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هى (الخيانة)
الكاتب الصحفى والروابى  /أشرف المهندس
(ان كان الرجل هو صانع الة الدمار
فأن المرأة هى الدمار نفسه بكل ماتفعل من حب وكراهٌة وظلم وهى بداٌة لكل شر بعد
ان كانت هى سبب الطرد من الجنة ولكل امراة تخون وتظن انها النهاٌة لها )
((وكان الذى ٌحدث كما لو كان مشهد لفٌلم برنو وبالفعل هو ذلك ولٌس اى برنو وانما من ذلك
النوع المثٌرواالكشن حٌث تصوٌر بكامٌرا فٌدٌو من النوع الحدٌث المنتشر االن وهى بٌد تلك
مدٌرة مكتب رجل االعمال ذلك وهى شبه عارٌا او فعال كذلك مع ذلك الملبس من تلك القطعة
السفلٌة التى تظهر موخرتها كلها وهى بذلك الجسد الخمرى (المجدولة))واالن وقبل ان نصل
1

هى

الكاتب اشرف المهندس

الى ذلك المشهد وما فٌه والذى لما ٌكن من حقوق االنسان او حقوق المراة التى تتنشر بقوة تلك
االٌام والمناداة بها من قبل اناس هى التعرؾ اى حق لمراة التى نادى بها االسالم قبل اى احد
وحتى كل تلك االدٌان التى التعترؾ بمثل ما ٌحدث.وبالدنا التى اتهمات بالتخلؾ والعنصرٌة
وهى بها اول قانون لالحوال الشخصٌة منذ سنة( )2211ورؼم االحتالل لها وهو ٌنشر فٌها
الفساد والدعارة العلنٌة وؼٌره على مدار التارٌخ .كان لمراة كل احترام وهم هؤالء الؽرب الذى
ان كان لو اراد االعالن عن سلعة حتى لو كانت علبة كبرٌت وضع علٌها صورة امراة عارٌة
وهم الشا لهم بالمراة االجسدها
(جزء من النص المتداخل ألحداث )
كانت وهى تصرخ ووجها المشوهة بماء النار الذى طمس كل جمال ذلك الوج..والنٌابة تحقق
معها فى جرٌمة القتل المزدوجة لزوجها وصدٌقه بعد ان دخلت علٌهم فى منزل ذلك الصدٌق
وجدتهم االثنان فى ممارسة لشوزاز مع بعضهم البعض فى شا مخزل لذلك الزوج الذى عاشت
معه وهى مخدوعة فى حٌاته كلها ومناصبه الكبٌر فى العمل وبعد ان اطلقت علٌهم عدة اعٌارة
نارٌة من مسدس هذا الزوج وهى تحمله..وهو قبل ان ٌفرق الحٌاة قد رمى علٌها بحامض
الكبرٌتك المركز (ماء النار) الذى كان اٌضا الى جوراه.ورؼم ان النٌابة التعرؾ سر ماء النار
ذلك لماذا كان الى جوار ذلك الزوج ؟ ومع اعتراؾ تلك المرأة بجرٌمتها تلك وؼسل
عاراها.ومع ما كان من عقاب هللا لها فٌما فعلت فى زوجها المسكٌن حتى تتزوج من ذلك
الرجل وتعٌش معه فى الحرام ألن البداٌة معه كانت حرام فى حرام .حتى بعد ابعاد ذلك الزوج
لها التى كانت فى عصمته من حٌاتهم واالفتراء علٌه وموته باٌدهم اال انها كانت تهذى بكلمات
فى كل وقت وفى التحقٌق وأن من فعل ذلك هذا الزوج حتى اعتقد الجمٌع ان روحه عادت
ألنتقام منهم جمٌعا.لٌس الشا انما هو االمر ان ذلك الزوج قد مات فعال بكل برهان ودلٌل
لمجتمع وقد اعتبرت النٌابة االمر هو من الصدامة لما اصاب تلك الزوجة وماحدث لها ومن
تقرٌر المستشفى وحالتها العصبٌة والنفسٌة ..حتى بداءت تحكى بقوة عن كل االحداث وبداٌة
الخٌانة والعالقة التى رابطت بٌنها وبٌن هذا الزوج القتٌل وهى تصر ان من فعل بهم ذلك هو
ذلك الزوج المٌت وانه مازال على قٌد الحٌاة رؼم عدم وجود له وهو فى تعدد االموات ومدفون
فى قبره كما كان هو االثبات منها فى ذلك وهى اٌضا التنكر انها فعلت ذلك بهم من قتل ولكن
اصبح االمر به الحٌرة بعد سمع القصة منها لحٌاتها السابقة وما فعلت فى زوجها المسكٌن
وكٌؾ انهم زجروا به فى طٌات السجون والنسٌان عن طرٌق ذلك الذى تزوجت منه من بعد
بنفوذه ومناصبه وهم ٌعلنوا موته امام الناس لتكون تلك الزوجة حرة بال اى قٌود وتتزوج
بسهولة ..ومع كل التحقٌقات لم ٌستدل ولم ٌكن هناك دلٌل على ان هذا الزوج قد دخل السجن
النه مات امام الناس والاى دلٌل على انه موجود فى اى سجن من سجون مصر كلها او اعتقال
او اى سبب من االسباب سوء مسجون فى اى جرٌمة اوسٌاسً او اى شا وما االسم الذى دخل
به السجن او الملؾ او حتى من قبض علٌه من قبل الثورة او بعدها او اثناء الثورة وؼٌره
واالكثر انه الصورة له والاى صورة حتى ملفه الخاص به فى عمله كان ؼٌر موجود والشا
ؼٌر شهادة الوفاة الخاصه به وهى تعترؾ انها قد حرقت كل شا له وهو الاقارب له اما ملفه قد
حرقه ذلك الرجل القتٌل زوجها او عاشٌقها وكان ما قد اشعاع عنه فى عمله السابق انه كان
مختلس ومات بعد ان انكشؾ امره وعالقته المشبوه مع بعض السقطات والراقصات.وتلك
الزوجة التى انخداعت فٌه وفى حٌاتها معه.ولكنها تعترؾ االن انها هى وعاشٌقها من كان وراء
كل ذلك وهو قد ادخله السجن ورمى به هناك فى السجن مجاملة من احد الضابط له هذا العشٌق
وهى لم تهتم كٌؾ ذهاب لسجن او بأى تهمة او اى اسم ؟ اال انه لن ٌعود الى الحٌاة مرة اخرى
حتى ٌموت والٌعرفه احد.ولكنه فجاء ظهر لكى تتحول الحٌاة الى جحٌم لها وكشؾ كل خداع
كانت تعٌش هى فٌه وكشؾ حقٌقة ذلك الزوج لها لتعرؾ انها كانت تعٌش من قبل مع رجل بكل
معنى وتكون تلك النهاٌة لهم كلهم بتلك الطرٌقة..وذلك المشهد وهى تدخل لترى رجلها هذا فى
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ذلك الشا المخجل المهٌن لكرامة الرجال ولها كامرأة ونعم وهى تعترؾ بالقتل االانها تصؾ
مشهد الجرٌمة التى كانت تمنى ان تكون فعالا هى الفاعلة وانها تقتانع ان روح ذلك الزوج هى
من تنقام النها عاشت الوهم انه مات فعال وكل تلك االشٌاء التى حدثت كانت من قوى ارواح
معذابة عادت لكى تنتقام من جدٌد
(االحداث الحالٌة)
كانت تلك هى القصة التى انتشارت بقوة بٌن اثنان من المؤلفٌن شاب وفتاة وهى كانت احد
الرواٌات المشهورة لكاتب الكبٌر الراحل مصطفى امٌن ولكن بشكل جدٌد للقصة المشهور (أل)
والن المؤلفة الشابة من تلك االجٌال الجدٌدة التى التعرؾ من هو مصطفى امٌن وعلى امٌن
مؤسى جرٌدة االخباروعلى امٌن والحركة الفكرٌة ومؤلفات مصطفى امٌن التى كانت والتزال
لمن ٌقراءها وكأنم هوٌعٌش مصر فى العهد الملكً وتلك ماكان ٌطلق علٌه منشورات العصر
الحدٌث ولكن اجتماع االثنان لخروج هذا العمل الذى جذاب له اكثر الناس والؽلبٌة من الشباب
وانتشار بقوة مع وجود الجٌل الربع وهو النت والنشرااللكترونى.ومافٌه تلك الفتاة الشابة ومالها
من قوة هذا الجٌل وثراء اسرتها وهو ذلك المؤلؾ الصحفى الذى من تلك االجٌال التى كانت
تعرؾ من هو مصطفى امٌن وؼٌره من عظماء القصة واالدب المصرى والعالمى وجٌل
القراءة والكتاب الورقى واالرتباط الذى رابط بٌنهم والتعارؾ الذى كبر بٌن اثنٌن كما هو حال
النت االن دون ان ٌرى بعضهم البعض ولكن لما هو بٌنهم من حب الكتابة واالطالع وهم
ٌخرجوا سوٌا عمال مشتاركٌن فٌه كالا منهم ٌضع به لمسته وهى تتعلم منه بشؽؾ وتسمع بعشق
عما كانت التعرؾ من االجٌال السابقة ومن هذا الذى كان ٌلقب منها ومن كل االصدقاء بالعم او
االب احٌانا لهم وهم جمٌعا فى ندوات وتواصل دون ان ٌكون هناك صالون ٌجمع بٌنهم ؼٌر
اللقاء االسبوعى على موقع التواصل وتلك الجروبات..اال هى تلك الفتاة التى كان لقاء ٌومى بل
ان صح القول كل ساعة او وقت تأتى االفكار لكتابه بٌنهم وكالا ٌكتب افكاره .وتتم المحادثة
والتعدٌل حتى كان موعد النشر الذى كان بكل سهولة لهم االثنان رؼم ان كالا منهم فى بلد بعٌد
جدا عن االخر تفرق بٌنهم البحار والحدود وهم كالا منهم ٌنشر العمل فى دار نشر واحدة عالمٌة
تخرج بنفس الرواٌة القدٌمة ولكن مع تعدٌالت تتمشا مع العصر الحالى وفى سٌاق جذاب
انجذاب له الجمٌع  .وتتنشر بقوة اكثرعلى النت وتشاهد من اكبر اعداد اقوى من النشر الورقى
لطبٌعة الحال الٌوم.وهى ترك تلك الفتاة لهذا الرجل كتابة المقدمة لتلك الرواٌة التى كانت عبارة
عن سطور وهى..الى روح كل استاذتا الفكر واالدب والى روح االستاذ الكبٌر مصطفى امٌن
وقصته الخالدة (أل ) وكل امراة تخون وتظن انها النهاٌة لها ..وكل ذلك ماهو اال ان القصة
بطلتها المرأة وما هى ودورها وما تفعل فى المجتمع .لذلك كانت الفكرة والرواٌة.وهى تلك
الفتاة بما انها التملك اال روح الكتابة وحب التألٌؾ وقد تعلقت من حبها له بالقراءة وهى تنشد
الى تلك القصة التى تكتب مثلها وهى تقراءها وتقراء كل اعمال الكاتب الكبٌر وؼٌره وتتوسع
فى االفاق.وهى تعود الى حنٌن الماضى حتى ظن كل من حوالها ولٌس االصدقاء انها اصبحت
امرأة من ذلك الزمن القدٌم او جٌل اواخراالربعٌنات ولٌس الفتاة الشابة ذات الثامنة عشرا من
العمر وهى التعرؾ كٌؾ تعلقت بحب ذلك الرجل الذى التعرفه اال من الكتابة وما بٌنهم من
تواصل عن بعد ولكنها احبت فعالان تكون فى ذلك الشا من االطالع وما قد دخل راسها
مماعرؾ ان ٌدخله هذا الرجل الذى كان دابما ٌتعامل معها على انها ابنته والحب بٌنهم هو حب
ابواى لٌس به اى عالقة من رؼبة او نزعة ؼٌر االبوة وهى لما اصبح لها من علم مع دارستها
اال انه عند كل مناظرة كانت تاتى به لٌكون هو المتحدث لما ٌملك وٌعرؾ ورؼم انها كانت فى
مستوى المسؤلٌة للرد وهو الٌبخل علٌها وٌقدمها على نفسه وٌظهر لجمٌع عن براعتها وانها
هى االهم ولها القدرالكبٌر فى خروج العمل وما قدمت اٌضا من اشترك اساسى وهى تشاركه
الكتابة واالكثر وما كان االهم هو ظهورهذا العمل لنورعن طرٌقها..حتى كان موعد حفل توقٌع
العمل والنشروالندوة االدبٌة التى سٌتم فٌها مناقشة العمل والنقد االدبى وهى علٌها
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الحضوروباالخص ان الندوة سٌاتى لها ادباء من كل الجلٌات العربٌة ومن العرب واٌضا اخرٌن
وهى لٌست فى مصر وانما فى مكان انتشار العمل االدبى حٌث كانت تعٌش مع اسرتها فى
فرنسا بلد االدب والفن وظهور العمل هناك بقوة بٌن العرب والمصرٌن وكل تلك الجلٌات
العربٌة الموجودة التى كانت ساعدة بقوة فى نجاح انتشر تلك الرواٌة ولٌس ثراء تلك االسرة لها
ؼٌراالنتشار بٌن كل رواد موقع التواصل االجتماعى وتلك الموقع الموجودةعلى النت والروابط
التى تنشر علٌها كل دور النشر كل اصدارتها..كما حدث نفس الشا هنا فى مصر التى ٌعٌش
فٌها هذا المؤلؾ صدٌقها ومع االنتشار اٌضا له كما ٌملك اٌضا من تواصل واصدقاء له ؼٌر
االصدقاء المشركٌن معه هو وتلك الفتاة..وهى فى خوؾ ورعب كٌؾ ستوجه هذا االمر وهى
تحاول بكل ماتملك ان ٌكون معها فى هذا الٌوم الذى اقتراب فٌه موعد الندوة وهى تتحدث معه
طول الوقت لٌكون الى جوراها وهذا لٌس هو عملها وحدها وانما هو الشرٌك ومن ٌعرؾ كٌفٌة
الرد والتحاور.وهو ٌرد علٌها انها البد ان تكون من ٌتحدث وٌرد وكٌؾ لهم طول الوقت مع
بعضهم وما علمها وتعلمت لتكون على قدر ومعرفة موجهات مثل تلك االمور وانه كٌؾ ٌذهب
لفرنسا هكذا بكل سهولة.وهى كانت من السهل علٌها ان ٌكون معها ان وافق لما تملك هى من
قوة ونفوذ ابٌها ذلك المسؤل الكبٌر ورجل االعمال اٌضا هناك فى تلك البالد وامها وما تملك
وكل من حولها من اصدقاء ولم تتخٌال انهم اتوا فعال لها فى ذلك الٌوم من كل مكان لرؤٌة
صدٌقتهم التى هى التقل عنهم فى المستوى المادى قبل العلمى واال فعال ماكان علٌهم ان ٌذهبوا
الٌها فى ذلك الٌوم.وهى وما قدمت لكل من اراد فعال ان ٌكون معها من كل تسهٌالت لزٌارة
ولٌس االمر المادى.اال لمن كان ٌحب بصدق ان ٌكون معها من هؤالء االصدقاء المحبى لألدب
والفكر والعودة لزمن القدٌم ومنهم من كان فى عمرها او اكبر.واكبر بكثٌر وؼٌر ماكان حوالها
من اصدقاء من الجلٌة العربٌة والمصرٌة واٌضا عشاق االدب فى فرنسا وهذا االب الفخور بكل
ذلك الحدث لتلك االبنة فعال من نجاح مما قدمت ولٌس مجاملة له وان كان البعض ٌرٌد الود منه
مما...كان الٌوم وموعد الندوة وذلك اللقاء وهى تلك الفتاة قد تملك منها الفزع بشدة وهى رؼم
انها من ذلك الجٌل االن المتحرروالذى ٌواجه كل شا وٌتحد كل كبٌراال انها حٌن رات ذلك
الحشد امام عٌنها وقد تملك منها الرعب وهى بٌن احضان ابٌها ذلك الذى ٌظهر علٌه العز
والمناصب الكبٌر والهدوء لما هو علٌه من مثل تلك االشٌاء من لقاءات تلفزٌونٌة واجتماعات
وطبٌعة عمله وهو ٌرٌد ان تكون ابنته فى تلك القوة وفرحته بتلك التجربة وهى طبٌعة كل شباب
اروبا اال انها كانت خابفة بشدة وتود االنصراؾ ومن حولها كل هؤالء االصدقاء مما تعرؾ او
لم تتقابال معهم من قبل وكثٌراا منهم ما اظهار لها انه مر بنفس تلك التجربة بال معظهم قد اتحت
لهم ان ٌكون بٌن ذلك الحشد وتلك اللقاءات والندوات والمؤتمرات ومنهم من كان ٌعمل
بالصحافة واالدب والعمل السٌاسى..وهذا االب كله زاهو ان ٌرى شباب اصدقاء ابنته ومن بلده
على هذا النحو وهم ٌشدوا ازراها وٌقولوا لها انها ماهى اال لحظة واحدة امام المٌكرفون
وٌنطلق بعدها لسانها .وهى على خوفها وباالخص ان اهم شا لها الذى التعرؾ ان كان معها
االن وهو ذلك الصدٌق العم هل كانت ستكون بقوة ورؼم ان ابوها حبٌها وصدٌقها الى جوراها
اال انها تلك االم الحبٌة لم تكن معها وهى لٌست ام لها بل هى كل شا ونعم هى التشاركها
االفكار وحب االدب مثل ابٌها وهى تعود له فى كل شا وهو سرها ولٌس تلك االم التى كان بها
مابها من اسرار وخوؾ شدٌد علٌها والتحب اٌضا ما تفعل من كل تواصل واالطالع على
عكس ماهو حال كل الشباب وان كان االمر العادى لكل ام وهو ان التهتم ؼٌر بجمال ابنتها
وتجهٌزها الى من سٌاتى لها او ؼٌر ما ٌحدث تلك االٌام وحال كل الفتٌات وهى تتشبه بالشباب
واالب وما ٌكون فٌه من حب لبنات والقرب منهم وهى فعال طول الوقت لم تكشؾ الامها عم
كانت تفعل حتى كانت المفاءجا ٌوم نشر الرواٌة وهى تعطى لها نسخة منها التصبح تلك االم
فى حالة سٌبة ومزاج مقلوب وهى تنؽص على ابنتها كل حٌاتها وحالة عصبٌة كل وقت من
ؼضب وتوتر وهى تقؾ الابنتها بالمرصد كل لحظة من مراقبة لكل اتصال لها وتصفح النت
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والصفحات الخاصة بها ابنتها حتى كانت دابما تلك االبنة تهرب الى احضان ابٌها وتحتمى فٌه
وتفعل كل ماترٌد من مكتب ابٌها .وهو هذا االب الٌرٌد ان ٌؽضب قلبه وحبٌته زوجته الؽالٌة ام
ابنته وفى نفس الوقت وهو مهتم بتلك االبنة التى التخفى علٌه اى شا مما تفعل وهو نجاح فى
ان ٌكون صدٌقها ولٌس اباها فقط وهى تكشؾ له كل من تتواصل وتشارك معه وهو ٌفرح
وٌساعدها بخبرته واالكثر وهو لم ٌمانع تلك الصداقات وهو كان كلم ٌحاول االقتراب من
صدٌقها هذا التاتى الفرصة لذلك وهو قد احب فٌه ما قد اثر فى ابنته من تطلع واالطالع ولكن
لم تسمح الظروؾ ان ٌتعرؾ به عن قرب والحدٌث معه..وهو ٌذهاب ذلك االب بها تلك اللحظة
نحو المناصة وهذا الحشد من االدباء والصحافة واالصدقاء وهى تتذكر كل خوؾ من امها وما
كانت تفعل معها االنها كانت تاخذها بقوة بٌن احضانها وهى تخاؾ علٌها من كل شا وكما هو
حال كل ام.وهى تنظر لكل هؤالء االصدقاء وهم ٌبتساموا لها وٌشجعهوا .وكلما نظرت الى
وجوه هؤالء الصحفٌن واالدباء احست انهم واحش متحولٌن لهم انٌاب مثل مصاصى الدماء
ٌرٌدوا ان ٌؽرسوا تلك االنٌاب فى جسدها وبداءت كما لو كانت ستدخل فى ؼٌوبة..حتى كانت
رنة رسالة على هاتفها وهى الارادٌا ا تنظرلهاوبعدها احست بقوة فى جسدها من رؤٌة تلك
الرسالة وهى تتحرك بشا فٌه من الخوؾ وقوة معا ا لتكون على المناصة وهى تتفحص بقوة كل
الموجودٌن مما تعرؾ منهم اوال تعرؾ وبداءت االسبلة من العرب وباالخص اهل لبنان وما
تشتهر به بالدهم من نشر افخر الطباعة وهى التعرؾ كٌؾ بداءت ترد علٌهم؟ وهى كأنها كما
لو كانت تجلس امام النت وماكانت تناظر به وهو معها هذا الصدٌق وهى تطبق كل ماتعلمت
منه وانطلق لسانها بقوة كلما وقعت عٌنها على ولدها واصدقابها هؤالء وهم الى جوراها .وذلك
االب ٌحس هؤالء االصدقاء ان ٌواجه لها االسبلة حتى ٌكون الى جوراها والمشاركة المصرٌة
االن والتواجد فى شا كان فخرله ذلك االب وهو قد علم انهم من الصحافة واالدب وهم من
السهل وصولهم الى فرنسا وتلك الندوة وكانت االسبلة منهم بشكل كان ٌجعل الجمٌع ٌنظر الٌهم
والى اسلوبهم االدبى والحوارى والذى كان ٌعطى الفرصة لها تلك الفتاة لتظهر مواهبتها اكثر
وٌنطلق لسانها وحتى مع االسبلة الفرنسٌة التى اثبت حب ومعرفة العالم لمن هم االدباء
المصرٌن وسؤال تارٌخى من احد الصحفٌات عن الحقبة الزمنٌة فى مصر التى كانت اصال
لرواٌة التى نقلت بصورة اخرى ولماذا ؟ لم ٌنكروا انها موخذة من رواٌة او مقتابسة من رواٌة
قدٌمة مع انه لو فعلوا ذلك لم ٌحس بهم احد من تلك االجٌال على االقل التى انشدت لقراءة تلك
القصة وهى التعرؾ الماضى والسؤال كان طوٌل حتى انها نسٌت مقصد السؤال وتلك الصحفٌة
الشقراء التى التحس انها فرنسٌة االصل وانما بها اصوال عربٌة رؼم النطق للؽة الفرنسٌة
الصحٌح بالؽة اهل البالد وهى تقول لها عن ان كانت تعرؾ من ادباء العرب واهم كلمات
تعتربها العرب خارجه والتكون من االلفظ البقة فى التعامل ولكنها موجودة فى الكتابة .وهنا
احست تلك الفتاة المؤلفة الشبابة انها التعرؾ اى شا مما وصل لها من تلك االسبلة وتمنت لو
انشقت االرض وتبتلعها االن وحتى هذا االب وهؤالء الشباب وهم فى ذهول مما نطقت به
وسالت تلك الصحفٌة التى تدل على انها لٌست صحفٌة فقط كما هو حال الٌوم وانما ذو افاق
على ؼٌر ماهو حال حتى بالد مثل فرنسا تلك بلد الفن ونعم هى كحال كل االروبٌات لٌظهر
علٌها عمرها الحقٌقى وهى تكاد تكون من اعمار هؤالء الشباب او اكبر انما الٌبدو علٌها
ذلك..حتى كان الرد من احد الموجودٌن وهو ٌتواجه قرب المناصة لٌرد وهو ٌقؾ الى جوار
المناصة التى تقؾ تلك الصؽٌرة خلفها لترد على االسبلة وهى بالفعل كاد ان ٌؽشا علٌها لمجرد
رؤٌة هذا الذى الى جوراها..حٌث هو مثل هؤالء االربٌون من مالمح نعم عربٌة ولكن كاالشوام
وذلك الشعر المعصوب من الخلؾ والجسد المفتول وكما لوكان احد رجال الجٌش او العملٌات
الخاصة العسكرٌة والوجه السٌنمابى والٌسهل ان تحدد له عمر او سن.وهو ٌرد على سؤال
الصحفٌة بكل فرنسٌة للؽة اهل البالد وٌنجذب الحوار فى الرد واالدالة من تارٌخ االدب وٌتدخل
الكثٌرون فى الحوار وتلتفت االنظار له ..وتترك هى المناصة وهؤالء الشباب الحضور واالب
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وهم ٌاتبادلوا النظر بٌنهم وقد ادركوا من هذا حتى كان سؤال من تلك الصحفٌة له التقطع كل
الحوار وتاتى الدهشة وهى تقول له
_من انت..حتى كان الرد مسرعا من تلك الفتاة الشابة وهى تكاد ٌؽشا علٌها فعال فهل هذا هو
شرٌكها وصدٌقها هى وكل الشباب نعم هى الصداقات التى تتم من موقع التواصل والحب احٌانا
ولكنه االن امامها هى والجمٌع ولٌس بتلك الصورة التى كانت فى راوسهم جمٌعا وهم فى شتات
من امره كل وقت وتعلق الجمٌع به شباب قبل الفتٌات وما قدم للجمٌع من سبل لرابط بٌنهم
واصبح له الكٌان الراسخ فى قلوبهم ..وهى تتحدث وقد اصابها اختنق وهى ترٌد ان تبكى
التعرؾ لماذا حٌن راته؟ وبداء الرد وهى فى شا اخر فهى التعرؾ ما االمر من ذلك اهو تعلق
المراهقة او صدامة انه لم ٌكن هذا االب كما كان الجمٌع ٌحس وهم فى اعتقاد انه فى مراحلة
عمرٌة كبٌرة جدا ولكن القلب هو الشباب والكل ٌرى رجل بالكثٌر ٌمكن ان ٌكون فى الثالنٌات
ومناسب لكل الفتٌات الموجودت وحتى تلك الصؽٌرة ممكن ان ٌناسب لها ولكن ماهو سر تلك
الخدٌعة ان صح القول او هى نعم بعض حاالت االنخداع على ذلك الموقع للتواصل وما ٌفعل
الجمٌع وهى تتحدث وتحاول ان تتمسك لٌصل صوتها بقوة ولكنها قد بداءت تنهر وهى تعلن انه
هو الشرٌك لها فى العمل وهو كما ٌلقب نفسه لجمٌع هو (العم ) نعم هو العم كما ٌعرفه جمٌع
االصدقاء وقبل ان تكمل وهى كادت تسقط كان هو اقرب من كان الى جوراها وهو ٌمسك بٌدها
من تحت المناصة وهى كادت ترتمى بٌن احضانه لما كان من عمق ارتباط للقلب وعشق االذن
قبل ان تنظرالعٌن والحب الذى مالء قلبها من كثرة ما كان بٌنهم لٌس من ارتباط لهذا العمل
الكتابى وكل من افكار قد تم وضعها وحدوث االرتباط الفكرى ولكن لما كان اٌضا من كل
حدٌث بٌنهم لٌل نهار وكل تعلٌقات كانت على الصفحة الخاصة بهم وكل ماترى هى من نشر له
وهى تسعٌد توزانها امام الجمٌع وابوها وهو ٌقترب حٌن احس بما هى فٌه من توتر وما اصابها
ولكنه وجدها فى تتمسك االن وهذا الى جوراها وكل االصدقاء وهم بفرحة لرؤٌة هذا العم وهم
مصدومٌن فى انه لٌس الرجل الهرم والٌسطٌع احد ان ٌصدق انه بالفعل عجوز او كما اوحى
الٌهم وهو فعال ان كان على عمره لم ٌصل او ٌدخل االربعٌن بعد وهو علٌه الوقار وتلك االناقة
وهو ٌجذب الٌه الحدٌث من جدٌد وتظهر الثقافة التى انشد الٌها الجمٌع.وهذا االب بعد ان راء
ابنته تعود للحور من جدٌد وهى تقؾ الى جوراه وتظهر ثقافتها وهو قد تجمع حوله ذلك االب
بعض من النخبة من نساء ورجال معه فى العمل واالصدقاء وهو الٌرٌد ان ٌكون هؤالء الشباب
العرب بعٌد عنه اٌضا واالسبلة التى التنهى فى االدب وبالد الفن والثقافة وهو ذلك ٌرد من
قدٌما وجدٌد وكان دور الشباب االصدقاء االن ان ٌدخلوا الى الحوار بعد ان تبادلوا النظر معه
ذلك العم بالفرنسٌة ثم العربٌة رؼم ان هناك من كان من العرب لطبٌعة فرنسا وماهى فٌه من
بالد معروفة بالعلمانٌة وما ظهر من ثقافة المصرٌن امام الجمٌع وهم ٌسأل وٌردوا اٌضا بفاهم
لكل ما ٌصل لهم من اسبلة باللؽات مختلفة حتى العربٌة التى ٌتحدث بها اهل شمال افرٌقٌا
ولبنان وؼٌرهم من الموجودٌن فى القاعة .وهذا االب وهو فخورا بما ٌرى وٌسمع وٌرفع راسه
امام الجمٌع لبالده التى ٌمثلها فى العمل فى تلك البالد وهو ٌرى ابناء وطنه وهؤالء
الشباب..وبعد انتهاء المؤتمر الذى استمرار اكثر من ساعة وكاد ان ٌستمر الاكثر من ذلك دون
ملل او تعب والكل ٌستعد للخروج من القاعة التى كانت فى السربون..وفى البهو وهم واقفٌن
حول ذلك العم وهذا االب ٌدعوا الجمٌع لحفل ترحٌب بااصدقاء ابنته هؤالء وهو فى اشد الفرحة
مما وصل له من كل فخر اللٌلة وهو الٌندم على استقبال هؤالء واقامتهم بعد ماحقق من كسب
اٌضا من وراء طباعة ونشر وبٌع النسخة لما قامت به ابنته من عمل ادبى وحقوق النشر له هو
ولم ٌكن حتى لشرٌكها اى شا فى ذلك وهو بكل حب لكن هذا االب فرحته اكثر واؼلى من اى
شا باابنته تلك وهو ٌحتفظ بكل حق لهذا الشرٌك فى نشر تلك الرواٌة التى نشرت وترجمة من
العربٌة لفرنسٌة وحققت كثٌر من المبٌعات ومطلوب عمل طباعة جدٌدة قكان وهو علٌه من
االعتزازان ٌفرح وٌفرحا معه الجمٌع  ..وقبل االنصراؾ كانت تلك الصحفٌة وهى تقؾ مع هذا
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العم والشباب وهذا االب الٌجد اى تعلٌق ٌقوله او ٌبداء به مع هذا العم والصحفٌة تتحدث معه
وبعض من الصحفٌن العرب من لبنان وهم ٌتبادلوا معه االحضان والعناق فى مفاجاء اخرى
للشباب حٌث واضح لهم انه زمٌل لهم واعالمى اٌضا هناك..كانت تدخل فتاة من مثل اعمار
الفتٌات او عمر تلك الصحفٌه التى ما ان راتها اال وقد كان بٌن احضان بعضهم البعض وهى
بمنظر فرنسى رابع وجمال االروبٌات وجسد منسق التضارٌس..فى الوقت الذى كان هذا االب
وهو ٌبداء الحدٌث بعدان عجزت الكلمات ان تخرج من الشباب وتلك النظرة المالبى باالعجاب
فى عٌون الفتٌات وبعض االدبٌات النساء والصحفٌات الموجودة من الفرنسٌات وؼٌرهم ولٌس
له فقط بل لجمٌع بعضهم البعض وهو ذلك االب ذو المكانة الدبلوماسٌة ورجل االعمال وهو
ٌدعوا الجمٌع لقضاء السهرة وهومن ٌقوم االن بدور التعارؾ بٌن هذا العم وهؤالء الشباب
وكأنه هو من كان همزة الواصل او صدٌق قدٌم وهو ٌقدمه للجمٌع بعد ان احس الشباب فعال
من ذلك التعارؾ انهم اصدقاء وهو ذلك االب من جعله فى طرٌق ابنته وهؤالء الشباب لما
ٌحمل هذا العم كماهو ملقب بٌنهم بذلك اللقب من كل ما ٌجذب له الجمٌع من قدٌم وحدٌث كما لو
كان معلم محبوب ذو تاثٌر فعال فى تلمٌذه..وهو ٌقول الابنته
_انه حٌن اراد لها المفاجاء التى كان مما اعد لها فى تلك اللٌلة من كل دعوة هؤالء االصدقاء
لٌكون معها واالكثرهو تلك المفاجاء ان ٌاتى لها ولهم بهذا الصدٌق الذى عرؾ عنه الكثٌر
بطرٌقته الخاصة وكونه اب ورجل فى السلك الدبلوماسى ورجل اعمال وهو الٌفوت اى شا
ٌمر بحٌاة ابنته لٌس من عدم الثقة ولكن من الحرص فى التربٌة ولٌس النهم فى بالد الحرٌة
فقط اوما نحن االن فٌه من كل حرٌات الترتبط بااى بلد ولكن كااب شرقى وٌرقب كل االصدقاء
فى خطر هذا الجٌل الرابع..وهو كان بالفعل قد اطمان قلبه لتلك المجموعة وهذا الكبٌر الذى
بٌنهم مع كل الحرص وباالخص وهو ٌحاول بكل جهد معرفة شخصٌة وماٌشارك ابنته طول
الوقت السابق وهى تجلس امام النت اكثر مما تجلس معهم وذلك لالنهمك فى الكتابة المشتركة
بٌنهم لتلك القصة .وهو االن ٌقدمه وقبل ان تاتى تلك الحسناء الشقراء ذات العٌون (النجالء)
والوجه المستدٌر االبٌض و(رعـبـوبة) 2وبطابع الحسن فى اسفل الثؽر وهو هذا االب ٌقول لهم
وألبنته
_والمفاجاء تلك هى ان ٌكون معكم وبٌنكم االستاذ (مروان الروزى) المذٌع فى البرنامج التانى
والبرنامج ال انا بحب اسمعه كل ٌوم سبت وطبعا معرفش حد منكم ٌاشباب تعرفوا البرنامج دا
واذاعة المونت كارلو.ال على االقل ممكن ٌسمع عنها اجٌال االربعنٌات زى باقى اذاعات مصر
ال منها كان الشرق االوسط طبعا ا .محدش منكم ممكن تكون مرت علٌه وباالخص البرنامج
التانى..فقالت احد الفتٌات والحوار كان بالعربى .وهذا الرجل الذى كان فى اناقته والشعر
االسود الذى به بعض الخالصات البٌضاء لتزٌد من وسامته وهو ٌمسك ٌد الضٌاؾ الحبٌب
لجمٌع والكل ٌقؾ ٌسمع ذلك الحوار بٌنهم وٌافاهم ما ٌقال ..وتلك تقول وهى ترد على ذلك االب
بعربٌة بها الدالل الذى ٌدل على وسط تلك الفتاة
_ازاى باء ٌاانكل واحنا بنحب نسمع البرنامج بتاع انكل مروان فى البرنامج التانى واحنا
بنتعارؾ على تارٌخ بالدنا واجمل اللقطات من العصرالسابق وكل صورة ماكنش نصدق انها
موجودة بجد..وبالفعل البرنامج الثانى هذا هو فى الرداٌو واالذاعة وله مستمعٌن بشكل خاص
النه ٌخاطب فبة هى بعٌنها من المثقافٌن واناس لهم طباع خاصة وهو نفسه برنامج ذو مذاق
خاص وبرامج لها شكل اخر من نوعٌة الثقافة ولٌس الاى احد ان ٌفاهم بسهولة ما ٌقدم وؼٌره
من برامج اخرى كان الرداٌو مشهور والزال الى ٌومان مثل البرنامج الموسٌقى والذى ٌقدم كل
مادة موسٌقٌة لمختلؾ العازفٌن العالمٌن .واالكثر ما كان من اذاعة المونت كارلو تلك التى
ك2انت اذاعة مثل قنوات الرداٌو الخاص فى اروبا وامرٌكا وهى كانت لها بث من لبنان والى
الٌوم وهى من االذاعات العالمٌة وحٌث بث االخبار على وقتها وهى كما لو كانت مثل قنوات
 2رعـبـوبة  :وهى المرأة إذا كانت بٌضاء اللون رطبة
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رداٌو ال ؾ 1ام الحالٌة التى ٌسمعها كبٌر وصؽٌر كما كان حال اذاعة الشرق االوسط التى
كانت التنقطع من كل بٌت حتى وقت قرٌب.وكان هذا االب وهو ٌسمع التعلٌقات والرد لما ٌحب
من كالم عن الزمن الذى ٌحبه وهو ٌدل على ثقافته وهو ٌجتذب الحوار مع الجمٌع حتى هؤالء
الصح فٌن من لبنان واالدباء والشباب وباقى الرد من شاب اخر وهو ٌقول له لذلك االب وابنته
وهى تمسك ٌد ذلك العم (مروان)
_واحنا ٌاانكل لوكن مابنسمع البرامج دى كن عرفنا عمو مروان اذاى وصوته الممٌز العمٌق
بس الخداعة بجد لنا كلنا اننا مكنش نعرؾ انه لسه شباب واحنا على االقل كن مقتنعٌن انه ممكن
ٌكون على االقل فى منتصؾ االربعٌن او اخراالربعٌن ومش داخل فى دمؽانا انه فى الستنٌات
لكن اهو..ولم ٌكمل..فقال االب له ولهم ومروان الٌعلق او ٌرد وهو ٌضم له تلك الصؽٌرة بلسم
وهذاهو اسمها بلسم وهى ذات طول مناسب (المولـودة )1ولٌس كما هو حال ذلك الجٌل االن
وحتى اصدقابها هؤالء الشباب ومنهم فعالا من له الجسد الرٌاضى لكثٌر منهم شباب وفتٌات وهم
مصدر فخر طول الوقت لذلك الرجل.وهى ابنته تحس بكل رضا وارتٌاح من داخلها النها لم
تخذل هذا االب ولم تجعله ٌندم على كل حرٌة تركها لها وهى سعٌدة اٌضا بهوالء االصدقاء
وهم على مستوى المسؤلٌة وكأنهم االن سفراء لبلدهم مصر والعرب وهم فى مثل ذلك اللقاء
ورؼم ان هذا االب ومن معه قد قرار ان ٌترك لهم كل تلك االٌام التى سٌكون فى ضٌافته هذا
االب وان ٌكون بكل حرٌة هم ومن معهم جمٌعا من كل العرب االصدقاء لما لهم فعالا من
جذابٌة وحالوة روح..وهذا االب ٌقول ردا على كالم ذلك الشباب
_هو فعالا فى دا انا نفسا انخداعت زٌكم كان اعتقدى فعال انه على االقل من سنى انا ٌعانى اها
انا برضة ٌعانى رجل ..ولم ٌكمل وهو فى خبث فى تلك الكلمة حتى ردت علٌه احد الفٌتات من
االصدقاء وهى تحمل نفس صفات التى تحدثت من قبل وهى تقول له
_انت لسة شباب ٌاانكل وبرضة ٌنافع انت( ومارو)وهى تقول الكلمة بدالل فى اسم مروان وهو
ٌقبل منهم ذلك اذ كانوا طول الوقت وهم ٌدالله بهذا االسم..ولم تكمل وجهها كله خبث.حتى قالت
بلسم الول مره وهى تكلم بطلقة االن بعد تدخال اصدقابها والحدٌث الجذاب..وهى تقول لها لتلك
الصدٌقة
_ٌنفع اٌه انتى دلوقتى راح تشوفى مامى وراح تعرفى هو طول حٌاته مش اى وحدة مش فى
اروبا والاى مكان تمأل قلبه زٌها..وهى ترتمى فى احضانه وؼٌرة االبنة على ابٌها وهى تتحدث
االن بطبٌعتها التى تدل على مستوى الرفاهٌة والدالل الذى هى به وما تعٌش فٌه فى عز ذلك
االب..وحٌن كانت تضحك تلك الصحفٌة التى كان من الواضح طول الوقت انها تفاهم العربٌة
وتفاهم ماٌدور وضحك الصحفٌن واالدباء العرب الموجودٌن..وحٌن ردت تلك الصدٌقة علٌها
وهم بنفس االبتسامة
_طب مامى بتعتك وهى مافٌش ؼٌرها فى حٌاة بابى المزا دا.انم المزا باء بتاعنا احنا ال من
حقنا احنا ها (مارو) دا باء ..وهى تقترب منه االن الول مرة ومعها كل الفتٌات والشباب اٌضا
بشوق الراؤي التى كانوا جمٌعا ٌاأملوا فٌها طول الوقت ومنهم فعالا من كان ٌحلم بحب وعاشق
بٌنهم هم مع بعض او من الخارج وهو من كان قد قدم لهم كل الطرق لكى ٌتم االرتباط واللقاء
والحب واالن بعد ان جاءت الفرصة واللحظة لٌكون معه.والٌعرفوا ان ٌكون بالقرب منه وهو
الى االن لم ٌتحدث بصوته الممٌز اال فى ذلك اللقاء ومع بعض هؤالء الذٌن عرفوا انهم من
الزمالء له واالخرٌن من هؤالء االدباء العرب والفرنسٌن .وهم بعد ان تكلمت تلك الصدٌقة
وفتحت الطرٌق كى تكون الفتٌات بٌن احضانه كما كانت بلسم من قلٌل وبدون اى خجل وهم فى
بالد الحرٌة والعلمانٌة .وهوقد اصبح حال تلك االٌام وحال كل هؤالء الشباب تلك االٌام وكل
وسط ولٌس حتى مثل وسط هؤالء الشباب وماهو مجتمعهم الذى هو من مجتمع الطبقات الراقٌة
واٌضا المثقؾ ولكنهم كانوا قد تعاودا معه من كثرة ما كان بٌنهم انهم ٌتعاملوا معه كاعم فعالا
 1المولـودة  :المرأة إذا كانت دقـٌـقـة المحـاسـن
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ولٌس انه شاب او احتى اواخر الثالٌنات او حتى انه ٌناسب لمن منهم لكنه هو العم فعال وقبل
اى تعلٌق اخر..كانت تدخل تلك االروبٌة التى جرت علٌها تلك الصحفٌة واخذتها فى احضانها
وهى تتقدم بها الى الجمٌع وهى قد انجذاب لجمالها ذلك الكل حتى النساء والفتٌات الموجودٌن
فى ذلك الجمع رؼم جمال الكل وباالخص لتلك المصرٌات الفتٌات وتلك الصحفٌة الفرنسٌة
الجمٌلة بجمالها الفرنسى واخرى كانت من االعالم اللبنانى التى اول من اثبت انه هو مروان
زمٌل لها ولمن معها وهى اٌضا تحضن تلك الؽادة الحسناء بقوة وتقبال فٌها القبالت بطرٌقة
العربٌة المشهوره لنساء العرب ومن ثم الجمٌع ممن كان من هؤالء الجلٌلة اللبناٌة وهم ٌذهبوا
الٌها قبل ان تاتى الٌهم وٌسلموا علٌها بحرارة ووجهم مشرقة فى شا له عالمات ؼرٌبة ..فمن
تلك ؟ وهى تترك الجمٌع بعد ذلك الترحٌب وهى ووجها ٌزاٌد اشراقة وبهجة وهى التنظر ان
تذهاب بها تلك الصحفٌة للتعارؾ بالموجودٌن ..وهى تسرع فى الخطوات تلك التى كانت تفصل
بٌنها وبٌن الجمٌع وهى تدخل بٌن تلك الفتٌات وترتمى فى حضن مروان بقوة وهو ٌقبال وجهها
وهو ٌمسك بٌدها ووجها ومن بعد ضماها الٌه بقوة .والكل من هؤالء الشباب واالب واالبنة فى
عجب وقد اخذت الفتٌات وحتى بلسم الؽٌرة وحتى االب رؼم انه ٌعٌش فى فرنسا وهذا طبٌعى
ولكنها كانت ؼٌرة ومن هذا الدنجوان الذى علق الٌه قلوب الفتٌات واالخرٌات واٌضا ؼٌرة
الشباب فى ذلك وهذا االب ولكن قبل ان تتمالءالرؤاس بااى شا وهو مصرى وٌعرؾ الراس
المصرٌة رؼم كل مانحن االن فٌه من كل حرٌة لٌس فى اروبا فقط ولكنه بالفعل كان قد دخل
قلوب الكل واصبح رمز وهو ٌعلم كٌؾ تكون الصدامة وحتى لو كان حب او هى زوجة االانه
بسرعة وهى بٌن احضانه قد قال للجمٌع وهو ٌتحدث بكل هدوء وثقة ونفس العمق فى صوته
الذى تعود الجمٌع علٌه وحتى لو كان ٌكتب ولٌس حدٌث صوتى بٌنهم فى تلك الوسابل للتواصل
االن ولٌس الهاتؾ وهو ٌقدم تلك لجمٌع من هؤالء الشباب وبعض االدباء الجزابرٌن الموجودٌن
والصحفٌن المؽربٌن وهو ٌقول لهم
_سهٌلة اختى فرنساوٌة من اصوال لبنانٌة ام واب وهى اختى انا من امى ..وهنا كان البد من
انهاء اللقاء واالب ٌطلب من الجمٌع ان ٌذهبوا االن معه لقضاء السهرة واالحتفال االن فى
منزله تلك الفٌال الكبٌرة فى حى (كودٌة د اورلٌان) فى هذا الحى الراقى فى العاصمة بارٌس
وهو ذلك االب الٌستطٌع رفع عٌنه من على تلك الهو واالخرٌن وهى بٌن احضان اخٌها فى
شا كان الكل ٌسأل نفسه من هؤالء الشباب فقط هل فعال تلك االخت له والفتٌات تنظر لها
بطرٌقة فٌها نوع الؽٌرة وبلسم وهى ترى نظرة ابٌها لها وهى لم ترى فى اى وقت وهى معه او
حتى وهى لٌست معه وكما تعلم عن ابٌها انه فعال ماهو نظره او التعامل مع اى امراة ؼٌر امها
اال انه الٌحب ان ٌنظر بمثل ماراءت االن وهى قد اخذها بعض الخوؾ ومروان من نظرته
كان ٌرسل لهم انه لم ٌراها من فترة لوجودها هنا ودون ان ٌحاول ان ٌشرح اى شا لهم وٌكتفى
بنظرته التى تعود ان ٌفاهموا منه تلك اللؽة من بعد تلك العشرة والحوار من بعٌد .ونعم اٌضا
كانت نظرة من كل الموجودٌن من العرب نساء ورجال وهم ٌنصرفوا جمٌعا حٌث الذهاب الى
االحتفال والكل ٌتمنى ان ٌكون معهم مروان وتلك الحسانوات من اصدقاء االب الذى انهى
االمر ان ٌكون معه مروان واخته وابنته فى سٌارته وتوزٌع الباقى فى سٌارات االصدقاء
وماوفره هذا االب لهم من وسابل لالنتقال .والشباب قد فضل الركوب مع بعض من هؤالء
االدباء والصحفٌن الستكمال الحدٌث والتعارؾ االكثر والهروب من ثرثرة الفتٌات االن التى لن
ٌكون لها اال تلك التى ظهرت االن وبعد ان كان الحوارعلى ابوصدٌقتهم الصؽٌرة والمفاجاء فى
صورة من احبوا جمٌعا شباب وفتٌات ولكن الحواراالن على تلك وباالخص وأن من الفتٌات قد
فضال ان ٌكون مع تلك الصحفٌة الفرنسٌة وبعض تلك العربٌات االخرٌات واالعالمٌة اللبناٌة
وبطرٌقتهم المصرٌة وهم ٌركبوا سٌارة كبرى فضلوا ان ٌكون بها ولٌس من تلك السٌارات
الفارهة وهم بكل اقنع قد سٌطروا على تلك النساء بسهولة لٌكون مع بعض ودون خوؾ ان
الٌكون معهم احد من الشباب االصدقاء او احد من الموجودٌن وهم الٌهتموا بااى شا ان ٌكون
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اال مع بعضهم وعلى عكس تلك البالد وبالدهم هم التى تشبه فرنسا فى كل شا ان كان شمال
افرٌقٌا او لبنان .وبالفعل لم ٌحس احد بالطرٌق لما كانوا فٌه والسٌارة التى كان االب الٌرٌد ان
تبعد عن عٌنه خوفا على تلك الفتٌات التى تتعتبر فى امانته وضٌوفه وهم المصرٌات باالخص
وكااب وعربى واٌضا على تلك العربٌات النهم االن فى ضٌافته رؼم عٌنه التى لم تبعد عن تلك
وهى فى الخلؾ وهى تجلس الى جوار بلسم التى لم تشاء ان تكون الى جوار ابٌها وهو ٌقود
وٌكون مروان الى جوار اخته تلك فى شا كما لوكانت هنا فى مصر التى التعرؾ عنها االقلٌل
من بعض الرحالت فقط ولكن من تعلٌم هذا االب ومن معه والؽرٌب لٌس امها وأن هو ابوها
وهؤالء الجلٌلة االصدقاء المصرٌن وما كانت فٌه من تواصل مع االصدقاء عبر النت وهى
التعلم لماذا ؟ لم تجلس الى جوار ابٌها وتركت مروان هو الجالس الى جوار ابٌها وهو كان
بالنسبة لمروان شا عادى وهو ٌجتذب الحدٌث من ابٌها الذى شرد من رؤاٌة تلك وهو ٌختلس
النظر الٌها فى المراة وهى تجلس الى جوار بلسم بكل شموخ .التى سألتها ان كانت تفاهم
العربى ولكنها كان الحدٌث من بلسم معها بالفرنسٌة وهدوء فى الصوت وكلمات قلٌلة وكأنما
هى االخرى بصوتها ذلك هى مذٌعة او من الشعراء ولم ٌكن هناك حدٌث كثٌٌر فى هذا الطرٌق
الذى انتهى بسرعة..ولكن فى السٌارة االخرى لنساء كان االمر مختلؾ حٌث كانت الفرنسٌة تلك
ومن معها العن من المصرٌات وتحول االمر الى شا شوراعى وكأنهم فى مصر او فعال فى
الجزابر او اى بلد عربى مما اصبحوا فٌه من ضحك وسجابر ومسخرة نساء ولٌس ماهو طبٌعة
ذلك الوسط لتلك الفتٌات ولكن هو حال ما نحن فٌه االن
(جزء من النص المتداخل ألحداث)
كانت النٌابة كلم اقترابت لكى تفاهم ملبسات القضٌة وحل اللؽز الؽرٌب من عودة االرواح
ألنتقام كما هوفى افالم السٌنما المصرٌة والمخرج الراحل (ٌاسٌن اسماعٌل ٌاسٌن) واالن مع
تلك القضٌة وتلك الزوجة التى التزال فى المستشفى وتحت الحراسة وهى كلما افقات من
ؼٌوبة الحالة الهسترٌة التى هى علٌها طول الوقت وجهها الذى الٌظهر منه ؼٌر الفم والعٌون
وهو مؽطا بالشاش االبٌض من اثر الحروق التى طمست ذلك الوجه الجمٌل .وهى تحاول ان
تفاهم منها النٌابة اى شا وبالفعل وهى تتكلم مع انهٌارها الشدٌد..وتقول لوكٌل النابب العام عن
انه العقاب لٌس عودة زوجها السابق او روحه لالنتقام انما كان االنتقام ان تكشؾ حقٌقة من
عاشت معه هذا وبعد ان كانت معه فى الخطبٌة من قبل وهى مع زوجها حتى انها لم تكتفى فقط
بتلوٌث شرفه وانما كان االتفاق انها كٌؾ ٌتخلصوا منه بشكل بسٌط ودون ارقة دماء لما هو
علٌه ذلك الرجل الذى استبحت لنفسها الوقوع معه فى الخطبٌة وضٌاع شرؾ رجل أتمانها على
عرضه بعد ما كان من حب بٌنهم وعشرة زوجٌة وهى تكشؾ انها انخدعت فى ذلك وذهبت
وراء رؼبة واخٌرا تنكشؾ لها حقٌقة امرا هذا وماكانت فٌه من احترام مع ذلك الزوج الذى
التستحقه فعالا وهى تجد رجل اخر فاسد وتكشؾ اخر امرا فاسد له وما التتحمله امراة ان تراه
او تعرفه على زوجها .وهو ذلك من باعت من اجله شرفها وبٌتها وعفاتها وكل شا وهى
تعٌش معه فى وهم انها زوجته وهى مازالت على ذمة اخر ولكنهم ادعوا موته وكان من
الواضح للبحث بعد وقوع الحادث من هو ذلك الشخص القتٌل ومعه االخر فى نفس الحادث
الذى كان مدٌر لمكتبه ووكٌل النٌاٌة كلم رابط االمر وسر القتل اال انها تصر ان زوجها السابق
من فعل بهم ذلك ونعم هى من تعترؾ بالجرٌمة ومن قبل جرٌمة الخٌانة والجمع بٌن زوجان
وما فعلت وكل االحداث وقوة هذا الزوج القتٌل وهو قد تم الزجر بذلك الزوج المسكٌن فى
السجن فى مجاملة له من احد االصدقاء ومن فترة صؽٌرة جدا بعد ان كانت هى تعٌش فى هدوء
مع ذلك القتٌل على انها زوجته الرسمٌة وحٌاة لم تكتشؾ فٌها اى شا من كل تلك المساواء
وكل عار وخذى اذ تظهر لها كل تلك االمور حٌن تعرؾ من زوجها هذا ان زوجها الحقٌقى
موجود االن وقد ظهر وٌبحث عنها وانه بموجب القانون فهى ترجع له النه على قٌد الحٌاة
وتبداء سلسلة من االحداث الدامٌة التى تنتهى بالقتل والتشوٌه..وتطلب النٌابة التحرى والبحث
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عما تقول تلك وكٌؾ دخل السجن واى السجون؟ والاى اثر ٌثبت ان هناك له اسم فى اى سجن
اوحتى قسم وذلك الن اهم االمور فى ذلك انهم لم ٌبقوا له على اى شا ٌدل على شخصٌته ؼٌر
شهادة الوفاة فقط وما حصلت به هى علٌه من كل مٌراث..وهنا كان حوار وكٌل النابب العام مع
الضابط المكلؾ بالبحث واالمر وهو شبه منتهى لؽلق القضاٌة فهى مابٌن االعتراؾ وموضوع
عودة الزوج هذا اوروحه النتقام ولكن هو كٌؾ تطلق النار ومن ثم ٌرش القتٌل وجهها بماء
النار؟ لكن كان التبرٌر بان هناك شا اخر وان القتٌل واالخر المقتول معه رؼم انهم كان فى
وضوع الشذوذ لكنهم كان من القوة ولٌس من السهل القتل لهم وهم اثنان وهى امراة ونعم رؼم
ان المراة لها من كل قوة من قبل على مر الزمان اال انها فعالا كانت المفاجاء ان ترى من باعت
من اجله كل شا فى ذلك االمر والمشهد ولٌس حتى خٌانة مع امراة اخرى..وهنا قال الضابط
لو كٌل النٌابة وهو ٌٌتحدث معه بعد ماسمع من قصة تلك التى كانت ترٌد ان تكمل ولكنها اتات
لها تلك النوابة الهسترٌة من جدٌد وهى حالة حقٌقة ولٌست اى من انواع التمثٌل كى تخفؾ عنها
الحكم وبعد اخذ المهداءت والدخول فى النوم وهو هو نفس كالم االطباء عن حالتها ونفس
ماتقول وهى فى نومها او الؽٌوبة من نفس الجملة التى كانت تسمعها النٌابة والحوار حٌث الرد
من وكٌل النابب العام على كالم الضابط فى معاودة البحث وسؤال الجمٌع مما كانوا حول تلك
المراة وكل ماكانت فٌه وحٌاتها السابقة واالهم حصر معارؾ ذلك الزوج القتٌل ومن ٌٌتعامل
معه وهو كان امر سهل النه معروؾ من هو وعمله ومن ٌمكن ان ٌجامله من الضابط فى
وضع زوجها السابق ذلك فى اى سجن ومعرفة كل شا فى حٌاته واالهم معرفة من هو ذلك
الزوج الذى عادت روحه اوهو عاد بنفسه لألنتقام .وعملٌة البحث البسٌطة واٌضا مواصلة
التحقٌق لمعرفة القصة التى من خلها ٌتضح االمر..اال انه وهو ٌشرد بعض الشا هذا وكٌل
النابب العام والٌتنبه اال على صوت الضابط الشاب..وهو ٌقول له بعد ان تنباه على صوته فى
شا تحٌر منه ذلك الضابط
_قولى بتحب القراء وتعرؾ حاجه عن االدب والرواٌات المصرٌة..فقال له الضابط بتعجب
وهو ٌرد علٌه
_حضرتك اٌه عالقة السؤال دا بالقضاٌة ٌاباشا
_دا هو القضاٌة كلها دى نفس القصة زمان الدٌب مشهور اسمه مصطفى امٌن سمعت عنه
_اكٌد طبعا ربٌس تحرٌر االخبار والمؤس للجرٌدة
_تعرؾ باء انه كان ادٌب كبٌر وله رواٌات ومنها ال اتعمل فى السٌنما والتلفزٌون طبعا انت
من االجٌال الجدٌدة ال معندهش استعداد للقراءة واهو بداء انقراض الكتاب
_ٌعانى ٌاباشا بس انا فعال عارؾ ان مصطفى امٌن كان له شؽل جامد فى عصره وبعد كدة اٌام
الثورة وسقوط الملك
_هاٌل ٌاكابتن اقولك اختصر لوقت انا مش راح اقولك انزل وراح دورعلى رواٌة فى المكتبات
او على سوراالزبكٌة وهى موجودة بكل سهولة فى كل مكان للرخص الكتب دلوقتى ال دلوقتى
وانت معى ممكن تنزلها من ع النت معك اسمها (أل) رواٌة لمصطفى امٌن واتحدك حتى لو
مبتحبش القراء لو قراءة منها صفحة واحدة ودخلت فى التانٌة اتحدك لو مكملتهاش فى اٌام
وتحدى وبعدها انت راح توضح لك معالم القضاٌة دى ال معنا وراح ٌظهر السر
(االحداث الحالٌة)
وفى هذه الفٌال التى ٌقٌم بها هذا الرجل ذو المناصب االجتماعى والعمل الدبلوماسى ابو بلسم
تلك الصؽٌرة.وهؤالء الشباب وكل افراد االصدقاء السرتها فهى صؽٌرتهم فعال وحبٌة الجمٌع
لكنها فى االوانة االخٌرة التى انشؽلت فى خروج ماتحب من الكتابة التى كانت الفرصة مع هذا
العم مروان الذى اطلق لها العنان ان تحقق ما تحب من عمل وٌظهر فعال وهواٌه تدفن فى
الجمٌع لعدم وجود من ٌساعدهم احٌانا لخروج تلك االشٌاء عند الشباب والتوجٌه لهم من اجل ان
تكون بشكل جٌد وصحٌح .وهى رؼم ابوها وحبه ألدب ومساعدته لها اال ان امها كانت
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الترٌدها فى شا من هذا وحب بشكل اخر لكن مروان ذلك كان له التاثٌر المختلؾ..واالن الشا
الذى كان منه الحرص هو ان تكون العالقة كما هو فى الرواٌة والقصة المشهورة (العذراء
والشعر االبٌض) لالدٌب الكبٌر (احسان عبد القدوس )والتى ظهرت اٌضا لسٌنما لكنها االن
وهى تحس بؽٌرة من تلك التعلم لماذا ؟هل هى تعلقت بحبه .نعم الجمٌع كان ٌحبه رؼم عدم
رؤاٌته واالحساس الذى كان ٌدخل لقلوب انه لٌس العم او االب وماهو قدم لجمٌع من كل
مكاسب جعل هذا الحب واالحساس المتبدل له منهم ومن وجد فٌه االب واالخ االكبر والحبٌب
كالا مع اختالؾ ما كانت حاجته فى ذلك .اما هى تلك الصؽٌرة كانت لٌس فقط احساس المراهقة
تلك ولكنها تحس معه شا اخر وباالخص انها تمارس وتعشق الكتابة والمشاعر المختلفة التى
ٌعٌش فٌها من ٌدخل ذلك العالم عالم الكتابة والتألٌؾ واالهم ان البداٌة تكون فى مثل تلك القصة
التى تتعلق بالمراة والخٌانة واالن حٌن كانت الحفلة والكل قد ذهاب حٌث ماكان من للقاءات
وتجمع مختلؾ من هنا وهناك ومراحل عمرٌة مختلفة وخلٌط مابٌن االدب واالعالم ورجال
اعمال اصدقاء االب واالسرة وكؤس الشراب التى تمر بٌن الجمٌع من هذا االصطاؾ الخدمى
الذى ٌعمل بالمنزل ومروان وهو مع هذا االب ومن معه من بعض من صفوت المجتمع لٌس
الفرنسى فقط وانما جنسٌات مختلفة وبعد ان انضامت الٌه تلك الحسناء التى كانت تقؾ وبداءت
تخرج من تكبرها وهى مع بلسم وتلك الصحفٌة وبعض من الفتٌات االخرٌات وبداءت تظهر
بروح جمٌلة مقبولة وهى تجذب الٌها الجمٌع وتبثبت انها فعالا اخت لمن احبوا وهى فى نفسا
االسلوب له واٌضا عمق الصوت ..حتى كانت تنزل من درجات السلم الداخلى للمنزل الراقى
هذا احد السٌدات التى هى صاحبة البٌت والزوجة وام بلسم وهى كما لو كانت احد امٌرات
العصر العثمانى فى منظرها وهً كما لو كانت (الشاهنشاه) 3بالفارسٌة ووجهها ذلك
المستدٌروحسدها (الوسٌـمة والقسٌـمـة) 4وخطواتها وهى تنزل وهى ترتدى مالبس سهرة تلٌق
بهذا المستوى وما تعٌش وعمرها الذى التسطتٌع ان تحدده كما هى من العمر حتى كانت كل
فتاة وهى تنبهر برؤٌتها وكل من كان الٌعرفها من هؤالء الشباب والبنات وتلك االعالمٌات
الموجودتات وقد انشد لمنظرها ذلك وخطوتها وهى تسٌر ترحب بمن تعرفهم وٌعرفونها من
االصدقاء وهى مرفوعة الراس حتى وصلت بعد ان اخذت وقت فى التعارؾ على اصدقاء
ابنتها هؤالء العرب من بنات وشباب لهم كل جذابٌة لكنها لم تكن مثل زوجها وهى تتعارؾ بهم
ولم تنجذب لهم مثل ما حدث مع زوجها.نعم هى رحبت بهم بحب ولكنها فعالا كما لو كانت
امٌرة هى من ٌنجذب لها الجمٌع..حتى اقترابت من تجمع زوجها ومن معه..وقبل اى حدٌث
بٌنهم كانوا قد بدواء االستعداد لترحٌب بسٌدة المنزل التى دخل3ت علٌهم لترحب بهم وبذلك
الضٌاؾ وقبل ان تقع عٌنها على احد من الموجودٌن وهى تنظر لمروان ..كانت قد اصابها
دوارفجاء واؼشا علٌها فى الحال...وحٌن كانت تفتح عٌنها بصعوبة وهى مازالت ترى االشٌاء
حولها تهتز وراسها ثقٌل بعض الشا والتسطتٌع تمٌز اى شا حولها وهى كل ماتحس به ٌدى
فقط تدلك وهى تدخل بٌن صدرها وبداءت تمٌز نوع رابحة من البرفان تضع على انفها وشا
فشا حتى استعدادت وعٌها وهى ترى تلك الحسناء تمسك معصمها وتقاٌس النبض ٌدوٌا وهى
تنظر فى ساعتها ومن ثم بداء تلك تدلك فى انفها وتحت عٌنها وهى نابمة فى سرٌرها وعلٌها
الؽطاء وهى بهذا الجسد الرابع واالخرى وهى تجلس الى جوراها على هذا الفرش وساقٌها
البٌضاء الملفوؾ والتى كانت مكشوفة من قصر ماترٌدى من تلك التنورة القصٌرة جدا والضٌقة
وهى تسالها بكل صعوبة وهى علٌها االعٌاء والوهن الظاهر رؼم وجهها ذلك المستدٌر االبٌض
وما علٌه من مكٌاج خفٌؾ (الؽـانـٌـة) 5وهى تقول لها
 3الشاهنشاه  :فارسٌة تعنً ملكة الملوك
4الوسٌـمة :المرأة إذا كان جسدها ثابتا ا كأنها رسمت به
القسٌـمـة :المرأة صاحبت الحظ الوافر من الحسن
5الؽـانـٌـة  :المرأة إذا استـؽـنت بجمالها عـن الزٌنة
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_اٌه ال حاصل وانتى مٌن..بكل فرنسٌة فردت علٌها هى باللبناٌة وهى تبتسام لها
_انا سهٌلة وانتى بس عندك شوٌة اجهاد ومحتاج الراحة اكٌد فى حاجة عملة عندك توتر فقالت
لها وهى مازالت بنفس الفرنسٌة ولم تتنبة من ان من تحدثها تتكلم العربٌة الشامٌة..وهى تقول
لها
_سهٌلة مٌن..فقالت لها سهٌلة بالفرنسٌة
_دكتورة سهٌلة ..فقالت لها
_هو حالتى لدرجتى كانت تسدعى وجودك
_انا قلت لحضرتك شوٌة اجهاد ومفٌش حاجة ؼٌر راحة وتشوفى ال عاملك القلق بس انا
كنت موجودة فعالا مفٌش استدعاء والاى حاجه والؾ سالمة..قالتها تلك الكلمة بالعربٌة اللبناٌة
مرة اخرى..وهى تنهض وتلك امسكت ٌدها وهى تحاول ان تسجمع قوتها لتنهض فى
فراشها.وسهٌلة تعود بها وتضع راسها على الوسادة بعد ان رفعات لها الوسادة وهى تسالها
_انتى عربٌة
_من لبنان وكنت فى الحلفة ال انتم عملنها مع اخوٌا
_الحفلة اها اخوكى مٌن
_مروان اخوى ال هو المفروض ضٌؾ من اصدقاء بلسم بنتك..وهى تتحدث بكل لكنة
مكسورة بٌن خلٌط العربٌة ولؽتها..واالخرى وهى تحاول ان تسجمع كل شتات عقلها فٌما تسمع
وهى تنهدد بصعوبة..وهى تقول لها
_مروان اها دا المؤلؾ ال كان عمل القصة مع بنتى انتى اخوته
_اها هو كان مع جوز حضرتك ووقؾ معه وانتى حاصل ال حاصل بس الحمدهلل انتى بخٌر
سالمتك..فذهابت بوجهها بعٌد عنها وانفجرت فى البكاء وكادت تنهر وسهٌلة تاخذها بٌن
احضانها وهى تهدى فٌها واالخرى احست بدفاء صدر سهٌلة ولم تشاء ان تتركها وهى تدفن
راسها فى صدرها ..حتى قالت لها سهٌلة
_ال انتى مرهقة جدا وفى حاجه انا الزم ادٌكى حقنة مهداء دلوقتى..وهى تحاول تركها لتذهاب
لتنادى على اى احد الٌاتى لها بمهداء او ترى ان كان بالبٌت اى ادوٌة او وسابل اسعافات ولكن
االخرى امسكت فٌها بقوة وهى الترٌدها ان تبعدعنها وهى تحاول الكالم بصعوبة وسهٌلة تهدى
فٌها والترٌدها ان تتكلم وهى االخرى التسطٌع ؼٌر انها ترٌد الكالم وسؤال واحد وهى تنطق
بصعوبة وفى كلمات متقطعة
_هو ال تحت دا واقؾ معهم هودا مروان ال عمل القصة..ولم تكمل..وسهٌلة ترى علٌها التعب
ٌزاد بقوة وهى تنهار والتسطٌع الاى كالم ؼٌر ما استجمعت من تلك الكلمات التى خرجت منها
بكل صعوبة بلؽة كما لو كانت تلفظ انفسها االخٌرة وترٌد ان تقول شا والروح تخرج
منها..فقالت لها سهٌلة
_هو دا مروان وانا اخته ارجوكى اهدى انا الزم ادٌكى حاجه مهداء والاسؾ انا من ؼٌر
ادواتى وحاجتى..وهى تهدى فٌها حتى انها نظرت لها تلك الزوجة وعٌنها كانت مالبى بالرعب
وهى تحاول ان تنطق من جدٌد ومع شدة ماهى به اذ دخلت من جدٌد فى ؼٌوبة
................
كانت الحفلة رابعة والكل ٌجتاذب الحوار واشخاص كثٌرة ولٌست فرنسٌة فحسب والشباب وهو
ٌتحدث الفرنسٌة واٌضا االنجلٌزٌة ولكن الفرنسٌة التى كانت هى االن المتاحة اكثر وهناك من
هم فرنسٌون ولكن من اصول افرٌقٌة موجودٌن وبعض رجال االعمال وكان من بٌنهم مسٌو
(سٌمون) ذلك الملٌونٌر الفرنسى وهو وما هو مشهور به من مؽامرات نسابٌة مخلتفة وحفالت
تاتى لها كل بنات ونساء فرنسا وؼٌرهم واكثر الموجودٌن من رجال لهم مكانة فى هذا البلد
واالفرٌقات وما لهم من جذب وماهو مشهور من العالقات بٌن الشٌوخ والمرهقات وما كان
واضح فى هذا الحفل االن وانجذاب الكل نحو هذا الرجل ومن معه وسر العالقة التى بٌنه وبٌن
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ابو بلسم لكن االمر هو (البزنس )وهل فعالا هو كما راى معه الشباب انه متمسك بالتقالٌد اما انه
االن كما هى حٌاة فرنسا والحٌاة التى حتى فى مصر لمن مثله من الطبقات التى هو منها االن
وكل ماٌحدث االن مع كل الطابقات.واخذ القلق فى قلوب الشباب وهم ٌنظروا الى بلسم هل هى
من مرهقات فرنسا ولها عالقة وكل عالمات االستفاهم التى كانت فى راس مروان!!والتى كانت
انتقالت الى راس الشباب اوهى معهم مع رؤٌة هؤالء وباالخص حٌن انجذاب الحوار وقد راى
الجمٌع كٌؾ بداءت كل النساء الموجودة معهم من ادباء واعالم من العربٌات وتلك الفرنسٌة
الصحفٌة التى كان واضح تعلقها بمروان ولكنها هى الطبٌعة فى تلك البالد وانجذاب هؤالء
الموجودٌن لتلك الدماء العربٌة التى لها المذاق الخاص فى اروبا والؽرب وباالخص كانت
نظراتهم هم والشباب الفرنسى الموجود كلها على تلك الفتٌات المصرٌات التى كان الجمٌع
ٌتلهؾ للحدٌث معهم وهؤالء البنات وهى تستؽل ذلك االمر الاشعل الؽٌرة فى الشباب ومروان
باالخص بعد ان ظهر على حقٌقة امره ومنظره ذلك الجذاب لكل الموجودٌن ولكن مسٌو سٌمون
هذا كان الٌرٌد احد فعال ال سهٌلة اخت مروان حٌن تعرؾ بها عن طرٌق تلك الصحفٌة وكان
قد ترك الجمٌع وهو ٌتحدث معها واالنجذاب حتى ظن الجمٌع انها ستكون معه فى وقت خاص
وصداقة وما اشبه من ذلك وهم ٌروا او ٌحسوا ان مروان رؼم انها تعٌش معظم الوقت هنا فى
فرنسا وحدها من ؼٌرة حٌن قد وصل لهم من معلومات بعض الشا عنه واٌضا وهو ٌنهى ذلك
االمر بنظرة منه للشباب ان ٌكونوا جوراه االن وهو وقؾ مع هؤالء ابو بلسم ومن معه وهم
بالفعل ٌنفذوا ذلك وٌتركوا كل الفتٌات والنساء مع هذا الجمع ولكن النار مشتعله بهم وباالخص
على تلك العربٌات من ؼٌرة كانت واضحة فقط للفتٌات ومروان وابو بلسم الذى هم بكل ٌقٌن
من معشرة وطول الوقت مع ابنته انها بها المواصفات واالصوال المصرٌة ولكن لٌس كل ما
على النت ٌصدق وانما الدلٌل هو ذلك االب ودعوة هؤالء وتحمل كل االقامة والسفر لهم وهذا
الصدٌق وهى وما قد قامت من عمل الٌدل على اى شا من االستهترار او حٌاة فرنسا فٌم هو
معروؾ من تلك السلبٌات التى هى موجودة وتصل الٌنا ورؼم ان فرنسا بلد علمانى وبها كل
الطوابؾ الدٌنٌة وحٌن كان الشباب ٌقؾ مع مروان فى شا الارادى كانت الفتٌات المصرٌات
تلحق بهم وهو بكل عقل متزان وهدوء قد اوصل لهم وهم بكل قبول لما ٌقول ما فى نفسهم
هوكاالعم لهم ونفس الشباب.وهذا االب متعلق به كلما مر الوقت وتبادال الحدٌث وهو ٌرى فٌه
اشٌاء كثٌرة الى ان عرض علٌه ذلك االب وهو ٌترك بلسم طول الوقت تحت زراعه بكل حب
وهو ٌحس انه اب لهم جمٌعا ولٌس صدٌق وهو ٌعرض علٌه ان ٌكون معه هنا وٌعمل معه او
حتى مستشار له والجمٌع وبلسم وهى توسل له ان ٌقبل ذلك ومستشار ٌمكن ان ٌعمل من اى
مكان.ولم كان االمر كذلك كان رد مروان انه ٌكتفى باان ٌكون صدٌق وٌتواصل االثنان كما هو
حاله مع كل الشباب وجمٌع من ٌتعامل معه وهو كلم وقعت عٌنه على ذلك الملٌونٌر سٌمون
الذى رؼم سنه الواضح ووجه المستدٌر وجسده العرٌض بعض الشا وهو كما لوكان رٌاضى
فى شابه واالن اٌضا ٌمارس بعض الرٌاضة وشعره الخفٌؾ االبٌض وفمه الصؽٌر والشفاه التى
بها احمرار كما لوكان فتى صؽٌر لم ٌنضج بعد او هى علٌها طالء كما تفعل النساء ولكن
خفٌؾ جدا وهو ٌعٌش المراهقة وحوله تلك النساء االصدقاء له وتلك الصحفٌة التى هى
بطبٌعتها او فعالا تثٌر ؼٌرة مروان والبنات تكشؾ االمروهم ٌتحدثوا معه بكل عامٌة مصرٌة
ودون االهتمام ان ٌفاهم احد اوال ٌافاهم.وبلسم تحت زراعه وهم ٌقولوا على انها افعال نساء
واضحة من الؽٌرة وهو ٌرد علٌهم انه اى ماكان هو مصرى وفى رسالة لهم جمٌعا عن الؽٌرة
والشرؾ وهو ٌقول وٌعلم ان بلسم تفاهم ماٌقول انه اذ كان هناك حب له مع تلك فٌجب ان تعلم
انه مهم كان من حرٌة وتحضر لن ٌنسا انه مسلم وله عادات وتقالٌد التسمح بااى شا تحت اى
مسمى فى حدود االدب ولٌس تلك الحرٌة التى تبٌح كل الرزٌلة وما هو موجود االن فى كل
مكان ولٌس اروبا وحدها تلك هى العادات وان قابلت بها ولم تاخذمنها ماترٌد وتترك ما الترٌد
التصلح له والاى رجل ٌحب وتراب على كل اصوال وقٌم ومبداء والحرٌة التى الولم نكن
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نعرفها نحن ولٌس انتم وما تعٌشوا االن وكل زمن له ماٌمٌزه.وكأنه الٌتحدث عن تلك وما كان
فى ظن البنات وهى تتكلم معه.انما كى ٌواصل لهم االساس ونعم هم فى فرنسا وحدهم وعلٌهم
ان الٌخذلوا ذوٌهم ومن اعطا لهم تلك الحرٌة واعطهم اٌضا امانة وهى ان تركهم لمثل تلك
الرحلة وحدهم وهى للثقة فٌهما وهم االن اٌضا امانة مع هؤالء الشباب وهو وهذا االب الذى
فعالا كان قلق علٌهم وهذا ما جعل مروان الٌخاؾ منه بعد ان قراء فى عٌنه ذلك الخوؾ علٌهم
من الموجودٌن وهو ٌحس انه نادم على دعوة هؤالء ولكن هو ذلك الرجل سٌمون من تدخل
لحبه الابنة هذا الصدٌق وهو ٌتوسع فى ذلك الحفل فى فرحة صادقة باابنة صدٌقه وهو ٌحبها
ولكن الٌعلم مروان ان كان هذا الرجل كلما نظر له وهو من حوله االن اٌضا تلك العربٌات التى
كانت ؼٌرة الجمٌع من الشباب علٌهم وهم من االدباء واالعالمٌن وان كان من الفرنسٌات
واالروبٌات وما ٌحدث فى المفراقات التى التهتم بٌنهم بالمناصب وعمل ووضع المراة وهى
تمارس الجنس مع اى احد ولوال وجود مروان لكان وقع اٌضا هؤالء الشباب فى ذلك االمر مع
تلك االروبٌات الموجودة فى الفخ وحتى البنات وهى توضح ما فعلت االن كى تنبة من هم معهم
فى حماٌتهم من هؤالء الشباب ردا على كالم مروان والجمٌع كأنهم حلقة من جٌلة مصرٌة قد
انفصلت عن الموجودٌن واالب ومن معه وهم الٌهتموا بؽٌرهم وهو االن مطمان على ابنته
معهم ولوال انه متعلق بها لتركها ترحل معهم واخذهذا االمر اٌضا الجذب فى الحوار بٌنهم
وبالفعل لم ٌنتهى الحوار اال وكانت كل امراة كانت معهم من قبل هى تقؾ االن بٌنهم وٌصل لها
ما كان..حتى اتى هذا الرجل الٌقؾ معهم وانصراؾ الشباب وحتى بلسم التى كان هذا سٌمون
ٌرٌد تقبٌالها قد ذهابت معهم وهى تفلت من ٌده بسرعة وتكون بٌن اصدقابها ومروان وهو
ٌتبادال نظرة كما لو كان ؼرٌمان فى حلقة قتال..وحٌن اتات تلك الصحفٌة وهى تقؾ وتلتصق
بمروان وسٌمون ٌقترب منها وهو ٌضع ٌده فى خصرها وهو ٌتكلم بكل برود ولٌس هدوء
وعلى وجه عالمات االستفاذ لمروان كأنه ٌتعمد ان ٌضٌقه رؼم انه الٌعرفه من قبل او حتى
سمع عنه وهو ٌسأل عن سهٌلة اٌن هى لم ٌراها من فترة...كانت حالة تلك الزوجة قد تصل الى
انهٌارعصبى وهى على تلك الحالة وكان االمر البد من نقلها الى المستشفى او المالحظة الطبٌة
كى تمرمن تلك المرحلة وباالخص تلك اللٌلة واصبح على سهٌلة بعد ان كانت االن فخر للجمٌع
بعد ان ع رفوا انها طبٌبة ولٌس اى طبٌبة انما اسم لمع هنا فى فرنسا وتستعد لمراحلة التدرٌس
فى الجامعة فلذلك هى هنا فى فرنسا معظم الوقت والفترة االخٌرة تلك.وكان االمر الٌتحمل ان
تنقل الى المستشفى والكل ٌطلب منها ان تكون معها فى تلك اللٌلة التى كان كل الفتٌات والشباب
سٌنزل اٌضا فى ذلك البٌت الكبٌر الذى كان من الثراء.اال مروان وهو ٌرفض ان ٌكون معهم
وبالطبع اخته التى كان قد علم الجمٌع انها اٌضا لٌست االخت له فقط بل هى كما لوكانت حبٌة
عشٌقة التحب ان تعٌش من دونه وهو حرص منه على مستقبلها قد تركها لتكون هنا فى تلك
االوانة االخٌرة وهو الٌنقطع عنها طول الوقت وبحكم اٌضا ان هنا مقر لعمله اٌضا وهو اذ كان
مستقبلها هنا سٌنقل كل شا لٌكون الى جوراها حتى ٌراها مع من ٌختار قلبها وٌستحقها وهو
لٌس اخوها فقط انما ابواها اٌضا وكان حٌن احس ان تلك السٌدة وكل من احب فى ذلك البٌت
ٌحتاج لها بعد ان راى الفخر فى اعٌنونهم بها كااخت صدٌقهم هذا وهى تنسب له فضل وكل
ماهى فٌه وهو ٌوافق على ان تكون موجودة هنا والن هذا عملها وهو دابما ماٌتركها وحدها
وٌثق فٌها كل الثقة طول الوقت واالهم ان الكل سٌكون موجودة معها هنا مماجعل هذا االب
ٌكبر فى نظره النه فعالا اثبت الخوؾ على كل من هم فى امانته االن واالحساس انه الٌدعى
ذلك االب لٌكون اهل لكل حب الن مناصبه الٌسمح بااى شا وهو ٌمثل بلده هنا ولكن! الخوؾ
وعالمات االستفاهم من هذا الرجل الذى له نشاطه هنا كما ٌعلم عنه مروان ومن معه من هؤالء
ولماذا؟مثل ذلك الرجل ومع من راء منه انه ٌترتبط بهؤالء اسبلة كلها هى ماكانت تقلقه ولكنه
كان علٌه ان ٌثبت له هو اٌضا حسن النٌة فى الحب والصداقة وتلك االبنة التى احبها بصدق
وهى اٌضا وان كانت هى فى حبها له من قبل ان تره ومن بعد رؤٌته فى شا من حب المراهقة
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وهو كل فكره ان ٌكون خارج البٌت وٌرى هل هناك صدق من ذلك الرجل االب او انه هناك
شا اخر اواى االلعٌب من هذا سٌمون الذى رحل االن ومعه نساء من تلك اللبناٌات وؼٌرهم
من تلك الموجودٌن لقضاء السهرة فى منزله مع بعض هؤالء رجال االعمال من القارة السمراء
مع استٌاء الجمٌع من الشباب..وهذا االب ٌطلب منهم التواجد هنا حتى التفسد فرحة اللٌلة وحتى
التكون ابنته وحدها مع ما اصاب امها وهو وما اصابه من قلق على حبٌة قلبه وزجته وهو
ٌثبت كل وقت االصوال والمبداء للجمٌع وحٌاة من ٌعمل فى السلك الدبلو ماسى وتمثٌل بلده فى
اى مكان مهم كانت االؼراءت والحٌاة حوله وهذا كان االمان ان ٌكون معهم كل الشباب
واالكثر بعد ان كانت اٌضا هى االمانة التى حملها مروان لهم من الحدٌث وهو ٌطلب منهم ان
ٌظلوا الى جوار بعضهم وبلسم التى كانت تبكى لكى ٌكون معهم وهى فى قلق على امها ولكن
هوكان ٌطمأنها بان اخته موجودة معها وعلٌه الذهاب هو لشقة الحضار حقٌبة اخته الطبٌة
والمكان لٌس بعٌد عن البٌت حٌث نفس الحى والضحٌة والبنٌة القرٌبة جدا منهم حتى انه
الٌحتاج سٌارة والمفاجاء ان االب من تعلقه به لما ٌشاء ان ٌرسل معه السابق الخاص به ولكنه
هو ذهاب معه وهو ٌترك الشباب كى ٌكون براحتهم مع بعض وللخروج باابنته من كل ماهى
فٌه من قلق وافساد لٌلتها تلك لما اصاب امها وهو لكى ٌكون الى جوار ذلك وٌعود به واٌضا
ٌجبره ان ٌكون معه تلك اللٌلة ومابقى منها وباالخص هى لٌلة االحد حٌث الصباح االجازة وقت
الصٌؾ والنه علم ان اخته سهٌلة الترتح االطالم انه الى جوراها وتكون او ٌكون هو بعٌد عنها
فهى لتكون براحة واٌضا حتى الٌظن انه ٌنظرهو لها بااى نظرة رؼم انها الٌستطٌع احد اال
ٌعجب بها وهذا ما حدث لذلك الرجل رؼم جمال زوجته تلك وتقٌده بعمله وهو فعالا ٌحسد
صدٌقه هذا سٌمون وكل اروبى على تلك الحرٌة لكن هو ٌحب زوجته وابنته
................ز
وعندما كانت هى تفتح عٌنها بكل صعوبة وبداءت تعود لوعى شا فشا وبفضل مالحظة سهٌلة
تلك الطبٌبة المتفوقة والتى بفضلها كادت تلك السٌدة ان تصب بنوبة عصبٌة او انهٌار الٌعرؾ
سببها احد وهى وحدها معها وتسهر الى جوراها فى تربص لعدم تركها فرٌسة لما فى راسها
وتسبب لها فى ذلك الذعر المؤدى الى انهٌار عصبى وهى تعود للنظر بصعوبة لتجد وجهها
امامها بتلك االبتسامة وهى تضع ٌدها على جبهتها وتملس علٌها وتقوم بعد ذلك بعدة امورطبٌة
من قٌاس الضؽط والحرارة حتى كان طرق على الباب وهى تسأذن لمن ٌطرق بالدخول
بالفرنسٌة..وكان هو زوجها وابنته وهو ٌستأذن تلك الطبٌبة الحسناء الٌطمان على حبٌبته الؽالٌة
وهى تصرح لهم بالدخول والجلوس معها وهو ٌجرى علٌها حٌن رابها قد افقات مما كانت فٌه
بلهؾ وحب مالبى بالرعب علٌها وهو ٌضع راسها فى صدره وٌضماها الٌه بقوة وهو ٌحمد هللا
على سالمتها وابنته التى كانت التقوى على الوقؾ من شدة البكاء علٌها وهى تدخل فى
احضانها والخوؾ الذى على واجهم وهذا الحب وهى تقبال ابنتها وهى التسطٌع الحدٌث
ونظرها الٌنزل من على تلك الحسناء حتى قال لها زوجه
_ربنا اعلم لومكانش الدكتورة معنا وهى معكى طول اللٌل قاعدة جانبك مؽفلتش واللحظة وهى
بترعاكى..وهو ٌقوم وٌصافحها بحرارة شدٌدة على ماقدمت وهو ٌقول لها
انا مش عارؾ اشكرك ازاى..وهى تبتسام له وهى تذهاب نحوها واالخرى التسطٌع ان ترفععٌنها عنها وهى تطلب من بلسم مساعدتها االن فى رفع مالبسها لتكمل الكشؾ علٌها ..وبلسم
تترك حضن امها بصعوبة وهى تقوم لتفعل ماامرت به سهٌلة تلك الطبٌة ولكنها وجدت نفسها
تقبالها بقوة ونسٌت امر ماكان من للقاء بٌنهم وانها فعالا انقذت امها وهى نعم اخت من تحب
واالهم كٌؾ تكسبها النها لن تتنازل عن حب من عرفت وعاشت فى خٌالها قبل ان تراه واالن
بعد ان ما رابته وهى معه طول اللٌل ونسا امرا امها وماهى فٌه ولكن هو الفضل لتلك الطبٌبة
التى لم تجعلهم ٌحسوا بااى قلق علٌها وهذا االب وهو ٌرى جسد زوجته امامه وهو ٌكشؾ ولم
ٌخرج من الحجرة وهو ٌحكى لزوجته عن مافعلت تلك الطبٌبة الضٌافة عندهم ودورها ولم ٌلقى
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اى تحذٌر من سهٌلة كما ٌفعل االطباء فى تلك الحاالت من منع الكالم والزٌارت وهو مسترسل
فى حوراه ولكن نظره الى سهٌلة حتى ٌتوقؾ لمجرد نظرة من عٌنها وهى سهٌلة تقراء هذا فى
نظراته وهى معجبة بفطنة هذا الرجل وذكابه ولكنه توقؾ فعالا عندم كان ٌقول انها هنا من اجل
االحتفال بقصة ابنتهم وهى اخت ذلك المؤلؾ شرٌكها مروان وهنا توقؾ بسرعة الن سهٌلة
احست ان ذكر اخاها وتلك القصة له تاثٌر علٌها وهى تنهى وجودهم فى الحجرة بعد ان طلبت
من بلسم ان تساعدها فى خلع ما علٌها من مالبس كى تدخل بها الى الحمام لوضع الماء على
جسدها الن حراتها عالٌة بعض الشا ومن اجل ان تسخدم معها بعض من اقماع الحرارة التى
تدخل من الخلؾ واشٌاء فى العالج وهو ٌخرج فعال دون تعقٌب ومن بعدها بفترة بسٌطة
خرجت بلسم لتركها مع تلك الطبٌبة وحدهم كى ترتح امها واالخرى تكمل ماترٌد من عالج وهم
فى انسٌاق الاوامر كما هو معروؾ فى اسلوب عالج الؽرب واخذ االثنان ٌنظر الى بعضهم
وباالخص وهى تنظر لسهٌلة فى شا من التوتر والرٌب..فقالت لها سهٌلة وهى تصلح من
وضعها فى الفراش
ا
_انتى مش مرٌضة عضوٌا واهم شا فى اى مرض هو قوة االرادة لمرٌض ودا ال كل طبٌب
بٌركز علٌه عشن سرعة الشفاء..وهى تتحدث باللكنة اللبناٌة واالخرى تنظر لها..وهى تكمل
_انا فى جزء من دراستى لطب النفسا عشن اعرؾ اسهل فى عملٌة العالج الاى مرٌض
والتشخٌص الصحٌح للحالة وانا شاٌؾ انك عندك قلق وتوتر مرسب من عمر فى عقلك ودا
موجود فى كل انسان وبٌجى وقت ٌظهر فجاء حسب قوة وارادة الشخص وانتى من النوع
القوى جدا لدرجة تحمل شا داخلك قوى وانتى وحدك ال بس قدره تحكمى فٌه صدقنى انا راح
اعطٌكى عالج بس ماهو اال مسكن الن الزم تقعدى مع متخص لعرض حالتك النها بجد من
الخطر جدا انك تهملى او تسكتى علٌها النها فعال ظهرت ومش راح تخد وقت وتنهى ال دا
ترسٌب عمر طوٌل زى اى نوع من انواع االمرض المشهورة فى الدم بس دا فى العقل ارجو
ان تفاهمى كالمى الن واضح ان حاجة ظهرت االٌام دى عادت عندك الشا ال فى راسك ومش
قدرة تنسٌه لكن! هو قوتك ودا هو العالج بس زى ماقلت لك..وهى تخرج روشتة من حقٌبتها
وتكتبها واالخرى التعلق ؼٌر النظر لها بقوة وهى التسطٌع الكالم..وسٌهلة تقول لها وهى تكمل
_انا ال بعمله هوعمل الطبٌب النفسا بس هو االحساس المختلؾ معكى .والمفروض تعملى
جلسات مع متخص ولٌس طبٌب نفسا الن فى فرق دا بٌتعمل كحالة من العالج وهو الطبٌب
وممكن تنهى الجلسات معه بكل شفاء لكن االفضل المتخصص وهو بٌكون محلل نفسا فاهمه
كالمى .ولتحبى احكى فرنسى احلى ..والول مرة هى ترد بصعوبة وقالت
_فاهمه بس انتى عارفتى انى مرٌضة ازاى نفسى ..وهى تتحدث بالعامٌة المصرٌة ..فقالت لها
سهٌلة
_انتى معكى حق تسألى النك مش متاكدة انى طبٌة او ال لكن كسر طبٌب انتى فى الؽٌوبة كان
كالمك هو الدلٌل ..فقالت لها وهى تستعٌد قوتها وتصلح من جلستها فى الفراش وهى تحاول
اظهر القوة فى الرد
_هو انا اكلمت كتٌر وفى كل ال ٌكشؾ سرى وحٌاتى
_انا بقولك دى بتكون اسرار طبٌب وباالخص احنا كاعرب لكن الكالم ٌدل على شا فى نفسك
وكان فعالا كالم قلٌل جدا عن قصة بنتك ال كتابها ومش عارفه سٌرة مروان اخوى وانتى
بتردى اسمه اكتر من مرة فعالا صدقنى دا بس ال حاصل..وهنا تؽٌرت وازاد القلق على وجهها
اكثر وبداءت تحمل لتلك عدوة التعرؾ لماذا ؟ وكرها رؼم وحهها الجمٌل الذى ٌعطى االمان
ونعم الطبٌب الٌفٌشا اى سر لمرٌض كما هو معروؾ اال انها احست انها تعرؾ من سرها
المؽلق علٌه فى نفسها وارادت ان تظهر امامها بمظهر القوة وانها الشا عندها ولكنها كانت
فعالا امام طبٌب وهى مكشوفه امامها بكل ما تحمل وهى تقول لها بقوة مصطانعة
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_ٌعانى انت شاٌفة ان حالتى تستوجب فعالا زٌارة طبٌب طب ممكن ترشٌحى لى حد او تكونى
انتى الطبٌب ال ٌعالجنى
ا
_عزٌزتى ماتجهدى نفسك بمظهر القوة او اى شا انا فعال عملت ال اى طبٌب نفسا راح
ٌعمله من عالج لكن االمر محتاج محلل نفسا وممكن تاكدى ودلوقتى راح ادٌكى شوٌة
ا
فٌتمٌانٌات وتقدرى تمارسى ٌومك وحٌاتك العادٌة لحد ماتقررى الذهاب لمعالج بس فعال ٌارٌت
ٌكون فى اقرب وقت وانتى بالقوة ال توجهى بها كل مخاوفك باالخص حكاٌة اخوى دى
ورفضك لوجوده ٌاله..وهى تساعدها فى كشؾ مالبسها بعد ان جهزت لها حقنة مقوٌه من
رابحتها المعهود فى الفٌتمٌانٌات..واالخرى اشحت بوجهها بعٌد عنها وهى ترك نفسها لها ولٌس
خوفا من الحقنة او االعتراض ولكن خوفا ا من قوة تلك التى كأنها تقراء االفكار...وبالفعل نزلت
هى لترحب باأصدقاء ابنتها واالحتفال الذى عاد من جدٌد بشكل اخر معهم بعد رحٌل هؤالء
المدعوٌن من لٌلة امس واٌضا الكل ٌكن لهم كل كرهٌة وباالخص بعد ذهاب النساء معهم
لقضاء سهرة حمراء اوحفلة برنو ٌمكن ان تكون لتصوٌر اٌضا ا كما فى نفسهم من ذلك
االحساس والمفاجاء انها لم تجد تلك الطبٌبة واخوها مروان بعد ان علمت انهم ذهبوا كى ترتح
تلك الطبٌبة من سهرتها تلك وهى تاخذ اخاها لٌكون معها لتوصٌلها رؼم انها طلبت منه ان
ٌستمر مع االصدقاء له وهى قد اخذها القلق اكثر ولكن بكل قوة وهى ترحب بهم من جدٌد
وتطلب من زوجها ان ٌذهاب لعمله وٌتركها مع اصدقاء ابنتها الشباب والفتٌات واهل بلدها فى
شا من الحب والدالل علٌه وهو قد اطمان علٌها فى حوار حب زوجى جمٌل امام الجمٌع وهو
ٌقبالها بطرٌقة االروبٌون امامهم وهو ٌذهاب بعد ان رابها تعود لصحتها وقوتها المعروفه له
والابنتها وهى تواصل الحوار معهم بكل حب وترحٌب عربى بهم وتعتذر عن ماحدث وهم على
مابدة الطعام كاواجب الضٌافة العربٌة الذى كان مفروض ان ٌكون لهم من اول وصلوهم وهى
تعوض لٌلة االمس وٌنسا الجمٌع ماحدث وهى تتعارؾ بهم فرد فرد وتحكى معهم ومن حوار
الى حوار وهى ترٌد ان تعرؾ كل شا عن صدٌقهم هذا ولكن بكل ذكاء وهم ٌحكوا لها كل شا
من تلقاء انفسهم وعن حبه وما فعل معهم وتلك الخدٌعة انه عجوز وهم ٌكتشوؾ انه شاب وكان
ٌوم رابع وهى تخرج بهم لتنزه وتقرب بٌن قلوب االحباب بٌنهم وهى تحكى عن نفسها وابنتها
وزوجها وتعطى لهم الخبرة من تلك البالد وما ذهذبت الٌه فى رحالت ترفٌه وعمل مع زوجها
ووحدها هى وابنتها التى التفرقها حتى لو كانت رحالت عمل خاص بها وهى من سٌدات
االعمال اٌضا والكل مبهور بها بقوة وقد دخل الحب لها فى قلوبهم اٌضا وعرفت الكثٌر عن
مروان بكل ذكاء من هم كما هو حالها فى مجال التجارة واالعمال واستمرر الٌوم باكمله وهم
فى امكان مختلفة فى انحاء بارٌس من رحالت وتنزه وهداٌا بكل سخاء منها ومن زوجها الذى
عاد مسرعا الٌكمل الترحٌب بهم ومن قلقه على زوجته الحنساء تلك وهوٌضرب لهم مثل الحب
والتعفؾ بحبها عن نساء الؽرب تلك..وانتهى الٌوم وهم ٌعود للبٌت لنوم بكل هدوء بعد قلق تلك
اللٌلة ومن التروٌح فى ذلك الٌوم وبلسم التى عادت لها ابتسامتها وهى تفخر بامها وابٌها وما
فعل مع االصدقاء .وتمسك االم واالب ان ٌظل هؤالء ضٌوؾ معهم ولكنها هى طول الوقت
كانت ترٌد عودة مروان هذا واخته تلك وهى تحاول ان تكون قوٌة فى لقاءهم والتعارؾ بهم
بقوة بعد ان عرفت عمر مروان الحقٌقى وهى نعم التعرؾ شا عن تلك االخت له النه الٌعرفها
احد منهم حتى ابنتها تلك وكل ماعرفت عنها انها من ٌعرفها بقوة تلك الصحفٌة زمٌلة مروان
التى تحبه بقوة ولكنها عارفت انه من العرب المتعصبٌن للعروبة ومبدابه رؼم كل تحرر هو فٌه
وماتعلم هؤالء الشباب منه وابنتها اٌضا وهى تقوم بعدة اتصاالت بعد ان وجدت نفسها وحدها
وزوجها لم ٌسألها ماتفعل النه بثقة فٌها كبٌرة وٌعرؾ انه لم تخذله رؼم عملها مع بعض هؤالء
الذٌن تنطق علٌهم االلسانة مثل سٌمون هذا وماله من افعال ولكن ٌعرؾ انها مصرٌة قوٌة
ملتزمة وتعرؾ معنى الحرٌة الحقٌقة وهو ان كان شرٌك لها من البطن فى اعمالها لتقٌد
بوظاٌفته وهى النها من السهل ان ٌكون لها عملها الخاص وفى نهار الٌوم الثانى وهى ترك
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الشباب مع بلسم للقضاء وقتهم بطرٌقة شبابٌة والترٌد ان تكون هى بٌنهم كاام وجٌل اخر رؼم
ان الجمٌع احب وجودها واطمان لها واحب ان تشاركهم كل شا النها بكل تحرر والتختلؾ عن
مروان صدٌقهم واٌضا هذا االب الموز كما اخذت الفتٌات تعلق معه بذلك وٌتعملوا معه على انه
صدٌق ولٌس اب او رجل دبلوماسى كما هى مطلبات ذلك العمل فى كل قواعده وتلك الزوجة
التى كانت تضحك من قلبها على ذلك اللفظ الذى ٌعٌد ذكرٌات مصر لها رؼم انها لم تسمعه
حٌن خرجت من مصر ولم ٌكن موجود كمثله من االلفاظ وهى تعرفها من مماٌاتى لها من
التلفاز وؼٌره ونطق ابنتها به مما تعرفت علٌه هى اٌضا والنها احست انها بعٌدة عن كل
برتكوالت العمل وما تعٌش وحٌن كانت وحدها بالبٌت هى وزجها على مابدة الطعام قبل ان
ٌخرج
.................
حتى دخل علٌهم ذلك الذى ٌعتربه الزوج مهرجا الملك او االسرة وهو ٌتقدم منهم بعد ان اعلن
وصوله بما ٌفعل من اشٌاء هى الموجودة فى حٌاة االسرة المصرٌة وهو ٌدخل لٌجلس مباشرتنا
على المابدة وٌتعامل بالشكل المصرى مع االكل ودون التقٌد بالشكل االروبى من االتٌكٌت وهو
جلس الى جوار الزوج بعد ان قباله كما لو كان اخ كبٌر له او اب وهو ٌشٌر لتلك الزوجة..التى
قالت مسرعة له الٌقؾ الطعام فى فمه وهى تتحدث بقوة معه
_كنت مختفى فى انه مصٌبة من ٌومٌن ٌامخفى..فقال لها وهو ٌبتلع الطعام بصعوبة وهو
ٌنظر الى الطعام والٌنظر لها
_كنت فى شؽل..فقال زوجها مسرعا قبل ان تعقب
_الباشا كان فى اٌطالٌا..فقالت هى وهى تنظر له بؽضب
_بتهب اٌه فى اٌطالٌا وشؽل الصٌاعة ال انت فٌه دا وسٌب الشؽل هنا..فقال لها وهو ٌتعلثم
شؽل كان شؽل ومش صٌاعة من فضلك ٌاسنٌورتى االبلة بالش االسلوب دامعى .طلما انالسنٌور المسٌو جوز حضرتك عارؾ انى فى اٌطالٌا ٌعانى هوباء ٌقول لحضرتك ٌاسنٌورة
االبلة انا كنت بعمل اٌٌه ..فقالت له بكل تهكم وهى تكاد تقذفه بالكاس الذى بٌدها
_اٌٌه طرٌقتك السوقٌة دى فى الكالم وردك دا صحٌح بٌبة وهو جوزى ٌعرؾ الشؽل وانا ال
مشؽلك معرفش..وهى تنظر لزوجها وله.وهو ٌنظر له وٌقول
_هو الشؽل ال بٌنا اسرار على جوزك ال احنا تحت حماٌته وعاٌشٌن بحسه..وهو ٌقترب من
ٌده وٌاخذها الٌقبلها بطرٌقة هزٌلة مرحه.واالخر ٌنظر له والٌستطٌع ان ٌكتم ابتسامته من هذا
الذى ٌفعله من تهرٌج ٌدخل البهجة على البٌت طول وجوده بٌنهم بكل حب منهم فى ذلك وهى
تقول بكل سخرٌة
_حلو اوى شؽل القرع دا طبعا ا ماهو مبسوط رجل السٌاسة بدلعك دا وحالك الفاسد ال راح
ٌودٌك فى داهٌة واحنا معك ..فقال لها وهو ٌقوم لٌقبال راسها..وهى تكمل بعد ان تركت له
راسها ٌقبالها
_انطق كنت بتعمل اٌه فى اٌطالٌا والراح تكمل شؽل القرع معى انا كمان والاقولك قولى
حضرتك..وهى تنظر لزوجها وهى تكمل
_بما انك سٌادتك عارؾ خط سٌر الموظؾ ال فاكر نفسه فى مصر وشؽال هناك عند ابوه
فقال لها الزواج وهو ٌقوم لٌستعد النصراؾ
_انتى واخوكى احرار وهو ٌحكى لكى عن شؽله وشؽلك مش انتى المسؤلة عن الشؽل وسٌدة
االعمال..وهو بكل خبث وهو ٌكمل لها
_وبعدٌن قصه انامعندٌش مرارة اسمعها وهى زٌه كلها سفلة انتى باء حرة معه
وهو ٌقبالها قبل ان ٌنصرؾ.وذلك ٌقول له
_ماشا ٌاانشطة باللؽة المصرٌن ٌعنى باالفرنسٌة زواج اختى الكبٌرة ..وهو ٌقولها بالفرنسٌة
وهو ٌعود لٌقول له بالعامٌة وهو ٌكمل
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_خٌلك فاكر وانت ال بتعوزنى وانت عارؾ باء ال باللى بالك..وهو بكل خبث.فقال له الزوج
بعد ان عاد له وهو ٌجذبه من ٌاقة قمٌصه
_انت بتهدنى انت عارؾ انا ممكن اعمل معك اٌه..فقال له
_اٌه راح ترحلنى عشن انت فى الحبل الدبلوماسى..فقال له الزوج وهو على وجه نفس
االبتسامة
_حبل اٌه ٌاوااله كمان مش عارؾ تنطق الكلمة صح السلك ٌاحبى مش الحبل ..فقال له
_الالحبل عشن السلك ضرب..فقال له الزواج فى نفس االبتسامة
_دا سلك دمؽك ال ضرب وال راح اؼٌرهولك قبل مارحلك..فقال له بكل تهكم وسخرٌة
_طب ساعتها دور على راح ٌحكى لك وٌكالم معك فى كل ال..ولم ٌكمل الكلمة ..وهو ٌقول
_ وٌخللى بنتك تعرؾ تلقا مواد لقصص ال عمل فٌها مؤلفة مشهورها وانت فاهم واناراح
احكى مع الحكومة بتاعتك دلوقتى كل حاجه وتحرم انت من سمع التفصٌل ال نفسك تسمعها
ٌاانشطة ؼٌر ال وصلك من انى كنت هناك ومصدرك ال بتنقل لك اخبارى..فقال له زوج
_صحٌح ببٌة على راى اختك وارجوز وانا راح اادبك دلوقتى وانادى الحرس تخدك ومش
ترحٌل انما راح اعمل معك الصح..فقال له وهم على نفس الحوار الهزٌلى ذلك وهم فى ابتسامة
اال هى وهى بجمود وجهها المعروؾ وشخصٌتها تلك الجبارة التى احست بها تلك الطبٌبة
سٌهلة وكل الشباب وكل من ٌعرفها هنا وهو ٌقول له هذا االخ لها
_ٌعانى انت كنت بتعمل معى الؽلط طول الوقت ال فات دا..فقالت هى وهى تبستام مما قال
وزوجها على تلك االبتسامة وهو ٌنسا كل شا..وٌعود لٌفبالها قبلة طوٌلة كما فى السٌنما
وشؽل الؽرب وبعدها وهى تقول له
_شاٌؾ اخر دلعك فٌه اعمل باء الصح والؽلط معه وٌدور على ال ٌحماٌه ..وهى تنظر
ألخاها.فقال الزواج
_ٌعانى انتى مش عوزه دلوقتى على االقل تعرفى عمل اٌه وشوٌة الشؽل وبعدٌن ناخده هناك
ٌتصرفوا معه..وهو ٌقولها بكل مكرروهو ٌنصرؾ وهو عند الباب وهو ٌقؾ لٌقول لها
_المهم اوالا الشؽل ال عمله ال مخالنى انا عن نفسا راضى عنه االرجوز دا ولوال معجبكٌش
اخصمى كل المصارٌؾ منه واسحبى الثقة االول عشن نقبض علٌه .اوكى قلبى وانا برضة اوال
حاجه راح اعمله راح اقطع علٌه المٌاة والنور ووهو عارؾ باء ..فقال له اخوها
_حلوتك انت ٌابن بلدى وبابن امى..وهو ٌقالد تلك االؼنٌة فقال له الزوج
_اوكى لماتشوؾ بس هى المصارٌؾ بتاعت السفر مع صحابتك هناك فى اٌطالٌا وتحدد
المكسب ٌستهل وال نعمل باء معك الواجب..فقال له
_عٌب ٌاكبٌر مش انا ال ٌصرؾ وٌضاٌع على نسوان الفرنجة .اها هو حلو بس لعرب هم لما
ٌجاوا هنا هم والنسوان بتعتهم وٌصرفوا على االجانب واتحرام علٌنا .ال ٌاكبٌر مش حلو وحظ
اجانب باء..فقالت هى مسرعة وهى تقؾ وتنزل على جسده بٌدها وهى تقول
اٌٌه السفلة دى ٌاكلب ٌقذر خالص مفٌش احترام ..فقال لها وهو ٌقبال ٌدهاهى الحقٌقة لٌه صعبة ..وقبل ان ٌكمل انصراؾ الزواج وهوٌقول لها_احنا بجد راح نروح فى داهٌة بسبب اللسان دا والوقحة اتصرافى معه..وهو ٌنصرؾ وجه
كله منشرح لحب ماٌسمع منه دابما وهو ٌختلس الحدٌث والسمع منه فى كل شا وهو ٌخرج من
قٌد وظاٌفته تلك معه..وزجته اماهى فكل شا عندها بحساب وحتى ماٌفعل اخواها هذا من اى
انحرفات التودى اال بشا نافع لمصلحة العمل وافعالهى التقبلها ولكن هى من طبٌعة العمل هنا
واالهم لها انه اخواها وٌعرؾ الحدود واالهم التى منها ان التكون هى وزجها فى اى مواجها او
شا ٌثٌر لسمعتها وهو كان محل الثقة لجمٌع وبخفة دماه تلك وكسب لكل من ٌتعامل معه وهى
تاخذه من ٌده وتذهاب به نحو حجرة المكتب وهو منقد ورابها وهو ٌقترب منها وٌضع زراعه
حول كتافٌها وٌقبال فٌها بحب اخت كبٌرة..وهى تقول له
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_شوؾ مش عوزة شؽل االرجوز ولشؽل القرع دا احكللى باء كنت هناك بتعمل اٌٌه وٌارٌت
تكون من حكاوى السفلة بتاعتك عشن بجد انا خالص بدور على حاجة معك عشن انهى العالقة
واالخوة دى ال كان ٌوم اسود ٌوم معرفتك.فقال لها
_كدة طب انا راح امشا واسٌبك واتصرفى انتى..فقالت له
_فى داهٌة ؼور من دلوقتى انت بتهدنى ٌاكلب
وهو ٌتركها كأنه حزن مما تقول وهو ٌتجه نحو الباب لٌخرج من المكتب وهى تنادى علٌه
_واله خد تعال اٌٌه مصدقت .تعال قولى عملت اٌٌه وراحت اٌطالٌا لٌه من ؼٌر اذنى .انا
عارفه بس طلعتى من انه مصٌبة..فقال لها وهو ٌعود وٌضماها الٌه
_هو انا ال طلعت لكى ول انتى ال كنتى فى طرٌقى انتى وجوزك وضربتنى بالعربٌة فى
حادث مؤسؾ كنتى راح تروحى السجن ومستقبل جوزك وانا اتنزلت وانقذتك انتى.وهو ال
اكتشؾ انى اخوكى وانتى نسٌت امى عملت معكى اٌه اها اخوكى فى الرضعة ال شفتى لبن
امى انتى واختى ال من سنك وانتم عملٌن زى التؤام مع بعض على صدر امى واخوات
رضاعة.وعشن اجاى انا الدنٌا وملٌقٌش اى نقطة لبن فى صدر امى عشن انتى خدٌها لوحدك
فقالت له وهى تنسا العمل وما بٌنهم من حوار اصلى
_هو لوحدى ال كنت برضع من امك مش اختك كانت معى وبعدٌن نسٌت عملت معك اٌٌه بعد
كدة لحد ماكبرت ودخلت ثانوى ٌحقٌر ٌتنكر للجمٌل .و كل شوٌة تسمعنى االسطوانة دى
فقال لها بكل حب وهو ٌضمه بقوة
_عمرى ما انسا احن اخت محساتش معها وفى حضنها انها اختى فى الرضعة انما كانت زى
هللا ٌرحمهم امى واختى..وهو تنسال الدموع من عٌنه وهى تاخذ راسه فى احضانها وهى تقبال
وجه وهو ٌكمل لها
_اول ماعٌنى وقعت علٌكى بعدالحادثة هنا فى بٌتك وشفت وشك حست ان حٌاتى رجعت من
اول نظرة منك افتكرت حنانك وعارفتك وانتى كنتى ارؤع وانتى بتفتكرى بسرعة انا مٌن قبل
ماٌوصل جوزك الاى معلومات عنى..فقالت له وهى تبكى معه
_انت الذكرة الحلوة ال فى حٌاتى وجودك معى معرفش..ولم تكمل ..وهو ٌمسح دموعها
.وٌقول لها
_مش عوزة تعرفى ال حصل اٌه والنتٌجة ال راح تفرحك زى ماجوزك فرح بس انا حساس
انك متؽٌرة وتعبانة ملك ٌاابلة فٌكى اٌٌه وفٌن بلسم مش ظاهره وال سمع لها حس فى البٌت ودا
مش وقت كتابة لها او نت انا عارؾ..فقالت له
_دا احساس االخوة بجد انك تحس بى وبانتى وجوزى..فقال لها وهو ٌقبال راسها
_انتى طول عمرك بحنانك وحبك عشن كدة داٌما ربنا معوض علٌكى بكل خٌر وانا ال اول
ماحلصت لى الحادثة قلت بس وحدة جدٌدة واكٌد باء فرنسٌة وٌتعمل معها باء الشؽل وتدخل
الموسعة وطلعتى احلى حاجة راحت منى وانا طول وقتى مش عارؾ طرٌقك عشن اكون
معكى..فقالت له وهى تذهاب لتجلس خلؾ المكتب
_انا ال نفسا اعرؾ انت بتعمل كدة لٌه مع الستات هنا على قد ماانت حساس بى.انا مش قادرة
اعرؾ سرك .ؼٌر بس انك ود العوبان ونصاب وبتاع تالت ورقات وٌوم ماعرفتك واتقابلت
معك كنت صعلوك ..وهنا انفجرا فٌها وعاد لما كان علٌه وهو ٌقول لها
_ال عندك لحد كدة ونقؾ اها كل دا فى انما كنت ؼنى وهنا واحلى فلوس وعز
_عزاٌه ٌاشحات دا انت كنت ناصب وعٌش على قاؾ النسوان وشؽل بلطجة وٌعلم كنت مع
بتوع المخدرات واكٌد مش لسة بتشرب القرؾ دا وبتعامل فٌه
_مش كل دا نافع فى شؽلك دلوقتى وانا ال بخده منك دا حاجة من ال كنت بجٌبه من شؽلى هنا
_بس ٌازبالة شؽلى ال عملك شخصٌة هنا وانت طلع وكل ونزل وكل زى المنشار ٌاله اٌٌه ال
حاصل عشن عندى حاجات مهامه عوز اكلمك فٌها وشؽل خالص اٌه الموضوع
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_مفٌش ردى دلوقتى على التلٌفون ال راح ٌجاٌلك عشن الصفقة خالص انتهٌت واالهم دلوقتى
هو المصارٌؾ..قالها فى خبث وهى تنظر له وتؽٌر وجه لنوع من الحزن بعض الشا .فقالت له
_مصارٌؾ طب عٌنى فى عٌنك كدة والاقولك مش انت لسة بتقول لشادى جوزى انك
متصرفش حاجة مع النسوان ..وهو ٌزاد حزن وهى تتكلم .وقال لها
_فعالا وانا ٌعانى راح اضحك علٌكى واسمسار من وراكى
_ٌاحبٌى وعلى العموم لما نشوؾ وبرضة انا عنٌى لك بس اقوالى اٌٌه ال حاصل بالتفاصٌل
_عٌنك على راسى بس االٌد الكرٌمة التى بتطلع الٌوره ٌاقلبى..فقالت له وهو ٌقبال ٌداها
_مالك ٌاوااله فٌك اٌه وٌوره كمان بس طب احكى لى عن مؽامرة اٌطالٌا وال الكالم حلو مع
شادى
ا
_كالم انتى متحبٌش تسمعٌه بس المهم الرجل ال راح تم معه الصفقة دلوقتى وحاال دا المهم
وعوزٌنى فى اٌٌه
_لما اعرؾ االول االمر تام على اٌٌه وازاى ٌاله خالص وانطق
_مفٌش انا كنت مع مدٌرة مكتبه وحدة من االسلوب المتابع هنا وكل مكان مدٌرة وفى اٌدها
حاجات كتٌر وشؽل باء ٌعانى
_ٌعانى اٌه شؽل الخلخالٌات وما ذلك
_ٌعانى بس االهم هو رجل صالح وطٌب بس خطر وخطر جدا بسبب الطٌبة واالهم المراة وال
هو فٌه
_اها ٌعانى فٌه سات من االخر
مش بضبط انما مراته وافعالها ال ممكن تنعكس علٌه على االقل لما ٌتعامل مع وحدة زٌكفقالت له بكل استهزاز
_ومالها باء ال زى ..فقال لها وهو ٌقترب منها وٌنظر لها
_اها انتى ست كفابة وقوة وشخصٌة ونوع معشوق هنا وفى كل مكان بس االمور فى بلد
علمانى هنا او مكان له خطر وانتى دخلتى مجال االعمال
_طب دا اكٌد ومعروؾ ولو مش ثقة جوزى فى واالمانة ال انا بحملها من حبه وبٌته
وشخصٌتى زى مابتقول ماكنتش والراح اكون فرٌسٌة سهلة واالهم انت الكلب بتاعى بتعمل اٌه
_كلب ونمر واسد بس برضة االمور بتقع فى للحظة ..فقالت له بتهكم
_هو فى اٌه شاٌؾ اٌه بالش شؽل مع الرجل دا او نقعد باء ونبطل عشن ال فى دمؽك دا
جوزى مابٌفكرش كدة ..وهنا ات لها مكالمة على هاتفها المحمول وهى تنظر لرقم وكان
سٌمون.وهى تقول له
_هو عوز اٌه دا..فقال لها اخوها
_هو الوسٌط فى العملٌة ردى علٌه وبهدوء ..وهى تنظر الاخوها وهى تقول وهى تفتح المكالمة
_انت عارؾ انا هادٌة ازاى..وهى ترحب بالطالب وهو ٌتحدث معها بكل اداب وطرٌقة من
التى ٌجتذب بها النساء له مع ثروته التى تجعل الكل ٌرتمى فى احضانه وهو ٌطلب الزٌارة منها
او هو ٌاتى لها ان كانت حالتها التسمح..وانتهى الحوار وهو بكل ذوق وهى تعطٌه موعد بعد
ساعة لتكون فى مكتبه وهى تحس انه ٌرقص من ذلك الموعد واخوها الذى تؽٌر وجه وانقالب
وظهر عالمات الخوؾ علٌه وهى تنهى المكالمة ..وهو ٌقول لها اخوها فى ؼضب
_انتى راح تزرٌاه فى مكتبه
_طب فٌها اٌه مش بٌنا شؽل كتٌر وبنروح عنده وانت معنا وبٌجى هنا وشؽل مالك المردى فٌك
اٌٌه وعوز تطلعه على انطق تعرؾ اٌٌه
_معرفش ال الكل عارفه عن الرجل دا ونظرته الخبٌثة لكى وهو متعود التعصى علٌه امراة
وال انتى مش ..ولم ٌكمل
_اٌه مش مراة
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_مراة وموزه واجمل امراة ود الخوؾ .المهم عوزٌن فى اٌٌه وال حصل لكى فى الحفلة بتعت
بنتك..فقالت له بشا من الخوؾ المزوج بالسعادة لمعرفته اخبارها
_ٌعانى انت عارؾ ومتابع حالى..فقال لها وهو ٌحضنها
_لو فى اخر الدنٌا انتى اهم شا انتى مش اخت رضعة انتى بالنسبة لى فى الؽربة هنا ومن قبل
شا تانى اخت ام استاذة كل شا..فقالت له وهى تحضنه
_انت ابنى والحارس على وانا محتاجك اوى جانبى وكل وقت وباالخص االٌام دى ..فقال لها
وهو ٌنظر الٌها
_باروحى افدٌكى مالك ٌاابلة اٌه ال حاصل..فقالت له وهى تعود لقوتها مسرعة
_طبعا انت شركى بنتى فى افعالها وانت بتحرضها انت وابواها مش انت لوحدك بس المهم
اصحابها دلوال ال من النت وخطر النت عوزه اعرفهم واعرؾ كل حاجة عنهم ..فقال لها بخبث
_وهللا خاٌفة من المصرٌن ومش خاٌفة من البالد ال احنا فٌها على العموم بناتك انتى معها
ومربٌها انتى وابوها وانا مش خالها بس انما انتى عرفتى اصحابها كوٌس بس ال انتى عوز
تعرفى االهم عن صحابها دا ال فاكر نفسه الفارس الوحٌد او جمٌس بوند بالشخصٌة ال عاٌش
فٌها..فقالت هى مسرعة وفى دهشة
_انت تعرفه تعرؾ حاجة عنه شوفته..فقال لها وهو ٌرتب علٌها
_براحة فى اٌه انا زى ماانتى عارفة الكلب بتاعك الحارس ال ملهوش شا ؼٌر امانك انتى
وبنتك وجوزك كمان لو الحراسة معه مش قاٌمه بدورها وكان الزم اعرؾ بنت اختى بتعمل اٌه
ومٌن اصحابها قبل مانعمل لهم الدعوة هنا والشرٌك البنتك بس لسة راح اجٌب لكى تقرٌر عنه
وعن كل حٌاته مفصل.مش دا ال انتى عوزه .اها انا بس مش معجب ٌطرٌقتة ال بتنفس اكٌد
طرٌقتى فى الجذب انا ومسٌو سٌمون دا ال اكٌد برضة بٌعمل زى ماراح اعمل باالخص ان
معه اخت سنٌوره لبنانى على العموم كلها ساعة بتحدٌد وراح ٌكون عندك كل شا عنه
فقالت له وهى تحضنه بقوة وعٌنها كلها خوؾ
_انت شافته قبل كدة
_الاسؾ لسة بس اهو..وهو ٌمسح على شعرها وٌكمل لها
_فى اٌه مالك اقولك اصبرى شوٌة وانا راح اجٌب لك كل شا بس اٌه ال شؽلك ٌعانى من
ناحٌة دا واخته كمان
_مش وقته ٌاله عشن نروح نشوؾ سٌمون وتحكى لى عن ال حاصل والرجل والصفقة
وهى تجذبه نحو الخارج الٌستقال السٌارة الخاصة بها وهو ٌقودها
....................
وحٌن كان فى طرٌقهم وهى تنظر له وهى تبداء فى الحدٌث بعد ان احست بتؽٌر على وجه
وهى تقول له
_فى اٌه وشك عمل زى الشراب المقلوب له ؼٌرنا من زٌارتى لسٌمون
_اوالا اى انسان عنده كرامه راح ٌؽٌار على بنت بلده مش اخته من الرجل دا بس فى االول
واالخر هو شؽل واحنا وافقن على كدة انك تشتؽلى معه والمهم دورنا فى حماٌتك حتى وانتى
عارفة اٌه ال لكى وال علٌكى واالهم انه مكشوؾ ومعروؾ ظاهر ادامنا.المهم فى الخفا وال
مش ظاهر
_واضح ان فى شا وطالم فى خفاء واهو واضح برضة انه مكشوؾ لكلب الحراسة بتاعى
الكلب هوم بطل القصص فقولى باء اٌه الموضوع ٌاشرلوك هولمز واٌه حكاٌة رٌمو ال الشؽل
معه واالسرار ال وصلت لها .واتفضل عارفنى من جولتك مع المدٌرة لمكتبه او العالقة
الواسخة المتعادة مش هى مدٌرة المكتب والحد من السكرتٌرة بس اكٌد انت متقعش ال على
اكبر النسوان سورى اكبر المناصب..وهى بكل خبث وهى تتحدث .فقال لها وهو ٌنظر الى
الطرٌق
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_حبٌة قلبى وانتى الصداقة مش المدٌرة دى مراته نفسها..فشهقت بقوة وهى تقول له
_ٌانصبتى مراته بس اقول اٌه ماهو شؽل جواجات ..بكل سخرٌة فقال لها
_ال ٌقلبى دى مصٌبة تانٌة النها عندها داء الطفسة زى مابنقول فى مصر مع ان مش عارؾ
انتى شوفتى الرجل بنفسك عمل ازاى منظر ومنصب ورجل اعمال واالهم انه متقا ومتدٌن
ودى باء المصٌبة ..فقالت له بستهزاء
_واٌه المصٌبة ما كل او معظم االجانب على كدة زوج وصدٌق لزوجة..وهى تنظر من النافذة
الى جوراها فى شا من الحزن والهم والترٌد ان ٌرى وجهها وهو ٌقول لها
_ال زى ما بقولك طفاسة من نفوس فى نساء مرٌضة حتى عندنا فى مصر والعرب وهو زوج
محترم وعارؾ حقوق الزوجٌة وحق بٌته ومع ذلك الزٌلة فٌها مع كل كلب على حد الوصؾ
والمصٌبة انه عارؾ وخالص بس الخوؾ باء انه اكٌد نفسه ٌنتقام بس مش منها انما من اى
امراة وباالخص لم تكن محترمة وفٌها كل الصفات ال انتى علٌها من االمانة واالخالص
وعارفة ٌعانى اٌٌه هى الحرٌة واالمانة ال فى رقبتك من حرٌة ال جوزك عطاهلك وهو سٌبك
فى مجتمع علمانى وبتمارسى كل شا من اعمال وتجارة وصداقة ودا كان سر خوفى وانا بسأل
لما كان بٌبصلك فى التعارؾ به وعشن كدة عارفت هو فى اٌٌه فى راسه وباالخص لو مش
خوفى على قلق جوزك انا كنت كشفت له كل ال عارفته من اسلوب وقذرة مراته ودلوقتى رؼم
انتهاء كل شا انا بطلب منك لو طبعا ا تحبى البعد عن الصفقة دى قبل من ندخل فى اى تطوٌر
واالمر لسة تحت القبول والرفض..وهى تسٌل منها دموعها بقوة ولم ٌكن هناك اى رد وهو
الٌرٌد النظر لها..ودون اى تعلٌق كان قد وصال الى حٌث مكتب سٌمون فى ذلك البرج التجارى
وجادة نفس ذلك الحى الراقى الذى ٌعٌشوا فٌه وهو مبنى حدٌث من الوجهات الزجاجٌة وهو
مكون من عشرون طابق ومكتبه فى الطابق الخامس والعمل فى ذلك المكان الذى بها جنسٌات
مختلفة من كل العالم واٌضا تلك النساء التى الحصر لها وجنسٌتها المختلفة ولكن!لٌس بهم اى
مصرٌة واحدة نعم من لبنان والجزابر وتونس والمؽرب وحتى السودان اٌضا كل الجنسٌات
تعمل عنده ومن كل مكان واٌضا لٌس هناك مصرى واحد فى تلك المجموعة رؼم عشقه وامله
فى اى مصرى ٌعمل عنده وان كانت الفرصة التى ٌسعى لها فى التواصل الاى مصرى هنا او
من ٌعمل عنده من نساء لجذب اى مصرٌة رؼم الفرصة الكبٌرة لو جود ذلك اال انها لم تاتى له
ابدا فى اى شا وفرصته االكبر تلك العالقة مع تلك االسرة وهو ٌتقرب بقوة اكثر لتلك االبنة
الصؽٌرة وتلك الزوجة اال انه معهم بكل احترام رؼم ماتخفى نفسه وهو ٌحارب من اجل اى
فرصة ومع ان زوجته هى اٌضا نفس االسلوب المعروؾ لنساء فرنسا اال انها تحب بشدة تلك
الصؽٌرة وتلك السٌدة الزوجة وهى تتعلم منهم بحب ومن كل نساء الجلٌة المصرٌة التى
اصبحت صدٌقة لهم وهى تتعلم ان تكون على نفس المسؤلٌة لتلك الصداقة وهى التحاول ان
ٌتعارؾ زوجها بهم خوفا على حب تلك الصداقة ومعرفتها لم هم علٌه من تلك االمانة الزوجٌة
التى عشقتها فٌهم وهذا االحترام القوى لمراة وانها لسٌت سلعة لبٌع واستؽالل جسدها وكل ماهو
سابد من تلك االباحٌة التى ترخص شأن المراة وهى فعالا قد تؽٌرت وترٌد الطالق من ذلك
الزوج وتمنى لو تجد رجل من هؤالء المحترمٌن وهى تعشق كل من ترى من هؤالء المصرٌن
وهذا الذى بجوراها هذا االخ مع تلك السٌدة زوجة سٌمون رؼم ماهو علٌه اال انه لم ٌكن معها
اال بكل احترام فى نفس سلسلة تلك الدورس التى تتعلمها من العرب والمصرٌن هنا وهو بكل
صدق فى ذلك وهو ٌتعامل معها فى كل مابٌنهم من اعمال لها دور فٌها فعال وقوى ولكنها ترٌد
حب صادق وحبه هذا االخ لتلك اختاه تلك وهو فعالا من هذا النوع الجذاب وما ٌحمله فى نفسه
من سر قوى خفى علٌها حتى تلك اخته وهو نفس ماتحس به مع هذا مروان الذى رابته من قبل
ونزل بها الخوؾ وما اصاب نفسها من ذلك الحٌن..وهنا قال لها اخوها بعد ان وقؾ بالسٌارة
دون ان ٌنظر الى دموعها تلك التى لم ٌراها علٌها من قبل ومن قوة جحود وجهها المعروفة بها
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_من الٌومن ال ؼابتهم عنك وانتى فٌكى شا متؽٌر وتعب مش متعودٌن علٌه معكى مش رح
اسالك مالك لكن! راح تكملى الشؽل معهم .فقالت له
_ادامك ساعة وتكون عندى هنا وتجٌب للى كل صؽٌرة وكبٌرة عن اصحاب بناتى
_ساعة عشن اجٌب كل حاجة وانتى راح تقعدى ساعة فوق
_اوالا ساعة كفاٌة عشن كل االصحاب دلوال انت عارفهم كوٌس.واٌٌه خالص راح اتاكل منهم
ساعتها اتصراؾ انت لو حاصل حاجة..وهى وجهها عاد لطبٌعته بعد ان اعادة من تصلٌح ما
افسدته تلك الدموع وهى تعٌد من ترتٌب نفسها وتصلٌح مكٌاجها الخفٌؾ البسٌط و وجهها وهو
متورد ربنى وعٌون مرسومة كما لو كانت لوحة طبٌعٌة كما ٌفعل هؤالء الرسامٌن الموجودٌن
فى تلك العاصمة البارسٌة المشهورة بالفن وهم ٌتجول لرسم وجوه الناس على المقهى وفى كل
الساحات الترفٌه ..وهو ٌقول لها
_انتى مش عوز ؼٌر شخص بعٌنه بس..فقالت له وهى تنظر له بقوة وجمود
_انا بسالك انت شافته قبل كدة لتانى مرة
_انا لسة راح اشوفه وفعالا انا قبل منك عوز اعرؾ دا مٌن وهو بٌجذب له الكل حتى انا بس
صدق انا مش مرتح له والطرٌقة مع الكل
_اٌه عشن منافس.وعدوك وابن قارك بس معه وحدة اخته ٌمكن تؽٌر راٌك لما تشوفها وتحبه
اتفضل ..وهى تنزل دون تعقٌب من السٌارة لتنهى الحوار الذى لو فتحت فٌه لن ٌنتهى بعد
واالسرار التى تحس بها ومافى راسها واالكثر صدق ماٌقول هو عن عدم ارتاٌح له وانه لو كان
رابه من قبل لكان حدث له نفس الشعور الذى تحس هى به من سرها ذلك الذى تحمله وتلك
االخت له وما قراءة مما فى نفسها ومااصابها..وهى تستعد لهؤالء الرجال االن وكالا منهم وله
فى نفسه اٌضا ماٌحمل وماٌرٌد وباالخص االحساس بما قاله اخوها عن هذا وما قد ٌحدث وان
االمور لٌست كل مرة تاتى بنذٌر من الخٌر ولكن هى تعرؾ سٌمون وماٌرٌد حقا والضعؾ
ٌاتى والنفس االمارة بالسوء فى اى لحظة مهم تكن القوة والخطورة ان لٌس سٌمون اوهذا
الرجل ولكن الكثٌر مماتعرؾ من هؤالء الرجال الذٌن تتعامل معهم بهم اؼراءت قوٌة وهى
امراة ولها لحظات ضعؾ وحٌاتها وما فٌها رؼم حب زوجها لها ولبٌته وهو اٌضا به ماتحلم به
اى امراة وهؤالء الفرنسٌات وؼٌرهم وحتى لو ماراءت ولوبطرٌقة الهزل تلك مع اصداقاء
ابنتها وهم ٌتعلقوا به وهو كااب اٌضا تحبه كل فتاه وهى ان كانت تحاول فى تعملها مع سٌمون
وؼٌره ان تثبت القوة لزوجها ومن حولها وكى تكون مثل ٌضرب فى ذلك حتى مع زوجة
سٌمون اال ان هناك شا اصبح ٌنذار بسوء ولكن ظهور هذا الشا مع اول رؤاٌة لهذا مروان
وكأنه القشة التى قسمت ظهر البعٌر..كل ذلك كان فى راسها وهى تسٌر والتنظر الى السٌارة
بعد ان تركتها.وهو اخوها لم ٌشاء ان ٌتحرك بعد وهو به خوؾ من تلك الزٌارة والٌرٌد ان
ٌنصرؾ اال بعد ان اشارت له..وهى تدخل وٌستقبالها االمن وٌفتح لها تلك البوابة الزجاجٌة
وتحرك بالسٌارة لٌذهاب وهو ٌعرؾ اٌن ٌتجه االن وهو ٌعرؾ اٌن سٌجد ماٌرٌد وماهى ترٌد
واٌن ٌجد ابنت اخته التى تعشق خالها كما هو الحال وحب الخال وهى كانت طول وقتها
التعتبره خالها فقط من اول ان تعرفت به وهى فى اشد حاالت السعادة ان تجد قرٌب الامها
وهى تعرؾ ان امها لٌس لها احد بمصر وكانت تلك المفاجاء ان تجد لها اخ نعم هو فى
الرضاعة ولكن عارفت هى وابٌها انه لٌس مجرد هذا االخ العادى وهو من تراب على ٌدها
حتى وصل الى المراحلة الثانوٌة مثل اى اسرة ٌكبر بها ابناء مع االخوات البنات الكبٌرات ومن
ثم تتزواج وتبعد ولكنه كان بٌن احضانها تلك االخت حتى قبل ان ترحل من مصر وهو ٌتعلم
منها وترعه وهو الٌنكر فضل ما وصل له بسبب تربٌتها له حتى دخل الجامعة وتخرج بعد ان
كانت سبب ان ٌاخذ المراحلة الثانوٌة بتفوق وحتى بعد ان كان هنا فى فرنسا وهو ٌعثوا فٌها
فساد والٌقدر علٌه احد حتى انه لو لم تكن المصادفة ان ٌقع فى طرٌق تلك االخت مرة اخرى
كان سوؾ ٌصبح ملونٌر اومقتول بعد ان كان سٌكون مع اكبر عصابات فرنسا او وهو ٌكون
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لنفسه عصابة مرتزقة تعمل فى كل شا من جنسٌات مختلفة وهو بكل قوة قادرعلى السٌطرة
علٌها وكان ذلك ماٌجاهزا له وبداء كما ٌقول فى التدشٌن وحفل االفتتاح له على ما ٌصؾ هو
بكلمته تلك وهو ٌقول انه كان سوؾ ٌحتفل بذلك بعد ان ٌضع القانون والتقنٌن لتلك العصابة
حتى تكون فى المجتمع بشكل قانونى وحٌن كان فى وجه اخته تلك التى لها علٌه كل السٌطرة
واقوى من االم وهى تتعامل معه وهو كما لوكان طفل امامها منقد لسٌطرتها وهو ٌؽٌر من
نشاطه وحتى هؤالء الرجال الذٌن معه وهم ٌتؽٌروا اٌضا وٌكون فى خدمة تلك السٌدة وتحت
سطوتها هى وزجها وفعل اى شا لها رؼم كل دخل كان اكبر بكثٌر مما ٌحصلوا علٌه االن اال
انهم فضلوا تلك الحٌاة النظٌفة ولكنهم كما لو كانوا شٌاطٌن اٌضا ا مازال لهم كل فكرة الشر.وهم
فى حب اٌضا لهذا الخال وهم وكل ذكرى بٌنهم من اٌام الشقاء والشر وهو لٌس الخال االن ومن
معه لها تلك االبنة وهى تعتبر ان كل هؤالء االصدقاء معه اخوالها اٌضا وحتى ابواها الذى
فرح اٌضا ان ٌجد لزوجته تلك اهل لها من مصر وهو ٌعرؾ انها اصوالها لٌست مصرٌة ولم
ٌجد فرصة الى االن لرؤٌة اى احد لها وهى التحاول طول عشرتها ان تتصل اوتصل الاحد من
اهلها والتحب ان تفتح تلك السٌرة ابدا والكالم فٌها قلٌل جدا وهذا الزوج الذى ٌحب وٌحترم كل
رؼبة لها فى امورها حتى وهى تكمل تعلٌمها هنا بعد ان اصبحت له زوجة وارادت ان تكون
بمستوى علمى ٌلٌق بعمله وكٌانه وماهو فٌه وهو ٌسعد بوجود هذا اخوها .ومن بعد ابنته وهو
ٌاخذه كااخ صؽٌر له وبعد ان اثبت كل نجاح وكسب قلوبهم وهو ٌرفع راس اخته التى كانت
تحبه بقوة وهو ٌذكرها بأحلى وقت عاشته فى مصر ولكنها كانت من الذكاء ان تجعل االمر
منهم هو زوجها وابنتها ولٌس هى رؼم كل ماتحمل من شخصٌة قوٌة ومتسلطة لهذا
الحب...كانت وهى فى المصعد وتنظر فى المراها التى امامها وهى وحدها فى ذلك المصعد
الخاص بربٌس المجموعة والذى الٌركب فٌه اال هو او من ٌاتى له فقط لزٌارة او المساعدٌن له
فى حالة الذهاب له فقط او تلك الخٌالت والنساء الخاصة به بعد ان سماح لها بزٌارة حٌن ابلؽه
االمن راسا انها هنا او ماٌحدث من الزٌارات الخاصة له من السٌدات بموعد او ؼٌر موعد
ودابما من تاتى له تعرؾ انه موجود واالتصال ٌكون به راسا بناء على اوامره فى تلك
المسابقٌة ان كان موجود فى المجموعة هنا وفى حالة التنصل ٌكون هناك االعذارالمقبولة لعدم
االستقبال الن المكالمة تكون على الهاتؾ الخاص المعروؾ لرجال االمن فقط وبعض مدٌرات
المكتب وحٌن كانت على باب المصعد وتخرج منه كان فى استقبالها احد تلك الحسناوت ذات
الشعر االصفر الفرنسٌات هى كما لو كانت فى زٌها ذلك اال وهى من بعض عارضات االفالم
االباحٌة ولٌس عارضات االزٌاء والموضة وهى ترحب بها اشد الترحٌب وتسٌر معها حٌث
صالة استقبال الزوار الهامٌن وهى تمر بها من بٌن نساء ذات االلوان بشرة مختلفة بٌضاء
وسمراء ومن كل الجنسٌات عدد حوالى خمس نساء من بٌن انسات وسٌدات لها ازوج تعشق ان
تعمل نساءهم مع هذا الرجل بكل حب وارتٌاح وهم على علم بما ٌفعل فى نساءهم لٌس من ذلك
الرجل وحده ولكن وهو ٌستخدمهم اٌضا فى تسهٌل بعض االمور كما لو كان قواد وبمشاركة
ازوج هؤالء وهم ٌنظروا لها وهى تاتى هنا الول مرة وهم االن على ٌقٌن ان ربٌسهم قد نجاح
ان تقع تلك االن فى ؼرامه او على االقل تحت تاثٌر ما ٌفعل كما كان هو ظنه تلك اللحظة انها
هنا بٌن ٌده وهو ٌنتظر علٌها كثٌرا وحتى ان لم ٌنجاح االن واللحظة فانها ات له وهذه هى اول
خٌوط ٌمكن ان ٌنسجها حولها كما تفعل العنكوبات واٌضا وهو بكل ذكاء ولٌس ؼرور علٌه
التوخى فى كل حذر فى التعامل معها حتى الٌخسرها سرٌعا وهو ٌنتظر ماذا سٌرى علٌها من
اى رد فعل فى تلك الزٌارة المعروفة له كاعمل االن؟ وعمل واضح وانه لقاء اٌضا مع ذلك
الرجل االخر التمام تلك الصفقة الٌوم واالن وما ٌمكن ان ٌفعل وهو ٌعرؾ اٌضا مافى نفس
ذلك الرجل وما ٌحدث له من اثر ماتفعل زوجته ولٌس اكثر حتى لو كان رسول لكٌبوبٌد بٌنهم
وهو لٌس علٌه االمر بجدٌد ان كان سٌذوق ما ٌحلم مابه من تلك العربٌة المصرٌة وهو لٌس فى
راسه شا من ٌومان بعد ان وقعت عٌنه على تلك االخرى اخت من عرؾ وتعرؾ وتلك
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الجمٌالت الصؽٌرات اصداقاء ابنتها وهو ٌجاهزا لهم جمٌعا كل اؼراء شباب وبنات لٌكون هنا
معه وتحت ٌده وهو ٌعرؾ كٌؾ سٌكب من رواس هؤالء الشباب وهو ٌرى علٌهم كل مقاومات
النجاح الواضح ولكن االهم هوتلك الفتٌات كٌؾ ٌكون هنا مع تلك الحسناوات فى مجموعته
واالهم هى تلك المراة كٌؾ له بها واكثر بعد ان افسدت هى واصدقابها زوجته كما ٌقول ولكنه
طول الوقت التفكٌر له اال كٌؾ سٌاتى بتلك
...............
وهى تدخل علٌه وهوٌجرى لٌرحب بها بعد ان خرجت تلك الشقراء التى كات تمنى ان ترى كل
ماٌدور ولكنها الشا الن كل شا سٌكون صوت وصورة عندهم وبكل التفصٌل وهم على ٌقٌن
ان اللقاء لن ٌكون للعمل ولكن! سٌكون به شا..وهو ٌقبال ٌداها بطرٌقة الجنتل مان بعد ان كان
ٌدخل علٌها لتقبٌال وجهها كما هو الحال هنا والحال الحالى االن من لقاء رجل بامراة وماهو
مشهور فى اروبا من ذلك التقبٌال لرجل حٌن اللقاء باامراة وهم على االقل اصدقاء وهذا االمر
العادى ولكنها وهى تقراء كل ماراءت فى العٌون وتحس بكل مافى راس هذا وهى تحاول ان
الٌقترب منها وهى تكتفى ان تمد ٌداها له بطرٌقة التى جعلته ٌقبال ٌدها امام تلك الشقراء وهى
تنصرؾ مسرعة لتخرج بعد ذلك المشهدة وهى تظن انها ستكون عابق لما ٌنتظره الجمٌع ولٌس
هو بعد ان كانت كل امراة فى المجموعة او قد تكون معظم النساء التى ٌعرفها سٌمون تعرؾ
ماٌحمله فى راسه نحو تلك ومن ثم من ظهروا بعد ذلك من تلك االخرى والتى تتعرؾ بها فى
تلك اللٌلة السابقة فى حفلة ابنتها مع اخوها ذلك وهو ٌذهاب مرحبا ا االن بها لتجلس على احد
المقاعد التى فى ذلك االنترٌه الذى بالمكتب وهو ٌذهاب الى احد تلك الخزانات التى على شكل
دٌكور ٌتمشا مع هذا المكتب وٌخرج منه زجاجة شراب وبعض الكؤس وهو ٌتقدم منها وٌفرغ
من تلك الزجاجة للنبٌذ الفرناسى الفخر ذو الرابحة الممٌزة وهو ٌمالء الكؤس دون تعلٌق منه
وال منها وٌمالبها الى المنتصؾ ولٌس كما هو عادة الشراب والمالء والاى اضافة علٌها من
ماء او صودا وهو ٌقدم لها كاس وهو ٌنظر لها بكل اؼراء وعٌنى مالبى بالرؼبة والٌرٌد ان
ٌقول شا بكل ذكاء منه حتى الٌفسد تلك المقابلة التى ٌعلم انها لٌست هنا للقاء مافى راسه ولن
تعطٌه ماٌحلم به.حتى قالت له وهى تاخذ منه الشراب وتضعه على المابدة
_انت عارؾ انا ال بشرب والاحب الشراب
ا
_اعلم انكى تشربى وتحبى الشراب ولكن فعال فى بٌتك اومع وجود زوجك ولكن االن انا
اعرؾ خوفك من الشراب النك سوؾ تكونى تحت سٌطرتى وافعل ماارٌد وان تخلعى حتى
مالبسك الداخلٌة ولٌس تلك..وهى نظرت له بنفس النظرة الشهوانٌة وهى تضع ساق على
االخرى لترتفع تلك التنورة وتظهر ساقٌها التى التقوم بهذا الشكل المخروط وذلك البٌضا الذى
اجمل مماراءت عٌنه من كل النساء او كما فى راسه رؼم جمال من عنده ومعه ولكنها هى
طبٌعة كل من تصعب علٌه امراة وكما راى نفس الجمال فى تلك الحسناء ذات الطباع الشامٌة
تلك اللٌلة واٌضا وهو ٌراها فى تلك الصؽٌرة ابنتها .وهى تقول له بعد ان وضع ٌده على كتفاٌها
وهو ٌداعب شعرها وهى التفعل اى شا وهى تقول له بكل قوة وفرنسٌة واضحة فى الحوار
بٌنهم
_ انا الارتدى مالبس داخلٌة
وهى تمر بٌدها على صدرها وتداعب نهدٌها بكل طرٌقة اؼرابٌة.وهى تكمل له بنفس النظرة
من عٌنها وهى تزاٌد من لهٌبه
_عارؾ انا ال بٌعجبنى فٌك اٌٌه هو ذلك االسلوب من السفلة فى الحدٌث مع النساء وانت تظن
انك من هؤالء من ٌقع بكل امراة او ان كل النساء معك اما عهارات او من السهل ان تقع فى
ؼرامك وتخون بكل سهولة واحٌانا تلك البجاحة ٌكون لها تاثٌر سرٌع ولكن! لها اهلها فى ذلك
والدماء المقبولة اما انت ..ولم تكمل وكما لو كان مشهد فى فٌلم فرنسى او الشا المعتاد من
افعال الؽرب وهو ٌتركها.وٌقول لها
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_لما التكملى اول مرة اسمع راى فى من ذلك الشا ولكن انا احب ؼرورك واالهم انى لست
فى عجل من امرى النى احب الصٌد ومن صفات الصٌاد الصبر وكما انتى هنا االن سوؾ ٌاتى
الوقت الذى تكونى فٌه معى اٌضا من ؼٌر مالبسك تلك وانتى فى فراشى وكما دخلت الى
حٌاتك من قبل بما املك ولكل امراة التصعب على بما لدى..فقالت له وهى تبستم وتقوم من
مقامها ذلك وهى تضع ٌداها االثنٌن على كتفاٌه كما لو كانت سوؾ تحضنه وهى تقول له
_اقول لك انك انت من توهم الؽرور وماتملك هو المال فقط اما انا او اى امراة تعرفها هى من
تلعب بك التاخذ ماترٌد وان كنت تظن انك دخلت حٌاتى نعم ولكن لعمل الن تلك هى رؼبتى
هو حب ماتظن انك تسحوز به على النساء المال الذى تلعب به ألؼراء كل النفوس ولٌس المراة
وحدها التى ٌقهرها هذا المال نعم وهى تبٌع كل شا من اجله ولكن هناك اخرٌات لن تقدر
علٌهم مثلى صدقنى.لن تقدر علٌهم او اقول لك النهاء هذا االمر انه لٌس انت فقط من ٌعشقنى
وٌتمنى نظرة منى بل هناك الكثٌر ولٌس انس فقط بل جان ماراٌك..فقال لها وهو ٌنفجر من
الضحك وٌجلس على احد المقاعد القرٌبة منه
_اعشق ؼرورك ذلك حتى الجان انتى لستى اال امراة ولدى الكثٌر هنا وفى كل مكان اقوى منك
والمال انتى من تقولى انه هوالمفتاح لكل القلوب..فقالت له وهذا الحوار الفرنسى الذى كما لو
فٌلم الملل االٌطالى قدٌما جدا
_وما فعل معى المال الذى تملكه وانا االن هنا معك وسط مملكاتك كما تظن هل ستقوى على اال
انك فقط تؽتصبنى رؼم انى من اتٌت وحدى بارادتى وكل ماٌهمك جسدى القوة ان تملك قلبى
او قلب اى وحدة تعرفها وسترى االن حٌن ٌاتى من ستكون معه الصفقة كٌؾ سٌكون معى
وٌحلم بى من اول رؤاٌتى واٌضا هل مالك قلب احدهن حتى من معك االن..فقال لها بكل كبرٌاء
_هل تحبى كٌؾ ان ترى كٌؾ هم فى تلك اللحظة وبعدها انتى من سوؾ ٌمكنى من جسدك
_اعرؾ النهم خلٌالت لك ومع االؼراء اٌضا ا لن استسلم حتى لو ضجعات كال منهم امامى وانا
بكل قوة سوؾ اتفرج وان فعلت فسٌكون هو اؼتصاب الجسدى بكل سهولة الكثرة االعداد
اواالستعانة باى قوة لدٌك من نساء ورجال ولٌس قلبى واالهم انه انا اٌضا من لن تقدر علٌهم
واٌضا هناك رجال كذلك الٌقع مع اى امراة مهم كانت لها من جمال وقوة وؼٌره ولكن انا ٌقع
الكل معى من اول للحظة والمثل انك سترى من ذلك الذى اتٌت االن من اجله للعمل ومن كل
من ٌعرفنى..فضحك مرة اخرى
_رابع مااسمع منك ولكن من سٌاتى االن انتى عارفتى عنه كل شا وتعرفى ماٌحتاج ولن ٌنفع
ان ارهن علٌه الن اخوكى قد كشؾ عنه كل ماٌألم نفسه وانا الانكر ان ذلك الشا من اخٌك له
معنا النافع ولكن طرٌقته لٌست الشرٌفة بعد .فقالت له بكل استهزاء
_وهل انت تعرؾ الشرؾ فٌما تقوم وانت ضجاعة امراة ذلك وطرٌقة اخى لها قبلٌة وتثبت
ماقلت من قبل لك االن النه ٌدخل القلوب وهو بكل حب ولٌس لدٌه مالدٌك هل تمانع انه منافس
لك فى كل شا وانت اٌضا تعرؾ انه على عالقة بنساء من العمل عندك وانت تظن انك تلعب
به صحٌح ما اقول.واالهم اٌضا انك راٌت بنفسك نوع اخر من الرجال ؼٌر زوجى من اصدقاء
ابنتى .فقال لها مسرعا
_كل ذلك انا معك واٌضا احٌانا اكرها اخوكى ذلك لما بٌنا من كل منافسة ولٌس تشبه ومع هذا
احب العمل معه اما من راٌته من اصدقاء ابنتك هم شباب فقط ولهم نشوة الشباب
_الشباب فقط لم ترى ؼٌر ذلك من هذا الذى جذاب له الشباب كلهم او لماتسمع به واخته تلك
الطبٌبة مارٌك فى شا اخر وهو رهن كماترٌد انت ان ٌكون..وهى تجلس وتلصق به لتزٌد من
ناره واللهٌب فٌه وهى تكمل بعد ان اخذت الكاس وارتشفت منه بكل احترافٌة..وهى تقول له
وهو نسا كل مافى راسه من كل رؼبة رؼم تلك الحالة االن وهى تظهر قوتها التى تثبت بها
انها التهب اى شا االن والتى ؼٌرت كل راسه وهو ٌنتظر ماترٌد قوله وهى تنظر له بعد ان
انتهت من الكاس كله فى مرتٌن من الشراب
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_اٌه راٌك فى رهن على تلك التى راٌت ان ملكتها باى شا واصبحت معك لو دقابق ولٌس
ساعات اواٌام ولكن بالحب وقبول ولٌس مشهد درامى ولٌس مفتعل ولك ماترٌد
فقال لها بعد براهة وهو ٌنظر فى عٌنها وهو ٌرى فٌها كل قوة
_من تقصدى..وهو اصبح شارد وهى تلعب به كما لو كانت قط ٌلعب بالفار قبل افتراسه .فقالت
له
ا
_تلك التى راٌتها فى الحفلة اخت من ملك الشباب وسٌطر علٌهم هذا اوال اما الرجل القادم االن
انا سوؾ ادعك تدفع رهنك لى بعد اول نظرة منه لى قبل اى عمل..فقال لها وهو ٌنهض بقوة
_ال هذا ؼٌر عادل فى الراهن
_لماذا؟ فنظر لها وقال وهو ٌلؾ زراعه حول كتافٌها من جدٌد
_عزتزتى الننا نعلم سر العب معه ونعرفه قبل ان ٌاتى لنا وامره سهل لكن !انا اٌضا لدى اخر
ان حدث ووقع فى ؼرامك ولن اطلب ان تكونى بٌن احضانه كما انتى طلبتى منى ذلك مع تلك
وانما ان حبك وهذا ٌظهر والٌختفى الحب وما ٌحدث للقلب ولن ٌحتاج الاى ما ٌكشفه حتى فى
بعدك والنه اذ حدث حب وطلبتى شا فلن ٌمانع ان ٌنفذ ماراٌك..فقالت له وهى تنظر له بقوة
وجمود فى وجهها
_من تقصد ان ٌحبنى وٌتعلق بى واخون زوجى معه
_انا لم اقول خٌانة اواى شا كما هو فى راسك انما كالمى واضح ان ٌتعلق بكى وٌحبك
_ومن تقصد وترٌد منى ان افعل ذلك معه وٌتعلق بى هل هناك احد منافسٌك فى العمل ؼٌر
اخى..فقال لها بعد ان احس انه لعب براسها
_اخوكى من هذا وؼٌره.او انهى االمر معك االن سرٌعا النه االن الرجل على وصول التمام
العمل ونرى ونلهو معه اٌضا ا لما هو فٌه واٌضا هذا عمل بٌنا وله المصلحة لى ولكى والمكساب
للجمٌع مما ستفعلى معه وان كنت خابفا ان ٌلعب هو بٌنا ولكن هذا ان حدث لٌس فى الراهن
وانما سٌكون لى مكسب اٌضا لو لعب هو وانتى وقعتى فى عشقه او استحوز علٌكى بقوة
فقالت له مقطعة
_لٌس ذلك الراهان كما افاهم واللعب معه حتى لو قع فى ؼرامى هذا اتفاق بٌنا ان نحن نلعب به
_انا موافق على ذلك حتى لو كان بٌن احضانك
_لن ٌصل الى هذا الحد..ول..فقال لها قبل ان تكمل
_انه مجرد خوؾ لدى ان ٌحدث ومع هذا اٌضا كما قلت ساكون من المستفدٌن بحضانك بعدها
ان هو اوقعك
_ذلك راهن اخرى
_اذ نعود لراهان االول انتى طلبتى منى اٌقع تلك المراة فى حبى بصدق وان تجدٌها معى صح
ما اقول
_نعم
_اما طلبى هو انا ٌقع اخوها هذا الذى انتى وصفتٌه ولٌس اناوانتى تظنى انه من كل قوة كما
تقولى هو ذلك الرجل..وفجاء ساد صمت بٌنهم وكالا منهم ٌنظر الى االخر وهى احست ان
الشراب لعب براسها وتكاد تنهر على المقاعد وٌمكن له االن ان ٌفعل ماٌرٌد وهو ٌحس بها وقد
استعدد بالفعل لذلك االمر وانتهى كل شا ولكن..وقبل ان ٌنزل بجسده علٌها وهى تهوى على
تلك االرٌكٌة الوثٌرة التى كانت قرٌبة منها وهى فى شبه تخدٌر وباالفعل لعب الشراب براسها
واالكثر حٌن سمعت ماطلب منها من رهن مع ذلك الذى ظهر الٌقلب حٌاتها راس على عقب
السببها الخاصة التى فى داخلها هى وهى قد تشتت وضعت مرة وحدة والتحس بااى شا حولها
كما لو كان الكاس به مخدر ترى كل شا االن مهتز والتسطٌع التمٌز الاى شا.وهاهو بداءت
ٌده تدخل بالفعل الى صدرها كى ٌتاكد انها بال اى مالبس داخلٌة كما زعمت له ولكن! فى
للحظة واحدة اتات لها رنة على هاتفها وكانما اشارة كهربابٌة اتات الى عقلها لتنباها فى ذلك
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الوقت كما لوكانت صدامت كهربابٌة لتنشٌط القلب وهى تفزع وتنهض بقوة على ذلك الرنٌن
الذى تحمله فى جٌب تلك التنورة ولٌس حقٌبتها وهو مالمس قرب منطقة خصرها كما لو كان
جهاز نبضات بٌن جسدها لتجنب الاى شا وهو ٌنقذها كمالو كانت ارادة القدر الانقذ شرفها
وشرؾ زواجها وهى بال اى ارادة تخرجه وترد النه كان اخوها الذى اعتاد على ظهوره فى
اشد الموقؾ من تلك التى تكاد تحدث لها احٌانا بعد ان دخلت فى مجال البزنس وهو ٌظهر لها
بتوافق قدرى مرتب من المولى عزوجل والتعرؾ لماهو الطمع الدابم فٌها فى تلك البالد
باالخص وان كانت موجودة حتى فى كل مكان ولماذا هل الافتقد الكثٌر تلك العفة فى النساء او
اشٌاء اخرى ؟رؼم نجاح الكثٌرات فى هذا المجال من االعمال ولكن نعم هناك طرق تستخدم
كثٌراا من اجل اتمام الصفقات كما ٌفعل سٌمون وؼٌره من استخدام النساء واٌضا بعض النساء
فى هذا المجال..وكانت وهى ترد وهى شبه فاقدة الوعى والمكالمة التى اعادت لها النشاط من
جدٌد ودأبت فٌها الحٌاة والروح وهى تسمعه ٌقول لها انه قد جمع كل شا عن هذا الصدٌق
واخته تلك ولم ٌستؽرق الوقت الكثٌر منه وكان ذلك واضح لسرعة الوقت بعد ان تركها وهى
ترد بكل استجمع من قوة لدٌها علٌه..وهى تقول له بالعامٌة المصرٌة ان كان سٌمون ٌفاهمها او
كما تعرؾ عنه ولكن مالمح وجهها وهى تحدث تشٌر لما ٌحدث وهو ٌظن انه توافق لعدم ان
ٌتم مافى راسه وهو ٌذهاب الفرغ كاس اخرى كى ٌنسا تلك العكنة وذهاب تلك اللحظة التى
ٌتشوق لها طول الوقت والٌهتم بما ٌسمع النه فعالا الٌافاهم العربٌة تلك فى الحوار وهى تقول
له
_بسرعة كدة عرفت..وهو ٌرد علٌها انه عصر السرعة وان قصته بسٌطة ومشوقة اٌضا
للمستمعٌن وحٌاته تلك هو واخته التى هى كما لو كانت طلقة وصاروخ ارض جو وجمالها ذلك
الذى لم ٌراه فى اسلوبه عن الحدٌث عن النساء وما ٌفعل وهوبطرٌقة سٌمون تلك ولكن ماتعشقه
النساء وعكس سٌمون الذى ٌلعب بؽرور وكأنه مازال شاب وهو لٌس له اال ذلك المال الذى
ٌلعب به مع الجمٌع حتى رجال السلطة فى كل مكان وهو ٌخرج بها مماكانت فٌه من تلك الحالة
وهى تطلب منه ان ٌحكى لها االن ولكنه قال لها ان الوقت الٌسمح بذلك ولكن االهم انه من ام
للبانٌة وتلك اخته من امه وهو ٌعٌش معظم وقته فى لبنان لظروؾ عمله وسوؾ ٌحكى لها كل
شا بعد ان ٌتمكن من قلب تلك االخت له بكل ؼروروثقة فى النفس وهو ٌنهى معها المكالمة بعد
ان اطمان علٌها وهو ٌحس بها وبما ٌمكن ان ٌحدث وهو ٌطلب منها ان ٌاتى لها االن ولكنها
طلبت ان ٌاتى بعد نصؾ ساعة وهى تقولها بالفرنسٌة وتنهى المكالمة معه كى ٌفاهم سٌمون مع
من تكلم وهى تجاها نحوه بقوة..وتقول له وهو ٌرتشؾ من كاسه تلك الشراب وهى تمد له ٌداها
التاخذ كأس اخرى فى شكل اثر الخوؾ فى داخله وهى تعقب علٌه ..وتقول له
_واضح ان راح اكسب الرهان بسرعة..وهو لم ٌنظر الٌها وهو ٌفرغ من تلك الزجاجة لها
كأس ..وقال لها وهو ٌنظر الى الكأس
_اوكى دا رهانك انتى انما راهنى انا لم تردى على..وهو بكل خبث فى الكلمات التى
ٌقولها.فقالت له وهى تاخذ الشراب منه وتنظر له بكل سوانة من عٌنها
_رهنانك انت الذى طلبته منى سوؾ ارد علٌك به اللٌلة هل توافق
_فعالا اللٌلة مناسبة حتى انجز انا اسرع من اخٌك ذلك المؽرور وترى من منا سٌكون الفابز
بتلك انا او هو وهكذا اصبح الرهان لٌس قلب تلك فقط وانما هو اخوكى اٌضا ان كان ٌصح
القول فٌما اقول وبعدها تاتى انتى الى مخدعى وهنا احذرك من اى تلعب معى فى ذلك الشا
النه تضعؾ الرهان االن اتفقنا ولكن ٌصبح اٌضا رهانى انا معكى ان اٌضا لم تفلحى فى فعل
شا مع هذا الرجل اٌضا تاتى لى ..فقالت له وهى بنفس تلك النظرة االؼرابٌة له وهى ترتشؾ
من الكأس ذلك الشراب
_ولكن هذا رهانك انت وما ٌحدث ان فشلت انت وقتها اى شا ارٌد تقدمه ها ماراٌك
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وساد صمت بٌنهم ..وقبل ان ٌعلق وٌقول لها شا كانت تلك الشقراء على الباب وتعلن عن
وصول ذلك الرجل الذى سوؾ تم معه الصفقة االن وهو ٌذهاب له الستقباله وهو ٌنظر الٌها
وتلك الشقراء التى لم ترفع عٌنها بعد عنها وهى تمسك بالكأس وتفرغ ماباقى فٌه امامها بقوة
وهى تزاٌد من اطالق العنان الخٌالها وهى تعرؾ ان كل شا ٌظهر لهم بخارج من تلك
الكامٌرات الموجودة بالمكتب لستجٌل كل االحداث والصفقات وؼٌره لتأمٌن نفسه وهى التظهر
الاحد ابدا اال حٌن كشافها اخواها هذا ذو الخبرة فى كل االعمال المشبهوه وهم ٌحتفظ بسر
االمرواٌضا لتسجٌل كل حاالت المؽامرات النسابٌة الستؽاللها وقت الحاجه مع جمٌع النساء
وكل شا ٌحدث من سفلة فى تلك االمور وعن طرٌق تلك المساعدات التى حققت اكبر الثروات
من هذا العمل ومع ذلك الرجل ومن اٌضا بعض االثارة وؼٌره وكل (البٌدرفلٌا) المستخدمة فى
عالم االباحٌة وهى تذهب لتجلس على تلك المابدة التى تخص تلك االجتماعات
.................
والرجل ٌدخل بعد ان رحب به سٌمون ومعه مساعدته تلك التى كانت فى رحلة مع اخوها
وحدث فٌها ماحدث من اشٌاء ودخلت اٌضا تلك الشقراء واخرى سمراء من الفرنسٌات ذات
االصوال االفرٌقٌة بجسدها المنشوق وانوثتها تلك التى تصلح لؽرؾ النوم واللٌالى الحمراء كما
هو واضح وعرفت اٌضا من اخٌها وهو ٌحكى لزوجها عن بعض من تلك المؽامرات مع تلك
واخرى من نفس المكتب ولٌست تلك الشقراء الفرنسٌة وكل ماٌعشق زوجها من سمع من تلك
المؽامرات وهو مقٌد بعمله وحبه اٌضا لزوجته تلك وعدم االنسٌاق وراء اى رؼبة فى تلك
البالد ذات المتعة وهى نفسها تخاؾ من ان ٌحدث لها اى شا وهى فى كل وقت تحت نظرا
الجمٌع مماحوالها من عمل هى به وحتى من ٌعملوا عندها فى البٌت وزمالء زوجها وكل من
حوالها وهى حتى ترى النظرة فى تلك العٌون من النساء اٌضا لها .وحٌن كان وقت المصافحة
بٌن الجمٌع والترحٌب والتقبٌال من سٌمون لتلك مدٌرة مكتب هذا واٌضا وهو ذلك ٌقبال تلك
السمراء بعد ان دخلت..وكان الدور على تلك المراة االن وهى لم تقوم من مقامها وهى تضع
ساق على االخرى وهو ٌتقدم منها وهى تمد ٌدها فقط له وهو ٌمسكها وٌقبالها ولم ٌستطع ان
ٌنزل اكثر لٌقبال وجهها ذلك المتورد كما لو كانت احد الرٌفٌات المصرٌات والكل ٌنظر لها ولما
هى علٌه من كبرٌاء سٌدات االعمال او احد المناصب الوزٌرٌة لنساء او كما لو كانت امٌرة
وهذا اٌضا مماهو فى جذابٌتها تلك لرجال والمراة معا ا .وهنا تقدم سٌمون وهو ٌجذب احد
المقاعد لجلوس ضٌفهم وهو ٌجلسه الى جوراها هى ومن ثم وهو ٌجذب اخر لتجلس تلك
الحسناء ذات االصوال االٌطالٌة الى جوراه هوسٌمون ومن ثم باقى تلك الفتٌات وتلك التى تنظر
الٌها وكٌؾ ان ٌكون من كانت بٌن احضانه هو اخو تلك المتعجرفة وهى التقل جمال عن هؤالء
الفتٌات ولكن تحس معها انها ذات طباع عربٌة ولٌس اٌطالٌة او فرنسٌة كما لو كانت من تلك
الٌهوداٌات المصرٌات االصل من مالمح وجهها تلك وتلك النظارة التى تطلى على وجهها
جمال وقوة لٌس من السهل االٌقاع بها وهى تتاكد االن من قوة اخٌها وشخصٌتها تلك التى تشبه
بالعفل مدٌرت مكتب قٌادات ولٌس رجال اعمال او على االقل رجال اعمال بقوة لٌس عادٌة
ونظراتها الحادة من تحت تلك النظارة ذات العدسات العاكسة بالوانها الزقاء الخفٌؾ والشنابر
االبنوسى الرفٌع بعض الشا والحجم الصؽٌر الذى ٌتناسب مع وجهها ذلك..وبعد الترحٌب من
سٌمون وهى التختلس النظر لذلك الرجل الذى كما لو كان وقع فى ؼرامها وهو مكشوؾ بذلك
وهو لم ٌرفع نظره من علٌها وتلك التى تختلس النظر لها .ومن ثم وهى تبداء الحدٌث بكل
صوت عمٌق به اللكنة االٌطالٌة وتذهاب بالجمٌع فى ذكاء المدٌرات عن ماٌفعل ربٌسها المتٌم
هذا والذى هو محروم من كل صدق ومعنى للحٌاة الزوجٌة العفٌفة بعد ان سمع عن تلك وكٌؾ
هى تحترم امانة زوجها وهى فى ذلك الوسط من حٌاة البزنس وحٌاة اروبا وفرنسا وطرٌقة
مالبسها تلك المقبولة مع كٌانها واحترام بٌتها واسراتها وكل ماجمع عنها وهى تخرج سٌجارة
وهو الارادٌا ٌشعلها لها من قداحته تلك الذهبٌة وكل ماٌظهر من ذهب ٌرتدٌه فى ٌده من انسٌل
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وخاتم وقالدة من الذهب الكبٌر الحجم والوزن وهو ٌمد ٌده بتلك القداحة لها على سبٌل التذكار
منه لها وهى تبتسم له وتنظر الى سٌمون بحكم انه االن هو الخبرة عنها وهو كذلك فى تلك
االمو لبزنس وهو ٌنظر لها بالقبول وهى فعلت ذلك المور كثٌرة لمن حوالها ولتثبت انه الكبٌر
بطرٌقة المصرٌن مما ادخل السرور فى نفسه سٌمون ومن معه وهم ٌروا اٌضا انها فعالا لٌست
تلك المراة التى كما تعود على رؤٌة اخرٌات فى مثل تلك اللقاءات التى تنتهى بتصوٌر داخل
ذلك المكتب من حٌث التوقٌع على الصفقات ولكن بطرٌقة اخرى من مشهد هى العالقة بتوقٌع
بشا ؼٌر االقالم واالوراق وانما بخلع المالبس وحفالت جنسٌة فى هذا المكان ولٌس حفالت
للٌلة التمام الصفقة والذهاب فٌها الى حجرات النوم فى اى منزل او ؼٌره وانما هنا فى كل
ارجاء ذلك المكان وبعد ان امسكت بتلك القداحة وهى تعكس كل مادار فى الرواس وهى تعٌدها
له وهى تبتسم له بنفس العٌون التى بها سوانة وهى تبداء اللعب علٌه ولكنها توقفت فجاء عن اى
شا وهى تنظر فى عٌنه
(جزء من النص المتداخل ألحداث)
كان وكٌل النابب العام وهو مازال ٌقراء ملؾ القضٌة التى مازال التحقٌق بها كى تكمل لتصل
الى القضاء بعد استكمل كل االدالة بها وتتم الرفع لقضاء لنظر فٌها وهو ٌدخن سٌجارته
وٌرتشؾ من فنجان القهوة الرابع له وهو ٌجلس فى مكتبه حٌن دخل علٌه هذا الضابط الذى
ٌبشر التحقٌق وما بٌنهم من رابط وهو ٌقدم له التحٌة وٌجلس امامه مباشرتنا امام المكتب دون
اى رد من النابب الذى رن الجرس لٌاتى له الساعى لٌطلب قهوة اٌضا لذلك الضابط
الشاب.وبعدها قال له وهو ٌنظر الٌه من تحت تلك النظارة التى على عٌنه
اٌه من ٌومٌن مفٌش اخبار عنك كنت فٌن مع الموزة .فابتسام له الضابط وهو ٌعتدل فى مقعدهوقال له
_موازه اٌه بس ٌارٌس هو ال ٌقراء رواٌة زى دى وال القضٌة ال معنا ٌفكر ؾ اى وحدة ست
تانى ..فانفجروكٌل النابب العام فى الضحك وهو ٌقدم له سٌجارة من علبته تلك والضابط ٌاخذها
بشؽؾ وٌشعلها والنابب ٌكمل له
بس انت كدة دخلت الداومة وظنى فٌك من ٌوم معرفتك انك ضابط من الطراز الكالسٌكى بتاعزمان ..فقال له الضابط
_انت عوز الحق كام قضٌة اشتركات مع حضرتك فٌهم وكل مرة اتعلم منك شا جدٌد واكتشؾ
شا تانى وقبل ماافتكران انتهت القضٌة ٌحصل الجدٌد ونكتشؾ امور تانٌة والفضل
لحضرتك..فقال له وكٌل النابب العام
_اخجلتم توضعنا ها راٌك اٌه ..فقال له الضابط
_هو فى راى تانى ؼٌر ال فى دمػ حضرتك لسة مازال التحقٌق مستمر وراح نبداء الن كدة
القصة زى ماكتب االستاذ المقبور مصطفى امٌن فعال رؼم النهاٌة مش بنفس الطرٌقة لكن!كل
االحداث متشبه مع اختالؾ الزمن والمراة هى البطلة فى الشر والخٌر على مدار العصور.فقال
له النابب وهو ٌشعل سٌجارة اخرى وقد دخل الساعى ٌحمل القهوة وٌقدمها لضابط الذى كان له
من الواضح تكرار الزٌارة لمكتب من قبل ولٌس لتلك القضٌة وسر ارتباط ذلك الضابط الذى فى
اواخر العشرٌنات مع هذا النابب الذى فى اواخر االربعٌنات وهو ٌقول له وهوٌرتشؾ القهوة
بعمق
_ٌاها متعرفش حضرتك كنت محتاج فنجان القهوة دا ازاى ٌومٌن ما شافتش النوم ومش عارؾ
اشرب قهوة فى البٌت رؼم ان ولدتى حس بى بس انت عارؾ هى متحبش تدخل فى شؤنى
وهى شاٌؾ انا قعد على الالب ومنهمك فى القراء وعارفت كوٌس ان مش القضٌة بس فاهمت
انك كا المعتاد وراء الموضوع دا ..فقال له النابب
-ها اٌه راٌك
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_بقول لحضرتك ٌومٌن مشدود مش عوزاسٌب القصة ال ماانتهى منها وفعالا حاجه نفسا الشى
واالحداث وكدة واضح ان راح ندور على طرؾ تالت ورابع واطراؾ كتٌرة جدا ومش انتقام
ارواح ٌعانى فى اٌداى بتلعب زى ماللعب ال تلعب منها هى صحابة القضٌة وراح نشرب قهوة
وسجاٌر واخٌرا القضٌة لم تكمل بعد رؼم انها خرجت من اٌدى الشرطة بس ال تعلٌق ..فتنهد
وكٌل النابب العام بشدة وقال
_فتش عن المراة تعرؾ المثل دا..فقال له الضابط
نابلٌون من قال واالن راح نفتش عن المراة والبداٌة من جدٌد مع تلك(االحداث الحالٌة)
وحٌن نظرت فى عٌنه وجدت مسحة حزن وحرمان شدٌد ودمعة محبوسة فى عٌنه ورؼم ماهو
فٌه من ثراء واضح اال انه كما لو كان فقٌر معدوم محروما ان ٌعٌش اى لحظة حقٌقة حتى انها
تذكرة ذلك الرهان مع سٌمون وهى تود االن ان تعرؾ طرٌقة اخرى هل تؽٌر الرهان الى ذلك
لكنه السؾ فعالا امره مكشوؾ وهو ٌعٌش الحرمان ولمجرد نظرة منها سوؾ تكسب على الفور
لكن االمر صعب فعالا مع تلك النظرة فهو به شا اخر ٌختفى وراء تلك النظرة وهى ترد له تلك
القداحة بعد ان ظن الجمٌع انها سوؾ تاخذها بعد تلك النظرات المتبدلة بٌنها وبٌن سٌمون وهو
ٌبستم لها ذلك الرجل وٌقول لها بكل صوت هادى رقٌق
_كنت متوقع رفضك الاى شا حتى لو على سبٌل االهداء .فقالت له بنفس السواسنة من عٌنها
_ولما ساقبل اى هداٌا منك االن او اى وقت نحن االن بٌنا عمل وتحت الدارسة والعمل هو نحن
مانطلبه منك ولٌس انت ونحن المفروض ان نقدم لك الهداٌا..فى شا اذهل كل الموجودٌن من
رداها هذا وهو ٌقول لها
_افاهم من هذا سٌدتى انك لن تمانعى فى قبول الصداقة..ولم ٌكمل وهى ترد علٌه مسرعة
_الصداقة لٌس بهذا المعنى االن الن العمل مازال محل للدارسة اما بقبول اوؼٌره..وهى تنفس
دخان سٌجارتها فقال لها بعد ان فاهم الكمات مابٌن السطور
_العقود االن بٌن اٌدكم واعتقد انها ستكون محل ترحٌب بكل مافٌها من شروط ..فقالت له
_بتاكٌد رؼم انى الاعمال وحدى واحب عرض العقود على من معى اال انى ارحب بالطبع
للعمل معك واالهم االن هو راى مسٌو سٌمون الذى سٌنهى كل االمر االن وال لرجوع الاحد فى
وجوده..وهنا صعق الجمٌع من هذا الرد االسٌمون وهو ومساعدته تلك منهمكى فى االطالع
على تلك العقود على ؼٌر ماهو كان متوقع من ذلك الرجل او ؼٌره ان ٌترك مثل تلك اللقاءات
وماهو معروؾ عنه من جرى وراء النساء لكنه فعالا وقت العمل ومثل تلك الصفقات االهم اوالا
له اال ٌقع فى اى خطاء ومن بعد ٌستخدم كل شا الستكمال ماٌرٌد وهو حتى االن لم ٌسمع او
ٌهتم بما ٌدور وكل نظرات تلك المساعدة لذلك الرجل التى لم ترفع عٌنها من على تلك االخرى
وماتقول ونظراتها لها طول الوقت ولكنه قد خرقت اذنه مماقالت من تلك الجملة وهو ٌترك
العقود وٌقول له فى بعض من القوة وهو ٌظهر كٌانه العملى فى هذا المجال
_الشروط كلها لؽبار علٌها ولكن سٌدتى اال تحب ان تمر تلك العقود على من معك لرؤاٌتها
وهى تقول له كما احترامها فى ذلك وارسال لهذا ومن معه ماٌرٌد من رسابل .فقالت له فى شا
جعله ٌزهوا بردها وهى تقول له
_مسٌو سٌمون ممكن نناقش الشروط االن وال رد بعد ردك وهو لم ٌجد ماٌقول ؼٌر انه كان
بالفعل هو ومن معه كما لو احسو ان العالقة بٌنهم فعالا هى حب وتعلق ولكنه هو ٌافاهم تلك
المراة واالن اكثر وبقوة وخوؾ منها وهو ٌطلب من مساعدته تلك بعد ان نظر لها وهى قد
فاهمت االن انها بقوة ولٌس حب وهى تلك المساعدة تقراء بندو العقد الذى كان من الصعب
اتمام تلك الصفقة اال بتدخل اخو تلك ولكن كما فاهم سٌمون من اول اللقاء بذلك الرجل انه
سٌوفق على العمل معه وباالخص لوجود تلك المراة فى الصفقة لما احس نحوها وهو من قبل
قد قاتل للوصول لهذه مساعدته تلك ذلك الرجل وقد وصال اخٌها لها اسرع منه وبكل سهولة
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وهى اٌضا رؼم معرفة دور اخٌها فى ذلك اال انها تعلم كم اثرت فى نفس ذلك الرجل االن
امامها وما ٌعٌش من كل معانة حقٌقة واالكثر بعد رؤٌتها هى وبعد حوار بسٌط فى البنود لم
ٌستؽرق نصؾ ساعة كان قد انتهى كل شا وهى طول الوقت تعدل من شعرها وهى تلعب فٌه
بطرٌقة اؼرابٌة ولٌس اكثر وهو اسود مسندل على كتفٌها ٌزٌد من بٌضا وجهها وبعد انتهاء
جلسة العمل تلك التى كانت كلها تفوٌض وعمل اظهر براعة الجمٌع حتى تلك المساعدات
الموجودة معهم والنظرات التى كلها اعجاب بالعمل ولٌس محل الشهوة جاء الشراب من احد
تلك مساعدات سمٌون نخب انهاء تلك الصفقة التى ستكون رابحة لهم جمٌعا ولكنها هنا استاذنت
منهم باادب الن اخوها قد وصل االن وٌنتظرها لكى ٌعود بها الى البٌت وهذا ٌعرض علٌها ان
ٌواصلها او حتى سٌمون بعد الشراب فى سٌارتهم الفارهة تلك الموجودة اسفل المبانى ولكنها
رفضت باادب واالخر ٌود لو قابلت عزومة تلك الصفقة اللٌلة ولكنها قالت له فى شا مفحم وما
ٌثبت انها امراة عربٌة وزجة اٌضا رؼم انها سٌدة اعمال ..كانت وهى تخرج بعدم اعتذرت لهذا
بتلك الطرٌقة عن عدم االستطع لقبول العزومة لتلك الحفلة التى اردات ان ٌقٌامها اللٌلة لهم وهى
تقول له بهذا الرد الذى كان ازاد الحزن علٌه ولكنه تذكر انها لسٌت اروبٌة وهى تقول له
_انا لست فى حكم نفسا انا امراة متزوجة والاستطٌع الموافقة فى ذلك اال بعد الرجوع لزوجى
اوالا وموافقته هو تحٌاتى..وهى تمد له ٌدها كى ٌصفحها وهو ٌقبال ٌدها لما كان من طرٌقة فى
التحٌة وهى تنصرؾ وذهاب سٌمون كى ٌقوم بتواصٌلها الى خارج المكتب من باب الترحٌب
لها وهو ٌترك ذلك كى تتم معه االن عملٌة الترحٌب من المساعدات تلك وقضاء بعض الوقت
معا ا فى شا من افعال سٌمون ولكن! هذا اٌضا كان قد تؽٌر وجه وكل شا وهو ٌطلب االذن
باالنصراؾ اٌضا وهو ٌذهب ورابهم ولم ٌكن بٌن سٌمون وهى اى تعلٌق ؼٌر تلك النظرات
وهو ٌقبال ٌداها عند المصعد وٌحٌى هذا الرجل ومن معه التى اراد تقبالها ولكنها اكتفى
بالمصافحة لها بعد ان رات اسلوب تلك السٌدة فى التعامل ورؼم انه كان هناك حدٌث اخر لم
ٌنتهى بعد بٌن سٌمون وتلك السٌدة اال انها كانت النظرات تكفى لذلك ولفاهم كل شا وهى تنزل
فى المصعد ومعها هذا وتلك المساعدة حتى خرج من المبانى وهى تقؾ فى المصعد الى جوار
تلك المساعد ة التى لم ترفع عٌنهاعنها واالخر الذى اكتفى ان ٌعٌش تلك اللحظات بٌن حالة من
الحزن الظاهر وهو شرد وٌندم على كل للحظة لم ٌكن فٌها عربى له نفس الحٌاة تلك التى
تختلؾ عن كل حٌاة فى اروبا ونعم هذا هو نتج الحرٌة وماهم فٌه وتنبه على صوت تلك
المساعدة وهم ٌخرجوا من المصعد وهى تحٌى تلك السٌدة وتصافحها وهى اكتفت باابستامة
رقٌقة له
.................
وهى تخرج من المبانى وٌستقبلها اخوها عند باب تلك السٌارة وهى ترى كل نظرة متبادلة بٌنه
وبٌن تلك المساعدة التى بالفعل كانت تود لتجرى علٌه وتفعل كما ٌفعل هؤالء االروبٌون فى
مثل ذلك اللقاء ولكنها خافت منها هى ولٌس ربٌسها هذا وهو ٌنظر له بشا اخر وهى تركب
الى جوراه دون ان تنظر لهم وهو ٌنطلق بها..فى ذلك الوقت وهى الى جوار اخٌها فى السٌارة
وهى تدخن سٌجارة اخرى وهو نفس الشا بعد ان اخرج وحدة من علبتها تلك واشعلها ووجه
منشرح بعض الشا لما قدحدث فى تلك المقابلة التى كانت كلها منقولة له صوت وصورة كأنه
جلسا معهم وهو ٌدعمها بكل رأى متى ترفض وتوافق وهو نعمة المستشار لها بصدق وذلك
اثناء ماكانت تعدل من شعرها او تلعب فٌه طول الوقت وهى حرٌصة ان الٌرى احد تلك
السماعة التى فى اذانها وهاتفها الذى طول الوقت كان مفتوح من اول دخولها المكتب ونقل كل
ماٌدوروهى تستؽل انشؽال الجمٌع ولهث انفسهم وراء االنجراؾ الى شخصٌتها بكل ما ٌثبت
قوتها وهى تلعب على وترانفسهم وماهم فٌه ومع خبرات الجمٌع فى كل شا من تلك الوسابل
من تصوٌر وتسجٌل اال ان اللعب كان على نفس القوة وهاتفها الى جوراها او فى ٌدها ولذلك
كان الحوار بٌنها وبٌنه االن وهى تبداء الكالم وهم فى طرٌق العودة الى منزلها وهى تقول له
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_ها عوزة اعرؾ شرلوك هولمز حبٌبى وال مدفعنى دم قلبى بحاجة التقنٌة الحدٌثة عمل اٌه
_التقنٌة دى هى لؽة العالم النهارد ونجاح بنتك واالهم انتى كاسٌدة اعمال ولو مش هى كنت
راح تكونى لوحدك ازاى وسط ال كانوا معكى وممكن كان ٌتعمل علٌكى حفلة دلوقتى..فضربته
بكل قوة على ظهره وهى تقول له
_انت زبالة ووقح انا بشتؽل من قبل ماتجاى واشوفك من تانى واٌامك السوادة دى وجوزى
عارؾ انى اسد..فقال لها وهو ٌضحك
_قصدك مرات االسد.زفكررت نفس الضربة له وهى تقول
_ال دا انت كلب وحمار وفعالا تلٌق مع نفس النوعٌة ال بتعامل معهم من الشر() امثالك
_ٌعانى كل الحوار ال حصل معكى قبل الشؽل من الحٌوان سٌمون والكالم الفارغ وكمان
التانى ال كان راح ٌاكلك اكل بعٌنه ولو الفرصة جاٌت مش راح ٌاكلك بس وهو وسٌمون نوعٌة
واحدة مع االختالؾ بس اقولك اٌه هى البداٌة بشؽله بسٌطه وٌعلم باء
_اقول اٌه كلكم زى بعض انت وهم بس لما تكمل الشؽلة دى ٌكون فى الؾ حل
_راح تكمل وبسرعة وعلى اكمل وجه من ؼٌر اى ؼلط او تعقٌد .اال لو حبٌتى انتى مش هم
االتنٌن وانتى فاهم بس اشارة منك .وهو بكل سخرٌة
_اها عوز تفاهمنى ان انت اقوى باء من الوحوش دى وانت الواد المخلص .فقال لها وهو ٌطفاء
اخر جزء من تلك السٌجارة
_اٌوها انا الواد المخلص وخالص واهم شا انهم خالص رجالة عوجٌز وطالم الرجل جرى
وراء المره انتهى االمر ..فقامت بضربه مرة اخرى
_احترام نفسك والفاظك على االقل وانت معى انتى نسا انا مٌن ومرات مٌن والكبٌرة بتاعتك
_كبٌرة وست الكل بس من االخر باء ورؼم العقود والصفقة وانتى مش محتاج حد كان معكى
وانتى تشوفى البنود ال هم فاكرٌن ر ح ٌلعبوا بها معكى رؼم انها صفقة تورٌد عادٌة وانتى ال
بتثبتى لهم انك قوٌة وال راح نعمله احنا لو حد لعب وانا الاعتقد ذلك وبسبب سٌمون وطلبته
العبٌطة ال زٌه  .االهم باء هو ال انتى عوزة تعرفٌه عن اصحاب بنتك او االهم ال هو فٌهم
الشخصٌة المؤثرة مش سٌمون باء والؼٌره والحتى انا دا حاجه تانٌة ..وهنا تؽٌر وجهها وهى
تسمع ماٌقول اخوها وانعقد لسانها وهى ترٌد ان تتكلم ولكن! لم تسطتع ان تخرج منها الكلمات
وهى تود لو تساله ولكن سادت فترة من الصمت وهى بعد ان استجمعت الكالمات
بصعوبة..قالت له وهو ٌنظر من النافذة الى جوراه
_انت بتكلم عن سٌمون والتانى وانت على االقل بتانفس سٌمون فى نفس القذرة والتانى عاٌش
دور المتٌم والرومانسٌة وهو زى سٌمون وٌمكن اخطر
_هو فعالا اخطر وبكتٌر ولو على رهان سٌمون صدقنى كان ٌكون اللعب مع دا اخطر وانا
حساس انه مش السهل زى ماانتى وسٌمون فاكرٌن لكن باء شخصٌة التانى صدٌق بنتك وال
طلب سٌمون العب علٌه بس هو هدفه مش الشخص فعالا هو له هدؾ تانى ..فقالت دون ادرك
_اخته مش كدة قولى انت عارفت اٌه ؟
_ابدا دا واحد عادى جدا بس عامل فٌها كدة زى بتوع هٌولٌود او حاجه من ابطال الرواٌات
_انت شوفته ..وهى فى توتر وقلق ظاهر فقال لها
_اها واكلمت معه كمان وعارفت كل حاجه عنه بكل سهولة وفى اقصر وقت واال مكنتش
تابعت معكى كل ال كان بٌدور فوق..فقالت له فى ترقب
_اكلمت معه وعارفته  .وهى تملك منها الرعب وهى تنظر له وهو قدراء ما على وجهها من
تؽٌر
(جزء من النص المتداخل ألحداث)
قال الضابط لوكٌل النابب العام
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البداٌة فتش عن المراة واحنا نرجع من تانى سٌادتك ونسمع منها كل شا وقصتها وهى راحتكون مفتاح اللؽز اٌه راى سٌادتك
كدة انت صح وهو دا ال كان مااجل معى انهاء القضٌة الن فٌه لؽز وراح نمسك اطرافه منعندها ونبحث من جدٌدعشن كدة راح تكون قصة الراحل مصطفى امٌن كاملة بس بشكل جدٌد
وحقٌقة وراءها المراة البطلة..وهم ٌضحكوا وحٌن كان ٌجلس االثنان فى تلك الؽرفة فى
المستشفى الى جوار تلك المراة المشوهة والتى كانت ذات جمال الٌقوم وهى بعد ان استعادت
مقدراتها على الحدٌث مع بكابها الذى الٌنقطع وهى تمنى الموت من تلك الحٌاة حتى ان ظهرت
برابتها التى اقتانع بها االن وكٌل النابب العام وذلك الضابط وهى تسرد القصة لحٌاتها قبل تلك
االحداث وهى تظهر نوع اخر من الجرابم التى تنشر فى عالم النساء او ماتكون ورابها المراة
كى تثبت ان النساء وراء كل شر كما اثبت التارٌخ ذلك رؼم تعنت الجمٌع فى هذا حتى ماٌفعل
الرجال وتكون المراة هى وراء كل تلك االفعال او هى السبب الربٌسى فى كل شر وهى تحكى
لهم ودموع الحسرة تمالء نفسها قبل وجهها وهى تبداء فى قولها لهم بكل صعوبة فى الكالم
رؼم ان وجهها فقط اوجزء منه هومن تشوها للتعٌش ان ثبت برابتها فى جحٌم من هذا المنظر
الذى طمس جمالها واٌضا فى نار عذاب النفس او تنهى حٌاتها ان استطعت وهذا هو مافى
راسها االن وطول الوقت كٌؾ تتخلص من حٌاتها؟ وهى تحكى لهم
_لقد تزوجت من رجل به كل االحترام لنفسه ولبٌته وزوجته وكنت اعٌش راضٌة بحٌاتى كلها
وهو لم ٌقصر فى شا معى بل كل االحترام بٌنا حتى فى المعاشرة وهو ٌتعامل معى بكل
احترام والحتى اظهر له جسدى اثناء المعاشرة فى حٌاة كما ٌقال انها روتنٌة ٌذهب للعمل
وٌعود وانا فى بٌتى وهو الٌرفض لى اى طلب حتى لوعلى حساب ماٌحب هو وهو رجل صالح
تقا ٌخاؾ هللا فى كل شا حتى فى عمله والاقارب له وحتى ال ٌكون لى ضٌق ممامن ٌزوانى
منهم وحتى كانت تلك اللحظة التى كنت اعود فٌها ٌوم من التسوق وهو احٌانا كان ٌكون معى
او حتى نخرج سوٌا لتنزه وهو حتى الٌذهب الى مقهى كما ٌفعل البعض وهو ٌعود من العمل
الى المنزل وهكذا حٌاتنا والشا والحتى الملل من اى شا الى ان راٌت ذلك الجار وانا اصدم
به وانا احمل اشٌابى الصعد به الى شقتى وتقع منى االشٌاء وهو ٌساعدنى فى جمعها وانا لم
اتحدث الى رجل من قبل وال ارى اى رجل اال ذلك البواب وهو ٌوصل لى االشٌاء او الاخذ
ماٌخص السكن والصدٌق لزوجى اوزمٌل وانا خرجت من بٌت اسرتى الى ذلك البٌت مع هذا
الزوج الذى اساسه بالشقاء والعرق والحالل وهو كما لوكان سجن جمٌل ولم اكن الافكر من قبل
فى هذا التشبٌه والمسمى اال بعد رؤاٌة هذا الذى صدم بى ورؼم حتى عدم االنجاب لذلك الوقت
بعد تلك العشرة اال لم ٌكن هناك اى عابق والاى شا ٌنؽص تلك الحٌاة بٌنا ونحن الاسرة لنا اال
بعضنا البعض وحتى لم ٌكن لٌحكى لى عن اى مشاكل تخصه فى عمله او حٌاته حتى
الٌزعجنى او ٌرهق نفسا بذلك لمعرفته بى واالحساس الدابما بكل ما احب واكرها وانا كانت
طبعتى ان الاحب االختالط باحد حتى الجٌران وؼٌر التحٌة مع النساء ان صدؾ وراٌت احدهن
فى طرٌقى وعدم خروجى الكثٌر وانا اكتفى ان تذهاب زوجة البواب لقضاء جوابجى من السوق
معظم الوقت وذلك الذى ساعدنى فى جمع االشٌاء وهو ٌتود فى الحدٌث معى وانا احاول
االانظر له رؼم جذابٌته تلك فى منظره وشبابه واختالؾ كبٌر بٌنه وبٌن زوجى الذى الول مرة
احس به وهو ٌصرحنى انه رابنى اكثر من مرة وانا انظؾ شرفات المنزل بقمٌص نومى وقد
رانى فى محل التسوٌق وجدت نفسا احمل اشٌابى بتوتر مما ٌقول واسرع الى المصعد وهو
ورابى ٌحمل بعض من تلك االشٌاء التى وقعت منى فى توترى وٌركب معى المصعد والاعرؾ
لم الاقلق كماهى عادتى ورؼم ان كل مرة الٌكون معى احد فى المصعد االبعض النساء
اوزوجة تلك البواب وهى تصعد معى لمساعدتى فى اعمال البٌت وهى من تاتى فقط لتساعدنى
ولما ٌقوم به زوجى معها هى وزجها من كل خٌر ٌقدمه لهم وهو مازال فى حدٌثه ذلك عن
جمالى وهو ٌاخذ منى بعض تلك االشٌاء بقوة وانا الاستطٌع ان اقوم او افعال اى شا وهوٌمسك
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ٌدى بقوة حتى اقتراب لٌقبلنى بكل جراءة اردات وقتها ان اصفعه ولكنه كان له من الجذابٌة
والجراءة التى تعشقها المراة احٌانا وقبل ان ٌفعل كان المصعد قد وصل حٌث اقٌم وانا ابحث
عن المفتاح لكى ادخل والاعرؾ اٌن ماكنت احمل وهو قد حمل كل شا عنى ومازال ٌقؾ
ورابى ولو تلك االشٌاء بٌن ٌده لكان قد حضنى فعالا حتى وجدت المفتاح ودخلت سرٌعا
واؼلقت الباب ولكنى لم اشاء ان ا اتحرك من خلؾ الباب حتى كان رنٌن الجرس ونظرت من
تلك العٌن لكى اراه وهو مازال وقؾ ومعه كل مااشترٌت وتذكرت المشترٌات ولم اتردد فى
الفتح واخذتها من ٌده وهو مازال ٌنظرلى وقال
_انا مش مستعجل على حبك انا راح انتظر وسوؾ اظل ارقبك حتى تعرفى انى من ٌقدرك الى
اللقاء..وانصراؾ واناانظر له وهو ٌفتح باب احد الشق فى نفس الطابق الذى اعٌش فٌه وهو
ٌنظر لى وٌقول
انا جارك الجدٌد والذى ٌحس انه ٌعارفك من عمر ..واؼلقت الباب مسرعة وارادت ان احكىلزوجى ماحدث حتى ٌتصرؾ معه ولكن ! لم افعل وانا اتذكر كل لحظة حادثت الٌوم معه من
اول اللقاء وكل ٌوم من بعد ذلك انظر من خلؾ الشرفة لحجرة نومى الاجده وقؾ بمنظره ذلك
الجذاب وهذا الشعر المصؾ والمنظر الجمٌل واتذكر الفراق بٌنه وبٌن زوجى هذا وهو ٌاتى من
عمله مرهق ونعم برؼم اناقته اال انه رجل ٌحترم عمله وهو ٌاتى والٌخرج اال فى الٌوم التالى
لعمله وقلٌل ماكن نخرج سوٌا وجدت نفسا شا فى شا افتح النافذة لتنظٌؾ وارى هذا الجار
وبداء ٌعود لحدٌثه معى ولكن بشا اخر من التود والتقرب وٌومٌا بداء الحدٌث حٌن بداء ٌدخل
لى من السؤال عن حالى وصحتى حتى مرت اٌام من ذلك وانا افتح النافذة وبداءت ادخل معه
فى الحدٌث والحوار بشا من االفتقر لهذا االمر فى حٌاتى وهو ٌسأل عن اهلى واسرتى وؼٌره
حتى كان القرب والتقرب منه واالنجذاب له الاعرؾ حتى ؼاب اٌام بعد ان اقترابنا من بعضنا
البعض بعد ان كنت ارتدى كل ماعندى لٌرنى به ولم اطلب فى تلك االٌام ان تاتى لى زوجة
البواب لتساعدنى وبعد ان كانت بٌنا للؽة االشارة اثناء ماٌكون زوجى بالبٌت وهو ٌعرض على
كثٌراا ان نزل سوٌا لنتنزه بسٌارته تلك الفارهة وانا اقول له ان زوجى بالبٌت وبعدها انقطع وانا
اتلهؾ له بشدة حتى كان الٌوم الذى فتحت فٌه النافذة الاجده وقؾ وانا اسرع فى السؤال عنه
وهو ٌقول لى انه كان ؼضبا منى وان ارادت المصالحة له ان اقابله االن وافتح له الباب بسرعة
واال ..ولم ٌكمل وقد اؼلق النافذة وهو ٌقول لى انه سٌاتى االن وان افتح له الباب وانا لم استطٌع
التعقٌب وقبل ان اتنبه لذلك وماسوؾ ٌحدث وجدت رنٌن جرس الباب وانا اذهاب الاعلم
ماافعل والخوؾ ٌتملكنى وانا افتح الباب واجزم ان اطرده االن من كل حٌاتى او اى شا وحتى
اٌضا وانا ابرر لنفسا فتح الباب ان ٌكون احد ؼٌره اوالٌلفت نظر الجٌران وفتحت الاجده وهو
به الفراق الكبٌر بٌنه وبٌن زوجى واالندفع وراء وسواسة الشٌطان وهو ٌقؾ امامى وقبل اى
شا وهو ٌدفعنى الى الداخل برفق وانا الاعرؾ ماذا افعل؟ وجسدى ٌظهر من قمٌص نومى
ذلك والٌفلح الروب الذى من نفس القمٌص الٌخفى منى شا وهو ٌضمنى بقوة وٌقول لى
_مش راح تفرجنى الشباك ال بتكلمنى منه ..وانا الاجد ما اقول له ؼٌر ان ذلك فى حجرة نومى
وهو ٌقول لى
_وانا لم اتى الى هنا اال كى اكون فى حجرة نومك وهو ٌدفعنى الى الداخل وٌذهب وكأنه
ٌعرؾ المكان وهو ٌدفعنى الى ان اصبحنا الى جوار السرٌر وهو ٌنزع عنى روبى ذلك وٌقول
لى
_مش راح اشوؾ جسدك الرابع دا واتلذذ منه ومنك..وهو ٌمد ٌده لٌخلع ماعلى وانا اقؾ امامه
لٌس بأى شا اال تلك القطعة السفلٌة وهو ٌحضنى وهو ٌمد ٌده لٌخلعها عنى بسرعة وزوجى
الذى لم ٌرانى بتلك الحالة او ذلك المنظر طول زواجنا ومن بعدها كان اللقاء واستمرار اشهر
بٌن حجرة نومى والخروج والذهاب الى اكثر من مكان والعشق الحرام وهو ٌطلب منى
التخلص سرٌعا من زوجى الاكون له وحده وهو ٌتمزق كلم علم انى بٌن احضان هذا الزوج
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وانا افعل معه ما لم افعل مع زوجى وكل شا كنت احست انى الاعٌش والاعرفه والتلك الحٌاة
قبل ان ٌظهر لى وانا ارى الدنٌا كلها التى كنت كما لو فى سجن بٌن اسرتى ومع هذا الزوج الى
ان كانت الفكرة لتخلص من زوجى وهو وماٌملك من وسطة واخٌرا ماحدث وتلك الثورة..وهنا
قد اخذتها نوبة هسترٌة وهى تتحدث ودخلت فى اؼماء وطلب االطباء خروج الجمٌع والبعد عن
الحجرة وعنها لما قد وصل له حالها فى ذلك ومن هذا الحدٌث والضابط ٌنظر لنابب وهو بالفعل
ٌرى كل كلمة قد قرابها فى الرواٌة (ال )ونفس ماحدث مع زواجة البطل ونفس طرٌقة الخٌانة
قال لها وهو ٌرى كل ذلك التؽٌر على وجهها
(االحداث الحالٌة)
_مالك ٌاابله فى اٌه ولٌه كل ماتجاى سٌرة الرجل دا تتؽٌرى فٌكى اٌه..فقالت له فى حزن
وضٌق
_انت بتقول شوفته وكلمته حصل دا بجد ..فقال لها بحزم وعودة لطبٌعته التى تنم عن قوته تلك
التى حتى وهو فى هزله ذلك تكون واضحة
_عوزة الحق رؼم انه من النوع ال باكره لمنافسته لى فى كل شا وهو لسٌمون والؼٌره من
العالم الهش دى وهو بٌلعب بنوع تانى واسلوب الثقافة بٌن فبة كبٌرة بس الصراحة دا لو معنا
راح ٌكون منه شؽل كبٌر ومش هو لو حده وكمان اخته دى رهٌبة وكالا منهم له اسلوب مختلؾ
بس النتٌجة واحدة
_هى دى اختة بجد قولى عارفت اٌة ..وهى بكل قلق مازال على وجهها وهو ٌقول لها
_بس االول افاهم فى اٌه ولٌه االهتمام دا ٌعانى واحد من النوع الجذاب بطرٌقة المثقافٌن وشكل
كدة زى ما قلت لكى بتاع السٌنما
_بس هو دا ال اكتشفته فٌه شكله مافكركش بحد والاى حاجه والحست بااى شا ناحٌته
_ال حد والسبت والاكتر من ال قلت ؼٌر الصراحة بعد ماعرفت قصته هو واخته والصدق انه
بجد نوع خسرة على االقل لو مش معنا وشؽلنا وحتى الصراحة جذابٌته ان ٌكون صدٌق
واالكتر هو ان فعالا سٌمون وحتى ال كان معكم مش ممكن ماٌنجذب له والاخته والحتى امه ال
سمعت عنها ..فقالت وهى تشهق
_امه..فقال لها مسرعا
_اها امه هى فى لبنان وجاى هنا اللٌلة والقصة رورعة لما تعرفٌها وتسمعٌها ولو على اللعب
بجد راح ٌكون متعة معهم لو فى دمػ سٌمون اللعب وعرؾ بجد ٌلعب ..وهى تشرد وتردد كلمة
امه فى همس وهو ٌقول لها
فى اٌه مالك قولى بس اٌه الحكاٌة ..فقالت له وهى تعود فجاء لقوتها من جدٌد_الحكاٌة عندك انت مش انت سمعت وعارفت احكى باء لى وبتفاصٌل طالم انه مابٌفكرشك
بحد والسبت ؼٌر ال فى دمؽك من واسخة وقرؾ ها احكى ..فقال لها وهم قد اقتراب من
المنزل بكل سخرٌة
احكى احنا خلص راح ندخل على البٌت وال تحبى..وهو ٌنظر الٌها ولم ٌكمل فقالت له_احب تعال نروح اى مكان ونقعد نحكى ..فقال لها بنفس السخرٌة
_طب وجوزك..فقالت له وهى تضربه
_هو انا راٌح مع حد ؼرٌب ال كان سٌبنى اقعد مع الكالم الفارغ ال سمعته وال لو فى مصر
تروح فٌه رقبى وانت فرحان بكدة وبتعر()على..فقال لها مسرعا
_وهللا دلوقتى انا ال ..وهو ٌضع اصابع ٌداهاعلى راسه كاقرون وهى تضرب فٌه وهى تقول
له
_اطلع واكلم واحكى لى ٌاله
_طب وباقى المصارٌؾ ال تصرفت عشن اوصل لكل حاحه
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_لما اسمع واشوؾ الكالم ونحدد بعدها وانت كل شوٌة مابتشبعش طلع نزل تاكل زى المنشار
لما منشار ٌاكل رقبتك
_طب لما المنشار ٌاكل رقبتى شوفى انتى باء راح تعملى اٌه من ؼٌرى
فى داهٌة بس اخالص باء واحكى ..وهم ٌذهاب الى حٌث احد االمكان الهادى فى الرٌقٌراوحٌث احدى المقهى التى لم تكن اال للعشاق ولٌس االدباء او التجمعات الشبابٌة وهم مازال على
ذلك الحوار الهزلى بٌنهم وهى تؽٌرت فى شا عما كانت علٌه مما حكى لها هذا اخوها الذى
منذ ان ظهر بحٌاتها من جدٌد وهو قد شد ظهرها واصبحت هى ومن معها من اسرتها الٌقوى
على فراق هذا االخ الذى كانت هى تلك االخت له من بعد اهله الى مراحلة هامه فى حٌاته
واالن اٌضا لظهورها هذا الذى انقذه من عالم الجرٌمة وما كان وقد بداء السٌر فى هذا
الطرٌق..ودخل واختار احد االمكان البعٌدة كما لو كان عشاقٌن او اثنان ذهاب الٌختلس الوقت
معا ا فى اى مسمى مما فٌه تلك الحٌاة فى فرنسا وجلسا وطلب بعض القهوة بالحلٌب وهى تنظر
له بعمق حتى قال لها
_انتى بتبصٌلى كدة له زى نظرات ال بالى بالك دى
_ها عارفت اٌه..وهى تنهد بقوة فقال لها
_ٌعانى بس لو اعرؾ فى اٌه والموضوع دا شؽلك له
_تفتكر الموضوع شؽلنى لوحدى طب وسٌمون اٌه راٌك مشؽول لٌه .ممكن تحكى باء وبعدٌن
ردى بعد مااسمع راح ٌرٌحك اتفضل احكى ..وهى قد فاض بها واٌضا وهو بداء ٌحكى بعد
ذكاء ردها من ادخل سٌمون فى الرد
_بصى ٌاستى طبعا ا انتى عارفتى ان دا اسمه مروان واخته دى اسمها سهٌلة وهو صدٌق بنتك
من النت زى ماهو صدٌق باقى الشباب ..وهى تنظر له بضٌق مما ٌقول وقبل ان تعقب علٌه ان
تعرؾ كل هذا قال مسرعا
_االهم هو فعالا باء مصرى من ام لبنانٌة واخته دى من امه اللبنانٌة وعاش معظم حٌاته فى
لب نان فى قصة كدة زى السٌنما وهو مذٌع فى برنامج من بتاع العالم المثقافٌن دلوال..فقالت له
وهى فى شوق
_طبعا انت مش منهم العالم دى ..فقال لها بتهكم
_انتى ؼلطانة انتى نسا ان احنا فى فرنسا بلد االدب وان فى جزء من عالقتى متعلق بالثقافة
وراح تشوفى مع اصحاب بنتك النهارد وٌعانى ..فقالت مسرعة
_ٌعانى اٌه..وهى قد اصابها شا من االرتٌاح وهى تسمع ما ٌقول وهى تكمل له
_حذر اواعى حد من شباب دى وباالخص البنات دلوال فى ضٌافتى فاهم وبنات بلدك
_ٌاها وانا ٌعانى خلص لدرجتى راح اهٌن بنت اختى واختى وجوزها وبنات بلدى بس على
االقل مانفعش لحد لدرجتى.وهو بكل حزن ..فقالت له بكل حنٌة وحنان اخت كبٌرة وهى تمسك
ٌده كما لو كان عاشقٌن
_ٌاقلبى وانا نفسا بجد افرح بٌك مع انسانة تصونك وتكون من بلدنا..فقال لها وهو ٌضؽط على
ٌداها
_بجد ٌاابلة لو قولك ان اتحرك قلبى ومشاعرى الول مرة وانا بشوفها واسمع حكاٌتها
_ٌعانى كدة مش اكٌد مش حد من الشباب..بكل ذكاء من ردها وماٌدل على انها لٌست اى راس
تفكر وهو ٌرد علٌها
_بجد انتى فعالا امى ال ربتنى وسٌدة االعمال فعالا ال فى دمؽك دى حاجة تانٌة ولما تسمعى
راح تعرفى هى اٌه وحتى بمناسبة الثقافة انتى مش شد انتباهك حاجه فوق دلوقتى فى المقابلة
فقالت له وهى تظهر نبوؼها هذا وهو ٌؤمن اكثر بها وهو ٌضؽط على ٌداها
اقصدك خلٌتلك الجدٌدة ال شكلها من اصل ٌهودى المساعدة بتاعت صحبانا دا..فقال لها وهوٌقبلها فى الهواء
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_بجد انتى مش محتاج حد معكى الانا والجوزك
_انا مقدرش استؽنى عنكم فاهم وبعدٌن نكلم فى الموضوع دى بعدٌن ودى شكلها راس
االفعاعى
_وانا ٌروحى جانبك وعمرى مااتخلى عنك بس دى بجد شا خطر ومدخلها كان الثقافة
ودورالثقافة فى ال جاى ..فقالت له وهى ترك ٌده وهذا المنظر الؽرامى لماٌشبه بعض الجالسٌن
من مختلؾ االعمار وبٌنهم كثٌرا من الخٌانة الزوجٌة الواضحة كما ٌظن اٌضا فٌهم البعض ذلك
وهى تقول له كمل باء فقال لها وهو الٌرٌد ان ٌشوقها اكثر
_هو باء ٌاستى كان عاٌش هنا فى مصر بعد ماابوه اتعرؾ بأمه اللبنانٌة دى واتجوزها وانجاب
منها دا وكانت هى االم دى من الضروس اوحاجة كدة من بتوع لبنان ومرة راحت عشن تزور
اهلها هناك وبعدٌن محدش ٌعرؾ طلبت الطالق من اول ماسفرت واالب دا عاش ٌربى ابنه
ونسها ومعرفش ٌواصل لطرٌقها بعد محاولت مستمٌة لرجوعها واالكتر لما بداءت هى تحارب
عشن تخد ابنها وفشل االمر الن الولد كان هنا فى مصر مع ابوه ومش معها هى وحرب بس
بال فابدة الن كالا منهم فى بلد مش مع بعض وهى مطلقه عن طرٌق السفارة وٌعانى مشوار
كدة محدش ٌعرؾ ٌلعب فٌه النها مجمعتش بٌن زوجٌن ..وهنا كان قد ارتبها شا من الرعب
وهى تسمع ذلك حتى قال لها وهو ٌمسك ٌداها وهوٌقول لها
مالك فى اٌه..فقالت له وهى تحاول ان تتمسك_ال مافٌش حاجه كمل ٌعانى هى كانت متجوزة واجوزت علٌه فى بلدها..وهى ترتعش وهو
ٌمسك ٌداها وهى تضع ٌداها االثنٌن بٌن ٌده ..فقال لها وهو ٌضؽط علٌها بحب
_محدش ٌعرؾ النها لماسفرت اهلها اجبروها على عدم الرجوع وان دا مش من دٌنهم او
اطلقت او شا انتى عارفة لبنان وبعض الدول مش زى عندنا فى االلتزام بدٌن او ؼٌره من
التقالٌد بس لبنان برضة فٌها نوع من التقالٌد المتعارؾ علٌه المهم ان فى طالق واالهم هى
كانت ام ولكن ال حاصل انها اتجوزت من تاجر لبنانى كبٌر وعاشت معه بس ماعمرها نسٌت
ابنها ابداا وكانت من بعٌد بحكم ماعاشت وكانت فٌه من ثراء بتعارؾ اخبار ابنها وكل شكله وال
واصل الٌه بس مش قدره تواصل لطرٌقة ٌكون معها وترسله وتكلمه لكنه كان بٌكرها كره
العمً وال كبر فى نفسه معه من ناحٌتها لحد ما ابواه مات وهو فى الكلٌة وكان هو من ٌومه
بٌعشق الصحافة والشؽل فٌها رؼم ان كان بٌدرس شا تانى وهو علم النفس ولحد ماكانت
الفرصة والنجاح فى مجال الصحافة وهو فى الجامعة وسفر لٌكون مراسل لجرٌدة ومش اى
جرٌدة حلم الاى صحفى بٌحلم ٌدخل المجال دا وكان من التفوق الرٌاضى واظهار المواهب
والتدخل بقوة فى المجال الرٌاضى العسكرى رؼم انه مش مطلوب لتجنٌد وابواه ماتجوزش بعد
امه دى والعرؾ اى ست وكان الداخل المادى له ٌعانى وهو بٌشتؽل جانب الدارسة فى اكتر
من مجال وكلها مجاالت تجارة والصحافة والرٌاضة لحد ماكان مطلوب سفر للبنان فى رحلة
منها شؽل وتؽطٌة صحفٌفة بس كانت خطٌرة شوٌة والكل خاؾ منها انما هى كانت فرصة له
الثبات النجاح وباالخص هو كان موضوع مابٌن الملٌشات اللبنانٌة والحرب فى المنطقة ولبنان
طبعا رؼم انها مزار سٌاحى اال فى امور خطر القرب منها وهم فٌهم اسلوب عامل زى
الصعٌدة احٌانا واالكتر لو تقولى الؽباء وباالخص فى موضوع الضروس والشٌعة والكالم دا
وهو سافر وقع علٌه االختٌار فعالا وكان فضل اخر سنة او اتنان له فى الكلٌة وهناك وهو بٌن
الجبل فى لبنان وعرؾ ازاى ٌدخل قلوب الناس واهم معقل لضروس والملشٌات اتعرؾ بوحدة
بنوتة جمٌلة اوى كانت راح تقع من على الجبال وهى مع ابوها ولكن اٌد من حدٌد مسكت بها
مرة واحدة وكانت بٌن احضان مصرى شاب وبعد كدة الفرحة بالنجاة من االب لحٌاته ال مفٌش
ؼٌرها ومش اى اب وهى بنته ومش البنت لوحدها ال تعلقت به انما الرجل وهو بٌعرؾ ان
مراسل صحفى وكل ٌوم معه واصبح من اعز االصحاب لرجل الملٌونٌر اللبنانى والبنت كان
هو باء كل حٌاتها وهى بتعلم منه كل شا جدٌد وجمٌل وحب لدراستها وهى فى اول سنوات
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الدراسة فى الكلٌة وانتى باء عارفة العرب ودارستهم وكله فى الحالوة هناك وابوها وهو
بٌتحرك فى اعماله كلها بعد ماٌرجع لصحابنا دا والكالم كان فى شهر واحد الحد ماكان القرار
من االب ان ٌجوزه البنت ال كان علٌها الطلب من القرٌب والبعٌد فى كل العابلة ودون النظر
الاى شا بس دا ٌكون معهم وكان االنتظار بس هو عودة االم ال كانت فى فرنسا هنا للعالج
وحالتها النفسٌة السٌبة بسبب تعنت ابنها واالمتانع عنها او حتى الرد علٌه وهم كان االحساس
لألب والبنت ان دا ممكن ٌكون العوض وباالخص االب وهو بٌعشق حاجه اسمها مراته دى
وال كان بٌحلم طول حٌاته بها ورؼم عدواة لكل المصرٌن بسبب جواز مراته منهم وحرمانه
منها اال انه كان اتعلق بصاحبنا دا اقوى وهو كل ٌوم بٌشوؾ فٌه رجولة وشباب مش موجود
بجد فى حال شباب لبنان او على حد حٌاته ال عاشه لحد ماوصل لماهو فٌه زى ؼلبٌة اى رجل
عصمى وكان الٌوم المحدد لزٌارته لالسرة وهو بكل رؼبة لو حصل جوازه من هى دى مش
راح ٌعٌش فى لبنان وراح ٌرجع مصر عشن دراسته والرجل بدمؽه اللبنانٌة ال زى الصعٌدة
عندنا عوزه وهو راح ٌحقق له ال نفسه فٌه كله حتى لو شهادة من القمر راح ٌشترهللوا والتانى
كل ماٌرفض كل ماٌزاد االعجاب والتمسك به اكتر من الرجل االب والبنت وزى مافٌه كرها
لبنت والرجل للمصرٌن هو كمان كرها لبنان بسبب امه وهم كل مرة ٌحاكوا عن الكرهٌة اال
ماكنتش الفرصة لهم لسمع االسبب وطبعا ا البنت ال تؽٌرت من شؽل بنات لبنان لحاجه تانٌة او
االسلوب الواضح لكى مع ال حصل لبناتك او كل الشباب ال معها كان دا نفس الحال وهى طبعا ا
بتحكى الامها بعد مارجعت عن الحب والتعلق بالمصرى وابواها نفس الشا حتى ان االم
فاكرت الرجل بمصر وال فٌها وهى بترفض اى عالقة عشن ماٌتكرارش نفس الحصل معها من
حب وبعدٌن تؽٌر الراى واالستهترار والنتٌجة اوالد هنا وهناك والرجل وهو ال بٌرد علٌها انه
استهترار منها هى وبعدٌن االمر مختلؾ النه امامهم وبموافقة ورضا االهل ال هو االب
المسؤل واختٌاره وهنا كان زعل وخالؾ وطبعا ا شؽل السات باء ال بتعرؾ تلعب مع اجوزها
وبرضة تمت الدعوة النها حست بشا تانى واحساس االمومة لما كانت بتفكر فى كالم بنتها
وهى خاٌفة من شا اكبر بكتٌر عشن كدة اسرعت ان ٌكون فٌه للقاء ومقابلة بسرعة بعد
الحوار والزعل وشؽل السات وكان الٌوم التانى وهى االم عندها قبضة قلب ومرعوبة من اللقاء
دا وهو راٌح فعالا لزٌارة صدٌقه الكبٌر والحب الجمٌل مع السنٌورة ال فعالا تستحق اللقب لكنه
هو التانى كان خاٌؾ ومش عوز ٌكرار خطاء هو ال بٌدفع التمن فٌه وبٌن حٌاة هنا راح ٌكون
له فٌه شا اخر ونفسه ال ممكن ٌلقٌها وحب مصر رؼم االلم ال فٌها والصعوبة وانتى عارفة
اى شاب فى الوقت دا ومراحلة الشباب بٌكون نفسه فى اٌه وعلى االقل نفس االحساس ال كان
عندى وعند اى حد فى البلد دى هناك نفسه ٌطافش منها بس برضة ارجع لموضوع هو خوفه
االكبر تجربة ابوه وهو برضة بٌرد كالم ابوها هى السنٌورة ان االمر مختلؾ لحد مدخل وكان
االستقبال من حبٌة القلب وهو داخل البٌت شاؾ صورة ألمها وهى بتعرفه بال فى الصورة مٌن
هى وهو طبعا مصدوم النها هى امه وعارؾ صورتها كوٌس وهى نفس الصورة ال معه وهى
نزلة هى والرجل وهو بدون شا كان خارج بٌجرى مش عوز ٌقابل حد والسنٌورة مش فاهمة
شا اال انها االم وهى بتصرخ على ال بٌشتؽلوا فى البٌت ان ٌمسكوه بس طبعا مٌن ٌقدر علٌه
وهو عامل فٌها باء زى بوٌكا لحد ماهى رافعة المدس بتاع جوزها وضربت منه طلقة فى الهوا
عشن توقفه ولكن مكانش فى دمؽه اى شا..وهم االب والبنت والكل فى ذهول بس مش جدٌدة
علٌهم شجاعته اساسا وهو مراسل ومن قلب احداث القتال وبعد مانزلت وهو وقؾ بعد اؼالق
الباب علٌه ومحصرته من الخادم كأنه سارق او حرامى وقع بٌن اٌدهم..وهى نزلت تجرى علٌه
وهى رافع مسدس جوزها ال خدته من حزامه مٌعرفش ازاى وهى بتقرب منه وتاخده بقوة فى
احضانها بااحساس االمومة ولما شافته وهو بٌص لصورة وكان خارج ومن صورته ال كانت
بتابعها على طول على النت بس باحساس االمومة وهو اكتر وهو بٌعد عنها وعوز ٌمشا وهى
بتلعن طبعا وتسب باللكنة اللبنٌة ال فاهمها كل الموجودٌن مٌن هو وطبعا ا صدمت البنت ان
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ٌطلع ال بتحبه اخوها واالب ودا ابن عدوة وٌبداء شؽل دمػ اللبنانى وان دى لعبة منه وكالم
ٌواصل لحد ان راح ٌموت فٌها وؼٌره واالم مش عوز تتكلم كل ما بتشوؾ عناده اكتر معها
ورفض حضانها والكرهٌة الواضحة منه لها وهو سكت والبنت فى انهٌار وابوها كل ال علٌه
االنتقام منه وباالخص بعد كسر قلب بنته وال فى دمؽه من ناحٌة دا وابوه لكن فى االخر طبعا
كلمة الست هى ال مشٌت انها عوزها وطبعا كتٌر وكل وقت كالم السات ال بٌمشا مش زى
مابٌقولوا عنهم مكسورٌن الجناح وانتهى االمر برضة الن الرجل كان متعلق به بقوة ومٌقدرش
ٌستؽنى عنه بجد وكان القتل راح ٌحصل عشن هو رفض االم واالمر ال تحاول من الدمػ
اللبنٌة من الحالة االولى انه بٌلعب علٌهم لحالة تانٌه ازاى دا كان سبب مرض وعذاب االم
الحبٌة والزوجة الؽالٌة وهو رفاض ان ٌرد علٌها مش حتى ٌجاى ٌعٌش معها وهو معها دلوقتى
وهنا وبٌن احضانها ورفضها وهى مولع الدنٌا وثبت انه مش بٌلعب علٌهم واالب عشن حبها
وحبه هو صدق بسهولة من كلمة منها بس ازاى ٌكون معهم والرجل بٌتوعد له انه مش راح
ٌخرج من لنبان وراح ٌعمل باء وٌسوى فٌه.وانتى عارفة باء تهدٌدات رجال االعمال وافعال
ودمػ بتوع لبنان .ومع ذلك برضة انقلب االمر لتوسل من الرجل على االقل لحماٌة البنت وبحق
ال كان بٌنهم وحماٌة االم دى وهو له االعداء وؼٌره ووافق ٌعٌش وكل دا كان فى نفس الٌوم
وعاش معهم سنة كان هو دراع الرجل الٌمٌن والشمال والكل فى الكل وهو كمان عاش ٌعا فى
االرض الفساد بس مش اى فساد كل شا ممنوع فى مصر او ممكن ٌتعمل فى الظالم من شؽل
العصابات والبلطجة الموجوده هناك وكان صعب علٌه واهو متاح وبكل سهولة ولبنان باء وما
ٌدركى ماهى لبنان بس بعٌد عن اى محرمات وهو بٌربط بٌن كل شا حلو وجذاب وهو عامل
فٌها الفتوة وكان كدة بضبط فى الضٌعة وصٌته ال واصل لكل مكان بس وهو برضة بٌكره امه
دى ومافٌش لها رٌق حلو رؼم ان كان رافع راسها انما التعلق باخته دى بقوة ومساعدتها وحب
الرجل جوز االم ال كان نفس الحب منه له كا اصحاب وهو رؼم كل شا حوله اال هو
االحترام والرجولة لحد مافات سنة على الحٌاة دى الرجل كان جمع كل ثرواته وماٌملك وكان
طلب منه ٌاخد امه واخته وٌاسافر بهم فرنسا او اى مكان حتى لو مصر وٌهتم باختة دى
وتعلٌمها وٌمشوا من لبنان فورا وهو معه فى سرعة لتجمٌع كل شا فى لبنان الن كانت حرب
العابلة العن من حرب اى شا تانى من حروب لبنان والعدوة فى السوق ال انتى باء تعرفٌها
وشؽل الصعٌدة بتاعنا ومع ظهور صحابنا كمان وهو الحابط والسد عن الرجل واسرته من كل
اعداء وهو زى ما قلت لكى كان هناك فى لبنان كأنه فى جرة وطلع برة وهو هناك وهو
بٌمارس العنؾ واشٌاء كانت فى مصر صعب انها تطلع االمع شوٌة الرٌاضة والعسكرٌة ومع
كدة نجاح فى مجال الصحافة واسم كان قوة وحماٌة فعالا ونفذ طلب جوز امه وخدهم ونزل بهم
على مصر وهنا العالقة اتؽٌرت مع امه عشن ما اصبحش لها حد واالخت ال هى عاٌش نار
حبه وهى بٌدخلها هنا الطب وٌعادل لها شهادته وهو بٌكمل الدارسة برضة وبعدٌن ٌجاوا على
فرنسا وتكمل االخت هنا دارستها العلٌا وهو ٌكون بٌن فرنسا ولبنان النه اشتؽل مذٌع فى رداٌو
(مونت كارلو) فى لبنان مع الجرٌدة العالمٌة وبعض الجرابد فى مصر واالهم تحقٌق رؼبة
جوز امه ان ٌكون هنا فى فرنسا عشق اللبنانٌن ودا برضة رؼبة االم والمكان مش بس سكان
الرفاهٌة ال كان من متلكتات الرجل والحاجات ال هنا ال كانت فى االمالك ومحدش ٌعارفها
من العابلة ؼٌر انه هو كان السر واالمان والمفاجاء ألم وبنتها انهم ٌكتشفوا الممتلكات دى وانه
كان سرا فعالا ومحافظ على كل االسراروهم هنا عشن تكمل البنت دراستها وامها معها وهو بٌن
الشؽل وهنا عشن ٌكون جانبهم والخوؾ علٌهم ومتابعة ثرواتهم وهو ذاهد فى كل قرش من
فلوسهم وانشاء لمشروع هنا وهو مطعم وحلوانى شرقى كبٌر وراء االوبر وفى الحى اللتنى
ارقى االحٌاء هنا فى فرنسا وباسم امه واختة وتحت ادارة امه اللبناٌة وخبراتها كانساء العرب
والشوام فى االكل وهى فعالا استاذة واالهم انها جاى من مصر اللٌلة وهى بتعشق مصر زى ما
بٌحبها الكل ؼرٌب وقرٌب اال باء ..ولم ٌكمل وهى تسمع له بانجذاب وتشوق لما ٌحكى ولم
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تقطعه وهو كما لو ٌحكى فٌلم او ٌقراء لها قصة ولم تنبه اال بعد ان توقؾ من الحدٌث لٌرتشؾ
القهوة وهى تساله دون وعا منها وهى التعلم ماتقول..فقالت له وهى قد استعدات رونقها
وجذابٌتها وكما لو كانت فى هم شا ثقٌل تحمله على قلبها واثقل كاهلها ولكنها مازالت التعرؾ
ماهذا الخوؾ وان هناك شا فى الؽٌب مختفى ولكنها تكلمت االن وهى تداعب اخوها بعد ما
ات لها بكل تلك المعلومات التى وكأنها امام شاشة تلفازا تشاهد فٌلم او مسلسل مما حكى لها
وبطرٌقة التشوٌقٌة تلك واالثارة
_اناطبعا مش راح اسال انت وصلت لمعلومات دى ازاى وفى الوقت دا النى على ٌقٌن من
قدراتك وهى بكل خبث فى تلك الكلمة فقال لها
_ال دا انتى تسالى وتعرفى الن انتى عارفة دا مش بالش وتكلفة ومش اى تكلفة..وهو ٌشٌر لها
بٌده وهو ٌفرك اصابع ٌده امام وجهها وهو ٌكمل لها
_والمعلومات مش النهارد وبس وانا بجمعها انما من ساعة ما وصلت والنهارد اها اهم شا فٌها
ومن اهم مصدر والتكلفة ال كلفتنى زى النهارد..وهو ٌصمت وٌنظر لها فقالت له وهى تنهى
نظراته تلك والحدٌث عن المادة والتلمٌح لها بذلك فى استفاز منها وكأن الكلمة السابقة من ساعة
ان وصل وهو ٌجمع لها المعلومات وهى تساله
_انت بتقول من ساعة ماوصلت بتجمع معلومات عن الرجل دا وانت عارفت منٌن انى عوزة
عنه معلومات قبل ما اطلب النهار ؟ فقال لها وهو ٌمسك ٌداها بقوة وٌنظر لها
انتى مش اختى فى الرضاعة وبس انما اكتر من االم وانتى اهلى وكل ال لى فى الدنٌا وانتىعارفة كدة من ٌوم مارجعنا لبعض وانتى نور حٌاتى انتى وبناتك وجوزك واالهم هو احساسى
لما سمعت انك تعبتى اول ماشوفتى الرجل دا مش صح واالكتر انى انا سبب ان بناتك اتعرفت
به والكتابة اها هى لها نشاطها وبتحب التالٌؾ ومواهبتها وشؽل شباب االٌام دى فى التواصل
وانا فعال كنت من االسباب للتعرؾ برجل دا برضة عن طرٌق التواصل وكان الزم اعرؾ بنت
اختى بتعامل مع مٌن بعد النجاح ال حاصل ومن قبل وتعلقها وال شد انتبهى ال حصل معكى
انتى وعوز اعرؾ السبب ..فنظرت له بحسرة وقالت فى اسا وهى مازالت ٌداها فى ٌده
_ٌارٌتك مابعدت وكنت فاضلت معى بس شٌطانك باء انا كنت قصرت معك فى شا مش كنت
راح تدخل برضة الجامعة وفى االخر اٌه ال مكاسب بعد ماسفرت او هربت فقال لها
_ال اخدت خبرة واتعلمت وٌاعلم اها كان ممكن اكون معكى حاجة بس االهم القٌم والمبداء ال
اتعلمتها فى بٌتك ومعكى هى ال مازالت معى وبرضة وصلتنى ان اكمل وادرس واكون سند
والعندك شك فى كدة .فقالت له وهى مازالت بحسرة
_الشك هو فى تعلٌمك ان تكون ضرب شهادة ومن افعالك دى ال معنا بس اقول اٌه انما السؤال
هو الرجل دا كل ال عرفته عنه وسمعت واكٌد طبعا شوفته مابٌفكرش بحد ومن االخر هو دا
سبب ال حصلى .فقال لها بتعجب
_سبب ال حصالك وحد هو فعال البٌفكرنى بحد والسبت وانا فعال شوفته واتقابلت معه بس
ملحقتش احكى واكام عشن كنت الزم اكون عندك وانشؽالى فى مقابلتك طول الوقت
مقابلتى وانت بتحكى معى تفٌصل تشد انتبها اى انسان والتفرغ لها .فقال لها_اهو دا باء من سر التعلٌم ال الدنٌا علمتنى وعلمت على وعلى جسمى واٌامى .فقالت له
_اكٌد انت..ولم تكمل .وهو ٌقول لها
_انا اٌٌه .فقالت له
_ٌعانى مش فاكر وال اى شا من تربتك والرجل دا شبه مٌن كان فى حٌاتى وحٌاتك .فقال لها
بنفس التعجب
_ٌعانى انا كل شاٌفه فٌه انه فعال عامل زى نجوم السٌنما وقصتة دى ومنظره وموضوع اخته
وامه ال صورتها كأنها اخت لهم مش ام واالكتر من كدة وانتى تحسا انها مراته مش امه زى
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احساس كل ال حولٌهم من ال سمعت وهى بتعامل معه على انها زوجة اكتر من كونها ام.
فقالت له وهى تشعال سٌجارة اخرى
_دى قصة تانٌة .فقال لها وهو ٌشعال اٌضا سٌجارة
_اها قصة تانٌة بس تقصدى اٌٌه بكالمك انى ٌشبه حد فى حٌاتى وحٌاتك .فقالت بدون وعى
وبسرعة له
_جوزى .فقال لها فى تعجب
_سٌادة السفٌر المنتظز شادى بٌه..فقالت له وهى تنفث دخان سٌجارتها
_ال جوزى االول نسٌت اماال اٌه تثٌرى بٌتى ال التربٌت فٌه ولسة عاٌش جواك
_ٌاها..وهو ٌسرح بخٌاله لحظات .حتى قالت له
_فى اٌٌه راحت فٌن ..فانتبه لها وهو ٌقول
_اخاؾ تزعلى لو قلت لكى ان الرجل دا جوزك االول هللا ٌرحمه هو السبب فى كل فضٌلة
ومبداء وقٌم لسة جوى وهى السبب انى لسة محتفظ باخالقى ودٌنى عم (محمود) الرجل الصالح
التقا بس اٌٌه ال خلٌكى تفتكرى ان دا شبه وفرق زى مابٌقول السما من العمى دا شباب وشعر
مدافر ووش لبنانى وعظالت حاجه بقولك تنافع فى السٌنما وقصة بعٌدة ومفٌش اى عالقة اال
ممكن تكون نفس االخالق والطباع فعالا من ال عارفته عنه وصفات ال كل عربى بٌحافظ على
مبدابه هى دى الشبه .فقالت له فى تهكم
ٌمكن لحبك له انت مش راح تكون زى انا والاى زوجة وهى بتمٌز جوزها لو بٌن الؾ رجلوتعرفه .فقال لها بكل تهكم مثالها
_ازاى وجوزاك هللا ٌرحمه مات من سنٌن بشكل انا لحد دلوقتى مش قدر استوعب قصته
وانتحاره وهو رجل تقوى وبر وكل ال سمعته عنه لما رجعت وانا بدور علٌكى للٌل نهار عشن
اكون جانبك ومعه واوركى انى برضة نجحت وعوز اكمل مشوار حٌاتى معكم بس كان الوقت
اتاخر والحمد هلل ظهرتى لى من تانى عشن تكونى النجاة لى..وقبل ان تنطق او ترد كان هاتفها
ٌرن وهى ترد وكان زوجها وهى تطلب من اخوها االنصراؾ االن بعد ان اطمان انها معه ولم
ٌشاء ان ٌحدث اخواها كى تجعله ٌطمان لذلك وهو ٌثق فٌها وهم ٌنصرافا من المكان وٌركب
السٌارة وهى تساله من جدٌد فى شا اخر عن ام ذلك الرجل وهو ٌحكى لها قصة المطعم هذا
الذى ملك الخته وامه وطبٌعة العمل والعمالة فٌه واٌضا تلك التكلفة التى دفعها وحوراه مع تلك
االخت راسا ا التى حكات معه كل شا وكٌؾ جذابته الٌها بعد قصة لم تكن طوٌلة وهو ٌدخل
المكان الذى كان به الشباب اصدقاء ابنتها فى ضٌافة تلك االخت لهم كااصدقاء اخوها وابنتها
اٌضا بكل حب وهم عرب مثلها تلك االخت قبل اى شا ومدٌر ذلك المطعم المصرى الوحٌد به
والذى عن طرٌق تلك االم ولٌس عن طرٌق هذا ابنها والعمالة الشامٌة من اول واصؽر فرد
الى اكبر شاٌؾ فٌه واالدارة التى تدٌرها تلك االبنة اخته وامه من الحدٌد والنار والنجاح لهذا
المكان وسرالذى ٌشاع عن هذا المدٌر وعالقته بتلك االم او االكثرهوتعلقها بذلك ابنها فى شا
كما لو كان زوجها فعالا وتلك االبنة الحبٌة السابقة له وهى تعٌش فى حسرة انه لم ٌصبح اال
اخاها او االصح االب االن لها
..........
حتى وصال الى البٌت وهى تشتاق لتعرؾ عن تلك العالقة واالسرة اكثر وتنسا مابراسها انه
زوجها السابق كما كان ٌقول لها اخواها فى ذلك الشأن وعن الفرق وماٌثبت عكس ماتحكى هى
فٌه وهى كانت تود ان تعرؾ كٌؾ تتكلم مع تلك وحكات له كل ذلك وكٌؾ وصال الى كل تلك
االشٌاء وهو لم ٌفراقها فى اجتماعها هذا كانه ٌجلس معها؟ وهى نعم متاكدة من تعلٌم الدنٌا له
وماهو فٌه االن من كل قوة وتفوق لكى ٌجمع بٌن كل تلك االشٌاء..وحٌن كانت تعرض العقود
على زوجها وهو ٌطلع علٌها وهو مطمان الن معها ذلك الداهٌة اخواها وهى كلها لٌس بها اى
شا ملتوى فى البنود.واخواها وهو شرد الذهن ولم ٌكن معهم فى حدٌثها هى وزجها الاشٌاء
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كثٌرة فى راسه من ذكرٌات حٌاته االولى فى بٌت تلك االخت وزجها االول وهو ٌحس اوالا
بنقاء تلك االخت وتعوٌض الموالى لها برجال صالحٌن ومناصب كبٌر مثل زوجها هذا واالول
ذلك الرجل الصالح طٌب القلب التقا من كان له فى نفسه وتعلم منه كل شا حلو ورسخ فى
عقله وقلبه الى االن ولكن لماذا هى تربط بٌن ذلك السنمابى كما هواحس انه لٌس اال ذلك وهذا
الرجل زوجها السابق وذلك السؤال الذى سٌطر على راسه منذ ان كشفت له هذا ؟وهو مازال
الٌصدق ما قد عرؾ ووصل الٌه من ماساءت موته ونهاٌة حٌاته وهو الٌستطٌػ تصدٌق كل
ماعرؾ وسمع حٌن عاد لٌكون معهم ولكن النهاٌة هى انها مظلومة واال لم تتزواج من هذا الذى
هو ابو ابنتها وهو االن المرشح بقوة لمناصب السفٌر وماهى فٌه االن بعد ان اكملت دراستها
فى ارقى الجامعات هنا واخذت اٌضا الدبلومة فى ادارة االعمال واصبحت تلٌق بعمل زوجها
ودخولها عالم البزنس ..حتى تنبه على صوت زوجها شادى بك وهو ٌساله وقدلحظ هذا الشرود
علٌه الول مرة من معرفته وهو ٌساله
_اٌه راحت فٌن مالك مش مسموع لك صوت واٌه تعقلٌك على االتفاق دا .وهو ٌرد وهو مازال
شرد فٌما فى راسه وقد ات السؤال له لكى ٌفكر فى هذا الرجل الجدٌد وتلك الصفقة ورؼم ماقد
واصل الٌه من كل معلومات عنه من مساعدته تلك التى كشفت سرها اخته من مجرد النظر لها
وهو ٌحس نحوه بقلق كما احس بقلق اٌضا لرؤٌة مروان ذلك وان اشٌاء كثٌرة سوؾ تطرء
علٌهم.وهو ٌقول بكل المبالة لزوج اخته
_اعتقد انها صفقة فتح ابواب لعمل قادم والدلٌل تلك البنود التى التثٌر اى شك اوقلق  .وقبل ان
ٌعود بفكره الى اى شا اواى رد من هذا الزوج .واخته تحس بما هو فٌه من هذا الشرود..كانت
قد دخلت بلسم ومعها االصدقاء وهو اخر ٌوم لهم مع بعضهم وفى الصباح الٌوم التالى سٌرحلوا
جمٌعا بعد اٌام تؽٌرت فٌها تلك االسرة وبلسم لوجود هؤالء الشباب .اال اخته وماهى فٌه وسر
داخلها ٌحس به االن هذا اخوها وانتهى االمر وهم على مابدة الطعام وذلك الؽداء وهو لم ٌكن
بطبٌعته وماتعود علٌه الجمٌع معهم حتى هؤالء االصدقاء الذٌن كانوا فى تواصل دابما معه من
قبل وهو له فى قلوبهم مكانة كبٌرة مثل مروان وهو الصدٌق المرح خفٌؾ الظل والتعلٌقات
والمشورة
.....
وفى المساء حٌث هى وزجها وهو ٌخرج معها لقضاء السهرة معا ا ولٌس تلبٌت دعوة هذا الرجل
الجدٌد وصفقته وهم ٌذهاب لذلك المطعم الشرقى فى الجادة وراء برج اٌفل وحٌث المطاعم
والكازٌنهوات والسهر وللٌالى بارٌس الثقافٌة والفنٌة عند االبروا وهى تطلب منه ان ٌذهاب الى
هناك وهو ٌلبى رؼبتها وهو ٌرى هذا المطعم وٌداخله الول مرة رؼم وجوده القدٌم والسمع عنه
والمفاجاء انه ٌعرؾ انه ملك لتلك اخت مروان وامها التى عرفها من صورتها وهى معروفة فى
فرنسا كلها للعرب والؽرب اٌضا وكل ماتقدم من جدٌد من الحلوٌات الشرقٌة واالكالت اٌضا
وهو فى عجب انها تلك االم لهم هو واخته وقصتهم التى عرؾ بها من زوجته وهى معه فى
السٌارة وهو ٌتعجب اٌضا من مقدرة اخٌها هذا فى جمع المعلومات وهو ٌعلق فقط على ماعرؾ
منها عن طرٌق اخٌها وهو ٌقول
_كان من المفروض ان ٌكون اخوكى فى المباحث او معنا فى امن السفارة او شا ٌخص العمل
معنا .وهى لم تعقب وهى تبتسام فقط لفرحة ماتسمع من زوجها عن اخواها الحبٌب وابنها .وهو
ٌكمل وٌقول
_انا فعال الزم اتصرؾ واخده معى بااى شكل ..فقالت له هى
_ماهو معنا فى البنزنس وبعدا الماضً بتاعه ماٌنفعش ؼٌر معنا مش العمل الدبلوماسى .فقال
لها وقد وصال الى المكان وهم ٌترجال من السٌارة
انا اعرؾ اتصرؾ وال عندك شك .وهى تمسك ٌده بقوة حٌن كانت التسطٌع الرد عند دخولالمكان وما ترى االن بعٌنها من شا رابع واقبال شدٌد من العرب والؽرب وهم ٌجدوا مكان
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بصعوبة لجلوس فٌه بفضل هذا المدٌر المصرى من اول رؤٌة زوجها المعروؾ بقوة للكل
المصرٌن والعرب اٌضا وهى تنظر ولم ٌكن هناك مروان واخته تلك ؼٌر االصفاؾ من تلك
العمالة الشامٌة والعربٌة واخرٌن من الؽرب وهم فقط لتعامل مع االروبٌون ولكن هؤالء
االصطاؾ العربى من ٌقوم بكل شا وباالخص مع العرب وتلك االبتسامة والترحٌب حتى وهم
ٌتعاملوا مع تلك الجنسٌات اثناء تنزٌل الماكالت العربٌة وتلك الحلوٌات ومنظرها المؽرى حتى
لمن ٌخاؾ على رشاقته من السٌدات واالجسد الفرنسٌة وهى التقاوم وتؽرى كل من ٌراها
وٌنسا (الداٌت) وكل شا وهى فى ثالجات العرض وفوقها وكما هو حال مصر وهى تنجذب
وراء رابحتة الطعام السورى والشامى وتلك الحلوٌات وهى تذكر مصر وهذا الطبع العربى
والمصرى حٌن دخلت انفها رابحة الطعمٌة والفول بالطرٌقة المصرٌة والشامٌة ونسٌت كل شا
فى راسها وهى ترى ترحٌب هذا بهم وهو ٌسرع لمقابلتهم على ؼٌر عادته فى هذا المكان مع
كل الرواد له من كل الجنسٌات وهو ٌذهاب بهم الى ركن شرقى مصرى فى اخر المطعام ولكنه
ٌكشؾ كل المكان وهو ٌقوم بالترحٌب بالمصرٌة العامٌة بزوجها وهو ٌبتسام بتود لهم على ؼٌر
ما ٌنعكس من عالمات وجه تلك وهو اٌضا ٌشبه هؤالء الممثلٌن على حد ماقال اخٌها عن
مروان وهو قرٌب الى هؤالء رجال العصابات او الزعماء لهم وهذا ما تحس حٌن تره وهو
بالفعل فى منظره ذلك وتلك االناقة كما لو كان فى افالم زمان والرجل الثانى او االول المتخفى
وهذا هو كان شعورها هى وهى تسمع صوته العمٌق فى الحدٌث مع زوجها وهو ٌرحب به
وٌقول له
_سٌادة السفٌر منور الدنٌا ٌافندم ٌافخر لٌنا ولكل المصرٌن اٌه النور دا..وهو ٌبتسام لها فقط
بعدمصافحة زوجها المرشح لمناصب السفٌر وهو ٌقدم له هذا اللقب مسابقا لمعرفة كل الجلٌلة
انه هو من سٌكون وكل الجلٌة العربٌة الموجودة فى فرنسا وهو ٌحٌها بادب ورقة..وٌقول لها
شرفتى ٌاهانم بنت حضرتك قدمت لثقافة الفرنسٌة واالروبٌة رابعة جدٌدة واحٌاء الجمل تراثاتفضلوا ٌافندم ..وهو ٌذهاب بهم لهذا المكان وكان خلفه االصفاؾ وهم ٌرحبوا بحفوة بهم
لمعرفتهم المسابقه لمن هم..وهى عادت لم فى راسها بعد سماع ماقال هذا من حدٌث عن ابنتها
وكادت تشرد وتعود لما فى نفسها من خوؾ ولكنها انتبهات بعد ان جلست بعدم سحب لها احدهم
المقعد لكى تجلس وهذا ٌقول لهم فى استكمال الترحٌب بهم وعن هذا الشرؾ لزٌارتهم ونور
المكان بهم وفرحة كل العرب االن انهم بٌنهم هنا .وهو ٌقول لهم (انهم االن الضٌوؾ وهو
سٌقوم معهم بواجب الضٌافة واختٌارا كل ماٌلٌق بهم من هذا الواجب) بالطرٌقة المصرٌة وما
ٌحبوا هم ان ٌطلبه وهو ٌبتسام لها وٌقول لها اٌضا مع مراعة (الداٌت) وان كان الطعام هنا
ٌخرجا بالجمٌع من اى قٌد ..وانصراؾ وهو ٌامر االصطاؾ بتنزٌل الماكوالت والمشروبات
اوالا ولم ٌعطى لهم الفرصة فى اختٌار اى شا...وحٌن كانت المابدة ترص علٌها االن كل ماهو
شهى وٌذكرها هى وزجها بااٌام مصر والحسٌن وباالخص ذلك المشروب المشهور والملقب
بالوٌسكى او شراب عصٌر (المخلل)كما هو الحال فى امكان تقدٌم المشوٌات ولٌست تلك
المطاعم المشهورة وانما عربات الطعام والفرش الذى معها وشهرتها اٌضا فى امكان مختلفة
واالحٌاء المصرٌة وهذا الجو الذى ٌشبه للٌالى الحسٌن والسٌدة ورؼم ان االصفاؾ كان من
الشوام وهو واضح من تعلٌقاتهم ومنظرهم هذا واال انها كانت هى وهو ٌظنوا انهم بمصر االن
وبداء نزول الصلطات البلدى المالبى بالبصل وفصوص الثوم وبعض من تلك الصلطات التى
مع المشوٌات ومنها الشامٌة واطباق اخرى من كل االشكال منها كان طبق من الجبن القدٌمة
الصعدٌة وهم ٌنهال علٌه بقوة ومن بعدها كانت اطباق المشوٌات والحلوٌات وهم فى االكل بقوة
ودون التعلٌق بٌنهم ؼٌر النظرات فقط لما هم فٌه من (داٌت) واالمراض وتلك الحٌاة اٌضا دون
كلمات اال وهو ٌقول تلك الجملة من االؼنٌة القدٌمة زمان (محالها عاشت الفالح ) والاكثر من
ذلك وهى تنسا كل شا وتذكر اقوال اهالى زمان فى مصر وحٌاة المصرٌن فى القرى وهم
الٌهتم بااى امراض فى زمانهم ولٌس بعد كل ما اصاب الخٌر المصرى وما فٌه المصرٌن االن
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من امراض وهم على نفس الشا االن فى الطعم واالكل بشهٌة كما هو حال كل الموجودٌن فى
ذلك المطعم من الرواد وهم بال اى قٌد واالفراط فى هذا الطعام وهو معجب بهذا المدٌر
واالحساس العالى لما ٌقدم وهو ٌعرؾ الذوق المصرى والوضح اٌضا انه ٌعرؾ كل االذوق
التى تاتى الى المكان والخبرة فى تقدٌم الطلبات واالصطاؾ الواضح اٌضا انه من الخبرة فى
ذلك وكل شا كان جمٌل بالفعل فى هذا المكان الذى فى الحى اللتنى ارقى االحٌاء فى فرنسا
واالمكان المشهوره فٌه وتلك المطاعم والكازنٌهوات حتى وقعت عٌنها على شا اخر وهو تلك
السٌدة التى تشبه فعالا ابنتها وكانها اختها التؤام ولٌس امها كما عرفت وهى بجمالها االقوى
والخالب وكأنها فعالا احد نجمات السٌنما وهى تقؾ بكل كبرٌاء وتدخن سٌجارتها واالصفاؾ
الذى اصابه الذعر من وجداها هذا وهى تتحدث مع هذا المدٌر بنفس الكبرٌاء وهو وجه الجامد
ومن ٌرى االمر ٌحس ان الصلة بٌنهم امرا مخفى فى شا وكانه زواج سرى او حب او اى شا
ولكن فعالا هناك شا بٌنهم وخوفا من اوالدها او اى شا كما هو حال العصابات وهى بمنظرها
ذلك كما لوكانت هى ربٌسة عصابة والؼٌر ذلك كان فى راسها هى عندما راتها وهى تحس
انها لٌست اال فعالا امراة فى قار العوالم او الفن وهى تتخفى وتعمل من وراء ذلك المكان ولم
تقبل ان تكون تلك ام لتلك الطبٌة وذلك االعالمى صدٌق ابناتها وفعالا هى امراة واضح علٌها
التسلط والكبرٌاء ومن المعقول ان تكون هى كما حكى لها اخوها عنها وهى من هذا النوع الذى
ٌلعب بالرجال وهى اقوى من سٌمون وؼٌره وهى تتزوج فى مصر ومن ثم لبنان وتاتى اٌضا
بابنها مرة اخرى لها البد انها لها من االشٌاء والقوة وهى ترى اٌضا هذا وهو ٌتعامل معها بكل
تكبر وانه كما الٌرٌد ان ٌكون معها فى عالقة او هو زوجها وٌشماز من ان ٌكون االمر فى
خفاء او ان اكٌد ابنها بعلم كما كان حال ام الملك فارق نازلى وهى تترابط بااحمد حسنٌن باشا
فى القصة المشهورة والمعرفة فى تارٌخ مصر وام الملك كل هذا وهى تتوقؾ عن هذا الطعم
الشهى وتلك الحلوٌات واالخرى اٌضا لم تبعد بصرها عنها رؼم ماتقوم به من اوامر وحدٌث
مع هذا وهى تسٌر نحوهم ومعها هذا الرجل المدٌر وهى تبستام ابتسامة عرٌضة لهم والزوجها
باالخص حتى ان القلق بداء علٌها وهى تظن بها انها مثل هذا سٌمون ولكن !فى شكل
امراة..وحٌن كانت فوق راسهم وهم على تلك المابدة وهى مازالت على وجهها تلك االبتسامة
وقبل ان ٌقوم هذا المدٌر معها بالتعارؾ بٌنهم وهى تتحدث الٌهم بالعامٌة وترحب بهم حٌن وقؾ
زوجها من االدب لترحٌب بها .وهى تقول لهم
_السالم على طعام ولكن بالفعل المكان نور وكل الشانزلزٌه ٌاهال والؾ مرحبا .وهنا قال ذلك
وهو ٌقدمها لهم
_مٌس هواٌد صحابة المطعم..وهى تمد ٌداها لتصفح هذا الزوج وهى تقول بنفس العامٌة ونفس
االبتسامة
_انا لو انى مكنتش شافت بعٌنى وعرفت ان صدٌقة مروان وشرٌكة فى العمل االدبى انها بنت
حضرتكم كنت قولت اكٌد هى االخت لٌكم .وهى تتكلم بصفة الجمع الاثنان هى وزجها ولم تقل
لها هى كما هو المتبع فى ذلك القول كما ٌحدث معها هى تلك المراة هواٌد وارؤٌة ابنابها معها
او ابنتها تلك وكما ٌحدث اٌضا مع تلك الزوجة وابنتها معها من نفس الجملة وهى هنا تثبت انها
اخطر فعالا من سٌمون هذا واسلوبه الوقح فى حدٌثه الذى تعلمه بقوة من اخٌاها رؼم ما بٌنهم
من عداء وتنافس فى عالم النساء اال انه مع هذا الٌحب اال ان ٌتعلم منه لما لدى اخٌاها من تلك
الجذابٌة وهذا االسلوب فى التعامل مع بعض النساء اما تلك االن وهى تكمل الترحٌب وتكمل
كالمها وهى تنظر لها بكل ابتسامة وهى لما تطل فى مسك ٌد زواجها فى اسلوب عربى جمٌل
وهى تبدى كل حفوة بهم وهى تقول
_انا فعالا لو مش صدق تعارفى من قبل بالؽالٌة بلسم ال عادت لٌنا كل ذكرى االدب الراقى
والشباب معها كنت قولت انتم برضة اصدقاء معهم فى نفس الجروب ٌااهال بٌكم انتم اللٌلة
ضٌوفى حضرة السفٌر والهانم ال اتمنى من كل قلبى التواصل وبقوة معها وٌكون بٌنا شؽل
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واستشارة واالهم دلوقتى لو تحبوا بعد االكل اال اتمنى من كل قلبى ٌعجب حضرتكم ونكون عند
حسن ظنكم ان احنا نكمل السهرة فى اى مكان ٌلٌق بسٌادتك انت والهانم بعد شرؾ زٌارتكم
الؽالى لمطعمى .وهى بنفس االبتسامة وقد اقترابت منها وهى تمد ٌداها لها لمصافحة واكثر لو
قامت باالحضان معها كااسلوب النساء العربٌات فى اللقاء فى اى وقت واالخرى بالفعل وهى
تنظر لزوجها وهو ٌنظر لها ان التتكبر فى هذا وهى تقوم الٌها وتعانقها وهم االثنان كما لو كان
فى عمر بعضهم وتلك (هواٌد) بماتحمله من هذا الجمال الذى ٌجعلها كما لو كانت فى عمر
ابنتها تلك وابنها مروان وتبدوا اٌضا اصؽر منها هى ام صدٌقة ابنتها وعطرها الفرنسى وجهها
االبٌض الذى الٌختلؾ عن وجهها ابنتها الطبٌة ولكن لٌس فٌها اى شبها من ابنها وهذا الجمود
الذى ٌدل على قوتها ولٌس بها اى نوع من االستهترار كما احست عنها من حدٌث اخاها وافعال
نساء لبنان وما احست من رؤاٌتها الول ماراتها واالن وبعد هذا الحضن وما سمعت منها من
كلمات نعم ادخلت القلق اكثر الى نفسها وهى التعرؾ سبب لكل ذلك حتى كان الرد من زوجها
بعد كل ماتكلمت هى به االن ولم تعطى فرصة الاى رد وهو ٌحاول ٌشكرها على تلك الحفوة
منها الكبٌرة وهذا الترحٌب
_هواٌد هانم الشرؾ لٌنا والفخر لكل العرب بالنجاح بتاع حضرتك هنا وال ادام عٌنا واالجمل
اوالد حضرتك..وهى تترك حضن زوجته بصعوبة والدموع تمالء عٌنها وهى تحس بحضن
تلك انها اخت او قرٌبة منها فى رابطة العروبة وحضنها فعالا الذى ٌرتح فٌه كل من ٌعرفها
واالخرى قد احست بهذا الشا معها ومن قبل وهى بٌن ٌداى ابنتها وهى تعالجها وتحكى معها
وهى ترى منها االتزان والحكمة ولٌس كما هو حال بنت الؽرب حتى من هم فى ارقى
المستوٌات العلمٌة وهى ابنتها كما لو كانت مثل تلك الطبٌات المصرٌة وماهم فٌه من هذا الحزم
والوقار واالن وبعد ماسمعت بقصتها هى واخوها هذا مروان ورؤٌة تلك االم وكٌؾ انه هو قد
اثر فٌهم وهى تدخل الى نفسها بعض الراحة وهى بكل ذوق تسأذن منهم كى ٌكملوا طعهم الذى
قد انتهى ودخول فى اكل تلك الحلوٌات وهى قد ارادت ان تجلس معهم فعالا وتقول لهم انها
مازالت تود لو اكملوا السهرة االن فى اى مكان اخر راقى وهذا العشاء هو عزومة منها .حتى
قالت لها هى وهى ترى دموعها المحبوسة فى عٌنها
_مفٌش اجمل من هنا وٌارٌت نتشرؾ احنا بوجودك معنا وكفاٌة االحساس ال معكى انك
مصرٌة ومش ؼرٌبة ابدا وترحٌبك .وهى تتكلم بصعوبة بعض الشا وهذا الذى معها ذلك
المدٌرقد انصراؾ لٌبشر االعمال فى ذوق منه اٌضا وهى ترد (هواٌد)
_انا بجد لما بشوؾ حد من مصر معرفش اوصؾ مدى سعادتى وفرحتى وانتم مش اى حد
ولكن البد ان راح ٌكون لنا للقاء وحاجات كتٌر وانا بتشرؾ بسٌادة السفٌر وانتى ٌاهانم واؼلى
اخت اتمنى ان اتشرؾ بقبول مجرد الكلمة منها.وهنا لم تجد شا تفعله وهى تحس من عمق
كلمتها تلك اال ان تحضانها من جدٌد وزوجها وهو ٌحس ان بها اٌضا الكثٌر فى نفسها تحتاج
لمن ٌكون معها رؼم انه قد وصال له عن مدى اتزان ابنها هذا وعقله وابنتها تلك..وقبل ان تنهى
اللقاء وقد اخذ االثنان معها على محمل الجد ان تكون بٌنهم االن واالصفطاؾ الذى تحرك نحو
سٌدتهم بناء على اوامر المدٌر هذا الذى احس انهم لن ٌدعها تتركهم االن وستكون معهم
واوجب الضٌافة العربٌة التى هى تحب ان تظهر به وهى اهل لذلك لما قد عرؾ ومعروؾ
عنها وهى التخفى على كل الجلٌة العربٌة وما هو معروؾ عنها لشادى هذا الزوج وقد وصال
له قبل الذهاب لعشاء االن وهى لم تتحدث الى هؤالء االصطاؾ الذٌن بدواء فى حمل ماعلى
المابدة قبل ان ٌكملوا ما فى تلك االطباق لتكون هناك اطباق اخرى تاتى بها بعض تلك الفتٌات
ومشروبات وحلوٌات من اصنؾ اخرى وهى تجلس .وتقول له
_اوالا لو بتحب التدخٌن االرجٌلة او الشٌشة المصرى اطلب لحضرتك لو الهانم مش بتضٌق من
كدة او لو هى كمان .وهى تبتسام بخبث وهو كما لو جرى رٌقه من سماع ذلك وهو قبل ان
ٌعقب وعٌنه تلمع من الفكرة .كانت هى نظرة منها دون ان تنتظر الرد او حتى تعقٌب زوجته
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التى لما تشاء ان تفسد ماراءت فى عٌن زوجها وهى تمٌل علٌها وتقول لها فى همس حٌن كانت
تاتى الشٌشة مع عامل ٌرتدى زى شعبى بدوى ٌرابط بٌن البدو المصرٌن وكل العرب فى
مالبسه هذا كما فى الفنادق والكافٌهات الكبرى فى مصر واالمكان السٌاحٌة .وهى تقول لها
_كنت مجرد ما ابص بس فى عٌنى ابو مروان افاهم ال هو عوزه وال فى نفسه كله .وهى
االخرى تنظر لها بعجب ونفس الخوؾ حٌن رات عٌنها من قرب واالحساس انها هى تلك
المراة التى تقود العصابات احٌاناوهى التدرى كٌؾ خرجت منها الكلمات والسؤال لها
_كنتى بتحبٌه ..فقالت لها
_بحبه دى كلمة انا كنت بعباده مش بحبه بس اقول اٌه طفسة نسوان زى مابتقال فى مصر
ومش تقصٌر منه فى اى شا انما زى ماقولتلك واكٌد راح ٌجاى وقت لو شرفتنى واقبلتى ان
ٌكون بٌنا اى تواصل حتى لو شؽل وانا عرفت انك فى البزنس وانا كمان لى البزنس الخاص
جانب المطعم دا واحكى معكى النك واضح مثال جمٌل لكل النساء هنا وعندنا فى بالدنا
صدقنى..واالخرى لم تجد ماترد وهى ترى زوجها عاش تلك اللحظة فى حب لشراب هذا
الدخان المصرى المعروؾ لها وهى االخرى تمد لها ٌداها بكوب عصٌر مصرى من التمر
الهندى الذى اول مانزل لهم وهى التحس به وقد التهمه زوجها بشؽؾ.وهى تبتسم لها وتقول لها
_دا تمر هندى صعٌدى من الصعٌد ولو عوز اى حاجة مصرى اى مشروب موجود .فارد
علٌها شادى
_اى حاجة حتى مثال لو عرق سوس تعرفٌه .فقالت وهى تضحك بقوة تثبت انها من هؤالء
النساء من ٌثٌر الرعب وهى تقول له بعد مجرد ان نظرت اٌضا الاحد االصطاؾ القرٌب منهم
 ثوانى راح تعرؾ اعرفه وال الء ..فقال لها بتسامة عرٌضة منه وهو ٌرى شرود زوجته االنالتى ذهابت براسها بعٌد حٌث الماضى وزجها االول ومصر وماكانت تعٌش فٌه وهى تكرها
بقوة تلك المشروبات الطبعٌة التى من الطبٌعة ولٌست بها اى اضرار وصحٌة وحب زوجها
لتلك المشروبات وهى تحرم دخولها البٌت وهو كان الٌحاول ان ٌزعجها ابدا بااى شا ٌحبه
وهى تكرها تلك المشروبات وهو ٌكتفى ان ٌشرابها او اى شا اخر فى نفسه من حب ٌفعله
خارج المنزل ارضاء لها وٌظل بعٌد عنها فترة حتى تنتهى رابحة ما شرب او ذاق.وهى االن
تشرب وتحتسا كل شا حتى الخمور وهى تحرم علٌه شراب تلك المشروبات الطبعٌة الصحٌة
وهى تتحول من شا الشا اخر وكلمة ماقالت (هواٌد) لها من تلك الكلمة (طفسة ستات )وما
فعلت وهى تنبه من شردوها ذلك ولم تحس كم مر من الوقت وهى على تلك الحالة وهى تشم
بعد ماتنبهات لرابحة العرقسوس المصرى بعد حدٌث شٌق دار بٌن هواٌد وزجها واالتفاق عن
بعض االعمال التى سوؾ تدخل الكثٌر علٌهم وصففات رابحة وكلها امان اكثر من العمل مع
هذا سٌمون واالخر ذلك الجدٌدحتى تنبهات على الضحك بٌنهم وهى تسمع زوجها ٌقول
ل(هواٌد) انه بالفعل ٌود لو ترك العمل الدمابوسى والعمل فى مثل هذا المشروع االفضل
والمطلوب فى كل وقت ومكان وهو الطعام الذى الٌنقطع عنه احد وهى تعلق علٌه بعد الضحك
ان ذلك كان اٌضا ماٌقول ابنها ..وعند تلك الكلمة ابنها وهى تتذكر هذا الزوج واالحساس كلما
ات سٌرة هذا االبن او صدٌق ابناتها وقبل ان تتكلم او ٌعقب احد او ٌسالها زوجها عن سر
شرودها كان االمر قد تؽٌر
..........
حٌث كانت تلك االبنة الطبٌبة اخت مروان هذا تدخل من باب المطعم فى حالة ٌرٌث لها
والمفاجاء انها مع اخواها هى تلك السٌدة ولٌس مروان اخٌها  .وهى تمسك زراعه ولوال
ماكانت علٌه حالتها الظنت هى وزجها ان اخوها هذا الذى الحل له قد اوقعها فى ؼرامه
وشباكه وانه قد وصل الى قلبها واالن هى تااتى به لتفرضه على اسرتها رؼم ما قد وصال لهم
عن تعامل اخوها معها هى وامها وصرامة تلك االم التى هى علٌه ولكن االمرهو حالة اهل
لبنان والجمٌع وهم ٌتحركوا على تحرك تلك االم وهى تسرع نحو ابنتها بقلق وضٌق واضح لما
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تراه علٌها االن واٌضا هذا الذى معها وهى تسرع له اخته وزجها ولكنهم الخوؾ ان ٌكون هو
فعل معها شا واال لماكانت معه وتمسك بذراعه هكذا وتلك االم تتحدث بؽضب شدٌد وللكنة
لبنانٌة سرٌعة من الصعب فاهمها وهم فقط باالحساس كانوا ٌعرفوا ماتسال وهى تمسكها بقوة
من زراعها بعد جذابها من ٌدى هذا الذى تمسك زراعها وهى تقول لها قبل ان تسالها عن
ماحدث لهابتلك اللكنة
_ وٌن اخوكى والمصرى هذا الش معكى..وهنا ظن زوجها وهى تلك السٌدة انها تعرفه من قبل
وهى تحاول تلك الزوجة ان تعٌد فى ذكرتها حدٌث اخوها معها وماعرؾ عن تلك االسرة اال
انه لم ٌذكر لها انه قد تقبال مع تلك االم الٌوم فكٌؾ عرفت انه مصرى ولكناٌضا هذا ٌدل على
قوتها وما فى راس تلك السٌدة لها من اول رؤٌتها وهى تنبه على صوت تلك الطبٌبة وهى فى
شا من التوتر والقلق ولٌس خوؾ وهى ترد بنفس اللكنة اللبنانٌة
_ذهاب لمكفر (قسم الشرطة )واالخرى تقول لها بقوة بعد ان اخذ شادى اخوها من ٌده وهو
ٌجذبه الٌه وهو ٌساله والحوار الذى ٌدور بٌن تلك االم وابناتها سهٌلة فى تلك اللكنة التى مع
سرعة الكالم بها لم ٌفاهمها احد وقد انضمام الٌهم هذا المدٌر وهو ٌضع سهٌلة تحت زراعه
امام تلك االم التى كانت تنزل وابل من الشتابم واللعنات على ابناتها وتلك الزوجة تسمع افضل
الخٌاها وهو ٌحكى مع زوجها كى تفاهم االمر وهى ترك حدٌث تلك االم وابناتها ومعهم هذا
الرجل االخر وهم فى احد االركان الى جوار المابدة التى كانوا علٌها ولم ٌقترب منهم اى احد
حتى هؤالء االصطاؾ من العاملٌن من العرب ..واخوها ٌحكى لهم ماحدث االن وكانه ٌروى
مشهد من افالم االكشن الٌثبت لتلك اخته ان هؤالء فعالا ماهم االنجوم سٌنما وهذا االخ الذى
ٌعٌش دور فان دام قدٌم ولكنه ٌستحق هذا بجدارة وهو ٌضرب اربع افراد من اعتا الرجال
ولٌس شباب ارداو خطؾ اخته ولٌس التحرش بها وهو ان لم ٌكن قد راء بعٌنه ماحدث ولٌس
هو وحده بل ابناتها واالصدقاء معها لكان قد قال ان ذلك فعالا من االحٌاء لما ٌسمع وسمع عن
تلك االسرة اللبانٌة المصرٌة الممثلة فى هذا االبن وما ٌعٌش من دور انه نجم وتلك االخت تساله
فى لهفة هى وزجها عن االحداث وكٌؾ الخطؾ وهى لٌس فى راسها االن اال شخصٌة سٌمون
وهذا شا من تدبٌره لما كان من حدٌث الصباح ولكن هل هو وصل به االمر لذلك وتلك الحماقة
والٌخاؾ مما هو معروؾ االن فى كل العالم ولٌس اروبا او امرٌكا عن ما ٌصدر من اشاعة
عن ارهاب العرب وما تنقله السٌنما فى ذلك من انهم ارهابٌون وبالفعل كان ما ٌصل لهم من
وعٌد وتهدٌد تلك االم وهى تتحدث مع ابنتها وهى ترٌد اشعال الناراالن لٌس فى قسم الشرطة
فقط بعد ان وصال لها ان ابنها هو المذنب وترك المجرم الحقٌقى وجرٌمة الخطؾ وكل العداء
لعرب وهى تقدم ماتقدم وتخدم وتعمل الكثٌر من كل ما ٌجعل لها هنا فى هذا البلد من كٌان من
كل رشوة سرٌة وعلنٌة وؼٌره واالن وهى ترٌد اشعال فرنسا كلها بعد ماعلمت ماحدث واٌضا
وهى تقترب من اخوها تلك السٌدة وتمسك زراعه وتنظر له قبل ان ٌكمل لهم ماحدث وهى
تضع ٌداها االثنٌن على وجه بشكل ٌثٌر القلق كما لو كان اؼراء ولكنها قالت له بكل هدوء وقوة
اثرت الرعب اكثر فٌها هى وهى تتحدث له تلك االم بالعامٌة المصرٌة لما قام به من دور هو
االخر قد عرفته من ابنتها التى كانت بٌن احضان تلك السٌدة التى التعرؾ كٌؾ ذهابت لها
اوهى االخرى اتات لها وتلك االم تقول له امام زوج اخته
_ مش جدٌدة على اى مصرى الرجوالة..وهى تقبال وجه وهو ٌضمام تلك االم الحسناء وهو
ٌعٌد التفكٌر هل هذه افضل اما ابنتها وهم االثنان الفرق بٌنهم وٌمكن ان تكون تلك االم اكثر
جذابٌة من تلك االبنة التى الٌعرؾ كٌؾ تحركات لها مشاعره وقلبه من اول رؤاٌتها وهى
تختلؾ عن كل ماعرؾ وعشر حتى قبل لحظات من رؤٌتها ولكن القلب والسلطان على القلب
ونعم تلك االم ومالها من جذابٌة على ؼٌر مااحست اخته ورات..وهنا قالت له اٌضا
_انا راح اولع المكفردلوقتى وال كانوا السبب و..وقبل ان تكمل قال لها شادى فى هدوء
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_مدام اسمع االول بس باقى ال حصل عشن انا اتصرؾ وعلى فكرة دا اخو زوجتى..وهنا
اخذتها الدهشة ولم تعقب على ماٌقول من كلمة والهدوء والتصرؾ وهى بالفعل قد اشتهرت بتلك
الدموٌة وحٌاتها السابقة فى لبنان والصراعات هناك واٌضا صراعات وحروب زوجها والشكل
العصابى الذى وصل لراس زوجته من اول رؤٌتها وراسه اٌضا ولكن الدهشة انها تعرؾ انه
اخو لتلك وهى حتى ابنتها لم تكن تعرؾ اال من قلٌل لرؤٌته مع تلك الصؽٌرة صدٌقة اخوها
وهؤالء االصدقاء رؼم تعارؾ الصباح بٌنهم واٌضا تلك االم وهى تظن انه ٌقؾ مع هؤالء اثناء
حدٌثها كاحساس العرب بعضهم والمصرٌن لما ٌرابط بٌنهم وهم اٌضا وهم ٌسرعوا خلفها النهم
ضٌوفها وعرب مثلها واالهم ان تلك اصبحت على صلة بهم وهى ابنتها ولكن ٌكون هو هذا اخ
تلك السٌدة الضٌافة الؽالٌة وقد عرفت انه اشترك اٌضا فى مساعدة ابنها فى الدفاع بقوة عن تلك
االبنة وهنا كأن شا لما ٌحدث وهى تنهى االمر والوقوؾ فى هذا المكان وتعطى الفرصة لهذا
كى ٌحكى ماحدث بعد ان كرر شادى علٌها الكالم مرة اخرى وانه سٌتدخل بنفسه وٌنهى االمر
وان لما ٌفعل فعلٌها ان التحترم اى مصرى ولٌس هو والتتعامل معه ان لم ٌكن اهل لثقة فى
انهاء االمر وهى تجد ابنتها بٌن احضان تلك السٌدة وهى تضع اٌضا ٌداها على كتاؾ تلك االم
والٌد االخرى على تلك االبنة ..وهذا الرجل المصرى ٌنطق الول مرة من بعد ان كان وقؾ
دون حدٌث
_مدام هواٌد سٌادة السفٌر ٌعرؾ ٌتصرؾ..وقبل ان ٌقوم السفٌر بمكالمة..كان مروان ٌدخل مع
سٌمون ورجاله .وهنا كانت هى تقول الاخوها وهى تهمس له
_ٌظهر سٌمون بدء العب بسرعة
_واضح بس االمر فى شا وحد تانى النى لو مكنتش موجودة ودخلت االمر بنفسا كنت
مصدقتش..وهنا وتلك االم تجرى على ابنها فى لهفة ولٌس المنظر ٌوحى ابدا بان تلك االم وهذا
ابنها وانما كما لو كان زوجٌن او حبٌانا والٌصدق احد انهم هكذا وهى من تلك النساء التى
تحتفظ بشابها فى شا لم ٌكن مقبول الاحد قرٌب او ؼرٌب فى هذا المكان وبالخص وهى تعانقه
فى اسلوب ؼربى وهو بكل ثبات ومن ثم بعد ذلك اللقاء والعودة التى لم ٌكن بها تعقٌب وهو
ٌتوجه نحو اخته تلك وٌرتب علٌها بحب وٌتركها وهو ٌصفح هذا اخوها تلك السٌدة زوجة
السفٌر بقوة كمصرٌن ولما راء منه وهى فى عجب تلك من هذا االمر ومصدر ماتحمله نفسها
نحو مروان ذلك وهذا التاكٌد انه لٌس من هو فى راسها الى االن الن اهم شخص لها اخواها
ذلك والذى هو اقراب لمن فى راسها لم ٌشك فٌه ولما كان من تربٌة على ٌد زوجها السابق هذا
الذى ترابط بٌنه وبٌن مروان هذا فى شا مرٌب فى نفسها
..............
كانت بعد تلك السهرة وقبل ان تشردد فى اى تفصٌل الحداث ما قدسبق فى تلك اللٌلة واى رابط
بٌن وجود لسٌمون هذا او ؼٌره ومروان واسرته وكل وهى لما ٌداعب النوام عٌنها رؼم انه
الساعات االخٌرة من اللٌل والساعة االن اصبحت الثالثة بعد منتصؾ اللٌل ورؼم االحساس
باالرهقاء من عناء الٌوم السابق واالرهقاء النفسا لها وهى تترك الفراش وزجها الذى ذهاب
فى توم عمٌق اٌضا من عناء ٌومه وعمله..اال انها فجاء وهى تجلس فى شرفة حجرتها وهى
تدخن سٌحارة والتعرؾ كٌؾ تبداء فى سرد احداث حٌاتها وما ٌحدث الى تلك اللٌلة وقد رات
رسالة على الواتس وهى التعرؾ كٌؾ امسكت بهاتفها دون اى وعى وكأنها كانت تنظر مكالة
او رسالة هامه لها وهى تسهر من اجلها حتى انها نفسها احست بذلك انها لما تنام الى االن وان
شا قد سٌاتى لها وكانت رسالة طوٌلة بعض الشا ورقم ؼٌرٌب وكان فحوها ونصها ماالتى
(عزتى لم اشاء ان ازعجك باالتصال رؼم انى اعرؾ انك لم تنامى حتى االن ولكن ادخل
راسا فى الموضوع دون اطاله منى اوال لٌس مابٌنا هو تلك الصفقة التى كانت صباحا او فقط
مادار بٌنك وبٌن مسٌو سٌمون ذلك الذى من السفهاء فى عالم البزنس ولٌس كما هو فى ظن
الجمٌع من انه من القوى والكفاء ونحن نستخدمه وؼٌره فى عالمنا االن واضح لكى من انا
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ولكن االحمل هو الراهن وانى لما اكن من رهنتموا علٌه لما فى راسكم نحوى وهذا اٌضا من
طبٌعة ما احب ان ٌصل عنى واختصرا للوقت وانى اعلم انى جزء من ذلك الراهن الذى
سٌكون لكى فٌه اكبر خسارة ومن االن وبعد ما سوؾ اسرد لكى انى بالفعل اخطر جزء فٌه بعد
ظنك ان من راهنتم علٌه ذلك واخته فعال بقوة وجزء كبٌر لى فى تعاملى معك فنعم انا من كنت
وراء احداث تلك اللٌلة وكما ٌقال فى افالكم المصرٌة هو نوع من ترقٌص العضالت لبطل
افالكم تلك فرٌد شوقى وانا اعرؾ فقط حجم ذلك وقوته وقوة من معه وحتى اخوكى هذا واٌضا
ادخل سٌمون هذا المرهق الكبٌر الذى ٌلهث كاكالب وراء اى عضمة وانتى لما تعودى الحداث
ما قد حصل وتتذكرى كل ماحكى لكى من الجمٌع وترى انها بالفعل اشٌاء مثل االفالم المصرى
تلك كما كان ٌفعل من تلك االشٌاء لجذب المشاهدة وحٌاة الفتوات عندكم وؼٌره اما االهم هو
انى صدٌق قدٌم وٌعرؾ الكثٌر ولن ندخل االن فى تفصٌل وكى اثبت لكى صدقتى تلك وان
ارسل لكى مما عندى من اثبات ولكن قد التصدقى رؼم قوة ممعى اال انى قبل عناء ذلك
والدخول فى اى حورارت وؼٌره ارى انه افضل اثبات لما ارسل لكى هو ما فى بٌتك وتحت
ٌدك ومع الجمٌع وهو ما كتبت ابنتك من روابع ذكرى االدب المصرى والعربى القصة التى انا
وؼٌرى مما مرات علٌه لما ٌستطع ان الٌكملها من اول صفحة فانا من شدتها قرابتها فى لٌلة
واالن النهاٌة لكالمى هو ذلك مما عندى من مستندات قبل ان اعرضها علٌكى وتعرفى من انا
هى تلك القصة او بمعنى ادق قصتك انتى وحٌاتك والمواجهة او كما ٌقال انا الماضى .نعم
الماضى الذى تصورتى انه مات كما ٌظن البعض ممن لهم ماضى انه ذهاب ولن ٌعود واالن
تحٌاتى عزتى )
(جزء من النص المتداخل الحداث)
كان وكٌل النٌابة وهو فى حوراه مع هذا الضابط وماكان بنهم من حدٌث حٌث جاءت له وكٌل
النٌاٌة مكالة على محموله من المستشفى تدسعى حضوره االن وخو ٌنهى المكالمة مع الطبٌب
المباشر للحالة تلك وهو ٌخرج هو وذلك الضابط من المكتب وٌاخذ سٌارته ومعه كاتب النٌابة
بناء على ماجاء من طلب الطبٌب الى فال له ان الحالة االن هى ترٌد ان تتكلم وبسرعة وترٌد
ان تحكى وهى االن قادرة على الحدٌث وبحالة جٌدة وهو ذلك وكٌل النٌابة ٌقول لذلك الضابط
الذى كان جوراه وهو ٌقود حٌث طرٌق المؤدى الى المستشفى
_ٌطهر ان االمر قرب..فقال له الضابط
_انا حساس ان راح ندخل فى اسالك شابكة وفتش عن المراة والعند سٌادتك شك
_بالتاكٌد واضح ان االمر كدة زى ما بتقول والضحٌة شخصٌة هامة وموضوع سمعة
_وحضرتك الصادق ضحاٌا مش ضحٌة والزوج االول كان برضوا شخصٌة هامة واضح ان
فٌه ان واخواتها
_دا التاثٌر الثقافى بداء ٌطلع اهو وشكلك راح تكون من ضبابط العصور السابقة زى سامى
البرودى وؼٌرهم من شعراء العسكرٌة تعرفهم وال اقولك برضة ابحث عنهم زى ماعلمتك
_منكم نستفٌد رٌس..وحٌن دخل الى حجرتها وكان معهم الطبٌب وهو ٌشرح لهم عن حالتها
التى استقرات وهى من طلبت الحضور وعلى استعداد االن لكالم ووكٌل النٌابة ٌطلب ان ٌكون
هو ومن معه االن بانفراد معها وهى قد جلست فى فراشها وهى بنفس حالتها تلك من اخفاء
الوجه بذلك الشاش وجسدها الذى لم ٌكن به اى خدش ولٌس اصابة وهى من بداءت بالحدٌث
مباشرتنا وهى تقول وهى بكل ثابت واستراسل فى الكالم
_سٌادتك انا راح احكى واقول لحضرتك كل حاجة واعتراؾ مش عارفة انا حكاٌت اول
الحكاٌة مع سٌادتك الفترة ال فات ول كنت فى ؼٌبوبة ..فقال لها وكٌل النٌابة انا سمعت منك
قصة الخٌانة والتعارؾ بزوجك الفتٌل وطرٌقة االرتباط واالشتراك فى اخفاء اوقتل زوجك
السابق هنا قالت له بقوة
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_ال قتل ال فعال انا اشتراكة فى عملٌة االخفاء لكن اقول لسٌادتك دلوقتى كل جاجة.حٌن كنت
اعٌش وهم هذا الحب الحرام الذى كنت فٌه وذلك الزنا الواضح وانا تحت مسمى انى ارملة
بالشرع والقانون والشا فى حٌاتى اال ذلك الزوج وانا اخلص له كازوجة وجدت ما ترٌد
وافتقدت اشٌاء اخرى فى زوجها االول ووجدت مع اخر كما ٌحدث كثٌرا فى هذا الشأن اال ان
الدنٌا انقلبت راسا على عفب حٌن علمت بعودة زوجى االول الى الحٌاة وانه من حقه استراد كل
حق له بالقاتون نظرا النه لم ٌكن مفقود ومرت علٌه الفترة القانٌونٌة لسقوط حق الزواج وكل
هذا انا الاعرفه اال من خالل ماعلمنى وفاهمت من االخر ذلك الزوج الذى اعٌش معه وبعد ان
اواضح لى ان عٌشاتنا هو وانا حرام النه انى انا مشتركة معه فى االمرالنى اعلم فعال انه
زوجى لم ٌموت وقد تعرفت على جثة لٌس جثته ذلك الزواج قبل التصرٌح بالدفن وتم اجراء
اخذ المٌراث وؼٌره واٌضا رؼم الزواج بعد العدة الشرعٌة التى لم نكن فى حاجة لها ؼٌر
قانونٌة االمر وامام الناس وانا اعٌش هذا الوهم وبعد انكشؾ العودة اصبحت انا من ترٌد فعال
اى شا وكل الطرق على التحرٌض بشتاتا الطروق لخالص من زوجى ذلك السابق وكان البد
لى من االختفاء بعٌد حٌث كان ذلك اقتراح زوجى الذى ذهاب بى الى مكان بعٌد حٌث فٌال
على اطراؾ احد المدن الرٌفٌة بعٌدة عن كل العمار وهو ٌوحى لى انها تخص احد االصدقاء
المفربون له وبحكم عمله وحٌن كنت فٌها معطم الوقت وحدى والشا لى ؼٌر الشراب الذى
كنت الاعلم عته شا وكل شا محرم فى بٌتى السابق وحتى المشروبات التى كنت احرمها على
زوحى السابق من كل مباح ومحلل وانا اقرؾ منها .وهو لحبى لم ٌكن الٌاتى بها رؼم حبه
الشدٌد لها اال انه كان ٌمارس ما ٌحب خارج المنزل والٌاتى اال بعد ان تذهاب رابحتها من فمه
وهى كلها شراب شعبى ومعروؾ من التمر وؼٌره حتى السٌحارة الٌدخنها وانا االن اصبحت
مدمنة لشراب والسجابر وكل ماهو حرام حتى احد اللٌالى وهو معى ذلك زوجى فى الحرام
واخذ كلما ٌاتى لى ٌذكرنى بهذا الحرام وبعد االفراط فى الشراب وانا قد تملكنى الرعب النفسا
الذى كان العن من العذاب الجسدى على بعد ما كان ٌظهر لى من جرابم اعتٌال لكل من كان
ٌحاول زوجى السابق التواصل معهم وهذا الزواج ٌظهر لى مدى حبه لى وهو ٌفعل ذلك من
اجلى رؼم انه كان ٌومٌا ٌاتى لى اتصاالت وافتح الهاتؾ والٌرد على احد كنوع من الرعب
وبعد فى تلك اللٌلة وانا احكى له وهو ٌزٌد من رعبى وخوفى هذا لما نحن فٌه من حرام
واالنتقام وحتى الووقع تحت طابلة القانون وهو ٌعرض على الحماٌة واستخدام لبعض قوة من
نفوذ بعض هؤالء من اصحاب السلطة من االصدقاء ولكن كانت الطمامة ان المقابل هو دفع
الثمن من جسدى والتلذذ به وانا اصعق من ذلك العرض واحتداد النقاش بٌنا وذات االهانة وهو
ٌذكرنى بانى امراة سافلة منحطة فراطة فى شرفها ولٌس االمر االن جدٌد على فعال اى شا
وهذا من اجل الحماٌة وحٌنها الاعلم كٌؾ صار الحال حٌث لما احس بالدنٌا من حوالى وحٌن
كنت افتح عٌنى قد وجدت تفسا فى ؼرفة نومى ومع اثنان من الرجال اعرفهم جٌدا من
اصحاب ذلك الزواج لى وهم من التفوذ والسطوة وبالفعل كان دابما ارى الوحشٌة فى عٌون من
ٌرانى دابما وكل االؼرات لى وانا فى حٌاة ذلك الزوج وانا اتعفاؾ عن ذلك واحكى له هذا
الزوج لٌكون حرٌص على وعلى انى زوجته واحمل اسمه والاجد منه اى مباله وكنت بداءت
الشعور بالندم على ما فعلت فى حٌاتى وانا ارى عكس كل عفة كنت فٌها وهو كما لو اصبح
امامى خنزٌر الٌؽار والاى شا ولكن كان ذلك اول العقاب وانا اقنع نفسا بحبه وهو ٌعرؾ
كٌؾ ٌعود بى الى ذلك الحب فى اؼواءالشٌطٌن و انا انجراؾ وراء تلك الحٌاة التى لم اكن كنت
اعٌشها او اعرفها وهى كما لو كانت (تورة) جمبلة المنظر ورابحتها الحلوة ولكن حٌن نفتحها
تجد داخلها قطة مٌتة معفنه وهى تلك حٌاة الشهوة الى ان كان ذلك االمر وانا اجد نفسا ٌمارس
معى الجنس بشكل فذ من اثنان وهم ٌتبدلوا االمرعلى وهم بقوة رؼم عمرهم هذا ولكن
باستخدام تلك االدوٌة وانا الاستطٌع اى مقاومة عٌر الصراخ وشهوتى التى تحرج رؼما عنى
كما ٌحدث لى من كل طروق هى بالفعل اهانة للمراة ولٌست عندنا وفى مجتمعنا وبعد قضاء
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وقت معى الاعرؾ كما مر فٌه وهم فى تفس ذلك الشا ومن تخرج منه شهوته ٌبعد واستمرمع
االخر حتى ٌقوى مرة اخرى وٌعود لى بفعل تلك المنشطات حتى انتهى االمر الاجد نفسا
وحدى بعد خروجهم وهم قد فعلوا بى ماالٌتحمل واهانة مما الاستطع لها وصؾ حتى وصل
االمرالتبول على .اشٌاء حتى التفعل مع اى عاهرة وبعد ان كنت وحدى وابكى بصوت مكتوم
ولما احس اال به وهو معى وانا اتذكر عفة شرفى وزوجى ذلك ذلك الذى كان ٌصونى وٌحعلتى
امٌرة الوصؾ اال ذلك واجد هذا الذى اصبح امامى خنزٌر بل الوصؾ له وهو ٌنطؾ جسدى
وهو بكل بٌرود وحٌن لم اجد شا ؼٌر البصق فى وجه وهو ٌضربنى بالقلم على وجهى
وٌمرمى بى من على الفراش وهو ٌسبنى وٌلعن فى وانا ابكى واصرخ فٌه اٌضا بكل الشتابم
واقول له عن شرفه هذا وشرفى وهو ٌضحك وٌرد بكل برودعلى
_شرؾ اٌه ٌأم شرؾ انتى.كان فٌن لما خاتنى جوزك معى فى االول ودلوقتى وانتى معى فى
الحرام خالص انتى ادمك خٌارٌن ٌا تعٌش هنا وتنسا الدنٌا وال راح ٌتعمل معكى راح ٌتعمل
زى اى وحدة بتدخل بٌت دعارة وتنسا انها تخرج منه او تعٌشا وتعملى كل شا برضا
وتكونى برة فى النور .دا عشن بحبك لسه وراح تكونى بكل حماٌة ساعتها من ال فوق ومحدش
راح ٌقرب منك وانا راح احماٌكى .وبصى انا ماأمن نفسا وراح أمنك..وهو ٌخرج لى الفٌدٌو
المصور لهذا اللقاء الذى لما اتحمل رواٌته وراٌت نفسا وما كان ٌحدث وهو مازال فى عرضه
واٌضا التهدٌد لى وهو قد صور االمر دون ان ٌحس هؤالء من كانوا معى..حتى اؼشا علً
ومن بعدها لما تمر اٌام..اال وكان كل لٌلة ٌتم فعل نفس الشا معى ومع اعمار مختلفة حتى
وصل االمر بااطفال فعال وجنسٌات مختلفة وادٌان اٌضا فى عقاب لى بالفعل لٌس بعده عقاب
وحتى انه تم لى من بعد ذلك عملٌة اجهاض تمنٌت لو ذهابت فٌها حٌاتى ولكن هى ارداة هللا ان
اعٌش واتعذاب اكثر وهو لم ٌرحمنى من هذا وهو ٌمارسا فً اٌضا الجنس رؼم انى مازالت لم
اشفا من بعد او اتعاؾ ودون ان ٌعلم احد ما انا علٌه ؼٌر االستؽالل لمن تمالبه الشهوة فقط
وهو ٌظن انه ٌدخل على عذارء من هؤالء حدٌثى السن..وهى كانت كلما تحكى تزاد فى
االنهٌاراكثر وهى تحاول التمسك كى تكمل اال انها انفجرات فى البكاء وقبل ان ٌطلب وكٌل
النٌابة الطبٌب لمباشرة الحالة اخذت تعود من جدٌد لمواصلة الحوار وهى تضؽط على نفسها
بقوة وٌزاد علٌها التعب حتى ان وكٌل النٌابة من ارد فعال ان تتوقؾ ولكنها اصرت وهى
تتوسل له قبل ان ٌحدث معها شا وهى االهم ترٌد اظهر برابة مظلوم وعودة حقه فى الحٌاة
ورد اعتبره..وامام توسلها هذا توقؾ كل شا وهى تحكى من جدٌد وتسترسل فى الحوار حٌن
اكملت
_وبعد ان زاد على االعٌاء مما انا فٌه كله من اثر االجهاض وممارسة الزٌلة من كل جزء
شرعى وؼٌرشرعى..وهو ٌدخل على وانا اتوسل له ان ٌرحمنى وسافعل ماٌرٌد منى ولن افتح
فمى ..وما كان منه من رد بكل برود على
_ خالص انا الحاجة لى فٌكى بعد ان اخذت ما ارٌد مما كنت مكلؾ به الاخذه من زوحك
ولٌس انتى بالطبع.انما االهم الذى كنتى انتى وسٌلتى له ومن بعد اٌضا التمتع بكى وما حققت
من ورابك تلك الفترة ولكن الٌوم هناك لقاء هام وان اعجب صاحب اللقاء وتم كل شا بعد ان
سمع عنك انك اصبحتى (اٌرم الودس المصرٌن ) وهو ٌعلم بحالتك الصحٌة وذلك النزٌؾ وهو
من عشاق تلك االمور والعن وهو ٌعشق مضاجعة كل من بها من االمراض وحتى الموتى
والرعب الذى احل بى اكثر ونزل بى مع ما انا فٌه وانا اتمنى الموت كل لحظة واعلنه االن
امام ذلك.وهو ٌكمل بعد سمع تلك الكلمة
_فى داهٌة خالص رؼم الاكذب علٌكى كما احبٌتك وباالخص انك لما تحملى وانتى فى عفة
زوجك وتحملى بسهولة من السفح ولكنى افكر فعال فى معالجتك انتى كنزلى.نعم لم اترك لموت
او الؼٌرى..وهو ٌذهاب الٌها وٌقترب من وجها ولكنه ال ٌقباله وهو ٌخلع عنها مالبسها تلك
التى كما هى لٌس علٌها شا..وهو ٌنادى لٌدخل من بالخارج بعد ان فتح قدمٌها وادخل ٌده فى
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عضوها بعنؾ وهى تخرج مالبى بالدماء والتى تنزل بقوة من عضوها على شكل تزٌؾ او
كماٌفض ؼشاء البكارة بعنؾ فى ارٌفاؾ وصعٌد مصر لٌلة الداخلة التى مازال من تلك العاداة
هناك وبعض االمكان الشعبٌة او االن كما فى حاالت االؼتصاب وسجون النساء وؼٌره من
(البٌدرقلبا) الٌدخل فى ذلك الوقت رجل من االثٌراء ذوكرش كبٌر وجسد ضخم مرعب
واجش ..وهى قد دخلت فى شبه ؼٌوبة مما حدث وترى وهو ذلك ٌرى المنظر ذلك المثٌر وهو
ٌتفض علٌها دون اى وعى او تفكٌر كما لو حٌوان لٌفعل ذلك االمر ولما ٌخرج زوجها واال
وهذا فوقها وهو ٌفتح السروال وٌخرج عضوها لٌدخل فٌها .وهو ٌشٌر له بالخروج االن
وبالفعل حٌن تاكد ذلك من حب هذا لمثل هذا الشا وتلك الذة وصل له اٌضا انه ٌضاجع حتى
االموات وؼٌره من كل موت لقلب وعدم الخشٌة والخوؾ وقد خرج وتركه معها لو قت كان
طوٌل فعال..حتى خرج ذلك وهو ٌعلن لزوجها هذا انه ٌرٌد شرابها ومع الجدال فى الحوار
والشد والجذاب وقوة ذلك والتعامل االن فى سوق الرقٌق االبٌض تم الموافقة وبنفوذ هذا وما
اٌضا سٌقدم والشراء هو لالٌام .اما مات او عادت الٌهم المهم ما سٌاتى وهى اصبحت التهتم
االن رؼم ما قد قال لها..وهى لم تحس اال وهى فى شقة فى ؼرفة نوم وحولها طبٌب ومساعدة
له وهى تحس بالعالج وتسمع ماٌقال عن الراحة والؽذاء وتشخٌصً لحالتها تلك من اجهاض
بطرٌقة خطاء وخطر وؼٌره ..وانا لماتشاء ان اجهد نفسا بسمع شا وانا اخلد للنوم واحساس
االمان على االقل ولٌس وانا فى ذلك الفراش ولكن من قبل وهذا الذى كنت اظنه وحش ادمى او
العن وكما ظن ؼٌرى حٌن انفراد بى واصبحنا وحدنا فقط وهو ٌرفعنى اول االمر فوقه بعنؾ
والدماء تسٌل بال توقؾ منى فى نزٌؾ حاد ولكنه همس لى فى حنان وهو ٌؽٌر ضمته تلك
العنٌفة الى شا اخر وحب وشا اتحرامت منه تلك الفترة التى مضات وبل ومن قبلها فى
معاشرة ذلك الزوج الذى كان ٌتعمل معى كما لو كنت خلٌلة اوساقطة او عاهرة ولٌس اى
عاهرة بل من هؤالء ممثالت االفالم االباحٌة وانا استمتع بهذا االمر بعد التعود علٌه شا فى
شا وكما احٌانا تحبه البعض من النساء وحٌن بداءت انتابه لخطورة ذلك الشا كنت قد اصبحت
فٌما وصلت له االن مما حاكٌت ..واالن ذلك التعامل كما لو كنت فى حضن زوجى السابق
وذلك الحنان والحب وهو ٌضع راسا بٌن صدره وٌحاول وقؾ النزٌؾ وهو ٌسنخدم تلك
المالبه التى كان ٌستر بها جسدى وانا فوقه وانا الادرى ما ٌفعل والى اٌن ٌنظر فى كل اركان
الحجرة وكلما احاول رفع راسا لكى اراه ٌجعل راسا فى صدرة وهو ٌحسس على شعرى
وٌرتب على وجهى حتى انى فعال احست بدفاء المشاعر معه ..وهو ٌقول لى
_التخافى ساخرجك من هنا االن ولكن فقط عٌشى معى اللحظة كانى معك بشهوة حتى ٌنتهى
هذا الحٌوان من التصوٌر وٌطمأن لى .وهو ٌفعل او ٌتظاهر انه معى فعال حٌوان وبال اى
رحمة لما انا فٌه..حتى كنت فى ذلك المكان وتحت العالج وانا فى اشد حاالت التعب واالرهقاق
حتى انى لما احس بمن حولى وما انا فٌه ؼٌر كل رعاٌة واحسن ؼذاء وانا اجد نفسا بٌن
احداهن تقوم برعاٌتى وانا اظنها اول االمر مساعدة طبٌب حتى بداءت اتحسن وبسرعة وفى
اول اسبوع لى وبعدها قد تعارفت بتلك التى كانت كاالبدر والمالبكة وعلى االقل تلك هى
رواٌتى لها من هذا المنوال لما تقوم به من خٌر الى االن معى حتى وهى بى فى الحمام من
ؼسل وؼٌره وحٌن بداءت صورتها تضح لى شا فشا وانا احس كما لو انى راٌتها من قبل
وباالخص فى السٌنما او مسرح وهى التختلؾ عن الراقصات بمعنى اوضح حٌن بدانا االقتراب
من بعض ولكن ! لما احس اال باالمان معها وبٌن احضانها وطول ذلك الوقت لما ٌظهر هذا
الرجل ولما اراه..وحٌن كنت بداءت التعافى مع العالج المستمر والمتابعة والرعاٌة منها تلك
واٌضا معها احد النساء الزنجٌات من النوبة وهى خادمتها الخاصة ولم ٌكن على اى ضؽط
طول الوقت من تواجدهم معى اال انى كنت دابما ارٌد تلك الى جوراى الاعرؾ لماذا ؟ رؼم ما
ظهر لى من رٌبة ووجها وقوتها اٌضا اال انى بعد التحرك لى فى المنزل ونحن نجلس انا وهى
وهى تطعمنى وتهتم بتؽذٌتى وبداءنا حواروسرد االحداث وانا اسأل عن ذلك الرجل ولما فعل
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معى ذلك..وكان ردها مختصرونهاى وهى تقول لى بصوت هو اشبه فعال لصوت العوالم ولكن
به االدب فى الحوارمعى
_الرجل ده ال بستألى عنه عدوا الحٌوان ال كان معكى وبٌستؽلك ولسه عوزك ولو عرؾ انك
هنا ومكانك راح ٌجاى بسرعة وٌاخدك فى لحطة حتى لو انتى لسة تعبانه وفٌكى كل االمراض
مش مهم عنده.واظن انتى عارفة كدة بس فٌه اتفاق اختصراا لكالم وتضٌع الوقت هو دا عدوا
لٌنا انا والرجل ال بستألى عنه واظن عدوك كمان وفى فرصة لالنتقام وانتى باالخص وبرضوا
من ؼٌر ماتحفافى او تعٌشا فى رعب واضح انه خالص هو مش دا الحبٌب لكى وال لسة
بتحبٌه وتحبى تروحى وترجعى له..وهنا توقفت هى عن الكالم وانى شاهقت والاعلم كٌؾ جاء
ردى علٌها مسرعا
_ال ارجوكى بس انا راح ٌكون برضوا جسمى التمن و..ولم اكمل وهى تقول لى بكل برود
_لو كان فى استؽالل لجسمك فانتى تحت اٌدانا ومعنا وباالخص الفترة ال فات وفعال فى
حٌوانات زى ال توصؾ لكى اول ماشافتى الرجل بتاعى .فى بجد ناس زٌه والعن بكتٌر
ومصرٌن وبالش نروح بعٌد لٌه مافى افالم اباحٌة مصرٌة وعربٌة بتقلد االجانبً ولوعوزٌن
كلهم تحت اٌدانا.بس ارجع وقولك ماتخافٌش انتى راح تكونى بامان معنا اومعى انا هنا ومفٌش
رجل راح ٌدخل هنا والبٌدخل وحتى حبٌب فلبى .وراح تكملى عالجك وتسردى صحتك ولو
عوزة تسردى كل حاجة راحت منك معكى .بس تساعدنى على عدوك وعدوى اٌه راٌك
والمساعدة مش اى حاجة ملل فى دمؽك دلوقتى.اعتبرنى صحابتك واحكى معى وطلع همك
وجعتك .ومش راح تندمى وردى جمٌل الرجل لكى اال انفذك وراح ٌنقذك وراح ٌرجعلك كل
شا ضاع منك..وهنا قلت لها وانا الاعلم لماذا كانت تلك الكلمة؟ واحساس باالمان لما اسمع
منها رؼم اسلوبها الذى كان ٌرعب اٌضا ومثل اؼواء الشٌطٌن ولكن اصبح االمر الٌفرق معى
فى شا فما سوؾ اخسر اكثر من كل ما اصبحت فٌه االن ووصل له حالى..وانا اقول لها
_كل حاجة حتى لو كان زو..ولم استطع االكمل لما قلت وهى تقوم وتحضتى من الخلؾ وانا
جلسة وتقول لى بكل حنان
_تعالى ارتاحى واحكى وطلعى كل شا وكل صؽٌرة وكبٌرة عشن نلحق نتصرؾ قبل ما ٌجاى
لكى هنا..ومن ثم جلست على الفراش وانا بٌن احضانها وبداءت احكى لها كل شا الى ان
وصلت الى شقتها تلك حتى كان المساء ..وجدت ذلك الرجل ٌدخل علٌنا الؽرفة او هو رجل
اخر شكل اخر فى اواخر االربعٌنات مفتول ومقسم العظالت ذو وجه هادى قوى وهٌبة نعم
نفس الوجه االول الذى راٌته ونفس الجسد لكن بدون كرش وانا الاعلم هل هذا االن تنكرا اما
ماكان سابقا فى اللقاء وهو ٌدخل وٌقبالها قبلة رقٌقة ولما ٌنظر الى او فى عٌنى..وهى تقول
لتنهى ما انا فٌه من شتات عقلى
_دا ال راح ٌنفذك وٌقؾ جانبك واالول كان هو التنكرا مش دلوقتى وقبل اى شا هو انسان
وبٌحترم الست ومش حٌوان بٌجرى وراء رؼبته واوال واخٌرا حبٌبى قلٌى ٌاله احكى معه او
ردى على االسبلة ومتخافٌش زى ما قلت لكى..وهى ترتمى بٌن احضانه بكل حب وحنان
وتداعب فى وجه الذى حٌن بداء فى الكالم وهو بكل اسلوب جمٌل ؼٌر على ماكان من طرٌقته
وصوته اول رواٌته تلك وهو ٌعٌش دور الحٌوان ووجه الذى هو االن علٌه وحٌن كانت ٌده
على ٌدى وعٌنه كانت فى عٌنى..وقد تملكنى الرعب والرعشة وهو كما لوكان انه زوجى االن
ذلك جاء الاخذى لهذا العذاب والعن..وانا اكد اصرخ وضاع صوتى وجدت تفسا انطق اسم
زوجى ذلك السابق دون وعى وانا انظر الٌه وازاد الرعب بً ولما احس بالدنٌا من حوالى اال
وانا افٌق على ٌدهم من جدٌد..وكانت بٌتهم تلك الخادمة النوبٌة التى كنت تسعافتى بطرٌقتها تلك
الصعدٌة وتلك االخرى تهدى فى وهو بكل حنان ٌمسح على راسا وٌقراء اٌات من القران
اسمعها بوضوح وانا تزاد حالتى كلما نظرت له وهو ٌضم راسى الى صدره بحنان ولكنه رعبً
وانا اصرخ له واتوسل ان ٌرحمنى وٌسامحنى او حتى ٌقتلنى ولما تفلح اى ماكان ٌفعلوا معى
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من التهدٌات والطمأنه منهم..حتى كان االتصال بالطبٌب الذى اعطنى مهداء وظل االمر معى
اٌام على تلك الحالة وهو لم ٌحاول ان ٌطهر لى فٌها تلك االٌام او ٌدخل على وهى الى جوراى
وبجانبى وحٌن بداءت اعود الى االستقرار من جدٌد وهى تشرح لى تشخٌص الطبٌب من حالتى
وما اعٌش فٌه بعد سمع هى من قصتى وهى تطمأنى ان هذا حبٌبها هى وروح قلبها وانه ٌعٌش
خارج مصر وجاء فقط لكى ٌحمنى وٌاخذنى معه حارج البالد وابعدى عن هؤالء الوحوش التى
ترٌد نهش لحمى ومنهم هذا الذى زوجها وهو ٌرٌد ان ٌفعل بها مثل مافعل معها هى واكثر وهو
حرم علٌها ان تكون مع حبٌها هذا وتسافر له وتكون معه فى قصة اٌضا تدمع منها العٌن وكٌؾ
ظهر انه لٌس حتى حٌوان وهو منزوعة منه اى من مواصفات االنسان والحٌوان وهى تحكى
لها عن تارٌخه االسود وكٌؾ انه وصل لما هو فٌه من هذا المناصب على حساب كرامته وجثث
االخرٌن وخراب المنازل واخر شا هو نفسه الرخصٌة التى ٌباعها واالخطر وهو شا سوؾ
تكشافه لها االٌام االتٌه ولكن ذلك الذى خافت منه لٌس هنا اال من اجل االنتقام والحرب
والحافقظ على شرؾ تلك التى تعٌش الرعب االكثر وهى مازالت الشا لها اال شرؾ حبٌبها
هذا رؼم انها لم تكن زوجته بعد واٌضا هى لٌست عذراء او سٌكون هو زوجها االول ولكن من
ٌوم حبه هى الشا لها اال ان تحافط على نفسه من اجله ورؼم كل اؼراء اقوى بكثٌر من حب
ذلك واؼراء لٌس كما كان لها هى وهى تخون زوجها بكل سهولة وهى تتحصرا ودموع الندم
تسٌل من عٌنها االن بقوة والقلب الذى ٌتمزق وهى تسمع تلك التى عرض علٌها المالٌن ولٌس
االلفات وجمٌع واقوى واعتى رجال الدولة واالعمال وؼٌرهم من كل مكان وهم فقط ٌتامنوا
ودها وتكون بٌن احضانهم وحتى لو ادارة ان تعٌش وتتزوج هذا الحبٌب وهم ٌعرضوا علٌه
اٌضا كل اؼراء مادى او حتى هى ان تكون فقط ساعات اودقابق بٌن احضانهم هم وهو معها
ولن ٌحس باى شا والذى ٌسعى وراء ذلك وهو الوسٌط ذلك الحٌوان اال انه االحترام وهى
هاربه هنا ومطاردة وتعٌش فى خوؾ اٌضا اال انها الامان لها اال ذلك الحبٌب وانا بٌن احضانها
لما اقول لها اال شا واحد وانا بكل رعب اٌضا علٌها وعلى نفسا اال هو قولى لها
_بس دا جوزى والست تعرؾ جوزها لو كان بٌن الؾ رجل..وهى مازالت تطمأنى وتقول لى
_اوال مع الوقت ال جاى راح تتاكدى ان دا مش جوزك والزم تسرعى عشن نخرج بسرعة من
المزق دا وانتى بتقولى ان جوزاك ظاهر وال واضح دلوفتى ان التسجٌالت ال عند الحٌوان دا
ممكن لما ٌؽلب ٌرسلها لجوزك وهو الوحٌد االعارؾ طرٌقه وٌستؽله علٌكى دا لو ما استؽلش
اى سلطة له معكى واالمر باء واضح وعشن تتاكدى لو دا جوزاك كان على االقل انتفام اوؼٌره
وهو فعال الزم نهاى االمر وتحكى معه وهو مش عوز ٌجاى عشانك وعشن خوفك وصحتك
وهو بٌحارب كل ٌوم عشنى ارجوكى ساعدنى لو عوزة االنتقام واحكى معى انا وبالش حبٌبى
ٌاله اقولى لى كل ال تعرٌفه عن كل مكان للحٌوان دا واى شا حتى لو كان صؽٌر واالمكان ال
بٌحفط فٌه اسراه اكلمى.وبالش تتصورى انك ممكن متعرفٌش عنه اى سر وهنا الاعلم كٌؾ
انطلق لسانى واخذت احكى واتذكر اشٌاء وحكاوى حتى ماكان من تفاخر منه .وكأنى امام احد
قٌادات االمن القومى الذى ٌعرؾ كٌؾ ٌخرج المعلومة من راس من امامه وظل الكالم ٌومان
احكى معها ودون ان ٌظهر حبٌبها هذا وهى كل ٌوم بااسبلة منطقٌة ومقبولة وهى تخرج كل
المعلومات منى بكل سهولة وتلعب على واتر االنتقام وشرفى الضابع وؼٌره مما كان ٌحعلنى
اجاب واتذكر كل االشٌاء حتى التى لما اعرفها وانا اتذكر وهو ماكان ٌحكى حتى وهو نابم كما
ٌفعل وٌحدث مع بعض االزواج..واالكثر حتى ان لم ٌكن هناك رد لشرفى فانى االن انقذ شرفها
هى وهذا الٌقل فٌما ٌقدم من واجب وجمٌل ٌمكن ان ٌكون لها رحمة وتخفٌؾ عما فعلت
وافترافت ومر اسبوع اخر ولما ٌطهر هذا الحبٌب اال وهى تطلب منى االن بعد استرادت
عافٌتى وقادرة على التحرك وهى تتطلب منى الذهاب وبسٌارتها تلك التى كانت امام المنزل
ذلك وهى لكى تطمأنى نزلت معى ولكن لما هى فٌه من قصنها تخافت فى زى خدمتها تلك
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وكنت انا اقود ونحن نذهاب فى تخفا كما لو كن تحت المراقبة كى اصل الى بٌتى القدٌم وقبل
ان ٌتملكنى الرعب والفزع وهى تضمنى وترتب على وقالت لى
_متاخفٌش انتى راح تطلعى بس شقة الكلب دا النه طلع واضح انه لسه ساكن فٌها وبٌعمل كل
صفاقتة المشبهوة ولسة بٌضحك فٌها على كل واحدة على عكسك انتى كان بٌعشرك فى فراش
زوجٌتك انما كمان راح تطلعى وتشوفى بعٌنك اخر حاجة ال انتى راح تنهى بها امره وحٌاته
بس لما تشوفى بعٌنك واهو المفتاح ..وهى تمد لها ٌداها بذلك المفتاح الذى لم ٌتؽٌر ولما تنساه
وقبل اى رد فعل وتلك تكمل لها مسرعة
_ٌاله انقذى شرؾ رجل وبٌت راح ٌتخرب وحدة مش اى وحدة كانت لكى هنا فى البٌت دا
وجارة برضة مشٌت من هنا وهو بٌنسج علٌه شباكه رؼم بعدها اال انها وقعت بس لسة
محصلش حاجة انقذٌها على االقل تخدى ثواب ومتاخفٌش انتى مش لو حدك وراح تكون نهاٌة
مش باٌدك انم راح تسهالى االمر ٌاله مستنٌة اٌه.وهى لم تجد ما تفعل او تقول وهى تتخٌل تلك
الجارة المسكٌنة االن وزجها الذى كان مثل زوجها هى وتلك الجارة الحسناء الطٌبة التى
التعرؾ كٌؾ اوقع بها ولكنها تعلم تلك االلعٌب وهى وقد وقعت بكل سهولة وهى التعرؾ كٌؾ
خرجت من السٌارة وصعدت الدرجات ولم تتذكر ان المنزل به مصعد ولم ترى البواب او اى
احد والسلم الذى لما تحس به وكما طابق حتى كانت امام الباب وهى بها طاقة وقوة ؼرٌبة
وكأنها فى العشرٌنات ولم تكن مرٌضة بعد..وهى تفتح الباب وتندفع الى الداخل بقوة لتجد العن
مشهد وتعرؾ انها االن فى لعنة الخٌانة فعال وهى ترى ما التتحمله امراة على رجل هو
المفروض زوجها وهى ترى فعال رجل ولكن بالفعل هذا الٌستحق الكلمة فهو فعال باع شرفه
فلٌس من الصعب هذا اخر شا تراه االن وهو ٌمارسا فٌه الزٌلة وبمنظر مخزى وعار على
جنسه من الرجال وهو ٌرتدى قمٌص نوم نسابى مثٌر واخر فوقه وهو لالسؾ هذا الذى معه
ماهو اال موظؾ ٌعمل تحت ٌده كان المنظر الٌتحمل وهى تصرخ فٌه
_اها ٌابن الكلب خالص وصل الحال وباءت من حسن لحسنٌة ٌابن الو()..ولم تنهى من الشتابم
اال وكان الذى ٌمارس هذا الزٌلة مع زوجها وهو االخر ذلك الزوج ٌقوم بدور المراة وهو
ٌتفاض ذلك علٌها وٌمسكها بعنؾ وٌأمر زوجها ذلك ان ٌساعده االن لالخذ ما كان ٌحلم به منها
وهو بكل صٌؽة امرا له وقوة فى الكالم وهو ٌقول له
_تعال هنا ٌاله ساعدنى هى اتحرامت على انا وهى فتحه رجلها لكل كلب ٌاله ..وهو بنزع عنها
مالبسها واالخر زوجها هذا ٌساعده وهو بمنظره ذلك وهو بوضع الشوزاز وهى اصبحت
التقوى علٌهم وهو ذلك ٌكتم فمها وٌترك زوجها ٌخلع عنها مالبسها تلك وهو ٌحملها بقوة
وٌذهاب بها الى الفراش وٌجعل زوجها هذا ٌتحكم بجسدها وٌجعلها فى وضع افقى مقلوب حٌث
ٌبداء ذلك معها ممسارسة االمر بهذا الشكل الشاذ وهو ٌدخل علٌها من الخلؾ واصابتها بحرج
لالستخدامها فى هذا الوضع الخطاء لمسارسة الحنس من الخلؾ بطرٌقة االفالم تلك من
االثارة والتعامل عن طرٌق فتحت الشرج ..وزوجها هذا وهو ٌفعل نفس الشا من االمام فٌما
كان ٌحدث معها من المهانة واالهانة وهذا الذل وتلك االمور النى لٌست من االنسانٌة لمراة
وهى بٌنهم حتى حرجت منهم االنثان الشهوة بقوة وانهار فوقها االثنان وانتهى االمر ..وهى
كادت ان تخرج صرختها االن بفوة بعد ترك فمها هذا الذى كان ببن الكتم بالٌد وبٌن التفبٌال
بعنؾ من هذا االخر..ولكنها وجدت االن ذلك الحبٌب والمنفذ لها وهو فوقهم وٌحمل مسدسا وهو
ٌمد لها ٌده من جدٌد وطلب منها باالشارة ارتداء مالبسها تلك وهو ٌحعلها بٌنهم وتحت تهدٌد
السالح..وهو ٌقول وكـأنه مذٌع وهو بكل قوة وثابت فى الكالم
_الجزء من المشهد دا انا باء ال قوبمت بتصوٌره بنفسا وطبعا معى روحى قلبى ال بسبها
وبفضلها وبسبب حٌوانٌك ال ٌتبراء منها اى حٌوان من افعالك ماكنتش راح اوصل لمراتى
الحبٌبة الؽالٌة الخٌانة والاثبت اى حق لى.اها نسٌت اقولك ٌاحبٌتى والٌاخٌانة ان فعالا كان
عندك حق الواحدة ال بتعرؾ جوزه من بٌن الؾ رجل حتى لو خٌانة زٌك بس عشن مانطولش
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فى الموضوع .والدنٌا كلها بتكذبنى وانا بدورعلٌكى وعلى نفسا اول مرجعت من المكٌدة ال
ربنا وحده اراد ان اخرج منها وعلى اتفاها االسباب والقا انسانة تكون جانبى اها ال انتى كنتى
فى احضانها وكل كلمه قالتها لكى كانت صدق .وفعال لما روحت لصحابنا دا عشن ٌساعدنى
فى ان اجدك وهو ٌتبراء وانكر ولعب على وباء ٌبعد كل حاجة تقربنى ان اعرؾ سر ال انا فٌه
واختفاء هواٌتى ونفسا وانتى والطرٌق المسدود فى وجهى والمتاهة ال كنت عاٌش فٌها ولما
خالص قررت ابداء من جدٌد وانسا .ظهر الحٌوان دا عشن ٌاخد اخر امل لى فى الحٌاة
الممثلة او الرقصة المشهورة ال كنتى شك انك تعرفٌها وال حٌوان دا ملحقش ٌحكى معك عنها
او مكنش راح ٌعرفك عنها النها من ضمن افعاله القذرة ال انتى بنفسك شوفتٌها ولحد االن
والمسجلة عنده ومجدش ٌعرؾ طرٌقها ال هو وانا حصلت علٌها واستخدامتها ونفعت معى
وعلى فكرة معى .والفضل ٌرجع لكى طبعا وكل معلومة عرفت اوظافها عشن اجٌب حقى .مش
انت لو حدك بس الذكى وقع فى اللعبة واالن باء نبداء الشو المهم والنهاٌة اوال انا مش راح
اوسخ اٌدى بدماءك .انت فى االول واالخر الشٌطان وبٌؽوى العبد والشٌطان بعد كدة بٌتبراء
من كل ال اؼواىهم.والحتى راح اقتلك انتى كفاٌة ال حصل معكى وانا كفاى على وانا بتفرج
على التسجٌالت دى واخر مشهد واعمل نسخة منهم للنٌابة دا لو حصل وحد طالع منكم من هنا
حى انتم التالتة .بس مش باٌدى انا زى ما قلت اما االهم ان برضة الصدفة وهو جاى عشن
ٌقضى سهرة حمرا مع الجبٌبة لى كا المعتاد .واللٌلة دى كنت موجودة معها وهى بتهون على
عذابى وبتحمنى وبتقؾ جانبً وبعد ما اخلصت لى ورفضت ان تستمر فى الطرٌق دا وهو قبل
اى حاجة كان كشؾ نفسه لها وعوزٌكون القواد لها وطردتة شر طردة اللٌلة دى وبعدها كان
التؽٌر لى ولشكلى ولكل حاجة فى نمط حٌاتى واسلوبى ال هو نفسه لحد اخر وقت ولالن مش
عارفنى وال تذكرنى ومٌعرفش انه كان جالدى.واالهم لما صرفت على دم قلبها وشقابها واكبر
جراحى التجمٌل فى العالم ال بٌؽٌروا مشاهٌر النجوم واشكال اكبر رجال العصابات والتدرٌب
كما لو كان فٌلم لهولٌود وصناعة السٌنما عشن اكون ال قادمك وبرضة عارفتنى لسة فى قلبك.
ونروح تانى فى لعبة لمكتبة عشن نشوؾ بالفعل االمر نجاح ومحدش ٌعارفنى رؼم انى انا
مكنتش عارؾ نفسسا وبجد ٌنجاج االمر وادخل المكتب بكل سهولة واقعد وهو فاكرنى انا
القواد الجدٌد او الطرٌق لها والقا صورتك ادامى وال داربت علٌه اطبقه بكل ثابت واحترافٌة
واقرب منه واكون المستشار له واالكثرهو اقتراحى علٌه فى ال كنتى فٌه وال كان بٌعمله
معكى وهو بنفذ كل حرؾ مش كلمة بقولها باالخص لما لعبت علٌه بوهم قوة رجوع جوزك
وان االستفادة منك االن احسن واهم من اى شا حتى لو على حساب صحتك ٌستفٌد منك اكبر
قدر االٌام دى النك اما تعودى او موتك اال قرب لو بداء االمر ٌنكشؾ وراح ٌكون الموت
باوامر من ال مشؽلٌنه وهو حٌوان وجرى وراء الفكرة ونفذ وكان اوراع انتقام لى رؼم انى
كنت راح اسامح لحبك ال لسة جواى لكن بشعاعة الؽل لما عرفت انك لسه عوز الحرام معه
الكلب دا وعوز تخلصى منى باى شكل وانا اول شا كنت مرعوب علٌكى رؼم كل دلٌل
انكشؾ لى بعد عودتى وانك لكى ٌد فى ال انا فٌه وهو فاكرنى المخلص والصدٌق حتى انه كان
راح اوصل معه لشكل المقزز دا ووٌكون هو الزوجة زى شؽل بتاع االمرٌكان واروبا وحب
باء مقلش علٌه .واالكثر لما كنت وسٌط بنه وبٌن الرجل الحٌوان ال اشترٌكى منه وهو طبعا
بٌحب شؽل الشوزاز دا واالجرام االانسانى ال كان بالحظ معكى لوحدك انتى عشن ٌكون عقب.
واتحملت معى المسكٌنة دى كنٌر وهى واقفه جانبى وخطط ومصارٌؾ وشراء نفوس من مكتبه
وال بٌعمله فى الخلق .وفى االخر نقول انتهى االمر والكالم .اها تحبى تجاى ٌاحبتى والالمنظر
بالش عشن انتى خالص تبوتى ..وهنا كانت ترقع الضحكة وصوت العوالم وهى ترد
_وماله ٌاحبٌى توابة توابة (واهو ان تابت اال()تعرض )معلش فى تؽٌر الكلمة بس دى
المشهورة االٌام دى وكفاٌة على االفالم وٌاله باء كفاٌة كشؾ لمستور
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_مش مهم ماهو محدش راح ٌعرؾ حاجة وحتى لو اتعرؾ انا مٌت خالص ومش عوز ارجع
لحٌاتى كفاى على انتى ٌاقلبى وحبك اها بالمناسبة االفالم دى ال تدٌنك فى اى شا وهى ال
برضة راح تشٌل اللٌلة انت قواد بس زى ما قلت لك نافعت فى حاجات كتٌر ومنها على االقل
تصفٌتاك لو وا قعت واتمسكت بس بتهمات ؼٌر الدعارة النك فعال مجرد قواد بس فى تهمام باء
حدث والحرج ومنها بس تهمة محاولة االؼتٌال ال مراتى اقصدى الخٌانة شاركٌه فٌها بس
مش دى االهم هو باء الوراء اختفابى وقضٌة تخص االمن الوطنى او القومى باالصح ودلوقتى
راح نتقابل فى النٌابة او جهنم وانتى لسة فى عقاب ربنى واعتقد ان فى كتٌر..وهنا اقتراب من
الفراش وهو ٌرمى علٌه بزجاجة وهم كلهم فى رعب..وهى تبكى بحرقة ولم تنزل عٌنها من
علٌه وهو امامه بهذا اللوك وتلك الجذابٌة واالداء السنمابى الرابع وهى التصدق اٌضا ما ٌحدث
ولكن ما تصدقه فعالا انه زوجها زوجها التى التسحق منه االن اى شفاقه وهو ٌجذبها الٌه وهى
تظن انه سٌقتلها االن والؼٌر ذلك رؼم نظرة الحب تلك التى فى عٌنه المحبوسة فٌها
الدموع..وهو ٌقول لها وهو مازال شاهر سالحه فى ووجه االثنان وهم بال اى حركة والقوة
وهم بالفعل منهمكٌن من كل مافعلوا ومماسمعوا والرعب بهم وهم حقٌقتنا جبناء وكل وصؾ
لهم وهم فى حمى مناصبهم ومن حوالهم وهو ٌقربها له وٌقول لها
_كان تفسا ابوسك واحضتك لكن السؾ باءتى واسخة من برة ومن جوه وانا قرفن فعال منك
بعد ماسلمتى نفسك لكالب الشارع دولو شاٌؾ منظرك دلوفتى انتى كنتى الفترة ال فات عوز
تخلصى منى باى شكل عشن تكونى فى حضن الكلب بعد معشارة الرجالة وفضلتى الزٌلة مع
كلب صح .المسدس اهو معكى ودى مٌاة نار شوفى راح تعملى اٌه راح تخلصى منى االول
وهم ٌخلصوا علٌكى وال تخلصى على نفسك وال اخر شا راح تنتقامى لنفسك ..وهو ٌعطٌها
المسدس وهو ٌحرج مسرعا من الحجرة وهو ٌؽلق علٌهم الباب من الخارج..وهو ٌقول لها
_انا برة ومنتظر لوعوز تخالصى على انا فى انتظارك ..وقبل اى حركة وهذا ٌقوم الٌاخذ منها
المسدس وزجها ذلك لم ٌتحرك بعد وهو برعب ..اال وهى تحرج منها الطلقة فى هذا قبل ان
ٌهاجم علٌها الٌسقط وقبل ان ٌنطق ذلك زوجها..وهى تنظر فى عٌنه وهو بداء ان ٌتواسل لها
وهو ٌقول
_ارجوكى حبٌبتى انا راح ا..ولم ٌكمل الكلمة ال وهى تطلق علٌه النار بكل ؼل وهى الترى
اى شا وقد درات بها الدنٌا وهى تقع على الفراش شبه منهماكه ..لتجد ان زوجها هذا ٌنفض
علٌها وهو مازال به الروح النها لم تعرؾ اٌن ذهابت الرصاصة فى جسده او مكان مااطلقت
علٌه النار وقبل ان تتخلص منه..وهو ٌقول لها بضعؾ
_لو فكرة انك راح تعٌشا ٌبوء بتحلمى انا راح اخلٌكى تندمى ..وهوٌقذؾ تلك الزجاجة من
ماء النار الذى كان قد امسك بها قبل اطالق النار الٌفعل بها نفس الشا قبل اى حركة منها لكنه
كان تحرك االخر الذى كانت الطلقة استقرت فى راسه ومات على الفور اماهو كانت الطلقة
استقرات فى ذراعه..وهى حٌنما رش علٌها ماء النار ذلك وهى كان السالح مازال بٌدها وهى
تصرخ والترى شا وهى الطلقات تخرج منها دون ان نعرؾ من قوة ماهى به من االلم لتسقر
معظمها بجسده الذى كان امامها ..وهنا كانت انهٌت الحكاٌة وهى تسكت وٌنطر الجمٌع الى
بعضهم وقبل اؼالق المحاضروقد دخل الطبٌب والمرضات معه واخذ فى اعطابها العالج وهى
كانت مازالت بقوة ولما تتاثر ؼٌر انها اخذت تبكى بشدة واراد وكٌل النابب العام االكتفاء
والخروج من الحجرة لكنها طلبت ىالمواصلة الاخر شا معها واالن وهى تطلب من الوكٌل ان
ٌمد ٌده تحت فراشها ذلك وٌخرج مابه وبسرعة فعل الضابط الشا بمساعدة احد الموضات
واخرج مظروؾ كبٌر الحجم واعطه لوكٌل النٌابة الذى بسرعة فتحه فى حرص وٌنزل الضابط
على االرض الٌلتقط شا وقع من الظرؾ وهو كان فالشة..وكان االمر انتهى من شكل القضٌة
حٌث كٌؾ وصل لها هذا المظروؾ ومن هو زوجها االن واسمه الجدٌد وتلك المراة التى معه
وهى من المفروض معروفة وتحقٌق اخر كٌؾ جاء لها زوجها هذا الى المستشفى ودخل علٌها
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وفى اى وقت بعد ان قالت لهم انه جاء وحلس معها وقت وتحدث وزاد من عذابها اكثر انها لن
تموت واالكثر هو االنتقام انه ٌسماحها فٌكفى ماهى فٌه وماحدث لها وما سٌكون من عذاب قادم
الموت فٌه ارحم بكثٌر وٌوم ان تموت وهو على قٌد الحٌاة ان لم ٌدفنها بٌده على االقل سٌعرؾ
قبرها ولٌس كما هى فعلت به ودفنته بالحى وؼٌره من كل عذاب نفسا بانها االن تعرؾ انه
موجود وحى ٌرزق بهذا المنظر التى تحلم به اى امراة وهى االن التى ستدفن ماباقى لها بالحى
بٌن جدارن السجن لما هى فٌه من جرابم النجاة منها والاى برابة اوتخفٌؾ النه حتى ماسٌتركه
لها هى ادالة تثبت انها مدناة وهو لن ٌصل له احد النها هى الوحٌدة فقط من تعرفه والباقى الذى
انتهى امره ومن قتل نفسه وهو لما ٌظهر لالخرٌن طول مشوار االنتقام اما من معه وهى لما
تعرؾ حتى اسمها وحٌن ان ٌصلوا لها باسمها المشهور فهم االن سٌكون خارج البالد قبل ان
تتحدث هى مع السلطات.وهو ٌشكرها على ماقدمت له من تلك الخٌانة التى ؼٌرت كل حٌاته
وهى من شدة حسرتها وما ترى وتسمع لما تحس من جدٌد بالدنٌا من حولها اال كما اوضح فعال
الطبٌب انها داخلت فى فً ؼٌوبة من ثالث اٌام وحٌن عادت لوعٌها الٌوم وهى تطلب ان تكون
هنا وكان اثبات امرا تلك الؽٌبوبة وكل البرهان من جمٌع الذٌن ٌبشروا حالتها  ..وكان التحقٌق
فى تلك المستندات واالسماء التى اتات بها وامور وصلت بالفعل الى االمن الوطنى ومسس
بسمعة الدولة وشخصٌات كثٌرة وخطٌرة ولكن لم ٌصل احد لذك الزوج وبراءته التى طهرت
وسمعته وسرماحدث له بسبب انه كان ٌحمل اسرار فى عمله وكان المطلوب االطاحة به من
عمله هذا وشرفه ونزهته ولكن اٌن هو االن لكى ٌسترد حقه وكشؾ النقاب لالشٌاء ومن هى
تلك الراقصة او الممثلة التى لم اٌضا ٌعرؾ عنها احد شا او حتى اسمها فى عالم الفن ومتى
وصل وجلس مع تلك زوجته واعطاها تلك المستندات التى تمكن من الحصول علٌها بفضل
دهابا تلك التى معه وتلك الرسالة التى كانت مع الورق لتلك الزوجة وكانت كاالتى (عزتى
الخابنة ان كان هناك امراة سبب لشر فاٌضا هناك امراة سبب لكل خٌر وتؽٌر) واصبح التحقٌق
فى كل مكان لذلك الزوج الملعون وكل مكان ٌخصه ولكن! بال جدوا الن كل شا عندهم االن
وتلك الفالشة التى كان بها اسرار كثٌرا ونساء اخرٌات من كل الطبقات وخٌاتة وماكان فقط
علٌها من وزر فهو هى انها من حملت اللٌلة كلها االن كما ٌقال وهى من تقدمت الى المحكمة
بعد ذلك فى عدة قضاٌا منها الخٌاتة واالشتراك فى شروع قتل الزوج او القتل فعال الختفاء
الجثة االصٌلة فهو االن مٌت بنطر الدولة ولكن الجثة له والوجود له والطرٌق ان كان هنا او
خارج البالد وتهمة ممارسة الزٌلة واخٌرا تهمة القتل المزدوج ولما ٌطهر هذا المشهد االخٌر
لها وهى على حد قولها انها تؽتصب ودفاع عن النفس الن االمر كانت هى بكمل مالبسها وهى
من رات الرزٌلة على زوجها هذا وحتى لو اؼتصب فهى مع زوجها وفى بٌته وهى كانت فى
قفص االتهمام تتمنى ان تموت او ٌحكم علٌها باالعدام وكانت تتمنى ان لو قتلها ذلك زوجها
الحقٌقى الن الموت افصل بكثٌر من العٌش فى عذاب ..وجاء الحكم الذى نزل علٌها مثل
الصاعقة وهو كان مجموع ماعلٌها من اتهمات ٌكون فعال االعدام ولكن! قد حكم علٌها بالسجن
مدى الحٌاة او هى تلك العقوبة التى اكتفت بها المحكمة وهى المؤبد وهى تصرخ فى توسل
لعدالة المحكمة ان تحكم علٌها باالعدام ارحم من ذلك العقاب
النهاٌة ( ..بلسم شادى _مروان الروزى)
..................
كان االن هذا المشهد الذى كان البداٌة لتلك االحداث ولكنه االن هو بالفعل من القصة الحقٌقة
التى تدور احداثها بالفعل وكان سببها تلك القصة التى انتشارت وحققت النحاج وباالخص وهى
تشفا نار كل من قرابها من الذٌن ٌتمزقون من نار الخٌانة وماٌحس به الكثٌرون من العذاب
لمن اصابته تلك اللعنة لعنة الخٌانة الزوجٌة والتى عاش وتعاٌش معها هؤالء الفبة ورؼما ا عنه
او برضه فى كثٌر من كل مكان فى العالم وهو ماكان سبب النحاح واالنتشار والجذاب لما كان
فٌها من عقب والكل ٌلهث وراء متابعتها وشرابها اٌضا ومنهم هؤالء من كان فعال مكوى بتلك
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النار وهو ٌعٌش مع الرضاء باالمر بارداته او بؽٌر ارداته ومع مسكنات ماٌقدم علماء النفس
واالجتماع والباحثٌن فى تلك االمور من التسامح فى ذلك الشا وهو الخٌانة وقدرة الرجال على
التسامح اكثر والقانون ردع فى تلك االمور والتعجٌز لمن التسطٌع ٌده ان ٌقدم على اى خطوة
فى االنتقام حتى من به القوة واٌضا السلطة وهو عاجز المور تختلؾ لكل شخصٌة منهم سواء
اكان قوىا ا او ضعٌؾ واٌضا حتى من تمكن من فعل شا وهو سواء انتقام من زوجته تلك
الخابنة اما باالنفصال وبداء من جدٌد وتؽٌرت حٌاته او من قتل وضاع مستقبله امام كل القوانٌن
بالعالم التى الٌهم فٌه ؼٌر جرٌمة القتل ولٌس عذر الخٌانة حتى فى مصر هنا او ؼٌره من اى
انتقام وتزاٌد تلك االمور فى النساء حٌن تعلم انه الٌكون هناك اى عقب لها من قوى ؼٌر انه
االقرب هو سٌكون السماح فى اخر االمر والقوة والعقاب لهم جعلت االمر ٌسود وبال اى
خوؾ وحتى ان كان موت لهم اوقتل كما ٌحدث احٌانا اصبح الٌهم طالم االهم هو المتعة فى
المؽامرة وراء اللهث فى طرٌق الحرام واٌضا نهاٌة الزوج بشتا الطروق لحٌاته من عقب
اوااللم فى تلذذ لمراة حتى ان انتهت حٌاتها باى شكل وانتقامها اٌضا فى ذلك .ولٌس هذا ضرب
من الخٌال او تعنت ضد المراة ولكن بالفعل هو نتج تلك االبحاث االجتماعٌة فى ذلك الشأن وما
قدم وٌقدم من كل علماء االجتماع والطب النفسا ولٌس كل ثؽرات الحٌاة الزوجٌة واسباب
الخٌانة هو الرجل وحده وما ٌفعل الرجال من كل سبب الن تخون زوجته بالفعل مما وراد فى
تلك القصة واالن فى تلك االحداث هو اثبات ان المراة اٌضا على طول الحٌاة ومنذ بداء الخالق
وهى تاتى باشٌاء اقوى واخطر بكثٌر كما ثبت التارٌخ ذلك وكل دور فى الشر واٌضا فى الخٌر
واكثر وهى تكون سبب السعادة والحسنة التى فى الدنٌا او الجحٌم حتى ان لم ترتكب مثل ذلك
الشا الشنٌع.واالهم ان هناك العقاب الربنى الذى هو كل وقت سوء فى الدنٌا او االخرة..واالن
نعود لتلك االحداث االن ونوع اخر من الخٌانة فى الحٌاة وكان بالفعل الٌختلؾ عن ما وراد فى
تلك القصة السابقة ورؼم انه لم ٌكن هناك اسباب لخٌانة اوشا من ماٌكون سبب لهث الى اللذة
الحرام اال انه فعال كان ذلك االمر هو المؽامرة والمخاطرة فى ؼٌب العقل ونقص االٌمان
والسعى وراء شا .ورؼم انه لما ٌحدث من االمور القوٌة فٌه وشا بسٌط لكن كما ٌقال (ماكبر
النار من ماصؽر الشرار) وما ٌترتب علٌه االمر الذى بالفعل قد اصبح ماضا ومات فى نطرا
صاحبه اال انه فحاء ٌعود وٌظهر وان كان قد انتهى فى وقته وتم العالج له بااى من االشكال
وتم احتواء الموقؾ وان كان وفتها صؽٌر والعقاب له لن ٌكون به قسوة لصؽره او حتى السماح
كما ٌحدث احٌانا حٌن تندم الزوجة مما فعلت وتحس بعذاب الضمٌر وتتعرؾ ولكل (جواد
كبوبة) وكما ٌحدث تلك االٌام كثٌرا وباالخص فى ذلك الجٌل الرابع والتواصل االجتماعى
والخٌانة التى اصبحت عن طرٌقه من التعارؾ ومنهن من تقوق سرٌعا وتعود لحٌاتها او تستمر
حتى تقع لعقاب اخر وهو ذلك من تتواصل معه سواء بالتهدٌد تارة اواالبتزازتارة اخرى او
الثمن من جسدها وؼٌره والنتابج كلها وحدة واخٌرا كشؾ النقاب والسر والنهاٌة بكل االشكال
حتى لو التسماح..واالن كان ذلك المشهد ولكن ما قبل هذا المشهد وحٌث جملة االبٌض واالسود
قدٌما فى افالمنا المصرٌة وهى (انا الماضى )حٌث تفتح االن ابواب الجحٌم لمجرد خطاء كان
وقتها ان تم االعتراؾ به كان ماسٌكون به اهون مما هو االن وتلك النتٌجة لمن لما ٌكون قوى
لالعتراؾ بالخطاء والهروب منه ان ٌدفع الثمن ولٌس اى ثمن ومثل ذلك الذل ..وهى االن تلك
الزوجة وقبل ان نصل الى ذلك المشهد وهذا االن لٌس هو فٌلم او قصة جنسٌة ونحن نرى احد
انواع العقاب وما كان من بداٌة المشهد فى تلك االحداث ..وهى االن تذهاب والٌعلم احد
شعورها ماهو هل خوؾ اوهى تحت التهدٌد لها من ظهور احداث الماضى السابق او الحاضر
المؤلوم اوهذا الجحٌم لتكون االن فى ذلك الذل..ولكن ما كان من قبل ذلك المشهد وما كان من
ذلك الحواروتلك االحداث .قبله بساعات قلٌلة .وكشؾ لماضا والسر الذى كانت تحمله ورعبها
تلك الفترة االخٌرة وهى بعد ان كانت تلك اللٌلة بعد تلك الرسالة التى وصلت لها وهى تذهاب
مسرعة نحو حجرة مكتب زوجها واٌضا هى مشتركه فٌها ولٌس هناك اسرار لها لالعمالها
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المشتركة مع زوحها وهى تقوم بادارتها ومشاركته لها اال هو واسرار عمله التى التحاول
االطالع علٌها او معرفتها اال بالطبع ما تحب ان تعرفه من اسرار زوجها الخاصة كازوجة
وكلها بالفعل كانت مكشوفة لها ..وهى تنسا امر الرسالة وكل ما وصل لها اللٌلة من احداث
وكل شا فى راسها وهى تجلس وترتدى نظراتها وهى تجد نسخ كثٌرة من تلك قصة ابنتها وما
كتبت وهى مرصوة امامها على ذلك المكتب الكبٌر الفاخر .وذلك زوجها وهو ٌضع تلك النسخ
لتبهى باابنته واٌضا لتوزٌعها كاهداٌا وحٌن فتحت اول صفحة وشرعت فى القراءة وهى تنشد
وٌزذاد بها الرعب وٌنزل علٌها الخوؾ والقلق ولكنها الترٌد ان ترك ما بٌدها حتى انتهت منها
فى ساعات قلٌلة وهى لما تكتفى بذلك بال اخذت هاتفها وهى تبحث فٌه على النت كى تاتى
بالقصة المشبه لتلك لكاتب الكبٌر كما علمت ان تلك القصة لالبنتها هى وشاركٌها من وحى تلك
القصة (ال)ولكن قبل البحث قامت وهى بكل قوة وتركٌز رؼم ماهى فٌه من تعب ورعب
وخوؾ اٌضا وكل مامر بها فى ذلك الٌوم وماقبله وتلك الرسالة المرعبة وهى تجد القصة اٌضا
فى تلك المكتبة العمالقة التى هى من دٌكور لذلك المكان واٌضا لعشق زوجها لقراءة وهو من
ذلك الجٌل لكتاب الورقى وعشق جمع الكتب والمكتبات التى كانت ثروة وثراء لمن تكون عنده
حتى لو ضاق به الزمن تباع فى ذلك الوقت كما ٌتعمل الناس فى بٌع الذهب وقت الحاجة او
االشٌاء النفٌسة .وهى تجد الرواٌة بسهلة وباالخص تلك االٌام وزجها ٌخرجها طول الوقت
لتبهى اٌضا بما قدمت ابنته والعمل وطرٌقة الكتابة وؼٌره وهو االقوى فى االنتقام والسراد
لالحداث وبالطبع تلك االبنة وهى تعود لها اال انها لم تكن تفعل لسهولة وجودها االن على النت
وجٌلها هذا اما هى كانت تلك الرواٌة لما تنقطع عن قرابتها لالسبابها هى الخاصة ولٌس حبا ا لها
ولكن كانت المصادفة ان تقرابها بعد ان كان دابما زوجها ٌحكى عنها ولحبه لقراءة وهو ٌدخل
تلك الخاصٌة فى ابنته والتنمٌه لها وبعد ان علم بان لها مواهبة الكتابة واالشتراك مع زمٌل لها
فى عمل مشبه لتلك القصة وهو ٌعلم من ابنته كااب وصدٌق عن كل ما تحب ومع من تتواصل
كارجل متحضر وعصرى وهو اٌضا ٌحافظ علٌها باسواب راقى وتربوى حدٌث ٌلٌق بذلك
العصر وهى تعرض علٌه القصة من النت وهو ٌفجاءها باخراج القصة الورقٌة ومن بعد وهى
تتعلق بمكتبة ابٌها تلك وتجلس فٌها طول وقتها ولٌس حجرتها وكأنها اٌضا شرٌكة فى تلك
الحجرة وهى قد اصبحت ذلك بالفعل واما تلك الزوجة ومن تلك اللحظة وهى لما تنقطع عن
قراءة تلك القصة وقد اصابها ما اصابها من خوؾ وهم وحزن وكل حاالت االلم وهى االن فقط
تفتح اخر صفحات فى تلك القصة وترى ان الكاتب الكبٌر اكتفى باالنهاٌة المحرقة لزوجة فى
شكل خفٌؾ وهى ترى من باعت زوجها من اجله اصبح لٌس برجل وهى فقط ترٌد رد القلم له
فٌما جعلها فعلت من خزى وهى ان تخونه حتى مع الخادم الذى رفض ذلك االمر وخاؾ هللا
وامانة من ٌعمل عنده فى موعظة لها كما جاء فى تلك الفصة والبطل الذى نساها ونسا امرها
وعاش حٌاته فى حب لمن كانت الى جوراه ووقفت الى جانبه وانتهى االمر بشكل هادى ورؼم
ما كان من احداث مثٌرة تظن انها ستنتهى باالدراما وشا اخر اال انها كانت تلك النهاٌة اللطٌفة
والتى هى عكس ماجاء فى قصة ابنتها تلك واالحداث الخفٌفة والبٌسطة فى كتابتها وصؽر حجم
القصة كما هو المتابع تلك االٌام من نمط ما نعٌش ولٌس حجم ماجاء فى قصة الكاتب الكبٌر
الذى كان طبٌعة ذلك الجٌل والكتاب الورقى والنهاٌة واالنتقام البشع الذى هو اقوى من اى
قانون قد تهرب منه كل من تسٌر فى ذلك الطرٌق ومن ٌقراء وتقراء تلك القصة ٌمكن ان تفكر
وٌفكر اكثر من مرة اذ اراد الدخول لهذا العالم وهى بالفعل من ٌقرابها وهو من المكوى بنار
تلك الجرٌمة قد ٌشفا ؼله.وهى قد ازداد بها الرعب والهم اكثر حتى كانت العاشرة صباحا
والبٌت قد امتالء بالضحة التى كانت من ساعات النه الٌوم سوؾ ٌرحل هؤالء االصدقاء البنتها
وهى لما تحس بشا من حولها ولما تصاب باى ارهاق من السهر والقراءة والكل ٌبحث عنها
وزجها بقلق وهو لما ٌجدها الى جوراه بالفراش حتى وصل الٌها وهو ٌجدها منهمك وهى جلسة
على المكتب وبٌن ٌدها مفتوح كثٌر من تلك الكتب التى منها القصة لالبنتها وهى بها مابها من
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رعب وصفر الوجه وعالمات القلق وهو ٌظن هو والجمٌع انه ارهقاق من السهر وهى لما ٌكن
بها اى شا وهى تخرج وتتحدث بكل فوة وثابت مع الجمٌع وكما لو كانت هى قوة من اقترابت
به النهاٌة قٌل الموت وخروج الروح وهى تبرر انها اردات فعال قبل ان ٌرحل الجمٌع ان تقراء
رابعة ابنتها وما كتبت وجذاب الٌها كل من قراءها والمقارنة بٌم فى قصة الكاتب الكبٌر الخالدة
وؼٌره من كل احادٌث المثقفاٌن فى ذلك والكل ٌنجذب الٌها فى ذلك الحوار حتى وهى تذهاب
معهم الى المطار لتودٌعهم جمٌعا وهى من داخلها الشا لها االن اال ان تعرؾ كٌؾ وصلت
ابنتها الى ذلك االمر فى الكتابة وباالخص اسمها الذى ٌسبق شرٌكها هذا وهى فقط االن معهم
الشا اخرؼٌر انها بالفعل ترٌد االنفراد بذلك الشرٌك الذى لن ٌرحل مع الجمٌع لما وصل لها
عن تواجده هنا بفعل اسرته تلك وما جاء من احداث لٌلة امس وؼٌره..وانتهى التودٌع بالفعل
والجمٌع ٌتمنى ان الزٌارة من تلك االم وذلك االب لهم جمٌعا فى مصر بلدهم االصلى والتفاخر
بهم هناك امام كل االهل والمجنمع وهم هنا طول الوقت كل صور وكل لحظة تنقل عٌرموقع
التواصل واالتصال لكل من بمصر وكل مكان لكل االصدقاء لٌروهم وهم هنا فى تلك الضٌافة..
وانتهى االمر بالسفر والكل معهم حتى اخوها وهذا مروان واخته واالهم تلك امه هى مروان
وذلك الرجل الرهٌب بما ٌحمله وجه وشخصٌته تلك وما تحس به من اسرار وهو المدٌرلذلك
المطعم والؽرٌب االنجذاب له من الجمٌع من هؤالء االصدقاء رؼم التعارؾ الذى لما ٌكن اال
تلك االٌام بل اقل بكثٌر وهم فقط لما ٌتعارفوا به االوقات الزٌارة والدعوة لهم فى هذا المطعم
مثل ماحدث معها هى وزوحها اٌضا واالكثر هو اخوها وماترى معه من انجذاب اٌضا وتعلق
ؼرٌب وزوجها اٌضا وابنتها ولكن االمر االن هى ترٌد هذا مروان الذى بالفعل كانت كل
االمور فى ذلك مهٌبة التعلم هو ترتٌب القدراو بالفعل وراءه ٌد فى ذلك حٌن كانت الدعوة االن
لقضاء النهار مع تلك االسرة والتى جرى فٌه بالطبع رٌق اخواها وهو بٌن المقارنة بتلك االم
وابنتها وهو ٌرى فى تلك االم التى التختلؾ عن هؤالء االروبٌات وماٌفعل بهم هنا وهى فى
نظره التقل عنهم فى شا وهى وما وصل له من قصتها ولكن فعال هناك سبب لرفضها وهو
بالفعل قد تعلق بتلك البدر الشامٌة ابنتها وماهى فٌه من شخصٌة وعلم وماجمع عنها واٌضا ابنها
هذا الذى انجذاب له بقوة كما حدث مع الجمٌع وزجها هى اٌضا وشا اخر اهم هو قوة ذلك
الرجل الذى معهم وبٌنهم وشخصٌته تلك القوٌة والجذابه بمنظره هذا الذى وكأنه احد رجال
العصابات المتخفى اورجال االمن حٌن كانت الرواٌة االولى له منهم هى وزجها وسر ماٌحمل
اٌضا مع تلك المراة ام مروان وسرها هى اٌضا تلك االم وماكان من حكاٌتها التى توحى نعم
بالقوة والجبروت اال انه حٌن تراها تحس بسر اخروشا مرٌب وهذا اٌضا كان سبب اخر وهو
تلك االبنة التى ظهر علٌها الحب بقوة لذلك الشرٌك لها وحب حقٌقى ولٌس انجذاب وراء
ؼموض هذا الشرٌك الذى له كل جذابٌة مع الكل وسر ؼموضه الذى جذاب له الجمٌع وحتى
زوجها االن والجمٌع قد احس بتلك االبنة وانه لٌس حب المراهقة وهو حٌن تره فعال ٌصلح
الن ٌكون زوج لها والاى اعتراض فى ذلك علٌه لمناصبه وعمله االعالمى واالكثر وما وصل
للجمٌع من مؤهالته العلمٌة وتخصصه فى علم النتفس والعمل اٌضا بهذا المجال بم تاكد منه
زوجها واخٌها من قبل وهى نفسها وهى تكتشؾ امور واسرار االن بٌنها وبٌنه حٌن كانت
الفرصة للحوار بٌنهم هم االثنان ولكن كان هناك سور ساٌحول بٌن اى ارتباط لها ابنتها به
رؼم فعال االحساس بتعلق زوجها به واخوها ولٌس لالخوها التعلق او الموافقة من اجل ان
ٌكون قرٌب وٌترابط اٌضا بتلك االخت له لكنه بالفعل تاكد انه اهل لكل حب وحب ابنة اخته تلك
والحفاظ علٌها واٌضا هناك نفس الحابل فى طرٌق ذلك االخ مع تلك التى تحرك لها المشاعر
والقلب الذى لٌس علٌه سلطان فى ذلك وكان الحوار الذى كان له كل التمهٌد والتسهٌل من ذلك
الرجل الذى كما لو كان بتوافق وترتٌب واحساس قرٌب انه له معرفة بسرها او سٌكون له اى
ٌد او اى دور وهذا ماتحس به بقوة ولكن هى االن الفرصة بعد ان كان الجمٌع بذلك المطعم
وجو للٌلة االمس مع اختلؾ الوقت وهذا نصؾ النهار االن وذلك الطعام من جدٌد الذى جمع
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بٌن االفطار والؽذاء فى ذلك الوقت من النهار ومن بعده شراب الشٌشة لزوجها واخٌها وهذا
الرجل وتلك االم التى احترامة هؤالء الرجال وهى تحب نفس الشا من شراب تلك االرجٌله
وهى تحترم الموجودٌن وتكتفى بتدخٌن السحابر هى وتلك الزوجة.وزجها واخٌها فى حوار
شٌق مع هذا الرجل الذى بداء االحساس وانه الٌقل عن مروان هذا واٌضا كما لو كان من
علماء االجتماع واخٌها الذى لم ٌنزل نطره عن تلك البدر وابنتها التى اٌضا لما ٌبعد نظرها عن
مروان الذى لما ٌتحدث وهو بتلك الهببة فى صمته .وامه الذى كان حدٌثها القلٌل وتلك ابنتها
اٌضا التى لما تنطق اٌضا وهى نفسها وهى بٌن تصنع القوة وهى تسمع لما ٌدور من حولها
وتتمنى الفرصة كى تجلس مع مروان االن بااى شكل او اخر ولكن كلما وقع نظراها تجد
نظرات من مروان واالكثر وهى ترعد كلما نظرة لذلك الرجل وهى تحس بما احست فى اول
النظر الى مروان وانه زوجها ومع التاكد من قصته وحٌاته تلك انه لٌس هوولكن بعد قراءة
القصة والتى تؽٌر فٌها شكل البطل فهى التشك االن ولكن ماذا نزل بها وما هى فٌه؟ فذلك اٌضا
تحس معه نفس الشا هل ٌمكن ان ٌكون هو ونفس ماحدث اٌضا مع البطل من تؽٌر وهو ذلك
االقراب على االقل لقرب العمر والبلد وهو مصرى وانتهى كل ذلك مما فى راسها .وهى تتنبه
على ووقؾ زوجها وهو ٌستأذن الجمٌع باالنصراؾ لذهاب لمتابعة عمله المتاخر من بداء
الزٌارة فى تلك االٌام والى االن بعد انتصؾ النهار وحٌن ارادة ان تقوم هى وابنتها واخواها
وهى فى حسرة لعدم ماترٌد من لقاء هذا مروان كانت المفاجاء..وام مروان تطلب منه ان ٌبقا
الجمٌع معهم لقضاء الٌوم معهم والخوؾ الن اهم فرد معهم هو ذلك اخوها الذى هو اكثر من
الحارس وكل شا.والرد الذى كان اقوى منه ذلك الزوج انه الخوؾ الن زوجته وابنته سٌكون
بٌن رجال ولٌس اى رجال وهو متاكد من ذلك وسمع وراى من هو مروان وهذا العم االخر
لالبنته واالخ له ابن بلده وسمات العرب ولٌس المصرٌن احتراما لها تلك االم وابنتها النه اصبح
ما بداخله االن انه لٌس صداقة فقط بل سٌكون اكثر ونسب ان صح القول.وهو قد نزل بقلبه حب
مروان فعال وهذا الرحل الذى راى فٌه بخبرته هذا زوجها انه فعال رؼم ما به من اسرار االانه
فعال من االمن هنا كما هو معروؾ ولٌس ذلك سٌكون معرفته صعب علٌه كادبلومسى وهو
الٌشك اٌضا فى مروان ان ٌكون ذلك وبالطبع هذا كلب الحراسة الذى ظن االن انه مجند كما
كان ٌرٌد له من قبل فى حوراه مع اخته .واخٌرا وهو ٌعلن انها سٌدة اعمال وتجلس كثٌرا
ومقابالت .وهناك االعمال التى كان عنها الحدٌث فى االمس وٌمكن ان تطرح االن وهى فرصة
والكل ٌفرح بتلك الدبلومسٌة الرابعة والتى قامت ابنته بتقٌبله ومن ثم زوجته .واالجمل اٌضا ما
كان من تلك الطبٌبة التى قامت بلمسة كانت اروع وهى تقبله كااب بشكل كما فعلت ابنته
وبطرٌقة جعلت الجمٌع فى اعجاب ولٌس ؼٌرة حٌن فعال قامت تلك زوجته بتقبٌلها على ذلك.
قبل ان تفعل تلك االبنة نفس الشا .وهى اٌضا التنسا ما قامت به معها فى عالجها..وخرج هو
وكان دور ذلك الرجل االن الاخالء الجو لما ترٌد وكانما ٌقراء مافى راسها وهو ٌقول لهم
_طبعا اكٌد الهانم نفسها فى حاجة واحدة دلوقتى وهى عاملة كل احترام لسٌادة السفٌر ولٌنا وهو
بالطبع شرب الشٌشة بس طبعا مقٌدة بوضعها وكٌانها االجتماعى مع انه االمر عادى االٌام دى
وموضوة حتى فى بالد العرب ال بتحرم التدخٌن صح ..وهو بكل ابتسامة ومكر فٌما قال
والجمٌع ٌضحك .وهو ٌكمل كالمه
_وكمان مٌس هواٌد بتحب كدة ومروان بس هو االحترام لٌنا وعلى العموم اٌه راٌك قلٌى
الصؽٌرة ال فعال اتمنى من قلبى انا والجمٌع ان تكون بٌنا بنتا التاتٌة وبنتى بعد روحى وعقلى
بدرالشام سهٌلة..وهو ٌضع زراعه علٌها سهٌلة وٌقبلها كا اب ومن ثم ٌرتب على بلسم الذى
نظر الى امها كما لو كان ٌستأذن منها ان ٌفعل معها مثل ما فعل مع ابنته تلك كما اعلن انه اب
لها وكان الرد من هذا اخواها وهو ٌنظر الى امها وهو ٌظهر لها االحترام واالستأذن قبل ان
ٌتكلم فى شا رابع وكان واضح لٌظهر لهم اٌضا التربٌة وهو ٌرد علٌه
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_بالطٌع انت عم واب لها وشرؾ لٌنا برضوا لو كنت االخ لى ول اختى عشن منعرفش سنك
فااخ..فردت تلك االم وهى تبستم ابستامة عرٌضة ومنظرها الذى ٌشبه االن العوالم فى مصر او
العصابات هنا فى اروبا وهى بكل ثابت وتنفس دخان سٌجارتها تلك التى من االنواع االروبٌة
الفاخرة وهى تواجه كالمه الى اخٌاها .ومن ثم النظر الٌها
_ال حبٌبى دا اب بمعنى الكلمة ومش اى اب راح ٌكون لٌك انت وهو ابو اوالدى وحبٌبهم ورح
قلبهم ومعلهم وبرضوا اٌوى انا حبٌبى ..وهى بعٌنها انحسرت الدموع وهى تقوم وتحضنه بحب
شدٌد وتقبال راسه..وهى تكمل لها هى تلك
_واتمنى ان ٌكون لكى اخ وسند زى اخوكى الرجل دا ..وهى تقول ذلك الكالم بالعامٌة
المصرٌة وهو ٌرتب فقط علٌها..وٌكمل
_ها تحبوا تجاى معنا عشن نفرج شرلوك هلمز دا حٌاتنا وبٌتنا ال وراء المطعم ولذق فٌه ٌعانى
هنا مش بعٌد والاخد بنتى والٌة العهد عشن تشوؾ حٌاة بنتى وابنى الدكتور مروان وتعرفى
عمله الحقٌقى قبل ما ٌكون اعالمى ها اٌه راٌك ٌاهانم وال عوزة تقعدى مع مٌس هواٌد
وتشربى شوٌة شاى مصرى او قهوة تركى مع حجر معسل ..وهوٌنظر الٌها وهو ٌحس بما
ترٌد ولكن كان البد من تلك المقدمة وهى لما ترد والرعب ٌزداد بها كلما نظرة له او سمعت
صوته ذلك الذى فعال الٌختلؾ عن طرٌقة مروان وما سمعت من صوته وماسمعت عن
اسلوبه ..وكان رد من تلك الحسناء الطبٌبة التى قالت بكل دالل زاد من انوثتها تلك وهى ترد
باللبنانٌة وؼٌر ما كانت به وهى معها كاطبٌبة واسلوب اطباء مصر رجال ونساء منهم فى
التعامل وما لعبة به على اخٌها كى ٌقع االن فى شابكها تلك وهى بالفعل كما كانه التوافق لما
ترٌد هى وهى االثبات مهما كانت قوة الرجل اٌضا الٌقدرعلى امراة ان ارداة اى شا وهو
المفروض انه من هؤالء الرجال كما عرؾ عنه انه هو من ٌلعب بكل امراة وهو لم ٌقع فى
شباك احد ولكنه االن الحب ومن الحب ما قتل كما ٌقال ومعروؾ وحدث على مر العصور
ووقع اعظم الرجال والقٌادات وكل من سلم للمراة وهى تقول
_داد انت بتقول شرلوك هلمز احنا فى فرنسا ٌعانى ارسٌن لوبٌن ؼراٌم شرلو ومش اى ؼراٌم
بل الؽرٌم الحبٌب لبعضهم فى مؽامرات المؤلفٌن الكبار وٌعانى مش هو لوحده ال بٌعرؾ
ٌواصل السرار طالم شرلوك وفٌه ارسٌن وال فى شك..وهى تنطر الى اخٌها بخبث ومعانى
مابٌن السطور ولعب على المكشوؾ لهم..اما هى زاد بها الرعب وتلك االم تنهى االمر وهى
تقول بالبنبانٌة
_انا جاى معكم واٌه راى وحش الضٌعة معنا والتحب تكون مع اخنك هنا وعلى العموم مروان
موجود معها لكن شوؾ ٌاوحش الضٌعة ..فرد ذلك الرجل
_الضٌعة فى لبنان والشام لكن قولى وحش الحارة وحش الجبال وعلى فكرة برضوا الحارة فى
الشام ولبنان والجبال برضوا..وهم ٌلعبوا به االن بعد ان قام الجمٌع للتحرك وهى لم تتحرك من
مكانها وابنتاتها التى تتمنى ان ٌكون معها ذلك الحبٌب الذى اٌضا قام وانصراؾ .وذلك الرجل
ٌقول لتلك االبنة حٌن كانت تلك االم تاخذ تلك الزوجة من مقعدها هذا وتقوم بها .وهى تنادى
على ابنها ان ٌذهاب بها الى مكان بعٌد حتى لتكون فى مجال لرواٌة من اى احد رؼم ان شراب
الشٌشة موضوة كما اعاد ذلك الرجل تلك الجملة..وهى تقول له ان ٌحضر لها مع الشٌشة الشاى
الذى ٌكون اقضل مع الحجر بكل عامٌة وٌقوم معها بدور هذا الرحل المدٌر االن ومن ثم ٌذهاب
الٌهم وهى تقطع كل شك على اخٌها الذى الٌهتم االن بها هو ٌرٌد الذهاب وراء تلك الحبٌبة
االن وباالخص بعد ماقالت وٌرى ما لدٌها كما ظن االن انه شرلوك هلمزاو اى شا االن بنفسه
واٌضا الخوؾ علٌها تلك االخت وما اثبت له هى من قوتها .واٌضا لٌكون مع ابنتها حبٌبة القلب
الذى ٌعرؾ اٌضا انها ترٌد ان تكون مع هذا الحبٌب االن ولكن! ماقالت االم قطع اٌضا الشك
عند تلك االبنة التى اواضح لها الجمٌع انها االفضل لها ان تكون بصحبة ذاك العم اواالب فى
امورعادٌة وشكل طبٌعى..وذلك الرجل ٌساأذتها من جدٌد وتلك االبنة تنظر لها وتنتظار
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موافقتها بكل احترام وهى تقوم والول مرة وتنطق وتقول لها وهى بكل صوت واهن وارهقاق
ظاهرعلٌها انتى مع خالك وعمك واختك واهلك المصرٌن والعرب وهى تسٌر خلؾ مروان
الذى لما ٌنظر لها او ٌنتظرها او ٌنظر الاحد منهم
...........
وحٌن اصبحت وحدها وهى تجد الشٌشة المصرى وامامها كوب الشاى وهى فى ركن شرقى
والاحد حولها اومعها وهى ترتشؾ من كوب الشاى المصرى وشراب الشٌشة باعمق وكأنها
تخرج همها كما ٌفعل الرجال حٌن ذلك وهوٌهرب من همومه ان كان من اصحاب ذلك المزج
من الشٌشة .وهى تبحث االن عنه وقد ظنت انه فعال انصراؾ لهم بعد ان جعل االصطاؾ ٌنزل
لها االشٌاء ومتابعة ماتطلب والاحد ٌكون حولها االحٌن ان ترٌد شا وهى قد اصابه الحزن
اكثر لما لم تحلق ما ترٌد.وحٌن كانت ساتنزل بها من الجدٌد تلك االفكار وٌضٌع مابراسها من
كالم اعدت له كى تحكى فٌه معه هو وقبل اى شا وجدته ٌجلس امامها وهى التعرؾ كما
مضا علٌها من وقت حٌث كان اٌضا امامه كوب شاى وٌدخن الشٌشة التى التعلم اٌن اتات .او
هو متى جلس امامها لما هى فٌه وهو ٌنظر لها باابتسامة ووجه هادى وكل حنان ادخل علٌها
الهدوء النسبى لما هى فٌه االن من حالتها تلك وهو ٌضع ٌده على ٌداها بكل حب اخوى كما
احست من نظراته تلك وهو ٌقول لها
_ ها دلوقتى قبل اى حوار بٌنا الزم تعرفى او تحسى انى انا راح اكون لكى حاجة من ثالث
وكلها برهان وادالة على صدق ما اقول وتطمانى لى وهو اما ان اكون اخوكى مثل اخوكى ذلك
الرحل فعال وهذا ماسوؾ ٌثبت الوقت وجودى الى جوراك او المعالج الذى اٌضا الٌبوح بسر
مرٌضه كما هو معروؾ فى العالم اجمع لما ٌقسم علٌه الطبٌب واخٌرا الصدٌق الصدوق
وعلٌكى ان تختارى انتى ولكن فى جمٌع االحوال لن اتخلى عنك واول االثبات لكالمى لذلك
وقبل اختٌارك لطرٌفة التواصل لما تحبى وتبدابى معى كالمك وكلهم انا سوؾ اقوم به معك من
الثالثة وكى نبداء على وضوح نبداء بالصدٌق ولٌس اى صدٌق حٌث ما اجمل الصداقة النظٌفة
بٌن رجل وامراة ولٌس بم هو مفهوم من ذلك على مدار الزمان او هنا فى اروبا وكل دول
الؽرب ولٌس كما هو حال تلك مواقع التواصل التى معظمها مبنى على كذب وخداع وتحمٌل
ولكن! لكل قاعدة شوزازوهو ما اصبح بٌنى وبٌن ابناتك من عمل وٌمكن ان ٌكون اكثر كما
اصبح واضح لكى مما بٌن السطور واٌضا هؤالء االصدقاء من راٌتى بعٌنك وما اٌضا قد تم
الرابط بٌنهم وصدق المشاعر والتعلٌق فى ذلك النه االحساس الصادق وماتحسا به انتى
وداخلك من هذا الشا .هل اكمل ..وهى قد اصابها بعض من الراحة واالحساس بالهدوء ونزلت
بها السكٌنة وهى تسمع ذلك منه..وهى تشٌر له براسها ان ٌكمل وهى من امسكت االن بٌده بفوة
وحب كمان ٌستنجد وٌتعلق بطوق نجاة وهو ٌبتسام لها وهو بذلك الهدوء والقوة التى على وجه
وهو ٌقول
_نبداء بالصدٌق وماٌثبت الصداقة بٌنا ولٌس لنزول الخوؾ من جدٌد علٌكى الولكن هو تحفٌز
لكى كى تخرجى ما عندك ومعك من اجل المساعدة كا اخ وطبٌب وصدٌق واعلمى انه الٌذهب
احد لطبٌب وهو بالفعل مرٌض وٌكذب علٌه النه فى احتٌاج للتشخٌص الصحٌح فلن ٌكذب
وكذلك االمر مع الطبٌب النفسا او المعالج النه اٌضا ٌرٌد العالج .اما انى انا كاصدٌق فانا
اعرفك جٌدا واعرؾ حالتك ولٌس ما عندك من اسرار ولكن كى الٌنزل بكى الرعب من جدٌد
فان االمر هو نحلٌل نفسا الاكثر وانتى من كشؾ حالتك لى وهو انى ذلك الصدٌق لكى من
صفحة التواصل التى تتعاملى معى من خاللها واسمك هذا المستعار لصفحتك تلك التى انتى وانا
نتواصل علٌها من فترة وهى من اول التعارؾ با ابنتك وباالخص حٌن بدابنا الكتابة فى تلك
القصة التى انتى اٌضا تقرابٌها من اول كلمة بدانا بها وكل مانكنب ونؽٌر ونعٌد الصٌاؼة لحظة
بلحظة وكأنك تشاركى فٌها ولٌس كما تقولى انك سهرتى علٌها.واالكثر ان معظم االفكار
واالحداث انتى من كان لها الفضل والسبب وذلك االخراج ..وهنا كادت تصاعق من هول ما
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تسمع وكادت ان ٌؽشى علٌها لوال قوته فى التعامل معها وهو ٌضؽط على ٌداها وٌعطعى لها
االمان وٌدخل الٌها الحب وهو ٌكمل لها
_اوعى تخافى معى انا زى ما قلت لكى الطبٌب ال بٌحافظ على االسرار واالهم سرك الواضح
ال بس من خالل التواصل كان ظاهر لى وال اى برضوا حد بس كل ما كان بٌنا من تواصل هو
سر النه بٌنا على الخاص واقسم انه لما ٌطلع علٌه احد .بس هو وضوح السر وهو متعلق
بالخٌانة ظاهر زى ماعلماء االجتماع والنفس اثباتوا ان الخٌانة لها اعراض ومعالم وبتكون
مكشوفة وكثٌرا من االزواج او المحطٌن بٌعرفها ومش زى ما كثٌر من الزوجات بتكون فاهمة
وانها بتخدع ازوجها وانتى اول من كشؾ نفسك فى كالمك معى وانتى داٌما تكلمنى وتتواصلى
معى وتكلمى عن الخٌانة ولعبة القا التهمة فى الخٌانة على االزواج وؼٌره من التبرارت ال
بتعملها الزوجات فى ذلك الشأن وهى بتحس بالذنب والقا التهمة على الزوج عشن هى حساسه
بال بٌتعامل معها من شرٌكها فى الخٌانة واالكثر برضوا هو بنتك وهى ال كانت بتحط وتكتب
اخطر الجمل والمواقؾ ولٌس انا وانا فقط اساعدها باالفكار التى كنتى انتى االحٌاء والوحى لها
وهى بنتك كما لو انها تحمل ذنب لٌس لها ٌد فٌه او تعرؾ عنك شا واخٌرا وقبل ان تذهبى
بخوفك وافكارك اوضح لكى شا وهو انكى بحالتك تلك انتى قد تكونى اعترافتى لؽٌرى .نعم
بما فٌكى اثناء ؼٌوبة او مع طبٌب ومنهم اختى وانتى فى حالتك ولكن اقسم انها لم تقول او
تتحدث الن االثبات انك تعانى من االلم لٌس تلك االٌام وقد تكونى مرات على اى طبٌب او فى
اى حالة وذلك صدق ما اقول ان احد قد سمع منك وافش سرك وان لما ٌكن ومازالتى خابفة
منى انا فٌما اتحدثت االن ولكن لكى نبداء بمصداقٌة وشافٌة وٌكون داخلك صادق وانتى تحكى
وتخرجى كل همك ولالمانة ٌمكن ان تكونى تحدثتى الى زوجك نفسه فى اى وقت وباالخص
اثناء النوم كما ٌحدث مع كثٌر ولٌس الرجال فقط انما هو االمر مع كل من ٌكون مرهق متعب
من عناء ٌوم او بحالة مثل حالتك والعقل البطن الذى ٌظهر كل مابداخله اثناء النوم وممكن
لحجم ما اقترافتى من ذنب وماهو ٌقدره ذلك الزوج من حبك وحب ابنته وبٌته وهو ٌساعدك
وٌقؾ الى جوراك وٌعالجك اٌضا دون ان تحسا حتى لو عن طرٌقى انا اٌضا واستخدامى دون
ان اشعر وهذا وكل ما احكى وراد واالهم هو ما ٌتوقؾ علٌكى وعلى مافعلتى واالن هل بعد ما
قلت ترٌدى االستمرار واخرج ما بكى ونظرة ما تحسا به لى من انى ذلك الزوج ومن خوؾ
القصة التى ترعبك ومن قبلها فصة الكاتب الكبٌر وكل شا لٌس هو انى اعرؾ او ابحث وراء
حٌاتك او انى اقراء االفكار ولكن فقط هو انتى واذ قامتى االن بفتح تلك صفحتك التى الٌعرفها
احد ؼٌرك او انتى اٌضا التعرفى ان كانت لكى او قامتى بعملها كما فى حاالت ازدواج
الشخصٌة وانا الاعتقد انك وصلتى لتلك الحالة وستجدى كل ما اقول هو ما انتى ارسلتى لى به
لعل ان تتاكدى اٌضا من اول لحظة انى معالج ولٌس اعالمى وانتى ماكان وحده ٌعرؾ من انا.
وانتى تبحثى عنى وعن عملى وانى ادرس بالجامعة وحتى قصة حٌاتى تلك التى وصلت لكى
وانا بالفعل لم اكن اعرفك.واالكثر هو ذلك الذى رابط بٌنى وبٌنك من حب اصبح محرم بكل
الطروق االن والنى وقتها اذ لم اكن اتعامل مع احد من الجمٌع اال كاعم فقط اواب لما بى من
احساس بسبب امى تلك وكرها ألى امراة اال ماحدث بٌنا انا وانتى وصدق المشاعر وكل تاكٌد
اوالا منك انتى وانتى تكشفى لى كثٌرا من حٌاتك وكما قلت لكى كله عندك انتى على الخاص
وبالطبع لو هناك تلعب الٌكون بسهولة لمسح اواضافة اال من خاللك انتى وتاكٌدى من ذلك.
ولكى اكون صادق كانت صدمتى االكثر انى حٌن اعلم انكى ام اؼلى صدٌفة لى وشارٌكى اٌضا
وانا احاول جهدا البعد عنها وقد اصابنى ما اصابنى بسببك اٌضا ولكن االن اصبح االمر ٌحتلؾ
على االقل كاطبٌب او معالج لكى وٌرٌد مساعدتك ولٌس للطبٌب ان ٌشكى ما به لمرٌض ٌرٌد
المساعدة .واالن كما قلت الزالة الخوؾ افتحى هاتفك لترى حتى ان رسابلك كانت تكتب بكل
هدوء وتمهل ولٌس حتى بها اى اخطاء امالبٌة كما ٌحدث مع السرعة والكتابة من الهاتؾ كما
هو الحال طول الوقت وهى لكى تأكٌدى بنفسك .او اسمع منكى تعلٌق وان كان هناك رد منك
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اعرؾ ان قد نجاح االن جزء من العالج وذلك لما تحدثت معكى فٌه بقوة وكل ماٌنزل على
النفس بصدامة وما كان سبب ان تحساسى انى زوجك حٌن رواٌتى وانا اٌضا وانا اركى ولكنى
كنت مستعد لحتواء الصدامة.ها ماهو ردك االن؟ اما انتهى كل شا وتفضلى ان تعٌشا بااللمك
وهو ٌصمت وٌنظر لها وهى قد عادت الى الخلؾ وهى بكل قوة وتمسك وهى تنظر له ..ومن
ثم تكلمت بعد فترة صامت لدقٌقة وهى كأن لم ٌكن بها اى شا من تعب او رعب وهى تقول له
وهى بكل جبروت وقد انشراحت.نفسه لما ٌسمع منها ومن اسلوبها ذلك الذى ٌثبت انها من
االقوٌاء حتى االن وهى تقول له
_عوز اشرب قهوة مضبوط وحجر معسل تانى ..وهو لم ٌعقب وقام من امامها وهو ٌذهاب لكى
ٌطلب لها ماترٌد وتركها مع تفسها هذه الدفابق كى تتاكد مما قال او اى شا بنفسها  ..وحٌن
عاد وكان خلفه من ٌاتى بالطلبات من هذا االصطاؾ وهم ٌنصرفوا دون اى تعلٌق ..قالت له
_ٌعانى دلوقتى انت الحبٌب مع جمع ماذكرت لى ممن تكون لى ..وهى بكل ثابت .وهو قد
امسك بٌدها وفال لها بكل حب
_حبٌب صدٌق اخ الٌهم لى النى فعال احس انك بحاجة كبٌرة للعالج او اكثر وقد ٌمكن ان
ٌكون هناك اخطر علٌكى من المرض االن ..فقالت له وهى مازالت بتلك القوة
_خالص احكى انت النك واضح انك عارؾ كل حاجه عنى او انا ذكرت لك وانا فى ؼٌر
واعى او اى ما قلت انت لى االن..فترك ٌداها وهو ٌنظر لها وعٌنه تلك النى ظهرت كما لو
كان احد رجال االمن حٌن ٌتحول من اللٌن مع من ٌحقق الى الوجه االخر لكى ٌبداء فى
استعمال القوة بعد فشل اسلوب الذوق..وهو ٌقول لها
_انا كالمى واضح معكى وقلت لكى انا الاعرؾ اال ماكنتى تحكى وترسل لى وقلت لكى افتحى
لترى انتى بنفسك واٌضا لما تصلى الى مرض نفسا كما قلت لكى ولكن! ماعندك هو فقط عقدة
ذنب ورعب وكله ظهر فعال بسبب تلك القصة التى كما لوكانت القشة التى فسمت ظهر البعٌر
والتى اراد الموالى لتخرج لكشؾ سرا ما ان ارادتى ان تجكى افعالى وان لما تحبى اترك االن
وكأن لم ٌكن هناك اى شا وحتى مابٌنا انتهى والؼبار علٌكى النك فعال مع معالج وصدٌق ٌكتم
السر على االقل من اجل ابنتك وسكت وهو بذلك الجمود وتؽٌر والوجه وهو ٌشرب الشٌشة
وٌنفث دخانها وهى من ذلك الشراب المصرى ولٌس من تلك االنواع بطعم الفاكهه وهى اٌضا
نفس الشا وهى تنفث اٌضا الدخان وقالت له
_فعال انا لست مرٌضة وكل ماقلت صحٌح واعرؾ ما كتبت لك وكل شا حتى حبك الذى فعالا
الاعرؾ ان كان صدق او مرض او بالبلدى طفسة المراة بداءت وسارة فى طرٌق الخطٌبة
رؼم انها لما ٌؤثر فى حقها زواجها سواء هذا او السابق ولكن انا الاعرؾ كٌؾ ٌمكنك انت
اوؼٌرك او اى احد مساعدتى وكٌؾ ٌكون قد عارؾ زوجى بأمرى ولم ٌؤذنى او ٌفعل معى
شا الى االن والاعرؾ ما ابداء به وهل هناك مخرج؟ وهى تسكت وتتنظر منه الرد وقد عادت
الى حالتها السابقة وهى ترتعش ولتجد ما تخرج فٌه ما بها اال تلك الشٌشة وارتشؾ القوة التى
امامها..وهو ٌرد علٌه وقد عاد الى ماكان علٌه كاطبٌب االن وصدٌق وهو ٌقول لها
_احكى ال عندك عشن اول حاجة نحد حجم ال عملتٌه ونعرؾ اوال رد فعل جوزك اٌه او ان
ممكن فعال ان ماٌعرفش او االهم ال ممكن ٌتعالج فى االمر او الشا المترتب على ال عندك
بس ٌارٌت فعال تقولى كل شا صؽٌر وكبٌر ومش راح اقولك الحقٌقة اوكالم تبرٌر لنفسك انتى
وانك مظلومة او ؼٌره عشن نعرؾ نتعامل مع االمر وعلى االقل لو عالجك انتى اتفضلى .وال
تحبى نروح العٌادة هى مش بعٌد عن هنا..ولما ٌكمل وهى تعطى له هاتفها وهو على تلك
الرسالة وتفول له
_انا مش عارفة ابداء ازاى وعشن تتأكد انى مش راح اكدب علٌكى وانا محتاج لك وعوزة
الفرصة دى عشن استنجد وتنفذنى لصادق انى حساسه معك ونحوك بشا قوى من اول
ماعرفتك بس المهم تعدى المحنة دى وٌكون االمر ماٌكون واالهم انا واثقة فٌك بجد..وهى
69

هى

الكاتب اشرف المهندس

تعطى له الهاتؾ وهو ٌقراء الرسالة وٌصمت االن وٌسود صمت بٌنهم وهم ٌشربوا االن
الشٌشة بقوة والقلق الذى نزل علٌهم االثنان ولٌس هى وحدها وحٌن عاد الحدٌث بٌنهم من جدٌد
وهو ٌقول لها
_كدة الموضوع كبٌر اوى وخطٌر ومش اى حاجة بل ممكن ٌكون بس .اقول اٌه ورسالة زى
دى من رقم لرجال اعمال اروبى ولسة بتعرفٌه من ٌوم امس حسب ماهو هنا ال االمر خطٌر.
اتفضلى باء اتكلمى االن بس مش مع الطبٌب او الصدٌق اوحتى الحبٌب انما االخ او االهم
محامى ..فقالت له بدون اى انتظار فى الرد
_محامى بس الزم تكون مؤمن على االقل برابتى
_اسمع عشن نعرؾ نحدد الن فعال االمر خطٌر اٌه الحكاٌة والقصة
_القصة باختصرشدٌد ال هى الجزء االول من القصة ال كتبتها انت وبنتى لحد التعارؾ والحب
الحرام.وقبل ما اكمل عشن اثبت اهم شا وهو المس بشرؾ زوجى السابق انا راح احلؾ واقسم
االن على االقل كامحامى لى عشن ٌصدق برابتى وهى تخرج من حقبته تلك مصحؾ متوسط
الحجم ..وهى تكمل له
_واعتقد دلوقتى انت عارؾ القسم على المصحؾ وعقبة الحنث فٌه ولٌس كما ٌقال (وهو قالوا
لحرمى احلؾ فقال جاء لك الفرج) واخذت تقسم وهى نقول له انه طاهرة االن كى تقسم على
المصحؾ .وهى تقول له بعد القسم
_انى لم امس شرؾ زوجى السابق ولم اشتراك فى اى جرٌمة وانى حٌن كنت اضعاؾ واكد
اسلم نفسا لذلك العشٌق كانت ٌحدث ما ٌمنع هذا االمر من امور تحدث من هللا للحفاظ على
شرؾ ذلك الرجل الذى أأتمنى على شرفه.وحتى وهو ٌاتى لى فى بٌتى وعش الزوجٌه ونعم
للصدق كشؾ جسدى كما جاء فى القصة وراى مالم ٌرى زوجى وخروجى معه والتنزه وكل ما
كان من امور.اال انه لم ٌمس منى شعرة اما احٌانا الخوؾ منى لما افعل او لطروؾ كما قلت لك
هى من قدر هللا لمانع هذا الشا .والتى فى اولها حٌن دخل منزلى لالول مرة وكاد ٌمارس معى
الخطٌبة فى لحظة ضعؾ واستهترار منى بعد ما كان من تعارؾ بٌنا كما حدث فى القصة
وؼٌره مما هو معروؾ فى تلك االمور وانا اجد عالمة تنذر بشر ما افعل وهو ٌكشؾ كل
جسدى وكاد ان ٌدخل على بعد ان رمى بى على الفراش .وهو ٌخلع عنى ما ارتدى وحٌن كان
سٌدخل على وٌعشرنى.كان ٌنزل منى دماء الحابض فجاء ولكن بقوة جعلتنى افٌق واتنبه ورؼم
انه كان الٌهتم بذلك واراد من شدة من نحن فٌه من شهوة ان ٌفعل بى االمر وانا انبه لخوفى
علٌه كاحبٌب لى ومن خطورة االمر الذى فى نفس الٌوم وبعده اخذ ٌلح على ان ٌفعل وهو
ٌحصن نفسه بذلك الواقى ولكنى بالفعل كنت متعابة ولن اتحمل وانا اصبره واصبر لهٌبه ذلك
ببعض مما ٌفعل العشق من قبالت واحضان وؼٌره حتى تخرج شهوته وٌرتاح وٌهداء وانا اطن
انه الحبٌب .وفى النهاٌة كنت اعٌش عذاب الضمٌر وما افعل وكلما كنت ارٌد انهاء حٌاتى
الزوجٌة او االعتراؾ ٌتؽٌر معى االمر وانا ازاد لهٌب الشوق وامارس بقوة الجنس مع هذا
زوجى واتى باشٌاء لم تكن معهودة بٌنا فى حٌاتنا تلك وهو كان ٌشعر بكل تؽٌر بى وما كان
ٌثبت دابما من حبه وهو ٌحس بكل شا فى حٌاتى واالهم انه كان رجل تقا صالح بسٌط ذو
مناصب ودابما ما كان الٌحكى معى عن اى شا فى حٌاته العملٌة وانا ال اعرؾ ماهى الى
ٌومى هذا عمله وماذا ٌعمل ؟ وانا بالفعل قبل ان اتعارؾ علٌه ذلك الرجل الاهتم به او باى اى
شا له فى حٌاته الخاصة من اهل او عمل .ؼٌر ما اهتم به من مسلتزمات فقط له .ولم ٌكن
هناك اصداقاء اواحد ٌدخل علٌنا اوزٌارات كل ماجاء بالقصة حتى الشراب والتدخٌن وبكل
صدق هو لما ٌؤثر معى فى شا حتى تربٌة اخى هذا ورؼم انه اخ فى الرضاعة اال انه كان هو
االهل فقط لنا ومن قبل اخته التى مات مبكرا وتركت لنا هذا االخ الذى سافر بعد الثانوٌة لبحث
عن فرصة عمل الى اروبا فى تلك الهجرة الؽٌر شرعٌة واعمال الشباب رؼم انه اٌضا كان
الٌنقصه اى شا وانا لٌس لى اهل من االصل بمصر النى من اصوال تركٌه وكل اوراقى الى
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االن كاذلك .كما فى قصة (ال)اٌضا وتزوجت وانا صؽٌرة فى اخر سنة لى فى الثاٌوٌة عن
طرٌق اوالد الحالل وكان هو سبب لى ان انجاح وبتفوق وانا رؼم انه عرض على استكمال
دراستى وحتى لو كلٌة ومجرد انتساب وهو ٌعشق العلم ولم ٌكن فى ذلك له اى انٌانة معى وفى.
وانا من رفضت وفضلت البٌت على التعلٌم .وحٌن كان ذلك فى طرٌقى والاعرؾ كٌؾ
انجذبت له ولمنظره واالختلؾ لكل شا وانا لم اكن قد راٌت اى رجل من قبل او راٌت
والاعرؾ ماذا حدث لى؟ وكٌؾ ذهابت فى هذا الطرٌق؟وانا كل ٌوم انجذب اكثر او انخدع وانا
الاستطٌع البعد عنه ذلك وكان دابما ٌشعل بى النار وحبه وقلبه الممزق كلما ٌحس انى بٌن
احضان زوجى هذا والحدٌث عن الخالص وحٌن اذكر له انى سوؾ اطلب الطالق ٌدخل هو
فى موضوع الخالص بطروق منها الموت وؼٌره.وهنا كان ٌاخذنى الرعب على ذلك الزواج
المسكٌن الذى لما ٌسوء لى حتى وانى احس انه ٌعلم بخٌانتى تلك فعال كما ذكرت انت وما اثبت
العلماء وهو كان فعال مثقؾ وٌحمل درجة تعالٌم جامعى واالهم حافظ لكتاب هللا والٌنقطع عن
نأدٌة الفرابض على وقتها ودوس العلم فعال لم ٌكن به شا ٌستحق علٌه الخٌانة وشفافٌة
واحساس بالؽٌب من فضل هللا علٌه ولم ٌقول لى شا اال وفعال ٌحدث وهو كأنه ٌرى خٌانتى
وٌتمزق وٌنتظر من التوابة وطلب المؽفرة وفعال كان سٌؽفر بالفعل طالم لم اقع فى الخطٌبة الى
االن وٌالٌتنى فعلت ذلك..وهنا انفجرات فى البكاء والم حرقة النفس ..وهو لم ٌرد اوٌاتى بشا
حتى هدابة هى من نفسه وهو ٌقول لها
_ٌارٌت فعال وكان صدق راح ٌسامح واال ماٌجعل اكثر مما تقولى فى ذلك من ازواج ٌؽفرلما
هو اكبر وابشع ..وهنا اكملت له واخذت تقسم من جدٌد على المصحؾ وهى تقول بعد القسم
_لحد مافى ٌوم جاء هذا وعرض على خطة الخالص تلك التى كان منها اوالا بعض التهام التى
اعدها له بقوة وبمعونة من معه من اصحاب نفوز كما علمت عن حٌاته وما كان ٌظهرلى من
شأنه الكبٌر وثرابه وكل بزخ معى والتنزه والهداٌا التى تختلؾ عما ٌفعل معى زوجى الذى لما
ٌكن ٌبخل على االخر بااى شا ولكن! فى حدود دخله وما ٌعمل وحٌن صاعقت مماارى امامى
من كل ماارى من تلك االشٌاء والتى منها المساسس بكرامة المراة وانه ٌعاشر على نساء
ساقطات وؼٌره من اختلس وكل شا من المسس بالسمعة فى العمل والبٌت والخالص مما هو
منسوب له ٌكون على اقل هو االنتحار وهو ٌلعب بى وٌلعب على واتر القلب والحب.ومابٌنا
وتحت تأثٌر القبالت واالحضان وخروج الشهوه منه ومنى اٌضا دون المسس بالشرؾ واقسم
باهلل لما ٌحدث اكثر من ذلك النى فى ذلك الوقت اٌضا كنت فى فترة الحابض لى وذلك ٌدل انه
اصبح بٌنا شهور ووقت طوٌل فى ذلك التعارؾ الذى الاعلم كٌؾ كان دابما ماٌحول بٌنا من
معشرة ولذة الحرام تلك والتى جعلتنى احبه اكثر وانا اظن انه ٌتحمل من اجل حبى واللحظة
التى ترابط بٌنا وانا بعد خروج الشهوة اتوسل له ان الٌفعل شا من هذا معه وانى اللٌلة سوؾ
انهى االمر والطلق من اجل الحب هذا واكون معه حتى قبل انقضاء العدة .ولما اخذ منه وعد
اورد.وانا ارجع الى البٌت كى انقذ زوجى هذا وانا اصر على طلب الطالق الذى بالفعل ااؤمن
انه لن ٌمانع اٌضا لما كان ٌقول دابما انه اذ كانت المراة كرهت حٌاتها مع زوجها وتطلب
الطالق بصدق فعلى الرجل ان الٌتعنت فى هذا وٌطلق قبل حدوث ما الٌحمد عقبه بسبب هذا
التعنت ولكن! كان االمر انتهى فعال الاجد امامى خبر وفاته فعالعلى شكل حادث بالطرٌق
وانتهى االمر وانا اذهاب للتعارؾ على جثته ولٌس كما فى القصة والتزوٌر وقد كنت وحدى
برافقة النٌابة والشرطة وانا الاقوى على فعل اى شا واجد امامى جثته بالفعل هو زوجى ومحط
بم ماوصل لى من جرابم وكأنى مصدومة فى حٌاته ولكن هو بصدق وانا اعلم انه شرٌؾ
وبرٌبا فعال ولكن االمر مثل اى زوجة تنخدع فى زوجها وتعرؾ عنه بعد الموت تلك الحقابق
واقسم انى لما اشتراك بموته وكنت ذهابه فعال من اجل االنقذ له ولكن اعلم االن ماترٌد ان تقول
لى انى شرٌكة نعم النى على االقل لم ارد له كرامته وما اعرؾ وماوصلنى وبالفعل .عذابى
والم ضمٌرى وانا اجد هذا الرجل الصالح تلوثت سمعته حتى بعد الدفن له وهذا الذى فعل ذلك
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وشرٌك الخٌانة لم ٌظهر لى بعد اال مكالمة منه ٌبرر به االختقاء كى ٌبعد اى شبه عنى واى
حدٌث من احد على وبعد ان اصبحت العٌون على من الجمٌع وهى على االقل االن فترة العدة
وكان كالم منطقى فى ذلك وبعدها كل ٌوم مكالمة لى منه واكثر فى الٌوم حتى الٌموت الحب
الذى بٌنا وهو تارة فى حب وتارة اخرى فى لهٌب المشاعر التى كنت اصبحت مهٌا لها
ولالستقبال المعاشرة التى االن لما مانع منها وال اى اعذار فعال على ماكنت فٌه وانا بحٌاة
زوجى والخوؾ الاعرؾ كٌؾ على شرفه هذا؟ وهو ٌجعلنى انسا حتى امر االشتراك فٌما فعل
وفعلنا سوٌا على االقل بتسترى واالحالم الوردٌة تلك وما سوؾ ٌعوض على به  .وانا من
كانت تطلب منه الروٌة وان ٌاتى لى االن بال اى قلق او خوؾ وهو ٌزاٌد من لهٌبى وحبى له
بذلك البعد والخوؾ على وعلى سمعتى االن النى ساكون زوجته وسمعته وهو لٌس بااى كٌان
ومنصب وحساسٌة عمله وكل شا مما ٌفعله رجل لجذاب المراة وهو ٌظهر لها قوته فى عدم
اللهث ورابها هكذا بكل سهولة ..حتى كان وقت المٌراث والحقوق الشرعٌة والقانونٌة وماعاد
على وهو ٌبشر كل شا من بعٌد وكل توجٌه لى حتى حلصت على كثٌر من اموال معاش
ومكافة خدمة وؼٌره وكانت المفاجاء انه لم ٌمس عمله الذى كان به من شا مماذكر عنه ؼٌر
انها حٌاة خاصة وان كان هناك بعض التجوزات التى لما تؤثر بشكل قوى بالعمل وكانت اٌام
وتنهى العدة لٌظهر لى من جدٌد بعد حصولى على مبالػ كبٌرة وٌطلب من تصفٌة كل شا لى
فى مصر وبٌع اخر شا تلك الشقة ذلك العش الذى بناه هذا الزوج بكد وكافح وهو ٌؤسس
عشن جمٌل راقى فى حى راقى اٌضا ومستوى عالى وهو ٌتوسط فى البٌع وما اتى لى اٌضا
منها بمبلػ كبٌر ونعم لٌس مبالػ مقارن لماهى فٌه من موقع واثاث ٌستحق اكثر بكثٌر ولكن
وهو ٌعشمنى بالعوض وفٌما نحن ذهبواا الٌه من بالد اروبا ولٌس اى بلد والتعوٌض منه وبحبه
وكان ذلك فٌما باقى لى من اٌام العدة وهو ٌخرج لى جواز السفر والتابشٌرات للسفر خارج
البالد الى هنا بحكم انه سكون منصب دبلومسى كبٌر وان صح االمر سٌكون السفٌر وانا احلم
واحس انى بالفعل قد تعوضت وندمت على كل لحظة فات مع ذلك الزواج وان ذلك االن هو
المستقبل .وانتهى حزن حٌاتى وانا كل ٌوم فٌما باقى لى وانا احلم بهذا االمر الجدٌد حتى كان
موعد تسلٌم الشقة للمشترى وبالفعل اجد نفسا لما اخدع وهو ٌاخذتى فى سٌارته ونذهب الى
المطار وانا اعطٌه كل مامعى االن وبكل حب وهذا الضدق الذى كنت اخاؾ من داخلى ان
ٌكون هناك اى شا واالكثر وهو انه ٌاخذ تلك االموال وٌبدلها الى عمالت خارجٌة كى نخرج
بها من المطار او المسموح به وهو بافن ٌخفى الباقى وانا الاصدق نفسا الى االن وانه هو هذا
الحب.وها هو الحلم ٌتحقق وهو بجوارى واحادٌث مختلفة وهو بكل ثقافة وٌشرح لى وٌختار لى
من كل ما ٌقدم من ضٌافة وٌتحدث عنى لعدم خبرتى والكالم عن استكمال تعلمى كى الٌق االن
به ومنصبه ونسٌان الماض والبداٌة تلك باالحالل االن وبالشرع.وانا بٌن احضانه حتى وصلنا
الى هنا فى العاصمة البارسٌة وانا اكد الاصدق.وكل شا امامى وهو ٌشرح لى معالم العاصمة
ونحن بالسٌارة وٌحكى لى عن تلك البالد وانا بٌن احضانه وهو خابؾ على من الهواء الطاٌر
وهو اٌضا ٌحكى لى عن كل ماهو خطر هنا من خطؾ للنساء والسابحات وؼٌره مماهو فى تلك
االقالم التى تظهر سلبٌات اروبا وامرٌكا وكل ماٌاتى لنا ٌكشؾ عنهم النقاب فٌما ٌفعلوا .حتى
وصلتا الى شقة فى بنٌة فاخرة بعد الخروج من بارٌس حٌث كن فى احد المدن الصؽٌرة التى
اٌضا مثل بارٌس وهذه البنٌة الفاخرة المكونة من عشر طوابق.وحٌن كن داخل تلك الشقة التى
بالتصٌم االوربى.وانا اجد نفسا االن فٌها .وقد اصبحت حرة وبال اى قٌد او حتى عذاب
الضمٌر الذى نسٌته .ونحن االن نسا تعاب السفر وكل شا وقبل اى شا نجد انفسنا بٌن لهٌب
نلك الفبالت واالشوق وبعاد تلك االشهر لعدة ولهٌب الحرمان السابق لحبنا ونحن فى ذلك
اللهٌب وتلك الكلمات انه لن ٌتركنى االن حتى لو بى العذر الشهرى وكما كان الوعد له منى
بذلك انى ساكون له حتى قبل انقضاء العدة التى بالفعل انتهت واصبحت له زوجته االن شرعا
وحتى من ؼٌر شرع لتوجود االن هنا فى فرنسا بلد الحرٌة .وانا لم ا تنباه لما قال .ؼٌر انه
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فجاء خرجت شهوته تلك كاشا وعالمة اخرى تظهر لى .وحٌن كان االستعداد االن لراحة
وتؽٌر مالبسى وانا اقوم بما تفعل االن اى زوجة من ترتٌب من رص تلك المالبس وؼٌره .وهو
ٌطلبنى ان اكون معه بالحمام .وانا بالفعل قد خلعت ماعلً وكلى شوق ولهفة اٌضا للقاء وانا
اذهاب له بكل دالل وهو اٌضا عارى مثلى وحٌن دخلنا فى حمٌم القبالت التى كنت الاعرؾ
سببها اوهى حرمان او تارة الشوق وقبالت لٌس اى قبالت تخرج اى مشاعر بقوة ولوال ماهو
مشهور عنا من قوة تختلؾ عن الرجال وهو باالخص وخروج شهوته تلك التى كما لو انه
مرٌض سكراوؼٌره من تلك االمراض التى تسبب سرعة القذؾ او هو الحرمان الاى شاب فى
تلك المراحلة او الاعرؾ؟ ولما اعرؾ بحكم فقط ماعلمنى هو ولٌس زوجى الذى لم حتى ٌتلفظ
امامى بااى لفظ خارج احتراما لى وهو ٌقول وٌكرار ان المراة لها كل االحترام ولٌس سفاه
هوالء الؽرب وهؤالء اصحاب تلك الشعارات التى تنادى بحقوؾ المراة وهو االن ذل لها
واهانه .وهم االن ٌرٌدوا بالفعل الرجوع لمبداء الدٌن بعد كل انحال حل بهم من كل تلك
الحرٌات والمزعم لما ٌطلبوا به وها انا االن وحٌن كان سٌمارس معى الجنس ولكن بشكل لما
اعرفه وحتى لم اسمع به وهو حتى لما ٌكن تحدث معى فٌه من قبل وهو ٌشرح لى االن وانا
بٌن احضانه وعن متعة ذلك الشا والمشهور هنا ولذته التى لن انساها وسوؾ اطلبه كل وقت
وانا ما اعلمه مما تعلمت من هؤالء االهل وكل من حوالى ان هذا محرم شرعا وخطر
ومرفوض حتى فى كل االدٌان وهو ٌحلل لى االمر وٌجمله .وحٌن بداءت فى االنضٌاغ له وهو
مازال ٌعلب على واتر القلب والحب وعشقه لى وان الاحرمه من ذلك وانى ملك االن له
بجسدى ذلك كازوج ومن حقه على كل شا افعاله معه وحٌن لما ٌجد منى رد فعل ابتعد عنى
واراد الخروج وهو حزٌن .وماكان منى اال من حبه وما اصبح لى االن .اال انى بالفعل اسلمت
له نفسا وحٌن احساست بما ٌفعل بى من الخلؾ وهو ٌستخدم بعض من تلك المساحٌق التى
تسهل عملٌة الجماع وباالخص فى هذا الموضوع.وانا فجاء لما احس بالدنٌا حوالى الاجد نفسا
فى مكان اخر وشا اخر حٌث اٌضا لما ٌحدث شا وهو نفسه ظن بى ان فقدت حٌاتى وهو
االول االمر ظن انه اؼماء او شا من هبوط اورهاق السفر..وجٌن كان سٌكمل ماٌرٌد وتلك
افضل فرصة دون مقاومة .كنت على االرض ومثل قطعة الثلج وجسدى بالفعل كما لو فراقة
الحٌاة
..............
وهو لما ٌجد امامه شا اال فعال الذهاب بً الى اقرب مستشفى وكل ظنى بعد ان وجدت نفسا
فى هذه المستشفى انه كان خابؾ على كزوجة له وحتى كانت لى المفاجاء وانا اسمع االطباء
والافاهم منهم شا ؼٌر بالمصدافة هى ممرضة مؽربٌىة وهى تتقل لى الحدٌث قبل ان ٌدخل
على الؽرفة الٌطمأن على صحتى..وهى تقول لى الخبر الذى كان صاعقة على راسا االن
وشا اخر من عالمات والبداٌة لكل ابواب اللعنة التى الاعلم هل انتهت اما ستفتح مرة اخرى..
وهى انى حامل وفى الشهر الرابع اى هى فترة العدة الشرعٌة الرملة .واقسم باهلل انه حمل فعال
من زوجى.واالثبات انى فعال لما اره او اتواصل معه طول تلك الفترة .هذا من باعت من اجله
كل شا .وكما ذكرت لك حتى اخر ماحدث وكأنها كلها عالمات لعدم التفرٌط الى االن فى
شرؾ ذلك الزوج حتى بعد موته .وكان الحوارالى االن الذى هو سمعه عن عدم التواصل
الجنسى كما هو حال الحمل فى اول تلك االشهروهو ٌخرج وهو مؽموم والحزن علٌه وعلى
اٌضا حتى كانت الطامة الكبرى لى وهو ٌاتى لى فى الٌوم الثانى وٌطلب منى ..وهنا انفجرت
بشدة فى البكاء ولم تهداء اال بعد ان مد لها ٌده بكوب الماء واعطى لها مندٌل للتجفؾ به
دموعها وهى بعد ان هداءت من نفسها كما هو حالها من ذلك وما تحمله من قوة اخذت فى
مواصلة الحدٌث ..وهى تكمل له باقى االمر بعد ان اشعل لها سٌجارة بعد ان اخراجتها الارداٌا ا
من علبتها تلك وهو ٌشعلها لها من قداحته وهى تنفس دخانها بكل قوة..وتقول له وهى بثبات
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_ اتى لى وهو به الحزن واخذنى بٌن احضانه وهو ٌقبلنى بحب وحنان وهو باللٌن وحلوكالمه
وسحره ذلك وتاثٌر جذابٌته عن حال منصبه المرشح له االن هنا وانه ٌمثل بلده وبلدها اٌضا
وماهو معروؾ عنا كاعرب وباالخص مثل تلك المناصب الحساسة التى كل شا فٌها بحساب
حتى النفس واالهم هو انه قد علم واعلم الجمٌع هنا ولٌس بمن بمصراٌضا انها هى ستكون
زوجته وهو اول رجل بحٌاتها ورؼم ان االمر هنا طبٌعى ان تحمل المراة من رجل قبل ان
تزوج منه او من اخر وتزوج من ؼٌره كما هو حال اروبا وبالد الؽرب .اال ان المنصب هنا له
عامل وهو االهم ؼٌر مقبول فى هذا الشأن النهم لٌس من الؽرب ولن ٌمثل دولة اجنبٌه وهو
اعلن انه اول رجل لها وان كان االمر بمصر فاالمر سهل على االقل الن الكل ٌعلم انها ارملة
وهو فعال لم ٌسبب لها اى حساسٌة تلك الفترة وهى اثناء العدة ولم تمس سمعتها وهى بٌقٌن من
ذلك وما فعل معها من كل صٌانة لها ولشرفها امام الكل ..ونعم هذا الذى كان ٌزاٌد من الحب له
واالحترام رؼم لهثى وراء اللقاء به والمعاشرة .وهو ٌثبت لى الخوؾ علً وعلى سمعتى وانا
االن اصدق بقوة ماٌقول لى..الى ان طلب منى االن ما دخل به من تلك المقدمة التى كان
الواضح ماٌرٌد بها وانا اعلم االن الطلب هذا ..وهو لم ٌكمل بعد ونظر فقط لى وهو بذلك
الحزن لما ٌرٌد من ذلك االمر والهم والضٌق على وجه وكأنه بالفعل الٌرٌد ذلك ولكنه قال
بنفس الحزن وما ٌثبت انه لٌس االمر بٌده وكل حب لى
_انا لو بٌدى ال فى بطنك دا ٌكون ابنى وحٌاتى وانا اربٌه واحبه وٌكون كل حٌاتى بس االمر
صعب على .ال ان مش قدر اطلبه منك وصعب علٌكى وبرضوا االصعب على وانا بعشقك
وبحب كل حاجة فٌك ومنك فمابال بجزء منك ولكن صدقنى لو دا راح ٌكون فٌه الم لكى وشا
ٌعذابك انا انتى االهم عندى من اى شا وممكن نرجع مصر واضحى بكل شا حتى لو منصبى
برضوا فى مصر بس انتى االهم لى حتى لو راح اشتؽل اى حاجة بس انتى لكن! صدقتى ممكن
ربنا ٌعوض علٌنا وٌرزقنا وٌكون منى انا وجزء منا احنا االثنٌن ولسة العمر ادامنا.وكأن اى
سبب او عامل جسمنى كان سبب لالجهاض وهو ٌصمت ودموعى تسٌل منى وهو ٌاخذنى فى
صدره ومشهد لوال انى علمت ماهو ذلك الشخص لكنت عاشت على انى مع ممثل سنمابى
بالفعل ٌستحق جابزة اسكار الاقل بم ٌقدم من هذا االداء..وهو ٌتركنى وعٌناه مالبى بالدموع
وهو بكل صوت به الحزن وهو ٌنصرؾ عنى الٌخرج وهو ٌقولى لى
_انا مش راح ابعد عنك عشن تاخدى القرار وتفكرى ال انا ال خالص خدت القرار انتى عندى
بالدنٌا واؼلى من حٌاتى انا راٌح انهى كل شا ونرجع مصربلدنا ونربى ال جاى انتى اهم
عندى من اى شا وال فى بطنك دا راح ٌكونى ابنى وانا ابواه انا راح اتصرؾ عشن نرجع
بسرعة..وهو ٌنصرؾ والٌنظر لى من باب ان الٌكون هناك ضؽط اى ضؽظ حتى من مجرد
النظر فى شا رابع كما لو كن بمشهد فٌلم سنمابى ومصرى قدٌم من تلك القصص والتضحٌة
من اجل الحب ..حتى كما هو اصبح حالى معه من االنقٌاد وارء ما ٌفعل معى من سحر او هذا
اللهث لى وراء الحرام وما سوؾ اتى به من ذنب وجرٌمة اخرى فى حق نفسى ..وانا انادى
علٌه والدموع فى عٌنى واقول له
_الحبٌبى انا بحبك وال انت شاٌفه صح اعمله انا ملٌش ؼٌرك خالص ..وهو ٌعود من جدٌد
وٌضمنى بقوة وٌعود لطرٌقة التقبٌال تلك وهذه القبالت الحارة التى خرجت فٌه اٌضا شهوة تلك
وهو ٌقول لى وهو منهمك وهو ٌداعب فى تهدى االٌسر وٌده التى وصلت الى عضوى ٌداعب
فٌه بقوة وهو كاد ان ٌعشرنى بعد كشؾ نهدى وعورتى اال انها اٌضا سرعة ماحدث معه وهو
ٌقول لى
_روحى سوؾ ٌكون لنا العوض وسرٌعا واٌضا ما سنعٌش فٌه من كل ماتحلمى واكثر لما ٌكن
فى ظنك .وبعد ان قام بكل صعوبة من قوة ما فعل وكأنه بالفعل وماٌثبت لى انه لم ٌرى بحٌاته
امراة ؼٌرى فعال لالجد االن انى اذهاب محمولة الى حجرة العملٌات واالمر الذى كان مجهزا
فعال ودون اى مبررات لعملٌة االجهاض تلك التى هى بكل سهولة هنا وكل مكان فى الؽرب
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عن عندنا حتى لو كانت باسباب ومن ازواج اوحتى فى حمل السفح وهى تنفذ بشكل ممنوع فٌما
ٌقال( تحت السلم) حتى لو بعٌادات من تلك التى تعمل فى الخفاء .وحٌن كنت اجد نفسا فى
ؼرفة عملٌات وانا الاعلم ماسر ذلك او هو كما ٌقال شؽل االجانب وتلك الدقة المشهورٌن بها
فى كل شا لهم فى اعمالهم ولعدم علمى باى شا من تلك عملٌة االجهاض التى تختلؾ فى
اشهر الحمل سواء فى اولها او اخرها ولم تمر على او حتى ذكرت امامى بالمصدافة ولم احس
بشا ؼٌر قبل ان اذهاب فى عملٌة التدخٌرقد راٌت وجه مالوؾ لى الاعلم من هو وباالخص
كما لو كان وجه زوجى الاعلم ولما احس بشا وانا اقول اما تاثٌر المخدر او هو من مما انا فٌه
وانا اتى بذنب اخر فى حقه وهو اخر من كان فى راسا حٌن علمت بهذا الحمل الذى لما ٌحدث
طول فترة زواجنا تلك وٌحدث االن بعد موته واٌضا احس انها عالمة من عالمات ماٌفتح على
من كل ابواب العقاب وانا بٌقٌن انى اخداع نفسا واتكبر فى ذلك والوهم بانى لما افعل الخطاء
وكل تبرٌر لما اعٌش وانه المافر مما ابرر وسٌكون هناك عقب اجل اما عجل وانتهى االمر
لالخرج من تلك الؽرفة واعود الى الؽرفة السابقة وكأن لما ٌكون بى اى شا او ان هناك اى
عملٌة تمت وساعات قلٌلة لالجد نفسا بحالة جٌدة وكما علمت ان بعد االجهاض وباالخص فى
االشهور االولى الشا ٌكون خطٌر على ؼٌر ماٌكون بعد تكوٌن الجنٌن فى اول ثالث اشهر
ولكنى كنت فى اخر الرابع حٌث االمر كان ٌختلؾ االن وقد بالقعل بداء التكوٌن وكان الداعى
من وجودى االن فى تلك المستشفى التى بالطبع لٌست كاهنا وانا اظن انها من تلك المستشفٌات
االستمثارٌة عندنا رؼم انها عامة وشؽل اروبا وؼٌره .وحٌن كنت اسأل عنه تلك المرضة وانا
اخرج والاعرؾ ما افعل .قالت لى انه رحال لمكالمة ات له هامه وهو سٌعود سرٌعا وانا بالطبع
اعلم انه االن فى تحرك وتلك االمور وانا بالفعل لم انتظر فقد وجدت مفتاح الشفة معى بالصدافة
والاعرؾ كٌؾ وجدته معى وكان ظنى انه نساه الى جوراى وهو معى بالفراش وبالطبع اساسا
الاعرؾ كٌؾ وصلت الى تلك المستشفى وهو من ات بى ولكنه ٌمكن فعال ان نساه من شدة ما
كان فٌه معى من شهوة ولكن! اذ كان هذا فلماذا لما ٌنسا باقى سلسلة مفتاٌحه تلك التى الٌتخلى
عنها دابما؟ وهى من تلك التى من الذهب فعال ولكن! لما اشؽل بالى بذلك النى ظنت انه سٌعود
فعال سرٌعا من اجلى وكنت حٌن اجلس بصحبة تلك المرضة وبداءنا الحوار وقد تواصلنا من
قٌل فى تعارؾ العرب وهى ترجم لى وانا اجلس معها فى ضٌفاتها االن رؼم ذلك الشا
الممنوع فى ذلك على ؼٌر ماعندنا وقبل ان ندخل فى الحورات وقد سالتنى عن سكنى هذا هنا
والاعرؾ كٌؾ وصفت لها المكان ووجود المفتاح وهى تاكد لى ان االمر سهل االن جدا انه
سوؾ ٌاتى وان تاخر المشاكله فهى تعرؾ المكان القرٌب االن من هنا وسوؾ تواصلنى ان لما
ٌرجع بسٌارتها هى .واخذ الحدٌث بٌنا وهى تخرج مابى وارتباطى بهذا وماهو مرشح له..ومن
ثم هى اخذت تكلمنى عن فرنسا وجمالها .ونحن جالسٌن وهى لما ٌاتى لها اى عمل تلك الفترة
وشراب الشاى وبعض العصابر واٌضا وجبة اعدتها لى لما انا فٌه وهى تتحرك فى ذلك المكتب
المجاهز بكل شا وهى تحكى لى عن الحٌاة هنا وعن النساء وكل شا من هنا وهناك واٌضا
عن عالقات الرجال هنا وذلك الشوزاز وما ٌاتى لهم من حاالت هنا كل وقت وباالخص تلك
المدٌنة البعٌدة وما فٌها من كل ماصابب جنسٌة طول الوقت وحاالت االجهاض تلك التى
بمختلؾ انواعها من السفح سواء بنات اوسٌدات واالهم انه الٌاتى الى تلك البلد اال كل من ٌاتى
بالنساء من كل البالد سواء الخطؾ او المخدوعات باسم الحب والتى تهرب من بالدها لمعشرة
الحرام اٌضا ان كانت فتاه صؽٌرة اوحتى امراة ومتزوجة وباالخص العربٌات التى تحرض
على ترك بلدها واسرتها بحجة تلك التقالٌد التى نعٌش بها وعذاب قٌد الدٌن عندنا نحن العرب
وهنا الملذ والحرٌة لتجد نفسها فى ذل وهوان وهى تبٌع جسدها فى كل فرنسا بل واروبا كلها
واالكثر حٌن تجد اما احد المصابب وان من تركت الحٌاة الكرٌمة تلك وصارمة تقلٌدنا لتجد انها
وقعت فى الحرام الذى ٌبداء من االراتباط من ؼٌر الدٌن وهو الطبٌعة هنا او حتى فى بالدنا
نحن فى بعضها كا لبنان وتركٌه والسودان اٌضا وؼٌره مماهو فى بالد الخلٌج واٌضا شمال
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افرٌقٌا التى هى منها اال قلبل فعال فى مصر ومن اهم الصدامات اٌضا وتلك التى تاتى هاربة
اٌضا ولٌس من تكون تحت الخطؾ وؼٌره من هؤالء السابحات االجانب كما ٌظهر فى تلك
االفالم الحالٌة تكون مصٌبة اخرى وهى ترى ذلك العشٌق هو من هؤالء الشوزاز وممارسة
الزٌلة كارجال وهى الٌكون امامها مفر والطرٌق اخر وهى ٌفعل فٌها كل شا.وبالطبع كان
ذلك الحدٌث الذى انزل الرعب واكد ان ٌؽشا على وصورة ماارى االن امامى انه بالفعل
سٌكون االمر هو معى وطرٌقتنا المصرٌن لالستقبال المصابب ونحن ناخدها من السمع والفأل
والتفأبل كما هو حالنا ونحس انها ستنزل بنا وما انا فٌه باالخص وكل حلم وردى االن ضاع من
امام عٌنى وما كنت احلم به وما ٌنتظرنى واستعد له اال انه االن سوؾ اجد ما قالت لى كله
واحس انه سٌكون وحتى هذا الحب وكل صدق االن الاعلم كٌؾ اختفى من وجهى..وهى لما
رات ما انا به اخذت تسالنى بعد ان اعطات لى شراب واخذات تهداء فى وقد اصابنى الرعب
ومرض فى لحظة.ولكنها كانت بالفعل تتعامل معى بكل احترافٌة طبٌب فى ذلك واخذت احكى
لها فقط عنه وعن حبه ولماذا نحن هنا؟ ولكنها قد احست بماوراء ذلك وهى تخرج منى كل شا
واجد نفسا اجكى لها وانا ارتح لما اخرج من كل هم انا فٌه .وهى فقط تطمأنى وعرضت على
ان اذهب واكون معها حتى تتاكد منه وكل موعدها به والاتخاؾ..وبعد هدوبى قلت لها فقط انا
ارٌدك الى جوراى واسالها عن كل الحلول وانا لٌس معى االن شا .فقط اعطٌته كل شا وحتى
جوازالسفرمعه وان عدت الى مصر ال شا لى .اال انها مسرعة قالت لى االن هى الفرصة
للذهاب الى الشقة والبحث فٌها ان كان فعال لٌس موجود وقبل كل شا تاتى بما ٌكون فٌها النه
ؼالبا ما ٌكون كل شا لمثل هؤالء موجود فٌما ٌكون لهم من تلك االمكان التى تكون سرٌة عن
الجمٌع فى حاالت الجذاب تلك وهم ٌاتوا بمثلها وبعدها ٌقوموا بالتؽٌر من اجل عملٌات اخرى
وتكون االولى قد دخلت هذا العالم واكثربعد اٌضا االدمان والٌكون منها اى خوؾ واالن لبد
من التحرك والتاكد للعله ٌكون الصدق ولكنها بات تاكد علً انها بعد مافعلت كله هذا وماحكاٌت
اننى االن فرٌسة واحمد هللا الى االن على ما قد حدث لى وانها ادراة من هللا لى بالنجاة ورحمة
منه بى رؼم مافعلت وانى ٌمكن االاكون هنا بشوراع الهوى واعٌش ذل ما بعده واتتمنى الموت
ولن احصل علٌه وهى تلك تؤكد لى انها هنا وفى هذا المجال من زمن وهى كانت فعال بعمر
فى اواخر االربعنٌات وهى تطمأن فً وانها مثل اخت كبٌرة لى وهذا الكالم وانها هنا فعال هى
جمعت ثروة كبٌرة من كل تلك االعمال التى فى ذلك المستشفى والتى هى ممنوعة فى بالدنا
وانها عرض علٌها كثٌرا من الطروق االخرى ولكتها هى هنا بارداتها تلك ومحصنة من قبل
الوصول الى هنا بحكم قرب بلدها بهنا واالتصال وكل ماهم فٌها اهل المؽرب من اٌضا من تلك
ا الشٌاء التى التختلؾ عن اروبا واالخر هو طبٌعة من ٌاتى هنا للعمل من لبنان وشمال افرٌقٌا
كاعمل ؼٌر الدراسٌن والفنانٌن وهى تؤكد علً بذلك االمان نحوها وحتى اٌضا تؤكد علً ان
كان صادق فااٌضا الامان لمثل تلك البداٌة لرجل ٌؤمن نفسه مع وحدة خابنة بتلك السهولة
وشرفى الذى لما اسلمه له الى االن ولكن مافعلته هو الٌقل عن هذا التفرٌط وكل ماهم فٌه وفقط
تلك االحداث التى تحول بٌن وقوع المعصٌة التى بالفعل رؼم انها قدر من هللا اال انها فعال بما
فعلت الى االن فانا خابنة وهى تتكلم كما لو كانت واعظة وبكل خبرة وتقوى اٌضا تظهر علٌها
ومصرٌة وعربٌة اصٌلة وهى تضمنى الٌها وتقول لى وانا بٌن احضانها
_انا عارفة ان كالمى مرعب وقسا وانتى زى اختى ..بطرٌتها تلك المؽربٌة المشهور فى اهل
الشمال من الحدٌث وهى تضم فى وتكمل
_التحافى انا راح احماٌكى انتى عربٌة زى وراح ارجعك بلدك واجاٌب لكى حقك انتى بتعرفى
تسوفى سٌارة..وانا اهز راسا بالنفى والدموع تسٌل منى واتاكد من العفاب الذى كنت بانتظاره
والاعلم ؼٌر صدق االن ما تقول وهذا االحساس انها التكذب النى أؤمن انى سوؾ اعقب ولما
ٌكن براسا فكرة انى خابنة وانه ضاع منى كل ماكنت اعرؾ عن نهاٌة من تخون حتى ان
كان لها االنفصل لتذهب لمن احبت وهو ٌتنصل منها كٌؾ ٌكون لها االمان وهى فى ذلك قد
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مر علٌها الكثٌر فكٌؾ ؼاب عنها هذا وهى تذهاب فى ذلك الطرٌق وكل نهاٌة تعرفها واخرها
تلك ماتسمع وٌال هول ماتسمع وكٌؾ الى االن ترى رحمة هللا بها رؼم ماقترافت وتجد النجاة
واالخرى وهى تقول فى نصابح سرٌعة االن
_بسرعة قبل نفاذ الوقت سوؾ ارسل معكى االن من ٌقود السٌارة وٌنتظرك حتى تصعدى
وتبحثى وعلٌكى ان تكونى بهدوء تمام وسوؾ اعطٌكى االن مهدء كى التنفعلى او ٌجدث معك
اى شا واالن انتى اٌضا بحالة صحٌة بعد عملٌة االجهاض لٌس الاحد ان ٌقترب منك النك
اساسا بعد تلك العملٌة ان اقتراب منك احد سوؾ ٌبعد عنك وحده ودون مقاومة منك وخطورة
على من ٌقترب وكما قلت لكى ان فعل احد واقتراب ٌبعد النه لن نكون له اى متعة معك من
اول الدخول علٌكى وحتى ان خرجت شهوته التخفافى واما هو ان كان موجود علٌكى ان
تتعملى معه بنفس ما انتى علٌه معه من حب وؼٌره مما بٌنكم وهو اكٌد ٌعلم انك متعبة وانتى
كما اوضحتى لى عن سرعته تلك التى تدل صدق كالمى وانه ٌمارس الشوزازاالمر كله هو
اللٌلة ان كان موجود بالفعل وسوؾ اعرؾ ان لم تعود ى الى ومن ٌنتظارك بالسٌارة هو من
بلدى وٌمكن ان ٌصعد لكى الٌفعل اى شا ولكن هذا ؼٌر مستحب هنا وسٌدخلك فى مشاكل
فلذاك تعملى مع االمر ان كان موجود او ؼٌر موجود وصباحا تكونى هنا بحجة استكمال العالج
لوموجود وهو من ٌاتى معك وبعد ان تبحثى وتعرفى اٌن كل شا لكى اوٌخصك عنده على
االقل جواز سفرك وساعتها سوؾ اتصراؾ انا وادحل واتى لكى بكل شا اما لو االمر سهل
فانهى انتى وعودى الى مع من سٌذهب معك التخافى منه هو عربى وبلدٌتى كما ٌقال فى
مصر ..ولما اجد ما اقول لها اال وانا ارتعش وهى تهداء فى وتعطنى تلك الحقنة وانا اسلم لها
نفسا والاعلم اٌضا هى بصدق اما شا اخر وفقط بعد ما انتهت وبداءت تصلح من شأنى وانا
اقول لها وانا بكل ضعؾ ورعب
_طب وانتى لما التاتى معى ..وهى ترد على
_اوال صعب ترك العمل هنا اال بعد انتهاء الوقت وهذا امر لٌس بسهل كما عندكم من ترك
العمل وماٌسمى (التزوٌػ) والتنسا انى اعمل مرضة وحاالت طؤراى واالهم انى بعد ماعلمت
وكثٌرا هنا ارٌدك معى وتحركى معك سوؾ ٌكشؾ االمر واكون وتكونى بخطر على االقل الن
هؤالء لٌس ٌعملوا وحدهم وكما واضح لكى انهم من عصابات ولن اتمكن من اخفابك واٌجاد
طرٌق لنجاة لكى اما االن حتى على االقل هو االختفاء لكى حتى ارجعك بلدك وهناك مهم ضاع
منك ستجدى من ٌكون بجوراك وستجدى العون وماهو معروؾ من هم اهل مصر .واخر شا
سوؾ ٌفرح به قلبك االن وهو سر وهو اٌضا سٌكون القوى لكى االن للنجاة وكى تطمأنى لكل
ما قلت وتحسا انك اختى والتنسنى ابدا وان بعادة بٌن المسافات وكان لقاء من جدٌد وكال منا
ٌسعى الى اخر وان كان لى نصٌب ولكى نجاة اللٌلة او ؼدا وتحبى سوؾ اجعلك معى اخت
وابنه وابعدك عن كل عٌن واحمكى ..وانا بٌن احضانها وهى تقبلنى بحب وحنان وتكمل لى
_واالن المفاجاء هى ان حاملك وجنٌنك بصحة جٌدة وارادة هللا مرة اخرى اال تجهاضى وامرا
منه وحده..وانا اكد اؼشا على مما اسمع وتلك الفرحة والنجاة والعوض الذى اتى لتكفٌرعما
فعلت وانا اقبال فٌها وابكى بشدة وهى تكمل لى
_كان ظنى فى محاله وهو بٌطلب منى اول ماعرؾ بحالتك ان اجهز واجهاضك واالمر هنا
طبٌعى لكن كاعربٌة وهو معكى وانا بخبرتى والشك فى امره من اول مادخل وكل االشكال ال
من مثله وهو قرٌب واعتقدى انى راٌته من قبل ومع وجوده معكى كان االحساس بكل ماتكلمت
وحكاٌت معك فٌه االن ومحاولتى الانقذك وصدقنى حصل كثٌرا وكثٌر من لما ٌستجب وٌاتى
لى كل وقت بالندم ولم ٌفش احد سر ما افعل النه لوجه هللا ومن استجاب لى وسوؾ ٌاتى وقت
واعرفك بهم وهم هنا االن وفى ارقى االعمال النهم قبل كل شا عارفوا طرٌق التوبة الى هللا
ومنهم من رد المظلمة الى اهلها التى هى من شروط التوبة وكانت اٌضا انهم من وجد من
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تسامح معهم وؼفران النه كان سٌكون عقاب العن من االعتراؾ والعودة للحق واى ماكان منهم
من اخذ اٌضا من عقب فهو كان الشا مما هو سٌكون هنا..وانا الاجد شا وانا اقول لها
_انقذنى وخلنى معكى وابعدٌن .انا مش عوزة اروح والعوزة حاجة منه خالص ارجوكى.وهى
تحضنى وتقول لى
_التخافى انا سوؾ اشرح لكى االن ونعمل خطة االن النى اوال كنت اشك فى ان تصدفنى
ولكن االن وانا ارى فعال منك التصدٌق وحبك الذى نزل بقلبى ولن اترك اال وانتى بكل امان
سوء لعودتك او معى.فاالمر كاالتى انه بعد ان اعلنت ان العملٌة التى لما ٌكن معى فٌه ؼٌر
مساعدة فقط عند دخول اى حالة ومن ثم لوضعى الكبٌر هنا اصبح وحدى وباالخص فى حاالت
بعٌنها وهنا كما هو معروؾ لٌس للطبٌب التواجد اال فى الحاالت الهمام والخطٌرة اما التولٌد
واالجهاض وهذا فى بلدك من السهل على اى ممرضة بل هى الداٌة كما تعرفى وحتى
االجهاض احٌاتا الٌكون لطبٌب وهذا ما افعاله هنا وكاعراب هو تلك االلعٌب من تحت المابدة
كما تعرفى وهو هنا ممنوع هذا والن تلك العملٌات مصرح بها والمشاكل فٌه ولكن! لمثلى
تعرؾ كٌؾ تلعب بمن امامها وباالخص هؤالء القوم وافعالهم واال سٌكون التعقٌد واستمرار
الحمل وؼٌره كما هو كان فى حالتك تلك وتعلق الجنٌن والذى ٌمكن ٌؤدى الى ازهق الروج
وهنا الروح اؼلى فى قانون الؽرب من اى شا واالمر الذى ٌفتح ابواب للمشاكل ومهم كانت
القوة لهم فالجمٌع فى كل مكان ٌكره التشوٌش وفتح ابواب كثٌرة والشرطة ومهم كان االمر
فسٌكون به انفق ورشوة وامور كان من السهل من ان تاخذ مثلى تلك الجنٌهات القلٌلة التى لن
تصل الى حد ما وصفت لكى وٌنتهى االمر بسالم هنا ولٌس كما ٌحدث من اخطاركالتى تحدث
مع االجهاض على اٌدى البعض وبالطبع المعدات هنا وكما ٌكون فى المكان الطبٌعى
للمستشفٌات والبعض من احس انه ٌرٌد النجاة وهو فى اول الطرٌق او ؼٌره مما المفر له اما
انتى وهو ٌثبت لى ما قلت لكى عنه وهو ٌتفوض معى بكل السبل والكالم معى لمعرفته انى من
سٌفعل وٌنهى االمروالنه ٌرٌدك فعال ولكن لٌس لحب وانما بالفعل الاستخدمك فٌما ٌرٌد وهذا
الحمل االن ضٌاع للوقت على االقل لما ٌظهر علٌه من كل استعجل ورؼم انها تكون احلى
واجمل فرصة لالخرٌن فى ذلك االمر حٌث بعد وضع الحمل وهم ٌاخذوا منها ذلك الرضٌع
ولكى تكون تحت رحمتهم ولكى ان تتخٌلى االمر وذلك الذل االكثر وتحمدى هللا على انه لم
ٌفكر فى ذلك او ماهو ٌخطط له معك واالن علٌكى االتى انتى االن تحت تاثٌر مهداء قوى
وصحى جدا وسوؾ تحسا بكل قوة اٌضا فى كل تعامل حتى ان اراد احد ممارسة الجنس معك
او اكثر وهو االهم انه لٌس اؼتصاب النك بفوة وهدوء والتمانعى فى ذلك ..وانا نزل بى
الرعب وهى تقول لى ذلك اال انها اكملت وانا بٌن احضانها
_التخافى اوال انتى مازالتى حامل وذلك الهدوء سوؾ ٌجعل من امك هو من ٌخاؾ من عدم
اعتراضك وهذا على االقل لٌس اللٌلة اوحتى الؽد واكثر لواقول لكى شهر كما هو االمر
للمعاشرة بعد االجهاض اول الشهور التى التكون بماسبة الوالدة فى الشهور المتاخرة من الحمل
وٌحدث اجهاض واالهم انه على االقل فى مثل ما ٌحدث مما قلت لكى من تلك االشٌاء والتعامل
مع الضحٌة هنا حٌن وصلوها الٌكون معظم االحٌان اال مع هؤالء الرجال ولٌس اى رجال بال
هم من اعتى واقوى النفوز وؼٌرهم من العرب اول االمر الذى بعد ان تذهاب تلك الزهوة
ورانق تلك التى تختلؾ من وحدة الى اخرى وكالا وما تحمل من قوة وانوثة على اختالؾ كل
امراة او بحدوث حمل من خطاء المعاشرة التى لم ٌكن لها حساب او بظهور اخرى مع ذلك
القواد حتى تنزل تلك الى الشوراع وتفتح قدمها لكل كلب ولٌس نشبٌه بل هو حقٌقة تصل الى
كالب فعال وما ٌفعل هنا من برنو والعن هو بعض هؤالء المرض نفسٌا بحب ذلك االمر
والوصول الى مراحلة اشباع رؼٌة جٌوانتهم تلك وهم تلك النساء التى من المفروض من هم من
اصحاب المراكز المرموقة واكبر االعمال وحتى من هم ٌمثلوا المراة والحرٌات وتلك الكٌانات
وهم ٌاتوا من كل مكان والٌقلواعن اى ساقطة وبالطبع هناك بعض االطفال هنا مما ٌذهاب بكل
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سهولة كى ٌمارس الزٌلة مع كل امراة وشهرة فرنسا باالخص فى ذلك وحتى ان كان الطفل لم
ٌبلػ الحلم بعد وهو الٌمٌز بٌن المراة كاطفل اوشاب ان كانت امراة الحابظ او مرضعة او لم
تنهى من اثر اجهاض او والدة والٌهم احد هذا االشهوة ومع احٌاتا الحرص واستخدام الوقى
حتى مع الحٌوانات التى ٌخافوا ان تنقل لهم تلك النساء امراض وهم اٌضا ٌمارسوا ذلك الشا
معهم وكما اقول لكى الخوؾ من ذلك كله االن علٌكى وسوؾ نلحق وتكون لكى النجاة والخطة
هى كاالتالى اوال وهو معكى اثناء شهوته تلك قبل اقناعك بنزول الجنٌن وهو تسقط منه سلسلة
المفتاٌح تنفرط على االرض ونساها مع التحرك بكى ومن ثم حٌن عاد حٌن اتات له المكالمة
تلك وهو ٌعود للبحث عنها وقد وجدها وهى على االض وانا من راٌت االمر وقبل ان اذهاب
الٌكى اخذت احد تلك المفتاٌح التى كان منها ثالث مفتاٌح مكرارة وكان من السهل معرفة انها
مفتاٌح للشقة النه لم ٌكن ؼٌرها مكرار والباقى ٌختلؾ فعال وهو بالفعل لم ٌلحق للبحث عن
االخر لالستعجله مما سٌكون االمر سهل علٌكى اذ دخل وجدنك فى الشقة فى حالة ان لما
تسطٌعى اجاد شا .وتتنصعى وفتها النوم وترقٌبه كٌؾ ٌتعامل مع ما ٌحفى والنحاولى فعال اى
شا حتى الصباح وانا سوؾ اتصرؾ حٌنها واول شا وهو ان تجهدٌه هو فى لقاء حب قوى
مما سٌجعله هو لما ٌعلم وما انتى فٌه الٌقترب منك اال فقط بما ٌفعله هذا من نار الشوق
والشهوة واالكثر كشؾ جسدك وتكونى معه بكل حرٌة كما لو انك زوجته كما هو بٌنكم من ذلك
وحٌن ٌسالك كٌؾ دخلتى المنزل ٌكون ردك انهم بعد خروجك وجد احد العمال مفتاح تحت
سرٌرك وهو كان باالمن واعطوه لكى حٌن امر الطبٌب ان حالتك االن تسمح بالخروج وهو
ٌعرؾ ان تلك هى القواعد وحٌن كان من ٌترجم لكى االمور وتسالى بطرٌفة العرب وهى ما
افعل وزجى وؼٌره من االستفهامات؟ وتجدى من ٌترجم لكى هنا من بعض العرب وهم
موجودٌن فعال وعرفوا اٌن انتى تعٌشا وقد اوصلك احدهم بحق العروبة فى سرٌة وحٌن
وصلتى و تتذكرى عش حبك الجدٌد الذى اصبح راسخ فى راسك واالهم التدعى له فرصة فى
ان ٌحكى معك وانتى تزٌدى من الشوق واللهٌب بطرٌقة المراة لكى ٌنسا كل شا وبعد ان ٌتنبه
تكونى فى نوم من االرهقاق والتعب الذى من المفروض ان ٌظهر علٌكى ولكن! فقط انتى
تقاومى كى ترٌحى تفسه واطفاء ناره حتى ٌتم الشفاء وذلك فقط من اجل التهوٌن علٌه تلك
الفترة .واما كل ذلك لن ٌكون ان وصلتى وانتهى االمر وتدخلى بكل هدوء واالن الوقت الٌكون
به احد داخل او خارج من تلك البنٌة او حتى بالشارع االقلٌل وباالخص وانتى تدخلى الشقة بكل
حرص والاى صوت لعله ٌكون بداخل وبقدر المستطع التحدثى اى صوت وان احساستى انه
بالدخل وحده او معه احد وهذا هو الذى سٌكون بالفعل واالكثر لو منهك فى شهوة وكى
التصدمى فمن الممكن ان ٌكون شا من تلك االباحٌة التى قلت لكى عنها ولٌس امراة ممكن
اكثر شا مما التحملٌه وهم فى تلك الحالة الاى احساس لهم فعلٌكى سرٌعا النزول والعودة
والتحافى حتى ان لما اكن هنا ستصلى لى من خالل من معك سٌكون والتحاولى عمل اى شا
او اى حركة وان كان االمر امامك متاح من اشٌاء امك وسهلة تسطٌعى اخذها وتقدرى على
ذلك التفكرى فٌما ترى او تسمعى واسرعى وبكل سرعة انزلى التقفى والتنظرى الى اى مشهد
وتمسكى ومااعطٌت لكى سوؾ ٌساعدك االن هٌا وكما قلت اى شا سوؾ ٌنفع معك تلك حتى
لوشا تفاه قد ٌنفع والتفكرى فى شا الن مع عودتك لى حٌن ٌنتبهوا نكون تصرفتا وسوؾ
الاجعل هناك مجال الاى شك االن هٌا تعالى معى قبل ان ٌرى خروجك احد..وهى تذهاب وانا
خلفها كما ٌحدث فى الهروب فى تلك المشاهد من المستشفٌات وكل السبل المٌسرة للهروب
االن .وحتى االمن لم ٌكن فى مكانه وهى تخرج بى مسرعة وتفتح سٌارتها تلك من االنواع
الفرنسٌة وانا الاعلم شا عن السٌارات والؼٌره والشا فى راسا اال ماقالت وما سوؾ ارى
اوالتعامل على االقل حتى الصباح وكل كلمة فى راسا الاعمال لماذا؟ اال انه فقط الرعب مما
سنزل بى والعقب واللعنة والهروب وهى تدخلتى فى المقعد الخلفى وتجعلنى اؼطس فٌه لكى
الٌرانى احد ولما اقول اى شا وانا امسك بٌدها .واقول لها بكل رعب
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_ارجوكى تعالى معى او اجعلتى معك ارجوكى وهى ترتب على وتؽلق الباب بسرعة حٌن
ظهر رجل االمن ذلك وهى تتحدث معه بالفرنسٌة وبكل دالل كما لو كانت تواعده بلقاء خاص
كما هو حال االروبٌون فى ذلك وهى تذهاب له وتمشا معه وهو ٌداعب فى جسمه فى ذلك
الوقت الذى الاحدبه فى المكان وهم ٌختفوا كمانما ذهاب الى االن لفعل الفحشة فى مكان من
المستشفى التى لن حتى ان كانوا هنا بالخارج او امام الجمٌع لن ٌكون اى تعلٌق فى ذلك علٌهم
............................
وانااجد باب السٌارة االمامى ٌنفتح مكان القٌادة وٌركب رجل قوى البنٌان والرعب الذى نزل
بى وكادت ان تذهاب روحى وهو ٌنظر لى وٌهمس لى ان الاتحرك والارفع راسا طول
الطرٌق حتى نصل واتذكر كل كلمة وهو ٌنطلق وانا الشا انى احس انى راٌت ذلك الوجه منى
اٌن وتذكرت ماقبل العملمٌة تلك ومع تذكرى لتك العملٌة وانى مازالت احمل ابن ذلك الرجل لى
وانا اتمزق واكد انسا كل شا واخاؾ ان تكون تلك لعبة على ولكن االمان كان والصدق الذى
اتزل بى تلك القوة واجد تفسا امر بٌدى على عضوى الذى لما احس فٌه فعال اى اثر ألى
اجراء اى شا حتى ان كان فعال تم ممارسة الجنس معى ولما اتنابه مما انا فٌه وكم مر من
الوقت الذى فعال لم ٌكن كثٌرا لقرب هذا السكن وهذا ٌنطلق بسرعة بتلك السٌارة الفراهة
الحدٌثة والشارع الذى لم ٌكن به االقلٌل واالضاءة التى على جانب الطرٌق وهو ٌعلن الوصول
وٌطلب منى النزول بسرعة االن قبل ان ٌدخل او ٌخرج احد من البنٌة تلك وانا بكل رعب ولكن
بى من القوة وهو ٌكرار وٌطمأنى وٌذكرنى ان الانسا شا وهو ٌنهرنى اذ انى لم اتحرك بعد
ومن اول تؽٌرله فى الصوت والحدة وجدت نقسا انزل وهو ازاد من تلك الحدة بصوت مكتوم
حتى الٌسمع احد وهو ٌشٌر لى بالتحرك واالنصراؾ وانا ادخل واتذكر الدور الذى كان الرقم
مسجل علٌه وهنا تمكلنى الرعب انه فعال موجود االن وقد تذكرت كل كل كلمة الاعرؾ كٌؾ
هى براسا وانا استعداعى المصعد الذى نزل بكل سرعة واركب وانا كأنى تحت تأثٌر
مخدراوتنوٌم مؽناطٌسى وعن بعد واجد تفسا اما تلك الشقة فعال وانا انفذ كل حرؾ وبكل
هدوء افتح الاجد الشقة التى كلها مطقاء نورها االمن حجرة واحدة وهى لٌست حجرة النوم التى
كنت بها ولكتها التى الى جوراها وبابها المفتوح والصورة التى نقلت لى وانى اظن انى االن لن
ارى ؼٌرها وبالفعل كانت اصوات لممارسة الجنس الواضحة وصرخات عالٌة من نساء واٌضا
رجال وانا اذهاب كى ارى االمر دون وعى ولكنى مع خوفى تذكرت ماقالت لى من امرا
االبتعاد ان حدث ذلك وراٌت اى شا والفرار فورا ولكن اخذنى الفضول لروٌة ماٌحدث حٌن
كان االمر فعال سهل على حٌث الباب المفتوح امامى وانا انحرك بدون صوت والتصق بالجدار
الفاصل بٌن الحجرتٌن لتلك واالخرى حجرة النوم .اما تلك التى بها االن ماٌدور وهى الى جوار
ذلك المطبخ االروبى المفتوح على الصالة التى بها ذلك االنتٌرٌه من قطعة دابرٌة الركنٌة التى
تنفصل كلها او تكون على شكل ركنى وانا انظر واجد االن ابواب اللعنة ومن بعت من اجله
الشرؾ والعفة وكرامتى وما استحق ان ٌنزل بى االن وانا ارى هول ماارى وما لمااكون راٌته
بحٌاتى ولما حتى اسمع به االمن الممرضة .وانا الاعرؾ هل هذا خزى واى خزى واى عار
ولكن! هذا ال ٌنطابق علٌهم هم .انما هذا الحقٌر الحثالة وانا الاجد ما اوصاؾ اوالفاظ اقولها
.ولكن الوصؾ هو لى انا التى اواسخ منهم هم .وفعال لٌتنى قد موت او قتلنى زوجى وانا
الاعرؾ فعال كٌؾ اصؾ ما ارى من كل شا الاعرؾ وصفه وقته واى خزى او حدٌث
الاعرؾ ما اقول لك ؼٌر فعال كان العقاب لى واالكثر عقب هللا فى هذا انه رحٌم بى .وانا
اعرؾ كل شا قبل رواٌته وٌالٌت كانت لماتحكى هى ذلك وااقع واكون فى مثل ماهم فٌه واكثر
وانا ابٌع نفسا فعال عقابا لى .ولما ارى ذلك المنظر وذلك الرجل الذى جذابنى وبعت من اجله
العفة وانا اجده ٌقوم بدور المراة االن حٌث اخر ٌمارس معه الجنس من الحلؾ وهو منحنى.
واالخر ذلك هوصخم الجثة ابٌض بكرش ظهر من الخلؾ وما علٌه من عالمات الثراء اٌضا
مما ٌرتدى من ذهب بٌده ورقبته ومنظره ذلك والمنظرالذى كما اراد ان ٌفعل معى هومن قبل
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.وهو ٌصرخ بتلذا والاعرؾ كٌؾ اصؾ االمر الذى كان لو مشهد برنو من تلك االباحٌة حٌث
وجود اثنان من النساء اٌضا وان الصح القول تقول ثالثة به هو ذلك الذى الاعرؾ له وصؾ
من الكلمات ؼٌر انه مراه مثلهم بل اكثروكانت منهم وحدة افرٌقبة من ذلك النوع الجذاب
بجسدها ذلك االبنونسا والتى تخص تلك االفالم ولكنها بشكل اخروهوعمل ؼٌر هذا البرنو
واالخرى التى كانت تدل على انها من هؤالء النساء التى سمعت عنهم من تلك الممرضة من
اصحاب النفوزرؼم حقارة الشا الذى هى فٌه االن وتلك البشاعة من وجود كلب اسود ضخم
من تلك االنواع الشرسة والخطٌرة وعلى وجه كمامة معدن لما ٌدل على خطورته تلك.ولك ان
تعرؾ االن ماٌدور وما ٌحدث كما لو كان تبدال لزوجات تلك التى تنتشر تلك االٌام وكل ذلك
امامى .وانا الاعرؾ كٌؾ اقؾ وبكل قوة وارى ماارى؟ والاخاؾ ونعم الحسرة تمالنى وهم لم
ٌحس بى احد مما هم فٌه حتى انه اثناء التبدٌل من تلك النساء على ذلك الكلب ..وكادت تلك
المراة الٌبضاء ترانى وانا اتنباه والتصق بالجدارذلك .واالمر بٌنهم لٌس هو تبادال لزوجات
وانما رجال مع بعضها ونساء بشهوة مع حٌوان وشا هو من (البٌدرفلٌا) فى تلك االفعال
وصدقتى مع قرؾ المنظر الذى راسخ براسا ولٌس ماهو فٌه ذلك الذى الٌقل عن هذا الكلب
الذى هو االن سٌد لهم .وهم كما لو كانوا من قوم لوط ولعتنهم .وانت تعرؾ الباقى..وانا كل
مااصبح براسا االن شا وحد فقط وهو االنتقام وانسا كالم تلك الممرضة من كل شا
والهروب وكل شا امام عٌنى هو كٌؾ ادخل علٌهم االن واشعل بهم الناراو القتل لمن تطول
ٌدى منهم وهو باالخص وانا اجد امامى ذلك المطبخ واسرع له فى تلك االضاءة التى تاتى من
تلك الحجرة واضاءة الشارع وانا ادخله وابحث فٌه عن اى شا من تلك االدوات وباالخص
سكٌن واجد امامى قداحة واتذكر الولعة والنار وانا ٌدى فوق ذلك الموقد وابحث بؽٌر وعى عن
االنبوبة التى لم تكن امامى وتقع ٌدى على وصلة الؽاز تلك التى تصل لهذا الموقد بدٌل االنبوبة
التى هى معروفة عندنا وكما هو شرح لى عنها اول الوصول وكٌفٌة االستخدام والتعامل مع
تلك الطرٌقة من الؽاز ؼٌر ماكان اٌامها فى مصر االقٌل ونادروانا اتذكر فقط .وانا اجذابها بقوة
لتنفصل من الموقد وافتح الؽاز واسرع بالخروج وتقع عٌنى على االنترٌة واجد به حقٌبت ٌدى
تلك واخر مثلها اشٌك بكثٌر وحقبٌته هو تلك التى كان بها المال واوراقى واخره مثلها باللون
اخر واكبر فى الحجم والاعرؾ كٌؾ حملتهم وخرجت مسرعة بعد تذكر كل كلمة من تلك
الممرضة وانا الاعرؾ كٌؾ لى من تلك القوة الرهٌبة التى نزلت بجسدى من اول ما اصحبت
فى تلك الشقة او ما اعطتنى هى .حتى لدرجة انى وقفت فترة ذلك المشهد الذى الاعرؾ لماذا؟
انا انطر له وكانى اتلذذ بالمشاهدة الاعرؾ لماذا؟ اهو انتقام من نفسا.او ان ٌرونى وٌاخذنى
بٌنهم وٌفعل بى االسواء عقابا لى او حرمان او متعة الاعرؾ؟ ؼٌر حٌن كانت فكرة القتل
اوالحرق تلك التى الاعرؾ كٌؾ تٌسرت لى؟ وانا اخرج من الباب الذى لم اكن قد اؼلقته كلٌا
وقبل خروجى اشعل تلك القداحة والقا بها بقوة الى منتصؾ تلك الصالة واؼلق الباب واكثر
بالمفتاح من الخارج والاعرؾ كٌؾ افعل كل ذلك؟ وانا بشدة وهول مما انا فٌه من الصدامة
واترك اٌضا المفتاح حتى ٌصعب الفتح بسهولة الحد منهم .وانا اشم رابحة العاز وبداء االشتعال
وانا اجد المصعد امامى لما ٌطلبه او ٌستخدمه احد وانزل فٌه وانا مازالت بكل قوة ولما ٌكن
براسا شا .اال هذا المنظرفقط الذى فى اٌامى كان مماهو معروؾ فقط من افالم بالفٌدٌو او
تلك المجاالت التى لما ارى منها اواسمع عنها اال حٌن التعارؾ بذلك الحٌوان .وان كنت انا
التى الوصؾ لى والاستحق اٌضا رحمة هللا بى ان اعٌش وما انا فٌه من كل نعمة ولٌس العقاب
فٌما راٌت فقط .واعلم انه سٌكون هناك شا والاعرؾ كٌؾ اكمل لك ولكن وجدت نفسا بتلك
السٌارة فى الخلؾ وانطلق ذلك الرجل بها بسرعة وانا انظر الى اعلى الاجد النار التى تخرج
منها تلك الشقة التى لما ٌتحرك لها احد حتى انطلقت السٌارة وابتعدت عن البنٌة التى لما ٌكن
فٌها احد ٌدخل اوٌحرج الى االن وان كان صح ظنى انه لٌس بها كثٌرا كما قالت لى الممرضة
من سر تلك البلدة و حتى االشتعال الذى حدث ولما اعرؾ هل نجااحد منهم او خرجوا جمٌعا او
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تم لحق االمر لكن فعال لهٌب النار الخارج من تلك الشرفة فى ذلك الطاٌق الذى كانت الرٌح
تساعد اكثر الارتفاعه وهذا الجو من اللٌل وحٌاة تلك البلد التى كما هى معظم دول اروبا ٌنتهى
فٌه العمل بعد العاشرة وباالخص مكان مثل ذلك لم ٌكن به احد حتى السٌارات التى لما تظهر
فى هذا الطرٌق..اال كان حٌن ٌاخذ طرٌق اخر ؼٌرطرٌق المستشفى وانا لما ارى والاعرؾ
الطرٌق وانا قادمة والانا ذهابه والاعرؾ اى الشا .وما براسا ؼٌر ما تراسخ مماراٌت وتلك
القذرة التى لما اعرؾ عنها ؼٌر ماكان ٌرٌد منى فى التعارؾ وبعض عن تلك االباحٌة وبعض
االوضاع ولكن لما تصل الى تلك االموروفجاء الاحس من جدٌد بنفسا وما كنت اذهاب الٌه
بفكرى ولما احس بالدنٌا حولى واٌن انا وماحدث لى االوانا اجد نفسا جلسة وكأنى كنت نابمة
وبحلم والاتذكر من هذا الحلم اى شا وانا بتعب شدٌد وارهقاق كما لو كنت فى حلم مجساد او
كابوس او ذلك الشا المعروؾ عن القرٌن الذى ٌكون فى االحالم هو من ٌفعل كل شا وتقوم
متعب انت مماقام هو به سوء سافر مؽامرة اى شا مما هو معروؾ فى ذلك العالم من االحالم
والتفسٌر لها ولكنى فعال لما اتذكر اى شا والاى احداث وصدق ظنى فى ذلك هو ماكنت علٌه
من كل االشٌاء التى كان منها ما ارتدى من مالبس ثقٌلة وكلها هى مالبسى تلك والتى لما اخذ
منها شا من هنا حٌن الرحٌل واالكثر انه لما ٌكن على اى مالبس حٌن وجدت نفسى بتلك
المستشفى ؼٌر ماكان على من ذلك الربو الذى وضعه على الٌؽطى جسدى العارى حٌن نقلنى
الى هناك ومن بعدها تلك الجالبٌة البٌتى التى اتى لى بها والتى ظلت على الى اخر االحداث
حتى الٌشك فى االمر ان تقببالنا حٌنها كما رسمت لى تلك الممرضة
........
واالن احد نفسى ارتدى مالبسى كاملة داخلٌا وخارجٌا ونلك البزازة التى كان ات لى بها زوجى
من قبل ومثلها والتى سافرت بها وبالفعل لما الحق ان اخذ اى شا لى من مالبس من تلك الشفة
والحتى الداخلٌة التى فعال كنت من ؼٌرها طول ذلك الوقت بالمستشفى .واكثر وانا احد على
جاكت ثقٌل من تلك االنواع الؽالٌة واالروبٌة ولما احس بلسعة البرد التى فقط لفحة وجهى وانا
فى كامل انافتى تلك كما كنت فى مصر واثناء تزولى للتنزه مع زوجى او وحدى للتسوق او
لجلوس على النٌل الذى كان قرٌب من المنزل وشعرى المعصوب من الخلؾ كما احب
والمصفؾ كأنى بالفعل خرجت من المنزل وانا اختلس الوقت وحدى فى االوقات التى احس انه
الاحد ٌكون على الكورنٌش لكى اعٌش ذاكرتى وما تحمله نفسى ..وكان بعلم زوجى ذلك وهو
الٌحب الضؽط على اال فقط ببعض الكلمات التى منها ان كنت احب ان ٌكون معى وهو فقط من
قبٌل الحب لى ان ٌكون معى ولكنه االحساس له انى ارٌد ان اكون بمفردى وذلك اٌضا وقت
الخٌانة واستؽالل هذا الشا ولما اتنباه الى هذا االمر انه كان دابما ٌرقبنى لٌس الشا وانما
خوفا على لمثل امور قد حدثت معى كثٌرا لما كنت ساقع لمضاٌقات او المعكاسات وانا فى
جلوسى هذا وشرودى مع ذكرٌتى تلك لكى اجده امامى وانقذ الموقؾ ونكمل مع بعض التنزه او
التسوق قبل العودة الى المنزل .وبالفعل لما اتذكر ذلك االمر اال االن وانا احكى لك وتلك طمامة
اخرى انه فعال قدعرؾ واكٌد ذلك وبالفعل كان ٌنتظر اما االعتراؾ اوطلب الطالق اوالبد انه
كان سٌفعل .اها سٌفعل ولما تكمل وعادت الى البكاء من جدٌد وتركها هو ..وذهاب واختفى
عنها حتى هداءت من نقسها وهو ٌحضر لها لٌمون وهو الذى اتى به وحده والاحد معه من
االصطاؾ هؤالء وهو ٌقدمه لها وهى تاخذه وترتشؾ منه وتعود وحدها لمواصلة الحدٌث وهى
تكمل
_واخٌرا وانا الاتذكر شا اى شا كما قلت لك كنت اجد نفسى امام نهر واجلس امامه حتى انى
فعال احست انى االن بمصر وحتى لما اتذكر وعد تلك الممرضة بارجعى الى مصر النى
الاذكر اى شا والاى حدٌث والحتى مافعلت من الخاٌنة اى شا حدث الاذكره اال انى ارى
النٌل او كما كان ظنى واالكثر ماحوالى كما هو مٌدان التحرٌر القرٌب من سكنى ذلك ومكان ما
احب ان اجلس ؼٌر انه كان وقت اللٌل الذى الانزل فٌه وانا انظر حوالى وكأنى فعال بمصر
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ولكن كان هو الوقت من اللٌل وانى لما احس مااالمر ؼٌر انى خارج بٌتى االن وكٌؾ خرجت
فى ذلك الوقت ؟وهل استأذنتا زوجى وماحاله االن وانا اعرؾ انه الٌخرج من البٌت بعدعودته
من العمل مااالمر واالسبلة التى نزلت على ومالبة راسا؟ وحال زوجى الذى ٌخاؾ على
وكٌؾ هو االن هل خرجت وكان نابم الشا فى راسا ؟ؼٌر انه ٌمكن ان ٌكون به شا االن
خوفا على او احده امامى كما ٌحدث اال انى وانا ارى ماحوالى وكأنه كله النٌل بمصر والمتحؾ
وكل مٌدان التحرٌر..اقوم واجرى كى اعبر الطرٌق بسرعة للرجوع الى شقنى وبٌتى ذلك الذى
خلؾ الكورتٌش بشارع واحد فقط الٌحدث لى الاعرؾ ؼٌر انى كنت بفراش وثٌر وحجرة نوم
وحوالى طبٌبة تتحدث الفرنسٌة ومعها شاب ٌتكلم معها وهى تقوم معى بعمل االطباء من كل
شا وتخرج وٌخرج معها هذا وهم بنفس الحوار وبعد دقابق ٌاتى الى وهو ٌجلس امامى وانا
افتح عٌنى بٌطء شدٌد واحاول تمٌز ماحولى وهل تلك حجرة نومى وهذا زوجى وحٌن راٌت
بوضوح ما انا فٌه وقد اخذنى الفزع وكادت اصرخ ..كان هو ٌقول لى وهو ٌرتب على وٌقراء
القران على راسا
_التحافى انتى بخٌر لما ٌحدث لكى شا انا فراملت بالسٌارة فبل ان المس جسدك او ٌحدث لكى
مكروه ولكن انتى المخطاء وانتى تعبرى الطرٌق دون ان تنطرى وفعال ماحدث انى كنت اسرع
كما قلت لك للعودة والطرٌق امامى لم ٌكن به اى سٌارات تمر ولكن !الاعرؾ اٌن ظهرت تلك
السٌارة التقؾ فى حدة ولم تلمسنى ؼٌر فزعى من االمر كما ٌحدث فى ذلك من حالة االربك
عندم تظهر علٌك فجاء سٌارة اثناء العبور وهو ٌكمل لى كالمه وهو ٌقول
_الحمد هلل انك بخٌر بس الحمل وكان واضح ان ذهانك مشؽول ومضطربة جدا ود ادى لحالة
اؼماء وانا لم اتاكدت انك بخٌر وعارفة انك مصرٌة .انا اسؾ لم اذهاب بكى الى المستشفى
بسبب التعاقٌدات ال هنا ال راح تسبب قلق لى ولكى اٌضا .متخافٌش انا مصرى زٌك ومسلم
وانتى بنت بلدى ولو تقدرى تحركى دلوقتى ٌاله اوصلك الاى مكان انتى عوزها ..وانا الافاهم
ماٌقول لى اال انى فقط سألته فى تعحبب
_مصرى زى وانا مصرٌة هو انا فٌن !!فقالى بنفس التعجب
_فى بٌتى هنا فى بارٌس !!وانا اردد الكلمة بنفس التعجب
_بارٌس !! واٌه ال جابنى بارٌس وفٌن جوزى وانت مٌن !!فقال لى وعلى وجه القلق والخوؾ
_اكٌد الصدامة عملت عندك فقد فى الذاكرة انا راح انادى بسرعة على الدكتورة تانى وهو
ٌسرع بالخروج وانا اصرخ بصوت الٌكاد ٌظهر من وهن وما انا فٌه ومما اسمع ..وهو ٌخرج
وٌؽٌب وانا احاول النهوض من الفراش والاستطٌع عمل اى شا وقد ذهبت من جدٌد فى ؼٌوبة
الاعلم كما مر بى فٌها من الوقت ..حتى انى فجاء قمت مفزوعة واصرخ من اثر حلم لما كان
فى راسى من هذا المشهد الذى فجاء وكأنى داخله وٌفعل فى انا من كل االلوان ماراٌت من
جنس جماعى فى وقت واحد واٌضا تلك النساء تمسك بى وهى تسخدم هذا الحٌوان الكلب الذى
معهم وبكل انواع الفظاعة وانا اصرخ وصوتى الضابع حتى كنت فى احضان هذا وهو ٌقراء
على راسى القران وٌهدى فى وانا فى حالة من االنهٌار التى لماتهداء اال حٌن كانت نفس
الطبٌبة معى وهى تعطى لى عالج واالمر بعدم الحركة للخطورة االن على مابطنى وتم دخولى
فى نوم مرة اخرى وانا اسمع الحوار الذى الافاهم منه شا..حتى بداءت بعد ذلك العودة بعد
فترة العالج وما كنت فٌه من رعاٌة نعم الاحس بها وحٌن راٌت هذا وانا مازالت الاذكر شا
كما لو كان كما قال لى عن فقد لذكراتى الذى فقط اذكرها تلك الكلمة وانا اتظر له وهو بكل
شحوب وجه ورعب ظاهر علٌه وهو ٌرتب على ٌدى وٌقول لى
_حمدهلل على سالمتك انتى بتمرى بظروؾ صعبة فعال ربنا ٌكون فى عونك ..وانا اسأله بكل
قلق
_انا فٌن وانت مٌن وفٌن جوزى وال بٌحصل ارجوك انت عوز منى اٌه ..وبداءت فى البكاء
بشدة وهو ٌقول لى وٌعطنى كوب من الماء وانا اخاؾ ان اخذ منه اى شا وهو ٌقول لى
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_انا مسلم ومصرى زٌك وال حصلك مما سمعت منك طول فترة ؼٌوبتك تلك عما حدث لكى
من اهوال وانتى تتحدثى عنها من شدة تعابك وما اصبك فقد عرفت ماذا احل ونزل بٌكى ؟
وحملك االن الذى البد له من الراحة التامة فى الفراش وانا اقول له بكل رعب واستفاهم
_حملى وكالم اٌه ومصرى !! اٌن انا ومن انت؟وهنا كما لو بداءت استعٌد شا فشا االحداث
وهو ٌقول لى عن ما تكلمت به اال انى مازالت مشوشه حتى قال لى
_واضح انك كنتى راح تكونى ضحٌة واؼتصاب وؼٌره لبٌحصل هنا والخداع لكن! الحمد هلل
انك بخٌر وعلى العموم عشن توضوح لكى الحالة االانتى فٌها وال اصابك وتتفتكرى كل حاجة
دى حقبٌتك واوراقك واهدى وركزى شوٌة انا راح اجهز لكى لقمة عشن تسندى بها نفسك..
وانا بخوؾ ونفس السؤال له الذى اسأله
_انا فٌن وفٌن جوزى..وهو ٌقول لى وهو ٌعطنى حقٌبتى تلك التى بداء تعود لى الذاكرة حٌن
راٌتها وامسكت بها وهو ٌقول لى
_انتى فى فرنسا وجوزك مات من شهور واتعرضتى لخداعة من وحد وكان راح ٌضٌع شرفك
وكل حٌاتك ودا ال راح تاكدى منه من ورقك وانتى هنا من عشر اٌام منهم اسبوع هنا فى بٌتى
وانتى تعبانة وحاللتك وكله واضح من تاشٌرة الدخول هنا وشهادة وفاة زوجك وكمان فى جواب
معكى اطلعى بنفسك واهدى واسترجعى االحداث بهدوء ومتاخفٌش انا راح ارجعك مصر واقؾ
جانبك بس اهدى دلوقتى عشن صحتك وال فى بطنك انا راح اجهز لكى لقمة..وهو ٌخرج من
الحجرة بعد ماقال وانا اصابنى الذهول مما اسمع وبداءت استوعب االحداث لمجرد ان فتحت
الحقٌبة وجدت تلك الورقة وامسكت بها قبل ان امسك بجواز سفرى هذا وباقى االوراق بتلك
الحقٌبة ..وانا اجد ورقة مكتوبة بالعربى وفى اسفلها بعض الجمال بالفرنسٌة وقد استعدات
االحداث كلها فى لحظة من مجرد قراءة االمضاء فقط وهى كلمة الممرضة اسفل تلك الورقة
المكتوبة بخط احس انى اعرفه ولكنى الاذكراٌن مر على او ما انا فٌه االن وهى كان مضمونها
كاالتى (االن اذهبى الى المطار فى اى سٌارة اجرة وهناك مكتب الحجز للتذاكر وفقط اعطى
الجملة الفرنسٌة الاى سابق وثمن االجرة لسٌارة كان مكتوب الرقم الذى ادفعه بالعربٌة واٌضا
ثمن التذاكرة اٌضا بالعربٌة لمصر وفقط هم ثالث جمل بالفرنسٌة وهى ارٌد الذهاب الى
المطار واٌن مكتب الحجز وارٌد تذكرة لذهاب الى مصر وقد وجدت بعض النقود من العمالت
االجانبٌة والاى شا اخر مكنوب وانا اتذكر االن كل شا واالحداث حتى لحظة ما اصابنً من
هذا الحادث لكن لما اتذكربعد ما حدث لى بعد انطالق السٌارة وهو ذلك ٌدخل على ومعه
الطعمام ٌحمله وقد نزل بى الرعب والخوؾ من كل شا وان ٌكون هذا اٌضا من مثل ما
خداعنى وانا اسأل نفسا اٌن المرضة ولما لم تاخذنى وؼٌره من كل االسبلة؟ التى قطعها على..
وهو ٌقول لى
_دلوقتى ٌاله اتفضلى ولو عوزة تحكى لى وتكلمى متاخفٌش ولو عوزة تسافرى وترجعى بلدك
انا راح اوصلك واخالص لكى كل االجراءت بس الحركة ممنوعة عنك االٌام دى عشن ال فى
بطنك وبرضوا االانتى عوزه راح اعمله متاخفٌش انا مصرى ومسلم وبكرراها علٌكى انتى
بنت بلدى..وانا لم ارد علٌه االبشا واحد وانا برعب
_هو انا قلت اٌه فى ؼٌوبتى..وهو ٌقول لى
_الشا االعن رجل ارد حداعك وات بٌكى هنا والمستشفى والحمل والممرضة ..وانا اقول له
وانا بكل قلق
_بس دا ال قلته وهو ٌقرب منى الطعمام وٌمد لى ٌده به..وانا اخاؾ ان اقرب من اى شا لما
عارفت ومر بً وخوفى من الخداع مرة اخرى ..وهو ٌؤكد على بانى الاخاؾ وتكرار نفس
ماٌقول وٌكمل
_التخافى انا راح اسٌبك مع نفسك ووقت لما تحسى انك تقدرى تتحركى انا راح اوصلك او
اساعدك للرجوع بس نطمأن علٌكى من الطٌبة انا اتصلت عشن تجاى وتشوفك وهى ال راح
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تقرار حالتك تسمح بااٌه وهو ٌتركنى وحدى وانا ابكى وكل االحداث تعود لى من جدٌد وكٌؾ
سوؾ ارجع ؟وجاءت الطبٌة واخت تكشؾ على وانتهى االمر بانى البد لى من الراحة وعدم
التحرك االقلٌل لذهاب فقط الى الحمام وعالج وتؽذٌه...وهو قد تركنى بكل حرٌة الٌدخل على
اال لمباشرة العالج الذى كان ٌهتم به والحافظ على مواعٌده والرعاٌة لى..وتركت نفسى وانا
الاعرؾ اخذ اى قرار وهو ٌتركنى بالبٌت فى النهار مع ترك كل الحرٌة لى وانا اتحرك قلٌال
فى عدم وجوده الى الحمام او لبعض ماٌكتب لى من ارشادات ان اردات اعدد اى وجبات لنفسى
ان كان ؼٌر موجود وبداءت اتكٌؾ مع المكان وانا اتحرك فٌه بعد ان كنت اذهاب الى الحمام
فقط بداءت ارى كل شا فى حٌاته من كل ماهو فٌه من كل شى من اوراقه الخاصة واتعرؾ
وحدى علٌه دون ان ٌحكى لى اى شا عن نفسه حٌن عارؾ عن صادمتى وما اصابنى من
خداع..وانا اعرؾ انه هنا للدراسة وانه فى انتظار نتٌجة ما دارسا وهو ٌعد رسالة الدكتوراة.
وكل ما اجد امامى ومن حوالى من كتاب فى االفتصاد والتجارة ومختلؾ الثقافة وانا انجذاب لما
ارى واقراء ..وشقته تلك التى فى ضاحٌة راقٌة وتطل على مٌدان مالبى بالحركة..وبداءنا فٌما
بٌنا الكالم واالطمأن وانا اطمأن له بعد ان تاكدت بنفسى من شخصٌته واصله الكرٌم..وهو ٌاتى
وٌدخل على ٌومٌا بكل خٌر وبداء ٌخرجنى من قلقى ورعبى وهو ٌؤكد على برحوعى وقت ان
استطٌع وصحتى تسمح وانا ارى علٌه تأدٌة الفرابض وحسن العبادة التى كنت ارقبه فٌها وهو
ٌقوم للصالة باللٌل والفجروانتهى االمر بعد ظهور الحمل على والمتابعة مع تلك الطبٌبة التى
تباشر حالتى وهو ٌعلمنى الفرنسٌة وبداءت افاهمها حتى كانت االوامرمن الطبٌة بممارست
الجنس فى تلك الفترة والتواصل الجنسٌى من اجل قرب الوالدة واالن كنت الاعلم هل هو فعال
قد عارؾ كل شا اما ال حتى بداءنا الحوار تلك المرة بعد مافهمت ما قالت الطبٌبة وهو ٌسألنى
عن حٌاتى وماحدث معى ولما اقول له شا فقط قلت له
_انت مش بتقول سمعتنى بحكى وانا تعبانة عن كل شا فقال لى
_ال مجرد نلك الكلمات فقط صدقنى الشا ؼٌرها.وجدت نفسا احكى له فقط جزء ولك تتصور
ما قلت بعد مادار مما اقول لك وباختصار لما فى راسك االن ان صح .وهو بعد ما اصبحت
ارملة وهو ظهر لى واخذ فى خداعى واخذ كل اموالى الن فعال ماكان معى من اموال وجدتها
هى فقط تكفى لتذكرة عودة وما ٌمكنى اعٌش به بعد ذلك لفترة ان كان لدى سكن او استاجر
سكن كما عرفت منه ..واصبح امرا الممرضة وماحدث معى ماهو اال نجاة من هللا لى وهو
ٌومٌا كان ٌدخل على بكل سرور وبهجة وخٌر وهو بكل فرحة لوجودى معه وجهى السعد على
وهو ٌخٌارٌن بٌن العودة والوجود هنا معه طالم انى الاحد والشا لى بمصروكان اقتراب موعد
الوالدة وباقى شهرفقط وبعد ان عشت تلك الفترة معه وانا فى تخبط وتشوٌش بٌن الخوؾ والقلق
واٌضا االحساس باالمان فعال واٌضا خوفى من العودة للمصر وكٌؾ سوؾ اعٌش؟ وكل ما
تتخٌال من كل ما كان براسى واٌضا من امان ماارى منه معى وانتهاء االمر االن حٌن طلب
منى الزواج فعال وشرعا واحساس بصدق ما طلب منى او الاعرؾ؟ وقد فعال اصبح لٌس لدى
مااخاؾ علٌه االن اال الذى ببطنى فقط واخاؾ ان اكون فى ذلك الذى هربت وتم النجاه منه .ان
اعود له وٌكون االمر به خداعة اٌضا واعٌش فى ذل بسبه هذا الذى فى بطنى بعد الوالدة .كما
قالت الممرضة من ذلك لكن !فعال هو كان شا اخر وهو فعال لو طلبت العودة وهذا ماطلبت
فعال منه ..وحٌن كان سوؾ ٌرجعنى وانهى االمر رؼم ما احسست معه من امان كانت حالتى
ساءت وذهاب بى الى المستشفى وكان ٌثبت عكس االخر وهو بخوؾ على وعلى مابطنى
وسالمتى وسالمة مولودى وانا انهى االمر بموافقة على الزواج قبل الوالدة بهذا الشهر االخٌر
الذى كان البد فٌه ممارسة المعاشرة الزوجٌة وبقوة لحالتى التى كنت علٌها وهو كتب الموالدة
باسمه وكان الزواج شرعى على ٌد شٌخ ومصرى اٌضا والزواج المدنى وذلك بسبب شا اخر
اٌضا حدث قبل الزواج وكان سببه انه قد تم له االلتحق بوظٌفة راقٌة فى السفارة المصرٌة وحلم
ما كنت فٌه من وهم هذا المخادع السابق لى .وانا ارى االمر ٌتتحق فعال وبصدق .وذلك الذى
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الاعلم هل عارؾ بامرى حقا اماالٌعرؾ وهو ٌمد لى ٌد العون اوحب اوشفقة بى اى شا
الاعرؾ ؼٌر ما كان من انه وحهى السعد علٌه واالكثر حٌن ات ابنتى الى الدنٌا وكل خٌر ات
معها له ولى من كل ابواب الرزوق والسعادة والترقى فى عمله والتوسع فى حٌاته وحٌتاتنا تلك
وكل تؽٌر طراء على انا من اسنكمال تعلمى وثقافة وراقى حتى اصبحت فٌما انا فٌه وابنتى
التى اصبحت ابنته نساب وفعل فى حٌاته وكل ثقة اعطنى اٌها فى التعامل وكل شى حتى ان
كان ٌعلم بسرى وسر حٌاتى كلها الذى االن احس فعال انه من الموكد بعدما حكٌت لك انه بعلم
من امرى واالهم فعال انه اٌضا لٌس له احد بالحٌاة مثلى ونحن اهله هذا هو ماعندى الى
االن ..وساد صمت بعدم قالت ماعندها كله ولم ٌكن هناك اى تعقٌب اوكالم وهى تحدثت ولم
تخفى اى شى وهو طول الوقت ٌستمع الٌها..وفى فترة الصمت تلك التى ظهر فٌها االصطاؾ
وهم مابٌن تنزٌل لشراب وتؽٌر لشراب الشٌشة تلك واالنصراؾ واالختفاء لهم من جدٌد..وهو
ٌقول لها وهو ٌمسك ٌداها
_فى سؤالٌن وهم اخر اسبلة والتحبى نتوقؾ ونكمل فٌما بعد ..وانا ارد علٌه وقد ظهر على
القلق من جدٌد..وهو ٌمسك ٌداى بقوة وٌرسل لى نظرة االطمأن
_ قبل ماتسأل .ومع اعتقادى بمعرفتهم السؤالٌن تلك وارٌد بالفعل انهاء كل ماعندى االن ال
لشا ولكن لما سوؾ اقول لك انه رؼم ما اصبحت واحساسى ان الماضى كما ٌقال مات وانتهى
اال انى على ٌقٌن بان االمر لم ٌنتهى ومازالت فى انتظار العقاب او فتح الجراح كما قلت لك فى
حدٌثى .واالن هل اكمل االسبلة التى ترٌد اما تسأل انت وهو ٌقول لها
_من معرفتك وما ارى وما تحملى من كل فطنة بعد ماوصلتى لما انتى فٌه االن اعتقد انك
تعرٌفى ..وانا اقول له بعد سحب نفس الشٌشة وبعد صمت اخر ساد لدفٌفة لم اذهاب فٌه الاى
شرود وانا اٌضا امسك بٌده تلك التى فوق ٌدى.واقول له
_االمر لٌس به فطنة او ذكاء انا من ارٌد الحدٌث وكنت بحاجة له وانت وطرٌقتك وما لدٌك من
خبرة وعلم وانت مع الجمٌع من اصدقابك وكل ماتقدم لهم ومعى باالخص كامعالج وماجعلنى
اخرج مابداخلى ولما مافى نفسا ونفسك من مشاعر استطٌع االن المعرفة وحتى ترتٌب
السؤالٌن الذى اولهم ماالفرق بٌن زوجى هذا واالخر..وهو ٌنظر لى بقوة وٌضؽط على ٌدى
ونظرة االعجاب والتى بها حب وحنان..وانا اكمل له
_صدق واعلم انك تصدقنى الشا ٌفراق حتى ماوصلت الٌه انا شخصٌا الاعتقد ان كانت هناك
فرصة معه االول وطلبت منه استكمال تعلمى لفعال معى وكما قلت لك انه لم ٌمنعى من التعلٌم
وحتى لو ات ابنتى تلك فى حٌاته كانت ماستكون علٌه االن وباقى حٌاتى كلها هى كمالو كنت
معه واكثر لو اقول لك المعاشرة وكل افعاله معى كما لو كنت معه االول ونفس االخالق والدٌن
وكل شا حتى الوضع الدبوماٌسى الذى هو فٌه الاعتقد ان السابق كان اقل من هذا فى اى شا
ان استمرار وعاش كان الٌكون اقل من هذا..فقال لى وهو بكل اعجاب ٌزاد لى
_تمام كدة باء السؤال الثانى واالهم االن..فقالت له
_ السؤال الثانى المراتبط بكل ماذكرت االن وهو الخٌانة ومافى راسا طالم ان االمر لما
ٌختلؾ فى شا عن ما كنت فٌه من نفس الحٌاة واالمر هو انى لما اقول لك انى اتعظت او
تعلمت مما سبق ال بل اٌضا ومع ما اصبحت فٌه وكل من حوالى ومن كل االشكال والطبقات
وحتى شباب واصؽر واكبر وكل المناصب ولكن الاعلم لماذا ؟اهى تلك الثقة منه فى وامانته
وابنتى وكل ما انا امثله االن رؼم االؼراءت وكل عروض واٌضا مطاردات ولكن حدث االمر
معى مرتٌن وهى اٌضا ارداة الموالى لى والحافظ منه عز وجل على شرؾ هذا اٌضا وما احمله
من امانة وكلها عالمات انذاروتذكٌرى لماٌنتظرنى من عقاب واول ماكان من ذلك حٌن وجدت
اول ما انجذابت الٌه رؼم كل ماوصلت له وما انا فٌه وهو دون اى احد ممن حوالى وهو
الاعرؾ كٌؾ اصؾ لك االمر لكن هو اخى هل تتصور نعم اخى هذا الذى بٌنا االن ومعى مثل
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ظلى وهو كل شا لى بعد زوجى ذلك وابنتى..وهى تاخذ نفس بعمق من تلك الشٌشة ونخرج
سحابة من الدخان وهى تنظر لها وتاخذ نفس اخر ..وهى تكمل
_اها اخوى والاعرؾ كٌؾ انجذات له؟وبالفعل كنت ساقع فى حبه والاعلم ؼٌر انى كنت
ساعود لما حدث لى ونفس االحداث او اقل او اكثر الاعلم ؟اال انها قدرة هللا لى ان اعرؾ فى
اخر لحطة بعد انجذابى له الذى لما ٌاخذ وقت انه اخى فى قصة سرٌعة جدا والداعى ان احكٌها
كٌؾ كان اللقاء والتعارؾ وٌمكنك معرفتها او اكٌد عرفتها لكن اول االنجذاب رؼم انى من
قامت بتربٌته وعاش معى ومع زوجى السابق لما نعرؾ بعض اول االمر ولكنه هو من عرفنى
سرٌعا ولما ٌكشؾ االمر لى فى اوله وهو من انجذاب لى بحب من اول نظرة ولكن! حب
االخوة والقرابة وكل شا معروؾ فى االنجذاب االهل حٌن اللقاء بعد فراق.واٌضا ماكان من
تؽٌر قوى لى وله اٌضا فى المالمح انا بعد ماعشت وتؽٌرات من شا الى شا اخر وعامل
العمر الذى ؼٌر فى لما ٌقال اوهو ماٌقول جمال بشكل اخرعلى عكس معظم النساء فى الشباب
وبعد بلوغ ما انا فٌه من عمر االن على عكس من ٌضاٌع جمالها احٌانا فى تساء بالدنا بعد
الزواج والتقدم بالعمر والوالدة وتربٌة االوالد ولكن هو اروبا وحال نساء الؽرب وؼٌره واالهم
هو ظنه من تعلقى به او االراتباط قد فسره على ما قلت لك من العشرة والاعلم هل احس بانى
فى نفسا له شا ما قلت لك .وهو اٌضا له مواصفات التختلؾ عنك فى كل شا وهو به جذابٌة
من عالمات الحزن لسر فى نفسه الاحد منا الى االن ٌعرفه او ٌكشفه وهو الٌتحدث به الى اى
منا وكل جذابٌة عارفته عنه من زوجى وما ٌفعل فى حٌاته من اول وصول له هنا وما ٌجذاب
الٌه كل امراة اروبٌة او اى امراة نحب هذا النوع فى الرجال التى الاعرؾ انا منهم اوبالفعل
هو مرض وما سوؾ تكشفه لى انت او ماسٌكون من كشؾ تلقا مما احكى ..فقال لها وهو
مازال بنظرة االعجاب تلك
_انتى بجد قوٌة وكل شا انتى ال راح تكشٌفه دلوقتى وقصة اخوكى مش مهم النها واضحة
واالهم ان انقذك من الموقؾ كان منه اخوكى لما عرفك وبداء ٌكشؾ لكى مٌن هو وانتى مٌن له
واضح ان اللحظة االهم لما اكٌد حوزاك هو داخل علٌكم عشن ٌنقذ الموقؾ بعد ماعارؾ هو
مٌن لكى صح وبرضوا دا تخمٌن من كالمك مش بحث وراء اسرارك والسؤال التانى هو الحالة
التانٌة ودى احب اسمعها منك وهى معروفة والبالش نضٌع الوقت وال رٌك اٌه ..فلقت له
_الاقولها النه طبعا انت وسر االنجذاب ال برضوا الاعرفه لماذا ؟وانا بتابع بنتى والتواصل
وشؽل النت والجروبات والجروب ال انتم عملٌنه والباقى ال انت باء عارفه من تواصلنا لحد
ماعرفت مشاعر بنتى وكنت الى اخر وقت فى جحٌم وكٌؾ ستكون بٌنا العالقة؟ واالكثر بعد
تلك القصة وهل ستكون لى عالقة مزدوجة وافعال الؽرب فى ذلك وكل شا وحب زوجى
وبٌتى وابنتى وحبها لك وحبى والاعرؾ ما اقول فى هذا الشا ؟اال هو كما لو كان االمر عالمة
اخرى لى بظهور تلك القصة لكم ..وهنا سكت لدقابق واخذت تنهى ما تبقى من شراب فى تلك
الشٌشة وهو سألها الٌقطع عنها كل شا وٌفجاءها وٌزاٌد علٌها الرعب
_هل تحسى ان زوجك مازال حى وموجود وحولك اماهوؾ...ولما ٌكمل وهى شردة ونزل بها
الرعشة وهى ردت بكل صعوبة
_نعم احس انه موجود وحوالى واحٌانا اكد امٌزه او اراه .ومن قبل حٌن حكٌت لك من احداث
سابقة وتلك االٌام بعد ظهور القصة لك انت وابنتى وظهورك اراه .اها لٌس انت كما حدث
ولكن احس انه قرٌب ولٌس فى خٌالى او ذكرتى التى لما ٌمحو منها حتى لو بسبب ما فعلت فى
حقه.ولكن اراه او احس انه له ٌد تعبث حوالى اوهو موجود فعالا  .فقال لها وهو بكل هدوء وهو
ٌمسك بٌداها وٌرتب علٌها
_تقدرى تحكى لى قصة طفولتك باختصار او اهم سر فٌها فاهمنى طبعا ا الن من االخر ال
عندك هو سر فى طفولتك وهو ال راح ٌكشؾ كل شا وسبب ال انتى فٌه من عملٌة االنجذاب
تلك او المرض ال ربنا اعلم بكى وبٌنقذك الن فعال انتى حمله سر وعذاب الٌتحمله احد وانتى
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بقوة فى حمله مما اثر على نفسك والبد االن ان اعرفه النه هو نهاٌة المطاؾ ومن بعده سنحدد
طرٌقة العالج
_فعال الٌنتهى االمر واقول لك اخر شا وهو سرى وعذابى وما احمل والاعرؾ ان كان ؼٌرى
ٌعرؾ ما اعرؾ وٌمكنك معرفتها وحدك او الاعلم ان كنت قد تحدثت معك فٌها كما اكتشفت من
اشٌاء تمت والمهم انها من االخر ٌمكن ان تكتب رواٌة ولٌس اى رواٌة بل جنسٌة من تلك
االنواع التى بها الرعب وهو االن سرى انى ابنة (زنا) شرعا ا ومشروعا ولٌس زنا عادى بل
هو زنا محارم حٌث ام مع ابنها وشا من البٌدوفلٌا التى فى االباحٌة وما ٌكون فٌها واٌضا لعنة
وعقاب من هللا واشٌاء فعلتها امى وقتحت كل ابواب اللعنة وهى من دفعات الثمن واخٌرا اقول
لك انه كان هناك اٌضا شا من افعال الجان وهى تذهاب الى هذا الطرٌق ..وسكت برهة وهى
ترتشؾ من كوب الماء امامها واخرجت سٌجارة وهو اشعلها لها وهى تنظر له وتكمل
_بس االهم انى تربٌة فى مصر واها مولودة فى فرنسا وبعد كدة عاشت فى تركٌا اصل بلد ام
وابوٌا وكل االهل لهم هناك ورؼم انى كنت اعٌش فى مستوى راقى اال انها كانت هى اللعنة
وجحٌم الحٌاة وسر حٌاة امى واللعنة ال كانت سبب هى فٌها لحد ماكان موتها بطرٌقة بشاعة
ورجعت تانى مصر مع ابوىا اما القصة لو لم اكن تكلمت او حكاٌت لك اٌها من قبل لما كنت
طبٌبى وانا الاعلم فسوؾ اسردها لك الحقا ان انتهى االمر معى على خٌر ولم تنهى حٌاتى بااى
طرٌقة وموجودة وسواء بالسجن او خارجه النى مؤمنة بالعقاب والبد منه وكل االحوال اتمنى
ان تكون معى وبجوارى والمهم ماسٌكون من ردك ولكن اٌضا سوؾ اذكرك بشا وهو
ماٌخص قصتى وسر حٌاتى.طبعا فاكر التعقٌب فى الجروب على مقالة احد الموقع االخبارٌة
المشهورة فى مصر على تلك التقالٌد الؽربٌة فى زواح االم من ابنها فى احد دول افرٌقٌا بعد
قصة حب بٌنهم انتهت بزواج ورفض حاكم مدٌنتهم وطلب منهم الرحٌل لكى الٌتكرار الفعل
واالخت من اخٌها فى لبنان واشٌاء اخرى فى تلك المقالة من اشٌاء ؼرٌبة وؼٌر مقبولة فى دول
اروبٌة من ارتباط اثنى بحمارواٌضا رجل بدامٌة واخرى بكلبها المدالل .ولٌس االمر كما هو
فى البٌدوفلٌا فى تلك االفالم البرنو وهو ٌصبح امرا وقع .تذكر بالطبع تلك المقالة التى نزلت
بالجروب ولٌس كالم او اؼراء النه موقع مصرى وهو (الٌوم السابع) وماذكر فى تلك المقالة
من بالدنا العربٌة فٌها وافرٌقٌا .وما كان اٌضا من ذلك االرتباط من ام باابنتها الذى استرشدة
انت به من احد الموقع االجنبٌة وهى قصة "فٌرتاشا كارتر" وامها البٌلوجٌة "ماري كارتر"
االمرٌكٌتٌن من اصل افرٌقً والتً اظهرتا مٌولهم الجنسٌة لبعضهم البعض بشكل علنً وقالت
االم انه كان بٌننا انجذاب جنسً منذ ان كانت "فٌرتاشا" فً السادسة عشر من عمرها لكننا
انتظرنا حتى تبلػ السن القانونً ( 21سنة ) وما قالت االم فى ذلك اننا االن نستمتع كثٌرا
بممارستنا الجنس مع بعضنا وكل ردكان لك فى المقالة التى انتشارت بقوة فى اكثر من مكان
لما تعمل وتنشر وردك على تحرٌم الزواج فى بعض البالد من االقارب من الدرجة الثانٌة
المشروع فى كل االدٌان وهم فى تلك البالد ٌحرمه وٌحللوا االرتباط باارقاب الدرجة االولى
المحرم شرعا وفى الراى االول هو خطورة زواج االقارب الذى كان هذا االمر منتشر بقوة بٌن
الجمٌع من خطورة االمراض الوراثٌة فى ذلك واما الراى الثانى االخطر لزواج االقارب من
الدرجة االولى فهو افضل لتوراث الصفات الموجودة فى االسرة ونحلٌل الؽرب والمشروعٌة
فى ذلك انه ٌمكن التحلٌل الموجود حالٌا لكشؾ االمراض التى تمانع فقط الزواج وكما قلت انت
ان هناك دول فً بعض الوالٌات األمرٌكٌة ٌعتبر زواج األقارب جرٌمة وتعد محرمه عند
البعض على عكس مصر وتلك المقالة التى بها من اسرار االرتباط بزواج الدرجة االولى
واالستشارد لهم هنا فى الؽرب بحٌاة الحٌوانات وتزواجها من بعضها وكٌؾ ٌكون االرتباط بٌن
اخ واخته قدٌؤدى الى انجاب افضل سلسلة وؼٌره ؟مما ذكرت وما هو فعال موجود هنا من قدٌم
من تلك االشٌاء التى تاتى لنا فى تلك االباحٌات وما اٌضا موجود فى بالدنا من تلك االمور التى
بحكم تقالٌدنا ومحارما ا وشرابعاا .والتاتى االعلى شكل حوداث تنشر وانما هنا هى فى العلن
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واٌضا لكسب ان كانت لعمل افالم بٌن االم واالبن او كما كان من عالقة حب وؼٌره من
القصص العالمٌة التى كانت اسطٌر للفراعنة من ارتباط االم واالشقاء وؼٌره مثل الملك "توت
عنخ آمون" ولد نتٌجة لزواج اخ مع اخته ( امه وابوه شقٌقان ) ومما كان من كل تلك الرواٌات
المشهورة مثل الملك أودٌب وأنتٌجونً وأبناء وعشاق دي أتش لورانس وفٌلم اآلخر! وهى قد
تكون لعنة أو نبؤة أو مرضا ا نفسٌا ا أو هوساا ،ولكنها لٌست حوادث فرٌدة من نوعها! كما سوؾ
احكى لك ان كنت االن تعلم ماسقول ولكن! لنكمل افضل لى على االقل فلٌس االمر فعال حادث
فردى ورؼم ما كتبت انت فى تلك المقالة من راى علماء الدٌن فى دراسة نكاح المحارم وعلماء
االجتماع.كما وثقت أوراق األطباء النفسٌٌن العدٌد من حاالت الشعور بالؽٌرة المرضٌة من
األب على ابنته أو األخ على أخته وهناك نظرٌات كثٌرة تؤكد أن األدٌان واألعراؾ وراء
تحرٌم نكاح المحارم حتى ال ٌقتل األب ابنه وال تقتل األبنة أبوها ولكن التجارب أثبتت أن األخ
وأخته ٌنجذبان لبعضهما البعض جنسٌا ا كأي رجل وامرأة ،وأن المانع الوحٌد لتلك العالقة هو
الدٌن والمجتمع وبالطبع اسرد المقالة كما ترى النى الاعلم كٌؾ حفظتها عن ظهر قلب لما
اعٌش واتألم وماهما كانت ثقافتى كنت لن استطٌع وصؾ وشرح االمراال بعد قراءة هذا منك
وما ٌثبت من كل علم وثقافة لك والدعى االن لذكر ماجاء فى تلك المقالة عن خالٌا الجسم
والدارسات التى اثبت االمر ولٌس كل الطفل المولود من ابوٌن ذو صلة قرابة سٌكون مشوه
وعلٌل بسبب االمراض الوراثٌة .فالموضوع لٌس بهذه الدرجة من الخطورة وال بهذه الصورة
التً دابما ما تتم مبالؽتها وكل المبررات لذلك االمر حتى كما قلت وانت تكتب عن الخالٌا
.واالن لٌس الؽرب وحده كما قلت لك هو من ٌفعل ذلك واستحالل االمر على اى شكل له فهناك
دول اسالمٌة مثل تركٌا كل شا فٌها مباح كادولة علمانٌة ولٌس تلك االٌام انما من زمان بعٌد
مثل زواج مسٌحى بامسلمة واٌضا لبنان وجنوب السودان وشمال افرٌقٌا ودول عربٌة اخرى.
وفى حٌن كما ذكرت انت ان هناك دول حرمات زواج االفارب مثل الصٌن ،تاٌوان ،كورٌا
الشمالٌة وبعض الوالٌات االمرٌكٌة مثل تكساس وكنتاكً وهم المانع لهم من االمر االول من
ارتباط االم واالبن واالخوة ورجل بااخر وؼٌره من كل المحرما .اما انا قبل اى شا لٌس من
زواج اشقاء انما ماهو العن بكثبرا وقبل اى شا كما جاء فى مقالتك تلك عن الزواج الؼراب
بحسب الدراسات فانه بنسبة تزٌد عن  %55من الناس الذٌن تم لم شملهم مع اشقاء او آباء او
ذرٌة بعد ان كانو مفصولٌن عنهم منذ الوالدة ،فانه ستتولد عندهم مشاعر جنسٌة اتجاههم
وٌعرؾ هذا االنجذاب الجنسً الجٌنً بـ ( ) GASوهنا القصة االن واٌضا اللعنة كما جاء فى
قصة (الملك اودٌبب ) وهى قصتى تلك وما احمل ولو حكاٌت فسٌكون العن مما لم استطع ان
احكى لك من هول ماراٌت من مشهد ذلك المخداع لى وكل ماكان فٌه من برنو وماحدث فى
ذلك المشهد الجنسى معهم جمٌعا وذلك الكلب وكل شا راٌته وٌمكن تقول من قرؾ المنظر
الذى االن من الجذابٌة فى تلك االٌام وتحقٌق الرباح والمشاهدة .والاعرؾ من خجلى معك او
لٌس كذلك النك اصبحت منى شا قوى حتى قبل ان اكشؾ لك امرى او كما عرفت االن سر
ذلك وانك طبٌبى وبعد ما احكى ماهمام كانت نظراتك لى فالٌهام شا فلٌس اكثر مما قلت لك
وانى افضل ان اكون مرٌضة بنظرك هذا افضل لى واالن كما قلت لك انا ابنة زنا ولٌس اشقاء
وامى وابى اوال لم ٌتزواج وانجابى من الحرام واالهم هى انهم هم االثنان لبعضهم البعض هى
امه وهو ابنها وكما كان فى قصة اودٌب..وسكت وهى تنظر له وهو بنفس الهدوء وكأنه ٌعرؾ
االمر ولٌس جدٌد علٌه.واخذتها الرٌبة ونزل بها الخوؾ وهو امسك بٌدها ونظر لها بهدوء
واطمأن وقال لها
_التخافى االمرمتوقع بعد ماذكرتى من تلك المقدمة لحدٌثك والمقالة والتى من الواضح ما
سوؾ تتكلمى عنه وسرك واالهم هنا انك رؼم حفظك للمقالة كلها ولٌس جزء انك بعد تلك
المقالة وماحدث من جدال كنتى تتواصلى معى وتكلمى معى عنها واخدتى تسألى وقتها عن
التحرٌم وباالخص فى زواج االم من ابنها او باالصح المعاشرة بٌنهم دون زواج وراى االدٌان
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كلها واالمراض ورأى ماجاء فى المقالة من انه مشروع وقد ٌاتى بما قد ذكر من اثار تختلؾ
فى النتابج بشكل كما ٌراه الؽرب ولكن فى حالة االشثقاء ولٌس االم وحدٌثك الذى ٌثٌر فضول
والتخمٌن لكل االشٌاء كما كان من ذى قبل فى قصتك والخٌانة واالن التقلقى من االمر النه
االن اصبح االمر شا اخر وعالح من نوع اخر روحانى ودٌنى وسر لعنة لٌس لكى فٌه اى ٌد
ومس شٌطانى كما قلتى لى االن من اهم شا وما فعلت امك ومااصابها وهو الواضح لكى
تطمأنى انه عقدة ذتب ولكن تلك المرة لٌس لكى ٌدى فٌها على ؼٌر ماحدث مع زوجك النى
الاكذب علٌكى انت لكى الٌد فى ذلك من اول ذهابك فى ذلك الطرٌق واخر شا وانتى تتسترى
على ذلك المخداع وتشاركى معه بعدم كشؾ امره وبراءة زوجك واعتقد انك مؤمنه بهذا كما
ذكرتى انتى فى حدٌثك معى االن من كل ماسٌاتى من عقاب واستعدتك له ..وهى تشعل سجارة
اخرى وتنفث دخانها وهى تعود لتكمل
_ الاعرؾ كٌؾ اتات لى القوة تلك؟وباالخص بعد ان راٌت تلك الرسالة واحس بها اكثر
وبشا كبٌر وقوى رؼم انى لما اعرفها اواكتشفها االفعال بعد مقالتك تلك وبعد اول قراءة فى هذا
الشأن حٌن راٌته على الجروب وقد عرفت انى وراثتها من اوبواى هؤالء .اما القصة انت
عارفت اهم مافٌها او انها عندك ومعك او انت ومافى راسك والاعتقد انه صعب ان تصل لها
قصتى والاعرؾ لماذا احس بذلك االمر انك بالفعل تسطٌع معرفة كل شا خاص بى ؟ولٌس
االن كامعالج او طبٌى واكثر لو اقول لك ان احساسى هناك اخرٌن ٌعرفوا عنى ما اظن انه
مخفا ومدفون فى داخلى من اسرار وطالم اهم االشٌاء عندك االن من معطٌات زنا محارم ام
وابنها واٌضا عالم سلفى وطرٌق الشٌطان ..اما القصة االن التى كانت فى تركٌا التى هى
منشابى االول وبلد امى وابى اٌضا وهى حٌن كانت امى متزوجة من زوجها االول وقد انجبت
منه طفلها االول الذى لم تاتى بؽٌره طول فترة زواجها الذى استمرار سبع سنوات وهى تعٌش
معه حتى بلػ الطفل خمس سنوات وقد ظهر لها احد اقاربها بعد ؼٌاب طوٌل وعاد الحب بٌنهم
من جدٌد والرجوع والحنٌن بعد ماكان من فراق بٌنهم لكثٌر من االسباب المهم عودة الحب
واالشتٌاق وما كان بٌنهم من لهفة الشوق الذى حدث فٌه اللهٌب وتفرٌػ المشاعر من اول اللقاء
لهم وهى تنسا انها زوجة وام فى لحظة وبسبب هذا اللقاء الحمٌم الذى اشعل النفس لهم االثنان
واصبح الٌستطٌع البعاد رؼم خروج الشهوة والراحة وهو قد اذق ماحرم منه واستمرار
اللقاءات الحمٌمة بٌنهم وٌزاد االمر حتى كان البد ان ٌكون مع بعضهم البعض بااى شكل من
االشكال ولكن اول المحاوالت كانت هى طلب الطالق وهنا كان قد علم زوجها باالمر وظهرت
الراس التركى والعناد كما هى راس الصعاٌدة بمصر التى تشبه تلك الرواس التركٌة وبداء
العذاب لكل وهى اصبحت محبوسبة بالبٌت والعناد ٌزاد والقابدة من التدخل والخٌانة تكبر وتزاد
بكل الطروق واالشكال ولما فشلت كل المحاوالت واصبحت حٌاتها جحٌم وقد بلػ طفلها ست
سنوات وهى كانت كراهة كل شا كانت محاولة القتل الفعال وبطرٌقة السم وخطة كما ٌقل لم
(تخر الماء) فى احد اللقاءات السرٌة التى لم تكشؾ الى االن وطرٌقة الموت التى كانت بشكل
طبٌعى ولم ٌتم كشؾ النقاب عنها االانها حالة موت طبٌعى بعد عمل السم بعدة اٌام طوٌلة فى
جسد ذلك الزوج الذى ظهر موته بشكل طبٌعى وعادى ولكن لٌس هناك جرٌمة كاملة كما هو
معروؾ النه البد من العقاب الذى اتى على شكل لعنة وهى التى بداءت من هذا الطفل الذى
كان كشؾ لالمر وهو ٌسمع االم وعشٌقها هذا وٌسمع كل شا منهم فى اللقاء الذى كان بالبٌت
وهو اول االمر ٌظن ان امه مع ابٌه فى حجرتهم تلك ولكنه ٌكتشؾ ان ابوه ٌعود لمنزل وهو
ٌرى هروب ذلك وٌرى االثنان بعضهم البعض الطفل وذلك العشٌق واٌضا كان الباب المفتوح
وهو ٌرى امه بهذا الوضوع والشا الذى ٌظل فى راس اى طفل ٌرى مثل ذلك المشهد ومن بعد
ٌعرؾ انه لٌس اوبوه واول االمر وهو ٌرٌد ذلك الطفل البعد عن البٌت بحجة ماٌعٌش فى حجٌم
وٌكره تلك االم وكل امراة وٌتهارب منها وهى تودد له حتى الٌكشؾ امراها بعد ماعلمت انه قد
عارفوكان اٌضا البد التخلص منه اٌضا وهى حٌن كانت ستوافق على ذلك وباالخص بعد موت
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االب اال انه كان قد رحل مع عمته الى لبنان ورؼم كل خوؾ منهم اال انهم االثنان نسا بعض
الوقت امره هذا الطفل الانشؽلهم اٌضا فى اجراءت الزواج الذى كان لٌس فى احتٌاج له ولكن
لسفر مع هذا العشٌق الى عمله هنا بفرنسا اٌضا وعاش مع بعض سنة لتعود وقد اخذها حنان
االمومة اواٌضا لرواٌة ما ٌكون قد افشا من السراواى شا لتجده مازال مع عمته تلك وزجها
بلبنان وهى تذهاب لتبحث عنه كاام او بتلك الحجة واالمراالهم معرفة انه تكلم بما ٌعلم اوال
وحٌن وصلت الى العنوان للبحث كانت الطمامة او االنتهاء لما فى نفسها من خوؾ هى
وزوجها هذا او العشٌق .لتجد ان االمر انتهى فعال وتعلم انه ومن معه جمٌعا من عمته وزجها
قد ماتوا فى قصؾ للمشٌلت فى الحرب البنانٌة تلك وٌفرح زوحها وهى اٌضا ولكنها اٌام لذلك
وتصب وتنزل بها اللعنة التى اولها كان الحزن الشدٌد والحرمان من االبن واالمومة التى تظهر
مرة واحدة علٌها وهى لماتراه من سنتٌن او اكثر ولما تحس به اٌضا بعد ظهور ذلك العشاٌق
وبعدها لم تزرق بااى طفل رؼم شدة ممارسة الحب والعشق مع ذلك الذى اٌضا ٌصاب بعجز
جنسى لعتة من هللا له وٌحول حٌاتها جحٌم اعلن من زوجها االول لكل شا واوله حبه لها ومن
ثم هذا العجز والحرمان الذى ٌحول اى حٌاة الى عذاب ولما ٌحس به اى رجل فى ذلك االمر
وهى تزاد انثوثة وهو ٌزاد فى الؽٌرة والنار التى تتشتعل وهى تتحول الى فجرو من شدة لعنة
الجسد وما ترٌد من اطفاء نارها ومما تعٌش وهى هنا بفرنسا وكل اؼراء حتى انتهى امر ذلك
الزوج بنفس مافعل من طرٌقة القتل وكما ٌقال( من قتل ٌقتل ولو بعد حٌن)وبعد سنوات عذاب
وهى تزاد فى كل فجرو ومع كل االشكال وهى سهر كل لٌلة وشراب وصل حالها الى االدمان
اٌضا لمخدرات وعذاب ذلك الزوج الذى فى نار وهو الٌقدر على فتلها سواء من حبه لها او من
عقب القانون الذى االهم فٌه جرٌمة القتل ولٌس الخٌانة فى كل الدول والطالق اٌضا الذى هنا
سٌجعلها تاخذ كل شا او كثٌر كما هو فى حقوق المراة وهنا باالخص ونفس االمر االسواء انه
بداء حٌاته مع خابنة وقتلة او شرٌكة والخوؾ من الرجوع الى بالدهم من فضابح ماتفعل وما
ٌمكن ان تفعله هناك اٌضا من تلك الفضابح وهى قد (انفراط عٌارها) كما ٌقال وهو ومااصابه
من ضعؾ ولعنة ما فعل وهو ٌحس ٌنفس النهاٌة له وعالماتها حتى كانت اللعنة التى نزلت
علٌها هى وهى تتعرؾ بشاب اصؽر منها فى احد المعارض الفنٌة لها النها كانت هى رسامة
وهى تعشق هذا العمل وحب تلك المهنة التى كانت اصبحت لها فٌها اسم ملء فرنسا بعد ان
عادت لها مع حٌاتها مع ذلك الزوج العشٌق وهى لماتمرسها فى حٌاتها مع زوجها االول واالن
بعد ان عادت لها وكانت اوابواب الجحٌم التى فتحت وكل قلق تسبب فى حٌاة ذلك الزوج الذى
كما قلنا كٌؾ بداء حٌاته تلك معها وتلك المهنة وما فٌها مثل اى مهنة فنٌة وانت تعرؾ االمر
فى ذلك وٌحدث ما ٌحدث من امور كلها تكون شرارة النار والولعة وهى تشتهر وٌكبر اسمها
والثمن الذى من جسدها الى كل من معها او المعجابٌن او اى احد حتى ممارسة الشوزاز مع
النساء الذى اصبح عشق لها وباالخص بعد اصابة زوجها هذا من العجز او تقول كان ذلك من
قبل وباالخص ماتقوم به من رسم لكل ماهو جذاب من منظر اباحٌة وباالخص فى ذلك الشوزاز
مع ماترسم من منظر رابعة اٌضا ولوحات فنٌة رابعة حتى كان ذلك اللقاء الجذاب مع هذا
الشاب الذى ٌصؽرها بعشرون سنة فى العمر واالنجذاب الؽرٌب الذى رابط بٌنهم من اول نظرة
اوهذا الحب الذى كما ٌقال ولكن حب ؼرٌب فعال لكالهم االثنان دون قٌد او ارداة وهى ان
كانت تمارس الحب مع اى احد واى عمر ومع كل من ٌراها وهى من هذا الجمال والجذابٌة
التى الٌسنطٌع اى احد ان الٌقع فى حبها وهى كالو كانت مرٌضة بهذا الشا او اللعنة لما فعلت
واٌضا وهى بقوة ؼرٌبة فى اللعب بالقلوب وكل ما كانت تفعل وٌعود علٌها من كل نافع ولكن
ذلك الذى ؼٌر كل حٌاتها كلها وهى تزاد له الحب وهو كلما زاد لها من الحب واٌضا وهى ترى
حبه ذلك النقا والتعفاؾ عنها وهى كلما ترٌده وترٌد تسلٌمه جسدها اول االمر وهى تجد منه
كل االحترام حتى كان تسلٌم القلب وهى اٌضا تؽدق علٌه المال والمساعدة له كاشاب هنا وابن
بلدها وؼٌره ولكنه ٌتعاؾ عن كل شا منها اال قلبه بالفعل وهى ترى علٌه كل تفوق ونجاح
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وعنفون الشباب وهى تتؽٌرمما كانت فٌه حتى تصبح الى شا اخر وهو الذى كما لو اصبح
الزوج لها وهى كما لو كانت تلك الزوجة التى الاحد لها اال زوجها هذا واالخالص والعفاؾ
الزوجى والحافظ على شرفه وهو سبب الن تكون ذلك الشا وهى فقط تمارس ماتحب من تلك
المهنة ولكن بشكل فنى اخر وتبعد عن ماكانت فٌه وتبداء هى فى جذابه بكل الطرق كى ٌكون
معها فى العشق وحرمان اى شاب من ذلك تحت اى مسمى وهى تحترم فٌه رؼم كل ماهو هنا
من اؼراء وحرٌة المانع فٌها من اى شا وهو ومابه من تلك الجذابٌة االانه لما ٌفعل اى شا
وحبها ذلك الذى عاش كى ٌحترمها وٌحترم ما قد ؼٌر فٌها اال انه وقت الضعؾ الذى لٌس الاى
احد اال ٌقع فٌه وهم طول الوقت مع بعضهم حتى اصحبت هى زوجته والعشٌقة وهى من
تحترق وتنتظر اطفاء نارها منه فقط وهو الذى مع ماقد اخذ منها من هذا الحب والمعاشرة
وماالٌعرفه من تلك الحٌاة رؼم انه هنا اال انها كانت هى المعلمة له وهى بخبرتها وهى كل
وقت معه ٌختلؾ عن االخر وممارسة الحب بمختلؾ اشكاله وكل بٌدرفلٌا وهى من تفعل وحتى
وصل بها االمر لو تجعل االمر اباحٌة وتاتى له بنساء اخرٌات ولكنه كان من الحب واالحترام
معها وهى تزاد له حب واصبحت التحب احد ؼٌره وهى تتأكد منه انها الٌكون فى قلبه احد
ؼٌرها رؼم كل عرض منها انها الن تحزن ان نظر الى احد ؼٌرها ومن سنه وؼٌره وستظل
عشٌقة له ٌاتى لها اى وقت ان حب اواشتقاق وهو ٌكرار لها انه الن ٌحب ؼٌرها وما كان
ٌحزنه هو االحساس بخطاء ماٌفعل وتلك الخٌانة واالمر الطبٌعى هنا ووجود الزوج والصدٌق
الشا العادى لنساء هنا اال انه اصبح الٌرٌد االان تكون له وحده وزجه له وهى تتعلق اكثر
واالكثر وهى رؼم كل ماتفعل معه لم ٌاخذ منها اى جنٌه حتى فى اشد االوقات واالحتٌاج له بل
هو من كان ٌصرؾ علٌها طول ماهى معه وبٌن احضانه ولٌس كما هو المعروؾ اكثر االوقات
لمن تسٌر فى هذا الطرٌق وهى من تصرؾ على شرٌكها واالسباب الكثٌرة فى الخٌانة باالخص
لشاب مع امراة متزوجة وحتى ان لم ٌكن لها حظ من الجمال وتجد من تخون وٌكون هذا على
االقل ٌجد فٌها هى فقط اخراج الشهوة وباالخص والحرمان فى ذلك االمر مع استؽاللها وحتى
احٌانا لو جمٌلة وكل مبرر الاى امراة تسٌرفى هذا االمر من كل ماتفقد وامور الخٌانة التى
التختلؾ مع الشباب المحروم او حتى طفسة الرجال المتزوجٌن والمراة اٌضا وكل شا ولكن
هنا هو هذا الحب الؽرٌب وشا اخر من حنان شا مختلؾ رابط بٌنهم لٌس حب فقط وقد ٌكون
احٌانا كثٌرة فى حٌاة رجل وامراة فى تبٌرٌر الخٌانة من وجود الحب المهم فى االمر هذا الحب
الذى بٌنا االثنان االن.وهى تقول له دابما انها ملك له والحاجة لزواج وهو دابما ٌكالمها عن
الطالق والشا اخر وان عجز االمر فالبد لهم من الفراق لبشاعة ماهم فٌه من تلك الجرٌمة
وماٌفعال وهى تقدم له المبررات وعدم الخوؾ وكل القصص لمن حوالها وكل امراة باسمها
وهى تمارس نفس ذلك االمر وان اراد ات له بهم واٌضا الذهاب الى منزلهم وامام ازوجهم وهو
بكل االحترام ٌرد علٌها انه لو فعل هذا فلن ٌكون جدٌر لحبها هذا وٌصبح االمر فقط برنو
ومتعة ولٌس حب واالهم ان فعل ذلك فسوؾ تفعل هى نفس الشا مع هؤالء االزواج واى احد
وهنا ابتعد عنها اٌام وهو ٌطلب منها انهاء االمر بالطالق او الفراق الن هو بجحٌم مما ٌفعل
ونار حبها اٌضا ولكن االمر قد حسم بانها فى سنها ذلك الذى منتصؾ االربعٌنات قد حملت
ومنه وهى طول الوقت تؤكد له عجز زوجها الذى عاشت معه هذا العمر ومن قبل وهو ماكان
من شدة ما بٌنهم من حب اول سنوات الزوج وما ٌفعال من كل الوان الحب لم تحمل منه واالن
هى تحمل من ذلك بعد فقط تلك الشهوربٌنهم والتى هى فترة هذا الحمل وهو الٌصدق نفسه وقد
اصبح االمر مختلؾ وهو ٌعهدها بالوفاء لها واالمر الذى انتهى والبد ان تكون زوجته االن
وتربٌة مافى بطنها بٌنهم هم االثنان ولٌس امرا ما ٌكون هنا من اٌضا اب واخر زوج واصبح
اٌضا االمر انها التسطٌع ان تعٌش بما فى بطنها هذا مع هذا الزوج الذى ٌمكن ان تفرضه علٌه
بقانون ماهنا اواجباره على الطالق به اٌضا هذا الذى فى بطنها لكن هنا االمر ان ٌكون القتل
ولٌس لها انما لما فى بطنها انتقاما منها وظهور الراس التركى واى شا ولذلك كان قد قضا
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االمر وهو الخالص ولٌس بالطالق وماعرضته االن على حبٌبها من ممافى راسها وطرٌقة
الخالص تلك التى لم ٌقبلها ورفضه وهى تصروتلح وتقول له عن كل ماسٌحدث وٌضٌع فٌه تلك
القطعة منه التى فى بطنها وهى ترٌدها بكل قوة لحرمانها السنوات السابقة لالمومة وضٌع ابنها
وهى لن تتخلى عن مافى بطنها مماهم كان االمر حتى لو كان عمرها هى او اى احد وهى بكل
جبروت وقوة فٌما تقول وتقسم وهى من ستنفذ كل شا وحدها وتكون له وحده واالبن القادم
ٌكون بٌنهم مع كل ماتفعل معه من لهٌب العشق وطرٌقتها فى االقناع له وهى تمارس معه شت
انواع الحب وانتهى امر ذلك الزوج بنفس ما فعلوا فى االول وانتهى كل شا بنفس الطرٌقة
وتصبح حرة وملك ذلك الحبٌب وانتهاء العدة التى لم ٌكونا فى احتٌاج لها اٌضا وقد عاش مع
بعضهم البعض فى فرنسا وبالد اخرى حتى تركٌا والكل ٌظن انها حامل من زواجها السابق
وهى لماتشاء ان ٌعرؾ احد ؼٌر ذلك وباالخص فى تركٌا كابلد اسالمى او المجتمع الذى ٌعشوا
به والؽرٌب اٌضا لم تقول الاحد فى البالد العربٌة التى منها مصر وكل ماذهبوا الٌه انه زوجها
او العشٌق اما فى اروبا الٌهم االمر وحتى ماجاء من طفل نسب لهذا الزوج االول واالكثر
بالفعل كان كل من ٌراهم ٌظن انهم اقراباء من الدرجة االول حتى فى الؽرب وكل بلد كانوا
ٌذهبوا الٌه اما بعد الوالدة بسنة وهو بٌن احضانها كما لو كان االبن لها وحٌن كانت فرصة
لعمل فى مصر له وفرصة لٌس بعدها له ولها والسعادة التى كانت لهم وهم بٌن احضان بعضهم
البعض وكأن الدنٌا التى فتحت لهم االبواب وكما لو كانوا هم من انظلموا بتلك الحٌاة ولٌس انهم
فى حرام ولتلك العٌشة ولها هى باالخص وكأنها مظلومة وتحررت من عذاب وذل وكما جاء
فى القران على هذا فى سورة االنعام ( فلمَّا نسوا ما ذ ِّكروا به فتحْ نا علٌْه ْم أبْواب ك ِّل شًْ ٍء
ح َّتى إذا فرحوا بما أوتوا أخ ْذناه ْم ب ْؽت اة فإذا ه ْم مبْلسون) ودا باء ال حصل بعد خمس سنوات فى
مصر ام الدنٌا واهلها وانا بكبر وارضاع من ام تانٌة مع بنتاها ال كانت اكبر منى بسنة وسبب
الرضاعة انها امى كان سنها ال كبر وبداء تظهر علٌها عالمات امراض وباالخص نفسا وهو
الوالدة على كبر وبعد عمر واشتٌاق وتفسٌر اهل مصر وانت عارؾ ال بٌكون ؼرٌب وٌدخل
بٌنهم وهم بكل حب واحتواء ومع وحدة زى امى بجمالها وسنها والتؽٌر ال حصل لها عشن
حبٌبها دا وال اصبح ادام اهل مصرواضح كازوج ومفٌش تعقٌب علٌه كازواج عادى مباح
والمانع له وفرق السن ولٌس النهم اجانب انما امرا طبٌعى من ارتباط القلب وؼٌره ولكن كان
االمر الواضح هو الحب الذى هو سلطانه الفؤاد والقلب.وهو وحٌاته وهو بٌعش فى مصر زى
ماكل وحد ؼرٌب حبها بعد زٌارتها وعاش وسط اهلها وهو كان فى شقة ملك له وفى حى
شعبى وانا من اول الوصول لمصربٌن احضان تلك االسرة الجٌران لٌال نهار فى حب ٌضرب
به المثل الاكون االبنة الثالثة لهم بعد موالد هذا اخى وانا بٌن احضان تلك االسرة اتربى واتعلم
التقالٌد وكل االحترام واالصوال والدٌن حتى عمر خمس سنوات وهى امى كما لو كانت ترٌد
التوبة وحٌن جاءت مصر باالخص وهى تعود شا فشا لهذا الطرٌق من العبادة وهذا بفضل ما
كانت ترى من حبٌبها هذا رؼم ماتعٌش فٌه من حرام معه وهى التسطٌع ان التمارس معه
الحب طول الوقت ونفس ما تفعل من كل شا فى ذلك وهوٌعترض على ماتفعل معه من ذلك
وٌكتفى بما هو مشروع فى ذلك وكل ماكان ٌستعد لزواج الرسمى لما هو ٌرٌد وٌكون شراعا
ٌحدث ما ٌعركل االمر طول الوقت ودور تلك االسرة التى جذابتها الى العبادة وتؽٌر االمر حتى
اللحظة االخٌرة لتنهى امرا العالقة فعال بالزواج وتعرؾ خطر ماهى فٌه وهو معها رؼم انها
كانت تضرب عرض الحابط فى ذلك والاهتمام لها حتى كان العودة الى تركٌا..ولحظة الوصول
ونزول اللعنة التى من اول لحظة بعد الخروج من المطار وانا ارى موطنى االصٌلى بعد حٌاة
فى مصر لم ٌكشؾ فٌه اى شا لى او الاى احد عن تلك العالقة لهم االثنان ؼٌر تعلٌق على
كلمة بابا له من تلك االسرة ومن ٌحٌط بى وبنا انى الاعرؾ ؼٌره ابى النى لم الحق روٌة
االب الحقٌقى واالهم االب الحقٌق فعال الذى زوجته ارضاعتنى واصبح اب لى واسرته تلك
المالبٌة بالعواطؾ..ولكن االن وحٌن كنت بتركٌا معهم وقد وصل عمرى السابع سنوات
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وفاهمت وتعلمت من التقالٌد المصرٌة الجمٌلة وانى االن انسة ولى مالى والفراق بٌن وبٌن
االوالد والتفرقة والحدود وماهو االب واالم والعالقة الزوجٌة وانا افاهم كثٌرا من االشٌاء وحب
المعرفة التى بها االطفال وافاهم من اسرتى المصرٌة تلك لما هو معروؾ فى الحدود ومن امى
تلك بطرٌقة اخرى وتكون سرٌة بٌنا اما هذا االب كان كل وقته معى لهو ولعب وتعلٌم لكل شا
وثقافة وحنان االب والعشق كما هو تعلق البنت باابٌها وما ارى علٌه من تدٌن وانا اقلده فى ذلك
ولكن دابما ما كانت نظرة الحزن التى فى عٌنه وانا اراه ٌبكى بشدة فى احضان امى تلك وهى
اٌضا التعرؾ السبب فى ذلك ولماذا ٌكره النساء ومتعلق بها هى؟ وهى سعٌدة انه بذلك الحب
له االهى وحدها وهو الٌحكى معها اى شا والمع احد حتى كان من امرالوصول وهو ٌرٌد
الذهاب بنا الى بٌته وبنٌاته التى ٌمالكها من مٌراث ابٌه واسرته وهى تلك امى ترٌد ان نذهاب
الى بٌتها وامالكها هى وما وراثت من ازوجها وكل هذا االن هو حق له ولى انا االبنة كما قالت
فى ذلك وانهم البد من رواٌة كل شا الن عمرها لٌس به قدر مافات واالهم حق تلك االبنة وانا
بٌنهم حتى كما هى العادة حسمت االمر وانهاء العناد حٌن كان رده اٌضا انه ٌملك ونحن
مسؤلون منه وهو المكلؾ بهم وهو المطلب بتوفٌر البٌت وكل شا لهم وهى تدالل علٌه بكل
حب ان ٌذهبوا اوال حتى تحاصل مالها من كل اموال تلك الفترة السابقة وٌرى ماعندها ومن ثم
الذهاب عنده وحٌن كن نصل..وبداٌة االلم والعذاب ونزول الصاعقة وهو ٌرى البنٌة تلك التى
نشاء بها ومٌراثه من ابٌه الذى كان ٌعرؾ دابما عنه وهو ٌكره المطلبة به حتى الٌرى ومجرد
الرواى لتلك االم وهو ٌكراها وٌكره كل امراة والٌعرؾ لماذا احب تلك؟ وعاش معها واٌضا
بتلك البداٌة التى الٌؤمن فٌها احد لمثلها واالخطر الحرام الذى هم فٌه وهو ٌؤمنها على نفسه
وابنته تلك ولما ٌحفاؾ ان ٌفعل فٌه اى شا منها وؼدرها حتى دابما ماكان ٌتطرق بٌنهم
الحدٌث فى ذلك وهو دابما ٌقول لها وقت ماتحبى الفراق لكى ماتشابى وحتى من دون الرجوع
والتشاور بٌنا وٌكون مثل ذلك االمر من الكالم كثٌرا امامى وافاهم المعنى له وابكى واجد نفسا
بٌن احضانهم االثنان ودفا المشاعر وهو االن وهو ٌقؾ وٌتسمر مكانه حٌن رواٌة المبنى الذى
لما ٌتؽٌر واالسبلة التى ٌسألها لها عن سكانها هنا وكل شا وهى الترد وتسحب فٌه وهو منقاد
والٌعلم تحت تأثٌر اى شا حتى كان امام الشقة التى ولد بها وتربى وهى تدخل وانا بعدها وهو
الٌتحرك االوهى تسحب فٌه بقوة وٌدخل وهو ٌذهاب الى احد الؽرؾ مسرعا وهى تلك امى
تجرى خلفه وهو ٌفتح احد ادراج دوالب المالبس هذا فى تلك الحجرة التى تخص طفل وٌحرج
منها بعض الصور وٌنظر فٌها وهى تقترب منه وهو ٌضع الصورة فى وجها وٌقول لها
_هل تعرفى من بصورة تلك ومن معه اٌضا هذا انا وانتى اكٌد طالم هذا مٌراثك من زوجك
ولٌس االخٌرهذا الن البنٌة تخص ابى ولٌس االخر القتٌل اتذكرى ولم ٌنتهى مماقال االوكان
ٌسقط على االرض وٌدخل فى حالة انهٌار ..وانا اصرخ لما ارى ومن رعبى علٌه وتلك امى
تقؾ التاتى بحركة االبعد صراخى ورعبى وانا اجذب فٌها واتوسل الٌها لفعل اى شا وهى
حٌن افقات من هول ماتسمع وهى ترى ابنها الذى اصبح عشٌقها وقتلت من اجله وتعٌش معه
الحرام وانجابة منه وهى فقط التعرؾ ماتفعل ؼٌر ماقد تمكنت منه من طلب االسعاؾ..وبعد
اٌام مرت وابى هذا او اخى محبوس فى تلك الحجرة التى كانت له وهو صؽٌر وحالة من السود
بالبٌت هذا.واطباء تدخل وتخرج والاحد ٌعرؾ سر الصدامة تلك له وهى تلك امى بتمسك وقوة
وشا ؼرٌب وهى تمرض فٌه وتحضنه وتاخذ راسه فى صدرها وتبكى وحٌن ترانى اٌضا
تحضنى بقوة وبكاء شدٌد ولكنها بقوتها تلك..وهو حٌن االن تراه معها تحس بشبه شدٌد بٌنهم
فهو بالفعل وراث منها جمالها كما لوكان ابنة تراث جمال امها واٌضا جذابٌته تلك وانا اٌضا
وراثت منها قوتها وذكاء هذا ابى او ابنها كما جاء فى المقالة وكل قوة كانت لها وهذا ماكانت
تقوله لى دابما ..وبعداسبوع مر على هذا الحال وكل من ٌاتى لزٌارة لها من اهلها هى ومعه كل
حق مالى لدٌه..والطمع فٌها من اول الوصول سواء لجمالها ذلك او مالدٌها ولما ٌعلم احد الى
االن بسرعالقتهم تلك حتى التثٌر الشوك رؼم عدم وجود اهل ابواه هو وهى من باقى من اهلها
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ٌعرؾ انه اٌضا ؼٌر موجود على قٌد الحٌاة وبالفعل الشكل الذى تؽٌر له من حٌن تركته وهى
النها كرهت ابوه لم ٌثبت لها صورة ذلك الزوج فى راسها وهو فقط كانت تحس انه ٌشبها هى
ولهذا سر االرتباط واما اسمه فعال قد تؽٌر ولم تعرؾ سر التخفى فى ذلك ولٌس كاقصة حٌاتك
انت مع امك واختك وانما هنا كل شا تؽٌر ..حتى هو من كل كرها لها وما فعلت فى حقه قد
نسا منظرها ولم ٌرد حتى ذكر اسمها ولٌس صورتها تلك وبعد هذا االسبوع الذى ظهر كل
اقارٌها هى وكانوا منهم الرحال والنساء ومن هؤالء االسالمٌون المتشدون بقوة ولٌس
العلمانٌون والسؤال من هذا؟ والرد منها فى قصة تاخذ علٌها جابزة احسن قصة من رابطة
االدباء العالمٌة ولٌس العربٌة وهى بكل قوة وثابت فى سردها وكل ادالة معها وما ات به من
كل اثبت من بٌته الذى كان فٌه مع عمته تلك ومٌراثه لعابلة والده ذلك ولسهولة انها ذهابت له
بما اخذت منه مفتاٌح المكان والنها امه وكل سهولة وبعد ان بداءت االسبلة من الكل من جٌران
واصدقاء وهى تحكى ما حتى كان سبب سرٌعا لشفابه مماسمع ومما كانت تفعل معه من كل
حنان وحب وحرمان االمومة وتسعوض اٌضا معظم الوقت معه اال وقت السرٌر وشهوتها وهى
تنسا كل شا فى ذلك..وهى تحكى وتقول وهى فعال بٌن الحقٌقة والتمثٌل احٌانا ولكن كان هو
الحقٌقة وقوة المشاعر لما كان فى نفسها وما تحمله له من كل حب وتأكٌد لتلك المشاعر التى
كانت ترابط بٌنهم وتبحث عن سبابها الذى كان فٌه شا اقوى من هذا الحب واالنجذاب وهى
تعرفه االن ذلك السبب .وهى اٌضا تحكى وامامه وامامى اٌضا وانا الافاهم شا والاستطٌع
التعقٌب علٌها امام احد كما تعلمت من االسرة المصرٌة من اداب التربٌة ومنها هى فى اسلوب
التعامل التركى البناء مع االباء وهى تقص انها فى حٌن ماكانت فى فرنسا مع وزجها هذا ومع
ظهور الحامل لها ولماتذكر شا عن ما اصابه من عجز وانه فقط مرض اصابه من االمراض
العضوٌة التى جعلت اٌامه معدودة وهى لم ٌكن لها اى تواصل بعد الخروج من تركٌا ولما تعود
الٌها او تزور احداال من كان ٌاتى لها من زٌارات من البعض لسٌاحة وهى تقوم مع الجمٌع بكل
الذى ٌسكت االلسانة وماتقدمه للجمٌع .وحقوقها هنا وهى تاتى لها وتحول لحسابها والكل ٌطلب
ودها ورضاها وهى تكمل الحكاوى من انها بالمصدافة تتعرؾ بابنها هذا الٌكون سند لها وقت
مرض زوجها وصدمتها انه لم ٌمت وهى تبحث عنه طول عمرها وهو قرٌب منها .وقصة
كما هى قصتك مع امك واللقاء المثٌر وكٌؾ هو اصبح االن وهو فاخر لها ولكل من ٌعرفه
وٌتعرؾ به وٌكون االب الابنتها تلك ولٌس اخاها االكبر وٌقؾ الى جوراها وٌنقذها من
الطماعٌن من كل الفبات وكل االٌدى التى كانت ترٌدها وباالخص اثناء مرض ذلك الزوج لها
وهى من قبل تعٌش فى جحٌم ونار كل شا وهى ترٌد العودة وهو من ٌرفض زوجها هذا حتى
ظهر لها ها المؽوار ابنها التى عرفته بمشاعر االم والتأكد من اول لحظة انه ابنها رؼم الفراق
هذا العمر وتؽٌر االسم له اال انها عارفته.وانتهى االمر وهى تقدم كل االثبات الى القرٌب
والؽرٌب واالكثر والكل ٌرٌده الى بناته والى الجمٌع وهى كاأم وافعال االمهات فى ذلك
والفرحة بهذه العودة والمؤثقة بكل االدالة والكل ٌاتى لٌسلم وٌرى فارس حقٌقى واطباء من
االسرة ومن الخارج واصبح سر الصدامة العودة لهذا البٌت وتذكر الماضى والحرمان والفراق
ومر على االمر شهر ساد فٌه الهدوء الذى كما ٌقال ٌسبق العاصفة .واما من امرى كان ماهى
قالت لى وعلمتنى ولم ٌكن لى علٌه تعقٌب او اى سؤال او رد علٌها وهى بقوة تفاهمنى وتقول
لى
_ حٌن ٌسألنى احد وبعد اول كشؾ امام اقاربها هؤالء عما قالت من تلك القصة وانا ارى احلى
معاملة منهم لى واحلى ترحٌب وتدٌلٌل كا اخر عنقود االن فى العابلة والٌتٌم الذى انا فٌه وهى
تقول لى وتكمل
_ ان هذا فعال اخى وابنها الذى ضاع منها من عمر وقد عاد لٌكون لهم بعد موت ابٌها التى
تحمل اسمه فعال والداعى ان تذكرهذا االمر وهو لٌس اخواها الكبٌر فقط بل هو االب كما
تعلمتى وعارفتى ان االخ االكبر ٌكون االب وهو من قام بتربٌتك واٌضا لو تحبى ان تنادٌه بابا
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هذا افضل فهو االب ومن سٌكون لكى بعد موتى وهو الصدٌق وكل شا ولكن الذى البد ان
تعرفٌه انه االخ لكى وكما قلت هنا اوى مكان من ٌسألك هواالخ..وانتهى االمر الذى كان سٌمر
بسالم وتهداء الحٌاة وٌنتهى كل شا مع الوقت واالٌام تعالج ماحدث وتفتح صفحة جدٌدة وهو
ٌؽفر لها ماحدث فى حق ابوه وحقه وكل شا على االقل من اجل تلك االبنة وٌعاشوا معا ابن
وام واسرة رؼم كل كراهٌة لها منه .ولكنها كانت تستؽل انه من هذا النوع العاطفى الحساس
ولعبت براسه وانتهى االمر لشهور هى االم والحرمان الذى استعوضة به فى تلك الشهور وهى
تنساٌه كل االلم وما كان هو فٌه من عذاب فراق االم وعاد بقوة ما تفعل هى وسٌطرتها تلك
وهى تعرؾ كٌؾ تجذب وتلعب بالقلوب وهى تاخذه طول الوقت بٌن احضانها كاام وحنان مما
جعلته فى كل نجاح وتقدم وانجذب له من كل الفتٌات فى االسرة والخارج وهو كاد ان ٌنسا كل
االحزان واصبح لها االبن الذى تتمانه اى ام واالمور تتحسن وانا اكبر بٌنهم والاحس باى
حرمان لالبواه او االخوه اٌضا .ولكنها كانت فى شا اخر كلما رات هذا االنجذاب له من الكل
وهى كما تقوم بدور االم امام الجمٌع ومعه هو اٌضا فى اختٌار من تنساب له وهى ترى شا
اخرى واحس اخرى وهى بنفسها مابها واشٌاء اخرى كانت تحدث فى السر معها ومنها لما ٌعلم
بها احد اال مصادفة وهى معى انا وكما ٌقال (تاتى الرٌاح بما التشتهى السفن) وحٌن كانت
االمورعادٌة كما قلت لك والكل ٌتعاٌش معها وحتى انا لما احس فٌها بشا وانا وما بداءت اتعلم
من ثقافات اخرى وعلوم منه هذا االب االخ وهى تلك االم الفنانة وتلك االسرة وزمالء الدراسة
التى كنت لهم وللمعلمٌن الفاكهة لهم وكل ما احمل من كل صفات مصرٌة ومستوى راقى الأب
مثقاؾ ومنصب وأم رسامة واعٌش فى مستوى مادى كبٌر وراقى وٌحدث...وهى تتوقؾ حٌن
كانت الشٌشة تتؽٌر لهم هم االثنان والتوافق واالحساس االن لما ترٌد لقرب انتهاء القصة واخر
مشهد فٌها واالستراحة لدقابق لكل هذا الحدٌث والوقت الذى مر وما هى اصبحت فٌه
وماٌٌتطلب االن لكى تكمل اهم شا والتخاؾ اوترداد النه اهم حدث واهم لقطة ان استطعت ان
تقولها فهى تكاد تكون قد تمام فعال لها الشفاء واستكمال باقى ماٌاتى لها وهى تستعد الاى
مواجهة بقوة واستقبال اى احداث
.....
وحٌن اتات الشٌشة ومعها الشاى المصرى واخذت تسحب االنفساس منها وهى ترتشؾ من
كوب الشاى ولم ٌكن هناك اى احس بالوقت وكما مرعلٌها فى هذا الحواروهى االن اٌضا نزل
بها القوة اكثر لمواجهة وانهاء كل شا حابل الن تعٌش حٌاتها بحرٌة دون اى خوؾ من ماضى
وهروبا من اى مشاكل كانت لها وهى تحس بان من امامها االن ساحر قد ؼٌر كل حٌاتها فى
تلك الجلسة وهى تنظر لدخان الخارج من شدة االنفساس تلك التى تخرج فٌها كل هم..وهى
تقول له
_ واالن لنعود الى االهم واهم من كل االحداث وحتى ماسٌاتى واللعنة واعتقد ماسوؾ اسرد لك
االن وباقى القذرة وما اتات فى مقالتك او كما قلت هو اللعنة لهذا الذى كان قد اصاب امى
وبالفعل لم ٌمت الماضى وان كانت ابواب االنتقام فى مثل ما احل بها من تلك اللعنة وعقاب هللا
وكانت البداٌة معى انا حٌن كنت اقترابت من العاشرة من عمرى وبداء عقلى ٌتسوعب لالمور
بشكل واعى من كل ماحكاٌت لك من تخلط اواسط وثقافات وكل مااعٌش الى وقت مابداءت
تفعل امى واستعٌاب عقلى لما قالت لى واقنعت به الجمٌع حتى هذا ابنها والعٌش الجمٌل الراقى
الذى اصبحت فٌه وهى تبداء معى اوال وبعد الدخول لى من كل منطق مقبول ونحكى االن وتلك
البداٌة حٌن كنت الافارق حضن ابى هذا طول ماهو بالمنزل والنوم بٌن احضانه وانا ارى دابما
الدموع تسٌل منه طول ماانا بٌن احضانه.واما امى وهى تاخذه منى وتضع راسه بٌن احضانها
كاام وتؤسا فٌه وتهون علٌه بكلمت رقٌقة وكل حنان وتهدى فٌه وتتكلم معه حتى امامى ان
الٌتعب نفسه والٌقلق او ٌخاؾ وهى تضماد الجروح وعلٌه ان ٌتزوج وٌحب لكى ٌنسا كل الم
ولكنها تقول ذلك الكالم لٌس من قلبها وهى بنفسها ما تخفى واالكثر كما لو انها تؽار منى كلما
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كنت بٌن احضانه ونعم هى لما تاخذتى بااى شكل من حضنه اذ كنت معه ولكن كانت تعاملنى
بشدة وقسوة طول الوقت وانا النجاة لى االاذ كان موجود وهى تتعامل معى بكل عجرفة تركى
كما ٌقال عن اسلوب االتراك المعروؾ وحٌن اسأل ابى عن سر ذلك وهو ٌوضح لى االمر انه
اسلوب تربوى معروؾ هنا لالمهات وباالخص لما نعٌش من ذلك الوسط الراقى وهى كما
كانت تربٌتها من قبل مع اسرتها وكل مبرر فى ذلك الشا اال انى كنت دابما انا وامى تلك
الاحب ان اتوجد معها او بٌن احضانها ونحن وحدنا والاحكى معها اى شا فى حٌاتى الٌومٌة
وهى كذلك معى ؼٌربعض االشٌاء ان كنت اراها قبل ذهابى او عودتى من المدرسة وانتظار
روٌة ابى بكل لهفة وشوق واحكى معه كل شا وهو ٌحكى معى وٌهتم بكل تفصٌل لى وتعلمى
كل شا والمراجعة لى لدورسى وانا اقالده فى كل شا من حب ماٌفعل من تأدٌة الفرابض وحفظ
القران والقراءة وهى تزاد فى ؼٌرتها وهى التكلم او تعقب فى شا ؼٌر ماكان ٌحدث لها من
تؽٌر وجهها حٌن تسمع تالوة القران او تشؽله فى المنزل ؼٌر ماكانت تفعل من هروب الى
ؼرفتها وتؽلقها علٌها والتخرج منها .وانا الافاهم شا حتى كانت هناك فرصة الابى لسفر
لمتابعة اعمال لتلك اسرتها هى وبعض اعمال لها تخصها من اعمال بٌنها وبٌن اسرتها تلك
اشتراكة معهم فٌها بما تملك من ثروة وكان االقتراح ان تعمل معهم هم بدال من احد من الخارج
حٌن اردات االستثمار وتأمٌن مستقبل اوالدها كماهو معروؾ لهم واٌضا وهى تضع ابنها هذا
فى العمل لمتابعة االموال التى التخصها وحدها االن وهى له والابنتها وهو كان بالفعل من كل
نجاح ورفع لكل راس لها والاسرتها االهل اٌضا له وهو بكل نجاح واصبح اهم فرد وهى
تفتخربه وهى ودورها اٌضا معه مما كانت تقدم له كاام وكل من خبرتها السابقة حٌن كانت فى
فرنسا مع زوجها هذا الذى احمل اسمه وكل صؽٌرة وكبٌرة من افعال رجال االعمال وسوق
المال وهو ٌستمع لها وٌطبق كما لو كان التلمٌذا لها ومعها وهم االثنان امام الجمٌع كال منهم
ٌفتخر باالخر وهو دابما ماكان ٌرجع الٌها الفضل وهو طول الوقت ٌتعامل معها كاام ولٌس اى
ام وهى التطاٌق فراقه لحظة وحدة والبعد عنها اال بكل صعوبة كى ٌخرج لمباشرة االعمال
الهامة وهى بكل خبرة توفر له كل سبل العمل من البٌت والتكنولوجٌا المتاحة فى ذلك الوقت
وخبرتها هى وما تعلمت ومر علٌها فى جلب تلك التنفنٌات الموجودة انذاك فى اروبا والتى
كانت تساعده من العمل بالبٌت وهى طول الوقت تاخذه فى احضانها وحتى وهو ٌعمل .والتركه
اال حٌن عودتى وهى تنافسنى فى ذلك الحضن او العكس وحتى حٌن النوم ورؼم كثرة
الحجرات فى المنزل الذى كان على شكل فٌال من طابقٌن ونحن نعٌش فى الطابق الثانى منه
وهو الٌنام اال معى فى حجرتى تلك التى كانت حجرته وهو صؽٌر وهى تنام وحدها فى حجرة
النوم ومن ثم تانى فى منتصؾ اللٌل التنام معنا وهى تحضن فٌه طول اللٌل وتفعل اشٌاء به
ؼرٌبة ومصادفة قد راٌتها مرة اثتاء تقالبى فى النوم ولما افاهمها بوضوح انذلك اال وانى ارى
ابى ٌعطٌها ظهره وٌحضن فى.وٌردد بعض االٌات فى سره وهى على ذلك النحو وقبل الفجر
تخرج مسرعة من الحجرة وتدخل حجرتها حٌن اقوم معه لصالة الفجر حاضرا وحٌن تكرار
االمر واحست انى ارها كانت تاتى وتاخذ ابى بعنؾ من الفراش وهى بقوة ؼرٌبة وابى ٌسٌر
معها واٌضا خوفا من ان احس بشا وانااقول فى نفسى انها اصبحت ؼٌرة منى وانااٌضا
اصبحت اؼٌرعلى ابى واكرها فٌما تفعل معى..وحٌن كان باب الحجرة لما ٌؽلق علٌهم بعد من
شدة ماهى فٌه وقلق ابى من ان احس وانا اسمع ماكان ٌقطع قلبى.وابى ٌبكى فعال وبكل حرقة
وهو ٌتوسل لها وٌقسم علٌها ان التفعل ماترٌد وتتقا هللا .وحٌن نظرت خلسة الارى ماذاٌحدث
وٌجعل ابى فى هذا البكاء؟ وانا اجدها التهتم بما ٌفعل ابى وهى تقبال فى فمه بعنؾ وتاخذ ٌده
تعبث بها فى عضوها وهى عارٌا تماما بجسدها ذلك الذى الٌقاوم ابدا لٌس من رجل بل النساء
اٌضا.وما كنت ارى من لهفة علٌها وشوق من كل من حولها وانا الافاهم اال انه حب وشوق
النساء لما تتقا بال مع بعضها وهم اسرتها اواصدقابها واناارى علٌها كل احترام وتكبر اٌضا فى
كل معاملة مع اى رجل فى وجود ابى هذا اوؼٌابه.ومن ثم ارى االن هذا الذى ٌحدث وهى
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تنزل الى اسفله وهى تمسك به بقوة وترٌد تنزٌل سروله هذا وهى تضع ٌدها وبقوة وتظهر
عضوه وتكاد ان تلعق به..االانه فجاء بداء ٌردد القرأن وبصوت مسموع وهى تبتعد عنه وهى
تصرخ فٌه ان ٌتوقؾ وهى تذهاب لتدفن راسها فى الفراش وهى تصرخ..وهو ٌخرج مسرعا
من الحجرة حٌن هربات انا مسرعة كى اكون فى فراشى ولكنه لما ٌاتى لنوم وهو ذهاب ٌؽتسل
وعاد واخذ ٌصلى طول اللٌل الى الفجر وهو لم ٌنقطع عن البكاء حتى كنت اصلى الى جوراه
وانا لم تؽمض لى عٌن وهو حٌن وجدنى الى جوراه ولم ٌقؤضنى احد وقامت من نفسى كان
سعٌد رؼم ماهو فٌه من االلم واحزان وظل ٌبكى وانا بٌن احضانه حتى اشراقت الشمس وهى
امى تلك التى خرجت من حجرتها فى هذا الوقت لذهاب الى الحمام وهى بحالتها تلك وهى
عارى وهى تنظر لنا ومانحن علٌه ونحن مازالنا على االرض على سجادة الصالة واثر العبادة
علٌنا وهى تنظر لى فقط وبقرؾ كما لو كن ؼرٌما ا وهى اٌضا بكل جمود وجهها اسود ظاهر
رؼم بشرتها تلك البٌضاء مثل الثلج االان وجهها كان اسود فعال هو وجسدها ذلك الذى وهى
تسٌر وتصبح كما لو كانت انثى فهد وهى بتلك الرشاقة والجسد ( المقـصد) وابى الٌنظر الٌها
وقد قامت وانا بٌن احضانه ودخلنا حجرتنا تلك واخذتى فى حضنه وقبل ان تؽمض عٌنا كانت
هى تقؾ وقد عادت من االؼتسال وارتدت مالبسها وعادت الى طبٌعتها وجمالها ..وهى تاخذ
راس ابى وهو بكل رعب منها وخوؾ من حدوث شا امامى ولكنها قبالت راسه بحنان االم من
جدٌد وهى تبكى وتعذر له وتطلب المؽفرة وقالت له شا قبل ان تخرج وهى ترسل له االطمأن
وعدم الخوؾ منها وهى تاخذ راسه بٌن صدرها وتلك الجملة
_راح تنصر طول ما انت باٌمانك دا التخاؾ..ومن ثم خرجت من الحجرة ولما تظهر اال فى
اللٌل حٌن كانت زٌارة االهل واالسرة وطلب هذا االبن لسفر لالعمال هامة لن ٌقدر علٌها احد
اال هو بكفابة تلك وما اثبت طول عمله وهى كانت فى قامة الرواعة لها واالكثر وهى تلعب
دور االم هذا امام الجمٌع ولهفة كل رجال هؤالء االسرة علٌها وطلب ودها بالفعل هى وهذا
االبن اٌضا وهى توافق على سفره الذى كان بالفعل ٌرٌده هو بقوة والخروج من المنزل ومن
اسرها هذا الذى بالفعل كما لو كان اسٌراو عبد والحوار بٌنهم تلك اللٌلة امامى والذى جعل منه
الرحٌل فى اللٌل رؼم انه كان المفروض ان ٌسافر فى الصباح اال ان ذلك الحوار حٌن بداء
وهو بٌن احضانها وهى تاخذه منى وانا اجلس فقط وهو ٌضع ٌده على ٌضمنى اٌضا له حتى
من اجل االحتماء بى منها وهو الٌرٌدنى ان ابعد عنه وهى تقول له
_التخاؾ علٌها منى انا امها وامك ومارٌك فى فالنة تلك..وهى تتكلم عن احد بنات االسرة
وترٌد تزوجها له وهو اٌضا قال لها عن احدهم ٌرٌد الزواج منها وقت ان رفض هو االمر فى
الزواج وهى اٌضا ترفض ومن ثم قالت له
_انا اعرؾ انك تكرها كل النساء االن او كما تؤحى لى بذلك الن قلبك فعال معلق بحب وحد
وهو انا والترٌد ؼٌرى وانا اعلم وبٌقٌن هذا وانت تعذب نفسك وتعذبنى وانا مثلك قلبى لٌس به
احد االن ولن ٌكون به احد اال انت وحدك ولن ٌمسنى ؼٌرك واترك لك االن فرصة السفر كى
تقرر ولن اكون لؽٌرك ابدا وانت اٌضا لن تكون لؽٌرى وسترى واال لما تطفاء تلك النار وتنهى
هذا العذاب صدقنى سٌصبح االمر فٌه ماالٌحمد عقبه وتكون انت السبب ولكن التخاؾ لن ٌلمس
احد من اى رجل جسدى هذا طول ؼٌابك وابنتى وابنتك التخاؾ علٌها .فرجاء ارحم عذابنا
والتقلق هى دقابق ولٌس كل وقت وانت تعلم انى مرٌضة وبى مابى وراحتى تكون فٌما ارٌد
وانت اٌضا وبعد لقاءنا واالرتٌاح .نعود الى مانحن فٌه امام الناس وبٌنا اٌضا ام وابنها واسرة
نعم اسرة واٌضا االكتفاء عن اى احد اخر لك ولى.انت تفاهمنى وفكربراحتك وانت بعٌد حتى
الٌكون هناك ضؽط منى علٌك ولكن الاعلم كٌؾ سٌكون حالى فى ؼٌابك وانا الاكذب علٌك انك
بوجدك معى حصن ورؼم انى افكر فى عدم سفرك والبعد عنى لكن الاعلم فانا ارٌدك ان تفكر
جٌدا الن ان لم تفعل فهناك قوة اكبر منى ومنك والخطر ..وهنا همست له فى اذنه حتى الاسمع
ومن ثم اكملت له بعد الهمس وبصوت خافض وقالت له
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_هى تعال االن والتقراء القرأن واقضى معى اللٌلة وستأكد مما اقول لك ولن ٌؤثر االمر فى
شا وستجد برهنا مااقول واكون اٌضا فى ؼٌابك هذا فى كل هدوء نفسى واعٌش ام تنظر
رجوع والدها هٌا حتى على االقل الاكون فرٌسة لٌس لرجل انما لما هو اخطر.ارحم عذابى
وعذابك..وقبل ان تقوم وهى تاخذه بقوة الى ماترٌد اخذنى فى حضنه بقوة وهو ٌبكى كمالو كان
طفل وهى وقد تؽٌر وجهها واسود بصورة ظاهرة وهى تقول له بعنؾ
_كما تشاء وال تلوم اال نفسك معك فرصة السفر وتذكر انى االن قلت لك ولكن بعد العودة
ستفعل اى شا ولٌس بارداتك وما سترى ماسٌحدث واعلم انك لن تبعد اوتهرب لشٌأن ابنتك
التى تحبها والتسطٌع البعد عنها وعنى اٌضا والن تفر ابدا بعٌد عنى ولن تفلح لك اى وسٌلة
الاخذها واالبتعاد بها هى تعال معى ..ولكنه لما ٌفعل وهى اسرعت الى حجرتها وهو قدخرج
فى وقتها لسفر قبل ان ٌضعؾ تحت اى شا وتركنى بصعوبة وانا الارٌد ان ٌبعد عنى وانا
برعب وخوؾ واكثر مما سمعت وكاد ٌضعؾ بسبى والٌرحل ..االحٌن ظهرت من جدٌد وهى
تقؾ على باب حجرتها بمالبس نوم مؽرٌة بكل المقاٌس وشكل جذاب واؼرابى كما لو بها سحر
اوشا من العالم السفلى لعملٌة الجذاب وهى تنظر له وبالفعل كاد ان ٌذهاب الٌها حٌن كنت ابكى
بٌن احضانه والارٌده ان ٌرحل..اال حٌن راٌت االمر وهو ٌنظر الٌها والدموع تسٌل من عٌنه
اال وانا اجد نفسا اقول له
_احبك ابى وسوؾ انتظرك وانا اصلى وادعو ربى ان تعود وسوؾ احافظ على الصالة
والقران كما تقول لى حتى اكون فى حماٌة هللا..وهو ٌخرج مسرعا وانا ابتسام له واحبس
دموعى حتى الٌضعؾ حتى خرج وهى تنظر له بكل جمود وبعد ان رحل انفجرت فى
البكاء..وهى لم تفعل لى شا ولما تقترب منى حتى من شدة بكابى لما احس بشا وانا على تلك
االرٌكة وقد نامت ولما احس كما مرعلى من الوقت وتفتح تلك اللٌلة ابواب اللعنة حٌث انها
دخلت حجرتها ولم تهتم بى فى شا الاجد نفسا فى كوبس مجسد وان كلب اسود ضخم ٌهجم
على وٌرٌد اؼتصابى ولٌس عضى وانا اقوم مفزوعة وانا على تلك االرٌكة لكى ارى فعال نفس
الكلب ولكنه ٌتجه الى باب الشقة والدماء تقطر من عضوه المنتصب بقوة وتلك الدماء علٌه
وحٌن كنت اصرخ وجدت امى وهى تسرع فى اخذى بٌن احضانها وهى بحالة كما لو كانت
خرجت من التوا من لقاء جنسى ولٌس اى لقاء وانا انظر لها بكل رعب ولمنظرها هذا وهى
عارٌة تماما واٌضا الدماء تنزل من اسفلها كما لو كان نزٌؾ حاد حدث لها ولٌس حتى الدورة
الشهرٌة التى تحدث مع النساء انما دماء من كالا من المكان الطبٌعى للنساء والشرج اٌضا وانا
فى ذهول وقد ضاعت الصراخات منى ولما احس بشا اال وانا فى الفراش بٌن احضانها وهى
تضم فى بقوة وحنان وحب وقبل ان اعلق على شا مما ارى منها االن اوماحدث كانت هى كما
لو كانت احد هؤالء الساحرات وماتفعل وهى تؽٌر كل شا براسى وحٌاتى وهى تتحدث معى
وهى تضم فى وتؽٌر لكل طرٌقة بٌنا وهى تقول لى اوال عن ماراٌت انه كابوس وهى احست
بى وقد عارفت من كالمى كما ٌحدث فى الكوابٌس وماٌكون وهى تشرح لى الفراق بٌن
الكوببس واالحالم والسبب فٌهما االثنان وشرح علمى وماٌٌثبت لى من ثقافتها التى كنت ارها
كل وقت امامى ومع الجمٌع وما عارفت عنها من انها رسامة ولها اسم لمع فى فرنسا وانا نعم
لم اتباها بها امام زمالبى او احد رؼم انى اجد جمٌع من ٌعرفنى وٌعرؾ انها امى وهو ٌتكلم
عنها وعن اسمها وثقافتها وباالخص راهبات المدرسة التى انا بها تلك وهى مدرسة مستوى
رفٌع والراهبات اكثرهم فرنسٌون وطبٌعة الدارسة فٌها الفرنسٌة وكلهم من عشق الفن ومدراسة
الرسم التى عارفت من هى امى وكانت طول الوقت تتودد لى واٌضا كثٌر من المدرسٌن وانا
الاعرؾ السبب اال فٌما بعد وكلهم لالسباب خاصة ممن ٌحلم بالسفر لفرنسا والعمل هناك مثل
مدراسة الرسم تلك الشابة الصؽٌرة فى العشرٌنات والتى بجمال الٌوصؾ وهى فتاة قروٌة
وتعٌش وحدها هنا بعٌد عن اهلها وتحلم بأن تكون فنانة وهذا الحلم لكل من ٌعشق هذا العالم
والمدرسٌن الشباب اٌضا وؼٌرهم حتى الطلبات التى بصوصؾ اعلى منى فى الدارسة وهى
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تقترب منى وكان من اوامر ذوٌهم وهم من طبفات كبٌرة ولكنهم لما علموا بمن هى امى وانها
لدٌها اعمال كبرى ونفوذ خارج الوطن واٌضا ابنها هذا وحلم االراتباط به وبها وهى باالخص
حتى لو عالقة ؼٌر الزوج كا امراة عاشت عمرها فى فرنسا واصبحت مثل نساء الؽرب اوحتى
عمل وتسهٌالت منها لهم ولكن الاحد احد ٌعلم بما فى قلبها لحبٌها هذا ابنها والكل حتى تلك
الراهبات وكل من ٌعمل بتلك المدرسة وحتى الطلبات بكل مراحلهم كلهم بجمال وجذابٌة ولكن
الاحد االمشدود لها وهى لم تذهاب لى وال مرة الاى سبب من االسباب وحتى لما تخرج من
البٌت االقلٌل.وابى هو من ٌفعل كل شا وكل مقابلة لى واى مكان ٌكون فٌه وهو ٌفاخر باامى
وكٌانها والٌؽار مما ٌسمع عنها كما لو كان فعال ابنها الذى ٌفرح وٌفاخر باامه وعملها وعلمها
هذا.وهو االبن لها فعال ولٌس الزوج الذى احٌانا ٌؽار مهم كان ٌرٌد من علو شأن زوجته وهو
هذا ابى بما ٌفعل وهو ٌدخل حبها فى قلوب الجمٌع والحلم بها واٌضا االمل لكل ان تكون له اى
شا كما لو كان اب ٌرٌد الابنته العرٌس .وهى بعد ان اقناعتنى انى كنت بكوبس وذلك لفراق
ابى حبٌبً وجبٌها وهى تتحدث معى عن انى لست ابنتها فقط بل قلبها ورحها وقطعة منها
ولٌس اى قطعه وانا من اؼلى حب فى قلبها ابى هذا الذى لٌس ابنها فقط بل هو االبن والزوج
وكل شا واؼلى شا وانا التى اتات لها بعد حرمان ولٌس اى حرمان ولٌس من اى احد وكان
اسبوع لنا فعلت فٌه معى ما لما تفعله من عمرى وما ادركت عٌنى الدنٌا وهى تقوم بما كان
ٌفعله ابى معى من هذا الحب والحنان واالحضان واٌضا كل ماكان من رحالت ٌقوم بها ابى
معى وحدنا وهى التخرج كما قلت االقلٌل معنا وبكل صعوبة وهى تاخذنى فى سٌارتها تلك
الفاخرة التى الٌركبها احد االهى فقط رؼم انها التمانعها من ابى اال انه الٌقترب منها وهو
ٌستخدم سٌارته هو االقل من تلك.وهى تخرج بى فى تنزه وامكان مختلفة لماارها من قبل
واحلى وارقى امكان للتسوق واالكالت .وفى كل مكان اجد فٌه دابما الكل ٌعرفها وٌتلهؾ على
قبول ودها اما بعزومة او قبول الهداٌا والتقرب منى انا باالخص كى ٌفوز بودها والكل حتى
اصحاب امكان البٌع فى كل مكان وهم ٌقدموا لها افخر االشٌاء فى كل ماتبتاع لى ولها والهداٌا
واللعب وكل تقتٌة هى تعشقها وحتى ما تشترى لألبى والكل ٌرٌد فقط ودها واٌضا عرض
االعمال علٌها او خدمات لمن هو له طلب باالخارج وهى تقدم اٌضا لجمٌع كل ماٌحتاج اال وهى
حٌن العرض علٌها من اصحاب االعمال او النفوذ حٌن مقابلتها وطلب العزومات منهم سواء
فردى او مع اسرهم فى مكان او الزٌارة لها العابلٌة حتى بحجة االعمال كانت هى كما لو كانت
زوجة التفعل شا اال بعد العودة الى ابنها وهى تتحدث عنه حتى كان ٌظن الجمٌع انه فعال
زوجها ولٌس ابنها وهى تنهى االمر بانها االن فى وقت خاص الابناتها والترٌد اى افساد له
وهى تقدم لجمٌع ماٌرٌد من خدمات وهى تفعل لهم ماٌرٌدوا فى وقته من اعطاء اسماء وارقام
هواتؾ لمن ٌمكن التواصل معهم لعمل ماٌرٌدوا سواء من اسرتها او بالخارج وهى التنظار اى
مقابل من احد والكل تشعل نفسه بذلك والشوق ٌزاد لها اال انها كانت فقط بعض النساء من ما
تقابالنا معهم وهى توافق على قبول اللقاء بهم وتعطى لهم مواعٌد لزٌارتها وكانوا هؤالء النساء
اكثرهم من زواجات اصحاب النفوذ اورجال االعمال الذٌن لما ٌجدوا الطرٌق للوصول لها او
االنفراد بها تحت اى مسمى وكان البد من طرٌقة لعمل ذلك االمر وبشكل واسلوب التقالٌد
المعروفة وهم بكل ذكاء وااللعٌب ماهم فٌه وهى اٌضا بما كانت تملك من كل خبرة لها فى ذلك
وهى لها اٌضا مافى نفسها وهى تجعل الجمٌع ٌظن انه ٌلعب بها وستكون له ولكنها لما تستؽل
اى احد فى اى شا مما كانت تشترى وتبتاع لى ولزوحها ولها وتدفع بسخاء ولم تقبل من احد
ان ٌدفع لها اى شا فى اى لقاء وهى من كانت فعال تقدم للجمٌع وباالخص فى مقابلة النساء
تلك او من هم اقل وهى طول الوقت تتعارؾ بالنساء فقط فى شا ؼرٌب كما لو كانت تجاهز
لشا كعمل وعمل خاص بالنساء فقط ومن بعد الرجال كبار السن واصحاب المركز الكبرى
واالعمال فى عملٌة جذاب وهى التحتاج الاى جذاب لها والكل لعوبه ٌسٌل علٌها ولكن كانت
اٌضا تفعل معهم ما ٌجعلهم على امل وانتظار فقط كلمة منها لٌكون تحت اقدامها .وبالعفل مر
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اسبوع اعادت فٌه لى كل امومة وتعلق بها لٌس بعده اى تعلق وانا كما بالفعل كنت بحتٌاج لها
ولهذا االمر كما فعلت مع ابنها من قبل بذلك التعلق وهى كانت قد جمعت اٌضا حصٌلة من
النساء تحت ٌدها حتى كان االمر معى شا اخر.وهى تدخل لى االن من مدخل اخر وهو اننا
االن اصدقاء وسنتعامل االن لٌس ام وابنتها النى عمرى االن قد دخلت العاشرة فانا االن
اصبحت االن فى محل ثقة الصداقة ودابما ماتكون االم وابنتها اصدقاء وهذا ٌكون حتى فى سن
اصؽرواجمل مادابما وانجح شا بٌن االبناء واالباء ان تنشاء الصداقة والتى هى فعال موجودة
بٌنك وبٌن ابٌك.وهى فى حدٌثها هذا معى وانا بٌن احضانها وهى بسحرها هذا ومعسول كلمتها
تلك وانا احس وانا بٌن حضنها هذا بشعور الاعرفه ماهو اهو حرمانى من حضنها او حضن
ابى هذا والاعرؾ؟ ؼٌر فقط حٌن تتوقؾ عن الكالم اجدها تضع قبالة على فمى كلما توقفت
اثناء حدٌثها هذا معى الاجد نفسى الاعرؾ مااصؾ به ما احس من مشاعر الاعرؾ عنها اى
شا اال بضبط هذه االٌام معها حٌن بداءت اشاهد معها التلفاز على ؼٌر ماكنت ما اشاهد مع ابى
من برامج واٌضا مسلسات دٌنٌة وبرامج وحدى تخص االطفال فى عمرى .واما معها بداءت
اشاهد كل ذلك من افالم ومسلسات فٌها الحب والؽرام وما فى كل مشاهدة لٌست محذوفة اٌضا
فى التلفاز كما هو حال العرض فى تركٌا واٌضا فى جهاز العرض وقتها الفٌدٌو الذى كان
الٌتعامل معه ابى اال فقط لعرض ماٌخص من دورس ومشاهدات االفالم الهادفة وما ٌحب من
تعلم مماٌاتى به ومن كل شا لى ترافٌهى من كارتون وؼٌره من كل برامج تعلمٌة لى وله
اٌضا.اما هى كان االمر شا اخر وهى تاخذه طول الوقت فى حجرتها تلك حتى تمام شراء
اخرى اصبح لها وحدها هى فى حجرتها وفى تلك اللحظات التى اختلفت فٌها قبالتها معى وهى
بمالبس نومها تلك وحرٌتها وهى تبرر االمر لى اننا االن نساء مع بعضنا وفى بٌتنا وهى
تحررنى من مالبسى تلك وهى تكمل لى الكالم وبداءت تتحدث عن اشٌاء وهى تعلمنى فعال
ومابداءت اول االمر عن سر عنفها معى السابق حتى اصبح شا ذو قوة وكٌان كبٌر وتربٌة
ارساتقرطٌة تجعل الكل فى شوق وتلهؾ لى من الجمٌع لٌس رجال فقط بل الكل وكما حدث لهم
وانا ارى من كل تلهؾ من الجمٌع علٌها هى وكٌؾ الاى وحدة اال تنساق وراء اى رؼبة او اى
شا وتكون بقوة وهذا ما هى تعمل معى من اجله والمثل راٌته بعٌنى واالن كا اصدقاء وسنكون
سرا لبعضنا وتخرج ما بداخلنا مع بعض افضل من اى صداقة خارجٌة لٌس مضمونة فى ذلك
وهى تشرح لى خطر مثل ذلك االمر وسر التربٌة لها .ولٌس لها ان تختار اى احد او التعامل
هكذا مع احد وهى تعلمنى اشٌاء رابعة وكما لو كنت احد بنات االمراء او االشخاص ذو
المناصب وانا فعال كنت كذلك فٌما اعٌش وهى تعلمنى الفراق بٌن الفتاه الصؽٌرة مثلها والشابة
والمراة وكٌؾ دابما اكون فى اعتزاز واصبحت كل ٌوم ولٌلة تعلمنى وتدخل بى الحمام ونكون
مع بعضنا فى البناٌو وشا فشا وهى تداعب فى جسدى والمناطق الحساسة لى وتجعلتى افعال
معها نفس الشا .حتى بداءت تخرج مشاعرى فى سنى هذا وهى تبرر االمر حتى الاكون تحت
اى ضؽط مع اى احد ونحن االن اصدقاء ولنا ان نرتاح مع بعضنا وهى تتعذب االن النها الكل
ٌرٌدها بقوة وهى التحب احد اال ابها هذا والترٌد ؼٌره وتخاؾ من لحظة ضعؾ بعد ان
علمتنى كل شا فى هذا االمر وقبل ان اسالها عن سر ابى كٌؾ هو ابنها والتحب ؼٌره وهى
ترد انه امر فقط امام الناس ولٌس بٌنهم هم وهو الحب السلطان له ومن ثم بداءت تجعلنى معها
اشاهد كل ماهو من اباحٌة ولكن من افعال الشوزاز بٌن النساء فقط وبداءت تسالنى عن
زمٌالتى والمدارسٌن والرهبات وما اراى تلك االٌام من اسرار بعد ماحدث بٌنا االن من كل
ذلك وكان سبب الاعرؾ واكشؾ ماٌدور حوالى وماكنت الافاهمه من قبل ومن احادٌث البنات
حوالى فقد اصبحت االن افاهم نعم كنت ارى من قبل واسمع ولكن الافاهم واالن بداءت اتطرق
لسمع بنات الصؾ االعلى منى .وارى ماٌحدث فى الحمام لبنات مع بعضهم وحتى بعض
الراهبات مع المدراسات والتمٌلذات كل ذلك اصبح مكشوؾ لى ولكن مع تطبٌق ماتعلمت منها
من التعامل بكل حرص وعدم التدخل مع الجمٌع واسلوبها فى الكبرٌاء الذى علمتنى اٌها
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وبطرٌقتها تلك اٌضا الجذابة التى كانت الكل ٌرٌد ودى اكثر ولٌس التنفر منى اال فعال كانت
البنات ذات التربٌة الدنٌة واالخالقٌة والذٌن كانوا هم اهم االصحاب لى بداء لهم احس اخر
نحوى وجدت نفسا ارد اسم امى دابما كلم كانت راهبة او مدراسة الرسام تلك تتكلم معى وكل
ماكان اصبح ٌطلب ودى من المدرسٌن او العاملٌن وٌتحدث معى عن امى وٌجد الفرصة وٌدخل
مباشرتنا فٌما ٌرٌد من خدمة واالكثر وامى تنفذ طلب كل من ٌطلب منى اى شا وٌتم االمر
لمجرد انه قال لى وطلب .وبداءت احكى لها ما اسمع االن من بنات بعٌنهم عما ٌقولوا وٌفعلوا
مع بعض فى حمام المدرسة مع بعضهم البعض من مثل ماتفعل هى معى واٌضا بعض
المدراسات والراهبات ولكن لما ارى عالقة بٌن المدراسٌن الرجال مع النساء اوالبنات وما
اسمع اٌضا من مؽامرات تلك البنات مع شباب وسهرات تجمع بٌنهم ومنهم هؤالء البنات من
ٌحاول التقرب منى بشدة كااصحاب فقط الاكثروهنا وهى تطلب منى ان اوافق ولكن بحرص
بعد ان تقابلهم هى امى اوال فى دعوة لهم هؤالء فى البٌت واالمر الؽرٌب على فى ذلك الننا كن
النستقبل االهل ل وذلك قلٌل القٌل وهى باالخص التحب اى احد او رجل ٌاتى لٌس ؼرٌب انما
حتى من اهلها هؤالء حتى لو كان الٌجوز لها اال انها فقط تلك االعمال والتقالٌد.وانتهى االمر
اٌضا وانا اقول لها ان مدراسة الرسام تود التعارؾ ومقابلتها هى وهى اٌضا تقولى ان اعطاها
موعد هى واى من المدراسات من والنساء فقط وحتى الرهبات لمانع الن منهم من تعرفهم ولكن
الموعد الٌكون هكذا االبعد مكالمة لها وتحدٌد الموعد .وهى تظهر خوفها االن على ولٌس
مانفعله مع بعض والؽرض منه اال كما قالت كى تجعلها التحتاج الى اى احد سواء صدٌقة او
صدٌق وهى لى امى تلك سوؾ تكون لى كل شا حتى ٌاتى وقت من ٌاتى لها وٌتسحقها انما
طول وجودها ستكون هى الصدٌقة واالم واالخت وكل حب ٌؽنٌها وٌخرج مشاعرها وكان هذا
اخر االمر.وهى تخرج مشاعرها ومشاعرى بقوة ومن ثم وهى تمسح بٌدها هذا الشا الذى
خرج منا وهى تجمعه بقوة فى ٌدها وانا ارى بوضوح هذا السابل لمرة الثانٌة معها وتلك المرة
وهى تضعه بعد ان كنت الاعرؾ كٌؾ اصبح بهذا الشكل الؽزٌر وهو منى انا ومنها وهى
تحفظه فى احد الزجاجات (برطمان) واللٌلة لما انام بٌن احضانها كما كن فى تلك اللٌالى
السابقة.وهى تطلب منى ان انام فى حجرتى وٌحدث لى نفس الكابوس اٌضا واقوم مفزوعة
واحد نفسا اجرى نحو حجرتها الاجد نفس الكلب وماحدث وانا اعود بخوؾ واعلق ؼرفتى وانا
مرعوبة وقبل ان اذهب الى الفراش وانا بخوؾ وجدت نفسى فى فراشها ونفس ماقالت اال انى
وانا اذهب الى الحمام كان الطرٌق كله دماء حتى البناٌو والقعدة كلها دماء ولكن وسكت براهة
وهى تنظر الى ومن ثم اشعلت سٌجارة ومن ثم قالت لى
_اقول لك كى انها هذا الحدٌث وتلك القصة التى بالفعل االن هى فصة جنسٌة او كما سااحكى
عن فٌلم برنو ولذلك اختصار لك االن االحداث وانتهى من هذا الذى على قلبى من هم وكابوس
رهٌب والتعلم ان االمر لٌس اال ضرب من خٌال او كما لو تشاهد فٌلم لمصاصى الدماء وشا
من طقوس عبادة الشٌطان او هو بالفعل ماٌحدث فٌما ٌذهاب الى طرٌق السحروالكفرفٌما ٌكون
فى هذا العالم ومن ٌدخل فٌه واالمراالن الذى اصبح به اشٌاء ادخلت فى نفسا الرعب وما
تعلمت منها امى وفاهمت وهى تاخذنى بعدم راٌتها تمسح تلك الدماء امامى وتجمعها اٌضا وهى
لما تجؾ وتحفظها فى ذلك البرطمان الزجاجى الذى به سابل شهونتا تلك وهى فقط تطلب منى
ان اجهز للخروج معها بعد ان اصبحت فى كامل انقاتها تلك ونحن نذهاب بعٌدا ولٌس لتواصلى
الى المدرسة وطول الطرٌق ونحن بالسٌارة لما تقول اى شا ؼٌر التدخٌن لها حتى وصلنا الى
شابطى البحر وذهابنا الى حٌث بعض الصخور التى ٌجلس علٌها العشق والبعض من الناس
واالمواج تضرب بها وهى تضمنى واخذت تبكى وانا بٌن احضانها وانا امسح دموعها وهى
تقبال ٌدى بحنان وتنظر لى وبعد ان هداءت من نفسها ودون ان انطق معها وانا فقط احس بتلك
الرؼبة بشدة االن وارٌد ان تفعل معى كما كان ٌحدث بٌنا من هذا الشا وحٌن كنت سااقبال
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ثؽرها هذا وهى ترك نفسها وبداءت تلك القباله وهى تقطع االمر وتمسك راسا وقالت لى وهى
بكل حب
_ نحن اصدقاء وكا اصدقاء االن ٌجب ان تعرفى كل شا واهم شا االن الن ما اتاتى ٌمكن ان
ٌكون بٌدك انتى وتنقاذى ابك ونفسك واعلمى ان االمر هذا خطٌر واوله انك تعلمى ان هذا هو
ابوكى وانا امك ولكن هو امر ؼٌر شرعى وانا وهو كن فى عالقة ؼٌر مشروعة ومحرمة وهو
الزنا وهذا ٌمكن ان ٌكون سهل ولكن اللعنة هى انه ابنى فعال ولٌس امر كما تظنى انى ادعى
امام الكل هنا انه ابنى كى نعٌش امام الجمٌع اال انه ابنى مثلك ولٌس هناك اى شرٌعة اودٌن
ٌحلل هذا االمرمن زواج بٌن ام وابنها او معشرة بااى شكل وفى الخارج مماكن نعٌش كان امام
الناس زوجى لتقالٌد البالد التى بها االلتزام لكن هوابوكى وتعٌش معه امام الناس ان كان ؼٌر
هذا البلد على انه ابوكى وحبٌك وصدٌقك واخوكى وهو اهل لذلك وحبك لكن الاعلم ان كان
سٌنجو وتكون له ولكى النجاة الن هناك قوة اكبر منى انا وما ٌاتى منها تلك القوة التى اساسها
الكفر ولٌس الفساد وهى لعنة كنت انا سٌٌها ارجوكى قلبى انتى االن االمل وابوكى رؼم قوة
اٌمانه اال انه فى خطر كبٌر والنه قد وقع فى المعصٌة وكفر مافعلنا انا وهو وكان نتٌجته انتى
وهو وانا بالفعل لم نكن نعلم باالمر اال انه عقاب لى من هللا لما فعلت فى حق ابٌه وحقه ولكن
عقاب قوى واالن لعنة واخٌرا النه لٌس هناك اى وقت واالمل فٌكى انتى واثق فى اٌمانك وما
تعلمتى من ابٌكى ومنى وانا اسفة لما فعلت معكى وانا لم اكن بارداتى وبالفعل كل ماراٌتى لٌس
كابوس وهو حقٌقة وذلك من افعال الشٌطان والجان الذى ٌتحاكم فى وما ٌرٌدوا من ابٌك ولٌس
انتى حتى االن ولكن االن قبل ان اعود وٌحدث االخطر الذى اتاتى فعال ولكنه لٌس معك انتى
اوابوكى لسفره وفرصة االن فى ضرب هذه االمواج وهى تخرج ورقة وقلم واعطتنى اٌهم
وهى تطلب من الكتابة بسرعة لبعض ارقام اٌات واسماء السورة التى بها تلك االٌات وهى تؤكد
على وتتوسل لى ان احفاظها جٌدا واٌضا اسماء لبعض كتب دٌنٌة وارقام الصفحات بها
واالسطر اٌضا وانا اكتب ورابها كل ماتقول لى وهى تقول لى
_احفظى تلك االٌات وعن ظهر قلب وكل وقت ردٌها وفى كل صالة اقرابى تلك السور.وهى
تحدد لى واما الكتب اقرابٌه جٌدا واعرفى مافٌها لكى تعرفى كٌؾ مواجهة االمر الذى سوؾ
احكى لكى االن ما ٌمكن ان تفعلى ولكن االهم انك لن تكونى بٌن احضانى تلك االٌام ولن
اضحك علٌكى ٌمكن ان لن تر...ولم تكمل وهى تسٌل منها الدموع فى بكاء شدٌد وهى تقول
بكل صعوبة وتفطع فى الكلمات
_احبك واسفة لكل ماانتى فٌه واحكى لألبٌكى وابنى اتى احبكم وارٌدك ان تقولى لالبٌك انى
اسفة..وهى تقوم بى ونعود الى السٌارة والتعقٌب ونصل الى احد المكتبات لبٌع الكتاب وتقؾ
وتطلب منى النزول لشراء ما كتبت من اسماء تلك الكتاب والتى كانت متاحة والبابع الذى كان
معجب بما اطلب واناكنت الارٌد ان احكى او اتكلم كما تعلمت منها هذا االسلوب فى طرٌقة
الشراء ومن قبل وكالمى القلٌل اال وانا مع ابى.وبعد عودتى لها ونحن نسٌر فى طرٌق ؼٌر
طرٌق المنزل وهى كانت بداء علٌها التؽٌر وظهور تلك الحالة او ماقالت لى وهى قد اسرعت
بالسٌارة االن وبشكل جنونى وقبل ان ٌصبنى الرعب كن قد وصلنا الى احد منازل احد االقارباء
لها وهى لالحد سٌدات االسرة وكانت لٌس لها اى تواصل معنا او تكرها امى بشدة وهى من
ذلك النوع المتفا الورع وامى تقؾ وتطلب منى النزول والصعود لها تلك وهى بصٌاؼة االمر
لى وانا ارى علٌها االن سواد هذا الوجه وقد اخذنى منها الرعب وهى لما تستمر بقولها اال وهى
تدفعنى خارج السٌارة وتنطلق بها بسرعة دون ان تنظر لى وانا لما اجد اال وانا اصعد لتلك
التى كانت تقؾ على السلم وهى تسرع لى وتاخذنى بٌن احضانها وتدخل بى شفتها تلك ذات
الطابع االسالمى والتى بها السكٌنة على ؼٌر ماكان بٌتنا وما اعٌش وهى تضمنى وتقراء على
راسا القرأن حتى نزلت بى السكٌنة ومن ثم دخلت بى الحمام وهى تخلع ماعلى من مالبس وانا
احس بٌن ٌدها باالمومة ولما ٌكن فى راسا االن انها ستفعل ماكانت تفعله امى معى وهى تلك
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تقول لى ووجهها االبٌض المتورد وعلٌه النور الرباتى والسكٌنة وما نزل فى قلبى لها من حب
وهى كانت كذلك كلما راٌتها وابى اٌضا وهى من ذلك الوراع وااللتزام وزٌارة بٌت هللا الحرام
وحفظ لكتابه وااللتزام باوامر هللا ولها من قصتها مالها وهى تبعد عن زوجها ولٌس النه فساد
او ؼٌره وانما فقط لتقصٌر فى العبادة وهى تعٌش وقتها كله االن فى تفرغ للعبادة وهى دابما
تطلب من ابى ان ٌتركنى لها مما كنت اعرؾ منه وما كان ٌحكى لى من طلبها هذا وهى تطلبه
اٌضا اللالى شا وانما اٌضا لٌكون ابن لها وكما اتضح لى انها تعرؾ اشٌاء عنا وعن اسرانا
وما لم ٌعرفه احد من العابلة والكل وهى تحفظه ولم تبوح به وكل ماتعرفه واضح لى انه لٌس
من ابى وانما هى امى رؼم كل مابنٌهم من كراهٌة اصبحت معروفة لى االن سببها وانا امى
دابما كانت التجد اال هى كى تستؽٌث بها وكان المفروض اكون بٌن احضانها تلك من اول
ماسافر ابى او من اول عودة لنا وهى كما ٌقال عنها فى ذلك ( المكشوؾ عنهم الحجاب )وهى
تشرح لى االن كل شا بعد ان قمنا بتأدٌة صالة الصبح بعد انقطعى عن كل ماكنت اقوم به من
عبادة تلك االٌام السابقة وكل ماكنت افعله مع ابى من العبادة ولكن بسبب امى وشر ماكانت تقوم
به معى من كل تلك السفلة التى التكون اال فٌما نرى من اباحٌة اوافعال الؽرب تلك وهى تلك
الخالة فعال تؤكد على الحفاظ االن لتلك االٌات بعد ان فتحت المصحؾ وتصٌح القراء لى وهى
تاتى لى بالحلٌب الدفا وانا معها على سجادة الصالة وهى تؤكد على اٌضا حفظ باقى السور
التى ٌمكن ان احفظها بسرعة وفتح تلك الكتاب وهى اٌضا بثقافة لٌس دنٌة فقط وهى االن تقول
لى عن كٌؾ االن ان نتظر ابى والٌذهب الى امى ابدا التى كانت فعال هى من طلبت منها ذلك
وانها ستتواصل معى ابى كى الٌاتى الٌها وٌاتى هنا وهى قد جمعت كل مالها ووضعته فى
البنك باسمه هو كاابن لها وتصفٌة كل شا لها هنا وهى تصال به اٌضا الٌصفى كل شا
وبطرٌقة منطقٌة وهى تعلمه ماٌفعل واول شا لهم ان ٌبعدوا عن هذا البلد والعودة لمصر وقد
توسلت الٌها هى تلك ان تذهاب معهم بااى صفة حتى لو تزوجت من ابنها وهى فعال ستكون
االمان لهم وكل توسل منها تلك امى ان التركنا ابدا والتجعل ابنتها تلك ان تتصال بها تلك االٌام
والتركها ابدا والتبعد عن حضنها وعٌنها حتى ٌاتى ابٌها وٌرحلوا بعٌد والٌتصالوا او ٌذهبوا
اى منهم لها تلك االم وٌكون بترقب لعودة ابى من االهل.وانتهى االمر وانا الابعد عن حضن
تلك االم التى استحقت تلك الكلمة ولما تفتح معى اى حوار فى اى شا ؼٌر االلتزام والحفظ
والقراء والذهاب لمسجد والخروج االمعها للتنزه والتسوٌق القلٌل فى االمكان البٌسطة وهى
بذلك الزى االسالمى وكل شا عكس امى وتعلٌم لكل ماكنت اظن امى فٌه من علم وثقافة لكى
اجد تعلٌم حقٌقى وامومة وام تعلم ابنتها باصوال وتقالٌد وشراعٌة ولٌس ما كان من امر امى من
نعم تعلٌم ولكن قابم على الفساد وبه الكفر وهى كل ٌوم تتواصل مع االهل لتعرؾ متى سٌاتى
ابى وتؤكد على الجمٌع انه الٌذهاب الى بٌته اوال وان ٌاتى لها هنا الن ابنته هنا.وكل ٌوم فى
ترقب لوصول ابى وفعال نسٌت تلك امى الاعرؾ كٌؾ هذا؟وانها لٌس لها وجود وفرحة
الرجوع الى مصر وشرطى هو ان التتركنى تلك خالتى التى فعال لما تمانع او حتى تدالل فى
االمر وهى تحزم كل شا وحتى امرا انها تكون مكان امى وتتكلم معى كاصدٌقة ولٌس اى
صدٌقة ونطافة مابٌنا وهى التخفى على حبها الابً هذا الذى اٌضا كانت امى سبب فٌه وهى
اٌضا تطلب منها ان تكون له لٌس زوجة فقط بل ام وتعوضه عن كل شا وتجعله ٌنسا خطاء
ومافعل من معصٌة وؼٌره كثٌرا من كل اسرار جعلتها مع هذه الخالة واالم.وحٌن كن فى انتظر
الوصول الذى اختلؾ فٌه كل شا كما فى االفالم حٌث كن قد علمنا ان ابى سٌصل ؼدا مساء
ونحن فى تلك اللٌلة نجهز كل شا فجاء جاء لنا مكالمة على هاتؾ المنزل تقول ان ابى فى
الطرٌق االن لبٌت وقد وصل اللٌلة وقد نسا ان ٌقول له ان ٌذهاب لنا وقد تذكروا االن لذلك فهم
ٌتصلوا حتى تذهاب االن له اخته لكى تكون معه االن وقد اخذنا الرعب وانا اصرخ واحس
برعب فعال مما وصل لى وما كان من تلك الخالة التى لما تنظر وهى تجرى بى ونركب سٌارة
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اجرة بعد البحث واالنتظار والرعب الذى علٌنا كى نحلق االمر قبل ان ٌصل ابى البٌت ونحن
ندعو ان نلحق به وانتهى االمر وفات الوقت
.............
واالن اقول لك ان االمر اثناء ؼٌابى كان المنزل الذى اصبح بٌت لدعارة ولكن دعارة تخص
الجان اكثر من االمر العادى الاى منزل دعارة لما كان فٌه من احداث مثل ما على اقل راٌت
واعرؾ من قبل وهى امى تلك لٌس القوادة فقط او صاحبة المنزل وهى تدٌراالمر ولكن فعال
هى لما ٌلمس جسدها احد من اى الرجال التى كانت تاتى لمسارسة الرزٌلة ولكنها كانت تقوم
بدوراخروشا مختلؾ بعد ان كانت تاتى بكل من تعارفت من هؤالء النساء من قبل حٌن
التعارؾ بهم ولٌس هم فقط بل هؤالء الراهبات ومدراسة الرسام وبعض من هؤالء زمٌالتى
بتلك الصفوؾ االعلى من تكلمت عنهم معها وعما كان ٌحدث معهم جمٌعا واالمرالذى اصبح
برنو واكثرولكن اشٌاء اصبحت خاصة بعمل الشٌطان والٌعرؾ احد كٌؾ كانت عملٌة الحذاب
تلك التى كان لٌس منها المراد الكسب المادى الذى فى تلك الفترة ادخل لها ثروة مالٌة
التقدرلكنها كانت تنفقها على هؤالء وما عاد على كل من اصبح معها من كل ثراء واٌضا من
كل حلم تحقق لهم جمٌعا ولكن االمر لها هى امى شا اخر فى ذلك بعد ان جعلت من الطابق
السفلى للمنزل مراسم والؽرٌب ان بعد ان اصبحت معها تلك المجموعة التى اصبحت تاتى كل
لٌلة والٌعرؾ سرها احد او سرهذا المنزل وما كان ٌدورفٌه من كل رزٌلة لٌست خٌانة فقط او
تبدال زوجات اومارسة لشوزازوكل شا محسوب على البٌدوفلٌا وامى التى تتحول بعد
منتصؾ اللٌل بساعة الى شا اخر وهى تاخذ كل وحدة من تلك النساء وتمارس معها الجنس
والكل ٌؤكد انها تكون بهٌبة رحل نعم هى بمظهرها ذلك االنثؤى لكن فى تلك اللحظة تحس كل
امراة ان من معها رجل وله عضو ذكرى ٌدخل بها وباالخص تلك العذروات التى فقدت
عذراٌتها ولٌس مع اى احد من هؤالء الرجال الذٌن كان لٌسوا لهم اى قٌمة فى هذا المجال اال
لالشٌاء فقط كانت هى ترٌدها وهى كانت فعال من تاخذ شرؾ كل من تلك الفتٌات ومتعة كل
تلك النساء وهم معها هى فقط واما كل هؤالء الرجال رفم كل ممارسة للجنس وكل الرزٌلة تلك
وماكان من كل متعة وكل اباحٌة موجودة لم تخرج شهوتهم االحٌن ان تمسك ٌداها هى بعضوه
وقتها فقط تخرج شهوتهم تلك بعد عذاب وشا كما لو كان مجهود وعمل شاق كما ٌقوم به
ممثلى تلك االفالم التى من ٌشاهدها ٌظن انهم بمتعة ولٌس تمثٌل وؼٌره من تعب وهذا كان من
دور هؤالء الرجال حتى لو كان قضا من الوقت ما ٌتعد الحد مع اى من تلك النساء الموجودة
ودون استخدام اى منشاط او اى من تلك االدوٌة اال بمساعدتها هى امى وهى تاخذ تلك الشهوة
واالحتافظ بها فى ذلك البرطمان الزجاجى مع دماء البكارة والمخلوط بعض الكحول وهى
تشرب منه وهم جمٌعا ٌشربوا منه بعدها فى طقوس شٌطانٌة من بعدها ٌسود ظالم على المكان
الذى لم ٌكن به اى اضاءة االمن بعض الضوء الخافت وٌظهر فقط مجرد صورة لشبح فى احد
الؽارؾ التى تدخلها امى فقط والتخرج منها اال فى الصباح بعد ان تدخل لها تلك النساء فقط.
وذلك فقط هو من رابه ابى من هذا المشهد حٌن وصل الى المنزل وصعد وهو لم ٌجد اى احد
بالشقة وهو ٌسرع للبحث عنى واذ به ٌجد المكان قد اظلم ووجد جهاز الفٌدٌو بداء التشؽٌل
الٌرى كل تلك السفلة واٌضا الرعب واشٌاء لما ٌحكى عنها فٌما حكى من كل ذلك لتلك الخالة
فٌما بعد وهول ماشاهد واالكثر وفى تلك اللحظة قد وجد امى فوق راسه وهى عارٌة تمام وقبل
ان ٌفعل شا كانت تحضن فٌه بقوة وشوق ورؼبة وهى بكل قوة شٌطانٌة وهى تقول له ووجهها
الذى لم ٌكن وجهها هى امى وصوتها الذى اختلؾ
_انتهى االمر والمفروماترى االن هو االمر الوقع الذى ستكون به وانتهى االمر وهى ترقد
فوقه وهو قد فقد كل وعى ولم ٌاتى باى حركة وقد اخرجت عضوه وكادت تدخله فٌها ...ونحن
انا وتلك الخالة فى تلك اللحظة قد وصلنا الى حٌث بوابة المنزل الذى كان مؽلق ولما احس
االوقد وجدت المفتاح الاعرؾ كٌؾ وهى تلك الخالة تاخذه منى وتفتح وندخل وقبل اى شا وقد
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نسٌت كل ماكان من كالمها امى لى من قبل وعن حفظ االٌات وقراءت الكتاب الدٌنٌة تلك وكل
ما فعالتم فى تلك االٌام مع تلك الخالة وانا اجرى واصعد لتلك الدرجات لشقة واقؾ فجاء
لظهور هذا الكلب االسود امامى وهو ٌهاجم على كى اقع من على تلك الدرجات ولكن كانت تلك
الخالة خلفى وهى بداءت تردد القرأن الاجد نفسا ٌنطلق لسانى بقوة وصوت عالى وانا اقراء
االٌات وهذا الكلب الذى كلما عال صوتنا وهو ٌرجع الى الخلؾ ونحن نتقدم الى االمام وبال اى
خوؾ وهى تلك الخالة بكل قوة تمسك بى ونسرع وصوتنا ٌعلو وانا اتذكر كل ماقراءت فى تلك
الكتاب واطبق وانا امسك بٌد تلك الخالة الى ان وصلنا الى باب الشقة لنجد ذلك الكلب ومعه
اخر انثى فى حجم نمر اسٌوى اماما ا من جدٌد وحٌن ارداو الهجوم علٌنا وكان صوتنا ٌعلو اكثر
واكثر بالقرأن وكال منا ٌقراء اٌات مختلفة وانا الاعرؾ ماهى تلك القوة التى انا فٌه ومازالت
تلك الكالب تقؾ امام الباب وهى حابل بٌن دخولنا وكلما نقراء هى تزاد فى النباح المرعب
وعال صوت خالتى تلك اكثر وهى تردد بعض الكلمات واالقوال وتضؽط على ٌدى فااقراء
بصوت اعلى.وهنا كان ابى ٌقؾ وراء تلك الكالب وهو ٌمسك بذلك البرطمان الذى قذؾ به
بقوة لٌصدم بالحابط خلفنا وٌتفتات وٌخرج ما بداخله على االرض وتلك الكالب تقفز بقوة علٌنا
كى تمر من بٌنا انا وتلك الخالة التى تركت ٌدها فى فزع وهول المنظر وقبل ان ٌصبنا االذى
منها كان قد قذؾ ابى بالقداحة وهى مشتعلة حٌث سقط هذا البرطمان ومافٌه على االرض وهو
ٌشتعل بقوة وهو ٌمسك بٌدى انا وتلك الخالة قبل ان نقع من هجوم تلك الكالب التى كانت تجرى
فقط من بٌنا لتذهاب الى ذلك الشا الذى اشتعل بقوة واشعل المكان كله بسبب الكحول الذى به
واالكثر حٌن اصبحت تلك الكالب بداخله وهى تحاول االسراع فى االطفاء له بشت الطرق
ولكنها كانت تشتعل هى االخرى وابى ٌقراء اٌضا االٌات وبعض التعوذاٌات من اول
ماظهرخلؾ تلك الكالب وهو ٌمسك اٌدانا انا وخالتى تلك وٌدخل بنا الشقة ونحن متشباكى
االٌدى وقد صنعنا دابرة وكالا منا ٌقراء االٌات المختلفة وابى وانا نردد بعض التعوذٌات
الشرعٌة وابى ٌستخدم ٌده الٌسىره الضاءة النور الذى كان الرز اقرب الٌه وٌعود الضوء الى
المكان الذى اول شا ظهر فٌه هى امى التى كانت تجلس على تلك االرٌكة وهى بكامل ثٌابها
تلك ولٌس على ماكانت مع ابى والى جوراها على تلك االرٌكة التى كانت فٌه ترقد فوق ابى
الذى نجا من هذا االمر الذى كان لٌس مجرد لقاء شوق او شهوة انما هو احد اعمال الجان وما
كان ٌرٌد او ترٌد هى تلك االنثى التى كانت فى شكل ذلك الكلب ومعها ذلك الكلب االخر الذى
كان فعال ابنها وكل شا لم ٌكشؾ اال بعد ذلك.وامى تلك وهى تبكى بشدة والدموع تسٌل منها
كما لوكان نهر جراى .ولكنها اول مااضاء النور قامت بقذؾ التلفاز وهو مازال ٌعرض تلك
االباحٌة او ماٌحدث اوماكان مسجل علٌه بتلك المزهرٌة الكرٌستال التى كانت اقراب الى ٌدها
على تلك المابدة التى جواراالرٌكٌة واذات فى البكاء ونحن مازالنا نردد االٌات وحولنا قد امتالء
المكان بالرماد اثر اضاءة النور وما نردد من قرأن وتعوذٌات من االدعاٌة الشرٌعة التى تعلمتها
ومعى تلك الخالة وابى وما كان بٌه من قوة اٌمانٌة واالحتماء بالقرأن وماقالت له امى من قبل
وما فعلنا من قوة ثالثٌة وهى عدد فردى مما هو معروؾ فى مواجهة الجان وبقوة وعدم
االستعانة بمن هم فى ذلك االمر من مشاٌخ او دجالٌن او ؼٌرهم واعتماد تلك امى على انا
واالستعانة بقوة اٌمان ابى وتلك الخالة وصولنا فى الوقت االخٌر وما قراءنا من قرأن كان سبب
ان ٌتنبه ابى وٌقوى وهو ٌعود بسرعة قبل ان ٌصاب بذلك المس وٌنطلق لسانه بقرأن وٌزداد
لٌضعؾ هذا الجان الذى كان بجسد امى تلك ونحن نقراء جمٌعا وبرحمة من هللا ان نكون بتلك
القوة للمواجهة التى تصعب على اكثر من ٌكونوا فى ذلك الشا ولكنها فعال الرحمة والنجاة التى
لم نتهى من القراء او نتوقؾ حتى اؼشا على امى تلك وابى الذى ترك اٌدانا وهو ٌجرى الى
حجرتها تلك وهو ٌجمع كل اشٌابها ونحن لم نتوقؾ عن تردٌد االٌات والتكرار لبعضها وخالتى
تلك وهى تقراء وبقوة وهى تخرج المصحؾ من صدرها وهى فوق راس امى تلك وهى مؽشا
علٌها وجسدها ٌتلوى بقوة وهى تصرح.وابى الذى خرج وهو قد جمع كل اشٌاء امى فى مالبة
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السرٌر ونزل ٌجرى بها الى ذلك الطابق االرضى الذى هو ذلك المراسم وهو ٌشعل النار فى
تلك االشٌاء وكل مافى ذلك الطابق وهو ٌصعد وقد ترك المكان ٌشتعل وقد اقتراب من امى
وهى تزداد فى حالتها تلك وهو ٌاخذها بقوة وبمساعدتنا ودون اى تعقٌب او كالم ونحن نخرج
من الشقة ونزل بها وهى كلما اذادت ثقل ومع ماتفعل من صراخ وكأنها تصارع احد وكانت
النار التى خرجت السانتها بقوة من ذلك الطابق والتى كانت تشتعل بقوة وتاكل كل مابداخلها
وحٌن كن على تلك الدرجة التى اشتعلت بها تلك الكالب وماكان من ذلك السابل ولم تتحرك
امى واذادت فٌما تفعل وازاد صرخها ذلك كلما قوى اشتعال تلك النار فى المكان وهنا تكلم ابى
ونهر تلك الخالة االن لالخذى والنزول بى بسرعة والخروج ٌعد ان خرجت النار من الباب
المؽلق لذلك الطابق وبداءت اصرخ كى ٌنزل معنا ابى والٌتركنا وماكان من تلك الخالة وهى
تحملنى بقوة من خلفى وتنزل بى وانا اصرخ واتوسل لالبى ان ٌاتى وهو الٌرٌد ترك امى
وهو ٌحاول جهدا مساعدتها فى النهوض وهو ٌقراء القرأن وتلك الخالة اٌضا التى اسرعت بى
وهى تخرج من الباب حٌن خرجت النار بعد ان احتراق خشب ذلك الباب فى اللحظة التى كانت
ساتعوق من خروجنا من المكان ونحصار من تلك الناروانا اعرقل حركة تلك الخالة بما افعل
الى ان خرجنا قبل ان ٌخرج هذا اللهب الذى كما لو كان انفجار لقنبلة كادت تتشعل بنا ونحن
نقع على االرض خارج هذا الباب الخارجى من شدة االنفجارهذا الذى اصبح حابال بٌنا وبٌن
ابى والمكان كله ٌشتعل وهو بداخله الٌرٌد ان ٌترك امى وانا بٌن احضان خالتى تلك على
االرض وحٌن كنت ابكى بشدة بٌن احضانها وهى تقوم بى وتتحرك وانا بٌن احضانها وهى
الترٌدنى رواٌة المنظر وقبل ان نصل الى الطرٌق توقفت فجاء وهى تنظر الى الخلؾ وتجعلنى
ارى اٌضا لهذا الذى استحق كلمة مؽوار من االسرة وهو ابى ٌخرج من بٌن اللهٌب وهو ٌحمل
امى فوق كتافه وٌسرع بها نحونا وٌذهاب نحو سٌارة امى وهو ٌضعها داخلها وٌاتى لنا وقبل
اى شا ٌعطى مفتاح سٌارته لتلك الخالة ودون اى كالم لها وهو ٌنصرؾ نحو سٌارة امى وانا
مازالت ابكى وارٌد الحاق به واحضنه اال انها تلك الخالة التى اخذتنى الىى السٌارة وانطلقت بها
مسرعة الى بٌتها وانا انظر خلفى الاجد البٌت الذى كانت النار تشتعل االن فٌه كله وهداءت
حٌن راٌت سٌارة امى تلك خلفنا االن وانتهى امر كل شا وحرق المنزل بما فٌه من كل شا
واشٌاء فى اقل من دقابق التى كان ابى لما ٌشاء ان ٌتحرك وقتها اال بعد رواٌة المنزل وهو
ٌحترق عن بكرة ابٌه وهو ٌاتى خلفنا وامى مازالت بتلك الصراخات وذلك الصراع ولكنها
التاتى باى حركة الى ان دخل بها ذلك منزل خالتى تلك بعدنا .ومر اسبوع بعد ذلك االمر وتلك
االحداث التى اعتبرت الشرطة الحرٌق بسبب مساس كهربابى ومصادفة بعد خروج اخى هذا
الذى امام العابلة انه اخى هو وامى تلك اللٌلة لذهاب الاحضارى من عند تلك الخالة التى
لماتشاء ان نزل من عندها تلك اللٌلة ونكون بضٌافتها تلك فى هذا المنزل الذى ٌعشق الكل
الذهاب والمبٌت فٌه مما ٌحمل من كل شا وراحة نفسٌة .اما امى التى فى لحظة صراعها ذلك
وهى تدفع ابى لكى ٌفر وٌتركها وهى التقوى على الكالم ؼٌر ما كان فعال ٌحس به ابى منها
من انها ترٌده ان ٌبتعد وٌتركها لمصٌرها ذلك اال انها كانت تضعؾ شا فشا كلما كانت تزداد
النار مما ساعده على حملها والخروج بها من وسط النار وهو بكل قوة وشجاعة ولم ٌنتهى ذلك
االسبوع اال وكانت حوداث انتحار تمالء الصحؾ وكلها لهؤالء الذٌن كانوا فٌما راى ابى من
هذا المشهد وكلها حاالت انتحار مختلفة وامى التى كانت تحت رعاٌتنا جمٌعا وهى التاتى باى
شا اوحركة وقد اصابها الهزل الشدٌد وضاع منها رونقها وشاحب وجهها وهى على البكاء
والترٌد ؼٌر ان تكون بٌن احضان ابنها هذا وحبٌها ولكن بحب االمومة وهى تقبال ٌده وتهمس
له بوهن ان ٌسمحها كلما كانت بٌن احضانه حتى ٌوم قد اصبحت بشا من القوة وهى تطلبنى
ان اكون بٌن احضانها واخذت تطلب منى السماح اٌضا وهى تقبال فى وتطلب منى ان احافظ
على حب ابى وكماطلبت منى من قبل وان ادعو لها وهى تؤمن تلك الخالة على وعلى ابى وفى
هذا الٌوم ودن ان نحس بها قد خرجت من المنزل وحٌن انتبهنا لالمر وكان ابى بالخارج وعاد
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الٌلحق بها وهى قد خرجت بسٌارتها تلك ولكن بعد ساعات ولم ٌصل الٌها ابى او احد كان قد
جاء خبر ماحدث لها من سقوط سٌارتها واالصدام بصخور الشابطى واالحتراق لسٌارة ومن
بداخلها التى لم ٌلحق احد ان ٌنقذها او ٌنقذ من بها وقد تفحمات كلها واٌضا من كان فٌها وفى
هذا المكان الذى كن انا وهى علٌه قبل تلك االحداث وهى تطلب منى حفظ االٌات وحوراها
الذى كان معى قبل الذهاب بى الى تلك الخالة
.............
ومن بعد ابى عاد بى الى مصر واعود الى تلك االسرة التى نشاءت بٌنهم وانسا كل االلم وانا
اترعع من جدٌد بٌن هؤالء االخوة لى واالم واالب واالصدقاء االخوة ابناء اصدقاء االسرة من
كنت لهم االخت التى لٌس قبلها وبعدها انا واختى تلك وذلك الصؽٌر اخوى بصدق ومثال رابع
للحب والنسٌان لكل عذاب مما كنت ارى من تعامل من الجمٌع لى وحب ابى هذا من هؤالء
وهو بتركنى بٌنهم بكل امان واطمأن وباالخص وهو اٌضا قد وجد االصدقاء له ومن ٌحس دابما
انه به من االلم والعذاب وبعد ان عرؾ الجمٌع هنا اٌضا من ان امى زوجته قد مات بحادث
بشع والتعامل معى على انى ٌتٌمة بصدق وهو كان الٌرٌد فعال االرتباط بااى احد بعد حبه هذا
الامى وامه وعقابا له على مافعل من معصٌة لٌس نعم له الٌد فٌه وحتى حب تلك الخالة
وماقدمت لم ٌكن منه فقط اال الزٌارة لها وانا معه ولم ٌنتقطع او نقطع عنها حتى ادركها الموت
بعد زٌارة بٌت هللا وابى اٌضا بعد ان ظل الحزن ٌسٌطر علٌه وهو ٌموت اٌضا بعد العودة من
الحج وهو لم ٌكن بخوؾ والاى خوؾ فعال على وانا بٌن هوالء االهل لى وهو ٌترك لى مٌراث
وثروة كبٌرة وفى وصٌة هؤالء االهل واصدقابه الذٌن لم ٌمس منهم احد اى شا لى وحتى اثناء
تجهٌزى لزواج وزوجى اٌضا الذى ازادة تلك الثروة ولم ٌاخذ منها اى جنٌه بل كان ٌضع لى
علٌها..كل شا كان لى فى مصر من امان ونسٌان االلمى ولم فعال اتذكر مما حدث لى اى شا
طول حٌاتى وبعد عودتى الى مصر ولما افتح هذا الموضوع ابدا مع احد والاعلم ان كان علم به
احد اى احد من تلك االسرة او المقربون من ابى من هؤالء االصدقاء ودون ان اصؾ لك عن
هذا الحب الموحود فى مصر وما ٌخرج كل شا اال انى عن نفسا لم اكن احكى فٌه ابدا حتى
مع اختى تلك اؼلى من كانت لى ولٌست االخت فقط بل الصدٌقة واالم والاعرؾ كٌؾ حتى لما
ٌكن ٌاتى لى على بال او خاطراوخروج االمرمن داخلى كى ارتاح بمن احكى له الاعرؾ.
وحتى قبل ان ٌموت ابى لم نحكى او نتكلم فً هذا االمرابدا طول ماكن مع بعضنا البعض وانا
بٌن احضانه ومعه .اما االن ما انا فٌه ان كان مرض او لعنة الاعرؾ.لكن االن احس بكل
ارتٌاح..وسكت ولما ٌكن هناك تعقٌب منه وهو ٌنظر الٌها بذلك الهدوء وهو ٌمسك بٌدها بقوة
وحب وهو فقط ٌبتسام لها وما ادخل على نفسها االطمأن وهى جملة وحدها قال لها بعد ان
ظهراالصطاؾ مرة اخره ٌحملوا تلك القوة التركى لهم وتؽٌر الحجرة لشراب الشٌشة لهم وهم
ٌنصرفوا دون اى كلمة كما لو كان هو ٌتولصل معهم بااى طرٌقة من اشارة دون ان تحس لما
هى هى فٌه من حدٌث لما تحس فٌه بااى شا حوالها حتى الوقت او انه ٌتواصل معهم من
االتصال من الهاتؾ او سماعة اذن اى شا رؼم انه الترى معه اى من ذلك امامه او االهم فعال
هناك احد ٌتابع وبتوافق او هم بعلم بطرٌقته كل شا من ذلك اصبح الٌهم رؼم انه فى راسها
التعرؾ لماذا؟ اال ان كل شا ضاع وهو ٌقول لها تلك الجملة وهو مازال بذلك الهدوء ودور
المعالج االن وباالخص وهو ٌقول
_انتى االن بخٌر فعال وكل صحة بدنٌة ونفسٌة وكما قلت االمر شا اخر وهو مس شٌطانى لكن
اوال البد لكى من السالم مع نفسك نعم السالم الداخلى لكى والذى البد من القٌام باول خطوة
فٌه..وهو ٌنظر الٌها بنفس الهدوء وٌده على ٌدها تلك التى على المابدة وهو ٌكمل
_انتى االن تفاهمى ما اقول بما لدٌكى من كل قوة جعلتك تخرجى اخطر االمور وبتلك القوة
ستنهى كل شا بداء من ان تحكى لمن هم اصحاب الحقوق انتى تفاهى مااقول جٌداا وما لما
تسطٌعى فعله من قبل من اى شا من اعتذاراوطلب المؽفرة وما كان سٌشافع لكى واالهم انك
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كنتى بالفعل من خوفك على زوجك االول ذهبٌاتى كى تنهى االمر قبل اى شا واالن وبعد ان
تحدثتى معى نعم كامعالج واتات لكى كل جراءة فى ذلك ولٌس الاى شا اال انى معالج ولكن
تسطٌعى فعلها والن تخونك قواتك وجرأتك فعال.وهذا نهاٌة عذابك فى ان تبدابى بسالم الداخلى
وكما قال الدٌن من شروط التوبة والمؽرفة رد المظالم نعم رد الحقوق حتى ان كان زوجك مات
والبد ان تعرفى كما اوضحتى من حدٌثك ذلك انه كان ٌعرؾ وانتظارك ان تعترفى
والمؽفرة.وكما ٌقال (لكل جوادكبوبة) وكما قلنا من قبل وقول علماء االجتماع والنفس ان الرجل
قادرعلى التسامح والمؽرفة وكما قلت لكى اول الحدٌث هناك ازواج ٌؽفر اكبر من ذلك بكثٌر
فال تضٌع الفرصة االن وثقة زوجك هذا الذى الاجزام فعال انه ٌعرؾ وٌعرؾ حتى كل شا
عنك على االقل كادبلومسى االن والتنسا انك كنتى معه وكما حكاٌتى انه انتى من تعرفتى على
شخصٌته وكل شا ولٌس لمثله ان ٌكون صعب علٌه ان ٌعرؾ من انتى وهو كان على اعتباب
وظٌفة كبٌرة واالهم حٌاة الؽرابة التى لٌست من السهل هكذا وعلى اى احد وخطورتها
وخطورة كل من نتقابال فٌها حتى ابناء الوطن الؽرابة تؽٌرسٌدتى وهى عذاب وانتى كنتى
بمرض وصدامة ولٌس اى صدامة وقد تكونى تحدثتى بكل شا ولكن الطٌبة والتسامح فى
الرجال واالهم انه نسب لكى واٌضا ابنتك التى اصبحت ابنته وكل خٌرات له على وجودكم
واالهم رحمة هللا عز وجل التى ترعاكى وان كان شا سٌاتى فهو لٌس اصعب مما قال وحتى
ان حدث شا انتى بقوة ورحمة هللا بكى سابقا وستره لعباده الذى حتى ٌصل الى الدار االخرة
ستظل معك ونسأله عز وجل الستر لنا وزوجك هذا الذى من اول ٌوم ومع اول حٌاة بٌنكم كان
ٌضرب ارواع االمثال ان كان عرؾ عنك شا وهو ٌبداء معك وماضٌك الذى ٌكون مع كل
رجل عقل وهو ٌعرؾ وٌتعامل مع زوجته انه ماضٌها من اول ٌوم ٌعرفها ٌكون هذا هو
ماضٌها .وهو واضح انه كان ذلك معك والدلٌل انكى االن احد سٌادات المجتمع وهنا واالهم انك
لما تكونى مثل امك تلك وما كان من اى شا اصبح واضح انه لعنة ولكن! االن سؤال هام
واخٌر وهو ما ستكون علٌه قوتك فعال واستقبال اى شا قد ٌحدث والاكذب علٌكى وان هناك
احداث قادمة والدلٌل تلك الرسالة وانا اقول ذلك لكى كامعالج او محامى ٌصرح مؤكله بالعقوبة
فى قضٌة والٌرٌد ان ٌكذب علٌه ولكن! سٌحاول قدر المستطع التخفٌؾ له فى الحكم وانتى معى
ومؤمنة بان هناك عقب والبد منه ولٌس االسؾ وحده احٌانا ٌخفؾ العقاب واال استمرار كل
فعل لكل شا به االذاء وطالم لٌس هناك ردع واال استمرار كل شر ولكن االعتراؾ بالذنب
والندم هو من اول طروق التوبة ورد الحقوق كما قلت وما اقوله لٌس لتخافى او تعٌشا فى
رعب فاانتى االن من ٌكتب النهاٌة لسرعتك فى اتخذاذ القرار واالهم مااقول لكى كى تكونى
مستعدة لما هو قادم وانتى بالفعل مستعدة له من سنوات ولٌس تلك الفترة واهم سؤال االن الاهم
االحداث واهم من اى شا..وهنا سكت وامسك ٌدها ونظر لها وهى ظهرت علٌها الرعاشة من
اول ٌدها تلك وهو ٌمسح على ٌدها..ومن ثم قام واخذ راسها فى صدره وقبال راسها وهو ٌرتب
على كتفٌها بكل حنان وٌمسح على وجه كما لو كان ابن ولٌس اخ وهى التحس انه ؼرٌب
اوحتى هذا الحبٌب بل كان االن االبن وذلك االب لها واٌضا كما لو كان اخوها هذا الحبٌب
الذكرة لالحل ماضى لها وحاضر اٌضا وهو ٌقول لها
_انا االن احس بكل ماانتى فٌه معى من كل شا فى راسك نحوى وهذا ما ٌجعلنى اقول لكى
ماارٌد قوله لٌس كامعالج او محامى وهو كلمة (انا الماضى) فى الرسالة تلك وماكان من
قصص وكل شا فى الحٌاة ان ٌظهر شا ولو تفاهه جدا الٌكشؾ اسرار وكما كانت القصة
والتى كشفت اشٌاء واسرار ومازال االمر فسؤال االن ماذا لو زوجك السابق حى وموجود
وظهر االن؟ واى ماكان من امره سوء كما كانت قصة االدٌب الكبٌراو ماجاء فى قصتنا انا
وابنتك او شا من عذاب اورحلة بحث اولما ٌكشؾ سرك الى االن او كشؾ .او حٌاة من الوان
االلم كى ٌعرؾ نفسه وٌعترؾ به المجتمع او ٌكون شا اخر مختلؾ وهو ٌعرؾ طرٌقك او
معك وهذا اخطروانه لما ٌنظر علٌكى ولم ٌنتقام منك وكل شا ٌمكن ان ٌكون االن براسك او
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من اول ظهور القصة والتواصل معى وماٌحمله عقلك الباطن واٌضا عقلك الذى ٌعمل وكل شا
اعاد الماضى ؼٌر ما ٌكون من اسرار كما فى الرسالة تلك ان مازال احد ٌعرفك وٌعرؾ
ماضاٌكى وانتظر لماذا؟واٌضا ٌمكن ان ٌكون لما ٌعرؾ لكى طرٌق ولكن الرسالة واضحة
والماضى ٌعود ماردك وقولك..وهى انفجارات فى البكاء بٌن احضانه وبقوة وكادت تنهر لوال
وجوده هذاوهو بالفعل اخذ ٌهدى فٌها وٌقراء علٌها بعض االٌات واخذت دقابق حتى هدءات
شا فشا  ..حتى بداءت تكلم بكل صعوبة وترد علٌه وهى مازالت بٌن احضانه وفى صدره
_ارجوك التتركنى وحدى انا احتاجك االن بشدة والاعرؾ ما اقول اواجوب على كالمك وكل
شا االن اصبح صعب واك..ولم تسطع ان تكمل
..................................
واالن عزٌزى القاربى انت مع موعد مع احداث وشا اخر..وتعال معى عزٌزى القارئ لبداء
كشؾ النقاب عن احداث لٌس كما جاء فى رابعة كتابنا الكبٌر (مصطفى امٌن وراٌاته الخالدة
تلك (ال) والتى تبنى علٌها احداث مانعٌش فٌه وسر كتابة القصة بطرٌقة تاكد تكون مشبها وهذا
المشهد الذى كان قدٌما فى احداث ما نعٌش االن وذلك اللقاء
(مشهد االن من صٌم تلك االحداث)
قبل بداء اىا من تلك القصة لحٌاة احد االبطال هنا لتلك االحداث وما ٌكون فى حٌاة رجال تخدم
الوطن فى كل الجهات االمنٌة المعروفة من اجهزة مكشوفة لنا مثل الجٌش والشرطة واالخرى
التى تعمل والٌعرؾ عنها احد شا ؼٌر ماٌاتى من قصص اوافالم او احداث تاكشؾ للمواطن
ودورها للحافظ على االمن القومى االخطر فى حٌاة اى دولة..كان الحوار فى احد الجهات
السادٌة والذى كان فى مكتب مظلم..كان ٌجلس خلؾ المكتب شاب فى اوبل الثالنٌات واالخر
فى منتصؾ العشرٌنات وهو الٌرى بوضوح من خلؾ المكتب وهو ٌجلس امامه على تلك
االرٌكٌة من الجلد فى منتصفها وهو ٌسمع لما ٌقوله له
_اختٌارك لكفابتك وتفقوقا الرٌاضى والعلمى والتدٌن .بس مترك لك الحرٌة للرفض العمل بكل
حب ومن ؼٌر اى ضؽظ من اى حد علٌكى وانا عارؾ انك جدٌر بعدم االفصاح عن تلك
المقابلة االن مع اى احد تمام..ولم ٌسمع اى رد منه فى ذلك لراهبة هذا المكان والدخول فٌه
واكتفى بهز راسه فى خوؾ واالخر ٌكمل
_ال اناعوزك قوى وطبعا اسؾ نٌابة عنى وعن زمالبى فٌما تم لوجودك هنا وان قبلت سوؾ
تكون باعلى كفاء وافضل حال مما سنقوم معك بتدرٌب .انا واثق انك ستكون اهل له وشا تحبه
وٌحبه اى شاب مثلك لكن خطورة االمر الذى ٌتوقؾ علٌه راٌك االن وسرعة الرد منك باى
شا سوء رفض اوموافقة .وكما قلت لك الضؽظوط فى ذلك االمر النه البد القبول عن طٌب
خاطر ونفس راضٌة.واالن اى جندى فى المٌدان بااى درجة فهو جندى فى خدمة الواطن لكن!
مثل ذلك الجهاز ومن ٌتلحق به من جنود بكل درجتهم المختلفة او حنى مدنى مثلك ٌختلؾ االمر
معهم جمٌعا الن الجندى فى الداخلٌة او الحربٌة ٌعرؾ نهاٌته وهى موت فى المٌدان او على
الفراش او اى شا خروج على المعاش اوتسرٌح من الخدمة اوقضاء فترة الجندٌة فى حالة
المجند .وكل االمتٌازات لهم جمٌعا ولكن رؼم قوة مانقدم وكل ماٌكون لنا هنا وامتٌازات اٌضا
ورد لكل خدمة لكل فرد اال انها تخنلؾ واالكثر ان ٌمكن النهاٌة الاى جندى هنا ان ٌلقى حتفه
فى اى مكان والٌعرؾ عنه احد اى شا له واسرته واكثر ٌمكن السجن فى اى مكان واى بلد
وتهمام تؤدى الى سجن مدى الحٌاة او االعدام ومن قدٌم االزال كل من حب الوطن وتطوع
لخدمته امام محتل او عدو كان ثمن ٌختلؾ عن اى جندى ٌحارب على الجبهة او امام عدو اما
هنا العدو الٌكون اٌضا مكشوؾ وظاهر كما هو حالنا وٌصل االمر احٌانا للشرؾ كما حدث مع
البعض اٌام االنجٌلٌزواالحتال لمصر.وكلها قصص حقٌقة ومؤثقة ومعروفة واعرؾ انك من
هذالنوع المثقؾ وتفاهم ما اقول لك واالن امك خمس دقابق وانت تشرب القهوة وحدكى تقرار
واسمع قرارك .تفضل باالخرج االن لتكون مع نفسك ووحدك وانت تشرب قهوتك..وقام
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لٌنصرؾ وهو ٌفتح الباب بكل صعوبة رؼم ماعلٌه من اضاءة مسلطة ولكن من هول ماحدث له
فى عملٌة الوصول الى هنا وعمل تلك الجهات فى ذلك وحٌن تمكن من فتح الباب..قال له هذا
وهو قبل الخروج اواستكمال لفتح الباب
_اود ان اقول شا اخٌر وهام قبل اتخذا القرار متعة العمل هنا كما فى االفالم وؼٌره لكن! االهم
واالخطر من كل ماسردت لك هو انه لٌس الخطر علٌك وحدك وانما صعوبة ان تكون لك اسرة
وعابلة ورؼم اننا لسنا فى اقالم جمٌس بوند الذى ٌحب فقط ولٌس لع اسرة لطبٌعة عمله انما
كلنا لنا اسرة وعابلة وحتى اهلنا وهذا الخطر الذى ابسط شا هو تعرض تلك االسرة للخطر
وعوطفنا تلك المصرٌن او اى احد بالضؽط علٌه فى اهله او ابنابه او زوجته.وشا اخر قد
تؽٌب وتختفى وٌظن الكل انك فى عدد االموات وقد تعود لتجد االمر تؽٌر او تبدد او اى شا
االن ٌخاطر باللك تفضل االن
............
(واالن نعود الاحداث تلك القصة وما ٌدور فٌها االن ونحن االن على اعتاب النهاٌة )
وهولما ٌشاء ان ٌضؽط علٌها باكثر من ذلك فى الحدٌث وهو فقط قال لها شا واحد وهى
مازالت بٌن صدره
_طب لوهناك خٌار بٌن عودتك له او ان تظلى مع زوجك الحالى واالهم هى حالة زوجك
السابق وان كان بالفعل مشرد اوضابع بسبب ما قداصابه اومن فراقك.الارٌد رد االن منك
وباالخص انى تكلمت عن عذاب انتى سبب فٌه وقد تاخذك الشفقة فى االمر به ان كان هو
مازال ذلك الرجل لماتتؽٌراى صفة فٌه من صفاته الحمٌدة وانهى االمرعلى خٌر واالختٌار الذى
ٌكون فى مثل تلك االمور بعٌدا االن عن انتقام او تدخل للسطات والشكل القانونى..وهى فقط
بقوة ردت علٌه وهى تكاد تموت وتكلم بكل صعوبة
_انت بتكلم وكأنه فعال حى وموجود او تعرؾ شا .ارجوك ساعدنى وكون معى وصرحنى
ارجوك..وقبل ان ٌرد علٌها كانت التحس بشا اى شا حوالها وهى ترى فى تشوٌش الاشكال
للرجال وكما لو معركة وصراع من ذلك النوع..لتذهب فى ؼٌوبة وهى التحس بشا اال وهى
االن فى مكان التعرؾ اٌن هى وامامها احد الرجال ..الذى حٌن افقات وراته وقد اصدرات
صرخة وهى كادت تعود لنفس الؽٌوبة التى بسرعة كان قد اخذ ٌرش علٌها من زجاجة عطرٌة
اعادتها من جدٌد لواعٌها وبكل قوة وهى ترى بكل وضوح وذلك العطر الذى لم ٌكن من
العطور ولكنه شا اخر ٌعٌد ما قد تم فعله من رش لمادة مخدرة التى تستخدم فى العملٌات
الجراحٌة وهى تصرخ..وهو ذلك الذى امامها الٌرتدى اى شا وهو عارى تماما وعورته تلك
التى تدل انه لٌس مسلم او حتى ٌهودى لعملٌة الختان المشهورة لرجل فى االسالم والٌهود اٌضا
وهى تضع ٌدها على عٌنها من رواٌة هذا ومن خوفه اٌضا فهى تراه االن هذا العشٌق السابق
اال من هذا االختالؾ فى عضوه هذا فهى كانت ترى االخر وهو عارى معها حٌن كان كل وقت
سٌبداء ممارسة الحنس معها مع تلك االحداث السابقة وفشل االمر فى كل مرة وهى تظن انه
مصرى مسلم مثلها ..واالن وهذا ٌقول لها وهو بكل هدوء وهو ٌضع راسها بعنوة فى صدره
وهى جسلة على ذلك المقعد امامه ..وهو وقؾ وٌداعب عضوه فى جسدها وٌقول لها بكل
عربٌة عامٌة وهى مازالت تصرخ وهو الٌهتم بصراخها هذا
_حبٌتى التخافى االمر بسٌط انا لٌس عشٌقك السابق وكما ٌقال ٌخلق من الشبه اربعٌن او واحد
واربعٌن الٌهم ولكن هو الذكرى فى قلبك وسوؾ اكون اٌضا لكى وسوؾ نعٌش معا فى سعادة
كل سعادة واالمر انتهى ولن اكون مثله فى نظرك وسوؾ افعل ما لما ٌفعل هو .واٌضا التخافى
انا لست شاذ مثله انا الاحب اال النساء وانتى والن تكونى اى امراة لى انا احبك واعشقك ولو
امتثلتى لى ونفذتى ماسقول لكى الن تندمى وستكونى ملكة فى حٌاتك وملكتى انا .واالن لنهداء
وتسمعى منى واال سٌكون االمر ابشع مما تظنى وسٌفعل فٌكى كل شا عارفتٌه زمان من تلك
الممرضة وكل ماكان فى انتظارك وسٌكون االن ولٌس وحدك بل كثٌرون االن سٌدفعوا ثمن
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مافعلتى زمان والن ٌنقذك احد اى احد الن اخوكى ومعالجلك وكل من تعرفى تحت اٌدانا االن
بعد ان اكل طعم ذلك السفاٌه سٌمون وداخلوا معه فى معركة وهمٌه حتى وقعت ابنتك تلك
الصؽٌرة الرابعة التى مطلوبة وعلٌها الطلب بكل قوة ومن مختلؾ االجناس واٌضا تلك الشقراء
الشامٌة التى تشهٌها النفوس وامها تلك .فما ذنب هؤالء االن ان لما تنفذى ماسٌطلب منك بكل
رضا نفس وتنقاذى الجمٌع .واخٌراا زوجك ذلك وماسٌحدث له من فضابح واالكثر زوجك
السابق الذى هو حى ٌرزق ولما ٌموت واالهم الن ٌنقذك احد وسوؾ تتمنى الموت ولن تصلى
له وستكونى انتى وابنتك تلك فى شوارع الهوى هنا او فى مواطنك االصلى بٌن ابناء بلدك
االتراك ومع انك االن بٌن اٌدانا وملكنا لكن مازالت احبك وسوؾ اكشؾ لكى صدق ما اقول عم
هو معنا من اسرار تخصك ونشرها االن لماضٌك وماسٌحدث لزوجك فى كل مكان وهو لم ولن
ٌفكر وقتها فى فعل شا لكى والابنتك تلك والحتى معالجلك واخوكى هذا الذٌن انشؽلوا فى تلك
المعرك مع سٌمون وهو ٌلعب دور البطل كى ٌظهر نفسه امام تلك الشامٌة وامها ونعم بعد
كشؾ االمر وانه ٌكنشؾ ان ماقام به من دورتمثلى امام الجمٌع وهو ٌطن نفسه فى فٌلم مصرى
قدٌم ٌاتى بارجال ماجؤرٌن وٌظهر فى الوقت المناسب وٌقوم بدورالبطل وٌقع هواٌضا الن
زوجته ستكون هنا معنا لتؽٌر كل ماتعلمت منكم اٌه العرب وانتى باالخصص حتى ترتحاح بها
نفس الصدٌق الذى ٌعشقها قبل ان ٌعشقك انتى وابنتك وتلك الشامٌة وامها الذٌن االن واولهم
ابنتك ٌتم علٌهم المزاد كما هو معروؾ هنا عن تجارة الرقٌق لكل االجناس وباالخص اثٌراء
العرب هؤالء المهوسٌن بكل مانقدم لهم اال طبعا ان كنتى بتعاون وانقاذ الجمٌع واالهم لهذا
الطعم هو ماكان من فضل الاخوكى وعشق من ٌعملوا مع سٌون له وكل امراة تعشقه وهو فعال
كان من المفروض ان ٌكون معنا نحن لما ٌملك ولم نستطع اونلحق تجنٌده واكثرهو حب تلك
المدٌرة لمكتب صدٌقى الذى استخافتم به انتى وسٌمون وقللتم من شأنه ولم تجعلوه فى رهان
واالن مهم كانت قوة معالجلك ذلك وماراٌنا علٌه وعرفنا عنه هو واخوكى وحتى سٌمون لن
ٌصل احد الى هؤالء النساء اال انتى فى امرٌن اما الطاعة وستكونى من بعدها (البٌرمادوان)
هنا وفى كل مكان وحماٌتك الواجب علٌنا وهذا العرض سارى لدقابق كما ٌقال فى االكازٌونات
ومالم ٌعرض علٌكى من قبل من الفقٌد الذى لما ٌعرؾ قٌمتك او العذر له النه لما ٌراكى كما
انتى االن من كل شا حتى انوثتك تلك وقتتها وسوؾ تذهابى انتى النقاذ الجمٌع نساء ورجال
وتكونى النجمة والبطلة .واالخرسٌكون وانتى ترى ماهم سوؾ ٌصلوا له وبعدها ٌمكن المقابلة
لكم فى اى شارع هنا او من شوراع اروبا او حتى تركٌة اوفى احد بٌوت هؤالء االثٌراء او اقل
او مكان لبٌع الهوا واما هؤالء الشباب ان وصلوا سٌجد المصٌر المنتظر لهم وسٌكون رحمة
بهم انهم الٌاتى علٌهم وقت ان ٌروا احدمنكم فٌما ذكرت وهم ٌعٌشوا طول عمرهم ٌبحثوا عنكم
وتكون امامهم والٌصلوا لكم كما كنتى انتى وانتى تظنى انك بعٌدة عن اى عٌون ومات الماضى
واالهم زوجك هذا وفضحٌة العمر له ان ٌعرؾ انتى من وما فعلتى فى السابق وكل ما اعطٌنه
عنك من كل معلومة خطاء ساعدتنا ان نكونى كما كن نرٌد لكى بعد انتقامك هذا الذى جعلكى
فى نظرنا شا كبٌر ٌستحق ان نراعا اه ونهتم به لنحصد االن من ورابه الكثٌر وهذا االنتقام الذى
كسب قلوبنا واحترامك .نعم فالم ٌنج اى احد مما فعلت ولكل ظروؾ ساعدتك اٌضا وحٌن كان
وصول قوات الدفاع المدنى كلها كانت تخرج الجثث مفحامه والوصل لهم بكل صعوبة من قوة
مافعلتى .تحٌاتى انا والجمٌع واالكثر ما اخذتى كما ٌقال مما خؾ حمله وثقل ثمنه نعم نعرؾ انه
لٌس معك ولما ٌصل لكى والحتى الى تلك الممرضة بعد تعذبٌها والتنكٌل لها والتاكد فعال انها
لم ٌصل لها شا واالكثر انها لم تعرؾ مكانك واٌن انتى ومااثبت لنا ان هناك من كان ورابك
وشا وقع من حسابات عشٌقك ذلك وماتسبب لنا لنا بما فعل من سقوط هذا الشا الذى االن
سوؾ ٌظهر لو كنتى مانرٌد منك واالمر لٌس هو ان نستؽلك او الضؽط علٌك بما سنفعل االن
انماهو عربون لبداء صفة ولٌس اى صفقة الن وقتها نحن من سٌحامكى كما قلت لكى ونرٌدك
بكل قوة ونجومٌة فى المجتمع وتواصل كبٌر ولٌس هذا التواصل مع كل من نرٌد او اى احد
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مقابل جسدك وممارسة الزٌلة مع احد ال .فالاكذب علٌك انا وسٌكون بكل حب منك وانتى ترى
ما كان ٌعشمك به عشٌقك ذلك وهو االن بالفعل انتى فٌه ولكن اكثر لو قلت لكى وصدق وسوؾ
ترى بنفسك ذلك الشا انك الن تقلى عن اى ربٌسة اواعلى المناصب هنا وفى العالم..صدقنى
هذا هو العرض االن والتنسا اٌضا ماسٌعود على زوجك هذا الحالى وابنتك تلك وكل ماسٌعود
علٌها لٌس من امر عدم طاعتك وعكس مااقول انما لكى ان تتخٌالى وهى تدرس فى ارقى
االمكان الابناء الرساء وكبار الدولة واالثٌرثاء وؼٌره وهى ابنتنا وتعرفى من هم ابناءنا والخط
االحمر لهم واٌن مافى راسك من نحن فنحن قوة التقهر واٌضا اخوكى والشامٌة واهلها وحتى
معالجك ذلك وكل ماتشتهى بعدها انتى من احد ترٌده وترؼب نفسك فٌه من اى احد اواى شا
واالهم زوجك هذا السابق سنهى فعالا امره الذى االن على محك ان ان ٌصل لكى واٌضا عن
طرٌقنا .واالن لنهى االمر انظرى الى ذلك الفٌدٌو قبل ان اعرض علٌكى كل ذكرى فى ماضٌك
السابق الذى حتى ان شكك فٌه احد انها صور وارواق مزٌفة سٌكون انتهى الوقت وعلى االقل
ساعتها سٌعود حق زوجك السابق وترد له برابته والمجتمع الذى ستكونى انتى فى نظره المراة
التى ٌقال عنها ماٌقال والعلكة التى تكون فى كل برامج التوك شو فى كل انحاء العالم وابنتك
التى لن ترحم وكل شا والعالم االن هو كما تعرفى قرٌة صؽٌرة واالن النهى االمر ومعك االن
هذا الفٌدٌو والنقل الحى لما ٌحدث لتلك النساء التى بٌن اٌدى رجالنا والٌستطٌع احد منهم مقاومة
نفسه النهم على االقل اٌنتك وتلك الشامٌة فى عرض المزاد وهم مطلوبٌن عذارواٌضا تلك االم
ولكن! المانع لنا ان ٌبدواء معها هى النها معروؾ انها سٌدة ولها من ٌرؼٌها.وهى االن كلماتك
وهم كما ترى بدواء فى فتح قدمٌها االن وسوؾ ٌتنؤب علٌها كماترى بعدهم هذا وفى وقت
واحد .ها سوؾ ترحمٌها مماٌفعل امام ابنتها وابنتك وترحمى ابنها المعالج لكى..تفضلىى انظرى
االن وهو ٌعطٌها هذا الهاتؾ واالتصال المباشر االن وهذا المنظر البشاع من صراخات وتلك
االم وهى بقوة وٌمسك بها ست رجال سود باجسد ضخمة وقد بدواء فى فتح اقدامها بعد رفع
ماعلٌها من هذا الثواب وهى بجمال الٌقوم وقبل ان تنطق او ترى صراخات ابنتها وتلك الطبٌبة
وما سٌحدث  ..وهى تقول له
_ارجوك اوقؾ االمر..وهو ٌاخذها بٌن احضانه وهى مستسلم له والتفعل شا ؼٌر البكاء وهى
تتوسل له بوقؾ االمروهو فقط ٌقول لها
االن لكى تصدقى ..وهو فقط ٌقول كلمة فى ذلك الهاتؾ والتواصل والخط المفتوح بالنت وهوبصؽٌة االمر
_توقفوا ..وهو ٌعطٌها الهاتؾ وهى بٌن احضانه وهو ٌداعب فى نهودها وهى ترى فعال خروج
الكل من هؤالء الرجال من ذلك المكان وهى ترى البنات ترتمى فى احضان تلك االم التى بكل
قوة وهو ٌقول لها االن
_ كلمة اخرى سٌنتهى االمر كله ولن ٌكون هناك عودة وهٌا النهاى االمر قبل ان ٌشتعل المزاد
االن الذى سٌكون علٌنا من السهل التعامل معه هى حبٌبتى ..وهى االن تذهاب والٌعلم احد
شعورها ماهو هل بارداتها او خوؾ اوهى تحت تأثٌر التهدٌد لها من ظهور احداث الماضى
السابق لها اوالحاضر المؤلوم اوهذا الجحٌم..وها هو مابدابنا به واالمر الذى اتى بعد كل تلك
االحداث وكل ذلك الحوار منه هذا وكشؾ لكل االمور التى مازال بها الؽموض وهى تحاول
كسب اى وقت التعرؾ لماذا؟انما االن االمر اختلؾ وهى فعال التصدق اى شا مماقال
فٌماعرض علٌها ولكن روٌة ماامامها من مشهد حقٌقى وطرٌقة خطفها تلك وما تذكر من مشهد
لتلك المعركة التى لماتحس ماذا حدث فٌها؟ واٌضا تلك االوراق التى بٌن ٌدها االن وهى كلها
صور لها مسجلة من اول التعارؾ بعشٌقها هذا حتى ماكانت فى بٌتها هى واٌن ومتى استطع ان
ٌاخذها لها؟ وبافعل هى لم ترى احد معه ابداء او قتها لما تكن تفكر فى ذلك الشا واالهم تلك
الممرضة وسرها وانها وقعت بٌن اٌداهم وماكان معها ولم تجد منه شا ؼٌر حقبتها تلك
وارواقها..وانتهى كل شا وهى تجد نفسها((وكان الذى ٌحدث كما لو مشهد لفٌلم برنو وبالفعل
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هو ذلك ولٌس اى برنو وانما من ذلك النوع المثٌرواالكشن حٌث تصوٌر بكامٌرا فٌدٌو من
النوع الحدٌث المنتشر االن وهى بٌد تلك السكرتٌر مدٌرة مكتب رجل االعمال ذلك وهى شبه
عارٌا او فعال كذلك مع ذلك الملبس من تلك القطعة السفلٌة التى تظهر موخرتها كلها وهى بذلك
الجسد الخمرى (المجدولة) 5ومن االمام تظهر بعض من تلك الشعٌرات التى فوق عضوها
التنسلى الذى اصبح واضح بقوة حٌن كان ٌدخل هذا التى كانت تسٌر معه االن وهى كما لو
كانت تحت تاثٌر مخدر او تنٌوم مؽنطٌسى ولكنها فعال لٌست تحت اى شا من هذا..وهى تدخل
برؼبتها وكما لو فى االمر سرا وهو ماتم كشؾ النقاب عنه لها وهذا التهدٌد  .وهى تسٌل منها
الدموع بقوة وحٌن رات المنظر ذلك لتصوٌر..وهى اخذت تبكى بشدة وصوت مسموع..وهو
ذلك ٌقول لها وهو ٌوسا فٌها اثناء ماكان ٌخلع ماعلٌها من مالبس ترتدٌها..وقد ظهر اخر فى
اوابل الستنٌات من العمر والمالمح االروبٌة وبالتحدٌد الفرنسٌة وهو عارى تمام والشعر
االبٌض من (العانة) والذى لما ٌكن قد تمت النظافة له من وقت طوٌل وهو ٌقبال فٌها اثناء
ماكان االخر ٌخلع ماعلٌها بكل سرعة وذلك من خلفها الٌنتظر وهو ٌمسك نهٌدها بعد خلع
االجزاء العلوٌة من تلك المالبس وهو ٌساعد اٌضا فى نزع حملة الصدر والٌد االخر وهى
تعبث فى ذلك النهد االٌسر..وهى بداءت تتوسل بكل عربٌة لذلك الذى ٌخلع عنها المالبس الذى
قد نزع عنها تلك التنورة وادخل ٌده بكل فوة فى عضوها وهو ٌنزع عنها ذلك االندر وقد
اصبحت هى االخرى عارٌا تمام وهو ٌقؾ وٌقبالها بقوة فى فمها..وهى تحاول االبتعاد عنه
لتجد نفسها قد اصبح عضو من بخلفها هذا قد دخل فى موخرتها ..وهى تتوسل للذلك الذى
امامها والدموع تسٌل منها بقوة
_ارجوك ارحم شرؾ جوزى وبنتٌى اتوسل الٌك راح اعمل ال انت عوزه بس ارحم شرفهم
بس بالش التصوٌر ارجوك..فرد علٌها بكل عربٌة اٌضا وهو ٌداعب فى عضوها بقوة بٌده
واالخرى وهو ٌداعب نهداها االٌسر وهو ٌقول لها
_انتى وحشنى اوى وكنت بتعذب وانا بسمع عنك وعن جمالك دا وانا بشوفك كل ٌوم ادامى
وكل ما افتكر عشٌقك وال كان بٌحكاٌه عنك لكن ٌخسارة لما الحق ان اذق حلوتك تلك و كنت
بموت وانتى مع جوزك وكل مقابالت وانا بحلم بالحظة دى.وبعدٌن التخافى انتى لى انا.
وسوؾ احماٌكى بعد ذلك التخافى هى مجرد دقابق قلٌلة وٌنتهى االمر ونعود لبعض وسوؾ
تحبنى انا واحبك...فقالت له وهى مازالت تتواسل له
_لو بتحبنى بجد ماتعملش كدة وال بٌحصل دا..فقال لها وهو ٌهمس فى اذانها
_قلبى االمر لٌس بٌدى وهم قوة نحن الطاقة لنا بها وفقط نفعل ما ٌرٌدوا االن ولن ٌحس احد
بذلك االمر ونكون بعد ذلك وانتى باالخص كما عرضت علٌكى وما ستكونى وهومجرد مشهد
االن وفقط عرٌون الاكثر ولذكرى على االقل لى انى ابٌتعدى عنى الاى طروؾ مما تطر
لحٌاتك الجدٌدة واكون مطالب بتضحٌة بحبك هذا الذى ٌمالء قلبى..واالن وقد تحول االمر وهذا
الذى ٌحدث بالفعل من مشهد اباحى مما ٌاتى من مشهد موقع النت االباحٌة..وحٌن ذلك كانت
صرحة المتعة لمن بالخلؾ ذلك الى خرجت شهوته بٌن فتحة مواخرتها ولٌس فى اى مكان من
تلك التى تمارس فٌها الشهوة ولكن بشكل اؼرابى وما ٌكون فى تلك المشاهدة وهو ٌحضتها بقوة
وٌجذب راسها بعنؾ واالخرٌساعده فى تؽٌروضع جسدها لتكون بٌن احضانه من االمام وتلك
التى بٌدها الكامٌرا تقترب وهى على نفس ضبط زواٌا التصوٌر باحترافٌه وهى تمسك راسها
بقوة وتتزل بها نحو عضو ذلك واالخر ٌساعد حتى تم دخول عضوه فى فى فمها وتلك تجعلها
تلعق فٌه بقوة وهى تضؽط على راسها..وهو اٌضا ٌمسك بٌده االثنان راسها وهو ٌضؽط علٌها
وٌستند فى ن4فس الوقت علٌها ..واالخر ذلك الذى اصبح من خلقها فى ذلك الوضوع وهو
ٌسمح بٌده اثر ماخرج من شهوة فى فتحة موخرتها وهو ٌداعب فٌها بعضوه وهو ٌسهل لنفسه
الدخول بها ..وحٌن كادت تخرج فمها وهى كما لو كانت ستزهق روحها من اختنق النفس
5لمجدولة المرأة الممشوقة
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وقرؾ ماهى فٌه..قد صرخت من عنؾ دخول عضو ذلك بموخرتها فى فتحة الشرج مما كاد
ٌسبب لها جرح من عنؾ هذا االمر ..وفجاء توقؾ الجمٌع ونزل رعب حٌن كان!!!)
.........
كانت االن كل االضاءة التى تضاء المكان كله وذلك الذى لٌس به اى منفذ لضوء الطبٌعى اواى
شرفة كما لو كان استودٌو تصوٌر وهو كذلك فعال كى تكون المشاهدة به بكل وضوح ونقاء
ودون اى ضوضاء اوتشوٌش خارجى ولٌس تصوٌر كما هو فى برامج التوك شو بماٌسمى
(الكرومة) وٌقوم عامل المونتاج من بعد بعملٌة الفصل واظهار الخلٌفات المختلفة ..وهذا الذى
كانت االن فٌه وقد رات بالفعل انها فى مكان معزول التعرؾ اٌن هى وماالوقت الحالى
وبظهور هذا وقد توقؾ كل شا وماكانت سوؾ تصبح فٌه بعد تلك الدقابق االن وماحدث لها
وماسٌاتى وستكون فٌه من بعد وهى بٌقٌن ان كل ماقاله لها هذا وهم وهى االن ستكون كما كان
مقدار لها سابقا واعالن بكثٌر ومعها ابنتها واٌضا تلك النساء والٌعلم االمر والحال ماذاهو؟اال
النجاة بظهور ذلك الذى كما لو كان هو الرجل الؽامض والمعروؾ فى كل الرواٌات بمستر
(أكس)وهو ٌقؾ والٌراه احد وهم فقط علٌهم تلك االضاءة حولهم كما لو كان مسارح وٌسالط
الضوء على من ٌتكلم وحده فى النص..وهى بماهى علٌه من ذلك الشا من التعارى واثر ما قد
فعل به قبل اللحظة الفاصلة وما كان سٌكون من جنس جماعى علٌها فى وقت واحد كما هو حال
تلك المشهد..ولكن نزل بها رعب من صوته هذا وماسٌنزل االن علٌها من لعنة اكبر بكثٌر مما
كان سٌفعل بها من هؤالء..وهى تحس االن بنزل الصعاقة وامطار من الحجرة كما فعل بقوم
لوط وماارسل على جٌوش ابراها حٌن اراد هدم الكعبة ..نعم وهو بعد تلك الكلمة فقط التى قالها
الٌتوقؾ كل شا وهو ٌقؾ على هذا الباب والتعرؾ هى كٌؾ تم اطفاء االنواراوهو كان قرٌب
من زراالضاء الذى كان الى جوار ذلك الباب كما هو معروؾ او اى شا التعرؾ ؼٌر حٌن
تكلم وهى ترى رعب بوضوح علٌهم جمٌعا وتلك التى تقوم بالتصوٌر وهى تذهاب نحوه وهى
ترعد وبها كل رعب وتعطى له تلك الكامٌرا وتعود سرٌعا وهى نفسها لم ترى منه اى اشارة
لها كى تذهاب له وهوكما لوشبح ٌقؾ من الجان شا اسود فقط..حتى وهو ٌمسك بتلك الكامٌرا
الٌظهر اى شا ..وهو ٌقول لها هى بصوته هذا الذى تحاول ان تمٌزه اال انها لماهى فٌه وما
حدث االن لها فى تلك الدقابق التسطٌع فعل اى شا ..وهو ٌقول لها
_ارتدى مالبسك..وهى التعرؾ ان تفعل اى شا وهى تجمع ماتسطٌع من مالبس او ماتقع علٌه
ٌدها رؼم ماترى بوضوح منها اوكلها فى ذلك الضوء الذى ٌضا ماحولهم..وهى تسرع فى
ارتداء ماتمسك ٌداها وقد فعال نسٌت مالبسها تلك لدخلٌة..وهى تلتصق بهم هؤالء االثنان الذٌن
كانوا الى جوارها ومازلوا ٌلتصقوا بها وهم شهوتهم تخرج على حسدها هذا الذى لو كان
استمرار االمؤ لكن مثل ماتنهى به تلك المشهد من خروج الشهوة على اوجه واجساد تلك النساء
كما ٌحدث..وهى االن اصبحت ملظخة بذلك الشا والذى كما لو كان بصمة ستظل على جسدها
تذكرها بعارها وعار مافعلت..وهو ذلك ٌقول لها نفس ما فى راسها هذا
_مهم راح تؽتسلى سٌظل هذا العار دابما معك حتى ان لما ٌعرفه احد سٌظل فٌكى كلما تذكرتى
واؼتسلتى النه لٌس ؼسل من حالل انم من حرام ولٌس اى حرام وانتى حتى التشبهى من ٌعمل
فى هذا الشأن وهو ٌعرؾ انه عمل له انما انتى شا اخر وانتى من اخترتى هذا الشا والسعى
له والثمن الذى البد ان ٌدفع والعقاب النه لٌس االسؾ فقط من ٌنهى اى ذنب دون ان ٌكون
هناك عقاب كما قال معالجك لكى من قلٌل نعم قلٌل قد مر علً حدثٌك ولقاك معه..وكانت
ارتدت مالبسها وهو ٌقول لها
_االن اقترابى هنا..وهى تفعل وتنفذ االمر وهى التعرؾ كٌؾ اقترابت منه وهى مازالت الترا اه
رؼم المسافة القرٌبة بٌنهم..وهى وحدها توقفت من نفسها ولما تقترب اكثر وهو ٌقول لها تلك
الجملة
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_واالن تعرفى من انا اقول لكى (انا الماضى) اتذكرى..وساد صمت وهى االن ترى هؤالء بكل
وضوح وماعلٌهم من رعب وهو ٌتحدث مرة اخرى وٌقول لهم
_حٌوانات انتم حٌوانات وكل مانفعله فى العالم بكل اجناسه وادٌانه سنظل امامهم حٌوانات
الشا فى راسهم لنا رؼم كل خوؾ ورعب منا اال اننا فى نظرهم حٌوانات النعرؾ والنتعامل
مع اى دولة وافسادها اال عن طرٌق افعال الحٌوانات تلك وضٌاع كل صورة حقٌقة لنا
ولتارٌخنا وحضارتنا التى اساسا لكل الدنٌا وكل علم وانجاز وتحكم فى راس المال .اال واننا
لسنا اكثر من تجارلجنس والرقٌق والسبب امثالكم والتعلٌق لدى االن اال كما هو متاح لى ولن
ٌعقب على احد فٌما سافعل بكم االن وانزل علٌكم من عقاب.وان كنت اتمنى ان تروا بعض من
مما سمعتم عنه من افعال لكن رحمة بكم هو الوقت الذى ضاع من استرسلك فى الحدٌث وتلك
االحالم الوردٌة بها كما لو كانت الحبٌبة والعشٌق وانت المتٌم بحبها وتعٌش دور العاشق فى
الرواٌات وتحكى وتنسا االهم واول حماقتك كما كان اوبوك من قبل وما فعل وجعل المصرٌن
ٌسبقوا بخطوة ونكون تحت رحمتهم ولٌس هم ومافعلت هى فٌه ومن معه والذل تكون امام عٌنا
ونحن من نحمٌها اٌضا لما ما قد وقع فى اٌداهم والنعرؾ اهو فى اٌداهم هم او ان كان ذلك
زوجها السابق الذى اوحى للجمٌع انه رحل عن الدنٌا ونحن نصدق االمر بالفعل او احد اخر
ٌلعب ونحن الى ٌومنا فى تخبط الى من ذهبت تلك االسرارولما تظهر والنعرؾ اى شا.اهم
المصرٌن من كانوا اٌضا طول الوقت ورابها او معها ونحن حتى نشك ان كانت هى من االمن
وكل شا فى تشوٌش نحن اسٌاد العالم نقع فى متاهة والسؾ هو بسبب سفهاء وحٌوانات.تعرؾ
ماذا فعل ولداك لٌكون فى العمل معنا؟ وانا اول من كان ٌرفضه رؼم كل اثبات انه بكفاء ان
ٌكون بٌنا وانا اشك وارهن الجمٌع انه الٌصلح النه لٌس اساسا منا ومن اهلنا وهو لٌس حتى
ذلك المسٌحى الذى بصالح حتى نؤمن به النه من لم ٌكن صالح فى دٌنه كٌؾ سوؾ ٌؤمأن على
مثل اسرانا مثل تلك الخابنة التى تلهث ورابها هى خابنة كٌؾ ٌؤمن لها بعد .كما هو الحال
تعرؾ لو امراة من هؤالء القسادات حقا والتى تعمل فى الدعارة وتقع فى حب حقٌقى ٌؤمن لها
النها معروفة من هى وماضٌه وكل شا واضح عنها وبالفعل حٌن تحب تخلص واٌضا وهى
تعمل معنا وؼٌره فى كل مكان بالعالم ولٌس كما فى افالم جمٌس بوند والعمالء وما تروا انما
االمر الٌكون فى اختٌارمن ٌعمل فى مجالنا فى كل اجهزة االمن فى العالم الاى احد ومثل ابوك
هذا الذى اول ماقدم كى ٌثبت الوالء بعد ان اظاهرمن كل تفوق نعم فى تعالم العربٌة والعامٌة
المصرٌة وكل شا بقوة ولكن! حٌن كان البد ان ٌكون مثل المصرٌن جمٌعا واالهم تعرؾ الشا
الذى جعلها تلك تمٌزك عنه وهو ٌطلب منه الختان فى سنه ذلك وٌفعل وٌترك امك تلك الحسناء
التى كانت من ارقى واؼنى اروبا وان كان لها حبٌب بصدق ما تحاولت الى مثله حٌوانة هو
كان شاذ واستحاق الحرق لكثٌر وكثٌر وهى كانت مثله شاذة تعشق ممارسة كل رزٌلة مع كل
كلب ولٌس كلب وصؾ لهؤالء النوع من البشر بل كالب حٌوانات فعال .وهو السبب االول فى
ذلك رؼم كل ماتحمله من جمال وانوثة وثراء ولذلك نزل بهم عقاب من حرق ومافعلت تلك
وهى تحرقهم جمعٌا هو وهى واهم اشخاص معهم من اكبر رجال االعمال وتلك التى كانت
تمثل اهم مناصب فى االمم المتحدة والمفروض انها المتحدثة بحقوق االنسان عن افرٌقٌا لك ان
تتخٌل ماهى كفاءات ابٌك ذلك وهو ٌجمع هؤالء ومعه امك تلك وما كانت تقدم من كل سبل
االؼراء واكثر لو اقول لك والاعرؾ ان اٌضا الحٌوان الذى كان معهم وسٌد الحفلة تلك كما
كنتى تشبهٌه .تذكرى تعرؾ وتعرفى انتى التى قامتى بما فعلتى من ذلك الحجٌم وما كبدنا من
خسابر لكن! عن نفسا كنتى سبب سعادتى لكسبى الرهان على فشل ابو هذا وعشٌقك الحبٌب
وسبب اٌضا الاكون ما انا فٌه االن من مناصب لذلك كان واجب على حماٌتك طول الوقت وانا
اثبات المثل الذى ٌقول(عدوا ذكى خٌرا من صدٌق احمق) واعود الاقول لكى وله هذا ان الكلب
الذى كان معهم هذا ولٌس هو ذلك الذى ٌكون فى تلك المشهد والبٌدورفلٌا من الجذاب باستخدام
مثله اوهو كالب من هذا المدالل ال انما كان سعره وقته وما هو معروؾ االن من اسعار
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الكالب وماهو من موضوة فى بالدكم االن وهى طول الوقت مشهورة هنافى اروبا حب تلك
الحٌوانات وهو وقته ثمنه كان ٌشترى سٌارة وشقة مثل التى اشعلتى بها النار والاكذب علٌكى
والاى احد وقتها والى االن من الجمٌع انه نقام علٌكى .فهو حقك والكل ٌعترؾ بذلك والكل كان
فى اشد االعجاب مما فعلتى وانتقامك هذا.نعم وبالفعل ٌستحق هذا وكل من معه .واالن انتهى
الحوار والدعى كى اقالب علٌكم االن كل اوجاع تظهر الفشل وخٌبة الرجاء.والنه كان ما
ساقول ٌعتبر نوع مما كنت انوى انزله بكم من العقاب قبل نهاٌتكم لكن الفابدة وانتم تعلموا عقب
العصٌان واالهم هو رفضى لما قامت به االن وكنت افضل ان تكون نهاٌتكم مثل اسلفاكم
السابقٌن واالن هٌا اذهبى التفعلى ما قد فعلتى من قبل فى انتقامك واعلمى هذا لٌس حبا لكى.هٌا
اخرجى وستجدى بنفسك كل شا كما كان فى السابق وانا سوؾ اكمل الباقى حٌن اشم رابحة
العازتحركى..وهو ٌجذبها بقوة وٌرمى بها خارج ذلك المكان..وهى كادت ان تقع على االرض
وهو ٌرمى بها وهى تجد نفسها تجرى التعرؾ اٌن تذهاب ولكنها مماكان من اضاءة وتتذكر
الماضى واالهم االن االنتقام ولٌس اى شا لها وفى راسها..االما كان من ذى قبل واالكثر وهى
تتذكر االن ابو ذلك وتتشتعل اكثر والؽل ٌنزل على عٌنها كلما تذكرت منظره ذلك وما كان
ٌفعل بها من قلٌل ومن قبل ابوه ومما سبب لها وهى تجد نفس الشا وكما لو كان الماضى ٌعٌد
نفسه وكل شا وهى تنزع وصلة الؽاز تلك وبنفس الطرٌقة وتجد امامها اٌضا قداحة وتمسك بها
وهى تحاول اشعلها كى تحرق الجمٌع وبما فٌهم هى نفسها وتنهى حٌاتها وعذابها ذلك وكل شا
عنها وهذا الماضى اال انها فحاء..توقفت عما كانت ستافعل حٌن كانت ٌد تمسك بٌدها واخرى
تمسكها بقوة من شعرها وهو ٌجذبها منه بعنؾ ..وٌقول لها وهى ترى امامها شباح مقنع كما لو
كان احد افراد هؤالء (النٌجٌا) فى تلك االفالم وهو ٌجذابها وقد اخذ منها تلك القداحة
_موعدك لٌس االن والتفكرى فى الموت والخالص هكذا ولٌس عقابك بالموت واال كانت
ستكون نهاٌتك مثل ماكتبت ابنتك واٌضا هذا ٌكون فٌه رحمة لكى من تلك النهاٌة..وهو ٌجذابها
من شعرها وٌخرج بها من هذا المكان االن..وهى تحس انه سٌبداء االن فى شا من تعذابٌها
وعمل معها اى شا اال انها وهى تخرج بٌن ٌده..وهو ٌكمل لها
_ساعات الموت بٌكون راحة واٌضا العذاب الجسدى فى مثل حالتك ٌكون ارحم مما سترى
وتعرفى من حقابق هى العذاب بعٌنه واهم شا ان تعرفى انك لما ٌموت سرك الذى معى االن
حتى مانسٌاتى من مالبسك الداخلٌة التى لما ترٌدها واحلى شا تلك اللقطات التى وحدها لٌس
علٌها اى تعلٌق رؼم انه لماٌحدث شا ولكن! اى شا بعد هذا المشهد ومافٌه.وانتى مازالتى
تحت رحمة ولكن لٌس هؤالء الحٌوانات انما انا (  )headوستفعلى كل ما اطلب منك واى
وقت واٌضا لو اى شا حتى لو ثمنه من جسدك وحتى لو باالشكل الحٌوانى هذا وما كنتى فٌه
من لجظات .ولٌس اى عرض هناك لكى كما حكً معك بل ستفعلى ..وهو ٌتكلم بكل قوة وتهدٌد
ورعب لها وهو ٌكمل
_والخٌار لكى فى شا ولكن هو الثمن لمافعلتى ونعم سوؾ تكونى نجمة لكن تفعلى ماارٌد
والتعتقدى ان موتى حتى ٌرحمك الن سرك ٌتوارث بٌنا ونسلمه وانا ساكون امامك كل وقت
والن تعرفنى.صدقنى ستمانى الموت ولن تطولٌه..وفجاؤ لما تحس بالدنٌا عند احر كلمة منه
التى كان ٌقوله لها وهى
_انتى وقوتك
............
وهى تجد نفسها االن فى شا اخر حٌث حوالها االن الجمٌع ابنتها واخوها ومروان وامه واخته
واٌضا زوجها وهى بالفراش فى بٌتها هذا وهى التعرؾ ماذا حدث وكٌؾ اصبحت هنا؟ ولكنها
تذكر كل شا نعم وماعلٌها من مالبسها تلك وهى تحس انها فعال لم ترتدى شا باالسفل وابنتها
ومن معها وتذكر لما كانوا فٌه وهل حدث لهم شا وهى تنظر الى جمٌع بوجه شاحب وعٌنها
المالبى بالرعب واٌضا التفاهم اى شا وهل هى نفسها حدث لها شا وهل هم االن على علم
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بما حدث لها كل ذلك انتهى..جٌن كان اخوها ٌحضنها هو فقط وٌرتب علٌها وٌمسح على راسها
ومروان الذى تكلم الٌنهى كل مافى راسها من اسبلة
_الحمدهلل انتى بخٌر واللعبة ال عملها سٌمون انكشفت بفضل هللا واخوكى وكل اصحابه ال
كانوا جانبنا ومعنا عشن نقذ بناتك واختى وامى وهو دفع تمن ؼبابه والهابل ال كان عاٌش فٌه
ومراته ودرها وال فعال اتعلمته منك ومن كل العرب ال حبتهم واحبات كل القٌم واخالقنا الحمد
هلل ولم تحسنى انشاء هللا راح تعرفى ان ربنا انقذك وانقذناجمٌعا..وهنا تدخالت امه لتنهى االمر
وهى تطلب من الجمٌع الخروج التاخذها الى الحمام االن وحدهم حتى ابنتها واخت مروان
اٌضا كما لو انها تحس بها وماهى فٌه واحساس الجمٌع اٌضا بما قد احل بها وهى مازالت
التفاهم اى شا او ماحتى تكلم به مروان وهى مستلمه الى امه تلك وهى بٌن ٌداها وهى تدخل
بها الى الحمام وتكشفها وهى ترى ماعلٌها من كل شا من عدم وجود مالبسها تلك الدخلٌة
ورابحتها من اثر ماعلٌها من تلك الشهوة لهؤالء ولم ٌكن هناك اى تعقٌب اوكالم بٌنهم وهى
تساعدها فى االستحمام وتخرج بها لتضعها فى فراشها هذا ولم تركها الى حٌن ذهابت فى
النعاس ..وهى بالفعل تنام كما لوانها تحت تأثٌر منوم اومهدء وحٌن استٌقظت من نومها لما
تعرؾ كما مر بها من وقت وهى نابمة وحٌن فتحت عٌنها وهى تنظر هل ماحدث كان كوبس
فعال ولم ٌكن حقٌقة وكل االحداث امامها ولكن التعرؾ بعد ان تاكدت انها فى فراشها وبٌتها ان
كل شا حلم كوبس التعرؾ وهى وحدها فى الفراش والى جوراها هاتفها هذا الذى اتات لها
علٌه رسالة وهى تاخذه مسرعة دون اى ارداة منها وتقراء تلك الرسالة
(كما قلت لكى سترى ان القدر مازال فى صفك ولما ٌكشؾ احد امرك وماكان من اخر ما نزل
بكى ولكن مازال االمر بٌدى وكل شا معى حتى مالبسك تلك ولٌس المشهد وكل المستندات
وانتى االن امام الجمٌع المظلومة والضحٌة وباالخص بعد انقاذك على ٌد زوجة سٌمون ال دفع
وحده الثمن وقع هو الضحٌة والقصة سهل معرفتها واالحداث لكن! مازالتى ملكى وتحت
رحمتى واالمر لٌس حلم او كوبس وستفعلى اى شا وما اطلبه منك وكل وقت..تحٌاتى )وبعد
القراءة تذكرت فقط اخر كلمة مما قالها لها هذا الشبح (وهى انتى وقوتك )وهى تقوم وقد اخذت
قرارها ان لن تعٌش فى ذل اوعذاب بعد االن وعلٌها انهاء االمر وكما كان حدٌثها هذا مع
مروان وٌكفى الى االن ماحدث والبد لها من المواجهة وحسم كل شا والٌهم ماٌحدث االن قبل
ان ٌحدث ماالٌمكن ان تتحمل اكثر من ذلك وكل ماهى االن فٌه من ؼموض الفابدة منه والفابدة
ان تبحث وتكشفه لكن االن هو شا واحد ففط وهى تخرج من الحجرة لتجد انها فى وسط الٌوم
والشمس التى تمالء ذلك البٌت..وهى تنزل تلك الدرحات كى تبحث عن زوجها وابنتها االن
لتنهى كل شا..وهى تجدهم امامها فى ذلك البهو وهم بهم مابهم من كل هم .لما كان من كل تلك
االحداث وما كان سٌحدث واالمر الذى اصبح فى راسهم وراس الجمٌع انها لعبة من هذا
سٌمون كى ٌظهر بدور البطل وٌدفع الثمن واالهم انه لم ٌعلم احد بسرهذا الرهان الذى كان
بٌنها وبٌنه وانما فقط هو ذلك ما ٌفعله من لهث وراء النساء وباالخص حٌن رواٌة تلك الشامٌة
وامها اٌضا وهو الشا له االجذابهم وان ٌتعلقوا به وٌكون البطل المؽور امامهم .وهو ٌلعب
على تلك االم لما كان فى ظنه من انها امراة لعوب والتهتم بقٌم اومبادء او ممالء راسه ومن
لعب به واوصل له هذا لٌكتشؾ ان زوجته من كانت ستدفع الثمن اٌضا وهو من بلع الطعم الذى
كان سبب فى خطؾ تلك النساء الٌقع هو االخر مع الجمٌع .وٌجد ان من استاجرهم لتلك المهمة
التى ٌرٌد الظهور فٌها تنقالب علٌه وٌعرؾ ان زوجته االن ٌتم تصوٌرها وماكان سٌحدث معها
هى تلك..وحٌن ذهاب لالنقذها وحده بعد العرض علٌه من اخٌها هذا هو ومروان ومن معه
وعرؾ طرٌقها زوجته تلك فى مكان ماكانت هى ..وذهاب لٌكون هو بطلها وتلك المرة بصدق
ولٌس تمثٌل وهو ٌرٌد ان ٌنقذها وٌكفر عما حدث ولما ٌشاء ان ٌكون معه احد وباالخص اخوها
هى الذى فعل كل هذا اٌضا لكى ٌنتصر علٌه فٌما بٌنهم من منافسة فى تلك السفهات وما هو
براسه من ذلك..الٌدخل المكان وهو ٌجدها مظلم كله..ومع اول لمسة من ٌده لمكبس الضوء
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لٌشعله كان المكان كما هو معروؾ من اشعال الضوء مع تسرب الؽاز وتلك الشرارة كان
وكأنه كقنبلة وانفجارت وراح هو ضحٌة فى وقتها وبالفعل زوجته التى كانت تفطن تلك اللعبة
لكل مالها اٌضامن جواسٌس لٌس فى مكتب زوجها وانما فى مكتب رٌمو هذا الذى كان الشا له
اال هى زوجة سٌمون هذا لعشق قدٌم واسباب كثٌرة وهى التى كانت معهم وهو لم ٌكن ٌرها
بااى قوة ولكن شا جمٌل كان امامه واالكثر ان هو رٌمو ومن معه كما لو كان لٌس لهم اى
قٌمة فعال .ؼٌر فقط تلك مدٌرة مكتبه هى التى لها قوة فى العمل مع هؤالء ولكن لوقعها فى هذا
الخطاء الذى كان سبب فى اشٌاء اخرى لٌست واضحة لها الى االن اال ماقد عارفت وراتبة
علٌه االحداث تلك او من رسالة اخرى واضحت لها عم حدث ولكنها لما تاتى لها اى رسابل
وهى اٌضا لماتسمع من احد وان سمعت الٌكون مثل هذا التوضٌح لكل االمور فاٌن عارفت
ومتى؟ ولكن اصبح االمر الٌهم اٌضا وهى تذكر حتى االن ذلك ذلك الكشؾ الباقى االحداث
وكأنه كله مشهد امامها وراباته فعال وباقى االمر بما حدث والتضحٌة بهؤالء وهوابن عشٌقها
السابق الذى كان النفع منه وهو فقط كل ماكان ٌرٌد االنتقام منها الابٌه الذى لما ٌهتم احد بموته
ذلك واٌضا لضؽط علٌها وعمل ماكان ٌفعل ابٌه بها واستؽالل ابنتها تلك واسرة مروان فى
عملٌة بٌع حقٌقة كما قال لها واما الباقى من كالمه كان وهم ..وذلك الشبح انقذها فعال ولكن!
اٌضا الفابدة النها هى تحت رحمته وبٌده .وماٌرٌد وٌطلب وٌمكن ان ٌصل الى امور اخرى مع
استخدام جسدها هذا ولكن االمراالخر ان رٌموهذا لٌس رجل اعمال وهومجرد عمٌل وزوجته
تلك التى تخونه لٌست امراته وانما هذا ماتفعله من عملها ولكنه مع طول ماعاش وهذا االٌحاء
صدق االمر وتقماس الدور ولكن قلبه وعاشقة ذلك هى زوجة سٌمون التى من الواضح انها
فعلت به شا اى شا فى الماضى وهذا التعلق وهومن ذلك النوع الذى الٌفكر اوٌفعل اى شا
دون اوامر وانما وقع تلك المرة فرٌسة لهذا ابن عشٌقها السابق وتلك التى تعمل معه على انها
مدٌرة لمكتبه وهى لٌست اى راس ولم تكن التدخل فى تلك اللعبة هكذا االبسبب شا اخرفى
نفسها..واخر شا كالا كان له ماٌخصه.وعملٌة جذاب زوجة سٌمون كانت فقطد دون خطفا واى
شا كما حدث معها هى .انما فقط تاتى هى من نفسها لترى احد من تاخذهم مثل لها فى االخالق
وهى ترى اهم شخص فٌهم االن فى هذا المنظر ولٌس اى منظر.وهم ٌلعبوا علٌها تلك زوجة
سٌمون ان هذه هنا بكل حب منها واردتها ودون اى ضؽط .وٌصبح االمر االهم افسد ماترسخ
لدٌها من عقابد ومااحبت من تقالٌد..ومع اللعب اٌضا على زوحها بهذا الاخذ منه اشٌاء او هو
االبتزاز..وهى لما تذهاب اٌضا وبفضل الشباب اخوها ومروان ..وهذا من سرماعرفت وفاهمت
وكٌؾ تم الخالص منهم هؤالء فى شا اٌضا بسٌط وتافة وكٌؾ انهم لما ٌلحقوا ان ٌنج منهم
احد .ولم ٌكن مثل مافعلت هى فى السابق انما فقط ما استخدموا معها من مخدر لخطفها .هو
نفسه ما استخدمه هذا الشبح وهو كان موجود معهم وتركهم دون ارقة نقط دماء او تلوٌث
لٌده..وهو كما قال لها
_ لو على نهاٌتها تلك كان ٌمكن ان اجعلها مثل قصة ابنتاتك او اترك لهم .اوعلى االقل قتلهم
وترك اٌضا للسلطات حتى تظهر برابتك التى حٌنها ستكون كل الحقابق تظهر ولكن! اٌرٌدك
االن وبقوة لالشٌاء واسرار الماضى وما تسبب فٌه هذا العشٌق وضاع وانتى تاخذهى .وقد
ظهر االن او عالمات لظهوره واٌضا وانتى االن زوجة لسفٌر قادم وتلك االٌام سوؾ ٌستلم هذا
المنصب وما ٌعود االن من بقابك واالستمرار فى حماٌتك وما ٌاتى من ورابك ..واالن هى
فاهمت كل شا اواهم شا انها ستكون الٌد التى تلؤى منها بزوجها هذا وتعمل فى عالم العن من
تجارة الجسد ..واالخرهذا الزوج االول الذى ظهر والتهدٌد لها ان ٌصل الٌها وفابضح ودخول
فى متاهة ومستقبل ابنتها وزوجها هذا الحالى وكل ماسٌترتب علٌه من امور واالهم انتقام ذلك
الزوج
..........
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واالن قد اخذت القرار وانهاء االمر وكشؾ سرها والخالص من حٌاتها قبل ان تسقط فى
بركان من الحاحم..وهى االن تجد ابنتها تجرى علٌها وترتمى فى احضانها وهذا زوحها اٌضا
ٌذهاب الٌها وٌضمها اٌضا بكل حب وحنان وهى بٌن احضانها ابنتها وهو ٌضع راسها فى
صدره وهم على ذلك المشهد للدقابق..حتى تمكنت من الحدٌث والكالم ٌخرج منها بكل صعوبة
وهى تسٌل منها الدموع ..حٌن قالت لهم وهى تتمسك وهى تقص علٌهم حقٌقة امرها ذلك وكل
ماحدث لها فى اخرهذا الشا من مشهد التصوٌر وكل شا وهى لم ترك شا اال وقصته علٌهم
وقبل ان ٌستفاٌق احد منهم هذا زوجها وابنتها ..كانت هى تسرع وتصعد تلك الدرجات وتدخل
الى حمامها الذى بحجرتها تلك..وتنظر فى تلك المراة لثوان وهى الترى االن اى انعكس
لصورتها..النها كانت قد امسكت بموس الحالقة الخاص بزوجها ودون اى تفكٌر ولو فى اى
شا وهى تنظر فى المراه..وقد انهت حٌاتها بقطع شراٌٌن ٌدها
الخاتمة
واالن التؽلق عزٌزى القارى الكتاب فأنت على موعد لمشهد النهاٌة وكشؾ االحداث والنهاٌة
التى اختلفت عما كانت فى رواٌة كتابنا الكبٌر وما كتب الشباب ولعل تكن هناك العظة من ذلك
ولكن االن تعالوا كى تروا ماكان من امور واشٌاء وما ٌكون العقاب وتمنى الموت الذى بالفعل
ٌكون رحمة ونعمة وهٌا الترى المفاجاء فٌما كان من هذا الذى ٌحدث..واالن وهذا المشهد
وهى االن تجد نفسها االن فى فراش وحجرة مظلمة تمام واالضاء علٌها هى فقط وهى بكامل
مالبسها تلك التى كانت بها فى ذلك اللقاء مع مروان وهى تحكى معه وتخرج كل مابداخلها
واالن وهى الترى اى شا حولها ؼٌر ذلك الشباح وهو ٌقدم لها فنجان من القهوة وعلبة
سجابرها تلك وهو ٌشعل لها سٌجارة والقهوة السخانة وٌخرج منها دخانها ورابحتها تلك الذكٌة
وهى تنفث دخان سٌجارتها تلك وترتشؾ من القهوة وهى التحاول االن عناء التفكٌر فٌما ٌحدث
وحادث معها اال انه االن هذا تكلم وقال لها وهو بكل هدوء
_مازالتى بقوتك.ورؼم ذلك الوقت الذى كنتى به نابمة ونوم كما لو كنتى فى اشد االحتٌاج له
ونعم لٌس نوم هادى لما كان به من احالم او كوابٌس وانتى تحسى فٌها بكل االحداث وماكان
وكل شا وتمنى ان ٌكون فعال كوابس وتقومى من نومك هذا .ونعم هو بالفعل كوبس ولكنها
احداث حقٌقة وكنتى فقط تعٌشها كما لو كان حلم مجسم وكل شا حتى ماوصل لكى من شرح
وتفصٌل لكل شا وحتى موتك واالنتحاروالٌهم كٌؾ هو االمرونقول ونبداء من تلك الجملة
وهى تمنى الموت الذى سٌكون افضل من العذاب ونعم ماسوؾ نحكى فٌه االن وكشؾ
السرارحٌنها سوؾ تمنى لو كانت نهاٌتك تلك التى راٌتى وكل ماحدث لو كان معك بالفعل
وماكان من انتحار ولكن اقول لكى مازال هللا ٌرٌدك ان تعٌشى كى تتعذبى او لعلها رحمة منه
اٌضا ان تتوبى واعود واقول لكى اٌضا تلك الجملة انتى وقوتك تلك االقوال انتى فقط سمعتهٌا
فى نومك ولم تقال لكى كما كان فى احداث ماراٌتى ولكن القول الذى تعرفٌه ومارا علٌك هو انا
الماضى واالن انتى فى مرحلة الحساب بعد الموت ولكنك لما تموتى ولٌس هذا قبرك ولٌس هذا
الحساب انما فقط كشؾ الحقابق التى اٌضا ربم لن تكون لكى من اى انواع العذاب او العقاب
كما كانت على االخرٌن مما ذق وكنتى سبب لعذابه واالن نبداء فى سرد االحداث التى هى االن
كما لو كان فٌلم () face offالمشهور وتعٌر فى ووجه االبطال الرجال ولكن هنا االمر اٌضا
انتى ولٌس اى احد اال انتى البطلة .االن اعلم انك بشتاٌق ولٌس اى شوق على االقل لسمع كل
االسرار وكل شا وكل رٌب من امور حٌاتك..وكانت تشعل سٌجارة اخرى وهى تنظر نحو هذا
الشبح الذى ٌجلس امامها فى ذلك الظالم وهو ساكن بال اى حركة او حتى خٌال وهى كما لو
كانت االن فى القبر ولكن لٌس على التراب انما بذلك الفراش وهو ٌعود للمواصلة الحدٌث من
جدٌد وهو بكل هدوء والٌظهر منه شا اال حٌن كان ٌدخن تلك السٌجارة التى الترى منها ؼٌر
اللهب
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_ونبداء االن ونقول ان كل شا حدث معك ولم ٌمس فٌه اى شعره منك او اى شا لكى وكما
تتصورى انه من تدبٌر القدر معك ونعم هو ستر من هللا ولكن لٌس لكى انتى الننا نتفق سوٌا
ومن قبل على خاٌنتك تلك نعم انتى خابنة والتنكرى هذا النه ماحدث معك الٌقل عن من سلمت
نفسها وشرفها فى شا.وانتى ان لم تكن كل تلك االحداث التى كانت حابل بٌن ذلك فكنتى لن
تمانعى من تسلٌمى نفسك لهذا العٌشق واكثر وانتى كنتى بٌن احضانه كل وقت ومن ؼٌر اى
شا من مالبسك كما لو كان زوجك الذى لم تكونى معه بهذا االمر واالن الداعى لذلك الكالم
الذى الخالؾ فٌه بٌنا ولكن نقول اول شا وهو ان هناك دابما ٌد كانت تعبث حولك واٌضا كنتى
بٌقٌن من هذا ومن كان ٌرٌدك طول ذلك الوقت كان ٌحس وٌعلم ان هناك من وراك والكل اما
ٌظن انك عمٌلة اوهى تلك اللعنة التى تصحابك .نعم تلك اللعنة التى كان لها اثر قوى واستؽالل
لالشٌاء كثٌرة مع هوالء من لعبوا مع زوجك هذا واستؽلك انتى.وكل ماكان فى الموضوع فقط
هو االطاح بزوجك ذلك من مناصبه والاقول لكى لماذا اوكٌؾ ؟وشرح االمر الذى الٌهم االن
لكن دورك كان لٌس له اى قٌمة او كما كان فى قصة التى كانت مثل ماكتبت ابنتك ونفس الشا
من امر الخٌانة للعب مع البطل والاكثر .واالمر هنا فى االحداث معك كان االختالؾ فٌه ان
الموضوع ٌخص جهات خارجٌة وكان كل شا راح ٌنتهى فى وقته وتنهى تلك االمور ووقع
الجمٌع فى لحظتها االنه انتى السبب وكنتى سبب فى كل ذلك وماٌحدث واصبحتى طرؾ فٌه
بما اقترافتى فى حق زوجك ونفسك اٌضا.وصدقا لو انك كنتى تلك المراة الصالحة ومن تقا هللا
وتخاؾ منه وعملتى بأصل ما قدم لكى زوجك هذا ماكان كل مانحن فٌه ولكن الاعرؾ وصؾ
لخٌانتك ولكل امراة تفعل هذا االمر وتبرر كل شا من اجل الخٌانة فى الوقت الذى به نساء
تذوق المر والعذاب وحتى التفكر فى الطالق ومعها رجال الوصؾ لهم وانتى لو تظنى انك
لكى مبررك هذا مما انتى فٌه من لعنة وتتهربى بها وتجعلٌها سبب لما اقترافتى ولٌس حتى
مرض نفسا وانتى تزعمى هذا لٌكون المبرر فى خطابك ولكن كان كل شا فى االول هو
مكشوؾ وخٌانتك تلك وزوجك الذى انتظر االعتراؾ وانهاء االمر والمؽفرة وحٌن لم ٌكن هناك
اى رد فعل كان البد من العمل والتصرؾ وانهاء االمر الذى كبر وظل معك انتى وتطور فى
االحداث .وحٌن دخل هذا العشٌق لبٌت زوجك هو ومن معه لتصوٌر لكى ولنا عرفتى نت
االحداث .وقبل ان ٌعبث معك وٌكشؾ جسدك كان ٌعبث اوال فى بٌت زوجك وكل شا له ولكى
ان تتصورى ماكان ٌمكن ان ٌحدث لكى من اى شا من زوجك فى ذلك وهو كاشؾ االمر من
قتل لكى وله هذا معا ا ولٌس وحدك انتى .ولن ٌحاكم فٌك بالقانون الذى فى صؾ كل خابنة كما
تظن هى ومعها شرٌكها .آل بل اكثر وهو معه شهود عٌان كما امرا الدٌن.واقول لكى طول
الوقت وهو ٌرى وٌستطٌع فعل كل شا بٌده وحده ودون مساعدة ومع الشهود وكل اثبات كان
لن ٌاخذ ساعة بل دقابق سجن فٌكى .وباالخص ان من كان معك هو جاسوس ولٌس من الدٌن
واعتقد انك عرفتى ذلك اٌضا.ومن هم ورابه .المهم هو لٌس خٌاتة فقط ومجرد طالق وانتهاء
االمر بالقتل آل فهى محاكمة ولٌس اى محاكمة بل عسكرٌة وطبعا اى ماكان من شا فاانتى
مشتركة فى الجرٌمة وهى الخٌانة والتجسس هذا اول االمر الذى االن هو بالفعل من التهمام
الموجها الٌك ولكن االن نقول انك رسمٌا قد فراقتى الحٌاة ولكن المانع فى االمر من فتح الملؾ
واستكمال االمر ومحاكمة .ها تحبى ان نكمل وتسمعى كل شا واٌضا العرض الذى سٌكون
سارى كما قال ابن هذا الحبٌب السابق لكى ولكن فقط لفترة االنتهاء من القصة االن .هل اكمل
واقول لكى اوال العرض مارٌك..وسكت وهو ٌنظر الٌها وهى امامه بكل وضوح وعلى وجهها
االن عالمات االمبااله الاى شا وقد انتهى االمر لها وهو ٌقول لها
_ٌبدوا انك االن التهتمى باى شا وماسوؾ ٌحدث ولكن المانع هذا دلٌل للقوة والموافقة وتقبل
اى من االمور التى سوؾ اعرضها علٌكى االن وهى اما تكونى فى تعدد الموته كما هو اصبح
االمر قابم وذلك خٌرا لمن حوالك قبلك ان كنتى مازالتى تحبى احد منهم وموتك هنا بشكل
بطولى واسبابه اى شا سوؾ تلعب به السلطات.وأكد هنا على كلمة السلطات التى اود ان
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تذكرٌها جٌدا ومالها من كل ٌد.واما امر موتك ذلك فقط من اجل ابنتك تلك واخوكى كما
ستعرفى فٌما اتى .واالمر الثانى ان تكونى مثل بطل قصة االدٌب الكبٌر وقصة ابنتك وهو
ٌبحث عن نفسه وعذاب ما ٌعٌش وبالطبع لن ٌكون اى احد معك والى جوراك وباالخص انتى
امراة ومن سٌعرؾ بقصتك او ماتقومى به من عملٌة البحث وهو ٌستؽل االمر والثمن الذى
سٌدفع من حسدك هذا وكل ثمن من كل من ٌتقابال معك ولن ٌكون حب وصدق مشاعر الى احد
لو تصورتى ذلك ورحلة البحث تلك التى ستكونى فٌه فرٌسة لكل حتى هؤالء االعداء لكى الذى
من االساس لن ٌصدقك احد واخٌرا ستكونى بٌن اٌدى السلطات سوء هنا اوالمصرٌة اوحتى
بلدك االصٌلى.والعرض السابق فى ان تتم محامكتك ولٌس تهمة تجس فقط وانما خٌانة وزنا
وممارسة الرزٌلة وكله موجود بادالة واثبات صوت وصورة ومستندات نعم انتى لم تكونى فٌها
بحقٌقتك وانما هى كلها علٌكى.او عرض اخر ان تكون النهاٌة كما هى فى قصة ابنتك والنهاٌة
التى تشفا ؼل كل صدر كاتلك النهاٌة وكله االن متوفر وسهل جدا .واخر شا هو التوبة وباب
هللا الذى الٌؽلق وهذا االمر لٌس حبا لكى ولكن بالفعل هناك اشخاص الذنب لهم ولن تصدقى
انه رحمة من زوجك السابق من اجل ابنته واخوكى.وزوجك السابق الذى الى اخر وقت لما
تعرفى من هو وماهى قوته الذى فقط بٌده الخالٌة من اى سالح ٌقتال ستة افراد لم تخٌالى هذا
وما ٌمكن ان ٌفعل بٌكى وسترى االن كٌؾ وحده قتال هؤالء من خطفوا ابنتك ومن معها
زوجك هذا الذى كان جزاء انه ٌخدم وطنه ان ٌدفع الثمن من عقاب من خٌانة وابنة تعٌش وتربا
بٌن احضان اخر وتحمل اسمه .شا لما ٌحدث من قبل لكل من ٌخدم الوطن فى اى جهاز من
اجهزة الحماٌة .نعم الثمن احٌانا اما موت فى مٌدان او اى شا اوحتى ان كان الثمن من اهله اما
ٌكون خطؾ قتل او حتى اؼتصاب .انما خٌانة هذا لما ٌكن اال فى رواٌات العصور الوسطى
وكما كان فى قصة الراهب الرهٌب (راسبوتٌن)اما فى مصر وحتى رواٌة ماكنتبت ابنتك
ورواٌة (آل)كان فقط االطاح من منصب العمل وهو ماكان مطلوب ان ٌحدث مع زوجك الذى لم
ٌكن هذا عمله االصلى وهو كان بالفعل ذو شأن واكثر من مكان وعمل ولكن.الاجد مااقول لكى
ؼٌر ان زوجك هذا الذى ستكون الحسرة لكى لو راٌته االن وماوصل له وماهو .واختصارا
نقول مثل ماكان فى قصة ابنتك من حسرة حٌن رات زوجها واما انتى فهى فعال اما تلك اللعنة
التى معك من احداث امك وابٌك اوهو مرض فعال وانتى التعرفى الجمٌع وهم حولك طول
الوقت رؼم ماقلتى ان المراة تعرؾ زوجها لو كان بٌن الؾ رجل ومع هذا لما تعرفى زوجك
وهو طول الوقت معك وامامك وانتى بٌن احضانه نعم وهذا اول االسرار وفٌلم () face off
وفعال انتى لما تعرفى اى احد حتى انا وان كشفت لكى عن نفسا االن لما تعرفنى وكنت امامك
ولما تعرفى من كانوا معك وفى طفولتك واولهم زوجك الذى لما تذكرى من هو وانتى فى حٌاته
تلك وما قدم لكى وانتى صؽٌرة ومن هو وانا وبل اخوكى اٌضا ان لو لم ٌكشؾ انه اخوكى
لكانت مصٌبة اخرى.هل تذكرى اى شا ومن انا االن وزوجك فى طفولتك ولٌس االن بعد تلك
االحداث.المهم انتى االن الٌفرق معك اى من ذلك.ولندخل االن فى المهم وهو كٌؾ هو زوجك
معك طول الوقت ومع العلم انه االن انتهى امرا ماكان له من دور واصبح االن شخص اخر
وهام .واما السابق انتهى من الحٌاة مثلك تماماا .لكنه انتهى فعال ومات .زوجك شادى بٌه مات
بعد ان انكشؾ امره اٌضا.اتعلمى انه اٌضا لم ٌكن هو ذلك الرجل الذى كنتى بٌن احضانه
وتعٌشا معه.ونختصر لحكاٌته تلك .وهو حٌن انك كنتى فى ذلك الحادث الذى كان سبب للقاء
مع زوجك هذا الذى لما تعرفٌه جٌدا وقتها وما كنتى فٌه من تلك الحالة وفحاء تجدى كل شا
تؽٌر.واوله ان ذلك الشخص كان احد الهاربى الى البالد هنا وبشكل ؼٌر شرعى كما هو
مشهور االن وقد دخل البالد عن طرٌق المؽرب ولكن تؽٌرت حٌاته كلها بوجودك وتلك الحادثة
التى كانت باب السعد علٌه ولكن لما تسمر واول ابواب السعد تلك انه كان ٌقود سٌارة اجرة
وانتى لما تمٌزى االمر لحالتك تلك وهو ٌاخذك الى حٌث ٌعٌش فى تلك الؽرفة التى ٌسكن بها
وقد وجد فرصة العمل على تلك السارة االجرة تاكسى وكان الجو وكل شا مساعد له فلم ٌكن
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هناك احد قد راى ماحدث وهو لما ٌشأء ان ٌترك وٌفر حٌن اخذه الفزع وبسرعة نقلك الى
ماٌعٌش قبل ان ٌحس به احد.وحٌن كان ٌعبث فى اوراقك وهو ٌسمع منك كل شا فى ؼٌوبتك
تلك وتاكد انك مازالتى على قٌد الحٌاة واطمان لذلك وقتها وهو ٌجد الكنز نعم وهو ذلك الرقم
لحسابك الذى نسٌته طول حٌاتك هنا ومن بعد خروجك من مصر وانتى تنسا كل شا حتى
رصٌدك والاعلم فعال ؼفلة القلب والحب او لعنة الخٌانة او هى ما انتى فٌه من لعنة قدٌمة المهم
انه فى تلك االٌام وقد وجد ان هذا حساب بنك واستطع بجواز سفرك ان ٌحول كل مالدٌكى
وٌستحوز علٌه بكل سهولة وبعد سمع قصتك كاملة لماٌشأء ان ٌهرب وٌترك لؽرض ما بنفسه
وهو اصبح شا اخر بتلك االموال التى ؼٌر بها شخصٌته وعمل جواز جدٌد واوراق كلها
مزٌفة وهو بتلك االموال التى ٌسرة له كل شا وهو ٌختار شخصٌة احد الشباب هنا الذى كان
ٌدرس وٌعد رسالة الدكتوراه فى االقتصاد وتؽٌر الصورة التى على جواز السفر بتلك الطرٌقة
الشابعة فى هذا والحصول على كل شا فى حٌاة هذا الشخص الذى اختفى فى ظروؾ ؼامضة
الٌعلمها احد الى االن وذلك الزواج الذى كما كنتى ترى علٌه من وسامة وكل شا جذاب بعد ان
اصبح شادى بٌك الذى تمام االلتحاق له بالعمل فى السفارة والتنقل الى ماكنتى تعٌشا فى تلك
الشقة الفارهة والسٌارة التى اٌضا اصبحت من ارقى االنواع والفضل لما كان من اموالك تلك
واٌضا العالج لكى.ولكن نقؾ هنا قلٌال لماذا كل ذلك االمر؟ وهو كان افضل له ان ٌهرب
والٌحس احد بٌكى وهو لما ٌاخذ اوراقك تلك التى ٌمكن ان تباع على االقل جواز سفرك هذا
الذى معروؾ انه وحده ٌباع فى سوق التزٌؾ والتهرٌب لٌوضع علٌه صورة شخص اخر كما
فعل هو.وهو ٌهتم بحٌاتك واول االمر كما قلت لكى هو لسبب ما فى نفسه اما استؽلك كاخلٌة له
شخصٌة او االستفادة منك فى بٌع سوق الهوا اوالعمل لحسابه ولكن هو االن اصبح شخصٌة
وعمل دبلومسى وهو فى هذا العمل قد اثبت النجاح .وقبل ان نسرد االحداث نقول انه وهو
بعمله هذا الذى نجاح وصل فٌه وحٌاته تلك معك التى كانت له سبب لكل تقدم وكما ٌقال تاتى
الرٌاح بما التشتهى السفن وٌجد من ٌنؽص علٌه حٌاته تلك التى بداءت من تعلٌمات العمل
الحكومى التى تمانع ممارسة اى عمل اخر مع الوظٌفة والضؽط علٌه ان ٌترك ما قد بداء من
اعمال وبزنس وطرٌق الثروة واالقتصاد الى احد اخر وكان انتى بالطبع واول شا وهو االن
عودة اموالك لكى التى لم تحسى او تعرفى بها اى شا اال موخرا من تلك الرسالة التى سوؾ
تتذكرى اٌها قبل الرسابل االخٌرة وما كان من لعب معكى فٌها ولكن بعد ان انتى اٌضا قد
تعلمتى ودراستى واصبح لكى الخبرة من التعالٌم والحٌاة هنا وبفضل اخوكى هذا وانتى قد
بدابتى التوحش والقوة مثل اى رجل اعمال وكل خبرة قد اكتسبٌها .وهو قد بداء الخوؾ ٌظهر
علٌه واالكثر بعد ان ظهر له ما ٌنؽص الحٌاة منك ومن مضاٌكى الذى ظهر والذى ٌعرفه ولكن
اوله من ظهر له وكشؾ عنه نقاب حٌاته تلك وسر التزٌر وانتحال شخصٌة اخرى ٌعٌش بها
واختفاء لصحاب الشخصٌة الحقٌقى وكل سود تلك السنوات .وكان الموقؾ هو التفوض من اجل
كتم االمر والعمل وتنفٌذ المطلوب منه وباالخص وانه كان قد وصل الى ارقى المناصب االن
والتى بعدها درجة السفٌر .وهو ال اقول لكى مع من تقابال واى شخصٌة والتى توصؾ
بالساحرة فى عالمها هذا ولٌس اى سحر .والمهم بعد التفاوض واهم مافٌه انه عمل السفارة
ومناصب السفٌر لٌس مهم وما ٌعود منه لٌس له اى قٌمة مماسوؾ ٌحصل علٌه لو نجاح فٌما
ٌطلب منه وٌنفذ وما سٌعود علٌه وباالخص من حٌاة الترؾ والتمتع التى تكون لٌس كما بحٌاة
السفراء وذلك التقٌد ٌهذا المنصب المهم اٌضا السر واالخطر هو اللعب بظهور زوجك الذى لن
ٌتنازل عن اى شا االن والمهم تلك الثروة التى نمت واصبحت شا ٌحزن علٌه ان ضاع منه
وبفضل ما كنتى تقومى به من اعمال لٌس لكى وله وما عاد علٌكم بل اٌضا جمٌع الجهات منها
حكومتك واعدابك وكثٌرواا لدرجة ان اعدبك من كانت هى من تحماٌكى ولم تفكر طول الوقت
فى عملٌة االنتقام منك تلك واخذك واستؽالل جسدك هذا كما كان سابقا بل فعال هو ترك
االمرمعك وانتى اٌضا تستؽلى جسدك فقط لالؼراء لكل من تعملى معه وبطرٌقتك تلك الرابعة
123

هى

الكاتب اشرف المهندس

والجذابة والتى كانت من النجاح فعال واالهم انه ذلك الرجل المسؤل عن مفلك ذلك وهو حابل
بٌن كل ماٌدبر لكى مماكانوا ٌرٌدوكى وهو كل وقت ٌنتصر علٌهم جمٌعا فى كل راهن معه
وانتى تثبتى النجاح الذى جعل زوجك اول شا وهو ٌوافق على كل ماطلب منه من بٌع اسرار
السفارة وتجس وكل شا واالكثر بعد ان نقلتى ملكٌة كل شا لكى من كل ماٌملك هو ومن كل
ما كسب فى اول طرٌق له وهو ٌترك لكى االمر .وانتى بكل احترافٌة وسرعة بعد ماوصل لكى
عن رصٌدك والرسالة المكشوفة بؽٌرؼموض انه هو من اخذ المال هذا وبداء به حٌاته وفقط
ترك الحٌرة فى شخصٌته من تلك الكلمة فقط من هو .اتذكرى االن تلك الرسالة لتبداء عملٌة
تنؽٌص الحٌاة واالرق وباالخص بعد ظهور تلك القصة الابنتك .هذا من امرا الشا المادى وهو
فقط كان االمر مجرد عملٌة بٌع لكى انتى من اجل عودة كل ما اخذتى وبطرٌقة قانونٌة وبعدها
عودته الى مصر لٌكمل العمل فٌما ٌرٌدوا منه ولٌس مهم ان ٌكون سفٌر وهو بعد الموافقة على
بٌعك آلشا االان بعد ان كانت تلك االحداث لما راٌتى وانتى فى ذلك المشهد .وهو بعدها اما
فعال ان تكونى بشوراع الهوى واختفاك فترة والٌعرؾ احد لكى طرٌق او عودتك وبعدها
انتحار النك لن تقبلى بهذا الشا وماحدث لكى او تكونى تحت الرحمة وتنفٌذ كل شا ٌطلب
منك .اوهو االنتحار فعال بعد ضٌاع ابنتك تلك ومن معها وانتى السبب وهو اخٌرا ٌرث كل شا
وٌعٌش باكثر مما ٌرث فى اى مكان لكن بعد الرجوع الى مصر اوال لما ماهو من حزن علٌكى
وانتهى بذلك االمر والبٌع لكى منه هذا زوجك العمٌل المزدوج ولكن كما قلنا تاتى الرٌاح بما
التشتهى السفن وقبل ان ٌتمتع بكل وعد له ولما ٌضحك احد علٌه فعال وانتى انتحارتى وان
زوجك شادى بٌك حٌن انتهى من امرك هذا سرٌعا بمل ئ رسٌمى من الدفن واجراءت وخوفا
من اى فضحٌة فى السفارة التى اعلنت انها وفاة بسبب مرض فى االوانة االخٌرة لكى وهو
ٌعود الى مصر بسرعة اٌضا النه قد ظهر زوجك الحقٌقً وبداء فى المطالبة بكل حق له واولهم
ابنته تلك التى اختارات ابها االن بعد كشؾ الحقٌقة .واالخطر ما قد ظهر االن من انتحل زوجك
لتلك الشخصٌة التى تم فتح التحقٌق من جدٌد فى اختفاءها وحٌن كان االمن ٌصل الى منزل
زوجك الذى وصل الٌه اول وصوله الى مصر وذلك المنزل القدٌم له ولٌس مالكم من مكان
اقامة مما كان من تلك الفٌال فى هذا الحى الراقى اوتلك الشقة اٌضا من تلك االمالك التى تم
نقلها كلها لكى وهو ٌعود الٌحمل معه ؼٌر فقط مكافة نهاٌة الخدمة والسندات المالٌة التى
تصرؾ الاى احد ان اخذها وكانت معه وهو ما قد اخذها من هؤالء كاعربون على انتظار ان
ٌتم اجراءات المٌراث وانهاء كل شا والوعود انها ستكون كلها له وباالخص لعملٌة استؽالل
رجوع زوجك السابق وابعاد ابنتك لكن كان المهم العودة االن له وهو ٌدخل المنزل القدٌم ذلك
بعد ؼٌاب تلك السنوات وحٌن ٌفتح الحقٌبة التى بها االموال والسندات وهو الٌجد بها اى شا
نهابى وٌموت فى وقته بهبوط حاد فى الدورة الدموٌة ولم ٌكتشؾ موته اال الشرطة المصرٌة
حٌن ذهابت لكى تقبض علٌه فى عملٌة انتحل الشخصٌة تلك واشٌاء ماتم الكشؾ عنها هنا من
تخابر مع جهات اجنبٌة وشخص مفقود من سنوات وامور انكشفت كما هو الحال من قشة تقسم
ظهر البعٌر وهو االن خرج امام من اتفق معهم من تلك الجهات التى تخابر معهم ونفذكل شا
طلب منه حتى تسلٌمك لهم وحدث ماحدث وفشل اخر لعملٌة اخرى كما كان سابقا ولم ٌتلزم احد
بتعلٌمات المسؤلٌن وتصرؾ احمق دون الرجوع واخذ الموافقة ونفس النتٌجة التى كانت فشل
وتسببت فى كثٌر من الخسابر .وبعدالسفروالعودة له لمصر ومعه كل شا وهى اٌام وكان سٌنفذ
كل شا لهم لكن ماحدث من كشؾ لالمور وهو وقع وهو اٌضا لٌس هام فى وقوعه ذلك.اما
االن وهو فعال مات وموت طبٌعى ولٌس هناك اى شبه واصبح الهناك شادى مزٌؾ اوحقٌقى
النه فعال هذا الشخص اختفى او انه لم ٌكن موجود من االصل وهذا االمر الصحٌح .وهو ان
من كان معك هو زوجك..واالن والول مرة وهى تشهق واخذتها نوبة صراخ وهٌاج عصبٌى
وماكان منه اال وهو ٌذهاب الٌها وهو ٌمسك بها واعطها حقنة كانت الى جوراها على تلك
المابدة فى احد اركان الؽرفة فى ذلك الظالم .وهو بكل احترافٌة فى ذلك وسرعة وتركها دقابق
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قلٌلة وهو ٌدخن سجارة ملفوفة بها حشٌش وهو ٌنفث دخانها .وهو ٌقؾ امامها وهى تهداء شا
فشا وسرٌعا من اثر تلك الحقنة..وحٌن كانت تنظر له وهو ٌنفث دخان تلك السٌجارة التى
اعطها اٌها..وهى تاخذها منه فعال وتشرب منها بشؽؾ مع اخذت من تلك الحقنة وهو ٌعود الى
حٌث كان جلسا..وهو ٌكمل لها
_الحقنة مع السٌجارة عمل شؽل والحقنة دى وهى طول الفترة االخٌرة هى السبب فى كل قوة
لكى واكثر بس دا شؽل تانى.المهم انتى باء فى شؽؾ عشن تسمعى القصة اال اصبحت لها
تشوٌق اكثر من اى شا االن.ونعود االن لتعرفى كٌؾ اصبح زوجك معك من جدٌد وبشكل
اخر ولوك مختلؾ وٌكمل الحٌاة معك وانتى لما تعرفٌه اال كما قلتى لمروان انه الٌختلؾ عن
زوجك فعال فى شا اال ذلك اللوك واالحساس الدابم انه معك .نشرح االن االمر حٌن كانت
الخٌانة من اولها وتلك االحداث وانتى تحت اعٌن زوجك ومن ٌعمل معهم من جهات ولٌس اى
جهات بل جهه سٌادٌة .المهم انه من اجل الحافظ على شرفه ولٌس انتى وما كان ظنك انه القدر
من ٌفعل ذلك كان البد من عملٌات اٌقاؾ لذلك الفساد لكى عن طرٌق كل ماكان ٌحدث معك من
نزٌؾ ودماء حابظ وكل شا بتدبٌر وافعال اطباء ولٌس اى اطباء واٌضا ذلك العشٌق الذى كان
امره من السهل بعد كشؾ انه من الشوزازوما كشفتى انتى المهم كان البد من اللعب معك انتى
وترك االمر له ان ٌكون معك وٌعبث فى بٌت زوجك لتاكد من االمان وفعل ماٌرٌد وهو ٌاخذ
كل معلومة ٌبحث عنها وتكون خنجرٌرشق فى جسده ولٌس العكس من ماكان ٌرٌد .وتم
التعجٌل فى نهاٌته وتكون المسمار فى نعشه كما حدث.واخر االمر وهو موت زوجك امام
الجمٌع وانتهاء المهمة له بفشل زراٌع من قبل ان ٌخرج من مصر بعد كشؾ فشله هنا وفى اٌام
العدة لكى التى كان ٌظن انه نجاح بعد موت زوجك واالطاح به اال انه فى اخر وقت ٌطلب منه
العودة وهو ٌستؽٌث بمن ٌعرؾ النفاذه واعطابه فرصة ثانٌة وكان اخر شا له هو انتى واخذك
واالستفادة منك ومن اموالك وما حصلتى علٌه بعد ضٌاع كل شا له واولهم زوجته تلك الحسناء
المدامنة والتى كانت تعشق البٌدوفلٌا كما راٌتى.وفقط بعد ان حصل على الحماٌة له من تلك
الساحرة ومن لها الٌد العلٌا وهى فقط من اجل زوجنه تلك وماكان بٌنهم من افعال وقد تم العفو
عنه والمقابل انتى وما سٌقدمك لها هى تلك وما تفعل هى بٌكى .واالن اهم نقطة عن زوجك
وكٌؾ اصبحتى معه فنقول انه حٌن وجدك هذا وانتى مازالتى تحت اعٌون االمن المصرى.كان
البد من ان تكونى مع ذلك الشخص تلك االٌام التى كنتى فٌها فى ؼٌوبتك تلك التى كانت بفعل
وافعال األمن معك ولكن من االحتٌاط لالمر وانك قد تكونى مراقبة واثناء عملٌة البحث عنك
تلك بعد اختفاك ومافعلتى وكبدتى هؤالء من خسابر واختفاء اشٌاء وثروة وحدها انذاك تقدر
بمالٌٌن المٌالٌن من الدوالرت فى ذلك الوقت واسرار دول الاقول لكى عنها لكن كان االمر ان
تظلى مع هذا الذى له كما قلنا ؼرض ما فى نفسه منك واقلها هو جسدك ذلك وجمالك الذى
الٌنكره احد طول الوقت وانتى فى عمرك انذاك واالن وماتفعلى فى كل من ٌراكى لكن كان
االجمل حٌن بداء بمالك هذا وهو ٌذهاب الى سماسرة التهرٌب والتزٌؾ وحصل على الجواز
واوارق هذا الذى انتحل شخصٌته وهو امر من االمن وتلك اللعبة لوضع هذا الشخص فى
الطرٌق واخذ اشٌابه فى عملٌات السطو والسرقة باالكراه المعروفة ومن بعض هؤالء االتراك
المشهورٌن هنا بذلك االمر وتجارة الرقٌق ومؽامرة اخرى وعملٌات امنٌة ومااشبه بذلك ولكن
االمر االن هو ان حصل هذا على ماٌرٌد وبكل سهولة وامان وبعد ان تم كل شا من اجل لو
ٌرى ذلك احد ٌراقبك وبالفعل كان لما ٌصل الٌك احد الى االن والاى طرٌق لكى فى البحث
ولكن فقط هو االحتٌاط .حتى كان وقت االنتقال لكى الى ماكنتى تعٌشا فى تلك الشقة وحٌن
بداء ٌاتى لكى بالطبٌب وهوفقط ماكان ٌمنعه منكى هو تلك الؽٌبوبة لكى وجسدك الذى كلما
اقتراب منك وانتى التقاومى حتى فى مرضك هذا وهو كلما اقتراب وجدك مثل لوح الثلج لذلك
كان ٌخاؾ ومن انشؽاله اٌضا فى االموال وعملٌة التبدٌل الشخصى واالنتقال وقد اصبح االن
فى وضع ٌخول له ان ٌفعل اى شا من تمرٌضك وهو ٌاتى بالطبٌب ومن معه لكى وهو
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مطمان اٌضا انك فقط فى تعب وارهقاق مماسمع من قصتك ولكن الخوؾ حٌن وجد جسدك ذلك
حٌن اراد ان ٌضجعك .وهنا كان التبدٌل بشخص اخر وهو زوجك الذى فقط ؼٌر بعض االشٌاء
فى ملمح الوجه الذى لما تكونى راٌتى هذاالشخص الذى معك وانتى بحوزته طول الوقت او مر
علٌكى .والتؽٌر فقط حتى لٌس بصورة التى بذلك الجواز التى تختلؾ احٌانا الصورة عن
الطبٌعة او لفراق الوقت لكنه كان التؽٌر لزوجك الذى اختلؾ بعد فراقك هذا الى جسد اخر هو
كان نفس الجسد سابقا لكن مع بعض التمرٌن فى الجٌم لتؽٌر منظر الجسد الذى كان فعال
الٌحتاج الى ذلك لما كان فٌه من تدرٌب وتمارٌن اقوى من ممارسة اى رٌاضٌة فى جٌم او
حتى من االلعاب القتالٌة وهو ٌعٌش معك متخفى لقوته تلك وما ٌتدرب وانتى الترى علٌه اى
تؽٌر اواى شا والحتى االحساس به .المهم انه تم التبدٌل لذلك بزوجك لألشٌاء اولها فى العمل
ان ذلك كان الٌصلح للعمل بالسفارة او ان ٌكون فى المجتمع رؼم وسامته تلك وجسده هذا اال
انه كان البد من وجود رجل مناسب او شادى بٌه الشخصٌة التى اتات لتحصل على الدكتوراه
من هنا فى االقتصاد وتكون بسفارة فى ارقى المناصب ورجل االعمال وتلك الوجهة التى كنتى
ترٌها .نعم هذا لٌس تمثٌل انما هى الحقٌقة زوجك اخذ فعال الدكتوراة وانتى كنتى بٌقٌن وانتى
معه من مستواه العلمى والثقافى فى مصر وراٌتى هنا ماهو ذلك الشخص الجذاب النجاح راٌت
بنفسك ذلك واالهم االحترام لنفسه ولكى والابنته .اما هذا الذى كان سٌكتفى باموالك وجسدك
فقط او بٌعك ألاكثر .فقد تم القبض علٌه فى وقتها وابعاده حتى ٌدخل زوجك المؤهل وصحاب
الشخصٌة الحقٌقة التى ستعامل مع كل المواقؾ والتى منها اٌضا ماطلب منه وبٌاعك وكل
ماكان من احنماالت واستعداد وانه بداء حٌاته معك بالتزوٌر واخذ اموالك وكل شا .وجٌن كان
االنتهاء والعودة لزوجك هذا وكشؾ امره تم االفراج عن ذلك االول بشرط العودة له لمصر
وعدم الحدٌث فى اى شا واال سٌكون االمر هو المحاكمة له بتتزوٌر وتهمة اخطر وهو انتحل
شخصٌة مفقودة الى االن ولم ٌؽلق بعد ملؾ القضٌة والتى بها مس لالمن القومى واشٌاء من
رعب وٌكفى انه سٌعود الى بلده االن وٌدخل بجوزاز سفر رؼم انه خرج منها هارب وكل ذلك
من اجل ان ٌرى من تم التعامل مع زوجك هذا ان االمور تسٌر كما ٌلى بخروج من هنا ودخول
مصر والاى شا مرٌب وحتى الذهاب لبٌته ذلك القدٌم من اجل انه آلامالك له االن فى مصر
وؼٌره من االحتٌاط اٌضا وللشوق لمنزله وؼٌره ولكنه هذا لٌس له االذلك السكن فعال النه لما
ٌصبح شادى بٌه صاحب كل تلك االشٌاء فى زواجه منك وحٌاته معك التى لماتكن الألٌام فقط
واٌضا تلك ما ٌحمل من حقابقب خرج بها كلها تبدالت فى المطار الى اخرى فراؼة .والموت
له اٌضا كما ذكرت لكى وٌنتهى شادى بٌك نهابى .اما زوجك الذى كان هنا ومعك وقام بكل شا
وذلك الدورشادى بٌك االصلى بعد التبدٌل وهو من اجل ان تكون ابنته بٌن احضانه ولٌس مع
احد اخر الٌدرى ماذا ٌفعل بها ؟وانتى اٌضا وان ألٌعٌش من جدٌد وهو ٌرى انكم باحضان اخر
وهو على قٌد الحٌاة ونعم انتى بكامل حرٌتك النه مٌت امامك وامام الجمٌع ومافرض عمله علٌه
اال انه كان من الرحمة ان الٌفعل بٌكى اى شا من اجل ابنتك تلك واٌضا اخوكى هذا والعذاب
له وحده رؼم انكم بٌن احضانه اال وهو ٌحس انه لٌس هو .وهو ٌتقمس دور لشخص اخر وانتى
التحسا بشا ولذلك فاضل ان ٌكتب ابنتة باسمه اٌضا التى من حقها االن كل شا فى مٌراثها
منك انتى ومنه  .وهى االن تعود الى احضان ابٌها الذى اصبح شا اخرواسمها الحقٌقى واالمر
لٌس صعب فى شا .اما فعال شادى مات وانتى اٌضا .اما االن قصتك انت ومن حولك الن فعال
قصة زوجك الحالٌة وماهو فااقول لكى النؽلق االمر وبعد ان عرفتى من هو ومن كان معك
انتى وابنتك وهو لٌس االب فقط لها وماستعرفى من هواخٌك له وماكان من ذلك الحب .فهو
االن زوجك هذا سفٌر مصر فعال فى دولة كبٌرة ومعه ابنته .والن ٌتكرار اللعب معه هو مرة
اخرى او اى احد من االسرة من االبنة اواخوكى واسرة مروان المراتبطة فعال بزواجك
واخٌكى .والدعى لشرح االمر النك اصبحتى من الخبرة لتعرفى اكثر االشٌاء وحدك كما ثبت
وماتعلمتى من الزمان ومدرسة الحٌاة.واالن سوؾ اترك لكى وقت لشراب القهوة وسٌجارة لكى
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تستوعبى ما احكى لكى ولكن بعد الفاصل وانتى تخٌالى حال زوجك ذلك وحال ما كان سٌنتهى
لو كنتى بااخالق تلٌق بزوجك هذا وانهى االمر لالقول لكى انه هذا ابن صدٌق والدك هو وانا
كن اصدقاء فى الطفولة ومن كانوا اقراب الناس لكى انتى واختك تلك وجٌران الحى واخوتك
الكبار وكل ماضى كان بٌنا واحتواء لكى بعد عودتك من تركٌا وماكنتى به من مرار ورعب
وااللم ونحن كل شا لكى وابوكى وهو العون له اال نحن ونحن معك فى كل وقت والى جوراك
وانتى تذهابى الى المدرسة والعودة منها وكل وحد منا معك فى كل مكان الٌترك وحدك ونعملك
كصؽٌرتنا وحتى وانتى مع البنات بالشارع نكون حولك فى كل مكان تذهابى الٌه .اتذكرى ذلك
اترك لتذكرى وباالخص زوجك هذا الذى قبل ان ٌرحل وٌبتعد لعمل ونقل والده وكٌؾ كان لكى
واول ماعاد لم ٌفكر فى احد اال انتى ولماٌشاء ٌذكرك بنفسه طول ماكنتم ازواج على امل ان
تذكرٌه من نفسك..وهو ٌخرج وٌتركها وقد وضع امامها تلك السٌجابر وكوب من القهوة ات بهم
من جوراه من احد االركان وهو ٌتحرك فى ذلك الظالم..وقبل ان ٌنصرؾ وٌهم بالخروج كانت
هى تنادى علٌه بكل صوت وهن وهى تمسك بذراعه ..وتفول له
_اخوى اناعاشت مع اهلى المصرٌن ومعرفش عنهم ؼٌر الحب والتسامح والحنان ارجوك تعال
ومش عوزة منك رحمة والشفاقة بى واعمل ال انت عوزه وعوزٌن بس تعال خدنى فى حضنك
زى زمان ارجوك..وانفجرات بالبكاء الشدٌد وهو ٌعود لها وضمها الى صدره..وهى تكمل
وهى على ذلك البكاء والكلمات تخرج منها بصعوبة وتقطع وهى تقول له
_انا عارفتك حتى مش محتاجة تقلع القناع دا الن الحضن دا هو نفس حضن جوزى وحضن
اخوى الصؽٌر حبٌبى .انا فعال الاستحق منكم اى شا بعد ما عملتم معى ومع ابوى وكل حنان
وانا برد الجمٌل للكل بجرٌمة انا مش عوزة اعرؾ باقى القصة ال هى واضحة ومكشوفة قد ما
انا محتاجة لحضنك دا وانت باالخص وحضن اخوى الصؽٌر قلبى .وانا بطلب من كرام
اخالقكم المؽفرة والسماح وموافقة على اى عقاب بس خلٌنى بٌن حضنك شوٌة وانت مش اى
اخ انما االخ الكبٌر انت وجوزى .حوزى ال اسأل هللا ان ٌكون فى عونه لكل اساءة منى له
وٌكفى وجودكم انتم معه والنعمة ال كنت فٌها من وجودكم جانبى وحتى وانا برتكب الجرابم فى
حقه وحقكم وحق نفسا انا مش عارفة ابرر االمر وفعال انا مش راح اخرج لرحلة بحث عن
الحقٌقة وانا بحارب قوة سٌادٌة ولٌس اى احد او اشخاص واخسر بالفعل الحرب اال اساسها انى
مش مظلومة عشن اجد من ٌكون معى وٌساعدنى واما باقى االمر فهو كما قلت انت بخبرتى
اصبح مكشوؾ انا جاءت هنا لما ولماذا؟وفقط هو حسدى ومن كان ٌرٌد هذا الجسد لكثٌر وكثٌر
وطول الوقت لوال وجودكم حوالى وانتم الى اخر وقت حتى لم اكن انا من فعل فٌه كل تلك
االشٌاء التى تمس بالشرؾ رؼم تدخلك وانقاذ االمر وانا اعلم االن من انت وما تفعل ودورك
بٌن هؤالء وان ٌكون امرى بٌن ٌدك .واالن اعرؾ انك اخى واوضح من انت فى اهل بلدى
التى احتواتنى نعم اعرفك االن واوفق على كل عقاب وبكل رضا نفس واعرؾ من هى السحرة
تلك التى هى زوحة رٌمو وما اٌضا ماترٌد وكل شا اال انى فعال لست مظلومة والاجد مااقول
ارجوك سماحنى واطلب لى السماح من الجمٌع وانا معك التاخذتى الى اى شا واى ماٌنزل بى
لكن اخى و...ولم تكمل وهى تنهار وهو اخذ ٌقبال راسها وٌهدى فٌها وهو ٌقول لها
_فعال اصبحتى تملكى الخبرة اوسر ماانتى فٌه من لعنة احٌانا تكشؾ لكى االمور لكن لٌس كل
وقت هى كذلك انما فعالممااكتسبتى من كل خبرة االن تعرفٌنى
_نعم اعرفك واعرؾ كٌؾ سٌكون االمر .ولن ٌاتى احد على طرٌقى اما ابنتى ومن معها
اعرؾ كما هم االن ومن قبل بكل حماٌة..وهى مازالت تبكى وبٌن احضانه..وهى تكمل له
_واعرؾ ان ما انا قادمة علٌه من عقاب الموت او القتال اوحتى السجن سٌكون ارحم مما
ساكون به من كل ماسٌقدم لى منكم من كل رحمة وعفوا فهذا العقاب النفسا االقوى لى وهذا
لٌس تنباء اواى شا من الخبرة ولكن من حضنك هذا ومعرفتك.ارى ماهو الرحمة التى ستكون
منكم جمٌعا والدلٌل ان كل ما حدث لى وانا ارى االحداث ولم اكن بداخلها بقوتكم ومن معكم
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وؼٌرى التى تقوم بدورى الى االنتحار وهى االن معروفة من هى تلك المراة البدٌلة لى وسر
قوتك انت وما تفعل ..وهى تنهار بشدة بٌن احضانه وهو ٌهدى فٌها وهو ٌكشؾ وجه هذا الول
مرة وهى مازالت بٌن احضانه لما تراه بعد من هو..وهو ٌفبالها بحنان االخوة وٌهدى فٌه وهى
تتوسل له وتقول ومازالت بٌن صدره
_ارحمنى واقتلنى بالش الحنان والرحمة دى ال هى العذاب انا فعال سفلة والاستحق اى رحمة
من احد..وهى فى بكابها هذا ولم ترى وجه بعد وهى بٌن احضانه وهو ٌقول لها
_خالص االمر انتهى ودى رحمة من هللا ولٌس نحن ومن اجل عفوا زوحك عنك واالهم
اخوكى الذى من اجله واجل مستقبله وهو من سٌاخذك وٌتحمل مسؤلٌتك وفعال هو العقاب ان
تجدى الرد على اسابتك بالخٌر وهذا ما تعلمتى وعرفتى عن المصرٌن ان ٌكون لكى اخ لٌس
شقٌق او نسب بل من الرضاعة ولكنك له كل شا
_وهو كان لى كل شا وعمرى ماحست انه اخ من رضعة حتى وهو بٌن احضانى من قبل
وبعد وهو سند لى طول الوقت..وهى فى نفس الوضوع بٌن احضانه وهى تكمل
_ومش هو بس كلكم كنتم نعم االهل
_اخوكى صلحت فٌه التربٌة وحبك وحب جوزك ومش راح اقول لكى ان العقاب راح ٌكون
باى شكل مما تتصورى او ماجاء فى كل الرواٌات تلك والحتى حرمان من بنتك آل عشن شا
وحد هو اخوكى اال راح تكونى فى مسؤلٌته وهو متروك له االمر فى التعامل فى حٌاتك وانتى
عارفه قلبه واصله الطٌب ال انتى تربٌته علٌه مع اهله ومعنا .ودلوقتى اقولك ازاى التربٌة ورد
الجمٌل منه لكى وهوفى حضنك وجوزك بعد ماباء لوحده فى الدنٌا بعد موت كل اهله وانتى
بتردى الجمٌل لهم فى تربٌتك والرضاعة من امه.واحكى لكى االن ما ٌدخل السرور علٌكى من
هو اخوكى االن الصؽٌروابنتك التى لم تتؽٌر حٌاتها وهى ستظل ابنتة السفٌر واالكثر وهى بٌن
احضان اخوكى وزوجته واالهل وهى االن على وشك الزواج اٌضا من اجمل شخصٌة مثل
اخوكى ولما ٌحدث لها شا او تتأثر باى احداث امام المجتمع وكل من ٌعرفها .ولكن اوال اقول
لكى االترٌد رواٌة وجهى من انا..وهى لم تاتى باى فعل اوحركة وهى تدفن راسها اكثر فى
صدره وهو ٌقبال راسها لٌزٌد من عذابها هذا وااللم لمقابلة االساءة بكل حب وهذا العقاب لمن
ٌكون فى ذلك الموقؾ..وهو ٌقول لها
_اول شا وزحة سٌمون تعرفى ماذا اصبحت االن هى االن سافرت الى السعودٌة واعلنت
اسالمها االن .وهذا من تأثٌر ما احبٌت من المصرٌن ومنك .وزوجة رٌمو او من كانت تلعب
دورك فى االوانة االخٌرة بعد ما تم فعله معها منا وجعلها تتقمس حٌاتك بكل سهولة مهم كانت
من قوة لها وهى تقع بكل سهولة لٌس منى وحدى وماكنت لها ومعها فى حٌاتها وانما لدور مٌس
هواٌدة التى هى الاقول لكى عنها .اما اخوكى هذا لكى ٌفرح قلبك اواٌضا من االلم العقاب هذا
الذى نحن فٌه .ولكن باب التوبة مازال مفتوح والتقنتى من رحمة هللا او تفكرى بشا مما فى
راسك االن الن المؽفرة على الذنب كلها بٌد هللا طالم لم ترتكب كبارالذنوب ومنها الكفر وطالم
لم تنهى حٌاتك بعد واراد لكى هللا العفو ورزقك به .وفرصة اخرى فاطلبى التوبة واالنتحار او
انهاء حٌاتك الذى براسك االن وكما تتصورى انه هو الحل لكل خالص لرحتك ورحتنا لن ٌفٌد
وتصبحى فى عدد الكفرٌن.والفرصة لكى موجودة ونحن فعال قد تسماحنا وسترى .واالن لنقول
انها الرحمة ولٌس عذاب او عقاب على االقل لما تعرفى من هو اخوكى الصؽٌر الذى الٌقل
عنى او زوجك وهو المستقبل والذى لم ٌخرج من حضن زوجك ابداء وانتى اٌضا وماقدم
وسٌقدم اخوكى الذى من اول شبابه بعد الخروج من مصر بعد الثانوٌة وهو فى عنفوا الشباب
ونقول الطاٌش وهو بكل رجولة واٌضا وعٌن زوجك التى لم تبعد عنه ابداء او تركه لٌصبح
فرٌسة الاى شا واالستؽالل لشبابه ورؼم كل ماكان فٌه زوجك انذاك االانه كان لم ٌبتعد عنه
اخوكى الذى بالفعل كان له اهم دور فى ذلك الوقت حٌن كان هنا وانتى قد اتى بكى هذا الى هنا
واول رجولة له اخوكى واثبات الوطنٌة قبل الدفاع عنك وعن شرؾ زوجك ودورلعبه من قبل
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ان ٌعرؾ عن من ٌحارب.واستؽالل لحماس شاب ٌحب وطنه واعمال تحسب على الشٌطٌن له
هو وزمٌله من بداء استالم المهمه .وهم وحدهم وبتخطٌط منهم ولٌس من اى احد منا اال فقط
توفٌر المساعدة التى اٌضا لم ٌكون فى حاجة الٌها وهم من ٌومهم هذا كما لوكانوا رجال
استخبارات .وكل ماكان منهم سبب فى انقذك وظهور ابنتك للحٌاة واٌضا سر حزن اخوكى هذا
وما ٌحمل ولما تعرفٌه انتى وابنتك ومن حولك وسبب حزنه وحزن قلبه هذا رؼم كل مرح هو
ا
فاكهة كلنا وفى كل مكان هو فٌه لكن الصدامة حٌن وجدك انتى القضٌة
فٌه والاقوال لكى انه
والملؾ المكلؾ به وهوٌنفذ كل شا واالبتعاد عنك وعدم كشؾ نفسه لكى حٌن ذاك وعمل ماقام
به وحده هووصدٌقه هذا من اول تلك الممرضة التى كانت معك وما كنتى تظنى بها من كل
خٌر ومساعدة اال انها لم تكن ؼٌر اٌضا احد المرتزقة وتخدم من ٌدفع لها ورؼم كل عرض كان
لها لعملٌة االجهاض تلك لكى والعرض علٌها من اموال من ذلك الذى ؼرار بٌكى وهو كان
كلها من اموالك واٌضا عرضة تلك الساحرة علٌها وهى احد نسابها تلك لكن كانت هى شٌطانة
اخوكى هذا هو وصدٌقه واالؼراء لها واللعب علٌها بوسابل الداعى لذكرها االن ولكن هو
وصدٌقه واستؽالل شبابهم ومراهقتهم تلك اٌضا مع زوجة ذلك وطرٌقة انتقام منها ومن كل
امراة معهم ولكن شا ٌحسب لٌس على الشباب والمراهقة وانما على عمل االستخبارات ولم
ٌصرؾ جنٌه وحد منهم والمنا بل هم من اخذو ولٌس اى اخذ وهم االثنان معك من اول لحظة
وحتى وانتى داخل تلك الشقة معه هذا وتم حقنك وقتها وبكل احترافٌة من ذلك الصدٌق الذى من
ٌومه طبٌب قبل اى دراسة .واالن اعتقد انك عرفتى اٌضا من هووهو ٌحقنك فى لحظة دخول
هذا الحمام كى ٌحدث لكى ماحدث .ومن قبل وهم فى كل لحظة لالفساد اعصاب هذا حتى
الٌتمكن منك وهم الى جوراك بتلك المستشفى .وٌبداء اللعب مع تلك الممرضة واالؼراءلها
وجعلها ان تتصور انها ستكون هى االن مكان زوجة رٌمو هذا والكل ٌعمل تحت ٌدها
وباالخص بعد الحصول على كل مالدى هذا فى تلك اللٌلة وهم بكل ذكاء معها هى واالخرى
زوجة ذلك العشاٌق واٌضا تلك السمراء وهذا رجل االعمال كل ذلك فى اٌام قلٌلة وهم قد جعلوا
الجمٌع ٌصدق انهم سٌكون وحدهم منظمة ولها القوة بما سٌفعلوا والكل من جذاب لهم ان كان
من فتنة الشباب لتلك النساء وؼٌره من االستؽالل لهم وقوتهم وكل تحرك وانهم مصرٌن وانتهى
االمر ان ٌكون اخوكى ٌوم االنتقام معك داخل الشقة تلك وفعال حٌن كان نظر تلك زوجة
عشٌقك لكى وهى راٌتك فعال اال انه اخوكى ظهر خلفك وهى تظن ان االمر من خطة ماهى
رسمت اٌضا واستؽالك فى ذلك المشهد وكل ماكان من خطة كان الجمٌع مشترك وله االحٌاء
انه ٌلعب لحسابه من ما ادخل فى رواسهم جمٌعا من هؤالء الشٌطٌن الصؽار وهو احوكى وبما
كان فى راسك بعد قطع خرطوم الؽاز الذى لم ٌكن قد تم القطع منه لكى بالكامل فٌما كنتى فٌه
ولم تنهى االمر بطرٌقة صحٌحة .وهو ٌكمل االمر وبعد خروجك مسرعة والقاء القداحة التى
لما تفعل شا .اال بعد ان اتم االمر وهو ٌؽلق علٌهم باب تلك الحجرة قبل ان ٌتنبهوا لالى شا
وهو ٌخرج من الباب االخر فى الشقة للسلم الخلفى .بعد ان انتى اؼلقتى الباب الربٌسى النه كان
دراس الشقة من قبل وهو معكم بها .وٌلحق بالسٌارة التى لم تحسى بما حدث فٌها بعد ان
انطالق بها هذا الذى اوصلك وكان معك لٌقؾ فى الطرٌق حٌن كان صدٌقه هذا ٌظهر فى
الخلؾ وحٌن تنبهاتى لوجوده الى جوراك كان كل شا انتهى مع هذا الذى اٌضا اراد الطمع
فٌكى وما معك وهو كان بعلم بكل شا من تلك الممر ضة التى كانت عشقٌته وبلدٌته اٌضاولكنه
قبل الفرار بكى وبما معك .كان هذا الصدٌق ٌضع السالح فى راسه وٌتوقؾ وقبل ان ٌتنبه كان
اخوكى قد لحق بكم وركب وذهاب هذا السابق فى ؼٌوبة وحٌن افاق وجد نفسه مسجون فى
مكان ما لم ٌخرج منه اال بعد موته واٌضا تلك الممرضة التى تم خطفها لكى تتعرؾ بما حدث
وقبل ان تذكر امرا هؤالء الشباب كانت قد فرقت الحٌاة وهى بٌن اٌداهم وامام اعٌنهم ولٌس
بقتل بل بطرٌقة اخرى كما لو كان االمر سكتة قلبٌة وهى تعترؾ فقط ان من جعلها تفعل ذلك
هى زوجة هذا العشٌق .وبعد ذلك ٌصاب اخوكى بهذا الحزن وٌقرر ان ٌظل هنا.اال انه زوجك
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لم ٌتركه والنحن وتم عودته الى مصر هو وصدٌقه النها كانت انتهت فترة االجازة والبد لهم
من العودة الاستكمال دراستهم وما كان لهم من ارقى الكلٌات بسبب التفوق فى دراستهم الثانوٌة
التى كانوا الٌرٌدوا اال ان ٌعٌشوا هاربٌن والاهتمام الاى دراسة وماكان من امرهم كاشباب فى
ذلك الوقت لكن كان رد الجمٌل لٌس من زوجك فقط بل منا اٌضا بان ٌدخل اخوكى الكلٌة التى
ٌحلم بها اى شاب فى كل وقت وكل حٌن وٌباع من اجل ان ٌدخلها احد كل نفٌس وؼالى هل
تعرفى االن ماهو اخوكى الذى اصبح من اقوى الرجال عندنا ومعنا .هو االن ضابط وبدرجة
صاغ كما فى االلقاب التركٌة ٌعانى مٌجور او رابد شرطة مصرى ومن اول التخرج وهو
اصبح من اول ٌوم له بالعمل وهو مسؤل المكتب هنا بفرنسا ومن اجلك انتى وزوجك الذى
بالفعل عرؾ كٌؾ ٌربى ورد الجمٌل له من كل تربٌة وحبك اٌضا رؼم المرار الذى عاش به
اٌضا مثل زوجك والحافط علٌكى من اجل ابنتك ومستقبل زوجك ومستقبله اٌضا الذى بالفعل
من اجلهم كان البد الحافظ علٌكى طول الوقت واخٌرا االن صدٌقه هذا مروان او دكتورمروان
الذى لو لم تكن جنسٌة امه تلك اللبنانٌة لكان اٌضا ضابط ولكن هو طبٌب ولٌس اى طبٌب بل
من ارقى الجامعات والعمل بتدرٌس اٌضا وكل شا انتى تعرفٌه عنه هو ذلك وحتى قصة حٌاته
تلك كلها بصدق ولم ٌكذب فٌها احد وهو لٌس اى رجل لنا بل من اهم العمالء المٌدنٌن والعمل
بتخصه ولكن االجمل هو مافى قصته تلك وبعد الحزن على ان حبٌبته هى اصبحت اخته وهى
اٌضا وهى تعٌش الجحٌم وهى ترٌد ان تنهى حٌاتها انه لم ٌصبح الحبٌب والزوج وقد تحارم
علٌها اال انه بكل حب وكل خبرة كان اخراجها من هذا وهو كامسؤل عنها الٌرٌد لها اى احد
االن االمن كان مثله وكما هى تحلم ان تجد من ٌكون مثله وهوٌاتى لها بصدٌقه وحبٌب العمر
واٌام الشقاوة وكل ماكان بٌنهم من اٌام الطفولة فهو اٌضا من ابناء من تراب بٌنا ومعنا واهلك
وابنابى .وتتعلق سهٌلة وقلبها باخوكى وتكون زوجته ولٌس االمر من اٌام ال بل من سنوات
االن امازالتى الترٌد النظر من انا لكى ولهؤالء..وهى الترٌد ان ترفع راسها له ولرواٌته وهى
ازادت فى البكاء وبحرقة وهو ٌكمل لها
_اخوكى جاى دلوقتى وانتى راح تكونى معه وتشوفى اجمل منظر وبنتك راح تكون فى
احضان برضوا ال قلبها حب وعشق وهو الٌقل عن اخوكى الذى لم ٌكن شقٌق ولكن الجمٌع
وماصل له وهم فٌه الٌنكراحد الفضل لكى انتى وكل قصتك وحٌاتك السابقة وكل ماكان
وماٌذكر وٌحتاج ان ٌسرد فى قصة مستقلة .لكن االن مازال هناك لكى حب فى قلب اخوكى
وزجك وكلنا واالمر فعال االن رحمة ولٌس اى عقاب وانتى تعرفى قلب اخوكى وزجك وكلنا
لكن االمر.
(تمت )
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