر من كثرة ما سمع عنه
منها ومن زوجها ومماراى هو بنفسه من قوة ورجوله وما قدم له أمر فى اول تعارؾ ثبت فٌه
شهامة العرب معه واٌضا مماراى من تعامل فرٌدة وهو وهى مع بعض وكٌؾ هو اهل لكل
امانة مع سٌدته تلك التى ٌؽار علٌها .ورؼم ما كان ٌعلم من سرعجز زوجها الجنسى ذلك السر
الذى كانت تحتفظ به .وأمر الذى كان ٌسعى لعالجه بنفسه .وذلك المارد الذى لم ٌرى اى
استؽالل لذلك االمر وهى لٌست تخونه كما هو طبٌعة االمر ولٌس حٌاة الؽرب تلك وانما وهى
حولها شباب ارإع ماٌكون وهو ٌراهم واحد تلو االخر وٌتعارؾ بهم .وهى معهم بٌنهم اخت
لهم هإالء أمر ومن بعده زمٌاله وهم ابناء لها وكل الحفاظ علٌها كما لو كانت ام ولٌس اخت
ولم تهتز امام اى اؼراء .حتى زوجها الذى عند شفائه على ٌد هإالء االوالد الرجال بحق .لم
ٌتهنئ بحب تلك الفتانة ولم ٌمهله القدر حتى ٌذق من حالوته
...........
وها هو ٌخرج أمر وٌجلس الى جانبه دون ان ٌلتفت هو او ٌتحرك ذلك المارد والٌنظر من
خرج وتلك الكالب تجرى لترحب به الحٌب قلب سٌدتهم بحب وهى تداعبه وتلك االنثى وهى
تقؾ لتكون بٌن احضانه كما لو كانت انثى حقٌقة وحضانها لٌس ؼرٌب علٌه وهو ٌجلس الى
جوار هذا المارد الذى اخذه تحت زراعه وبٌن احضانه وأمر ٌقول له وجه الجامد وعلٌه تلك
االبتسامة
_حبٌك ال تحبه لو كان عبد نوبى..وتلك الكلمة لقصه مشهور عندنا ولكن هى من القصص
المشهوره ومعرفه فى العالم العربى وشمال افرٌقٌا من رابط القصص التى ترابط العرب مثل
ابوزٌد الهاللى سالمة وارتباطه بالمؽرب العربى والزانتى خلٌفة ملك تونس والجزائر وبالد
البرر ابن الملكة الجانٌة فى تلك القصة من روائع القصص الشعبٌة التى كانت تروى على لسان
الرواى قدٌما والسٌرات الشعبٌة
والمارد ٌقول له بكل صوت عمٌق قوى مالئى بالخشوع
_والعبد ما ٌحب والٌتحب..فقال له أمر
_العبد حب وقال احلى كالم فى الحب وبٌدرس كمان فى االدب والشعر العربى ربى وربك
 هلل..فقال له وهو مازال بٌن احضانه
_والعبد هلل اكرم واشراؾ مافى الدنٌا وهى دى الحرٌة مش عبودٌة تلك المتاع
نعم هو عرؾ حب  هلل والعبودٌة الحقٌقة المالئى بالنقاء بعد ان كان قددخل عالم البلطجة
والجارد فى المعرب ومنها وهو ٌذهب الاسبانٌا وٌدخل عالم الدعارة الممنوع هناك ومن بعدها
فرنسا وهوكان لٌس قواد انما جارد وتادٌب اى فتاة اوامراة او من الٌدفع حتى التحاق بالعمل
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مع ماجد زوج فرٌدة ولكنه عارؾ حب  هلل حٌن وقعت عٌنه على سٌدته الجدٌدة .وهذا الحب
الربانى لها ومن بعد وهو ٌرى كل تقئ على أمركلما ازاد قوة كان ٌره ٌزاد ورع اكثر وكل ما
وقعت عٌنه علٌه كان ٌره ٌزهد وهو ٌستعؾ عن كل ماهو لذة موجودة ومتاحه حوله والجمٌع
ٌعجب فى ذلك االمر حتى كانت التجربة لهذا المارد بعد ان نج على ٌد أمر وجراحة فرٌدة وهو
ٌتعلم من أمر الدٌن والصالة حتى اعتزال الدنٌا وتلك االعمال واصبح عمله مرافقة فرٌدة
كاظلها طول ماهو بعٌد عنها صؽٌرها هذا او امال او الشباب ورؼم ان ماجد كان ٌؽار علٌها
بقوة من هذا المارد االانه هو احساس فرٌدة بحب ابوى نحوه وما ادخله له أمر فى قلب ماجد
من عدم الخوؾ منه .وفعال كانت الؽٌرة على فرٌدة بداءت تزاد من زوجها من كل من حوله
وباالخص حٌن بداء السإال وطلب ظهورها معه والتعارؾ بها من طبقات المجتمع كله الذى
ٌتعامل معه واٌضا من بداء ٌتعارؾ به من كثٌر من كل االمكان وبسبب تلك العمة التى كانت
فعال من بئر شر ولكن لٌس مثل امها ولكنها كانت احد االزراع لدودى فعال كما عارفوا بعد ذلك
حتى بداء الخوؾ ٌدخل قلب ماجد وهو ٌستعٌن باأمراواالخوة و شرى فى فرنسا ورجال افندٌنا
اى احد الٌنقطع وجودها فى المنزل من هإالء االهل ان كان امر ؼٌر موجود والتصدى لتلك
العمة حتى انه كاد ٌنهى كل شئ للعودة الى مصر بعد ان اقتراب من الشفاء وكى ٌتمتع هنا
باالهل واالخوة وكل ما جمع وحضن تلك الزوجة الجملٌة التى لم تجرح مشاعره ابدا اى وقت
واخواتها الرجال التى تربت بٌنهم وهم ٌتصدوا لها تلك العمة .حتى مات فى ذلك الحادث ولم
ٌرتكب ذلك المارد الخطٌئة اال تلك المراة وهى تجعله ٌؽتصب تلك المراة انتقام وهو ٌقتلها من
اول ما نام فوقها وجمعها انتقام منه فعال لحب تلك السٌدة التى كان سٌضٌع شرفها لوال تواجد
اخواتها هإالء الشٌاطٌن بكل معنى لما هم علٌه وعمرهم الصؽٌر وكل افعالهم تلك فى القتال و
فرٌدة تكمل خطة االنتقام بانه ٌؽتصب تلك السٌدة التى كانت تكن لها كل عدوة وكره من
رإاٌتها االولى لها وهى طول الوقت تشتعال بالؽٌرة والشئ لها اال انها تراها تمارس الزٌلة او
تدخلها الى ذلك العالم او على االقل حٌاة لٌالى بارٌس او تفعل معها اى شئ حتى وهى تفلت
منها فرٌدة اال ان اوقعت بزوجها وبها فى شرك السفر الى جنوب افرٌقٌا والمصٌدة التى كانت
معدة لهم ومقتل ماجد قبل ان ٌتدخال الشباب وان ٌرى ما مكان سٌفعل بزوجته من اؼتصاب
وتصوٌر مع زونجو افرٌقٌا..وبعدها هذا المارد وهو ٌعود لبالده من جدٌد وٌعمل فى اعمال
الحدٌد والبناء الشاق بكل حب حتى وصلت له فرٌدة بعد العودة الى امها الٌكون الحارس والعم
للبنات بعد رحٌل كوكى ومن قبل امر وها هو هنا لٌكمل نفس الدورمن جدٌد وهو االمان لهم
والخوؾ منه كارجل بٌن تلك السٌدات التى كانت قد اعتادت ان تعٌش مع رجال دائما ولكن
حراسة و الحب لهم فعال لما كانت علٌه فرٌدة من تعامل مع الكل بذلك الحب والحنان الحذر
وتلك االم وهى تجعل من حراسها كلهم حب لها والتلك البنات التى كانت كما لو كانت بنات
هإالء الحراس والخادمات ..واالن وامر ٌقول له
_جعفر وحشنى بجد
_موالنا الصؽٌر اكتر ومن جدٌد مع جعفر وبٌن احضانه
_والجن شاٌؾ كدة علنى
_خالص الجن راح تنطارد شر طاردة لما موالنا ظهر طارد االشباح والشٌاطٌن
_وجعفر
_جعفر خالص عجز لكن الروح كانت بحالوتها لحد ما ٌسلم السٌدات وفعال النهارد كانت
الروح عالٌة لما شافت حبٌبها موالنا..وهو ٌضمه بقوة وٌكمل
_ وحشتنى كتٌر موالنا..وكان كلمه كله مكسو ومعظمه باللؽة البربرٌة المؽربٌة ومن ثم كان
بداء الحدٌث الٌاخذ شكل اخر فى تلك اللٌلة الطوٌلة التى بهذا االحساس من طول كى تناسب كل
ماهو من ذكرٌات واحادٌث وتخطٌط فعال وكؤن االمر الشئ وهم ٌدخلوا اوال فى احادٌث
ذكرٌات عن الحٌاة مع تلك السٌدة االم الرهٌبة وما كانت تفعل بهإالء الصؽار الشباب وما تفعل
فٌهم اٌضا وكؤن لٌس هناك اى شئ ٌعد وٌدبر وٌدوربوضوح العٌن المجردة ولٌس فى الخفاء
389

الجزء االول

حد الموس(حبيبتى)

كؤنه استهزاء بعد الظهور ومن قبل بفرٌدة تلك وامها الرهٌبة وهذا المارد نعم كؤنه استهترار او
هو من افعال فرٌدة وتلك االم ولكنه كان قد بداء ٌستفز فعال حٌن كانت ذكرٌات اول للٌلة له فى
قصر تلك االم فى لندن وبداٌة تلك الحرب من اول قتال له وحده امر ومن ثم دخول رفٌقه وقتل
هإالء الخوارق بطرٌقة التى التنسئ ابدا وٌظل الثار لها وتثبت انهم مهم االشٌاطٌن انس وجان
اٌضا.والٌنتهى اال بمزٌد من ارقة الدماء وبحور الدماء التى كانت فرٌدة ترسم منها النقوش بتلك
الدماء على قدمٌها كما لو كانت من عالم مصاصى الدماء ولكن الذكرى كانت هنا بعد ان كان
بٌن احضان تلك االم وتلك اللٌلة التى جعلت من كل رجالها الرعب من هإالء الصؽار وحتى
اعداء واحباب تلك السٌدة..وقبل ان تكون الذكرٌات لٌحكى فٌها هذا المارد كى ٌخرج من هم
شئ معٌن او احس خوؾ على ؼٌر ماتعود ان ٌعٌش فى اصعب من ذلك مهم كان سٌحدث هنا
اللٌلة .فهو فعال الشئ مثل ما كان ٌحدث بالخارج النه هنا بمصر ولٌس اى مكان او اى ساحة
حتى مثل ما ٌحدث فى دول حتى مجاوره ولكنه هنا هو االنطباع بشئ مثل ما ٌحدث على االقل
فى تركٌا وهذا السائد من ذلك الجو الذى ٌجعلك تحس ان االمر قد اخذ هذا الطباع التركى وهو
ٌساله أمر
– جعفر عجز بجد..فقال له المارد
_جعفر عجوز ومصدق انك خالص هنا حتى وهم بٌعلنوا انك ظهرت وراح تكون معنا مكنتش
مصدق اال وانت بٌن احضانى حتى والنار مولع فى ازاى حبٌبى وموالنا الصؽٌر ادامى ومش
عارؾ اضمه لصدرى..وهو ٌتحدث بتلك اللكنة التى التفاهم بسهولة اال من ٌتعامل وٌعشر قوم
هإالء سكان البالد المؽربٌة كلها واالكثر وهو ٌدخل بعض تلك الكلمات اللؽة البربٌة فى معظم
حدٌثه كله اال فى قرات القرأن حٌن كان ٌسهل علٌه أمر ذلك بالقراءة المعروفه فى تالوة القران
من قراءت (طالون) وهى القراء للؽات اهل المؽرب ومن القرائات الشائعة مثل (ورش عن
نافع )التى ٌقراء بها القران وؼٌره من القرءات السابعة المشهورة وهو قد تعلم ذلك وباالخص
مع كثرة سفره وتجوله فى البالد وهو ٌعشق ترجمة كتاب  هلل الذى الٌفراق قلبه الذى كان سبب
فى كل كسب لحب وصداقة وامان الكل وهم ٌإمنه على انفسهم ..فقال له أمر وهو ٌنظر الى
تلك زوجة البواب التى تجلس فى هذا البرد ونظرها لم ٌنزل من على جعفر هذا وحتى
بعدجلوس أمر الى جوراه وهى لم تكن بنوابة حراسة او ؼٌره ولكنه حب ظهر الٌخفى وفى شئ
ؼرٌب ومعها سرها كما هناك االسرار من ذلك االمر وتلك اللٌلة وكؤنها ترٌد الحب والخٌانة
بشكل علنى لكنهوحب فعال لما تقول عٌنها وهى تجلس نعم بعٌدا لكن لؽة العٌون الواضحة
وذلك الجوالبارد وجعفر ذلك كما لوكان صنام وهى طبٌعته انه مثل الصخر كما عرؾ
عنه..وأمر ٌقول له
_العبد حب واتحب..فاردعلٌه وهونظره الى االمام ولٌس علٌها تلك المراة وهو ٌشبه هإالء
الشباب فى قوة االرادة وعدم االنزلق وراء الشهوات وهى تفتح له بابها فى كل مكان من اول
مابداء العمل فى المالهى اللٌلة ودخول عالم البلطجة الذى فرضته علٌه االٌام وما له من صفات
القوى التى من بها  هلل عزوجل علٌه وهونعم استخدامها فى كل شر اال انه دائما كان الٌفترى
على عباد  هلل والٌذهب لحرم اال قلٌل لما كان العمل او لطلب منه ذلك الشئ كاجزء من عمله
مثل افراد االمن القومى وكما حدث فى طلب قتل تلك المراة واؼتصباها من فرٌدة امام اعٌونهم
جمٌعا ومن معها وهو ٌنفذ كما لوكان جندى ٌمتثل الامرا وؼٌر ذلك وحتى النساء فى فرنسا
واٌضا وهو ٌنضمام الٌهم فى لندن ومع تلك االم لم ٌعاش االبكل احترام وكسب للقلوب كما هو
حال الشباب واال لم ٌدخل قلب امر من اول لحظة وهو ٌحس ان فرٌدة فى ؼٌابه مع هذا المارد
االب حتى باقى الفتٌات التى كانت ترتاح معه وهذا االحساس منهم وحتى تلك االم رؼم وجود
هذا الٌهودى معها طول حٌاتها من بعد قصتها المإلمة تلك التى الترٌد فرٌدة ابدا معرفتها حتى
من تإامها وان كان امر من عرفها كلها ضمن ما ٌحمل من اسرار واكثر مما تعرفه تلك التإام
اٌضا وهو الٌقوى ان ٌفتح مع فرٌدة اى شئ فٌها كما هى اٌضا التحكى معه اى شئ عن امه
.وحتى تلك التإام التى كبرت بٌن احضان هذا الٌهودى الصادق فى حب تلك السٌدة االم ومن
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بعد مارى وهى معهم وهم انفسهم هإالء الشباب والحب الذى رابط بٌنهم وبٌن ذلك وهم ٌروا
منه علٌهم كل خوؾ وحب بصدق ولٌس من اجل تلك االم فى شئ ؼرٌب مع العلم انه لٌس
ٌهودى مصرى من هإالء الٌهود الذٌن كانوا ٌعشقوا مصر واهلها واخذوا طباع بلدهم مصر
وظلوا بها الى اخر وقت الٌرٌدوا خروج منها وهوٌقول ألمر
_ العبد عبد لمواله
_ربى وربك  هلل..هنا اخذه ذلك المارد بٌن احضانه وهم جلوس بقوة وهو ٌقول له
_موالى الصؽٌر وحشنى واخٌرا رجع.جعفر خالص عجز وٌخاؾ على اهله من النساء والٌعلم
ان كانت قوه سوؾ ستاعدة ان ٌحافظ علٌهم وهو ٌؤمل من  هلل الرب ان تعود..فقال له أمر
_حبٌك ال تحبه ولو كان عبد نوبى
_الحمدهلل على عبودٌة الرب والاله سوا هو ربى الشرٌك له
_العبد حب واتحب وقال احلى كالم فى الحب وشعر ٌقوله كل العشاق..وكان الكالم له معنى
بٌنهم كما كان ٌجلسا مع بعضهم البعض وهم فى للٌالى السمرا او هم وحدهم فى حب  هلل او
للحدٌث عن ماكانت تلك االم والتإام ومارى تحب سماعه من كل امور دٌنٌة لٌست فى االسالم
فقط وانما ماكان ٌرابط من قصص الانبٌاء ومعهم اٌضا هذا الرجل المخلص وكلهم فى حلو
الجلسة او لشربا الشٌشة مع بعض هم الثالثة هو وصدٌقة وهذا المارد وحتى اٌام فرنسا وهو
ٌرافق أمر كما ٌفعل مع فرٌدة واالن اللٌلة ومنظر تلك التى تجلس وكؤنها فى حراسة تلك البوابة
التى التحتاج حراسة او نوبة امنٌة ولكنها تنظر بعمق لهم االثنان وتلك الكالب التى تجلس
حولهم دون حركة بالفعل كما لو كانت هى خرجت من قصص واسطٌر الؾ لٌلة وما كان فى
تلك الحكاٌات وهى تتنظر دورها او هى من اتباع فرٌدة من اهلها من الجان ولكن كان المارد
ٌقول له
_فاكر االؼنٌة ال كانت سٌدتى بتحبها
_ستك كانت ومازالت بتحب كل االؼانى القدٌمة بتاعت عصرها
_ال االؼانٌة ال تلٌق بجو اللٌلة..وهو ٌنطقه بتلك اللؽة الخاصة به فقال له امر
(فاٌز احمد) وقعد معى ٌاها لدرجتى اللٌلة فٌها ال فٌها_ٌعانى موالى مش عارؾ
_عارؾ اٌه .انتم وانت ال عارفٌن اها كل شئ زى ما بٌقول المثل عندنا الجواب من عنوانه
ٌعانى موالى عارؾ وفاهم كارجل عسكرى_بس تفتكر ٌعانى فى حد ممكن ٌعمل حاجة مع ستك وهى معروفة وال ..ولم ٌكمل..فقال جعفر
_فى كتٌر بس زى ما العسكرٌة علمتك والدنٌا كمان لما تحب تهاجم قوة مهم كانت والمكانش
اى حرب تكون والحتى االفالم لما بتطلع الجبارة من اجناس مختلفة ومن كل قوى وبرضة
بٌتؽلب علٌهم بشراو من اقل قوة
_ٌعانى دا االفالم وبرضة االفالم بٌتجٌب ابطال عجزوا زٌك وبٌعملوا احلى بطوالت
فٌها االٌام دى
_دى افالم
_طب لما هى افالم انت عوز تطابقها لٌه وانت عجزت والراح تعمل بطولة زى سلفستر
وتعمل رامبو الجزء الرابع وال المرتزقة
_أل رامبو هو الددوب صحابك ٌاترى راح ٌكون معنا اللٌلة الدوب الروسى االبٌض
وكان ذلك ما كانت اطلقت على صدٌقه تلك االم دودى علٌه وهى تدلل فٌه من اول رإاٌته وهى
تفعل فٌه وفى شعره كما لو كان ابنتها الرابعة بعد مارى وهى كما قلنا من قبل انها كانت
تستعوض فٌه االمومة معه وهى تنسق شعره وما تفعل معه هو وامر من امومة لم تعشها بصدق
فقال له امر
_معرفش الدب اكٌد مش عارؾ او عارؾ اواالخر مطلوب زى ماهو واضح من اللٌلة والٌوم
هو اٌه الحكاٌة هى حرب وحتكون هنا
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_اعتقد ان سمعت كلمة زى ردى دا فى النهاروهى الحرب جدٌدة علٌك..ولم ٌتؽٌر وجه أمر من
الرد الذى سمعه من بطة فى النهار على كلمته تلك وهى تقول له نفس الرد وهو ٌرد على هذا
المارد
_الواضح ان االمور فٌها شى تانى ٌعانى من االخر ال جاى شٌاطٌن عشن تتعامل مع الشٌطانة
ال هنا وال معها برضة مش شٌاطٌن
_أل وانت الصادق عشن ٌتعاملوا مع طارد الشٌاطٌن كلنا هنا محدش راح ٌعمل حاجه
وال حتى ال معك ال متواصلٌن طول الوقت..وهو ٌتحدث بتلك الجملة كلها باللؽة البربرٌة
وجه كله جامد وٌنظر الى تلك المراة الول مرة حتى قال له أمر وهو ٌنظر الى نفس المراة
_لما اللٌلة كدة وانتم هنا وهى عارفة وانتم عرفٌن بكل شئ اٌه منهتوش الكالم لٌه من بدرى
وستك الكبٌرة الراس ال حتى من ؼٌر قوة فرٌدة فى اٌه انا حس ان الخطة لهجوم اللٌلة
انتم ال عاملٌنها مش ال راح ٌهاجموا اٌه هو فى اٌه
_صدقنى سٌدى اللٌلة بجدة تحدى زى ما الفار تتحد االسد زى الفكهات ال كنت انت والدوب
بتقولها ونضحك بعد ما نفاهم الفكهات دى مثل فكهات الحمار الذى ضحك بعد اٌام من نكتة
القرد حٌن فاهم وانا اعتقد انك عفوا لٌس من سٌخذ وقت لفاهم انها اللٌلة بها شئ اخر لكل لم
ٌعرؾ ان ٌفعل شئ مع سٌدتى الصؽٌرة التى مازال من بالخارج الٌحاول حتى ذكرى اسمها
حتى الٌصب بالرعب لمجرد نطق اسمها وتلك السٌدة الكبٌرة التى الٌرٌد احد ان ٌذكر اسمها
حتى الٌتذكر سواد اٌامها..فقال له امر وكاد ان ٌخرج عن شعوره وهو ٌنظر له بؽضب
_ال واضح انك عجزت انت بتنقاد نفسك عم جعفر
_عمك جعفر قال اول الكالم انك عسكرى لو ان طلب منك تعمل اى مهمة خلؾ خط العدو
او عملٌة فى اى مكان من اقوى االمكان ولما ٌكون اها انت الضابط المهندس حتى مش ضابط
الكوماندز او أمر تربٌة الشٌاطٌن ال اقوى من شٌاطٌن سٌدتى الصؽٌرة والكبٌرة
ها ماذا االمر؟ هل تفاهمنى سٌدى وموالى اما هل انت ستكون حما..ولم ٌكمل خجال لٌس من
شئ ولكن فعال من حبه له ولما كان ٌحس بقٌادة هإالء الصؽاررؼم كل مرح كانوا فٌه وبهجة
اال انهم فعال مثل كل قائد ان كان هو او صدٌقه الدودب الذى كان ٌحب ان ٌسمع تلك الكلمة
منهم فقط او من كل من معه من االهل بعد ان وصلت لهم وان كانت ام حسن من اطلقها علٌه
اوال واالكثر وهو ٌرى قوة شخصٌة االخوة الكبار وهم بالفعل كما لو كانوا قادة عسكرٌا رؼم
انه منهم الطبٌب الذى كان حازم وكورى الذى كما لو كان عسكرى من ٌومه وهو المدرب
والمرعب المحبوب واالجمل حٌن تعارؾ بزوج شرى ذلك الشرطى ذو االخالق التى التقدر
وهدوء االعصاب اما تلك الزوجة الوزٌرة والكل الٌحس فعال انهم مختلفٌن عن بعضهم البعض
وان فرٌدة تلك العالمة ولٌس الطبٌبة ذات القدرات الخارقة انها تختلؾ عنهم بل هم جمٌعا كما
لو كانوا بنفس القدرات واالختلؾ فى اشٌاء ولكن كال منهم ٌملك من قوة..فقال له أمر
_اٌه كمل حمار فعال حمار وصلنى الفاهم بعد شرحك..فاخذه جعفر فى احضانه .وهو ٌقول له
_العفو موالى انت ال فٌك بس من فراق وااللم هو ال سبب فى ال انت فٌه بس انت عارؾ
والكل فاهم ان االمرهو السرعة والمباؼتة ودلوقتى انت شاٌؾ اٌه
_تانى شاٌؾ انا شاٌؾ ان ستك وال معها هم ال حطٌن الخطةوعارفٌن اٌه ال راح ٌحاصل
واوضح ان..وسكت وهو ٌنظر لتلك المراة التى بداءت تحرك وتقوم من مقامها وهى تتجه
نحوهم وكانها كانت تفكر فى ذلك االمر ان تتجه لهم ولكنهم االثنان كان الٌزال فى نظرتهم ولم
ٌهتز لتحركها فى شئ ؼرٌب منهم االثنان او احساس بتلك القوة التى ٌتمتاعا بها..وهى اٌضا
تتجه نحهوهم وهى التزهل مما ترى علٌهم وهى رات من قبل قوة ذلك المارد فى التعامل
ورإٌة قوة أمر حٌن دخل علٌهم وأمر ٌكمل لذلك المارد
_الٌفل الحدٌد اال الحدٌد..فنظر له المارد وكانت هى تلك المراة تقترب منهم
_نعم القول والرد وما فى الراس لك انت االن..فقال له أمر وهو ٌنظر له
_طب وهلل زمن زمان زمان وهلل .فاكر
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_طبعا الفتوة (فرٌد شوقى) االستاذ فى الفتوة واللٌلة تنقلب والفرح ٌبوظ وكرسى فى الكلوب
وهو ٌقولها بعامٌة مصرٌة وانفجار االثنان فى الضحك..وجعفر ٌنزل بٌده التى تشبه المطرقة
على ظهر أمرحٌن كانت تلك فوق راسهم وهى ترى قوة الضربة تنزل على ضهر أمر الذى لم
ٌهتز لها وان كانت تلك الٌد حٌن تنزل حتى لو فى تهرٌٌج مع من كان ٌعمل معهم او على عدو
ترك اثر وهو ٌتعامد ذلك االن امام تلك وماكانت دائما فرٌدة تجعله ٌفعل ذلك امام رجال زوجها
او امام رجال تلك االم معه هو وكوكى وتهرٌجه القوى معهم هم فقط الذى الٌستطٌع اى احد
تحمله وهم مثل مداعبة الحٌوانات لبعضها وهى تظهر القوة للجمٌع .واالن نفس الشئ وحٌن
كان ٌقول له ذلك المارد وكانها لم تكن تلك امامهم االن..وهو ٌقول له
_موالى عامل العن ما ال ممكن ٌتعمل وهو فى اكتر من الؽناء فى اسرائٌل انت واصحابك
فاكر..وهنا وهم على نفس الضحكة وازات حٌن ذكرى تلك القصة التى كانت من افعال تلك االم
دودى وهى تستؽل امكانٌتهم وماحدث بعد احٌاء حفلة الزواج الابنة البرفسٌر الٌهودى وهم
ٌشعلوا الفرح وانهم من الٌهود وما ذكرنا فى تلك القصة وبعد ان كان الطلب علٌهم فى كل حفلة
واالكثر وهى تتفق على حفلة فى اسرائٌل وتخطر بهم ولٌس من اجل مال ومكسب ولكنها كانت
ترٌد السخرٌة من بعض الٌهود واالكثر ان ما ذهب للتك الحفلة التى كانت مهرجان كبٌر ومع
اكبر مؽنى والفرق الٌهودٌة وفى تل ابٌب نفسها وهو وصدٌقه والعن ان الفرٌق معهم كانوا
مصرٌن ومن فرقة الصاعقة والمتعهد لهذا المهرجان كان ٌهودى مؽربى والكل ٌظن انهم من
فرٌق الجٌش االسرائٌلى او مرتزقة الٌهود الموجودٌن فى العالم وصورهم مع اكبر الفراق وهم
كعازفٌن والحفالت المشهور فى شمال افرٌقٌا من الجزائر وتونس والمؽرب واشهر المطربٌن
مثل الشاب خالد وراشد ولم ٌصدق احد ان هإالء مصرٌن وان كان منهم من داخل على البعض
انهم من اصوال مصرٌة وتلك االم معهم ال تفرقهم وهم الٌهتموا بشئ ان كشاؾ امرهم وهو
المطلوب كان ان ٌنكشؾ امرهم واال مافائدة ماترٌد تلك االم ولكن اٌضا االمر كان فٌه شئ من
امور من االمن هنا واالجمل ان بعد ذلك االمر كان علٌهم الطلب الاحٌاء مهرجانات فى
اسرائٌل ولبعض الٌهود فى امكان اخرى وبالد اخرى ورؼم رعب فلاير تلك التوام ومارى
والرعب الشدٌد من كل من علم بما ترٌد فعاله تلك االم وحتى ذلك الٌهودى الذى ٌعمل معها
وبعض هإالء االعداء لهم من هإالءالبرفسٌرات الذٌن كان الكل فى حٌرة من العدواة التى كانت
بٌنهم واٌضا تلك الصداقة والحب لهوالء الصؽرٌن والٌعرؾ احد كٌؾ ذلك واٌضا حب وبٌنهم
دماء ولٌس اى عداء
..........
وهنا تنبها على صوت تلك وكانهم اٌضا الٌحسوا بوجودها بٌنهم او التظهر بعدم االهتمام اال
حٌن تحدثت وبكل ثقة وثابت انجذاب له أمر وهى تقول له الامر
_الباشا ماٌؤمرش بحاجه..بكل لؽة عامٌة وجهها الذى مثل كقرص الشمس وعلٌه بهجة واضحة
وجمال ظاهر وأمر ٌنظر لها وهى بكل ثقة تقؾ وهو ٌقول لها
_ماٌؤمرش علٌكى ظالم..فنظرت له وابتسامة بقوة وهى ترٌد ان تظهر شئ من نوع الفرحة
وهى تقول له
_ظالم خالص انتهى وقته من ساعة مدخلت اللٌلة..وهى بوجهها متورد علٌه ابتسامة تمالء
وجهها فقال لها أمر وهو الٌرى اى تؽٌر على وجه جعفر اى شئ كما هو المعتاد له ذلك
الرجل
_طلبتك ٌعسل ال زى فالحٌن السٌنما عندنا..فقالت له وهى تزاد ابتسامة اكثر
_ما احنا فى سٌنما ومش اى افالم وبرضة انا فالحة قروٌة مش من المدٌنة
_انه مدٌنة باء لبنان والسورٌا والكلها الشام وبالد الجمال ال انتى منها طلبك ٌعسولة اٌه عوز
اٌه االمان وال انا ال اطلب منك االمان
_هو انت هنا عشن انت ال تطلب االمان والكل عارؾ انك راح تطرد الشٌاطٌن فعال انت زى
ما الكتاب قال..وهى فى خبث فى تلك الكلمة وهى تؽمز بعٌنها وهى تكمل له
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_االمان انا مش دا طلبى انما طلبى انت حساس به وعارفه طول حٌاتك وخد بالك ومن ساعة
ماعٌنك وقعت على وحس بى اٌه طلبى..فقال لها وهو ٌبتسام لها بعد تلك الرسالة من بٌن
السطور
_ وانه كتاب ال قال على الكتاب المقدس والكتاب فن الطهى بس واضح انك معرفتشى ان
طلبك دا مٌعرفش ال الحالل ومٌعرفش شؽل ال انتى..ولم ٌكمل..وهو ٌنظر لها بنفس الخبث
فقالت له وهى مازالت على نفس االبتسامة
_  هلل علٌكى ٌاباشا وخفة دما المصرٌن ال انا دلوقتى محسبوبة علٌهم من الفالحٌن
طب تحب شوٌة شاى من اٌدى حبر عشن ٌعلوا الدماغ شوٌة والنكمل كمان عشن تعرؾ اكتر
عن طلبى برضة
_شاى من اٌدك انتى وطبعا السكر كفاى لو بس كان صبعك ال راح ٌقلبه مش المعلقة
وطلبك معروؾ مش كمٌاء ٌاابلة المدرسة..وكان الكالم المكشوؾ االن الذى ٌثبت من هو فعال
ولٌس اى راس وهى فى اشد االعجاب به فعال وكما كان لها واضح انها تفعل هى االخرى كما
فعلت معه بطة والمعرفة السابقة من السمع عنه حتى لو هى من االعداء ولكن االمر انها
ستكون مثل بطة ولٌس شعور وانما احس العسكرى المالئى بكل تحفظ..فنفجرت فى الضحك
وازاد معها برٌق وجهها واسنانها الجمٌلة وهى تظهر كما لوكانت لإلإ وجهها الذى الٌحمل اى
طبٌعة لشر ولكن لٌس اى نوع كما احس من اول رإاٌتها وهى تقول له بنفس المكر والدهاء
الذى كما لوكانت فعال من تلمٌذات تلك االم ومن ٌعمل معها لٌس فى عالم اللٌل وانما فى
االعمال االخرى ولٌس من تلمذاة افندٌنا او شرى بل اكثر وقد ٌكون االمر به فرٌدة وشؽل
الكمٌاء اساسا الطب .ولكن ! جعفر بداء علٌه القلق وكانما اراد ان ٌنهى ذلك الهزل وهو ٌنظر
وقبل ان ٌبداء فى طرٌقته فى التعامل التى تعود من بالبٌت ان ٌراها منه فى وقت معٌن كانت
هى تمشئ وتعطى لهم ظهرها بكل دالل ونظرها كله على أمر وهى تبسام له وقالت بصوت
مسموع
_اللٌلة بتعتى انا..كما لو كانت احدى العهارات وانصرفت دون تعقٌب وأمر ٌنظر الى جعفر
الذى تؽٌر وجه وهو ٌرى ابتسامة أمر العرٌضة فقال له جعفر وهو مقلوب الوجه
اٌه ٌاموالى الحفلة راح تبداء خالص.ومن اولها اهى تلك الجنٌة تبداء هى وتلعب علٌكفقال له أمر وهو على وجه االبتسامة مازالت
جعفر ال فى حفلة والاى شئ وراى لو فى حفلة الانت وال كلبك دى راح ٌنافع لكم دوروراى فعال اختفى دلوقتى انت وهم زى ماانت المارد والعفرٌت ال بٌظهر وٌختفى ومحدش لحد
دلوقتى لو انت معتقد ان بٌعرؾ مكان لك زى ما االحٌاء لكل او انت باء وستك وطروق
العفارٌت بتعاتها دى وفعال وموصلش لها حد لسة ٌبوء االفضل االختفاء وحاالعشن تبداء اللٌلة
ال مش عوز تعدى دى اما صحابتك دى وحدة من تلمٌذا الشٌطان سواء ستك الصؽٌرة او
الكبٌرة او حتى االعداء ٌاله عشن نبداء باء عشن جابت اخرى..وهو ٌنظر فى عٌنى جعفر بقوة
الذى لم ٌعقب بشئ بعد تلك النظرة التى بها مابها من معنى وفاهم وهو ٌرى الحدٌث مع تلك
وٌتاكد ان معه فعال جان او طرد الجان والقائد االن ومسإل..وبداء جعفر الخطة التى مجرد
نظرة فقط قام بعدها جعفر وهو ٌنظر نحو البوابة بكل قرؾ واضح ومكشوؾ كانها رسالة لمن
ٌرى انه ٌنفذ امرا على ؼٌر استحاب منه وان أمر االن فرٌسة سٌقع فى شرك تلك الجنٌة وأمر
ٌمسك ٌده بقوة وهو ٌنصرؾ وتسٌر الكالب حوله..وانصراؾ جعفر من خلؾ المبنى واختفى
فعال كما لو كان عفرٌت ٌظهر وٌختفى ولم ٌتعقب احد اثره النها كانت تلك المراة تعود وهى
تحمل صنٌة بها اكواب الشاى الثقٌل وتجذب لها كل االنظار واختفاء جعفر الذى لم ٌعرؾ احد
كٌؾ اختفى من المراقبة فى ذلك الوقت فعال حٌن كانت هى تجلس الى جوار أمر ملتصق به
وتود ان تكون بٌن زراعه كاباقى السٌدات وهى تمسك بكوب الشاى تقدمه له وهى بوحهها ذلك
الجمٌل وتلك الحسنة التى اسفل شفاٌفها فى الٌمٌن كما هو حال اهل الشام وذلك الحسن منها
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وجسدها الرائع ذلك وهى تصرح له بما فى نفسها من ذلك االحساس كما كانت بطة فى النهار
وهى معه فى المقهى وهى تقول له بكل دالل
_تعرؾ ٌاكابتن كان نفسئ اكون تحت دراعك دلوقتى وٌارٌت دا ٌحصل بجد بس اقول اٌه
القلب باء والعشق بس انت عشق تانى احلى عشق وهو االمومة..وهى تنظر فى عٌنه بقوة وهو
ٌضمها الٌه بحب وهى تنهد بقوة ٌكاد ٌسمعها فى ذلك الصمت الرهٌب كل من ٌرى وٌسجل
وهو ٌهمس لها وٌقول
وطب واٌه باء ال راح ٌخلى ال معكى ٌصدق ان وقعت وراح حتى اشرب الشاى وكل ال انتىبتعملٌه دا من خداع..فقالت له وهى بٌن احضانه بقوة ومؽمضة العٌن وهى تهمس له وتقرب
ثؽرها من فمه كانها ستضع قبلة علٌه
_كل ال بٌحصل دا ومش راح ٌصدقوا اذكان انت ادامهم مصدق خالص اهو..وهى تضع قبلتها
وهو لم ٌمانع فى تلك القبالة التى كانها لٌست ؼرٌبة علٌه وهى تكمل
_تفتكر ممكن محدش ٌصدق انك ممكن تعمل ال انا عوزها دلوقتى..وعادت لتقبٌاله بقوة كما لو
كانت لمن ٌرى هى شهوة ومن ثم وهو ٌرتشؾ الشاى من الكوب وهى تمسكه بٌدها كما لو
كانت فرٌدة او عاشقة مع حبٌبها وهو منقد لسحرها ذلك فى شئ ؼرٌب وما ال ٌحدث معه فى
حٌاته مع اى امراة حتى لو عمل امنى ٌحدث االن ومع تلك فى شئ اخر لٌصل لمن ٌصل له
من هى تلك وقوتها وما تلعب به االن حتى لو حرمان وفى المكان الذى به الشٌطانة التى لما
ٌفعل هذا حتى وهو بعٌد عنها وفى ؼٌابها وها هو االمر على وشك االنتهاء فعال ولم ٌقع فى
سحر مارى حتى وقع فى سحر تلك التى مازالت بٌن زراعٌه وفى صدره وهى تعٌث فٌه كما
لو كانت لحظة عشق او زوجة مع زوجها وبحب شدٌد ولٌس للقاء شهوة وٌنتهى هكذا..وبعد
اخررشفه من الكوب كانت تضع قبالتها الساحرة تلك على فمه من جدٌد بطرٌقة مثٌرة جدا
حتى كان الباب انفتح وكان فوق راسهما فرٌدة كما لو كانت الزوجة تكشؾ خٌانة زوجها مع
الخادمة وهى تدق االرض بقدمٌها وتلك ما ان رات فرٌدة حتى جرٌت بسرعة من امامها وخوفا
من نارها المشتعلة فى ذلك الذى تؽار علٌه ؼٌرة االزواج وفى ذلك المنظر وكل لعنة كانت
تحملها ولم تكتمل فى مشهد مارى والتربٌة التى ضاعت االن فى لحظة بكل سهولة مع الخادمة
بل ال االكثر من هى تسمى من االعداء والكل ٌعلم انهم فى حرب اللٌلة وهى تلك من اولى
االعداء بل هى الٌد الطوٌلة التى تسعى هنا ولعبث وبكل سهولة تقع هكذا وانت االمل فى ان
ٌكون الحمى .وهو ٌقؾ وكؤن شئ لم ٌكن وهى االن ترفع ٌدها لتزل على وجه بصفعة منها
ولكنها كانت تسمرت وهو ٌنظر فى عٌنها كؤنه ٌقول لها شئ ان كانت مازالت تقراء االفكار
ولكن االمر كان قد انتهى
...................ز.......
كان العمٌد طه هادى الطبع ذو وجه ٌحمل عالمات السكٌنة من ٌره الٌخاؾ منه كارجل شرطة
بل ٌحب ان ٌنظر له وٌتعامل معه من تلك السكٌنة والتقوى التى هو علٌها الٌرفع صوته اال فى
الحد المسموع والٌتكلم والتخرج منه الكلمات اال بحساب وهو ٌجلس امام مكتبه فى اناقة من
ارتداء بدلة من الصوؾ االسود المقلم بخطوط رفٌعة وقمٌص ازرق من تحت الجاكت مع
رابطة عنق بنفس اللون لقمٌص بها بعض النقوش الفضٌة الخفٌة والتعرؾ تحدد له عمر حٌث
جسد متوسط وطول معتدل منشوق القوام وهو الٌدخن وانما الٌترك من ٌده المسبحة التى
تتؽٌرمابٌن الفضة احٌانا والكهرمان وهو دائما التسبٌح فى كل وقت ولٌس الشراهة فى التدخٌن
عند كل مشاكلة او قضٌة كما هو حال اللٌلة رؼم انه كان ٌجلس امامه لواء قوات خاصة من
وحدات االمن وهو ٌدخن بشراهة لعمق االمر االن وهو ٌرتدى ذلك الزى الخاص بقوات االمن
والقناع االسود الذى الٌظهر اال الفم والعٌن مع وجود العالمات الخاصة بالرتبة على كتفٌه من
النسر والسٌفٌن المتقطعٌن وهم ٌجلسا امام بعضهم فى مكتب العمٌد فى جهازاالمن القومى وفى
شئ اخر كؤنما لو كان لٌس هناك بٌنهم تلك االقدامٌة وفراق الرتبة الؽٌر معروفة لعمٌد..ومكالمة
هاتفٌة تاتى على هاتؾ العمٌد وهو ٌرد علٌها بكل هدوء ثم ٌعطى الهاتؾ لذلك اللواء لٌرحب
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بكل وجه منشرح بالطالب ومن بعد عدة كلمات من بعد الترحٌب وتٌنهى المكالمة بعد طرق
خفٌؾ على باب الحجرة لٌدخل عمر ومعه بعض االوراق وهو ٌعطى التحٌة لموجودٌن وٌقول
لعمٌد وللواء
_االرسال انقطع وفى عملٌة تشوٌش من الفٌال وفى المحٌط المربع الكامل لمعظم الحى
ولم ٌعقب احد علٌه وهو ٌقدم االوراق الى العمٌد الذى لم ٌنظرالٌه وهو ٌاخذ منه تلك االوارق
دون اى رد وٌامره باالنصراؾ وعمرمتؽٌر الوجه وتظهر علٌه عالمات االنزاعج والقلق
الواضح الذى لحظه هذا اللواء قبل ان ٌنطق هذا اللواء معه بكلمة كان ابواه العمٌد طه وهو بكل
هدوء ٌقول له وبنفس الطرٌقة التى تعود منه الجمٌع انه لٌس الرئٌس والقائد بل االب واالخ
الكبٌر وفوق كل ذلك هو موالنا االمام الذى هو خطٌب الجمعة معظم االوقات او االمام فى
الصالة ان كان موجود بٌنهم وحبٌب الصؽٌر والكبٌر وحٌن كان عمر عند الباب وسٌخرج بعد
ان لم ٌجد اى رد فعال من القائد او ذلك اللواء والعمٌد ٌقول له الٌقؾ فى مكانه
وهو ٌقول له
_انت هنا ضابط مهندس اها الجهاز هنا بٌشتؽل وٌستخدم كل الفئات من الشعب وانت من قوة
وفرقة القوات االمن بس اكادٌمى فاهم..فنظر له عمر وهو ٌقؾ امام قائد ولٌس االب وامام
ؼرٌب موجود االن او حتى وهو هكذا وحدهم فى العمل وقد انشد عوده فى الوقؾ والثابت
والعمٌد ٌكمل له وهو الٌنظر له ونظره الى ذلك اللواء وهو ٌقول له
_تقدر تنصرؾ دلوقتى معك ساعة واحدة اجازة..وقبل ان ٌاتى عمر بااى حركة اكمل العمٌد
_بس خلبلك اى ؼلطة او تهور او حماقة وانت فاهم او من االخر اال راح ٌقع منكم
ملهوش دٌة وانت باالخص محدش ٌعرفك والحتى انا انت كان معك ساعة او اقولك انت وقتك
مفتوح انت خلصة شؽلك وخدمتك واستالم زمٌلك فعال خالص تقدر تنصرؾ حضرة الضابط
وعمر ٌإدى التحٌة التى التكن بشكل رسمى النه لٌس هناك اى زى عسكرى وانما العمل
االدارى االن وهو ٌخرج مسرعا فى شوق للقاء الحبٌة وهى تلك العملٌة وما سوؾ ٌعٌش كما
كان اٌام الحرب واكتوبر وعملٌات ما قبل العبور..وهو ٌعرؾ ما علٌه عمله االن بعد ان انقطع
االتصال واالرسال وحتى كل تقرٌر التى االن تاتى من امكان اخرى حٌث هناك افعال اخرى
فى اكتر من مكان وقبل ان ٌعلق اللواء على مادار قال له العمٌد وهو ٌنظر له وجه بذلك الهدوء
وكؤنه ٌقراء كل مافى راسه حٌث ان ذلك اللواء هنا ولكن هو نعم راتبة اعلى ولكن العمل فى
هذا الجهاز تتختلؾ فٌه االمور ولكل عملٌة تكون القٌادة فٌها لها شكل ؼٌر المتابع وهو ٌتابع
هذا اللواء اوامر عالٌه من ان هناك العمل ولكن! تحت قٌادة العمٌد الذى هو لٌس راتبة تلك او
الٌعرؾ اال بالعمٌد والٌعرؾ احد الرتبة فعال له كما ذكرنا والنه بكل توافق وكفائة ان ٌكون
قٌادة وهو ٌقول لذلك اللواء
_حضرتك دلوقتى احنا ادامنا اكتر من طعم المروض نكله ونقع فٌه بس االهم دلوقتى زى ما
حضرتك عارؾ ان دا شؽل عصابات والزم ٌمر كدة شؽل عصابات..فقال له اللواء وهو ٌدخن
سٌجارة بعنؾ وضٌق
_بس احنا واضح لنا ولكل ان دا لعب كبٌرولعب جهات امنٌة متورطة وشؽل مخابرات
ومش عارؾ ازاى ٌكون بكل سهولة دولة تحط نفسها وجهازها االمنى كدة فى صورة
التحسد علٌها واٌه الؽرور دا
_حضرتك قلت ؼرور ودا مش جدٌد على االتراك وافعالهم وتارٌخهم
_بس دا شؽل ارهاب
_ارهاب اٌه سٌادتك دا اول الطعم واحنا باء راح نكل الطعم عشن هم ٌعملوا ال عاوزٌن
بس احنا باء راح نعمل زى االفالم وندخل على اخر وقت او بمعنى اصح بعد ماكل شئ ٌنتهى
زى شؽل البولٌس لما بٌسٌب الكل ٌخلص على بعض ومن االخر ٌاله بٌنا االوالد راح ٌنهوا
االمر وفى االخر راح ٌكون شؽل ارهاب وارهابٌن وخلصوا على بعض..فقال له اللواء وهو
ٌنفس دخان سٌجارته بقوة وجه قد ظهر علٌه الؽضب
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_ ٌاسٌادة العمٌد وانا هنا فى المكان داوانا عارؾ فى شؽل ارهاب ومش عصابات واال كن
خلصنا احنا انما االمرارهاب وبرضة دا ٌخصنا احنا طالم انتم كشفتم االمر لنا وكمان فى عٌال
ومنهم مدانٌن ممكن تضٌع لو حاصل تصرؾ اى تصرؾ ؼلط او خطاء لو واحد فى المائة اٌه
ٌاسٌادة العمٌد..فقال له العمٌد وهو بنفس الهدوء
_فى اٌه بس ٌاباشا انت نسٌت ان هناك مٌن واللٌلة على اٌه ال ٌخص سٌادتك انت ورجالتلك
موجود وراح تحرك له دلوقتى واهو احنا راٌحٌن ودا اول طعم و..قبل ان ٌكمل قال له اللواء
وهو قد عاد لهدوء بعض الشئ وهو ٌطفاء ما تباقى من السٌجارة
_طب انا معك والولد ال هناك وابنك ال الواضح انه عارؾ راح ٌعمل اٌه وبرضة الولد التانى
ال جاى من اسكندرٌة وكل واحد دخل اللعبة دى دلوقتى بم فٌهم اهلك انت..فارد علٌه العمٌد
بنفس الهدوء..وهو ٌقول له
_مش بقولك طعم ابنى اهو ضابط اكادٌمى والتانى برضة اكادٌمى والمدنى ال فى اللعبة
بس انت عارؾ ال هناك والمدنى دلوال مٌن وهم كل واحد منهم دلوقتى االعتماد علٌه وال هناك
هو االعتماد علٌه لوحده وعلى دمؽه وقوت ودماؼة دا باء ان عارؾ ٌشؽلها وٌفكر وٌتعامل
ازاى واالهم ال معها ال ٌاكلهم دٌزل واٌامهم السوداة هى وكل معها
حتى ابنك_ٌاله كلهم احنا ناقصٌن مش كفاٌة مصدقنا تؽور وتروح البالد بتاعت شؽل ال تالت ورقات
فقال له اللواء فى تعجب
_اٌه ٌاسٌادة العمٌد مالك ال احصل لك وخرجت عن هدوك لٌه كدة انا اها سمعت عنها
هى وال معها بس ٌعانى هى لدرجتى
_مش كل ال معها هى وامها وهى العن بس فعال انا ال مااثر فى نفسئ الود الؽلبان المبروك دا
بتاع ربنا..فقال له اللواء وكؤن اٌضا كما كان ٌحدث فى المنزل من حورات وانه لٌس هناك
عملٌة قد تكون اشبه بالحرب والعملٌات االرهابٌة وهذا العمٌد الذى اٌضا الٌختلؾ عن تلك
الشللة او من المعشرة لهم ولكن هى طبٌعة عمله كاامن قومى وشئ لٌس حربٌا فقط ولكن هو
تٌكتك اخر وعالى واللواء ٌقول له وقد نسئ فعال أمرا مماهم فٌه
_الود المبروك دامٌن هم معهم عٌال صؽٌرة والعٌل من الؽالبة دواللو ال فٌهم شئ هلل
وربنا ٌنقذهم علشنه..وقبل ان ٌسخر قال له العمٌد
_اٌه ٌاباشا انت نسٌت مٌن المبروك وال كان معك فى عملٌتن قبل كدة..واللواء ٌضرب جبهته
وهو ٌعود للخلؾ وٌقول
_اها ٌخربت كدة اقصدك الود الؽلبان بتاع ربنا فعال دا مش عارؾ ازاى طالع كدة
وهو فعال ربنا بٌسترها معه عشن بجد مبروك
_بس مبروك وكفائة
_الشهادة هلل ولد فعال متعرفش متربى فى سٌرك ولتربٌة شٌاطٌن رؼم التقئ ال علٌه واالخالق
وكله خٌرانا مش عارؾ..وهنا توقؾ وهو ٌتذكر شئ وٌكمل
بس معنى كدة ان االموردلوقتى..وهو ٌصمت والٌكمل فقال له العمٌد_كدة واضح ان حضرتك واصلت للطعم واصال اللعبة..وهو ٌعود براسه لخلؾ وهو ٌتذكر
كٌؾ كان اللقاء االول مع أمر وكٌؾ دخل قلبه وهو ٌسعى لٌكون معه بقوة واخذه معه فى هذا
المكان واالن بعد ان فطن اللواء للعبة وان االمر الٌستحق التسرع والدخول فى اشٌاء هى طعم
فعال واالعتماد االن على أمر فٌما هو موجود فٌه ودعم صدٌقه ابن العمٌد واالخر الذى فى شئ
كما كان فٌه أمر وماحدث وامور اخرى كانت اٌضا بعٌد خارج البالد ولٌس حدود فقط بل هى
فى الخلٌج..وكل ذلك والعمٌد االن كان فعال الٌعلم لماذا؟هو ٌتذكر بقوة ذلك اللقاء وحب ذلك
بشدة هل لن ٌره مرة اخرى فعال وتنهى اللٌلة حٌاته اما هو هذا الحال لهم فى عمالهم انهم
ٌخرجوا والٌضمانوا العودة مرة اخرى لبٌتوتهم
....................
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وهو ٌتذكر كٌؾ كان اللقاء فى ذلك الٌوم حٌث كانت بطولة عسكرٌة كبٌرة وانتهت بعد
مباراٌات كثٌرة وتصفٌات حٌث كان اللقاء النهائى وجمع بٌن فردٌن من القوات المسلحة
والشرطة وانتهى الحال ان ٌقؾ اثنان من االبطال نعم لم ٌكون قد تعارؾ على بعضهم البعض
من قبل رؼم حصول االثنان على مراكز وبطوالت كثٌرة محلٌة وعالمٌة ولكن فعال لم ٌلتقى
وان كان معروفٌن لبعض كااسماء وصور من تكرار اللقاءات وباالخص االخٌرة فى تلك
البطولة التى لما ٌشاء الحظ اال وان تقابال فى النهائى هو أمر وعمر ابن العمٌد والمفاجاء انهم
كانوا من الضباط االكادٌمى ولٌس الكلٌات العسكرٌة واالكثر هو اسم امر الذى كان متردد فى
كل االواسط المحلٌة والعالمٌة من قبل ان ٌلتحق بالعسكرٌة ومن بعد االلتحاق حتى وهو فى
السنة الدراسٌة قبل ان ٌتخرج من كلٌة الضباط المتخصٌن وٌلتحق بالعمل العسكرى كان قد مثل
القوات المسلحة فى بطولة العالم العسكرى وكان اهل لها وهو ماجعل فرٌدة قد اخذت الرتبة
العسكرٌة بسبب ذلك التفوق وهو عند دخوله االكادٌمٌة الحربٌة للضباط المتخصٌن كان
معروؾ من هو كارٌاضى واسم لذلك كان من اول االلتحاق له بساعات تدرٌب حٌث كان اسمه
من ضمن المنتخب واسمه الذى ٌثٌرالرعب فى المالعب هو ومن معه من هإالء االصدقاء
وباالخص كورى الذى كان ومازال ٌشرؾ على تدرٌبه حتى وهو ضمن المنتخب بااوامر عالٌة
الى فترة ماقبل ان ٌذهب الى المنحة الدراسٌة فى لندن والتى عاد منها بعد وهو فى ذلك الشتات
والتشرد ومن حوله الجمٌع ولكن الٌعلم والٌعرؾ ان ٌعود الاحضانهم كما كان وبنفس تلك
الحٌاة التى كانوا علٌها واثناء تلك البطولة التى كانت فرٌدة لٌست معه كما تعود ان التفرق له
اى وقت وبطولة وحتى تدرٌب وهى بعد ان اصبحت من االشراؾ الطبٌى على المنتخب لكنها
كانت قد تزوجت ورحلت مع زوجها وهو اصبح وحٌد الاحد معه ؼٌر تلك االسرة امال التى لم
تفرقه ابدا واللواء وزجته والصدٌق واالب الكبٌر وشرى ولكنها كما هى عادتها بنفس الجمود
وحتى لو ذهبت لمتابعة اى بطولة له تكون كما لو كانت احد االمهات ان قرب القول وهى
تجلس بكل ارستقرطٌة وحولها بناتها التى تعمل معها وان كان حضور افندٌنا
اٌضا وهو ٌتلهث الجمٌع لٌكون الى جوراه..اما فى تلك البطولة لم ٌكن معه احد ؼٌر صدٌقه
وحبٌه هذا ولم ٌحضر معه احد النه لم ٌلعب فٌها ؼٌر مباراة وحدة والثانٌة تلك وهو لم ٌكن
بترحب ان ٌشتارك فٌها لما كان فٌه من فراق فرٌدة والبعد عنها وحالته النفسٌة واشٌاء اخرى قد
اصابته واٌضا والكل فى تشوق وهم ٌتعارفوا بهذا الصدٌق وكونه مدنى لم ٌكن من المشتاركٌن
فى تلك البطولة التى كان بها من القوة واالجسام التى التقل عن جسد هذا الصدٌق وهو اسمه
لمع اٌضا وشهرته اما أمر كان الكل ٌخاؾ المواجه معه رؼم ما اشتهر به اٌضا من حسن
االخالق واالحترام الذى مكسب من اهم مكسب الرٌاضٌة ومثل ما فعل هو فى تلك البطولة وهو
امام عمر الذى كان مفتول وقوى كما لو كان فى تلك الحلبة مصارع اسود وهو ٌعلم انه بالفعل
سٌقابل اسد ولٌس اى اسد وكل االستعداد لهذا اللقاء النه ٌعلم من خصمه الذى لٌس مجرد
رٌاضى فقط بل هو من محترفى القتال وكال منهم ملحق بفرقة عسكرٌة ؼٌر ماهم من
المفروض حسب القانون ان ٌكون بها النهم االثنان بعد ذلك كانت المفاجاء للجمٌع انهم من
تخصص واحد مع اختالؾ الجامعات والتفوق العلمى لعمر النه من جامعة حكومٌة وهى جامعة
االسكندرٌة وتخص الكهرباء مثل أمر ولكن أمر االكادٌمٌة العربٌة ٌعانى انه كان ؼٌر متفوق
ولذلك داخل االكادٌمٌة والتى تعتمد على االموال كما هو حال المعاهد الخاصة وتلك الكلٌات
ورؼم رافاهٌة تلك الدراسة فى ذلك المكان االكادٌمٌة ولٌس اى احد ٌدخلها والاى فئة وكلها
طبقات واجانب وعرب اٌضا وطن الجمبع عنه فى ذلك انه من االثٌراء ان الٌكون بكلٌة
حكومٌة وهو كان ٌثبت طول الوقت كل تفوق لكن العمٌد ومن معه كان الٌعرفوا ؼٌر انه ٌمثل
القوات المسلحة وانه ضابط والاحد ٌعرؾ عنه ؼٌر ذلك اال عن قوته واخالقة والتمثٌل
المشرؾ وكان اللقاء به نخبة كبٌرة من كل رجال الدولة والعسكرٌن من الجٌش والشرطة وزٌر
الداخلٌة الذى كان ٌحضر اللقاء وممثلى من رئاسة الجمهورٌة واهالى االبطال المشتاركٌن وكان
ذلك اللقاء هو النهائى ومع صورة عمر والكل من زمالئه ٌعلم عنه كما هم زمالء ومن عارؾ
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أمر انه سٌنهى اللقاء الٌوم والعمٌد الذى ما ان عٌنه وقعت على أمر وراى من كان ٌسمع عنه
رؼم انه لم ٌلعب اال مبارة واحدة والخوؾ الذى نزل قلب عمر حٌن كان الحكم ٌعلن لهم البداء
فى القتال الذى لم ٌستمر اللقاء االثوانى حٌث كما تعود أمران ٌقؾ بثبت الٌبداء هو وهى ضربة
من قدم عمر قبل ان ٌروغ او اى شئ فى مفاجاء منه كى تستقر فى بطن امر كما ظن الجمٌع
اال انه كانت صرخة من االثٌان حٌث المهاجم عمر وهو ٌصرخ لتسدٌد الضربة التى كانت
قبضة امر وهو ٌتصدى لها وهو ٌنثى على قدمه الٌسرى وتخرج ٌده لتبعد ضربة القدم ولكن
كانت قبضة أمر قد تسبت فى كسر اظالع القدم اوكسر القدم من اسفل عند كحل الرجل وٌسقط
عمر على االرض وهو ٌصرخ صرخات مكتومة واالمر لٌس قتال عنؾ انما هو للقاء رٌاضى
وهجوم ودفاع ولٌس االمر كان به ضربات قاسٌة التلٌق برٌاضٌن كما كان وهو ٌعلب بالخارج
وتقابال مع نعم هم عسكرٌن ولكن كثٌرا منهم من المرتزقة فى بعض قوات الجٌش من بعض
الدول وحدث له ذات مرة ان انخلع زراعه مثل ماحدث االن ولكن بعد ان كان القتال بقوة
وشرسة استفاذت احدهم وجعلته ٌفعل ما الٌلٌق برٌاضى وتجاهل الحكام والكل النهم لم ٌتوقعوا
وصول مصر لتلك البطولة والنهائى وكاد االمر ان ٌنتهى والمدرب ٌطلب من المساعدٌن رمى
المنشاؾ على االرض وٌكتفوا بهذا المركز والكل الٌرٌد تنفٌذ االمر ..حتى كانت فرٌدة تحسم
االمر وهى موجودة معهم كاطبٌة واشراؾ ومعهم على ارض المباراة ولٌس فى المناصة وهى
تطلب من المدرب ان ٌرد له زراعه فى ذهول من الجمٌع وكى تثبت من هو ابنها ومن هو من
ٌمثل مصر ولم تستخدم معه اى نوع من عالج او مما كانت تملك من قدرات وهى تتعمد ان
ٌحدث هذا امام كل الموجودٌن من لعبى وجمهور واالمر بقوة النها بطولة عسكرٌة والصرخة
التى هزت ارجاء المكان وهو ٌقوم كااسد من جدٌد لٌرعب الجمٌع حتى من كان ذلك الذى امامه
وهو من المرتزقة فعال وتنهى المباراة فى اول دقٌقة بعد مادخل الرعب لنفس من كان امامه
ومن معه..وفرٌدة التى كانت التصؾ فرحتها وهى كاام وهى تطلق الزؼارٌدة ونسٌت انها
طبٌبة ومع الفرٌق ولكنها بشكل ؼٌر رسمى وهى وما فعلت وهى ترى من ٌمثل مصر والعرب
الذٌن حضروا من كل الجلٌات لهذا النهائى فى تلك اللعبة التى انتشرت بٌنهم واصبح لهم االسم
فٌها اٌضا .وكان رئٌس اركان الجٌش ٌحضر هذا الحدث الذى ترك كل شئ وهو ٌنظر لفرٌدة
وما تفعل وهى تجرى على صؽٌرها وتحضن فٌه من بٌن الموجودٌن وتكمل عالجه االن بشكل
طبٌعى ورئٌس االركان ٌسال عنها ومن هى وهو ٌظن انها امه فعال او حبٌبته وهو فى عجب
انه طالب االن فى الكلٌة المتخصثة وهى تلك اخته وطبٌبة وهو ٌامر ان تتلحق بالمستشفى
العسكرى وتاخذ الرتبة التى تسوى درجتها العلمٌة بعد ان تتلحق بالكلٌة المتخصة ولكنها لم
تكمل بها بعد ان عارؾ عنها نبوؼها وتفوقها والطلب علٌها لتكون فى حقل العمل وهذا ماكان
من امرا دخول فرٌدة العسكرٌة وهى فى ذلك الٌوم وهى ترى العرب والكل ٌفخر به وهو نفسه
الٌفخر اال بها هى حتى تلك القٌادات وكل الفرٌق والبعثة التفخر اال بها هى وهى كان سفرها
واقامتها كلها على نفقاتها الشخصٌة او افندٌنا النه كان معه ظله الٌفرقه وكورى وباقى الشباب
حتى شرى وامال وتدخل اللواء عالء كى تكون هى مع الفرٌق وصدٌقه على شكل مساعد
لمدرب واالن بعد ان كان عمر فى العالج وتوقؾ لمباراة التى كادت تحسم لصالح امر ان لم
ٌعود عمر لمواصلة وهو اول ماراى أمر وقعت عٌنه فى الجمهور وهو ٌرى انهٌار تلك السٌدة
التى عارؾ على الفور انه امه وهو ٌحس االن الول مرة بحرمان االم وباالخص ان الاحد معه
االن من كل االحباب وال حتى امال والشرى وكان المفروض ان تكون االم االخرى موجودة
وهى الدكتورة ناهد واخته شروق التى كانت هنا فى اجازة وهو ٌنظر النهٌار تلك االم ومعها
ابناتها اخته الصؽٌرة وعٌنه التسطٌع ان ترى ما ٌحدث وكاد ٌخرج بالفعل من حدود ارض
المبارة هو االخر ولكن كانت نظرة من صدٌقه له هو كما لو كان المدرب حٌث كان مسموح له
ان ٌكون فى ذلك المكان والعمٌد الذى نزل لٌرى ابنه او من هو ٌمثل الشرطة االن وكان العمٌد
طه من ضمن مثلى فعالٌات اللقاء والمسإلٌن عن البطولة وكان سٌكون من المندوبٌن عن
الوزٌر ان لم ٌحضر وٌسلم هو الكاس والمدلٌات ونعم هناك من هو اكبر منه راتبة لكن !هو من
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الكفاءات واٌضا اللجنة التى نظمت تلك البطولة والقوة التى كانت ادخلت البهجة وهى الحاح
عمر ان ٌواصل رؼم انه الٌستطٌع الوقؾ على قدمٌه تلك ومع العالج المصرح به والتخدٌر
الوقتى الاستكمال وهو ٌذهاب الستكمال اللقاء حتى ٌكتفى بشرؾ المواصلة وعدم االنسحاب
وتلك القوة التى تثبت كل رجولة وكسب بها كل االحترام من الجمٌع ومع انهٌار تلك االم التى
التعرؾ كٌؾ تصل الابنها لكى تطمان علٌه او تمانعه مما سٌفعل وابوه االن الذى هو اب
وٌخاؾ على ابنه والٌعلم ماذا سٌحدث امام ذلك الذى من اول ضربة فعل هذا باابنه؟ولكن !كان
الى جوار العمٌد احد اللواءت الحربٌة وهو المندوب عن وزٌر الدفاع وهو ٌجلس الى جوار
مساعد الوزٌر وهو نزل لكى ٌرى ما اصاب اللعب وهل سٌكمل وجمع االطباء والراتبة
المختلفة وحٌن راى ذلك اللواء مافٌه العمٌد وهو ٌقول له بكل حب ورح رٌاضٌة
_سٌادة العمٌد المبارة انتهت وابنك ال راح ٌفوز خالص..ونظرله العمٌد ودون تعجب اوتعلٌق
رؼم ان الخصم وما سمع عنه وماراى االن اال انه حٌن نظر الٌه وهو ٌحس ان عٌنه بها الحزن
وااللم ومن هو ذلك .كل ذلك دار فى عقله وهو ٌحس نحوه بشئ من الحب وفعال بداء ٌحس من
هو ذلك بعد مواصلة اللقاء والمبارة ومحاولة عمر ان ٌكون بقوة لكنه فعال تعرض لكسر
والٌقوى وهو الٌعرؾ كٌؾ ٌسدد الضربات اما ٌدافع ولكن أمرالذى اعجب به وبصمدوه وهو
ٌتعمد ان ٌوجه له الضربات ولكن بشكل ٌستطٌع معها عمر ان ٌتصدى لها ونعم رؼم قوة تلك
البطولة اال انها لٌست من البطوالت العالمٌة التى تتطلب ان ٌفعل مثل ما فعل أمر ولكن االن
هى امل لكل الجهاتٌن ولكن! االجمل هو ما سٌقدم وكان أمر ٌاامكانٌة الفوز والشرؾ لعمر انه
قاتل واستمرا لكنه أمر اراد ان ٌثبت لجمٌع شئ اخر وهو اطل بعض الوقت كى ٌثبت ان عمر
الخصم مازال قوى وخصم عنٌد فى شئ كان قد اصبح واضح ومكشوؾ للجمٌع االن مما ٌقدم
وهو ٌكتفى ان ٌبتعد حتى صد ضربات عمر الموجه له حتى الٌوذٌه مرة اخرى وحٌن بداء
التعب ٌزاد على عمر وكاد المدرب ان ٌامر المساعدٌن برمى المناشفة على االرض وعمر
ٌوجه ضربة ألمر وأمر استقبلها بقوة النهاء اللقاء بالضربة القاضٌة من عمر فى شكل مشرؾ
لم ٌنقم علٌه احد .نعم بعض الراتبة اصابها الضجر الن االمر كان بٌن اٌدٌهم وٌضٌع مجهود
المباراٌات كله هكذا وانتهاء اللقاء والحكم ٌعلن الفوز للشرطة وعمر الذى كاد ان ٌسقط والحكم
ٌرفع ٌده معلن فوزه وأمرهو من ٌسنده وعمر ٌنظر له النظرة التى تعلق به من ٌومها وهو
الٌصدق انه بمثل تلك االخالق ورؼم فرحة الشرطة والحزن الذى اصاب جمٌع الموجودٌن من
الجٌش اال من كان ٌفاهم الروح الرٌاضٌة واخالق المالعب وما حدث االن والذى هو
الرجولة..حٌن وقؾ الوزٌر وهو ٌصفق بنفسه لما راى وقام الجمٌع بنفس الشئ على االقل
مجاملة للوزٌر وهم ٌرى الخصم وهو ٌتقدم لسٌند خصمه حتى كان من العمٌد وهو ٌتقدم االن
لتقدٌم الكاس والمٌدالٌات لكل المشتاركٌن والمراكز التى تم الحصول علٌها ..وكانت الدكتورة
ناهد وهى تدخل مسرعة ومعها شروق وقد تاخر على الذهاب وحضور اللقاء من اوله واللواء
عال لم ٌحضر الامور اخرى وهو كان فى حالة سٌئة وهو بٌن احضان صدٌقه كوكى حتى
اخذته الدكتور فى احضانها قبل التوزٌع والكل بعٌد عنه حٌن رإٌة زوجة القائد وهى تظن ان
حالته هكذا بسبب الخسارة وشروق وقد اصابها الحزن وهى تسمع خسارة حبٌب قلبها الصؽٌر
واول من احبت وهو اخوها الحقٌقى التى لم تاتى به امها والابوها ولكن بعد ان عرفت ما قدم
من كل رجولة وهى تطمانه ان الٌهتم بااحد وهى تعرؾ من هو وهو الٌهتم والٌخاؾ اال من  هلل
وحده واحترامه لجمٌع وان ابوه اللواء سٌفخر بما فعل وهى ترى نظرة احترام فى عٌنى العمٌد
وتلك االم التى كانت تود ان تذهاب فعال له االن تحضنه والعمٌد ٌظن انه ابن للواء عالء النه
هو ومن معه ٌعرفوا تلك الزوجة الطبٌبة وابنتها تلك وهو االن بكل فخر انه اٌضا هذا ابن احد
هإالء الراتبة وتلك االخالق التى معروؾ بها اللواء اٌضا وما انجاب ومع ماهم فٌه نسئ انه
ٌعرؾ ان اللواء عالء لٌس له االابنة وكانت تلك المفاجاء حٌن انتهى االمر واللقاء وهو ٌكتشؾ
كل شئ عن أمر ومن هو وقصته وما كان فٌه فى ذلك اللقاء والتعلق من ابنه به ..وزوجة العمٌد
وهى تجعله اٌضا فى منزلة ابنها وهى تحاول فى تلك الفترة السابقة ان تعوضه حرمان االم
411

الجزء االول

حد الموس(حبيبتى)

الذى هو فٌه بعد ان راته بعد هذا اللقاء ٌذهاب بشكل مشرؾ لزٌارة ابنها فى المستشفى
العسكرى وهو بٌن كل االهل واالسرة وهإالء االهل من تلك الطبقات الراقٌة اسرة عمر
وٌكتشؾ الجمٌع انه مهندس وٌقوم بالدارسات العلٌا ولم تنسئ االم واخته التى كانت مازالت فى
اول سنواتها االولى بالجامعة مافعل هذا وما سبب من كل فخر له ولمن معه جمٌعا ولٌس ما
كان فى اذهان الجمٌع وهو ٌخسر وما مالء قلوب هإالء بعض الراتبة بضٌق ولعنات كانت
ستحرق هذا ..حٌن اعلن الوزٌر فى كلمته امام الجمٌع وهو ٌقدر ما قدم ذلك وكان واضح امام
الكل وهو ٌؽلق كل باب الاى شئ والحتى هذا الجندى من ابناء الوطن وهو ٌتكلم قبل توزٌع
الجوائز وٌلقى كلمة صؽٌرة على الموجودٌن
_ابنائى واخواتى جمٌعا كان لدٌنا قوة ورجولة فى مٌدان ومباراٌات خرجنا منها نعم بالفائز
ولكن االهم من الفوز ما راٌت من رجال من الجانبٌن تفخر بهم الوطن وحماٌة الامن والسالم
واالرواح رجال بوسل من الجٌش والشرطة فائز واحد ولكن انا ارى وكلكم راٌتم الفوز
الحقٌقى والرجولة وان كان الكاس للشرطة فالقوات المسلحة قد قدمت لنا مع اجمل العروض
اٌضا قدمت لنا كما هى عادتها الرجال الذٌن ٌضحوا بكل شئ من اجل الوطن وهاهو رجل
استحق ان ٌشرؾ من معه بم قدم كل التحٌة الشخصٌة منى له ومع وسام الشرؾ من الشرطة
لمالزم أمر الخاندر..وهنا انطالقات الصٌحات والفرح الذى مالء استاد اتحاد الشرطة والصالة
المؽطاة ورجال القوات المسلحة ٌسمعوا ذلك والزؼارٌد التى انتشرت بقوة والدكتورة تحضن
كوكى وشروق الن أمر كان بالصؾ حٌث االن استلم المٌدالٌات ومصافحة الوزٌر وكل اللجنة
وما فعله الوزٌر فى ذلك حٌث انه من قبل وهو ٌرى العمٌد طه وابو الخصم ٌذهاب لخصم ابنه
ولٌس كاممثل االن للشرطة وهو ٌصافحه وٌضمه الٌه واالن بعد كلمة الوزٌر ودخول اللواء
عالء فى تلك اللحظة وهو ٌتابع كل االحداث حتى الكلمة التى كان ٌسمعها من الوزٌر وهو
اٌضا ٌفخر باابنه هذا ولٌس االبن فقط وانما االبن فى العمل ابن الوحدة التى هو رئٌسه كما هو
حال العمٌد اٌضا مع ابنه وهو لن ٌسمح الاحد ان ٌنظر له اى نظرة على تلك الخسارة وهو
اساسا لن ٌكون هناك من ٌجراء على شئ معه ولكنه احٌانا االمر والوجه الثانى من االنانٌة
للبعض فى مثل تلك المناصب ..هكذا كانت الذكره لحب ذلك الذى احس انه فعال مبروك وبركة
لكل من ٌعرفه وهو ٌتنبه على صوت الهاتؾ وٌرد فى نفس الهدوء بكلمات قلٌلة ومن ثم ٌتحرك
هو واللواء الذى معه وٌخرج من المكتب
......................
كان أمر ٌفتح عٌنه بطاء وهو ٌسمع حوار بٌن ذلك البواب واخر ٌشبه له ورؼم انه كان مؽمض
العٌن كما لو كان مازال تحت تاثٌر المخدر الذى وصل لجسده من اثر تلك الطلقة المخدرة التى
انطلقات من بندقٌة صٌد كما ٌحدث فى حٌوانات الؽابة الضرٌة المتوحشة او اسماك القرش
وهو لٌس نوع من انواع المخدر المعروفة فى عملٌات الخطؾ والعملٌات الجراحٌة من االسماء
المعروفة فى ذلك من ال(فلونٌترارٌام)اوال(روهٌنول)وهو ٌعرفها جٌدا انما ما اطلق علٌه وهو
ٌقؾ مع فرٌدة وقبل ان ٌعلق او ٌتحدث كان قد دخل فى تلك الؽٌوبة فى شئ قد تؽٌر معه االمر
حٌث انه االن ٌحس مع مادخل جسده كؤنه قد تعطى اكثر من قرص مخدر مع هذا البنج ذو
المفعول العالى والتقنٌة التى تلٌق بالعمل فى الخارج ولكنه معه قد رفع الراس وازاد من طاقة
الجسد له كما هو الحال تلك المنشاطات ولكنه كان مقٌد من الخلؾ باؼالل من الكلبشات التى
تستخدمها الشرطة وهو جلس على كرسى من الخشاب ولم ٌشاء ان ٌفتح عٌنه كلها اال كى ٌرى
فى للحظات التخدٌر االولى له تلك اٌن هو؟وهو االن رؼم هذا الظلم الذى ٌضئ بشاع من نور
منبعث من احد الكشافات الصؽٌر جدا وضوء خافض وحجرة رطبة لٌس بها االعدة صندٌق
خشبٌة والشئ فٌها وهى كما لو كانت تحت االرض وهو ٌرى الفتٌات االثنٌن فرٌدة ومارى فى
كامل ثبابهم التى كانوا علٌها من مالبس البٌت الثقٌلة ودوى وهى بقمٌص النوم شبه العارى
الذى كان علٌها ولٌس تحته اى شئ ؼٌر تلك القطعة السفلٌة فقط والتى وكؤنها اٌضا الترتدى
شئ والبواب هذا ٌقول له ذلك الرجل الذى ٌشبه وهم فى نفس شبه ذلك التركى الذى كان
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بالوكالة ومالح ذلك وهى تدل فعال على انه ٌشبه او قرٌب للهإالء الذٌن لقوا حتفهم على اٌدهم
هناك فى لندن بتلك الطرٌقة التى التنسئ والتلٌق لمثل هإالء الخوارق وعلى اٌدى اطفال نعم
اطفال بالنسبة لهم نملة تقتل فٌل كان المعنى اال ذلك فٌما حدث وهو التشبه الذى اطلق على هذا
الحادث واالن وهو ٌسمع وٌرى باقى تلك االسٌوٌات بمنظرهم تلك الرائعة وهو ٌحاول ان
ٌحس ٌده وهى فى تلك االصفد وقدمه اٌضا المقٌد بسلسل فى ذلك المقعد الخشبى بكل شكل امنى
كى الٌكون مصدر الاى ازعج والٌعرؾ االن اهى تلك الحرب التى كان الجمٌع ٌستعد لها وقبل
ان ٌفكر كان الحوار من هذا وهو ٌتحدث بكل عربٌة عامٌة مع البواب وٌقول له
_اخٌرا ٌافوؾ معنا اهوم بس نفسئ اتمتع شوٌة واطفى نارى معهم التالتة قبل ما نروح بهم
واشرب من دماء دا..وهو ٌشٌر الى امر ..فقال له البواب
_عادى اعمل ال انت عوزه بس مع الكبٌرة دى ال كانت والتزال زى ماانت شاٌؾ رإعة
ملكة اللٌل انما الباقى انت عارؾ مطلوبٌن ازاى هناك
_طب ما نعمل بسرعة معها دى هى والشقراء واهو عادى محدش عارؾ هم اٌه االهم عندهم
بس ٌكون هناك ٌاله ٌصدٌقى نتمتع بعذارٌتهم بسرعة وٌكون شوٌة ذكرٌات..وحٌن بداء االثٌن
فى التجهٌز كى ٌبداء فى اؼتصابهم كما كان ما سٌحدث معها هى وتإامها وامها معهم فى نفس
المنظر االن مع اختالؾ المكان ومارى بدل من تإامها وتلك االسٌوٌات منهم من كانت ستبداء
فى تصوٌر المشهد وهى تذهب لتشؽٌل الكامٌرا وهم ٌتجمعوا الثالثة لمسك الفتٌات كما ٌحدث
فى االؼتصاب والخطؾ وافالم البرنو وبداءت مارى تخرج منها الصرخات فى رعب وفرٌدة
التفعل شئ هى ودودى ومارى تحتمى فى حضن فرٌدة..وهنا قال ذلك للبواب
_مش كان نفوق دا عشن ٌشوؾ المنظر..بعٌنة وٌعٌش ٌتالم شوٌة وهو مش عارؾ ٌعمل حاجه
ٌعانى لحرٌمه وهو فاكر ان دلوال حرٌم السلطان وهو السلطان ٌاله ٌافوؾ فوقه عشن ٌشوؾ
ازاى دماء الجمٌالت دى وهى بتسٌل على اعضاءنا زى ماكن هنا واحنا بنتمع باحلى المشهد
مع بناتهم ونساءهم ٌاله..فقال له البواب
_بقولك اٌه هو مش وقته وال احنا راح نعمله دا معندنش اوامر به انا مش عارؾ احنا له ما
اتحركنش لحد دلوقتى انا بقول ..ولم ٌكمل حتى قال له االخر
انت قلقن من اٌه احنا هنا قعدٌن من سنتٌن ومحدش حس بال بنعمله كله وخالص ال كنامنتظرٌن عشنه اهو معنا وهى وال معها كان من اول للحظة ممكن نعمل فٌهم ال عوزٌن من
اول ماوصلنا بس هى االوامر اقولك ٌاله نخلص بسرعة ونسجل المشهد عشن نستفٌد منه
جاهزة ٌوكى..وكانت تلك قد اشارت له بٌدها على انها استعدادت للتصوٌر ودخل على الفتٌات
وامسكة تلك البدٌنة دودى وهى تنزع عنها قمٌصها اوال وتدخل ٌدها فى عضوها بعنؾ وهى
تنزل عنها تلك القطعة التى تستر عوراتها وتمسك بٌدها االخرى هرواة كى تدخلها فى عضوها
واالخرٌات واحدة امسكت مارى بقوة وهى تصرخ بشدة والرعب علٌها وتستؽٌث باأمر وتلك
االسٌوٌة تمسك قدمها وتفتحهم بعنؾ وذلك البواب ٌنزل من على قدمها ذلك البنطلون لتلك
البٌجامة التى تردٌها ونفس الشئ مع فرٌدة والصرخات تعلو ودودى التى كانت من القوة وهى
تدفع تلك عنها رؼم قوتها وهى تعود لتنقض علٌها وتجلس فوقها وهى تسد لها لكمة على وجهها
كما ٌحدث فى االؼتصاب وقبل ان تنزل بلكماتها تلك وحٌن كان االثنان قد شرع فى تنزٌل تلك
المالبس بعنؾ وهم ٌضعوا اٌدهم بقوة دخل تلك المالبس حتى انهم كما لوكانوا ٌحسوا انهم
مرتدٌن منها بكثرة وفجاء كانت صرخة
.............
كان الحً الخامس ٌعد من تلك االحٌاء الراقٌة وٌسمى بحى الرساء نظرا لمن ٌسكن فٌه وفى
ذلك الوقت كان المكان لٌس فعال به احد لطبٌعة فصل الشتاء وذلك الجو وتلك البرودة القرصة
وهذا المكان الذى فٌه ذلك المساكن وماحوله من خالء االن وامكان لم تجاهزا بعد وسمع صوت
الرٌاح وهى بقوتها والشئ فى وجهها..وكان عمر الذى نزل من السٌارة التى كان استعان بااحد
الزمالء لتواصٌله وهو ٌنزل منها على مسافة بعٌدة من البٌت ولٌس من الطرٌق الطبٌعى الذى
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دخل أمر منه فى المساء وهو ٌطلب االنصراؾ من سائق السٌارة الذى كان احد السائقٌن من
الموجودٌن معهم فى العمل ولٌس زمٌاله صاحب السٌارة وبالطبع هو فى الراحة فلم ٌستخدم
احد سٌارات العمل وهو ٌكشؾ الطرٌق جٌدا وكل مافٌه ولم ٌستخدم هاتفه فى االتصال او الرد
بل اؼلقه اٌضا النه كان هناك االن فى تلك المناطقة ما ٌشبه انقطع االتصال اوماهو على شكل
عطل فى شبكات الجوال وبداء ٌاخذ طرٌقه ما بٌن تلك المساكن وهو عند االقتراب من تلك
الفٌال وهو ٌحاول ان ٌسٌر بشكل عادى النها لم ٌكن جوراها اى مساكن اخر بالقرب منها وكان
علٌه فقط ان ٌسٌر وهو مخفى الراس تحسبا الاى من ٌرقب وٌعرؾ وجه من بداء االحداث
واللقاء وهو ٌبحث عن وجود اى مدخل رؼم انبعث الضوء الخافت منها تلك الفٌال وكؤنها لٌس
بها ماٌثٌر الجدال االن وان أمر بٌن النساء االن كما لو كان هارون الرشٌدى او حرٌم السلطان
المسلسل التركى كما شبه ذلك الذى هو ٌمسك به وبهم ..وعمر بعد ان دار حول تلك الفٌال دورة
كاملة وهو الٌرفع عٌنه والراسه النه كما كان ٌفكر واكشتؾ وهو ٌسٌر ولم ٌتوقؾ فعال واكمل
السٌر كانه ٌخرج الى الطرٌق او ٌبحث عن سٌارة لخروج من المكان وبعد ان خرج بالفعل
وهو ٌفكر كٌؾ ٌعود وهو ٌرى على سطح تلك الفٌال خٌال وعارؾ على الفور انه ماهو اال
قناص وبالطبع ٌحمل احداث البنادق المزود بااجهزة الرإٌا اللٌلة من اشعة تحت الحمراء التى
كشفت له االمر على الفور وهى كما لو كانت ضوء منبعث من تلك الفٌال الٌافاهمه احد
بسهولة..وهو اسرع فى السٌر النه علم انه سٌطلق علٌه النار كما هو االن واضح لٌس الن هذا
القنص ٌعرفه انما هى االوامر له ان ٌطلق النار على اى احد ٌره امامه ٌمر والنه من الطبٌعى
الن ٌمر احد االن فى ذلك الوقت ولو هناك احد سٌكون معه سٌارته ان كان من الجٌران ولكن
ذلك من االرهابٌن لٌس له تمٌز فى القتل وما معه من اسلحة التستخدم االمع مقتالٌن حقٌقون او
مرتزقة..واما هذا الذى ٌدل على وجود ارهاب وشئ اهم االن هنا والذى ٌحدث هناك هوجذب
االنظار وبعد االمن عن هنا وترك االمر االن لمن بدخل وهو االن البد من تصرؾ وكل
االرسال المقطوع الذى ٌدل على تدخل لشئ اخر عن الطرٌق القمر الصناعى وتوصل وتحكم
من مكان اخر او دولة اخر وهو كان علٌه االن ان ٌرى طرٌقة سرٌعة للدخول وهو الٌستطٌع
ان ٌحوم حول تلك الفٌال النه كاضابط كان علٌه ان ٌعرؾ كل مداخل ومخارج ذلك المكان وهو
ٌحاول التخفى والمرور بااى شكل لما له من تدرٌب فنى ولٌس كا كاضابط مهندس وهو ٌاخذ
تدرٌب القتال وكونه كارٌاضى والتدرٌب الحقٌقى بعد ان اصبح من هإالء الشباب ومركز
التدرٌب الخاص بهم كما لوكان من رجال بن الدن او داعش التى الٌستبعد هو او اى احد ان
تكون لها ذراع هنا وقبل ان ٌضحك فى نفسه على ذلك التشبٌه وهو ٌظهر وٌختفى فى مرواؼة
حتى التصق بسور البٌت وهو ٌسٌر ملتصق ومحمى فٌه رؼم ان المكان مكشوؾ لكنه لٌس فى
مرمى اى قناص من هذا المكان القرٌب وفجاء وهو ٌسمع نباح كالب ٌقوة تاتى من داخل الفٌال
وبعض الصرخات وصوت طلقات مكتومة كما لو كانت اصوات عرسة وهى تصطاد فرٌسٌة
وهو ٌسمع بوضوح تدخل الاصوات رجال كؤنها تبحث..وفجاء وهو منشؽل بما ٌسمع كان الى
جوار احد االبواب وهو ٌجد نفسه مسحوب داخل الفٌال وهو مكمام بٌد على فمه.
.......
حٌن كان االثنان على وشك خلع االجزاء السفلٌة من مالبس الفتٌات وتلك االسٌوٌة تضع ٌدها
وتنزع عن دودى ماترٌدٌه من هذا الجزء الذى ٌستخدم دائما فى المالبس الداخلٌة الاروبٌات
وبطالت افالم هٌولود واالفالم البرنو والزى الممٌز لنساء الؽرب وهى تمسك بتلك الهرواة
وهى بعد ان وضعتها فى فمها تلعكها بقوة بلسانها كما ٌحدث فى تلك االفالم كى تضعها االن
فى شئ من ال(بٌدور فلٌا )االثارة الجنسٌة التى تفعل لجذب المشاهدٌن وهنا كانت تلك زوجة
هذا البواب هى من تصرخ فٌهم جمٌعا بقوة وحزم بعد ان كانت فوق رإس الجمٌع وهى تؽلق
ذلك الباب فى هذا القبو الذى واضح انه تحت االرض وحتى لو ات احد االن لن ٌعرؾ اٌن هم
وباالخص مع قطع االرسال وهل سٌكون بالخارج مصٌدة لمن ٌاتى وما سر تلك الخطة وكٌؾ
الٌكون الاحد هنا من الموجودٌن بعلم كٌؾ وهنا اخطر اثنان هى فرٌدة وتلك االم وما جعل كل
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تلك االمور تحدث واٌن هم واالمن ولما انا كنت بعٌد فى ذلك الوقت ..واالهم ان االمور فى
وضوح كاالشمس هذا البواب وتلك التى هى زوجته واالن وهى من صرخة منها توقؾ الجمٌع
كٌؾ مر هذا وسمح الن ٌصل الى هذا الحد وحتى ان انتهى االن االمر كما هو جاهز له النهاء
تلك المهزلة ولكن علٌه االن ان ٌفكر كٌؾ ٌبداء وهو ٌحاول ان ٌهداء كى ٌعرؾ ان ٌتصرؾ
وباالخص حٌن دخول تلك وهى تنهى امرا الذل الذى كاد ان ٌفتك به وهو ٌرى امه وجدته تلك
نعم االم الكبٌرة الجدة والحبٌة التى لها كل حب جدة وام وتلك التى امانة معهم واالن وهى لها
كل حق بعد مافعلت وهى من قبل تلك االخت وفى للحظة كان سٌنتهى امر شرفهم الذى لما
ٌحدث فى اصعب الظروؾ والعن من ذلك االن وفى بالد بعٌدة كل شئ فٌها ٌسهل كل ذلك.
وهنا فى بالد االمان وبلدهم ٌحدث هذا وان كان فعال مخدر كان االمر ٌهون النها الخدعة ولٌس
هو مسإل عنها تلك الخدعة التى ما ٌتضح ان االمر ترك هنا لٌكبر وٌنمو وهو مكشوؾ ونعم
وقتها اٌضا ان حدث شئ كهذا الذى مازال االمر فٌه قائم كٌؾ سٌعٌش ولٌس خوؾ من اى
عقاب له مما من حواله ؟ولكن !هو وهو االن فعال ٌرى وٌسمع ولٌس تحت تاثٌر اى مخدر
وجسد ٌمكن ان ٌمزق تلك االصفاد لٌرهم من هو الوحش حٌن كانت زوجة البواب تصرخ فٌهم
وهم قد ابتعادوا عن الفتٌات وتلك مازالت فوق دودوى ولكنها التفعل شئ والفتٌات اراتدت
للخلؾ بسرعة بعد ان كانت اجزاء من جسدهم عند اخر البطن قد ظهرت وتلك تقول لهم زوجة
البواب
_حٌونات راح تفضلوا طول حٌاتكم حٌوانات لو مكنش الخطة عوزة زٌكم انا كنت عمرى ما
اوافق ان امثلكم ٌكون معى اٌه انتم خالص مفٌش اى تمٌز مش دولوال مطلوبٌن وال هناك
عارفٌن كوٌس انهم بنات عرب وانهم بكارة خالص شؽلوا الحٌونات بتاعكم دا..فارد علٌه هذا
االخر
دلوقتى حٌوانات وبعدٌن انتى بتكلمى على مٌن وحدة من اهم نساء اللٌل واكبر زعٌمة عصابةواتجار فى النساء وال معها دواللو مٌن مش دى ال انتى كنتى معها وعارفها بتعشر كل رجالة
اروبا كلهم ازاى وبس عاملة دور الشرؾ على دا ال معها..وهو ٌشٌر فى الحدٌث على دودى
وفرٌدة ثم أمر فقالت له فى عنؾ وهى بكل ؼضب
_انت مش اكتر من حٌوان انت وال معك دا وشوٌة مرتزقة وانا لو انى مش عارفها وعارؾ
كوٌس هى مٌن واالهم فى طلبهم هو اٌه والخطة كانت راح تنهى من اول ساعة وهى معى
واخالص انما دخولكم فى الموضوع..فقال لها البواب بترقب
_ماهو كله مصلحة وعادت علٌكى وانتى ال راح تستفٌدى منها لوحدك و هى متخصنش وانتى
عارفة
_ال تخصكم وال مكنتوش وراها..فقال لها االخر
_فعال التخصنا فى شئ بعد مرضها وعدم الفاٌدة منها ..وهنا صاعق أمر وهو ٌسمع ماٌدور
وٌفاهم كٌؾ االمر االن او على االقل ماهو فٌه ولكن دودوى كٌؾ لها ذلك وانتهى وهو ٌسمع
باقى الكالم وهو ٌكمل ذلك
_احنا كن راح ناخدها اها من اول لحظة وتكون ترفٌه لكل الرجالة هى وكل ال معها بعد متعة
االم الكبٌرة ورد اعتبرها وهى بعد كدة بتوزعها على كل فرد حتى ال فى الشارع الانتقام منها
وكل وحدة منهم وكان راح ٌجاوا دواللو هو وال معه وٌكون هم القوداٌن او ندبح وتقطع فٌهم
بس انتى السبب ال قلتى لها عالج واالهم ظهور دا فى حٌاتها من جدٌد وممكن تنافع واالكتر
هو الؽل للهناك من دا عشن الثار..فقالت هى وأمر كاد ان ٌنفجر ولكنه الٌعلم اهى حماقة اما
ماذا من هإالء لطول هذا الحوار والكالم؟ وكؤن شئ الٌحدث او الخوؾ
_ٌعانى كدة او كدة دا هو المطلوب وكن خارجنا بها اول ماوصلنا وعملنا كل ال بنعمله اللٌلة
من االول والكل كان تحت السٌطرة عوزه اعرؾ باء كان الزمتها اٌه كل االوقات ال فات هنا
وشؽل الحٌوانات بتاعكم جنس وتصوٌر وقرؾ ورعب اكتر وانا اثبت لكم انى مجرد مااخرج
بها وتكون معى راح انهى كل شئ واتحكم فٌها وتكون لكم ال معرفتش الامرٌكا والاروبا
414

الجزء االول

حد الموس(حبيبتى)

والحتى كورٌا ال معكم دواللو ٌوصلوا له بدل البهدلة دى والمنظر ال انا فٌه طول الوقت وانا
باخطر خالص مفٌش اى شئ اللٌلة كانت النهاٌة وقعدٌن له لحد دلوقتى وكمان عوزٌن تصور
معهم برنو مفٌش اى قلق وانا انذرتكم من اول معرفتم ان دا ظهر وان االمر راح ٌكون خطر
لو اتجمعوا مع بعض وراح ٌفتح ابواب جهنم وانتم شافتم من اول الٌوم بٌعمل اٌٌه
ودلوقتى والكل وراه انا فكرتى نمشئ بهم ونتصرؾ واحنا هناك فى تركٌا مش هنا..فقال لها
البواب وهو ٌضع زراعه على كتفاٌها بكل تركٌة معروفة لجمٌع ماعد تلك االسٌوٌات التى كان
واضح له انهم فعال كورٌن من منشاء بلد اول لعبة مارسها وهى التاٌكدونا وشرستها التى
بداءبها ومن ثم االحتراؾ فى باقى االلعاب وهذا ٌقول
_هونى علٌكى عزتى سوؾ ٌقدر دورك وانتى تعلمى مدى تقدٌر الجمٌع لكى هناك
ولمجهودك والجائزة الكبرى فى التعوٌض وانتى من سٌفوز بمكانتها وماهى فٌه وكل ماطلبتى
من تجهٌزات كى تفعلى ماتشائى فى عالجك لها او اخذ مافى راسها او نقل عقلها اى شئ
ٌخصكم انتم العلماء ولكن نحن هنا لنا دور وعمل اٌضا الٌقل عن عملك وهذا ماتشباهٌنا به من
حٌوانات التعرفى كٌؾ هو الدورالرهٌب واالخطار حتى من العلم التقلقى عزتى؟فقالت وهى
بكل تهكم بعد ان دفعت زراعه وهى تقول لهم بنفس الرد بالؽة االنجلٌزٌة االمرٌكٌة الطلقة
_جمٌل طب واالمن على االبواب والجحٌم ال راح ٌفتح وانتم نسٌتم من هى تلك العجوز
الحسناء واٌضا من وراءها..فقال االخر وهو ٌتحدث بالتركٌة
_ ٌاعزتى كما قال لكى فو الحبٌب وزوجك الرائع الذى ستعشقه االن كال من تلك الفتٌات وانا
اٌضا معه وانتى حٌن تكونى اسفل منى وارى صرختك من فرط ماتتمتعى به معى..وهى تنظر
له بقرؾ واشمزاز وهو ٌكمل الٌنهى االمر االن فعال الذى اصبح سخٌؾ بكل معنى وكؤنه فٌلم
ممل نعم جنسئ ولكن لٌس به اى نوع من الجنس او اكشن ولٌس فٌه اى مشهد للقتال والاى
اثارة وهوٌقول لها
_اللٌلة كلها مصٌدة هنا وبالخارج كلها ساعات وسوؾ نكون فى تركٌا االم نحتفل ونلهو ونحقق
كل مانرٌد هناك انتى تبدائى فى تقدٌم كل طلبات تلك الحسناوات الجمٌالت التى تحمالت اٌضا
هنا مثلك من اجل تقدٌم الخدمة لبالدهم واالم الكبٌرة تتمتع بتلك وتلك واالخرى التى االن تسافر
بكل حب من الخلٌج بعد ان تمكن منها الرجال هناك الاخذها وهنا اٌضا االمر كذلك سوؾ
ناخذهم ومعهم هذا الحبٌب بطلهم واالخر زمٌله االن فى الطرٌق بعد ان وقع فى المصٌدة .وهنا
ان جاء احد اى احد من االصدقاء االؼبٌاء له فى العمل وهم لن ٌكون منهم احد متفرغ االن له
وهم ٌعتمدوا على قوته الزائفة تلك التى انهٌتها انتى بال اى عناء او قتال وحتى ان جاء وهذا هو
التمنى ان ٌاتى احد واالفضل لو قوة ولٌس اى قوة من رجال االمن حتى تكون المصٌدة مصٌدة
الفئران التى بالخارج من كل زراع وعمل تلك االٌام الماضٌة
فقالت وهى بنفس التهكم
_مصٌدة وهم االمن هنا بٌقع بسهولة..بكل عامٌة فى كالمها حٌن رد علٌها البواب وهو ٌضحك
بسخرٌة
انتى دخل علٌكى شؽل االفالم هنا دا شؽل سٌنما فى كل العالم وهنا هم اكبر وهم بٌضحكواعلى شعبهم وبٌخفوهم باالمن بتاعهم..وهو بنفس العامٌة وهى تردد نفس الكلمة
_مصٌدة..فقال االخر بنفس العامٌة
_ اها انتى من العلم لكن فى الشؽل بتعانا احنا الحرب وزارعة االلؽام المزوعة فى االرض
بره وشؽل االتصاالت ومحطة ارسال بقمر الصناعى والتحكم مش من هنا ومفٌش مخلوق
ٌعرؾ هنا ٌرصد اى اشارة والدلٌل التشوٌش ال دلوقتى وقطع االرسال وكل دا تحكم من هناك
وبالقمر الصناعى ومتفجرات احداث االنواع ال مش موجودة حتى فى امرٌكا ها مازالتى خائفة
وفى قلق..قالها باالنجلٌزٌة وهى ترد باللكنة الشامٌة
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_قلق و هلل قطع االرسال دا هو ال قلق وال راح ٌكشؾ كل شئ ..وقبل ان ٌعقب البواب كان
هناك ماعكر كل ذلك الحدٌث وقلب االمور علٌهم وأمر ٌفتح عٌنه ..وٌقول لهم وهم قد اصابهم
شئ من الرعب حٌن سمع صوته والفتٌات او مارى وهى تسؽٌث به وهى تصرخ
_الحقنا ٌاأمر
..........
كانت الكالب كما لوكانت جان ٌظهر وٌختفى كالمنها فى شئ رهٌب ٌخرج لٌنوش احٌانا هإالء
القناصة على االسطح كما لو كان فٌلم رعب مثل عصابة الكالب قدٌما او االفالم الحدٌثة وهى
كما لو كانت كالب حربٌة مدربة وهى تخرج وبكل ذكاء كما لو كان قتال للقوات الكوماندوز
حٌن الهجوم الخطؾ الاقتحام احد الموقع وهى تظهر تعض احٌانا او تفتك باحدهم وحٌن ان
ٌتدخال احد اخر ٌكون دور لهجوم لكلب اخرى ٌظهر فى الوقت المناسب النقاذ زمٌاله او
الستكمال القتال او المروؼة للهروب من تلك الطلقات التى التمٌز ابدا اال لمحترفى القتال او
المدربٌن على سمعها وهى تخرج من تلك االسلحة المزود بكتام للصوت وتختفى فى لمح البصر
بسرعة الضوء والٌصل الٌها احد بعد احدث عاهات فى فرٌستها تصل للموت ..وكان عمر وجد
نفسه تحت ٌدى ؼلٌظة قوٌة فى سواد اللٌل وظلمت الفٌال التى انطفاءت انوارها مرة واحدة وهو
ٌمٌز فى هذا الظالم وجه اسود لعفرٌت كما ظن اول االمر او انه فرد من تلك الجماعة
االرهابٌة وقبل ان ٌنطق كانت هى كلمة من ذلك المارد فى صوت قوى ولٌس فاضح
_تعرؾ تصطاد من ؼٌر سالح وهو ٌعطٌه سكٌن ومن ؼٌر اى تعقٌب..وهو ٌكمل لعمر
_تعال معى..وهو ٌمشى خلفه وكان فى المطبخ وخرجا معا فى ترقب وقؾ عند باب المطبخ
وذلك المارد ٌقول له
_دورك البٌت كله ملؽم برة وجوه هناتعرؾ تتصرؾ وال تشوؾ مكان تختباء فٌه..وعمر نظر
له بكل استفاذة من تلك الكلمة التى لم ٌاتى هنا اال من اجل اٌضا ان ٌكون له دور وهو ٌقول له
بكل تهكم وكاد ان ٌتشجار معه
_انت مٌن وتحب اورٌكى انا ممكن اعمل اٌه دلوقتى فٌك انت وال معك هنا..فقال له جعفر بكل
هدوء
انا اعرفك جٌدا واال لم احل لك مشاكلة الدخول وبدال ان ترد على هكذا اذهاب لصدٌقكواعرؾ اٌن هووتعامل كما تشاء مع من ٌخرج لك وانا اكمل دورى وانا اذهاب له اٌضا له
ولسٌداتى..فقال له عمر
_طب لو عارؾ طرٌقه نكون مع بعض طالم انك تعرؾ انه صدٌقى وانا هنا لماذا؟
او على االقل نكون قرٌبا نحمى ظهر بعض انا معرفش البٌت هنا زٌك..وهو ٌتؽٌر فى للهجة
الحدٌث النه علم من هذا مما لدٌه من معلومات فى ملؾ القضٌة وملفها الذى نعم علم منه اشٌاء
ولٌس كثٌرة واهمها مدخال البٌت التى لم ٌلحق كشفها من التتبع وهو ٌتواصل طول الوقت مع
أمر وكشؾ سر االنقطع لعمل المصٌدة كى ٌاتى له من ٌرٌد حتى ان الٌاتى بسبب االنقطع لذلك
الارسال.فقال له المارد وهو ٌجذبه بعٌد خلؾ احد المقاعد حٌن كانت الكالب تلعب دورها وهم
ٌختفوا وراء كرسئ كبٌر ..وهو ٌقول له
_احنا راح نكون قرٌبنا من بعض ونؽطى ظهر بعض الن فى كالب شراسة عشن التظن انك
من االعداء لكن احتراس المكان اٌضا به الؽام واوال البد من تطهٌر الداخل حتى نعرؾ
ان نصل لخارج واالهم قبل عودة الكهرباء التى ٌبحثوا عنها االن علٌك ان تفعل ماتعلمت وانا
قرٌب منك..وكان الحوار انتهى بعودة االضاءة التى جعلت المكان مثل الظهر لٌجد عمر نفسه
وحده كؤنه كان فعال مع جنى الٌظهر اال فى الظالم وهوالٌعرؾ االن ؼٌر ما سمع من ذلك وهو
ٌجد انه ظهر مكشوؾ والاى احد معه
..........
وحٌن كان أمر ٌقول بعد صرخات مارى وهو بكل استخاؾ وكؤن الشئ ٌحدث وهو ٌهزاء بهم
وهو ٌقول لهم جمٌعا
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هو اٌه البنج بتعكم دا مؽشوش دا انا فرحت وقلت راح انام شوٌة حتى على االقل محسشبالمهزالة دى..وهو ٌؽٌر اللؽة لتركٌة وهو ٌقول للبواب وهم كلهم افواهم مفتوحة والرعب
علٌهم واالستعجب مماٌحدث وهو ٌتكلم باللؽتهم وٌقول لهذا البواب
_انا معرفش انك انسان لدرجتى وانت مش عوزنى اشوؾ المنظر لحبٌتى واحبابى هإالء
وانت وال فاكر نفسه مهند دا بتعملوا فٌهم الحاجات الوحشة انا اشكرك ٌافو ٌاعزٌزى
واوعدك ان موتك مش راح ٌكون على اٌدى او ان اقتلك االخر وعد..وقبل اى تعقٌب كانت تلك
المراة تصرخ بكل انجلٌزٌة وفو ذلك ٌقترب من امر لٌنزل علٌه بٌده اال انه توقؾ من صراخ
تلك المراة وهى تقول
_مصٌبة تلك مصٌبة احنا كدة فى خطر..وهى تجرى تتفحص ٌده من الخلؾ وتعبث بتلك
االصفاد للتاكدمن قوتها وهى تصرخ فٌهم وهى تكمل بنفس اللؽة االنجلٌزٌة
االول انتم متاكدٌن من تلك االصفاد والتقٌد اطلع شوؾ بره فى اٌه حاال..وهى تنزل على قدمهلتاكد من التقٌد بقوة فى ذلك المقعد وفو واالخر معه ٌرفعها من على االرض من عند قدمه..
وفو ٌقول لها بالتركٌة
_ماذا حدث وكٌؾ هذا ؟وهى ترد وهى بكل عنؾ وهى تمسك وجه امر وتعود للخلؾ تمسك
بٌدة من فوق القٌود وهى تقاٌس النبض امام الجمٌع وهى تصرخ
_البنج ذلك الٌفوق منه ابدا اى ماكان االمر اال اذ انا قمت معه بالتنبٌه عن طرٌقى والاحد ٌفلح
ابدا فى ذلك..فقال لها ذلك االخر بتهكم وبكل عامٌة
_اهو قام وبٌن علٌكى شمال واحسن عشن ٌشوؾ بعٌنه ال بٌحصل وال راح تعمله..فقالت هى
وهى تصرخ
_فو انت مش شافت وكل ال معك شاؾ تاثٌر البنج دا ازاى ومفعوله وانت اتجارب علٌك
المصٌبة ال انا كنت خاٌفه منها اهى حاصلت..وهم بعد ان ظهر الرعب علٌهم وتلك الكورٌات
اخذت وضع استعداد للقتال وقبل اى تعلٌق منهم وأمر بكل استفاذٌ..قول لهم بكل انجلٌزٌة
_ماذا ال تحبوا سمع المفاجات االن وشكلكم انتم اال اتراك شمال وها هى اولها تلك التى
تقولها تلك من مصائب ؟هل سمعتم منها كاخبٌرة ومتخصصة ماهى المصٌبة؟تفضلى عزتى
قولى لهم حتى ٌتصلوا اوالقبل تلك المصٌبة للمعرفة ماهو اهم من كل مصٌدة
كما ٌقولوا طول الوقت وهم فى خطبتهم العصماء عن كل قوة لهم والعربٌة التى هم فرحٌن بها
وبتعلٌمها وانا اٌضا اعرؾ العربى على فكرةهل نتكلم بها ولكن اوال الٌكم قبل المصٌبة
ان تعارفوا انه الاحد وقع فى اى مصٌدة ومن بالخارج كماهم لم ٌخطؾ احد تاكدوا من ذلك
والاحد هنا مس بسوء تفضلوا اتصلوا وتاكدوا..وكان الجمٌع منهم ٌنظر لبعض وهو ٌردد كل
مادار بٌنهم اذ هو لم ٌإثر فٌه المخدار الذى اثر بتجربة على االقوٌاء منهم فى تجربة حقٌقة
وهو ٌكمل اٌضا باللؽة التركٌة الٌزٌد من نارهم وهو بكل هدوء
_المصٌبة اوال لٌخرج اى منكم وٌتصل وٌعرؾ كل ماٌدور والخارج الذى به مذبحة االن
لرجلكم هذا اول شئ اما الثانى وهو المصٌبة الحقٌقة وهو عذرا سٌدتى الخادمة او زوجة البواب
كما عرفتك المخدار ناجح وقوى ولكن لم ٌإثر معى لٌس كونى لكثرة ما شربت من حشٌش
وهو نعم الٌإثر معه المخدار احٌانا وال كونى ضابط مصرى او احد المرتزقةان كان لكم علم
ولكن النها المصٌبة وهى المفاجاء التى ستنهى علٌكم من قبل ان تمد ٌدى علٌكم وهى انها لٌست
مرٌضة اوانها هنا فعال من االصال بٌنكم كما تظنواوكما قلت اتصلوا لتروا بانفسكم حجم الخدعة
وما ٌحدث ومهزلة من تظن انهم بٌن اٌدكم االن..وهو ٌعود براسه للخلؾ والٌنظر الاحد وهو
ٌتمتم بصوت مسموع باالنجلٌزٌة وهم ٌسمعوا
_لقد كنت اظن انى سوؾ اترح لبعض ساعات مخدر مع ماشربت هل مكتوب على ان اظل بال
راحة وراس مرتفعة..وهنا كان ٌصرخ ذلك فى تلك زوجة البواب بالتركٌة
ممكن افاهم ماذا ٌحدث ومامعنى ماٌقول..وهى ترد علٌه بتهكم وهى تنظر له بؽضب_المعنى انها مازالت الشٌطانة تعبث..وهى تعود للنظر للبواب
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افتح االرسال لثوان وشوؾ معنى الكالم دا واتاكد من المصٌدة ال بتقول علٌهاوانا راح اتاكدهنا من هإالء بطرٌقتى..وهى بكل ؼلل فى الكلمة والبواب ٌنظر لصدٌقه الذى اقتراب منه
وهمس له بمعنى واضح وهو االستعداد لهروب بهذا كارهٌنة وهإالء ان كان منه من ٌنفع
اوٌصلح ان كانت هى بالفعل لٌست فٌهم ..والبواب ٌخرج الٌفتح االرسال وهو ٌمر فى الحدٌقة
تلك وهو ٌتجه نحو تلك السٌارة التحفة (الرنزراٌس ) وحٌن كانت هى تقترب من تلك النساء
ونحو فرٌدة وهى تصرخ حٌن امسكت وجهها وذلك كان ٌقترب من أمر ٌرٌد ان ٌنزل على
وجه بضربة من ٌده حٌن كان أمر ٌنظر له وتلك تقول باالنجلٌزٌة
_فعال لٌست هى الطبٌبة وهذا الذى امسكه بعض الرعب مما تقول تلك وهو ٌنظر الٌها وقبل ان
ٌذهاب لها كان االستفزاز االكثر ..وأمر ٌقول له بالتركٌة
_انتهى االمر االن وما كنت اترك لتراه بنفسك قبل ان اقطع راسك التلحق باقاربك فى خدمة
منى لكوهذا قد اخذه الؽٌظ مما ٌسمع منه وهو مقٌود باالصفطاد تلك ولٌس حتى بقٌود بالستكٌة
او ؼٌره وٌقول له هذا وٌذكره اٌضا بمن هم كانوا الٌستحقوا تلك الموته وعلى اٌدى اطفال
مثالهم وهو ٌهاجم علٌه وتلك تقول له بنفس اللؽة انه
_ لوقت لهذا وٌجب التصرؾ بسرعة ولكن قد انتهى فعال االمر بكل الموجودٌن فى االسفل هنا
حٌث أمر وهو ٌستؽل هجوم ذلك علٌه وهو كالثوار هائج الٌصدر له أمر ضربة راس فى
وجه ..وقبل ان ٌفوق من تلك الضربة كان أمر ٌضع خنجر فى رقبته وهو ٌمسئ علٌه باعلى
صوت كماٌفعل الجزار وهو ٌنحر الذبٌحة وقبل ان تفوق النساء تلك االسٌوٌات وهى ترى
ماٌرعب هذا ومما تسمع من بداٌة الحوار ورعب ماهم به اٌضا من تلك الطبٌبة الشٌطانة وانهم
لم ٌتوقعوا انها لن تقاوم بخداعهم هم اوؼٌرهم..وقبل اى حركة منهم وأمر مازال مقٌد القدماٌن
ولكن حرالٌدٌن وذلك تخرج منه الروح اٌضا ..وكان قد انتهى امرا تلك االسٌوٌات حٌن اطلقت
علٌهم فرٌدة النار من المسدس الذى كان فى حوزتها وهى تخرج من السٌارة ..وبعد ان اخذه
أمر واسترادتها هى من جدٌد وهى تنهى حٌاة اثنان منهم تلك الفتٌات اما الثالثة التى كانت فى
جسد بطة وترٌد ان تعبث مع دودى كانت هى تحت دودى االن وبكل احترافٌة ودوى تضع تلك
الهرواة فى مهبلها بكل سرعة وبقوة ؼضب كما لوكانت تعذب احد من الذٌن ٌقعوا تحت اٌدها
هناك وهى تنفجر منها الدماء وتلك زوجة البواب تفك قٌود قدم أمر بكل هدوء ..وهى تذهاب
لتلك الكامٌرا التى كانت تسجل كل ماٌدور ودودى وهى مازالت تضع وجهها فى دماء تلك وهى
تلفظ انفسها االخٌرة كما لو كانت احد مصاصى الدماء فى هذا المشهد وهى تقول بكل عامٌة
_مش قولتلكم النهاٌة راح تكون باشعة مهم كنتم انا دودى
..............
وكان ذلك البواب وهو ٌعود مسرعا من حٌث كان الجمٌع بعد ان اكتشؾ خطاء ماوقع فٌه من
سر تلك اللعبة والخداعٌة التى لعب بها أمر علٌهم لفتح االرسال لثوان وهو ٌنكشؾ بعد اول
لحظة اتصل به بالرئٌس له هنا وهو ذلك ٌوبخه وٌطلب قطع االرسال على الفور من اول كلمة
بٌنهم وهو ٌقول له (حٌوان) ومع ان من كان ذلك ٌرٌد ان ٌنهى فى وقته االرسال اال انه اكتشؾ
ان االمر هنا قد فشل بالفعل والدلٌل ما فعله هذا البواب من عودة االرسال وانهم قد وقوعوا فعال
وانكشؾ االن كل موقع لهم واالتصال المباشر بالقمر الصناعى وهو ٌصرخ بكل ما لدٌه وٌنسئ
امرا االرسال وهو ٌوبخ هذا بااشد االللفظ حتى تنبه لما ٌفعل وقد فات ثوان كان االرسال بها
مفتوح لٌتم رصد تلك المحطة وماتحتوى من تحكم واٌضا قنابل متفرقة تنفجر بالتحكم وكل
ماكان ٌسجله أمر فى تلك القطعة التى فى القالدة التى ٌرٌدتٌها من اول ما اخذها من عمر وهى
كما لوكانت مثل خرزة زرقاء او اى دالٌة التخطر بال احد ولم ٌقوم احد بتفتشٌه حٌن اطلق
علٌه المخدر الذى ٌجعله ٌؽٌب لدقٌقة اواقل كى الٌقوم كما هو متفق علٌه وعمر الذى التقاط كل
مادار وارساله اٌضا فى وقته وكشؾ بسهولة كل مكان االن واٌن االلؽام التى بها بعد عدد من
العملٌات وهم هو وجعفر كما لو كان فى احد افالم ؼابات الجحٌم وهو ٌظهر وٌختفى وبمساعدة
تلك الكالب التى كان فى عجب من امرها كٌؾ تعرفه رؼم انها ظهرت له وهو لٌس بجوار
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جعفر وعرفت انه حلٌؾ..وهو ٌفعل كما ٌفعل رجال الصاعقة فى االختفاء والظهور فى
مساحات قرٌبة الخطورة ما تحمله ارض ذلك البٌت من االلؽام واالن بعد معرفة طرٌق أمر
ومن معه واالسرار التى كٌؾ ٌمكن ان تنفجر فٌه تلك القنبل ان لم ٌنجو احد من هإالء وهو
ٌحاول التواصل الأمر كى ٌبلؽه بتلك الرسالة وهى ان الٌنكشؾ موت احد االن .وفعال ناجح فى
ذلك االمر الذى واضح من عودة االرسال انه ناجح بالفعل وهو ٌتحرك لٌخرج لٌذهاب له مهم
كانت العواقب ولكن! وجد جعفر ٌخرج له وٌمانعه بعد تطهٌر البٌت من الداخل وجعفر لم ٌكن
به اى اعجاب اوتعجب لم ٌفعل ولكن نظراته كانت تقول المعنى انت من االصدقاء لهم فكٌؾ
لتكون مثلهم ولكن عمر مازال فى اصرارعلى التوجه لهم ولكنه وهو ٌخرج قد سمع صوت ذلك
البواب وجعفر ٌضع ٌده حائل وعمر ٌرٌد ان ٌتوجه له لكن جعفر طلب منه االنصت وتركه
للمرور بامان والعودة وهو ٌنادى على بعض الرجال لٌقع فى حماقة اكثر لكشاؾ امكان تلك
الرجال..وعمر فى ذهول واعجاب بعقل جعفر هذا وتدرٌبه وهو ٌنظر له بنفس النظرة التى هى
اٌضا معنها انت تعمل مع تلك الشٌطانة فال تقل عنها وبالفعل عاد من جدٌد لمواصلة الصٌد بعد
ان دخل هذا الذى رد على البواب الٌتاكد من البٌت من الداخل لٌقع بٌن ٌدى عمر الذى تركه
لجعفر كى ٌعترؾ له عن االمكان التى بها الرجال ؼٌر التى على السطح والنه لم ٌعلم احد
بموت االخرٌن اثناء قطع االرسال ومع مناورات تلك الكالب التى كانت تستؽل فى عملٌات
التموٌه احٌانا والقتل والخطؾ لم ٌنكشؾ كما رجل وقع الى االن والن الجمٌع ملتزم بموقعه
وكان البواب وهو ٌجرى مسرعا كى ٌنزل لكشؾ مافعل ذلك الشٌطان المعروؾ لهم وهو
الراس المطلوبة وما فعل بهم من استؽالل للذكاء واللعب بهم تربٌة تلك االفاعى السامة وهو
ٌشهر سالحه وٌستعد للخروج بهم االن وهو ٌامر ان ٌجتمع له الرجال بسرعة وٌمهدوا لخروج
حتى ٌنزل ٌاتى بهم بمعونة االخرٌن باالسفل وكان عمر ٌتابع خطواته االن حتى ٌفلت من كل
شراك خداع من تلك االلؽام الموجودة والمزروعة وهذا ٌسٌر بكل سهولة ٌعرؾ طرٌقه بٌنها
حتى وصال ذلك المحلق الى جوار تلك الحجرة على البوابة وعمر فى اثره ولكن كان ضوء
االشعة موجه له وهو ٌرى اشاعة فى الظالم من الخلؾ وقبل ان ٌدخل ذلك الملحق كان انتهى
االمر لعمر وهو ٌثبت فى االرض عندما راى الشعاع المصوب من البندقٌة باالشعة تحت
الحمراء لعملٌات القتال اللٌالى
...............
وحٌن كان البواب وهو ٌسرع وٌمر من فتحة اسفل تلك االرضٌة فى ذلك الملحق لٌنزل منها
وٌسٌر عدة خطوات فى ممر ٌودى الى باب ٌفتح على تلك الؽرفة الموجودٌن بها اسفل ذلك
الملحق ومن بعده مساحة كبٌرة تحت تلك الفٌال كما لو كانت احد مخباء تحت االرض وهو
ٌدخل الٌنتقام بقدر المستطع منه واٌضا وهو ٌهتك عرض هإالء وحده وبمفرده حتى لو كان
االمر روحه بسبب ماسمع من اهانة وبسبب اٌضا الؽلل واالنتقام الهإالء االقرباء وهو ٌدخل
تلك الؽرفة المحتجزٌن بها وهو ٌطرق على الباب وتفتح له تلك التى زوجته وهو ٌدخل وقبل ان
ٌرى ماحدث كان بٌن اٌدى أمر الذى قال له بكل تركٌة
_عزٌزى فو انا وعدتك ان اقتلك االخر تعال ٌاعزٌزى..وهو ٌمسكه وفو ٌحاول التخلص منه
فى حركة قتالٌة اثبت انه مقاتل وقوى واستمرار قتال بٌنهم بعد وقوع السالح من ٌده لٌقع بٌن
اٌدى تلك الزوجة ولكن كان قتال سرٌع الحركة مثل افالم جٌت لى والتى انهت فرٌدة حٌاة
هإالء االسٌوٌات حتى الٌكون مثل ذلك القتال الذى ٌمكن ان ٌترتب علٌه ضٌع الوقت ولٌس
خوفا على أمر فهو الٌهتم بمثل ذلك النه من ضمن ماٌحب ولكن االن قتال لم تتخٌل احد
الموجودت منهم تلك الفتٌات ان ٌكون مثل ذلك البواب او ممثل تلك االفالم االباحٌة ان ٌكون
بتلك الكفاء وهو ٌوجه الضربات الامر بكل قوة وامر ٌتصد لها بااقوى ولكن كان أمر ٌستفذ فٌه
واالخر ٌخرج عن التحكم فى نفسه كما لو كان قتال فى افالم االكشن والمراهنات التى البد ان
ٌموت فٌها احد المتصارعٌن وأمر ٌجذبه نحوه الى الحائط وهو ٌهرب من الضربات التى توجه
له من قدم ذلك وهو الٌرٌده ان ٌكون فى وجه النساء حتى التسقط احدهم فى ٌده وٌستؽلها
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كارهٌنة ولكن هذا كل همه أمر وهو ٌتعامل معه بتوجٌه الضربات له باالقدم وأمر ٌتصدى له
وٌرد علٌه بنفس الضربات ثم االلتحام بالٌد وكالهم الٌجد فرصة لتسدٌد ضربة قاتلة الاخر اال
ذلك البواب وهو تصل بعض ضربته الى أمر الذى ٌسد له كل حٌن ضربة مستفزة ولٌست قاتلة
حتى ان تلك زوجته اردات ان تصوب له طلقة وقبل ان تضؽظ على الزناد كانت فرٌدة تمسك
ٌدها وتصرخ الول مرة وصوتها ٌظهر وهى تقول
_انا عوزه حى..ومارى وهى بٌن احضان دودى تنظر لما ٌحدث ودودى تنظر وهى منشرحة
الاعادة الذكرٌات وهى تشاهد القتال وتستمتع به كما كان حالها حتى فعال كان أمر قد التصق
بالحائط واالخر امامه وبداء ٌسد له الضربات اوال بعد ان كان قد اصبح قرٌب منه باالٌدى وهو
ٌوجه له قبضته الٌمن لٌتفادها أمر قبل ان تذهاب لوجه وتستقر فى الحائط كما لوكانت تخترقه
فعال وتنزل من الحائط الطبقة االولى من الدهان واالخر الٌبالى وٌوجه له الٌسر التى امسك أمر
فٌها ٌده من المعصم وهو ٌوجه له ضربة من قبضته فى وجه ومن ثم عدة ضربات خطفة من
ٌده الٌمن كما فى المالكمة وهو ٌجذبه نحوه بعنؾ وٌسد له ضربة من راسه واالخر بكل قوة
والدماء تسٌل منه اراد ان ٌسد ألمر احد اللكمات لكن أمر كان قد جذابه من تلك الٌد وامسك
براسه بقوة وذهاب بها نحو الحائط بسرعة وهو ٌصدم راسه فى تلك الحائط قبل ان ٌتمكن من
اى افالت من أمر .وأمر ٌنزل به عدة ضربات من الخلؾ وهو ٌكرار ضرب راسه فى الحائط
وفرٌدة تقول
_أمر شل حركته..وأمر ٌفعل وهو ٌلوى زراعه االثنان بقوة وهو ٌاخذهم من االسفل وٌجذابهم
بقوة عند ظهره الذى وجه ألمر حتى كان الصراخة منه وهو ٌتالم وٌقول له ومازال به من القوة
_انت فاكر راح تخرج من هنا انت وهم..وكانت فرٌدة تقول اٌضا بكل قوة صارمة
_ها ٌادودى على الوقؾ والعلى الكرسى وهو مقٌد من الرجلٌن ..فقالت دودى بكل سخرٌة
_الطبعا على الوقؾ اماال الحلوة تباء ازاى..فقالت فرٌدة
_ابن امك ابعده عن الحائط وخلى وشه لٌنا ها ٌادودى جاهزه..وأمر ٌرد علٌه فٌما قال بذلك
االسلوب بعد ماسمع ماتقول فرٌدة ودودى ترد علٌها
_ال ٌاراح امك انت ال راح تخرج بس بعاهة عشن ترجع بلدك والعٌال تزفك وٌقول لك ال..ولم
ٌكمل..وكانت دودى تتقدم منه بكل قوة وهى تقؾ امامه فى مشهد مثٌر مماكانت تفعل فى
عالمها وهى عارٌة مازالت ولم تلبس قمٌصها وهى فى منظر اؼراء الٌتحمله اى مخلوق لما
هى فٌه وعلٌه االن عارٌة تام من كل شئ والدماء على جسدها ذلك من اثر مافعلت فى تلك
االسٌوٌة..واول ماراى أمر منها قبل رإٌة جسدها ذلك وماهى فٌه وهو مشؽول فى الشد بكل
احكم علٌه النه فاهم ماسٌحدث ..وهى فى ذلك المشهد تمسك بعضوه وكؤنها تمهد للقاءجنسئ
مثٌر وهى تالعب فى عضوه حتى انه هو مع رإٌة دودى وماهى علٌه ونسئ ذلك الشجار وظن
انهم سٌفعلوا معه اى شئ اخر او ماكان هو ٌرٌد او قبل ان ٌنتقام منه سٌكون لتلك العاهرة
الكبٌرة التى سمع عنها وانها ترٌد التمتع به اوال اذ هم فعال عاهرات ومن ٌرى ذلك الٌقول ؼٌر
ذلك وما هى علٌه من منظره هذا الذى جعل منه كل االرتخاء وسهولة احكام أمر والتحكم
فٌه..وهو ٌفكر انها ستكون فرصته االن للقتال وانهاء االمر وهو قد تؽٌر وتشت بعد ان كانت
هى تزاٌد من تلك االفعال وهى تقترب اكثر منه وصدرها الرهٌب المكشوؾ ونهدٌة التى تخرج
لهٌب وكل جسدها كذلك وهى تقرب شافتها تلك التى كما لو كانت احد الساحرات منه وأمر ٌدٌر
وجه لٌس من خجل ولكن لمعرفة تلك النهاٌة التى حدثت فى اقل من ثانٌة من شٌاطٌن نساء
االنس هإالء..حٌث كانت تلك التى زوجته تنزل عنه ذلك السروال واصبح عارٌا من اسفل
ودودى بنفس الشئ من االؼراء وحٌن كانت شافتها على فمه..كانت فرٌدة بكل احتراؾ
الجراحٌن تقوم بعملٌة بتر لعضوه المشدود بٌدى دودى قبل ان تصل شافتها لفمه..وفرٌدة كما لو
كانت هذا حالق الصحة قدٌما وهو ٌقوم بختام الذكور وأمر ٌتركه لٌقابل مصرٌه االن ولو تمنى
طلقة ترحمه من هول ماهو فٌه..ومارى التى كانت تخفى وجهها من رعب ماترى ومن االول
المشهد وهى فى صدر تلك التى هى كانت من المفروض انها زوجته بعد ان انزلت سرواله
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وهى تذهاب لها مسرعة لتاخذها من جدٌد فى احضانها..ورؼم انها كانت تعلم ان تلك هى
طرٌقة دودى فى العقاب او اكثر االوقات وهى تقوم باانزال هذا العقاب باشكال مختلفة مع
رجال ونساء اال انها لم تراها من ذى قبل الهى والتإام فرٌدة التى كانت فقط تعشق القوة ولدٌها
قوة االعصاب لترى وتتعلم لكنها لم تكن الهى ومارى ٌحدث امامهم اى شئ من افعال تلك االم
اال كل ماهو خٌر..وهو ٌنظر لفرٌدة ودودى التى كانت الدماء كما لو كانت حناء وهى تمسح بها
جسدها وفرٌدة اٌضا وهم كما لو كان من مصاصى الدماء فى افالم السٌنما فى منظر رهٌب
ولكن االن هو الخروج وهو ٌتركهم فٌما هم فٌه وٌذهاب لخارج..وهل فرٌدة مرٌضة كما سمع
وهو ٌلعب علٌهم بالعقل قبل القوة واالن هل هى بها القوة لكى ترشدهم لطرٌق وما ٌمكن ان
ٌحدث اما علٌه هو المواصلة واالستنجاج واالكثر هو قطع االتصال ثانٌا مع عمر وكٌؾ علٌه
التحرك والمصٌدة بالخارج وهل من طرٌق هنا ولكن انتهى االمر وهو ٌقول لتلك النساء او
فرٌدة التى كانت تقول اوال لذلك التركى وهو ٌتلوى وٌصرخ على االرض
_لما ترجع ألم الكبٌرة لو حد نقذك اهو تكون ضمن بناتها وتعملك شؽل صناعى
او لتحب اعملك انا عشن تسرح فى شوراع تركٌا مع اخوتك ٌابٌضة والاقولك اهو افرح بٌك
العٌال دى شوٌة ترفٌه لهم والعملٌة بٌسطٌة اوى وسرٌعة وانت اهو جاهز ها ٌاخوتى اٌه راٌك
وكمان اخلٌكى بكر بختم..وهى بكل استهزاز وسخرٌة وأمر ٌقول ما توقؾ عنه حٌن كان
سٌقول ولفرٌدة بالتحدٌد
_طبعا اكٌد المكان كدة ٌعانى فى مخرج تانى .انا راح اطلع من هنا..وهو ٌشٌر لمكان خروج
ودخول الذى داخل منه البواب .وهو ٌكمل لها
اكٌد انتى عارفة باء الخباٌا فى اللٌلة دى..وهى تنظر له بتهكم واستخاؾ وهى تكتم اعجابهابعقله االقوى من قوته وما كان منه من ذكاء حتى فى كشؾ تلك زوجة البواب والتواصل
السرٌع بٌنهم وانه ٌستحق فعال ان ٌكون ابنها ..وهى ترد علٌه وهى تحضن مارى وقد وضعت
تلك زوجة البواب على دودوى رداء ثقٌل من عباٌة كانت موجودة مع الذى ذبحه اوال ومن ثم
وهى تقول فرٌدة بنفس السخرٌة
_ٌعانى لو انا زى االول كان حد عارفٌعمل ال بٌتعمل دا دلوقتى والمهزلة ال من سنتٌن
وشهوراقول اٌه ما انت عارفت انى خالص مرٌضة ومنه هلل ال كان السبب..وهى تنظر له
وتعود لدودى وهو ٌرد علٌها بنفس التهكم ..وهو ٌقول وهو ٌنظر لدودى
_طب والكبٌرة ال اكٌد لسة دمؽها نار زى ماهى ومفٌش حاجة بتعدى من تحت اٌدها..فقالت
دودى وهى تمارس باقى دورها فى كتم انفاس ذلك البواب الذى ٌتمنى الموت االن رحمة من
هذا العذاب الذى هو فٌه وماتفعله به دودى حتى الٌصدر اى صوت تاتى علٌها الدبابٌر التى
بالخارج ..وهى تتكلم بنفس طرٌقة ابنتها وبكل عامٌة مصرٌة لماهى فٌه من عٌشة وماكانت من
كل خبرة وقدرة
_ادعى على ابنى واكراه ال ٌقول امٌن بس اهو فى موزة تنافع تطلع همك وحرمانك فٌها ها اٌه
راٌك..وهو الٌجد رد ؼٌر ان قال
_ ٌاحلوة فٌنك ٌاامال تشوفى كان مالها الحارة انا باء راح ارٌح الكل وشؽل المعادٌٌن دا..وهو
ٌتجه نحو ذلك المخارج وفرٌدة تقول له بكل سذاجة تدل على انها لٌست كماهو معروؾ لهم
وهو الٌستطٌع التصدٌق لتلك الحالة
_انت راح تعمل اٌه..فقال لها
_معكى الكبٌرة اهى والمساعدة واكٌد هى عارفة كتٌر اطلعوا من هنا ودا واضح ان راح ٌكون
مخرج بره البٌت عشن اتصراؾ اكٌد فى سواد بره زى ماهو واضح وٌمكن اخالص باء من
العٌشة وال عٌشانها..فقالت له بنفس التهكم
_احسن ترتاح وترٌحنا وانا كمان اخالص معك ٌاله فى داهٌة تاخدك انت ولعوزٌنك..بطرٌقة ام
وهى تشجار مع ابنها وقبل ان ٌتحرك كانت تلك زوجة البواب تسابقه وهو ٌمسك ٌدها وٌقول
لها
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_كفاٌة لحد كدة علٌكى معهم عشن انتى عارفة كتٌر عن الخروج وال بٌحصل..فقالت له
وعشن اناعارفة الزم اكون معك هم من السهل الخروج من هنا..فقال لها_انا قلت كفاٌة باء خلنى اتصراؾ واطلع قبل ماتطلع روحى..فقالت فرٌدة
_ ٌاله فى داهٌة..فاردت مارى وهى مرعوبة الول مرة وهى تقول
_بعد الشر..فذهاب لها وهو ٌضماها بقوة وٌقبال وجهها وراسها وهو ٌقول لتلك زوجة البواب
او المساعدة لفرٌدة وما لعبت من دور خطٌر وهو ٌثبت ان راس احدهم تلك النساء مازالت
تعمل ولكن االمر لم ٌنتهى بعد وهو ٌحس بااخطر ماٌكون االن من كل ثقة كانت لهم هإالء قبل
ان تنهى حٌاتهم ..وهو ٌقول لها
_خالبلك منها دى باالخص..وهو ٌعود لفرٌدة ودودى وٌهمس لهم قائال
_انا قلبى مش مرتح وخاٌؾ على مارى اطلعوا برة واكٌد راح ٌكون فى حل دا احساسى وانتى
وهى اكٌد عملٌن حسابكم..فقالت له فرٌدة وهى تعود لحنان ام وهى تضمه بقوة
_قلبى خلى رؼودة معك هى عارؾ كل الطرٌق وخرٌطة االرض..وهو ٌقببالها وٌقول لها
_بالش اتمسك بحد منكم وانكسر ٌاله..وهو ٌتركهم الٌنصرؾ وهو عند الخروج وقؾ وقال لهم
مكمال كلمه
ٌاله اتحركوا قبل الكمٌن ال بره ال معمول لى ٌاله وانا راح احاول تؽطٌة..ورؼودة تذهاب لهوتعطٌه السالح الذى كان ٌحمله البواب وهو ٌعرؾ انه الحاجه له مع من بالخارج ولكن نوعا
ما لتؽطٌة وهو ٌرى رؼودة تاخذ مارى فى احضانها وهى ترك لها نفسها بال خوؾ ودودى
تمسك بفرٌدة وهم ٌذهبوا وراء رؼودة التى تعرؾ طرٌقها وهو ٌعلم ان االمور التمر هكذا على
تلك االم ولٌس فرٌدة التى لم ترفع نظرها من علٌه هى ومن معها وهو ٌرى باب اخر كما فى
االفالم ٌقتح على ممر واؼلق من خلفهم وهو ٌنظر لتلك الجثث على االرض وذلك البواب وما
به من انتقام الشئ اكثر من كونه قتل وهو لم ٌمت بعد وهو ٌنزؾ بال توقؾ ولكنه دخل فى
ؼٌوبة ستنهى بحٌاته قرٌب ان لم ٌسعفه احد وحتى ان كان ذلك فهو انتهى المحال وهو ٌخرج
بكل سهولة لٌكون فى ذلك الملحق وٌقؾ وقد تام محصرته فعال كما هو المتوقع .........وعندم
كانت هى ومن معها ٌسٌروا فى دهلٌز متعارج وامامهم رؼدة تلك زوجة هذا البواب الذى لقى
حقتفه ان كان مات او وهو فى اشتٌق للموت مما اصابه ان كان قد لحق به احد اوٌمكن ان
ٌعٌش ولكن بال فائدة اورجولة ان تام اسعافه وهى تمشئ فرٌدة وامها ومارى وهى لٌسوا
مذهولٌن مما ٌروا فتلك اشٌاء كثٌرا ممامرات علٌها فرٌدة طول ماعاشت وظهرت علٌها
عالمات النبوغ وتوؼلت فى اعماق االعمال التى هى اشباه االن باالفالم امرٌكا ومانرى من تلك
االفالم ولٌس كما كان ٌطلق علٌها فى زمانها وماكانت ترى فى طفولتها وصباها وما ٌسمى
بالخٌال العلمى انما االن وهو طبٌعة تلك االفالم التى ماهى اال بناء علمى وصحٌح ٌظهر
حضارة وتقدم الؽرب وهى تعمل فى مختلؾ المجاالت الطبٌة التى تخصها والمجاالت االخرى
التى تتعتمد على الكهرومؽنطسٌة والفٌزٌاء وما تعشقه هى من تلك المجاالت التى كانت الترى
نفسها اال فٌها وهى تتمتع بالجلوس اثناء استذكر حبٌها هذا وصدٌقه وقت دراستهم االولٌة ومن
ثم المستوى العالى ومن بعد وهم فى لندن للدراسات العلٌا ومن قبل وهى تكفاح ان تنفذ وصٌة
ابٌها لكى ٌلتحق بالكلٌة وٌتخرج منها مهندس وحلمها هى وحلم هذا الحبٌب لها ان ٌكون ذلك
وهى ان كانت الترٌد ان تكون طبٌة وتكون مهندسة مثل ابٌها رؼم توفقها الدارسى والعلمى
والنجاح فى مجال الطب ومن ثم العلماء وهى منهم لما تربط من قبل مماتحمل من القوة لبعض
الحسات لدٌها انما قوة تقوقها التى تربط بٌن علوم االساسٌة لبعض المواد الهندسٌة ورابطها
بالطب واٌضا اهم االشٌاء التى ٌدرسها طالبا كلٌات العلوم اشٌاء فعال كانت كلها محل اعجاب
لعلماء الخارج وهى مثلهم واكثر بتلك القوة العلمٌة قبل اى قوة اخرى كما هو حب العلماء
واالكثر مماتحمل من كل توضع وعدم تكبر وصفات نساء العرب وتلك العفة واالن بعد ان ثبت
انها مرٌضة فعال وتعٌش هنا فى شئ اخر واال لما كانت تخفى علٌها مثل تلك االمور وماترى
االن واكثر هى تلك االم وهى تسٌر وبٌن احضانها مارى وهى االخرى لها مالها من باع طوٌل
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اٌضا فى كسب احترام كل من كانت بٌنهم لما هى علٌه اٌضا من نبوغ وعبقرٌة جعلت منها
القوة والسٌطرة بعد ان عاشت مر وقسوة حرمان مااحبت من زوج وتإام واهل هنا فى مصر
وكل ذل مر بها .وهاهى تعود اٌضا بعد ان انكسر من جدٌد قلبها بعد رحٌل هإالء االوالد
احفادها ومن اخرج كل حرمان ومشاعر عندها وامومة من جدٌد وكل احساس باالمان بعد
ظهورهم وان تاتى هنا وترك كل شئ من اجل ان تجمع شاملهم وتعٌش باامل اللقاء معهم ومع
كل من عرفت وتكون بٌنهم ام جدة اى شئ ولكن لٌست تلك التى كانت هناك تسٌطر وتؤمر
وتفعل كل سوء وهى ترٌد ان تنتهى كل االحداث وتاتى بابناتها التإام وتجمع معها هإالء
االوالد وكل من معهم او تكتفى بهم فقط وتعٌد احلى اٌام حٌاتها التى ظنت انها لن ترى اى ٌوم
حلو لها من جدٌد وهى تهون على نفسها حٌاتها بتلك الفتٌات فقط ابنتها تإام فرٌدة ومارى تلك
..الى ان كانت من لحظة عودتها قد انفتحت بوابة لكل شر انفتح على تلك االم رؼم سطوتها
وكل باب له احلى طعم فى ظهور هإالء وراء ابنتها..وما ان انتهى الطرٌق بهم لٌخرجوا دون
اى تعلٌق بٌنهم وهم ٌسٌروا فى تلك العتمة ولكن دون توقؾ او اى شئ فى طرٌقهم ذلك الذى
كانت تسٌر فٌه رؼودة وهذا كان اسمها الحقٌقى وهى تسٌر فعال بكل سهولة لما هو واضح من
انها تعرؾ جٌدا وانها مرت به كثٌرا وما وراء اسرار ذلك البٌت الذى لما ٌكن بٌت به اشٌاء
تخص مهربٌن بل شئ اكبر بكثٌر ومما الٌدخل عقل احد اٌضا ان االمر مجرد استسالم لتلك
الطبٌبة الرهٌبة وامها تلك اوفعال هناك شئ وراء كل ذلك وان كانت هى مرٌضة فما اصابها او
اصاب امها وكٌؾ لم ٌكن لها ان تصل الى طرٌقه بكل سهولة حٌن وصالت الى مصر وماسر
كل تلك االمور نعم هناك اشٌاء لما تكتمل بعد فى راس امر ؟وهو االن بٌن هإالء الرجال
الخمسة الذٌن حصره فى شكل دائرى وهم ٌشهروا اسلحتهم فى وجه وعلٌه..وهى فى االسفل
حٌن كان قدخرج فعال من فتحة فى اعلى تلك الممر الذى كان من الواضح لهم انه ٌسٌر مع تلك
الفٌال فى تعارج ٌمر بها وٌإدى فعال الى خارجها وهو بعمق كما لو كان نفق من االنفاق تحت
االرض بمسافة بعٌدة جدا عن االرض وفى مؤمن منها ان حدث فى االعلى شئ الٌإثر به وكما
هو لٌس مكشوؾ بسهولة لكى ٌصل الٌه احد وفتحت الدخول له التى من ذلك الملحق التخطر
على راس احد ابدا كما لو كان فى افالم زمن االبٌض واالسود وحتى فتحت الخروج التى فٌه
وهى للخروج او دخول اال اذكان المتسلل لدخول ٌاتى فى وقت الاحد فٌه فى الطرٌق ٌمر او
اى شئ النها بالفعل فتحة تصعد على الطرٌق الخارجى العام بعد ذلك البٌت بعدة امتر كثٌرة
حوالى مائة متر او اكثر تخرج على هٌئة بلوعة مجارى فى وسط الطرٌق ولكنها لٌست بلوعة
وانما هو ؼطاء كانه قطعة من الطرٌق االسفلتى التى تمر علٌه السٌارات والمارة والاحد ٌشك
فٌه انه قطعة متحركة تنفصل عن االرض وحتى ان اعادة رصؾ الطرٌق من جدٌد له من
المواصفات الخاصة الاعادة للفتح له.وهو كما لو كان باب للدبابة او ؼواصة وهو ٌفتح من
االسفل بعجلة وهو من المعدن ومن الخارج من طبقة نفس طبقة الطرٌق بمواصفاته االسفلتٌة
وسمك االرض بما هو ٌحمله الطرٌق وله ساللم لصعود والنزول معدنى مثبت على الحائط
وحٌن الخروج التفتح تلك البوابة مرة واحدة واال ٌكون انتحار النها تفتح على الطرٌق العام
فلذك هى بها منظار مثل منظار الؽواصات (البٌر سكوب )وبعد ان كانت الحسرة فى عٌن فرٌدة
وهى ترى ماترى وكل ذلك ٌحدث فى تؽفٌل منها وهى تنظر ماتفعل رؼودة وهى ترى وجه
امها فى ذلك الظالم وهو ابٌض واضح فى ذلك اللٌل المظلم وتلك العتمة وهى تظن ان هذا
االمر لم ٌمر هكذا من تحت ٌد امها وماهم فٌه واال ماكان احساسهم ان تلك اللٌلة بها مابها وامها
اٌضا تنظر لها حٌن بداء ٌتسرب اول شعاع لنور الطرٌق ولٌس للضوء القمر الذى لم ٌظهر
تلك اللٌلة وهى اٌضا براسها مافى راس ابنتها ولكن هى تحس ان الابنتها الٌد فى ذلك والدلٌل
ماتفعل تلك التى من اول ٌوم لها معهم لم تكن مقبولة للجمٌع رؼم جمال وجهها ذلك واالحساس
نحوها بانجذاب دون ارادة ولكن! هى تلك االم تحس انها من اٌدى ابنتها تلك التى تمد الى كل
مكان وانهم رؼم مرضها ذلك ٌعٌشوا تلك االوقات بكل حرٌة وحتى موعد ظهور حبٌها الصؽٌر
المرتباط بكل االحداث او هو من راس االحداث والطلب علٌه هو قبلها الانتقام والثؤر هو
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وصدٌقه ولٌس هى او حتى امها او احد منهم وان كان المطلب علٌهم الاشٌاء لٌس ذات اى صلة
بعلم او اختراعات او ؼٌره انما لرؼبة ومن تلك االفعال التى كانت تقوم بها امها واشٌاء اخرى
لٌست باالهمٌة التى كانت تتركهم لٌعشوا هنا حتى االمن المصرى لم ٌهتم بهم اطالق تلك
الفترة السابقة النه لم ٌكن ورائهم اى شئ حتى افعال تلك االم التى تجعلها مطاردة فى اى مكان
حتى لو فى السماء الثانٌة ولٌس الفضاء الخارجى او القمر ولم ٌاتى لها احد على طرؾ وهى
تعٌش وتتخفئ ولكن لٌس على االمن او من بالخارج انما على هإالء اهل الشارع ومن تعمل
ابنتها معهم فى اشٌاء تمثلٌة وهزلٌة الٌعرؾ سبب لها احد والتإام التى تعمل كامدارسة بالجامعة
وخبٌرة فى الخلٌج وهى اٌضا بٌن احضان االحباب وبل برعاٌة افندٌنا وهى بما لها من جنسٌة
وهنا اٌضا اتراك تعثوا وتلهو وكل هإالء تحت اٌداهم كما قالت لهم رؼودة لما لم تاخذوهم وهم
سٌاتوا لكم بماترٌدوا وكؤن االمر فٌه من اشٌاء اخرى تدبر وتنطلق برؼبة منهم وهم معهاهناهى
فرٌدة وحولها ومشاركتها فٌما هى تعٌش وفعل كل شئ امام عٌنها ..كلها اشٌاء كانت تحس انهم
كلهم ٌعملوا لشًء واحد او كال منهم ٌعمل الاشٌاء مع نفسه او هو تسلٌم اهالى كما ٌقل فى ذلك
الكل ٌشك االن فى االخر وحتى مارى وهى تفكر فى كل ماٌدور االن وهى بٌن احضان تلك
االم وماهذا وتخفى لٌس بتخفى واشٌاء هل فرٌدة مرٌضة حقا اما انه تمثٌل من افعالها الشٌطانٌة
وافعال امها تلك هل هم معا او كال على حد وكال له ما ٌفعل وهل انتهت تلك االم وهى صادقة
وتبت كما اعلنت من قبل اما ذلك له عالقة بها وهى مع هإالء وكل التفكٌر فى رواس الثالثة
االم تشك فى ابنتها واالبنة تشك فى امها ومارى تشك فٌهم معا حتى كانت رؼودة بالخارج وما
كان من امرها هذا وهى االن بٌنهم تساعدهم من هى وهى تشٌر لهم بسرعة للخروج قبل ان
تاتى اى سٌارة مسرعة وبالفعل خرجت فرٌدة بسرعة وكانت الى جوار رؼدة بعد ان ساعدة
مارى على الخروج ومن ثم تلك االم وهى تخرج اخرهم وٌكون على الطرٌق والفٌال امامهم
ورؼودة تؤمرهم باالنحناء خوفا من مرمى وتصوٌب القناصة واالسراع حتى اٌضا الٌرهم
هإالء القناصة ولكن! فرٌدة التى كانت تملكها الرعب على صؽٌرها وهى تعلم االن ان الفٌال
كلها مصٌدة وكٌؾ سٌخرج وحتى ان جاءت له قوة االمداد؟ ورؼودة تسحبها بسرعة وهى
تؤمرهم باالسراع خلفها نحو الدخول بٌن باقى الفٌال للتخفى بٌنهم حتى ٌجدوا الفرصة للخروج
واالتصال باالمن ولكن كان االمر انتهى هنا حٌن كانوا بٌن رجال تحصرهم اٌضا بشكل دائرى
............
وهو ٌخرج بعض ان كان حصره خمسة رجال مدجاجٌن بسالح فى زى اسود كما اللٌل..مقنعى
الوجه كما لوكانوا رجال القوات الخاصة وهو ٌسٌر دون اى مقاومة لهم وهم ٌحصره بفواهات
تلك االسالحة عن بعد وهم ٌحملوا بندقٌات سرٌعة الطالقات وهو ٌخرج لٌرى كال من عمر
ثابت فى مكانه بعد ان وقع فى مصٌدة تلك االلؽام وهو احد قدمٌه داست على لؽام واالكثر
وجعفر قد وضع على جسده الضخم هذا سترة من المتفجرات تضئ وتنبعث منها اشارات كما
لوكان مشهد سنمائى والاى اثر لتلك الكالب الشٌطانٌة فى تلك الحدٌقة كلها التى كان ٌسودها
الصمت فى ذلك اللٌل البارد الطوٌل ولم تمٌز الى االن الساعة وهى كما لو كانت الساعات
االولى لصباح الٌوم الجدٌد الذى من الواضح انه لن ٌطلع علٌهم ورؼم انها لم تجاوز منتصؾ
اللٌل الى االن اال انه وهو ٌنظر لهم ولمن حوله من تلك المجموعة االرهابٌة التى فى شكل
قوات االمن..وهو ٌقول بكل صارمة واحس انه مازال االقوى لما ٌحس من خوؾ هإالء وهم
ٌحصره..وهو ٌقول لعمر
انا صائد الاقع فى المصائد فجر نفسك والمكان ٌاكابتن ٌاله ٌاجعفر العودة المجٌدة اوالموتبشرؾ..وهو ٌقولها بشكل عسكرى قٌادى فى كلمات الصاعقة المشهورة كما لو وقع فى االسر
والموت االن افضل من ان ٌكون اسٌر هو ومن معه والٌكون تحت اى ضؽط الاى سبب من
االسبب ورموز العسكرٌة وبالفعل كاد عمر وهو ٌنظر الٌه بشكل االمتثال لتنفٌذ االمر وهو كما
سٌقدم له التحٌة العسكرٌة بشد القوام النهم لٌس فى زى عسكرى وبقبول الموت لهم جمٌعا االن
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بشرؾ وهم ٌفتحوا له صدرهم وجعفر الذى وضع ٌده لٌنزع تلك السترة حتى ٌكون االنفجار فى
نفس الوقت ..وهو ٌصرخ وهو ٌقول بكل عربٌة عامٌة
_الموت اكرام من الذل..وهنا تواجهات سرٌعا فواهات تلك االسلحة نحو عمر وجعفر واحدمن
هإالء الرجال وهو ٌضع فواهت تلك البندقٌة فى راس أمر وهو ٌقول له بكل هدوء بالعامٌة
ولعمر فى نفس الوقت
_اعقل ٌاكابتن االمر مش موتك انت وهم بس هنا صدقنى فى ناس كتٌر ؼٌر النسوان ال معك
راح تموت دلوقتى فى نفس الوقت صدقنى وبرضة نسوانك راح تبهدل االمر مش كدة
فى ناس انت بتحبهم وبٌحبوك راح تروح منهم الوزٌرة اختك الكبٌرة وابنها وكل السات ال انت
حبتهم اهل الكابتن واهلك مٌس امال واهل الحاج جبر وكل الموجودٌن هنا فى القاهرة وخارجها
نتفوض احسن وممكن تمشئ معنا احنا مش عوزٌن ؼٌرك صدقنى..وأمر كؤنه لم ٌسمع هذا وما
ٌقول له وهو ٌعٌد نفس االمر علٌهم وبصٌؽة االمر
_نفذ االمر منك له..وهنا فعل عمر وجعفر الشئ الذى اذهل الجمٌع من تلك االفعال وهم ٌقبلوا
على الموت وعمر ٌنزع نفسه من االرض ونفس الشئ وجعفر ٌحاول نزع تلك السترة اال ان
شئ لم ٌحدث وظل عمر ملتصق فى نفس اللؽم والسترة التى لم تنزل من على جسد جعفر او
تنفجر وهذا ٌقول ألمر
ٌاكابتن بالش شؽل الفدائٌة دا االمر مش زى ماانت فاهم التفجٌرفٌه تحكم من بعد واللؽام داشئ جدٌد واختراع جدٌد حاجه لسة مظهرتش كل دا تحكم عن بعد وشل حركة وقصة طوٌلة
من اختراعات والتقنٌة الحربٌة اتفضل امشئ معنا عشن نهى كل شئ بهدوء ومحدش ٌصاب من
كل ال بتحبهم وعشن نساءك ال معنا دلوقتى واتفراج لو مش مصدق كالمى..وهو ٌمد له ٌده
ونعم وهى ترتجؾ بعض الشئ لما ٌرى وكان متوقع عما قد عرؾ وسمع هو ومن معه على
من سٌكون اللقاء والقتال ولكن كان االمر هو اعطاء القوة انهم هم من سٌقوى على من لم
ٌستطع علٌهم احد وتلك هى راس القوة والكفائة ولكنه ٌرى اناس التهب الموت فعال ..وأمر
ٌاخذ منه موبٌل لٌس به اشارة وهو ٌرى تسجٌل حى لمن وقع فى اٌدى هإالء ومن وصلت لهم
صندٌق تشبه الطرود كما ٌحدث مع رجال المخابرات حٌن ٌرٌدوا السٌطرة على احد وهم
ٌرسلوا الى ذوٌهم صنادٌق وٌطلبوا عدم فتحها اال بعد ان تصل رسالة من الذى ارسل ان تفتح
فى شئ من التهدٌد لمن ٌرٌدوا ولكن االمر االخطر ان تسرع احد فى فتح تلك الطرود وما
ٌشتق الجمٌع لرإٌة مابها وهذا ما اوضحه هذا الرجل الأمر وهو ٌقول له بنفس المعنى وان
االمر االن متوقؾ علٌه النهاء االمر سرٌعا ولكن أمر كٌؾ ٌصدق ذلك الشئ وهذا اٌضا ماقد
قاله ذلك الرجل ان ٌسرع معه االن وهو ٌقلب له مشهد اخر بعد رإٌة تلك الطرود التى وصلت
لكل من ٌعرؾ كى تكون حرقة فى قلبه وهو سبب لدمار اكثر من اسرة ولٌس افراد فقط من
معه االن وتلك النساء ولكن كان االقوى واالبشع وهو ٌرى ابن شرى اول حفٌد فى تلك االسرة
لهم واالخ االصؽر له هو كما تقول امه وقطعة الفاكهة والحلوٌات وروح افندٌنا وقلب كوكى
وما له هو معه ذلك الصؽٌر وكل فرد فى تلك االسرة وهو بٌن اٌدى عمالق مثل جعفر هذا
وٌضع سكٌن على رقبته ورؼم صمود ذلك الصؽٌر وعدم صرخه وهو قد اصبح بنفس القوة
الامه ولهإالء الشباب الذى نشاء بٌن احضانهم ونعم هو صؽٌر ومرعوب على امه تلك التى
كانت بٌن اٌدى بعض الرجال الٌعرؾ احد كٌؾ سقطت فى اٌدهم رؼم ماتحمل من قوة
وحراسة اٌضا وهى كما لو كانت فى وضع اؼتصاب او االستعداد لذلك كماكان سٌحدث لفرٌدة
من قبل وهذا ٌقول له بنفس التهكم االن وهو ٌرى انه مازال فى وضع قوة وجمود الوجه
اكٌد انت فاكر انى بضحك علٌك ودا شئ لخداع بس صدقنى لو االمر مانتهش انا مااضمنشال راح ٌحصل ولتاكٌد برضة ممكن لو انتهى التفوض ٌحصل حاجه من ؼٌر السٌطرة علٌها
من اؼتصاب الفاتنة تلكاو بعض النساء او تفجٌر بس احنا لو نمشئ دلوقتى وٌمكن مع التفوض
حد ٌتدخل وٌنتهى االمروالموقؾ ٌعتمد علٌك انت انا مش بوعدك بشئ لصدق بس ممكن كل
شئ اها الٌنتهى على خٌر لكن االمران نمشئ وتنفذ وممكن تاتى قوة االن وتحاول وقؾ تلك
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المتفجرات او ظهوراحد النقذ اختك واالهم ان فى شئ تانى مش مسجل هنا وهو تإام حبٌتك
نعم هى لالن لٌست بٌنا اٌدٌنا انما فى موقؾ التحسد علٌه هناك فى الخلٌج حٌث جرٌمة مخلة
بالشرؾ وقلٌل ان لم ٌنتهى االمرستكون بٌن اٌدٌنا ماراٌك نتحرك االن ونترك المكان لعل االمن
ٌاتى لهنا وٌنقذ الموقؾ مع وجود خبراء فى المفرقعت والتعامل مع االمر..فقال له أمر بكل
استهزاء وباللؽة التركٌة الواضحة
اتعتقد ان االمن سٌاتى الى هنا وٌتدخل او انا اصدق ماارى هذا من االفضل لك ان تفرغرصاصك فى صدورنا االن ولو ان االمر صدق فاكما قلت واقول الموت افضل ساعتها
وسٌكون هناك من ٌنقذ الجمٌع نحن فى مصر ٌاعزٌزى فلم ٌجد ذلك شئ ٌفاعله امام هذا
التحدي الصرخ منه والكلمات التى فاهمها عمر مماقاله أمر لذلك واٌضا جعفر الذى ٌفاهم كثٌر
من اللؽات وهم وقفى فى شموخ ولٌس بهم اى خوؾ..حتى ان احدهم لم ٌتحمل االمر وهو
ٌصرخ فى ذلك وٌقول له
_اقتله ٌاجومه واقتلهم..فنظر له أمر بكل استهزاز
_ٌاله اضرب قبل ماانا ادفنك انت وال معك هنا ..فى كل استفزاز لهم ولكن هذا احس ان الوقت
سٌضٌع فى هذا الهراء وهو امرا واضح لكسب الوقت وهو ٌوجه له ضربة سرٌعة من مقبض
تلك البندقٌة لراسه وكان اخرمن الخلؾ الذى تحدث فعل نفس الشئ كى ٌتمكن من السٌطرة علٌه
واخذه بقوة نحو الخارج حٌن اتى احدهم بسٌارة مكروبص سوداء قد دخل بها تلك الحدٌقة مكان
وقفهم وهم ٌدافعه دخلها بقوة والدماءتسٌل من راسه موضوع الضربة ولم ٌفقد الوعى بعد
وعمر وهو ٌشد نفسه وهو ٌصرخ فٌهم
_هى دى الرجولة ال بٌعلمهلكم هناك انا راح احط رقبتك تحت جزامتى منكم كلم ٌاوالد
الو(س) فنظرله ذلك باستخاؾ ولم ٌرد ان ٌعقب علٌه وبعضهم ٌضرب فى تلك القطارة البشرٌة
جعفر بمقابض تلك البنادق وهو ٌتحرك والٌتاثر بشئ مماٌفعلوا فٌه وهو ٌجرى الٌلحق بحبٌه
الصؽٌر وانطلقت السٌارة وهإالء اربعة افراد كانوا مازالوا ٌضربوا فى جعفر الذى كاد ان
ٌفتك بهم وهوالٌهتم بماعلٌه من تلك السترة بعد ان عارؾ انه الفائدة منها االن وتفعل ماتفعل
به..وعمر الذى كاد ٌتحرك بعد ان وجه قدمه نحو احدهم باحد ضربات التاٌكاندو القتالة لعبته
التى اخذ فٌها البطوالت وتقابل مع أمر فٌها ومن بعد كان االلتحق بتلك اللعبة االخرى التى هى
(الفول كونتك ) وما كان من سخرٌة فرٌدة معه فى اللقاء المساء ذلك ولكنهم قد حصرهم من
جدٌد بتلك االسلحة بعد انهك قوة جعفر من تلك الضربات والتمكن من تقٌده بعد ان احدث هو
فٌهم الخسائر من ضربته التى نزلت علٌهم ولوال تقٌد عمر الذى من ضرب احطت بااحدهم
لكان االثنان االن قد جعلوا هإالء اجسد هامدة ولكن االمر بعد التحكم من ثالثة فى جعفر
وطرحه ارضا الى جوار عمر واالخر الذى وضع نسل (السنكى ) الذى ٌحمله فى رقبة عمر
وهو ٌصرخ فٌهم بكل عامٌة
_لو مش االوامر كان زمانى قطع رقبتكم دلوقتى..وقبل ان ٌكمل كان االربعة فى شئ اخر
..................
وكانت فرٌدة ومن معها ٌمشئ بهدوء وسط هإالء الرجال مسافة قلٌلة وٌدخال من جدٌد فى
طرٌق تلك الفٌالت ومن ثم ٌدخلوا بهم الى اقراب تلك الفٌال التى الى جوراهم والتى مازالت
تحت االنشاء وبالطبع لن ٌتوقع وجودهم هنا احد فى هذا المكان وكل ماكان مدبر من تخطٌط
وهم ٌدخلوا الى هذا الظالم الدمس ولكنهم بسهولة ٌتحركوا من خالل تلك االضواء الخفٌفة من
اضاءة بعض الكشافات التى لم ٌستخدم منها اال عدد اثنان رؼم ان الجمٌع ٌحملها وهم كما لو
كانوا افراد فى مناورة للٌالٌة للقتال ودخال لترى بوضوح وجه ذلك الملتحى وهو من حاشٌة
الحج جالل ومعه بعض الرجال اٌضا كما لو كانوا من داعش وقد دخول مصر وتركوا الحدود
وهو بٌنهم وهى تبسام له وتقول بكل استهزاز
_كدة اعتبر ان احنا خالص وقعنا وبكل سهولة كدة..فضحك وهو ٌنظرلمن معه ..وقال لها
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_مش عارؾ اقول الحجة وال دكتورة بس اهو وقعتم وبكل سهولة عشنمن االخر دى مصر
ٌعانى كل المرتزقة واعتى العصابات
مقدرتش توقعكم واحنا هنا بسهولة وقعنكم..فقالت له وهى بكل تهكم
وانت باء ودلوال ال وقعتنوا دا اسمٌه اٌه ذكاء وال قوة خارقة وانت اكٌد باء عارؾ انا مٌنومعى مٌن
فقال لها
_خالص انتهى االمر زى مابتقولوا برة هناك
عند ال معروفشوا ٌوقعكم بس هنا معرفش باء هو ذكاء وال قوة والؼٌاء من االخرٌن
على العموم كلها دقائق وراح ٌوقع الكل فى المصٌدة ال انتم كنت طعم لها بجد انا ع نفسئ انتى
وال معكى ماتلزمونٌش فى اى شئ ؼٌر بس اشفى ؼل
ونارمن الحباٌب ال راح اولع فٌهم واتفرج علٌهم دلوقتى وهم
بٌشوى زى مابٌعملوا فٌنا احنا والمجاهدٌن وحاجه تانٌة دى
وهو ٌذهاب وٌجذب مارى الٌه بقوة وباقى االفراد تضع السالح
على باقى النساء التى لم تكن بٌنهم دودى ولم ٌالحظ احد
انها لٌست معهم ..ومارى تصرخ وهو ٌقول لها
متخافٌش انتى راح تكونى معززة مكرمة بٌنا ولو بٌدى اخد كل ال معكى دلوال ٌمكن ربناٌصلح حالكم وتكون خٌر ونساء صالحت وٌهدكم  هلل..فقالت له فرٌدة
_اٌه ٌاموناال عوزنا نحكاح الجهاد معك انت واالخوة المجاهدٌن ..وقبل ان تكمل رد احدهم
بؽلظة علٌها وهو ٌرٌد ضربها باللؽة اشبه بالصعدٌة وهو ٌقول لها
_اخرسى ٌامرة ولكن قد امسك ٌده احد هإالء الرجال وهو ٌدافعه وقال لذو اللحٌة
_احنا اتفقنا مش كدة واال انت عارؾ زعل الرجل احنا راح ناخد ال ٌخصنا وانت ورجالتك
اعملوا ال انتم عوزٌنه..فقال له ذو اللحٌة
_االتفاق زى ماهو بس دى تخصنى ودا من االتفاق عوز تاخد الباقى اتفضل انا مش راح امشئ
اال بعد ما اتكد ان كل شئ مشئ صح وهم بٌولعوا..فقالت له فرٌدة
_هم مٌن ال راح ٌولعوا والانت فاكر برضة ان حد جاى هنا والاساسا راح تطلع من هنا انت
وال معك ومش من حد من االمن..فقال لها بكل هدوء وهو ٌداعب فى وجه مارى وهو ٌخاؾ
ان ٌقترب منها من كل شئ وحتى هإالء الرجال االخرٌن التى بٌنهم وهم االن اصبحوا لحماٌتها
وهى ترى وجه مارى رؼم ذلك الظالم وماهى فٌه من رعب وهو ٌقول لها
_ال راح ٌجاى الكل وابطالك كمان دلوقتى راح تكون هنا معنا وكان نفسئ اعمل حفل زواج
لمجهدٌن بس بطرٌقة االروبٌة معكم النكم ؼنٌمة لنا وحالل معكم اى شئ وحتى االمن الذى
ٌجرى االن وراء سرب لما دبرنا له واالخرٌن الذٌن سوؾ ٌاوتوا االن لهنا ان كان من اجل
اٌضا خطتنا ولٌس انتم وماٌظن من السعى وراء السالح الذى خرج االن من الوكالة بفضل ما
ٌفعل جالل الحبٌب لكى هو وقرٌبك هذا وهم ٌلهثوا وراء حبك وماهم فٌه من ؼباء لسعى وراء
امراة وانتى لٌست اى امراة ولو كنتى معنا لكان هناك الكثٌر ولكن ٌكفى تلك..ومارى تصرخ
واالسلحة موضوع على راسها وفرٌدة تقول له بكل استخاؾ
_ال فعال انا راح اشك فى انكم بجد بتشؽلوا دمؽكم..فقال لها
_اكٌد واال انتى اهو معنا االن والبركة فى دى ودمؽها..وهو ٌشٌر على رؼودة وهو ٌكمل كلمه
_واحنا كلنا متوقعٌن ان ال معكى راح ٌنهى االمرهناك ومع االؼبٌاء بتوع الرؼبة بس ومش
المهم اى شئ عندهم عشن كدة وقعوا بكل سهولة وتجاى دى وهى تخرجكم لنا هنا وراح نكون
بعٌد عن اى ضرب وؼٌره من انفجار وشؽل ابطالك انتى ال بتكلم عن الموت وشهادة وهمٌة
عشن كفار زٌك..ثم اتجاه بعد ذلك الحدٌث السخٌؾ وما فعلت فٌه فرٌدة من ضٌع لوقت لتشؽلهم
عن عدم وجود دودى وهى ترى الخوؾ على مارى ..وذلك ٌقول لوهإالء الرجال
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_خالص خدهم واتحركوا وانا راح اخد دى ورجالتى ونمشئ..ومارى تصرخ.فقال له هذا
الرجال الذى تحدث من قبل
_احنا ثوانى والبطل بتاعها جاى مع الرجالة
وراح ناخد االربعة نسوان وبطلها والتانى ال جاى ونمشئ..فقال له ذو اللحٌة
_اربع نسوان لٌه انا دى من االتفاق ..وهو ٌنظر لهم لٌصرخ بقوة
هى فاٌن العجوزة دى اهم وحدة فٌهم..فنظر الجمٌع الى بعضهم البعض ولم ٌتصورا انهم قدفلت منهم احد..وذو اللحٌة ٌصرخ
_راحت فٌن..وهذا ٌقول له
انا االومرا ال معى انهم اربع نسوان..ولم ٌكن بٌنهم عجوزة وهم معى عن ماذا تتكلم ..فقال له_امها اهم راس اتصال دلوقتى وبلػ زمالئك ٌشوفها وٌدور علٌها هى فٌن اتصال
فقال له هذا
_انت عارؾ االتصال منموع ومقطوع االرسال اكٌد الرجالة وهى جاى راح ٌشوفها
او هناك ال بٌمشطو المكان راح ٌالقهوا..فقال له ذو اللحٌة
_راح ٌلقوها فٌن اكٌد هربات منكم وانتم جاٌن..فقال له هذا
_هربت ازاى انا مفٌش حد هرب منى وهم داللو بس ال كانوا خارجٌن من الفٌال..وهى تنظر
فرٌدة لتلك زوجة البواب التى الٌعرؾ احد اى شئ عنها مع من هى اوتعمل لصالح من الى
االن فقال ذو اللحٌة وهو ٌقترب وٌمسك فرٌدة من سترتها العلوٌة تلك..وهو ٌقول لها
_انا مش راح ارتاح ال وانا بشوؾ جمسك كل وحد بٌنهش فٌه منهم وادام رجاللتك ودلوقتى
راح اورٌكى راح اعمل اٌه..وهو ٌعود وٌطلب من رجالته ان ٌمسكوا بمارى وٌمزق مالبسها
بقوة ..وهو ٌقول لفرٌدة
_ودا اول شئ ماكان سٌحدث فى الفراش راح ٌكون ادامك..وقبل ان ٌعقب احد كان صوت
سٌارة ٌقؾ بالخارج وقبل ان تكمل مارى صرخاتها كان الكل ٌستعد بسالح الستقبال من هم
ٌرٌده بقوة االن ولكن كانت صوت كالب تنباح بقوة ولٌس اى كالب بل هى كالبها تلك التى
كانت ممٌزة من مجرد ان تنباح كما هو االرتباط احٌانا بٌن االنسان والحٌوان وماٌعرفه الثالثة
من صوتها وبعدها كانت عدة طلقات سرٌعة اهتزات لها اجساد تلك الرجال جمٌعا وحتى هإالء
من ٌتكلموا دائما عن الشهادة من هإالء المجاهدٌن وساد بعدها صمت رهٌب والخوؾ الذى
ترى فرٌدة فى اعٌنهم جمعٌا رؼم وجهم المختفٌة تحت تلك االقناعة وذو اللحٌة وهو ٌخرج
مسدسه وهو ٌطلب من هإالء الرجال ان ٌخرجوا لٌروا ما ٌحدث وان ٌتحرك هو وبعض منهم
فى تلك الناحٌة االخرى التى دخلت منها النساء والبعض ٌحمى ظهرهم وهم فى خوؾ وفرٌدة
التى اشعلت الموقؾ اكثر وهى تقول لهم وباالخص ذو اللحٌة
اٌه خالص كلكم كدة اترعباتم وعملتم نسوان من واحد بس ولبسكم الطراحة ٌامجاهدٌنٌابتوع الشهادة..وهى تستفزهم فى تلك الكلمات التى جعلت من ذلك الذى نهرها من قبل ان ٌمد
ٌده لٌالطمها على وجهها ولكن كانت صرخة مدوٌة منه.
.........
كان أمر وهو ٌركب معهم السٌارة وهم ظنوا انهم قد سٌطروا علٌه من تلك الضربات من رإاس
بنادقهم تلك ولكنه من خوفه على زمٌاله هذا وجعفر وهم فى هذا القٌد واٌضا لخوفه على مارى
ولٌس فرٌدة وتلك زوجة البواب لما هو واضح االن من هى ومع من تعمل وفرٌدة ولٌس قوتها
فقط وانما لما هى مطلوبة له حٌة ولٌس هى انما هو وصدٌقه االهم لثارا ولكن مارى وماهى
بالنسبة لهم وهذا الحب لها منه هو صدٌقه وتلك االسرة وهى فرد الٌتجزء منهم واالرتباط
واالن بعد ان اصبحت شئ اخر وهى حب لهذا الذى ات من اجلها وماهو فٌه االن من اسر
وكٌؾ انها ممكن ان تكون الذراع التى ٌلوى منها الجمٌع واٌضا كل ماتحت اٌدهم االن من
اسرى لهم.وقد ٌكونوا صدقٌن النها خٌر وسٌلة لتحكم فٌه ولكنه كان ٌتحرك مطمؤن وهو ٌرد
لزمٌاله وجعفر تلك الكلمات
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ٌامن ترٌد قتلى فحدد لنفسك موعد واحفر لنفسك قبرا..وهو ٌزٌد الرعب فى هإالء وهمٌضربوا فٌه بقوة وهم فى خوؾ مماٌقول وٌزاد عمر حماس هو وجعفر بالفعل حٌن قدراى شبح
ٌتحرك فى الظالم من حٌث خرج هو أمر من تلك الؽرفة الملحق واٌضا لسمع صوت كروان
ٌصدر فى ذلك اللٌل الباهم االسود الذى حتى انقطع فٌه صوت نباح تلك الكالب التى تظهر
وتختفى فى رعب كما لو كان فٌلم اكشن ورعب معا..وهذا الصوت الممٌز حتى لجعفر ولٌس
أمراوعمر فقط وهو صوت الصدٌق ورفٌق وحبٌب القلب لكل..ذلك المدالل فى مظهره
فقط..وماهى االثوان تحركة تلك السٌارة وتركت المكان خالى من الكل اال هإالء الرجال
االربعة المسلحٌن وهم الٌروا الشبح الذى ٌتحرك بخفة من حولهم النهم لم ٌلحقوا فى فعل اى
شئ بمجرد خروج تلك السٌارة واحدهم ٌؽلق خلفها الباب ولكنه لم ٌعود بعد ان قبضت ٌده على
ذلك الشبح الذى كان لدودى وهى تذهاب نحو تلك السٌارة القدٌمة التحفة وقبل ان ٌنطق..كان
كوكى ذلك الصدٌق ٌقبض على رقبته وٌكسرها فى حركة واحدة لٌسقط وهو ٌنظر لدودى
سرٌعا كى تذهاب وٌكون هو بٌن هإالء الثالثة الذٌن لحظوا ؼٌاب زمٌالهم
...........
وقبل التحرك كان بٌنهم لٌنزل بهم الضربات وهو ٌحتمى بجسد احدهم من الطلقات من االخرٌن
الذٌن وقع احدهم فى قبضة جعفر القتلة واالخرالذى احطت قدم عمر الحرة به وماهى االثوان
وكان الثالثة كما لو فتكت بهم تلك الكالب التى اختفت فوق سطح تلك السٌارة التى بها حبٌبهم
ومنهم اثنان قد ظهورا االن فى الحدٌقة كى تنافس كوكى فى اكل تلك االجساد وهو ٌضرع
جوعا وامامه تلك االجسام المؽرٌة التى التقوم كما لو كان بالفعل من اكلى لحوم البشر ولم
ٌمانعه صرخ عمر ان ٌتصرؾ االن بسرعة لفك تلك المتفجرات التى هم علقٌن بها اال حٌن
كانت دودى فوقه وهى تدفعه لٌقع تحتها بكل سهولة بجسده ذلك الذى ٌشبه رامبو فعال فى فٌلمه
االخٌر المررتزقة الجزء الثالث وجه ذلك وشعره الذى كما لو كان فتاة ٌانعة وهو ٌتهفت علٌه
كل منتجى السٌنما وجمٌع النساء فى الخارج والداخل..وهو بالنسبة لدودى كما لو كان الفتاة
الرابعة وهى تقبال فٌه بحرارة كما لو كان عاشقٌن فى االفالم االجنبٌة وهو ٌقبال كل جزء فى
جسدها العارى رؼم ارتداء قمٌص نومها وتلك العابٌة التى انكشفت وظهر جسدها من جدٌد
وهو ٌقبالها وٌقبال ٌدها وراسها حتى قال عمر له فى ؼضب
_و هلل حلو مشهد العشق والؽرام دا..فقام كوكى وهو مازال ٌحضنها وهو ٌذهاب الى عمر
ولكنها..قالت له هى دودى
_كان راح ٌكونى لى رد تانى معك بس انك حبٌب والدى وراح تكون جوز لبنتى..فقال جعفر
مسرعا له وكوكى ٌذهاب وهو ٌقبال جعفر على راسه بحب
_هذه جدته ٌاكابتن باللؽته البرٌرٌة..التى فاهمها عمر وهى تاخذ كوكى من ٌده بعد ان قبال
جعفر وهى تذهاب به كما كانت تفعل معه فى لندن وهى تاخذه الى الطعام او لتصفٌؾ شعره
بعٌد عنهم جمٌعا اوامامهم وهم فى ضحك وهى تاخذه هكذا وتلك المشٌة التى هم علٌها االن
ٌظن انها ستذهاب به لفعل شئ ما من الرزٌلة وهو على منظره ذلك الذى كانت تهفو الٌه كل
النساء هناك وهنا ولكن لما تراب هو علٌه من تربٌة شرى وام حسن وفرٌدة وحتى امال وباقى
النساء..وهناك هى تلك االم وبناتها هإالء بما هى فٌهم فرٌدة ومٌشل هذا العم الٌهودى ووجعفر
ومارى وهى معهم فى الجامعة لم ٌكن لٌخرج عن شئ من تلك التربٌة هو وامر وهى تقول
بصوت مسموع وهو ٌسٌر معها وهى بٌن احضانه
تعال نتصرؾ بسرعة وسٌب دا كدة اسٌر..فقال لها بصوته الذى اشبه بالؽناء_معلش ٌاقلبى عشن جعفورة ملهوش ذنب وبرضة دا صحابنا وزى ماقلتى ٌمكن ٌجوز االبلة
وهو ٌقصد مارى بما كان ٌلقبها فى ذلك من جدٌة وسخرٌة وهى التقل عن شرى او فرٌدة لهم
وهو ٌنظر بااستخاؾ لعمر ..وٌقول له
_راح تجوز االبلة..فقال له عمر
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_بس تلحق انت االبلة وكل االبلوات ٌاخفٌؾ..وانصراؾ الى حٌث تلك السٌارة وهم ٌدور
حولها وٌنظر لها بتعجب وقبل ان ٌعلق قالت له دودى
_مش وقت اى تعجب مفٌش وقت..فقال لها
_دى جهاز ارسال دلوقتى زى ماهو واضح ولوعملنا اى شئ ؼلط راح ٌواصل االرسال وٌولع
المكان كله عن اخره واالهم المفرقعات ال متواصل عن االرسال والتحكم عن بعد فى كل ال
وصلت لهم وعندهم دلوقتى وراح تكون اى حركة اشارة تفجٌر وكمان قتل واؼتصابٌ .عانى
العمل اٌه دلوقتى..فقالت له دودى
_انت بتسالنى انا اماال قوة وتدرٌب وكل الكالم الفارغ ال كنت بتعمله برة فٌن وانت دخل ومن
اول لحظة عرفت اٌه ادمك..فقال لها
_وانا فى خبرتك انتى دا شؽل من بتاعك وبعدٌن واضح انها محطة ارسال وانتى كنتى فٌن من
دا كله وهو بٌتعمل ادامك اٌٌه فٌن دودى ملكة اللٌل والنهار..فقالت له فى حزن
_ماانا لسة بقول ادعى على ابنى واكره ال ٌقول امٌن منكم هلل انت وهو السبب بس اقول اٌه باء
ارسال ٌعانى اول شئ لوهو متصل دلوقتى على عكس انقطع االتصال واالشارة ٌعانى لوحصل
اى حاجه هنا من المحطة دى من فتح ٌعمل العكس وترجع اشارة عكسٌة صح..فقال لها
_صح ٌعانى مصدر الطاقة.نفصل مصدر الطاقة
وهو ٌبحث حول تلك السٌارة وتحتها ألى مصدر متصل منها اوبها ولكنها كانت تصل بقنوات
عبر القمر الصناعى كانظام الهواتؾ المتقدمة واالتصال عبر القمر الصناعى للبالد ولٌس نظام
الكالبات الكهرومؽناطٌسة وهو ٌدور وهى تردد
_مصدر الطاقة وهى تكرارها..الى ان قالت فجاء
_مصدر الطاقة العربٌة مصدرطاقتها اٌه..وهى تنظر الى المقدمة لتلك السٌارة وعلى الفور
ذهاب مسرعا لٌفتح تلك المقدمة ولكنه توقؾ وهى تصرخ
_أل احتراس..قبل ان تلمس ٌده السٌارة وهى تكمل
_دى من الخلؾ مودٌالها كدة..وهو ٌذهاب بعد ان قبالها قبلة خفٌفة وهو ٌقول لها
_دودو خدى ستر وابعدى..فقالت له فى تهكم
_ستر ٌسترك ربنا خالص..وهى تعود لدودى المتسلطة وهى تؤمره بذلك وهو ٌذهاب لٌفتح
ؼطاء السٌارة بحرص والامل له ولجمٌع االن ولكنه الٌعرؾ ؼٌر الثقة فى تلك الخبٌرة
االجرامٌة وبالفعل فتح الباب الخلفى لسٌارة لٌجد كل المكانٌكا لذلك المودٌال من محرك وبطارٌة
وباسرع ما ٌكون ودن تفكٌر الن تلك الحركة هى االشارة وقد نزع كابل البطارٌة لٌحدث شئ
كان فعال هو نعم التفكٌر حٌث اصدرت السٌارة صوت كما لو توقؾ جهاز كمبٌوتر عن التحمٌل
بصوت فرقعة خفٌفة وكان على راسهم ٌقؾ عمر وجعفر وتلك السترة علٌه قد انطفاءت انوارها
وهو ٌنزعها بكل سهولة وتعود كل اجهزة المحمول معهم الاشارتها وهو ٌجرى ٌرفع دودى من
على االرض وهى تضم قدمها على حوضه كما تفعل عشاقات اروبا حٌن ترى الحبٌب
وتضاجعه وهم وقوؾ وهو ٌقبالها بحرارة وهى نفس الشئ وعمر الٌصدق ماٌرى ورؼم انه
سمع عن حبها هذا له هو وامر وكسرتها من بعد فراقهم وهذا الذى كان كمالو كان ابنتها ولٌس
حفٌدها ..وهو ٌقول عمر له
_ٌارٌت نخلى الحب دا وقت تانى بس ٌاله عشن نلحق ..فقال له كوكى بكل تهكم
_نلحق اٌه ٌاكابتن احنا راح نتحرك لمكان تانى اٌه ٌاباشا انت مش سمع..وكان انتهى الكالم
حٌن كان صوت تلك الطلقات التى التشبه حتى ماٌفعل االن من طلقات االلعاب النارٌة التى
انتشارت فى كل مكان لمناسبة اوؼٌره وهى طلقات سرٌعة لتخرج اال من اسلحة فوق النارٌة
وقد ٌظن البعض انها االن تنطلق من قسم الشرطة الرهاب الخارجٌن على القانون او من
تصور له نفسه عمل اى شئ ولكنها هى قرٌبة من تلك الفٌال التى اٌضا الٌستطٌع احد الخروج
الٌرى ماٌحدث خوفا من اى بطش او اصابة..وعند التحرك وترك جعفر هنا مع دودى وهم فى
اصرار على المرافقة لهم هو وعمر لكن حسم االمر ان تظل دودى هنا..اال حٌن كان تتدخل
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القوة االن وانهاء االمر بتحرك كوكى فقط ومن خلفه كان جعفر.وظل عمر حٌن كانت االوامر
ان ٌتحرك بعدهم من القائد بعد ان اصبحت الحدٌقة لتلك الفٌال امان ودخول قوات االمن
...........
كانت تلك الصراخة من ذلك الذى حاول ان ٌصفع وجه فرٌدة بعد ان قالت ماقالت من تلك
الكلمات لهم فى استهزاء وهو تنفجر الدماء من بعد ان استقرات فى ٌده طلقة البنادقٌة التى
صوابت الٌه وطارت ٌده منها الٌقع على االرض ٌصرخ وقد اخذ الرعب الجمٌع االن وهم
اصبحواعلى ٌقٌن مع من ٌتعاملوا واالحترافٌة فى ذلك الظالم وقبل ان ٌاتى احد بحركة كانت
تلك الكالب االنثى وذلك الضخم الذٌن كانوا مثل محترفى القتال وهم فوق تلك السٌارة بعد ان
استقرا على سحطهاباحتراؾ دون ان ٌراهم احد كانوا بٌن هإالء الرجال ٌحدثوا فٌهم الذعر
وقبل ان ٌصواب احد منهم علٌهم الطلقات كانت طلقات امر تصاد فٌهم بكل سرعة ودقة ولم
ٌجد ذو اللحٌة المفراال وهو ٌجرى خارجا من الناحٌة االخرى وبٌن ٌده مارى رهٌنة واالخر
ٌاخذ فرٌدة وٌجرى معه دون تعقٌب وترك هإالء الرجال ٌسقطوا من طلقات أمر وماتفعل فٌهم
تلك الكالب وأمرفوق رإاسهم بعد سقطوهم فى لحظات وهو ٌقؾ ومعه تلك الكالب امام تلك
زوجة هذا البواب وقبل اى تعقٌب منها..وهو ٌمسك وجهها بحب وتلك الكالب الى جوار قدمه
وهى ترٌد الكالم لكنها قد اصابها الخوؾ وهو ٌمسك وجهها بٌد واالخرى بها تلك البنادقٌة
االلٌة وهى تقول له فى رعب
_انا عارفة طرٌقهم..وهى تهتز وٌنتفض جسدها فى رعب فقال لها بكل هدوء
_ارجعى البٌت امان دلوقتى انا اعرؾ اوصل لها..وهو ٌنظر فى عٌنها وهو ٌرتب على وحهها
الدخل االمان وهو ٌكمل لها
_ٌاله وجودك معى فى خطر علٌكى دورك واضح ومعروؾ خالص لجمٌع..وهو ٌخرج ومعه
تلك الكالب التى وكؤنها هو ذلك صحابها ومربٌهم وهى بالفعل كما لو كانت من تلك الكالب
الحربٌة ولٌس الكالب التى تتدرب فى اكادٌمٌة الشرطة او اكثر وهى تظهر ذلك الذكاء واالشٌاء
الخارقة التى تتعامل بها فرٌدة وهى تعرؾ طرٌقها والى اٌن تذهاب..وهو اٌضا بكل هدوء ونعم
هو الٌخاؾ االن على فرٌدة وال حتى ذلك التهدٌد لمن حوله النه اهم جزء االن انتهى وهو امرا
ذلك التفجٌر ولكن الخوؾ على مارى واٌضا لما هو قد ٌكون من اشٌاء اخرى فى حسابات
هإالء لكل تلك المراحل من تلك االحداث وما قدجعل هإالء ٌفعلوا كل ذلك وهذا الؽزو وهم
ٌعرفوا من هإالء من اتوا لهم وكٌؾ لما ٌحدث معهم اى شئ من ذى قبل ومع اعتى المجرمٌن
واالحترافٌة فى عالم االجرام؟وما قد جعلهم هإالء تمكنوا لوصول لهم هكذا ولكن هو االمر ال
محال اما النصر او موت بشرؾ افضل من المهنة والذل وهى فى طرٌقها تلك المراة وجدت
شبح ٌتحرك نحوها وهى بكل رعب وقلق حتى وقعت بٌن اٌدى اثنان وفى للحظة تعرفت بهم
فورا وهى تنهد من رإٌة تلك االجساد وهى بٌن ٌدى كوكى وجعفر ومن خلفهم عمر وهى قد
عرفتهم لما تحمله من اسرار اصبحت مكشوفة انها فعال احد ازراع فرٌدة وفرٌدة فقط ..وكوكى
ٌرى علٌها الرعب وهو ٌرتب على وجهها وٌطمانها بعد انضمام لهم عمر وهو ٌقول لها
_ارجعى البٌت امان كلنا عرفنا دورك ٌادكتورة..فى شئ كاد ان ٌجعلها ٌؽشئ علٌها وهى
تنكشؾ شخصٌتها االن لجمٌع بوضوح ومن هى حتى..قال لها عمر
_متخافٌش وجودك فى خطر علٌكى وانتى عارفة الناس دى..فقالت وهى مازالت فى رعب لهم
_بس انا عارفه الطرٌق..فقال لها عمر وهى قد دخلت بٌن احضان كوكى
_احنا عارفٌن الطرٌق وانتى خطر دولوقتى الن اول حاجه راح ٌعملوها معكى قتلك..فقالت
بتعلثم
_مش مهم المهم دلوقتى مارى هى ال راح ٌلوى بها الدراع ولسة تحت اٌداهم ناس تانٌة
فقال لها عمر
_متخافٌش دا شؽلنا ارجعى الكبٌرة هناك فى امان وخالص االمر انتهى..وتركها وكوكى ٌقبال
راسها وٌقول له
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_ارجعى الطرٌق امان وفى القوة عارفه بوجودك ٌاله..وانصراؾ فى طرٌقهم وهم ٌتهمس عند
وصول الى احدى تلك الفٌال البعٌدة جدا والتى التخطر على راس احد ان ٌكون منها ؼرفة تلك
العملٌة والحتى توحى الاحد ان من هنا تصدر التعلمٌات وان هنا االن موجودة فرٌدة ومارى
والراس المدبرة ومن ٌحرك وٌامر وهم كما لوكان الفٌلم القدٌم الرجل الثانى لرشدى اباظة
وصالح ذو الفقار ٌتركه ٌهرب منه كى ٌصل لرئٌس العصابة ولكن كوكى وهو ٌعرؾ ان
االمر لٌس بتلك السهولة مع هإالء واال كٌؾ انهم ٌقوموا بتلك االشٌاء وهم من ذى قبل قد مر
علٌهم نفس الشئ هناك فى اكثر من مكان فى اروبا وتكرار نفس العملٌات حتى ان الجمٌع بعد
ذلك اعلن الهدانه والسالم اٌضا مع تلك االسرة كلها وانتهى االمر ولكن هنا وبكل سهولة كذلك
ما االمر ومع وقوع كل تلك الرجالة وانكشؾ ال ٌمكن ان ٌمر االمر هكذا وهناك اكٌد اكثر من
شئ ولٌس حتى وجود فرٌدة ومارى واٌضا ان كان امرا تلك المتفجرات التى عند الجمٌع انتهى
او انكشؾ مازال امر تلك التإام وشرى وذلك الصؽٌر وانتهى الحوار الذى كان بٌنه وبٌن عمر
عن ذلك ..وعمرٌردد علٌه وهم ٌجاهزا القتحام المكان االن ولكن بكل احتراؾ وذكاء لكسب
الموقؾ الذى ٌعتمد على فرٌدة وحدها ولٌس ؼٌرها وسر ماترٌدها هى ولٌس االمن او اى احد
حتى أمر انما شئ بها ولٌس كشؾ تلك الراس كما فى افالم بروسلى والراس الكبٌرة وهو ٌقول
له كلمات امر وماٌردد من تلك الكلمات من التى ٌقولها افراد الصاعقة
_انا صائد الاصٌد ٌمن ترٌد قتلى حدد لنفسك موعد واحفر لنفسك قبرا دى كلمات السالح
فقال له كوكى
_ٌاخوٌى اتنٌل وانا باء فى سالح التلمٌذا..فضربه عمر على ظهره وقال له بتهكم
_راح اروٌكى راح اتنٌل ازاى..وهم ٌتفرقا حول سور تلك الفٌال لتسلق ودخولها.
.......
كانت فرٌدة االن هى ومارى بٌن اٌدى هإالء الرجال وهم دخل تلك الحدٌقة وقد وقؾ حولهم
اخرٌن ٌحصرهم بتلك االسلحة وقد خرج االن علٌهم هذا التركى الذى كان موجود فى الوكالة
وهو ٌشهر سالحه الذى لم ٌكن ٌحتاج الٌه فى شئ وهو بتلك القوة حٌث انه من هإالء الخوارق
واالكثر راسه تلك التى تمكنت من فرٌدة بكل سهولة تلك الفترة االخٌرة وصلت االمور الى مهم
علٌه االن وتلك االحداث وهو بكل هدوء ٌظهر قوته تلك علً رجله هذا وهو ٌذهاب الٌه
وٌقبض على رقبته دون اى تعقلٌق حتى تخرج روحه فى ٌده والخوؾ ٌمالء الجمٌع رؼم ماهم
علٌه من تلك االجساد المفتولة وهو ٌترك جسد ذلك بعد ان كان ٌرفعه من على االرض وهو
قبض على رقبته ومن بعد هى طلقة من مسدسه الى ذو اللحٌة لٌسقط على االرض بعد ان
انفجرات الدماء من راسه..وهى تقول بكل استهزاء له وامام ذهول الجمٌع
_دا اخرة شؽل العصابات وزى المثل مابٌقول اخرة خدمة الؽز علقة بس هنا بموت..وهى
تضحك وكان رد ذلك التركى علٌها وعلى سخرٌتها تلك وكؤنها لٌس فى وضع تحسد علٌه وهى
تثٌرالرعب فى الجمٌع االن لما ٌعرفوا عنها وعن قوتها واالكثر انهم االن ان كانوا قد استهتروا
بها او دخل رإاسهم انها بال فائدة وهم االقوى فذلك ٌدل على انها تعرؾ ان هناك شئ سوؾ
ٌحدث او اى شئ االن ورائها وهذا الدلٌل الواضح انها هنا االن وحدها ولم ٌظهر بطلها معها
كما هو المتفق والاحد من هإالء الرجال ظهرا الى االن وٌبدوا فعال كما وصال لهم عن هذا
الذى معها وماكان ٌحدث هناك بالخارج وهذا التركى ٌقول لها
_عادى كسبتى معركة اتنان انما الحرب لسة ماانتهتش وانا لسة ملك زمام الموقؾ..فقالت له
بكل هدوء
_تعرؾ نفسئ فى اٌه سٌجارة دلوقتى ومش اى سٌجارة انما سٌجارة حشٌش وافؽانى
وانت تولعها لى..فقال لها بنفس الهدوء
_جمٌل راح نولعها ونولع الدنٌا كلها دلوقتى شاٌفى الجهاز دا تك واحدة منه راح تولع الدنٌا
والفٌلم الجمٌل بتاعنا مع بعض ٌنزل وٌشوفه العالم كله ومش حبٌب القلب ال شوفه من قبل
وكان سبب ان ٌرجع وانتى فاهم ان ال سبب رجوعه جالل المتٌم بحبك اها منكرش رؼم قوتنا
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كنتى انتى اقوى ان منوصلش له هو وحبٌبه صدٌقه رؼم انهم ادام الكل بس اهو بكل سهولة انا
جاٌت وفى اٌام اها كتٌر وال معرفش ٌعملوه بره انا عملته بلعبة صؽٌرة اوى من ال كنتى
بتلعبى بها على الكل وهو انك عربٌة والشرؾ عندك اهم شئ  .ومااكدبش علٌكى كل من وحى
الست الكبٌرة امك وال كانت بتعمله بره ومحدش عارؾ ٌستفٌد من خبراتها زى انا وفٌلم صؽٌر
من ال بٌتعمل االٌام دى كان سبب كسرك بكل سهولة وتهدٌدك انتى وهى وعلى االمر دا والفٌلم
كن بنعٌش ونعمل كل ال عوزٌنه هنا وبستهٌلتك انتى والست الولدة كان نفسئ اقول الحاجه بس
مٌنفعش..فقالت له بكل هدوء
_ها وكدة انت نجاحت وخالص انتهى االمرمتعرفش دلوقتى ان كل شئ انتهى ومش راح
تخرج واالهم ان ال واري مش مهم اى شئ من دا عندهم وممكن ٌموت وانت عارؾ هم
بٌعشقوا الموت ومش فى دمؽهم اى حاجه من ال انت بتقول علٌها..وهى تلعب بعنصر الوقت
معه وهو قد فاهم ذلك وهو ٌقول لها
_اقولك ال عوز ٌجاى ٌشرؾ واناعارؾ انك هنا ٌاكابتن اطلع بسرعة انت وال معك الن فى
االهم هى تكة واحدة والوزٌرة ال راح تدفع التمن هى وابنها دلوقتى والتإام وبصراحة انا
مقدرش اتحكم فى رجالتى اكتر من كدة ادام جمال جسم الوزٌرة الذى الٌقوم والتإام ورقبة
الصؽٌر المؽرٌة لدابح واالهم الشقراء دى ال راح تدخل جو مع الرجالة دلوقتى ها ٌاله تعال
وهو ٌامر رجاله بااخذ مارى الى الداخل..وهى تصرخ وتسؽٌث بفرٌدة وهم ٌاخذوها بقوة الى
حٌث الداخل وهو ٌقول لفرٌدة
_ها نمشئ باء بذوق واطلبى من الكابتن ٌطلع وصحابه ٌجاى من ؼٌر اى تدخل وٌمكن انا
بقول ٌمكن زى ما اتلحق موضوع التفجٌر تتلحق الوزٌرة وابنها انا بقول ٌمكن انتى اكتر واحدة
عارؾ اجسامكم التقوم ازاى..فقالت له
_انت عارؾ خسرتك بجد كان المفروض تكون ممثل مش دور العصابات دا وانت بتكلم
العامٌة بطلقة وال وانت بتمارس الجنس وقوتك دى ال تخلى الوحدة تحمل من اول لحظة..فقال
لها وهو بتهكم
_عجبتك بجد..فقالت له
_مش بقولك خسارة واحد زٌك بس الاسؾ مكنتش انا ال معك ومكدبش علٌك برضة الواحدة
بتحب احٌانا اسلوبك دا والخروج من الشكل والمنظر ال بتكون فىه الستات ال زى وال زى
الوزٌرة وهى نفسها تعٌش دور االفالم دا واالثارة بس اقولك اٌه باء انت لعبة بوحدة تانٌة
فقال لها
_لسة الفرصة معنا وانا هناك راح اعمل معكى كل شئ تخٌله النك راح تكونى ملكى وبعد كدة
راح تكونى باء فى سوق المتعة تحت ادارتى برضة ماتقلقٌش وٌمكن دلوقتى وادام حبٌب القلب
وهو بٌتفرج علٌكى معى عشن حتى لو حصل حاجه ٌعٌش بذكرى دى انما طبعا هناك احنا راح
نخلٌه معكى وهو صدٌقة ال راح ٌقدمكم لزبائن المتعة مش راح نقتله زى ماهو فاهم اطلع ٌاأمر
عشن انا مش قدر اقوم لحد كدة وانت عارؾ جمالها وشوفت انا ازاى فى الجنس وباالخص انها
لسة عذارء وانت عارؾ ..ولم ٌنتهى من الكالمة.وصراخ مارى الذى ٌدوى فى المكان كله
وأمر ٌظهر له وهو ٌقفز لٌكون وسط هإالء الرجال الذٌن حصروه بسالح وهو ٌقول لذلك
التركى بكل هدوء
_ٌعانى هى عذراء دا اول شئ لكن االهم باء انت مش االرسال رجع وانكشؾ االمر ٌارٌت
تفتح موبٌلك ولجهازك دا ال بتكة منه وتعرؾ االول اٌه ال جرى لجرلتلك ال عند الوزٌرة واها
بالمناسبة تعرؾ برضة التإام اختها اخبارها اٌه..وهو بكل هدوء اثار الرعب حتى فى نفس هذا
الخارق الذى بالفعل لم ٌعرؾ كٌؾ بداء ٌفتح هذا الجهاز لٌرى ماٌقول له وباالخص بعد توقؾ
عملٌة التفجٌر التى لم تكن فى حسابتهم وقبل ان ٌرى تلك الخداعة كانت طلقة مدوٌة من مسدس
فرٌدة التى كانت تحمله معها واطلقت منه النارفى البٌت على هذا الرجل وتلك االسٌوٌات معه
قبل ان تفعل مافعلت بالبواب وهى تستؽل انشؽال الرجال فى محصرة أمر وهى تطلق باحتراؾ
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النار على هذا وفى عضوه الذكرى بكل دقة لٌسقط على ااالرض ٌتلوى وٌصرخ وهى تقول له
بكل استخاؾ
_ورانى باء قوتك راح تعمل اٌه وعشن تعرؾ تفبركللى فٌلم كوٌس ونشوؾ باء الحجه عندكم
راح تضامكم لحرٌمها وبنات اللٌل اهو تشؽلوا او بالصح ٌشتؽلوا فٌكم الرجالة ولخروج من
الخدمة وجٌم اوفر..وقبل ان ٌتحرك احد من ذهول ماهم رإاء من هذا المشهد كانت المعركة
بٌن أمر الذى انزل بهم اسواء الضربات بعد ان كانت الكالب قداحداثت بهم الرعب اٌضا وهى
فرٌدة تركه وتجرى الى الداخل حٌث مارى التى كان عمر على راسها على اخر وقت وهم
بدواء فعال فى خلع مالبسها بالتمزٌق ولكثرتها تلك المالبس لكانت عارٌة وهى بٌن اٌدى ثالثة
وعمر كان ٌقتال فٌهم بشرسة من اجل انقذ شرفه والظهور الحقٌقى امامها االن وهى تركه ٌقتل
فٌهم وهى تاجاها نحو الداخل..وتقول له بكل سخرٌة وهى تجرى وتعرؾ الى اٌن تذهاب
_فرصتك اهى..وهى تدخل احد الؽرؾ وهى تشهر هذا المسدس وتطلق منه النارعلى احدهم
جالس امام شاشة الكمبٌوتر وبعض الشاشات االخرى وهى تطلق النار على تلك الشاشات
واالجهزة وكل شئ موجود فى تلك الؽرفة وهى حٌن انتهت ..كان كوكى ٌقع بٌن ٌدى رجل فى
حجم جعفر ونفسئ الشكل اال انه ابٌض اللون وهو ٌكتؾ كوكى من الخلؾ وحٌن كان كوكى
بٌن قبضة هذا..وفرٌدة تطلق النارعلى باقى االجهزة تلك بعد ان اسقطت من علٌها هذا وهى
تقول لكوكى ونظرها حٌث تعبث بتلك االشٌاء وتخرج منها ماتبحث عنه من نزع هاردا تتلك
االجهزة
اقتله ٌاكوكو..بكل دلع وكوكى ٌضربه ضربة راس من الخلؾ وهو بٌن قبضة ٌده تلك تاتى فىانفه وٌتخلص منه وهو ٌواجه له اخرى فى انفه من راسه وقبل ان ٌفوق من تلك وكان كوكى
ٌضع اصبع ٌده فى عٌنه لٌفقده البصر وهذا العمالق ٌتخبط فى الؽرفة حتى كاد ان ٌقع على
فرٌدة التى اطلقت علٌه النار فى لحظتها على راسه كى ٌسقط على الفور وهو مازل بكل قوة اال
ان كوكى قد نزع احد االسالك ولفها حول عنقه بقوة وهو ٌخرج روحه وحتى تكمل فرٌدة ما
ترٌد..وكانت مارى فوق راسهم لتساعدها وهى ممزقة المالبس وفرٌدة التى اخذتها بٌنها
احضانها وٌدها مازالت تعبث بتلك االشٌاء وكوكى ٌقول لعمر الذى كان وجه ٌنزؾ وهو ٌهمس
له حتى الٌكون هناك احراج امام هذا الحب المفاجاء لتلك الشقراء فى سرهم وحتى الٌقللوا من
شؤن بعضهم البعض
_اخٌرا نجاحت فى حاجه..وفرٌدة تزمجر انتوا راح تقفوا تفرجوا اطلعوا ألمر ..ولم ٌعقب
علٌها احد ؼٌر صراخ مارى وماهى فٌه من كثرة ماحدث لها وهى تجرى ألحضان كوكى
ومابٌنها وبٌنه لما كانت معهم من امن وحماٌة هو وامر ورات منهم كٌؾ هم اخوة لها وتلمٌذا
فى فصلها وكل االحترام ..وكوكى ٌقول لها بنفس ما كان ٌلفظ وهو معها ومعهم فى
_ابلة اسد اهو معكى وال عندك شك فى كدة وبعدٌن فى اكتر من ام االسود اهى ومرات االسد
كمان..وفرٌدة مازالت منشؽلة فٌما تعبث وهى ترد علٌه بكلمة من قاموس الشتائم باالم دون
استحٌاء او خجل..وهو ٌخرج بسرعة ومن خلفه عمر بعد ان نظر لمارى التى نظرت له وهى
من رإٌته اول المساء وهى تحس انه بالفعل الٌقل عن هإالء اخواتها وحٌن خرج وقد انتهى
االمروكوكى ٌذهاب لهذا الخارق وهو ٌتلوى ولم تفلح قوته فى شئ وكوكى ٌ..قول له
_عارؾ كان نفسئ اعمل معك جمٌل وابعتك لقرٌبك عشن تكون معهم بنفس الطرٌقة ال تعملت
معهم بس راح اكتفى باكلك النى جعان وانت السبب انى ما اكملش عشئ..وهو ٌضع ٌده فى
عنقة واالخر ٌحاول ان ٌقبض علٌها وهو مازال به قوته التى التفلح فى شئ بعد ما اصابه كما
حدث لهذا البواب وان عاش اٌضا الٌعرؾ كٌؾ سٌعٌش او ٌنتقام او ٌفعل اى شئ وقبل ان ٌقتلع
كوكى حنجرته كما فعل أمر فى قرٌبه من قبل وذلك الثار الذى هذا هنا من اجله قبل اى طلب
اخر لفرٌدة وامها وكوكى ٌقول له
_ها نبداء باء بااكل الرقبة ولحم الرقبة ورقبتك انت ب..ولم ٌكمل
كان ٌدى تمسك ٌدى كوكى وتبعده.
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..............
وهو العمٌد طه االلفى فى زى اسود وؼطاء راس مرفوع القناع من زى الواحدت الخاصة
لعملٌات الشرطة وهو ٌمسك ٌدى كوكى قبل ان تنتزع تلك الرقبة لذلك التركى بالفعل وٌاكل من
لحمها فى شئ لم ٌكن ؼرٌب على من عرفه من قبل وما قد فعل هو وامر فى اول للقاء لتلك
االم فى لندن وما فعل مع اقراب هذا الذي مثلهم من الخوارق حتى كان صوت اخر..وهى
دودى وهى تقؾ بٌن تلك القوة االن وهى تقول لعمٌد
_سٌب الوااله على راحتة ٌاكل ال هو عوزه من جسمه..فقال لها العمٌد
_الكالم دا هناك لما كنتى بدلعى فٌهم وانتى عارفة باء الباقى..فقالت فرٌدة وهى تقؾ على باب
مدخل تلك البٌت وبٌن احضانها مارى وتلك الكالب التى جرت علٌها وهى تحضن فٌهم بشكلهم
ذلك المرعب وهم طول الوقت الى جوار قدم أمر ودودى فقط بهدوء ودون اصدار اى صوت
او زمجرة وحدة والحتى االهتمام بالموجودٌن من اعداء او اصدقاء والخوؾ منهم والمن تلك
االسلحة وكؤن احد لٌس موجود بٌنهم ؼٌر هإالء االصحاب لهم من دودى وجعفر وأمروهم
وقوؾ الى جوار أمر الذى كان ٌقؾ فوق من اطاح بهم فى قتاله من هإالء الرجالة..وفرٌدة
التى ما ان راتها الكالب وهى بٌن احضانها مارى وعمر الى جوراها وتلك الكالب التى كؤنها
وجدت امها وهى تجرى علٌها وفى مشهد ٌرهب الجمٌع حتى من تلك القوة الموجودة االن التى
اخذت تستعد الاطالق النار من جدٌد ولكنهم كانوا فى ذهول لما ٌروا من هذا الحب وفرٌدة
تحضن تلك االنثى الرهٌبة التى كانت كما لو نمرة وهى تفتك بهإالء من اول القتال ومعها باقى
تلك الكالب والدور الكبٌر وتدربٌهم العالى حتى انهم تعرفوا بكل سهولة على عمر وكوكى
والتمٌز لمن هو الصدٌق من العدو ..وهى تقول ردا على ما ٌدور من حدٌث وهإالء الكالب
بٌن احضانها
_هو ناقص صراعة بكرة ٌاكالنا احنا لو جاع وملقش اكل بدال ما الكالب هى ال تاكل
بس قول اٌه..وهنا وكوكى مازال فوق راس هذا التركى وهو ٌصرخ لما هو فٌه واكثر بعد ان
نال من أمر اثناء القتال من نصٌب من بعض تلك الضربات له كى ٌشال باقى جسده فى انتقام
وؼضب وهو ٌحاول قتل أمر اثناء القتال مع رجاله وهو ٌصوب علٌه الطالقات من احد
االسلحة التى وقعت بٌن ٌده كى ٌحرق قلب فرٌدة علٌه الانتقام منها بقتله ولكن أمر الذى فلت
من الطلقة واخذ واقى له من جسد بعض هإالء وهو ٌذهاب له ونزل به الضربات فى وجه
واالخربه قوته تلك وااللم وماهو فٌه وهو ٌرٌد ان ٌخرج االلمه فى قتل أمر واالنتقام منه وقتله
بااى وسٌلة حتى كاد أمر ان ٌخرج قصبته الهوائٌة فى ٌده وهو ٌذكره بما فعل فى قرٌبه سابقا
واالخر ٌزاد لهٌب وكاد ان ٌفتك باامر وهو قد تجمع علٌه اثنان من هإالء الذٌن قاموا من جدٌد
بعد ان اطاح بهم أمر وسقوط اخرٌن من طلقات هذا الذى ارد قتله وهم ٌواجه له الضربات وهو
مازال قبض على رقبة ذلك وكلم زاد الضرب له كلم هو كان ٌجر فى رقبة هذا اكثر وهو
ٌتصدى لهم بقدمه ومع ظهور جعفر المتاخر لدخوله من الباب االمامى النه الٌستطٌع التسلق
مثل الشباب وهو ٌقوم باقى عمله فى االطاح بمن كان من خلؾ أمر..وبالفعل كانت ضربات
أمر كلما اتحت له الفرصة لذلك وهو ٌصرخ بقوة ولم ٌنقذه احد لما كان االنشؽال مع معركة
جعفر اال حٌن دخلت قوات االمن وهى تحصر المكان وكوكى ٌرد على فرٌدة بخوؾ منها كما
تعود على ذلك ..والعمٌد الذى كان قد سمع عن هذا الحب واالحترام كما راى عمر بنفسه اللٌلة
وكوكى ٌقول لها
_اصل حضرتك انا فعال جعان ودا باالخص بٌفكرنى بالذكرٌات واللٌلة كمان وهو السبب
ان اقوم من على االكل وبعدٌن انا كان نفسئ ادخل معه فى قتال وهو خارق وٌفضل باء
ٌضرب فى ولحد ما اقع بس فى لحظة انا اضربة ضربة ٌقع باء وٌدخل فى بطنة حدٌد اوسٌخ
ٌعانى باء والكالم ال انتى عارفه بتاع االفالم..فى طرٌقة كما لو كان طفل ٌحكى مع امه وهو
ٌكمل
_وانا جعان..فقالت له فرٌدة فى حنٌة االم
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_ٌاقلبى عٌنى عشانك بس احنا قلنا االوالد الحلوٌن مٌكلوش اللحمة ناٌة صح حبٌبى..فقالت
دودى له
_خالص ٌاقلبى اقطع ال انت عوزة من جسمهوهات عشن اظبخهللوك انت واخوك ٌاله ٌابابا
وبالفعل مرة اخرى مد ٌده وهو مصم على ان ٌنزع من رقبته هذا وهو ٌقول والٌهتم باحد
لدودى
_اعمل حساب الكالب..فقالت له دودى
_ال حبٌبً الكالب لها اكل خاص عشن دى مش زٌك كالب بلدى..والعمٌد ٌضع المسدس فى
راس كوكى وهو ٌقول له
كفاٌة تهرٌج ٌاله امشئ انت وهم دلوقتى عشن نشوؾ شؽلنا..وهو ٌترك كوكى وٌذهاب نحوفرٌدة وٌقؾ بٌنه وبٌنها مسافة وٌقول لها بعد ان تركت مارى فى احضان دودى التى اخذتها
منها بعد ان اصبحت فى مالبس ثقٌلة بعد ماكانت علٌها وكانت اصبحت اٌضا الى جوراها تلك
زوجة البواب وهى تمسك بٌد فرٌدة ولكن بخوؾ تلك المرة والعمٌد ٌقول لها
_دلوقتى الدكتورة فرٌدة مصر من حقها تكون بنتها فى حضنانها والمكان المناسب لها هى
واختها ال انتى عوزه تم كله وبراءتك ظهرت ادام الكل رؼم ان مفٌش حاجه اساسا حصلت
بس طلبتك اتنفذت مش حق مصر باء تسلمى مكانك انتى وهى..فقالت له وهى تذهاب نحو أمر
_حقئ بس ومفٌش شئ تم لكم انتم ٌامصر..فقال لها العمٌد
كل حاجه تمت لجمٌع ولمصر عندك اى شك..وكانت وهى امام ذهول الجمٌع تنزل بضربعلى أمرعلى وجه وهى تضرب فٌه بعنؾ امام كل القادة والراتبة التى ظهرت فى تلك القوة
االمنٌة الموجودة وهى تاكد تنهار وحٌن اقتراب منها كوكى لٌمسك بها بخوؾ منه لها وهى
تصفعه اٌضا على وجه امام الجمٌع وهى تصرخ فٌهم
_ٌاكالب ٌاوالد الكلبة خالص انا فرٌدة ٌتشك فى من حركة من سفلة منحطٌن زى دواللو
وهى تشٌر لتركى ذلك الذى كان بٌن ٌدى افراد القوة بحصار شدٌد رؼم ماهو فٌه من اصابة لم
ولن ٌنجو منها بااى حال وحتى ان نج لن ٌفلت من بٌن اٌدى المصرٌن حتى ٌعود وٌنتقام
لرجولته التى ضاعت او اى شئ..وهى تصرخ فى وجه أمر الذى لم ٌتحرك او ٌتصدى لما
تفعله به من اهانة امام الجمٌع وكوكى اٌضا ..وهى تقول لهم االثنان
_خالص واحد المرض سٌطر علٌه من مجرد مشهد مفبرك والتانى كان عاٌش دفن راسه وجاه
ٌجرى زى النسوان عشن ٌتاكد من الحقٌقة وساب اخته وامه مخطفوفة من شوٌة حٌوانات
والسكٌن على رقبة طفل ومش اى طفل اؼلى ابن لكل خالص..واالثنان أمر وكوكى راسهم فى
االرض من الخجل لما ٌسمعا منها حتى تتدخل العمٌد وهو ٌاخذها بٌن احضانه..وٌقول لها وقد
تجمع كل تلك الراتبة حولهم وهو ٌهدى فٌها
_فرٌدة هانم والدك عارفٌن كل حاجه ومٌن هى دكتورة فرٌدة او الوزٌرة المنتظرة للبحث
العلمى..وكانت الكلمة ومافٌها تلك الوزٌرة تنزل على الجمٌع كاصاعقة رقصة قلوبهم وابدانهم
لها والدموع تسٌل من كل تلك النساء واٌضا أمر وكوكى وهم الٌكاد ٌصدقوا ما ٌصل الى الٌهم
ولكن! هو االحساس الدائم ان هذا هو ماتكون علٌه وان كان البد ان ٌكون من زمن وحلم امر
لها كما كان ٌتمنى هذا وهو ٌرى انها تستحق ان تكون امٌرة وحتى وهى ٌعرض علٌها
المناصب فى الخارج الاكبر الدرجات العلمٌة وقبل ان ٌدخل فى تفكٌر لما كانت هى له حتى
عرض رئٌسة منظمة الصحة العالمٌة لها ان تكون معها والعروض االخرى فى امرٌكا وؼٌرها
من اروبا لها ولكن! هنا قال العمٌد له هو وكوكى
اٌه مش بالدها اواله بها وال اٌٌه ٌاحضرة الضابط فاكر ان بره بس هم ال بٌقدورا الكفائاتوبالدك أل زى ماهو سائد وبٌشاع عنا واالهم اختك الكبٌرة انت وهو الوزٌرة فى اللقب برضة
هى التانٌة راح تكون وزٌرة التعاون الدولى..وهنا لم ٌستطع كوكى وهو لٌس مقٌد بالعسكرٌة
مثل أمر وهو ٌنفجر وٌعلو صوته امام الجمٌع وهو ٌقبال ٌدى فرٌدة وهو ٌهتؾ وٌرقص..وأمر
الذى نزلت الدموع منه بقوة وهو ٌتذكر عادل ابواها وابوه والحلم الذى كان الٌفرق راسهم طول
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الوقت..والعمٌد ٌقول لفرٌدة التى كان ٌنظر لها الجمٌع من افراد تلك القوة االن بشكل اخر النهم
االن مع وزٌرة..وان كان كبار هإالء الراتبة على علم بذلك وٌكفى انهم معها االن وجه لوجه
وعملٌة امنٌة فى اول استالمها لوازرة وذكرى تختلؾ عن اى تنصٌب لوزٌر واالمر الواضح
االن لما هو من اتصال وتواصل من قبل وامور اخرى ومارى التى وجدت ٌداها فى ٌدى عمر
وهى تحس بدفاء المشاعر ودون خجل منها وهو ٌضؽط على ٌداها ودودى تقبال فٌها وهى
تحضن تلك زوجة البواب بعد ان تركت مارى بٌن ٌدى عمر ..والعمٌد ٌقول لها
_تمشئ باء دلوقتى عشن دا شؽلنا وخدى كالبك معكى على قصرك وكمان معكى المساعدة
بتاعتك مع انها المفروض مطلوبة معنا بس راح نتصرؾ وبالمرة اقولك الشباب دى وال
برضة كالبك وكمان دا..وهو ٌشٌر الى عمر وهو ٌكمل
_لو عوزه خدٌه معكى لو تحبى تكملى علٌه السهرة هو هنا مش بصفة رسمٌة زى الكالب
دى..وهو ٌشٌر الى كوكى وأمر وهو ٌبتسام لها وهى تذهب وترتمى فى احضانه وتقول له
دا ابنى زى ماانت حبت فى ٌوم ابنى وراح ٌكون جوز بنتى..وهو ٌقبال راسها_انتى ؼالٌة علٌنا وعلى بلدك..وهو ٌتجه نحو دودى وفرٌدة بٌن احضانه وكوكى ٌقبال أمر
وٌحضن فٌه وكل القوة تسلم على زمٌلهم وابن الوزٌرة االن كما ٌعرفوا عنه انه فعال ابنها
ولٌس ؼٌر ذلك اواالخ الصؽٌر قلبها..والعمٌد ٌقول لدودى
_دكتورة وداد اهال بكى فى مصر من تانى وحبك ال فى قلبك لها هى بتحبك واهال
باام مصرٌات منهم الوزٌرة واالستاذة وزجة اؼالى واحد على احفادك ال بتحبٌهم وبٌحبوكى
وكمان االستاذة ال اتمنى انك ترضى عن جوزاها من مصرى زمٌل احفادك
فقالت له دودى وهى اسمها الحقٌقى كان وداد ودكتورة فى الطب النوى من جامعة اصفهان
باٌران وهى بكل قوة وجهها الجامد الذى لم ٌتؽٌر ولم تنزل من عٌنها دمعة واحدة لما اصبحت
علٌه من كل مجد حقٌقى تراه االن ولٌس تلك القوة الوهمٌة وحلم ٌتحقق لها ولزواجها الراحل
والعوض لما اصابها
مصر بجد ماحبا بى ورؼم ملفاتى القذرة..فقال لها العمٌد بكل ابتسامة_انتى أم الوزٌرة وكفاٌة اوى عذابك وحرمانك والتمن ال دفع منك وملفاتك دى هناك انما انتى
هنا زوجة لمصرى اب لمصرٌات وانتى ام لتالت مصرٌات تإام وزٌرة واستاذة وخبٌرة
واستاذة تانٌة فى الجامعة هنا عندنا راح تستلم برضة شؽلها زى الوزٌرة ونعم التربٌة..وهى تمد
ٌدها له لتصفحه وهى ترٌد ان تفعل مافعلت معه فرٌدة من احضان ولكنها هنا وامام هإالء
وتلك القوة تذكرات انها لٌست فى اروبا وفرٌدة هى ابنة وهى تاخذ مارى من ٌدى عمر وجعلتها
فى حضن هذا االب وهو ٌحضانها كما فعل مع فرٌدة وٌقول لها بكل حنٌة
_الصبح راح ٌكون فى اكتر من اب وانتى راح تختارى بٌنهم وانا بطبعٌة الحال راح اكون اب
لكى لو توافقى بس فٌه ابو الشباب دى وكمان اب تانى هو ابوهم وانتى راح تختارى واالهم
هو انك راح تكونى من ؼٌر اى شئ اهم بنت ومش اى بنت بعد البنات دى واختهم وحبٌتهم
وانتى قبل اى حاجة استاذة فى الجامعة هنا لحبك وعشقك لتدرٌس اٌوها استاذها ومش اى
استاذها بل برضة خبٌرة زي روحك وحٌاتك بس هنافى مصروالبركة فى امك الصؽٌرة
دى..وهو ٌشٌر الى فرٌدة وهو ٌكمل
_وهى من ساعة وصولها وهى كل همها هو حقك وكٌانك العلمى ودا حاصل والصبح بعد
ماتؽٌرى حٌاتك راح تستلمى مناصبك واالهم ٌابنتى انتى بنتنا من ؼٌر اى شئ (الاكره فى
الدٌن)على راحتك خالص وال انتى عوزها كله فى كل االحوال انتى بنت وداد واخت فرٌدة
والشباب..وهى تبكى بشدة بٌن احضان العمٌد ولم تسطع ان تقول شئ والعمٌد ٌتركها بٌن ٌدى
عمر واحضان فرٌدة..وكانت سٌارات فرٌدة كلها االن فى داخل تلك الحدٌقة وهم ٌذهبوا
وٌخرجوا من هذا البٌت هى ومن معها جمٌعا من الشباب..وجعفر وتلك زوجة البواب وحتى
كالبها بعد ان سلمت على افراد القوة جمٌعا بكل حب وهى تشكرهم وهى تسلم بقوة على كل
زمالء أمر ممن تعرفت انهم زمالئه فى العمل واتصال قوى معه .وهى تاكد انها امه وعلى
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معرفة حتى بكل زمالئه القداماء وحتى هم هإالء الجدد التى تعرفهم بقوتها وهى تتعمد اظهار
ذلك وهى تكشؾ لهم انها استخبارتٌة الاهم شئ عندها هو ابنها مهما تكن بعٌدة عنه وهى
تداعب الجمٌع وباالخص القادة وهإالء الشاب الضباط وهم بالفعل منهم او جمٌعا من عرؾ من
هى فى دراسة ملفها او من سمع عنها وحبها هذا لزمٌالهم الذى كان بعٌد كل البعد فى عمله
عنهم وباالخص تلك الفترة االخٌرة  .وعمر ومارى مع بعضهم البعض..ودودى واحفادها وهى
بٌنهم فى سٌارة وفرٌدة وجعفر وتلك المساعدة او زوجة البواب معها فى السٌارة االخرى
.والكالب اٌضا لذهاب الى قصر فرٌدة وبداٌة السهرة الحقٌقة وشرح االحداث فى ذلك الٌوم
الذى لم ٌنتهى بعد وتلك اللٌلة الطوٌلة ..وبداٌة قصة اخرى وكٌؾ لم ٌقع احد منهم مع اعتى
مجرمى والمرتزقة هناك فى اروبا  ..وماحدث هنا بكل بسطة واستخاؾ لما حدث ولكن !
(الخاتمة )
كان هذا الجزء من القصة التى قبل ان تننهى وندخل لجزء الثانى واالحداث التى فٌه بعد ان
اصبحت فرٌدة وزٌرة هى وشرى ولكن اوال بعد ان كان سر تلك اللٌلة التى هى من االساس
من تدبٌر االمن المصرى ومشاركة فرٌدة وامها واالساس لكشؾ اهم امرا فى تلك الفترة ولٌس
لتلك العملٌة االرهابٌة التى تخص البالد وانما هو السر الخاص لفرٌدة من ذلك الفٌلم المفبرك لها
وكشؾ اهم عناصر به وسر تلك زوجة البواب وهى طبٌة سورٌة من عشاق فرٌدة ومساعدة لها
وهى تقمص ذلك الدور هنا ومع هإالء االتراك وتعمل معهم باقنع انها الترٌد ؼٌر ان تاخذ
مكانها هى وهى بها من االمكانٌات التى التختلؾ عنها وهى تبٌعها لهم بحججة انهم سٌكون لها
السند فى ان تحل مكانتها تلك وما وصلت له فرٌدة من قوة ومكانة فى الؽرب والشرق وهى
تلمٌذه محترفة قد عرفت كٌؾ تدخل علٌهم وهم بٌقٌن انهم استحواذ وتملك منها فى شٌطانة
دودى وتعلٌمها ولٌس فرٌدة تلك االستاذة لها وهى اول مافعلت فى أمر وهى تقباله فى ذلك
اللقاء على باب تلك الفٌال وتضع االكسٌر المضاد لذلك المخدر القوى من اكتشفاها هى تلك
رؼودة الذى بالفعل له القوة والتاثٌر المجرب على اعتى المجرمٌن والحٌوانات الشرسة واالقوى
انتشار االن فى عالم الخطؾ وسوق الرقٌق االبٌض رؼم وجود مثله فى تلك االعمال االانه من
الخاصٌة الجدٌدة بعد انتشار تلك االنواع والتعامل معها والجدٌد فى عالم الطب وامور علٌمة
تفوق التفكٌر فٌها ولٌس لمجرد مانره او نشاهده من حقائق تاتى لنا كل وقت من تلك االفالم
التى نراها واالمر هنا كما لو كان هو فٌلم امرٌكى وما حدث مع فرٌدة هناك فى الخارج
وجعل منها اسطورة وهنا  .وتلك رؼودة فى ذلك االمر وهى تفك تلك القٌود الحدٌدٌة من ٌده
وهى تعبث فٌها كانها تاكد من تشٌدد الوثاق به وهى تقٌس النبض وهو كان واضح من هذا
اٌضا وهى تثر بهم الرعب انه هو وفرٌدة ثنائى قوى اذ اجتماع مع بعضهم واستمداد القوى
الروحٌة من بعض كما اشع بالخارج كما لو كان فى فٌلم (هونكوك) الذى لعب فٌه الدور ذلك
الممثل (وٌل سمٌث) وهو ٌجتمع مع زوجته سوٌا ولكن فى الفلٌم العكس حٌث اذكان البطل وهو
ومن ٌحبها تلك البطلة معا ٌضعؾ وٌتمكن منهم االعداء اما فى حالة فرٌدة فهو العكس النهم
معا ٌشكل كل قوة وهى تثبت لهم ولجمٌع بالخارج مرضها لبعده عنها وهم جمٌعا الٌرٌدوا اال
ان ٌكون معها بااى شكل ولكن هإالء االتراك كان الشئ لهم اال هو وصدٌقه لثار فقط واما
فرٌدة فاكانت اٌضا الانتقام منها فى شؽل نساء لما كان من احداث سابقة بعد ترك فرٌدة وامها
وتإامها ومارى البالد ولندن بالد تلك االم التى تعثوا فٌها وهى تلك البالد التى بها مابها من كل
االلوان الحٌاة كما حال امرٌكا ولكن هى وفرنسا و االعمال المختلفة وتواجد االسٌوٌاٌن بها وما
ٌفعلوا وكل االلوان واصناؾ التجارة الؽٌر مشروعة بها واالمور االخرى من اروبا وامرٌكا
وكان اهم شئ لهم هإالء الناس فى تلك البالد واعمالهم وحتى العلماء الذٌن ٌسخروا علمهم فى
تلك االشٌاء التى تعمل فى الظالم كان لٌس لهم اال البعد بصدق عن فرٌدة وامها ومن معها
لتجنب شرها وهم بصدق الٌرٌدوا منها شئ واالبتعاد عنها هى وكل من ٌعرفها حتى او على
االقل السالم بٌنهم وحتى الٌهود اٌضا لما ٌشاء ان ٌحاولوا االحتك بها بعد افعال امها تلك وهى
تسخر منهم بكل استخاؾ ولكن هو االمر كان مطمع االتراك بها ان تصلح معهم هم واعمالهم
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فى ؼروهم هذا فى الوقت الذى بعض من دول شرق اسٌا وحتى بعض من دول اسٌا اكتفت
بمرار مالدٌهم من تلك النسخة منها وهى تإامها ومافعلت الى تلك اللحظة التى ظن االتراك انهم
اوقعوا بها وهى تعثوا هناك وتلعب بالجمٌع كما كانت تفعل امها رؼم انها الشئ لها او اى من
تلك االعمال ؼٌر انها كانت كما لو تعٌش ابنة ملكة البالد رؼم عملها فى الجامعة وهى تعٌش
مع تلك االم الشٌطانة اال انها ومع وجود من حولها من تلك الشللة االن واستكمال دور هإالء
الصؽار فى حبها كما كانت بٌنهم حٌن ظهروا لها هى وامامها وتؽٌر كل شى فى حٌاتها من بعد
وجود تإامها والرجوع لها وهى االن تظهر ماوراثت من امها تلك رؼم انها التحمل االطباع
ابواها ذلك الحبٌب لقلب أمر والجمٌع من كل طٌبة وخٌر ولكن هى الوراثة من تلك االم لما
تحمله راسها تلك وهى فقط لدفاع عن نفسها تلك التإام لكل ما تعٌش فٌه من مكاٌد وامور فى
االصل هى من افعال النساء والؽٌرة وباقى مفراقت تلك اللٌلة كلها من اولها وكان كله شؽل
امنى واالهم االطراؾ فٌه كان هو أمر نفسه وصدٌقه وعمر هو الذى واضح انه تعامل مع
االمر بشكل عفوى وحسب ماطراء على الحالة ولٌس امر كما كان الكل ٌعتقد اال بعض من
تدبٌر فرٌدة فقط فى تلك االمور والتى كانت هى لعبتها ان تضعه فى عائلة الحج جبر ذلك لٌجد
حب حقٌقى وتبعده عنها لٌعٌش حٌاته مع من تكون مثله ولٌس هى اال امه وكما كان ٌحلم لها
دائما بكل مجد وتقدم وحٌاة سعٌدة فى قصة اخرى نتعرؾ علٌها فى الجزء الثانى من بعد ان
وصال لذلك القصر فى المعادى الذى كان كما صمم زوجها الراحل حبٌب الكل اٌضا ..وبداء
المور اخرى تكشؾ سر تلك اللٌلة ..ومن اول ركوب السٌارة وتلك الحفلة االذاعٌة واهم عنصر
شرى التى كانت تحت رحمة هإالء برؼبتها هى ولما تشاء ان تستخدم دوبلٌر لها هى وابنها
ذلك الذى لقب من الجمٌع واالهم فرٌدة تلك االم له وهى تقول له انه رجالها الصؽٌر واسر
زوج شرى ذلك الذى كما لو كان ادٌسوٌس فى تلك الملحمة المشهورة (االلٌاذه واالدٌوٌسة
لهمٌروٌس) الرائعة االؼرٌقٌة وهى تنزل بهم هى وزجها اشد اللعنات والعن مماحدث لمن هنا
فى تلك اللٌلة بٌداها هى ومن ثم زوجها وهذا الشٌطان حفٌد هإالء العائلة كما لو كانوا هم تلك
الكالب التى اشعت الرعب فٌهم هنا هإالء وهم كما لوكانوا ابناء مصاصى الدماء وحتى سر
تلك المفرقعات التى كان فٌها من االمور الوهمٌة التى كان ٌعمل بها ومع هإالء االتراك اهم
شخص ٌعتمدوا علٌه وجمع من الرجال من اعتى العصابات فى العالم والمرتزقة التى كانت الٌد
القوٌة لهإالء االتراك ولماٌشك احد بهم ابد وال لوالئهم وهم من عبدة المال واالدمان والنساء
وكانت المفاجاء اٌضا ان من ٌقودهم هو اهم من عاش بااخالص وحب مع تلك االم دودى وهو
مٌشو الذى اصبح امام الجمٌع المدمن والمرتزقة ولم ٌعرؾ احد انه االن هو (محمدبن موسى)
وجمٌع رجال تلك االم المخلصٌن لها وهى ترك فٌهم بصمتها التى على عكس ماتركت فى
اروبا ومع االخرٌن اال هإالء وذلك االب الروحى لبناتها فلاير ومارى وفرٌدة من بعد وحبٌب
هإالء االثنان امر وكوكى وما تركوا هم فٌه واالهم هى عمتة ماجد زوج فرٌدة الرحل الذى
كانت سبب فى مقتله هى وهى ترد الجمٌل الامر بعد انقذ ابناتها من هلك ولفرٌدة على ذنب
مافعلت فٌها وهى فرٌدة لما ترد لها االسائة وتجعل صؽٌرها هذا أمر ٌنقذ ابنتها واٌضا نتعرؾ
فى الجزء الثانى على كل ما كان من احداث تلك اللٌلة واالرتباط االول لفرٌدة باامر وسر ماكان
ٌحس نحوها من صلة هى وابوها وكل من حوله و االراتباط بتلك امه الحقٌقة ملكة الجمال
الرائعة وما كان من اسرار وكشؾ لتلك االمور التى انكسفت له قبل ان تصل فرٌدة  ..واخته
هو امر الحقٌقة التى كانت له الحبٌة فى تلك القصة الهزلٌة المكشوفة وحب صدٌقه لها وتلك
التمثلٌة التى عاشوا فٌها وسرها وبداٌة جدٌدة من ذلك القصر لٌكمل الٌوم الثانى ومافٌه من
اشٌاء هزٌلة فى اوله وارتباط بطة بفرٌدة واستكمال مافى راس الحج جالل لالمور التى ٌرٌدها
ولكسب حب فرٌدة مما ٌدبر فى اول ذلك الٌوم كل هذا وهم االن ٌذاهبو الى ذلك البٌت بعد
انتهاء امرا هإالء االتراك اللٌلة وكشؾ اكبر مخطط لعملٌة ارهابٌة تدخل البالد ولٌس موضوع
انتقام او خطؾ وترابط وتواصل االمن بفرٌدة وامها وهإالء الرجال ودور امر فى تجمٌع ولم
شمل الكل من اول هوالء الرجال كما فى فٌلم شمس الزناتى وهو ٌجمع الرجال االصدقاء
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لذهاب لعملٌة فى بدو الصحراء كان أمر نفس الشئ وهو ٌذهب وٌتواصل مع مٌشو وٌاتى به
هو ومن معه من رجال كان فٌهم االخالص بصدق وبصمة ماترك هو وصدٌقه وذلك الحب وما
ماتركت اٌضا فٌهم دودى وهو من المفروض انه المشرد وتشرده هذا كما لو كان فٌلم قدٌم
ابٌض واسود لمحسن سرحان فى فٌلم سمره وصالح ذو لفقار فى الرجل الثانى وؼٌره
واالعتماد على تلك القصص القدٌمة كما كان فى فٌلم بروسلى الراس الكبٌرة والعودة الى
السٌنما القدٌمة والمللٌجى وفرٌد شوقى
الى اللقاء مع الجزء الثانى من حد الموس (حبٌتى)
......................................................................

431

