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دار ابداعى للثقافة و النشر الحر

أمل والمغنواتي
االربعاء 9مارس2005
فيال"ماما خنان" -مصر الجديدة
استيقظت "ماما حنان" التي كانت أشهر مقدمة برامج أطفال منذ
عشرين عاما في التليفزيون المصري وكان كل أطفال مصر
ينتظروا برنامجها بفروغ الصبر و كان يذاع على القناة االولى
بالتليفزيون المصري والمتزوجة من المطرب المعتزل "أمير"
والذي كان في هذا الوقت من اشهر المطربين في مصر والعالم
وكان كل الشباب يحفظوا أغانيه عن ظهر قلب...حيث كانا بابا أمير
وماما حنان في ساعة القيلولة يرتاحا من عناء طوال اليوم في
غرفتهم بعد تناول وجبة الغذاء ....فمنذ خمسة عشر عاما قام
مجموعة من االرهابيين من محاولة اغتيال "ماما حنان" وعندما
فشلوا قاموا باختطاف طفلتهم وهي رضيعة وكانت في العامين من
عمرهاوظلت أيامها ثالث سنوات معزولة عن العالم وال تتحدث مع
أحد وبعد السنوات الثالث العجاف وجدت طفلتين يتسوال في
الشارع فقررت ان تعطف عليهما وتأخذهما وترعاهما في منزلها
واآلن هما في سن الثانوية العامة والجامعة حيث يبلغا اآلن 17
و 18عاما ...وهما يعودوا للمنزل بعد ان ينهيا دراستهما كل يوم
في هذا التوقيتحيث تدرس احداهما في الثانوية العامة في احدى
مدارس اللغات واألخرى في كلية االعالم جامعة السادس من
اكتوبر
 5:30عصرا
استيقظت "ماما حنان" على رنة جرس الهاتف المحمول وترد
عليه لتجده الظابط "احمد" الذي يعمل كظابط مباحث في قسم
مصر الجديدة
مدام حنان...كيف حالك؟
على ما يرام...خير

ال عليكي ..كل خير أريدك تحضري غدا في الصباح الباكر ...االمر
ضروري
انشاء هللا ما األمر؟
ال تقلقي عندما تأتي سأخبرك
وأغلقت حنان سماعة الهاتف وهي مترددة وخائفة وتفكر"ماذا
هناك؟ ما الذي يريد؟ بعد كل هذه السنين عاد ليتصل بي؟ "...
وكان هذا هو موعد الشاي واستيقظ العم أمير كما يقولوا له البنات
وجلسوا يتناولوا الشاي في حديقة الفيلال وظلت البنات يروا ما
حدث معهم
الخميس  10مارس
8:00صباحا
استيقظت ماما حنان وهي خائفة ومترقبة ودخلت وأخذت حمامها
واستعدت للزيارة المهمة وقبل ان تنزل من منزلها قابلتها أمل
إلى أين يا والدتي منذ الصباح الباكر
إلى النادي أقابل صديقاتي ثم يأشتري بعض الطلبات للمنزل
...ولكن ال تخبري العم أمير فأنا لن أتأخر
وإن سألني عنك
انتي لم تشاهديني على االطالق
وخرجت حنان مستقلة سيارتها "مرسيدس سوداء" و ذهبت
باقصى سرعة إلى قسم الشرطة وقابلها الظابط أحمد وهو رجل
كبير,طويل القامة ,عريض المنكبين ,شعره ابيض وعينيه
زرقاوتين...ودخلت حنان ملهوفة تسأله:ماذا هناك ؟
أحمد ببرود تام:صباح الخير...ماذا تشربي اوال
شكرا ال اريد ولكن ما الخبر
أتذكرين من اختطف ابنتك منذ عشرين عاما؟
نعم ماذا هناك؟
هو اآلن في المستشفى على فراش الموت ويريد ان يعترفلك
بالحقيقة كاملة ألنه معتقد انه سيقابل ربنا في القريب
هل ممكن اآلن؟

نعم سآخذك األن اليه ولكن أرجو ان تتمالكي اعصابك وتتمكني في
انفعاالتك بعض الشيء
سأكون خلفك بسيارتي ألعود لبيتي بعد ذلك
ويأخذها الظابط احمد ويذهبا لمستشفى عين شمس التخصصي
حيث يرقد "بالعيمو" أحد افراد عصابة خطف االطفال التي تم
مداهمتها منذ عشرين عاما وهو على فراش الموت
صباح الخير
اهال وسهال تفضلي
قال لي الظابط انك تود مقابلتي
نعم اريد ان اخبرك بالحقيقة كاملة ليرتاج ضميري قبل مواجهة
وجه كريم...اشعر ان نهايتي قادمة...أعلم انك أخذتي الطفلتين
الصغيرتين الالتي كانا نائمين على رصيف الشارع الواقع خلف
منزلك...الذين هربا بعد مداهمة افراد العصابة لنا...كانت ابنتك
التي اختطفتها اسمها أمنية ..شاهدت االسم على الحائط ليلة عيد
ميالدها الثاني....أما البنت الثانية فهي ليست لك وليست ابنتك
...وهنا يلفظ بالعيمو أنفاسه االخيرة ويقابل ربه ...وتخرج حنان
مذهولة ال تتحدث مع أحد ولم تنطق كلمة واحدة وركبت سيارتها
وغادرت لمنزلها...ودخلت منزلها وهي في نفس الحالة وتنظر إلى
أمل وهي في حيرة من أمرها وهي تبكي وتفكر فيما سمعته
وعندما قابلها أمير على مائدة االفطار وهي تجلس مذهولة تفكر
..يسألها"ما بك؟"
وهي مذهولة :سأقول لك في غرفة المكتب وحدنا...وتوجهت
لبناتها بكل حزم:ارجوكم اذهبوا لغرفتكم واتركونا..ودخال غرفة
المكتب وحكت حنان ألمير كل ماحدث منذ ان خرجت من المنزل
في الصباح ثم جلست ووقف أمير في غضب شديد"ماذا تقولي؟
وماذا بعد؟أتستمر معنا هنا في المنزل؟
بالطبع نعم
بالطبع ال...اتركيها لي ٍ...ساصرفها من منزلي بطريقتي
نفس اليوم
 2:30بعد منتصف الليل

انتظر أمير في المساء حتى نام كل من في المنزل ماعدا أمير
ودخلت أمل غالفتها وأغلقت الباب ونامت في أمان هللا وتسحب
"أمير" على أطراف اصابعه ودخل غرفة أمل دون ان يدري
أحدوكاد ان يغتصبها وحاول أن يلمسها رغما عنها إلى أن أفاقت
وضربته بالقلم على وجهه وصرخت واستيقظ من
بالمنزل...وصرخ في وجهها وقال لها انه أخذها من
الشارع"ارجعي من الشارع التي اتيتي منه"
خرجت امل من المنزل في منتصف الليل حيث كانت ليلة شديدة
البرودة تائهة حاشرة تنظر حولها إلى الشارع المظلم ال تفعل ماذا
ستفعل وال أين ستنام وظلت تمشي في الشوارع حتى شعرت
باالرهاق الشديد من هول ما مشت وأخيرا استقلت رصيف الشارع
المظلم الواقع خلف المنزل وهي تبكي بحرقة"ما هذا؟ ما الذي
حدث كي يعاملوني بتلك الطريقة؟يطرد ابنته فجأة الذي احبها
وتعب في تربيتها؟وماذا عن دراستي؟"وظلت تبكي وتبكي حتى
استغرقت في نومها دون ان تدري
الخميس  18مارس
8:00صباحا
بعد مرور اسبوع من طرد أمل من المنزل والنوم على االرصفة
بدأت مالبس أمل تتسخ وتتمزق وبدأت تعتاد الشحاذة ما بين
اشارات المرور كي تأكل وتسد جوعها ...وفي يوم من االيام وهي
تمارس مهامها وتسأل الناس ان يعطوها كي تأكل شاهدت على
احد االرصفة أحد محالت المالبس يلصق اعالن يطلب فيه عاملة
نظافة ..فأسرعت للمحل ووافقوا على الفور وتم تعيينها واستلمت
مهام عملها وبدأت في تنظيف المحل وظلت على ذلك وبعد مرور
اسبوع من عملها في المحل وفي يوم وهي تنظف بدأت تشمئز من
رائحة مالبسها الكريهة وفي ذلك اليوم أعجبها فستان من
الفساتين المعروضة على واجهة المحل وأخذته ودخلت ترتديه في
ظل غياب اصحاب المحل حيث كانت وحدها في الصباح الباكر تقوم
بأعمال النظلفة كالعادة وأخذت تجرب الفستان عليها ولمحها

صاحب المحل وهو يدخل من الباب ألن الفستان عليه ورقة السعر
ووقفت وجهها في االرض عندما دخل صاحب المحل في ذهول
وغضب كبير
ما هذا يا فتاه؟
اسفة يا حاج ..لكن مالبسي تمزقت ورائحتي كريهة وخذت هذا
الفستان حتى أنظف مالبسي
بتلك البساطة؟اتعرفين كم يبلغ هذا الفستان؟
ال"وتنظر في االرض بمنتهى االستحياء"
من والدك؟
انا ال اعرف....كنت اعيش مع "ماما حنان" وكانت تعاملني على
اني ابنتها فجأة منذ اسبوع تغيرت معاملتهم لي هي وزوجها
واخرجوني من المنزل أشر خروج
إذن ادفعي ثمن هذا الفستان او اخرجي وسأبلغ الشرطة ...
وخرجت امل وهي تنظر في االرض وتبكي ألنها قد عادت إلى عادة
السرقة في اشارات المرور
وفي ليلة من ذات الليالي التي جمعت فيها أمل عدد من القروش
القليلة والتي اشترت بها رغيف من الخبز وجلست على الرصيف
تأكله وهي تشعر بالذل والمهانة وكانت نفسيتها تحت الصفر
وكانت مكسورة بعد طردها زوج حنان التي كانت تحنو على
االطفال وكانت معروفة من خالل برنامجها بطيبتها الشديدة
وحنيتها وعطفها على الصغار وكانت تتمتع وقتها بوجه طفولي
مثل المالك وابتسامة جميلة من عينيها الرمادية وشعرها اصفر
طويل يميل على ظهرها
ففكانت أمل تجلس على الرصيف وتأكل في رغيف الخبز التي
اشترته وتتذكر انها كانت تسرق في طفولتها قبل ان تراها حنان
فقالت في نفسها"لماذا ال اعود اسرق مثلما كنت في طفولتي؟
لماذا ال يكون لدي ما يجعلني اشتري كل ما يحلو لي؟ لماذا ال يكون
لدي ثروة من المال مثل حنان وزوجها؟.....هيا يا أمل انسي كل
شيء وفكري في نفسك فقط "وتنهض بعد ان تنتهي من أكلها

وتقوم لكي تبدأ في ممارسة اعمال النشل والسرقة من المارة في
الشوارع
وظلت لمدة شهرين على هذا الحال تسرق من كل هب ودب حتى
اصبحت في عداد المحترفين إلى أن جاء يوم ملبد بالغيوم ,السحاب
منخفضة وامطار وبرق ورعد وأمل في الشوارع تسرق من هنا
وهناك وبينما كانت تعبر الشوارع لسرقة احد المارة في الطريق
صدمتها سيارة"شيفروليه حمراء" تقودها فتاة في العشرينات من
عمرها كانت ترتدي فستان اسود"سواريه"وكان معها والدها
ووالدتها وكانوا ذاهبين لحفل زفاف أحدى قريباتها في اوتيل في
الزمالك على ضفاف النيل...وعندما شاهدها االستاذ ماجدنزل من
السيارة على الفور وحملها داخل السيارة وتوجهوا
للمستشفىوأدخلوها ورأسها غارق في الدم وعلى الفور رآها
الدكتور مهيب الذي أمر بفتح غرفة العمليات على الفوروعندما
انتهة من أجراء العملية ألمل وخرج استوقفه االستاذ ماجد"كما
أنت عارف من مالبسي أنا ذاهب ألحضر حفل زفاف وكان هذا
الحادث مفاجئ فأحضر لك كامل المبلغ غدا ولكن على وعد اال تبلغ
الشرطة عني وال عن ابنتي
السبت  28مارس
 9:00صباحا
بعد مرور عدة ايام من أجراء أمل للعملية جاء االستاذ ماجد
لإلطمئنان عليها بعد ان تعافت تماما فقابل الطبيب مهيب وساله
عن أمل
صباح الخير يا د\ مهيب...كيف حال أمل اليوم؟
هي بخير ولو أنني لم أراها اليوم ولكني شاهدتها باالمس ووجدتها
أحسن من ذي قبل
أيمكنني رؤيتها؟
نعم تفضل معي
ويصل الدكتور لغرفة أمل بصحبة االستاذ ماجد ولم يجدها في
الغرفة...فيستعجب وينادي كل االطباء والممرضين الموجودين في

الطابق الرابع حيث غرفة أمل"هل شاهدتم الفتاة التي اجريت لها
العملية منذ اسبوع؟"والكل في صمت تام ورأسه في االرض...ثم
يغضب الدكتور مهيب"انصرفوا من وجهي"
ويأتي االستاذ ماجد في حالة ذهولعلى وجهه العجوز الشاحب"الم
يراها أحد؟"
ال يا استاذ اذهب انت األن وعندما نجدها سنخبرك
ليلة السبت
2:30بعد منتصف الليل
استيقظت امل من نومها بعد ان خلى الطابق من االطباء
والممرضين وقامت على اطراف اصابعها ذهبت لغرفة الممرضات
وارتدت رداء ممرضة وخرجت من السلم الخلفي للمستشفى على
اطراف اصابعها وبدأت تصول وتجول وعندما شاهدت االستاذ
ماجد ذات يوم بسيارته في نفس الشارع التي كانت فيه هربت إلى
شوارع مدينة السادس من اكتوبر وبالتحديد أمام مدينة المالهي
الكبيرة هناك وفي أثناء ما كانت تمارس عاداتها في النشل
والسرقة من المارة في الشارع وجدت اعالن كبير على بوابة
المالهي عن حفل أعياد الربيع ....فذهبت إلى عربة كانت تبيع
الكجك واشترت لها كحكة وجلست على الرصيف المقابل لمدينة
المالهي تأكل وتفكر"كيف أدخل الحفل؟سيكون زحام شديد في هذا
اليوم وساسرق الكثير وسأشاهد المطرب الذي أحبه"....
االثنين7ابريل
9:00صباحا
كان يوم أعياد الربيع والمتنزهات ومدينة المالهي مزدحمين
والحدائق مزينة بالورود واالشجار واالطفال التي تلعب وتمرح
وسطها وتسمع أغنية"الدنيا ربيع والجو بديع"للسندريلال سعاد
حسني...دخلت أمل متسللة بين المارة إلى مدينة المالهي وظلت
تسرق من الناس وتلعب وتمرح أكنها لم تسرق ولم تفعل شيء
حتى جاءت الساعة الرابعة موعد انظالق الحفلوالذي بدأ بفقرات

االطفال والمسابقات وفقرة الدي جي وكانت أخر فقرات الحفل في
الثامنة مساءا المطرب"حسام" حيث انه مطرب مغمور في
الخامسة والعشرين من عمره قصير القامة شعره اسود أكرت
وعينيه زرقاوتين
اقترب موعد ظهور المطرب حسام على المسرح وأمل تسلل بيم
المعجبين الملتفين حوله ودخلت للكواليس واقتربت منه وتسللت
إلى جيبه الخلفي وسرقت حافظته حيث تتمتع بخفة يد لم يلحظها
أحدحتى الحراس الملتفين حوله...وعندما جاء دوره على المسالح
صعد وقدم فقرتهعلى مدار ثالث ساعات وانتهى في الحادية
عشرليال ....وعندما ركب سيارته ليذهب لمنزله كان يريد بعض
النقود فأخذ يبحث عن حافظته لم يجدها في جيبه..وظل
يصرخ"..أين حافظتي؟هل وقعت مني داخل المالهي؟ودخل ليبحث
عنها فلم يجدها...ظل يصرخ أين المدير؟وأخذ الحراس في تفتيش
المكان فلم يجدوهاوغادر وهو يتوعد لمدينة المالهي ومديرها
اليوم التالي
2:30بعد منتصف الليل
رن جرس باب المنزل ففتح حسام فوجد فتاة حسناء في الثامنة
عشر من عمرها بفستان متسخ وممزق ورائحتها كريهة
غتعجب:من أنت؟
هل تخصك"وتمسك بالحافظة"؟
حسام في لهفة:نعم اين كانت"ويقلب في اوراقه الشخصية يطمئن
لوجودها ولم يجد النقود"....
كيف عرفتي عنواني؟
هل تحتاج سؤال؟
عندك حق....
اتتركني على الباب هكذا؟
تفضلي ...ماذا تشربي؟
أريد أن آكل...هل لديك طعام

تفضلي إلى المطبخ من هنا"ويفتح لها الثالجة ويخرج منها بعض
الطعام"...أتعلمي كان من الممكن ان ابلغ عنك الشرطة حاال بل
وأجعلهم يقبضوا عليكي متلبسة ولكن انا لم افعل ذلك وأيضا
ستكوني معي هنا في المنزل تطبخي لي وتنظفي لي المنزل...
خادمة؟
شيء مثل ذلك....
سمعا وطاعة...ودخل حسام يرتب لها غالفة لتنام فيها
صباح اليوم التالي
استيقظ حسام وايقظ امل لكي تحضر له الفطار وبعد ذلك أخذها
لمحل مالبس لتشتري بعض المالبس بدال من مالبسها الممزقة
التي ترتديها واستقال سيارته وذهبا لمحل المالبس الذي كان
بالصدفة المحل المشؤوم الذي سرقت منه الفستان الذي ترتديه
فعندما دخلت مع حسام المحل كان الحاج حامد هناك وعرفها
وأمسك بها وكاد أن يبلغ الشرطة وتدخل حسام النقاذ الموقف
ودفع ثمن الفستان وأخذ بعض المالبس له ولها ...وبعد ذلك وفي
طريق عودتهم للمنزل اوقف حسام السيارة عند محل خضراوات
وطيور واعطى امل نقود كي تشتري بعض الخضراوات والطيور
للغذاء وبعدها نزل ودخل لمحل الكترونيات ليشتري كاميرات
مراقبة صعيرة وجهاز توصيلها على الالب توب...وعاد حسام
وترك أمل في المنزل كي تطبخ وذهب لعمله ...دخلت امل للمطبخ
محتارة ماذا ستفعل بالفراخ والخضار فظلت تطبخهم كما تعرف
بالطبع ليس الطهي الجيد ألنها لم تدخل مطبخ على االطالق
ووضعت الخضراوات دون تنظيف وظلت على هذا الحال اربع او
خمس ساعات حتى عاد حسام من العمل فوجد أمل مازالت
بمالبسها المتسخة في المطبخ في حيرة كبيرة...فتركها ودخل
للحمام يركب الكاميرات واحدة وفي غرفة نومها واحدة وهي
محتارة وعندما شاهدها تبكي وشاهد المطبخأخذت تعتذر لحسام
على عدم معرفتها لطهي الفراخ والخضراوات:أسفة ال اعرف كيف
يكون الطهي

ال عليكي سنأكل خارج البيت...اجهزي ألخذك في المطعم الواقع
خلف المنزل...ولكن انتظري سأستعمل الحمام أوال ودخل ليتأكد من
تركيب الكاميرا وتسليطها عليها وتوصيلها عن طريق الالب ثوب
الخاص به
استعدت امل للخروج مع حسام فارتدت المالبس الجديدة وخرجت
معه دون ان تالحظ شيء
في نفس اليوم
10:00ليال
كان حسام يجلس ويتابع الفيلم االجنبي على قناة ام بي سي 2
وكانت أمل قد انتهت من كافة اعمال المنزل ويتضح عليها اللهفة
لمتابعة أحداث الفيلم ووقفت خلف حسام تتابع بشغف ...نادى
عليها "اجلسي يا أمل"وجلست بجانبه على االرض وقام وأحضر
لها كوب من الشاي ووضع فيه بعض الحبوب المنومة
11:00مساءا
شعرت أمل بالنعاس وكانت مرهقة من اعمال المنزل فدخلت
غرفتها بدلت مالبسها وأخلدت إلى النوم العميق من مفعول المنوم
التي ال تعرف عنه شيء
في الواحدة بعد منتصف الليل كان حسام يجلس وحده يتابع على
الالب توب ما تم التقاطه ألمل من كاميرا الحمام وكان ينقله على
اسطوانات مدمجة ويخبأها في مكان ال يعرفه سواه...وبعد ان
اطمأن لظبط الالب توب على ذر التسجيل وظبط كاميرا غرفتها
دخل حسام غرفة أمل على أطراف اصابعه دون ان تدري ونام
بجانبها في السرير فحاول ان يلمس جسدها واغتصبها دون ان
تدري وفعل ما فعله....واستيقظا من النوم في صباح اليوم التالي
وكأن شيء لم يكن
بعد مرور شهرين

استيقظت امل في فجر ذات يوم على آالم شديدة في معدتها ووقتها
لم يكن حسام في المنزل فكان يقوم بتصوير فيديو كليب ألغنية
جديدة من أغانيه ..فأخذت مسكن وأخذت تنظف المنزل وخاصة
غرفة مكتب حسام وبالصدفة عندما دخلت وبدأت تنظفها شاهدت
الالب توب مضبوط على كاميرا الغرفة...فأخذت تبكي وتتذكر ألم
معدتها ودخل حسام المنزل فوجدها أمام الالب توب وهي تنظر له
في ذهول وهو غتضب" ماهذا؟ماذا تفعلي هنا؟
أنظف المكتب
لماذا لم تخبريني وما الذي ايقظك في هذا الوقت المبكر؟
كنت أعاني من ألم في معدتي واستيقظت آلخذ مسكن...ولكن ما
الذي فعلته أنت؟
اتقوم بتصويري وانا عارية؟
نعم
وفاجأتها آالم معدته فأخذها حسام على الفور وذهب بها للطبيب
والذي أكد لها حملها في الشهر الثاني وتنظر لحسام في
ذهول"كيف ذلك؟من من؟"
انا لم افعل شيء تذكري من قابلتي وماذا فعل معك؟
انا لم اقابل أحد غيرك...ماذا فعلت بي؟
تسببت لي في هذا الحمل فأنت من دخلت غرفتي...وعليك اآلن ان
تتزوجني وتعترف بجنينك الذي في بطني وإال سأودعك السجن
اياكي وإذا تفوهتي بكلمة واحدة سأرفع المقاطع التي صورتها
على المواقع المختلفة وعلى اليوتيوب وستكون فضيحتك عالمية
انت جبان...استغليت ضعفي وقلة حيلتي وفقري أسوأ استغالل
...ماذا افعل اآلن؟"
ولماذا تقولي هكذا؟لماذا ال تقولي اني أحبك؟ أحب ضعفك وقلة
حيلتك وكل ما فيكي؟
أتسمي هذا حب؟أنت كاذب ...تقول هذا الكالم المعسول لكل واحدة
كي تكسب اغراضك الدنيئة ثم ترميها في الشارع

وفي صباح اليوم التالي استيقظت امل مبكرا وذهبت لغرفة حسام
وسرقت النقود من دوالب مالبسه واسرعت لمستشفى تتعلق
بالحمل والوالدة ودخلت على الطبيبزهي في قمة ثورتها
اريد أن أتخلص من الجنين في اسرع وقت
كيف يا ابنتي؟
ال اعرفبل تصرف انت...انت طبيب ...خلصني من الجنين بل من
حياتي كلها
وطلب منها الطبيب بشير بعض االشعة والتحاليل الالزمة الجراء
العملية وذهبت أمل لمعمل التحاليل داخل المستشفى وأجرت
التحاليل الالزمة وعادت للطبيب بشير في اليوم التالي ومعها
نتيجة التحاليل التي أثبتت خطورة إجراء العملية على حياتها
ولكنها أصرت بعد ان أخبرها الطبيب ونبهها بخطورة العملية على
حياتها ولكنها أصرت وأعطت الطبيب النقود المسروقة من دوالب
حسام وعادت للمنزل لتستعد للعملية ...فجمعت مالبسها في
حقيبتها وخرجت من البيت دون ان يدري حسام حيث كان نائما
وذهبت للمستشفى حيث استقبلها دكتور بشير وفتح لها غرفة
العمليات وأجرى لها العملية وفي أثناء ما كانت تجري أمل العملية
فاجأها هبوط في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب وكانت
حالتها حرجة فدخلت غرفة العناية المركزة يومين وبعدها توفيت
في اليوم الثالث للعملية
استيقظ حسام من نومه في الثانية عشر ظهرا وظل ينادي أمل كي
تحضر له االفطار وظل يبحث عنها في المنزل ودخل غرفتها
وجدها خالية حتى الدوالب ....ظل حسام يبحث عنها في اشارات
المرور وفي مدينة المالهي أيام حتى اتسخت مالبسه واطلق لحيته
وشاربه وظل يبحث عنها ويتفقد الوجوه النائمة على االرصفة
وظل شهرين على ذلك حتى قابله الدكتور بشير في مساء ذات يوم
وشاهده واستعجب:حسام؟ ما الذي اتى بك إلى هنا؟
ابحث عن الفتاة أمل...
أمل التي أتيت لي بها للعيادة منذ شهرين وكانت حامل منك؟
نعم هي...ال اعرف اين هي بحثت عنها في كل مكان ولم أجدها

ولم تجدها في الدنيا يا بني....
ماذا تقصد يا د\ بشير؟
توفيت وهي تجري عملية للتخلص من الجنين ونبهتها من
خطورتها ولكنها أصرت واعطتني خمسة آالف جنيه وفي أثناء
العملية اصيبت بهبوط في الدورة الدموية وتوقفت عضلة
القلبوظلت في العناية المركزة ليومين وفي الثالث فارقت الدنيا
كلها
عاد حسام لمنزله وظل حبيس جدران البيت لشهور حتى فقد عمله
ونقوده واصبح متشردا في الشوارع.....
تمت بحمد هللا

الماله
جريمة يف مدينة
ي
الجمعة  1مارس 2016
 9:00صباحا
وه تبلغ من العمر 9
استيقظت الطفلة جودي ي
االبتدائ يف احدى
سنوات وتدرس يف الصف الثالث
ي
ح العباسية حيث أنهم
المدارس الفرنسية يف ي
يسكنوا يف منطقة بعيدة يف مدينة نرص ...فذهبت
وه تجري
إىل والدها ووالدتها عىل مائدة االفطار ي
الخي يا والدي
عىل والدها فرحة وسعيدة:صباح ر
العزيز
الخي يا جودي كيف حالك؟
الوالد"صالح":صباح ر
بخي :أتذكر يا والدي ان اليوم هو
جودي ر
اخي يئ أين سنذهب هذا االسبوع؟
الجمعة...هيا ر
صالح:ال اعرف ولم افكر يف االمر برصاحة...هيا
ر
ح علينا
اقي
ي
الماله...منذ زمن لم أذخب
جودي :إذن هيا بنا إىل
ي
اليها

صالح:فكرة جيدة يا جودي ولكن اوال البد من تناول
الغداء مع جدتك يف ميل العائلة
ً
تطي فرحا من سعادتها
ذهبت جودي
وه ر
لغرفتها ي
بموافقة ابيها عىل ر
اقياحها بعد االنتهاء من االفطار
لتختار مالبسها المناسبة لتلك اليهة الشيقة
ر
وييكهم الوالد يستعدوا ويذهب آلداء صالة الجمعة
وهم يستعدوا للذهاب
وبعد انتهاء صالح من صالة الجمعة وذهب للميل
استعد هو اآلخر للذهاب لميل العائلة لتناول الغداء
فعندما ذهبت جودي مع والدها لميل العائلة التقت
هناك بعمها سامح واوالده وطلبت من ابيها أن
يصطحبهم معهم للماله بعد الغذاء وهنا ر
اقيح
ي
صالح عىل أخيه سامح بأن يذهب معه هو وأوالده
للماله
ي
اح ولكن البد أن أسأل االوالد
سامح :ال مانع يا ي
...وذهب لألوالد:ما رأيكم؟ االوالد:ال مانع هيا بنا
ً
7:00مساءا
ودعا سامح وصالح والدتهما وأخذا االوالد واستقلوا
الماله يف
سياراتهم وتوجهوا عىل الفور آلحدى مدن
ي
الكيى...فدخلت جودي مع اوالد عمها وهم
القاهرة ر
فرح" 8سنوات" وشهد"5سنوات"والطفل عبد
هللا"عامان ونصف" وعندما دخل سامح وأخيه
وعبي" اتفقوا عىل
واالوالد ومعهم زوجاتهم"شيماء
ر

الماله مع االوالد فهم
أنهم لم يستطعوا التجول يف
ي
مجهدين طوال النهار وجلسوا يف أحد الكافيهات
الماله وأعطاهم والدهم بعض النقود
داخل مدينة
ي
وظلوا يتجولوا بمفردهم ربي االلعاب ر
الت كانت
ي
ساعتي
شديدة الزحام يف هذا اليوم بالتحديد قرابة
ر
الصغي فاندهش
ثم عادوا إىل والداهم بدون عبد هللا
ر
االباء وزوجاتهم وقام سامح يسألهم يف دهشة
وبصوت مىل بالحزم والقوة "اين عبد هللا؟
جودي بصوت منكرس:ال اعرف يا عمو لقد تركناه
الصغي وكان يريد ان يركبها لكن
عند لعبة الطفطف
ر
ر
نفذت النقود فقلنا له ر
سنأئ بالنقود
ونحن
هنا
ابق
ي
من بابا وعمو
عاىل :وكيف رتيكوه وتذهبوا؟ لماذا لم
سامح بصوت ي
ر
يائ معكم؟ممكن ان يتم اختطافه؟
ي
ووقف االوالد صامتون ووجههم يف االرض من شدة
الخجل..وذهب سامح مع االوالد عند اللعبة ر
الت
ي
تركوا عندها الطفل عبد هللا وظل سامح ينظر يف
وجوه االطفال الذين يركبوا اللعبة فلن يجده وذهب
مرسعا إىل مسؤول التذاكر وسأله عن الطفل عبد هللا
فقال له أنه لم يرى طفل بمواصفاته...وأخذ سامح
وعبي
الماله ولم يجده
يذهب ويبحث يف كل أنحاء
ر
ي
وشيماء يف بكاء مستمر عىل ضياع الطفل عبد هللا

وبعد معاناة ساعة كاملة عادوا للكافيه وظال
يتناقشا...
أح
سامح:ماذا افعل يا
صالح؟دبرئ يا ي
ي
صالح :أنا آسف انه خطأي وخطا هؤالء الصغار
االوالد:
أسفي يا عمو
ر
صغي وحده هكذا؟
سامح :كيف رتيكوا طفل
ر
وصمت الجميع للحظات يفكروا ويتأملوا ويساعيدوا
ذاكرتهم ثم نهض سامح :سألجأ لغرفة التحكم
طفىل لعل يجده أحد ....وذهب لعامل
وسأبلغ عن
ي
غرفة التحكم:من فضلك اود االعالن عن اختفاء
طفىل
ي
عامل الغرفة :تفضل واعطاه الميكروفون
طفىل عبد هللا ويبلغ
مت
سامح:مساء ر
ي
الخي...تاه ي
عامان ونصف وشعره اسود مفلفل وعيناه عسليتان
تيشيت احمر وشورت رمادي
واسعتان ويرتدي
ر
اسود"كوتش" ارجو من
مخطط باالحمر وحذاء
ي
يجده ر
يأئ به عند الكافيه الواقع يف اول مدينة
ي
ً
خيا....
الماله بجانب البوابة وجزاكم هللا ر
ي
ً
 10:00ليال...
عاد سامح إىل الكافيه الذي اعلن عنه والكل يف ذهول
عبي وشيماء من البكاءوبعد
وصمت تام بعد أن هدأوا ر

نصف ساعة من هذا الصمت الرهيب دخل رجل
كبيالكافيه ومعه زوجته ومعهم طفل بنفس
ر
مواصفات عبد هللا ....وعندما سمع سامح"بابا"
التفت خلفه فوجده ابنه عبد هللا وأخذ سامح يجري
الكبي يقول
عىل الطفل ويحمله ويقبله والرجل
ر
لزوجته :من المؤكد هذا الطفل هو من يبحثوا
عنه...الزوجة :إذن هيا بنا
مختت
قلت ولكن اين كان
ر
سامح  :أشكركم من عميق ر ي
الماله ولم نجده
لقد بحثنا عنه يف كل أرجاء
ي
يبك ويقول بابا وسألته
الرجل  :كان تائه ربي االلعاب ي
عندما وجدته ما اسمك؟ففهمت من كالمه"عبد
هللا" والحظت مالبسه وجدتها كما وصفتها أنت
ودلوئ
وسألت الناس عن مكان الكافيه
ي
سامح :شكرا لك عىل طيبة قلبك..كيف أكافئك
شء معنا
؟تفضل لترسب ي
بت ولكن عليك أن تأخذ حذرك مرة
الرجل :شكرا يا
ي
ثانية ال يوجد أمان ف هذا الزمان ....ر
احيس من
ي
حوادث الخطف
سامح :العيب عىل هؤالء االغبياء فهم لم
يتعلمواكيفية تحمل المسؤولية وغادر الالجل
وزوجته وجلس سامح مع االوالد يف الكافيه
الماله؟
االوالد :ماذا سنفعل ؟ألن نكمل لعب يف
ي

سامح يف غضب :ال بل اتركوا عبد هللا فهو سيظل
مع
ي
ر
عبي :ما هذا انيك أوالدنا مرة ثانية يتجولوا
ر
بمفردهم؟ ألم تتعظ من الدرس؟ أنا سأذهب معهم
ولن اتركهم
عليك هؤالء كبار يمكنهم االعتماد عىل
سامح :ال
ي
انفسهم
عبي :ال سأذهب معهم....سامح  :إذن كلنا سنذهب
ر
ألئ أريد أن العب يف بعض االلعاب المخصصة
ي
للكبار
وقام سامح وصالح لدفع الحساب يف الكافيه ثم
خرجا مع االوالد وزوجاتهم إىل منطقة االلعاب وظال
يتجوال مع اطفالهم قرابة الساعة ر
حت بلغت الساعة
الماله تستعد لألغالق
الحادية عرسة وكانت مدينة
ي
وكل االلعاب قد أطفأت أنوارها ماعدا لعبة بيت
كبي ..ذهب صالح إلحضار
االشباح كان عليها زحام ر
التذاكر رليكبوا اللعبة ووصلت الحادية عرس والنصف
وكان دور العائلة الكريمة ودخلوا اللعبة وبعد نصف
وه مبسوطة وسعيدة ماعدا
ساعة خرجت العائلة ي
الطفلة "جودي " ر
الت تاهت وسط الزحام ولم يراها
ي
أحد وخرج كل من كان ف اللعبة ماعدا الطفلة ر
الت لم
ي
ي
تظهر رغم انقضاء الناس من امام اللعبة وأطفأت
أنوارها بالكامل

 12:00منتصف الليل
خرج االوالد كلهم مع عائلتهم الكريمة ووصلوا لبوابة
الماله الرئيسية وتركهم لك ر
يأئ بالسيارة فنظر
ي ي
ي
خلفه فوجد كل االوالد ماعدا جوديوظل يرصخ
أنت يا ر
ابنت...أين ر
بصوت عال "جودي ...ر
بنت" وظل
ي
ي
ي
الكل ينادي عىل جودي
سامح :مابك يا صالح؟
صالح :جاءوا كلهم ماعدا جودي
سامح :اليست كانت معنا يف بيت االشباح؟
صالح :نعم ولكن هل نسيناها بالداخل؟ أو داحل
اللعبة؟
من ناحية اخرى خرجت جودي بعد انتهاء اللعبة من
خلق ووجدت الطريق مظلم من حولها وظلت
باب
ي
بك وتنادي عندما وجدت نفسها وحيدة يف منطقة
ت ي
وه تبحث عن عائلتها ولم تجد
خالية من الناس ي
أحدإىل أن وجدها مسؤول تشغيل اللعبة وهو رجل
طويل ذو شعر اسود كثيف مفلفل وذقن سوداء
كبية وطويلةوشكله مخيف وظل يسألها:ما اسمك؟
ر
يسي بها
الطفلة"خائفة وترتعش" :جودي....وأخذ ر
ف طريق مظلم طويل خلف مدينة الماله ر
حت
ي
ي
وصل لميلهم المهجور يف آخر الشارع وكل هذا
وعائلتها تبحث عنها بال جدوى واألخ يسأل أخاه

:ماذا نفعل يا سامح؟سامح :ال اعرف يا
صالح....األحسن أن نبلغ الرسطة
صالح  :ولكن اعتقد أنهم ال يحققوا يف البالغ إال بعد
مرور  24ساعة
عبي :إذن ما الحل اآلن؟
ر
وف الصباح الباكر لكل حادث
سامح :هيا لمنازلنا ي
حديث
ر
شء
عنها
اعرف
ال
تائهة
وابنت
عبي :ال استطع النوم
ر
ي
ي
من ناحية اخرى اخذ الرجل الفتاة للميل ففتح الباب
وأدخل الطفلة فوجد زوجته وشقيقها وشقيقه
فدخل لزوجته يف الغرفة وسلمها الفتاه وقال لها:
اعتت بها ....مديحة"الزوجة"  :من تلك الفتاة؟
ي
بشي :فتاة تاهت من اهلها داخل لعبة"بيت
ر
الماله الواقعة يف اول الشارع
االشباح" يف مدينة
ي
وظلت تبحث عنهم ولم تجدهم
مديحة :الم تخف أن يبلغوا الرسطة عن ذلك؟
اطمأنت
تخاف
بشي :ال
ر
ي
ي
سألته :وماذا نفعل معها؟
اجابها :ر
حت اآلن ال اعرف ولكن"ويسحبها بعيدا عن
"عليك تخديرها بهذا
الفتاة" وي همس لها يف اذنها
ي
لك تضعها
ويعط لها زجاجة دواء
الدواء"
ر
صغية ي
ي
للفتاه
تسأله:كيف؟

وتجلش بجانبها
بشي :تضعيه لها يف كوب حليب
ر
ي
ر
حت ترسب الكوب بأكمله
تسأل يف اندهاش :ماذا ستفعل؟
تسأىل من
بشي :ال اعرف ولكن سأقول لك الحقا وال
ر
ي
االساس فقط نفذي االوامر ...وتدخل مديحة الغرفة
لتجد الطفلة غارقة يف بكاءها فتجلس وتحنو عليها"
حبيبت...أنا مثل والداك ...ر
ر
ستبق معنا هنا
تبك يا
ال ي
ي
ي
ر
...
تخاف"...وتخرج
ال
القريب
ف
اهلك
تجدي
حت
ي
ي
بشي واشقاؤهما
لتحرص لها كوب الحليب...فتسمع ر
يتحاورادون ان ياخذوا بالهم
بيبو :من تلك الفتاة؟
صغية تاهت من اهلها يف لعبة بيت
بشي :تلك فتاة
ر
ر
الماله
االشباح يف
ي
بجة:وماذا سنفعل معها؟
بيبو:ماذا لو نغتصبها؟
صغية
بشي :نغتصبها؟ أمجنون أنت؟ نغتصب فتاة
ر
ر
شء؟
ال تعرف ي
شء ولم تعلم
فه فتاة
ر
بيبو :نعم ي
صغية ال تدرك ي
ماذا نفعل بها...هيا نحن يف مكان مهجور وال أحد
سيشعر بنا
السبت
ً
 3:00صباحا

تدخل مديحة المطبخ لتحرص للفتاة كوب الحليب
للطفلة و تقول يف قرارة نفسها "حرام عليك يا
صغية عىل هذا"وبعد أن
بشي...منك هلل ...الفتاة
ر
ر
تأثي المخدرتقوم
ترسب الفتاة الحليب وتنام من ر
مديحة بخلع المالبس للفتاة وخرجت حيث اعطت
بشي الذهب ر
الت كانت ترتديه حيث كانت
لزوجها ر
ي
ترتدي خاتم من الذهب وسلسلة طويلة
كبيةوعندما شبت الطفلة
وفيها"ماشاء هللا" ر
بشي بعدما جردتها مديحة من
الحليب دخل العم ر
كبية بدا العم
مالبسها ولفتها يف قطعة قماش بيضاء ر
وه ال حول لها وال
ر
بشي ورفقاؤه ان يحوموا حولها ي
ليخق كل
اليئ وذهب شقيقه
قوة نائمة كالمالك ر
ي
الذهب ر
بشي
الت كانت ترتديه الفتاه ثم دخل العم ر
ي
بمساعدتهم ازاح عنها قطعة القماش وقاموا بعملية
االغتصاب
ً
 6:00صباحا
بعد انتهاء العصابة من عملية االغتصاب حملت
وه ملفوفة يف قطعة القماش عىل
العصابة الفتاة ي
الماله
اكتافهم وعادوا والقوها يف بيت االشباح يف
ي
هاربي قبل أن يشعر بهم أحد
غارقة يف دماءها وفروا
ر
يف هذا الوقت استيقظت والدة جودي يف ميعاد
ذهاب جودي للمدرسة وظلت تنادي عليها
"ابنت...أين ر
ر
تبك وذهبت لزوجها صالح
وظلت
؟
أنت
ي
ي
ي

وايقظته يف فزع ورعب شديدين فاستيقظ يف رعب
عبي" ماذا هناك؟ هل من جديد؟"
وظل يسأل ر
تبك :لماذا ننتظر اذهب وابلغ الرسطة عن
ر
وه ي
عبي ي
الواقعة
بالفعل استيقظ صالح وبدل مالبسه وذهب لقسم
الرسطة حيث استقبله الظابط الذي كان يف القسم
يف هذا الوقت"الرائد خ ريي"
الخي
صالح :صباح ر
خيا...تفضل بالجلوس
خيي:صباح النور ر
ر
صالح :أريد يقديم بالغ
خيا
خيي  :ر
ر
ر
طفلت  9سنوات
صالح :اقدم بالغ يفيد باختفاء
ي
واسمها"جودي" باالمس ليال عندما كنا يف مدينة
الماله بمنطقة السادس من اكتوبر
ي
خيي:
أيمكنت معرفة بعض
الرائد ر
ي
لخيي التفاصيل
التفاصيل؟...وجلس صالح
يحك ر
ي
للقصة باكملها واعط له اوصافها واوصاف مالبسها
وشعرها
خيي :هل معك صورة لها؟
ر
ر
ومع صورة
سائ لك
ي
صالح  :اآلن ال ولكن ي
خيي بجمع زمالؤه من رجال الرسطة
وقام الرائد ر
وأخيهم
الذين كانوا موجودين يف ذلك الوقت
ر
ً
الماله وبدأوا يف
بالقصة وذهبوا جميعا لمدينة
ي

تفقدها ولكنهم لم يتمكنوا من دخول لعبة"بيت
االشباح" ألن أبوابها كانت مغلقة وحارسها لم يكن
خيي لكل أفراد األمن الذين
موجود وذهب الرائد ر
كانوا موجودين يف تلك الليلة ولكنهم أكدوا أنهم لم
يعرفوا شيئا عن تلك الحادثة ولكنهم حكوا له عن
قصة اختفاء ابن عمها ر
والت حدثت قبل اختفاءها
ي
بساعات قليلة ولكن والده اعلن عن اختفائه يف غرفة
خيي بوالد
التحكم وتم العثور عليه فاتصل الرائد ر
الطفلة االستاذ صالح ليسأله"لماذا لم تبلغ وقتها يف
غرفة التحكم كما فعل أخيك مع ابنه؟" فأجاب" كان
مسؤول الغرفة وقتها قد أغلق الغرفة وذهب وقتها "
ً
وف الساعة الثامنة صباحا بينما كان يجلس صالح
ي
يتناول االفطار يف ميله مع زوجته رن جرس هاتفه
الشخص فأخذ يرد بلهفة ربما أخبار سارة عن ابنته
ي
التائهة فاذ بصوت غريب يرد عليه:الو ...استاذ
الخي...
صالح صباح ر
صالح :نعم انا
صغية كانت معك
الصوت المجهول :لديك فتاة
ر
الماله ...وكنتم تلعبوا يف بيت
باالمس يف مدينة
ي
االشباح يف آخر الليل وفجأة اختفت
ه؟تكلم...وتنهض والدتها يف
صالح :اتعرف أين ي
لهفة لسماع المكالمة

لك تأخذها البد أن
الصوت المجهول :ابنتك معنا ي
تدفع فدية قدرها مائة الف جنيه
صالح :من اين؟ أنا رجل بسيط ال املك هذا المبلغ
وال ر
حت اعرف ادبره...ماذا افعل؟
عبي  :ال تقلق سندبر المبلغ...
ر
عبي:ال تقلق إن هللا معنا
صالح  :من اين؟ ر
الصوت المجهول :سأتصل بك مرة أخرى لتحديد
موعد ومكان التسليم وأسلمك ابنتك وحذاري من
تبليغ الرسطة
بشي حيث
وكان الصوت المجهول هو صوت العم ر
قام بالقاء الهاتف يف سلة المهمالت يف الشارع
حت ال يراه أحد وال ر
المظلم ر
وبالتاىل ال
احد
عليه
يعي
ي
شء عنه وال عن الميل المهجورحيث قام
يعرف ي
بشي بتهديد صالح بقتل الفتاة إذا بلغ الرسطة
العم ر
...وذهب صالح بعد يومان من المكالمة وقد دبر
المبلغ المطلوب "بطلوع الروح" ر
حت يفدي بنته
الغلبانة وتفاجأصالح برصب نار من مصدر مجهول
ر
فيك الحقيبة بها النقود وهرب واتصل صالح بالرائد
خيي وسأله :ما آخر االخبار؟
ر
خيي :ال جديد
ر
صالح :هل دخلت لعبة بيت االشباح ر
الت كنا فيها
ي
تختق البنت مباشة؟
قبل أن
ي

خيي :ال ألنها كانت مغلقة وحارسها لم يصل بعد
ر
ً
ولكن أعدك سأذهب خصيصا مرة أخرى وأدخلها
الماله يف
واتفقدها وانتقل مرة أخرى لمدينة
ي
العاشة من صباح نفس اليوم ودخل مباشة للعبة
خيي
بيت االشباح بعد أن جاء الحارس وبدأ الرائد ر
يحقق معه حول الواقعة ثم بدأ يدخل وفتح
الكشاف الخاص به وبدأ يتفقد اللعبة وعندما كان
يتجول داخل ارجاء اللعبة اصطدمت قدماه بجسم
غريب ف االول اعتقده شبح من ضمن االشباح ر
فيكه
ي
وذهب يستكمل جولته وعندما ابتعد سمع صوتا
"الحقوئ ...اين انا...
خافتا يصدر من تحت قدميه
ي
خيي لمصدر الصوت
انقذوئ"فعاد اليه الرائد ر
ي
وكشف الغطاء االبيض بعدما وجده يتحرك ووجد
صغية بريئة ولكن وجدها عارية وغارقة
وجه لفتاة
ر
يف دماءها وفهم االمر وطلب لها االسعاف عىل الفور
ر
الت جاءت ونقلتها مرسعة إىل المستشق الواقعة
ي
خيي بوالد
خلف مدينة
الماله وعىل الفور اتصل ر
ي
صغية ملفوفة يف
وأخيه بأنه وجد طفىل
الطفلة
ر
ر
الكثي من الدماء وتم نقلها
كبي وعليه
ر
غطاء ابيض ر
لخيي مدينة
للمستشق...وهنا ذهب صالح ر
وه
الماله ووالدتها حيث رأوا سيارة االسعاف ي
ي
تصطحب الطفلة للمستشق ودخلوا خلف الطفلة
ليتعرفوا عليها ما إذا كانت ابنتهم أم الوظلت والدتها

عبي ترصخ طالبة بااللحاق بهذا الذئب البرسي و
ر
اعدامه ...واوقفهما الطبيب المعالج عند باب غرفة
العمليات وطلب منهم االنتظار لبعض الوقت
ً
 12:00ظهرا
خرج الطبيب المعالج من غرفة العمليات فأشع اليه
متلهفي
والدا الطفلة
ر
صالح :ما األخبار يا دكتور ؟
ر
البنت؟
عبي :طمننا ما حدث
ر
ي
خطية ...نحن فعلنا
الطبيب وائل :طفلتكم يف حالة
ر
ر
والباف عىل هللا وعليكم يف انتظار
كل ما يف وسعنا
ي
خي
مرور ال 48ساعة القادمة عىل ر
ر
البنت؟
عبي :لماذا ما الذي حدث
ر
ي
د.وائل :لألسف تعرضت لحادث اغتصاب شديد
اللهجة ونحن استطعنا ننقذ ما يمكن انقاذه
تبك عىل ما حدث البنتها وراحت
وظلت مدام ر
عبي ي
خيي تروي له ما
تشكر الطبيب وراحت للظابط ر
خيي الدكتور
سمعته من الطبيب ...وقابل الرائد ر
يمكنت التحدث معها األن؟
وسأله :هل
ي
د .وائل :ليس اآلن عىل االطالق
خيي :ر
مت استطع ذلك ؟محتاج أن أسمع منها
ر
بعض التفاصيل ر
الت توضح يىل بعض االمور
ي
ر
وائل :بعد ايام ر
حت تستطع اسيداد عافيتها تماما
واللي مراعاة
والبد أن تتعامل معها بمنته الرفق ر

خيي
لحالتها النفسية ...وودع االستاذ صالح والرائد ر
كي الطفلة بعد خروجها من غرفة
الطبيب تار ر
تبك عىل حال
وه مازالت ي
العمليات مع والدتها ي
ابنتها
ً
االثني … 8.صباحا
ر
ذهب االستاذ صالح ومعه الرائد خ ريي وتحدثا مع
د\وائل وتعرفا عىل أخر تطورات عالجها واستأذن
خيي يف أن يتحدث مع الطفلة ووافق الطبيب
ر
باللي والرفق مراعاة لحالتها
برسط أن يتعامل معها ر
خيي ودخال للطفلة وكان
النفسية وأخذ صالح ر
خيي معه لعبة للطفلة المسكينة
ر
الخي عليكم
خيي :صباح ر
ر
عبي :صباح النور...وجودي منكمشة يف شيرها
ر
خائفة صامتة ال تتحدث
خيي :كيفك يا حلوة؟ماأخبارك؟ واعطاها اللعبة
ر
ر
الت القتها عىل الرسير بال اهتمام وتدخل والدها":ال
ي
معك ويأخذ
خيي طيب وسيتحدث
تخاف عمو ر
ي
ي
منك اوصاف الرجل الذي أخذك مننا يك يمسكه
الصغية خائفة يف شيرها ال
ويعاقبه"والبنت
ر
تتحدث
خيي ولكنه ليس بيدي ...لقد
صالح  :أنا آسف يا ر
رأيتها بعينك....

ر
خيي :اعرف واقدر...
وسآئ مرة أخرى عندما
ر
ي
تستعيد عافيتها وتتحسن حالتها النفسية
صالح :يف انتظارك وقتما تشاء
ً
خيي وغادر المستشق عائدا لمدينة
وعندما تركهم ر
مرتكت الحادث كما كان
الماله مرة أخرى ليضبط
ي
ري
يتوقع وصل إىل لعبة "بيت االشباح" مرة أخرى
وكانت خالية يف هذا الوقت من االطفال والناس
وظل يبحث ف اركان اللعبة ر
حت اكتشف الباب
ي
وف
الخلق للعبة واكتشف الطريق المظلم المهجور ي
ي
بشي
آخره الميل المهجور الذي يسكن فيه العم ر
سيه يف الطريق وجد سلة
وزوجته واشقائهما وأثناء ر
بشي مع
المهمالت ووجد الهاتف الذي تحدث منه ر
خيي الهاتف واتصل به من هاتفه
صالح ...فأخذ ر
الشخص..فوجد الهاتف يرن ...فاتصل من الهاتف
ي
بهاتفه فاكتشف رقم هذا الهاتف ...وبعد ذلك فتح
خيي الهاتف المجهول ووجد رقم مكرر عليه
الرائد ر
ر
أكي من مرة اتصال فاتصل به وفجأة وجد هذا
الصوت يعرفه
مع؟
ر
خيي :الو من ي
صالح  :انا صالح ...من أنت"وظن انه الصوت
المجهول"
خيي....البد
خيي :صالح ؟ هذا رقمك؟ ال تخف أنا ر
ر
أن اراك ضوري...
قابلت يف شكة االتصاالت
ي

خيي الهاتف ومعه صالح وتقابال يف شكة
وأخذ ر
ً
ر
الت
االتصاالت وطلب منها أوال تفري غ المكالمات ي
عىل الهاتف والكشف عن اسم وعنوان هذا المجهول
التاىل استدعت شكة االتصاالت
وف صباح اليوم
ي
ي
خيي والذي طلب صالح وأخذه معه واستمعوا لكل
ر
مكالمات الهاتف ومكالمة الفدية واالتفاق الذي دار
ربي صالح والمجهول وبعدها سأله الظابط بلهجة
التخي يئ بذلك؟"
قاسية "لماذا
ر
هددئ بقتل البنت
صالح :كنت خائف ألنه
ي
تخي يئ من دون أن يعرف
خيي :كان البد أن ر
ر
صالح :اعتذر عن ذلك ولكن هذه ر
ابنت الوحيدة
ي
خيي :أنا مقدر...ال عليك كلفت شكة االتصاالت
ر
بالبحث عن اسم وعنوان هذا الرجل
الخميس  5مارس
 6:30مساءا
خيي بصالح وصوته به رنية حزن وألم
اتصل ر
صالح"بنية بها خيبة امل"
الخي استاذ
ر
خيي :مساء ر
ر
خيي
خي يا ر
صالح:مساء النور ر
خيي :ألسف بعدما ر
عيت عىل اسم وعنوان هذا
ر
الشخص ذهبت ألقتحم المكان واقبض عليه
شء
فوجدناه هرب ووجدنا الميل ي
خاىل تماما من اي ي
وال آثار لتلك الجريمة
صالح :ما الحل؟ البد أن أطمأن ر
ابنت ووالدتها
ي

خيي :حاول الكذب عليهم وطمأنهم أننا وجدناه
ر
ر
ناحيت سأقيد
وقبضنا عليه وجاري محاكمته ومن
ي
وسع
القضية ضد مجهول...انا آسف هذا كل ما يف
ي
خيي عىل حسن التعاون والمعاملة
وشكر صالح ر
وخرج متجها للمستشق وعندما وصل لغرفة ابنته
وجدها مازالت صامتة منكمشة ووالدتها تتعجب
وهب تجلس بجانبها يف الرسير فحاول والدها أن
يتقرب منها ويحتضنها فيجدها تخاف منه وتبتعد
عنه وهو يتعجب من ترصفاتها
صالح :حمدهلل عىل سالمتك
وه
والبنت خائفة منكمشة تخاف منه وتبتعد عنه ي
صامتة ال تتحدث
ر
نت؟انا والدك ر
صالح :ما بك يا اب ر
وحيدئ
وانت
ي
ي
ي
..ويوجه الكالم لوالدتها ما بها؟
وه عىل ذلك الحال
تبك :منذ أن فاقت ي
والدتها ي
صامتة ال تتحرك وال تنطق
يستشيه
وهنا استدىع والدها الطبيب المعالج وأخذ
ر
ف الحالة ر
الت وصلت اليها ابنته ورد الطبيب :بهذا
ي
ي
ً
نفش لمعالجتها نفسيا لتعود
نحن يف حاجة لطبيب
ي
لحالتها الطبيعية وحياتها مرة أخرى
صالح :من اين ر
نأئ به؟
ي
د\وائل :ال عليك سنوفره لك نحن
صالح  :والتكاليف

الطبيب:سيكون ضمن تكاليف المستشق
الخميس  12مارس
ً
 10:30صباحا
استيقظ صالح من نومه وتناول افطاره وذهب
النفش البنته ودخل عىل
سي العالج
ليطمي عىل ر
ي
بائ ...ووالدتها
ابنته الغرفة وجدها تبتسم له وتناديه ر ي
النفش حيث قامت
مبتهجة من نتيجة العالج
ي
بخي مفرح عن ابنتهما
واستقبلت زوجها ر
خي مفرح..ابنتنا تحسنت وستعود
عبي :لدي ر
ر
لحالتها الطبيعية ومذاكرتها ولكن ليس بشكل كامل
بل يمكننا الخروج من المستشق
صالح:فعال؟
عبي :فعال سنخرج
ر
صالح :إذن ماذا سننتظر ...هيا بنا سأذهب لدفع
ً
الحساب ونغادر لبيتنا فورا سيفرح عمها وأوالد عمها
الخي وعىل الفور ذهب صالح لدفع الحساب
بهذا ر
الخي السار وخرجت جودي
واتصل بسامح
ليخيه ر
ر
من المستشق وعادت للميل واستكملت عالجها مع
طبيبها المعالج
سبتمي
الجمعة  ً 7ر
 9:00صباحا

أئ
جودي :لقد اشتقت للخروج يا ر ي
والدها:
الماله؟
ستقوىل
ثائ يا جودي
ي
ي
ي
ر
جودي:
وحيائ عندك يا والدي ….هيا بنا نخرج لقد
ي
مللت من البيت
كثيا
والدها :ال يا جودي فأنا أخاف
عليك ر
ي
وظلت تبك وتبك ر
وتي رح والدها يف أن تخرج وتمرح
ي
ي
وتلعب مع االطفال يف مكان ما ...
أبيها "يشفق عليها" :
اوقق البكاء...سنذهب جميعا
ي
لحديقة الحيوان...ومعنا عمو سامح واالوالد
ً
 1:30ظهرا
تأهب الكل وذهبوا لحديقة الحيوان بالسيارة وهناك
اتفقوا عىل أن رييكوا االطفال يتجولوا بمعرفتهم حول
الحيوانات ويستكشفوا الحديقة وهنا تنهض سارة
وعبي" ر
اتيكوهم يتحولوا بمفردهم مرة أخرى؟ ألم
ر
تخافوا عليهم
صالح :هنا الحديقة أمان …ال تقلقوا ليست مثل
الماله
ي
سامح:بالفعل الحديقة هنا أمان وهناك الرجال
الحراس عىل الحيوانات يف كل مكان
ويذهب جميع االوالد ليتجولوا ربي اقفاص
الحيوانات ليقفوا عند قص القرود ويبدأوا ينترسوا
بشي موجود
حول القفص … يف ذلك الوقت كان العم ر

وسط الزحام عند قفص األسود الذي ذهب عنده
االطفال بعدما شاهدوا القرود …وتسلل من ربي
الناس وخطف"شهد" ابنة االستاذ سامح وظل
االطفال يرصخوا عندما نظروا ولم يجدوا شهد تقف
وف كل
معهم …وظلوا يبحثوا عنها يف بيت االسود ي
ناحية يف الحديقة
 4:00عرصا
أنذر االحراس الناس بميعاد انتهاء زيارة الحديقة
فالكل خرج من الحديقة وخرج االخوان سامح
وصالح ومعهم كل االوالد ماعدا شهد ر
الت لم
ي
بخيي الذي
يجدوها يف الحديقة واتصل صالح ر
بشي
وصل اليهم عىل باب الحديقة وقد هرب العم ر
الماله
ومعه شهد عىل ميله المظلم خلف مدينة
ي

الكرش
حبيسة
ي
 15يوليو2017
 1:00منتصف الليل
أمية تجلس وحدها يف غرفتها بعد
بينما كانت ر
العرئ مع والدها االستاذ
االنتهاء من مشاهدة الفيلم
ري
فودة الذي خرج معاش من عمله كموظف يف وزارة
ر
اليبية والتعليم وكانت معهما والدتها الحاجة روحية
ر
الت اكتفت أن تكون ربة ميل ....ظلت وحدها تنظر
ي
الخاىل من المارة والسيارات
من الشباك عىل الشارع
ي
وظلت تتأمل ر
الذك فأمسكت به
هاتفها
وجدت
حت
ي
ودخلت عىل صفحتها الشخصية عىل الفيس بوك
فرأت رسالة من شخص ينتظرها ليتحدث معها عىل
الشات الخاص بها
هاي
هاي ...كيف حالك

انا الدكتور عماد أشف ...من القاهرة وتحديدا من
مدينة نرص
أمية وعمري  36سنة وأعمل
أهال وسهال...أنا ر
كمديرة للعالقات العامة يف إحدى شكات االتصاالت
وأنت...
أنا طبيب أمراض القلب يف مستشق خاص يف مدينة
ر
عيادئ الخاصة وأعمل يف مستشق آخر
وىل
نرص ي
ي
الغي قادرين بأجر رمزي
يعالج ر
ترسفنا يا دكتور عماد....وهل أنت مرتبط؟
أمية الرد عىل سؤالها ولكن صمت الدكتور
وانتظرت ر
أمية
عماد يفكر يف قرارة نفسه لمدة ثوان ثم وجدت ر
الرد"أنا أعزب ر
وأنت؟"
ي
وأنا مازلت آنسة ولم يسبق يىل االرتباط
أمية وعماد يتبادال الحديث ر
حت أصبحت
وظال ر
الثالثة والنصف صباحا ولم ر
يبق سوى نصف ساعة
عىل آذان الفجر
أمية ف اندهاش:الساعة الثالثة والنصف ولم ر
يبق
ر ي
ائ
ر
الكثي عىل آذان الفجر ...أنا البد أن أنام قبل أن ير ي
أئ فهو يستيقظ لصالة الفجر يف المسجد الواقع
ري
خلف البيت
تباىل ...
خي ...موعدنا غدا ال
تصبح عىل ر
ي
عماد:ال ي
تنش
ي
أمية هاتفها ونامت قبل أن يراها أبيها
وأغلقت ر

التاىل رن جرس الهاتف الساعة
يف صباح اليوم
ي
السابعة واستيقظ الكل من نومه ر
أمية
حت ر
وه يف شدة التعب من سهر الفجر عىل
استيقظت ي
الهاتف لتذهب لعملها الذي يبدأ يف التاسعة من
أمية يف
صباح كل يوم وسأل الحاج فودة ر
اندهاش:لماذا كانت الغرفة مضاءة
ر
عي الفيس بوك
أمية :كنت أتحدث مع
زميلت ر
ر
ي
بخصوص العمل
الحاج فودة :ولما السهر طالما ستتقابال يف الرسكة
أمية :
تحضيات مسبقة الجتماع مع مدير الرسكة
ر
ر
لمناقشة تطورات العمل يف الرسكة واآلن استأذن
وصلت سيارة الرسكة وعندما اعود سيكون هناك
كالم آخر ...ر
وتيكهم وتذهب
 5:00مساء
أمية لميلها بعد االنتهاء من عملها ودخلت
عادت ر
عىل غرفتها وبدلت مالبسها وارتدت بيجامتها
الحمراء اللون ودخلت عىل المطبخ لتكتشف مالمح
الغداء فوجدتهم قد أكلوا ووجدت طاجن أرز معمر
ر
بالزعي وطبق سلطة خرصاء ..
وصينية فراخ محمرة
صغي فيه
أمية صينية أخذت عليها طبق
ر
أحرصت ر
صغي به "رب ع صدر
قطعة من االرز المعمر وطبق
ر
صغي به سلطة خرصاءولقمة
فراخ" وطبق غويط
ر
عيش أسمر وأخذت اآلكل وذهبت لغرفتها أكلت

وه تأكل ووجدت
وجبتها وظلت تتابع الفيس بوك ي
رسالة من الدكتور عماد "أنتظرك يف المساء" و
ً
أجابته برسالة"وأنا أيضا" وأغلقت الهاتف وانتهت
من وجبتها ونامت لمدة ارب ع ساعات
التاىل بعدما
وف الواحدة من بعد منتصف ليل اليوم
ي
ي
أمية وأغلقت ضوء
دخل الكل إىل النوم دخلت ر
الغرفة وأمسكت بالهاتف وفتحت الفيس بوك يف
لهفة ووجدته يف انتظارها:أهال وسهال...اشتقت
اليك
أمية :وانا أيضا
ر
عماد:كيفك
أمية :الجمد هلل وانت؟
ر
عماد :الحمد هلل عىل ما يرام ..كان يوم مرهق للغاية
ولكنه انته نهاية سعيدة
أمية :لماذا لم أر لك صور عىل الصفحة
ر
عماد :ال أحب أن يراها سواك ر
وأنت؟
ي
أمية :أخش من وضعها عىل مواقع التواصل
ر
اك...أيمكننا نتقابل
عماد :وكيف ار ي
أعطيت رقم الواتساب
أمية :ال يصح االتفاق هنا
ر
ي
الخاص بك ونتحدث عليه أحسن
أخذت الرقم وسجلته عىل الفور وبدأوا ينتقلوا عىل
أمية استأذنته ف النوم مبكرا ر
حت
الواتساب ولكن ر
ي
تلحق بعملها يف الصباح الباكر....وعىل هذا الحال

أسبوع كامل ر
حت تواعدا أن يتقابال يوم الخميس يف
كافيه "جوستو" يف مدينة نرص
الخميس  21يوليو
 5:00مساءا وصوت آذان المغرب
أمية بعد انتهاء عملها يف شكة االتصاالت
خرجت ر
كبتي و
متأنقة ترتدي بنطلون جييمفتوح عند الر ر
بلوزة حمراء وجاكيت مفتوح وتبادلت بعض
االحاديث مع زمالؤها ر
حت وصلت لسيارتها
ر
ال"االنيا"زرقاء اللون واستقلتها وذهبت إىل الكافيه
كرسيي
...دخلته ووجدت منضدة خالية بها
ر
حية وقلق ر
حت
فجلست عليها منتظرة عماد يف ر
دخل عليها رجل أبيض وسيم ذو عينان عسليتان
كحىل
وشعر ناعم اسود يرتدي بنطلون قماش
ي
البت ...وعندما وصل لباب
وقميص من الكاروهات ي
الكافيه انتبه لدبلة الزواج ر
الت يرتديها يف اصبعه
ي
الشمال فخلعها من اصبعه عىل الفور ووضعها يف
الخلق ...ودخل وجد فتاة تجلس
جيب البنطلون
ي
وحيدة تنظر يف ساعت محمولها بقلق وتوتر..قام
الكرش أمامها وتبادال الحديق
بتحيتها وجلس يف
ي
أمية خاللهما
ساعتي
وظلت معه
كاملي لم تشعر ر
ر
ر
وه تنظر يف الموبايل
بالوقت مع عماد واندهشت ي

وجدتها السابعة مساءا وقامت مرسعة
واستأذنته:تأخرت والبد أن أذهب للبيت
 7:30مساءا
أمية باب الميل لتجد والدتها أمامها
تفتح ر
أين ر
التأخي؟
كنت؟ ما كل هذا
ر
ي
أخيونا ظان هناك اجتماع طارئ مع
أم  ....ر
أسفة يا ي
رؤساء الرسكة
عي الهاتف المحمول ؟ماذا يفعل
يت ر
ولماذا لم ر
تخي ي
هذا الجهاز
التحضيات قبل االجتماع ومنعونا
كانت هناك بعض
ر
عي الموبايل...أين الحاج؟
نتحدث ر
تأكىل؟
يف غرفته...الن
ي
ال أكلنا يف الرسكة" وقد تناولت الغداء مع عماد يف
الكافيه"
أمية وبدلت مالبسها واستغرقت يف نومها
دخلت ر
ر
حت الساعة الثانية عرس منتصف الليل فاستيقظت
عىل رنة المحمول حيث كانت رسالة"واتساب"
:
إليك
اشتقت ي
ً
انا أيضا
أين ر
كنت؟
ي
كنت نائمة...كان يوم مرهق جدا يف العمل
وهكذا ر
حت الثالثة فجرا وهم يتحدثا تارة كتابة وتارة
صوت ر
أمية بوالدها يستيقظ لصالة
حت تفاجأت ر

الفجر فأغلقا الهاتف مرسعة واتجهت إىل النوم شيعا
ر
حت ال يراها والدها وطلب منها قبل أن تنام وقد
طلب منها عماد قبل ان تغلق الهاتف وعد بلقاء آخر
ه...فوعدته
يف نفس المكان او آخر حسب ما ترغب ي
بلقاء يف حديقة االسماك الجمعة القادمة
الجمعة  28يوليو
9:00صباحا
استيقظ عماد من نومه تأهب للخروج لصالة
الجمعة خلف ميله الذي تزوج فيه سارة زوجته
الت ال يعرف عنها أحد ر
االوىل ر
حت اآلن ألنها حبيسة
ي
كرش متحرك منذ خمسة سنوات بعد أن تعرضت
ي
سي
لحادت ر
انته عماد من صالته وذهب لحديقة االسماك
ي
بسيارته "الكيا بيكانتو" الرمادي اللون و قص اليوم
ً
معا حيث تناوال وجبة"الصميت والجبنة" زبعدها "
عصي"اليمون" وفجأة وهما
اآليس كريم" وتناوال
ر
يجلسا عىل أريكة يف منتصف الحديقة قال عماد"
ر
أمية"
أتي
وجيت يا ر
ي
بتفكيها خمس دقائق
أمية وشدت
ر
اندهشت ر
ر
حيائ
ه أجمل مفاجأة يف
ي
"برصي ح العبارة تلك ي
للتفكي وعرض الموضوع
ولكت أحتاج بعض الوقت
ر
ي
عىل والدي"
الصي"
عماد"سأنتظرك بفروغ
ر

أمية
وف صباح اليوم
التاىل دخل الحاج فودة عىل ر
ي
ي
وأمرها أن تأخذ أجازة من عملها لقضاء أجازة الصيف
يف مدينة مرش مطروح فذهبت وأخذت أجازة من
عملها وحزمت حقيبتها وسافرت مع والديها لمرش
مطروح
الجمعة  15أغسطس
 3:00عرصا
أمية مع والدهل ووالدتها من مرش مطروح
عادت ر
ودخلت غرفتها وفتحت هاتفها المحمول وجدت
عدة رسائل من عماد "أين ر
اليك"....
اشتقت
؟
أنت
ي
ي
فهاتفته وفهمته أنها اضطرت للسفر وكانت هناك
ظروف عائلية سأهاتفك ليال يف موعدنا
أمية ر
حت ذهب الكل للنوم ودخلت غرفتها
وانتظرت ر
قأمشكت بهاتفها وفتحت الواتس اب وكتبت"
موافقة يا عماد"
ووجدت عماد يتصل بها وهو يف قمة الفرح"انا سعيد
جدا ...ر
يمكنت أن اقابل والدك؟"
مت
ي
أمية"عندما أفاتحه يف الموضوع واراه موافقا
ر
سأخيك
ر
عماد"وانا يف انتظارك"
التاىل بعد أن عادت من
وف الخامسة من مساء اليوم
ي
ي
عملها دخلت كالمعتاد أخذت جمامها وأكلت ثم

توجهت لوالدها الذي كان يتابع نرسة االخبار يف
التلفاز
الخي يا والدي
مساء ر
أمية ..كيف حالك
اهال ر
عىل ما يرام والحمدهلل
خيا ...ر
مع
االخبار
متابعة
ادي
تعت
لم
انت
ر
ي
ي
فعال عندي موضوع مهم ...يف ضي ح العبارة جئت
ر
لخطبت منك
ألخيك أن هناك من يريد التقدم
ر
ي
من هذا؟
دكتور قلب ...تعرفت عليه وأعجبنا ببعض وارتاح له
تحك
أمية التلفاز وتبدأ
أمية؟....وهنا تغلق ر
من يا ر
ي
عي
له...اسمه الدكتور عماد...طبيب قلب يبلغ ارب ر
وف ضي ح العبارة كنا
سنة وانا أحببته وتعلقت به ي
عمىل يف الرسكة ...خرجت
نتقابل أثناء وبعد انتهاء
ي
والدتها من الغرفة مندهشة "كيف يحدث كل هذا
دون ان اعرف؟"
سأخيك ولكن لم أجد الوقت
أمية" ال كنت
ر
ر
ر
لخطبت"
المناسب وهو متعجل
ي
أمية كالمها عنه وعن طيبته وأخالقه
واستكملت ر
الحميدة وكيف ناجح ومحبوب يف أماكن عمله
يف نفس اليوم
 11:00مساءا

لمية عقب تناوله العشاء يف
دخل الحاج فودة ر
وأخيها أنه موافق وأنه ينتظره الخميس
غرفتها
ر
المقبل يك يقابله ويتعرف عليه عقب صالة المغرب
الخميس  10اغسطس
 5:00مساءا وآذان المغرب يف كل مكان
ارتدى الدكتور عماد بدلته الزرقاء وقميص ابيض
ورابطة عنق زرقاء وب ها نقط بيضاء وتأنق وركب
أمية وكل هذا وسارة يف
سيارته وذهب لمقابلة والد ر
بيتها عىل كرسيها المتحرك لم تدري بأي ش...فقال
لها عماد أنه ذاهب لعيادته وسألته "لماذا ترتدي
اليوم هكذا"
عماد"أنا عىل موعد مع وزير الصحة"...وودعها
وذهب بسيارته لبيت سارة الواقع يف شارع مصطق
أمية وجلس
النحاس يف مدينة نرص واستقبله والد ر
أمية ...واتفق أن تكون
معه وأخذ يفاتحه يف موضوع ر
الخطبة االسبوع القادم والزواج بعد خمسة اشهر يك
يكون عش الزوجية جاهز من كافة االشياء
ومر اسبوع وتمت الخطبة يف سالم دون أن تدري
أمية أنه ر
ميوج من زوجة أخرى .....
ر
ديسمي 2017
الثالثاء 18
ر
 11:00مساء

كانت سارة زوجة الدكتور عماد جالسة يف ركن
الغرفة عىل كرسيها المتحرك ننابع احدى
المسلسالت عىل التليفزيون يف غرفة الجلوس بينما
كان عماد مشغول يف عمله يف غرفة المكتب من
ناحية وترتيبات الزواج الجديد من ناحية أخرىوعندما
كوبي من
شء ذهب للمطبخ وأحرص ر
انته من كل ي
وه تتابع
النسكافيه مع ر
اللي ودخل بهم عىل سارة ي
المسلسل وأعطاها كوب النسكافيه الذي فعله لها
كما تحب ووضع كوبه عىل المنضدة وجلس عىل
الكنبة المواجهة للتليفزيون متظاهرا انه يشاركها
متابعة المسلسل وووضع عىل جبينها قبلة باردة
خالية من المشاعر واالحاسيس ثم سألها ربيوده
:كيف حالك؟
تمام...الحمدهلل
هل تأخذي ادويتك بانتظام؟
تباىل ...اطمأن
ال ي
وضمت لدقائق متظاهرا متابعة المسلسل معها
يحتش النسكافيه ثم
ووجهه ناحية التلفاز وأخذ
ي
طت يف شم الشيخ
استدار تجاهها فجأة:هناك مؤتمر ر ي
عن امراض القلب وانا مدعو فيه وسيبدأ يف الغد
ويستمر عرس ايام
وكيف ستذهب؟
بالطائرة

هل حجزت التذاكر
سأتسلمها يف المطار قبيل السفر مباشة
ر
مت يكون السفر؟
يف تمام الخامسة غذا
هل تحتاج أن أذهب معك للمطار؟
ال أبدا ر
ر
معك
ء
ش
احتاجت
واذا
بيتك
ف
وارتاح
ابق
ي ي
ي
ي ي
ي
لك كل احتياجاتك
ليلت ي
احمد ابننا ر ي
التاىل استيقظ عماد وظل يلملم
وف صباح اليوم
ي
ي
مالبسه يف حقيبته وكل ما يلزمه يف ميله وحياته
الجديدة ر
الت سيبداها مع عروسه يف احد منتجعات
ي
ر
التجمع الخامس يف القااهرة الجديدة حت جاء موعد
أمية تستعد
الزفاف يف الخميس 20
ديسميوظلت ر
ر
تغت
لذلك اليوم يف حالة من النشوة والسعادة ي
وه ي
وترقص حيث وصلت يف صباخ يوم الزفاف لفندق
الماكيي
ح دبليو ماريوت يف الثانية عرس ظهرا تبعها
ر
ر ي
والكوافي وأخذت تعلق فستانها يف الجناح
ر
المخصص لها يف الفندق وتوالت االستعدادات
ألمية ر
حت الساعة الخامسة مساءا لحظة وصول
ر
عماد ألخذها لجلسة التصوير المعتادة لكل عريس
وعروسه وكان عماد يف كامل أناقته عريسا لم يسبق
له الزواج من قل ويذهب لعروسه وهو خائف رييقب
ما سيحدث بعد الزواج لعروسه عندما تعرف بزواج
عماد من أخرى وانجابه شاب يف مرحلة المراهقةوبدأ

مراسم الزفاف يف تمام التاسعة بعقد القران واستمر
ر
التاىل وطار
اليوم
صباح
من
االوىل
الساعات
حت
ي
بيومي مع عروسه عىل العواصم االوروبية
بعدها
ر
لقضاء شهر العسل
الثاىل عاد عماد من شهر العسل إىل
وف االسبوع
ي
ي
بيتهما الجديد يف أحد المنتجعات يف القاهرة
الجديدة
وبينما كانت سارة جالسة يف ركنها المفضل عىل
كرسيها المتحرك يف حجرة الجلوس يف ميلها يف
مدينة نرص بجانب الرسفة تقرأ يف الجريدة اليومية
خي زواج زوجها عماد للمرة الثانية من
فوجدت ر
أخرى فكرست عن أنيابها والقت الجريدة عىل االرض
وكادت أن تكرس كرسيها وظلت تلعن ظروفها ويوم
الحادث الذي افقدها الحركة وأمسكت هاتفها
ر
أمية فلن
المحمول تتصل بزوجهافيد عليها العروس ر
تجيبها وأغلقت الهاتف يف وجهها وبعد مرور خمس
ساعات عادت تتصل مرة أخرى فرد عليها عماد
وكانت مكرسة عن انيابها :ما آخر اخبار المؤتمر؟
ر
سينته؟
مت
ي
وه تكلمه
اندهش عماد من مكالمة سارة زوجته ي
بتلك الطريقة وبدت عليه عالمات الخوف والقلق
أمية ر
الت ال تعرف انها كانت تكلم زوجته
من زوجته ر
ي
االوىل ثم وضع الهاتف مرة ثانية عىل أذنه إذ بها

وه مكرسة عن
تقول  :ر
ميوك يا عريس...قالتها ي
لتيز له رغبتها يف االنتقام ثم اغلقت الهاتف
انيابها ر
أمية وهو خائف رييقب ألنه فتش يف
وخرج لزوجته ر
أمية يف اندهاش
محموله وأدرك اتصالها االول وسأل ر
ر
جاوبت االتصال األول؟
هل
ي
ه؟
نعم وكان صوت امرأة...من ي
تخي يئ
كيف ولماذا لم ر
غي قادرة عىل واجباتها
ألن لها ظروف خاصة جعلتها ر
كزوجة وشعرت بالوحدة وظل يروي لها ظروف
زوجته والحادث
ومرت االيام وسارة مازالت تفكر ولم تنم ليلة واحدة
مت ومن
كت؟ لقد مل ي
وال تأكل " ماذا افعل؟ لماذا تر ي
ر
كرست المتحرك...ال اعرف ولكنه
وحبست يف
ظروف
ير
ي
ي
ذمت إنه قضاء هللا ...ومن هذا القبيل"
ليس ر ي
السبت5يناير2018
 8:30صباحا
استيقظ عماد وتناول افطاره مع زوجته الثانية
وارتدى مالبسه وحمل حقيبته وودع عروسه وذهب
لعمله يف االول وقص يومه يف المستشق ثم عاد
لبيته األول يف مدينة نرص عند سارةواحتضنها
وه قابلته ربيود
وقبلها"وحشتيت" يف شوق
ر
وحني ي
ي
دون اي مشاعر أو أحاسيس داخلها سوى رغبة
االنتقام منه ومنها

كيف حالك؟
عىل ما يرام
ما أخبار المؤتمر؟
كثيا
كان ممتاز واستفدت منه ر
وماذا عن شهر العسل؟
وه تقول له بحاجب مرفوع:
التفت اليها باندهاش ي
أذئ...بل مستيقظة
أئ نائمة عىل ي
أكنت متذكر ي
شء قضيت شهر عسلك مع عروسك
واشعر بكل ي
شء
الجديدة رتابعت الصحف وعرفت بكل ي
شء من هذا القبيل ال زفاف وال
عما
تتحدئ ال ي
ي
سواك "وقد خلع
شء أنا ال أحب
ي
عروس جديد وال ي
دبلته الجديدة ووضعها يف جيبه قبل أن يجلس
بجوارها" وتعطيه الجريدة ر
الت بها صورة الزفاف
ي
وأخبار عن شهر العسل الذي كان يف عواصم اوروبا
عاىل غاضب مما رآه
وهو يف صوت
ي
ر
تصدف ...هذا كذب ر
وافياء
ال
ي
كيف والصورة يف نفس تاري خ بدء المؤتمر أي مؤتمر
هذا؟صارحت...
ر ي
خي
انت اخيعت حكاية المؤتمر يك
عىل ر
تخق ي
ي
زفافك
ابدا تلك مجرد تهيآت ف رأسك ال ر
أكي
ي
وه جالسة عىل كرسيها
تنظر اليه سارة نظرة شيرة ي
الكرش
وه يف منته الغضب وتحرك
ي
ال تتحرك ي

بصعوبة لتذهب لغرفتها وتدخل وتغلق الباب يف
عصبية لتبدأ نوبة بكاء حارة
التاىل يستيقظ عماد من نومه يف
وف صباح اليوم
ي
ي
وف
تمام السابعة ويتأهب ويرتدي مالبسه كالمعتاد ي
أثناء استعداده تقرب سارة من الرسير وتأخذ محمول
"امية" فيظهر
زوجها وتفتش يف االسماء عن اسم ر
أرض ورقم محمول وتأخذ هاتفها
رقمي رقم
لها ر
ي
الشخص وتضع
وتسجل االرقام عىل محمولها
ي
محمول زوجها مكانه ر
بشء ووجد
يشعر
ال
حت
ي
سارة تجلس يف ابتسامة عريضة تنتظره عىل مائدة
االفطار فيجلس ويسألها
أين أحمد؟
من احمد
احمد...ولدي....اين هو
يف المدرسة...واضح انك نسيت انه يف الصف االول
كت وهو يف شدة الغضب ألنه
االعدادي وعىل فكرة تر ي
اصبح ال يراك اال القليل فقط...ارجوك تنازل واعطه
خطية محتاج
من وقتك ...ابنك اصبح يف مرحلة
ر
الهتمام ورعايا منا سويا
ألئ انشغلت عنكم يف
أش ي
انا رآسف...حقكم عىل ر ي
الفية الماضية
بعروسك الجديدة
رييكها غاضبا ويخرج لعمله

بينما خرج عماد ليلحق بمواعيد عمله امسكت سارة
أمية ر
الت
هاتفها المحمول وبدأت يف االتصال بأرقام ر
ي
االرض
نقلتها من هاتف زوجها ..بدأت أوال بالرقم
ي
أمية
أجابتها الحاجة روحية وادعت انها سارة رفيقة ر
يف الجامعة ولم يتكلما منذ تخرجهما وبدأت تتحاور
مع الحاجة روحية وعرفت كل ما تريد أن تعرفه عن
أمية وعرفت عنوان ميلها الجديدوتأكدت من رقم
ر
هاتفها المحمول ...اغلقت سارة مع الحاجة روحية
بعد أن شكرتها وأمسكت بهاتفها المحمول للتصل
بالرقم ر
الت اخذته من هاتف زوجهافرن الجرس ثم
ي
ر
...
وه صامتة
الو"
ليفاجأها"الو
ة
أمي
صوت
أئ
ر
ي
متفاجأة ال ترد ثم اغلقت الهاتف
 7:00مساء
دخلت سارة غرفة احمد فوجدته جالس عىل مكتبه
يتابع دروسه وطلبت منه أن يساعدها يف الذهاب
لمشوار يف التجمع الخامس فقام وارتدى ثيابه يف
اندهاش وهو يسأل:كيف سنذهب
ابت
ال
اعرف يا ي
ً
لك"أوبر"
حسنا سأطلب ي
وأطلب من السائق يساعدنا
لك يذهبا
وبالفعل قام أحمد بطلب "اوبر" لوالدته ي
أمية
التجمع الخامس وساعدها يف الذهاب لميل ر

حازم"انتظروئ
وعندما وصال إىل هناك بصبوت
ي
ساعود خالل خمس دقائق"موجهة كالمها ألحمد
والسائق
الثائ وطرقت
أمية يف الطابق
صعدت سارة لميل ر
ي
أمية وحدها يف الميل حيث كان زوجها
الباب وكانت ر
يف عمله فظنت انه عاد من عمله"لماذا تطرق...اين
مفتاحك" من خلف الباب ...ظلت واقفة ال احد يرد
أمية
..فطرقت سارة الباب مرة أخرى فوقفت ر
مندهشة لثوان بعدها عادت وفتحت الباب
مندهشة "اهال....من انت؟"
عت عماد من
اعرف انك ال
تعرفيت ربما لن ر
يخيك ي
ي
قبل
اتعرفي عماد؟
ر
اسمح يىل
واسمعيت ولكن
تندهش اهدأي
ال
ي
ي
ي
بالدخول
تفضىل
ي
ومع منه "احمد" هو
انا سارة زوجة عماد االوىل
ي
ينتظرئ مع سائق االوبر يف السيارة ...احمد يبلغ من
ي
وف الصف االول االعدادي...اعتذر
العمر 12سنة ي
لك عن اقتحام بيتك دون سابق انذار لكن خشيت
أئ لم أحرص
ترحت ر يئ عندما
اال
ي
تعرف من اناوآسفة ي
ري
الكرش
ظروف كحبيسة ذلك
هدية لك كما ترين
ي
ي

غي قادرة عىل اسعاد زوجيوربما
المتحرك
جعلتت ر
ي
كت لهذا السبب
يكون تر ي
يخي يئ عماد بهذا كله
أعتذر يا سارة ولكن لم ر
ماذا ترس ر يئ؟
ينتظرئ مع السائق وال اريد
ابت
اشكرك ر
ي
أخيتك ان ي
ائ هنا عماد
أن أتأخر عليه وال أريد ان ير ي
وغادرت سارة مع ابنها والسائق وعيناها تمألها الرس
من تلك خاطفة الرجال ر
غي
الت خطفت زوجهاعىل ر
ي
يمكنت ان استعيد
انتظار وظلت سارة تفكر"كيف
ي
مت؟"
ر ي
زوح مرة أخرى؟هل اخطفه منها كما خطفته ي
الخميس 10يناير
 7:00صباحا
استيقظ عماد يف ميله بالتجمع الخامس عىل صوت
أمية حيث
منبه هاتفه المحمول واستيقظت معه ر
كان هو يوم عودتها لعملها يف الرسكة بعد انتهاء
اجازتها وتأهب كل منهم وتناوال افطارهما وذهب كل
لعمله يف سالم
من ناحية أخرى ودع احمد والدته عىل انه ذاهب
عاديوف االثناء قابل واحد من
اش
ي
لقضاء يوم در ي
زمالؤه وروى له كل ما حدث ألمه وكيف تزوج أبيه
للمرة الثانية دون أن يفكر يف ابنه الوحيد فاتفقا عىل
اش
أن يدمرا الميل واتفقا ان يذهبا بعد اليوم الدر ي

اش اتفق احمد مع
...وبعد ان انتهيا من اليوم الدر ي
زميله عىل الذهاب لهناك وبالفعل ذهبا ووصال
للميل وظلوا ينظروا ويتأملوا ويخططوا كيف يتم
واقفي
دخول الميل وجميع النوافذ مغلقة والحراس
ر
ر
اليقي فتسلال
العقارحت وجد احمد الحل
عىل باب
ر
المواسي الموجودة عىل جانب العقار وحاوال أن
عي
ر
ر
يفتحا النافذة ر
الت تطل عىل واجهة الميل ودخال منه
ي
بتكسي كل التحف
إىل الميل وقام احمد وزميله
ر
الموجودة ف الميلوهو مرتديا القفازات ر
حت ال رييك
ي
أثر ليده ...وعاد احمد وجد والدته قلقة عليه"لماذا
تأخرت؟"
ام"
"كنت اتابع بعض الدروس مع
رفقائ يا ي
ي
5:00مساءا
أمية لميلها بعد انتهاء عملها فدخلت الميل
عادت ر
شء مكسور يف االرض ووجدت الميل يف
وجدت كل ي
حالة سيئة للغاية فأمسكت بهاتفها المحمول
تخيه عىل ما حدث فطلب منها أن
واتصلت بزوجها ر
ر
شت ما
تلمس
واال
لوالدتها
وتذهب
ل
المي
ك
تي
ر
حدث
امية ميلها واستقلت سيارتها لتذهب
وعندما تركت ر
تسي خلفها سيارة سوداء
والدتها يف مدينة نرص كانت ر
ر يئ ام دبليو معتمة الزجاج بحيث ال ترى من

مفتولي العضالت
بداخلهاوكان بداخلها اربعة شباب
ر
وملثمي
تيشيتات سوداء وبنطلونات سوداء
يرتدوا
ر
ر
تسي معهم سيارة
بأقنعة وقفازات سوداء وكانت ر
شابي آخرين وكانت تالحق
أخرى حمراء كان بها
ر
أمية ألنها
السيارة الحمراء السيارة السوداء خوفا عىل ر
كانت تقود السيارة بمفردها ...خرج الشباب من
السيارة السوداء وتشابكوا مع شباب السيارة الحمراء
وهو يقولوا لهم:ماذا تريدوا منها؟اتركوها؟ وظلوا
يتشابكوا بااليدي واالرجل ر
حت هجم الشباب
أمية ومنهم من
الملثمي باالسود عىل ر
ر
خدرها"بالرش المخدر" ثم وضعوها يف السيارة
السوداء بأوامر من سارة وذهبوا بها إىل مكان مهجور
عند ترعة المنصورية يف الهرم
يف تلك االثناء ترك عماد عمله وذهب لقسم شطة
التجمع الخامس وابلغ عن ما حدث يف بيته ثم عاد يف
امية يطمي عىل
السادسة والنصف اتصل بزوجته ر
وصولها لبيت والدها يف مدينة نرص ولكن ال أحد يرد
ألن الهاتف كان بسيارتها فهاتف والدها يف الميل فرد
عليه
الخي...معك عماد
مساء ر
بت
مساء النور ر
خي يا ي
ممكن اتحدث مع الحاجة

ويعط الحاج فودة سماعة الهاتف للحاجة روحية
ي
فتندهش و تسال يف نفسها"ما هذا لماذا يتصل؟هل
تخانقا سويا" وتمسك بسماعة الهاتف
خيا يا عماد
ر
امية عندكم؟
هل وصلت ر
بت لم تصل ماذا حدث؟
ال يا ي
عندما عادت للبيت وجدت زجاج النافذة مكسور
وبعض التحف ومحتويات الميل مكسورة عىل
شء
اذهت بيت والدتك وال
تلمش ي
ي
االرض قلت لها ر ي
وابلغت الرسطة
اين ذهبت اذن يف تلك الساعة؟
ال اعرف سابحث عنها يف المستشفيات واقسام
الرسطة حولنا
وأخذ عماد سيارته وطار مرسعايتجول ما ربي اقسام
امية وهو يف
الرسطة والمستشفيات يبحث عن ر
طريقه تذكر سارة زوجته االوىل ر
الت كانت يف طريقها
ي
فه لديها
مع ابنها وسائق االوبر ر يف طريقها للهرم ي
فيلال مهجورة خلف اليعة فهاتفها زوجها
كيف حالك؟
عىل ما يرام...انت كيف حالك؟
امية
بخي...فقد اختفت ر
لست ر
اختفت"ويبدو عىل سارة االندهاش من هول
الفاجأة" ...وكيف ذلك؟

سأحك لك الحقا...هل ر
انت بالميل
ي
ي
تأئر
نعم انا هنا يف الميل الم ي
ليس قبل ان ابحث عنها يف كل مكان...اسف ال
تنتظريت
ي
اخي يئ بكل جديد
اذن ر
وه مستقلة
وتغلق سارة هاتفها وكأن ال تعرف شيئا ي
االوبر مع ابنها "احمد" ر
جت وصلت للميل المهجور
أمية يف الفيلال
يف الهرم ووجدت الشباب قد اودعوا ر
وه مغميا عليها من أثر المخدر
ي
أمية تفتح عينيها ببطء
يف صباح اليوم
التاىل بدأت ر
ي
من أثر ذلك المخدر الذي استخدمته العصابة
وبدأت تتمتم ببعض الكلمات "ما هذا؟...أين
الساعة؟عمىل؟ عماد" وظلت تنظر ألفراد
أنا؟...كم
ي
العصابة يف استغراب ومعهم سارة عىل كرسيها
المتحرك تحدثها بنغمة العجوز الرسيرة ر
الت اعطت
ي
للألمية
التفاحة
ر
ر
...
اطمأئ ال
الخاصة
مملكت
انت هنا تحت أمرى يف
ي
ي
احد يعرف هذا المكان وال ر
ير
زوح عماد...هذا
حت
ألئ رحمه هللا
المكان كان
ر
ي
اين انا وما الذي ر
ائ ر يئ إىل هنا؟
ي
تطيع فقط االوامر هذا إذا
لك
ال
ي
ي
تسأىل انت هنا ي
ر
كنت تريدي العودة لبيتك وزوجك بسالم
ي

جئت ر
كيف ر
؟"أمية ترتعش خوفا وصوتها يرتعش
انت
ر
ي ي
ايضا"
ترصح
اوىل ان
سارة بلهجة تهديد:ال
تتكلم وال تح ي
ي
ي
لن يسمعك احد فقط ر
أنت اآلن تحت امري والبد
ي
تنصاىع ألوامري انا
ي
يف نفس اليوم
 12:00ظهرا
خرج عماد من ميله متجها لقسم الرسطة يف التجمع
ليسألهم ماذا حدث ودخل القسم وقابل الظابط
الذي كان هناك وقتها"عبد الرحمن" وهو شاب
بت المع
وسيم طويل عريض
ر
المنكبي ذو شعر ي
اوتي وروى له الموضوع بالتفاصيل
وعيني خرص ر
ر
وظل يسأله ويحاوره الظابط ومن دخل ومن
ساعتي يف القسم وتركه عماد
خرج...إلخ قرابة
ر
الخيي الذي يعالج فيه
وذهب لعمله يف المستشق ر
الغي قادرين بأجر رمزي فعندما انته يف الرابعة
ر
ر
ليسيح فوجد خطاب ابيض لم
عرصا دخل مكتبه
شء من الخارج
يتضح معالمه وال مكتوب عليه ي
اخيت الرسطة...لماذا فعلت
ففتحه"علمت انك ر
مت مكالمة يف القريب العاجل " دون
ذلك؟انتظر ي
امضاء عىل الخطاب...وظل مندهشا يف مكتبه وظل
يسأل نفسه "ما هذا الخطاب؟ ومن ارسله؟ وكيف

وائ هنا يف هذا الوقت؟ هل انا
عرف
عنوائ ي
ي
مراقب؟"وأخذ عماد الخطاب وذهب لعبد الرحمن
يف القسم وروى له عن الخطاب واوضح له شكوكه
يف انه مراقب
أخذ الظابط الخطاب وظل يقرأه يف اندهاش وقال
له"بالفعل انت مراقب ومن بعث لك هذا الخطاب
يعرف تحركاتك ...كن مطمي سأراقبه مهما حدث
وسنعرف من هو"
تت ان زوجتك االوىل قعيدة وتتحرك من خالل
ر
أخي ي
كرسيها المتحرك أليس صحيح؟
ابت احمد يساعدها بعض االحيان
نعم ولكن ي
ولكت اشك ان هناك آخرين معها ويدبروا لها كل
ي
شء
ي
اسمحىل ان اضع بعض
ال تقلق يا عماد ولكن
ي
واالرض
المراقبة عىل جميع هواتفكم المحمولة
ي
وسنعرف نحكمهم بشكل اوضح ونعرف من
يراقبكوعندما يتصل بك صاحب الخطاب تعامل
معه تماطل معه يف المكالمة واجعله يتحدث معك
اطول وقت ممكن
أكية وظل
خرج عماد من القسم متوجه لميل اهل ر
معهم يروي لهم ما حدث معه يف القسم وما طلبه
منه الظابط والخطاب الذي وجده دون توقيع او

وأخيهم بانه سيتم وضع هواتفهم قيد
ختم بريد
ر
المختطفي
المراقبة من قبل الرسطة لمالحقة
ر
وعندما عاد عماد لميله يف الواحدة والنصف صباحا
وجد هاتفه يرن
كيفك يا عماد
مع؟
من ي
ليس مهم...
المهم"امية"
ر
ه يا احمق؟
كيف تعرفها ومن اين؟اين ي
بدأ عماد يتحول إىل شخص آخر يكرس عن انيابه
ويعلو صوته ويسأل بعصبيته "من انت يا احمق؟اين
ر
زوجت؟
ي
اهدأ واخفض صوتك ...ر
حت تعود زوجتك
ماذا تريد؟
مليون جنيه او تقرأ الفاتحة عىل روحها
عماد يف صوت عال"ماذا تقول يا "...وبدأ يسب
صاحب الصوت الخشن الذي يهدده يف الهاتف
بأفظع االلفاظ والشتائم
خي الرسطة
كالم واضح....واياك ت ر
اهدأ يا عماد ..ي
بتلك المكالمة
من انت
واغلق صاحب الصوت المجهول الهاتف وكانت سارة
بجانبه تسمع كل مادار يف المكالمة وكان قد وعده
بمكالمة أخرى لتحديد موعد التسليم

والتسلم...وبعدها بلحظات هاتف عماد االستاذ
وأخيه بالمكالمة يف مغامرة من عماد ألنه مهدد
فودة
ر
أمية عن المليوم جنيه
من المختطف
واخي والد ر
ر
فدية البنته فكانت الياعة الثالثة والنصف صباحا
وكان االستاذ فودة يف قمة اندهاشه فهو ال ينم طيلة
ليله قلقا عىل ابنته وظل عماد يسأله وهو
حيان"أخيئ ماذا افعل؟ من اين ر
آئ بمليون جنيه؟
ر
ي
ر ي
مع ما
وأجابه والد ر
بت وال انا ي
أمية..ال اعرف يا ي
مستيقظي
االثني
يكق....ماذا سنفعل؟" وظال هما
ر
ر
ي
يخيوا الحاجة
يفكروا كيف سيدبروا النقود ولم ر
روحية يك ال تقلق
التاىل
يف االسبوع
ي
 6:00صباحا
استيقظ عماد من نومه وهو وحده يف الميل وذهب
الكثي من عمله
يستعد للذهاب لعمله حيث لدية
ر
فذهب يغتسل ويرتدي مالبسه وذهب للمطبخ
الي
يحرص فنجان القهوة فأشعل النار ووضع ر
والسكر يف الكنكة ...فجأة رن جرس هاتفه المحمول
فوجد ذلك الصوت المجهول الخشن الذي كلمه
الماض
االسبوع
ي
الخي
صباح ر
نعم تفضل
ما االخبار

مع
مازلت اجهز المبلغ فهو ر
كبيولم يكن ي
اباىل البد أن يكون جاهز غدا مساءا ...سيكون
ال ي
معادنا يف التاسعة مساءا عند ترعة المريوطية يف
الهرم سأتصل مرة أخرى ألحددلك المكان بالظبط
وف تمام التاسعة صباحا بعد المكالمة ذهب عماد إىل
ي
الدوىل يف مدينة نرص زسحب كل
فرع البنك التجاري
ي
رصيده يف البنك بما يعادل خمسمائة الف جنيهوظل
يبك"ماذا
يتحدث مع نفسه بعد ان غادر البنك وهو ي
سافعل...ال املك سواهم...انا الخاط...انا
ر
باف المبلغ "...وذهب للقسم
استحق...من اين ي
وقابل الرائد عبد الرحمن وقال له عىل المكالمة وقال
له هذه تحويشة عمري ماذا افعل
أمية يف
وخرج من القسم بعد انا اطمأن وذهب لوالد ر
امية يهدئه
ميله وظل يب يك عىل صدره وأخذ والد ر
ر
باف المبلغ قبل الموعد
من بكاؤه ووعده
ر
بتدبي ي
وف الساعة الثامنة مساءا ذهب عماد لميل والد
ي
أمية فوجده دبر له المبلغ المطلوب فأخذه وتوجه
ر
وف الساعة التاسعة اال الرب ع هاتفه
إىل طريق الهرم ي
الصوت المجهول
اهال وسهال تفضل
اين انت اآلن
ومع النقود
الكيي يف طريق الهرم
عىل ر
ي

وه مهجورة ومظلمة خلف
تعاىل عىل فيلال رقم  9ي
ر
اليعة مباشة سأنتظرك عىل اول الشارع المؤدي
للميل
ووصل عماد للميل المذكور ووجد شاب مفتول
كبي
العضالت قاده للميل فدخل من باب ميل ر
كبي ووسطه
ضخم بحديقة
صغية ودخل إىل بهو ر
ر
تجلس سارة عىل كرسيها المتحرك وبجانبها أحمد
الخاطفي....
والشباب
ر
ر
أنت يا سارة؟
ي
نعم لماذا االندهاش؟
ر
فعلت هذا
لماذا
ي
الكرش واستطع اخذ
انت لست حبيسة
ي
ي
لك تعلم ي
ر
وه رافعة حاجبها بلهجة
حق كيفما أشاء"قالتها ي
ي
شيرة وكأنها زعيمة عصابة"
كيف ومن ساعدك
ساعدوئ واستأجرت
حبايت
اقارئ
ي
ال عليك  ...ر ي
ري
بمساعدة ابنك أحمد...أنسيته؟
يف أثناء ذلك الحوار سمعت سارة أصوات ارجل
وطلقات نارية فرصخت"الرسطة اهربوا"
ر
زوجت يا ملعونة؟"
ضخ عماد"اين
ي
قدم
واسي عىل
سارة:النقود...اريد اعمل العملية
ر
ي
وهذا ر
ابت احمد
وحق
حق
ي
ي
ر
عماد يرصخ"اين زوج يت"

امية
وخرج جميع
المختطفي من الميل زمعهم ر
ر
مربوطة من ايديها ومكممة برسيط الصق عىل فمها
هاربي يف سيارتهم السوداء وخلفهم رجال
وفروا
ر
الرسطة بسيارتهم البيضاء وظال يالحقا بعضهما
النيان مما اصيب بعض
البعض
متبادلي اطالق ر
ر
المختطفي بينما لم يصاب احد من رجال الرسطة إال
ر
افقي للظابط عبد
اصابة خفيفة ألحد العساكر المر ر
حت ر
الرحمن ر
اعيضوا السيارة وتم القبض عىل كل
الشباب وبعدها عادوا وقبضوا عىل سارة وابنها أحمد
أمية ألحضان زوجها بعد ان اودعها
وعادت ر
المستشق وتم ايداع سارة سجن النساء بالقناطر
وتحول احمد لنيابة االحداث لصغر سنه وبعد عرس
سنوات من حبسها توفيت سارة داخل السجن ....

حفلة عيد األم..
السبت  1مارس
8:00صباحا
اش
يف صباح يوم االول من مارس يف العام الدر ي
وف احدى المدارس الخاصة بالبنات
 2015-2014ي
...وقف االطفال يف طابور الصباح يجروا التمرينات
الرياضية وتحية العلم بعدها كانت االذاعة المدرسية
وبعد انتهاء الطابور وقبل صعود االوالد للفصول مع
المدرسة"المامي
مدرسيهم خرجت عليهم مديرة
ر

فه مدرسة راهبات وقالت لهم"صباح
ر
الكبية" ي
ً
عارفي إننا يف شهر مارس
الخي يا بنات...طبعا كلنا
ر
ر
...شهر االمهات....جبتوا بقا هدية لماما وال...؟
ً
كبي
وطبعا كلنا
عارفي زي كل سنة بيكون يف حفل ر
ر
االخي
لعيد األم...وقررت سيكون ميعادها الخميس
ر
من الشهر...عىل كل فصول أوىل وثانية حضانة
ابتدائ ألننا سنبدأ بهم ثم بعد
تستعد وكمان أوىل
ي
المدرسي
ذلك حفل الكبار....وبالنسبة للسادة
ر
ر
الييك...واألن تفضلوا عىل الفصول"
سألتق بكم يف ر
ي
المدرسي االوالد وصعدوا للفصول أخذت كل
وأخذ
ر
مدرس ومدرسة يتفقوا مع اوالد فصولهم ماذا سيتم
اش
يف الحفل....وبعد انتهاء نصف اليوم الدر ي
11:00ظهرا
الييك فيل االطفال إىل
رن الجرس
ليحي موعد ر
ر
المديرة"المامي"
المدرسي لمكتب
"الفناء" وتوجه
ر
ر
حيث قد حان موعد اجتماع حفلة عيد االم
مدرش فصول أوىل
المنتظرة وحرص االجتماع كل
ي
ر
مدرست
ابتدائ وحرصت
وثانية حضانة واوىل
ي
ي
ر
والتدبي المي يىل...ووصل الجميع إىل
الموسيق
ر
مكتب مديرة المدرسة ر
الت رحبت بهم وأكدت للمرة
ي
األخي من شهر
الثانية أن الحفل سيكون الخميس
ر
مارس ....وقالت لهم"سيكون امامكم وافر من الوقت

لتحفيظ الطالبات ....وأكدت عىل تحري الدقة
وحذرت من األا يكون الحفل عىل مستوى
االغائ
عال"...وأكدت عىل تدريب التلميذات عىل
ي
وعىل الرقصات ر
الت سيؤدوها يف الحفل...واألن أود
ي
أن أسمع ر
مقيحاتكم المبدئية للحفل
تدبي المي يىل:سوف أقوم
اآلنسة"عفاف"مدرسة ال ر
ابتدائ بعمل مجموعات
بمساعدة بنات فصل اوىل
ي
مشكلة من الفطائر والحلويات ر
الت ستقدم مع بعض
ي
العصائر والمرسوبات الساخنة مثل الشاي
والنسكافيه وسيكون مثل"اوبن بوفيه"لضيافة
ضيوف الحفل
اآلنسة "إشاء"مدرسة األلعاب:سوف ر
أنتق بعض
ي
االغنيات الخفيفة وآخذ كل فصل وأدربه عىل بعض
الرقصات الخفيفة والحركات السهلة ر
الت سأصممها
ي
فرعوئ وآخر
للحفل سيكون هناك تصميم
ي
ائ....إلخ وعندي بعض الطالبات يرقصن
اسكندر ي
الباليه سأصمم فقرة لهم
عفيق مدرس اللغة العربية والدين
أما االستاذ
ي
ر
فصوىل بعض الطالبات
من
سأنتق
االسالم:أما أنا
ي
ي
ي
المتمكنات يف إلقاء الشعر ...وهناك طالبة سأنتقيها
بعناية لتالوة القرآن الكريم يف بداية الحفل
وهنا ينظر إليه الكل نظرات استعجاب ألنه سيبدا
غليظتي
بعيني
الحفل بالقرآن الكريم وينظر إليهم
ر
ر

ثم سألهم بصوت خشن غليظ"هل هناك مانع؟"
فالكل يرد"ال"
ر
ر
ر
سأليم
األنسة"تق" أما أنا
الموسيق
أما مدرسة
بتحفيظ البنات االغائ ر
الت سأنتقيها لتلك المناسبة
ي ي
أغائ اللعة
ر
وسأستعي باالنسة"تسنيم" لتحفيظ ي
واآلنسة"ماريان"ألغائ اللغة الفرنسية
االنجليية
ر
ي
ر
الت سيؤديها االطفال يف الحفل
ي
المديرة:كل هذا جيد وأنا سأشف عىل كل الخطوات
الت البد أن تنفذ بدقة حسب الخطة ر
ر
الت وضعناها
ي
ي
ر
وهكذا ظل المدرسون يقدموا مقيحاتهم للمديرة
ويتحدثوا يف كل ما يتعلق بالحفل ...ووقفت المديرة
مرة أخرى وقالت:كل هذا جميل ولكن هناك بند
مهم جدا لم نتحدث فيه عىل االطالق وهو بند
تكاليف الحفل..البد حسم هذا الموضوع قبل الحفل
كاف..
بوقت ي
ر
فاقيح االستاذ ميشيل مدرس الرياضيات أن يتم
كبية من تذاكر الحفل ويتم توزيعها عىل
عمل كمية ر
طلبة المدرسة واولياء أمورهم مقابل مائة جنيه
كي يف
للتذكرة الواحدة...وبالنسبة لألطفال المشار ر
العروض ر
يشيوا زي العرض عىل نفقاتهم الشخصية
ً
ميانية المدرسة
كثيا من ر
وبذلك قد وفرنا ر
المديرة :هو ر
غاىل
التذكرة
ثمن
ولكن
جميل
اح
اقي
ي
يكق خمسون جنيها للتذكرة الواحدة
ي

االستاذ ميشيل :وهل سنعتمد عىل التذاكر فقط
لالنفاق عىل الحفل؟
ً
ر
ميانية المدرسة
الباف من ر
المديرة:طبعا ال سأدبر ي
السنوية دون االخالل بها..
وينته االجتماع بانتهاء
ي
الثائ من
الييك وصعود االوالد للفصول ليبدأ الجزء
ر
ي
اش
اليوم الدر ي
التاىل
اليوم
ي
 5:30عرصا
تبدأ عصابة مكونة من خمس أفراد ممن كانوا تالميذ
يف المدرسة بل كانوا يكرهونها ويكرهوا حفالتها
ويخططوا لرسقة خزينة المدرسة ر
الت سيكون فيها
ي
كل نقود الحفل ونقود المدرسة...حيث يجتمعوا يف
الت يعمل بها أحدهم ر
ورشة الميكانيكا ر
والت تقع
ي
ي
خلف المدرسة...حيث يجتمع بهم الريس حكشة
سي
كل يوم بعد انتهاء العمل بالورشة ليطمي عىل ر
الخطة ر
الت وضعوها
ي
الخي...ايه االخبار عندكم
حكشة:مساء ر
بليه مساعده :كله تمام يا معلم وتحت السيطرة
حكشة:ايه أخبار المدرسة؟
دودة:تمام أنا ال اغفل عن مراقبتها ال 24ساعة يف
ال 24ساعة
حكشة:برافو عليك...وصلت لحاجة؟

دودة :عرفت انهم هيعملوا تذاكر وهيجمعوا منها
فلوس الحفلة وكمان يف فلوس يف الخزنة هيرصفوا
منهاحكشة:عينك عىل مكتب المديرة والخزنة
حكشة :ر
ومت الحفل
دودة:سمعتهم يقولوا يف الثامنة صباح الخميس
االخي من الشهر...وسمعت انها حفلة اوىل وإن
ر
هناك حفلة ثانية قريبا
حكشة:وهل عرفت مكان الخزينة وموقعها داخل
المكتب؟
دودة :ال يا معلم
حكشة:ولماذا تأخرت ؟ البد أن تدخل المكتب
وتدرسه اوي وتعرف لنا مكان الخزنة بالظبط
بلية:حسنا يا معلم
التاىل
اليوم
ي
 8:45صباحا
بعد انتهاء طابور الصباح وصعود الكل للفصول مع
مدرسيهم ...دخلت االنسة تسنيم مدرسة اللغة
الخي"باللغة
االنجليية وقالت لألطفال:صباح ر
ر
ر
اسبوعي عىل
باف
االنجليية" ..طبعا كلنا
ر
ر
ر
عارفي إنه ر ي
والىل هتبق حفلة حلوة
حفلة عيد االم المنتظرة
ي
الىل هانحفظها مع
اوي ..مطلوب مننا بجانب
االغائ ي
ي

وه "اليس
بعض تمثيل مرسحية باللغة
ر
االنجليية ي
يف بالد العجائب" اكيد تعرفوها وتسمعوا عنها
ً
باالنجليي و غدا سأوزع عليكم االدوار
وهنمثلها
ر
تحضيها
علشان نبدأ يف
ر
ابتدائ دخلت اآلنسة"صفاء" مدرسة
وف فصل أوىل
ي
ي
نجليي وقالت لهم "طبعا احنا شطار وحفظنا
اال ر
الىل هانقولها يف الحفلة وهنتدرب عليها مع
االغائ
ي
ي
ر
مدرسة الموسيق كمان شوية بس مطلوب منكم
االنجليية
كمان تمثيل مرسحية"سندريلال" باللغة
ر
طبعا كلنا عارفينها كويس وحافظينها وغدا سأوزع
الىل
عليكم االدوار علشان نتدرب عليها قبل الحفل ي
أكيد هتكون حلوة اوي بيكم
 11:00صباحا
رن الجرس ونزل التلميذات للفناء ونزلت تلميذات
ثانية حضانة ونزلت التلميذة"جوري"
والتلميذة"ساندرا" وظلوا يتعاركوا عىل أنه من
ستمثل "أليس" يف المرسحية
جوري:عارفة يا ساندرا...أنا سألعب"أليس"
ألئ انا أطول منك
ساندرا :ال أنا سألعب دور أليس ي
انجليي احسن منك
وأتحدث
ر
جوري :ال انا سألعب أليس أنا لعبتها فيما قبل وعارفة
القصة ر
أكي منك

وبعد ذلك ظلوا يتعاركوا واشتبكوا بااليدي ر
حت راتهم
المرس
فة عىل الفناء والمديرة من الشباك ونادتها المديرة
عاىل"...هاتيهم هنا"
وقالت لهم بصوت غليظ
ي
المديرة"ما هذا الذي؟اتلك ترصفات بنات ر
محيمات
ف مدرسة ر
محيمة ؟ وهنا يبدو العراك عىل البنات
ي
...فشعرهم منككوش وثيابهم مقطعة نتيجة العراك
ساندرا:جوري ه ر
الت بدأت
ي ي
مامي...ساندرا ه ر
الت بدأت
جوري :ال ر
ي ي
المديرة:هش...اسكتوا ..ووجهت كالمها لمرسفة
ديىل اآلنسة صفاء برسعة
الفناء:نا ي
وجاءت اآلنسة صفاء:نعم حرصتك وهنا تشكو
المديرة لألنسة صفاء ما حدث ربي البنات وتسألها:
ر
وزعت ادوار المرسحية عىل البنات
أنت
ي
ر
فيد يف رعشة خوف:ال
المديرة:إذن لماذا العراك
األنسة صفاء :اعتذر لحرصتك واتركيهم يىل وأنا
ر
بطريقت الخاصة
ساعاقبهم
ي
وهنا توجه كالمها للبنات:اتفضلوا يا انسات عىل
الفصل
وعندما صعدوا للفصل أوقفتهم يف وسط الفصل
عاىل:يا بنات هل أنا
وقالت اآلنسة صفاء بصوت ي
وزعت عليكم أدوار المرسحية..؟

البنات بصوت عال:ال
األنسة صفاء:فلماذا فعلتوا ما فعلتوه يف الفناء ؟لقد
كبيوستكون نتيجته حرمانكم انتم
ارتكبتم خطأ ر
ر
وف الحفل كله
المرسحية
ف
اك
االشي
االثني من
ر
ي
ي
ابتدائ دخل االستاذ
و يف فصل من فصول سنة أوىل
ري
"عبد العزيز"مدرس اللغة العربية واليبية الدينية
الخي يا أوالد ..قبل أن نبدأ يف
االسالمية وقال"مساء ر
أخيكم عن نظام الحفل وما سنفعله
الدرس أود أن ر
دعوئ اختار منكم ثالث بنات إللقاء
فيه  ...يف االول
ي
ً
الشعروهو دعاء,سلسبيل,و غصون وغدا يف حصة
ر
سأختي بعض منكم ألختار من ستقرأ
الدينية
بية
الي
ر
القرآن الكريم يف بداية الحفل واآلن هيا بنا نبدأ
الدرس احرصوا الكتب والكشاكيل لنبدأ درس اليوم
التاىل قام مدرسات ثانية حضانة وأوىل
وف اليوم
ي
ي
ابتدائ بتوزي ع أدوار المرسحيات عىل البنات الذين
ي
وأخيتهم بان كل واحدة تحرص
سيشاركوا يف الحفل
ر
معها أزياء للشخصية ر
الت ستلعبها يف المرسحية
ي
...فدخلت اآلنسة صفاء "جود مورننج...النهاردة
هاوزع عليكم ادوار المرسحية وكل بنت تحفظ دورها
كويس..وهنعمل حاجة جميلة أكيد...
ر
الالئ
وأخدت تنادي عىل كل بنت من البنات
ي
سيلعبوا المرسحية وهو فرح"أليس"

,شهد"لميس",امنية"االرنت",ىل يىل"الفأر"
ي
,نور"األمية,ليىل"الملك",ونادية"الملكة"
ر
وسلمت اآلنسة كل بنت من البنات دورها وأوصتهم
ً
أن يحفظوها جيدا ونظرت خلفها وجدت
الطالبتان"جوري" وساندرا" يبكيان فنظرت اليهما:ما
بكما؟ فسكتوا...فقالت ماذا؟ لم يتكلموا فقامت
زميلتهم رنا وقالت لها ...هما عايزين يمثلوا يف
المرسحية ...األنسة صفاء:لكن هذا عقابكم عىل ما
الييك...فقالوا لها:
أرجوك دعينا نشارك يف
فعلتوه يف ر
ي
الحفلة
فقالت لهم :أنتم تنطقوا اللغة الفرنسية جيدا
ر
الموسيق ستغنوا أغنية فرنسية
سأرسلكم لمدرسة
فرحي :شكرا شكرا
لوحدكما...قالوا وهم
ر
االسبوعي عىل هذا الحال وكل التلميذات
ومر
ر
يتمرنوا عىل الحفل وفقراته المختلفة والمديرة
سي التدريبات
الكبية تتفقد وتفتش وتتطمي عىل ر
ر
للحفل وتم توزي ع أدوار المرسحيات أليس وسندريلال
وكانت أدوار
سندريلال:
أنابيلال"سندؤيلال",شانتال"األمي" ,
ر
جومانا"الوزير",ريتاج" األم" ,نه"درية"و
نورسي"نفيسة"...
ر
وظلت اآلنسات يحفظن البنات أدوارهم يف
المرسحيات ويتدربن عليها وعىل الرقصات

االربعاء  27مارس
12:00بعد منتصف الليل
والكل نيام حول المدرسة وكل المحال الواقعة حول
واقفي يحرصوا
المدرسة مغلقة وكانوا أفراد االمن
ر
المدرسة من االمام ولم يظهر احد من أفراد العصابة
حيث كان التخطيط أن يدخلوا من الناحية الخلفية
الخلق الواحد
من المدرسة وبالفعل تسلقوا الباب
ي
تلو اآلخر دون أن يراهم أحد وكانوا يلبسوا االسود
وكانوا يخفوا وجوههم ودخلوا للمبت الذي يقع به
مكتب المديرة الذي به الخزينة وفيها نقود الحفل
من بيع التذاكر للطالبات وأشهم وعندما دخل أفراد
العصابة المكتب وأحرصوا العدة لفتح الخزينة رن
جرس االنذار الذين لم يعملوا له حساب عىل
عاىل يف كل أرجاء المدرسة ...فأشع
االطالق بصوت ي
كل من يف المدرسة وأفراد االمن وتم استدعاء
الرسطة والقت القبض عىل العصابة الملثمة
بالتقصي يف آداء
...واتهمت المديرة افراد االمن
ر
الخدمة ..واكتفت بخصم رواتبهم ...
التاىل وكانت المدرسة قد تزينت
وف صباح اليوم
ي
ي
واستعدت الستقبال ضيوف حفل عيد االم وبدأت
الكبي يف المدرسة دون أن
مراسم الحفل يف المرسح
ر
يشعر أحد بما حدث...

الثائ
حفلة عيد االم ...الجزء
ي
الحميس  26مارس
1:30ظهرا
بعد انتهاء حفلة االطفال يوم الخميس وانقضاء
لمدرسي صباح
الكبيةبا
اليوم...اجتمعت المديرة
ر
ر
يوم السبت شكرتهم أوال عىل الحفل والفقرات ر
الت
ي
أداها االطفال واعربت عن سعادتها بخروج الحفل
بأبه صورة ...ودعتهم للراحة كم يوم ومن بعدها
االبتدائ
الثائ
االستعداد لحفل الكبار من الصف
ي
ي
ر
يقي تام ان
وحت الثانوي  ...وقالت لهم" انا عىل ر
هذا الحفل لم يختلف عما سبقه "مع العلم أن ال
شء عن حادثة ليلة الحفل
أحد يعرف ي

وقالت لهم" ولكن بالتحديد ليس انتم من سيحرص
للحفل ولكن يىل عندكم طلب ...ستجلسوا مع
وتخيوهم ماذا
قسم االعدادي والثانوي
مدرش
ر
ي
ي
خياتكم"
فعلتوالتحضي الحفل وتنقلوا لهم ر
ر
التاىل
يف اليوم
ي
قسم االعدادي
بمدرش
الكبية
اجتمعت المديرة
ر
ي
ي
لتخيهم أنهم سيجتمعوا بقسم الحضانة
والثانوي
ر
ليخيوهم كيف تم االستعداد للحفل وما
واالبتدائ
ر
ي
مدرش
تم فيه...وبعدها بنصف ساعة دخلوا
ي
مدرش
واالبتدائ وتركتهم المديرة مع
الحضانة
ي
ي
قسم االعدادي والثانوي ليجهزوا للحفل
ي
استعي
التدبي المي يىل :سوف
اآلنسة عفاف مدرسة ً ر
ر
ببعض البنات ونعمل معا بعض الكعك والحلويات
الماض وقدمناها
لتقديمها مع الفطائر مثل الحفل
ي
مع العصائر والمرسوبات الساخنة يف "بوفيه مفتوح"
ر
األنسة اشاء مدرسة االلعاب:
االغائ
بعض
سأنتق
ي
ي
ر
الت تناسب فصول االعدادي والثانوي وسأخذ بنات
ي
ر
الت ستقدم يف
كل فصل وأدرب هم عىل الرقصات ي
اىع بما أنهم بنات كبار أن هناك حركات
الحفل وسأر ي
ال يقدروا عىل القيام بها
المديرة:هل هناك منهن العبات باليه؟

اشاء:ال اعلم ولكن أذا وجدت سوف اصمم لهم
فقرة ليقدموها يف الحفل
االنجليي للعدادي والثانوي:
االنسة نورهان مدرسة
ر
ساصمم لطالبات الثانوي مقطع من احدى
ولكت لم استقر عىل
شكسبي للقيام بها
مرسحيات
ر
ي
ر
وسأنتق من
اسم المرسجية والمقطع الذي سأختاره
ي
االنجليية
فصوىل من تجيد القاء الشعر باللغة
بنات
ر
ي
ر
وتلق نبذة عن حياة الشاعر الذي كتب االبيات
ي
مدرش
وهنا تدخلت االنسة مفيدة واالستاذ شادي
ي
الرسم:ستقوم بعض البنات الماهرات يف الرسم
برسم بعض اللوحات رلي ريي المرسح بها يوم الحفل
وسيكون هناك عروض لفن النحت ر
الت تقوم به
ي
بعض الطالبات ممن لديهم تلك الهواية
المديرة:هل ستكون كل فقرات الحفل باللغة
مدرش اللغة
االنجليية ؟ أين اللغة العربية؟ اين
ر
ي
العربية؟ االستاذة اشاء:االستاذ "عبد العزيز "لم ر
يأئ
ي
اليوم ألنه مريض جدا وطري ح الفراش حيث اصيب
بيلة برد حادة وسنذهب لزيارته بعد
ً
المدرسة...واالستاذ جمال انرصف مبكرا ألن لديه
حالة وفاه
المديرة :أرجو أن تبلغوا االستاذ عبد العزيز بالحفل
ألنه سيكون يوم الخميس القادم ...تبلغوه أننا سنبدأ
الحفل بالقرأن الكريم كالعادة وسيكون هناك فقرة

قراءة أبيات شعر باللغة العربية وسيكون هناك أداء
لجزء من قصة ر
عنية ابن شداد وجزء من وا اسالماه
 2:00عرصا
قسم
مدرش
اش اجتمع
ي
ي
بعد انتهاء اليوم الدر ي
االعدادي والثانوي وخرجوا من المدرسة يف طريقهم
لميل عبد العزيز مدرس اللغة العربية الذي اصيب
بيلة برد فعندما وصلوا لميله فتحت لهم زوجته
ر
مستلق عىل الرسيروعىل رأسه
البابودخلوا وجدوه
ي
الكمادات وبجانبهاالدوية وقاموا باالطمئنان
عليهواخيوه بكل ما اوصتهم به المديرة بخصوص
ر
الحفل
اليوم التا يىل
 8:30صباحا
التاىل بعد انتهاء طابور الصباح
وف صباح اليوم
ي
ي
وصعود الكل للفصول مع مدرسيهم دخل االستاذ
عبد العزيز احد فصول ثانية اعدادي وقال لهم:صباح
لمرض الشديدلكن ال
الخي...أسف كنت غائب
ر
ي
خي ما يرام...عىل فكرة
تقلقلوا سنستعد للحفل عىل ر
ر
"عنية بن شداد"
مطلوب مننا تمثيل جزء من قصة
ً
المقررة علينا هذا العام ...وغدا سأحدد لكم الجزء

الذي سنحرصه ومن سيقوم بالتمثيل فيه واآلن
احرصوا الكتب لنبدأ درسنا لليوم
حي دخل االستاذ جمال لفصل الثانوية العامة
يف ر
وشح لهم أنه بالرغم من ضغط المذاكرة
واالمتحانات الشهرية سنحرص انفسنا لحفل عيد
االم االسبوع القادم يا بنات..
سنستعي بالقاء ابيات
ر
من السعر الفصح والعامية ر
ونلق للناس نبذة عن
ي
حياة شاعر كل قصيدة ومطلوب تمثيل جزء من
قصة "وااسالماه" وغدا ساحدد الجزء المراد تمثيله
وسأوزع عليكم االدوار
نفس اليوم
2:00بعد منتصف الليل
من ناحية أخرى تستعد العصابة بعد خروجها من
السجن لرسقة المدرسة مرة أخرى فيعودوا ويتقابلوا
ف نفس ورشة الميكانيكا ر
الت كانت مكانهم من قبل
ي
ي
الخي يا رجالة
حكشة :مساء ر
بلية :اهال بالمعلم ...حمد هلل عالسالمة
عاملي ايه
حكشة :هللا يسلمكوا ها
ر
معلم ...حالنا واقف
بخي خالص يا
دودة:مش ر
ي
حكشة :طب يلال استعد منك له...عندنا عملية
كبية...هنرسق نفس المدرسة
ر

بلية :أزاي يا معلم مش خايف ليعرفونا ويسلمونا
للبوليس
حكشة:متخافش انا موضب كل حاجة
يعت هياقب المدرسة ؟
دودة :ي
حكشة:أيوة الحفل كمان ارب ع ايام
وبدأ حكشة يجتمع بمساعديه بلية ودودة ليتعرف
منهم أخبار المدرسة وبعدها أخرج من جيبه ورقة
كبية بها رسم للمدرسة وظل هو ورفقاؤه ينسقوا
ر
دور كل واحد يف خطة شقة المدرسة
بيومي وبالتحديد يف النصف ساعة
قبل الحفل
ر
اش نزل الطالبات لفناء
الراحة ربي
نصق اليوم الدر ي
ي
المدرسة ليأخذوا قسط من الراحة يأكلوا ويرسبوا
ويمرحوا لبعض الوقت فوقف طالبات فصل الثانوي
يتناقشوا ف ادوار المرسحية ر
الت سيؤدوها يف الحفل
ي
ي
وف آخر المناقشة تعاركوا
من قصة "وااسالماة" ي
واشتبكوا بااليدي فاشهدتهم مراقبة الفناء وأخذتهم
لمكتب المديرة ر
الت كانت تتابع من شباك المكتب
ي
وكانت حازمة وقوية"...ما الذي شاهدته يف الفناء يا
بنات؟أتلك ه االخالق ر
الت تعلمتوها يف المدرسة
ي
ي
منذ أن كنتم صغار ؟ ماذا تركتم لهؤالء الصغار الذين
شء يف دنياهم؟أنتم هنا يف مدرسة
ماز رالوا لم يدركوا ي
محيمة لها تقاليدها وال يصح ما فعلتوه عىل
االطالق ....أنتم االثنان مفصولتان من المدرسة وال

تعودوا إال ومعكم أولياء أموركم...ومحرومون من
ر
االشياك يف الحفل "
المديرة موجهة كالمها للمرسفة:
تبلع
عليك أن
ي
ي
غيهن ليقوموا باداء المرسحية
االستاذ جمال ليختار ر
بدال منهم
االبعاء ليلة الحفل
ً
12:00ليال
الخلق
هاجمت العصابة المدرسة من ناحية السور
ي
الذي ال يوجد عليه افراد أمن وهو قريب من مكتب
شء فعلوه هو فصل جرس
مديرة المدرسة ...وأول ي
االنذار ر
حت ال يشعر بهم احد وتوجه حكشة رئيس
العصابة ناحية الخزينة وتم فتح الخزينة وقامت
شء داخلها
العصابة برسقة النقود واالوراق وكل ي
الخلق دون أن
وتركوها مفتوحة وهربوا من السور
ي
يراهم احد
وف صباح الخميس تزينت المدرسة بابه الزينات
ي
والكل مستعد للحفل والبنات تتدرب عىل فقرات
المدرسي يف استقبال ضيوف
الحفل المختلفةوبدأ
ر
الحفل من اولياء االمور والكل جلس يف المرسح
حي دخلت المديرة
ينتظر الحفل أن يبدأ ...يف ر
شء
المكتب فوجدت الخزنة مفتوحة ولم يكن فيها ي
"الحقوئ...
انقذوئ ...لقد
وهنا ضخت بصوت عال
ي
ي

المدرسي وافراد االمن
شقت المدرسة" واشع اليها
ر
ر
الت ظلت تسألهم"أين كنتم؟ اين كنتم؟" واشع
ي
اليها بعض ضيوف الحفل الذين قاموا بابالغ الرسطة
وجاءت عىل الفور لتحقق وذهبت المديرة للمرسح
واعتذرت للضيوف وتم اغالق المدرسة وانرصاف كل
من كان فيها ماعدا من تحتاجه الرسطة للتحقيق
وحققت مع كل فرد كان موجود يف المدرسة
واكتشفوا أن افراد االمن قد تم تخديرهم وظهر واحد
من افراد االمن وقال لهم" لقد شاهدت واحد من
وتبي أنه "بلية" مساعد
افراد العصابة وقال اوصافه ر
حكشة زعيم العصابة ...وظلت الرسطة تبحث
عنهم وهم قد أخذوا ما شقوه وهربوا خارج البالد

لهيب الجفاء
 1يناير 2015
 7:00صباحا
وبعد انتهاء العطلة االسبوعية للبنوك وانتهاء عطلة
رأس السنة الميالدية استيقظ الشاب"حسان" وهو
شاب يف الخامسة والعرسين من عمره يسكن يف ميل
ح باب اللوق وهو ال يسمع
ر
فقي يف حارة ضيقة يف ي
وال يتكلم فاضطرت والدته ان توقظه ألنه لم ينتبه
لصوت المنبه فقام من شيره وذهب ليستعد
للذهاب لعمله كالمعتاد حيث يعمل ساعيا يف احد
الدوىل يف القاهرةبدال من والده
فروع البنك التجاري
ي
الذي بلغ سن التقاعد وفقد ساقه اليمت من حادث
سي
ر
 9:00صباحا….
الخلق
...يصل حسان للبنك ويدخل من الباب
ي
للبنك يبدل مالبسه ب"يونيفورم"العمل ويذهب
ر
ليتلق
لمي البنك وافراد الدور العلوي
حامال الصينية ر
الطلبات المرسوبات

الخييا استاذ طارق
حسان"بلغة االشارة":صباح ر
طارق"بتعاىل":صباح النور...ماذا تريد؟
ي
حسان"إشارة":كنت أسأل إذا كنت تفضل تناول
شء ما
ي
باللي
طارق:اذهب واحرص يىل كوب قهوة ر
حسان"اشارة"تحت امرك يا فندم
االرض حيث
وترك حسان غرفة المدير ونزل للدور
ي
موظق خدمة العمالء ر
والق عىل الجميع تحية
ي
وتعاىل يسخروا
الصباح والكل ينظر له نظرة اشمياز
ي
منه ألنه فقي وعندما ذهب ر
لتلق طلب كل منهم
ر
ي
وجدهم يرصبوه ويلقوه عىل االؤض دون وجه حق
إال االستاذة تغريد ف خدمة العمالء ه الوحيدة ر
الت
ي
ي
ي
واللي وعندما
تتفهم ظروف حسان وتعامله بالرفق ر
لخي
وصل لها حسان ابتسم لها وقال لها:صباح ا ر
تغريد:صباح النور يا حسان ...كيف حالك؟
حسان:مستاء من معاملة الزمالء يىل
تغريد :اطمأن سأتحدث معهم يف وقت الراحة واآلن
باللي ...
وتعط له بعض النقود
احرص يىل كوب قهوة ر
ي
يف الخفاء
حسان"اشارة":تأمرى يا استاذة
ويذهب حسان للمطبخ الخاص بالبنك ويقابل زميله
ويعط له
اشف الذي يعمل معه يف نفس البنك
ي

فياه متدايق فيسأله:ما بك اليوم
الطلبات يك يجهزها ر
أراك حزين...
شء...مع العلم ان حسان يفهم
حسان"اشارة" ال ي
لغة الشفاه
اشف:لكن الحظت عليك عدم الرضا...لماذا؟
العاملي يف
حسان"اشارة" :مستاء من معاملة بعض
ر
البنك يىل بهذا الشكل
اصي قليال ...ستتخلص من كل هؤالء االشار
اشف :ر
قريبا وستتبدل احوالك لألحسن
حسان"اشارة"كيف ذلك
اصي
اشف:فقط ر
ومرت اربعة اشهر عىل هذا الحال واصبح حسان يف
عمله يذهب من السابعة صباحا للسابعة مساءا
الموظفي
يلت طلبات
ر
ويظل طوال اليوم ذهابا وايابا ر ي
كل هذا دون راحة وكل هذا وهو لم يظهر نية للرس ال
هو وال اشف زميله الذي يظل واقفا امام البوتوجاز
طوال الوقت
ومر شهر أخر عىل هذا الحالومازال يعامل الموظفون
حسان بنفس المعاملة دون شفقة او رحمة بالرغم
من أن االستاذة تغريد اجتمعت بهم يف وقت الراحة
فقي
وظلت تصف لهم كم كان حسان طيب القلب ر
وبسيط يتمتع بطيبة القلب وال يستحق تلك
المعاملة

وهنا نهض االستاذ حسام زميلها يف العمل:
ولكت
ي
مثىل
اكرهه والكل هنا يكرهه ي
فقي؟ او ألنه يجري
االستاذة تغريد :ولماذا؟ هل ألنه ر
اليوم؟أو تكرهه لظروفه الذي حكم عليه
عىل قوته
ي
ان يعيش بها طيلة حياته؟هل يستحق منا عذاب
فوق عذابه؟
ولكنت اكرهه وأتمت أن يفارقنا
حسام:ال اعرف
ي
غيه يتكلم مثلنا ونعرف كيف التفاهم
ونبحث عن ر
معه..نحن سنكتب طلب للمدير وسنوقع عليه
ً
 4:00عرصا
وانته وقت الراحة وانرصفت تغريد غاضبة من آراء
زمالؤها وما عزم عليه حسام وزمالؤه
حيال"حسان"...
االثني  8مايو 2015
ر
 9:00صباحا
وصل حسام مبكرا إىل عمله بالبنك وأخذ يكتب يف
الشكوى وانتظر زمالؤه ر
حت يوقعوا عىل الشكوى
رليفعها لمدير البنك ر
حت وصلت تغريد وسمعته وهو
يقرأها وظلت ترصخ يف وجههم"هذا حرام وظلم
اذهت لعملك
...الرحمة" و حسام يرصخ :ر ي
واتركينا..هذا ليس من شأنك ...وجمع حسام

توقيعات زمالؤه وذهب إىل مكتب المدير وقابلته
ّ
السكرتية الحسناء فاستاذنها للدخول للمدير
ر
وقالت:آسفة سيادة المدير لديه اجتماع مهم ومانع
الدخول
حسام :ولكن ر
خطي
مت ...الموضوع
ر
نشوى :ماذا هناك؟
حسام :عرض امر مهم عليه...شكوى بخصوص
اىع حسان
الس ي
نشوى :اذن اتركها وانا اعرضها عليه الحقا
بنفش واشح له ما بها
حسام :ولكن البد ان اعرضها
ي
نشوى  :يف وقت آخر وليس اآلن
وخرج االستاذ حسام من مكتب مدير البنك وهو
يندب حظه يف عدم مقابلته ويقول" ما هذا الحظ يا
رئ" وهو يرصب الكف عىل اآلخر ...هل سيظل يف
ري
ر
وجه أكي من ذلك؟"
ي
ً
وف الواحدة ظهرا عاد حسام مرة أخرى لألستاذة
ي
نشوى يف مكتب المدير ليحاول الدخول لمدير البنك
وعرض الشكوى عىل االستاذ طارق وبالفعل استاذن
ودخل للمديروجده قد انته من جميع لقاءاته
واستقبله يف مكتبه وظل يتحدث معه يف موضوع
شكواه ضد حسان واعطاها له وقال له
المدير"سأبحث يف الشكوى وأبلغك النتيجة الحقا"
وترك حسام الشكوى وعاد لمكتبه سعيدا مبسوط

وبعد أن اطمأنت االستاذة تغريد لعودة حسام
ه األخرى من خلف ظهر حسام
لمكتبه صعدت ي
ودون أن يراها أحد لمقابلة االستاذ طارق واستأذنت
يف الدخول ودخلت للمدير
الخي
تغريد :استاذ طارق مساء ر
تفضىل
طارق :مساء النور ..اهال وسهال
ي
تغريد:انا االستاذة تغريد موظفة يف قسم خدمة
العمالء هنا
تفضىل ما االمر؟
طارق:اهال وسهال
ي
تغريد :أنا هنا بخصوص الشكوى ر
الت قدمها حسام
ي
زميىل ضد حسان العامل ذوي االحتياجات
ي
فه شكوى كيدية وال اساس لها من
الخاصة ...ي
الصحة فهم يكرهونه نظرا لظروفه الصعبة
طارق :ولكن هذا االنسان صعب التعامل معه كيف
نتعامل معه وهو يف تلك الظروف؟
ّ
تغريد :واا كان ال ذمب له فيها...نحرمه من حقه يف
العمل؟طارق :سأحقق يف الشكوى من جميع
الجهات وسأراقب حسان يف عمله وسأصدر قراري
خالل ايام
تغريد :لكن ارجو أال يعرف أحد بتلك الزيارة
طارق :
اطمأئ تماما
ي
االثني  15مايو2015
ر

 11:00صباحا
وبعد تلك المقابلة وقيام المدير بالتحقيق يف
العاملي ضد حسان
الشكوى المقدمة من جموع
ر
وجد أن االغلبية متفقة مع حسام يف شكواه الكيدية
وموافقي عليها وعليها أصدر المدير قراره بوقف
ر
حسان عن العمل وفصله من البنك
حزنت االستاذة تغريد وظلت تدافع عن حسان
وترصخ"كيف يحدث ذلك؟...هل ألنه ضعيف...هل
ألنه ال يستطع الدفاع عن نفسه؟ألنه ال يسمع وال
يتكلم؟ و ظلت تدافع وتدافع ر
حت وصل صوتها
للمدير ونزل لها وهددها " حسان أخطأ...وإن لم
ر
صمت ستخرسي وظيفتك يف البنك هنا"
ت
ي
اليقي أنه أخطأ؟ هذه شكوى
وردت :من أين هذا
ر
كيدية من زمالؤه ...لألسف أنت لم تحقق جيدا من
الشكوى
طارق :بال حققت من كل الجهات عىل مدى اسبوع
كامل وكنت اراقب افعاله وهذا هو العقاب الذي
يستحقه
ر
وتيكه تغريد وتذهب من وجهه غاضبة تل ر
ق كل
ي
االوراق عىل االرض وتكرس عن أنيابها وتكرس كل
المحتويات الموجودة عىل مكتبها وتتوجه لحسان
وه تتحدث معه يصاب
قبل أن يغادر المكان وفجأة ي
ببعض التشنجات واغماء وتطلب له تغريد االسعاف

ر
الت جاءت عىل الفور ونقلته للمستشق وتم اسعافه
ي
ر
ر
والت ساعدته عىل اسيداد وعيه
ر
بالعقاقي الرسيعة ي
...ونظر حوله نظرة استعجاب وسأل" أين انا؟" وهو
يتجول بعينيه يف انحاء الغرفة ووجد تغريد معه
حت ر
يومي ر
اسيد وعيه بالكامل
تساعده عىل مدار ر
يومي من العالج غادر حسان المستشق
وبعد ر
ح باب اللوق وعندما دخل
متجها لميله
ر
الفقي يف ي
وجد والدته يف انتظاره بجواب الفصل الذي وصله
من البنك
وظل حسان يف غرفته المظلمة وحيدا يفكر ويدبر
وقد أصبح انسانا حقودا يمأله الرس ولديع الرغبة يف
االنتقام من هؤالء االشار فاستقبل حسان الخطاب
دون كلمة واحدة وأغلق الباب عليه ونام دون ان
يشعر به أحد...
بعد اسبوع….
ظل حسان عىل هذا الحال ر
حت هاتفه زميله أشف
وسأله :أين انت؟ فروى له ما حدث معه ...فأغلق
اشف الهاتف ولم يهاتفه مرة أخرى وبعدها هاتفه
جاره الذي يسكن معه يف نفس الميل ويجلس عىل
المقه الواقعة امامه فهو يعمل يف ورشة ميكانيكا
السيارات التابعة للميل وعندما انته شعبان من
عمله ودخل المقه مثلما يفعل كل يوم يف تمام

التاسعة وجد حسان يجلس وحيدا مهموما يفكر يف
المشي الذي ترك به العمل يف البنك
االسلوب
ر
...فذهب اليه"شعبان" وجلس معه:مرحبا
حسان...كيفك؟
حسان"اشارة" :الحمدهلل ماذا سترسب؟
احك يىل كيف حالك؟اراك مهموم
شعبان:شاي ...ي
تفكر...ما االمر؟
عت
حسان"اشارة"  :اشعر بضيق شديد لقد
استغنوا ي
ر
ر
مستحقائ عن
باف
عمىل يف البنك ولم
يعطوئ ي
يف ر ي
ي
ي
الفية الماضية
ر
يحك له ما
حسان
بدأ
وهنا
؟
صديق
شعبان:لماذا يا
ي
ي
حدث معه بلغة االشارة لصديقه ر
الت بدأ شعبان
ي
يفهمها ويتحاور معه بها
وهنا رييك شعبان كوب الشاي وينهض :ألم تفكر يف
االنتقام يا حسان؟
لخوف
حسان:بىل فكرت ولكن تراجعت عن الفكرة
ي
الشديد
ه الدنيا ...القوي
شعبان:بل ال تخف تشجع...هذه ي
فيها هو من يأخذ حقه بيده وال مكان للضعفاء يف
هذا الزمان
حسان :ر
كت افكر من جديد
فلتي
ي
االحد  9يونيو

 ...ذهب حسان لشعبان يف الورشة وقال له بلغة
االشارة انه موافق عىل االنتقام ...فرد عليه
لك
شعبان:اذهب اآلن إىل المقه وسألحقك ي
نتحدث
وتقابل حسان مع صديقه يف المقه كما هو المعتاد
كوبي من الشاي
وجلسا وتناوال ر
شعبان:سهرت ليلة امس افكر يف حل وكيف سننتقم
تفكيك؟
حسان :وما نتيجة
ر
شعبان :سندخل البنك وسنقوم برسقة الخزينة
وشب الحريق يف البنك
حسان :ال انا خائف
شعبان:ال تخف ستكون هناك خطة محكمة لذلك
وسنحدد وقت التنفيذ
تنته من اعدادها
حسان:انتظر مكالمتك عندما
ي
شعبان:ولكن كل ما اطلبه منك اآلن أن تذهب للبنك
ر
باف مستحقاتك وتأخذ صور
بحجة طلب ي
وتأتيت بها يف
فوتوعالافية للبنك من الداخل والخارج
ي
الورشة
حسان:غدا ...استودعك هللا
وبعد مرور اسبوع من تلك المقابلة وتسليم حسان
لشعبان الصور المطلوبة تقابال الصديقان يف المقه
يف مساء ذات يوم ومعه زمالؤه يف العمل معه ايضا

خطة شقة وحريق البنك وعندما دخلوا المفه فتح
ومبائ البنك من
كبيةفيها كل اقسام
شعبان خريطة ر
ي
داخله وخارجه وشح لكل دوره يف الخطة
بالتحديدومكان جلوس كل فرد من افراد خدمة
العمالء واالقسام االخرة بالطبع وظل يرسح لحسان
بلغة االشارة ما سيفعله بالتحديد يف الخطة واتفقا
عىل احضار كل ما يلزمهم يف العملية
حسان"اشارة":وماذا سنحتاج يف تلك المهمة؟
شعبان:أوال سنحتاج بعض المخدرات ر
الت سنخدر
ي
بها حراس البوابات وكالب الحراسة وال تنش يا
ر
صديق فصل جرس االنذار فانت الذي تعرف مكانه
ي
بحكم عملك يف البنك
ثانيا:عمل نسخة طبق االصل من مفاتيح البوابات
لكبية للبنك ر
حت ال رنيك آثار كرس
ومفاتيح الخزينة ا ر
وال تنسوا لبس االقنعة والقفازات ر
جت ال رنيك خلفنا
بصمات
والكييت لنشب الحريق يف
ثالثا:سنحتاج للبيين
ر
لتفجي البنك بعد انتهاء
البنك كله ونحتاج قنبلة
ر
كبية لحمل المرسوقات داخلها
المهمة وحقائب ر
وسهولة الهرب بها
حسان"اشارة":وكيف سنقوم بكل هذا يف وجود
العاملي؟
ر

شعبان:آه....فعال اغفلت هذا...ما رأيك أن نجعلها
سطو مسلح يف وضح النهار؟نحمل اسلحة ونواجه
العاملي والعمالء يف البنك بها ونرسق ونفجر ثم
ر
نهرب
حسان"اشارة" :ر
ومت سيكون هذا؟
شعبان:يوم االحد اول االسبوع يف الثانية عرس
ظهرا...ما بك يا حسان؟
حسان"حزين مكسور" :يف ضي ح العبارة هناك بعض
الزمالء كنت اتمت عدم وجودهم يف ذلك اليوم
وكنت اتمت لو احذرهم
شعبان:اتنوي إلغاء العملية من االساس؟
غليىل من
ألشق
كبية
حسان"إشارة":ال تلك فرصة ر
ي
ي
العاملي يف هذا البنك
هؤالء االشار وانتقم من بعض
ر
اللعي ومديرهم الرسير الذي حرمت من ر
قوئ
ر
ي
ي
البسيط الذي اعيش عليه
شعبان:اذهب وارتاح اآلن ونتقابل يوم االحد
يوم تنفيذ العملية
ً
 10:00صباحا
استيقظ حسان واستعد تماما للذهاب وذهب
لمقابلة شعبان عىل باب المقه واستقال السيارة
وانطلقا لتنفيذ المهمة ومعهم زمالء شعبان يف العمل
ر
...
وف تمام الثانية
المهمة
لوازم
كل
وا
ليشي
وذهبوا
ي

عرس كانوا أمام بوابة البنك الرئيسية وارتدوا جميعا
االقنعة والقفازات وأخذوا االسلحة النارية وذهبوا
لتخدير الحراس وكالب الحراسة الموجودين عىل
البوابات واقتحموا البوابة ودخلوا يف وقت العمل
والبنك مزدحم بعامليه وعمالؤه
شعبان من خلف القناع:ارفعوا ايديكم...ال احد
يتحرك اذا تحرك أحدكم ستكون نهايته اليوم..
حسان"اشارة :ماذا سنفعل اآلن يا شعبان؟
العاملي ونقم باالستيالء عىل
شعبان:سنقتل جميع
ر
كافة النقود الموجودة أمامهم ونضعها يف الحقيبة
الكبية
ر
موظق خدمة العمالء
ودخل حسان فجأة عىل
ي
وقتلهم جميعا بالبندقية الرشاش فيما عدا االستاذة
تغريد ر
الت لم تحرص بالصدفة الصابتها بيلة برد
ي
شديدة ثم دخلوا جميعهم وقاموا بتخدير أفراد االمن
وكالب الحراسة الموجودة عىل بوابات الخزينة ثم
فتحوها بالمفتاح المنسوخ ودخلوا ووضعوا كل
النقود والسبائك الذهبية ر
الت توجد يف الخزينة يف
ي
الكبية وأخرج شعبان زمالؤه من البنك
الحقائب
ر
وقام بالقاء القنبلة ر
بتفجي البنك وذهبوا
الت قامت
ر
ي
هاربي
جميعا إىل السيارة وفروا
ر
ً
 4:00عرصا

موظق المحالت المجاورة دوي االنفجار
سمع بعض
ي
وخرجوا ليكتشفوا ما حدث وقام حارس امن محل
"دهب" للمجوهرات بتيليغ الرسطة بالواقعة ر
الت
ي
وصلت عىل الفور وقامت بالبحث والتحري يف
الواقعة وقام الظابط المختص بإجراء التحقيق حيث
هاتفت؟
قال :من الذي
ي
قام الحارس :أنا من هاتف الرسطة
الظابط :ما اسمك؟ وكم عمرك ؟ وماذا تفعل؟
الحارس عمر:
اسم عمرو وابلغ من العمر 35عاما
ي
المحل"ويشي لمحل المجوهرات
واعمل حارس لهذا
ر
الواقع بجانب البنك"
الظابط :ماذا حدث بالضبط؟
عمرو :ال اعرف ولكن شاهدت منذ ما يقرب من
ساعة رنيان ودخان اسود نابع من البنك وكم هائل
من البرس الذي تطاير يف الهواء وآخرون يفروا
...ووجدت بعض اشخاص يلبسوا بعض االقنعة
كبية هربوا يف سيارة ...تذكرت
ويديهم فيها حقائب ر
صغية وقفت
يا سيدي..شاهدت سيارة حمراء
ر
ويجلس فيها اربعة شباب يلبسوا اقنعة وقفازات
شكلها غريب....ووقع الحارس عمرو عىل اقواله
وانرصف لعمله
التاىل
يف اليوم
ي

ً
9:00صباحا
وف أثناء
عاد الظابط للبنك لمعاينته مرة أخرى ي
كاميات مراقبة عىل
المعاينة الحظ الضابط وجود ر
بوابات البنك وداخله ..فدخل غرفة المراقبة ووجد
بعض الشاشات وأجهزة الكمبيوتر وأعط اوامره
كاميات المراقبة صوت
بالتحفظ عليها وتفري غ كل ر
وصورة مع توضيح الصوت ان وجد
الكاميات وتعرف الضابط عىل
وعندما تم تفري غ
ر
مالمح من االشخاص الذين نفذوا الرسقة وبعض
اوصافهما ارسل إىل رسام القسم والذي رسمهما
وارسل النسخ للرسومات إىل كل االقسام واالكمنة
والبوابات وجميع الطرق ومداخل الموائ وتم القبض
عليهما وأرشدا عن شعبان وحسان ...وأمر الضابط
بالقبض عليهما
يف نفس اليوم
علم شعبان من الصحف والجرائد اليومية ر
الت كان
ي
يقرأها أن الرسطة تبحث عنه هو وزمالؤه يف العملية
ر
صديق
وذهب لحسان:هل قرأت الصحف يا
ي
خي
حسان"إشارة"  :ر
ر
صديق
شعبان مندهش:يبحثوا عنا يا
ي
حسان:من؟ الرسطة؟
شعبان:نعم ماذا سنفعل؟

دبرئ
حسان مندهش:ال اعرف أرجوك
ي
خاىل يف المنصورة
شعبان:ال عليك سنهرب عند ي
ر
انه اوراق السفر وأحجز تذاكر
ستظل هناك حت ي
الطائرة
التاىل
 5:00فجر اليوم
ي
استيقظ شعبان وحسان وأخذوا كل الغنيمة من
المرسوقات وسافروا إىل المنصورة وذهب شعبان
وتوسل لخالخ أن ر
يبق حسان عنده ويراعيه ر
حت
ي
ينه اوراق السفر وتركه وعاد لقاهرة يف الثامنة
ي
لينه اوراق السفر له ولحسان
صباحا وتوجه
ي
وذهب لمكتب حجز التذاكر وقام بحجز تذاكر
السفر ألوروبا
 2:00ظهرا
عي المحمول "انا
أرسل شعبان رسالة لصديقه ر
انهيت كل االوراق ....وحجزت تذاكر الطائرة يف
لخاىل أن يذهب معك رليكب
السابعة مساءا ....قول
ي
القطار إىل القاهرة أو سيارة أجرة وعندما تصل ابعث
يىل رسالة
بساعتي وصل حسان إىل محطة قطار
وبعدها
ر
القاهرة قادما من المنصورة و أرسل لشعبان رسالة"
انا يف محطة مرص" ...وذهب اليه شعبان وأخذه
للمطار

ناردين والشيطان

األحد  1أغسطس 2016
 1:00بعد منتصف الليل
االجنت مع والدتها
انتهت ناردين من مشاهدة الفيلم
ري
"فاتن" ر
الت تبلغ من العمر  72عاما وحاصلة عىل
ي
انجليي عام  1975ولكنها
ليسائ آداب قسم
ر
ي
فضلت أن تكون ربة ميل بناء عىل رغبة زوجها الذي
فضل أن تكون يف البيت وال تيل للعمل...أما ناردين
فه عىل قدر عال من الجمال قوامها ممشوق
ي
بت طويل المع وبه
وعينيها خرصاء وتتمتع بشعر ي
بعض الخصالت الصفراء ...تتمتع ناردين بالهدوء
التام بجانب طاعتها لوالدتها  ,تبلغ من العمر35
فه بعد ما تعود من عملها تساعد والدتها يف
سنة ي
فق تلك الليلة دخلت فاتن
اعمال الميل والمطبخ  ...ي
تغسل اسنانها وتوجهت لغرفتها وترتب شيرها يك
ه اآلخرى تغسل اسنانها
تنام ودخلت بعدها ناردين ي
ودخلت لغرفتها تنام والكل نيام والبيت هادئ ساكن
بدرجة مخيفة
ً
3:30فجرا
وه ترصخ
استيقظت فاتن عىل صوت ابنتها ي
فاشعت لغرفتها
ما بك يا ر
ابنت؟
ي

وتشي
فم من الناحية اليرسى
ر
اشعر بآالم فظيعة يف ي
بيدها ناحية الفك االيرس
وماذا نفعل يف هذا الوقت المتأخر والفجر سيؤذن له
ال اعرف اتألم بشدة...
أم
أغيثيت يا ي
ي
وقامت فاتن إىل المطبخ تبحث يف ركن االدوية عىل
مسكن لاللم إىل أن احرصته البنتها ومعه كوب ماء
فأخذت ناردين الدواء وشكرت والدتها واعتذرتلها
عىل إفاقتها من نومها وعادوا للنوم مرة أخرى
 7:00صباحا
وه متعبة بشدة نظرا
استيقظت ناردين من نومها ي
ألنها ال تنم طوال الليل من اآللم وذهبت رغم ألمها
إىل عملها يف قسم الحواراة والتحقيقات يف احدى
الجرائد الحكومية وعادت من عملها يف الخامسة
مساءا توجهت إىل الحمام لتأخذ حمامها المعتاد
وه تأكل عاد األلم فبدأت تتألم
وتناولت غذاءها ي
بشدة من ضسها حيث صعد إىل األذن اليرسى
فذهبت لوالدتها بعد أن انهت غذاءها واشتكت لها
مما يألمها حيث كانت فاتن تتابع المسلسل
ش الفضائية
ش ر يئ ي
العرئ"سابع جار" عىل قناة ي
ري
أغيثيت يا أماه لقد اشتد األلم مرة أخرى
ي
ر
ير
تحتاح لطبيب اسنان ماهر
انت
ي
ام؟
ر
اتعرفي احد يا ي

واسأىل عن
هاتق مبت العيادات يف الطابق االول
ي
ي
طبيب اسنان
االرض
ذهبت ناردين لغرفة الصالون حيث الهاتف
ي
وأخذت تطلب رقم العيادة حيث أنهم يسكنوا يف
كبي رتي وحمام ومطبخ
ميل واسع مكون من
غرفتي ر
ر
كبي به غرفة سفرة وغرفة صالون وغرفة
وب هو ر
الجلوس
أمسكت ناردين الهاتف واتصلت بمبت العيادات
الكائن يف الطابق االول يف ميل مكون من  11طابق
بينما تسكن ناردين يف الطابق السادس فهاتفت مبت
العيادات فتجد موظف االستقبال
الخي
مجمع العيادات مساء ر
مساء النور...هل هناك طبيب اسنان لليوم؟
هناك العديد من أطباء االسنان كل يوم طبيب ولكن
هذا االسبوع عيادة االسنان مغلقة فلقد سافروا
جميعهم لمؤتمر يف شم الشيخوسيعودوا اول
االسبوع القادم
وشكرت ناردين موظف االستقبال وأغلقت الهاتف
وذهبت لوالدتها تستنجد بها فاعطتها مسكن وروت
لها ما حدث ودخلت يك تنام
السبت  7اغسطس
6:30مساءا

بعد أن عادت ناردين من عملها يف الجريدة أمسكت
بالهاتف مرسعة ألن األلم لم تستطع تحمله ولم
شء طوال هذا االسبوع وهاتفت
تستطع ان تأكل ي
مجمع العيادات فرد عليها موظف االستقبال
الخي
مساء ر
مساء النور اهال وسهال
الماض اسأل عن
انا ناردين كنت اتصلت االسبوع
ي
طبيب اسنان هل موجود؟
تفضىل الدكتور محمود كشك
نعم
ي
ر
مت الموعد؟
يف الثامنة مساءا....
ممكن تحجز يىل لو سمحت باسم ناردين اسامة؟
وأخيت والدتها عما
شكرا لك واغلقت ناردين الهاتف
ر
حدث وعىل موعدها
وذهبت ناردين يف موعدها للعيادة فاستقبلها موظف
وأخيها أن الطبيب لم يصل بعد
االستقبال
ر
..فجلست ناردين وفتحت محمولها عىل كتاب تقرأه
قامت بتحميله من عالنت وظلت تقرأ فيه ر
حت
سمعت صوت الموظف"وصل الطبيب يا أنسة
تفضىل"
ي
ودخلت ناردين العيادة وجدتها واسعة جميلة حيث
وه عبارة عن مكتب
تنقسم
ر
لقسمي غرفة الطبيب ي
مريحي وأريكة
كرسيي
كبي للطبيب وأمامه
وكرش ر
ر
ر
ي

صغي وتليها حجرة
كبية ومنضدة عليها تمثال
ر
ر
كرش الكشف المفرود
وه تتكون من
ي
الكشف ي
وبعض االجهزة بما فيهم جهاز اشعة وشاشة تشغيل
ر
ر
الموسيق
موسيق حيث انه يعمل وهو يسمع
دخلت ناردين فوجدت من ينتظرها رجل يف
المنكبي
االربعينات من العمر ,طويل ,عريض
ر
الشعيات
ووسيم شعره اسود ناعم تغزوه بعض
ر
واسعتي,يرتدي البالطو
بنيتي
البيضاء عينيه
ر
ر
االبيض وتحته قميص ابيض وبنطلون كالسيك اسود
...وكان يبدو االرتباك عليه ألنه وصل متأخرا عن
موعده بنصف ساعة وكانت العيادة مزدحمة
وعندما دخلت عليه ناردين العيادة بدأ ان يعاملها
التأخي ويسالها
بكل ذوق ورقة ويعتذر لها عىل
ر
شكواك؟
بحنانه الذي يتضح من عينيه :ما
ي
وأذئ اليرسى
فم االيرس
ي
أشعر بألم شديد يف جانب ي
هل هذا االلم حديث؟
ال فأنا أتألم من اسبوع تقريبا
ولماذا لم ر
الماض؟
االسبوع
تأئ
ي
ي
اتصلت بالفعل وقال يىل موظف االستقبال ان كل
األطباء يف مؤتمر يف شم الشيخ
فعال سافرت ألنه مؤتمر مهم وكان البد أن أحرصه
الكثي يف تطور عالج الفم
ألئ استفدت منه
ر
ي
واالسنان...
تفضىل لحجرة الفحص
ي

ونادى الطبيب مساعدته رشا ر
الت أحرصت له كل ما
ي
يلزم من أجل فحص ناردين فلبس كمامة الفم
والقفازات يف يده ...وقامت رشا بفتح مشغل
ر
ر
موسيق هادئة لناردين وبدأ
الموسيق واختارت
الطبيب يف ظبط كشاف االضاءة عىل فم ناردين
ناحية اليسار
افتح يا ناردين....ال افتح ر
اكي
ي
ي
وال تستطع ناردين فتح فمها فيساعدها الطبيب
محمود مع مساعدته ر
الت تمسك له فم ناردين وهو
ي
تنظق اسنانك
يفحص الرصس ويسألها:لماذا ال
ي
جيدا؟
بال انظفها
كم مرة يف اليوم؟
مرتي...
ر
ال البد ان تهتم بأسنانك ر
اكي من ذلك وعموما
ي
ساعطيك دواء مضاد لاللتهاب ألن الرصس ملتهب
ي
بشدة
وكم سيبلغ تنظيفه يا دكتور محمود؟
خمسمائة جنيه
كبي وال استطع دفعه
ولكنه مبلغ ر
كثية ألن الرصس
عموما سنتقابل يف جلسات ر
كبي ويمكن يف كل مقابلة دفع جزء
سيحتاج مجهود ر
لتأخيي فلن نبدأ اليوم ولكن
من المبلغ ولكن نظرا
ر

سأعطيك موعد أخر يف الخميس القادم الساعة
الثانية ظهرا
ر
وتيك ناردين العيادة وتستقل المصعد إىل الطابق
الضمي ألن
السادس ويظهر عليها الضيق وتأنيب
ر
وه تعيش مع والدتها من معاشه الذي
والدها
ي
متوف ي
يكق إال لسد االحتياجات االساسية حيث كان
ال ي
موظف بسيط يف وزارة الثقافة
وعادت ناردين للميل وكانت الساعة وصلت الحادية
عرس والنصف مساءا وكانت والدتها يف انتظارها
أين ر
التأخي
كنت ولما كل هذا
ر
ي
أم لقد تأخر الطبيب نصف ساعة وكان
معذرة يا ي
هناك زحام شديد
وماذا فعل معك الطبيب
كبي يف
كشف عىل الناحية اليرسى ووجد تسوس ر
األخي من الناحية اليرسىولكنه ملتهب
الرصس
ر
فاعطائ دواء لاللتهاب
ي
وكم سيتكلف؟
خمسمائة جنيه...
لماذا ومن اين؟
ال ر
يمكنت دفع جزء عند
انت
أبلغت
لقد
أم
يا
تقلق
ي
ي
ي ي
ي
كل زيارة
وتصىل العشاء
وتدخل ناردين لتبدل مالبسها
ي
وتتناول كوبا من الزبادي وه تتابع المسلسل ر
الي يك
ي

ثم تدخل لرسيرها يف الواحدة ليال وتتفقد هاتفها
الخاصي بها ثم تنام
فتفتح الواتساب والفيس بوك
ر
من ناحية أخرى يغلق الطبيب محمود عيادته
ويذهب لميله يف الطابق الثالث فيفتح الباب
ويدخل المطبخ ويفتح الثالجة ليتناول قطعة من
الجي مع رغيف من الفينو حيث كان شديدالجوع يف
ر
هذا اليوم...وذهب ليطمي عىل اوالده وهما ولدان
يف المرحلة االعدادية "عمر  15سنة" و"عادل 12
نائمي يف فراشهما بعد أن انتها من
سنة"وجدهما
ر
ً
دراستهما وهما نتاج زيجة قديمة لم تدم طويال
وأصبح وحيد هو والوالد
وف الواحدة والنصف بعد منتصف الليل خرج
ي
الدكتور محمود من ميله مرتديا جلباب ابيض
ً
وعباءة سوداء ونزل واستقل سيارته متجها لالجمع
الخامس حيث يوجد مكتبه الذي يمارس فيه اعمال
ح
الدجل والشعوذة وهو مشهور لدى سكان ي
التجمع الخامس ب"الشيخ كشك" ووصل لمكتبه
الثائ فعندما ندخل من الباب
الذي يقع يف الطابق
ي
اش
نجد بهو واسع به طقم صالون مكون من ارب ع كر ي
الذهت وهناك مطبخ
كبية باللون
كبار وأريكة ر
ري
مصممي عىل أعىل مستوى من الفخامة من
وحمام
ر
ر
السياميك وهناك مكتبه المضاء باللون
انواع
ارف
ر
االحمر ومزين ببعض الحيوانات المحنطة المرعبة

الت يمارسها ر
الت تستخدم ف تلك االعمال ر
ر
حت
ي
ي
ي
طلوع الفجر
الخميس  12اغسطس
ً
 1:30ظهرا
تبدا ناردين يف االستعداد وتبديل مالبسها حيث أنها
ايتأذنت من عملها ووصلت الميل يف الثانية عرس
ظهرا لتلحق بموعد العيادة حيث كان يف انتظارها
الدكتور محمود بنفسه ليبدا معها جلسات العالج
ودخال معا العيادة حيث بدأ يف لبس البالطو وشغل
ر
الموسيق وظل يسألها عن االدوية ومفعولها
مشغل
ثم اصطحبها لغرفة الكشق وبدأ يركز كشاف االضاءة
الكرش المفرود
عىل الرصس وجلست ناردين عىل
ي
واستدىع الطبيب رشا يك تساعده وتحرص له ادواته
الكرش وكشافات
وبدا الدكتور محمود يف ضبط
ي
االضاءة ر
حت يتمكن من الوصول للرصس بطريقة
صحيحة وبدأ يعطيها حقنة المخدر وانتظر ر
فية
حت تخدرت ناردين وظال خالل تلك ر
قصية ر
الفية
ر
يحدثها عن نفسه ويعرفها عن نفسه واوالده وطباعه
ر
الموسيق؟ فلم ترد
...وسالها :هل تعجبك
طلب منها أن تختار ملف آخر لتسمعه فطلبت ان
ر
حماف" واكمل حديثه
اغائ "محمد
تسمع
ي
ي
فسألته:لماذا لم رتيوج مرة أخرى؟

وأخيا ومبدأ لديهم أال تحل
ألنها رغبة االوالد اوال
ر
امرأة أخرى محل والدتهم وانا ال استطع ارغامهم عىل
هذا
وكيف تعيش انت واوالدك؟
نعيش عىل الدليفري وواحدة ر
تأئ كل خمسة عرس
ي
يوما لتنظيف الميل والغسيل ونعيش عىل هذا منذ
االنفصال...
تتحرك ألن الرصس عميق جدا
أرجوك ال
ي
ي
والتسوس وصل للعصب وربما نحتاج إلزالته...ولكن
تحك يىل؟
ماذا عنك؟ألم
ي
ربما يف الجلسة القادمة
وبعد ساعة....نحن لليوم انتهينا وموعدنا األحد بعد
القادم ....وتودع ناردين طبيبها
 11:30مساءا
يغلق محمود عيادته ويتوجه لميله يف الطابق
الثالث كعادته ويدخل المطبخ ليأكل كعادته ثم
يدخل غرفته ليبدل مالبسه بعد ان يطمي عىل
ر
ح يف شيره بعض الوقت قبل ان يرتدي
ويسي
اوالده
ي
مالبس الشيخ كشك
يف الواحدة بعد منتصف الليل
يدخل الشيخ كشك لمكتبه الفخم يف التجمع
الخامس ليجد ضابط شطة يف انتظاره يف المكتب
ولكنه ر
أئ دون سيارة شطة او أحد معاونيه فعندما
ي

وجده الشيخ كشك رجع للخلف"من أين عرف هذا
اقبت؟ولماذا انا دون
الظابط
مكتت؟ هل ير ي
ري
غيي؟ومن هذا ولكن عاد ودخل المكتب ورحب به
ر
أهال وسهال
اهال بك
انا الظابط وليد عياش من قسم التجمع الخامس
خيا انشاء هللا
مرحبا بك ر
ر
زوجت
جئت لك أتوسل اليك تنجد
ي
ماذا بها؟
تترصف بعض الترصفات يف المساء من نوع غريب
ودائما ما تتخيل أن هناك ما يالزمها يف كل مكان تكون
فيه وتسمع اشياء مزعجة وطوال الوقت خائفة من
النفسيي الذين أكدوا
شء ما وذهبت بها لألطباء
ر
ي
طبيعيتها وأن ليس بها أمراض نفسية
كثيا
وهل تكررت تلك الحالة ر
نعم كل يوم تقريبا يف المساء تستيقظ مرعوبة لهذا
فكرت فيك دون ر
أخيها
حت أن ر
وإذا كنت أريد أن أراها ماذا افعل؟
ر
سأئ لك بها فال تقلق ...ر
مت موعدنا؟
ي
وسأخيك الحقا
اعطيت رقم الهاتف
ال اعرف
ر
ي
الثالثاء 20اغسطس
 3:15عرصا

كان الظابط وليد يجلس يف مكتبه ورأى هاتفه يرن
فكان "الشيخ كشك" كما هو مسجل عىل الهاتف
اهال يا شيخ
اهال يا وليد باشا كيف حال زوجتك
ر
يبق الحال كما هو عليه ال جديد
لقد حددت لكما موعد يوم الخميس يف الواحدة بعد
منتصف الليل ...هذا لقاء تعارف بسيط
شكرا لك سنكون عىل الموعد إن شاء هللا
وبعد ان انه الشيخ كشك مكالمته مع الظابط وليد
..هاتف ناردين يف الساعة الخامسة فلم ترد وفتح
الواتساب ليبعث لها بان ترد عىل مكالمته وبالفعل
عندما هاتفها مرة أخرى ردت عليه
الحي كيف حالك
مساء ر
خيا
الحمدهلل ر
اتصلت ألبلغك ان موعدنا الخميس القادم عرصا
تغيي الموعد لدي
عذرا دكتور محمود ايمكننا ر
مناسبة عائلية
كيت بعض الوقت وسأعاود
ال اعرف عموما اتر ي
االتصال بك الحقا
ساعتي ثم بعث لها واتساب يف الساعة
وتركها
ر
السابعة مساءا ليبلغها أن الموعد االحد 24
تخي والدتها
اغسطس يف التاسعة مساءا....فذهبت ر

الخميس  22اغسطس
1:00بعد منتصف الليل
وصل الشيخ كشك مكتبه يف التجمع الخامس وكان
المكتب يف هذا اليوم خاليا من الناس اال الظابط وليد
وزوجته الذان مانا عىل الموعد فدخل المكتب وأضاء
الضوء االحمر ودخل الظابط وليد وزوجته فانتاب
زوجته بعض الخوف من الضوء االحمر وبعض
األبخرة الصاعدة من "المبخرة" فرحب الشيخ كشك
بالظابط وليد وتعرف عىل عايدة زوجته المريضة
تخاف فاليوم نحن هنا
خيا يا مدام عايدة...ال
وسألها :ر
ي
للتعارف فقط
ر
وهنا يتدخل وليد:
زوجت ال تنم طوال الليل يا شيخنا
ي
ر
فيى احالم مزعجة وي هيا لها وجود شبح يطاردها
وه نائمة
وف اوقات ر
أينما تكون ي
تسي يف الغرفة ي
واوقات تستيقظ من نومها وتفعل اشياء غريبة
تجعلت أظل خائف طول الليل وذهبت بها إىل
ي
النفش الذي أكد يىل ان صحتها جيدة
الطبيب
ي
ال تقلق يا باشا ..كلها أشياء بسيطة وعالجها بسيط
لك "حجاب"
وعندي بإذن هللا ...فاالول
سأعط ي
ي
تضعيه اسفل الوسادة ر
تنام عليها لمدة اسبوع
الت
ي
ي
كاملوبعد اسبوع ر
نلتق يف نفس الموعد
ي

االحد 24اغسطس
8:30مساءا
دخلت ناردين مجمع العيادات يف الطابق االول
وسألت عن الدكنور محمود فعلمت انه لم يحرص
الكرش يف ساحة االنتظار وفتحت
وجلست عىل
ي
رواية الفيل االزرق تقرأ فيها ر
رجاىل
فاجأهاصوت
حت
ي
الخي"ودخل
خشن يقول لموظف االستقبال"مساء ر
عيادته ووضع هاتفه عىل المكتب وارتدى البالطو
االبيض وقال للموظف"نادي عىل الحالة"فدخلت
ناردين وأشار لها الدكتور محمود"مباشة لحجرة
الكشف"
ما أخبارك اليوم؟
ش
اعائ من ض ي
مازلت ي
واجلش
اهدئ
عليك
ال
ي
ي
ي
تحضي ادواته ر
الت
يبدأ الدكنور محمود يف
ر
ي
االنق وقفازات اليد
فيتدي الغطاء
سيستحدمها ر
ي
ويبدأ يف عمله ...فجأة يسألها:
أتحبي يا ناردين...وهنا
ر
تبدأ ناردين يف البكاء وتنظر له باستعجاب وكأنها
تقول يف داخلها"لماذا سألت؟لماذا وضعت يدك عىل
الجرح؟انه يؤلمت ر
حت اآلن"وتنظر له نظرة لوم
ي
وعتاب شديد والدموع تنهمر من عينها وتقول
ننته"
"سأحك لك بعد ان
ي
ي

ومرت ما يقرب من نصف ساعة انته فيها الدكتور
احك يىل
من مرحلة من مراحل التنظيف وبعدها ...ر ي
حيائ ولكن
مرتي يف
احك؟...بالفعل أحببت ر
ي
ماذا ي
باءوا بالفشا فالمرة االوىل كانت أثناء در ر
است
ي
زميىل يف الدراسة ولكن لم اشعر
بالجامعة وكان
ي
بشء اال عندما انتهينا وتخرجنا من الجامعة وكل
ي
ذهب لحال سبيله فكنت احدثه يف الهاتف الذي
ر
ير
تخرح قبل أن يتوف وبعثت له
ائ هدية
ىل
اه
اشي
ي ري
ر
"انت مثل ر
رسالة أسأله وكان الرد قاش ر
اخت ال أكي"
ي
ي
ي
ر
غرفت المظلمة
وحزنت وظليت بالشهور حبيسة
ي
ر
حت تعافيت وبدأت انشغل يف البحث عن عمل
وماذا عن المرة الثانية؟
احك لك يف المرة القادمة فالوقت تأخر والبد أكون
ٍ ي
ف شيري األن ...ر
مت ستكون المرة القادمة؟
ي
يوم الخميس القادم يف العاشة ليال
لماذا هذا الموعد المتأخر؟
عمىل
انته من
نحك عىل راحتنا بعد ان
يك
ي
ي
ي
الخميس  28اغسطس
10:00ليال
تدخل ناردين من الباب مباشة إىل الدكتور محمود
يف عيادته ومباشة لحجرة الكشف ويبدأ الدكتور يف
عمله كالعادة ....ويبدأ يقول لها"اليوم اهم مرحبة يف

تنظيف الرصس....اليوم سييل العصب تماما
...وسأضع لم حشو مؤقت"ويبدأ يف تشغيل مشغل
ر
وه
االضاءة
وكشاف
الكرش
وظبط
الموسيق
ي
ي
تجلس يف ترقب وقلق لما سيفعله معها اليوم
تحك يىل عن تجربتك الثانية؟
وسألها:الن
ي
ننته من عملنا
عندما
ي
ينته فيها الدكتور محمود من هذا
وتمر ساعة كاملة
ي
اللعي وهنا ومع هذا اليوم قد وقع محمود
الرصس
ر
يف حب ناردين لكن يف صمت دون ان يفصح وهو
يلح ف السؤال"ماذا عن قصتك ر
تبك
جعلتك
الت
ي
ي
ي
طوال الوقت؟"
منذ ارب ع سنوات احببت قريب يىل من بعيد حيث
ر
ووالدئ فكنت احبه يف
كانت القرابة ربي والدته
ي
صمت وأخش أن اقول له ولكن يف مرة من المرات
النادرة ر
الت ذهبنا لزيارته حيث اصيب يف حادث
ي
سيارة فأحببته يف هذا اليوم وارسلت له رسالة حيث
ر
والدئ وكانت ليلة عيد
شقت رقم هاتفه من هاتف
ي
الحب فهاتفت ر
واعيف يىل انه يحب فتاة أخرى
ي
فصدمت واغلقت الهاتف دون ان ارد بكلمة واحدة
التاىل عرفت والدته بما حدث منه
وف اليوم ر ي
 ...ي
واخيت والدئ ر
الت غضبت وارتفع ضغطها ومنذ
ر
ي ي
ذلك اليوم وانا ال اعرف شيئا عنه وأتمت ان يعود يىل
مرة اخرى ونفتح صفحة جديدة معا

اترك هذا الموضوع
انش يا ناردين ...لم يحدث ابدا ي
ي
ر
شء آخر ...وأخذا يتحدثا حت
وراء ظهرك وفكري يف ي
كانت الثانية عرس منتصف الليل فقامت ناردين
مرسعة إىل ميلها وهو قام وودعها وراح يغلق عيادته
ليلحق المكتب
ورجعت ناردين  ...ر
التاىل؟
موعدنا
سيكون
مت
ي
سأخيك الحقا ..وتبادال ارقام الهاتف
ال اعرف ولكن
ر
االض ليعطيها موعد جديد وبعدها توجه كل إىل
ي
ميله فدخل الطبيب محمود مرسعا ليبدل مالبسه
ويذهب لمكتبه يف التجمع وذهب لغرفة اوالده قبل
ان يغادر ليطمي عليهم كالعادة فأغلق باب الغرفة
نائمي وخرج من ميله فوجد جاره
بعد ان وجدهم
ر
االستاذ فؤاد مندهش للدكتور محمود ومالبسه ر
الت
ي
يرتديها فسأله:إىل أين يف هذا الوقت المتأخر؟
الحسي أللحق بصالة
أذهب إىل مسجد سيدنا
ر
الفجر هناك
وأين االوالد؟
نائمي ألن لديهم مدارسهم وسيستيقظوا مبكرا..ربما
ر
مع يف أجازة نهايةاالسبوع
أخذهم ي
وذهب الشيخ كشك وركب سيارته متجها لمكتبه يف
التجمع ليستقبل ضيوفه الذي عىل موعد معهم
1:30بعد منتصف الليل

جلس الشيخ كشك ينتظر يف مكتبه الظابط وليد
وزوجته بعد مرور اسبوع من الزيارة االوىل فرن
السكرتية فاطمة سيدة يف
جرس الباب ففتجت
ر
االربعينات من عمرها ,مطلقة ,طويلة وعريضة
فه وحيدة لن تنجب
ر
المنكبي ترتدي نظارة مقعرة ي
واضطرت للعمل يك تنفق عىل نفسها....
كان الشيخ كشك جالس عىل اريكة يفكر يف ناردين
وما سيفعله معها فيما بعد وهل آن االوان ان ر
يعيف
لها بحبه ام يف وقت الحق وويتذكر حديثة معها
ه رقيقة
,نيةصوتها,ابتسامة عينيها
ر
ر
الالمعتي وكم ي
مثل االطفال الصغار يف ترصفاتهاإىل أن فاجأه الظابط
وليد يفتح الباب ويدخل عليه المكتب هو وزوجته
صغية يف اوائل الثالثينات من
وه شابة
ر
عايدة ي
عمرها شعرها احمر داكن وعينيها رمادي واسعة
كيف حال شيخنا الجليل؟
بخي يا وليد وانت كيف حالك؟
ر
بخي....كيف حالك يا نادية بعد الحجاب؟
ر
يالزمت خصوصا
مازلت اشعر بأن هناك شخص ما
ي
زوح
وانا انام وحدي بالميل نظرا لطبيعة عمل ر ي
وسهره طوال الليل يف القسم فأشعر بكم من الرعب
والخوف ناهيك عن االحالم والكوابيس المرعبة ر
الت
ي
نوم...
اراها يف ي
كثيا قبل النوم؟
هل
تأكلي ر
ر

ال..أكاد اكون ال آكل عىل االطالق
مع يف الغرفة المجاورة
ي
تفضىل ي
وه
تدخل عايدة مع الشيخ كشك للغرفة المجاورة ي
كبي ومنضدة مستديرة
غرفة خالية اال من
كرش ر
ي
عليها مبخرة ينتج منها االبخرة الكثيفة وبعض
الصغية الملقاه عىل االرض فعندما دخلت
الوسائد
ر
نادية شعرت بالخوف وبدأت نبضات قلبها يف
ر
تصاعد ر
االغماءحت وجدت
حت كادت ان تصاب
الشيخ كشك يدخل من خلفها ومعه فريق عمل
كبي
اقصي ومعهم
سكي ر
ر
"الزار" ومعهم بعض الر ر
روم وبدأ الشيخ كشك يجلس بجانب السيدة
وديك ي
الكرش
وه جالسة عىل
ي
عايدة واغمض لها أعينها ي
الغي مغهومة
الكبي وظل يردد لها بعض الطالسم ر
ر
مثل"يا حنتورش يا منتورش احرص حاال....واطرد
اللعي من جسدها"...ومن هذا القبيل
هذا الشيطان
ر
وظل يردد قرابة ساعة كاملة ثم أخذها من ذراعها
وظل يدور معها ممسكا يدها مع فريق الزار
اقصي حول المائدة المستديرة ثم قامت سيدة
والر ر
مرتدية الجلباب االبيض بذبح الديك وقامت تنطر
فأغم عليها ثم قام
الدم عىل مالبس السيدة عايدة
ي
الشيخ كشك بافاقتها وعندما فاقت وجدت الدماء
عىل مالبسها فتشاجرت مع الشيخ كشك
ماهذا الذي؟

تستغرئ هذا هو عالجك؟
ال
ري
سأمش هكذا يف الشارع؟
وكيف
ي
وتنام بها هكذا
عليك بل ال تبدليها اليوم
ال
ي
ي
لك توزعه يف
صغي به سائل احمر
...واعطاها كيس
ر
ي
كل اركان الميل وعليه آيات قرأنية مكتوبة ر
فيددها
وه ترم السائل ر
حت تظرد اي شبح يطاردها داخل
ي
ي
الميل...وعندما انته الشيخ كشك من عالج عايدة
دخل مكتبه حيث ينتظره وليد وعندما رآها فزع
بخي
وتدخل الشيخ كشك...ال تقلق ستكون ر
قبلها بساعة:
بينما كان الظابط وليد جالس يف انتظار زوجته
والشيخ كشك يتفقد المكان وينظر يف تعجب لبعض
رؤوس الحيوانات المحنظة ر
الت تزين الغرفة نزلت
ي
عينه فجأة عىل خافظة الدكتور محمود وأخرج منها
البطاقة ر
الت كتب بها المهنة"طبيب اسنان"وظل
ي
يفكر ر
حت انته الشيخ كشك وفتح الباب ووضع
وليد مرسعا البطاقة مكانها يف الحافظة ووضعها
مكانها قبل ان كتشف الشيخ كشك ما حدثوأخذ
زوجته وأخذ التعليمات من الشيخ وغادر وليد
شء لم يكن
المكتب وكأن ي
السكرتية
وبعدها أغلق محمود المكتب وانرصفت
ر
يصىل
لميلها قرب آذان الفجر ودخل الشيخ كشك
ي

يف احد المساجد القريبة من المكتب ثم اشع للميل
يك يوقظ األوالد ليستعدوا للمدرسةوبعدها دخل
ً
ر
ليصىل
ا
ر
ظه
عرس
الثانية
ف
استيقظ
ثم
ح
ليسي
ي
ي
صالة الظهر ثم امسك هاتفه ففتح الواتساب وبعث
برسالة لناردين
الخي...كيف حالك؟
مساء ر
مع؟
مساء النور..من ي
دكتور محمود
اهال يا دكتوري...هل هناك موعد جديد؟
ً
نعم الخميس القادم يف العاشة ليال
ولكن لماذا تلك المواعيد المتأخرة؟
لك نتحدث بعض الوقت بعد االنتهاء من عملنا أريد
ي
مفاتحتك يف موضوع مهم
وانه الطبيب حديثه مع ناردين وذهب للمطبخ
شء للغداء واحرص له افطار
شء ويحرص ي
لياكل ي
خفيف مع كوب من النسكافيه دون رلي او سكروظل
يفكر يف ناردين ويقول يف نفسه"أنا أحبها وأعشقها
كبي...ولكن ماذا افعل مع اوالدي؟ ال يقبلوا
...حب ر
بأي امرأة أخرى محل والدتهم..فماذا افعل ؟ وأخذ
النسكافيه وذهب لغرفته وكان قد وجد الحل" ها
العرف الحل االمثل...ليس هناك حل
هو...الزواج
ي
غيه"
ر
سبتمي
الخميس 3
ر

ً
10:00ليال
كانت ناردين عىل الموعد الستكمال عالج ضسها يف
االخية فكان الدكتور محمود منتظرها يف
مراحله
ر
لبت بنصف كم
العيادة يرتدي بنطلون
ي
كحىل وقميص ي
وانتظر ناردين يف مكتبه ودق جرس الباب ودخلت
ناردين عىل غرفة الكشف مباشة وجلست عىل
الكرش المفرود واستسلت ليديه وظلت تنظر
ي
لعينيه ويمظر لعينيها ويقول يف نفسه"اشتاق
ر
اىل فأرواحنا متوافقة...اشعر انك
تشتاف
اليك...كما
ي
ي
ي
ر
كيت وحدي"وظال
روح ابق
توأم
ي
بجانت وال تي ي
ري
يتبادال النظرات قرابة النصف ساعة إىل ان انته
محمود من عمله ونهض فجأة
هل ر
أنت مشغولة اآلن؟
ي
خيا
ال ر
انت اريد مفاتحتك يف موضوع ولكن المكان
قلت ي
لك ي
غي مناسب فماذا لو ذهبنا لمكان مفتوح ..ما
هنا ر
رأيك لو نتناول عشاء خفيف عىل ضفاف النيل
موافقة...هيا بنا...اذهب انت اوال وانا سألحقك
ر
بل ر
وسألق نظرة عىل
العيادة
سأغلق
وانا
اوال
انت
ي
ي
االوالد والحق بك...
انتظريت يف الشارع
ي
نزل الدكتور محمود واستقال السيارة هو وناردين
وانطلقا إىل النيل ليستقال مركب نيلية ويتيها يف
النيل

ر
ناردين...
زوجت وانا اعيش
اتعرف منذ أن توفيت
ي
ي
وحيدا مع اوالدي ر
كيوا واصبح لكل فيهم حياته
حت ر
المستقلة واصبحت اشعر بالوحدة ر
اكي من االول إىل
ر
حيائ اصبح لها طعم
ان التقيت بك ...شعرت ان
ي
لعقىل يك
قلت بحبك ارسل اشاراته
آخر عندما نبض ر
ي
ي
ر
حيائ من جديد مع بنت أحبها
ائ البد ان أبدأ
ي
اعرف ي
وعرفت انك ر
نصق الحلو الذي يحلو عمري
انت
ي
ي
معهواآلن ونحن يف مركب يف وسط النيل...هل
توافق عىل ان نكمل ما ر
ر
تبق من حياتنا معا؟
ي
تقوىل
يف الحقيقة يا دكتور محمود ويقاطعها"ال
ي
دكتور نحن هنا وحدنا نتحدث عىل راحتنا"....
فاجأتت...ال أنكر أنها مفاجأة حلوة ولكن من ر
حق ان
ي
ي
ر
اف من جديد
اعبد
ترتيب اور ي
ر
نخي أحد
فكرت ان نيوج عرفيا يف البداية دون ان ر
عىل االطالق
ولكن ماذا عن االوالد؟
اطمأئ ر
سنيوج ر
ويبق كل عىل حاله ر
حت ال يالحظوا
ي
شء وبعد ذلك لكل حادث حديث
ي
ولكت خائفة من تلك الخطوة الجريئة
ي
لو ظللنا نفكر يف كل خطوة ونحسب الحسابات لن
لتفكي...هيا بنا اآلن
شء يف حياتنا...لن نحتاج
ر
نفعل ي
 1:00بعد منتصف الليل

يأخذها ويذهبا الحدى المكتبات ر
الت تبيع ورق
ري
ورقتي
العرف لطلبة الجامعات ويشيي
الزواج
ر
ي
ويمألها وبعد ذلك يطلب منها ان تظل االوراق معه
ً
فتوافق ناردين ويرجع الكل إىل بيته وكأن شيئا لم يكن
...
التاىل
اليوم
ي
10:30صباحا
دق جرس الهاتف المحمول فتحت ناردين الهاتف
لتجده زوجها محمودبصوته الحنون
ر
زوجت الجميلة
الخي يا
صباح ر
ي
صباح النور...ما بك؟
انا وحدي يف الميل واالوالد يف المدرسة يمكنك أن
مع بعض الوقت...هل الحظت والدتك اي
تقص ي
ي
عليك؟
شء
ي
ي
ائ
كانت نائمة ولن تر ي
شء عليك؟
وانت هل الحظ االوالد ي
ائ انتظرك فأنا وحدي
عليك
ال
اطمأئ  ...ي
تعاىل ي
ي
ي
اليك بشدة
أحتاج ي
وه
وتذهب ناردين لميل محمود يف الطابق الثالث ي
خائفة ان تراها والدتها او يراها أحد وتدق الجرس
فيفاح لها محمود وهو عاري من النصف االعىل
للجسم يرتدي بنطلون ويأخذها إىل غرفة النوم

وتبدل مالبسها وتلبس مالبس نوم وتدخل مع
محمود يف فراشه
ً
2:30عرصا
يدخل االوالد من باب الميل عائدين من مدرستهم
بهدوء لغرفتهم ليضعوا حقائبهم ويبدلوا مالبسهم
ويبحثوا عن والدهم فيدخلوا غرفة نومه ليجدوا
ناردين يف احضانه يف فراشه محل والدتهم ليستيقظ
محمود يجد ولديه يبكوا اما الفراش ر
وييكوه
غاضبي...ويخرج ابيهم خلفهم
ويخرجوا من الغرفة
ر
ليلحق بهم ويحاول اقناعهم ليجدهم يف غرفته
أحبائ ...كنت
"أبنائ
ليغلق الباب ويجلس معهم
ي
ي
سأقول لكم كل شء ولكن كنت انتظر مرور ر
فية
ي
ً
االمتحانات ر
مقبلي عليها قريبا اي موضوع تقصد
الت
ر
ي
ائ؟
يا ر ي
ر
...
وه جارتنا
زوجت
زواح...فناردين تكون
موضوع ر ي
ي
ي
توف
يف الطابق الثالث تعيش مع والدتها ووالدهل م ي
ولماذا لم تأخذ رأينا من البداية؟السنا معك يف هذا
البيت؟ اليس حقنا؟
ألم اعرف مدى وفاءكم
اعرف
ولكت أخجل منكم ي
ي
كيتم ولكل منكم حياته
للمرحومة والدتكم ولكنكم ر
المستقلة وانا ر
ابق وحدي يف الميل بال أنيس وقد
كيت وبلغت من العمر واحتاج من ر
يبق
ر

جانت...وفكرت بما انكم كنتم يف المدرسة ان اختلس
ري
معها بعض الوقت وأخلدنا للنوم ولم ندري بالوقت
كي والدهم
خرجوا االوالد وهم يف شدة الغضب تار ر
يبك وتركوا له الميل دون ان
وحده يف الغعرفة ي
يخيوه عىل مكانهم وبعدها خرجت ناردين من
ر
وه تسأل يف زهول:ما الحل
الغرفة مرتدية مالبسها ي
يا محمود؟ ماذا ستفعل يا دكتور؟
كيت وحدي
ال راعرف اآلن اتر ي
وتيكه ناردين وتذهب لميلها لتجد والدتها لها
بالمرضاد:اين ر
كنت كل هذا الوقت؟
ي
ش..فذهبت
اليوم كانت آخر جلسة من جلسات ض ي
وابالىع ان الطبيب يف
العيادة فور اتصالهم ر يئ
ي
وانت ر
انتظاري ر
كنت نائمة فاضطريت انزل دون ان
ي
ي
اخيك"...وبالطبع كل هذا كان كذب فكانت تقول
ر
ر
مصيبت
رئ ...اعلم ان
وبي
بينها ر
نفسها"سامحت يا ر ي
ي
ي
ألنت أحبها وال استطع ان
ر
كبية...ولكن مضطرة ي
اعت يا هللا"
مت...ماذا ر
يخت يىل القدر ...ي
اغضبها ي
وذهبت ناردين لغرفتها وأمسكت هاتفها المحمول
حاك محمود عليه
وفتحت الواتساب وظلت ت ي
وحكت له ماحدث مع والدتها وسألته ...ماذا فعلت
مع االوالد؟
صارحتهم لكن تركوا الميل وظللت وحدي...
اين ذهبوا؟

ال اعرف وال اعرف اين سأبحث عنهم
هل لهم اي اقارب يذهبوا اليهم؟
لهم خالة وحيدة ولكنها تعيش مع زوجها يف مدينة
االهىل هناك
الدقهلية حيث يعمل يف فرع البنك
ي
وهل تتوقع ان يكونوا ذهبوا لهناك؟
أل أعرف يا دينا...ولكن سأحاول البحث عن رقم
هاتفها وأكلمها ...واآلن استأذنك اختلس بعض
ألصىل يف
ألئ سأذهب
ي
الوقت قبل آذان الفجر للنوم ي
السيدة نفيسة كالعادة...
خي
تصبح عىل ر
ي
الخي
وأنت من اهل ر
وأغلق محمود الواتساب ووضع الهاتف بجانبه
ه األخرى هاتفها بعد
ودخل لينام وأغلقت ناردين ي
ان انتهت من الحديث مع زوجها ونامت ولكن قبل
أن تغمض عينها فاجأها الم شديد يف معدتها وقامت
من الرسير تنهض من شدة االلم وظلت تبحث عن
مسكن الآالم المعدة ر
حت أخذت مسكن وذهبت
لغرفتها وظلت يف شيرها مستيقظة تفكر "ما هذا
فاجائ؟ولماذا يف هذا الوقت؟هل هذا من
األلم الذي
ي
اليودة ر
الت تسبب األلم
برودة الجو؟ال لم تكن تلك ر
ي
...فتندهش وتنهض وتتسع عيناها وتقول أمعقول؟
أنا حامل؟".....وظلت تفكر ر
حت ساعة الرسوق
التاىل
اليوم
ي

ً
6:30صباحا
دخلت ناردين الصيدلية الواقعة أسفل ميلها
الصيدىل ان يعطيها جهاز اختبار حمل
وطلبت من
ي
...وعندما دخلت من باب الميل وجدت والدتها
تقف وتسألها ف حزم:أين ر
كنت يا بنت يف تلك الساعة
ي
ي
المبكرة؟
ر
كنت ف الصيدلية ر
ألئ شعرت
لمعدئ
مسكن
ي
أشي
ي
ي ي
ببعض األلم من برودة الجو...وفكرت اال أذهب
ر
الشء
بعض
ح
واسي
اش
ي
لعمىل وأنام اليوم يف فر ي
ي
ر
وظلت ناردين نائمة يف غرفتها حت استغلت انشغال
لتحضي الطعام يف المطبخ وتسللت ناردين
والدتها
ر
من خلفها للحمام ومعها الجهاز وأجرت االختبار
ً
كثيا
ووجدته
ايجائ األمر الذي اندهشت منه ر
ري
وأمسكت هاتفها وفتحت الواتساب وبعثت برسالة
لزوجها محمود بأن يكلمها يف الهاتف للرصورة
نفس اليوم
ً
5:00مساءا
رن جرس هاتف ناردين وكان عىل الهاتف زوجها
ناردين ما بك؟
داهمت ليلة أمس؟
أتذكر االلم الشديد الذي
ي
ر
...
يت
أخي
حبيبت
ما بك يا
ر
ي
ي
وجدتت حامل
خطي...أجريت اختبار الحمل
األمر
ر
ي

يعت يا ناردين؟
ماذا ي
يعت ان البد ان نعلن زواجنا أمام الجميع واولهم
ي
ر
والدئ بأشع ما يمكن
ي
ر
مأسائ مع اوالدي فال استطع اعالنه
تعرف
ولكنك
ي
ي
اآلن
وابنك الذي بداخل أحشاءي
تخلص منه
ي
ال يا محمود ...ال استطع ان افعل ذلك وال اعرف
تعطيت
بطت ...ايمكنك ان
يكي يف
ماذا افعل عندما ر
ي
ي
لعرف الخاصة ر يئ؟
ورقة الزواج ا
ي
لماذا تريديها؟
ر
والدئ واقول لها كل شء ر
حت ال تكتشف
ألصارح
ي
ي
وحدها وتصاب بمرض ما ال قدر هللا
ر
حبيبت انتظري بعض الوقت
ولما االستعجال يا
ي
ً
وسنصارحها معا
ر
بطت...؟
ف
الجني
يكي
محمود؟عندما
يا
مت
ر
ر
ي
ي
منك فقط االنتظار بعض الوقت وسأعطيها
أرجو ي
بيدي ورقة الزواج
احيس علينا أال نتأخر ر
سأنتظر ولكن ر
أكي من الالزم
ال ر
تقلق ..آسف مضطر اغلق الهاتف لدي موعد يف
ي
ً
العيادة...سأتصل بك الحقا
بعد مرور شهرين:

الجني
بلغت ناردين الشهر الثالث من حملها وبدأ
ر
يكي يف بطنها وبدأت تبحث عن مالبس واسعة
ر
بعض الشء ر
...
وف صباح ذات يوم
مر
اال
تخق
حت
ي
ي
ي
كانت ذاهبة لعملها...فارتدت مالبسها الجديدة
وخرجت من غرفتها لتتناول االفطار مع
والدتها...فنظرت لها باندهاش:ما تلك المالبس ر
الت
ي
ترتديها يا ناردين؟
الت ر
انها مالبش ر
اشييتها باالمس
ي ي
لماذا اصبحت ترتدي مالبس واسعة وما الذي جعل
وزنك يزداد هكذا؟
ر
...
يداك
سلمت
والدئ
من طعامك الجميل يا
ي
ي
وه عند الباب بحزم وصوت
واستوقفتها والدتها ي
عال:هل انت حامل يا ناردين؟
ر
والدئ ومن من؟ أن لن
لك الفكرة يا
ي
من اين جاءت ي
اقابل أحد عىل االطالق من الميل للعمل
والعكس...وكل زمالئ ف العمل ر
وجي ومستقرين
مي
ر
ي ي
ر
والحمدللهوتيكها ناردين وتذهب للطابق الثالث
وترن الجرس ويفتح لها زوجها محمود وتدخل
خائفة تنهج وتروي لمحمود ما حدث مع والدتها
العرف
وأنها اكتشفت االمروتسأله عن ورقة الزواج
ي
لألسف ال استطع ان اعطيها لك
ر
لوالدئ وتعطيها لها بيدك
وعدتت ان تذهب
ولكنك
ي
ي
ر
ير
زوح امام هللا
وتعيف لها أنك

ر
حبيبت مزقت جميع االوراق عندما علم
لألسف يا
ي
االوالد بأمرنا
عت؟الم تفكر ر يئ؟انا حبيبتك وزوجتك....اسمع
ماذا
ي
يا محمود ...البد ان ر
وجت شعا اآلن
تي
ي
آسف يا ناردين لن احرس اوالدي االبرياء الذين تعبت
يف تربيتهما
ر
وتيكه ناردين وتغادر الميل وعينيها مليئة بالرس
تجاه زوجها
اليوم التاىل
ي ً
7:30صباحا
تذهب ناردين مبكرا ألحدى المستشفيات ر
الت تتعلق
ي
بأمور الحمل والوالدة وتدخل ألحد األطباء يف عيادته
بالمستشق وتروي له كل الحكاية وتطلب منه ان
الجني فيأخذها وينادي مساعدته يف
تتخلص من
ر
غرفة الكشف يك تساعدها تستعد للكشف
التليفزيوئ وينظر
التليفزيوئ  ..ينظر للكشف
ي
ي
لناردين بمنته الحزن واآلش" اعتذر لك يا
ر
ر
...
الجني
تعديت المدة القانونية النزال
لقد
ابنت
ر
ي
ي
وستكون حياتك يف خطر لو أجرينا العملية
اآلن" ..ر
وييكها ترتدي مالبسها ويكتب لها بعض
ر
المقويةالت تساعدها أثناء حملها وتأخذ
العقاقي
ر
ي
االوراق وتنرصف من المستشق ال ترى امامها وال

تتفوه بكلمة مع احد ر
لوه يف نفس
المي
دخلت
حت
ي
الحالة ر
حت انها لن تنتبه لنداء والدتها وظلت يف
تبك وتفكر "ما
غرفتها طوال اليوم دون أكل او شب ي
انت
الحل؟ ماذا افعل؟ ليس رهناك ما يفيد ي
ر
...
والدئ ام ال؟ ...ال اعرف"
أخي
هل
وجة
مي
ر
ي
نفس اليوم
ً
12:30ليال
ً
ً
دخلت ناردين لتأخذ حماما دافئا كعادتها قبل النوم
فدخلت الحمام وقامت بخلع مالبسها واستسلمت
وه يف لحظة
للمياة الساخنة بكل حواسها وفجأة ي
انسجام مع المياة الساخنة ر
الت اجتاحت كل حواسها
ي
وجسدها ..انقطعت الكهرباء عن الميل ووقفت
ناردين يف الظالم الدامس فخافت واصبح جسدها
يرتعش من الرعب والفزع الذي احاط بها يف تلك
الليلة واصبحت ال ترى ر
تبك
وظلت
يدها
كق
حت
ي
ي
وترصخ ولكن ال حياة لمن تنادي فوالدتها نائمة ال
بشء من هذا وفجأة يف ظل كل الرصي خ
تدري ي
والبكاء ينتج صوت يناديها من بعيد "ناردين ...ال
معك"فتصمت فجأة وتندهش "من هذا؟
تخاف...انا
ي
ي
من اين هذا الصوت"...ويزداد خوفها وتعلو نبضات
قلبها فتبحث من خلف الستار وتنظر من الشباك يف
وه عارية
ترقب وتغلق ناردين المياة ثم تخرج ي

تتحسس وتلمس االشياء ر
حت تصل لغرفتها وتظل
حت ر
جالسة عارية ف فراشها ر
تأئ الكهرباء
ي
ي
ر
للميلوتنهض ناردين ليتدي ثيابها وتحاول فهم ما
حدث معها
كاملي كلما
اسبوعي
وظلت ناردين عىل هذا الحال
ر
ر
تدخل لتأخذ حمامها وتستسلم للمياه الساخنة
تتذكر ما حدث لها فتخاف وتعلو دقات قلبها
وترتعش فتسمع ذلك الصوت المرعب ر
فيتعش
وه عارية
ويعلو دقلت قلبها فتخرج من الحمام ي
وتبك
شء ما يجري ورائهاوترقد يف فراشها
ي
خائفة من ي
ر
حت تنام
ً
التاىل ذهبت ناردين مبكرا إىل زوجها
وف صباح اليوم
ي
ي
شء عن "الشيخ
وه ما زالت لم تعلم ي
وكل هذا ي
كشك" والمكتب الموجود يف التجمع وراحت تشكو
له عما يحدث لها عند دخولها للحمام يف المساء
والليلة ر
الت انقطعت فيها الكهرباء عن الميل وكانت
ي
يؤرقت
وحية من امرها"هذا الموضوع اصبح
يف قلق ر
ي
يجعلت انام طوال الليل..ماذا افعل؟
وال
ي
فأعطاها عنوان المكتب الذي يف التجمع الخامس
واعطاها موعد يف نفس اليوم يف الساعة  1:30بعد
منتصف الليل....
اذهب لمن يف هذا المكان؟
بخي بإذن هللا
تعاىل
فقط
وستكوئ ر
ي
ي

وعندما ذهبت ناردين لعملها اتفقت مع احدى
صديقاتها ر
تقص
ان
الخامس
التجمع
ف
تسكن
الت
ي
ي
ي
معها الليلة عىل ان تذهب مشوارها يف الموعد
المتفق عليه
فأخيتها
وعندما عادت ناردين لميلها وقابلت والدتها
ر
ص الليلة مع
ناردين انها ستذهب وتق ي
ر
صديقتها"سارة"الت تسكن يف التجمع الخامس
ي
ولماذا تلك الليلة بالتحديد؟
وه اآلن تجلس وحدها خائفة
سافر
والداها ي
وماذا عت ر
كيت وحدي يف الميل وانا يف هذا
اتي
ي
ي
العمر؟
؟وف نفسها"كيف وانا عىل موعد
ماذا لو
مع ي
تذهت ي
ري
وه تكلم
مع محمود؟" وهنا ارتبكت ناردين ي
والدتها"اتفقنا ان نسهر سويا خارج الميل" فوافقت
غي مقتنعة ووعدتها ناردين ان تكون
والدة ناردين ر
عىل اتصال بها
وذهبت ناردين لصديقتها يف الميل وعندما دقت
الواحدة مساءا ذهبت للعنوان الذي اعطاه له زوجها
للمكتب ولم يقل له انه هو صاحب المكتب وانه
مكتب ألعمال الدجل والشعوذة..ووصلت ناردين
الميل فصعدت ر
الثائ ووجدت
للطابق
وصلت
حت
ي
السكرتية فاطمة حاضة
الباب مفتوح دخلت لتجد
ر
الرجاىل
بصوتها
ي

مرحبا بك؟ من انت؟
اسم ناردين وعندي موعد مع صاحب هذا المكتب
ي
تقصدين الشيخ كشك...وعندما سمع محمود صوتها
خرج عليها بجلبابه االبيض والعباءة السوداء وخلفه
غرفة مضاءة باللون االحمر ومزينة برؤوس
الحيوانات المعلقة عىل الحائط
وظلت ناردين تقف يف ذهول من هول المفاجأة
وه ال تنطق بكلمة واحدة
ومحمود يحدثها ي
لم ر
وه ترجع للخلف
هكذا؟
انت
ي
ي
ر
حبيبت....انا زوجك محمود ....
ناردين...
ي
تصارحت باالمر
لماذا لم
ي
خشيت من ان تخاف وال ر
تأئ يىل ألعالجك مما أصابك
ي
ي
ولكن كيف وانت طبيب اسنان الم تدري مدى
خطورته عىل حياتك
وه خائفة مذهولة من هول
وتدخل ناردين الغرفة ي
اقصي وبدا
ما تراه فوجدت فريق الزار واالخوة الر ر
الكبي يف الغرفة الحمراء
الكرش
محمود يجلسها عىل
ر
ي
الكبية يقول لها"حنتورش منتورش...ايها الجان
ر
انقذها من تلك االرواح الرسيرة ر
الت تالزمها "...وبدأ
ي
اقصي يلتفوا حولها ر
اغم عليها وقام محمود
حت
الر ر
ي
بنقلها للمستشق ر
توف
الجني
ان
فيها
اكتشف
الت
ر
ي
ي
وأجري لها عملية استئصاله

التاىل افاقت ناردين وهربت من المستشق
وف اليوم
ي
ي
وذهبت لقسم الرسطة الواقع خلف المكتب وكان
موجود بالصدفة الظابط وليد وروت له كل الموضوع
وروت له ماحدث وانها ر
ميوجة منه عرفيا ولكنه
العرف
مزق اوراق الزواج
ي
العرف
ال ادري ولن استطع اخدمك يف مسألة الزواج
ي
فال اثبات معك ولكن نحن اآلن حيال ما هو افظع
ألئ اعرف وتفقدت الحافظة وقرات البطاقة أثناء ما
ي
ر
زوجت مريضة وكنت أعالجها عنده
كانت
ي
وماذا سيحدث اآلن؟
عليك
علينا مداهمة المكتب ولكن ليس اآلن ولكن
ي
اآلن ان ر
وتطيع اوامره كما يقول
المكتب
عىل
ددي
تي
ي
لك
وظلت ناردين رتيدد عىل المكتب كما أمرها وليد
اللياىل اتفق معها
وف ليلة من
ي
وتنفذ رما يطلبه ًزوجها ي
ً
سيأئ متخفيا هو وزمالؤه ليقبض عليه متلبسا
أنه
ي
...وعندما كان يقوم بعمل زار لزوجته وجد رجال
الرسطة ييلوا عليه من كل نوافذ الغرفة ووجد
الظابط وليد يفتح الباب ويامرهم بالقبض
عليه.....وأمسك الظابط وليد الشيخ كشكويأمر
بتشميع المكتب بالشمع االحمروتهرب فاطمة
تدىل بافادتها
...وتعود ناردين لميلها ووالدتها بعد أن ي
يف التحقيقات....

دار ابداىع للثقافة و ر
النش الحر

