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 عصور بأن إحساس مھابة النفس على وتضفى,  خاص رونق لھا القديمة ا�ثار

  بالقاھرة القديمة مصر طقةمن فى ذلك ويتجلى,  المكان ذلك على مرت ودھور

 مترو محطة من خارجا قدمك تطأ فحين..  ا*ثرية القبطية مصر منطقة تعد والتى

 والمدونة الشاھدة ا*ثرية الكنائس أمامك ستجد الشرقية الجھة من مارجرجس
 القديمة ا*براج من برجين على بنيت التى المعلقة الكنيسة..  القبطية مصر لتاريخ

 مكان أنقاض على بنيت أنھا ويتردد, )  بابليون حصن(  نىالروما للحصن

 النجار يوسف والقديس الطفل والمسيح مريم السيدة:  المقدسة العائلة فيه إحتمت

 فلسطين حاكم ھيرود من ھربا بمصر قضوھا التى سنوات الث9ث أثناء وذلك
 أبو ( مرقريوس دير وترى..  وردته نبوءة من خوفا ا*طفال يقتل كان الذى

 بن ومعبد القبطى والمتحف ا*ديان معبد وكذلك,  الكنائس من والعديد)  سيفين

 والتاسع السادس القرن بين ما إلى المنطقة تلك تاريخ ويرجع..   اليھودى عزرا

 جامع إلى ستصل الجنوب جھة طويلة ليست لمسافة تسير وعندما..  المي9دى

 ستشعر..  الفسطاط مدينة فى قياوأفري مصر فى بنى مسجد أول العاص بن عمرو

 فى أمامك يتجسدون وا<س9م والمسيحية فاليھودية الماضى وأصالة التاريخ بعبق
 التاريخ عبر لينقلك الخيال منك وسيتملك,  قليلة كيلوميترات مساحتھا منطقة

 ب9د على الصليبية الحملة إبان شاور الوزير خاف عندما,  سنة ألف من *كثر

,  لھا الصليبين إحت9ل من خوفا الفسطاط مدينة فى النار بإشعال مرفأ المسلمين

..  المسجد إعمار بإعادة أمر,  دولته إلى مصر ا*يوبى الدين ص9ح ضم وعندما

 ثم قصيرة جولة بعد..  والدھور العصور مر على صامدا التاريخ على شھادة إنه
 وA,  ا�ثار وتنمحى التاريخ فيندثر مارجرجس مترو محطة أعلى الكوبرى تعبر

 أن يعنى A ذلك ولكن..  بالعشوائية أجزائھا بعض تتسم شعبية منطقة سوى ترى

,  تماما النقيض على بل..  المترو شرق لصيقتھا مثل تاريخ لھا ليس المنطقة تلك

 لمدينة معبرا كانت منذ المي9د قبل سنة ألفى إلى يرجع المنطقة تلك فتاريخ
(  يسمونھا وكانوا المصريين قدماء حضارة أيام ديمةالق مصر عاصمة ممفيس

 إيزيس أسطورة إبتدأت المنطقة تلك وفى,  المعركة مكان وتعنى)  عحا خرى

 إغراق)  ست(  الشرير دبر يوم والشر الخير صراع أسطورة..  وأوزوريس

 التاريخ ھنا مات لكن..  المنطقة تلك عند التابوت بداخل النيل فى أوزوريس

 زينب السيدة حى الشمال من يحدھا منطقة مجرد سوى يبقى ولم �ثارا ودفنت

 الجيزة حى وبين بينھا النيل نھر ويفصل الس9م ودار البساتين حى الجنوب ومن
 أشھرھا مناطق عدة إلى القديمة مصر منطقة وتنقسم..  الغرب من والدقى

 وأثر يجالخل وفم القرود وعشش مبروك الشيخ وخارطة والفرنساوى الفسطاط
 المنطقة وتحوى..  القديمة مصر كورنيش إلى با<ضافة,  الغجر وحوش النبى

 ومتحف القبطى والمتحف الفسطاط حديقة منھا السياحية المزارات من العديد على

 ا�ثار إلى با<ضافة المنسترلى قصر ومتحف الجيولوجى والمتحف كلثوم أم
  .  العاص بن عمر وجامع دىاليھو والمعبد المعلقة الكنيسة مثل الباقية



  

 من مجموعة عن عبارة لوA عطفة تكمن النيل كورنيش من مقربة وعلى
 لكنك,  ا<نھيار وشك على وكأنھا المتھالكة العتيقة والبيوت الضيقة الشوارع

,  جديد من بناؤه وإعادة بھدمه م9كه قام حيث حديثا بناؤه تم ما منھا أن سترى

  .....  الستينات أوائل فى ولنبدؤھا,  تناحكاي تبدأ لوA عطفة وفى

 ا*ھرام بجريدة صحفيا تعينه تم حين نعمان صالح وجه فى الدنيا ضحكت حينما
 عمه بابنة تزوج حين القدر له وإبتسم..  مصر فى الصحفية المؤسسات كبرى

,  لوA عطفة فى مولده مكان عن شوارع ث9ثة تبعد النيل على شقة واشترى ھناء

 جميل منظر فى النيل ماء برطوبة المفعم الصباح نسيم وھناء صالح يستنشق
 يراوده صالح وكان..  مھا ابنتھما بقدوم السعادة وتكتمل,  صباح كل وخ9ب

 له تضمر أنھا ف9بد,  والھناء السعادة ھذه منحته إذ الدنيا بأن مبھم غريب شعور
 فى بتضخم زوجته تأصيب حيث,  صالح يتوجسه كان ما حدث وبالفعل,  ما شيئا

 ال9تى الحوامل تلك ضمن القدر إنتقاھا فقد,  لطفلتھما وAدتھا بعد القلب عضلة

 وقطعا الوقت مع تتعافى أن فى ا*مل وكان..  الوAدة عقب لديھن القلب يتضخم

A بقدر آخر طفل من بحرمانه يعبأ صالح يكن لم..  مجددا وتلد تحمل أن لھا يمكن 

 الفراش من الحراك على تقدر A صارت التى زوجته حالة ببسب مھموما كان ما
 الطعام رائحة حتى تطيق وA التنفس وضيق الحاد السعال من نوبات وتنتابھا, 

 أن على يقدر صالح يكن لم..  بإستمرار محتقنا متورم وجسدھا الدوام على وتتقيأ

 ذھب بعدما كنل..  يوم بعد يوما أمامه تزبل زوجته رأى كلما دموعه جماح يكبح

 ا*قدار شاءت وبالفعل السنوات ومرت..  الوضع على ا<عتياد بدأ الصدمة أثر

 ا*ولى روايته كتابة من ا<نتھاء من صالح وتمكن,  الع9ج مع زوجته تتعافى أن

 السبعينات بدايات فى ذلك كان,  ا*خيرة ستكون أنھا يعرف صالح يكن ولم, 

 العالم على ا<نفتاح من حالة الوقت ذلك فى المصرى المجتمع إجتاحت حيث
 طبقات بين وأمريكى أوروبى ھو ما كل وانتشر,  الغربى العالم وبا*خص

 فى ا*رقى الطبقات فى واضحا جليا ذلك نرى وقطعا,  المصرى المجتمع

 وحركات,  الشباب عقول إحتلت الروك وموسيقى الرقص حف9ت..  المجتمع

 النساء نجد أن العادى من وكان,  النساء عقول غمرت ةالفيمنيستي النسائية التحرر

 منتصف إلى تصل بالكاد التى القصيرة الم9بس ترتدين ا*عمار مختلف فى
 والشباب الرجال أما..  الصدر على واسعة فتحات من النھود وتظھر..  الفخذين

 بيرةالك الياقات ذات ا*لوان زاھية المزركشة الحريرية القمصان يرتدون فكانوا

 تتسع ثم بالفخذين ملتصقة تضيق التى الشارليستون والبنطلونات المنفرجة
 A مكانة الجنس وإحتل..  القدم عرقوب عند ا<تساع فى غاية تصير حتى تدريجيا

 الجنس صار حيث,  السينما رأسھا وعلى المصرى المجتمع فنون فى بھا بأس

,  السبعينات عقد خ9ل وزادت السيتينات نھاية أف9م فى وأساسية رئيسية مادة

 وا<يحائات وا*حضان القب9ت من الساخنة المشاھد نرى أن العادى من وأصبح
 الفترة تلك فى ممثل أو ممثلة أية تقريبا تبتعد ولم..  الحقبة تلك أف9م تغزو الجنسية

 تدخل البورنو أف9م شرائط وبدأت..  المشاھد تلك فى ظھور له يكون أن عن



 الكثيفة الشعور حيث)  الھيبز(  جماعات من وقتھا ا*ف9م تلك صناع وكان مصر

 تلك أحد فى إمرأة تظھر أن النادر من كان وكذلك تصفيف ب9 المھملة الملتفة
 شعر وحتى,  فخذيھا بين ما ويخفى عانتھا الكثيف الشعر يغطى أن دون ا*ف9م

 جھاز بدأ وبالتبعية..  رنوالبو أف9م صناعة فى الفترة لتلك مميزة ع9مة ا<بطين

  .  ثراءا ا*قل ا*سر بيوت ثم الثرية ا*سر بيوت فى يظھر الفيديو

  

 السياسى النظام بالقطع كان..  الغرب على ا<نفتاح ذلك اسباب أھم أحد لعل

 سادت حيث الناصر عبد الرئيس حكم أيام الشيوعية ا<شتراكية على القائم الحاكم
 أنور الرئيس ذلك يعجب ولم,  المجتمع طبقات بين الدينى التحرر من حالة

 الجماعات يد فأطلق  الحكم توليه بعد التوازن من نوع إحداث أراد الذى السادات
 مؤسسھا بفعل يعلو صوتھا بدأ الذى المسلمين ا<خوان رأسھا وعلى,  ا<س9مية

  .  قطب سيد بعده ومن البنا حسن

  

 ا*ھرام جريدة فى اليومى عموده 9لخ من قلمه مسلطا نعمان صالح كان ھنا
 رافضا وكان,  المجتمع طبقات بين مجددا ينتشر بدأ الذى الدينى الظھور لمقاومة

 الھجوم مدى نتخيل أن يمكننا وھنا,  الناس حياة فى والدعاه الفقھاء يتحكم *ن

 ونالت..  ا<س9مية التيارات وذوى المحافظين من له تعرض الذى الضارى

 إعتماد وعدم للعلمانية تدعو *نھا فقط ليس واسعة إنتقادات صدورھا عدب روايته
 وصفھا جنسية بمشاھد حظت *نھا أيضا ولكن,  الناس لحياة كمرجعية الدين

 على الھجوم ذلك من كثيرا يتعجب صالح كان..  والوقاحة با<بتذال المعارضون

 الحقبة تلك أف9م بھا تعج التى المشاھد تلك يتعدى يكن لم فيھا جاء فما,  روايته

Aفى الروائى ا*دب أن صالح أدرك..  روايته نالته الذى مثل قاسيا ھجوما تنال و 

 تخطاھا ومن,  تخطيھا له يجوز وA محددة موضوعات تجاه موجھا الفترة تلك

 ھى تلك كانت وھكذا..  الفراش أديب عليه أطلقوا,  القدوس عبد إحسان مثل قلي9

  .  السياسية بمقاAته بعدھا وإكتفى وا*خيرة ا*ولى ماننع صالح رواية

  

 يؤدى قلبھا وعاد تماما ھناء أمھا وشفيت,  عشرة الخامسة مھا بلغت حينما

 وزوجھا ھناء بين الجدال من حالة بدأت,  الخطر يتھدده لكن يرام ما على وظيفته

 أخ ب9 وحيدة آخر بعد عام أمامھا تكبر مھا إبنتھا ترى ھناء كانت فكلما..  صالح

Aإنجاب فى عارمة برغبة وتشعر والندم بالتقصير إحساس ينتابھا كان,  أخت و 

 A *نه بشدة ذلك صالح يرفض..  وحدتھا من بدA لمھا وعونا سندا ليكون أخ
 قد,  الحمل بسبب أخرى مرة قلبھا تضخم تكرر فإذا,  زوجته بحياة المجازفة يريد

 من الكثير وإستشارة الجدال من وحالة وجذب شد بعدو,  الثمن ھى حياتھا تكون

 ا*ول اليوم منذ طبية متابعة تحت وحملت زوجته لرغبة صالح أذعن,  ا*طباء

  . للحمل

  



 عشر خمسة والبالغ وأمانى مھا بين العمر فى الكبير الزمنى الفارق لنا يفسر ھذا
 كانت فقد نالحز ببعض شعرت بنتا وضعت بأنھا ھناء علمت أن فور..  عاما

 بخروج سوى عابئا يكن لم صالح لكن,  وإسعاده صالح لتعويض ذكرا تتمناھا

 ا<نجاب وعدم وأمانى بمھا ا<كتفاء على سويا وعزما,  حملھا من سالمة زوجته

  .  أخرى مرة

  

 كان العمر فى الكبير الزمنى فالفارق,  مھا وحدة تتبدد لكى أمانى وجود يشفع لم

 تحبو أمانى بينما ا*عين أمام تنضج يانعة ثمرة الثانوية ادراستھ فى مھا يجعل
  . باكية وتصرخ تسقط أن تلبث ف9 خطوات بضع والسير الوقوف محاولة

  

 حيث الصبر بفارغ الجمعة يوم تنتظر..  الحدود *بعد بأبيھا متعلقة مھا شبت

 شارع ىف منزلھم عن كثيرا تبعد A التى الفسطاط حديقة فى للتنزه ا*سرة تخرج
 أمام الخميس سھرة قضاء بعد  أوالمسرح السينما الى الذھاب أو..  سالم ص9ح

 النزھة فى ا*سرة كانت حين مرة وذات..  مسرحية أو فيلم لمشاھدة الفيديو

 الذى الشاب ذلك سامى إلى النظر تسترق مھا كانت..  الفسطاط بحديقة ا*سبوعية

 فى أبيھا أم جدتھا لشقة المجاورة الشقة فى أسرته مع ويسكن,  العمر فى يماثلھا

 بصحبة صاعدة وھى السلم على تصادفه كانت ما كثيرا..  لوA بعطفة القديم البيت

 وھى مرة ذات جدتھا صياح ھو اسمه تحفظ جعلھا ما ولكن,  جدتھا لزيارة أبويھا

   سامى رأت حين منادية وتصيح لھم الباب تفتح
   ؟ نازل إنت..   سامى..  سامى  - 

 ھادئ بصوت ويقول جوارھم إلى ليقف درجات بضعة صاعدا سامى عاد

   الدراسة من الثانوية المرحلة فى شاب سن من أكبر تبدو وم9مح
   ؟ أمى يا حاجة محتاجة  - 

 الم9مح ذو وجھه إلى ترنو مھا جعل,  عبارته به سامى نطق الذى الجم ا*دب

 عمره مثل فى ممن تراھم من م9مح عن تختلف والتى,  الرجولية الھادئة

   له تدعو جدتھا وسمعت,  وعمرھا
 الضغط دوا ھاتلى..  مقاصدك وينجح ابنى يا سامى يا بخاطرك يجبر ربنا  - 

   عندى من خلص عشان بتجيبھولى اللى
   معايا ھاجيبھولك ساعة بعد أرجع لما..  أمى يا حاضر  - 

   قائ9 صالح ناحية توجه ثم قالھا
   صالح أستاذ يا أھ9  - 

   ؟ مذاكرتك فى إيه عامل..  درش يا إزيك  - 
 فع9 ينفعش ما..  مقاAتك على صالح أستاذ يا أحيك عايز أنا..  P الحمد  - 

   الوسطى للعصور تانى ھنرجع وإA الناس لحياة مرجعية يكون الدين إن
 مدفوعا نفسه ووجد,  سنه صغر رغم سامى ثقافة من إندھاشه صالح يخفى لم

 مستقبل على حرصا مقاAته خ9ل من عنه يدافع الذى المبدأ نع قصير لحديث
   قائ9 ك9مه واختتم,  سامى مثل الواعد شبابھا أجل من مصر



 وفاھم وواعى كده سنك فى شاب فى <ن,  مبسوط إيه أد أنا درش يا تعرفش ما - 

   زيك يكونوا كلھم شبابنا وياريت
   يوفقك ربنا..  صالح أستاذ يا شكرا - 

 مھا شعرت بينما,  يغادر نازA ينصرف قبلما ودودة رقيقة بابتسامة سامى قالھا

 عند دخولھم بمجرد أباھا تسأل ذلك وجعلھا سنھا مثل فى شابا أبيھا <متداح بغيرة

   جدتھا
 كلمتين أقول يعنى Aزم وA..  ؟ واعدة شابة مش أنا ھو..  بابا سى يا إيه  - 

   دا والك9م ومرجعية الدين عن
   وقال عاليا الحص ضحك

   كمان وزمانه سنه وسابق مھذب شاب دا سامى  - 

   وغيرة بغيظ مھا ردت
   مقاAتك عن كلمتين قال عشان دا كل..  س9م يا  - 

 A أنه وكيف,  سامى على والثناء المديح تكيل الكلمات تفرغ وكأنھا الجدة تدخلت
 دواء لھا ضرويح,  يوميا عليھا ا<طمئنان على ويحرص,  بأمى سوى يناديھا

 عن الحديث نھاية فى مھا لتخلص,  مطلب فى قصدته إذا أبدا يتبرم وA,  الضغط

 رأته حين إليه النظر تسترق ذلك وجعلھا,  ا<عجاب يغلفه مبھم شعور إلى سامى

,  الفسطاط حديقة بداخل منھم بالقرب خشبية دكة على يفكر شاردا وحيدا جالسا

 شارد ھو ولماذا,  أسرة وب9 صاحب ب9 وحيدا الحديقة إلى يأتى لماذا وتعجبت

 إستراق عاودت وحين,  عنه بوجھھا فابتعدت إليھا ينظر رأته..  ؟ النحو ھذا على

   قائ9 بالتحية تلقاه الذى أبوھا نحو متجھا متئدة بخطا يقترب رأته,  النظر

   ھنا بتتفسح إنت..  درش يا أھ9  - 

   ھنا جو أغير باجى..  آه  - 

   معانا تتغدا تيجى ما طب  - 

   ھاذاكر ھاروح..  صالح أستاذ يا شكرا  - 

 -  Aيوفقك وربنا حيلك شد يا   

 كما بعمو وليس,  صالح بأستاذ دوما أباھا يخاطب الشاب ذلك أن على مھا انتبھت

   سامى يبتعد وقبلما..   سنه مثل فى ممن يفعل

 فاقد ا*رض لىع صالح سقط,  حجرھا على الجالسة *مانى ا*م مداعبة وأثناء

 يھدأ ولم,  ا*م صرخات وسط ھيستيرى بكاء نوبة فى مھا دخلت..  الوعى

 ليتجھوا صالح وأفاق,  سامى يتصدرھم المحيطين بعض تجمع أن بعد إA الوضع

 ساعات عدة بعد المستشفى صالح وغادر سكر غيبوبة أنھا ليتضح المستشفى الى
  ..   تماما ابنه وكأنه جواره إلى ظل الذى سامى شاكرا

  

 من طويلة قائمة من ممنوعا بات كما لصالح دائما صديقا ا*نسولين أصبح
,  شديد بأس ذو يكن لم ذلك لعل..  دمه فى الجلوكوز مستوى على حفاظا ا*طعمة

Aدفعه مما المستقبل تجاه غامض مبھم إحساس يراوده كان ما كثيرا صالح أن إ 
 واحدة:  شقتين ليشترى أبيه عن ورثه ما جانب إلى البنك فى مدخراته سحب إلى



 وشعر..  منھما لكل البنك فى مبلغا جانب إلى,  أمانى باسم والثانية مھا باسم

  .  وا<طمئنان الراحة ببعض بعدھا

  

 ابنتيھا مع *سرتھا زيارة فى ھناء كانت,  م 1981 عام سبتمبر أيام من يوم ذات

 إندماجه شدة ومن,  إباحيا لفيلما ھدتهمشا وأثناء,  الشقة فى وحده صالح وكان.. 

 أصوات بسبب خلفه من الشقة باب إنفتاح صوت إلى ينتبه لم الفيلم مشاھد مع
 محاولة تھرع خلفه بزوجته أحس حين صالح فزع..  الفيلم من المنبعثة التأوھات

   قائلة بسرعة وأطفأته,  مھا عيني عن التليفزيون شاشة بجسدھا تحجب أن

   الحمام ع وأسبقينى أختك خدى ھام يا يال9 - 

   يقول وھو زوجته إلى النظر يتحاشى محتقنا صالح وجه كان
   ؟ يعنى بدرى جيتوا..  الس9مة ع R حمد - 
   لوحدك نسيبك عاوزين ماكناش - 

  

 بحياة ينعم ناضجا مثقفا رج9 يدفع الذى ما..  ھامة نقطة توضيح إلى نحتاج ھنا

 ا<جابة تكمن..  ؟ ساذجا مصطنعا إباحيا فيلما شاھدي أن صالح مثل دافئة أسرية

 ومارس..  الثمانينات وأوائل السبعينات فترة خ9ل نادرة كانت ا*ف9م ھذه أن فى

 شقق أحد فى الثانوية المرحلة فى دراسته أثناء الزواج قبل مرتين الجنس صالح
 حديث اقهس وبالصدفة,  1961 عام مصر فى البغاء منع قبل المرخصة الدعارة

 على صالح حصل أكثر A الفضول وبدافع,  الثقافية ا*ف9م عن أصدقائه أحد مع

 *ول ليرى مشاھدته وبدأ الشقة فى وحيدا وجوده فرصة وانتھز,  فيديو شريط

 كيف فھم ومحاولة الدھشة منه تملكت,  كھذه جنسية ممارسات حياته فى مرة

  . ؟ ذلك يفعلون
  

 خلف اللقطة تتوارى أن قبل ملتحمين عاريين سدينلج لقطة مھا أعين التقطت
 لكنھا,  يتألمون أشخاص عن تنم محمومة تأوھات أذناھا وألتقطت,  أمھا جسد

 ذاكرتھا وقامت,  ذلك كنه تدرى لم أنھا إA عشر السادس عامھا بلوغھا رغم

  .  عادى غير حدث بأنه تشعر كانت..  مفھوم الغير   المبھم الحدث ذلك بتخزين

  

 صالح إكتشف حين شھرين فمنذ,  مختلف نحو على ا*مر فھمت فقد ھناء أما

 تناغشه مرة ذات به وإلتحمت,  الفراش فى عنھا بمنأى بات..  بالسكر إصابته

..  كفھا فى ھكذا طريا عليه تعتد لم..  قضيبه وتدليك إثارته ھى وتولت,  وتناغيه

 فى ھناء نجحت..  شفراتھا نبي قضيبه رأس تدلك واعتلته بالقب9ت صالح غمرت

 صالح واھتاج,  الخوالى ا*يام كما ليس كان وإن ينتصب صالح قضيب جعل

 التى المنھمرة إفرازاتھا وسط زوجته شفرات بين قضيبه إحتكاك صوت لسماعه
 ووطأھا ظھرھا على ھناء صارت ولما..  شھرين منذ حرمانھا وجوع شبقھا تعلن

 مرض الى ذلك تعزى ھناء كانت..  سريعا ىإرتخ,   فيھا قضيبه وولج صالح

   زوجھا رأس على تمسح وھى وقالت وا*نسولين السكر



   سكر لك نحلل عايزين..  بتاعك ا*كل منظم مش دول اليومين إنت - 

  

 من له تكثر..  زوجھا وجبات تنظيم فى ذلك تلت التى ا*يام فى ھناء إھتمت

,  فترة منذ شاردا زوجھا لھا بدا .. والسكريات النشويات عن وتنھيه الخضروات

 وجھه إلى تنظر وھى مرة ذات تسأله جعلھا البنتين مستقبل تأمين على فحرصه

   مشفقة بنظرات
 ومنظم ا*نسولين بتاخد أنت ما..  يعنى وإيه..  ؟ السكر يجيله واحد أول أنت ھو - 

   البنات مستقبل على ليه كده خايف..  ا*كل

   ينةحز بنظرات باسما صالح رد
   عليھم أطمن عايز..  بعدى من البنات ع خايف..  ھناء يا عارف مش - 

   قائله إحتضنته ثم وجھه فى ھناء حدقت
   كمان جد وتبقى متجوزين وھما بيھم ھتفرح R شاء إن..  كده تقولش ما - 

  .  زوجته كتف على رأسه واستكانت صالح ضحك

  

 على حرص مجرد,  إباحيا فيلمال زوجھا مشاھدة تفسر ھناء جعل ما ھو ذلك كان

 إطمأنت بعدما ھناء بادرت..  فخذيھا بين يكون حين يعجز A حتى نفسه إثارة

 وھو له زوجته لمرأى محرجا كان الذى لزوجھا العشاء تجھيز فى البنتين على
 ھناء أحضرت,  للطعام تناوله وأثناء..  ا*مر تناسى وحاول الفيلم يشاھد

   يقول زوجھا وسمعت  النوم غرفة إلى ديوالفي وجھاز التليفزيون
   ؟ إيه على تتفرجى عايزة..  ؟ ناموا مش البنات - 
  !!  إيه على بتتفرج كنت إنت أشوف عايزة - 

   متلعثما وقال صالح ا*خيرة الجملة داھمت
 بس بيعملھا الغرب اللى الحاجات باشوف كنت صاحبى واحد بتاع شريط دا - 

  .... لقيت

 والتى,  للفيلم زوجته تشغيل بمجرد انبعثت التى التأوھات إثر ىعل كلماته توقفت

 كانت لكنھا الثقافية ا*ف9م عن تسمع كانت..  رأت ما سترى أنھا تعرف تكن لم

 فى شاھدته الذى)  الم9طيلى حمام(  فيلم من قلي9 جرأة أكثر أف9م أنھا تعتقد

 بالفيديو شاھدته الذى)  اءالسود ا*قمار سيدة(  فيلم أو زوجھا بصحبة السينما

 يناسب A ما مھا ابنتھا ترى A حتى قليلة دقائق بعد وإستبداله <يقافه واضطرت
 من مندھشة وكانت..  بعد فيما زوجھا مع مشاھدته على حرصت أنھا إA,  سنھا

 تتصور كانت لذا..  عانتھا وشعر إمرأة ثدى إظھار فى الفيلم مشاھد بعض جرأة

 أكثر شبيھة أف9ما إA ھى ما الثقافية ا*ف9م الشباب عليھا يطلق ىالت ا*ف9م أن
 ملتف كثيف بشعر رج9 ترى وھى شديدة صدمتھا كانت وبالطبع..  وتعرى جرآة

,  خشن كثيف عانته وشعر زوجھا قضيب طول ضعف طوي9 قضيبا يملك مجعد

 من غابة وسط فخذيھا بين ما إختفى وقد متناسق مثير بجسد إمرأة تحته ومن
 تريد خج9 محمر ووجھا والفيديو التليفزيون فيشة ھناء نزعت..  الكثيف الشعر

 بين بالبلل شعورا أن إA..  الفحش ذلك بمشاھدة فعلته على زوجھا توبخ أن



 الذى زوجھا وجه فى محدقة تلھث جعلھا جسدھا فى سرت ودغدغة,  فخذيھا

 نوم قميص ترتدى  ا*بانوسى بالدوA ناحية ھناء إتجھت..  إليھا النظر يتجنب

 ترغب ھناء تكن لم..  صالح يحبه الذى العطر من بعضا وترش شفاف مثير أسود

 إنقطاع بعد بممارسة التمتع فى ترغب مما أكثر زوجھا إسعاد فى سوى الليلة ھذه
 تمسك يدھا ومدت..  السرير على لصالح م9صقة ترقد أن فى ذلك دفعھا لذا, 

 فھمست,  كفھا فى ينتصب بدأ قد بأنه لتفاجأ البيجامة فوق من  زوجھا بقضيب

   رغبتھا يعلن ووجھھا ضاحكة
   شوفته اللى الفيلم من ودا!! .. ؟ أھو السكر من مش طلع الموضوع يعنى - 

 المتأججة الشھوة عليھا طغت طويلة قبلة فى زوجته فم يلتقم أن قبل صالح ضحك

 بعدما صفنه وكيس قضيبه داعبي الذى زوجته كف بفعل لديه تضاعفت التى
 فمد,  تعطيه مما بعضا زوجته يعطى أن صالح أراد..  لSسفل بنطلونه أزاحت

 وتأوھت جسدھا إنتفض,  ھناء بظر أصابعه Aمست ولما كيلوتھا عنھا لينزع يده

   يقول صالح تسمع وھى
   ؟ كله ده إيه - 
   كده كتير ينزل كسى مرة أول عارفة مش - 

 تكون حين أنك يبدو ما فعلى,  به نطقت لما ھناء وانتبھت,  عاليا صالح ضحك

 عن بعيدا نطقه عن يعف بما لسانك يتفوه طاغية وشھوة عارمة إثارة وطأة تحت
   ليقول صالح إثارة من ا*خيرة ھناء جملة زادت..  الجنس

   قادر مش زبى خ9ص - 

   تعالى طب - 

 لم..  م9بس من جسديھما على ما نزعا..  ليعتليھا زوجھا تجذب وھى ھناء قالتھا
   صائحة كتفه على ھناء لتخبط سريعا وقذف طوي9 صالح يحتمل

   ؟ لحقت أنا ھو ؟ دا إيه - 
   يلھث وھو ضاحكا صالح رد
   نفسى أمسك اقدرتش ما - 

   لحقتش ما أنا..  تانى عاوزه..  دعوى ليش ما - 

   حاضر - 

 إلى السرير على الملقاة هبيجامت بطرف مني من بقضيبه علق ما يمسح وھو قالھا
 صالح تمدد بينما,  تغتسل الحمام إلى واتجھت ھناء نھضت حين فى..  جواره

 إھتم..  الشبقة القب9ت وبدأت,  الحمام من ھناء عادت حتى مسترخيا منتشيا

 إعتصار فى الخافتة تأوھاتھا بفعل مھتاجا تفنن حيث جيدا زوجته بإعداد صالح
 لما كتتويج ا<ي9ج لحظة جائت لذا..  بقوة وتدليكھا شفراتھا ومداعبة نھديھا

 ھى عاما عشر سبعة طوال بمثلھا تحظى لم التى الليلة تلك فى ھناء إليه وصلت
 بفعل زوجھا قضيب رأس إنزلقت أن فما..  ندر ما سوى صالح من زواجھا عمر

 وھى اتغمرھ النشوة كانت حتى..  ا<نسياب عن تتوقف لم التى اللزجة إفرازاتھا

 أذن فى تھمس وھى المتعة سماء إلى وصعدت صالح ظھر على بكفيھا تمسح

  زوجھا



   قوم..  إستنى - 

   بتمحن تقول أربع على تسجد ليجدھا عنھا ونھض صالح نفذ
   كده عاوزه - 

   يقول وھو,  الخلف من زوجته مھبل فى بقضيبه صالح دفع

  ؟ كده ليه ربربت طيزك - 
   

 زوجھا قضيب تعتصر وھى راقصة حركة فى ؤخرتھام بھز واكتفت ھناء ترد لم
 لذيذة رعدة وتتملك ليقذف المتعة ھذه كل صالح يحتمل لم..  مھبلھا بعض9ت

 حتى أمامه الساجدة زوجته وسط على بيديه قابضا وصالح الجسدين من ممتعة
 م9ءة تتسخ A حتى كسھا من يسيل ما تلتقط كفھا ھناء ومدت,  الجسدان إرتخى

 الممزوج شھدھا بطرفھا لتمسح صالح بيجامة سوى جوارھا تجد ولم,  السرير

   بالسعادة مفعم بصوت ھناء وھمست متعانقان استلقيا ثم,  زوجھا بمني

   ؟ إنبسطت - 
   جدا - 

   ؟ ده عملناه إحنا اللى إيه بس..  كمان وأنا - 
   كلماتھا ھى وتابعت,  خافتة بضحكات واكتفى صالح يجبھا لم

ر كوش كده أيوه -  Tكده الھم شايل وتفضل المستقبل فى ماتفكرش بالك روق..  نو   

  

 حين فى الناعم شعرھا بأصابعه يداعب صدره على زوجته رأس صالح إحتضن

 قلبيھما يغمر  العاريان جسديھما وملمس صدره شعر تتحسس يدھا ھى مدت
 ةبلحظ يسعد وA يفرح A الذى النوع ذلك من صالح لكن..  والحنان بالدفء
 ◌ٍ  شئ من بتوجس بعدھا يشعر,  سعادة لحظة الدنيا منحته فكلما..  سعيدة ممتعة

   الحنان ملؤه بصوت تھمس وھى شفتيه على حانية قبلة زوجته طبعت..  مجھول

   حبيبى يا لينا يخليك ربنا - 

 أيقظت الباب على عنيفة طرقات إثر على فزعا شھقت حتى تنطقھا ھناء كادت ما
   ھناء وصاحت,  البنتين

   ؟ إيه فى..  ده إيه - 
 بعدما زوجته به لتلحق,  الباب ليفتح ويتجه,  بسرعة بيجامته يرتدى صالح ھرع

 قوية بنية ذوى أشداء رجال ليجدا..  أسود حريرى بروب جسدھا غطت

   عميق بصوت يقول كثيف بشارب أربعينى رجل يتصدرھم
   صالح أستاذ يا معانا إتفضل - 

   فين على - 

   بعدين ھاتعرف - 

   ؟ مين انتو - 
 الجمھورية رئيس أصدرھا قرارات فى..  الدولة أمن من قاسم ج9ل المقدم أنا - 

   سمحت لو معانا اتفضل..  كده من أكتر معلومات ماعنديش..  بنفذ واحنا

  .. و حاجة فاھم مش أنا - 



   مخيفة بدت بنبرة المقدم قاطعه
   معانا تتفضل أستاذ يا أرجوك - 

   متلعثما وقال صالح فأذعن,  وعيد كلمات ب9 تھديدا ملتح نبرته كانت

   ھدومى أبدل طيب - 

   المقدم سيادة صاح
   ھناك عاوزه إنت اللى يجيبولك ھما..  وقت ماعندناش - 

 صالح بزراعي يمسكان إثنان فإندفع..  خلفه من للرجال بأصبعه يشير وھو قالھا

       المتسائلة زوجته صيحات وسط يجذبانه
   - ؟ فين على واخدينوا واإنت   
 تحت العارى جسدھا تذكرت أنھا لوA ورائھم تجرى كادت..  يفيد ما تتلقى لم

..  مھدھا فى الرضيعة أمانى وصراخ مھا ابنتھا مع تبكى فعادت,  ا*سود الروب

  . به تستنجد بأخيھا ھناء إتصلت
  

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

  

 السادات أنور محمد الرئيس بھا فاجأ واسعة إعتقاAت لةحم ضمن حدث ما كان
 1536 عددھم بلغ دين ورجال وكتاب سياسيين من قائمة إعتقاله بقرار الجميع

 بقرارات القرارات تلك وسميت المعارضة السياسية ا<تجاھات ممثلى من شخص
 1981 عام سبتمبر 3 يوم فجر ا<عتقاAت حملة بدأت وقد,  السوداء سبتمبر

 الدينية الجماعات وأعضاء والطلبة الشباب من شخص آAف 3 لتشمل وامتدت

 إسرائيل تتخذ أن يريد A بأنه  الحملة تلك السادات وبرر,  ومسيحيين مسلمين من

 ذريعة 1978 عام توقيعھا تم التى ديفيد كامب <تفاقية المصرية المعارضة

 ينوى كان أنه السادات وزعم..  سيناء من با<نسحاب تعھداتھا من للتنصل

  .  با<نسحاب وعدھا إسرائيل تنفيذ عقب المعتقلين عن ا<فراج

  

 عن إنقطعت التى مھا وابنتھا ھناء على مر الذى ا*سبوع ذلك أسود أسبوعا كان
 تمكنوا..  الدولة أمن أروقة خ9ل مضنى وسعى جھيد ◌ٍ  جھد وبعد,  الدراسة

 ليمان فى وزيارته إليه بالوصول ينالصحفي زم9ئه من صالح أصدقاء بمساعدة
  . طرة

  

 وشحب كمومياء فصار جسده نحف وقد زوجھا ترى وھى نفسھا ھناء تتمالك لم
 أبيھا حضن تترك أن تريد مھا تكن لم..  إليه ذاھب أو الموت من كعائد فبدا وجھه

..  يقبلھا الرضيعة أمانى محتضنا بينھم ويجلس أمامھم يتماسك أن يحاول وھو

   وقالت دموعھا ا*م كفكفت
 ھايفرجوا المعتقلين الصحفيين كل إن بيقولوا واصحابك..  وھدوم أكل جبتلك أنا - 

   بس صالح يا السياسة ومال مالنا كان..  قريب عنھم



 ويقول يبتسم ووجدته بالعتاب تسمح A زوجھا فحالة,  بالندم وشعرت قالتھا

   خافت بصوت
    ؟ وبعدين طب..  كده قلنا كلنا لو - 

   وقالت البكاء رغبة كبت محاولة ريقھا ھناء ازدردت
   أنسولين كمية لك جبت أنا - 

   الع9ج وباخد معايا متابع ھنا السجن دكتور - 

  

   الزيارة وانتھت سريعا الوقت مر
  

 وأمضى,  وابنتيه زوجته زيارة بعد وكمدا حزنا أكثر زنزانته إلى صالح عاد

:  نفسه ويسأل,  بنتيه    مستقبل على الخوف يغمره..  شاردا وحيدا النھار باقى

 أبنائه من ليحرموه إرتكبھا التى الجريرة وما..  ؟ ا�ن عنھما بعيد ھو لماذا

 فعل وماذا,  مقاAته فى يكتبه كان ك9م مجرد  الشنعاء فعلته كانت وقد ؟ وزوجته

 بداخل لنفسيةا نعمان صالح لحالة كان..  شيئا يؤخر ولم يقدم لم الذى ؟ الك9م ھذا

 مستوى يقفز أن وعادى السكر لع9ج إستجابته عدم فى ا*ثر أبلغ المعتقل
 يرى نورانى عالم:  آخر عالم إلى يذھب عقله جعلت لمرحلة دمه فى الجلوكوز

 كلما,  وأمانى مھا مع يلھو وھو الزمن توقف وقد وابنتيه زوجته بصحبة فيه نفسه

,  نقية ببراءة تضحك وھى بيديه يلتقطھا ثم *على ويقذفھا يناغيھا أمانى إحتضن

   ضاحكا لھا فيقول مھا وجه على الغيرة ع9مات ويرى
    كده قدھا كنتى لما إتھشكتى ياما إنتى! .. ؟ ليه غيرانة -   

    الباسم الطفولى بوجھھا مھا ترد
    كده ت9عبنى تفضل عشان..  طول على صغيرة فضلت كنت ريتنى يا -   

     فيھا فيصيح بعيد من قادمة تهزوج صالح يلمح
   جاعت البنات ا*كل فين..  ھناء يا كده ليه إتأخرتى -   

 زائغة وعينيه حينا ويتجھم حينا يبتسم..  تتبدل نعمان صالح وجه م9مح كانت

   يناديه منه يقترب زم9ئه أحد جعل مما..    تائھة

    صالح..  صالح -   

   قائ9 زميله فينھزه صالح يرد لم
 يجيلك أناديه وA,  للدكتور نروح تعالى..  مصفر ووشك ودايخ تعبان شكلك -   

     الزنزانة ھنا

   مغمضة نصف وعينيه صالح نطق بالكاد
      بس أنام عايز..  كويس أنا -   

 مع يلھو نھض بل ينم لم لكنه,  فراشه إلى صالح أوى حين حل قد المساء كان

    يقول زوجته صوت على وانتبه طفلتيه
      زيھم بنتك كنت ريتنى يا..  وقتك كل واخدين سيدى يا بناتك بخت يا -   

 ويتحسس يحضرھا مسرعا فنھض,  البيجامة صالح تذكر اللحظة تلك فى

 زوجته مع ليلة آخر فى,  ممتزجة سوائلھما زوجته فيه مسحت الذى الموضع



 الجافة البقع تتحسس وأصابعه الليلة تلك تفاصيل يستعيد وھى كا*طفال وابتسم
  .   نالھا التى والسعادة المتعة بعد منه توجس ما يتذكر وھو

 A لكنه,  السعيدة الضحكات تنثر الزفاف بفستان مھا يرى وھو صدره إنقبض
 وحدھا تمشى قلي9 كبرت وقد أمانى فيھا يرى أخرى صورا..  عريسھا يرى

 ممسوحة وصارت بھتت الصور..  وغثيان ودوار صداع..  مساعدة بدون

   شاحب بصوت زوجته على نادى..  مشوشة

   ھناء..  ھناء -   

   قائ9 فرد الزنزانة بداخل له المجاور زميله سمعه
   ؟ صالح يا مين على بتنادى -   
 زوجته فيه تلبى زيزفونى عالم..  آخر عالم إلى ذاھبا كان..  صالح عليه يرد لم

 بمھا ا*خرى باليد مسكوت كتفھا على أمانى الرضيعة تحمل وتحضر ندائه
   بشئ بعدھا يدرى ولم,  يحميھم صدره إلى صالح ليضمھم

   

 أحدھم إليه إتجه ولما صالح عدا الزنزانة فى من جميع إستييقظ الصباح فى
   والصيحات الھمھمات تعالت..  يستيقظ لم <يقاظه

   - A إله Aإ R  ..إنا P راجعون إليه وإنا   

   آحدھم وقال
   تعبان كان وھو إمبارح زاروه أھله ما ساعة من -    

   آخر عقب 
   حد على وبينادى الليل طول بيخطرف اللى زى سامعه كنت -   
   راجعون إليه وإنا P إنا -   

 الوفاة شھادة إستخراج تم ساعة من أقل وبعد,  الفور على السجن طبيب حضر

 أدى الدموية الدورة فى حاد ھبوط(  نصه ما إحتوى الذى الطبيب بتقرير مرفقة

 الجثة إرسال وتم, )  الدم فى السكر بنسبة مفاجئ إرتفاع نتيجة القلب توقف إلى

  أسرته إلى
  

  

                       ******************* 
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 منه ينطلق مركزا تبات التى المنطقة تلك..  القديمة بمصر الغجر حوش منطقة

 وانتعشت السبعينات أوائل منذ إستيراده تنامى الذى الحشيش وموزعو تجار
,  الحشيش الناس يدخن أن كلھا مصر فى العادى من وأصبح..  وازدھر تجارته

Aيدخن أنه نفسه السادات الجمھورية رئيس عن يتردد كان إذا ذلك فى عجب و 
 فى المناطق من الكثير مثل المنطقة لكت وتتميز,  وا�خر الحين بين الحشيش

 تلك كانت فإذا,  والمسيحيين المسلمين بين السكانى التعداد بتقارب القديمة مصر

 أن الطبيعى من فإن,  القبطية وآثارھا بكنائسھا قديما القبطية مصر تمثل المنطقة

 أغلبية كاملة مناطق فنجد,  الكنائس كثرة بحكم فيھا ا<قامة إلى المسيحيون يزحف

 المسلمين أعداد فيھا تتساوى المناطق من والعديد,  المسيحيين من سكانھا

 وتختلف طبقاتھم تتنوع المصريين باقى شأن شأنھم والمسيحييون..  والمسيحيين

 الثقافات ذوى الفقيرة المدقعة الطبقات تلك فى الطائفية الفتن دوما وتنشأ,  ثقافتھم

 فى ومسيحى مسلم بين مشاجرة أية تتفاقم ماذال يفسر ذلك,  المتخلفة الموروثة

 المسيحى يرى فالمسلم,  الدين ھو طبعا والسبب..  ؟ تافھة *سباب الغجر حوش

 يرى والمسيحى,  الس9م تقرؤه أن يجب وA,  النار إلى وكفره الكريھة برائحته

 بن عمرو بقيادة إستيطانيا إحتA9 المسلمون يحتلھا أن قبل البلد صاحب أنه
 لفظة وھى اليونانية فى إيكيبتوس من مشتقة العربية فى قبط وكلمة..  العاص

 قبل العربية فى تحولت وبالتالى,  المصريون أى النيل وادى ساكنى على تطلق

 المسيحيين على إستخدامھا ينحسر أن قبل المصريون وتعنى أقباط إلى ا<س9م
 الطبقات كانت بالطبع لكن..  البلد أصحاب,  فقط المصريون أنفسھم بإعتبار

 الموروث تضاھى تكن لم,  البشرى للتمييز كمرجعية بالدين تعتد A التى المثقفة

  .  المجتمع طبقات باقى لدى الثقافى

  

 التعايش أن إA,  والمسلمين المسيحيين منازل ت9صق رغم الغجر حوش وفى

 الصبى ونشأ ولد المكان ھذا وفى,  القلوب تضمره عما يعبر A بينھم الظاھرى

 لمرحلة عربى وصل ولما,  الحشيش تجار أحد لدى أبوه يعمل الذى عطا عربى

 الذھاب عن انقطع بعدما والطرقات الشوارع فى وجھه على ھائما سار البلوغ

 نشل سوى لھم ھدف A سنه مثل فى صبيان مجموعة من واحدا وأصبح للمدرسة
 كبيرات البنات تتبع وكذلك,  ربينھا والفرار الفرصة لھم سنحت كلما الدكاكين

 ومع..  رادع وA وازع ب9 والتحرشات ا*لفاظ بأقذع وإمطارھن وصغيرات

 بأن المھترئة والھ9ھيل المتسخة الوجوه ذوى الصبيانية للصحبة إتضح الوقت
 خلف يسيرون كانوا يوم ذلك وبدأ,  بالجديد إتيانا وأكثرھم أجرأھم ھو عطا عربى

 مع ھابطة صاعدة فلقتيھا تتماوج ضخمة مؤخرة الخلف من ملتح سمينة إمرأة
,  ھابطة وفلقة صاعدة فلقة المرأة تسير..  الضحك على يبعث منظر فى خطواتھا

   وصاح المبادرة عربى وأخذ,  ويسخرون يضحكون يتبعونھا والصبية



   الخروف لية وA دا..  ؟ ده وليه إيه - 

   صارخة الفور على المرأة فاستدارت
   أھاليكم جاب اللى يلعن..  الك9ب وAد يا يالع يا - 

 المارة يتابع بينما,  العيال تجاه به وتقذف صغيرا حجرا تتناول تميل وھى قالتھا

 وھى المرأة يرقب وظل الحجر تفادى الذى عربى عدا الصبية ابتعد..  مستمتعون

 مسافة على خلفھا ويسيرون حوله يلتفون الصبية عاد ما وسرعان,  مجددا تسير

 وھنا,  المارة من خالية ضيقة حارة فى المرأة انحرفت حتى,  الشئ بعض بعيدة

 حتى مسرعا يجرى فھرع..  به سيقوم الذى الحدث بمتابعة للصحبة عربى أشار

 وسطھا على القبض من يتمكن أن دون بزراعيه يحيط وأنقض للمرأة وصل

 تماوج فى إمعانة نم منتصبا كان الذى قضيبه موضع وألصق  المتسع العريض
 حركات ث9ث فى المرأة مؤخرة على وسطه وحك,  مشيتھا أثناء المرأة مؤخرة

   Aھثا يقول وھو سريعة

   لبوة يا مرا يا طيزك ھانيك - 

 محتقن ووجھھا به تفتك صارخة تستدير المرأة كانت حتى يتمھا عربى يكد لم

   نافرة جبھتھا وعروق
  كھاموت أنا..  الوسخة ابن يا واد يا - 
 جماح وأطلق بسرعة نفسه تخليص من وشقاوة قوة من أوتى ما بكل عربى تمكن
 المرأة استمرت حين فى لحظات خ9ل وشلته عربى إختفى..  للھروب ساقيه

   وتھدد وتتوعد وحدھا تشتم ثوانى

   المتناكة ابن يا أجيبك ھاعرف أنا - 
 أدركت,  يھاإل ينظرون المدقعة عششھم من خرجوا قد الجميع وجدت حين لكنھا

  .  الطريق مواصلة سوى سبيل A أنه

  

..  مبكرا الزعامة بإحساس وأحس,  للشلة قائدا نفسه عطا عربى فرض ھكذا

 ساق حين,  فعله على أقرانه من أحد يقدر A ما يفعل حين والزھو الفخر يملؤه

 ساءالن على يدورون,  الخميس ظھيرة القلعة من بالقرب الكائنة المقابر إلى الشلة

 من يعطونھم ما ويجمعون,  البكاء ومتصنعات باكيات بين من بالسواد المتشحات

 رونق له يوما الخميس يوم فأصبح,  وموز وبرتقال وشوريك قرص من الرحمة

 ا<ستعراض بدافع يشاء ما سلب فى عربى تفنن كذلك..  وشلته عربى عند خاص

 يسوقھم حيث..  أخرى جھة نم بقيادتھم جدارته إثبات وكذلك جھة من الشلة أمام

 الشيشة يدخن يجلس فكھانى رأى فإذا,  أحد فيھا يعرفھم A منطقة إلى ورائه

 ھاربا ويفر موز سباطة ويخطف مسرعا ينقض ثم الفرصة يتحين ظل..  شاردا

   مرددا بكف كفا يضرب أن سوى الحيلة عديم الرجل يملك ف9..  بھا

   الوكيل ونعم R حسبى..  الشياطين وAد يا - 

 دوما والثناء المديح له يكيل فمن,  وإرادته لمشيئته وفقا الموز بتوزيع عربى يقوم

 ابتداع فى ويتفنن سريعا عطا عربى يتطور..  ا*كبر النصيب على يتحصل

 صغيرة حديدية بقطع ممسكا الشلة يسوق ھو فھا..  اللھو باب من حتى الجديد



 شريط بسور فرجة من القفز من وتمكن,  الحداد عند من عليھا للحصول تحايل

 الحديد السكة قضيب على جيدا ويثبتھا الحديد قطعة يضع ثم الحديدى المترو
 شلته مع عربى به يلھو,  مغناطيس إلى وتتحول فتتمغنط فوقھا من المترو ليعبر

 والطرقات الشوارع من السجائر أعقاب وشلته عربى يجمع..  الترفيه باب من

 بضعة ليصنعون البافرا ورق فى لفه يعيدون ثم,  تبغ من بھا ىتبق ما ويفرغون

 مكافئته عربى وينال مستلذون يدخنون..  ا*عقاب من كبيرة كمية من سجائر

 وتمر..  والزعامة والقيادة بالقدرة إحساسه ويزداد والثناء بالمديح أفكاره على

..  ا<شباع بطل فى الجنسية غريزته وتلح عشر السادسة عربى ويتجاوز سنوات

 كيف,  المرحلة ھذه خ9ل وتتطورھا عطا عربى بشخصية ألممنا لما وفقا ترى يا

 عربى يجيب,  ا<جابة عن بالبحث ننشغل أن قبل..  ؟ الجنسية غريزته سيشبع

   الحيوية الجزئية ھذه فى تحدثا حين صديقه على نفسه
    كده أد..  كس حتة عليھا باقولك ياض - 

 أفراد أحد فسأله,  مثلثا شك9 وا<بھام السبابة يديه ابعبأص يرسم وھو قالھا

   الشلة
    فيھا ينيك الواحد ھاينفع ودى - 

    متحمسا وأجاب فكرته إنتقاد على غاضبا عميقة شخرة عربى سحب
   نفق بقى كسھا وزمان..  وAدة خامس فات اللى الشھر والدة لسه دى - 

  

 جعل وبالفعل..  الفريسة ختطاف< التدبير وبدأ,  الجميع ا<جابة تلك أفحمت

 بيوت تجاه متجھا البرسيم بعض وحمل,  بعيدا ينتظرونه شلته باقى عربى

,  ا*خشاب مع الحديدية القطع وبعض وا*لمونيوم الصفيح من المبنية الح9ليف

 يرتادھا التى الجزارة لمح9ت الخنازير وبيع تربية فى يعملون من يقطنھا والتى
..  ا*جانب السياح أجل من للفنادق الخنازير لحوم بتوريد ومتق أو المسيحيون

 سكان من كبير عدد يعمل حيث القمامة من بتل أشبه الح9ليف منطقة كانت

 قد ما إنتقاء بعد المكان ھذا فى للحرق ويجلبونھا القمامة يجمعون زبالين المنطقة
 منطقة حدود وعلى , للخنازير ا*ساسى الغذاء القمامة تلك وتمثل..  منھا ينفع

 القمامة من مرعى حوله ومن وا*خشاب والحديد الصفيح من بيتا يقبع الح9ليف
 كان..  معدودة عنزات إلى با<ضافة الخرفان وبعض الخنازير منه تأكل والورق

 ھنا ومن,  وا�خر الحين بين معه ويجلس معارفه أحد مع ھنا يحضر عربى

 خنزير فبادر,  بالبرسيم مشوحا ربىع اقترب..  رأسه فى الفكرة إنطلقت

   عربى وردد منه با<قتراب

   نجس يا إنت مش - 
 بھا وا<بتعاد بسرعة إستدراكھا من وتمكن,  المختارة العنزة من يقترب وھو قالھا

   يھللون صاحوا حتى الشلة أفراد رآه أن وما,  نائى مكان فى الشلة حيث

   ريس يا كده أھو - 

  جامد كس عليھا دى فع9 - 

   ثالث بعق



    ؟ ليه كده لفوق أوى باظظ دا - 
  

 سريعا يدلكه بقضيبه وأمسك,  الممزق الرث جلبابه رفع حيث الحفلة عربى افتتح

 ترفس,  متألمة النغاء صوت أصدرت التى العنزة مھبل بداخل أودعه ثم لينتصب

   صائحا بقرنيھا يمسك الشلة أفراد أحد دفع مما الفرار تحاول عربى برجليھا

   ھاتفضحينا لبوة معزة ىأنت دا - 

 الدور وحان شھوته عربى أفرغ حتى صوتھا ومنع العنزة لتثبيت الجميع تكالب
 بھا لYمساك أحد تحتاج تعد لم التى العنزة على ومرارا جميعا تناوبوا..  آخر على

 إذا:   القائل بالمثل عم9 نفسھا فأسلمت الوضع على اعتادت أنھا يبدوا ما فعلى, 

 العنزة أعادوا انتھوا وبعدما..  تستمتع أن فحاول المقاومة تستطع ولم أحدھم ناكك

 وتتواصل..  المنوال نفس على وشلته عطا عربى أيام تمضى..  جلبوھا حيث

 حصول أن إA الحشيش وكر ھو الغجر حوش أن من الرغم فعلى,  ا<بداعات

 من يمكنه الذى المال يملك أحد ف9,  الھين با*مر ليس عليه وشلته عربى

 لكن,  وھناك ھنا من الفتات بعض يقتاتون كانوا,  مستمرة بصفة عليه الحصول

 تلك فى الحشيش يضاھى يكن لم الذى البانجو وھو البديل عن تفتق عربى ذھن
,  جھة من الغجر معدمى متناول فى أصبح ثمنه لرخص ولكنه,  بالطبع الحقبة

 بل..  البانجو يشترون A وھؤAء,  الحشيش على يفضلونه زبائن له صار وكذلك

,  للبانجو بذور بضعة على الحصول من عطا عربى تمكن وحينما..  يزرعونه

 البذور بزراعة وقاموا ا*عين عن بعيدا قصيا ركنا وانتقوا المقابر إلى الشلة قاد
 ..  

  

 اللحظة ھى تماما,  مجھودك وخ9صة عملك نتاج ترى حين عظيمة لحظة إنھا

 وسقيانھا لھا متابعتھم بعد النامية البانجو وريقات إلى ا�ن عربى يھاف ينظر التى
 ا*عواد بعض بقطع فأسرعوا,  القطاف لحظة وجائت..  وأيام أيام مدار على

 مرروا ثم توھجت حتى الصفيح من قطعة تحت نارا وأشعلوا,  الطرية الخضراء

 للتدخين جاھزة حتوأصب,  ماؤھا وتبخر فجفت,  الخضراء البانجو عيدان فوقھا

 *وامر وفقا ا*نفاس سحب على وتناوبوا,  البافرا ورق فى ولفوھا جيدا فركوھا, 

 بعدا ا*خيرة ا�ونة فى شخصيته إكتسبت والذى عطا عربى السيد وتوجيھات
 كان فإن..  أخ9قيا أو دينيا أو إجتماعيا,  كان أيا الرادع إنعدام وھو أA,  جديدا

 A ا�ن أنه إA,  الرفاق بتشجيعات مزھوا يفتخر ثم ھاربا ويفر الفعلة يفعل عربى
 الشر سھام منھا تنطلق متنمرة بعيون خصمه أمام يقف بل,  مطلقا يھرب وA يفر

 الفاكھة بعض على الحصول على عازمين الشلة بصحبة كان حين ذلك وبدأ, 

   صائحا به وأمسك الفكھانى به لحق فراره وأثناء بطيخة يخطف عربى وانقض

   الحرامية ابن يا حرامى يا القسم ھاوديك أنا - 
 على بھا وھوى يده قبضة وأحكم واستدار,  ا*رض على البطيخة عربى أسقط

 جعلت بنظرات وجھه فى يحدق عربى بينما مذعورا تراجع الذى الرجل وجه

   كا*طفال مستغيثا يستنجد الرجل



   ناس يا إلحقونى..  إلحقونى - 

 يحصل أن يمكن أنه أدرك وقد,  حادا سكينا حمل إلى بىعر الموقف ذلك دفع

 فرصة يتحين حيث,  المرات وتوالت..  المذعور كالفأر الھرب دون يريد ما على

 بعيدة منطقة فى ھادئة حوله من المارة وحركة,  وحيدا لي9 محل فى بائع وجود

A حين فى الرجل رقبة على السكين يشھر أن سوى عليه وما,  أحد فيھا يعرفه 

 ما جلب الباقون ويتولى,  اليسار وذات اليمين ذات أتباعه من اثنين يحرسه
 تيسر إذا وا*يسر ا*سھل ھو المال كان وإن,  مال أو بضائع من يريدون

  .  إليه الوصول

 ما يفعل أن ويمكنه  له رادع A عطا عربى أن يعرفون المنطقة فى الجميع أصبح
 الخصوم وتكبيد منتصرا دوما فيھا يخرج التى مشاجراته كثرت بعدما,  يشاء

 من لي9 صادفوا إذا وشلته عربى واعتاد..  منه أكبر كانوا وإن حتى دامية جروح

 عليه الطريق قطع فى ويتجرأوا فيه يطمعوا بأن الحيلة قلة وجھه على تبدوا
  .  مال من معه ما على ليحصلوا بالسكاكين وتھديده

  

 عند دروسه بعض استذكار من انتھى بعدما يلالل منتصف عائدا سامى كان

 وأثناء مصر بنك بجوار النيل كورنيش مواجھة فى يقطن والذى أسامة صديقه
 خلفه من صوتا يسمع به إذا..  وحيدا لوA لعطفة المؤدى بالشارع سامى مرور

   يناديه
   كابتن..  كابتن - 

 عمره مثل فى صبية أربعة وجد ما وسرعان الصوت تجاه ملتفتا سامى استدار
 قال حتى سامى وجه رأى أن ما,  الظ9م فى سكينا شاھرا عربى يتصدرھم

   بشراھة البانجو تدخين جراء من الوعى عن مغيب بصوت
   ؟ فين رايح..  سامى يا إيه - 
  البيت مروح - 

   عربى أعوان أحد وتدخل سامى قالھا

   ؟ تعرفه إنت - 
  المدرسة فى معايا كان - 

   يسأل سامى يسمع وھو بنطلونه جيب فى نالسكي يدس وھو عربى قالھا

   ؟ دلوقتى مدرسة أنھى رحت إنت - 
 من ينجو أن محاوA صوته نبرة إعترى الذى الخوف إخفاء فى سامى يفلح لم

 مفعم ثقيل بصوت عربى وأجاب..  المدرسة فى لعربى زمالته بسابق الوقف

   بالحسرة
 - A  ..خ9ص المدرسة سيبت أنا   

   توددام وقال نفسا عربى سحب

   سامى يا سلف جنية اتنين معاك لى شوف - 
 وانصرف عربى أخذه..  واحدا جنيھا سوى يجمع ولم جيوبه فى سامى بحث

  .   بيته إلى سالما العودة سامى ليتابع وشلته



                     

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

  

  

 وحكى,  الغجر حوش فى وسيفينأب شارع أسر أحد إختفت وضحاھا ليلة بين

 يعشق شعب المصريون و*ن..  رضوان عائلة إختفاء سبب عن الروايات الناس

 كان وإن مختلفة تفاصيل الحكايات تلك إتخذت,  رواياتھا فى ويتفنن الحكايات

 وعائلة رضوان عائلة بين كانت التى المشاجرة وھو,  واحدا جميعا محورھا

 عتبة وتلوثت بيتھا أمام الغسيل ماء ترش كانت ا*ول زوجة أن بسبب جرجس
 الم9بس نجاسة ويحمل, )  يعنى وAبد مش(  المرشوش الماء و*ن جرجس بيت

 حين تفاقمت ما وسرعان مشاجرة نشبت,  جرجس زوجة زعم حد على الداخلية

 الحوار فاتخذ,  الھادئة العتاب محاوAت تفلح لم بعدما جرجس زوجة صرخت

   آخر مسارا

   معفنين يا علينا وترموھا نجاستكم تغسلوا انتوا ھو - 

  ريشة أربعة يا برضك النجاسة بتوع إحنا - 
 الغضب من مزيد إلى دفعھا,  بديانتھا جرجس لزوجة رضوان زوجة معايرة

   صارخا جرجس وخرج
 دا مش..  كده لكم قال ونبيكم دينكم وھو..  محمد أم يا دا الك9م إيه معناته - 

   جار بعسا على وصاكم اللى

   المشتعلة كالجمرة محتدة رضوان زوجة ردت
 ريحة فى إنتوا خليكوا..  انتوا كفاتسة يا نبينا وA بدينا دعوى مالكوش - 

 بيتكم عتبة على جت يدوبك المية..  دى بيھا قرفنا اللى المعفنة الكنيسة

   للبيع شكل بتقولوا إنتوا..  خناقة ھاتعملوھا

 جردA يحضر اندفع,  لجرجس ا*كبر اAبن امين من المتملك الغضب وطأة تحت

 ممسكا محمد ابنه منه خرج الذى رضوان بيت بمدخل يسكبه وھرع الماء من

   يصيح كبيرة بشومة

   ومتناكين خوAت كلھا عيلة يا الصليب بتوع يا الصليب ع ھاعلقكم أنت - 
 تتواصل بينما,  يده من الشومة وانتزاع بمحمد ا<مساك فى الجيران نجح

   جرجس زوجة خاتصر
 يا..  لھويييييييي يا..  ھايموتونا عالم يا ألحقونا..  أھم المسلمين أدى - 

   لھويييييييييي
 من  قسيس حضر ما وسرعان,  والجيران المعارف تدخل بفعل المشاجرة ھدأت

 الغنى التاجر ھانى أبو أبانوب المعلم ومعھم الناحية مسجد إمام بصحبة الكنيسة
 الصلح وتم,  ورضوان بجرجس واجتمعوا,  بالمنطقة للمسيحيين كبيرا يعد والذى

 وترديد ومسيحى مسلم بين فرق ومافيش مصريين كلنا..  شعارات تحت بينھم

 طوبى(  المسيح أقول لبعض القسيس وترديد أحاديث لبضعة المسجد إمام

 ومنذ..  الرماد تحت النار دفن ليتم, )  يدعون R أبناء *نھم,  الس9م لصانعى



 بنت سھير حول الشائعات إط9ق فى رضوان وزوجھا محمد أم بدأت اليوم ذلك

   جرجس

 بينيكھا قسيس مرافقة عشان الكنيسة تروح اختى يا والتانى يوم كل البت - 
 ما جوزھا بعد راجل غير من قاعدة ماھى يعنى إيه تعمل وھا,  ھناك
 عندھمش ما عشان منه يخلصوھا عارفين مش وأھلھا,  الشارع فى رماھا

   بالقسيس ع9قتھا عرف ما بعد رماھا جوزھا إن وبيقولوا..  ط9ق

 وأرادوا,  سھير ابنتھما عن محمد أم تردده ما جرجس وزوجھا مينا أم بلغ ولما

,  الخباصة أحمد بأم محمد أم مينا أم واجھت حيث الجمال أمام الجمل وضع

   صائحة تقول محمد أم وأنكرت
 موقعاتية إنھا عارفة كلھا الناس ما..  دى الخباصة الولية تصدقى وإنتى - 

   تلھا على وتقعد تخربھا وتحب

   نفسھا عن تدافع أحمد أم تدخلت

   دا الك9م سھير على أختى يا قلتى أيوة - 
 جرجس وزوجھا مينا أم من ووعيد بتحذير,  النسوة بين الك9مية المشاجرة إنتھت

 إيثارا محمد أم سكنت..  سھير على الشائعات ترديد عن محمد أم تتوقف لم إذا

 حدث لما والمنطقة الشارع فى النسوة تداول لكن,  المخطئة ھى *نھا للس9مة

 بلغھا وقد ؟ A ولما,  والضعف الكرامة وضياع بالھزيمة تشعر محمد أم جعل

   عليھا يقولون أنھم

 لىع تلسن تحرم عشان كلھا الناس قدام قيمتھا وعرفتھا بقھا شكمت مينا أم - 

   تانى سھير البت

 سھير زوج حضر حين ا*مر لينتھى سھير على ثرثرتھا تعاود محمد أم ذلك جعل
 بيديھا تصفق مينا أم كانت ويومھا,  زينب السيدة فى لبيته وأخذھا معھا وتصالح

   بالنصر إحتفاءا وتغنى
   عليه وقعدوا بعبوص خدوا..  ؟ إيه خدوا خبصوا اللى - 

   ةمبتھج تنشد مينا أم وتظل
   ؟ إيه خدوا خبصوا اللى - 

 المايسترو بقيادة نشاز ب9 متناسق وبنغم واحد نفس فى وقريباتھا معارفھا ويجيب

   الخباصة أحمد أم

   عليه وقعدوا بعبوص خدوا - 
 سخرية مثار بعدھا وصارت..  بالبعبوص فع9 تشعر كانت محمد أم أن لدرجة

 أتفه على جرجس أم مع قطعتن A التى لمشاجراتھا كمبرر ذلك ويكفى,  الجيران

 تفلح ولم,  بالضعف وزجته مينا وابنه جرجس لشعور ذلك وأدى..  ا*سباب

 فى المشاكل تلك مثل فى المسيحيون إليه يلجأ ما دائما الذى ھانى أبو محاوAت
 دفع مما,  مؤقتة بمسكنات أشبه كلھا الجلسات كانت حيث,  المشتعل الوضع إنھاء

 منھم كبير عدد فحضر,  سوھاج رأسه مسقط من هبذويي لYستنجاد جرجس

 كان..  الرؤوس على الملتفة والعمامات الكثيفة وشواربھم الصعيدية بج9بيبھم

 له بل شجرة من مقطوعا ليس بأنه وزوجته رضوان إرھاب ھو جرجس غرض



 سيدفع ذلك أن يدرى جرجس يكن ولم,  إيذائه يحاول من تنھش أن يمكن حظوة

 يستدعى ا�خر ھو فأرسل الجيران أمام وا<ھانة الضعفب للشعور رضوان
 وبالفعل,  ا*بواب تطرق وشيكة معركة أن يعلم الجميع وأصبح,  ومعارفه أقاربه

   قائ9 رضوان عند للس9م داعيا جرجس إتجه حين المعركة بدأت
 حالنا فى وإحنا حالكم فى إنتوا..  رضوان حاج يا دا بنعمله إحنا اللى عيب - 

   حاله يشوف يروح حى وكل, 

   رضوان صياح سوى السلمية مبادرته على جرجس جزاء كان فما
 شوية تلم ا*ول رحت اللى إنت..  أظلم والبادى بالسن والسن بالعين العين - 

 أدفنكم أنا دا..  دول الكفاتسة بشوية ھاتخوفنى فاكر..  بلدكم من بلطجية

   كلكم وأصلبكم ھنا
 لتبدأ,  الشومة ورفع جرجس أقارب من حيطينالم أحد إندفع منطقى فعل كرد

 المعركة من المستفيدون لكن,  بالشوم يتعاركون رجل عشرون قرابة..  المعركة

 مح9ت وتحطيم بالھجوم الصراع أشعلوا قد وشلته عطا عربى رأسھم وعلى
 الخير *ھل الدؤوبة المحاوAت وبفضل,  محتوياتھا وسرقة المسيحيين ودكاكين

 بعد وساعات وساعات ساعات بعد البوليس رجال وصل..  الشرطة إستدعاء فى

 تھشمت والمح9ت..  رضوان أقارب من واحدا وقتي9 جرحى عشرة سقوط

 لنھب والجوع الفقر وطأة تحت الفرصة استغلوا ومسيحيين مسلمين من وسرقت
 دمجر كانت الشرطة عربة أن المشكلة..  وثمينة بخسة أشياء من آياديھم تطوله ما

 A أنھم أدركوا وبعدما..  العساكر من واثنين وأمين م9زم من مكونة نجدة دورية
 من لمزيد احتاجت كبيرة أمن قوة وطلبوا نھائيا الوضع على بالسيطرة لھم قبل

 تكسير تواصل حيث سوءا زاد قد الوضع كان,  R بمباركة تصل لكى الوقت

  . بعضھا فى النيران وإضرام بل ونھبھا المح9ت

  

 يحمل حيث الدؤوب والسعى,  والنشاط الحيوية منتھى فى وشلته عطا عربى كان

 عند المسلح الحديد قص فى يستخدم الذى من كبيرا حديديا مقصا كتفه على عربى
 وبعد..  المح9ت ويسرق الزجاج ويكسر ا*قفال يقص ومھارة بسرعة..  البنائين

 الرئيس ا*مر وبلغ,  التحقيقات وبدأت تماما ا*وضاع خمدت ا*من قوة حضور

 إنتھج,  طائفية فتنة أنه على العالم أمام حدث ما تصوير يتم A وحتى,  السادات

 عربات لتتحرك توجيھاته وصدرت يعتنقھا التى المستنير المستبد سياسة السادات
 شرطة أقسام لتمتلئ بباط9 عاط9 يجمعون,  وأشكالھا أنواعھا بمختلف ا*من

 لھم ممن الغجر حوش بأھالى,  والسيدة وھرمل والمنيرة الخليج وفم مةالقدي مصر

  . بالموضوع ع9قة أية لھم ليس وممن حدث فيما دخل

  

,  أحدھم بيت فى المسروقات خبأوا بعدما المقابر فى وشلته عطا عربى إختفى

 ومرت,  حاجتھم يكفى المال ببعض ليحظوا يبيعونه وزنه خف ما معھم وأخذوا

 المساجد أئمة بصحبة والقساوسة والبطاركة ا*ساقفة فيھا ينشط التالية ا*يام
 الصليب مع الھ9ل يحيا بنشيد يترنمون,  والتجار المعلمين من المنطقة وأكابر



 الجھل ھو الحقيقى السبب أن يفھمون A وكأنھم,  للجميع والوطن P والدين

 إن مع..  الناس حياة فى حكمالمت ھو الدين جعل الذى الثقافى والموروث والتخلف

 المتنازعين ديانة إخت9ف مجرد من تتفاقم والمشكلة الدين عن بعيدة المشاكل تلك
 النار دفن يتم وكالعادة..  ا*مر تتطور لما واحدة ديانة أبناء بين مث9 كانت فلو, 

 والشباب ا*طفال ونفسيات عقول فى المشكلة تلك تبعات وتظھر,  الرماد تحت

 أنھم ويتردد,  وضحاھا ليلة بين رضوان عائلة واختفت..  السلسلة صللتتوا

 على بالقبض يكتفون وA,  منھم واحد لمقتل ثأرا مينا لقتل قريبا سيحضرون

  .    ومحاكمته القاتل

  

 فى يحدث ما واقع على للوقوف المنطقة عائ9ت كبار مع ا*من رجال يتواصل
 من خطورة على الجميع إجماع من واندھشوا,  والمسيحيين المسلمين بين المنطقة

 التى أعمارھم صغر سوى ا<ندھاش سبب يكن ولم,  وأعوانه عطا عربى يدعى

..  المح9ت سرقة أعمال فى عربى ضلوع من وتأكدوا..  بعد للعشرين تصل لم

..  المقابر فى عليه والقبض إليه الوصول من والمخبرين التحريات من وتمكنوا

 أماكن على وا<دAء بالسرقة إعترافاتھم إنتزاع تم تعذيبوال الضرب بعد
 إيداعه وتم والمنفذ المدبر ھو عطا عربى أن تبين المحاكمة وخ9ل,  المسروقات

 بعضھم على مخففة بعقوبات والحكم غالبيتھم تبرئة تم الشلة باقى بينما,  ا*حداث

 .  

  

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

  

 إنتھاء بعد الصيفية ا*جازات قضاء على الثانوية بالمرحلة الطالب مىسا إعتاد
 للتنزه أصدقائه مع يخرج ما قلي9..  للقراءة الوقت معظم ا<عتكاف على الدراسة

 الزبائن من المنطقة مقاھى خلت حيث ا*يام ھذه فى وبا*خص,  التسامر أو

 فى حدث ما بعد ا*منية الحماية تحت القديمة مصر منطقة وضع بسبب,  تقريبا

 وحتى البوكس عربات تتجول أن يوميا المعتاد من وبات,  الغجر حوش

 من بتعبئتھا ويقومون لھم ا<متثال على سائقيھا الضباط يجبر التى الميكروباصات
 المسلمين بين المشاجرات تلك مثل ظھور ووئد ردع ھو والھدف..  المنطقة أھالى

 التى ا*ھرام جريدة يقرأ ممددا السرير على سامى جلوس وأثناء..  والمسيحيين

 مقاAت من مقالة يفوت وA,  الصغير مصروفه من يوميا إقتنائھا على يحرص

 صوت سمع دقيقة من أقل وبعد,  الھاتف جرس رن..  وآراء قضايا صفحتى

   تناديه والدته

   أسامة كلم سامى يا تعالى - 

   قائ9 بادره الذى زميله *سامة وتحدث الھاتف حيث وإتجه سامى نھض

   بدأت ما ا*جازة ساعة من باين مش درش يا إيه - 
 أنا دا..  أخدھوش ما حد سابوا ھما..  ابنى يا الدنيا فى عايش مش إنت - 

  إمبارح تحرى ھاتاخد كنت



 عيش وأجيبلك القسم فى أزورك آجى عشان ليه معاھم روحتش وما - 

  وح9وة

   وقال سامى ضحك

 ولسه المترو من نزلت ويدوبك كتب باشترى بارحإم البلد وسط فى كنت - 
 الشحط زى عامل وواحد,  واقفة بوكس عربية لقيت شارعنا على داخل

 شاف العربية فى قاعد لظابط رحت..  ھنا خد كابتن كابتن..  بينادينى

 مدينى راح..  ثانوى فى له قلت..  إيه فى طالب إنت وسألنى بطاقتى

  أمشى وسابنى البطاقة

   ضحكاته وسط وقال امةأس ضحك

   تحرى لتتاخد تنزل خايف البيت فى قاعد وإنت - 
  أقرا قاعد..  * - 

  نكتة آخر سمعت - 

  ؟ إيه - 
 يقف واحد خلوا يخافوش ما وعشان الناس تلم نازلة بوكس عربية بيقولك - 

 عايز مين..  مكة..  مكة..  مكة:  ينادى وقعد القھوة جنب العربية قدام

 وركبت جريت قامت كلھا الناس..  يجى الحج يروح عايز اللى..  ؟ يحج

 راح..  وماركبش لوحده بعيد قاعد واحد لقوا بس..  واتملت العربية

 رد..  مسيحى أنا أصل:  له قال..  ؟ تحج عايز مش إيه:  سأله المخبر
  القدس ع ھانعدى تعالى تعالى:  المخبر

 العشاء ص9ةل للنزول المكالمة <نھاء سامى وإضطر أسامة مع سامى ضحك
 أعلى الكوبرى وعبر قلي9 سامى ترجل..  العاص بن عمرو جامع فى بھا ليلحق

 العاص بن عمرو لمسجد وصل أن إلى السير وواصل مارجرجس مترو محطة
  .  البديعة بنائه وھندسة العريق بشموخه

  

 وجيرانه الدراسة فى زم9ئه من عدد مع سامى جلس الص9ة بعد المسجد بداخل
 وكان..  القرآن قراءة على يتناوبون المنعم عبد الشيخ حول يلتفون نطقةالم فى

   بقوله وا�خر الحين بين القراءة يقطع المنعم عبد الشيخ

   عليك R فتح - 

 لمعانى تفسيرات من عليه R يفتح بما القرآنية خواطره سكب فى بعدھا يشرع ثم
 فھو,  الشرود كثير سامى كان .. وھكذا تنقطع ثم مجددا القراءة وتعود,  ا�يات

 وغير,  أحيانا ومتناقض مبھم بأنه يشعر المنعم عبد الشيخ يقوله فيما يفكر حين

 A,  الخلق وحكمة R وجود فى ذھنه وشرد يفكر وظل,  ا�ن الفعلى للتطبيق قابل
 وأن..  شئ كمثله وليس,  شئ كل خالق ھو R أن له فقالوا ولد أنه مجرد يكفى

 من Aبد..  النار أو الجنة فى وخلود والميزان الحساب بعد الموت بعد حياة ھناك

 كل فكان ينفلق البحر ليرى حاضرا كان لو يتمنى ما كثيرا سامى كان..  دليل

..  النبى وبركات القمر إنشقاق ليرى الصحابة من كان أو..  العظيم كالطود فرق

   يقول المنعم عبد الشيخ صوت على شروده من أفاق



   سامى - 

  ھا - 
 120 ا�ية أول من بتاعك الحزب إقرا يال9..  ؟ سرحت إنت - 

 فى المنعم عبد الشيخ بدأ انتھوا وبعدما..  بالقراءة وبدأ سره فى سامى إستغفر

 الص9ة فى الصيفية ا*جازة يستغلوا أن عليھم وكيف,  النفس محاسبة عن الحديث

   قائ9 النصيحة الشيخ تتمواخ,  الحسنات وجمع القرآن وقراءة الجماعة فى

   وتنجحوا دراستكم فى يكرمكم ربنا عشان - 
 يمن لكى P عربون يقدم أنه ذلك فمعنى,  سريعا يشرد سامى الجملة تلك جعلت

 ليعذبھم الدنيا يعطيھم R *ن ھل..  ينجحون اللذين الكفار بال وما,  بالنجاح عليه

 ا<نصات فى وأمعن,  المقيتة ؤAتالتسا تلك ليمنع طفيفا رأسه ھز..  ا�خرة فى

 كانوا وكيف الصالح السلف عن يتحدث كان الذى المنعم عبد الشيخ لحديث
 على عيناه فوقعت,  للسماء ينظر عينيه رفع ف9نا أن ورد فقد,  النفس يحاسبون

 حتى ا*رض عن نظره يرفع بأA نفسه على فأقسم,  البيوت أحد سطح فوق إمرأة

A الطاعة فى عزيمته بأن أحس كلما كان وذاك..  إبليس سھام إلى نظراته تتحول 

 بالسوط نفسه ويجلد فيه فينزل,  السرير تحت قبرا حفر قد وكان,  فترت والعبادة

 القبر فتح,  ا*لم منتھى إلى وصل إذا حتى القبر عذاب ويواجه مات وكأنه ويبكى

..  تعودى وA فيه زلىتن ليوم فاعملى,  عدتى قد نفس يا أنتى ھا:  يقول وخرج

 المنعم عبد الشيخ وحكى..    الورع التقى بذلك معجبون شفاھھم الطلبة مصمص

 عينيھا فخلعت,  لھا وأرسله شعرا فيھا فكتب فاتنة إمرأة عيون رأى رجل عن

 بالسلف معجبون الطلبة تبسم..  بھا الناس يفتتن أعينا أريد A:  قائلة له وأرسلتھما

   كلماته يتابع المنعم دعب والشيخ الصالح

   منھم ونتعلم بيھم نقتدى المفروض اللى السلف دول - 

   خفيض وصوت ممتعض بوجه وقال سامى يحتمل لم ھنا

 سوى تعبر A صحت إن دى ا*قوال إن المنعم عبد شيخ يا شايف أنا بس - 
 تقية تبقى دى عينيھا خلعت اللى يعنى وھو..  أصحابھا وآراء عقليات عن

 ھى أساسا دى حكايتھا كانت لو دا..  مظبوطة مش ماغھاد وA,  ورعة

 تخلعھم إنھا حق مالھاش ربنا من نعمة دى عنيھا ماھى..  مظبوطة اللى

   شعر وكتب بيھم افتتن واحد عشان
  

,  بمنطقه ا<عجاب بين تجمع بنظرات وجھه فى يحدقون سامى زم9ء باقى كان

 عبد الشيخ وضحك..  الصالح لفالس عن الوارد ا*ثر بقدسية بالمساس والدھشة

   وقال المنعم
 بتحب عليك باين إنت..  الموضوع فى كده تفكرش ما..  سامى يا شوف - 

   سنك سابق إنك وباين كتير تقرا

   كلماته يواصل الذى المنعم عبد الشيخ مديح يسمع وھو الزھو ببعض سامى شعر



,  شرائعال تفاصيل أدق فى حتى ملتزمين مسلمين كانوا الصالح السلف - 

 قالوا مشايخ فع9 فى..  قلتھا أنا اللى الواردة ا�ثار عن النظر وبصرف

   يفيدنا اللى منھا بناخد إحنا بس..  ا<سرائيليات من مدسوسة إنھا

 وثقافته قرائاته يستعرض,  المنعم عبد الشيخ مع حوارا يدير أن وأراد سامى تنھد

 عميقا نفسا فسحب,  ثانيا ئهزم9 ونظرات أوA الشيخ مديح ذلك فى ودافعه, 

   عظيم فيلسوف وكأنه,  وقور بصوت وتحدث

 <ننا ودا منبھرين زمايلى شفت إن..  اتكلم خ9نى اللى بس السبب أنا - 

 معناه فى نفكر ما غير من وقبوله بالدين يتعلق ما كل تقديس على إتعودنا
 دول ياءا*نب..  جدا بيه واقتنعت ا*نبياء عصمة عن كتاب قريت أنا.. 

..  القرآن بنص قال ما ربنا زى الخطأ من معصومين ومش زينا بشر

 ما زى بسرعة وبيغضب عصبى كان <نه وقتل أخطأ موسى سيدنا
 أخطأ يونس وسيدنا..  صبرا يطق ولم والخضر موسى آيات لينا صورته

 وربنا ومشى وسابھم له يؤمنوا عاوزين مش عشان قومه على غضب لما

 من كنت إنى سبحانك إليك تبت قال لما نجاه وبعدين هيبلع الحوت خ9
 وھم به وھمت العزيز إمرأة إغراء أمام ضعف يوسف وسيدنا,  الظالمين

 سيدنا رأى خالف لما أخطأ محمد وسيدنا..  ربه برھان رأى أن لوA بھا

 رأى تؤيد ا*نفال سورة ونزلت,  ا*نفال توزيع فى الخطاب بن عمر

 عاوز كان اللى زيد زوجة اشتھت نفسه زينا بشر <نه وكمان,  عمر سيدنا

   منھا بتزويجه ا�ية فنزلت,  بكده يبوح محرج وكان يطلقھا

 بنظرات ا*نبياء عصمة عن لديه ما سكب فى حماسته فرط من سامى يدرى لم
   قائ9 المنعم عبد الشيخ وقاطعه,  يقول لما رافضة المحملقة الجميع

 بتقراھا حاجة وأى صغير لسه إنت..  غلط سكة فى ماشى إنت كده * - 

 رياض إقرا..  الدين فى تقرا تيجى لما ليك نصيحتى..  دماغك بتاكل

 تقراش ما..  السنة وفقه ا*ربعة ا*ئمة وكتب كثير ابن وتفسير الصالحين

 نقرب نقدرش ما الدين فى ثوابت فى..  ھاتبوظ دماغك وإA دى الحاجات

   ناحيتھا

 التى آرائه عن يدافع أن وأراد الشيخ كلمات من ظوممك بغضب سامى شعر
   صوته ع9 وقد متحمسا فقال,  بفكره إقناعھم محاوA قراءاته من استخلصھا

   قوية عقيدتنا تكون عشان والفكر العقل بإعمال أمرنا ربنا..  ؟ يعنى ليه - 

   جدال إلى الحوار تحول وقد عارم بغضب محتدا الشيخ قاطعه
 يتكلم نصرانى واحد لما دا..  ابنى يا يھديك R..  قوية بقىت اللى إيه عقيدة - 

 شوف وإنت..  عليه بيمشى اللى التراب يبوس ناقص ت9قيه قسيس عن

   المخلصين ا*نبياء عن بتتكلم إزاى

   صوته خفض حاول وقد سامى رد
 إن مقتنع مش مث9 أنا..  ا*ول فيھا أفكر Aزم الدين فى حاجة أى أنا بس - 

 بتقول اللى عنھا جت اللى وا*حاديث,  سنة حتى وA فرض دى اللحية

 مؤمنين الرجالة إن عادى كان وقتھا <ن دا الشوارب وحفوا اللحى إعفوا



,  افواھھم على تنزل شواربھم بيسيبوا كان الكفار بس اللحية بيعفوا وكفار

 بحف أمر بس وقتھا السائد العرف زى اللحية بإعفاء أتباعه أمر فالنبى
   خ9ص يبقى المجتمعى العرف من اللحية مبقتش دلوقتى ولما,  لشواربا

   معترضا المنعم عبد الشيخ صاح
   يلحقك أبوك أكلم ھابقى أنا..  يھديك وربنا كده ابنى يا كفاية..  بس بس بس - 

   قائ9 سامى إعترض

   ؟ يعنى كفرت أنا ھو - 
 إن تقول اقصن إنت..  دى للمرحلة توصل لما نسيبك عاوزين مش احنا ما - 

  حجاب وA نقاب مافيھوش الدين

   سامى قاطعه الفور على

 كله القرآن فى صريحة آية مافيش بيقول الحجاب عن كتاب قريت أنا ما - 

   ك9م وفيھم ث9ثة ھما وا*حاديث بالحجاب المسلمة بتأمر

   قائ9 المنعم عبد الشيخ قاطعه

   فيك ھايشفع اللى ع صلى - 

  محمد على صلى اللھم - 
   وقال ريقه ابتلع,  كلماته المنعم عبد الشيخ يتابع وقبلما سامى ھاقال

   غلط فاھمنھا المسلمين معظم دى الشفاعة إن تعرف - 

 عبد الشيخ ليرد أنفاسه تسارعت وقد المحموم الجدال فى مندمجا وھو سامى قالھا

   المنعم

   ؟ إزاى - 
 واسطةال زى تبقى كده دى بيقول محمود مصطفى للدكتور كتاب قريت أنا - 

  أخرى وزر وازرة تزر وA مبدأ وبتناقض

   ممطوطة ساخرة بنبرة باسما وقال المنعم عبد الشيخ شھق
 اللى إيه عرفت أنا..  ا*ول من كده قول..  محموووووووووود مصطفى - 

  كده فيك عمل

   المجلس ختم بدعاء الجدال منھيا قائما ينھض وھو قالھا

   إليك ونتوب نستغفرك أنت إA إله A أن نشھد وبحمدك اللھم سبحانك - 

   سامى لزم9ء ك9مه موجھا المسجد يغادر وھو وقال تمطع
   عليكم س9م..  شوية وعقلوه صاحبكم من بالكم خدوا ابقوا - 

 ا*خيرة جملته ومن وجھه فى للنظر الشيخ تجاھل طريقة من بالمھانة سامى شعر
 ضاحكين زم9ئه حوله التف حين غضبه وازداد..  بالخبل عقله فيھا يتھم التى

 نصائح أسامة زميله وأختتم الرشاد طريق إلى بالعودة ينصحونه منه ساخرين

   بقوله الزم9ء

 بربنا وتكفر ھتلحد دى بالطريقة تفكر فضلت لو سامى يا بجد فكرة على - 

   ا�خر فى

 عطفة فى بيته إلى المسجد من عودته أثناء يغلى سامى عقل الجملة تلك جعلت
Aمسامعه على تتردد النيل كورنيش على قلي9 يتمشى وظل..  القديمة بمصر لو 



 الفكر..  الجملة تحملھما ببعضھما مرتبطين شيئين ووجد..  أسامة زميله كلمات

 الكفر وبالتالى رفضه إلى يقود الدين فى الفكر إعمال ھل نفسه يسأل,  وا<لحاد

Pوعليه!! .. ؟ فكره يلغى نأ عليه حقا مؤمنا يصبح لكى وھل..  ؟ وا<لحاد با 

 مستنيرا مؤمنا ليصبح الدين رجال وحتى ا*ئمة وتقديس الدينية النصوص تقديس
 نحو الھ9ك طريق فى مارقا صار وإA,  مستسلما مذعنا يقال ما كل ويتقبل

,  سريره على ويتمدد البيت إلى يعود جعله بصداع يشعر أن حتميا وكان الغاوية

Aأنه إ A كان بما تفوه *نه والندم بالضيق إحساس يعتريه..  تفكيرال عن يكف 

,  وأقرانه زم9ئه بين والخبل بالشطط متھما يصبح لئ9 صدره فى يكتمه أن يجب

 ما يبدى أن دون المقرأة من *نتھى للماضى ساعات ث9ث به الزمن عاد لو وود
 عدم على لعزما وعقد الليلة تلك منذ سامى فقرر..  بعقله ويختلج بصدره يعتمل

 الھاوية طريق فى والسير بالشطط يتھم A حتى النوع ھذا من تساؤAت بأية البوح
 الملل يصيبه وحين..  القراءة وفائدة متعة من سامى ينھل ا*جازة أيام ومرت.. 

 وإن حتى ا<ستمتاع باب من والروائية القصصية المؤلفات لقراءة يتجه أحيانا
 السباعى ويوسف محفوظ لنجيب قرأ,  القراءة لخ9 يتعلمھا فائدة من خلت

 الوھاب لعبد القراء رسائل فى وعاش القدوس عبد وإحسان إدريس ويوسف
 وليلة ليلة ألف فى ساھرا الخيال فى وھام,  السعدنى محمود مع وضحك مطاوع

 كبت على عزمه ورغم,  لدراسته وعاد أجازته انتھت حتى ا*ھرام جريدة ويفند

 يتمكن لم أنه إA الدين فى يعجبه A ما سمع كلما آراء من بداخله ليعتم ما وقمع

 الدكك على قابعين طالبا يستين يعج الذى الفصل فى جالسا كان حين مرة ذات

 الجدار تتوسط الكبيرة السوداء السبورة أمامه ومن غالبيتھا المھشمة الخشبية

 النياشين خلف توارى الذى العسكرى بزيه السادات الرئيس صورة ويعلوھا
 اليوم ويشرح الدينية التربية مادة لتدريس منتدبا أزھريا شيخا وكان..  العديدة

 بعنوان الدينية التربية مقرر فى والمعنونة به R اختص الذى الغيب علم درس
 A خمس الغيب مفاتيح(النبى عن:  الكتاب من الشيخ يقرأ حيث,  الغيب مفاتيح
 وR ، A إA غد في ما يعلم وR ، A إA ا*رحام تغيض ما لميع R ، A إA يعلمھا

 وR ، A إA تموت أرض بأي نفس تدري وR ، A إA أحد المطر يأتي متى يعلم
َ  إِنT :  ل\يات مصداقا) .. R إA الساعة تقوم متى يعلم TR  ُاَعةِ  ِعْلمُ  ِعنَده Tلُ  الس aَوُيَنز 

اَذا َنْفسٌ  َتْدِري َوَما ا*َْرَحامِ  ِفي َما َلمُ َوَيعْ  اْلَغْيثَ  Tَنْفسٌ  َتْدِري َوَما َغًدا َتْكِسبُ  م  aِبأَي 
  .   َخِبيرٌ  َعِليمٌ  TRَ  إِنT  َتُموتُ  أَْرٍض 

 وسط واقفا ليقول الشيخ من ا<ذن ويتلقف يده ليرفع مدفوعا نفسه سامى وجد ھنا 

   التختة

 لسحاب ويحولھا المياة يبخر جھاز يصنع رقد عالم فى إن قريت كنت أنا - 
 ا*مطار سقوط بموعد بتتنبأ الجوية وا*رصاد..  أمطار منھا تنزل وبعدين

 ما واحد يقتل بعت قاتل ولو.. ..  أمه بطن فى الجنين نوع بيتحدد وكمان.. 
 المفروض ودى فيھا ھايموت المقتول اللى ا*رض عارف يبقى كده ھو

   نفسه بيھا اختص اربن اللى الغيبيات من



 جملته ولكن,  عليه مردود ك9م وھو يعيب شيئا سامى قاله ما مجمل فى يكن لم

 نبرته حملت حيث,  وجھه فى يحدقون الجميع جعلت نطقھا وطريقة ا*خيرة

   يقول الشيخ ورد..  P متحديا معنى

 مجرد ھو..  خلقھا اللى ھو إنه مش مطرة شوية يعمل واحد إن معنى - 

 إنما..  صغيرة أرض حتة على مطرة ينزل عشان خلقه ربنا اللى استخدم

 ا*نھار بتجرى ومنھا الزرع وتروى ا*رض على بتسقط اللى ا*مطار
 نوع معرفة وموضوع..  فيھا للبشر دخل وA,  وحده R صنع من دى

   القرآن إعجاز بيثبت دا الجنين

 القرآنى ا<عجاز نع سيقوله لما بإمعان منصتا الشيخ وجه فى سامى حملق

   يواصل وسمعه
..  ما غير من..  ا*رحام فى من مش..  ا*رحام فى ما ويعلم بتقول ا�ية - 

 نوع بيحدد دلوقتى العلم كان فإذا..  شئ كل شاملة ما إنما للعاقل من <ن

 شئ كل تشمل ا�ية فى ذكرھا ربنا اللى ما إنما..  من بيحدد فھو الجنين

 الدنيا فى ھايعمله اللى كل يعنى..  سعيد أم وشقى أنثى أم ذكر الجنين عن

   المحفوظ اللوح فى ومكتوب يتولد ما قبل من عارفه ربنا

   لYستفسار مجددا سامى إضطر

   ؟ مخير أم مسير ا<نسان جدلية فى بيدخلنا دا - 
   يقول متحمسا الشيخ قاطعه
 لكونوا وا*رض والسما الشمس زى..  فيه له دخل A فيما مسير ا<نسان - 

 الخير بين عمله فى مخير إنما..  وا*عاصير والزAزل والسيول كله

 إما يا ا�خرة فى جزاءه وينال دنيته فى عمله اللى على وھايتحاسب والشر
 ا<نسان سيفعله ما يعلم الشامل الواسع بعلمه ربنا لكن..  نار إما ويا جنة

 إنه كده عنىم ومش,  وAدته قبل حتى فكتبه,  وشر خير من حياته فى

   المكتوب يعمل إن على أجبره

   يواصل قبلما عميقا نفسا يسحب الشيخ صمت
 كبيرة كل عارف أب فيه يكون لما..  ا*على المثل وP مثال ھاديك - 

 وراح..  بيذاكرش وما اللعب بيحب ابنه إن وشايف ابنه عن وصغيرة

 إن معناه اد..  سقط الولد وفع9 ا<متحان فى ھايسقط ابنه إن كتب ا*ب

 مصيره عارف ھو بعلمه وA..  السقوط على ابنه أجبر اللى ھو ا*ب

   حدوثه قبل فكتبه

   سامى سأل ثم بمنطقه مزھوة ابتسامة وجھه وعلى بعمق وتنھد الشيخ قالھا
  ؟ بالنسبالك وضحت..  ھا - 

   وقال سريعا نفسا سامى سحب
 إنى مث9 حر قىأب إزاى..  حر مايبقاش كده ا<نسان إن شايف أنا برضه - 

 رغبة يخالف عملته اللى على وأتعاقب ھاتحاسب طالما أكفر أو باP أؤمن

R   
   مثال ھاقول وقال سامى صمت



..  الحرية مطلق ولك حر إنت..  * أو المادة تدرس حر أستاذ يا حضرتك - 

 أنت يبقى..  المدرسة من ھتترفد المادة بتدريس ماقمتش وA بالك خد بس

    ؟ حر كده
  

   قائ9 للطلبه حديثه ووجه بالجلوس إليه وأشار يسمعه لم كأن بالشيخ سامى فوجئ
 كان ا*نبياء كل..  المقاييس بكل معجزة الكريم القرآن..  وAد يا شوفوا - 

 يوم كل اللى نفسه القرآن ھى محمد سيدنا ومعجزة,  معجزات ليھم

 مصرى باحث عن قريت كنت لسه أنا..  القرآن إعجاز العلم بيكتشف

   القرآن من العين على الزرقاء المياة لع9ج قطرة إخترع

   قائ9 ا<عجاز يفسر والشيخ المبھر القرآنى ا<عجاز ذلك لمعرفة الجميع تشوق

 عيناه وابيضت بصره فقد يعقوب سيدنا أبوه إن عرف لما يوسف سيدنا - 
 : <خوته قال..  ؟ إيه عمل يوسف سيدنا..  وأخوه يوسف على الحزن من

 اكتشف ھنا ومن..  بصيرا يرتد أبى وجه على وألقوه ھذا بقميصى إذھبوا

 بصر رجع اللى ودا يوسف سيدنا عرق بيحوى كان  القميص إن الباحث
 وقدر ا<نسان بتاع العرق يحلل إنه على الباحث اشتغل..  يعقوب سيدنا

   العين على الزرقاء المياة تعالج قطرة منھا يصنع مادة منه يستخلص
 رغبة مكابدة من سامى يتمكن لم بينما,  الطلبة من التسبيح ھمھمات طلقتإن

   يقول التختة وسط يقف قبلما ضحكاته أصوات فعلت,  الضحك

..  دينا من وتسخر علينا تضحك كتير ناس بتخلى دى الحاجات ھى ما - 

 أيام لفلسطين مصر من بيه سافروا قميص فى ھايقعد اللى إيه عرق
 سيدنا شفاء فى سبب ويكون,  يجف ما غير من لحميروا والبغال الجمال

 النصوص نربط ينفعش ما إن بيه مقتنع رأى قريت أنا وكمان..  يعقوب

 <ن..  قرآنية إعجازات إنھا على بيھا وندلل العلمية بالمكتشفات القرآنية

 وفقا والتبديل للتغير قابلة علمية نظريات تحت الدينية النصوص بيخلى ده
 القرآن فى كتير حاجات فى إن قريت برضه ھو ما..  مالعل لتطور

  علمية نظريات مع بتتعارض

  ؟ إيه زى - 
   سامى وأجاب مستفسرا الشيخ قالھا
 خمسين مقداره كان يوم فى إليه والروح الم9ئكة تعرج(  بتقول اللى ا�ية - 

 *نھا خاطئة ل\ية وردت اللى التفسيرات كل تكون Aزم دى) ..  سنة ألف

 بقياسات العلمية والنظريات..  ا*على المS معناھا إليه إن على أجمعت

 سنة ألف خمسين بعد على ا*على المS مكان تحدد تقدر الضوء سرعة

 ويمكن ضوئية دقيقة تتعدى A مسافة ھاتطلع يعنى الضوء يقطعھا

   ا*على المS ھن9قى ومش الفلكية بالتلسكوبات إليھا الوصول

   يقول بغضب الشيخ قاطعه

   ؟ إيه اسمك إنت - 
  سامى - 



  سامى يا تعالى - 

 النصيحة يسمع سامى جواره إلى ووقف السبورة أمام منضدته على الشيخ جلس

   الغالية
 جميل..  قريت قريت..  غير لسانك على مافيش إنت..  سامى يا شوف - 

 بداية فى دلوقتى إنت بس..  كتير سنك سابق وانت,  كتير يقرا الواحد

 الحاجات ورفض المزاجية التقلبات فيھا حاجة وأخطر,  ةالمراھق مرحلة

 جه دا تمردك لSسف بس كده فع9 وانت..  الواقع على والتمرد الموجودة
 إنت..  حقيقته على الدين فاھمة مش لناس كتير بتقرا أكيد عشان الدين فى

 بيقول ربنا دا..  الدين فى دى بالطريقة تفكرش وما بص9تك وتلتزم تصلى

 وقلبه سمعه على وختم علم على R وأضله ھواه إلھه اتخذ من رأيتأف: 

 معنى فى فكرت لو..  R أضل من يھدى فمن غشاوة بصره على وجعل

 قل:  بتقول اللى ا�ية وكمان..  وخطير كبير الموضوع ھت9قى دى ا�ية

 وھم الدنيا الحياة فى سعيھم ضل اللذين أعماA با*خسرين ننبئكم ھل
..  القرآنية ا�يات أخطر من واحدة دى..  صنعا يحسنون أنھم ونيحسب

..  دى ا�ية معنى فى التانية الحاجات فى عقلك بتشغل ما زى كده فكر

 لنفسھم وبيخترعوا صح الدين فاھمين نفسھم فاكرين ناس فى إن معناھا
..  الخاسرين مش ا*خسرين..  عنھم قال ربنا..  صح ھما إن وفاكرين دين

   خسارة وأفدح أشد يعنى
 ونظرات,  التختة إلى عاد الدينية التربية مدرس لنصائح سامى استمع بعدما

   له أسامة وھمس,  ت9حقه الجميع
   الصفرا السرايا وأخرتك ھاتلحد إنك قلتلك أنا - 

 يقول بجسده فابتعد التخته فى برفيقه جسده احتك جلسته فى سامى اعتدل وعندما

   ساخرا
   الوضوء أعيد تخلينى كده..  متوضى أنا تلمسنيش ما - 

 منذ وخرج وآرائه بتساؤAته البوح على وندمه بالضيق شعوره رغم سامى ابتسم
  .  مجددا ذلك بمثل التفوه عدم على العزم عاقدا الحين ذلك

  

 قاله ما تعنى قد فا�ية الرياضية التربية مدرس كلمات فى يترنح سامى كان يومھا

 وتسعين التسعة ذو ا*قرع والثعبان قبره فى ملقى أنه يتخيل نفسه ووجد المدرس

 من مقامع على يشوى النار فى نفسه وتخيل والسماء ا*رض بين يأرجحه رأسا
 ص9ته على محافظا ظل طالما نفسه تأمين إلى عقله فعمد يفكر وظل,  حديد

..  تتساؤA من بعقله يعتمل ما وليطرح,  ا�خر واليوم وكتبه ورسله باP مؤمنا

 سمع,  السلم صاعدا المدرسة من عائدا سامى كان عندما التالى اليوم وفى

 حيث وصل حتى الس9لم على يقفز فأسرع أذنيه تخترق الصراخ أصوات

 الجيران وباقى أمه جوارھا وإلى وتصرخ تبكى التى صالح أم شقة فى الصوت
   قائ9 وبادره جللخرو يتھيأ أباه ليجد ودخل شقته باب وفتح..  باكيات ينتحبن

   عندھم نروح تعالى..  اتوفى صالح ا*ستاذ - 



 .  نعمان صالح شقة حيث والنساء الرجال خرج ما سرعان
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 ترى لن أنھا تعرفه ما كل..  حولھا يحدث ما تدرى A للوعى فاقدة شبة مھا كانت

 مسامعھا على تتردد تفتأ وA ميتا وأعادوه حيا أخذوه لقد..  أخرى مرة أباھا

  والجيران والمعارف ا*قارب من المعزين وسط أمھا كلمات
   إتقتل صالح ماتش ما صالح..  قتلوه -   

  الصحفيين من زوجھا زم9ء أحد منھا يقترب
 فى معاه كانوا لىال زم9ئه كل..  مؤمنة ست إنت..  مدام يا حيلك شدى -   

 وكلنا والبركة الخير وإنتى,  ربنا إرادة دى..  وماصحيش نام إنه قالوا المعتقل

  جنبك

 أوردة وبروز تنفسھا وصعوبة ھناء وجه يكسو الذى الزرقان للجميع باديا كان
 إليھا فاتجه حالتھا سوء ا*كبر أخوھا وAحظ,  البكاء عن تكف A وھى وجھھا

   يقول جوارھا وجلس
 ربنا..    بالقلب عيانة كنتى إنك تنسيش ما..  أوى تعبانة إنك عليه باين شكلك - 

   بناتك فى خير ويعوضك يصبرك
  

 السرير على ابنتيھا ھناء واحتصنت تنام النساء وتمددت الرجال غادر الفجر عند

   الجدة منھم لتقترب ينقطع A والبكاء
 ھايعوضك ربنا R شاء إن..  اد نفسك فى بتعمليه اللى عليكى حرام بنتى يا - 

    خير
 استيقظ الصباح وفى,  الليل من المتبقية الساعات ومرت,  ا*م سكنت بالكاد

 بعد به ولحقت زوجھا على الحزن المريض قلبھا يحتمل لم التى ھناء عدا الجميع
  .  واحد يوم

  

 بيوتال فى والنساء المقاھى على الرجال حديث باتت إنسانية مأساة كانت لقد
  .  التالية ا*يام مدار على

  

,  1981 لعام أكتوبر من السادس يوم جاء المنزل على المخيم الحزن ووسط

 غمرت وقد إA اليوم ذلك فى السادات بإغتيال نعمان مھا علمت أن وبمجرد
 لم ذلك ولكن..  أبويھا قاتل من لھا إقتص قد R بأن تشعر كانت فقد,  قلبھا الفرحة



 على مضى يكن لم حيث,  أبويھا فراق على مھا حزن من بعضا ديدتب فى يفلح

  .  فقط يوما وث9ثون ث9ثة سوى أبيھا إعتقال يوم

  

 أمرا ذلك وكان وأمانى مھا ورعاية صالح ابنھا شقة فى با<قامة الجدة تكفلت

 الذى الشھر خ9ل المشكلة تلك تظھر ولم الجدة صحة بسبب عمليا تنفيذه يصعب
 قطار يمضى أن Aبد كان ولكن,  البنتين برعاية القريبات تكفلت فقد ةالمأسا ت9

 تتباعد بدأت لذا,  محطاته من محطة عند طوي9 يتوقف أن له يمكن ف9 الحياة

 تحضر بخادمة الجدة واستعانت تدريجيا والجيران والمعراف ا*قارب زيارات
   مھا الجدة وسألت..  الطعام وإعداد الشقة تنظيف مھام <نجاز يوميا

 ما غير من دى السنة تعدى ينفع يمكن..  ؟ المدرسة ھاتروحى مش إنتى - 
   تعيديھا

  

 إلى يعيدھا لع9ج وتحتاج المأساوية الصدمة وطأة تحت Aتزال كانت مھا لكن
 طلب فى الجدة أرسلت أن يوم ذلك القدر لھا أرسل وبالفعل,  مجددا الحياة مسار

   قائ9 صالح أم يد قبلي ودخل,  ملبيا حضر الذى سامى

   ؟ إيه عاملة..  ؟ أمى يا إزيك - 
   وقال الرضيعة أمانى أختھا فم فى الببرونة تضع الجالسة مھا إلى التفت ثم قالھا

   حياتك فى البقية - 

 حيث دموعھا تنھمر أن دون والديھا وفاة فى يعزيھا أحد على مھا ترد مرة *ول

   قالت

  الباقية حياتك فى - 

   الخادمة على الجدة ونادت

   يشربھا لسامى حاجة سعدية يا ھاتى والنبى - 

   تقول سامى إلى تحولت ثم قالتھا
 حرام باقول وأنا..  المدرسة دى السنة تروح عايزة مش مھا..  سامى يا شوف - 

 المواد تذاكر تلحق ينفع لو تساعدھا عشان بعتلك..  عمرھا من سنة تضيع

   زيك أدبى ھى..  تضيع ما السنة غير من بتاعتھا

   سامى رد
 تلحق كويس وذاكرت ركزت لو ممكن بس..  ا<متحانات ع كتير فاضل مش - 

   ماتضيع غير من السنة
 تشجعھا عشان مھا مع تذاكر تيجى تبقى عاوزاك أنا..  ابنى يا سامى يا معلش - 

  تذاكر

  أمى يا حاضر - 
  

A الذى الحزن ھذا كل وسط لماذا مھا تدرى Sشئ..  جديد بشئ تشعر حياتھا م 

 الجدة وابتسمت,  ومكتبھا حجرتھا ھيأت وقد الغد فى سامى حضور تنتظر جعلھا

 غدا بھا ليذھب بخالھا اتصلت بعدما الدراسية الكتب تخرج مھا ترى وھى بخبث



 من مھا إخراج فى الجدة نجحت..  الدراسة عن إنقطاعھا مشكلة لتدارك للمدرسة

 أن تتمنى الجدة كانت بل فقط ذلك يكن مول,  الحياة من تعلمتھا التى بحنكتھا حالتھا

 على Aزال ذلك أن صحيح..  سامى إلى تزف مھا فيه ترى الذى اليوم يأتى

..  عينھا أمام تنمو النبتة وترك البذرة زرع فى المانع ما لكن,  سنوات حدوثه

  .  اليوم ذلك لترى العمر يمنحھا أن R تدعو كانت

  

 بسنوات يكبرھا أنه تشعر كانت أنھا إA مھاو لسامى الزمنى العمر تماثل رغم

 أشبه ناضجا رج9 سامى أن تشعر كانت فقد بينھما العقلى العمر لتفاوت نظرا
 وأيضا العمرية المرحلة تلك فى لذكر كأنثى إليه مشاعرھا تھفو..  يعلمھا بمدرس

 وبدأ,  خطاه على تسير ونيس إلى فيه تحتاج كانت وقت فى جوارھا إلى بات *نه

 لھما الدعاء عن الجدة تتوقف A..  سامى جوار إلى دوما مستقبلھا يرسم خيالھا

 والعصائر الشاى تحمل المفتوح الغرفة باب عبر عليھما تدخل وھى بالنجاح
 يوم آخر وفى.. وتطعمھا وت9عبھا الرضيعة أمانى لتھدھد تذھب ثم والمأكوAت

 شرود سامى وAحظ,  المادة مراجعة من ومھا سامى إنتھى ا<متحانات أيام من

   فسألھا مھا

  ؟ ليه كده النھاردة سرحانة - 
  ده المذاكرة تعب من ھانستريح خ9ص..  أبدا * - 

 ھناك يكون لن حيث,  به يحس ما نفس ھو شرودھا سبب أن يدرك سامى كان

 إليھا والتحدث يوميا رؤيتھا من يتمكن ولن سويا يجتمعا *ن ذلك بعد داعى
 قالت حين بعد ينتھى لن ا*مر أن وجد لكنه,  وحيدا يقرأ غرفته فى نزي9 وسيعود

   الباب على يغادر وھو الجدة

   معانا تتغدا عشان تيجى ا<متحان تخلص ما بعد سامى يا بكره - 

  أمى يا R شاء إن - 
  

 وھى تقول الجدة بادرته الغد فى سامى وصل وحين ا*خير ا<متحان أداء بعد

   الباب تفتح
   ھايجھز الغدا خ9ص تعالى..  وينجحكم بخاطركم ھايجبر R شاء إن ربنا - 

  ؟ ماجتش لسة مھا - 
   أبيھا مكتب غرفة من قادما مھا صوت ليتلقى سامى سأل
   طول على الشغل ع استلمتنى وأنـTا..  بدرى من جيت - 

   تقول عاليا الجدة ضحكت

 بقى هبكر المكتبة تنضف تيجى سعدية عشان الكتب رتبى قلتلك عشان ھو - 
 لما عشان الطبيخ تتعلمى المطبخ فى أوقفك دى ا*جازة ناوية أنا دا..  شغل

    خايبة تبقيش ما تتجوزى

   وقال الجدة له تلمح ما بالطبع يفھم الذى سامى لوجه ترنو وھى الجدة قالتھا

   الكتب لم فى مھا ھاساعد أنا طب - 



 فى محدقا مندھشا نفسه حول ليدور المكتب غرفة بداخل مھا إلى واتجه قالھا

 *رفف ال9مع البنى واللون بالغرفة حوائط ث9ثة على المنصوبة الضخمة المكتبة
 البيج الغرفة ط9ء لون جانب إلى,  الكتب مئات تحمل التى الخشبية المكتبة

   تسأل مھا وسمع,  مھيب مكان فى بأنك تشعر يجعلك

   كلھا دى الكتب كمية من مستغرب طبعا - 
  يرحمه R باباكى زى مثقف بكاتب تليق ةمكتب..  أبدا * - 

  بيكتب إما يا بيقرا إما يا وھو إA البيت فى بابا باشوف كنتش ما أنا - 

  القراية بتحبى زيه طالعة إنتى أكيد - 

 وھى فردت سامى يعجب لن ذلك *ن القراءة تحب A أنھا تقول أن مھا خافت

   الكتب جمع فى منھمكة كتفيھا تحرك

   عاتوسا ساعات يعنى - 

   قائ9 سامى ضحك
 ما قد على كتب واشترى البلد وسط أنزل Aزم أجازة كل..  قراية مدمن بأه أنا - 

   أقدر

  ھنا من كتب خد تعالى إبقى خ9ص - 

 الكتب تجميع فى يساعدھا إليھا سامى اتجه حتى ا*خيرة جملتھا تتم مھا تكد لم

 أجندة على عثر كذل وأثناء ليقرأه عناوينھا يجذبه ما بعض وإنتقاء جھة من
..  خواطر:  الصفحة وسط واحدة كلمة وجد ا*ولى صفحتھا فتح وحين خضراء

 ا<ط9ع يجب A نعمان صالح با*ستاذ خاصة أمورا تكون فقد بالحرج وشعر

   وقال عليھا

   لباباكى خاصة حاجات تقريبا دى مھا يا خدى - 

   الكتب على تضعھا وھى قالت ثم صفحاتھا وقلبت مھا تناولتھا

   نشرھا كانش ما بابا مقاAت شكلھا دى - 

 خاطرة على عيناه لتقع وفتحھا مجددا الخضراء ا*جندة وتناول يده سامى مد ھنا

   تقول
 ھى.. والمظلومين والفقراء الكادحين على للسيطرة الطغاة وسيلة ھى ا*ديان - 

 قھمحقو لھم يرد الموت بعد أخر عالم فى زائفا أم9 يمتلكون عبيد إلى تحويلھم

   المفقودة أح9مھم و المغتصبة

   ليقرأ الصفحة وقلب الفكرة إيضاح فى إسھابا أسفلھا من سامى ووجد

 المذھب أو الدين نصرة سببھا ليس الدينية والفتن والحروب المشاحنات كل - 

 نحو طريقھا ضلت والكبت العنف من طاقات تفريغ ھى ما بقدر
 وحشيتنا ممارسة لنا يتيح ذىال والمنشط الواجھة ھى الدين ويكون..ا*خر

   بارد وبدم متلذذ مستريح بضمير

   الثالثة للصفحة وتحول
 أريده A ما إخترت لو Aحظ ولكن.. حر فأنت ا<ختيار حرية أمنحك أنا - 

 وا�لھة الطغاة كل منطق.. لديك والحرية حر أنت ولكن.. جھنم فى فسأحرقك



 نموذج جدا فيكفى.. التكوين ة*سطور بديلة نظرية يمتلك A ا<لحاد كان إذا  - 

  تلحد لكى ا<براھيمى ا<له
 إنھا.. الدينية المنظومة أعداء أعدى ھى ا<نسان تعترى التى التفكير حاAت - 

  بالذنب والشعور بالخجل دائما مصحوبة الخفاء فى السرية كالعادة تمارس

 وھاموأ أخيلة مجرد عن تزيد وA طوباوية فكرة ھى والخلود البعث فكرة إن - 
 ا<حساس ھذا والكھنة ا*نبياء إستغل.. بالحياة والتشبث الموت على للتغلب

  بعينھا إجتماعية طبقات تخدم وسلوكيات أخ9قيات لتمرير
  

 فى تسرع ويداه محدقة عيناه..  تساؤAته على يجيب قد ما وجد أنه سامى أحس

   عناوينھا يقرأ الصفحات تقليب

 يقرأ الذى والتحليلى النقدى العقل بنفس المقدسة كتبه يقرأ أن عليه المؤمن إن - 
 المعتقدات فى ا*مور بعض منطقية عدم يستنكر إنه.. ا�خرين كتب به

 يقترب عندما قمامة صندوق أول عند والمنطق العقل يرمى ولكنه.. ا*خرى

    غيبياته من

 على عاشوا الذين البشر من المليارات عشرات وسط إنسان إنك تتصور أن - 
..  ا<تساع شديدة صحراء وسط فى رمل حبة بالفعل يمثل الذى الكوكب ھذا

 أن.. أفعالك ويسجل حركاتك يرصد إله ھناك الكونية الصحراء ھذه خلف وأن

 أنت تكون أو عقليا ومختل تافھا ا<له ھذا يكون أن فإما.. ھذا وتتوھم تصدق

  والنرجسية الغرور شديد
 والمسيحى فالمسلم.. خرافاته لقبول رينا*خ معتقدات فساد على اتكأ المؤمن - 

 إذن.. ا*خرين خرافات يرفض منھم فصيل كل واليھودى والھندوسى

   صحيحة فخرافاتى

 إلى يدعونا لن فھذا خاطئة لدارون التطور نظرية أن جدA إفترضنا لو - 
 الخلق نظرية تعيش فلن..  وقبولھا السذاجة شديدة نظرية أحضان فى ا<رتماء

 صفاته وأعطاه ا<له خلق ا<نسانف,  ا*خرى النظريات إنتقاد ىعل الطينية

    نكرة ا�لھة تصبح ا<نسان صفات وبدون
 

 على يصبر ف9 متعجل أنه فيه ما وأسوأ.. مندھش كائن أنه ا<نسان فى ما أجمل - 

  إندھاشه سبب فھم
  

  الخوف الفكرة لتصنع الدوائر وتدور ا<له فكرة صنع الخوف - 
 

 , ام تفسير له ليس من إجابة ھى إنما..  لسؤال إجابة ليس.. R فعل من ھذا - 
 إله ھناك أن الغريب.. لYله تقدم فاضحة رشاوى والنذور والذبائح فالصلوات

 بجدواھا يعتقد إنسان ھناك أن وا*غرب يقبلھا إفتراضى
  



 وللتنا تدعوھما الجدة نداءات يسمع لم الخواطر قراءة فى سامى إندماج شدة من

   تقول مھا ضحكات على ويفيق الغداء

   فيھا إقرا معاك خدھا إبقى سيدى يا خ9ص - 
 ! ؟ إيه ھى - 
   دى ا*جندة - 
  أقراھا ھاخدھا إذنك بعد..  آه - 

 وحطھا دى الكتب منى واتناول..  ھاتكلھا اللى بلقمتك حاجة إعمل يال9 طب - 

  يبرد ما ا*كل قبل بسرعة المكتب ع
  

   يزعق الجدة وصوت بالكت سامى تناول مھا بدأت

   ھايبرد ا*كل يال9 - 

  واحدة دقيقة حاضر - 
 لتقع سامى مع تجمعھا ومالت,  كتب بضعة يدھا من تسقط أن قبل مھا قالتھا

 فى ا*يك نواضر"  عنوان يحمل قديم تراثى كتاب أنه يبدو كتابا على عيونھما

 إA الكتاب عنوان معنى مھا تفھم لم..  السيوطى الدين ج9ل لYمام"  النيك معرفة

 تستعصى A فإنھا,  البذيئة الفاحشة الكلمة تلك ھى كانت إذا ا*خيرة الكلمة أن

 جوار إلى ووضعه قام ثم برھة يتأمله بالكتاب سامى أمسك بينما,  الفھم على

   ببراءة مھا لتقول ا*جندة

   ده الكتاب ھتاخد إنت - 
  وأرجعه ھاقراه..  آه - 

 سامى شعر حين فى الكتب لجمع تعود وھى امتھاابتس إخفاء من مھا تتمكن لم

 الذى الفضول مجرد سوى لقراءته الكتاب أخذ من يھدف يكن لم أنه رغم بالخجل
 الذى تأليفه تاريخ صفحته وعلى,  كھذا عنوانا يحمل كتاب محتوى لمعرفة دفعه

 لتتسع المكتب على الكتاب معيدا يده فمد..  ماضية سنة خمسمائة من *كثر يرجع

 الكتاب يحتويه قد ما تتخيل أن يمكن A بالطبع *نھا بتلقائية وتسأل مھا ابتسامة

   عنوانه من الرغم على

   ؟ ليه الكتاب رجعت - 
  بعدين أخده ھابقى - 

  وحش وA حلو أقولك وأبقى ا*ول ھاقراه خ9ص - 
  

 على تستعصى A)  النيك(  كلمة صحيح..  قالته ما فداحة تعلم A البريئة الفتاة

 بدAAت إلمام على تجعلھا أن الممكن من تكن لم وتربيتھا الفتاة براءة لكن..  فھمال

 الكتاب يتناول سامى قام لذا,  الكتاب موضوع عليه يكون أن يمكن وما الكلمة

..  الوطء أنواع فصل..  الجماع حاAت فصل: (  ليقرأ سريعا الفھرس ويتصفح

 الكتاب محتوى كان ا*خير انالعنو ومع)  المرأة وكس الرجل إحليل فصل

   قائ9 المكتب على وأعاده فأغلقه,  فيه شك A واضحا

   خااااااالص تقريه انصحكيش ما - 



  ؟ ليه - 
   عالى بزعيق ا*مر الجدة وتنھى جوابا سامى له يجد لم برئ سؤال

   تانى ا*كل ھاسخن تخلونى كده - 
 تغسل مھا وقفت , سامى انصرف وبعدما الغداء لتناول سامى وتبعھا مھا خرجت

 تنظيف فى غدا يومھا لتقضى ستحضر الخادمة سعدية *ن جدتھا مع الصحون

   ضاحكة تقول الجدة دفع مما طبق كسر فى مھا وتسببت المكتبة

   يتھنابه عقلك واخد اللى - 
  

 الذى ومن,  خااااااالص بقراءته لھا منصوح غير كتاب فى شاردة كانت مھا لكن

 ينصحھا A لماذا تعرف كى تقرأه أن لھا Aبد كان ذنإ..  ؟ قراءته بعدم نصحھا

  .  بقراءته سامى

 أداء من ا<نتھاء بعد ا*جازة أيام أول فى مھا به تشعر الذى الراحة إحساس

 بداخل الدش من المنھمر الماء رذاذ أسفل وھى قلي9 منتشية يجعلھا ا<متحانات

 بتدليكه فخذيھا بين ما نظيفت على مھا تحرص دائما وكعادتھا الحمام فى البانيو
  صابون بفعل اللزج التدليك ذلك جراء من بلذة مھا تشعر أن عادى..  بالليفة جيدا

 تكتفى كانت التى السابقة المرات عن مختلفة المرة ھذه لكن المنعش بومباردى

 لذة ويمنحھا فخذيھا بين ما يرشق الدش من الماء رذاذ بتصويب التنظيف بعد فيھا
 فخذيھا باطن مھا وجدت المرة ھذه ففى..  الماء إيقاف بعد تنتھى ما سرعان

,  مھبلھا من ينساب شئ ھناك بأن تشعر جعلتھا طاغية متعة وتتملكھا يرتعش

 حواف بتحسس قامت حيث ا*مر تفحص من لتتمكن الصابون تشطف وأسرعت

 من ينزلق لزجا سائ9 وجود بالفعل لتتدرك ا*وسط أصبعھا بطرف مھبلھا فتحة
 بالليفة فخذيھا بين ما تدليك معاودة إلى منساقة نفسھا نعمان مھا ووجدت,  فتحتھا

 بالتدليك تزداد يدھا حركة كانت متعتھا تزايد ومع,  مجددا الصابون فى الغارقة

 منطقة فى شديد باحتقان وشعرت فخذاھا إنقبض وفجأة,  محمومة حركات فى

 مابين على ا<ثنتين بيديھا تقبضو بالليفة تلقى وھى ظھرھا وتقوس الحوض
 على انھمر الذى البول مدافعة من تتمكن ولم,  الوقوف على قادرة غير فخذيھا

 تمر مرة *ول *نھا حدث فيما شاردا وعقلھا جففته ثم جسدھا مھا غسلت..  كفيھا

 بين ما مداعبة فى اللذة استكشفت قد ا*نثى بغريزة أنھا صحيح..  التجربة بھذه

 شفراتھا يرشق الماء رذاذ أو بالليفة التدليك يتعدى لم ذلك لكن,  قبل من فخذيھا

..  المرة ھذه كما ا*ورجازم مرحلة إلى للوصول ترقى لم خفيفة للذة فتستنيم

 لنوم خلدت بعدما إليه الوصول من مھا تتمكن لم,  تفسير إلى يحتاج مبھم إحساس

 من كخيوط ظھرھا على منسدلال الناعم ا*سود لشعرھا تمشيطھا أثناء عميق
 العشاء بعد مھا استيقظت..  حصان ذيل شكل على رأسھا خلف وعقدته,  حرير

 يجمعھا ممتع جميل لحلم رؤيتھا بسبب السعادة تغمره وقلبھا يرتعش كله وجسدھا

 ثم حانية محبة بنظرات لوجھھا ينظر سامى ووجدت معا يستذكران وھما بسامى
 إحتمال من مھا تتمكن فلم,  صدره على ويحتضنھا شفتيھا ويقبل برأسھا يمسك

 بعمق تنھدت,  أوصالھا ھدأت وبعدما مرتعشة نومھا من واستيقظت المتعة



 أصوات مسامعھا إلتقطت..  مساءا الثامنة لتجدھا ساعتھا فى ونظرت ضاحكة

 التليفزيون وفتحت الحداد أيام أنھت قد الجدة لتجد فخرجت,  الصالة من قادمة

 وتدعك تتثائب مھا الجدة رأت..  ا*ولى القناة على المسلسل متابعة فى منھمكة

   فقالت,  يديھا بظھر عينيھا

   كويس نمتى - 
   الجدة لتتابع,  إيجابا برأسھا مھا أومأت

  المطبخ فى العشا حضرى يال9 طب - 
  

(  كتاب تحضر المكتب لغرفة اتجھت أنھا ھو العشاء بعد مھا فعلته ما أول

 النوم بقميص لتبقى جلبابھا من وتخففت)  النيك معرفة ىف ا<يك نواضر

 اليمنى ركبتھا وثنت اليسرى رجلھا فردت وقد تقرأ السرير على وتمددت
 تكن لم لكنھا الكتاب قراءة على مھا إنكبت..  متئدة حركات فى رجلھا تحرك

 كونھا بحكم عقلھا على سيطرت التى الذھول حالة بسبب تقرأ مما كثيرا تعى
 دبت التى الجنسية ا<ثارة بسبب وأيضا,  جھة من الجنس عن مرة *ول أتقر

 مرة *ول إباحيا فيلما شاھد بمن أشبه كانت فقد..  أخرى جھة من جسدھا فى

 تستسيغ بدأت ذھولھا زال وحين,  سيراه لما توقع أو معرفة سابق أية دون

 مھا رتشع..  تت9شى بدأت وجھا غطت التى الخجل وحمرة الكتاب نصوص

 ذرف عن ليتوقف عليه فخذيھا تضم فكانت كسھا تعترى باردة برطوبة
 فخذيھا وفتح لضم فإستكانت,  تتأجج اللذة كانت ضمة كل مع لكنھا,   الدموع

 حركة بفعل اللزجة إفرازاتھا صوت سمعھا إلى ليتنامى متتابعة بحركات
 محرما شيئا تسرق لصة بأنھا مھا تشعر..  كسھا على ومنفرجة ضامة فخذيھا

 إنفتح حين السرير على من تقفز وكادت فزعا شھقت لذا,  آثمة مدفوعة بشھوة

   تقول جدتھا ودلفت الباب

   ؟ مھا يا إيه بتعملى - 
   جوارھا الكتاب تضع وھى متلعثمة مرتبكة مھا أجابت

   شوية باقرا - 

  ؟ ليه كده محمر وشك - 
,  شھوتھا فرط نم محمرا مھا وجه إحتقان عن مستفسرة الجدة سألت ھكذا

   مھا وأجابت

   شوية حر الجو - 

  أنام وداخلة أمانى أختك نيمت أنا طب - 

  أنـTا يا خير على تصبحى - 

  أھله من وإنتى - 
  

 جدتھا أغلقت بعدما القراءة لمواصلة لتعود قلبھا دقات وھدأت أنفاسھا مھا إلتقطت
 وتمعن يرةالمث النصوص قراءة وتعيد تقرأ مھا ظلت..  للنوم وذھبت الغرفة باب

 نيك ھو أشكاله وأحد ا<ستلقاء وضع(  تقرأ حين الموصوف الوضع تخيل فى



 بين الرجل ويقعد صدرھا إلى رجليھا وترفع ظھرھا على المرأة تستلقى:  العادة

 لسانھا ويعض شفتيھا ويمص شديدا ضما ويضمھا أصابعه أطراف على فخذيھا
 دفع فى وAيزال كله يدفعه ثم أسهر تظھر حتى يسله ثم ويدفعه,  فيھا أيره ويولج

 تنام:  الفقھاء نيك اسمه أشكاله وأحد ا<نبطاح وضع أما..   الفراغ إلى ورھز

 خصرھا فى ويده ساقيھا بين وساقه,  عليھا الرجل وينبطح وجھھا على المرأة

 قرأت حين مھا ضحكت) ..  وينيك ويبوسھا إليه وجھھا فتدير بطنھا فى وا*خرى

 فاحش من اسمعته,   فيھا زبه وأولج إمرأته واقع كلما الذى اضىالق ذلك قصة

 فتر فعلت ولما,  ذلك عن تتوقف أن منھا فطلب ا*مر عليه واشتد,  وأبيحه القول

 الفاحش القول ذلك مھا تفھم لم..  تعود أن منھا ليطلب عزيمته وخارت نشاطه

 من مرحلة إلى وصلتو,  زوجھا ينيكھا حين القاضى امرأة تقوله كانت التى

 تمد أن فى بدا تجد لم..  أشفارھا حك فى ورغبة بحرقان شعورھا إلى أدت الشبق

 وكان,  شبقا ھياجھا فازداد,  نومھا قميص فوق من كسھا وتھرش لتحك يدھا

 كانت لذا,  التوتر يعتريھا أن فى ا*ثر أبلغ شنعاء فعلة ترتكب بأنھا <حساسھا

..  لحظة أية فى جدتھا دخول مترقبة الباب مقبض وبين الكتاب بين تنقل عينيھا

 شفتيھا وتبلل ريقھا فتزدرد,  حلقھا جفاف إلى توترھا وأدى يرتعش جسدھا

,  مخدتھا تحت الكتاب أخفت..  التبول فى رغبة ودافعتھا تباعا لسانھا بطرف

 فى الغارق كيلوتھا نزعت ثم مثانتھا أفرغت..  الحمام إلى مسرعة ونھضت

 نفسھا ووجدت,  ا<فرازات تلك بأناملھا لتتحسس الفضول وساقھا  , سوائلھا

 يتأجج ھياجھا بأن وأحست,  الرائحة تلك مستكشفة تتشمم أنفھا من الكيلوت تقرب

 وحين,  المشجب على وعلقته الكيلوت غسلت..  مشتعلة جمرة جسدھا وأصبح

 شاعرة تفتنھد,  الشقة يغمر والسكون نائمة جدتھا وجدت الحمام من خرجت

 التليفون لتحمل دفعھا الذى ما نعمان مھا تدرى A..  توترھا وزال الراحة ببعض

 وصلت حتى السلك فى تفرد وتظل الصالة من الخرزان من سلة بداخل الرمادى
 سامى رقم تطلب القرص تدير بالسماعة ممسكة جسدھا ومددت,  السرير إلى

 إذا تقول ماذا..  مضطربا قلبھا تقافز الجرس لرنين سماعھا ومع,  الليل منتصف

..  ؟ المتأخرة الساعة ھذه فى لسامى الحديث تطلب وھل أبوه أو أمه عليھا ردت

   ھادئا سامى صوت أتاھا أن لوA السماعة تضع وكادت الجرس طال
   ألو..  ألو..  ألو - 

    تقول مھا نطقت بالكاد
   ؟ النوم من صحيتك أنا..  سامى يا أيوه - 
  سھران دلوقتى وقاعد عندكم من جيت ما بعد شوية نمت أنا..  أبدا * - 

  ؟ إمتى ھاتظھر النتيجة اسألك عاوزه كنت اصل - 
 منتصف تطلبه لم أنھا يفھم أنه با*حرى أو بسذاجتھا أشعرھا بشكل سامى ضحك

   سامى وأجاب,  السؤال ھذا عليه لتطرح الليل

   شھر بعد ھاتظھر الغالب فى ھى..  النھاردة ا<متحانات مخلصين لسه إحنا - 

   للحديث بابا تفتح أن مھا تحاول

   ؟ إيه بتعمل إنت - 



  أقرا قاعد - 

  كمان وأنا - 

  ؟ إيه وبتقرى - 
 بشكل عاليا للضحك سامى دفع مما إجابة A..  السؤال ھذا على مھا تجيب بماذا

   بغضب لتسأل مھا استفز

   ؟ إيه على بتضحك - 
   ضحكاته تتوقف أن دون سامى أجاب

   طفلة إنك كتير باحس أصل - 

   كلماته سامى تابع تعترض أن وقبل مھا غضب إزداد

   فيكى حاجة أحلى ودى - 
 أرادت لكنھا يعجبه ذلك كان إذا إذن طفلة فلتكن,  ا*خيرة الجملة أعجبتھا

   ناعم رقيق بصوت فسألت,  ا<ستفسار

    ؟ إيه يعنى - 
   ھو ليسأل ا*خير سؤالھا يسمع لم سامى وكأن

   ؟ إيه بتقرى كنتى - 
 ماذا يعلم بأنه يشعرھا أن يريد وكأنه إنقطاع ب9 تتعالى وضحكاته سامى ألھاس

   مزمجرة وبنبرة غاضبة تنھيدة بعد مھا ردت..  تقرأ كانت

   ؟ ليه كده النھاردة عايمة فشتك - 
 نافوخ فى الدم ليندفع وأكثر أكثر ضحكاته فعلت الطفولى مھا بغضب سامى استلذ

   وتصيح مھا
   باى..  كلمتك إنى غلطانة أنا..  مستفز إنت - 

 اليمنى ساقھا تھز وھى ا*يسر حاجبھا ع9..  السماعة وأغلقت ردا تنتظر ولم

 السماعة مھا لتلتقط الھاتف جرس رن ما وسرعان,  غضبھا حدة من تخفف علھا

 سامى صوت وأتاھا,  تستطع لم لكنھا,  الرد فى ترغب تكن لم حيث حين بعد

   معتذرا ھادئا

   مھا يا آسف أنا - 

   وتقول قلي9 تھدأ جعلھا ا<عتذار نطق فى الحانية طريقته

   ؟ كده بيضحكك اللى وإيه - 
  جدا جدا وعجبتنى باباكى خواطر أقرا قاعد كنت أنا..  حاجة وA أبدا - 

   مھا قاطعته

   ؟ إيه عن وبتتكلم - 
 أنھا يعلم *نه,  ا<لحادى الفكر يعتنق كان أباھا أن عن مھا يخبر أن سامى يشأ لم

   سؤالھا على فأجاب,  آخر نحو على ا*مر تفھم قد

   والوجود الخلق طبيعة فى فلسفية أمور عن - 

 أمام تبدو أن أرادت ذلك ورغم المترادفات ھذه مثل يستوعب A نعمان مھا عقل

   فقالت والتثقيف للقراءة محبة بأنھا سامى

   أقراھا ھابقى تقراھا ما بعد - 



  فكرة عندى أنا - 

  ؟ إيه - 
 كأن يبقى..  قراه للى ملخص للتانى ويحكى كتاب يقرا فينا حدوا يوم كل - 

  بكتابين استفاد الواحد

  كويسة فكرة - 

 لرغبة بمكابدته مخنوقا الھاتف عبر أذنھا يصل سامى صوت لتسمع مھا قالتھا

   يقول وھو الضحك

   بتقريه كنتى اللى للكتاب ملخص احكيلى يال9 طب - 
    بغضب مدفوعة وتصيح مھا لتتنھد..  ضحكاتال منه أفلتت للجملة نطقه نھاية مع

   ؟ إيه عايز إيه..  المكتبة فى لقيناه اللى الكتاب باقرا كنت أيوه - 
 سامى بھا يظن A حتى متلعثمة فتابعت بالحرج وشعرت إA تنطقھا كادت ما

   سوءا
 صفحة كام قريت ويدوبك..  ؟ إيه عن بيتكلم الكتاب بس اشوف عايزه كنت - 

   بس

  ؟ الكتاب إيه عن وبيتكلم - 
 والغيظ الصمت فآثرت به تجيب أن يمكن ما مھا تجد ولم,  سامى سأل ھكذا

   يقول سامى وسمعت يعتريھا
   طبعا عنه يقرا الواحد لما مشكلة مافيش..  وحرام عيب حاجة مش الجنس - 

  

 الصمت تلزم وظلت بالحياء تشعر مھا جعلت سامى نطقھا التى الجنس لفظة

   كلماته ھو ويتابع

   ھاتقريه إنك الكتاب تقرى أنصحكيش ما قلتلك لما متأكد كنت ناأ - 

    سائله تقلده مھا دفعت التى الضحكات يطلق وھو قالھا
  ؟ ده الذكاء إيه..  ھھھھھھھھھھھھھھھھھه - 

   تابعت ثم قالتھا
   خير على تصبح..  ھانام أنا - 

  أھله من وإنتى - 
  

 تستطع لم,  القراءة لتواصل النيك معرفة فى ا*يك نواضر كتاب مھا تناولت حين

 قراءة من تخجل ا*نثوية فطرتھا جعل التليفون فى سامى مع فحديثھا,  التركيز

 سامى يعتقد أن خشية بالضيق وشعرت..  الكتاب يحتويھا كاللتى وألفاظ نصوص

  .  الكتاب ھذا فى قرأت *نھا تربية ناقصة فتاة أنھا

  

 على وتحرص التليفزيون وتشاھد الطبيخ جدتھا من تتعلم أيامھا مھا أمضت
 فتارة,  للجدة الدائم ا<نزعاج مسببة وحدھا تمشى بدأت التى أمانى بأختھا العناية

 من تسقط أن قبل بھا تلحق وتارة بالحائط المثبت الكھرباء سلك أمام من بھا تأتى
  .  اللھو عن تتوقف A وھى السرير فوق



  

 بالنزھة لتحظى الصبر بفارغ مھا ظرهتنت الذى اليوم ھو الجمعة يوم كان بعدما
 ھى فھا,  الذكريات إجترار على يبعث يوما بات,  وأمھا أبيھا بصحبة ا*سبوعية

 الضخمة المكتبة بداخل ا*رفف على الكتب تنسق أبيھا مكتب حجرة بداخل تقف

 الجدة صوت على لتفيق أمھا وتتذكر المكتب حجرة ھواء من أبيھا رائحة تتنسم

   ينادى

   يجوا لما للضيوف نقدمھا حاجة ھاتى إنزلى مھا يا لىتعا - 

   تسأل مھا خرجت

   ؟ مين ضيوف - 
   وعيلته سامى أبو - 

 اللذين الضيوف <كرام يلزم ما لشراء مھا تخرج *ن كفي9 كان وحده سامى اسم
 الموظف سامى والد رضا ا*ستاذ..  الصالة فى جلسوا الترحاب وبعد حضروا

 ابنه وكذلك طفليھا بصحبة أعوام خمسة منذ تزوجت لتىا الكبرى وابنته الحكومى
 على ا<طمئنان الزيارة مبعث وكان,  ووالدته سامى جانب إلى الجيش فى المجند

 نجاح ومباركة أوA عديدة لسنوات إمتدت حميدة بجيرة بھا إرتبطوا التى الجدة

 الذى تفوقالم المجموع من كثيرا أقل بمجموع العامة الثانوية على وحصولھا مھا
 فى وسامى ومھا ومھا سامى عن تتحدث الجدة تفتأ وA..  ثانيا سامى عليه حصل

   رضا ا*ستاذ ليقول للجميع معلومة مناوشة
 عشان تعليمھم ويخلصوا يكرمھم ربنا..  لسامى مھا حاجزين خ9ص إحنا - 

   لبعض نجوزھم

 النجاح على مھا مساعدة فى وفضله سامى وفضائل حسنات تعدد الجدة إنطلقت

   المديح ترنيمة وتختتم الدراسى العام تفقد أن كادت بعدما
   البيت لحد نوصلھا احنا دا..  لمھا سامى من أحسن ھن9قى احنا وھو - 

  

 لوجه النظر تسترق بخجل ا*رض إلى تنظر وھى الدائر للحوار مھا تنصت
 زميل دةالج إستقبلت الضيوف مغادرة وبعد..  موافقته عن ينم بما المبتسم سامى

 كان والذى ا�داب بكلية وا*ستاذ الصحفى المقصود عبد جمال ا*ستاذ ابنھا

 بصديق برا وا�خر الحين بين أحوالھم على وا<طمئنان زيارتھم على يحرص
 مھا على المقصود عبد جمال ا*ستاذ وأشار,  صالح ا*ھرام فى وزميله عمره

 فى تعيينھا من ليتمكن رعايته حتت العربية اللغة قسم ا�داب بكلية با<لتحاق
 وبعد كثيرا بذلك مھا وسعدت,  أبيھا درب على لتسير تخرجھا بعد ا*ھرام جريدة

 اليوم أبيه ك9م بأن تشعر وھى بسامى تتصل مھا أسرعت جمال ا*ستاذ مغادرة

 بھا ستدرس التى الكلية فى برأيه تأخذ أن ويجب لسامى خطبتھا إع9ن بمثابة

   يقول سامى تسمع ھىو مھا وتعجبت

   آداب ھاخش كمان أنا ما - 

  وإقتصاد سياسة يدخلك مجموعك إنت بس - 

  فلسفة أدرس حابب أنا * - 



   تقول مھا ضحكت
    دى دماغك فى اللى الفلسفة كفاية..  ناقص إنت - 

   ھى وتابعت الضحك سامى بادلھا

   تتخرج ما بعد إيه وھاتشتغل - 
  فلسفة سأدر إنى ھاممنى اللى كل..  دلوقتى مھم مش - 

   تضحك مھا ردت
 ا*ستاذ يمكن تتخرج ما بعد العموم ع بس..  دى الفلسفة م عليك خايفة أنا - 

   ا*ھرام فى يعينك بابا صاحب جمال

   قائ9 سامى قاطعھا
   ؟ ليه أنا ليا ھايتوسط..  الجورنال فى وزميله باباكى صاحب ھو طب - 
  غريب ومش وعلينا مننا أنت ما - 

 ا*ثير الصمت وحجب خافتة بضحكة اكتفى الذى سامى رد تترقب مھا قالتھا
   لتقول مھا دفع مما,  لثوانى بينھما

   ؟ ليك حجزنى خ9ص باباك مش - 
   جائت التى ا<جابة مترقبا ينبض وقلبھا واحدة دفعة سؤالھا مھا ألقت

   بعدين دا الموضوع فى أفكر وھابقى..  صغير لسه أنا - 

   مسرعة مھا لتقا أنثوى بغضب ممزوجا طفولى فعل برد
   س9م..  يوفقك ربنا العموم ع - 

   يقول مسرعا سامى صوت جائھا,  السماعة تضع أن وقبل

   معاكى باھزر أنا..  طفلة لسه إنك قلتلك مش - 

  الھزار باحب مش وأنا - 

 بغيظ لتسأل ضحكاته واستفزتھا يضحك سامى جعلت بريئة طفولية بنبرة قالتھا

   شاخطة وبنبرة

   ؟ إيه على بتضحك - 
   محتدا وقال ضحكاته سامى ترب
  ! ؟ خطيبھا فى تشخط واحدة فى - 

   قائلة وتتلعثم قلبھا السعادة وتغمر مھا حالة لتتبدل جدا تكفى ا*خيرة الكلمة كانت
  !!  خطيبى - 

 وھى تھيم بروحھا وشعرت وفرحتھا ساعدتھا من ضاعف للكلمة نطقھا مجرد

   يقول سامى تسمع
   ھانتجوز الكلية من نتخرج ما وأول,  ليا حجزك بابا خ9ص مش - 

  

 مثل فى وخصوصا شرقية فتاة *ية خاصا سحرا تحمل ومشتقاتھا الجواز كلمة

 مضيئا ووجھا متھللة فرحة بنبرة تقول تماما صوتھا ھدأ التى نعمان مھا سن

    مشرقا

   ؟ دلوقتى إيه بتعمل وإنت - 
  السينما نروح عليا يعدوا أصحابى ما لحد باقرا - 



  بختك يا!! ..  سينما - 

  معايا تيجى ما - 

  ؟ ھاينفع - 
  لوحدنا بس..  آه - 

  ؟ يعنى ليه - 
  أصحابى الشباب وسط تكونى ھاينفع مش عشان - 

   قائلة تتدلل جعلھا ا*خيرة لجملته نطقه فى سامى صوت مSت التى الغيرة نبرة

   ؟ يعنى إيه وفيھا - 
   تقول فأسرعت أغضبته تكون أن ھى وخشيت سامى يرد لم

   ھاتوافق مش أنـTا ھى ما - 

   مسرعة وتداركت جملتھا بترت

 - Aإستنى أقولك و   

   عالى بصوت ونادت أذنھا عن السماعة باعدت
   أنـTا..  أنـTا - 

   تقول التليفون فى تتحدث مھا لتسمع المطبخ من الجدة حضرت

   لھا قول إنت خد - 

   قائلة لجدتھا السماعة تناول وھى قالتھا

   يكلمك عاوز سامى - 

   مترددة بنبرة وقال الجدة رفض يتوقع *نه امحرج نفسه سامى وجد
   معايا السينما تروح عايزة مھا..  أمى يا أستأذنك عايز كنت - 

   تقول بالجدة وفوجئ
   تتأخروش ما بس..  تتفسحوا تخرجوا نجاحكم عشان ھاوافق أنا - 

 تسعد التى الجدة لوافقت ا<متحانات نتيجة ظھور قبل ذلك طلب سامى كان ولو

   بينھما النصيب يجمع أن R وتدعوا ومھا امىس إجتمع كلما
  

 جدتھا بمساعدة بالفازلين المرآة أمام شعرھا وصففت دافئا بحماما مھا حظيت
 بلوزة مھا وارتدت,  رأسھا خلف شعرھا تجمع جميلة ضفيرة لھا صنعت التى

 وحين,  بقليل ركبتيھا فوق إلى تصل التى السوداء الجيبة فوق ا*لوان زاھية

   تستوقفھا الجدة بادرتھا سامى تنتظر الصالة إلى بالخروج ھمت
   لسه..  إستنى - 

 والدة دوAب من التجميل أدوات بعض تحضر غرفتھا إلى تتجه وھى الجدة قالتھا
 المرآة فى مھا ونظرت,  عينيھا وتكحل الشفاه بأحمر مھا شفاه بط9ء وتقوم,  مھا

 يزيدھا التى العريضة ھتھاوجب الصغير وأنفھا الجميل الفاتن وجھھا لترى
 والشفاة الياسمين كزھرة الرقيق فمھا وبدا,  جماA بخلقتھما المزججان حاجبيھا

 زادھا قد الناعسة الجميلة وعينيھا الشھوة لسحر مبعثا الممتلئة الحمراء المطلية
 بإستواء البارز وصدرھا إفراط ب9 الممتلئ جسدھا وتأملت,  إتساعا الكحل

 مھا ترى وھى الجدة ضحكت..  البلوزة فتحة من Aمعا دييھاث بين والمجرى



 الجيبة وتشد المرآة فى الممتلئة الطرية مؤخرتھا الى تنظر رأسھا وتلف تستدير
 الجدة وقالت,  المثير جسدھا مع مؤخرتھا تناسق من لتتأكد وسطھا حول بيديھا

   ضحكاتھا وسط
 قدام تقف وكانت منين..  أمك بالمرحومة بتفكرنى دى عملتيھا اللى الحركة - 

    المرايا فى طيزھا على وتبص تلف لما إA المرايا

   واصلت التى جدتھا كلمات من مھا ضحكت

   أمك شبه طالعة بنتى يا R شاء ما - 

 يمسسھا أن وقبل الراحلة *مھا الحنين إلى مھا دفعت حزينة بنبرة الجدة قالتھا
   دةالج لتصيح يعلو الباب جرس صوت كان,  الحزن

   جه سامى أھو يال9 - 
  

 مھا وبادرت,  النيل كورنيش سور على يتمشيان كثيرا ومھا سامى يبتعد لم

   مھا لتقول ابتسم الذى سامى يد بإمساك

   ؟ خطيبى إنت مش - 
 عن يتحدثان وسارا الصغير مھا كف بأصابع يده أصابع تشبيك سامى أحكم

 فيلم تعرض كانت التى مةحما فاتن سينما إلى وص9 حتى الجامعة فى مستقبلھما

 السعدني وص9ح السعود أبو وصفاء شريف ناھد بطولة المجانين نحن إحترس
 كافة مثل الطبيعى من كان..  السادسة حفلة ودخ9,  شلبي ويونس صالح وسعيد

 من ليس ولكن,  الساخنة المشاھد بعديد الفيلم يعج أن الحقبة تلك فى ا*ف9م

 الفتاة بطلته فيلم..  الشاشة على المعروض غير آخر افيلم مھا تتابع أن الطبيعى

 على سامى بينما البلكون فى ا*خير بالصف اليمين على لھا م9صقة تجلس التى
 أوA الموقف تتابع عينھا بطرف النظر مھا تسترق..  للحائط م9صقا مھا يسار

 الفتاة رؤية من مھا وتمكنت رفيقھا كتف على رأسھا الفتاة وضعت أن منذ بأول

 عامل اقتراب عند تماما الوضع يھدأ قبلما سريعة بقبلة ينعم لرفيقھا شفاھھا تمنح
 اشتعل قد الوضع مھا وجدت ابتعد ولما,  المضئ الصغير الكشاف حام9 السينما

 تحتقر أنھا مھا تشعر..  صدرھا على الفتاة بلوزة فتحة داخل يده الفتى مد حين

 فى ساخن رقص مشھد مع ذلك وتزامن,  قتالو نفس فى وتحسدھا الفتاة تلك

   تھمس عليه ومالت بركبتھا ركبته فخبطت المشاھدة فى ممعنا سامى ورأت الفيلم

   ا*دب قليل يا عينك غمض - 

   عليھا ورد سامى ضحك

   أولھا من ھاتغيرى إنتى - 
  ترقص عارفة مش حتى دى..  إيه من أغير - 

   مىسا وسألھا وجھھا على ترتسم والغيرة مھا قالتھا

   ترقصى بتعرفى إنتى - 

  منھا أحسن - 

  ؟ فين وتعلمتى - 
   بتتعلمش ما حاجات دى - 



  بنفسى أحكم وأنا..  كده بعد ورينى إبقى - 

 فرصة استغلت جارتھا أن لترى بجوارھا يحدث ما تتابع وعادت مھا ضحكت

 من رفيقھا ليتمكن *على القصيرة جيبتھا وسحبت سامى مع بحوارھا إنشغالھا
 فمھا على يدھا ووضعت مھا من شھقة أفلتت..  فخذيھا بين مافي بيده العبث

   تقول سامى على مسرعة ومالت

   ؟ إيه بيعملوا جنبنا اللى ا<تنين إلحق - 
   مھا وسأل يتمكن فلم أحد ي9حظه أن دون الوضع إستكشاف سامى حاول

   ؟ إيه بيعملوا..  حاجة شايف مش - 
   سؤالال فى سامى وألح..  تقولھا إجابة مھا تجد لم

   ؟ إيه بيعملوا إيه - 
   لسامى تھمس مالت ثم خافتة بضحكة مھا أجابت

   كويسة مش حاجات بيعملوا - 
  ؟ يعنى إيه بيعملوا..  أيوه - 

   خفيض بھمس ونطقت مستوياته *دنى صوتھا مھا خفضت

   بتاعتھا الجيبة تحت إيده حاطط - 

   لمھا فھمس يتمكن ولم القاعة ظ9م وسط الحدث يرى أن سامى حاول

   شايف مش عشان بالظبط فين إيده حاطط أوصفيلى - 

   وقالت مھا تنھدت

    أحسن الفيلم فى ركز * - 

   سامى رد
 - Aزيھم نعمل تيجى ما..  أقولك و   

   ا*دب قليل يا بس - 
..  يفعل أن على سامى تستحث كانت الجملة بھا مھا نطقت التى والطريقة النبرة

 تبعدھا سامى بيد وأمسكت زامت تىال مھا ركبة على يضعھا يده سامى مد بالفعل
 ولكن يعيدھا جعله بيده ا<مساك إثناء سامى لكف إعتصارھا لكن,  ركبتھا عن

 تعود التى سامى يد وتبعد راغبة وھى مھا تمانع..  الجيبة فوق فخذھا على

 التى سامى يد تاركة أمرھا على مغلوبة وكأنھا دAل فى مھا فتتنھد,  متشبثة

 مھا رنت..  تصبو بغريزتھا مھا وشعرت جلدھا تدغدغ *على حثيثا تزحف

 ذلك وزادھا البنطلون فوق من قضيبه يھرش فوجدته سامى حالة ترى بعينھا
 *على تشليحھا سامى حاول التى الجيبة بطرف تتشبث أسرعت لكنھا..  إثارة

   بالدAل مفعم بصوت وھمست

   ؟ إيه ھاتعمل إيه - 
 تلمحھا التى الشھوة ونظرات الظاھر فلھاثه,  بالرد له تسمح تكن لم سامى حالة

 ورفقت,  ا<جابة تحمل كانت,  الخافتة القاعة شاشة إضاءة على عينيه فى مھا

 بأصابع مھا شعرت أن وما,  *على سامى بيد لتتزحزح الجيبة تاركة بحاله مھا

 يكتنف الصھد من بھبو وشعرت وتبللت إA فخذيھا باطن أعلى تداعب سامى يد
 كيلوت يده Aمست حين بشدة سامى اھتاج..  لذيذ دوار رأسھا من وتملك اوجھھ



 بكر قبلة كانت والتى فمھا من قبلة يختطف فاندفع,  حوله بما بعدھا يدرى ولم مھا

 يد فى الكشاف ضوء على مذعوران ويفيقا,  الشبق ھاوية إلى بالجسدين دفعت
   يقول وھو السينما عامل

   معاك اللى وا�نسة إنت تعالى أستاذ يا إذنك بعد - 

 من يخرجان العامل خلف سارا يحملھما وا<ضطراب مرتعشة مرتبكة بخطوات
   العامل وقال,  السينما مدير مكتب إلى القاعة

  .... و فيھا تفعيص ونازل ماخور عاملينھا وا�نسة ا*ستاذ - 

   محتدا سامى قاطعه

   خطيبتى دى - 

   ساخرة بإبتسامة السينما مدير رد
 خطيبتك خد..  ابنى يا علينا حقك..  غلطانين اللى إحنا يبقى خطيبتك اطالم * - 

   جوا بتعملوه كنتوا اللى كملوا دى الكنبة ع وتفضلوا
,  سامى يعقب ولم,  المكتب أمام الموجودة الجلدية ا*ريكة إلى يشير وھو قالھا

   المدير فواصل

   سمحتم لو بطايقكم - 
 تنظر دامعة بعيون تقف مھا بينما..  ك9م يةبأ النطق متلعثما مرتبكا سامى يحاول

   أجش بصوت آمرة وبنبرة تبكى أA تحاول ا*رض إلى

   ؟ وھى إنت كابتن يا بطاقتك - 
   وقال الب9ستيك من حافظتين بداخل الورقيتين البطاقتين المدير تناول

   كام سنة فى طلبة وإنتوا - 

  جامعة أولى رايحين - 

   يقول وھو صوته حدة من المدير خفض
 الحاجات تعملوا تعوزوا لما..  تانية سينيمات زى مش..  محترمة دى السينما - 

 ما المفروض وأنا عام مكان فى فاضح فعل دا..  تانية حتت تروحوا تبقوا دى
   يخدوكم يجوا أموركم بأولياء تتصلوا لما إA ھنا من تمشوا أخليكوش

 الدموع مع المنساب الكحل ولطخ بالبكاء أجھشت التى مھا وجه إلى يرنوا صمت
    بطاقتيھما يناولھما وھو السينما مدير بكلمات ا*مر وانتھى,  عينيھا حول ما

   تانى دى السينما تجوش وما بره اتفضلوا - 
  

 بضعة ابتعدا وبعدما وجھھا تمسح المنديل مھا أخرجت,  الباب عبورھما مع

   يقول وھو عاليا تضحك مھا وتبعته ضاحكا سامى انفجر,  خطوات

   لينا خروجة أول فى كده - 

 إلى الخضراء الحشائش وافترشا الكورنيش على يتمشيان مھا بيد وأمسك قالھا

   مھا وقالت للنيل الحديدى السور جوار

   دلوقتى ا�داب بوليس فى زمانا كان - 

 - Aمخطوبين إحنا يھمنا و  

  عام مكان فى كده بيعملوا المخطوبين وھما - 



 منھم واحدة نشوف نبقى..  كده فيھا تانية ماتسيني فى..  قال ما الراجل زى * - 

  ونروحھا

 ينظفه الكحل بقع من بوجھھا علق ما يمسح بالمنديل سامى وأمسك مھا ضحكت

   يقول وھو برقة

   النھاردة أوى جميل شكلك - 

   قائلة المنديل يده من وأخذت سامى إطراء من مھا وجه تھلل
   علينا بتبص حوالينا قاعدة اللى الناس..  حرمتش ما إنت بس - 

   قائ9 نھض ثم حوله سامى تلفت

   تعالى - 

  فين على - 
 ونزل,  عباس كوبرى حيث صغيرة مسافة يقلھما تاكسيا وأوقف سامى يجيب لم

 نھاية عند موجودة الحشائش من خضراء مساحة إلى متجھا مھا بيد يمسك سامى
 تيانف..  تراه ما تتوقع تكن لم حيث دخولھا بمجرد مھا واندھشت,  الكبرى

   وصاحت المكان بھم يعج وملتھبة ھادئة بين حميمة أوضاع فى وفتيات

   ؟ دا إيه - 
  الحبيبة وكر يبقى بقى دا - 

  ؟ منين دا المكان عرفت وإنت - 
  أصحابى من عنه باسمع - 

 جواره إلى مھا وجلست ظھره على ممدا الحشائش على بنفسه وألقى سامى قالھا
 واعتدل,  كثيفة شجرة من بالقرب الظ9م فى المتعانقين والبنت الولد ترقب وھى

   يقول جالسا ركبتيه حول زراعيه يحيط سامى

   النھاردة معايا <نك مبسوط أنا - 

   مسرعة وأجابت مھا فرحت

   كمان وأنا - 
 بس..  أبدا حد مع فيھا اتكلمش ما إنى نفسى على عھد أخذت كنت حاجة فى - 

  عليھا أحكيلك عايز

 يحادث أن يريد A ما لھا يحكى أن فى سامى ةلثق موضعا باتت بأنھا مھا أحست

   يقول وھو بجوارحھا إليه وأنصتت أحد فيه
..  غيرھا من أعيش قادر مش حاجة فيا عشان الفلسفة أدرس اخترت أنا - 

 فايدة مافيش إن عارف إنى رغم كتير حاجات فى أفكر أقعد دايما..  التفكير

   بالقراءة إستمتاعى زى بالتفكير مستمتع باكون بس..  ده تفكيرى من

  

 مسائل فى جداAته عن لھا وحكى,  الفكرية شطحاته عن لمھا يحكى سامى ظل

 مع يتحدث أA على وعزمه الصحاب لسخرية مثارا يكون أن فى تسببت دينية
   قال مستريبة نظرات مھا عيني فى لمح ولما,  أحد

   ؟ منى تخافى خ9كى ك9مى شكل - 
   تجيب وھى مھا تلعثمت



  كده تفكر بيخليك اللى إيه..  سنك عايش تبقاش ما ليه بس..  أبدا * - 

  مستمتع ببقى لك قلت ما زى - 

  ليك بتشدنى حاجة أكتر إيه تعرف - 

  ؟ إيه - 
  يرحمه R ببابا بيفكرنى للفلسفة وحبك تفكيرك إن - 

   يسألھا وھو سامى تنھد

   ؟ عارفه أنتى وھو - 
  ؟ إيه عارفة - 
  ملحد كان باباكى - 

 يتعدى A لھا بالنسبة الكلمة تلك معنى *ن يتجھم مھا وجه جعلت ا*خيرة الكلمة
 لكن..  المصير وبئس جھنم نار فى ا*ليم العذاب مصيره لكافر وصفا كونھا

 دون الغيبية معتقداته وإختيار التفكير فى ا<نسان حرية لھا يشرح أخذ سامى
 خواطره قرأ بعدما دتإزدا قد أبيھا بعقلية إعجابه وأن,  المجتمعية بالقيم المساس

 أمور ثمة لكن,  R وجود يرفض أن يستطيع A أنه وأخبرھا الوجود فلسلفة فى

 الكاملة قناعته عدم معنى ما تفھم نعمان مھا تكن لم..  تفسير إلى حاجة فى كثيرة

 وجود رفض يستطيع A الوقت نفس وفى منھا الكثير ورفض الدينية بالنصوص
R  ..وقالت   

   أقراھا عاوزه أنا دى ا*جندة تخلص ما بعد - 

  ا*جندة أرجعلك وھابقى عندى منھا نسخة وعملت صورتھا أنا - 

   وتابع صمت
  ؟ إيه فى تقرى بتحبى بأه وإنتى - 

   الصراحة فضلت لكنھا قلي9 مھا ترددت

   كتير القراية بحب زيك مش أنا بصراحة - 

  ماتقرھوش نصحتك اللى الكتاب قريتى إنتى بس - 

   تقول إثره على مھا لتضحك يضحك وھو قالھا

   كملتھوش ما يومھا كلمتك ما وبعد شوية فيه قريت - 

 ؟ ليه - 
  أبيحـ وألفاظ بتفاصيل والست الراجل بين الجماع أوضاع بيوصف أصله - 

   مستفسرا سامى ليبادرھا خج9 وجھھا احمر ما وسرعان ا*خيرة كلمتھا بترت

   بيضايقك ودا - 

   قائ9 يلح سامى جعلت ةخجل بابتسامة واكتفت مھا صمتت
 ا<تنين إحنا نبقى وAزم..  كسوف بينا ومافيش واحدة بقت حياتنا خ9ص إحنا - 

   واحد

 على التغلب وحاولت قلبھا وأسعدت مھا مسامع على ا*خيرة الجملة ترددت

   مبحوح بصوت تھمس وھى حيائھا
   بتخلينى بس..  بتضايقنى مش ھى - 



 سامى جعل منظر فى المثيرة شفتيھا زمت وھى مفكرة السماء إلى تنظر صمتت

   مسرعا فقال بإثارة يشعر

   ؟ ھايجة بتخليكى - 
 بوجھھا أشاحت التى مھا وجه على تأثيرھا رأى حين الكلمة من تضايق ثم قالھا

   ھو وأردف ترد أن دون
   يعنى جنسيا بتثيرك - 

  آه - 
   سامى ليواصل شفتيھا وتعض برأسھا تومأ وھى نطقتھا بالكاد

   ؟ بعدھا هإي وبتعملى - 
   تقول وھى مھا صوت ع9

   ؟ النھاردة مالك إيه - 
 تعرفيش ما..  السينما فى كنا لما قوية جنسية بإثارة أحس مرة أول انا أصل - 

  ھاينفجر كان البنطلون..  إيه فيا عملت البوسة

   وتلقائية ببراءة خرجت جملة وسكبت شديد بحياء مھا ضحكت

    بالى خدت أنا ما - 

  ؟ إزاى بالك خدتى - 
   تقول وھى الفطرى أنوثتھا حياء على تتغلب أن مھا وتحاول سامى سألھا

   واقف شايفاه كنت - 

   يقول وھو عاليا سامى ضحك

   أھو كويس بالك بتخدى أنتى ما - 

   يقول سامى لتسمع بوجھھا واشاحت مھا وجه امتعض

   حاجة أى فى كسوف بينا ومافيش واحدة بقت خ9ص حياتنا إن اتفقنا مش - 
  

 تشعر مھا يجعل كان سامى بحياة حياتھا تربط باتت التى الواحدة حياةال مصطلح
 الفطرى ا*نثى حياء على تتغلب أن تحاول الوقت نفس فى لكنھا,  غامرة بفرحة

   قالت لذا..  مرة و*ول وفتاة شاب بين الحديث محور ھو الجنس يصبح حين

 <نى..  إيه عن بيتكلم ھو أعرف إن للكتاب قرايتى من ھدفى كان أنا - 

 بتثيرنى الكتاب نصوص لقيت بس..  خالص الجنس فى معلومات ماعنديش

   عاوزه بتخلينى إفرازات منى وبينزل

   ويقول سامى ليضحك كلماتھا بترت

 شفت ما وعمرى دى عليھا بيقولوا اللى السرية العادة عملت ما عمرى أنا - 
 مرتين وآخر,  ثيرم حلم أشوف لما نايم وأنا باحتلم فترة كل..  ثقافية أف9م

   كتيرة حاجات وحصل معايا اللى إنتى كنتى

   ضاحكة وقالت أح9مه فى سامى شريكة باتت *نھا سعيدة مھا ابتھجت

   ؟ الحلم فى إيه بنعمل وكنا - 



 على عندنا جابك اللى إيه عارف مش بس واضحة كانتش ما الحلم قصة - 

 النوم من وصحيت حصل اللى حصل وبعدين أبوسك قاعد وكنت سريرى

  كده كتيرة منوى سائل كمية منى ينزل مرة أول وكان باحتلم وأنا
  

 لسامى مقروءا وجھھا على جليا ذلك وظھر مھا جسد يدغدغ ا<ثارة دبيب بدأ

   سألھا الذى

   ؟ كده قبل بيا حلمتيش ما وإنتى - 
  ا<متحانات خلصنا ما يوم..  واحدة مرة - 

   ضاحكا سامى قاطعھا

   ؟ صح الكتاب ساعة المكتب أوضة فى فيه كنا اللى اليوم دا - 
   قائ9 يبتسم سامى جعلت وا*نوثة الدAل معانى حملت بإيمائة برأسھا مھا أومأت

   بأه باتع سره الكتاب دا - 
 بعد يوم كل ھاشوفك مش إنى فى يومھا بافكر كنت..  قريته لسه ماكنتش * - 

 حاجة ليا حصلت وساعتھا..  بعض مع ھنذاكر ومش خلصت ما ا<متحانات

  باستحمى وأنا الحمام فى غريبة

  ؟ حصل اللى إيه - 
 سامى لھا وأوضح,  الحمام فى لھا حدث ما وصف فى منساقة نفسھا مھا وجدت

 قد كان عنوان وA غ9ف ب9 كتاب فى عنه قرأ وقد با*ورجازم يسمى ما ذلك أن
   مھا وقالت..  ا*زبكية من كتب مجموعة مع إشتراه

   ؟ حاجة فى أسألك عايزة..  دى المسائل فى مثقف كمان شكلك - 
 سامى دفع مما,  السؤال طرح فى جدا كثيرا وترددت عميقا نفسا مھا سحبت

   قائ9 لتشجيعھا

 تترددى ما غير من تقوليه عاوزه اللى بتقولى ألقاكى اللى اليوم يجى نفسى - 
   تانى شخص مش لنفسك بتحكى كأنك..  إنتى أبقى أنا أنى اعتبرى..  كده

   تسأل وھى مھا عتتشج

   نفسھا تمسك بتقدرش ما ده لSورجازم بتوصل لما واحدة كل ھو - 

  ؟ إيه قصدك - 
   ممطوطة وكلمات عميق بصوت تقول وھى مھا تنھدت

   إزاى أقولك عارفة مش - 
,  خج9 بداخلھا يعتمل بما تبوح A *نھا سامى وجه على الضيق مھا رأت حين

   واحدة دفعة جملتھا سكبت

   روحى على وعملتھا نفسى أمسك درتشماق أنا أصل - 

   وقال مستلذا عاليا سامى ضحك

 خليتك الحوض لعض9ت القوية وا<نقباضات ليكى مرة أول كانت عشان دى - 

   شخة أم يا البول فى تتحكميش ما

    مدلل بغضب قالت ثم مھا ضحكت

   تانى حاجة ھاحكيلك مش طب - 



  معاكى باھزر - 

   قالت ثم مھا تنھدت

   النـ معرفة فى ا*يك نواضر كتاب فى ماقريت أول - 

   يقول سامى تسمع قبلما خجلى الكلمة بترت

   النيك - 

   ھى فتابعت
..  منى بتنزل بتاعتى وا<فرازات,  أوى سخن كله جسمى إن حاسة كنت - 

   كده مخلينى كان معايا وإنت حلمته اللى الحلم كمان عشان

   قالتو يومھا به تحس كانت عما بھا تعبر كلمات فى تفكر صمتت
   الھدوم فوق من تحتيا ھرشت المھم..  حضنك فى إنى حاسة كنت عارفة مش - 

    سامى قاطعھا

   ؟ إيه Aبسة كنتى - 
  نوم قميص - 

  وبعدين ھا - 

  ده الموضوع تانى معايا حصل - 
  ؟ نفسك على شخيتى - 
  مقرف يا بس - 

   تتابع يسمعھا وھو سامى ضحك

   خالص نفسى أمسك قادرة كنت مش بس الحمام رحت * - 
  

 وألصق,  الدائر الحديث جراء من بينھما ا*ثير شحنت المتأججة الشھوة من الةح

 ھى تشعر بينما..  غريزته فتنتفض جسدھا بحرارة ليشعر مھا بجسد جسده سامى

 إلى سامى يد وصلت كيف تعى A جعلھا ممتع لذيذ دوار فيتملكھا جسده بدفء
 خشية حولھا تنظر فزعتو,  شفتيھا على شفتاه ملمس على وأفاقت فخذھا باطن

 لما يرقى A سامى وبين بينھا يحدث ما وجدت لكنھا,  يراھما من ھناك يكون أن

 يقبلھا سامى لفم الشھية شفتيھا فأودعت,  والفتيات الفتيان من حولھما يحدث

   وقال سامى لھا تنبه بقوة فخذيھا فضمت فخذيھا بين ما وتبلل ويمتصھا

   ؟ تحت المسائل أخبار إيه - 
 ساعتھا فى نظرت,  الكرة سامى يعاود وقبلما مثيرة مائعة بضحكة مھا ترد

   مذعورة وصاحت الليل منتصف قاربت وجدتھا حين فزعا وشھقت

   اتناشر على داخلة الساعة - 

  ؟ يعنى وإيه - 
  تانى معاك حتى وA أخرج ھاتخلينى مش أنـTأ إن يعنى - 

 الوقت من الكثير ىيمض ولم عباس كوبرى يعبران الخطا وأسرعا سويا نھضا
 باب أمام ساخنة بقبلة إA مھا يودع أن سامى وأبى,  البيت مدخل بداخل كانا حتى

 كانا ما رأت أنھا ورغم,  خارجه الھمھمات الجدة سمعت بعدما إنفتح الذى الشقة

   وقالت العكس تصنعت أنھا إA يفع9نه



   عليكم قلبى وتوغوشوا,  ده كل تتأخروا كده - 

  .  منصرفا وغادر التأخير عن سامى اعتذر

  

  

 قد جدتھا لتجد وخرجت فائقة بنشوة تشعر وھى واستحمت العشاء مھا تناولت
,  الصالة فى الھاتف جرس سمعت السرير على تتمدد وقبلما,  لتنام غرفتھا دخلت

 قلبھا *ن الجرس صوت على جدتھا تستيقظ A حتى السماعة ترفع أسرعت

   سامى المتصل أن يحدثھا

  ا*وضة التليفون ھاخد سامى يا ىاستن - 
  

   مبتھجا سامى صوت وأتاھا نومھا بقميص السرير على ممددة

   معايا إنبسطتى - 

  كتير - 

  ؟ إيه بتعملى - 
  ؟ إيه بتعمل وإنت..  وھانام حمام وخدت اتعشيت - 
  أنام ما قبل صوتك أسمع عاوز كنت بس ھانام - 

  تنعس ما لحد ھاتقرا مش - 

  شوية من باستحمى وأنا لى حصل لىال بعد خالص مسترخى جسمى * - 

   مبحوح خفيض بصوت مھا سألت

   ؟ لك حصل اللى وإيه - 
 على المسائل ولقيت,  بينا حصل اللى باتخيل وأنا جمالك أقاوم ماقدرتش - 

  منزل راح ولقيته إA,  عليه من الصابون باشطف لسه ويدوبك آخرھا

   وقالت ودAل بميوعة مھا ضحكت

   ا*دب قليل إنت - 

   وقال الجملة نطق فى المثيرة طريقتھا من امىس ضحك
 معايا تخرجى جاية..  دى للمرحلة أوصل خلتينى اللى إنتى..  السبب أنتى ما - 

   الجنينة وفى السينما فى عملناه واللى روج وحاطة

  تتعبش ما عشان كده نعمل ب9ش خ9ص - 

   كاضاح رد الذى سامى إغاظة وتقصد مثير أنثوى بدAل مفعم بصوت قالتھا
   عليكى وأھون - 

 حسيت وبعدھا عنه لك حكيت اللى اليوم غير كده حاجة عملت ما عمرى أنا - 

  متضايقة وكنت وحشة حاجة عملت إنى
  نشبعھا والمفروض وأقوى ا*كل زى غريزة الجنس..  يعنى وليه - 

  نتجوز لما - 
  دراسة نحلص ما بعد المأذون يكتبه الورق فاضل..  متجوزين خ9ص إحنا ما - 

   تقول بميوعة مھا ضحكت

   آخرك وعلى تعبان فع9 أنت دا - 



  حضنك فى أنام آجى دلوقتى وعاوز..  فع9 - 

  تعالى طب - 

  وأعملھا مجنون أنا - 

   سامى بقول وينتھى لساعتين بينھما اللذيذ الحوار واستمر بخفوت مھا ضحكت

   وأنام حضنى فى ھاخدك أنا - 

  كمان وأنا - 

  بوسة ھاتى طب - 
  عاوزه إنت اللى إعمل..  حضنك فى ھاتخدنى أنت ما - 

  خير على تصبحى..  أمووه..  حاضر - 

  أھله من وإنت - 

   وقال الزعل سامى تصنع السماعة يضع أن وقبل
   بوسة غير من كده..  عليكى إخس - 

   يقول سامى وسمعت الھاتف سلك عبر قبلة وأرسلت مھا ضحكت
   جت حاجة مافيش..  ؟ ده إيه - 

   تقول مھا تنھدت

   بأه يوه - 

   مسرعة وأعقبتھا منغمة طويلة قبلة أرسلت ثم

   خير على تصبح - 
  

  

  

  وقامت,  بھا تشعر التى والنشوة سعادتھا عن ينم منغما أنينا تصدر مھا تمطعت

 بمذاق حياتھا فى مرة *ول مھا لتحس عانتھا فوق لما نومھا قميص بتشليح
 ديدج بمذاق كسھا تستكشف يديھا أصابع مررت..  العارى السفلى لنصفھا مختلف

 بأصبعھا تدليكه عند بظرھا فى يحدث الذى الفرق Aحظت..  مرة *ول تحسه

 فكانت..  عليه أصبعھا مر كلما جزعھا تتملك لذيذة إرتعاشة ويسبب يتصلب حيث

 حميم صديق بأنه صغير كقنفذ فخذيھا بين المنتفخ قمرھا على تقبض حين تشعر
 عليه تقبض ثم,  باللذة اغىط <حساس مستنيمة بكفھا عليه وتربت,  بھا ملتصق

 تبتسم جعلھا أثيرا صوتا محدثا اللزجة سوائله ليزرف تعتصره بكفھا كام9
 تارة تھدھده,  بكسھا تلھو مھا ظلت بدميتھا تلھو طفلة وكأنھا..  بخفوت وتضحك

 <ستقطاب نفسھا فى العبث بأن إحساسھا من تخلصت بعدما,  تارة وتعتصره, 

 لھا سامى حب لتختبر فكرة واتتھا..  سامى مع حديثھا بعد مدنس آثم أمر ھو اللذة

 شعرة تنتف ثم,  بيحبنى:  سرھا فى تردد عانتھا شعر من شعرة بنتف قامت حيث

 رغم الشعر نزع ألم بسبب للنتيجة تصل لن لكنھا,  بيحبنيش ما:  مرددة أخرى

 معھا تعد لم حالة إلى مھا وصلت..   فريدة حالة إلى تدفعھا بمتعة ممزوجا كونه

 المتعة ولتكتمل,  الوضع ھذا على ورأتھا جدتھا دخلت ولو حتى,  بشئ تعبأ

 المتوھج وجسدھا,  الفراش على ملقاة تماما عارية لتصير نومھا قميص نزعت



 ولمحت,  الحار الغرفة ھواء جانب إلى فيه ھى ما بفعل عرقا يتصبب بالشھوة

 الذى المال  ضياع عن تعويض عليھا حصلوا التى المروحة تلك عينھا بطرف
,  السرير ناحية وتوجھھا المروحة تدير قامت..  الريان شركات فى أبوھا إستثمره

 جسدھا ترشق صغيرة بسھاما أشبه المروحة بھواء لتشعر,  مجددا تستلقى ثم

 بسكير أشبه مھا باتت..  بأصابعھا وتعتصرھم بيديھا شفراتھا تفتح وھى العارى

 ينسج خيالھا فإنطلق,  النشوة على يبعث لذيذا ممتعا مخدرا طىتعا بمن أو مخمور

 تشاھد لم و*نھا,  لشفتيھا وقب9ته جلده بملمس تشعر بسامى تجمعھا جنسية مشاھد

 واضحة صورة رسم عن خيالھا فرشاة عجزت,  حقيقيا جنسيا مشھدا قبل من

 ألقى..  الكتاب فى قرأتھا التى ا*وضاع من المشاھد خيالھا يستقى حيث..  المعالم

 جسدھا تدير وھى شفتاھا وإنفرجت لھا إبتسمت بفكرة لعقلھا المخدر وعيھا
,  فخذيھا مابين منطقة المندفع الھواء رشق أن وما,  المروحة تجاة كسھا موجھه

,  السماء يزين كبدر الليلة الساطع قمرھا على منغلقة بعنف فخذاھا إنقبض حتى

 ھنا..  بشئ عابئة غير ھيستريا بشبه تضحك جعلتھا دغدغة جسدھا فى وسرت

 لھا تسبب بظرھا يمين على العليا المنطقة أن وجدت حيث,  شيئا مھا إكتشفت

 وأصبح المنعش المروحة ھواء دغدغة على إعتادت,  بقوة دلكتھا كلما أكبر متعة

 اليمنى يدھا أصابع عكفت..  الداخل من يغلى حاميا لكنه الخارج من باردا كسھا

 بين سامى تتخيل..  اللذة من والمزيد المزيد تستحث بقوة المثيرة المنطقة لكتد

 ضمت..  آخره عن محتقنا كله وجسدھا ممحونة نوبة فى معه وتدخل فخذيھا

 يخترقھا سامى قضيب تستشعر ساقيھا بزراعيھا تحيط صدرھا على بقوة فخذيھا
 بين باعدت ثم,  الكتاب ىف قرأته الذى ا<ستلقاء كوضع شفتيھا تلثم شفتاه بينما

 من أعلى لھاثھا وصوت,  مجنونة بسرعة ويمينه بظرھا تدلك وھوت فخذيھا

  .. المروحة صوت

 جزعھا ليرتفع بطنھا على فخذاھا وإنضم جسدھا تشنج إنذار سابق دون وفجأة
 ھو كله ذلك من ا*دھى لكن..  جدتھا توقظ كادت صرخة فمھا من وأفلتت,  يرتعد
 سجادة على وينسال السرير يغرق بقوة إندفع الذى البول دافعةم فى مھا فشل

 فتحة غلق محاولة يدھا تمد نعمان مھا نرى ونحن مضحكا مشھدا كان..  الحجرة

 فى إنشغلت قد ا*عصاب *ن ھيھات ولكن,  ا<نھمار من البول لمنع بولھا

 عض9ت فى التحكم فى وظيفتھا اللحظات ھذه فى وفقدت العارمة باللذة ا<حساس
 بالنا فما,  ا�ن مثانتھا يغلق أن يمكنه واحد عصب ھناك يكن لم لذا,  المنطقة تلك

 جوار جالسة كانت أن منذ بدأت تراكمية إثارة نتاج  ا*ورجازم ذلك كان إذا
 وجائت القمقم إنفتح حتى,  ساعات مدار على يتوھج وظل السينما فى سامى

  . ا<نط9ق لحظة

  

 نھايته فى مزعج كابوس إلى يتحول ثم جميل ممتع حلم ىف يحيا كمن تماما
 تصطك وركبتيھا تقوم وھى نعمان مھا حال ھو ھذا كان..  كالممسوس فيستيقظ

 العنيف ا*ورجازم بعد تخدل الذى جسدھا بسبب الوقوف على تقدر A ببعضھما
 قطرات بضع وAتزال والسجادة السرير لوث قد بولھا ترى وھى حولھا تتلفت.. 



 ودمعت وجھھا عض9ت تقلصت..  المرتعشة فخذيھا باطن على منسابة تتقاطر

 صوت يرتفع A حتى فمھا على يدھا تضع..  خفيفا وجھھا تلطم وھى عيناھا

 من واحدة لدقيقة مھا إحتاجت..  مروع كابوس إلى تحول الجميل الحلم..  بكائھا

 مطأطأة..  رتعاشھاإ خف التى قدميھا على منتصبة الوقوف من لتتمكن الزمن

 بعنف ضلوعھا يضرب وقلبھا الباب إلى ترنو وجھھا على كفيھا واضعة الرأس

 الفاجعة فتكتمل عليھا جدتھا تدخل أن منتظرة نفسھا على تبولت طفلة بأنھا تشعر
 وجففت نومھا قميص تناولت..  رويدا قلبھا  دقات وخبت يھدأ عقلھا بدأ.. 

 عقلھا ھداھا وبالكاد كسھا وجففت فخذيھا اطنب مسحت ثم أنفھا وسوائل دموعھا
 وتسللت م9بسھا وجمعت السرير م9ءة نزعت حيث,  المنطقى التصرف إلى

 ثم والصابون بالماء البول أثر نظفت..  الحمام إلى عارية أصابعھا أطراف على
 السرير مرتبة أن لتدرك لغرفتھا وعادت إغتسلت..  الغسالة فى وضعتھم

 المرتبة وقلبت,  والصابون بالماء ا*مر لتدارك كابدت..  أمرھا تفضح والسجادة

 أسرعت لماذا تدرى وA..  تحتھا الملوث ا*ثر ليختفى ا�خر الجانب على بمعاناة

   ؟ مستيقظا كان لربما,  فجرا الثالثة فى بسامى تتصل
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 أتاھا أن وبمجرد,  السرير على بجوارھا التليفون قرص نعمان مھا أدارت عدماب

 وإزعاج إيقاظ فى ذلك يتسبب أن خشية السماعة وضعت حتى الجرس صوت
 من تأكدت..  حدث فيما تفكر متجھمة سريرھا على تتمدد وعادت,  سامى يوالد

 وثيقا إرتباطا ةمرتبط البول ومدافعة مثانتھا فى التحكم على قدرتھا عدم أن
 عندما سيحدث ما إلى خيالھا يسوقھا أن المنطقى من وكان,  لSورجازم بوصولھا

 نفسھا تحادث وھى بالھا وھدأ جانبا الھواجس تزيح رأسھا نفضت..  سامى تتزوج

,  بالقطع يستمر ولن ا*ولى مراته فى با*ورجازم تحظى *نھا إنما ذلك بأن

 ذلك تتقبل أن أبت فطرتھا لكن,  ا*ولى مراتھا ىف أنثى كل مع ذلك يحدث وربما

 جرس صوت على شرودھا من أفاقت..  ما خلل من تعانى أنھا تشعر كانت حيث

   يقول سامى صوت أذنھا لتلتقط السماعة برفع وأسرعت,  التليفون

   دلوقتى رنيتى اللى إنتى  - 

   آه  - 
 إنتى إن لى قال قلبى التليفون رنة سمعت ولما صاحى كنت..  دليلى قلبى  - 

   بتتصلى اللى

   تقول مھا تنھدت
   ؟ دلوقتى لحد مصحيك اللى إيه وإنت  - 
..  أنام عارف مش سوا ننام حضنى فى وأخدتك معاكى قفلت ما ساعة من  - 

   بجد معايا ألقاكى وأفتح أغمض عاوز

   يسأل سامى جعل مھا ضحكة صوت
   ؟ مالك..  دى ضحكتك مش  - 
 خفت وبعدين..  * وA صاحى أشوفك فقلت ومن جايلى مش لقيت..  أبدا  - 

   إزعاج أعملكم

   وقال عميقا نفسا سامى سحب
 فى ورجعتى حاجة تقوليلى عاوزه كنت إنك أراھن..  ممممممممممم  - 

   ك9مك

    لتقوله شيئا مھا تجد لم
 -  A أبدا   

 اللى كل على ھتقوليلى أكتر منى تقربى لما ا*يام مع..  براحتك العموم ع  - 

   بالك شغلبي
   بتتقالش ما حاجات فى اصل  - 

    زينا واحد مش إتنين يكونوا لما دا  - 

   تقول مھا قطعتھا الصمت من لحظات
 إنى لدرجة..  إزاى أحكيلك عارفه ومش..  أوى مضايقانى حاجة أصلھا  - 

   ؟ إيه لھا أقول عارفة مش بس لدكتورة أروح فكرت



 الصمت من أخرى لحظات مرتو,  شيئا منه تتلقى ولم سامى كلمات إنتظرت

   تقول مھا قطعتھا
 كده حسيت وبعدين سوا ننام حضنى فى أخدتك..  معاك قفلت ما بعد  - 

   بحاجة

   المتابعة قررت ثم لحظات صمتت
   بعض مع خرجنا ما ساعة من النھاردة أصل  - 

   تابعت ثم مجددا صمتت
 إيه اسمھا. . عليھا لى قلت إنت اللى دى للبتاعة وصلت ولما بإيدى عملت  - 

   ؟
   يقول سامى صوت جائھا

   ا*ورجازم  - 

   و اتخدل كله جسمى..  ده ا*ورجازم مع..  آه  - 
   يقول سامى قطعھا المرة ھذه لكن,  جديد من الصمت من لحظات

   نفسك على عملتيھا  - 

   إم  - 
   وقال مسموع بصوت تنھد الذى لسامى تصديقا مھا جواب ذلك كان
 كده أنا كمان وبعدين..  إيه أقولك عارف مش. . تتقالش ما حاجة فع9  - 

 وتغرقى وتغرقينى عليا تعمليھا نتجوز لما معقول مش ماھو..  نفسى ھاراجع

   الدنيا وتبھدلى السرير
 كان عليھا كلماته وقع أن إA,  سامى صوت فى المازحة للنبرة مھا إدراك رغم

   سامى ويواصل,  بكلمة تنبث أن دون عيناھا ودمعت قاسيا

   ؟ فين رحتى إيه  - 
   البكاء وشك على أنھا باديا مخنوقا صوتھا جائه

   معاك  - 

   ضحكاته وسط يقول عاليا الضحك سوى منه كان فما
   بجد طفلة إنتى فع9  - 

   يتابع ثم ضحكاته تعلو
   أبدا تضايقك حاجة عاوز ومش..  مھا يا بحبك أنا  - 

,  يحبھا أنه مرة *ول الھ قال بعدما اللحظة تلك فى مھا يرى كان سامى ليت

 تتھادى كانت دمعة تمسح سبابتھا مع وجھھا بھا أشرق التى العريضة فا<بتسامة
   وقالت,  الشيكوAتة من كبيرة قطعة لھا أعطوا كطفلة تبدو جعلھا خدھا على

   سامى يا إيه قد مضايقنى ده الموضوع تعرفش ما إنت  - 

 أنا خ9ص مش ولو..  صخ9 كده وبعد ا*ول فى عادى إنه شايف أنا  - 

   براحتك عليا طرطرى إبقى نتجوز لما..  مانع ماعنديش

   قالت ثم مھا ضحكت
   ھايتبھدل اللى والسرير طب  - 

   طول على الحمام فى نعمل نبقى أو مھم مش  - 



   مھا وقالت ضحكاتھما أصوات علت
   لدكتورة ھاروح استمر ولو,  ا*ول فى دا الموضوع أكيد  - 

 تكون لن المشكلة تلك أن تقصد أنھا فھم *نه ا*خيرة مھا لةجم من سامى ضحك
   مازحا قال لذا,  تداركھا وسيتم عائق

   ؟ كده وتفضلى تعالجيھا عاوزك كنتش ما أنا وإذا  - 
   الفور على مھا قاطعته

   مقرفة حاجة دى..  طبعا *  - 

   قرفان مش أنا بس  - 

   ھتضايقك متكررة تكون لما أكيد  - 

 نفسك فى بتعملى كنتى بالتفصيل واحكيلى..  ده الموضوع نم سيبك المھم  - 

   الحمام تروحى تلحقيش وما كده عنيف يبقى ا*ورجازم عشان إيه

   وأجابت بدAل مھا ضحكت
   حضنى فى واخداك كنت  - 

   اعرفش ما وأنا أوى جامد حضنى دى..  ياااااااااااه  - 

   وقالت الضحكات سامى مھا تبادل
   مروحةال قدام قالعة كنت  - 

   خالص قالعة  - 

   ام  - 
   كده برد تاخدى  - 

  ! ؟ بالحر حاسس مش إنت..  إيه برد  - 
   ؟ بتاعك الموضوع فى إيه بتعمل والمروحة  - 
   على بيجى كان لما الھوا ماھو  - 

   الجملة سامى ليكمل صمتت
   كسك على  - 

   مسرعة وقالت مھا ضحكت
   دى ا*لفاظ من بتتكسف مش إنت  - 

 -  *   
   مھا وردت قاطعة بنبرة قالھا
 بعينى باجرى كنت..  دى ا*لفاظ الكتاب فى باقرا كنت لما أنا أصل  - 

   مكسوفة
   تقريھا مرة أول عشان  - 

   ؟ كده قبل فين قريت وإنت  - 
 المھم..  ونھار ليل والمدرسة الشارع فى باسمعھا..  قريتھاش ما *  - 

   وبعدين
 -  Aقبلين و   

   بالتفصيل إحكيلى  - 

   بنعمل وإحنا حضنى فى تخيلكبا كنت أنا  - 



   سامى قاطعھا
   ؟ إيه بنعمل  - 
   عليه قلتلك اللى حصل يعنى كده لما وبعدين.........  بأه بس  - 

   الخيال بدل واقع يبقى عشان آجى ھابقى تتخيلينى ما بدل..  كده بعد طيب  - 

   نتجوز لما  - 

   متجوزين احنا ما  - 

 -  *   
   سامى وقال مثير دAل بنبرة قلتھا

   ونامى حضنك فى خدينى..  بيدن الفجر دا..  تنامى عشان يال9  - 

   خالص بحبك أنا..  سامى يا جميل إنسان إنت  - 

  

  .  ا*ح9م عالم فى وراحت تماما نعمان مھا بال وھدأ المكالمة إنتھت

  

  

,  لمھا الخضراء ا*جندة وأعاد الكتب بعض ليستعير سامى جاء التالى اليوم فى

 بصحبة مھا كانت,  الشقة تنظيف فى سعدية الخادمة مع الجدة إنھماك وأثناء

 الفلسفية الكتب سامى ينتقى..  مفتوح والباب المكتب حجرة داخل سامى

   مھا سألته المقدس الكتاب يتناول مھا رأته وحين,  والتاريخية

   ؟ ليه ا<نجيل ھتقرا أنت  - 
 وا<نجيل لتوراةا عن بيتكلم شيخ سمعت كنت..  حاجة أى أقرا أحب أنا  - 

 إباحية قصص فى إن وقال..  ربنا ك9م يكونوا ممكن مش وإنھم وتحريفھم

   بنفسى وأشوف أقرا عايز..  R لك9م تحريفھم على دليل ودا,  لSنبياء

  

   غريبة دى دماغك إنت  - 

 تأخذ يدھا ومدت,  النيك معرفة فى ا<يك نواضر كتاب على تقع وعيناھا قالتھا

 وسمعته الكتاب تعيد فأسرعت,  وضحك سامى ورآھا الرف لىع من الكتاب

   يقول
   ؟ لسه وA كله قرتيه  - 
   حاجة قريتش ما حكيتلك ما ساعة من  - 

   تسأل وھى وترددت صمتت
   دى الحاجات قريت أنا لو تضايق مش إنت  - 

 كان حيث إليھا ينظر أن دون سامى وأجابھا,  للھمس أقرب خفيض بصوت قالتھا

   المكتبة أرفف على الكتب عناوين مطالعة فى منھمكا
   ؟ ليه وأتضايق  - 

   الحديث تتابع وھى كتاب بتصفح مھا تشاغلت
   دى زى حاجة قرت خطيبته إن يعرف لما يتضايق حد أى أصل  - 

   ؟ يعنى ليه  - 



 فعله رد بغرابة شعرت التى لمھا يلتفت أن دون مباAة ب9 كتفيه يھز وھو قالھا
 منه تتقبل يجعلھا أقرانه عن المختلفة سامى عقلية أن ھال وخطر..  شرقى كشاب

   فقالت ا*مر من تستوثق أن وأرادت,  مألوفة غير أمورا

   المكتوب الك9م تعرفش ما عليك باين إنت  - 

   عارف *  - 

 بعينيه فنظر,  لمھا م9صقا وأصبح الحجرة باب عند الرف لنھاية يصل وھو قالھا

   يقول الباب خلف مھا وجذب لي9ق واربه ثم الباب عبر سريعا
   إمبارح من وحشتينى  - 

   فصاحت *على جلبابھا يجذب وھو قالھا
   ؟ مجنون يا إيه بتعمل  - 

   بأذنھا وھمس فمھا على كفه سامى وضع
   بوسة عايز.. ..  ليسمعونا بس  - 

 يقبلھا الملساء شفتيھا على يطبق وھو سامى أجج بشكل التملص محاولة مھا تتمنع
 تقول وھى مھا تملصت..  وتعتصرھا مؤخرتھا فلقتى على تتھادى يديهو بشبق

   زائغتين وعينين Aھث مبحوح خفيض بصوت
   كده كفاية  - 

 يدفع عاد ثم أمان فى أنھما ليتأكد الباب عبر سامى ونظر قلي9 سامى عنھا إبتعد
 تشعر..  بالقب9ت وشفتيھا وخديھا وعينيھا وجھھا يغرق مھا صدر على بجسده

 وسرت تدغدغت لكنھا,  تعتصرھما بثدييھا تمسك ويديه تلھبھا أنفاسه بحرارة ھام

 يحرق شفرتيھا بين من المنساب مائھا بأن وشعرت Aسعة قشعريرة بجسدھا
..  سامى قضيب أنه وأدركت عانتھا فى ينغرز صلبا بشيئا أحست عندما كسھا

 تمد نفسھا مھا وجدت حيث أبدا ليفعله يكن لم ما ا<نسان يفعل الغريزة وطأة تحت

 A أنھا وتشعر جسدھا لينتفض البنطلون فوق من سامى قضيب على وتقبض يدھا
 مسرعا يده مد ثم يسندھا بزراعيه فأحاطھا سامى بھا أحس..  الوقوف على تقدر

 تتأرجح التى الغارقة مھا شفاه يمتص وھو قضيبه وأخرج البنطلون سوستة وفتح
 شھقت لذا,  سامى فعله ما رأت قد تكن ولم,  عةالمت وأرض اللذة سماء بين

 بشئ لتحس البنطلون فوق من قضيبه تمسك يدھا مدت حين عيناھا وجحظت
 ضباب لكن,  لتراه إليه ونظرت تبتعد ريقھا ابتلعت..  كفھا فى ناعم أملس صلب

 وسطھا حول لينحسر جلبابھا يرفع سامى واندفع,  تفاصيله ترى A جعلھا الشھوة

 القطار شئ يمنع أن ھيھات لكن..  كيلوتھا <نزال سامى محاوAت مھا متقاو.. 

 سوى بدا روحھا على ساخت التى الفتاة تجد ولم,  القضبان عبر المندفع

 يحتمل ولم مھا شفرات بين بلطف يمرره بقضيبه سامى أمسك..   ا<ستس9م

 وھى شھقتو رعدة وانتابته بعنف مھا جسد إنتفض بينما الساخن منييه ليقذف

 القابضتين يديھا على ينسال والبول لSمام بجذعھا وتميل كسھا على يديھا تضع
 محتقنا وجھھا كان..  الحجرة ب9ط على أصابعھا بين من ويتقاطر كسھا على

 تقبض حيث قوة من أوتيت ما بكل البول جماح كبح تحاول وھى دامعة وعينيھا
 A لكنھا,  لتعتدل يسندھا مىسا أسرع..  تماما تشنجت التى الحوض عض9ت



 صوت تسمع وھى الوعى تفقد وكادت..  المرتعشة قدميھا على الوقوف على تقدر

   صائحا يأتيھا جدتھا
   وبتعيط صحيت أختك شوفى مھا يا..  مھا يا  - 

  

,  الوقوف من وتمكنت البول قطرات من المزيد إنسيال منع فى مھا نجحت

 فى قضيبه سامى أدخل..  ا*مر لتتدارك للحمام المترنحة الخطا تحث وأسرعت

 كانت التى اللحظة فى..  الب9ط على القليلة البول قطرات بحذائه وفرك م9بسه

   سامى تسأل قادمة تظھر الجدة
   ؟ فين مھا  - 
   الحمام فى  - 

 الجدة جعل ولھاثه جبينه على المتصبب والعرق المربد ووجھه سامى قالھا
 مني وغسلت نفسھا نظفت بعدما الحمام من مھا خرجت..  غريبا شيئا تستشعر

 إلى بھا وتعود تھدھدھا أمانى أختھا تحمل وإتجھت,  ويديھا فخذيھا بين من سامى

   بعد تھدأ لم وأنفاسھا ھى وتقول مجنونة بضحكات سامى ليلقاھا المكتب حجرة
   حصل اللى عاجبك..  إيه على بتضحك  - 

   جدا جميل  - 

   س9م يا  - 

 مھا من سامى يقترب..  لتطعمھا مھا من أمانى لتأخذ خادمةال سعدية دخلت

   تقول مسرعة فتبتعد يحتضنھا
   سودا بقت وقعتنا كان شافتنا أنـTا لو..  ؟ حاجة ھمك مش إنت  - 

   راحتنا على نبقى عشان وسعدية ھى حاجة تجيب تروح *نـTا قولى  - 

   أنت لھا قول روح  - 

  

   بحنان الحريرى ھام شعر على يمسح وھو وقال سامى ضحك
   غيرك من أعيش اقدر مابقتش أنا  - 

   وقالت مشرقا مھا وجه تھلل
   ؟ متضايقة أنا بس  - 
 دراسة نخلص لما فاضل قلتلك ما وزى مراتى بالنسبالى إنتى..  ؟ ليه  - 

   واحد بيت فى بعض مع ونبقى

   وردت مھا إبتسامة اتسعت
   ده البول موضوع عشان متضايقة أنا  - 
   مثيرة حاجة ىد بالعكس  - 

   بتضايقنى بس  - 

   عليه واقولك حل أشوف ھابقى  - 

   وقال الصغير مھا فم على حانية رقيقة قبلة يطبع ومال سامى قالھا
   بيكى ھاتصل البيت أوصل ولما,  دول الكتب شوية ھاخد أنا  - 



 دفعته ناعسة حانية محبة بنظرات سامى لوجه ترنو وھى برأسھا مھا أومأت

   لھا يھمس
   علطول فيھم باصص أفضل عاوز بيخلينى سحر فيھا نيكىعي  - 

 سامى تحتضن زراعيھا وفتحت برقت التى عينيھا ويقبل برأسھا يمسك وھو قالھا

   آسر رقيق بصوت وتھمس
   سامى يا أوى بحبك أنا  - 

   منى أكتر مش  - 

  

  

 الجدة واستشعرت,  الشقة فى تتنقل الفراشة مثل مھا كانت سامى غادر بعدما

   فقالت ما شئ ھناك أن ابحنكتھ
   كلمتين أقولك عاوزه..  جنبى مھا يا تعالى  - 

   لھا وأنصتت الصالة فى ا*ريكة على جدتھا جوار إلى مھا جلست
 إنى  ونھار ليل ربنا بادعى وأنا..  بعض بتحبوا وسامى إنتى إن عارفة أنا  - 

 البنت. . ودانك فى حلقة تحطيھا نصيحة أقولك عاوزه بس..  فرحكم يوم أشوف

 يحترمھا يفضل تخليه,  الجواز قبل حاجة منھا يطول الراجل تخليش ما اللى

   ويحبھا

   وجھھا وتجھم متھدج بصوت تقول وھى مھا تلعثمت
   أنـTا يا كده ليه وبتقولى  - 

   مھا عينى فى تصوبھا خبيرة بنظرات الجدة ردت
   وأفطمك باوعيكى أنا  - 

  

..  جدتھا قالته فيما الذھن شاردة وباتت مھا لحا تبدل إلى الجدة ك9م أدى بالطبع

 مھا *ن سامى وسعد,  بھا اتصل حين لسامى الجدة قالته ما تحكى نفسھا ووجدت

   لھا وقال بالھا ويشغل يومھا فى يحدث ما بكل تخبره أصبحت
..  شرقى راجل أى زى مش تفكيرى إن تعرفش ما *نھا كده قالت جدتك  - 

   دى الدنيا فى إنسان أى من وأكتر منھا أكتر عليكى فباخا إنى تعرفش ما وكمان
  .  سواء والعدم ھى لمھا الجدة كلمات لتصبح تكفى سامى كلمات كانت

  

  

 والغريب قصير نوم قميص ترتدى سريرھا على مھا تمددت,  المساء حل عندما

 منتشيا جسدھا وتحرر دافئا بحماما حظيت فبعدما,  كيلوت تحته ترتدى A أنھا

 إرتداء فى بدأت ولما نومھا قميص ارتدت..  سامى وبين بينھا اليوم حدث ابعدم

 عفتھا موطن تحرر بمتعة لتنعم,  سيقانھا عن وتنزعه تبتسم نفسھا وجدت كيلوتھا

 الكتاب وأحضرت,  منطلق لذيذ بشعور الكيلوت بدون مشيتھا واستشعرت

  .   قراءته <ستكمال

  



 مع وبللھا,  الكتاب فى تقرأھا التى النصوص بفعل المثارة لغريزتھا مھا تستنيم

 مھا إنتھت وبعدما,  المتوھج جسدھا يأجج السرير على راقدة وھى فخذيھا حركة

 صباه إلى الشيخ رجوع اسمه آخر كتاب من كثيرة إستشھادات وجدت الكتاب من
 تبحث الليل منتصف وعكفت أبيھا مكتب حجرة الى مھا تسللت..  والباه القوة فى

 الشيخ رجوع"  عنواين حملت الكتب من مجموعة جمع من وتمكنت,  الكتاب عن

 نزھة فى العاطر الروض..  باشا كمال Aبن الباه على القوة فى صباه إلى

 فى محرمة حكايا..  النفراوى لمحمد الجماع أسرار فى الوقاع وتنوير,  الخاطر

 رشف..  تيجانىلل النفوس ومتعة العروس تحفة..  كيرتش لجوناثان التوراة

 الدين ج9ل لYمام الغنج رقائق فى ا*ترج وشقائق,  الح9ل السحر من الزAل

 أسرار فى ا<يضاح..  للتيفاشى كتاب فى يوجد A فيما ا*لباب نزھة..  السيوطى

 المناكحة..  النعمان حاجب Aبن القيان..  السمسمانى Aبن اللذة جامع و,  النكاح

 لنوال والجنس المرأة..  المسيحى الدين لعز وآAته الجماع أصناف فى والمفاتحة

  .  السعداوى

  

 ركن فى  ثمين كنز وكأنھا بعناية الكتب من المجموعة تلك نعمان مھا وضعت

 عن البحث على عازمة الكتب ھذه لجمع شنتھا التى الحملة بعد المكتبة أركان من
 الشيخ رجوع كتاب مھا طتتأب..  المجموعة تلك قراءة من إنتھائھا بعد غيرھا

 مقدمة تقرأ وھى حواسھا وتنبھت..  الفجر آذان مع غرفتھا إلى تدلف صباه إلى

 ا*شياء خلق الذى P الحمد..  الرحيم الرحمن R بسم""  نصت التى الكتاب

 على وأصلى نعمته على أحمده,  بحكمته ودبرھا صنعته بلطيف وأتقنھا بقدرته

 لما إننى:  الكتاب لھذا المؤلف قال,  وعترته وصحبه آله وعلى خليفته خير محمد

 ا*قدار أھل ورأيت الجماع إلى وداعية الباه بأسماء منوطة كلھا الشھوات رأيت
 عصور من تقدمه وما,  ھذا عصرنا فى بلد كل أھل ورؤساء ا*موال وأرباب

 القيان بيوت فى متفرقة وأحوالھم النسوان معاشرة إلى مصروفة ھممھم,  وأزمان

 بفاحشة وغرام بجارية استھتار و مغنية عشق من يخلو منھم أحدا أرى ولم, 

 نفعه يجعل مما نفوسھم وتتبعته شھواتھم إليه انصرفت بما معرفتھم على عملت
 كيف.. ..  ينضب A معين من تنھل وعكفت تماما مھا فتيقظت"" ..  فائدته وتعظم

 غريزتھا تأجج نصوصا تقرأ وھى ممحون شبق عالم فى تدخل أA نعمان لمھا
 وقد عليھا الرجل وينام ويديھا رجليھا وتمد ظھرھا على المرأة تستلقى(("" 

 ويھيج ونخر شخر فيھا أولجه فإذا,  فيھا إيره إدخال من يتمكن حتى رجليھا فرقت

,  المسحور المدنف تأوه وتتأوه,  المھجور العاشق أنين تئن تحته وھى ويغتلم

 فساعة النيران قلبه فى الھوى أضرم الذى الحيران التلف باضطرا وتضطرب
 فيجد,  جميعا وينزAن فيوافقھا,  ا<نزال قارب أنه يعلم حتى يرھز وساعة يسكن

 على المرأة تستلقى أن فھو المصرى طى أما..  السادة نيك وإسمه لذة مثلھا ما لذة

 الرجل يعانقھا ثم,  بصدرھا فخذيھا وألصقت رأسھا على يديھا شبكت وقد ظھرھا

 ويلطم ويرھز يحتد وھو يرفع ثم وسكون بتأنى فيھا ويولج صدره إلى ويلمھا
 أما..  عظيمة لذة بذلك تتلذذ فإنھا فرجھا سقف على ويعتمد,  كسھا سقف على



 وكأنھا صدرھا إلى ركبتيھا وتضم وجھھا على المرأة تنبطح أن فھو العافية مزاج

 وقع وكلما حجرھا فى إيره ويدخل خلفھا من الرجل ينزل ثم سجدت أو ركعت
 وبكاء وأنين وشھيق وغلمة بھيجان وتشخر وتنخر رأسھا ترفع,  ودفعه عليھا

 ا<نزال يقارب أن إلى,  النكاح وطيب الشھوة شدة من غابا قد وھما واحتراق

 والرجل المرأة تقوم أن الوداع نيك أما..   كسھا فى ويولجه حجرھا من فيسله

 شديدا ضما صدره إلى ا�خر منھما واحد كل فيضم الخروج عند يودعھا أن على

 إي9جا كسھا فى وتولجه بريقھا وتريقه إيره فتأخذ يدھا وتمد المرأة به تتعلق ثم

 إيره فيقوم وتقبله ونھودھا أعكانھا فى يمرت ذلك مع وھو ورياضة بلطف حسنا
  "")) .   نفسھا من لتمكنه رجليھا إحدى وترفع

  

 حيث عارمة وإثارة بالغة بشھوة متورما محتقنا مھا جسد كان الفجر ذانآ مع
 من قصة قرأت كلما..  للشھوة وباعثا للجنس منشطا لھا يحدث ما كل أصبح

 التى ا*ولى والتجربة بطلھا وسامى بطلتھا فھى,  فيھا وعاشت إA الكتاب قصص

 تتصل أن أرادت. . والمجون بالشھوة مسحور عالم إلى تدفعھا اليوم بھا مرت

 ترجئ جعلھا الكتاب من ا*خير الربع سطور من عيناھا عليه وقع ما لكن بسامى
 فى أصدقائه جمع الوزير الدين قطب ابن أن يحكى: ( "  القراءة وتابعت ا*مر

..  منھن أحسن وقتھا بغداد فى يكن لم جوارى عشر فيھا إجتمع سامرة ليلة

 الباه عن الحديث إلى السامر الجمع الحديث قوسا وطاب لذ ما بكل الليلة وعمرت
 بينما الباه كثرة من يفتر الرجل أن فقالوا..  الرجل شھوة تغلب المرأة شھوة وأن

A ذلك على ليبرھن البعض وحكى لسنوات نھار ليل النيك من المرأة تشبع 
 كل نوبـة وكـانت,  حظيـة وستون ث9ثمـائة عنـده كـان((  الذى الملك بحكاية

 العيد يوم وكـان بأجمعھـن يوم ذات عنـده فحضرن,  السنـة فى يوما منھـن واحـدة

 جواريه من فغنى,  وسكر فشرب بالشراب وإستدعـى يـديـه بين الجميـع فصف

   لجواريـه فقـال,  بالملك المجلس وطاب رقص من ورقص غنى من

   إياه لغھـاأب حتى نفسھـا فى ما منكن واحدة كل على تتمنى..  ويحكن -    

       قالت فإنھـا واحدة إA خ9 ما حتى نفسھـا مافى منھـن واحدة كل فتمنت
   نيكا أشبع أن عليك تمنيت -    

 أن والمماليك الغلمـان من قصره فى من كـل وأمر شديدا غضبا الملك غضب
 أحد الملك فاستدعى"  ..   تشبع ولم رجل ألف"  العدد وصل حتى يجـامعـوھا

   فقـال,  عليـه وقص الحكماء

 قد ھـذه فإن مدينتك أھل عليك أفسدت وإA الجـاريـة ھـذه إقتل الملك أيھـا -      
  )) .. وAرويت ماشبعت حياتھـا مـدة جومعت ولو أحشاؤھـا إنعكست

  

   وقال ضحك الحكاية لتلك السامر الجمع الوزيروسط إستمع بعدما 
   - Rغاف9 عنه كنت بما ذكرتمونى و   

   وقال الجوارى إلى الوزير إلتفت ثم



..  فيه منكن واحدة كل وماشاھـدت الجمـاع أمر عـن تخبرانى أن منكن أريد -    

 لم جوارى عشر إليـه فتقدمت..  الجائزة نالت غيرھـا من أحسن حديثھـا كـان فمن
   حكاية حكت واحدة كل حكايات عشر لـه وحكين منھن أحسن بغداد فى يكن
  :  *ولىا الحكايه  

  

 وأية,  حكايات للعشر وترقبھا وتلھفھا إندماجھا فرط من نعمان مھا تدرى لم

 لتفاجأ..  ؟ الجائزة تلكم ستكون ماذا ترى ويا,  بالجائزة ستحظى العشر من جارية

 للحمام للذھاب استيقظت قد كانت والتى متثائبة جدتھا وتدخل ينفتح الغرفة بباب

     وقالت مضاءة مھا غرفة ورأت
   ؟ صاحية لسه إنتى..  دا إيه - 
   كتاب باقرا..  نوم جايلى مش - 

 ليصبح عانتھا فوق المنحسر نومھا قميص طرف بجذب تسرع وھى مھا قالتھا
 خلف الكتاب وتضع السرير طرف على جالسة وتنھض,  فخذيھا منتصف على

   نومھا قميص وضع من تعدل قبلما رأتھا التى الجدة بسؤال وتفاجأ ظھرھا
   ؟ ليه لباس Aبسة مش إنتى..  ؟ ده إيه  - 

   مضطرب بصوت مھا ردت
    مضايقنى وكان بتسلخات حسيت  - 

   إستنى طب  - 

 يدھا ومدت الصغيرة بأمانى الخاصة التلك بودرة بعلبة لتعود وذھبت الجدة قالتھا

   تقول مھا تجاه
   كويس تحتيكى من تتشطفى علطول وإبقى..  دى البودرة من حطى خدى  - 

   دول اليومين والحر العرق بس..  كده باعمل علطول أنا ما  - 

  

,  البودرة لترش نومھا قميص مھا وشلحت,  النوم إلى عائدة الجدة غادرت

 وإنسيابية بنعوبة المنزلقة يديھا حركة جراء من وشفريھا فخذيھا باطن وتدغدغ

 على انفسھ قلبت ثم الممتع ا<حساس ذلك تستعذب وھى وابتسمت البودرة بفعل

 الدغدغة فتتصاعد الفلقتين بين المجرى وتمS مؤخرتھا على البوردة ترش بطنھا
 تقرأ بالكتاب وأمسكت ظھرھا على عادت..  كا*طفال تضحك نفسھا مھا وتجد

  .  العشر الحكايات

 تفاصيل بعض Aمنطقية ورغم,  نعمان مھا جسد تباعا الجوارى حكايات أججت

 من أكثر منذ أى ھـ 903 عام تأليفه تم الكتاب بأن مھا معرفة أن إA الحكايات

..  عسيرا أمرا م 1982 لعام وفقا الحكايا تخيل يجعل,  عام وعشرين خمسمائة

 على من الكلمات تلتھم تكاد عيناھا جحظت وفجأة,  الجوارى بحكايا مھا إستمتعت

 إقتربت((""  حيث العاشرة الحكاية تقرأ وھى برأسھا وتدونو الكتاب صفحة

   قالت ثم الوزير يدي بين ا*رض وقبلت العاشرة الجارية
 ليلة ذات صغيرة كنت حين..  مولدى منذ جارية أكن فلم,  ياموAى أنا أما - 

..  وتتأوه خافتا أنينا تئن الفراش تشاركنى التى أختى وسمعت,  النوم جافانى



 تحك وھى اأدركتھ,  الغطاء عنھا كشفت ولما,  علة بھا ألمت قد يكون أن خشيت

 بعدما إA النوم يطؤنى A:  لى قالت..  ؟ تفعلين ماذا ويحك:  لھا قلت..  أشفارھا

,  لى نفسك دعى:  فقالت,  الليلة يجافينى النوم:  لھا قلت..  فرجى استحلب

 على أبول وأنا أدرى ولم شديدة غلمة وملكتنى أشفارى تحك ثوبى عنى ونزعت
 أحك يدى فمددت,  النوم جافانى ليلة ذات كنىل,  ذلك بعد ا*مر نسيت..  نفسى

 أبول كسى استحلب كلما كنت..  تغرقنى بولتى وجدت الغلمة تملكتنى ولما كسى

 ولوج أن لنفسى وقلت,  المدينة رجال خيرة من شاب لى تقدم ثم..  نفسى على

 جائت ولما منه فتزوجت,  نفسى على أبول يجعلنى ولن الفرج بحك ماھو ا<ير

 على رأسه ويمرغ شفتى ويعض يبوسنى جعل..  با�خر منا كل وخ9 لعرسا ليلة

 بعدما الغلمة بى وصارت وأنخر أشخر وأنا أدرى لم,  كتفي على ويقبض أعكانى

 أن وقبل,  النيك نفسى فطلبت,  بابى إيره وطرق,  أشفارى به وحك إيره ريق

 اشتدت كلما..  أنا ھذا:  له وقلت..  بولتى وأغرقته نفسى على تبولت بكارتى يأخذ

 وفضح أھلى إلى عدت..  وطلقنى لساعته فكرھنى,  نفسى على أبول,  الغلمة بى

 ومرت..  أبدا بعدھا خاطب لى يتقدم ولم بشأنى كلھا المدينة فعلمت,  أمرى الشاب

 أبواى مات..  نفسى على وأبول أشفارى أحك النيك نفسى طلبت كلما سنوات بى

 نخاس إلى وذھبت المدينة ھجرت..  يطعمنى من أجد لمو حولى من أھلى وتفرق

 في أنشد رآنى لما,  أسود حبشيا عبدا كان وھناك..  جارية ا*عيان أحد إلى باعنى

 أمرى يكتشف وبعدما يفعل دعيه:  لنفسى قلت..  نفسى عن وروادنى شعرا

..  كالني تطلب نفسى كانت..  لك ھيت:  له وقلت ليلة ذات له فذھبت..  سيكرھنى
 سرواله وخلع الثوب عنى نزع ثم شفتاى ومص القوى الضخم بجسده إحتضننى

 A:  فقال بذلك أحس لكنه,  إيره غلظة من وخشيت بغل كإير عمود إيره فرأيت
 أغنج نفسى وجدت,  أشفارى بين يحك إيره رأس وضع..  كله أولجه لن..  تخافى

 قلت..  اليوم إلى بكر Aزلت لوھ:  قال..  بكارتى خذ:  وقلت له ورقدت,  وأتأوه

 ووضعته بفمى إيره وريقت,  يدى تحتويه فلم إيره أمسكت..  ؟ لماذا ستعرف:  له

 أن وأراد كسى الدم وغطى بكارتى يأخذ وھو إيره شدة من صرخت..  بابى على

 إيره فغاص برجلى وسطته على وقبضت يزول با*لم شعرت لكنى,  عنى ينھض

 لما لكنه..  وصدره بطنه البول وأغرق نفسى على أبول وأنا أدرى ولم حرى فى

 ثم..  بولى يفرك وصدره بطنه على بكفه يمسح نھض بل يكرھنى لم ذلك رأى
 النيك أنواع بكافة مرة عشر ث9ثة الليلة ھذه فى وناكنى شعرا وأنشد رأسه رفع

 على أيامنا ومرت..  أنھارا يجرى البول فكان ونضب الماء من جسدى وجف

 العصر فى يجيئنى كان..  بولى ويشرب وأغرقه أبول حبيبى ناكنى كلما ذلك

 نعق يوم جاء حتى..  العشاء قبل نفرغ وA متداركا رھزا ويرھزنى ينيكنى ويظل

 بعد من رجل ينيكنى ولم ھنا جارية *صير سيدى وباعنى الغراب رأسه على
  . عاتهسا من وساعة أيامه من يوم على أسفاه فوا..  الحبشى حبيبى

  

  

    



 فتلفت,  مشفقا الجارية على الوزير جعلت..  دامعة بعيون حكايتھا الجارية أنھت

 وقال..  ا*فضل ھى العاشرة الجارية حكاية على وأجمعوا السامرة صحبته إلى

   الوزير لھا
   قدميك تحت تجديه تشائين ما أطلبى..  الجارية أيتھا الجائزة منى لكى - 

   تقول بميوعة وضحكت التھلل إلى الحزن من الجارية وجه تبدل
 سمعت التى الجارية كما نيكا أشبع أن أريد..  رجل ينكحنى ولم زمن منذ - 

   قليل منذ حكايتھا
  

 وحتى وسادة وعبيد خدم من موجود ھو من كل الوزير وأمر الجميع ضحك
  . بالمشاركة أمرھن الجوارى

  

 الكتاب إكتسب فقد,  الحكاية لكت قرأت بعدما تضحك أن من بدا نعمان مھا تجد لم

,  نوعھا من فريدة ليست أنھا مھا وأدركت..  الطرافة طابع صفحاته آواخر فى

 حكاية وجعلت,  مثلھا كانت سنة خمسمائة من أكثر منذ بغداد من جارية ھى فھا

 البغدادية الجارية كانت إن..  ؟ ا*مر لھذا ع9ج يوجد ھل:  تتسائل مھا الجارية

 حيث إختلف الوضع وا�ن,  عصرھا لمقتضيات ذلك إنما,  حل يجادإ فى فشلت

  .  ا*مر تدارك سيتم وحتما طبيب إلى تذھب أن يمكن

  

 مستيقظا كان فإن,  الخط وتغلق بسامى لتتصل التليفون تحضر مسرعة نھضت

 وھى الجرس رن,  بجوارھا السرير على الھاتف استقر وحين..  بھا سيتصل

   قالت حتى سامى صوت سمعت نأ وما السماعة ترفع
    عمرى من أطول عمرك  - 

 المكتب أوضة فى حصل اللى ساعة من..  أكيد زيى نوم جايلك مش  - 

   روحى على أت9يم عارف مش وأنا,  عندكم

   الشبق يملؤه بصوت وقالت مھا ضحكت
   الكتاب فى أقرا قاعدة كنت....  كمان وأنا  - 

   سامى قاطعھا
   النيك معرفة فى ا<يك نواضر  - 

   صباه إلى الشيخ رجوع كتاب فى بقرا أنا..  خلصته أنا خ9ص ده..  *  - 

    خبيرة بقيتى أنتى دا  - 

   خافتة بضحكة مھا ردت
   عندى زى حاجة فيه لقيت دا الكتاب بس  - 

   ؟ إيه حاجة  - 
   نعسان لو بتاعتى الحكاية وA ا*ول من أحكيلك  - 

   للصبح معاكى أنا  - 

  



 وتعجب,  الكتاب قصص من أعجبھا ما فى وتستفيض كىتح نعمان مھا شرعت

 بھا تقص كانت التى والط9قة والجرأة السريع شخصيتھا تطور من سامى
 أنھا إA,  ا<باحية بألفاظھا الجنسية المسميات تنطق A أنھا صحيح..  الحكايات

 أكسبتھا أن بعد..  ؟ A ولما..  القصة وم9بسات الحدث وصف فى تسھب كانت

 جرأة سامى مع الحية التجربة معايشة وكذلك ا<باحية للنصوص بإمعان اءتھاقر
 A فبالقطع,  سامى مع مشاعرھا بتوحد إحساسھا جانب إلى,  أعجبھا عما التعبير
 وكان الحكايات استلذ الذى سامى تحادث تكن لم لو تحكى ما تحكى أن لھا يمكن

   ومستفسرا معلقا وا*خرى الفينة بين يقاطعھا
   ؟ ده الوضع بتحبى وإنتى طب  - 
 أقول نجربه لما بس..  قريته لما عاجبنى ھو..  عارفة مش..  إممممممم  - 

   رأيي لك
   نجربه أجيلك خ9ص  - 

   نتجوز لما  - 

   ويقول بخفوت يضحك سامى جعلت متقطعة مثيرة متدللة بنبرة قالتھا
   متجوزين خ9ص إحنا قلتلك أنا ما  - 

  

 ثم بشغف لھا سامى وأنصت,  الجارية لحكاية وصلت حتى الحكايات مھا واصلت
   قال
   نوعك من ا*ولى طلعتيش ما..  خسارة  - 

   سامى وقال,  ا*جواء يعبق الفجر آذان سمعا حتى والضحكات الحديث يتجاذبا

   ؟ ھاتنامى  - 
   الكتاب ھاكمل *  - 

   بكره تكمليه ما  - 

   شاددنى الجاى الفصل عنوان اصل  - 

   ؟ إيه وعنوانه  - 
  

   الشھوة على يدفع متھدج مائع خافت بصوت وقالت الميوعة بمنتھى مھا تضحك
   أدبارھن فى النساء وطئ من ذكر فى  - 

   سامى صاح
   خ9ص وصلتى إنتى..  أوووووووووووو  - 

   كتير الكتاب فى فاضل مش  - 

   قصص فى دا والفصل  - 

   أكيد بس قرتش ما لسه  - 

   دى الطيز فى النيك قصص وإحكيلى إقرى  - 

 خمر أسكرتھا بعدما ا<باحية ا*لفاظ سماع استعذبت بأنھا مھا تشعر مرة *ول

   لتقول اللذة بمخدر وتخدرت الشھوة
   لك قلت مش أنا بس كده فيھا ليك حكيتھم اللى من قصة فى كان ھو ما  - 



   يقول وھو سامى يضحك
   ؟ إيه فيھا  - 

   يسمع يكاد A بھمس
   طيزھا فى بتتناك كانت واحدة  - 

   فجأة سامى احص
   دلوقتى أجيلك وعايز ھاينفجر خ9ص زبى أنا  - 

   حكيتھالك اللى القصص من دا كل  - 

 مليون وA دلوقتى بتكلمينى وإنتى ونبرتك إنتى صوتك..  ؟ إيه قصص  - 

   قصة
 ولم,  الممحون الشبق سوى عالمھا من تدرى A كالمخمورة تماما مھا تضحك

 يدھا بينما المشرأب وبظرھا شفراتھا تداعب ةاللحظ ھذه فى اليسرة يدھا أن تعى

   تھمس بالسماعة ممسكة اليمنى
 وأنا تعالى إبقى أيام أربع ت9ت يعدى لما..  يوم كل تيجى ھاينفع مش  - 

   أريحك
   ؟ ده كل ھاستنى  - 
   ؟ إيه عاوز أمال  - 
   كسك فى أدخله عاوز  - 

 تقضمه سرىالي ليدھا ا*وسط أصبعھا وضعت وحين الھياج لقمة مھا وصلت
,  خفييييييييض وبھمس شھوتھا ماء أنھا فأدركت مالحا طعما ذاقت,  بشفتيھا

    شدييييييييييييييد ببطء منھا تخرج والكلمات
   بإيه حاسس..  دخلته أنا خ9ص  - 

   متھدج بصوت وقال سامى تأوه
   إيدى فى نزلوا  - 

   ھازئة تقول وھى مھا صوت ع9
   حبيبى يا كلوحد خلصان إنت دا..  حرام يا  - 

A وتابعت سامى تأوھات سوى ردا تتلقى   
   ؟ ده كل  - 

   إنتھى بعدما ضاحكا سامى قال
   بشكل مثيرة إنت  - 

 عن ينم A بشكل منه خرجت لو تأمل كانت كونھا رغم إطراءا مھا إعتبرتھا
 أصوات ھدأت بعدما تابع..  الفرصة إعطاؤھا يشأ لم سامى وكأن,  بحتة غريزية

   أنفاسة
   ا*ول من أكتر بحبك ساعة كل  - 

  .  والمتعة بالحب مشحون بأثير المكالمة وانتھت,  تماما مھا استكانت

  

  



 الباب: ("  قرأت وحين,  الكتاب صفحات من تبقى ما قراءة تتابع مھا عادت

 طرف وضعت") ..  أدبارھن فى النساء وطئ من ذكر فى والعشرون الحادى

 بصحبة الباب ذلك قراءة فى بلھفة شاعرة بشفتيھا عليه تعض السبابة أصبعھا
  .  بالنعناع شاى كوب

  

 السرير بجوار ا*رض على وتعيده الشاى كوب من ترشف مھا وكانت دقائق
,  حواسھا وتيقظت عالية مخدة على ظھرھا رفعت بعدما ممددة القراءة وتتابع

 وصادف,  الرشيد قصور بأحد مارا كان الذى دغيوش بن زھير عن وقرأت

 وسمعھا والعنبر المسك رائحة منھا وتفوح,  كبير ردف لھا الجمال فائقة يةجار

    طالبة تقول
   النار فيه فإن..  النار فى أولجه - 

   لتسأله منھا إقترب
   ؟ قط إستھا فى إمرأة نكت ھل - 

   ؟ أبوابه لى صف - له فقالت..  مرة مائة - لھا قال
  

   قائ9 زھير أجابھا
   أبوابه عن أسأل وA إشتھيت كيف أنيك كنت - 

   باب عشر ستة له إن - 

   ؟ بمعرفتھا لى وكيف - 
   بالفعل المعرفة - 

  

 عشر ستة على دغيوش بن زھير مع ا<ست فى النيك ممارسة فى الجارية تفننت
 تلكم تقرأ وھى نعمان مھا نظر لفت ما وأكثر..  التالية ا*يام مدار على باب

 أكثر لى قـالت((""  يقول الذى النص فى ذلك) ..  الورد ماء(  باب  ھو ا*بواب

 والدفع الصلب بالرھـز وعليك مـاتعمـل إلى وانظـر ا<ي9ج فى وبالغ الريق
 حـريق فى وقـع فكأنـه,  إستھـا فى وأولجتـه,   وريقته,  وتفجعت بركت ثم الشديد

 هوأخرجـ أولجـه أزل فلم)  الزعـفران ريح وفاح( ,  أصلـه إلى مخضوبا وخـرج
 أزل فلم,  خـالص زعـفران فى وأنـا ومـراقى وعـانتى إليتھـا مابين خضبت حتى

..  لـى صفيـه:  فقلت..  الورد ماء:  قالت ؟  مـاھـذا:  فقلت,  صببته حتى كذلك

,  المرھم مثل يصيرا حتى الورد ودھـن البنفسج بدھـن الزعفران تعجن:  فقـالت

 يحصل حتى بليغا حشوا ذلك تحشـو ثم شرجال باب فى رأسـه وتجعل قالبا تأخذ ثم
 إنمـا:  فقـالت..  يحـرق الزعفران أن:  فقلت..  مـارأيت كـان,  ا<ست فى كله

  "")) .  حدتـه لتكسر الورد بدھـن تخضلـه

   

 تدفع التى الفكرة وغرابة طرافة من الضحك كثرة من نفسھا نعمان مھا تتمالك لم

 يفوح لكى شرجھا به وتحشو والورد البنفسجو الزعفران من عجينا لتصنع إمرأة

 يطؤھا عندما الزعفران بلون الرجل وإير إليتيھا وتتخضب الزعفران رائحة منه



 جارية نصيحة وقرأت,  لYستزادة نعمان مھا من الشوق وتملك,  دبرھا فى

 وابتسمت, )  ا<ليتين وقبل ا<ي9ج فى وبالغ الريق أكثر(  النيك ألذ عن لسيدھا

 حلفت يقــول بالبصرة أحدا سمعت:  يقول عمـر بن بنــان(  حكاية تقرأ وھى مھا

 فى فقيـه إلى فجئت قـال..  دبر من نيكا إمراتى أنيك أنى سكران وأنـا بالطــ9ق

 أن لى Aبد إنى الط9ق بيمين حلفت إنى R أصلحك فقلت,  المسجـد فى حلقـة

 نيكا ليلـه كل إمرأتى أنيك إنى:  قـال ثم هالفقيـ فتبسـم,  دبر من نيكا إمرأتى أنيك

 كمرتك وبل,  خلفھـا من وقف أربـع عـلى أمرأتك فأقم R عافاك إذھب..  دبر من

 كـذلك حرھـا فى وأدخلـه وأخرجـه إستھـا فى إيرك أدخل ثم,  البصـاق من بشئ

 القدماء عن ورد مما الكتاب مھا اختتمت ثم) ..  عقلـه لمن الدبر نيك ھـذا للفراغ

 إنى((""  قائله ابنتھا العجوز فنصحت..  ابنتھا وزوج Aبنتھا عجوز وصية عن

,   بعلك وعشقك عيشك وطاب سعدت,  قبلتھـا أنت إن,  بوصيـة بنيـة يا أوصيك

 فإن,  وفتور إسترخـاء لـه وأظھـرى وتكسرى وإزفرى فإنخرى إليك يده مد إن

 فإبكى فيك أولج فإن,   يربالنخ صوتك فإرفعى بدنك من شئ عـلى قبض

 قد رأيته فإذا,  ا<نعـاظ قـوة إلى ويدعـو للبـاه مھيج فإنـه الفاحش اللفظ وأظھرى
 إعتقاد(  الركبـة فى وغيبـه القبـة فى صبه لـه وقـولى لـه فإنخرى إنزاله قرب

 لـه فطاطئى صبـه ھـو فإذا,  )  الركبة من يأتى المنوى الرجل سائل بأن قديم

 وإن..   نيكك أطيب ما ياموAى وقـولى وقبليـه عليـه وإصبرى وضميـه قلي9

 جارحـة عنـه بھـا Aيغيب,   مطيبـة غـــ9له فى فتلقيـه,  مھمـوم يومـا عليك دخل

 أراد فإن,  وخـديـه وعــارضيـه عينيـه وقبلى وإلتزميـه أعتنقيـه ثم..  جسدك من

 ويحبك وتملكيـه قلبـه إلى تبلغين بھـذاف,   المســاعـدة لـه فأظھـرى المعـاودة

 تنصحه ابنتھا زوج إلى العجوز ذھبت ثم"")) ..  بـه مـاأوصيك ھـذا وتحبيـه

 وصيتى فاقبل المطلب لك وسھلت المركب لـك ذللت قد إنى إعلم((""  قائلة

..  ذلك فى بخـالفك فلست لك مـابدا قولى الزوج لھـا فقـال,  كلمتى وAتخـالف

 القوى والرھز الصلب النيك من أردت مـا فخـذ بزوجتك خلوت ذاإ قــالت
 من يدك وادخـل,  عـاتقك عـلى رجليھـا واجعـل لفريسته ا*سـد مثاورة وثاورھـا

 ثم,  أصــابعك بأطــراف منكبيھـا عـلى وتقبض تحتك تجمعھـا حتى إبطھـا تحت
 وادلك وقبلھـا..  جـهتول وA خـارج وھـو بـه واعركھـما شفريھـا بيـن إيرك ضـع

 وحكت كلـه دخل فإذا..  كـله حينئذ فأولجـه,  تغيب رأيتھـا فإن رفيقاً  دلكاً  شفريھـا

 أخرجـه ثم خباياه وفتش زواياه فھرص,   حرھـا داخل وإيرك شعرتك شعرتھـا

 بھـا وتلتذ وترھز تحتك من تغربل سـوف فإنھـا,   بالرھز وابدأ رفيقاً  إخراجاً 

 الحرص كل واحرص,   تصبـه حتى وصنعتھـا شبقھـا وتظھـر اغلمتھـ وتريك

 فإذا..  عنـدھـا مـايكـون ألذ فذلك موضـع فى جميعـاً  صبكمـا يكـون أن واجتھـد

 وأوصيتھـا لك أھديتھـا وقد,   نظيفاً  غس9ً  بالمـاء فاغتس9 حينئذ فقـومـا فرغتمـا

,  وخمشھـا وقبلھـا ســاعـة ـاف9عبھ فراشكمـا إلى عـودا ثم..  وتغتسل تعمـل كيف

,  محكمـاً  ترييقا إيرك وريق,  فخذيھـا عـلى واجلس وجھھـا عـلى نومھـا ثم

 الحك لـذلك وتجد تطمئن فإنھـا,  قلي9 قلي9 شرجھا باب وحك إليتيھـا بين وضعـه

 وارھز..  كلـه تستوفيـه حتى برفق قلي9 قلي9 فأولجه,  ودغدغـة لـذة ا<ير برأس



 صب فإذا,  تصبـه حتى كذلك تزال ف9 تعينك سـوف تحتك من فإنھـا أوابد

 فإنھـا..   ؟ ھـو أين:  واسألھـا بظھـرھـا بطنك وألصق,  شـديدا ضمـا فضمھـا

 فى أو الحـر فى أحببت إن تفعـل ھـكذا وAتزال..  مذھـول خطـاب تخـاطبك

 تشــاھـد *نك النھـار فى مـايكـون ألذ ا<ست فى النيك أن وإعلم ا<ست
  ""))  بيضتـه إلى عينـه من ودخـولـه خـــروجـه

  

 قراءة من وإنتھت العجوز نصيحة قرأت بعدما مستلذة متنھدة نعمان مھا تمطعت
 إلى تحتاج بأنھا وشعرت,  لھيبھا يطفئ فمن,  لھا يرثى حالة فى وھى الكتاب

  . المحتقن جسدھا يحرر بارد حمام

  

 بإحساس تشعر كانت..  المنساب الماء أسفل البانيو خلبدا عارية نعمان مھا تقف

 اليوم ذلك فى مھا إبتدأت لقد..  حياتھا فى مرة *ول يختلجھا جسدھا تجاه غريب

 فعل منذ ملكتھا التى)  الشھوة شدة(  الغلمة ھو والسبب جسدھا مع حميمية ع9قة

 فى الغارقة ةالناعم الليفة تمرر كانت..  قرأت ما وقرأت,  فعل ما سامى بھا

 بالتحرر إحساسا ذلك فيعطيھا,  ورفق بنعومة جسدھا على الملساء الرغاوى

 منتشية تتنھد..  بأناملھا تتلمسھا فنية قطعة وكأنه جسدھا مع تتعامل جعلھا

 طراوتھما مدى تختبر وكأنھا ثدييھا على الضغط فى وتمعن الماء رذاذ يدغدغھا
..  يمتصھما رطبا دافئا فما تنادى بأنھا عرفتش المنتصبة الطويلة حلماتھا وتفرك

 التى الغلمة من التحرر إلى يحتاج مربد كله جسدھا..  ا*ن معھا سامى ليت تتمنى

 أصابعھا Aمست لما بخفوت وضحكت مھا ابتسمت..  دمه مجرى فى جرت

 لم..  العاتية ا<ثارة بسبب آخره عن محتقنا منتفخا ووجدته فرجھا زھرة وريقات
 وبظرھا أشفارھا دلكت..  ا*سر من السجين تحرير من سوى بدا اكھن يكن

 ما..  تسبح الشبق ملكوت فى وتھيم جسدھا يرتعش.. يطؤھا سامى تتخيل تدريجيا
 بفتحة أحست حين مجددا تساؤلھا متعتھا شاب ولكن..  ؟ واللذة المتعة ھذه كل

 سدرة إلى وصلت..  يمتعھا الشبق لمارد نفسھا أسلمت لكنھا,  قطراته تنز بولھا

 ا*خرى بيدھا واستندت,  كسھا على القابضة يدھا على فخذاھا فإنطبق المنتھى

 فخذيھا بين من ينھمر والبول,  جسدھا إرتعادة بفعل تسقط A كى الحائط على

 من حالة فيھا ودب وإنتشى مھا جسد تحرر..  تظلله الرغاوى حوله ومن

  ..  اللذيذ ا<سترخاء

  

 الشمس أشعة تتسلل..  بشئ تعبأ A عارية سريرھا على ترقد تھاغرف إلى عادت

 التى القصص بمشاھد إمتSت التى عينيھا خاصم النوم ولكن الغرفة نافذة من
 تتحسس كانت..  وممتع لذيذ جديد عالم فى تحبو أنھا مھا أدركت..  الليلة قرأتھا

 ثدييھا تتحسس. . الحانيتين كفيھا ملمس وتستشعر العارى جسدھا على بيديھا

 غالبا وكانت إA الكتاب فى حلمة كلمة قرأت كلما أنھا بخاطرھا فجال,  بحنان

 وقربت بيديھا ثدييھا على قبضت..  ؟ تجرب A فلما,  مص بكلمة مصحوبة

 باردا بتيارا أحست حتى تلعقھما لسانھا طرف مدت إن وما شفتيھا من الحلمتين



 قد المتعة وخدر اللذة وسكر الفور على تاوإحمر انتصبتا التى الحلمتين يعترى
 تضحك وھى برفق تمتصھا الحلمة مھا التقمت..  سحيق عالم إلى بھا أودى

 من أكثر الحلمة تلك أعطت بأنھا وشعرت,  شھية حلوى تمتص وكأنھا مستلذة

,  بأسنانھا تعضعضھا إمتصاصا عليھا وانھالت ا*خرى تعويض فأرادت,  أختھا

 حيث الرسالة فھمت *نھا ضحكاتھا صوت علت..  فخذيھا بين بالبلل لتشعر

 لتلتفت يستجديھا دموعه فزرف,  بالحلمتين وإنشغالھا تجاھلھا من كسھا غضب

 ما أھو جيتلك أدينى(  عليه تربت يدھا تمد وھى سرھا فى تھمس كانت..  إليه
. . ا�ن لسامى تحكى أن تريد بخاطرھا يجول لما بھيستريا ضحكت) ..  تعيطش

 نصفھا مھا رفعت..  سامى مع به شعرت عما مختلف بشئ النوبة ھذه فى تشعر

 بالحميمية شعورا ذلك فزادھا,  تدلكه وھى عانتھا شعر خلف كسھا لترى ا*على

 نشوتھا إلى تصل أن تريد تكن لم..  جنة رفقته ومع متعة صحبته ففى,  تجاھه

 بأناملھا مداعبة تتلمسه لكادبا كانت لذا,  زمنا بصحبته تظل أن تريد..  سريعا

 تتلمسھا إفرازاتھا من بعضا إلتقطت..  باسمة فتقشعر لبظرھا ظفرھا بحك وتشعر

 أسفلھا من ويدھا بطنھا على نفسھا قلبت ثم..  أكثر فتھتاج عبقھا وتشتم بأصابعھا

 الكتاب فى جاء ما تتذكر الوضع ذلك جعلھا..  أشفاره تعتصر كسھا على قابضه

 تختبر إليتيھا تتحسس كفيھا مدت,  شرجھا لتستكشف فتطلعت,  ا<ست بشأن

 أم الكتاب فى جاء مثلما  رجراجة كبيرة واحدة تملك ھل تعرف أن تريد,  حجمھا
A شك ومستديرة كبيرة أنھا تشعر..  ؟Aحين,  يديھا فى متماوجة طرية أنھا و 

 عن مختلف حساسإ,  با<سترخاء إحساس إنتابھا ا<ليتين باطن أصابعھا Aمست

 حانية بلمسات أناملھا تمرر..  جسدھا أنحاء باقى لھا أعطتھا التى ا<حاسيس كافة

 ذلك كان,  كسھا ترى مثلما تراه *ن لھفة وكلھا شرجھا فتحة تعرجات على

 عن بعيدا فبات العين عن بعيد *نه,  شرجھا وبين بينھا بالبعد إحساسا يعطيھا

 جعل,  شرجھا من يلجھا الذى با<سترخاء لمفعمةا المتعة إحساس لكن,  القلب

 فى تتكرر فتأت ما التى الكلمة ھنا وتذكرت,  وبينه بينھا تبدأ الحميمية روابط

 لعابھا من بعضا تبصق يدھا مدت الفور فعلى) ..  إستھا ريقت(  الكتاب نصوص

 قھاشب وزاد بذلك ھى وشعرت,  يتسع بدأ وقد إA يلبث لم الذى شرجھا به وتدھن

,  إرادية A بحركة عليه شرجھا عضلة لتنقبض بداخلة أصبعھا بطرف لتدفع

 بأصابعھا شرجھا تداعب ظلت..  السابقة اللذات عن جديدة لذة إلى مھا دفعت

 بدأت فجأة لكنھا,  واللذة المتعة من مظلة تحت وسكينة ھدوء حالة فى لتدخل

 مع لھا يحدث لو ماذا تتسائل,  عاليا تضحك ذلك جعلھا..  التغوط فى برغبة تشعر

 تلبى الحمام إلى وإتجھت تماما عبثھا عن توقفت..  حرھا مع يحدث مثلما دبرھا

 مھا تعد لم اليوم ذلك ومنذ,  نومھا قميص وارتدت أخرى مرة  إغتسلت ثم النداء

  .   كيلوت ترتدى نعمان

 بيھاأ  مكتبة من جمعتھا التى الكتب من يوميا كتاب قراءة على مھا عزمت

 عليھا وھجم المزيد على لتعثر المكتبة فى البحث ستواصل منھا تفرغ وعندما
  .  ا*ح9م عالم فى فراحت,  اللذة بعد ما بإسترخاء مسلح بسطوٍ  النوم

  



  

  

 أمعنا إذا لكننا,  واقعيا وA منطقيا غير يبدو نعمان لمھا يحدث ما نشعرأن ربما

 بعيدا نفسھا تجد التى الفتاة أن ندركس,  شخصيتھا قبل حياتھا أحوال فى النظر

 تربيتھا إلى با<ضافة..  مھا بھا مرت كالتى إنسانية بمأساة الوالدين أحضان عن

 بفأر أشبه أبويھا وفاة بعد ذلك جعلھا,  حياتھا من واضحا ھدفا فيھا تزرع لم التى

 منكمشا مكانه وقف..  المتاھة ليعبر ويتقافز يسعى أن من وبدA,  متاھة فى ألقوه

 تماما نعمان مھا حال ھو ھذا كان..   لSقدار منتظرا للمصير مستسلما يرتعش

 رضيعة قطة ا*قدار ساقتھا حين با*حرى أو,  سامى إليھا ا*قدار ساقت حين

 كوكب إلى ھى وتحولت شمسا لھا بالنسبة ھو فيصبح,  سامى إلى العينين مغمضة

 استكشافه بداية مع بالجنس تدلھا يكن لمو..  بوجوده وجودھا فارتبط,  حوله تدور

 بالتوحد طريقھا ضلت التى البشرية لطاقتھا طبيعيا منفذا كان بل,  شاذا أمرا

 الھدف ھو المتعة إلى وصبوھا اللذة وراء حبوھا فبات,  ذكر مع المبكر ا*نثوى

 أن ننسى وA,  نوعھا من فريدة أنثى إلى لتتحول تتحرر روحھا وبدأت..  والغاية

 لمجرد زالت,  نفسية أمور من عليه ترتب وما مثانتھا عنق صمامات ضعف

..  التحرر من مزيد إلى روحھا دفع قد, بحالتھا لھا وقبوله حياتھا فى سامى وجود

 شخصيتھا خيوط على فيھا الجنس أحكم التى المرحلة ھذه فى ا*قل على
 منحنى نحو اننعم مھا شخصية تنمو أن عجب ف9..  كا<خطبوط وسلوكياتھا

 العذرية والممارسات المداعبات يسترقان سامى مع تمضى وأيامھا جديد

 تدفعھا خمر بمثابة باتت التى ا<يروتيكية النصوص قراءة وأدمنت والحوارات
 بينھا ا*ثير يعبق وإنما فحسب ذلك ليس..  المتعة فى بھا يغوص ومخدر اللذة إلى

 بالجامعة التحقت وحين,   تقرأه ما له تحكى حين الشھوة بأريج سامى وبين

 قسم إلى ھو يتجه عندما إA يفترقان A وسامى وھى الجامعية دراستھا وبدأت
 إخ9ل من مھا إكتشفت..  ا�داب بكلية العربية اللغة قسم إلى ھى وتتجه الفلسفة

 فى ا*وضاع عديد من الباه كتب فى قرأته ما أن,  الجنس عن للقراءة إدمانھا

 وفھمت,  الممتع العملى التطبيق مع تتنافى كرتونية أوضاع ھى إنما الجماع

 والجنس المرأة لكتاب وكان,  ا<نسانى ومعناه الجنس كتاب خ9ل من الجنس

 مھا وتعرفت,  العلمى بشكله الجنس توضيح فى ا*كبر ا*ثر السعداوى لنوال

 لقمة تصل عندما تبولھا سر تفھم جعلھا..  تشريحى بشكل التناسلية أعضائھا على

 مثانتھا عنق فى التحكم من أعصابھا تتمكن A وكيف ا*ورجازم لحظة المتعة
 وا<تيان بالمبادرة تستمتع كانت..  منه تعانى مثانتھا عض9ت فى وظيفى لضعف

 وA عذرية كانت الممارسات كافة لكن,  سامى بجسد جسدھا إلتقى كلما بالجديد

  .  بكرا مھا تزال

  

,  تقاوم A أنثى نعمان مھا صارت حيث توضيح إلى تحتاج ھامة نقطة ھناك

 ا*نوثة لممارسة يوما تسعى لم فھى النقيض على بل,  ذلك تعى A أنھا والمدھش

 لكن..  شئ كل لھا بالنسبة كان الذى سامى تمتلك طالما الشباب لجذب كفعل



 ا*نثوية اأسلحتھ صنع من ھو,  الطبيعى جمالھا جانب إلى المتحررة طبيعتھا

 إرتداء بعدم الجسدى فتحررھا,  ا<ط9ق على منھا تصنع وA تكلف دون الفتاكة

 لمنتصف يصل دريل أو فستانا يكون ما عادة الذى ثوبھا تحت داخلية م9بس آية
 إدمان أمھا عن وورثت نھديھا أعلى تبرز الصدر على المتسعة والفتحة,  فخذيھا

 الممتلئ جسدھا مع وتناسقھا طراوتھا مدى عاينلت المرآة فى مؤخرتھا إلى النظر
 فإذا,  متناھية جرأة إكتسبت قد الناعسة الجميلة عينيھا ونظرات..  إفراط ب9

 ا*يسر حاجبھا ترى ودوما تطرف عينيھا تجد لن تحدثھا وأنت إليھا النظر أمعنت
,  لةالقات الفاتنة نظراتھا تتحمل فلن,  ا*يمن الحاجب يعلو بطبيعته المزجج
 دراسته بداية مع التدخين سامى بدأ أن ومنذ..  أمامھا بالضعف تشعر ستجعلك

 وأينما شائت كيفما التدخين من تستحى A..  يمانع ولم مھا به ولحقت إA الجامعية

 زمي9تھا وتتعجب,  مخطوبان ومھا سامى أن والدانى القاصى ويعرف,  كانت

 ا�خر الوجة ھى مھا أن يعلم أحد ف9 , الشاكلة ھذه على لوضعھا سامى قبول من

 يفع9ن..  بالحياة ا<ستمتاع ھو المشترك ھدفھما بات..  لسامى ا*نثوية والصورة

  .  حساب وب9..  يريدان ما

  

..  ؟ مھا بال فما,  يشاء ما يفعل رجل كونه بحكم سامى مع منطقيا ذلك كان وإذا

 جعلتھا الزھايمر من حاAت ا*خيرة ا�ونة فى وإنتابتھا عام بعد عاما تكبر الجدة
 يومھا ساعات معظم وتقضى,  حولھا يحدث مما كثيرا تعى A شاردة تائھة

 A مربية بھا تكفلت الخامس لعامھا وصلت التى أمانى الطفلة أما..  بالفراش
 الوديعة من والعائد ا*ب معاش صار..  مھا وتستلمھا المساء فى سوى تتركھا

 أم أو أب ھناك يكون A وحين,  تشاء كيف فيه تتصرف شھر كل المھ ملكا البنكية
 أو,  محتشمة بم9بس ثوبھا تستبدل أن طالبا ويعنفھا الباب على يستوقفھا أخ أو
 غير بمؤخرتھا ثوبھا قماش ألتصق إذا البانتى يتركه الذى الحز أن يلحظ أن

..  ذلك تكرر A كى صفعا عليھا لينھال,  بانتى ترتدى A أنھا فيدرك,  ظاھر

 لھا ھدف A نعمان مھا تنطلق أن فى الغريب ما إذن,  الرادع ذلك يتوفر لم طالما

 زرعه من ھو بل,  المبدأ بذات آمن الذى سامى كنف فى بالحياة ا<ستمتاع سوى

  .  فيھا

  

 الكلية فى طالبين أشھر وسامى مھا كانت الجامعية للدراسة ا*خيرة السنة فى
 ولم متعاقبة سريعة السنوات مرت وقد,  وخطيبھا سلوكياتھاو مھا..  بأسرھا

..  سواھما دون ببعضھما إكتفيا ومھا سامى *ن بصداقات منھما أى ع9قة تتوطد

 من للتخفيف والمرطبات المشروبات من الكثير مھا فيه إحتست قائظ يوم ذات
 وأدى , بالعرق لحمھا على الملتصق القصير الخفيف فستانھا رغم الحر وطأة

 تسير..  المحاضرة إنتھاء فور للحمام وتتجه الطبيعة نداء مھا تلبى أن إلى ذلك

 بكافة فوجئت الحمام دخلت وحين,  التبول رغبة تدافع مسرعة بخطوات

 مستندة مھا وقفت..  دورھن ينتظرن فتيات ث9ثة وھناك شاغرة المراحيض

 اليمنى ركبتھا وثنت صدرھا على ساعديھا شبكت وقد الحائط على بظھرھا



 أن إما:  أمرين أحد عليھا التى للمرحلة ووصلت..  الحائط على قدمھا لتصبح

 بضعة سارت..  ح9 تجد أن Aبد وكان,  ح9 تجد أن وإما,  نفسھا على تتبول

 الث9ثة الفتيات لتحدق القصير فستانھا وشلحت ا*ركان أحد تجاه بتؤدة خطوات

 تجلس وھى كيلوت ب9 بالشعر المغطى امھ كس إلى ينظرن وھن الدھشة من
 إحدى وأدارت,  ھادر ش9ل من كخيط بعنف الذھبى بولھا ويندفع القرفصاء

 نفسا وتسحب عينيھا تغمض مھا كانت حين فى,  بعيدا بوجھھا مشيحة الفتيات

 مبتسمة الفتيات لوجوه تنظر وقامت إنتھت..  بالراحة شاعرة عمييييييييييييييييقا

  .  مودعة بيدھا إليھن شيرت وھى وخرجت

  

 للفلسفة دراسته بحكم فلسفية أكثر أبعادا المفكرة شخصيته إتخذت فقد سامى أما
 حياته ومھا يريد ما يفعل حر ھو..  أخرى جھة من المفكرة ولطبيعته,  جھة من

 أن على ويحثھا ماتفعله كل منھا ويتقبل,  تريد ما تفعل حرة ا*خرى ھى لكنھا

   لھا يقول دوما..  وتشتھى تحب ماك حياتھا تمارس

 وبين تعمليه ونفسك بيه حاسة اللى بين فصام عندك يكونش ما إنك الحياة متعة - 

  .  فع9 بتعمليھا اللى سلوكياتك

 Aبد أفضل عالم نحو بأنه ويؤمن والوجود الخلق فلسفة فى كثيرا وتفكر كثيرا قرأ
 ا*فكار نضع أن نتعلم أن.. قةالمطل الحقيقة فكرة وتحطيم القداسة تابو كسر من

 *نھا إنما المتخلفة الشعوب تخلف سبب أن يؤمن..  النقد مذبح على ا*فكار وكل

 مخزونا نملك وأننا,  نص الدين أن تدرك أن دون للحياة مرجعا الدين إتخذت

 على يوضع أن يجب بشريا أو إلھيا النص كان فسواء,  النص تقديس من ھائ9

 ولن لم فا<نسان,   الموت:  الحياة نھاية فى سامى يفكر ما يراكث..  النقد مذبح

 موت وA موت ب9 تكون حياة ف9.. الوجود حقيقة *نه.. الموت يقھر أن يستطع

  .   الحياة جزيئات تنتج أين فمن فرضا الموت إنعدم فلو,  حياة ينتج أA ممكن

  

   مسامعھا لىع يردد ودوما فلسفته فى مھا يحادث سامى كان ما كثيرا
   بيحول المؤمن إن المشكلة..  ا<يمان فى مش المشكلة..  مھا يا عارفة - 

 لشقاء    مستسلم مشلول عاجز إنسان بيخليه وده..  ا<يمانى التسليم لفكرة ا<يمان 

 وA حياته واقع يغير إنه بيسعاش وما..  قدر إنھم على الطغاة بظلم وراضى حياته

..  الموت بعد ا�خرة الحياة فى ا<لھى التعويض منتظر <نه ودا,  الظلم يناھض

    القطيع منھج فى ويمشى يسلم الواحد عشان ا<يمان حاجة وأسھل
  

 وخواطره كلماته من دائما وتخلص,  بإمعان سامى إلى تنصت نعمان مھا كانت

   لھا قال يوم تجادلة أن وحاولت,  بالحياة ا<ستمتاع سوى عليھا ما أن

   ؟ المسكين للشيطان تبقى فماذا إلھى تشريع ا�خر قتل انك إذا -    
  

   تقول مھا وردت
   ھاتتقتل وإA تقتل Aزم أحيانا - 



  ..  للتسليم واضطرت ينتھى لن جدال فى نفسھا مھا وجدت

  

 عالم فى المتعة قيمة ما ويتسائل الموت بعد الخلود حياة كثيرا يتأمل سامى كان
..  لجواب يحتاج سؤال..  ؟ الخالد الجحيم عالم فى ا*لم قيمة وما,  ال9نھائى الجنة

 بشدة تضررت مصالحه أن على تدل ھل ا*بد إلى لYنسان R تعذيب فكرة كذلك
 الدينية النصوص حكتھا كما والنعيم العذاب أن أم..  ا<نتقامى الفعل ھذا فمارس

 لن آخر شئ فھى الحقيقة أما,  البشرى العقل يفھمھا رمزية صور إA ھى ما

 شر إسمه شئ يوجد A أنه سامى يعتقد..  المحدودة بعقولنا كنھه إدراك من نتمكن

 ونتمكن ا*لم سبب ونرصد نعرف عندما.. معرفى بجھل محاط ألم فقط يوجد.. 

  .  شر إسمه شئ يوجد فلن تجاوزه من

  

 هوجھ م9مح جمود إزدياد فإن,  أكبر عمرا يعطيه صغره منذ سامى شكل كان إذا
 وجھه على يظھر أن يمكن A,  الصخر من قطعة فى منحوتة تبدو التى بتقاطعيه

 عمره تجاوز بالكاد بينما الث9ثينات منتصف فى يبدو فكان,  بداخله يعتمل ما

 تتغير A النظرات نفس تماما آلية وجھه تعبيرات صارت..  والعشرين الحادية

 بنفس عينيه يضيق يفكر وحين والتجھم ا<بتسامة ونفس,  أحداث من طرأ مھما

 مھا دفع ما وھذا,  للصمت أكثر وميله الك9م عن عزوفه ھو ا*ھم ولكن,  النظرة

  .  ك9مه قلة مرة ذات له تشتكى أن فى

  

 ليعودا مھا ينتظر الكافتيريا فى كعادته يدخن جالسا سامى كان ا*ثناء ھذه فى
   ساعته فى ينظر وھو قائ9 رھاوباد,  المشرقة بابتسامتھا قادمة ورآھا,  للبيت

   ؟ النھاردة ليه إتأخرتى إيه - 
   سيجارة وتسحب سامى سجائر علبة تفتح وھى ردت

   حاجة وA أتأخرتش ما - 

 المطلية الملساء شفتيھا بين من ينبعث والدخان وتابعت سيجارتھا تشعل صمتت

   فستانھا لون مثل بمبى بلون
 امسك قادرة كنتش وما..  كومبليت ولقيته الحمام ع عديت كنت يدوبك - 

   وعملتھا الحيطة جنب وروحت نفسى
 عميقة شھقة سحبت..  يضحك سامى وجدت ولما لSمام بيديھا تشيح وھى قالتھا

 استعراضية حركة فى يديھا تحرك وھى أعلى بأخرى وأتبعتھا عالى بصوت

   تقول أصبعيھا بين والسيجارة
..  ؟ معقول خراشى يا..  ؟ بتضحك إنت..  شايفاه أنا اللى مصدقة مش أنا - 

   ممكن مش *

   وتابعت الضاحك وجھه إلى ترنو صمتت

 أشوفك عشان شوية كل أعملھا عندى وحياتك حبيبى يا كده على كان إن - 
   ؟ ھنا أعملھا تحب..  بتضحك



,  البمبى فستانھا طرف بالفعل سحبت أنھا لدرجة تماما مندمجة وھى قالتھا

 خفيض بصوت,  الناعسة عيونھا رغم حقةالسا نظراتھا تصوب وھى وقالت

   بسرعة الكلمات تسكب
 مستنين بتبص حوالينا  والناس..  بانتى غير من إنى طبعا عارف إنت - 

    كسى يشوفوا عشان لفوق الفستان أسحب

 العيون كانت حيث قالته فيما صادقة مھا كانت وبالفعل عاليا سامى ضحك
 كلمتھا نطق فى الممطوطة تھانبر من يضحك كان سامى أن إA,  تتابعھما

   مبتسما وقال ا*خيرة

   مھا يا ا*خيرة سنين ا*ربع فى كتير إتغيرتى إنتى - 

   مھا ردت دAل بنبرة
 مع ا<ستفھام نبرة مھا تبرز دائما(  طفلة مابقتش خ9ص..  كميلة ياختى - 

  )  جملة كل من ا*خيرة الكلمة فى حرف آخر نطق

   جادة بنبرة سامى رد
   شوية كبيرة طفلة بس..  طفلة هلس..  * - 

  ؟ شايف مش إنت..  عمو يا بقى ھاكبر إمتى طب..  عليك إخس - 
 على يديھا ووضعت,  فخذيھا منتصف إلى فستانھا طرف أعادت بعدما قالتھا

 كإلھة اللحظة ھذه فى وجھھا ليبدو ا*يسر حاجبھا ترفع وھى وسألت,  ثدييھا

 أصابعھا بين وتمسكھا تعود أن قبل,  تيھابشف السيجارة وقبضت,  والفتنة للجمال

   والدAل الميوعة خيوط حاكتھا بنبرة وتتابع

    ؟ طفلة ولسة دول كل - 
   حيادية بدت بنيرة ولكن مبتسما سامى رد

   دول زى بزاز عندھا طفلة مافيش..  حق معاكى - 

 بھمس وقالت قنبلة بخبر ا<لقاء وشك على لمن شك9 وجھھا على مھا رسمت

   طوطةمم ونبرة

   طيزى شفتش ما أنت ما - 
 ا*خيرة الكلمة فى والزين الطاء حرفى نطقت *نھا,  إA ليس سامى ضحك

   تردف أن قبل..  والسين بالتاء مشوبا

   خالص وربربت وإدورت كبرت دى..  ماشفتھاش أسبوعين بقالك أنت ما - 

 وب9,  سيجارتھا وأطفأت..  عريضة إبتسامة سوى سامى من تتلقى لم

 يشبه قناعا إرتدت وكأنھا,  جادة م9مح إلى وجھھا م9مح تحولت تمقدما

 وقالت ببطء تنھدت..  آخر نوع من جمال إلى سحرھا وتحول م9محھا

   حانى بصوت
 كل وبتضحك قليل بقى ك9مك..  فترة بقالك عاجبنى مش إنت..  سامى - 

  ؟ منى ومليت ببعض ع9قتنا من زھقت إنت..  وفين فين
  

 وبنبرة الحاجبين مقطب يقول وھو سامى تجھم عزيز بوفاة اخبر تلقى كمن

   تحذيرية



 يا إيه بالنسبالى إنتى ھاتعرفى ممكن مش إنتى..  تانى كده تقولى أوعى - 
   مھا

   مسرعا تابع ثم صمت

   ؟ فاھمة - 
 الذى السبابة أصبعه فى وحدقت,  سامى فى مھا تراھا مرة *ول بطريقة قالھا

   المنطلقة المرحة طبيعتھا تستعيد مھا إبتسمت..  إليھا مشيرا لثوانى ظل

 ماتخافش..  موجود تسيبه ما..  والوجود بالكون نفسك شاغل ليه إنت - 

 ليه..  عجوز واحد زى عامل بقيت إنت..  سنك عيش..  ھياخده ماحدش

  ؟ كده نفسك فى عامل
   وتابعت ردا تتلقى لم

 مخلينى,  دى نةالس تخلص ما بعد معيد تبقى وإختيارك ومجموعك تقديرك - 

   دى الفلسفة فى ھاتفضل حياتك <ن عليك خايفة

  ؟ يعنى وإيه - 
 - Aحاجة و   

   يعلو ا*يسر وحاجبھا ضاحكة إبتسامة وجھھا على ترسم وھى قالتھا
   حياتنا أغير قررت كده عشان..  روتينية بقت حياتنا إن حاسة أنا - 

   متحدية رةبنب تقول عينيھا وتضيق للخلف ظھرھا تعيد وھى مھا قالتھا

   عرفتك ما أول زى تضحك ترجع أخليك إنى نفسى راھنت أنا - 

  ؟ إيه وھاتعملى - 
 من فيك وأنفخ جديد من أخلقك وبعدين أعجنك وبعدين حتت ھاقطعك - 

  الجنة فى وأحطك روحى

 وھى الھدباء برموشھا تبربش طفولية بنبرة مھا وصاحت عاليا سامى ضحك

   وتقول إستعراضية بحركة كفيھا ترفع
   ؟ زيك فيلسوفة أنفع إيه..  عجبتك إنھا عارفة أنا - 
   وقال برأسه سامى أومأ

   شعرك تسريحة غيرتى إنتى - 

   تقول وھى مھا شھقت
..  بيتى فى غريب فيلم فى حسنى سعاد تسريحة دى..  بالك خدت معقول - 

   حسنى سعاد شبه إنى التسريحة شافو لما لى قالوا زمايلى البنات

  بكتير أحلى إنتى - 
 متصنعة بھمس تقول وھى عينيھا مھا وسبلت,  للغاية جادة بنبرة سامى اقالھ

   الشديد الخجل

   ميرسى - 

   وقال سامى ضحك

   بينا يال9 - 



 ووصل,  يتسابقون الشباب من مجموعة أسرع حتى خروجھما وبمجرد سويا قاما

 البمبى مھا شفاه بط9ء الملوث العقب وينزع الطفاية من السيجارة ليختطف ا*ول

   ئ9قا

   بثمن يقدر A تذكار - 
  

 قادما بسكليتة يركب رج9 مھا لمحت,  الجامعة باب تجاه وسامى مھا إتجاه وأثناء

   البسكليتة تجاه وأشارت بلعبة تعلقت كطفلة فصاحت,  بعيد من

   دى عاوزة - 

   وقال سامى ابتسم

   تقعى تسوقيھا ما وكل بسكليتة لك أجرت مش - 

  ھاقع مش * - 

   ليسمعھا فتوقف بالوقوف له مشيرة رجلال تعترض وھى قالتھا

   لفة آخد ممكن - 

    طفولى بدAل مھا لتلح مندھشا الرجل ضحك
   لھنا ھنا من..  بس صغيرة لفة - 

 البسكليتة عن لھا الرجل وتنازل..  أمتار خمسة تتعدى A لمسافة تشير وھى قالتھا

 ركبت..  تعبيرات أية وجھه على يبدو وA يتابع الذى لسامى يرنو وھو ضاحكا

   وانطلقت البسكليتة مھا
 سعادتھا تزداد كانت,  السقوط على توشك الدراجة بھا وتترنح مھا تسرع كلما

 بنفسھا تدرى ولم,  وتسرع وتسرع البدال على بقدميھا فتضغط,  ضحكاتھا وتعلو

 لف فى وسرعة قوة قدميھا لتمنح البسكليتة كرسى على من نفسھا ترفع وھى
 ثلثى ليظھر فستانھا إنحسر,  نفسھا رفعت وكلما,  وأكثر رأكث لتنطلق البدال

 من وصيحات صافرات ذلك إثر على لتنطلق,  بانتى إرتدائھا لعدم جليا طيزھا

 منھا وأخذ..  المجنونة ا<نط9قة بدأت حيث وصلت حتى,  وإتجاه صوب كل

 ئدانعا سامى جوار إلى مھا سارت..  بلھاء بإبتسامة يبتسم وھو الدراجة الرجل

 يتشمم المقعد على ومال ا*عين عن بعيدا بالدراجة الرجل إختفى بينما للبيت
  .  بتلذذ الرائحة
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 ھو به يشعر الذى الوحيد الفرق كان..  ا*حداث من عطا عربى خرج عندما
 خارجھا حياته من كثيرا أفضل حداثا* داخل حياته أن أدرك..  بالحرية إحساسه

 وا�خر الحين بين البيت إلى يحضر حيث والمتابعة المراقبة تحت ا�ن ھو.. 

 لكن..  روتينية وإجراءات أوراق إستيفاء أجل من إA ليس أحواله لمتابعة مندوبان

 صيفية لكسوة با<ضافة,  شھريا يعطونه للغاية ضئيل مبلغ من يستفيد عطا عربى

 فى خراطا يعمل عربى كان الفترة تلك وخ9ل,  ا*عياد فى وكذلك شتوية وأخرى

 الحياة واعتاد,  ا*حداث فى الخراطة حرفة تعلم حيث زينب السيدة فى ورشة

 وا<نط9ق الحرية على صغرھا منذ تربت التى طبيعته لكن..  الوضع ھذا على

 ھذا على حياته تسير أن ا*يام مع أبت,  رادع وA وازع دون يريد ما كل وفعل

 ففقد المتابعة تحت فيھما كان اللذين العامين إنقضاء ذلك على وساعد..  المنوال

 طبيعته يعوق كان رادعا فقد وكذلك,  إياه يعطونھا كانوا التى القليلة الجنيھات

  .  الحياة على لتتمرد المتمردة

  

 ھو ا*ول *مرا:  عطا عربى ذكر ورد كلما جيدا نعرفھا أن Aبد أمور ث9ثة
 مح9تھم ونھب سلب بعد صغيرا حريته فقد أن منذ,  للمسيحيين الشديدة كراھيته

 جميع يعلم كما عربى ويعلم,  رضوان وعائلة جرجس عائلة بين المشاجرة أثناء

 أرشد من ھو بالمنطقة المسيحيين كبير ھانى أبو أبانوب المعلم أن المنطقة أھالى
 ا*كبر بالنصيب تحديدا ھانى أبو حظى لذا,  عليھم القبض ليتم وشلته عربى عن

 مسيحى على يسلم وA يحيى A عربى كان حين ذلك تجلى..  عربى كراھية من

 أشاح منھم أحد حياه وإذا,  بالجدعنة لھم مشھود ممن أو جيرانه من كان ولو حتى

 منھم واحدا رأى كلما مشمئزا ا*رض على يبصق كان ما وكثيرا ممتعضا بوجھه
 .  

  

 لتصبح الطفولة شلة من تقلصت التى بالصحبة عربى إرتباط ھو الثانى وا*مر

 بينما الظاھر فى عربجيا يعمل الذى وحيد ھم أصدقاء وث9ثة عربى من مكونة
 بربرى أما..  أبيه مع والبانجو الحشيش بيع فى عمله ھو ا*ساسى دخله مصدر

 الظل خفيف كان فقد,  لعريضةا والجبھة ا*فطس وا*نف السوداء البشرة صاحب

 الغائب الحاضر فھو ماھر أما..  عمه محل فى بالعطارة ويعمل الدوام على مرحا

 والبانجو الحشيش تدخين فى شراھته جراء من بعقله وغائب بجسده حاضر فھو, 

 شرھا عربى يكن لم..  الوريد فى بالحقن المورفين يتعاطى ا*خيرة ا�ونة وفى, 

 وإنما صحته على عربى حرص ليس والسبب ماھر مثل راتالمخد تعاطى فى
 فلم,  المقاوAت فى عمله بحكم ماھر يملكه كالذى كثيرا ماA يملك A *نه كان

 عربى ترك عندما وخصوصا,  ماھر مثل ببذخ مزاجه على ا<نفاق من يتمكن

 توھان بسبب معه وتشاجر الورشة صاحب توبيخ يتحمل لم بعدما الخراطة ورشة



 بعدما,  تروسھا أحد كسر فى متسببا المخرطة فى يده وجرح اليوم ذلك فى ربىع

 أكثر بين عربى يتنقل..  تائھا حديدية قطعة خراطة أثناء المقاسات ضبط يعى لم

 على يتذمر حيث عمل فى يستقر وA,  كمساعد البناء أعمال فى غالبيته عمل من

  .  تعليمات أو توجيھات أية من الدوام

  

  

 التى الشرموطة فجر عند دائم زبون..  للجنس عربى شراھة فھو الثالث ا*مر أما

 عربى  يحتمل وA,  المال من الكثير يعطيھا الح9ليف منطقة من بالقرب تقطن

 عاط9 يكون حين تحتمله فجر وكانت,  أيام ث9ثة من *كثر الجنس ممارسة عدم

 أن بمجرد جدعنتھا على بىعر فيعوضھا,  نقود أية منه تتقاضى وA العمل عن

  .  المال ببعض يحظى

  

 القبض نبأ وصله الذى اليوم جاء حتى,  المنوال نفس على عربى أيام ومضت

 تاجر من لتوصيلھا وا*فيون الحشيش من كبيرة كمية ومعھما وأبيه وحيد على
,  الث9ث وبناتھا وحيد أم يؤازرون وماھر بربرى ومعه عربى وقف..  تاجر إلى

 على مال من معھا ما وحيد أم أنفقت بعدما عليھما المؤبد بالحكم ا*مر ىوانتھ
 فى الث9ث بناتھا ومعھا وحيد أم وعملت,  با<ستئناف تأبه تعد ولم,  المحامين

  .  رزقھن ليتكسبن والفاكھة الخضار يبيعن السوق

  

 يتبادلون وھما وبربرى ماھر واستشار عربى رأس فى الفكرة لمعت ليلة ذات

   الحشيش نفاسأ
..  يحميھم راجل محتاجين ھما..  وحيد أم بنات من واحدة اتجوز عاوز أنا - 

   الناس بين متبھدلين وأمھم بنات ت9ت
 فكان ماھر أما..  وحيد لصديقھم ووفائه وشھامته عربى بجدعنة بربرى أشاد

 أنھا يجد عربى كان وبالفعل..  أخرى *غراض ذلك أراد عربى أن يشعر

 من يمنحه ما وجد عندما وبا*خص ا<ط9ق على شئ تكلفه لن يةمجان زيجة
 فأراد,  الفقيرة الغجر حوش أسر من أسرة نفقات يوازى,  العاھرة لفجر مال

 من ضاق بعدما ثانيا إقامة بمحل وليحظى أوA جنسيا ليشبع يتزوج أن عربى
 تختارھا ممن الزواج طالبا وحيد *م عربى تقدم وحين..  أھله بيت فى الحياة

 بث9ثة عربى تكبر التى فتحية الكبرى ا<بنة ھى واختارت,  بناتھا من له

 الكبرى أنھا لمجرد والصغرى الوسطى البنت دون ا*م إختارتھا وقد,  أعوام

 السجن فى ووحيد وحيد أبو لزيارة جميعا وذھبوا..   أوA تتزوج أن يجب التى

 كانت بالطبع وحيد أم أن رغم .. فتحية من عربى زواج على وافقا واللذان

 من الرجال مايجذب إلى تفتقد التى البنات أن إA عربى غير آخر رج9 تتمنى
 يتقدم الذى ذا فمن..  ؟ A ولما..  عربى على توافق جعلھا,  مال أو جمال

,  السجن فى المؤبد وأخوھن أبوھن يقضى ال9تى وحيد أم بنات من للزواج

 وتم..  بھا للزواج رج9 يجذب الجمال من بقدر منمنھ واحدة تحظى لم وأيضا



 دور من المكون المدقع الصغير البيت فى معھم عربى يقيم أن على ا<تفاق

 ھى البيت فى وحيد أم وستمكث وصالة غرفة من شقة عن عبارة واحد
  .  عليھم با<نفاق عربى سيتكفل بينما وبناتھا

  

 وكأنھم عربى عائلة حضره ىالذ العرس فى كان ما أبرز ھى زغاريد بضعة
  .  وأختيھا أمھا أمر وولى لفتحية زوجا عربى وبات,  ضيوف

  

 مكتفيا,  بانجو أو حشيش يشترى عربى يكن لم الزواج بعد ا*ولى ا*يام فى

 إثباتا البيت نفقات تدبير أجل من رزقه على السعى على ويحرص بالسجائر
 يتعمدن وفاء والصغرى ينبز الوسطى وابنتيھا وحيد أم وكانت,  لرجولته

 التى فتحية بعروسه عربى ليختلى والجيران المعارف عند البيت عن الغياب

   *مھا مرة ذات اشتكت
   ينيكھا جاموسة شارى اللى وA ونھار ليل عاتقنى مش..  الحمار وA دا - 

  

 عربى يدخل أن على ووفاء زينب وابنتاھا وحيد أم إعتادت ا*يام مرور ومع

 ويخرج يغتسل وبعدما نفقات من تحتاجه ما وحيد *م ويعطى النھار آخر عليھن
..  الوقت ويمضى الغرفة باب وتغلق الفور على تلبى التى فتحية ينادى الغرفة إلى

 وعيناه مترنحا الفجر قرب إA يعود وA أصدقائه مع ليسھر عربى يخرج ثم
 بقدمه داس,  ھانهتو فرط من مرة ذات أنه لدرجة المخدرات تدخين من حمراوان

 وسط وفاء وأختھا أمھا جانب إلى بالصالة الفرشة على النائمة زينب بطن على
 عربى سقط حين فى الجميع ويصحو فزعا تشھق زينب واستيقظت,  الظ9م

 والبنتين ا*م وعانت,  الدخان رائحة منھا تفوح بأنفاس يلھث وتمدد عليھن بجسده

,  ا*رض فوق الفرشة على كالذبيحة ددامم ظل والذى عنھن عربى جسد <بعاد

 من تجذبه بالخارج يحدث ما أصوات على استيقظت التى فتحية زوجته ووقفت

 بصوت يتمتم وكان حوله من بشئ يعى يكن لم لكنه الغرفة إلى لينھض زراعه

   متخدر متحشرج

   أمك دين يلعن بت يا أوعى - 
 تحضر فتحية أسرعت .. يخرج بدأ شخيره وصوت ينام عينيه يغمض وھو قالھا

   مزمجرا صاح الذى عربى وجه به وترش الماء من شفشق

   الكلب دين بنت يا - 
 وابتعدن ا*رض على الشفشق فطاح,  يده تطوله ما كل بيديه يطيح وھو قالھا

   تصيح وفتحية عنه جميعا
   جوا واتخمد ا*وضة خش قوم..  إيه شارب إنت..  منيل يا قوم - 

 حتى يترنح متثاق9 فنھض,  حوله من يحدث مما ضابع يدرك عربى بدأ بالكاد

 فى وراح وحذائه م9بسه بكامل بجسده ورمى الغرفة بداخل السرير إلى وصل
  .  النوم غيبوبة

  



 التى النيكة طالبا الباب وأغلق الغرفة إلى فتحية زوجته سحب كلما عربى كان 
 ووفاء زينب وتشرد إA,  الثالث شھرھا فى فتحية بحمل عابئا غير يومية أصبحت

 ذو القديم تليمصر طراز من التليفزيون يتابعن أمھم مع الصالة فى جلوسھما أثناء
 والثانية ا*ولى التليفزيونية القنوات سوى ھناك يكن ولم,  بوصة عشر ا*ربعة

 وھوائى الشاشة يمين أعلى الموجودة البكرة لف عبر بينھما التنقل ويتم والثالثة

 الھوائى بمدخل مشبكا سلكا منھا يمتد الصفيح من قطعة عن عبارة ا<ستقبال
 أنھما رغم تتزوجا لن بأنھما إعتقادا ووفاء زينب لدى ترسخ..  التليفزيون خلف

 ھو ذلك فى والسبب,  سنوات وأربع بخمس العمر من عاما العشرين تجاوزا
 لن بأنھما اداإعتق البنتين لدى ليترسخ ذلك يكفى A بالطبع لكن,  للجمال إفتقارھما

 اليمنى بعينھا ظاھر حول من تعانى الوسطى البنت زينب كانت فقد,  يتزوجا

 فقد الصغرى وفاء أما..  نظارة إرتداء دون ضعيف بنظر الحياة على وإعتادت

 أسفل ا*يمن خدھا بعرض ا*نف من يمتد غائر قطعى جرح بأثر وجھھا تشوه
 فى كانت التى وفاء أخته أن هاصدقائ أحد من عرف وحيد أن وسببه,  العين

 الذى وحيد وتمكن المنطقة من شابا ترافق,  يومئذ عمرھا من عشر السادسة

 الكورنيش على ومداھمتھا بمراقبتھا ا*مر تدارك فى سنه لصغر العزة أخذته
 وقام..  يده فى يدھا وتشبك المتسخ الرث بجلبابھا الشاب جوار إلى تسير وھى

 بالشاب ففتك وشرفه كرامته عن دفاعا ھو يعتقد سبماح الحتمى بالتصرف وحيد
 براثنه بين من الموت من نجت فقد وفاء أما,  ھاربا يفر قبلما ضربا عليھا وانھال

 وجرى,  والرك9ت بالصفعات عليھا ينھال أرضا وألقاھا للبيت بھا عاد بعدما

 حھالذب ا*ب وتدخل ا*م صرخات ولوA,  قدميه تحت لذبحھا السكين يحضر

 رقبتھا إلى الوصول فى الطائشة محاوAته فشلت بعدما ا*مر وإنتھى,  بالفعل

 وفاء وجه فى عميقا جرحا ذلك عن وينتج,  به متشبثان وأمه أبوه بينما,  بالسكين

 المبرة مستشفى فى غرزة لعشرين الجرح واحتاج,  بكامله ا*يمن خدھا بعرض

  .  سالم ص9ح نفق عند

  

 وفى..  أمھما عن تقاسيمه ورثا أنثوى بجسد ووفاء زينب من كل تنعم ذلك ورغم

 بداخل فتحية *ختھما يحدث فيما شردتا بعدما البنتين ك9 وجه إحمر ا*ثناء ھذه
 منھما واحدة كل وتتخيل,  الجنس إلى البنتين ك9 نفس وتصبو,  عربى مع الغرفة

 يتجھمان ما انسرع لكنھما..  ا*يام من يوم فى برجل تحظى أن يمكن أنھا

,  المسطول لعربى مثي9 سوى يكون فلن حدث وإذا,  يحدث لن ذلك أن مدركان

 فيه يتزوج مسكنا له يجد أن القادم فعلى,  مقاما بيتھم من إتخذ قد عربى كان وإن

  .  ا*ساس من طالبا أحد وجاء حدث إن ذلك.. 

  

 ولم صدريھما فى يجول بما وشعرت,  وتضاحكھما البنتين ھمسات ا*م Aحظت

 السرير تزييق أصوات تعالى مع..  عليھما ا<شفاق سوى شئ فعل على تقدر تكن

   وفاء أذن فى ضاحكة زينب ھمست,  الغرفة من القادمة

   ساعة يجى بقالھم دا..  ليه كده النھاردة مطولين لھم ما - 



  ؟ إيه وA الساعة ماسكالھم إنتى - 
   وتتابع بخفوت زينب تضحك
   نجار تشوف لفتحية أقول فكرينى ابقى..  النھاردة ىأو عالى التزييق - 

  مالنا وإحنا - 

   تابعت ا*خيرة وفاء أختھا جملة تسمع لم زينب وكأن

 وإنه عربى من تشتكى تقعد ا*وضة من تطلع ما بعد يوم كل فتحية البت - 
 ومنور مورد بيبقى وشھا إن مع..  حامل وھى حتى عاتقھا ومش ھاريھا

 عشان وبتشتكى نحسدھا وخايفة منھا غيرانين نافاكرا تكون ما زى.. 

   عنينا تخزى

   تقول وفاء ردت
 غير وماوراھوش مدھول دا..   عليه تتحسد واحدة راجل دا عربى وھو - 

   تتجوزيه كده زيه واحد جالك لو إنتى..  السطل

   بتلقائية تقول زينب أسرعت

   طول على أتجوزه كده يوم كل ھاينيكنى لو - 

   ضحكاتھا بين من وعقبت أختھا قالتهما على وفاء ضحكت

   بأه بياكلك كسك أنتى دا - 

  فيھا بتقولى - 

 بداخل ا�ن يحدث ما تخيل فى إمعانھا من مثارة كانت بالفعل *نھا زينب قالتھا
   وتابعت..  وعربى فتحية أختھا بين الغرفة

  اصحابه من عريس لى يشوف عربى من أطلب عايزة كنت حتى أنا دا - 
  ناقصين إحنا..  ةنيل ب9 ياختى - 

  

 بعض ووصلت تعالت أصواتھما أن الحوار فى المندمجتان الفتاتان تدرى لم

   تقول أسرعت التى *مھما الكلمات

   للعشا بيضة وكام الجبنة ھاتوا روحوا وھى إنتى يال9 - 

 وردت وفتحية عربى ينتھى حتى البيت عن الفتاتين <بعاد محاولة فى ا*م قالتھا

   محتدة زينب

   ؟ فين والعشا فين ناإح - 
   فقالت الفتاتين تلھى أن ا*م حاولت
 أحسن..  إمبارح بتاعة الحلقة فى أخوه فلوس سرق ده الض9لى كفاية مش - 

   تطرده خليھا

 شعيب عفاف بين يجمع والدموع الشھد مسلسل فى مشھد على معقبة ا*م قالتھا

 آخر مسلسل تابعةبم منشغلتان تتبعانه الفتاتان تكن لم والذى شعبان ويوسف
  .   وفتحية عربى بين الغرفة بداخل

  

 الفتاتان فضحكت,  الغرفة من فجأة جائت لفتحية عالية وآھة صرخة صوت

   تقول ا*م وغضبت



   وھى إنتى ِعلقة يا إيه على بتضحكوا - 

   وفاء وقالت
   وتتفرج الباب عليھم تفتح ناقص اللى,  دى اللبوة لبنتك قولى - 

   تقول بميوعة تشھق شفتيھا بين السبابة أصبعھا تضع وھى محتدة زينب صاحت

 الكورنيش ع معاه بتتمشى كنتى اللى الواد بتاعة يا منيوكة يا لبوة اللى أنا - 
 ,Aنسيتى و   

   ممتعض بوجه ترد وفاء أسرعت
   بياكلك كسك ياللى بس - 

 بصوت تقول وھى رأسيھما على الفتاتين تصفع تنھض أن سوى ا*م من كان فما

   المغلقة الغرفة إلى يصل أA حاولت
   شوية بعد وتعالوا ھنا من غوروا..  لھا منك شرموطة يا قومى - 

  

 شعرھما من لھما وجذبھا ا*م صفعات تحت عاليا تضحكان الفتاتان كانت
..  الترابى اللون إلى الزاھية رسومتھا لون إكلح التى ا<يشاربات وسقطت

 عربى وخروج الغرفة باب تاحإنف إثر على الضحكات وسكنت ا*م وتوقفت
 تمشى فتحية خرجت ما وسرعان..  كالعادة وماھر بربرى مع ليسھر مغادرا

 أعلى على اليمنى يدھا تضع رجليھا بين مباعدة تخطو أنھا للفتاتين وبدا متثاقلة
 م9محھا على بدا وقد المبعثر بشعرھا فتحية لوجه زينب ونظرت,  مؤخرتھا

 وصاحت..  للحمام تتجه وھى وجھھا وإحمرار وجنتيھا تورد يخفى لم ا*لم بعض

   زينب

   فتحية يا نعيما - 

   صائحة زينب ا*م نھرت

  لبوة يا بس - 
 تسمع لم وكأنھا,  فخذيھا بين مباعدة الحمام إلى طريقھا فى فتحية مضت بينما

   نادت ثوبھا خلعت وبعدما,  أختھا

   كوز يناولنى حد - 

   تقول تھا*خ وتناوله الكوز تحضر زينب أسرعت

   ضھرك أليفلك - 

  ماية بشوية بس جسمى ھاشطف أنا * - 
  

,  مؤخرتھا على الكابينيه قاعدة على الواقفة العارية فتحية أختھا زينب صفعت

   وقالت جسدھا على الماء كوز تصب وھى الصفعة لسعتھا بعدما فتحية وصرخت

   صحيح ِعلقة إنتى أما - 
  ....  ضاحكة للصالة زينب عادت

  

 على الماء قطرات تتقاطر المبلل شعرھا ولمت اغتسلت بعدما ةفتحي خرجت
   قائلة زينب لتبادرھا أختيھا جوار إلى وجلست,  الممتعض وجھھا



   ؟ ليه كده مكلضمة مالك - 
   ساخن صفيح على جالسة وكأنھا وتتململ جلستھا فى تميل وھى فتحية ردت

   فيا حرت ونازل النھاردة إيه واخد عارفة مش المتنيل - 

   تقول وھى بميوعة وفاء تضحك
   أھو مورد وشك إنتى ما..  إيه وA عنينا بتخزى إنتى - 

   ترد وھى شفتيھا فتحية زمت
   بيشبعش ما دا قادرة مابقتش خ9ص أنا..  نيلة ب9 ياختى - 

   زينب عقبت ممحونة بضحكات

   أساعدك أخش إندھيلى كنتى - 

   لزينب زاغرة بنظرة تقول ا*رز تنقية فى المنھمكة ا*م تدخلت
   ده فيه بقيتى إنتى اللى الُمحن بت يا إيه..  يوه - 
   زينب ردت
   بعض مع بنتكلم وأختى أنا..  دعوى مالكيش إنتى اسكتى - 

   تقول ا*م نھضت
 فتة بكرة نعمل عشان عدس وھاجيب,  العشا حاجات أجيب رايحة أنا - 

   عدس
   فتحية أختھا وفاء سألت بينما,  مغادرة البيت من وخرجت قالتھا

   جوا ليه بتصرخى كنتى إنتى - 

   وكستھا معلنة كفيھا تحرك وھى شفتيھا فتحية تزم

   ورا من يدخله عاوز وكان قدام مكفية مش المسطول - 

 بين بالبلل وشعرت الشھوة تملكتھا بعدما زينب وقالت ووفاء زينب ضحكت

   أشفارھا
 عربى ھو..  تولدى أما إيه ھاتعملى أمال..  كده على تتعودى Aزم إنتى ما - 

   تربعنى ما لحد ھايسيبك

   تصيح جعلتھا التى الخاطرة تلك سمعت لما فتحية شھقت
   الحيطة فى ينيك يبقى *..   والدة وأنا ھايعتقنى مش كمان Aھو - 

 من تعدل تفتأ A فتحية أن زينب وAحظت الماجنة الضحكات أصوات لتعلو قالتھا

   لھا وقالت زھاينخ أسفلھا من شئ وكأن متململة المتربعة جلستھا
 وA ورا من يدخله عايز كان ھو..  ؟ ليه بعضك على قاعدة مش مالك - 

   وفـََ◌تـَئـِكْ  دخله

   محتدة فتحية صاحت
  ؟ حولة يا ليه كده لبوة بقيتى إنتى أمك رأى على..  بت يا إيه - 

   وتقول بميوعة زينب تضحك

   اصحابه من عريس يشوفلى لعربى تقولى عايزاكى أنا - 

   قائلة يةفتح قاطعتھا
 الھم من أحسن كده قعادك إنتى دا وكسة ب9..  قادر مش خ9ص كسك إيه - 

   ده



   فقالت تحسدھا أنھا أدركت *نھا ذلك تقول أختھا أن زينب شعرت
   حيطة ضل وA راجل ضل باقول أنا..  وR باحسدك مش أنا - 

  

  

 الباب قينغل عندما الغرفة بداخل يحدث لما ا<نصات فى ووفاء زينب إعتادت
,  الباب جوار إلى وجلوسھما إقترابھما ا*م وAحظت,  وعربى فتحية على

 كلتاھما تتزوج أن عسى تركھما من سوى بدا لھا يكن ولم البنتين إبعاد فى وفشلت
 جوار إلى تجلس,  عربى ويغادر فتحية تخرج وحين..  البيت عن وترح9ن

 عربى نھم من فتحية شكوى دائما محوره بات الذى بالحديث يتشدقان أختيھا
 الحديث وبدأ,  راغبة تبدوا ذلك ومع تشكو أنھا *ختيھا جليا ويظھر,  للجنس

 كانت..  عربى وبين بينھا الحميمية الع9قة تفاصيل بعض فتحية لتحكى يتطور

 لوفاء بالنسبة ا*مر ويقتصر,  الشكل بھذا فتحية مع الحديث تستعذب ووفاء زينب

 كانت,  أختيھا من أكثر شھوانية بطبيعة تتميز التى زينب نلك..  الحد ھذا على

 فوق الفرشة على الظ9م فى ترقد عندما *سفل كيلوتھا وتسحب جلبابھا تشلح

 تتخيل وھى تنتشى حتى وبظرھا شفراتھا مدلكة كسھا وتستحلب لتنام ا*رض
 تتبول وكادت الفزع من شھقت إندماجھا شدة ومن ليلة وذات..  فخذيھا بين رج9

   لھا تقول وفاء أختھا سمعت حين نفسھا على

   لبوة يا دا نفسك فى بتعمليه اللى ھاتبطلى مش - 

  خضتينى عقلك يخرب - 
 الحال ذلك وانعكس..  بأختھا تعبأ أن دون تفعله كانت ما لتواصل وعادت قالتھا

 ضحكاتھا إلى با<ضافة اللبانة فمھا تغادر وA مشيتھا فى تتقصع حيث زينب على
 مما,  والدانى القاصى مع حديثھا فى ا*بيحة للكلمات الدائم وإستخدامھا منفلتةال

  ) .   لبوة يا(  ا*حيان أغلب فى تناديھا أمھا جعل

  

  

 ونفقات مزاجه يكفى A يتكسبه فما,  النحو ھذا على العيش بشظف عربى ضاق

 على يترنح مسطوA وأصبح مزاجه على الصرف زاد عندما وخصوصا البيت
 وزوجتة حماته مع يتشاجر ما وكثيرا,  الك9م فى يتلعثم متثاقل ولسانه,  الدوام

 ما معظم وصرف مال من لھم يعطيه ما قلة بسبب الوAدة وشك على صارت التى
 ينال ما وكل..  ليلة كل البيرة إحتسائه إلى ا*مر وتطور المخدرات على يكسبه

 صفعا عليھا يھوى أن وىس مزاجه وعكرت ذلك فى معه تحدثت إذا فتحية

 ألفاظ من لسانه إنتقاه بما ويلعن يسب وھو بحملھا مبالى غير ورك9 وضربا
 كعادته مسطوA مخمورا عربى كان مرة ذات..  الوضع لتھدئة ا*م وتتدخل

 جيب فى المال من مبلغا رأت بعدما عمله من عائد وھو زوجته فيه وصاحت

   تقول وأخذتھا بنطلونه

   ده ا*سبوع فيھا إنت اللى 9نةالشغ فلوس دى - 
  آه - 



  فلوس مستلفة أمى عشان ھاخدھا أنا طب - 

 تفوح البيرة ورائحة يقول مترنحا إليھا إتجه حتى جملتھا عربى سمع إن ما

   فمه من

   الوسخة بنت يا إيه تاخدى - 

 الناس من مستلفة وأمى أسود وA أبيض A منك بناخد A شھر بقالنا إحنا - 
 دا..  لقمتك تمن غير عاوزين مش إحنا..  وخ9ص تاكل قاعد وإنت,  كلھا
  نسوان عرق على تعيش عايز أنت وA السوق فى تانى تشتغل رجعت أمى

  

 وسطل توھان من فيه ما رغم,  كثور عربى يھتاج بأن كفيلة فتحية كلمات كانت

   ثقيل بلسان ناطقا يتلعثم وھو بحملھا يعبأ أن دون ورك9 ضربا عليھا لينھال
 إنتى..  دى النسوان فين ھى..  الكلب بنت يا النسوان عرق على عايش اأن - 

..  نسوان نفسكوا بتسمى..  البيت م الخميرة تقطع اللى أوشاشكم شايفة مش

    القرد وش وA وشك أنتى دا

 فتحية ابنتھا تخليص محاولة تصرخ بسكين ممسكة الغرفة تقتحم ا*م إندفعت
   ا*م وتصرخ,  ووفاء زينب وتساعدھا

   الـ يابن بطنك *جيب عنھا إيدك إبعد - 
   السكين مختطفا عليھا يھوى عربى كان,  جملتھا ا*م تتم أن قبل

   أجلك *جيب الشريفة والنعمة طب - 
 الث9ث بناتھا أجساد وبينھا بينه وحال,  أرضا لتسقط وحيد أم يدفع وھو قالھا

 الملتاعة الصرخات إثر على البيت بداخل ليندفع,  ويولولن يصرخن

 عربى سحب من الجيران تدافع بعد ويتمكن مصطفى الشاب المستغيثة
  .  لتھدئته للخارج

  

 ذلك فى شأنه,  القاھرة فى عمل عن بحثا الريف من قادما نزح شاب مصطفى

 واعرا صعبا العاصمة إلى الوصول طريق كان بعدما الشباب من العديد شأن

 محطة فى للقطارات المداھمة فتيشالت بحم9ت الناصر عبد الرئيس أيام فى
 تقنين وتم,  أتوا حيث من والمحافظات القرى من الوافدين وترحيل مصر

 ثم لحكمه ا*خيرة ا*عوام فى القيود وت9شت السادات أيام فى نسبيا ا*مر
 التى الحكايات..  مبارك لحكم ا*ولى السنوات مع ا�ن تماما ا*مر إنفتح

 أم مصر يا عمار(  يتخيلون جعلتھم والنجوع رىالق فى العاصمة عن تروى
 ليجدوا للعاصمة وافدين والشقاء الفقر من فھربوا,  فانتازية بصورة)  الدنيا

 عن كليا المختلف العاصمة فى الحياة شكل لكن..  حاA بأفضل ليس الوضع

)  المدينة أضواء بھرته ساذج قروى(  مقولة يجعل والنجوع القرى فى حياتھم

 لم الذى مصطفى شاكلة على ھم ممن الوافدين أغلب فيصبح,  قيقةح تبدو
 متشبسون,  العاصمة فى شأنه يعلى جيدا عم9 أو بجامعة ملتحقا يحضر

 ب9 وحيدا للعاصمة قدم ما أول مصطفى عمل..  الحياة عجلة مع يدورون

 السيدة فى التجار أحد من يستأجرھا,  كريم آيس بعربة السعى على قريب



 يحمل الفاعل فى عمل ثم,  بأول أوA يومه قوت يسترزق بھا يدورو زينب

 ممسكون الحارقة الشمس تحت أقرانه جوار إلى يجلس كان..  البناء مواد

 من البلد فى له يكن لم *نه المال بعض جمع من وتمكن,  والقصعات بالفؤوس

 عشقهي كان الذى الكسكسى عليھا يبيع عربة اشترى..  معونة إلى منه يحتاج

 بعدما المقام به واستقر,  صنعه فى تتفنن وھى البلد فى والدته ويرى مصطفى

 أن ويبدوا وحيد أم لبيت مجاورا الغجر حوش فى القديمة بمصر شقة إستأجر

 الكسكسى عربة حيث لمصطفى الرزق فيه R ساق الذى المكان ھو ذلك
 أھالى أن ذلك فى بوالسب,  الزبائن من تخلو A الشارع ناصية على المستقرة

 الذى الكسكسى أما,  الكبدة وعربات الكشرى عربات على إعتادوا قد المنطقة

,  وفاكھة ولحوم خضار من عديدة بإضافات ويصنع مغربية أكلة با*صل كان

 والسمن والسكر الدقيق من البسيط شكله على,  ا*فريقى الشمال فى انتشر ثم

 يحرص *نه مصطفى يصنعه الذى بالكسكسى الغجر حوش أھالى أعجب.. 

 يأبه يكن لم مصطفى لكن..  التكلفة إرتفاع رغم البلدى السمن استخدام على

 بالكسكسى وإعجابھم زبائنه بتزايد ذلك عن العوض يرى وھو القليل بالمكسب
  .    الوقت نفس فى وحلوى طعام لھم بالنسبة وأصبح يصنعه الذى

  

 تراه لم..   طباعه بھدوء معجبة فىمصط من الكسكسى تشترى وحيد أم كانت

 ب9 والنشاط الھمة بمنتھى يعمل الكسكسى عربة على ويقف سيجارة يدخن
..  إبنتيھا إحدى تزوج لو تتمنى كانت,  جبھته تتوسط الص9ة وع9مة مساعد

 وابنھا زوجھا بحكاية المنطقة أھل حكاوى من علم فبالقطع ھيھات لكن
 يمكن,  عطا عربى شاكلة على رج9 بيتھم ىف يكون من ھل ثم..  السجينين

 ينظر الزواج أراد إذا ولماذا..  الزواج طالبا مصطفى مثل رجل يدخله أن

 بنات بين من لنفسه يختار أن ويمكن,  جمال وA بمال تحظى A التى لبناتھا

 فع9 الزواج وأن,  قوانين *ية تخضع A القدر لعبة لكن..  الكثيرات المنطقة

  .  ونصيب سمةق مسألة

  

 قريبا أصبح,  المستغيثة الصرخات على مصطفى فيه ھرع الذى اليوم ذلك منذ

 ومع,  بتھدئته عربى وبين بينھن نزاع لفض يتدخل ما وكثيرا وبناتھا وحيد أم من

 كميات صناعة فى يساعده من يجد أن عليه كان,  مصطفى على الرزق تزايد

 عربة على لتساعده وفاء معه تعمل أن وحيد أم من وطلب,  الكسكسى من كبيرة

 معه للعمل وفاء طلب فى مصطفى دافع كان..  القسمة فيه ما وسيعطيھا الكسكسى

 يتسائل مصطفى كان فدوما وبناتھا وحيد أم على الشفقة ھو,  صبيا يجد أن دون

 ما,  السجينين وابنھا وزوجھا وحيد وأم عربى عن الناس أحاديث يسمع حين
 وحيد أم موافقة على يعتب كان لكنه,  الحياة ھذه فى ا*قدار بھن ألقت إذ ذنبھن

 كونھا فى العذر لھا يلتمس الوقت نفس وفى عربى من فتحية ابنتھا تزويج من
..  العذاب سيذيقھن أنه تدرى تكن ولم يحميھن رجل لظل ا<حتياج باب من قبلته

 ونظراتھا طباعھا ھدوء فيھا إلتمس *نه زينب أختھا دون وفاء مصطفى واختار



 زينب أختھا عكس,  حالھا على للشفقة تدفعه كانت التى البائسة المسكينة

 أنھا يرى فكان,  المتقصعة ومشيتھا فمھا تفارق A التى واللبانة المنفلتة بضحكاتھا

  ) .  مكشوف وشھا بت( 

  

..  بجواره وجودھا على إعتياد إلى وفاء على مصطفى شفقة تحولت الوقت مع

 أطباق فوق الھند وجوز الزبيب وتبعثر,  ونشاط بھمة والم9عق ا*طباق تغسل

 وصفائح والدقيق السكر أجولة حامله له وتحضر,  للزبائن مناولتھا قبل الكسكسى

 مصطفى ووجد..  الكسكسى يصنع حيث شقته إلى بھا وتصعد رأسھا على السمن

 أسفل ا*يمن خدھا عرضب وجھھا تشوه التى الغائرة والبشلة,  محببا صار وجھھا

  ..  مألوفة باتت عينھا

 مصطفى يدخل أن الطبيعى ومن عادتھا غير على العمل عن وفاء تغيبت يوم ذات
 وجھه غطت التى اللھفة ھو طبيعى الغير ولكن,  وفاء على ليطمئن وحيد أم بيت

   له تقول وحيد وأم
     النھارده للشغل تخرج قدرتش ما شديد مغص عندھا أصل - 

 على بادية الغيرة وم9مح العلكة تلوك وسطھا فى يدھا واضعة واقفة زينب كانت

   يقول مصطفى تسمع وھى وجھھا
ة نوديھا نروح يبقى -  Tالمبر   

   ا*م ردت
   أوى تعبانة مش ھى..  * - 

  دكتور لھا أشوف أروح طب - 

   قائلة رقدتھا من وفاء إعتدلت
    النھارده أريح عاوزة بس..  كويسة أنا * - 

  

   سؤاله يكرر وھو وفاء على ولھفته مصطفى إصرار مأما

   كويسة إنتى يعنى - 

   تقول زينب صاحت

  تصلب قادرة مش نفسھا ولقت الصبح الدورة عليھا نزلت ھى أصل - 
   ده الشھر شوية جامدة جايلھا ا<كزا..  طولھا

  

 بوجھه ھو أشاح بينما بغضب علكتھا تمضغ مصطفى إلى تنظر وھى زينب قالتھا

   تسأل وسمعھا وقاحتھا من خج9

   ؟ أخويا يا عليھا إطمنت ھا - 
 ممتعض ووجھھا عانتھا موضع فوق اليسرى على اليمنى يدھا تضع وھى قالتھا
 غيرتھا بسبب,  وفاء الصغرى أختھا مع معاملتھا فى خشنة زينب أصبحت.. 

 يرى مصطفى وكان..  عليھا ويتلھف بأمرھا يھتم بمن حظت وفاء أن لمجرد

 عندما,  العمل من طويل يوم نھاية فى له تقول حين وفاء عينى فى بالح نظرات

    وقوفه ساعات طول قدميه مSت التى الدوالى وتظھر مصطفى يجلس



  

 شقيان إنت..  أسبوع كل الشغل من أجازة واحد يوم شاP إن تاخد نفسى - 

   الوقفة من اليوم طول وتعبان
  

 وخفق,  الفارغة الصوانى تحمل ءوفا ومعه عمله يوم إنتھاء بعد مصطفى صعد

   تقول بالماء مملوءا كبيرا ب9ستيكيا طبقا تحضر وفاء يرى وھو مصطفى قلب

   عليك يخف دى الدوالى وجع عشان دول بالملح المية شوية فى رجلك حط - 
   مصطفى وقال..  الماء فى رجليه لتضع قدميه تحت تنحنى وھى قالتھا

 - A المية فى ھاحطھا أنا..  خيرك كتر الناس بنت يا   

 الدوالى ألم وخف بالملح الماء فى مصطفى قدمى بتدليك القيام على وفاء أصرت
   قائلة وفاء وودعته,  قدميه فى

   أمشى ما قبل منى حاجة عايز - 

  وفاء يا س9متك عاوز - 

  مصطفى يا تسلم - 
  

  .  قراره واتخذ,  يفكر سريره على مصطفى تمدد الليلة ھذه فى

  

 لھم قريب ھناك كان إن وسأل أمھا من للزواج وفاء ىمصطف طلب الغد فى

   وحيد أم وأجابت منه يطلبھا

 فى بنزورھم ومعدناش ووحيد وحيد أبو بعد ابنى يا الدنيا فى حد لناش ما - 
   عربى ياخده إلھى المتدھول غير فيش ما..  السجن

   مصطفى رد
 فايق كوني R على بس..  برضه ھنا البيت فى الراجل ماھو أكلمه ھابقى - 

  ودريان
  لك يبارك ربنا..  ابنى يا أصيل - 

  

 قدر الزواج تكاليف بكل وتكفل,  مال من إدخره بما شقته تجھيز فى مصطفى بدأ

,  شئ بأى المساھمة بالقطع عربى أو وحيد أم مقدرة فى يكن لم حيث استطاع ما

,  وحيد أم بنت وفاء من الزواج على عازم بأنه المنطقة فى معارفه أحد بلغ وكلما

   قائ9 ينصحه وھو إمتعض
 يبقى المسطول عربى زى واحد تخلى..  ؟ كده يعمل حد..  طيب راجل يا - 

 اللضا حيلتھمش وما وسطيھم فى ھاتضيع لبش عالم دى وكمان..  عديلك

 ناس بيت أوديك وتعالى دى الجوازة من سيبك..  الجھاز فى قشاية يجيبوا

   يشرفك ونسب أمرا

   ءبھدو مصطفى ويرد



 حالة فى ھو أختھا جوز على كان وإن,  الستر وطالبة ومنكسرة غلبانة البت - 

..  وابنھا جوزھا موضوع فى ذنب ومالھاش طيبة ست وأمھا..  حالنا فى وإحنا

   مستريح وقلبى ربنا استخرت وأنا
  

 ا*ثاث إلى ينظر مصطفى وقف..  البسيط المتواضع با*ثاث الشقة تأثيث وبعد

   وقال فاءو جواره وإلى
 بارك ربنا بس..  تكفيش ما معايا اللى التحويشة خايف كنت..  P الحمد - 

 حاجة نعمل يدوبك..  فرح نعمل معايا مش بس..  قـُضيت وھى القليل فى

   القد على
 مصطفى ليسرع,  بكاؤھا صوت وع9,  وبكت,  البكاء مكابدة من وفاء تستطع لم

   متلھفا بسؤالھا
   فرح ھانعمل مش نعشا..  ؟ ليه بتعيطى - 

 ومتتحملش البنات كل زى يجھزونى أھل ليا يبقى نفسى كان أصل..  * - 

  لوحدك حاجة كل إنت

 ويمسح برأسھا يمسك يده ومد حانيا إليھا يرنو منھا وإقترب مصطفى ابتسم

   يقول بإبھاميه دموعھا
 - Aستى يا أھلك أنا..  تزعلى و   

 أسفل الجرح أثر إلى ينظر ھو مابين ممتنة تقبلھما مصطفى بيدى وفاء أمسكت
,  وجھھا تزين ع9مة أنه اللحظة ھذه فى له بدا وقد ا*يمن خدھا بعرض عينھا

 من قليل عدد حضره الذى الزواج وتم..  رؤيته فى رغبنا إذا الجمال نرى فنحن

  .  المعارف

  

 عليھا بفضله وشعورھا له إمتنانھا من نابعا كان والذى لمصطفى وفاء حب
 تحت تعيش ذلك جعلھا,  السعادة ويمنحھا بائسة حياة من لينجيھا منھا بزواجه

 فى قدميه تدلك بعدما إA العمل بعد جفنا له يغمض تجعله A..  راضية محبة قدميه

 تدلك السرير على وترقده تعريه ثم,  الدوالى ألم من فيتخلص,  بالملح الدافئ الماء

   عبالت ويزول تماما يسترخى حتى وجسده ظھره
 دى ليلة كل بتاعة التكبيسة..  الدنيا فى عندى حاجة أحلى..  وفاء يا عارفة - 

   مرتاح جسمى إن بعديھا باحس.. 

  أديھولك كله عمرى أديك أطول لو دا - 

  نعمته علينا ويديم ليا يخليكى ربنا - 
 عيناھا لتبرق,  يقبلھا زوجته بيد يمسك ظھره على يستدير وھو مصطفى قالھا

   حنانب له تنظر وھى
   رجلك أبوس اللى أنا دا..  إيدى بتبوس اللى إنت - 

 ليسحبھا السرير على عاريا الممدد مصطفى قدم لتقبل بالفعل تميل وھى قالتھا

   يقول الفور على



 زيك عينيھا فى تحطنى واحدة ھ9قى كنت أنا وھو..  الناس بنت يا العفو - 

   البيت وفى العربية ع معايا تعبك كفاية..  كده

  

   يقول ضاحكا مصطفى فبادرھا,  وفاء عينا دمعت

   ؟ ليه كده قريبة دمعتك إنتى - 
   وفاء ردت

   إيه قد بحبك أنا يعلم اللى وحده ربنا الشريفة والختمة - 
  

   وقال مصطفى ضحك

   عاوزك عشان جنبى تعالى طب - 
 عينھا بطرف ترنو وھى تدللت لكنھا,  جانبه لترقد لھا مفسحا يتزحزح وھو قالھا

   الفھم عدم تتصنع بدAل وقالت,  تمدد لذىا قضيبه إلى

   ؟ إيه عاوز إيه - 
  جنبى تعالى عاوزك - 

  جسمى على السمنة ريحة عشان استحمى ھاروح استنى طب - 
  

,  الدوAب تفتح عارية وخرجت بالليفة جسدھا تنظيف فى وأمعنت وفاء إستحمت

 لحو وترش م9بسھا طيات تحت من الشبراويشى سيكريه عطر زجاجة وتتناول
 ويتنسمه الغرفة فى أريجھا يتطاير الجميلة الرائحة لتفوح,  صدرھا وعلى رقبتھا

   المثير المتناسق ا*نثوى جسدھا يتابع وھو  قائ9 مصطفى

   دى الحلوة الروايح إيه - 

   قال الذى مصطفى تحتضن السرير على وترقد تقترب وھى بميوعه وفاء تضحك

   وحشتينى - 
   عمنول ملينعا كنا لسه مش..  راجل يا إيه - 

   لھا يھمس وھو الفواح العطر من ينھل بعمق مصطفى تنھد

   ده الكسكسى من يشبع حد وھو - 
 بصوت وضحكت تأوھت التى وفاء كس يعتصر بيده يقبض وھو مصطفى قالھا

   قالت ثم عالى منغم

   زبيب الكسكسى مع عاوز مش طب - 

  ريت يا آه - 

 فم فى حلمتھا ضعت بثديھا وأمسكت مصطفى صدر فوق صدرھا وفاء رفعت
   تھمس مصطفى

   دى الزبيبة خد طب - 

   قال ثم يمتصھا بفمه حلمتھا مصطفى إلتقم

   ؟ ليه كده كبير بقى الزبيب ھو - 
   وتقول المثيرة وفاء ضحكات تعلو

   ھند جوز شوية أديك استنى طب - 



 ليقول,  فمه على لسانھا طرف وتمرر وتلثمھا زوجھا شفاه تقبل وھى قالتھا

   تعةالم تغمره بصوت

   حياتى فى شوفته ھند جوز أحلى دا - 
Aمصطفى وقال,  المتعة ويتشاركا الضحكات يتباد   

   الكسكسى بأه ھاتى..  الھند وجوز الزبيب خدت أدينى - 

   مسرعة فقالت ليعتليھا يرقدھا وھو قالھا

   إستنى * - 

  إيه - 

  البحر شمعة النھارده أعملك عاوزة - 
  

 وتتماوج,  مھبلھا فى وتدخله بقضيبه ممسكة عليه تجلس زوجھا واعتلت قالتھا

  .  متعانقان وناما إنتشيا حتى تقبله صدره على بصدرھا تميل ثم فوقه من

  

 وضع فى وفاء مع بدأ ثم وصلى اغتسل..  الفجر فى مصطفى يستيقظ كالعادة

 إضافتھا ثم السمن <ذابة الجاز وابور وفاء أشعلت..  الكبيرة ا*روانة فى الدقيق

 خ9له العجين يفرك مصطفى بينما بالغربال وتمسك,  ا*روانة فى الدقيق على

 ربط وتحكم شعرھا على المزركش ا<يشارب وفاء تلف..  الكسكسى ليصنع

 وتنزل رأسھا فوق الكبيرة الكسكسى صينية وتحمل,  عنقھا مؤخرة على عقدته

  .  الھند وجوز الزبيب يحمل الذى مصطفى مع بھا

  

,  وفاء تعاونه الناصية إلى متجھا البيت مدخل من شبيةالخ العربة مصطفى يدفع

 يومه ويستفتح,  الكبيرة الكسكسى صينية يضع ثم الزجاج ويمسح جيدا وينظفھا

   متمتما

   P الملك واستفتح استفتحنا - 
 حتى وفاء تراه إن ما الذى عربى ھو الصباح فى نحوه قادما زبون أول وكان

   مسةھا عنه بوجھھا وتشيح صدرھا ينقبض
   كده الصبح ع..  باP أعوذ - 

   محييا عربى إقترب
   كده سخن لسه وھو أفطر عاوز..  نسب أبو يا إيه - 

 كلمات أذنيه والتقطت بالطبع ثمنھما يدفع أن دون الكسكسى من طبقين عربى أكل

   وفاء

   الھارى بالسم - 

   غاضبا فقال
 أخوكى حكم وفى,  الكبيرة أختك جوز أنا دا..  الصبح ع ليه ھاتسممينى - 

   الكبير

   صائحة مندفعة وفاء ردت
 - A الكبير أخويا Aحالنا فى وإحنا حالك فى إنت..  الصغير أخويا و   



  

   خفيض بصوت له يقول جانبا مصطفى وجذب عربى يرد لم

   درش يا سلف جنيه خمسة معاك شوفلى - 
..  أقساط وعليا الجواز ع معايا اللى مخلص لسه أنا عارف أنت ما..  منين - 

  باستفتح أدينىو

 على بناؤھا يتم التى الضباط عمارات فى المحارة فى لعمله عربى غادر
   زوجھا تسأل وفاء وأسرعت,  الكورنيش

   ؟ إيه منك عاوز كان - 
   سلف جنيه خمسة عاوز - 
 وإA,  حلو ريق تدھوش ما كده بعد وAزم..  إديتھوش ما إنك كويس - 

  ھنا لك ينط شوية كل ھاتلقيه
  

...  يحضر حتى الطعام وتعد وتنظفھا الشقة إلى تصعد ثم وجھاز وفاء تساعد

 يكون حين ھو مصطفى عن فيه تبتعد أن وفاء على يجب الذى الوحيد الوقت
 كان منذ مصطفى إعتاد..  تماما آخر لشخص يتحول حيث,  لSھلى لمباراة متابعا

,  عمله أثناء تىح,  أبدا لSھلى مباراة يفوت أA على للقاھرة النزوح قبل البلد فى

 مباريات لمتابعة الكسكسى عربة بداخل صغير تليفزيون تثبيت على حرص فقد
 فرط من دمه ضغط ويقفز قلبه قرعات وتتسارع عروقه فى الدم ويتقافز,  ا*ھلى

   يصيح تسمعه أن عجب ف9,  المباراة بھا يتابع التى والحماسة ا<ثارة

   الكورة ھاتوقف لسه إنت..  مرة أول من تلعبھا عاوزه دى إنت ياجدع - 

 فتراه الخصم دفاعات بسبب متعثرة لSھلى مبارة أثناء ا<ندماج به يستبد وتارة

   وجھه م9مح وتتقلص بيديه يشيح
   شوية نشد Aزم احنا بس..  الجون قدام مترصصين دول..  فرقة دى يلعن - 

   الرعد كھزيم بصوت مصطفى ويصيح بالكبشة يطيح وفجأة
 فى بتولد اللى وA دا..  كده أھو أخيرا أخيرا..  وووووووووووونجوووووو -   

  يتفك دا الدكر النحس خلى كده أيوه..  الملعب

  

  

 كفا وفاء إشترت الحسد من وخوفا,  وقناعة سعادة فى ووفاء مصطفى أيام مضت

 بعد ا*ول الشھر من حملت بعدما الشقة باب على بتعليقھا وقامت زرقاء بخرزة
  .  الزواج
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 منح وأرادت,  روتينية باتت التى سامى مع حياتھا تغيير على نعمان مھا عزمت

 الشقة فى معھا للمبيت سامى فدعت,  السعادة على يبعث جديدا شيئا معا حياتھما

   وتقول ساخرة مھا لتضحك جدتھا بوجود متعل9 سامى ورفض
 البيت فى عندك لھم قول..  حواليھا من بالدنيا دريانة مابقتش خ9ص أنـTا  -       

   يال9 وتعالى معاه وھاتبات صاحبك واحد عند ھاتذاكر إنك
  

 مھا له فتحت وبعدما حضر الذى سامى من تعقيب إنتظار دون المكالمة مھا أنھت

 صورة بھىأ فى لتبدو وتأنقت شعرھا صففت وقد قصير أحمر نوم قميص مرتدية
    نومھا غرفة من تصيح الجدة صوت لمسامعھما وتنامى, 

   ؟ جه أبوكى..  ؟ مھا يا مين  -    
   وتابعت جوابا الجدة تتلقى لم
   المطبخ فى العشا له جھزى طب  -    

   أنـTا يا حاضر  -    

 الراقدة جدتھا إلى متجھة وتخرج غرفتھا إلى سامى تسحب وھى مھا ردت ھكذا

   تقول السرير على
   بقى إنتى نامى..  روحت وسعدية..  أمانى نيمت خ9ص أنا  -    

   الجدة قاطعتھا
   ؟ مين أمانى  -    
   أنـTا يا إنتى نامى  -    

 وأغلقت غرفتھا فى سامى إلى وأسرعت جدتھا على الحجرة باب وأغلقت قالتھا
   ويقول المثير عطرھا ليستنشق واحتضنته سامى أوقفت..  الباب

   وحشتينى  -    

   أكتر إنت  -    

   تھمس ويسمعھا ليتأوه فخذيه مابين على تقبض وھى قالتھا
   واحشھا عشان شوية كل بتعيط كيكى..  ماشفتوش أسبوعين بقالى  -    

 رأت ولما,  عاريا ليصير قميصه تنزع ثم سامى بنطلون أزرار تفك وھى قالتھا

   وقالت بميوعة ضحكت منتصبا قضيبه
   خ9ص يستحمل قادر مش عليه باين دا امحر يا  -    

 قضيبه لي9مس سامى وسط على وسطھا وتضم نومھا قميص ترفع وھى قالتھا

   قائلة بجسدھا تتماوج وھى كسھا
   وماتنخانقوش بعض مع العبوا يال9..  يزورك جه كوكو..  كيكى يا أھو  -    

 سامى تأجج..  ھاوبظر شفراتھا به وتدلك سامى زب تمسك يدھا تمد وھى قالتھا

   أذنھا فى وھمس بنھم يأكلھا شفتيھا على وھوى
   روج غير من أحلى شفايفك إنتى..  ده الروج آكل مرة كل  -    



   وقالت مھا ضحكت
   شفايفى طعم وA الروج طعم طيب  -    

   أكل تتاكل عايزة ج9سيه مارون حتة بعضك على كلك إنتى  -    

   تقول ھى فابتعدت,  ريھاليع نومھا قميص يرفع وھو قالھا

   لك أرقص عاوزة النھارده..  إستنى  -    

   وقال إثارته فرط من Aھثا سامى ضحك
   إشمعنى  -    

   رأيك إيه لى تقول عشان  -    

  

 فيليبس طراز من الكاسيت بتشغيل وقامت,  سامى بقميص وسطھا مھا حزمت

 وسامى ا<يقاعى اللحن على الرقص وبدأت الواحدة السماعة ذو ترانزستور

   يتغنى الحليم وعبد مبتسما يتابعھا السرير طرف على يجلس
   رسينا الھوا بر على..  عدينا شوق يا عدينا  -    

 حول تدور وھى سامى إثارة فى وتتفنن ثدييھا وترج الممتلئ بجسدھا مھا تتماوج

 وترفع لSمام جزعھا وتحنى أمامه الكبيرة بمؤخرتھا تتراقص منه وتقترب نفسھا

 باللون قلبا اليمنى فلقتھا على رسمت وقد العارية مؤخرتھا ليرى قميصھا طرف
   ويقول عاليا سامى فيضحك..  ا*حمر

   دول ا*سبوعين فى وربربت كبرت طيزك فع9  -    

 عبد أغنية على عارية ترقص قميصھا خلعت بعدما معھا ليرقص مھا جذبته

   الحليم
   عدينا شوق يا عدينا..  ھواه وھوايا معاه العمر دا  -    

  

   تصيح وھى واعت9ھا السرير على فدفعھا يحتمل سامى يعد لم
    مفاجأة مجھزالك النھاردة أنا إستنى  -    

 مھا قامت..  الحمام إلى الغرفة من خارجة وتنھض جانبا تزيحه وھى قالتھا

,  جيةالشر الحقنة فى يومين منذ نقعته الذى والزعفران الورد منقوع بوضع

 إمتSت حتى الشھيق وراء الشھيق تسحب وظلت,  شرجھا بداخل بالمبسم ودفعت

 التواليت على تجلس وأسرعت,  تحتمل تعد ولم والبنفسج الورد بمنقوع أمعائھا

 ذلك كررت ثم,  شرجھا من الصادرة ا*صوات من تضحك بأمعائھا ما تفرغ

 بالورد الممزوج زعفرانال بعجين شرجھا بحشو وقامت..  جيدا أمعائھا لتنظف

   سائ9 ليبادرھا الغرفة فى لسامى عادت ثم والبنفسج
   ؟ كله دا إيه بتعملى كنتى  -    
   المفاجأة باجھزلك  -    

 تتھادى ثم إمتصاصا شفتيه على وتھوى سامى فوق بجسدھا تتمدد وھى قالتھا
 بين المنتصبة الصخرة أمسكت ولما,  سرته وتلعق حلمتيه وتمتص رقبته على

   اللذة تخنقه بصوت وقال سامى تأوه,  بفمھا الرأس وقضمت فخذيه

   ؟ كده ليه متألقة النھاردة إنتى  -    



   تھمس سامى فم على حانية قبلة لتطبع وزحفت مھا توقفت
   ؟ حبيبى يا مبسوط  -    
   جدا  -    

   علطول وشك على اللى الھم بدل مبسوط وتكون كده تفرفش عاوزاك أنا  -    

 ولما,  تدلكه وشفراتھا كفھا بين لتجعله سامى قضيب على تجلس وقامت قالتھا

   معترضة صاحت بإنتفاضته أحست
   المفاجأة لسه..  دلوقتى تجيبھم أوعى *  -    

 حوله العالقة العجين ببقايا شرجھا فتحة تدلك إليتيھا بين يدھا تمد وھى قالتھا
 شرجھا على رأسه ووجھت ىسام بزب أمسكت ثم,  توسعه بأصبعھا ودفعت

   ويقول يضحك سامى بينما,  *سفل بھا ينزل جسدھا ثقل وتركت

   كده ھايوجعك  -    

   ماجنة دAل بنبرة ردت
   بس إنت يوجعك أوعى  -    

  

 بين منسحقان وثدييھا,  تقبله سامى صدر على بصدرھا مھا وألقت الرأس عبرت

   سامى اوسألھ داخ9 طيزھا فى يتسلل وقضيبه صدريھما
   دى الورد ريحة وإيه..  إيه داھنة إنتى  -    

 شرجھا ليظھر فلقتيھا بين بيديھا مباعدة أربع على لتسجد وقامت مھا ترد لم
 وھو ركبتيه على سامى إنتصب ولما..  ا*صفر باللون مخض9 محمرا متسعا

 طيزھا فى بزبه ويدفع الورد رائحة يستنشق وھو ضحكاته علت,  منھا يقترب

   ائ9ق
   كده مستمتعة  -    

   جمييييييييييييييل  -    

..  وشفراتھا بظرھا لھا ليدلك سامى يد تمسك وھى ممحون ھامس بصوت قالتھا

 والورد الزعفران لعجين ا*صفر باللون سامى وعانة مھا إليتى تخضلت
 مھا قاربت ولما,  الشھوة جنون حافة إلى بھما تبعث النفاذة والرائحة والبنفسج

 وتضعه صغيرا ب9ستيكيا طبقا السرير أسفل من تتناول يدھا مدت,  شبقھا روةذ

   يقول وھو الضحك من نفسه سامى يتمالك لم,  كسھا أسفل

   حاجة كل على حسابك عاملة إنتى  -    

   تقول تأوھاتھا وسط مھا ردت
   أخلص عشان شويه أجمد ونيكنى أنت معايا تركزش ما  -    

   قائلة بظرھا تدلك التى سامى يد توجه وھى متمحنة تتأوه وصمتت قالتھا
   جامد..  شويه فوق ھنا إعملى  -    

 شرجھا يمرق زبه بينما بقوة مھا بظر يمين المنطقة تدليك على سامى عكف
 من الطبق فى بولھا ويندفع بعنف أفخاذھا وترتعش مھا لتنتفض..  بالعجين منزلقا

 قضيب تمسك إعتدلت..  عانتھا شعر لويبل بطنھا على رذاذه ويتطاير أسفلھا



 فى سامى نظر..  يلھثان ظھريھما على وإستلقيا,  قذف حتى بيدھا وتدلكه سامى

   ھادئة بنبرة وقال الحريرى شعرھا خص9ت يداعب وھو بحب مھا عيني
   كده عاوزه أنتى وA,  أنا تبسطينى عشان كده بتعملى إنتى  -    

   مھا ردت ناعسة محبة بنظرات
 سعيد دايما تكون عاوزاك أنا..  عاوزاه أنا اللى ھو يبقى يبسطك اللى  -    

   معايا
  

 لتخلق المحبة نظراتھما وتت9قى والزفير الشھيق يتبادAن مھا سامى إحتضن

   تقول وھى مھا تقطعه كلمات ب9 صامت حوار بينھما
 مرة أول..  يوم كام من بوى ب9ى مجلة إديتنى الكلية فى صاحبتى واحدة  -    

 تأثير ليھا الصور بس..  الكتب فى باقراھا كنت اللى الجنسية ا*وضاع أشوف

   فيلم لى تجيب صاحبتى من وطلبت,  مختلف

    متداركة قالت ثم فجأة جملتھا بترت
 وأنا وماما بابا ساعة من سنين بقالى أنا..  الفيديو فى فيلم نشوف رأيك إيه  -    

   الفيديو مافتحتش
   ماشى  -    

   قائلة مھا تنھض بينما سامى قالھا
   عندنا اللى الفيديو شرايط من فيلم ھاشوف  -    

 ودلفت الحمام فى وأفرغته,  الب9ستيكى الطبق حاملة عارية تخرج وھى قالتھا

,  السوداء ا*قمار سيدة فيلم ومعھا لتعود الفيديو شرائط فى تبحث المكتب لحجرة

   لسامى وقالت
   لSطفال تصلح A مناظر فيه أكيد..  أشوفه ماخلتنيش ماما ده الفيلم  -    

   طفلة <نك تشوفيه ب9ش يبقى  -    

   بغضب وقالت مھا ضحكت
   خ9ص كبرت إنى تصدق عايز مش برضه  -    

 بيديھا تباعد وھى لSمام ومالت سامى وجه أمام مؤخرتھا لتجعل ودارت قالتھا

   ضحكاتھا وسط وقالت محمرا متسعا الAيز المتعرج شرجھا سامى ليرى فلقتيھا
   طفلة لسه ومش إزاى كبرت شوف  -    

  

 وإتجه الدوAب من الفيديو مھا وأحضرت الصالة من التليفزيون جلب فى تعاونا
 خديھا على يديھا واضعة مھا ليجد عاد..  جسده لينظف متسل9 للحمام سامى

   له تقول وھى تشھق
   ديوالفي فى كان إيه لقيت شوف  -    

   وقال إباحيا فيلما الشاشة على ليرى سامى نظر
   ا�خر ع نفسه مروق كان باباكى  -    

   بعيد أمد منذ أمرا تذكر كمن مھا شھقت
   أفتكرت أنا..  بس بس  -    



 من تنبعث متألمة تتأوه أصوات وسمعت أمھا مع عادت يوم لسامى مھا حكت
 سامى..  الجھاز وتطفئ ةالصور عنھا تحجب أمھا أسرعت وكيف التليفزيون

   ويقول يضحك
   ؟ باباكى مع مامتك إيه وعملت  -    
   عارفة مش  -    

   ضاحكة أردفت ثم قالتھا
   نايمة وأنا بعض مع شافوه أكيد  -    

Aتعقب مھا وكانت..  الفيلم يتابعان مشدوھان السرير على وتمددا الضحكات تباد 

   لسامى قالت وحين تراه ما على
   تانية حاجة وا*ف9م حاجة دى الكتب *  -    

   سامى رد
   الكتب ع ھتتبطرى فيلم شفتى عشان إنتى  -    

   شفتيھا بين سبابتھا طرف تضع وھى مھا قالت تسمعه لم وكأنھا
   نعمله تيجى ما..  دا الوضع حلو  -    

 فى لتفام العلوى نصفھا بينما بطنھا على الراقدة للمرأة بإمعان متابعتھا أثناء قالتھا

 يطعنھا الرجل وقضيب بارزة ومؤخرتھا السفلى نصفھا حين فى الرجل مواجھة
 سامى وفعل الوضع مھا إتخذت..  الكثيف الشعر خلف المختفى كسھا فى بقوة

 شھوة نار أورثھا مما ببظرھا رأسه وتحتك فخذيھا باطن بين قضيبه يدلك وھو

 مھبلھا أول على عتهووض سامى قضيب وأمسكت يدھا فمدت <طفائھا تحتاج

   سامى فسألھا
   ؟ إيه تعملى عاوزة  -    

   وھمست سامى وجه إلى الناعسة نظراتھا مھا صوبت
   إفتحنى  -    

   نتجوز لما..  *  -    

   متجوزين إحنا ما  -    

 سامى تجذب فخذيھا بين مباعدة ظھرھا على لتصبح رقدتھا فى تعتدل وھى قالتھا

   صائحة
   نىإفتح يال9  -    

   أذنھا فى وھمس فوقھا سامى نام
 مع حياتك تبدتى إنك مشكلة ھاتبقى..  ومت حاجة لى حصل إفرضى  -    

   مجتمعنا زى شرقى مجتمع فى تانى واحد

   وقالت مھا تجھمت
   ؟ كده بتقول ليه  -    

   كلماتھا تتابع وھى ابتسمت ما وسرعان قالتھا
 ھاحتاج ومش وراك نفسى ھاموت أنا..  ومت حاجة جرالك لو إنت  -    

   حياتى فى غيرك لراجل



 على تقبض يدھا ومدت,  عينيه فى تنظر بكفيھا سامى رأس تمسك وھى قالتھا

   تھمس مھبلھا فتحة على تضعه قضيبه
   نقصانا حاجة فى يكون ما غير من نعمل عاوزة أنا..  بقى يال9  -    

   آمرة بلھجة يقول عنھا سامى نھض
   * قلت  -    
..  إنتھى الموضوع أن تدرك مھا جعلت,  ا*خيرة جملته بھا نطق التى برةالن

..  السرير على تتمدد وعادت ا*حمر نومھا قميص وارتدت غاضبة فنھضت

 على ترد ولم بدميتھا اللھو من منعوھا بعدما غاضبة بطفلة أشبه بالفعل كانت

   يقول وھو سامى
 فى وأشوفك دلوقتى ھامشى أنا .. ھايشقشق والنھار خمسة بقت الساعة  -    

   الكلية
  .  وغادر م9بسه سامى إرتدى

  

  

  

  

 الباب الجدة له لتفتح عائد وھو عليھا ومر,  الكلية فى مھا سامى يرى لم الغد فى

   وتصيح
   جه الزبال عشان المطبخ من الزبالة كيس مھا يا ھاتى  -    

   ولويق ويقبلھا يدھا يمسك وھو الجدة على وأشفق سامى ضحك
   أمى يا سامى أنا  -    

   تقول مندھشة حاجبيھا الجدة قطبت
  !! ؟ سامى  -    

   تردف وھى وجھھا على عريضة إبتسامة إتسعت فجأة ثم
 عامل إنت..  حاجة أفتكر مابقتش بنى يا وحكمه السن..  ياسامى Aمؤاخذة  -    

   ؟ إيه
   أمى يا P الحمد  -    

   ؟ إيه عاملين ووAدك  -    
   <جابتھا وإضطر سامى كضح
   عليكى بيسلموا كويسين  -    

  

   وقالت,  الدائر الحوار حيث مھا وصلت

   أنـTا يا إنتى خشى  -    

 باب على سامى مواجھة فى صدرھا على ساعديھا مھا لفت بينما الجدة إنصرفت

   تقول الشقة
   أفندم..  نعم  -    

   صحيح عّيلة أنتى أم  -    



 حفاضة Aبسة مش..  دى عيلة إيه..  دى بالطريقة تكلمنيش ما سمحت لو  -    

   أھو

 سامى فيحدق العارى السفلى نصفھا ليظھر جلبابھا ترفع وھى غاضبة بنبرة قالتھا

   كلماته ويتابع وجھھا فى بغضب
   الكلية جيتيش ما لما عليكى قلقت  -    

   الصبح وش نايمة وأنا إزاى آجى  -    

 الباب لتصفق غيظھا وأشعل غضبھا من زاد مما بشئ ينطق أن دون سامى غادر
 تزغزھا كرضيعة بشدة تضحك نفسھا ووجدت مھا ھدأت ما سرعان..  بعنف

   ضحكاتھا وسط وتقول بسامى تتصل وأسرعت تفاھتھا مدى وأدركت..  أمھا

   آسفة أنا  -    

   حرج ا*طفال على ليس..  ؟ إيه على آسفة  -    

   يقول سامى وتسمع وأكثر أكثر مھا تضحكا لتتعالى سامى قالھا
   بيزغزك جنبك حد فى  -    

   جابر لسيدى الكلية عم9ھا اللى الرحلة فى لينا حجزت إنى أقولك نسيت  -    

   سامى ورد,  الضحك عن توقفت بعدما قالتھا

   ا*ول تسألينى مش  -    

   بحرال وننزل جو نغير يومين ھانقعد..  ھاتمانع مش إنك قلت أنا  -    

   تقول وتابعت ضحكاتھا جراء من ال9ھثة أنفاثھا تلتقط صمتت
   ؟ إمبارح مفاجأة فى إيه رأيك قولتليش ما  -    
   ونتجوز بالكتير اتنين أو سنة كلھا  -    

   متدللة تقول مھا قاطعته
   كده مقفولة سنتين ھاقعد لسه..  يااااااااااااااه  -    

   وقال سامى ضحك
   الجواز لبعد التانية خلى..  حتة من فتحتىإت أنتى ما  -    

   بميوعة تقول مھا شھقت
 أقعد شوية وكل إمبارح ليلة من بتوكعنى تعرفش ما إنت سامى يا أسكت  -    

   دافية مية فى

   وقال نبرتھا مقلدا سامى رد
   كده عملتى اللى إنتى مش..  عينى يا..  ؟ بتوكعك  -    

   الغضب متصنعة تقول مھا شھقت
 بدل دا..  كده تقولى وإنت أفرفشك عاوزه أنا بقى..  وحش يا عليك إخس  -    

 إمبارح أول حالتك بين بالفرق دارى مش إنت..  روحى يا ميرسى تقولى ما

   تضحك وقاعد مبسوط وإنت وإمبارح,  سم ودمك مكلضم وإنت

   دارى *  -    

   تنفعك بتاعتك الفلسفة خلى إبقى..  فيك بيتمرش ما  -    

   ويقول سامى يضحك
   غيرك من أعيش أقدرش ما إنى عارف أنا  -    



   محتدة مھا قاطعته
   تانى ھاديھالك مش برضك..  جر ناعم جر  -    

   ؟ إيه ھى  -    
   طيزى  -    

   وقال الكلمة نطق فى طريقتھا من سامى ضحك
   توكعك مش عشان  -    

   صائحة مھا قاطعته
   بتستاھل مش إنت عشان *  -    

   عليكى أھون  -    

   تھون آه  -    

   قاسى قلبك أنتى دا  -    

   حاجة شفت إنت ولسه  -    

   أصالحك عشان إيه أعمل طب  -    

   أفكر أما إستنى  -    

 من صوتھا وجاء الھاتف عبر بينھما المرح ا*ثير قطعت الصمت من لحظات

   تقول جديد
   عاوزاك تعالى  -    

   مذاكرة عندى وكمان,  إمبارح من نمتش ما أنا..  ؟ فين آجى  -    

   تعالى يال9..  مھم مش  -    

   معيد أتعينش وما تقديرى على أحافظش ما عايزانى إنتى  -    

   تھلل مھا صاحت
   دى دماغك أكلت اللى الفلسفة عن تبعد ما يوم المنى يوم ده..  ريت يا  -    

   كلماتھا تابعت ثم صمتت
   معايا تبات حسابك أعمل بكرة بس وتذاكر تنام لنھاردةا ھاسيبك أنا بص  -    

   ؟ دلوقتى إيه بتعملى وإنتى  -    
   إمبارح شفناه اللى الفيلم ع ھاتفرج  -    

   وعقب سامى ضحك
   خ9ص شفتيه مش إنتى  -    

   تانى أشوفھا عاوزة تفاصيل فى  -    

  

   تقول أمانى حجرھا وعلى الصالة فى الجالسة جدتھا مھا وسمعت المكالمة إنتھت
   ؟ بره ھتتأخر التليفون فى لك قالت ماما  -    

   تضحك وھى مھا ردت
    جاية زمانھا *  -    

  

..  اللذة من ويحتسيان,  المتعة من ينھاAن ومھا سامى كان الموعد حسب الغد فى

 يصدح العندليب صوت يطربھما..  الشھوة منھما وتتملك الشبق بھما يعبث



 من فيسقيھا الجميل ھو لھا ويرد سامى إمتاع فى مھا تتفنن..  شوةالن وتسكرھما

 يستمعان كانا,  اللذة بعد ما خدر تأثير تحت الجسدان خمد وبعدما..  كؤوسا المتعة

   العندليب إلى
   إتكلم قلبك إفتح الحب بأمر..  وسلم للھوى إفتح الحب بأمر  -    

   لسامى وقالت  مندي9 وتناولت عسل برطمان وأحضرت مھا قامت
,  جسمى من حتة على عسل نقطة وأحط..  بالمنديل عينيك ھاغمى أنا  -    

 تبقى مرة أول من توصلھا ما وأول..  تلقاھا ما لحد بلسانك عليھا تدور تقعد وإنت

   بعض مع ونبدل كسبت
  

 مھا جسد ويلحس يتشمم العينين معصوب وھو مغتبطا فرحا سعيدا سامى كان
..  مرة أول إبطھا تحت عثرعليھا..  العسل عن باحثا عارية ريرالس على الراقدة

 تضحك مھا كانت حين ا*يمن فخذھا باطن على عليھا عثر الثانية المرة وفى
 العسل عن باحثا مھا جسد يلحس سامى وظل..  فخذھا باطن على لسانه بدغدغة

 على نفسھا مھا قلبت وحين..  عليھا لتضعه وحساسة نائية مناطق مھا تنتقى الذى

 بلسانه العسل ليلتقط فلقتيھا بين وباعد مباشرة وإتجه نفسه سامى راھن,  بطنھا

   يصيح وھو ضاحكة تتمحن وھى شرجھا فتحة على من
   إنتى تعالى..  كسبت  -    

   متوسلة بنبرة مھا صاحت
   ھنا شوية إلحسلى طب  -    

 قطرة �خر سامى حسهل الذى بالعسل طيزھا فلقتى بين المجرى تمS وھى قالتھا
 وتبحث جسده على العسل يسكب عاريا سامى لھا ورقد عينيھا مھا وعصبت.. 

   العندليب مع تردد وھى عنه مھا
 الحلوة وعيونك وأنا..  حبى على حبك وھات شوقى على شوقك وھات  -    

   يدوبنا الشوق حرام..  قلوبنا على نسكت حرام..  حلوة غرام قصة نعيش

  

 شاطئ على سويا كانا أسبوع وبعد..  ومھا سامى ليالى أسعد نم واحدة مرت

 وبالطبع,  قطعتين من مثيرا مايوھا مھا ترتدى حيث با<سكندرية جابر سيدى

 بالشورت الشمسية تحت يجلس سامى بينما الرجال جميع أنظار محط ذلك جعلھا
 من مھا ربتواقت,  صاحباتھا بين وتلھو ا*زھار على كفراشة تتقافز وھى يتابعھا

   تقول سامى
   المية ننزل تعالى..  معايا تلعب تقوم ما..  كده الكـُبة زى قاعد مالك  -    

 إن ما..  البحر لنزول معھا ويذھب ليقوم زراعه من سامى تجذب وھى قالتھا

   تقول وھى تضحك سامى بزراع تشبثت حتى الماء تحت السفلى مھا نصف صار
   يححححححححححح  -    

   متعجبا ىسام عقب
   ساقعة مش دافية الماية  -    

   ضحكاتھا بين من مھا ردت



   البحر فى ببي وعملت نفسى أمسك أقدرتش ما أصلى *  -    

   ؟ بإيه وحاسة  -    
 نازل ش9ل لقيت كيكى على جت والمية البحر نزلت ما أول..  جمييييييييل  -    

   منى
  

..  الضحكات ويتبادAن حوله من رھاويدي يرفعھا سامى بينما تسبح وھى مھا تلھو

 بين والمنحشر المبللول مھا لباس إثر على الصافرات لتنطلق الماء من وخرجا
 سيحتمل مدى أى إلى ترى أن لمھا وخطر,  ا*عين أمام طيزھا لتظھر فلقتيھا

 الماء مستوى وصل ولما,  تتابعھا والعيون الماء إلى مسرعة فعادت..  سامى

 الصيحات وتتعالى عاليا بھا تلوح العلوية  المايوه قطعة عتخل صدرھا لمنتصف
..  الطفولية الضحكات عن تتوقف A وھى بھا تلوح السفلية بالقطعة أتبعتھا ثم

 يتجھان الشباب من إثنين رأى حين لكنه مبتسما يتابع سامى كان اللحظة ھذه حتى
 بھا وخرج الماء فى يوهالما إرتداء فى وساعدھا <نقاذھا  إندفع,  نحوھا البحر فى

 فى نجحت *نھا مستمتعة سعيدة تضحك ھى بينما,  ويعنفھا ينھرھا مبتعدا

  .  عليھا غيرته إستفزاز

  

  

  

 وبات..  ا*خيرة السنة إنتھت حتى المنوال نفس على ومھا سامى أيام مضت

 والدھا صديق بمساعدة مھا وإلتحقت,  الفلسفة قسم ا�داب بكلية معيدا سامى

  .  ا*ھرام بجريدة التمرين تحت صحفية لتعمل

  

  .........  عام وبعد........ 

  

 عبد ا*ستاذ بكتابات إعجابا إختارته الذى القراء بريد قسم فى تعمل مھا كانت
 ا*ستاذ على للعرض يصلح ما منھا وتنتقى القراء رسائل تفتح..  مطاوع الوھاب

 يتعلق مجال وفى أوA حافةالص فى عملھا بعد مطرد بشكل مھا مدارك نمت.. 

 فى بالعيش مھا لرغبة حبا سامى أذعن..  ثانيا ا<نسانية التجارب على بالتعرف

 Aبد أنھا كما..  حبھما وشھدت أبويھا مع وحياتھا مولدھا شھدت التى الشقة نفس

 غاب التى جدتھا وأيضا,  ا*ول الدراسى عامھا تبدأ وھى أمانى أختھا ترعى وأن

 ھى وحصلت..  الجدة وصاية رفع إجراءات مھا أتمت..  العالم عن رالزھايم بھا

 على لتتحصل البنك فى ثمنھما وأودعت الشقتين وباعت أختھا على الوصاية على
,  جيدة حياة لھم سيضمن سامى وراتب راتبھا جانب إلى كبيرة شھرية فائدة

 127 تفيا ماركة صغيرة مستعملة سيارة لشراء المبلغ من جزءا واستقطعت

 عدا الشقة أثاث استبدال ويوم..  التونسى بمنطقة الجمعة سوق من جلبتھا فيورا

 المعارف ووسط,  ھى كما بقائھا على ومھا سامى اتفق التى المكتب غرفة

   تقول واحتضنته المكتب غرفة فى بسامى مھا تنحت وا*قارب



   ھانتجوز أخيرا  -    

,  تعبيرات أية وجھه على ترى مل ولما بزراعيھا سامى تعتصر وھى قالتھا

   وقالت عينيه فى نظرت
   ؟ مبسوط مش..  إيه  -    
   زمان من متجوزين إحنا..  فارقة مش  -    

   خافتة بنبرة وقالت بيدھا سامى كتف على مھا خبطت
 كل وننام واحد مكان فى عايشين نبقى لما بقى..  برضك كده..  وحش يا  -    

   عندك فارقة مش تبقى واحد سرير على بعض حضن فى يوم

   وجھھا على يمسح وھو سامى ابتسم
   مھا يا كبرتى  -    

   وقالت مھا ضحكت
   طفلة أفضل بودى كان  -    

   وتابعت للفراغ ترنو وھى وتنھدت قالتھا
   ؟ إيه ھانعمل..  الدنيا حال دا بس  -    
   تقول مھا فضحكت مؤخرتھا بيديه يتحسس خصرھا حول زراعيه سامى مد
   التانية اليـَمـTة إفتتاح ونعمل يومين كلھا..  دى من سيبك -    

   

 الليلة وجاءت اليومان ومر..  الشقة فرش فى قريباتھا مع تنھمك مھا عادت

 جوار إلى تجلس وھى الورود تحمل ا*بيض الثوب وارتدت سنوات منذ المنتظرة
 ا*قارب حولھا منو,  الصحفيين بنادى ا*فراح قاعة بداخل الكوشة فى سامى

 الجدة ھو الميمون الزفاف حفل فى كان ما أبرز لكن..  وا*صدقاء والمعارف

 عينيھا وضاقت وسامى مھا إلى ترنو الحاضرين صدارة فى تجلس كانت التى
 خلف عينيھا كانت..  العمر قطار من ا*خيرة القاطرة بتجاعيد وجھھا ليكتسى

,  مضى الذى العمر ذاكرة من لمحة ريقبب تلمع الكبيرة العدسات ذات النظارة

 تنتظره عاشت ما تذكرت..  وتذكرت عينيھا فى تترقرق ثم تلمع الدموع وبدأت

 النبتة فيه ترى الذى اليوم جاء وأخيرا البذرة زرعت من ھى بل,  سنوات منذ

..  سامى جوار إلى سعيدة مھا حفيدتھا ترى وھى وجھھا تھلل..  وأثمرت نضجت

 وجنتيھا على مھا وقبلت,  العروسين إلى متجھة عكازھا على كئتت واقفة نھضت

    متھدج بصوت وقالت سامى مع فعلت وكذلك
   حياتكم يسعد ربنا..  ده اليوم وشفت عشت إنى P الحمد  -    

 رحيل بعد رعتھا التى جدتھا رأس تقبل وھى البكاء من نفسھا منع مھا تستطع لم
 أمانى مع الجدة إصطحاب على مھا خال أصر , الزفاف إنتھاء وبعد..  أبويھا

  ..  ببعضھما العروسان ليختلى الشھر ھذا عنده لتمكث

  

 من والنھل بالحياة لYستمتاع معه وتسعى سامى وتسقى العسل من مھا ترشف
 فى..  رائعة بسيمفونية أشبه العسل شھر خ9ل ومھا سامى حياة كانت..  المتعة



 والمسارح السينمات فى يتنزھان المساء وفى الضحكات ينثران يلھوان النھار
  .  بالجديد با<تيان بإستمرار السعادة روح بث على مھا تحرص..  الليلية والنوادى

  

 مھا تكتفى ولم..  الليلة النوادى أحد فى ساھرين مھا بصحبة سامى كان ليلة ذات

,  سكىالوي من كأسين فاحتست,  السھرة طوال تعبھا ظلت التى البيرة بكميات

 الخليجى الشباب وسط ترقص المسرح وتصعد لتنھض برأسھا الخمر ولعبت

 والذى الرقيقتين الحمالتين ذو القصير السماوى السيلستى بفستانھا والمصرى
 عدم على نعمان مھا إعتياد..   سوتيان ب9 المتحررة ثدييھا ثلثى عن يكشف

 وھى تفعله كانت ما تدرك A جعلھا الخمر سكر جانب إلى مطلقا كيلوتات إرتداء

 الفستان طرف تمسك كانت حيث الليلى النادى بداخل المسرح على تتراقص

 يعلوه كسھا حولھا من لجميع ليظھر راقصة إستعراضية حركات فى وترفعه

 كلما عابرة لمحات فى الطرية مؤخرتھا وكذلك بعناية مشذب الشعر من مثلث
 ويسرع,  حولھا من العدد يتضاعفل ذلك ويكفى,  وأنزلته فستانھا طرف رفعت

 سامى جذبھا..  فستانھا تحت يده أحدھم مد حين الجمع براثن من <نتشالھا سامى

 من بھا وخرج,  المثيرة المائعة الضحكات إط9ق عن تتوقف A ھى بينما بعنف

 مھا معنفا سامى قاله مما شئ يصل لم..  للبيت بالسيارة عائدان الليلى النادى

 حول مھا تلفتت..  ھو صوته من أعلى المائعة ضحكاتھا فصوت احالتھ بسبب

   صاحت ثم السيارة بداخل نفسھا
   سامى يا إستنى  -    

   تابعت ثم عاليا تضحك جعلتھا زغطة إثر على كلماتھا بترت
   ھنا إركن..  نفسى أمسك قادرة ومش أوى كتير بيرة شربت  -    

   محتدا سامى رد
   الكوبرى لىع إحنا ركنة مافيش  -    

   العربية Aبھدل إركن باقولك  -    

 وھدوء,  الحديدى الكوبرى سور من واحد متر بعد على بالسيارة سامى توقف

 المتر فى مختفية القرفصاء لتجلس مسرعة مھا ونزلت,  المكان يغطى الفجر

 مھا إحتاجت..  وسطھا حول ولفته فستانھا ورفعت,  والسيارة السور بين الفاصل

 الھواء *ن وذلك تنفجر تكاد مثانتھا أن رغم التبول من لتتمكن دقيقة لنصف
 بولھا ليندفع مھا فكابدت,  المثانة أعصاب دغدغ فخذيھا مابين إخترق الذى الطلق

 على ويسيل تتوقف A التى ضحكاتھا صوت مع يمتزج عالى خرير له منھمرا

   جوارھا إلى واقف وھو المنظر على سامى ليعقب ا*سفلت
   ؟ منين بيجى...  ؟ كله دا إيه  -    
   بدرى لسه  -    

 وسطھا حول بفستانھا تمسك وAتزال وقامت إنتھت..  مھا تبولتھا فائقة كمية بعد

   وقالت عاريا السفلى ونصفھا
   سامى يا مناديل ناولنى  -    

  



 رأت ولما,  ورجليھا فخذيھا بباطن وماعلق بولھا وفتحة شفراتھا مھا جففت

   بالفواق متقطع متھدج بصوت قالت السيارة ليركب يعود سامى
   شوية تيجى ما..  جميل الكوبرى على ھنا الفجر ھواء -    

,  أسفل من البيوت لمنظر وتنظر الكوبرى سور وتمسك تستدير وھى قالتھا

 بوجھھا لفت ثم تحتضنه زراعھا فمدت,  جوارھا إلى ينظر سامى منھا واقترب

 وضع فى أنھا مھا أدركت السيارات تنبيه آAت صوت مع. . فمه وقبلت تجاھه

   قالت المحرك سامى يدير وقبلما السيارة تركب أسرعت..  العامة با�داب مخل

   ده الجميل الھوا فى نعمل تيجى ما  -    
   قائ9 عليھا ورد باسما سامى تنھد
   بتتجننى بتسكرى لما إنك الظاھر  -    

 طرف لتخرج سامى وجه من بفمھا ببطء قتربت مھا ظلت تسمعه لم وكأنھا
 أضواء من سامى خشى..  بنطلونه سوستة تفتح وھى سريعا شفتيه وتلحس لسانھا

 عائدا طريقه فى وسار السيارة فأدار,  أمرھما ستفضح التى المارة السيارات

 له تسمح حالة فى سامى يكن لم..  وتمتصه بلسانھا قضيبه تداعب مھا بينما للبيت
 بعدما الطريق خلو وساعدھما الساعة فى كيلومتر 40 من أكبر بسرعة ادةبالقي

 أنه والغريب,  لذيذة مغامرة بإحساس سامى لينعم,  فجرا الرابعة الساعة تجاوزت

 لتقول مھا دفع مما بعد يقذف ولم القديمة بمصر الكورنيش على البيت إلى وصل

   ضحكاتھا وسط
   يعنى البيت فى وإحنا كده بتطولش ما أمال  -    

   يشوفنا حد وإن السواقة بسبب مشتت تركيزى أصل  -    

   وقالت عاليا مھا ضحكت
 تطول عشان بنعمل وإحنا تسوقھا الشقة فى عربية أجيبلك ھابقى خ9ص  -    

   كده
  

  

 عنه وتنزع السرير إلى سامى تجرجر مھا أسرعت حتى الشقة دخ9 إن ما
 أن وبمجرد,  السيارة فى بدأته ما تستكملل ا*رض على بفستانھا وتلقى م9بسه

 بإخراجه أسرعت حتى بشفتيھا عليه وقبضت فمھا فى زوجھا قضيب وضعت

    تقول ھيستيرية ضحكات وانتابتھا المتدفق لمنيه تفاديا وجھھا تباعد
   الشقة بالعربية طلعنا كنا ياريتنا  -    

  

 على عاريان وتشينةالك يلعبان خرجا ثم سامى بصحبة دافئا حماما مھا أخذت
 لتضيق الدور مھا وكسبت,  الفائز طلب ينفذ أن عليه الدور يخسر ومن,  السرير

   تردد تتفكر الفارغ إلى وتنظر عيناھا
   إيه أقولك..  إيه أقولك  -    

   مسرعة تدراكت ثم صمتت

   البلكونة فى نيكة عاوزة - 



   مندھشا متعجبا سامى رد
   ؟!!! علينا يتفرجوا والجيران - 
 من ھايشوفنا حدش وما..  النيل غير قصادنا حد فى وھو..  مين رانجي - 

 نجدد Aزم ھو ما..  أحرار إحنا شافنا حد ولو..   تحت اللى أو فوق اللى

   نزھقش ما عشان
 سامى وينفذ,  البلكونة إلى النوم غرفة من به تتجه سامى تجذب وھى قالتھا

 عليه مھا تجلس بينما,  عاريا السفلى ونصفه الكرسى على ويجلس المطلوب

..   ومجنون مثير عالم فى يغرقان..  كسھا فى قضيبه ليغوص لوجھه وظھرھا

 ثم,  الشفاة وتت9قى زوجھا وجه فى وجھھا ليصبح وضعھا على مھا استدارت
 A بينما سامى كتفى على لتستقر رجليھا رفعت التى مھا يحمل واقفا سامى نھض
 السرير على بھا ورقد النوم لغرفة عائدا بھا وسار,  مھبلھا فى قضيبه يزال

 وأغرقت اللذة لمارد فيھا نفسھا مھا أسلمت طويلة نوبة فى وظ9,  ملتحمان

 طويل لنوم بعدھا وخلدا ا*مر تدارك فى سامى ساعدھا..  منتشية ببولھا السرير

  .  التالى اليوم عصر بعد منه استيقظا

  

 السعادة فى الغرق على حرصال كل حريصة العسل شھر خ9ل مھا كانت
 فمع,  المحال من الحال دوام بالطبع لكن..  معھا ليغرق بسامى متشبثة والمتعة

,  العروسين سعادة ليجھض الجدة وفاة خبر يأتى,  العسل لشھر ا*خيرة ا*يام

 بينھا ما آخر يكون أن شائت ا*قدار أن ھو مھا قلب على ذلك وقع من زاد ومما

 بتوديع لھا ليأذن الجدة عن الزھايمر تخلى بعدما الزفاف يلةل ھو جدتھا وبين
  ..  ا*ھرام بجريدة عملھا فى واندمجت سريعا ذلك تجاوزت مھا لكن,  حفيدتھا

  .... الشھور وتمر

 رسائل بعض على بالرد تحظى جعلھا للجميع البادى لعملھا وحبھا مھا نشاط
 Aستعراض الكبير ا*ستاذ تفرغ حين فى تحديدا العاطفية الرسائل:  القراء

 بقصة تستشھد ما دائما مھا وكانت..  عليھا والتعليق الجليلة ا<نسانية التجارب

 لتوصلھا جدتھا على القدر صبر كيف وكذلك لSبوين المأساوى وفقدانھا حياتھا
 من نوع لنشوء ذلك وأدى..  الزفاف ليلة مرة آخر رأتھا بعدما ترحل ثم البر إلى

 عديدة رسائل وجد حين ا*ستاذ يتضايق ولم,  والقراء نعمان مھا بين التقارب

 طرح أو والمشورة للرأى طلبا نعمان مھا باسم ا*ھرام بريد إلى تصل ومتزايدة
 رسائل على فيه ترد خاص بركن لتحظى سريعا مھا ذلك دفع..  إنسانية تجربة

 الشباب مجلتى فى العاطفية الع9قات عن ثابته مقاAت لھا باتت وكذلك قرائھا
 شعبيتھا تزداد لماذا..  يتسائلون نعمان مھا زم9ء جميع كان..  الدنيا ونصف

 سھل والسبب..  العجب بطل السبب عرف وإذا..  ؟ وعجيب متسارع بشكل

 القراءة من ساقتھا التى وثقافتھا سامى كنف فى نعمان مھا نشأة أن وھو,  وبسيط

 كتابة تتكلف تكن فلم..  تتصنع وA تتكلف A تلقائية إنسانة جعلتھا وا<ط9ع

 ولم,  إمرأة كونھا بحكم زمي9تھا من القطيع لتتبع المرأة حقوق عن لتدافع مقاAت

 إحتج لماذا يفسر ذلك ولعل..  قرائھا أحد رسائل على به تقتنع A ردا تتصنع تكن



 تقول فتاة ةرسال على ردا كتبت حين نفسه ا*ستاذ وكذلك القسم فى زم9ئھا عليھا

 أن دون نفسھا تھبه جعلتھا التى للدرجة فيه وتثق سنھا مثل فى شابا تحب أنھا
 إذا بأنھا عليھا مھا وردت..  سنوات عليه Aيزال الذى الزواج رابط بينھما يكون

 تضع وأA تفعله أن تريد بأنھا تشعر ما فلتفعل,  إليه وتطمئن فيه تثق كانت

 بل فحسب ذلك أجل من المشكلة تكن لم..  غباتھار مع فصام حالة فى تصرفاتھا

..  العامة الثانوية بعد فعليا زوجى تزوجت أنا(""  ردھا فى كتبت *نھا أيضا

 وصدقينى..  الجامعة من تخرجى من عام بعد المجتمع أمام رسميا وتزوجته

 بمراحل الثانى زواجى يفوق ما الحياة ومتعة السعادة من له كان ا*ول زواجى
 نفسھا الكاتبة وأن,  لYنح9ل دعوة بأنه الجميع أمام ذلك بدا إذن"") ..  شتى

 عله لشاب سائغة لقمة تكون لكى البنت وتدعو,  ا<نح9ل ذلك عاشت أنھا تعترف

 المحافطين ا�باء ذلك وأغضب..  المراھقة مشاعر وطأة تحت ويخدھا بھا يغرر

 تنحنى أن أبت مھا لكن..  ھراما* بريد فى نعمان مھا على إعتراضاتھم ليرسلوا

,  مخطئة أم محقة كونھا عن النظر بصرف..  فطرتھا يخالف لما وتخنع للريح

 أكان سواء ؟ كتاباتھا على ونشأتھا ثقافتھا تسقط أن فى العيب ما:  تتسائل وكانت

 A ومن,  فليتفضل يقرأ أن أراد فمن..  ؟ البعض لدى مرفوضا أم مقبوA ذلك
  .  لھا يقرأ ف9 بتكت ما يعجبه

  

 ا*جازة على بالموافقة يوقع وھو العريضة إبتسامته التحرير رئيس يخفى لم
 ذلك سبب يكن ولم..  ا*خيرة حملھا شھور متاعب بعد مھا طلبتھا التى الطويلة

 على يعترض حين نعمان مھا مع والمناھدات المشادات من سيرتاح أنه سوى
 النصف فى مھا معاناة سبب كان..  النشر لقب كتاباتھا عرض خ9ل آرائھا بعض

 أدى الذى الجينى العيب ذلك أمھا عن ورثت أنھا ھو حملھا شھور من الثانى
 طبية متابعة تحت ووضعھا مبكرا ذلك إكتشاف لكن,  الحمل مع قلبھا لتضخم

 ابنھا أنه تشعر كانت الذى أمجد مھا وولدت الحالة على السيطرة إلى أدى,  مكثفة

 ربتھا التى فھى,  ا*ولى ابنتھا بمثابة أمانى أختھا كانت فقد,  ا*ول A الثانى

 الفارق الشعور ذلك وغذى,  الجدة رحيل بعد أمھا أصبحت ثم جدتھا بمساعدة

 وأمانى *مجد أمومتھا فى مھا ووجدت..  عاما عشر خمسة البالغ بينھما الزمنى

 قلبھا يحتمل فلن,  انياث والوAدة الحمل من تتمكن لن أنھا عن تعويض خير

  .  آخر طفل إنجاب لمحاولة ثمنا حياتھا وستدفع

  

 يتعرف لن الجامعة أيام وأصدقائھا معارفھا من أحد أن حتى كثيرا مھا تغيرت
 تفيض باتت م9محھا أن صحيح..  كثيرا تغيرت م9محھا *ن ليس..  عليھا

 تعد لم لكنھا..  ا*نثوى ودAلھا فتنتھا على تزال وA,  بھرجة ب9 ناضجة بأنوثة

 الجزء تغطى طويلة بأكمام فساتين ترتدى بل المثيرة المكشوفة الم9بس ترتدى
 وA,  ھادئا رزينا منظرا تعطى شعرھا وتصفيفة,  والساقين الصدر من ا*كبر

 ھو,  تغييره نعمان مھا تستطع لم الذى الشئ لكن..  ندر فيما إA السجائر تدخن

 كيلوت إرتداء مرة ذات جربت..  م9بسھا تحت داخلية بسلم9 إرتدائھا عدم



 ليعاودھا حقيبتھا فى ووضعته ونزعته للحمام للذھاب مضطرة نفسھا ووجدت
 القدرة اكتساب فى الطويل الوقت مع مھا تمكنت..  وا<نط9ق التحرر إحساس

 تصل عندما نفسھا على تتبول تعد فلم,  ا*ورجازم لحظة مثانتھا فى التحكم على

 يتنزھان سامى بصحبة كامل بيوم تحظى حين فقط ذلك ويحدث..  اللذة لمنتھى

 إلى ساعات مدار على التراكمية ا<ثارة لتؤدى البعض بعضھما ويداعبان معا
,  اليوم نھاية فى سامى مع جنسية ممارسة تبدأ عندما عنيف *ورجازم وصولھا

 حياتھا باتت..  ذلك ا*مر ىيتعد وA البول من قطرات بضعة منھا ينفلت عندئذ

 أمانى وأختھا أمجد وابنھا سامى زوجھا من المكونة أسرتھا بين بإنضباط مقسمة
  .  تماما معه توحدت الذى عملھا وبين

  

 المتعارف المسمى..  النطاق واسعة شھرة سنوات مدار على نعمان مھا نالت

 الجملة أن لكثيرونا يرى لكن,  العاطفية للع9قات ومستشارة كاتبة أنھا عليه

..  والجنسية العاطفية الع9قات ومستشارة كاتبة تكون أن يجب فھى كلمة ينقصھا

 كما والرذيلة للفاحشة تدعو A ھى..  كتاباتھا غالبية محور باتت ا*خيرة فالكلمة

 ھى..  الشرقى مجتمعنا داخل محرم تابو عن تعبر باتت إنما,  الكثيرون اتھمھا

..  الجنس فيھا بما ورغباتنا سلوكياتنا بين فصام ھناك يكون أن يجب A أنه تقول

 منذ الكثيرون سبقھا فقد نوعھا من ا*ولى ليست أنھا تقول أن مرة ذات وأرادت
 فى ا<يروتيكية(  عنوانه كبير صحفى ريبورتاج بعمل فقامت,  السنين مئات

 فيه عتووض,  السنين مئات منذ كتبت بنصوص واستشھدت)  العربى التراث

 مع الوطيس حامية مشادة وخاضت,  ا<يروتيكية للكتب قرائاتھا خ9صة مھا

 *نھا الريبورتاج من كاملة فقرات بل ألفاظ حذف على أصر الذى التحرير رئيس
A والذى النقد لمقصلة الريبورتاج تعرض ذلك ورغم..  للنشر تصلح أن يمكن 

 التى نعمان مھا لكن..  اھرةبالع وصفھا لدرجة وصل وشتائم بسباب أشبه كان

,  الفصام شرنقة تدخل أن رافضة تفعله أن تريد ما وتفعل با�خرين تعبأ A شبت

 إليھا زف يوم أسعدتھا التى المفاجأة وجائت عملھا وواصلت,  تستسلم أن أبت

 با<ضافة قصيرة قصص لتكتب اليوسف روز مجلة من عرض سامى زوجھا
..  الرقابة من نوع *ى كتاباتھا تعرض عدم مع القراء لرسائل ركن لتخصيص

 آراءه عن فيه يعبر المجلة فى بعمود يحظى بات أنه بحكم سامى وساعدھا
 ا<يروتيكية أن ورغم..  ا�داب بكلية الفلسفة قسم فى أستاذا أصبح بعدما الفلسفية

 الكتابة ھذه فى وتفردھا شعبيتھا تعاظم إلى أدت نعمان مھا قصص بھا عجت التى
 ..Aالملحد بالزنديق ووصفته لزوجھا إمتد والذى عليھا الضارى الھجوم أن إ A 

 مرارا تقول كانت..  الطريق لمواصلة باعثا ذلك من تتخذ مھا وكانت..  يتوقف

 واقعية معطيات تصوغ ھى فقط..  ا<ط9ق على وقصصھا كتاباتھا تختلق A أنھا

 تكتب الجنس حتى..  قصة لتنسج ھاقرائ رسائل ومن حياتنا واقع من حية ومشاھد

 خلف الجنس نضع لماذا(  قائلة ذلك عن وتدافع..  بالفعل وحادث واقع ھو بما عنه

 نخفيه لماذا..  حياتنا فى وحادث وموجود كائن شئ أنه مع..  الفصام من جدار

  ) .  جنسا كان ولو حتى يحدث ما أكتب فأنا..  منه ونخجل الثرى ونواريه



  

 فى تجلس وھى بالحزن وتشعر لتتجھم نعمان مھا يدفع كان الذى الوحيد الشئ
 أصبحت التى سامى بزوجھا ع9قتھا ھو,  الھواء وتتنسم النيل تتأمل الشقة بلكونة

 يتحمل الذى المخطئ من ھى تعلم وA..  ا*حيان من كثير فى مملة روتينية حياة

 حياتھا لتغيير كثيرا سعت كيف تتذكر بالتقصير نفسھا تتھم حين..  ذلك مسؤولية

 فى يساعدھا لم أنه تدرك لكنھا,  الخوالى ا*يام كما جديد من العودة ومحاولة معه

 وحدھا لھا أمجد تربية مسؤولية ترك..  الدوام على صامت..  يتكلم يعد لم..  ذلك

 ..A ته وكتابة القراءة سوى الجامعة من يعود بعدما شئ يفعلAعام ومنذ..  مقا 

 أوائل من سامى كان وقد إA,  مصر فى ا<نترنت إنتشار بدأ ينح م 1997

 الشبكة خيوط تشعبت حين ذلك تلت التى السنوات مدار وعلى,  مستخدميه

 ما خ9لھا يبث العرب ال9دينيين ساحة مؤسسى أوائل من سامى كان..  العنكبوتية
 وخواطره مقاAته وينشر,  الحرية وبمنتھى قيود ب9 وسريرته بعقله يعتمل

 حول م9يين فھناك وحيدا ليس أنه سامى إكتشف..  المتمدن الحوار فى وتأم9ته

 العالم ھذا عليه واستحوذ إليكترونيا معھم يتواصل..  وآراءه فكره يعتنقون العالم

 لسنوات بداخله حبيسة وخواطره أفكاره كانت فبعدما..  ؟ A ولما..  الثمالة حتى

 ف9..  رھيب ضغط بفعل منبثق كبخار لتنطلق المنفذ أخيرا وجدت ثم..  وسنوات

  .  والكتب وا<نترنت الجامعة بين يومه سامى يمضى أن عجب

  

 فى منضبطة كانت لكنھا,  ا<نترنت استخدام فى بسامى لحقت مھا أن ورغم

 بكتاباتھا واكتفت ا*ھرام فى عملھا من استقالت أنھا بدليل,  يومھا ساعات توزيع

 فى ظھرت التى المستقلة الصحف من لعدد مقاAت وترسل فاليوس روز فى
 القراء رسائل على ترد ا<نترنت على لھا موقع وأسست,  ا*خيرة السنوات

 لكنھا..  قيود ب9 تريد عما فيه تعبر جريئة قصصا وتنشر معھم وتتواصل

 كلية من تخرجت التى أمانى بأختھا تعتنى..  حقه حق ذى كل تعطى منضبطة

 الذى أمجد ابنھا شؤون على وتحرص,  مصر بنك فى موظفة وتعمل ةالتجار

 الشئ لكن..  المراھقة مرحلة وھى أA العمرية مراحله أخطر فى ا�ن أصبح

 إحساس يتنابھا..  سامى مع الزوجية حياتھا ھو حقه تعطيه أن تستطيع A الذى

 لمنزلا خارج رومانسية سھرة فى صحبته التى الليلة تتذكر حين بالكآبة
 بأن سامى ووعدھا,  معه الزوجية حياتھا بشأن بداخلھا يعتمل بما وصارحته

 على حريصا بات أنه سوى شئ يحدث لم لكن..  بتقصيره معترفا فسد ما يصلح

 حين له لتقول دفعھا مما,  أحيانا ومؤلم غريزى وبشكل ليلة كل جنسيا معاشرتھا

   استعدادا م9بسه وخلع النوم قبل عليھا دخل
   بتعاقبنى إنك حاسه أنا  -    

 وسأل جدال فى لمجارتھا إنساق أنه إA مھا تقصده ما يعلم سامى أن ورغم

   مندھشا
   ؟ ليه وھاعقبك..  ؟ يعنى إزاى  -    



..  بالساعات الكمبيوتر قدام القعاد من لحرمانك سبب إنى حاسس إنت  -    

 فى وحبنا ع9قتنا تزلتوإخ..  موجود مش وكأنك معانا البيت فى قاعد وبتكون

   روح غير من معايا تمارسه بقيت اللى الجنس
  

   بالضيق مشوبة بنبرة وقال سامى تنھد
   ؟ مھا يا إيه عاوزه إنتى فاھم مش أنا..  عاجب كده وA عاجب كده A ھو  -    

 ا*مور فتركت..  فسد ما <ص9ح سبيل A أنه أدركت فقد,  ترد ولم مھا تجھمت

 وقت فى المنزل فى عما منعزل ا<نترنت إلى سامى وعاد,  تھاأعن فى تجرى

 نظرات..  أمانى لخالته أمجد ابنھا نظرات Aحظت حين بشده تحتاجه مھا كانت

 فإن,  النظرات أمانى أختھا تبادله أن لكن,  لمراھقته ذلك وتعزى جيدا مھا تفھمھا

  .  أمجد بغرفة أمانى كيلوت على عثرت حين خصوصا التقصى إلى يحتاج ا*مر

  

 وشؤون بالعمل يومھا إمت9ء رغم الوحدة <حساس فريسة نعمان مھا أصبحت
 عليھا تسيطر وكانت..  اAخيرة ا�ونة فى بشراھة تدخن نفسھا ووجدت,  المنزل

 وما بسامى وع9قتھا حياتھا قصة تكتب أن وھو لتحقيقه تسعى حلما بل,  فكرة

 وشيقة ممتعة رواية ستصبح بالقطع..  يلةطو رواية فى تغيرات من معه به مرت

 كلما وكانت,  النفسى والتناقض الھوية فقدان بين ا<نسانية ا*ھواء تستعرض

 لكن..  لروايتھا مسودة يشبه فيما العريضة الخطوط بعض تكتب الوقت لھا سنح

 ما وھو ثانيا مناسب وقت وإلى أوA خاصة وجدانية حالة إلى يحتاج الرواية كتابة
A مھا به تنعم  .  

  

  

 الدينية النصوص فى تأم9ته على سامى إعتمد..  ؟ دھاه وماذا رضا سامى بال ما

 فى فلسفته عن التعبير فى جرأة أكثر صار..  ھدمھا أجل من الغيبية وعقائدھا

..  Aدينيته عنه عرف بعدما اليوسف بروز مقاAته فى والوجود الخلق ماھية

,  الناس لحياة كمرجعية الدين يرفض أن سامى ةشاكل على من يكون أن طبيعى

 الطبيعى من ليس لكن,  الدينى بالتحرر يبدأ التحضر نحو مجتمع أية طريق وأن

 بھا يعتقد التى ا*ديان وخرافات تناقضات إبراز على لذلك سامى دعوة تنبنى أن
 أنه رغم ا<نترنت على الحوار ساحة فى دعوته لكن..  أعمدته بجز المعبد ويھدم

 حيث إلحادية دعوة كانت بل Aدينية دعوة تكن لم, )  بالفطرة Aدينى(   اسم يحمل

 فى يكتب حين ذلك على ودAئله خواطره ويكتب..  ذاته ا<له وجود يرفض

 موعد قبل له سنح الذى الوقت مستغ9 الموقع وفى المجلة فى سينشره ما أجندته

    بالكلية مكتبه فى المحاضرة
 أى وجود عدم من بالرغم معجزات عنھا يقال ما ا*ديان من نزعنا ول(""  -    

 القديمة القصص بعض سوى ا*ديان من سيتبقى فماذا,  يثبتھا أو يؤكدھا شئ

 من جاءت ا�لھة إذن.. ا�لھة خلقنا لما ا*لم نعرف نكن لم لو فنحن,  الساذجة

 والذى السلسلة نھاية ىف باP ستأتى المسببات سلسلة كانت وطالما..  ا*لم رحم



 نحن ا*قل على.. مسبب بدون السبب ھى المادة تكون A فلماذا,  سبب ب9 ھو

 عالم يخلق جعلته التى ھى ا<نسان طفولية إن..  العدم من تـُخلق وA Aتفنى نراھا

,  وھدف مغزى لحياته ليجعل وإنما فحسب البقاء فى حبا ليس..  الموت بعد آخر

 ذلك إستيعاب على قادر تكن مالم الھواء فى ريشة أنك تدرك نأ الصعب من *نه
 عليه الواقع والظلم الحياة فى ا*لم عن تعزية للمؤمن ليقدم ا<يمان يأتى وبالتالى, 

..  للظالم مبرر الغير والھ9ك للمظلوم واللذة المتعة من ھائل بميراث وعدا يقدم.. 

 طالما..  ؟ A ولما..  التاريخ فى نصب عملية أكبر إلى الدين تحول ھنا ومن

 لكل الزاوية وحجر ا<ساسى الھدف ھو منكم ا*مر وأولى ورسوله R أطيعوا
 لنا ملكا ليست فھى أجسادنا بداخل بالروح يسمى ما يوجد A..  شمولى ونظام دين

 نحن.. ستعود وإليھا الطبيعة من جاءت جزيئاتنا كل.. للطبيعة خاص ملك ھى..

 لندخل أخرى مرة وسنرجع آخر نبات أو حيوان أو إنسان من يئاتجز من نتكون
 ص9ة فى العالم مؤمنى كل تجمع ولو..   آخر ونبات وحيوان إنسان جزيئات فى

 الھواء فى ويبقى جبل أعلى من حجر سقوط دون يحول لكى R أمام متضرعة
  ؟ يحدث فھل..  معلقا

  .  مأزق فى ومريديه R تافهال الحجر ويضع..  سيسقط الحجر ولكن..  جربوا

  

 يشعر..  ذلك كتابة من ينتھى بعدما الفلسفة أستاذ رضا سامى الدكتور أن الغريب

 Aبد,  به يكتب الذى المنطق فبنفس,  الك9م ھذا يكتب الذى غير آخر شخص بأنه

 أن جائزا أليس..  ؟ يقينا الك9م ھذا يجعل الذى ما..  ؟ سؤال على ا<جابة من

 بھا يعتقد A التى وغيبياتھا بتناقضاتھا ا*ديان رفض أن يدرك ھو..  مخطئا يكون

A يدور..  مغلقة دائرة أنھا يدرك كان..  الخالق ا<له لرفض بالتبعية يقود   ......

 النقد مذبح على ا*ديان يضع للدائرة ا*ول النصف فى..   ويدور......   ويدور

 تشريعات تسمى وتناقضات معجزات مىتس بخرافات فيصطدم الحوار ومقصلة

 ا<له وجود يرفض ما سرعان ثم ال9دينية شرنقة ويدخل الدين يرفض وبالتالى
 أA الدائرة من الثانى النصف إلى ينتقل لكنه..  ا<لحاد شرنقة فى ويكمن بالتبعية

 التى والفلسفة والفكر والمنطق العقل بنفس..  والوجود الخلق ماھية تأمل وھو

 العبثية العشوائية للطبيعة عقله أسلم وإذا,  البديل يجد أن عليه ا<له بھا رفض

 ا<يمانى التسليم عن ذلك يفرق فماذا,  والوجود الخلق نسجت التى ھى أنھا مؤمنا

 سلسلة..  للطبيعة وحياته عقله أسلم وھو..  P وحياته عقله أسلم المؤمن.. 

 التواليف من نشأ والذى ھيدروجينوال الكربون ذريتى عند ستنتھى المسببات

 م9يين عبر تطورت التى ا*ولى الحية الخلية نشأت ثم ومن الكون بينھما المعقدة
 حين سامى يشعر..  والمخلوقات الكائنات ھذه كافة لتنسج السنين من وم9يين

 تأمل كلما كان..  لشئ تصل لن سفسطة كونه يعدو A أنه التفسير لذلك يذعن

..  فيه يتحكم حكيم قدير عاقل بوجود ينطق يكاد دقيقا محكما نظاما وجد الطبيعة

 وA البشر وبين بينه الصلة عن يبحث أن عليه القدير ذلك على يتعرف ولكى

 لينتقل ا*ول الدائرة نصف فى وتناقضاتھا بخرافاتھا فيصطدم ا*ديان سوى يوجد
 الملحد حتى..  إله ب9 إنسان يوجد A أنه يدرك سامى كان..  الثانى نصفھا إلى



 كان ما عكس على إذن..  والعشوائية بالصدفة وصفھا التى الطبيعة إلھه إتخذ

 يستقر A الشك مرحلة فى نفسه ھو..  ا<له وجود رفض بشأن إليه يدعو سامى

..  الدائرة فى سامى ليظل..  قبوله حتى أو وجوده رفض يستطيع وA قرار على

  .  ويدور......  ويدور......  يدور

  

 يمنع A لماذا يتسائل..  البيت إلى الكلية من عائدا سيارته بداخل شاردا سامى كان

R منع لو آه..  المؤمنين لتضرع إستجابة الجبل فوق من السقوط من الحجر 

 يمنع ليته..  الظلمات بحر من ناجيا البر إلى حينھا سيصل..  السقوط من الحجر

 على سيارته يقود سامى كان ا*ثناء ھذه فى..  فعلي ليته..  السقوط من الحجر

 ينفجر كبيرة نقل بسيارة وإذا,  القديمة مصر إلى الجامعة من عائدا الكورنيش

 بين الفاصل الضيق الرصيف وتعبر طريقھا عن لتنحرف ا*مامى إطارھا

 يمينا إنحرف إذا الذى سامى سيارة مواجھة فى وسرعة بعنف وتزحف ا<تجاھين
 سيصطدم يسارا إنحرف وإذا,  يغرق النيل إلى وربما الحديدى السور سيخترق

 ضغط..  حتميا الوشيك الصدام وكان,  المعاكس ا<تجاه فى المتدافعة بالسيارات

 النقل السيارة بينما,  تماما لتتوقف قوة من آوتى ما بكل السيارة فرامل سامى

 A القادم الموت يترقب ثوانى خمس لسامى ليسنح بعنف مواجھته فى تزحف
 نھاية أنھا أم إليه سيذھب آخر عالم من ھل..  الحقيقة ينتظر ثوانى خمس..  محالة

 فى بھا يبح ولم الخاصة أجندته فى أيام بضعة بعد سامى كتبھا والنتيجة..  شئ كل

   كتب حيث كتاباته
  

 أعتقد نتك وإذا..  الوجود ماھية فى التأمل أثناء R وجود أستشعر أنا( ""  -    

 يقودنا بالضرورة ليس ذلك فإن,  غيبياتھا منطقية وعدم الدينية النصوص بتناقض

 تنبع بشرية نصوص محض ھى الدينية النصوص كانت إذا حتى..  ا<له لرفض

 الفكرة تكون قد..  ومكانھم زمانھم لمحدودية وفقا وا*نبياء الرسل وثقافة فكر من

 الموت بعد الحياة حول المعنى ذاتب المضمون وجاء,  ا<له من وحى ھى

 النصوص مع تداخلت بالتأكيد البشرى العقل محدودية لكن,  والعقاب والثواب

 والقدسية المعجزات صفة وإكسابھا ا*حداث على التھويل من المزيد لتصنع
 كنھه ندرى A لعالم رمزية صورا تقدم الدينية فالنصوص..   الخطأ من والعصمة

 البشر بين الصلة كانت إذا لكن..  الدنيوية لبستنا فى نحن الماط ذلك نستطيع ولن

 من تحريفية لتداخ9ت خضعت قد جميعھا كانت وإذا,  السماوية الكتب ھى وا<له

 الرسول أو النبى عنه عبر إلھى ومغزى فكرة ا*صل فى ھى والتى,  البشر

 A ھل..  R درةق فى نتفكر ذلك يجعلنا..  وزمانه واقعه من استقاه بما البشرى
 يجد A وھل,  القويم الطريق وسيضلون غيبياته يستوعبون لن البشر أن يعلم

 يعنى فذلك..  ؟ ا*نبياء بھا جاء التى الغيبيات على تطلعنا مباشرة وسيلة الخالق

 A ذلك ولكن..  الدينية النصوص بھا وصفته التى المطلقة القدرة يمتلك A قد أنه
 ا*مر أراد ولكنه القدرة ويمتلك يعلم كان إذا أما..  بالتبعية هوجود نرفض يجعلنا

 ا*مر ينقضى أن إلى جدال فى والملحدون المؤمنون يظل حتى,  كذلك يكون أن



 ھى الحكمة ھذه تكون أن يمكن أA,  لحكمة ذلك سيكون قطعا..  الحقيقة وتبزغ

 للطبيعة عقلك متسل كيف لكن..  ا*ديان ترفض بعقلك فأنت..  البشرى العقل

 النموذج ھى وا*ح9م فالنوم..   منطقيا ذلك ليس..  الوجود نسجت التى العشوائية

 حيث,  ا�خر العالم على للتعرف البساطة متناھية كلمحة الخالق لنا وضعه الذى

A زمان Aللتأمل تدفعك أخرى أمور وثمة..  مكان و  Aالموت تجربة وھى أ  :  

 كيف وA الحادث فى المشكلة ليس..  سيارة حادث نم نجوت أيام بضعة منذ

..  نفسه الحادث ھندسة فى المشكلة..  للغاية بسيطة كدمات ببضعة سالما خرجت

 كاملة ثوانى خمس من يقارب ما أمامى كان بل..  غرة حين وعلى فجأة يكن فلم

 توقفت بعدما المنتظر الصدام تفادى يمكن A..  محالة A قادمة النھاية فيھا أرى

 أخرى سيارة يسارى وعلى النيل أسفله ومن الكوبرى سور يمينى وعلى بالسيارة
 فى نحوى تزحف وھى فراملھا صرير أسمع كبيرة نقل سيارة مواجھتى وفى, 

 خمس..  ساذجا أمرا سيبدو خلدى فى دار ما وصف..  ثوانى الخمس قاربت مدة

 إلى سأذھب ھل..  ؟ A أم موجود ھو ھل الحقيقة فيھا أنتظر كنت كاملة ثوانى

 لحظة بوجوده شعرت لماذا أدرى A..  أخرى عوالم A أنه أم..  ا�خر العالم

 أفقد لم..  تماما سحقى ليتم سيارتى تعتلى النقل السيارة إنتظار فى ا<صطدام

 الخلف إلى أمتار بضعة تتزحزح بالسيارة أشعر وأنا تماما متيقظا كنت بل الوعى
 يكابدون الناس تكالب سوى Aشئ..  الحقيقة *رى ينىع أغمضت فقط.. 

 المنفعصة السيارة من سالما خرجت أننى أحد يصدق وA السيارة من <خراجى
 حياتى فى مرة *ول عايشتھا التى التجربة تلك فيT  استفزت..  بعضھا على

 أمام حيلته وقلة ا<نسان ضعف مدى وأدرك الحدث *تأمل ا<نسانى غرورى
 وكيف,  فيه لى Aدخل لسبب حياتى لتنتھى أنا ذنبى فما,  فيھا له دخل A أمور

..  حسناتى مقابل ثواب على أحصل ألن..  نار وA جنة ب9 التراب مثواى يكون

 أثناء الحادث ذلك مصادفة بين الربط حاولت..  وسيئاتى خطايي على أعذب ألن

 فى معلقا ويظل الجبل وقف من الحجر يسقط أA أتمنى وأنا الجامعة من عودتى
 سنحت التى ثوانى والخمس وم9بساته الحادث ذلك أن أشعر ذلك جعلنى..  الھواء

 ذلك جعلنى..  محالة A القادم الموت أترقب وأنا الحقيقة أين:  السؤال لطرح

 تكون قد أنھا أجد أيام بضعة مرور ومع..  تأملھا يجب رسالة أنھا أستشعر

 ستظل أزلية ھو نفسه السؤال وجود أن الثابت لكن..  رسالة تكون وقد مصادفة

   ا<جابة إلى أصل أA وأخشى..  باقية

   وصلنى الذى الرسالة وفحوى
  

 آمن أو وجودى أرفض..  تريد كيفما عقلك واعمل تشاء كيف تأمل....  R أنا" 

 كلمصير استسلمت قد أنت ھا...  Aشئ..  ا�ن فعله يمكنك ماذا أرنى لكن..  بى
 حيلة لك ليس من يا..  الضعيف أيھا..  العاجز أيھا الموت أنت ورأيته..  المحتوم

 ستخرج كيف جيدا وتفكر...  مليا الموقف فلتتأمل..  المتأمل المتدبر عقلك أين... 

 أعاقبك أن موجود أنا كنت إذا تخاف..  إليّ  نفسك تصبو فقط ا�ن.. ؟ ا�ن نفسك

 إنتظر لكن......  ؟ A أم بالشھادة أتنطق تتردد. . وألوھيتى وجودى فى شكك على



..  سيارتك إلى انظر..  سالما خرجت أنت ھا......  فعله أنا يمكننى لما فلتنظر.. 

A ما.......  دم قطرة تنزف أن دون خرجت بل بداخلھا تنسحق لم أنك أحد يصدق 
 بعد ا�ن أنت اھ....  وترفضھا الغيبيات تتدبر مثلما جيدا تدبر......  ؟ رأيك

 توقفك أن وترى....  أكثر A مصادفة أنه وتشعر الحدث صياغة تعيد أيام بضعة

 المنفعصة السيارة حديد ومتانة..  فنجوت الصدام حدة من قلل قد أوA بالسيارة

 للسيارة يمكن كان أذكرك لكن....  سالما داخلھا لتبقى المساحة بعض منحك

 قد أنا ھكذا...  مصادفة أنھا تشعر أنت نعم.....  وتعتليك فوقك تقفز أن الكبيرة
 تقبلنى....  ممكنة ا<حتماAت كل.....  كذلك ليبدو خيوطه ونسجت الحدث حبكت

 صدمتك التى السيارة وأنا سيارتك فأنا......  أردته الوضع ھكذا.....  ترفضنى أو

  " ") .  ا<ختيار وعليك...  حولك شئ كل أنا...  أخرجك من وأنا

  

 ويستمر...  ويدور....  ويدور....  يدور..  المغلقة الدائرة إلى سامى يعود ولكن

  .  ا<ختيار على يقدر وA نفسه وبين بينه الجدال

  

 متسارع دراماتيكى سيمفونى إيقاع على بنا إنتقلت قد ومھا سامى حياة كانت إذا
 بضعة بعد ھناك حوله وما عطا عربى بال فما,  وسنوات سنوات مدار على

 وما لعربى حدث ما يكن لم..  الغجر حوش فى ھناك..  ومھا سامى من شوارع

 بما بدأت مت9حقة تغيرات على السنوات شھدت فقد,  ھنا حدث مما بأقل حوله

   ؟ حدث ماذا ترى فيا,  المسطول عطا عربى حال من غير
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 مناطق من شابھھا وما الغجر حوش منطقة وبا*خص القديمة مصر منطقة
 أمنية لمتابعة دوما تحتاج,  ومسيحيين مسلمين من القاطنين أعداد فيھا تتساوى

 قبلما التراب تحت ودفنه ومسيحى مسلم بين مشادة أو شجار أية لوأد مستمرة
 ص9ت على تكون أن ا*منية جھاتلل Aبد كان ھنا ومن..  طائفية لفتنة يتحول

 والمعبد الكنائس على ا*منية والحراسات,  وھناك ھنا من العائ9ت بكبرى وثيقة

 بحكم خطر المسجل عطا عربى دور ويبزغ..  متيقظة مكثفة وا*ديرة اليھودى

 عجب ف9,  طبقاته بكافة المجتمع ذلك بداخل لتوغله نظرا,  ا*حداث ربيب كونه

 مح9ته أحد بسرقة ب9غ بتقديم المنطقة فى المسيحيين كبير ھانى وأب يقوم حين
 برع قد عطا عربى لكن..  عليه القبض ويتم فيھم المشتبه أول عطا عربى ويكون

 A مما الكثير إلى الشرطة وأرشد السارق يكون من عن يعرفه بما ا<دAء فى
 يتم والذى احثالمب رئيس ليدرك,  وأسرارھا ودھاليزھا المنطقة فى تعلمه

 للفتن المعرضة المنطقة تلك مثل ساخن صفيح على لمنطقة بعناية إختياره
 ومعرفة وا*زقة الحوارى داخل للتوغل ممتازة وسيلة عطا عربى أن,  الطائفية

 وشاربه الغليظة بم9محه الدوغرى مراد المباحث رئيس وقال,  التفاصيل أدق

   عربى فى محدقا العميق وصوته الكثيف
 أنا..  حكاويھا وعارف المنطقة Aفف عليك باين إنت..  ياض وفش - 

   ده الموضوع قرار لى تجيب وعاوزك ساعة 48 وأسيبك عنك ھافرج
   وتابع عربى عيني فى بخبث يرنو صمت

   مكافأة عندى وليك - 

 الشھر ھذا خ9ل ستلد التى زوجته على ينفقه ما يجد A الذى عربى وجه تھلل

   بحماس وقال

   ؟ إيه ھايعمل عربى وھاتشوف واحد يوم ھو - 
  

 المباحث رئيس مكتب فى عربى كان حتى واحدا يوما سوى يمضى لم بالفعل

   يقول

   المحل وسرق عملھا اللى ھو الكاوتش بتاع على ابن شنمبر الواد - 
  

 وتمكنوا,  الكلوبات ضوء على ا*زھر مقابر إلى فجرا الشرطة من قوة عربى قاد

 يكن ولم,  المسروقات حوله ومن أمه قبر داخل مختبئال شنمبر على القبض من

 رئيس أدرك حينھا..  إعترافاته فى أفاض الذى شمنبر توضيب إلى يحتاج ا*مر

 أجل من تقويتھا بل إستغ9لھا يجب قوية أداة عربى أن الدوغرى مراد المباحث
 كان الذى ھانى أبو أمام سخية مكافأة عربى ومنح..  المنطقة على السيطرة

   لعربى وقال حاضرا



 ھاوقفك..  عندى أشغلك عاوز أنا بس..  مشاكل وبتاع لبط واد إنك مع - 

 إنت..  المح9ت لبقية تبعك ناس وشوف بتاعى الرئيسى الفرع على أمن

  ؟ شوية كل شكل شغ9نة فى تنطيطك من الشھر فى كام على بتتحصل
   ھانى أبو ليرد عربى أجاب
  تقعد..  مشاكل أى عايز مش بش..  لك بيخش اللى من أكتر ھاديك أنا - 

   طول على بيتكم تروح الصبح يفتح ما وأول المحل قدام الليل طول
  

 فى سببا كان الذى ھانى أبو رأسھم وعلى للمسيحيين الشديدة عربى كراھية رغم
 من بدA العمل ذلك يقبل أن عليه كان عربى أن إA,  صغيرا ا*حداث إيداعه

 على ينفقه المال بعض على منه يتحصل مؤقت عمل ظارإنت فى عاط9 جلوسه
 المسجل عربى استخدام له يتسنى حتى المباحث رئيس ذلك وأعجب..  مزاجه

 مكافأة جانب إلى المكافأة على عربى حصل إن ما..  مشاكل بدون كأداة خطر

 بشراء عربى أسرع حتى,  المسروقة بضاعته استرد الذى ھانى أبو من ثانية

 يفكر عربى ظل..  ھانى أبو محل أمام قابعا العمل فى ا*ولى ليلته ىليقض حشيش

 من أبعد ھو فيما يأمل طموحه لكن,  الجديد بالعمل سعيدا الحشيش يدخن وھو

 المال ببعض وحيد أم لحماته وألقى البيت إلى عاد,  الصباح أشرق وعندما..  ذلك

   طالبا زوجته على ونادى فتحية مع فيھا ينام التى الوحيدة الغرفة ودخل مزھوا

   فتحية يا بت - 
,  السوق فى لعملھا لتذھب ا*قفاص حمل فى أمھا تساعد كانت التى فتحية ترد لم

 فى المتكورة وبطنھا متثاقلة الغرفة إلى وإتجھت عربى يريده بما تعلم *نھا
 وما المتسخ جلبابھا وتخلع الباب وتغلق الغرفة لتتدخل,  تسبقھا التاسع شھرھا

 على حملھا بتعب متأوھة وصعدت,  بعد النوم أثر يفارقه لم منتفخ ووجھھا تهتح

 من ا*خير الدخان ينفث وھو متأھبا عربى يتعرى حين فى عارية السرير
 النائمة زينب ابنتھا على تنادى وحيد أم كانت الذى الوقت فى..  الحشيش سيجارة

   صائحة بقدمھا وتزغدھا الصالة فى الفرشة على
 صباحية نلحق عشان يال9..  حيطة عليكى قامت قومى..  بت اي إنت - 

   السوق

   خافت بصوت زينب ردت
   النھارده ريحى..  ليه السوق ھاتروحى..  فلوس إداكى عربى مش إنتى - 

   تقول شفتيھا ا*م زمت
 عشان قومتيش ما ياختى وسامعة صاحية أنتى لما..  الكھينة البت شوفى - 

   ؟ ليه الشغل نروح
  النھاردة راحة مش..  أما يا تعبانة - 

  ؟ R اسم تعبك اللى وإيه - 
 جلبابھا رأت ولما,  زينب ابنتھا على من الغطاء بقدمھا تزيح وھى وحيد أم قالتھا

 على قابعة ويدھا,  الدمور اللباس عدا عاريا السفلى ونصفھا بطنھا على منحسرا

   ا*م صاحت,  فخذھا باطن



 نتسھل خلينا قومى فزى قلبك فى تنشكى اللى يا..  لبوة انتى ما صحيح - 

   الصبح ع عيشنا أكل على

Aلتنھض شعرھا من زينب تجذب لمالت وحيد أم رأس على المستقرة ا*قفاص لو 
   أمھا وتنھر تصيح الفرشة على جالسة إعتدلت زينب لكن.. 

 النھارده السوق راحة مش..  صبح يا وقولى إنتى إصطبحى..  إيه باقولك - 

   قولتلك
 تلم زينب نھضت بينما..  وحيدة للسوق تذھب أن سوى وحيد *م بدا يكن لم

 التليفزيون لتفتح وتعود الشاى من كوبا وتعد وجھھا تغسل وذھبت المبعثر شعرھا
 أصوات ويأتيھا المغلق الغرفة باب إلى وا�خر الحين بين تنظر..  أمامه وتجلس

 زواج بعد حولھا من ميعج طال الذى وحقدھا كراھيتھا ليأجج السرير تزييق

 السعادة وجھھا على وترى شھر بعد شھرا بطنھا تكبر التى وفاء الصغرى أختھا
Aزينب كانت..  حادثتھا كلما خمسة الرقم تذكر وفاء تفتأ و A من على تعرف 

 كذلك..  ضالة وحيدة أصبحت البيت فى لھا ونيسا وفاء كانت فبعدما,  باللوم تلقى

,  الكبيرة الغائرة الندبة تشوھه الذى بوجھھا الصغرى أختھا تتزوج لماذا تتسائل

 فى أمل وA,  رجل دون تجلس عينھا فى الظاھر الحول عدا منھا أجمل ھى بينما

 فى وميوعتھا فمھا تفارق A التى والعلكة المتقصعة مشيتھا..  رج9 تجد أن

 غريزتھا..  ابصدرھ الدفين والحقد الكره من تخفى لم,  حولھا من مع التعامل

 وعلكتھا وتقصعھا إيمائاتھا خ9ل من حولھا من لجميع البادية المتوھجة الجنسية

 وبدون بداعى كلماتھا فى ا<باحية لSلفاظ واستخدامھا عينيھا فى الشھوة ونظرات
 من النسوة من)  باللبوة(  وصفھا على زينب تعتاد أن إلى ذلك أدى,  داعى

..   ا*حيان أغلب فى الكلمة بھذه سوى تخاطبھا A أمھا وحتى والجيران المعارف

 عربى صوت لتسمع تتنصت الغرفة باب من وتقترب تنھض نفسھا زينب وجدت

   يقول

يرى بت يا -  Tكده جنبك على إد   

   ترد فتحية أختھا وتسمع

 نقطتين منى نزل فاتت اللى المرة عشان جامد وتعمل كله تدخلوش ما بس - 

   دم
  طبيعى وتولدى يوسع كسك عشان..  ده كشھر فى كويس دا بت يا - 

   ھاولد إنى حاسة أنا كده كفاية بس - 

 راقدة فتحية أختھا الباب ثقب خ9ل لترى السليمة بعينھا ونظرت زينب إھتاجت
 تشھق فتحية وسمعت..  عاريين خلفھا من بھا ملتصق وعربى ا*يسر جنبھا على

   صائحة
   أربعن ما لحد نىوتعتق أولد لما منك ھاستريح أنا دا..  آه - 

  يوم كل عندى كيف دا..  ؟ إيه تربعنى - 

  كمان نفثا وأنا تنيكنى عايز أنت ھو..  يوه - 

  ؟ وماله - 



 كلماته وتابع فتحية مؤخرة وفلقتى عانته موضع بين يده يمد وھو عربى سألھا

   آمرا

   بت يا طيزك وسعى - 

   تردد البكاء وشك على وكأنھا فتحية نھنھت
   البواسير ھتنزلى كده دا..  فتئتنى كفاية شم..  أما يا يانى أه - 

  بالراحة ھادخله * - 
  

 الباب فتحت حيث,  تتدبرھا لم بفكرة لھا يدفع عقلھا جعلت لمرحلة زينب وصلت

 على تنادى الخارج من عائدا عربى ترى ولم للتو استيقظت أنھا تتصنع وإندفعت

   أختھا
   ؟ نايمة لسه إنتى..  فتحية يا إصحى - 

 جسدھا تغطى السرير م9ءة طرف لتجذب ثوانى لبضعة واحتاجت فتحية فزعت

   تقول وھى
   ؟ إيه فى..  ؟ كده علينا دخلك اللى إيه..  بت يا إيه - 

   وتقول المفاجأة تتصنع زينب صاحت
   بره من جه عربى إن أعرفش ما..  لوحدك باحسبك..  يقطعنى - 

 بينما..  خلفھا بالبا وتغلق الغرفة من تخرج ببطء تستدير وھى زينب قالتھا

 يقنع لم قضيبه إلى تنظر ورآھا زينب دخلت حين ظھره على إعتدل الذى عربى
..  التليفزيون صوت وسمع أمھا فى تصيح سمعھا فقد..  بوجوده تعلم تكن لم بأنھا

 استيقظت الفتاة تكون أن الممكن ومن الغرفة ھو دخل بعدما حدث ذلك أن صحيح
  .  صدره فى بھا يشعر لحاجة العكس إختار نهلك..  تراه أن دون حضوره بعد

  

  

  

  

 اليوم وفى,  جنس بدون أيام ث9ثة نفسه على عربى تحامل..  فتحية ولدت بعدما

 ليومين زينب بالسيدة أختھا عند وحيد أم حماته مبيت فرصة استغ9ل أراد الرابع
 ھروما بربرى وحضر..  ابنھا لزفاف وا<عداد التجھيز فى مساعدتھا أجل من

 الشارع..  ھانى أبو لمحل حراسته أثناء الليلة سھرته فى لمؤانسته عربى صديقى

,  ا*نفاس تبادل وصديقيه لعربى سنح مما الليل ظ9م وسط المارة من تماما خالى

 أسود كيس فى البيرة زجاجات يضع عربى كان بل ذلك على ا*مر يتوقف ولم
 إذا الجاكيت تحت يخفيھا ثم رةكبي جرعة منھا ويجرع زجاجة ويخرج,  بجواره

 بعد يودعوه قبلما وماھر بربرى يفعل وكذلك,  الشارع من يمر أحدا له ترائى

 الحشيش جانب إلى ا*يام مدار على الليلى عمله فى عربى سھر..  الفجر آذان

 النفثاء زوجته سوى يوجد وA,  وحيد أم من البيت وخلو الليلة ھذه فى والبيرة

 الظلمات من النور يبزغ كما رأسه فى الفكرة تبزغ أن حتميا كان .. زينب وأختھا

 عائدا يترنح عربى أسرع حتى مبكرا المحل عمال أحد حضر أن وبمجرد.. 



 وزوجته نائمة فرشتھا على زينب ليرى متثاق9 وتسلل بھدوء الباب فتح..  للبيت

 باب يوارب عربى أسرع..  الرضيع جوارھا وإلى السرير على الغرفة فى

,  المھلھلة البطانية عنھا ينزع زينب جوار إلى بجسده ألقى ثم المفتوح الغرفة

   لھا ويھمس فمھا على يده عربى فيضع فزعة لتستيقظ

   بت يا تخافيش ما - 
  

 الموقف يكن لم..  لعربى استسلمت لماذا الكفاية فيه بما تدرى A ربما نفسھا زينب

 عاديا رج9 ليس فھو,  المستعرة ھاشھوت تشبع أن ھو مبتغاھا يكون بأن يسمح

 أن فى ا*مل وفقدانھا لحياتھا كراھيتھا ربما..  أختھا زوج ھو بل,  لھا بالنسبة

 الموقف كان ربما..  يلجھا كأنثى يطلبھا جاء لرجل تخنع جعلھا برجل تحظى

 .. ؟ تفعل أن عليھا كان ماذا ثم,  المدقعة حياتھا وكآبة ملل يبدد جديدا يحمل برمته
 ستقوله ما وينكر وسبابا ضربا عليھما عربى ينھال ثم بأختھا وتستنجد تصرخ
 بكارتھا ينھى مھبلھا يمرق عربى وقضيب زينب فيه تفكر كانت ما ھذا..  زينب

 متعارف ماھو يخالف ما تفعل بأن حياتھا من ا<نتقام تريد أنھا الحقيقة بينما.. 

 الناس يعتبره ما إذن فلتفعل سوية غير بالكامل فحياتھا..  السوية الحياة فى عليه

 مستيقظة زينب كانت..  التالى اليوم صبيحة فى ذلك تكرر حين لذلك..  سويا غير

 تتمحن مستمتعة وكانت,  أختھا على الغرفة باب أغلقت بعدما عربى تنتظر

   له ھمست..  انتھيا وبعدما عربى أسفل بخفوت
   ؟ ھاتسيبنى تربعن ما فتحية بعد - 
,  بعربى ع9قتھا توطيد على زينب حرص مدى يعكس لكنه يبغر سؤال

 وأجابھا..  فيه ستشاركھا أنھا أم ذلك بعد بفتحية سيكتفى ھل تعلم أن وأرادت

   عربى
 إنتى إتجوزتك كنت مش..  كده زيك النيك تحب لبوة كانت أختك ريت يا - 

   كده أختك زى يوماتى النيك من زھقانة ھاتبقى ماكنتيش..  ا*ول من

 فجر حتى وA فتحية تفعله لم ما به وفعلت عربى إعتلت أنھا ھو زينب رد كان
  ..  زواجه قبل يرافقھا عربى كان التى الشرموطة

  

 إما بعربى لYخت9ء تسنح فرصة أية تحين على زينب إعتادت الحين ذلك ومنذ
..  رجل لھا بات أنه زينب تشعر..  صباحا نائمة فتحية وجود فى أو وحدھما

 كانت..  Aشئ من أفضل ذلك لكن,  فيه أختھا وتشاركھا رجل نصف أنه حصحي

,  وا�خر الحين بين المال بعض يعطيھا وھو منه ملزمة زوجته بأنھا تشعر

 ا*يام ومرت..  عربى تقاسمھا ضرتھا بأنھا فتحية أختھا تجاه مشاعرھا وصارت

,  للسوق أمھا مع زينب فيه تخرج لم الذى اليوم جاء حتى المنوال ھذا على

   تقول فتحية صوت على واستيقظت
   الواد أطعم الصحية الوحدة راحه أنا..  النوم خم يا إنتى..  زينب يا بت - 

 وجھھا تغسل مسرعة وقامت زينب حواس تيقظت بينما وغادرت فتحية قالتھا

 شخيره وصوت النوم فى يغط عربى لتجد الغرفة وتدخل تتجه ثم شعرھا وتمشط



Sنفسه فأسلم,  ومداعباتھا قب9تھا على ليستيقظ فوقه ورقدت تعرت..  الغرفة يم 

,  الوقت من مر كم تدرك A جعلھا فترة دام إنقطاع نتيجة زينب شبق..  لھا

   أختھا ينيك زوجھا رأت لما وتصرخ الرضيع تحمل عائدة فتحية لتداھمھا

   يالھوى يالھوى يالھوى - 
 تلطم ثم,  الغرفة أركان بأحد رضا* على الرضيع تضع وھى ذلك تردد Aتزال

   يعلو وصوتھا بيديھا وجھھا
   وأختى جوزى..  يالھوتى..  فضيحتى يا - 

 وھو فيھا يصرخ البيت لخارج صوتھا يصل قبلما مسرعا عاريا عربى نھض

   ا*رض على ا<يشارب ويسقط شعرھا من يجذبھا

   جابوكى اللى أيمان Aطلع الكلب دين بنت يا بس - 

 تلوك وسطھا فى يدھا وتضع متقصعة واقفة عارية Aتزال كانت زينب أن غريب

 وھى لھا لتقول فتحية دفع مما متحدية متنمرة بعيون أختھا إلى وتنظر اللبانة

   عربى يد من شعرھا تخلص
 يا ينيكك جوزى غير مالقتيش شرموطة يا..  حولة يا ھمك وA لى بتبصى - 

   لبوة
 مع تشتبك وھى زينب وردت,  لتصفعھا أختھا وجه على تھوى وھى فتحية قالتھا

   نفسھا عن دفاعا فتحية
 فى حلى..  الغبرا وجوازة الرجال عـِّرة عليه بتقولى اللى ده عربى مش - 

   اختى يا دلوقتى عينيكى

 بينما الغرفة من وخرجت جلبابھا سحبت التى زينب عن مدافعا عربى بينھما حال

   تردد وجھھا تلطم فتحية
 تيجى لما..  بيتنا فى قعاد مالكش خ9ص إنت..  تىفضيح يا فضيحتى يا - 

   معاك شغلنا ھانعرف أمى

   قوة من أوتى ما بكل يضربھا اندفع الذى لعربى قالتھا
 يا ھنا أدفنكم أنا ده..  الكلب ميتين بنت يا معاه شغلكوا تعرفوا اللى ده مين - 

   البيت من الخميرة تقطع خـِلقكم اللى

 المفزوع الرضيع صرخات صوت مع تمتزج حيةفت أنھكت التى الضربات صوت

   فتحية فى ويشخط الضرب عن يكف عربى جعل مما
   وشى من غورى..  الوسخة بنت يا بره ده بيصرخ اللى الواد خدى - 

  

 وأسرعت,  غضبه جام وسط عربى به يفتك لئ9 الرضيع على فتحية خشيت

 وشتائم ربض فى أختھا مع تشتبك ثم ا*رض على وتضعه الصالة إلى تحمله
  .  لينام وتمدد الغرفة باب عربى أغلق بينما

  

 وحيد أم وصول لحظة جعل,  ا*م حضور عند العواقب بوخيم فتحية وتھديد وعيد

..  مطلقا Aشئ..  Aشئ ھو حدث وما..  فارقة نقطة العصر فى السوق من عائدة

..  شئ عن يسفر لم بتحدى لSخرى واحدة كل تنظر جالسان وفتحية زينب كانت



 ب9 عربى سيغادر ھل..  ؟ حدث ما حكت وإذا..  ؟ *مھا فتحية تقوله الذى ما

 يمكن شئ من فما..  خ9ص وA منه فكاك A..  بينھم القابع القدر إنه..  رجعة

 على ابنتيھا ترى ا*م لكن..  الكلمات أبلغ ھنا الصمت..  الصمت سوى..  فعله

   وتسأل الحالة ھذه

   ؟ لھا منك مقطوعة يا إتخانقتو إنتو - 
A متضرعة السماء إلى كفيھا ا*م ترفع..  جواب   

   ده الھم من استريح عشان ياخدنى إلھى - 
  

  

 وتحرص..  واحد بيت فى ضرتين زينب وأختھا فتحية وأصبحت ا*يام تمر

  ,  بعربى زينب لتختلى فرصة أية إعطاء عدم على الحرص كل فتحية

  .. .........  وأيام أيام وتمر

..  ؟ برجل يوصف أن يستحق A من على حريصة ھى لماذا نفسھا فتحية سألت

 تشعر ولماذا,  النھار طوال نائما موجود ھو طالما البيت فى حبيسة تظل لماذا

 فى بعضھما مع أنھما وتتخيل البيت خارج وزينب عربى كان كلما والغيرة بالشك
..  تعبأ وA باA تلقى A الوقت مع النھاية فى نفسھا فتحية لتجد..  ما مكان

 تخرج فتحية بدأت..  لھما جزاءا جھنم نار فى وسيحترقان شاءا كيفما فليتسافحا

 وعربى البيت فى زينب بوجود تعبأ أن دون أغراضھا وجلب معارفھا لزيارة
..  الصمت لزمت لكنھا للبيت زيارتھا أحد فى وفاء *ختھا تحكى وكادت,  نائما

 فى زينب لتجد طفلھا تحمل ا*يام أحد ظھيرة وفاء ختھاأ عند من فتحية وعادت

 الغرفة باب تجاه تنظر فتحية أختھا زينب رأت ولما التليفزبون تتابع الصالة
   علكتھا تمضغ وھى ممتعض بوجھه وقالت عميقة شھقة سحبت..  المغلق

   البيت فى وأنا ياختى ليه خرجتى..  كده خايفة أنتى ولما - 

   محتدة فتحية قاطعتھا
 ينيكك خليه..  عليه تخاف واحدة راجل دا وھو حبيبتى يا بيه اشبعى - 

 لقتيش ما..  ؟ إيه ھاتعملى ياعينى أصلك ماھو..  القايدة كسك نار ويطفى

   خلقتك فى ويبص يعبرك راجل

 على بعضھا فوق يديھا تضع وتقف الكنبة على طفلھا تضع وھى فتحية قالتھا
   زينب وترد,  بنظراتھا أختھا وتلتھم عانتھا

 اللى أنا بس..  أنا ويتجوزنى يطلقك عاوز كان عربى إن بأه رأيك إيه طب - 

   مارضيتش
 المنطقة وترك عربى على تقترحه زينب من كان لكنه..  إقتراحا ذلك كان بالفعل

 التى منطقته يترك أن أبى عربى لكن,  الواسعة R أرض فى جديدة حياة وبدء

   تشھق فتحية وترد,  فيھا عاش

 تتجوزيه لما إيه ھاتخدى أنتى وھو..  متجوزاه أنتى ما طب لبوة يا أيه وعلى - 

 كل غير أسود وA أبيض A منه بنشوف A الفلوس ع كان إن..  ينيكك إنه غير

   وتخلفى تحبلى عاوزه أنتى وA..  ؟ والنيك للسطل غير عايش وھو..  وفين فين



   فتحية لتردف,  بغيظ علكتھا تلوك وانھمكت زينب ترد لم

   ينيكك خليه له تخشى تقومى ما..  ليه سكتى ياختى إيه - 

   يزمجر الغرفة داخل من عربى صوت إثر كلماتھا فتحية بترت
   أنام عايز..  لھا منك الوسخة بنت يا وش بطلى - 

  

   ينادى مجددا عربى صوت جاء حتى دقائق تمضى لم

   فتحية - 

   بغضب تقول إليه ودخلت النداء فتحية لبت

   زفته من إيه زعاو - 

   عاوزك تعالى ا*وضة باب إقفلى - 

   ساخرة بنبرة تقول فتحية شھقت
   بره قاعد غريب حد وھو..  ليه الباب واقفل - 

   أردفت ثم صمتت
 وA دى اللبوة بتنيك كنت شوف أسبوع بقالك مش..   ؟ فكرك اللى إيه ودا - 

   مين

 وھو يةفتح صدر على يده بقبضة وھوى عينيه من يطل والشر عربى نھض

   صوته بعلو يصيح
       أھلك جاب اللى دين يحرق - 

,  مفتوح الغرفة باب تاركة لعربى نفسھا وتترك فتحية لتتعرى كافيا ذلك كان

 وھى وتنخر وتشخر عالى بصوت التأوه تتعمد فكانت,  زينب إغاظة وأرادت

   تقول

   ده الحمار زوبر وA اللى بزوبرك شوية بالراحة - 
 أنھا لدرجة الغيظ بمنتھى اللبانة تلوك وھى مرتين سانھال زينب عضت بالفعل
 تحت من لتصيح فتحية دفع مما,  بھدھدته عابئة غير يصرخ الرضيع تركت

   فوقھا الجاثم عربى

   انتى لبوة يا ليه بيعيط الواد تشوفى ما - 
 وخرجت عربى تحت من نفسھا فتحية فسحبت,  يصرخ الطفل وظل زينب ترد لم

   قالت التى بزينب لتفتك عارية وھى مسرعة
   ياختى لبن مافيھوش بزى..  ھارضعه اللى أنا وھو - 

 عاريا ينھض عربى جعل مما,  معھا واشتبكت زينب رد بمنطقية فتحية تبالى لم

 زينب ارتدت بعدما الموقف وھدأ..  ضربا عليھما لينھال الغرفة من ويخرج

 السيد مزاج لعكننة لهك ذلك أدى..  الطفل <رضاع السرير على وجلست م9بسھا

 يصيح وتسمعه بنظراتھا تتابعه وزينب عاريا الحمام من يعود وھو عطا عربى

   فتحية فى
   تياA ما..  الواد بترضعى ده كل - 

   تابع ثم صمت

   أھلك بتاعة والعكننة النفس سدة أبو يلعن - 



 فتحية وتعقب,  مسرعة الفور على لبت التى زينب مناديا الباب على ووقف قالھا

   بغيظ
   دى البجاحة إيه ده..  عينك عينى كده - 

 ب9 كسھا فى قضيبه ليحشر عربى وأرقدھا زينب تعرت..  شيئا تقل لم وكأنھا

  .  طفلھا إرضاع تتابع وھى فتحية وجه احتقن بينما..  مقدمات

  

  

 استخدام على زينب وحرصت ث9ثتھم بين عاديا ا*مر وبات وا*يام ا*يام تمر
 يحدث بشئ تحس كانت ا*م لكن,  الحد ھذا عند ا*مر ليقف الحمل منع حبوب

 يبدو ما وعلى..  ؟ تفعل فماذا..  التجاھل سوى منھا كان وما,  ظھرھا وراء من

 وفى,  ا*يام أحد فى الوعى فاقدة إثره على سقطت وشحوبا حزنا أورثھا ذلك أن

 إذابة تم و زةالمرك الرعاية بداخل *سبوعين وحيد أم قبعت..  المبرة مستشفى

 البيت فى تمكث جعلھا رباعى بشلل الغيبوبة من لتفيق بمخھا حدثت التى الجلطة
 كان..  للغاية بسيطة حركة على تقدر بدأت ا*دوية مع ثم..  حركة أية عن عاجزة

 وفاء ولوA,  أمھا أدوية لشراء للمال زوجته طلبات من الشكوى دائم عربى

 لتطعمھا بھا ويعود حاجتھا لتقضى الحمام إلى يحملھا كان الذى مصطفى وزوجھا
 شبه ممددة أو جالسة تمكث..  الحياة فى ا*م مكثت لما,  أدويتھا وتعطيھا وفاء

,  بوجودھا يعبأون فتحية وبالتالى وزينب عربى يعد ولم..  الدنيا عن مغيبة

 الكنھ تدرك ا*م كانت..  موجودة غير وكأنھا كما البيت بداخل حياتھم فصارت
 وفاء ولدت ولما,  ومصطفى وفاء فى نور من بصيص عدا الظ9م وسط عاجزة

 أن المتوقع من كان..  ا*م لرعاية تأتى تعد ولم شقتھا تفارق A نفثاء وأصبحت

  .  النور وبصيص الظ9م تاركة الدنيا عن وترحل حالتھا تسوء

  

  

  

  ......... وشھور شھور وتمر

 التى زينب صدر فى النار تتأجج كلما,  الثانى حملھا فى فتحية بطن تكبر وكلما

 حيث..  السوية النفس تتقبله أن يمكن A لما ا*مومة فى رغبتھا بدافع خططت

 حبوب تعاطى عن فتوقفت,  أختھا زوج من تحمل *ن النية وبيتت العزم عقدت

 بسخرية تعبأ أن دون عربى مع الجنسية ممارساتھا من وأكثرت,  الحمل منع

   تحيةف أختھا
   يعنى دول اليومين يابت أوى واكلك كسك - 

   بطنھا رأت لما تصيح فتحية وكانت,  زينب عليه عزمت ما حدث وبالفعل

   ليه كده عاملة بطنك لبوة يا إيه - 

 A محدقة فقالت عينيھا فى ا<جابة ورأت زينب أختھا وجه فى تنظر فتحية قالتھا
   تصدق

   عربى من بت يا حبلى إنتى - 



   وتتابع صدرھا على بيدھا تخبط صمتت

   ياعالم والفضيحة  الُجَرس يادى - 

   تواصل شعرھا من أختھا فتحية جذبت
   إزاى دى الداھية ھاتنزلى..  دى المصيبة بت يا إيه - 

   تجيب زينب تسمع وھى لفتحية صدمة كانت

   ھانزله مش - 

   قائلة تتعجب وھى وجھھا وأربد فتحية حدقت
   إيه يعنى! ...... ؟ ھاتنزليه مش - 

   زينب قالت شديد بھدوء

   واطفش المنطقة ھاسيب أنا - 
  

 عربى حتى..  ؟ ذھبت أين يعلم أحد يعد ولم اختفت فقد,  زينب صدقت بالفعل

 فى وفشل,  فتحية بعلم زينب إختفاء أن يعتقد كان حيث فتحية ضرب عن كف

 كرذ بفقدان الذكورية ھيمنته إنكسار الوقت مع تناسى لذا..  إليھا لطريق الوصول

,  المسيحى ھانى أبو عند حارسا بعمله وضاق أيامه ومضت..  تحته كانت *نثى

 عمله من عربه تسلل..  وماھر بربرى تنفيذھا فى سيساعده خطة عن ذھنه وتفتق

 يقصون..  الليل سكون وسط الجلدية القفازات يرتدون وماھر بربرى بصحبة

 أغلبھا كان وإن سيحيينوالم المسلمين مح9ت أقفال الكبير الحديدى بالمقص
 الكوالين بداخل% )  90 كبرتيك حمض(  النار بمية عربى ويدفع,  للمسيحيين

 من لثام خلف المختفى الزنجى بوجھه بربرى ليھرع,  المح9ت *بواب الجانبية

 ويضحك,  فينفتح بداخله لسانه ذاب الذى الكالون فى بمفتاح ويدفع أسود قماش

   معقبا ماھر
   وشك مخبى كمان..  ده الليل سواد فى باين مش ودأس شكلك إنت - 

  

 المح9ت أصحاب يجد فقط..  المح9ت من عدد مع أيام بضعة كل ذلك تكرر

,  الجميع دھشة أثار مما,  سرقات أية دون مفتوحة والكوالين مقصوصة ا*قفال

 المح9ت أصحاب صدور فى الخوف بث من يھدف فماذا يسرق A السارق طالما
 يدم ولم,  له المباحث رئيس بك مراد إستدعاء عدم من متعجبا عربى وكان.. 

 يقول مكتبه فى ودى بشكل وأجلسه  الدوغرى مراد استدعاه حيث كثيرا إندھاشه

   سيجارته يشعل وھو

   ؟ ده بتعمله اللى من عربى يا إيه عاوز إنت - 
   الك9م فى يجرجره بك مراد أن ظنا دھشته إخفاء عربى حاول
  ؟ إيه عملت أنا وھو..  باشا يا اعتكس فاھم مش - 

 ما وتقرأ أعماقه إلى تنفذ مراد نظرات عربى فيھا رأى الصمت من لحظات
   وقال عربى وجه فى سيجارته دخان مراد ونفث,  بداخله

   ؟ فين ھى عرفت مراتك أخت البت - 
  باشا يا * - 



   عربى عيني عن تنزل A وعيناه كلماته وتابع مراد تنھد

   وإA يتقص تانى قفل عاوز مش - 

   يقول عربى ليسرع ا*خيرة كلمته مراد مط
  ...  دعـ ماليش أنا باشا يا - 

   يقول وھو مراد يد من إشارة إثر عربى كلمات إنقطعت

   ھششششششششششششششششش - 
 صوت ويسمع الباب يعبر خارجا عربى فنھض,  بالمغادرة له يشير وھو قالھا

   يقول مراد

   له ھاتوصل عاوزه إنت اللى - 
  

  

 الشرطة أن المح9ت أصحاب شعور ھو وا*دھى,  للجميع واضحة الرسالة كانت

 المح9ت أصحاب ب9غات يحتوى أن المباحث لرئيس فكيف..  ذلك فى يد لھا

 المنطقة شباب بتعيين ا*من حفظ فى الشرطة بمساعدة إياھم ناصحا ودى بشكل

 ثانيا العاطل الشباب ةومساعد أوA المح9ت وتأمين لحراسة أمن كأفراد العاطل
 يدور الذى عطا عربى إلى يقود النھاية فى الموضوع أن يرى الجميع ولكن.. 

 دليل أبرز ولعل,  المح9ت يحرس من جلب فى خدماته عارضا المح9ت على

 لديه عربى يعمل الذى ھانى أبو مح9ت أن ھو لذلك المخطط ھو عربى أن على
 الشرطة من حامية مظلة تحت ومعلن شمسكال واضح ابتزاز..  سوء يمسسھا لم

 للشرطة مرشدا ليس عربى أن إلى ذلك الناس وأوزع,  المنطقة مباحث ورئيس

 الجميع فأذعن..  باشا مراد رأسھم وعلى الضباط كبار لدى مقرب ھو بل فحسب

 تحول..  ثانيا المتزايدة وسطوته عربى لشر وإتقاءا أوA مح9تھم على حرصا

 حراسة على العاملين يتابع لي9 المح9ت على يدور امع مشرف إلى عربى

 بعد العاملين على بتوزيعھا ھو يقوم ثم شھريا الرواتب ويتقاضى المح9ت
 مسمى تحت تتخفى ثابتة وإتاوة صريحة بلطجة..  لنفسه كبيرة نسبة إستقطاع

 عربى له يجلب أن ورفض يعترض أن المح9ت أصحاب أحد أراد..  أمن عامل

 صاحب وجد ولما,  للسرقة تعرض قد محله وكان إA يومين يمر فلم,  حارسا

 الصريح إتھامه وأن لديه العاملين بأحد التھمة إلصاق تريد المباحث  المحل
 عدم على حرصا الب9غ عن للتنازل إضطر,  شئ عن يسفر لم عطا لعربى

 بأمان ظلت حتى أحسن ھى بالتى إدفع..  منتھى ا*مر إذن..  لSذى عامله تعرض

 .  

  

 السبب..  يفعل عما وتغاضت ھكذا عربى الشرطة تركت لماذا نعرف أن Aبد لكن

 على ا*منية سيطرته <حكام الدوغرى مراد إنتقاھا التى ا*داة ھو عربى أن
 المخبرين أعتى يعجز المنطقة فى يحدث عما عربى من يعرفه كان فما,  المنطقة

 لذا, )  قوة المعرفة(  القائل ا<نجليزى بالمثل نيؤم مراد و*ن,  بمثله ا<تيان عن

 قطاف وأراد,  المنطقة ومعالم تفاصيل بكافة ا<لمام على عربى خ9ل من حرص



 بالمنطقة المخدرات تجار بتفاصيل ا<لمام فى عربى مراد إستغل..  مجھوده ثمرة

 استقرار تدعم ترقية على وليحصل ظاھريا المنطقة لينظف الجميع وداھم, 

 لوA أنه يرون اللذين قياداته بثقة مراد يحظى أن الطبيعى فمن..  باطنيا وضعه

 المسلمين بين الطائفية الفتن لكانت,  المنطقة لمباحث رئيسا الدوغرى مراد وجود

  .  تنقطع A والمسيحيين

  

 الخفاء فى خاصا عم9 *متلك وإA المال جنى إلى الدوغرى مراد يھدف يكن لم
 الزعامة بحب شعوره إرضاء إلى يھدف لكنه,  وسلطته نفوذه فيه يستخدم

 يحرص كان لذا,  ونشوته سعادته زادت كلما مسيطرا أنه أحس كلما..  والسيطرة

 ومساعدة معلومات لجمع عطا عربى تجنيد على ا<حساس ذلك إشباع باب من
 من قةالمنط كبار وأسرار خبايا بكل كاملة ملفات لعمل,  التحريات فى المخبرين

  .  ما يوم الملفات لتلك يحتاج فلربما,  وا*ثرياء والتجار المعلمين
  

 من بلطجى..  مرخصا بلطجيا عطا عربى ليصبع,  والسنوات السنون بنا تقفز

 على أساسا يسھر أحد يعد لم أنه رغم ا<تاوة لدفع الجميع يذعن..  خاص نوع

 يدفع المحل ھذا أن دانىوال القاصى يعلم أن يكفى كان فقد,  المح9ت حراسة

 ا<قتراب نفسه له تسول لمن فالويل حمايته تحت ھو إذن..  عطا لعربى شھرية

 مح9ت أحد سارق على للقبض الشرطة عربى قاد حين ذلك ثبت وقد,  بأذى

 عربى فرض ھكذا..  المسروقات استرداد وتم,  عطا لعربى ا*منية الحماية

 خ9ل ھائلة قفزة عطا عربى حياة وقفزت .. ا*من لدى بنفوذه مدعوما سطوته

 على الدوغرى مراد المباحث رئيس أشار عندما..  الشعب مجلس إنتخابات أيام

 بعربى المرة ھذه يستعين بأن الحاكم الوطنى الحزب مرشح الوحش الرحمن عبد
 *ن,  جديدة لدورة البرلمان فى مقعده على للحفاظ ا<نتخابية حملته فى عطا

 قد التى المسيحيين أصوات سيضمن الذى ھانى أبو أبانوب ھو نافسالم المرشح
 الشديدة كراھيته <فراغ فرصة عربى ووجدھا..  النجاح له وحدھا تضمن

 الرحمن عبد مع والطرقات الشوارع فى يدور فكان,  ھانى وأبو للمسيحيين

(  عربى بأن الوحش المرشح من رسالة..  للجميع مفھومة رسالة فى الوحش

 لن من أن عربى من ورسالة..  ضده فسأسلطه معى ليس ومن, )  بتاعى راجلال

 لعربى كبيرا مبلغا ودفع ھانى أبو يسكت لم وبالطبع..  منى له فويل الوحش يساند

 مع وبات المنتصف من العصا عربى فأمسك,  مساندته أجل من Aستقطابه

 ھو عربى كان بالطبع..  اليسار أھل من ھو وA اليمين أھل من ھو A ا*عراف
 عاليا وحلقت تعاظمت حتى الجميع فيھا نفخ بالونة أصبح حيث المستفيدين أكبر

 سيرتھا إلى ويعيدھا الھواء من ليفرغھا البالونة تلك يثقب أن أحد بإمكان يعد ولم
 رأسين أكبر ھانى وأبو الوحش يرون المنطقة أھالى كان إذا..  ؟ A ولما..  ا*ولى

 عطا عربى سطوة لدعم كافيا ذلك أليس..  عطا بعربى للفوز تسابقاني المنطقة فى

 كان وإذا..  لشره إتقاءا رغباته بتلبية الناس جميع ليسارع البلطجى خطر المسجل

 ليتولى عربى ينقص فماذا نفسه المباحث رئيس من مسنود أنه يعلمون الناس



 يكسب بأن ھانى بو* عطا عربى يسمح أن يمكن A كان..  فعليا المنطقة زعامة

 إحداث من,  إمرته تحت البلطجية من كبير وعدد عربى تمكن حيث ا<نتخابات

 الوحش ويحافظ ا<نتخابات تزوير ليتم با*صوات ا<دAء يوم خ9ل شغب أعمال
 يحصل أن إنتظار فى بالتزوير ھانى أبو يطعن حين فى,  البرلمانى مقعده على

 مرة ا<نتخابات الحكم ذلك يعيد ولن..  عمره فى الرب أمد سنوات بعد حكم على

 وإعادتھا بھا المساس شرعا يجوز A متناھية بقدسية تحظى فا<نتخابات..  أخرى

 ..  

  

 وإنتقل,  وتكبر تنتفخ البلونة وظلت سنوات مدار على عطا عربى حياة تغيرت

 ولدان:  أبناء ث9ثة له صار بعدما وصالة غرف ث9ث من واسعة لشقة عربى

 بمتطلباته ا<يفاء على قدرتھا وعدم الرابع فتحية زوجته حمل ومع,  وبنت

 فتاة من عربى تزوج..   عمره سنوات تزايد مع ما نوعا قلت أنھا رغم الجنسية

 سيرة جائت كلما تردد فتحية زوجته تفتأ وA,  ورغباته شھوته تشبع صغيرة

   النسوة بعض حظوة فى وھى زوجھا
 راح إيده فى جرى القرش ما أول..  أصل مالوش اللى الناقص الكلب - 

   تاخده داھية..  عليا إتجوز

  

 على الوحيدة الغرفة وفتح,  وحيد *م القديم البيت استغ9ل من عربى تمكن

 من ليس المال عربى ويجنى,  قديمة أجھزة ببضعة حديد صالة ليفتتح الصالة

 والجى والسوستانون لينالديكاديورابو حقن من وإنما,  فحسب الشباب إشتراكات

 للمواشى علف إA ھى ما والتى الوزن زيادة وبودرة الكرياتينين وبودرة إتش
 ما ليجلب العذراء صيدلية صاحب رمزى بالصيدلى عربى وارتبط,  أساسا

 الحجم ضئيل الشباب لھوس إرضاءا ومنشطات وحقن بودرة من للصالة يحتاجه
 رمادية مستعملة Aدا سيارة ليشترى بىعر مكاسب وتزداد,  العملقة فى الراغب

 ومن التوھان فى جديد عالم عربى ويدخل..  كلھا المنطقة فى بشكلھا مميزة اللون

 ليغدق,  زعامته وتأكيد والمديح الثناء فروض له يقدمان وبربرى ماھر حوله

 أبو(  والريھبانول)  الصراصير(  الباركينول الھلوسة حبوب من عربى عليھم

 عند أو فتحية عند سواء بيته من عربى يخرج أن يمكن وA..  والكودافين)  صليبة

 وسيجارة الحبوب من مناسبة بجرعات الطاسة يرفع بعدما إA الجديدة زوجته
  .  البيرة من بكوبين بأس وA حشيش

  

 الحديد صالة على لYشراف ال9دا بسيارته المنطقة يجوب وعربى سنوات وتمر
 يتباھى عربى يرون وھم ا*ھالى يندھش ولم..  ا<تاوات عوجم المح9ت ومتابعة

 الجميع قلوب فى الرعب لبث متقاعد شرطة أمين من اشتراھا قد كان حية بطبنجة
 الغريب لكن..  ا<ط9ق على لعربى رادع ھناك يعد لم..  أحد يھمه A أنه معلنا

 فما,  يروه اعندم ا*ھالى يتملك الذى الخوف ھذا كل يستوجب ما يفعل لم أنه

 ونفوذه با*من ع9قته بشأن المبالغة شديد موروثا أصبح عطا عربى عن يتردد



 ليأمنوا أصحابھا له يدفع قبلما ويحرقھا المح9ت يسرق كان وكيف,  الكبار لدى

 قتي9 يقتل لم فھو,  الفعل من A الصيت من مستمدة عطا عربى سطوة إذن..  شره

,  ا<نتخابات أثناء وأقرانه ھو بلطجته باستثناء أحد على عنف أعمال يمارس ولم

..  الوطن بس9مة يخل ما يرتكب لم طالما عربى تترك الشرطة جعل ما ذلك ولعل

 عربى يتصل..  حامليه أوائل من عربى كان,  المحمول التليفون ظھور ومع

 : يقوله ما ينفذ أن عربى على يجب من ھو واحد عدا..  لينفذوا الجميع من يطلب

   وقال للحضور عربى يطلب اتصل الذى المباحث رئيس الدوغرى مراد

 عايشة واحدة عند بيروح والتانى يوم كل برسوم عادل اسمه قسيس فى - 
    إيه دى القصة نشوف عايزين..  الجديدة مصر فى لوحدھا

   وتابع الدوغرى مراد صمت
 عربى غير مافيش قلت أنا بس..  غيرك من تحرياتى أعمل ممكن أنا طبعا - 

..  الكنيسة جنب اللى السكن فى بتاعته لSوضة يوصل ھايقدر اللى ھو

    وتقولى إيه فيھا تحفظ عايزك
  

  

 تجاوز أنه رغم قصير زمنى وقت فى المتزايدة برسوم عادل القس شعبية 
 ليس الدوغرى مراد رأسھم وعلى ا*من إھتمام محط جعلته,  بقليل ا*ربعين

 غير كھذا فأمر,  سيطرته لحب إرضاء ولكن,  قطف للمباحث رئيسا كونه بحكم

 به يزرع متطرف لفكر القسيس ذلك ينتمى قد..  تفسير إلى ويحتاج مألوف
 بالقطع وذلك,  حوله من أعدادھم يتزايد ممن المسيحيين عقول فى التعصب

 ملف عمل من Aبد..  طائفية فتن إلى وسيؤدى الوطن استقرار من سيزعزع

 يريده الذى الخاص الملف لكن..  أمره حقيقة على للوقوف سالقسي لذلك متكامل

 ما مراد يملك ف9,  المشروعة القانونية بالطرق عمله يستحيل الدوغرى مراد
 عليه إذن..  المراقبة أو بالتفتيش النيابة من تصاريح على الحصول من به يتمكن

 يأتى ھنا..  ؟ ذلك يفعل وكيف..  ا*بواب ويتسلق شرعية الغير الطرق يسلك أن

  .   عطا عربى أداته دور
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 ا<نفتاح عصر بداية منذ المنطقة فى المسيحيين كبير ھانى أبو المعلم ثروة تتعاظم
 منتشرة تمتد,  الكھربائية لSجھزة ھانى أبو مح9ت فروع وصارت,  ا�ن وحتى

 وھرمل زينب السيدة إلى وصلت بل,  القديمة مصر ومناطق اءأحي كافة فى

 ھو واشترى ھانى Aبنه 504 البيجو سيارته ھانى أبو ترك..  العينى والقصر
 المرور فى يومھم ساعات  وابناءه ھانى أبو يمضى..  فخمة مرسيدس سيارة

 نىھا أبو يكن لم..  الفروع مدراء ومتابعة الحصيلة وجمع المح9ت فروع على

 سوى الكنيسة فى يظھر وA,  قداسا أسرته مع يحضر ما فنادرا,  متدينا مسيحيا

 على يحرصون الكنيسة وقساوسة لSساقفة المقربين من كان لكنه,  ا*عياد فى

 من بالكثير الكنائس على ھانى أبو إغداق ھو ذلك فى والسبب,  بإستمرار زيارته

 الرزق بأن إيمانه ھو ذلك فى الدافع وكان..  المسيحيين فقراء لمساعدة أمواله

 ا*جھزة فيه يبيع صغيرا دكانا يملك كان يوم العدم من إليه R ساقه الذى
 أبو كان لذا..  الطائلة ا*موال بھذه عليه الرب ومنT ,  بالتقسيط المنزلية وا*دوات

 نالمسيحيي من إليه يلجأ من كل بمساعدة ويوفيه للرب حقا عليه أن يؤمن ھانى
 تماما راضية محبة بنفس الكنائس على المال ويغدق,  المساعدة و للعون طلبا

  .  وصدقاته ماله زكاة يخرج الذى كالمسلم

  

 ا*وسط ابنه بصحبة المرسيدس سيارته من نازA ھانى أبو ظھر اليوم ھذا فى
  القرن   قبل شيدت والتى) سيفين أبو( مرقريوس فلوباتير الشھيد كنيسة أمام عاطف

  عريقة   عائلة   إلي   ينتسب   كان الذى  القديس   اسم   علي   وكرست   المي9دى   السادس 
  يوليانوس   ا<مبراطور   عھد  فى   واستشھد   الروماني   الجيش   في   ضابطا   وكان   ثرية 
 ساعيا ھانى أبو يكن لم..   نشرھا   سبيل   في   وجھاده   للمسيحية   اعتناقه   بسبب   الوثنى 

 أسقف لدعوة تلبية جاءا وإنما,  عاطف ابنه مع بالكنيسة قداس فى الص9ة *داء

 مقلمة أنيقة بدلة مرتديا ھانى أبو دخل..  يحضرا كى لھما كيرلس ا*نبا الكنيسة

 مرتديا كيرلس ا*نبا ورأى,  عنق رابطة ب9 أبيض قميص تحتھا ومن رمادية

 المسيح تحمل العذراء صورة وعليھا ا*كمام عند المطرزة البيضاء ا<ستخارة
 وإلى,  اللون ذھبية خيوط من بصليب مطرزا البلين رأسه وغطاء,  الرضيع

 الشملة رأسة وعلى ا*سود التونيه مرتديا برسوم عادل القس يجلس جواره
 فى يجلسان,  سرته فوق معلقا صليبا رقبته حول من ويتدلى المستديرة السوداء

 العذراء برسومات المزين المعشق وزجاجھا العديدة النوافذ ذو يسةالكن بھو
 جوارھما إلى وجلسا وابنه ھانى أبو حياھما..  القديسين الشھداء وصور والمسيح

  القديس  فيھا ويظھر الكنيسة جدار على المعلقة الكبيرة الصورة من بالقرب
  رأسه   فوق   سيفين   يشھر   وھو   جوادا   ممتطيا   الجندي   زي   في  مرقريوس فلوباتير

  الم9ك   أن   وُيروى .  .بجواده  الوثنى الرومانى ا<مبراطور   يوليانوس   ويدوس 
  .  الدين   نشر   سبيل   في   لجھاده   رمزا   الثاني   السيف   وقلده   رؤية   في   له   ظھر   ميخائيل 



  

   متسائ9 ھانى أبو بادر

   أبونا يا خير - 

   وقال كيرلس ا*نبا تنھد

   ؟ ليه وعاطف إنت طلبتك أنا عارف إنت أكيد - 
   ھانى أبو من لتعقيب منتظرا غير وتابع صمت

   الكنيسة فى سنين خمس من رفعاھا إيفون ابنك مرات اللى الط9ق قضية - 

   متحمسا ھانى أبو قاطعه
 إحنا..  حاجة أى فى معاھا ماقصرش عاطف..  الحى والمسيح طب - 

 شھر بعد ومن..  طمع على داخلين إنھم وإكتشفنا وعيلتھا ھى فيھا إتخدعنا

 دى المدة أھلھا عند وقاعدة البيت وسايبة ومشاكل خناقات عاملة وھى

   كلھا

   ويواصل نفسا يلتقط ھانى أبو صمت
 وبين بينھا تصالح بتيجى كنت مرة كل شوف..  ابونا يا يدك على ما - 

 ھايقدروا ومش وفاق بينھم فيشما ھما..  طباعھا شفت وأديك,  عاطف

   بعض مع يكملوا

   يقول كيرلس ا*نبا رد

   القضية فى جديد فى اصل - 

   ا*شيب ا*نيق بشاربه مبتسما ھانى أبو صاح
 عاطف لصالح ھايتحكم إن وقالى كلمنى كان بيشوى ا*نبا..  عارف أنا ما - 

 زى قاعد وعاطف سنين خمس كفاية ھو ما..  بالجواز تصريح وھياخد

   ھانى أخوه زى بأوAده أفرح عشان يتجوز Aزم..  الوقف لبيتا

  

 ا*رض إلى الكثيفة البيضاء بلحيته الوقور الممتعض بوجھه كيرلس ا*نبا رنا

   ھادئ بصوت وقال

   عشانه طلبتك اللى القضية فى الجديد دا مش * - 

  حصل اللى إيه - 

 إنھا ھو لط9قل طلبھا سبب إن فيھا بتقول للقضية جديد ورق بعتت إيفون - 

  عاطف إن إكتشفت

   وقال شفتيه يزم لعاطف ينظر لحظات كيرلس ا*نبا صمت
,  البيت فى أصحابه وبيجيب جنسيا شاذ عاطف إن إكتشفت إنھا بتقول - 

 عشان لكده مضطرة ھى دلوقتى بس..  تفضحه عاوزه كانتش ما وإنھا

   القضية فى يتحكم
   يصيح وھو عاطف وجه احتقن ابينم,  كيرلس ا*نبا وجه فى ھانى أبو حدق

   خول تطلعنى عاوزة الخنازير بنت - 

   كالرعد بصوت معنفا أبوه لينھره غضبه فرط من جملته عاطف ألقى
   ابونا قدام قاعد إنت..  عيب - 



  ولحيته ال9مع ووجھه المحفوف ا*سود بشاربه برسوم عادل القس تدخل

    وقال المھندمة
 وAزم الزنا لعلة إA ط9ق مافيش إن فةعار <نھا..  كده تقول إنھا عادى - 

 طلب من أكتر محتاج مش الموضوع العموم ع..  ده الك9م عليك تقول

   وخ9ص زوجته إدعاء على للرد عاطف

   ليقول الحوار طرف كيرلس ا*نبا إلتقط

   للكنيسة تھديد بعتت إنھا الموضوع فى المشكلة - 

   ھانى أبو صاح
  !  دى البجحة الكنيسة بتھدد..  كمان - 

  

   وقال كيرلس ا*نبا تنھد

 وتطلب إس9مھا ھاتشھر القضية فى حكمتش ما الكنيسة لو إن بتقول - 

   المدنية المحاكم فى الط9ق

  كبر الموضوع كده * - 
  

   برسوم عادل القس تدخل
 أكيد,  الراھبات دير يزور ده الشھر جاى شنودة البابا..  أھم حاجة فى - 

   مشاكل فيه ھايكون كده زى حاجة بلغه وإذا,  البطريركية ع يعدى ممكن

  

   له يھمس ھانى بأبو جانبا وتنحى كيرلس ا*نبا نھض
 كان اللى السادات موت بعد ومن طويلة سنين بقاله الباباوية ماسك شنودة - 

 ا�مر ھو..  لSقباط رئيس يكون شنودة ساب مبارك..  معاه مشاكل عامل

 له وصلت إيفون لو كلنا حنايشل ممكن بلغته دى زى حاجة ولو..  الناھى
   إس9مھا بإشھار وھددت

  ؟ والعمل طب - 
  يصطلحوا وإيفون عاطف Aزم - 
 لكل تصريح وتدى وتطلقھم القضية فى تحكم الكنيسة ما طب..  مستحيل - 

   تنتھى والمشكلة بالجواز منھم واحد
  

  بالط9ق ھاتحكم مش الكنيسة..  الزنا لعلة إA ط9ق عندنا مافيش - 

  

 وھاخلص البابا زيارة أستغل ھاعرف أنا..  عليا دا الموضوع يبس طب - 

   الجاية ا*يام خ9ل ده الموضوع
  

  

 شنودة البابا زيارة مستغ9 ا*ساقفة لدى نفوذه إستخدام من ھانى أبو نجح بالفعل
 ومنح الط9ق برفض القضية فى الحكم وتم,  الراھبات لدير الوشيكة الثالث



 لعلة إA امرأته طلق من إن(  المسيح قال فكما,  لزواجبا تصريح أبانوب عاطف

 أن Aيمكن كان إذن) ..  يزنى فإنه مطلقة تزوج ومن..  تزنى يجعلھا الزنى

 الذى Aبنه زوجة إنتقاء خطوات ھانى أبو بدأ حين فى,  مطلقة إيفون تصبح

  .  والعشرين السابعة تجاوز

  

,  وتلعن وتسب تصرخ وصارت,  لحكمبا علمت بعدما تماما إنھارت فقد إيفون أما

 الراھبات دير إلى بھا لتذھب أمھا إستدعى مما..  نفسه دينھا لسب ا*مر ووصل

  ..  عنھا وتخفف ابنتھا تواسى أن يمكن راھبة أختا تجد أن عسى

 خمس منذ الدير تقطن التى الراھبة بمارتيريا إيفون إلتقت الراھبات دير وبداخل
 الخامسة تبلغ حيث سنھا نفس فى أنھا بسبب ليس ارتيريام لھا وإرتاحت,  سنوات

 عندما بالراحة تشعر حالمة رقيقة فتاة *نھا أيضا ولكن,  العمر من والعشرين

 إلى والجلوس الدير على كثيرا التردد على إيفون وإعتادت..  وجھھا فى تنظر

 تشافھابإك زواجھا فشل كيف لھا حكت..  إليھا والفضفضة ومحادثتھا مارتيريا

 يستيقظ حيث المنزل فى معھا يجلس تراه تكن ولم,  المفرطة وأنانيته عاطف بخل

 منه تفوح الصباح إشراقة مع إA يعود وA للعمل ويخرج الظھر بعد النوم من

 تصل دونما شذوذه فى شكوكھا جانب إلى حوله مما شيئا يعى وA الخمر رائحة
 سوى جزاءھا يكن ولم مرارا وإشتكت الشكل بھذا العيش بھا ضاق ولما..  لدليل

 وبين بينھا ويصلح كيرلس ا*نبا يأتى ثم أھلھا بيت إلى لتفر وا<ھانة الضرب
 بھا وإنتھى,  جديد من ما لكن..  حاله وسيغير سيرعاھا بأنه يعد الذى عاطف

 تمS الدموع..  سنوات خمس بعد الكنيسة رفضته الذى الط9ق لطلب ا*مر

   إيفون قالت حشرجمت وبصوت عينيھا
 عارفة أنا..  المظلوم ويعاقب الظالم يكافئ اللى دين أنھى..  ؟ ده دين ده - 

   Aبنه بالجواز تصريح وخد بالفلوس إشتراھم ھانى أبو إن
  

   وقالت,  إيفون تتمادى أن قبل بإبتسامة مارتيريا قاطعتھا

..   كموجوھ ترھبوا وA تخافو A..  وتشجعوا تشددوا.. (  لنا قال الرب - 

 وتأكدى حصل اللى إنسى) ..  يتركك وA يھملك A معك سائر الرب *ن

 غير على منعم(   الرب أن قال يسوع صحيح..  حكمة له الرب أن

(  قال لما ده من الحكمة علمنا الوقت نفس فى بس) ..  وا*شرار الشاكرين

 حاسة كنتى إذا) ..  نفسه وخسر كله العالم ربح لو ا<نسان ينتفع ماذا

 المسيح ك9م فى فكرى..  عاوزه ھو اللى عمل بفلوسه حماكى <ن بالظلم

 ا<يمان عن ضلوا..  قوم ابتغاه إذا الذى الشرور لكل أصل المال محبة ( 

 ھكذا.. (  محبة R  ..R مع خليكى.. )  كثيرة بأوجاع أنفسھم طعنوا و

 )  أحد يھلك A لكى الوحيد ابنه بذل حتى العالم R أحب

  

 إليھا ترنو إيفون جعلت روحانية بھالة مضاءا الجميل ووجھا مارتيريا قالتھا

   بإمتنان وقالت والطمأنينة الراحة على تبعث التى كلماتھا بسحر مشدوھة



   مارتيريا يا إيه قد بيريحنى معايا ك9مك تعرفيش ما - 

   تعقب وھى مارتيريا إبتسامة إتسعت
 زى تكون لصديقة محتاجة بتكونى,  بنات إخوات مالكيش عشان إنتى - 

   أختك إعتبرينى..  أختك

  علطول معاكى أقعد عاوزة ببقى أنا إن عارفة إنتى..  تقولى ما غير من - 

  ت9تة يومين كل تزورينى بتيجى أديكى - 

 يوم كل لما متضايق إنه أحس بقيت الدير مدير سكرتير بيشوى ابونا بس - 

  وأقابلك أدخل عشان إذن أطلب والتانى
 - Aيخليھم كتير بالزوار الراھبات إخت9ط إن خايف بيكون ھو..  يھمك و 

  التعبد عن ينشغلوا

 فى وأبقى أترھبن عشان إتجوزت ماكنتش لو باتمنى كنت كتير أوقات أنا - 

  جنبك وأكون ده الھادى المكان

   وقالت خافتة ضحكة مارتيريا ضحكت
..  له إختارك <نه حياتك ىف حصل اللى فى الرب حكمة يمكن مش..  ؟ * وليه - 

   الم9ئكة درجة وھى)  R(  بالواحد لYرتباط الكل من ا<نح9ل ھى الرھبنة

   تسأل وھى مندھشة إيفون حدقت
   عذراء مش وأنا أترھبن ينفع وھو - 

   وقالت مارتيريا ابتسمت
    الدير فى ھنا الخدمة فى تكونى ممكن - 

   سھلة مش حاجة دى بس - 

   مارتيريا عقبت
    صعبة حاجة مافيش الرب مشيئة مع - 

  قائلة إيفون تنھدت
    سعادتى فيه ھايكون لطريق بيوجھنى الرب إن أحس بدأت أنا - 

  

   <يفون تدعو صدرھا أمام أصابعھا مشبكة يديھا مارتيريا ضمت

 - R التى والروح المتكلم اللسان ذو والعقل القوى القلب يعطيكى A تھزم 

Aتخاف و   
  

  

 سوھاج أخميم من الملك عبد لطيفة با�نسة مصر فى تاريخھا ارتبط البنات رھبنة

 الليل سبع باسيلى إستر بھا ولحقت كاترين إلى اسمھا وغيرت ترھبنت التى

 مصر فى قبطية رھبانية جماعة أول نواة لتتشكل الفتيات من عدد إليھما وإنضم
,  ا<ط9ق على الھين *مربا ليست الرھبنة..  م1895 عام ا*قدسين القلبين باسم

 وعشق ا<لھى بالحب وجدانه وإمتS الدنيا ترك إنسان ھو الراھبة أو فالراھب
 إA يستريح A) ..  يستحقنى ف9 ويتبعنى صليبه يأخذ A من(  قال الذى المسيح

 بإرادته ا<نسان فيھا إختار..  ا<له مع توحد حالة ھى,  للرب والص9ة بالتسبيح



 لن إيفون لكن..  R إلى المعراج ليصعد R دون ما ونبذ والتقشف الفقر حياة

 إيفون بدأت..  الزواج لھا سبق فقد عذراء ليست *نھا راھبة تصبح أن من تتمكن

 تمر أن عليھا وكان,  الدير فى با*خوات ع9قاتھا توسيع فى ماريتيريا بمساعدة

 لكنھا,  الرھبنة وليس الخدمة جلأ من الدير فى ا<قامة من لتتمكن عديدة بمراحل

 من والتأكد  دوافعھا من التحقق وأولھا الرھبنة شروط نفس تستوفى أن يجب
 سطوة من تعانى A أنھا فى والتمعن,  العضوية قبل نفسية أمراض أية من خلوھا

 وتقوم الدير بداخل لتقيم قبولھا بالقصيرة ليست فترة بعد وتم..  شريرة روح

  .  الخدمة بأعمال

  

 نفسھا وھبت التى دميانة الشھيدة باسم تبركا دميانة لتصبح اسمھا إيفون غيرت
,  عذراء أربعون ومعھا فيه إعتكفت صغيرا ديرا لھا يبنى أباھا وجعلت للمسيح

 دميانة إستمالة حاول والذى ديقلديانوس الرومانى ا<مبراطور ذلك وأغضب
 ولما,  ا*وثان عبادة إلى والعودة المسيحية عن التخلى إلى ا*ربعين والعذروات

 الزعفرانة مدينة فى الواقع وديرھا دميانة الشھيدة اسم ليخلد,  جميعا قتلھن رفضن

  .  الدقھلية بمحافظة البرلس لمنطقة عاصمة بمثابة كانت التى

  

 عشرين قلب ظھر عن حفظت التى بدميانة معجبون الدير فى من جميع كان
..  الجديد العھد رسائل من رسالتين إلى ضافةبا< داود مزامير من مزمور

 المسيح إلى وتتقرب المسيحية جوھر على لتتعرف القراءة من تنھل وعكفت
 إلى لتصعد والتسابيح بالصوم الرب إلى مسرعة بخطوات وتدنو,  بالصلوات

 مزاولة على يطلق الذى المصطلح(  اليدين عمل أما..  الخ9ص وتنال الملكوت

 المنسوجات وغزل الزجاج على الرسم فى دميانة برعت فقد)  لديرا بداخل العمل

 لدميانة ا*ساسى العمل ھو الخدمة عمل يبقى لكن,  الخارج إلى تصديرھا يتم التى

 بتدرج أعجبت الروحانية المراقبة أن إA دميانة لدى البتولية شرط إنتفاء ورغم, 

 إA..   التعبد إلى الخدمة من ھاترقيت وأرادت,  الدير داخل الروحانية دميانة حياة

 دينى ھوس مجرد التعبد فى الفائق نشاطھا يكون أن من خيفة تتوجس كانت أنھا
 مما..  عقب على رأسا ذلك سينقلب ما وسرعان,  زواجھا فشل بعد أصابھا

 تولد أن دميانة وقررت..  الدير بداخل الخدمة عمل فى عليھا ا<بقاء إلى استدعى

 تحظى بأن وذلك الربانية بروحھا وتسمو الدنيوية بروحھا تلقى أن..  جديد من

 داعيا خطياك وأغسل واعتمد قم(  المسيح قال كما خطاياھا بھا تغسل بمعمودية

  ) .  الرب باسم

  

 الراھبات م9بس ترتدى متئدة بخطوات تقترب دميانة كانت دافئ يوم عشية فى

 من أسود طويل بجورب غطاهالم ساقيھا لمنتصف يصل الذى ا*سود الثوب حيث
,  رأسھا خلف متدليا شعرھا يغطى صغيرا حجابا يشبه ما رأسھا وعلى,  الشيفون

 أكسبتھا وقد,  الجنب على ممشطة الجبھة عند من الفاحم شعرھا منابت وتبدوا

 على والصليب ھادئا خ9با منظرا الصغيرة العدسات ذات الطبية نظارتھا



 الراھبات من عدد وبصحبتھا..  وأسود فضى بلون سلسلة فى معلقا صدرھا

 فى برسوم عادل القس كان الكنيسة باب وعلى..  التعميد ليشھدن حضرن

  ..  كيرلس ا*نبا حيث الداخل إلى واصطحبھا إياھا مباركا واستقبلھا إنتظارھا

  

 داخليا ثوبا مرتدية القدمين حافية ووقفت الخارجية م9بسھا دميانة خلعت

 ھاربا يفر الذى الشيطان دحض أثناء فخذيھا لمنتصف يصل تفيھاك على بحماAت
 50 مزمور ثم البدء بص9ة المعمودية مراسم وتبدأ,  العارى الجسد أمام من

 جميع وتلمذوا إذھبوا(  ا<نجيلية ا�يات وتتردد الترتيلة لحن ثم الحساى وص9ة

 ما جميع يحفظوا أن وعلموھم..  القدس والروح واAبن ا�ب باسم وعمدوھم ا*مم
 بفرح ك9مه فقبلوا) .. (  الدھر إنقضاء إلى ا*يام كل معكم أنا فھا,  به أوصيتكم

 ثوبھا تخلع بدميانة برسوم عادل والقمص كيرلس ا*نبا تفاجأ) ..  واعتمدوا

 وتضعھا نظارتھا وتنزع تماما عارية لتصبح بھدوء وكيلوتھا وسوتيانھا الداخلى
 بينما بصره وغض رأسه كيرلس ا*نبا أخفض الذى الوقت فى..  م9بسھا فوق

 جدران ا*ربعة ذو المذبح إلى دميانة حول يتجھان وھما النظر عادل يختلس
  .  المسيح وقيامة لموت رمزا بذاته قائما ليكون حوائط أية عن المنعزلة

  

  

 مع والتوحد م9بس بدون الحياة ممارسة تعنى التى ذاته حد فى التعرى فلسفة
 البدائى ا<نسان لدى بالخجل شعور بأية مرتبطة تكن لم,  المساواة وخلق الطبيعة

 لم إذا شئ جسده على يضع وA,  الطبيعة فى عاريا حياته يمارس كان الذى
,  البرد من ليتدفأ الحيوانات وجلود الشجر أوراق إستخدم ثم..  ذلك الطقس يستلزم

 فرض ذلك ليتبع,  ا*نثى على الذكر وتسلط البدائى المجتمعى النظام نشوء ومع

,  بالحياء الشعور بسبب وليس الذكر لغيرة إرضاءا فخذيھا بين لما ا*نثى تغطية

 أمر العارية ا*جساد *ن الجنس غريزة إثارة إلى يؤدى الجسد عرى يكن ولم

 يفكر حين العقل من تبدأ الجنس ممارسة كانت حيث الجميع لدى ومألوف معتاد

 الجسد رؤية لمجرد تبدأ A التى ا<ثارة تنشأ الجنس ممارسة فى *نثىا أو الذكر
 المجتمعى النظام تطور ومع..  الجنس ممارسة فى والرغبة التفكير دون العارى

 المجتمعات تخلو ولم..  الكامل العرى تحريم تم البشر أعداد وتزايد ا<نسانى

 بدون الحياة وممارسة ىالعر من والرومانية وا<غريقية والبابلية ا�شورية
 ا<حساس تعمق الغيبية ا*ديان إنتشار ومع..  الواردة وا�ثار للتماثيل وفقا م9بس

 التعرى أن إA..  والمجون الفحش من أصبح *نه وذلك التعرى مع بالخجل

 فى المجتمعات من الكثير به وتسمح أتباعه به ينادى مذھبا ا�ن أصبحت وفلسفته
  .  محددين أعضاء على القاصرة الخاصة منتجعاتوال العراة شواطئ

  

 بين كبيرة جدلية ا*رثوذوكسية المعمودية فى التعميد أثناء التعرى بات لذا

 الكھنة أمام المرأة تتعرى كيف متسائلين ذلك ھاجموا اللذين والمسلمين المسيحيين
 المسيحية فساد على ودAلة أخ9قيا إنحطاطا ذلك المسلمون ورأى,  التعميد أثناء



 وھوس الزوجات وتعدد عقيدتھم أورثتھم المسلمين بأن المسيحيون دافع بينما.. 

 الحيوانية الغريزة سوى الجسد عرى فى يرون A جعلھم جنسيا شبقا العين الحور
 لدى بالتعرى المرتبط المتوارث الخجل لكن..  المحموم الجدال ويستمر.. 

 برش بالتعميد تكتفى الكاثوليكية كنيسةال جعل أنفسھم المسيحيون حتى ا<نسان
 ھرب تحديدا مصر وفى..  عاريا الجسد تغطيس دون الرأس على الماء

 يكون A حتى صغيرة سن فى بالتعميد ا*مر ذلك من ا*رثوذوكس المسيحيون
 أو أخرى ديانات من المتنصرين بال ما لكن..  المعتمد للطفل خج9 يسبب التعرى

 أباحت ھنا..  التعميد عليھم يجب حيث وال9ھوتية ھنوتيةالك العلوم درسوا من

 فى المعتمد ممانعة عدم حال فى لكن..  البالغين مع بالم9بس التعميد الكنيسة

 إلى عودة ھو ا*ورشليمى كيرلس القديس قال كما ا*مثل ھو ذلك يكون التعرى
 وھذا.. خجل أى يعتريكم أن دون الكل بصر أمام عرايا أنتم..  ا*ولى البراءة

 دون الفردوس في عاريا كان الذى..  ا*ول آدم صورة فوقكم ترتدون أنكم بسبب

 في آدم كان عاريا..  ثيودور ا*ب يقوله الشئ ونفس..  حياء أو بخجل يشعر أن

 كانت التى م9بسك من تتجرد أن يجب لذلك نفسه من أبدا يخجل ولم ، البداية

 ا*لبسة إلى احتياج في وجعله ، ا<نسان حَقر ذيال ا<دانة لقرار المقنع البرھان
  ) .. التين ورق من المصنوعة(

  

  

 جديد من وتولد وتتطھر تعتمد أن تريد *نھا تماما دميانة تعرت لماذا نفھم ا�ن
 تتشبه..  تكون أن يجب كما المعمودية بطقوس ملتزمة خطاياھا غفران بعد

 الحوض تجاه عارية دميانة دتصع..  الصليب على عاريا المصلوب بالمسيح

 يديھا أصابع تشبك وھى المقدس الميرون بزيت الممزوج المعمودية بماء المملوء
 عالم فى غائبة ھائمة..  بالخجل شعور أدنى ينتابھا دونما فخذيھا بين ما مخفية

 كان..  الجديدة والوAدة الخطايا من التطھر لحظة <نھا..  جميل ملكوتى روحانى

 يغطيھا التى مؤخرتھا ليرى دميانة عن خطوة نصف متخلفا النظر قيستر عادل
   بصره غاضا كيرلس ا*نبا يتمتم بينما..  خفيف أصفر شعر زغب

ھم -  aوھم..  حياتھم وجدد عتيقھم من عرSلكى..  القدوس روحك قوة من إم 

A الحق أبناء بل الجسد أبناء بعد يكونوا   
  

    

   يردد وا*نبا قدسالم الماء فى دميانة تغطيس بعد

  ھللويا ، لبستم قد اليسوع ، اعتمدتم باليسوع الذين أنتم - 
  

 تشمل المقدس الميرون بزيت رشمة وث9ثين بستة دميانة جسد مسح تم ذلك بعد
 الشيطان يقرب A حتى وذلك..  صليب شكل على الرشم ويتم,  الجسد منافذ كافة

 حياة لتبدأ التعميد سر تم ذاوھك,  القدس الروح جسدھا يحل ولكى دميانة من

  .  الجديدة دميانة



  

  

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

  

 بالمسكن غرفته فى العمر من ا*ربعين تخطى الذى برسوم عادل يجلس
 يشعر..  العارى دميانة لجسد جامحة خياAت ناظريه وأمام للكنيسة الم9صق

 الشعر وزغب,  المستديرة دميانة مؤخرة ظرمن خياله استعاد كلما فائرا بجسده

 الطويلة الوردية النافرة وحلماتھا,  طاغية إثارة أكسبھا قد عليھا الخفيف ا*شقر

 البخور وأشعل الحجرة باب غلق عادل أحكم..  عرقا التصبب إلى تدفعه كانت

..  فاتنة إمرأة جسد وكأنھا وتتشكل الغرفة ھواء فى المتصاعدة أبخرته  إلى يرنو

 دخانھا ذھب سيجارة وأشعل سجائر علبة وأخرج المكتب درج فتح وبھدوء
 ا*نفاس مع رأسه فى بتثاقل شعر..  البخور ورائحة دخان ضحية ورائحتھا

 زوجته مع بيته فى فيھا يقيم كان أيام ث9ثة منذ يدخن لم *نه للسيجارة ا*ولى
 الموعد على ساعة سوى يتبقى لم..  الموعد إقترب لقد,  ساعته فى نظر..  وابنائه

 تتمدد بينما سريرھا طرف على جالسا بيتھا فى ويكون ساعة فقط..  الشيطان مع

 مثل فاتنا أيكون..  الشيطانى جسدھا شكل ما ترى..  الموعد حسب عارية ھى

 يحتاج أنه يشعر لوھلة..  ؟ عينھا نظرات مثل تماما شبقا أيكون..  ؟ وجھھا

 لتتوب له إعترفت خاطئة إمرأة مجرد ھى ھل..  إليھا ابالذھ قبل نفسه لمراجعة

 بدت,  بنعم ا<جابة فى فكر حين..  ؟ المقدس الميرون بزيت للمسح وتحتاج

 ا<جابة فى وفكر,  الثانية السيجارة أشعل..  ساخرا يبتسم جعلته ساذجة ا<جابة

 إسترخاء جلسة إلى يحتاج أنه أحس..  لكن من وآه لكن,  الحقيقة أنھا يدرك..  ب9

 قام..  ھو إبتدعھا ص9ة..  خاص نوع من بص9ة إA عليھا يحصل A والتى

 الناى يستل مسرعا وعاد الخارج فى المكان خلو من ليتأكد السمع مرھصا
 أغنيته بتشغيل ويقوم صغير كاسيت ويخرج,  المكتب درج من القديم الخشبى

 لنجيب الشجى النھاوند مقام فى ءجا الذى العذب اللحن ليبدأ المفضلة الوجدانية
 العالم برسوم عادل ونسى,  وشجن عذوبة تقطر جبران خليل وكلمات,  حنكش

   شاديا يصدح فيروز وصوت الناى على يعزف وبدأ حوله من
  

  الوجود سر فالغنا.....    وغني الناي أعطني - 

  الوجود يفنى أن بعد........    يبقى الناي وأنين

  القصور دون منـزAً ......  ثليم الغاب إتخذت ھل

  الصخور وتسلقت.....      السواقي فتتبعت

  بنور وتنشفت......  بعطره تحممت ھل

  أثير من كؤوس فى....  خمراً  الفجر وشربت

  

 كلية من تخرج حين متذكرا الشجن عالم فى ا*غنية مع يعزف وھو عادل يسبح

 أن عليه يتعين حيث العائلة فى وراثى كامتداد قسيسا يصبح أن عليه وكان الحقوق



 كھنوتية رتبة منھا أكثر وظيفة مجرد أنھا يشعر..  وأجداده أبيه درب على يسير

 يحصل فأين,  مرموقة وظيفة أنھا صحيح..  ذلك يرى كان ھكذا..  روحانية دينية

 به سيحظى ما مثل براتب يحظى لن بالقطع..  ؟ محاميا يعمل ھل:  لھا بديل على
 نفسه ووجد,  ؟ تفعل A له يقول القلب لكن..  يفعل أن له يقول العقل..  الكنيسة من

 زواجه وجوب وھى أA أكبر معضلة ذلك على وترتب ا*سرة لرغبة مذعنا

   قسيسا ليصبح وإنجابه
  

   تشدو وفيروز الناى على العزف عادل ويواصل
  الوجود سر فالغنا.....    وغني الناي أعطني - 

   الوجود يفنى أن بعد........    يبقى الناي وأنين

  العنب جفنات بين...  مثلي العصر جلست ھل

  الذھب كثريات....     تدلت والعناقيد

   الفضا وتلحفت......  لي9ً  العشب فرشت ھل

   مضى قد ما ناسياً .......  سيأتي فيما زاھداً 

  

 المتأنى ا<ختيار من Aبد والتى,  حياته شريكة <نتقاء عانى كيف عادل يتذكر

 حق يملك يكن لم لكنه,  ا<ختيار سوء تدارك به يمكن ط9ق يوجد A *نه

 وأنجب ا*خوة بمشاعر سوى نحوھا يشعر لم التى عمه ابنة من وتزوج ا<ختيار
,  أبوه عليه فرضه إلزامى بسجن أشبه مملة روتينية زوجية حياة فى ا*ول طفله

 يوم يتذكر..  قسيسا سيصبح حيث رأكب معتقل إلى السجن ھذا من سيخرج وا�ن

 بعد عليه يده وضع حين بسيامته ا*سقف قام حين الكنيسة بداخل البھيج الحفل
 وتعلم موھبته <ضرام روحية خلوة فى يوما أربعون وصام,  الصلح ص9ة

 يحتاج بينما الناس ويعظ بالكنيسة ليعمل وخرج,  الكھنوتية درجته وأسرار قوانين

 يومين با<قامة المملة الكئيبة الزوجية حياته من يغير أن إعتاد ..  واعظ إلى ھو

 كانت وبالفعل..  الروحية الخلوة بحجة الكنيسة جوار القساوسة مسكن فى ث9ثة أو

 يستمع..  يدخن..  فيه يرغب ما ويفعل الفصام رداء عادل فيھا يخلع روحية خلوة

   له يحلوا ما يقرأ..  الناى على يعزف..  لفيروز
  

 الشجى اللحن سماء فى به يحلق فيروز وصوت الناى على العزف عادل يواصل

   البديع
   القلوب عدل فالغنا.....    وغني الناي أعطني - 

   الظنون تفنى أن بعد........    يبقى الناي وأنين

  ودواء داء وانسى.....  وغني الناي أعطني

   بماء لكن كتبت.....     سطورٌ  الناس إنما

  

,  الھم ونسيان روحه <ضرام ابتدعھا التى الخاصة ص9ته من عادل إنتھى

 وأدرك ساعته فى ونظر الحياة إلى ا�ن عاد ثم,  لدقائق العالم عن وا<نفصال



 م9بسه مرتديا برسوم عادل القس وخرج مكانه إلى شئ كل أعاد..  الميعاد حلول

,  المقدس الميرون زيت تحوى زجاجة بھا صغيرة جلدية حقيبة ويحمل الكھنوتية

  .  الموعد فى ليصل إليھا متجھا الحمراء الفيات سيارته استقل

  

  

  

 راتب على ويتحصل وظيفة مجرد يمارس أنه ا*ولى شھوره منذ عادل أدرك
 مناصب كونھا تعدو A الكھنوتية والرتب الكنسى النظام أن ورأى..  ذلك مقابل

 والمطران والبطريرك ا*سقفو والشماس والقمص فالقس,  إدارية منظومة فى

 بمرؤوسين رؤساء ع9قات..  روحانية دينية رتب منھا أكثر وظيفية درجات ھى

 وجود من Aبد كان مصر فى وبا*خص ا*رض على إدارى نظام أى وكمثل
 بھا يفعلون وا*ساقفة للبطاركة تخضع ا*ديرة وإيرادات فعوائد,  والطالح الصالح

 التى المطلقة السرية تحت وخبايا خفايا عن كثيرة حكايات سمع..  يشاؤون ما

 حتى لھم حصنا,  وا*ديرة الكنائس بداخل يحدث ما على الكنسى النظام فرضھا

A روحه تغلب دينيا رج9 يرى عادل كان ما قلي9..  المسلمون ا*عداء منھم ينال 

 تلك عنوان ھو الفصام أن عادل وأدرك..  الكھنوتية ورتبته وظيفته على الدينية

 المسيحيين يعظ وھو حياته تغلف التى والقدسية والرصانة فالوقار,  الحياة

 بعقله يعتمل وبما عليه حياته تكون أن يتمنى بما لھا ع9قة A معھم ويتعامل
 كلما,  العقيدة فلسفة فى متعمقا توغل وكلما ال9ھوت درس..  وجدانه فى ويموج

 ك9م ليس المقدس الكتاب أن نفسه رارةق فى يحس كان,  ذلك يرفض عقله وجد

R Aيحب كيف يفھم أن عقله يستطيع و R بابنه يضحى حبه شدة ومن العالم 
..  يرتكبھا لم خطيئة ا<نسان يرث ولماذا,  آدم بخطيئة أحد يھلك A لكى الوحيد

 بھا التفوه يفتأ A التى والسفسطة الھرطقة وھذه..  العدل معانى أبسط ينافى منطق

 ولكنه واحد..  القدس والروح واAبن ا�ب عن الكنيسة فى للناس وعظه أثناء

 تستعصى كلمات يردد بغبغاء أنه يشعر عادل كان..  واحد ولكنھم وث9ثة..  ث9ثة

 سردية نصوص مجرد ھى,  والرسائل ا*سفار ھذه كل وما..  القويم الفھم على

 إA ھى ما P بنوته وأن R من Aرسو يكون قد الذى المسيح سيرة عن متوارثة
 على طويلة فترة عادل عكف لذا..  أبوه بمثابة R كان فقد,  أب ب9 لوAدته رمزا

..  القرآنية السور على أجزائھا المبعثرة ا*نبياء قصص تجميع بعد القرآن تلخيص

 إلى ولتح قد الكبير المصحف أن ليجد والفضائل والعبادات ا*حكام بتجميع قام ثم
ق,  صغيرة كراسة Tكتاب مجرد القرآن أن صغيرا يسمعه كان ما عادل وصد 

 على تعدي9ت بخياله ونسج المقدس الكتاب من بسرقتھا محمد قام لSنبياء قصص
 الغنائم لنھب الجھاد مسمى تحت للقتل دعوة ھو وا<س9م..  تفاصيلھا بعض

 يوما عادل كان..  الس9م ندي ھى المسيحية بينما,  التتار كما الجزية وفرض

 رمضان شھر فى السوداء الكھنوتية م9بسه مرتديا الكبرى أخته جوار إلى سائرا

 إمام صوت آذانھم واخترق التراويح ص9ة وقت مسجد على مرورھما وأثناء

   المصلين



 من يملك فمن قل,  مريم ابن عيسى المسيح ھو R إن قالوا الذين كفر لقد - 

R جميعا ا*رض فى ومن وأمه مريم ابن المسيح يھلك أن ادأر إن شيئا 

Pقدير شئ كل على وھو وا*رض السموات ملك و   

   تقول بغضب أخته صاحت
 المغرب لما أنا دا..  الكفار إحنا علينا بيقولوا الشيطان أتباع الكفار سامع - 

 إنھم باحس وا*طباق المعالق وصوت فضيت الشوارع وأAقى بتدن
 ھو عليھم ضحك ده النسوان بتاع محمد..  ا*دان سمعوا صدقوا ما مفاجيع
   وإبليس

 خير وR  ..R ويمكر ويمكرون(  وسمعا آخر مسجد على مرورھما وأثناء

   أخته صاحت) ..  الماكرين

 ربنا..  مكار ربنا..  ؟ إيه ربنا على بيقولوا دول الكفرة عادل يا سامع - 

   ؟ عادل يا مكار
 الكتاب فإن بالمكار R وصف القرآن كان إذا أنه أخته يخبر أن عادل يشأ لم

 بم9بسه عادل يسير..  المخادع بالخداع أيضا ووصفه بالمتآمر وصفه المقدس

 حدادا ا*سود باللون يلتزمون أنھم ويتردد القساوسة تميز التى السوداء الكھنوتية
 ا*قباط لكن,  عاصال بن عمرو بقيادة المسلمين يد فى القبطية مصر سقوط منذ

 والخريجين المحاكم ساحات فى المحامون يرتديه الذى اللون أنه قائلين ذلك ينفون
 صوتا سمعا المقاھى أحد أمام مرورھما وأثناء,   شھاداتھم على الحصول أثناء

   يصيح
   شكلك أبو يلعن..  إتفوخس - 

 يسير حينما,  وا�خر الحين بين العبارات تلك مثل سماع على عادل اعتاد

   أخته وعقبت,  الكھنوتية بم9بسه

   ؟ إيه بيقول ده الكلب ابن المسلم سامع - 
  

 أربعة يحمله الذى العرش على جالسا تخيله الذى ا<س9مى با<له عادل يقتنع لم
 والقائمين والساجدين الراكعين الم9ئكة من والخدم الحشم حوله ومن,  م9ئكة

 على الجالس ورقيب,  والحافظين الصحف وكتبة بالرزق والموكلين والمسبحين

 يكتب اليسرى الكتف على الجالس وعتيد,  الحسنات يكتب اليمنى ا<نسان كتف

 كان التى الكاريكاتورية السلطانية الصورة ھذه من ساخرا وضحك..  السيئات

ايات ممسكان العرش جانبى على ملكين ينقصھا Tعلى للتھوية النعام ريش من بھو 
 كلما بكرا تعود التى العين بالحور الممتلئة ا<س9مية الجنة من كوضح,  العرش

 زراعا سبعون لھا التى والسلسلة ا<س9مى الجحيم من وسخر..  المؤمن ولجھا

 بابنه ضحى الذى المتحد الث9ثى المسيحى با<له يؤمن لم مثلما..  الزقوم وشجرة

 المسلمين جداAت من يسخر برسوم عادل وكان..  للبشرية وعشقا حبا الوحيد

 ما المسلمون يسوق,  والمنسوخ الناسخ من المسيحيون يسخر حين..  والمسيحيين
 من المسيحيون يسخر وحين,  أكثرھا وما المقدس الكتاب فى وتناسخ تناقض

..  إلھى بتشريع زوجھا من بتطليقھا منھا وتزوج إمرأة اشتھى الذى المزواج النبى



 المقدس الكتاب من ويسوقون التبنى مسألة فى إلھية حكمة بأنھا المسلمون ويرد
 يتشدق وحين..  ا<نشاد ونشيد شمشون وقصة وابنتيه لوط للنبى الجنس قصص

 سنوات السبع ذات عائشة البنت من الكبير المسن الرجل بزواج المسيحيون
 ما ا<نجيل من ويسوقون ال9زمة بالتفسيرات المسلمون يرد,  تسع فى بھا ودخوله

 إثنى وعمرھا المسيح العذراء ولدت حيث سنوات تسع بنت وھى الفتاة بزواج قري

 مخطوبة كانت قبله ومن عشر إحدى بنت وھى فيه حملت أنھا بمعنى عاما عشر
 وھى للزواج تستعد كانت أنھا أى..  سنوات عشر أو تسع وعمرھا النجار ليوسف

 سنوات ثمانى بنا وھو طفلين أنجب الذى الصبى قصة وكذلك السن ھذه فى
 يريد فالمسيحى وجدال وجدال جدال عادل يرى..  المقدس الكتاب فى والموجودة

 القمر إنشقاق وخرافات آياته بتناقض ا<س9م ھدم حساب على عقيدته تحيا أن
 بھرطقة المسيحية ھدم على عقيدته تحيا أن يريد والمسلم..  والمعراج وا<سراء

 ھذه أن إلى النھاية فى عادل ليخلص,  المقدس بالكتا وإباحية المقدس الثالوث

  .  واھمون الجميع أن يبدو ما على أنه إلى النھاية فى تقود الجداAت

  

 يعظ..  روح ب9 كآلة يختارھا لم التى حياته درب على برسوم عادل سار لذا

 العقيدة عن يتحدث عادل يكن فلم,  المسيحيون يعھدھا لم جديدة بطريقة الناس

 والتسامح المحبة:  والسلوكية والمجتمعية ا*خ9قية القيم عن يتحدث بل يةالمسيح

 وأسلوبه المشذبة ولحيته ا*نيق بشاربه لوسامته وكان,  ا�خرين حقوق وإحترام

 من كبير بجمھور برسوم عادل يحظى أن فى ا*ثر أبلغ الفلسفى الھادئ

 وعظه إلى وا<ستماع والص9ة القداس حضور على يحرصون المسيحيين
 يحيطن النساء من العديد عادل وجد الوقت ومع..  شتى مناطق من إليه ويحجون

 *خذ كيرلس ا*سقف من إذن على عادل حصل,  ا<عتراف طالبات به

 يتلقى,  العشية بعد التائبين خورس فى الكنيسة آخر فى وھناك..  ا<عترافات

 الخطايا غفران شرط وا<عتراف فالتوبة,  ا<عترافات برسوم عادل القس

 يتم حيث التناول أو اAفخاريستا سر من ا<نتھاء وبعد يوم جاء حتى..  والتطھير

 الكأس من)  العنب عصير(  النبيذ وشرب المسيح جسد رمز الخبز قطعة تناول

 أثناء يردد عادل القس كان وعندما,  الصلوات صقوس أثناء المسيح دم رمز

    المسيح قول التناول
    فيه وأنا في يثبت دمى ويشرب جسدى أكلي من - 

  

 الزرقاوان وعينيھا ا*شقر بشعرھا أجنبية أنھا م9محھا من تبدو إمرأة لمح
 الغريبة إبتسامتھا ھو إليھا يرنو وجعله عادل نظر لفت ما لكن,  البيضاء وبشرتھا

 مستشھدا كلماته وواصل بعينيه إبتعد..  إليه بھا تنظر التى الغامضة ونظرتھا

   المسيح بقول
 إلى يحيا الخبز ھذا من أحد أكل إن السماء من نزل الذى الحى الخبز ھو أنا - 

   العالم حياة أجل من أبذله الذى جسدى ھو أعطى أنا الذى والخبز ا*بد
  



 عادل ووجه..  الكأس من والشرب الخبز قطع تناول فى الجميع وبدأ عادل قالھا

 بذات إليه تنظر فمھا على المرفوع الكأس ولح من عينيھا ليجد المرأة إلى نظره
 بوقار لھا فابتسم,  منه تقترب رآھا عنھا عينيه يبعد أن وقبل,  الغامضة النظرة

   قائلة ھى لتبادره با<نجليزية بھا بالترحيب وھم

   ھنا آجى مرة تانى دى إنى مع وتعليمك بوعظك معجبة أنا - 
  

,  ا*جنبية م9محھا من نقيضال على مصرية أنھا إكتشف بعدما عادل إندھش

   وقالت,  كبير بمظروف يدھا له مدت حين وفاجأته,  قصير حوار بينھما ودار

   ده تقرا عاوزاك - 
 تنتظر أن دون مغادرة ھى إستدارت,  يدھا من المظروف عادل تناول أن بمجرد

   تعقيبا وA ردا منه
  

   ويقرأ المظروف يفتح القساوسة بمسكن غرفته فى عادل كان الليل منتصف بعد
  

 مصر فى وأعيش أرمينية مصرية أنا..  سنة أربعين وعندى سارا اسمى(""  

 ا*رميني الدم على للحفاظ,  طبعا العائلة خارج من بيننا أحد يتزوج A..  الجديدة

 الجامعة من تخرجت وعندما,  بھليوبوليس ا*رمينية المدرسة فى درست.. 

 ا*رمينية العائلة من لى قريب من وتزوجت,  والدى شركة فى عملت,  ا*مريكية

 إلى ھاجر *نه,  الزواج من عام بعد انفصلنا لكننا,  الطباع ھادئ شاب كان, 

 أنى أدركت <ننى ذلك على قادرة نفسى أجد ولم ھناك نعيش أن وأراد أرمينيا
 وسرعان شديدة إكتئاب نوبة داھمتنى يوم مشكلتى بدأت..  أرمينية ولست مصرية

 عيادات على ترددت..  تفسيرا لھا أجد لم مزعجة نفسية أعراض إلى تطورت ام

 مع بل,  ا*دوية مع رحلتى لتبدأ فصام من أعانى أننى التشخيص وكان ا*طباء

 تتحسن,  واحدة النھاية فى والنتيجة,  النفسى الع9ج لجلسات لجأت..  المعاناة

 الع9ج جلسات فى النفسى طبيبال إلى أستمع كنت..  كثيرا وتسوء قلي9 حالتى

 فى ا*رمينية بالجالية ترتبط أرمينية عائلة فى نشأتى ظروف عن يحادثنى وھو
 الممارسات أن إA,  فلكلوريا تراثا صارت لنا بالنسبة أرمينيا أن ورغم.....  مصر

 الھوية على للحفاظ جيل بعد جي9 ويتوارثونھا ا*رمن يمارسھا التى الثقافية

 ا*رمينية المدارس فى الدراسة على الحرص خ9ل من ا*جداد وتراث ةا*رميني
 المصرى المجتمع بداخل إنصھارنا وكذلك,  بيننا فيما ا*رمينية باللغة والتحدث

 مجتمع مع منصھر أرمينى داخلى مجتمع فى أعيش فأصبحت,  فيه ولدنا الذى

,  شئ فى يعنينى A با*حرى أو الك9م ذلك مثل أفھم أكن ولم,  مصرى خارجى

 أستشعر كنت لكنى..  طبيعى بشكل حياتى *مارس حالتى تتحسن أن يعنينى فما

 ب9 بأننى أحس..  حولى من شئ كل أكره أننى وأشعر حالتى تسوء حين ذلك

 ورفاھية ثرائى رغم حياتى من ھدف وA ملة وA جنسية لى أعرف A ھوية
 بى وإذا حياتى من التخلص يراكث حاولت..   مولدى منذ عشتھا التى حياتى

 التخلص علي يصعب المعذبة الكئيبة فحياتى,  أتوقع كنت مما أجبن أننى أكتشف



 أعراضھا أصبحت التى وأدوية وأدوية أدوية عن عبارة كلھا حياتى باتت..  منھا

 على مشوشة..  رأسى يفارق A صداع..  الع9جية منافعھا على تغلب الجانبية

 تأتينى تعد ولم..  يخنقنى يكاد حلقى جفاف..  الوعى عن غيبةم شبه..  الدوام

 كافة رفضت وبالتبعية,  ا*نثى إحساس أفتقد جعلتنى التى الشھرية الدورة

 المتوقع الفشل وأدرك أحد جوارى إلى يتعذب أن أريد A فأنا,  الزواج محاوAت

 عائلتى حتى بالناس ا<خت9ط أكره نفسى وجدت..  محالة A واقع كقضاء

 من أتھرب شقتى فى منعزلة وحيدة العيش على وأصررت,  ومعارفى وأصدقائى

 وذات..  مقتضبة قصيرة مكالمات فى بالتليفون عائلتى بطمأنة وأكتفى الزيارات

 إلى بالذھاب إقناعى محاولة ھاتفيا لى صديقة حادثتنى ا*خير الشھر فى يوم
 بأننى ليخبرنى كاھن أمام أجلس أن يدأر A..  ذلك فى أرغب A وبالطبع,  الكنيسة

 البخور أستنشق لن..  طردھا فى سيساعدنى وأنه شريرة روح سطوة من أعانى

 كآبتى من بعضا كسر فضولى لكن..  جسدى من الشيطان ليفر الترانيم وأسمع

 فى أرثوذوكسية كنيسة إلى بصحبتى تذھب أن تود أنھا الصديقة أخبرتنى حين
 رأت أنھا,  ذلك فى ساقته الذى والسبب,  كاثوليكية رمنا* كغالبية أننى حين

 وحين رفضت..  ذلك سأحب وأننى,  ا�خرين عن مختلفة بطريقة يعظ واعظا

 وجدتك فع9..  إليك وإستمع *راك إليك الكنيسة أحضر نفسى وجدت فكرت

 والمحبة الحياة إلى تدعو..  تدعو بل تعظ A أنت..  ا�خرين عن مختلف

..  الموت A الحياة تصف..  ا�خرة عن وليس الدنيا عن تتحدث أنت..  حوالتسام

 الحضور وكررت..  أعيننا تراه ما تقول بل غيبية عقيدة عن تتكلم أسمعك لم

 لم بما لك سأعترف..  ا<عتراف قررت فأنا وأخيرا..  ثانية مرة إليك وا<ستماع
 منحى يمكنك فقد النفسى طبيبى مع به أتحدث ولم قبل من مخلوق *ى به أعترف
   -: إعترافى فإليك..  الشيطان من روحى تخلص ربما أو الغفران

  

 بسبب ذلك ربما..  فتراتھا أسوأ من واحدة فى النفسية حالتى كانت عام قرابة منذ

 شقتى شبابيك خشب تنقر التى المطر وزخات يناير مساء فى البارد الشتاء صقس
 أتابع وجلست الصوف من معطفا إرتديت..  والفزع بالخوف إحساسا فتورثنى

 من التخفيف فى ذلك يفلح لم..  وشوبان ھوفن بيت سيمفونيات وأسمع التليفزيون

 الغرف أبواب غلق أحكمت..  المنور فى تعوى الرياح أصوات تعالى مع فزعى

,  قلي9 أھدأ بدأت وبالفعل..  فتفزعنى الرياح أصوات إليT  تصل A حتى والمطبخ

 رغبة تتملكنى سمعته كلما الذى القريب المسجد فى العشاء آذان وتص لكن
 يغتصب القرآن أسمع وحين..  بھدمه *قوم بلدوزر أقود أو فأسا تناول فى عارمة

 أتمنى لم..  بقدمى وسحقته ومزقته بمصحف أمسكت لو أتمنى,  ووجدانى أذني

 A حتى أذنيّ  على يدى أضع كنت..  الليلة تلك فى تمنيته مثلما قبل من الموت
 ورفعت نھضت..  قبل من أعھدھا لم بقوة لى الصوت تنقل والرياح القرآن أسمع

..  داخلى من يصدر وكأنه بات الصوت لكن,  درجاتھا *على الموسيقى صوت

 شيطان من الفرار تريد كممسوسة سيارتى وأستقل الشقة أغادر نفسى وجدت
 رأيت حين,  ؟ نفسه الشيطان أم لقدرا  أم الصدفة ھى ھل أعرف A..  ي9حقھا



 لم9بس مح9 المطر وسط بسيارتى الخالية الشوارع فى ھائمة أتجول وأنا
..  أسود بجلباب نقاب الخافتة ا<ضاءة وسط الفاترينة بداخل ورأيت المحجبات

..  الشيطان أنه أعلم..  قلبى من والفزع الخوف وطردت عقلى على مرت فكرة

 رقبتى حول المعلق الصغير الذھبى الصليب نزعت دمابع سيارتى من نزلت
 بسعادة أشعر كنت..  أرتديه وأنا المحل من وخرجت ا*سود النقاب واشتريت

 وكدت..  عينى حتى شئ منى يظھر A السواد ذلك خلف مختفية وأنا طفولية

 التى المطر وقطرات أوA النقاب خلف رؤيتى <ضمح9ل بسيارتى أصطدم
ا تزيحھا Tوأنا شديد ببطء تسير السيارة كانت..   ثانيا السيارة زجاج حاتمس 

,  الدائرى الطريق على أصبحت كيف أعرف وA,  الشوارع فى ضالة بھا أتجول

 محاوA الدائرى الطريق على يقف ا*عمدة إضاءة تحت شابا أرى بى وإذا
 رينتظ أنه ويبدو,  رأسه فوق الجلدى الجاكيت برفع المطر من ا<حتماء

 تلك فى لبيته الذھاب من سيتمكن بأنه ينذر A وطقس خالى طريق فى ميكروباصا
   له وأقول السيارة زجاج وأفتح أمامه أقف نفسى وجدت.. الليلة
  أوصلك تعالى - 

 أن عليه وتعرض بسيارتھا وقفت منقبة إمرأة على ليجيب للحظات الشاب إحتاج

   الذھاب يريد حيث توصله
   يكروباصم مستنى أنا..  متشكر - 

  إركب..  ده الجو فى ھايعدى ميكروباص مافيش - 

  

 إلى ويركب السيارة باب يفتح جعلته,  الجملة نھاية فى ا�مرة نبرتى أن يبدو

   وسألته..  جوارى

   ؟ فين رايح إنت - 
 ع مكان أى ھانزل..  حضرتك أتعب عاوز مش أنا بس..  حلوان - 

  مواصلة فيه أAقى الكورنيش

  ؟ حلوان فى ساكن إنت - 
  البلد وسط فى وشغلى..  آه - 

  ؟ إيه وبتشتغل - 
  مطعم فى شيف مساعد - 

  ؟ متجوز إنت - 
 عليه يبدو الشاب وجه جعلت ا*خير السؤال وخصوصا المتتابعة التحقيقية أسئلتى
 عن ينم بصوت وأجاب,  ا*سود بالنقاب شكلى يتفحص وھو والدھشة التعجب

   إضطرابه

 - *   
   رامثي يخرج أن تعمدت بصوت بادرته
   ؟ اللي9دى حاجة وراك إنت - 

   الشاب يرد قبلما الصمت من لحظات

   ؟ حاجة منى محتاجة إنتى - 



   أجبته الفور على

   اللي9دى معايا تسھر وعاوزاك لوحدى عايشة أنا - 
 الطريق على من نزلنا بعدما بالسيارة وتوقفت..  يسمعنى لم وكأنه الشاب يرد لم

 مدى ليرى وجھى عن أكشف وأنا هوسألت الكورنيش على وأصبحنا الدائرى

   جمالى

   ؟ خايف وA متدين إنت - 
 عينيT  أصوب وأنا كلماتى أنا *واصل الفاتن لوجھى يرنو وھو الشاب يرد لم

   عينيه إلى الزرقاوان
   عاوزه إنت اللى للمكان أوصللك..  أوكيه..  متدين لو - 

   فتابعت,  وجھه تكسو والتعجب الدھشة م9مح

 أى فى الليلة نقضى نروح ممكن..  عندى البيت فى ب9ش..  خايف لو - 

   فندق

   يطمئن *جعله وقلت تنھدت
 عازل تستخدم ممكن وكمان..  مطمن تكون عشان الفندق إنت واختار - 

   معدية أمراض من خايف لو عشان
..  أتذلل بأننى أشعر وجعلنى والغضب بالحنق ذلك وأصابنى الشاب يرد لم

   غاضب بصوت وقلت ىوجھ وغطيت عميقا نفسا سحبت
   خ9ص وقفت المطرة..  تانى مكان أوصلك تحب وA..  ھنا ھاتنزل ھا - 

  ھنا ھانزل - 

 وقال نحوى نظر ثم ا*رض على اليمنى قدمه ويضع الباب يفتح وھو قالھا

   متلعثما
 .. و مرة أول أنا أصل - 

   بغضب أصيح وأنا قاطعته
   يل9 ؟ إيه ھاتعمل وA ھاتنزل..  أصلش وما أصل - 

   الفور على قال لكنه يشحب وجھه جعل فيه عيقىز

   فندق نروح ممكن - 
  

   ھادئ بصوت وسألته بالسيارة إنطلقت

    فندق أنھى نروح تحب - 

   وقال الشاب تردد
   الشغل فى بايت إنى *ھلى أقول تليفون أعمل عايز بس..  حاجة أى - 

  

   بطلبه شابال وفاجأنى,  بالھرم محب حور فندق أمام بالسيارة توقفت دقائق بعد

   الفندق بدل البيت عندك نروح ممكن - 
  

 بداخله يبعث ما لكل تذليلى أن أدركت *ننى بشئ أتفوه لم لكننى,  بغضب تنھدت

..  بيتى إلى بالسيارة إتجھت..  ا*نسب المكان ويختار يطمئن جعله قد الخوف



 أشعر سنوات منذ مرة *ول جعلتنى ممتعة لذيذة مغامرة فى بأننى أشعر كنت
 رغم شفيت بأنى أشعر كنت..  والحنق والحزن ا<كتئاب عن مختلف بشعور

 أطمئن جعلنى بالسيارة معه حوارى أن صحيح..  المجھول الشاب من ھواجسى

 ذلك أتخيل نفسى وجدت..  يقتلنى...  يسرقنى... ..  شرا بى يفعل قد أنه إA إليه

 صعدنا حين..  بشئ عبأأ أن دون أرغب لما نفسى فتركت,  بسعادة وأشعر الخطر

 سوانا عدا المكان بخلو إطمأن ولما متوجسا حوله يتلفت كان..  ودخلنا شقتى إلى

,  النصل حادة سكينا وأخذت المطبخ إلى أنا أسرعت بينما بأھله با<تصال بادر, 

 البقاء غريزة ھى ربما,  النوم غرفة بداخل السرير على المخدة تحت ودسستھا

 بكامل ظللت..  عليھا الحفاظ يھمنى يعد لم التى حياتى عن للدفاع محاولة فى

 كأسى من وأرشف الويسكى من كأسا أناوله وأنا وجھى عن كشفت فقط النقاب

   يقول وسمعته

   باشربش ما - 

  شربت ما عمرك - 
  نبيذ شربت أوقات..  للنبيذ فيھا بنحتاج أك9ت فى عندنا المطعم فى - 

 على له م9صقة وجلست النبيذ من أساك له وأحضرت الويسكى كأس منه تناولت
 على إعتيادى عدم رغم فقبلتھا,  واحدة لى وقدم سجائره علبة أخرج..  ا*ريكة

   أنفه من الدخان ينفث وھو وسألنى ا*ولى أنفاسھا مع وسعلت,  التدخين

   ؟ إيه إسمك إنتى - 
  مھم مش - 

 مشارف على كادحا يبدو الشاب كان فقد شئ فى التعارف يعنينى A *نه قلتھا
   وقال النبيذ من الكأس فى تبقى ما وجرع حاله بساطة تعلن وم9بسه,  الث9ثين

  .... مر أول..  أوى غريبة إنتى - 

   يتابع وھو يتحرج الشاب جعلت)  زغطة(  فواق إثر على كلماته إنقطعت

   ؟ إيه حكايتك إنتى..  ده زى موقف أصادف حياتى فى مرة أول - 
    ويسأل الجدران ىعل بصره يدير وھو قالھا

   ؟ مسيحية وA مسلمة إنتى - 
  ؟ إيه فى معاك ھاتفرق - 
   وقال فھمه وعدم دھشته عن تنم حركة فى برأسه الشاب أومأ

   الحيطة ع متعلق صليب فيھا وشقتك نقاب Aبسة - 
 بشفتاى ودنوت به إلتصقت..  مثله وفعلت الكأس فى سيجارته يطفئ وھو قالھا

 يده ومد,  فمه على شفتى بملمس يشعر وھو وأربد بالشا وجه إحمر..  شفتيه من

   أقول وأنا فمنعته النقاب رأسى عن ينزع
   بالنقاب عاوزه..  * - 

 حيث ونظرت عينيه من المطلة الشھوة تخفى لم وجھه تكسو التى الفتى دھشة
 فتأوه,  بنطلونه فوق من عليه أقبض يدى مددت..  منتصبا فوجدته قضيبه موضع

 للجنس عطشى أخفى A..  بقوة أقبله فمه على ھويت..  بضتىق شدة من الشاب

 عن نزعت..  بنفسى فيھا عبثت قليلة مرات عدا سنوات منذ أمارسه لم الذى



 سريرى على أرقدته وعاريا,  نومى غرفة إلى يده من وسحبته قميصه الشاب

 تنزع..  يدى عن أنزعه لم ا*سود الجوانتى حتى نقابى بكامل أنا ظللت بينما
 أضع وأن أفخاذى بحرارة يشعر *جعله ا*سود الجلباب طرف ورفعت كيلوتى
 ضحكت..  وقذف بقوة إنتفض والذى أدلكه قضيبه بكفى وأمسك عانته على رجلى

 قضيبه نحو رأسى *وجه إعتدلت..  بالخذAن ھو وشعر إحتماله عدم على

 مرآة فى نظرت كلما كنت..  أمتصه قضيبه وألتقمت نقابى فى منيه ومسحت

 المرتخى الشاب قضيب أمتص وأنا بالنقاب منظرى *رى السرير أمام التسريحة
 النقاب قماشة بإسقاط وجھى *خفى دفعنى مما بنشوة شعرت كلما,  وأمضغه

 كنت..  المرآة فى منظرى أرقب وأنا المجون وأواصل..  رأسى على المرفوعة

 كم..  القرآن *سمع القريب دالمسج من الصوت يأتينى أن اللحظة ھذه فى أتمنى
 نھض إنتصابه الشاب قضيب عاود عندما..  اللحظة ھذه فى وجمي9 محببا سيكون

..  المرآة فى الخ9ب المنظر رؤية من *تمكن أنا ووجھته فخذيي بين يعتلينى

 بالجوانتى يدى ومنظر بالنقاب جسدى من استطعت ما أدارى أن أحاول كنت
 وجدت..  توصف A وسعادة نشوة إلى تدفعنى رتهمؤخ على تمر وھى ا*سود

 أرتعد خائفة مذعورة أفر جعلنى والذى المسجد من القادم الصوت أستعيد نفسى
 ا�ن كنت لو وددت..  تطربنى مسامعى تمS القرآن كلمات ا�ن.. ساعات منذ

 نفسه المنبر على أو ا<مام يصلى حيث ھناك..  المسجد بداخل الوضع بھذا

 جوارى إلى بنفسه وألقى وانتھى الشاب جسد تقلص..  الجمعة يخطب والخطيب

   له أھمس وأنا قبلته..  يلھث
   ؟ إيه تاكل تحب - 

  

 خبز قطعة أمضغ كنت..  السرير على وتناولناه الطعام وأحضرت نھضت

 المسيح دم من وأشرب جسد من آكل أننى أتخيل وأنا النبيذ الكأس من وأشرب
 فى حولى أدور نقابى بكامل وقفت الطعام من فرغنا وبعدما..  الخ9ص *نال

   الشاب وسألت الغرفة

   ؟ منين ھنا القبلة ھى - 
   وقال وجھى فى الشاب حدق

   ليه بتسألى بس عارف مش - 

   بھدوء وأجبته تنھدت

   أصلى عاوزة - 

   يقول وھو ا<شمئزاز ع9مات الشاب وجه على إرتسمت

   مريضة واحدة إنتى - 

   جملته على أنا وعقبت م9بسه ليرتدى ينھض وھو قالھا

   ع9ج وباخد مريضة أنا فع9 - 

 أذنه فى وأھمس الخلف من وأحتضنه وئيدة بخطوات منه أقترب وأنا قلتھا

   مثير مبحوح بصوت

   باصلى وأنا تنيكنى عاوزاك - 



   يصيح ھو بينما ا*رض على *سقط بقوة ودفعنى الشاب إستدار فجأة
   شيطانة نتىإ..  آدمة بنى تكونى ممكن مش إنتى - 

 ولم..  ا*رض على ملقاة أرقبه وأنا يصارعھا وكأنه م9بسه إرتداء وأكمل قالھا

,  وجھى على يبصق وھو بطنى فى بقدمه ضربنى بل أرضا بإسقاطى يكتفى

  .  مسرعا ويغادر

  

 وجدت..  وجھى على ولعابه بطنى فى ضربته بألم أشعر ا*رض على أنا ظللت

 السرير على بجسدى وألقى أنھض وأنا كطفلة وضحكت ومنتشية سعيدة نفسى
  .  طويلة فترة منذ مرة *ول ھادئ بنوم *نعم

  

 وأنا معى الجنس يمارس من أريد لكنى فعلت ما تكرار على عزمت الغد فى
 أجوب وظللت,  فخذيّ  بين ا<نجيل أحتضن وأنا أو,  القرآن وأسمع أصلى

 حزينة عدت..  مبتغاى على عثرأ ولم لساعات النقاب مرتدية بسيارتى الشوارع

 أدويتى جرعات وتناولت,  الطبيب تحذيرات رغم كؤوسا الخمر وجرعت مكتئبة

 بمغص ذلك وأصابنى إليھا أحتاج A كنت *ننى با*مس أتناولھا لم التى المسائية
 الصليب إلى يقتادونه المسيح أرى كنت..  حولى من ھ9وس ورأيت شديد

 على المعلق الكبير الصليب أحضر مترنحة أسرعت .. الفكرة بالى فى وخطرت

 سريرى على واستلقيت..  فوقه مصلوب للمسيح صغيرا تمثاA وعليه الحائط

 فوق لينحسر الجلباب ورفعت كيلوتى نزعت..  شئ منى يظھر A النقاب مرتدية

 تمرره بالصليب ممسكة يدى *رى التسريحة مرآة فى منظرى إلى أنظر عانتى
 أشفارى بين الصليب أفرك وأنا تودعنى الكآبة بأن أشعر..  خذييف باطن على

 ويتبعنى صليبه يحمل A من(  المسيح قول نفسى وبين بينى وأردد بظرى وعلى

 مھبلى فى الصليب بطرف دفعت..  ا<حساس ذلك جميل كم) ..  يستحقنى ف9

..  اھادئ نوما ونمت جسدى واسترخى إنتشيت..  باللذة عارم إحساس فغمرنى

..  رغبتى لى يحقق من *نتقى قريب بار إلى الذھاب على عزمت الغد مساء وفى

 وجدت..  أتوقعه لم ما *جد وفتحت,  الباب جرس دق للخروج إستعدادى وأثناء

 أرتدى كنت..  شئ فى يتكلم أن دون ا*ريكة على وجلس دخل..  أمامى الشاب

 ولما ا*ريكة على جواره ىإل بھا فجلست,  الجرس دق حين الداخلية م9بسى

   بجمالى التدله نظرات عينيه وفى قال,  وجھى على المكياج رأى

   خارجة كنتى شكلك - 

   وجھه تداعب وأصابعى أھمس كتفه على برأسى وألقيت إيجابا برأسى أومأت

   باصلى وأنا ينيكنى حد على أدور خارجة كنت - 
 رأسه ھو وحرك..  Aلود أنوثة من أملك ما بكل أصبغه أن تعمدت بصوت قلتھا

   يقول متنھدا

   ؟ كده ليه بتعملى إنتى - 
  ع9جى وده مريضة أنا..  قلتلك أنا ما - 

  ده الموضوع ب9ش بس حاجة أى أعملك أنا - 



   سائلة عليه أرد وأنا ومجون بميوعة ضحكت

   ؟ الص9ة عدا ما حاجة أى حاجة أى - 
   وقلت منغما صفيرا أصدر وأنا وفكرت,  إيجابا برأسه أومأ

   ؟ القرآن بنسمع وإحنا نعمل رأيك إيه - 
   أقول جواره من أنھض وأنا الغضب وتصنعت,  يرد أن دون الشاب تململ

   تانى حد أشوف نازلة أنا خ9ص - 

   وأتبعت م9بسى إرتداء <ستكمال أتجه وأنا قلتھا

   ھ9قى وأكيد - 
  

 وخرجت أندرا بارفان من عطورى أفضل ورششت م9بسى إرتداء أكملت

   أقول للصالة
   ؟ ليه قاعد..  يل9 - 

 ينبض الذى جسدى تتفحص وعيونه عطرى يستنشق الشاب أن واضحا لى بدا

   قال ثم المثير بالمكياج لوجھى ويرنو بالشھوة

   إستنى - 

   أقول وأنا وتمحنت بميوعة ضحكت
   ورجعالك دقايق..  ھنا انت إستنى - 

  

 جادةوس مصحف واشتريت مسرعة خرجت,  الشاب من ردا أنتظر أن دون

 أعقاب لكن,  تركته كما جالسا *جده الشقة إلى وعدت قرآن وشرائط ص9ة

 إمتعض,  الكيس من اشتريته ما أخرج رآنى ولما,  أمامه الطفاية تمS السجائر

 وعليه..  والجحيم الجنة..  والنار الشھوة بين بحالته مستمتعه أنا وضحكت متنھدا

 وتأنيت..  أمامه قطعة قطعة م9بسى لعتخ ا<ختيار عليه أسھل ولكى..  ا<ختيار

..  لكسى ترنو وھى تومض عينيه رأيت..  كيلوتى وسحب سوتيانى فك فى

   قائلة جسدى إلى وأشرت تماما عارية أمامه إنتصبت

   النار دى - 

   قائلة الشقة باب إلى أشرت ثم

   الجنة ودى - 

   وأھمس شبقة بنظرات الزرقاوان بعنيي لعينيه أنظر منه إقتربت
   حمام آخد ما على دقايق خمس قدامك..  الجنة وA النار تارإخ - 

  .  الحمام تجاه بمؤخرتى أتماوج ومشيت قلتھا

  

 م9بسه يخلع وھو إليه أنظر واستدرت ينفتح الحمام باب سمعت أتوقع كنت كما

   فيه فصحت بسرعه
   واستنانى بره إطلع..  إتفاقنا دا مش - 

 من قطعة على جائع كحيوان عليT  وھجم م9بسه من تعرى يسمعنى لم وكأنه
,  الحمام ب9ط على أرضا يطرحنى وھو وفشلت المقاومة وحاولت نھرته..  اللحم



 رغاوى وساعدته أمتعنى لكنه مؤلما ا*مر كان..  فوقى جسده بثقل وألقى

 للحظات سوى ذلك يدم ولم,  مھبلى فى قضيبه ليولج جسدى على الصابون

 أبى لكنه الشقة من وأطرده العارم الغضب تصنعأ نھضت..  عنى ينھض وإنتھى

 فرشت..  عارية نومى لغرفة وإتجھت اشتريتھا التى حاجياتى أخذت..  يخرج أن

  .  لك ھيت له وقلت ا*سود النقاب وارتديت القرآن بتشغيل وقمت الص9ة سجادة

 السجادة على بنقابى أركع وأنا تقاوم A ومتعة توصف A وراحة سعادة ھى كم
 من يطعننى قضيبه ويولج ا*سود جلبابى ھو يرفع بينما,  الكعبة صورة إلى نظرأ

 وحين..  سعادة بعدھا ما سعادة فتغمرنى مسامعى يمS القرآن وصوت..  الخلف

 فى بقضيبه يدفع وھو رھيب بألم شعرت ا*رض جبھتى وAصقت سجدت

   صوتى بعلو أصيح وأنا متألمة فتأوھت شرجى
   ا*على ربى سبحان..  ا*على ربى سبحان - 

  

,  كله بعمرى عشتھا ليلة أفضل كانت أنھا أدركت..  مغادرا وتركنى إنتھينا بعدما

 أننى لدرجة تماما النفسية حالتى فيه تحسنت كامل عام الحال ذلك على وظللنا
 وممارسة والملذات المتع من النھل فى نتفنن وكنا,  ا*دوية تعاطى عن توقفت

 صنعناه الذى الصليب على عارية صلبنى أن يوم أنسى A. . والفجور المجون

 مھبلى ويحشو المقدس الكتاب يمزق وھو بجسدى العبث فى وتفنن الشقة فى سويا
 إلى نستمع ونحن,  الخمر فى غمسھا بعد المقدس الكتاب بأوراق وشرجى

  .  ا<نشاد ونشيد والتراتيل المزامير

  

..  اسما حتى وA طريقا له أعرف أعد ولم,  شھر منذ إلى المجئ عن فجأة انقطع

 حالتى تحسين فى ا*طباء وفشل,  النفسية حالتى سائت كيف تتخيل أن لك

  .  النفسية بالجلسات حتى وA با*دوية

  

 ھل....  لكن..  قبل من إنسيا به أخبر لم بما إليك إعترفت قد ا�ن القسيس أيھا

 بوعظك أعجبت *ننى ليس..  ؟ إعترافى لك *قدم أنت إخترتك لماذا تدرى

 وجدانك وأتلمس روحك أستشعر كى لى الباب مافتح ھو ذلك يكون فقد وإرشادك
 كانت وإن نفسى فيھا أرى مرآة أنك أدركت..  ؟ فيك أدركته الذى ما تعلم ھل.. 

,  منك سأطلب إعترافى بعد لذا..  أنا أنت كنت ربما..  مطموسة مشوشة الصورة

 إعترفت بعدما الغفران وامنحنى وظيفتك فأدى خاطئة إمرأة أننى تعتقد كنت إذا
 بزيت جسدى وامسح فتعالى,  تتملكنى الشريرة الروح أن تعتقد كنت وإن..  لك

 تملك A أنك تعتقد كنت إذا أما..  الشيطان من جسدى لتحمى المقدس الميرون

  .  الجنة إلى بك أنا *صعد فتعالى الشيطان من وحمايتى الغفران منحى

  

  . "") المظروف على عندك المدون العنوان فى مساءا التاسعة فى غد بعد أنتظرك

  



 درج بداخل ودسھا المظروف إلى وأعادھا الرسالة برسوم عادل القس طوى
 عاد ثم إليھا الذھاب رفض البداية فى,  يفكر اليومين مدار على وظل,  مكتبه

 لكنه,  الشيطان براثن من خاطئة نفس <نقاذ يسعى دين كرجل مساعدتھا وقرر

  .  نفسه الشيطان إلى ذاھب أنه يدرك

  

 بم9بسه ونزل,  الجديدة مصر فى العمارة أمام سيارته برسوم عادل القس ركن

 والصليب العمارة باب تجاه يسير..  الجلدية حقيبته حام9 السوداء الكھنوتية

 يحدق كان المصعد بداخل..  خطواته مع ويسارا يمينا يترنح رقبته حول المعلق

 منساقا نفسه وجد لكنه..  الدنيا إلى ويعود الصعود يوقف أن فى يفكر ا*زرار فى

 فى نظر..  الجرس دق فى يده تطاوعه لم شقتھا باب وأمام,  الجحيم ليستكشف

 المصعد تجاه وسار ظھره الباب معطيا إستدار..  مساء التاسعة إنھا..  ساعته

 مسامعه إلتقطت حين الفراغ فى محدقا توقف أن ثلب فما,  خطوات بضع عائدا

 السمع يرھص الشقة باب فى محدقا إستدار..  الشقة من قادما تغنى فيروز صوت

  .  ا<ختيار وعليه..  فيروز لصوت
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 عن ينحرف A..  تماما طريقه يعرف..  توقف دونما السنوات قطار ينطلق

 نفس ناصية على الكسكسى عربة أمام قابعا Aيزال مصطفى الحاج..  القضبان

 على م9محھا تركت عاما وعشرون خمس من أكثر منذ الغجر حوش فى الشارع
 فى العريضة الندبة وعلى,  الواھن مصطفى جسد وعلى,  المتھالك العربة خشب

..  المبكرة  الشيخوخة تجاعيد وسط وغاصت زمنال بفعل إندملت حيث وفاء وجه

 الكسكسى ويصنعان زوجھا مع الفجر وتصلى وفاء تستيقظ المنوال نفس على
 نھارا تساعده..  ا*طباق يحمل مصطفى أمامھا ومن الكبيرة الصينية وتحمل

 لقدميه وفاء بتدليك ينعم مصطفى يزال A..  الظھيرة بعد من المنزل وترعى

 عديدة لسنوات الطويلة الساعات لتلك وقوفه جراء من الدوالى غطتھا التى وساقيه
 راضيا مصطفى الحاج كان..  الحانية زوجته آيادى تحت جسده ويسترخى.. 

 دبلوم على حصلت التى البكرية..  الث9ثة بابنائه يفتخر..  حاله إليه آل بما قانعا

,  التجارة كلية نم تخرج الذى سيد ابنه وكذلك,  وأنجبت وتزوجت التجارة

 عن مصطفى الحاج يتوقف A..  الھندسة يدرس الذى ا*صغر اAبن به وسيلحق

,  الوفير بالدعاء سيد ابنه ويخص..  سعادة من وھبه ما على وشكره R حمد

 عينيه فى ا*ب يرى..  وأخيه أخته عن مختلف سيد أن ھو ذلك فى والسبب

 كعادته ويرفض,  ا*صغر أخيه لمث الص9ة على يواظب وA القنوط نظرات

 الكسكسى عربة على أبيه ليساعد يقف أن الدراسية أجازاته فى يفعل كان مثلما
 يبيع أبيه جوار إلى يقف أن من يخجل A ا*صغر اAبن بينما,  أقرانه من متحرجا

   الزبائن يخاطبه حين طريف مشھد فى الكسكسى

   باشمھندس يا كسكسى طبق والنبى - 
  .  الطلب بتلبية شمھندسالبا فيسرع

  

 على المنحول رأسه شعر يغزو الشيب بدأ الذى عربى يظھر الصباح ھذا وفى
 أمام من مر كلما كعادته وبربرى ماھر ومعه ال9دا بسيارته ويقف,  جبھته جانبي

 داخل من ويصيح,  بممارسته التلذذ فى يمعن ثابتا طقسا ليؤدى الكسكسى عربة

   السيارة

   ؟ دسي أم يا إزيك - 
   العطرة تحياته عربى ليواصل,  يدھا من بإشارة وتكتفى وفاء ترد A كالعادة

   نفطر عاوزين..  نسب أبو يا الفل صباح - 

  

 يرى وھو بالزھو ويشعر,  سيارته بداخل صديقيه مع البقاء عربى يتعمد

 الكسكسى أطباق ويناولھم,  الزمن أنھكھا متثاقلة بخطوات ناحيتھم يتجه مصطفى

 كان الذى مصطفى شأن على ا�ن شأنه بعلو إحساسه إرضاء فى عربى نليمع, 

 خمس منذ ا<ستدانة يتسول عربى كان حين واحدا جنيھا إقراضه يرفض

   متشفية بنبرة آمرا صياحه فيواصل عاما وعشرون

    مصطفى حاج يا زبيب شوية ھات - 



  

,  سىالكسك ثمن ضعف تعادل نقدية ورقة إخراج يتعمد عربى ينتھى وبعدما

 على عربى ويضغط,  لمصطفى <عطائھا بالسيارة الجالس لبربرى ويناولھا

   ليستوقفه مصطفى فيصيح,  بالباقى عابئ غير ليغادر السيارة وقود دواسة

   الباقى خد استنى - 
  الجاية المرة خليه..  فارقة مش واحد - 

 رافضا الكسكسى ثمن يأخذ بعدما الباقى بربرى يناول مصطفى الحاج يسرع
 الليلى عمله من عائدا سيد كان ا*ثناء ھذه وفى..  عربى يعرضه الذى لبقشيشا

   يقول عربى ويسمع ذلك يرى وھو وجھه ويمتعض

   سيد يا إزيك - 
    خالته زوج لوجه ينظر أن ودون,  أبويه عن عربى كراھية ورث الذى سيد يرد

   P الحمد - 
 يمل A مما غيظھا عن وفاء تعبر بينما,  بالحنق شاعرا الشقة إلى سيد يصعد

   وتقول أمامھم والتشفى بالتباھى فعله من عربى
 ماكانش اللى البلطجى الصايع عربى بأه..  ودان ب9 للى الحلق يدى صحيح - 

   شاب شعرنا ما بعد دى العربية ع نفضل واحنا,  كده يبقى ياكل Aقى

  

   يقول محتدا كلماتھا لبتر مصطفى يسرع
 مستورين عمرنا طول عشنا..  P الحمد قولى... ... وفااااااااااااااااء - 

..  الح9ل رزقنا فى مبارك ربنا وأھو..  حد من سلف مليم وماخدناش

   زيه بلطجية طالعين اللى عربى ووAد إيه بقم وAدنا وشوفى

   وقالت ا*طباق بغسيل قيامھا أثناء زوجھا تسمع وھى وفاء تململت
   حكم ذلك فى له..  R سبحان - 

   مصطفى يقول آمرة رةبنب

   P الحمد قولى - 
   تقول وفاء تتنھد

   P الحمد - 
  .  مصطفى تعجب لم نطقھا طريقة لكن

  

  

 تخرجه تلت التى سنوات الث9ث مدار وعلى والعشرين الخامسة مصطفى سيد بلغ
 أقرانه شأن ذلك فى شأنه,  عمل على الحصول فى كثيرا عانى,  التجارة كلية من

 *نه شأنه بوضاعة إحساسه ھو مصطفى سيد معاناة من زاد ما لكن..  الشباب من

 رثة شقة تقطن الحال متواضعة *سرة فقيرا ولد فطالما..  الكسكسى بائع ابن

 سيد مشكلة..   القديمة بمصر الغجر حوش منازل بأحد متھالك بأثاث تعج قديمة

 عداوة وشبت ىعرب ابن على مع تشاجر يوم ا<بتدائية فى تلميذ وھو تحديدا بدأت
,  سيد رأى كلما على من بذيئة ك9مية تلقيحات إثرھا على نتج,  بينھما طفولية



 الذى سيد أغضب مما,  كسكسى وكلمة كس كلمة بين الك9مية إسقاطاته وتربط

 أن وبمجرد,  المسطول البلطجى بعربى أبيه واصفا مريلته ومزق على مع اشتبك

 فى والشر قادما عربى كان حتى,  *بيه كويش على وأسرع الدراسى اليوم انتھى

 سؤال على يجيب أن دون المنزل ودخل..  بالدم متوھج محتقن ووجھه عينيه

   مصطفى

    ؟ عربى يا فين على - 
 رأت لما الذعر وينتابھا وفاء لتفتح بعنف مصطفى شقة باب وخبط عربى صعد

 إلى ودخل انباج وفاء وأزاح,  ا*مور بعواقب تنذر التى الحالة ھذه فى عربى

   يصيح الصالة

   سيد يا واد - 

 الشارع إلى به ينزل بعنف وجذبه سيد عنق مؤخرة على الغليظة بيده عربى قبض

   تصرخ وفاء أمه بينما
   ؟ إيه عملك..  ؟ ياعربى الواد من إيه عاوز - 

 على وتجمع,  مسرعة تتبعه تنزل وھى ابنھا على خوفا وفاء صرخات تعالت

 سيد الطفل وجه فى يصيح عربى يشاھدون الشارع الوعي الجيران صرخاتھا

   ھائجا صوته بعلو

   البلطجى ابن يا لعلى بتقول - 

    وتابع غضبه يكابد وصمت قالھا

   ؟ ياض بلطجى أنا - 
 مشدوھا يقف مصطفى أبوه بينما,  يرتعش وجسده سيد وجه تكسو الذعر م9مح

 عربى أطاح حين خليتد أسرع لكنه,  اللحظة ھذه فى بعربى ا<حتكاك من خائفا

   مصطفى وقال,  عربى براثن من ابنھا تخليص حاولت عندما بوفاء

   ؟ عربى يا بس الواد إيه لك عمل - 
 فى ينظر وھو وقال سيد بالطفل إنشغاله وسط مصطفى على عربى يجيب لم

   صدره من يقفز يكاد سيد قلب جعلت بنظرات عينيه
 والد والخال,  خالك قامم فى يعنى..  خالتك جوز كنتش ما لو عارف إنت - 

   رقبتك قصفت كنت أنا.. 

 يسرعون المحيطين جعلت,  الغفران الطفل منح أنه على تدل التى عربى كلمات

 الذى عربى يد من ابنه يجذب مصطفى وأسرع,  عربى بتھدئة الموقف تدارك فى

   قال
..  عمرك فى يوم آخر ليكون سيد يا تانى منك اشتكى على لو الط9ق عليا - 

   أھو أبوك قدام باقولك اأن
  .  مرير بكاء فى سيد أجھش وفجأة..  مغادرا وانصرف بيديه وأشاح عربى قالھا

 التى للمھانة المسكين الولد نفسية تحطمت فقد,  حدث ما بسبب ذلك بعد سيد عانى

 الذى الحيلة وقلة بالضعف شعوره وكذلك,  والجيران أقرانه أمام لھا تعرض

 جوار إلى سريره على تمدد حين سيد ينم ولم..  السلبى أبيه لفع رد بعد لديه توطد

 عندما,  حدث الذى الموقف لتعديل أمنياته ينسج الطفولى خياله وانطلق,  أخيه



..  له إنتقاما بقدمه وجھه على وداس أرضا وطرحه بعربى أمسك قد أباه يتخيل

 يتحامل سيد كان..  البكاء فيواصل,  خيال أنه يدرك الواقع إلى يعود حين سيد لكن

 أمام المدرسة فى منه يسخر عربى ابن على يسمع وھو غيظه ويكظم نفسه على
 التصريح إلى التلقيح وتحول..  أبوه ويبيعه يصنعه الذى بالكسكسى ويھزأ الت9ميذ

 نصفھا ينطقون الت9ميذ كان ما وكثيرا,  كسكسى بسيد المدرسة فى سيد واشتھر, 

 المدرسة وترك الثانية للمرة عربى على رسب حين كثيرا سيد فرح..  فقط ا*ول

 ظل سيد لكن..  أبيه مھنة ومن منه يسخرون الت9ميذ يعد لم بعدما إنعزاله وقل, 

 حياته بؤس ينسى تجعله وغاية لھدف يحتاج وكان,  راضيا غير حياته على ناقما

 زم9ئه معيس كان حين ا<عدادية المرحلة فى دراسته بداية مع سيد ووجدھا, 

   يتحدثون

   ؟ ا*ھلى فى حصل اللى إيه - 
   ثانى يرد

   راح خ9ص ا*ھلى - 

   ثالث عقب

   ا*ھلى بيكسب كده كده ا<سماعيلى عم يا - 

  السادس بقى ا*ھلى كده بس - 
 أبيه محادثات وتذكر,  الكرة فى يفھم A لكنه الحوار فى التدخل يحاول سيد كان

 على زم9ئه أحد برد سيد وأعجب..  لفريقا بناء إعادة من Aبد وأنه ا*ھلى عن

   الزملكاوى قال عندما ا*ھلى حال إليه آل بما زملكاوى معايرة
   والھندسة الكورة مدرسة الزمالك وشجع ا*ھلى م سيبك - 

   النظير منقطع بحماس ا*ھ9وى فرد

   ا*خير بقى ا*ھلى لو حتى صميم أھ9وى أنا - 

   بسؤال زم9ئه أحد داھمه حين يجيب سيد جعل ما ھو ذلك ربما
   ؟ سيد يا زملكاوى وA أھ9وى أنت..  صحيح - 
   قال ثم سيد تردد

   أھ9وى - 

 شيئا يريد A وھو ا*ھلى يعشق أباه *ن بزملكاوى ا<جابة وشك على سيد كان
 إلى حاجة فى الذى ا*ھلى بأن نفسه قرارة فى شعر لكنه,  لوالده إمتدادا يكون

,  الزمالكوية أمام المھزوم الطرف ھم وا*ھ9وية,  نتهمكا إلى للعودة إص9ح

 ينضم أن عليه أن وجد فقد والضعف الھزيمة بإحساس دائما يشعر سيد و*ن
  .  المستضعف للجانب

  

 من يتعجب الجميع وكان,  كروية وجداAت حوارات فى زم9ئه مع سيد إندمج

 الزمالك أمام ھزيمته بعد ا*ھلى عن يدافع وھو فجأة عليه ھبطت التى الطاقة تلك
 كان,  الزمالكاوية شماتة وأمام..  يبكى ليلته سيد وقضى,  ل9شئ بھدف با*مس

 بفارق الزمالك على ا*ھلى بطوAت عدد بتفوق تذكيرھم عن يتوقف A سيد
 بعدما مغتبطا ھو يشمت الزمالكاوية شماتة من يثأر فرحا سيد وانطلق,  شاسع



,  الضائع الوقت فى لھدف بھدفين الزمالك على فوزه بعد مصر بكأس ا*ھلى فاز

Aالمباراة طوال ا*فضل كان فريقھم بأن يدافعون الزمالكاوية يفتأ و  .  

  

 طاقته فيه يفرغ منفذا لSھلى عشقه فى وجد,  التالية سيد سنوات مدار على

 ونىالتلفزي التشجيع مرحلة من ذلك وتطور..  حياته على نقمته جراء من المكبوتة

 أجل من مصروفه كل يدخر كان,  العامة الثانوية فى وھو لYستاد الذھاب إلى

..  المباريات أثناء ا<ستاد فى يجتمعون شتى مناطق من بمشجعين وارتبط ا*ھلى

 يكن لم نفسه أنه حتى,  العالم ھذا مع توحد كلما مصطفى بسيد العمر مضى كلما

 فى الطاغى وحماسه العارم إنفعاله اءأثن بسؤال أحدھم يباغته حين إجابة يعرف

    الكورة فى جداAته
 وA زيھم كاس ھايدوك إنھم يقول,  كده نفسك فى عامل وإنت يشوفك اللى - 

   ؟ إيه بتستفيد إنت..  فلوس منھم ھتاخد
  

 من الھروب ھو ذلك من سيد يستفيده ما لكن..  السؤال على إجابة سيد يجد لم

  .  حياته فى طريقا لھا تجد A طاقة فيه غيفر زائف واقع إلى مرير واقع

  

  

 على صدفة قابله بعدما,  سامى أمجد على تعرف التجارة بكلية سيد إلتحق عندما

   يقول إليه واتجه مارجرجس مترو محطة
   ؟ ھنا ساكن إنت..  الكلية فى شفتك أنا...  ؟ صح..  القاھرة تجارة فى إنت - 

  

 أن وما,  سويا للكلية يذھبان كانا حيث ةبصداق وأمجد سيد إرتبط اليوم ذلك منذ

   قال حتى زملكاوى أمجد أن سيد عرف
   إمتى الدورى ھتاخدوا قولى أA..  جديد زبون..  أوى حلو - 

   أمجد رد
 العظيم عبد بقدرى بتاخدوھا إنكم مع..  بتھمناش ما دى المحلية الحاجات - 

 أنتم ھو حصحي أA,  وبس أفريقيا فى بنركز إحنا..  ا*سبانى والحكم

   ؟ مرة كام إفريقيا واخدين
  يقول متحمسا بغضب سيد إندفع
..  أوفسايد مش حسن حسام جون..  ا<نسحاب غير حاجة بتعملوا أنتم ھو - 

 الحكم وماله..  وخ9ص العظيم عبد قدرى الحكم فى تلزقوھا عايزين

  الشمس زى واضحين المية فى مية جزاء ضربتين..  ا*سبانى

  حواسه من حاسة بكل دفاعه يتابع الذى سيد حماسة من أمجد يضحك
 البطولة وتكسبوا وصيف تخشوا وإنتم البطل إحنا..  ؟ إيه أفريقيا وبعدين - 

  أونطة فى أونطة

   محتدا أمجد قاطعه



 وفاكرين..  حسن إبراھيم موضوع عشان إفريقيا من إنسحبتم إنتو ماھو - 

 عن ووقفكم لجزمةبا مديكم راح..  عليكم ھيطبطب ا<فريقى ا<تحاد

   ا*فريقية البطوAت فى المشاركة
 

 يحرصان,  والزمالك ا*ھلى حول بجدالھما يستمتعان بأمجد سيد صداقة توطدت

 على واعتادا,  قراءتھا وتبادل الرياضية والمج9ت الصحف شراء على دوما

 يجتمع حيث مارجرجس مترو محطة جوار الكائن الطيبين مقھى على الجلوس
 المباريات وفى,  با*لفاظ والتراشق الجدال ويتبادلون المباريات لمشاھدة الصحبة

  .  أمجد وكذلك,  ا<ستاد فى المشجعين طليعة فى سيد يكون الھامة

  

 ابن أمجد رأى عندما *مجد صديقا يظل أن يريد A نفسه وجد سيد تخرج بعدما
 بينما,  بنك فى محاسبا بالعمل يلتحق,  المشھورة والصحفية الجامعى ا*ستاذ

 والھوان الضعف أحاسيس سيد عاودت ساعتھا..  عمل عن بحثا سيد يدور

 فبدأ,  بالنقص ا<حساس على باعثا أمامه أمجد ظھور ووجد..  والشقاء والبؤس

 بالقرب سيد إشعار وحاول بذلك أمجد وشعر,  ومحادثاته لقاءاته يتجنب

 يأكل واقفا ورآه <ستقباله سيد لنز ولما,  بيته فى سيد لزيارة فذھب والحميمية

   يسأل متجھما سيد تحرج..  الكسكسى من طبقا

   ؟ إيه عاوز ابنى يا إيه - 
  أزورك جيت شفتكش ما كتير بقالى - 

   قائ9 مصطفى الحاج وتدخل
   ؟ كده الشارع فى ھاتقفوا..  فوق وإطلع سيد يا صاحبك خد - 

 معا وسارا,  الحال متواضعة ةالفقير البالية شقته ليرى بأمجد يصعد أن سيد يشأ لم

   أمجد وسأل,  الحديث يتبادAن قريب مقھى فى ليجلسا

   ؟ لسه وA شغل لقيت..  ؟ ليه مختفى إنت - 
 إحساسه جعله الذى سيد أحوال على ا<طمئنان سوى شئ أى أمجد يقصد لم

   قائ9 يرد أمجد تجاه بالنقص

   علينا ھاتتأرنن بنك فى شغلك بابا عشان أنت ھو - 

   آسفة بنبرة وقال سيد كلمات من أمجد حزن
   أصحاب إحنا..  ؟ ده الك9م ليه - 

 ظ9 لكنھما,  مجددا لحميميتھا تعود لن بسيد ع9قته أن أمجد ليشعر سيد يرد لم

 وتبادل المباريات لمشاھدة الطيبين مقھى فى الصحبة باقى مع فترة كل يلتقيان
  .    والزمالك ا*ھلى حول تنقطع A التى والجداAت الشماتة

   

  

A دامع مھموما حزينا القاھرة إستاد من عائدا كان يوم مصطفى سيد ينسى 

 الدور ذھاب فى واحد واحد التونسى الصفاقسى مع ا*ھلى تعادل بعدما العينين
 لم,  بطولته على الحفاظ فى ا*ھلى موقف وتأزم أفريقيا أبطال لدورى النھائى



 توالى بإجھاد ونجومه Aعبوه وتأثر,  التعيسة ليلةال تلك فى حالته فى ا*ھلى يكن

 بسبب الموبايل لغلق سيد واضطر,  والجماھيرى العصبى والضغط المباريات

 الزمالكاوية من ومعارفه أصدقائه من والنكات الشامتة والرسائل الرنات سيل
 من نھض الفجر آذان سمع حين أنه لدرجة ليلتھا ينم لم..  أمجد رأسھم وعلى

 دأب..  العودة مباراة فى ا*ھلى ينصر *ن R ودعا الفجر وصلى وتوضأ رهسري

 من يشد يسمعه وھو حواسه بكل منصتا شوبير متابعة إلى كعادته مصطفى سيد

   الوطنية ا*غنية إذاعة فى الدين نصر محمد المخرج يفتأ وA ا*ھلى جماھير أذر
   نالمح كل فوق..  الشداد السمر..  الرجال شبش ما - 

 عالم فى يسبح حتى,  البديع واللحن الجميلة ا*غنية لكلمات سيد سماع فبمجرد

 الغالية الكأس ا*ھلى ينتزع وكيف تونس فى العودة مباراة سيناريو متخي9 الخيال
 بأحد أمن فرد ويعمل الجامعية دراسته من انتھى قد الفترة تلك خ9ل سيد كان.. 

 بداخل الليل منتصف بعد من لSمن احارس يقف حيث الخاصة ا*من شركات
 عالمه مع الليلى عالمه فى مصطفى سيد توحد..  البلد بوسط كبير تجارى مول

 العودة لمباراة عديدة سيناريوھات تخيل..  لSھلى عشقه له ينسجه الذى الخيالى

 منفقا تونس إلى وسافر أجازة على الحصول من تمكن..  ا*ھلى بفوز تنتھى كلھا

 وسط وتشجيعه ا*ھلى مؤازرة أجل من العمل فى الضئيل راتبه من خرهاد ما كل
  .  ا*ھلى مشجعى روابط من المشجعين من زم9ئه

  

 الوقت بدأ بعدما مصطفى سيد قلب إلى اليأس تسلل حين..  ينسى لن بالقطع مشھد

 الصفاقسى إلى الكأس وستذھب,  السلبى التعادل ھى والنتيجة للمباراة الضائع

 أنفاسه إنتزاع على يقدر وA يختنق بأنه ويشعر بعنف ينبض قلبه كان..  ىالتونس

 أو يتخيل أو يحلم أنه سيد شعر لوھلة..  وأوصاله حواسه بكل R داعيا يتمتم.. 
 شعر حين..  نار من متوھج جمر على تتقافز أعصابه إنف9ت فرط من الوعى فقد

 كالرعد الصيحات نطلقوت ا*ھلى لمشجعى المخصص المدرج يضرب بزلزال

   ھادر بركان كحمم الفضاء تشق بل
   تريييييييييييييييكة أبو..  جووووووووووووووووووووول - 

 - R أكبر  ..R أكبر  ..R أكبر  

 مسرورا سعيدا فرحا الھواء فى ويطير يقفز وھو بنفسه مصطفى سيد يعى لم
 أثيرة إنتشاء لحظة تكان..  يعرفه A ومن يعرفه من يحتضن..  مھل9 مبتھجا

 يجرى لمصر سيد عاد..  الوجود من والھدف,  الحياة فى ا*مل منحته وخالدة

 الدموع ويزرف الحمراء با*ع9م يرفرف الجموع وسط ال9عبين أتوبيس خلف
 وقناة شوبير يتابع التليفزيون أمام يقبع..  الغالية ا*فريقية بالكأس وسعادة فرحا

  .  وأيام *يام ومسرورا سعيدا والرياضة الشباب وإذاعة للرياضة النيل

  

 كان,  ا<ضطراب لدرجة الخيال وتملكه,  الثمالة حتى العالم ھذا مع سيد توحد

 بينما,  وشقائه حاله وبؤس فقره من خنقته التى وا<حباط الكبت حالة مبعثه ذلك

 فوق لىا*ھ شعاره وصار..  أمنياته وغاية حياته وھدف سعادته سر ا*ھلى بات



 والميدالية الثالث المركز على ا*ھلى بحصول والسعادة النشوة وتكتمل..  الجميع

 الحشود طليعة فى سيد كان وبالطبع,  اليابان فى لSندية العالم كأس فى البرونزية

 القاھرة شوارع ا*ھلى ب9عبى تجوب التى المكشوفة الحافلة خلف تجرى التى

Aالوطنية ا*غانى كلمات وتصدح لمىالعا بالنصر وإحتفاءا إحتفا   
   المحن كل فوق..  الشداد السمر..  الرجال شابش ما - 

 - Rرجالة وقفة ووقفوا..  بلدنا مصر راس ورفعوا الرجالة وعملوھا و R 
  بلدنا مصر على

   الجميع ويردد ا*ھلى إنجاز فى تمجد وا*ھازيج وا*ناشيد ا*غانى وانطلقت

   اليابان راح أھو أفريقيا ماراح زى إجوان يجيب لعما حتة كل فى ا*ھلى - 
  

  .  السماء فى يحلق وسيد 

  

 بين بالمقارنة ليستمتع..  الزملكاوية لقاء مع تزداد وسعادته سيد متعة كانت

 ويضعف تاريخه فترات بأسوأ يمر  الذى الضائع والزمالك العالمى ا*ھلى
  .  نتائجه وتتدھور مستواه

  

 من مجموعة حوله ومن,  الطيبين مقھى فى الليلى لعمله ذھابه قبل سيد يجلس

 بحماسة سيد ويصرخ الزمالكاويين سامى وأمجد زيزو بينھم وا*صحاب الجيران

   قائ9 شديدة
 من:  بيقول سؤال فى كان..  إمبارح أول المليون سيربح من برنامج شفتوا - 

 شارك التى البطوAت كل على حصل الذى العالم فى الوحيد النادى ھو
 ا*سبانى برشلونة وA ا<نجليزى يونايتد مانشتر..  ؟ واحد موسم فى فيھا

Aا<يطالى يوفينتوس و Aا*ھلى ھى ا<جابة وطبعا..  المصرى ا*ھلى و 

  .  المصرى

 أمجد خد يتحسس يده يمد وھو يردف أن قبل متلذذا وضحك مصطفى سيد قالھا

   ويواصل

 فى وترتيبه عالمى نادى وبقى خ9ص عدى ا*ھلى إن تعرفوا عشان - 

   التانية للمرة العالم على ا*ول الفيفا تصنيف

   صائحا معترضا أمجد يقاطعه ھنا
 مصرى نادى أول وكان 2002 فبراير فى خدھا الزمالك اللى دى مش - 

 كانت اللى عالم كاس وأول..  العالم ع ا*ول يبقى وإفريقى وعربى

   فيھا ھانلعب كنا اللى احنا مش اتلغت وبعدين أسبانيا فى ھاتتلعب

   يصيح الغيظ وبمنتھى مسرعا زيزو ويتدخل
 الجھ9وية ھما..  بتشمش ما خشب مناخيرھا عالم دى..  أمجد يا بس - 

 الحكام وتعريس..  عوالم وحظ كدب فى كدب كلھا بطوAتھم..  كده القرود

 مظبطين..  أوفسايد إتحسب جول ليه الصفاقسى إن شايفة كلھا الناس ما

 إنما..  أفريقيا بطل ا*ھلى ھھھھھھھه يقولك ا�خر وفى عم يا الحكم



 شوتنج وA كسبناه لما مجده فى كوتوكو فاكر بشرف كلھا بطوAته الزمالك
 بقت ما ا*فريقية الفرق  بعد جايين دول..  عزه فى نيجيريا بتاع ستارز

   والحظ بالحكام وكمان البطل إحنا ويقولك كحيانة

   معترضا يصيح الذى سيد من الغضب يتملك
 الدورى وياخد قفاكوا على يديكو ا*ھلى..  وھو إنت زبلكاوى يا بس - 

 الجزاء بضربات النھائى فى وتكسبوا لSھلى وصيف أفريقيا تخشوا وانتوا
   أساسا شمتوھا انتوا كنتوش ما بنشترك كنا إحنا لو.. 

  

   صارخا ويقول سيد وجه فى ا*وسط بأصبعه ويشير زيزو يشخر الفور على
 ا<تحاد فى فھمى ومصطفى شطة لما ناسى انت..  نتكلم تخلناش ما عم يا - 

 بالظلم لSھلى يروح القرن نادى لقب عشان الطبخة طبخوا ا<فريقى
 ھتترموا آخرتكم انتوا وR,  القرون نادى صحيح انتوا أما..  والتعريس

   اسرائيل زى البحر فى
  

 حتى المتبادلة والشتائم النابية با*لفاظ مدعما ناكوھ ھنا المحموم الجدال يستمر
 مارجرجس مترو محطة إلى الفور على فيھرع,  العمل على تأخر أنه سيد يدرك

 الجناح مول إلى يصل حتى الخطا ويسرع,  زغلول سعد محطة إلى ومنھا

 السماوى القميص ويرتدى م9بسه يستبدل حيث الليلية عمله فترة ويستلم ا*خضر

 غليظة عصا به مثبت Aمع أسود جلدى حزام حوله ومن ا*سود البنطلون على
 الدوران فى ويبدأ,  صوت مسدس ا*خرى الجھة ومن,  البيسبول مضرب تشبه

 مصطفى وسيد الساعات وتمضى..  عليه توزيعه تم الذى بالدور المح9ت حول

 فى شاردا بل المح9ت يراقب A ظھره خلف يديه مشبكا متھادية متئدة بخطا يسير
 وكأنه الخيال عالم فى ھائما نفسه ويحادث,  وإنجازاته ونجومه ومبارياته ا*ھلى

..  ؟ القرن نادى لقب فى منھما أى أحقية حول زملكاوى وبين بينه جدال فى يحيا

 أحقية على ليدلل المفحمة والبراھين الدامغة ا*دلة ليستخلص عقله سيد ويعتصر
 مع تماما يتوحد أنه لدرجة..  ؟ محاباة وA مجاملة ب9 القرن نادى بلقب ا*ھلى

 وتشيح,  نفسه يحادث وھو خافت بصوت كلمات ببعض شفتاه فتتمتم,  الخيال دنيا

 فينظرون بجواره المارة بعض ذلك ويلحظ,  أمامه شخصا يحادث وكأنه زراعه

 ولهح ما غطى الذى الظ9م على شروده من سيد يفيق..  وإستغراب بدھشة إليه

 المح9ت بين الطرقات من المنبعثة الخافتة النيونية ا<ضاءة بعض ثنايا عدا
 خ9 وقد عملھا يوم وانتھى أبوابھا أغلقت المح9ت أن سيد فيدرك,  الزجاجية

 فيجدھا ساعته فى سيد ينظر..  وھناك ھنا المتجولين بعض عدا حوله من المكان

 الكھربائى السلم درجات أحد على ليجلس ويتجه الليل منتصف بعد الثانية
 مستمتعا كاملة ويقرأھا الرياضة أخبار مجلة قميصه تحت من ويخرج,  المتوقف

 لم الزمن من كاملة ساعة مضت..  العالمية وإنجازاته با*ھلى با<شادة ومتلذذا
,  يقرأ جالسا ويجده ا*من مشرف يفاجئه أن خشية منتصبا فوقف سيد بھا يشعر

 مرآة أمام وقف..  آمان فى أنھا ويتأكد المح9ت يتابع يدانيةم جولة فى فيمضى



..  المرآة فى المنعكسة صورته إلى ونظر المح9ت أحد واجھة على مثبتة كبيرة

 أنه يعنى A ذلك ولكن كثيرا بمظھره يھتم A الذى النوع من مصطفى سيد كان
  كريم يوما رىيشت لم فھو أقرانه عن مختلفا فقط كان بل..  المنظر وقبيح رث

,  مرطب بدھان وجھه يدھن ولم بالجل شعره خص9ت يثبت ولم للشعر مصفف

 من وبنطلونا قميصا ويرتدى الب9ستيكية بالفرشة شعره ويمشط يستحم فقط
 سيد كان كلما لذا..  الشتاء فى صوف بلوفر أو جاكت إليھما يضيف القماش

 عنه غريب شخص..  خرآ شخص يرى أنه ويشعر إA المرآة أمام يقف مصطفى

 م9مح ويتفرس,  عناية ب9 للخلف المصفف المجعد الشعر إلى النظر يمعن.. 

 الدوام على زائغتان غائرتان العينان..  وجھه نحافة فرط من البارزة الناتئة وجھه

 من ا*خيرة ا�ونة فى إزدادت وقد تختفيان A حولھما من السوداء والھاAت, 

 مستديرة عريضة والذقن ومدبب حاد ا*نف..  شيفت النايت فى الليلى عمله جراء

 فى المنعكسة الصورة تلك أن يدرك بعدما سيد يتنھد..  ونحيف القامة طويل.. 

 إليھا جاء لماذا بل,  الحياة ھذه فى يعيش لماذا يتسائل..  ھو صورته ھى المرآة

  إلى يھرب ما رعانفس..  والكآبة وا<حباط والضيق باليأس شعور ينتابه..  أساسا

 متعاقبة سريعة لقطات فيھا يرى عينيه أمام براقة كبيرة شاشة وتسطع الخيال عالم
 المشاھد وتختتم,  بمھارة ا*ھداف ويسجلون بإتقان الكرة يتناقلون ا*ھلى ل9عبى

 ميدالية يستلم A بينھم واحد ليس أنه الغريب..  الكؤوس ورفع الميداليات بتسلم

Aاكأس يرفع و  ,Aعلى مرتبه ينفق العكس على بل,  واحدا مليما يتقاضى حتى و 

 الكآبة تتبدل ذلك ومع..  الرياضية والصحف المج9ت وشراء المباريات تذاكر

 المح9ت متابعا ويتجول قدماه ليجرجر بنشوة ويشعر بالفرحة والتعاسة بالبھجة
 نيونية لمبة بقيت وقد المغلقة المح9ت أحد أمام سيد يتوقف..  آمان فى المغلقة

 ضوءھا على سيد فيرى..  ا*من لدواعى الفاترينة بداخل مضاءة واحدة

..  نسائية داخلية م9بس عليھا ومعروض با*بيض المطلية الخشبية المودي9ت

 سوتيان:  قطعتين من مثير صقم على عينيه لتتثبت الزائغة بعينيه سيد يتجول

 عن عبارة الشھوة على يبعث وكيلوت ينالنھد بين المجرى يبرز شفاف أسود

 القماش من رفيع سير الكيلوت وباقى الفخذين بين ما تدارى مثلثة قماشية قطعة
 خلف مشبكة ويداه بجزعه ومال قلي9 مصطفى سيد تحرك..  الوسط حول يدور

 تغطى طولية قطعة مجرد فرأى,  الخلف من الكيلوت رؤية له ليتسنى ظھره

 شعر حين سيد تبسم..  بوضوح يبرز المؤخرة باقى بينما نالفلقتي بين الفاصل

 الخشبى الموديل بتحويل خياله يقوم الفور على..  الشھوة وسريان ا<ثارة بدبيب

 نفسه سيد يرى حين ممتع لذيذ عالم فى سيد ليغرق ودم لحم من فاتنة *نثى
 حيث,  راقى بذوق بتركيبھا خياله يقوم الجمال فى غاية باسقة حسناء يحتضن

 استبدال مع الرازق عبد غادة جسد على المكتنزة بشفتيھا علوى ليلى وجه يضع
 يحصل ھكذا..  العزيز عبد دAل مؤخرة وتركيب,  شاھين دوللى بثديي الصدر

 خطواته بدأت وقد سيد يدور..  ا�خر الجنس من مبتغاه على مصطفى سيد

 ا*رضية ب9ط طرقي حذائه صوت فنسمع المح9ت بين الطرقات فى تتسارع
 يلثم زراعيه بين الفاتنة مع ا�ن فھو,  الصوت ذلك يسمع A لكنه,  الناعم ا*ملس



 ثدييھا على بكفيه يقبض..  قلبه دقات وتعلو أنفاسه تتسارع,  المكتنزة الشفاه ويقبل

 الفاتنة يعرى وھو ويفور جسده يغلى..  ا<نتصاب فى قضيبه فيبدأ الطرية العامرة

,  فخذيھا بين وأعت9ھا فأرقدھا خياله جمح,  جسدھا تفاصيل تحسس ىف ويتمعن

 سيد أسرع..  يفعلھا أن من سوى بدا يكن ولم الشبق به وعبث الغريزة تملكته

 حماما ترك على المعتادين النظافة عمال وجد حين وابتسم الحمام إلى الخطا
 حمام يتركون كانوا ناأحيا لكنھم..  ا*من أفراد أجل من طابقين كل مفتوحا واحدا

 الموجودة الب9ستيكية السلة بداخل نظر العادة وكما مسرعا سيد دخل..  النساء

 النسائية الحفاضات..  مرار رؤيته على اعتاد ما ليجد المرحاض باب خلف

 قد أنثى أن تخيله لمجرد جلده فتتدغدغ التواليت على جلس..  السلة تمS المدماة
 حفاضتھا استبدلت وقد,  أكثر أو بساعتين ربما قبله نم الموضع ذلك على جلست

 عليھا الحيض دم ومنظر نسائية بحفاضة يمسك يده مد..  فخذيھا بين ما وغسلت

 خرج التى ا*نثى بجسد للمنطقة تخيله *ن تقزز بأية يشعر سيد يكن لم..  يثيره

 اللون أن جانب إلى..  آخر شئ أى على تتطغى بشھوة ينخزه كان الدم ذلك منھا

 قضيبه وأمسك عينيه أغمض..  للبھجة مبعثا أصبح حياته يمS بات الذى ا*حمر

 وينقشع أنفاسه لتھدأ مھتاجا وقذف تمتعه أسفله الفاتنة رفيقته متخي9 بقوة يدلكه
 وتمدد جانبا فتنحى,  النعاس برغبة وشعر مجددا يتجول خرج..  الشھوة ضباب

..  ونام تماما فاسترخى,  اللذة بعد ما نشوة بعد مالنو وقھره الجدران *حد م9صقا

   كتفه فى يلكزه وھو يصيح ا*من مشرف صوت على مذعورا استيقظ ثم
 ينفع..  نايم ألقاك مرة تانى دى..  تنام وA تشتغل جاى إنت..  ابنى يا إنت - 

   وينام شغله يسيب أمن بتاع واحد

   نبرته علت وقد نيهأذ يخترق الھادر الصوت لكن يستفيق أن سيد يحاول
..  بسكينة ودبحك كده نايم ولقاك دلوقتى محل يسرق جه حرامى لو يعنى - 

   وخ9ص مصيبة ھاتجيبلنا..  ؟ بحاجة ھاتدرا

 يغسل للحمام واتجه سيد نھض بينما..  غاضبا وانصرف ا*من مشرف قالھا

 داھمه..  فجرا والنصف الرابعة عقاربھا جاوزت التى ساعته فى ونظر وجھه

 منه يستلم زميله جاء حتى متيقظا العمل ساعات باقى وأمضى,  مجددا ا<حباط

 سيد استبدل وبعدما لSمن المخصصة الغرفة وفى..  صباحا السابعة فى الوردية

   ھادئ بصوت يقول مغادرته قبل ا*من مشرف تلقفه م9بسه
 قبل حذرتك أنا بس..  حالك وفى طيب شاب إنك عارف انا..  سيد يا بص - 

 ممكن ابنى يا كده إنت..  تنام وA فيه تسھى ينفعش ما دا شغلنا إن كده

 شغ9نة فى يكرمك وربنا دا الشھر حسابك بقيت دا..  مصيبة لنا تجيب

   تانية
 المول من وخرج,  العزل السيف سبق فقد جدوى A لكن ا<عتذار سيد حاول

 الموبايل وأخرج السرير على تمدد,  لمنزله عاد وحين..  حزينا الرأس منكس

   شاكلة على ا*ھ9وية أصدقائه من الواردة الرسائل يتصفح
 والزمالك اليابان فى ا*ھلى..  التوھان فى والزمالك اليابان فى ا*ھلى - 

 ميت راح ما زى إجوان يشيل عمال حتة كل فى الزمالك..  الفستان Aبس



 ومع يكعين تغمض ھاتقدر مش ا*ھلى مع..  لبنان ميدان ھيروح غمرة

   كمان واستغطى رجليك ومدد نام الزمالك
  

 ما ويرسل مبتسما الرسائل يتفحص وظل,  اليوم لعمله فقدانه مصطفى سيد نسى
  .  نام ثم الزمالكاوية ومعارفه أمجد إلى منھا يعجبه

  

 الحصول فى مجھودة لكن,  التالية ا*يام خ9ل عمل عن البحث على سيد عكف

 وترديد المدرجات فى ا*ھلى تشجيع فى مجھوده يضاھى يكن لم,  عمل على

 قاربت ولما,  المشجعين روابط من الصحاب ومرافقة ا*ع9م وحمل الھتافات

 خلف يذھب أن عليه كان النفاذ على ا*من فى عمله مدخرات من المتبقية نقوده
 مندوبين مطلوب شھريا ج 1000 مغرى بمرتب(  نصه الجمعة أھرام فى إع9ن

 والخردوات بالعطور ممتلئة حقيبة يحمل أن عليه أن لسيد اتضح.. )  مبيعات

 فى المارة وأمام والمح9ت المقاھى وعلى الشوارع فى بھا ويدور والمستلزمات

    تباعا بالكلمات يدفق قائ9 أحدھم أمام ليقف الطرقات
 عاملة الشركة..  جروب سيف شركة مندوب أنا..  سمحت لو دقيقة ممكن - 

 عشرة الواحدة ا<زازة سعر..  المستورد ا*صلى بوس انبرف على عرض

 أخدت لو حضرتك وكمان,  بس جنية بخمسة منزAھا الشركة بس جنية

 حضرتك لو أق9م طقم معايا وكمان..  ھدية واحدة فوقيھم تاخد إزازتين

  بس جنيه بعشرة ا*ق9م ومعاھم ھدية واحدة ھاتاخد..  إزازتين خدت

,  الكلمات مع يتوافق بشكل بالبضاعة يده يمد,  المكتب فى دربوه كما سيد كان

 من بجفاء يقابل سيد كان ما وكثيرا,  ساخرا يبتسم إليه يستمع من يجعل كان مما

 ليتكلم يحفظھا جعلوه التى الطريقة بسبب التريقة بعض ينال ما وغالبا الجھلة قبل
 جنية ث9ثمائة ا*ساسى مرتبه..  منه ويشترى له يستمع من يجد ما ونادرا,  بھا

 الشوارع فى والدوران واللف خارق مجھود وبعد..  المبيعات من لنسبة با<ضافة

 صحيح..  جنية سبعمائة على مصطفى سيد يتحصل والحر البرد فى ونھارا لي9

 A خارقا مجھودا يبذل أنه إA..  أمن كفرد عمله فى يتقاضاه كان مما أكثر أنھا
 يلزمه A ھذا عمله أن ذلك وسبب ا*مر على سيد إعتاد..  الكثيرون يتحمله

 التيتش مختار بملعب ا*ھلى تدريبات إلى الذھاب يمكنه حيث..  محددة بمواعيد

 يسنح وحين..  يريد وقتما المدرجات فى والتشجيع المباريات ومتابعة شاء أينما

 المقاھى تادوير الشوارع فى ويتجول كتفه تثقل التى الكبيرة حقيبته يحمل وقته
  .  يعبأ يعد فلم,  والتريقة والرفض الصد إعتاد وقد رزقه ويتكسب يبيع والمح9ت

  

 لكنه,  المشجعين من أقرانه وسط عمله مزاولة من البداية فى متحرجا سيد كان

 وماكينات وا*ق9م بالعطور ليملؤھا الشركة لمكتب واتجه حقيبته حمل مرة ذات
 فى ا*ھلى لتشجيع لYستاد اتجه ثم..  الصغيرة زليةالمن ا*دوات وبعض الح9قة

 واقفا شابا شاھد خروجه أثناء لكنه,  تنتھى بعدما للتجول يذھب أن على المباراة

 بيع من وتمكن حقيبته وفتح منه بالقرب ووقف فتجرأ,  مثله يبيع ا<ستاد باب أمام



 بضاعته على لليد وھو المشجعون  زم9ئه رآه حين بالحرج سيد شعر..  الكثير

 وزاد..  يسمعه A وكأنه أساسا إليه يلتفت A من ومنھم الجمھور أمام ويعرضھا

   يقول وأحدھم منه يقتربون وجدھم حين حلقه فى بغصة وشعر حرجه

   دول اليومين مبيعات مندوب شغال إنت ابنى يا إيه - 
 وھاك مأق9 يشترى وذاك عطور يشترى فھذا..  معه ما كل واشتروا حوله إلتفوا

 على سيد وتحصل الحقيبة إفراغ تم حتى ومستلزماتھا الح9قة ماكينات يبتاع
 *نه,  والمھانة بالذل شاعرا مصطفى سيد ينم لم الليلة تلك فى..  المال من الكثير

 سيد بكى..  حاله على الشفقة باب من بضاعته اشتروا قد أصحابه أن أدرك

 بكالريوس ونال فتعلم فقيرا معدما نفسه وجد..  ؟ ذلك من أكثر يفعل ماذا,  يتسائل

 يساعده من يملك A *نه مؤھله تناسب وظيفة على الحصول فى فشل..  التجارة

 الكسكسى عربة أمام عديدة سنوات منذ قابع وأبوه بالمھانة يشعر ولماذا..  ذلك فى

 إذن..  كسكسى بسيد المنطقة فى يشتھر ألم,  الغجر بحوش الشارع ناصية على

 الزبالة صفيحة إلى عليه حصل الذى البكالريوس فليذھب,  بالمھانة يشعر لماذا

  .  حياته وليواصل

  

 مرتبطا عمله مجال أصبح بعدما الكروى عالمه مع مصطفى سيد توحد إزداد
 مختار لملعب ويتجه الحقيبة يمS الشركة لمكتب يتجه مبكرا يستيقظ..  بذلك أيضا

 على يدلل المدرج فى المشجعين بين ويتجول ھلىا* تدريبات يتابع,  التيتش

 التالية ا*يام مدار على كثيرا سيد أداء تطور..  يستطيع ما قدر ويبيع بضاعته

 وأضاف,  المباريات وبعد المباريات وقبل ا<ستاد وخارج ا<ستاد فى يبيع حيث

 ىوحت ا*ھلى مباريات فى وقبعات أع9م من بالتشجيع يتعلق ما مبيعاته إلى
  .  المنتخب

  

 بالبضاعة يموله من معرفة من تمكن فقد الخاص عمله له يكون كيف سيد تعلم
 على يتحصل وأصبح كثيرا دخله وتضاعف,  فتركھا الشركة من أرخص بأسعار

 ودھاليز والشراء البيع آليات وتعلم..  شھريا الجنيھات من ا*لفين يقارب ما

 فيحظى,  أسعارھا بأضعاف الھامة رياتالمبا تذاكر يبيع فكان,  السوداء السوق

 وا*ھلى للكرة مصطفى سيد عشق إرتبط..  إدخاره على وإعتاد المال بوفير

 ومصدر وغايته حياته ھدف لكن..  إحباط وA بكبت يشعر يعد ولم,  المال بجنى

 فى يدخل مصطفى سيد يعد لم,  التغير بعض شابه قد,  ا*ھلى وھو أA سعادته

 إذا ويبكى بمرارة يشعر يعد لم بل,  الزمالكاوية أصدقائه مع محمومة جداAت

 حين نفسه سيد اندھش بل سيد أصدقاء من أحد يصدق لم..  بطولة ا*ھلى خسر

 نھائى فى أفريقيا أبطال دورى ا*ھلى خسر عندما وضيق حزن بمجرد أحس

 فى دفھ مقابل أھداف بث9ثة بالھزيمة التونسى الساحلى النجم أمام دراماتيكى
 والرنات والمكالمات الرسائل يتلقى وظل موبايله يغلق ولم..  القاھرة استاد

 وجميع وزيزو أمجد مع الطيبين مقھى على ويجلس..  الزمالكاوية من الشامتة

 سيد يشعر A بينما..  منتشين سعداء وشماتتھم معايراتھم يتلقى المنطقة زمالكاوية



 البطولة ا*ھلى خسر لو به يشعر أن نيمك كان ما يضاھى A وضيق بحزن سوى
 حرمت التى المتدھورة الزمالك نتائج كذلك..  الصفاقسى أمام الماضى العام فى

 لفوز فرحتھم من أكثر ا*ھلى لھزيمة يفرحون جعلتھم الفرحة من جماھيره
 يخرجون المنطقة فى الزمالك مشجعى سيد يرى أن عجب ف9..  بمباراة الزمالك

 كبير حلمى الحاج قام بل,  تونس أع9م بعضھم يحمل ھللينم فرحين سعداء

 بالمنطقة المعروفة ا*لبان مح9ت وصاحب القديمة مصر منطقة فى الزمالكاوية
..  ا*فريقية للبطولة ا*ھلى بخسارة إبتھاجا والمھلبية باللبن ا*رز علب بتوزيع

 أن يمكن كان ذاما مبتسما وتخيل سريره على مصطفى سيد تمدد الليلة ھذه وفى
 يبكى ا�ن لكان حتما..  الماضى العام فى ولكن الليلة حدث ما حدث لو يحدث

 عالم فى يھيم ولكان,  حلقه المرارة وتنتزع,  قلبه ا*لم يعتصر حزينا مقھورا

 جزاء ضربة من ويحرم الذھاب مباراة فى ا*ھلى يظلم لم لو متخي9 ا*ح9م

 ا*ھلى ليخسر العودة مباراة فى اللعب من هحرمت بركات لمحمد <نذار تحولت
 من واحدة العرجون الظالم المغربى الحكم احتسب لو وسيتخيل,  الفائقة جھوده

 لSھلى إنفراد إحتساب فى الحكم مساعد يخطئ لم ولو,  لSھلى جزاء ضربتى

 فى بھدفين مرماه ويمنى Aعبين بعشرة يلعب وا*ھلى ذلك وكل,  تسلل أنه على

 حين فوجده السبب عن البحث ھو وحاول ذلك يتخيل لم سيد لكن..  المباراة نھاية

 ليجدھا نقود من بھا ما وعد وفتحھا نھض..  السرير طرف على الحقيبة إلى نظر

 التى ا*يام مدار على به قام الذى البيزنس حصيلة ھى الجنيھات من آAف خمسة
,  السوداء السوق فى التذاكر بيع حصيلة من المبارة يوم وكذلك المباراة سبقت

  .  التشجيع ومستلزمات ا*ع9م وبيع

  

 بل,  بضاعته على ويدلل كبيرة حقيبة يحمل مصطفى سيد يعد ولم ا*يام وتمر

 التشجيع ھو ھدفه يعد لم..  آخر نوع من أعمال رجل..  مان بيزنس إلى تحول

 مجموعة له صار. . المال جمع ھدفه بات بل,  وا*ھلى الكورة عالم فى والتوحد

 وا*قمشة الشماريخ بتجار وثيقة ص9ت على وأصبح,  لديه يعملون ا*عوان من

 تمكن بل فقط ا*ھلى فى ليس,  وا*لتراس التشجيع روابط دينامو ھو وأصبح.. 

 بتزويدھم يقوم حيث الزملكاوى ا*لتراس نايتس الوايت برابطة ص9ت صنع من
 يمكن مما أقل وبأسعار,  بالمباريات الخاصة توالدخ9 ال9فتات لصنع با*قمشة

 فى إبتھاجا يشعلونھا التى بالشماريخ يزودھم كذلك..  عنه بعيدا عليه يحصلوا أن

 شھادة بشراء سيد قام..  المال من والمزيد المزيد يجنى وظل..  المدرجات

 على مصر بنك فى جنيه ألف وعشرين خمسة بمبلغ مال من جمعه بما استثمار
 ليودعه يدخره ما تجميع على وعزم,  القديمة مصر منطقته بجوار النيل يشكورن

  .  البنك فى

  

 يحمل,  ثمينة وساعة أنيقة م9بس يرتدى فأصبح مصطفى سيد أحوال تبدلت

 ص9ت ذو وبات,  المريت سجائر سوى يدخن وA حديث متطور موبايل

 توب Aب إشترى..  والمشجعين روابط من حوله من مع بيزنس وع9قات



 الوايت أعضاء أحد من جنيه وخمسمائة بألف  acer TM 4000 طراز مستعمل

 الوصل حلقة وھو الزمالك حى فى ويقطن حافظ شريف يدعى الزملكاوى نايتس

 وارتبط وا*قمشة الشماريخ على الحصول أجل من الزمالك ومشجعى سيد بين
 والقفشات النكات يتبادAن .. والزمالك لSھلى ا<نتماء غلفھا بع9قة بشريف سيد

 سيد تعلم ا<نترنت خ9ل ومن..  والزمالك ا*ھلى حول والجداAت والمعايرات

 زم9ئه مع ويتواصل الرياضية والمواقع الجماھير لمنتديات دائما نزي9 وأصبح
 ھو يؤرقه كان ما لكن سيد وجه فى الحياة ابتسمت..  بالساعات المشجعين من

..  أبيه بيت فى با<ستمرار يرضى سيد يعد فلم,  الكسكسى ئعبا أبيه وعمل أسرته

 سيسافر وأنه الشيخ شرم فى كبير فندق فى عمل على حصل بأنه أسرته أوھم
 مصطفى سيد تخلص ھكذا..  ا*سبوع فى يوما لزيارتھم وسيحضر ھناك للعمل

 دينةم فى السابع بالحى وصالة غرفة من صغيرة شقة واستأجر,  القديمة بيئته من

 أمام ويقبع يعود ثم المال ويجنى عمله ويزاول ا*ھلى النادى إلى يخرج..  نصر

 المواقع سوى تحوى A..  ا<كسبلورر فى المفضلة قائمة له..  توب ال9ب

 أھلى,  كوم دوت ا*ھلى,  سوبركورة,  فلجول,  يل9كورة:  الكروية والمنتديات

 تى زمالك,  فانز زمالك,  أھ9وى تراسأل,  إيفر فور أھلى,  ديفلز أھلى,  نيوز

..  مصرية كورة منتديات,  Aين أون إسماعيلى,  ھوم زمالك,  يال9زمالك,  فى

 الكليبات وينقل با*لفاظ ويتراشق المنتديات فى ويشارك ا*خبار سيد يتابع
..  ا*ھلى على الساخرة الزمالك كليبات على ردا الزمالك على الساخرة ا*ھ9وية

 ورموزه ا*ھلى لجماھير منصور مرتضى المصرية الرياضة فاكھة إھانة دفبع
 الزمالكاوية ورد,  ومرتضى الزمالك على للتريقة المشاغبين مدرسة كليب خرج

 والنجم السودانى الھ9ل من ا*ھلى خسارة فى للشماتة والنجمة الھ9ل بكليب
 يكتفى لم..  وھناك ھنا ئةالمسي والصور الكليبات تبادل ويتم..  التونسى الساحلى

 التى الفضائية القنوات فى الرياضية البرامج متابعة على يحرص بل بذلك سيد
 لجذب خصبا ميدانا الرياضى الوسط أصبح حيث,  ا*خيرة ا�ونة فى انتشرت

 وراء حبوا وا<ع9نات الرعاة لجلب والتشجيع بالكرة والمھووسين الشباب إھتمام
 الھاتفية المداخ9ت عمل على ويحرص,  الرياضية البرامج بين فيتنقل..  المال

 الساحة منھا تخلو A التى الجلل وا*مور الجسيمة ا*حداث على تعليقا البرامج فى
 الكروى التحليل ومھلبية اللوائح وكنافة ال9عبين إنتقاAت فوضى فى,  الرياضية

 كثيرا لكنه,  الحياة بحر فى تسبح مصطفى سيد مركب كانت ھكذا..  وا<نتقادات

 تصفح على لساعات فيعكف..  النشوة ببعض حياته تطرية إلى يحتاج كان ما

 النھاية فى يقوده الذى الخيال فى ويعيش البورنو مقاطع وتحميل الجنسية المواقع
 إندماجه أثناء مرة من أكثر ذلك يفعل وقد,  المكبوتة نطفته ليقذف قضيبه لتدليك

 لكنه..  كبته من ويتخلص جسده يخبو حتى,  عديدة ومقاطع صور مشاھدة فى

 ضرب من بدA ؟ ينيكھا بمومس يأتى A لماذا:  رأسه فى الفكرة لمعت مرة ذات

..  جواب إلى يحتاج وجيه سؤال..  ؟ أيام بضعة كل السكس مقاطع على العشرات

 لىع يجبره الذى فما..  ؟ يشاء ما ليفعل مھيأة الظروف وكافة وحيدا سيد يعيش

Aلكن,  ا�ن الزواج يمكنه أنه صحيح..  ؟ الطبيعية بالطريقة غريزته يشبع أ 



 فى تبديده وعدم المال جمع عن يبحث Aزال فھو,  تأجيل إلى تحتاج الزواج فكرة

 مدفوعا نفسه ويجد تستھويه من يصادف لم كذلك..  جھة من الزواج تكاليف

 طبيعى بشكل الجنسية حياته سيمار أن سيد فقرر..  أخرى جھة من بھا للزواج

 واحدة حياته فى يعرف لم,  لينيكھا العاھرة بتلك سيأتى أين من لكن,  يتزوج حتى

 أو يوما أھله ويزور ھجرھا التى منطقته فى بعضھن عن يسمع كان فقط..  منھن
 فقط يسمع..  مومس أو دعارة شقة على يدله صديقا يعرف وA..  شھر كل اثنين

 تلك أين لكن,  الزبائن على للحصول والبارات الفنادق أروقة يرتادن أنھن عن

 الجنسية المواقع على الموجودة ا<ع9نات تلك وتذكر,  يفكر سيد ظل..  ا*ماكن

 قرأ..  إستط9ع مجرد,  التجربة قرر أنه إA آمنة وسيلة بأنھا قناعته عدم ورغم.. 

-  100 من السعر دوحة : للنيك شراميط(  نصه المنتديات أحد فى إع9ن سيد

 100  القاھرة من بسنت..  جنيه 100 حامل عمرو أم..  النظام حسب جنيه 150

 و والطيز الكس فى نيك 200 و الكس فى ونيك مص 150 و الكس فى نيك جنيه
 بسنت أعجبته فقد,  ا<ع9ن باقى سيد يكمل لم)  ..  وطيز كس ونيك مص 250

 البدء عدم سيد وتعمد بالرقم يتصل الموبايل وأمسك ا*سعار تحديد فى دقتھا من
,  خشنا رجاليا صوتا سيد سمع وبالفعل..  به المتصل يسمع بعدما إA الحديث فى

   مرددا الخط فأغلق

   بسنت يا كده - 
   ناعم أنثوى صوت وأتاه,  عمرو بأم ثانية إتصل

   الو - 
  عمرو أم أكلم ممكن..  الو - 

  غلط النمرة * - 

  متأسف أنا طب - 
 مع المحاولة كرر..  وجھه فى أغلق قد الخط كان,  ا*خيرة جملته سيد يتم أن قبل

 أتاه الرابعة المكالمة وفى..  مسرعا الخط فأغلق رجالى صوت وأتاه ثالث رقم

   مبحوحة بنبرة وسمع مثير أنثوى صوت

   الو - 

  شيرين أكلم ممكن الو - 

  ؟ مين شيرين - 
   قائ9 سيد تلعثم
 ...  فى سيكرتيرة كانت اللى شيرين - 

   ا*نثوى الصوت قاطعه

   تعاكس عارف مش وكمان تعاكس بتتصل إنت - 

   مبتھجا فقال لمبتغاه وصل قد أنه سيد أدرك

   عليھا أطمن اتصل وقلت وحشتنى شيرين أصل - 

   ودAA بحة أكثر الصوت جاءه
   ؟ عليا تطمن تحب..  ھدير أنا..  شيرين مش أنا - 
  أكيد - 



  ؟ إيه عامل إنت..  كويسة أنا - 
  تمام - 

  ؟ إيه عاوز طب - 
  عاوزك - 
  ؟ دى عاوزنى إيه يعنى..  ا*دب قليل يا..  ھيييييييييييييي - 
   التنميل يتملكه سيد قضيب جعل متقطع وصوت دAل بنبرة قالتھا

  شوية تونسينى تيجى عاوزك وكنت..  وحيد أنا أصل - 

   أوى عليا صعبت إنك تعرف..  خالص قلبى قطعت..  حرام يا!! ..  وحيد - 

   كده الدنيا فى نصيبى..  إيه ھاعمل - 

 قدر دا..  بنصيبه يرضى الواحد Aزم ھو ما معلش..  أعيط لحسن خ9ص - 

   ومكتوب
   تيجى ما طب - 

   ؟ فين آجى - 
   لوحدى أص9 عايش أنا..  ھنا عندى - 

   ؟ يعنى إيه وھاعملك - 
   تريحيھا وعايزك تعبانة المسائل - 

 ثم اللذة بعض الحوار على أضفت يوعةوالم الرقة بين تجمع ضحكة سيد سمع
   قالت

   إزاى أريحك وعايزنى - 

   وقال سيد تنھد
  .... و أنيك عاوز أصل - 

   بعنف محتدا الصوت قاطعه جملته يكمل أن قبل
   سافل عليك باين إنت..  دى بالطريقة تكلمنيش ما - 

   لنفسه وردد سيد أغضب مما الخط وأغلقت قالتھا
   إيه وA عيال لشغ ھو..  دى المتناكة بنت إيه - 

 فلم بھا اتصل..  وجھه فى الخط أغلقت *نھا وتوبيخھا بھا ا<تصال على وعزم

    صوتھا وإنطلق الخط فانفتح ا<تصال عاود..  ترد

 مش أنا..  معاك اتكلمت إنى غلطانة أنا..  تانى بيا تتصلش ما سمحت لو - 

   إياھم من واحدة

   بغضب سيد رد

   إزاى سكس موقع على لقيته أنا دا الرقم أمال - 

  تضايقنى عشان رقمى حطت ا*دب قليلة صاحبتى واحدة أكيد - 
 بيھا اتصل ا*دب قليلة صاحبتك رقم إدينى..  تزعليش ما ستى يا خ9ص - 

  تجينى

   بغضب ھدير ردت

   مالى وأنا - 

    بزھق وقال سيد تنھد



 الرقم ولقيت أنيكھا واحدة على بادور كنت أنا ا�خر من..  ھدير يا بصى - 

   ؟ بالظبط نظامك إيه إنت..  سكس موقع فى إع9ن تحت دا
  

 معاه بارتاح واللى,  كتير اصحاب ليا متحررة بنت أنا..  كده مش أنا * - 

 إزاى فاھمة مش أنا..  مومس مش أنا بس..  بعض مع الجنس نمارس ممكن

  يعرفوش ما حد مع الجنس يمارس يقدر واحد

   وحنق بضيق سيد قاطعھا
   س9م..  سعيدة فرصة .. خ9ص خ9ص - 

 سيد ينجذب لم..  مساءا التاسعة على الوقت قارب..  ضاحكا الخط وأغلق قالھا

 إلى دفعه مما,  تفكيره على استحوذت عاھرة جلب ففكرة التليفزيون لمتابعة

 روابط أحد قيادات من إتصال جاءه الطريق وفى,  واحدة عن بحثا الخروج

   يقول المشجعين
 ا<سماعيلى ماتش..  ؟ لسه وA الشماريخ جھزت..  دالسي ابو يا إيه - 

  يومين بعد وھايتلعب ھايتأجل مش خ9ص

   سيد رد

 شرومبو ساعة من دول اليومين الشماريخ على ومشددين باله واخد ا*من - 
 ندافع مننا يطلب ولما يشتمه الزمالك جمھور..  دماغة فى حطنا ما الزفت

  *منا علينا محرض راح..  نرضاش وما عنه

  ؟ إيه ھانعمل..  وبعدين طب - 
   بالوضع بكره وھابلغك..  السويس من الشماريخ ھيجيبوا ناس فى - 

  

  

 أمر لتدبير ا�ن لYسماعيلية السفر عليه أن المكالمة ھذه بعد سيد أدرك - 
 إلى فعاد..  يومان سوى أمامه يوجد وA المباراة تتأجل لن حيث الشماريخ

 .  رللسف حقيبته يجھز مسرعا شقته
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 للطفل بالقصاص ويطالبون وينددون يشجبون يتجمھرون الناس من كبير حشد
 المجارى بيارة فى سقط بعدما وذلك,  ا<ھمال ضحية روحه ذھبت الذى الصغير

 بمحافظة فايد لمدينة التابعة سرابيوم قرية فى الصحى بالصرف الخاصة



 واعدا الغاضبة الجماھير من يھدئ القرية أمن مسؤول وخرج,  ا<سماعيلية

 الصحى الصرف بيارة تظل فكيف,  المحاكمة إلى الفاجعة عن المسؤول بتقديم

 القاتل ھو تركھا الذى المسكين الصحى الصرف وعامل,  غطاء ب9 مفتوحة

  .  المجارى فى غرقا الصغير الطفل بقتل المتھم

  

 اAسم بھذا سميت التى المسخوطة تل فى ھناك..  المكان ذلك عن ببعيد وليس

 سخطھم تم أناس أنھم وظنوا صغيرة تماثيل على بالمنطقة الحفر عمال عثر حين
 تلك فى..  صوير أبو قرية إلى المنطقة اسم تحول ثم,  مساخيط وباتوا قديما

 فى بالقرب نكا الذى الحشد عن يقل A الناس من كبير حشد ھناك كان القرية
,  ا<ھمال نتيجة روح زھاء بسبب غاضبا يكن لم الحشد ھذا ولكن,  سرابيوم قرية

 ا<سماعي9وى الكرة Aعب توقيع وھو,  وعظيم جلل *مر الحشد كان وإنما

 يحملون الحشد فاجتمع..  ا*ھ9وى للعدو صوير أبو قرية ابن ربه عبد حسنى

 أھل بكاء لكن..  الثرى يثاوه أن يدونير الكرة Aعب صورة وعليه فارغا نعشا

 التفرق فى الجمع وبدأ,  العظيم ا*مر تھدئة إلى أدى الح9ل أوAد وتدخل ال9عب

  .  المنطقة لتھدأ

  

 من الناس ترى عاشت..  تراه مما نفسھا فى تسخر سعيد ريم كانت ذلك أثناء

 أشبه أنھم تشعر لكنھا,  ا<سماعيلى نادى وعشق القدم بكرة مدلھين حولھا

 وتعمل ا<عدادية تدرس كانت وحين صوير أبو قرية فى ريم ولدت..   بمخبولين

 أثناء شيرين مع وتصادقت بفقرھا ضاقت..  المانجو زراعة فى أسرتھا مع

 يؤھلھا مجموع على الحصول فى فشلت  بعدما الصناعية المدرسة فى دراستھا
 فى عنھن عرف الفتيات من مجموعة تتزعم شيرين وكانت..  العامة للثانوية

 القمصان وأزرار,  حجاب ب9 المسدلة بالشعور يتميزن داعرات  أنھن المدرسة

 شيرين بنبذ المدرسون يقوم أن من وبدA..  ا*ثداء لتبرز مفتوحة العلوية البيضاء

 لريم يكن لم..  المدرسة حمامات بداخل جنسية ع9قات فى معھن دخلوا,  وشلتھا

 وأسرتھا,  المرحلة ھذه فى توجھھا التى القدوة تجد لم حيث اتھاحي من ھدف سعيد

 مع ريم اندمجت..  ا�خر بحال أفرادھا من أى يدرى يعد فلم عقدھا إنفرط البائسة

 الشلة وباقى وشيرين ريم كانت ا*لعاب حصص أحد وفى,  وشلتھا شيرين

 *على حسرةمن والجيبات منفرجة وا*فخاذ المدرسة بحوش الرمال على يتمددن
 إلى بواحدة مدرس كل وتسلل..  ا<نتفاض إلى المدرسون قضبان دفع منظر فى

,  المدرسين أحد طلبھا حين شرفھا على حرصا البداية فى ريم تمنعت..  الحمام

,  أخرى جھة من المال بعض لھا المدرس وإعطاء جھة من شيرين تشجيع لكن

  .  العالم ھذا فى سعيد ريم اندمجت ما وسرعان,  تستسلم جعلھا

  

 شيرين بصحبة تخرج وا�خر الحين بين كانت,  الدبلوم على ريم حصلت بعدما

 والتى المرة البحيرات على المطلة فايد شواطئ على من الزبائن Aستقطاب
 فايد مدينة اشتھرت لذا,  للقاھرة المصايف أقرب *نھا نظرا كبيرة بأھمية حظت



 العائ9ت وتندر الشباب من روادھا غالبية جعل مما,  الواحد اليوم مصيف بأنھا

 الزبائن على الحصول من يتمكنا  وشيرين ريم ذلك جعل..  الصيف موسم عدا

 السكن فى دوما يكون الذى اللقاء إنقضاء فبعد,  وأمان بسھولة الشباب من

 ذلك وبالطبع,  الرفقاء وبين بينھما الصلة تنقطع..  الشاطئ من بالقرب المستأجر

  .  أمرھما يفشى أن يمكن من ومع قريتھما فى الدعارة ممارسة من ضلأف

  

 والم9مح المكرمش القميص ذو عويس مرسى الشاب المحامى مع ريم تصادقت
 تمارس عندھا زبون مجرد كان بعدما,  المثلث النحيف وجھه تكسو التى الريفية

 سمعت حين ريم تفاجأت مرة وذات,  به الخاص المحاماه مكتب فى الجنس معه

   لھا يقول مرسى
 ھاشغلك أنا..  ھاتتجوز عشان المكتب سابت عندى شغالة كانت اللى البت - 

 من تتناكى عاوزك مش بس..  المنطقة فى ھنا معروفة مش <نك عندى

 المكتب فى ھنا مقيمة ھاتبقى إنك أھلك أكلم وھاروح..  تانى غيرى حد

 ھايخليه وده تبكمر منى ھايقبض اللى ھو إنه أبوكى على وھاعرض

   يوافق
  

 عويس مرسى ا*ستاذ..  جديدة حياة ستبدأ *نھا ريم وسعدت,  ذلك حدث بالفعل

 على يعتمد كله دخله كان فقد,  المحاكم أروقة يرتاد تجعله بقضية يحظى ما نادرا

 مصيف فى القاھريون يستأجرھا أو يشتريھا التى الشقق عقود وتوثيق السمسرة
..  فيه الحياة ريم وشاركته به الخاص المحاماه مكتب ھو همسكن وكان,   فايد

 مرور ومع,  وا<نترنت الكمبيوتر استخدام مرسى يد على سعيد ريم تعلمت

 فى يتاجر مرسى أن ريم اكتشفت,  بينھما الحميمية الع9قة أواصر وتوطد الوقت

 على نيطلقو من مع إتفاقاته ريم تحضر أن فى الثقة مرسى واكتسب الترامادول

   المستورد مندوبى أنفسھم

   مرسى يا أوى غالى يبقى كده بس - 

   متحمسا ويرد سيجارته مرسى يشعل
 ھاتاخد إنت..  مضروب موجود اللى كل..  السوق فى تراماجاك فى وھو - 

 مش اللى والصيدلى..  100 بـ للصيدلية وتنزلھا جنيه 75 على العلبة

    جنيه 15 بـ للزبون بيتباع يطالشر ھو ما..  فين ھي9قى يدور يبقى عاجبه

  ؟ دلوقتى كام على ا*صلى الميتين والتامول طب - 
   عينيه مضيقا مرسى رد

 دلوقتى عامل بتتفرولش ما بتاعته الحباية اللى المغلف 225 الـ ا*صلى - 

 تيدول عايز ولو..  150 بـ أوى نضيف مش ده بس والقديم,  للعلبة 185

   بس 160 على ھاحسيبھولك أصلى

  

  



 التى الجسم بداخل عمله طريقة لكن,  مركزى كمسكن يعمل الترامادول عقار

 فى رئيسيا دورا تلعب التى)  substance p(  بى المادة يمنع حيث ا*فيون تشبه

 يحظى الترامادول عقار جعلت..  با*لم وا<حساس العصبى السيال نقل عملية

 بالنشاط فتحس,  حر وA برد وA إجھاد وA بألم تشعر A فيجعلك تخديرى بتأثير

 إستخدام إقرار تم عندما..  للنوم احتياج وA توقف ب9 العمل مواصلة على والقدرة

 الذى المورفين مشكلة حل ھو ا*ساسى الغرض كان دوائيا الترامادول عقار
 يحدث حين,  السرطان مرضى منه يعانى الذى الرھيب لSلم كمسكن يستخدم

 إلى الحالة ھذه فى اللجوء يتم فكان,  تأثيره فيقل مورفينال على العصبى التعود

 عند الزائد بالنشاط ا<حساس لكن..  الحرجة بالحاAت رحمة الترامادول

 مصر فى الترامادول عقار وبات..  الوقت مع دائرته إتساع إلى أدى,  استخدامه

 منشطا سلي الترامادول..  أسبرين كان لو كما واسع من أوسع نطاق على يستخدم

 ما ھو التعب أو با*لم للشعور التخديرى التأثير لكن,  مخدر العكس على فھو
 أن للترامادول التخديرى للتأثير Aبد كان وبالطبع..  بالنشاط ا<حساس يعطى

 وبالتالى الجنسى للمثير العصبى الفعل رد بتقليل الجنسية العملية على ينعكس
 لغالبية بالنسبة كھذا وأمر..  القذف أخيربت الجنسية العملية إطالة إلى يؤدى

 بين وتبادله,  الترامادول إقتناء على الحرص أشد فى يجعلھم المصريين

 الترامادول إستخدام تنامى إحتواء فى الصحة وزارة كالعادة وفشلت..  ا*صحاب

  ا*ول الجدول إلى الثانى الجدول من تحويله إلى فلجأت,  المصريين بين المتزايد

 كما للمرضى ثم ومن للصيدليات صرفه خ9ل معاملته سيتم حيث,  متناھى اءبغب

 وممھورة مختومة روشته يستلزم صرفه أن أى..  ومثي9تھا والبيثيدين المورفين

 متابعته يتم خاص دفتر فى الروشتة من بصورة ا<حتفاظ الصيدلية وعلى
 بالطبع عاد,  لقرارا على الطعون وبتحريك..  الصحة وزارة من دورية بتفتيشات

 تصنيفه تجعل التى العلمية المواصفات ثبوت لعدم  الثانى للجدول الترامادول
,  ا*ول الجدول فى الترامادول وجود فترة خ9ل لكن..  ا*ول للجدول يرقى

 أن قبل,  جنونى بشكل الترامادول أسعار وقفزت السوداء السوق بالطبع نشطت

 الترامادول جلب عن شئ طريقه يعترض A الذى الفوAذى المصرى العقل يتفتق

 بدلوھا الصين دلت ما وسرعان وباكستان الھند من وبا*خص مصر خارج من
 المستورد الترامادول يسمى بما المصرى السوق يمتS أن عجب ف9..  ا*مر فى

 وكبسوAت  وحمراء بيضاء أقراص شكل على مصر إلى تھريبه يتم الذى
 ا*قراص إليھا يصل حيث..  نائية بمناطق شقق فى تغليفه إعادة يتم ثم خضراء

 فى الت9عب إلى يدفع والطمع..  وتغليفھا تعبئتھا إعادة ويتم وا*غلفة والكبسوAت

 ع9قة له ليس وآخر الفاعلية قليل مضروب ترامادول فيظھر المحتوى
 إA لالترامادو من عليه يحصل لن السطل فى الراغب فالشباب..  بالترامادول

 مشتقات يحوى لكنه للترامادول تقليد صنع إلى المنتجين دفع مما,  كبيرة بجرعات

 يقتصر ولم,  مصر ليمS الترامادول منھا ويخرج,  المھدئة البنزوديازيبين عقاقير

 وحتى الشعبية المناطق مقاھى ليشمل امتد بل..  فقط الصيدليات على بيعه

 تعلم فى يتسابقون المصريون وبدأ..  زلھممنا من الترامادول يبيعون العاطلون



..  شراءه قبل المضروب عن ا*صلى الترامادول لتمييز الكافية والوسائل الطرق

 كافة فى متوغ9 الزائف والتنشيط الجنس أجل من الترامادول إستخدام وبات
  .  المجتمع طبقات

  

 فى ابيومبسر النائى السرى المصنع مالك مع التعامل على عويس مرسى إعتاد
 الشتاء فى المنطقة ھدوء مستغ9,  مكتبه إلى الترامادول من كبيرة كميات جلب

 صيدليات يجوبون اللذين المستورد مندوبى على بأنواعه الترامادول لتوزيع
 ينشط حين يأتى كان الوفير المكسب أن إA..  لھا الترامادول لبيع ا<سماعيلية

 فى الجمھور بسعر الترامادول لبيع ا<سماعيلية إستاد فى وأتباعه مرسى

 A التى م9بسھا طيات تحت الترامادول شرائط إخفاء فى ريم مستغ9 المدرجات
  .  ا*منى التفتيش يطولھا

 ومرت,  عمله فى وتساعده بشؤونه تعنى لمرسى زوجة وكأنھا تشعر ريم كانت

 كانت رھاعم من للث9ثين ريم وصلت وعندما,  المنوال نفس على معه سنواتھا

 عدم مفض9 رفض الذى مرسى من الزواج وطلبت,  أما تصبح أن إلى تصبو

 مما,  أبناء مسؤولية تحمل على قدرته بعدم متعل9,  رسمية بصفة بھا حياته ربط

 حياة وتبدأ تلك حياتھا من تتخلص أن فى دفينة رغبة تنازعھا أن إلى ريم دفع
 الترامادول وتجارة مرسى سوى تھاحيا فى تعرف A..  ؟ ذلك كيف لكن,  جديدة

 ..  

  

 بعد سعيد ريم من يتخلص أن عليه كان,  ليتزوج الكافى المال مرسى جنى بعدما

,  الشارع فى بھا يلقى لم لكنه,  عمرھا من الث9ثين بلغت وقد معه عاشتھا سنوات

 المصيف موسم فى يؤجرونھا التى الشقق من خالية بشقة تقيم أن فى ساعدھا بل
 من ھو فھا,  شيئا تساوى A بأنھا وشعرت الوقت بعض نفسيا ريم نھارتا.. 

 من ليتزوج فيھا زاھدا بھا ألقى,  أسرية بحياة يحظى أن وأراد سنوات معه عاشت

 مندوبة تعمل أن قررت التى ريم حياة وتمضى..  لرجل جسدھا تمنح لم أخرى

 كبيرة جلدية حقيبة لةحام تخرج حيث,  الصيادلة يعتاده لم جديد شكل فى مستورد

   وتقول للصيدلية ريم تدخل وحين,  ا<سماعيلية مدن صيدليات وتجوب

   مستوردة أدوية معايا أنا - 

 وجاجوار فياجرا من الجنسية بالمنشطات الممتلئة الكبيرة حقيبتھا تفتح ثم تقولھا

 نوماكسيما القوة شداد مثل الصينية والمنتجات مساج والرديان والبنادول وكوبرا
 الجنسية المنشطات ظھور بعد استخدامھا تضائل قد وجميعھا,  وغيرھا

 حين عليه مستورد مندوب أى لكن..  التليفزيون فى عنھا المعلن  المرخصة

 المتوقع السؤال يتلقى قبلما مجاله ذلك يكون أن ا*ولى للمرة صيدلية مع يتعامل

   ريم سمعته كما

   الترامادول فى بتشتغلى - 

   ريم تجيب
   تحتاجه اللى أجيبلك ممكن..  آه - 



  ا*خضر رويال والترامادول..  ميتين التامول عندك كام على - 

   بجدية ريم ترد
   80 على والرويال,  160 على أنزولھولك التامول - 

   القائل التعقيب تسمع أن وAبد حتما أنھا إA مميزة ريم أسعار أن ورغم
   ؟ كده ليه غالية أسعارك إنتى..  ياه - 
  بكتير أرخص ده إن عارف حضرتك ما أبدا - 

  

 ذلك واستغلت..  الرجالى المجال ھذا فى بنتا كونھا بحكم مميزة أنھا ريم وجدت

 بھا يتحرش حينما,  بالطبع الجريئة ونظراتھا المثير الناعم صوتھا بتسخير جيدا

   قائ9 بصيدلية العاملين أحد

   ف9ى إسبانيش نقط الحريمى المنشط معاكى - 

   بجدية عينيھا سھام مصوبة عةمسر ريم ترد
 مفعولھا تانية نقط معايا بس..  مضروب السوق فى اللى كل..  ريت يا - 

   وأصلية ممتاز

 جورب عدا عارية <مرأة صورة عليھا مرسوم صغيرة علبة تخرج وھى قالتھا
 ثدياھا فيتدلى لSمام منحنى وجذعھا براق Aمع جسد ولھا,  لركبتيھا يصل أسود

 صورة توجد للعلبة ا*خرى الناحية ومن..  مشرقة مثيرة بتسامةا وجھھا وعلى

 جلست وقد,  كتفيھا على مبعثر أشقر وشعرھا ضاحك ووجه ممتلئ بجسد إمرأة

 ريم وتسمع..  كسھا من ا*على النصف على كفھا واضعة فخذيھا بين مباعدة

   السؤال
   نتيجة ومافيش حاجة كذا جربت زبونة فى عشان..  ؟ كويس مفعولھا ودى - 

   مسرعة ريم ترد

   ضمانتى على دى تجرب خليھا * - 

  يعنى إزاى ضمانتك على - 

   بدAل تقول ريم تسرع

  ھايل ومفعولھا جربتھا أنا - 

  ؟ متجوزة إنتى - 
 حاجة تكون عشان أبيعھا ما قبل بضاعتى أجرب Aزم أنا بس..  * - 

  مضمونة

   سائ9 الحوار فى يتدخل الصيدلية صاحب ونھض الضحكات علت

   ؟ بكام ودى - 
  50 جمھورھا وسعر 25 بـ دى - 

  غالية دى بس - 
  جنيه بخمسين لوحدھا العلبة على اللى الصور دى!! ..  إيه غالية - 

  

 الضحك إلى الجميع دفعت..  ا*خيرة جملتھا ريم بھا نطقت التى المرحة الطريقة

   سألھا الذى الصيدلى كف فى بكفھا ريم وصفقت



   ؟ إزاى استخدامھا ودى - 
   جميلة بابتسامة الفور على يمر ردت
 وتدھن..  بساعتين الجماع قبل عصير كوباية على نقط عشر تاخد الزبونة - 

 من ھايلسعھا إنه قولھا بس..  ساعة بربع الجماع قبل منھا تحت زيھم

   ا*ول فى بس شوية تحت

   الصيدلى ويقول الضحكات تتعالى
 الرجالة..  ليلينق حريمى جنسية منشطات على تسأل بتيجى اللى الستات - 

 تدھن إنھا موضوع..  العصير فى للستات تحطھا عشان بتطلبھا اللى ھى

   ھاينفع مش تحت من

   تشرح ريم قاطعته
 إبقى عايزة اللى ھى واحدة تكون لما بس..  نتيجة ھايجيب النقط شرب ھو - 

   أحسن المفعول يبقى عشان تدھن لھا قول

  دستة ھاتى طب - 
  

 حولھا من لجميع تبدو وكانت,  بضاعتھا تسويق ىعل سعيد ريم إعتادت ھكذا

 فقد,  جديدة صيدليات مع تعام9ت لفتح تسعى ريم تعد ولم..  ودودة مرحة تلقائية

 المنشطات يطلبون الصيادلة من عم9ئھا من الرنين عن يتوقف A الموبايل كان
 ريم ظلت..  عويس مرسى من ريم تجلبھا التى المستوردة وا*دوية والترامادول

 إلى الدعارة فى عملھا طورت التى شيرين صديقتھا زيارات عدا وحيدة تعيش
 كانت لذا,  كثيرا فيه تفقه تكن لم لكنھا,  ا<نترنت على جدد زبائن عن البحث

 على لشيرين إع9نات وضع ريم تتولى حيث الكمبيوتر أمام ريم إلى تجلس
   قائلة شيرين بلتطل يوم ذات ا*مر وتتطور,  ا<باحية المنتديات

 يظھر ما غير من بالموبايل عريانة تصورينى عاوزاكى..  ريم يا بت - 

 يھيصوا العيال عشان..  يعنى إغراء..  المواقع ع دى الصور ونحط وشى

   بيا ويتصلوا
 بالبانتى ثم النوم بقميص أوA,  الموبايل بكاميرا شيرين تصوير على ريم عكفت

 بتوجيه محترف كمصور الصور إلتقاط فى ريم واندمجت,  عارية ثم والبرا

   وقالت,  المثيرة ا*وضاع إتخاذ إلى شيرين

   صغيرة باينة كده طيزك عشان شوية فلقسى بت يا - 

   الصورة إلتقاط ويتم التعليمات شيرين تنفذ

   يبان الخرم عشان طيزك إفتحى يال9 - 
   مندھشة تصيح ريم ولكن,  شيرين تفعل

  !  ده طيزك فى جوا اللى الشعر تحلقى تبقى مش..  ؟ ده المنظر إيه - 
   وتقول بميوعة تضحك شيرين ردت

   الزباين مع جو عامل اللى دا ھو دا ياختى - 
  



 مما,   ا<سماعيلية من شيرين باسم ا<نترنت على الصور رفع بعد الفكرة نجحت

 ريم واستقبلتھا أسود ب9ستيكيا كيسا تحمل لريم زيارة فى تحضر *ن شيرين دفع

   وتقول خدودھا على مرحبة اتقبلھ
   فاضية تكون ما إيدك غير من تيجى مرة أول..  خير اجعله اللھم خير - 

  موز شوية لك جبت أنا - 

   وتابعت الصالة فى تجلس تدخل وھى شيرين قالتھا

   النت ع نرفعه بالموبايل فيديو مقطع تصورينى عاوزاكى أنا أصل - 

  الصور كفاية مش - 
 من جولى اتنين فى تعرفى..  النت ع كبير جمھور ليا بقى أنا أصل - 

   الزھور شاطئ على واتقابلنا مخصوص القاھرة

    إنترناشونال بقيتى خ9ص إنتى - 
  

 ترقد ثم,  قطعة قطعة م9بسھا تخلع شيرين تصور وھى التام الصمت ريم لزمت

 تفتح وبدأت,  كسھا مخفية بعضھا على فخذيھا تضم ظھرھا على السرير على

 تشويق من كنوع متتابعة لمحات فى الحليق كسھا ليظھر مسرعة وتضمھا فخذيھا
 الحبوب بعض تناثرت وقد واضحا كسھا ويظھر شيرين تفتحھما أن قبل,  الزبون

 بخفوت وتتأوه وبظرھا شفراتھا بأصابعھا تدلك وظلت,  شفراتھا على البثورية

 اءجر من الداخلية شفراتھا يغطى لمعان بدأ ما وسرعان,  التمحن تتصنع
 رأتھا عندما بالموبايل شيرين تصور وھى ضحكاتھا ريم كبتت..  مھبلھا إفرازات

 ثم شفراتھا بھا وتفرك كسھا على وحنان بلطف وتمررھا بموزة تمسك يدھا تمد
 فقد,  تشارك أن أرادت أنھا يبدو طائرة ذبابة لكن..  مھبلھا بأول طرفھا تدخل

 التصقت حيث شفراتھا بين تستقر أن قبل ريم فخذي باطن بين تتنقل الذبابة ظلت
 وھى  ضحكاتھا كبت على قادرة ريم تكن لم وھنا,  شيرين إفرازات بفعل الذبابة

 وسط ريم وصاحت شيرين بكس إلتصاقھا من للتخلص تصارع الذبابة ترى

   ضحكاتھا

   كسك فى وھاتخش شفوفك بين دبانة فى بت يا إلحقى - 
  

   قالت ثم,  المقطع شاھدت بعدما ويريةالتص ريم بفنيات إعجابھا شيرين أبدت

   معاھم بتشتغلى اللى من حد مع حاجة عملتيش ما إنتى..  صحيح - 

 - *  
  ؟ ليه - 
  وبس شغل ع9قات - 

   شوية ألعبلك تعالى طب - 

   وقالت ريم ضحكت
    ده الموضوع فى ماليش..  * - 

   وقالت شيرين شھقت

   راجل ھابقى كسى على الموزة وأحط شنب أركبلك خ9ص - 



  

 شفراتھا بتدليك إمتاعھا فى شيرين لتمعن عارية تتمدد جعلھا الجنسى ريم عجو
 التى ريم مھبل فى بموزة لتدفع,  مستمتعة ريم رأت لما وتمادت,  وبظرھا

 سيتم الذى المقدار فى لتتحكم بالموزة الممسكة شيرين يدي على تقبض أسرعت
 تعتصرھا الموزة سھاك ليبتلع الطاغية الشھوة وملكتھا ريم تأججت..  إدخاله

  .  شيرين غادرت بعدما نائمة واسترخت..  ريم انتشت..  مھبلھا بعض9ت

  

 الصيدليات طلبيات تلبية عن تتوقف A,  للعمل كله وقتھا تعطى سعيد ريم كانت

 الذى المال جمع برغبة أنوثتھا وئد وحاولت,  المستوردة وا*دوية الترامادول من

,  بالتقسيط ھيونداى سيارة اشترت عامين وبعد مستمر بتزايد عليھا يتدفق

 وجنى مبيعاتھا لتزايد  أدى مما التنقل وسرعة سھولة فى السيارة وساعدتھا
 أنھا تتذكر لما حين كل با<كتئاب إحساس يداھمھا كان لكن..  المال من المزيد

 .. ا*مومة فى ا*مل بداخلھا ويتقلص,  زواج ب9 والث9ثين الثالثة فى باتت

 با<ضافة أنثى كونھا وبحكم..  بالعمل يومھا ساعات بتعبئة ذلك عن واستعاضت

 ليشمل نشاطھا مجال ووسعت واسعة بشھرة ريم حظت الدائم ومرحھا ظلھا لخفة
 تعويضھا يمكنه A المال  لكن..  المال جنى وواصلت,  النادرة المستوردة ا*دوية

 والعاملين الصيدليات أصحاب من تنتقى فبدأت,  حميمة إنسانية ع9قة دفء عن

 تخلو A حميمة ع9قة لتنشأ منه التقرب على وتحرص إليه روحھا تستريح من بھا
 وتتنزه وتسھر معھم تخرج..  الرجال متعددة حياتھا ريم ووجدت,  الجنس من

 الرجال من تختارھم من أحضان فى العاطفى وإحتياجھا الجنسية غريزتھا وتشبع
 ھى وتستبدل..  آخرون ويظھر رجال حياتھا من ويختفى ياما* بھا وتمضى.. 

 ا*ساسى الشرط..  التجديد باب من بآخرين بھم ع9قاتھا فى الملل توغل رجال

 كانت..  مومس بأنھا معه تشعر أA ھو,  رجل أية إنتقاء فى ريم عليه تعتمد الذى

 من عرفتھم ممن دأح تقنع أن تستطع لم لكنھا المتحررة الفتاة ثوب إرتداء تحاول
 التراب سوءته يوارى بمن أشبه ھى..  بذلك نفسھا تقنع أن تستطع لم بل,  الرجال

 ذلك على تتغلب ولكى,  ضميرھا يأباھا بع9قات حياتھا خواء توارى فھى, 

  .  وا<نط9ق بالتحرر زائف بإحساس ا*مر توارى

  

 وفقا ھمب ع9قاتھا تخضع وأصبحت,  الرجال بحور فى الغوص احترفت 

 وفنونه الجنس فى بارعا وھذا,  والمحادثة للتنزه يصلح فھذا,  محددة لتخصصات

 غير أخرى *غراض يصلح A الك9م قليل لكنه,  الفراش على إA به تلتقى ف9

 فى والمكان بالزمان تدرى A حالمة رومانسية بمشاعر معه تشعر وآخر,  الجنس

 رجل كل من تنال سعيد ريم كانت كذاھ..  ذلك لغير يصلح A لكنه,  صحبته

 أنوثتھا ترضى بأنھا تشعر كانت..  فيه بارعا يكون أن يمكن ما على تعرفه

 لھا يكون أن حلم بضياع ذلك عن تستعيض لربما,  بالرجال حياتھا ملئ فتواصل

  .  وأبناء زوج

  



 ليتانالعس وعينيھا التقاطيع دقيق فوجھھا..  يتغير A ثابتا يكون يكاد ريم مظھر

 من أصغر تبدو يجعلھا,  تناسقه رغم جسدھا حجم ضآلة جانب إلى,  الجميلتان

 للغاية جذابة تبدو..  الحقيقى عمرھا تخمين يمكن ما فنادرا,  كثيرة بأعوام سنھا

 المنسدل الطويل ا*سود شعرھا تصفيفة إلى با<ضافة دائما المرحة بابتسامتھا
..  الصغيرة جبھتھا تزين المنتصف من ةمفروق الشعر من وقـُصة,  ظھرھا على

 على ريم ترتدى A حيث جدا كثيرا أصغر تبدو أن على م9بسھا ساعدت وكذلك
 ف9 السفلى نصفھا أما..  فيست أو كم تلت بلوزة أو بادى سوى العلوى نصفھا

..  مؤخرتھا واستدارة حوضھا إتساع تبرز ضيقة جينز بنطلونات سوى ترتدى

  :  أمرين فى معھا يتعاملون من بين حادث خ9ف ھناك كان ھنا ومن

 الصيدليات أصحاب مع بھا تتعامل التى المثيرة طريقتھا وھو ا*ول ا*مر
 والبعض..  فيه وتتميز عملھا تجيد مرحة فتاة أنھا يرى فالبعض,  بھا والعاملين

  .  رجل *ية نفسھا تعطى A لكنھا مومس أنھا يجزم

,  العشرينات فى أنھا يرون معھا يتعاملون من فغالبية , عمرھا ھو الثانى وا*مر

  .  الث9ثين يتجاوز عمرا يعطونھا من والقليليون

  

  

 بعد إA تفارقھا وA,  حادة إكتئابية لنوبات تتعرض ريم كانت ا*خيرة ا�ونة فى

 كانت الذى المساء فى ذلك بدأ وقد,  تھدأ حتى وتبكى تبكى تظل..  مرير بكاء

 أنھا تحس..  العار ويغطيھا,  والمھانة بالذل تشعر,  عينيھا تمS موعوالد عائدة

 فيه وثقت لرجل جسدھا أسلمت عندما,  ا*ساس من ثمن ب9 بل رخيصة امرأة

 طالما رجل عليھما دخل عندما تصرخ فزعت,  الفراش على به إلتحافھا وأثناء

,  واضحا الموقف كان..  إليه ترتح لم *نھا تأبى وھى لجسدھا الوصول حاول

 تنھش الكلمات تسمع وھى م9بسھا ترتدى كانت..  ا<ختيار تخطئ مرة *ول

   لحمھا
 أنا ما..  حبتين الدور فى عايشة بس..  شرموطة إنك ا*ول من عارف أنا - 

 كتير طلبيات منك أخدتش ما عشان يمكن وA,  بالظبط زيه زب عندى

   زيه
  

 إدخال فى مساعدتھا يطلب مرسى نم مكالمة ريم استقبلت أAيام أحد وفى

 والتى وا*ھلى ا<سماعيلى مباراة أثناء لبيعه ا<سماعيلية إستاد إلى الترامادول
 وبرر,  آخره عن مكتظا ا<ستاد وسيصبح لقدم موضعا ھناك يكون لن بالطبع

   قائ9 ذلك مرسى
   معانا ومحتاجك بس بنتين غير ومالقيتش..  كتير دى المرة معانا اللى الكمية - 

   

  

  

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



  

  

 استاد لدخول الجماھير تدافع أثناء ا*جواء يمS شديد وصخب وضجيج جلبة
 التى الشماريخ بيع من انتھى حتى الحشود بين مصطفى سيد وينشط,  ا<سماعيلية

 سيد كان. . الغافلين ا*من رجال وسط بھا والدخول إخفائھا فى الشباب تفنن

 ا*ثناء ھذه فى بينما,  الفريقين *حد إنتمائه عليه يبدو وA وبنطلونا قميصا يرتدى

 الترامادول تخفى A ھى المرة فھذه,  قلبھا دقات تسارع فرط من تلھث ريم كانت

 مما,  الكمية حجم لكبر نظرا كبيرة جلدية حقيبة فى تحملھا بل م9بسھا تحت

,  الحقائب تفتيش فى أمنى تدقيق ترى A أنھا رغم,  ةمر من أكثر تتراجع جعلھا

 ا*رض على تسقط الحقيبة وجعلت الدوار تصنعت حيث حيلة عن ذھنھا وتفتق
 ليمسك كبير عدد ليھرع,  السقوط وشك على تترنح رأسھا على يدھا ووضعت

 ببعض وجھھا تغسل وأجلسوھا,  منھا قريبا كان الذى سيد صدارتھم وفى بھا

   تقول ىوھ الماء

   تانى وطى ضغطى إن الظاھر - 

  ؟ نوصلك وإحنا فين ساكنة - 
   مسرعة ريم لتجيب سيد قالھا
   جوا مستنيانى ناس فى عشان ا<ستاد ھاخش أنا..  * - 

  

 وتناولت,  ا<ستاد داخل إلى وعبرا عليه ريم واستندت يده على الحقيبة سيد حمل

   وقالت الحقيبة ريم

   أوى متشكرة - 

   سيد أجابھا
   بتاعنا المدرج أروح أنا ألحق..  والعف - 

   وصاحت ريم شھقت
  ؟ القرود جب9ية تبع جھ9وى أنت ھو..  أسود نھارك يا - 

  

   قائ9 سيد ضحك
..  بتوعكم الصفرا الكتاكيت فى أغلط عاوز مش..  منجاوية يا ده الغلط ليه - 

   عليكى ھايغمى كان شوية من..  تلقى شر تعمل خير صحيح

   صائحة ريم قاطعته
 ھو..  معاك دخلت ماكنتش الصھوينية المبادئ نادى تبع إنك أعرف لو أنا - 

 م كله فريقكم ده..  لعيبته وخطف ا<سماعيلى قفا على غير عايشين انتو
  ُحمر يا ا<سماعيلى

   يقول ا*ھلى عن مدافعا ريم مع منساقا نفسه سيد وجد

   بتوعكم اللعيبة على تحافظوا عارفين مش انتم إن ذنبنا مش - 

   محتدة ريم ردت



 زى ا<سماعيلى لعيبة دماغ فى بيلعب اللى بتاعكم كوھين عدلى بأمارة -  - 

  اليھود

   ضحكاته وسط وقال سيد ضحك

 دماغكم فى تربنة لكم عامل ياعينى القيعى عدلى الصفقات مھندس - 

   الھسھس وجابلكم
 علتهج,  سيد وبين بينھا ا*لفة من جو بخلق مسعاھا فى الحوار بھذا ريم نجحت

    آمرة بنبرة قالت حين لھا يستجيب

   عليك ھاستر وأنا وتعالى الشنطة ھات - 
  

 فى,  ا<سماعيلى بجمھور الخاصة الثانية الدرجة مدرجات إلى ريم وتبع سيد نفذ

 مكالمة سيد استقبل بينما..  الحقيبة *خذ ليحضر بمرسى إتصاA ريم تجرى حين

   سأل الموبايل سماعة عبر أذنه فى يھدر الجماھير صوت وجد ولما,  أمجد من

   ؟ فين إنت ده إيه - 
   أمجد رد

   الغريب ع عمى وابن أنا..  ا<سماعيلى اشجع جاى..  ا<ستاد فى أنا - 

  

 Aفتة صنعوا وقد الزمالك مشجعى من كبيرة مجموعة بصحبة أمجد كان بالفعل
 وابن أنا(  عليھا ومكتوب,  ا<سماعيلى علم فى مشبكا الزمالك علم تحمل كبيرة

  .  مكانھما فى ريم جوار إلى سيد استقر) ..  الغريب على عمى

  

 لكن..  الناديين جمھور بين ا<حتقان من شديدة حالة تسود متوقع ھو وكما كالعادة

 وكذلك جھة من ربه عبد حسنى مشكلة بحكم إشتعاA أكثر الوضع المرة ھذه

 جھة من الدورى فرق يبترت جدول صدارة على الناديين بين المنافسة إشتعال
 القماشية ال9فتات تحت ا<سماعيلى جماھير من كبيرة مساحات إختفت..  أخرى

 يطول الجماعى والسباب..  المنشطات بتعاطى واتھامھم وAعبيه لSھلى المسيئة

   وھناك ھنا من الجميع
   أمه كس ا*ھلى..  ھي9ھي9ھو ھي9 ھي9 - 

 إلى الھتافات لمنع ا*من تدخل ومع,  ثلبالم ا*ھلى جماھير الفور على وترد

   التشجيعات تبدأ السباب لذلك الرافضين الطيبين الناس أوAد جانب
   فريق أحسن ا*ھلى النادى..  جرئ خليك الحق قول - 

  

 ھياجھا من وزاد,  ا*ھلى وتلعن تسب تزال وA غاضبة ا<سماعيلى جماھير لكن

   عليھا ومكتوب ا*ھلى لجمھور المخصص المدرج عند المعلقة ال9فتة تلك
 وأنا بيا نفسك بتقارن ليه..  حتة فى وإركن إتكسف..  ستة بطوAتك اللى يا - 

 وھى برازيلى نفسك على بتقول..  مية بطوAتك من أكتر بطوAتى

   العالمية وصلت أنا ومقامك نفسك إعرف..  ھفية دى البرازيل

  



 وبعد,  الترامادول يبيعون نالمشجعي بين ورفاقه ھو منتشرا عويس مرسى يجوب

 من المنبعثة ا*دخنة تصاعدت وقد إA,  لھدفه ا*ھلى إحراز من قليلة دقائق

 يھرع بينما الملعب تراك على بھا وألقوا,  ا*ھلى مشجعى مدرج من الشماريخ

 التى المشتعلة الشماريخ على وإلقاءھا بالرمال مملوءة جرادل حاملون العساكر
 جمھور قام ما وسرعان,  الرؤية الكثيف الدخان وحجب,  اكالتر أرضية أتلفت

,  الھواء فى تحلق ا<ستاد كراسى من قطع وتطايرت الكراسى بنزع ا<سماعيلى

 تجاه أياديھا طالته ما بكل قذفت التى بالجماھير ا<لتحام على ا*من رجال وانكب
 يحاوAن سيدب تحتمى ريم كانت,  المعركة ھذه ووسط..  ا*ھلى بدAء مقاعد

 من بعضا رأت ريم ولكن,  ا*من مع المتصارع المتدفق الحشد بين من الفرار

 بتفتيشه يقومون عقيد برتبة ضابط مقدمتھم وفى مرسى على تكالبوا ا*من رجال
 إلى وتنامى,  بيضاء بودرة بھا صغيرة أكياسا حقيبته من يخرجون ورأتھم

   الشديد الصخب وسط مسامعھا
   ھيروين بيبع عليه اقبضو محامى - 

 ا*مر به وامتد الترامادول ببيع يكتفى A مرسى أن تعلم تكن لم التى ريم توترت
 إذا فماذا,  شديد مأزق فى أنھا ا*حوال جميع فى يعنى ذلك لكن,  الھيروين إلى

,  شئ أى فى لتتفكر الوقت تملك لم..  ؟ ھى فيھم بما الجميع على مرسى إعترف

 من خرجا حتى يتبعھا وسيد بيديھا حولھا من ا*جساد تزيح تسرع نفسھا ووجدت
 من كبير عدد على القبض تم حيث ريم من حاA بأفضل سيد يكن ولم,  ا<ستاد

 مصطفى سيد إلى السبل ستقود الشماريخ مصدر تعقب حال وفى الشغب مثيرى
 إن ما لذا,  حالته سبب عن ا�خر يسأل بأن تسمح منھما أى حالة تكن لم.... 

 تتجه نفسھا وجدت حتى,  سيد يجلس جوارھا وإلى بسيارتھا تبتعد ريم أسرعت

  .  ا<سماعيلية تغادر القاھرة ا<سماعيلية طريق لتسلك

  

  

  

 المقعد فى تجلس أمانى ومعھما مھا وزوجته سامى كان الذى الوقت نفس فى
 بعدما يةا<سماعيل إلى القاھرة من ولكن الطريق نفس يسلكون,  للسيارة الخلفى

  .  المباراة بعد عليه مقبوض بأنه يخبرھا أمجد ابنھا من مكالمة مھا تلقت

  

  

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

  

  

 إجراء على منكب منھما وكل وريم سيد يجلس نصر بمدينة سيد شقة صالة فى
 ريم نتجتواست,  الوضع إليه آل ما لمعرفة الموبايل من الھاتفية ا<تصاAت

 الھيروين بائع بالمحامى ع9قة لھا أن ھو وعرف,  الشماريخ بيع فى سيد ضلوع

   ذلك توضح وأجابته



 الھيروين فى بيتاجر إنه أعرف ماكنتش بس مكتبه فى سكرتيره شغالة أنا - 
 بس..  ده بالموضوع دعوى ماليش أنا..  معايا يحققوا إنھم خايفة بس أنا.. 

   مشكلة لى ھاتعمل دى ىز وحاجة ف9حين ناس أھلى
  

 الطمأنينة ببعض وشعر,  آخر إشعار حتى سيد يصدق أن سوى بدا ھناك يكن لم

,  ا*وضاع تستقر بعدما إA الخروج عدم على وعزم,  مسكنه يعلم أحد A *ن

 وھو أA ا<ثنين بين مشتركة كانت واحدة فكرة...  لريم بالنسبة الحال كان وكذلك

 تشعر قطعا تكن لم الرجال عالم فى الخبيرة ريم....  �نا يربطھما رابط وجود

 يجتمع مرة *ول..  إنقطاع ب9 السجائر تدخين يواصل الذى سيد به يشعر بما

 أن خشية وتوتره قلقه من بعضا تبدد كانت نفسھا الفكرة..  واحد مكان فى بأنثى

 بالمغامرة ساساإح برمته الموقف لھا حمل ريم بينما..  عليه ويقبضوا إليه يصلوا

   سألت حيث نھايته تعلم مصطنعا حوارا تبدأ ذلك وجعلھا توترھا بدد

   ؟ ھنا من قريب فندق فى - 
   يجيب وھو سيد تردد
   ا*وضة فى إنتى ونامى الصالة فى أنا ھانام..  لوحدى ھنا عايش أنا - 

 ھاوجد أنه إA,  ذلك مطلبھا فى دافعھا ھو الفتاة حياء أن معتقدا ذلك سيد قالھا
   يتوقعھا لم بجرأة وتقول تبتسم
   واحدة أوضة فى بعض مع ننام مانع ماعنديش أنا..  ؟ ليه الصالة فى وتنام - 

 أدركت التى ريم سوى تفكيره على يسيطر شئ يعد ولم سيد قلب دقات تسارعت

 عالم فى خبرات إية يحمل A أنه لھا المسترقة ونظراته سيد وجه تعبيرات من
   وقالت المبادرة ھى تلكتوام,  ا�خر الجنس

   راحتى على أقعد عشان البسھا عندك حاجة فى - 

 جديدة بمغامرة ا<ستمتاع ع9مات وجھھا على وبدت سيجارة تشعل وھى قالتھا
 سوت الترينينج  ترتدى وھى الغرفة باب تغلق أA ريم تعمدت...  جديد رجل مع

 وھى ريم برؤية له يسمح وضع فى بالصالة الجلوس تعمد الذى بسيد الخاص
 لجسدھا نظراته بتدله مستمتعة وابتسمت إليه ھى نظرت..  م9بسھا تستبدل

 تكسوه مربد ووجھه إليھا متجھا نھض حيث يحتمل الشاب يعد ولم,  الصغير

 غلق أحكمت قد ريم كانت...  بصعوبة ريقه ويزدرد شبقة بنظرات يلتھما الحمرة

 يحتضنھا زراعيه ومد تماما خلفھا سيد افيھ بات التى اللحظة فى الترينينج سوستة

   وتقول بميوعة لتضحك بظھرھا صدره ملصقا

   ؟ إيه عايز - 
  عايزك - 

  شوية بعض على ناخد لما دلوقتى مش - 
  

 حين فى,  يريد ما تمنحه قبلما سيد بتعذيب ا<ستمتاع ھو ذلك من ريم غرض كان

  .  محالة A قادم مبتغاه أن أدرك وقد سيد امتثل

  



 حدث بما تخبرھا شيرين بصديقتھا ريم اتصلت بينما,  العشاء حضري سيد خرج

 ريم فردت..  الموبايل أغلقت ثم أيام بضعة القاھرة فى ا<قامة على عازمة وأنھا

,  بيجامة ويرتدى م9بسه يستبدل سيد كان الذى الوقت فى المنضدة على ا*طعمة

   سألھا سيد مع للعشاء ريم تناول وأثناء

   ؟ سنة مكا عندك إنتى - 
  ؟ سنة كام تدينى - 
  وعشرين سبعة - 

 أن يريد ما منھما كل ليحكى بينھما الحوار واستمر تصديقا برأسھا ريم أومأت
 على ريم تمددت عندما سيد يترقبھا كان التى اللحظة وحانت..  عنه ا�خر يعلمه

 ال9ھثة أنفاسه صوت ھى وسمعت جوارھا إلى ويرقد سيد ليھرع,  لتنام السرير

   تقول وجھھا لتعطيه تستدير وھى تسمتفاب

   ؟ ليه مستعجل إنت - 
 برأسه تمسك كفيھا فمدت,  ضايقتھا وعشوائية بقوة فمھا يقبل وھجم سيد يرد لم

 فبادلھا,  يحاكيھا أن عليه أن ھو ليدرك برفق فمه تقبيل فى ھى وتبدأ الوسادة على

,  فخذيه بين بالمنتص قضيبه وضع من يعدل يده ومد بھدوء الرقيقة القب9ت

 ينغرز بقضيبه لتشعر جزعه برجلھا وتحيط بجسده جسدھا وتلصق ريم لتتضحك
 بإنسياب شعورھا مع الحوض منطقة فى بتقلصات شعرت وفجأة..  عانتھا فى

 بأصبعھا تلتقط بيدھا فدفعت شھوانية إفرازات ليست أنھا ريم أحست..  منھا سائ9

 وابتعدت امتعضت..  الدم ورأت ينيھاع أمام يدھا رفعت ولما يسيل ما ا*وسط

   سألھا الذى سيد عن بجسدھا

   ؟ مالك - 
  ألويز لى تجيب عاوزاك....  طلب منك محتاجة...  لى نزلت البريود - 

,  النسائية الحفاضات ليشترى سيد نزل بينما,  الحمام إلى الغرفة من ريم خرجت

Aالتى المدماة فاضاتالح متخي9 ذھنه وشرد إثارة الموقف زاده لماذا يدرى و 
 كيف يدرى لم أنه لدرجة,  أمن كفرد الليلى عملى أثناء ويتحسسھا يراھا كان

 سيد كان...  الحفاضات وتناولت ريم شكرته..  شروده فرط من عاد وكيف ذھب

 وترتديه الكيلوت فى الحفاضة تلصق ريم يرى وھو العينين شاخص المنظر يتابع
   وقالت وضحكت إليه نظرت... 

   نصيب ماليكش إن الظاھر...  لشمع - 

 عندما لھا يرثى حالة إلى ودفعه سيد أثار منظر فى حاجبيھا وقطبت ريم اندھشت

   يسأل سمعته
   ؟ يعنى ليه - 

   وقالت مختلف نحو على سؤاله فھمت بعدما ابتسمت ما سرعان لكنھا

   تعالى طب - 

 فخذيھا بين فخالمنت الكيلوت من عدا عارية السرير على تتمدد وھى ريم قالتھا
 قضيب تدليك ريم تولت..  لھا م9صقا وتمدد سريعا سيد وتعرى,  الحفاضة بفعل

 تحرك فخذيھا بباطن قضيبه على قبضت ثم المستمتع لوجھه ترنو وھى بيدھا سيد



 يتمالك ولم,  يعتصره بقضيبه يحيط فخذيھا بباطن يشعر وھو سيد ليتأوه جزعھا

   ھى حلتصي الكيلوت ينزع يده ومد نفسه
  !!  الدورة عليT ...  ؟ إيه بتعمل - 

 الشھوة من حالة وتملكته الكيلوت عنھا لينزع سيد كابد,  يسمعھا لم وكأنه

 فخذيھا بين ريم على بجسده وألقى,  الدماء تلطخھا الحفاضة رأى عندما المجنونة

 فخذيھا بين فباعدت,  يريده ما سيد إعطاء من سوى لريم بدا ھناك يكن لم... 

   متعجبة وبنبرة خافت بصوت تسأل وھى

   ؟ كده من قرفان مش إنت - 
 بزبه يدفع وھو المتزايد لھاثة بفعل خافتة نفى لفظة ھو سيد من ريم تلقته ما كل
 تأججت كلما,  قضيبه حول الدم منظر ليرى سيد نظر وكلما..  الدامى كسھا فى

 الدھشة تع9ما وجھھا وعلى وإليه ترنو ريم جعل منظر فى واستعرت شھوته
 ذلك ورغم,  سيد مثل رج9 تصادف أن تتخيل تكن لم فھى,  با<شمئزاز المشوبة

 متعة يعطيھا الحيض إفرازات بفعل بداخلھا بإنسيابية قضيبه بإنزAق تشعر كانت
 مستمتعا سيد كان..  ليقذف مھبلھا بعض9ت قضيبه وتعتصر سيد مع لتتجاوب

 من قطع حوله ومن ريم كس خارج خيامرت ينزلق قضيبه يرى وھو الحدود *بعد
 الحمام فى تغتسل ونھضت بوجھھا ريم أشاحت الذى الوقت فى,  المتجلط الدم

 بحفاضتھا ممسكا السرير طرف على جالسا سيد تجد وھى ذاھلة لتحدق وعادت

 ملؤه بوجه إليھا وينظر بأنامله يتحسسھا الحيض دماء فى الغارقين وكيلوتھا
   مشمئزة معنفة ونھرته سيد تجاة مبھمة برھبة ريم أصاب مما,  والنشوة المتعة

  !  ؟ ده القرف إيه..  كده آدم بنى أشوف مرة أول أنا - 
  

 جوارھا يتمدد وعاد سيد واغتسل,  السرير م9ءة استبدال فى ريم مع سيد تعاون

 المول حمامات بداخل النسائية الحفاضات مع ذكرياته لھا ويحكى الفراش على
 بل با<شمئزاز ا<حساس أفقده قد ذلك على سيد إعتياد أن ريم فھمتت..  التجارى

 مستمتع وسيد أيام خمسة لتمر..  طاغية إثارة مصدر إلى له بالنسبة تحول

  .  مستلذا سعيدا حيضتھا اثناء ريم بمضاجعة
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  ..  ا<سماعيلية شرطة أقسام أحد فى

   أبويه حضور فى أمجد معنفا يصيح الضابط كان



 ماشى وإنت,  مشھورة كاتبة ووالدتك جامعى أستاذ والدك يبقى عيب مش - 

   فاضى شباب شوية مع الكورة ورا

 تعھد بعد سبيله بإخ9ء وأمر استوقفه الضابط لكن نفسه عن الدفاع أمجد حاول
  .  ذلك تكرار عدم على أبيه

  

 وبعدما,  الجميع يكتنف الصمت كان,  للقاھرة سماعيليةا< من العودة طريق وفى

 الذى أبيه من والعتاب اللوم يتلقى وھو بكلمة أمجد يتفوه لم..  البيت إلى وصلوا

 بدور يقوم بأنه ليشعرھا زوجته أمام أداءه من Aبد دورا يمارس بمن أشبه كان

   ابنه تقويم فى ا*ب

 دماغك بوظت اللى الكورة سكة فى تمشى سيبتك لما غلطت إنى الظاھر - 
 فى البيت فى ھنا تتفرج..  ماتشات حضور مافيش ورايح ھنا ومن..  دى

   وبس التليفزيون
 نفس فى وأبا أما تكون أن عليھا أن لھا وتأكد,  سامى بزوجھا تشعر مھا ولكن

    *مجد سامى كلمات تنھى وقالت الوقت
   معاه أتكلم ھاقعد بكره وأنا النھاردة يستريح خليه..  سامى يا خ9ص - 

  

 الخ9ص وجد أنه إA سامى لدور تھميشا طياتھا فى حملت الكلمات تلك أن ورغم
  غرفته فى بأمجد أمانى لحقت بينما,  كتاباته يواصل المكتب لغرفة واتجه فتنھد, 

 طويلة فترة منذ أمجد غرفة فيھا أمانى تدخل التى ا*ولى المرة ھى ھذه كانت.. 

 على أمجد جوار إلى وجلوسھا دخولھا أن ويبدو..  نواتس الث9ث تجاوزت

 على ھى ربتت..  وجھھا إلى النظر ويتحاشى يحتقن وجھه جعل,  السرير طرف

   ھادئ بصوت وقالت بحنان كتفه
   نفسك تزعلش ما..  معلش - 

 وتنھدت,  الحزينة عينيھا من الحانية النظرة ولمح شذرا وجھھا إلى أمجد نظر

 سنوات إلى يعود..  يعود أن تريده وكأنھا أمجد وجه على ھاعينا تتھادى أمانى

..  خالته إنھا..  ذلك أرادت نفسھا ھى..  عنھا بالبعد محق أنه تعلم ھى....  مضت

 يكون أن يجوز A أنه إA,  فريد نوع من كان بينھما الرابط أن صحيح..  أمه أخت

  .  أختھا ابن وھو خالته أنھا سوى رابط بينھما

  

 الذى ما...  القويم المجتمعى الطريق عن البشرية النفس تجنح لماذا...  ؟ ماذال لكن

 إنسانية مشاعر أمام وتت9شى تتحطم والمجتمعية والدينية ا*خ9قية القيم يجعل
..   الشفقة نعم....  الشفقة ومنھا,  وعديدة كثيرة أسباب إنھا.....  الطريق أخطأت

 على ليشفق أمجد يدفع الذى ما لكن..  أمانى هبخالت أمجد ربطت التى ھى الشفقة

  .  إليھا نفسه فتصبو أمانى خالته

  

  



 ما شئ..  قريناتھا عن مختلف ما شئ بداخلھا بأن تشعر صغرھا منذ أمانى كانت
 الدورة تأتيھا لم حينما البلوغ مرحلة مع ذلك اتضح وبالفعل,  ذويھا غير يجعلھا

 ا*طباء إلى مھا أختھا واصطحبتھا,  نوثتھاأ أنثى كل بھا تستكمل التى الشھرية

 من حالة لتكون القدر إنتقاھا لقد...  الخلل معرفة تم وأخيرا,  ؟ الخلل أين لمعرفة

 تركيبھا فى جينى خلل حدث حيث)  turner syndrome(  ترنر حاAت

 أنثى وتصبح X الكروموسوم أمانى لتفقد الجنينى تكوينھا أثناء الكروموسومى

 قامتھا لقصر تفسيرا ذلك ووضع..  مكتمل غير وآخر سليم X  ومبكروموس

 جسدھا تناسق وعدم الرأس مقدمة عند من شعرھا وتساقط رقبتھا طول وقصر
 وثدياھا,  قفاھا على طوليا تمتد الشعر من خيوط ونمو,  المعھود ا*نثوى بالشكل

 أمانى مواصفات من سبق فيما يكن ولم,  لSمام وليس الجنب على بارزان

 ا*نثى لمواصفات مفتقدا جسدھا يجعل ذلك أن رغم كبرى مشكلة الجسدية
 عن شاذ بشكل القدمين إنتفاخ وكذلك اليدين كفي إنتفاخ لكن..  بالطبع المرغوبة

 عدم ھو كله ذلك من وا*دھى,  لSعين ملفتا منظرا يعطيھا كان,  جسدھا باقى

 عن عاجزين ضامرين بيضينم أمانى إمتلكت حيث التناسلى جھازھا إكتمال
 من يوم فى أما تصبح وأن الحمل من تتمكن لن أنھا يعنى مما,  بويضات إنتاج

...  الشاكلة ھذه على لتكون القدر إختارھا لماذا تتسائل أمانى كانت...  ا*يام

 بأن وأوھمتھا,  بالطبع عليھا مھا أختھا أشفقت,  أمانى حالة إكتشاف تم عندما

 حياتھا وممارسة وا<نجاب الزواج عن يعيقھا لن لھا ھريةش دورة وجود عدم
  .  حالتھا حقيقة وعرفت كبرت الصغيرة الفتاة لكن..  طبيعى بشكل

  

 إرادة ب9 القدر خيوطھا حاك التى حياتھا فى تمضى أن نعمان أمانى على كان
 بالعمل والتحقت التجارة كلية من أمانى تخرجت وعندما...  إختيار وA منھا

 حيث صغرھا منذ عليه شبت ما تواصل,  البيت من القريب مصر بنك فى ظفةمو

 لم بل,  أنثى إلى ذكر بنظرة إليھا ينظر رجل ترى لم..  أنثى أنھا يوما تشعر لم
  .  أنثى أنھا تشعر يجعلھا ما نفسھا فى ھى ترى

  

 اثنى من بأكثر يصغرھا الذى أمجد لتجد العمل من أمانى عادت ا*يام أحد وفى
 أمانى على كان...  يبكى وحيدا,  وقتھا  ا<عدادية بالمدرسة ويدرس عاما عشر

 فى أنثى بمشاعر شعرت لماذا تدرى لم,  بكاؤه سبب وتعرف تحتضنه أن

,  وبكاؤه حزنه سبب عن يبوح أن قبل كثيرا الصغير الفتى تردد...  ذكر أحضانھا

 وھو أمه تكتبھا التى صصالق الصبية يتناقل وكيف,  أمه السبب أن خالته وأخبر

   يرددون
 ضربت أنا...  روعة قصة حتة كاتبة نعمان مھا اسمھا اللى الشرموطة - 

   قريتھا ما بعد عشرات ت9ت عليھا
 أشفقت..  أمه ھى نعمان مھا أن يبدى أن الناشئ للصبى يمكن A كان وطبعا

   وقالت أمجد على أمانى
   بيھم دعوى مالكش..  متخلفة عيال دى - 



  

 يشعر وكيف ويحزنه باله يشغل ما,  أمانى خالته إلى يحكى أن على أمجد إعتاد

 ويشعربا<ثارة أمه تكتبه ما يقرأ حين الخجل يتملكه..  وأبيه أمه يكره بأنه كثيرا

 ليقذف قضيبه بتدليك وقام إثارته كبت من مرة ذات يتمكن ولم,  تعتريه الجنسية

  .  ا*ولى نطفته

  

 من دينيا ثقافيا موروثا يتلقى أمجد ابنھا أن تدرك أن عن غافلة تكن لم نعمان مھا
 لذا,  ابنھا فى تزرعه أن تريد ما مع ذلك ويصطدم,  والشارع والمدرسة المجتمع

 له وتشرح تكتب فيما رأيه فى وتحاوره إليه تجلس أن �خر آن من تحرص كانت
 كما,  ينا�خر بحقوق المساس عدم شرط له يحلو ما ويفعل شخصيته يبنى كيف

A عن والدته كتابات أغفل أمجد لكن..  يفعله بما قانع ھو طالما با�خرين يبالى 

 فيما وسألھا كتاباتھا فى المتدلھين قرائھا وتجاھل,  والعاطفية ا<نسانية الع9قات

   باله شغل

   ؟ الجنس فى بتكتبى ليه إنتى - 
 ع9مات حيث هإلقاء طريقة فى كانت المشكلة لكن..  مشكلة السؤال يكن لم

 إلى النظر يتحاشى رأسه وأطرق,  أمجد وجه كست التى وا<متعاض ا<شمئزاز

 وبدونه,  الحياة أساس أنه وكيف,  الجنس عن كتاباتھا عن تدافع وسمعھا أمه وجه

,  كتاباتنا فى عنه التعبير فى نخجل ولماذا,  ا*رض على من البشر *نقرض

 الناشئ الفتى لكن..  مداركه وتتسع يكبر عندما ستختلف نظرته أن له وأوضحت

 فى يرى أمجد وبات,  وا*ديان باP ا<يمان عن أبيه بكتابات أخرى مرة اصطدم

 كان..  الكافر بالزنديق يصفوه لمن وابنا المنحلة بالعاھرة يصفوھا لمن ابنا نفسه

 أم,  وأمه أبيه خلف يسير ھل..  ؟ الصواب معرفة فى يفشل أمجد جعل قاسيا أمرا
 وA بھذا يبالى A,  تماما حياديا نفسه أمجد وجد..  والناس المجتمع خلف يسير

 وبات,  غاية وA ھدفا يعرف A..  روح ب9 كآلة للحياة نفسه وترك,  بذاك

 عالم فى متوغ9 أمجد تعمق لماذا لنا يفسر ذلك...  سلبية مذبذبة مشوھة شخصية

 بالمرحلة التحق بعدما أصدقائه أحد قطري عن الزمالك تشجيع أدمن حين الكرة
,  يأباه واقع من للھروب منفذا العالم ھذا فى أمجد وجد الوقت ومع,  الثانوية

 روابط ومشاركة ا<ستاد إلى الذھاب على حريصا وصار العالم ھذا مع فتوحد
 زائف عالم فى يحيا بذلك ھو واستلذ,  الكروى التشجيع ھوس أصابه..  المشجعين

 فى وزميله المنطقة فى جاره مصطفى سيد على تعرف وعندما..  واهق يستنفذ

 وباتت,  والزمالك ا*ھلى حول معه وجداAته حواراته فى اندمج,  التجارة كلية

 والزمالك,  وإط9عه قراءاته محور ھى الرياضية والصحف الكروية المواقع

  ..  عالمه ھم المشجعين من ورفاقه

  

 لساعات أمانى خالته إلى يجلس أن على إعتاد لثانويةا للمرحلة أمجد وصل عندما
 *مجد والتقرب,  ظاھريا وقتھا إشغال باب من,  دروسه استذكار على تساعده

 جعلت صداقة إلى ارتقى تقاربا بينھما ونشأ,  باطنيا حياتھا عن إليه والتحدث



 الشقة فى وحيدة ووجدھا ظھيرة ذات عاد عندما بكاؤھا سبب له تحكى أمانى
 إليھا تقرب الذى البنك فى زميلھا عن *مجد تحكى أن فى أمانى وأفاضت,  تبكى

 ذلك ورغم...  زوجة له تكون *ن تصلح لن وأنھا,  بحالتھا البداية منذ وصارحته

 المحتومة النھاية كانت ثم,  بھا ع9قته ليوطد قدما ويمضى إليھا التودد واصل

 على كانت لكونھا خالته على بالغيرة راشاع إليھا يستمع أمجد كان..  المتوقعة

 فى ملحة برغبة يشعر وكان,  غيرته على طغت عليھا شفقته لكن,  برجل ع9قة

  .  خالته آذى *نه إربا وتمزيقه ونھشه الرجل لذلك الوصول

  

 حتما يكن لم,  المرير بكاؤھا وكذلك بھا تحكى أمانى كانت التى الجادة الطريقة

 أما... المجروحة الفتاة دور تعيش أن تريد كانت كأنھاو,  بداخلھا عما يعبر

 بھذا ع9قتھا أن البداية منذ أدركت *نھا..  مجروحة أبدا تكن لم فھى الحقيقة

 بالتنزه ممتعا لطيفا وقتا معه ليقضى ا�خر يخدع منھما كل,  زائفة ع9قة الشاب

 ا*مر يتعدى ولن  ةالحالم الھاتفية والمكالمات والكازينوھات السينمات وإرتياد
 تكتمل أن يوما لھا يكن لم ع9قة على ھكذا حزينة ھى لماذا أمانى تدرى A..  ذلك

 وأراد,  أمانى خالته على أمجد شفقة تعاظمت اليوم ذلك منذ..  سعيدة بنھاية

 أخبرھا..  دوما الحديث ومشاركتھا إليھا الجلوس على يحرص كان فقد تعويضھا

 أنھا تدرك أنھا أمانى وأخبرته,  أمه غير وأما أبيه غير أبا يملك كان لو يتمنى كم

 نھر تيار سيجرفھا أين إلى تعلم وA,  أبناء وA بأسرة تحظى ولن يوما تتزوج لن

   أمجد فقال..  ؟ الحياة

   يتجوز وعاوز أرمل أو ومخلفين كده قبل متجوزين بيكونوا رجالة فى - 

   تقول أعقبتھا أمانى من ساخرة ضحكة

   يتجوزه يفكر حد شكل وده - 
 لما حتى إفتقادھا على لتدلل,  *سفل أعلى من جسدھا على يدھا تمرر وھى قالتھا

   قائ9 عقب أمجد لكن,  إليھا رجل يجذب أن يمكن

 الشخصية الصفات يھمھم كتير فى..  وبس للشكل بتبص الرجالة كل مش - 

   الشكل يھمھمش وما

   تقول أمانى تنھدت

 راسھا وشعر مبعكك وجسمھا قصيرة واحدة تتجوز ممكن إنت يعنى - 
   كده زيي بتخلفش وما,  منفوخين ورجليھا وايديھا,  بيتنحل

   مسرعا أمجد رد

   قلتيه اللى كل مھم مش كويسة إنسانة طالما - 
 ذلك ورغم,  الغرفة أرجاء فى صداھا تردد مجلجلة عالية ضحكة أمانى ضحكت

   وتقول أمجد وجه على بيدھا تمسح وھى حزينة بابتسامة وجھھا اكتسى

   صغير لسه إنت - 

   مشفقة بنبرة وقال حانيا أمجد إليھا نظر

   أتجوزك عشان خالتى تكونيش ما إنك أتمنى كنت - 

   قائلة وردت مجددا الحزينة أمانى ضحكات علت



   عليك صعبانة أنا كده أد - 
 - A إنتى أصل...  أبدا  

   تقول مسرعة أمانى قاطعته

   ده فيه تغلط ويةش كل اللى الجرامر فى ركز طب - 
   مجددا خالته بمساعدة دروسه استذكار أمجد عاود

  

 إلى نظراته ھى وAحظت,  آخر مسارا بخالته أمجد ع9قة لتتخذ ا*يام وتمر

 جالسة تكون حين المنضدة على تميل وھى الجلباب فتحة من وصدرھا جسدھا
 المفقودة تھاأنوث تستشعر نفسھا وجدت ما وسرعان,  المذاكرة فى تساعده أمامه

 فى وتمعن الصدر على من مفتوحة ج9بيب إرتداء تتعمد فباتت,  لھا نظراته مع

 فتبدو عليه شعرھا من خص9ت بإسقاط رأسھا مقدمة على المنحول الشعر إخفاء
 ف9 القصيرة رقبتھا لتظھر برأسھا *على تشب أن على وتحرص,  الطلعة جميلة

 لكنھا,  ذكر أمام أنثى تبدو أن أمانى أرادت رباختصا,  بجسدھا رأسھا إلتحام يبدو

 تصفف..  تماما النقيض إلى تنقلب كانت,  الصغير الفتى أختھا ابن أنه تعى حين

 تناسق عدم يبرز ما وترتدى رأسھا مقدمة عند صلعاء لتبدو للخلف شعرھا
 ناضجا رج9 أنه يتخيل أن سوى منه يكون ف9,  بذلك يحس أمجد وكان..  جسدھا

 والھم با<نشراح والضيق بالفرح الحزن عن ليعوضھا أمانى من للزواج قدمويت
 الذى أختھا ابن وھو خالته أنھا واقع..  الواقع إلى ويعود يفيق لكنه,  بالسعادة

 وطأة تحت الحدود وتخطت جمحت خياAته لكن..  عاما عشر باثنى يصغرھا

 واستيقظ,  جنسية ثم ومن حميمة أوضاع فى يتخيلھا نفسه ووجد المراھقة الغريزة

  .  مطموس مشوه حلم فى واحد فراش بھا جمعه بعدما مرة ذات محتلما

  

 فى الزمالك ھزيمة بعد القاھرة إستاد من مھموما حزينا أمجد عاد مساء ذات
 التحدث يريد A يجعله الذى والغضب الشديد بالحزن يشعر وكالعادة,  المباراة

 رأسھا تمد قلي9 الباب لتفتح الباب وطرق أمانى غرفة إلى قدماه فساقته,  *حد

   فتسأله ممتقع شاحب بوجه أمجد لتجد الباب خلف جسدھا حاجبة

   ؟ مالك إيه - 
  عليT  وعكنن النھاردة اتغلب الزمالك - 

   الروب ألبس استنى طب - 
 دفع أمجد أن إA,  القصير نومھا قميص على روبا لترتدى واتجھت قالتھا

 لم..   القصير ا*سود نومھا بقميص أمانى ليرى ودخل برفق الموارب الباب
 أمجد وجدت استدارت ولما,  النوم قميص على الروب وارتدت إليه ھى تلتفت

 تقرأه ممدة أمانى كانت الذى بالكتاب امسك وقد السرير طرف على جالسا

 نشرھا وتم والدته كتبته مما قصصية مجموعة يحوى الكتاب أن أمجد ووجد
    تقول أمانى وسمع,  والمج9ت صحفبال قبل من

  !!  ؟ إيه منھا واخد..  دى الكورة م سيبك - 



 جانبا  يطرحه أن قبل الكتاب صفحات متصفحا بعينيه يجرى أمجد ووجدت قالتھا

   ليقول السرير على
 بقتش ما إنى تعرفى..  كتاب وعملتھا بتاعتھا القصص جمعت كمان ھى - 

   ماما وA بابا بيكتبھا اللى من حاجة أقرا

  ؟ ليه - 
 تجلس وھى أمانى وردت..  ا<متعاض بع9مات وجھه واكتسى أمجد يرد لم

   السرير طرف على جواره إلى
 ھاتتغير نظرتك تكبر لما فع9 بس..  ؟ بإيه حاسس إنت عارفة أنا - 

 ورثناھا اللى القيود من للتحرر دعوة ومامتك باباك كتابات إن وھاتعرف

   الشرقى مجتمعنا فى

   وقال بسخرية دأمج ضحك

 إياھا ا*ف9م زى إنھا حاسس كنت لماما قصة فيھا قريت مرة آخر أنا - 

   عليھا المدرسة فى العيال ك9م افتكر وبتخلينى
   قائلة أمانى وعقبت,  بعيدا بوجھه وأشاح قالھا

   وبس الجنس غير ماما كتابات فى شايفين مش مراھقين عيال شوية دول - 

   بعتوتا أمجد وجه إلى تنظر صمتت
 وإزاى..  زيھم مراھق لسه تفكيرك إن حاسه أنا..  أمجد يا منى تزعلش ما - 

   ؟ دى إياھا با*ف9م مامتك تقارن
   أمانى لتواصل امجد يرد لم

   دى ا*ف9م ع بتتفرج إنت - 

   متلعثما وأجاب أمجد السؤال داھم

  يعنى ساعات - 

  وبس الكورة ماتشات غير مابتشوفش فاكراك اللى وأنا - 
 بعضھا عن المتباعدين لثدييھا أمجد نظرات وAحظت,  مازحة بنبرة أمانى قالتھا

 بثدييھا وأمسكت ابتسمت لماذا ھى تدرى وA,  صدرھا جانبى على يبرزان

   تقول بعضھما إلى تضمھما

    كده يبقوا نفسى كان - 

   متلعثما يقول خج9 وجھه واحمر أمجد ضحك

   ؟ جميل مش صدرك إن حاسه ليه وإنتى - 
   مسرعة نىأما ردت

   مغرى واحدة صدر منظر وده - 

  آه - 
  معنوياتى من كده رافع دايما إنت - 
 وسأل,  ضحكاته بتر ثم عاليا يضحك أمجد جعلت طفولية بنبرة أمانى قالتھا

Aباله يشغل سؤا   

   واحدة أى زى عادية أنتى ھو - 

   مستفھمة أمانى تجيب



   ؟ يعنى إزاى..  فاھمة مش - 
   تابع لكنه أمجد تردد
   واحدة أى غير بتخليكى حالتك...  نىيع قصدى - 

   وقالت أمجد يقصده ما أمانى فھمت
 اقدرش وما بريود مابتجليش وإنى شايفه إنت اللى غير..  بنت أى زى أنا - 

   بنت أى زى أنا..  أخلف

 مع فيه تتحدث أن يمكن جديد بشئ أمانى شعرت حين فى,  برأسه أمجد أومأ

   وقالت أمجد
  !!  ؟ يهإ متخيل كنت إنت أمال - 

 أى زى مش إنك أفتكر خ9نى..  أطفال تخلفى تقدريش ما إنك موضوع أصل - 

   بنت
  

   باسمة وقالت أمجد لوجه قلي9 أمانى رنت

   الستات باقى غير التناسلية أعضائى إنى قصدك - 
 زاد أمجد سؤال أن سوى,  النحو ھذا على ا*مر فى للحديث أمانى دفع ما يكن لم

 بدافع ا<ناث باقى مثل أنھا <ثبات الحوار فى انساقتف,  بالنقص شعورھا من

 الخجل وحمرة قال حين أمجد كلمات ضايقتھا لكن,  نفسھا فى حاجة إرضاء

   وجھه تغرق

   وأنثوية ذكرية أعضاء عندھم بيبقى اللى زي حالتك فاكر كنت أنا أصل - 

   تقول أمانى ضحكات علت
   ياتىح وأعيش وأتجوز راجل نفسى قلبت كنت..  ريت يا - 

   تتابع أن قبل عميقا نفسا تسحب صمتت
   بنت أى زى عضو عندى...  تانية حاAت دى...  خنثى مش أنا * - 

,  الفضول نظرات عينيه وفى,  ا<ثارة من أربد أمجد وجه ورأت أمانى قالتھا

,  جسدھا أنحاء تجوب نظراته ترى وھى معه الحديث تستعذب نفسھا ووجدت

   فقالت

   تشوف أخليك ھابقى ىد السنة تنجح لما - 
 ما فداحة تدرك جعلھا أمجد وجه تعبيرات تبدل أن إA,  تماما مازحة بنبرة قالتھا

   متلعثمة معقبة فقالت به تفوھت

   معاك باھزر - 

   وقال فخذيھا بين ما لموضع الشھوانية نظراته واصل أمجد لكن

   أنجح لما Aزم - 

   ضاحكة أمانى ردت

   تنجحو تذاكر ليك حافز فى يكون عشان - 
  

..  منطقيا غير أمرا المنطقة ھذه إلى أمانى وخالته أمجد بين الحوار جنوح يبدو

 طالما الذى المشتھاة ا*نثى لدور تقمص إA ھو ما أمانى تنطقه كانت ما كل لكن



 جراء من بالنقص <حساسھا تعويضا ذلك فى ووجدت وتتمناه به تحلم كانت
 تحركت فقد أمجد أما..  والغرابة بالخجل شعور أية على ذلك ليطغى حالتھا

 يشعر..  ا�ن واقع إلى لتتحول المحرمة أح9مه حيز فى كانت التى شھوته

 تضحك السرير طرف على جواره إلى الجالسة أمانى خالته إلى تصبو بغريزته
   وقال,  بميوعة

   تورينى ما طب - 
  ست واحدة أى زى أنا قلتلك أنا ما..  ؟ إيه وA صدقت إنت - 

   طلبه فى جدأم ألح

   الطبيعة ع اشوف عاوز - 
  

 ا*نثى إحساس..  اللحظات تلك فى تملكھا الذى ا<حساس مع تماما أمانى توحدت

 وأنزلت قميصھا ورفعت الروب رباط فكت أمجد أمام فانتصبت,  المشتھاه

   وقالت مث9 ركبتھا أسفل وشمة تريه كانت لو كما,  تماما عاديا أمرا وكأنه كيلوتھا

   ؟ شفت ... أھو - 
   Aھثا قال فيھا المحدق أمجد لكن,  كيلوتھا إرتداء وعاودت قالتھا 

   كتير شعر غير شفتش ما - 

   قائلة تتدلل أمانى ضحكت
  خ9ص ما..  ھاتھيص إنت - 

  أشوف لحقتش ما بجد * - 
 لذا,  ذكر يشتھيھا أنثى بمتعة أمانى أشعرت,  أمجد صوت فى الملحة النبرة

 بوضوح كسھا ليرى أكثر أمجد وجه من اقتربت مرةال ھذه ولكن فعلتھا عاودت

   تقول وسمعھا منتفخا عانتھا شعر أسفل

   بنت أى زى أھو - 

   تقول بأصبعيھا شفريھا بين تباعد وھى قالتھا

   بنت أى زى - 

   تقول مھبلھا فتحة حواف به تتحسس السبابة أصبعھا وضعت

    بنت أى زى - 
  

 إلى يفطن لم,  قضيبه إنتصاب البةمغ من يتمكن ولم ا<ثارة به اشتدت الذى أمجد

 يرى لم وكذلك,  ا*خيرة جملتھا نطقت حين المحتنق المبحوح خالته صوت

 بدوى صداھا يتردد)  بنت أى زى(  بجملة أحست حين عينيھا مSت التى الدموع

 أمجد عيني أمام عفتھا موطن تعرض وھى تشعر كانت..  صدرھا بداخل ھائل

 عن تدافع أن عليھا كان لذا,  بنت أى زي مش نھابأ ومتھمة محاكمة فى أنھا

 إرتدت إن ما..  ذلك على الدليل تقدم ھى وھا,  بنت أى زى أنھا وتثبت نفسھا

 فى وأجھشت وجنتيھا على تتقاطر الدموع بدأت حتى م9بسھا من وعدلت كيلوتھا
 بأن,  كيلوتھا إرتداء من لمنعھا يده مد وشك على كان الذى أمجد دفع مما,  البكاء



 وجد وأخيرا..  ؟ يفعل أن عليه ماذا يعرف وA الحاجبين مقطب وجھھا فى يحدق

  .  بحرارة بكى..  ا�خر ھو بكى ثم تبكى وھى مليا إليھا نظر..  فعله يمكنه ما

  

 ذكر فيه وجدت التى أمانى وخالته أمجد بين رابط ھناك صار وقد اليوم ذلك منذ
 A كان إذا لكنه,  ذلك ماھية يفھم أن أمجد وحاول..  ا*نثوى نقصھا بھا تكمل
 اخت9 كلما..  إحساسه وراء وسار..  يحس ا*قل على فھو ذلك فھم من يتمكن

 فھى جسدھا بدفء قضيبه ينتصب لئ9 رغبته مكابدا بقوة يحتضنھا ببعضھما
 نقصھا بھا تكمل ذكرية أداة...  أداة...  أداة ھى تستخدمه إليھا نفسه وأسلم,  خالته

 كلما يتوقف قلبھا يكاد..  زائفة مكتملة أنثى بأنھا معھا تشعر ذكرية أداة..  ا*نثوى

 تمنت طالما رجل رائحة فيه تستنشق وھى تنقطع أنفاسھا تكاد..  بقوة احتضنته

 ورقدت م9بسھا من وتجردت سواھما عدا المنزل خلو مرة استغلت...  استنشاقھا

 عنه تنزع لھا وامتثل مرتعشا ھو استيقظ..  نائما به تلتصق عارية السرير على

 فتمS فخذيھا بين بنبضاته ھى وتشعر قضيبه ينتفض..  عاريين والتحما بيجامته

 يتجاوز لم..  صدرھا فيحترق عانتھا على منيه بسخونة تحس..  عينيھا الدموع

  .  ذلك ا*مر يتعدى لم..  ذلك ا*مر

  

 ي9مس أA تعمد..  ھاربا ويعدو بتعدي أن عليه كان بالكلية أمجد التحق عندما

 وامتثلت ھى استفاقت..  وجھھا إلى النظر حتى تحاشى..  جسدھا جسده

 وھى,  ا�ن المقيت ا<حساس ذلك عاودھا لماذا تدرى A لكنھا..  واستسلمت

 ما يكن لم..  تواسيه كتفه على يدھا وتضع السرير طرف على جواره إلى جالسه
 *ول لھا تعرض التى المھانة ھو يحزنه ما كان لكن,  بيهأ توبيخ ھو أمجد يحزن

 فى جامحة برغبة أمانى تشعر..   با<سماعيلية الشرطة قسم فى حياته فى مرة

 مھا ودخلت اللحظة ھذه فى انفتح الباب لكن لتحضنه بجسدھا اقتربت..  احتضانه

   وقالت وابنھا أختھا بين نظرھا تدير
   شوية أمجد مع اتكلم وزةعا..  أمانى يا شوية سيبينا - 

   وقال أمجد وقف ھنا
   شوية استريح عاوز..  ماما يا إذنك بعد دلوقتى مش - 

  .  للحمام ويتجه نظيفة وبيجامة فوطة يتناول الدوAب إلى واتجه قالھا

  

  

 سكون فى الساكن النيل إلى ترنو سيجارة تدخن وجلست البلكونة إلى مھا اتجھت
 تعلم ھى..  أمجد فى ذھنھا وشرد مسرعة تتدافع يشالكورن على والسيارات الليل

 كيف تعرف وA..  يريده A واقع من للھروب وسيلة إنما الكرة بتشجيع ھوسه أن

 فتحت..  الموبايل جرس رنين على شرودھا من أفاقت..  جديد من توجيھه تعيد

   وقالت الخط

   أسامة يا أيوه - 
  ؟ إيه عاملة..  مھا يا إزيك - 



  الحال ماشى - 
  ؟ مالك..  عاجبنى مش تكصو - 
   مافيش أبدا - 
  دلوقتى نتقابل تيجى ما..  أنشرھا ما قبل ليا رسومات فى رأيك عاوز - 

  الصور وأشوف أقابلك المجلة فى بكره * - 
  

 يخنقھا الذى بالضيق إحساسھا وزاد غرفتھا إلى مھا واتجھت المكالمة انتھت
 ؟ لحياتھا حدث ماذا تتسائل كانت..  نائما السرير على ممددا سامى وجدت عندما
 من مضت سعيدة أيام ذكرى وباتت معه عاشتھا التى السعادة ضاعت وكيف.. 

..  رقيقة قبلة فى فمه ولثمت وجھه بأناملھا تداعب له م9صقة رقدت..  عمرھا

 لكنه,  صدره تمسح كفھا ومررت ا<بتسامة لتبادله مبتسما لھا ونظر عينيه فتح

 عقاربھا لتجد ساعتھا فى ونظرت بحرقة مھا تنھدت..  ملينا مجددا عينيه أغمض

...  ضجرھا سيبدد أنه تشعر ما ھو فقط واحد شئ..  الليل منتصف لدغت قد

   سامى بأذن تھمس مالت...  أسامة

   دلوقتى خارجة أنا - 
..  اللقاء تطلب بأسامة واتصلت,  مفھومة غير ھمھمة سامى من مھا تلقت

 تشد أن يفوتھا ولم,  ھادئ بمكياج وتزينت *لوانا زاھى جمي9 فستانا وارتدت

 باقى مع تناسقھا مدى لتعاين المرآة فى لتنظر وتستدير طيزھا حول الفستان
 بين ينحسر يجعله كان الوسط عند من الضيق الفستان قماش نعومة..  جسدھا

 تطاوعھا لم الدوAب أمام لكنھا كيلوت ترتدى أن ببالھا فخطر,  مؤخرتھا فلقتي

 رنين سمعت بعدما الفستان تحت داخلية م9بس أية ب9 كعادتھا وخرجت,  دھاي

 وركبت نزلت..  الليل منتصف <صطحابھا أسامة قدوم معلنا الموبايل جرس

 بديعة سفينة حيث إليه اصطحبھا الذى الرائع بالمكان وتفاجأت جواره إلى السيارة
 بالنسيم ينعمان سفحھا على با*على وجلسا,  النيل شاطئ على ترسو المنظر

 المنظر تعطى النيل ماء على المنعكسة وا*ضواء,  وجھيھما يدغدغ الرطب

 وجه كست التى الجدية..  مثلجة وبيرة خفيفا عشاءا أسامة طلب..  خ9با سحرا

 معرضه لوحات فى أرائھا حول الحديث أسامة تبادل وھى العشاء تناول أثناء مھا
 لتوارى جادة تبدو أن تتعمد بأنھا أسامة وأحس,  *نثويةا فتنتھا تخفى لم,  ا*خير

 حقيبته من أسامة أخرج,  العشاء تناول من إنتھيا وبعدما,  بداخلھا يعتمل ما

   قائ9 بواحدة يده ومد مھا على يعرضھا الزيتية الصور من مجموعة

   ؟ دى فى رأيك إيه - 
 بطنھا على ممددة متناسق مثير بجسد عارية إمرأة لتجد الصورة مھا تناولت

 موضع عند إنبعاج ھناك أن إA مستديرة كبيرة مؤخرة ولھا شبقھا يعلن ووجھھا
   وقالت فابتسمت,  بفخذيھا إليتيھا إلتحام

   التفاصيل فى دقتك بيعجبنى..  جدا جميلة - 

 ثم,  الفخذين إلتفاف مع المؤخرة كبر عن الناتج ا<نبعاج إلى تشير وھى قالتھا
 ووضعت لSمام قلي9 جزعھا انحنى وقد عارية فتاة ورأت ةثاني صورة تناولت



 يرتدين العجائز النساء من مجموعة حولھا ومن فخذيھا بين ما تخفى كفيھا

 صدرھا على مسدA أسود خمارا واحدة كل رأس وعلى فضفاضة بيضاء عباءات
   وقالت الصورة تتأمل وھى مھا تنھدت.. 

   ؟ إيه بيھا تقصد..  دى الصورة أوى فلسفية - 
   أسامة رد

 وشھا تعبيرات ھت9قى..  دول الستات من واحدة كل وش على بصى - 

 مجتمعنا حال دا..  الوقت نفس فى ا<عجاب مع ا<متعاض بين بتجمع

 بينا وبنحبه بيه بنستمتع لكن ظاھريا بنرفضه..  ا<يروتيكى للفن بالنسبة

   نفسنا وبين

  ھايلة الفكرة - 
 بوجه إمرأة رأت لما وضحكت,  الثالثة الصورة اولتتن أن قبل,  مھا قالت ھكذا

 وترقد,  الشئ بعض مترھلة كبيرة بطن ولھا متناثر أحمر وشعر مستدير ممتلئ

 من والشعر قطة رأس كسھا من خرجت وقد فخذيھا بين مباعدة ظھرھا على
 تجلس ساحر بجسد <مرأة رابعة صورة تناولت ثم..  منتصبا رأسھا حول

 ويدھا..  الكستنائى شعرھا يزين الياسمين زھور من تاجا عدا عارية القرفصاء

 غليظ طويل بقضيب فتمسك اليسرى اليد أما المنتصب بظرھا على اليمنى

 القضيب رأس تتذوق لسانھا مدت وقد الصورة فى صاحبه يظھر A منتصب
 مھا أمعنت..  الفائقة والمتعة التلذذ ع9مات وجھھا وعلى مغمضة نصف وعينيھا

   وقالت الزيتية الصورة تأمل فى

   أفضل ھاتبقى كانت الصورة فى ظاھر الراجل كان لو متھيألى - 
 دفع مما,  الشھوة نظرات عينيھا من وتطل ا<ثارة ع9مات وجھھا وعلى قالتھا

   ليقول أسامة

   لوحاتى من واحدة على بتتفرجى وإنتى مثارة أشوفك مرة أول - 
 تغير وردت,  أسامة جرأة من مندھشة ا*يسر حاجبھا وع9 حاجبيھا مھا قطبت

   ا*خيرة جملته تسمع لم وكأنھا الحوار مسار من
 فرنسا فى تنشرھا تنفع دى الصور كل بس..  أسامة يا فنان حقيقى إنت - 

 ضدك اتعمل اللى والھجوم النقد شفت أديك..  مستحيل ھنا إنما..  ھناك

 على تشماكن لوحاتك إن مع,  الثقافة قصر فى معرضك صور عشان

   دلوقتى شفتھم اللى زى والغريزة الجسد عن التعبير من عالية درجة

 بصوت وقال واحدة لنفسه وأشعل لھا واشعلھا لمھا وناولھا سيجارة أسامة أخرج

   ھادئ
   للرسم تستفزنى حاجة محتاج..  أرسم عارف مش شھرين من أكتر بقالى - 

 شئ عن أحدھما تحدث فكلما,  بينھما الحوار فى ت9قى نقطة يوجد A أنه لمھا بدا

 معرضه عن فيه الحديث تود كانت ما فطرحت,  مختلف شئ عن ا�خر يعقب, 

   وقالت,  الثقافة بقصر ا*خير

,  إنتھت ا<بداعية طاقته إن يحس وقت عليه بيجى..  فنان أى مع عادى دا - 

   للرسم تستفزك حاجة على تدور Aزم..  إلھامه تجدد لحاجة ومحتاج



   مسرعا أسامة بادرھا

  أوصلھا قادر مش بس موجودة دى الحاجة ھى ما - 

  إزاى - 

  مھا يا إنتى - 

 كوب من وترشف سيجارتھا دخان تنفث وھى متسائلة بنظرة واكتفت مھا ترد لم

   يواصل أسامة لتسمع البيرة

   أرسمك عاوز - 

   تقول وھى مرحة جميلة باتسامة مھا وجه اكتسى

   قدامك 9تمودي من وA خيالك من بترسم إنت ھو - 
..  فرنساويات بمودي9ت باستعين كنت..  فرنسا فى الرسم بدأت ما أول - 

 عاوز وأنا فيھا شفتك مرة أول من..  خيالى من أرسم بقيت كده وبعد

  أرسمك

   تقول النحاسى باللون المطلية شفتيھا بين من ينبعث سيجارتھا ودخان مھا ردت

   دلوقتى ريتھانىو اللى الصور زى حلوة ھاتبقى صورتى وتفتكر - 

  بكتير أحلى ھاتكون - 

   وتابع باسما مھا لوجه يرنو وصمت قالھا

   بكتير أحلى ھاتكون إنھا متاكد أنا - 
  

 وعينيه المنتصف من المفروق الناعم وشعره الوسيم أسامة لوجه مھا رنت
 وقالت,  جسدھا على بنظراته وتحس فستنانھا تخترق أنھا تشعر التى الجريئة

   مازحة بنبرة

   بتغوينى إنك كده من فھمأ - 

   أسامة رد دفينة بأمنية محملة بنبرة

   أغويكى أقدر ريت يا - 

   يتابع أن قبل السيجارة من نفسا مع البيرة كوب من رشفة
 صعب شئ إنه حاسس بس..  أنيكك إنى قوية رغبة عندى إنى أنكرش ما - 

   مستحيل يكون ممكن أو

   رعةمس مھا ردت الشھوة على تبعث مھتاجة بدت بنظرة

   ؟ وقح إنك كده قبل قالك حد - 
,  ا*خيرة جملتھا بھا نطقت التى والطريقة بطبيعتھا المزججة حاجبيھا حركة

 على  وأجاب مستحيلة ليست لكنھا صعبة تكون قد رغبته أن يدرك أسامة جعلت

   سؤالھا
   كده لى تقول منھا أتوقع كنت واحدة آخر إنتى بس..  لى قالوا كتير - 

   يتابع أن قبل ارتهسيج من نفسا سحب

   شرقية واحدة مش <نك - 

  متجوزة أنا بس - 
  مستحيل ومش صعب إنه شايف دلوقتى بس..  مستحيل إنه فاكر كنت أنا - 



 وقالت البيرة كوب فى تبقى ما وجرعت المتحدية بنبرته معجبة مھا ضحكت

   لذيذ بخدر تشعر وھى
   بأه نفسك من واثق أنت دا..  ياااااااااااه - 

   أسامة ويرد
   أنيكك إنى قوية رغبة عندى قلت أنا..  أنيكك عاوز قلتش ما أنا - 

   كلماته ويتابع لنفسه وأخرى لمھا سيجارة يشعل وھو قالھا

   ھاترفضى مش إنك متأكد أكون أما إA أنيكك عاوز ھاقولك ومش - 
  

 للجنس إشتھائه عن التعبير فى الفجة ووقاحته,  أسامة من ا*بيحة الكلمة تكرار

 وأحست,  طويل زمن منذ تعھدھا لم بإثارة تشعر جعلھا,  الطريقة هبھذ مھا مع

 أن الطبيعى من نعرفھا التى نعمان مھا شخصية وبحكم,  شفريھا بين لزج ببلل

 بعض تتناول يدھا مدت حيث..  بشئ تعبأ أن دون تماما أريحيتھا على تتصرف

 ومسحت ضدةالمن أسفل قلي9 القصير فستانھا طرف وسحبت الورقية المناديل
 المنضدة على بھا تلقى أن قبل تعتصرھا المناديل على وقبضت,  كسھا إفرازات

   تقول

   جوزى غير واحد مع ك9مى من يتبل كسى مرة أول دى إن تعرف - 

  الشرف ليا - 
 يضع أسامة كان الذى الوقت فى بميوعة تضحك مھا بينما,  بزھو أسامة قالھا

 ثم,  البيرة عليھا ويصب الكوب فى ھاكس سوائل مھا بھا مسحت التى المناديل
 من الرشف ويبدأ السجائر مطفأة فى يلقيھا أن قبل الكوب فى المناديل يعتصر
 بعد تركته الذى عالمھا اللحظات ھذه فى لتستعيد مھا ابتسامة اتسعت..  البيرة

   يقول أسامة وتسمع,  الزواج

 كسھا فى تغزلبت..  الصغير قمرى بعنوان قصة كتبت بوارنيه دى مونيكا - 

 طالبة كانت المجلة..  صغرھا من دى المتعة أدمنت وإزاى تبولھا أثناء

..  أسبوع خ9ل فرنسا ابعتھا وAزم,  القصة داخل ھاتتنشر صورة منى

   أكملھا قادر مش بس خطوطھا رسمت
 فتاة لترى مھا تناولتھا,  الرصاص بالقلم مرسومة صورة يخرج وھو قالھا

 أنيقة قبعة رأسھا وعلى عشر الثامن القرن من فرنسية م9بس ترتدى نحيفة
 وھى وتتبول,  ضاحكة ابتسامة وجھھا وعلى ا*مطار تحت القرفصاء تجلس

 المتساقط المطر رذاذ ينقرھا صغيرة دائرة صنع بعدما منتشية بولھا إلى تنظر
   يقول أسامة لتسمع الرصاصية الصورة فى تمعن مھا ظلت..  عليھا

   عجباكى مش إيه - 

  تحفة دى بالعكس - 

   وتتابع سيجارتھا من نفسا تسحب صمتت

   دى القصة أقرا عاوزه أنا - 
  ا<يروتيكية كتاباتك زى مش..  بورنوغرافية دى بس - 

  فاھمة أنا - 



   مھا لتقول الفرنسية باللغة مطبوعة ورقات حقيبته من أسامة أخرج

   فرنساوى مابعرفش * - 

  بكرة تيجيلى لما وأديھالك ھاترجمھالك - 

   مندھشة تقول حاجبيھا مھا طبتق
  !! ؟ أجيلك - 

  أرسمك عشان - 

   ترد مھا ضحكت

   ا*ساس من وافقت إنى إفترضت خ9ص إنت - 

   أسامة سأل متحدية بنبرة

   ؟ منى خايفة إنتى - 
   وأجابت التحدى مھا قبلت

   حاجة من مابخافش أنا - 

  آخدك آجى عشان بكرة تليفونك ھاستنى يبقى - 
  

A لحظة نفسھا على تبولھا موضوع *سامة كىتح بدأت لماذا مھا تدرى 
 وتطرقت,  السنوات مع ذلك فى التحكم على القدرة اكتسبت وكيف,  ا*ورجازم

,  مھا بھا تشعر لم الزمن من ساعات ث9ث لتمر سامى زوجھا عن الحديث إلى

 وودعھا أسامة أوصلھا..  المنزل إلى العودة فطلبت,  الفجر من الوقت ويقترب

   قائ9

   بكرة تليفونك تنىھاس - 

  ھافكر - 
  

  

  

 المنحسر نومھا بقميص السرير على تتقلب وظلت الليلة تلك فى نعمان مھا تنم لم
 جوارھا إلى الراقد سامى إلى نظرت كلما,  عاريا السفلى ونصفھا بطنھا حول

 وأول قبلة *ول صورا لترى الذكريات جرفتھا كلما,  نائما القرمزية ببيجامته

 فخذيھا باطن تتحسس وحنان برقة كفيھا تمرر..  جسدھا إحتقان فيزداد,  عناق

 ا*يام كما جسدھا بتوھج تشعر..  فورانا فيزداد بظرھا على بسبابتھا وتطرق

 لكنھا ا<جابة تعرف..  ؟ معه حديثھا ھل..  ؟ أسامة لوحات ھى ھل,  الخوالى

 بيجامته بنطلون ونزعت ظھره على سامى فقلبت الھروب وأرادت..  ؟ ترفضھا

 وفتحت,  عانته على برأسھا ألقت..  الذكريات معه تستعيد النائم قضيبه وأمسكت

,  زوجھا زب رأس الملساء بشفتيھا تتلمس مغمضة نصف وعينيھا ببطء فمھا

..  سامى زب على بلسانھا مستلذة تلھو..  كسھا يحرق شھوتھا سائل فينسال

 قطعة كأنه يدھا فى رخوا ليزا A وھو طرواته أعجبتھا بعدما متمحنة تضحك
 فى لتسرع,  جسدھا توتر معه وينتصب تدريجيا ينتصب بدأ..  بھا تلھو مطاطية

 سامى بيد أحست..  البيرة بعد الشھوة تسكرھا ضاحكة مستمتعة إمتصاصه



 ھو بينما المتأجج الشبق آيات وجھھا وعلى تضحك إليه وإلتفتت شعرھا تداعب
 بتلك وتنعم عليه تجلس قامت..  نائما شبه نمغمضتي نصف بعينين إليھا ينظر

 بقوة تعانقه فوقه بجسدھا وتلقى,  كسھا فتحة يعبر بزبه تشعر حين ا*ثيرة اللحظة

 وجدت حين صفوھا تعكر ما سرعان..  جسدھا تحت جسده بحرارة وتنعم, 

 تعد ولم جلستھا فى إعتدلت..  بيديه جسدھا بمداعبة حتى نفسه يكلف لم سامى

 تتلمس حانية أيدى إلى تحتاج..  زوجھا لقصيب عشھا إحتضان فى تعةبم تشعر

 إن..  ؟ أحبته الذى سامى أين..  وجھھا تداعب *نامل تحتاج..  النابض جسدھا

,  زوالھا قبل اللحظة بمتعة التشبث حاولت..  تعرفه A آخر شخص ا�ن تحتھا من

 وتنثره شعرھا تلم..  ھاجسد على تمسح ونھديھا وكتفيھا رقبتھا يديھاعلى فممرت

 الشبه نظراته سوى منه تتلقى لم..  كسھا فى زبه فيتحرك بجزعھا تتماوج وھى

 وأرقدھا وسطھا من بھا وأمسك,  سامى حواس تنبھت غرة حين وعلى,  نائمة

 وتداعب,  ظھره برجليھا تحيط به ھى تشبثت..  فخذيھا بين يعتليھا ظھرھا على

 طعنات ببضعة أحست فقط..  ظھره على تتھادى ھاكفي وتجرى,  مؤخرته بقدميھا

 أن قبل,  مھبلھا وجدران رحمھا عنق ينقر الساخن ومنيه كسھا فى زبه من

 البصر شاخصة ھى بينما..  بھا عابئا غير نومه إلى ويعود,  يلھث جانبا يستلقى

 رأسھا وأدارت,  يخنقھا والحنق الغضب بقمة تشعر,  محدقة الغرفة سقف إلى

 كسھا تتحسس يدھا ومدت قلي9 ھدأت..  بيدھا صفعه فى وترغب بغيظ ليهإ تنظر

 نفسھا فأسلمت,  المتعة عاودتھا,  وبظرھا أشفارھا تدلك زوجھا بمني وتعبث

 متعة لتكمل مبتورة لذة بنفسھا ستستجدى أنھا يوما تظن تكن لم..  كسھا تستحلب

 سنوات من ذكرى أصبح ما تفعل أن أرادت,  التبول برغبة أحست ولما..  ناقصة

 على اليسرى بيدھا تستند البانيو وسط ووقفت الحمام إلى تتجه نھضت..  مضت

 انتفض حتى وعنف وسرعة بقوة وأشفارھا بظرھا تدلك اليمنى ويدھا,  الحائط

 بولھا فيه يندفع الذى الوقت فى المكبوتة شھوتھا وتفرغ جزعھا وانثنى جسدھا
 براحة وتشعر,  جسدھا ويتحرر المرتعشة افخذيھ باطن على قطراته وتنساب

  .  واسترخاء

  

 تشعر ما تسكب أن تريد,  نفسھا عن الكتابة برغبة اللحظات ھذه فى مھا أحست

 مشاعر تكتب الورق على قلمھا وجرى مكتبھا أمام جلست..  الورق على ا�ن به

 حياتھا دمشاھ <جترار القلم إنساق ما وسرعان,  حياتھا إليه آلت ما على حزنھا

 الرواية تكتب ا�ن أنھا مھا لتتدرك..  حياتھا فى سامى وظھور أبويھا وفاة منذ

 مع وتتجھم وتحزن وتضحك تبتسم,  حياتھا قصة ا�ن تكتب,  كتابتھا تمنت التى

..  وساعات ساعات تكتب ظلت..  الورق على ا�ن تستعيدھا التى حياتھا مشاھد

 إلى وأمانى أمجد وكذلك,  الجامعة إلى سامى بمغادرة إندماجھا فرط من تنتبه لم

 خذلتھا..  يدھا وتثاقل أصابعھا بوھن أحست حتى وتكتب تكتب وظلت..  البنك

 حمام..  الظھر �ذان وانتبھت التوقف إلى فاضطرت,  الكتابة مواصلة فى يدھا

 بعد لتستيقظ..  بشئ بعدھا تدرى وA السرير على بجسدھا تلقى جعلھا بارد

 تقرأ الصباح حتى تسھر كانت حين صغيرة فتاة عادت وكأنھا تشعر..  المغرب



 التى الوجدانية الحالة سبب فى تفكر كانت..  المغرب  عند وتستيقظ الباه كتب

 يجول فقط واحد شئ كان..  عديدة سنوات منذ كتابته تمنت ما لتكتب دفعتھا

 بينھما مشتركة قىت9 نقطة ھناك أن أدركت حين وابتسمت..  أسامة..  بخاطرھا

 أمسكت...  لتكتب تحتاجه فھى..  ويرسم إلھامه ليعاوده يحتاجھا ھو كان فإذا.. 

  .  ليرسمھا شقته إلى معه الذھاب على ووافقت,  به تتصل  الموبايل

  

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

  

  جلس..  الصحف إلى وإرسالھا مقاAته كتابة من رضا سامى إنتھى بعدما

 ويكتب صياغتھا يعيد ا*فكار نفس..  والوجود الخلق ماھية حول كتاباته يواصل

: -   

  

 زAزل من بمقدراته تعبث التى الطبيعة ظواھر تفسير فى القديم ا<نسان جھل("

 وخوفه المعرفى بجھله ليلقى دفعه,  وفيضانات وصواعق وأمطار وبراكين

 ولكن,  ا<له فكرة نشأت ھنا ومن,  طلقةالم القدرة يملك قدير عاقل على وضعفه

 صورة فى ا<له ھذا تجسيد عليه كان,  يراه A ما إدراك يستطيع A الذى ا<نسان

 لتروى ا*مطار ليسقط القرابين ناحرا يسترضيه له وتودد بيده إلھه فنحت,  مادية

 رأى *نه الفكرة سذاجة أدرك البشرى العقل إرتقاء ومع..  أغنامه وتسقى زرعه

 السماوت فوق ا<له وضع إلى فاتجه,  شيئا عنه يغنى وA يبصر وA يسمع A ا<له

 أن شيئا أراد إذا أمره إنما فى المطلقة قدرته ولخص,  ا*عين عن بعيدا غيبيا

 ليخلق أيام لسبعة يحتاج وجعله نفسه ناقض ذلك ومع,  فيكون كن له يقول

 عليه سكب أنه ا<نسان أحس حين ا<له ذلك طمس ثم,  !!!! وا*رض السموات

 بتلك جئتم أين من..  مادى غير كيان R..  روح R فأصبح البشرية صفاته

 تتبعنا إذا لكننا..  أكثر A بشريا موروثا الفكرة وباتت..  لنا قالوا لقد...  المعلومات

..  ام وھم ذو..  ما ثقافة ذو..  ما فرد عند تنتھى سنجدھا R فكرة نشوء مصدر

 إستمرار أسباب أھم ومن!!  .. عقلى؟ له أسلم يجعلنى الذى ما إذن..  ما خيال ذو

,  والتسامح والس9م بالمحبة شعورا المؤمنين تمنح دافئة فكرة أنھا ا<له فكرة

 وسط تافھة رمل حبة بمثابة ھو والذى ا*رضى عالمنا أن نتصور عندما ولكننا
 وأنه..  الصحراء تلك يمتلك من ھناك أن فرضا تخيلنا وإذا..  شاسعة صحراء

 البشر ليخلص الوحيد إبنه ليرسل الرمل حبة سطح على يحدث لما ومتابع مھموم
 ا<له ھذا يكون أن فإما..  ھواه على تأتى بمن رسوله ليزوج م9كه يرسل أو.. 

 كل خدمت بفكرة بدأ ا<له أن نجد وبذلك,  الواھمون نحن أو..  وجوده حال تافھا

 إلى وحولوھا وجودھم وتكرس لتخدم رسموھا من ھم قل أو..  وا*سياد طغاةال

 منزعج ا<له أن نتقبل أن الممكن من فھل,  ومصالحھم مفاھيمھم لترسخ عقيدة

 عداوات لديك أن يعدو A ا*مر أن أم.. لقتالھم فيدعوك البشر بعض من ومتوتر

 لنا يفسر وذلك..  ا<له رةفك إستدعيت قبلھا أو وبعدھا فقتلتھم البشر بعض مع

 دور يكون بينما الدينى والوعى ا*سطورة فى بقوة حاضرا الشيطان يكون لماذا



 كل إسقاط ھو الشيطان أن فندرك!! .. ؟ البريد ساعى بدور مكتفيا ھامشيا الم9ك

 أخطائنا كل المسكين الكائن الشيطان على ونلقى,  أنفسنا لنبرئ ذميما قبيحا مانراه

 ويأبى..  R فمن خير من أصابكم ما القائل ا<لھى القول نصف نقبل الىوبالت, 

,  أنفسكم فمن شر من أصابكم وما ا�خر النصف نتقبل أن ا<نسانى غرورنا

  .  بالشيطان أنفسكم فنستبدل

  

 إسمھا أخرى خرافة بواسطة الخرافة عن الحديث رخصة أخذ الذى ھو النبى 
 يراھم أن بدون الوحى إستقبال مارسوا ا*نبياء لك أن والطريف الغريب.. الوحى

 على نفسية بحاAت مصابون أو نصابون أو دجالون أو كاذبون ھم فإما.. أحد

 عن تعبر محضة بشرية نصوص ھى الدينية النصوص نجد ولذلك..  تقدير أحسن

 R شعب إنتقى الذى R لنا صور فموسى..  ثقافته ودرجة النبى وزمان مكان
..  منطقية وA مقبولة غير فجة عنصرية فى العالمين على وفضلھم تارالمخ

,  ومرار تباعا R رفضوا العالمين على المفضلين المختارين ھؤAء أن والطريف

 البرق عليھم يرسل وتارة,  ليؤمنوا إنتقامى بتھديد الطور جبل فوقھم يرفع فتارة

 لSطفال كرتونى بفيلم أشبه دمشاھ..  وخنازير قردة يمسخھم وتارة,  والصواعق

 سذاجة..  تؤمن وA فوقھا مرفوعا جب9 ترى التى تلك بشرية نفس أى ولنتأمل.. 

,  بشرية صور فى ا�خر والعالم R يجسد لم حالما ملھما كان فقد عيسى أما... 

 الخ9ص تنال R أطع..  والعقاب الثواب ومبدأ الربانى الملكوت بط9سم واكتفى

 ,Aا*سطورة ليتوارث محمد وجاء...  الخ9ص ماھية تعرف أن عليك و 

 حين فادحة أخطاء جملة فى وقع أنه إA,  تفاصيلھا بعض خياله ويحيك ويكررھا

 من حاشيته حوله ومن عرشه على جالسا سلطانية ملكية صورة فى R جسد
 أن خياله على كان جرداء صحراء سليل أنه وبما..  ا*على المS فى الم9ئكة

 A بخمر بأس وA,  وأعناب وزروع نخيل ويجعلھا ھو لوعيه وفقا الجنة يرسم
..  العين بالحور الجنة مS الجنسى شبقه و<رضاء..  ولبن مصفى وعسل تسكر

 زرعھا وسلسلة الحديد ومقامع ا*سود النارى الجحيم تخيل فى أمعن وكذلك
  .  محضة خيالية بشرية وصنص أمام نحن ھا..  الزقوم وشجرة زراعا سبعون

  

 ما على وأثرية تاريخية أدلة أية وجود بعدم المؤمن يبالى A لماذا:  برئ سؤال
 من الدھشة تتملكنى موسى وقصة يوسف قصة أتأمل كلما فأنا..  ا*ديان به جائت

 المھولة تفاصيلھا سرد فى الدينية النصوص أسھبت قصتين أمام نحن..  المؤمن

 يسجل القديم المصرى فيھما كان,  زمنيتين حقبتين فى مصر أرض على الجسام

 حادث ھو ما وا*حجار البردى ورق على وكذلك,  والمقابر المعابد جدران على

 تدوينة العظيم كالطود فرق كل فكان البحر إنشقاق حادثة تستحق أA..  يومه فى

 تيقظيس..  يوجد A لSسف..  صغيرة حجر قطعة على كانت ولو حتى صغيرة

 الجلل الحدث ذلك تدوين يتم وA,  دم إلى تحول المقدس النيل ونھر المصريون

 سبع..  ويرقصون ويحصدون يزرعون كيف فيه يدونون الذى الوقت فى العظيم

 رسما تستحق أA شعوب من حولھا وما مصر يوسف فيھا أنقذ عجاف سنوات



 تناسى القديم المصرى يكون أن إما إذن..  يوجد A لSسف..  عنھا يعبر صغيرا

 وإما...  بكثير ذلك من أتفه ھو ما تدوين يفوته لم بينما الجسام ا*حداث تلك تدوين

 ا<حتمالين فأى..  ا*ديان نصوص فى سوى لھا وجود A ا*حداث تلك تكون أن

 أبحاثا أقرأ حين ضحكاتى مكابدة من أتمكن A لذلك..  ؟ والمنطق العقل يقبله

 متناھية بسذاجة وأثرية تاريخية تلفيقات فيھا يسوقون ؤمنينالم لبعض ساذجة
 قوم أن عن الساذج البحث أقرأ حين أضحك..  ا*ديان فى ورد ما صدق <ثبات

 <ثبات لھا وجود A أدلة يسوق كتابا أقرأ وأنا أضحك..  ؟ ا*ھرامات بناة ھم عاد

 أشفق...  نفسه سىمو ھو أو يوسف النبى ھو أو إبراھيم الخليل ھو إخناتون أن

 أدلة *ية وجود A أنه إلى النھاية فى فنخلص..  يبحثون ما زھاء من ھؤAء على

  .   ا*ديان فى وردت قصة أو معجزة صدق على تاريخية أو أثرية

  

  .  بالنبى الملھم والقائد..  با<له العلم إستبدال تم إجتماعية ھوية ھو الدين إذن

  

  :  السؤال وليبقى

  ") .    Aشئ...  ؟ الوجود من الغاية ما

  

 أصواتا سمع...  Aشئ:  السؤال إجابة كتب بعدما القلم رضا سامى وضع إن ما

...  Aشئ...  ؟ الوجود من الغاية ما:  أذنيه يخترق بعيد من قادما صداھا يتردد

 يديه وضع...  Aشئ...  Aشئ...  Aشئ...  الوجود من الغاية..  Aشئ...  Aشئ

 من الغاية ما...  وأكثر أكثر وارتفع تعاظم لكنه..  الصوت ليتوقف نيهأذ على

 داخله من يصدر الصوت أن يشعر كان...  Aشئ...  Aشئ...  Aشئ...  ؟ الوجود

 فى برغبة شاعرا الحمام إلى مسرعا نھض..  برأسه يفتك يكاد رھيب صداع... 

,  المنحوتة الجامدة وجھه اطيعتق ليرى المرآة فى ينظر وقف..  يتقيأ لم...  التقيؤ

 عينيه فى ناظرا حدق حين ووجل بخوف شعر..  مبكرا الشيب كساه الذى وشعره

,  الخاصة أجندته أخرج..  يلھث مسرعة بخطا مكتبه إلى عاد..  المرآة فى

  :  يكتب بالقلم وأمسك

  

 باتالمسب سلسلة ليت...  ؟ ذلك من الحكمة وما..  ؟ عنا الخالق توارى لماذا(" 

 كل إن..  الصدف من ومجموعة وعشوائية عبثية كانت الطبيعة ليت...  تنتھى

..  فيه يتحكم عاقل عن يعلن نظام...  محكم نظام...  دقيق نظام..  نظام حولى شئ

 أن وجوده حول الجدال أراد لماذا..  ؟ نفسه عن ويعلن العاقل ذلك يظھر A لماذا

 عن المسؤول البشرى الجينوم أتأمل حين...  حوأستري أفھم ليتنى..  للنھاية يستمر

 من ويتكون مجددا إستنساخه يمكن منه و النواحى كافة من ا<نسان مواصفات
 القواعد من زوجا عن عبارة حرف كل,  الكيميائية الحروف من مليارات ث9ثة

 الخلية نواة فى الصغر متناھية المخطوطة تلك أتأمل وأنا أندھش..  النيتروجينية

 الشفرة تلك كتابة وأن,  المليمتر من أجزاء بضعة يتعدى A حيز فى بشريةال

 وعجيب مدھش شئ..  صفحة م9ين خمسة إلى يحتاج الورق على الجينية



 تلك بأن وا<عتقاد عقلى أسلم أن ا*ديان خرافة أدرك الذى ومنطقى عقلى يرفض
..  ؟ ذلك كيف..  يةالعشوائ العبثية للطبيعة نتاج إA ھى ما المدھشة المخطوطة

 الصغر متناھية المخطوطة تلك كتب الذى من:  السؤال على ا<جابة من Aبد

 تأمل..  نحن لعلومنا وفقا الورق على لكتابتھا صفحة م9يين لخمسة تحتاج والتى

 تتمكن لم بعلوم ذلك خط من ھو..  ھناك عاقل ثمة أن إدراك إلى يقودنا ذلك

 لتضع للطفو أرشميدس قوانين البعوضة علم نم ھو..  معرفتھا على عقولنا

 علم من ھو..  تغرق وA الماء على تطفو تجعلھا ھوائية أكياس بداخل بيضھا

 كل ويتخصص الجميع ليتجانس الدقيق المجتمعى النظام قواعد والنحلة النملة
 لماذا..  النمل وجحر النحل خلية مجتمع فى الجمع حياة لتكتمل عمله ٌ◌فى

...  ؟ البشر بھا يعبث أديانه ترك لماذا..  ؟ عنا نفسه ويحجب العاقل ذلك يتوارى

  ") .   ؟ الجدال استمرار من الحكمة ما

  

 فيذھب..  موجود عاقل إلى الطبيعة تقوده..  يدور المغلقة الدائرة فى سامى يظل

 A دائرة..  مجددا للطبيعة ويعود,  يرفضه نفسه فيجد عليه ليتعرف الدين إلى
  .  ويدور ويدور يدور فيھا وھو , تنتھى

 لفت..  ا*خبار يطالع فعكف,  صرعاته من الھروب وأراد نفسه على أشفق

 وحين..  التفاصيل يقرأ أن قبل وضحك) ..  قسيس إس9م(  عنوانه خبر إنتباھه

 يدلل المسلم بالقسيس وتفاخرھم المسلمين زھو..  يعتقده ما له تأكد التفاصيل قرأ

..  ا�خرين عقائد وبط9ن ھدم حساب على عقيدته تحيا أن يريد المؤمن أن على

 طريفة قصصا كونه يعدو A آخر دين إلى دين من التحول أن لسامى يتأكد
 وعدا ونال مسيحية عشق ومسلم..  أجلھا من دينه فغير مسلمة أحب كمسيحى

 من تعانى مسلمة وصحفية..  عشيقته ويتزوج المسيحية ليعتنق الكنيسة من سخيا

 القويم الفكر فقد ورجل..  الشھرة عن بحثا المسيحية إعتناقھا وأعلنت عقلى خلل

 ترتبط دائما الدينية التحوAت سامى يرى ھكذا...  آخر دينا وتقبل دينه فرفض

 فلماذا,  دينه يرفض نفسه ليجد وفكره عقله يعمل من أما..  تحركھا دنيوية بأمور

 الثالوث ھرطقة يرفض فمن,  وخرافة تناقضا ليق A آخر دينا ويتقبل بعقله يلقى

 أن سامى يرى وھكذا..  حاكما عرشه على السلطانى ا<له يتقبل يجعله الذى ما

 بالتبعية نفسه وسيجد,  آخر دينا يتقبل لن دينه لرفض وفكره عقله يعمل من

 عن ناتج دينى تحول يوجد A إذن..  ا*ديان كافة يرفض والمنطق الفكر وبنفس

 آخر دينا تقبل لكنه دينه ورفض عقله أعمل من ھناك أن مث9 وھب,,  وتأمل فكر

 وا<له ا<نسان بين ع9قة إA ھو ما الدين أن جيدا ستدرك كتلك شخصية ثمة.. 

 محيطه مع مجتمعية صدامات فى يدخل A يجعله أن يلزم ما التدابير من وسيتخذ
 الدينى تحوله يشھر ن* داعى وA الفكر من رقى إلى وصل شخص *نه.. 

  .  السليم والعقل الفكر عنه سيسقط ذلك *ن بيئته مع مجتمعيه صدامات فى ويدخل

  



 الشباك سامى ففتح..  الغرفة مS دخانھا وعبق السجائر مطفأة إمتSت كالعادة

 ا*حجبة خلف توارى من يناجى..  متأم9 السماء إلى وينظر الھواء ببعض ينعم

  .   طالبا إليه يبعث أو يرشده عله
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 انفتح ما وسرعان..  الجرس زر على برسوم عادل القس ضغط مرتعشة بيد

 على رقبتھا حول معلقا يتدلى كبيرا ذھبيا صليبا عدا عارية سارا لتظھر الباب
 بنظرات وجھه إلى ترنو..  نھديھا بين الفاصل المجرى على ويستقر, صدرھا



 عادل أطرق..  الھيام معراج إلى به يصعد الفواح المثير وعطرھا,  قاتلة فاتنة

   بالدخول إليه تشير وھى وقالت فابتسمت,  ا*رض إلى رأسه

  ! ؟ جسمى على حاجة ألبس تحب - 
 قبالته راسا جلست بينما,  الصالة فى ا*ريكة على يجلس ودخل عادل يجب لم

 الصليب أمسكت وقد,  ا*خرى على ساقا واضعة الباھر ا*بيض بجسدھا عارية

 بنظرات الساحرة الزرقاء بعينيھا عادل إلى وتنظر,  شفتيھا به تداعب بيدھا

   وسأل وجھھا إلى يرنوا عميقا نفسا ھو سحب..  متحدية

   ؟ كده بتعملى ليه إنتى - 
  ممتعة اجةح لقيتھا..  رسالتى فى لك كتبت ما زى - 

 على تتھادى عادل نظرات وAحظت,  ال9مباAة ع9مات وجھھا وعلى قالتھا

 وسمعت..  باسمة فخذيھا بين وباعدت,  ا*خرى على من ساقھا فأنزلت,  ثدييھا

   ثانيا يسأل عادل

   ؟ خاطئة إمرأة إنك حاسة إنتى - 
  ؟ وتوعظنى الغفران ھاتمنحنى وإنت - 

  

 وواصلت كسھا على تمرره وبدأت رقبتھا حول من الصليب وخلعت قالتھا

   تطرف A وعيناھا كلماتھا
   واحد وإنت أنا..  بيك حاسة أنا - 

 بينما كسھا بداخل الصغير الذھبى بالصليب فيھا تدفع كانت التى اللحظة فى قالتھا
   ساخرة بنبرة عادل ويرد,  فخذيھا بين تتدلى السلسلة

   واحد مش وإنتى أنا..  غلطانة إنتى - 

  ألكبيتھي - 

 من بقوة مندفعا الصليب ليخرج السلسة فيھا تجذب كانت التى اللحظة فى قالتھا
 طفيف بجرح مھبلھا فتحة حافة الذھبى الصليب يجرح أن فى ذلك وتسبب,  كسھا

 الدم ا*وسط بأصبعھا تلتقط عادل رآھا وعندما,  الدماء بعض إثره على إنسابت, 

 قضيبه إنتصاب مكابدة من يتمكن لم,  أصابعھا بين بالصليب وتفركه النازف

 فضحكت,  الكھنوتية م9بسه تحت قضيبه وضع من يعدل يده مد تلقائية وبحركة

 الشملة رأسه عن تخلع جواره إلى تجلس ونھضت,  مثيرة خافتة ضحكة سارا

   ھامس بصوت وتقول السوداء

   ؟ ليه جيت إنت - 
  مساعدتى محتاجة إنك حسيت - 

  إزاى وھتساعدنى - 
   لتقول سارا دفع مما,  بالشھوة وجھه أربد الذى دلعا يرد لم

    قسيس دور فى عايش إنت..  قسيس مش إنت - 

 لحيته بأصابعھا وتداعب عادل وجه على بالغ بحنان كفھا تمرر وھى قالتھا

   كلماتھا وتواصل المھندمة
   الغفران وامنحنى أوعظنى..  يل9 طب - 



   تتدارك أن قبل متوسلة جادة بنبرة قالتھا
 - Aمن تحمينى عشان المقدس الميرون بزيت وامسحنى تعالى..  أقولك و 

   الشيطان

 سوى أمامه يكن لم والذى غرفتھا إلى يده من عادل وتسحب تنھض وھى قالتھا
 بھا يتفوه كلمات يجد A فھو,  الصمت مفض9 تشاء ما تفعل أن لھا تاركا يتبعھا أن

 .  

  

 قلب ضربات لتتزايد,  لسريرا فوق بطنھا على سارا تمددت خافت ضوء تحت

 يتصبب..  تماما جھنم فى ا�ن أنه يشعر..  والزفير الشھيق يسابق بصدره عادل

 وجھه على المتقاطر العرق يمسح..  قبل من يعھدھا لم بصورة جسده من العرق

 تشغيل زر وتضغط يدھا تمد سارا رأى..  ا*سود الكھنوتى التونيه كم بطرف

 أحد فى الناس يعظ وھو الكاسيت من منبعثا عادل صوت فيصدح..  الكاسيت

 أن وينتظر بالشيطان يجمعه حلم فى وكأنه كما يشعر عادل كان..  محاضراته

 الساحر الجسد فھذا,  قلي9 الحلم يستمر أن يتمنى لكنه..  لحظة أية فى يستيقظ

 ىير وھو بصعوبة ريقه يزدرد..  الحلم أجله من يطول أن يستحق بالفتنة النابض
 زيت زجاجة يخرج وھو يده ترتعش..  تحسسھا فى رغبته ويكابد,  سارا مؤخرة

  .  المقدس الميرون

  

 يتم حيث الطيب من صنفا 30 من مزيج وھو زيت تعنى يونانية كلمة الميرون

 وال9فندر والعود المر أشھرھا المواد من كبيرة بمجموعة الزيتون زيت خلط
 يتم ثم,  والبلسم والعنبر والمسك لزعفرانوا الطيب وحوزة والقرنفل والقرفة

 بعدھا,  سابقة مرات فى عمله سبق الميرون زيت من خميرة إلى الخليط إضافة

 الخاطئ جسد مسح من الغرض ويكون,  تقديسه أجل من عليه الصلوات ت9وة يتم

  .  القدس الروح الجسد فى يحل ولكى,  الشيطان طرد ھو به

  

 فى يشرع ثم,  سارا ظھر على الزيت من عضاب يسكب وھو عادل يد ترتجف

,  تدليك إلى المسح تحول..  ظھرھا تتلمس رقبتھا من يداه تحبو جسدھا مسح

 عادل صوت إلى تصغى كانت التى سارا من متنھدة مكتومة أصوات وتصاعدت
 ھى وھا,  يدعو الكنيسة فى الناس أمام واقفا وتتخيله,  يعظ الكاسيت من المنبعث

 لھا يدلك قسيس فكرة مجرد من ومتعة راحة تكتنفھا..  عارية ديهي تحت ا�ن

 ا*سقف تخيلت كلما..  المقدس الميرون وبزيت يديه تحت العارى جسدھا

 كلما,  ا�ن جسدھا على المنساب الزيت لتقديس الصلوات يتلون الكھنة وبصحبته

 ھهوج على المتصبب عرقه عادل يمسح..  متعتھا وتضاعفت شھوتھا استعرت
 لم ولكنه وكابد كابد..  يلھبه حارق بصھد ليشعر بالزيت الوجه فيتلطخ,  يده بظھر

 بطراوتھا شعر أن وما,  سارا مؤخرة على بالزيت تمسح يداه لتمتد,  يستطع

 مؤخرتھا تھز وھى خافتة ضحكة سارا وأطلقت,  عقله طار حتى تماوجھا ورأى

   متمحن بصوت وتقول



   ؟ طيزى عجباك - 
 المقدس الميرون زيت بفعل تنزلق عادل بكف أحست حين بشھقة قبتھاوأع قالتھا

 بحرارة يشعر وھو نابضا عادل قضيب وينتفض..  طيزھا فلقتى بين لتغوص

,  تعرجاته يتلمس أصبعه أدار..  عليه كفه مرور بعد إرتخى الذى شرجھا ثقب

 عن فصلهي وA,  الطاغى المثير منظره إلى النظر  على قادر غير عينيه وأغمض

 التى سارا كس وريقات تتلمس عادل يد انزلقت..  قليلة سنتيمترات سوى كسھا

 الكاسيت من المنبعث عادل صوت إنتھاء مع تأوھاتھا لتعلو الزيت فى غرقت
,  ومتعتھا نشوتھا من ذلك وضاعف المنغمة المزامير تراتيل أصوات محله وحل

 فتأججت,  محتقنا عينينال مغمض عادل وجه ورأت ظھرھا على نفسھا لتقلب

 قلبه يأسر بسحرھا تبعث الفاتنة الشيطانة ليرى عينيه عادل فتح..  حالته من لذتھا

 يشعر..  عاجزا الحراك على وبات وتخشب جسده تصلب وفجأة..  متدلھا بھا

 وقت ا�ن ليس:  بداخله يتردد صوته وسمع,  مسلس9 مقموعا الجحيم فى كأنه

 ألقى..  عاريا وصار الكھنوتية م9بسه يخلع سباته من ھب. . الجنة إنھا..  الجحيم

,  طالبا للدخول بابھا يطرق بقضيبه شعر..  Aھثا ممسوسا سارا فوق بجسده

 غشاوة وسط ھمسھا وسمع,  مانعة الدخول عن قضيبه على تقبض يدھا فأدرك

   عينيه عن الرؤية تحجب الشھوة
   ھنا مش...  * - 

 قضيبه على كفھا يزداد حين فى تلثمھما شفتيه على حانية قبلة وطبعت قالتھا

   فحيحھا وواصلت قابضا

   الكنيسة فى باصلى وأنا تنيكنى عاوزاك - 
  .  كسھا على نطفته فدفق بيدھا قضيبه تستحلب وھى قالتھا

  

  

  

 البركة فى سقط الذى الحجر بمثابة برسوم عادل القس حياة فى سارا ظھور كان
 إحساس فارقه..  معھا كان منذ أيام ث9ثة مرت..  كنةالسا مياھھا فحرك,  الراكدة

 من يتعجبون كانوا وأبنائه زوجته أن حتى,  ا*يام تلك خ9ل والحنق والملل الكآبة

 ا*ولى سيرته إلى عاد لكنه..  معھم حديثه وكثرة وجھه وبشاشة أساريره تھلل

 يقوده كظمآن مساءا إليھا تقوده غامضة بقوى مدفوعا..  أخرى أيام ث9ثة بعد

 عينيھا تصوب وھى وقالت الباب على سارا استقبلته..  السراب البئر إلى عطشه

   إليھا النظر يتحاشى أن إA يقدر ف9,  عينيه إلى الزرقاوين

   ؟ الكنيسة نروح عشان ھدومى ألبس - 
 فأسرعت,  بالجواب تنضح كانت عينيه نظرات أن إA,  جوابا تتلقى لم أنھا ورغم

 يجلس عادل لتجد خرجت..  الشقة أجواء يعبق ا*ندرا عطر وفاح,  أتتھي سارا

   قائ9 وبادرھا السوداء الكھنوتية بم9بسه الصالة فى

   تفضى الكنيسة لما استنى - 
  



  

 أمام كتفيھا على خيوطا يتدلى ا*شقر بشعرھا فتنتھا أوج فى وھى سارا جلست
 على العلبة ضعتوو سيجارة أشعلت..  صغيرة منضدة بينھما ويفصل عادل

 لذيذ وخدر بدوار ليشعر,  سيجارة يشعل بالعلبة وأمسك يده عادل فمد,  المنضدة

 أمامھا مرة *ول القس رداء عادل يخلع فا�ن سارا ابتسمت..  ا*ول النفس مع

   ويسألھا

   ؟ ده بالشكل ا*ديان بتحقرى ليه - 
  عارفة مش - 
 تكن لم بالفعل..  صادقة الفعلب أنھا لعادل تؤكد وجھھا وتعبيرات بنظرة قالتھا

 تراث على حافظت أرمينية أسرة فى المدللة المرفھة نشأتھا أن تدرك سارا
 عادل ويواصل..  تافھة رأتھا التى الحياة من والغاية الھدف تفقد جعلھا,  ا*جداد

   ھادئة أليفة بنبرة ويقول سيجارته دخان سحب إط9ق
 ماخ9ش دا لكن..  R وجود فى باعتقدش وما با*ديان مؤمن مش أنا - 

 ليه..  ليا ممتعة حاجة دى تكون يمكن وA,  ا*ديان تحقير فى رغبة عندى

  !!  ؟ ليكى ممتعة بقت

 باروح كنت..  أصلى كنيسة روحت إنى أفتكرش ما أنا بس..  عارفة مش - 

 حاجة ده الدين إن باحس كنت..  والتعازى ا*فراح مناسبات أحضر

 وإن,  حقيقة وA وھم الدين كان إن معايا فارق شوم..  Aزمة مالھاش

  * وA موجود ربنا كان
   الحسرة ملؤھا بنبرة وتابعت ويسارا يمينا رأسھا تحرك سارا صمتت

   عارفة مش - 
  

 إفتقدت ونشأتھا فتربيتھا,  معنى أية لسارا بالنسبة يشكل الدين يكن لم بالفعل

 عقلھا فى معنى ذو أساسا بات أنه تدرك A ھى وكذلك,  حياتھا فى الدين لوجود

 *ن..  ؟ لماذا..  الع9ج مع المعاناة وبدأت الفصام بمرض إصابتھا بعد الباطن

 تسمع كانت..  حياتھا عن غاب الذى الدين أورثھا لھا المجاور الكبير المسجد

 فوق مكان أعلى من العديدة الميكروفونات عبر مجلجلة تصدح القرآن آيات
 يسرعون الرجال ترى,  المرض بھا يفتك بلكونتھا فى وقفت كلما تكان..  المأذنة

 نحو يتدفقن النساء وترى,  والحبور الرضا وجوھھم على وتلمح,  بالص9ة للحاق

 الذى ما:  نفسھا وتسأل,  ومحجبات منقبات وغاديات راحيات النساء مصلى

 تنعم بينھن انتك لو تمنت كم..  وسعادة ح9وة يجدن حتما..  ؟ ذلك لفعل يدفعھن

 خبا..  مثلھن وغاية وھدف معنى ذات حياتھا كانت لو وددت كم..  الدافئ با<يمان

   يسألھا عادل تسمع وھى عينيھا وميض
 ليه..  ا*ديان لتحقير سبب مش دا..  وبتتعالجى فصام عندك إن كون - 

  ؟ كده ا*ديان كرھتى
    بأسى تجيب ويسارا يمينا رأسھا سارا حركت

   عارفة مش - 



  

 الباطن عقلھا فى زرع للمصلين ورؤيتھا الكبير المسجد أن سارا تدرى لم بالفعل
 ھى بينما..  وغاية معنى لحياتھم وجدوا اللذين المؤمنين ھؤAء من وغيرة حسدا

 حسدھا وتبدل,  كراھية إلى غيرتھا تحولت..  وجھھا على ھائمة الحياة فى تترنح

 من ينتشلھا لم لماذا تتسائل..  الدين على باوعتا لوما بداخلھا فتولد..  مقت إلى

 لھا صور..  ؟ حياتھا عن غاب لماذا..  ؟ الطريق لھا ينير لم لماذا..  ؟ ضياعھا

 غرور وأبدع,  حياتھا خواء عن المسؤول ھو..  السبب ھو إذن الدين أن مرضھا

 ھى ابأنھ التقصير إحساس نفسه عن ليبعد الفكرة تغذية فى بداخلھا الفصام مريض
 مريض دوما ھكذا..  المدد تطلب ولم تصلى لم..  الكنيسة إلى تذھب لم التى

 فى باطنة أوھام على بالمسؤولية يلقى..  والمكابرة والغرور للعند فريسة الفصام

 سبب ھو الدين أن أعتقدت..  إعتقاد إلى سنوات عبر الفكرة لتتحول.. نفسه

 وضع من ھو الدين..  لتغرق اليم فى طرحھا من ھو الدين..  الحياة فى معاناتھا

 لكنه Aوعيھا فى مكبوتا ذلك وظل..  اللعين النفسى المرض مقصلة تحت رقبتھا

 من نوبات تنتابھا بدأت حين ذلك وظھر,  �خر آن من التفيث عن يبحث كان

 المجاور الكبير المسجد من القرآن صوت سمعت كلما ھيستريا إلى تتبدل الھلع
Sوكأنه الصوت ولكن,  والنوافذ ا*بواب تغلق كممسوسة تھرع. . مسامعھا يم 

 فيتابع يفھم أن يحاول لكنه ذلك يفھم عادل يكن لم...  ھى داخلھا من يصدر

   تساؤAته

 وتف السماوية الكتب تقطع بأنھا ا*ديان بتحقر ناس عن وقريت سمعت - 
   ؟ *ديانا بيه تحقرى الجنس إخترتى ليه..  عليھا تتبول حتى أو..  عليھا

 يمينا رأسھا سارا تحرك حيث,  معاد مكرر رتيب مشھد وكأنه ا<جابة نفس

   وحسرة بأسى وتقول ويسارا

   عارفة مش - 
  

 منذ صورة بأية الجنس تمارس لم حيث الجنسى مكبوتھا أن سارا تدرك A بالفعل
 للدين كراھيتھا تنازع مع الغريزى تنازعه تصادف قد,  عديدة سنوات منذ ط9قھا

 وسط خرجت يوم..  فتكا النفسية نوباتھا أشد أحد فى كانت يوم ذلك وتجلى, 

 المسجد من المنبعث القرآن صوت من ھربا بسيارتھا الشوارع تجوب ا*مطار
 المح9ت أحد فى معروضا نقابا ترى جعلتھا التى ھى وحدھا والصدفة,  الكبير

 جديد شئ..  وترتديه ابالنق فتشترى,  الشيطانية بالفكرة الباطن عقلھا ليلقى

 ھائمة الشوارع تجوب وظلت,  الليلة تلك فى ھلعھا من بعضا بدد إحساسا أعطاھا

 النار فى كشمعة الذائب عقلھا ليكمل..  الدائرى الطريق على الشاب صادفت حتى

 نظاما الزواج وشرعت الجنس ا*ديان كافة حرمت لقد..  المعقدة التركيبة

 فكانت,  الناموس ذلك عن يخرج من عقاب فى تشددت بل,  للممارسته مجتمعيا

 أن عقلھا لھا ساق..  الموت حتى والرجم  الجلد و الحرق تستوجب الزنا فاحشة

 اختمرت ھكذا..  صوره أبشع فى الزنا تمارس..  تزنى بأن للدين لسانھا تخرج

,  الھائل النفسى مكبوتھا من للتخفيف ذلك أدى وبالطبع..  رأسھا فى الفكرة



 إنفجر الفائر فالبركان,  المرضية حالتھا وتحسنت..  الشاھق الحمل من وتخففت

  .  تتمادى وظلت..  وتمادت..  الملتھبة بحممه وقذف

  

 أن لسارا وبدا,  الليل منتصف قاربت أنھا ليجد ساعته فى برسوم عادل القس نظر

  .  الكنيسة إلى يتجھان فخرجا,  حانت اللحظة

  

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

  

 وابل أصابھا أو..  جرداء صحراء إلى فتحولت إعصار أصابھا الخضراء الجنة

 وسمو والطمأنينة والھدوء السكينة كانت ھكذا..  الوحل من مستنقع فصارت فطل

 حياة إلى ا*خيرة ا*يام فى تتحول بدأت,  الجديدة دميانة حياة أغرقت التى الروح

 التى الروحانية المراقبة كلمات دوما تتذكر دميانة وكانت,  الملل ريھايعت روتينية

 حياتھا فشل عن ناتجا يكون ربما الدينى ھوسھا أن من دوما تحذرھا كانت
..  بذلك دميانة تشعر فقط ا�ن..  بقوة عليھا سينقلب ما سرعان وأنه,  الزوجية

Aوالخلوة التسابيح وحتى,  قبل من كانت كما خشوع ب9 صلواتھا باتت فلماذا وإ 

 صارت ولماذا..  قبل من كانت كما الممتع الدافئ مذاقھا على تعد لم الروحية

..  خاطر وطيب رضا عن تأديھا كانت التى الدير فى الخدمة أعمال من تتبرم

 سريرتھا لكن,  الحياة وملذات متع عن بمنأى سجينة أصبحت أنھا تشعر ما كثيرا

 للتعبد الدير فى تقيم إنما..  راھبة ليست ھى..  حرة بأنھا ھانفس تواسى بعدما تھدأ

 تتجھم ما سرعان لكنھا,  حياتھا إلى والعودة شائت متى الرحيل ويمكنھا والخدمة

 حياتھا فى كانت التى والملذات المتع تلك ھى أين:  وتتسائل صدرھا وينقبض

 برفض الكنيسة قتلتھا..  اتمام حياتھا فى فشلت..  ؟ وتتعبد الدير فى لتقيم وتركتھا

 أين إلى الدير تركت إذا..  بالزواج تصريحا منحھا ورفض عاطف من ط9قھا

 ما كثيرا تفكيرھا كان..  ؟ مھمومة وحيدة قابعة تجلس والديھا بيت إلى..  ؟ تعود
 فيه تبدأ بلد أى إلى مصر خارج تھاجر أن مثل طفولية خيالية أفكار إلى يجنح
 إليه آل ما على تضحك نفسھا تجد الطفولى الخيال من تفيق ماوعند,  جديدة حياة

 إلى تھرع والكآبة الملل صريعة نفسھا تنازعھا حين دميانة تعودت..  حالھا

,  بداخلھا يعتمل بما وتفضفض تحادثھا إليھا وتجلس مارتيريا الراھبة صديقتھا

  .  حياتھا تواصل يجعلھا مؤقت بمسكن أشبه براحة فتشعر

  

 ھاAت عينيھا وحول مارتيريا غرفة باب تطرق الراھبات بم9بس يانةدم وقفت
 فتح حاولت ولما,  جوابا تتلقى لم..   صدرھا به الممتلئ الھم عن تنم اللون بنية

 ساعتھا فى نظرت..  بالداخل ليست مارتيريا أن يعنى بما موصد وجدته الباب

 لربما أسرتھا لزيارة تخرج أن ببالھا خطر..  مساءا الثامنة من يدنو الوقت ورأت

 بيشوى ا*نبا مكتب نحو ھادئة بخطا سارت..  صدرھا إحتقان من ذلك خفف

 باب وأمام,  أسرتھا لزيارة بالخروج إذن على لتحصل الدير مدير سيكرتير

 السمع أرھصت..  خافتة مكتومة تأوھات مسامعھا إلى تنامى المكتب غرفة



 المشھد تجلى..  مبھمة بكلمات التأوھات أصوات مع بيشوى ا*نبا صوت ليمتزج

,  الجنس يمارسون من بالداخل أن سوى تعنى A ا*صوات فتلك مخيلتھا فى

 ج9ل..  بالداخل بيشوى ا*نبا وجود عن يعلن العميق ا*جش الصوت وحتما

 التى الكبرى الفضيحة تتخيل نفسھا وجدت التى دميانة حالة من تماما بدد الحدث
,  كتلك فضيحة كانت إذا با*خص..  بيشوى ا*نبا أمر افتضح إذا الدير ستزلزل

 لم كيف اللحظات ھذه فى بخاطرھا جال حيث كبيرة مفاجأة ا*مر فى يكن ولم
..  معھن ودعاباته الراھبات مع التعامل فى المائعة وطريقته بيشوى لSنبا ترتح

 مدت بأن لمداھمته ىلتسع دفعھا ما ھو بيشوى ا*نبا تجاه دميانة راحة عدم ولعل
 على فعكفت,  الداخل من موصد لتجده بقوة وتدفعه الباب مقبض تدير يدھا

 يصيح أن بيشوى ا*نبا على كان..  شديد بإلحاح الباب على وقوة بسرعة الطرق

   اللحوح الطارق على ردا
   واحدة دقيقة..  أيوه - 

 يحدث ما أدرك الطارق أن الباب طرق طريقة من أحس *نه مرتعشة بنبرة قالھا
 الضخم السمين بجسده يحجب قلي9 الباب بيشوى ا*نبا فتح دقيقة وبعد..  بالداخل

 تعجله أعلنت التى م9بسه بإرتداء يعنى لم أنه وبدا,  دميانة عن الرؤية زاوية

 بصوته قال الخضة أشحبته ووجه زائغة وبنظرات,  إرتدائھا فى واضطرابه

   محتدة وبنبرة العميق
   ؟ ليه كده بتخبطى..  دميانة يا خير - 
  مشغول لقيتك بس..  أھلى أزور أخرج إذن آخد جاية كنت - 

   مسرعا ورد بيشوى ا*نبا فھمھا,  معنى ذات بنبرة ا*خيرة جملتھا نطقت

   أھلك زورى روحى إتفضلى..  مشغول فع9 آه - 

 هيھم A أنه تدرك دميانة جعلت جريئة بنظرات دميانة عيني فى ينظر وھو قالھا
   يقول تابع مكانھا فى متسمرة بيشوى ا*نبا وجدھا وعندما,  أمامھا أمره إفتضاح

   أھلك زورى روحى..  ؟ ليه واقفة خ9ص - 

 مسرعة عادت حتى يغلق الباب صوت سمعت إن وما مبتعدة دميانة استدارت

 مارتيريا صديقتھا ترى وھى مكانھا وتبھت لتتدخل وتفتحه الباب على تنقض
 ا*نبا توبيخ تسمع لم جعلتھا التى للدرجة ذاھلة دميانة تقف..  ام9بسھ ترتدى

 من دميانة تجذب مارتيريا أسرعت بينما,  النحو ھذا على عليھما لدخولھا بيشوى

  .  غرفتھا إلى تجرجرھا مسرعة بھا وتخرج يدھا

  

 فى,  الطاھرة صديقتھا فى مصدومة تجلس دميانة كانت مارتيريا غرفة وبداخل

 وقالت الحكاية تبدأ أين من تعرف A مضطربة مارتريا فيه كانت ذىال الوقت

   خفيض بصوت
 أوى إندمجتى إنتى بس..  الدير فى ھنا كتير بقالك إنتى..  دميانة يا شوفى - 

   ھنا حواليكى كتير بحاجات دريانة ماتكونيش خلتك اللى للدرجة التعبد فى

 من والذھول الصدمة م9مح يرتتغ لم الذى دميانة وجه على عينيھا وثبتت قالتھا

   ھادئة بنبرة وتابعت عليه



   بيشوى ا*نبا متجوزة أنا - 

 ذھوA أكثر ع9مات محلھا وحل دميانة وجه على من الذھول ع9مات تبدلت ھنا

   تواصل مارتيريا وتسمع المزيد إنتظار فى ريقھا تبتلع حاجبيھا وقطبت
 من أفضل الزواج نإ(  الرسول بولس رسالة فى بيقول المقدس الكتاب - 

 الرھبان بزواج تسمح أوروبا فى كتير كنائس خ9 ودا) ..  التحرق

 مش ده للرھبنة البتولية شرط تحت الجنس كبت إن لقوا *نھم والراھبات

   الجنسى بالكبت الرھبنة حياة وبيفسد عادل شئ
  

 طقھامن على للتدليل ا<نجيلية ا�يات مارتيريا تسوق كيف دميانة تدرك مرة *ول

 فى تصيح نفسھا ووجدت المنطق ذلك بفساد تشعر أن سوى لدميانة يكن ولم

   مارتريا
  !! ؟ إيه إنتى..  اسكتى..  بأة بس - 

  

 بسبب العذر لھا التمست لكنھا,  وجھھا فى دميانة صياح من مارتيريا تجھمت

   وقالت,  عليھا الصدمة وطأة

   تھدى لما أفھمك ھابقى أنا - 

 الطرق منطلق من صديقتھا أمام نفسھا تبرئة فى عارمة رغبة ونازعتھا قالتھا
 جدا عميقا نفسا فسحبت,  أعنتھا فى تجرى ا*مور وترك الساخن الحديد على

   ھادر كش9ل مارتيريا من الكلمات إنسكبت حارة وبزفرة
 منھم فى وكمان,  وأساقفة رھبان من متجوزين كتير راھبات...  لعلمك - 

 بيجوزھم اللى ھو ا*برشية ورئيس..  زجوا غير من الجنس بيمارسوا

 عاملين *نھم حاجة يعمل قادر مش بس كده عارف شنودة والبابا..  لبعض

 لملكوت روحية كنيسة من الكنيسة يحول عاوز ھو..  ليه معارضة جبھة

 الكنيسة وعايزين له معارضين وھما,  سياسى حزب إلى السموات

 زواج أباحوا,  سياسةبال دعوى وملھاش الغرب زى تبقى المصرية

 زواج بدون ا*ديرة داخل الجنسية الع9قات وحتى,  والرھبان ا*ساقفة

 شنودة للبابا عميل يبقى بيشوى..  حاجة بيعمل وماحدش للجميع معروفة

 على يتجسسوا عشان بالفلوس للبابا المعارضين ا*ساقفة زوجات بيغرى

   لصالحه اجوازھم
  

  

 بكلماتھا تأبه ولم,  بالدموع المغرورقة ميانةد لعيني ترنو مارتيريا صمتت

   لتتابع دميانة على القاسية

   منه حملت ما بعد راھب اتجوزت ھنا معانا اللى تيريزا الراھبة - 
  

   ھيستريا بشبه تصيح بالبكاء دميانة أجھشت
   اسكتى..  اسكتى..  اسكتى بس - 



  .  غرفتھا حيث تعدو مسرعة ونھضت قالتھا

  

 عن والتعبد الدينى توحدھا شغلھا التى الطيبة دميانة على يةقاس الصدمة كانت كم
 تتخيل أن أبدا الممكن من تكن لم *نھا..  الخفاء فى حولھا يدور ما تدرك أن

 لم..  الروحانى السماوى الملكوتى المكان بداخل تكون أن يمكن كھذة صورة
 حتى ممارسات أية وأن,  ا<عتياد على فطرت البشرية الطبيعة أن دميانة تتدرك

 المتسامحة الدافئة وا*حاسيس ا<لھية المحبة من بھالة النفس تغرق دينية كانت إذا
 ا*ھواء نزاع وطأة تحت وستقع آلية إعتيادية ممارسات إلى ستتحول ما سرعان, 

 حياتھا تستعيد وھى تبكى فراشھا على ممددة وھى بذلك دميانة أحست..  البشرية

 مستنقع إلى الغناء الجنة تحولت وكيف..  اللحظة ھذه وحتى بدايتھا منذ الدير فى

 أشرق حين قرارھا واتخذت,  ساذجة كانت كم بأنھا دميانة تشعر فقط ا�ن..  آسن

  .  أسرتھا إلى عائدة الدير وغادرت,  حاجياتھا جمعت حيث الصباح

  

 يفزيونالتل تشاھد أوقاتھا تقضى,  أسرتھا مع المصدومة دميانة عاشتھا أيام بضعة

 وجدتھن لكنھا,  صديقاتھا مع والتزاور ا<تصال معاودة وحاولت,  وتقرأ

..  بيتھا فى وحيدة تقبع أن سوى منھا كان فما,  وأسرھن بحياتھمن منشغ9ت

,  الرب إلى ا<حتياج برغبة وشعرت,  مملة كئيبة طويلة دميانة أيام ومرت

 الوقور بوجھه قابلھا ىالذ كيرلس ا*نبا وقابلت تصلى الكنيسة إلى فذھبت

   سائ9 وبادرھا الطويلة البيضاء الرصينة اللحية ذو البشوش

   ؟ بنتى يا إيه عاملة - 
 وتشعر,  وا*لفة بالراحة إحساسا دوما تعطى كيرلس ا*نبا وجه تعبيرات كانت

 قصير حوار وبعد,  الحالك الظ9م يبدد الذى المشع النور ببصيص معه دميانة

 مدفوعة نفسھا ووجدت,  للدير تركھا سبب يعلم كيرلس *نباا أن دميانة شعرت

 تصمت أA أرادت ربما أو كاھلھا يثقل بما البوح دافعھا كان ربما..  له لتحكى

   وقالت,  أدركته فساد على

  !! ؟ دى زى حاجة على تسكت الكنيسة إزاى - 

 عاودي أن قبل قلي9 رأسه وأطرق كيرلس ا*نبا وجه غطت ھادئة وديعة إبتسامة

   وقال بالشفقة مشوبة حانية بنظرات دميانة وجه فى النظر
 وطريقة فكره بيختار واحد كل..  خاصة ع9قة دى بربه ا<نسان ع9قة - 

   م9يكة مش والبشر..  حياته

    متعجبة محتدة دميانة ردت
  ! ؟ تشلحھمش ما الكنيسة ليه..  يتحاكم مش المخطئ!! .. ؟ إيه يعنى - 

   بقوله أعقبھا كيرلس اا*نب من خافتة ضحكة

 دى زى قضايا فى بينظر لما ا<كليركى المجلس الكنسية المحاكمات لجنة - 
 الدنيا..  المقدس والكتاب الكنيسة تعاليم غير كتيرة إعتبارات فى بتكون.. 

 تعاليم خالفوا وقساوسة رھبان بشلح أحكام فى..  الدين من أكبر بقت

   عليھم الكنيسة ماتقدرش نمخطئي وفى..  المقدس والكتاب الكنيسة



  ؟ ليه - 
 دول يتحاكموا عاوزاھم إنت اللى والناس..  دينا غير ديانتھا بلد فى إحنا - 

 إنھم معناھا ومحاكمتھم,  منھا بيتسفيدوا اللى مناصبھم فى سنين بقالھم

  ھايسيبونا مش اللى المسلمين قدام يفضحونا وھايطلعوا ھايسكتوا مش
 وجه بإمتعاض يبالى ولم,  الحسرة سكنت جھهو وعلى كيرلس ا*نبا قالھا

   الرب داعيا كتفھا على يربت وھو يقول مغادرا واستأذن المشمئز دميانة
 الحياة خبز ھو أنا(  المسيح قول إفتكرى...  طريقك وينير,  يرعاكى الرب - 

  )  أبدا يعطش ف9 بى يؤمن ومن,  يجوع ف9 إلى يقبل من.. 

  

 ص9ة فى وأمعن,  الحزن ينتابه حين إعتادھا التى هخلوت إلى كيرلس ا*نبا غادر

 كان لقد..  خشوعه فرط من وبكى,  الخاطئين ھداية يطلب الرب إلى متضرعة

  .  بحق الرشيد الحكيم الدين لرجل نموذجا كيرلس ا*نبا

  

 النظام أن لتدرك مداركھا نطاق اتسع بعدما بيتھا إلى عادت التى دميانة أما
 وظلت..  البشرية وا*ھواء الدنيوية للمصالح يخضع إدارى امنظ ھو إنما الكنسى

 فع9 وأدركت) ..  الدين من أكبر بقت الدنيا(  كيرلس ا*نبا جملة بداخلھا تتردد

 تلك عنوان ھو وا*ديرة الكنائس بداخل والحياة الدينية النصوص بين الفصام أن
 ھم فالبشر,  ذلك عن يكون ما أبعد ذاته حد فى الدين أن تدرك حتما لكنھا..  الحياة

 ا*نبا تتذكر وكلما..  وأھوائھم أغراضھم لخدمة ونصوصه الدين يطوعون من

 الرذيلة وھناك الفضيلة ھناك:  ا*زلية الحياة حقيقة:  ذلك لھا يتأكد كلما كيرلس

  .  مارتريا أم كيرلس ا*نبا..  تختار أن عليھا ھى كذلك..  يختار أن عليه وا<نسان

  

  

 لھا مارتيريا زيارة جعل,  ا*خيرة ا*يام خ9ل المملة حياتھا على دميانة مقت

 بفتور إخفائھا من دميانة تتمكن لم التى الغبطة بعض لھا حملت سارة مفاجأة

 أن دون شتى موضوعات فى دميانة إلى كثيرا تحدثت التى لمارتيريا إستقبالھا
 من دميانة يمنع لم ذلك لكن..  الدير فى بينھما لقاء آخر فى حدث ما إلى تتطرق

   تقول أن

  ؟ مارتيريا يا إيه أد فيكى إتصدمت أنا تعرفيش ما - 
   مارتيريا ردت حقيقية بدھشة
   متجوزة أنا!! .. ؟ ليه - 

   محتدة دميانة قاطعتھا

   بتولة تكونى المفروض يعنى راھبة إنتى - 

   تقول ويسارا يمينا رأسھا تحرك بزھق مارتيريا تنھدت
 أباحت العالم فى كتيرة أماكن فى كنائس فيه إن..  قلتلك أنا ما بنتى يا - 

 أخدت أنا,  ومعارضين مؤيدين فى وھنا..  والراھبات الرھبان زواج

   ؟ ارتكبتھا اللى الجريمة فين..  المؤيدين برأى



   مارتيريا تابعت دميانة تعقب أن قبل

 تھاشاعتبر ما أوروبا فى كنائس فى زواج بدون الجنس ممارسة حتى ده - 

   زنا

   مارتيريا مسامع إخترق بصوت دميانة صاحت ھنا
  ! ؟ المقدس الكتاب فى مرة كام وردت)  تزنى A(  عارفة إنتى - 

   تقول والھدوء صوتھا بخفض لھا تشير وھى مارتيريا قاطعتھا
 تعريفھم على خ9ف فيه اللى ھو والزواج الزنا مفھوم لكن..  عارفة أيوه - 

 الزواج على البشر فى الجنس غريزة سةممار قصر من الغرض <ن.. 

 بيكون خاصة ظروف فى لكن..  أكتر مش مجتمعى نظام إرساء ھو

 فى ھو سرى إتفاق كان ولو حتى الجنس ممارسة على اتنين بين ا<تفاق

   زواج ذاته حد

   مقاطعة دميانة احتدت
    ده الك9م أسمع عايزة مش..  بس بس - 

   عتھاسا فى تنظر زيارتھا مارتيريھا ختمت
 أرجع وAزم إتأخرت أنا..  حياته وطريقة رأيه له واحد كل العموم ع - 

   الدير
  

 ممعنة الفراغ إلى ترنو فراشھا على دميانة تمددت حتى مارتيريا غادرت إن ما
 الغاية وما حياتھا ماھية عن تتسائل نفسه على متقوقعا عقلھا كان..  التفكير فى

 طبيعة أن صحيح..   يوم بعد يوما عينھا أمام والمثل القيم تتحطم..  والھدف منھا

 حالك الظ9م أن تشعر أنھا إA..  والظ9م والنور والشر بالخير تتلحف الحياة

 ثم وبيشوى لمارتيريا ضبابية صورا مخيلتھا أمام تتراءى..  النور على وطاغى
 ئةالھاد الوقورة بابتسامته كيرلس ا*نبا صورة وتبزغ الضباب ينقشع ما سرعان

 ھذه لكن..  الدير إلى العودة قررت بأن دميانة تساؤAت إنتھت..  إليھا يده يمد

 ستحظى أنھا نظرتھا كانت بل,  ا<لھى العشق محراب فى عابدة تكون لن المرة

,  أيامھا ملل وتبدد حياتھا خواء لتمS الدير بداخل ا�يدى وعمل ا*خوات بصحبة

 لھا ا*خوات بإستقبال كثيرا دميانة سعدت لوبالفع..  حولھا يحدث بما تعبأ ولن

 بعدما عليھا المشفقة ا*خوات نظرات إلى الطيبة دميانة تفطن ولم,  كبير بترحاب

 معھن تتجاذب ا*خوات من قربا أكثر دميانة باتت..  بداخلھا يعتمل ما أدركن

 تقف حين قبل من بھا تدرى تكن لم أمور من حولھا يحدث لما وتفطن ا*حاديث

 بمعاونة ا*برشية رئيس ينھبھا التى الدير عوائد عن حوارا وتسمع أختين مع
 مارتيريا إقتراب مع وجھيھما لون وتغير إرتبكتا الراھبتان لكن,  الدير رئيس

 وفسرت,  بدميانة مارتيريا لتخلو الراھبتان غادرت ما وسرعان حيتھن التى

 بيشوى با*نبا ع9قتھا بحكم مارتيريا من الراھبتين بخوف حدث ما دميانة
  .  الدير سيكرتير

  

   الواسع الدير بفناء مارتيريا بصحبة دميانة تتمشى



 مع منعزلة بقتيش ما..  الدير رجعتى ما بعد من كتير إتغيرتى شايفاكى أنا - 

   ا*ول زى نفسك

   مشيتھا أثناء ظھرھا خلف يديھا تشبك وھى دميانة لتعقب مارتيريا قالت ھكذا
 اللى أتخيل كنتش ما..  ھنا ا*خوات كل مصاحبة بقيت اتقريب..  يعنى - 

    تھليب من فيھا بيحصل اللى ا<براشية عن بيقولوه

  تانى عالم فى عايشة كنتى اللى إنتى - 

   شيئا تذكرت وكأنھا تتابع أن قبل مارتيريا قالتھا

 كاترين مع بتتكلمى وإنتى عليكم جيت لما حاجة من بالك خدتيش ما - 

   ومارى
  شافوكى ما أول علطول ومشيوا إصفر وشھم..  عفريت شافوا للىا زى آه - 

   تقول مارتيريا ضحكت

   بعض مع قفشتھم أصلى - 

   دميانة سألت بدھشة

   ؟ يعنى إزاى قفشتيھم - 
  يومين من كاترين أوضة فى بعض فى وبيلعبوا عريانين كانوا - 

 ما فبعد,  ا*مور تلك مثل تسمع أن إعتادت التى دميانة وجه على مفاجأة تبدو لم
   تقول دميانة تنھدت..  يفاجئھا أن لشئ يمكن يعد لم قبل من به مرت

 بيشوى على قالوه اللى سمعتى لتكونى منك خايفين فاكراھم كنت اللى وأنا - 

   عليھم وتفتنى

   متحشرجة بدت بنبرة كلماتھا وتابعت بأسى رأسھا تحرك وھى دميانة قالتھا
..  وحشين وفى كويسين فى إن اسأس على رجعت..  الدير رجعت لما أنا - 

   كويس حد مافيش تقريبا إن حاسه بس
  

 ومن,  فضليات والغير الفضليات الراھبات عن لدميانة تحكى مارتيريا شرعت

 وساقتھما..  بتوAت عفيفات منھن ومن وأساقفة رھبان مع ع9قات على منھن

 على وجلست ارأسھ غطاء خلعت التى دميانة غرفة إلى حديثھما أثناء ا*قدام

    تقول سريرھا طرف

   الوحش ومن الكويس من عرفتينى إنك كويس - 

   تسأل السرير على دميانة جوار إلى مارتيريا جلست
  !!  ؟ كويسين مش شايفاھم ليه وإنتى - 

 !!  دى الحاجات يعمل ملتزم مسيحى فى وھو - 

 بدفء أحست حين إقشعرت التى دميانة جسد لت9صق بجسدھا مارتيريا إقتربت
 يدھا تمد مارتيريا كانت الذى الوقت فى,  بجسدھا تبتعد وأسرعت مارتيريا سدج

 بنبرة دميانة فصاحت..  شبقة بنظرات إليھا وترنوا بحنان دميانة خد تتحسس

   بعيدا مارتيريا يد تزيح وھى محتدة متوعدة

   زيك أكون أو زيھم أكون ممكن إنى يصورلك تفكيرك أوعى - 
  



 مارتيريا أن إA,  ا*خيرة كلماتھا تنطق وھى دميانة جهو مSت التى الحقارة رغم

  .  تنصرف قبلما كتفھا على وربتت رقيقة بإبتسامة قابلتھا

  

  

,  النوم تستجدى وكلما,  النوم يخاصمھا فراشھا على تتقلب ودميانة الليل إنتصف

 إذ كثيرا عم9 لھا يحمل فالغد النوم ببعض تنعم أن عليھا..  السھد بھا اشتد كلما
 التى الموسمية للمعمودية إستعدادا باكرا الكنيسة فى ا*عمال بعض تنجز أن عليھا

 لھا فخطر,  المنطقة أھالى وأبناء أطفال لتعميد الغد ظھيرة عند الكنيسة ستقيمھا

 باقى حضور عند صباحا تنام ثم أعمالھا وتنجز الكنيسة إلى ا�ن تنزل أن
 لتجد فتحت..  الباب على طرقات اھتھالتب م9بسھا ترتدى نھضت..  ا*خوات

   تقول مارتيريا
   نايمة وA سھرانة أشوفك جيت..  نوم جايلى مش - 

 عارفة مش..  بكرة بتاعة للمعمودية أجھز عشان الكنيسة نازلة كنت أنا - 

  أنام
   كده أقولك جاية كنت أنا..  عمرى من أطول عمرك - 

   

  

  

  

 عارية بطنھا على تتمدد سارا انتك..  تماما خالية والكنيسة الليل منتصف عند

 السوداء الكھنوتية بم9بسه ركبتيه على يجلس عادل بينما,  المذبح لجدار م9صقة

 جلدھا ويتدغدغ راحة بعدھا ما براحة تشعر..  المقدس الميرون بزيت يمسحھا

 ا<ضائة ووسط..  المقدس بالزيت تنزلق ظھرھا على المنسابة عادل يدي بحركة

 تتخيل..  والعذراء المسيح صور إلى وترنوا عينيھا سارا تفتح خافتةال النيونية

 ظھره على تنھال والسياط الشوك تاج رأسه وعلى البشر يفتدى ا<له المسيح
 فى عقلھا غاص كلما سريرتھا وتھدأ سارا تنتشى..  الدماء وتتطاير لحمه تنھش

 إلى تنظر..  راسائ ويترنح صليبه يحمل المسيح ترى وھى السحيق الخيال بئر

 بين المجرى عادل مS..  مستمتعة فتتنھد مصلوبا المسيح صورة فترى المذبح

 على إحمرت التى لطيزھا وتدليكا إعتصارا يديه وعاثت بالزيت سارا طيز فلقتي
 جمرة جسده ليحيل زراعيه عبر ويسرى يديه يكتنف حارق بصھد ليشعر..  الفور

 الحورية تلك بمرأى عينيه ويمتع ريقه عادل يزدرد..  رايته ويرفع متوھجة

 العرق يمسح يده مد كلما بالزيت وجھه تلطخ..  يديه تحت عارية الممددة الساحرة

 لن أنه يعلم..  النفاذ قارب بصبر المنتظرة اللحظة يترقب..  جبينه عن المتصبب

 عادل يد توغلت كلما بخفوت سارا تتأوه..  إياه ھى ستعطيه ما على إA يحصل

 رأى حين اقتربت اللحظة أن أدرك.. كسھا شفرات أصابعه وتتلمس فلقتيھا نبي

 تنظر وتتأوه تضمھما ثدييھا بيديھا تمسك ظھرھا على وتصبح نفسھا تقلب سارا
 أنھا بنظراتھا له تؤكد با*حرى أو..  تستحثه شبقة بنظرات عادل عيني فى



 صدر على بيديه سحيم ونشاط بھمة عادل تابع لذا,  صنعه بديع على ستكافئه

 منغمة آھة منھا صدرت المنتصبة حلمتيھا على بأصابعه قبض ولما سارا
 شرع..  لھاثھا فرط من صريعة تسقط تكاد عادل أنفاس جعلت متمحنة ممطوطة

   صائحة استوقفته سارا أن إA م9بسه نزع فى عادل
   بھدومك خليك..  * - 

 بكامل عادل القس منظر من ةمستمد متعتھا كانت التى سارا *مر عادل إمتثل

 بالزيت العارى جسدھا يمسح ركبتيه على راكعا السوداء الكھنوتية م9بسه
 عادل رقبة حول المتأرجح الكبير الصليب إلى النظر فى سارا تمعن..  المقدس

 زراعي ترتعش..  بطنھا على سرتھا حول تتھادى ويديه جسدھا مسح يتابع وھو

 الوردى اللون ورأى شفرتيھا بين باعد ولما سارا سك من بيديه يقترب وھو عادل
 حول ولفه ا*سود التونيه ورفع الداخلى سرواله نزع..  يحتمل يعد لم لكسھا

 آھة تطلق بزراعيھا وأحاطته فخذيھا فتحت التى سارا فوق بجسده وألقى وسطه
  .  لمھبلھا عادل قضيب عبور لحظة عالية

  

 الفاصل الممر باب عبورھما أثناء ا�ھة تصو ومارتيريا دميانة مسامع إلتقطت
..  وخافتة عالية بين تأوھات لھما ليتنامى السمع أرھصا..  الكنيسة وبھو الدير بين

 سارا رأت..  المذبح عند التأوھات صوب بالتسلل دميانة إلى مارتيريا أشارت

 منكبھا على عادل رأس إحتضنت وبھدوء,  بجوارھا مشدوھان تقفان الراھبتان

 متعتھا تتضاعف..  علوا أكثر بصوت التأوة وواصلت,  الراھبتان يرى A تىح

 لينھض عادل وينتھى جسدھا زلزلت قوية رعدة وتتملكھا لتنتشى اللحظة ھذه فى

 يحلق السكون ويعم ومارتيريا دميانة إلى فينتبه جسده يغطى التونيه ويسدل

   الرؤوس فوق بأجنحته
  

                            

  

  

  

  

  

  

  

                                              -13 -   

  

 ا*عمال رجل ابن فھو,  فرنسية وأم مصرى أب من الدين عز أسامة ولد

 تجارة فى العمل أسرته عن ورث الذى الدين عز بھاء المصرى ا*رستقراطى
 شركة مع للتعاقد أبيه بصحبة باريس إلى السفر دائم وكان..  الفرنسية السيارات

 أبيه عن بھاء استقل وعندما..  مصر فى وبيعھا السيارات لجلب الفرنسية رينو



 مما..  الفرنسية السيارات من أخرى أنواع جلب فى وبدء للسيارات معرضا إفتتح

 فقط عمله بحكم ليس..  السنة من وطويلة عديدة فترات فرنسا فى ليتواجد استدعى

 ما بكل جميلة ساحرة مدينة فى يعيش أنه يشعر وكان,  بباريس عشقا تدله ولكنه
 وتعرف..  فرنسا إلى سافر كلما ھناك فيه يقيم منزA اشترى أنه لدرجة..  فيھا

 مقابل الصفقات عقد له تسھل كانت رينو بشركة فرنسية موظفة على ھناك
..  وتزوجھا الساحر جمالھا وعشق بھاء أحبھا ما سرعان...  مجزية عموAت

 زوجته حمل وتزامن..  مصر فى أسرته عن بعيدا الزواج ھذا على أبقى لكنه

 بزواجه مصارحتھم إلى فاضطر,  بالزواج مصر فى عائلته إلحاح مع الفرنسية

 ا*ھل لرغبة الرضوخ من سوى بھاء يتمكن لم...  منه وحملھا فرنسية من

..  فرنسا إلى سافر كلما إA يراھا A الفرنسية زوجته وظلت,  مصرية من وتزوج

 اسما إختيار فى زوجته رغبة معارضا بأسامة ا*ول ابنه تسمية على بھاء أصر
 له أن يشعر كان..   أمه رعاية تحت فرنسا فى طفولته أسامه وعاش..  له فرنسيا
 الرسم موھبة منه ورث أنه تقول دوما أمه كانت التى الرسام خاله ا*ول..  والدان

 إلى يعود ثم معھم ويمكث شھور بضعة كل يأتى الذى المصرى ذلك والثانى.. 

 المرحلة فى وھو والدته وفاة لكن,  النحو ھذا على أسامة حياة مرت..  بلده

 إلى أبوه فأخذه..  مفاجئة برصاصة كلھا حياته قنصت,  الدراسة من ا<عدادية

 نشأ *نه بالغربة أسامة يشعر أن الطبيعى من..  الليسيه بمدرسة والتحق مصر

 الرغم على ا<حساس ذلك يستمر أن طبيعيا ليس ما أما,  مصريا سولي فرنسيا

 دھشة مصدر وكان,  مرتين الثانوية فى رسب..  سنوات ست مصر فى بقاءه من

..  والرسم الفرنسية اللغة سوى مادة أى فى ينجح A ولكنه بطبعه ذكى فھو الجميع

 أن أرادت زوجھا ختاري فى بحقبة يذكرھا دوما أبيه زوجة أمام أسامة ظھور كان
 مثل تماما أسامه على تحنو أن حاولت مھما لذا,  الزمن من وتسقطھا تنساھا

 لضرتھا باھتة صورة,  الوسيمة م9محه فى ترى وھى تفشل كانت أنھا إA أبنائھا

 وحيدا كان لذا..  كأخوة بھم يشعر A أسامة كان ا*بناء وحتى..  الراحلة الفرنسية

 بأخوته إندماجه فى بھا التحدث على قدرته تكتمل لم التى ربيةالع لغته تشفع ولم, 

 الذى خاله <لحاح يستجيب أن ا*ب على كان ھنا من..  يرسم غرفته فى يعكف.. 

 <ستكمال فرنسا إلى به يذھب بأن,  عام كل مرة أسامة لزيارة مصر يحضر كان

 فى موھبته غتوبز,  الجميلة الفنون ودرس فرنسا إلى أسامة وعاد..  تعليمه

 إلى يسافر أن عليه سيتعين إذ ا*جازة وبدء الدراسة إنتھاء يكره كان...  الرسم

 على يتعين التى المرحلة تلك وقت حان وعندما..  وأخوته أبيه مع للمكوث مصر

 جمالھا وكان الدراسة زاملته فتاة أسامة أحب..  الحب مرحلة:  بھا يمر أن أسامة

,  متقد لھيب إلى فيحيلھا الباردة ا*جساد فى الشھوة ثيبع الذى وجسدھا الباھر

 ا*بيض جسدھا جمال مدى عن فيھا يعبر ولوحات لوحات أسامه ليرسم له ملھما
 من لوحة تعجبھا كانت وكلما,  عارية جسدھا مفاتن كافة إبراز فى أمعن,  الباھر

 المتعة ءسما إلى به تقذف عنيفة غريزية حب نوبة تمنحه كانت كلما,  لوحاته

 عن التعبير فى بارع أسامة أن اللوحات تلك رأى حين خاله أدرك...  اللذة وجنة

 منه وأخذ,  المنوال ذلك على يواصل بأن فنصحه..  آخر شئ أى من أكثر الجسد



 أسامة شجع مما,  الجمھور إنبھار فنالتا معارضه أحد فى وعرضھم لوحتين

 بكتاب وأختلط..  الفرنسى يروسىا* ا*دب نادى إلى التخرج بعد لYنضمام

 حياة من الحب مرحلة وإنتھت..  ا<يروتيكى الفن إنتھجوا ورسامين وصحفيين

 بفترة أسامة مر..  به تعبأ أن دون الع9قة من ملت حين فتاته ھجرته بعدما أسامة

 ووضع,  فتاة رسم كلما..  يجدھا ف9 فتاته عن باحثا ع9قات فى يدخل كان سيئة

 فتاته عن البحث معاودة من بدا سوى يجد ف9,  فتاته صورة جوار لىإ صورتھا

 وإلتحق,  لوحاته كافة بيعت حيث ا*ول لمعرضه النجاح ذلك أسامة يتوقع لم.. 

 من متفرقة أماكن فى ا<يروتيكية المجاAت من العديد لدى بالعمل ذلك إثر على
 ا<يروتيكا مؤلفى غالبية به واستعان..  للنشر بلوحاته إليھم يرسل..  العالم

 أسامة حياة ومضت..  كتاباتھم سياق ما تتسق لوحات ورسم الكتب أغلفة لتصميم

 بين المتبادلة الزيارات رغم أبيه عن بعيد أنه يشعر أسامه كان..  النحو ھذا على

 فى مشھورا فنانا صار ابنه أن سوى يعرف يكن لم والده أن إA,  وفرنسا مصر

 <قامة فرتب,  صنعه بديع يرى أباه يجعل أن أسامة وأراد , وخارجھا فرنسا

 المعرض ذلك إلى ودعى..  المصرية الثقافة دار قاعات أحد فى للوحاته معرضا

 فى وجرأتھا كتاباتھا أعجبته التى نعمان مھا رأسھم وعلى مصر كتاب كبار
 الدعوة موتقدي بنفسه وتعريفھا اليوسف روز فى لقائھا إلى فعمد..  الجميع تحدى

 أعماله تتابع كانت بأنھا وتفاجأ,  بلوحاته الشديد إعجابھا وأبدت معرضه لحضور

  .  شخصيا بلقائه سعيدة ھى وكم, )  روتيك لو(  الفرنسية المجلة موقع على

  

 تلك تقبل مدى فى وفرنسا مصر بين الثقافى الفارق بالطبع يعلم أسامة أن ورغم
 الحضور عن المدعويين غالبية يحتجب أن أبدا توقعي لم أنه إA..  الفن من النوعية

 ذلك ورغم..  عارية أجسادا تعرض لوحات يتقبلون A بأنھم ذلك البعض له وفسر

 إشادة وتلقى,  إبتساماته يوزع بينھم يدور..  حضر الذى القليل بالعدد سعيدا كان

  .  إبداعه فى وتمجيدھا نعمان مھا

  

 أن وما,  مرحبا تلقاه..  يصل أبوه ھاھو..  ةأسام ينتظرھا التى اللحظة وحانت

 بان حتى غريزته حركت التى المرسومة العارية وا*جساد اللوحات ا*ب رأى
   وقال أسامة بابنه وتنحى,  ا<متعاض وجھه على

  فنان إنك فاكر كنت أنا..  أشوفه جايبنى إنت اللى ده - 

 وأن,  لوحاته على ضةالمعتر ا*ب لكلمات يستمع وظل يقوله ما أسامة يجد لم

   مصر فى يسمونه ذلك

   وحرام عيب - 
  

 بلكنة مشوبة قلي9 متكسرة خرجت بعربية يقول جعلته الشديدة أسامة صدمة
 من كان فما,  والتخلف بالجھل أبيه رأى واصفا..  وإنفعاله ضيقه فرط من فرنسية

 طمتھال فى عنيفة تكن لم صفعة..  ويغادر وجھه على أسامة يصفع أن سوى ا*ب

 التالى اليوم فى معرضه أنھى الذى أسامة نفس فى البأس شديدة كانت لكنھا.. 



 متخلف بلد من جاء الذى ا*ب ذلك...  *بيه الصفعة رد مقررا,  فرنسا إلى عائدا

 يرقى A نوع من أب..  أب ب9 ابنا..  الدنيا إلى ھو ليأتى أمه رحم فى منيه وقذف

 فى الجنسية ا*عضاء رسم إلى فعمد,  له لسانه خرجي أن أراد..   أبيه يكون *ن

 كلما,  اللوحات تلك يرى وھو أبيه وجه شكل يتخيل كلما كان..  بورنو لوحات

 مرة ذات أنه حتى,  الجنسية والمناكحات العارية ا*جساد وسط إبرازھا فى أمعن

 وظل..  للغاية متسعة محمرة شرج بفتحة كبيرة مؤخرة له وصنع أبيه رسم

 التعبير إلى أسامة تحول..  الصورة يتأمل وھو بفرح سكيرا ضحكي

,  البورنو المج9ت لتشمل عمله دائرة من ووسع شھرته من زاد البورنوغرافى

 الشكل بھذا الجنس عن التعبير أن يرون كانوا جمھوره من بعض إستياء نال لكنه

 الغريزة فى تحكمةالم وا*حاسيس والمشاعر الدوافع عن تبتعد بحتة بغريزية ينأى
 رضا فنال,  والمستويات المراحل كافة بين رسوماته لتنويع أسامة دفع مما, 

  .  الجمھور غالبية

  

 بدار معرضا يقيم أن مصر إلى أتى كلما التالية سنواته مدار على أسامة إعتاد
 جنسية أعضاء فيھا تظھر A العام مدار على لوحاته من بعضا فيه ينتقى,  الثقافة

 بنھود عارية أجساد فقط..  واضحة جنسية معاشرات وA,  طبعا حةصري

 Aذعا نقدا ينال كان ذلك ورغم..  ما لشئ يرمز فلسفى إطار بھا يحيط وأرداف

 منع من الثقافة وزير لمطالبة ا*مر ووصل..  والرسم التشكيلى بالفن المعنيين من

 بالتھكم ذلك يقابل كان مةأسا لكن..  الفضيلة حماة قبل من الفاجرة المعارض تلك

 فيواصل وإمتعاضه رفضه عن زاره كلما أبيه إلى يستمع..  مباليا غير والسخرية

  .  المنوال نفس على وھو ا*ربعين بلغ حتى طريقه أسامه

  

 بروز عملھا فى وزيارتھا ھاتفيا ومحادثتھا نعمان بمھا ا<تصال على كذلك إعتاد
..  معرضه غرار على ا*خيرة زيارته ىف مصر فى تواجده وأثناء..  اليوسف

 أى وجود وعدم بالملل يشعر حين,  فنان أى تنتاب التى الحالة تلك تنتابه كانت

 الحامل على اللوحة وضع كلما..  با<لھام إحساس أية إفتقد..  يقدمه لما قيمة

 يستلھم A وعقله الرسم على تقوى A يده يجد..  وألوانه فرشاته وأمسك الخشبى

 يستعين يعد لم أنه ورغم,  إلھام مصدر إلى يحتاج..  متبلدة وأحاسيسه,  فكرة ةأي

 عند يفعل أن وعزم ا*خيرة ا�ونة فى ذلك فى فكر أنه إA,  الرسم أثناء بمودي9ت

 يفكر نفسه وجد,  نعمان لمھا ا*خيرة مكالمته وفى..  أسبوع بعد فرنسا إلى العودة

 با<نح9ل مجتمعھا يصفه ما تكتب تجعلھا التى لنشأةوا الدافع ما..  ويتسائل فيھا

 بإجتذاب جدير نموذج بالطبع..  ذلك مع تتوائم وكيف..  ؟ والفجور والعھر

 إلى با*مس واصطحبھا لقائھا فطلب,  العمل عن بعيدا محادثتھا أراد..  الفضول

 أن فى ورغبته لجسدھا بإشتھائه لھا وصرح..  النيل شاطئ على ترسو باخرة

  .  يرسمھا

  

  



 أمسك..  يرسمھا أن على ستوافق أنھا نفسه مراھنا شقته فى أسامة يجلس ا�ن

 ستبادر التى ھى أنھا يتوقع يكن لم..  تتصل فوجدھا,  بھا يتصل الموبايل

  .  شقتھا من <صطحابھا بسيارته ذاھبا ونزل تھيأ...  با<تصال

  

  

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

  

   أسامة فسألھا..  شاردة أنھا مھا وجه على يبدو كان,  السيارة بداخل

   ؟ مالك - 
 حياتھا قصة عن طويلة رواية تكتب أن سنوات منذ رغبتھا عن *سامة مھا حكت

 كتابتھا فى تبدأ لم لكنھا لذلك مسودة تعد كانت وأنھا,  تجارب من به مرت وما

 تكتب *ن قلمھا يدفع كان الذى ما تعلم تكن ولم,  به لقائھا بعد,  ا*مس ليلة سوى

 عند إA النھار لطلوع تنتبه لم أنھا لدرجة الطويلة الساعات ھذه كل وتكتب
 فى أملھا خيبة حكت عندما نفسھا من مھا إندھشت..  المنزل فى من إستيقاظ

,  بنفسھا متعتھا إستكملت وكيف..  بأسامة لقائھا عقب زوجھا مع الحميمة ع9قتھا

 إليه آلت ما وبين بينھا ويقارن بائدة قديمة ذكريات يخط الورق على القلم وجرى
  .  حياتھا

..  النحو ھذا على حياتھا تفاصيل أدق مھا له تحكى بأن بسعادة شاعرا أسامة تنھد

 ا�ن..  مت9شية تتضائل بينھما المسافة إذن..  تستفيض واليوم له حكت فبا*مس

 الشقة..  بالمھندسين شقته حيث وص9..  متبلدة نتكا التى الفنان أحاسيس يستعيد

 بالصالة أجزاءه تناثرت أنتريه عدا ا*ثاث من تخلو فإنھا إتساعھا من الرغم على
 غير تبدو عديدة بألوان الحوائط وط9ء..  صغيرة منضدة المنتصف وفى

 مثيرة متنوعة *جساد معلقة بلوحات مغطاه جميعھا الحوائط لكن..  متجانسة

 تتأمل تدور مھا ظلت..  ساخنة وملتھبة ھادئة حميمة أوضاع بين من ريةعا

 معلقة عارية لفتاة صورة وأمام..  جسدھا تعترى با<ثارة وتشعر باسمة اللوحات

 مطر كرذاذ بولھا قطرات لتتناثر وتتبول,  محلقا جناحيه يفرد كطائر الھواء فى

 الوقت فى الصورة ھذه مأما مھا ضحكت..  تحتھا من أزھار بستان على يسقط

 زجاجة اليسرى وفى كوبين اليمنى يده فى يحمل منھا يقترب أسامة كان الذى
   لنفسه يصب ھو وقال,  أسامة ومSھا كوبھا مھا تناولت..  مثلجة فودكا

   دى اللوحة عجبتك - 

  بتعجبنى لوحاتك كل إنت - 
  

 ويضع دةالمنض أسامة ويجذب الصالة فى يجلسان أسامة مع تتجه وھى قالتھا
   قائ9 ويتنھد ا*ولى رشفته كوبه من يرشف..  الفودكا زجاجة عليھا

   إمبارح سيبتك ما بعد من نمتش ما كمان أنا - 
  



 وجذوره بأبيه وع9قته ونشأته حياته عن لمھا يحكى بعدھا وشرع أسامة قالھا
 إليه تستمع مھا كانت..  النوع ذلك إختار ولماذا الرسم أحب ومتى..  المصرية

..  الحديث تبادله وھى التدخين فى تمانع ولم,  الخمر إحتساء عن تتوقف A ھىو

 إلى يجنح عقلھا وتS*..  ممتع لذيذ خدر حالة فى مغيبة شبه مھا جعلت الخمر

 تجلس مرة *ول ا�ن أنھا تفكر فشردت,  به تشعر وما نفسھا دواخل فى ا<معان

 صدره تحت مدفون ھو بما ل\خر منھما كل ويبوح..  سامى غير رجل إلى وحيدة

 مرة *ول زوجھا غير رجل أمام تتعرى أن وشك على باتت أنھا تتذكر أن وما.. 

 من ھو..  سامى كنف فى عمرھا عاشت..  وجھھا على متوترة م9مح بدت حتى

 إلى سعيدة ا�ن وھى..  با�خرين تعبأ أن دون لھا يحلو ما تفعل كيف فيھا زرع

 من ليجدد طرأ جديد ھناك بأن تشعر,  إليه الحديث فى حترتا,  أسامة جوار

 ثم..  تمنتھا طالما التى حياتھا رواية تكتب أن رغبة وجوده يمنحھا ألم,  حياتھا
 جسدھا سيرسم..  لھا أعطاه الذى ا<لھام تعطيه أن سوى,  شيئا تفعل لن أنھا

 أنھا اطرھابخ قفز الفور على..  ذلك من أكثر يحدث لن..  Aغير فقط عاريا

,  ا�خرين بحقوق المساس عدم شرط بالحياة تستمتع أن سامى من تعلمت

 عليه أسامه إط9ع يعد أA,  وحده زوجھا سامى حق من جسدھا أليس وتسائلت

 التام شرودھا أسامة حظ وA ا*خيرة الخاطرة مع عيناھا ضاقت..  لسامى خيانة

   خدھا على برفق يمسح يده يمد وھو فقال عينيھا نظرات كسى الذى والخدر

   ؟ خايفة - 
   جماA زادھا منظر فى ا*يسر حاجبھا ترفع وھى ترد أن نعمان مھا على كان

   تخوفنى حاجة مافيش أنا - 
  

 الجريئة وعينيه كتفيه على المنسدل الطويل الناعم بشعره لھا وبدا أسامة إبتسم
   يقول تسمعه وھى وجھه وسامة تأملت,  أعماقھا إلى تنفذ

 ولو..  فيھا راغبة مش إنك حاسس أكون حاجة ھاعمل مش إنى ىتأكد - 

   الموضوع ننسى مانع عنديش ما أنا..  أرسمك إنى فى مترددة

  

 وضعت أن سوى منھا كان فما,  به مضاعفا إعجابا لھا حملت أسامة كلمات

   متحدية نبرة يحمل بصوت قائلة أسامة تجاه يدھا ومدت المنضدة على كوبھا

   يل9 - 

 جواره وإلى سرير سوى بھا يكن لم غرفة إلى ونھضا وقبلھا بيدھا سامةأ أمسك
 مھا فعلته ما كل..  خشبية وحوامل بيضاء لوحات وھناك ھنا ويتناثر وثير كرسى

 وأزاحت,  أسامة عيني إلى مغمضتين شبه ناعستين بعينين بحدة نظرت أنھا

 تحت النضرة هتفارق لم جسدھا ويتجلى أرضا ليسقط ا*سود الفستان حمالتى
 الطويلة بحلماتھما لSمام بارزان ناضجة إمرأة ثديي..  الخافت البنفسجى الضوء

 حليقا وكسھا,  العريض حوضھا إتساع مع يتناسب A النحيف وخصرھا,  النافرة

 مھا إبتسامة إتسعت..  الداكنة البنية شفراتھا حافتى على متناثرة شعيرات عدا

 بمعنى رأسھا وحركت,  جسدھا على متجولة تتھادى أسامة نظرات ترى وھى



 بطنھا على السرير على ترقد لكى ووجھھا أسامة منھا إقترب..  فعله عليھا ماذا

 الكبيرة طيزھا لتبرز اليسرى ركبتھا وتثنى,  ا*يمن جنبھا على قلي9 تميل

 ملتحما فلقتيھا بين الفاصل المجرى ينتھى حيث,  خ9ب منظر فى المستديرة

 فى أصبح حيث الوثير الكرسى أسامة حرك..  كسھا شفرات من ھرظا بجزء

   وقال كبيرة رسم وكراسة الرصاص القلم وأمسك,  مناسبة زاوية

 لوحات منھا أرسم أبقى وبعدين,  ا*ول بالرصاص الصور ھاخدلك أنا - 

   الوقت عشان الزيت

  تحب ما زى - 

  فساتينك تحت حاجة تلبسيش ما إتعودتى إمتى من إنتى - 

 أو صدر حماAت أية إرتداء عدم مع حكايتھا واھن بصوت تحكى مھا شرعت
 أسامة وضحك..  وإنط9قه جسدھا بتحرر ذلك يشعرھا وكيف,  مطلقا كيلوتات

 الفستان وجدت *نھا كيلوت إرتدت للقاءه تتأھب وھى با*مس أنھا أخبرته حين
 إنتھى..  سجينة اأنھ أحست بعدما بسرعة وخلعته عادت لكنھا,  فلقتيھا بين ينحسر

 ظھرھا على ثم,  فخذيھا بين مباعدة لتسجد مھا ووجه,  ا*ولى الصورة من أسامة

 بھما تشعر لم الساعاتين قرابة فى صور ث9ث من لينتھى بيديھا ثدييھا تضم وھى
 عينان ورائھا ومن العارى جسدھا بنشوة تشعر..  الحديث أسامة تبادل وھى مھا

 على وجلس أسامة منھا واقترب,  جسدھا تفاصيل الورق على وتخط ترقبان

 إبراز فى المتناھية بدقته معجبة مھا إندھشت..  رسمه ما يريھا السرير طرف

 موضع وحتى,  بطبيعتھما المزججين الحاجبين شكل من,  الجسد تفاصيل أدق

 البظر نحو تشير وھى الصور إحدى على وعقبت..  بفخذيھا إليتيھا إلتحام

   المرسوم

   كده طويل ھو - 
,  طوله مدى تعاين بظرھا تتحسس يدھا مھا لتمد,  إيجابا برأسه أسامة أومأ

   مھا تسأل أن قبل ا<ثنان وضحكا

  ؟ فين الحمام - 
  ا*ورجازم لحظة بتتبولى وإنتى أرسمك عاوز - 

 وإA,  معھا الجنس لممارسة أسامة من دعوة أنھا فھمت *نھا حاجبيھا مھا قطبت

 تعبيرات أسامة Aحظ وعندما..  تتبول سيجعلھا الذى ملSورجاز ستصل فكيف

   قال وجھھا

   بس ھاساعدك أنا - 
 بظرھا مدلكھا فخذيھا بين يده ويمد,  شديد بحنان ظھرھا على مھا يرقد وھو قالھا

 يده باعدت مھا لكن..  تعريھا بداية منذ المنسابة إفرازاتھا بفعل أصابعه وأنزلقت

 يرسم الوثير الكرسى على جالسا أسامة ليتجه,  كسھا تداعب كفھا ھى ووضعت

,  يرسمھا رجل أمام بنفسھا تعبث إمرأة إحساس..  جديد <حساس مھا إستكانت... 

 سحيق عالم إلى بھا ھوت المخدرة وحالتھا,  متعتھا من ضاعفت ذاتھا الفكرة

,  وبظرھا كسھا تدليك فى أصابعھا تتسارع عينيھا أغمضت..  بالشبق مأجوج

 سبوت الجى على تضغط مھبلھا بداخل ا*خرى يدھا من بأصبعين ودفعت



 خلصت لذا,  جنسيا مھتاج وھو صورة أسامة يرسم بعيد أمد منذ..   وتدلكھا

 يستعيد..   النظير منقطعة ومھارة بسرعة الصورة تلك إبداع فى الفنية عبقريته

 والقلم,  مھتاجا يرسمھا كان التى الوحيدة ھى..  الضائعة فتاته ذكرى معھا

 وعلى..  الممحونة مھا تأوھات صوت إرتعاشة مع يده فى يرتعش الرصاص

 قادرة أنھا إA,  ا*ورجازم من تقترب وھى مھا لدى التبول رغبة تزايد من الرغم

 ھى تستحث حياتھا فى مرة *ول..  المرة ھذه تكابدھا لماذا لكن..  مكابدتھا على

 لم مضاعفة لذة ذلك فأعطاھا,  ا*ورجازم لحظة مكابدتھا من بدA التبول رغبة
 والبول يتشنج بعنف المرتعد جسدھا لتقلصات العنان فأطلقت,  مثيل لھا ترى

 كممسوسة تصرخ وھى حولھا رذاذا فيتطاير بكفھا مساره تعترض وھى يندفع
  .  اللذة فرط من

  

 صوتھا وھن وقد تدخن الصالة فى مجددا أسامة مع وجلست حماما مھا أخذت

 ا*مس منذ لھا حدث ما بعد كامل يوم نوم إلى حاجة فى أنھا وبدت كلماتھا ثقلتو
   قائ9 أسامة عليھا وعرض..  اللحظة وحتى

 ا*دب لنادى ندوة فى..  الجاى ا*سبوع باريس معايا تسافرى رأيك إيه - 

   تحضريھا تيجى ياريت..  الفرنسى ا*يروسى

 فرصة أنھا أقنعھا أسامة لكن..  ثانيا وعملھا أوA بأسرتھا <نشغالھا مھا عارضت

 من إليكترونيا سترسلھا كتابتھا وأن,  فيه عاشت الذى العالم غير آخر عالم لترى

 الندوة تلك من كثيرا ستستفيد وأنھا..  بمصر والمج9ت الصحف إلى فرنسا

 فى وعادت مھا فوافقت..  الرحلة تلك فى ودليلھا الشخصى مترجمھا ھو وسيكون

 على بجسدھا وألقت فستانھا نزعت أنھا سوى شئ تفعل ولم,  شقتھا إلى المساء

 وتعاود نوم قميص لترتدى,  الصباح فى سوى منھا تفق لم غيبوبة فى السرير

 وأختھا أمجد ابنھا أحوال فى جديد ھناك تجد ولم إستيقظت..  المساء حتى نومھا

 يستفسر أن دون رھاسف على وافق..  يكتب مكتبه فى جالسا سامى وزوجھا أمانى

 تكتب وجلست عليه حنقھا من ذلك زاد..  أدبية ندوة ستحضر أنھا واكتفى منھا

  .  وا<حباط وا*مل والسعادة الحزن بين متباينة بأحاسيس روايتھا

  

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

  

  

 المتخلف والعالم المتحضر العالم بين المقارنة من تمكننا التى العوامل أحد بين من
 فوھة على يتراقص ھوس إلى التشجيع ذلك يتحول فعندما..  الكروى التشجيع ھو

..  التخلف ھو فھذا,  والعنف التعصب ويتجلى والكبت النفسى الخواء من بركان

 فيھا تدار صناعة إلى البدنية للصحة مرتع مجرد من تحولت الرياضة كانت فإذا
.......  والعنف والبغضاء للعدواة سببا تصير أن يعنى A ذلك أن إA,  ا*موال

 وا<نغماس الترفيه من نوعا رياضى لفريق تشجيعه من المتحضر ا<نسان يتخذ
..  للخلط مجال وA ترفيه والترفيه عمل العمل فوقت,  والتشويق ا<ثارة متعة فى



 وفراغ خواء إلى بالحتمية سيعود ا*مر فإن التشجيع بھوس المصابين غالبية أما
 إقتصادية أوضاع جراء من بالكبت شعور وإنما,  فقط ذلك ليس..  وزمنى نفسى

  .  خطير منعطف نحو طريقھا ضلت طاقة تولد إلى أدت,  وإجتماعية وسياسية

  

 السن صغير الشباب من المصرى الكرة جمھور غالبية نجد أن فى عجب A لذلك
 من قدرا الحياة تمنحھم لم وممن العاطلين من ا*كبر والعدد الطلبة من وأغلبھم, 

 مھووسون بينھم يوجد A والمتعلمين المثقفين أن يعنى A ذلك..  الثقافة أو التعليم

 الفئة ھذه فى النظر إمعان مع حتى إنما..  بالطبع منطقيا ذلك فليس,  بالتشجيع

 من له اإنسان ھناك يكون أن مث9 يعقل ف9,  الفراغ من حالة ھناك دوما تجد

 ا<ستاد مدرجات فى ليقبع لديه ما كل يترك وتجده الكثير والمسؤوليات ا*عمال
 تصل لدرجة العالم ھذا فى ينغمسون A أولئك ثمة..  والتشجيعات ا*ناشيد مرددا

 ولن المS على ا*لفاظ بأقذع ويشتم يسب أحدھم يقف لن حيث..  الھوس حد إلى

  .  9مشتع شمروخا يحمل أو بطوبة يلقى
  

 الرياضية المنافسات وتفسير نقد يعنى إنه..  ؟ الرياضى ا<ع9م يعنى ماذا

 ھى الرياضية المباريات فتصبح..  والفردية الجماعية ا*لعاب من وم9بساتھا

 العكس إلى ا*مر يتحول أن أما..  ا*حاديث حولھا تتدور التى ا<ع9مية المادة

 للرغى مرتعا حينئذ الرياضى ا<ع9م حويصب الرياضية المباريات تنقرض حيث
 الرياضى ا<ع9م يعنى فھذا,  الخناقات وحتى والخ9فات والمشاكل والقال والقيل

.....  المسؤولية تقع من فعلى,  صحيح غير أمرا ذلك كان وإذا) ..  المصرى( 

 .. وراءه واللھاث به الشديد وتأثره ا<ع9م لذلك المستقبل الجمھور مسؤولية ھى

 ا<نسان لكن,  للفضول المثيرة الصاخبة ا*جواء إلى ا<نسان ينجذب أن وطبيعى

 والتراشق والخ9فات المشاجرات ومتابعة الھمبكة بعشق تدله تحديدا المصرى
..  الجمھور لجذب للغاية كبيرا حيزا تشكل الرياضية الميديا جعل مما..  با*لفاظ

 المشاكل إبراز على المعتمد اخبالص الرياضى ا<ع9م أن فيه شك A ومما
 اللذين,  المھووسين قطعان خلفه وسار..  الھادف ا<ع9م على طغى والخ9فات

 ينفسون الكمبيوتر أجھزة أمام قبعوا بل..  الشاشات على يشاھدونه بما يكتفوا لم

 ا*خيرة السنوات خ9ل شأنھا تعاظم التى والمنتديات المواقع عبر بصدورھم عما
 نشبت التى المعايرة تلك آخرھا وكان..  حسيب وA رقيب من ھناك يعد ولم

..  ا*سطورية الستة مباراة نتيجة على والزمالكاوية ا*ھلوية بين نيرانھا

 وجود A بمبارة الزمالكاوية ويرد الشھيرة واحد الستة بمبارة يتباھون فا*ھلوية

 نھائى فى ا*ھلى على للزمالك سداسى فوز عن التاريخ أرشيف فى سوى لھا
 يبحث أن إA ا*حمر وأبى,  فاروق الملك حضور فى م1944 عام مصر كأس

 عار وليست شرف الھزيمة تلك أن وقتھا الحادثة الم9بسات من له وتراءى ا*مر
 .  

  



 سخروا ضخمة قماشية Aفتة تصنع أن ا*ھ9وى ا*لتراس مجموعة ذلك جعل
 المختلط نادى..  التاريخ مزبلة إلى كتبواو,  وشعاره الزمالك نادى أصل من فيھا

 إنتھاء يشفع ولم,  بالزمالك ا*ھلى جمعت مباراة فى ذلك كان...  فقط لYنجليز

 كان سامى فأمجد,  الجميع يرضى كى بالتعادل أھداف بستة حفلت التى المباراة

 محاوAت تفلح ولم,  ا*خيرة الدقيقة فى الفوز لضياع والحنق بالغضب يشعر

 كان ا�خر الجانب وعلى,  تھدئته فى المباراة إلى معه صحبھا التى أمانى لتهخا

 زائفا م9ذا أصبح الذى الترامادول من كبيرة كميات باعوا قد وأعوانه سيد
,  التشجيع فى إط9قھا أجل من وھمية طاقة <ستحضار المشجعين لجمھور

 وكالعادة,  وأمانى جدأم مع ا<ستاد أمام ليتقابل ريم بصحبة مصطفى سيد وخرج

 وھناك ھنا من المشجعون حولھم والتف المباراة حول بينھما المحموم الجدال شب
 وعلى..  لSحمر الصدوق الصديق الحظ لوA بالفوز ا*حق نفسه يرى ا*بيض.. 

 تخفيف فى يفلح لم ك9مى شجار إلى تحول ما سرعان الذى الجدال أن يبدو ما
 الحجارة وتلقفوا المياة بزجاجات بعضا بعضھم رشقوني فأسرعوا,  الشباب طاقة

 معركة فى وكأنھم صيحاتھم أصوات وتسمع ا<نارة وأعمدة السيارات بھا يقذفون
,  وھشمتھا ا<نارة لمبة طوبته رشقت الذى فذلك..  وا*رض الشرف عن الدفاع

 ويتمتم يصرخ فأخذ,  حققه الذى الھائل بالنصر العارمة الفرحة من حالة إنتابته

 زجاجھا وھشم سيارة أصاب وآخر..  قديم رومانى مصارع وكأنه بدت بصيحات

 وإكتمل..  غاصب لعدو مقاتلة طائرة أسقط وكأنه ھيستيرية فرحة فى يجرى فظل

 ال9سعة وعصواتھم الثقيلة بدروعھم المركزى ا*من عساكر بتدافع المشھد
 الضالة الفئة لكن..  ا�ثمة الشرذمة تلك <بعاد طريقھم يصادف من على ينھالون

 نفوسھم فى يبعث كان بشكل طاقتھم لتبديد منفذا ا*من مع صراعھا فى وجدت
 وتولى أمانى تصرخ..  تتلظى بركانية لحمم عارية الشبة أجسادھم ويحيل متعة

 نصفه وصار ا*بيض شيرت التى خلع أمجد..  عيناھا تراه ما تصدق A مبتعدة

 ويفر يكر وظل,  ا*من عساكر أحد من إلتقطھا بعصا وأمسك,  عاريا ا*على

 سيد ترى ريم مبھوتة...  درعه على المسكين العسكرى فيتفاداھا بالعصا يضرب

 الزمالك مشجعى من بمجموعة يلحقون ا*حمر مشجعى من عدد بصحبة
  .  آياديھم تطوله ما بكل عراك فى ويشتبكون

  

  

 حياته إحباطات يصارع كان مافك9ھ,  وسيد بأمجد حلت فريدة حالة كانت

..  والتخلف الجھل صنعھا معركة..  زائفة وھمية معركة صورة فى ونواقصه

 حطم كلما..  الحياة من الغاية وإنعدام وإحباط كبت من النفوس حصاد ومنشأھا

 كان وكلما,  والزندقة بالكفر المدان أباه يحطم أنه يشعر كان..  شئ سامى أمجد

 بالعھر المدانة أمه على بالعصى يھوى أنه يشعر كان,  دأح على بالعصا يھوى

 متراقص ضباب عينيه أمام من فيت9شى,  ويحطم ويضرب يكسر..  والفجور

 إلى فيسعى والراحة النشوة من عجيبة حالة تنتابه,  وأمه أبيه صور لخياAت

  .  والمزيد المزيد



  

 حياته شبح يصارع..  الصراع فى ا�خر ھو إندمج,  شأنا بأقل ليس سيد بينما

 بصحبة الجديدة حياته يصنع ومضى,  ظھره وراء بھا ألقى التى البائسة الفقيرة

 بيع من المال جمع على بناھا التى الجديدة حياته أن يشعر دوما لكنه,  ريم

 وھو ؟؟ A ولما,  العار تجلب حياة..  شريفة غير حياة,  والترامادول الشماريخ

 داخله فى تولد كانت التى ا<حتقار نظرات المشجعين من ذوييه عيون فى يرى
 تكسيرا عليه وينھال ا<حتقار ذلك يصارع أنه ا�ن يشعر..  ھو لنفسه إحتقارا

 يشعر..  الجديدة حياته إحتقار ويكسر القديمة حياته يحطم..  وتھشيما وتحطيما

  .  والمزيد للمزيد فيسعى والنشوة بالراحة

  

 حين ا*ثيرة اللحظة وجاءت,  الموقف على للسيطرة نا*م رجال أعداد تضاعفت

 لوجه وجھا,  العيون إلتقت عندما تھوى *ن إستعدادا المرفوعة ا�يادى تصلبت

,  بالعصا يده رافعا يلھث واقفا أمجد,  بعضھما أمام نفسيھما وأمجد سيد وجد..  

 فيھا تفجر ظاتلح..  الحديد من بقطعة يده رافعا قلبه ويخفق أنفاسه تتسابق وسيد

 يحسد كان طالما أنه أمجد يدرك مرة فSول..  ا�خر تجاه أحدھما به يشعر ما كل

 وكم,  سيد مثل بالزندقة مجتمعه يدينه A أبا له كان لو تمنى وكم,  أبويه على سيد

 يدرك كان فقد سيد أما...   سيد مثل بالعھر مجتمعھا يدينھا A أم له كان لو تمنى

..  الكاتبة وأمه الجامعى ا*ستاذ وأبيه المرفھة حياته على أمجد حسد طالما أنه

 مما أكبر كان بينھما ما لكن,  بعضھما على ا*يدى تھوى أن فى الرغبتان ت9قت

 ا*من عساكر إقتراب إلى وفطنا المرفوعة ا*يدى نزلت..  سريرتھما تحمله

  .  بعضھما عن فافترقا

  

 مشجعى من مجموعة يحمل أتوبيس حول ا*ھلى مشجعى من مجموعة تجمع
   أحدھم وصاح,  أتوا حيث بھم للعودة متجھا الزمالك

   وحرقوه ا*ھلى علم على الشباشب رفعوا إللى دول ھما - 
  

 على ردا ا*ھلى علم بحرق الزمالك مشجعى بعض قام حيث قاله ما صدق
 سوى لجمعا من كان فما,  ا*ھ9وى ا*ولترا دخلة شملتھا التى المسيئة ال9فتات

 إلقاء ثم ومن زجاجه وتھشيم بالحجارة ا*توبيس وقذف الشماريخ إشعال
 قبلما فيه كان من فرار ورغم,  ا*توبيس فى النار لتضرم المشتعلة الشماريخ

  .  أجسادھم أدمت المقذوفة الحجارة من وابل تحت وقعوا أنھم إA,  النيران تشتعل

  

 ويحمل,  وأيام *يام الرياضية ا<ع9مية الميديا لصدارة يصلح كذلك حدث بالطبع

   جملة الجميع ويردد,  والعنف للتعصب التصدى لواء الجميع

   وحذرت كده قبل قلت أنا - 
  



 يؤدى بل,  شئ A والنتيجة,  والتفحيص التحليل فى والمواقع الفضائيات وتتسابق

 الحل خلصوي,  الملون ا<ع9م بند تحت الفتنة من مزيد إلى البعض تناول أسلوب

  .  المباريات خ9ل أمنية تشديدات مجرد فى

  

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

  

 التى الحالة تلك بسبب يدرى A..  القديمة بمصر شقته إلى ريم مع سيد عاد ليلتھا

 لكن,  أعصابه بإرتعاشة يشعر,  السرير على بجسده ألقى م9بسه بكامل,  تتملكه

 على يجلس فاعتدل يختنق كاد..  الھواء إنتزاع على يقدر A مقبوض صدره

 على قبل من سيد ترى لم ا*خرى ھى..  رأسه على تمسح ريم بيد ليشعر السرير

 تركت بعدما,  شھور منذ بحياته إرتبطت التى حياتھا فرغم,  الحالة ھذه

 بيومسرا مدينة مصنع من الترامادول لجلب فترة كل بالسفر واكتفت ا<سماعيلية
 التى الھيستيرية الحالة سر تعرف A أنھا إA,  للمشجعين ببيعه ورفاقه سيد ليقوم

 وھى الحانية نظراتھا..  المباراة بعد حوله ما كل مع يتعارك وجعلته سيد تملكت

 سيتحمل كان كيف يفكر سيد جعلت,  م9بسه عنه تنزع سيد قميص أزرار تفك

 ساقته..  وحدته لتتبدد طريقه فى ريم ألقت اةالحي أن يشعر,  بدونھا وحيدا الحياة

 حين شاردا صامتا ظل لكنه..  حواسه أنعش بارد بحمام ليحظى الحمام إلى ريم

 ا<حساس ھذا كل يتملكه لماذا سيد يدرى A..  السرير على وتمدد بيجامته إرتدى

 عن يرضى أن فى المال جنى ينفعه لم..  حياته ويحتقر نفسه يحتقر..  بالحقارة

 على يتردد..  الكسكسى بائع أبيه كنف فى لحياته كارھا طفولته منذ عاش..  حياته

 ھرب...  كس سيد....  كسكسى سيد..  أبيه بمھنة له الت9ميذ معايرة ا�ن مسامعه

 القديمة حياته من تخلص ا�ن وأنه,  مال من جمعه ما بتذكر الخانقة وساوسه من

 فى يرى كان ھكذا...  حقير إنسان مجرد أنه تذكر ما سرعان لكنه..  الوضيعة

 بحياته إلتصقت الحقارة وكأن..  الترامادول منه يشترون ممن وحتى ذوييه عيون

 أشد الثانية وحياته..  حقيرة ا*ولى حياته رأى..  بعيدا ركلھا من بدا يعد ولم

 لم..  حالةال تلك إلى دفعه الذى ما لكن..  مرير إحساس..  ياااااااااااااه..  حقارة
 يواريه عاش طالما الذى مكبوته فجر عنف من المباراة بعد حدث ما أن سيد يفھم

 عارمة رغبة ا�ن تنتابه....  ھيھات لكن..  ا*بد إلى بوأده قام أنه وظن التراب

 عيناه إلتمعت..  بالراحة ليشعر ويكسر ويحطم,  الفراش على من ينھض أن فى

 تسأل الخلف من تحتضنه كانت التى ريم صوت على شروده من أفاق..  بالدموع

   بالشفقة مفعم بصوت
   ؟ إيه فى بتفكر...  كده أشوفك مرة أول..  سيد يا مالك - 

  

 حالة وسط سعادة من بصيص بداخله يبعث كان جواره إلى ريم وجود مجرد
 الشھيق يبادلھا ريم وجه فى وجه وبات ممددا جسده سيد أدار..  يكتنفه قاتم حزن

 سيد صوت خرج,  سؤالھا تعيد أن وقبل عينيه فى الدموع ھى ورأت,  روالزفي

 عن لھا وحكى..  به يشعر ما بكل لريم أفضى...  كلماته وبدأ,  باھتا متحشرجا



 ا�ن نفسه يحتقر بأنه يحس وكيف,  الكسكسى بائع وأبيه العيال ومعايرة طفولته

 كمن بصدره عما أزاح عدماب وھدأ بقوة ريم إحتضنته...  حياته إليه آلت ما على

 دفس..  أمه حضن فى طف9 به عادت جسدھا رائحة..  كاھله أثقل حم9 أنزل

 حكت...  تحكى ھى وبدأت,  بالسكينة ليشعر الخوف من يھرب ثدييھا بين رأسه

 مندوبة إشتغلت وكيف عويس مرسى بالمحامى وع9قتھا بالدعارة عملت كيف له
 من عرفت ما أبرز عن له وحكت,  والترامادول ةالمستورد ا*دوية تبيع مبيعات

 وكيف..  زھرة بستان كل من وتقطف لشروطھا وفقا تنتقيھم كانت وكيف رجال

 وھو بالطبع مصدوما سيد يكن لم...  العار يطاردھا مھانة تجرى الحال بھا إنتھى

 ىتلق أن عادية لفتاة يمكن ف9,  البداية منذ يشعر كان فھو,  ريم من ذلك يسمع
 النور عن تبحث مظلم عالم سليلة تكن لم إن..  النحو ھذا على طريقه فى بحياتھا

 نقطة عند إلتقيا لقد...  عينيھا فى ونظر صدرھا على من رأسه سيد رفع... 

 ك9ھما...  طريقھا بدل مھما حياته يحتقر عاش ك9ھما...  بينھما وحدت مشتركة

 فى ريم يغمر كان ا<حساس نفس أن ورغم...  الشرف إلى ويفتقد بالعار يشعر

   يقول سيد تسمع وھى بھتت أنھا إA اللحظة نفس

   أتجوزك عاوز أنا - 
   يصيح سيد جعل بشكل عاليا ضحكت...  نكتة سمع كمن ريم ضحكت

   ؟ ليه كده بتضحكى - 
  ؟ سنة كام عندى أنا عارف إنت - 
  سنة 28 زيي - 

 سألھا حين يستنتج تهترك,  عمرھا بحقيقة قبل من سيد أخبرت قد ريم تكن لم

 بأسى ريم تنھدت..  وعشرين بثمانية عمرھا ھو قدر حين برأسھا ھى وأومأت

   تقول
   سنة 35 عندى أنا - 

  

   تتابع وسمعھا..  تمزح أنھا وظن سيد يصدق لم

   ده سنى يدينى ماحدش - 
  بتھزرى أكيد - 

   تقول مخنوقا ريم صوت ليخرج سيد به عقب ما كل ھذا
   35 عندى فع9 أنا..  جدا بكتير سنى من أصغر شكلى أنا - 

A منافذ عبر أشعتھا تسللت التى الشمس شروق ومع,  مصدق غير سيد يزال 

 تجاعيد إلى يمعن سيد بدأ الخافتة ا<ضاءة ثنايا وتحت,  للغرفة الخشبى الشبالك

 بروز تفسير وفھم,  مكرمشا يبدو رقبتھا جلد لماذا وفطن,  ريم عيني تحت خفيفة

 باسمة وجھھا على المتجولة عينيه تتابع نظراته ھى Aحظت..  ديھاي ظھر أوردة

 م9بسھا نوعية وحتى الصغيرة وجھھا وتقاطيع جسدھا بضآلة ريم أن صحيح... 

 لم البداية من سيد لكن..  الث9ثين يتجاوز بما عمرھا يقدر A يراھا من تجعل
 جانب إلى ا<سماعيلية ادإست أمام وبينھا بينه ا*ول اللقاء فإنطباع,  باله يشغل



 بيدھا ممسك وھو وقال,  عمره نفس من أنھا ذھنه فى رسخ,  المجمل فى شكلھا

   السرير على جالسا إعتدل بعدما
   ھاتجوزك برضه..  مھم مش - 

   تقول حزنا يتقطر وقلبھا ريم تضحك

   أنفعكش ما أنا - 

   تقاطعه ريم لكن العمر فارق من يھون أن سيد حاول

   التانى ھاخلف مش عيل لفأخ لحقت لو أنا - 
  

 حذبته حين سيد كلمات فقطعت,  بينھما المشحونة الحالة ھذه تنھى أن ريم أرادت

 رقيقة بقبلة شفتيه تقبل ثم حانية مشفقة بنظرات عينيه فى وتنظر ظھره على ترقده
 ضباب لينبثق,  سيد جسد من أججت ملتھبة فثالثة,  ساخنة بأخرى أتبعتھا.. 

 بجسدھا تعتليه وھى لھا سيد إستكان..  آخر شئ كل عن لرؤيةا ويحجب الشھوة

 سيد بقضيب ريم شعرت,  شفتيھا إمتصاص فيبادلھا شفتيه وتقضم,  الصغير

....  سيد وعرت,  كيلوتھا وخلعت نومھا قميص من تعرت..  فخذيھا بين ينتفض

 افيھم بث العاريين الجسدين ملمس..  بالدفء فيشعران بقوة بعضھما يحتضنان
 طالما فتاة كأى فھى,  شاردة كانت التى ريم من أكبر سيد عند كانت ونشوة متعة

..  مشوھا ممسوخا ا*مر يكون أن شائت به ا*قدار لھا ألقت وحين,  زوجا تمنت

 فتحة سيد قضيب عبر أن لحظة بجسدھا سرت مفاجئة لذة على شرودھا من أفاقت
 كانت..  سيد قضيب مھبلھا بعض9ت  تعتصره بجزعھا تتماوج ظلت..  كسھا

 فى ترغب تكن لم ھى..  أحشاؤھا يمS كجلمود آخرة على منتصبا به تحس

 لكنھا,  الليلة تلك به ألم ما بھا ينسى متعة تمنحه أن تريد كانت فقط..  الجنس

 يشعر ھو كان..  إمتاعه فى تتفنن سيد على به وسكبت الشبق تملكھا ما سرعان

 طول من سيد مندھش..  إمرأة أية بھا تحلم أسرية حياة اسيمنحھ *نه تكافئه أنھا

 المتعة تستقبل المجھدة أعصابه جعل اليوم طاقة من بذله ما فلربما النوبة تلك
 وھما الضحكات وإنطلقت التأوھات علت..  سريعا للذروة الوصول دون حثيثا

Aبعد يقذف لم وسيد وإنتشت وطرھا قضت ريم أن لدرجة ا*وضاع يتباد . .

 المالح كسھا إفرازات طعم لھا يرق فلم,  تمتصه زبه وأمسكت ظھره على أرقدته

 سيد قذف حتى بقوة إمتصاصه وعاودت بيدھا مسحتھا..  سيد زب تغرق التى

  .  فمھا من منييه تبصق وھى مشمئزة لتصيح فمھا فى ا*ولى دفقته وجاءت

  

 ھل...  تفكر شاردة يمر ظلت بينما,  عميق نوم فى سيد وغط تماما الجسدان خبا

 عله حياته لتغيير محاولة فى إندفاع مجرد أنه تعلم ھى..  ؟ سيد من الزواج تقبل

 الحب  وسيت9شى,  حين بعد رأيه سيبدل حتما أنه تعتقد لكنھا..  بھا يرضى

,  تناسبه عما ويبحث فيھا يزھد وحينما تتزوجه أن فكرت..  حتما عنھا وسيبيتعد

 تعرف A تتأرجح...  وقتھا تتحمل لن ربما أنھا تؤمن لكنھا .. وتبتعد ھى تتركه

   ؟ تفعل ماذا
  



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

  

  

 أمه ورأته شقته باب عبر أن فما,  سيد لصديقه حدث مما بأقل أمجد حال يكن لم

 تتناثر ةالبسيط الكدمات وبعض المزرية الحالة ھذه على للسفر تتأھب كانت التى
 أحد مع يتشاجر لم بأنه أمجد عن أمانى دفاع..  تستفسر صاحت حتى وجھه على

..  ا<ستاد من للخروج الجمھور تدافع أثناء المدرجات وسط ا*قدام تحت سقط.. 

 أمجد عن الدفاع فى وإستماتتھا أمانى طريقة وبا*خص مھا التفسير ھذا يقنع لم
 البيت فى يحدث ما أن لوA,  سفرھا تلغى مھا وكادت,  التشاجر تھمة من وتبرئته

 السفر وليس للھرب بحاجة أنھا تشعر جعلتھا التى للدرجة خانقا صار حولھا من
 ذھابه تكرار حال فى بالعقاب وتوعده أمجد نھر ھو سامى فعله ما كل كالعادة.. 

 اتاكسي وتستقل بغضب مغادرة وتخرج حقيبتھا تحمل *ن مھا دفع مما..  لYستاد
  .  ھناك بأسامة وتلتقى المطار إلى

  

,  والوجود الكون ماھية عن ويبحث ويكتب يقرأ مكتبه إلى سامى عاد الفور على

 وتمدد بارد بحمام حظى أمجد بينما..  الحقيقة إلى يلھمه أن القدير العاقل يناجى

 الذى العنف ھذا كل بعد..  وعجيبة غريبة براحة شاعرا غرفته فى السرير على

 إحساسا أعطاه البيت عن أمه غياب ومجرد..  جسده بھدوء يشعر ساعة منذ هبذل

 أمام أو يكتب مكتبه فى قابع سيظل..  عدمه مثل تماما أبيه فوجود,  بالحرية

 السابع عامه أعتاب على يكون كيف..  سره فى يسخر كان..  الكمبيوتر

 A..  إرادة له حر مستقل إنسان أنه يشعر وA,  بنك فى محاسبا ويعمل والعشرين
 ھدف ب9 المنوال نفس على تسير حياته..  أبويه يرعاه طفل جلباب فى يحيا يزال

Aيحتلم لم *نه ھل,  تفسيرا لھا يجد لم ملحة جنسية رغبة إنتابته فجأة..  غاية و 

 كثير فھو,  حين كل إA السرية العادة ممارسة إلى يلجأ A ھو..  ؟ طويلة فترة منذ

 العنف طاقة أن سامى أمجد يدرى لم..  سبب وبدون بسبب نومه أثناء ا<حت9م

 أخرى لطاقة غريزى توتر إلى أدى قد فعله وما المباراة بعد لديه تفجرت التى
 غياب جراء بالحرية <حساسه النحو ھذا على وظھرت..  التنفيس عن تبحث

 يده يمد جعله عانته أسفل بإحتقان يشعر كان..  كامل *سبوع البيت عن والدته

 على فزع..  يرتديه الذى سوت الترينينج بنطلون تحت من خصيتيه على ويقبض

 جنبه على ليصبح جسده يحرك أن إلى واضطر,  الباب على طرقات صوت

   عليه تطمئن أمانى دخول مع إنتصابه ليخفى

   ؟ دلوقتى إيه عامل - 
  كويس - 
 زيك متعلم واحد ىإزا..  تانى واحد كنت إنت..  كده أشوفك مرة أول أنا - 

  التانية للناس إيه سبت أمال..  كده ويكسر يضرب

 إلى ويجلس إنتصابه زال بعدما يعتدل أمجد جعلت,  المشفقة الحانية نظراتھا

   قائ9 جوارھا



   كده أعمل إنى أتخيل ماكنتش..  عارف مش نفسى أنا - 

   ويتابع عميقا نفسا يسحب كلماته بتر

   إرتحت إنى حاسس بس - 
 !! ؟؟ إرتحت - 

   أمجد ويعقب..  الفھم وعدم الدھشة معانى كل حملت بنبرة أمانى قالتھا

   فاھمھا مش نفسى أنا حاجة - 

  بالك فى اللى إيه لى قول طب - 
 تعلم فھى لھا بالنسبة جديدا ذلك فى يكن ولم..  به يشعر عما *مانى أمجد حكى

,  راحته فى سببا يكون عنف إلى ذلك يتحول أن لكن..  وأمه أبيه عن رضاه عدم

 نفس ھاھى..  الوقت نفس فى عليه وتخاف أمجد على تشفق أمانى جعل ما فھذا

 إلى بھا ألقى التى خالته مع ذاكرته يستعيد أمجد جعلت التى القديمة النظرات
 لماذا ھى تدرى A..  ذكرھا على تخشى أنثى نظرات..  سنوات منذ النسيان

 انسابت لماذا أمجد يدرى لم كذلك..   آخر؟ لسبب أم خالته بصفتھا ھل,  أحتضنته

 جنحت ما ھى المتبادلة الشفقة....  الشفقة.....  بحزن يشعر A أنه رغم دموعه

 وھى..  سوية غير ھاوية إلى عاما عشر بإثنى تكبره التى بخالته أمجد بع9قة

 ا*ربعين سن أن ورغم..  اللحظة ھذه فى صدريھما مSت التى الشفقة ذات

,  راشدة ابدا تكن لم ا*ربعين عمرھا فى أمانى أن إA..  الرشد سن عنه يقولون

 ا*يام من يوم فى بواحد تحظى أن فى لھا أمل A رجل رائحة من النھل تستحث
 محطة بھا غادر العمر قطار و*ن,  جھة من القدر بھا إبت9ھا التى حالتھا بحكم

 بأنھا شعورا أورثھا دافئ وحضن رجل برائحة ا�ن تنعم..  أخرى جھة من الحياة

 فأنثى..  نعرفھا التى حالتھا بحكم *مانى العذر بعض بعضكم يلتمس ربما..  أنثى

 الجينية حالتھا جراء من با*نوثة بسببه توصف أن يمكن ما إلى إفتقدت مثلھا
 يبدو ورأسھا القامة قصيرة..  ؟ A ولما..  ما نحو على معذورة أنھا نشعر يجعلنا

,  المضلع جسدھا وشكل,  رقبتھا طول لقصر نظرا بجسھا ملتحما كان لو كما

 ملفت بشكل وقدميھا يديھا وإنتفاخ..  ا*مام من بدA الجنب على البارازان وثدياھا

 تنمو الشعر من وخيوط بإضطراد رأسھا مقدمة عند من تتسع صلعة جانب إلى, 

 تملك أمانى أن نتذكر أن Aبد لكن, )  كفى(  يقول أحدكم أسمع..  قفاھا على طوليا

 إستحالة يعنى مما شھرية دورة تأتيھا وA بويضات ينتجان A ضامرين مبيضين
 قبل من إستخدمته أمانى كانت فإذا أمجد بال ما لكن..  *طفال وإنجابھا حملھا

 وقتھا سنه لصغر ذلك نعزى قد,  الضائعة بأنوثتھا معھا تشعر ذكرية كأداة

 وتجأر الجنسية غريزته تصبو لماذا ا�ن لكن..  لتهخا على العارمة وشفقته

 لما قصد دون عن عفوى أمر مجرد ھل..  خالته يحتضن وھو قضيبه وينتصب

 فيھا إلتقى مرة آخر ذكرى يستعيد ھو فھا...  A يبدو..  ؟ صدره على بثدييھا أحس

 إندفق لذىا ومنية العارى ا<لتحام يتذكر..  الثانوية دراسته ينھى أن قبل الجسدان

,  بنظراته فرحت التى أمانى إلى ينظر وھو عينيه من الشھوة وتطل فخذيھا بين

 عند صلعتھا بھا تدارى شعرھا من خص9ت تبعثر تلقائية بحركة يدھا ومدت
 برأسھا وأطرقت لSمر ففطنت,  ذلك تفعل يراھا وھو أمجد إبتسم..  رأسھا مقدمة



 ..Aھوائھا يلفح مت9حقة الحارة بأنفاسه تحس..  بقوة بإحتضانھا باغتھا أمجد أن إ 

..  روحھا على ساخت وكأنھا أمانى لتبدو جدا كافيا ذلك كان..  أذنھا حلمة

 عينيھا أغمضت...  واستسلمت..  بصعوبة ريقھا تزدرد قلبھا دقات تسارعت

 لكنه برأسھا إبتعدت..  فمھا إلى تحبو خدھا تتلمس أمجد بشفتي تشعر واستكانت

 قط أمام فريسة سقط مذعور كفأر أمانى جسد ليرتعش,  الشفاه والتقت,  Aحقھا

 وإفرازاتھا الحوض فى وآAم مھبلية تقلصات تجتاحھا..  إلتھامه على يوشك

 وأعت9ھا ظھرھا على أمانى أرقد..  غرفته فى نائما أباه أن أمجد تأكد..  تنساب

 وجد ثم مقفرة صحراء فى العطش أضناه كجائع ونھم بسرعة وفمھا وجھھا يقبل
 فى أمانى تباطأت بينما,  م9بسه أمجد نزع سريعا..  ساخنة شھية وجبة أمامه

..  الحد ھذا عند ا*مر توقف لو تود كانت..  جلبابھا ينزع وھو *مجد ا<ستجابة

 A..  رجل رائحة وتشم ذكر ملمس بأناملھا تتلمس  عاريان بعضھما يحتصنان
 يطرق بقضيبه تشعر أمجد أسفل من فخذيھا قابضة ظلت,  ذلك من أكثر تريد

 فخذيھا بين فباعدت تحتمل تعد لم..  عشھا عن باحثا فخذيھا بين يغوص,  بابھا

 وھى متأوھة أمانى لتشھق بكارتھا غشاء ويمزق كسھا أمجد قضيب ليخترق
  .  رحمھا وعنق مھبلھا جدران تنقر بدفقاته تحس

  

 لھا يعد لم,  الصباح حتى بعضھما أحضان فى وھما وأمجد أمانى ودموع بكاء

 وبدأ..  الثالث اليوم فى لذكرھا تتھيأ كأنثى أمانى وتزينت..  الثانى اليوم فى أثر

 يوم كل حتميا بينھما الجنسى اللقاء وأصبح..  الرابع اليوم فى ا*مر على ا<عتياد

  . سفرھا من مھا عودة موعد وحان..  أسبوع إنقضى حتى

  

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

  

 

  

  

  

  

  

  

                                    -14-   

  

 للوضع رؤيتھا أن إA,  ا*خيرة أيامھا خ9ل عرفته وما دميانة به مرت ما رغم

 تشعر جعلھا,  الكنيسة بداخل المذبح عند برسوم عادل للقس الفاضح المشين

 تصل أن أمعقول..  فعله عليھا ماذا رىتد A مبتعدة تھرول وھى القئ برغبة

 الكنيسة مقاعد صفوف من مقعد على جلست..  الطاھر المقدس المكان إلى الرذيلة

 يتورعا لم اللذين الخاطئين وتحرق السماء من ستنزل صاعقة تترقب,  الخشبية



 أية من ھناك يكن لم لكن,  مارتيريا جلست جوارھا وإلى الرب بيت تدنيس عن

 المرأة جوار إلى الكنيسة من يخرج عادل ترى وھى إلھى عقاب أو صواعق
,  أبدا القس ذلك تترك لن بأنھا تقسم بعدھا إنطلقت..  شئ يحدث أن دون,  الشقراء

 نظرة..  تقوله لما سماعھا اثناء مارتيريا ضحكات وھالھا,  وتشكوه وستفضحه

 لدميانة تشرح أن أرادت لكنھا,  ضحكاتھا تبتر مارتيريا جعلت مخيفة بدت حادة

 تتخيلھا A عديدة لحيثيات يخضع الموضوع وأن ا*مر فضح من تتمكن لن أنھا
 لم التى بمارتيريا عابئة غير مسرعة ونھضت,  غيظا دميانة إشتاطت..  دميانة
 الكنيسة فى مھامھا إنجاز فى غضبھا دميانة أودعت..  بعد كلماتھا تكمل

 كل دميانة فأنجزت,  متباطأة تتلكأ ارتيريام بينما..  الغد لمعمودية والتحضير

 وأغلقت بالدير غرفتھا إلى أسرعت ثم..  النھار وبزوغ الشمس إشراقة مع المھام

 طرقات فشلت وبالفعل..  مارتيريا ت9حقھا A كى الداخل من الباب نفسھا على

  .  لھا تفتح دميانة تجعل أن فى مارتيريا

  

  

  

 وقبلما,  ا*عصاب منفلت متوترا الكنيسة نم يخرج عادل كان الذى الوقت فى

 اللون رمادية Aدا سياراة داھمته,  الحمراء الفيات سيارته إلى وسارا ھو يصل

..  أرضا وأسقطته بعادل دفعت أن بعد توقفت أنھا لوA,  حياته على تقضى كادت

   يصيح مسرعا عربى نزل
   كده ارعالش يعدى حد..  بالك وتاخد تحاسب مش..  أبونا يا خير - 

 بعدما ھدأت سارا بينما..  عربى بمعاونة السوداء الكھنوتية بم9بسه عادل نھض

 المتفحصة عربى بنظرات سارا شعرت..  مكروه يصيبه لم عادل أن وجدت

 طريقھما فى ومضا السيارة إستق9 حتى بعينيه عربى تابعھما..  وثيابھا لم9محھا

   نفسه ينوب بينه يردد ضاحكا سيارته إلى وعاد.. 

   القسيس ياعم ماشى - 
  

 عادل كان..  الجديدة بمصر شقتھا حيث بسارا العودة طريق فى السيارة بداخل

 فقط..  يھمھا ا*مر يكن لم..  حدث ما تبعات عن بسؤاله ھى تھتم ولم,  مضطربا

   سألت

   ؟ تعرفه ده بالعربية ھايخبط كان اللى الراجل - 
  المنطقة فى بلطجى واحد ده - 
 عربى كان فقد حدسھا وصدق,  مقصود الحادث ذلك بأن شعورا سارا ساور

 منتصف بعد الكنيسة إلى ودلفا القديمة مصر فى الشقة غادرا أن منذ يتابعھما
 وما..  ؟ الوقت ھذا فى الكنيسة فى شقراء مع قس يفعل كان ماذا ترى..  الليل

 سارا شعر نكا ولماذا,  التوتر من الكم ھذا على يجعلھما بالداخل حدث الذى

 ملطخا كان لو كما Aمعا الفستان فتحة خ9ل صدرھا من الظاھر والجزء مبعثرا



 المباحث رئيس مع عربى فيھا سيتباحث ا*سئلة ھذه إجابات..  ؟ الزيت ببعض

  .  الغد صباح فى الدوغرى مراد

  

  

 رأته ما له وحكت..  المعمودية إنتھت بعدما كيرلس با*نبا جانبا دميانة تنحت

 بحق الفاضل الدين رجل نموذج كيرلس ا*نبا..  مقتضبة قليلة بكلمات ا*مسب

 إلى تحتاج خاطئة بشرية نفوس أجل من خلوته فى يصلى وھو دموعه ذرف
 مع رأته عما يسألھا مارتيريا طلب فى أرسل ص9ته من إنتھى وبعدما..  الھداية

 إمرأة بصحبة عادل لقسل برؤيتھا مارتيريا تقر أن حتميا كان..  با*مس دميانة

 على تعرفت قد تكون أن نفت لكنھا..  ا*مس ليلة منتصف بعد المذبح عند شقراء

 متأكد أنه رغم,  ذلك من كيرلس ا*نبا يندھش لم..  بالضبط بينھا يحدث كان ما

 سيكرتير وبين بينھا ما يعلم طالما يندھش ولما,  دميانة رأته ما رأت أنھا من

 سيحدث ما يترقب أنه طبعا يشى اليوم للمعمودية عادل حضور عدم..  الدير مدير

 لم الذى كيرلس ا*نبا أمام واقفا عادل كان حتى الوقت من الكثير يمضى ولم.. 
   عادل فقال,  والعتاب اللوم بين تجمع بنظرات حدقه فقط,  بشئ يتفوه

   ھاستقيل أنا - 
   بيته إلى عائدا وغادر,  بشى عليھا يزد لم

  

 المجلس لمحاكمة سيخضع وھل,  حدث فيما يفكر ا*مس ليلة منذ دلعا ينم لم

 حتما فھم,  النحو ھذا على ھينا ليس ا*مر أن يشعر كان..  شلحه ويتم الكنسى

 الحصينة ا*سوار خلف يحدث لما فاضحا يخرج فلربما,  فعله رد من سيخشون

 بأنه عادل حسأ..  وا*ديرة الكنائس بداخل يحدث ما على المفروضة السرية من

 *ية إعتناقه عدم من الرغم فعلى,  سارا رغبة وراء ينساق أن عليه يجب كان ما

 ذلك كان..  السوية البشرية النفس طبيعة بالقطع يخالف فعله ما أن إA,  ملة

..  قسيسا أصبح منذ تمناه طالما قرار إتخاذ على والباعث المنشط ھو الموقف

 التى الفصام حياة ليحطم..  سنوات منذ فيه يقبع عتقلم كان الذى العالم ھذا فليترك

 حياة عليه فرض من ھو أبوه كان إذا..  نفسه يجادل ظل..  نفسه ويكون يعيشھا

 الحياة تلك فى إذن يستمر جعله الذى ما..  مات قد أباه فإن,  يريدھا A جبرية

 حياة طريقة يجد وA ا*ربعين تجاوز أنه وجد..  أبيه وفاة بعد طويلة لسنوات

 اللحظة حانت..  مجھولة غيبية بقوى مدفوعة وكأنھا,  ھذه حياته سوى أخرى

 عيني فى ينظر أن كان مھما يجرؤ لن..  الفصام ثوب فيھا يخلع أن عليه التى

 النقى الرجل ذلك..  كيرلس ا*نبا ھو قراره أسباب أحد لعل بل..  كيرلس ا*نبا

 القيم لكن..  دينية معتقدات من به نيؤم بما يؤمن A أنه صحيح,  الفاضل

 مثل نقيا كان لو أن تمنى ھو..  إط9قا با<يمان لھا ع9قة A وا*خ9قية المجتمعية

 حتى,  حدث بما علمه جراء من الرجل ھذا بسريرة سيحل ما يعلم..  كيرلس ا*نبا

..  تهنظرا يتحمل لن نفسه فعادل,  السر بكتمان وإكتفى ا*مر بتصعيد يقم لم لو

 فى ينظر لم ليته..  توقعھا التى نظراته فرأى ليخبره وذھب قراره إتخذ وأخيرا



 أن يشعرون وأبناءه زوجته كانت..  عينيه يرى دونما بقراره أخبره ليته..  وجھه

 بوحه وعدم صمته وارتضوا,  الكنيسة عن أبيھم إبتعاد وراء خفيا أمرا ھناك

 جمعھا التى مدخراته عادل جمع...  ةلYستقال إضطرته مشاكل واجه أنه سوى

 زينب السيدة بمنطقة مح9 إستئجار من تمكن حتى البحث وأضناه..  سنواته خ9ل

..  الكھربائية با*جھزة بإمداده العون يد له ومد..  عليه العثور فى ھانى أبو ساعده

,  قسيسا كان أنه أحد يعرف A حيث الجديد عمله فى يكون ما أسعد عادل كان

 ويردد الكنيسة فى الناس ويعظ يقف *ن مضطرا يكون لن..  جديدة حياة بدأو

 حياته سيعيش..  المسرح على دورا يؤدى كممثل وآياته المقدس الكتاب عبارات

 تجاھه فعله عليه ما يقرر أن عادل على واحد شئ بقى..  يرضاھا التى بالطريقة

  .  سارا..... 

  

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

  

 على مستندا..  بشراھة يدخن مكتبه على الدوغرى مراد المباحث رئيس يجلس

 يكون حين عادته ھى ھذه..  خده على ا*يسر كفه أصابع يفرك ا*يسر كوعه

 يوجز الذى ا<نجليزى المثل نص ھو ھذا)  قوة المعرفة... (  التفكير فى ممعنا

 بالقوة ليشعر منطقته فى ووارده شارده كل يعرف أن Aبد..  الدوغرى مراد حياة

 ك9عب ا*حداث تحريك يمكنه الذى المھيمن المسيطر إحساس متعة..  والمتعة

 ويستمتع,  تارة ويباغته تارة خصمه فيخدع,  قطعه يحرك محترف شطرنج

 القس ھو والسبب..  الصباح ھذا المزاج معتكر الباشا لكن..  إنفعاAته بمتابعة

 طالما لقصة نھاية يكون *ن حدث ما يصلح ھل بالذمة..  رسومب عادل المعتزل

..  خيوطھا بكافة ا<لمام من حثيثا يدنو وھو فضوله واسترعت تفكيره شغلت

 عادل القس أى)  ع.  ق(  أع9ھا مكتوب بيضاء ورقة فى أمامه النظر أمعن

 حروف مجرد عليھا عديدة خطوط بينھما ويصل ا*رمينية أى)  ر.  أ(  وأسفلھا

 بإحساس ا<ستمتاع فى المفضلة طريقته ھى ھذه كانت..  ھو إA يفھمھا A مبھمة

 إليه يصبو ما إلى يصل حتى شتى بمراحل يمر أن Aبد فھو,  والھيمنة السيطرة

 أضاء مجھوA يكتشف أن أجل من عقله إحترق مخترع عالم بأنه يشعر ساعتھا
 مجرد إلى سيتحول ا*مر كان وإن حتى,  منتشيا العظمة ج9لة فتتملكه..  الظ9م

 التى المتعة يكفيه لكن..  عمله فى شأن له يكون ولن ملفاته ضمن سرى ملف

..  فضوله يسترعى شئ بمجرد الحكاية تبدأ..  الملف ذلك إكتمال جراء من جناھا

 ع9قة على أنه يظھر ثم ومن وجيزة فترة فى تابعيه أعداد تعاظمت قسيس مث9
 المتناثرة القطع لعبة أمام ھو ا�ن..  عليھا ويتردد,  وحيدة تعيش يةأرمين بإمرأة

 إتضاح ولحظة..  الصورة لتضح الصحيحة أماكنھا فى تجميعھا  عليه التى

 ما يفكر..  أمامه الورقة تأمل مراد عاود..  المنشودة المتعة لحظة ھى الصورة
 أنھا تقول المؤشرات..  ؟ ا*رمينية بتلك القسيس ذلك ربطت التى الع9قة نوع ھى

 إليه لجأت فلربما,  نفسيا مريضة بأنھا أفاضت التحريات لكن..  جنسية ع9قة

 كبعض بالسحر يشفيھا أن يمكن أنه أقنعھا أو..  مث9 دينية بتراتيل نفسيا ليعالجھا



 أو قرابة صلة على دليل A لبعضھما توص9 كيف لكن,  المال مقابل القساوسة
 ترابط عدم ثمة..  أرثوذكسي وھو كاثوليكية إنھا ثم..  حرياتهت رصدتھا معرفة

 فيھا يراقبھما عربى كان التى الليلة تلك سر ھو ذلك من وا*دھى..  الموضوع فى

 عن عربى وصفه ما..  ؟ عادل إستقال إثره وعلى بالداخل حدث الذى ما, 

 نأ لقسيس يمكن ف9,  مريب أمر بحدوث يقطع خروجھما لحظة حالتھما
 فى فكر..  مريب *مر إA الليل منتصف بعد الخالية الكنيسة إلى إمرأة يصطحب

 أمر وھذا..  المال مقابل لشفائھا دينية تراتي9 أو سحرا عليھا يمارس كان ربما أنه

 فھو التفسير ذلك منطقية مراد يتقبل لم..  وأبعدوه أمره فاكتشفوا الكنيسة ترفضه

 مع ذلك يمارسون ورھبان قساوسة عن ويعلم ةالمنطق كنائس بداخل أعوان له
 عادل يبتعد فلماذا..  منصبه أحدھم يترك ولم ا*مر وتتكتم تعلم والكنيسة,  زبائن

 من بتفاصيلھا لعرف وإA فضيحة يكن لم ا*مر أن متأكد ھو!! .. ؟ تحديدا برسوم

 لذا ث9ثة وأ إثنين سوى يعرفه A حدث ما أن متيقن..  الكنيسة بداخل أعوانه خ9ل

 من وھو كيرلس ا*نبا عند كله السر أن المؤكد لكن..  سرا وبات ا*مر ينتشر لم

 عادل يواصل..  أسرار من يكتمونه ما تعرف أن يمكن A اللذين الرجال أولئك

 A نھايتھا *ن ولكن القصة بخيوط يمسك لم *نه ليس..  حانقا سجائره تدخين
 لو وحتى..  ا*حداث دائرة عن البطل بإبتعاد القصة تنتھى ھل..  مطلقا ترضيه

 ا*مين شروده قطع..  فحسب غروره <رضاء حدث ما يعلم أن Aبد ذلك كان

 مراد مكتب أمام وجلس محييا ھانى أبو دلف..  بإدخاله فأذن ھانى أبو بقدوم يعلمه

   قائ9
  طول على جيت طلبتنى ما أول...  باشا يا خير - 

 فى مشاكل بسبب مشى إنه كده ك9م فى..  برسوم عادل القس موضوع - 

 أشوف قلت..  بينا فرق ومافيش إخواتكم إحنا إن عارف وإنت..  الكنيسة

  مشكلة أى ونحل نقعد ممكن إحنا مشاكل فى كان إن

 وبالفعل يعرفه ما يحكى سيسترسل ھانى أبو أن يعلم *نه شراكه مراد نصب ھكذا

   يقول سمعه
  

 أبونا من عرفته اللى كل أنا..  حاجة وA مشاكل فيشما..  باشا مراد يا أبدا - 

 ولما يعنى كده زى حاجة..  منصب أو ترقية مستنى كان عادل إن كيرلس

 وأنا عادل كلمت أنا حتى..  يمشى طلب اللى ھو الوضع ماعجبوش

   كده مبسوط ھو لقيت..  محل باجيبله

  

 فى فشله جراء من غضب من بصدره يعتمل ما مراد وجه على يبدو لم بالطبع
..  ھانى أبو إنصرف ثم المنطقة فى ا*حوال عن تحدثا..  جديد على الحصول

 بداخل الليلة تلك فى حدث ما أن ا�ن تأكد..  الثاقبة تأم9ته الدوغرى مراد ليعاود

 ومن المنطقة فى للمسيحيين كبيرا بصفته ھانى أبو لكان وإA,  جلل أمر الكنيسة

 بما بعيد من ولو علم على كيرلس ا*نبا رأسھم وعلى نيسةالك رجال إلى المقربين
 القصة أن نفسه مراھنا برسوم عادل مراقبة على النھاية فى مراد خلص..  حدث



 الھواء فى أصابعه عادل فرقع.....  ووقتھا سارا على تردده وسيعاود تنتھى لم

  .  متحدية نظرات عينيه وفي

  

  

   قائ9 هعلي يدخل ا*مين يرى وھو عادل تنھد

   سيادتك يقابل عاوز عربى - 
  

 من كنوع..  شديدة مباAة وA بفتور مراد ليستقبله الفور على وجلس عربى دخل

 فى منھمكا ويبدو شذرا إA لعربى ينظر أA يتعمد حيث,  عليه السيطرة إمعان

   أمامه أوراق متابعة

   ھا - 
   حماسية بنبرة فقال بالحديث ا*مر عربى تلقف الكلمة بتلك

   ھانى أبو ابن عاطف - 
   عربى فتابع,  أساسا سمعه أنه يبدو لم الذى الباشا من تعقيب منتظرا صمت

 فى سھران بيفضل مسلمة بت دول اليومين مرافق..  ھانى أبو ابن عاطف - 

 ما وأول..  يمشوا كلھم شغالين اللى ما بعد الكورنيش ع الصغير الفرع
   جوا من المحل باب بيقفل تجيلوا

  شفتھم إنت - 
 السيدة  من البت..  مرتين شافھم بتوعى الرجالة من واحد...  خيبة الكدب - 

 مش الزباين بتنقى..  بس فوق اللى مع بتشتغل بس..  مؤاخذة A وشوشو

  حد *ى بتطلع
 جعله الدوغرى مراد من عربى يتلقاھما الذى ا<ھتمام وعدم المتناھية ال9مباAة

   فقال المطلوبة ا*ھمية الموضوع يمنح أن أرادف,  مطلقا قاله ما أھمية بعدم يشعر

 من بيجيش ما..  ومسلمة مسيحى بين بتكون لما دى الحاجات قلت أنا - 

   سعادتك أبلغ قلت كده عشان..  المصايب غير وراھا

  وبلغنى ده الموضوع شوف إبقى - 
 نھض لذا..  إنتھت المقابلة أن معناھا ا*خيرة جملته نطق فى مراد طريقة كانت

   قائ9 ىعرب
   س9م..  عندك ھاتبقى كلھا الحدوتة..  باشا يا ماشى - 

   يقول واستدار فجأة توقف لكنه بالمغادرة يھم وھو عربى قالھا
 - Aصغير طلب سعادتك عند ليا..  باشا يا صحيح أ   

   يطلب أن مفادھا عربى وجه على مراد من عابرة نظرة

 ھو سلكھا المعاش على أمين من إستلقطھا كنت كده س9ح حتة معايا فى - 
 من حديثة كده حتة عايز كنت..  المنطقة فى الشغل لزوم يعنى..  بمعرفته

 .... دو اليومين بتوع

 عربى جعلت..  مراد عيني من نارية نظرة إثر نھائيا وإنقطعت كلماته تھدجت

   يقول محييا رأسه نحو كفيه يرفع



   باشا يا س9م...  س9م - 

  ...  خارجا وغادر قالھا

 تلك مثل تنتشر أن العادى من حيث..  كبير شأن ذو عربى به أبلغ ما نيك لم

 أكسب ما لكن..  والمسلمين المسيحيين أعداد فيھا تتساوى منطقة فى الع9قات

 كره فطالما...  ھانى أبو ابن عاطف يخص أنه ھو عربى لدى أھمية الموضوع

 ا*حداث داعهإي فى سببا كان الذى ھانى أبو رأسھم وعلى المسيحيين عربى
 رادار لديه تولد قد عربى أن ا*خرى الجھة أما....  جھة من ذلك...  صغيرا

 بدروب يحدث ما أدق ومعرفة التلصص فى الخبرة من سنوات مدار على تبلور
 لكنه ا�ن عاديا يبدو قد بحدث أحس كلما فكان..  وحواريھا وشوارعھا المنطقة

 تتبع على بنفسه عزم لذا...  رداره دقيص ما دائما..  مستقب9 شأن ذو سيصبح

 عربى من حدسا بأقل الدوغرى مراد يكن ولم...  رجاله بمساعدة وتقصيه ا*مر

 يتعلق ا*مر كان إذا وبا*خص المنطقة فى يحدث ما بكل ملما يكون أن ف9بد.. 

  .  ھانى أبو مثل المنطقة فى سطوته له رجل أبناء بأحد

  

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

  

  

 وتركھا إيفون زوجته عن ابتعد,  بالزواج تصريحا عاطف الكنيسة منحت بعدما

 ھو ومضى..  الدير فى تقيم أنھا علم..  كيرلس ا*نبا تدخ9ت بعد تشاء ما تفعل
 بعد يعود..  إيفون ت9قيه كانت ما نفس منه Aقت التى الثانية زوجته مع حياته فى

 بينھا الفرق..  غيرھا يعاشر بأنه زوجته وتعلم,  البيرة رائحة فمه من تفوح الفجر

..  خادمة بل زوجة تصلح A فتاة إنتقاء فى أمعنا وأبوه عاطف أن ھو إيفون وبين

 والحرص عاطف طلبات تلبية سوى لھا ھم A..  نقاش ب9 به تؤمر بما تصدع

 ومنحھا ريفية أصول من فقيرة أسرة من إلتقطھا..  كخادمة تماما إرضاءه على

 يحب(  عليه يطلق الذى النوع ذلك من عاطف كان..  بھا تحلم تكن لم حياة

 فى لياليه يقضى ذلك ومع,  مطيعة نظيفة بيضاء جميلة زوجة يملك) ..  الرمرمة

 المسارح على الرقص أدمن..  الليلية والم9ھى البارات فى العاھرات أحضان

 ا*مر يقتصر لم..  النقود عليھا يقذف وھو تلوىت راقصة بينھما زراعيه فاردا

 يلھث صار لقد..  الرمرمة من متدنية نوبة ا*خير العام خ9ل إنتابته بل ذلك على

Aمنطقة أزقة من يلتقطھن قذرات بائسات مومسات وراء كالكلب لسانه مدلد 
 والوجوه البراقة ال9معة النظيفة ا*جساد فى زھد..  الس9م ودار والسيدة القلعة

 رائحة فيشم منھن الفتاة يحتضن,  القذرة الفتيات وراء يلھث وبات,  الجميلة

 وكعبھا الخشن جلدھا يتحسس وحين..  الفور على فيھتاج,  المكمكم عرقھا

,  فخذيھا بين من آسنة عطنة رياح وتھب كيلوتھا تخلع عندما أما..  يتلذذ المشقق

..  بقضيبه يفتك يكاد بالغ ألم ويصيبه صابهإنت فرط يكابد أن له يمكن A فحينئذٍ 

   الحشيش أنفاس يتبادAن وھما مرة ذات المقربين أصدقائه أحد سأله وحين

   دى المعفنة البنات فى مزاجك إيه عارف مش - 



   ضاحكا عاطف يرد

   كده معايا طالبة لقيتھا أخى يا عارف مش - 
 أبيه دكان ليتحو قبلما وأسرته عاطف أصل...  ا*صل إلى عودة ھى ربما

 طفولته فى كان..  الكھربائية ا*جھزة مح9ت كبرى من مجموعة إلى الصغير

 يسيرن سيدات وحتى وصغيرات كبيرات البنات يتابع الناصية على يقف

 المغبرة المشعثة والشعور الكالحة وا<يشاربات البالية الرثة بم9بسھن ويتماوجن
 فى وثراءه حياته تبدل ورغم , الغجر حوش وأزقة ودروب حوارى نواصى على

 طفولته ذكريات يستعيد أصله إلى مخضوبا عاد أنه إA,  أبيه أعمال كنف

 يكن لم التى النوعية تلك مع الجنس بممارسة الجنسية حياته بدأ حين..  ومراھقته

..  الشاكلة ھذه على عاطف جعل ما ھو فحسب ذلك يكن لم..  وقتھا غيرھا متاحا

 يقاوم A فھو,  المتعرج المحمر الشرج فتحة ومنظر طيزال لنيك عشقه إنما

 يحسھا ملتھبه وسخونة ككماشة قضيبه على تقبض ضيقة شرج فتحة إحساس
  .  دفعاته مع تتماوج وفلقتين..  قضيبه حول

  

 السيدة فرع فى وجوده أثناء دعاء تدعى فتاة على تعرف ا*خيرة ا�ونة وفى
 وطريقة وإيماءاتھا المتقصعة ومشيتھا  انيةالشھو نظرتھا..  العمل يتابع زينب

 الجمال من عالى قدر على تكن لم..  جيدا بخبرته عاطف قرأھا,  لعلكتھا مضغھا

 أنه رغم ھائش وشعرھا رؤيته على ا<عتياد مع با*لفة يشعرك وجه فقط, 

 مستديرة وطيزھا كبير الصدر..  مثيرة تقاسيم على فكان جسدھا أما..  مصفف

 يوحى فمنظرھا,  يتابعھا عاطف إنجذب..  ملفوفان فخذان أسفلھا منو مرتفعة

 المحل موظفى أحد منھا إقترب..  يشترون وA يشاھدون اللذين أولئك من بأنھا

 تدفع وإتجھت,  براون شعر إزالة ماكينة إنتقت..  تريد عما البحث فى ليساعدھا

 تحت من ثدياھا لىوتد الضيق الجينز البنطلون جيب فى يدھا فدفست,  ثمنھا

 معجونة المالية ا*وراق من كومة لتخرج..  وسطھا حول المنحسر البادى

 ظل الذى للكاشير وأعطتھم ورقات ث9ث فردت..  جنيه مائة فئة من ببعضھا

 المحل غادرت إن ما..  الباقى وأعطاھا يكويھم وكأنه المالية ا*وراق فى يفرد

 الفور باى الفور سيارته استقل ما نوسرعا,  إتجاھھا يرقب عاطف تسلل حتى

)  فيميه(  بزجاج زجاجھا إستبدال إلى وعمد صالونھا لسعة خصيصا إقتناھا التى

   يصيح جوارھا إلى ووصل مسرعا تبعھا..  

   حتة أوصلك تحبى..  شوية من فيه كنتى اللى المحل صاحب أنا - 

   المسافات مختصرا وقال بالسيارة عاطف وإنطلق دعاء ركبت

   ؟ النظام إيه - 
  تحب ما زى - 
 شئ فى يھمھا ا*مر يكن ولم,  بالسيارة المعلق الصليب تلحظ وھى دعاء قالتھا

,  خالى مكان فى..  بمثله إA ترضى A الذى الفاخر النوع من زبون أنه طالما

 زجاج خلف الشمس لحجب تستخدم التى تلك من مفضضة حصيرة عاطف تناول
 فى لمن بالنسبة الرؤية حجب فى الفيميه جاجالز وتكفل..  ا*مامى السيارة



 عرقھا رائحة أعجبه,  للسيارة الخلفى المقعد على عاطف ونالھا..  الخارج

   إنتھى بعدما لھا وقال,  المتسخ الكالح جلدھا ومنظر وعانتھا

   ؟ ده جسمك شعر تشيلى عشان المكنة واخده إنتى - 
   عاطف لتسمع,  العلكة مضغ عن تكف A وھى إيجابا دعاء أومأت

   كده سيبيه..  أوى حلو شغل معاكى عامل ده - 

,  جنيه مائة فئة ورقة لھا وأخرج,  السيدة مقام عند أرادت حيث عاطف أوصلھا

   فاعترضت
 ما أنا...  زيك نضاف ناس زباينى كل أنا فكرة على..  جنيه ميتين باخد أنا - 

   بارمرمش

 من النوعية تلك مع يضايقه نكا ما أكثر *ن قالت ما وراقه عاليا عاطف ضحك

 قبله المطية ھذا ركبوا قد الجرابيع من مئات بل عشرات أن إحساسه ھو الفتيات
  .  الموبايل رقم أعطته بعدما ونزلت ثانية مائة أعطاھا.. 

  

 القديمة مصر فرع فى لتحضر دعاء يطلب أن على عاطف إعتاد اليوم ذلك منذ
 فيحضر..  مبكرا أعماله ينھى الفرع ذلك *ن,  النيل لكورنيش المواجه الصغير

 الجميع وينصرف ا<يراد وجمع الحسابات لمراجعة إغ9قه قبل الفرع إلى ھو
 ويغلق..  واحدة نيونية لمبة عدا ا*نوار يطفئ دعاء حضور وبمجرد ھو ويبقى

 فعل كما تماما..  منتصفه حتى الصاج الباب يجذب بعدما للمحل الزجاجى الباب

   ليلةال ھذه فى

   بت يا وحشتينى - 

   قائ9 دعاء مؤخرة يتحسس وھو قالھا

   نيك دى المبطرخة طيزك أھرى عاوز - 
  ورا فى ماليش قولتلك أنا ما..  * - 

 فى اللى الحشيش زى عندى كيف دا الطيز نيك..  منك ھازھق كده أنا ما - 

  دى السيجارة

   ولتق دعاء يسمع وھو الملغمة السيجارة من عميقا نفسا وسحب قالھا

   قدرتش وما وجعنى كده قبل - 

    ھاتوجعك حاجة مافيش أنا معايا - 

   فيھا فصاح دعاء ترددت

   إقلعى بت يا يل9 - 

   تابع يشحذه قضيبه ممسكا

   شوية زوبرى لى مصى تعالى - 

  بإيدى أعملھولك - 

   صائحا فنھرھا بقوة تدلكه الكبير عاطف قضيب تمسك وھى قالتھا
   بس بكسك شغالة أنتى ھو...  بت يا إيه - 

   وسمعته,  عاطف قضيب تمتص فمھا وفتحت ركبتيھا على دعاء ركعت

   شفايفك وضمى شوية بقك إفتحى..  بتوجعنى سنانك بت يا - 



   يقول عاطف جذبھا حتى المص وتابعت دعاء نفذت

   يل9 إديرى - 

   خائفة ممتعضة عاطف قضيب إلى نظرت دعاء تستدير أن قبل
   ھايوجعنى..  كبير دا - 

 شرجھا رائحة شم طيزھا فلقتى بين للمجرى تقبيله وأثناء ارھاوأد عاطف أمسكھا
   عالى بصوت ھائ9 نفسا فسجب, 

   أحححححححححححححححح - 

   اللعاب من كمية عاطف بصق

   إفتحى يال9 - 
..  بلعابه قضيبه يريق قبلما شرجھا عاطف وريق,  فلقتيھا بيديھا دعاء باعدت

   شرجھا فتحة على رأسهو قضيبه على لتجلس بھا يھبط خصرھا من أمسكھا

   جسمك بتقل إنزلى بت يا - 

   البكاء وشك على دعاء تصيح
   أھو أھو..  يخش عايز مش زوبرك - 

   لتصرخ بغباوة عاطف عليھا تعافى
   زيادة تدخلوش ما..  كفاية كفاية - 

 أعطاھا بأن,  ألم من لھا سببه ما على دعاء فكافأ,  النيكة بھذه عاطف استمتع

 وظھر..  *على الصاج الباب إنفتح للخروج إستعدادھما ناءوأث..  جنيه ث9ثمائة

 أخوه ليصيح الباب عاطف فتح..  الزجاجى الباب أمام لعاطف ا*كبر ا*خ ھانى

   وجھه فى
..  الشغل مكان فى حتى..  دى النجاسة بأه ھاتبطل مش إنت أخى يا - 

   معاك وبعدين
  دلوقتى جابك اللى إيه إنت..  ماشى كنت خ9ص أنا - 

  بيتسرق المحل إفتكرت..  كده الباب شفت المحل قدام دىمع - 

 نصائح سمع العادة ھى وكما..  ھانى بھا يفتك أن خشية مسرعة دعاء إبتعدت

 نفس على حياته تسير الذى عاطف مع جوع من تغنى ولن تسمن لن التى أخيه
  .  المنوال

  

  

  ديقيهص بصحبة عربى كان,  الميكروباص دعاء فيه ركبت الذى الوقت فى

 لتستقل الكورنيش على العيون مجرى سور عند نزلت..  يتبعانھا وماھر بربرى

 على عازما ھو وعاد مسكنھا معرفة من عربى تمكن..  زينب السيدة إلى تاكسيا

  .  يعرفه أن يود ما بكل له ليأتوا)  الشبيحة(   بمعارفه ا<ستعانة

  

,  ينخزھا يزل لم الذى شرجھا ألم أثر من السير على تقوى A قلي9 دعاء ترجلت

 سيارة تدخلھا أن العسير من التى حارتھا حيث وصلت..  حدته قلت كانت وإن

..  السقوط على توشك التى القديمة العشوائية منازلھا وإلتحام ضيقھا لفرط



,  بمتر الحارة أرض مستوى تحت أرضيته غاصت المنازل أحد أمام وتوقفت

 ا<ستنابة با*نشودة أمھا فتستقبلھا,  للسلم 9صقةم غرفة حيث تدخل الباب ودفعت

   سنوات منذ دعاء حفظتھا التى
 فى يدوبك احنا دا..  لبوة يا بدرى لسه ما..  روحك على مدھولة يا جيتى - 

   بره تباتى كنتى ما..  الفجرية

  ناقصة مش أنا..  إنتى ولية يا إيه بقولك - 

 الموجود السرير على شھافرا على الممددة أمھا وجه فى دعاء صاحت ھكذا
   ا*م وسألت,  بالغرفة

   عينى بتاعة القطرة جبتى - 

  نسيت * - 
  بيھا أشوف بقتش ما عينى بت يا..  بعيدة يا روحك تتنسى إلھى - 

 

 لك ھاترجع اللى إيه قطرة..  ولدتينى ما يوم من بايظة دى الحولة عينك - 

  واحدة عليكى كفاية..  عينك

  وفين هإي بتشتغلى إنتى بس أعرف إن - 
   مجددا دعاء لتصيح,  مشفق متھدج بصوت ا*م قالتھا

  الليل آخر على إتمسى...  زينب - 

 وغروب كشروق بات الذى شجارھما أثناء أمھا مخاطبة دعاء إعتادت ھكذا
 الحمام وفى ا*رض على بم9بسھا دعاء ألقت..  تتغير A كونية حقيقة..  الشمس

 وتصوب الماء خرطوم تمسك البيضاء هالكابيني قاعدة على القرفصاء جلست
  .  ا*لم وزال تماما برد حتى شرجھا على الماء

  

..  آخر شخص وكأنھا واحدة كل وأصبحت وأمھا ھى تحولت دعاء خرجت بعدما

   حنون بصوت تسأل فا*م

   تاكليھا لقمة أجھزلك أقوم - 
   آما يا بره كلت..  * - 

  ؟؟ فين على راحه خارجة إيه - 
   ھادئ بصوت دعاء لتجيب ا*م سألت

 أجيبلك ھاروح..  بالليل بتقفلش ما العمومى الشارع ع اللى الصيدلية راحة - 

   القطرة
  

  

,  ا<صرار سبق مع عطا عربى أختھا زوج من سفاحا زينب حملت بعدما

 السمكة مثل زينب كانت..  حدث بما أختھا أخبرت يوم الغجر حوش من وإختفت

A ونشأتھا مولدھا موطن عن بعيدا ا<بتعاد من كنتتم لم فھى,  الماء خارج تحيا 

 السوق فى وعملت,  القلعة منطقة فى غرفة استأجرت حين سفينتھا رست.. 

 بائعى من طالب لكل جسدھا أسلمت ما وسرعان..  الفتات يومھا قوت تسترزق



 المستعرة لغريزتھا إشباعا وإنما,  فحسب المال من القليل أجل من ليس,  السوق

 رحمھا من إنزلقت *نھا دعاء عليھا أطلقت طفلتھا وضعت وعندما..  ابطبيعتھ

   داعية تتمتم وھى روحھا فيھا تزھق كادت متعثرة وAدة بعد

   بالس9مة رب يا إنتعنى النبى حبيبك *جل - 

   صراخھا أصوات علت التى الطفلة تنزع الداية كانت حتى دقائق سوى تمضى فلم

   زينب يا إيه ھاتسميھا - 
   الھمزة بدون ا*سم تنطق دائما ھكذا..  ُدعا ببالھا فخطر ينبز فكرت

   ُدعا بعد جت <نھا..  ُدعا ھاسميھا - 

  

..  ببعيد ليس الجوار فى القابع ماضيھا من الدوام على خيفة تتوجس زينب كانت

 محاوAت كافة فشلت..  لرياحھا وإستكانت حياتھا ألفت ا*يام مرور مع لكن

 لم زينب..  ا*ب وجود لعدم مي9د شھادة وإستخراج دةالمولو تسجيل فى زينب
 سنوات ثمانى بعد..  شخصية إثبات أية تحمل وA مي9د شھادة يوما لھا يكن

 الخير أھل وبمعاونة..  بمدرسة إلحاقھا لھا يتسنى حتى ابنتھا لتسجيل ا*م كابدت

 له وجود A رباعيا اسما تحمل لدعاء مي9د شھادة لتصدر المعنيين رشوة تم
..  غامرة بسعادة تقبلھا المي9د بشھادة ممسكة سعيدة كانت يومھا..  زينب إختلقته

  الخط تفك بالكاد وھى ا<بتدائية على حصلت حيث,  أمھا أمل خيبت دعاء ولكن

 ورثت وقد دعاء شبت..  تعليمھا إستكمال من مرجوة فائدة أية ھناك يعد ولم.. 

..  الشھوانية نظراتھا إلى المتقصعة والمشية لكةالع من حركاتھا ميوعة أمھا عن

..  بأمھا ع9قة لھم ممن السوق بائعى أحد يد على بكارتھا فقدت حتى تبلغ تكد لم

..  أمھا علم دون دربھا على ا*خرى ھى فسارت,  بأمھا وتشعر تحس الفتاة كانت

 الحارة فى النسوة سار حيث,  علمت التى الوحيدة ھى تكن ولم عرفت ا*م لكن

 فى أخرى غرفة فى وتقيم زينب لتھجر استدعى مما..  وأمھا البنت على يتغامزن

 سوق إلى وذھبت..  ونائية منعزلة منطقة..  زينب السيدة ضواحى أقل من أقل

  .  وابنتھا ھى رزقھا تقتات آخر

  

 تراه تزال A الذى النور بصيص على يحافظ عله أمھا ع9ج دعاء أحضرت
   وقالت,  اليسرى بعينھا

 فى بالتقطير دعاء وقامت ظھرھا على ا*م إعتدلت..  آما يا أھى القطرة - 

   أمھا عيني

   ا*م تدعو
   الح9ل بابن ويرزقك,  بنتى يا مقاصدك ينجح ربنا - 

   وقالت..  شفتيھا دعاء زمت

 عينيكى ھتلحقى..  طول على عملتھالك اللى النضارة تلبسى لو ھو ما - 

   فيھا باقى اللى يروح ما قبل السليمة
  حاجة شايفة مش نفسى أAقى ألبسھا ما كل أنا بنتى يا...  يوه - 

  



 ا*م ظلت بينما,  لتنام دعاء رقدت تجمعھما التى الوحيدة الغرفة فى السرير على

 كان ماذا لكن..  حق وجه دون سرقتھا *مومة تجسيد ھى..  ابنتھا لوجه ترنو

 بھا عاد لو أنه تشعر..  كان وقد..  أما تصبح أن أرادته ما كل..   تفعل أن عليھا

 وھى الغرفة ظ9م وسط زينب تبتسم..  فعلت ما ستفعل كانت..  أخرى مرة الزمن

..  وإيماءاتھا ونظراتھا مشيتھا تقصع من عنھا ورثته وما دعاء حركات ترى

 عيناھا ا*قل على كثيرا منھا أجمل ابنتھا لكن نفسھا ترى كانت لو كما تماما
..  باللبوة تصفھا مخيلتھا فى أمھا تسمع وھى إبتسامتھا إتسعت..  سليمة نا<ثنتا

 عاودتھا لماذا تدرى A..  أمھا ذكرى لتستعيد إA الكلمة بتلك دعاء تصف A ھى

..  تعود ولن يوما ستخرج دعاء أن تشعر..  بالجوار البعيد الماضى من خشيتھا

 ليتھا,  بصدرھا فقط وتحس تشعر .. ؟ تفعل وماذا ابنتھا تذھب أين تعرف A ھى

 عليھا تطمئن عساھا ابنتھا مراقبة من تتمكن كى أمتار ث9ثة من *بعد ترى كانت
 ا*مور فلتدع,  بحنان عليھا تربت النائمة ابنتھا رأس وقبلت ھواجسھا نحت.. 

 .  أعنتھا فى تجرى
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 فى الدين عز أسامة بصحبة نعمان مھا قضته الذى ذلك,  للغاية ممتعا أسبوعا نكا

 وأناسا جديدا عالما وترى مصر خارج تسافر حياتھا فى مرة *ول..  باريس

 ندوة جلسات بين تتنقل وھى بالحيوية تفور متوھجة نشاط كشعلة كانت..  مختلفة

 بھا صعد..  نھارا أسامة رفقةب والتنزه,  مساءا الفرنسى ا*يروسى ا*دب نادى

 إلى بھا وذھب..  أورسى ومتحف اللوفر متحف بردھات بھا وتجول,  إيفل برج

 جاردان بحديقة وا*زھار الحشائش رائحة معھا وتنسم,  المقدس القلب كاتدرائية



 فكل,  وا*ناقة والعطور النور عاصمة باريس تعد لماذا مھا أدركت..  تيليريه دو

  .  والجمال السحر سماء إلى بھا يصعد عطرا أريجا يبث جمي9 قاأني حولھا ما

  

 حين,  الفرنسى ا*يروسى ا*دب نادى جلسات أولى بدأت باھرة في9 حديقة فى

 البدين بجسده وقف..  الندوة <فتتاح كلمته براس تنتو ا<يطالى المخرج ألقى

 يفارق A الكبير والسيجار السمين ووجھه,  للخلف المصفف ا*بيض رأسه وشعر

   بجملة كلمته بدأ..  فمه

   ا*ول البائع ھو الجنس - 
..  ثانيا ومتعته,  أوA المال أجل من أف9مه وإخراج تأليف إنتھج أنه إعترف

   السائلين أحد على وأجاب

   بورنو أف9م بعمل تقم A لماذا - 
 - A الخيال ينسجه الذى التصور أعشق فأنا..  تستھوينى  ...A ىالذ الفعل 

 المشاھد من أھم عندى القصة..  البحتة الغريزية ا<ثارة على يجبرك

  الجنسية

   الحاضرين أحد وسأله
 تناقش تعد ولم..  قصيرة إيروتيكية قصص إلى ا*خيرة أف9مك فى عمدت لماذا - 

   ا*ولى كأف9مك وا<جتماعية السياسية المشاكل

   سيجاره دخان ينثف وھو تنتو ضحك
 سياسية أحداث فى تقحمه أن يريد A الجنس يريد من..  عزيزى الجمھور - 

   الفيلم أحداث فى له داعى A الجنس يرى ذلك يتقبل ومن...  إجتماعية أو

  

   با<يطالية الحاضرين أحد ھتف

   سوربرانديتى كولو إل - 
 الجملة أسامة لھا ترجم حين بعدھم مھا وضحكت,  بالضحك الحاضرين فضج

  أن أسامة لھا فشرح..  إليه ترمى ما تفھم لم لكنھا, )  عةالرائ الطيز(  تعنى التى

 البطلة كانت ولو حتى رائعة بمؤخرات دوما أف9مه بط9ت ينتقى براس تنتو
 حد إلى حمامة فاتن تشبه كانت التى)  الطائشة لوA(  فيلم بطلة مثل نحيفا جسدھا

 أشار عندھا..  ةرائع مؤخرة تحمل كانت أنھا إA,  وجسدھا وجھھا شكل فى كبير

   يقول الھواء فى وھمية مؤخرة بأصابعه يرسم براس تنتو

   حياتى إنھا - 
)  كيبريانى كارA(   مونامور فيلم وبطلة التأليف فى شريكته إلى يشير وھو قالھا

 فوق من بيديھا الكبيرة مؤخرتھا تتحسس تضحك وھى إليه كارA إتجھت.. 

 نھاية وحتى مؤخرتھا أسفل من الممتدة ويلةالط الخلفية الفتحة ذو ا*سود فستانھا
 ا*شقر بشعرھا كارA وقفت..  تحته شيئا ترتدى A أنھا للحضور وبدا,  الفستان

 أن تتخيل تكن ولم,  ا<يروتيكية الكتابة فى بدايتھا عن تتحدث الخضروان وعينيھا

 ىھ تقوم بأن طلبه البداية فى ورفضت..  فيلم إلى قصصھا إحدى سيحول تنتو
  .  سعيدة ھى وكم ذلك لتفعل الثقة منحھا لكنه..  البطولة بدور



  

 تلتقى أسامة جعلھا..  جديد عالم على الندوة جلسات خ9ل نعمان مھا تعرفت

 ا*كبر إستفادتھا وكانت..  وسينمائيين أدباء العالم حول ا<يروتيكا صناع بأشھر

)  برايت سوزى(  مريكيةا* الكاتبة حاضرت حيث,  للندوة ا*خيرة الجلسة خ9ل

 بتقديم) ..  ؟ وسخة قصة تكتب كيف(  بعنوان مؤخرا صدر الذى كتابھا عن

 فالسوق,  اAيروتيكا كتابة في مھاراته تحسين يريد) ھي/ھو( من لكل نصائح

 البوح ، الحارة الصدمة من بد A..  المعتدلة وا*صوات با*ق9م تأبه وA مزدحمة

 ، رائحتھا ، وأفعالھا بأسمائھا ا*عضاء تسمية ، صيليالتف التصوير ، الصادق
 قدر وعلى..  والجسد النفس على إنفعاAت من تتركه وما البياني خطھا ، حجمھا

 لھا يتبقى ولم,  مسرعة ولت الممتعة الجميلة ا*يام *ن حزنھا كان,  مھا سعادة

 فيما ومميزا فاومختل جديدا شيئا يمنحھا أن اسامة أراد..  الغد سوى باريس فى

 إلى الليل منتصف عند الندوة إنتھاء عقب ساقھا حيث,  بباريس وقت من لھا تبقى

) ..  بارتى سكس(  بعنوان تتS* نيونية كبيرة ب9فتة مھا تفاجأت..  ليلي نادى

 وغالبيتھم النادى رواد من الشديد الزحام وسط أسامة يجذبھا بالداخل صارت ولما
ـت,  والسيدات الفتيات من Tأنھا لدرجة أذنيھا الصاخبة ا<يقاعية الموسيقى صم 

 حاولت عبثا..  الخفقان إلى قلبھا وتدفع صدرھا ترج ا<يقاع بقرعات تشعر كانت

 فتاتين ترى أن تتوقع تكن لم..  ذلك ماھية عن تستفسر *سامة صوتھا يصل أن

 بظھرھا مستندة الجينز بنطلونھا أحدھما أنزلت وقد,  ا*ركان بأحد المS على

 ركبتيھا على ا*خرى بينما,  المثلجة البيرة من كوبا بيدھا تمسك,  الجدار على

 أمامھا وجدت فجأة لكنھا,  بوجھھا تشيح يراھا وھو أسامة إبتسم..  كسھا تلحس

 وله,  فيونكة شكل على سوداء بيبيونة حولھا بيضاء قميص ياقة عدا عاريا رج9

 يھتز..  مرتخى وقضيبه,  يكون ما أبھى على متناسق العض9ت ممشوق جسد

 عليھا صينيه بيده يحمل وھو الصاخب الموسيقى ا<يقاع على متراقصا الرجل
 وأسامة بشدة تضحك مھا جعل مفاجأته رغم المنظر..  المثلجة البيرة من أكواب

 آخر نادA لترى حولھا مھا نظرت..  واحدا ويعطيھا البيرة من كوبين يتناول

 على مھتزا بمھارة يتراقص البيرة أكواب وعليھا صينية يحمل لھيئةا بنفس
 قضيبه تمتص جينز وبنطلون ضيق أبيض بادى ترتدى وفتاة,  الصاخب ا<يقاع

  .  ركبتيھا على الزحام وسط راكعة وھى

  

 بجسد عارية نادلة كانت الذى الوقت فى,  دفعتين على البيرة كوب مھا شربت

 من كأسا وتناولت الفارغ الكوب تأخذ منھا تقترب طويل أحمر وشعرھا فاتن
 التى الصينية على ووضعته واحدة جرعة على فمھا فى مھا سكبته,  الشمبانيا

  .  ضاحكة إھتزازتھا مع المتقافزة ثدييھا إلى تنظر الفتاة تحملھا

   ؟؟ مبسوطة....  رأيك إيه - 
 حركت..  تراقصام أذنھا على يميل وھو أسامة كلمات من بالكاد وصلھا ما ھذا

 جاوزت التى مھا..  دھشتھا مدى عن تعبر اليسار وذات اليمين ذات رأسھا مھا

 على وتتراقص جسدھا تھز وبدأت الصاخبة ا*جواء مع إندمجت الخمسين



 مختلفة كانت..  عمرھا من العشرين إلى عادت كانت لو كما الصاخب ا<يقاع

,  فخذيھا منتصف إلى يصل لذىا القصير ا*حمر بفستانھا السياق عن وخارجة

 كأنھم حولھا من حين فى..  نھديھا بين المجرى تبرز الواسعة الصدر وفتحة

 التصفيقات علت..  الضيق والبادى الجينز البنطلون من موحد زي على متفقين

 نصفه أحاط وقد العض9ت مفتول طويل أسود رجل دخول إثر فجأة والصيحات
 راقصة حركات يؤدى..  وا*زرق وا*بيض *حمرا بألوانه فرنسا بعلم السفلى

 القاعة بطول  الممتد البنى الخشبى المسرح على الصاخب ا<يقاع مع متناغمة
..  الفتيات من كبير عدد المسرح حول من ويحتشد,  كرسى نھايتيھا أحد وعلى

 نادلة أو نادA بجوارھا مر كلما الخمر إحتساء عن تكف A وھى تتابع مھا إقتربت
 سريعة حركات فى جزعه حول يحركه وظل الفرنسى العلم الزنجى الرجل فك.. 

 إثرھا على تعالت سريعة لقطات فى المنتصب الضخم قضيبه لييظھر,  متعاقبة

 ا*سود الرجل وترى,  الفتيات مثل تتراقص وھى مھا تضحك..  الصيحات

 متصهوت يديھا بكلتا الضخم قضيبه تمسك أسرعت التى إحداھن من يقترب
   شاھرا..   المقابلة الجھة إلى متجھا الرجل عنھا إبتعد..  بسرعة

 لتختفى بالعلم رأسھا الرجل فأحاط,  مبتعدة عنه تمنعت أخرى فتاة نحو قضيبه

 أن تستحى كانت الفتاة..  والخلف لSمام رأسھا حركة وتظھر,  تحته وقضيبه ھى

 شبه باتت وقد راقصة ترنحت وھى عاليا للضحك مھا دفع مما ا*عين أمام تفعل
 ا*سود الرجل جعل الضاحك منظرھا..  الشديد والصخب والخمر بالمتعة مغيبة

 للرجل يشير وأسامة مسرعة مھا فتراجعت..  فمھا تجاه زبه شاھرا منھا يقترب

 على وأجلسھا المسرح لتصعد يدھا من جذبھا الزنجي الرجل لكن..  بالتوقف

 وسطه على معقود والعلم حولھا يدور ظل..  حكالض عن تتوقف A وھى الكرسى

 عانته إلى مضموما رأسھا به وأخفى مجددا العلم وفك توقف حتى..  يتراقص

,  الشديد الھياج من حالة تتملكھا,  لھا يرثى حالة فى مھا باتت,  ا*نظار عن تماما

 نم تمكنت بالكاد فمھا فتحت..  وجھھا بأجزاء يحتك الضخم بالقضيب تشعر وھى
 الصيحات وسط تضحك المسرح على من نزلت ثم..  برفق تمتصھا الرأس إدخال

 وھناك,  ا*ركان أحد تجاه المسرح عن يبتعدان مبتسما أسامة تلقفھا..  المتعالية

,  ركبتيھا حتى الجينز بنطلونھا أنزلت الحاضرين من فتاة على مھا عينا وقعت

 الواقى حوله ومن زبه دافعا يكھاين النادلين أحد بينما لSمام بجزعھا ومالت
 تحت تنمحى الفتاة وتأوھات,  وإحترافية بسرعة الخلف من كسھا فى الذكرى

..  مشجعا ويصفق يتابع عدد حولھما ومن..  للموسيقى الصاخب ا<يقاع أصوات

 يكاد بللھا قطرات أن تشعر يجعلھا الذى ھياجھا قمة فى المشھد تتابع مھا إقتربت
 ھنا المناكحات كثرت الوقت مضى مع..  ا*رض على فخذيھا بين من يتقاطر

 من كأسين فجرعت,  ا<حتمال على تقدر مھا تعد ولم..  الجميع بين وھناك

 عينيھا وفى فمه تقبل واحتضنته,  ا*ركان أحد إلى أسامة تجذب أن قبل الويسكى

 ھى وألقت بنطلونه خلع...  رغبتھا أسامة لبى..  ا�ن ينيكھا أن تستجديه نظرات

 ليدفع فخذيھا بين وباعدت ا*رض على ظھرھا على تمددت..  أرضا بثوبھا

..  يتابعون الحاضرين من عدد حولھما تجمع ما سرعان..  كسھا فى بزبه أسامة



 شدة من نفسھا على تبولت أنھا لدرجة تأججت كلما يتابعونھا لمن مھا نظرت كلما
 يركع نادل إقترب..  يشجعون لمتابعونا ليصفق..  المھبلية وا<نقباضات المتعة

 أسرعت مھا لكن با<بتعاد له أسامه أشار..  مھا فم إلى زبه موجھا ركبتيه على

 أسامة قذف..  حياتھا طوال تشھدھما لم وشبق بمتعة وإمتصاصه قضيبه بإمساك

,  الليلة تلك فى شئ يطفئھا لن نار فى غارقة كانت التى مھا بطن على منيه

..  الذكرى بالواقى المحاط بقضيبه بقوة ويطعن أسامة بدأه ما يكمل دلالنا فأسرع

..  تمتصه قضيبه والتقمت,  منھا ليقترب ممحونة بنظرات *سامة مھا أشارت

 من..  يكفى بما يملؤه A النادل وقضيب للغاية متسع مھبلھا أن تشعر مھا كانت

 المتابعين أعداد يدليتزا البول قطرات بعض إنطلقت,  وسرعتھا الدفعات فرط

 وضعھا مھا غيرت,  سريعا أسامة قضيب إنتصب..  ومتعتھا مھا جنون ويتزايد

 الذى النادل زب ھى وتمتص الخلف من كسھا فى أسامة لينيكھا أربع على تسجد
 ليغوص عليه ترقد وجعلھا أرضا ظھره على فتمدد,  وشبقھا تأججھا بمدى شعر

 العارم ھياجھا فرط من الشئ بعض متسعا متعرجا شرجھا وبان..  كسھا فى زبه

 أسامة يطالب الجمع كان..  مھا تفھمھا A حولھم من بالفرنسية صيحات وعلت.. 

 فى بزبه يدفع مھا مؤخرة بيديه وأمسك قضيبه أسامة بلل..  شرجھا فى يأتيھا بأن

 مالك بھذا ستحظى أنھا تتخيل أن يمكن نعمان مھا أبدا تكن لم كان مھما..  شرجھا
 متعة يعطيھا بالعھر إحساسھا كان..  المشھودة الليلة تلك فى والشبق العھر من

 غرفتھا إلى العودة من تمكنت أسامة بمساعدة....  بقضيبين تمت\ن وفتحتيھا فائقة

,  الباكر الصباح فى أسامة أيقظھا وبصعوبة..  الوعى عن غائبة شبه الفندق فى

 أسامة يشأ ولم..  مصر إلى مساءا ستعود حيث باريس فى لھا يوم آخر ھو فھذا

   آخر ومميزا مختلفا شيئا مھا يمنح أن فأراد اليوم يضيع أن
 منه ھانطلع وبعدين لمكان دلوقتى ھاخدك عشان..  للسفر شنطتك جھزى - 

   المطار ع

   مھا قالت رأسھا يثقل وصداع جدا واھن بصوت

   يومين أنام عاوزه إنى حاسة أنا - 

  عينك من النوم يرھاتط حاجة ليكى عندى - 
  

 تكلفة إجراءات وأنھيا الفندق من ونزA,  حقيبتھا تجھيز فى مھا أسامة ساعد

   تسأل ومھا سيارته أسامة قاد..  ا*يروسى ا*دب نادى تحملھا التى ا<قامة

   ؟ فين على ھانروح - 
  مفاجأة - 
 أنھا مھا ظنت..  السين نھر على ا<صطناعى باريس شاطئ إلى وص9 قليل بعد

 أنه لو كما شديدا زحاما وجدت لكنھا..  السفر قبل الشاطئ على بيوم ستحظى

 من وامرأة رجل أAف ث9ثة قرابة..  ا<ستاد فى كرة مباراة يحضر جمھور

 ومھا أسامة وقف..  الجنسيات حتى وربما وا*لوان وا*شكال ا*عمار مختلف

 رجل إلى جميعال يصغى حيث..  يحدث ما يتابعون بعد على قليل عدد وسط

   لمھا أسامة وقال,  للصوت مكبر عبر يتحدث



 فلسفة عن بيتكلم ھو..  العالم حول  nudism ال جماعات من واحدة دى - 

   الطبيعة مع بتوحده ا<نسان وشعور التعرى
 جھة فى الرجال:  لقسمين ينقسم الكبير الحشد رأت حتى,  بعينيھا تتابع مھا ظلت

 الصوت مكبر عبر القائد من تصدر توجيھات ناكھ..  أخرى جھة فى والنساء

..  تماما عرايا فيصبحون م9بسھم ينزعون الرجال مھا رأت..  الجميع فينفذ

 آياديھم شبكوا الرجال بعض من إندھشت,  مطلقا أجسادھم على شئ أى Aيوجد

 طالما ذلك لفعل يدفعھم الذى ما أسامة فسألت..  الخجل بدافع قضبانھم بھا يخفون

,  فيشتركون ممتعة مغامرة برمته ا*مر يرون أنھم أجابھا..  بالخجل عرونيش

 على تماما منتظمة طولية صفوف فى الجميع إصطف...  الخجل يساورھم ولكن

 أن معنى ما ھى تفھم لم..   للشاطئ ا<صطناعي الرصيف على مرسومة خطوط

 يغمضون  مجنوبھ على وتارة ظھورھم على تارة الشاطئ على عرايا يتمددوا
 على ا�خرين وسط بالتعرى ا<حساس أن أسامة قال..  الشمس أشعة تحت أعينھم

Sقلبه ويصفو ممتعا دافئا إحساسا النفس يمنح,  الطبيعة مع التوحد من كنوع الم 

 الجماعات تلك عن قبل من قرأت ككاتبة أنھا صحيح...  مندھشة مھا ضحكت... 

..  م9بسھم يرتدون الرجال نھض...  النحو ذاھ على ا*مر بفلسفة تعنى لم لكنھا

 سيدات..  أمھاتھن ولدتھن كيوم عرايا أصبحن ال9تى النساء على الدور وحان

 ترى وھى وجھا على كفيھا واضعة مھا تضحك..  وصغيرات كبيرات وفتيات

 من مجموعة وسط متباطئة بخطا عارية تسير,  العمر أرذل فى شمطاء عجوزا

 الحشد نحو وركضت أسامة إلى نظرت..  مھا رأس فى الفكرة عتلم...  أقربائھا

 داخلية بم9بس تنشغل *ن حاجة فى تكن ولم تماما وتعرت فستانھا نزعت.. 

 فى إصطفت النساء وسط مھا عارية..  دائما كعادتھا تحته شئ ترتدى A *نھا

 أجسادھن لتترھ ال9تى البدينات تلك من نظرھا يأخذ قد ما إلى تنظر..  الطابور

 المتباينة وا*ثداء..  وحليق مشعر بين النساء عانات ترقب..  ملفتة مناظر فى

 من وبين جسدھا بين قارنت بعدما بزھو شعرت..  ونافرة غائرة بين من بحلماتھا

 مثلما فعلت..  الخمسين تجاوزت أنھا رغم أجمل نفسھا فوجدت منھا أصغر ھن

 بالمغامرة جميل إحساس..  عينيھا مضتغ بطنھا على أرضا تمددت حيث فعلو

 قررت الذى اليوم منذ ا<حساس ذلك على إعتادت ھى,  بالتحرر ممتع وشعور

 بالتحرر ا�ن إحساسھا لكن..  م9بسھا تحت داخلية م9بس أية إرتداء عدم فيه

 قضبان لترقب مناسبة مھا رأتھا فرصة واتتھا...  الحدود *بعد ولذيذا ممتعا كان

 صفوف فى عرايا بالنساء الرجال إمتزج حين,  جميعھا لمرتخيةا الرجال

 تستغرب..  منتصب قضيب على تقع لم عينيھا أن من مندھشة كانت..  متقاطعة

 أى المتنوعة ا*جساد ھذه بكل تماما عارية إمرأة ألفي نحو يشكل أA,  الحدث

 تجد لھاع السن صغار الشباب تابعت..  قضيبه فينتصب أولئك من لرجل إثارة

 تشعر نفسھا ھى..  لمھا بالنسبة ا*مر ھذا غريب..  تجد لم لكنھا منتصبا أحدھم

 أن حينھا أدركت..  العارية الرجال *جساد متابعتھا جراء ا<ثارة ببعض ا�ن

 ھى..  عاديا شيئا العارية ا*جساد تصبح بدونه الذى الفكر دوما منشأھا الغريزة

 ينشغل لم ا*خرون بينما..  ا*جساد وراقبت ا*مر فى فكرت *نھا با<ثارة تشعر



 مھا رقدت...  عارية *جساد مرآه لمجرد قضيبه ينتصب فلم بالجنس أحدھم بال

 أبدا تكن لم بمغامرة سعيدة الجميع فعل كما مھا فعلت..  وسجدت ووقفت وتمددت

  .  بھا تحظى أن تتخيل

  

  

  عن *سامة به تعبر أن يمكن ما الكلمات من تجد A نعمان مھا كانت المطار فى
 أمل على وافترقا..  شديد إمتنان ونظرات فمه على رقيقة بقبلة فاكتفت,  إمتنانھا

 مجددا أسامة إلى العودة تتمنى الطائرة بداخل كرسيھا فى مھا تسترخى...  اللقاء

 إلى ستعود أنھا تذكرت كلما,  مصر إلى الوصول من الوقت إقترب كلما لكن.. 

 صورة مخيلتھا أمام إرتسمت..  وسامى وأمانى أمجد فى فكرت..  حياتھا سابق

 إسترجعت..  ا�ن وحتى عرفته يوم من بدءا م9محه تتغير سامى زوجھا لوجه

 الضمير عذاب يشكين لھا وأرسلن المتزوجات قارئاتھا بعض رسائل ذاكرتھا
 على خلفلل رأسھا أسندت..  الزواج خارج آثمة ع9قات وراء إنسقن *نھن

 تجد لم..  ا�ن ومشاعر أحاسيس من بداخلھا ما تتأمل عينيھا وأغمضت الكرسى

 بذلك مغتبطة سعيدة نفسھا وجدت بل,  التأنيب أو بالذنب إحساس بداخلھا أن

 بالحياة تستمتع وشبت مھا عاشت طالما..  ؟ A ولما..  حياتھا من المبھر ا*سبوع

 بخاطرھا جالت التى ا�خرين كلمة لكن..  نبا�خري تعبأ أن دون تشاء ما وتفعل

 ما أليس:  وتسائلت..  ا�خرين حقوق تنتھك أن يجب A متعتھا أن تتذكر جعلتھا
 بدا مھما أنه وفلسفته سامى من تعلمت..  زوجھا سامى لحق إنتھاكا يعد فعلته

 كالسلو ھذا فى رأينا يجعل وروية بھدوء  تأمله أن إA,  صادما وضيعا  ما سلوك
 وأحاسيسھا ومشاعرھا جسدھا إن..  التفكير فى مھا أمعنت ھكذا..  يختلف

 يكون أن يمكن وA..  سامى فيھا زرعه ما ھذا..  وحدھا لھا ملكا ورغباتھا

 بين ع9قة على التعاقد من نوع الزواج..  أبدا رغباتھا على حكرا منه زواجھا

 الذى غير آخر شخص باتو تغير من ھو..  أوA بالتعاقد سامى أخل..  طرفين

 أن عليھا فكان,  كذلك ا*مر كان إذا لكن..    كنفه فى حياتھا وعشقت أحبته

 فكرت لكنھا..  تريد ما تفعل ثم ومن بينھما العقد وتلغى أوA سامى عن تنفصل

 إنصاعت فقط..  مكبوتة ملحة رغبة أو مسبق تخطيط بدافع فعلت ما تفعل لم أنھا

 على شرودھا من أفاقت..  النداء فلبت ممتعة رغبات تجاه بھا سارت لظروف

  .  القاھرة مطار بأرض الطائرة عج9ت إرتطام

  

 جديد تجد ولم,  أمانى وأختھا أمجد ابنھا أحوال على وا<طمئنان الترحاب بعد

 خ9ل من معھما بأنھا باريس فى وھى تشعر كانت ما فكثيرا,  حياتھما على طرأ

 أو فستانھا تستبدل أن حتى قبل سامى زوجھا مھا طلبت .. التليفونية محادثاتھا
 حياتھا فى يصبح أن أبدا يكن لم مھا..  النوم غرفة فى وجلسا,  بارد بحمام تحظى

 سامى عليه يطلع لم بھا خاصا سرا حياتھا فى يوما تملك فلم,  سر لكلمة معنى

 فى حدث اوم..  باريس فى أسبوعھا خ9ل به مرت ما له حكت..  فيه ويشاركھا

 كانت إنما الفعل وصف فى تسھب تكن لم..  الشاطئ رصيف وعلى الليلى الملھى



 وراءھا ھى فتنساق ا*حداث مع تتقافز كانت التى ورغباتھا شعورھا عن تحكى
   ك9مھا وختمت,  تفكير أية ب9

   ؟ رأيك إيه إنت - 
 الجامدة وجھه تعبيرات رغم محتقن بوجه إليھا يستمع كان الذى سامى سألت ھكذا
 الشعر جانب إلى الفراغ إلى ساھمة ترنو التى عينيه ونظرات,  أبدا تتغير A التى

 سامى الدكتور..  فريد عالم من كفيلسوف يبدو كان,  رأسه جانبى على ا*شيب

 للحق كان إنما..  فحسب لھا ومدرسا دارسا مجرد يكن لم الفلسفة أستاذ رضا

 أن يمكن بما يشعر بالطبع يكن فلم..  عل نم ا*مور إلى ينظر حقيقيا فيلسوفا

 ما زوجته له تحكى بعدما,  الثقافى المجتمعى بموروثه شرقى رجل أية به يشعر
 ويلقى يطلقھا ا<حتماAت أفضل على أو يضربھا أو ليقتلھا فينھض..  مھا حكته

 معه الجميلة بأيامھا ذكرتھا بنظرات إليھا رنا أن ھو فعله ما كل..  الشارع فى بھا

   بھدوء وسألھا, 

   ؟ بتحبينى لسه - 
   أجابت ثم السؤال فى تفكر مھا صمتت
 إنما..  لي يذاكر عندنا البيت جه اللى لسامى حياتى ووھبت حبيت أنا - 

   تانى واحد ده دلوقتى قدامى اللى سامى

   بحب عينيھا فى ينظر وھو وقال سامى تنھد
   زمان من أكتر.....  مھا يا بحبك أنا - 

 للنوم ثم ومن الحمام إلى مھا ذھبت بينما..  المكتب لغرفة متجھا ينھض وھو قالھا

 .  

  

  

 شاذة وقحة إمراة بإعتبارھا مھا إلى النظر البعض على يفرض غريب موقف
 فى خج9 التوارى من بدA..  الھدوء بمنتھى زوجھا تخبر وجلست فعلت ما فعلت

 رجل بإعتباره سامى إلى النظر إلى أيضا ذلك ويفرض..  فعلت ما على تندم السر

 ك9 فى المتأمل لكن..  زوجته تجاه العجيب فعله لرد نظرا كرامة ب9 ديوث

 تحت ونشأتھا بتربيتھا نعمان فمھا..  عاديا أمرا حدث ما أن سيدرك,  الشخصيتين

 عن يعوقھا أن يمكن الذى والمجتمعى الدينى الرادع إلى إفتقدت سامى جناح
 دائما تدعو ھى بل..  المتعة فيھا تبث رغبات من به روتشع تحس لما ا<ستجابة

 وتصرفاته سلوكياته يضع أA ا<نسان على:  وتردد,  كتاباتھا خ9ل من ذلك إلى

 شرط يرغب ما يفعل أن..  وأحاسيس رغبات من به يشعر ما مع فصام حالة فى

Aبرتأخ..  إليه وتدعو تعتنقه ما فعلت ھاھى..  ا�خرين حقوق على يعتدى أ 

 يتخذ أن فى الحرية لسامى وتترك خائنة كزوجة تعترف *ن A,  فعلته بما زوجھا

..  أوA كھذا موقف ثمة فى الفلسفى رأيه لتعرف بل..  م9ئما يراه الذى الفعل رد

 وتشعره حدث ما مسؤولية عليه تلقى بأن,  ثانيا بداخلھا دفين لشعور وإرضاءا

 أدى قد,  فلسفته فى منغمسا حوله عما الهوإنعز شخصيته وتبدل نحوھا بتقصيره



 ا*مر صياغة إعادة فى إط9قا بالھا تشغل لم لذا..  جناحه تحت من خروجھا إلى

  .  جديد A أنه تدرك جعلھا سامى فعل فرد,  برمته

  

 جائت بأنھا ا<عتقاد إلى بالطبع ا*ديان فى الفلسفية تأم9ته أورثته فقد سامى أما
   -: يكتب كان ما فدوما,  ا*نثى على الذكورية منةالھي تكريس أجل من

 التراث كل قلبنا فلو,  الذكورية الھيمنة كرست ا<براھيمية ا*ديان( ""  

 ضلع من خلقت التى حواء منذ..  الحاضرة ھى المرأة فوبيا سنجد ا<براھيمى

..  مآد ُخلق كما منھا تـُخلق التراب من حفنة تستحق لم حتى فھى,  آدم من أعوج

 الشجرة من لSكل آدم أغوت التى ھى..  أعوج وليس سليم ضلع ا*قل على أو

 حفلت لقد..  المثمرة الغناء الجنة عن بعيدا ا*رض على البشر معاناة سبب وكانت

 إناءا مجرد وإعتبارھا وتحقيرھا المرأة إزدراء من ھائل بكم الدينية النصوص
 ثيبات العين الحور من يشاء ما كحين أن حقه من الجنة فى فالرجل..  جنسيا

 من عليھم لتشرف العين الحور سيدة إلى تتحول فھى زوجته المرأة أما,  وأبكارا

 مجموعة إلى بالمرأة الرجل ع9قة تحولت الجنسى كبتنا نتيجة....   زوجھا أجل

 أنه في الرجل عبقرية وتجلت ا*نثى <عت9ء والمستمرة الدائمة المناورات من

 أجل من المستمر الشبق من حالة نفسه فى ليخلق المرأة جسد ىوغط حجب
 أن الرجال رأى تشريع إA ماھو الزنا كان ھنا من..  الجنس عن الدؤوب البحث

 الرجل كان فإذا..  مقدسا رداءا تشريعھم وألبسوا..  الجنسية أوانيھم على يحافظوا

 الجوارى جانب إلى ورباع وث9ث مثني النساء من له طاب ما ينكح أن حقه من
 أن ذلك يعنى أA..  الجنة في العين الحور من ھائل وميراث اليمين وملكات

  "")    ؟؟ إA ليس,  المرأة على الذكورية الھيمنة لفرض جاء الزنا تشريع

  

 فھو..  البشر بين الجنسية الع9قات فى متفردة أراءا بالطبع رضا سامى إعتقد لذا

A والناس المجتمع من ا�خرين حقوق مع تصطدم لم اطالم يعيب ما فيھا يرى  ,

 فى مرارا تكررت)  تزنى A(  جملة أن رغم المسيحى الغرب يفعله ما وھذا

 أقوى تعد التى الغريزة تلك وحتمية بضرورة آمنوا لكنھم..  المقدس الكتاب

 الزواج على تقتصر تعد ولم ممارساتھا تنظيم إلى فسعوا..  البشرية الغرائز

 ھناك يكن لم إذا عليھا المترتبة الحقوق يحمى ما التدابير من إتخذوا بل..  بفحس

 معا الحياة ممارسة على شخصين بين إتفاق ھو الزواج أن سامى إعتبر..  زواج

 يكن لم إذا حتى الزواج ھو ا<تفاق فذلك..  بھا ويرتضون يحددونھا لشروط وفقا

 إطار خارج الجنس ممارسة له يحق A المتزوج..  لذلك ثبوتية أوراق ھناك

 علم حال فى لكن..  بينھما لYتفاق ونقضا لشريكه إنتھاكا ذلك فى *ن,  الزواج

 لحق إنتھاكا ھناك يكون لن حيث..  يفعل أن لSخر يحق وموافقته الطرفين أحد

 يفكر مكتبه أمام جالسا اللحظة تلك فى وضعته التى سامى آراء كانت ھكذا..  أحد

 ا<نفصال إما..  أمرين أحد وعليه ذلك عن المسؤول أنه يدرك..  مھا حكته فيما

 إقترن يوم عھده سابق إلى يعود أن ھو ثالث أمر له وAح,  ضمنيا الموافقة وإما

 الدوام على صامت..  حوله عما بعيد منعزل طريق فى يسير أنه آمن لكنه..  بمھا



 A..  سنوات منذ دخله الذى نا� عالمه ھو ھذا..  ويكتب يقرأ...  ويتأمل يفكر
 عن ا*فكار نفض..  فقط واحد إتجاه ذو الطريق ھذا أن يبدو ما فعلى للعودة سبيل

  .  تسير كما حياته فى المضى إلى وأذعن رأسه

  

  )  لصا جعلناه R(  بعنوان جديدة مقالة كتابة بدأ

  

 عيون في الشعب لھذا نعمة وأعطى"  التوراتى النص فى جاء حسبما(""  

 امرأة كل تطلب بل.  فارغين تمضون A أنكم تمضون حينما فيكون.  المصريين

 بنيكم على وتضعونھا وثياباً  ذھب وأمتعة فضة أمتعة بيتھا نزيلة ومن جارتھا من
  الخـروج سفـر"  المصريين فتسلبون وبناتكم

 فضة أمتعة المصريين من طلبوا.  موسى قول بحسب إسرائيل بنو وفعل" 

 حتى المصريين عيون في للشعب نعمة الرب وأعطى.  وثياباً  ذھب ةوأمتع

   الخـروج سفـر"  المصريين فسلبوا.  أعاروھم

 وبخسة المصريين سرقة على اليھود يشجع ھنا فاP..  السرد ھذا من إندھشت

 خداعھم تم فالمصريون القصة حسب!! ..  مصر من خروجھم عند وندالة

  .!! ا*كبر والمدبر المخطط من بل اليھود من تأتى لم والخدعة

  

 القبائل ونھب الغزوات ومارس توسعى سياسى كمشروع أيضا ھو جاء وا<س9م

 الجھاد يافطة تحت التوسعى دوره ليمارس الحدود خارج ينطلق أن قبل المجاورة
 أيضا ولتندھش..  بالسيف إA ينتشر A ا<يمان وكأن..  ونشرا<يمان R سبيل فى

  . ا<س9م فى بالدخول والسلب الغنائم ةع9ق من

 حA9 غنمتم مما فكلوا"  بالغنائم ا*خرى الشعوب ونھب سرقة يسمى ا<س9م

  " رحيم غفور R إن R واتقوا طيبا

Aالسماء من تشريع إرسال يتم بل والنھب الغنائم تحليل حد إلى ا*مور تصل و 

 أن فنجد بدر غزوة عقب غنائمال تقسيم عند فوضى حاAت حدوث بعد لينظمه
 ھذه أمام  سريعا R ليتحرك,  الغنائم لتوزيع أنفسھم على إنقسموا المقاتلين

:  العويص الخ9ف ھذا تعالج التى البينات آياته فينزل..  النھب توزيع فى المشكلة

 بينكم ذات وأصلحوا R فاتقوا والرسول P ا*نفال قل ا*نفال عن يسألونك" 

  " مؤمنين كنتم إن ورسوله R عواوأطي

 فأن شيء من غنمتم أنما واعلموا: "  التشريع ھذا تنفيذ أسلوب القرآن أوضح ثم

P آمنتم كنتم إن السبيل وابن والمساكين واليتامى القربى ولذي وللرسول خمسه 

Pالجمعان التقى يوم الفرقان يوم عبدنا على أنزلنا وما با Rشيء كل على و 
  "يرقد

 معنى لھا ا*مور أم,   الفج المنظر وھذا الصورة بھذه لصا إلھا نتصور أن لنا ھل

 لتشرع آلھة توجد ف9 والسخافة السذاجة بھذه تكون A ا*مور بالفعل..  آخر

 آلھته ويرسم ويشرع يحلل الذى ا<نسان إزدواجية بل,  وتحليلھا السرقة بتحريم

 الفكرة بشرية تظھر..  يسوقھا يفك ويعرف وأطماعه مصالحه فيھا ويضع



 فى والمعنى القيمة فتسقط ا�خر ونھب سرقة تحليل خ9ل من وتتأكد والرؤية
  .  واحدة لحظة

 بينما..   لYنسانية ا*خ9ق قدمت التى ھى ا*ديان بأن شديد بتعسف روجوا لقد

 مالس9 ليسودھا ا�خرين مع ع9قته ينظم نظام إلى ا<نسان حاجة ھى ا*خ9ق
 ولكنھا أخ9قيات بالفعل لنا قدمت ا*ديان..  الموضوعى المجتمع تطور ويحكمھا

 للحياة عام كمنھج السلوك تقدم لم فھى..  ومھترئة مزدوجة سلوكيات و أخ9ق

..  فقط المؤمنة المجموعة *فراد والسلوك ا*خ9ق طرحت ھى بل البشر لكل

..  وبداوتھا نقيضھا لتمارس را�خ مع تعاملھا فى السلوكيات ھذه من وتحررت

  ..  المقدسة النصوص جائت طالما ؟ A ولما

 }A يؤمنون قوما تجد Pحاد من يوادون ا�خر واليوم با R كانوا ولو ورسوله 

  }  عشيرتھم أو إخوانھم أو أبناءھم أو آباءھم

  }  بعض اءأولي بعضھم..   أولياء والنصارى اليھود تتخذوا A آمنوا الذين أيھا يا{ 

 }A من فليس ذلك يفعل ومن المؤمنين دون من أولياء الكافرين المؤمنون يتخذ 

R شيء في  {  

 على الكفر استحبوا إن أولياء وإخوانكم آباءكم تتخذوا A آمنوا الذين ياأيھا{ 

  } الظالمون ھم فأولئك منكم يتولھم ومن ا<يمان

  

 أو إخواننا أو آبائنا كانو لو حتى,  خرا� تجاه والكره البغض من الكم ھذا كل ما
..  وتقتله بقدميك وتطأه أرضا فلتسحله,  النار إلى مصيره كافر ا�خر..  ؟ أبنائنا

 النصوص تسع A لماذا..  المصير وبئس النار إلى ھو أما الخلد جنة إلى بعدھا

 عوأطما مصالح تكرس جائت بشرية نصوص <نھا..  وفكره ا�خر لقبول الدينية
,  لنفسه فصيل كل كرسھا عنصرية وسط..  نھائيا ل\خر ھنا مجال ف9,  توسعية

 R أبناء أنفسھم يرون والمسيحيون..  المختار R شعب أنفسھم يرون فاليھود
 يكون ماذا..  للناس أخرجت أمة خير أنفسھم يرون والمسلمون..  بدمه المبررون

  .  ا�خر ضد فجة عنصرية سوى ذلك

  

 لم الصور بآAف حافلة وخرافاتھا وأساطيرھا بقصصھا الدينية ولوجياالميث
 كاتبھا سذاجة تبين والتى الكثير تستدعوا أن ويمكنكم,  القليل إA منھا نستدعى

 يخلق ا<له فھذا..  تدعمھا مما أكثر ا<له فكرة من تنال صور ھى.. ومسطرھا

 مجرة ينتقى ثم,  ميل نترليو ألف 40 و مليون 211و مليون ألف بمساحة كونا

 كوكبا ثم ومن,  مجموعاته من شمسية مجموعة ثم ومن,  مجراته من واحدة

 فصارت لYنسان عليھا شئ كل ويسخر الحياة عليھا ليخلق كواكبه من واحدا
 والتى الفكرى العبث ھذا نفسر أن لنا كيف..   الدنيا السماء زينة والنجوم الكواكب

 وسط ا*مور بتوافه يھتم تجعله عندما والتفاھة سطحيةبال نفسھا R فكرة تصيب

 حبة من أكثر عليھا ما بكل ا*رض تكون وA والتعقيد ا<تساع وشديد ھائل كون
  . الكبرى الصحراء فى رمل



 الذى وما..  السذاجة والشديدة العبثية الصورة لھذه ورسمنا قبولنا نفسر كيف

 ومھتم راصد وأنه إله بإھتمام تحظى والعبيطة الساذجة قصصنا بأن نعتقد جعلنا
 غروره أسقط آلھته ا<نسان خلق عندما..  منا واحد كل من ومنتقم ومحب ومعتنى

 تخلق جعلھا بل..  وإحتياجاته خدمته على وتقوم به وتعتنى به تھتم فجعلھا,  فيھا

 إA ھى ما الھائلة النجوم أن الجاھل عقله مع غروره له فصور أجله من الوجود
  . وا<نارة للزينة ولمبات ابيحمص

 كل فى ا<له فكرة ووظف وأساطيره قصصه فنسج الكون محور أنه تصور ھو
 الشمس خالق ا<له يجعل أن فى غروره وA خياله يرھقه فلم..  ا*نا لخدمة ثناياھا

 حياته ترتيب له أوكل وبالطبع..  أجله من والحيوان والزرع وا*نھار والنجوم

  . حجر فى تعثره وحتى س9مهو وأمنه ورزقه

 ويمكن.. النفسية حاجاته ليرضى إستغ9ل أفضل ا<له فكرة وإستثمر إستغل لقد

 عالم فى قيمة ذو وأننا با<ھتمام رغباتنا عليھا وأسقطنا ا�لھة خلقنا أننا القول
 نحن..  غاية وA معنى وA قيمة ب9 أننا لنا ليقول وجھوھنا على يصفعنا قاسى

 أھمية ذو بأننا الشعور ليعطينا وكبيرة صغيرة كل فى أنفه يدس الذى لها< خلقنا
  . الحدث قلب وفى الوجود محور وأننا

  

 تمرير فى والطامحين ا*ذكياء يستثمرھا أن المغزى بھذا ا<له فكرة تمنع لم

 إصطفاھم R ان فيصورا عباءتھا تحت من ونزواتھم ومطامعھم مصالحھم

 بأنھم للبسطاء إيحاء وليعطوا أشياء ويھبھم شياءأ منھم ويطلب وكلمھم
 يزعموا أن مانع ف9..  ومرسلين كأنبياء بإسمه الرسميون والمتحدثون المصطفون

 وأبو فرعون من أعدائھم ويلعن زواجھم ويبارك ا*رض ھذه لھم أراد R بأن
  . مكلفة غير فا*مور لھب

  

 طبيعة ووسط العابث الوجود ھذا فى أھمية ذو ليكون الفكرة مع تعامل ا<نسان

 غروره ويؤكد الثقة يمنحه الذى ا<له فخلق بوجوده مكترثة وA به مھتمة غير

 من وينتقم بل ويمنح ويھب يھتم من فھناك وجدوى معنى ذات الحياة ولتصبح
 أن وAمانع والسيادة النھب فى أطماعى ليحقق القتال ميدان فى فSجعله.. أعدائى

 نفوس ويشحذ موقفى من ليعضد البعيدة مملكته من أجنحة لھا ئكةم9 يرسل أجعله
  ."")  ونزواتى لعواطفى الرسمى الراعى أجعله أن أيضا مانع وA.. المقاتلين

  

 كرسى على ا*يمن مرفقه وأسند سيجارة وأشعل,  الكتابة عن سامى توقف ھنا

..  ممعنة رىأخ نظرة إلى يحتاج كتبه الذى ھذا..  رأسه عليھا وأحنى المكتب

 ا<نسان..  إعتنقه ما تأمل يعاود ثم ويكتب يفكر,  ا*خيرة ا�ونة فى حالته ھكذا

 أنه بالرغم لھا  راصدا الطبيعة خارج جعله الذى الوعى.. الوعى إمتلك كائن

 النحو إلى تافھا ا*مر ليس..  كيفى إرتباط بل كمية ع9قة ليست ھذه..  منھا جزء

 حمل ا<نسان..  ا*مور بتوافه المنشغل العظيم ا<له من نندھش يجعلنا الذى

 إھتمام تستحق التى القيمة,  الروح ھذه أعطته..  R من روحانية نفخة بداخله



 يستنشق وفتحھا الغرفة نافذ إلى متجھا مكتبه أمام من سامى نھض..  به الخالق

 الروح...  يفكر المتSلئة بنجومھا الصافية السماء إلى وينظر النقى الھواء بعض

 الفيلسوف مقولة بخاطره جال..  الروح اسمه شئ يوجد ھل..  ؟ الروح ھى ما... 

 يقرب الفلسفة من قليل إن..   قرون ث9ثة من أكثر منذ بيكون فرانسس ا<نجليزي

 إلتمس طالما..  الدين إلى فيرده الفلسفة في التعمق أما..  ا<لحاد من ا<نسان

 أن:  عليھا أضاف لكنه..  الفلسفية تأم9ته خ9ل فع9 لةالمقو تلك حقيقة سامى

 A ولما..  ا<يمان إلى فيقود العلم فى التعمق أما..  ا<لحاد إلى يقود العلم من قليل
 الكون ماھية بشأن نظريته فى R وضع عن سألوه عندما إينشتاين كان إذا ؟

 يتحدث كان ھو..  النسبية نظريته فى له وجود A ا<له ذلك أن أجاب,  والوجود

...  إله عن نظريته فى تحدث لكنه..  الدينية النصوص رسمته الذى ا<له ذلك عن

 لقوى تخضع السماوية ا*جرام أن نظريته فى إينشتاين أوزع..  آخر نوع من إله

 أنمله قيد مداره من جرم تحرك لو أنه إذ,  بعضھا حول حركاتھا تراقب مھيمنة

 ھذه إن..  وت9شى برمته والوجود الكون وانھار,  والطرد الجذب قوى *ختلت

 *ية تخضع A فھى,  مادة تكون *ن تصلح وA..  فقط إلھا تكون *ن تصلح القوة

 أن,  السماء فى النجوم يتأمل وھو يفكر سامى كان ھكذا..  المادة قوانين من

 للكون يدةفر ھندسة وصنع وفكر دبر عاقل إلى يقودك العلم فھم فى التعمق
 العبثية بالطبيعة الوجود ماھية إلصاق أن يرى سامى يزال A..   والوجود

 للطبيعة تأليھا سوى ذلك يكون ماذا إذ..  القويم الفھم على يستعصى أمر العشوائية

 من أمينيا حمضا تناول حيث ا<حتماAت علم علماء أكبر أحد تجربة بخلده دار, 

 خمسة من الحمض ويتكون,  الحية المادة بروتين تشكل التى ا*حماض تلك

 بين من,  والكبريت والنيتروجين وا*كسيجين والھيدروجين الكربون ھى عناصر

 إحتمال أصبح..  ا<حتماAت وبقانون..  الطبيعة فى موجودة عنصر واثنين مائة

 160 نفسه فى مضروبا عشرة رقم إلى واحد يبلغ ا*مينى الحمض ذلك يتكون أن

 الضآلة بھذه إحتمالية نجاح إلى والعشوائية المصادفة تقود أن يعقل لھ..  مرة

 فى سامى أجاب....  ؟ عضوى كيميائى مركب وليس أمينى حمض مع المتناھية

  .  الدقة بھذه محكم كونا تنسج أن والعبثية للصدفة يمكن A..  ھراء...  نفسه

  

 والتى والھيدروجين ونالكرب ذرتي إلى نصل حتى يتواصل يزال A السببية قانون
   ؟ من..  ؟ ذلك وراء من..  والحياة الكون ھذا كل بينھما المعقدة التواليف من نشأ
  

   يكتب الخاصة أجندته وفتح مكتبه قبالة يجلس سامى عاد
 ، وا<بداع التصميم على ا*دلة رأيت ، العلوم دنيا في بعقلى اتجھت أينما( "" 
 مشمس طريق في سر..  المادة فى يتحكم عاقل وجود على ، والنظام القانون على

 عجائب إلى وانظر الطيور، تغريد إلى وإستمع ا*زھار، تركيب بدائع وتأمل

 الذي الحلو الرحيق ذلك ا*زھار تنتج أن مصادفة محض كان فھل ، ا*عشاش
 المنطق من ليس..  المحصول زيادة إلى وتؤدي اAزھار فتلقح الحشرات يجتذب

 طائر علم من..  ا*شياء ھذه ونظمت رتبت التي ھي الطبيعة نبأ نعتقد أن



 ولماذا,  الجمال غاية وفن بھندسة عشه يبنى أن..  الرفيع؟ الفن ذلك بالتيمور

 إذا.. التوقيت ھذا وفى ؟ النوع ھذا من الطيور تبنيھا التي ا*عشاش جميع تتشابه

 ھو ا<ستروجين ھرمون نأ أثبتت العلمية التجربة وأن البيولوجية الغريزة قلنا
 تم التى الطيور أن بدليل..  الربيع فى الدافئة الشمس بأشعة ينشط حيث المسؤول

 إلى العلم من قليل يقود ھكذا..  أوانه قبل العش ببناء قامت با<ستروجين حقنھا

 يدرك A الطائر أن عن ذلك يدل أA..  العلم فى ونتعمق لنتأمل لكن..  ا<له رفض

 نظام على يسير حية خ9يا من مكونة كآلة إنه..  السبب يعرف وA يفعله ما

 خلف يتوارى..  ھناك إنه..  ؟؟ النظام ذلك وضع الذى فمن..  له موضوع

 وجوده إستكشاف على القدرة..  ا<ختيار حرية ليمنحنا..  ذلك أراد ھو..  ا*حجبة

 إمتلك لما,  وجوده على يدل ما الباتة ا*دلة من R وضع لو..  إليه والوصول

 تقبل A راسخة أدلة بفعل ا<يمان إلى مدفوعا سيكون ا<ختيار حرية ا<نسان
..  ا*حجبة خلف R يتوارى أن على بنيت إختيارة فى ا<نسان حرية لكن..  الشك

 لتتأملھا قصصه يصوغ الذى المؤلف إنه..  المادة خلف تتوارى التى الروح إنه

,  الزنبقية النباتات أحد اليوكا نبات تكون حين تبدأ التى ةالقص كتلك..  ا*لباب

 تسقط أن معه يستحيل وضع فى كأس شكل على لSسفل تتدلى زھرته وتكونت
 إلى مآله النبات ھذا أن يعنى مما,  الحشرات أو بالرياح المنتقلة اللقاح حبوب فيھا

 خلق فى أخطأت ةالعبثي العشوائية الطبيعة ھى إذن ھكذا..  وا<نقراض الفناء

 اليوكا نبات بكى..  المحتوم المنتظر الھ9ك إلى به فأودت اليوكا نبات وتكوين

 فيرى حوله من النباتات إلى ينظر..  Aمحالة الفانى البائس حاله على متحسرا

 النھاية ينتظر..  والياسمين الفل وتعاطف البنفسج وشفقة,  الشمس عباد شماتة

 بألون رقيقة فراشة تظھر بقليل الشمس مغيب بعد أةفج ولكن..  الوداع بدموع

 تكون فما تملك حيث,  محددة مھمة *داء خلقت وكأنھا,  بجناحيھا تطير زاھية

 وبعدھا..  فيه وتخزينھا اللقاح حبوب جمع من الفراشة لتتمكن خاصة بطريقة

 الزھرة ميسم على اللقاح حبوب بوضع وتقوم المتدلية اليوكا زھرة على تقف
 بفعل السقوط من اللقاح حبوب تمنع Aصقة بمادة,  كرة شكل على لصقا لصقهب

 بذوره وينتج اليوكا نبات يتلقح عندئذ..  المقلوب الزھرة لوضع نظرا الجاذبية

 ھى الطبيعة كانت فإذا..  نفسھا تفرض دھشة ھى..  ياR..  الحياة فى ويستمر

 فمن إذا..  وحده الحياة فى مضىال عن وعجزه اليوكا نبات تشوه فى تسببت التى

 لجمع مھيئا فما لھا وجعل أجله من تكوينھا وصمم الفراشة ھذه له ساق الذى
 اللقاح حبوب تلصق حتى ال9صقة المادة فيھا أودع الذى من..  لقاحه حبوب

 أن ثم..  ودبر خطط عاقل سوى يكون أن يمكن A..  ؟ أرضا تسقط ف9 بالميسم

 حياتھا تھب لكى الفراشة ذنب ما:  تساؤل ثمه..  النحو ھذا على تنتھى لم القصة

 نبات إن..  حدث ما إلى إنظر..  حياتھا ھى تواصل وكيف,  اليوكا نبات أجل من

 على أبى فقد,  حياته أنقذت التى اليوكا لفراشة عميقا إمتنانا طياته فى حمل اليوكا

 المبيض بثقب الفراشة قومت حيث..  مبيضه الفراشة فمنح الجميل يرد أن إA نفسه

 منه وينساب,  ا*برة يشبه مدبب بطرف تنتھى مؤخرتھا فى خاصة أداة بواسطة

,  اليرقات وخرجت البيض فقس إذا حتى,  الزھرة مبيض داخل إلى الفراشة بيض



 أروع ما..  R يا..  الحياة وتواصل فتكبر عليھا لتتغذى بذوره اليوكا نبات منحھا

 بل..  الفانتازيا عالم من وA,  حالم مؤلف خيال نسج من تكن لم ھاإن..  القصة ھذه

 يحيا أن يمكن A اليوكا فنبات..  النبات عالم فى مبھرة حقائق ضمن من حقيقة ھى

 بدون تعيش أن يمكن ف9 به ا*خرى ھى مصيرھا إرتبط التى اليوكا فراشة بدون
 بمنحھا الجميل ھو لھا ورد .. فقط ھو أجله من وتكونت ھى خلقت..  اليوكا نبات

 نظام إنھا..  وعشوائيا عبثا نشأت تكون أن يمكن A التكافلية الع9قة ھذا..  مبيضه

 ذلك يستوجب..  لشئ يھدف النظام أن حين في,  لشى تھدف A المادة أن وبما.. 

 بصفة اليوكا نبات يتصف أن مدھشا أليس..  النظام ھذا وراء عاقل وجود حتما

(  المسماة الزھرة فى يحدث ما عكس على,  اليوكا لفراشة الجميل فيرد ا<متنان

 عطرة رائحة بإط9ق منھا الذكرية الزھور تقوم والتى)  المقصورة فى جاك

 على لزجة مادة أفرزت,  الحشرة دخلتھا إذا حتى تترقب وتظل,  الحشرات تجذب

 الزھرة من الخروج حاولت كلما تنزلق المسكينة الحشرة تجعل الداخلية جدرانھا
 نفسھا حول فتدور,  النجاة فى واھى بأمل متشبثة الحشرة جنون يجن عندھا.. 

 أن لدرجة بھا اللقاح حبوب إلتصاق إلى يؤدى مما الزھرة داخل جنونية بسرعة
 تسلم حيث ا*خيرة اللحظة وحانت..  اللقاح بحبوب يتغطى كلھا الحشرة جسم

 تتوقف فجأة..  النجاة فى أمل أية من مامات يأست وقد أمرھا البائسة الحشرة

 الخروج من الحشرة فتتمكن,  جدرانھا وتجف ال9صقة مادتھا إفراز عن الزھرة

 وتسقط فتدخلھا مؤنثة زھرة رحيق إلى تنجذب لكنھا..  للحياة والعودة والنجاة

 زھرة لكن..  البذور وتنتج فتتلقح الزھرة داخل إلى الحشرة على من اللقاح حبوب

 الحشرة على نفسھا تغلق أنھا إذ سادية شريرة أنانية زھرة,  المقصورة فى جاك

 كما حالمة رومانسية ليست ھنا القصة..  بداخلھا وتقتلھا سحقا وتسحقھا الضعيفة

 المسكينة الحشرة ذنب ما..  عليه ومجنى جانى فھنا..  وفراشته اليوكا نبات فى

 تقتل لم إذا الزھرة يضير كان الذى وما..  جاك لزھرة ثمنا حياتھا تدفع *ن

 أن نجد بنا فإذا ونفكر نتأمل..  ؟ ھنا العدل أين..  حياتھا تواصل وتتركھا الحشرة

 أوA قتلت..  قاتلة حشرة ھى إذا..  أخرى حشرة على قبل من تغذت الحشرة تلك

 أحد تقتل لم التى اليوكا فراشة عكس على..  لھا عقابا قصاصا الموت فاستحقت

(  زھرة بداخل تمت لم الحشرة تلك أن لو..  والنظام العدل ھنا..  الحياة ستحقتفا

 تتغذى قاتلة حشرة أنھا وبما,  وتضاعفت أعدادھا لكثرت)  المقصورة فى جاك

 وإذا..  ھى وبقيت ا*خرى الحشرات <نقرضت,  منھا ا*ضعف الحشرات على

 يمكن R  ..A يا...  عليھا تعتمد التى النباتات لماتت ا*خرى الحشرات إنقرضت

 إنه..  المبھرة القصص ھذه بقلمه صاغ قدير عاقل ھناك أن سوى ذلك يكون أن

  . "")  ا*حجبة خلف يتوارى موجود...  ھناك

  

 وسكينة,  صدره يغزو بدفء يشعر,  ا*خيرة تأم9ته كتب بعدما سامى كان

 النص يقدس أن دون ؤAتهتسا على يجيب مؤمنا يجد لو يتمنى كان..  عقله تكتنف

 ,Aأن سامى استشعر ھكذا) ..  الجاھلين عن وأعرض(  يردد ھاربا يفر و 

 علمية بنظريات يتحدث ا<لحاد كان إذا..  ؟ A ولما..  ا<يمان من أقوى ا<لحاد



 أما..  وتحديدھا قياسھا يتم علوم وعن العدم من تستحدث وA تفنى A مادة وعن

 وجوده على دليل A الموت بعد آخر عالم عن غيبية أمور عن يتحدث فھو ا<يمان
 النص بتأمل تبدأ..  مغلقة دائرة كونه يعدو A برمته ا*مر أن لديه يترسخ.. 

 وبالتبعية,  الفور على لترفضھا ساذجة وقصص وخرافات أوھام فتجده الدينى

 يمكن A يعةالطب وأن,  والوجود الخلق بماھية بعدھا ستصدم لكن..  ا<له ترفض

 بوجود ا<يمان إلى فيه تأم9تك تدفعك الذى النظام ھذا نسجت من ھى تكون أن
 خلق..  ويدور يدور فيھا سامى يظل..  تنتھى A مغلقة دائرة..  فيه يتحكم عاقل

 بعد باP با<يمان مرة ذات أذعن..  بعقله يعتمل ما فيھا يبث نفسه مع جدلية

 سوى بالطبع ھناك يكن ولم R على التعرف ليهع فوجب,  الوجود فى تأم9ته

 يعلم كان إذا R سيحاسبني لماذا:  يتسائل..  مجددا تساؤAته فقفزت,  ا*ديان

 أمى بطن فى وأنا سعيدا أم شقيا كنت إن وكتب,  الحياة فى أوجد أن قبل بمصيرى

 للعقل ا*قرب أن أم..  معادة بأمور والتسلية اللھو باب من إذا يحاسبنى ھل..  ؟

  .  والعبثية العبث فى فوقعنا,  المطلقة المعرفة صفة ومنحناه R خلقنا أننا والمنطق

 ھو..  A..  ؟ فلماذا لعبادتى حاجة فى ھو إذن..  أعبده لكى..  ؟ R خلقنى لماذا
 الصالحة أعمالى تفيده بماذا إذن..  له وعبادتى طاعتى إلى يحتاج A مقتدر عزيز

 أم الشيطان مع معركته فى بھا يستنصر *نه ھل..  السيئة أعمالى تضره اوبماذ, 
 أى ھناك يكون أن نفھم A كبشر ونحن R خلقنا أننا..  والمنطق للعقل ا*قرب أن

 غاية له يكون أن ف9بد فعل ھو والYيمان وا<يمان..  غاية ب9 الحياة فى فعل

 *ن مصلحة وب9 غاية له ليس R تبرنع أن Aبد أننا ا<شكالية ولكن..  وھدف

 أعذب لماذا..  كماله و ألوھيته فى بذلك سنطعن وغاية مصلحة صاحب بإعتباره

 ومغرورون أنانيون أننا ا*وقع أليس..  ؟ زمنيا محدودة أفعال على نھائيا A عذابا

..  لنا ئيةال9نھا اللذة من عالم منه فجعلنا..  إغ9قه نستطع ولم الخلود باب فتحنا.. 

 يعذبون وھم فنتلذذ,  والمنحرف وا�خر والكافر المؤمن لغير الجحيم وصنعنا

 بدمه المبررون R وأبناء المختار R شعب ھناك لماذا..  ماAنھاية إلى أمامنا

 أم..  ؟ محبين وله زمن وكل ويكره يحب R *ن ھل..   للناس أخرجت أمة وخير
 ھم يكونوا أن فأرادوا يريد كما R وظف دين كل أن كونه يعدو A ا*مر أن

 ھناك لماذا..  المزبلة فى البشر وباقى ا<لھى الحجر على والجالسون المميزون

 يجوز وA والطقوس الصلوات فى والتمتمات والسجدات الركعات من معين عدد
 ترويض باء ألف أن أم..  R به يتفائل العدد ھذا *ن ھل!.. ؟ نقصانھا أو زيادتھا

..   يعرف أو يتسائل أو يفكر أن دون مادى فعل يمارس أن.. ا<يمان على ا<نسان

  .  الخرافة حموAت كل تمرر أن السھولة من ليكون وينبطح فينسحق

  

 جراء سامى حال ليتبدل,  وخوف قلق إلى والسكينة..  برد إلى الدفء تحول ھكذا

 على أمامه ا*وراق وكافة أجندته قذف..  برأسه يفتك رھيب صداع..  تساؤAته

 يستمر لماذا..  ؟ الحقيقة أين..  عارم بغضب الغرفة أركان فى بھا وأطاح المكتب

 عاجز ھو فھا,  ا<ختيار حرية ليمنحنا كان إن..  ؟ ذلك ھو أراد لماذا..  ؟ الجدال

 أسند..  مجددا المكتب كرسى على بجسده وألقى عيناه دمعت..  ا<ختيار عن



 فى تكمن كلھا المعضلة..  نفسه شتات يلملم أن يحاول..  مرفقيه على هرأس

 عقلك تسلم أن إما..  أمرين أحد على ينبنى ا<يمان يجعل مما الدينية النصوص

 جنة فى الخلود فى أم9 العمياء الطاعة درب على وتسير,  تفكر أن دون وتؤمن

 صياغة تعيد ولكن باP تؤمن أن وإما..  وا�خرة الدنيا سعادة ونيل النعيم

 سامى ھدأ..  خرافة تراه ما وترفض سليما عقلك يراه ما فتقبل الدينية النصوص

 ذھابه موعد فوجد ساعته فى نظر..  الغرفة إلى يتسلل النھار نور بزوغ مع قلي9

 سھر من سامى حالة..  الجامعة إلى سيارته يستقل ونزل تھيأ..  حان قد للجامعة

 السيارة إلى ينتبه A,  الكورنيش إلى خارجا بالسيارة إنحرافه أثناء هجعلت,  الليالى

..  الكورنيش طريق على من المنطقة لدخول تتجه كانت التى الرمادية ال9دا

,  السيارتين بك9 بالغة أضرار عنه تسفر لم بسيطا كان الصدام من الرغم وعلى

Aيھدر وصوته سيارته من نزل عربى أن إ    
   ؟ أعمى يا شايف مش..  إنت جدع يا حمار إنت - 

 من بھدوء فنزل..  سمعه ما على ترد أن يمكن التى النوعية من سامى أبدا يكن لم

..   ا*خرى بالسيارة لحقت أضرار أية بتحمله ا*مر إنھاء على عازما سيارته

 وعدم سامى م9مح ھدوء لكن,  للمعركة إستعدادا متحفزا عربى منه إقترب

 الصورة تشكلت ما وسرعان..  فعله رد منتظرا صامتا يقف عربي جعل إنفعاله

 كافية كانت واحد فصل فى جمعتھما التى ا<بتدائية المدرسة فسنوات..  لك9ھما

   السنون عبر رأسيھما غزا الذى الشيب رغم وجھيھما الذاكرة تختزن *ن

   سامى يا إزيك - 
 ا*نيقة ببدلته سامى اتهبنظر ويتفحص,  مقربا صديقا إلتقى وكأنه عربى قالھا

   المھيبة وھيئته

   ؟ عربى إنت - 
   سامى وبادر تصافحا
   تكاليف أى أتحمل ومستعد..  بالى واخد ماكنتش..  آسف أنا - 

  بسيطة جت..  واحد فصل زمايل كنا احنا ده..  راجل يا عيب - 

 ذو أنه عن تنم عربى يراھا التى ھيئته لكن,  أحواله عن سامى سؤال عربى ود
..  ا�فاق فاقت بالمنطقة فسمعته,  البلطجى عربى يعرف كان سامى وكذلك , شأن

 إثر فجأة توقف سامى ولكن..  سريعة تحية بعد سيارته إلى منھما كل إتجه لذا

   وقال جنيه فئة بورقة إليه يده ومد,  منه إقترب الذى عربى من نداءا

   سنة ث9ثين من أكتر من سلف منك خدته كنت دا - 
 شاردا طريقه فى ومضى..  الليلة تلك يتذكر فھو,  الجنيه يتناول وھو سامى ابتسم

 وصار..  عاما أربعين من أكثر منذ واحد فصل فى زميلين كانا لقد..  عربى فى

 عن يتردد ما أن سامى يرى..  بلطجى عربى أصبح بينما جامعيا أستاذا ھو

 ينفى A ذلك..  لناسا يتناقله الب9غة شديد موروثا أصبح المنطقة فى عطا عربى

 خطر ھنا من..  الناس يروجه الذى النحو على ليس لكنه,  بالطبع عربى سطوة

 ذلك و*ن..  ا�خر ضد العنف ويمارس يسرق شخص..  دين عربى أن لسامى

 ثانيا القصص نسج يعشق البشرى الخيال و*ن..  أوA ويرھبھم الناس يخيف أمر



 فروج..  المبالغة شديدة أسطورة إلى ولليتح طاقته فوق الحدث تحميل تم.. 

 من ومدعما ويحرق ويقتل يسرق..  كان مھما أبدا أحد يخشى A عربى أن الناس

 نفس..  مرتعدين خائفين له يذعنون..  محدق خطر يعنى منه ا<قتراب..  ا*من

 ونفس..  يحتمل مما أكثر بتحميله وقام الدينى النص قدس الذى ھو المنطق

 مصالح ثمة ولكن..  عظمى أساطير إلى الدينية القصص حول لذىا ھو المنطق

 وتمريرھا عربي أسطورة تعظيم فى جائت ا*من فمصلحة,  ا�خر الجانب على

 استغلوا حين والكھنة ا*نبياء فعل كما تماما..  مصالحھا خدمة أجل من للناس

 مصالحھم مةلخد الناس عقول إلى وتمريرھا الدينية ا*سطورة بتعظيم الناس جھل
 ا<يمان إذن..  ؟ ملحد أم باP مؤمن عربى ھل..  ذلك فى ا<يمان دور أين ثم.. 

 مقاAته بعض له يكرس سامى كان ما ھذا..  ا*خ9قية بالقيم ع9قة له ليس

 ليس,  شئ لكل مدبر وأنه الكون لھذا خالقا إلھا ھناك بأن تؤمن أن..  ا*خيرة

 ھو ما لكن..  ا�خرين ويؤذى ويقتل يسرق لمن رادعا ذلك يشكل أن بالضرورة
 سلوك أن تقول المختلفة العلوم..  وعربى سامى بين التباين يشرح الذى التفسير

 وفقا ويختلف يتباين الذى سلوكه تحدد التى المتوارثة جيناته من نابعا ا<نسان
 لنحوا ذلك على صار عربى أن ذلك معنى إذن..  وثقافته وعيه شكلت التى لبيئته

 ا<له قدر ظروف نتاج عربى فعله ما كان إذا R يعذبه فع9م,  بيئته سجين *نه

 ينال أن..  والعكس عربى مكان سامى  يضع أن لYله يمكن كان..  فيھا يضعه أن

..  آخر إنسان فيصبح ومحيطه بيئته على بوعيه يقفز يجعله الذى التعليم عربى

 ويملك تماما حر عربى أن جدA سلمنا وإذا..  المسؤولية تقع وع9م التقصير أين

 أدلته تشكلت فكيف..  النحو ھذا على حياته إختار الذى وھو,  ا<ختيار مطلق

 فى الخيرة له يكن لم إنه..  وا*نسب ا*فضل ھى ھكذا حياته أن على الثبوتيه

 ھذه على يصبح *ن عقله عن والمعرفة العلم وغياب نشأته ظروف دفعته..  أمره

 العبثية والصدف الظروف من مجموعة ھى..  ا<ختيار حرية ھنا أين..  الشاكلة

 ا�خرة فى عربى يكون الدينية النصوص بحسب..  حياة ھكذا إلى عربى ساقت

 المعاصى من يرتكب *نه..  الكون ھذا خالق باP يؤمن أنه رغم,  النار أھل من

 أنه يقول الذى لYعتقاد اأذعن إذا وحتى..  جھنم فى الشوى عليه يستحق ما

 من سٌيأخذ عربى أن أى..  الجنة يدخل وبعدھا معاصيه بقدر النار فى سيعذب

 يدخل وبعدھا النار فى ويعذب,  ونھبھم سرقھم من حسنات على وُيوضع حسناته

 وفكر بتأمل يؤمن لم..  أكثر A موروثا إيمانه أن رغم,  باP مؤمن *نه الجنة

 بحسب..  نفسه على الفلسفى المنطق بتطبيق ذلك ىسام قارن..  وقناعة

..  باP يؤمن لم *نه نھاية ماA إلى جھنم نار فى سيخلد فسامي الدينية النصوص

..  ھنا العدل يكون فكيف..  عربى أقترفه ما والمعاصى ا�ثام من يرتكب لم لكنه

 فى سيخلد ىعرب كان لو فحتى..  ؟ المھول الفرق ھذا يشكل المجرد ا<عتقاد ھل

 يلتقى عندما..  أعماله لبشاعة نظرا إيمانه رغم أبدا الجنة ريح يشم ولن النار

 ذلك سامى صاغ..  عدA ذلك ليس..  بذاك ذلك أيستوى..  النار فى وعربى سامى

 من دعوة ووجد..  محاضراته من إنتھى بعدما بالكلية مكتبه فى كتبھا مقالة فى



 الصحيفة تلك آريف صحيفة إحتفال لحضور عوةد..  الصحفيين من أصدقائه أحد

  .  صدورھا بعيد ا*رمينية
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 ما <ص9ح سيارات ورشة إلى بسيارته إتجه حين,  شاردا كان ا�خر ھو عربى
 ا<بتدائية فى الفصل زميل فى يفكر..  سامى بسيارة ا<صطدام بعد أصابھا

 والد مثل موظفا يكن لم أبوه *ن ھل..  ؟ طريقه نفس ھو يسلك لم لماذا ويتسائل

 شعر..  تعليمه إستكمال فى ففشل دروسه يستذكر ولم بليدا كان *نه ھل..  سامى

 سبه  أنه إذ ؟ A ولما..  سامى من أفضل ا�ن أنه إستعاد لكنه,  النقص ببعض

 خائفا كان حتما..  عليه الرد على سامي يقدر أن دون *عمىوا بالحمار ووصفه

,  أرضا وطرحه به عربى لفتك,  بعضھما يعرفان يكن لم لو..  وقوته سطوته من



 بتعويض عربى قام ھكذا..  <ص9حھا السيارة تحتاجه ما أضعاف يدفع وجعله

 ركت,  نقصه تعويض فى وإمعانا..   سامى قابل بعدما النقص ببعض إحساسه

 عربة حيث ھناك..  الشارع ناصية إلى سائرا وترجل الورشة فى سيارته

 الحاج ويقف,  الزمن بفعل ا*رض تحت مدفونا ثلثھا بات التى الكسكسى

   ونشاط بھمة عملھما يزاوAن وفاء الحاجة جواره وإلى مصطفى

   نسب أبو يا إيه - 
 الوقت فى,  ةالخشبي العربة جوار إلى ويجلس كرسيا يسحب وھو عربى قالھا

 تناول..  عربى رأت كلما كعادتھا تتمتم ممتعضة بوجھھا تشيح وفاء كانت الذى

 فى يأكل وھو وأمعن..  الھند وجوز بالزبيب المحلى الكسكسى من طبقا عربى

 ويعيش المال يملك ھو..  ا*فضل أنه ليدرك ومصطفى وفاء وجھي إلى النظر

 والتى وفاء وزوجته مصطفى يعيشھا ىالت الفقيرة الحياة بتلك تقارن A حياة
 يكدان الكسكسي عربة أمام يظ9ن,  الخمسين تجاوز الذى عمرھما رغم جعلتھما

 بعض <قتراض مصطفى على يلح كان يوم عربى يتذكر..   الرزق أجل من

 فى الشديد إمعانه لكن..  محياه على ذلك وبان بالزھو عربى شعر..  فيأبى المال

 إذا مصطفى الحاج..  جديد منحى إلى به قفز,  الصباح ھذا ووفاء مصطفى تأمل

 لرجل والثناء المديح من بھالة مصحوبا يكون ما فدائما,  اسمه العامة من أحد ذكر

 أذره من وتشد وتعاونه تسانده وزوجته,  مديدة سنوات منذ بشرف رزقه على يكد

,  العطرة عربى سيرة حضرت إذا لكن..  أبناءه وتعلم الكبرى ابنته تزوجت.. 

 الذى سيد وتذكر,  غضب إلى عربى زھو تحول..  ؟ الناس عنه يقوله ما ترى

 فتاته فتناثر الكسكسى يمضغ وھو عربى فصاح,  أبيه فقر على ناقما كان طالما

   الك9م أثناء فمه من
 - A؟ مصر بره مسافر ھو..  ؟ ليه باين مش سيد ھو أ   
 يتذكر لكى مصطفى الحاج السؤال ذلك رفج وبالفعل..  شامتة بنبرة عربى قالھا

   دائم إتصال على يواظب حتى أو لزيارتھم يأتى يعد لم الذى سيد
   الحال له يصلح ربنا..  وقته كل واخد الشيخ شرم فى شغله - 

 وھجره فراقه أشعره الذى سيد ابنه..  سيد يتذكر وھو مصطفى الحاج قالھا

 كونه يعيبه A,  بنفسه معتزا رافخو كان طالما مصطفى الحاج..  شأنه بوضاعة

 بفقره يشعر يجعله أن يمكن شئ من ما,  عاما ث9ثين مدار على للكسكسى بائعا

 حنينا إنسابتا دمعتين تمنع لم وفاء..  سيد ابنه فى يفكر عندما إA حاله وبؤس

 وربما,  كلمات دون بأفكارھما يعبر بينھما فا*ثير مصطفى بھا شعر..  <بنھا

   الھندسة كلية من سيتخرج الذى ا*صغر ابنھما أمامھما ليظھر..  تنظرا دون

 خ9ص جيت أنا بأه إطلعى آما يا وإنتى..  شوية إنت إستريح..  آبا يا عنك - 

   فوق وراكى اللى إيه شوفى.. 

 للزبائن ومناولتھا بالكسكسى ا*طباق بمS ويقوم أبيه من الكبشة يتناول وھو قالھا
 ونور وشر خير فدائما..  الصورة لتتكامل ا*ضداد جمعت التى الحياة ھى.. 

 وضع بينما..  بزھو يرقبه يستريح وجلس ابنه كتف على ا*ب ربت..  وظ9م

 الماء جردل فى بوضعه نفسه يكلف ولم ا*رض على الكسكسي طبق عربى



 عشرين فئة ورقة يخرج أن وتعمد..  الزبائن يفعل كما العربة جانب على المثبت

 الكسكسى طبق ثمن إA يأخذ أن أبى الذى اAبن جيب فى ليضعھا ويقترب,  جنيھا

 .  

  

  

 فى التمرينات على مواظبته جراء من تقاسيمه تعاظمت الذى بجسده عربى ظل
 يجمع المح9ت على يدور..  القديم وحيد أم بيت فى يملكھا التى الحديد صالة

 بصحبة المنطقة بھا وطاف حھاإص9 بعد سيارته جلب الليل فى..  المقنعة ا<تاوة

 إتصاA أتاه حتى,  البيرة ويجرعون الحشيش يدخنون..  بربرى و ماھر صديقيه

 أبو لمح9ت  الكورنيش على الصغير للفرع الصاج الباب بأن أعوانه أحد من
   لصديقيه عربى فقال,  الداخل من تنبعث خافتة وإضاءة,  مغلق نصف ھانى

   نيك بيشبعش ما عاطف اسمه اللى الكفتس المتناكة ابن - 
 يخرج عاطف كان الذى الوقت فى وصل..  المحل لمراقبة بسيارته وتوجه قالھا

 عربى وظل,  زينب السيدة مقام بجوار دعاء نزلت..  السيارة وركبا دعاء ومعه

 فأبت,  خدماته عارضا بالسيارة منھا دنا..  رأسه فى الفكرة خطرت حتى,  يتبعھا

   الليل وسط أحاطوھاو نزلوا..  وتمنعت

   كان خبر فى وتكونى غزة ديتھا ھى..  الناس علينا وتلمى ھاتصوتي - 

   وتابع المرعوبة الفتاة وجه فى مطواة يشھر وھو عربى قالھا
   بتاخديه اللى وھانديكى معانا ھاتيجى إنتى..  ماتخافيش - 

 أنھا يعرفون أنھم أم..  الدرجة لھذه مفضوحا شكلھا أيكون,  لدعاء خطر

 لھا بدا عربى وجه أن إA..  أحد على تتعرف فلم وجوھھم تفحصت..  رموطةش

 عربى أضاء..  الجيم صالة إلى وذھبو السيارة ركبت..  كبير حد إلى مألوفا

 زينب السيدة منطقة فى الشبيحة أصدقاءه بمعاونة عرف قد عربى كان..  ا*نوار

  ..  وحيدتان العمشاء أمھا مع وحياتھا دعاء ظروف

  

 وبربرى ماھر صديقيه برفقة عربى يجمع الذى ذلك,  قديم ھندى فيلم من شھدم

 زينب زوجته أخت سفاحا بھا حملت التى عربى ابنة دعاء مضاجعة وشك على
 نظرات ھناك تكن لم أنه ھو الوحيد الفرق..  حدث ما ھذا لكن..  بحملھا وھربت

..  الھندى المشھد فى تظھر التى كتلك وابنته ا*ب بين وإحاسيس وعواطف حنين

 بعده ومن,  والزعيم القائد بصفته الحمراء الليلة عربى وإفتتح دعاء تعرت

 حدث ما أعياھا الفتاة..  ركبھم آلمتھم حتى عليھا يتناوبوا ظلوا..  صديقيه

 أثناء ذلك جعلھا..  الليلة بداية فى شرجھا عاطف أنھك بعدما جاء أنه خصوصا

   ا<عياء فرط من الوعى فاقدة تسقط أن لم9بسھا إرتدائھا

   المصيبة يادى - 
 السيارة إلى لتمضى ومساعدتھا,  إفاقتھا على يتعاونون وھم بربرى صاح ھكذا

 التى عنوانھا معرفة من سوى بدا يكن لم..  عربى يقودھا بھم إنطلقت التى

 تتمكن لم..  الفجر قرب حارتھا ناصية إلى ووصلوا..  واھن بصوت وصفته



 تترنح أرضا السقوط على أوشكت إنتصبت فكلما,  قدميھا على وقوفال من دعاء

 حتى بھا وسار زراعيه على حملھا..  خاليا المكان فرأى ببصره عربى جال.. 

 للسلم المجاورة الغرفة باب طرق..  ودخل بقدمه عربى دفعه..  بيتھا لباب أشارت

 يمضى وكاد لسريرا على دعاء عربى أرقد..  النوم غيابات فى وھى زينب لتفتح

..  الزمن ظھرھا أحنى التى العجوز تلك م9مح أمام توقف أنه إA..  عائدا

   تسأل متلھفة ابنتھا تتفحص
    ؟ مالھا بنتى..  ؟ إيه فى - 
  حاجة يا إطمنى..  بس ھبوط شوية - 

 وجھھا وشكل عينيھا منظر..  تطمئن أن لSم يشفع لم الذى عربى رد ھذا كان

   فنادى..  زينب ھى إنھا الرؤية واتضحت الضباب دتبد..  ذاكرته اثار

   ؟ زينب - 
 لوجھه ترنو رأسھا ھى رفعت..  الجواب ينتظر وإستفھام دھشة بنبرة نطقھا

 وھى فجأة إتسعت التى عينھا فى الباقى النور ببصيص شكله تتلمس منه وإقتربت

   مرتعش بصوت تقول

   عربى - 

   أمامھا فيق منه توجست طالما الذى القدر أنه به أحست
  

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

  

 على برسوم عادل إعتاد لما,  وا<عتياد التعود على مفطورا ا<نسان يكن لم لو آه

 كوب فى الحبر نقطة تبھت كما فصامه بزوال فرحته بھتت ولما,  الجديدة حياته

 لتغطية مال من كسبهي ما يكفيه..  المحل إلى البيت من حياته ألف..  الماء من

 روتين إلى تحول ذلك كل..  وأبناءه زوجته مع حميمية أكثر صار..  أسرته نفقات

 لكنھا..  الملل سيبدد حياته فى وجودھا,  سارا إلى طبعا الحنين جرفه..  ممل

 معنى غير أنه من الرغم على يروقه A ا*ديان بتحقير ھوسھا..  مريضة إنسانة

,  قسيسا يعد ولم,  الكھنوتية حياته فارق منذ.....  ا*ديان وA با<يمان A تماما

 معھا يتحدث..  الزيارة لمجرد فقط يزورھا أن فى فكر..  سريرته إرتاحت

 بريقه أفقده قد للكنيسة تركه كان إذا ماذا بسؤال اصطدم..  يفھمھا أن ويحاول

..  آخر خصش وليس عادل القس أرادت *نھا حياتھا فى به تقبل فلن,  عندھا

 رفض كونه فى صدق قد حدسھا يكون ربما..  لھا آخر وجھا فيه رأت أنه له قالت

 ترى..  شئ فى تعنيه وA ا*ديان تحقير بھوس مصابا ليس لكنه..  وا*ديان ا<له

 ھى,  غريبة إمرأة أنھا عادل يدرك..  للكنيسة تركه إكتشفت عندما فعلت ماذا

..  الكنيسة فى عنه سألت ھل..  ھاتفه رقم أو عنوانه لتعرف يوما تسعى لم حتى

 فى ا�ن ھى ربما..  إليه الوصول وتحاول عنوانه ھناك من ستعرف كانت

  .  إليھا الذھاب أخيرا قرر..  تريد ما لھا يفعل آخر شخص أحضان

  

  



 ا*ديان على ال9ئم مكبوتھا أفرغت بعدما تحسنت التى النفسية سارا حالة
 صاغ قد بداخلھا الفصام مرض كان فإذا..  ممكنة رةصو أبشع فى بتحقيرھا

 لمسكنھا المجاور الكبير المسجد على ورجال نساء من يتوافدون للمصلين رؤيتھا
 مثل وغاية ھدف لھا يجعل لم *نه بداخلھا يتولد الدين على باللوم إحساسا وجعل, 

 نفسھا تھدأ أن الطبيعى من فكان..  فوبيا إلى بعيد مدى على وتحول,  ا�خرين

 ا*ول بريقھا تفقد مزوالتھا بعد التجربة أن إA..  لSديان تحقير من فعلت ما بفعل

,  فعلته ما مغزى فى تتمعن بدأت سارا ھكذا..  إليھا النظرة تتبدل ھنا ومن, 

 يمكن أنھا أم بالراحة تنعم لتظل المنوال نفس على تمضى أن عليھا ھل:  وتتسائل

 حافة على فھى جنت تكن لم إن أنھا تشعر..  ؟ لجنونا ھذا ما..  تتوقف أن

 ترك أنه علمت,  عادل عن بحثا قداس لحضور الكنيسة إلى ذھبت..  الجنون

 إختفاء بعد بھا شعرت التى كتلك,  مھولة بصدمة تشعر لم *نھا تعجبت..  الكنيسة

 طريقھا فى المضى عن لتتوقف وخزتھا بداخلھا نزعة ھى ھل..  ا*ول فتاھا

 تماما..  ا*مر وصياغة التفكير لتعيد للتوقف تحتاج أنھا أم..  ؟ المجنون القذر

 على يتوافدون المصلين تتابع بلكونتھا فى تقف سارا كانت التى ا*ثناء ھذه مثل
 على الوقع من له يكن لم ا�ذان صوت أن والمدھش..  بجوارھا الكبير المسجد

 *ول..  أمامھا عادل وتجد سارا لتفتح ابالب جرس دق..  سابقا له كان كما نفسھا

 ا<رتياح من حالة وبدت المحفوفة لحيته حلق..  الكھنوتية م9بسه بدون تراه مرة

 تلك منذ حدث عما عادل لھا حكى..  يتحدثان الشقة ردھة فى جلسا..  وجھه على

 تياحبا<ر يشعر وكم..  المذبح عند الكنيسة بداخل الجنس فيھا مارسا التى الليلة

 بحياته سعادته عن بالفعل عبرت التى كلماته..  حياته فصام من تخلص *نه ا�ن

 فصامھا من تتخلص A ا*خرى ھى لماذا,  تفكر تشرد سارا جعلت الجديدة

 لو وتمنت عادل حسدت..  حياتھا إلى طريقا الراحة تعرف A لماذا..  وتشفى
 وھو التحدى من حالة إلى ولتتح كراھية بداخلھا ولد له حسدھا..  مثله أصبحت

   يقول
 ما ليه..  ا*ديان وبين بيني شخصية عداوة أي ماليش بس..  مؤمن مش أنا - 

   ؟ زيي تكونيش
   تقول ويسارا يمينا رأسھا سارا حركت

   عارفة مش - 
 سريرتھا تداعب ما بإجابة تشعر كانت بل,  تجھل بالفعل سارا تكن لم المرة ھذه

..  ومرضھا حياتھا شقاء سبب رأته *نھا الدين ھتكر أنھا تحكى أن أرادت.. 

 كتفه على برأسھا ألقت..  ا*ريكة على عادل ت9صق وجلست نھضت لكنھا

   تھمس
  ! ؟ قسيس بقتش ما خ9ص - 
 على يمسح يده ومد,  الزرقاوان وعينيھا الفاتن وجھھا إلى ينظر وھو عادل إبتسم

   تھمس وسمعھا,  الناعم ا*شقر شعرھا

   ھاتوحشني - 



 يعد لم عادل كون أن سوى معنى لھما يكن لم,  لھا سارا نطق وطريقة الكلمة

,  قدما بالمضى ھو تشبث ذلك ورغم..  إنتھت ع9قتھما أن يعنى فذلك قسيسا

 سارا كانت يكررھا أن وقبل,  سريعة قبلة فمھا على وقبلھا بيديه رأسھا فأمسك

 بالحرج برسوم عادل شعر..  ترغب A أنھا تعنى نظرة عينيھا وفى برأسھا تبتعد

   سيجارة يشعل وھو يقول ريقه فابتلع, 

   خ9ص يعنى - 
 نفثت..  التدخين وتبدأ فمه من السيجارة تسحب سارا كانت الذى الوقت فى قالھا

   وقالت دخانھا
   عموما الجنس فى رغبة ليا مابقتش..  عارفة مش - 

,  المقدس فى التأمل من بفترة حظى ممن برسوم عادل شاكلة على يكون من دائما

 كان لو حتى,  دائما ا�خر لتقبل وعقله فكره يرتقى..  فكر عن نابع إعتقاد وتكوين

   حزينة بنبرة فقال,  الشخصية رغباته ضد ذلك

   حزين إنى أنكرش ما لكن..  رغبتك مقدر - 

 السابقة ا*يام خ9ل حياته فى وجودھا إفتقد كيف لسارا يحكى بعدھا عادل شرع
 فى فلمعت,  قلبه أوتار تلتمس سارا جعلت كلماته صدق..  الكنيسة ترك بعدما

 أخيرا لقاءا تمنحه أن عادل على عرضت..  لھا خطرت فكرة إثر نظرة عينيھا

 مسحة ويمنحھا الكھنوتية بم9بسه إليھا يأتى أن على..  للوداع لقاءا..  الغد فى

   وقال عادل ضحك..  المقدس بالزيت أخيرة

   الليل آخر بكرة ھآجى قررت وإذا,  ھافكر - 

 وا<نصياع ثانية الكھنوتية للم9بس إرتداءه أن,  منبعھا كان للتفكير عادل حاجة

 كان..  طريقه عن بعيدا وألقاھا تماما نسيھا حياة إلى سيعيده,  سارا لرغبات

 قراره وإتخذ يفكر يومه أمضى..  الجديد وضعه على جوارھا إلى بقى لو يتمنى

   لوداعل أخير بلقاء
  

  

 نبأ وصله إن ما والذى,  بدلوه الدوغري مراد يدلى *ن يكفى اليوم ذلك كان

..  نفسه مع رھانه يربح ھو فھا,  بزھو عيناه لمعت حتى سارا إلى عادل ذھاب

 متناھيي كاميراتين زرع تم..  الفرصة تضيع A حتى سريعا التحرك عليه وكان

 سوى يحتاج ذلك يكن ولم..  سارا شقة بداخل النوم وغرفة الصالة بنجفتي الدقة

 مصدر عن يبحثون الغاز عمال صفة لينتحلوا,  مراد بھم إستعان محترفين ث9ثة

 رؤية وطلب,  المطبخ بين سارا إنتباه لفت فى وتفننوا..  بالعمارة للغاز تسريب

 بمھارة..  المواسير مسار لتتبع عليه المطلة النوم غرفة نافذة خ9ل من المنور

  .  ا*مر تم دقائق يتجاوز لم وقت ىوف

  

  

 م9بسه كامل مرتديا عادل لتستقبل الليل منتصف عند شقتھا باب سارا فتحت
 والصليب,  رأسه على السوداء المستديرة والشملة ا*سود التونية حيث الكھنوتية



..  الجلدية حقيبته يده وفى,  رقبته حول من يتدلى وا*سود الفضى بلوني الكبير

 على عادل جلس..  النوم غرفة تجاه مقدمات ب9 جذبته..  قبل من عھدته كما اتمام

 بمجرد روحه فھامت,  ا<نكاندسينس عطر ترش سارا يتابع السرير طرف

 شعرھا على ا*خيرة اللمسات تضع وھى المرآة فى وجھھا يرقب إستنشاقه
 السرير على وتمددت م9بسھا من تعرت..  ودAھا فتنتھا أوج فى لتبدو ووجھا

 بأن سارا إحساس..  المقدس الميرون بزيت يمسحھا عادل وبدأ..  ظھرھا على

 وحركة الكھنوتية بم9بسه عادل تأمل فى تمعن جعلھا,  ا�خيرة المرة ھى ھذه

 حين حتى وA بمتعة تشعر لم أنھا ومدھش غريب..  يترنح صدره على الصليب

 ذلك جعلھا..  جديد من ف9 نتوأمع أمعنت..  المسيح تتخيل عينيھا أغمضت

 بالمتعة أحست فقط..  ظھرھا أجزاء تدليك فى يبدأ وعادل بطنھا على تستدير

ت للجنس نفسھا أسلمت حين Tتنزع إعتدلت..  ولذتھا بللھا بدأ..  جانبا ا*ديان ونح 

..  يـُنسى A وداع بلقاء يليق ما منحته..  عاريا صار حتى م9بسه عادل عن

 عائد وھو عادل كان حزين..  إنتھيا حتى وا*شكال ا*وضاع كافة على تناغما

  .   حزنه عن عوضا خير كان الجديدة حياته عن رضاءه لكن,  بيته إلى

  

 تھدأ *ن جدا كافيا كان..  ا*ول فتاھا قبله ومن عادل مع فعلته ما أن سارا تعي لم

 وترى مجراھا خذتأ الطبيعية البشرية فطرتھا وتبدأ,  النفسى مكبوتھا شحنة

..  النفسية الع9ج جلسات على التردد تعاود جعلھا ما ھذا..  جديدة بمعانى ا*مور

 من الوحدة <حساس كسرا وربما,  لحالتھا النفسى التحسن من مزيد عن بحثا ربما

 وبعض بأسرتھا ا<تصال عاودت أنھا حتى..  شقتھا فى وحيدة قبوعھا جراء

 صحيفة حفل لحضور صديقة ودعتھا..  حولھا <لتفافبا أسرعوا اللذين أقرباءھا

  .  صدورھا عيد بمناسبة آريف

  

                                 *    *     *  

  

 وفدوا أنھم يظن من ومخطئ..  حاليا مصر فى يعيشون أرمينى آAف خمسة نحو

 مليون ونصف واحد قرابة بإبادة  م 1915 عام تركيا قامت عندما مصر إلى

 بنزوح يتضاعف مصر فى عددھم جعل ذلك أن صحيح..  عرقية إبادة رمينىأ

 من *بعد يمتد مصر فى تواجدھم أن إA..  ا<بادة من ھربا مصر إلى منھم العديد

 الجمالي الدين بدر الوزراء رئيس كان حين,  الفاطمى العھد حيث بكثير ذلك

 دور وبرز..  ينيأرم ألف ث9ثون ومعه مصر إلى جاء فقد,  أرميني أصله

,  ومساعدين كمترجمين بھم ا<ستعانة يتم كان حيث على محمد عھد فى ا*رمن

 الطائفة فإزدھرت,  الوقت لبعض عليھم حكرا النقود صك وظيفة وكانت

 فلھم,  ا*جداد بتراث يتشبثون Aيزالون أنھم إA ا*جيال تعاقب ورغم..  ا*رمينية

 أعيادھم ولھم,  بينھم فيما ا*رمينية اللغة حدثيت منھم والكثير الخاصة مدارسھم

 فى يصدر..  العرقية المذابح لذكرى إحياءا أبريل 24 يوم رأسھا على الخاصة

 شاھامبيرن صحيفة:  ا*رمن بشؤون تعنى ا*رمينية باللغة صحف ث9ثة مصر



 آريف وصحيفة,  ا*مل باعث وتعنى ھوسابير وصحيفة,  الشعلة حامل وتعنى

 فندق قاعات بأحد صدورھا بعيد ا�ن تحتفل التى الصحيفة وھى,  لشمسا وتعنى

 إھتمامه عدم عن الحضور أحد مع يتحدث سامى وقف..  رمسيس ھيلتون

 ا�خر الجانب وعلى..  مقاAته جراء من له يتعرض الذى والسباب با<تھامات

   لھا تھمس عليھا صديقتھا ومالت الحفل تحضر سارا كانت

   ؟ رمادى بدلة أبو ده ھناك اقفو اللى شايفة - 
 تبدو التى الناتئة بم9محه سامى لترى صديقتھا أشارت حيث سارا نظرت

 رأسه جانبي المشيب غطى الذى وشعره,  حديد من بإزميل وجھه فى محفورة

   جسده نحالة مع الفارعة وقامته

   ؟ يعنى له ما - 
 بإلحاده الوحيد مجاھرال تقريبا يعد الذى الفلسفة أستاذ عن تحكى صديقتھا شرعت

 المناھضة بمقاAته تميز لكنه,  إلحادھم عنھم معروف الكتاب من العديد وسط

 بحياته المحدق بالخطر يعبأ أن دون ذلك بشأن يقدمھا التى والفلسفة,  لSديان

..  مؤمنة أنھا رغم بمنطقه وأعجبت مقاAته من الكثير قرأت وأنھا..  ذلك جراء

,  مألوفة غير أفعاA منھا نتوقع يجعلنا مما مألوفة غير تعد شخصيتھا بطبيعة سارا

 منضدة قبال وحيدا يجلس رأته حتى الحفل طوال بنظراتھا سامى تتابع ظلت حين
 الكرسى على وجلست إليه فإتجھت,   Aمع أبيض مفرش عليھا صغيرة دائرية

   وجافة جادة بنرة سألت مقدمات أية وب9..  أمامه الخالى

   ؟ موجود مش فع9 ربنا ھو - 
 يجيبھا أن يمكن رجل آخر إلى سؤالھا سارا وجھت لقد..  العجيب القدر يالخيوط

 إبتسامة فيھا تتسع أن يمكن التى تلك للغاية نادرة لمحة..  ا*رض وجه على

,  قبل من السؤال ذلك له وجه أن *حد يسبق لم..  سارا إلى ينظر وھو,  سامى

 مدى ا*بيض وجھھا وم9مح ا�ن الزرقاوان ھاعيني فى يرى كان إذا وخصوصا
 وقال الفاتن سارا وجه فى ينظر سامى تنھد..  ا<جابة لمعرفة وتلھفھا صدقھا

   آسفة بنبرة

   عارف مش - 

  تلك سامى إجابة يجعل صديقتھا من سمعته فما حاجبيھا سارا قطبت الفور على
 فى البادى وصدقھا سؤالال مداھمة أن ھى تدرك لم..  التوقع عن يكون ما أبعد.. 

 بما أجاب بل..  إليه ويدعو يكتبه عما بالتعبير يفتأ A سامي جعل ووجھھا نبرتھا

   تستفھم لSمام قلي9 ومالت المنضدة على زراعيھا سارا شبكت..  صدره فى

 !! ؟ إيه يعنى - 

  ؟ * وA موجود عاوزاه إنتى - 
   لتوقا إجابة فى وفكرت..  جوابا له سارا تملك A سؤال

   عارفة مش - 
 مش موجود عايزه مش واللى..  ھي9قيه موجود يكون ربنا عايز اللى - 

  ھي9قيه

  ؟ دى فزورة - 



 نفسا سحب..  قديم فيلسوف بھاء ھيئته إتخذت ما وسرعان سامى إبتسامة إتسعت

    بتؤدة تتھادى خرجت ھادئة بكلمات وقال عميقا
 وقدرته بوجوده ھاتحسى..  والوجود الحياة فى تأملتى إذا R ت9قى تقدرى - 

 ھت9قيه ا*ديان نصوص فى صفاته وتعرفي منه تقربي حبيتى إذا لكن.. 

    موجود ومابقاش إختفى

   باسمة وقالت مليا لسامي ترنو سارا ظلت
   معاك أتكلم عاوزة إنى حاسة ليه عارفة مش - 

 متالص وقطعت..  ا�خر وجه منھما كل يتأمل كاملة دقيقة ومضت سامي يرد لم

   تقول سارا
   فيه نتكلم مكان نروح تيجي - 

  

 فضوله أثارت التى المرأة تلك من التعجب إلى سامي يدفع كان برمته الموقف
,  النيل على الكازينوھات أحد فى للجلوس سامى سارا ساقت..  إثارته يندر الذى

..  القھوة من فنجانا سامى طلب بينما,  الكحول من خالية ھنكل بيرة وطلبت

   كلماتھا ھى دأتوب

    سنة أربعين وعندي سارا اسمي - 
 تحقير من فعلته ما حكت لماذا ھى تدري لم,  نفسھا عن الحديث فى سارا أسھبت

   قائلة كلماتھا ختمت,  لسامي لSديان

   نفسك عن كلمني وإنت - 
 بداخله عما تعبيرا قوله يمكن ما يجد ف9,  أحد مع نفسه عن التحدث سامي يعتد لم

   وقال سيجارة يشعل وھو مليا سارا وجه إلى لعتط لذا, 

 بالتسامح شعورا المؤمن تمنح دافئة فكرة ا<يمان...  لYيمان محتاجة إنتي - 

 ما لكن..  راضية محبة بنفس الزلط يقرقش بتخليه..  والس9م والمحبة
 فى بتشوفيھم اللى زى تكوني نفسك كان إنتى..  حياتك فى دور ليه كانش

 *نھا ا*ديان من إنتقاما عملتيه اللى عملتي إنتى..  بيتك بجن اللى المسجد

   للمؤمنين منحتھا اللى السعادة منحتك وA حياتك فى دور ليھا ماكانش

 تعثر مرة *ول بأنھا شعرت التى سارا أعماق إلى تنفذ ونظراته كلماته سامى قال
 لم..  مواجھته نفسھا رفضت بما واجھھا..  صدرھا فى ما يمحص إنسان على
   يواصل وتسمعه مشدوھة سامي لوجه مليا تطلعت تقوله ما تجد
 وإن,  الھواء فى ريشة إنه يدرك ممكن مش ا<نسان..  سارا يا عارفة - 

..  Aشئ ھى الوجود من الغاية وأن..  وعبث صدفة ھو الحياة فى وجوده

 باقى عن تميزا مداركه وإتساع ا<نسان عقل رقى أن أفترضنا وإذا
 دا..  الحياة فى وجوده من ھدف <يجاد الدائم سعيه سبب ھو اتالمخلوق

 عن بحث الذى الحياة فى الوحيد المخلوق ھو ا<نسان..  كافى مبرر مش

 فطرة ھناك أن غير تكون ممكن مش..  المطلقة القدرة بكل إليه يوزع إله

 أن وعليه,  الوجود لھذا إله ھناك أن يدرك بتخليه اللى ھى ا<نسان داخل

   عنه يبحث



   بإمعان لسامي تنصت وھى سارا قالته ما كل
  ا<يمان على بتدور بس..  مؤمن مش إنت - 

   وقال سارا كلمات على مصدقا رأسه من بإيمائة سامي إكتفى
 معناه ده ھل..  السماء إلى وا*وراق ا*رض إلى جزورھا تمد الشجرة - 

 إليھا ذورھاج فتمد وا*م9ح العناصر على تحتوى ا*رض أن تدرك أنھا
 مادة مش الحياة..  إليھا أوراقھا فمدت والشمس الھواء فيھا السماء وإن.. 

   الروح سماھا الدين حاجة..  المادة فى بتتحكم تانية حاجة فى..  بس

  

   يقول سارا لوجه النظر ويعاود القھوة من يرشف سامي صمت

 نعشا تجربة عمل شرنغتون الحديثة ا*عصاب فسيولوجيا علم مؤسس - 
 مش إحنا تانية حاجة فى وA فقط للمادة يخضع العقلى ا<دراك ھل يشوف

..  شجرة ما إنسان يرى لكى تحدث التى التغيرات بتحليل قام..  عارفينھا

 على يسقط الضوء..  والبيولوجية والفزيائية الكيميائية العلوم حسب

 مقلوبة صورة يكون الذى العين بؤبؤ على وينعكس الشجرة صورة

 مليون ومائة مخروط مليون عشرة من المكونة العين شبكية على جرةللش
 المخ قشرة إلى وتصل كھربائية إشارات إلى الصورة تتحول ثم..  قضيب

 الوعي فى تتحكم التى ھى المادة ھنا..  الصورة ويرى ا<نسان فيدرك

 ھذه نفس أن للشك مجاA يدع A بما أثبت شرنغتون لكن..  وا<دراك

 ا<نسان يكون عندما تحدث والبيولوجية والفزيائية الكيميائية التغيرات
 رغم الصورة شافش ما ليه..  أمامھا الصورة ووضعنا عينه وفتحنا نائما

 تفسير شرنغتون لقاش ما..  والمخ العين على حدثت التغيرات نفس إن

   المادة فى يتحكم الذى ھو ا<نسان بداخل مادي غير شئ ھناك إن غير

   وقالت سامى حديث تسمع وھى سارا إبتسمت

   موجود ربنا يعنى - 

   يقول رأسه سامي ھز
 إنه وباحس..  تأم9تى فى كتير باشوفه..  عليه بادور أنا..  عارف مش - 

 أوقات لكن..  إليه يصل كى عنه يبحث أن لYنسان أراد ھو..  كده عاوز

   دموجو مش ا*ديان بيه جت اللى ا<له وإن,  موھوم إنى باحس أكتر
 ذلك وجعله,  R وجود حقيقة إلى توصله عدم فى أحد سامي يحادث مرة *ول

 سمعت أن لھا يسبق لم,  ا*خرى ھى التى سارا تجاه القرب من بدرجة يشعر

   فقالت,  ا<يمان إلى بالحاجة تشعر وجعلھا,  أعماقھا مس ك9ما

   أفضل ھاتكون حياتى كانت..  مؤمنة كنت أنا لو تفتكر - 

  أكيد - 
   وتابع,  مسرعا سامي رد كذاھ

 لYنسان يعطى ا<يمان..  عدمه من R وجود حقيقة عن النظر بصرف - 

 بأن مؤمن بتخليه اللى النفسية الراحة بيمنحه..  حياته من والغاية الھدف



 إذا وحتى..  الدنيا فى ينالھا لم إذا ا�خرة الحياة فى سينالھا وحقوقه أح9مه

   حياته عن الرضا ا<نسان يمنح أن كفيل وفھ,  زائفا أم9 ذلك كان

  غريب إنسان إنت - 

   سأل الذى سامي ك9م سمعت بعدما سارا ھتفت ھكذا

   ؟ ليه - 
  .  اللقاء تكرار أمل على وانصرفا..  تجيب أن دون رأسھا سارا ھزت

  

  

,  شعرھا على يمسح وقبلھا إحتصنھا..  تكتب مھا ووجد شقته إلى سامي عاد

 تعرفه A شيئا عنه أحد يعرف مرة *ول..  مھا إلى حنينا رثهأو سارا مع فلقاءه

..  مضت التى حبھما بذكريات لتتشبث الليلة تلك مختلف بأنه ھى شعرت..  مھا

..  الغيوم فوق بنياھا التى حياتھما تستعيد..  أحضانه بين غامرة سعادة إختلجتھا

 النوم غرفة إلى جذبته..  بعيد أمد منذ عرفته الذى سامي الليلة تلك فيه تلمست

 جميلة كلمات من بداخلھما ما فجرت,  الخوالى ا*يام كما حب نوبة في ودخ9

 فثالثة ثانية نوبة فى دخ9..  حبه مدى عن ل\خر منھما كل فيھا عبر,  حالمة

  .  الوجود عن يغيبان عاريان الجسدان وإلتحما,  جسديھما إثرھا على تخدل

  

  

 صاغتھا قد كانت و*نھا,  روايتھا كتابة على عكفت. . فرنسا من مھا عودة منذ

 كتابتھا إعادة على سھرت ليالى ث9ثة سوى تتكلف لم..  منھا ا*كبر الجزء وكتبت

,  *بويھا المأساوي بفقدانھا بدأتھا..  حياتھا نبض فيھا كلمة كل لتحمل وصياغتھا

 بين وقارنت,  تسنوا مدار على بينھما كان وما سامي إليھا القدر أرسل وكيف

 نفسية متع من نالته ما وصف فى أسھبت..  وبعده الزواج قبل معه حياتھا

 من ذلك سامي حول وكيف,  عنه عبرت نفسھا على تبولھا حتى..  وجسدية

 بالنصوص روايتھا فى أستشھدت..  أغرقتھا متعة إلى أنوثتھا تنقص وصمة

 مع الحقيقة أدركت وكيف..  الباه كتب فى قرأته مما فيھا أثرت التى ا<باحية

..  وتناقضاتھا البشرية النفس إخت9جات عن بصدق مھا عبرت..  عمرھا سنوات

 تتوقع كانت وكما..  ا*ديان عن منه تعلمتھا التى سامى زوجھا أفكار وصاغت

 معروفة كاتبة أنھا رغم المعروفة الكبيرة النشر دور عبر الرواية نشر فى فشلت
 النشر تتبنى ناشئة صغيرة دارا سوى تجد فلم..  كثيرينلل صادم فالمحتوى.. 

 المعنية الجھات موافقة على الحصول تعثر ورغم..  الموھبين من الكتاب لصغار

 ألفاظا تحوي كاملة نصوص لحذف مھا إذعان بعد تمت الموافقة أن إA,  للنشر

 الذات من تنال التى الفقرات بعض وكذلك,  الباه كتب من بھا إستشھدت جنسية

 مھا تحملت..  وھناك ھنا متناثرة قليلة وألفاظ النصوص بعض وبقيت..  ا<لھية

  .  الرواية وصدرت الخاصة نفقتھا على ا*ولى الطبعة نشر تكلفة

  

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



  

 بين حياتھا تمزق من عانت ثم,  الحدود *بعد مرفھة طفولتھا عاشت التى سارا

 عليه وشبت فيه ولدت مصري وموروث و ا*جداد عن متوارث أرميني موروث
 تدرسه كانت..  حياتھا فى ودوره وا<يمان الدين بماھية يوما تحفل تكن لم.. 

 بعد فيھا عادت التى الليلة تلك فى..  ا*رمينية مدرستھا فى دراسية مادة كمجرد

 ھى أفع9..  ؟ مانا<ي إلى تحتاج ھى أصحيح:  تفكر كانت,  بسامي لقاءھا

 حياة فى الموت بعد سيحاسبھا إله ھناك وأن,  وغاية لھدف الحياة فى مخلوقة

 فراشھا على ممدة وھى المدد وتطلب تناجيه أنھا للحظة إستشعرت..  أبدية أخرى

 ھو ھل..  الحائط على أمامھا المعلق الصليب على المصلوب المسيح تأملت.. 
 على تتردد ظلت ا<يمان دفء عن سامي كلمات..  البشر إفتدى الذى ا<له ذلك

 أليس..  R يا..  لSديان مناھض رجل من ذلك ھى تسمع أن غريب..  مسامعھا

 الفطرة تلك ھناك أن إA لSديان الرفض كان فمھما,  موجود R أن ذلك معنى

 اليوم فى..  والتأمل للتفكر ا�ن تقودھا التى الفطرة نفس ھى..  لYله تقود التى

..  ؟ تعنى ماذا..  أكبر R..  ا�ذان تسمع بلكونتھا فى تقف سارا كانت التالى

 بداخلھا تنبت نبتة..  يدعوھا ما شئ إلتمست لكنھا,  الشرود من بحور فى غاصت

 ملطخ أنه تلحظ ولم,  ا*سود النقاب بإرتداء أسرعت..  فعله تتوقع لم ما فعلت.. 

 جسدھا إلتصق..  المسجد تجاه الخطا وحثت..  هب العالق الجاف المني ببعض

 وملفتة شاذة كانت..  النساء مصلى داخل بينھم تندفع وھى ا*خريات بأجساد

 ترقب فقط..  وجھھا عن تكشف أن دون تتابع ا*ركان بأحد تجلس وھى للنظر

 R بتسبيح ويتمتمن ويسجدن يركعن وھن وا*شكال ا*عمار مختلف من النساء
 منبعا يصبح وھدمه تحطيمه ودت طالما الذى الكبير المسجد ھو ھا. . وحمده

 الوجوه فى مليا تنظر..  قبل من بذلك تشعر لم..  نوعھا من فريدة لسكينة عجيبا

 روح دائما ھناك..  مادة ليس..  مكان مجرد ليس أنه تتلمس..  حولھا من الراضية

 وراحة بھاءا أضفت غريبة بروح ا�ن تشعر ھى..  لھا قاله فيما سامى صدق.. 

 ا*ركان بأحد جالسة وھى,  ص9تھن من النساء فرغت..  المكان على وطمأنينة

   وقالت واحدة منھا إقتربت..  شاردة تتابع

   ؟ أختى يا تعبانة إنتى - 
..  بشئ تتفوه أن دون تغادر مسرعة وقامت وجھھا فى وحدقت,  سارا تنبھت

 تذھب أن قررت..  R مع مناجاة حالة إلى ذلك بعد الكبير للمسجد رؤيتھا تحولت

 من:  سؤال على لYجابة تفكيرھا شرد..  الصلوات حضور على وتواظب للكنيسة

 البحث من بدا تجد لم..  ؟ المسلمون أم المسيحيون..  ؟ ض9ل على ومن حق على

  .  ا<يمان رائحة تتنسم أن يكفيھا..  إجابة عن

  

 أوركيسترا إلى لYستماع ا*وبرا دار إلى سامي بدعوة أيام عدة بعد سارا قامت
 علمت بعدما وسعدت,  الصغر منذ موسيقاه سارا عشقت الذى السيمفوني لندن

 بدأت حيث,  ا*وبرا دار بداخل سارا جوار إلى سامي جلس..  لمصر بزيارته

 السيمفونيات بعض من مقاطع بعزف دافيس كولن السير بقيادة ا*وركيسترا



 ا*وركيسترا مجموعات بدأت وبعدھا..  وبيتھوفن لشوبان ك9سيكيةال القديمة

 ا*ف9م من لعدد تصويرية موسيقى كانت التى الحديثة المقطوعات تعزف
 موسيقى تسمع وھى حالم روحاني عالم فى ھائمة سارا كانت..  ا*مريكية

 كم..  الشجاع القلب سيمفونية من ا*ميرة مقطوعة فى أورنر جيمس العبقرى
 *ن خيالھا فساقھا..  والسكينة للدفء النفس إحتياج مدي عن بحق موسيقاه عبرت

 رغباتھا وتنازعت,  الرضا عن باحثة تحلق السماء إلى تصعد نفسھا ترى

 كوريجليانو جون للرائع ا*حمر الكمان مقطوعة تسمع وھى صدرھا وإخت9جات
 أAن للمبدع معزولال مقطوعة تسمع وھى دموعھا منع من سارا تتمكن ولم.. 

..  والحزن والعزلة الوحدة من سحيق عالم إلى بھا ألقت التى سيلفيسترى

 تايتنك مقطوعة تسمع وھى وسعادة وآمال أح9م إلى كله ذلك تحول ما وسرعان
,  الكمان مع ا*ح9م قمم سارا تصعد..  عبقريته خ9صة أورنر فيھا أودع التى

 فى البيانو بھا ويغوص..  وا<كسيليفون الفلوت مع السماء فى طائرة وتحلق

 السماء فى وتطير القمم تصعد وھى R سارا رأت..  ا�مال من عميقة بحور

  .   ا<يمان براحة أحست..  البحار فى وتغوص

  

 جالسا يتأمل سامى كان ھكذا..  ا*صوات تآلف تعنى يونانية كلمة ھى السيمفونية

 فيه يرتفع الذي الموسيقي التعبير قمة ھي ونيةالسيمف كانت فإذا,  سارا جوار إلى

 الموسيقية ا�Aت أصوات تجسيد على يعتمد,  فلسفي مستوى إلى التعبير مستوى

 ثم منھا يصدر الذي الصوت طبيعة مع تتناسب شخصيات إعطائھا و,    المختلفة
 نفسال يدفع الذى ما..  ھناك تساؤل فثمة..  الموسيقي النسيج في أدوارا إعطائھا

 بالخوف وتحس,  الموسيقى تلك مع الحالمة بالرومانسية تشعر *ن البشرية

 فى الموسيقى تبثھا التى وا*حاسيس المشاعر ھذه..  آخرى موسيقى مع والحزن

 ھذه تت9عب أن المعقول من ھل..  ذلك لتشرح الطبيعة قوانين أين..  ا�ن صدره

 ھذه إثرھا على فينتج,  والدوبامين والسيروتينين ا*درينالين بمستويات الموسيقى

 لحن إلى الموسيقار مشاعر إنتقلت لماذا,  يفكر سامي تأمل..  المختلجة المشاعر

 المقطوعة ھذه..  الموسيقى تلك بھا ألف التى بمشاعره يشعر المستمع جعل

 ذلك إلى إنتقل كيف..  يؤلفھا وھو حزينا كان مؤلفھا *ن بالحزن أشعر جعلتنى

 من وأعمق أكبر شئ ھناك..  ذلك تفسر أن المادة لقوانين يمكن A. . ا<حساس

 اللحظة ھذه فى سامي..  وتوجھھا المادة على تسيطر روح..  روح ھناك..  المادة

..  يعود أنه بالفعل يشعر عينيه مضيقا جديد من العائد مقطوعة إلى إستماعه أثناء

..  ا�ن ويحسھا يتلمسھا روح هبداخل أن يشعر..  ا*ولى النقية فطرته إلى يعود

  .    R يا....  ھامسا ينبض وقلبه عيناه تدمع حياته فى مرة *ول
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 ◌ٍ  كدبيب تسرى الھمھمات كانت الشعب مجلس قاعة بداخل البرلمان قبة تحت
 من حالة..  وتخفت تعلو أصوات الى الھمھمات لتتحو ما وسرعان,  ھادر

 بجسده الصبور عبد رجب ا<خوانى النائب ووقف..  النواب جميع تملكت الجدال

 وجھه على لمعت وقد الشيب خالطھا التى المحفوفة ولحيته القصيرة وقامته البدين

   الجھورى بصوته يصيح حماسته فرط من العرق قطرات
 بإنھا وا<لحاد والكفر ا*دب وقلة ا<باحية بيوصف الوزير سيادة كان إذا  - 

 عن بيدافع ھو كان إذا..   الس9م وبناتنا أوAدنا على نقول يبقى..  وفن أدب

 أو زوجته إن على يوافق ھل..  سؤال أسأله عاوز أنا طب..  كتبتھا واللى الرواية
  !!! مستحيل..  ؟ ده السافل الك9م تقرا بنته أو أخته



  

 المجلس رئيس أسفل الصغيرة المنصة خلف الواقف الثقافة وزير عهقاط ھنا

    متعجبا
 وطلب إستجواب مقدم إنت..  بنتى وA أختى وA بزوجتى دعوى لكش ما  - 

  !!؟ إيه وA العائلية أمورى فى إحاطة

  

 ذات نظارته خلف الزائغة عينيه ولكن,  غيظه كظم محاوA الثقافة وزير قالھا

 ا<خوانى النائب واندفع..  بداخله يعتمل بركان عن تعبر كانت الكبيرة العدسات

   يصيح
 من عضبت ھو أديك..  إبداعى عمل الرواية إن ك9مك على بأرد أنا  - 

   دى ا*دب وقلة السفالة على موافق مش إنت يعنى..  سؤالى

  

 ا*صوات لتخفت خبطات ث9ث بالمطرقة وخبط,  الشعب مجلس رئيس تدخل ھنا

   أجش ھادئ بصوت وقال
   الموضوع صلب فى يتحدث أن الموقر العضو على  - 

  

   آمرة بنبرة كلماته وتابع عميقا نفسا الصبور عبد رجب ا<خوانى النائب سحب
 شبق(  رواية بمصادرة بالمجلس عضو 200 من عليه موقع بطلب باتقدم أنا - 

 وإنما قالسو الى الرواية ھذه خروج عن المسؤولين كافة مع والتحقيق) الشھد

   ذھبوا أخ9قھم ذھبت فإن بقيت ما ا*خ9ق ا*مم

   الفضيلة عن المدافع المناضل دور متقمصا ا*خيرة جملته قال

   وقال بالجلوس ا<خوانى للنائب الشعب مجلس رئيس وأشار
 رجب الموقر العضو إستجواب بشأن بيانه بإكمال الوزير سيادة يتفضل  - 

   الصبور عبد
  

   مجھد بصوت ويقول وقفته فى فةالثقا وزير ينتصب
..  ا*زل قديم منذ موجود الجسد عن التعبير فى وا*يروسى ا<يروتيكى ا*دب - 

 وA..  الثقافى موروثھا ضمن إيروتيكية كتابات تركت القديمة الحضارات كل

 بحت غرائزى بفكر والجنس الجسد عن يعبر الذى ا*دب مع نتعامل أن يصح

Aالذى الخصب إله مين ا<له من الفرعونى الثقافى راثنات محو علينا يجب وإ 
,   المنتصب بعضوه ممسكا واقف رجل ھيئة على الفرعونية الرسومات صورته

 وعلينا..  المصرى المتحف تمS التى العارية الفرعونية التماثيل نحطم وكذلك

 قىونل وليلة ليلة ألف نحرق وكذلك القيس وإمرؤ نواس أبى شعر نمحو أن أيضا

   القديم التراث فى الجنس عن تتحدث التى الباه بكتب البحر إلى
  

 الصمت ليعود المتتابع العنيف بالطرق المجلس رئيس ليقوم الھمھمات  تصاعدت

    كلماته الثقافة وزير ويواصل



 أدافع ولكن,  نعمان مھا الكاتبة عن وA)  الشھد شبق(  رواية عن أدافع A أنا - 

 يساندونى ومواطنين وأساتذة أدباء من المثقفين من ومعى ومبدأ رأى عن
   حدود له ليس فالفن..  وا<بداع الفكر حرية عن ويدافعون

  

 على النواب أحد ومال..  مبدأ عن يدافع ثورى مناضل وكأنه الثقافة وزير قالھا

   يھمس له زميل
 يحوير دى الرواية يصادر كان..  ؟ كده ليه ُمنجلى النھاردة ماله الوزير  - 

   دى المولعة الدنيا بيھم يھدaى حلوين سياسة بكلمتين ده المطب من ويطلع..  دماغه

  ! ؟ قال مبدأ قال ويقولك! .. ؟ كده ليه راسه راكب ماله عارف مش  - 
  

 الموقرين ا*عضاء مطالبا الشعب مجلس رئيس صيحات رغم الھمھمات تھدأ لم
 نائب الموقر العضو السيد رالوزي ك9م يعجب لم وبالقطع..  الھدوء بإلتزام

   صوته بعلو يصيح كبيرة بورقة أمسك الذى الصبور عبد رجب ا<خوان
 ھل وا<بداع الرأى وحرية..  حدود له ليس الفن بيقول اللى الوزير سيادة  - 

 ما..  دى رواية عليھا بيقول اللى فى المكتوب الك9م تقرا بنته أو زوجته إن يوافق
)  ؟ ھذا ما(  له قالت,  مرة أول آدم معھا نام عندما واءح أن ا*ثر فى ورد نصه
 الفاحش الك9م ھذا) ..  طيب فإنه منه لى إكثر(  قالت.... ) ..  يسمونه(  قال.. 

 الوزير يسميه,  وحواء آدم البشرية وأم أبى على أدب وقلة تطاول فيه اللى البذئ

 وA ◌ٍ  لعان وA ◌ٍ  بطعان المؤمن ليس) ( ص( R رسول قال..  وإبداع فن

  )  بذئ وA فاحش

  

 رئيس لصيحات إستجابة ا<خوانى النائب يتوقف لم عل من ھادر سيل وكأنه

 الِعرض عن الدفاع معركة فى مقاتل بحماسة بالكلمات يدفق وظل المجلس

    يده فى ورقه من يقرأ وتابع والشرف
 Aبنتھا عجوز وصية( نصه ما وطننا أبناء يقرأ أن المحترم الوزير يرضى ھل - 

 سعدت سمعتھا أنت إن: وصية بنية يا أوصيك إني: زوجھا إلى تھديھا أن قبل

 له وأظھري وتكسري وازفري فانخري يده مد إن..  بعلك وعشقت عيشك وطاب
 فيك أولجه وإن. بالنخير صوتك ارفعي نھديك على قبض فإن. وفتورا استرخاء

 قد رأيته فإذا اAتعاظ، قوة إلى دعووي للباه مھيج فھو الفاحش اللفظ وأظھري ابك
 صبه ھو فإذا. الركبة في وغيبه القبة، في صبه: له وقولي له انخري ا<نزال قرب

 أطيب ما موAي يا: له وقولي وقبليه عليه واصبري وضميه قلي9، له طأطئي

..  به التفوه عن لسانى يعف الذى والمجون الفحش ھذا من باP أعوذ....." .. 

 الطغاة وسيلة ھى ا*ديان: (  بتقول اللى الفقرة فى ا*ديان على تطاول وكمان

 يمتلكون عبيد إلى تحويلھم ھى.. والمظلومين والفقراء الكادحين على للسيطرة

  المفقودة أح9مھم و المغتصبة حقوقھم لھم يرد الموت بعد أخر عالم فى زائفا أم9
 إنسان إنك تتصور أن: (  أخرى رةفق فى ا<لھية الذات على تطاول وكمان) ..  

 يمثل الذى الكوكب ھذا على عاشوا الذين البشر من المليارات عشرات وسط



 الصحراء ھذا خلف وأن.. ا<تساع شديدة صحراء وسط فى رمل حبة بالفعل

 أن فإما.. ھذا وتتوھم تصدق أن.. أفعالك ويسجل حركاتك يرصد إله ھناك الكونية

 دا) ..  والنرجسية الغرور شديد أنت تكون أو عقليا مختلو تافھا ا<له ھذا يكون
 الفاحشة والصور, !! ؟ ده زى ك9م على يتوافق إزاى..  ومجون وكفر أدب قلة

       ؟ ده المجون عن المسؤول من..  دى الرواية فى اللى البذيئة

    

   وقال..  المكان كسى الذى الصخب وسط صوته ليصل الثقافة وزير كابد

 إن ثم..  القديمة الباه كتب فى جاء بما إستشھاد دا..  المؤلفة ك9م شم دا  - 

 فى حر واحد وكل والملحدين المؤمنين بين جدلية مسألة دا R وجود عن الك9م

   عقيدته
  

   صياحه مواص9 الصبور عبد رجب ا<خوانى النائب بالطبع قاطعه
 التى يدھا R قطع(  كتبته ھى اللى يرضيك يعنى..  R ھداك أخى يا  - 

    ؟ إيه ھي ك9مھا أسمعك عاوز) ..  الفحش ھذا خطت
  

 مسرعا يندفع أن قبل سريعا شھيقا النائب سيادة إلتقط,  ردا ينتظر أن ودون

 مؤلفة نعمان مھا لسان على جاء ما ببعض صائحا القضبان عن خرج كقطار
  )  الشھد شبق(  رواية

 أعرف لم..  عام ◌ٍ  مكان فى إليه شھوتى أغالب وأنا مرة ذات لى قال"  -    

 ھو يفعله  كان ما وأول مبللة إليه أصل كنت..  إنتصابھا وجھھا يعلن إمرأة قبلك
,  فمى فى عميقا ويوغل ويقبلنى يذوقه..  يسميه كان كما العسل يتفقد يده يمد أن

 منكم أحد يقع A:  به وتقتدى الرسول وصايا تطبق أنك الواضح من له وأقول

 إن عائشة وعن..  والحديث القبلة:  رسول بينكما وليكن البھيمة تقع كما أھله على

 لوصف شريف بحديث إستشھاد" ..  لسانھا مص منا الواحدة قبل إذا R رسول

    القذرة الرواية تلك بھا تعج التى ا<باحية ا*لفاظ غير دا..  فاحش مشھد

 لنوبة وإستسلم نفسه يتمالك مل المجلس رئيس حتى,  بالضحك الشعب مجلس ضج

 الرواية من إستشھادا ا<خوانى العضو قاله ما ھو الضحك سبب يكن ولم,  ضحك

 يقرأ ا<خوانى النائب كان التى الطريقة ھو الضحك مبعث وإنما,  الجدال محل

 ◌ٍ  زمن أقصر فى الكلمات من قدر بأكبر للنطق سباق فى وكأنه كان حيث,  بھا
   زميله على وابالن أحد ومال, ممكن

   ده الجامد الك9م إيه  - 
   الفور على زميله فرد
 وما يصادروھا لحسن نقراھا دى الرواية من نسخة نجيب نلحق عايزين  - 

   نقراھا نلحقش
  

 وواصل حوله من بالضحكات الصبور عبد رجب ا<خوانى النائب يبالى لم

   كلماته



 وإنحطاط وسفالة أدب قلة يبأة وA الوزير سيادة يا وفن أدب إسمه يبأه ده  - 

   أخ9قى
  

 مجلس رئيس ويسأل البرلمان قبة تحت الھدوء بعض يعود عنيفة طرقات عدة بعد

   ا*جش بصوته الشعب
 عن المسئولين وإحالة)  الشھد شبق(  رواية مصادرة على الموافق  - 

   يده برفع فليتفضل,  التحقيق إلى صدورھا

   الفور على لمجلسا رئيس تابع..  يده أحد يرفع أن وقبل

   ا*عمال جدول إلى ننتقل..  موافقة  - 

  

 إلى)  الشھد شبق(  رواية قضية فى ساندھم ومن ا<خوان نواب م9مح تبدلت

 ا*مر ينتھى أن أبى الثقافة وزير أن إA..  النصر بزھو المشوب الرضا م9مح

   الصغيرة المنصة خلف مكانه يغادر أن قبل فقال الشكل بھذا
   الريس سيادة يا أخيرة كلمة  - 

   وتابع الرأس مطرق إبتسم ثم قالھا
 لمصادرة رفضى باعلن أنا..  الشعب بيمثل اللى البرلمان قبة تحت من  - 

 دا لكن..  نفسھا الرواية أرفض نفسى أنا,  ذاتھا حد فى للرواية ليس..  الرواية
 ھو والقارئ , ومعتقداته آرائه فى حر واحد كل..  الرواية أصادر إنى معناه مش

 من الجمھورية رئيس لسيادة باتقدم أنا..  الفكر حرية مبدأ عن ودفاعا.. يختار اللى

   مبدأ عن دفاعا منصبى من بإستقالتى ھنا مكانى

 المثبت المايك من مقتربا ا<خوان نواب أحد ونھض والتساؤAت الھمھمات عادت

   ليقول الِبنش على
   وطننا شباب عقول حماية فى تقصيرهو بخطأه إعترافا الوزير فعل خيرا  - 

   محتدا الثقافة وزير قاطعه
   وا<بداع الفكر حرية وقمع كبت على إعتراضا أستقيل بل..  أخطئ لم أنا  - 

   يصيح الصبور عبد رجب النائب مجددا نھض
 إنك بتقول لسه إنت..  يھديك ربنا أخى يا..  إبداع بتقول برضه لسه  - 

   الرواية رافض
  

   قائ9 ا<خوانى النائب إلى مشيرا سبابته ورفع نفسه الوزير يتمالك لم
 فى الثقافة عن كمسؤول مصادرتھا ضد لكنى,  كقارئ الرواية رافض أنا  - 

  .....و المستعصى الجھل من حاله أواجه ينفعش ما أنا ثم..  البلد

   الھواء يشق الجھورى النائب صوت على القاعة إرتجت عبارته يتم أن وقبل
   ديوث يا جاھل أنا  - 

 ما <نقاذ الجميع وينتفض الثقافة وزير وجه تجاه ويرفعه حذائه يخلع وھو قالھا
   إنقاذه يمكن

  



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

  

(  رواية حول الجدال من عامة لحالة عديدة مشاھد من واحدا السابق المشھد كان

 المصرى الشارع حديث الحالة ھذه تصار..  نعمان مھا للكاتبة)  الشھد شبق

 زمنية مساحات شو التوك برامج خصصت..  صدورھا أعقبت التى الفترة طوال

 القضية تلك من أفضل شو التوك برامج تجد لن فقطعا..  ا*مر لمناقشة واسعة

 مساءا العاشرة برنامج ففى..  السابقة ا*يام مدار على الطويلة البث ساعات لحشو

   قائلة اليوم حلقة منى عةالمذي إستھلت
 يخلع الصبور عبد رجب النائب..  اليوم صباح البرلمان فى يقع مؤسف حادث - 

 البرلمان تصديق بسبب ك9مية مشادة بعد الثقافة وزير وجه فى ويرفعه حذائه
 مرة تانى دى الحقيقة فى..  نعمان مھا للكاتبة الشھد شبق رواية مصادرة على

 فى السادات طلعت النائب قبل من الحذاء رفع واقعة بعد الحادث ھذا فيھا يتكرر
 مش الحقيقة فى أنا..  الوطنى بالحزب ا<قتصادية اللجنة رئيس عز أحمد وجه

 عن للتعبير المثلى الطريقة ھو أصبح ا�خرين وجه فى الحذاء رفع ھل..  عارفة

   الرأى
  

 أضفى,  الكلمات طقن أثناء حاجبيھا وحركة صوتھا ونبرة الجميلة المذيعة لھجة

 السوداء الشعر خصلة إلى ستنتبه ما سرعان أنك إA فلسفية لمسة الموضوع على

 فى تشرع أن قبل جانبا لتزيحھا يدھا تمد حين جبينھا على المنسدلة الناعمة
 على ضغطات بضع) ..  الشھد شبق(  رواية حول الجدال ويبدأ الضيوف مناقشة

 بطء ولكن,  جلل ا*مر أن تشعرك ذاھلة راتبنظ  معتز المذيع لنرى الريموت

   يقول وھو معه تتعاطف يجعلك وجھه على البادى الفھم
   النائب سيادة أھ9..  الصبور عبد رجب النائب سيادة معانا - 

   معتز أستاذ أھ9 - 

   الحد ھذا إلى ا*مر يصل أن نأمل كناش ما إحنا بالتأكيد - 

   مقاطعته فى الفور على النائب عليشر,  آسفة حزينة بنبرة معتز قالھا

 ونقول وإلحاد وكفر فاحش جنسى ك9م تكتب واحدة إن معتز أستاذ يا ينفع يعنى - 

 ما زى ومتخلفين جھلة نبقى وأبنائنا شبابنا عقول عن ندافع ولما..  كاتبة عليھا
  !!!   الوزير سيادة قال

  

 خفيف مىا<ع9 الظريف المستظرف لنرى الريموت على أخرى ضغطات بضع

    قائ9 يتھكم  عمرو الشعر منزوع الظل
 وشه فى وأرفعھا الجزمة ھاقلع ضايقنى وحد الشارع فى ماشى وأنا كده بعد أنا - 

A والزوبعة الضجة إيه فاھم ومش..  البلد فى دلوقتى النظام دا ماھو,  مؤاخذة 

 خلى..  ةأبيح وصور بورنو مشاھد فيھا رواية يعنى إيه..  رواية عشان كلھا دى

  !! ؟ إيه وA..  يقراش ما عاجبه مش واللى تعيش الناس

  



 لسؤاله إجابة ينتظر وكأنه حوله ويتلفت بكف كفا يضرب وھو ا*خيرة جملته قال

   مرئى غير شخص من
  

 كان لعله,  الشھد شبق رواية حول الجدال مشاھد سلسلة فى ا*برز المشھد لكن

  .  المحاكمة

  

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

  

 يجوب يفتأ A..  نفسه على يطلق كما الفضيلة محامى الفضل أبو أشرف ا*ستاذ

 الفضيلة عن دفاعا العام النائب إلى الب9غات تقديم عن يتوقف وA المحاكم أروقة
 فى والتعليم التربية وزير مع بالتحقيق فيھا طالب التى القضية تلك آخرھا وكان, 

 الراقصة فيھا ورقصت الخاصة الثانوية المدارس إحدى أقامتھا التى الحفلة قعةوا
 أبو أشرف ا*ستاذ كان وقطعا..  المراھقين للطلبة مثيرة مكشوفة بم9بس دينا

 ا<خوان محامين ومعھم المحافظين المحامين من كتيبة طليعة فى الفضل
 الجريمة برواية والفضيلة خ9قا* إنتھاك يندبون صراخا الدنيا مSوا..  المسلمين

 فى والرذيلة الكفر عن وتدافع والفجور الفحش تمثل التى)  الشھد شبق(  ا*خ9قية

   الشريف ا*زھر بلد
  

 وقد ا*سود المحاماه روب مرتديا أشرف ا*ستاذ نرى,  المحكمة قاعة وبداخل.. 

 جعله شعثا* ا*بيض وشعره السميكة نظارته عدسات خلف تماما عينيه إختفت
 جبھته تتوسط التى المنتفخة الص9ة زبيبة أن إA..  قديم إغريقى كاھن مثل يبدو

 خطابية عربية وبلغة..  جبھته على ملصوقة الجلد من متفحمة قطعة وكأنھا تبدو

   الباطل ودحض والعفاف الفضيلة نصرة مطالبا أشرف ا*ستاذ يزعق فصيحة
  

   زھوقا كان الباطل إن - 

  

,  الجملة بھذه ومستشاريه القاضى أمام مرافعته أشرف ا*ستاذ مإختت ھكذا

 أن من نفسه على وأشفق,  والملل الضجر ع9مات القاضى وجه على وارتسمت

 تجعل التى المرافعات ھذه مثل سيسمع فحينھا,  الوقت من مزيدا القضية يمھل

 المحكمة لتقضى,  الحقيقة عنوان ھو والذى بالحكم النطق فآثر,  تتصدع رأسه

 جنيه آAف خمسة وتغريمھا أشھر ستة نعمان مھا الكاتبة بحبس غيابيا حكما
 جميع بمصادرة المحكمة قضت كما,  جنيه آAف عشرة الناشر تغريم وكذلك

 الكاتبة أن المحكمة لھيئة ثبت أن بعد الشھد شبق رواية من المطبوعة النسخ

 على ويشجع العامة با�داب مخ9 فع9 وترويج وحيازة بصنع قاما قد والناشر
  .   والفجور الفسق

  

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



  

 بالموروث تلقينھم يتم أن معناه ھل..  ؟ وأبنائنا شبابنا عقول نحمي أن معنى ما

 كيف نعلمھم أن ا*نسب أم..  عقولھم عن ذلك دون ما وحجب,  ورثناه الذى

 وبناءھا شخصياتھم إنتقاء ثم ومن,  حولھم من تالمعطيا كافة على يطلعوا

 توھم كم وأبناءنا شبابنا عقول يحمي لم,  الشھد شبق رواية مصادرة..  بأنفسھم

 نجيب ث9ثية من أشھر الرواية أصبحت..  تماما النقيض على بل..  البعض

 المواقع على رفعھا تم وقد وإA,  الرواية حول الجدال بدء فبمجرد,  محفوظ

..  آخر فى ظھرت كلما,  موقع من إختفت وكلما..  ا<نترنت على منتدياتوال

 بعض جعلت التى للدرجة..  الجميع متناول فى وأصبحت الرواية توغلت ھكذا

 أجھزة على وتداولھا الوورد على بكتابتھا بالقيام بالرواية المعجبين من الشباب
 رواية تناله لم ما,  القراء من دالشھ شبق رواية نالت لقد..  ا*صدقاء بين الموبايل

 إذن..  ومعارض مؤيد بين القراء إنقسم وإن حتى..  ا*خيرة السنوات فى أخرى

  .  تماما العكس إلى إA يؤدي لم حدث فما,  نعيشه الذى المجتمعي الفصام تجلى

  

 أجل من كان وإنما,  ذاتھا حد فى للرواية مناصرة الثقافة وزير إستقالة تكن لم

 A ذلك لكن,  الرواية تروقه لم نفسه ھو..  والتعبير الرأى حرية مبدأ عن عالدفا
 عن الثقافة وزير تراجع,  الوزراء من عدد تدخل وبعد..  عليھا يحجر يجعله

  .  لSمر وأذعن ا<ستقالة

  

  

 أسرع حتى,  وتغريمھا بحبسھا الغيابى الحكم صدور نبأ نعمان مھا بلغ إن ما

 القضية نظر أن للجميع معلوما وكان..  أخرى دائرة فى حكمال بإستشكال محاميھا

 غرامة سوى ھناك يكون لن وبعدھا..  تماما الزوبعة تھدأ حتى مرارا سيتأجل

 لمواستھا فرنسا من الدين عز أسامة إتصال مھا تلقت حينما..  تقدير أسوأ على

,  الرواية داخل لوحاته من بكثير با<ستعانة لھا أذن الذى وھو,  أزرھا من والشد

 ساندھا..  ھنا والعالم ھناك العالم بين وقارنت,  باريس في أيامھا مھا تذكرت حتى

..  روايتھا فى جاء لما متقب9 منھم يكن لم ولو حتى والصحفيون الكتاب من العديد

 ا<يميل عبر لحياتھا والمھددة الشاتمة الرسائل تطالع *يام شقتھا تغادر لم
,  ا*من من ضابط حضر عندما إA الخطر جدية تدرك لم ھالكن..  والموبايل

 حرصا لھا يأذنوا بعدما إA تخرج وA بشقتھا تظل أن منھا يطلب مھا إلى وجلس
 سامي زوجھا موافقة على وحصلت,  الصمود من مھا تتمكن لم..  س9متھا على

  .  تماما النار تخمد بعدما تعود أن على فرنسا إلى للسفر

  

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

  

  



 بالنسبة إنتھى قد كان الحياة فى زينب فوجود,  بصدمة زينب أختھا فتحية إستقبلت

 ظنت الذى عربي بنت دعاء أن يعلمان من وحدھما ھما..  بعيد أمد منذ لفتحية

 حين لكنھا..  فتحية طريق عن منه بحملھا علم أنه أمامھا وجدته حين زينب

 وأنجبت وتزوجت الفقيرة حياتھا من ھربت أنھا أخبرته..  ذلك يعلم A تهوجد

 وصله ما ھو قالته فما عربي صدقھا بالطبع..  حادث فى زوجھا وفاة قبل دعاء

 فى لتقيم الغجر حوش إلى دعاء ابنتھا مع زينب عادت..  قبل من معلومات من

 النحو ھذا على ا*مور لتمضى الوضع فتحية وتقبلت..  عربي لھما إستأجرھا شقة

 إA,  زينب بعج9ته دھس الذى الزمن قطار ورغم نفقاتھما بكافة عربي تكفل.. 

 التى الذكورية ھيمنته إستعاد ا*قل على..  لعربي بالنسبة رونقا تحمل Aزالت أنھا

 يسعى أن إلى دفعه ما ھو ھذا..  دعاء عمر منذ زينب منه ھربت بعدما ضاعت

 من بدA وقتھا شغل في لرغبتھا إستجابة القماش مح9ت بأحد دعاء لتعمل
 كان لعربي ا*كبر الغرض ولكن..  نصيبه صاحب تجد علھا المنزل فى المكوث

..  المتوھجة الجنسية وغريزتھا شبقھا ينسى A..  زينب مع الخوالى ا*يام إستعادة

 وجه إلى يتطلع الكنبة على وجلس,  العمل فى غائبة ودعاء نھارا إليھا فجاء

 جواره إلى تجلس كانت أنھا الغريب..  الدھر بفعل معالمه إنمحت الذى زينب

 نظرھا ضعف جراء من شئ رؤية لھا تضح فلم,  باسمة وجھه إلى النظر تختلس

 جسدھا تلصق جعلھا ما ھو ذلك ربما..  شبابھا لحظات العجوز زينب إستعادت.. 

   يقول بزراعه أحاطھا الذى بعربي
   زينب يا زمان وR. . وحشتينى - 

 فبدت..  بدAل تلوكھا فمھا فى ودستھا,  علكة جلبابھا جيب من زينب أخرجت

 ا*ثناء تلك فى عجوزا يكن لم قلبھا لكن..  الضحك على يبعث منظر فى العجوز

 سنھا رغم..  صدرھا تتحسس ويده الباسم عربي لوجه تنظر عينھا أضاقت بعدما

   يقول عربي ضحك..  تتحرك أن Aبد كان غريزتھا أن إA بھا مر وما

   زيك متعتني معاھا نمت واحدة وA إن تعرفي - 

 عربي إطراء أطربھا بعدما بمياصة العلكة تلوك وأسرعت بميوعة زينب تأودت
 جيدا زينب ركزت..  قضيبه يتدلى عاريا أمامھا ويقف م9بسه يخلع وقف الذى

   تقول به تمسك وھى فاھتاجت عربي قضيب لرؤية

   زمان عن كبر - 
 مكرمشا يكن لم جلدھا أن من الرغم وعلى,  وتعرت جلبابھا ونزعت قالتھا

 شعرھا مع وجھھا شكل أن إA,  الزمن آثار من كثيرا أخفت جسدھا ونحافة

 يتحسس وھو عربي يبالى لم..  منفرا منظرا أعطاھا الشيب غطاه الذى ا*بيض

 أنثى بإستعادة إحساسه بفعل ةمتأجج كانت التى بالشھوة محتقن ووجھه جسدھا
   وقال..  فقدھا

 ! وحيد أم بنات يا جسمكم زي أوشاشكم كانت لو آه - 

  وشى من إيه عاوز أنت وھو..  يوه - 

   بت يا كسك عاوز أنا..  حق معاكي - 



 على تنام بميوعة تضحك وھى صغيرة بنتا زينب أعادت ا*خيرة عربي جملة
 فى زبه يحشر فوقھا بجسده عربي بعق..  فخذيھا بين مباعدة ظھرھا على ا*رض

   يقول ظھره على تمدد..  أنفاسھا يكتم بأنه شعر ولما,  كسھا

   تحتيا لتفطسى زمان زي تعالي - 

   يقول إستوقفھا الذى عربي على بالجلوس زينب ھمت
 - Aكده تعالي..  أقولك و   

 أن الوضع ذلك على مفتوحة لطيزھا مرآه وأصابه,  أربع على زينب عربي جعل

   فقالت,  آلمتھا لدرجة حرثا كسھا فى عيثي

   منك ھاجرى أنا ھو..  راجل يا شوية براحة ما - 

 ومراتي..  تتناك ينفع ماعدش خ9ص أختك..  بت يا وحشاني أصلك - 

  عيلين خلفت ما بعد وسع كسھا..  الوالدة المعزة زى عاملة التانية

  

,  لتنھض جسدھا نبزي رفعت..  الوضع ھذا على وھما دعاء لتدخل الباب إنفتح

 لم..  مھبلھا فى قضيبه ليظل,  إياه جاذبا وسطھا على القبض أحكم عربى لكن
 جراء من طبعا ليس..  يتوقف عربي يجعل أن يمكن ما ھو دعاء دخول يكن

 التي العارية أمھا من إقتربت التى دعاء حكاية يعلم *نه ولكن,  المستعرة حالته

   *مھا دعاء قالت..  كسھا يمS قضيبه يزال A الذى عربي من التملص تحاول

 إنتى..  عينيكي عميت ما زيى ده الموضوع عن عميتي أفتكرتك ولية يا - 

   شوق ليكي لسه
..  ؟ A ولما,  بشئ تعبأ أن دون تأكله طعاما لتعد المطبخ إلى تتجه وھى قالتھا

 وعندما .. السوق بائعي مع أمھا تفعله كانت ما على صغرھا منذ إعتادت طالما

 أمھا ع9قة لكن..  للمال طلبا ذلك تفعل كانت أمھا أن ظنت,  ا*مر ووعت كبرت

..  ذلك فى ترغب أنھا سوى تفسير له يكن لم مقابل وجود دون الجيران بأحد

 لكن..  زينب السيدة إلى القلعة من إنتق9 أن منذ ذلك تفعل لم أمھا أن صحيح

 زينب كانت..  حياتھا فى به مرت ما بعد مفاجأة أية لدعاء يشكل لم الموقف

   تقول وھى عربي من التملص تحاول
   جت البت أوعى..  بأه عربي يا كفاية - 

 من بتشتغل كانت ھى وA..  كده قبل نكتھا أنا دى بنتك..  بس إيه بت - 

  وراكي
 القابضتين القويتين عربى يدي من لتتخلص قوتھا تستجمع وھى,  زينب شھقت

 يقذف عربي كان التى اللحظة فى وتمكنت..  قاله ما عتسم بعدما وسطھا على

..  مؤخرتھا يلطخ تطاير الذى ومنيه,  جلبابھا بإرتداء تسرع الوقوف من فيھا

 أن زينب معرفة يتركه الذى ما لكن..  قلي9 ساھمة الكنبة على زينب جلست

 ىسو شئ A يكون أن الطبيعى من..  شئ A..  يعلم A وھو ابنته ضاجع عربي
 وقفت التى لدعاء يقول عربي صوت على إنتبھت ما وسرعان..  الشرود بعض

   غداءھا من لقمة آخر تمضغ تزال وA الصالة فى

    بت يا تيجى ما - 



   متنمرة وعيون بإشمئزاز لعربي تنظر دعاء ردت
 أنا تنيكني عشان وA,  فيه كنا اللى الھم من تريحنا عشان ھنا جبتنا أنت وھو - 

     وأمي
  

 إلى دعاء جلست بينما..  يغادر أن قبل لزينب وأعطاه المال بعض عربي رجأخ

   فقالت,  خج9 بوجھھا تشيح رأتھا..  أمھا جوار

..  خلوتك وقطعت عليكى دخلت حبيبتى يا معلش..  الكسوف ع لھوي يا - 

    متأخر أرجع عشان عرفيني إبقى الجاية المرة
  

 النفس عنه تعف ما إن..  سريرال على وتمددت النوم غرفة إلى زينب إتجھت

 الوقت مع وتعتاده تألفه ثم ومن..  حدوثه حال فى تتقبله أن يمكن,  السوية البشرية

 فيھا المرء يدرك لحظات ھناك تكون دائما لكن..  مرارا حدوثه تكرر إذا الطويل

..  بشاعة أقل تكون لن أنھا يشعر التى النھاية يتوجس ذلك ويجعله سلوكه بشاعة

 إلى عمدت لماذا..  حكايتھا فيھا تستعيد زينب كانت التى ا�ن اللحظة كتلك اتمام

 فتحية الكبرى أختھا..  ا*مر بادئ فى عربي أختھا زوج مع فعلت ما فعل

 تبث ھى وبقيت..  مصطفى تزوجت وفاء الصغرى وأختھا عربي تزوجت

 حاجة فى نھاأ أحست ولما,  نفسھا من إنتقمت..  غيرھا قبل نفسھا على أحقادھا

 ھى ھنا حتى..  وتھرب عربي من تحمل بأن تأبه لم..  أختيھا مثل أما تكون *ن

 يضاجع أن إلى البشاعة تمتد أن أما..  به أحست التى الوحيدة *نھا فعلته ما تدرك

 ما على قادما عقابا ھناك بل..  مصادفة ليست أنھا يشعرھا ذلك فإن,  ابنته عربي
 ستناله عقاب أى ترى..  ذلك تؤكد دعاء عمر سنوات لطوا ھواجسھا..  فعلته

 أن دون شئ أي ينالھا لو تمنت..  زينب فيه تفكر كانت ما ھذا..  ؟ فعلت ما على

 تبحث الغرفة من وخرجت فراشھا من نھضت..  ؟ ھى ذنبھا فما..  دعاء يمس

 تحضن جوارھا إلى السرير على رقدت..  نائمة غرفتھا فى فوجدتھا,  دعاء عن

 ونامت ابنتھا وجه زينب تأملت..  أمھا تحضن فإستدارت دعاء تنبھت..  ظھرھا

  .  صمت فى تبكي

  

  

  

 لكنھا,  بال ذي ا*مر يكن لم..  عربي مع أمھا دعاء فيه رأت الذى اليوم منذ

 غريزتھا أمھا عن الفتاة ورثت..  أمھا إحتاجته لما ا*خرى ھى تحتاج أنھا شعرت

 زبائنھا لقاء عن توقفت بعدما إA <لحاحھا دعاء تفطن ولم,  المستعرة الشھوانية

 زبائنھا من يطلبھا أحد يعد لم..  الغجر حوش إلى أمھا مع عربي جلبھا أن منذ

 زبائنھا بأحد با<تصال ھى تبادر مرة كادت..  طويلة لفترة الرد عن إمتنعت بعدما

 وأمھا التليفزيون تابعت جالسة كانت ليلة وذات..  إليه إشتاقت الذى للجنس طلبا

 ترددت..  عاطف اسم لتجد المضاءة الشاشة فى نظرت..  الموبايل رن,  نائمة

 كانت حتى الوقت من الكثير يمضى لم..  الخط فتحت لكنھا..  ترد أن قبل كثيرا



 وباب..  مضاءة واحدة نيونية لمبة تحت عاطف مع الكورنيش على المحل بداخل

   لنصفه مغلق الصاج المحل
 مش إنك قلت أنا..  واحدة مرة كده إختفيتي..  بت يا أراضيكي فين - 

   الموبايل ع ھاتردي

  مسافرة كنت - 
  ؟ كده إحلويتي مالك..  جميل يا الس9مة ع R حمد - 
   خفيض بصوت دعاء فقالت,  مؤخرتھا يتحسس وھو عاطف قالھا

   اللي9دي بدى دعوى مالكش..  * - 

  أنساكي قادر مش خليتنى لىال ھى دى طيزك دا..  كده بس ليه - 

 وقالت,  الشھوة نظرات عينيھا من تطل عاطف من بكرسيھا دعاء إقتربت

   مثير بصوت

   اللي9دي أوى مزاج ليا أنا أصل - 

   عاطف صاح
   للنيك مزاج يجيھا لما البت فى أموت أنا....  تعجبيني - 

   وتابع,  حشيش سيجارة عاطف أشعل

   طيزك إديني كده وبعد..  كيفكوأ مزاجك أديكى..  يمنعش ما ده بس - 

   وقالت شفتيھا دعاء زمت
   ورا من وبيوجعني كبير بتاعك..  النيلة يادى - 

   وقال مزھوا عاطف ضحك
   ھاكيفك أنا مزاج وليكى معاكي طالبة طالما..  بس نفسك إنت سيبيلى - 

 من يصطف كھربائية شواية رأت التى دعاء وتبعته م9بسه يخلع ونھض قالھا
   وسألت تتفحصھا منھا إقتربت..  مدببة سنون لھا الحديدية ا*سياخ من عدد فوقھا

   ؟ بكام دى الشواية بتبيعوا - 
    واحد فى إتنين وكھربا فحم شواية دى عشان..  شوية غالية دي - 

  

 إلى تتطلع,  جانبا الشواية أسياخ عارية القرفصاء تجلس وھى دعاء أزاحت

 الفحم لھيب سيتحمل كان إن تعاين ةالشواي باطن به تكحت سيخا وأمسكت معدنھا
   يلھث يدلكه بقضيبه ممسكا عاريا الواقف عاطف وصاح..  سريعا يتلف أم

  ؟ وقته ودا..  ليه دى بالشواية أمك شاغله - 
  ھاشتريھا..  إيه - 

 خديھا إبقى..  ھدية إعتبريھا..  ستي يا ياA بس..  جنيه بربعميت إنھا مع - 

  ماشية وإنتى معاكي
 حافة على منتصبا السيخ دعاء فتركت..  قضيبه يسن وھو طفعا قال ھكذا

 بالفعل..  ا*رض على الكراتين قطع بعض فرش في عاطف وساعدت,  الشواية

 وإعتصار مھبلھا حفر فى أمعن فقد,  سيمتعھا أنه لھا قال حين صادقا عاطف كان

 بقوة زھانھ إلى عاطف دفع مما..  الجنسى لجوعھا إشباعا دعاء تجاوبت..  ثدييھا



..  حقيقية بمتعة دعاء إنتشت..  بقدميھا جزعه وأحاطت ظھرھا على رقدت بعدما

   يقول وھو,  أنفاسه ي9حق متوھجا عاطف جعلت

    فلقسي بأه يال9 - 
   ھتفت شرجھا على زبه رأس يضع أن وقبل,  ممتعض بوجه دعاء فعلت

   إستنى - 
 فصاح,  لتوسعه فيه ھابأصبع وتدفع,  شرجھا وتريق كفھا على تبصق وھى قالتھا

   ضاحكا عاطف

   موجود وأنا نفسك بتبعبصى - 
 وبمجرد..  قلي9 إتسع الذى شرجھا إرخاء على دعاء يساعد بأصبعه عاطف دفع

 بين وتھاوى بعنف قلبھا خفق..  شرجھا على عاطف بقضيب دعاء أحست أن

 الباب على عنيفة وطرقات للمحل الصاج الباب إنفتاح صوت إثر ضلوعھا
 يكاد ھانى أخاه يرى وھو فزعا دعاء من بأقل عاطف يكن لم..  الداخلي جاجيالز

 إستعدادا م9بسه يرتدي عاطف رأى عندما ھاني توقف..  الزجاجي الباب يكسر

 وصوته كبركان ھاني إندفع حتى الداخل من الباب ھانى فتح إن ما..  الباب لفتح

   المحل أركان فى يھدر
..  نجس يا كلب يا تانى محل ناحية مھوب أنت ما الحي والمسيح والعذرا - 

   ماخور المح9ت قلبت..  أخي يا إيه إنت

 يتوعده ظل الذى ا*كبر أخيه غضب إحتواء فى لعاطف محوAت أية تفلح لم
 عاطف..  أخرى مرة المح9ت من مح9 يطأ يجعله أA على ويقسم أبيه بإخبار

   غاضبا احوص..  المتتابعة أخيه إھانات من العزة أخذته

 أعمل حر أنا..  بالظبط ليك أنت ما زي أبويا مال فى ليا أنا..  عم يا إيه - 

   عاوزه أنا اللى
 لكن..  للفرار م9بسھا إرتدت بعدما دعاء إندفعت..  بينھما با*يدي شجار نشب

   لطما عليھا ينھال بھا أمسك ھاني

   شرموطة يا الوسخة بنت يا - 
 تبكي وجھھا تلطم مجددا للداخل جرت..  ھاني من لتخليصھا دعاء عاطف جذب

 دعاء فوق وسقط ھانى فترنح,  لدعاء يصل A حتى أخيه لدفع عاطف إضطر.. 

 وينفذ الخلف من رقبتھا الشوية سيخ ليخترق ظھرھا على أرضا سقطت التى
  .  ا*مام من خارجا

  

  

 ىتلق بعدما الفور على حضر الذى ا*ب من عاجل تدخل إلى يحتاج ا*مر كان
 المنساب الدم منظر ھاني أبو يطق لم..  حدث ما بحقيقة وعرف,  ھاني إتصال

 الساعة قرابة وأمضى سيارته فى يجلس خرج..  المحل أرضية غطى الذى

 محاميه وحضر..  فعله عليه يتعين ما ليعرف الفجر قرب معارفه بجميع يتصل

 قتل كونه يعدو A فالموضوع..  الشرطة إب9غ حتميا وكان,  الفجر عند سريعا



 وم9مح متنھدا قال ھاني أبو لكن,  ا*مثل الحل ھو ھذا..  آداب وقضية,  خطأ

   وجھه تكسو المصيبة

   ھاتولع والدنيا مسلمة البت - 

   متحدية بنبرة محاميه رد
  مسيحيين كمان فإحنا..  مسلمة ھى كانت إذا - 

  

  

                                   *                  *           *  

  

 عادل السابق القس يفعله كان لما وصله الذى الشريط الدوغري مراد شاھد
 عادل بأن يأبه يعد لم..  رھانه ربح *نه بزھو يشعر..  مرة غير سارا مع برسوم

 م9بسه بكامل لقسيس مسج9 فيديو يملك أن يكفيه..  لسارا زيارته يكرر لم

 اية يحمل ا*مر يكن لم لو حتى..  مينيةأر إمرأة مع الجنس يمارس الكھونتية

 يوما إليھا يحتاج قد,  قوة مكمن الشريط ھذا لكن,  جنسية ع9قة أنھا سوى أبعادا

 فى..  جديد ملف إعداد فى البدء أمل على مستمتعا وسارا عادل ملف أغلق..  ما

 ومع..  حدث ما على المنطقة مباحث رئيس الدوغري مراد إستيقظ الليلة ھذه

  .  التحقيقات وبدء,  الحادث مكان لمعاينة البحث فريق يترأس كان الصباح راقةإش

  

  

 وA فراشھا على دعاء تجد ولم,  الصباح ھذا الصدر منقبضة زينب إستيقظت

 بما عرف الذى عربي إلى تعدو أسرعت..  با*مس عليه نامت لكونھا أثرا حتى

 الدوغرى مراد بھم عانإست ممن واحدا عربي وكان..  ساعة من أقل فى حدث

 للقصة متابعا كان عربي *ن ليس..  الفتاة سيرة على للوقوف تحقيقاته فى بالطبع

 جائت عربي أقوال أن غريب..  القتيلة خالة زوج أيضا ولكنه,  فحسب بدايتھا من

..  عاطف بصحبة رؤيتھا له وسبق,  عاھرة دعاء أن عن ◌ً  حقيقة عرفه ما بكل

 عملھا عن توقفت الفتاة أن عربي يذكر ولم,  وعاطف يھان موقف من دعم مما

 فى يفكر جعلته التى ھى للمسيحيين عربي كراھية..  الغجر حوش إلى جلبھا حين

..  متعمدا أم خطئا جاء دعاء قتل كان إن يھمه A..  مختلف نحو على الموضوع

 ھاني ابنيه تسبب وا�ن,  صغيرا ا*حداث أودعه الذى ھاني أبو فى يفكر

 النسوة وسط ھيستريا حالة فى وھي تلقته التى زينب ابنة مقتل فى وعاطف

   حولھا بالسواد المتشحات
   السبب أنا..  السبب أنا..  عربي يا بنتك قتلوا..  عربي يا إتقتلت بنتك - 

 أظافرھا أن لدرجة..  مجنونة ھيسترية بحركات صدرھا وتخبط وجھھا تلطم

 بأحد حجزھا ويتم عقلھا زينب تفقد أن من داب يكن لم..  وجھھا جلد تمزق كانت

 زوجته من عربي وعرف,  الفضيحة فيه باءت الذى الوقت فى..  المستشفيات

  جديدة أبعادا إتخذت عربي أسطورة..  ھروبھا قبل منه حملت زينب أن فتحية

 العار من مزيج..  زوجته أخت مع وحكايته سيرته يرددون وھم الناس بين



 على يوما يتجرأوا لم الذى ا<زدراء الجميع نظرات فى يري يعرب جعل والھوان
 يعزيه أحدھم طريقة تعجبه لم أنه حتى,  الجميع بشماتة يشعر فقط ا�ن..  إظھاره

,  ضربا عليه لينھال عربي دفع مما..  وعينيه صوته تغلف الشماتة ونبرة

 مع التعامل من عربي تمكن..  بصدره يعتمل ما ليقرأ الدوغري مراد فاستدعاه

  .  فعله رد يخشى A الدوغري مراد جعل بشكل الموقف

  

 لSمر النظر يتم أن خشية وا*صعدة المستويات كافة على تحرك فقد ھانى أبو أما
 فدفع..  فعلوه ما حقيقة عن بعيدا وعاطف ھاني ويتورط,  الطائفية الفتنة بعين

 فيه تتدخل لم الذى الوقت فى,  ا*قباط المحامين أكبر من عدد <نتداب الكنيسة

..  عاھرة كانت البنت بأن قطعت إع9نھا تم التى التحقيقات *ن مسلمة جھة

 مدير إشراف تحت تسير التحقيقات كانت,  ا*مور تلك مثل فى يحدث ما وكعادة

 بين فتنة إلى به الجنوح وعدم إطاره فى الموضوع وضع يتم حتى,  للمخبارات

 ا<ع9مى المستوى على ا*مر حدة من ھدأ كان إن ذلك نلك..  وا*قباط المسلمين

 الشبكة عبر القابع الشباب من المؤلفة ا*لوف يمنع لم لكنه..  وصحف برامج من

..  الحدث حقيقة عن بعيدا التوغل من ا<نترنت ومنتديات مواقع فى العنكبوتية

 ) رسول مش محمد(  إسم حمل شاب رأسھم على ا*قباط من مجموعة بزغ

 ردا,  والمسلمين لYس9م المسيئة والفيديوھات الكليبات تصميم على إعتاد والذى

 اسموه ما وإبراز والمسيحية المقدس للكتاب ا<س9مية المواقع إنتقادات على
 زكريا ھؤAء وتبع,  ديدات أحمد وراء ھؤAء سار..  المقدس الكتاب بإباحيات

 صدق وإثبات ا�خر لھدم طيعق كل فيه يسعى محموم جدال ليتأجج,  بطرس

 بعقله ويلقي,  ا�خرين معتقدات ھدم على إيمانه المؤمن يبني لماذا..  معتقداته

 لنصرة زائفة طاقة إلى والتخلف الجھل يدفع ھكذا..  غيبياته من يقترب عندما

 الجدال <شعال خصبة مادة دعاء حادثة تحمل أن إذن الطبيعي من..  واھمة

 من  ا*قباط قبل من ا*مر ليتحول..  حدث ما لحقيقة 9فاخ الشعائات وترديد

 الكنائس أمام السلمي والتظاھر بالتجمھر إيجابية مبادرات إلى ا<نترنت ساحات
 من ذبحھما وعدم,  عادلة محاكمة على لحصولھم وضمانا وعاطف لھاني مساندة

 المسكينة الفتاة لنصرة ا�خر الجانب يتحرك الفور وعلى,  عاھرة مسلمة أجل

 <خفاء أكاذيب مجرد النيابة تحقيقات تردده وما,  عاھرة تكن لم أنھا مؤكدين

  .  الخارج من المدعومين ا*قباط من خوفا الحقيقة

  

 المشتعلة النار وإخماد,  والمظاھرات التجمعات لمنع بقوة يضرب ا*من تحرك

..  ا*مور تھدأو الحكاية من الناس ليمل المحاكمة جلسات طالت..  تأججھا قبل

  .  أكثر A الخطأ القتل تجاه تسير القضية أن الجميع وعلم

  

  

,  ومسيرات مظاھرات فى خروجه فى وجد ربما القبطي الشباب أن المشكلة

 البلد أصحاب وأنھم,  با<ضھاد الدائم شعورھم جراء من مكبوتة لطاقة تفريغا



..  العاص بن عمرو بقيادة إستيطانيا إحتA9 المسلمون يحتلھا أن قبل ا*صليون

 حقوقھم ا*قباط بمنح يطالبون..   فترة بعد مجددا المظاھرات تظھر لبثت فما

 الكشح مذبحة لذكريات صورا مستعيدين..  ضدھم ا<ضطھاد ووقف المھدرة

 أن ا*منية الجھات لدى أنباء وصول ھو تتفاقم ا*مور جعل ما ولكن..  الشھيرة

 القبطي الشباب حماسة واستغلت,  الموضوع فى تدخلت كنسية سلطات ھناك

 يمكن A كان ھنا..  توجيھم ثم ومن,  الضائعة والحقوق ا<ضھاد وتر على باللعب

 يتملكه المخابرات مبني إلى الدوغرى مراد ذھب..  يتدخل أن سوي لSمن

 فى لفوق واسعة مساحة سيقطع حتما وأنه,  والزھو والمتعة بالسيطرة إحساس

,  ھاما مخباراتيا مديرا مكتب أمام يقدمھا جلس التى مبادرته قبول حال

 عادل يجمع الذى الشريط ث9ثتھم شاھدوا..  الدولة أمن من لواء وبصحبتھما

   الزعيم دور متقمصا مراد وصاح العيون ولمعت,  بسارا برسوم

 المعارضين من مشلوح راھب وA قسيس يطلع والتاني يوم كل كفاية مش - 
 جوا بتتباع مخدرات..  والكنائس ا*ديرة فى بيحصل اللى ضحيف,  لشنودة

,  ا*ديرة <يرادات ونھب وسرقة,  وإحتيال ونصب وزنا الكنائس فى

 الدور فى يعيشوا إنما..  وسيباھم با*قباط خاص شأن دا بتعتبر والحكومة

   لھم نقف Aزم يبقى..  ده والك9م مظاھرات فى تطلع العيال ويحركوا

   المخابرات مدير الحديث طرف ليتلقى الدوغري مراد قال ھكذا
 وسيباھم حاجة كل عارفة الحكومة إن فاھمين مش إنھم الظاھر..  فع9 - 

   بمزاجھا

   الدولة أمن لواء تدخل
 مظاھرات يعملوا..  وضھر وش إيدھم ويبوسوا ربنا يحمدوا ما بدل - 

 مسنودين فسھمن فاكرين..  كنايس بقت كلھا البلد..  كنايس يبنوا وعايزين

    علينا وھايستقوا الغرب من

  للقيادات نصعده ده الشريط - 

    المخابرات مدير يعقب أن قبل عادل قال ھكذا
   محتاج مش الموضوع..  القيادات نورط داعي مافيش * - 

   يتابع أن قبل للفراغ يرنو صمت
 مع يحققوا..  الشريط من نسخة وإبعت للنيابة مجھول من ب9غ حرك - 

 عليھم كفاية..  لYع9م الشريط وسربوا..  دى ا*رمينية الستو القسيس

   كده

   قائ9 الدولة أمن لواء إبتسم
   شوية ويھمدوا ويتبطوا..  بمزاجنا سايبنھم إننا كويس يعرفوا يخليھم ده - 

  

   متداركا المخابرات مدير قال
   ا*ول فى يھيجوا ھايخليھم دا بس - 

   الدوغري مراد عقب مسرعا
   منه نخلص وبالمرة..  الليلة ھايشيل واحد يعند أنا - 



  

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

  

  

 بھذه وكأنه..  روايتھا صدور عقب *مه حدث فيما شامتا بسعادة يشعر أمجد كان

 بعدما كثيرا فرح..  أمه تكتبه ما جراء من بالعار إحساسه تحتھا يدفن الشماتة

 بعضھما أجساد فى أحزانھما دفن فى أمانى خالته مع وعاث , فرنسا إلى سافرت

..  باله يشغل لم لكنه بينھما ما شيئا إستشعر الذى سامي بوجود منھما أى يعبأ لم.. 

 ويشارك الرياضية والمنتديات المواقع يرتاد الكمبيوتر أمام جالسا أمجد كان
 مفتوح التليفزيون هجوار وإلى,  الثمالة حتى العالم ھذا مع متوحدا بمواضيعه

 صينية تحمل أماني عليه دخلت..  اليومية الرياضية البرامج أحد إلى يستمع

 تبدو..  عاشقين كحبيبين بعضھما إطعام يتبادAن معا الطعام تناوA..  الطعام

..  مثيرا جذابا ھادئا بمكياجا وجھھا صبغت حيث صورھا أبھي فى أماني

 وصففت..  لSمام بارزا عامرا ليظھر ثديھھا يضم جلبابھا تحت سوتيانا وإرتدت

,  رأسھا مقدمة عند المنحول الشعر جراء من صلعتھا لتخفى شعرھا خص9ت

 كان كلما..  رقبتھا قصر فرط يظھر A حتى *على برأسھا تشب,  إعتادت وكما

 تجاوزت التى أماني..  القدر أضاعھا التى بأنوثتھا شعرت كلما يغازلھا أمجد

 وA أمجد وبين بينھا عاما عشر ا<ثني بفارق A تأبه تعد لم عمرھا من ا*ربعين
 أن تمنت طالما الذى ورجلھا,  تمنته الذى حبيبھا به تشعر..  أختھا ابن كونه

 ما خالته منح على فدأب بذلك يشعر أمجد كان..  المفقودة أنوثتھا خ9له تتلمس
 بينھما الجنس بات..  أوھايط أن قبل والحنان الحب فيض من بأنوثتھا يشعرھا

 والمتعة اللذة جحافل تحت شئ كل معھا يندمل,  الحميمية من قصوى درجة

 تأتى التى ا*خيرة اللحظة ھى,  أماني خالته لمھبل أمجد قضيب يعبر أن..  الفائقة

 وتدللھا المائعة ضحكاتھا فتطربه,  فيھا يتغزل مداعبا جسدھا ثنايا يؤرجح أن بعد

 على أبدا يأتى لن الذى رضيعھا ترى حتى,  فمه فى ثديھا حلمة تغوص أن ما.. 

 بذور,  رحمھا وعنق مھبلھا جدران على منيه دفقات تلسعھا..  تطعمه حجرھا

 ومنحتھا تلك من بذرة نبتت لو تمنت كم..  الجدباء أرضھا بداخل تموت للحياة

 ويتحول أماني افيھ تفيق التى اللحظة ھي فقط ھذه..  أبدا عليھا تحصل لن أمومة

 عليھا فيفيض أمجد بھا يشعر..  والعبوس التجھم إلى والسعادة المتعة من وجھھا

  .  صدرھا على يبكي..  أنفاسه تستنشق يجعلھا بقوة يحتضنھا..  نفحاته من

  

 لمقابلة أسرع إنتھى وبعدما,  البنك فى لعمله وذھب,  صباحه فى أمجد إستيقظ

 ا*ھلى بالنادي الخاصة فيصل الملك صالة مأما المشجعين وزم9ءه أصدقاءه
 لدخولھم النادي أمن بمنع تفاجأ..  والزمالك ا*ھلي بين اليد كرة مباراة لحضور

 ا*من ربما..  إمتSت قد الصالة بأن والتعلل بالدخول ا*ھلى لمشجعي وسماحھم

 كراسي بتكسير ا*بيض جمھور يقوم حيث..  سابقا حدث ما بدافع ذلك فعل قد

 التكسير..  فائزا أم خاسرا فريقھم أكان سواء آياديھم تطوله ما كل وتحطيم الصالة



 الدين ا*حمر الجمھور ويرد..  الحمراء للجھة تنتمى الصالة أن لمجرد والتحطيم

 الجمھور عدد لتقنين ا*من دفع ما ھذا..  الزمالك صالة بتكسير العودة مباراة فى

 أمجد يعجب لم بالطبع ذلك لكن..  عليه يطرةالس ليسھل الصالة بداخل ا*بيض

 أمجد يكن لم..  صراع إلى ا*مر وتطور ا*من مع با<شتباك فبدأوا,  ورفاقه

 تشجيعھم من الشباب ھؤAء جعل..  الفرصة يفوت أن قبل من ذلك جرب الذى

 والبطالة والقيمة الھدف وفقدان بالضياع شعورھم وأوروثھم,  ھوس إلى

 البطوAت غابت وعندما..  رياضية بطوAت فى زائفة آماA المعيشة وصعوبة

 نادي وأن,  با<ضھاد زائف إحساس إلى ذلك إيزاع من Aبد كان,  ناديھم عن

 فدفعھم..  بلدي يا حمرا:  شعار رافعين,  ا*حمر من عليه التآمر يتم الزمالك

   يھتفون كبير تجمھر فى ساروا..  ا<نتقام إلى الزائف ا<حساس

   أمه كس ا*ھلى..  ھو ھي9 وھي9 ھي9 ي9ھ - 

 إلى توجھم أثناء طريقھم يعترض ما كل بالحجارة ويقذفون ويكسرون يحطمون
 السيارات زجاج على وينھال بعصا أمجد يمسك..  القريب ا*ھلي النادي مقر

 *بويه وإزدراءه نقمته يلقي..  بھيستريا يصرخ,  النادي بوابة أمام الموجودة

 بوابة سور على ليقف عاريا ا*على ونصفه أحدھم تسلق..  تحطيما عليھا وينھال

 وصيحاته وجھه ع9مات وترى,  ا*ھلي ضد وسباب بشتائم يھتف ا*ھلي النادي

 معركة فى ا<نتصار بعد المجد قبة على واقف وكأنه,  ناديه لرفعة يھتف وھو

 الذى النادي داخل إلى واندفعوا البوابة تحطيم من تمكنوا..  الوطن عن الدفاع

 يلوحون المظفرون المنتصرون دخل..  يبتعدون وھروا أعضاءه الذعر أصاب

 علم يغرس أحدھم وجرى..  الرعد كھزيم بأصواتھم ھاتفين الزمالك بأع9م

 ا<نتصار ليعلن كمجنون ويصرخ النادي حديقة قلب فى الحشائش وسط الزمالك
 من ينال كان,  ا*من أيدي فى يقع  من أن ورغم,  أخيرا ا*من وصل..  العظيم

 من الباقين يمنع لم ذلك أن إA,  بحياته يودي أن يمكن ما والسحق الضرب

 الدول جامعة بشارع وصاروا يبتعدون ھرعوا..  والتحطيم التكسير مواصلة

 إلى وشتائمھم ھتافاتھم تحولت واضح سبب ودون وفجأة..  يترجلون العربية

 ما حقيقة نحو مساره يتخذ مكبوتھم بدأ أو,  ا*حمر شتم وازھد ربما..  الحكومة
   يشعرون

 أم كس...  طم طم طم.....  والعربية....  طم طم طم....  الخيل الجوز - 
   المصرية الحكومة

 الشتائم طالت حتى والنظام والحكومة البلد سب فى وتفننوا,  يھتفون كانوا ھكذا

   نفسه الجمھورية رئيس
  

  

 مصطفى سيد ووسطھم,  المباراة بعد الصالة من ا*ھلى يمشجع خرج بعدما

 قبل من ا*ھلى إحت9ل بنبأ علموا..  الترامادل من بھا بأس A كمية باع بعدما

 عربات وجدوا لكنھم,  الزمالك مقر بإحت9ل لYنتقام فأسرعوا..  الزمالك مشجعي



 شارع فى ضا*بي مشجعي مسيرة خبر وجاءھم,  بالنادي تحيط المصفحة ا*من

  .  ومعاقبتھم لم9حقتھم فاتجھوا..  العربية الدول جامعة

  

  

 إذا,  المعركة تبدأ أن من وبدA,  ا*بيض بمشجعي ا*حمر مشجعي لحق

 ومع,  العنان *نفسھم وأطلقوا,  الحاكم النظام سب فى معا تنسجمان بالطائفتين

 وخلت الجميع تبخر..  المصفحة المركزي ا*من عربات لظھور بادرة أول

  .  تماما الطرقات

  

 كما,  الليلة ليتزوجھا ريم ليصطحب شقته إلى حدث ما بعد مصطفى سيد عاد

 أو وغادرت حاجياتھا كل جمعت..  الشقة فى يجدھا لم ولكنه..  ووافقت أقنعھا
 لم إذن ھى..  يفكر الصالة فى الكنبة على بجسده سيد ألقى..  ھربت با*حرى

 لYسماعيلية يذھب أن له خطر..  تبدأ أن قبل فاشلة زيجة تھاورأ بمبرراته تقتنع

 تذھب لم ربما..  قريتھا فى عنھا سيبحث لكن,  عنوانا لھا يعلم A ھو,  لم9حقتھا

 الزواج على ستوافق ھل وجدھا لو وحتى,  له خطر ھكذا..  ا<سماعيلية إلى ريم

 على معھا حياته ليقضى , الزواج على موافقتھا عدم تعلن أن يتمنى كان..  منه

 السيجارة تلو السيجارة تدخين عن يكف A..  تھرب أن من بدA ھى كما النحو ھذا

 ماذا..  الوضيعة حياته فشل تجسد كانت لو كما ا*جواء وتعبق أدخنتھا تتصاعد.. 

 سيصارع..  كان كما وحيدا عاد ھو ھا..  حوله نظر..  ؟ حياته عن ليرضى يفعل

..  حياته من تخلص لو تمني,  يصارعھا أن تستحق حياة أية بل .. وحده الحياة

 من تخلص,  الفقير الكسكسي بائع ابن *نه حياته بوضاعة إحساسه من ھرب

,  ذوييه عيون فى ا<زدراء ليرى,  الترامادول يبيع المال وجمع لنفسه إزدراءه

 وھو قلي9 ھدأ..  هبداخل يعتمل كان ما ھذا..  لحياته واحتقارا إزدراءا أكثر فيعود

 إليه ينظر أحد يكن لم..   ا�ن إليھم يحتاج أنه يشعر..  وإخوته وأمه أباه يتخيل

 من ھو يعد لم وا�ن..  نفسه يحتقر كان من وحده ھو..  ا*ولى حياته فى بإزدراء

 يرى *ن غامر حنين جرفه..   R يا..  الجميع يحتقره بل,  فحسب نفسه يحتقر

  .  خطاه يحث وأسرع,  كا*طفال بحرقة بكى..  الحاني أمه ووجه انعالق أبيه وجه

  

 شاق يوم إنتھاء بعد الكسكسي عربة على من حاجياته يلملم مصطفى الحاج وقف
 بعيون  أمامھما يقف بسيد وإذا..  وا*طباق الصواني تحمل ووفاء,  العمل من

  .  دموع فقط..  كلمات ھناك تكن ولم..  دامعة

  

  

   

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                        -18 -  

  

 عادل القس بطلھا,  مدوية فضيحة على ا*يام أحد صبيحة المصريون إستيقظ

 تلك صفحات المشينة الصور مSت وقد..  سارا تدعى أرمينية وإمرأة برسوم

 تجسد أنھا عليھا نيونالمع وأطلق,  المشاھير فضائح بنشر أشتھرت التى الجريدة

 المسلمين إستياء ومعه,  بالطبع المسيحيين غضب ذلك أثار..  الصفراء الصحافة

 إنتشر الذى الحدث تدارك منع فى الجريدة عدد مصادرة تفلح ولم..  المثقفين

 وتم الجريدة المسلمون تداول فقد العامة مستوى على أما..  الھشيم في كالنار

   ويتردد القصة على ال9زمة الرتوش إضافة



 فيھا بيستحمي اللى المية إن بيقولك..  إيه بيعمل الوسخة ابن القسيس بص - 

 بتروح تحبل عايزة واللى..  البركة ياخدوا عشان بيشربوھا القسيس

   ينيكھا للقسيس
  

  

 بالقصاص يطالبون الكنائس حول متظاھرين يتجمھرون الغاضبون ا*قباط خرج
 ليھدأ,  وسجنه محاكمته وتمت,  الجريدة تحرير ئيسر رقبة حول الحبل والتف.. 

 ما وأن,  قسيسا يعد ولم الكنيسة ترك عادل أن الكنيسة أوضحت وقد..  ا*قباط
  .  المسيحي الدين رجال A ھو نفسه عن يعبر فعله

  

 أن إA..  الجنسية بع9قتھما وسارا عادل إعترافات ورغم,  الزوبعة ھدأت بعدما

 بين جنسية ع9قة مجرد يعد ولم,  تمت قد الفضيحة تفجير من المرجوة ا*ھداف

,  الزواج ينويان كانا أنھما على القصة نسج فتم,  لمحاكمتھما تكفي وسارا عادل

  .  فضيحة من ناAه ما ويكفيھما التحقيق حفظ ليتم

  

 آخر مكان إلى ا<نتقال بإمكانه كان فإذا,  تماما تحطمت الجديدة برسوم عادل حياة

 أين فمن,  وجيرانه معارفه وجوه على يراه الذى ومردودھا الفضيحة من باھر

 الناي وأخرج..  غرفته باب نفسه على أغلق..  وأبناءه زوجته نظرات من يھرب

 وكأنه حزينة شجية ألحانا الناي على ويعزف بشراھة يدخن..  القديم الخشبي

  .  آخر عالم إلى وذھب العالم عن إنفصل

  

  

 جراء من بألمه تشعر A فإنك,  العمل فى ا<نھماك أثناء بجرح تصاب حينما

 الوقت بعض مضي بعد ولكن,  مداواته على تعكف فقط..  وإنھماكك دمك سخونة

 الفضيحة وطأة بمدى تشعر بدأت حيث لسارا حدث ما ھذا..  با*لم حينھا ستشعر

 ما كثيرا..  أقاربھاو أصدقائھا رؤية تتجنب شقتھا فى وحيدة البقاء إلى دفعتھا التى
 ولماذا..  ؟ فعلته ما على ا<لھي العقاب ھو ھذا ھل:  تفكر وھى تبكي كانت

 أنھا أدركت..  ؟ لYيمان بحاجتھا وأحست توقفت الذى الوقت فى العقاب جاءھا

 يكون أن العقاب منع ما ھو لYيمان وإتجاھھا,  لھا تطھيرا إA العقاب فما,  تتطھر

 حاجة فى ا�ن أنھا أدركت..  لتھدأ عقلھا ساقھا ھكذا..  الھاأفع بشاعة قدر على

 ماذا كثيرا فكرت..  الحياة تلك بدء بداية ھو حدث ما ربما..  جديدة حياة لبدء

..  أرمينيا إلى ھاجر الذى السابق بزوجھا ا<تصال عاودت..  ؟ فعله عليھا

 أحضانه إلى ودتھاع وينتظر يحبھا Aزال السنوات ھذه كل بعد تجده أن لدھشتھا
 حتى بالمطار استقبالھا فى رأته أن وما..  أرمينيا إلى بالھجرة قرارھا إتخذت.. 

  .  ا<يمان بدفء تشعر ا�ن..  حضنه فى إرتمت

  

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



  

 إلى يستمع أن,  ا*وبرا دار فى سارا بصحبة كان التى الليلة تلك منذ سامي إعتاد

 بروحه تشعره حين الموسيقى تلھمه كانت كم..  الكتابة أثناء الحديثة السيمفونيات

 تحمل مقاAته وأصبحت,  ا*ديان نقض فى شراسة أقل ا*خير ا�ونة فى بات.. 

 كعادته..  مواربا الباب يترك دائما كان..  المعاني من الكثير تحتمل فلسفية أبعادا

 حيث,  كام9 عمرا منذ العھد على ظلت التى المكتب غرفة فى وحيدا يجلس

 ال9مع البنى خشبھا ولون,  حوائط ث9ثة على المنصوبة الضخمة المكتبة أرفف

 صارت أنھا المكتبة على السنوات تركته ما كل..  با*مس مطليا وكأنه يبدو

 المكتب نفس وعلى..  جديد لكتاب تتسع فرجة Aتظھر,  بالكتب آخرھا عن مكتظة

 وصوت ويكتب تأم9ته يواصل سامي كان,  نعمان صالح با*ستاذ الخاص

   -:  الغرفة يمS الموسيقى

  

 من كبيرة مجموعة على يحتوى الذى ا*سود صندوقه منا كل داخل فى("" 

 داخل مافى أدركنا لو..  محتواه يعرفون A منا الكثيرون.. والصور ا*حاسيس

..  ونكره نحب لماذا سنعرف..  نتعصبو نعتتقد لماذا سنعرف السوداء صناديقنا

  .  با<يمان نتشبث لماذا سندرك

A الوجود فى فكرة توجد Aالمادية الصور من ھائلة لمجموعة تجميع وتكون إ  ..

 قدرتنا حسب بعضھا مع ولصقھا الصور ترتيب على قدرتنا ھى الفكرة كينونة
 ھى البحر فعروس,  وخيال منطق من أدركناه وما والمزاجية النفسية وحالتنا

 وبالرغم..  فتاة وصدر رأس مع سمكة وذيل جذع صورة تجميع من جاءت فكرة

 باقى عن تميز ا<نسان ھكذا!!..  بوجودھا أعتقد قد منا البعض أن إA أبدعناھا أننا

 قصصا,  واقعية معطيات أية من يصيغ يجعله الذى الخيال بإمت9ك المخلوقات

 تلك..  الخيال ماھية فھم نحاول ونحن قلي9 لنتريث لكن..  بھا يعتقد وأساطير

 الجھاز فى كيميائية تفاع9ت نبع ھى ھل..  ا<نسان إمتلكھا التى المدھشة القدرة

 غرفة وسط ما شخص جلس إذا..  بكثير ذلك من أبعد الموضوع أن أم,  العصبي

 رحيق يتنسم غناء حديقة فى نفسه ليرى الخيال فى وأمعن عينيه وأغمض مظلمة
 الشخص ھذا يشعر لماذا..  وا*شجار الحشائش بين ويتقافز,  وا*زھار الورود

 فى خياله أمعن إذا والخوف والضيق بالحزن يشعر ولماذا,  بالسعادة وقتھا

,  ذلك ماھية تفسير عن المادة قوانين تعجز ھنا..  محزنة قديمة ذكريات إجترار

 ذلك على يساعد..  برأسھا تطل اديم الغير الكيان ذلك بالروح تسمى ما فيبقى

 وتناقضاتھا بسلوكياتھا البشرية النفس ماھية تفسير عن النفس علم قصور
 تفسير عن عاجزة تقف أنھا إA النفس علوم تطورت فمھما..  ورغباتھا وغرائزھا

 الحكومة دفع الذى الرجل ذلك..  فريدل حوزيف النمساوي مثل البشر من نماذج

 مھندسا يعمل..  قصته بشاعة جراء من,  بأجمعه للعالم ارلYعتذ النمساوية

 ابنته يحتجز به وإذا,  وأبناءه زوجته مع ھادئة أسرية عادية حياة ويحيا للكھرباء

 مدار على لذلك خصيصا أعده قبو بداخل عاما عشر ثمانية العمر من تبلغ التى
 بداخل وتظل مرھاأ الفتاة لتسلم الھرب حاولت إذا ويضربھا ويضاجعھا..  سنوات



 من وأنجبت,  النھار تري لم عام وعشرون خمسة..  الزمان من قرن لربع القبو

 على الشفقة بعض حمل أنه إA جوزيف فعله ما بشاعة ورغم..  أطفال سبعة أبيھا

 الطفل رعاية تطلب ابنته بخط رسالة مع منزله بيت أمام يضعھن فكان,  ا*طفال

 فى أيام بث9ثة وAدته بعد توفى ا*طفال أحد حرقب يقوم حين النقيض ويظھر.. 

,  قرن ربع مدار على مرة 3000 من يقرب ما جنسيا ابنته عاشر..  للقمامة مقلب

 علوم بعجز ضمنيا إعترافا طياتھا في تحمل كھذه قصة..  أبناء سبعة منھا وأنجب

 حياة عيشي..  الدرجة ھذه إلى البشرية النفس تتناقض كيف..  التفسير عن النفس

 مع ا*رض تحت أخرى وحياة..  عادى أسري كرجل أسرته مع ا*رض فوق

 تتحكم وروح فطرة ثمة..  البشر لعالم تمت A بصفة منه وأبناءھا السجينة ابنته

 يقود ما ھو الروح تلك وغذاء..  علومنا ماھيتھا معرفة عن وتعجز,  أنفسنا فى

  ............... "")  ا<يمان يكون دق..  ؟ الروح ھوغذاء ما ولكن..  سلوكياتنا

  

 مھا ليجد,  الموبايل رنين إثر خواطره وانقطعت,  الكتابة متابعة عن سامي توقف

  .  أحوالھم على لYطمئنان فرنسا من تتصل

  

  

 لھا تسمح أن الممكن من يكن لم,  نشأتھا ظروف نسجتھا التى نعمان مھا شخصية

,  والمجون والفجور بالعھر وإتھامھا وايتھار مصادرة فبعد..  بالھزيمة بالشعور

 عبرت إنھا..  ؟ ذلك كل ع9م:  تتسائل كانت..  حياتھا تھديد طال ا*مر أن حتى

 الھجوم ذلك كل لماذا..  وأحست وشعرت عاشت كما وشخصيتھا حياتھا عن

 فرنسا فى تحول البداية في مقتھا..  للغير يروق A عقلھا فى ما أن لمجرد عليھا

..  ا<رادة مكتوفة تستسلم لن,  والرجعية والتخلف الجھل ستتحدى..  تحدي إلى

 تعنى أيروتيكية مجلة ستنشئ..  أسامة بھا لھا أوحى فكرة رأسھا فى إنطلقت

 من ناصرھا من وستدعو,  العربية باللغة مرة *ول وآدابه والجنس بالجسد

 تحولت حتى تتبلور كرةالف ظلت..  فيھا للكتابة والصحفيين الكتاب من زم9ئھا

 على ا*جر مدفوعة إليكترونية مجلة تحرير رئاسة نعمان مھا ترأست..  واقع إلى

 يحوي وكان,  بالمجان متاحا ا*ول العدد صدر) .. شبق(  اسمھا ا<نترنت شبكة

 العالميين ا<يروتيكا كتاب *شھر المترجمة ا<يروتيكية القصص من مجموعة
 بأسماءه وا�خر مستعارة بأسماء بعضھم,  عرب وصحفيين كتاب جانب إلى

 عربيا والجسد بالجنس تعني كلھا وأخبار ودراسات وتقارير قصص..  الحقيقية

 وأسھبت,  المجلة ھدف عن ضخما تقريرا مھا أعدت العدد طليعة وفى..  وعالميا

 المجلة تزيين فى أسامة وأبدع,  العصور عبر ا<يروتيكي ا*دب تاريخ كتابة فى

 توقعته ما فاق القراء عدد..  والمضمون القصص مع تتسق التى صوره بأروع

 أن الثاني العدد مع الطبيعي من وكان,  وفرحتھا سعادتھا من ضاعف مما,  مھا

..  المجلة لتحميل ا<ئتمان ببطاقات الدفع يتعين كان حيث,  القراء عدد يضمحل

 من مقتطفات جعلت حيث الثالث العدد ظھور مع جيدة فكرة إلى مھا فتوصلت
 تريد ھى فقط..  الربح إلى تھدف نعمان مھا تكن لم..  بالمجان متاحا المحتوى



..  ممكن عدد أكبر المجلة يقرأ أن ھو يھمھا كان ما..  أكثر A المجلة تكلفة تغطية

 مطبوعة ورقية نسخ إلى المجلة فيه تتحول الذى اليوم سيأتى أنه تشعر كانت
 المتزايد الباھر ونجاحھا تزداد ا<ليكترونية بالمجلة مھا سعادة .. للجميع ومتاحة

 ونثر شعر بين كتابية أعماA والصحفيين الكتاب من عدد إليھا يرسل أن إلى أدى
 لكن..  نجاحھا فى ا<سھام فى والرغبة بالمجلة منھم إعجابا فقط,  مقابل بدون

 ث9ثة من أكثر مضى دفق,  وأماني وأمجد لسامي بالحنين مھا شعور ذلك شاب

 ھناك يعد ولم,  تماما ھدأت ا*وضاع ھى ھا..  مصر عن بعيدة وھى شھور

 كل أن لھما تأكد بعدما أسامة ودعھا..  العودة فقررت فرنسا فى لبقائھا داعي

 سفر أو لمصر أسامة بقدوم اللقاءات تبادل على فتواعدا,  ل\خر م9ذا بات منھما

 قراءھا رسائل وتستقبل,  كتاباتھا تواصل حياتھا لىإ مھا عادت..  لباريس مھا

 متفتح جديدا جي9 لھا بدا وقد يتزايدون قراءھا وجدت ولدھشتھا..  عليھا وترد

  .    العقول

  

 ليتزوج حان قد الوقت أن ووجدت,  أمجد ابنھا من التقرب على مھا حرصت

 أمجد أن إA..  مباليا غير فوجدته,  ا*مر عليه عرضت..  بحياته ويستقل أمجد

 أسرة وتأسيس أبويه عن إستق9له فكرة..  جديدة حياة لبدء حاجة فى أنه وجد

,  معارفھا أحد ابنة مھا رشحت..  بالضبط يحتاجه ما ھذا أن يشعر جعلته,  جديدة

 إنجذب..  العروس أھل زيارة فى وخالته أبويه بصحبة أمجد كان الموعد وحسب

 تمت..  عينيھا فى دموعھا كابدت ذلك أماني رأت ولما,  وھلة أول من إليھا

 معنى لھا بات حياته أن ويشعر يتغير أمجد وبدأ,  صغير عائلي حفل فى الخطبة

  .  وھدف

  

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

  

 ما يبيع أن قرر..  جذور ب9 تحيا أن لھا يمكن A كشجرة أنه مصطفى سيد أدرك
 لن..  مال من ادخره بما صغير مشروع إنشاء ثم ومن,  دولتراما من معه تبقى

 ھناك يكن لم..  بالجوار دائما سيظل..  أبويه بين بھا يشعر التى الحياة دفء يفقد

 من معه تبقى مما سيد ليتخلص مصر كأس فى والزمالك ا*ھلى مباراة من أنسب
 على ورفاقه ھو الدائم سيد إعتياد..  الجديدة حياته يبدأ وبعدھا الترامادول شرائط

 الكمية كل لبيع الشديد السعى جانب إلى,  المدرجات بداخل الترامادول بيع

 التشديد با*خص,  أمرھم فضح الذى بالشكل السرية يراعون A جعلتھم,  المتبقية

 ا*من عساكر براثن بين سيد وكان..  ا*خيرة الشغب أحداث بعد المتزايد ا*مني

  .  ترامادول من معه بما القسم إلى إقتياده وتم,  لطما عليه ھالين رائد مقدمتھم فى

  

,  بالفوز ا�مال تحدوه كانت الذى ا*بيض للجمھور صادمة المباراة نتيجة جائت

 غضبا أورثھم مما فريقھم فى ظنھم وخاب..  الفريقين بين جمع لقاء آخر بعد

 بمجرد ا<بتعاد إلى ا*مني الحصار ودفعھم..  والمسؤولين ال9عبين ضد عارما



 يسير,  الزمالك خسارة بسبب حزينا مھموما أمجد كان..  ا<ستاد من خروجھم

 اشتراه والذى,  م9بسه تحت جلده على الشمروخ بإحتكاك ويشعر متثاقلة بخطا

 أثناء يشعله أن بباله خطر..  يتحقق لم الذى بالنصر إحتفاءا ليشعله المباراة قبل

 على به وألقى أحدھم منه فتلقفه..  المشجعين من أقرانه وسط ا<ستاد من خروجه

 Aحقھم ولما..  الفورى بالرد أسرعوا اللذين..  ا*ھلى مشجعي من مجموعة

 بعد لھم أتوبيس حرق من ا<نتقام ا*بيض مشجعي من عدد أراد..  إبتعدوا ا*من

..  ا*حمر مشجعي من مجموعة يقل أتوبيسا يقذفون فانھالوا,  السابقة المباراة

 بعد لتواسيه خطيبته من إتصاA يتلقى وھو يبتعد بأن سوى يعبأ A نفسه أمجد وجد
 المثير ا*نثوى صوتھا يطربه الموبايل فى معھا بالحديث أمجد إنشغل..  الخسارة

 يتحطم أن قبل ا*بيض مشجعي من ليفر ا*توبيس سائق صعد الذى الوقت فى.. 

 ا*توبيس ليرجع الوقود دواسة وضغط,  البصر لمح فى المحرك أدار..  ا*توبيس

 فى ا*توبيس سائق ينظر لم..  والمغادرة ا<ستدارة يمكنه حتى بقوة الخلف إلى

 منشغ9 ا*توبيس خلف عبوره لحظة أمجد فدھس,  تعجله فرط من المرآة

  .  عجلته تحت حتفه أمجد ليلقى,  الموبايل فى بالحديث

  

  

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

  

  

 على والرسم المنسوجات نسج فى إنغمست..  الدير بداخل حياتھا دميانة واصلت

 أن دون R إلى تتقرب وتعبدھا صلواتھا على تحرص..  ونشاط بدأب الزجاج

..  الطريق وتستلھم منه تتعلم كيرلس ا*نبا إلى تجلس دوما..  با�خرين تعبأ

 وتصلى المزامير تتلو..  المسيح وتتبع الصليب تحمل أن توقنع بحياتھا إرتضت

..  دميانة طريق فى عائقا دوما كانت مارتيريا لكن..  الخاطئين خ9ص أجل من

A تساعدھا أن يمكنھا وأنھا,  الزواج بشان ھرطقتھا عليھا وتردد بھا تتحرش تفتأ 

 من تعدو كأنھا بتعدوت شذرا دميانة إليھا تنظر أن إA يكون فما,  راھبا لتتزوج

 يتولد حيث دميانة رأت كلما بالنقص تشعر مارتيريا كانت..  رجيم شيطان أمام

 عالمھا إلى جرفتھا لو وودت دميانة صمود من عجبت..  بالمھانة إحساسا بداخلھا

 بالنجاسة تشعر مارتيريا تجعل كانت وعفتھا دميانة طھارة..  الرؤوس لتتساوى

 لمأربھا ستصل أنھا تشعر وبدأت,  ھدفھا إلى لتصل يامارتير فسابرت,  والدنس

 إلھاب إلى فعمدت,  جديد من *حاديثھا تنصت أصبحت دميانة وجدت حين

 يعد لم حيث,  الراھبات بإحدى السحاقية ع9قتھا تفاصيل لھا تحكى بأن غريزتھا

 نيعي من تطل الشھوة مارتيريا رأت..  إحتياجاتھا تلبية على قادرا بيشوى زوجھا

 بم9بس الواسع الدير حوش فى يتمشيان وھما الصغيرة نظارتھا خلف دميانة
 جعل ما يكن لم..  المنشود الھدف من تقترب أنھا مارتيريا أدركت..  الراھبات

 ھذه طوال المكبوتة الجنسية غريزتھا أن سوى مارتيريا أحاديث تستسيغ دميانة
  .  عليھا وتلح تنغزھا بدأت,  الطويلة الفترة



  

                                    *        *        *  

  

 عارية ظھرھا على تتمدد دميانة كانت..  المي9د عيد ليلة  تسبق التى الليلة فى

 بالمتعة دميانة تشعر..  وحنان برفق جسدھا تتحسس ومارتيريا,  الفراش فوق

 جسدھا على رتيرياما يدا تتھادى..  ا<ثم وإقتراف بالذنب با<حساس المشوبة

 واضحة غير ھ9مية صورا ترى دميانة كانت..  ممتعة لذيذة دغدغة فتمنحھا

 تحس..  الراھبات بم9بس تراھا وتارة عارية مارتيريا ترى فتارة,  المعالم

 يد من جسدھا من موضع يخلو A,  أخطبوط كانت لو كما عديدة مارتيريا بأزرع
 برأسھا تقترب وھى م9محه تتبدل وجھھا ترأ..  عليه وتمسح تتلمسه مارتيريا

 ينبض بجسدھا دميانة أحست..  شفتيھا بلسانھا وتلحس,  فمھا تقبل وجھھا من

 لكنھا,  الخشب من بقطعة يتعلق كغريق المقاومة حاولت..  والمعصية با<ثم

..  الحراك من وتمنعه جسدھا على القبض تحكم خفية قوى وكأن تشعر كانت

 وثدييھا..  كسھا تخترق مارتيريا بأصابع تشعر وھى توشھق نفسھا تركت

 شفراتھا بإحتكاك فتشعر مھبلھا من تنھمر سوائلھا..  مارتيريا ثديي تحت ينسحقان

 فم فى بحلمتيھا تشعر وھى أنفاسھا وتتعالى قلبھا يخفق..  نشوة يمنحھا لزجا
 مسيحوال الحائط على معلق الصليب لھا تراءى..  الدافئ الرطب مارتيريا

 والحسرة بالحزن والنشوة المتعة إمتزجت..  عليه مصلوبا الرأس مطأطئ

 يبدأ..  نضبت الدموع أن تشعر..  تقدر ف9 تبكى أن تريد..  بالذنب وا<حساس

,  بطنھا أسفل عنيفة تقلصات ويداھمھا ينتفض ما وسرعان ا<رتعاش فى جسدھا

 فعلته ما أول..  بشدة ھثتل النوم من وتستيقظ كسھا على بعنف فخذيھا لتقبض

 يكن لم حدث ما أن على الرب حمد ھو,  تحلم كانت أنھا أدركت بعدما دميانة

 فى أمعنت..  متحررا خفيفا جسدھا بأن تشعر وھى تغتسل أسرعت..  حقيقة

 أمام تركع غرفتھا إلى عادت..  الدنس عليه من تمحو وكأنھا جسدھا تنظيف

 حتى تتعبد نھارھا أمضت..  وتستغفر لىتص وجھھا أمام كفيھا تشبك الصليب

  .  ا*خوات بصحبة الكنيسة إلى فنزلت القداس حضور موعد حان

  

  

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

  

  

 وغزا الشمس عليه طلعت الجليد جبل كما وتتداعى عطا عربي أسطورة تنھار
 وجوھھم على عربي ىورأ ا<تاوة دفع عن الكثيرون امتنع..  حوله ما الدفء

 بمساعدة جلبھا آلية بندقية حمله من الرغم على سطوته ومن منه خوفھم زوال
 لكن..  المنطقة وحواري دروب بين متباھيا بندقيته يشھر..  متقاعد شرطة أمين

 المح9ت أصحاب *حد عربي ذھب حين ذلك وتجلى..  تخشاه تعد لم الناس

   الرجل فصاح الشھرية يطلب



 عم يا إيه على فلوس ھادفع..  المح9ت يحرس بيقف عاد دح فى وھو - 
   عربي

 يطلع أA كفيلة كانت,  عربي الرجل بھا خاطب التى المتمردة المحتدة النبرة

 ما ھذا وكان..  وبضاعته زجاجه وتھشيم بابه كسر تم وقد إA المحل على النھار
 تلك لتفريغ �وانا آن قد أنه الدوغري مراد أدرك إذ..  تماما عربي على قضى

 وا<ھانة الضرب من عربي نال القسم وبداخل عربي على القبض تم..  البالونة

 كادت حتى أيام ث9ثة مدار على الويل ذاق..  صغيرا يناله لم ما السن ھذه فى

 بك مراد أمام ليقف,  يترنح المباحث رئيس مكتب إلى وساقوه,  روحه تزھق

 على يقدر A محطم وجسده,  بعينيه يطيح والزرقان وجھه تغطى والكدمات

 سمع فقط..  مراد وجه الكدمات بفعل عينيه إنغ9ق من عربي يرى لم,  الوقوف

   أذنيه فى يتردد قادما ا*جش صوته
 صاحب واخلي الموضوع ھاخلص أنا..  السجن توديك دى زي عملة - 

 عملة تعمل عينك وحسك..  كسرته اللى ثمن تدفع ما بعد يتنازل المحل

   تاني دي زي

   صوته بعلو يتابع أن قبل عميقا نفسا يسحب صمت
 - Aإيه ھايحصلك عارف إنت..  وإ   

 بما الجميع علم..  القسم عن بعيدا وألقوه عربي سحبوا اللذين للرجال وأشار قالھا

 عطا عربي أسطورة لتنتھى ا*من من مسنودا يعد لم أنه وتأكدوا,  لعربي حدث

 فقبع..  نظراتھم فى الشماتة ورؤية الناس وسط لسيرا على قادرا يعد لم الذى

 أن فى للجميع كراھيته تفجرت..  وبربري ماھر صديقيه عدا منعزA وحيدا

 بفعل مسطول وھو وحيدا يجلس حين..  مخدرات من يتناوله ما يضاعف

 بقدميه المتمردين ھؤAء يفعص أنه له يتراءى,  والبيرة والحبوب الحشيش

 يحتقره منبوذا عمره عاش..  ھو نفسه لتطول كراھيته وإمتدت .. سحقا ويسحقھم

 فھم ا�ن أما..  لشره وإتقاءا,  سطوته خشية تعظيما له يقفون لكنھم,  الناس

 ھكذا..  ؟ السبب من..  أمامھم مر إذا ظھره خلف يبصقون بل علنا يحتقرونه

 الفضيحة غطيهوت ؟ دعاء ھاني أبو أوAد يقتل لم لو..  المغيب عربي عقل يسأل

أت التى Tعنه با<ب9غ صغره فى حياته دمر من ھاني أبو ھو..  عليه الناس جر 

..  يؤدبھم كيف سيعرف..  عليه قضوا أبناءه وا�ن..  ا*حداث إيداعه فى وتسبب

 فى ظل..  المغيب عقله له يصور كان ھكذا..  عطا عربي ھو من الجميع سيعرف

 بھا يصرح لم..  رأسه فى الفكرة لتلمع عقله به يبعث والتوھان السطل من متاھة

 ثقيل بصوت يقول يسمعانه حين ما *مر يخطط أنه استشعروا اللذين لصديقيه

   توھانه فرط من متقطعة بكلمات ومتلعثم

   إيه ھايعمل عربي ويشوفوا يوم كام كلھا ھانت - 
 من ينھل إنكب بعدما,  ھلوسة إلى عربي كلمات يوعزان وبربري ماھر كان

 عربي ظھر حتى..  الدنيا عن مغيبا شبه وبات,  والمخدرات والحبوب الحشيش

 أمام ووقف..  المي9د عيد ليلة فى ا�لية بندقيته ومعه الرمادية ال9دا بسيارته

 ب9 المنطقة وطرقات شوارع يجوب بھم وإنطلق وبربري ماھر ينادي المقھي



 يعبأ أن دون الوھمي <نتقاما زھو له يرسم كان المغيب عقله..  وعي وA ھدى

  .  رادع أية أمام يتوقف أو عواقب باية

  

                                *              *          *  

  

 المزامير ت9وة أثناء يعلو والطاسات الصاجات صوت كان الكنيسة بداخل
..  لجميعا وجوه ا<بتسامة وتكسو..  المي9د بعيد ا<حتفال قداس فى والتراتيل

 صور يزينھا التى البيضاء الكھنوتية م9بسھم فى والبطاركة ا*ساقفة يحتشد
 مرتديا ھانى أبو وقف..  صورھا أبھى فى الكنيسة بدت وقد,  والعذراء المسيح

 يتبادولون المعارف وسط ا*بيض القميص على عنق رابطة ب9 أنيقة سوداء بدلة

 فى عليھما بالغرامة الحكم صدر يثح وعاطف ھاني ابنيه حوله ومن التھاني
 بالعيد يحتفلن الراھبات ا*خوات إلتفت ا*خرى الجھة وعلى..  الخطأ القتل قضية

 ونظارتھا,  الراھبانية بم9بسھا متأنقة كانت التى ودميانة مارتيريا بينھما ومن, 

 الرأس غطاء تحت من الفاحم اAسود شعرھا منابت جانب إلى تعطيھا الصغيرة
 متھللين فرحين الجميع وخرج مساءا العاشرة قرابة القداس إنتھى..  جذابا رامنظ

  .  بالعيد

  

  

 الكنيسة من الخارجين يراقب ويتوقف بسيارته يقترب عربي كان الذى الوقت فى
 بندقيته مشھرا مترنحا يترجل سيارته من فنزل,  وأوAده ھاني أبو رأى حتى, 

 أبو ليسقط..  الكنيسة باب أمام الخارجين ميعج على عشوائيا النار وأطلق ا�لية

 جماعية مذبحة فى آخرين عشر أربعة جانب إلى ودميانة ومارتيريا وابنيه ھانى
,  ا*رض على الممددة المدماه ا*جساد إلى ينظر وھو يضحك عربي جعلت

 ويعدو يصرخ الجميع يھرع بينما..  بعيدا الزحف الحياة فيھم بقيت من ويحاول

 يجوب سيارته وركب..  الھواء فى النارية ا*عيرة بعض إط9ق تابع..   مبتعدا

 بخلو الزھو يغتاله..  الھواء فى أعيرته يطلق..  الغجر وحوش سيفين أبو منطقة

 ھاھم..  منازلھم فى وا<ختباء مح9تھم بإغ9ق أسرعوا اللذين الناس من الطرقات

 يسمع وھو يراه بما سعيدا عربي كان..  يرتعدون جحورھم فى منكمشين ا�ن

  .  منه تدنو الشرطة عربات صافرة

  

 زراعھا فى صغير بجرح إصابتھا لتدرك الصدمة ھول من دميانة إستفاقت
 يعلو صدرھا يعد ولم دمائھا فى غارقة العينين جاحظة مارتيريا ورأت,  ا*يسر

   وتتمتم تبكى..  الدير إلى متجھة تبتعد وقفت..  ويھبط

   بر يا..  رب يا - 
   ھامس بصوت وتنطق ريقھا تزدرد

   R يا - 
  



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

  

  

 فقدانھا صدمة ◌ً  ثانية تعيش مھا..  ث9ثتھم على مھوA الصدمة وقع كان

 فى إنتابتھا وأماني..  أمجد الوحيد ابنھا بقدان المرة وھذه,  *بويھا المأساوي

 أنه من الرغم فعلى سامي أما..  حياتھا من بالتخلص غبةر ذلك تلت التي ا*يام

..  إنھيارا أشدھم كان ا*مر حقيقة فى أنه إA,  وجلدا تحم9 أكثرھم يبدو كان

 رشق ا*مر..   الوجود ماھية فى فلسفته مع الوحيد ابنه بفقدان أحاسيسه تتصارع

 ا�ن أمجد يكون أA..  النھاية ھي ھذه تكون أن أمعقول..  مقتل فى وحياته عقله

 شكلت التى الصدفة انتقته لماذا..  ؟ العبث ھذا ما..  الموت بعد أخرى حياة فى

 سامي كان الليلة ھذه فى..  ؟ الوحيد ابنه من بالذات ھو لتحرمه,  والوجود الكون

 كلمة يكتب لم أمجد مات يوم أيام عدة منذ..  الرأس مطرق البلكونة فى يجلس

..  Aشئ ھى الحياة من الغاية كانت إذا..  ؟ يكتب ولماذا ؟ بيكت ماذا..  واحدة

 سوى يجد لم,  المتعة ھذه فأين..  ؟ بھا يستمتع أن ا<نسان على واحدة حياة وأنھا

 بصبر الوحيد ابنه فقدان لتحمTل,  مؤمنا كان لو ھل:  تسائل..  ؟ وقلق وشك حيرة

 مشاعره تنازعت..  ؟ الموت دبع ا�خر العالم فى العوض عن نفسه معزيا,  وجلد

 ھل..  ابنه أخذ من ھو إذن,  موجود R كان إذا..  وأحاسيسه وھواجسه وظنونه

 وھو أذعن ما سرعان لكنه,  بالتحدي شعورا إنتابه..  ؟ لدينه رفضه على يعاقبه

 يلتحف الذى الثقيل الصوف الروب رغم جسده يكتنف والبرد,  السماء إلى يرنو

 السور بيده يمسك الكرسي على من فنھض,  اللعين الصداع ذات يداھمه..  به

 تتكاثف وغيوم وضباب,  بدوار يشعر وھو عليه القبض أحكم..  الصغير الحديدي

 رفع..  الحقيقة بمعرفة يتشبث وكأنه السور فى أكثر بيديه تشبث..  عينيه أمام

..  سامي يبكي حياته فى مرة *ول..  بالبكاء وأجھش,  عميقا نفسا يسحب رأسه

 ظ9م..  شيئا يرى يعد لم..  عينيه من ينمحى والنور يتزايد الدوار..  بحرقة يبكي

 لكنه,  يحلم أنه ظن..  ُيحتمل A رھيب صداع..  فجأة به حط السواد حالك دامس

 يضرب قلبه خفق..  ذاھب أنه أدرك..  يديه فى الحديدي السور ببرودة يحس

..  الموت سكرات ھى ھذه أتكون..  صدره زقيم حاد خنجر..   بعنف ضلوعه

 وشك على التى برأسه يمسك يديه ورفع,  بصره فقد بعدما سامي ظن ھكذا

  .  للوعي فاقدا أرضا يسقط أن قبل للوراء خطوتين ترنح..  ا<نفجار

  

  

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

  

  

 إلى وصل..  قدميه على ئراسا وترجل الشوارع أحد فى سيارته عربي ترك

 رنين ترك..  النھاية قبل إنجازه عليه أخيرا شيئا تبقى..  القلعة بجوار المقابر

 مراد رأى حتى..  المذبحة ليلة ت9 الذى الصباح منذ يتوقف لم الذى الموبايل



 الذى الوحيد ھو الدوغري مراد يظل اللحظة ھذه فى حتى..  يتصل الدوغري

,  للشرطة نفسه ليسلم بنفسه مراد حضور إشترط..  فورا يجيب أن عربي على

Aيتصدر أن سوى بدا ھناك يكن لم..  منه يقترب من كل على النار سيطلق وإ 

 حيث واتجھوا..  عربي على للقبض الشرطة من كبيرة قوة طليعة الدوغري مراد

 نم بالمنطقة ا*من جھات كل سيحيل حدث ما أن جيدا مراد يدرك..  ھو أخبرھم
 أنه وھو أA,  واھى بأمل متشبثا كان لكنه..  والتقاعد النقل إلى ومباحث شرطة

 ما إذا ھو سيطوله ما..  الكنائس حماية عن للمباحث رئيسا بصفته مسؤوA ليس
 غالبية..  تتھاوى وسيطرته تخور قوته ا�ن..  به ع9قته على عربي اعترف

..  بالمعلومات <مدادھم عربي شاكلة على ھم بمن ع9قات على المباحث رجال

 مراد كان الظھيرة عند..  منصبه من النيل فى لعربي أقوال أية تتسبب لن

   يقول عربي أمام لوجه وجھا يقف الدوغري
 فى صالحك فى ھاتكون حاجة ودى..  وعيك فى ومش شارب كنت إنت - 

   معايا تعالى..  القضية

 أن قبل ساخرة إبتسامة ھهوج وكست..  الدوغري مراد وجه فى مليا عربي نظر

 ويلقى,  الدوغرى مراد جسد فى طلقات من بھا ما ويفرغ ا�لية بندقيته يصوب

  .  عاليا يديه ويرفع أرضا بھا

  

  

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

  

 بأصوات تأز ا*جھزة حوله ومن,  ممددا سامي جسد كان المركزة الرعاية بداخل

 كما المشكلة..  الدم ضغط فى شديد إرتفاع نتيجة المخ فى نزيف حالة..  خافتة

 أن أظھرت..  المستشفى وصوله فور عملھا تم التى المقطعية ا*شعة فى ظھرت

 التدخل معه يستحيل بشكل,  المخ بداخل عميقا موضعا فى النزيف مكان

 مأيا ث9ثة مضي بعد مكانة من تحريكه العسير من أصبح حتى بل..  الجراحى
 Aيزال فطالما..  المغناطيسي الرنين أشعة خ9ل من النزيف حالة على للتعرف

 التنفس جھاز عبر وزفير شھيق مجرد..  ھكذا إبقاءه من ف9بد,  الغيبوبة ھذه فى

..  القلب رسم جھاز عبر متباعدة مثلثات ترسم بطيئة قلبية ونبضات,  الصناعي

 إستجابة أية توجد A..  للغاية ةمتقدم درجة من)  كوما(  فى سامي كان لقد

 بنزع رحلته فى مساعدته ويمكنھم,  أيام خ9ل حتما ذاھب ھو..  نھائيا عصبية

,  يمت لم أنه الحقيقة لكن..  إكلينيكيا مات سامي..  الصناعي التنفس جھاز

,  عرقا يتصبب الحارقة الشمس أشعة على استيقظ..  الوعي فاقد سقوطه فبمجرد

 وقدميه السير وبدأ حوله ينظر قام..  آخر وA لھا أول A صحراء فى نفسه ليجد

 قدماه تعد ولم تماما ريقه جف..  تحرقه بلسعات فيشعر الرمال فى تنغرز الحافية

 من نحوه يقترب إنسان شبح له تراءى أخيرا..  السير كثرة من حمله على قادرة

 منه اقترب كلما بوضوح يراه بدأ لكنه,  سراب أنه ظن..  نحوه خطاه حث..  بعيد

..  يراه ما يصدق A..  يلھث العينين جاحظ لوجه وجھا أمامه سامي وقف أخيرا.. 



 يبتسم أمامه الواقف ھذا..  مرآة ليست,  A..  المرآة فى ينظر وكأنه نفسه يرى

 يرتدى..  القائظ الحر ھذا فى عرق قطرة أية وجھه على تبدو وA ساخرة إبتسامة

   خلفه من يظھر شئ من ما لكن..  لون ب9 افاشف عجيبا ثوبا

   ؟ أنت من - 
   ويجيب أكثر بسخرية الرجل ليبتسم,  سامي سأل ھكذا

 - Aستتذكرني..  قلي9 تذكر..  أنت أنا..  ؟ تعرفنى أ   

 فأشاح,  شيئا يتذكر فلم,  منه نسخة يعد الذى الرجل وجه إلى النظر سامي أمعن

   يقول بيده الرجل
   ؟ إنسان ا<نسان ُسمى فلماذا..  نسانيست أنك أعرف كنت - 
   وتابع السماء إلى رأسه ورفع الرجل قالھا

   النسيان يجسد *نه - 
 شيئا سامي يفھم لم..  طريقه فى سائرا,  ظھره خلف يديه وشبك الرجل قالھا

 بخفة فوقھا قدماه تتحرك,  صلبة جافة أرض إلى تحولت الرمال ليجد يتبعه وسار

  السؤال ويعاود جواره إلى ويسير بالرجل ليلحق وسرعة

   ؟ أنت من - 
 كنت حين تذكر أA..  الدنيا فى جسدك حللت بعدما نسيتھا التى روحك أنا - 

 على تشھد ا*نفس وسط وقفت يوم أنسيت..  الرحمن عرش حول تحوم

   R ھو ربك بأن نفسك
 به افإذ,  الرجل عن يبحث حوله يدور سامي أسرع..  تماما وأختفى الرجل قالھا
 أسرع..  الجبل وراء ثلثه إختفى الشمس وقرص جبل قمة على يمشى ھناك يراه

 مغيب مع الرجل حيث ووصل يتسلقه وبدأ الجبل إلى وصل حتى Aھثا سامي
  وقال جواره إلى سار..  الشمس

   R عن أبحث حياتي أمضيت - 
   ؟ وجدت وماذا - 
  وأجاب قلي9 ففكر,  سامي السؤال داھم

..  ھناك متواريا وأجده ومخلوقاته والحياة الكون تأملت كلما أراه كنت - 

   موجودا أجده لم ا*ديان عبر عليه للتعرف ذھبت حين لكني
 واديا حيث متجھا رويدا الجبل على من يھبط بدأ وقد,  فجأة عاليا الرجل ضحك

 عن الرجل توقف..  كلماته منتظر جواره إلى وسامي,  ا*فق فى يلوح أخضر

   يقول لسامي ونظر فجأة المسير

 آAف خمسة قبل يعيشون البشر من مجموعة إلى رسوA سأرسلك ا�ن أنا - 
 العالم عن شئ بكل تخبرھم أن ھى إليھم ستحملھا التى والرسالة,  سنة

 يمثل A كوكب على يعيشون أنھم تخبرھم أن عليك..  فيه عشت الذى

 المجرات عن وتخبرھم..  شاسعة صحراء فى رمل حبة إA للكون بالنسبة

 شرق فى إنسان يكلم كيف لھم وتشرح..  وا*قمار والكواكب والشموس

 لھم إشرح..  يلتقيا أن دون ويراه ا*رض مغرب فى آخر إنسانا ا*رض



 التى وا<تصاAت والمواص9ت النقل ووسائل,  الميكرونية الموجات

   أنت عصرك فى شھدتھا
   تابعي أن قبل,  للفراغ ممتعضا يرنو الرجل صمت

   فعله يمكنك الذى فما..  وحيدا ھكذا أنت ستذھب - 

 وعاد,  المكان تنير ضوءه ثنايا يرسل القمر..  إجابة يجد أن دون سامي تنھد

   حواسه بكل ينصت سامي جواره وإلى سيره يواصل الرجل

 تقرب أن يمكن ما البشر ھؤAء وزمان واقع من تجد أن عليك سيتعين - 
 صدقك لكنه,  قلته ما يرى لم حتما لك يؤمن ومن..  عقولھم إلى الصورة

   بعينيه يرى أن قبل يؤمن أA أراد من بك وسيكفر.. 

 من أقوى القمر وضوء,  وأعناب ونخيل وأشجار زروع وسط نفسه سامي وجد

 وا*زھار الورود على متSلئة وتنعكس تنبعث الخافتة الفضية ا<ضاءة..  الظ9م

   يقول سامي كف على بيده تورب,  السير عن الرجل توقف.. 

 لبستك فى Aزلت طالما كنھه تدري لن كيان إنه..  ا�خر العالم ھكذا - 

 وواقع زمن من مستقاه جائت صور إنھا..  ا*ديان كانت وھكذا..  الدنيوية

 ليست لكنھا,  الصورة لتقريب رموز مجرد..  وا*نبياء الرسل ومكان

..  ورغباتھم *ھوائھم تبعا فواوحذ أضافوا من ھم البشر..  ا*مر حقيقة

   الحقيقة سترى نفسك بداخل إنظر
 

 بماذا..  الشمس أشرقت حتى عنه يبحث سامي ظل..  تماما وإختفى الرجل قالھا

   ينادي بدأ..  روحه بل نفسه ھو الرجل ھذا..  الرجل لذلك اسما يعرف A,  ينادى

   سامي..  سامي - 

 النداء عن توقف..  أذنيه ويصم بقوة يتردد صوته صدى سوى مجيب من ف9

 يدري A,  التسابيح وتمتمات ھمھمات أذناه إلتقطت..  ا�ن فعله عليه ماذا..  يفكر

..  الجبال أم ا*شجار أم السماء أم ا*رض ھل..  الھمھمات تلك تأتي أيت من

 فى نفسه ويجد ليستيقظ,  وينام يتمدد أن سوى منه كان فما,  شديد بإعياء شعر

 وأس9ك,  وأنفه فمه على مثبت ا*كسجين وقناع,  المركزة لرعايةا غرفة

 سامي أدرك  واحدة دقيقة..  حوله من ا*جھزة إلى جسده من تمتد دقيقة وخراطيم

 قناع يخلع أن قبل,  حيا أنه يستوثق حوله ما فتأمل,  ا*خيرة المھلة أنھا

   خفيض بصوت ويھمس ا*كسيجين

   R يا - 
 شوق كله..  عميق نوم إلى بحاجة أنه يشعر جعلته,  ريبةغ براحة بعدھا شعر

  الحلم ليواصل نفسه سامي أسلم..  لحديثه إرتاح كم..  ويحادثه سامى إلى ليذھب

  .  ا*خير مثواه إلى متجھا

  

 أن يمكن ما كل من تھرب الرحيل فعزمت,  أجله من تبقى شيئا نعمان لمھا يعد لم

 وزوجھا أمجد ابنھا إلى ذھابھا موعد تنتظر افرنس فى تعيش..  ذكرياتھا يبثھا

  .   تزوجت أنھا فيھا تقول رسالة تاركة أماني إختفت أن بعد..  سامي
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