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 "إهداء"

 إلى أخي "فتحي" رحمه هللا:

 أبِعد عنك

 أتوه منك

ِهك
 واتو 

 وأرجع

قي
َ

 َواَل

ا  كل حاجة في 

 ِتشبهك

 كل حاجة بتفكرني بيك

 وتندهك

 

*  *  * 
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 2013أغسطس 
 كمشهد من فيلم سينمائي عايل اإلخراج واجلودة..

 ان..طلقات الرصاص تتطاير كاملطر يف كل مك

 رائحة احلريق تُزكم األنوف،

 فكل شيء حيرتق.. كل شيء،

 .. وكأنه يوم القيامة؛ وكأن جهنم قد سيقت للظاملني والعصاة

  توقف.تتتداخل أصوات الصراخ مع أصوات السرينة املزعجة اليت ال 

اثر سرررو   بيررررل النررراه أمامررره كرررأوم أشرررواه خرجررروا ل تر رررو  م مرررن القورررور 
 الدخان على وجو م..

 . يقية.ختتلط األصوات يف أذنه.. جيري كوطل أسطوري يف ملحمة إغر 

 جيري كما مل جير  من قول.. 

 فوق كتفه، ا  حيمل شخص

ن عرررر ا  د.. يقررررحف أ رررد م بيرررردي ا اليرررة بعيررررال يعورررأ يررررن يعررررت  طريقرررره
 طريقه.. ويراوغ  خر.

 شتهم؛وبرغم ما  م فيه إال أن منظري قد أاثر إعجاب كثريين ود 
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 على الوصول إىل  دفه برغم محله الثقيل..إلصراري 

 ردل إطتهرا بل إن تلر  االلقطرةا قرد تركرت أ ر را يف كثرريين عنردما التق
 العدسات ومت عرضها بعد ذل .
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(1) 
 من املشهد السابق اعام   20قول 

 يف حمافظة الدقهلية

 

ط دميررررا طريررررق قريررررة كفررررر التامررررون التابعررررة ملركررررز املنصررررورة والواقعررررة علررررى
 .االشرقي، يف منتصف املسافة بني املنصورة وشربني تقريو  

إن له  يقال كفر التامون اليت اشتق امسها من ا مونا إله الشمس الحي
  نا..ا  بئر 

 وحتولت بئر ا مونا إىل ابرامونا.

ع، أو برة و روالتامون ككل القرل يف ربوع مصر، ال بد هلا مرن كفرر وعز 
 ميت أو كوم..

 ار ا عزبة التامون، وكفر التامون.فالتامون جبو 

ا ار تهررروكفرررر التامرررون تلررر  هلرررا أسرررطورة كرررتل ولعنرررة مرررن نررروع خررراص تو 
 األجيال، وتعايشت معها..

كما أوا تعد من أشرهر القررل علرى مسرتول اجلمهوريرة يف إنتراج املروا ؛ 
فيمرررا - يرري يوجرررد ربررا أكرررت مسرررا ة ألر ا ،راعيررة للمررروا ،   أصررو  ربرررا 
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 سرروق لتجررارة املواشرري علررى مسررتول اجلمهوريررة اسرروق الررث اثءا، أكررت -بعررد
وهلررا خاصررية فريرردة أخرررل؛ فكررل القرررل اارراورة قررد اختررارت أن تكررون جبرروار 
الطريررررق العررررام إال كفررررر التامررررون؛ فقررررد ضررررح ت بقرربررررا مررررن الطريررررق السررررريع، 
 واختارت أن تكون بقرب النيل؛ مما أبعد ا كيلومرتين كاملني عن الطريق..

 فر مررنوبُعررد ا عررن الطريررق أورا أ لهررا ميررزة؛ فهررم بسررو  صررعوبة السرر
 .. أصوحواة أخرلوإىل املدينة، أصوحوا مرتابطني فيما بينهم أكثر من أي قري

م ل وصرفاهعلرى أنفسرهم.. ال يعرفرون أمسراء بعفرهم فحسر  برقرا  أكثر انغ 
 وعاداهم.

مرررا..  ا  مرررة يو قريرررعنررردما نرررزل أ رررد الغرررر ء إىل ال ا  اترخييررر وقرررد كررران  رررداث  
 وانصرف  حا الغري  دون أن يعرفوا ملن أتى وملاذا.

؛ فر  لكثرريوما،ال  حا اجلرره يرقرقهم؛ ولكرنهم تعلمروا مرن خطرئهم  رحا ا
 ذا؟أ د ينزل القرية إال والكل يعرف م ن  حا، وذا   ملن، وملا

لرريت اصررائل يف اجلنررا،ات الكررل موجررود.. يف  رراالت التررتع  لرردم كررل الف
د املسررج مررع املرررين ر ررن اإلشررارة، يوجررد كشررف بفصررائل القريررة يف تتشررابه

 الكورررررررررررررررررررررررررررري، بررررررررررررررررررررررررررره قائمرررررررررررررررررررررررررررة  مسررررررررررررررررررررررررررراء القريرررررررررررررررررررررررررررة وفصرررررررررررررررررررررررررررائلهم،
 وإذا أردت فصيلة ما فما علي  إال أن تح   لتعرف من تطلوه.

دا حيرربررل ويف  رراالت الرروالدة أيف ررا لررد صررور التفررامن واضررحة كمررا 
 اآلن عند خريي..
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 فررراويناألسررود النرراعم، وعينيرره ا ذلرر  الرجررل الوسرريط صررا   الشررعر 
 ع جسررديمرر ا  عفرر ت اليررد بطريقررة ال تتناسرر  أبرردبلررون ،رع أرضرره، مفتررول 

 .الرفيع؛ وكأن كل جسدي وقف عن التطور والنمو عدا عف ت يدي

 ال أنإوبررررغم قسررروة الشرررمس الررريت تركرررت  اثر رررا علرررى وجررروي الف  رررني؛ 
 وجهه ما ،ال حيمل وسامته..

ية علرى لفرنسرمن عقاربا، أو أنره مرن نتراج احلملرة ا وكأن الشمس استثنته
 مصر كما كان ميزه معه أصدقاؤي.

 كان خريي يشعر  لقلق الر ي  ويفرك يديه بطريقة عصوية..

 اري..كانت ،وجته ،ين  تفع مولودي األول.. ابنه الحي طال انتظ

 سرررنوات.. جرررر ب فيهرررا كرررل شررريء؛ مرررن طررر  5انتظرررار دام ألكثرررر مرررن 
 .ودجل وشعوذة.

ور  هلرا وختت بل إن بعن نساء القرية كانت تنتظر ،ين  يف طرقات القرية
 لتفزعها؛  ملني أن ا فة ستجعل رمحها حيمل الولد  ريي.

ارخة كانت كلما مرت يف شارع وجدت على انصيته مرن ختررج إليهرا صر
 ظرر م ارخة يفيف وجههررا، أو مررن لي إليهررا يف بيتهررا ،ا فررة علررى ركوتيهررا صرر

 ول الكهر ء(.القرية )ق
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ن يرا لدي ومل.. يشتاق ملن حيمل امسه وخيكثريا  كان خريي يشتاق للولد  
 ماله وبيته وأرضه..

ه.. كرران رب ترر مل يكررن لرره أخرروة أ ورره أبرروي وتررويف بعررد ا، وترملررت أمرره  ررى
 ، ومتىن أال ميوت قول أن ينهى  حي الو دة..يدا  و 

ة، لقريرراكري أ ررد مررن امسره واسررم أبيرره سررينتهي، وبعررد عرردة سرنوات لررن يررح 
 وماله سيقتسمه أوالد العم وا ال..

 .ال ميل  الكثري؛ ولكن حيزنه أن تعوه وكد ي سيح   لغريي.

يهررررا؛ فال يعلرررم أ رررل املررردن معرررىن أال تنجرررر  يف قريرررة يعرفررر  كرررل بيرررت 
ررررت ريرررا فُ فتشررعر يف كرررل نظرررة مرررن نظرررراهم  لرردعاء لررر  أو  لشررفقة، أو ل س 

 ا حتمل الفره والتشفي في ..نظرات بعن أ لها على أو

 خررل..أيكون نصف ك مهم ل  عن الولد أو الزواج من  أن ال بد من
لون يتسرراء يف كفررر التامررون عنرردما تتررأخر العررروه عررن احلمررل بعررد أسررووعني
رت مررالرريت  عررن السررو  ويورردأون يف الغمررز واللمررز؛ فمررا  لرر  بتلرر  السررنوات

 علي خريي و،وجته.

 وفجأة..

 محلت ،ين ..

   أية مقدمات أو إشارات..ب
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 فجأة جاءي الفرج أخري ا..

ان يقرول .. كررا  ذكرمن كونه  متأكدا  ، وانتظر ابنه، وكان كثريا  وفره خريي  
ل دي إن بعرد كر لصديقه عود املوىل: أان وا ق إن ربنا مش  يحررم  مرن الولرد

 شاء هللا.

 مل ؛ بررلوعنرردما لكرردوا مررن ا ررت مل جيعررل خررريي ،وجترره تفعررل أي شرريء
 تهررا يفجيعلهررا تتحرررك مررن السرررير إال للفررروركت عكررس مررا كرران حيرردا وق

 الكفر كله..

نرراء ى أ  ررففرري تلرر  اآلونررة ويف تلرر  القريررة مل تكررن  نرراك سرريدة تررراته 
 .احلمل؛ بل إن خريي نفسه وضعته أمه و ي تعمل يف مجع القطن.

، جانوا   وضعتهوما ،الت أمه تُقسم له أوا بعد وضعها له بدقائق قامت و 
 وقامت لتكمل مجع القطن لتسليمه للجمعية الزراعية.. 

 ،ين . زوجتهلاليت يستطيع فعلها  أم ا خريي فقد وف ر كل وسائل الرا ة

*** 

 مية سخنة بسرعة. -

 كان  حا صوت  يامت  سناء القرية.. 

 ..امونأمرية جاءت إىل القرية من قرية بعيدة وتزوجت يف كفر الت 
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ررررا ن النرررراه أن النسرررراء خررررارج القريررررة خيررررتلفن متومررررن يومهررررا وترررريق ن عررررام 
 داخلها.

مكرران  شرري يفا يررامتا تلرر  املرررأة الرريت كانررت حمررط أنظررار اجلميررع.. ال مت
 إال تتابعها العيون يف جوع وعطش.. 

ال كررل عررام ريررة إ يررامت الرريت سررافر ،وجهررا إىل العررراق ومل يعررد  ي إىل الق
 ا  جز فسره عرار من  رب، ريا وجرد نكثبفعة أكم؛  ى بعد دخول العراق أل

 .عن امتطاء  حا املهر التي فففل أن يتحجج بسفري يف العراق

 وكل يوم مير تزاداد  يامت مجاال  وأنو ة ودالال .. 

 ضحكاها لعل خ ك الدم يف الرجال تغلي من السخونة..

لرجرال اعل رق ومل ُتشا د مرة يف موقف خمز أو ع قرة مشروو ة؛ ممرا شردد ت
 ا؛ وكأوا الفاكهة احملرمة..رب

سررن أبررو شرريم حمريررا كرران الو يررد يف القريررة الررحي ال يتابعهررا بنظررري  ررو ال
 الرجال إمام املسجد وحمفظ القر ن يف القرية..

و ررو ال يتابعهررا بنظررري ألنرره بوسرراطة ضررعيف النظررر؛ فرر  يعلررم مررا حتملرره 
حي ميلكرره عوررد تلر  الوارجررة احلربيررة مرن صررواريم؛ بررل إن خررريي رأل الثرور الرر

املررروىل ينظرررر إىل  يرررامت نظررررة أاثرت د شرررة خرررريي للغايرررة    رررحا الثرررور الرررحي 
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وظيفترره يف احليرراة  رري أن يررقتى إليرره مانا الوهررائم مررن القريررة، وبعررن القرررل 
 اااورة، لتلقيحها مقابل مولغ مايل لعود املوىل..

رتجرون وسة ي كل ويقتى إليه  ألنثى.. ويظل عود املوىل وصا   اجلام
 يف الثور  ى يوافق 

 يقابل.. وأيفا  

 معلومة: ليس كل الحكور سيئو احلظ.. 

واب ينظرررر خرررريي لرررريل أمامررره الشررريم حمسرررن أبرررو الرجرررال ومعررره أ رررد شررر
، قورل ن خررييالقرية ميس  بيدي لرييه الطريق لنظري الفرعيف، و رو يقررتب مر
 أن يقول الشاب املمس  يدي:  ا  و عم خريي ك شيخنا..

 ا؟له خريي يف هلفة و و يقول: أنت جايلي خمصوص ك شيخنيقاب

 ي؟ .ام خري كيرد الشيم حمسن يف ابتسامة م ئكية:  و عندان يف الولد  

عمررك  نرا يفيف صوت خريي و و يقول: ربنرا يورارك ل ا  يودو التأ ر واضح
 ك شيم.. ادعيلي.

 الشيم حمسن يف  دوء: ربنا ير،ق  الرضا.

اضري ر هلل  ة ال تروقه قورل أن يقرول: أان احلمرديسكت خريي وكأن الدعو 
 ك سيدان...



 

12 
 

ة لرضرررا مرررش كلمرررتتسرررع ابتسرررامة الشررريم حمسرررن و رررو يقرررول: ك خرررريي ا
 ب، و رروربنررا يكرمرر  ويسرررتك.   ميسرر  يررد الشررا ا  بطرررف اللسرران، وعمومرر

 يقول: اذ   يب إىل املسجد ك ب .

 حكة:حت ضروابتسرامته قرد أصرو    وقول أن ينصرف نظر إىل خريي قرائ
 ربنا يكرم ،وجت  ،ين  بولدين، مش ولد وا د ك خريي.

 هللت أسارير خريي..

تررف قوررل أن ترردوي يف املكرران صرروت صرررخة طفررل، وخترررج  يررامت و رري ه
 يف سعادة: متوك ك أبو الولد.

  ليرح  تمع الناه  ول خريي مهن ئني، و رو حيراول أن يرتملن مرنهمجي
 إىل ،ين ..

ريي، خن ك جته؛ إذ ربيامت خترج و ي تصرخ: ولديوقول أن يدخل إىل ،و 
 ،ين  جابت توأم..

  خيرر  شريم حمسرن،و نا تتسع عينا خريي يف ذ ول و و يتحكر دعروة ال
: قوم ك و يقول، و ا  ويربت عود املوىل علي كتفه مهن ئ.. ا  على األر  ساجد

ل الرداخ عم  و أنت جوت جون؟  اجري بقى سل م على املدرب   نظر إىل
 .ل بوسة: وهللا الوت  يامت دي بنت   ل ووشها  لو.. وتستا    قائ
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ى ، وقوررل أن يرردخل علررى ،وجترره تنحررن  بصرروته  ررا  وررن خررريي مسرررع
 لخح السيدات عند ،ين   حر ن عند دخوله..

لريت ب.. ادخل خريي على ،وجته ،ين ؛ تل  الزوجة املصرية كما الكترا
 زن..وكي عند الفره وعند احلتوكي عند سفر ،وجها، وعند عودته؛ ت

 توكي عندما حيزوا ،وجها وعندما يسعد ا

  ي ال تفعل يف  ياها إال الوكاء

 وأشياء أخرل

 ..تل  الزوجة اليت قد ُتواجه الدنيا  كملها من أجل ،وجها

تهررا  غرفيفقو ررل خررريي ،وجترره علررى جوينهررا؛ ممررا جعررل النسرراء املوجررودات 
سرر مة  ع القررول خرريي لزوجتره: ألررف محرد هلليتغرامزن فيمرا بيررنهن، قورل أن ي

 ك  ويويت. 

 ك؟والد قالت له ،ين : هللا يسلم  ك أبو الوالد، مش  تسل م على

ررن علررى الغاليررة،   نظررر يْرره و إىل  قررال هلررا خررريي يف  نرران: األول اطم  ل د 
 إيه؟ و و يتمتم آبكت قر نية ال يسمعها أ د، وقال هلا:  نسميهم

 أنت... ،ين : اللي تشوفه
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سرررم اعلرررى  قرررال هلرررا:  سرررمي وا رررد علرررى اسرررم أبررروك هللا يرمحررره.. والتررراي
 أبوكي ربنا يديله الصحة.

ر و نرررا حتاملرررت ،ينررر  علرررى نفسرررها لترررنهن جالسرررة، وترمتررري علرررى صرررد
 ..ا  الس جبوار ا، وتوكي يف  فنه ل ر ،وجها اجل

 بيهررا و نررا  تفررت  يررامت يف خورري:  رراي م يررة ك بررت اجررري، نغطرريهم
 الففاي  دي. بدل

 وانطلقت ضحكات اجلميع يف سعادة.

 

*** 



 

15 
 

 
(2) 

 

يرررررررة،  ارجايف املر لررررررة االبتدائيررررررة بررررررردأ التوأمرررررران يف تكررررررروين م حمهمررررررا 
 يف التكوين.. ا  وشخصيتهما قد بدأت أيف

 تسرتهويه ه.. البدورسره وواجواتر ا  للتعلريم، وأقرل ا تمامر    فسامي أقل مري
بررردون  ا  ي يوميرررجواتررره ودروسررره وكتوررره..  ايف و  ا  .. مهمرررل جررردا  كثرررري الدراسرررة  

 قلمه ونصف كتوه..

 بفرررع ا  ود ربرررا؛ كرررل كتررراب منهرررا يرررنقن يومي ررر ررريت تلررر  الكتررر  الررريت يعررر
 ورقات، وكأنه يلتهمه، أو  ناك من يشرتي منه تل  األوراق..

د تر  أ رونصف الكت  اليت  ي ربا  ي يف الغال  ليست كتوه؛ بل ك
 الت ميح..

 ء..كل شيرة عن لو ة سركلية مسموه للرسم عليها بكانت مريلته عوا

 من ألوان.. إىل ماء.. إىل طني

 وقد فت  إال ا  للمشك ت؛ ف   ي يوم ال  وكان أكثر  ركة، وأكثر افتعا
 ..أ د م أو عن  خر أو خربش اثلثا  رأه 
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 ا  أما مسري فكان على نقيفه متام

 ..عليمهيف مرا ل ت ا  ملحوظ ا  ان يُظهر تفوقبدروسه، ك كان مهتما  

دون  جواترهبواجواته؛ برل كران يكتر  ألخيره معظرم وا ا  كان أكثر ا تمام
 علم والديهما..

 مشرركلة يف ئمررا  هلررا؛ ولكنرره دا ال  للمشرراجرات، وأقررل افتعررا    أقررل مرري وكرران
 بسو  أخيه..

امي سرن  رو مر؛ ألوم ال يعلمرون ا  يان مجيع الطلوة يتشاجرون معه يومك
نررره أمررنهم  ا  ه ليكملرروا معررره مشرراجرات األمررس؛ ظنرررقابلونررفي فرريهم ومررن مسرررري؛

عررن  مررن يسررتطيع الرردفاع ا  صررا   مشرراجرة األمررس.. ولرريس  رو طوعررسرامي 
 نفسه؛ فيأخح االطرحيةا كاملة..

 

 جرب خريي مع سامي كل شيء ليهتم أكثر بدروسه. 

ه: كل ل ئلة  ما متنعه من الفغط على سامي قا ا  وكانت ،وجته ،ين  دائم
 والدك له ميزة.. ما تقارومش بوعن...وا د يف 

 خريي: بس نفسي ك ،ين  يطلعوا  اجة.

 ،ين : أنت بتعمل اللي علي  والواقي على ربنا.
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 خريي: ونعم  هلل...

ور هلرم ب نشرا،ين : تفتكر إن إ نا نقدر خنتار هلم  يراهم، إ نرا ك دو 
 على الطريق.. وك عامل ربنا كات  هلم إيه يف  خري...

 : إية ك واد احلكمة دي كلها.ا  هلا خريي موتسمقفال 

بقررى أقوررل أن ترررد: مررش مرررات خررريي، يوقررى ال،م     امحررر وجههررا خجرر
 متكلمة ،يه.

لررى ع ا  ري تنررع خررريي بك مهررا، وال يفررغط كثرركرران  ررحا احلرروار قوررل أن يق
ابقهمررا غم تطمررن ولديرره لديرره صررفاته املميررزة؛ فررت     سررامي؛ فقررد اقتنررع أن كرر

شخصرية.. ليف ا شركل ا رارجي؛ إال أومرا خيتلفران مترام االخرت فالتام يف ال
 ..ا  بل مها على النقين متام

 ، و رريولكررن  نرراك منطقررة  دوديررة لسررامي مل ُيسررم  لرره  لتخلرري عنهررا
 للقر ن من سامي.. ا  للقر ن.. وقد كان مسري أكثر  فظ  فظه

 هب منررمررن الشرريم حمسررن، الررحي مررا إن يقرررت  ا  وكرران سررامي ُيفرررب كثررري 
م ه الشرريه سررامي  ررى ينهررال عليررسررامي ويسررأله الشرريم عررن امسرره فيخررتي أنرر

 ب  أية أسواب.. ضر   



 

18 
 

ج.. كران  رار  عرن  رحا املر ك  ا  لشيم حمسن يف ُكت ابه خيتلف متامكان ا
مرن  لقرية؛اميس  تل  اجللدة اليت ما ،الت هلا ع مات يف جسد كل رجال 

 أطواء ومهندسني وأساتحة وف  ني..

ل ذاق تلرررررر  اجللرررررردة مررررررن الشرررررريم الررررررحي كرررررران ال يررررررر م املخطرررررر  الكررررر
 واملقصر..

 ستطع..ين مل م، ال يهتم ين دفع أو ا  والحي كان ال يعنيه النقود كثري 

صو  قريته ت أن كان كل ما يعنيه أن يعلم أبناء قريته القر ن.. كان يتمىن
 بلد القر ن..

   حلفرظ، ا   تماميُودي ا د أبناء القرية ال وهلحا عندما كان يقع يف يدي أ
 له، ا  شخصي   كان يعتتي حتدك  

 وكان سامي  لطوع  حا الصيد الثمني للشيم حمسن..

إذا و وب منررره، فهرررو املهمرررل يف  فظررره، ويف مصرررحفه.. وال حيفرررظ املطلررر
 ..ا   فظه اليوم نسيه غد

 وكان الشيم يقسو عليه ليجعله يهتم أكثر  لقر ن..

 سرررراب، يف الرسررررم؛ بررررس اوعررررى تطررررنشكرررران يقررررول لرررره: اتسررررا ل يف احل
ردن.. القر ن.. ربنرا مرش  يحاسرو  علرى إنر  جا رل ومتعررفش مسرا ة األ

 لكن ربنا  يحاسو  على كتابه.
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، ان  ختفيررررف وطررررأة العررررحاب؛  حلفررررظ أ يررررا ا  وكرررران سررررامي حيرررراول جا ررررد
أخرررل؛ ألن   يرراان  أ -ة مررع أخيررهبعررد حمرراوالت جرراد-وبتوررديل نفسرره  خيرره 

كرررران م  األمررررر.. فقررررد كرررران يرررررفن أن  خررررح أ رررردمها أ ي كرررران ميررررانع ذلرررر
 اآلخر.. 

  لشريم؛بطش اولكن مع إصرار سامي، وتوس ته أمام أخيه، وخوفه من 
 ا .كان أخوي يرضم أخري 

 .تهية.ومع التطابق يف الشكل، وضعف بصر الشيم، كانت املسألة من

   يررح مسررري يقررف أمررام الشرريم ليسررمعه اجلررزء املطلرروب منرره  فظرره..  
 عود يصحف سامي ليقوم  ملهمة كاملة عن أخيه..وي

  دة..وا  ا  رو     وكان سامي ال يوخل على أخيه بشيء.. كاان فع

 فتحررت كرراان يقتسررمان كررل شرريء يشرررتكنه مررن دكرران  يررامت؛ فهيررامت قررد
و سمع عنه أعد يُ ي، مل ا  قطعت أخوار ،وجها يف العراق متامحمل بقالة بعدما ان

 رفها..صرررا بعرررن احلرررواالت الصرررفراء الررريت تر و ق رررف منررره شررريء.. و كررران معهررر
أ بعررن فاضررطرت أن تفررت   ررحا احملررل لتعرريش منرره وتنفررق علررى نفسررها، وبررد

 الرجال يف مفايقتها يف حملها..

م عرابر  كر يفأو يوردأ  ا  ، ويريد أن يفت   روار ا  فيح   رجل ليشرتي شيئ
 ..ا  ريا ينول بعدي شيئ
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لشريم طورة امرن املفرايقات؛ لروال خ وكاد األمرر يصرل إىل أن تغلرق حملهرا
 ..حل لحمسن عن الرجال الحين يفايقون امرأة تريد أن تعول نفسها  

ومرن  .وخشي بعفهم أن يتطور األمر  لشيم ويرحكر أمسراء ويففرحهم.
 ..ا  وقتها وانتهى األمر، تقريو

الغائرر   ملرررأةفر  خيلررو األمرر مررن إشررارة عرابرة أل ررد م.. أو نظرررة لتلر  ا
 وجها..عنها ، 

اكهرة احملرمرة علرى اجلميرع ظلرت تلر  الف -يرعوبشهادة اجلم-لكن  يامت 
ن جنرة  مر رروج االيت حيرم على اجلميع االقررتاب منهرا؛ وإال كران العقراب  رو 

 كفر التامون.

 

*** 
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(3) 

 

 اللرره.. كيف ليلررة برر  قمر.. يرري الظرر م عورراءة سرروداء مفرتشررة الكررون  
 تكاد ترل يدك إن مددها أمام .

صروت بيره بكان خريي مع كنزيه الصغريين يف أرضه؛ عندما قرال مسرري أل
 ؟ييه مابنرويش األر  إال  لليل كدمرلف: إ نا ل

 دوران ضح  خريي يف رفق قول أن يقول: عشان الري  لردور، و،ي مرا
أنررت لررو و لرزرع، ييجري، وكمرران الرري  لليررل  لرو ألن امليررة بتوقرى  ردة علررى ا

ي أان  ؛ أ ررو الررزرع ،يرر  كررردي  لظرروط؛ فعشرران كررردشررربت ميررة سررخنة بتتعررر
 حب  ري الليل.

نررا ، وإ قررال لرره مسررري يف عنرراد: و ررو يعرر  كررل الف  ررني  ظهررم النهررار
  ظنا كدي  لليل؟ .

 قال له توأمه يف جدية: خايف من إيه ك مسري؟

 أجابه مسري: خايف من الفلمة ك سامي.
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:  سرنهالرحي يفس توأمره ربت سامي علرى كتفره، وكأنره أخروي األكرت ولري
 ختافش.اطول ما أان معاك م

بكرري  : أاننظر إليهما خريي، وسامي حيتفن مسري، قول أن يقول األخري
 ،راعة الحرة دي أوي،

قرره يف ور متعرر  يف كررل  اجررة، يف را الرردوا  ملرراتور ورا الكيمرراوي، و 
ررال يرردب  يف وشرري.. وال الشوشررة بتاعترره اللرري فرروق دي  ت للرري ملررااللرري عم 

 فاك.ق

 : ط  والر، والغلة.. عادي؟   ابتسم أبوي قائ

 قال له مسري: الت تة أصع  من بعن، أ سن  اجة نقجر ا.

ول طرضح  الوالد من قلوره قورل أن يقرول: شركل   تويرع األر  علرى 
 ك مسري أول ما حتط إيدك عليها..

طررر  أان  :   ئ  نظرررر إىل ولديررره اللرررحين أصررروحا يف املر لرررة اإلعداديرررة قرررا
ة ة جامررردعنررردي سرررقال.. فكرررروا فيررره بررررا تكم.. واللررري يعرفررره؛ لررره مررر   ديررر

 أوي...

 اتسعت عيون الصوينْي يف ففول، قول أن يكمل والدمها..
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د ،ارع  وا ر، وعلرى اليمرنيا  راكورني قطرر ماشري بسررعة كوررية جرد الو إنترو 
ر.. سره ُخفرقم  وعلرى الشرمال وا رد اتي ،ارع ر،، االتنرني عمرر أسرووع ول

 ؟شوه بعن خالن.. تعرف إ،اي الفرق بينهم، والقطر بيجرييع  

 أان مش عايز إجابة دلوقت.. فكروا وجاوبوا بعدين.

ا شرران مررر: أان رايرر  أول األر  عشررران أقفررل مررن فررروق ع     أردف قررائ
 يغرقش األر ، وإنتو خليكوا  نا جن  السد دي.

 أجابه سامي:  اضر ك ك .

 فه؟و ش معاي و و السد  د  يخطقال مسري يف عناد: وليه ما نر 

 .قول أن يقول لسامي: خلي  ل  من أخوك ا  انصرف خريي ضا ك

 امي..سرالتصق مسري بسرامي أكثرر، ومررت دقرائق قورل أن يقرول ألخيره: 
 امسع، فيه  د بيسرق ذرة.

 .. يتكرر على فرتات متقاربة من بعفها انصت سامي ووجد صوات  

 ن عودي..صوت وكأن أ د م يقطع كو، الحرة م

 وري أنالصروت، ومرا لمل يساور سامي الش  يف أنه لن؛ فتوجه ان ية 
 بحراعه قول أن يقول: راي  فني؟ ا  وجد أخاي ممسك

 مال نسيوه يسرق ،رعنا.، أا  أجابه سامي: للحرامي طوع
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 مسري: ولو معاي  اجة وضربنا بيها؟

 سامي: ما ختافش تعاىل بس.

 نا.حلرامي  و اللي جاي  قال له مسري يف خوف وذعر: دي شكل ا

 مرن صروت أنصت سامي إىل الصوت الحي يقرتب ويظهرر  رحا واضرحا  
 ارتطامه  عواد الحرة..

لرررى عيف  ركرررة مفاجئرررة وقطررر   اجويررره لرتتسرررم  ةوضرررم قوفرررته الطفوليررر
 وجهه نظرة أكت من عمري..

لررف خ ا  وئررمسررري خمت، وخلفرره مي ينظررر إىل الرراي الصرروت يف حتررد ا كرران سررا
 عينيه، ا  ظهري مغمف

 : إيه األخوار؟   وفجأة جاء من ا لف صوت مفاج  قائ

 ب..اهلر  صرخ مسري يف رع   ستريي قول أن يسقط يف املاء و و حياول

وقفررره والتفرررت سرررامي إىل الصررروت؛ ليجرررد والررردي و رررو ميسررر  يرررد مسرررري لي
 فيه  د بيسرقنا.ل ألبيه : أخرل قول أن يقو  على قدميه مرة  

  تمام قول أن يقول: مني؟ وفني؟نظر خريل إىل سامي  

 قال سامي: امسع..
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ط أنصت خرريي إىل الصروت املتعاقر  قورل أن يفرح  بعلرو صروته وسر
 د شة ولديه..

 لصرررو ألر  وابينرررا خررر ص أان قفلرررت علرررى ا    قورررل أن يقرررول هلمرررا: يررر
 منها، هنيجي عشان نصرف املي

 وسحوهما كل ولد يف يد.

ر هلمررا  أشررايسررري جبرروار النيررل..  وخرررج مررن أرضرره إىل الطريررق الرئيسرري ل
 بكشافه إىل مرك  يف وسط النيل..

 راته، بصوا كدي..ربيع الصياد وم كمشايفني دي، دي عم -

 نظر الولدان إىل املرك  يف وسط النيل..

سرررط   وطويلرررة، يفرررب ربررا ا  خبوصررة مسيكررة جررد   ا  كرران عررم ربيررع ممسرررك
 املاء..

 الصررروت أخررررل؛ لُيحررردا  رررحا   يرفعهرررا ألعلرررى ويفررررب ربرررا املررراء مررررة  
 نيل..الحي مسعاي، وكانت ،وجته يف  خر املرك  تلقي الشواك يف ال

قروم ييردي، إقال هلما خريي: عمكو ربيرع بيفررب امليرة   وصرة اللري يف 
وال  السرررم  مفرررزوع؛ فيحررراول يهررررب يقرررع يف الشرررو ؛ يعررر  ال  رررد بيسررررق

  اجة.
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 د: كلربيرع الصريا قول أن يفح  بصوت مرتفع و و يلوه بفوء كشافه
  اج ربيع اعمل  سابنا النهاردي يف اللي ربنا جييوه.

 ال.الرج أجابه ربيع من وسط النيل: اللي ربنا جييوه بتاع  ك أبو

حا وي ربرركرران  ررحا  ررو لقورره مررن يرروم والدة توأمرره.. بعفررهم قررال لقررد مسرر
 ..توأمالد البنووءة الشيم حمسن أبو الرجال، وبعفهم قال: ألنه و  ا  تيمن

أبرررو ا نررران املهرررم أن  رررحا اللقررر  انتشرررر يف الولررردة كلهرررا، وأصرررو   نررراك ا
 الرجالا؛ الشيم احمسن أبو الرجالا، واخريي أبو الرجالا.

 جتررره يفإىل بيتررره، ومررا إن دخرررل  رررى وجرررد ،و  ا  أخررح خرررريي ولديررره عائرررد
 انتظاري: إحلق ك خريي

 خري ك ،ين  قلقتي . -

 ويل التور بتاعه مات.عود امل -

 ؟ال هلا خريي: إ،اي دي  صلق

وه مرن فرة أر أجابته ،ينر : أان معرفشري، دي الولرد كلهرا  نراك.. وال عار 
 غري ما أقول ، وال عارفة أجيل .

ي إىل صررديق عمررري، قوررل أن يقررول هلررا: طرر  خلرر ا  ذ رر  خررريي مسرررع
 الرجالة معاكي.
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 قال له سامي: ال أان جاي معاك.

 و تف مسري: وأان كمان جاي.

 ي يف يديه و و يهرول إىل عود املوىلأخحمها خري 

*** 

ألر  اعلرى  علرى األر  ينظرر إىل الثرور امللقرى ا  كان عورد املروىل جالسر
 جبواري جثة  امدة..

 ال الثور يتحرك.. وال عود املوىل ينوس بونت شفة..

ه و دخلرررركرررران عوررررد املرررروىل ال ميلرررر  مررررن الرررردنيا إال  ررررحا الثررررور، كرررران  رررر
 الو يد.. ال أر  وال عمل..

 وال يقول على العمل كواقي الف  ني.

جرر  ة أويف السراقي ا   رحا الثرور الرحي كران يسرتخدم سرابق كان عمله  و
 م.احملراا؛ أما اآلن فاستخدامه الو يد  و تلقي  إانا الوهائ

،   زارينكررران عورررد املررروىل عنررردما يتقررردم السرررن  لثرررور يويعررره أل رررد اجلررر
 ألبد..لن.. ذ   رأه ماله .. واآلا  شرتي  خر فتييفيف على املال لي

إيره  سرأله:قورل أن جيلرس جبرواري علرى األر ، وي ا  جاء إليره خرريي راكفر
 اللي  صل؟
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دموع ومل ي  لرررنظررر إليررره عورررد املررروىل وأشرررار إىل الثررور قورررل أن تغرغرررر عينرررا
 يستطع الك م.. وبكي..

 كم  و قهر أن يوكي الرجال..

 ملوىل..الصمت املكان، ال يقطعه إال حني  عود ا عم  

 وبكي خريي جبوار صديقه، وبكي ولداي..  

ظرررررة نتنظررررر إلرررريهم  -ةالطفلررررة الصررررغري -وكانررررت عاليررررة ابنررررة عوررررد املرررروىل 
 محعورة.

، لقريررةوجرراء مررن بعيررد الشرريم احمسررن أبررو الرجررالا يقررودي أ ررد شررواب ا
ري ؛ فوررادوأوصررله إىل  يرري جيلررس عوررد املرروىل الررحي وررن ليأخررح بيررد الشرريم

 .ا  د املوىل؟ قاهلا الشيم حمسن  مس  ك عو: إ،ي   الشيم قائ

 رد عود املوىل بصوته الواكي: التور بتاعي مات ك شيم.

صرررررروته يف سررررررخرية أاثرت د شررررررة  ا  كرررررررر الشرررررريم حمسررررررن مجلترررررره مقلررررررد
 احلاضرين..

ا؟  راا؟  ربن  اتبع: تورك مات.. ط  وإيه يع ؟   و اللي بري،ق  وال 
 جاوب..

 قال عود املوىل: ربنا.
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ا الشرررريم حمسررررن: وربنررررا لسرررره موجررررود.. يوقررررى الررررر،ق لسرررره.. برررر  قررررال
ا علرررى خيابرررة.. دي ترررور مرررات وخلصرررنا، نشررروف مصررراحلنا بقرررى.. وحنمرررد ربنررر

ول احلمررد ول األقررالسررنني اللرري ر،قنررا فيهررا مررن ورا التررور.. وال نقعررد نولررول.. 
 هلل.

 قال عود املوىل: احلمد هلل..

 قلو .قال الشيم حمسن: ال.. قول احلمد هلل من 

 قال عود املوىل يف رضا: احلمد هلل.

ت : أنر   أشار الشيم حمسن للشخن الحي يقرف جبروار عورد املروىل سرائ
 مني؟

 أجابه: أان خريي ك شيخنا.

  بو الرجال األصلي.    أجابه الشيم حمسن مداعو ا: أ 

 أجابه خريي يف  رج: العفو ك شيخنا.

 ي  لرجررالتررور دي ك أبررو ا: خررد ال   أشررار الشرريم حمسررن إىل خررريي قررائ
 عربية كارو، وارميه يف أول الولد، بس بعيد عن الطريق..

 اء هللاشرروأنررت ك عوررد املرروىل قرروم اتشررطف وأتوضررا، وصررلي الفجررر، وإن 
 حملولة يف ص ة اجلمعة.
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نصررف مو رو  ، قورل أن جييوره الشريم حمسرن   نظر إليه عود املروىل متسرائ
 مع مرافقه: أيوة، إن شاء هللا.

*** 

من، كانررت خطوررة رائعررة مررن الشرريم حمسررن، تكلررم عررن التكافررل والتفررا
 تكلم عن الكثري من صور اإلخاء اليت  د ت يف صدر اإلس م،

وكيرف   ملوىلتكلم عن جزاء من فر ج كرب أخيه..   تطرق إىل  ور عود ا
 قليلرة الريتهرات الكان له الكثري يف أعناق أ ل القرية.. أخت م أن تل  اجلني

مرررة مررن  يف كررل ح ا يف ختصرري  املرررة الوا رردة ال تعررادل مررا ر،قهررم هللا بررهلخرر
 بيترره، عررود إىليربيمررة يولررغ كررحا وكررحا،   أخررت م أن بعررد الصرر ة، وقوررل أن 

 سيمر على كل أ ايل القرية الكل سيدفع ما يقدر عليه.

ال و رررو إ ا  تررريبرك ، ولرررن أترررا  بيتررر ا  علررريكم بيتررر قررال هلرررم الشررريم: اليررروم سرررأمر
ي لليرل سنشررت  و حا اليروم إالتع، يولغ كان ما كان  حا املولرغ.. لرن ميرر  رمت
 ، و لواقي سنشرتي مراوه للمسجد.. وقد كان.. ا  فتي ا   ور 

رررعف ارررن الثرررور، وكررران معررره أ رررد شرررواب الق ريرررة ومجرررع الشررريم حمسرررن ض 
 رد سررقالأن يرريسررتطيع يكترر  كررل اسررم، وبكررم تررتع، مل يكررن أ ررد يف القريررة 

 ل .الرجا وباوذ   إىل خريي واندل عليه: ك ن،   أخح املال الشيم حمس

إىل الشرريم؛ فأعطرراي الشرريم حمسررن املررال وقررال لرره:  ا  خرررج خررريي مسرررع
 حا أكثر من ان الثور، اذ   إىل السوق واشرت  أففل  ور فيه، وأعط الثور 
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من لعود املوىل، وأعطه  حي الورقة، وفيها أمساء كل من تتع، و ات ما توقى 
 املولغ مع ؛ لنشرتي به مراوه للمسجد..   انصرف..

 

*** 
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(4) 
 

 وع يفوسرررريلة االتصررررال األ رررر  يف الكفررررر كانررررت  رررري امليكرفررررون املوضرررر
 منطقة عالية

 إن فُقد شيء..

فيرررررح   صرررررا    رررررحا الشررررريء إىل عوررررردالعاطي صرررررا   امليكرفرررررون، 
ه لفررر ن وديررره يويعطيررره اجلنيررره، وخيرررتي أن ينرررادي: فيررره كرررحا ضرررايع اللررري ي قيررر

 الف ي...

ون ن يكرأمرن  ا  ال يعلن اسرم صرا    رحا الغرر  املفقرود؛ خوفر وأ ياان  
 صا   خصومة مع م ن وجدي

 يف خصمه.. ا  وال يردي إليه كيد

يوهرا جيقيهرا فصا   امليكروفون عم عود العاطي يقول وقتها: واللري ي  
  نا.

يء ياع شررروعمررر  عورررد العررراطي لررره برررداكت ُمعلورررة ومعروفرررة.. فعنرررد ضررر
 يكون بداية ك مه:

 ك والد احل ل  ك رادين األماانت واللهفات.
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 وقول انتشار املو يل ولو ا تاج بعن الناه أل د األشخاص

 كانوا يح وون إىل عودالعاطي الحي ينادي عليه:

 ك ف ن فيه انه عايزين  يف الويت..

 و لطوع وأ ناء ذ اب  حا االف نا إىل بيته 

 ..ه يف الويتريدونييل القرية الحين مسعوا النداء خيتونه  وم جيد كل أ ا

تي ختربرل ريرا  ؛ن عنرهيحك ري أبناء القرية  وم كرانوا يوحثرو  ا  وريا يظل شهر 
 ؛ا  اجنية الوحرا أيف

عر ا شرط شرمتتل  اجلني ة اليت يرد عي نصرف أ رل القريرة أورم رأو را و ري 
وهم كرن نصرييامون  وريرة حبرر مل على الشاط     ى عندما يكون لكفر الت 

 ه.يف  ورية مجيلة؛ بل كان نصيوهم وا دة تعاي من  شرات الرأ

ع مررررفاعررررل وعنررررد الوفرررراة يصررررو  عورررردالعاطي اإلنسرررران الوقررررور احلكرررريم املت
 مصاب م ن يدفع له.. 

 يتكلم يف  دوء و زن وبطء..

وال  عنرررد مسرررراع الودايررررة ا اصرررة  لوفرررراة، الكررررل يصرررمت، الكررررل يسرررركن
 رك؛  يت العصافري تكف  عن الزقزقة.يتح

 .والرجل ميط  يف الك م وميد مخسني  ركة متصلة ومنفصلة..
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 إاناااا 

 هلل

 وإانااااا

 إليه

 نووووووووو راجعو 

 الوقاااااااااااااااااااااااااااء

 والدوااااااااااااااااااااااام

 هررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلل

 انتقل

 إىل

 رمحة

 هللا

 اااااااجااااااحلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ققخ 76فقخه7نوق9ا75 نولمعهغوعغقءؤ

 فعند اسم املتويف يح   صوت عودالعاطي
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 حب االنتواي ملرات أخرل.. جوكأنه يتعمد 

 سم املتوىفأو ريا ليصي  القرية  لشلل قول معرفة ا

 وعند احلرائق

 وبيوت الف  ني  لقش، 

  ريقااااااااااااا  ريقاااااااااااااااااااااا

 هللا أكت

  ريقااااااااااااا  ريقاااااااااااااااااااااا

مليراي وات اهرا و راملني عوريولها أصوحت يف الشارع ومشمرة ج لالولد ك
 احلريق  املختلفة، وما،ال عم عودالعاطي مل يصر ه يكان 

  ريقااااااااااااااااااا  ريقاااااااااااااااااا

 والنصف اآلخر يقابله ا  الولد أصو  نصف أ لها ذا و

  ريقاااااااااااااااا  ريقااااااااااااااااا

 .سيح   الويت احملرتق إىل اجلحيم قول أن يحكري عودالعاطي

فررره لويف  راالت الرزواج حيفررر ميكرفونره، ويررح   أمرام بيررت صرا   ا
 ليعلن عن اسم صا   النقوط والتهنئة؛ مقابل مولغ من املال.

*** 
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 و اخ، و كان صوت عودالعاطي و و ينادي يف ميكرفونه أقرب إىل الصر 
اي لرررريعلررررن عررررن غرررررق أ ررررد طلوررررة اإلعرررردادي يف الوحررررر، وجرررررت كررررل القريررررة 

 الشاط .. الكل ذ   ب  استثناء..

يسحوها  ول أنقثور على اجلثة فمن حياول إنقاذ الغريق أو على األقل الع
 التيار، وم ن جرل لريل أين ابنه، ومن ذ   ليشا د املوقف 

 وكان خريي و،ين  من أوائل م ن وصلوا إىل الشاط .. 

خررح أن   كررانوا قوررل شررم النسرريم  كم، وال بررد كررل عررام يف شررم النسرريم
 النيل أ د أبناء القرية..

 ة..أصوحت عادة متكررة، ومل تنكسر مرة وا د

مل  مهراتكان وقت خروج املداره، واختلط الطلوة  أل ايل.. بعرن األ
ية أن حيرررتملن املوقرررف واوررررن  لوكررراء، وكرررل مرررنهن توحررري عرررن ولرررد ا خشررر

 يكون  و الغريق..

ال أن قر كانت ،ين  تسرري جبروار خرريي و ري تكرتم هلفتهرا ولوعتهرا بعرد
 ..هلا خريي: إن الغريق ليس أ د ولديهما، وأنه ابن ف ن.

ريي خررركررران مرررا ،ال القلرررق بقلوهرررا؛ ولكنهرررا خشررريت أن تظهرررري.. وكررران 
ا ن خوفهررمريكرحب عليهرا ليطمنئهررا.. كانرت خدعرة منرره  رى ال ُل رن ،وجترره 

 على ولديها.
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هرا؛ من ا  قعليها و و ال يعرف، و و أكثر قل داي تفكريي لحل ؛ فكحب 
 كحبتررره  ولكنررره كررران  مرررل مرررن ربررره أال يكرررون أ رررد ولديررره.. فوقتهرررا ستصرررو 

  قيقة.. أما إن كان أ د ولديه فوقتها تكون الواقعة..

 نظر خريي  وله لييحي عن ولديه، و،وجته جبواري.. 

ن أحلررص اكرل ا   ودرايرة، وكران  ريصر ا  كاان ابناي قد أصروحا أكثرر نفرج
 يُوعدمها عن الوحر..

 وأ ناء حبثه عنهما مسع صوهما ينادكنه..

 ته..، قادمان حنوي  و و،وجا  ععادت احلياة إليه و و جيدمها م

 أخد تهما ،وجته يف  فنها و ي توكي من الفر ة..

ي كرل حمي ، عند ا قال سامي ألبيه: الواد عودالعزيز، عارفره؟ نرزل يسرت
 يوم، بس اجلنية شدته.

 قال له أبوي يطمئنه: إن شاء هللا خري ما تقلقوا.

ن، رففررايان أمسرر  خررريي يرردي ولديْرره ليعررودوا إىل الويررت؛ فوجررد التوأمرر
 ويريدان أن يشا دا ما حيدا؛

 ن..فطل  من ،وجته أن تعود إىل الويت وسيلحق ربا  و والولدا
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بيعملروا  ا: مهرو و يراق  املراك  اليت توحي عرن الغريرق لوالدي قال مسري
 ؟إيه 

فش برريبط بيعرر  أجابه أبوي: اللي بيعرف يعوم بينزل يردور عليره، واللري مرا
 قش.يه و و ان،ل حتت املية، عشان ما يغر  ول يف املرك  وميس  ف

 عاد مسري ليسأله: ط  وليه امل ية اللي على املرك  بقى؟

 يلفرره قررال هلمررا خررريي: دي كررل مركرر  معرراي م يررة عشرران اللرري ي قيرره
 بيها، ويسرت اجلثة..

عرة ول بقكان مرك  عم ربيع قد بدأت  ركته تودو غريوة، و و يدور  ر
وررم أخرريي  لقريرة الرحين جُييردون الغرروص؛ فعررفمعينرة، وحيد ره أ رد شررواب ا

 دا  ررحاقررد وجرردوا اجلثررة؛ فسررح  أيرردي ولديرره لينصرررفا معرره، كرري ال يشررا 
 املنظر.. و و حيمد ربه على س مة ولديه.

 

*** 
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(5) 

 

ينفصرل  الريت ، وكانرت تلر  املررة األوىل يف  ياهمراا  مرت السرنوات سرريع
 فيها سامي ومسري.. 

نره  رو ا أل، وريوو دة، ريا بسو  شخصيته ر  زان  كان مسري  و األكث
  لها..من سيسافر ويرتك توأمه،  إلضافة إىل  نينه إىل القرية وأ

؛ إال ناعيوي الصررركرران مسررري قرررد التحررق  لثانويرررة العامررة، وسرررامي  لثرران
 . ال يفرقهما إال ساعات الدراسة القليلة. أوما كاان سوك   

كليررة نسرريق ب، وجرراء مكترر  التا  دراسررته متامررآلن.. فقررد أوررى سررامي أمررا ا
  ندسة املطرية لسمري..

قسررررم  ة  يوتعررررددت حمرررراوالت مسررررري للوقرررراء يف املنصررررورة يف كليررررة الرتبيرررر
بنائررره أل أ رررد ان يرجرررو أن يرررر ؛ فقرررد كررر ات    ا  منهرررا؛ إال أن والررردي رفرررن رففررر

 ، وله رغوة قوية  ن يرل ابنه بتل  ا وذة..ا  مهندس

 ا  دون خروذن يرتريب ااملوتوسيكلا اآله  ينما أختي أن راكومل يستمع البن
 أففل. 



 

40 
 

أوراق  -قررةيف أكم متفر -واضررطر مسررري للرضرروخ أمررام رغوررة والرردي، وأوررى 
  التقدمي والكشف الطيب، وطل  االلتحاق  ملدينة اجلامعية..

ألعيرراد؛ كم اوكرران يرروم السرروت أول أكم الدراسررة  ررحا اليرروم الررحي يشرروه أ
هم، وفررر ت وة خاصررة يف الويرروت املصرررية، بررني هلفررة بعررن األطفررالفهررو مناسرر

حرري يف الو ، وبررني صررراخ األمهرراتا  مررن االسررتيقاك موكررر وبررني ،ةرررة بعفررهم 
 ديدة..عيد اجلعن املريلة أو اجلوارب، وضوط الساعة الويولوجية على املوا

 ي حبرقررة يوكرروكانرت القريررة متروج حبركررة الرحا وني  نررا و نراك.. وكرران مسرري
قريته، أ له و و و جيهز  قيوة م بسه، يوكي ألنه مفطر للتخلي عن توأمه و 
، كانررت عليهررا وركرر  سررامي سرريارهم الربررع نقررل الرريت اشرررتا ا والرردي لرره ليعمررل
مي دائرم كران سراو من نوع ااملرا،داا قورل أن يوردأ امرا،داا نفسره يف التصرنيع.. 

 ا  الشكول منها لوالدي  نه ينام حتتها أكثر مما يركوه

 كرررررران سررررررامي ومسررررررري يف السرررررريارة لتوصرررررريل مسررررررري إىل موقررررررف سرررررريارات
 االقا رةا..

 رية للطريرقن القرك  مسري السيارة و و ينظر إىل الطريق الزراعي املمتد م
 . شى.من أن تت ا  اول أن خيتزن الصورة بداخله خوفالرئيسي، و و حي

ألول    بعرررد وداع طويرررل مرررع سرررامي ركررر  سررريارة القرررا رة ليررررتك توأمررره
منرره  ملنصررورة؛ ليصررل إىل حمطررة اكليررة الزراعررةا  ا  مرررة.. فيشررعر  نرره ترررك جررزء

لريكرر  منهررا إىل حمطررة املطريررة،   لريكرر  ميكرررو ص األلررف مسرركن ليصررل 
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إىل املدينة اجلامعية.. وينهي  قي أوراقه املعلقة، و خحي املوظرف مرع طرالوني 
 ..ا  رين؛ ليكونوا الث  ة يف  جرة مع خ

  دأهتم ربما مسري، ومل يكن يف  الة مزاجية للتعرف على مل ي

ال هلمررا قررد قررملوظررف؛ فومل خياطوهمررا إال بعررد فررت   ب الغرفررة مررن ق و ررل ا
نرررر  جفرررريش مررررانع ك  ممهندسررررني، ممكررررن  خررررد السرررررير اللرررري مسررررري: لررررو م

 الشواك؟

و ألسرجن كان يشعر وكأنه حموروه وكعرادة املسرجونني يتعلقرون بشرواك ا
 ة الرت ي ت..شواك سيار 

 ده..ممهنك   ا  عفهما   قال أ دمها له: عادي جدنظر الطالوان لو

فرراتي ، م ررة ولرره       وضررع مسررري  قائورره جبرروار سررريري،   أخرررج هلمررا قفرر
 والررو خرجترر  ررد املفرراتي ، وقررال هلمررا:وأعطررى هلمررا مفتررا ني قوررل أن  خررح أ
 ابقوا  طوا القفل دي على الواب... 

 كلية..  نزل إىل ال

 بعزلة ر يوة ألول مرة يف  ياته.. كان يشعر

عكرررس كررران ل  لمل توهرررري القرررا رة يررررتو أنفاقهرررا أو موانيهرررا أو طرقهرررا؛ بررر
 يشعر حبزن  لغ وضيق شديد، 
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ماء،  ه السرركرران يشررعر بتلرر  املورراي ا رسررانية وكأوررا ختنقرره وحتجرر  عنرر
  نقررنرل يفكرران يشررعر  ن تلرر  الطرررق املرصرروفة هلررا سررو  بطريقررة أو أخرر

 األكسجني الحي يشعر به..

فتقرررد يكررران يفتقرررد اللرررون األخفرررر الرررحي يغطررري كرررل الطررررق يف قريتررره.. 
 الطرق الرتابية.. يفتقد الرتاب

ن اجلهرات مراعية يفتقد  واء قريته احملاطة  لنيل من جهة و ألراضي الزر 
 األخرل..

امعيرررة مل جلة اكررران يفتقرررد النظرررر إىل القمرررر، وهلرررحا بعرررد عودتررره إىل املدينررر
 قصرريت ُت سررط  املدينررة اجلامعيررة الرر يررح   إىل غرفترره؛ بررل صررعد خلسررة إىل

 موىن كليته..

ىل السرماء إ ا  ظرر  ملدينرة ليسرتلقي علرى ظهرري ان يف أول ليلة لره    صعد لي
 اليت ال يرل منها إال ما تسم  به تل  األبراج..

يرررة أ كررران يسرررتلقي علرررى ظهرررري ويصررروب نظرررري إىل السرررماء  رررى ال يررررل
 ريةا.ات ابشمواي عن جانويه.. كان يريد النظر إىل السماء دون أي إضاف

لررررم عوفجررررأة وجررررد جبررررواري رئرررريس احلررررره النقيرررر  حممررررد اجلميررررل، الررررحي 
 ررررحا  بصرررعود أ ررررد الطرررر ب إىل سررررط  املوررررىن؛ ممرررا جعلرررره يشرررر   يف تعرررراطي

 الطال  للمخدرات..
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ري جد مسو أنه  د شته صعد خلسة إىل السط  ليفاجأ بسمري.. ومما أاثر
 يوكي حبرارة..

دي علرى  ينقي  عندما ر ي مسري فزع للو لة األوىل،    دأ عندما وضع ال
 األر  مثل مسري..  ا  مسري يف رفق وجلس جبواري مفرتش كتف

 قول أن يسأل مسري: مال  ك  ممهنده؟

 وج.. اول مسري أن جييوه؛ إال أن دموعه منعت الكلمات من ا ر 

ع كوري ملوضو كتفه مرة أخرل قول أن يقول له: كي دي ا  ربت النقي  على
 بقى، ط  ممكن تفففن؟

 ا  : أبرردمررات علررى الرررغم منرره و ررو يقررول رراول مسررري أن خُيرررج بعررن الكل
 وهللا ك فندم..

ه شرررعر بررروبعرررد إصررررار النقيررر ،  كرررى لررره مسرررري عرررن توأمررره واألمل الرررحي ي
يره قريتره طل علتيل الحي نتيجة فراقه.. و كى له عن شوقه إىل قريته وإىل الن

 مواشرة..

ليهررا، فسرر  عرد عليره النقيرر : دي  ررال الرردنيا ك صرا يب، وال،م تعررو د ن
ورررة و الطلوكرررويس إن أان اللررري طلعتلررر ، لرررو  رررد اتي شررراف  مرررن املررروظفني أ

 وأنت بتعيط مش  تخلن من سخريتهم..

 قلت يل منني بقي؟
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 أجابه مسري: من املنصورة.

وسرة نا عر و يغمرز بعينره اليسرري: طر  مرا تشروفلقال له النقي  حممد و 
 بقى.

 ضح  مسري و و يقول له: مش  زعل من مغزي ك م .

ري يشررعر دأ مسرربرربعررد احلرروارات املتوادلررة بررني مسررري والنقيرر  حممررد اجلميررل، 
د يردي  و ميو  ا  النقي  من جلسته على األر  واقف برا ة نسوية ووقتها ون

 )بربرة( حتت.: ما تيجي تكمل    إىل مسري قائ

 و و ينهن. ا  وانفجر مسري ضا ك

*** 

 رفتره ُتط رلانت غكان مسري يسكن يف املدينة اجلامعية يف الدور الثاي، وك
ف : اعرررراطعلرررى شررررارع منشرررية التحريررررر، وكرررران ،مررري ي يف الغرفررررة مرررن الفيرررروم

 حممودا واوائل مصطفىا.. 

ندسرررة ق ربيكررراان صرررديقني مرررن أوىل ابتررردائي إىل اجلامعرررة ومجعهمرررا التنسررر
 املطرية، و امها مع مسري يف نفس الغرفة..

ال يشررب  : ال يدخن، ال يشرب الشاي،ا  مثالي عاطف حممود كان شا   
 القهوة، ال يتلفظ  ية لفظة خارجة..
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 علررررىه ، أسرررود الشرررعر انعمررره، وميشرررط   كررران أبرررين مييرررل للنحافرررة قلررري
 بسره كرل م  يكروي إىل ما ال واية.. كران ا  إ دل جانيب الرأه.. كان منظم

عد حا يسررا رر ررى الداخليررة، وعنرردما استفسررر منرره مسررري عررن  ررحا؛ أخررتي  ن 
 على قتل امليكرو ت العالقة ي بسه..

ن ، وكررا.. كرران أقصررر مررن عرراطفا  مررا وائررل فقررد كرران علررى النقررين متامررأ
.  شرررا ة.بأجعررد الشررعر، حيمررل وجهرره مسرررة املصررريني الشررهرية، وكرران يرردخن 

ل قوررررل حيترررراج لقدا ررررة؛ فهررررو يشررررعل السرررريجارة مررررن األخررررر  ال كرررران تقريوررررا  
 انتهائها.

قصرى أل    كان يدخن كرل شريء ميكرن تدخينره وال ميكرن تدخينره؛ مهمر
 حمل أية مسئولية..تدرجة، وال ي

ليشرتي  ينزلل كان يستيقظ قول موعد غلق أبواب املدينة اجلامعية مساء  
كثرر أكانرت و ل املدينرة، متطلواته من أكل وسجائر؛ فقد كان ال يستهويه أكر

ال  ة؛ فهروصفة أ،عجرت مسرري مرن وائرل  رحا أنره ال يرتردي أيرة م برس داخلير
تلرر   ر وكررأنيطيقهررا الوتررة، وعنمررا سررأله مسررري عررن السررو .. أجابرره  نرره يشررع
اك.. مررا أان معررامل بررس  وررل مشررنقة، ووقتهررا رد  عليرره مسررري: إذا كرران كرردي، فرر

 إيه ع قته  لشنق؟تلوسش النن الفوقاي إمنا التحتاي 

مليرررة عر يف : ك   ممهنرررده دي مركرررز الثقرررل، وبيرررأ ا  أجابررره وائرررل موتسرررم
 الشنق.
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 ط.دي ملكرد عليه مسري يف جدية: ك  ممهنده جبد ما ينفعشي تقلع  

 وائل: ليه؟ إدي  سو  وا د مقنع.

 نظر مسري إىل عاطف: ا فران ك  ممهنده.

  غلوت معاي.عاطف يف ر،انة: وهللا ك  وييب أان 

 ه النتيجة؟إيمعاي  ك  وييب، وبعد ما غلوت -

نرررت امرررا  : النتيجرررة ،يا   وائرررل العررراري متامرررأجابررره عررراطف و رررو يشرررري إىل
 شايف.

 أجابه مسري: بس أان عمري ما أوافق ع النظام دي 

 وافقه عاطف: وأان معاك.

 مسري: يوقي إ نا أغلوية.. إيه رأي  ك عم العركن؟

ص ك ف: خر : م داد ك سيدي العركن مرداد،   أضراا   أجابه وائل ما، 
. بررس حلمررام.مجاعررة.. مررش  غررري  إال وإنتررو بررري، ولررو إنتررو موجررودين  ررروه ا

 بشرط.

 نظر إليه اال نان يف ا تمام..

 فقرررال هلمرررا:  ررردخن جررروي األوضرررة عرررادي.. مرررش كرررل سررريجارة  شررررربا
 تقولويل اطلع بري.
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. و ي مرة.  ممهنده.. جينا عليه: ماشي ك   نظر عاطف إىل مسري قائ
 علينا مرة.

 وافق مسري على  حا االتفاق.

على مسري وسط انشغاله يف معرفة أماكن  ا  وع األول سريعمر األسو
وأرقام املدرجات وأمسائها، وأمساء الدكاترة  حماضراته، وأين مسجد الكلية

صدقاء عرف على العديد من األومتطلواهم من أدوات وكت  وم ،م.. وت
؛ بسو  اخت طهم يف احملاضرة أو السيكشن أو املسجد، أو ا  رويد ا  رويد

 بسو  األ داا ا طرية اليت متر ربا الو د..

لث  رة صرو  اهلمرا املكانرة الكرتل يف نفسره، وأ إال أن عاطف ووائل ظ 
 ليلحررررررق ا  صررررررو  وائررررررل حتررررررت ضررررررغطهما يسررررررتقيظ موكررررررر ال يفرتفررررررون؛ بررررررل وأ

لقررد فيوميررة؛ فيررة  لهر الث  ررة يف الكليررة واملدينررة اجلامعيحاضررراته.. وقررد اشررت
 .ا  الرتواط الث  ة مع ا  يوم أيفظن اجلميع أن مسري من الف

 ألكموكررران مسرررري كرررل يررروم يتصرررل   لررره أو يتصرررل بررره أ رررد م، وكانرررت ا
تررراد وررردأ يعتسرررري عاديرررة وطويعيرررة؛ شررراب يشرررعر  لو ررردة يف فرررراق أ لررره،   ي

 يهات  الوضع اجلديد.. ولكن  

*** 
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(6) 

 

 ه..أخي بفراق كان سامي أقل إ ساس ا  لو دة من مسري، أقل ل را  

كما  ي    ياتهو ريا بسو  شخصيته، ريا ألنه بني أ له وجريانه وقريته، 
 مل تتغيري..

ي يركر  ن سراماملهم أن سامي مل يوُد عليه احلزن الشديد مثل أخيه.. كا
لررردي قرررد كررران واو الررردي بعرررد تررروفريي للمرررال، السررريارة ربرررع النقرررل الررريت اشررررتا ا و 

ة تو،يرررع أسرررطواانت أن  خرررح رخصررر - رررد أقر ئرررهبعرررد مسررراعدة أ-اسرررتطاع 
يمأل الغررررا،؛ فكرررران سررررامي  خررررح السرررريارة ويررررح   إىل حمطررررة غررررا، طلخررررا لرررر

ا مرررع ىل طلخرررإأسرررطواانت الغرررا،، ويعرررود ليويعهرررا يف قريتررره.. ومل يكرررن ذ ابررره 
ة؛ برررل ت والسرررائقني مشررركلة كورررري أصرررحاب املسرررتودعات ومرررو،عي األسرررطواان

 تعامل معهم وكأنه يف الشارع منح فرتة.

ففري بررداكت ذ ابره  نرراك  ردا شررجار بينره وبررني أ رد السررائقني علررى 
نررزل إليرره  أولويررة الرردخول للمحطررة، وعنرردما سرر    ررحا السررائق سررامي  مرره،

ه ،   ربطرره يف سرريارته  حلوررل الررحي يررربط برر   وركرر سررامي، واوررال عليرره ضررر   
أسطواانته، واتصل  صحابه ليأتوا إليه على وجه السرعة؛ فأتت إليه عصرابته 
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ا اصة، وعلى رأسرهم صرديقه كسرر املعصرراوي؛  رحا الشرخن الرحي مرا إن 
.. موعررة مررن األشررخاص مت دةهررا سرروك   تررراي  ررى  ي إليرر  إ سرراه  نرره ة
 شخن أعطاي هللا قوة بدنية  ائلة..

مررل خررر حيو  ا  ارة إىل سررامي،  ررحا يرفررع سرريفالسرري نررزل كسررر ورفاقرره مررن
ة ة قادمرربصرروت كأنرره  شرررج    خرطوشررة.. وتوجرره املعصررراوي إىل سررامي قررائ

 ك.من اجلحيم نفسه: فني دي اللي اهول يف انفوخه واختانق معا

ن الشرخ ومل ينتظر املعصراوي إجابة من سامي؛ فقد وقعرت عينراي علرى
 املربوط يف السيارة..

ع الت مررأ السررائقون يف حماولررة فرر  األسررري بعررد جررداكرران وقتهررا قررد بررد
 ا   ر .. وشرراسررامي الررحي خلررع م بسرره العلويررة كلهررا كعادترره يف أوقررات خناقرره

 مطواته..

 ا  ه شررررراقجسررررردي كلررررره يرتجررررررج، انررررردفع إليرررررر ي املعصرررررراوي فانررررردفع إليررررره و 
 قررف يفكرران ي  بحراعيرره ليصرري  م ررن يعرررت  طريقرره، ومررن ا  الصررفوف وملو  رر
 ملسافة كورية.. ا  ه طائر طريقه جيد نفس

ينرر  يف عرتفررع ، و ررو يقررول: بوضررر       وصررل إىل املربرروط واوررال عليرره ركرر
 سامي ك ، دانت  تموت.. 

 وسيل من الشتائم املعتتة..
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ى دم علر ن جيعلره ينر    لو جلس كسر فقرط علرى الرجرل كران ذلر  كفري
 لين الرجرلخت ال  اليوم الحي أتى فيه إىل حمطة الغا،.. وذ   إليه سامي حماو 

 فوه..من يدي؛ فقد خشي أن يقتله املعصراوي و و ال يدري من شدة غ

. لسرراذج.اوعرري رسررالة هلررم، و رري أنرره لرريس  لغ ررر   ن يكرران سررامي يررود 
تعمررد مة قتررل وقررد وصررلت إلرريهم الرسررالة كاملررة.. فلرريس  نرراك داعا إذن جلرميرر

 حتت وطأة  حا ا رتيت اهلائج.

سررررره ملعصرررررراوي وبرررررني الفرررررحية قورررررل أن يفرت برررررني ا    وقرررررف سرررررامي  رررررائ
.. علش مر ترز لره: م، وقرال ا  وأخرح سرامي ضرحيته واختلرى بره جانور  سنانه..
   أبروهحتر صرل خرري.. ولرو  ا  اللي جيي  سرية أمي أدحبره.. عمومربس أان 

 راس  أبوسها.

 : ال ال..  صل خري.   نظر إليه املهزوم يف انكسار قائ

م ا ليررو اء املشرركلة وعرردم ترررك ذيررول هلررطي رر  سررامي خرراطري؛ وذلرر  إلورر
يكرون  ا لرف ال خرر، أو انتقرام غشريم مرن  رحا الشرخن بفرربة غرادرة مرن 

فرررربة وررران؛ ف.. وسرررامي كررران ال حيرررحر إال مرررن ضرررربة الغشررريم أو اجلا  هلرررا  رررحر 
ب بيرد ن يفرر اجلوراأ دمها كفيلة  ن تقتل .. الغشيم ال يعلم أيرن يفررب، و 

 ة.لقمرتعشة وعني مغ
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برررني  بعرررد ذلررر ؛ فأصرررو  لسرررامي وضرررعه ا ررراص ا  ألمرررر طويعي ررر  سرررار ا
 يريرد ال ا  أيفرمرن أ رد لريس ملكره، و  ا  يئالسائقني.. كان ال يريد أن  خرح شر

 من أ د أن  خح منه ما ميل  إال برضاي

*** 

ها؛ سراوئم ا  حت مصدر ر،ق األسرة؛ فإن هلرا أيفروبرغم أن السيارة أصو
ني، أو مررع أشررخاص خمتلفررني؛ سررائقفقررد أصررو  سررامي أكثررر ُعرضررة للتعامررل 

ون عررررررابري طريررررررق، أو ، ئررررررن.. أشررررررخاص ال يعرفررررررون شخصرررررريته، وال يعلمرررررر
 ..ا  قدامأنه األقول واألكثر شجاعة وإطويعته.. أشخاص يشعر كل منهم 

أو  ا  ر منرأو  فيهرا و و ال يرضي بحل ..  و مقتنع أوا غابرة؛ تكرون أسردا  
؛ وإال فرتسررررا  م.. ال بررررد أن تكررررون .. ال بررررد أن ليررررد القرررروة أو الررررد اء علوررررا  

 للصدام.. ا  سهلة للمفرتسني.. مما يفطري كثري أصوحت فريسة 

خررروي  كانرررت مشررركلته يف عصرررويته املفرطرررة، وكرررأن صرررفة الصرررت أخرررح ا أ
 كلها، وتركه بنفاذ صت..

شراجر  رو وأ رد ت -    نراء عودتره مرن حمطرة الغرا، لريأ-ففري أ رد األكم 
 ..السائقني على أولوية املرور

برررر   .. حترررردا مررررع اجلميررررعا  لة عاديررررة حترررردا  الف املرررررات يومي ررررمشررررك
 استثناء؛ ولكن سامي ليس كاجلميع..
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ه مرررن لرررن يررردع  رررحا السرررائق يسررروه  كرررحا.. لرررن يرتكررره بعررردما أخررررج رأسررر
 ه وتلقينرهلديور شواك سيارته وصوته املرتفع يكاد جين  منره سرامي.. ال برد مرن

 الدره.

وي،  رى حنر ا   ص، وما إن ر ي السائق قادميكرو ونزل سامي إىل سائق امل
 قال له السائق يف هكم: ال وهللا راجل...

ه بفررررب و نرررا اسرررودت الررردنيا أمامررره.. وجرررحب السرررائق مرررن السررريارة وبررردأ
 والتنكيل به..

ريرة.. س القوللحظ، كانت السيارة من قرية ةاورة.. وكل الركاب مرن نفر
جرال مرع أكثرر مرن عشرر ر  و نا عرف سرامي سرر شرجاعة  رحا السرائق؛ فهرو

 من قريته يعرفونه، وسيتفامنون معه..

سرراعدة ولررة مو نررا أدرك سررامي الورطررة القادمررة.. فقررد برردأ الركرراب يف حما
؛  رى ون منرهابن بلدهم، والنيل مرن سرامي الرحي مرا إن رأل أورم قرد يتمكنر

 غري  ا طة..

فري ف ة..يرتمكن منره؛ إال عنردما يصرو  جثرة  امرد ا  سامي لن يرتك أ رد
مررل حيحلظررة وا رردة صررعد إىل صررندوق سرريارته، ووقررف علررى األانبيرر  و ررو 

ىل إتتحرررول لأنووبرررة، ونرررزع جلررردها، وأخررررج والعرررة مرررن جيوررره وفرررت  األنووبرررة 
 قاذف هل ..
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نووبرة  أل  يرتهم، و رو يلروههلي  من النرريان الشرديدة.. صروبه سرامي ان
 ..ا  ويسار  ا  ميين

. دي واقرف دي  يرن عليره ةنرون. و نا صرخ أ د الركاب: اجروا بسررعة،
 على األانبي ، ومولع أنووبة.. العربية  تنفجر  اجروا...

علررى  ضررعوي، وو    إىل سرريارهم، ومحلرروا سررائقهم محرر ا  جرررل الركرراب سررريع
 .. وعينرررايالغرررا، عجلرررة القيرررادة، وفرررروا  ررراربني، وسرررامي يتررروعهم بنرررريان أنووبتررره

 .ال  تكادان تنافسان الغا، اشتعا

ل أن حيتم   نقطة ضعفه؛ نفاد صتي.. غفوه.. كرامته اليت الكانت تل
 يطئها أ د..

نفسره  ن جيردأ؛ ولكنره ال يلوري إال ا  تمال  أعصابه كثرري كان حياول أن ي
 وقد متلكه شيطان الغف 

 

*** 
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(7) 

 

ي  ل الراكرس مرن  علي اسرتا ة املقابر اااورة للوحر احملاطة بشرجر الفريك
داخلها  ررايل بررهررا شررواب القريررة؛ لرريجلس األئتم بتهيكحديقررة مجيلررة، والرريت قررا

إذا اوي، و أ ناء مراسم دفن أي شخن من القرية، كان جيلس سرامي واملعصرر 
 ما.م عليهيرك   ي ويربطه صا وه يف شجرة على الشاط  ويُلقي الس 

 فيقول سامي: وعليكم الس م ك  اج.

 الرجل: معلشي ك رجالة ما تعرفوا بن ا  نا كويس؟

 سامي يف ا تمام:  تو  إيه ك  اج؟

 الرجل: فرن بلدي إن شاء هللا.

 سامي: دي انت  ظ   لو.. أان بنَّا.

 املعصراوي يف د شة: إيه؟

 وق.همش ك معصراوي.. عارف إن  تعوان بس الراجل مزنيسامي: م

 املعصراوي: ك سامي أنت بر...

 يقاطعه سامي: خ ص بقى عشان خاطر احلاج.
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دي أان  اطرك،خررك مرره إىل املعصررراوي: ك اسررطى هللا جيررت   هررا  الرجررل موج  
 ما صد قت لقيتكم.

 املعصراوي: ك ريت  ما لقيتنا.

 : ما خ ص بقى خلصنا.   سامي ينظر إىل املعصراوي قائ

 : إجري  ات املسطرين..     يردف قائ

 ؟ يقول املعصراوي له يف استفزا،: وأجيوه منني بقي ك اسطى

 ملرك .اال مواالة: اتصرف، وأان وعم  احلاج  نستناك يف سامي يف 

ت قعرد حتر: تعرال ك  راج ن     سح  الرجل ليجلس بره يف املركر  قرائ
 نستناي.

ي امسرعلرى  ا  و يتطم بكلمرات غرري مفهومرة معرتضرمفى املعصراوي و 
 ف ميسررر ، و رررو ال يعررررف كيررربلررردك    الرررحي سررريح   إىل ديسرررط ليوررر  فرررران  

 املسطرين  

إىل   ذ رر   املعصرراوي إىل أ رد الون رائني وأ فرر منره املسرطرين،  ذ ر
 م...ني كلهسامي الحي ينتظري مع الرجل وقال له: اتففل ك اسطى املعلم

ىل نظررر إأخررح سررامي منرره املسررطرين وركرر  مررع الرجررل يف مركورره قوررل أن ي
 :  و انت مش جاي وال إيه؟   املعصراوي متسائ
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ت املهنررررأجابرررره املعصررررراوي و ررررو يهررررز ر  ص ة خرررر أسرررره: ال.. مررررا أان غررررري 
 و شتغل يف الكهر .

 ى.  تعاىل ك معلم ب ا رخامة بقعنه: ي ا  سامي يوتسم غصو

 بقى. تكهربا: ك عم أان ، قت من أم املعمار ونفسي    املعصراوي قائ

 سامي: وهللا لتيجي. 

 الرجل: صا و   لف، ما توق عش  لفانه بقى.

دي  نا بيطي  أوي ك  اج، ونيت   لوة، ورب املعصراوي للراجل: أنت
 على قد نيت .

جعرل  ؛ ممراورك  املعصراوي املرك  الحي غراص لنصرفه  ملراء فرور ركوبره
لفرررن روق  حمررالرجررل ينظررر إليرره؛ فقررال لرره املعصررراوي: حترر  مترروت غرقرران وال 

 بتاع ؟

ك  فلترت ضرحكة مرن سرامي غصر  عنره و رو يقرول: فرال هللا وال فالر 
 راجل.

*** 

ني وصرررل سرررامي واملعصرررراوي إىل بيرررت الرجرررل ووجررردوا معجنرررة مرررن الطررر
 ؛ا  نيئ أمحر، وطو    وطو   
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 ؟بني طو له:  و ليه فيه نوع    فمال سامي على أذن املعصراوي قائ

د  سريكنتراا عرارف يرجع جبسدي للوراء: اوعرى تكرون م املعصراوي و و
 املعلمني.

رة  فررريش مررربيتونررروا، ومعشررررين فررررن قررردامي و رررم سرررامي: أ رررو أان شرررفت 
 كلفت خاطري أركز وأشوف فكرهم إ،اي.

 املعصراوي: وتفتكر دي وقت الندم.

 سامي: متأخر الندم دي ص ؟

 املعصراوي: يع  أنت اللي شاغل  بس  ي الفكرة.

 .لودالسامي: أظن أوا نفس فكرة العجلة.. تون لقدام  وماتوصش ل

عمررل قررى  نمررني.. وإ نررا ب: هللا عليرر  ك سرريد املعلا  املعصررراوي ضررا ك
 هلم فرن بودال؟

 سامي: أنت مش مشجع  خالن.

املعصرررراوي: أان عرررارف إي واقرررف ضرررد طمو ررر  إنررر  تكرررون مهنرررده 
 معماري، ك عم تعاىل نرو ه...

محرر لا له سامي و و يقول للرجل: بس كويس إن  جاي  الطروب األ
 والطوب ال .
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 قال له الرجل: وكمان الصاجة.

 : صاجة؟سامي يف د شة

 قال له املعصراوي: تصور إن كمان فيه صاجة؟

يرتحط فررن و   مال على أذنه قائ  : الصراجة دي اللري بتوقرى يف نرن ال
 عليها العيش.

 ربنا مسهلها خالن إ،اي؟ بقىسامي: شفت 

ي املعصررراوي: خررالن خررالن   دي أان  اسررس إي  عملهررا علررى نفسرر
 من اإلسهال..

قرررب أاوي: معلررش ك  رراج عررايز أشرروف املعصررر     سررامي للرجررل متجررا 
 فرن بلدي عندكم  نا عشان أعرف نظام ديسط إيه يف األفران.

 الرجل: و و كل بلد هلا نظام؟

 املعصراوي و و يفح : أوومال  

 أوري  فرن جنونا أ و يف الشارع. الرجل: تعاىل

سررح  سررامي املعصررراوي مررن يرردي وذ رر  مررع الرجررل ونظررر إىل الفرررن، 
خوان رج عوان اتي لألفران الولدي.. قول أن يقرول للمعصرراوي و و يقول: اإل

بصرروت مررنخفن:  ي الطرروب األمحررر يف العررني اللرري حتررت اللرري بيررتحط فيهررا 
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احلط  والقش عشان يتحمل النار، وبعردين الصراجة وبعردين اجلرزء الفوقراي 
 دي اللي بيتحط فيه العيش بس  ي أصع   تة بتاعت الدوران دي.

 تعرف تعمل الدوران دي؟املعصراوي: و 

 سامي:  حاول..

 املعصراوي: كام حماولة يع ؟

   بينا ك  اج.يقول للرجل: ي لا له سامي و و

. وكررم كرران عمررل.ذ ورروا إىل مكرران الفرررن املزمررع بنرراؤي، وبرردأ سررامي يف ال
 من الفعل.. ا  الك م أسهل كثري 

  عمرليففقد وصل سامي ألربعرة سرطور مرن الونراء وعنردما  راول الوردء 
 دوران فشل

ن األول نرراء مرر.. وفشررل.. وبرردأ يشررعر  نرره ال بررد أن يعيررد الوا   رراول كثررري 
 ليودأ  لدوران بطريقة أخرل.

لعريش؟ وال فرن ل:  حلق ك  اج.. إنتو عايزين ال   واقرتب من الرجل قائ
 لشوي السم ؟

جرة كرل  ا: للعيش ولشوي السرم  وللمعم رر.. لقال له الرجل مستغر   
 علم.ك م
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ن مررر: مرررا قلرررتش ليررره ك  ررراج     رررز سرررامي رأسررره يف أسرررف مصرررطنع قرررائ
 األول، دي أان عامله للخويز بس...

   دفع األسطر اليت بنا ا فاوارت. 

 وقال للرجل: كدي ك  اج؟  فطر أبدأ من اتي.

 شي.: أبوه إيدك من   اندفع املعصراوي إىل يد سامي قائو نا 

 الرجل: متشي فني ك اسطي؟

جلرامع يف ا :  نرروه نصرلي األول ك  راجا  عصراوي و و جير سرامي جرر  امل
 عشان ربنا يوارك لنا.

مشررى املعصررراوي و ررو يسررح  سررامي مررن يرردي وسررامي يقررول لرره: طرر  
 وربنا كنت خ ص قربت من الفكرة.

 املعصرررراوي: قربرررت؟ كمررران قربرررت؟ يعررر  مرررش وصرررلت؟ مرررش فرررا م إيررره
 ؟طينة..لها وجاي تعكع  يف الالفكرة إن عربيت  واقفة أ ي ممكن تشغ

عريش سامي: مش قصة فلروه ك بر ، دي موضروع مغرامرة، كنرت عرايز أ
 املغامرة دي.

    ا قررائنررزل املعصررراوي إىل املركرر  الرريت ختررن صررا   الفرررن و ررو يفكهرر
ة  القسرو توقراا تنسرى يلبقرى أان  رمتر  مرن املغرامرة دي، ملسامي: معلش 

 دي.
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 ل نروه بيها؟سامي: وكمان  ناخد مرك  الراج

 يفربررروط ماملعصرررراوي: نيتررره بقررري، و رررو  يرررون مرررن الرررت التررراي  ي قيررره 
بلررره ي  يقابلررردان وييجررري كخررردي، وملرررا  يسرررأل علينرررا ويعررررف مواصرررفاتنا اللررر

  يقول له اوعى تروه هلم اتي ليفربوك.

 سامي: أنت بقيت مفرتي أوي ك معصراوي.

 ع يف قليب.املعصراوي: معلش ك اسطي أصل شغل األفران ول

 

*** 
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(8) 

 

 يفحي ذ ررر  سرررامي ملقابلرررة أخيررره يف موقررررف املنصرررورة، وفرررور رؤيتررره أخرررر
ل الربرع نقر لسريارةا فنه وقو له يف كتفه األمين فقط كعادتره،   انولره مفراتي  

 له: سوق أنت.    قائ

 أطلررررع قررررال لرررره مسررررري: ولررررو أي كمررررني قابلنررررا ولقرررراان ترررروأم؟ مررررش  ينفررررع
 رخصت .

 ك  بس.قال له سامي: ار 

ة قيرراد ركرر  مسررري علررى عجلررة القيررادة وانولرره أخرروي مررن الشماسررة رخصررة
  مسه وبطاقة رقم قومي..

 ؟ دي إ،الاستغرب مسري و و يسأله: عملتها 

 طاقترر سررامي: أنررت عنرردك الررورق اللرري ختمرره مررن الكليررة عشرران تغررري  ب
 من طال  لطال  بكلية اهلندسة..
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ورق ل فاقرررد  مسررر ، والرررأان بقرررى أخررردت الرررورق واتصرررورت وطل عرررت برررد
دول  يرومنيال    خمتوم وجا ز، وأخدت الوطاقرة وطل عرت الرخصرة برضره.. أصر

 بتدخل اتخد الرخصة بكل سهولة.

.  مسري: ط  كويس وهللا وف رت علي 

ل كرن دو لسامي: ال.. انسي ك  وييب، طل ع ل  أنت بدل فاقد منهم؛ 
 بتوعي؛ ألي مش  روه اجليش

لسررررن أان أنررررت.. أان طالرررر  وخررر ص، وبعررررد اولرررو أي كمررررني قررررابل ؛ فررر
 القانوي ابقى أعمل مصاحلة معا م.

 مسري: اوعى حتوس .

ان : ال مرررا أظرررنش إي  حوسررر ؛ لكرررن الشررريط   مرررط سرررامي شرررفتيه قرررائ
 بيو،ي أروه الشهر العقاري أبيع كل  اجة  مس  يل.

 .اتي ضح  مسري من قلوه: وأان أروه أعمل بدل فاقد لي  وأرجعهم

  لرديهرا أي يف جدية: أان وهللا لو لقيت لر  مرزاج يف كرل أم كري سام
 بطي  خاطر، وأانم أان يف الشرع ك  وييب.

   فيرارك يلربت مسري على كتفه و رو ال يرفرع نظرري عرن الطريرق: ربنرا يور
 ك  وييب.
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 عررف إن أصرع  مشرراكل الرورا ملرا يوقرروا أخرني اتنرني بررس؛ ألن أيت -
إخرروات أو  3م بيحسرووا علررى الترراي.. أمرا لررو  رد اتلررت بيردُخل؛ وا ررد فرريه

له فررريش وا رررد فررريهم  يقرررول لررره أصرررأكررررت؛ أي أخ  يررردخل يصرررل  بيرررنهم م
 قريو  ع ، أو إنتو نساي ..

ن إان بقى ك  ويريب مرش برس  تنا،لر  عرن  راجيت؛ ال دي أان انوي أ -
 .أعمل لنا أ لى بيت في  ك اكفرا شاء هللا ملا ربنا يكرم 

زع ا أفررممررارة ميكرررو ص علررى سرريارهما بطريقررة جنونيررة؛ فجررأة مالررت سرري
ط يف مسرررري واضرررطري أن ينحررررف ألقصرررى اليمرررني؛ فكرررادت السررريارة أن تسرررق

يرررادة لرررة القالرتعرررة املوا،يرررة للطريرررق؛ لررروال أن تصررررف سرررامي بسررررعة ودفرررع عج
 للشمال يف عنف.

ك لرى قرردوقرال سرائق امليكرررو ص و رو خيررج رأسرره مرن شرواكه: مررا دام ع
 اتخد جن ..يوقى 

 خرارج كانت تل  كلمة السر اليت أشرعلت النرار يف رأه سرامي؛ فو ر 
لسريارة اابينة كالسيارة و ي مسرعة من فتحة الشواك اااورة له، ومشى على  

 قول أن يدخل من شواك اآلخر جبوار أخيه

 و و يقول له: روه أنت  ناك.

 ك  مرع: يره تلنيريارة و رو يقرود وعي  توىل القيادة وربت على اتبلوي السر
 و،ة  نتشاقى شوية..
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راوي   ضررررغط دواسررررة الوقررررود آلخر ررررا.. وأخرررررج مو يلرررره وطلرررر  املعصرررر
بيفررا،  ويررواتا: بسرررعة أالقيرر  علررى الكرروبري، فيرره عربيررة ميكرررو ص ات   قررائ

 منر دمياط، وعليها شنط.. وقفها يل.

 فسأله مسري: و و إ نا مش  نلحقها.

 بيتكمدي خباخررة موديررل السررنة، وعررر  قررال لرره سررامي: مسررتحيل نلحقهررا،
ل الطريق ا  نقفمن أكم فيلم رد قليب.. كانت برة السيما و ي بتتحرق.. إ ن

 عليه؟

فر نت اكأكت  على ال مسري: ما أنت متعود على قطع الطريق.. كل ما
 اط.أ ايل كفر التامون يقطعون طريق دمي ي يل ختالتامونا جي

 سامي: مسي طكم أ و.. أي خدمة.

 مسري: ط  وأنت  تعمل إيه مع السواق؟

 سامي:   زي أ سن من غزي.

 مسري: يع  إيه؟

 سامي:  تشوف دلوقت.

ن إ سراه دلوقرت شراف  وأان برنط مرن فروق الكابينرة ووصرله إ ا   و طوعر
 خليه مصد ق نفسه. أان أ ول وال،م يطفش م ؛
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 مسري: مش ممكن يهرب من املعصراوي.

ردف: ر ألخيررره و رررو ي  رررق السررريارة وأسرررامي يف  قرررة: مسرررتحيل   نظررر
.  بس أنت من إميت بتشجع  على الشر 

 عررة يفقررال لرره مسررري يف غفرر :  رررق دمرري أوي.. وفررزع  ملررا لقيررت الرت 
 وشي.

 .ضايع فيهاا صايع  قهاامي: عرفت بقى إن العيلة اللي مقال له س

 قيت بتقول عليها ترعة مش جنابيةبوأنت خ ص  -

،يرر   لكررن عشرران اجنرر ا الطريررق؛ فررالف  ني أجابرره مسررري:  رري ترعررة؛
 بيقولوا عليها اجنابيةا.

 وجررررردواوقوررررل أن جييوررررره سرررررامي كررررانوا قرررررد وصرررررلوا إىل كرررروبري قرررررريتهم، و 
 املعصراوي يقف أمام السيارة اليت وصفها هلا سامي.

اء ر.. جركان السائق قد وقف للتو  و و يسأل عن سو  منعه مرن املررو 
ر و   أغلررق موترر ، وجعلهررا علررى ميينرره،ا   ص متامررسررامي بسرريارته جبرروار امليكرررو 

قورل أن  ا  ن مررت سيارته و ي ب  غيرار، وفرت  الوراب وتركهرا تسرري ملسرافة عشرري
وره ا أاثر رعممر ا  مرتقف وما يرزال مسرري فيهرا؛ أمرا  رو فقرد نرزل جبروار السرائق متا

  و وركابه وقد فهموا اللعوة.
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ق مرن حي مسر  السرائوجاء مسري مرن بعيرد يرركن ووقرف جبروار أخيره الر
ا يف ربروذ ر   قميصه بيدي اليسري وأخرج يف حلظة مطواته وفتحهرا يف اهلرواء
 سرعة حنو وجه السائق، الحي أمال وجهه يف سرعة وخوف..

علرى  ظهر راوتوقف سامي  ملطواة عنرد وجهره ومل يصروه؛ إال أنره ضرربه ب
افظ  رر رأسرره وقررال لرره: برر ا غشررم مررع السررواقني.. فيرره سررواق علررى قرردي..

 على نفس  وعليه وعلى ركاب .

 : كدة متام؟     أشار ألخيه متسائ

 :  زي أ سن من غزي.   ابتسم أخوي يف رضا قائ

  مساه املرادي.: ي    فأشار إليه سامي قائ

   انصرفوا.

*** 

 بعد الفجر بقليل إذا بصراخ سيدة متصل ال ينقطع..

 .اسرت ك رب :   قائ ا  ع خريي و،وجته قول أن ينتفن خارجفز 

 ا  رساني  خ يتا  بوخرج ليجد أن بيت  يامت يشتعل  لنريان من أع ي.. كان 
 ش .وا  شأن الدور الثاي سقفه كله من القمن الدور األول؛ إال 

 ا. بلدكوكانت  يامت تصرخ و ي هتف: اإحلقوي ك بلد.. إ دوي 
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 رتردك  مي مسرا لرى إ رر اجللورة.. كرانو نا كان مسري وسامي قد استيقظا ع
أخرروي يف  ع خلفرره، وانرردفع كالصرراروخ إىل الرردور الثرراي؛ فانرردفا  داخليرر ا  مررطاق

 سرعة.. وبعدمها أبومها وبعن الرجال يف سرعة.

يررا كرران سررامي أول مررن صررعد وعرررف أن السررو   ررو فرررن الغررا، الررحي ر 
 هاأغلرق حموسران، و قد نسيته  يامت؛ فأسررع إىل األنووبرة الريت تلترف  وهلرا النرري 

خرارج  ا  ل مسررعأن يرفعها على كتفه وينرز  وخلع ا رطوم يف  ركة عنيفة، قول
 ملن  وله: اابعدوا عن األنووبة بسرعة..ا.    الويت قائ

لرحي  نهرا ام، ويفرت  حموسرها إلخرراج الغرا، السراخن ا  قول أن يفعها أرض
كررررران علرررررى وشررررر  االنفجرررررار، كررررران صررررروت عرررررم عورررررد العررررراطي يصررررررخ يف 

 ميكروفونه:

  ريقااا  ريقااا

 وريا بعد ساعة يحكر اسم صا   الويت.

فررراء كررران سرررامي قرررد عررراود الصرررعود مررررة أخررررل ليسررراعد اآلخررررين يف إط
ه  ررى رتب منرراحلريقررة.. كرران القررش وجوررة سررهلة وسررريعة للنررار الرريت مررا إن تقرر

 لي عليه.. 

 .نساء.كان مسري يساعد بعن الناه يف سك  املياي اليت حتملها ال
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ري.. مل يتحملررره السرررقف.. سرررقط وسرررط كومرررة مرررن وفجرررأة.. سرررقط مسررر
 شيء. القش؛ فسقطت فوقه بعن الكومات املشتعلة.. مل يكن يظهر منه

 صرخ سامي جبنون: مسري.

 وقحف نفسه فوق تل  الوقعة اليت سقط فيها توأمه.

يسرتطيع  نره لرن، وبرغم أنه كان مرن الواضر  أ   وبرغم أن احلريق كان  ائ
 سقوط مسري نه فورأيف أو أن  ي على الويت كله؛ إال السيطرة عليه إال املطا

قط سررالرريت  وانردفاع سررامي؛ أصررو  كررل رجررال القريرة ونسرراؤ ا يف تلرر  الوقعررة
قرحوف ا ما شر  فيها التوأمان.. و ما لوثوا إال نصف دقيقة وكان كرل القرش و 

 من أعلى.

  اط بررهوظهررر مسررري و ررو مغمرري عليرره.. سررليم مل ميسرره شرريء؛ ألن مررا أ رر
 القش الحي مل يشتعل.. كان

مل  برره مرراء ال  كانررت إ رردي السرريدات مررا ،الررت حتمررل فرروق رأسررها جرررد
 يهم  رررىتسرركوه بعررد علرررى احلريررق؛ فمرررا إن رأت مسررري مغمرررى عليرره برررني أيررد

 قحفت فوقه املاء الحي حتمله..

 قلقشت: أان كررررويس مرررر   فررررانتفن مسررررري و ررررو ينظررررر إىل وجرررره أخيرررره؛ قررررائ
 إسندي بس، عايز أرو ه..
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 ددمترررو سرررنود عليررره، إىل أن وصرررل بيتررره، شرررى مسرررري جبررروار سرررامي و رررو مم
 .ا  ادمدخل بيته و و يغلق عينيه إجه على تل  األريكة ا شوية يف

دي قورررررل أن يقرررررول: مرررررا لررررر  كبررررر ؟ جلرررررس سرررررامي جبرررررواري وأمسررررر  بيررررر
 تقلقنيش علي  م

 أجابه مسري يف إر اق: ال.. أان كويس خالن.

 ت صدمة علي كان  سأله سامي يف ل ر: طوعا  

ع، قررربقرررال مسرررري و رررو يلرررو ه بيررردي: وال  سررريت حباجرررة..  ررروب لقيتررر  
 و وب لقيت  بفت  عي  علي 

م الكر  سامي: ب ا انردفاع بعرد كردي.. أنرت بتراع دمراغ وسري  يل أان
 دي.

 مسري: يع  أسي  الويت بتاع املسكينة دي يولع؟ 

 شي؟ة، ماعقلتش كدي، بس ب ا توقى يف قل  املعمسامي: م
 ت سليمة.:  صل خري ك سامي، واحلمد هلل جمسري

ربت علررررى األريكررررة؛ ففرررر ا  مسرررررعة ورأت مسررررري ممرررردد  نررررا دخلررررت  يررررامت
 .صدر ا بيد ا يف جزع، و ي تقول: ألف اسم هللا علي  ك  وييب

 ت سليمة. يسلم  ك خالة، واحلمد هلل جقال هلا مسري: هللا
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  لر جيرت وهللا ك بر  أانقالت له  يرامت، و ري تفرع يرد ا علرى رأسره: 
 قول ما أشوف بييت إيه جرل له.

مرران  ك:  طرري إيرردك  نررا علررى رأسرري كرردي، أان  ا  سررامي مقاطعررقررال هلررا 
 كنت بطفي..

،  وادكفلترت ضرحكة مرن  يررامت  لررغم منهرا، و رري تقرول لسرامي: اهررد 
 إ نا يف إيه، وأنت يف إيه.

 قال هلا سامي: بقى أخوك ان،ل أجا،ة يروه فيها؟
شرررري مساحم أان، دي أان كنرررت هللا يرررامت: ألرررف كفرررى هللا الشرررر، إن شررراء 

 نفسي وهللا.
لرى مر  عمسري: احلمد هلل  صل خري، وقرومي ك خالرة شرويف بيتر ، واط

  اجت .
ان انصرررفت  يررامت يف  ررني قررال سررامي لرره: شررد  يلرر  كرردي، وقرروم عشرر

  فسح  فسحة  لوة.

*** 
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(9) 

 

 الصياد يف ور النيل، ويف مرك  عم ربيع 

س ي جررالااررداف ويتجررول يف النيررل  ملركرر ، وأخررو  ا  كرران سررامي ممسررك
 أمامه: اوعى تكون سارق املرك  ك سامي ،ي عوايدك 

  فيرره، اتفسررو  خرردي  ا  .. أان داميررا  امي: ك عررم شررل يت أمرري، وربنررا أبرردسرر
 و و عارف..

 مسري: حباول أصدق ، ومش قادر.

 س ررح  عشرران تنسررى اللرريسررامي: ك عررم سرري  نفسرر  بقررى دي أان بف
  صل يف احلريقة..

 مسري: يع  ك أموت حمروق، ك أموت غرقان؟ 

 اي.قلقش وأنت معتيت نكدك، ك اب  أخوك مسكة، مسامي: خيرب ب

ن ركرررة مررر مسرررري: أان اللررري قرررالق  إنررر  معررراك، وخرررايف تعمرررل يف الوحرررر 
 بتوع  نغرق إ نا االتنني.

 يش غريان..فم  ي، وأبوك ميوت حبسرته ما  وسامي: 
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 ميوت فيها.    مسري: على رأي  دي فع

 سامي:  حلق ك مسري..

 مسري: خري؟

 سامي: عمرك ما سألت نفس  إ نا اتنني بس ليه؟

 مال كنت عايزان أربعة؟مسري: أ

 سامي: ال ما أقصدا.. قصدي يع  جابو مرة وعلى كدي.

 مسري: قدر ربنا بقى.

 سامي يف خوي: كدي ضمريك مسرتي ..

 ري: مش فامه  ألول مرة..مس

وملرا  لفرواخيسامي: يع  إ،اي جابوا مرة وما اتكررتش، قعدوا سنني مرا 
  كررررت مرررنأخل فرروا، كانرررت مررررة وا رردة.. وأان بصررررا ة بقرررى مرررش عررايز أتكلرررم 

 كدي.

 مسري، وقد فهم مغزل ك م أخيه: بس ك سافل.

 ُمرة.. بس تففل  قيقة. ا  سامي: احلقيقة دامي

 ما فك رتش تدو ر على أبوك؟ مسري: ط  وأنت

 سامي: ال.. ألنه مش موجود، ك سافر ك مات.
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 مسري: وإيه عر ف  ك انص ؟

ان سرررامي وقرررد اسرررتغرق يف الفرررح  إىل أن دمعرررت عينررراي: ألنررره لرررو كررر
 موجود كان ،مانه كرر غلطته وجاب لنا إخوات اتي.

بقرى  برس ر:مسري وقد بدا على وجه  اثر الفريق مرن املرزاه يف ذلر  األمر
 خلينيش ملا أروه أقول ألم .تألن كدي  رام وعي ، وم

ة اليمررر سرررامي:  اضرررر.. تعررراىل نعرررد ي الرررت التررراي عنرررد ديسرررط.. ونقعرررد
 التانية وبن على بلدان من  ناك.. املنظر جينن.

 مسري: من إمى اإل ساه دي ك رومانسي؟؟

 سامي: ك اب  أخوك  ساه طول عمري.

أمرره: ي لتو واجرره للقريررة قوررل أن يقررول سررامجلررس مسررري وسررامي يف الررت امل
 عايزك تفكر يوم تكت  رواية عننا.

 مسري: رواية؟  وعننا؟ 

 صن؟ اري  قصايد وق ا  سامي: أنت مش  اري نفس  قراية؟ ودامي

 مسري:  اا؟

 سامي: اكت  بقى عن كفر التامون، وعن لعنتها.
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كترر  أي مسررري: اتي؟  مررا أنررت عررارف إي مررش مصررد ق اللعنررة دي، إ،ا
 عن  اجة مش مصد قها؟

سامي: مش مهم أنت تصدق أو ما تصدقش، خلي   يادي، واكتر  
 اللي  صل واللي بيحصل.

 مسري يف سخرية: وإيه بقى اللي  صل؟

 رررد عرررن السرررخرية يف هلجرررة أخيررره: اكتررر  عرررن كرررل وا ا  سرررامي متغاضررري 
 ساب الولد، ومات.

مي ى سرال .. بقرمسري: كلها  وادا فردية ك اب  ما ختلريش  رد يشرتغ
 بيصدق العته دي؟

 سامي:  ات يل وا د ساب الولد أكرت من سنتني وففل عايش.

ة مسرررري: مرررش عشررران  اجرررة اتكرررررت تررر ت أو أربرررع مررررات توقرررى  قيقررر
 ونسلم بيها.

 : كام؟؟ ت تة  ا  سامي منزعج

دي السنة اللي فاتت لو د ا اتنني؛ حممد محيدة اللري قعرد يف إسركندرية 
فوقررره، وأشررررف صررر ه اللررري أخرررد سرررجن مخرررس سرررنني ويف  والعمرررارة وقعرررت

السنة التانية مات يف السجن يف خناقة، و جا،ي اللري يف إيطاليرا وكرل سرنة 
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جيرري ،كرة ويررتحجج ويقررول لرر  أصررل الررتلج  نرراك مررش عررارف إيرره، واآلخررر 
 رجع برضه مي ت.

 ل سررنةكرروكررل اللرري سررافر ا لرريج أو أي دولررة اتنيررة وكرران  رررين ينررزل  
  مرا  الدنيا ويف اآلخر مات. برضه رجع

ة سرابو ا ن عشرر : دو ر يف أي بلد اتنيرة  ت قري فيهرا أكررت مرا  مسري معاند
 وماتوا برضه.. يوقي عند م لعنة؟ 

هرراا يفد وا رردة علررى مسررتول اجلمهوريررة م:  ررات يل بلررسررامي متحرردك  
 وا د قدر يقعد بعيد عنها سنتني.. أحتداك.

 ل أوي ن قي.مسري أان معرفش، ولو دو ران سه

سريووا ات بيفيقرول: طر  واممعرىن السرتات؟ ليره السرت ا  قول أن يتحكر شيئ
 الولد عادي وما حيصلش هلم  اجة ملا يتجو،وا برة.

 لرر  عررنسررامي: أان مررا اعرفشرري السررو .. أان مررش حبررل نظريررة، أان بقو 
 انت.وممكن  اجة ليها ع قة  جلنس واهلرمو  ا  واقعة بتحصل فعلي

 يفو ررو يقررول: عجورر  أوي وأنررت بتحرراول ختليهررا  ضررح  مسررري بشرردة
 إطار علمي.

 أ لرى سامي: ب ا دي ميكن الك فر بيمشي احلررمي عشران جيير   ررمي
 ،ي  يامت كدي..
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 وضح  و و يقول: حتسني نسل .

مررش  ينرره..: ك راجررل دي جررو،  يررامت لسرره مررش القي     نظررر ألخيرره قررائ
د الكورري املسرج بيحفرروا يونروا اعارف بتعاند إ،اي وأنت عارف إوم ،مان ومه

الدم ،ي  ي لقوالقوا جثي كترية، ولقوا ُكتل دم لسه طا،ة؛ بعد كل السنني د
مرررا  مرررا  رررو.. تقررردر تنكرررر؟؟ طررر  وكرررل شرررم نسررريم وا رررد ال،م يغررررق   ليررره

بر ى مقرا ريكونش الوري دي كان حترت الولرد كلهرا، وكران منفرى أو سرجن أو 
 م دي..ن كررردي التامرررون أخررردت االسرررمجاعيرررة، وكررران جنررر  التامرررون، وعشرررا

 وبعد فرتة الوري اتردم، وجه انه سكنوا فوقه وما يعرفوا

 وبقت كفر التامون؟

 مسري: ك س م 

 فرريش  ررد يف الولررد مررش مصرردق القصررة دي.. ولررو  ررد وا ررقسررامي: م
 من إوا اشاعة أو كحب أحتداي يقعد بري سنتني، مش  ت قي.

 ؟مسري: ط  إيه رأي  أعملها أان؟

 نظر إليه أخوي غري مستوع  مقصدي..

فررررر ك ك  علررررى صرررروته لرررراي قريترررره: أان  تحررررداكي ا   اتفرررر ا  فررررنهن واقفرررر
 التامون، و سيو  أكرت من سنة..

 سامعاي ك بلد، أان  سيو  ومش خايف.
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شرهر، قرال يز أتقال له أخوي وقد ظهر عليه التوتر: ما  و قال له ك  عا
 ك اب . له تعاىل يف اهلايفة واتصدر

يرر  فررطر  مسررري: تفتكررر الوررري فهررم ك مرري، وال بيررتكلم  ريوغليفرري و ن
 ،ا ي  واه؟

 مهرم إن ك فعاد مسري اثنية للصراخ: أان بتكلم جد.. و ثوت للنراه دي
 دي إشاعة و ول..

 ولو تعريف تعملي  اجة اعمليهااااااااااااا.

قولره مسرري ا يممرهه مل تر ُرق سخريته ألخيه الحي ظهر التوتر الوالغ على وج
يررره؟ لالرررحي عررراد للجلررروه جبرررواري وقرررال: طررر  بررر ا السرررتات مرررش بيموتررروا 

 تفتكر الرجالة بتموت ليه؟

 فش.. معر : أكيد دي لعنة فراعنة.. وقول ما تتحاكى، أانا  مسري مفكر 

ن ينرة مرسامي: ممكن يكون ألننا بنففل طرول عمرران بنتعرر  حلاجرة مع
 وتنة بنموملا بتغي  عنها فرتة معي الوري دي طول وجودان  نا جنوها،

 ؟   مسري: جر ومة مث

 .   سامي يف  حر: مث
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ة بعمرارة ر ومرقال مسري ويودو على ك مه نشوة االنتصار: وإيره ع قرة اجل
ملوضروع  رتم  الني ئو وا د يتوي يف العراق..  وليه مفيش  د من املس تقع أو

 دي؟ عارف ليه؟ ألنه خزعو ت.

 لسررريةافرريش  ررد يف الولررد بيحرر  جييرر  ألن م ال  و سررامي بنفرراذ صررت: أ
ايف اللرري خرردي بررري.. اللرري خررايف مررن الوررري.. واللرري خررايف مررن الرتيقررة.. و 

ررر اللرري  صررل للرري ف ا  مررن الشررماتة.. واثنيرر قررتة تحرروا م ررو  ررد يعرر  كرران فس 
 توت عن   مون.

مرن   مرون مسري يف خوي: تفتكر عنم  مون تقرب لكفر التامرون وال دي
 ية؟أم اتن

. سررررامي بنفرررراذ صررررت: يلعررررن أبررررو اللرررري يففررررفن معرررراك اتي ك شرررريم.
ن عريرة برس  تقرف أمي ليه؟.. سيو  من أم اللعنة خرالن ابقرى اكتر  الروا

ارف عرررقصرررتنا أان وأنرررت.. واكتررر  وايرررة علرررى كيفررر   لررروة كررردي، أو مرررني 
  توقى وايتنا إيه؟؟

 قول أن يقول يف شرود: تفتكر واية قصتنا إيه؟

 ..إىل ذل  املشهد ا  ب للقرية ا  انظر  ا  ي بعيدوذ   بفكر 

ت كلمررا  كانررت لو ررة ر نيررة ال تسررتطيع الكلمررات وصررفها.. فريررا  نرراك
 لن لعل  تشمها. ا  قد تصف رائحة الز ور؛ لكنها أبد
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  ر في  وال إيه؟أمسري: أنت القعدة دي  ت

 قال له سامي: حب  أقعد  نا أوي.

ربطررره الررحي اقرررتب مرررن الشرراط ، و قطررع  ررديثهما  رررحا املركرر  الصرررغري 
 صا وه يف شجرة قول أن يصعد ويلقي عليهما الس م.

 ا  سررررعمومررا إن ر مهرررا  ررى فرررزع ونقرررل وجهرره بينهمرررا.. قوررل أن ينصررررف 
 و و يتمتم بكلمات غري مفهومة.

 ؟يس م قول أن يقول ألخيه: ما له درد مسري عليه ال

 قال له سامي: دي راجل كنت  و  له فرن بلدي.

 رد عليه مسري  ستغراب: أنت تو ؟  وفرن؟ 

يسر  بسامي و و يفح :  ي ودلوقت لقاان اتنرني مرش وا رد.. ،مانره 
 ويلعن...

 ه.نرو    بينالى كتف أخيه و و يقول يف  نان: يقول أن يفع يدي ع
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(11) 

 

سرط لقرا رة، وو يف ا يف  ياتره اجلديردة ا  مسري يف التعود والتأقلم تدرجيي بدأ
ه؛ إلير ا  وي  تعرود نسر اهلندسية بدأت احليراةما بني احملاضرات وروسوماته انشغاله 

 بل أصو  حي  تل  احلياة..

وم يف يرررر وكانررررت  نرررراك ر لررررة للفيرررروم نظ متهررررا أسرررررة املهنررررده يف الكليررررة
 ا  ، وأيفريعيشره يري جرو الرروتني الرحياإلجا،ة.. وجد ا مسري فرصة مناسوة لتغ
جراء و معره،  وأمره للمجريء تلر  الر لرةسيقابله  ناك وائل وعاطف.. وأقنع ت

 ا  بيس فجر األتو  جلامعية؛  يي سيأيليويت مع مسري يف املدينة ا    سامي لي

فرابط فرق الواستأذن مسري من النقي  اجلميل بشأن بيات أخيه معه، ووا
 نره  د لظنرهمع تقديري لسمري الحي لو دخل توأمه من الوراب لرن يعرتضره أ ر

 مسري..مسري، ورغم  حا استأذن 

 ا  نتظررررر ميس يف شررررارع املعهررررد الصررررناعي يف الصررررواه الورررراكر وقررررف األترررروب
 الطلوة والطالوات..

ن مرررخررررين ونرررزل مسرررري وسرررامي وكرررل الطلورررة، وجررراء الطلورررة والطالورررات اآل
 منا،هلم..
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 وحترك األتوبيس..

الفيروم؛  ه إىلكان مسرري يشرعر  لسرعادة الوالغرة لوجرود توأمره معره ولح ابر
 ن والسواقي والوحرية.. يي وادي الرك

طلر  يرة ل؛ إال تلوعكس سامي الحي مل يشرعر  يرة رغورة يف تلر  الر لرة
 من أ ر الغربة عليه. ا  توأمه، وختفيف

مررا م؛ أهلرركرران اكتشرراف الطلوررة وجررود ترروأم يشرروه مسررري مفاجررأة  لنسرروة 
 احلدا االستثنائي فهو وجود توأم  خر..

م نررن كرر ألخرررل ترترردي  ديترروأم نسررائي.. فتررااتن إ رردامها حمجوررة، وا
ي جرره مخررر و وبنطررال جينررز وكوتشرري.. كانررت م حممهررا مجيلررة؛ قرروام متناسررق، 
 .حملجوةامجيل، وشعر أسود  رير، وتفصيلة الشعر تظهر  لطوع من غري 

 م قوررلأمسرر  منسررق الر لررة مايرر  األترروبيس وشرركر املتواجرردين، و يررا 
 توائم. 2 : فرصة سعيدة أوي إن عندان   أن خين التوأمني قائ

 ني توأم.اتن ا؛ إلننا اتنني توأم، ومه4: قصدك ا  قاطعه سامي موستم

 قال منسق الر لة: ط  عايزين حتية التوأم الرجايل  نا..

 ع  التصفيق والصفري من الشواب.

 ايزينعررقررال منسررق الر لررة مرررة أخرررل و ررو يشررري للترروأم النسررائي: طرر  
 نسمع التحية لدول..
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شرواب ن الطالوات وسط  تافات معرتضة مرن التصفيق على استحياء م
  اتفيني: يييييييييييييه..

شروف نوعلت الفرحكات يف األتروبيس، قورل أن يقرول املنسرق: عرايزين 
  اللي  نا.وبنيبقى اإلبداعات بتاعة املو 

اء  إلقرررجررراء بعرررن الطلورررة ليمسررر  املايررر  ويوررردأ يف الغنررراء، و خررررون يف
 ذن مسررري؛ يف  ررني مررال سررامي علررى أبعررن الطالوررات ا  الشررعر، وتوررارت أيفرر

 م شن ، ديالع هل: وأان اللي فاكر طلوة  ندسة معقدين والونات فيها ط   قائ
 إنتو طلعتوا مسخرة.

؛ وأمرررانعرررن أخيررره  لنظرررر  يررري للرررس الفترررااتن الت ال  كررران مسرررري مشرررغو 
جلمررال اإ رردامها حمجوررة واألخرررل برر   جرراب.. كانررت م حمهررم حتمررل ذاك 

 عسلية، وابتسامة  ادئة.. كانت لسر أي قل .اهلادئ، عيون 

مررا هلررا  دي، قطررع سررامي شرررود أخيرره و ررو يقررول لرره: إيرره الر لررة الطويلررة
 برضه. ةديسط ما  ي مية وخفر 

 ه.عرفش إن  ف تيقول له:  اول إن الناه  نا م ضح  مسري و و

 سامي: ليه بقى إن شاء هللا، عار وال إيه؟

 كانكم مش  نا.قال له مسري ليغيظه: ال، بس م

 ال فني إن شاء هللا؟مسامي: أ
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 مسري: ورا اجلاموسة.

 ر ربررة مررق ان اللرري فرراكر موضرروع الغانررت  لررو أ ررو وبتهررزر، و اي: مررا سررام
 في .

 مسري: بس ك ف ه.

ك  و نرررا وصرررل األتررروبيس، وعرررر  صررروت املشررررف: محرررد هلل ع السرررر مة
 شواب.

الرريت  تلرر  الترروائم انرردفع سررامي للنررزول، ويف أ نرراء نزولرره اصررطدم م رردي
 ب   جاب..

 فقالت له يف غف : إيه ك عم مش حتاس ؟

ش مرررر ا   فررررت  اللرررري بتجمعررري األجرررررة؟ عمومررر قرررال هلررررا يف بررررود:  ررررو
  حاس 

 من األتوبيس.. ا  ونزل سريع

يس، ظلرررت الفتررراة تنطرررق بكلمرررات غرررري مفهومرررة، و ررري تنرررزل مرررن األتررروب
نررزول  و ررو ينتظررر ا  إىل سررامي الررحي لا لهررا متامرر شررديد ونظرررت يف غفرر 

 مسري، وعندما ر ي قال له: إيه ك عم؟ سنتني بتنزل؟  

 : مش األول الونات تنزل.   اقرتب منه مسري قائ
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 نعرررررررفشقررررررولتلكش.. عنرررررردان يف الف  ررررررني م قرررررال سررررررامي:  ررررررو أان مررررررا
 .ياحلاجات د

نترروي يجحبرره مسررري مررن يرردي،  يرري يقررف الترروأم، وسررامي ال يعرررف مرراذا 
ابرة عرن ني ا  د  اة اليت صدمها سامي: أان  سرف جرمسري للفتأخوي قول أن يقول 

 أخوك.

و يف  ررر: شرررو    مهرررت الفتررراة أن ترررتكلم و ررري غاضررروة: فوادر رررا سرررامي قرررائ
دي أو  اعتررحر.. فررأان أنصررح  نعرردي املوضرروع علررى كرردي.. أي كلمررة منرر  كرر

 كدي ما اضمنش رد فعلي.

 تدخلت احملجوة قائلة: إنتو توأم برضه؟

 نفصام يف الشخصية بس وسعت مننا شوية.سامي: ال..  الة ا

 ائلررة:مطررت الفترراة املرسررلة شررعر ا شررفتيها؛ يف  ررني ضررحكت األخرررل ق
  لوة بصرا ة.

 مسري: أ   أعرفكم أان مسري، ودي سامي.

 احملجوة: تشرفنا ك  ممهنده، وأان مسية ودي رفيدة.

 مسري: فرصة سعيدة ك  ممهندسة مسية.

 خ ص بقى مساه.:      نظر إىل رفيدة قائ
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 : مساه مني؟ بتاعة مسطرد؟   قاطعه سامي قائ

اي اعرت  رفأجابته رفيدة: ال ك ظريف كان امسهرا صرواه.. مسراه دي بت
 رمزي، دي مساه...

 سامي:  ي ساعة ما كان بيون عليها  ملنظار؟

  صل خري.. ا    قال: عموم

 

  وييب..  وييب

 كان  حا صوت وائل 

 عاطف وشخن  خرالتفت مسري ليجدي مع 

لفيرروم ول: امررع  قرري الر لررة، وأتررى وائررل، و ررو يقرر ا  أخررحت الفتررااتن جنورر
 نورت ك مسري وربنا.

 يتدخل سامي: منورة   لها.. املهم  ناكل؟

 ك ،ميلي، أنت سامي ص ؟ ا  وائل: طوع

 ي؟دمال مني التالت يوي.. وأنت وائل، ودي عاطف ص ؟ أسامي: أ

همررا لعل واملقرروص القرردمني بطريقررة ا  د  يقررول الشررخن الثالرري القصررري جرر
 .جهنمة : أخوك فريد كست، من دار الرماد.. يع  عاصمللدائرةأقرب 
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جررو  سرامي: إ،يرر  ك عرم إبلرريس، طرر  ك عرم إبلرريس أخروك مررالوا يف 
 العيال دي.. نط احلول واالستغماية، والسوع ب طات..

 انفجروا ضا كني قول أن يقول فريد: ط  لي  يف احلشيش؟

 سامي: إبليس إبليس جبد.. أنت ما بتفوتش فرصة للرذيلة؟

 قرري فريررد: ال.. أصررل أان ماشرري يورردأ  رر  مررا تعمررل.. ألنرر  مررش  ت
 بعد كدي.

 ايررد مهررقوررل أن يسررأله سررامي: بررس قررول يل جبررد ك فر  انفجررروا ضررا كني
 ليه بيقولوا عليكم بلد الكتاكيت؟

 ية؟فرنس عليكم بحرةقال له فريد يف خوي: ملا تقول يل ليه بيقولوا 

 لررروين؛ أجابررره سرررامي يف تلقائيرررة غرررري متوقعرررة: عشررران بنرررات املنصرررورة 
ن ة؛ إذا كالفرنسيافالناه احلقودة ال،م تطل ع علينا إشاعة، ويقول ل  احلملة 

هم يف س بتراعحقوا يوصرلوا املنصرورة، وكمران  وسرنا لرويلم    الفرنسيني أص
 دار ابن لقمان.

 ف حلفرت  معلومة مهمة..  قال لفريد: وأ   أضي

 :  اا؟   التفت له فريد يف انتواي شديد قائ
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. ملررررة.أجابرررره سررررامي: جرررردي أم أبرررروك كانررررت يف ،كرة للصررررعيد يرررروم احل
ن راءة مرروجرردي أم أمرري كانررت عنررد ا ظررروف أكمهررا يعرر  كرردي كرردي إ نررا برر

 املوضوع دي.

 يه؟  قال له: جاوبت  أ و.. قول يل أنت بقى، إنتو كتاكيت ل

تلرف خرالن نت خم: الالالالالالالالالال دي أ   تدخل وائل يف احلوار قائ
 عن مسري، دي مسري  لنسوة ل  نعمة.

 .ف ت.مسري املم وأان الع ا  ال له سامي: بتغري املوضوع، عمومق

 سأله وائل: يع  أنت من غري مسري توقى إيه؟

 أجابه يف سرعة: أبقى وائل مصطفى.

 وانفجروا ضا كني.

*** 

ائرررل عهررم و مبعررد يرروم طويررل ورائررع.. ويف أ نرراء عرررودهم مررن الر لررة أتررى  
 ومسيرررة وعررراطف وجلسررروا مرررع سرررامي ومسرررري يف املقعرررد األخرررري، كانرررت رفيررردة

 للسان أمامهم.. 

يرروم؛ ال الوكرران معظررم الطلوررة قررد أصرراربم التعرر  واإلورراك مررن اللعرر  طررو 
 رون..ويتسامأما سامي ومسري وصديقيهما فكانوا ال يزالون بنشاطهم 



 

89 
 

 مان؟وسأل وائل سامي:  تسافر، وال  توي ت معاان الليلة دي ك 

 سامي: الالالالال.. أان مرو ه كفاية كدي عندي شغل..

 عاطف: وهللا قعدت  مجيلة أوي ك ريس..

 وارك.ميش غري ريس وا د بس،  و الريس ف: ما  و نا قال سامي مسرع

 األول.. : طي  ملا خيرج من السجنا  قال مسري معق و

 ؟و نا تدخلت رفيدة يف الك م:  و إنتو ضد بعن يف السياسة

 ة.: أصل أخوك طي ، وبينفح  عليه بسهول    در ا سامي قائ

 نت إخوان؟اظرت رفيدة إىل مسري متسائلة:  و ن

 قال هلا مسري: ال، أان  ا،مون.

 بريل.إ 6رفيدة: على فكرة    إخوان، ومسية إخوان.. لكن أان 

 الولد..  وا: كلكم خربتسامي

ي أورو   دسرررنة، ك راجررررل  60إ نرررا اللرررري رجعنا رررا ورا مررررن     مسرررري: فعرررر
 كانت مديونة لينا.

 .سامي: يكفي دلوقت إن الناه بتخاف متشي  لليل يف الشارع

 : وال إيه ك ،ميل؟     نظر إىل وائل مصطفى قائ
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 ا.ليش فيه روا برا تكم يف السياسة.. أان موائل: إنتو ا

يهم كررش رأي يف بلرردك وسرراي  العمرر  واملفررحوك علررلسررامي: إ،اي، م
 خيربو ا.

 رفيدة: عم ؟ يع  أخوك عم ؟

 سامي: ال.. أخوك من املفحوك عليهم.

 مسري: بقى أان اللي مفحوك عليا، ك فلول.

 ضح  سامي من قلوه: أوعدك إنكم قري   توقوا فلول ،ينا.

 إبريل؟؟ 6 مسري:  بس إ،اي أبوكي اخوان وإنيت

ريرررة  اللررروس؛ برررس    مررردي   ا  مرررش  لسرررا ل وخصوصررر ا  رفيررردة: طوعررر
 مزع لة كل العيلة منه.

. مرررن يسرررهم.ك مررره ألخيررره: ألول مررررة املصرررريني خيتررراروا رئ  ا  مسرررري موجهررر
مرد علري لير  حملفرعون لفرعون، وأسررة ألسررة.. رومران إل ليرز لفرنسريني ملما

  ميروت بقرى رئريس ونقرول قشرطة، ملرووالدي.. إ نا بنصحى ون قري فر ن 
قول منا ونونقول قشطة.. وتيجي شجرة الدر ختتار وا د تتجو،ي عشان حيك

 قشطة، سيووي يكمل مدته ومنوت ويففل  و رئيس.

يرررع مورررارك ليررره التسرررع شرررهور؟ ونسررري  مرسررري ملرررا يو سررروتواسرررامي: وم
 الولد؟
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 مسري: ك عم أنت خيص  يف الولد إيه؟

 ي عند ديسط.يف الت التا كوبري طلخا والقعدة  -

  يويعهم ولو جابو سعر عايل  ى. أوعدك حمدا -

 : دي منررررروذج صرررررغري مرررررن مصرررررر.. دي   تررررردخل عررررراطف يف احلرررررديي قرررررائ
. ليره مصرر. يدي توع موارك، ودي ليتايل، ودي ملروا فيهرا..  ري إخواي، ود

م ا ك مش قادرين نستوع  دي؟ مع إن دي أخو دي ودي ،ميلة دي.. وب 
  السياسة بقى، إ نا يف ر لة.يف

شرران عالسرراعة دي، وأسرريوكم مررع نفسرركم     قررال سررامي: أان  نررام أصرر
 أعرف أكمل يف الطريق لو دي.

 لولد.. إىلوف ايف ظر  ا  يف السياسة، ووقت ا  ظل مسري ورفيدة يتجادلون وقت
وأ نررراء  امعيرررة،أن وصرررل األتررروبيس إىل  يررري انط قتررره األوىل عنرررد املدينرررة اجل

ومرررون م ال رررظ مسرررري شررراب يسرررري مرررع فتررراة، وخلفهرررم    رررة شرررواب يقنرررزوهل
 يفايقتهم.. كانت م م  الفتاة تقرتب من الوكاء.. 

 : ك كابنت ك كابنت.   و نا ارتفع صوت مسري قائ

 نظر إليه الشواب الث  ة قائلني: فيه  اجة؟

 قال مسري يف خشونة:  ي فيه فطري ومحام بيطري.. أجيول ؟

 ..الشواب إليه يف عداء: إيه ك عم الفطاطري أنت.توجه أ د 
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ه يف أخيررر القررادم حنررو ا  كمررل ك مرره انرردفع سرررامي حنررو م دافعرروقوررل أن يُ 
 علررررى ظهررررري، وجرررراء وائررررل وعرررراطف و خرررررون ووجررررد ا  صرررردري فأسررررقطه أرضرررر

 مت..الشواب الث  ة أوم سيصوحون يف موقف خمزي؛ فانصرفوا يف ص

 مفيا.وانتهز الشاب والفتاة الفرصة لي

 أوي. و نا اقرتبت رفيدة من مسري قائلة له يف انوهار: إنت جدع

 

*** 
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 (12) 

 

،ق بكليتره الرا يف صويحة اليوم الثاي، وأ ناء جلوه مسري أمام مدرج عود
 .ليهما.وسلم ع ا  قادمتني حنوي، ون من جلسته واقفوجد رفيدة ومسية 

 الكلية. رفيدة: إنت فني ك  ممهنده دي إ نا قلونا علي 

 مسري: عليا أان؟

 ت.ي  أننظرت مسية ألختها نظرة معاتوة يف  ني قالت رفيدة:  ي عل

 قال مسري: أان موجود أ و.

 رفيدة: وأخوك عامل إيه؟

 مسري: احلمد هلل رو ه إمواره  لس مة.

 رفيدة: هللا يسلمه ويسلم . 

 عندكش حماضرات وال سكاشن دلوقت؟مسية:  و أنت م

 كشن بس بعد ساعة.مسري: عندي س

 مسية:  ما أان اكتشفت إن  معاك يف نفس السكشن.
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 ط  أان عندي كوره دلوقيت  تيجي معاك ك فوفو؟

 ك.كافتري رفيدة: ال.. أان  ففل مع املهنده مسري، و ت قي  يف ال

 .ا  اليت نظرت إىل مسري فوجدته مرتوكذ وت مسية وتركت رفيدة 

 سف.فقالت له: هللا..  و أنت بتتك

 .ي خالنو و يقول: ال عاد ا  ينافس الطماطم امحرار أصو  وجه مسري 

 قررول: واضرر  واضرر .. مررن ،مرران أويضررحكت رفيرردة مررن قلوهررا و رري ت
 ق.ن السو شفتش ولد بينكسف دي أان كنت مفكرة إن املوديل دي انتهى مم

 مسري: أان مش مكسوف، بس أول مرة.. يع ..

لررواد ة مررا كنررت بترردافع عررن ارفيرردة: مصرردقاك.. بررس اللرري يشرروف  سرراع
 والونت إمواره ما يشوفكش دلوقت.. مش  تعزم  على  اجة؟

ك، فقالرت فتري إىل الكرا ا  صة ليلتقط أنفاسه؛ فتقدمها ذا ووجد ا مسري فر 
 له موتسمة: اإلتيكيت إي أمشي أان األول.

 نررريتاا و رررو خيررررج حمفظتررره: فررر ه بقرررى، مررر  رررو اآلخرررر ا  قرررال هلرررا موتسرررم
 عارفة..

ن صروص مررابتره بسررعة وتلقائيرة:  رو دي اللري عجور  فير  وجراب  خمأج
 جامعة عني ممس  نا النهاردي.
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 على األر  من توتري. هوسقطت حمفظت

 وضحكت رفيدة ضحكة أاثرت انتواي كل م ن يف الكافتريك..

 يسررررأل يف  ررررني احنررررىن لُيحفررررر حمفظترررره و ررررو يف قمررررة االرتورررراك قوررررل أن
 رفيدة: تشريب إيه؟

 دة: كويف التيه.ردت رفي

 قال هلا مسري يف استغراب شديد: إيه؟

ن ورررل أقة ضرررحكت رفيررردة ضرررحكتها اثنيرررة، ولفترررت االنتوررراي للمررررة الثانيررر
 تني خيار  ادق.ة، ومعاي  تونتقول: عايزة ساندوتش ج

   أكملت: إيه رأي  يف ا يار دي؟

أي  ترررزعلش طيررر ،  ررراتابتهرررا لسرررمري؛ فاسرررتدركت قائلرررة: ممل تررررق دع
 وأان موافقة عليها.. اجة 

دكرررم ، فقالرررت لررره  مسرررة: طررر  مرررانتو يف ب يأ فرررر مسرررري اتنرررني بيوسررر
 متنورين أ و.

  مررشقط ر  مسرري  اجويره يف  رني اتسررعت ابتسرامتها  ري مكملرة: وهللا
 ربنا.قادرة أ وا نفسي؛ بس لعلم  دي مش تقليل من شأن ؛  لعكس و 

 .ا  عينيه قائلة: أان منوهرة بي  جد    نظرت إىل 
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افتريك؛ الكر علرى أرضرية يحتركت يد مسري  ركة اعتواطية فوقع منه الويوس
يف  ررررررني ضررررررحكت رفيرررررردة ضررررررحكة أاثرت انتورررررراي الكليررررررة كلهررررررا، وليسررررررت 

 الكافتريك فقط.

*** 

 س.. ممعني  قول أن يتوقع  و، كان مسري يرد الزكرة لرفيدة يف جامعة

انررت  .. كنط قهرراكرران قررد برردأ يف التعلررق ربررا؛ بفررحكتها، و يويتهررا، وا
د البتعرررااكقطرررة رائعرررة مرررا إن تقررررتب منهرررا وتتعررررف عليهرررا  رررى ال تسرررتطيع 

را جديردخلره عن قورل.. كانرت تُ عنها.. كان يشعر معها حُبر ية مل جيرربرا مر
 
 ا  دامل
 شرررررو تمعليرررره يف كررررل شرررريء؛ أنررررواع األطعمررررة الغريوررررة وأمساء ررررا األغرررررب، 

هررر ربررا  ررو منويقررتحم عاملهررا و  تقرررتب أمساؤ ررا مررن أمسرراء أدويررة الكحررة.. كرران
 مثل انوهار ا به، وريا أكثر.

لرررق والولررره.. كررران يعرررود ربرررا تعرررددت الرررزكرات املتوادلرررة بينهمرررا.. ،اد التع
على األقردام مرن جامعرة  ا  ويف أغل  األوقات  ي ربا سري  من جامعتها ا  يومي  

عررررني ممرررررس إىل ميررررردان احللميرررررة  يررررري تسررررركن،   يكمرررررل  رررررو إىل املدينرررررة 
جلامعيررة.. كرراان يسررريان حبررحاء مرررتو األنفرراق  ررى ال يتو ررا؛ ألنرره غريرر  عررن ا

. أصررو  حيفررظ  ررحا الطريررق كأصررابع ا .القررا رة، و رري ال تعرررف الشرروارع جيررد
يرردي.. بررل إن أصررحاب احملرر ت برردأوا  لفوومررا.. أصرروحت هلمررا طقوسررهما 
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   سرر-ا اصرة؛ فرر  بررد أن  كر  يف  ررحا احملررل، وأن يشرر  عصررري قصرر  
 من  نا.. -رغوته

. ففري عنره. .. وأصوحت  ري ال تسرتغ ا  ، وأكثر تفامهأصوحا أكثر قر   
ا وافرق.. صررار ومرع إ أول مغادرة له لقريته طلوت منه أن توصله إىل املوقرف،

وررل رتكرره قإىل عوررود، وطلرر  منهررا أن تررح    رري؛ فرففررت أن ت وذ وررا سرروك   
أن  همنررلوررة رة، أشررارت لرره طاأن توصررله.. وبعررد ركوبرره يف ميكرررو ص املنصررو 

شرة كثر من عألتظار .. ودام االن   قلي ر امليكرو ص التايل ليجلسا سوك   ينتظ
 ميكرو صات متتالية، كل سيارة ترتجاي أن ينتظر التالية.. 

ي ن سررفر ويف النهايرة بكرت ورففررت أن يسرافر.. وأمررام دموعهرا تراجررع عر
ة  سرررررريار نرررررراء عودتررررره معهررررررا يف رررررحا األسررررررووع، وعرررررراد معهرررررا إىل احللميررررررة، وأ 

ب الركررا ميكرررو ص بكررت يف السرريارة.. كانررت توكرري بكرراء  لفررت انتورراي كررل
ل برائهرا؛ الصرمت، ال صروت يعلرو صروت بك ا  وتساؤهلم.. كان اجلميع ملتزمر

نخفن؛ عنردما كرران ينررادي أ ررد الركرراب علرى السررائق كرران يناديرره بصرروت مرر
 ارجية..خات ر  ملناخ  ي مق التأ ري على  حا ا وكأن اجلميع اتفقوا على عدم

نرررزل ويرررة تمل حيتمرررل مسرررري أن يررررل دموعهرررا؛ فقرررد كانرررت وكأورررا كمرررادة كا
    ا قرائلى أذورعلى يدي اليت يف  فنها لتحرقها قول أن حترق قلوه.. فمال ع

 يف ل ر: خ ص، مش مسافر األسووع دي..

 .مل لوه رفيدة؛ بل أمسكت يدي وانمت عليها بوجهها، وبكت.
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 دة الناه بتون علينا..رفي -

 ظلت توكي..

ل  نره اتصرا ومن  حا اليوم و و يسافر بغتة.. تستيقظ على رسالة له أو
 يف القرية ولن يتأخر..

ن طيع أسرررجني املوجرررود يف الكوكررر ، وال يسرررتأصررروحت متلررر  كرررل األك
ب ا. كرران االقرررت .   لرريقعلررى االبتعرراد عنهررا إال  ا  .. مل يعررد قررادر    يوتعررد إال قلرري

بتعرراد ان االا جيعلره يترنفس  رواء كران منررح حلظرات  لقررب مرن قلوهرا.. كرمنهر
 عنها فرتة طويلة يع  االختناق.

 

*** 
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(13) 

 

 بعد ص ة الفجر

 تكلم عود العاطي يف ميكرفونه: 

 بسم هللا الرمحن الر يم -

 حلركررررةابعررررد الفجررررر تورررردأ يف  عررررم الصررررمت أكثررررر وأكثررررر يف القريررررة الرررريت
 ..ا  نسوي  

  وإان إليه راجعون.إان هلل -

وا اسرم ينتظر كانت تل  اجلملة كافية للجميع  لتوقف عن ما يفعلونه؛ ل
 املتويف.

 ىل..انتقل إىل رمحة هللا تعا -

 وانتظر الناه..

 و نا ،اد االنتظار..

وظرررن النررراه أن امليكرفرررون انقطرررع صررروته لسرررو  مرررا، انقطررراع كهرررر ء أو 
ه يف  وس األنفاه؛ ولكنهم مسعروا عطل ف ، أو أن عودالعاطي مياره  وايت
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صوت بكاء عود العاطي ألول مرة.. ألول مرة يوكي عند إع ن وفراة.. ريرا 
 قريوه..

 وعاد صوت عود العاطي الواكي ليعلن عن اسم املتوىف..

 الشيم حمسن أبو الرجال   -

كانررررت صرررردمة للجميررررع.. مررررات مرررر ك القريررررة الطررررا ر  مررررات القلرررر  
حي قلرر  الرراملررريب   مررات الشرريم الفاضررل   سرركن الاألبرين   مررات املعلررم و 

 طاملا خفق من أجل كتاب هللا   مات فجأة  

م فلررر جررراء أ رررد ط بررره إليررره ليوقظررره و خرررحي للمسرررجد لصررر ة الفجرررر..
.  امرل  ى ربره.عن نداء ربه.. اليوم يلقر ا  يستجي  اجلسد الحي ما لخر يوم

 قر ن.ا بلد الكتاب هللا.. ومن جعل قرية كفر التامون تشتهر  و

فررظ  مررن   جرراء اجلميررع حلفررور اجلنررا،ة.. كررل مررن تر ررر ل  علررى يرردي.. كررل
 كتاب هللا.. كلهم جاءوا للجنا،ة.

ر ملقرراباكانررت جنررا،ة مهيوررة.. كانررت مجرروع الوشررر مررن أول املسررجد إىل 
 واقفة يف انتظار النعش؛

خرل ألن يد مل يتحرك  املو النعش؛ بل كان النعش يتحرك م ا  بل تقريو
 والناه واقفة مكاوا من كثرة الز ام..
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زل دون .. نرو لطوع  فر مسري.. نزل مسري من القا رة عندما مسرع ا رت
 ولدته.. ن خيت رفيدة إال و و يف طريقه لأ

إىل  مسرري نزل ليحفر جنا،ة شيخه، ويف أ ناء دفن الشيم اجلليل، ذ ر 
ء وقوفررره، أ نرررا .. ويفمقررابر م ليقرررف أمامهررا ويسرررأل لسرراكنيها الرمحرررة واملغفرررة

 وجد أخاي  ي ليقف جبواري..

 ويقول له: الوقاء هلل ك مسري  ربنا يغفر له ويرمحه..

 مسري: أان لسه مش مصدق إن الشيم حمسن مات.

 سامي: كلنا هلا ك  وييب.

 أوي. امسري: بس موته بصرا ة مق ر في  

 سامي: وهللا ك  وييب وأان.

لروال قسروة  . شروف..لره سرامي:  ي وربنرا.. قرالف نظر إليه مسرري مسرتغر   
 ررد و الواكنررتش  فظرت نررن القررر ن اللري أان  افظرره دي.. أ ررم االشريم علي رر

 ها ربنا.يعلى قد ذنوبه ي قي  اجة يقابل ب

 مسري: ربنا جيزيه عنا خري اجلزاء.

 سامي يف شرود: تعرف إن أول مرة نتقابل يف جنا،ة.

 ا،ة.مسري: ما أنت اللي عمرك ما  فرت جن
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وي.. سررامي: مررا  ررو حمرردا قريونررا جامررد مررات.. كلهررم ماسرركني فيهررا أ
ت كمرران أنررفرريش ع قررة جامرردة.. و مررات كرران قوررل مررا نتولررد ونعرفرره فمواللرري 

 عررف مرنيوأبوك عاملني الواج .. وطول ما أنت ماشي يف جنا،ة حمدا  ي
 فينا اللي موجود..

 عنه قول أن يقول: واألجر؟ ا  ابتسم مسري غصو

 ؟عي ملنيرب  غفور ر يم ك شيم.. املهم.. أنت واقف  نا بتدسامي: 

 مسري: بدعي للي موجود.. جدك جدت .

 ناا  د قري  مات نعرفه.لسامي: إ نا م

 مسري: مش فا م.

،ة سرررامي: يعررر  عرررايزين  رررد لينرررا ميررروت ونيجررري نقرررف قدامررره كرررل جنرررا
ن لنررراه دي؛ برررس مرررش قريررر  أوي عشررراونعمرررل ،ع نرررني عليررره وكررردي ،ي ا

 علش جبد.نز م

 أجابه مسري:  اضر..  نشوف املوضوع دي بعدين.

و ش  نظركمي.. وتشوفوي بسرعة.. مسامي: أيوة ال،م تشوفوا املوضوع د
تم  يشرر وي قردام النرراه.. عرارف؟ ممكررن تيجرري تتخرانق مررع  ررد بعرد كررديأ

 ش  د تزعلوا عليها.لكمويقول  ااجري كللي م
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 ا  اضرعو ا وينظرر ألخيره فلتت من مسري ضحكة غص  عنه قول أن يداريه
 إصوعه على شفتيه.

 ص خ ص،  سكت أ رو.. برس إ نرا يعر  كرل يروم بنتقابرل يف خ -
 تبتاعر  توقري للي  نجتمرع فيهرا اتيجنا،ة.. ط  تفتكر أان وأنت اجلنا،ة ا

 مني؟

 مسري: رب   و العامل..

م نسرل   غمغم بوعن كلمات غري مفهومرة قورل أن يقرول لره مسرري:  تيجري
 الشيم حمسن؟على أ ل 

 .لظوط.قال له سامي: ال.. أان ماشي.. روه أنت وكأي أان ر ت  

*** 

رية عررن طر كثررانتهرري مسررري مررن اجلنررا،ة وعرراد إىل بيترره ويف ذ نرره ترردور خرروا
 املوت الحي  ي بغتة،

 عن مفرق اجلماعات و ادم اللحات..

ع مررجلررس  أخررح مسررري يطرررد األفكررار الرريت طاردترره  ررى وصررل إىل بيترره  
لرررريت هولررررة اأخيرررره ووالرررردي وأخررررحوا يتحررررد ون عررررن جنررررا،ة الشرررريم، واألعررررداد امل

  فرت..

 قول أن يسأل مسري أخاي: إيه اللي  صل يف السوق؟
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ا مرو يوقرى سروق الرت ت قردام بلردان  ينفعشسامي و و يفح : قلت م
 رررد سرررتفيدا منررره، أخررردت العربيرررة وقلرررت أشررروف أي مشررروار.. ولقيرررت واا

ل كررررترررروع مصررررارعة التررررريان، والراجررررل سرررراب  شرررراري تررررور  ررررايج عامررررل ،ي ب
ت للرررري أنررررالعربيررررات وجررررايل أان، وأان أقررررول لرررره برررر ا.. يقررررول يل ا رررردي  ا

 عايزيا.

فينرررا  يلرررو ا طينرررا العربيرررة يف  ترررة واطيرررة عشررران حنملررره، والترررور  رررايج وب
طلررع قررى.. موأول مررا  ررط رجلرره يف العربيررة خرررم األرضررية ا شرر ، قرروم إيرره ب

 وبيقرول يل جرل صررخه، وأان بقرول  ر ل هللا أكرت.. الرااملطواة و رك يف رقوت
يخرررم و ررو ب ابتعمررل إيررها.. قلررت لرره مررا سررألتش السررقال دي للتررور بتاعرر  ليرره

 عربييت بتعمل إيه؟؟ جاي وأان وبدحبه تسأل  أان؟؟

ر ملشروااوالراجل يصو ت والناه حتوش .. واآلخر وديته وأخدت ضرعف 
 اييت مع سوق الت ت.عشان أصل  العربية، ودي كانت و

 اغروقت عينا مسري و و يفح  قول أن تدخل عليهم  يامت..

 أان ما جيتش إال ملا عرفت إن  موجود ك  ممهنده..

   نظرت للتوأم يف  رية..

 م  كيف  ررررردوء: هللا يسرررررل     رررررم  مسرررررري أن يرررررتكلم فسررررروقه سرررررامي قرررررائ
 خاليت.. خري عايزة إيه؟
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 : جاية اشتكي ل  سامي.قالت له  يامت، و ي تظنه مسري

 .قال هلا سامي يف هلجة مسر ية: اجلزمة.. عمل إيه؟ ا كي يل

ايررررة وقالرررت لرررره و رررري تنظررررر إىل مسررررري الرررحي مررررا ،ال يكررررتم نفسرررره لررررريل 
 مسر ية توأمه: أخوك احملرتم يف الراحية واجلاية يعاكس ..

 ؟تراجع سامي للوراء وكأن أ د م دفعه يف صدري: بتقويل إيه

 ..مسري: ك

قاطعرررره سررررامي يف صرررررامة مصررررطنعة: أنررررت تسرررركت خررررالن.. خالترررر  
.  قيقرري  يررامت؟ ..  يررامت ك سررامي؟  دي أنررت مولررود علررى إيررديها  إخررن.

 إخن جبد.

:  ق     ه قائيدي على كتفها ويقرربا من ا  قول أن يقرتب من  يامت واضع
 علي  أان ك خالة..

 بتقويل رأسها.. ا  وأمال رأسها ان يته  امم

 ي.ي سامد: على فكرة ك خاليت..اللي جنو     انتفن مسري قائ و نا

ن ال مركُصعقت  يامت؛ وكأمنا مسرها سرل  كهر ئري عرركن: شريل إيردك 
 ..اعلي  
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ايزك اندل عليهررا سررامي و ررو يفررح  قوررل أن تنصرررف: إسررت ، وهللا عرر
ررريف موضررروع مهرررم، عرررايزين نعمرررل للرررواد دي فطريترررني مشرررلتتني وصرررين ر ية معم 

 تيجي تساعدي ،ين  إميت؟ لوة،  

 عملهررمنظرررت  يررامت إىل مسررري:  جيلرر  ك  ممهنررده قوررل مررا تصررحي وا
 ل  اتخد م سخنني،  هلنا والشفا..

 قال هلا سامي: ط  وأان؟

 .أجابته  يامت و ي منصرفة:  ديل  على دماغ  قول إن شاء هللا

 ضح  سامي و و يقول: بس اوعي حترقي الولد املرادي.

 ين .. ك ،ين .   تف: ك ، 

 ..ا  سامي والدته كعادته  مسها ةرد كان  كحا ينادي

 أجابته أمه يف  نان: ك عيون ،ين .

 سامي: جعان ك غالية أوي..

 .أجابته: عندك يف الت جة أكل؛ ألي بنفف ألخوك دكرين بط

مررش  كرررين بررط ليرره ك ،ينرر ؟.. دكرررين؟  أخرروك يف القررا رة ك ،ينرر د  -
 وم حلمة، ويوم فراخ.يف الصومال، وي

 مسري: و و فيه ،ي أكل احلاجة؟ 
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ل سررامي:  ااي  رري بقررت اشررتغاالت يف بعفررها.. طرر  أقرروم أجيرر  أكرر
 لنفسي.

ي يف فرررت  سرررامي الث جرررة ووقرررف أمامهرررا قورررل أن يهترررف: أكرررل إيررره اللررر
 الت جة ك ،ين ؟

 أجابته ،ين : عندك خيار..

 سامي:  اا، وإيه كمان؟

 وخس. -

  اا؟ -

 .وطماطم -

 وإيه كمان ك أم الغايل. -

 : لعلم  أان الغايل مش أنت.   ونظر ألخيه قائ

 أجابته ،ين : ما عندك كمان فلفل أخفر.

لسرلطة، اطورق  أجاربا سامي: ك ،ين  اللي إنيت قولتيه دي كله عوارة عرن
 فني بقى األكل.

 ..يومني أجابه والدي: إيه ك اب  أنت اتفجعت؟.. ما أنت واكل من
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عندكوا  م، يع إيه العيلة الظريفة دي ه سامي يف سرعة: هللا هللا..أجاب
 يني.أكل وكمان بتهرجوا؟  اضر  اضر.. أان راي  أكل عند انه اتن

 ..ا  وانصرف سامي خارج

 قول أن يسأل مسري أ ي:  و جبد  يمشي.. ط   ياكل فني؟

 .ىلاملو  أجابه والدي وعلى شفتيه شو  ابتسامة:  ريوه عند عم  عود

 

*** 
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(14) 

 

ورل قغرية صريتصارع الديكان كوطلي فيلم أكشن وتتابعهم من بعيرد عنرزة 
لررى عملرروىل صررق  مهررا الرريت تتررابع خررريي؛  يرري جيلررس مررع عوررد اتأن تقفررز لتل

 دته..تل  املصطوة أمام بيت عود املوىل قول أن يسأله عن  ال وال

 ي.فيجي  عود املوىل: احلمد هلل، بس الز امير موهدهلا أو 

يهرا، أان ليتر   علرى رعاخريي: ربنا يشفيها وربنا يوارك ل  ك عود املوىل
 اللي بتغسل هلا وبتنفف هلا بنفس .ان  انت عارف 

  بسرو  ا كررمك خريي، واحلمد هلل أان  اسس إن ربنر ا  عود املوىل: طوع
احلمررد -جررة إي أمرري دي، وموضرروع تسررمني املواشرري ماشرري  لررو أوي؛ لدر 

بررو ا..  ء اللرري اتتعررت أكم التررور بترراعيعلررى األمسررا ونررةوج بررو،ع لررن -هلل
 حباول أعو   وقفتهم جنيب.

 كدي؟  خريي: يع  ملا جييل  عريس لعالية تقدر لهز ا على امى

 عالية جا ز ك خريي واحلمد هلل. عود املوىل: جها،

 خريي: ط  شوف عايز الفره إمى بقى؟
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 عود املوىل:  فره مني ك خريي.

ا و ري عايز ر ان راسي على احلوار كله وعارف إن الوادا: ك عم ما خريي
 موافقة.

 ز ا عنكم ك أبو الرجال. ععود املوىل: وأان مش 

 خريي: طلوات  ك أبو العروسة.

 .ةي شو أان اعود املوىل: اللي ،ي الناه ما يغلوش، ،ي الناه وعلي  

سرررة لعرو أل اقرررال لررره خرررريي: ال.. خلينرررا ،ي النررراه  لظررروط، واألول اسررر
 موافقة وال إيه؟.. اندي لعالية ك عودي.

ا علررررم مرررراندل عوررررد املرررروىل لعاليررررة الرررريت جرررراءت و رررري مرتوكررررة، وكأوررررا ت
 يتكلمون عنه.

 قال هلا خريي: أان عايزك الب  سامي، إنيت رأي  إيه؟ 

ك ك وأبرو  قول أن تقول: اللي تشروفه أنرت    نظرت عالية يف األر  خج
 عمي.

لررواد ا: أوعرردك إن سررامي  يحطرر  يف عينيرره، علررى فكرررة قررال هلررا خررريي
 سامي  نني أوي.

 قالت عالية يف  ياء: عارفة.
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 هلا: عارفة؟  ط  ع التكة. ا  قاهلا هلا خريي مقلد

 دوت ،غرودة أمها من الداخل..

ك عورد   وادكيف  ني قالت أم عود املوىل من الداخل: مني اللري بيزغررد 
 املوىل؟

 راي اللي بتزغرد.عود املوىل: دي م

ريب و أم عوررررررد املرررررروىل:  ررررررو أنررررررت الررررررو،ت مررررررن وراك ك موكرررررروه؟ قلرررررريب 
 علي . نيغفوان

وظرت بوتقرول يل أنرت اللري  اخريي: ط  أمشي بقى قول مرا متسر  في ر
 اب .

راه لرررريت حترررردا يف أفرررردون أي مشررررا نات كتلرررر  ا ا  مررررر االتفرررراق سررررريع
 نرا إالعروسرة  د أبرودومها، ويرر ما يقرول أبرو العرريس عايزينهرا ربر ا  القرية؛ فغالو

ول  را رين بنشرتي راجل،   يقوم كرل مرنهم بففر  اآلخرر ليلرة الدخلرة متنر
 يء لرفرعشرعر كل سماسورة الستاير، والقامية اليت يتفنن أ ل العروسة يف رفع 

شرررياء ال زن ألعرررن النررريش الرررحي يُعترررت خمررر ا  إمجرررايل الررررقم..  رررحا  لطورررع بعيرررد
 العروسني  ُتستعمل إال بعد وفاة 



 

112 
 

علرررى  تلفررراأمرررا يف  الرررة خرررريي وعورررد املررروىل ولصرررداقتهما القويرررة؛ فلرررم خي
ه وال علررى أن يظلررم نفسرر ا  أي شرريء؛ بررل إن كررل منهمررا كرران  ريصررشرريء.. 

 يظلم صا وه.

*** 

لغروا مررن بانه  يروم الفرره املزيكررا و رو يرروم.. واملزيكرا عوررارة عرن ةموعررة 
وات نهرررا أصرررماسررية غريورررة ينررتج العمررر أرذلررره ومررا بعرررد أرذلرره، معهرررم  الت حن

ت أم ن اآلالتلرر  األصرروات؛ مرر ا  تسررتطيع اجلررزم مررن أيررن لي متامرر أغرررب وال
ورريطهم ا أو ختبعررد الرنفم فيهر ا  ا   ولكرن تلرر  األصروات لي غالورمرن  امليهر

نرر  يف ل لرر  أني عنرردما تشررا دمها خُي ي رريف بعررن.. وعوررارة عررن راقصررة أو اتنرر
 ا  اريرة ورار عقريرة  ؛ فالراقصة اليت تدور يف شوارعأ د أجزاء فيلم كوك  القرود

  تظهرر ة موا ريف أوقات الظهرية على استعداد أن ختلع؛ ولكنها ال متل  أير
  ى وإن خلعت..

 كانتش شربت من الزير..لو كان فيها ا ري م 

نج  يلسرررر يف كفررررر التامررررون.. أيررررن فرررران فرانكشررررتاين أتررررى لررررريقن عررررارك  
 ليقون على  حا املتخفي؟

 اآلن تفهمون ملاذا أشهر راقصاتنا أجان ؟ 

 ؛ فكررلأ فررر سررامي العروسررة مررن الكرروافري.. وذ وررا عنررد بيررت العروسررة
 القرية تنتظر عند بيتها
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   بدأ الر كاب يتحرك يف الاي بيت العريس

 . دي:  لوة مزيكا  س  هللا   مال وائل مصطفى على أذن مسري قائ

 ق كدي.مكل فاان كام مش  ترتيمسري: ما أنت لو تعرف املزيكا دي 

 وائل جبدية: كام يع ؟

 مسري: دكر بط و لتني حمشي.

دي.. كر.. قول أن يكمرل مسرري: ،ي مرا أنرت شرايف  ا  انفجر وائل ضا ك
ين ، وبعرررردالرجالررررة بتمشرررري قرررردام، وبعررررد ا املزيكررررا، وبعرررردين عربيررررة العررررريس

 احلرمي..

 .اته.مع مر  كلنا منشي على رجلينا ماعدا الويه قاعد يف العربية

م لرررره يررررنف بترررراع الررررنفم ا  زيكررررا وينق طهررررا.. طوعرررروكررررل بيررررت ال،م يوق ررررف امل
 شوية.. وبتاع احللل خيوط له شوية..

 ييويم ووخ طف ن الف ي: تييييييييييييييييييييت طراخ طراخ طووووو 

 ييويم ووخ طف ن الف ي: تييييييييييييييييييييت طراخ طراخ طووووو 

 لعروسةبيمسي ع العريس وا

 كخدوا املعلوم وميشوا..

 وأنت  تنق ط مزيكيت، وأان  رد ا ل .
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غلوا فيرره وا ررد ميررت جديررد يتوقررف ختورريط احللررل، ويشرر توقرردام أي بيرر
 شوية  زين بعد ا..

 وائل: كواد ك مقمن.. و ي احللل دي بتطل ع  زين؟  

ى كررررل مسررررري: وبتعمررررل السرررر م اجلمهرررروري كمرررران.. ويف املسرررررية دي بقرررر
ة و  راحيرررقريورررة أو  ويورررة بتجيررر  إ،ا،ترررني  اجرررة سررراقعة؛  ررري املفرررر وا ررردة 

اجررة لق احلتررديهم للعرسرران بررس مررع الزمحررة والطررراخ والطيرريم، بتستسررهل وتررد
 الساقعة ع العرسان وترجع..

فررني و طرر  اللرري مررش قريوررة العررريس والعروسررة بتسرررتخن وليرر  ملرر .. 
 يوجع   وعند م قدرة ر يوة على إصابة العني..

 .وائل: على فكرة قفاك بقى شوربة من املل  والعرق قال له

 الي رررر رررردفت ع ا  ن داخررررل السرررريارة: فيرررره وا رررردة تقريورررررد عليرررره سررررامي مرررر
 حمشي.. أجيول  صواعني جن  الشوربة.

ن أضرررح  وائرررل مصرررطفى الرررحي يسرررري جبررروار السررريارة  رررو ومسرررري، قورررل 
 يقول: رك ز يف اللي جنو  ك أخوك وسيو  مننا إ نا.

.. وصل ا  اليمني تتك . وبعد دورة كاملة  ول الولد تودأ من.ا  وأخري 
احللل النحاسية لألكل، وذ    ااملوك  لويت العريس، وذ    املو 
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اينا أو ما توقى منه ل غتسال من عرق اللعوطة يف عز احلر.. وريا تافرانكش
 يغري تنكري اآلن لدراكوال..

 خيرج   ة، اء ول سرتادخل سامي شقته يف الدور الثاي يف بيتهم للعش
 ل ستعداد للسهرة.

 

*** 
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(15) 

 

 سرر ملوبرردأت السررهرة.. والسررهرة تكررون عوررارة عررن مسررره خشرريب عررالا ب
 ول..خشوية مستخدمني خش  أي مقاول، والسلم ا شيب للصعود وللنز 

ظره وال  لركحل   ناك مطرب يرل نفسه األجدر  ألسطوانة الو تينيرة 
مقابلرة  سرتطيعي، إىل أن ا  ب  لليرل وسرائق سررفيس ورار و مطرر العثر، وهلحا فه
 من يكتشفه.

رتوررة فيس بوال بررد مررن أشررياء معينررة حمفوظررة للجميررع.. فيررأي سررائق السررر 
 مطرب للعروسة، ويسأهلا: بتحيب العريس قد إيه؟

 غم مررنوليرر  يف خفرروت،  لررر     والبررد أن تنظررر العروسررة لررألر  خجرر
تتحرررررول ريرررررة كلهرررررا اتركرررررة كرررررل خجلهرررررا، و أورررررا بعرررررد قليرررررل تررررررتاقن أمرررررام الق

 لصافينا،..

. رة األورج.سررهال ومرع املطرررب لي الراقصررة مرررة اثنيررة.. واملزيكررا بتزيررد يف
يس رفصرررا   السررر ا   رررو صرررا   املزيكرررا.. و رررو أيفررر ا  والعررر  األورج دائمررر

 ا .الحي يعمل عليه املطرب وار 
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ى ق علرروافررلكررن.. عنررد سررامي الوضررع تغررري؛ فسررامي الغيررور العصرريب لررن ي
  ، وتعجرر ررحا.. فطلرر  مررن النجررار الررحي يورر  املسررره أن يكررون برر  سرر مل

 ؟ا  قريوت تطلع مسره علو اتنني مرت  ي الناهاله: وإ،     النجار قائ

وررررة، قررررال لرررره سررررامي: مررررش عررررايز  ررررد يطلررررع، أان  طلررررع أان ومررررراي بكن
 وبس.. وحمدا اتي  يطلع.. مش عايز على املسره  يصة.. أان ومراي

ال،  ش عايز دي رو  ت ،ع نة أصرل ف نرة طلعرت علرى املسرره و ريم
 والوت دي عايزة تتصور جن  العروسة..

ا، جري لنروالفرقة أعمل هلا مسره أوطى م ، مش عايز رخامرة مطررب يي
 ية..جلو،ك أغن غ وال بتاع أورج ييجي للعروسة ويقول هلا تعاىل 

قفرررز ري يمسررراملسرررره، إال ونف رررح النجرررار لررره مرررا أراد، ومل يصرررعد أ رررد علرررى 
 حلفور..  ينزل ملراعاة متطلوات ا مع أخيه أ ياان  اللتقاط الصور 

ررررروني ألي شرررررغ  أو أي شرررررجار مرررررع أي  كررررران أصررررردقاء سرررررامي متحس 
 شخن يريد إفساد الفره بقصد أو بدون قصد.

 .، وبدون أي مناوشات.ا  كن وبدعوات ،ين  مر  الفره سريعول

 لة العمر.لي لتودأونزل سامي وعالية.. 

* * * 
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خيره: أ يرل بعد منتصف ليلة الفره وجد مسري رسالة على مو يله مرن مو 
 اطلع يف السر عايزك ضروري.

يف الغرفررة  -فررور العرررهالررحين أترروا حل-ترررك مسررري وائررل وفريررد وعرراطف 
 دون أن خيت م بشيء،

   قول أن يسأله: خري.. يف إيه؟ قلقت ا    صعد ألخيه مند ش

 احلرارة فاصلة من عندي خالن. قال له سامي:

 عندك تليفون أرضي فوق؟  رارة إيه؟ أنت -

 فيش خالن، فس..افهم ك محار.. م

 مسري: إ،اي؟

 سامي يف عصوية: ما فيش.. ما فيش.

 مسري: ومن إميت اإل ساه دي؟

ب ا أقرر سامي من النهاردي العصر، وأان  اسس إي مرش طويعري، أول مر
 خالن.من لولو أالقي الدنيا انمت 

 مسري: ميكن بس إر اق توتر قلق.

 سامي: أان برضه اللي أقلق وال  أتوتر.

 مال تفتكر إيه؟مسري: أ
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 : أان معمول يل  اجة.   سامي منفع

 مسري: تفتكر؟

 سامي: ما فيش غري كدي.

 مسري: ط  وطي صوت  عشان حمدا يسمع طي .

 سامي: حمدا يسمع   دي أان ففيحيت  توقى جب جل.

 ي اقرتاه  يحل لنا املوضوع.مسري: عند

 سامي يف هلفة: مست  إيه، قول؟

 ، وأانمسرررري: اقلرررع  ررردوم  وبررردل معررراك، وانرررزل اقعرررد مرررع العيرررال حترررت
حتاجرر    رردخل أرفررع راسررنا، دي مررش عشرراي، دي عشرران اسررم العيلررة، وملررا 

  نادي وأقول: جزر جزر.

 يف انسامي يف ل ر مصرطنع: طرول عمررك بتفرحي عشراان.. ك جزمرة، أ
 ، وأنت بتهرج؟  إيه

 مسري: ط  قفيها بوه للصو ، وربنا حيلها.

 سامي:  ي طلوت معاك برود ليه كدي؟

 جروي، : ال.. برس ختي لرت وأنرتمسري و و حياول منع نفسه من الفرح 
 .جات ديحوش التهريج يف احلاوفاكر ساعة املرك  كنت بقول  م ا  اثني
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 سامي: ودلوقت  ويتها؟

 .املوضوع دي اتعمل ا،ال عارف مسري يف جد يةا: أان

 : إ،اي؟ا  ستفسر سامي م

ه انمسرررري: سررراعة الفرررره جرررايل مصرررطفى بيررروس السرررواق، وقرررال يل: إن 
 اكرانو   ف إورمراجعرني عرر  اورا روا لشريم، ومهر أخدوي مشوار لولد امسهرا  رري،

  مه.متش بكبيعملوا عمل لعالية، اللي يقرب منها يرتبط؛ بس أان ما ا ت

 ي اللي راي  يعمل هلا؟سامي: مني د 

 مسري: عمها.. ختيل؟ 

 سامي: ط  اندي يل السواق دي.

 مسري: ال ك عم، ا دل والصواه ر ه.

 سامي:  رتوه وال أروه أان.

 مسري: ال خ ص ا دل، ا دل،  نزل.. عايزي ليه؟

مرا ، و ال  سامي: قول له: سامي بيقول   ات ميكرو ص  وتعاىل له  ا
 لمتني وتعاىل.تستناا ردي، ارمي الك

 مسري:  اضر



 

121 
 

لررروة، ليكونررروا ب  حترررت جيهرررزوا،  اخرررد م يف مغرررامرة  وقرررول لصرررحا -
 ناا يف ا ربشة.لفاكرينا ف  ني وم

ال؛ جرراء مصررطفى بيرروس علررى عجررل، وركررن سرريارته أمررام بيررت أبررو الرجرر
 فوجد كل أصدقاء سامي منتظرين، وعلى وجو هم ع مات الغف ..

  كه وهللا: فقررال لررا  ال فوجررد مسررري واقفرر بيررت أبررو الرجرردخررل السررائق إىل
 نتش أعرف.كسامي م

 ..بشرط قال له مسري: أان مسري، وأوعدك إن أخوك مش  يقرب ل  بس

 السائق: أؤمري ك  ممهنده..

 مسري: اتخدان لويت الدجال دي.

 .ا  طوع ا  السائق: طوع

 ريق، ومسررمررام جبانرر  السررائاأل يف ركرر  اجلميررع السرريارة، سررامي و،وجترره
قريررررة  وأصرررردقاؤي وأصرررردقاء سررررامي   لررررف.. ووصررررلوا إىل بيررررت الرررردجال يف

  ري.. كانوا قد أصوحوا قول الفجر بقليل..

ب ىل  فنرررزل سرررامي وعاليرررة، وتوعررره أصررردقاؤي، وعنررردما أشرررار السرررائق إ
ىل كتفررره إبالويرررت؛ أشرررار سرررامي للمعصرررراوي إىل الوررراب؛ فانررردفع املعصرررراوي 

 الواب فهشمه إىل شظاك..

 فع اجلميع  ناك ودخلوا الويت..فاند
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امي سرالسيطرة على مجيع م رن  لويرت؛ فسرح   توبعد مخس دقائق مت
 وسط .. الدجال، وقال له: خدان ألوضة نكلم  فيها على انفراد عشان 

ل ، وظررررربررررا ا  دي إىل  جرررررة جانويررررة؛ فرررردخلوا مجيعررررأشررررار لرررره الرررردجال بيرررر
 ، أانري لرررت  وعجرررنبعفرررهم جبررروار ،وجتررره وأوالدي؛ فقرررال لررره سرررامي: مرررن غررر

 متجو، النهاردي، وكنت عامل  سايب  دخل الليلة..

توع  ري مسرو دخل الليلة ك على مراي ك علي .. نظر إليه الدجال غر
 ما قاله..

لررر  فقرررال لررره سرررامي: ،ي مرررا مسعرررت كررردي أان جرررو، عاليرررة دي اللررري جا
كرن ؛ لد ا بسعمها عمل هلا عمل.. وك  ي ك أنت.. أان احلرارة بتقطع عن

 ملا  كون معاك أظن  تشتغل.. قلت إيه..  تقلع؟

ه إخوانررراملعصرررراوي و مل يعرررط الررردجال نفسررره فرصرررة للتفكرررري؛ فوعرررد رؤيرررة 
 ، وأخرج بعن األشياء، وقال بعن الكلمات..ا   سم أمري سريع

كررردي وبررروه ي  أنرررت بقيرررت كرررويس، وادخرررل األوضرررة د   قرررال لسرررامي:
 مرات ، وشوف..

، لرردجالا يررة الغرفررة الرريت أشررار إليهررا أخررد سررامي يررد عاليررة، وذ رر  ان
. أان   تررة.يف: مررش حمترراج أروه    وقوررل أن يكمررل طريقرره عرراد إىل الرجررل قررائ

 بقيت كويس.    فع
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  عرتة، خليتر : لوال والدك اللي بري دول كنت     اقرتب من الرجل قائ
  و عمها دفع ل  كام؟

 جنيه. 500قال له الرجل: 

 سامي: اجري  اهم.

ف انصر  جال إىل غرفة أخرل، وأ فر املولغ؛ فأخحي سامي  ذ   الد
و ررررو يقررررول لزوجررررة الرررردجال: وهللا غصرررر  عرررر  أدخررررل كرررردي؛ بررررس جررررو،ك 

 السو ..

    قررائ جنيرره 200عرراد سررامي ومعرره العصررابة كاملررة..   أعطررى السررائق 
 له: خد.. راي  تعمل، قابن.. راي  تف ، قابن.

 سامي. قال له السائق: مش عايز  اجة وهللا ك

 سامي: ملا أقول  خد يوقى اتخد.

 أخح السائق املال وانصرف..

بقرررى  : ظرررو ط   جنيررره األخررررل للمعصرررراوي قرررائ 300  أعطرررى سرررامي الرررر
 الرجالة بعشوة  لوة.

لرى عنقعرد قال املعصراوي ألصردقائه: إيره رأيكرم نشررتي معرزة دلوقرت، و 
فيرررومي ف ال ررني كررران عرراطراقرررت الفكرررة للجمرررع؛ يف  االسرررتا ة ونشررويها؟

 مما رأل الليلة..  ا  يشتعل محاس
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(16) 

 

 حتررت؛ علررى صرروت الزغاريررد الرريت متررأل الويررت مررن ا  اسررتيقظ سررامي ظهررر 
 فعرف أن الصوا ية قد أتت..

: ن مسررريكرران وائررل وعرراطف ينظررران إىل القررادمني يف د شررة ومهررا يسررأال
 إيه دي؟

العروسة  ا أ ل: الصوا ية؛  ي اهلدية اللي بتوديها  قال هلما مسري موضح
م.. وفيرره لررت يررو أول يرروم بعررد الدخلررة، وفيرره برر د بتوديهررا اتي يرروم، وبرر د ات

. ويف برر د .ا  عي  د بتكرر ررا مرررتني وت تررة أسرروو برر د بتوديهررا مرررة وا رردة، وبرر 
 بتودي فاكهة وأكل ور،  لعربيات..

 دك يرك وره حلر وأعرف بلد بتودي توك توك للعرريس، ك يويعره.. ك يركوره..
 وخ ص..

د؛ فهرري اللرري أمررا أ لررى بلرر - ال مقاخررحة يعرر-وبرر د بتررودي جاموسررة 
 صوا ية العريس الشرية إيطالياا 

 يتجو، من  نا، واتي يوم جييووا له التحكرة..
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 وائل: إ نا مفحوك علينا يف الفيوم ك جدعان  

 مررا بلرردان بقررى، شرروية عربيررات ربررع نقررل فيهررا ر، وبطرراطس وطمرراطمأ -
تت.. ة، وشرروية انه شررايلة علررى دماغهررا  لرروكت وفطررري مشررلوعسررل وجونرر

 وشوية قص ..

ع بتخلرر ووا ررد مررن أ ررل العروسررة ماشرري ورا ررم يف اآلخررر؛ ألن فيرره انه
  للي  ي شاي ي وتروه..

 فيش عروسة من الولد اللي بتسف ر إيطاليا دي؟وائل: م

يف  ؛عروسرةقول أن جييوه كان سامي قد نزل من شقته ليسلم على أ ل ال
 بقى.. : شكل  مش حمتاج  أبدل معاك    ني مال مسري على أذنه قائ

كي له اد وحيدفعه سامي و و يوتسم.. قول أن  خح عود املوىل على انفر 
 ما  دا من درويش أخوي،

 وخيتي  ن ال يغف  مما سيفعله به.

* * * 

م يف العصررر.. ذ رر  سررامي يفررردي دون صررحوة أو ضررجيج إىل بيررت عرر
 ا  جالسرر عرسرره.. فوجرردي إىل درويررش؛ الشررخن الررحي سررحري يف ليلررةعاليرة.. 

 ..   أمام بيته، ونظر إىل سامي املتقدم حنوي متسائ

 فقال له سامي: أيوة أان العريس، مش أخوي..
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 توترت م م  درويش.

اضرر  و فقررال سررامي لرره: أ ررو الرعرر  اللرري أنررت فيرره دي دلوقررت اعرررتاف 
 من ..

 عرتاف ميه؟قال له درويش يف توتر  لغ: ا

سررحر قررال لرره سررامي و ررو يقررون علررى رقوترره: بقررى ك راجررل ك انقررن ت
  ا؟بنت أخوك، دي بنت ك كل ، ماهلا ومال مشكلة بين  وبني أبو 

ف ش خرايقال له درويش يف اندفاع: أنت اللي كل  وابن كل ، وأان مر
 من .

  بعررنكرران سررامي يف ذ نرره عنررد ذ ابرره إىل درويررش أن يررقول األمررر إىل
 انرة  انرة ماانت للرجل؛ لينفي غفوه؛ ولكن عنردما رد الرجرل علرى اإلاإل 

و خيرره و ررأفظررع منهررا، غرراب عنرره رشرردي، ومل يُفررق مررن غفرروه إال علررى وجرره أ
 حيمله من فوق الرجل، والدماء تغطي الرجل..

 قال له سامي يف غف   ادر: سيو  أريب  ابن الكل  دي.

 ي.مسري: خ ص بقى دي قد أبوك وما ينفعش كد

 سامي: و ي عالية مش قد بنته ملا يقذيها؟

 قال له مسري و و ينظر يف عينه: عشان خاطري أان.
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قريرررة ألخيررره، ومفرررى معررره، كررران كثرررري مرررن أ رررل ال ا  انصررراع سرررامي أخرررري 
 ةتمعني؛ ولكن مل جيرؤ أ د على التدخل..

ماء وبعد انصراف سامي مرع أخيره، ورن درويرش مرن علرى األر  والرد
ه وذ ر  بر كثرية يف جسدي،   اتصل  إلسعاف الرحي أاتيتنزف من أماكن  

 إىل مستشفى الطوارئ..

وتر األصروع  وكان قد أصي -وبعد إسعافه سألوي عن سو  اإلصا ت 
 نسرررروة عجررررز يف اإلصرررروع؛ أي أن األمررررر مل يعررررد يفممررررا سيتسررررو   -الصررررغري

ح بعد أخرو جنحة؛ بل أصو  جناية.. فجاءي أمني شرطة ليقوم بعمل حمفر، 
 ندسة.لية اهلكياانته، سأله عمن قام بفربه؛ فأجابه: مسري خريي طال  يف  ب

 

*** 
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(17) 

 

ا ه؛ ممرلرتطو ر أمر الو غ الكيدي ضد مسري، وصدر أمر ضروط وإ فرار 
ه؛ ن ب غرررعررراضرررطر مسرررري إىل االمتنررراع عرررن نرررزول القريرررة  رررى يتنرررا،ل درويرررش 

علرى  ا  مصرمم الصرل  الريت ذ ورت إليره.. كرانولكرن درويرش رفرن كرل جلران 
 .،وجته  خيه سامي و،وجته وأبو     وس مسري وتفييع مستقوله؛ تنكي

 ا  مهرردد ليقروم بعرن األفاضرل  لصرل ؛ وكران سرامي قرد تررك هلرم الفرصررة
 إك م  نه لن يسم   ن يتم  وس أخيه ولو ساعة وا دة.

 ت مررا: ك عررم أنرر   وبعررد مرررور شررهر كامررل اتصررل سررامي علررى أخيرره قررائ
 يش عندك.صد قت وعا

  تياجاي.اا يل نزلش وبتوعتو تلي قايلني يل مال امسري: ال وهللا ما إنتو 

رررز كرررل  اجرررة ومسرررامي: طررر  انرررزل األسررر ال و خرررافش، تووع دي، وأان ةه 
 لناا  ق في  ،ي رفيدة.م

اللعنرة..  مرن ا: إنترو  تور روي بقرى  حليراة، وال  خرايف علي را  مسري ضرا ك
  اجة. سووع دي ما دام أنت مظوط كلعلى العموم، أان خ ص  نزل األ
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كررردي   سررامي: أيررروة ك عرررم أمررر  عرررايزة تشررروف .. مرررع إي كرررل مرررا بتقرررول
 بقوهلا بصي يف وشي أ و ت قيه.

 .مسري: بوه يل إيديها وهللا ك مسسم وأان جاي األسووع دي

ي ط سرررامي: أان بقيرررت مسسرررم؟ دي املعصرررراوي لرررو مسعررر  كررردي ممكرررن يعررر
 شهر.

 قول أن يُنهي املكاملة. ا  انفجر مسري ضا ك

شرتياقها الوعها وعند وايرة األسرووع نرزل مسرري للقريرة، واسرتقولته أمره بردم
ضرروع دي  املو : معلررش ك أبررو مسررة بسررويب   إليره.. وربررت سرامي علررى كتفرره قرائ

 .ا ق  علي  

 قال له مسري: ب ا  ول كاا .

 قول أن يكمل يف ضح : طول عمري متوهدل بسوو .

 وعدك إوا  تتحل قري .قال له سامي: أ

للمرة اهللا وجلس مسري وسط عائلتره ليتنراول الغرحاء معهرم قورل أن يقرول: 
 دي و شاي أوي.

رمنرررا ال حيو فقالرررت لررره والدتررره: ربنرررا مرررا حيررررمكم مرررن بعرررن ك نرررور عيررر  ، 
 منكم..
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بقرى ك  ظوط هرامسري إىل أخيه ويقرول: وإيره التظرابيط اللري م قول أن ينظر
 عمنا؟

 ، وأان: طلعت لر  بردل فاقرد مرن بطراقيت، و تخليهرا معراكأجابه سامي
م تطلرع هلر  لليل كدي كدي  قفري سرهري برري.. ولرو املوا ري جرات  لليرل 

 بطاقيت.
 قال له مسري: دماغ  دي تشتغل يف  تت ممال بس.

 سرررعة:بقوررل أن جييورره سررامي، رن  اتفرره ليجررد رقررم املعصررراوي فيجيرر  
 خري ك اب .

يرره: ل ألخاملعصررراوي قوررل أن يغلررق اهلرراتف و ررو يقررو  أنصرت   تمررام إىل
واللررري  دي املعصرررراوي خليتررره قاعرررد علرررى الكررروبري يشمشرررم علرررى احلكومرررة..

 عملت  سابه لقيته.. درويش شم خت إن   نا وبل غ..
 وروه أان  شرررغل احلكومرررة ملرررا ختررررج مرررن الوررراب الررروراي.. خرررد شرررنطت 

ري ك مسرر  يتصرررف.. معلررش قرري املعصررراوي و ررواالسرررتا ة علررى الوحررر،  ت 
 على الوهدلة دي.

 .فيه فرق بيناو و ، مسري: ب ا خيابة ك اب  أنت أجابه 
 سووع دي.ألاسه قول أن يقول له: أوعدك  تتحل  ز سامي رأ

 ي  ررى برروكس الشرررطة، ومررا إن ر  ا    ذ رر  ليقررف أمررام  ب بيترره منتظررر 
يف الفررم  ا  الشرررطة واقعرر ن بيترره؛ فانرردفع برروكسعرر ا  أطلررق لسرراقيه العنرران موتعررد
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ى توقرف عرن اهلررب مررة جيري خلف سامي.. ومرا إن اقررتب منره الوروكس  ر
 : إنتو بتجروا وراك أان وال إيه ك  شا؟   يدي فوق رأسه قائ ا  وا دة رافع

هتررف نررزل ضررابط مررن الورروكس وانرردفع معرره جنررودي حنررو سررامي قوررل أن ي
 الظابط: أيوة بنجري وراك أنت ك مسري.

 مسرري، لره سرامي وعلرى شرفتيه ترتسرم ابتسرامة سراخرة: برس أان مرشقال 
 وأخرج بطاقته من جيوه قول أن يقول: اتففل ك  شا.

ش مرأنرت  أمس  الظابط الوطاقة قول أن يعقد  اجويه و و يقرول: وملرا
 مسري بتجري ليه؟

ويري قرررال لررره سرررامي: أان متجرررو، قريررر ، وخرررايف و،ي يزيرررد، وكرررل مشرررا
  خد ا جري.

 م: طرر هلررالفررابط الوطاقررة قوررل أن يعررود لسرريارته، وسررامي يقررول  هانولرر
 مش  تشربوا  اجة.

ة ا طر يف تل  اللحظة كان مسرري مرع املعصرراوي عنرد االسررتا ة  سر 
   د؛ ليرحاليت وضعها سامي للطوارئ.. و ي أن يسرتق  مركر  ربيرع الصريا

 ا  وتعررد.. م رةإىل موقررف سرريارات القررامسررري إىل ديسررط، ومنهررا إىل شررربني،   
 عن أي ا تماالت الوقوع يف يد الشرطة. ا  متام

*** 
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 : خري ك اب  بقيت فني؟   اتصل سامي  ملعصراوي على مو يله قائ

ملرت بيرة كاملعصراوي: أخوك خ ص رك  واحلمد هلل، واسرتنيت ملرا العر 
 ومشت  لس مة.

فررررني  أنررررت سررررامي: متررررام ك  ويرررريب.. أان معرررراي علررررى املو يررررل ومتابعرررره..
 دلوقت؟

 املعصراوي: راجع أ و يرك  عم  ربيع.

 سامي: ط  تعاىل عشان عايزك..  ت قي  يف الويت.

لرحي اخرري بعد دقائق من املكاملرة كران املعصرراوي مرع سرامي يف بيرت األ
فررر حميعمررل  : ركررز معرراك أوي ك معررن.. ال،م خنلرري درويررش دي    دري قررائ

 صل  بكرة  ي طريقة.

ن إيرردي   خنطفرره وحنطرره ليلررة كاملررة يف أي  تررة متكتررفاملعصررراوي: حترر
 ورجلني ومتغمي للصو ؟

دي  لراجرل: ال.. ولو كل الولرد را رت لره مرش  يتصرا ، اا  سامي معرتض
نرراخريي ي يف مماشري بردماغ مراتره، و ري اللري بتحركرره.. عاملرة لره  ورل ورابطرا

 ال..مموبتشدي ،ي الوهيمة..  تقول له ميني يوقى ميني، ممال يوقى 

ع مرررجرروا قوررل أن يقررول: مررا  ررو فيرره انه بتقررول لرر  إن ملررا املصررريني خ
 فرعون ورا سيدان موسى
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فرل فاللري و كان كل اللي غرقروا عورارة عرن الرجالرة والشرواب والفرسران، 
ويرررروت يف ال ماخرجشرررري كررررانوا العررررواجيز أو املعرررراقني أو ا رررردامني؛ فالسررررتات

ف  سرررن منررره، و رررو عرررار الرررو،ت العا رررات دي..  ي  رررو جو، رررا برررس  ررري أ 
ي  ت قركدي، و ي عارفة كردي.. ومرن  نرا جره بقرى إن معظرم السرتات عنردان

 صوها عايل على اجوا، ا.

 م: مرنينظر إىل املعصراوي وقد ارتسمت على وجهه ع مات عدم الفهر
 قال  الك م دي ك كوري؟

عنا.. موضرو  سامي: أكيد مرش فرعرون ك أبرو املفهوميرة.. املهرم خلينرا يف
وأول مرررا  ك بقرررى تقع رررد يل واد عنرررد بيرررت درويررش دي مرررن بعرررد املغررررب..عررايز 

ها علرى مسرتني مراته خترج يرن ل ؛ تكون أنت عند حمول الكهر ، وأكون أان
 لفرررلمة،اانصرررية.. و ررروب أرن لررر .. تقفرررل الكهرررر .. أكلمهرررا دقيقترررني يف 

 وتقوم أنت مرج ع الكهر  اتي.

 املعصراوي: وإيه لزوم قطع الكهر ؟

 امي: دي الوهارات ك  وييب.س

ى ش علر،وجة دروير ا  ات من  حا احلوار كان سامي منتظر بعد بفع ساع
  ء قرررردانصررررية أ ررررد الشرررروارع الفرررريقة.. وقوررررل أن تقرررررتب منرررره كانررررت الكهررررر 

 انقطعت، وغرقت القرية يف ظ م دامس..

 : سامية     وفجأة وجدت أ د م ينادي عليها قائ
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ن كررا     أن يقررحف علررى وجههررا سررائ التفررت إىل مصرردر الصرروت.. قوررل
  يته،معه يف ،جاجة مل تعرف ما

اقررتب ئط، و وقول أن تصرخ كان قد كرتم أنفاسرها بيردي، ودفعهرا إىل احلرا
وس وك احترر: أان سررامي.. شررايفة الصرردف؟ سررامي وسررامية  لررو أخرر   منهررا قررائ

املرررة  ة دي..سرراعة وا رردة.. اإل،ا،ة دي مررش  توقررى ميررة مررن احلنفيررة ،ي املررر 
 اجلاية  توقى مية انر.

: ا  ارخصرررنيررره الغاضررروتني، قورررل أن يهترررف   اقررررتب منهرررا أكثرررر لررررتل عي
 فامهة.

  زت رأسها يف خوف..
ارفة كر وع: أان  شيل إيدي من على بق ، ولو يف بلدكم د    أكمل قائ

إال و تنرا،ل إنه  يحميكي م  ملا تصرخي ابقي صرر خي.. بكررة جرو،ك يرروه ي
 وتعيشي عمرك مشو ة.. إنيت اللي يف وشي، 

 وك.مشاكلكم إنتو وعود املوىل  لو ا بعيد ع  وعن مراي وأخ
 : خ ص نور الكهر  بقى.   قول أن ميس  يو يله قائ

وانصرررررف و رررري تتررررنفس بصررررعوبة.. وانررررتفن جسررررد ا يف رعرررر   ررررني 
 أضاءت الكهر ء.

*** 
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(18) 

 2013أغسطس  13
 

 ا  سرررتلقيأخيررره الغرفرررة فوجررردي ممي علررى يف غرفتهمررا السرررابقة.. دخرررل سرررا
  سرن مرنأ، و رو يقرول: تصرد ق  نرا ا  لى السرير؛ فنظر إليه سامي ضا كع

 فوق..

 : اختشي ك سي أمحد  د يشوفنا.ا  قال له مسري ساخر 

ن عرغلنا جلس سامي جبوار أخيه قورل أن يسرأله: إنرت أخورارك إيره؟ انشر
 بعن الفرتة اللي فاتت..

 مسري:  ال الدنيا بقى..

 أنت مسافر إمى؟؟ سامي:

 مسري: مهشي أ و 

 سامي:  ى اإلجا،ة كمان مش انوي تقعد ا معاان.

 مسري: النهاردة الت ت.. ويومني  ت قي   نا معاك.

 سامي: ط  أان كنت عايز أدردا معاك خبصوص موضوع رفيدة.



 

136 
 

 : خري؟   مال مسري برأسه لاي أخيه قائ

ش يف ي.. إمنررا مررا يكررونسررامي: عررايزك حتوهررا ماشرري، تعجرر  بيهررا ماشرر
  ل  إن   تتجو، ا.

 أجابه مسري و و عاقد  اجويه: تعرف ع  كدي ك  وييب؟

 سامي: ال، وعشان كدي بدردا معاك.

 هللامسررررررري: بررررررس بصرررررررا ة، وبيرررررر  وبينرررررر ، أان حبوهررررررا جبررررررد، وإن شرررررراء 
  تجو، ا.

 سرررررامي: و تعيشررررروا فرررررني؟  نرررررا؟ رفيررررردة الكررررر ه دي  تعررررريش يف كفرررررر
 يفعيشررروا ناموسرررها وتراربرررا وصررروت الفرررفادع؟ أشررر .. يوقرررى  تالتامرررون.. ب

 القا رة.. فكرت أنت يف إن  تعيش يف القا رة.

 قاطعه مسري: اوعى تقول يل اللعنة.

ي  دي كرردسرامي: ك عرم سرريو  مرن اللعنرة..  ررى لرو قعردت يف القررا رة كر
 كل شهر  لكتري  توقى  نا.

 مسري: برضه؟ ما فيش فايدة.

نرررا كررردي يوقرررى  نوعرررد عرررن بعرررن؟    ماشررري.. سرررامي: طررر  فكررررت إن
بعررردت عننرررا أان وأبررروك وأمررر  وعشرررت  نررراك.. رفيررردة دي مرررش طوعنرررا، وال 
طواع  إنت  لحات.. يع  ممكن تكون بتسلم على قرايوها  حلفن، ومرش 
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 ا؟ لرررو رضررريت يوقرررى قاصررردين  اجرررة وال نيرررتهم و شرررة.. برررس إنرررت ترضرررا
 ضيتش يوقى  تعيش يف نكد.ر مصيوة.. وإن م

 مسري: إ نا بنح  بعن و نتغل  على احلاجات دي.

يكم تحوررروا بعرررن، إنترررو انوهرتررروا بررروعن، كرررل وا رررد فررروسرررامي: إنترررو م
 شروفها،ت اجة جديدة على التاي.. شايفاك ف ه، وفي  صرفات أول مررة 
افت  شررروأنررت بررردي كرردي.. فررراكر سرراعة مررا دافعررت عرررن الررواد والونررت،  رري 

ي مررا  و صررحاب .. ولررو وقررت ات اسرروبرمان وشررهم.. مررع إنرر  اتشررجعت بي رر
ور مرش كنتش عملت كردي.. ولرو كنرت أنرت اتعرورت أو أان، كران  يوقرى هر

 ال ممرال..ني ممرشجاعة.. ك اب  أان عايز أجو ،ك وا دة ،ي عالية.. ميني مي
لر   عاملرة تتجو، وا دة ترفعها فوق مش ترفع   ي للحتة بتاعتهرا، وتوقرى

 مجايل..

 ،؛  د شار علي ؟سأله مسري: وأنت بتتجو 

ولررر   :  تجرررو، قسررامي: ال اسرررتىن.. قعررردان يف األوضررة  نرررا، وقلرررت لرر
اليرة.. علت ل  موافق وطاير م الفره.. سألت  مني؟ ق ا  موافق؟ قلت يل طوع

 شكرت فيها ويف عيلتها... ص ؟

 مسري:  حلق أنت خلصت موضوع عمها إ،اي؟

 ا..فيش غري إوم شافوا العني احلمرا فاتنا،لو سامي: م
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ت املم   قال له و رو منصررف:  سريت..وضروع و أان نتفكررا إنر  غرري 
 نتاا متجو، ا يع  مش متجو، ا املوضوع دي منتهاا.. وم

  ؟ اب: أنت فني ك   انصرف سامي قول أن يتصل على املعصراوي قائ

 رد عليه املعصراوي: أان  نا ك كوري.

 سامي: ط  تعاىل  ناك عايزك.

  و يقول:  جي ل  فني جبد؟يفح  املعصراوي و 

 سامي: عارف الواد املتويل؟

 املعصراوي: الواد اللي كنت ضربته دي ملا عاكس قريوت ؟

 سامي: أيوة.. قابل   ناك.

 املعصراوي: أجي  الرجالة  اضر، وأقابل   ناك.

 املعصراوي: رجالة إيه ك أ ول، إ نا مش راحيني نتخانق..

 مال ك ،ميل؟املعصراوي: أ

 : راي  أصاحله..سامي

 املعصراوي يف د شة: إيه؟
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ب قرروا  ظلرت الد شرة تعلررو وجره املعصرراوي، إىل أن التقررى بسرامي وطر 
و تويل، و رالد املاملتويل الحي توتر  ينما مل  وجه سامي واملعصراوي، وجاء و 

 يسأل سامي يف قلق: خري ك اب  عايز إيه اتي؟

ج وال الورراب كرردي ك  ررا قررال لرره سررامي يف ابتسررامة مطمئنررة: طرر  علررى 
 ندخل؟

 قال له أبو املتويل يف تردد: اتففل ك ب ..

:    ي قرائدخل سامي واملعصراوي يتوعه؛ وما إن جلسا  ى  در م سرام
 تني..شوف ك  اج من غري مقدمات، أان جاي النهاردي أقول لكم كلم

 .اجلميع يرتق ، ومل ينطق إال والد املتويل: اتففل ك اب 

نررت إذا كنررت غلطررت يف ابنرر ؛ فحقرر  علررى ك متررويل، وإذا كسررامي: 
 قرررابلويتأنرررت غلطرررت فرررأان مسرررام ، أان مرررش عرررايزكم تكونررروا ،ع نرررني، وال 
 وبعرررردي توصرررروا اجلهررررة التانيررررة.. إ نررررا بلررررد وا رررردة وأ ررررل، وبكرررررة  حتاجرررر 

  تحتاج  أنت.. أنت عاكست قريويت و صل، وأان ضربت  و صل..

 رررني  ا قرررال سرررامي موضررروع املعاكسرررة؛ يفتررروترت م مررر  املترررويل عنررردم
 انعقدت م م  أبيه أكثر و و يقول: عاكس؟

 ؟قال سامي: خ ص ك  اج املوضوع خلن.. املهم صايف ك لن

 قال له والد املتويل:  لي  ك قشطة ك اب .
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 وم بقررررى، وقررررال: ك برررر  قررررا  سررررامي إىل متررررويل الررررحي مررررا ،ال صررررامتنظررررر 
د اي لررر  حلررريوقررري ليررره نتخاصرررم؟ وأان جررر ال اتروفكهرررا، إ نرررا ال بينرررا ورا و 

 : وال عايزي أضرب  اتي؟   بيت ..   أردف قائ

 سرررتاذتررردخ ل والررردي يف احلررروار: مرررا تقررروم بقرررى ك  أنرررت سرررلم علرررى األ
 سامي.

نرت أ: إيره ك عرم ا  وا تفرن سرامي بشردة الرحي  ترف ما، ر ون مترويل
 عندك كوت وال إيه؟

نرراه  الد الو لرره عروسرة بردل مررا يعمرل يف : شروف      نظرر إىل والردي قررائ
 كدي.

 ضح  اجلميع  ى نساء الويت املرتقوات خلف األبواب..

 فقال سامي قول أن ينصرف: جينا ومشينا من غري شاي..

 تسررررت لقررررال أبررررو متررررويل يف إ ررررراج: وهللا عرررردت علينررررا دي، طرررر  وهللا 
 تشرب  اجة.

ن رف إايرررة.. عررراقرررال سرررامي: وهللا مسرررتعجل ك  ررراج، تتعرررو  املررررة اجل
عوا فيهرا ،ة يشروالويت كان متروتر وعمرال مراقونرا مرن ورا األبرواب مسرتنني جنرا

 لطم.. ما أان عارف، ،ي ،ين  عندان  لظوط..
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: ضرررح  اجلميرررع،   انصررررف سرررامي وخلفررره املعصرررراوي الرررحي قرررال لررره
 فه م  بقى ك كوري  

دي نهررار لقرال لرره سررامي: ال ك معصررراوي.. دي مرش  ركررة صررياعة.. أان ا
ي، نررام كررديإن شرراء هللا  عرردي علررى كررل اللرري ،ع نررني مرر .. الوا ررد عررايز 
ت ا صرراحلوحمرردا ،عرر ن منرره.. أان كنررت لسرره مرررتدد يف املوضرروع دي بررس ملرر

دا يف أم ، وحمررالررواد متررويل،  سرريت برا ررة، وال،م أانم النهرراردي إن شرراء هللا
 الولد دي ،ع ن م .. واللي مش  يصاحل   عور أمه.

صرلي نا التفت سرامي علرى صروت أذان صر ة العصرر؛ فقرال: تعرال نو 
 العصر األول.

دي كررررقررررال معصررررراوي: وال موضرررروع الصرررر ة اللرررري دخلررررت لنررررا فيرررره، أان  
  شوف يل ،عيم عصابة جديد.

  بقى نتوضا.سامي: شوف ل  وا د يهودي بقى، ي قال له 

*** 
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 ؟م الشيمبعد انتهاء الص ة قال له كسر: علي فني بقى ك ع

روه دين نرقال له سامي و و يوتسم:  نروه األول لدرويش نصاحله، وبع
 عند محاك..

 قال له املصراوي: ط  خلعون أان بقى بعد درويش.

.. برضررره تمشررريش تعررايل معررراكلررره: ال ال ال، م    أمسرر  يررردي سرررامي قررائ
  نقعد عند محاك نشرب شوية شاي من إيد أم عالية ومنشي..

بيرت  إىل ا  الية، ذ   معره املعصرراوي أيفر درويش عم عبعد ذ اربم إىل
قرال لره: ، و ا  ر رف،وج ابنتره  رى هللرت أسراريري عود املوىل، الرحي مرا إن رأي 

 إيه النور دي..

  ل كهررر قررال لرره سررامي و ررو يشررري للمعصررراوي: مررا أان جايرر  معرراك حمررو 
 حباله.

 ضح  املعصراوي و و يقول: ط  اوعى بقى ألكهرب .

نرا دين  ود املوىل للدخول؛ لكن سامي رفن وقال: خلينرا قاعردعا م ع
 بري يف الطراوة.. بس اعمل لنا كو يتني شاي  لوين..

 تشات؟ونظر إىل املعصراوي قول أن يقول: وعندك إيه يتعمل ساندو 

 عملهررم ة قدميررة مررع شرروية جرررجري ونررقررال لرره عوررد املرروىل: عنرردي  تررة ج
  كم.لكم جو، ساندوتشات يكوسوا على مراو 
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 قال له سامي: أان مش عايز  ات االتنني للمعصراوي.

 ل.كاد املعصراوي أن يرفن؛ فقال له سامي: بس كاا  بط ل  و

 مل مين  الكثري  ى جاءت الصينية  لشاي والساندوتشات.

 وقال له عود املوىل: وأخوار الواممهنده مسري إيه؟

ي دخررروك أعاليرررة.. قرررال لررره سرررامي: خبرررري احلمرررد هلل.. علرررى فكررررة ك أبرررو 
وسررت.. برردايل؛ يعرر  لررو  صررل يل  اجررة كرردي أو كرردي، أو سررافرت، أو احت

  و مكاي..

 قال له عود املوىل: ك اب  ربنا يوارك يف عمرك..

ال  و سامي: حمصرلش  اجرة برضره، أ رو كر م بندردشره.. مرني عرارف.. 
 إيه ك معصراوي؟

 .قال له معصراوي: بعد ما أخلن أكل أبقى أفوق ل .

 سامي: ط  كل منا وأنت بتاكل.

 ، ال،م أركز واستطعم.ا  معصراوي: ال طوع

ررز ألنرر   فترران ال ا  سررامي ضررا ك  يررومنيو ررو يربررت علررى ظهررري: كررل ورك 
 دول.

*** 
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(19) 

مسررري  ، كررانإىل القررا رةيف طريقرره إىل موقررف السرريارات  ملنصررورة للسررفر 
رج لعله خي تكاد احلرارة .. درجة، ويشعر  ن  قيوته تزن أطناان  ا  يتصو  عرق

 فيها.. ترا م من م بسه كلها.. واأل ايل أنفسهم كانوا يف  الة ألول مرة

  رررد ا للنسررريج ا  كلهرررا منقسرررمة.. تشرررعر  ن  نررراك شررريئكانرررت مصرررر  
 ..   مالوط .. أصو  املصريون أكثر عداء  لوعفهم الوعن.. وأقل حت

ئرررل ووا ، واتفرررق  ررروكررران مسرررري قرررد أورررى دراسرررة العرررام األول مرررن دراسرررته
. ماهررا.عررن املدينررة اجلامعيررة وحتك ا  وعرراطف علررى لجررري سرركن خرراص بعيررد

ي الصرررريف .. فسيسررررتطيع أن ينتهررري مررررن التررردري ا  راقرررت الفكررررة لسررررمري كثرررري 
 والرتبية العسكرية.. وأن يكون جبان  رفيدة يف الصيف..

موا،يررررة لشررررارع الكليررررة، وصررررا وها عررررم عررررادل جرررررجس كانررررت الشررررقة 
 100 جنيررره 300ي يتعرراملون معرره.. وكانرررت تكلفتهررا حكتوررة الرررصررا   امل

 ك يف وجورررةالشررررتا.. ويسرررتطيعون أكم الدراسرررة اا  للفررررد.. ومل يكرررن مولغرررا كورررري 
 املدينة اجلامعية حتت بند خارجي.

راكررر  ال ينقصرررها إال راكررر   7ويف املوقرررف.. وجرررد مسرررري سررريارة بيجرررو 
ملطلررروب منررره أن جيلرررس يف وا رررد.. و لطورررع الكرررل اخترررار مكانررره وكرسررريه، وا
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املكان الو يرد املتوقري، و رو الكرسري األوسرط يف السريارة، وجيلرس برني رجرل 
 وفتاة..

،  ررررى دخررررول السرررريارة علررررى مشررررارف ا  ضررررجر     جلررررس سررررامي مررررتملم
وليسرت -ود حمطرة  ري عورر لميع األجرة، وقرال السرائق أن  خرالقا رة، ومت 

 سيتوقف فيها.و  -رمسيس كما يفرت 

   راي  رمسيس ك اسطى؟رو نت املفمسري: مش أ

 يف القلق دي؟ االسائق: رمسيس إيه ك أستاذ اللي أرو ه

 مسري: قلق إيه ك اسطى؟

 السائق: اعتصام رابعة ك أستاذ اللي عاملينه ا رفان..

 سامي: ك عم ومال رمسيس ومال االعتصام؟

جانر   ىته علرالسائق: أان  خري عوود ك أستاذ.. قاهلا و و يركن بسيار 
 الطريق..

 طى،  و نررا تتررردخل بعرررن الركررراب قرررائلني للسرررائق: اللررري تشررروفه ك اسررر
 أشار أ د م لسمري يعىن أن كت  دماغ .

 مسري: بس دي سلوية.
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ن مرررىن أمل جيوررره الرجرررل فكرررتم مسرررري غيظررره و رررو يفرررغط علرررى أسرررنانه، ويت
ة جررر دفع األيقابلرره  ررحا السررائق مرررة أخرررل مررع أخيرره؛ ولكررن عليرره اآلن أن يرر

 و و حيسن يف سري.

*** 

وقفرره أن ت نررزل يف عوررود  ررو وبقيررة الركرراب، ومحررل  قيوترره علررى كتفرره قوررل
 طل ؟ الفتاة اليت كانت للس جبواري قائلة: معلش ك أستاذ، ممكن

 نظر إليها مسري وقال هلا: أؤمري .

 اقة..ا ن قالت له: أان من املنصورة وكنت راكوة معاك العربية ساعة

 ري: أيوة أخدت  يل.. خري؟قال هلا مس

هرا  اجرة شري فيقالت الفتاة يف ترردد: لرو وا ردة ان،لرة القرا رة، ومرا تعرف
 وعايزة تشتغل، تروه فني؟ أو تعمل إيه؟

 قال هلا مسري: تشتغل إيه  لظوط، ومق  ها إيه؟

قمرة لالقري قالت الفتاة: أان دبلوم ف ، وممكرن أشرتغل أي  اجرة؛ برس أ
 و  دمة وسرير..

 ل هلا مسري: ممكن أتطفل عليكي وأعرف قصت ؟قا
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هللا، وعراكس نظرت له الفتاة يف تردد  حر، قول أن يقول هلا: أان مرش ب
 وممكن أساعدك.

ع  ي وصرررقالرررت الفتررراة: وأان عارفرررة إنررر  حمررررتم، وع األقرررل أنرررت بلررردك
هللا و ررو و، واد تررنهش يف حلمرري.. أان ك أسررتاذ أبرروك عررايز جيررو،ي البررن أخترره

مررش   نفسرريلم برييررل مررن بقرره.. أان مررش خبي ررل علررى خلقررة ربنررا؛ بررس أانبيررتك
ي  وقرى فتكرر إقاب ي؛ بقعد معاي حبس إي مش طايقاي؛ فما  ل  بقى ملا أ

 مراته..

  و  رام إي يكون يل رأي؟

 قال هلا مسري: وبعدين؟

 قالت له الفتاة: أان رففت..

 ك،يررره : ك تتجو يف كرررل  ترررة يف جسرررمي، وقرررال يل اأبررروك نرررزل ضررررب في ررر
 مهوت  خالن..

ه.. ه بنتركل القصة ورا أخته اللري عرايز كخردي  جلروا،ة دي، ومرش مهر
 غف لته و ربت على مصر

 .. شتغل و كمل تعليم والو، على مزاجي.. أو ما ألو،ا  ى
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مرن  هرد    حتكري قصرتها؛ فقرال هلرا مسرري مكانت الدموع قد غلوتها و ي 
وررق  طل أعزمرر  علررى طوررق كشررري  لررو، أ لررى روعهرا: طرر  تعررايل بقررى األو 

 كشري اتكليه  نا ملا تيجي عوود..

 فعي..ش  تد: ما ختافيش ما  لفتاة الرفن؛ فقال هلا مسري ما،  اولت ا

طررة حمإىل  ذ وررت معرره الفترراة.. وبعررد انتهائهمررا مررن األكررل، أخررح ا مسررري
مسر ، اعررفش م: شرويف أان    مصر،   قطع تحكرة للمنصرورة، ونظرر إليهرا قرائ

. أي وميكن ربنا  ط  قدامي لسو .. دي ترحكرة رجوعر  لولردك وأ لر .
.  مشكلة ممكن تتحل، كلمري خالر ، كلمري عمر ، عمتر  أو ابرن عمتر .

شررري أو كلمرري أي  رررد يف الولررد..  ررراويل تقنعرريهم برأيررر ؛ لكررن اوعررري تطف
ع برري الوضر وا دة تسييب بيت  اتي، إنيت لسه أول يوم بري؛ لكن لو منيت ليلة

 محش..ورررت  توقرري  منررة  نررا.. القررا رة دي م  يختلررف، اوعرري تفتكررري إنرر 
. ميكي.حمدا يعرف  د، وحمدا فاضي حلد.. واحملرتم فيها مش  يقدر حي
 .. حلم صدقي   خرك أسووع  نا، و ت قي نفس  بني دكبة بينهشوا يف

 :  اا قليت إيه؟     نظر إليها قائ

 قالت له: افر  جو،وي غص  ع ؟

 نرا  ري:  ى لو جو،وكي غصر  عنر ،  تكروي معراي  حلر ل؛ لكرنمس
 أوعدك  تكوي مع أو ش منه و حلرام، وغص  عن  برضه..
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مسرررري  ا و ختيلرررت الفتررراة مرررا ينتظر رررا  نرررا يف القرررا رة، ومرررا سررريكون مصرررري 
 يكمل: امسعي ك م وا د ربنا بعته ل .

 قالت له: موافقة خ ص،  رجع.

ن أإىل  يف الوجررروي ا  طرررار متفرسرررصرررعد إىل القأخرررح ا مسرررري مرررن يرررد ا   
قرال لره: فوجته؛ ، ، وجبواري سيدة تظهر كأوا ا  لاو، ا مسني عام    وجد رج

 الس م عليكم ك  اج..

 الرجل: وعليكم الس م ك ب ..

 مسري: راي  املنصورة ك  اج؟

 الرجل: إن شاء هللا ك ب .

مسركي إرجرل: ة وقرال لزوجرة المد مسري يدي  لتحكرة،   أمس  يد الفتا
 دي كدي ك  اجة

معرراك  وقررال للرجررل: دي ،ع نررة مررن أ لهررا، وكانررت مررش عررايزة تررروه..
م أي قرول هلرتحكرها و ري معراك أ ري.. اعررف قصرتها منهرا ووص رلها بيتهرا، و 

 لررت إيرره اجررة، شرروف الصررا  اعملرره.. دي أمانررة ويرروم القيامررة  سررأل  عم
 يف األمانة ك  اج..

 القطار. ا  مغادر    انصرف

*** 
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(20) 

 2013أغسطس  14صواه يوم األربعاء 

 

ت ام بيرركانررت إ رردل عررر ت الكررارو الرريت تويررع ا فررراوات متررر  مررن أمرر
سرررامي  عليررره التحيرررة؛ فقرررال لررره خرررريي.. وأ نررراء خروجررره وجررردي سرررامي يلقررري

ينررا، سررتغل ف: بررس  لررو امليكرفررون دي.. ينفررع برردل مررا عوررد العرراطي بيا  ما، رر
 ي..وري  كد

 لرررررمحنصرررروت عورررردالعاطي: بسررررم هللا ا ا  مي امليكرفررررون مقل رررردأمسرررر  سررررا
. . سررامي خررريي.الررر يم.. انتقررل إىل رمحررة هللا، فقيررد الشررواب و،ينررة الرجررال.

 والدفنة بعد ص ة املغرب..

 ل ..ال فاو نا خرجت  يامت من بيتها لتقول له: ك اب  فال هللا و 

 .سامي: دي أان جبرب امليكرفون ك  يامت

  يامت: ك اب  اصطو  وقول ك فتاه ك عليم.
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 قرررردام سرررامي: ك فتررراه ك علرررريم.. برررس لررررو مرررت عرررايزك ك  يررررامت تنرررامي
ك  تقويل:و صلتش، وتصر خي مي عليكي.. عايزك تعمليلي ،فة حمالنعش، ويغ

  وييب ك  وييب.

 خره. 10 برص و ردت عليه  يامت، و ي تفح :  و 

*** 

 نررره ذ. وأول مرررا جررراء يف ن اعتصرررام رابعرررة.اسرررتيقظ مسرررري علرررى خرررت فررر
: إنريت ا يف هلفرةقرال هلرف، ومل تررد إال يف املررة الرابعرة؛ ا  رفيدة؛ فاتصل ربا مسرع

 فني ك فوفو؟

 ..عوة أوي، والدنيا  نا ص   قالت له: أان يف رابعة، ومش القية 

 .ال  أخح مسري يرتدي م بسه و و يقول:  جيل   ا 

ح   .. أوقررف أول اتكسرري ليررال    خرررج مهرررو ليغتسررل  ا  وذ رر  مسرررع
طريرق.. تصرف الإىل  ويوته.. ومل يكتشف نسريان مو يلره يف الشرقة إال يف من
ش مهرم، مر:    ئوبرغم ضيقه الشديد مرن نسريانه؛ إال أنره أقنرع نفسره برتكره قرا

 ان كدي كدي  افظ رقمها.اما 

 فررروانتيإىل خرررارج االعتصرررام   اتصرررل برفيررردة مرررن أ رررد التل مسرررريوصرررل 
حمرراوالت..  5بسررنرتال؛  مرر  أن ترررد علررى الرررقم الغريرر .. وردت رفيرردة بعررد 

 وعرفت أنه  ويوها..
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كرن مميقرول بسأهلا عن كيفية الردخول، وقالرت لره بعرد سرقال أبيهرا:    
اكن، ا املسررترردخل مررن عنررد املستشررفى امليررداي مررن عنررد شررارع الطررريان مررن ور 

 عند املدرسة كدي..

سررقال عررد الب؛ إال أنرره ا  ألمرراكن شرريئال يعلررم عررن تلرر  اكرران مسررري  لطوررع 
 وررا  الررت لررهواحملرراوالت احلثيثررة.. اسررتطاع الرردخول وحبرري عررن رفيرردة الرريت ق

 ستنتظري أمام املنصة.. ووجد ا  ناك..

 وما إن رأته  ى سألته ممتنة: إيه اللي جاب ؟ 

 مال فني مسية؟هلا: مستحيل أسيو   نا لو دك، أ قال

 ما منعتها.. لكن أان خرجت غص  عنهم.أجابته: ما

   خنرج من  نا..: ي   قال هلا متوس

مسررر  قالررت لررره: دي     نرررا، و رررو مسرررتحيل خيررررج ويسررري  النررراه، مت
 برأيه أوي.

 ..: ممكن ك أستاذان انخد بنت  وخنرج   ذ   إليه مسري قائ

 ،مرةومرالوا ال نظر إليه والد ا يف استفسرار؛ فقرال لره مسرري: أان ،ميلهرا،
 وجود ا.

 .قال له الوالد: أان مش  تخلي عن القفية.. ومش  ويع بلدي
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 قال له مسري: مش  نويع  اجة.. إ نا بنشرتي بنتنا.

 نيهم.يت طم  قال له والد ا: تعالوا وأان أخرجكم من  نا، ورو ي ع الو

 قالت له رفيدة: مستحيل أمشي وأسيو .. مستحيل.

ك تررررتك والرررد ا، و رررو لرررن يررررت واضرررطر مسرررري للمكررروا معهرررم؛ فهررري لرررن 
  ويوته

*** 

فرررت  ف ا  ي الشاشررة ظهرررر اسررم املعصرررراوي واضررحرن تليفررون سررامي، وعلررر
 : خري ك اب ؟   عليه سامي قائ

 ة؟قال له املعصراوي يف اندفاع:  و مسري بيعمل إيه يف رابع

 سامي: رابعة إيه دلوقت؟  مني قال ل  الك م دي؟ 

 رة واندت يل عشان ألكد.معصراوي: أمي شافته على اجلزي

 سامي يف انزعاج شديد: ك اب  أنت متأكد م الك م دي؟

 املعصراوي:  ي واملصحف.

ت  لررري فررراشرررفته بعيررر  والبرررس القمرررين اللررري أان وأنرررت شرررارينه العيرررد ال
 كمان.

 سامي: ط  اقفل اقفل.
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 رب أغلررق سررامي ا ررط ليتصررل علررى رقررم أخيرره و ررو يقررول يف نفسرره: ك
 سلم..

ت  رى مسري علرى اتصرال أخيره.. كررر سرامي االتصرال عردة مررامل جي  
 ؟  اب فُت  ا ط.. و نا تنهد سامي، و و يقول يف هلفة: أنت فني ك

 أجابه صوت خمتلف: أيوة ك سامي. 

 سامي وقد اسودت الدنيا يف وجهه: مني معاك؟ 

 أجابه الطرف اآلخر: أان وائل ك سامي.

  فني؟مال مسريسامي يف توجس: وائل  أ

 وائل: معرفش.. أان لسه صا ي على رانت .

 يت.سامي: ط  فيه انه شايفينه يف رابعة.. والشرطة  ناك دلوق

 .فيدة.وائل: وإيه  يوديه رابعة.. قول أن يقول يف صوت منخفن: ر 

طررول  لررو عرفررت  اجررة رن يل علررى سررامي:  ي ممكررن راه  نرراك لرفيرردة،
 تفتحش على أبوي وأمه لو رنوا.وم

 ماشي، وأنت  تعمل إيه؟  وائل:

 رابعة. ا  سامي:  اجي طوع

 عة.واتصل  ملعصراوي:  ات بطاقت  وتعاىل؛ ألننا راحيني راب
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 املعصراوي:  ناخد عربيت ؟

 ة وماسامي: ال،  ناخد عربية خمصوص عشان نعرف نسيوها يف أي  ت
 نقلقش عليها..

*** 

ن يررداحا املكانررت مصررر كلهررا مشررغولة يررا حيرردا يف رابعررة.. بررل كرران  رر
 حمور األ داا يف تل  الساعات على مستول العامل كله..

لكرل اعرة.. كانت الويروت يف مصرر احملروسرة كلهرا تترابع مرا حيردا يف راب
ا مرن ع احلرديتابع.. ولكن ليس برنفس امليرول وااللا رات.. فهنراك مرن يتراب
ي، لمسرعتصرام ااجلزيرة، ويرل اإلخروان ومقيرديهم مظلرومني ويُقتلرون و رم يف 

ة ا اصررر يطالررر  مرررن  قهرررم التعورررري عنهرررا.. و نررراك مرررن يترررابع مرررن القنررروات
 ن يسررقطمررالففررائية ويرررل أن االعتصررام ُمسررل  ويقتررل رجررال الشرررطة، وأن 

 من اإلخوان؛ فهو  يدي اإلخوان أنفسهم..

ن .. كرراكران الو يرد الررحي ال يعنيره أي شرريء يف تلر  اآلونرة  ررو سرامي
خرراي.. ن جيررد أوم.. مررن يقتررل مررن؛ بررل يعنيرره أظلرراملال يعنيرره مررن الظررامل ومررن 

يوه أن يصر وحبي عنه، وفكرر أن يصرعد إىل املنصرة لينرادي عليره، كران خيشرى
قررول ي أن يعررن سررفري.. خشرر ا  ان والرردي ووالدترره ال يعلمرران شرريئمكررروي.. وكرر

 ، وذ   للمستشفى امليداي و و يوحي عن أخيه.. ا  هلما شيئ

 دة..ي رفييف قدمه وجبوار  مصا    على األر  ا  وفجأة.. وجدي مستلقي
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 مسري  -

  تف ربا بكل لوعة الدنيا.. 

ل: أنرت  ذ و التفت إليه مسري ورفيدة يف د شة، قول أن يقول له مسري يف
 نني؟م    جيت  نا إ،اي؟ وعرفت مكاي إ،اي؟ وعرفت إن أان  نا أص

 .ن  ناقال له سامي يف صرامة  لغة:  قول  بعدين، األول خنرج م

 له مسري: وأان مش  خرج من غري رفيدة.. قال

ة أمسرررركه سررررامي مررررن يرررردي قوررررل أن يرفعرررره علررررى كتفرررره يف  ركررررة مفاجئرررر
 وسريعة، و و يقول لرفيدة يف صرامة:  تيجي؟ 

 رفيدة: أان  ستىن مع   .

ال قرى، و قال هلا سامي: طر  إذا كران كردي يوقرى انخردي ملستشرفى بررة ب
 إيه رأي  فرت ؟

خيرره: ه، و رري تقررول لسررمري النررائم فرروق كتررف أتغاضررت رفيرردة عررن هلجترر
 نا منشي..  إن أان  روه أقنع  اخافش علي  تال،م تروه مستشفى م    مسري فع

 انطلرررقو  رررو حيملررره فررروق كتفيررره، مل ينتظرررر سرررامي الررررد؛ برررل أخرررح أخررراي و 
 ..ا  خارج
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رصرراص كمشررهد مررن فرريلم سررينمائي عررايل اإلخررراج واجلررودة.. طلقررات ال
 ل مكانتتطاير كاملطر يف ك

وم يركأنره رائحة احلريق تزكم األنوف.. فكل شيء حيرتق.. كرل شريء.. و 
صرررروات القيامررررة.. وكررررأن جهررررنم قررررد سرررريقت للظرررراملني وللعصرررراة.. تتررررداخل أ

 الصراخ مع أصوات السرينة املزعجة اليت ال تتوقف.. 

ر    اثيررررل النررراه أمامررره كرررأوم أشرررواه خرجررروا لترررو م مرررن القورررور بسرررو
 طوري يفختتلط األصروات يف أذنره.. جيرري كوطرل أسر الدخان على وجو م..
ه.. ال ق كتفرفرو  ا  كما مل جيرر  مرن قورُل.. حيمرل شخصر  ملحمة إغريقية.. جيري
ه.. طريقررر عرررن ا  .. يقرررحف أ رررد م بيررردي ا اليرررة بعيرررديعورررأ يرررن يعررررت  طريقررره

 ويراوغ  خر..

 شررررتهم؛وبررررغم مررررا  ررررم فيررره إال أن منظررررري قررررد  اثر إعجررراب كثررررريين ود 
ة قررد اللقطرر ي علررى الوصررول إىل  دفرره برررغم محلرره الثقيررل؛ بررل إن تلرر إلصرررار 

 ..عد ذل بأ  رت يف كثريين عندما التقطتها إ دي العدسات، ومت عرضها 

ملرره ةهولررة اهلويررة.. يسررقط حب وفجررأة يسررقط سررامي.. أصررابته رصاصررة
خيررره؛ حنرررو أ عنررره.. ويز رررف مسرررري بقدمررره املصرررابة ا  ، ويسرررقط مسرررري بعيررردا  أرضررر

اهلا لنا قأبوك  دماء تسيل من فمه، و و يقول له: عارف الفزورة الليليجد ال
 اي؟(.فهم إ، ،مان )لو وا د راك  قطر وعلى ميينه ر، وعلى مماله قم  يعر 

 مسري: مال  ك سرررامرررري؟ الررردم دي منرريرررن؟
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في.. سررامي: الررر، والقمرر  مررا بيتزرعرروا مررع بعررن.. دي شررتوي ودي صرري
ك قمررر ..  مرررني واللررري ع الشرررمال حمصرررول وا رررد، ك ر،،االتنرررني اللررري ع الي

س كررل علرى  سرر  توقيررت ،راعررتهم.. أيرروة شرروه بعررن أوي، وميكررن ترروأم؛ برر
 وا د وله أوان.. ودي أوان  أنت ك مسري.

 حراعيه: مال  ك روه قليب.. انطق.بمسري وقد أ اط أخاي 

 سامي: لولو ك مسري....

 ويغمن عينيه.

*** 
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(21) 

 

عة ه منتقورررررة حتمرررررل مساعرررررة طويررررر ، للرررررس جبررررروار سرررررامي مسرررررر لي إليررررر
يوررررة: ل الطولتتفحصررره، وينظرررر إليهرررا مسرررري يف هلفررررة قورررل أن لي أخررررل لتسرررأ

 حمتاجة إيه ك دكتورة ملياء؟ 

ها يف ز رأسررررتنظرررر إليهررررا الررردكتورة مليرررراء نظرررررة ال حتتررراج لتفسررررري و ررري هرررر
 أسف.

 همي ؟يه ف... قصدك إ: يع  إيه النظرة دي..  ا    نا  تف مسري قائ

 قالت له ملياء يف أسي: أخوك هللا يرمحه..

. أخررو يرردي. تقررويل كرردي اتي .. فامهررة؟ ألقتلرر   ي: إككرر   قاطعهررا قررائ
  املفرو     ك أصمني اللي ميوت ك  ولة إنيت.. أخوك ميوت إ،اي؟ وليه؟ أخو 

 مكانش  نا، وال  يموت عشان دي، وال دي.

 مات هلل، وعشان قفية بيدافع عنها.قالت له ملياء: أخوك 

 ري.أجاربا مسري بنفاد صت: امشي من قدامي امشررررررررررررر

 قول أن حيمل أخاي و و يعرج ويح   به ليختوأ خلف جدار..
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  نرررررا؟ : إيررررره اللررررري جابررررر ؟ وعرفرررررت إ،اي إي   ينظرررررر إىل أخيررررره متسرررررائ
رار م   سررررررررررررامرررررررررري    إيره اللري جابر ؟ أنرت بتعمرل فر  علير .. ة عشران ختك 

اا؟ صرر ؟ بقررى معقررول  تررة رصاصررة متوترر ؟ طرر  مررني  يررزف  يف فر رري؟  رر
 تسريو و مني؟ ط  مني  يتخانق عشراي ملرا  رد يرقذي ؟ بقرى  تمروت جبرد 

أقرررول  و يرررد؟ دي أنرررت مرررش أخررروك يررر .. دي أنرررت أان، نصررري التررراي.. طررر 
زعرل بكنرتش .. ومإيه بتحو .. دي بتحور  عر  ألم  إيه وأنت عارف قد

ير  ل  كران وربنا..  ي بتحونا إ نا االتنني؛ لكن أنت وشقاوت  وخفة دمر
 معزة خاصة وكنت بفره؛ ألن  أان..

امي.. سرررامي.. طررر  كلمرررة وا ررردة.. طررر   رررر ك إيررردك.. إرمرررش سررر -
دي كرررطرر  بعينرر .. مررا  ررو أنررت مررش  لسررا ل كرردي تسرريو  وال  لسررا ل  

 أسيو ..

سرررررعة ي مررررن بعيررررد قوررررل أن تقرررررتب منرررره مكانررررت الرررردكتورة مليرررراء تشررررا د
 س ..ى ومتالتختو  معه خلف  حا اجلدار وتقول له: ك أخي و  د هللا بق

 ؟نظر إليها يف خواء قول أن يقول هلا: ممكن ك دكتورة طل 

 قالت له يف شفقة  لغة: أؤمري.. 

يررت ك ر  قرال هلررا بصرعوبة وكررأن الكلمررات تررفن ا ررروج منرره: عرايز كفررن
 شفى امليداي..من املست

 أجابته ملياء:  و أنت مش  تجي  أخوك مع  قي الشهداء؟



 

161 
 

 فال هلا سامي: ال أان  اخد أخوك وأمشي.

ثرررة جخررراج كانررت مليررراء تريررد أن خترررتي  نرره مرررن املسررتحيل أن يسرررتطيع إ
ه مرررررة أخيرررره؛ ولكنهررررا جر بررررت عصررررويته يف تلرررر  اللحظررررة؛ فرففررررت أن لادلرررر

 ة،  ارجعل .أخرل فقالت له: انتظري دقيق

ان كررة..  انتظر ررا مسررري ونظررر إىل ذاك الطفررل الصررغري الررحي يررقذن للصرر 
: هللا ن يقروليتوارل خلف جدار، ينظر مررة خلرف اجلردار قورل أ ا  صغري     طف

 أكت..

 يرره،    يعررود لينظررر مررن خلررف اجلرردار ليطمررئن مررن عرردم وجررود مررا يقذ
 يعود ليهتف: هللا أكت..

ى ري علرررمليررراء ومعهرررا الكفرررن.. وسررراعدت مسررر وقورررل أن يُرررتم األذان أترررت
 تكفني أخيه،   قالت له: تقمري حباجة اتنية

 مل ينطق مسري..

 قالت له الطويوة: ط   تخرج إ،اي؟

 قال هلا مسري يف شرود: ربنا مش  يسيو ..

ي  ت اللرررفررع نظررري إىل السررماء، و ررو يقررول: ك رب، ،ي مررا سرررتت الونرر
  خوك. كانت طفشانة، ساعدي إي ار وه



 

162 
 

 يررروي كأو نرررا رن تليفرررون أخيررره ليجرررد رقرررم وائرررل؛ فأخرررحي وأجررراب عليررره: 
 وائل..

 وائل:  ااا ك سامي لقيته؟

 مسري: أان مسري ك وائل..

   قال ودموعه تنهمر.. سامي مات ك وائل..

 وائل يف جزع: إيه.. بتقول إيه؟ إ،اي؟

 مسري: وائل مو يلي عندك؟

 وائل: معاك أ و.

ليره امي وخسرعلى رقم النقي  اجلميل كدي بسرعة، وإديله رقم مسري: رن 
 .ايرن علي  

 وائل:  اضر.

اشرة شضراءت أغلق مسري ا ط، وانتظر رنني التليفرون يف أمرل.. وفجرأة أ
 التليفون برقم النقي ..

 فأجابه مسري: أيوة ك فندم، أان حمتاج  ضروري.

أان و عنوانرررر  أجابرررره النقيرررر : أان عرفررررت مررررن وائررررل أان جنورررر  قررررول يل 
  جيل .
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 مسري يف  رية:  تعرف تدخل؟

 اجلميل: إن شاء هللا..

ه لتقطترررركفررررن أخيرررره.. و ررررحا املشررررهد أيفررررا ا  ا  و اضررررن ا  كرررران مسررررري واقفرررر
ملرره حين م ررن أالعدسررات.. وتكلررم عنرره املعارضررون واملقيرردون.. ومل يعلررم أ ررد 

يف  و اآلن و توأمره.. ومل يعلرم أ رد أن صرا   املشرهد األسرطوري األول  ر
 على كتفه  و اآلن من حيمله. ال  الكفن، ومن كان حممو 

مرررد قيررر  حمحبملررره علرررى قدمررره املصرررابة، إىل أن جررراء الن ا  ظرررل مسرررري واقفررر
 اجلميل.. 

وات ن القرمرة؛ كي ال يعررف أ رد وضعوا الكفن يف  قيوة السيارة ا لفي
 ، وجلس مسري جبواريا  شيئ

ر أظهرر عتصررام بعرردماحيرراول كررتم دموعرره كرري ال تففررحه..   غررادروا اال
 اجلميل كارنيهه أكثر من مرة.

 

*** 
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(22) 

 

 خرج مسري من االعتصام واتصل بوالدي..

بوفاة ابنه؛ فمرا  أن ختت أ د -إل ساهاملن جرب  حا -أصع  شيء 
  ل  وأنت ختت أ ك

 بوفاة أخي  التوأم؟ 

 .مات. سامي مل يدر ماذا قال.. أو ماذا كان رد فعل والدي.. املهم أن

 وصررررل مسرررررري إىل كررررروبري عورررررود، وكررررران وائررررل قرررررد أ فرررررر سررررريارة تكررررررمي
عوررود بن يظررل لررحي أمررري سررامي أاإلنسرران، وكرران يف انتظرراري معرره املعصررراوي ا

 للظروف ا  حتسو

يف  كررانو قررد اجتمعرروا بعررد معرفررة مررا  رردا علررى مشررارف كرروبري عوررود
 سريارة وضرعه يفانتظار سيارة اجلميل، ومت إخراج سامي من  قيوة السيارة، و 

 نقل املوي.. واملعصراوي مفرتا األر  يلطم وجهه كالنساء..
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مرد جحبه مسري من يدي، وجلرس معره جبانر  سرامي.. وجلرس النقير  حم
كرر  ن.. ور اجلميررل جبرروار سررائق اإلسررعاف لتسررهيل عمليررة املرررور مررن الكمررائ

 وائل سيارة النقي .

ا   رحيف فحمل جثة مصابة بطلرق انري وملفوفرة يف كفرن مغطرى  لردماء
ن مرر ا  ريعون؛ لكررن بوجررود النقيرر  مررروا سرراليرروم العصرري  هلررو ضرررب مررن اجلنرر

 .الكمائن؛ فكان األمر ال يلزم إال إخراج كارنيه وقت احلاجة

ن ي كلررره يررررتج مرررويف ا لرررف كسرررر الرررحي كررران ينتحررر  كالنسررراء وجسرررد
ديقه رأه صرر رأسرره بررني يديرره عنررد ا  علررى اجلثررة، واضررع ا  بكائرره.. كرران منكفئرر

 ل.. أما مسري كان يف عامل  خر..املفف

 يفلغسرل اكان يفكر يف غسل أخيه خارج القرية.. فلن يستطيع أن يتم 
 الويت أمام أمه وأصدقائه..

 سيصو  األمر فوضى عارمة.

لقريرة.. ابرن ااتصل مسري بتامر أبو الرريش إمرام مسرجد اجلمعيرة الشررعية و 
اي إىل خررح أخرررة،     كررى لرره األمررر، وأنرره يريررد الغسررل يف املسررجد  ملنصررو 

 ررر: ه يف لمسرجد القريررة ليصررلي عليرره وسرط أ لرره.. فوافررق اتمررر و رو يقررول لرر
مرضرريش و أخرروك إمورراره  لليررل لقرراي رايرر  املنصررورة جرره وصررل  خمصرروص، 
ه مسررررتني كخرررد مرررر  فلرررروه، وقررررال يل: ابقررررى رد ررررا يل يف  اجررررة أكررررت.. أان

 عشان أرد ا له و خلن ل  تصاري  الدفن كمان.
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 اجلثة.. نتظاران ا ت قد انتشر يف القرية.. وأصوحت القرية كلها يف كا

،ينرة  لم عرنكانت القرية كلها تتكلم عن ا ت الصدمة.. كان الكل يرتك
.. وعرن ألخريةالشواب وأشجعهم.. كان الكل يتكلم عن التزامه يف الفرتات ا

 ذ ابه إىل خصومه ليتصا  معهم..

يكرفون س  يلن ينساي أ د؛ فهو عندما أمأما أكثر ما أ ر يف اجلميع و 
 نا،ته.ج م عن يف الصواه ليعلن عن وفاته؛ ف ول وريا آلخر مرة يعلن أ د

انرررررت وانتهررررري مسرررررري مرررررن الغسرررررل.. وذ ررررر  إىل القريرررررة.. ويف الطريرررررق ك
تهم عشرررررات السرررريارات قررررد أتررررت إىل مسررررجد اجلمعيررررة الشرررررعية عنررررد معرررررف

 وجهة للمسجد الكورييكانه.. ودخلت السيارات القرية مت

 وأمام بيته..

ل ا.. كررررومررررن الزجرررراج اجلررررانيب، نظررررر مسررررري إىل  الف الوشررررر وقررررد لمعررررو 
.. كانررت الغررا، كررل عمررال حمطررةالقريررة.. وكررل السررائقني يف القرررل اارراورة.. و 

مررررن  ملووررررامهولررررة.. كانررررت سرررريارة تكرررررمي اإلنسرررران تظهررررر وكررررأوم حي ا  أعررررداد
 تدافعهم عليها..

 ييب.. و ي ترمتي أمام السيارة صارخة: اب   وورأل مسري  يامت

 كما طل  منها سامي يف الصواه.. 
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يف  كانررررت تصرررررخ ومتنررررع السرررريارة مررررن املرررررور.. كرررران مشررررهد لررررن يتكرررررر
 القرية..

سررط ليرره و عوصررلوا املسررجد.. وبعررد الشررد واجلررحب والترردافع صررلوا  ا  أخررري 
ه من ليحمل أخيهالوكاء والنحي .. وخرجوا للمقابر.. ونزل مسري حتت نعش 

 حتت رأسه..

وكانررت  ..أول جنررا،ة سيحفرررووا اثنيررة سرروك    كرران سررامي قررد سررأله عررن
 . ي جنا،ته  و.حمسن أبو الرجال أول وا دة بعد جنا،ة الشيم 

أتوا ه؛ ليرذ   ليفعه يف القت الحي طال  أن يكون هلم أ د مدفون في
 عق  كل جنا،ة يدعون له..

علرى  لقريرةاليدعي احلزن أو ليثرري إعجراب  لن يقف أمام القت بعد ذل 
وكري ير كلره ف ن الويف الحي ما ،ال يحكر ف ن الحي مات؛ بل سيظل العم

 نصفه اآلخر..

فررنه دخررل القررت مررع أخيرره و ررل األربطررة مررن عليرره، وكشررف وجهرره وا ت
ه ت النراو و يوكي، ورفن ا روج من القت.. وظرل يوكري.. وتعالرت أصروا

 ما بني الوكاء وبني مطالوته   روج..  ارج واهلمهمات 

 يديرررره رأسرررره بررررني ا  مسررررري مررررن القررررت.. وجلررررس أمامرررره واضررررعخرررررج  ا  وأخررررري 
 ..ا  فشيئ ا  إىل فتحة القت اليت تُغلق شيئ ا  يوكي.. انظر 
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جردي د، وو  رحاءي الرحي تركره يف املسرج    وجاءي أ د شواب القرية  رام
 جيلس أمامه ليفعه يف قدم مسري..

 ري من وسط بكائه..ليه مسإنظر 

يل فقرال لرره الشراب: املعصررراوي شراف  خرجررت مرن املسررجد  رايف وشررا
 و خر جزمة تففل  اها للواممهنده. ،النعش؛ فقال يل است 

 ربت مسري على كتفه..

يأخرررح لليقرررف يف الصرررف  ا  ينتهررروا مرررن الرردفن سرررحووا مسرررري سررحو قوررل أن
  قرررتل ذ ررر  إىلمعهرررم؛ بررر عرررزاء أخيررره.. وبعرررد انصرررراف اجلميرررع، مل ينصررررف

 عه..وي يتو..   نزل إىل مرك  ربيع الصياد، ووجد املعصراا  أخيه مودع

لريت كران اآلخرر اركوا املرك  دون ك م، وتوجها إىل تل  املنطقة يف الرت 
 سامي جيلس فيها..

امي جلس مسري و و يقول: سامي كان بيحر  احلترة دي.. كران؟    سر
 خ ص بقى كان؟

  روفه.كانت الدموع ختنق كل 

 قال للمعصراوي: عايزك يف ضهري اليومني اجلايني.

ايل املعصرررررراوي يف إخررررر ص شرررررديد: أان يف ضرررررهرك العمرررررر كلررررره.. الغررررر 
 موص ي  أان وعود املوىل علي  إمواره..
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وىل ود املعنظر إليه مسري   قال: ط  تعاىل نرو ه.. وعدي على عم   
 .ال  قول له: مسري عايزك عند م يف الويت  ا

 عصراوي:  اضر ك غايل.امل 

* * * 

 ا  ه و يرد بيترو رو متوجره إىل ا  جير أ زانه مع قدمه املصرابة جرر  مفي مسري
 وكل نظرات أ ل القرية تتابعه يف إشفاق..

ه ه تقملررركررران رنرررني  اتفررره احملمرررول يكررراد ال يتوقرررف.. كانرررت إصرررابة قدمررر
 بشدة..

 نظر يف مو يله ليجد أوا رفيدة..

يوة ك ألو.. أ. فت  ا ط ليسمعها و ي تقول: ألو رفيدة   اآلن تحكر ا.
 مسري.

 مسري: أيوة ك رفيدة.

 رمحه.يان مصدقة..ربنا االوقاء هلل ك مسري.. وهللا ما  رفيدة:

 مسري: اقفلي دلوقت. 

 .وأغلق التليفون دون أن يسأهلا عن والد ا، أو ماذا فعلت.

 .رل فيه.ووصل بيته.. الويت الحي لن يسمع صوت أخيه مرة أخ 
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 وجاء املعصراوي وعود املوىل..

للري ايب افقال مسري للمعصراوي: عايزك تشوف مني يف الولرد عرا،م أصرح
 ت اتخررديوختليرر  معررا م ملررا تشرروف مررني  يسررافر ومررني  يوررا جررايني معرراك،

لري شروف رجعندك.. وعد ي على الدكتور خالد عودالعزيز ابعتهويل عشران ي
 دي.

 أوامري..  لينفحرف ظر إىل املعصراوي و و ينصن

شرران بررس ع : عررارف إنره مررش وقتره؛   قورل أن يلتفررت إىل عورد املرروىل قرائ
مرري.. نوقررى  طينررا الررنقط علررى احلررروف، وعشرران توقررى عامررل  سرراب  ك ع

 عالية مش  تخرج من  نا.. وبعد العدة  تجو، ا.

س خررد وي؛ بررقررال لرره عوررد املرروىل: ك برر  دي بنررتكم واللرري شررايفينه اعملرر
 ر مهررمخرردا قررراتاور أ لرر ، ومر برا ترر  ك ك ممهنررده.. وشرروقترر  وفك رر

 ،ي دي يف حلظة ،ي دي.

ت م،  ررررامسررررري: ك عررررم عوررررد املرررروىل املوضرررروع منتهرررري.. وبعررررد العرررردة بيررررو 
 األستاذ محادة عوداملنعم املأذون وتعاىل.

 عود املوىل: اللي تشوفه ك اب .

نساء .. وبعن الا  امين مت بيه وأمه املنهار  ا  تركه مسري ودخل إىل غرفته مار 
 املتشحات  لسواد..



 

171 
 

ه مررررع دخررررل إىل غرفترررره لتمررررر أمررررام عينيرررره كشررررريط سررررينمائي كررررل ذكركترررر
 أخيه.. قول أن يصل بحكركته إىل قراري  لزواج من عالية..

فروق و ليره ع ا  ن حيل حمل أخيه.. كم سيكون قاسريعليه أ    لن يكون سه
 ا تماله أن يرتك  ياته

   وأن يرتك رفيدة

دا، مرا  ر  حا احللم الرحي اسرتيقظ منره.. لكنره.. لرن يررتك والديره بعرد
 ولن يرتك عالية ليتزوجها  خر..

غررري   بيررتلرن يرضرري لونرت أخيرره الريت سررتأي بعرد أكم قليلررة أن تكرون يف
.. لعاديرررةابيرررت أبيهرررا.. سررريحتفظ العمرررر كلررره ي برررس أخيررره وصررروري وأشررريائه 

 فكيف يتخلي عن ،وجته وابنته.

ن ح مكررراعلرررى حتويرررل دراسرررته  نرررا.. والتوفيرررق برررني الدراسرررة وأخررر سررريعمل
 أخيه يف العمل إن استطاع؛ وإن فشل سيفحي من أجل أخيه..

 استلقى على سريري يف اويار..

 كان قد متاس  يا فيه الكفاية

ى  راسر  متاس   ى يعود  خيه.. متاس   ى يتم تكرميه ودفنره.. مت
 خيه..أيف التقصري ان ية  ا  زنه سوواء.. متاس   ى ال يكون  العز 

 أما اآلن؛ فقد انتهى كل شيء.. 
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 ..أخرل لن يرل أخاي اثنية.. لن يقو له أخوي يف كتفه األمين مرة

. سريظل و نا.. بكي.. كما مل يور   مرن قورُل.. بكري ولرن لرف دموعره.
نرروي  ررى يا كرران يف القريررة ليررحك ري كررل ركررن فيهررا  خيرره.. لررن يرررتك القريررة كمرر

 كسر تل  األسطورة..ي

يوررردأ  ورررل أنحلظرررة.. ريرررا اللعنرررة  ررري الررريت كسررررته.. ريرررا انتصررررت عليررره ق
 معركته معها.. ومل لعله يرتك القرية..

 نعم.. ريا انتصرت عليه اللعنة.. لعنة كفر التامون.

 

*** 


