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 إىداء

يلحق هبذا  حتجت إىل كتاب إضاُبالرواية ال ساعدوين ُب ىذه رٗبا لو أفردت اإلىداء ا٤بستحق ٤بن
عما أٞبلو ٥بم من شعور  من التعبّب فمفردات اللغة كلها لن ٛبكنِب ،منهم ا٤بعذرة ولكن أرجو, الكتاب
 .ابلعرفاف

, ييل ُب صغر  كثّبة كاف ٰبكيها  ييل ابلقصة من حكاو  أوحى فأيب, حفظهما هللا يأبيب وأم أكالعادة أبد
وىي  كلما رأتِبيل   فتدعو يسة وأضع قصة بداخل الكتاب ا٤بدرسدعها أايـ الدراكنت أخالٍب    وأمي

 ،بْب مرةمؤد    الكبار الذين وقفوا ٔبانيب , أو إخوٌبيستذكار ا٤بنهج الدراساُب نفسي  (ي)أىر  تظن أنِب
 .وانصحْب مرات

 ال أهنا ٙبملتِبإمن ىوايتها ليست  ابلرغم من أف القراءةوالٍب  ا٢ببيبة ال ٲبكن إغفاؿ دورىا الكبّبزوجٍب 
 .متدت ٣بمسة أشهر متواصلةا الٍب طواؿ فَبة كتابة الرواية

 .فحدث وال حرج يفَباضواال يالعامل ا٢بقيقُب أصدقائي  أما عن

 ،مراجعة كل ما أكتبُب  اأتعبتها كثّب الٍب  "ياللغوية العتيدة "مُب ذك ٍبي ع  راج  أبدأ إبىداء العمل إىل م   رٗبا
 .ثّبا على ا٤بواصلةك  وشجعتِب

ٚبرج  هاوجعلت القصة، حسنت الٍب رائهمآألخت الغالية "ماىينار ا٣بطيب" و دمحم" وا يأو الصديق "شاد
 .هبذا الشكل

 "األنتيم "كرًن حسِب يوابلطبع صديق, ميزة للغايةتبتصميماتو ا٤ب ي  الذي مل يبخل عل "ٓبوالصديق "ٰب
 .٠بوااسم بطل الرواية على  جعلتالذي 

 .وقلة الَبكيز أصبحت ديدين ي،عبث بعقلفالزىاٲبر ي ،عتذر إف كنت قد نسيت بعض األ٠باءوأ

ُب  "طنط" يلؤلسف ال أمتلك أ لطنط "٪بوى" وطنط "ماىيتاب" ولكِبالقصة  يكنت أٛبُب أف أىد
 .حياٌب
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 البداية
 "  2791" ديسمرب 

 األرضُب يدوي  فّب ىواء الشتاءوصوت ص ،الباردة تداعب الَباب وٙبركو الليل ٙبركت نسمات ىواء
ويتوسط  ،وطو أسوار عالية ٙبجب الرؤية وال يظهر ما وراءىاٙب ،٣بالية إال من مبُب متوسط ا٢بجمالواسعة ا

أصفر اللوف ٗبحازاة السور  ي ،سار كلب بلد، ال فراغات بْب أعمدهتا ا٢بديديةالسور بوابة معدنية كبّبة 
من ا١بو البارد حٌب وصل إىل البوابة ا٤بعدنية فوقف أمامها ٰبك  يوٰبتم ،أبنفاس الليل ئوىو ٲبتل العايل
ووقف بتحفز وىو يلوح بيده يقاتل  ،فز٦بر الكلب ؛دوى صوت صفارات إنذار أتى من ا٤ببُب، جانبو
تبعو صوت طلق  ،ا عندما أتى بعدىا صوت ٙبطم زجاجويهرب مسرعً  وقبل أف ترتعد فرائس ًيا،وٮب اعدوً 

من الداخل ا٤بكاف ... خيم بعدىا صمت اتـ على ا٤بكاف قبل أف يندفع شخص ُب  داه بقوةتردد ص يانر 
ٍب يقـو  قليبلً ويتدحرج  األرضليقع بعدىا على  ؛ويقفز بقوة من فوؽ األسوار العالية كأنو قذيفة مدفع

وعلى رأسو  ًيا،طب اقميصً يرتدي  كاف،  كتفو ا٤بصاب والدـ يسيل منوويضع يده على   ،نفعاؿوىو يلهث اب
فقد  ،سنح لو فرصة للراحةتمل ،ضمادات كأنو قد خرج من عملية جراحية منذ فَبة قريبة - ٛباًماا٢بليق  -

خلفو السيارة البيضاء  انطلقتيركض بسرعة كبّبة و  انطلقفإدراة ٧برؾ سيارة من الداخل  ٠بع صوت  
سرعتو ا٤بذىلة كأف األدرينالْب ظل يركض ب، ت البوابة ا٤بعدنية من الداخلاقتحم الٍب (232)فيات 
، ولكن بعد مسافة قليلة أدرؾ أف السيارة ستدركة ال ٧بالة ،لة ٨بصصة للركضآدمو جعلو ُب  ا٤بندفع

ترتج بشدة بسبب وىي  والسيارة ال تزاؿ تطارده ،األفق أرض زراعية فتوجو انحيتهاُب  فأسرع حٌب الح
 األرضيتجو ٫بو  ا٥بارب   السيارة الشاب   قائد   أير ، ةمهدا٤بغّب الطينية  األرضتها الشديدة على سرع

و كلها أخطأتوأطلق عدة رصاصات  ،ساؽ ا٥بارب اب٘باهيده ا٤بمسكة ٗبسدس وصوب  أخرجالزراعية ف
الزراعية  األرضمن  اقَببفأسرع أكثر وأكثر حٌب  ؛ة ا٥باربزادت من عزٲب ،من ٙبتو األرضوأصابت 

 :السيارة ٕبنق لقصب ا٤بزروعة فصرخ قائد  د ااو بْب أعٱبتفي  وقفز بداخلها

 "عبدهللا " -
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القصب  واداز أعاىتز الزراعية وىو يرى  األرضٗبحازاة طبلؽ بسرعتو ا١بنونية ناالأكمل قائد السيارة 
ُب  ربع الساعة حٌب الح مل ٛبض، ويذىب إىل وجهة قد حددىا مسبقا " يركض بنفس سرعتوف "عبدهللااوك

ة إىل ن بقوة حٌب وصلت السيار فضغط قائد السيارة دواسة البنزي ؛لوؽ هنر النيصغّب ٲبر ف ياألفق كوبر 
مَب  ئٍباٗب يوقبل أف يصل إىل الكوبر  ..ولكن ،الطريق و" ويقطع عليأقصى سرعة وأراد أف يسبق "عبدهللا

ك وبدوف تفكّب أمس ،حٌب وصل إليو يالكوبر  اب٘باه" ٱبرج من بْب أعمدة القصب ويركض هللا"عبد   أير 
 ي.وٱبتفمتشبثة ابلسور قبل أف يفلتها  يووقفز وإحدى يد ا٤بعدين يسور الكوبر 

قبل أف يقفز قائد  ألرضحتكاؾ العجبلت ابارة الفرامل فجأة ودوى صوت صرير اضغط قائد السي
 أي" ويضع يده على السور وٲبيل فر قفز منها "عبدهللا الٍب يتجو إىل النقطةالسيارة منها ٩بسكا ٗبسدسو و 

 أخذف ،يأبمواجها الصغّبة وبعضها يصطدـ أبعمدة الكوبر  تتهادىالٍب  لنيل ومياىول ا٤بعتادشهد ا٤ب
 .و  للتػ   وابنيصرخ بغضب كأنو قد فقد  ووى سدسيضرب السور ٗبؤخرة ا٤ب

والعرؽ يتصبب على جبهتو العريضة وأنفو  يزفر أنفاس الغضب وصدره يعلو ويهبط ظل مكانو وىو
، هبا ليعود من حيث جاء استدارتوجو ٖبطى متثاقلة إىل سيارتو و ٍب  ،كاف يركضي  الذ األفطس كأنو ىو

 ؛ها قفزة رشيقةتتبع ،ا٤بعدين ييد ٛبسك بسور الكوبر  امتدت ..السيارة اؼنصر ابعد  أخرىٟبس دقائق 
ُب  يركض انطلقوبدوف تفكّب ، يويتعلق أبسفل الكوبر  ئكاف ٱبتبالذي   "هللا"عبد   األرضعلى ليقف 

 :وجهة العكسية للسيارة وىو ٲبر من ٙبت ايفطة مكتوب عليهاال

 " سنَبيس ترحب بكم "
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 التكوين
 "1002 ةيولي"

مبلبسو غّب مهندمة وذقنو النامية وشعر  انتك،  اجملهوؿُب  وىو ٰبدؽ شف منوتر أمسك بكوب القهوة ي
جالسا على مكتبو ، ذ فَبة طويلةأو يهتم بنفسو من ا٤برآةرأسو الطويل ا٤ببعثر يدالف على أنو مل ينظر إىل 

 .وأمامو تقارير عديدة مبعثرة على ا٤بكتب بطريقة عشوائية

 "كرًن"بس ...  .. سي ب   -

مل يكن ، وهتمس ا٤بموج مكتبها ا٣بشيب مالت حٌب المس شعرىا البِب الٍب الغرفةُب  مل ينتبو إىل زميلتو
أتى حٌب  ،ف ٰبدؽ فيو بغضب من بعيدوقالذي  عاـ العمل وال حٌب شعر ٗبدير ،حولو يءش ييشعر أب

 امفزوعً  انتفضف ةكتفو ٖبشونُب   إليو ونغزه

 وشك اغسلبس روح ا٢بماـ األوؿ ، "كرًن"تعاىل على ا٤بكتب اي  -
 حاضر -

بقامتو وسار ٖبطوات متثاقلة  أتى إليو بوجو مبلل اب٤باءالذي  "كرًن"ظار انتُب  فَبكو مديره عائدا إىل مكتبو
ا٤بقابل الكرسي  جلس على ،خصبلت شعر رأسو األسود تلتصق على جبهتو من ا٤باءالفارعة النحيلة و 

 :وىو يقوؿ ٕبدة٤بديره بعد أف ٠بح لو بذلك 

 ؟ "كرًن"مالك اي  -
 ؟ مسَب"مظهر"بس اي  مايل -
 !الزفت كأنك من أىل الكهف زيبقى  وشكلك ،آخرمت يوبتيج ،تقاريرؾ مش بتخلص -
 حاضر اي أفندـ -
مش بيشتغل  اللي يعِب ،شركة خاصة مش مؤسسة خّبية يد "كرًن".... اي حاضر  الليىو إيو  -

 ؟إنذار ليك ... فاىم آخروده  يٲبش
 فاىم -
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ال أف مديره أشار إليو اب١بلوس قبل أف يقـو من مكانو وٯبلس أمامو وقد تبدلت إأف يقـو من مكانو  م  ى  
 نظرتو إىل نظرة ود

أان ، ان ما أفكر فيهاأوكنت بتعمل ا٢باجة قبل  ،ناكنت أحسن واحد ىنت  ا ده ؟ "كرًن"مالك اي  -
جسمك  ا هللمدا٢ب انتو  ،ْبأسبوعفات عليها  يأكيد صعبة بس د انتكعارؼ إف ا٢بادثة  

 .فيو حاجة مفيش

 رد ي  برأسو دوف أف يقوؿ أ "كرًن"أطرؽ 

 أجازة تريح أعصابك أان ٙبت أمرؾ ولو ٧بتاج، لو ٧بتاج فلوس قوؿ، "كرًن" -
 األوؿ يفندـ ىارجع ز أوعدؾ اي أ -
 .ماىو يز  يومرتبك ماش، يبقى اتخد أجازة شهر تريح فيها -

 :الفكرة فأومأ برأسو إٯباابً  "كرًن"راقت لػ 

 تشوفو اللي -
 عصاـ يتابع التيم بتاعك يوىاخل -
 عارؼ انتو  مسَب"مظهر"اي  بس عصاـ بيكرىِب -
 يكنَبوؿ على الناس إزا  اعملوعارؼ  "كرًن"وأان مش مدير طرطور اي  -
 ي.يبقى ماش كدهف  شايماداـ حضرتك  -

 :امداعبً  "كرًن"ٍب ربت ا٤بدير على كتف 

 بتاع زماف "كرًن"وعايزؾ ترجع  امشيقـو  ايال   -
 مسَب"مظهر"إبذف هللا اي  -

 .يفكر فراشوه على ا جسد  دً قا٥با قبل أف يستأذف ويعود إىل بيتو ٩بد   

ىو يعلم ، عتربوه ٦بنوانً وال ،ولو قا٥با ٤با صدقو أحد ،للناس مشكلتو يثر ما أٮبو أنو ال يستطيع أف ٰبكأك
 الوحيد يءوحٌب الش، اآلفىذا الشهر على يد ٦بهوؿ مل يتوصل إىل معرفتو حٌب ُب  أف هنايتو ستكوف
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إىل و  إىل مقتلو قد فقده يسيؤدالذي  كاف من ا٤بمكن أف يساعده أو يرشده إىل ماىية السببالذي  
 .األبد

 :ذىنو ٝبلةُب  ٤باذا ترددت يدريال 

ق لغياابت ف الطريإو ، لتهاـ فريستوافالذئب يكشف أنيابو قبل ، إذا رأيت الدنيا تبتسم لك فبل تفرح"
 ".ا١بحيم ٧بفوؼ اب٤بلذات

قف عند ويتو  ،٩برات الزمافُب  وأطلق العناف لعقلو ٰبلق، وأرخى جسده على الفراش ،أغمض عينيو
 يء.البداية ... بداية كل ش

----------------------------- 

 .تطارده طواؿ حياتوالٍب   واللعنة ،لتصق بواالذي  وا٠بعبدهللا عبد اجمليد "  "كرًن 

شقة مكونة من وُب  ،كاف مولدهشيء طبيعي   يبيت مل يكن فيو أ وُب ،نشأتو انتبوالؽ الدكرور ك يح ُب
، هنا مقتنيات لوالده ٰبتفظ هباإ :فتقوؿ والدتو ؛ؿ عما هبايسأ ،اأبدً  ةمغلق ناىحدإ ،صالة وثبلث غرؼ

ويظل طواؿ  ،وبْب والد ال يتكلم وال يتحرؾ، الدنيا سوى بيتها وأسرهتاُب  ال ترى الٍب وبْب أمو الطبية
 .حياتو انتغرفتو قعيد كرسيو ا٤بتحرؾ كُب  اليـو

ه عن و ورث أب كما  ،فقد ٝبع والده قبل أف يقعده ا٤برض ماال ينفقوف منو ،اسيئً  يمل يكن مستواىم ا٤باد
 .ريع يتناقص مع الوقت بدال من أف يزيد، ه األصغر وأيتيهم بريعها كل فَبةخو يرعاىا أ اجده أرضً 

ال يغادر  ،ال يتحرؾ ،ال يتكلم، ليجد والده ىكذا ؛فقد وعى على الدنيا، ال يذكر عن والده الكثّب
ال يذكر من  ،الشفاء منوُب  لال أم يوشلل كل يمن مرض عقل صغره أف والده يعاينُب  قيل لو، غرفتو

 .واقف عن والده سوى موقفْب ال غّبم

ُب  ٙبتدوىي  ا٣بامسة عشر من عمره ٠بع صوت أمو من خارج غرفتوُب  أحد األايـ عندما كاف ُب
 :بل صوهتا فخرج ليجد أمو ٙبدث عموٍب ع ،ا٢بديث مع شخص
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 ؟ "٧بمود"بيهم إيو إف شاء هللا اي  اعملودوؿ  -
 األرضطلع من  للياوهللا ىو ده  -
ده اإليراد كاف أكَب من  ، ؟جنيو 200غّب  إف فداف أرض ما بيطلعش عايز تفهمِب يعِب، !؟ نعم -

 وا٤بفروض يزيد مش يقل ،كده
 ؟ يعِب يحرام قصدؾ إين -
 إف أخوؾ عياف وإين يعا٤بفروض ترا، بيحصل ده ظلم الليبس ، وال ماقصديش يوال قصد -

 خوؾا ابنابصرؼ على 
 ي.وأٙبمل خسارهتا لوحد األرض اشَبيأان ٩بكن ، من زماف ملكقلت ما أان  -

 :إليو فالتفتت "كرًن"أحست بوجود 

 حبييب خش أوضتك اي -

ابلرغم من صغر ، صدرهُب  وجلس والغضب يشتعل، و بنظرة غل ودخل غرفتو وأغلق ابهبا بشدةرمى عم  
ُب  ولكم ٛبُب أيضا، ٞبلهاُب  د والدتوولكم ٛبُب أف يساع ،أف مرض والده جعلو يشعره اب٤بسئوليةسنو إال 

اقعو رٛبى على فراشو يهرب من و و٤با مل ٯبد أمامو شيئا يفعلو ا، ىذه اللحظة أف ٱبرج ويفتك بعمو اللص
 .ابلنـو وىو يكتم غضبو وغيظو

، غريبشيء  الليل لتجد أف فراشك يتحرؾ بك فهذاُب  عندما يكوف عمرؾ ٟبسة عشر عاما وتستيقظ
ؾ وبعض األمتعة ؤ ا٥بواء ىو وحذاُب  طوؼالصغّب ٔبانب فراشك يالكرسي  عينيك لتجد أف وعندما تفتح

 نتأوعندما تسمع صوت ٙبطم خارج غرفتك فتنتفض من فراشك وهترع إىل ا٣بارج و ، أغربشيء  فهذا
تغالب خوفك وذعرؾ لتجد جسد والدتك يطّب من خارج غرفة والدؾ ويرتطم اب٢بائط ا٤بقابل كأنو قذيفة 

 .أغرب وأغربشيء  فهذا األرضدفع وتقع على م

ىو تنزؼ من رأسها وحاوؿ إهناضها و  انتكالٍب    الصغّب ما ٰبدث فهرع إىل والدتو "كرًن"مل يستوعب 
إىل مكاف والده فوجده كما ىو على كرسيو ا٤بتحرؾ ولكنو كاف يزـو  التفاتةمنو  انتح، يطمئن عليها

 :أف والدتو جذبتو بشدة إالد يذىب إىل والده كا،  بغضب والدـ يسيل من أنفو بغزارة
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 "كرًن"روح أوضتك اي  -
 واباب متعورين اي مامانت ا بس -

 :٥باأوىو يس يٍب أخذ يبك

 بيحصل اي ماما الليىو إيو  -
 .بل بسرعةي، الباب اقفلروح أوضتك و  قلت لك  -

يل ابلدماء الٍب تنزفها ف تباوالده دوف أقبل أف يغلق ابهبا أمو تقـو وتذىب إىل غرفة  أيذىب إىل غرفتو ور 
 :من رأسها

 .حاجة تستاىل مفيشدا  ىاىد، خواياي ا ىاىد

ولكن ، "حبييب  زاؿ ايحْب سأ٥با " ده كاف زل اليـو التايلُب  مل يستطع فهم ما حدث ومل يقتنع بقوؿ والدتو
ا اف السبب كمنفس اليـو جاءىم خرب وفاة عمو وكوُب  ،نفسو بقو٥با ىذا يمل يكن أمامو سوى أف يرض

 .عرؼ ىو سقوطو من فوؽ سطح منزلو

األمر كاف يرى  ئابد يفف، وعندما بلغ السابعة عشر من عمره بدأت أشياء غريبة ٙبدث معو شخصيا
، زايدة أو نقصاف يمنامو بدوف أُب  رآىاأحبلما عن أحداث شٌب فيستيقظ ليجدىا ٙبدث أمامو كما 

 :توترىا يٚبفوىي  ق للحظة قبل أف تضموعينيها نظرة قلُب  ارتسمتحكى لوالدتو ف

 .حبك وا٤بؤمن داٲبا أحبلمو بتتحققده معناه إف ربنا بي، ماشاء هللا عليك اي حبيىب -

ولكن األمر تطور ٗبرور ، قتنع بكبلمها ودفعو ذلك وقتها إىل ا٤بواظبة على الصبلة بعد أف كاف يهمل فيهاا
يرى و  ىاختفكاف ٯبد أف كل ما حولو قد ،  ستيقظبل أف ٙبدث وىو مق فأصبح يرى أشياء   أخرىسنة 

ما ٰبدث أمامو كأنو فيلم  ليتابع يبيتو أو جامعتو ٍب ٚبتفُب  وأحياان أشياء عابرة ،فيها عدة أشياء مرتبطة بو
 .شاىده من قبل يسينمائ

 :وشعور مناقض لشعوره ،آخر ولكن والدتو كاف ٥با رأي ،كاف ىذا يسعده بشدة
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 بيحصل للواد ؟ الليُب  ؟إيو رأيك "كرًن"بو اإيو اي  -

تقوؿ لو ا١بملة ٍب تسكت برىة ، جلست والدتو أماـ والده القابع على كرسيو وأخذت تبث إليو ٮبومها
من خارج الغرفة مرة تفعل ذلك فأشار إىل جانب رأسو  اهابنشاىدىا ، وتكمل الكبلـ كأنو يرد عليها

 .نونةبسبابتو ٕبركة دائرية كأهنا ٦ب

 ي!ى وحاجة بس مش عارفة إي اعمل ينفس، ما حصلك يصل لو ز واد ٰبخايفة ال -

 :تدعو يعينيها إىل سقف الغرفة وىٍب رفعت  أخرىصمتت مرة 

 اي ستار اسَب -

، فقاـ ليذىب إليها وجلس ٔبانبها قليبلً نداء أمو تطلبو أف ٯبلس معها  "كرًن"وعندما جن الليل ٠بع 
 :رتباؾاب تبتسموىي  شعرهُب  فأخذت تعبث

 نعم اي ماما  -
 ؟حبييب  مذاكرتك ايُب  عامل إيو -
 .بذاكر وهللا هلل ا٢بمد -

 :شعر رأسو فهز رأسوُب  تشاغلت ابلعبث

 على قمل وال إيو ؟ يبتدور نت ا إيو اي ماما -

 :اهابنت لدقيقة قبل أف تعود وتنظر إىل تبسمت وأنزلت يدىا وصمت

 أحبلمك بتحصل ؟ لسونت ا ىو، "كرًن"اي  قويل -
 ٍبسكا اسكٍب -

 :ٍب أخذ يتكلم ٕبماس

 .وبتتحقق يكماف ساعات ابشوؼ حاجات وأان صاحده   ،ش أحبلـ بسده ا٤بوضوع مابقا -
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 :االبتساـ٘برب نفسها على وىي  اعر القلقغالبت مش

 ؟ يإزا -
 ،األوؿ كنت ابشوؼ أحبلـ أحياان بتكوف صرٰبة وبتوضح كل حاجةُب  ،اي ست الك يبص -

ابشوؼ  دلوقت  لكن  ،األوؿ بسُب  بس ده كاف، ابصحى بتتحققوأحياان بتبقى أحبلـ رمزية و٤با 
أو ساعات فجأة كل  ،٭بت غفوة كأين يساعات بتجيل، يحاجات كتّب قبل ما ٙبصل وأان صاح

ة و٤با ابفوؽ ببلقيها اتنيأو أحداث  اتينف مكاف شاينفسي  يوببلق يبتختف يحاجة قدام
 .أحياان قبلها بفَبةأحياان ابشوفها قبل ما ٙبصل على طوؿ و ، بتتحقق

قبل أف ترفع رأسها  قليبلً برأسها وظلت مطرقة  "كرًن" ٞباس أو فرحة ٗبا قالو ٥با  يـ أمل يبد على األ
 :٧بها عبلمات القلق والوجل ابديةوعلى مبل

 !اقوؿ لك حاجة ةأان عايز  "كرًن"بص اي  -
 ياي أم ياتفض ل -
 ٕببك وعايزة مصلحتك ؟ عارؼ إيننت ا مش -
 بس ساعات يعِب، يو مش متأكد أ -

 ٥با مداعبا فضربتو برفق على كتفوقا

 اي واد أان ابتكلم ٔبد -
 ؟عايزة كبلـ  يد يى، طبعا عارؼ -
 طيب ٩بكن أطلب منك طلب ؟ -
 قويل -
 .ده ايريت تبطلو خالص األحبلـموضوع  -

 :ابتسمٍب  مبلمح الدىشة من كبلـ أمو "كرًن"على  ارتسمت

 ال إيو ؟او  على طوؿ يأفضل صاح، يعِب يإزاأبطلها  -
 أدرى ٗبصلحتك وايريت تسمع الكبلـبس أان ، "كرًن"اي  يمش قصد -
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و بطلت أانـ برضو ده حٌب ل، هااعملحاجة أقدر  طليبابس  يحبيبٍب كبلمك على رأسأيوه اي  -
 ي.ابشوفها وأان صاح الليىاشوؼ ا٢باجات 

 :ٍب عاد ليكمل٢بظات ٍب صمت 

ت قبل االمتحاانة ئلسعلشاف شوفت أوؿ ليو ؟ فاتت وطلعت األ الليأان ٪بحت السنة  تعرُب -
 .أصبل ده لو كنت أقدر؟ يبقى أبطلها ليو ، سبوعأب االمتحاف

 :نطقو فلم ٛبلك إال أف ضمتو إليهامل ٘بد ما تقولو أماـ م

 .حاجة ٙبصلك ةحاجة بس مش عايز  يمش قصد، أان بس خايفة عليك -

 :ها ورجع بظهره يضحكنقبل جبي

( ٤با أميتاب أنطوين ..أكرب ر..على فيلم )آم اتين تفرجٍبإيو ؟ شكلك ا يلصل من إيو وٰب ٚباُب -
 خراآلُب  شاف ضربوه ابلرصاصابت

 فيلم إيو اي واد -
على العمـو ما ٚبافيش أان مش ...  يفيلم ىند غّب لو شفٍب كده  يمش بتتأثر أنت  أه ٔبد ما -

 .أروح ا٥بند قريب يانو 

 :أخّبًادمعت عيناىا من الضحك ٍب قالت 

 ؟ٕباجة  على العمـو توعدين، يمش ىاخلص معاؾ شكل -
 قويل -
 لك بقوؿمش ، يبتحصل د الليوا٢باجات  األحبلـخالص من موضوع سيبك ، لو ٔبد بتحبِب -

 ٌب لو شوفت حاجة ما تعتمدش عليهاوح ،بطل تناـ وال حاجة بس ماتفكرش فيها خالص
 ؟ طيب إيو ا٢بكمة يعِب -
 ابلذمة، دي االمتحافة لئسلنسبة ٤بوضوع إنك تشوؼ أواب، كبلـع الا٠بنة و ٦بنو  اعتربين يسيد اي -

 ؟ة بتفضل تذاكر طوؿ السنة اتنيانس وُب  إنك تعتمد عليو ؟ده مش حراـ
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ٰبلف غّب بربنا ولو خطبة ا١بمعة قالنا حراـ الواحد ُب  اش ابلذمة علشاف الشيخها٠بأوال ما  -
 ي؟على خواطر الشعراو  كده لك قلبٍباثنيا ما ...ابهلل عليك  تقوؿ يلحد  يعايزة تستحلف

 ؟ يا٤بهم ىاتوعد، خليها ابهلل عليك بدؿ ابلذمة يسيداي  يماش، ال إلو إال هللا -
  أوعدؾ اي سٍب يبك غريب وأان مش فاىم ليو بس ماشىو طل -

 :ٍب أمسك يديها وقبلهما وىو يبتسم

 ؟يعِب أغلى منك اي بطٍب يىو أان عند -

 :لتتدعو لو ٍب قاوىي  ضمتو إليها

 حبييب فيك اي يربنا يباركل -
 اي بطة فيك  و  -

 :ٍب قاـ وقاؿ وىو يتوجو إىل غرفتو

 ت قربتاالمتحاانأسيبك أان وأروح أذاكر بقى علشاف  -
 حبييب  مراكبك اي يربنا يعل -
 اي عم الصياد  يماش -

ل حديث و وقد شغٰبتل ركن غرفتالذي  على ا٤بقعد الصغّب ياستلقشارد الذىن إىل غرفتو ٍب  "كرًن"د عا
 .والدتو كل تفكّبه

األمر عـز على أف يطيع رغبتها فقد عهدىا تسعى دائما وأبدا إىل  آخرمل يفهم سر طلب والدتو ولكنو 
أف كبلـ والدتو ظل  وحاوؿ االستذكار إال وكتبو الصغّب وأمسك كتابقاـ وجلس أماـ م، مافيو صا٢بو

 .ٌب غلبو النـوعليو ح ىاستلقذىنو فقاـ وتوجو إىل فراشو و ُب  يَبدد
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 ةالرؤي
نشقت السماء عن برؽ أضاء ا٤بكاف للحظات ودوى صوت الرعد حٌب ىطلت السماء ٗبطر غزير وا

،  وجهو وسطو والدىشة تكسوُب  وجد نفسوالذي  يتفحص ا٤بكاف "كرًن"وقف ، ليكاد أف يسمع ا٤بوتى
ٱبرجو من ىذا ا٤بكاف حٌب  شيء يفظل يلتفت حولو لعلو ٯبد أ، وسط أرض جرداء ال هناية ٥باُب  كاف

، ما على حجر أمامو كشاىد القربشيء  مبل٧بو غّب واضحة وقد عطف على نقش من بعيد رجبل أير 
 :منو يناديو اقَببف

 !لو ٠بحت  -

 أخرىمرة  "كرًن"فعاد ، مل يبد على الرجل أنو قد ٠بعو من األصل وىو يواصل النقش على شاىد القرب
إىل  نظرالذي  "كرًن"فجأة وظهره إىل  اعتدؿرجل ظل على حالو حٌب رجل ولكن الالُب  إىل الصياح

 .والدهاسم  د وجد أف ا٤بنقوش على الشاىد ىوفق، أي٩با ر  انتفضشاىد القرب وا٤بكتوب عليو ف

 ضاعتوالٍب  ،تناديو الٍب "كرًن" الشاىد بدوف أف يلتفت إىل صرخات أماـ اٙبرؾ الرجل وأخذ ٰبفر قرب 
وجهو فتجمد مكانو من  "كرًن"الرجل وشاىد  التفتالرجل من ا٢بفر حٌب  انتهىأف  وما، صوت الرعدُب 

مكاف الرأس حٌب كأف طاقة سلبية ٚبرج من   "كرًن"شعر  وإفي  ،وجو ظاىر فقد كاف الرجل ببل، ا٣بوؼ
 .لتكاد تنتزع روحو

 شيئا يكأنو يستدع آخره إىل مكاف لتفاتو ٍب أشار بيدفقد أكمل ا ،ى الرجل أف الحظ وجودهمل يبد عل
ُب  يستلقيخفيفة قبل أف  ابتسامةالده ٲبر من جانبو وىو يبتسم لو لّبى القادـ فإذا بو  "كرًن" فالتفت ؛ما

ليمنع  "كرًن" اندفعف، ردـ القرب على والدهُب  لرجلٍب شرع ا ،بذلك خراآلالقرب بعد أف أشار لو الرجل 
 :والرجل لكنو توقف بعد أف أشار والده لو قائبل ل

 .مش ىاينفع تعمل حاجة، "كرًن"روح اي  -

وظل يبتعد ، الرجل أف يكف عما يفعلُب  كأف قبضة قوية تسحبو إىل ا٣بلف وىو يصرخ  "كرًن"ٍب شعر 
 .اجملهوؿُب  الرجل والقرب وضاعت صرخاتو ىاختفوىو يصرخ حٌب 
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ـ والعرؽ يتصبب منو فقا ؛تقتحم الغرفة بعدما ٠بعت صراخووىي  فجأة على نداء والدتو عليو استيقظ
 .وقلبو يتواثب بْب أضلعو

 حبييب  مالك اي -
 فْب اباب  -
 ؟حبييب  أوضتو ... شوفت إيو ايُب  أبوؾ -

من سريره يهرع إىل غرفة والده فوجده كما ىو جالسا على كرسيو اثبت  انتفضمل ٰباوؿ الرد عليها و 
 :على وجهو ليو والقلق ابد  وجلس أمامو ينظر إ كرسيا  "كرًن"فجذب ، النظرات

 ؟كويس اي اباب   انت -

لو ال يتحرؾ كأنو ال يشعر وظل والده على حا، كاف سؤالو ببل معُب فقد كاف يعلم أف والده لن ٯبيبو
 اللحظات ٍب شعر فجأة كأف تيارً  "كرًن"ركت عيناه لتستقر انظرة إىل وجو ٙب مرة ولكن وألوؿ، وابنبوجود 

 للحظة على شفٍب ارتسمت ابتسامةوألوؿ مرة شبح  "كرًن"قف ليجد ٯبتاح عقلو للحظات ٍب تو  اابردً 
 .أخرىمرة  يوالده قبل أف ٚبتف

من حجرة  اؼنصر الوما أف ىم اب، فائدة يلوسو مع والده أ١بلها وقاـ ٤با مل ٯبد أمسك بيد والده وقب  
ده دورؾ " ا٢بلمُب  ٠بعوالذي  عقلو نفس صوت والدهُب  فسمع أخرىوالده بعد أف قبل يده ورأسو مرة 

 .ا٢بائطُب  بدىشة إىل والده فوجده قد عاد إىل وضعيتو األوىل ٰبدؽ تالتف، " دلوقت  

 :بلغ منها القلق مبلغوالٍب   فنادتو والدتو، خرج من الغرفة

 ؟ "كرًن"شوفت إيو اي  -
 ... ٦برد كابوسأمي  كابوس اي -

اخلو أف لرؤيتو معُب عر بدوقد شو وسادتعلى سريره ٰبتضن  ىاستلقتركها وأغلق على نفسو الغرفة ٍب ٍب 
 ا.واحدا وأكيد
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 ؛ا٤بكاف أماـ شقتو وصراخ والدتو ٲبؤل امن ا١بامعة حٌب وجد ٘بمهر  عائد "كرًن"وبينما  ،ٛبر ثبلثة أايـومل 
غرفة  اقتحموما أف ، داخلو أبهنا رؤيتو ا٤بشؤومة قد ٙبققتُب  وىو يعلم ،بينهم لّبى ماحدث اندفعف

 اقَبب؛ فة بيضاءءلى فراشو وقد غطوه حٌب رأسو ٗببلاألقارب ٔبانبو وىو ٩بدد ع وجد بعضحٍب والده 
لوف التخفيف عنو اب١بمل بشدة وأقاربو ٰباو  يبكيجهو وىو و وكشف وجهو وطفق يقبل رأسو و ، منو

 .ا٤بعتادة

 :وار ا٤بقربةهاء اليـو كاف قد قاـ بدفن والده بعدما قاـ بتغسيلو والصبلة عليو ووقف يتلقى العزاء ٔبنتواب

  "كرًن"البقاء هلل اي  -
 البقاء هلل -
 ا٤بنطقةُب  البلد وال عندكمُب  ابِبىو الصواف ىايبقى ىنا اي  -
 بناخد العزاء على ا٤بقابر وخبلص .  احنا، فيش صوافأل م -

دخل  أفوما ، مصاهبا تهاابنحٌب ٚبفف عن  قليبلً أف ٛبكث معهم أصرت الٍب   مو وجدتو ألموٍب عاد أب 
أف ٯبلس وأشارت إليو  ،و حٌب دخلت والدتو خلفو وأغلقت الباب وجلست على طرؼ الفراشغرفت

 :إليو بعينْب ٞبراوتْب من أثر البكاء ٍب قالت ٕبـز ئبانبها فأطاعها ونظرت ى

 والكبلـ ده  األحبلـإنك تنسى خالص موضوع  "كرًن"أان طلبت منك مرة اي  -
 أمي  ىو ده وقتو اي -
خالص ا٤بوضوع ده ... فاىم  ىانسو  يع كبلما٠ب "كرًن"مرة اي  تاينل لك بقوؿ وأان، أيوه ده وقتو -

 وال أل 
 .أمي حاضر اي -

 :تضمو إليهاوىي  البكاءُب  فجأة انفجرت

 ."كرًن"اي  يع كبلما٠ب، أان مش ٞبل إنك تروح مِب -

 :خراآلضمها ىو 



17 
 

 

 عايزاه الليىأنفذ  صدقيِب، أمي أوعدؾ اي -
 .عمرؾ اي حبيىبُب  ربنا يطوؿ -

فبالرغم من أف والده ، و ظل ىو جالسا ٯبَب أحزانو وحده، قالتها و قبلت رأسو وذىبت إىل خارج الغرفة
 .وجوده كاف يشعره ابألماف ٦برد أف مواقف تذكر بينو وبْب والده إال يأ مل يكن يتحرؾ أو يكوف ىناؾ

لدتو بوجوب إٮباؿ موىبتو ظلت مقولة وا، والده على كرسيو ةلسسالت الدموع على وجنتيو وىو يذكر ج
 ذىنو.ُب  تَبدد



18 
 

 

 الوعد
كاف يرى ،  قطعو على نفسو قبيل وفاة والدهالذي  على وعده ٧بافظ "كرًن"مر العاـ ونصف العاـ و

 أسئلةيرى بعض ، كأنو مل يكن على علم مسبق بو،  وعند ٙبققو يفتعل الدىشة كالباقْبا٢بدث قبل حدوثو 
منها حٌب  االستفادةاىل الرؤى و على ٘ب استمرو ، زمبلئو يروسو كباقستذكار دفيصر على ا ،تاالمتحاان

 .تبلشت الرؤى أو كادت

 ولكن ...

أـ أف  ؟ف إىل قدران ال نعلم ىل ٫بن مسّبو ، اأمنف أمطريقا، حياتناُب  حدث بسيط قد يكوف ىو الفيصل
 .وىذا ىو ما حدث مع، ٙبدد أيهما سنسّب فيوالٍب   ىيتنا ختياراا

ىي ىذا  انتك  رؤاي أيوىبها هللا إايه حٌب ر  الٍب مكن أف يستمر على حالتو من ٘باىل للموىبةكاف من ا٤ب
 .الفيصل

عينيو بنور ساطع حٌب ُب  الدنيا بيضت، إذ ابينما ىو عائد إىل بيتو قبل غروب الشمسو حد األايـ أ يفف
انفذة شقتو  أير ، آخر لكنها عادت لّبى مكاان، أخرىإىل أقرب حائط حٌب يستطيع الرؤية مرة  ارتكن

كبلما كأنو   ذنويسكنو و٠بع أبالذي  للبيت قابلا٤ب ا٤بقهىوكأنو ينظر إليها من أسفل من زاوية جانبية من 
 :ىو قائلو

 يما تيجى ايض معااي الطلعة د -
 عيلة كحيانة يطلعة إيو ايعم د -
بتاعتو وخدت  نتا٤با مات مراتو ابعت حتة أرض ك "كرًن"اي أىبل ده أان ٠بعت أف أبو الواد  -

 البيتُب  لينهمشايألف جنيو و  200 يٯب
 ها لوحدؾاطلعلو عايز تروح ، البنك وىاتبقى طلعة فشنكُب  ٩بكن تبقى الفلوس، ال ايعم -
 .عايز فلوس مِب تقوؿ يل كدهبس ما٘بيش بعد  ، اي جباف يماش -

 :لبيتو قابلا٤ب ا٤بقهىُب الذي  العامل أيور  تالتفكأنو   "كرًن" أيٍب ر 
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 ؟ ايالبك كاـ حسا -
 يبقى ا٢بساب أربعة جنيو، معسل حجر 9، و فتلة شايواخد  انت -
 .أيدىم عندؾ وىادفعلك ابلليل -

جوؼ ُب  و يتسلق البيتبعْب اللص كأن أيفقد ر  آخرمكاف ُب  أخرى لتحل مكاهنا رؤاي الرؤاي اختفت
و الطبيعية على اإلبصار وعقلو لتعود لو قدرت أخرىمرة  الرؤاي اختفتٍب ، من انفذة شقتو اقَببالليل وقد 

 ي٠بعو فصاحب الصوت بلطجالذي  فقد ميز الصوت، يكاد يشتعل من خوفو وقلقو ٩با قد ٰبدث
 يتطيع مواجهة مثل ىذا البلطجضعيف البنياف لن يس "كرًن"و ،"زغلوؿ" سما٤بنطقة عندىم ابُب  معروؼ

فس الوقت لن يستطيع أف يتصل ابلشرطة نوُب  ،بسهولة ابلغة "كرًن"فهو كالثور وٲبكن أف يقتل  وحده
 انتفحينها سيكوف السؤاؿ ا٤بتوقع " و ا٤بساء ُب  وٱبربىم أبنو سيتم ا٥بجـو عليهم من أحد البلطجية

قبل أف طريقة للخروج من ىذا ا٤بأزؽ أثناء عودتو إىل شقتو و ُب  ؟ "  ... ظل يفكر ويفكر يعرفت إزا
 "كرًن" أيأف ر  ما يوالذتدور حولو  الرؤاي انتكالٍب    يلطجالب  "زغلوؿ" يدلف إىل ابب البيت قابل 

 :لزجة ابتسامةلو  ابتسمحٌب 

 "كيمو"مساء الفل اي  -
 "زغلوؿ"مساء ا٣بّب اي  -

 :أطراؼ يدهُب  أوصالو وبرعشة صحبتها حركة عصبيةُب  يشعر بتيار ابرد يسر 

  شكلك ٨بطوؼ كده، ؟اي حبيىب "كيمو"مالك اي  -
  شويوباف ال أبدا ده أان بس تع -
 يكاـ يـو وىتبلق  اتينمكاف ُب  نصيحة من أخوؾ غّب جو وحاوؿ تبات، ألف سبلمة عليك -

 الفل ينفسك ز 
 فعبل ؟ -
 ٤با تتعب غّب جو على طوؿ  قاؿ يلدكتور  كدهده قبل  ، أوماااؿ -
 النهاردة  عند خالٍب أان فعبل ابفكر أابت أان ووالدٌب -
 بس  كٕببعلشاف  يْب العقل ... النصيحة دع -
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 .أكيد طبعا -

دخل شقتو حٌب سارع إىل  أفوما ، شقتو وقد عـز أمره على ا٤بواجهة ال ا٥بروب إىل ٍب تركو وصعد
تفق معهم أقنع أف يستذكروا دروسهم معو وبعد أف ا ج ةوأصر أف ٰبضروا ٕب ،وٖبمسة من أصدقائ تصاؿاال

خشبية وكل ما  ياومة من عصذ ٯبهز بعض أدوات ا٤بقٍب أخ، أمو أف تذىب لتبيت ليلتها عند خالتو
 .ا٤بنزؿُب  نفعا يوجده قد ٯبد

 ا٤بساء " وُب  "

يده وخفف األضواء لدرجة ُب  خشبية ىو ا٣بمسة وقد أعطى لكل منهم عصئمع أصدقا "كرًن"جلس 
 :قلقحٌب سألو أحدىم ب يفيها بدوف أف ٱبرب أحدىم عما ٯبر تصعب الرؤية 

 بس فيو إيو ؟ فهمِب  ابِباي  -
  شويوتفهم كماف  عصاـ وىبس اي ياىد -
 .عاملو ده مش مطمِبأنت  اللي يال معلش جو األفبلـ ا٥بند -

 :ما صمت الثبلثة الباقْب مستمعْبا٢بوار بينُب  آخرفتدخل 

ده  لكن عصياف وشغل ا٢برافيش، يعمرؾ ما عملتها وقولنا ماش انتنذاكر و  يقلتلنا نيج يعِب -
 ؟قصدؾ منو إيو

 ةوا شويصرب اي ٝباعة ا -
 ؟عصاـ عنده حق الـز نعرؼ فيو إيو ، أل -
 .أمي أحسن ده ىاٯبنن ٓبقولو اي ٰب -

 :يفكر كيف ٱبربىم ٗبا سيحدث قليبلً  "كرًن"صمت 

 ب صلوا على النيبط -
 عليو الصبلة والسبلـ  -
 علشاف يسرؽ الشقة النهاردة يىاٯب يفيو بلطج كده  خراآلمن  -
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 ة وبنفاذ صرب رد عليو بسرعالذي  إال عصاـ ابستغرابنظروا إىل بعضهم 

 ؟إيو ا٢بكاية اي زفت ، ٪بربطل ىزار وا  ابِباي  -
 علشاف يسرؽ شقتنا النهاردة  يىاٯب "زغلوؿ"عرفت إف ، وهللا ابتكلم ٔبد -
 ؟ت الناس على أوؿ الشارع بيثب    اللي يمْب ؟ البلطج "زغلوؿ" -
 ايااا بن اجملنونة  -

 صمتو  عن "شادي"خرج صديقهم ف ٓبه الصيحة من ٰبىذ انتك

 ؟ ٓبكماف اي ٰب  يد "زغلوؿ"إيو حكاية  -
 دقيقة ُب  ٩بكن يربمنا بدراع واحد بلطجيده  -
 تش على عْب أىلك وبلغت البوليس ليو اتنيلما  "كرًن"اي  انتطيب و  -
م فيو ىقو٥بللبوليس إيو ؟  ىقوؿٍب ، علشاف البوليس عندان بيتحرؾ بعد ا٢بادثة مش قبلها -

 !؟يسرقنا النهاردة  يبلطجي ىاٯب
  إيو ا٤بشكلة يعِبأه  -
 ؟ما عملش حاجة  لسوىايقبضوا على واحد  يوإزا؟ ماىم ساعتها ىايقولوه إيو عرفك  -
 ؟اي عم الشيخ  يعرفت إزا انتطيب و  -

ضطر أف ٯبيب أف يهرب من إجابة السؤاؿ لكن مع اصرار أصدقائو على معرفة ا١بواب ا "كرًن"حاوؿ 
 :مر على ذىنوشيء  أبوؿ

 لواحد صاحبو  بيقوؿ كده "زغلوؿ"النهاردة و٠بع القهوة  أصل واحد كاف قاعد على -
 وض إننا ٭بسكو ... ده لو جو يعِبوا٤بفر  -
 .ٟبسة والكَبة تغلب الشجاعة احناده ، أيوه اي عصاـ -

أعمى بصره قبل أف يرى بعْب  يراه قبيل الرؤايالذي  كبلمو أال أف النور الساطعُب   أف يستطرد "كرًن"ىم 
 :وار كلهاناألمسرعا وأطفأ  "كرًن"فوقف  الرؤاي اختفت من ا٤بنزؿ ٍب وكأنو يقَبب "زغلوؿ"

 معيشنا فيو  الليمش كفاية فيلم الرعب ، النور ليو ياجملنونة بتطف بناي -
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  دلوقت  خبلص ىايطلع  "زغلوؿ"، شششششش ماحدش يتكلم -
 ؟ دلوقت  ىانعمل إيو ، اي هنار إسود -
ٲبسك العصاية ويستخىب قرب لو حدش يتكلم وكما، شششششششششش إتكتم اي حيواف -

 .الشباؾ

٤بدة ٟبس دقائق دوف أف ٰبدث شيئ حٌب  وا وأقدامهم ترتعش من ا٣بوؼ وظلوا ىكذاأختبٙبركوا ٝبيعا وا
 :"كرًن"بصوت خافت لػػ  ٓبقاؿ ٰب

 متأكد ؟نت ا ابِباي  -

صوات من ا٣بارج   حٌب ٠بعوا أخرىوابلفعل مل ٛبر دقيقة ، أمسك بيده بشدة حٌب يسكتو "كرًن"أف  إال  
وما أف ًب فتح النافذة وأحسوا ٔبسم ثقيل قد دخل إىل ، معو ليفتحو داةف أحدىم يعاِب انفذة الشقة أبكأ

 "زغلوؿ"وا عليو بعصيهم وبعد أف سقط اهنال" بضربة على قدمو ٍب انقضوا ٝبيعا و ٓبعا١بة "ٰب الشقة حٌب
وار رأسو ٍب ذىب ووقف ٔب ضواءاأل "كرًن"ضاء أ، ةا٤بفاجأوعبل صراخو من األمل ومن ىوؿ  األرضعلى 

 :وىو يضع عصاه على كتفو

 حبييب  اي "زغلوؿ"زيك اي ا -
 فاىم غلط أنت ، "كرًن" -

  "كرًن"فضحك ؛ قا٥با والدـ يسيل من فمو مع بعض أسنانو

 .ا٢برامية ابنمن الشباؾ اي  على  تطمن  جايأكيد كنت ، أيوه أيوه -

 على رأسو بشدة فأفقده الوعى . "زغلوؿ"رب ٍب أتبع قولتو أبف رفع عصاه وض

  --------------------------------------- 

ٟبس ساعات حٌب كاف  فلم ٛبض (عندان)م أبقصى سرعة ٥ب "كرًن"على مكا٤بة  وصلت الشرطة بناءً 
عما ٥بم وأصدقائو يسأ "كرًن"الشرطة مع  ضابطإىل سيارة الشرطة بينما وقف  "زغلوؿ"العساكر يقتادوف 

 :حدث
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النـو فجرينا  ةأوضُب  الصالة وفجأة ٠بعنا صوت الشباؾ بيتفتحُب  كنا بنذاكر  احناحضرتك  -
 إيديناُب  الليبينط من الشباؾ فضربناه اب٣بشب  "زغلوؿ"والقينا 

 ؟ أيوه وا٣بشب جيبتوه منْب -
 !نعم حضرتك  -
  ا٣بشب جيبتوه منْب؟ ؟أطرش  انت -
أحسن ده   ،هلل نفعنا وا٢بمد، الرايضة ساعات كده ُب ستعملوأصل حضرتك أان ا٣بشب ده اب -

 كاف ٩بكن يعمل فينا حاجة
 القسم علشاف نكمل احملضر ُب  طيب ىاحتاجكم كلكم -
 ؟!ىاتتسرؽ انتك  اللي "كرًن"شقة  ي؟ دمالنا  احناطيب حضرتك و  -

 :من ىذا ا٤بوقف أبقصى سرعة هيكادت أعصابو أف تنهار وأراد أف ينتالذي   ىذه من عصاـ انتك

 حصل ؟ الليم كلكم مش شاىدين على انت -
 أيوه اي ابشا  -
 ي.لقسم علشاف ٬بلص من أـ الليلة ديبقى تتنيلوا تيجوا ا -

 :وعصاـ يردد ضابطبدوف أف يعقب أحدىم وخرجوا خلف ال ضابطنصاع ا١بميع لكبلـ الفا

 .هللا ٱبرب بيتك اي شيخ ، "كرًن"هللا ٱبرب بيتك اي  -
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 النشوة

هللا  وىبو الٍب قرر بعدىا أال يتخلى عن موىبتو الٍب والنقلة "كرًن"قرار ُب  الفيصل يىىذه ا٢بادثة  انتك
 يوأهنا كباق، وأقنع نفسو أبف موىبة مثل ىذه تركها ضرب من ا٣بباؿ وإال ماكاف هللا قد وىبها لو، اإايى

٥با أفضل وأف يعمل على استغبل، هاامتبلكيو وعينيو وعليو أف يتقبل حقيقة أعضاء جسده من ذراع
ُب  تاستسلمحٌب  ؛خراآلتذكره بوعده بْب الوقت و  تي ظل   وإفي  ،ه عما قررءثناإومل ٛبلك والدتو ، ستغبلؿا

 .األمر آخر

وار بل شعر مل يشعر أبنو غريب األط، وٙبققت رؤاي أيعَباه كلما ر االذي  ينكر على نفسو شعور النشوةمل 
 يستطيع مرور الوقت زاد إحساسو ىذا خاصة بعدما أصبحومع ، من الكماؿ اقَببأبنو ٗبوىبتو تلك قد 

شخص ما أو يلمسو ُب  بقليل من الَبكيز أف ٰبدد عمن تكوف رؤيتو وكل ما كاف عليو فعلو أف يركز تفكّبه
، حٌب أتتيو رؤى عشوائية عن أشياء قد فعلها ىذا الشخص أو يفعلها حاليا أو ستحدث لو مستقببل

د ومضات صغّبة فقد كاف يعلم أف رؤية ا٤بستقبل ابلكلية ضرب من ا٤بستحيل ابلطبع كاف كل ما يراه ٦بر 
 .يفعلوالذي  أمامو وماالذي  يعرؼ طبيعة الشخص كفيلة أبف   انتضات كولكن ىذه الوم

ة فقد كاف يرى أنو ا١بامعُب  ولكنو مل يقبل أف يصبح معيدا ،دراستو ا١بامعية بتفوؽ ىوبفضل موىبتو أهن
 .ناصب خارج ٦باؿ ا١بامعة احملدودألعلى ا٤ب تقىٲبكنو أف ير  وٗبوىبة كموىبت

فجهز أوراقو وحفظ ، إحدى الشركات العا٤بيةُب  ف عثر على إعبلف وظيفةإىل أظل يبحث ويبحث 
 .ظر ميعاد ا٤بقابلةانتبلة مدير ا٤بوارد البشرية وذىب و ٤بقا استعداًدااإلجاابت النموذجية كما يفعل ا١بميع 

فلم يكن مدير ا٤بوارد البشرية ، ا٤بتقدمْب كما توقع ومل ٲبر وقت طويل حٌب جاء دوره وجد العشرات من
حٌب صافحو  "كرًن"وما أف دخل ، منهم مل ٰبظ ابلقبوؿ عنده ايطيل مع ا٤بتقدـ وكاف من الواضح أف أحدً 

يد ا٤بسئوؿ  ""كرًنمست أصابع فما أف ال جًداكافية   انتمسئوؿ ا٤بقابلة بطريقة روتينية فاترة ولكنها ك
 :حتشدت الرؤى العشوائية بتدافعحٌب ا

 " ابكره اإلجاابت الروتينية " 

 "ييرجعهم قدام جاي" كل واحد حافظ كلمتْب و 
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علشاف ابٕبث عن  جاي يأصل)من غّب شغل  يلو ا٤بتقدـ يبقى صريح ويتكلم عاد" عارؼ اي ىشاـ 
لكن دوؿ شكلهم ، فكرواحد يكاف ال  !وشغل إجاابت كتب كيف تكسب وظيفة ده (جديد يٙبد

 .حافظْب مش فاٮبْب

 "  جًداموديبلت حلوة  شويومعااي ٪بيب ىدـو النهاردة ؟ كونكريت فيها  ي" تيج

سريعة مالبث أف أخفاىا وىو يقدـ أوراقو إىل مسئوؿ ا٤بقابلة قبل أف  ابتسامة "كرًن"على وجو  ارتسمت
بدوف أف  "كرًن"ريعة على السّبة الذاتية ٍب سأؿ ا٤بسئوؿ نظرة س  ىألقف، ٯبلس بعد أف ٠بح لو بذلك

 :ينظر إليو

  كتوب إنك اشتغلت قبل كدهبتاعك كويس بس مش مُب  يالس -
 ٨بلص ا١بامعة من سنة  ةلس ينأل كدهشتغلتش قبل  أان فعبل ما ا -
 ؟ يطيب عملت إيو السنة د -
 .للعمل كنت ابخد كورسات أتىلِب -

 :تقدـأوراؽ الُب  ىز ا٤بسئوؿ رأسو وىو يقلب

 الشركة ىنا ؟ُب  ٱبليك مؤىل للشغل الليإيو ، يل طيب قوؿ -
 عايز إجابة ٧بفوظة وال أكلم حضرتك بصراحة ؟ -
 !؟أفندـ -

 خفيفة  ابتسامةكاف يبتسم الذي   "كرًن"ٍب رفع رأسو مندىشا من إجابة 

ا٤بقابلة الشخصية معروفة وإجابتها  أسئلةما حضرتك عارؼ إف إجاابت  زي، بص اي أفندـ -
ما الكل  زي٩بكن أقوؿ ٢بضرتك ببساطة ، كتب كتّب والكل حافظهاُب   نموذجية موجودةال

، الكبلـ ده آخرقدرة على ٙبمل ا٤بسئولية إىل  عنديأقدر أشتغل ٙبت الضغط و  أصليىايقوؿ 
 أتكلم بطريقة عادية  ٕببأان  سا٧بِببس 

 ؟عايز تقوؿ إيو  ٠بعِبطيب  -
 وال حاجة  -
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 إيو وال حاجة ؟ يعِب -
بس  دفعٍبصحيح أان من أوائل ، ماعنديش ا٣بربة الكافية لسومتخرج من ا١بامعة جديد و أان  -

  العمليحضرتك عارؼ إف الدراسة النظرية ما٥باش عبلقة اب١بانب 
 ىوافق على طلب التقدـ بتاعك ؟ إينليو متوقع  كدهطيب ماداـ   -
٩بكن  اختبارفَبة  ىي أف أوؿ ثبلث شهور اعتقدحضرتك توافق بس  يوال حاجة فعلية ٩بكن ٚبل -

إين أشتغلهم بدوف مرتب يبقى وكماف لو حضرتك ٙبب ، ٙبدد ىل أان مناسب للعمل وال أل
 .شرؼ ليا

 :يتأملو "كرًن"واسعة وىو ينظر إىل  ابتسامة ابتسم، ٍب صمت ا٤بسئوؿ لدقيقة

 أكيد بس دي رٰبيةمقابلة شخصية ابألُب  رة حد يتكلمىو كبلمك صادـ وأوؿ م، "كرًن"بص اي  -
 دي أفضل من اإلجاابت احملفوظة

 ا٤بصارحة  ٕبببس أان ، تعذرينأٛبُب إف حضرتك  -
 .ال ابلعكس كبلمك ٩بتاز -

 :هاء ا٤بقابلة سألو ا٤بسئوؿ السؤاؿ ا٤بعتادانتوقبل 

 فيو حاجة ٙبب تستفسر عنها ؟ -
 حضرتك البسو ده من كونكريت ؟ الليىو القميص  -
 أفندـ ! -
 القميص ده كونكريت ؟ -
 كريت ... إمشعُب أه كون -
% 30زلوا خصم ىاين ألهنم شويومن األفضل تستُب  دي الفَبة تشَبي يلو حضرتك انو  -

 ايا١ب سبوعاأل
 ؟ إزايعرفت  انتو  -
 يل  أعرؼ حد شغاؿ ىناؾ وقاؿ -
 .سيدي شكرا على النصيحةاي  ماشي -
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 :وىو يبتسم "كرًن"ٍب قاـ وصافح 

 مكا٤بة  مِب استِب -
 ْب الباقي زيمكا٤بة مكا٤بة وال  -
 مكا٤بة مكا٤بة إبذف هللا ، أل -

 :ٍب قاؿ وىو يضحك

 شريف على فكرة  ا٠بي -
 أانؿ شرؼ الشغل مع حضرتك اي أستاذ شريف  إينأٛبُب  -
 .أكيد -

 وىو يعلم أف ا٤بنصب قد أصبح لو  "كرًن" انصرؼٍب 

ًب قبولو للعمل من " شريف " مدير ا٤بوارد البشرية ٱبربه أبنو  اتصااللفعل مل ٛبر عشرة أايـ حٌب وجد واب
 :ف يبدأ عملو من أوؿ الشهر القادـوأ

 قلت عليو  الليكة فعبل نزلت ا٣بصم الشر ، اب٤بناسبة شكرا على النصيحة -
 .ا٣بدمةُب  احنااي ابشا  -

فقد كاف يقدـ التقرير ؛ العمل بطريقة أهبرت كل ا٤بدراءُب  جدارتووما أف شغل الوظيف حٌب أثبت 
ُب  كتشف األخطاء ويقدـ طرؽ حلها قبل غّبه حٌب فاؽ كل من سبقوي، ا٤بطلوب قبل أف ي طلب منو

ومل ، ح األفضل لوشر غ منصب أعلى منو حٌب أصبح ىو ا٤بوىكذا كلما فر ، السن واألقدميةُب  العمل
 يا.علمصاؼ اإلدارة الُب  حٌب أصبح ؛ٛبض سبع سنوات

--------------------------------------- 

 فيو إيو بس اي "كرًن"  -
  يىوريكبس وأان  تعايل -
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 وأشار ٥با بفخر ، قادىا من يدىا وٮبا ينزالف درجات السلم العتيق حٌب وصبل إىل أماـ مدخل البيت

 ىاه إيو رأيك بقى ؟ -

؛ اللهم إال سيارة جديدة تقف أماـ ا٤بدخل قد تركها أحدىم ىنا، تلفتت حو٥با فلم تر  شيًئا ٯبذب االنتباه
 :ساؤؿفعادت لتنظر إىل ابنها بت

 إيو ؟ُب  رأٌن -
 .َب العربية اي حاج ة -

؛ ا١بديدة وىو ٱبرج مفتاحها ويضغط زر فيو (كيا سّباتو)قا٥با وىو ٯبذهبا انحية السيارة السوداء 
 :تتحسسهاوىي  فهللت والدتو بفرح؛ فأصدرت السيارة صواًت وأشتعلت أضواء كشافاهتا

  أوي... ٝبيلة حبييب  ألف مربوؾ اي -
 .ةاتنيحاجة  ي ست الكل ... ايال اركيب عشاف أوريكايربنا ٱبليك   -

نصف ساعة بعد أف دخبل شارًعا  جانبًيا من "جامعة الدوؿ العربية"  كاان يقفاف داخل شقة واسعة خالية 
وكيف ، الشقة غّب مصدقة ما آؿ إليو حا٥بمُب  فأخذت تتجوؿ؛ وبريق رخامها ٱبلب اللُّب، من األاثث

قبل أف يودعوىا ، نصف ساعة أخرى كاان يستقبلف السيارة للعودة إىل منطقتهم، تغّب من حاؿ إىل حاؿ
ت يد على عندما دق ريق مزدحم والسيارة متوقفة انتفض "كرًن"وأثناء عودهتم إىل ا٤بنزؿ والط، بعد فَبة

لثياب فالتفت ليجد طفبًل صغّبًا ال يتعدى التاسعة من عمره متسخ ا٤ببلمح قذر ا زجاج النافذة اجملاورة،
إتساخ  أيوجن جنوف  "كرًن"  ٤با ر ، وىو يشّب إىل فمو ويرسم على وجهو عبلمات اإلرىاؽ وا٤بسكنة

 إىل جانب انفذهتا ى يده ٍب أشارت إىل الطفل أف أيٌبفمدت أمو يدىا وشدت عل؛ وىم أف يعن  فو، النافذة
 ٚبرج من حقيبتها بعض ا٤باؿ :وىي 

 ... خد دوؿ حبييب  تعاىل اي -
 ليك  اي حاج ة  وٱبليلك والدؾ ربنا ٱب -

 ىم الطفل أف ينصرؼ فسألتو األـ :
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 ؟حبييب  إ٠بك إيو اي -
 "مانُّو" اي حاج ة   ا٠بي -

ومل ينتبو إال ، وجلس على الرصيف وىو ٲبسك اب٤باؿ بنشوة، صغّب ا٥با بسرعة وانصرؼ إىل شارع جانيبق
فأسرع إليو وىو ٲبد  أيٌبلسيارة يشّب إليو أف ( فضية اللوف ومن بداخل اسيارة )دايوعندما توقفت أمامو 

 أعطاه قائد السيارة بعض ا٤باؿ وىو يقوؿ :، يديو

 ٙبب اتخد فلوس كتّب ؟ -
 ومْب ماٰببش اي ابشا  -
 .ظب طكاطيب تعاىل اركب وأان ى -

 .د ٍب جلس وانطلقت بو السيارةونفض ثيابو حٌب ال يوسخ ا٤بقع، دار حوؿ السيارة وفتح الباب

ستثناء اب؛ وألقى كل األاثث القدًن، من نقل ما ٰبتاجو إىل شقتو ا١بديدةوبعد أف انتهى "كرًن"  بعد يومْب
ُب  ووضع هبا كل ا٤بقتنيات بنفس الوضع الذي كانت عليو، مقتنيات والده فقد خص ص ٥با غرفة وحدىا

ٗبقبض ا٢بجرة أمسك ، وعل ق فوقو صورة لوالده، والده ا٤بتحرؾ يوأضاؼ ٥با كرس، الشقة القدٲبة
والده الراحل  كرسيونظر أبسى إىل   -وأمو من ترتيبها  - انتهىبعد أف  -ا٤بخصصة للمقتنيات 

 ٍب أغلق ابب ا٢بجرة .، للحظات

 .الشارعُب  فلوس للغبلبة اللي تبلقيهم يروح بقى إد -

 تربت على كتفو :وىي  فنظر ٥با إبرىاؽ فردت عليو؛ قالتها لو قبل أف يسَبيح

. ربنا بّبزؽ عشاف  الناس الغبلبة ..ُب  يبقى ماينفعش تستخسر، ربنا رزقك من وسع أنت ايبُب -
 .مش عشاف نبخل يند

 قاـ ابستسبلـ وتوجو انحية الباب وىو يتمتم :

 اي حاج ة   ماشي -
 .يعِبوماتنساش الواد ده اللي ا٠بو  "مانُّو" ... ىو مش بعيد  -
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الطريق وأعطاه بعض ُب  مر على كل شحاذ -ا أمرتو أمو وكم -، ٍب خرج من الباب، التفت إليها وابتسم
حٌب وجد ؛ رآه يدخل فيو ا٤برة السابقةالذي  ا١بانيبالشارع ُب  دخل، ٍب ٕبث عن "مانُّو" فلم ٯبده، ا٤باؿ

اإلشارة وىو فلىب الطفل ؛ أمامو وأشار إليو طفبًل أخر ٯبلس على الرصيف وأيكل )قرصة( فتوقف "كرًن"
 بعض ا٤باؿ وىو يسألو : طاه "كرًن"فأع؛ يشّب بيده

 انت تعرؼ "مانُّو" ؟ -
 أه اي ابشا ... ىو عمل حاجة ؟ -
 ال أان بس كنت عايز أشوفو  -
 .اي ابشا ىو مش ظاىر بقالو يومْب وهللا -

ٍب انطلق ابلسيارة ومر مسرًعا على صفيحة قمامة يتصارع عدة كبلب بشراسة ، ىز  "كرًن"  رأسو متفهًما
 .فيهاشيء  على

جذبو أحد الكبلب الذي  الذراع الصغّب أيرٗبا لو انتظر قليبًل لر ، يلحظ ما يتصارع عليو الكبلب مل
قطًعا  ٩بزقة ١بثة مسلوبة ، التقط كل كلب جزء منهاالٍب   قطع اللحم ا٤بتناثرة أيأو ر ، والدـ يقطر منو

 العينْب والكليتْب والقلب ..

 ا منذ يومْب ... "مانُّو" .جثة كاف ا٠به
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 بااي الصدورخ
ها احملبب لو لوال ستماع إىل حديث١بلوس إليها واالكاف يسر ابوالٍب   مل ٰبب أحد سواىاالٍب  أمو الغالية

 .الزواج مسألة

الزواج ُب  والعشرين حٌب ظلت تلح عليوو أنو ما أف بلغ سن السابعة مشكلتو الرئيسية مع أم انتك
أًب الثبلثْب من عمره حٌب أخذ وبعد ثبلث سنوات وما أف ، وىو دائم الرفض خرىاألوأتتيو ابلعروسة تلو 

 .أشد وطأة عليو آخرمو شكبل إ٢باح أ

وأماـ إ٢باحها ال ٯبد  ،ْب و٘بربه على الذىاب للتقدـأسبوعأو  أسبوعأف أتتيو أمو بعروس كل  اعتادفقد 
 هيبسبب موىبتو ف ال، وة مسبقا ابلنسبة لنتيجة ا٤بقاببلت معروف انتو ك، إال اإلذعاف فيذىب معها

ىا كلما رأت فتاة أعجبتها تصر على جره جرا وراءالٍب   والدتوولكن بسبب معرفتو بذوؽ ، قةل  طي ليست م  
لكن ىو ٗبجرد ، بدوف أف تعرؼ ما ٚبفيو تلك الفتاة من عبلقات سابقة أو حالية ،شكبل وتعرؼ أىلها

 .رتباط هباتشجعو على اال فتاةً  ومل ير  ، مصافحة عروسة الغفلة كاف اترٱبها ينساب إىل عقلو

كاف قد ،  سطورة لن ٯبدىا مهما ٕبثحث عنها كعروس البحر يظنها ٦برد أيبالٍب   فتاة أحبلمو انتك
 .بغّبىا زوجة يلن يرتض الٍب رسم لنفسو قببل مبلمح الفتاة

حٌب ؛ ة بدينهاعلى دراي، البيت وٚبرج منو كأغلب الفتياتُب  ال تنسى مبلبسها، رقيقة، ٝبيلة، ٧بجبة"
حرب أو من رواد  يىم مشروع ٦برمو الذين رآ، فقد كاف معظم أطفاؿ أصدقائ"ٚبرج لو أطفاال على دين

فرجل ٗبوىبتو ، عبلقة حب قبلو يأُب  واألىم من ذلك أال تكوف قد تورطت، ا٤بستقبلُب  الكباريهات
و من ا٤بمكن أف يصاب اب١بنوف إف مل أتتيالٍب   من أفعا٥با ٗبجرد ٤بسها فضبل عن الرؤى ىييرى ما رأتو 
 .ا٤باضى التعيس أييقتلها كلما ر 

 .بتدور عليو ده مستحي الليحبييب  اي  ابِباي  -
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عليو ا١بمل ا٤بعتادة حٌب  يتلق انتك،  بنت صديقتها أو بنت خالتوُب  أمو كعادهتا كلما أحبت أف ترغبو
فة هبا وإراحة شغل الكبلـ ا٤بسجل رأيمر األُب  مرة أف يسجل ٥با وكلما أحبت أف تتكلم معوُب  فكر

 .لرأسو من مواجهتها

 ؟ وال حٌب عمرىا ما حبت يبنت ما٥باش ماضُب  ىو ابِباي يعِب -
 ؟أمي  طيب وأان ذنىب إيو اي -
وماشاء هللا عايشْب ، وماحدش بيدور ورا مراتو كدهبس رجالة كتّب عايشْب  ، مش ذنبك وال حاجة -

  جًداالفل ومراتتهم ٧بَبمْب  زي
غصب عُب  على  بيدور  الليوأحياان ا٤بستقبل ىو  يأان ا٤باضنور ... ماحدش بيدور لكن  عليك   -

 كويس  كدهعارفة   انت  و 
 ؟ ... مش لو كنت من غّبىا كاف يبقى أحسن دي ك على ا٢بكايةهللا يسا٧ب -
 لبوسة مثبل ُب  دي ا٤بوىبة أخدت إين ينا٧بسسأنت  إيو ؟!  ذنىب أانىو   -
 .ل األدبقليأنت  وربنا -

 :ٙباوؿ لطمو على وجهو بدعابة فّباوغها ضاحكاوىي  تقو٥با

  اي بطٍبهللا ٰبفظك  -
 بنت كاملة  مفيش  ابِباي  -
 ز ... بس أان ىادور ٢بد ما أالقيها ا٘بوز يبقى مش ى مفيشلو  -
 .جزيرة فاضية بقىُب  يبقى روح دور -

 .أخرى٘بد أمو عروسة  ما أف أخرىا٢بوار فَبة قصّبة ليعاد بنفس تفاصيلو مرة  هيوينت

وظن أف األمر قد ، ولكنو أحس بطمأنينة عندما مر أكثر من شهر من غّب أف تكلمو أمو عن الزواج 
 .اتضح لو أنو كاف ٨بطئً ... ولكن ا أخّبًاوأف اليأس منو قد أصاهبا  انتهى

  "كرًن"تعاىل اي  -
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اللهجة فهذه ، فتسمر مكانو، األايـ أحدُب  شك على ا٣بروج من ابب ا٤بنزؿوىو يو  "كرًن"قالتها والدة 
 :ىاويعرؼ ما وراء جيًدايعرفها 

 ؟خدمات اي أحلى أـ  يأ -
 تعاىل ىنا  لك بقوؿ -
  معاكيأتكلم  ابقي ي٤با أج، أمي أصل ورااي مشوار مهم اي -
 "كرًن" -
 .ال إلو إال هللا -

 :ٍب جلس ٔبوارىا على األريكة، قا٥با وىو يتوجو ٫بوىا متملمبل

 ! نعم اي ست الكل -
 حاجة  اقوؿ لك عايزة  -
 هللا يكرمك سيبك مِب، وربنا عارفها ايسٍب -
 بقيت تبلتْب سنة أنت  ده من غّب جواز كده؟ اتفض لى  ابِباي مٌب ٢بد إ -
 ؟ نت  ا تقوليو أكمل لك الكبلـ وال ٙبيب ٙبيب -
 حَـب نفسك عيب اي واد ا -
 ها ... أوعدؾ عرفها ومش ىاسيبىأ تعجبِب الليايست الكل أان ٤با أشوؼ البنت  -
 بالك واحدة مافيهاش غلطة جايأان ، أل ما تتعبش نفسك -
  جبتيهم قبل كده؟ الليمش كفاية ، أمي اي اتين -
 يوقعلى ذ ةواحد دي ا٤برة -
 اؿ ...  زيجة ... وكلهم كانوا اقك اي حما كلهم كانوا على ذو  -
 إيو اي واد  زي -
 بس ايريت تعفيِب، أقوؿ حاجة ىأقدرالفل طبعا ىو أان  زي -
 إنك ىاتروح تشوؼ بنتها  ه إيو ؟ ده أان وعدت واحدة صاحبٍبأعفيك د -
 جة ااي ح كبناب يبتجاملأنت  النيلة ... يايد -
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 ... قلت إيو ؟ "كرًن" -
 قلت ال إلو إال هللا  -
 ٛباـ ... جهز نفسك يـو ا١بمعة  -
 فستاف يليق بيا  اشَبيمش ٤با أنزؿ  -
 حسابك على يـو ا١بمعة  اعملو  دي بطل خفة دمك -
 بس بشرط  ماشي -
 ما أان صاحبتك مش أمك ، شرط اي أخوايا -
، مرة آخر دي لو ماحصلش نصيب تبقى والعفو اي ست الكل بس ىو طلب صغّب ... إن -

 وبعديها تسيبيُب براحٍب
 هتا معاؾ آخر أما أشوؼ ، "كرًن"اي  ماشي -
 .اي سكر عليك  قشطة  -

  :مسرعا ٫بو الباب ا٘بوٍب قاـ وقبل يديها و 

 ر سبلـ اي قم -
 .ك ... وعليكم السبلـديهللا يه -

 "وَب اليـو ا٤بوعود"

 جة هللا يكرمك ااي ح ايال   -
  البساي واد ٤با  ثواين -
 ا على كدهاإلسداؿ وشكرً  يبتسقطأنت  ده؟ إيو  ستلبس -
 ؟إسداؿ إيو ىو أان راٰبة عزا  -

 :دهس ملونة ألوؿ مرة منذ وفاة والٍب خرجت عليو متأنقة على غّب عادهتا مرتدية مبلب

  "كرًن"إيو رأيك اي  -
 ي؟عريس وال راٰبة ٚبطبيل يراٰبة تظبطأنت  ىو -
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 حَـب نفسك اي قليل األدب ا -
  خربقى ىاآت ايال  ، ما علينا -
 متشوؽ تشوفها  كدهأد   -
 بعد كده أصحايبعلشاف ىتقابل مع  عايز أخلص كدهأل أد   -
 .نفسك كده يب وريِبط -

 :تتأمل مبلبسو ووجهووىي  أدراتو بيديها

 حلو  كدهوال   حاج ةاي  شويوأخف الروج  ٙبيب -
 ستظرافك ده قدامها إيو ... ببلش خفة دمك وا لك بقوؿ -
 .ماشي -

 :ض األكياس قبل أف يتجو إىل الباببع التقطٍب 

 يدؾ ده ؟اُب  الليتعاىل ىنا ... إيو  -
  يعِبىاندخل على الناس فاضيْب  -
 ب إيو ؟جاي يعِبأيوه  -
 الفشخرة لزـو  سوداينكاـ كيلوا موز على  -
 ؟!!الفشخرة وال لزـو التطفيش ... رايح ٚبطب قردة وال إيو  -
 بقى يدماغُب  جو الليوهللا ىو ده  -
 شيكوالتةوجيبت كيلو  دي علشاف عارفة حركاتك حسايب... على العمـو أان عملت  ماشي -

 :ت إىل الداخل وأحضرت علبة مغلفةا٘بهٍب 

 نروح اي مستعجل  ايال   -
 واحدة  طيب ما ٘بييب -
  "كرًن"اي  ايال   -
 خبلص ما تزقيش  -
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 :ا مداعبا وىو يهم ٗبغادرة ا٤بنزؿٍب فتح الباب وقاؿ ٥ب

 ماشيْب  احناى علشاف لو ماحصلش نصيب انخدىا و العلبة جنبك بق يخل -

  --------------------------------------- 

فحهم وجلس فصا ؛ماستقبا٥بُب  ادهتالو و ٤برتقبة " حٌب وجد والد الفتاة وصبل إىل بيت العروسة " ا أفوما 
 :ستقباؿاالغرفة ُب  الدتوو ىو و 

  ابِب اي "كرًن"منور اي ، "كرًن"منورة وهللا اي أـ  -
 يهللا ٱبليك ايعم -
  دلوقت  سبحاف هللا  كربت ، مرة شوفتك فيها كنت عيل صغّب آخر -
 !أه فعبل سبحاف هللا  -

 :كواب ا٤بياه الغازيةينية عليها أف حٌب دخلت أـ الفتاة بصار دقيقتمل ٛب

 بيتك ابلظبط ُب  كأنكحبييب   اي اتفض ل -
 .ةج  ااي ح هللا ٱبليك   -

وىي  النظر إىل ساعة يده عدة مرات حٌب قطعت أمو الصمتُب  "كرًن"مرت ٢بظات صمت قطعها 
 تبتسم 

 ؟ سايلوال إيو اي أـ  شويومش ىاتيجى تنوران  ىي؟ ...  سايلأوماؿ فْب  -
 .ًن""كر اي أـ  ة حاالجاي -

 :هاء األمر سريعاانتُب  كاف من الواضح ٛبلملو ورغبتوالذي   سايلخبيثة إىل والد  بتسامةاب "كرًن"نظر 

 يوقت مش مناسب اي عمُب  ْبجايأان حاسس إننا  -
 وقت  أيُب  تنورأنت  ده  ابِباي ال  -
  يعِبأىل  احنا مشاكل  مفيشمشوار  أيلو ورا حضرتك  يعِببس ، هللا ٱبليك -
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 ٕبدة ودىشة  اهابنإىل  "كرًن"دة نظرت وال

 لو الراجل وراه حاجة كاف قاؿ ، "كرًن"اي  كدهعيب   -
  ضروريوالـز أروح  كلمِبىو بس لؤلسف صاحب الشغل  ، حاجة مفيش "كرًن"ال طبعا اي أـ  -

 قا٥با ٕبرج واضح 

 خواي شغلك أىم طبعا ال اي ا -
 سف معلش أان آ -
 ما تنساش ا٥بدية بس ، وال يهمك يال اي عم -
 ؟!!ىدية ! ... ىدية إيو  -

 ا٤بستفزة  ابتسامتوعلى نفس  "كرًن" استمرحْب ُب  ٥با بفزع حاوؿ أف يداريوقا

قصدى ا٥بدية لو كاف مشوار الشغل النهاردة كاف فيو حاجة كويسة ليك ... أكيد ىايبقى بسبب  -
 وشنا ا٢بلو 

 حبلوتك ٢بد عندؾ  جيب لكأده أان ، هآآآآ -
 هللا يكرمك -
  "كرًن"أـ بعد إذنك اي  -
 خواي تروح وترجع ابلسبلمة اي ا -

 على والدتو وىو يضحك  "كرًن"وماؿ ، حٌب تستعجلها سايلحرج ٍب تبعتو والدة ُب  انصرؼٍب 

 مطلقة و رايح عيد ميبلد واحدة زميلتو بيقوؿ رايح الشغل وى، الراجل اي وليو شوُب -
 عقوؿ الناس اي زفت ُب  مالناش دعوة وبطل تتدخل احنا؟!... ٍب اي قليل األدب  وليو -
 وهللا  يانك اي ست الناس ... بس مش ٗبزاجيسلم لس -
 عندؾ ببلش تسلم عليها  بس وغبلوٌب، ةجاي سايلو أى  ، بس س آخر  -
 عيب ما يصحش أمي  اي -
 .قمر ماشاء هللا، حبيبٍبأىبل أىبل اي  -
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 .اتقبا٥باسُب  تاة مقبلة حٌب قامت هتش وتبشرأت الف أفما  الٍب توىذه من والد انتك

 يوترتد، ييكشف من شعر رأسها أكثر ٩با ٱبف على ا٤بوضة حجااب يترتد، الفتاة ٝبيلة ببلشك انتك
من غّب  يسفلعلى نصفها ال لوانً  تي األمر أهنا رش   ئابدُب  عتقدا، "كرًن"الضيق لدرجة أف ُب  بنطاال غاية

 .عليو شيئا يأف ترتد

 :مقاطعة ت والدتواندفعليصافح الفتاة ف "كرًن"قاـ 

 ومش بيسلم على بنات  شويومتدين  "كرًن"معلش أصل  -
  دلوقت  أان تبت خبلص وابسلم ، أمي ال معلش اي -
 ما يصحش  "كرًن"اي  -
 .اي حاجةأنت  طيب احضرينا -

 :"كرًن"تربت على كتف وىي  فتدخلت والدة الفتاة

 .يعِبغريب  كابنىو  "كرًن"مالك اي أـ  -

 :ة أخفاىا سريعاآخر بطريقة س ابتسمى يديها برفق ٍب فتاة وىو يشد علال يصافحمد يده 

 سايلاي  بيك  أىبل أىبل  -
 ."كرًن"أىبل بيك اي  -

 :سايللتجذب صديقتها والدة  توٍب جلسوا ٝبيعا يتبادلوف عبارات اجملاملة ا٤بعتادة حٌب قامت والد

  أوي ا١بو ىنا حر  ، البلكونةُب  نقعد تعايل -
  تعايل ماشي -
 م قاعدين انتفروة الناس و ُب  عوات تبطلوا تقطبس ايري -
 .حَـب نفسكبس اي واد ا -

 :معتذرةووالدهتا  سايلإىل  التفتتٍب 
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  أويبيحب ا٥بزار  "كرًن"معلش أصل  -
 .معاكي يبقى ده أان عايزة أرغ تعايل، ده عسل كابن "كرًن"ده  -

، تعبث أبظافرىاتتطلع إىل قدميها أو  خبل٥با (سايليها الفتاة )ف انتمرت ٢بظات طواؿ من الصمت ك
فقد كاف ا٤بوضوع ابلنسبة لو ؛ كيفية إهناء ا٤بقابلة أبقل خسائر ٩بكنةُب   يتطلع إليها ويفكر "كرًن"وظل 

، ًب رفضو قبل ذلك من والدىا وأهنا مثلو مكرىة على ىذه ا٤بقابلة آخر بعدما علم أهنا ٙبب شاابً  اهيً منت
 :الكبلـ بدأفجمع أفكاره ٍب 

  سايلة اي الكليُب  عاملة إيو -
 سنة وربنا يعديها على خّب آخرٛباـ ... ، هلل ا٢بمد -
 حجابك ده أويٝبيل  -
 .هللا يكرمك -

 :اآخر ٚبرج من ا٢بجاب وىو يبتسم سالٍب   فأشار إىل خصلة شعرىا

 أوؿ مرة أشوؼ حجاب نصو ابروكة ، بس غريبة -
 ي.ابروكة ! ده شعر  -

 :ةآخر تو السىو بطريق ابتسم حْبُب  تتحسس خصلة شعرىاوىي  قالتها

 .معلش ... يبقى أكيد طلعت غصب عنكه آ -

 :كتفت أبف نظرت إليو بضيق ابلغ حٌب أحس أهنا ستهجم عليو وتفَبسوا 

 ألف وأدور  أكلمك بصراحة وال ٙبيب -
 !؟أفندـ  -
وىي  أىلها بيتحكموا فيها وٯبربوىا إهنا تتخطب ٢بد يأكَب شعور رخم إف البنت تبلق، عارفة -

 اتينحد ُب  بتفكر
 !فاٮبة  مش -
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 .دلوقت  ٦بربة على قعدتك معااي  انت -

 :ٍب قالتصمت ُب  تابتسم

 !أان مش فاٮباؾ بصراحة  -
 موضوع ا٣بطوبة ده خالص  انسيالكبّب و  يأخوك بنٍب اعتربيِباي  -
  ؟!إيو مش فاٮبة اعمل عايزينأنت  طيب -
  شويو "ابىي"عن  كلميِب -
 ؟!بتتكلم عن إيوأنت  ! "ابىي" -

 :ضحكمقعده وىو يُب  تراجع

 قلنا نتكلم بصراحة علشاف أعرؼ أساعدؾ  احنا؟ ... ما  اتين -
 ماما قالت ٤بامتك ؟ ىي ؟أصبل  إزايعرفت  انت -
 وحابب أساعدؾ ، عرفت وخبلص إينا٤بهم ، أاي كاف -
 ؟! إزايتساعدىن  -
البنت إف أىلو  أو يقوؿ ألبوينفع حد يروح يتقدـ لبنت وىو مش شغاؿ ؟  كدهابلعقل   -

 ىايساعدوه ؟
 !!!؟ إزايعرفت أنت  فعبل ... كدهقاؿ  ىو  -
  ؟!إزايإ٭با ا٤بهم أساعدؾ ، إزايمش ا٤بهم عرفت  -
 شغل وهللا  يوىو مش الق ؟!إزايىاتساعدىن  -
الشركة ُب  لو وظيفة ٗبرتب كويس وأان ىاشوؼ كلمِبوخليو ي يرقم ي... طيب خد بس كده -

 .يقدر يتقدملك وبعد كده، أان فيها اللي

 :بو بياانتو كلها وأعطاىا إايه ايشخص راتاك  أخرجٍب 

 بس ابهلل عليك  خليو يسَبجل شويو -
 إيو ! -



41 
 

 

 ماحدش بّبوح يتقدـ لواحدة وىو البس قميص مشجر وفيو أٞبر ... مش رايح فرح ىو  يعِب -

 :تتأمل الكارتوىي  !ضحكت

 على فكرة  أويطيب أنت  ... ماشي -
  كلهم بيقولوا كده -
 ؟!!ليك تتم  نفسها خطوبٍبوىي  إيو ٤باما ىقوؿطيب  -
 حاجة تقوليها  أيُب  ل أو قليل األدب أو سخيف ... أان مسا٧بكتقىدمى  إينقوليلها  -
 حاجة  أيك ل اعملنفسي  ربنا ٱبليك ايرب ... أان -
  أوي خدمتيِب يلو كوابية مياه تبق -
 من عينيو  -
 .أل من التبلجة -

 :و٤با أزؼ الوقت، ٍب جلسا بضع دقائق يتكلماف عن دراستها وعملو

 حاجة كلميِب أيلو ٧بتاجة ، معاكيرقمى  -
 ايرب سلم يل ت -
  أصحايبميعاد مع  عنديايقة علشاف تدأوضتك كأنك م يادخلبقى  يروح ايال   -
نت ا قليلة الذوؽ بس إينلك  علشاف أبْب يتيج صاحبٍب ة... أان أصبل قلت لواحد ماشي -

 .كلوالكـر   أبو طلعت

 :تنظر لو بغضبوىي  ف حٌب أتت والدتوادقيقتومل ٛبر ، إىل غرفتها انطلقتٍب صافحتو و 

 ؟!عملت إيو معاىا اي زفت  -
 نصيب  مفيشبس لؤلسف ، ةج   اوال حاجة اي ح -
 .كاسفِب  كدهداٲبا  ، "كرًن"اي  ماشي -

؛ ٍب أخرىوواعدة إايىا بزايرة  ،الوقت آخرمتحججة بت االنصراؼُب  اأذهنتست سايلت إىل والدة ٍب ذىب
٧بجبة ٝبيلة ٫بيلة  وا اب٣بروج حٌب وجدوا فتاةف ٮبُّ وما ا، الباب للمغادرة انحية "كرًن"و ىي انطلقت
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ٛبر ٔبانب والدة وىي  حرجُب  تابتسمف؛ تستعد لطرؽ البابوىي  تقف أماـ الباب واسعة العينْب
عقل ُب  نسابت رؤى كثّبةمست أصابعها أصابعو مصادفة حٌب اوال "كرًن"وما أف مرت ٔبانب ، "كرًن"
 :قاؿ ٥با فجأة  يدريأوصالو وبدوف أف ُب  يوألوؿ مرة يشعر بنشوة عجيبة تسر ، هاعن "كرًن"

 ؟جى أخطبك ٩بكن آ -
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 ىي
  !!اسم... ما أٝبلو من  "تقى"

 .ىكذا حدث نفسو

اة نقية السريرة ال تفكر ألوؿ مرة ٯبد فت، حياتو يقابل فتاة مل تكن ٥با عبلقات سابقة أو حاليةُب  ألوؿ مرة
أسرهتا ، نفس الوقت بْب ا١بماؿ وا٢بياءُب  و٘بمع ،دروس ا١بامعة واحملافظة على دينها ستذكاراُب  إال

 .سوء أيأو يسمع عنهم أحد سكاف ا٤بنطقة ، عمل مشْب أيُب  أحد من أفرادىا أيمل يتورط ، طيبة

نسابت إىل عقلو عندما تبلقت أطراؼ ا الٍب عنها بسبب الرؤىشيء  ا وكلمعرفتو بظروفه انتك
 :كامل  أسبوعئو طواؿ ٱبص أىلها عن طريق معارفو وأصدقاشيء  ستفسر عن كلوعندما ا، هماأصابع

 .دبريِب سايلاي  -

 أيو ، ها إال دقيقةتطلب خطبتها ومل ٲبر على رؤي خاصة وأنو؛ ويثّب الدىشة اكاف ابلطبع تصرفو معها غريب
ما أف نطق ٝبلتو  جيًداقدرات ولدىا تعلم  الٍب حٌب والدتو، من ا١بنوف اموقفها ستظن أف بو مسً ُب  فتاة

لفتاة فحدث وال اأما عن موقف ، كأهنا ال تصدؽ ما ٠بعت  نزعاج" حٌب فغرت فاىا ابكن أجى أخطبك٩ب"
 .حرج

تبتعد عنو ووجهها انحيتو قبل أف تسرع ا٣بطى إىل غرفة وىي  وأخدت تنظر لو بدىشة، بشدة تاضطرب
 ايوضح ٥ب لكي؛ مقابلتها ت٧باوالمن ٝبع ا٤بعلومات عنها و  أسبوعوبعد ، زميلتها كأهنا تفر من ٦بنوف

ذلك ُب  وىو نفسو يدرؾ أف معها ا٢بق -ابءت ٝبيعها ابلفشل وقوبلت منها ابلرفض التاـ والٍب  -موقفو
 :دتو رقم ىاتفهافأخذ من وال، ٥با يد ا٤بساعدة ـقدالٍب   ...  فكر أف يلجأ للفتاة

   ابِباي أدبرؾ إيو  -
 قة ... أان فعبل عايز أخطبها طرييل  شوُب -
 عايز ٱبطب واحدة يعمل كده؟! الليىو و  -
 برضو ؟ "مت  ناأل"صاحبتك  ىيمش ، جدعة بقى معلش أان اتسرعت ... خليك   -
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 ٦بنوف وده حقها بصراحة  كافتكرتبس البت ، يسيدأيوه اي  -
  سايل -
  سايلايعيوف  -
  ده أان كنت جدع معاؾ  ، ةج  ااي ح ُبصر تا -
 لك ا٤بوضوع  اـ يـو أظبطك  ديِب.. اطيب -
 .زيبس ايريت تنج ماشي -

 :اتف وعقلو يشتعل من كثرة التفكّبأغلق ا٥ب

 .وعقلو ٰبلق معها، يتكلم جسده يتحرؾ ولسانو، عملوُب  أمضى األربعة أايـ التالية يشغل نفسو

ُب  تاستقر   الٍب الرؤى، ولكنو ابلفعل أحبها، ٤بدة دقيقة رآىامن ا١بنوف أف يقوؿ ألحد أنو أحب فتاة 
 جالسة رآىاي، ستيقاظتستعد لبلوىي  يستيقظ فيتذكرىا، يناـ فيحلم هبا، رغما عنو ارستمر اب رآىاعقلو ي

شعر كأنو ، بيتها تستذكر دروسهاُب  جالسة رآىاي، مع زميبلهتا تتبادؿ معهم الطرائف ويضحكن عليها
 .و إف مل ٘بب طلبوسيفقد عقل

ولكنو كاف ٰبجم ، ا١بامعةُب  أف يذىب إليهاُب  أكثر من مرة فكر، ة أعواـأربع أربعة أايـ مرت  عليو كأهنا
 :ينتظرىاالٍب   أتتو ا٤بكا٤بة أخّبًاعن ذلك بصعوبة ... و 

  ؟!اتصلٍباي جزمة  أخّبًا -
 يظبطلك موضوعك اي حب  يب غّبيشوؼ حد ... طيب  "كرًن"أان جزمة اي  -
 بقى  قويلسكر ... أنت  ده، سفآسف آ -
  سيديبص اي  -
 بصينا  -
ضلت أزف على بس أان ف، عملتها الليب طريقتك العبقرية منك بسب قلقةم انتالبنت ك ىي -

 عملتو الليوحكيت ٥با عن ، وأكلمها عن جدعنتك وشهامتك ،فاتوا الليدماغها التبلت أايـ 
 ٤با شوفتها  جًداعجبت بيها أك وبررت ٥با موقفك إن، "ابىي"معااي أان و
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  أيوه كده، هللا يكرمك -
ما قالتش حاجة  بس لسو، نك البنت بدأت ٛبيل شويومن ىنا ٥بنا وأان ابكلمها ليل وهنار ع -

 مفيدة 
 ؟!كل ده وبرضو ما قالتش حاجة   خٍبنعم اي ا -
 العملية مش سلق بيض   ابِباي  -
  إيو دلوقت   اعملطيب وأان  -
  ي٩بكن تيج، طعممُب  وىانروح نقعد، معاىا بعد بكره أخرجأان ى، فاه ظريفشايحل أان ُب  ىو -

 ابلصدفة وأخليك تقعد معاىا  جايكأنك 
 ط عايز أخطب مش أظب   بنٍبأان اي، معاىا إيو اقعد -
٤با البنت ، خطبها براحتكمعاىا واتكلم وبعد كده أ اقعد، الطريقة الوحيدة اي أمور دي ىيوهللا  -

 تقتنع بيك ... عاجبك وال مش عاجبك ؟
 اي مفَبية  عاجبِب -
 .بقى التفاصيل ... خد أيوه كده -

 :ها فيويتقستل الذيٍب أملت عليو ا٤بوعد وا٤بكاف 

 ا٢ببلؿ ... قشطة ؟ بنط حالك ايظب   -
 ؟!مدلدلة  شيلتيها وال لسو، الطرحةُب  الزقة الليطة ... صحيح إيو أخبار الباروكة قش -
 سبلـ  ايال  حبيبة القلب ... ُب  مالكش دعوة ايرخم وخليك -
 .سبلـ -

 :دد ٖبفوتأغلق ا٥باتف وىو ير 

 .ايرب قرب البعيد -

سيبتسم ، ال ال بل أمامها حٌب ال تظن بو السوء، سيجلس ٔبانبها، ٍب ٛبدد على سريره يتخيل ٢بظة لقائها
 وسيعتذر ٥با عما بدر منو وسيقوؿ سيقوؿ ... سيقوؿ... سيقوؿ ... خخخخخخخ، خفيفة ابتسامة
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 .ـجسده للنـو وعقلو لؤلحبل استسلمفقد ؛ بنفسو ومل يدر  

------------ 

 .كد أف شكلو ومبلبسو على أفضل حاؿيتأمل مظهره ويتأ ا٤برآةأماـ  "كرًن"وقف 

ضافة إوصفف شعر رأسو بعد ، ٙبتو تيشرت وبنطاؿ جينز أزرؽ اللوف امفتوحً  اقميصً  ارتدىكاف قد 
 :اتكرٲبالكثّب من ال

 !قلبت وال إيو ؟أنت  إيو اي واد، اي أمورة هللا عليك   -

 :أرادهتا زوجة لو الٍب صديقة الفتاة "تقى"ى أر  أف الحظت تغّب أحوالو منذ الٍب من أموىذه  انتك

 ؟ال ٙبىب أنزؿ ابلبيجامة او  ؟ يعِبنفسي  طب  ىو غلط أظ، ةج  اأىبل اي ح -
قبل ما تنزؿ تقابل أصحابك  ... متأكد إنك  شويوتقف قداـ ا٤براية كل  يعِبمش عوايدؾ  -

 ىاتقابل أصحابك ؟
؟  عمريىو أان ، ةج  احطبعا اي  -  كدبت عليك 

 :نظرت لو بشك غّب مصدقة ٤با يقوؿ

 ايرب تبقى من حظك ونصيبك ، هللا أعلم -
 ؟ة ج  ااي ح دي إيو ىي -
 .أصحابك طبعا -

 ىحْب أهنُب ، تقريبا 060حلقتو اؿ ُب  يكو وتذىب ٤بتابعة ا٤بسلسل الَبكتضحك قبل أف تَب وىي  قالتها
 .لبيت مسرعا ... فقد حاف اللقاءا من ؼنصر احذائو و  ارتداءىو 

 يتقتلس ع الطريق من بيتو إىل ا٤بطعم الذيقاد سيارتو ماركة  "كيا سّباتو" السوداء بسرعة جنونية حٌب قط
ودخل ، يارتو وأتكد من أف مظهره مل يتغّبٍب أوقف س، نصف ساعةُب  "تقى" " بفتاة أحبلمو سايلفيو " 
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  فتقدـ ببػػػطء، طاولة آخرُب  ث عنهم حٌب وجدىم على اليمْبيبح إىل ا٤بطعم ٯبوؿ بنظره بْب الطاوالت
 :م ورسم على وجهو نظرة ذىوؿ بلهاءكأنو يبحث عن طاولة لو حٌب وصل إليه

 مرة واحدة ؟ "تقى"و سايلمش ٩بكن ...  -
  ؟إزيك، كرييييم -

حا٥با من  علىستشفت ما ٰبدث فظلت ا "تقى" ال أفإابلدىشة من رؤيتو  خرىاأل ىي" سايلتظاىرت "
حٌب  "كرًن" " إىل سايلٍب أشارت " ، توعد" ب سايلتنظر إىل صديقتها " وىي  هاالصمت وقد ضيقت عيني
 :ٯبلس معهم على الطاولة

 ؟"تقى" إزيك اي -
 .هلل مدٖبّب ا٢ب -

" تلطيف  سايلفحاولت " ، عبلمة ضيق ٩با فعلتو صديقتها هباُب  خراآلوجهها ٘باه ا١بانب ب أشاحت
 :ا١بو

 !!! "كرًن"فيو نقـو نقابل فيو  مطعم أوؿ مرة تعزميِب، الصدؼ "تقى" اي شوُب -

 :مفتعلة ابتسامةترسم على شفتيها  ىيو  "تقى" هانظرت إلي

 صدفة خّب إف شاء هللا ... فعبل رب   !!ه سبحاف هللاآ -
 ؟ىنا  يجمتعود تي "كرًن"بقى اي أستاذ  انتو  -
منتظمة لؤلسف  بس مش بصفة، تغدى فيهامتعود أ الليا٤بطعم ده واحد من أفضل ا٤بطاعم  -

 أسافر  أحياان بيضطرين الليعلشاف ظروؼ الشغل 
 ؟عارؼ ا٤بنيو بتاع ا٤بطعم ىنا نت ا هللا يعينك ... على كده بقى -
  ؟مثبل إيو ىاٚبتربيِب -
 ؟ال ٠بح هللا ... أان أقدر برضو -

 :ا٢بوارُب  " سايلفتدخلت " 
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  بنٍبتكربى بقى اي  ... ما ؟!إيو اي ٝباعة شغل ا٢بضانة ده -
 حضراتكم تطلبوا إيو ؟ -

حامبل قائمة الطعاـ ا٣باصة اب٤بطعم وقبل أف يقدمو ٥بم  "كرًن"وقف ٔبانب الذي  ىذه من النادؿ انتك
 :ضاحكة "تقى" قاطعتو

 .كم وىايطلب لنا من غّبىاستاذ ىنا حافظ ا٤بنيو بتاعتال ال من غّب منيو ... األ -

٘باوزه أسهل ما و ، ال أنو سيتجاوزهال يستحق التفكّب؛ االذي  ة ا٢بواراجفالربغم من سذ "كرًن" ابتسم
أما عن قائمة الطعاـ ، " سايل"  ػيعرؼ ما ٙببو ونفس األمر ابلنسبة ل رآىا الٍب يكوف فهو من ذكرايهتا

 .نسابت إىل رأسوة واحدة حٌب تكوف كل القائمة قد افكل ما عليو أف يلمس يد النادؿ ولو للحظ

ٲبد يده وأيخذ قائمة الطعاـ من النادؿ و٤بس يده كأهنا  أف م  وى  ، واسعة بتسامةعلى ضحكتها اب ًن""كر رد 
 :عنو ٍب وضع القائمة على الطاولة ارغم

 ما يعجبكيش يوقمدايقك ... بس خايف ذ الليا٤بنيو  خدى اي سٍب -
 .حاجة أيال ما تقلقش أان موافقة على  -

 :"تقى"وىو يشّب إىل  لنادؿ مبتسما وقاؿإىل ا التفتتٍب 

 Cream of 1مع   Veal Piccata 1نسة ىنا ٩بكن ٘بيب لنا ابلنسبة ليا و لآل -
mushroom soup 

 :" سايلٍب أشار إىل "

  Nicoises saladمع   Veal Alaskaسة ىنا اآلنو  -

 :أخرىمرة  "كرًن"إىل  تالتفدوف النادؿ الطلبات ٍب 

 ة اي أفندـ اتنيطلبات  أي -
 .سات ىنااآلنبس ٩بكن نشوؼ ، ابلنسبة ليا أل -
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طلب ما   ولكن ألنو، ألنو يعرؼ قائمة ا٤بطعم يس، لبدىشة "كرًن"ف إىل انظر ت"تقى"" و سايل"  انتك
وىو  "تقى"إىل  "كرًن" فالتفت، يا ابلنفتأجاب أخرىطلبات  أيو٤با سأ٥بم النادؿ عن ، ا سيطلبافانتك

 :ا هذىنُب  ستشف ما يدوريبتسم وقد ا

 نقوؿ إيو بقى ؟ىاه كنا ب -

وٚبرج ٥با لساهنا  "تقى" تنظر إىلوىي  جانب وجهها بيدىا ي" ضحكتها قبل أف تغط سايلكتمت " 
 :خفاءىاإ، وإف حاولت على نفس حالة الدىشة "تقى" تاستمر بينما ، إلغاظتها

 ؟ إزايعرفت أان عايزة إيو  انت -
 .أان ٕببو الليأان طلبت ليك  ، إيو بتحيبنت ا أان مش عارؼ -

، تفقكيفما ا  خراآلُب  ٱبرج من موضوع فيتحدث، أحاديث ال صلة ٥با ببعضُب  عشر دقائق قطعوىا
" تتحدث سايل" انتهاء من الغداء ورفع األطباؽ مرت عدة دقائق كتاآلنوبعد ، حٌب أتى النادؿ ابلطعاـ

ه إليها وثبت نظر "  سايلإىل "  التفتأف الوقت طاؿ  "كرًن"فلما أحس ؛ بصوت خافت "تقى" إىل
 :فنظرت إليو ٕبرج

 ؟ فيو حاجة ؟ "كرًن"إيو اي  -
 ا٤بهم أخبارؾ إيو ؟، ال خالص -

 :ابستغرابنظرت إليو ٥با وىو يضغط على حروؼ الكلمات فقا

 ؟ يأخبار  -

حٌب تستطيع أف تتعرؼ  "تقى" ىو أف تفسح لو اجملاؿ مع "كرًن"لوجود  ٍب تنبهت أف السبب الرئيس
 :تبتسموىي  فقامت من مقعدىا؛ هاوٙبدد موقف "كرًن"أكثر على 

 كم عشر دقايق استأذن، ه صحيح ...معلش اي ٝباعةآ -
 .بنٍبراٰبة فْب اي  -
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 :تغمز ٥باوىي  " فسحبت األخّبة ذراعها برفق سايلتتشبث بذراع "  ىيو  "تقى" قالتها

 مكا٤بة مهمة مع خطيب ا٤بستقبل ... إيو عندؾ مانع ؟ -
 .بسرعة بس تعايل، ماعنديش ال ايسٍب -

، معها ا٢بديث حٌب يبدأ "تقى" إىل التفتما أف و ، انصرفتمشجعة إايه و  "كرًن"" إىل  سايل ت "ابتسم
 :تتحاشى النظر إىل وجهووىي  حٌب وجدىا قد أمسكت هباتفها وظلت تعبث بو

 "تقى" اي يبص -
 سامعاؾ  اتفض ل -
 .يل علشاف أعرؼ أتكلما٤بواب األفضل إنك تسييب اعتقد -

و وقبل أف تتكلم أشار فنظرت إلي، ف جذب ا٥باتف من يدىا برفق شديد ووضعو جانباٍب أعقب مقولتو أب
 :٥با مبتسما

 ؟ونتكلم ابلراحة  شويو ي٩بكن هتد، حاجة أي يلتقو قبل ما  -

 :ت صدرىا اب٥بواء كأهنا تستجمع شتات نفسهامؤل

 ....  "كرًن"بص اي أستاذ  -

 :قاطعها بسرعة

 أفضل ستاذ ىاتبقى من غّب أ "كرًن" عتقدأ -
... وأظن إنك  يمع حد غريب لوحد اقعد ٕببأان مش  يعِب سا٧بِبا٤بهم بقى و ، ماشي -

 ؟ا٤بفروض تقدر ده
 عدتك معااي عاديةعلشاف بعد كده تبقى ق معاكيأتكلم نفسي  وعلشاف كده، طبعا مقدر -
 مش فاٮبة  -
 أان عايز أرتبط بيك   "تقى"  فاٮبة كويس اي نت  إ أل -
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 :فردت عليو ٕبدة 

 !؟إيو أصبل  تعرؼ عِبأنت  ىو؟! إزايبيا ترتبط  -
 الليان أوؿ ما شوفتك حسيت إنك البنت بس أ، كبلـ األفبلـ  ٕببمش  إينابلرغم من ، تعرُب -

 .دور عليهاأب

 :تبتسموىي  مقعدىاُب  فَباجعت

 ف!بغض النظر عن ا٤بضمو  يبيهتموا اب١بماؿ الشكل الليمن الشباب أنت  أىاا ... -
إهنا  اعتقدو ، ألهنا ٝبيلة " سايل"  ػػرتبطت بكنت ا  يتم اب١بماؿ الشكلو كنت ابىول ،أل طبعا -

 ؟حصل ٤با رحت قابلتها الليحكيت لك 
 الغريب؟!تصرفك طيب ابلنسبة ل ...يل  تآه حك -
عريس جاىز وىو  إينمن بعض جملرد  اتنْبأحـر  إينبس أان مش حابب ، مش غريب وال حاجة -

 ف نفسو شاب بيكو    لسو
 ؟!أان كماف مش مرتبطة عاطفيا ٕبد  إينك ٍب إيو يضمن ل، ك معااي غريببس برضو تصرف -
٦برد  اآلفطريقة نظراتك وحيائك بيقوؿ إف عبلقتك ابلرجاؿ حٌب ، أل أان متأكد إنك مش مرتبطة -

 تعامبلت سطحية 
  ؟!!فيها وده عرفتو من أوؿ دقيقة شوفتِب؟!!! اي سبلـ  -
ومن ، تتخيليها الليكل الشخصيات   ومر علي  ، س كتّبسنْب مع ان قاؿ يلتعامل بب "تقى" أان اي -

 كويس  يقدام اللينظرة أقدر أفهم 
 .حاجة رضو ده ما ٲبنعش إنك ما تعرفش عِببس ب -

 :ماؿ ٔبسده وىو يبتسم ٥با

 واألىم إنك تعرفيُب كويس ، علشاف أعرفك دي هز الفرصةانتما أان حابب  -
 على كل حاجة عنكيل  حكت سايل -
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، نطباع كامل عِبوخبلفو حاجات ماتكونش ا يووضع شغليعن  دي ومات العامةٛباـ بس ا٤بعل -
أوصلو نفسي  الليج عن حسن النية والصراحة ... ده ال ٚبر  تعرَب إف كل تصرفاٌبنفسي  أان

 .ليك  

 :قالت ٍبتقولو شيء  أيرشفت رشفة من كوب ا٤بياه ا٤بوضوع أمامها وصمتت كأهنا تبحث عن 

  ؟!اتنْبقى فيو مقابلة و إنك عايز يب معُب كده -
 بيت أسرتك ُب  ة تبقىايوا٤بقابلة ا١ب دلوقت  كل حاجة   أان حابب تعرُب، ال وهللا -
 ؟ دي ابلسرعة -
 تقى -
 نعم  -
 .أان عايز أخطبك -

ال أنو إ، ٍب حاولت أف ٛبد يدىا إىل ىاتفها لتعبث بو، ت رغما عنها ونظرت إليو إبحراجابتسمقا٥با ببطء ف
 :هاا عنجذب ا٥باتف بعيدً 

 اللف والدوراف وأان متأكد إنك حاسة بده  ٕببومش ، اي بنت ا٢ببلؿ  أان صريح معاؾ   -
 ؟!بقى  إزايومتأكد  -

 :وىو يضع يديو على الطاولة ابتسامتو اتسعتحراج؛ فابإل ءيقالتها بصوت خافت مل

 من نظرة  قدامي الليأان أقدر أفهم  قلت لك  -
 !من نفسك  أويشكلك واثق  -

 :ت نظره إىل عينيها قبل أف يقوؿأبف ثب   ىاكتفو  ها على الفور،مل يرد على ٝبلت

  "تقى" -
 نعم  -
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بس أٛبُب ، وؽماعنديش ذ ابقيوإال  دلوقت  قع رد طبعا أان مش متو  ...ؾ  ب ط أان عايز أخ -
 .قليب الضعيف يتكسر  وأان متأكد إنك مش ىّبضيك  ، كويس  يإنك تفكر 

 :أفلتت منها ضحكة من قولتو

 ؟!ف كل ده وقلبك ضعي -
 قلب خساية  قليبده أان ، ه وربناآ -
 أىو  ما أان واخدة ابيل -
  "تقى" -
 ؟إيو األخبار اي ٝباعة  -

 سايلو"  ىيبشدة  "تقى" فضحكت؛ ةا٤بفاجأمن  "كرًن" انتفضعادت فالٍب   " سايلىذه من "  انتك
 :ت مقعدىا وجلستجذبالٍب   "

 .عليكم اأتخرتمالك ؟ ... معلش  "كرًن"إيو اي  -

 :وىو يضيق عينيو "كرًن"ا فنظر ٥ب

 ؟ اتكلمتإيو ٢بقت  ، أويبسرعة  جيت  أنت  ابلعكس ده -
 ودبينا خناقة كالعادة  يسيده اي آ -
 .تصا٢بيو يطيب ما تقوم -

 :تضحكوىي  َب ا٢بوار"تقى"فتدخلت

 ٤با ىو يصا٢بك  استِب، ما تسمعيش كبلمو ايبت -
  ؟!"تقى"إيو الشر ده اي  -
 .بنحب ٬بدـ بس احنا -

 :تبتسم ٖببث ىيو  "تقى"و "كرًن"" تنظر إىل  سايلأخذت " 
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 أوينسجمتم مع بعض م اانتده ، هللا هللا -
 ؟تصا٢بيو  مش انويو ...سجاـ ده اآلن هللا يسا٧بك قطعٍبأنت  بس -
  "تقى"ع كبلـ ا٠بال اي أخواي أان ى -
 قريب  تَبد لك، سايلاي  ماشي -
 .بقى كفاية كده -

 :بصوت متهدج  "كرًن" فقاؿ ٥با؛ د للمغادرة٘بذب حقيبة يدىا وتستعوىي  "تقى"قالتها 

 ؟! دي ابلسرعة -
  أوي اأتخرتأحسن أان كده ، معلش بقى -
 ؟م اوصل لكطيب  -
 .من قداـ ا٤بطعم يىانركب اتكس احنا، ال ايعم مش ىاينفع -

 :قامت ابلفعلالٍب   " سايلٍب أشارت إىل " 

 .ةج  ااي ح ايال   -

 اعليها رغم "كرًن"حتد فا، النادؿ من أجل ا٢بساب أداةمن ٙباوؿوىي  ت بعض ا٤باؿ من حقيبتهاأخرجٍب 
 :عنو

 إيو ؟ يبتعمل انت -
 ىادفع ا٢بساب بتاعنا  ؟إيو  -
 ال إيو ؟او  يىاهتزر  انت   -

 :" موجها ٥با الكبلـسايلإىل " التفتٍب 

 ؟يما تتكلم سايلإيو اي  -
 ؟!راجل موجود وُب  بنت ٙباسب يعِب "تقى"اي  كدهعيب   -
 ؟" "كرًن"... مش صدفة برضو اي  جو صدفة "كرًن"و، بس ىو مش عازمنا -



55 
 

 

 :نفسو وأجاب بنفس اللهجة احملتدة ولكنو ٛبالك ،اابتسامتهُب  ذاب

 .بتعمليو ده الليما ينفعش ، صدفة مش صدفة -

 وقبل أف تستقل، وقاـ معهم حٌب خارج ا٤بطعم وأوقف ٥بم سيارة أجرة ،ٍب أشار إىل النادؿ ودفع ا٢بساب
 :قف أمامهاالسيارة و  "تقى"

  "تقى" -
 .الشارعُب  احناأل  -

 :فعاجلها بتوسل ؛اضطرابُب  ٲبنة ويسرة تتلفت

 ا ىقو٥بحاجة  آخرطيب  -
 إيو ؟ -
 ردؾ  مستِب -
 طيب  -
 .يشخر أايريت ما تت -

السيارة هبم  انطلقتوما أف ، وصديقتها ىيت لو مودعة ٍب ركبت السيارة ابتسمحياء و ُب  ىزت رأسها
 :الفرح وىو يهتف ضتو وأشار بعبلمةحٌب ضم قب

 .يس يس-
ومل ينتبو إال ، فيو منذ ٢بظات انتكمكانو يتأمل ا٤بكاف الذي  ُب  فيهاظل واقفا  الٍب اب٤بدة مل يدر  

ُب  وجلس، ء كالزوميبمن مكانو متوجها ٫بو سيارتو ببط فتحرؾ، عندما صدمو أحد رواد ا٤بطعم
 ♫ر " ٠بفوجد أغنية العندليب اال يناأدار ا٤بذايع وأخد يبحث عن ٧بطة األغو ، مقعد السيارة

 انطلقا ٍب ستبشر بذلك خّبً " فا ♫ ♫  بوعده وعدىن ىايوُب الليكلها بكرة بس وبعده و ♫
 :ابلسيارة وىو يردد مع العندليب

 ♫ ♫ بوعده عدىن ىايوُبو  الليها بكرة بس وبعده و كل♫ ♫ -
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 :ٍب ٛبتم ٖبفوت وكأنو يرد على العندليب

 .م ... ايريتاي ح ل كدهبس ايريت قبل   -
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 ذكرايت من ا٤بستقبل
ا٤بياه وخلفو ا٣بضرة ُب  وىو ٰبرؾ قدميو ئجلس على الشاط، ٗبثل ىذه السعادة من قبل "كرًن"مل يشعر 

 :ٲبنة ويسرة النسيم يدغدغ وجهو وٰبرؾ خصبلت شعره األسود، صرمَبامية إىل مد الب

  "كرًن" -

 فالتفتبو من شدة اختبلجو كأنو سيخرج من صدره جعل قل؛ أاته أٝبل صوت من خلفو برقة ال مثيل ٥با
 :ب   إىل مصدر الصوت وىو يقوؿ ٕب  

 ! "تقى" -

ف كقمرين اىا الواسعتاوعين، يشع نوراالذي  ووجهها، حجاهبا ا١بميل، هبا رآىامرة  آخرمثل  يترتد انتك
 :منو حٌب كادا يتبلصقا تاقَبب، يضيئاف الدنيا

 ؟!إنك موافقة  أفهم من كده -

 :تمتم ٖبفوت توىي  ها احملببٕبيائت ابتسم

 ف إيو ؟شاي انت -
 .قداميف مبلؾ شايأان  -

راقبا ، ف ببعضهمااالبحر يتطلعاف إليو وٮبا متبلصق على يديها قبل أف يلتفتا إىل تْبرقيق تْبٍب طبع قبل
نو حٌب السمك كاف يتقافز من ا٤باء كأ، منتصف البحرُب  ٲبرحالذي  ا٢بوت، تطارد بعضهاوىي  األمواج

وىي  ٍب فتحت فاىا "كرًن"تنظر إىل وىي  ا٠بكة منهم تاقَببومن وسط البحر ، اسعادهتم امهيشارك
صوت يتصاعد حٌب كأنو سيخرؽ وظل ال، تطلق أزيز متواصل " دزدز دزدز دزدز دزززززززززززززززززز"

 "تقى" إىل تالتف، ولكن الصوت مل ٱبتف  ، ماو ووضعها عليهييديو إىل أذن ""كرًن"فرفع "  أذنو طبلٍب
إليو من كل  أيٌبأصبح الذي  فناداىا ولكن ضاع صوتو وسط األزيز؛ فوجدىا تبتعد عنو بدوف أف تتحرؾ

 .مكاف
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 من نومو استيقظوفجأة ... 

فطوحو بيده وحاوؿ أف يعود إىل ، ليجد أف مصدره ىو ا٤بنبو "كرًن" فالتفت ا،دوظل صوت األزيز موجو 
وقاـ  طار النـو من عينيوفنفض عن نفسو الغطاء بعدما ، ن دوف جدوىلعلو يستكمل حلمو ولك؛ النـو

 :ليستعد للذىاب إىل العمل وىو يغمغم بضيق 

 ؟!!مؤدب  يأحبلمُب  أبوس إيديها ! ... حٌب يخر إٓبجاب و  طالعايل -

 ئلمن ا٤برات القبل انتومل ينكر على نفسو السعادة فهذه ك، ت منو عندما تذكر ا٢بلمتأفل ابتسامةلكن و 
 .البشر ييرى فيها حلما عاداي كباقالٍب  

----------- 

وىو يداعب ىذا  قابلوالسبلـ على كل من ي يفأخذ يلق؛ من وجهو ة تشعوصل إىل عملو والسعاد
السبلـ عليهم  ىألقف؛ فف رجل وامرأاتو آخر يشاركو فيو ثبلثة الذي  إىل مكتبو حٌب وصل، ويضاحك ذاؾ
 :وىو ٲبازحهم 

 ؟ أخبارؾ "ىايدي" -
  "كيمو"ٛباـ اي  -
 ؟ من جوزؾ وال لسو اتطلقٍبإيو  -

 :فتنهدت ٕبرارة 

 ؟هتا معاه إيو آخر أما أشوؼ ، وهللا لسو -
 سم فراف وموضوعك يتحل  شويوٮبا ، قبل كده قلت لك  -
 ؟!ده  زيعلشاف واحد نفسي  أضيع لوة ... عايزينوح بشبايب ده أان لسو، سآخر  -

 :فَبكها وجلس على مكتبو وىو يضحك، تشّب إىل قوامها ا٤بمشوؽوىي  قالتها

 .براحتك ... أان نصحتك وخبلص -
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 ي:تصل ابألوفيس بو ٍب رفع ٠باعة ا٥باتف وا

  "أشرؼ"بتاعى اي  النسكافيو() -

 :أبحد مرؤوسيو  اتصاالٍب أغلق ا٥باتف وأجرى 

 حبييب  صباح ا٣بّب اي، يناى -
- .......... 
 و منك إيو ؟طلبت الليفاتت  الليأخبار تقرير مبيعات السنة  -
- .......... 
  قداميويكوف التقرير  20 :30ػػ: قدامك ل 20 دلوقت  طيب الساعة  -
- .......... 
  22التقرير ا٤بفروض أقدمو للمدير العاـ الساعة ، مش مشكلٍب -
- .......... 
 .سبلـ -

وأراح ظهره على ا٤بقعد ، يأتى بو األوفس بو الذي  النسكافيو()وضع السماعة وأخذ يرشف من كوب 
 .قلبو وفكره تمن شغليىو يتفكر فو 

ظر حٌب أذف لو األخّب انتو ، بعد ساعة كاف يقف حامبل تقرير ا٤ببيعات أماـ ابب ا٤بدير العاـ يطرؽ عليو
وعلى ٲبْب ا٤بكتب توجد ماكينة خاصة للقهوة ًب شراؤىا خصيصا ، جًداا كاف مكتب ا٤بدير كبّبً ،  ابلدخوؿ

فقطع " ؛ الغرفة آخرُب  وز الستْب من عمره على مقعدهوالذى ٘باحْب جلس ا٤بدير البدين نوعا ُب ، لو
 :تفصل بينو وبْب ا٤بدير ٖبطوات واسعة وىو يبتسم الٍب   ا٤بسافة "كرًن"

 الدنيا ُب  صباح ا٣بّب على أحلى مدير عاـ -
  "كرًن"صباح ا٣بّب اي  -
 .منور النهاردة اي أفندـأنت  ده -

 :ازىتز االُب  حٌب أخذ كرشو ىو يضحك بشدةمقعده و ُب  فَباجع ا٤بدير
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 وقتك ُب  ا٤بهم جيت ...أساسا  يواد أونطج انت -
  مسَب"مظهر"اي  مرينتؤ  -
 فاتت  اللي تقرير ٗببيعات السنة ْبو٧بتاج كلمتِب  ديبُب  اإلدارة -
 .فتح عينك التقرير يكوف قدامكاي أفندـ حضرتك قبل ما ت -

وىو ، أخذ يتطلع للتقريرالذي  وقدمو ٤بديره ،يدهُب الذي  التقرير من ا٤بلف أخرجٍب أعقب مقولتو أبف 
 :يشوهبا الرضا ابتسامةمبتسم 

 بتجهز التقارير قبل ما أطلبها  إزايأنت  أان ابستغرب "كرًن"وهللا اي  -
 .كل حاجة  اي أفندـ ا٤بوظف الناجح الـز يبقى ٦بهز -

 :صمت قبل أف يقوؿُب  ٢بظات "كرًن"وضع مديره التقرير وىو ينظر إىل 

 ؟! "كرًن"اي  ديبُب  ت ابإلدارةاتصاالليك  انت -

 :رأسو بشدة انفيا  "كرًن"فهز 

 كده، علشاف  ٱبطئحدس ال  عندي إينكل ا٢بكاية ،  اي أفندـ أان ما أقدرش أٚبطى حضرتك أبدا -
 .حضرتك تطلبها قبل ما تطلبها٦بهز كل حاجة ٩بكن  ىبقب

 :يمديره ٕبناف أبو  ابتسمف

 وكلهم عايزين يوقعوؾ ، بكبلـ عليك كتّب ينوا على ودنُّ بيز  الليابلك علشاف  يطيب خل -
 طيب وحضرتك مصدؽ الكبلـ ده ؟ -
  "كرًن"اي  قلت لك لو مصدقو ماكنتش  -
 .ربنا يكرمك اي أفندـ -

وصعد إىل مكتبو ليسَبيح على مقعده مطلقا ألفكاره العناف فقد أ٪بز عمل اليـو  االنصراؼُب  استأذفٍب 
 .امقدمً 
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هاء انتوقبل ، يتفحص ا٥باتف لعلو ٯبد مكا٤بة تريح قلبو خراآللعمل وبْب ا٢بْب و وقت ا يتشاغل ابق
حٌب ، " ولكن كاف الرد دائما منها ىو رفض ا٤بكا٤بة سايلبرقم "  فاتصلالعمل بقليل مل يستطع ا٤بقاومة 

 :منها اتصاالوقبل أف ينطلق بسيارتو وجد  ،العمل انتهى

  ينفع كده؟!، بنٍبإيو اي  -
 كنت معاىا   أصلي معلش وهللا -
 طمنيِب ؟طيب إيو األخبار  -
 بصراحة من غّب زعل ؟، ٩بممم -

 :، وقاؿ بقلقالطريق فخفت صوتوُب  أحس ٖبيبة أمل آتيو

 من غّب زعل إيو ؟ -
 .ت بيكشكل البنت أعجب، "كرًن"لؤلسف اي  -

 :السماءُب  يتقلّبتفع وير  ؛شالو من سابع أرضانتأحس كأف جسده قد ًب 

 ي !بتهزر  -
  ماشييزىا ىزار لو عا -
 يل  طيب إحكي -
وحٌب النهاردة طوؿ ، مش بتتكلم غّب عنك يوى، مش عارفة بس البنت من ساعة ما سبناؾ -

 ؟!  ابِباي عملت معاىا إيو أنت  بسّبتك ... يفلقت دماغوىي  ليـوا
 هللا يطمنك اي شيخة  -
 يسيدخدمة اي  أي -
 رقم تليفوهنا  ك ىاٌبل أقوؿ، لوقت  إيو د اعملطيب  -
 ا األوؿ أذهناستالـز ، تقطعِب انتك  دي ما أقدرشأل  -
 ابهلل عليك   ا٪بزيطيب  -
 .النتيجة اقوؿ لك٤با أروح ىاكلمها و ، من عينيو -
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 :بسيارتو يدندف أبغنية عبدا٢بليم انطلقأغلق ىاتفو و 

 ع ؼ قلػػبػي ٢بػػػػن حػػػب جػديػػػػػد عػػػلػػػػػػي  ا٠بوابتديت  ♫"  

 ا قػػالػتػػش مػنػهػم وال كلػػمػػػػػة٠بعت منها كاـ كلمػػػة مػػ

 بػػػػػس انػػػػػا حػػسػػيػػػػػت وألوؿ مػػػػػػػرة بػاعػػػيػػػػػػش وبػػػاحػػػػػػػػس

 "♫ولقيتػػنػػػي بػػػادوب ُب كبلـ ا٥بػػػمػػػػػػػػس اللػػػػػػي مػػػالػػػػػوش حػػػػػس 

أماـ عينيو قبل  يسطع نور قو ، عة شوارعقبل أف يصل إىل بيتو ببضو ، األحبلـكاف عقلو يرسم لو أٝبل 
 .آخرشيء  معو كل يوٱبتف، ٱبتفي أف

، خاصة وقت القيادة ؛يريدالذي  الوقتُب  ا على منع الرؤىأصبح قادرً  قد كاف بعد فَبة من التدريب
 وال ،سوى الظبلـ  ير  مل آخر وبدال من أف يرى مكاانً  ،من أماموشيء  كل  ىاختف -ا عنوورغمً -ولكن 
ة و أوقف السيارة بعدما شعر ٲبينا أبقصى سرع اندفعفاختلت السيارة بو ومل يدر  ماذا يفعل ف، آخرشيء 

  ،جًداٍب وضع رأسو على مقود السيارة وقد شعر أبف وجهو ابرد  ،خراآل على ا١بانب ما بشيء اصطدـأنو 
 :لو يسأصواتً  و٠بع ،ما قد وضع أماـ عينيو ثبلجة والظبلـ ٰبيط بو كأف شيًئاُب  كأنو موضوع

 حلمت إبيو ؟ -

الظبلـ لتعود لو قدرتو على  ىاختفوفجأة أيضا ، نور فيولجو خانق وبرودة ال ٙبتمل وظبلـ ال بصيص 
فنزؿ من  ؛٫بوه لّبوا ماذا أصابو واس قد تدافعفوجد النا؛ رفع رأسو عن ا٤بقود، أخرىاإلبصار مرة 

ٍب عاد إىل ، أتلفها الٍب فع لو تعويضا مقابل البضاعةفد ،ببضاعة ألحد احملاؿ اصطدـأنو قد  ليجدالسيارة 
، ا إىل غرفتووبعدما صعد إىل منزلو دخل مسرعً ، الطريقُب  رؤى وىو أيسيارتو وىو أيمل أال تعود لو 

، اليـو بقية حٌب أنو مل أيكل ، ومغزاىا معُب تلك الرؤايُب  جسده على السرير وىو يفكر بقلق ابلغ ىألقو 
، شعر هبا الٍب وتلك الربودة العجيبة ،هرآالذي  ظل يتذكره ىو ذلك الظبلـ وكل ما، ـومل يستطع النو 
و شعر أبف ىناؾ ، اآلفال يفَبض أف يشعر بو  يءتنعكس الرؤى على جسده ليشعر بش فهذه أوؿ مرة

 .ا٤بستقبلُب  ت  آ اابلغ اخطر 
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 ؟! آخر؟! أـ أف ىناؾ شيًئا مثبلىل سيصاب ابلعمى  ؟ ه  ه أو ٗبعُب أدؽ مل ير آر الذي  بلـما معُب الظ

 ،عن الدنيا والقلق يعصر قلبو كاف منفصبلً ،  رٗبا ٟبس أو ست ساعات، ال يعلم كم لبث على حالو ىذا
 .اوالت تركتو عندما ظنت أنو انئمبعد عدة ٧بوالٍب  ،حٌب أنو مل ينتبو إىل نداء والدتو لو من ا٣بارج

 رتباطو هبا .وا "تقى" موضوع عن اًماٛبنشغل حٌب أف عقلو قد ا؛ وظل يفكر ويفكر 

----------------------- 

فكر أال يرد ولكن فكرة ، فنظر إىل ىاتفو فوجد رقما غّب مسجل عنده ؛مل ينتزعو من ثباتو إال رنْب ا٥باتف
 :فتور ُب  فرد، تصاؿابلعمل أجربه على إجابة اال اف خاصأف يكوف ا٥بات

 أيوه  -
 .السبلـ عليكم -

 :العذوبة والرقة ُب  يسمع مثلوه صوت مل ءجا

 وعليكم السبلـ  -
 .بقى اتينوقت ُب  أكلمك، وقت مش مناسبُب  اتصلت  يشكل، ٩بممم -

 :كل ا٥بواجسمن مكانو وقد نفض عن فكره   انتفض، ف"تقى"ىيا٤بتصلة  انتك "تقى"

 ! "تقى" -
  يعِب -
 .يناأان مش مصدؽ ود -
 .ٲبكن تصدؽ كدهطيب سلك ودانك   -

 :القلق وجعلت قلبو ٱبفق بْب أضلعوثلوج  قالتها بضحكة أذابت

 ك ده تصالاب جًداأان مبسوط  -
 خدمة ... عد ا١بمايل بقى  أي -
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 إنك موافقة ؟ كدهطيب أفهم من   -

 :السابعة عشر يكلم حبيبتوُب  فلما طاؿ صمتها قاؿ ٥با بلهجة مراىق؛ ظر ىو أف ٘بيبوانتصمتت طويبل و 

  "تقى" -
 نعمْب  -
 ما ردتيش  -
، حاجة جديدة علي  ، حساس دهأوؿ مرة أحس ابإل، أان ٔبد مش عارفة مايل ،"كرًن"عارؼ اي  -

 .ما جربتها قبل كده عمري

 :أف صوت قلبو قد عبل على صوتو ىو حٌب خيل لو، تسارعت دقات قلبو

 ؟إف أان كماف أوؿ مرة أتعلق ٕبد ابلشكل ده  لت لكقلو  تصدقيِب -
  ؟!بقى كدهتعلقت ٕبد قبل  ا يعِب -
مش ، رتباطا يعِبأان ا٢بب ابلنسبة يل ، رتبطت بيهاكنت ا  بنت قبلك يأب تعلقتلو كنت ا -

 .عبلقة عابرة وخبلص
 .مصدقاؾ -

 :أذنوُب  كأف أٝبل أ٢باف الكوف تعزؼ  وتنساب من كبلمها جعلت الٍب دال٥با ورقتها، أمامو رآىاكأنو ي

 طيب إيو ؟ -
 ؟أنت  إيو -
 موافقة ؟ -
 مسَبٰبة  إينستخارة وحاسة أان صليت ا -
  "ىتق" -
 نعم  -
 .كٕبب إينما شوفتكيش غّب مرتْب بس لكن حاسس  إينابلرغم من  إينحاجة ؟  اقوؿ لك٩بكن  -

 :ٕبياء مشوب ابلرقة أخّبًاحٌب قالت ، تلعثمت وضاعت الكلمات من رأسها كأهنا طفلة تتعلم الكبلـ
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 بقى  اقفلأان ى -
 غّب ٤با تقوليها  ياتقفلأل مش ى -
 ؟حاجة تضحكك  اقوؿ لكطيب  -
  ايريت -
 .واحد يتقدملالنهاردة ا -

 :فقد شعر أهنا ملك لو وحده ال ٯبب أف يتطلع إليها غّبه، حلقو من ٝبلتهاُب  شعر بغصة

 ده مش حاجة تضحك على فكرة  -
 كدهحاجة  ، إيو بلطجيحشاش إيو و ، الواحد ده ماشاء هللا على صفاتو، بس أفهمك استُب -

 معتربة
 يبتهزر  -
 وهللا ال  -
 حاال   قت  دلو أخطبك  يجأان عايز آ -
ُب  ظارؾانتُب  وٮبا على العمـو أان قولت ٤باما واباب، ده زيما ٚبافش أكيد مش ىانقبل بواحد  -

 وقت أي
 !!ك ٕببوهللا  -
 سبلـ ، بقى اتصرؼ ابقي انترسالة و ُب  أان ىابعتلك رقم اباب، "كرًن"يوووه بقى اي  -
 أويتعرَب إف ضحكتك حلوة ، استِبأل  -
 سبلـ ، سايبة ابهتتو وأعصايب إينأان حاسة ، أل مش عارفة -
 ."تقى"سبلـ اي، الرسالة حاال مستِب -

ٍب أخذ يقفز على السرير كالطفل الصغّب ، وىاتفلة برقم والدىا فسجل الرقم على ظر حٌب أتتو الرساانت
 :ت الغرفة مفزوعة اقتحم؛ ففعلها الٍب حٌب جذب أمو صوت الضجة؛ من الفرح

 ؟!!بتعمل إيو اي أىبل  -
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 وأخذ يقبل يد والدتو وجبينها  ،فوؽ السريرفنزؿ من 

 ؟ز ا٘بو نفسك  نت  ا مش -
 ايريت اي موكوس  -
 ىاخطب أىو اي ست الكل  أديِب -
 ؟ "سايل"البنت صاحبة ... بس مْب ؟ ، هلل طيب ا٢بمد -
 اي عسل  ىي -
 إمٌب طيب ؟ -
 .ىانروح فيو الليىاكلم أبوىا بكرة وأتفق على ا٤بيعاد  -

 :هاحناف وضمتو إىل حضنُب  قبلتو

 حبييب  ربنا يسعدؾ اي -
 ت على األكل اتفتحنفسي  أان، إيو بقى لك بقوؿ -
 حبييب  حاال ىاحطلك األكل اي -
 ؟عاملة إيو بقى اي قمر  -
 .عاملة قرنبيط -

 :عاضمتاُب  نظر ٥با ومط شفتيو

  ؟!ي! قرنبيط اي أم؟قرنبيط  -
 ؟!القرنبيط حبييب  مالو اي -
 ؟قرنبيط تقويل يل، خطب وفرحافلك ىأ بس أقوؿ، وشما٥ب -
 يحاجة تليفر  أيطلب وهللا لو مش عاجبك ا -

 :فنغزىا ضاحكا

 ." حاال اي ست الكل يىطلب لنا أكلة " تليفر  اي سٍب ماشي ،؟!" ي"تليفر  -
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على خاطره ت مر ، تعلى سريره يتفكر فيما ىو آ ىاستلقٍب ، ٗبطعم يقبع ٔبوارىم اتصاالً تركها وأجرى 
وىو ٲبسك بيديها الرقيقتْب  ،اليـو ا٤برتقبُب  "تقى"لوسو ٔبوار لكن ٦برد ٚبيل ج، ا٤بزعجة تلك الرؤاي

 :نفسوُب  وقاؿ، آخرشيء  يلبسها خاًب الزفاؼ أطاح بكل

 " ألستمتع اب٢باضر وأترؾ ا٤بستقبل بيد هللا "  

 :ٍب ٛبتم بفرح 

  أخّبًا -

وعادت نفس الرؤية  أخرىل الظبلـ مرة ٰب أماـ عينيو قبل أف يسطع النور القو  يتابع ٚبيبلتوأف وقبل 
ذىنو ُب  وجهو ونفس الصوت يَبدد يمن الثلج تغط اوأحس كأف قطع، ٔبوىا ا٣بانق وبرودهتا العجيبة

 :لو يسأ

 ؟حلمت إبيو -
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 "حديدة"
 ة ج  ااي ح ايال   -
 .ةجايٟبس دقايق و  اي بِب -

ٗبجرد السؤاؿ عنو   وعده الرجل ابلرد عليو" "كرًن"فبعد أف ىاتفو  "تقى" سار األمر على ما يراـ مع والد
وكاف ، وقت يناسبو أيُب  ظارهانتُب  ليخربه أنو؛ وٗبرور يومْب وجد أف والدىا يتصل بو، كما جرت العادة

 .ا١بمعة ىو اليـو احملدد

ع األايـ حٌب يلقاىا وٱبطو أف يسر    استطاع، وود لو يكاد يطّب شوقا "كرًن"و، مرت األايـ حٌب ا١بمعة
أصبحت تزداد والٍب ، الظبلمية ا٤بعتادة سوى تكرار تلك الرؤاي ءشي ينغص عليو ومل، حياتوُب  أىم خطوة

أف وجهو  الرؤايُب  فالبارحة شعر ؛مع بقاء الظبلـ كما ىو، الرؤايُب  حولو ياإلحساس ٗبا ٯبر ُب  وضوحا
 :ز فيهاقد غر  اكأف ىناؾ ٧بق  ،عنقوُب  أبمل كبّب الصباح أتتو الرؤايُب  واليـو، مبتل وعليو قطع ثلج

 .أان جاىزة "كرًن"خبلص اي  -

 :فقالت لو مداعبة، وٞبل علبة مغلفة وأتىب للذىاب، تطلع إىل أمو مبتسما

 ؟!بتوع كل مرة  سوداينإيو جبت ا٤بوز وال -

 :وىو يغمر ٥با ويضحكفقا٥با 

 .خرأبقى ىنت ايال  ؟! ليو ىو أان رايح أخطب قردة  -

 .ا إىل ا٣بارجا٘بهيها برفق و ٍب جذهبا من يد

------------------------ 

 راؽ   الصالة واسعة مفروشة أباثث انت، ك"تقى" منزؿ أسرةُب  سقباؿحجرة االُب  ووالدتو "كرًن"جلس 
عا )األساسيات مع بعض كما يدؿ على أف األسرة حا٥با ميسور نو ،  ختارهيدؿ على الذوؽ الرفيع ٤بن ا

 .(رالنس)ٲبتلك سيارة  -كما علم-فوالدىا ؛ (الكماليات
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" تتدخل والدة  بِبأىبل اي ي ..رى حوار من نوعية " أىبل اي عمٞبيمة ًب التعارؼ سريعا وج لسوا١ب انتك
فّبد الوالد  "تقى" ْب نطلب إيد العروسةجاي احناواسعة "  بتسامةابوىي  بعد قليل لتقوؿا٢بوار ُب  "كرًن"

املة صينية عليها بعض األكواب ا٤بملوءة ح "تقى"تدخل ، وا تشرفوان وهللا "انتنفس واحد " ده ُب  وأمو
 اختفت الٍب فة والطيبةيطوؿ اللقاء مابْب مداعبات وحوارات جانبية عن العمل وسنينو ا٤بقر ، اب٤بياه الغازية

ابلشبكة مرة  أيٌبأف  "كرًن"فيطلب ، ا لشراء دبل ا٣بطوبةهاء اللقاء ٰبددوا موعدً انتقبل ، من العامل
على أف تكوف الشبكة مع كتب الكتاب ألنو كما ؛ اآلفصر على ٦برد شراء دبل ي"تقى"  واحدة لكن والد
اللقاء بتحديد يـو األربعاء القادـ ىو موعد شراء الدبل وٙبديد يـو  هيو عيلتهم " ٍب ينتلي قالت أمها " س  

 إعبلف ا٣بطوبة .

، تصل هبامنو كلما اقى""تعليو سوى تفلتسعادة ال ينغصها ُب  أربعة أايـ ٲبروف كأربعة أعواـ يعيشها
مادامت بو  تصاؿأف تستمر على اال يعِبأف ذلك ال  الأهنا ابلرغم من تعلقها بو ا ىيمة وحجتها الدائ

 ي:ا٣بطوبة مل تتم بشكل ر٠ب

 ي.كلها كاـ يـو وتبقى ر٠ب،  حبيبٍباي  ماشي -

 .قَباب اليـونفسو اب يقو٥با وىو ٲبِب

 هيسبقتو إليهم قبل أف ينت الٍب ووالدهتا ووالدتو"تقى"نتظر نزوؿسيارتو يُب  أربعة أايـ مرت وىاىو جالس 
 انتهىوبعد أف ، ىو مقدـ عليو اينبئهم ٗب؛ و ا٤بقربْبت أبصدقائاتصاالأجرى عدة ، من عملو وٲبر عليهم

وقد شعر أف الوقت ٲبر ببطء شديد كبطء ا٢بصة  وىو يشبك أصابعو خلف رأسو إىل ا٣بلف أراح ظهره
 :درسة يـو ا٣بميسا٤بُب  األخّبة

 ؟حاجة اي برنز يوف -

فوجده  ؛إىل صاحب الصوت فالتفتة صوت كأنو خارج من مذايع قدًن ه من جانب انفذة السيار فاجأ
،  يقطع يبدو أنو كاف هبا جرح الٍب ف ورقبتوو وجسده ٫بيبلصوتو أجش ووجه، يناالعقد الث آخرأو ُب  شااب
 :٤بخدرات عقلو وجسدهرب قد أتلفت ايدؿ على أنو حشاش معتشيء  كل

 ؟فيو حاجة حبييب  نعم اي -
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 .يل ؿإنز ، السرير مش ىناُب  حبيبك ده -

 :ا ٰبدث٤بمن السيارة غّب مستوعب  "كرًن"فَبجل 

  ؟!فيو حاجة، أؤمرين -
 ؟!واقف بتعمل إيو أنت ، لك ىناابسأ الليأان  -
 .دي العمارةُب  ساكنة اللي "تقى" سةاآلنحضرتك أان خطيب  -

مطواة من  أخرجيقف أمامو و الذي  خاصة عندما تغّبت مبلمح الشماـ؛ وتوتره ارتباكو ازدادو قا٥با ابرتباؾ 
 :وح أمامو اب٤بطواةوىو يل "كرًن"قبل أف ٲبسك بياقة قميص ، جيبو وفتحها بسرعة تثّب اإلعجاب

 .ده أان متكلم عليها؟!!! وال إييو  ايالعبيط نت ا !؟خطيب إيو  -

لى كتفو برفق وىو يدعوه للهدوء عة ٍب رفع يده وأنزؿ يد الشماـ من عشتات نفسو بسر  "كرًن"ٝبع " 
 :متوترة بتسامةاب

 كرًنالاسم  اتعرفتش علىده أان حٌب ما ، طيب ابلراحة طيب -
يقرب انحية البت  يوماحدش يستجر  حديدة""حاـز أان ، عليك علشاف ما تعرفنيش بس ىاىدى -

 .بتاعٍب
"اي أستاذ  يعاشت األسام - ، مش ٨بطوبة "تقى" سةاآلنأعرفو إف  الليأان  يعِب ا٧بِبسبس ، "حاـز

 .أخطبها إينو٤با قابلت والدىا وافق 

 :"كرًن"ملوحا هبا أماـ وجو  أخرىفرفع األخّب مطواتو مرة 

ىنا أحسن لك ٚبلع من ، قلتو ده الليوال ٠بعت حاجة من ا٥ببل نفسي  ربعتأان ى، يبص اي زميل -
 .قبل ما أخليك ٚبلع من الدنيا

ووالدهتا  "تقى"خلفو وجد أف أمو و "كرًن" تالتففلما ، بسرعة انصرؼٍب  "كرًن"لع إىل ما وراء كتف تط
متوترة وىي  فقالت لو "تقى" أوؿ من وصلت إليو انتك،  يولوف وجههم ٘باىو وىم، قد خرجوا من ا٤بنزؿ

: 
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 الواد ده كاف عايز منك إيو ؟ -

 :ستفهاـ بلهاء رسم على وجهو نظرة ا

 و ؟واد إي -
- "  ده  "حديدة"زفت  "حاـز
 .معاه بس الليعلى والعة علشاف السيجارة  أل ده كاف بيسألِب، هآ -

فذاب أماـ ٝبا٥بما وأوشك على ؛ توجو إليو عينيها الواسعتْب ككشافات ا١بستابووىي  نظرت إليو ٕبـز
أيكلو من  كاف الذي حٌب البلنشوف، ا٢بضانةُب  أحبها وىو الٍب من أوؿ الفتاة، شيءعَباؼ بكل اال

 .. افالثبلجة و أبواه انئم

 "تقى" اي ايال   ماتركيب؟! اي والد ايو فيو  -

ٍب ذىب إىل  ،وأمها ىيففتح الباب حٌب تركب  ؛َب الوقت ا٤بناسب "تقى" ٞبد هللا أف أتت والدتو ووالدة
عد نصف وب، انطلقو  سيارتو أدارىا استقلوبعد أف ، وفتح الباب لوالدتو حٌب تركب ٔبانبو خرىاألالناحية 

؛ الدبلة واحملبس من تشكيلة أتى هبا الصائغا٣باًب و  ٚبتار "تقى" ومليكة قلبو ،٧بل الذىبُب  اساعة كانو 
 :قت أقلهمانتف

 .أان عايزة دوؿ -

 :٥با فأخذ من يدىا الدبلة واحملبس وىو يهمس

ا مدا٢ب إين كاقوؿ للو قلقانة أحسن مايكونش معااي فلوس فأحب ، دي رعةببلش ا٢بركات الق -
 .معااي كتّب هلل

 :أكرب ابدال منهما دبلة و٧ببسً  تقىٍب وضع الدبلة واحملبس مكاهنما وان

 ؟إيو رأيك اي طنط ، ف دوؿ أحسنشايأان  -

 ا بذوقو وكرموهباعجإأبدت  الٍب "تقى" يد والدةُب  ٍب وضعهما



72 
 

 

 .دوؿ أحلى "تقى" فعبل اي، العسل زيوهللا طنط طالعة منك  -

ُب  الصائغ الذىب حٌب يضعو "كرًن" فأعطى، تبتسم ٖبجلوىي ، كتفيها عبلمة على الرضا "تقى" فهزت
 :لنفسو دبلة من الفضة تقىنوا، علبة

 ؟صحيح ىانكتب التاريخ إيو على الدبل  -
 .األوؿ ا٤بعاد ٤با ٫بدد ... ابِباي  "كرًن"٤با نشوؼ اي  لسو -

فرحة أبف وىي  صامتة تتابع كبلمهما "كرًن" ةوظلت والد "تقى" ابلرد بينما صمتت "تقى" سارعت والدة
 :إىل حبيبتو "كرًن" فالتفت، أخّبًاتلك ا٣بطوة  ٱبطو اهابنرأت 

 ؟!مٌب عيد ميبلدؾ ا انت -

 :وأطرقت رأسها وقالت ىامسة  ،فتضرج وجهها ٕبمرة ا٣بجل

 الشهر ده  -
 !؟بتهزرى  -

 :إىل والدهتا ىاتفا  التفتٍب 

 عيد ميبلدىا الشهر ده وتبقى ا٣بطوبة الشهر ده  ،حلوة اي طنط ىبشر  دي طيب وهللا -
 ...  ابِببس اي  -

 :اهابنا٢بوار حٌب تدعم موقف ُب  "كرًن" فتدخلت والدة ؛قالتها بَبدد

مش  شويووعلى العمـو لو أبو العروسة حابب أيجل ا٣بطوبة ، حبيبٍبال بس وال حاجة اي  -
 .ب على الدبلىو ا٤بكتو  "تقى" يـو عيد ميبلد حبيبتنا يو٬بل، مشكلة

 :جنبها وىو يضحكُب  نفسو فغمزىا ينس "كرًن" حٌب أف؛ ستحساان من ا١بميعالقت فكرهتا ا

 اي بطٍبدماغك يل  تسلم -
 اي واد  يإختش -
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 .خبلص بقى اي عسل -

 :إىل الصائغ التفتتو 

 كتب التاريخ على الدبل ا  -

 :وسأ٥با "تقى"إىل التفتٍب 

 ؟ىو عيد ميبلدؾ كاـ ابلظبط  -
  16يـو  -

 :إىل الصائغ فالتفت، ها وشفتاىا ترتعشاف من الفرحة وا٣بجل معاقالت

 كتب التاريخ  ده ا  20 – 16 -

 

------------------ 

تنظر إىل  ىيبينما ظلت ، كافتّباي ا١بامعة يتطلع إىل الطلبة  ُب "تقى" جالسا مع "كرًن"َب اليـو التاىل كاف 
 :أطراؼ ا٢بوار إليها ليتجاذب معها فالتفتالعصّب ا٤بوضوع أمامها، 

  جًداكاف يـو ٝبيل   امبارحبس  -
 .خامس مرة تقو٥با دلوقت   دي ،"كرًن"اي  اتين -

 :ا ولكنو تراجع خشية من ردة فعلهاففكر أف ٲبد يده ليمسك بيدى ؛تعبث بكوب العصّب انتك

 يمش بتتكلم الليأنت  ؟! ما حبيبٍبك إيو بس اي ل اعمل -
 مكسوفة  أصلي -
 ؟ دي واحدة قاعدة مع خطيبها فيها إيو؟! قى إف شاء هللا ! مكسوفة ليو ب ؟اي سبلـ -

 :ٔبدية  تقوؿوىي  ٕبـز يونظرت إل
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 ي.خطوبتنا مابقتش ر٠ب لسو احناواثنيا ، مكاف للمخطوبْبمش ا١بامعة  "كرًن"أوال اي  -

 : بتسامةاالمن فنجاف القهوة ٍب قاؿ بنفس  رشف رشفة

، أايـ بس 2كلها   يعِب، تفقت مع والدؾما ا يز  16وا٣بطوبة يـو  22يـو  احنااي مفَبية ده  -
 هللا فيا  اتقي...  ؟!مش ر٠بىيل  وتقويل

ما تفهمنيش غلط عايزة  على العمـو علشاف، أايـ دوؿ هللا أعلم ىاٰبصل فيهم إيو 2 "كرًن"اي  -
 .أقوؿ حاجة

 انطلقتة و وأخذت حقيبة يدىا وودعتو بسرعٍب قامت ، فنظرت إىل أسفل ٖبجل ؛عينيهاُب  ثبت عينيو
 :تقوؿوىي 

 .، سبلـ٧باضرة دلوقت   عندي -

 :فجأة فناداىا بدىشة  (رزعو نص)وجهو ٩با فعلت وشعر كأف أحدىم قد  امتقع

 "تقى"اي ، يػػػػػػػػا ... انت   -

حٌب جاءتو  افدقيقت ومل ٛبض  ، وأحس أف ا١بميع ينظروف ٘باىو، مكانو وقد شعر كأنو كا٣برقة الباليةُب  ظل
فأخذ يتطلع ، "ك ٕبب: " وهللا لة من كلمتْب فقطوقد كتبت فيها ٝب، "تقى"اتف فوجدىا منرسالة على ا٥ب

 :ٍب وضع ا٥باتف على الطاولة وىو يتمتم ، إىل الرسالة ودقات قلبو تتسارع

 !!!ه اي بنت اجملنونة آ -

 .هاء ٧باضرهتاانتظار انتُب  ٍب جلس

 :ظارىا نتواقفا اب "كرًن"حٌب وجدت ؛ جمن احملاضرة وٚبرج من ابب ا٤بدر  هيتنت "تقى" مل تكد

 ىنا ؟!لسو أنت ، "كرًن"إيو ده اي  -
  اوصل لك علشاف  ي٢بد ما ٚبلص قلت استناكي، أيوه اي سٍب -
 .ده أان أبواي ٲبوتِب، ىانسال ال  -
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 :تصل بورقم ا آخر رآىاا٥باتف وأ أخرج

 .وىو وافق ، تواستأذنابلنسبة لوالدؾ فأان  -

 :٫بناءة بطريقة مسرحيةنصف اينحُب وىي  ٍب أشار ٥با

 .اي أمّبٌب ايال   -

 :أمامو إىل السيارة انطلقتفهزت كتفيها و 

 .إىل هللا يأمر  -

فودعها ونزؿ درجات ، العملُب  أوصلها حٌب ابب الشقة ورفض الدخوؿ عندما علم أف والدىا مازاؿ
، لة حادةآلسيارة بفعل بطوؿ ا اعميق شاوصل إليها حٌب وجد هبا خد أفصوب سيارتو وما  ا٘بوو ، السلم

ابلقرب من ا٤بنزؿ  هيعلى مق اجالس حديدة" "حاـز ؛ فوجد ذلك الشماـيبحث عمن فعلها فالتفت
وقتها لو ىشم رأس  "كرًن" كم ود  ،  مل ٯبد ما يفعلوالذي  "كرًن"يشرب ا٤بعسل ويضحك وىو ينظر إىل 

، خراآلعل النتيجة ٧بسومة لصاّب تاؿ ٯبالقُب  ذلك مع فارؽ ا٣بربةُب  ولكن ٦برد التفكّب، ذلك األٞبق
" اـأم انطلقفآثر السبلمة وركب سيارتو و ، وجهوُب  منها ٔبرح "كرًن"ورٗبا ٱبرج  صوت  عبلالذي  "حاـز

 .ا٤بخدراتُب  ضحكاتو ىو ومن معو من زمبلء الكفاح

------------------------- 

خذه ا٢بنْب إليها نطقتو القدٲبة بوالؽ الدكرور أيعرج على م، يقطنهاالٍب   إىل منطقتو "كرًن"قبل أف يصل 
فتوجو إليو ، فيو ه ا١بلوسوأصدقاؤ  "كرًن"د اعتادالذي  ا٤بقهىا ُب جالسً  ىقدامفوجد أحد أصدقائو ال

 :س إليولعلو أينس اب١بلو 

 ؟زيك اي واد ا ...خالد  -

قبالة  "كرًن"وخبلفو جلس  ت الشوؽوبعد الكثّب من عبارا، فقاـ إليو األخّب يعانقو وىو يتهلل لرؤيتو
 :وصديق
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 .قهوة زايدة اي بِب -

وقد تذكر  ،ابستغرابلصديقو يتأملو ٍب قطب حاجبيو  "كرًن" التفتٍب ؛ يللقهوج "كرًن"تلك من  انتك
 :لو ار بيده إىل وجو " خالد " وىو يسأفأش، كما عهده  ًيامل يعد ملتح يا٤بلتح يديقو السلأف ص

 شربين  انتك  دي ! ؟  ابِباي فْب دقنك ، ال إلو إال هللا -
 ."كرًن"ما تفكرنيش هللا يكرمك اي  -

 "كرًن"وىو يقَبب من  ٧بجريها،ُب  ٍب دارت عينيو، قا٥با وىو يتحسس ذقنو ا٢بليقة ٕبسرة شديدة
 :ويهمس لو

 ده أان شوفت أايـ سودة وهللا  -
 حاجة  ختفيت فَبة وماكنتش عارؼ عنكانت ا ؟!حصل  اللي؟! ىو إيو أايـ سودة إيو  -
 .سيدياي  لك  ىقوؿأان  -

 :ٍب رشف رشفة من كوب ا٤بياه

 الطحْب ُب  الطور والُب  عارؼ إف أخوؾ ال كاف ليو انت -
 ه عارؼ آ -
، ولو فيو دروس علم ابحضرىا ،ص الشغل وأروح البيتأخل   إينحاجة غّب  عملماكنتش ب -

 ا١بامع وخبلص ُب  كل صبلة  صليوأب
 ٛباـ -
 ف ظهم القرآعلشاف أحف   ةأقر م اعمل إينخوة َب يـو اتفقت أان وبعض اال -
 .القهوة اي بيو -

د فعا ؛" إىل أف ذىب العاملفصمت "خالد ، "كرًن"القهوة وكوب مياه أماـ  ا٤بقهىوضع عامل 
 :ستكماؿ حديثوال

 فُب عملت حاجة غلط ؟شاينت ا ٢بد كده -
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 !!ف بتعمل خّب وبتعلم الناس القرآأنت  ده، أل طبعا ٢بد دلوقت   -
 قيت انس كسروا ابب الشقة علي  ال، يـو قبل الفجر بشويو وُب، سبوعأب ا٤بقرأةما عملت وبعد  -

معاىم وٮبا مغمْب  ف خدوينوبعد ما فتشوا ا٤بكا، ودخلوا الشقة  وىاتك اي ضرب ُب  ، أان وزوجٌب
 !!!أبو غريب ُب  إينك  عيِب  

 : مستفهما  "كرًن"فعاجلو ، ؤ٤بةم ر أحدااثً كأ٭با يتذك  ،  ٍب صمت ٢بظات وقد أغلق عينيو بشدة

 ومْب دوؿ ؟ -
  سيديالدولة اي  أمن -
 !!!ليو عملت إيو ؟!!!  سود اي هنارؾ ا -
 أعرفو وأان ٧ببوس ىناؾ نفسي  فضلت شهرين الليماىو ده  -
 ! ؟!!!فضلت شهرين  -
كاف بيحب   ضابطوساعات ٤با ال، من أوؿ الكهراب وا١بلد، شهرين ضرب وتعذيب بكل ما تتخيلو -

، شعرة شعرة دقِبشعر ُب  فوعيُب متغمية برضو ويفضل ينت    كرسيُب   كانوا بيكتفوىن،  يتسلى
 .الكلب ابن...  يبدأ ينتف شعر صدر ، دقِبو٤با  خلص على 

لعلو ؛ يربت على كتف صديقويده  "كرًن"فمد ، ستنزؿ من عينو انتىتف هبا ٗبرارة وىو ٰببس دمعة ك
 :ٱبفف عنو 

 طيب ليو كل ده ؟ -
يل  معااي فْب اي ابشا ؟ يقوؿلو:  ؟ أقوؿ "" مْب معاؾ لِبأيس ضابطوال رين ٯبيبوينطوؿ الشه -

 كلو   يجسمُب  وينزؿ ضرب وكهراب "ا٤برة  ابناي"شكلك ىاتغلبنا 
 ؟ إزايوخرجت  -
نك رجعت ٤بوضوع بس لو عرفت إ، ىانسيبك احنا :يل وقاؿ، ضابطقداـ ال َب يـو جابوين -

على  قعدوب دقِبحالق  فِبشايأنت  ما زي سيديومن ساعتها اي ، نفخ أىلكاى؛ اتينده  ةا٤بقرأ
زوجٍب و ، بيتناُب  صليهاوحٌب الصبلة بقيت ب، بقيت مواطن صاّب إينالقهوة علشاف يعرفوا 

 .ٲبكن ٰبلوا عِب، يوبقت بتلبس حجاب عاد، لعت النقابخ
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دمعة من عْب " خالد "  حْب تفلتتُب ، هبا ا عن إٯباد كلمات يواسيويتطلع إليو عاجزً  "كرًن"ظل 
 :الشوارعُب  وأخذ يرشف من كوب ا٢بلبة وىو يتطلع إىل ا٤بارة، فمسحها

 .ٟباـنت ا وربنا -

الذين  األبديْب ا٤بقهىعمود ي  اجدوخالد " إىل الداخل لي "كرًن"فتطلع  ا٤بقهىجاء الصوت من داخل 
يطالع  أبانبهم "نصر"وعم ، لطاولةوعم سعد يلعباف ا "عبده"عم ، ا ا٣بامسة وا٣بمسْب من عمريهماانىز 

أو أف عم ، يقرأ ا١برانؿ "عبده"فلم ٯبد مثبل عم ، ا إال ىكذاٮبيوما أنو رآ "كرًن"ال يتذكر ، ا١برانؿ
 :اللعب ايشاركهم"نصر"

مش بتعرؼ  الليأنت  ايعم، ابٟبك ينابقالك عشرين سنة بتقوؿ نت ا ده، "عبده"اي  ياي٥بو  -
 تلعب 

 رص الزىر اي سعد فك بتقشايوربنا أان  -
 ؟تغلبت ىاتلعب وال كده ا، ىاه -

 :يهز عم عبد الزىر بيده ويلقيو على الطاولة وىو يقوؿ 

 ده أان ىاهبدلك دلوقت  ، مغلوب مْب -
 !!ه اي والد الكلب اي كفرة آ-

عم سعد بدوف لو ، فسأأمامو الٍب قا٥با وىو يضرب ا١برانؿ على ا٤بنضدةالذي  "نصر"ىذه من عم  انتك
 الغريبة  "نصر"على طلعات عم  اعتادظر إليو وكأنو أف ين

 ؟!! "نصر"مالك بس اي  -
 ؟!!!إيو بقينا خرفاف خبلص ؟!!! دمْب آ البِبُب  ة والد الكلب بيتاجرواٚبيل الكفر  -

سيقوؿ كل ما يريد  نشغل ابللعب فهو يعلم أنووا، عما يعنيو "نصر"مل يهتم بسؤاؿ عم  "عبده"كعادة عم 
 : ورد عم سعد بطريقة روتينية ، و أحدلحٌب ولو مل يسأ

 ؟ومْب الكفرة دوؿ   ؟حصل يللاإيو بس  -
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 .أكيد الصهاينة طبعا؟!! ىو مْب كفرة غّبىم  -

ىم اللهو  "نصر"الصهاينة ابلنسبة لعم ، ونظرة خطّبة ترتسم على مبل٧بو، اقا٥با وىو يقرب وجهو منهم
مصر من أوؿ ُب  كل مشكلة ٙبدثُب   وأبدا وىم السبب دائما، يسيطر على الكوف أبسرهالذي  يا٣بف

هتمو عم إحضار الطلبات الُب  ا٤بقهىعامل  خرورٗبا لو آت، قطاع الدائم للمياهناالحٌب ، أزمة ا٤بواصبلت
 !!أبنو جزء من ا٤بؤامرة الصهيونية  "نصر"

 د فَبة إهنم سرقوا كليتو؟!!!يكتشف بع، رجلوُب  ٚبيلوا واحد داخل يعمل عملية -
 ؟!!!رجلو لكليتو إيو جاب  -
أصل العرؽ كاف موصل من رجلو : و ل ا٢براـ قاؿ ابنفالدكتور ؛ جنبو سأؿُب  ٤با لقى خياطة -

 !!١بنبو 
 ؟!طيب وعمل إيو  -
 وال حٌب للدكتور ، وال حد عمل حاجة للمستشفى يفضل يشتك، وال حاجة -

 : ا٢بوار الدائر ُب  "عبده"وألوؿ مرة يتدخل عم 

  ؟!!يعِبة طيب وىايعمل إيو ابلكلي -
  ينالفئل شيءالكلية بتتباع ابل دي ؟!!وال إيو  "عبده"الدنيا اي ُب  مش عايش انت -
 ؟ يعِببكتّب  -
 .ٖبمسْب ألف جنيو يهنا بتتباع ٯب٠بعت ا -

إىل تكرير  "نصر"وعاد عم   ؟ "للعب وىو يردد وكأنو ٰبدث نفسو " ٟبسْب ألف جنيو "عبده"عاد عم 
 .نظرية ا٤بؤامرة

 ؟مزار حد فيكم فاكر حادثة بِب ...هاينة والد الكلب دوؿ أكيد الص -

 :فأجابو عم سعد 

 "حنكلولوا "وكل واحد منهم كاف من غّب ، بيتهمُب  القوا كاـ واحد مقتوؿ اللي دي مش، هآ -
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  ىي سيديه اي آ -
 كاف علشاف يفتح مقربة فرعونية   "بتاعهم "قطع الليأان ٠بعت إف  -
 .عملوا كده اللياليهود ؟! دوؿ أكيد ىاتصدؽ ا٥ببل ده  انت -

 .البلدُب شيء  وىو يصب اللعنات على اليهود الذين ٱبربوف كل ٦بدًداٍب أمسك ا١بريدة 

وىو يبتسم بعدما أنساه  "كرًن"ينظر إىل  "عاد " خالد انتهىو " خالد " يتابعاف ا٢بوار، و٤با  "كرًن"كاف 
 :الدائر بْب الثبلثة الكبار ٮبو ا٢بوار

 خبارؾ إيو ؟أنت ا قويلا٤بهم  -
 إبذف هللا  أسبوعخطب كماف وى، هلل أان ٛباـ وا٢بمد -
 ابرؾ هللا لك  -
  دي الدعوات السلفيةُب  أموت أان -
 بتحبها وال جواز صالوانت ؟ -
 ا٢بتة الشماؿ ُب  س هببل٠بها بس ٕباإال ٕببها ... ده ٤با اب٠بع  -
  احكي يل ؟مْب العروسة إف شاء هللا طيب  -
 .سيديىاحكيلك اي  -

 ستبصاراالمع إغفاؿ موضوع الرؤى و  - من أوؿ تعرفو عليهاشيء  لو كل ينصف الساعة ظل ٰبكطواؿ 
   ."حديدة"حٌب ماحدث اليـو من ذلك الشماـ  –

 إيو مع الواد اللبط ده  اعملبس مش عارؼ ، سيديبس اي  -
 ربنا يهديو ، هللا ا٤بستعاف -
 ا٤بخدرات فْب  خيبعارؼ ىو بي إينفكر أبلغ عنو خصوصا أان ب؟ تعرؼ اي خالد  -
 وبيخبيها فْب ؟  -
البيو ، وعليها صندوؽ حديد مقفوؿ بقفل ،مدخل البيت عندىم ُب عداد ميو خاص بشقة أمو ُب -

 والبيع كماف   يفيها ا٤بخدرات للتعاط بقى ٨بيب



81 
 

 

 أصبل ؟ إزايعرفت  انت!! طيب و اللعيبة  ابن -
 احد من حبايبو الشمامْب٠بعتو ابلصدفة بيقوؿ لو  -
 ؟ يعِبر تعمل إيو طيب وبتفك -
 .كر أبلغ البوليس إنو اتجر ٨بدراتفب -

 يالضحك ا٥بستّب ُب  نفجرفرجع بظهره إىل الوراء وا؛ مل يتمالك " خالد " نفسو من الضحك

  ؟!!ابِببتضحك على إيو اي -
 وهللا  "كرًن"اي  أويأصلك طيب  -

 :ٍب ماؿ إليو وىو ٰباوؿ أف ٲبنع نفسو من الضحك

  ؟!عارؼ ٘بار ا٤بخدرات دوؿ واحد واحد وسايبهم ٗبزاجو فاكر إف البوليس مش انت -
 ؟ يعِبعارفهم وسايبهم ليو  -
  "كرًن"علشاف ده النظاـ اي  -

 :ستفهاـ على وجو صديقوعندما وجد عبلمات اال، ٙبولت مبل٧بو للجدية وىو يشرح لو قصده

ا٤بخدرات ٘بار  زي الليإف ا٢بكومة تسيب األشكاؿ  دي بلدالُب  السياسة، "كرًن"بص اي  -
قبضوا على واحد ٩بكن ي تاينومن وقت لل، وكلو ٙبت عْب الشرطة ،الناسُب  والبلطجية يبهدلوا

 .ومن غّبىم الناس تضيع، علشاف ٰبسسوا الناس إهنم مصدر األماف؛ منهم اتنْبأو 

 ففكر فيما ٲبكن عملو  ؛ ىذا ا٤بنطق الغريب "كرًن"دـ ص  

 يده ىايفضل مطلع عْب أىلابلشكل إيو مع الزفت ده ؟!  اعملطيب  -
 .عايز ٚبلص من الزفت ده ...عايز ٚبلص من الزفت ده  -

 "كرًن"إىل  التفتٍب ، وظل ىكذا ٤بدة دقيقتْب وىو يطرؽ على الطاولة أبصابعو، نطقها كأنو ٰبدث نفسو
 :واسعة ابتسامةفجأة وىو يبتسم 
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 ؟كنيسة قريبة من مكاف الواد ده ُب   ىو، "كرًن"ايد اي يل  لق -
 ؟!يعِبمشعُب ا -
 بس قويلو  ايعم رٰبِب -

 .اكنيسة بعدىم بشارعْب تقريبً ُب   أيوه

 عينا صديقو خالد رعبا  اتسعتف قا٥با بصوت عاؿ

 داىية ُب  صوتك ىاتوديُب يوط، ىششششش -
 ليو مش فاىم  صوٌب يأوط -

 :وىو يهمس  "كرًن"فماؿ على

 أسرع وقت ؟ُب  ده بلطجيعايز ٚبلص من الواد النت ا مش -
 يت ه اير آ -
 ا٤بفيد  لك  ىقوؿأان بقى  -
  ذاناستأقوؿ اي  -
بس ا٢بالة ، إف الشرطة ىنا بتسيب البلطجية و٘بار ا٤بخدرات براحتهم شويومن  قلت لكما  زي -

 .أو الكنيسةهتديد للمسيحْب  أي ىي٩بكن يتحركوا فيها أبقصى سرعة  ليلاالوحيدة 

 :ا يقاؿ٤بلو بفزع غّب مستوعب  "كرًن"نظر 

 ؟!إيو  اعمل عايزينأنت  تكهللا ٱبرب بي -
 تعمل حاجة غّب مكا٤بة تليفوف صغّبة مش ى انت -
  لراحة علي  اب ابِبمكا٤بة إيو اي -
الدولة وتبلغهم إف  منإنك تتصل أب، ا٤بطلوب منك علشاف ٚبلص من الواد ده، سيديبص اي  -

كنيسة القريبة خطة لتفجّب الُب  وبيمدىم ابلسبلح علشاف، الواد ده بيتعامل مع ٝباعات تكفّبية
 .منو

 :فيها الظبلـ كأنو معصوب العينْب فلوح بيده رعبا يرى الٍب الرؤاي "كرًن"تذكر 
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 ؟!!مبسوط   ىابقى، من قفااي إف شاء هللا أمن الدولة ٯبيبِبو٤با  -

 : مطمئنة  بتسامةفرد عليو " خالد " اب

 زينت ا، تليفونك إلنك مش ىاتتصل من؛ ىايعرؼ ٯبيبك أبدا شأمن الدولة م، اي بُب إفهم -
 دلوقت  وأغلب احملبلت ، مكاف بعيد عن ىنا أيخط تليفوف بعشرة جنيو من  تشَبيالشاطر 

ما  زيم ٥ب وتقوؿ، الدولة منا٣بط تتصل أب تشَبيبعد ما ، مش بتاخد ال صورة البطاقة وال حاجة
 .ّب تقدر تنسى الواد ده إىل األبدخبلؿ يومْب ابلكتوُب ، قلت لك

كتفو ضاحكا ُب   فنغزه، ه بربيق اإلعجاب وىو ينظر إىل " خالد"ا٣بطة والتمعت عيناُب  ليبلً ق "كرًن"فكر 
: 

 كنت قطة مغمضة أنت   ؟!! ده ابِباي منْب دي !! جبت األفكاراألروبة اي خالد  ابناي -
 درجة  220حد او أان شوفتو يغّب تفكّب ال اللي قليباي حبيب  -
 .سلم يل دماغك وهللات -

 :اؼنصر لبل ااستعدادً ٍب هنض 

 رايح فْب ؟ "كرًن"إيو اي  -
 سبلـ، وال أل دي و قبل ما أقرر ىانفذ ا٣بطةاعملمشوار صغّب حابب  -
 .عليكم السبلـ ورٞبة هللا وبركاتوو  -

 .تقى"عائدا إىل منطقة "  ؼنصر اٍب صافحو و 

ٯبب عليو ٧باولة  أنو قبل أف يلجأ إليهاُب  رولكنو فك  ، كثّبا  طرحها صديقو " خالد "  الٍب راقت الفكرة
بتاع منها يدة اعلى منطقة بع عرج "تقى" الطريق إىل منطقةوُب  ،يبشكل ود "حديدة" التوصل ٢بل مع

وصل حٌب وضع سيارتو  أفوما ، يبياانت عن ا٤بشَب  أيخط تليفوف من ٧بل ال يطلب صورة البطاقة أو 
؛ ووابلفعل وجده ىناؾ مع أصدقائ، و غرٲبوٯبلس عليالذي  ا٤بعتاد ا٤بقهىوترجل ليقطع ا٤بسافة إىل ، ابعيدً 

 :األمر على خّب هيفتوجو إليو مباشرة وىو يدعو هللا أف ينت
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"السبلـ عليكم اي أستاذ  -   "حاـز

ُب  دخاف الشيشة وىو ينفث، ببل مباالة خرىاألأبف نظر إىل الناحية  خراآلن ومد يده ابلسبلـ قوبلت م
 :ا٥بواء

 طيب ده السبلـ هلل  -
 ؟نعم ، سيديوعليكو اي  -
 ؟عارفها نت ا حاجةُب  وأتكلم شويومع حضرتك  اقعد٩بكن  -

 وجلس عليو ، بذلك  "حديدة"لو  جذب مقعدا ابلفعل قبل أف يسمح

 .بس ايريت لوحدان -

وقاؿ  "حديدة" و٤با ذىب ا١بميع ماؿ، اكفيلة أبف ينفض ا١بمع من حو٥بم  انتإشارة من قائد البلطجية ك
 :أبنفاس كريهة 

 إيو ؟ عايز، نعم -
"اي أستاذ  -  .."تقى" سةاآلنمن  ايز أحل معاؾ مشكلة خطوبٍبأان ع، "حاـز
 يبص اي زميل -
 .اتفض ل -

صدره  ٲبؤلالذي  ؿ بصوت مكتـو من الدخافا طويبل من الشيشة قبل أف يقو سً ف  نػ   "حديدة" سحب
 :وحلقو

 أعلم ٩بكن هللا اتينالعربية لو شوفتك ىنا ُب  جت دي ا٤برة، قولتو ليك قبل كده عندي اللي -
 .ونصيبك بقى انتو ، إيو اعمل

 :قبل أف يقوؿ  طويبلً  آخروسحب نػ ف ًسا ، ٍب أعاد مبسم الشيشة إىل فمو

 ي.عايريت ما ٚبلينيش أوريك الوش ا٣بشب بتا، "...دين " طلعاب ايخد حاجة بتاعٍب الليأان  -
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وجو ُب  كاف يكتمو  الذيو الصفراء قبل أف يطلق الدخاف فظهرت أسنان؛ "كرًن"من وجو  اقَببٍب 
 :ا الدخاف عن وجهوأخذ يلوح بيده مبعدً الذي ، "كرًن"

"اي أستاذ  ماشي -  ؟! يعِبعليك  ىأقدرىو أان ، "حاـز
 .تكل على هللا بقىا، قشطة عليك -

  :(صبلح الدين)فيلم ُب  وىو يتمتم ٕبـز متقمصا شخصية أٞبد مظهر "كرًن"فَبكو 

 "ا٢برب  هيإذف ف" -

ىاتفو وأجرى ُب  ووضعو، اشَباهالذي  خط ا٥باتف أخرجلس هبا حٌب ج أفسيارتو وما  ٚبذ طريقو إىلوا
 : تصاؿاال

 ."أٞبد عصمت "ببلغ مهم عن هتديد بتفجّب الكنيسة ا٤بوجودة َب عنديالدولة ؟  أمنألو  -

؛ صية الشارععلى ان آخر ىهفلما ٤بح مق، ا٢باؿُب  العودة إىل ا٤بنزؿُب  هاء ا٤بكا٤بة مل يشعر برغبةانتوبعد 
و ا٤بواقع  ييتصفح الربيد الشخص قليبلً وذىب ليجلس عليها ، ٞبل حقيبة الكمبيوتر احملموؿ ا٣باص بو

 .اإلخبارية

، مكانو حٌب وجد ىرج ومرج بْب الناسُب  وىو جالس، الثبلث ساعات وقت كبّب يربو عليمضى عليو 
يقتحموف الشارع ، ة اب١بنودفحة و٩بلوءمص زيمرك أمنٟبس عرابت وقاـ ليجد عرابت الشرطة وأكثر من 

وبعضهم ، ومل ٛبر ربع الساعة حٌب وجدىم يدفعوف األخّب وبعض زمبلئو أمامهم، "حديدة" بيتصوب 
 .واانطلقعربة الشرطة و ُب  وىمدخل أ  حٌب ، على مؤخراهتم اؿ عليهم صفعا على أقفيتهم وركبلينه

من ا٢بشاشْب  أخّبًاتطهرت  الٍب وعن ا٤بنطقة ،لقهاأخذ البعض يطالٍب  ا عبارات الفرحةراؽ لو كثّبً 
 : بصاحب الفكرة " خالد " ٱبربه ٗبا حدث  اتصاالً ه وأجرى فجلس والفخر ٲبؤل؛ والبلطجية

 .جامدة ...  سبلـ اي برنس عزومة عندي٤با أقابلك ليك ، بس وربنا تسلم دماغك اي حبيىب -
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فقد ٚبلص ٩بن أراد أف يفرؽ بينو وبْب ، شديد طلبو بنهمالذي  النسكافيو()ٍب أخذ يرشف من كوب 
 . "تقى"حبيبتو ... 

--------------- 

ُب  نشغل ىووا، ومل تعد أتتيو اختفتية حٌب الرؤى الظبلم، منغصات تذكر أيمرت األايـ التالية بدوف 
مرت عليو وقلبو  أايـ، يتحداثف عن اليـو ا٤بوعود "تقى" مهاتفةُب  وابلليل ،التحضّب ليـو ا٣بطوبة ابلنهار

 .أخّبًاحٌب أتى اليـو ؛ اه٠بينبض اب

 :وىياـ مده يده ليلتقط أانملها الدقيقة برقة وىو ينظر إليها ٕبب  

 .أخّبًا -

 :ْب يدهتسحب أانملها من بوىي  مشرقة مشوبة اب٣بجل ابتسامة على وجهها ارتسمت

 .حوالينا يأىل، انسياي عم الروم ىاىد -

ٛبناه منذ أف الذي  حفل خطبتهماُب  وسط حشد من األىل واألصدقاء ُب حولو وقد تذكر أهنم تالتف
، ويلتقط الصور مع األصدقاء وأطفاؿ صغار ال يعلمهم، ٲبنة ويسرةات االبتسامفأخذ يوزع ، تعرؼ عليها

وسؤاؿ ، ليحملو العريس ويلتقط معو بعض الصور كأنو حفل تتويج ال حفل خطبة؛ هبم إحدى النساء أتٌب
... ولكن وهلل ا٢بمد مل  !ىل يفعلها أحد األوغاد الصغار ويبوؿ على بنطالو؟ :على ذىنو وىو لح يَبددم  

 .يفعلها أحدىم

ىو  يا٢بفل ورحل معظم ا٢بضور وبق انتهىحٌب ، ساعات حفل ا٣بطوبة مرت عليو كأهنا دقائق معدودة
لكم ٛبُب أف تطوؿ ، البيت حٌب يذىب أبمو إىل اؼنصر االُب  استأذفٍب  قليبلً وأسرهتا  "تقى" وأمو مع

وبعد أف ، السعادة هنبلً من  نفسو أبف األايـ قادمة وسينهل فيها ولكنو مُب  ، أو ينفرد ٖبطيبتو، قليبلً ا٤بدة 
 : ا وىو يقوؿ بسرور حٌب جذب أمو وقبل جبينها فرحً ؛ وصل وأمو إىل شقتهم ودخبل

 .أمي اي أويأان مبسوط  -
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 :فضمتو إىل حضنها ومسحت على شعره

  ٌبايحُب  ده النهاردة أسعد يـو، داٲبا اي حبيىب كربنا يبسط -
 قرد صغّب يقرفك ىنا  أجيب لك ز و ا٘بو أمي  قريب اي -
 .ده يـو ا٤بُبحبييب  اي -

 :ٍب تركها بعد أف قبلها مرة اثنية

 بقى اي ست الكل  يروح أغّب ىدومىأ -
 ٙبب أحضرلك أكل  -
 ح شويوأان ىروح أري  ، ةج  اأكل إيو اي ح -
 .حبييب اي العواُبنـو  -

وصل إىل ابب  أفوما ، من الفرح إىل حجرتو وىو يغِب انطلقا مكانو حٌب دخلت أمو حجرهتا ٍب ظل واقف
 .ٛباًماالغرفة حٌب تغّب ا٤بكاف ُب  حجرتو ودفعها ووضع قدمو

تكوف   منبعينيو أو بعيِب رآىاأتتيو كأنو ي انتفحٌب الرؤى ك، اجديد عليو مل ٲبر بو من قبل أبدً  شيء
دخل  أففما ، آخرقاؿ جسده كليا من مكاف إىل نتأشبو اب الرؤاي انتكن ىذه ا٤برة كل، خاصة بو الرؤاي

رؤية ضبابية ُب  يعمها الظبلـ أخرىوحجرة  آخرمكاف ُب  لّبى أنو؛ هاهنا وأاثثار جد اختفتا٢بجرة حٌب 
 مسجىً  اجسدً  أيا٤بكاف حٌب ر ُب  فأخذ ٯبوؿ ببصره؛ كأنو يرى من خبلؿ بلورة مليئة ابلثلج،  مشوشة

يوصل بعض األقطاب  ا طبًيامعطفً يرتدي  ؤبانبو رجبل، مكبل اليدين والقدمْب والرأس على فراش طيب
ا خط متعرج علوً  ى كل منهمايظهر عل، ْبغريب ينب موصولة ٔبهاز اواألقط، برأس ذلك ا٤بكبل إىل السرير

 .اوىبوطً 

فلم ، منو حٌب يرى وجهو اقَببف؛ "كرًن"لمات مل ٲبيزىا معطف الطبيب بكيرتدي  الذي تكلم الرجل
ه ... عق ٩با رآإىل ذلك ا٤بقيد إىل السرير ص   تالتفولكنو حْب ، يستطع ذلك بسبب تلك الضبابية الغريبة

 !!!نفسو  أيفقد ر 



88 
 

 

ليسرى اليد ا التقطا٥بواء ٍب ُب  كماشة صغّبة جرهبافإذا هبا  ، معطفوجيب من بيب يلتقط شيئا الط ىأٍب ر 
  "كرًن"حاوؿ ، زاعونتا الاستعدادً ظفره  ىووضع طرؼ الكماشة عل ،نصرلذلك ا٤بقيد وأمسك إبصبع ا٣ب
زاع انتُب  وحينما بدأ الرجل، فهجم عليو ٲبنعو ولكنو مر منو كأنو شبح، أف يصرخ ابلرجل فلم يستطع

يده أمامو ٲبسكها بيده  رفعو ، الواقف فقد شعر بنفس األمل "كرًن"ا٤بقيد وصرخ  "كرًن"الظفر صرخ 
 .دماء تفور من مكاف الظفر ا٤بنتزعوإذا ابل؛ من األمل خرىاأل

 األرضملقى على  اهبنفإذا اب؛ ذافيصم اآلالذي  ا٢بجرة عندما ٠بعت صراخو "كرًن"قتمحت والدة ا
 :اليسرى بيده اليمُب وىو يتشنجٲبسك يده 

 فيو إيو ؟حبييب  مالك اي -

، هتا ابلفشل بسبب حركتو ا٤بتشنجة وىو على نفس الوضعفباءت ٧باوال؛ هناضوإصرخت بو وىي ٙباوؿ 
وعندما ، بعقلو وىو يتأمل أبشد ما يكوف آخرمكاف ُب  نفسو فقد كاف "كرًن"أما ، ا٤بكاف وصراخو ٲبؤل

فنظر إليها نظرة ، ظلت تلح عليو ابلسؤاؿ عما حدثالٍب   سكن جسده وقاـ مع والدتو الرؤاي اختفت
 عليو . مغشًياو يتصبب عرقا ... ٍب سقط خاوية ووجه
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 الوريث
؛ الظبلمية األخّبة ٛبر على خاطره ومضات من الرؤاي، هآ يذؽ فيهما طعم النـو بسبب ما ر مل افيوم

، أو ٤باذا يأٌبمٌب س يدريمن غّب أف  اقادم اوىو يعلم أف ىناؾ خطر ، فيقشعر بدنو وٚبتلج نبضات قلبو
من إاثرة  يستفد شيًئا وأيقن أنو لن، مل ٱبربىا اب٢بقيقة وأن إال أيلو عما ر سؤاُب  من إ٢باح أمو ابلرغم
 :ذعرىا

 وجعتُب فجأة ومش عارؼ ليو ؟ يإيد دي ،أمي اي مفيش -
 ؟!!ايااااا سبلـ  -

 :فيصر على إجابتو أخرىتعيد السؤاؿ مرة وىي  تقو٥با

 .أروح أكشف إف شاء هللا وأطمنك ىابقأان ى، ةج  أبد اي ح -

 .نصرؼ إىل خارج غرفتيو ٢بظات ٍب هتز رأسها غّب مقتنعة وتَبكو وتتنظر إل

 .أف ذلك أفضل من أف يرعبها برؤايه ىأولكنو ر ، كاف يعلم أهنا ال تصدقو

ُب  ٍب جلس، ابلشركة وأخذ أجازة مرضية فاتصلالذىاب إىل العمل ُب  ر ابلرغبةمل يشع، اليـو ىو ا٣بميس
٠بع صوت مزالج الباب ، ويتناسى رؤيتو الدموية اإلنَبنتيتجوؿ على  غرفتو حٌب الظهّبة أماـ الكمبيوتر

 :ل برأسها داخل الغرفة وتنظر إليوووجد والدتو تط، يفتح

 ؟حبييب  عايز حاجة اي، "كرًن"أان انزلة اي  -
 راٰبة فْب ؟ -
  شويومعاىا  اقعدىاروح عند خالتك  -
  اوصل لك جى آ استِبطيب  -
 لباب للباب من ا ياتكس اركبأان ى، أل خليك -
 ىناؾ  ي٤با توصل طمنيِب ابقيعليها و  يطيب سلميل -
 حبييب  إبذف هللا اي -
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 كل مرة   زيببلش تنسيو ، معاكيموابيلك  يوخد -
 ... سبلـ عليكم  ماشي -
 .السبلـ ورٞبة هللا وبركاتو وعليكم -

شيء  يأفكر أف يبحث عن ، اإلنَبنتوعاد ىو إىل جهازه وظل يطالع ، تفنصر اأغلقت الباب خلفها و 
وجلس ٢بظات ال  "جوجل"موقع ففتح ؛ يإٔباث علمية أو حٌب ا٣بياؿ العلميتعلق ابلقدرات ا٣بارقة من 

فظهرت أمامو عشرات ؛ ٧برؾ البحث ٝبلة " القدرات ا٣بارقة " وضغط زر البحثُب  ٍب كتب يفعل شيًئا
ليلة الدخلة " أو " ُب  ات ا٣بارقةكلها تتكلم عن " القدر   انتفقد ك؛ بطبيعتو امتدين االنتائج تؤكد أننا شعب

 .ٱبص ما يبحث عنوشيء  أيالقدرات ا١بنسية ا٣بارقة " ومل ٯبد من بينها 

يشاىد  (فيس بوؾ) االجتماعيموقع التواصل ُب  ٰبدثالذي  يوبْب ا٥بر ، فظل يتنقل بْب مواقع األخبار
)ال ٚبرج قبل أف تقوؿ سبحاف من نوعية طائر برأس كلب ومكتوب فوقها  تتناقلها صفحاتوالٍب   الصور

صورة تثبت أف  ا )ة وا١بلباب ومكتوب فوقهَب الغيرتدي  أو صورة أبيض وأسود لكارؿ ماركس وىو، هللا(
ألف أايـ  ؛ ومن يقوؿ أبف ىذه الصورة فوتوشوب فهو كاذب، عتنق اإلسبلـ قبل وفاتوكارؿ ماركس قد ا

ٍب فتح موقع التواصل ، ؾ قبل أف تنفجر مرارتوفأغلق الفيس بو ؛ (مل يكن ىناؾ فوتوشوب)كارؿ ماركس 
 لساهنا وتقوؿُب  ؿ عن كيفية وضع حلقأو فتاة تسأ، ( ليجد فتيات يسبوف الدين بكل أرٰبية)تويَب خراآل

يوتيوب موقع ال أخّبًاوفتح  خراآلفأغلقو ىو ؛ (موت يسكس دي علشاف ا٢بركةالتغريدة ) آخرُب 
 .رة حٌب يقتل وقتوا٤بتناث ليشاىد بعض مقاطع الفيديو

، فأغلق شاشة الكمبيوتر على لوحة ا٤بفاتيح ٍب رجع إىل الوراء يطقطق فقرات ظهره؛ ا كافيتْبانتك  افساعت
غرفة  ىأوقبل أف يصل إىل ا٤بطبخ ر ، أيكلوشيء  أيليحضر ؛ ٍب قاـ إىل خارج الغرفة متوجها إىل الثبلجة

قل إىل الشقة انتمنذ أف وى مرتْب أو ثبلثة مرات مل يدخلها سوالٍب  مقتنيات والده الراحل ا٤بغلقة
 .ٯبذبو إليها كأف ىناؾ نداء ٦بهوال،  ما خرج من أجلو وتوجو انحية الغرفة ينس، ا١بديدة

مواجهة الباب على ا١بانب ُب ، منتصفهاُب  أمسك مقبض الباب وفتح الغرفة ودخل إليها حٌب توقف
انب ا٢بائط األٲبن للغرفة يوجد  ؤب، الزجاج الشفاؼ واجهتو من من الغرفة يوجد دوالب خشيب خراآل

فما ، يوعليها شريط أسود من الطرؼ العلو وفوقها صورتو ، ا٣باص بوالدهوىو الكرسي  متحرؾ  كرسي
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أتتو  الٍب ة عن والده الراحل ٍب تذكر الرؤايجع الذكرايت القليلاسَب حٌب شعر اب٢بزف و  "كرًن" رآىا أف
 :صدرهُب  نقباضةٕبزف وافشعر ؛ قبيل وفاتو أبايـ

 .هللا يرٞبك اي اباب -

أشياء متناثرة ال ، ووقف أمامو يشاىد ما بداخلو، وتوجو إليو اللوف بِب أدار وجهو انحية الدوالب ا٣بشيب
وقلم  كبّبةمبسم سجائر و نظارة مشسية  ، ٚبص والده أو جده انتصلة سوى أهنا ك أيتربطها ببعضها 

علبة صغّبة غبلفها األعلى من  ىأحْب ر  "كرًن" ابتسامة اتسعت، دهلوال انتك  أخرىوأشياء  يحرب 
 .الببلستيك الشفاؼ بداخلها خصلة شعر سوداء اللوف

فضحكت ؛ كاف والده ٰبتفظ هباالٍب    ا بعد وفاة والده بفَبة عن سر تلك ا٣بصلةسأؿ والدتو يومً 
 :لو  يكتسى وجهها ٕبمرة ٍب أخذت ٙبكوا 

وكاف ، ليش شهريناقمتجوزة أبوؾ جديد مب لسوكنت ،  حكاية لوحدىا "كرًن"بقى اي  دي ا٣بصلة -
حاجة غريبة  وطلب مِب وقبل ما يسافر بيـو جايل، شغلُب  إسكندرية أسبوعأبوؾ الـز يسافر 

لتو وأان فسأ ؛٘بننو اافتكرت وبينك بيِب .حتة صغّبة من شعرؾ ي: أان عايزؾ تقصىل قاؿ، أوي
ورٰبتك ، اف أخدىا معااي وأان مسافر تونسِب" علش:يل  ؿ" فقا ؟!!" ليو اي راجل أويمستغربة 

شعرؾ  آخرىاتيها من  :يل  فضل مصمم وقاؿ، يبوظ ي: اي راجل شعر ول أقوؿ ، تفضل معااي "
دهتالو فخدىا وا يوقصتها من شعر ، ٠بعت كبلمو خراآلُب ، إف شاهلل حتة صغّبة، من ٙبت

رميها لو ا و٤با قولت، ا رجع شا٥با مع ا٢باجات الباقيةيـو و٤ب اتينوسافر ، دي العلبةُب  وحطها
 .أايـ انت" ... إيييييييو ك يعشت وال كنت لو رميت حتة من روح " ده أان ال :ىل قاؿ

 !بقى  انسيهللا هللا ... ده اباب كاف روم -
جالو بدرى ده  الليلوال الشلل ، ملكة إينك  وكاف ٧بسسِب، أبوؾ ده كاف أبو ا٢بب والدلع كلو -

 ... ربنا يرٞبك اي عبدهللا وٯبعل مثواؾ ا١بنة 
 .أمي مْب ايآاللهم  -
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ٍب رفع يده ، خصلة شعر أمو وىو يبتسم يالٍب ٙبو  وٙبسس العلبة، للدوالب يالباب الزجاج "كرًن"فتح 
سيارة أجرة ُب  الغرفة ليجد نفسو اختفتومل يكد يفعل ذلك حٌب ، رتداىاشمسية وانظارة والده ال التقطو 

إىل  فالتفت، أذنومن جانبو يكاد ٲبزؽ طبلة  أيٌبخ وصوت صرا ، ستحث السائق على اإلسراعوىو ي
 :جانبو

 قربنا نوصل  حبيبٍبخبلص أىو اي  -
  ولد دلوقت  اى إينحاسة ، مش قادرة "عبدهللا"مش قادرة اي  -

 : شد على يدىا وعاد ينظر إىل السائق

  اتولدالولية ى، ىبسرعة اي أسط -
 .ماٚبافيش، حبيبٍبماٚبافيش اي  -

 .نةها وٲبطرىا بعبارت التشجيع والطمأحوطها بذراعو وىو ينظر إلي

ومل يكن إال ، األحداثُب  دخل أي "كرًن"مل يكن لػ ، آخرومكاف  آخرزمن ُب  ولكن ،أمو انتأمو ! ك
 يقف أماـ ابب غرفة العمليات والقلق، مستشفىُب  ا٤بكاف ليجد نفسو ىاختف، والده ٦برد متابع بعيِب

 :فتلقفها بلهفة؛ يعبث بقلبو حٌب خرجت إحدى ا٤بمرضات

 ؟إيو األخبار ، ىاه -
 جالك ولد إ٭با إيو حتة سكر  -
 لك عن أمو أان ابسأ، ما أان عارؼ إنو ولد -
  ؟!إنو ولد وعرفت منْب -
 عاملة إيو ؟ ا٤بهم مراٌب، مالكيش دعوة اي سٍب -
 وىا٬برجها  كده  شويو، الفل زي هلل ا٢بمد -
  هلل ا٢بمد...  هلل ا٢بمد -
 الواد إيو بقى ؟ ياتسمى -

 :حة قبل أف يرفع رأسو إىل ا٤بمرضةصمت يفكر بفر 
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 ."كرًن"يو ا٠ب... ى "كرًن" -

كن أتتيو رؤى م تفخلع النظارة والدىشة تسيطر عليو فل، أمامو شيبعادت جدراف الغرفة والدوالب ا٣ب
الصف ُب ، ا٤بقتنيات يابقُب  ظرهأعاد النظارة إىل مكاهنا وأخذ ٯبوؿ بن، من ٤بسو ١بمادات من قبل

قطع غصوف العنب عندما كاف ُب  األسفل كاف يوجد جلباب قدًن ٱبص جده ومقص كاف يستخدمو جده
س " كما كاف أو " الربن، أحد اإلقطاعيْب وسيةُب  يعمل ابلسخرة وىو شاب صغّب قبل ثورة يوليو

 .الفبلحْب يلقبونو

وقبل أف يعيده إىل مكانو شعر بقلبو يرتج و تيار يزلزؿ خبلاي عقلو  ،ا٥بواءُب  فمد يده وأخذ يفتحو ويغلقو
أرض زراعية وحولو ُب  ووجد نفسو، ٛباًماا ليجد أف ا٤بكاف قد تغّب مغلق عينيو من األمل وفتحهفأ، وجسده

وبعض الفتيات ، قص غصوف العنبُب  يعملوف، السنُب  ٦بموعة من الفبلحْب أطفاؿ وشباب وكبار
أو التحكم ُب  مل تكن لو القدرة، ذلكُب  وكاف ىو معهم يشاركهم، سبلؿ من البوصُب  بٯبمعوف العن

وفجأة ، هتا الشقوؽ من العملظل يعمل ويقص الغصوف بيد مؤل، الفبلح رؤية إال ما يراه من خبلؿ عيِب
 يرتدي آخرا بغضب إىل ا٣بلف ليجد فبلحً  فالتفت، شعر أبمل شديد على ظهره وكأف سوطا قد ضربو

 :وٲبسك ٖبرزانة، وطاقية بنية اللوف طويلة اقصّبً  اومعطفً  جلباابً 

 بتضربُب ليو ؟، الكلب بنه ايآ -
 .وحياة أمك ألوريك، كلب اي ٞبار اي بغل  ابن أان -

السن انىز ا٣بمسْب من عمره كاف ُب  فبلح كبّب اندفعحٌب ؛ على جسده ابلضرب اهناؿو و انتفرفع خرز 
 :ا٤بمسك اب٣برزانة خراآلوأمسك يد ، يعمل ٔبانبو

 ينا اي أخفبلح زي   أنت  ده، اي طو على النيب صل    -
 ؟!!اي حامد  إزاي ا٤برة ده بيشتمِب ابنف شايمش  انت -
 اي طو  صغّب لسو -
 .عشرين سنة يده شحط أىو وعنده ٯب؟! صغّب إيو بس  -

 :ن من األمليئالذي  ى رد عليو ابلرغم من جسدهوالذ إو إىل من ٚبصو الرؤاي "كرًن"قا٥با وىو يشّب إىل 
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 ىاشتمك  ولو شتمتِب، مرة ابنما تقلش  -
 ؟!بتقاوح برضو  انت -

 : من غضبتو وىو يقوؿ لو  ئد الرجل يهدلوال أف حامد أمسك بي، أخرىأف يضربو مرة  ىم  

 بس نت ا أان ىاعرفو غلطو ... روح، اي طو على  حقك  -
 ؟ ٤با أشوؼ ىايتعلم األدب ويشوؼ شغلو كويس وال أل، ماشي -

 :وىو ٱبفف عنو  "كرًن"على كتف  " حامد " يربت خراآلوقاـ الفبلح  انصرؼٍب 

 و٩بكن يقطع عيشك  يمفَب ده ، ل مقاوحة وببلش ترد عليوبط   "عبػػ ٦بيد"اي  -
 "؟!حامد"ا١بنة اي عم  دي ىي يعِب، يقطعو يقطعو -
 انةبتجيبلك فلوس تصرؼ بيها على أمك الغلب اللي ىيش ا١بنة بس م سيديال اي  -

 :بذراعو وىو يقوؿ أبسى "كرًن"ٍب حوط كتف 

 .البيوتُب  الراجل مننا يتهاف وال نسواننا تتكشف على حد غريب أو ٚبدـ ،ابِباي  "عبػ ٦بيد"اي  -

وأمسك  فالتفت، عملو خراآلأف يكمل ىو  "عبػ ٦بيد"ٍب تركو وتنحى جانبا وعاد إىل عملو وىو ٰبث 
 بفورة غضب تعتمل "كرًن"وأحس ، أف يعود إىل قص أغصاف العنب قبل قليبلً وأخذ ينظر إليو ، اب٤بقص

وتطلع إليو ، ىأعل فرفع ا٤بقص إىل"طو" فار ناألت بقتل مراقب ياالخ وترسم لو ورأسو  "عبػ ٦بيد"قلب ُب 
 .رأسوُب  قبل أف يعود إىل العمل والفكرة تكتمل أخرىمرة 

 ىأور ، الشمس على ا٤بغيب قرص وقد أوشك نفسو يقف ىو وبعض الفبلحْب "كرًن"تبدؿ ا٤بكاف ليجد 
 "طو"فار ناألا مقاوؿ أيضً  أيور ، إال ىو وحامد الزراعية حٌب مل يبق   األرضخارج  ا١بميع يتوجهوف إىل

، حاجتو يلبابو ويغيب خلف شجرة وكأنو سيقضوىو يرفع طرؼ ج ي٘باه العكساالُب  ا عنهميسّب مبتعدً 
 :عبداجمليد فرصة مناسبة لقتلو رآىاو 

 "عبػ ٦بيد"اي  ياال  مات -
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الطريق إىل عربة  ُب  ٍب سار ٔبانب حامد، ٲبسك بوالذي  أفاؽ من أفكاره فتطلع للحظات إىل ا٤بقص
ٍب رفعو أماـ  أخرىتطلع إىل ا٤بقص مرة ، عنو خطوات قليلة خرأثناء السّب أبطأ خطواتو حٌب أتوُب  ،كارو

 .وجهو و أفلتو

ُب  حدؽالذي  عبد اجمليد يرى ذلك بعيِب "كرًن"كاف ،  األرضلى ا٥بواء و مل يسقط عُب  طاؼ ا٤بقص
طو "فار ناألا بسرعة خاطفة بعيدا عنو إىل حيث يقف مقاوؿ ا٤بقص طائرً  اندفعوفجأة ، ا٤بقص بثبات

وتوقف أمامو ٗبَبين ، ه قد طار حٌب وصل إىل أماـ طورآ ،وكأف نظره يطّب مع ا٤بقص، خلف الشجرة"
ٍب فجأة ، ا٤بقص برعب وىو يستعيذ ابهلل من الشيطاف الرجيمُب  عبا وىو ٰبدؽر  "طو" انتفضللحظة ف

 ويتجنب الشجرة، خرىاألقلبو و٘باوزه إىل الناحية  اخَبؽ" و طو" اب٘باهطار ا٤بقص بسرعة وىو يدور 
رضا تكسو  ابتسامة" و حامد"وأكمل سّبه مع ، جيب جلبابوُب  وضعوالذي  ليطّب عائدا إىل يد عبداجمليد

 .جهوو 

ووجد نفسو يقف ، ا٤بكاف ىاختفف، ا٤بقص من يده يبنفسو إال وىو يلق بذعر ابلغ ومل يدر   "كرًن"شعر 
ا٤بقص ا٤بلقى ُب  إىل ا٣بلف ٰبدؽ اتتراجع بضع خطو ، غرفة مقتنيات والدهُب  شيبأماـ الدوالب ا٣ب

مقص  ىيا١برٲبة فيو  داةأ انتك  يرآه والذالذي  صدر ا٤بمزؽوىو يغالب غثيانو من منظر ال األرضعلى 
 .جده الراحل 

وٯبد  أخرىا١بدراف والغرفة مرة  يلتختف، ا٤بتحرؾ وسقط جالسا عليو كرسيابل فارتطمهره ظظل يَباجع ب
ؤبانبهم طفل  َب السن اكبّبً   اغرفة طبية وأمو تقف أمامو ٙبدث طبيبً ُب  متحرؾ كرسينفسو جالسا على  

 .من عمره  رابعةال  يتعدصغّب مل

 أمل ٱبف اي دكتور ؟ مفيش ِبيع -
 شيء  أكيد ربنا قادر على كل، جًداىو صعب  -
 طيب ىو عنده إيو ابلظبط ؟ -

 :قلب الطبيب كفيو ٕبّبة

 .رأسو ٩بكن يكوف ده السببُب  فيو جرح، ا٤بشكلة إننا مش قادرين نوصل للسبب -
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 :ىزت رأسها انفية 

 إ٪برحو ا١برح ده بقالو سنة كاملة ٤با وقع على راس -
 الشلل ٰبصل بس غالبا ا٤بشكلة جت من إهنيار ا٤بخ نفسو  يٱبل اتين يسبب عضو  شمفي  -
 ة ٩بكن حد يعا١بو ؟اتنيطيب لو وديتو مستشفى  -
 .عبلج يلو سفرتيو بره مش ىتبلق ك حٌبنالفلوس أل يأان ابنصحك توفر ، براحتك -

 ي:تبكوىي  على رأس الطفل الصغّب ىيربتت فتركها الطبيب وخرج 

 "كرًن"اي  وقت  بره دل اطلع -
 ىو اباب مالو ؟ -
 حبييب  تعباف اي -
 طيب ما ايخد حقنة وىاٱبف  -
 ي.بره علشاف خاطر  اطلع...  "كرًن" -

وقالت من  يفظلت تبك؛ أماـ أبيو ا١بالس على كرسيو ال يتحرؾ ىيوجلست  ،أطاع الطفل أمو وخرج
 :وسط دموعها

 "عبدهللا "عملتو فيا ده اي  الليينفع  -

 :قائبل ٥با  ،عقلهاُب  كبلـ ٱبرج من عقلو ويستقركأف ال  "كرًن"شعر 

 .ده قدر ربنا، "يناهت"اي  يمش إبيد -

 :يذا ا٢بوار العقلمل تندىش األـ من ذلك وكأهنا تعودت على مثل ى

  "عبدهللا"مهما حصل أان ىافضل ٙبت رجليك اي  -
 سا٧بيِب يبس علشاف خاطر ، ليك  ربنا ٱب -
حصل و٨بك ما  يوأىو كبلم، ملو ده ٩بكن يضرؾبتع اللي قلت لك، أان حذرتك من كل ده -

 .ستحملشا
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 :شعر ابلدموع تنساب على وجنتيو

 " يناهت " حصل حصل اي الليايريت كاف ده السبب ...  -

 :يتبكوىي  حتضنتوفقامت وا

 .اياااااااااااااارب، ربنا يقومك ابلسبلمة اي حبيىب -

مل يكن األمر ، قلبو وعقلوُب  عر شٌب تتجوؿمن على ا٤بقعد ومشا "كرًن"فقاـ ؛ انتعادت الغرفة كما ك
ىو ٦برد ، وريث، ٦برد تركة ورثها أبوه عن جده حٌب وصلت إليو ىو انتك،  ا٦برد طفرة أو صدفة إذً 

 ؟ين ستوصلو ال يعلم إىل أ، وورث عنو لعنة و أموااليوريث ورث عن أب

 :ا والدتو قد أتت من ا٣بارجليجدى فزعا فالتفتتطم ٔبسد أخذ يَباجع بظهره إىل خارج الغرفة لّب 

 فيك إيو ؟  ابِباي مالك  -
 ؟أمي  اي تنْب... اال يأبواي وجد -

وكأ٭با  قليبلً زوجها الراحل قد ٙبرؾ  كرسيو  األرضفوجدت ا٤بقص ملقى على ؛ إىل داخل الغرفة التفتت
 :أبسى وخوؼ  اهابننظرت إىل ، قد فهمت

 ؟ دي وصلت للمرحلة انت -
 ؟أمي  مرحلة إيو اي -

 :ت دموعهاغالب

 ؟ دلوقت  بتعرؼ ا٢باجة من اللمس  انت -

 :ها ىتف هبا بدىشة مل ٱبف

  ىاوصل لكده؟!! إينكنٌب عارفة أنت   ىو -
وبكرة  يما ٠بعتش كبلم، دي األحبلـحكاية  ىلك قبل كده انس قولت، نفسي بكد   كنت أب -

 .ما حصل ألبوؾ زيٰبصلك 
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فضمها إليو وأخذ ، اهتا ٩بزوجة ابلبكاء وا٣بوؼوخرجت عبار ، ا٤بتحرؾالكرسي  تشّب إىلوىي  هبا ىتفت
أ روعها وجلست ٙبدثو عن  وبعد أف ىد  ، عن كل قدراتو يىا ويقدـ ٥با وعودا كاذبة ابلتخليربت على ظهر 

قامت ودخلت ، وما ٠بعتو منو عن ما كاف يستطيع جده فعلو، كل ما تعرفو عن قدرات والده الراحل
 .وقاـ ىو أيضا إىل غرفتو، غرفتها

 كرسيبقية حياتو على   ييقضو ، سيطر عليو من فكرة أف ٰبصل لو كوالدهالذي  ابلرغم من الرعب
الغرفة فوجد  ُب  ... نظر حولو قليبلً معرفة ذاكرة األشياء قد شغلتو ُب  أف القدرة ا١بديدةإال  ، متحرؾ

رؤى  أيو غرفتو فلم أتت ُب أخذ يلمس األشياء ا٤بتناثرة، مد يده و٤بسو فلم ٰبدث شيًئا، من ا٤بياه كواب
منو وٕبذر مد يده  اقَببأخذ ينظر إىل مقص جده الراحل ٍب إىل غرفة ا٤بقتنيات و  أخرىعاد مرة ، جديدة

 .والتقطو 

أخذ ٲبسك مقتنيات والده ، شيء أيفلم ٰبدث ؛ شعر بو من قبلالذي  ا التيارأغمض عينيو بشدة منتظرً 
 .وقتية ومل يعد ٲبلكها انتك القدرة كحٌب أيقن أف تل؛ وٯبلس على كرسيو ا٤بتحرؾ

ن ينتظرانو ... إما يا٤بصّبين اللذُب  وجلس يفكر، ٖبطى ثقيلة غادر غرفة والده حٌب وصل إىل غرفتو
 .على يد قاتل ٦بهوؿ وإما ا٤بوت، الشلل

  .!!واي٥بما من مصّبين 
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Overload 
 ؤبانبها جلست يجلست تبك الٍب "كرًن"صالة الشقة ببعض األقارب وا١بّباف يواسوف والدة  اكتظت
ُب  شرطة ضابطحْب وقف أمامهم ُب ، خرىاأل ىيعينيها ُب  تربت على ظهرىا ودموعها تَبقرؽ "تقى"

 :٢بزهنم قبل أف يقوؿ بلهجة ودية  احَبامً صمت ا
 .جراءاتأان مقدر حزنك بس الـز نكمل اإل :أمي معلش اي -

 : ٞبراوتْبنْبيبع ضابطكفكفت األـ دموعها ٍب نظرت إىل ال

  ابِباي  اتفض ل -
 حصل ؟ اللي٩بكن ٙبكيلنا إيو  -
مبهدلة كأف حد   "كرًن"و٤با جيت البيت القيت أوضة  يوروحت بتاكس "تقى"كنت عند   امبارح -

 .كاف بيفتشها
 انقصة ؟ انتَب حاجة ك -
 الكمبيوتر ماكنش موجود  -
 البلب توب وال إيو ؟ -
  ابِبأبو سلك وشاشة ده اي -

 :٥با ليسأ"تقى"إىل تالتف "كرًن"من أقواؿ والدة  ضابطال انتهىوبعد أف 

 جة ٩بكن تفيدان ؟اماتعرفيش ح، "تقى"نسة اي آ انت  و  -
 اتينومن ساعتها ما كلمنيش ، أان كلمتو يومها العصر -
 حاجة غريبة ؟ يماحستيش أب -
 إف عنده شغل مهميل  ؿبس قايومها  يىو كاف عاد، مش عارفة وهللا -
 ؟ "كرًن"أذية ُب  حد ليو مصلحةُب  طيب ىل -

 :كأهنا ٚبشى ما ستقولو"تقى"صمتت
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 وكأنو خايف من حاجة ، مش عارفة بس ىو بقالو فَبة مش مظبوط -
 إيو ؟ زيحاجة  -
 مش عارفة وهللا  -
 ؟وراه  يحاجة ٚبصو ٩بكن تبقى خيط ٭بش أيُب  طيب -

 :متوترة وىي  كمبيوتر ٧بموؿ  حقيبةيدىا وضمت  "تقى" فمدت

 .مفيشال ال  -

يقف  "كرًن"الصالة كاف ُب  وبعيد عن ا١بمع وعلى مسافة قريبة، "تقى" التحدث مع بطضاأكمل ال
 "تقى" من موقف "كرًن"وتعجب ، ٦برد مشاىد ال غّب، يشاىد ما ٰبدث بدوف أف يستطيع التدخل

 ؟  ضابطها للتعط  فلماذا مل ، ضمتها إليها ٚبصو ىوالٍب   الكمبيوتر احملموؿ فحقيبة

 ىفتنحى جانبا يستمع للمتحدث ٍب أهن ضابطت مكا٤بة للجاء، ٣بيالو العناف ""كرًنيطلق  وقبل أف
 :ا٤بكا٤بة وقاؿ ألحد رفاقو 

 .وفيها دـ يده على الدائر  "كرًن"القوا عربية  -

؛ الصالةُب  يستطيع فعلو أخذ يتحرؾ بعصبيةشيء  الأف  ولكنو ٤با وجد، بشدة "كرًن"توترت أعصاب 
من ابب الشقة  اقَببقابلة كأنو صوت مذايع أو تلفاز ف٩بيز من الشقة ا٤بإىل مسامعو صوت  ىىحٌب تنا

 :ينصت إىل الصوت 

 ... " كلمة السر ... ديليسبس  دي ىيديليسبس ...  ىقوؿ يكبلمُب   "

ُب  السنوية بتأميم القناة تاالحتفاالفَبة ُب  أف األحداث ستكوف يعِب٩با  06انصر كاف الصوت لفيلم 
 شهر يوليو !

-------------- 
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ومن غّب تفكّب قاـ وأحضر جهاز الكمبيوتر ، هعلى الفور والذعر ٲبؤل "كرًن" استيقظو  هت الرؤايانت
 ى:أما ر  يوأخذ يرو ، تشغيل تسجيل الفيديو وؿ ماركة أبل ا٣باص بو وفتحو وبدأاحملم

ُب  بعيِب بصارقاؿ مش ٦برد اإلتناالدلوقت  ، أوؿ مرة أحس بيو، " الرؤى بدأت اتخد منحى جديد
 إينكلو ومشاىدة كل حاجة بتحصل ك  يقاؿ جسدنتابشعر اب دلوقت  ، ا٤بستقبل أو بعْب من ٚبصو الرؤاي

بعيد أتميم قناة  تاالحتفاالفَبة ُب  اختطاُبأو  يخّبة معناىا إنو ىايتم قتلاأل الرؤاي .وسط ا٢بدثُب 
وىايكوف حد  "تقى"بطريقة ما عند  يواليـو ده ىايكوف الكمبيوتر بتاع، شهور 2فاضل  يعِب، السويس

   2008/ 2/11بتاريخ  "عبدهللا "كرًن...  فتش األوضة بتاعٍب

 .ا٣بطر القادـُب  التسجيل ورجع برأسو إىل الوارء وىو يفكر ىٍب أهن

يدخل غرفة ، وأحياان أثناء اليقظة أتتيو رآىاوكلما أغمض عينو ي ،ايوميً  أتتيو ببل توقف ىشهر مضى والرؤ 
يع كاف يستطالذي   شيءحٌب ال، الرؤى هيا حٌب تنتويظل عالقً ، آخروزمن  آخرمكاف ُب  فسوليجد ن

 .التحكم فيو مل يعد ٙبت سيطرتو

ولكن ، وال يرى ما يرى إال إذا أراد ذلك، بتحكمو انتيلمسو كالذي  فقدرتو على رؤية غيب الشخص
حٌب ؛ ئية بشكل متداخل ومفزعأتتيو رؤى عشوا -ولو عرضا-األمر تطور حٌب أصبح كل من يلمسو 

لوقت ٩با أاثر عبلمات قفازين طوؿ ايرتدي  لفكرة أف ىاىتدحٌب ، نفجاراالشعر أبف رأسو على وشك 
 :ستغراب عند زمبلئو وخطيبتو نفسهاالتعجب واال

 ؟ "كرًن"مالك اي  -

  .برقة بعدما الحظت تغّب أحوالو عما سبق "تقى" تقو٥با

  "تقى"اي  مفيش -
 (تشّب إىل القفازين)ده  انت  ٍب إيو كماف موضوع ا١بو ، متغّبأل حاسو إنك  -
 علشاف أغلب الوقت ببقى حاطط مرىم  انت  فلبست جو ؛ أان بس إيدى ملتهبة شويو -
 عينك كده؟ُب  طيب عيُب -
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، ال أنو أمامها كالطفل الصغّبافبالرغم ٩با يعانيو ، ستجوابواُب  غّب دفة ا٢بديث حٌب ال تستمريبتسم وي
ه معها ودعها ؤ لقا انتهىوبعد أف ، ٰبادثها خبللوالذي  ال ٰبزف فيو ىو الوقتالذي  لوحيدوالوقت ا
"حاـز  ُب ما فعلووىو يتذكر  االبتساـنطلق بسيارتو مل ٲبنع نفسو من وقبل أف ي، انصرؼو  استأذفوأىلها و 
 ؟.اآلفحتجازه أو ما ٰبدث لو يعلم سبب ا وال أحد، من حينها ىاختفالذي  حديدة"

 آخرُب  ولكنو، إىل أين يذىب ومل يدر  ، واليـو السبت أجازتو، كبد السماءُب   الشمس التزاؿ نتاك
ُب  سيارتوفأدار ، ىقدامو الا٤بساء ٯبلس مع أصدقائوُب  قليبلً  األمر قرر أف يذىب إىل البيت ليسَبيح

مكاف غريب ُب  ىوو ، إحدى الشوارع ا١بانبية حٌب وجد أف ا١بو ليبل دخل أفطريق ا٤بنزؿ ولكنو ما 
ز وجهو وإف شعر ٫بوه ابلود وأنو صديق ال يمل يستطع ٛبيالذي  ٯبلس ىو ٔبانب سائقها أخرىوسيارة 

 .تسّب فيو السيارةالذي  فجلس يشاىد الطريق الغريب، عدو

  "كرًن"ػى لوظلت السيارة تسّب حٌب تراء، كأهنا منطقة غّب مأىولة أو سكنية  يناكاف الطريق خاليا من ا٤بب
وسائق ، السيارة من ا٤ببُب حٌب توقفت السيارة على مسافة منها تاقَببوما إف ، مبُب من بعيد كأنو ٨بزف

 :السيارة يشّب للمبُب وىو يقوؿ بلهجة متوترة 

 ."كرًن"ٮبا ٨ببينها ىنا اي  -

علم كيف ي ال، نفسو أماـ ا٤بنزؿ وقد ركن سيارتو "كرًن"السيارة وقائدىا وا٤بكاف كلو ليجد  اختفتوفجأة 
فض كل ىذا ر لكنو ، كأف عقلو مربمج على ما يفعلو،  شيء يبدوف أف يصطدـ أب قاد السيارة أثناء الرؤاي

 ! " ؟ء فيو ىب   خ  ذا وما ؟وما ذلك ا٤بخزف ؟كاف ٔبواره الذي   من ذاؾ الرجل، السئلةوعقلو يشتعل اب

------------------ 

 "1002بريل "أ

------------------ 

الرؤى عن طريق ٤بس األشخاص أو األوؿ كنت ابقدر أشوؼ ، جًداتطورت بشكل عجيب " قدراتى 
كل حدث معرفة اتريخ و وىي ، ةاتنيقدرة  عنديبدأت تظهر  أسبوعلكن من ، النـو واليقظةُب  األحبلـ
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 اتينيل  لكن رجعت، اختفتيـو واحد بس و  عنديظهرت  انترة كالقد، ٝباد ٗبجرد ٤بسو أيمر أماـ 
 "كرًن"للخطر القادـ ...  أٛبُب إهنا تقدر توصلِب (،ذاكرة األشياء) دي القدرة ا٠بيأان ى، ائموبشكل د

   7/4/2008بتاريخ ، "عبدهللا

رؤى متقطعة ما مر أماـ الكوب ُب  ومد يده يلمس كوب ا٤بياه ا٤بوضوع أمامو وىو يرى ،التسجيل يٍب أهن
 .ونفسو أمام "كرًن"من أوؿ صنعو حٌب ما كاف يفعلو 

------------------ 

 "1002"مايو

------------------ 

، يكل حاجة حٌب ىدوم،  أشوؼ رؤى عنها حاجة بلمسها بتخليِبكل ،  ىاتنفجر ي" ايرب أان دماغ
 و٢بد دلوقت  ، حاجة اعملحاجة وال ُب  ما بقتش عارؼ أركز، عها داٲبا كأهنا شياطْبسمأصوات ب

 "كرًن"... لي بتجي الليغّب الرؤى نفسها  ايالشهر ا١بُب  ىاٰبصل الليحاجة عن  أيماقدرتش أعرؼ 
   12/6/2008بتاريخ "، عبدهللا 

 يك:الطاولة وىو يصرخ بشكل ىستّب ُب  التسجيل وأخذ يضرب رأسو ىٍب أهن

 .ايرب.. ايرب  -

فرفع رأسو ؛ تعلم كل ما ٲبر بو انتكالٍب    الوحيدة هيف ؛يتبكوىي  حتضنتوت والدتو غرفتو وااقتحمف
 : يبكيوىو  اإليه

 أمي  تجنن خبلص ايأان ى -
 فَبة وىاتروح ، معلش اي حبيىب -
أان مش قادر أفهمك ، ده حٌب ا٢بماـ بقى دخولو عذاب، أان مابقتش قادر أ٤بس حاجةأمي  اي -

 .شوؼ حاجاتداٲبا أب ..ع أصواتسمداٲبا ب، بس ٔبد أان بنهار
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 : من أتثّب الدموع وقلة النـو ٍب أمسك يد أمو بشدة وىو ينظر إليها بعينْب ٞبراوتْب

 ؟ حصل لو كده يىو والد، أمي اي يقوليل -
، عتش الكبلـا٠بم اللي انتوحذرتك مية مرة و ، "كرًن"كل حاجة عن أبوؾ اي   قلت لك أان  -

 .كل ٰبصل كنت خايفة منو بدأ  اللي يوآد

  :تغالب دموعهاوىي  ٛبسح على شعره هتدئووىي  أخرىٍب ضمتو مرة 

   "كرًن"مهرب منو اي  يشمفقدر ربنا  -
 فيو إيو ؟ اعمل، أمي ا٤بستقبل ده ايُب  أان ابشوفو ىاٰبصل الليطيب و  -
 .رايدىاربنا  الليحاجة ىاتضرؾ غّب  مفيش، ا٤بستقبل إبيد ربنا -

واقفا مكانو ٢بظات ٍب  "كرًن" وظل، لَبى من ا٤بتصل انصرفترف ىاتف ا٤بنزؿ فربتت أمو على كتفو و 
وما كاد يفعل حٌب انكسرت مرآة التسرٰبة فجأة  ، بيده من اليأسسرير وىو يشوح ٔبسده على ال ىألق

فقد ؛ أـ حقيقة أخرى وىو ال ٲبيز ىل ما يراه ٦برد رؤايٰبدؽ هبا  "كرًن"هبا فوقف  اصطدـقد  كأف شيًئا
 .عقلوُب شيء  ختلط كلا

 :احملطمة  ا٤برآةُب  ظلت ٙبدؽالٍب   والدتو ىي٠بع وقع خطوات سريعة قادمة إىل ا٢بجرة فإذا 

 .ملو ده عمره ما ىاٰبل حاجة وهللابتع اللي، بس كده  ابِبليو اي -

احملطمة والزجاج ا٤بتناثر بدىشة قبل أف يلتفت إىل  ا٤برآةعلى الفور وظل يتطلع إىل  "كرًن"مل يرد عليها 
 :والدتو بنظرة ذاىلة 

 .ما كسرتش حاجة، أمي أان ما كسرتش حاجة اي -

ُب  اظل يفكر كثّبً ، ٙبدث لو الٍب يضاؼ إىل قائمة األشياء الغريبة آخرحادث ، يفكر اوحيدً بعدىا جلس 
بنفسو  ا٤برآةىل ٲبكن أف يكوف ا٢باؿ وصل بو إىل أف يكوف حطم  :ؿ نفسوٙبطمت وىو يسأ الٍب ا٤برآة

ع أـ ٦برد واق اآلفىل ما يعيشو  يدريىل أوشك عقلو على بلوغ مرحلة ا١بنوف ؟ ىو نفسو ال ، وال يتذكر
 .كل ذلك  من عمره عندما بدأ السابعة عشرُب  أـ تراه ٰبلم وسيستيقظ ليجد نفسو، مطولة رؤاي
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٢بظة واحدة تغّب ا٤بشهد ليجد كأف ىناؾ  وُب  ،وىو يفكر على ظهره يتطلع إىل سقف الغرفة كاف مستلق
ٌب ٙبريك ذراعيو فقد  مل ٲبلك ح، جسده ورأسو وكأنو راقد على منضدة معدنية ييغط ياببلستيك اكيس

تغّبت مشاعره وأحس ، مل يعد يستطيع التميز، آخروقت ُب  آخر شخص بعينو أو بعيِب الرؤاي انتك
إىل  تناىى، أنفاسو مكتومة ودقات قلبو تتسارع كأف ا٤بوت نفسو يقف أمامو ٗبنجلو، بذعر ال مثيل لو
ٕبركة ، ن على وجهو وٰباوؿ النهوضكأنو ٰبرؾ يديو ويزيح الكيس م  ىأٍب ر ، ابب غبلؽإمسامعو صوت 

غرفة مليئة ٗبناضد عدة كلها مغطاة أبكياس  - على الضوء ا٣بافت - متوترة عدؿ ظهره ليجد أمامو
ى جانب ا٤بنضدة وسقط فتعثر وسقط عل؛ ءحاوؿ إنزاؿ قدميو ببط، أخرىترقد ٙبتها جثث ببلستيكة 

وقد ، لو نصف رأس مقطوعة رأسيا اميتً  اد شخصً ليج فالتفت، من على ا٤بنضدة اجملاورة آخرشيء  ٔبانبو
 .٨بو ىاختف

غثياف قاتل ٰبرؾ بوشعر ٍب ركض إىل ا٢بماـ وأفرغ ما ٗبعدتو ، يصرخ من الفزع "كرًن"فقاـ ؛ الرؤاي اختفت
 :أيقتو تسعى إليو عندما ٠بعت صوتو وىو يوأتت أم، ه٩با رآ معدتو

 ؟ إيو اي بِب ُب -

 :وقد فهمت ما حدث  خرىفأعقبت ٝبلتها أب، ومل يرد، ينإليها بعينْب ٞبراو  التفت

 كابوس وال ... ؟  -

 :غرفتو وىو يتمتم  اب٘باهمر ٔبانبها 

 حاجة  أيمابقتش عارؼ ، أمي مش عارؼ اي -

-------------------------------------- 

الشبكة وكتب فقد ًب ٙبديد وقت ؛ وأسرهتا حٌب ٱبتاروا الشبكة "تقى" اليـو التاىل كاف موعده مع ُب
 ارتدىجهز نفسو و ، قد ٰبدثالذي  ووافق ىو ابلرغم من ٨باوفو من ا٣بطر، الشهر القادـُب  الكتاب

 أصبحت جزءً والٍب  يسمعها الٍب وىو يتناسى األصوات ا٣بافتة، ظار والدتونتالردىة ابُب  القفازين وجلس
 :متعاضالقفازين حٌب مطت شفتيها ارأت ا أفما  الٍب ل ىكذا حٌب خرجت والدتووظ، من يومو ال يتجزأ
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 مش كويس  ، شكلك كده"كرًن"ده اي  انت  شيل ا١بو  -

 :أخذ يتطلع إىل يده ٕبّبة 

وهللا ، أفضل أشوؼ اتريخ كل حاجة أ٤بسها إينيبقى وحش أحسن من  يشكل، أمي اي سا٧بيِب -
 ؟ وأىلها "تقى"قداـ  إزاي ؼصر تاأعلم ى

  أىل الكهف كده زيدؿ ما شكلك عامل األقل ب حلقها علىكنت ا   ؟"كرًن"طيب ودقنك اي  -
 دماغك  يوكرب  يبقيت سلف عتربيِبا ايسٍب -
 .يرٰبك الليحبييب  خبلص اي -

و٤با ، على أسرهتا ذىب هبم مباشرة إىل ٧بل الصائغ مر   أفوما ، حٌب يذىبوا سوايً  "تقى" ا إىل أسرةانطلق ٍب
ابلسيارة  ٍب دار، وأسرهتا أمامو "تقى"أنزؿ والدتو ويضع سيارتو أمامو  لكيمكاف ٔبانب احملل  أيمل ٯبد 

 :٧بل الصائغُب  وذىب إليهم، خراآلوأوقفها على ا١بانب 

 ؟ دي السلسلةُب  ابِباي  "كرًن"ىاه إيو رأيك اي  -

 ابتسامة "كرًن"فرسم ، أحضرىا ٥بم الصائغالٍب  من بْب ٦بموعة اجملوىرات يتقتن ىيو  "تقى" قالتها والدة
 :يتأمل السلسلة  مصطنعة وىو

 .مش أان "تقى" أيبس األىم ر ، اي طنط جًداٝبيلة  -

لو تسأوىي  من يده وتنحت بو جانبا "كرًن"فجذبت ، " بقلق وخوؼ عليو"كرًن"تتطلع إىل  "تقى" انتك
 :بود وحناف 

 ؟ أويمتغّب  "كرًن"مالك اي ، "كرًن" -
  أان بس تعباف شويو، وهللا حبيبٍباي  مفيش -
 دايقك ؟ يمن أىلحد ، طيب صارحِب -
 ؟!!!ىو أىل القمر ده ٩بكن يزعلوا حد  !!!اي هنار أبيض -
 ؟!!طيب إيو بقى  -
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 :االبتساـقالتها بدالؿ أجربه على 

 الشبكة اي سكر  بقى شوُب ايال  ، كويس  ىابقى إينخبلص وهللا أوعدؾ  -
 .حبييب اي  ... ماشي -

وقبل أف تذىب إىل والدهتا ، شيءكل   يسا ونقلبو فرحً  انتفض" فحبييبؿ مرة تقوؿ لو صراحة "أو  انتك
  :ا وعينيو تضحكاف رٗبا ألوؿ مرة منذ شهوراستوقفه

 !!اي إيو ؟ ماشييل  قلٍبأنت ، ىنا تعايل -
 .اتينعرفتو ىاتسمعها  اللي "كرًن"بس لو رجعت ، بتطلع مرة واحدة ىيال خبلص  -

هوا انتو٤با ، ٕببها افه هتتفاملها وعينوىو يتأ "كرًن"وتركت ، قاء الشبكةانتت إىل والدهتا تكمل ا٘بهٍب 
  :ا٣بطىُب  قاؿ وىو يسبقهم، ستعدوا للرحيلودفع ٜبن الشبكة للصائغ وا

 أخدكم من قداـ احملل  يجألف ابلعربية وآ ثواين -

 :ضاحكة  "تقى" فقالت لو والدة

 دوؿ كاـ مَب نعديهم وخبلص  كده؟!!!  أويعواجيز  احناىو  ابِبليو اي -
 يكم من العربيات  بس أان خايف عل -
 "تقى"علينا برضو وال على  -

 :مثلها  بتسامةتغمز لو مبتسمة قابلها ابوىي  قالتها

 .عليكم كلكم طبعا -

فعربت ، " ووالدهتا يعربوا الطريق تقى"  والدتو و ىأفر ، ليفتح السيارة خراآلانب مسرعا إىل ا١ب انطلقٍب 
ىناؾ سيارة  انتكعب حذائها فتوقفت للحظة فيما ك  نكسرالعبور ا "تقى" ا وقبل أف تكملوالدتو ووالدهت

 .وشيكا داـطصحٌب أصبح اال "تقى" اب٘باهتعرب الطريق بسرعة 
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وعقلو يعجز عن  األرضأراد أف يتحرؾ فشعر كأنو مثبت إىل ، عليها خوفًامن الفزع  "كرًن" اعين اتسعت
 ؛سيحدث االرتطاـيارة لكاف ولو توقفت الس، الوقت ا٤بناسبُب  وحٌب لو ٙبرؾ ٤با وصل، التفكّب

و شعور العجز أثقل كاىلو ، كاد قلبو ٱبرج من صدره من شدة دقاتو،  جًداقريبة  "تقى" فا٤بسافة بينها وبْب
ء شديد وكأف ا٤بشهد يسّب ببطشيء  حظة خيل إليو أف كللل، وكل ىذا فيما ال يتجاوز جزء من الثانية

 :ا ه٠بال أف مد يده وىو يصرخ ابومل ٲبلك إ، أمامو يعرض على شاشة لقطة لقطة

 .. "تقى" -

وكطلقة مدفع أحس ، وكأف روحو تفارؽ جسده، وقلبو يتواثب وجسده ير٘بف وتصرخ خبلاي ٨بو ت عتصر
ولكنو ، ما حدث وكيف حدث يدريال ، "تقى" اب٘باهيندفع من خبلؿ أصابعو ا٤بمدودة  يمرئ غّب شيءب

رتطم ظهرىا كانو إىل الوارء لعدة أمتار حٌب ايطّب من م ""تقى شاىد جسد، وقبل أف ترتطم هبا السيارة
 .قد ٞبلها من مكاهنا وكأف شيًئا قوايً ، اب٢بائط اجملاور حملل الصائغ

أقامها من مكاهنا وىو فجلس و ، ها ليطمئنوا عليهااب٘باى "تقى" انو ىو ووالدتو ووالدةفهرع من مك
 :تصرخ بو خبلاي ٨بو الذي  يتغاضى عن األمل الشديد

  ؟!حبيبٍبكويسو اي   انت -

واقفة  انتك  ٍب أشارت إىل ا٤بكاف الذي ، ا حدث٤بغّب مستوعبة  ةمن الصدم يتبك ىيو  "تقى" قامت
 :فيو 

 ؟!!!حصل  الليىنا ... ىو إيو  وخليتِب أان كنت ىناؾ وفجأة حاجة ضربتِب ..أ -

 :بطرؼ عينيها اهابنإىل تنظر وىي  ا٢بوارُب  بسرعة "كرًن"وتدخلت والدة ، ربت على يدىا ٕبناف

 العربية ال قدر هللا خبطتك  انتحصل ك الليلوال ، نقذؾأ الليوىو ، ده ربنا بيحبك حبيبٍباي  -

 :هنمرت دموعها ا الٍب قالت تطمئن أمها وقد "كرًن"ى والدهتا ووالدة فتحاملت عل

 وهللا أمي  أان كويسة اي، هلل ا٢بمد ..هلل ا٢بمد -
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 !!!؟مالك ، إيو ده ؟، "كرًن" -

وإذا ؛ فمد يده يتحسسو؛ يسّب من أنفو على فمو ئداف شيء"كرًن" بقلق وأحس ىو ب أشارت إىل أنف
متكلفة قبل  ابتسامةورسم ، لدىشة ٩با حدثاب افمسحو بسرعة كاٛبا شعور ، ابلدماء تنهمر بشكل غزير

 :أف يشّب ٥بم

 أخدكم  يلعربية وأجأان ىالف اب، خليكوا ىنا بقى -

 :هم ابلسيارة وبعد أف ركبوا ٝبيعاف أمامف و كاف يقادقيقت

 "تقى"على دكتور علشاف نطمن على يقبل ما نروح الـز نعد -
  "كرًن"أان كويسة اي  -
 .األوؿ عليك  طمن تالـز ن، مش ىاينفع حبيبٍباي  -

و لابلسيارة على الفور وعق انطلقف، إايه فهزت رأسها موافقة؛ يا٤بقعد ا٣بلفُب  السةإىل ٞباتو ا١ب التفتٍب 
 .أتتيو إحدى الرؤى أثناء القيادةهللا أال  مشغوؿ ٗبا حدث منذ قليل ويدعو

------------------------- 

 "1002مايو  29"

، اليوجا لسومبلبسو الداخلية فقط ويربع قدمية كجيرتدي  جالسا فيها وىو "كرًن"ٟبس دقائق ظل 
الفارغ ا٤بوضوع على مسافة مَبين  يلزجاجالكوب ا اب٘باهويثبت نظره إىل األماـ بدوف حراؾ ٍب مد يده 

 :ٍب أنزؿ يده وىو يهتف ٕبنق ، وظل ينظر إىل الكوب ويهز يده ٕبركة متوترة، أمامو

 ؟!!مش عايزة تشتغل ليو بس، أستغفر هللا العظيم -

حٌب تناسى  ؛من مكاهنا يشغل جل تفكّبه "تقى" أنو ىو من دفع منآالذي  كاف ا٢بادث األخّب
، منذ فَبة اعتادل فيديو عما حدث كما يفقاـ بتسج، يسمعها برغم شدة وطئتها عليو الٍب  األصوات
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لك القدرة تُب  وأف يتحكم، أخرىو٤بدة عدة أايـ أف يفعلها مرة ، من حينهاشيء  أيوظل ٰباوؿ ٙبريك 
 .ا١بديدة ولكن دوف جدوى

لعلو ، فس الرعشة ا٤بتوترةالكوب وىو يضيق عينيو وٰبرؾ أصابعو بن اب٘باه ببطء أخرىرفع يده مرة 
 :ضيق عينيو أكثر ويعتصر خبلاي ٨بووظل ٰباوؿ وٰباوؿ وي، يستطيع ٙبريكها

 !اي حبلوة أمك  -

 :تنظر إليو وتضحك وىي  من مكانو عندما أاته صوت والدتو من عند الباب انتفض

 ؟!!بتعمل إيو اي أىبل  -
 ؟!!تقى""ىاٚببط انتأان عملت إيو ٤با العربية ك شوفٍبأمي أنت  اي -
  إزايحصلك وشوفت شكلك كاف عامل  الليبس شوفت كماف ، أيوه شوفت -
 أٙبكم فيها  ىأقدربس مع الوقت  -
 بتسمعها ؟ اللياألصوات ُب  قدرت تتحكمأنت  ىو -

  :ويقوؿ بنربة أيس أخرىحزف قبل أف يرفع رأسو مرة ُب  أطرؽ برأسو

 أمي  ال اي -
 وا٤بفروض تروح الشغل ، 2يبقى تنسى كل ده وتتنيل تقـو علشاف الساعة  -

 :منو ولطمتو على رأسو مداعبة  تاقَببٍب 

  ايال  قـو اي أىبل  -

 :يديها  فقاـ من مكانو مقببلً 

 حاال  امشيو  البسى، تسلم إيدؾ اي ست الكل -
  ؟!رلك الفطارأحض   -
 ماليش نفس، ال ربنا يكرمك -



111 
 

 

 .قـو ايال  طيب  -

نفس ُب  أخرىأتكد أهنا قد ذىبت حٌب جلس مرة وما أف ، تركتو والدتو حٌب يستعد للذىاب للعمل
 :صوت والدتو من خارج الغرفة ففاجأهوضيق عينيو ومد يده إىل الكوب ، الوضعية

 ىنا  لسواي أىبل أان  -

 :فقاـ من مكانو منتفضا 

 .أىو البسالنيلة ... ى يايد -

ٌب دخل مباشرة إىل حما أف وصل إليو الذي  مبلبسو على عجل وخرج من منزلو متوجها إىل عملو ارتدى
فقد ؛ بقلق  "ىايدي"فنظرت إليو زميلتو  ، وجلس على مقعده، التحية على من يقابلو يمكتبو وىو يلق

أصداء ا٤بكاف  ٲبؤلكاف الذي   تغّبت أحوالو منذ فَبة بطريقة ملحوظة للجميع ومل يعد ذلك الزميل ا٤برح
 .بضحكاتو دائما

 :ا٤بنسدؿ جانب وجهو وتسلل عبق عطرىا إىل أنفو منو ومالت ٫بوه حٌب المس شعرىا تاقَبب

  "كرًن"شكلك النهاردة أحسن اي  -

 :فأدار وجهو انحيتها مبتسما 

   "ىايدي"اي  هلل ا٢بمد -
 شكلها فقر عليك وهللا  دي البت ابِباي  -
 ة خالص اتنيا٤بشكلة ، ما٥باش ذنب ىي "ىايدي"ال وهللا اي  -
 ؟!!طيب إيو ا٤بشكلة  -
فاٙباه قداـ ده نت ا الليبس ابلشباؾ  ادعي يل اقوؿ لكنفسي  كاف،  عبلأشرحها ف ىأقدرمش  -

 .مش ىاينفع

 :أخرىومالت ٫بوه مرة ، فتحة صدرىا يفضمت مبلبسها حٌب تغط
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 بتعمليو فيا ده  الليومش ابستحمل ، تشا٘بوز ما  لسوهللا يكرمك أان  "ىايدي"اي  -
 !؟! يعِبجد  الليقدامك إيو  عمريما أان طوؿ ، اي سبلـ -
 ا١بواز أعصابو بتسيب أكَب ُب  آخرمعلش أصل الواحد كل ما بيت -

 :ٍب ٤بلم بعض التقارير ليقدمها إىل ا٤بدير العاـ وقاـ وغمز بعينو ٥با قائبل  

 ؟ لسوال امن جوزؾ و  اتطلقٍب، ا٤بهم -
 .عليو قلت يل  الليموضوع سم الفّباف ُب  أفكر بدأت -

 :عجاببلمة االيضم يده ويرفع اإلهباـ بعوىو  افأشار ٥ب

- Go on  

فقدـ لو التقارير ا٤بطلوبة وظل ؛ ودخل عندما أذف لو األخّب، وصل إىل غرفة ا٤بدير العاـ وطرؽ الباب
 و:استوقفولكن ا٤بدير ، اؼنصر االُب  استأذفحٌب  انتهى أفن وما يناقشو فيها ساعة من الزم

 بقالك فَبة ، يهنائ عاجبِبمش أنت  "كرًن"على فكرة اي  -

 :ليو متسائبل فرد ع

  مسَب"مظهر"الشغل اي ُب  ىو أان قصرت -
 كأنك مش بتناـ   جًدابس تركيزؾ قل وشكلك مرىق ، أل دلوقت  ٢بد  -
 تعب وىايروحوا إبذف هللا  شويو يعِب -
 ؟ٙبب اتخد كاـ يـو أجازة  -
 بعد إذنكال اي أفندـ مش مستاىلة ...  -
  "كرًن"اي  اتفض ل -

 :ديره وقد تذكر أمراإىل م التفتقبل أف ٱبرج من الباب 

  اأتجلتوال  ايا١ب سبوعاأل لسوسفرية تركية  ىي، صحيح اي أفندـ -
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 ىانروح  الليأان وعصاـ ، بس مش ىاتطلعها ايا١ب سبوعاأل ىي -
 أروح  الليليو اي أفندـ ده ا٤بفروض أان  -
 من عارؼ أان ابعزؾ أد إيو بس الشغل أوىلنت ا، ا٤بود بقالك فَبةُب  مشأنت  "كرًن"معلش اي  -

 حاجة  أي
 .تشوفو حضرتك اللي -

، من ا١بامعة حٌب بيتها "تقى" سيارتو وذىب ليقل استقلوخرج من الغرفة والشركة كلها والغضب يعَبيو و 
يو حٌب ٍب أراح ظهره على مقعد السيارة مغمضا عين، ظارىاانتُب  و٤با وصل إىل ا١بامعة ىاتفها ليعلمها أنو

 .أتٌب

أقل من شهرين فأخذ يتذكرىا وىو ُب  يأٌبس يلظبلمية وا٣بطر القادـ والذا ةمر على خاطره تلك الرؤي
وبينما ىو على ، سيوصلو إىل ىذا ا٢باؿ فلم يستطعالذي  يدلو على السببشيء  أيٰباوؿ أف يستوعب 

وفتحت ابب  وصلت ٍبال "تقى" ىيعلى طرقات خفيفة على زجاج السيارة فإذا  انتفضحالو ىذا 
 :بوالسيارة وجلست ٔبان

  "كرًن"إزيك اي  -

 : مبتسماإليها  التفت

  حبيبٍباي نت ا إزيك -
 ... الكلمة ٤با بتتقاؿ كتّب بتفقد معناىا  حبيبٍب، حبيبٍب -
 ؟!بيقو٥با طوؿ الوقت  قليبإيو إذا كاف  اعملطيب  -
  اي مثبتِب ماشي -
  دلوقت  عاملة إيو نت ا ا٤بهم -
عارؼ اي ، حصل الليُب  ا وأان ابفكرأان من وقته، من ساعتها واجعِب يبس ضهر ، هلل ا٢بمد -

 من قداـ العربية  جامد كأهنا بتشيلِب ِبأان ٔبد حسيت كأف حاجة خبطت "كرًن"
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صل زٌن ٰب الليأوماؿ ا٣بناشّب  ىو ٤با قمر زيك عربية ٚببطو، علشاف بيحبك كدهأكيد ربنا عمل   -
 ؟ٱببطهم قطر م إيو ؟٥ب

 مناخّبؾ الدـ بينزؿ من  لسوىاه ، ايرب بعد الشر عنك -
 بس  عليك   كشفت وطلعت حاجة عادية سببها خوُبو ، هلل ال ا٢بمد -
 .شآخر بقى علشاف ما نت ايال  ألف سبلمة عليك ...  -

 :تودعووىي  وصل إىل أماـ بيتها حٌب أوقف السيارة ونزلت أفوما 

 حبييب  سبلـ اي -
 مرة تقوليها  اتين دي ،اي هنار أبيض -
  كدهما تتعودش على   -
 عها على طوؿ ا٠بوى بيبٍبحكلها شهر اي  -
 .قوؿ ايرب -

؛ فعاد إىل وضعية القيادة اختفتظر ىو حٌب انتو ، تصعد درجات السلم انطلقتٍب لوحت بيدىا مودعة و 
فوضع يده  يالزمن قبل أف يعود ا٤بشهد الطبيعالظبلمية للحظة من  ةيجد أف ا٤بشهد قد تبدؿ إىل الرؤيل

 :على وجهو من التوتر

 .ايرب اسَبايرب  -

شارع تلو ، الطريقُب  أخرىمرة  يصل إىل بيتو قبل أف تعود الرؤاي بسرعة لعلو انطلقأدار السيارة و  ٍب
 اختفتالشارع و و  ىاختفعربىم بسرعة جنونية وىاىو يفصلو بينو وبْب منزلو ثبلثة شوارع وفجأة  خراآل

 .السيارة

يتأمل  "كرًن"فوقف ، لى وجهوا إىل منضدة تشريح ؤبانبو شخص مل يستطع التعرؼ عنفسو مقيدً  ىأر 
ٱبرج منها أقطاب موصلة إىل ٨بتلف  أجهزةؤبانب جسده ا٤بقيد ، غريبة جهزةأب ئفوجدىا ٛبتل؛ ا٢بجرة

 ةيرتدوف معاطف طبي وفآخر أشخاص  عدةالسرير وقف  آخروُب  ،ؤبانب رأسو أيضا، أجزاء جسده
، عملها قبل أف يرفع أحدىم رأسو للتأكد من؛ جهزةاألنصف وجوىهم وىم يراجعوف  يوكمامات تغط
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 "كرًن"إىل رأس  ا٘بوو  ياطب افأحضر الرجل منشار ، ا٤بقيد "كرًن"وأشار إىل الرجل الواقف ٔبانب رأس 
 .ظل يصرخ بشدةالذي  "كرًن" جبهةنشر ُب  أيزه ٍب بديمل يستطع ٛب وقاؿ لو شيًئا

من  خراآلوظل يصرخ ىو ، الرؤايُب  يراه الذي كالعادة مل يستطع التدخل ٤بنع ما ٰبدث وشعر بنفس األمل
من  جبهتوفَبؾ مقود السيارة وأمسك ، وجهو يلدماء تسيل من رأسو اجملروح وتغطكأف ا  ىأاألمل وقد ر 

 .يشعر بوالذي  األمل

رة بسرعتها ا١بنونية فأمسك مقود اناإلفجأة ليجد أف السيارة تَبنح وتتجو ٫بو أحد أعمدة  الرؤاي اختفت
رأسا على عقب عندما  انقلبتفصرخت عجبلت السيارة و  ،االرتطاـارىا بعنف حٌب يتحاشى السيارة وأد

 .ٕبجر الرصيف ارتطمت

فحاوؿ دفع ابب ، ٗبقود السيارة ارتطامووأحس أبمل يضغط على صدره بفعل  ًياعلساؿ الدـ من رأسو ف
 "كرًن"تد لتخلع الباب وٚبرج بعض الناس الذين ٘بمهروا أماـ السيارة ٛب يأيد ىأالسيارة بقدمو ولكنو ر 

ل من يلمسو األصوات والرؤى ا٤بختلفة ا٣باصة بك بدأت٘بذبو من مكانو ف ياألايد بدأتو ، من داخلها
 .تندفع إىل رأسو بشدة

  أتتيو رؤايخارج السيارة والناس حولو وكل شخص ٰباوؿ أف ٲبسكو لّبى ما بو وبكل ٤بسة  "كرًن"رقد 

 .ةأرجوكم كفاي، ماحدش يلمسِب -

ومن شدة الرؤى واألصوات صرخت خبلاي عقلو ، ضاع صوتو وسط الضوضاء ومازاؿ ا١بمع ٲبسك بو
ُب  فأمسك برأسو من األمل وضم جسده، فظل يصرخ هبم أال يلمسو أحد ولكن دوف جدوى؛ بشدة وأمل

 صرخة أخّبة كأهنا ىو صرخر٘بت خبلاي ٨بو وصرخت فا، األرضا١بنْب وىو مازاؿ ملقى على  وضعية
 :خرجت من أعماقو

 كفااااااااااااااية  -
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انفورة دـ  انفجرتوتناثر حٌب جرح الكثّب من الناس بينما  ،شديد ية ٙبطم زجاج احملاؿ اجملاورة بدو وفجأ
قبل أف  فاضة عصفور مذبوحانتوجسده ينتفض  األرضوساؿ الدـ بشدة على فمو وعلى  ومن أنف

 عليو  مغشًياىو و  األرضيستكْب عقلو و جسده ويسقط رأسو على 
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 الػفػقػداف
إال أشباح أانس ٰبيطوف  فتح عينيو للحظات فلم ير  ، يوىو غائب عن الوع الوقتمل يعلم كم مضى من 

 :صراخ ىنا وىناؾ، رؤية ضبابية مشوشة، بو

 .فْب اإلسعاؼ ؟ ... الراجل بينزؼ بقالو ساعتْب -

الٍب   األصوات، أنو مازاؿ على قيد ا٢بياة يتفحصو البعض طواؿ الوقت ليتأكدوا، اإذً  األرضمازاؿ على 
 .أخرىمرة  يٍب أغلق عينيو وفقد الوع، سبات عميقُب  وكأف خبلاي ٨بو ترقد اختفترأسو ُب 

ليجد أنو يرقد  ٦بدًدايغلقها ويفتحها ، يفتح عينيو ليجد أف بعض ا٤بسعفْب ٰبملونو إىل سيارة اإلسعاؼ
يغمض عينيو مرة ، ووجهو صوب سقف ا٤بمر يطالع األضواء ،على سرير يدفعو بعض ا٤بمرضْب واألطباء

وأمامو تلفاز مفتوح  يده وعنقوُب  غرفة طبية وأقطاب موصلةُب  ويفتحها ليجد أنو يرقد على سرير، أخرى
 :لزجاج احملبلت انفجارؾ شو وا٤بذيعة تتحدث عما حدث من على إحدى قنوات التو 

ُب  ية قد قامت بعملية إرىابية وفجرت عدة ٧ببلتأف بعض ا١بماعات التكفّب  اآلفوردان خرب  -
 .إحدى شوارع ا٤بهندسْب

مكاف ال يعرؼ ُب  ليجد نفسو يلك  فقد أغلق عينيو وغاب عن الوعبعد ذ ما قالتو "كرًن"مل يسمع 
 العدـ .ُب  ال نور وال ظبلـ ... كأنو أصبح عالقا، ماىيتو

٢بظة ابلرغم من إ٢باح بعض  مل تفارقو والدتو ،كامل مر عليو وجسده كما ىو مسجى ببل حراؾ  أسبوع
ا لتجلس ٔبانبو تقرأ يومي أتٌب "تقى"، و عليها أف تذىب إىل البيت لتسَبيح ويرافقوه ىم مكاهناأصدقائ

ا مبلغو وا٢بزف قد بلغ منهم يارهناالكاف ،  اليـو التايلُب  اليـو وأتتى آخر ؼ ُبنصر ف وتدعو لو وتآالقر 
 .ح صدورىمير  خاصة وكبلـ الطبيب مل

- Coma  
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ٍب ماؿ على رفيقو لينطق بتلك  بشكل روتيِب "كرًن"يتفحص  اَب اليـو السابع دخل طبيباف وأحدٮب
 عندما رأت تعبّبات الصدمة وقد ظهرت على وجو انزعجتولكنها  "كرًن"ا والدة همل تفهمالٍب   الكلمة
 فربت اهابنعن حالة وتسألو  يتبكٛبسك بيده و وىي  حينما ٠بعت الكلمة فسارعت إىل الطبيب "تقى"

 الطبيب على يدىا ٕبناف وىو يقوؿ:

  حاج ةغيبوبة اي  -
 ؟!ىاٱبف إمٌب  يعِب، !؟غيبوبة  -

راودىا ت تياالنبضات قلبها وا٣ب تاضطرب، تذكرت زوجها وماحدث معو من قبل فور ٠باعها كلمة غيبوبة
الٍب   طردت ا٥بواجس، لبس ولدىا الوحيداألليم يعود ولكنو اليـو قد يت يأف الكابوس يتكرر وا٤باض

الطبيب جاء   أف رد ا الطبيب بكلمات تزيل كل شكوكها إالىاٝبت رأسها وٛبسكت أبمل أف ٯبيبه
 :عقة ليدمر ما بقى عندىا من ٛباسككالصا

 الغيبوبة ٩بكن تقعد شهر و٩بكن تقعد سنة ... هللا أعلم  ، حاج ةهللا أعلم اي  -

 يتبكوىي  اهابنيرقد عليو الذي  الصغّب اجملاور للسرير الطيبالكرسي  على ارٛبتف األرضمادات هبا 
تواسى والدة  "تقى" ظلت، تشعر أبمل يعتصر قلبها ىيو ، ٙبتضنها بعدما تركت ا٤بصحف من يديها "تقى"و

 تتمُب أف ٘بد منوىي  تواسيها، خطيبها وٚبربىا أبف كبلـ األطباء ال يصيب كل مرة وأف األمر بيد هللا
ت أف إليو ووجد تفالتفت، "كرًن"ف حٌب ٠بعت صوت حركة من فراش اعتاس انقضتحٌب ، ىييواسيها 

 :فأشارت إليو لتنبو والدتو، فاضة خفيفةانترموشو تتحرؾ بسرعة ويده اليمُب تنتفض 

 ... شوُب "كرًن" -

ُب  فقد كاف "كرًن"أما ، الطبيب لّبى ما ٰبدث يتستدع "تقى" حْب أسرعتُب  فقامت والدتو تتحسسو
 .آخرعامل 

-------------------------------- 
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مكاف ببل نور أو ظبلـ جسده يتحرؾ بدوف أف ٰبركو كأنو يرقد على سطح مياه ، العدـُب  كاف كما ىو
 وقت ٲبر كأنو يمل يشعر أب، ببل حياة وميت ببل موت يح، فضاء سحيقُب  ٙبركو أمواجها أو كأنو يطفو

وفجأة أرعدت السماء بصوت كاد ٱبرج روحو من مكمنها وأبرقت بضوء  ، من فيومكاف ال وجود للز ُب 
الصوت ففتح عينيو اثنية  ىاختففأغمض عينيو وسد أذنيو للحظات حٌب ، كادت عيناه ٙبَبؽ من شدتو

 وسط أرض جرداء ال هناية ٥باُب  كاف،  ه من قبلآمكاف ر ورفع كفيو عن رأسو ليجد أف ا٤بكاف تبدؿ إىل 
وسط ا٤بكاف من بعيد وُب  ،ىخر األ٨بيف بْب اللحظة و  يأهنارا والربؽ يشق السماء بدو  يتبك٠باءىا 

قبل أف  آخرمبل٧بو غّب واضحة وقد عطف على وضع شاىد قرب ٔبانب قرب  من بعيد رجبل ىأر ، هرآ
 ؼٕبذر وخو ، قبل أف ٲبوت والده "كرًن"ه آر الذي  نفس الرجل، ا٢بفر أماـ الشاىد ا١بديدُب  ينهمك

 :بصوت مرتعد ليسألومن الرجل  اقَببها ومبلبس ووجو أغرقتهم السماء ٗبائ

 أان ىاموت ؟ كده -

إىل قرب والده يتأملو ٕبزف قبل أف يلتفت  "كرًن" التفتف، مل ٯببو الرجل وظل يكمل ا٢بفر كأنو مل يسمعو
 :كَباث كأنو يقف وحدهٰبفر القرب ببل ا الذي  ئنإىل الكا أخرىمرة 

 صح ؟ىاموت  ...  -

 :عند الواقف أمامو إجابة ٥با أييعرؼ أنو لن ٯبد  أسئلةوعاد ليطرح 

 كنت ابشوفها معناىا إيو ؟  اللي األحبلـطيب و  -

ٍب  وٙبرؾ ٫بوه بسرعة خاطفة "كرًن"إىل  التفتٰبفر بو ٍب الذي  الشادوؼ ىألقتوقف الرجل عن ا٢بفر و 
ينتزع من خبلايه كأنو صوؼ  شيءفصرخت خبلاي جسده و٨بو وأحس ب، جسده وظل بداخلو اخَبؽ

، يده أمامو بدوف أف يستطيع أف يطلق حٌب صرخة أمل أسندو  األرضينتزع من حديد فجثا بركبتو على 
 .بقلبو يتواثب وكأنو سيخرج من فمووشعر 

-------------------------------- 
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تصرخ طالبة  "كرًن"ع أـ الغرفة معها ٤با ٠ب اقتحمو  "تقى" أتى الطبيب الشاب مسرعا ملبيا توسبلت
 رأسو خارج الغرفة يصرخ أخرجٍب ماؿ ٔبسده و  انزعاجفنظر الطبيب إىل ا١بسد الراقد بدىشة و ، ا٤بساعدة

 :أربع ٩برضات يقفن اب٣بارج ُب 

 .تعالوا بسرعة -

ليعود  أخرىالتقوس إىل أعلى وينزؿ مرة ُب  ظهره تفض بشكل عجيب ٍب بدأكلو ين  "كرًن"كاف جسد 
دخلت ا٤بمرضات حٌب صرخ وما أف ، فاضة والتقوس بسرعة وبقوة وأمو ٙباوؿ أف تثبتوتنااللنفس 

 :نالطبيب هب

 .كدهضهره ٩بكن يتكسر  ، ثبتوه جامد بسرعة -

وضغطت إحداىن على وسطو وبطنو لتمنعو ، من يديو وقدميو "كرًن"ىجمت ا٤بمرضات ٲبسكن جسد 
، الوحيد أماـ عينيها اهابنوقد شعرت أهنا تفقد  يتبك ظلتالٍب   بعدما أبعدف عنو أمو فاضةتناالمن تلك 

 قراءةيوضح الذي  وإىل ا١بهاز "كرًن"أما الطبيب فقد ظل يتطلع إىل ، ٛبسك بيديها "تقى" ؤبانبها
، وجهاز القلب كاف نفس األمر، فوجده يتواثب إىل أعلى وأسفل بشكل عجيب وحاد؛ إشارات ا٤بخ

فوقف ، الدقيقةُب  نبضة 100ا١بهاز أف عدد النبضات وصل إىل وظلت دقات قلبو تتصاعد حٌب سجل 
 !!ا كهذا أوؿ مرة يواجو أمرً  انتمثل ىذه ا٢بالة فقد كُب  ا ال يعرؼ ما ٲبكن عملوالطبيب حائرً 

  :حٌب صرخت إحداىن ابلطبيب؛ و من ا٢بركةنينتفض وا٤بمرضات ٲبنع "كرًن"ظل جسد 

 اي دكتور ؟ دلوقت  نعمل إيو  -

 يوقبل أف يهتد، إشارات ا٤بخ والقلب ٕبّبة أجهزةوبْب  "كرًن"ى الفور وظل يتنقل بصره بْب مل ٯبب عل
منها  ليظهر بدالً ، القلب وا٤بخ أجهزةر٠بتها  الٍب فجأة وتوقفت ا١بماؿ "كرًن"يقولو سكن جسد  شيءل

 !ة ل  ص  مل يعد ٲبت للحياة ب   اهب تعلن أف ا١بسد ا٤بوصوؿل؛ ايمتقمس اخطً 

ا ٫بو ٤با وجدوا أنو توقف عن ا٢بركة وٙبرؾ الطبيب مسرعً  "كرًن"مرضات عن اإلمساؾ ٔبسد توقفت ا٤ب
مل ٛبر ٢بظات حٌب ، ٍب رفع رأسو وأمر ا٤بمرضات أف ٰبضرف جهاز إنعاش القلب؛ وظل يتفحصو، ا١بسد
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ُب ، يوفأشعل الطبيب ا١بهاز وأمسك قطب؛ وأوقفوه ٔبانب السرير، عاشناإلدخلت ٩برضتاف يدفعاف جهاز 
 ما قبل أف يقَبب الطبيب ويضع قطيبودلكت صدره ٗبادة  "كرًن"ا٤بمرضات جسد  ىحْب كشفت إحد

قل وظل الطبيب ٰباوؿ وٰباوؿ وىو ين، ثنتْب وثبلثةجسده مرة وا انتفضف، "كرًن"ا١بهاز على صدر 
دفعو الذي  ًن""كر كاد يتوقف لوال صوت بكاء والدة ،  نبضات القلب قراءةبصره بْب ا١بسد وبْب جهاز 

 ي.بشكل هنائ الروححٌب أيقن من أف ىذا ا١بسد قد فارقتو ؛ أخرىإلعادة احملاولة عدة مرات 

-------------------------------- 

ٱبرج من جسده ليتوقف األمل  شيءوىو يكاد يتمزؽ من األمل حٌب أحس ب يوضعو ا١باثُب  "كرًن"ظل 
 شيءوجو وقد خرج من جسده وىو ٩بسك بجل صاحب البلا٣بلف لّبى الر  إىل "كرًن" التفت، فجأة
على نفسو ووقف أماـ الرجل  "كرًن"فتحامل ، لو شكل ٝبيل ومذىل وألوانو تتبدؿ بشكل دائم يدائر 
 :وصرخ بو، من التعب وىو يلهث خراآل

 إيو ؟ يعِبمش فاىم ...  -

الذي  شيءحفره لتوه ووضع اللذي ا وتوجو انحية القرب، ومر ٔبانبو كأنو مل يره، مل يعبأ الرجل بكبلمو
خلفو يكاد يهلك من ا٣بوؼ  "كرًن"ا يهيل عليو الَباب اتركً  بدأا٢بفرة و ُب  "كرًن"و من جسد أخرج

 .والقلق

 :ال يكاد ٱبرج من فمو  مضطرب من الرجل بَبدد وىو يقوؿ بصوت "كرًن" اقَبب

 عملت إيو ؟ انت -

شعر كأنو  "كرًن"أف  لرغم من أف الرجل ببل وجو إالواب، إليو من غّب أف يتكلم التفتتوقف الرجل و 
ٍب أخذت تتسع ، ا٥بواءُب  فوجد وكأف ىناؾ فجوة تفتح؛ دار رأسو لّبى ماىناؾيتطلع إىل نقطة خلفو فأ

  اشتدتأف قوة جذب الفجوة  إال، شيء يحاوؿ أف يتشبث أب، جذب جسده بشدةُب  بدأتوتتسع و 
جسده  ةا٥بواء إىل ا٣بلف لتبتلع الفجو ُب  حٌب طار جسده تدتاش، فو ٪بم منفجركأهنا ثقب أسود خل  

 .وصراخو وتنغلق بعدما غاب فيها
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-------------------------------- 

 :ساعتو ُب  التقرير ٍب نظرُب  على ا٤بمرضة ما تكتبو يوقف الطبيب ٲبل

 .عصًراربع اعة الثالثة والوقت الوفاة الس -

خرجت ، ٯبد إال ا١بملة ا٤بعتادة " البقاء هلل " فلم؛ يبحث عما يقولو ""كرًنووالدة  "تقى" إىل التفتٍب 
، اا١بسد الراقد وتوجو إىل ابب الغرفة مغادرً  يٍب نظر إىل ا٤بمرضة حٌب تغط، منو غّب واضحة أو مفهومة

، وقد عدؿ ظهره على السرير "كرًن"ليجد  تفتالف؛ وقبل أف ٱبرج من الباب ٠بع صوت ا٤بمرضة تصرخ
 .سك بيد ا٤بمرضة بقوةوىو ٲب

 :وأمسكت أمو بكتفو، "كرًن"انحية  الطبيب مذىوالً  اندفع

 .أٞبدؾ ايرب ، "كرًن" -

فقد ظل على حالو ونظره مثبت إىل األماـ بنظرة خاوية ؛ شيء أييدرؾ  مل يبد عليو أنو قد ٠بعها أو أنو
حاوؿ  أف ينكسر، كاد  والذيحاولت ٚبليص يدىا منو  الٍب ضةوٲبسك بذراع ا٤بمر  ،تعبّب أيخالية من 

ة القلب وا٤بخ اءفنقل الطبيب نظره إىل جهاز قر ، الطبيب أف يعيد ظهره إىل السرير فوجد جسده متخشبا
وكأف ، ا٤بخ القلب وال ُب ُب  ال ينشاط حيو  أيتسجل مل  جهزةاألفقد وجد أف ؛ ا٤بفاجأةفصعق من 

 جسده لعلو يفيق هتزُّ  "كرًن"وأـ ، خ من ا٣بوؼظلت ا٤بمرضة تصر  ،من ا٢بياة و خاؿ  ا١بسد قد ٙبرؾ وى
 .وهتز جسده بشدة "كرًن"تكلم وىي  من السرير خراآلإىل ا١بانب  "تقى" تاندفعو 

ُب ، ذلك زميبلهتاُب  وا٤بمرضة ٙباوؿ ٚبليص يدىا وتساعدىا، الة ما يقارب الدقيقتْبىذه ا٢بظل على 
ذراع ا٤بمرضة  "كرًن"وبدوف مقدمات أفلت ، يرإىل السر  "كرًن"حْب أخذ الطبيب ٰباوؿ إعادة ظهر 

ٍب أراح ظهره على ، ٛبسك يد ا٤بمرضة ٕبّبة ابلغة انتكالٍب    ويتطلع إىل يده، ٲبنة ويسرةوأخذ ٰبرؾ رأسو 
 أذنو ىامسة وعيناىا تَبقرؽمن  "تقى" تاقَببفربت على خدىا برفق و ؛ يتبكوىي  وعانقتو أمو ،السرير

 :ابلدموع

 .حبييب لسبلمة ايهلل على اا ٞبد -
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 :رغم تعبو  ابتسمأدار وجهو ٥با و 

 اتلت مرة على فكرة  دي ،! ؟حبيىب -
 .اتين ارجع لناأنت  على طوؿ بس ا لكىقو٥بو  -

تطلع إىل  "كرًن"وبعد أف فحص الطبيب جسد ، للنـو استسلمٍب أغمض عينيو و  أخرىمرة  ابتسم
 .طبيعي ادت تعمل بشكلتراقب إشارات ا٤بخ والقلب ليجدىا وقد عالٍب   جهزةاأل

------------------------------- 

وأخذ يتأمل ، فتح عينيو بعناء كأف جفنيو ملتصقاف ببعضهماو ، من نومو "كرًن" استيقظوَب منتصف الليل 
 ىأعندما ر  ابتسمو ، ا٤بتصلة بو جهزةاألالغرفة و ُب  وأخذ يقلب بصره، اعتدؿسقف الغرفة للحظات ٍب 

  .نـو عميق من كثرة اإلرىاؽ والسهرُب  تغطوىي  ٔبانب سريره كرسيأمو ٘بلس على  

مد يده و٤بس جهاز القلب ، ٩با تعود عليو شيءرأسو والُب  ال أصوات، اقطب حاجبيو عندما تذكر أمرً 
تذكر تلك ، شيءفلم يتغّب  قليبلً ركز ، حدث أماـ ا١بهاز من قبلشيء  أيرؤى أو يسمع  أيو فلم أتت
 .الرؤى واألصوات اختفاءوربط بينها وبْب ، صدره انقبضفغيبوبتو ُب  رآىاالٍب   الرؤاي

موىبة  انتمعرفة من سيفعل بو ذلك كُب  وأف األمل األخّب، تذكر أيضا تلك الرؤى الظبلمية والدموية
 أخرىٍب أراح ظهره على السرير مرة ، اما سيحدث لن يستطيع تغيّبه بدوهنأف  يعِبوضياعها ، ستبصاراال

د تلك ا٥بواجس من رأسو ويعزوا أمر فقداف قدرتو إىل أف عقلو مازاؿ مرىقا ومل يستعد كامل قواه وىو يطر 
 .بعد 

جراء فلم تكن ىناؾ إصاابت ابلغة من ؛ من ا٤بستشفى "كرًن"مل يستغرؽ األمر سوى يومْب وخرج 
ُب  ما كاف غارقازالت وقت، منطقة الوجو والصدرُب  عن بعض الكدمات ا٣بفيفة ومل يزد األمر، ا٢بادث
جاءت مع الٍب   ووالدتو وٞباتو "تقى"األوارؽ البلزمة ودفع فاتورة ا٤بستشفى وخرج مع   ىأهن، غيبوبتو

 :الطريق للخروج منهاُب  رواؽ ا٤بستشفىُب  فأمسكت أمو بذراعو بعد أف قبلتو للمرة األلف وىم، تهاابن

 على السبلمة  ٞبًدا هلل -
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 .أمي هللا يسلمك اي -

 :صامتة والفرحة ابدية على وجهها وىي  خرجت معهم الٍب "تقى" ٲبيل إىل وقاؿ وىو

 ؟حاجة  تقويل يلمش عايزة  انت  و  -
 على السبلمة  ٞبًدا هلل -
 .على طوؿك ٕبب ىايقوؿ يلإنو  قاؿ يلحد ُب  كاف  بيتهيأيل ؟!  كدهبس   -

 :ترد ٕبياء وىي  ىا ٕبمرة ا٣بجلاوجنت اكتست

 .بعد ا١بواز ا لكىقو٥ب يٍب أان كاف قصد، ٢بظة ضعفُب  انتك  دي ؟!صدقت وال إيو  انت -

 :وخطيبها فتدخلت مقاطعة  تهاابنالحظت ٞباتو ا٢بوار ا٥بامس بْب 

 ."كرًن"على السبلمة اي  ٞبًدا هلل -

 :وقد فهم قصد ٞباتو قليبلً  "تقى" عن ابتعدف

 .هللا يسلمك اي رب، اي طنط بيك  أىبل  -

وأشارت إىل سيارة "تقى" فسلمت عليهم والدة؛ ا٤بستشفىأماـ ٍب خيم الصمت عليهم حٌب وصلوا إىل 
 :أجرة 

  "كرًن"عليك اي  طمن ا ابقي، بقى احنا نستأذنكم -
 م ابلعربية اوصل لكما أان ى، ليو اي طنط يواتكس -

 :ضاحكة "تقى"فردت عليو

 .دلوقت  عاش ناإلُب  عربيتك؟! فقدت الذاكرة وال إيو  انت -

فظل وأمو ؛ ٔبانب والدهتا األجرةت السيارة استقلو ، مودعة "كرًن"إىل  ٍب سلمت على والدتو وأشارت
 :أمو  يسأؿحٌب تقلهم إىل البيت وىو ؛ أخرىٍب أشار لسيارة أجرة ، اانصرفتواقفْب حٌب 
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 ؟ دلوقت  العربية فْب  ىي -
ا  وكله، وودا العربية التوكيل يصلحوىا، جاران خلص كل حاجة مع التأمْب "سيد"هللا يكرمو أبو  -

 كاـ يـو وتتصلح 
   هلل مدطيب ا٢ب -
 ده  بيحصل لك  الليُب  ٢بد ما نشوؼ حل، دي ماتسوقش العربية الفَبةنفسي  بس أان وهللا -

 :رفع يدىا و قبلها 

 .خليها على هللا اي سٍب -

 ٍب أراح رأسو إىل، وأبلغ السائق بوجهتو، ففتح الباب لوالدتو وجلس ٔبانبها؛ ٔبانبهم األجرةتوقفت سيارة 
 هبم السيارة. انطلقتا٣بلف بعد أف 

 " 1002يوليو  3"

عدة  الكامّبةيتطلع إىل  صامًتاوجلس ، تسجيل الفيدو بدأالكمبيوتر احملموؿ وضغط زر  "كرًن"فتح 
 :ا٢بديث ُب  بدأو  اعميقً  اٍب أخذ نفسً ، دقائق كأف الكلمات قد ىربت منو

 يحٌب ساعات نوم، ٛباًما اختفتت والرؤى األصوا، يبشكل هنائ فقدت قدرٌبقد  إين" من الواضح 
وأان ٢بد  ؟وهللا أعلم ىاٰبصل إيو، تتحقق فاضل أقل من شهر والرؤاي، سود ببل أحبلـأ نـو القليلة بقت

  ؟ده ىاٰبصل  إزايو  ؟ىايسبب ده الليمش قادر أعرؼ إيو  دلوقت  

لى ا٢بائط قبل أف ينظر ٤بعلقة ع ٯبد تطلع إىل النتيجة او٤با مل، يقولو آخرشيء  يبحث عن قليبلً سكت 
 .الكامّبةإىل  ٦بدًدا

   3/07/2008بتاريخ  "عبدهللا "كرًن" هللا ا٤بستعاف ... 

 .نفس الوضعية ينظر إىل الكمبيوتر ببل حراؾ كأنو ٘بمدُب  التسجيل وظل ىٍب أهن
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، يسمع تلك األصوات أتتيو الرؤى ا٤بزعجة أو انتحٌب وقتما ك، مل يشعر يوما هبذا القدر من ا٢بزف وا٥بم
ليل هنار  وابنٰبدثها الٍب   يكره الضوضاءالذي  نفس شعور األب، هتااستعاديتمُب  اآلفوقتها ٛبُب زوا٥با و 

هل إىل ٘بده يبت -ولو بسيط -مرض وابنيصيب  أفوما ؛ ثبور وعظائم األمورويل والويظل يدعو عليو ابل
 !!!٩با أمل بو من مرض  وابن يهللا أف يشف

معرفة سبب ما قد ٰبدث ذىب ُب  وؿ عليوكاف يعالذي   الوحيد شيءوال ؟إىل هنايتو وال يعرؼ كيفسائر 
الذي  وال يعرؼ طريق النور األرضشعور العجز أثقل كاىلو حٌب صار كشبح يسّب على ، ببل رجعة

 .يدرييسّب إىل هنايتو بكل ٞباس وىو ال  يكبطل إغريق،  سينقلو إىل ا١بنة

أخذ يتطلع إىل مبل٧بو ، ليصفف شعره ا٤برآةو٤با توقف أماـ ، مبلبسو ويذىب إىل العمل يلّبتد أخّبًاقاـ 
 وجهو وجسمو أصبحا ٫بيلْب بسبب ، اإلرىاؽ وقلة النـو ٙبت عينيو منتفخ بلوف أسود بسبب، ٢بظات

جدير هبذا الشكل  اخطر على ذىنو أف شخصً  .وذقنو انمية مل تعانق موس ا٢ببلقة منذ فَبة ، قلة األكل
 .حدى شخصيات ىتشكوؾ ا٤بختلةإ سيدجتب

مبلبسو وخرج من الشقة وأوقف إحدى سيارات  ارتداء ىوأهن، طرد عن ذىنو كل تلك األفكارأف يحاوؿ 
 .بو السيارة  انطلقتو ، وأبلغ السائق بوجهة العمل، منذ أف تعطلت سيارتو اعتادكما   األجرة

نفس ا٤بشهد منذ ُب  كل يـو  يشبو بعضها براتبة هنر ٯبر كلها ت  أصبحت أايـ عملو، يـو رتيب ببل ٘بديد
وعلى غّب العادة أصبح  ،مكا٤بات قليلة مع فريقو يإىل العمل وٯبلس على مكتبو وٯبر  يذىب، األزؿ

، عليهم عبء العمل كلو وأصبح دوره ٦برد متابع أو واسطة بْب ما يطلبو مدير العمل وبْب فريقو ييلق
راعيو على ا٤بكتب ٍب ذيدفن رأسو بْب ، (للنسكافية) أصبح البديلذي ال وةقدح القه يٯبلس ٰبتس

ٍب ، ساعات العمل الر٠بية هيا حٌب تنتوإال يظل على ىذا ا٢باؿ مستيقظً  استطاعالنـو إف ُب  يستغرؽ
 .ؼ عائدا إىل بيتو نصر ي

 اتذكر مشهدً ، اير ما ٲبكن أف ٰبدث لو طبقا للرؤ مطلقا ٣بيالو العناف وىو يتصو  وحيًداغرفتو ُب  جلس
 عن رجل فقد القدرة على ٙبريك كل أعضاء جسده إال أصبع السبابة يألحد أفبلـ ىتشكوؾ ٰبك امقززً 
فأخذوه إىل غرفة  ؛األطباء أنو قد مات اعتقدفكاف يستطيع ٙبريكو الذي   ىو الوحيد، يده اليمُبُب 
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حركوا  -وما أف دخل األطباء -ولكن ،التشريح والرجل ٰبرؾ أصبعو ٗبعاانة وىو يتمُب أف يراه األطباء
؛ وضعية يستحيل عليهم أف يروا أصبعو فيهاُب  يتحرؾ ٙبتوالذي  األصبع يٙبو  الٍب جسده ووضعوا يده

 !!!ويشعر بكل ما يفعلوه  يتشريح جسده وىو حُب  بدأواٍب 

ولكنو مل ، و قطمل ينسالذي  إال إسقاط ٥بذا ا٤بشهد ىيما رآىا الٍب الدموية و أف الرؤايٛبُب أف يقنع نفس
 .ا٢بقيقية حْب أتتيو  الرؤاي جيًدافهو يعرؼ ؛ يستطع ذلك

ٙبمل صينية عليها بعض الشطائر وىي  إذ بوالدتو تدخل عليو، أفكاره السوداويةُب  وبينما ىو مستغرؽ
  :مصطنعة ابتسامةا مبتسمً  اعتدؿف؛ شايؤبانبها كوب من ال

  ؟يليو التعب ده بس اي أم -
 .أجيب لك األكل ماداـ ماطلبتش بنفسكأان قولت  -

 : اهابنٔبانب  توجلس، ٍب وضعت الصينية على ا٤بنضدة ٔبانب الكمبيوتر احملموؿ

 ال حاجة اوقولت ٲبكن مش عايز اتكل معااي و  -
 .الدنيا كلهاُب  أحلى حاجةأنت  ! ... ربنا يسا٧بك ده؟أمي  أان اي -

 :دؽ فيو ٍب قالتٙبوىي  لربىة من الزمن خرىاأل ىيوسكتت  ،ٍب سكت

 ؟!بتشوفها راحت  الليعلشاف ا٢باجات  "كرًن"زعبلف اي  انت -
 !؟أمي  ا٤بفروض أفرح اي يعِب -
 أيوه تفرح طبعا  -

 :ٍب أكملت بثقة 

ال نسيت األصوات او ، كدهكنت فيو قبل    الليأحسن مية مرة من العذاب  دلوقت  فيو أنت  اللي -
أو حٌب ، بتخليك تقـو من النـو مفزوع انتك  اللية تانيأو ا٢باجات ال، كنت بتسمعها  اللي

 .يصاح انتتشوفها و 
 فيها إيو ؟ اعملكنت ابشوفها ى  الليطيب وا٢باجات  -
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 ؟ "كرًن"كنت بتشوؼ إيو اي  -

فهمت أمو  -ٱببئو لو ا٤بستقبلالذي  فهو حٌب ىذه اللحظة مل ٱبربىا ٕبقيقة رؤايه وا٣بطر -تردد وتلعثم 
 :حديثها عدـ إخبارىا فأكملت ُب  رغبتو

 شوفتها ... كل ده مش مهم  الليا٢باجات  انتومهما ك، مش مهم أعرؼ -
 ؟أمي  اي إزايمش مهم  -
كاـ واحد كاف ،  وا٤بستقبل إبيده وحده مش إبيدؾ، ىايكوفرايده ربنا  اللي ابِباي ، أيوه مش مهم -

 إيو الفرؽ بينك وبينو ؟؟! حادثة عربية مثبل ُب  عايش حياتو عادى ومات فجأة
 عارؼ وىو ماكنش عارؼ  إينرؽ الف -
 .ا٤بستقبل إبيده وحده  يوخل  ، وتعيش حياتك، ابلظبط ... يبقى ا٢بل إنك تنسى خالص -

 :ترفع سبابتها إىل أعلى فتمتم وىي  قالتها

 ونعم ابهلل  -
 ا٤بهم ُب  بقى سيبك من الكبلـ ده وخليك ايال   -
 !؟ا٤بهم  -
 أه طبعا ... األكل  -
 .ده األكل من غّبؾ مالوش طعم  ، ع بره وانكل مع بعضنطل ايال  اي بطة بس  ماشي -

 .قرارة نفسو يغبطها على قناعتها وجهلها ٗبا ٱببئو ا٤بستقبلُب  ٍب قاـ وٞبل الصينية وسار خلفها وىو

 "1002يوليو  20"

مبلبسو غّب مهندمة وذقنو النامية وشعر  انتك،  اجملهوؿُب  أمسك بكوب القهوة يرشف منو وىو ٰبدؽ
ا على مكتبو جالسً ، أو يهتم بنفسو منذ فَبة طويلة ا٤برآةلطويل ا٤ببعثر يدالف على أنو مل ينظر إىل رأسو ا

 .بعثرة على ا٤بكتب بطريقة عشوائيةوأمامو تقارير عديدة م

  "كرًن"بس ... .. بس  -
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مل يكن ، وهتمس ا٤بموج مكتبها ا٣بشيب مالت حٌب المس شعرىا البِب الٍب الغرفةُب  مل ينتبو إىل زميلتو
وقف ٰبدؽ فيو بغضب من بعيد حٌب أتى إليو الذي  عاـ العمل حولو وال حٌب شعر ٗبديرشيء  ييشعر أب

 :ا مفزوعً  انتفضكتفو ٖبشونو فُب   ونغزه

 وشك  اغسلبس روح ا٢بماـ األوؿ ، "كرًن"تعاىل على ا٤بكتب اي  -
 .حاضر -

وعاد إىل بيتو ،  كامبل  اّب أجازة شهرً مل ٛبر نصف ساعة حٌب خرج من مكتب ا٤بدير بعد أف منحو األخ
 .ا جسده على سريره يفكر٩بددً 

ىو يعلم ، عتربوه ٦بنوانً ولو قا٥با ٤با صدقو أحد وال، للناس مشكلتو ثر ما أٮبو أنو ال يستطيع أف ٰبك  أك
 الوحيد شيءوحٌب ال، اآلفىذا الشهر على يد ٦بهوؿ مل يتوصل إىل معرفتو حٌب ُب  أف هنايتو ستكوف

إىل مقتلو قد فقده وإىل  يدسيؤ الذي  كاف من ا٤بمكن أف يساعده أو يرشده إىل ماىية السببذي  ال
 .األبد
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 "عبده"عم 
 "13/07/2008  " 

 :وجلس يبحث عما يقولو  الفيديوتسجيل  بدأزر  "كرًن"ضغط 

خدت شهر البيت بعد ما أُب  يومْب قاعد يلاقب، الظهر 1الساعة  13/07/2008" النهاردة األحد يـو 
 :التسجيل  هيين و٤با مل ٯبد قاؿ وىو، يقولوشيء  ُب ٍب أخذ يفكر.. أجازة 

 .ىاٰبصل " الليوفاضل أقل من عشرين يـو على ، جديد مفيش"

 يفكر، يومو ييقضسال يعرؼ ما يفعلو أو حٌب كيف ، التسجيل ىالغرفة بعدما أهنُب  قاـ يتحرؾ بعصبية
 .ا٣بطر القادـ ُب 

وال ، موعد ٙبقق الرؤاي اقَببىا قد  "ظار ا٤بصيبة أشد من ا٤بصيبة نفسها انتأف :"لة بصدؽ ا٤بقو  منآ
 . يعرؼ شيًئا عنها

ترى يوميا القصاب وىو يشحذ سكينو الٍب   مثل الشاة، ة ا٣بوؼ والتفكّب فيما قد ٰبدثيتأمل من شد
سجنو ينتظر التنفيذ وال ُب  اـأو كاحملكـو عليو ابإلعد، يـو سيكوف أيُب  ير ا٤بوت وال تدر أمامها تنتظ

 ٲبوت، وكلما ٠بع خطوات تقَبب من ابب الزنزانة ٰبسبها وقع أقداـ من سينفذوف فيو ا٢بكم، يعلم مٌب
 .ظار ا٤بوتة النهائية انتُب  ئة مرةااليـو مُب 

 ذىنو يبحث عن إجابة ترضيو ... ىل ٲبكن تغيّب ا٤بستقبل ؟ُب  سؤاؿ ظل يدور

يتذكراف أايـ ا٤براىقة ، مل يعد كذلكالذي  يمع صديقو " خالد " السلف ا٤بقهىُب  َب البارحة كاف ٯبلس
 :بدوف مقدمات "فسألو "كرًن

 تفتكر اي خالد إف ا٤بستقبل ٩بكن الواحد يغّبه ؟ -

 :بدت عبلمات التعجب على وجو " خالد " من السؤاؿ 
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 مش فاٮبك  -
 ٩بكن يقدر يغّبه ؟ال اإف الواحد لو شاؼ حلم وحش الـز يتحقق و  يعِب يقصد -
 ما الرسوؿ قاؿ  زيالصا٢بة من هللا  وا٢بلم من الشيطاف والرؤاي، "كرًن"مش أنبياء اي  احنا -
 عليو الصبلة والسبلـ  -
٤با شاؼ نفسو ىايدخل  "عبدهللا بن عمر"ا٢بلم بتاع  زي، إما مبشرات أو ٙبذير األحبلـ ٍب إف  -

 .(صاّب لو كاف يقـو الليلالعبدال نعم)النار فالرسوؿ ٤با عرؼ تبسم وقاؿ 

هللا عليو بتلك القدرة ومل  فمنذ أف من  ، ا لن يفهمووىو ٰبدث نفسو أف أحدً  رأسو موافًقا "كرًن"فهز 
 .أخطأتيتمُب لو  اآلفلكنو ، وقد كاف ىذا من قبل يسعده، إحداىا أبدا أخطأتٰبدث أف 

يـو ُب  نفس الشهرُب  افشغل فكره وىو أف موعد حفلة تقدًن الشبكة وعقد القر  آخر شيء
 استطاعولكم ٛبُب لو ، جًداأبايـ قليلة  قبل موعد ٙبقق الرؤاي أي، كما ًب ٙبديده سلفا  24/07/2008

 .وتصبح أرملة بعد ذلك أبايـ  "تقى" حٌب ال يعقد قرانو على؛ وأتجيل ا٤بوعد عتذاراال

 ،"تقى" من تصاؿمسك بو ليجد أف االحٌب أاته صوت ىاتفو احملموؿ فأ؛ من التفكّب ىذه ا٢بالةظل على 
 : تصاؿوأجاب اال االختيارٍب حسم  ؟أٯبيبها أـ ال قليبلً تردد 

  حبيبٍبأيوه اي  -

 :أاته صوهتا ابكيا 

  "كرًن"أيوه اي  -
 !؟فيو إيو ، مالك -
 "كرًن"اي  شويومات من  يعم -
 ٔبد ! -

فردت ، عند حبيبتو ال من عندهوالسبب من ، لتأجيل عقد القراف يعذر قو  أخّبًاقا٥با بفرح فقد جاءه 
  :هاعليو من وسط بكائ
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 !؟ال إيو افرحاف و  انت -

  :وحاوؿ أف يتكلم بصوت حزين، ٛبالك شعوره ابلفرحة

 ساكن قريب منكم ؟ الليىو عمك ده ، اب٣برب اتفاجئتأان بس ، حبيبٍبال طبعا اي  -
 أيوه ىو  -
 البقاء هلل ، ال إلو إال هللا -
 ونعم ابهلل  -
  دلوقت   وا فْبانتطيب  -
 البلد ُب  اباب راح ا٤بستشفى ٱبلص اإلجراءات وىانروح ندفنو -
 مستشفى إيو ؟ -

 :بقلم وورقة ودوف عنواف ا٤بستشفى أمسك

 .سبلـ، أان رايح ىناؾ حاال حبيبٍبطيب اي  -

 :والدتو ليخربىا ٗبا حدث يدمبلبسو وىو ينايرتدي  أغلق ا٥باتف وعلى عجل ذىب

 مااااامااا -

 :الة صوهتا من الص هأات

 إيو ؟ -
 مااااامااا -

 :يحاملة قطعة كوسة ومقوار ٧بشوىي  فتحت ابب ا٢بجرة ودخلت

 عايز إيو ؟ -
  شويوساكن قريب منهم مات من  الليإف عمها  يوقالتل دلوقت   كلمتِب  "تقى" -
 معاؾ  يوأج البس ثواينطيب ، ال إلو إال هللا -
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 العزا ابلليل  وديك  اوىنت ا يك  خل، ؟ أان رايح ا٤بستشفى أقف مع أبوىا حاج ةتيجى فْب اي  -
ُب  تبقى عيبة ،"تقى"مع أـ ىابقاألوؿ البيت و  توديِبأنت ، يما يصحش الـز أج  ابِباي ال  -

 .لو ما روحتش معاىم الدفنة يحق

 :البنطاؿُب  ودخلأأغلق أزرار القميص و 

 طيب بسرعة علشاف نروح   يالبس، حاج ةاي  ماشي -
 .أىو البسىاروح  -

مبلبسو خرج ينتظرىا وقبل أف  ارتداءمن  انتهىوبعد أف ، خرىاأل ىيمبلبسها  يَبتدتركتو وذىبت ل
كما يسميو  (البيضة اإلنساف)أو  "سيد"يستعجلها رف جرس الباب فذىب إىل الباب وفتحو ليجد 

 .منذ عرفو "كرًن"

" دمحم "  ثل جارىمابلفشل عندما حاوؿ منذ فَبة أف يكتشف كيف لرجل خلوؽ م "كرًن"ابءت ٧باوالت 
ٲبلك  -٤بن ال يعرفو  -عاما ٜبانية عشرذو الػػ " سيد"و ،""سيد" نعمة " أف ينبت ٥بم مثل  وزوجتو الودود

عن  ىناال أنو ال يتو إورثها عن أمو الٍب   فبالرغم من وسامتو، الكوف كلوُب  كل الصفات القذرة وا٤بقززة
إهبامو  ُب  دبلة فضيةيرتدي  أو، الديكا٤بنتصف كُب  حبلقة شعر رأسو كلو وترؾ صف من الشعّبات

وال يستبعد أف أيكل ما ، أنفو يعبث بداخلهاُب  قلما تراه إال وىو يضع إحدى أصابعو، كشواذ أمريكا
يقف أماـ ابب  "كرًن"مرة كاف ُب ، أما عن رانت ىاتفو احملموؿ فحدث وال حرج، ٱبرج منها بعد ذلك

" يبتسم وىو  سيدليجد "  فالتفتؽ الريح من أحدىم الشقة يعا١بو ٗبفتاحو فسمع صوت كصوت إطبل
أو ، يضع صوت إطبلؽ الرصاص أخرىمرة ُب  ،نغمة ا٥باتففقد كاف الصوت ىو صوت ؛ ٯبيب ا٥باتف

مرة  "كرًن"صافحو ، اي رجالة " " وهللا القشطة وحشتِب:صوت عادؿ أدىم وىو يقوؿ قولتو الشهّبة 
ه جالسا على سريره وقد رفع قدمو آر ، عن األكل بسببها عدة أايـ وعزؼ، فأتتو رؤى عنو أصابتو ابلغثياف

ض ا٢بو ُب  ومرة يبوؿا٢بماـ ُب  يستمِب أخرى رؤايُب  هآور ، اليمُب إىل فمو وأيكل جلد أصابعها
 . أخرىحٌب ال يضطر إىل مصافحتو مرة ؛ يتحاشاه "كرًن"ومن يومها و، ا٤بخصص لغسل الوجو

 حاجة ؟ُب  ،"سيد"أيوه اي  -
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 :ٗبفتاح سيارة  "كرًن"إىل  ه" بلزوجة وىو ٲبد يد سيد"  ابتسممشئزاز مل يستطع منعو ف٥با ابقا

 ىو جاب العربية من التوكيل وا٤بفتاح أىو  بيقوؿ لكاباب بيسلم عليك و  -

 :وأخذ ا٤بفتاح، " سيديده متحاشيا ٤بس أصابع "  "كرًن"مد 

 طيب ىو اباب فْب ؟ كنت عايز أسلم عليو  -
 ٤بفتاح ومشى على طوؿ علشاف عنده شغل اباب جاب ا -
 على تعبك معااي  جًداشكرا  بيقوؿ لك "كرًن"عليو وقولو  سلم يل  يطيب ٤با ٯب -
 .ماشيو ىقول -

ومد يد يسلم  امشئزازهفقاـو ، د " يده إليو ليصافحوفقد مد " سي أال أتٌب "كرًن"ٛبُب الٍب   ٍب أتت اللحظة
فوجد ، ٍب دخل مسرعا وىو يتجو إىل ا٢بماـ، عد أف رحل البيضةو أغلق الباب ب، عليو أبطراؼ أصابعو

 :ولكنو مر ٔبانبها إىل ا٢بماـ ، (أسود طرحة سوداء وجلبااب)العزاء الشهّب  زيأمو وقد خرجت مرتدية 

 رايح فْب ؟ -
 ي.وأج يإيد غسلى -

 :ج أاته صوت أمو من ا٣بار ، أفرغ على يده عبوة ا٤بطهر كلها وىو يفركها ٙبت ا٤باء بشدة

 مْب كاف بيخبط ؟  -
 أمي  ده البيضة اي -
 اؿ ... إيو ؟ -
  وابنأبوه ربنا يكرمو جاب العربية من التوكيل وبعت ا٤بفتاح مع ، أمي اي "سيد" يقصد  -
 ي.أحسن من هبدلة التاكس كدهوقتها وأىو  ُب  جت، هلل ا٢بمدطيب  -

 :مسح يده اب٤بنشفة بشدة ُب  خرج إليها وىو مستمر

 !!جالك جرب وال إيو ؟نت أ ؟! ابِباي مالك  -
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 :ا٤بنشفة جانبا  ىألق

 وهللا ا١برب أىوف  -
 أىوف من إيو ؟ -
 .ماتركزيش كتّب، نتا سيبك -

 نطبلؽ إىل الدفنة والعزاء .استعداًدا لبلٍب توجها إىل الباب 

مشروابت العزاء الشهّبة إليهم  يقف ٔبانب ٞباه يصافح ا٤بعزين ويشرؼ على تقدًن "كرًن"َب ا٤بساء كاف 
 :نفسو يوما سأؿإىل العبلقة بينها وبْب العزاء و  "كرًن"مل يصل الٍب  (وقهوة )شاي

و٤باذا  ،؟!!ىل لو ًب تقدًن مشروب الليموف أو ا٤با٪بو سيزيد ذلك من عذاب الشخص ا٤بتوَب أـ ماذا  
إىل ٰبتاج أىل ا٤بتوَب الذي  الوقتُب  !؟وا ٤بواساة أىل شخص مات ءجاأصبل تقدًن مشروابت ألانس 

 .من أيخذ بيدىم ويرفع عنهم ا٢بزف

هاء العزاء انتوبعد  ،ا٤بعزين ويقدـ السجائر للمدخنْب ىكاف شخص ما ٲبر عل  خراآلأما على ا١بانب 
على  "كرًن"مع ٞباه يعرض عليو ماال فرفض األخّب بشدة وىو يشكر  "كرًن"وقف ، ا٢بضور اؼنصر او 

 : قبل أف يقوؿ بتوتر قليبلً ذوقو وأدبو ٍب صمت 

 على وقفتك معااي   ابِباي  "كرًن"شكرا اي  -
 هللا يرٞبو  يوالد زي انتده واجب و  ؟!يبتقوؿ إيو اي عم انت -
 .ابِباي هللا ٱبليك  -

 :ره منووىو يتمُب أف يقوؿ ٞباه ما ينتظ "كرًن"مطرقا الرأس فعاجلو  أخرىٍب صمت مرة 

 عايز تقوؿ حاجة ؟، يمالك اي عم -
 .إيو بصراحة اقوؿ لك مش عارؼ ، هر دهابلنسبة ٤بوضوع الشبكة الش -

 :ات ا٢بزف ٩بزوجة ابلتقدير للموقفمار أبو من الفرح ولكنو رسم على وجهو تراقص قل
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 يماعنديش مانع اي عم شويوه خر لو عايز أت -
 ف الظروؼ شايوأديك   ابِباي  سا٧بِب -
 عونك ُب  هللا يكوف، يىم طبعا اي عمأان فا -
 .ابِباي ربنا يكرمك  -

الطريق ُب  إىل البيت وأبلغها انصرؼووالدهتا وأخذ والدتو و  "تقى" وذىب ليسلم على "كرًن" استأذفٍب 
 أبف حفل عقد القراف قد أتجل إىل أجل غّب مسمى .

 "1002يوليو  20"

يستيقظ وأيكل ما يقيم صلبو ، "كرًن"أصبح ىذا ىو حاؿ ، إىل البيت ا٤بقهىومن  ا٤بقهىمن البيت إىل 
رفتو ويفتح الكمبيوتر احملموؿ ويضغط زر تسجيل الفيديو وٯبلس أمامو عدة دقائق  ٍب يذىب إىل غ، بو

فيغلق التسجيل ويقـو  ،جديد حدث ئطار  أيظل عدـ وجود ُب  ما ٲبكن إضافتو يدريال ، كاألبلو
وبعد أف ، على السرير ٰباوؿ الَبكيز لعلو يستعيد قدرتو ا٤بفقودة يستلقيالغرفة بعصبية ٍب ُب  يتجوؿ

أو ٯبلس أمامو ، شخص يعرفو ىناؾ أيليجلس مع  ا٤بقهىوٱبرج إىل ، مبلبسو يل ينهض ويرتديفش
 هيويشاىد بضعة أفبلـ حٌب ينت، ()الفيس بوؾاالجتماعي الكمبيوتر احملموؿ يتصفح موقع التواصل 

 .اليـو التاىلُب  فيعود إىل البيت ليكرر ذلك؛ اليـو

٧باولة  –الغرفة ُب  التحرؾ – الفيديو تسجيل  –اإلفطار )البيت ُب  بعد أف قاـ ابلطقوس ا٤بعتادة
بوالؽ "منطقتو األثّبة إىل نفسو ُب  ا٤بقهىمبلبسو وٞبل حقيبة الكمبيوتر وخرج إىل  ارتدى (قدرتو ةاستعاد

 ."الدكرور

"كرًن" تطلع إليو ، وجلس على مقعد قريب منو "عبده"عم  ا٤بقهىحضر إىل ، وبعد مضى عدة ساعات
 "عبده"رمق عم الذي  "سعد"وبعدىا بدقائق مر عم ، ل ا١بسد ونظراتو زائغةذاب، حل الوجوفوجده ان

 !!وٯبلس وحده  ا٤بقهىبنظرة غضب قبل أف يتوجو إىل داخل 

فقاـ من ٦بلسو بعد أف ٤بلم ؛ خبلؼ بينهما أي فمنذ وعى على الدنيا مل ير  ؛ حدثما  "كرًن"مل يفهم 
 :وجلس ٔبانبو ، ا١بالس وحده"  "عبده"أشياءه وتوجو إىل عم 
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 ؟ "عبده"إزيك ايعم  -

 :ق عينيو يتذكره الرجل إليو وضي   التفت

 ... صح ؟ "كرًن" انت -
  "عبده"هللا ينور عليك ايعم  -

 :ٯبعل الرجل يتكلم شيء  ٕبث عن

 ؟ "عبده"أخبارؾ إيو اي عم  انت -
 ابِباي ٫بمده  -
  عاجبِببس شكلك النهاردة مش  -
 حاجة بتفضل على حا٥با مفيش، رًن""كاي  يأايـ وبتعد ىيأ -
 انتمش بتحلو غّب ٤با صوتك ٯبلجل و  دي ده القهوة، ماينفعش الكبلـ ده "عبده"ال ايعم  -

 ."سعد"بتلعب الطاولة مع عم 

 :دفة ا٢بوار عندما ٢بظ ذلك "كرًن" وغّب  ، فسكت مبلمح الرجل عندما أتى ذكر عم "سعد"توترت 

 أخبار عادؿ إيو ؟ -
 ! ابِبعادؿ  -

 :ا٤بقهىالشارع أماـ ُب   ضحك ٗبرارة ظاىرة وىو يتطلع إىل السيارات ا٤بارةٍب

 هللا أعلم  -
 !!! ىو مش ساكن قريب منك ؟؟هللا أعلم  -
 بس تقريبا نسى إف أبوه لسو عايش ، بشارعْب يأه ساكن بعد -
 أكيد عنده ظروؼ ، كدهماتقولش  ، لك طولة العمر ربنا يدي -
 ودىب للسنيورة مراتو ، عربية جديدة ليو يشَب عنده وقت ي، أه طبعا عنده ظروؼ -

 :ٍب تنهد وىو ٰباوؿ منع دمعتْب أصرات على ا٥بروب من عينيو وىو يكمل
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فأكيد معذور إنو مايبلقيش وقت يطمن على ، جنب بيتو الليوكماف مشغوؿ يقعد على القهوة  -
 .جهازىاُب  أو يساعدان، أختوعن  يسأؿأو ، ربوه الليأبوه وأمو 

ورشف منو رشفة وأعاده مكانو وىو ، متوترة مد يده يلتقط كوب ا٤بياه ا٤بوضوع على ا٤بنضدةأبصابع 
 :ٰباوؿ التماسك 

 لغّبه  أىو الواحد بّبيب، ايهلل -
 برضو  كابن زيأان ، قوؿ "عبده"لو ٧بتاج حاجة اي عم  -
   ابِباي أحسن وهللا نت ا، شتيمة دي ابِب زي -
 معطبلؾ أان ٙبت أمرؾ حاجة  أيُب  لو، جهاز بنتكُب  قصدى -

 :فقاؿ وىو يقـو من ٦بلسو ؛ أفلتت من عينيو دموع كثّبة

 .حاؿ أيعلى  هلل مدا٢ب، "كرًن"خبلص اي  تفصر تا -

وعيناه ، وىو يبتسم لو "كرًن"الرجل ربت على كتف  اعتدؿو٤با ، وأمسك بيده "كرًن"فقاـ ؛ كاد أف يقع
 .انصرؼٍب تركو و ، ف تَبقرقاف ابلدموعالغائرات

مثل ىذه ُب  "عبده"صديق عمره عم  ىو كيف يَبؾ عم "سعد"؛ استياءهو  "كرًن"كثر ما أاثر تعجب أ
 .الظروؼ 

أف ٲبنع  "كرًن"وبعد التحية والسبلـ مل ٲبلك ، وجلس ٔبانبو "سعد"فقاـ وذىب إىل عم  ؛ مل يطل التفكّب 
 :تساؤلو 

 إيو ؟ ال  او  "عبده"مش بتكلم عم أنت  ىو -

  :عبلمات الغضب والنفورعلى وجهو  ارتسمت

 أدـ غىب ده بِب، ما تكلمنيش عنو -
 ابشوفكم مع بعض  عمريده أان طوؿ  ،؟!!مالك  إيو ايعم "سعد" -
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 .غيب كدهماىو علشاف   -

 :وأخذ يتهتو بعبارات مل يفهمها األخّب قبل أف ٯبمع عباراتو ، "كرًن"غضب أماـ ُب  ٍب سكت وولوح بيده

 .دي ى السّبةل علقف    "كرًن"هللا يكرمك اي  -

تلفاز القهوة ُب  بدوره وظل ٰبدؽ "كرًن"فسكت ؛ منهيا ا٢بوار خرىاألأشاح بوجهو إىل الناحية 
ودخل " عادؿ " عامل القهوة ، تية من ا٣بارجآإىل مسامعهم صوت ضجة وجلبة  تناىىحٌب ؛ للحظات

 : ا٣بارج ٕبزف ُب  وىو ينقل ٥بم ما ٰبدث

 .ماتوشكلو ، الشارعُب  وقع "عبده"عم  -

 مَب تقريبا  أنو على بعد مائٍب اجدفو  ؛ ما قيل حٌب قاما يركضاف إىل ا٣بارج "سعد"وعم  "كرًن"٠بع  أفما 
ملقى  "عبده"عم  ادجقحتماىا ليفهرعا إىل ا٢بلقة وا، شكل حلقة يتطلعوف إىل وسطهاُب  لناسا٘بمهر 

 :وبعضهم يصرخ ، والبعض يتفحصو األرضعلى 

 .حد يشوؼ دكتور بسرعة -

وبدا ، هتانتقد  لةا٤بسأليجد أف ؛ يتفحص نبضو "عبده"إىل عم  اندفعحضور الطبيب و  "كرًن" ينتظر مل
 هأف روحو قد فارقت جسد، نبض لقلبو أي اختفاءو ، ا١باحظتْب ا٤بتحجرتْب "عبده"عم  واضحا من عيِب

و٤با ، لى صديق عمرها وشفتاه ترتعشاف بتوتر وخوؼ عليجده واقفً  سعدعم  اب٘باهفرفع بصره ، إىل األبد
ووضع رأسو  "عبده"ورفع جسد عم ، وأزاحو جانبا "كرًن"ا٣برب جثا على ركبتيو أماـ  "كرًن"وجو ُب  قرأ

 :ا وىو ٲبسك برأس صديقو وأخذ يردد ابكيً ، على رجليو

  عبده""قـو اي ، "عبده"اي  -

  :شتد بكائو وىو يقبل جبْب صديقوا

 .ٛبوت واحنا زعبلنْب من بعض كلومش بعد العمر ده  ، قـو "عبده"اي  -

 :دفعو األخّب بشدة وىو يهز جسد صديقو بشدة ؛ يواسيو سعديده على عم  "كرًن"وضع 
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 ."عبده"قـو اي ، قـو بقى -

ٍب رفع رأسو أبسى ليعلن ؛ بسماعتو "عبده"وأخذ يتفحص جسد عم ، حضر طبيب جار ٥بم بعد ٢بظات
 و .رب يبْب يد اآلفوأف الرجل ، أف األواف قد فات

 ا٤بقهىفتمشى إىل ؛ العودة إىل البيتُب  نفسو رغبةُب  "كرًن"مل ٯبد ، َب ا٤بساء وبعد أداءه واجب العزاء
٩بسكا بفنجاف من القهوة وأمامو على ا٤بنضدة ، يتطلع إىل اجملهوؿ وحيًداٯبلس بداخلو  "سعد"ليجد عم 

 .ا منذ سنْباعتادمعو كما  ويلعب أيٌبكأنو ينتظر صديق عمره الراحل أف ،  مفتوحة (الطاولة)

وجذب مقعدا ، ولكنو حسم أمره وتوجو إليو ؟أيذىب إليو أـ يَبكو وحده يتجرع أحزانو  "كرًن"تردد 
 :وجلس ٔبانبو 

 .السبلـ عليكم -

 :ت على كتفو فمد األخّب يده ورب  ؛ "كرًن"مل يبد على الرجل أنو ٠بع كلمة أو أحس بوجود 

 ." سعد"البقاء هلل اي عم  -

 ببطءللحظات وىو صامت قبل أف يعود إىل وضعيتو األوىل وىو يقوؿ  "كرًن"ر الرجل وجهو إىل أدا
 :وحزف 

 .فعبل ... البقاء هلل -

، ليفَبقا بعد صحبة السنْب الطواؿ  "عبده"و عما حدث بينو وبْب عم يسأللو يستطيع أف  "كرًن"ٛبُب 
اؿ بضعة دقائق قبل أف يقطع  على ىذا ا٢بظبل، أحزانوُب  ولكنو أمسك لسانو عندما وجد الرجل غارقا

 :الصمت وىو يقوؿ ٕبزف ٩بزوج ابلغضب  عم "سعد"

 . يلعن أبو الفقر ... هللا يلعنوهللا -

األخّب فرصة  يفسكت حٌب يعط "سعد"وبْب ٝبلة عم  "عبده"العبلقة بْب وفاة عم  "كرًن"مل يستوعب 
 :ساؿ سَب االُب  "سعد"م بعدىا ع بدأ أخرىدقيقة صمت ، ٱبرج ما ٲبوج بو صدره
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ايدوب يربيهم و٤با يكربوا الواد يشتغل ، كاف الواحد ال بيشيل ىم واد وال بت  "كرًن"زماف اي  -
 لليوٯبهز شقتو اب يايدوب العريس ٯب، والبت أبوىا ماكنش بيتكلف حاجة، وٯبهز نفسو بنفسو

مطبخ  يإش، ا الولد بيحتاجالواحد بيكلف بنتو أكَب م دلوقت  لكن ، ربنا يقدره عليو وايخد البت
 .وكماف يدفع نص تكاليف الفرح، أوضة نـو أطفاؿ يستاير وسجاجيد وإش يوإش

ُب  أخذ يلتهمها ويطلق حلقات الدخاف، سوبر وأشعل سيجارة "كليوبَبا  "من جيبو علبة سجائر أخرج
  :ا٥بواء قبل أف يكمل

رىب ، هللا يرٞبو "عبده"عندؾ عمك ، ـا٤بصيبة إف العياؿ ٤با بتكرب بتنسى أىلها كأهنم والد حرا -
، نسى أبوه وسابو ٧بتاس ا٘بوزوأوؿ ما الواد كرب وربنا فتحها عليو و ؛ تربية  أحسن  "عادؿ" وابن

 .عارؼ إهنا قربت تتجوز وىو أختوجهاز ُب  ده حٌب الكلب ده مافكرش يساعد أبوه

 :فسألوكبح زماـ نفسو   "كرًن"ع مل يستط

 !!عبلنْب من بعض ليو ؟كنتم ز   "عبده"وعم  انت -

 :ٍب أكمل حديث كأنو مل يسمعو  "كرًن"نظر الرجل إىل 

إنو  "نصركلة إف ماقلش ال ليا وال لعمك "ا٤بش، برضو عنده بنت وكاف بيجهزىا "عبده"عمك  -
هللا يرٞبو كاف كتـو ونفسو ، هلل ا٢بمدو يقولنا مستورة و سأل٧بتاج فلوس علشاف ا١بهاز وكل ما ن

 احناده ، صرؼ ونساعدهانتوكنا ى احناده ا٤بفروض يصارحنا  طيب الغيب، احناان عفيفة حٌب معا
 !سكت وبدؿ ما يقولنا راح ابع حتة من جسمو  الغيب ..لكن الغيب، برضو صحبة أربعْب سنة

 :بتعجب  سأؿللجملة األخّبة و  "كرًن" انتفضحْب ُب  قا٥با بغضب وىو يطوح السيجارة بعيدا

 !!!؟ابع إيو  -
 كاف بيتكلم على بيع األعضاء   "نصرا قاعدين وعمك "كن  كدهة كبّبة  من فَب  -

 "كرًن"قاطعو 
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 ساعتها كنت قاعد قريب منكم ، أه أان فاكر -
٢بد  ؟بس ماكناش فاٮبْب ليو، يتكلم فيو شويووكل  "عبده"من ساعتها وا٤بوضوع ده كاف شاغل  -

روحنا البيت نزوره  "نصر"مك و٤با قلقت عليو أان وع، فيها وقفل موابيلو ىاختفما جت فَبة 
 اتين "نصر"بس بعدىا بيومْب رحت أان وعمك ، ومارضيش يقوؿ مالو أويالقيناه راقد تعباف 

   ابِباي  مغلية "يسرايئوس"حصل ... ىات زفت قهوة  الليوفضلنا نقرره ٢بد ما قلنا 

 :ٍب عاد ليكمل  ا٤بقهىقاؿ ا١بملة األخّبة لعامل 

از البت قرب ومش معاه يكمل ا١بهاز راح يلف على الدكاترة يعرض  ده ٤با لقى إف جو  الغيب -
علشاف سنو  يحد راض مفيشفضل يلف يلف و ، كليتو للبيع علشاف يسَب البت وٯبهزىا كويس

...  كلب وافق إنو يشَبى كليتو  ابن٢بد ما القى دكتور ، الكبّب أو خوؼ من ا٢بكومة هللا أعلم
 ؟!!الكلية ُب  ٚبيل إدالو كاـ

 :أف السعر أاي كاف سيقلل من جـر الطبيب لكنو رد بسرعة  "كرًن"ٯبد مل 

 كاـ ؟ -
 أدـ بعشرتبلؼ جنيو ... ايببلش  كلية بِب،  إدالو عشرتبلؼ جنيو -
 مستشفى ؟ يأهنُب  إيو الدكتور ده أو وا٠ب -
 "نصر"٤با قالنا أان وعمك  "عبده"بس ، وا٤بصحف ساعتها كنت روحت قتلتو، كنت أعرؼ  ايرتِب -

 "نصر"ومن ساعتها ال أان وال عمك ، عملو الليا وعمل نانه إنو ما طلبش مننقنا معاه وىزأاٚبا
 .مو ... وايرتنا ما إٚبانقنا معاهبنكل

 :تفلتت دمعو من عينو 

ده أان وىو ، تاينما ٚبيلت إف بعد عشرة أربعْب سنة ٩بكن حد فينا ٲبوت وىو زعبلف من ال عمري -
 !أصحاب من اإلعدادية 

 :نسابت على وجهو االٍب   زفرة حارة ومسح الدموع ٍب أطلق



143 
 

 

 .هللا يرٞبك ويغفرلك، "عبده"هللا يرٞبك اي  -

ينقل بصره بْب  "كرًن"وأخذ ، هاء ا٢بوارانتمعلنا  خرىاألوأدار وجهو الناحية  أخرىٍب أشعل سيجارة 
ـو ا٢بياة ٱبرجوهنا مع دخاف يتأمل مبل٧بهم ا٤بثقلة هبم، أخرىاترة  ا٤بقهىالتلفاز اترة وبْب ا١بالسْب على 

 ات والنكت ا١بنسية .يشة أو لعب الطاولة وتبادؿ البذاءالش



144 
 

 

 ا٣بارؽ اإلنساف
 "22/07/2008 " 

 يعِبوبعده تبلت تياـ كماف ، أتميم القناة بتبلت تياـ احتفاالتىايتم عرضو من قبل  06انصر " فيلم 
... التاريخ  يما وقت ا٣بطر يعد ٢بد دي الفَبة اختفي إينفضل حل أ، 02\2إىل  09\12من 

22/07/2008  " 

 ..التسجيل وجلس يفكر ىأهن

؛ الفَبة القادمةُب  َب اليـو السابق طرأت على ذىنو فكرة أف يستعرض جدوؿ كل القنوات الفضائية
ففكر ؛ 1/08إىل يـو    24/07من يـو  بتداءً ا على القنوات اسيعرض تباعً "  06انصر "وجد أف فيلم ف

، ساءتو فكرة أف يظل حبيس البيت طواؿ ىذه األايـ، حٌب ٛبر ٛباًماتلك الفَبة عن األعْب في ٱبت أف
، أتتوالٍب   الرؤىُب  من أف ٰبدث لو ما شاىدهلو فأف يصاب اب٤بلل عدة أايـ خّب ؛ هبا يرض أخّبًاولكنو 

 :رأسو حٌب ذىب إىل أمو وأجلسها أماموُب  الفكرة تاستقر  أفوما 

 حاجة مهمة ُب  علشاف عايزؾ؛ اي ست الكل دهكمعااي   زيرك -
 ؟!!  ابِباي خّب  -
 األوؿ  كده بينا على النيب صل    -
 عليو الصبلة والسبلـ  -
، ايالشهر ا١ب 1أبدا ٢بد يـو  أخرجومش ى، البيتُب  اقعدده ى ىو بكره اللي 13أان من يـو  -

... ىاه ىاروح  دي الفَبةـر الشيخ شُب  شغل عندي إين٥با  وأقوؿ شويوكماف  "تقى" كلم أانوى
 ؟فْب

 األوؿ  طيب فهمِب -
 بس أان رايح فْب ؟ قويل -
 كفر الشيخ -
 شػػػػـر الػشػػػيػػخ، لك شـر الشيخ بقوؿ  ؟!!!حاج ةكفر الشيخ إيو بس اي  -
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 شـر الشيخ ُب  ... عندؾ شغل ماشي -
 البيت ُب  إينا ٥ب تقوؿ يلو  دي الفَبة يتغلط ياوع، جًداٝبيل  -
 .ماشي -

 :ٍب رفعت رأسها ٖبوؼ وقلق ، قليبلً  صمتت تفكر

 كنت بتشوفو ؟  الليىاتعملو ده بسبب  اللي -
  ؟عايزة مصلحٍبأنت  مش، كده زيحاجة  -
 هإف ا٤بستقبل ماحدش يقدر يغّب  وىي  حاجة متاتعل... بس أان مع أبوؾ حبييب  أيوه طبعا اي -
  كقلتهول اللي يوٙبفظ زيإنك ترك دلوقت  ا٤بهم ، ماحصلش لسوا٤بستقبل  -
 ... ربنا يبعد عنك كل شر  ابِباي  ماشي -
 "تقى" ىاقـو أان أكلم، على طوؿ علشاف ٧بتاج ٥با دي دعواتك ا٢بلوة يأان عايزؾ تكَب ، أيوه -

 : ابهبا خلفو وظلت والدتو تردد  قفلأو ، ٍب تركها وتوجو إىل غرفتو

 .كفر الشيخُب   مسافر كاـ يـو علشاف عنده شغل ابِب "كرًن" -

وظل ، "تقى" وطلب رقم، الصغّب ٔبانب سريرهالكرسي  لباب تناوؿ ىاتفو احملموؿ من فوؽابعدما أغلق 
 :غرفتو ذىااب وإاياب حٌب أاته صوهتا العذبُب  وىو ٯبوؿ "كوؿ توف"وضعتو الٍب   يسمع صوت الدعاء

 السبلـ عليكم  -
 وربنا  ورٞبة هللا وبركاتو  ... وحشتيِب وعليكم السبلـ -

 :ٍب أجابت بعدىا ؛ ٞبر خجبلجهها وقد افَبة صمت ٚبيل فيو و 

 أخبارؾ إيو ؟أنت  ما علينا ... -
 بد٥با  I miss uولو صعبة قوليلى ، كماف وحشتِب  انتو  قويلطيب حٌب ، اياااااه -
 كلها فَبة ونكتب الكتاب ،  انسيما تستعجلش على رزقك اي عم الروم -
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 اتينماالقاش وقت  يعِب، مك ده... هللا يسا٧بو ع نا ىانكتب الكتاب بعد بكره؟مش كاف زمان -
  ؟ٲبوت فيو

 ؟!ده قدر ربنا بقى ىانعمل إيو ، هللا يرٞبو -
 صحيح  لك بقوؿعلى كل حاؿ ...  هلل مدا٢ب -
 إيو ؟ -
 ىناؾ فَبة  اقعدوىاسافر بكرة شـر الشيخ ى، ضروريشغل  أان جايل -
 واخد أجازة ؟! أنت  شغل إيو مش -
من أسبانيا الـز  جايوفد ُب  علشاف؛ الـز أروحو ضروريشغل  وُب، كلمِبأه بس مدير الشركة   -

 دي معاه الفَبة اقعد
 طيب وىاتقعد أد إيو ؟ -
 ايدوبك ٮبا عشرتياـ ابلكتّب ، مش كتّب -
 لسبلمة اي ..... تروح وترجع اب -

  :صمتت فعاجلها

 اي إيو بقى ؟، أيوه ىاتطلع أىو -
 اي ....  -
 أيػػػػػػػوه  -
  "كرًن"اي ....  -

 :قالتها ٍب ظلت تضحك 

 رٟبة نت ا يتصدق -
 ؟ يعِبأوؿ مرة تعرؼ  -
 ابعشقك  كده كدهبس على العمـو رٟبة رٟبة مش ىاتفرؽ أان  ، ال وهللا ماكنتش واخد ابىل -
علشاف  شويوكل   كلمِبوماتنساش ت، ب حاجاتك بقىإ٢بق وض   ايال  شكلك ىاتسخن ...  -

 عليك  تطمِب  
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  ياب ياب ايال  ...  قليبإبذف هللا اي  -
 ورٞبة هللا وبركاتو  ياب ! طيب؟ ياب -
 نسيت ... السبلـ عليكم ورٞبة هللا وبركاتو  الشيخأه معلش اي عم  -
 .عليكم السبلـ ورٞبة هللا وبركاتو... و  كدهأيوه   -

إىل أف يستعْب بصديق الطفولة  ىاىتدحٌب ؛ األايـ التالية يكيف سيقض:أغلق ا٥باتف وأخذ يفكر 
ُب  ىوايتو الكربى ورفيقو الدائم انتفقد ك ؛أال وىو الكتاب-كبّبة والذى كاف قد نسيو لفَبة  -وا٤براىقة 

والٍب  خاصة القصص والرواايت ؛٨بتلف اجملاالتُب  قراءةالُب  جل وقتو يمراىقتو ىو الكتاب يقض
رأسو حٌب قاـ ُب  الفكرة تاستقر  أفوما  -إابف فَبة وجودىا  - قدراتو ا٤بختلفة  ستخداـاب ااستبد٥ب

 : يليجد والدتو تشاىد ا٤بسلسل الَبكوتوجو إىل ا٣بارج ، ومبلبس ارتدىو 

 ؟  ابِباي رايح فْب  -
 ؟ جايحاجة وأان  أجيب لك ، أمي اي كدهحاجات   شويو اشَبيىاروح  -
 ربنا ٱبليك   ابِباي ال  -
 طيب سبلـ عليكم  -
 وعليكم السبلـ  -

 :ؼ أردفت نصر وقبل أف ي، أدار ظهره

 صحيح  لك بقوؿ -
  حاج ةنعم اي  -
 راجع  انتوىات التموين و  ماشي انتطاقة التموين و خد ب -
 ة ؟اتني! ... طيب عايزة حاجة ؟ٛبوين  -
 البيت ماتنزلش كاـ يـو ... صح ؟ُب  ىاتقعد انت -
  إف شاء هللا -

 :تعد على أصابعها وىي  أخذت تفكر
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ع ولو ينف، لنب النهاردةرز ب اعملانٍب" علشاف ىش "كرًنكيلو لنب وكاـ كيس   1طيب ىات معاؾ  -
 مكرونة ابلبامشيل  اعملو٢بمة مفرومة علشاف ى، ومكرونة ،ىات كاـ كارتونة بيض ودقيق

 :ستيعاب ما طلبتو دؽ فيها وقد تدال فاه وىو ٰباوؿ اوقف ٰب

 ة ؟اتنيوال عايزة حاجة  كدهبس   -

 : آخر تفكر حٌب ال تطلب شيًئا رآىاأسرع إىل الباب ٤با 

 السبلـ عليكم  -
  حبييب وعليكم السبلـ اي -

 :ا ضاحكا يسأ٥برأسو وىو  ادخل وبعد أف خرج 

 ا٢بلقة الكاـ من ا٤بسلسل ؟ دي ىي، حاج ةقوليلى اي  إال   -
  ا٢بلقة ا٣بمسمية وشويو كده... تقريبا    ابِباي مش عارفة  -
 .الصحة طيب ربنا يديك   -

 .ؼنصر اٍب أغلق الباب ورائو و 

فتوقف بسياراتو وٛبشى حٌب ؛ ب وعشقو األوؿمن  ا٤بغارة السحرية للكت اقَببظل يدور بسيارتو حٌب 
يتحسسها هبياـ فملمس الكتب ، وقف يتطلع إىل الكتب القدٲبة ا٤بَباصة فوؽ بعضها، سور األزبكية

 .تعة خاصةالقدٲبة ٥با م

 :يرى اتريخ الطبعة حٌب يقدر ٜبنهاأخذ يقلب فيها و الذي  وأعطاىا للبائع بعض الرواايت تقىظل ين 

و)خبااي الصدور( و  "لنجيب ٧بفوظ" (الثبلثية)( و ث األقدار( و )ا٢برافيشحضرتك واخد )عب -
 ."ألجااث كريسٍب" (ا١برٲبة النائمة)و  "يالسباع "يوسفػػ(  ل)وراء الستار

 :ٰبسب السعر  قليبلً ٍب صمت 

 جنيو  200يبقى ٛبنهم  -
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 ؟ يعِبجنيو ليو  200! ؟نعم  -
ؿ كنز اي بيو ... ولو دو ، حتة أيُب  ش ىتبلقيهمسنة وم 20من  يٯب أوياي بيو دوؿ طبعة قدٲبة  -

 خالصعنك  يمش معاؾ خل
 .اي عم ىيخد فلوسك أ، على   ىا٘بىب    انت -

فرشة ٦باورة ُب  ؼ جذب بصره ٦بلد ضخمنصر وقبل أف ي، ليذىب استدار٧بفظتو ونقده ما طلب و  أخرج
ديد البلمع أف يدا مل ٛبسسو من و يبدوا من غبلؼ اجمللد ا١ب، خرىاألمنها الكتب  ىاشَب  الٍب للفرشة

وصورة ، (ا٣بارؽ ... ا٣بطوة القادمة للتطور اإلنساف): الغريب وا٠بوأكثر ما جذبو إىل الكتاب ىو ، قبل
على  ااشَباىالٍب   الكتب يٰبو الذي  فوضع الكيس األسود، مرسومة على غبلفو ببل أجنحة رجل يطّب

 .الكتاب الضخم وفتحو التقطو ، األرض

 اقَببف؛ خرىاألمن الفرشة  "كرًن" ااشَباىالٍب   حب الفرشة واقف ينظر ٕبنق إىل شنطة الكتبكاف صا  
 :منو بسماجة 

 ال بتتفرج ؟ااي بيو و  تشَبيىا -

  :الكتاب ووجو للبائع نظرة ٠بجة ٩باثلة "كرًن"أغلق 

 ال أل ؟اال أشوؼ األوؿ ىايعجبُب و او ، وخبلص اشَبي يعِب -
 .خالصمكانك اي ابشا ... براحتك  -

 :الكتاب وأخذ يقرأ ا٤بقدمة  "كرًن"فتح ، يتفحص ٧بتوايت الكتاب "كرًن"اتركا  قليبلً  ابتعدٍب 

ة ال ٲبكن سئلعندما تكوف أسهل األ، ىذا ؟ ىذا التساؤؿ وىذه ا٢باجة إىل حل أسرار ا٢بياة أيٌب" من أين 
ة رٗبا من األفضل أال نبحث عن ئلسالروح ؟ ٤باذا ٫بلم ؟  كلها أ ىي٤باذا ٫بن ىنا ؟ ما، اإلجابة عنها

، اإلنساففلسنا ٕباجة إليها وليست ضرورية لنا ... ولكن ىذه ليست بطبيعة ؛ إجابتها على اإلطبلؽ
  دائما إىل البحث عن اإلجابة : ياعالس اإلنسافوليست بقلب 
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 أخرى قدرات يوقد نصبح ذو  أخرىنسبة ، يستخدـ فقط ع شر طاقتو العقلية اإلنساف" يقولوف أف 
ُب  يطالبس االختبلؼفلقد كشف مشروعات ا١بينات أف ىذا ، لكن ابلفعل ىذا اليـو قد جاء، وأعلى

ٙبريك األشياء ، القدرة على رؤية ا٤بستقبل، شفرة ا١بْب لئلنساف ٰبدث ابلفعل بنسب متزايدة وعشوائية
ى الطّباف أو حٌب القدرة عل، خرآلمن مكاف  يقاؿ الفور تناال، ٘بدد ا٣ببلاي تلقائيا، ابلقدرة العقلية وحدىا

 أخّبًايدخل مرحلة جديدة من التطور ٘بعلو يقف  اإلنسافأـ أف  ؟مكانية البشرإ... ىل ىذا خارؽ نطاؽ 
 .اإلمكانيات البشرية ا٢بقيقية ؟ " على عتبة

كتور ا٤بؤلف " أستاذ دكتور بيَب عياد د اسم  ٍب أغلق الكتاب يقرأ، ب صفحات الكتاب بسرعة و٥بفةقل  
 .علم ا١بينات "ُب  ا٤بخ واألعصاب وابحث

ىذا اجملاؿ ُب  يكتب  عربًيافلم يكن يتخيل أف رجبلً ؛ أبنفاسو تتبلحق وقلبو ٱبتلج بْب أضلعو "كرًن"شعر 
 :وىو ينظر إىل البائع  ٦بدًدا٧بفظتو  أخرجف؛ هبذه الدقة

 بكاـ الكتاب ده لو ٠بحت ؟  -

 :ٍب وضعو على كف يده كأنو يزنو ، ريخ الطبعةأخذ الرجل الكتاب يتفحصو وينظر إىل ات

 جنيو اي ابشا  200 -
 ىو كلكم حافظْب الرقم ده وال إيو ؟ -
 بص اي ابشا  -

   :يريو السعر ا٤بكتوب "كرًن"أماـ وجو  خراآلٍب رفع الكتاب وأدار وجهو 

ن واتريخ الطبعة م، كدهوالكتاب أصبل جديد ماحدش ٤بسو قبل  ، جنيو 100مكتوب ىنا السعر  -
أوؿ مرة أنت  ب وربنا أان عامل معاؾ أحلى واجب علشافنج ... طجديد ال يعِبأربع سنْب 

 ي.٘بيل
 .سيدياي  اتفض ل...  غلبتِب -

 :جيبو ُب  وضعو على شفتيو يقبلو ووضعوأخذ الرجل ا٤ببلغ و 
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 .شرفتنا اي ابشا -

 :ا إىل سيارتوعائدً  ؼنصر او  "كرًن"تركو 

 .اي ابشا ... اي ابشا -

منذ قليل ووضعها  "كرًن"بتاعها االٍب   أشار األخّب إىل كيس الكتبف؛ الرجل بنظرة تساؤؿ إىل التفت
 :األرضعلى 

 حضرتك نسيت الشنطة بتاعتك  -

  يلتقط الكيس وأخذه ُب٫بوا "كرًن" اقَبب

 ... ربنا يكرمك  جًداشكرا  -
 .العفو اي ابشا -

وعقلو وقلبو ٰبلقاف بْب ، حٌب يعود إىل البيتإىل سيارتو  انطلقإىل صدره و  اشَباهالذي  الكنز "كرًن"ضم 
يبحث عنها؟ ٍب ال الكتاب اإلجاابتىل ٲبكن أف يقدـ ، وخبلاي ٨بو تشتعل ابلتساؤؿ، طيات الكتاب

 قدراتو الضائعة ؟ ةاستعادواألىم من ذلك ... ىل ٲبكن أف يساعده على 

 "1002يوليو  10"

 "" فصل ... القدرة على رؤية ا٤بستقبل 

 ؟ مل ٰبدث بعدشيء  ا كيف نستطيع رؤيةؿ البعض مستنكرً يتساء، أو القدرة على رؤية الغيب ارستبصاال
م قد تكوف يتقعقلهم أبف الزمن ما ىو إال خط مسُب  ولئلجابة على ىؤالء نقوؿ أبف النظرة ا٤بستقرة

فما حدث ، راستمر ابيكرر نفسو  ية تقوؿ أبف الزمن يسّب بشكل دائر وأف بعض النظرايت ا٢بديث، خاطئة
وتظل ، الغد قد يكوف حدث من قبلُب  وما سيحدث، ا٤بستقبلُب  ابألمس قد يتكرر بنفس النمط

 .غ تنتظر العقل ا٤بناسب اللتقاطهالل الفرا موجات تتخُب  األحداث عالقة
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ن على ولك، واألمثلة ال يتسع ٥با ا٤بقاـ، التاريخُب  ال أهنا حقيقة مشهودةإو ابلرغم من رفض الكثّبين ٥با 
 "عمر بن ا٣بطاب"عن  يات الشهّبة أو ما رو وءصاحب النب "نوسَب داموس"الشهّب  ئسبيل ا٤بثاؿ ا٤بتنب

وىتف بو  "سارية"فنادى قائد جيشو ؛ ات األمياؿٗبئيبعد عنو الذي  جيشو ىأالناس فر ُب  أنو كاف ٱبطب
ىذا ا٤بثاؿ األمر ُب ، يعادش ا٤ب  ودار حوؿ ا١ببل وىـز ا١بي "سارية"و٠بعو ، (ا١ببل ا١ببل:اي سارية : )

أف وىي ، أخرىكد حقيقة وىو ما يؤ ، إرساؿ رسالة عقلية أو ٚباطريةعلي يتعدى رؤية الغيب إىل القدرة 
 .ا٤برء قد ٯبمع أكثر من قدرة واحدة سواء بشكل دائم أو مؤقت ٙبت ظرؼ معْب " 

وا٢بماسة والشغف يعزفاف أ٢باف النشوة ، ىلالكتاب بعدما قرأه رٗبا للمرة الثالثة على التوا "كرًن"أغلق 
 . قدراتو ا٤بفقودة ةاستعاد يةورٗبا ٲبلك األجوبة عن كيف، عما يعانيوشيء  وجود رجل يعرؼ كلُب  واألمل

شعر ، وعنواف الكاتب اتصاؿصفحاتو وسيلة  آخرُب  ووجد، أخرىا٤بؤلف مرة اسم  قلب الكتاب وقرأ
نظر إىل النتيجة ا٤بعلقة على ، الذىاب ومقابلة الطبيب مؤلف الكتاب ا إىليدغدغ عقلو ويدفعو دفعً  شيءب

 واحدةساعتو فوجدىا الُب  نظر، أايـ ا٣بطر ا٤برتقبةُب  أي، ا٢بائط فوجد اليـو ىو ا٣بامس والعشروف
  .ظهرا

ة وءستتحقق فيها نب الٍب الرؤايُب  أخذ يفكر، على سريره ٰباوؿ ا٥بروب ابلنـو فلم يستطع ىاستلق
ىذه  أيبعيد أتميم القناة  االحتفاؿأايـ وُب  "تقى" فتذكر أف يومها ستكوف أمو عند خطيبتو؛ وتطافاخ

 .غرفة والدتو فوجدىا انئمة قاـ وتوجو إىل، األايـ

 ا فاليـو ليس ىو اليـوإذً  "تقى" أمو ليست عند)نفسو ُب  وٗبعادلة بسيطة قاؿ، عقلو األحداثُب  ٝبع
لكتاب وعلى أطراؼ أصابعو مبلبسو وٞبل ا ارتدىف؛ أقنع نفسو بذلك، (اؼختطاالقد ٰبدث فيو الذي 

"؛ ألبّب عياد "خرج من ا٤بنزؿ وأغلق الباب برفق متوجها إىل عنواف عيادة ا٤بؤلف ، قظ والدتولكيبل يو 
 .ماداـ الرجل هبذه ا٤بعرفة عن ما ٱبص القدرات ا٣بارقة ، شيءحٌب يطرح عنده كل 

  : وقامت ٖبطوات متثاقلة، والدتو من نومهات استيقظساعة بعد نصف 

 حبييب  ... أحضرلك الغدا اي "كرًن"اي  -
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ت ىاتفها التقطساور القلق قلبها ف، فتوجهت إىل غرفتو وفتحتها فلم ٘بده؛ رد أيا كررت النداء فلم أيهت
 : بواتصاالاحملموؿ وأجرت 

 فْب ؟نت احبييب  أيوه اي -
- ......................... 
 ؟ دي قلت مش ىاٚبرج الفَبةنت ا مش، "كرًن"يو ده اي مشوار إ -
- ....................... 
 ش بره خر أابلك من نفسك وما تت يخل "كرًن"طيب اي  -
- ..................... 
 .حبييب مع السبلمة اي -

جلست بعدىا وا٤بلل يدور حوؿ ، ٍب جهزت لنفسها طعاـ الغداء، عليو اطمأنتأغلقت ا٥باتف بعدما 
فتحت ، لكنها تذكرت أهنا قد سافرت إىل بلدهتم لعدة أايـ، اأختهفكرت أف تذىب إىل ، كذاببة  رأسها

ظلت ىكذا حٌب أاتىا جرس ىاتف ا٤بنزؿ ، باىها أو ٱبرجها من حالة ا٤بللانتٯبذب  التلفاز فلم ٘بد شيًئا
 .ن عليهاتتصل لتطمئ "تقى"جدهتا فقامت وردت علي ا٤بتصل فو 

 سافر  "كرًن"البيت من ساعة ما ُب  أىو قاعدة، هلل مدوا٢ب حبيبٍبأان ٖبّب اي 

- ........................ 
  جًداو٤با بيسمع صوتك بيبقى مبسوط  أويده بيحبك ، بنٍبكويس إنك كلمتيو وهللا اي  -
- ...................... 
  يجعلى ماما ٢بد ما أ ي... سلميلمعاكم شويو اقعدلك  بس وأجيلأان ى، حاجة اقوؿ لك  -
- ..................... 
 .... مع السبلمة حبيبٍباي  ليك  هللا ٱب -

أهنا رأت  إال، ٚبربه اهابنمبلبسها على عجل وقبل أف ٚبرج فكرت أف هتاتف  ارتدتٍب أغلقت السماعة و 
فتوجهت إىل ؛ وغالبا ستعود قبل عودتو، الزايرةُب  أف ال فائدة من ذلك خاصة وأهنا قد قررت أال تطيل

 . اهابنوخرجت لزايرة خطيبة  الباب
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 أوؿ قطعة دومينو
أوقف السيارة وترجل  حٌبوصل إىل وجهتو  أفوما ، العاشر من رمضاف يسيارتو حٌب ضواح "كرًن"قاد 

 .حٌب وصل إىل مبتغاه

 (لؤلٕباث يالعا٤ب ا٤بركز الطيب)

، ن الزجاج الشفاؼواجهتو من الزجاج البلمع وبوابتو م، طوابقسبعة مكوف من ، مبُب متوسط ا٢بجم
ب وأمامو ىاتف جالس على مكت أمنٯبلس فيو حارس  يوجد كشك خشيبٟبسة أمتار  وأمامو ٕبوايل

 .وجهاز كمبيوتر

 انبهاره ازدادفودار حوؿ ا٤ببُب يتأملو ، ابنبهاريتطلع إىل ا٤ببُب  يده وُب  وىو ٰبمل الكتاب "كرًن"وقف 
أفبلـ ا٣بياؿ ُب  مراكز األٕباث ا٤بستقبلية ىيمو يضاوتصمي جًداعندما وجد أف مساحة ا٤ببُب ضخمة 

 .ب عينيوعلى ا٤ببُب ٤با كذ  ٱبرج من أ اطائرً  اجد طبقً و لو ورٗبا ، يالعلم

 :عندما أاته صوت حاد من خلفو  انتفضظل يتمشى ٖبطوات رتيبة حوؿ ا٤ببُب حٌب 

 بتدور على حاجة اي أستاذ ؟ -

فتلعثم ، ه وىو يدور حوؿ ا٤ببُب عدة مراتآر الذي  منخلفو فوجد مصدر الصوت ىو حارس األ التفت
 :قبل أف ٯبمع شتات نفسو 

 "ألبّب عياد "علشاف أقابل الدكتور  جايأان  -

ينظر إىل سار حٌب وقف ا٢بارس الذي  "كرًن"بعد أف أشار إىل  ا إىل الكشك ا٣بشيبا٢بارس عائدً  ا٘بو
  :يسأؿدفَب موجود أمامو وىو 

 ؟حضرتك  اسم -
 "دهللا عبداجمليد عب "كرًن -

 وىو ٰبدجو بنظرة اثبتة  "كرًن"حٌب رفع رأسو إىل ؛ سمظل ا٢بارس يبحث عن اال
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 والدخوؿ من غّب تصريح أو معاد ٧بدد ٩بنوع ، ك مش موجودا٠ب -
 حاجة مهمة ُب  أيوه بس أان عايز أقابلو -
 واضحة  عندياألوامر ، أسف اي فندـ -

 :ينظرتو الثابتو بنظرة ٙبد "كرًن"فبادلو 

 .و موتحياة أ مسألةُب  حد عايز يقابلكُب  غّب ٤با أقابلو ... كلمو حاال وقولو اٙبرؾوأان مش ى -

ظر حٌب أاته صوت انتو ، كم أماموانَب جهاز ُب  من أف يضغط على زر امل ٯبد ا٢بارس بدً  "كرًن"أماـ إصرار 
  :وقور

 "ي"فتحأيوه اي  -
بس ، حياة أو موت مسألةُب  حضرتك وبيقوؿ إنو عايز، واحد ىنا مصمم يقابلكُب  حضرتك -

 الكشف وال معاه تصريح ُب  مش موجود وا٠ب

 :٢بظة صمت خيمت عليهم قبل أف أيتيهم الصوت الوقور ٰبمل نربة غضب واضحة 

يطلع على طوؿ  حد عايز يقابلِب أي، كدهألف مرة قبل   "فتحي"لك اي  بيتهيأىل أان قولت -
  .شويوالك على شريط تبقى تسمعو كل لو بتنسى ٩بكن أسجله، وماٛبنعش حد عِب

أف الرجل  "كرًن"ػحٌب خيل ل؛ يده وتوترت حركتو من ا٣بوؼ تاىتز ا٢بارس وقد  أيحْب ر  "كرًن" ابتسم
 .٢بظة أية ُب  سروالوُب  سيبوؿ

 ... ىابعتو ٢بضرتك حاال  "ألبّب"أان أسف اي دكتور  -

أف يدخل  ع أشار إليو ا٢بارس ٖبضوع إىلوق   فيو وبعد أف وا٠بحٌب يكتب  "كرًن"ٍب دفع الكشف إىل 
  :الرأس وؿ مطأطئا٤ببُب وىو يق

 مكتب على اليمْب  آخرالدور التالت  -
 .شكرا  -
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ه وىو ؤلنينة ٛبس قبل أف يتوجو إىل ا٤بدخل والطمأإلغاظة ا٢بار ؛ وٱبفضو و األيسرقا٥با وىو يرفع حاجب
 .ذلو هبذا ا٣بلق الرفيع ابلتأكيد لن ٱب اٰبدث نفسو أف طبيبً 

وىو يتطلع إىل ا٤بمر ُب  ببطءوخرج منو وأخذ يسّب ، توقف بو عند الطابق الثالثالذي  ا٤بصعد استقل
َبتيب مذىل كأف مهندس ديكور وبعض ا٤بقاعد ا٤بتناثرة ب، وتناسق ألواف ا٤بمر، ياتاألرضفخامة رخاـ 

اسم  ٙبملالٍب  الع اليافطةحٌب توقف يطوصل إىل ا٤بكتب ا٤بنشود  أفوما ، صممو ٥بمالذي  ىو يعا٤ب
 :الطبيب ٍب طرؽ الباب ٖبفوت 

 .ادخل -

 .ٍب فتح الباب ودخل؛ صدره اب٥بواء وتنفس بعمق "كرًن" أاته الصوت الوقور من الداخل فمؤل

ؤبانب ا٢بائط اجملاور أريكة ، رادوشاشة عرض عمبلقة على ا١ب، اجتماعاتتوسطها طاولة غرفة ضخمة ي
ٯبلس خلفو رجل أشيب شعر الرأس ، ا٤بقابل لشاشة العرض مكتب ضخم خراآلوعلى ا١بانب ، فخمة

الذي  ابلرغم من كرب سنو -متْب البنياف ، ا٤ببلمحُب  مع حدة ظاىر الوسامة، فناألأفطس ، حليق الوجو
 .ويضع جاكت البذلة على ظهر ا٤بقعد ، وربطة عنق اقميصً يرتدي   -رٗبا جاوز الستْب

 "كرًن"فتقدـ  ؛ نظارة طبيةيرتدي  وىو الكمبيوتر احملموؿ ا٤بوضوع أماموا يداعب أزرار كاف جالسً 
وقلبو   شخصًياكاراتً   أخرجأبف أمسك قلما و  اكتفيفلم يرفع الطبيب رأسو لّباه وإ٭با ، وجلس على ا٤بقعد

  :وقاؿ وىو على نفس الوضعية، على ظهره وكتب بعض ا١بمل

 مستشفى تبعنا ؟ يأهنُب  نو وٙبب تتعاِبعلشا جاي الليأو نت ا عندؾ الليإيو ا٤برض  -

الذي  رد رفع رأسو إليو يتأملو بلباسو ا٤بهندـ ومظهره أيو٤با مل ٯبد الطبيب ، من السؤاؿ "كرًن" اندىش
 :فَبؾ القلم والكارت وخلع النظارة ؛ يدؿ على تيسر حالو

 أؤمر  -
 علشاف مرض وال حاجة  جايحضرتك أان مش  -
 طيب أقدر أخدمك إبيو ؟ -
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 ب ووضعو على ا٤بكتب ودفعو أماـ الطبيب اابلكت "كرًن"ك أمس

 مألف الكتاب ده ... صح ؟ الليحضرتك  -

 :٧ببب شيء  الطبيب الكتاب وىو يبتسم كمن تذكر التقط

 ؟!!الكتاب ده  يايااااه ... ىو لسو حد بيشَب  -
 وحضرتك عرضت كل حاجة بشكل مذىل ، ده كنز اي أفندـ -

 : يسأؿأعاد الكتاب على ا٤بكتب وىو 

 الكتاب ُب  علشاف تشكر جايمش أنت  حد بيهتم ابلعلم ده ... بس أكيدُب  كويس إف -
 أكيد طبعا  -
 طيب أقدر أخدمك إبيو ؟ -

 :برأسو كأنو يتحرج ٩با سيقوؿ قبل أف يرفع رأسو ويقوؿ بَبدد  "كرًن"أطرؽ 

 .دي اتانس عايشة وسطنا عندىا القدر ُب  وإف، الكتاب ده بيتكلم عن القدرات ا٣بارقة -

  :بنظرات اثبتة كأنو يثرب أغوار عقلو "كرًن"وىو يضغط على ا٢بروؼ وٰبدؽ  ببطء فرد عليو الطبيب 

 ابلظبط -
 الكتاب ُب  عنها اتكلمتحضرتك  اللي زيقدرات  عندي٢بضرتك علشاف كاف  جايأان  -
 أىااااا -

 : ةخر اس طريقةقا٥با الطبيب بفتور وىو يرجع ظهره إىل الوراء قبل أف يعقب ب

 وعايز ترجع جبل األو٤بب ؟   "زيوس ابن" وال "ا٤بنتظر يا٤بهد "انتوايترى  -

 :أف يقـو وىو يقوؿ ٕبـز  فهم  ؛ وأشعره كأنو ٦بنوف، وقعت ٝبلة الطبيب عليو كأهنا صفعة إىانة ابلغة

 .غلطت ٤با جيتلك ي... شكل جًداأسف  -
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 ضحك وىو ي "كرًن"الطبيب ومد يده ٩بسكا بيد  اعتدؿوقبل أف يقـو 

 بس  اقعد، سفآسف آ -

 :ليخفف وقع قولتو ؛ واسعة ابتسامةوالطبيب يبتسم وجهو  ابداي على ضيقفجلس ومازاؿ ال

 سف آأان ، خبلص بقى -

فأعادىا الطبيب وىو ؛ افرفضها شاكرً  "كرًن"ػمنها وقدمها ل ةً سيجار  أخرجٍب فتح علبة سجائر أمامو و 
 :يكمل 

ُب  نص الليل أو زايراتُب  مكا٤بات ي٘بيل لكتاب فضلتبعد فَبة من نزوؿ ا أصل ا٤بشكلة إف  -
واحد منهم كاف مصمم إنو سوبر ماف ومش عارؼ يرجع ، اىنا من انس مريضة نفسيً ، ا٤بستشفى

 كدهوقيس على  ، ومنحتو قوة خارقةإف سفينة فضاء خطفتو  قاؿ يل اتين وواحد، كوكب كريبتوف
 .عشرات ا٢باالت ٤بدة سنتْب تقريبا 

 :ا٥باتفُب  رٍب ضغط ز 

 شكلك ٨بتلف عنهم ... األوؿ ٙبب تشرب إيو ؟نت ا بس -
 ربنا يكرمك  -
 يبقى قهوة  -
  "ألبّب" دكتورأيوه اي  -

 برأسو إٯبااب "كرًن"" قهوتك مظبوطة " فأومأ  يسأؿوىو كاف الصوت من ا٥باتف فرد عليو 

 قهوة مظبوط  اتنْب -

 :جلستو ُب  اعتدؿرفع أصبعو عن الزر و 

 ك ٠بتشرفتش ابا اصحيح ... أان م -
 "عبدهللا عبد اجمليد  "كرًن...  "كرًن" -
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 :فمد الطبيب يد مصافحا 

  "كرًن"... أىبل بيك اي "ألبّب عياد  "دكتور -
 أىبل بيك اي دكتور  -
  سيديبقى اي  احكي يلىاه ...  -
 وهللا اي دكتور  إزاي بدأمش عارؼ أ -
 بتعتقد إهنا عندؾ ؟ الليإيو نوع القدرة  :األوؿ قويل -
 ! ... شكل حضرتك مش مصدؽ من أو٥با ؟ تقداع -
أشوفو  الليصدؽ إال ال أ إين جًدا يكتّب وطبيع  يأٌبحُب  وشوفت، يأان راجل عمل "كرًن"بص اي  -

 بعيِب
 إيو  بقوؿوعارؼ أان ، عندي انتك  الليوعشت فَبة كبّبة مع القدرات ، م اي دكتورأان مش ابتوى    -
فاكر إنو من  الليو ، يدهفاكر إنو ا٤ب اللي، جًدابلمهم كل ا٤برضى النفسيْب بيبقوا مؤمنْب بك -

... أان مش ابهتمك  كدهكلهم بيبقوا مقتنعْب ب،  بيقوؿ إف أمو دابنو الليوحٌب ، اآل٥بةنسل 
 .ر دهبس الـز تقد  ، اب٤برض أو ا١بنوف

 :قتناعيبتلع كبلـ الطبيب قبل أف ٯبيب اب "كرًن"صمت 

 عند حضرتك حق طبعا  -
 ؟عندؾ  الليالقدرات بقى إيو  قويل -
 أو ا٤بستقبل ..... يابلقدرة على رؤية أحداث من ا٤باضبدأت معااي  ىي -

 :قاطعو الطبيب 

 ... ٩بتاز  يعِب استبصار -
حاجة حصلت من خبللو  أيأو شيء  أيمعرفة اتريخ  زي؛ ةاتنيوبعد فَبة بدأت تظهر قدرات  -

حاجة ٢بد ما  آخر انتك  يد ... ودلقدرة على التحريك عن بعوبعدىا ا، أو قدامو ٗبجرد ٤بسو
 .من شهر تقريبا يل  حادثة حصلتُب  فقدهتم كلهم
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 يناوالث، "كرًن"طرقات على الباب أعقبها دخوؿ أحدىم وىو ٰبمل قدحْب من القهوة وضع أحدىم أماـ 
 :فرشف الطبيب رشفة ببطء كأنو يفكر فيما سيقولو ، ؼنصر أماـ الطبيب قبل أف ي

وجود شخص ٰبمل ، يءبشكل مس يوايريت ماتفهمش كبلم، ك بصراحةكلمى، "كرًن"بص اي  -
نده عدة قدرات ده يعترب بشكل لكن وجود شخص ع، جًداقدرة خارقة للعادة موجود لكنو اندر 

 .مستحيل يعمل
 ؟ يإيو بشكل عمل يعِب -
عمرىم ماقابلوا حد عنده أكَب من  دي النظرايت يعملها مؤسس الليطواؿ سنْب البحث  يعِب -

 فهو ٩بكن  -بدأتو الليوده ٕبث ٲبكن أان بس -أما من الناحية النظرية ، ة واحدةقدر 

 :رتياح من ٝبلة الطبيب األخّبة اب "كرًن"تنفس 

 ؟ دقِبحضرتك مص يعِب -

 :ىز الطبيب رأسو وىو ٲبط شفتيو و يقوؿ ببطء 

 ا يتم إثباتو معمليً  الليصدؽ غّب للنقطة الرئيسية ... أان مش ىأ اتيننرجع  -
 عُب ؟!ٗب -
وما ، ٙباليل وفحص شامل للجسم كلو ورسم مخ وقلب شويوطلب منك تعمل ى إينٗبعُب  -

 غّب ساعتْب ابلكتّب  خد من وقتكومش ىا ،تقلقش كل الفحوصات البلزمة ىاتعملها ىنا وحاال
حاليا مش  دي ىاتثبت حاجة والقدرات دي حضرتك قولت عليها الليالفحوصات  إزايطيب  -

 موجودة ؟
 ا معطلة و٧بتاجة تنشيط ... ال تقلق ها٠بحاجة ُب ، ا مش موجودةها٠باجة ح مفيش -

 :إليو  يشّب رتداه وىوجاكت البذلة وا التقطوقاـ من كرسيو و  "كرًن"القهوة ىو و ىٍب أهن

 جاىز ؟ -
 أان جاىز  -
 .معااي اتفض لطيب  -
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لق على ابهبا مع أخرى حٌب وصبل إىل غرفةيسّب خلفو  "كرًن"صوب الباب و ا٘بوٍب دار حوؿ ا٤بكتب و 
 "كرًن"ودخل وخلفو ، على الباب "ألبّب"فطرؽ الطبيب ، عماد مسيحة ""دكتور  ايفطة مكتوب عليها 

 اكاف بدينً ،  سك ٗبدونة ملحوظات وىو ٱبط عليها بقلمووىو ٲب، وٯبلس خلف مكتب  آخر ليجد رجبلً 
عقد رأسو أنو مل يتعد ال فيف على جانيبو يبدو من الشيب ا٣ب، ر الوجو٠بأ ا٤ببلمح طفويل، ومَبىل ا١بسد

 .كبّب   ت صليب خشيبوخلفو على ا٢بائط مثب، من عمرهالرابع 

 "كرًن"ٍب صافح ، حٌب قاـ من ٦بلسو وصافحو؛ أف رئيسو ىو من دخل عليو "عماد"الطبيب  ىأر  أفوما 
  :ابفتور نوعً 

 "عبدهللا  "كرًن... أستاذ  "عماد مسيحة"دكتور  -

حٌب ؛ والفحوصات ا٤بطلوبة "كرًن"بقصة  "عماد"على بعضهما البعض وأبلغ الطبيب  اوبعد أف عرفهم
 :وجهو عبواث  ازداد

 بياانت األوؿ  شويوعلشاف ٧بتاج  "كرًن"اي أستاذ الكرسي  على اتفض لحاضر اي دكتور ...  -

لو أال  ابتسمالذي  "ألبّب"إىل الطبيب  "كرًن"فنظر ، قا٥با لو بطريقة كأنو يسبو أبمو ال يدعوه للجلوس
  ":عماد"وىو يقوؿ للطبيب  انصرؼٍب تركهم و ؛ يستاء

 ٗبجرد ما تظهر  "كرًن"مع ملف األستاذ  يايريت النتائج ٘بيل -
 .أكيد اي دكتور -

، وفتحو املفً  أخرج "كرًن" ػػكلمة ترحيب ب  أيأف يقوؿ  وبدوف، ٍب عاد الطبيب عماد إىل مكتبو وجلس
 :مرة آ اليو وىو يقوؿ بلهجة ودفعو 

  يعِببياانتك كلها ، (تصاؿطريقة اال –سنك  –ك ا٠ب)أكتب ىنا  -
 .أستغفر هللا العظيم -

ا ٍب أمسك قلمً ، حٌب ي ذىب الغضب والضيق من طريقة الطبيب؛ صدره اب٥بواء وىو ٲبؤل "كرًن"ٛبتم هبا 
الذي ، إىل الطبيب ىأخر حٌب دفع ا٤بلف مرة  انتهى أفوما ، كتابة بياانتوُب   وشرع، على ا٤بكتب اموضوعً 
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إىل  التفتٍب ، أف ينبس بكلمة صوب الباب دوف  ا٘بوو ، أخذ ا٤بلف وٞبلو وقاـ ليدور حوؿ ا٤بكتب
  ا:وقاؿ ٕبدة كأنو يكلم خادمً ، لس مكانواا١ب "كرًن"

 معااي  ياال  ... ما ت؟!!قاعد ليو  انت -

 :وىو يتحرؾ وراءه بعصبية ويتمتم  "كرًن"فقاـ 

 .ايرب ينصرب   -

حٌب دخل بو ؛ كاف فيو من قبلالذي   ٩بر يشبوُب  وخرجا، ا٤بصعد إىل الطابق السابع استقلو ، معو سار
وسط الغرفة جاز ُب ، غريبة أجهزة توجد غرفةمنتصف الُب  و، يوجد هبا عدة ٩برضْب رجاؿ إىل غرفة

ٔبانبو  سرير طيبوعلى ٲبْب الغرفة ، ية األفبلـ أنو جهاز رنْب مغناطيسمن مشاىد "كرًن"عرؼ  يناإسطو 
وأحس  ، فور رؤيتها وتذكر الرؤى الظبلمية "كرًن"قلب  انقبض، تتابع ا٤بخ والقلبالٍب   جهزةاأل بعض

أحد ا٤بمرضْب أف يناوؿ   "عماد"حْب أمر الطبيب ُب ، بداخل صدره فأجفل يكأف كتيبة فئراف ٘بر 
 :دوف أف ينظر إليو ؿ وىو يقو ، رداء واسع ببل أكماـ يشبو قمصاف النـو النسائية "كرًن"

وبسرعة علشاف  (ساعة –دبلة )حاجة فيها معدف  أيايريت تقلع ىدومك ورا الستارة وتقلع  -
  بدأن
 ىو الـز ؟ -

 :إليو الطبيب ٕبدة  التفتف؛ قا٥با بَبدد ٩بزوج بقلق

 اي أستاذ اتفض لكانك ... مالفحوصات  اعملٙبب أقلع أان و  -

 ":عماد "فأاته صوت الطبيب  ؛حٌب توارى خلف الستار، أخرى رخ   ؤ وىو يقدـ خطوة وي "كرًن"تقدـ 

 ى ابلك إننا ىاانخد عينة من أنسجتك ؟خل    -
 ؟ يعِبعملية  -
 أل  -
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 .الفحوصات بدأالقميص وخرج عليهم لت ارتدىمبلبسو و  "كرًن"خلع ف 

وُب  ،ليهامل يتعرؼ ع أخرى أجهزةو  ،ورسم القلب وا٤بخ، يات قضاىا مابْب الرنْب ا٤بغناطيسثبلثة ساع 
 اأنو قد ٰبتاج ٧بلوؿ جفاؼ حٌب ال يسقط فاقدً ُب  حٌب فكر؛ األمر ًب أخذ عينة دماء بشكل كبّب آخر
صافحو بيد الذي  "عماد"ومد يده مصافحا الطبيب ، أخرىمبلبسو مرة  ارتدى انتهى، فوبعد أ، يالوع
ا٤بستشفى  "كرًن"وقبل أف يَبؾ ، انصرؼٍب تركو و ، ة بفتور قبل أف ٯبذهبا بسرعة كأنو يصافح ٦بزـودمفرو 

إال أف خرج  "كرًن"فما كاف من  ، فوجده قد رحل من ا٤بستشفى "؛ألبّب"عرج على مكتب الطبيب 
 .سيارتو وطار عائدا إىل بيتو استقلو 

لعلو ٯبد أحد ؛ أبطأ سّبه ا٤بقهىوحينما مر على ، "بوالؽ الدكرور"طقتو األوىل مل يعرؼ ٤باذا عرج على من
كاف ،  جبهتوُب  وعلى وجهو جرح قدًن، البنية حاد القسمات كنو وجد رجبل قويفلم ٯبد ول، وأصدقائ

السيارة وأتملو كأنو ٰباوؿ التعرؼ  "كرًن"أوقف ، الشيشة وحولو بعض بلطجية ا٤بنطقة ٯبلس يدخن 
 ."زغلوؿ"صدره حينما تعرؼ عليو ... فقد كاف  انقبضٍب ، عليو

 "كرًن"ودخل السجن عندما أبلغ عنو وؿ سرقة شقتهم منذ سنْب عدة كاف ٰباالذي   بلطجيال "زغلوؿ"
وأهنا ٘بمع ا٣بيوط حٌب يصل إىل ، شعر كأف ا٣بيوط تتجمع وأف عجلة القدر قد بدأت دوراهنا، الشرطة

وما أف وصل إىل بيتو ودخل شقتو ، قد رأه "زغلوؿ"وىو يتمُب أال يكوف  انطلقفأدار سيارتو و ؛ هنايتو
بو عندما وجد أف انتٍب ؛ روعو ظهره إليو ٢بظات حٌب يهدئ ألصقو ، حٌب أغلق الباب؛ وقلبو يسابقو

ُب  فأخذ يبحث عنها؛ رد أيفلم أيتو ، على والدتو فأشعلها وأخذ ينادي؛ مطفأة انتأضواء الشقة ك
جد ابب و ، هبا اتصاالً  يوقبل أف ٱبرج ىاتفو ليجر ، ابو القلقانتف؛ الشقةُب  أثر ٥با أيغرفتها فلم ٯبد 

 :الشقة يفتح ووالدتو تدخل

 ؟ حاج ةفْب اي  كنٍب -

 :تسَبيح لدخلت وجلست على األريكة 

 جيت ؟نت احبييب  إيو ده اي -
 فْب ؟ واصل حاال ... كنٍب لسو -
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 شويو "تقى" أـ عم اقعدفقلت أروح ؛ قمت من النـو زىقانة -

 :ىربت الدماء من وجهو

 !كنٌب فيػػػػػػػػػػػػػػػػن ؟ -
 مالك ؟  ابِباي إيو  -
 وماقلتيش ليو إنك راٰبة ؟ -
... كلت وال  شويو بس القعدة خدتِب، أكيد ىارجع قبلك إينقلت  أصلي؛ يعِب يعاد -

 ؟أحضرلك اتكل 
 .ا ... ماليش نفس شكرً أل -

 على السرير وىو ىاستلقٍب ؛ وأغلق ىاتفو وأغلق ابهبا، آخرشيء  أيأف يقوؿ  دوف إىل غرفتو انطلقٍب 
على  "تقى" مو إىلذىاب أوُب  ،أحداث اليـوُب  يفكر، نفعاؿااللوا وىبوطا من يلهث وصدره يتقافز ع

وكم كاف ا٣بطر وشيكا فقاؿ ، ظهر فجأةالذي  "زغلوؿ"و، أايـ ا٣بطر ٕبماقة منوُب  وخروجو، غّب موعد
 :ينيووىو يغمض ع

- That was close one  
 املفً  يطالع، مكتبوُب  حٌب الثالثة فجرا "دعما"الطبيب  فقد مكث؛ لؤلٕباث يالعا٤ب ا٤بركز الطيبُب  أما
عدة مرات كأنو  قراءةحٌب أنو ظل يعيد ال؛ وىو مذىوؿ ٩با يرى "كرًن"فحوصات ا٣باصة بػ نتيجة ال يٰبو 

 :التسجيل  ٍب ضغط زر، على ا٤بكتب موضوع صغّب صوٌب ٍب أمسك ٔبهاز تسجيل، لنتيجةغّب مصدؽ ل

 "يد عبدهللا عبداجمل كرًن"ا٢بالة : اسم  "

ا٤بنطقة ا١بدارية السفلى ووجود خبلاي غروية أكثر من ُب  يصات على ا٤بخ أظهرت وجود نشاط قو الفحو 
العْب األوعية الدموية ا٤بتصلو ُب  ا٤بنطقة العمياء, وده ٩بكن يبقى ليو أتثّبات جانبية غّب متوقعة ا٤بعتاد ,

نسجة نسجة عضلة القلب واألأُب تكوينها  وتشبا أكثر من ا٤بعتاد, كما أف األنسجة العضلية للحالة هب
 .غريبة مل يتم التعرؼ عليها بعد" أما فحص الدـ فأثبت وجود بقااي مادة, العضلية البيضاء الغّب إرادية
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إىل  تناىىولكن ، ىم أف يقـو بعد أف أمسك اب٤بلفٍب  قليبلً فكر ، جهاز ا٤بسجلووضع  التسجيل ىأهن
فتح الباب ليجد أف الطبيب ف؛ ارج أعقبها طرقة خفيفة على البابمسامعو وقع خطوات قادمة من ا٣ب

 :فنظر إىل ساعتو بدىشة ؛ ىو من أتى "ألبّب"

 ؟ كده خرأوقت متُب  جاب حضرتك اللي... إيو  "ألبّب"دكتور  -

فجلس على ا٤بقعد ا٤بقابل يسَبيح قبل أف يبتسم بود إىل الطبيب ؛ حٌب ا٤بكتب "ألبّب"  وصل الطبيب
 :"عماد"

 ستغربت اف دلوقت  إنك سهراف ٢بد  فقالويل؛ ابلليل كالعادة منابألاتصلت  أصلي -
 حاجة أروح علشاهنا  مفيشو ، النهاردة األوالد عند ٞباٌبو  أصل مراٌب -

 :بلهجة انصحة  "ألبّب"فقاؿ الطبيب 

انـ ، يعمل زيلو عايز ٙبافظ على صحتك الـز ت، ترىق نفسك ابلشكل ده "عماد"ما ينفعش اي  -
مثبل ...  ياي سبلـ بقى لو ٛبارس رايضة ا٤بشو ، اعات ا٤بطلوبة و٤با تكرب مش ىاٙبس ابلعجزالس
 ا شيخوخة لؤلبد ها٠بحاجة  ىانس

 أكيد اي دكتور  -
 أخواي الصغّب  زيأنت  أان ابنصحك علشاف -

 :ٍب وكأنو تذكر أمرا 

قبلو  اللي يز  Fakeالنهاردة ؟ ...  جايل الليإيو نتايج الفحوصات بتاعة الشاب ، صحيح -
 طبعا 

 ارتباكو: يفوىو ٱب "كرًن"ا٤بلف ا٣باص بػ  يأف يدير يده ليخف "عماد"حاوؿ الطبيب 

 نتيجة الفحوصات ىاتبقى على مكتب حضرتك الصبح  -
- Ok ،تصبح على خّب  دلوقت  أان  امشيى ... 
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 :قا٥با وىو يقـو من على ا٤بقعد ويتجو إىل ا٣بارج

 .من أىلو اي دكتور انتو  -

بيده فقاؿ وىو  املفً  ىأفر ؛ وىم أف يقوؿ شيئا "عماد"إىل الطبيب  التفتٍب ، ض الباب وفتحوأمسك مقب
 :يقَبب منو 

 ؟ دلوقت  ىاتروح  -
 بعد حضرتك على طوؿ  امشيو  اقفلأه خبلص ى -
 ."كرًن"ىو ده ا٤بلف بتاع  -

و أخذ يطالعو وعينوفتحو و  وجهو امتقعالذي  "عماد"قا٥با وىو ٲبد يده وينتزع ا٤بلف برفق من يد الطبيب 
 :انبهارًاتتسع 

 ؟ دي ما تقوليش على النتايج "عماد"اي  إزايمستحيل ...  -
  إف التقرير ىايبقى على مكتبك بكرهما أان قولت ٢بضرتك  -
 "عماد"بيتحقق اي  يحلم، "عماد"ما تستناش اي  زي ديحاجة  -

 :ٍب أغلق ا٤بلف وىو يتكلم ٕبماس 

كنت ،  أ٤بانيا من تبلتْب سنةُب  غّب مرة واحدة استثنائيودرات حالة عندىا ق يأان ما قابلتش بنفس -
ت حالة أقدر أثبت بيها قابل أخّبًابس ، بيو اىتموا الليشاب ساعتها والعلماء الكبار ىناؾ ٮبا 

 ... من حسن حظو إنو جو ىنا صحة نظريٍب
 أو من سوء حظو   -

 :و يسألٕبّبة وىو  "لبّبأ"فنظر إليو الطبيب ؛ كأنو ٰبدث نفسو  "عماد"قا٥با الطبيب 

 ؟! إزاي من سوء حظو -
 مش مركز  ينشكل السهر خبل، اي دكتور مفيشال  -
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 :على كتفو  "ألبّب"ت الطبيب فرب  ؛ االبتساـقا٥با وىو يصطنع 

 .دلوقت   امشيابلك من صحتك ... أان ى يخل لك بقوؿ كدهعلشاف   -

حْب ظل ُب ، نو ٲبسك بطفل صغّب ٱبشى عليووىو ٲبسك اب٤بلف كأ، إىل ا٣بارج والفرحة ابدية عليو ا٘بو
وظل يتطلع منها إىل الشارع ، إىل انفذة ا٢بجرة الزجاجية ا٘بوٍب ؛ قليبلً  ا مكانو يفكرواقفً  "عماد"الطبيب 

عاد ، ا٤بركزُب  وحده اآلفوبعد أف أتكد من أنو ، ٱبرج ويستقل سيارتو ويرحل "ألبّب"الطبيب  أيحٌب ر 
 30" تسجيل حٌب  مكتوب على أحد جوانبها علبة كارتونية بيضاء أخرجو ، اجوإىل مكتبو وفتح أحد أدر 

 .أحد جوانبو شرٰبة ذاكرةُب  منها جهاز تسجيل صغّب موضوع أخرج ففتحها و؛ "واصلةساعة مت

ٍب قاـ وخرج ؛ اصغّبً  امفتاحً  أخرجو  ٦بدًداج در ٍب مد يده إىل ال؛ ظل يقلب ا١بهاز بْب يديو وعقلو يفكر
ألبّب  "دكتور ثبت على ابهبا ايفطة مكتوب عليهاا٤بمر حٌب توقف أماـ غرفة مُب  وسار، طيئةبٖبطوات 

مد ليتأكد أف أحدا ال يراه ٍب ؛ ٲبنة ويسرةينظر  ؛ إال أف القلق جعلوكاف يعلم أنو الوحيد ا٤بتواجد،  عياد "
ُب  قفوتو  "ألبّب"ة الطبيب وتسلل إىل غرف، الباب وفتحو هبدوءُب  و١بوأا٤بفتاح و  أخرجو ، جيبوُب  يده

ا١بهاز  ألصقوتوجو إليو ٕبذر ٍب مد يده و ، ٤بكتب ا٣بشيبقف بصره على احٌب أو ؛ منتصفها يتأمل الغرفة
 .فل ا٤بكتب بعد أف ضغط زر التشغيلأس

وجلس خلف مكتبو وفتح ، هبدوء وعاد أدراجو إىل غرفتو وأغلق اببو، وبسرعة وحذر خرج من ا٤بكتب
 ... سمسجلو على الربانمج ابالذي  "كرًن"ص بو يتأمل ملف الكمبيوتر ا٣با

 (٢بالة صفرا) 
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 ا٢بالة صفر
 "1002أغسطس  0"

م الفيل أفو ، وؿ القنوات الفضائيةخاصة بعد مراجعة جد؛ هتانت" النهاردة أقدر أقوؿ فعبل إف أايـ ا٣بطر 
 "كرًنة كماف يس يس يس   ... وده معناه إف أان حر ٤بدة سن، اتين يمش ىايتعرض خبلؿ الشهر ده هنائ

  "عبدهللا

 "  5/08/2008بتاريخ "

٫بوىا وأمسك بيدىا  اندفعف؛ تشاىد التلفاز لسةفوجد أمو جا؛ االتسجيل وخرج من الغرفة فرحً  ىأهن
 :تدفعو  ىيبقوة وأخذ يقبلها فأخذت  احتضنهاوأخذ يتقافز حو٥با بفرح ٍب ، وأقامها

 ىاٚبنق اي أىبل  -

 :مازالت تغمره  فَبكها والفرحة

  جًدابس أصل أان فرحاف ، سفآسف آ -
 ايرب داٲبا ... بس ليو ؟ -
  وؼخ أي... أان ٤بدة سنة حر من غّب أمي  أايـ ا٣بطر عدت اي -
 حبييب  ... ايرب يبعد عنك كل شر اي هلل مدا٢ب -

 :ىبت والدتو ونظرت إىل رقم ا٤بتصلفذ؛ قطع حديثهما صوت ىاتف ا٤بنزؿ

 كل مرة ؟  زيوال  دي ىاترد ا٤برة، رًن""كبرضو اي  "تقى"ي د -

 :  -وىو يلتقط السماعة -٫بو ا٥باتف وقاؿ  اندفع

 خبلص أايـ ا٣بوؼ عدت  لك بقوؿىارد طبعا ...  -

 :وىو يقوؿ بلهفة وىياـ  أذنوٍب وضع السماعة على 
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 الدنيا كلها ُب  "تقى" مساء ا٣بّب على أحلى وأٝبل وأرؽ وأطيب -
- ......................................... 
 واصل حاال  لسو -
- ......................................... 
 ناؾ وماعرفتش أصلحو ىابظ وأان  بس أصل تليفوين حبيبٍبأسف وهللا اي  -
- ......................................... 
 غلطاف وأستاىل الضرب ابلنار كماف  إينعارؼ  -
- ......................................... 
لك حتة ىدية ٙبفة على سبيل  بجايوعلى العمـو أان ، خبلص بقى ببلش شغل القمص ده -

 عتذاراال
- ......................................... 
 ما جبتهاش  الليىدية ٚبرجك من ا١بامعة  اعتربيهاو  اعتذارببلش تعتربيها  -
- ........................................ 
 تبقيش رٟبةما سا٧بيِب -
- ......................................... 
 أعرفها  الليالعسل  "تقى" دي ىي كدهأيوه   -
- ......................................... 
  يوأج ابابكي استأذفىو بكرة األربع ؟ ... طيب ٛباـ أان ى -
- ......................................... 
 ؟حبييب  اي وحشتِب : تقوؿ يلش ا٤بفروض ىنا ... م استِبسبلـ إيو  -
- ......................................... 
 برضو  فيك  وربنا رٟبة بس ابموت  -
- ......................................... 
 .... مع السبلمة قليباي  ماشي -
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 فرح بقدـو العيد  طفلكأنو   ٦بدًداوالدتو  ٫بو اندفعو ، ٍب أغلق ا٥باتف

  أخّبًابكرة  ىاقبلها -

 :فطبعت قبلة على وجنتو ٍب سألتو 

 جبتها ؟ اللي... ىدية إيو  "كرًن"صحيح اي  -

 :فقاؿ ٕبّبة وقد تذكر مقولتو 

  ؟!!أه صحيح ىدية إيو -
 أىبل  لك بقوؿمش  -
 ٥با ىدية بسرعة  روح أجيبىأ -

 ٫بو الباب بسرعة  انطلقمفاتيح السيارة و  اختطف ٍب تركها و 

  ؟!!!!انلة ا٢بماالت وبنطلوف البيجامةاي أىبل ىاتنزؿ ابلف -

  -مبعثر هوذقنو انمية مشعثة وشعر ، فوجد أنو ٗببلبسو الداخلية؛ ا٤بوجودة ٔبانب الباب ا٤برآةفتوقف أماـ 
فقذؼ ا٤بفاتيح على األريكة وتوجو بتخاذؿ ٫بو ا٢بماـ حٌب  ؛ -كأنو ٦بنوف فر لتوه من مستشفى اجملانْب

وٞبل حقيبة الكمبيوتر احملموؿ ا٣باص ، مبلبسو ارتدىالساعة حٌب كاف قد ومل ٛبر ، غتسل وٰبلق ذقنوي
 .هبا انطلقحقيبتو بداخلها و  ىألقف؛ وتوجو انحية سيارتو، وخرج من ا٤بنزؿ، بو

فوضع ؛ ا٤بوالت الشهّبة حٌب توقف أماـ أحد؛ بيبتوسيحضرىا ٢بالٍب  ا٥بديةُب  يفكر ظل يدور بسيارتو
، ا٤بمرات يشاىد ا٤بعروضُب  وصعد درجات السلم وأخذ يتجوؿ، خصص اب٤بوؿسيارتو بداخل ا١براج ا٤ب

وقبل أف ٱبرج ، بعض ا٤بلحقات ١بهازهفدخلو حٌب يبتاع  (Apple)وأثناء ٘بولو وجد ٧بل الكمبيوتر 
 :فعاد إىل البائع وقاؿ لو وىو يريو جهازه ؛ واتتو فكرة

 لو ٠بحت عندؾ نفس ا١بهاز ده بنفس اللوف ؟ -
 اي أفندـ أه طبعا  -
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  :ٍب قاده إىل جانب موضوع فيو نفس ا١بهاز

 أىو اي أفندـ  -
 ٩بتاز ... طيب بعد إذنك ىاخده  -
 .ٙبت أمرؾ -

أف دفع ٜبن ا١بهاز بنظاـ  بعد "كرًن"مع حقيبة ٩باثلة ٢بقيبتو فقاؿ لو  "كرًن"ٝبع البائع ا١بهاز ودفعو إىل 
 :الفيزا

 طيب ٩بكن أكتب حرفْب على الشنطة  -

 :وىو يبتسم ٕبرج  فرد البائع

 لؤلسف اي أفندـ األوبشن ده مش عندان  -
 وال يهمك ... السبلـ عليكم  -
  وعليكم السبلـ  -

سيارتو  استقلو ، بيوتر ا١بديدملؤلسفل ٫بو ا١براج وىو ٰبمل حقيبتو والك واستقلو سلم ا٤بوؿ ٫بو انطلقٍب 
 ٦بدًدايفكر قبل أف يدير ٧بركها  يبلً قلوظل هبا ، وما أف وصل إىل أماـ بيتو حٌب أوقف السيارة؛ انطلقو 

 :وينطلق ابلسيارة وىو يقوؿ ٧بداث نفسو 

 .األوؿ فيو حاجة الـز أحلها -

انحية  ا٘بوٍب ترجل و ، أوقف سيارتو- "بوالؽ الدكرور" يحُب  -ا١بلوس فيو  اعتادالذي  ا٤بقهىٔبانب 
 ."زغلوؿ" ىأمن أتى من أجلو ... ر  ىأحٌب ر ؛ ا٤بقهى

 خرؤ ويوىو يقدـ قدـ  "كرًن"فتقدـ منو ؛ -كعادتو منذ األبد   -ا٤بعسل رفقتو يدخن كاف جالسا وسط 
 :رأسو إىل القادـ وأخذ يػتأملو بفتور  "زغلوؿ"حٌب توقف أمامو فرفع ؛ خرىاأل

 خدمة ؟ أيأؤمر ...  -
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فأخذ يفتح فمو ويغلقو عدة مرات قبل أف ٯبمع شتات ؛ اختفتكأف أحبالو الصوتية قد   "كرًن"شعر 
 : فسو ويقوؿ بطريقة متلعثمة ن

 ؟ "زغلوؿ"إزيك اي  -
 ؟ األمورأىبل وسهبل ... مْب  -
 ؟ ت جارؾ ىنا من زماف ... مش فاكرينكن  "كرًن"أان  -

 :للحظات وىو ٰباوؿ التذكر حٌب ىتف فجأة  "كرًن"حاجبيو وىو يتأمل  "زغلوؿ"قطب 

 ! "عبدهللا "كرًن! ...  "كرًن" -

 :ٕبذر  "كرًن"فقاؿ 

 .أيوه أان -

تراجع بعض خطوات الذي  "كرًن"فجأة ٫بو  اندفعوقاـ و ، الشيشة على ا٤بنضدة يال "زغلوؿ"  ىألقف
 ىوبشدة حٌب كاد ٰبطم أضلعو و  ابحتضانو "زغلوؿ"ولكن على عكس توقعو قاـ ، للخلف من ا٣بوؼ

 :يردد فرحا 

 ، ... إزيك اي أخواي... ليك وحشة وربنا  "كرًن"إزيك اي  -

 :ٖبجل ٍب أفلتو وىو يقوؿ 

 ؟حصل زماف  الليزعبلف من  لسوتكوف  اوعاؾ -
 زعبلف  الليأنت  أشوفك جايابلعكس ده أان  -
 كنت غلطاف   الليأزعل إيو بس اي راجل ... ده أان  -

 :ا وأجلسو أمامو وىو يقوؿ معتذرً  "كرًن"ٍب جذب 

 ٢بظة شيطاف وربنا  انتك  دي "كيمو"اي  سا٧بِب -
 ال خبلص أان نسيت من زماف  -
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   ابِباي بوسطة ىنا  شاي...  "كيمو"بنا اي أصيل ور  -

 :متسائبل  "كرًن"فعاجلو ؛ قا٥با وأطرؽ برأسو، ا٤بقهىألخّبة لعامل ا انتك

 ؟كلها   دي كنت فْب ا٤بدةأنت  ، صحيح إال   -
الشرقية الفَبة ُب  وبعدىا رحت قعدت، أان طلعت من السجن بعد تبلت سنْب، وهللا مفيش -

 وأىلها ا٢بلوين  ىي علشاف وحشتِب ٍببس قلت أرجع منطق، الباقية
  "زغلوؿ"نورت منطقتك اي  -
 منورة أبىلها اي ساحيب -

 :لو  "كرًن"حٌب قاؿ ؛ ساعة فظبل يتحداثف طواؿ النص

  "زغلوؿ"معاؾ موبيل طبعا اي  -
 أه طبعا  -
 .طيب ىات رقمك بقى -

وقبل أف يدوف ، ففتحو؛ أايـكما ىو منذ عشرة   مغلًقافوجد ا٥باتف ؛ ىاتفو حٌب يدوف الرقم أخرجقا٥با ٍب 
ففتح أوؿ  رسالة من رقم غريب ةعشر  ؿ رسائل عدة ٘باوزت ا٣بمسالرقم ظل ا٥باتف يصدر صوت وصو 

 : ىارأرسالة يق

وقت ...  أيُب  كلمِبأٛبُب إنك ت، النتائج ا٣باصة بيك خلصت والنتائج فعبل مذىلة "كرًن"" أستاذ 
 ألبّب عياد " "دكتور 

 اقص قلبو فرحا َب ف؛ شعر أبمل قادـ

 ؟ "كيمو"كتبت الرقم اي  -
  "زغلوؿ"اي  اتينمعلش قوؿ الرقم  -

 .إىل بيتو انطلقو  على عجل ٫بو سيارتو ا٘بوو ، اؼنصر االُب  "زغلوؿ" استأذف الرقم ٍبدوف 
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قيبتو وا١بهاز ا١بديد على وأغلق الباب ٍب جلس يقرأ الرسائل بعد أف وضع ح، وصل إىل غرفتو فدخلها
 :الفراش

ألبّب "  ... دكتور كلمِبأرجوؾ  ، أقدر أساعدؾ الليوأان الوحيد ، اتينقدراتك ٩بكن ترجع  "كرًن"تاذ " أس
 عياد "

ألبّب عياد "أٛبُب تكوف ٖبّب ... دكتور ، ومش عارؼ أسبوع يل قايلك بل أان ٕباوؿ أوصل "كرًن"" أستاذ 
" 

 :ظر حٌب أاته صوت الطبيب تانابلرقم و  اتصاالً ٍب أجرى ؛ الرسائل بسرعة وفرح قراءة ىأهن

 "ألبّب "دكتور  -
 اي راجل  أخّبًا، "كرًن" -
 فاتت  الليظروؼ األايـ  عنديبس كاف  ،سف اي دكتورآ -
 أان فعبل قلقت عليك ، وال يهمك -
 هللا ٱبليك  -
  دلوقت  لو ينفع ايريت ...  ضروريأان الـز أقابلك ، ا٤بهم -

  ادية عشر مساءً فوجدىا قد تعدت ا٢ب؛ إىل ساعة ا٢بائط "كرًن"نظر 

  اتين٩بكن ٬بليها يـو ، ونص اي دكتور 22الساعة  -
 ا٤بركز  يطيب بكرة ٘بيل -
 مشوار مهم  عنديأان بكرة  -
 مش ىاخد من وقتك كتّب  تقلقشوما، بكرة يتيج "كرًن"أرجوؾ اي  -
 الضهر كويس  21طيب على الساعة ، ٩بمممم -
 ي٩بتاز ... بس أرجوؾ تيج -
  اىتمامكى أكيد اي دكتور ... شكرا عل -
 ... مستنيك بكرة يل  ا٤بفروض أشكرؾ إنك جيت الليده أان  -
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 إبذف هللا ... مع السبلمة  -
 .مع السبلمة -

يبحث الذي  كأنو ىو ا٤بريض؛  الطبيب ٩بزوجة بكثّب من التعجب من إ٢باح أغلق ا٥باتف وىو يشعر بفرحة
عودة قدرتو ُب  األمل ال ألف؛ لفرحةعاـر اب ذلك كلو وقد عاوده شعور نفض عن ذىنوٍب ، عن عبلج

 "تقى"روحو ...  ـوأبت يتقغدا سيل ولكن ألنو، مكافاال  ُب  أصبح

--------------------------------- 

 لؤلٕباث " يالعا٤ب " ا٤بركز الطيب

مل ينتبو الذي  منٛباـ الثانية عشرة كاف قد وصل إىل ا٤بركز ووقف أماـ حارس األوُب  اليـو التايل ُب
 :لقدومو

 ."ألبّب عياد "دكتور  -

- فدفع إليو الكشف ٕبنق؛ لزجة ابتسامةيقف أمامو وىو يبتسم  "كرًن"رأسو ليجد  منرفع حارس األ
 حٌب كاف؛ ومل تكد ٛبر ٟبس دقائق، إىل الباب ا٘بوو ، الكشفُب  "كرًن"ع فوق  ؛ ةلسئأ أيأف يطرح  دوف
ماس ابلغ وىو يعرض كاف الطبيب يتكلم ٕب،  ئجما وصلت إليو النتاُب  تناقشافي "ألبّب"مكتب الطبيب ُب 

 :حٌب أغلق ا٤بلف ىو يقوؿ  انتهى أفوما ، ىخر األتلو  النتائج واحدة 

 عمل حاجات خارقة للعادة ٱبليك توده يدؿ بشكل قاطع إف ٨بك ابلفعل يقدر  -

 :من قوؿ الطبيب  "كرًن" ابتسم

  دي اتفقدت القدر  إينا٤بشكلة ىنا ، كدهاي دكتور أان متأكد من   -

 :لوح الطبيب يده بثقة 

بس معطلة حاليا وابلتأكيد إعادة تفعيل ا١بزء ده من  ىي، ا ف قدتها٠بحاجة  مفيش قلت لك  -
 .اإلمكافُب  ا٤بخ
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  :ا٤بخاوؼ فقاؿ على الفور "كرًن"راودت 

 ؟؟ ... عملية جراحية مثبل  إزايطيب  -
ىايبقى عامل مساعد ال  يان دور أما أ، نتا ىاتبقى مسئوليتك ةستعادعملية اال، ال ماٚبافش -

 أكثر 
 ؟! إزاي -
 .كل حاجة من األوؿ  احكي يلو ، من الطريقة دلوقت  سيبك  -

الطبيب وقاؿ  إىل ٦بدًدافوجدىا قد ٘باوزت الواحدة والنصف ظهرا فرفع رأسو ؛ هإىل ساعة يد "كرًن"نظر 
 ٕبرج:

  جًدامشوار مهم  عنديعلشاف ؛ امشياي دكتور بس أان الـز  جًداسف آ -
 قدراتك ؟ ةاستعادأىم من  -
 .فَبة قايلعلشاف ماشفتهاش ب؛ ة أيوة ... ىروح أقابل خطيبٍببصراح -

مدوف عليها اسم  علبة ببلستيكية ببل أخرجفضحك الطبيب ٍب فتح درج مكتبو و ؛ قا٥با وىو يبتسم
 :وىو يقوؿ  "كرًن"وقدمها إىل 

 اقوؿ لك تمر عليها ٢بد ما وتس، اليـوُب  تبلت مرات دي ... خد ا٢ببوب سيدياي  ماشي -
 خبلص 

 إيو الدوا ده ؟ وا٠ب -
وأكيد مش ىاينزؿ األسواؽ ألف مرض فقداف القدرات ، ال ده دوا جديد طوره مركز األٕباث ىنا -

 .عارؼأنت  ما زي أويا٣بارقة مش منتشر 

 :ٕبّبة وىو يتأمل العلبة  "كرًن" فرد  ؛ قا٥با وىو يغمز

 !!!؟ حاالت مشاهبة ٢بالٍبُب  ده ليو إال لو كاف زيدوا وا عملتوا انتمش فاىم ... طيب  -
عنده  يالعاد اإلنسافأو جعل  هتااستعادسواء  -عندان قسم كامل ألٕباث القدرات العقلية  احنا -

 ده  زي... ومش شرط إف حاالت زيك تقابلنا علشاف نطور دوا  -دي القدرات
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 " ... مش مستوعب ؟ دي عنده القدرات يالعاد اإلنسافإيو " جعل  يعِبطيب  -
 النهاردة ؟ اتينأفهمك ... إيو رأيك نتقابل  ىابقو٤با نتقابل ، دلوقت  كلها   دي ةلسئسيبك من األ -

 :تبسم ٕبرج وىو يرد 

 وأكيد ا٤بركز ىايبقى قفل ، 9النهاردة مش ىافضى قبل الساعة  -
 مثبل ؟  2ة سيٌب ستارز الساعُب  النهاردة جل مركز إيو ... إيو رأيك تقابلِبال اي را -
 ده  اىتمامكاي دكتور على  جًداأوؾ ... شكرا  -
 ىاىتم بيها  الليمن النهاردة ا٢بالة الوحيدة نت ا وال يهمك طبعا ... -
 ... السبلـ عليكم  جًداشكرا  -
 .مع السبلمة -

 .ؼنصر اقاـ من ا٤بقعد وصافح الطبيب و 

 ففتحها ليجدىا من؛ لى ا٥باتفبقدـو رسالة ع ئؼ أاته صوت ينبنصر سيارتو وقبل أف ي استقلبعدما 
فوجدىا قد ؛ نظر إىل ساعة ا٥باتف، - على رغبة والدهتا بناءً  -تطلب منو إحضار والدتو معو "تقى"

 .ليقل والدتو إىل بيتو أوالً  انطلقفأدار السيارة و ؛ لطلبها ستسبلـ ٲبلك إال االأنو مل إال، تعدت الثانية ظهرا

بعد الكثّب من السبلمات والسؤاؿ عن  ،"تقى" تو قد وصبل إىل منزؿحٌب كاف ىو ووالد افاعتومل ٛبض س 
 :أحد أركاف الردىة وىو يقدـ ٥با ا٥بدية ُب  ٕببيبتو انفرد؛ ا٢باؿ وعن رحلتو الوٮبية إىل شـر الشيخ

 الدنيا ُب  "تقى" أحلى ىدية ألحلى -
 ن عليك طم   تأ إين ا٥بدية قد ما يهمِب أان ما يهمنيش -
 طوؿ القعدة على ا٥بدية  عينيك  نت ا دي ،غّب ده كبلـ  قويلايشيخة  -

 :فضيقت عينيها بغيظ 

 وكماف ىاقـو وأسيبك ، ... طيب مش عايزة منك حاجة ايرخم كدهبقى   -
 .وهللا هبزرخبلص خبلص  -
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 :ٍب قدـ ٥با علبة مغلفة فتحتها لتجد جهاز الكمبيوتر احملموؿ ؛ قا٥با وىو يضحك

 ؟إيو ده ؟ ... مش ده ا١بهاز بتاعك  -
 اللينفس ا١بهاز  معاكيوبصراحة أان حبيت إنك يبقى ، العربيةُب  زيأان جها حبيبٍبأل طبعا اي  -

 .معااي

 :بهار ناالعينيها فرحة وُب  فتحت ا١بهاز

  "كرًن"واااااو ... ربنا ٱبليك اي  -
 .حبيبٍبليا اي  ليك  وٱب -

 :تو ٕبّبة سألحقيبة الكمبيوتر ففوجدت ؛ كاف ٯبلس فيو منذ قليلالذي   إىل ا٤بكاف التفاتةمنها  انتح

 ل شنطتو معاؾ ليو ؟شايالعربية ُب  طا٤با جهازؾ -
 أه صحيح  -

 قاـ من مكانو وأحضر ا٢بقيبة وقدمها إليها 

 ؟شنطٌب ابلظبط  زيقلت برضو إف شنطتك تبقى  -
 ٝبيلة   -

 :حٌب ال يسمعو أحد ؛ وىو يهمس قليبلً تقرب منها 

 ؟ كلمة حلوة ليا  مفيش دي طيب اب٤بناسبة -
 أه طبعا  -

 :ٍب صمتت ومل تعقب فعاجلها بسعادة ، التزاؿ تتفحص ا١بهازوىي  قالتها

  قويلطيب  -
 أقوؿ إيو ؟ -
 الكلمة ا٢بلوة  -
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 .بسبوسة -

 وواسعة  ابتسامةتبتسم وىي  شاشة ا١بهاز على لوحة ا٤بفاتيح ىيوأطبقت ، عدؿ ظهره بغيظ واضح
 : تكتم ضحكتها

 ؟إنك رٟبة  كدهلك قبل   ىو أان قولت -
 ايرٟبة بدؿ صباح ا٣بّب  يل ىتقوؿ كدهإنك بعد   ده أان بيتهيأيل، كتييييّب -
 "تقى" اي ماشي -
 ا ىقو٥ببعد كتب الكتاب ىاتزىق من كَب ما ، ما تستعجلش "كرًن"اي  -
 .ا نشوؼ ... اي رٟبة مأ -

 فوجدىا قد قاربت؛ إىل ساعة ا٢بائط التفاتةمنو  انتيعرؼ كيف مر الوقت سريعا إال عندما ح مل 
 :فقاـ مسرعا وىو ٯبذب أمو ؛ السادسة والنصف

  ضروريمشوار  عنديعلشاف  دلوقت   استأذفمعلش أان مضطر  -

 :بغيظ  "تقى"فردت 

  ؟!!ويبقى عندؾ مشوار مهم دلوقت   جاي! ... ؟"كرًن"النهاردة اي  -
 بس ٔبد غصب عِب "تقى" اي جًداسف آ -
 والدتك أوصل  ىبقىوأان ، أنت طيب ماداـ مشوار مهم يبقى روح -

 وأشارت لو أف يذىب ىو ، "كرًن"فجلست والدة  "تقى" ىذه من والد انتك

 ... معلش ىاتعبك معااي  يربنا يكرمك اي عم -
 وال يهمك حبييب  ال اي -
 السبلـ عليكم  -
 وعليكم السبلـ  -

 :بيده وىو يهمس ٥با  "تقى" ٍب أشار لػ
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 .سا٧بيِب -

 .انطلقٍب أدار ظهره و 

أحد ُب  حٌب وجده ٯبلس؛ حدده لو الطبيبالذي  الكافيةُب  ٯبوؿ بعينو بعد ساعة ونص كاف يقف وىو
 :ا وجلسفتوجو انحيتو وجذب مقعدً ؛ األركاف يشّب إليو

 عليك ؟ اأتخرت -
 ٮبا عشر دقايق بس  -
  جًداالطريق كاف زٞبة  يسور  -
 ا٤بهم ُب  وال يهمك ... ندخل -
  كدهوحضرتك مستعجل ليو   -
خلى  الليأقرب وقت علشاف نوصل للسبب ُب  ا٤بشكلة الـز أقدر أفهم، "كرًن"الوقت اي  -

 تعطل قدراتك ت
 ٙبت أمرؾ  -

 :الطبيب  يسأؿوىو  ابتسمٍب 

 أستفسر عن حاجة األوؿ ؟ يتسمحل -
 طبعا  -
 !أغلب الدكاترة  زيالكبلـ ُب  ٝبل إ٪بليزية ادخاؿأان مبلحظ إف كبلمك كلو ابلعرىب من غّب  -
 تفتكر وأان، مابْب أ٤بانيا وفرنسا وإ٪بلَبا وأمريكا ٌبايت حوقضي، "كرًن"أان ابتكلم أربع لغات اي  -

 زيبقى بيكلمك إ٪بلي اللي...  يناأمريكا ىاكلمهم أ٤بُب  أو وأان زيإ٪بليأ٤بانيا ٩بكن أكلمهم ُب 
 اي إما متنطع ، نسى العرىب واي إما عاش معظم حياتو بره لدرجة إن، وسط العرىب دهُب 

 ! جًداجامدة كلمة عربية   دي متنطع ! ... -
 ؟األـ  ة أكَب من لغٍبتانيىاجيد اللغات ال رينفاك يعِب -
 ٩بتاز اي دكتور ٔبد  -
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 نت ا مشكلتكُب  ز وخلينارك     ابِباي  -
 ٙبب تعرؼ إيو ؟...  ماشي ماشي -

 :قا٥با وىو يضحك فرد الطبيب ٔبدية

 كل حاجة ٚبطر على ابلك ،  كل حاجة من األوؿيل   إحكي -
  هللا  أوؾ ... نقوؿ األوؿ بسم -

ٍب ، -قتاؿ ال سيقص على الطبيب ما حدث ُب  خلسيدكأنو -قا٥با وىو ٱبلع ساعة يده ويشمر أكمامو 
من أوؿ األحداث ، شيءف كاملتاف قص فيهما كل اعتاس، ا٢بديثُب  ذراعيو على ا٤بنضدة وبدأ أسند

 سوى -أف يقاطعو دوف شديد ابىتماـوالطبيب ينصت لو ، ا٤بنزؿ وىو صغّبُب  ٙبدث انتكالٍب    الغريبة
 أفوما  -مدونة صغّبة أمامو بعض ا١بمل وا٤ببلحظات ُب  يدوف اترة على بعض األشياء أو بضحكة

مدونتو وىو يفكر قبل أف يرفع رأسو وىو يبتسم ُب  يشخبط قليبلً حٌب صمت الطبيب  "كرًن" انتهى
 : نصر ابتسامة

 مذىل  -
 ا ؟ال فقداهناالقدرات و   امتبلؾمذىل ؟  الليإيو  -
ألف الفحوصات أظهرت ابلفعل ؛ أكدبك يمش قصد، العدد ده من القدرات مستحيل امتبلؾ -

 ... لكن  استثنائيوبقى أتثّبه ىو وجود قدرات ي٩بكن ، ٨بكُب  وجود نشاط غريب

 :وٞباس  نفعاؿٍب أخذ يهز يده اب

ُب  ألخذمع ا، -يتها ا٠بم زي-ذاكرة األشياء ، القدرة على التحريك عن بعد، ستبصاراال -
وكماف يبقى عندؾ  ،ا٤بستقبل ىاتقدر تقرأ األفكارُب  نقدر نضيف إف، قدرات والدؾ االعتبار

 قدرة التخاطر 
 !؟َب ا٤بستقبل  -

 :ٕبّبة ٍب أكمل  "كرًن"قا٥با 
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 قدرات إضافية إذا كنت أان فقدت ..... عنديا٤بستقبل ىايبقى ُب  إزاياي دكتور  -

  :قوؿىو يأشار لو الطبيب بيده مقاطعا و 

فيو ٦برد حالة إرىاؽ أو تعطيل نت ا اللي، سيبك من موضوع الفقداف ده قلت لك ابِباي  -
أان متأكد منو إف ا٤بخ بيقدر يتكيف  الليو ، من تراكم القدرات يبسبب الضغط القو ؛ للقدرات

إال  ٛباًما يإف القدرات مستحيل ٚبتف ٛباًماوثق ، اتينوضع وأكيد قدراتك ىاترجع  أيمع 
 .ا٤بخ ُب  صاؿ ا١بزء ا٤بسئوؿ عن النشاط دهإبستئ

 :ا٤بدونة وىو يقوؿ ُب  أخرىٍب أخذ يدوف أشياء 

يعترب طفرة نسبة حدوثها  استثنائيوىو إف وجود شخص عنده قدرة واحدة  "كرًن"اي  استغرايب -
ٯبمع أكَب من قدرة  واحد شخص حدوث إففما ابلك بنسبة ، ا٤بليوفُب  بتبقى واحد

  ؟!!استثنائية

 كأنو مشجع ألَباس يقف  - كاف يتكلم ٕبماسة شديدةالذي   وىو ينصت إىل الطبيب صامًتا "كرًن"ظل 
 :الطبيب حٌب قاؿ لو وىو يبتسم  انتهى أفوما ، -ا٤بدرجات ُب 

 ؟ اتين جع قدراٌباسَب ىل ٩بكن  : اي دكتور ىو دلوقت  السؤاؿ األىم  -
 أكيد  -
 ؟ إزايطيب  -
إنو يعيد  هوا٢بل ىو تعرضو لصدمة عكسية ٘برب ، ٤بخ لصدمةالقدرات كاف بسبب تعرض ا اختفاء -

  دي تفعيل ا١بزء ا٤بسئوؿ عن القدرات
 ؟ إزايىاتتعمل  يصدمة عكسية ! ... ود -

 :ووضعو على فمة للحظات قبل أف يقوؿ ببطء ، ببطءمس الطبيب بكفو على وجهو 

 حل  يمش عارؼ ... بس أكيد ىبلق -

 :بتسم كتفيو ببل مباالة وىو ي  "كرًن"ىز 
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 - قلت لك ما  زي -ة ألفاي٢بد السنة ا١ب قداميو ، خبلص مش مستعجل كدهعلى العمـو أان   -
 مرت على خّب  دي فَبة ا٣بطر السنة

 أه ابلنسبة ٤بوضوع الفيلم ده  -

 : -قبل أف يعقب  - ٦بدًداٍب نظر إىل ا٤بدونة 

  جًدابس تصورؾ ده ساذج  يعِب سا٧بِب -
 تصور إيو ؟ -
ألف ؛ جًدابتأميم القناة ده ساذج  تاالحتفاالفَبة ُب  مش ىايتذاع غّبٙبديدؾ إف الفيلم  -

 تاالحتفاالُب  مش شرط، مناسبة أيوُب  وقت أيُب  القنوات بتاعتنا ٩بكن تذيع الفيلم
أو عيد ميبلد الريس بتاع أوؿ  ،أو يـو وفاة عبدالناصر ،أكتوبر 6 "نصر"عندؾ  يعِب، ابلتأميم

 ..كى ميبلد أٞبد ز  عيدُب  أو حٌب، طلعة جوية
 !!!اي هنار إسود  -

 :فعاجلو الطبيب ؛ بقلق من وقع كلمات الطبيب عليو "كرًن"قا٥با 

علشاف تقدر الـز تركز فيها ، أىم حاجة دلوقت   ىيأقرب وقت ُب  قدراتك ةاستعاد كدهعلشاف   -
بس فكرة مراجعة برامج القنوات ، الرؤىُب  ٩بكن يوصلك للى شفتو الليتعرؼ السبب 

 ومعناه إف قدامك شهر من غّب قلق ، فضائية ده ٩بتازال

 :بشرود  "كرًن"فرد 

 أٛبُب اي دكتور ... أٛبُب  -
 بتشوفها ٩بكن تغلط أو تتغّب ؟ الليإف الرؤى  كدهسؤاؿ ... ىل حصل قبل   -

 وكأنو يستعيد الذكرايت قبل أف يرد بنفس شروده  قليبلً  "كرًن"تفكر 

  اتغّبتأل عمرىا ما  -
 ا٤بوضوع ده ُب  نظرية يعندأصل أان  -
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 نظرية إيو ؟ -
، دلوقت  وحاضر بيحصل ، ماضى حدث ابلفعل، متفقْب إف الزمن تبلت أقساـ احنااألوؿ  -

 ومستقبل مل ٰبدث ... معااي ؟
 معاؾ  -
 الليات االختيار بنكونو بتصرفاتنا و  اللي احناوا٢باضر ، ال ٲبكن تغيّبه ألنو حصل خبلص يا٤باض -

 ا٢باضر ... صح ؟ُب  بناخدىا اللي اختيارتناتب على تصرفاتنا و وا٤بستقبل بيَب ، بناخدىا

 :  الكبلـ قبل أف ٯبيبُب  وىو يفكر ٲبنة ويسرةرأسو  "كرًن" أماؿ

 صح  -
٩بكن تغّب  -عندؾ  اللي ستبصاراالبقدرة  -يبقى ، يبقى ماداـ ا٤بستقبل مل ٰبدث، جًداٛباـ  -

 سببهاىاي الليأو التصرؼ  االختيارٗبجرد تغيّب  دي الرؤاي
 بس اي دكتور ا٤بستقبل بيد هللا ومش ٩بكن تغيّبه  -
وجاتلى ، ستبصاراالقدرة  عنديسيبك من الكبلـ الفارغ ده وىاضربلك مثاؿ ... لنفرض إف أان  -

وإف ، يىناؾ ده وىو معد الليالكافية ىاقـو وىاخبط ا١برسوف ُب  وأان دلوقت  إف أان  رؤاي
 ااي ؟... مع األرضا٤بشروابت ىاتقع على 

   معاؾ  -
 ال إجبار ؟اده إختيار و  ينامن مك ي... طيب ىل قيام ٝبيل  -
 إختيار طبعا  -
، اين مش ىأقـو –اب رادٌب –فقررت ؛ لو قمت ىاخبط ا١بارسوف إينطيب ٗبا إف أان عارؼ  -

 ىنا ىاتتحقق ؟ بيو وىل الرؤاي داـطاصىاٰبصل 
 ا٤بفروض أل  -
إف الرؤى اي إما بشرى اي إما  -كمسلمْب–ندكم ابإلضافة إف ع، ابكلمك عنو الليده ابلظبط  -

 .إف الرؤى ال يشَبط ٥با أف تتحقق ٗبعُب، ٙبذير
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الذي  "خالد"عندما تذكر حديث صديقو السلفى ؛ ابتسامتو اتسعتو  من كبلـ الطبيب  "كرًن" ابتسم
 ."عبدهللا بن عمر "حدثو من قبل عن رؤية الصحاىب 

 ال إيو ؟االسر و ُب  أسلمتأنت  ...  يكماف دارس الدين اإلسبلمأنت   ده -

 :أكمل الذي  "كرًن"ب ومل ٯب، ةآخر س بتسامةرد عليو الطبيب اب

 !مش ٩بكن اي دكتور ٔبد انت -
ونتقابل ، اتفاقناأعرؼ كل حاجة ... ا٤بهم نفضل على  ٕببو ، شويو يتقدر تقوؿ إف أان موسوع -

قدرات ا١بزء ا٤بسئوؿ عن الا٤بخ يعيد تنشيط  يتمر ٢بد ما أقدر أوصل لطريقة ٚبلبشكل مس
 بشكل كاُب

إبذف هللا ، اليومْب دوؿ والـز أزىقها مِب زعبلنة مِب علشاف خطيبٍب؛ ده سبوعاأل اعذرينبس  -
 ا٤بركز يـو ا٢بد مثبل ُب  عليك يىاعد

  اتينوما٘بيش ىناؾ ، موضوع ا٤بركز ده خالص ىانسال ال  -
 ؟ إزايأوماؿ ىاقابلك  -
  اتينكافيو   أيُب  ٩بكن نتقابل ىنا أو كدهبعد  ، ةاتنيوصات مش ٧بتاج ٙباليل وال فح انت -

 :ٍب قاؿ للطبيب وىو يبتسم ، إىل النادؿ أف ٰبضر الفاتورة "كرًن"أشار 

 ساكن قريب من ىنا وال إيو ؟أنت  ىو -
 ىاتفرغ ليك ان من النهاردة بس أ ،(أكتوبر 6) فيبل ُب عنديال خالص ده أان  -
 .ربنا يكرمك اي دكتور  -

؛ يده ليأخدىا "كرًن"فمد  قليبلً  ابتعدو ، لنادؿ ووضع حافظة جلدية بداخلها الفاتورة على ا٤بنضدةحضر ا
 :فحدجو الطبيب بنظرة حادة ٩بزوجة بغضب 

 ىاتعمل إيو ؟ انت -
 ىاحاسب ... كفاية تعبك معااي  -
  ؟حبييبعندؾ كاـ سنة اي  انت -
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 :ال أنو أجاب ٕبّبة إا مسبقً  يدرؾ أف الطبيب يعرؼ إجابتوالذي  من السؤاؿ "كرًن"تعجب 

 سنة  32 حوايل -
ٙباسب واألكرب حبييب  عيل ... عيب اي (يعِبسورى )ابلنسبة ليا أنت  يعِبسنة  60 عنديوأان  -

 منك موجود

 ا٢بافظة إىل الطبيب وىو يضحك  "كرًن"فدفع 

 سف اي دكتور آأوؾ أوؾ ...  -
 . كدهأيوه   -

فتقدـ النادؿ وأخد ا٢بافظة ؛ وأعادىا على الطاولة، اؿالطبيب ا٢بافظة ووضع بداخلها بعض ا٤ب التقط
إليو الطبيب وقاؿ قبل أف يصافحو  تالتفف؛ حٌب خرجوا من الكافيو "كرًن"وقاـ الطبيب وتبعو ، ؼنصر او 
: 

 مكاف ؟ يأل اوصل لك ٙبب  -
 الباركنج ٙبت ُب  عربيٍب، ربنا يكرمك اي دكتور -
 ل علشاف نتقاب ايا١ب سبوعاأل كلمِبٛباـ ...   -
 إبذف هللا  -
 بس ايريت ماتكسلش ... مع السبلمة  -
 .مع السبلمة اي دكتور -

٩برات ُب  ٍب أخذ يدور، واقفا وىو يتابع الطبيب وىو يستقل ا٤بصعد إىل أسفل وىو يبتسم "كرًن"ظل 
نفس الوقت كاف الطبيب اليزاؿ وُب ، سيارتو عائدا إىل بيتو استقلإىل ا١براج و  انطلق ٍب، قليبلً ا٤بوؿ 

ٍب فتح برانمج ا٤بستشفى ، اإلنَبنتالكمبيوتر احملموؿ ا٣باص بو ووِب إىل  أخرجسيارتو وقد ُب  الساج
قبل أف  قليبلً فأخذ يتأملو ؛ "كرًن"وأخذ يستعرض ملفات ا٢باالت ا٤بسجلة حٌب توقف عند ملف 

 :ظر حٌب ظهرت ٝبلة انتٍب  ؛فيها ويضغط زر ياعلالقائمة ال ستعرضي

 "File has been deleted " 
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 اآل٥بة
 "1002أغسطس  7"

فأاته ا١برس قبل أف يتغّب الصوت ليعلن أهنا ؛ "تقى"ػػب اتصاالً  يعلى طرؼ الفراش وىو ٯبر  "كرًن"جلس 
اورة للفراش وىو يسند ا٥باتف جانبا ٍب وضع يده على ا٤بنضدة اجمل ىألقف؛ قد ضغطت زر رفض ا٤بكا٤بة

 .رأسو إليها

ابلرغم من ؛ لو اتصاؿ أي "تقى" فطواؿ اليومْب ا٤باضيْب مل ٘بب؛ نذ فَبة طويلةمل يشعر ٗبثل ىذا ا٢بزف م
وحٌب عندما حاوؿ ، أف ترد أو تضغط زر رفض ا٤بكا٤بة ليظل ا١برس يرف دوف؛ رات ا٤براتأنو ىاتفها عش

، اظستيقوالدىا ٕبرج أهنا انئمة وترفض االا من والدهتا أو على ىاتف ا٤بنزؿ كاف الرد دائمً  تصاؿاال
أال أف  -أخرىوىو يرجوىا أف ٘بيبو اترة أو يعتذر إليها اترة -وابلرغم من إرسالو عشرات الرسائل النصية 

 .ذلك مل يشفع لو عندىا

فظل  ؛عتذاراالوود لو تتيح لو فرصة ، انصرؼكاف يعلم أهنا غاضبة من تصرفو األخّب عندما تركها و 
ة وخرج إىل الردىة وجلس ٔبانب فقاـ فجأ؛ لفكرة اىتدىحٌب ؛ يفكر ويفكر وىو على نفس الوضعية

 :والدتو 

 اي بطة  حبيبٍب -
 عايز إيو ؟ -

 : ٩بسكة ابلرٲبوت وتتنقل بْب القنوات وىي  ردت عليو

 ؟ دي إيو ا٤بعاملة السودة -
 غّب لو عايز حاجة  كدهأصلك مش ىاتتمحلس   -
  أويىو بس طلب صغّب ، ال وهللا أبدا -
 ؟... عايز إيو بقى  قلت لك مش  -
 مكا٤بة من موابيلك  اعملأان بس عايز  -
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 : تنظر إليو بتعجب وىي  إليو التفتتتركت الرٲبوت و 

 ؟مش معاؾ رصيدفاصل شحن وال  ... ؟إف شاء هللا بقى وموابيلك مالو، اي سػػػػبلـ -
 "تقى" وال ده وال ده بس بصراحة عايز أكلم -
  قلت يل ه آآآآآآ -

 :تعقب وىي  ٍب عادت ٤بتابعة التلفاز

 ؟مش عايزة ترد عليك  لسو ىي -
 أيوه  -
 وهللا معاىا حق  -
  ىيمش  كابنده أان  حاج ةاي  -
 الزفت  زيحركاتك  انتو ، أيوه بس ا٢بق حق -
 ما أان عايز أكلمها علشاف أصا٢بها أىو  -
 ؛على التسرٰبة األوضة بتاعٍبُب  التليفوف، روح كلمها اتنيلطيب  -

 :فقاـ وقبل يدىا وركض وىو يقوؿ ٥با 

 .الدنياُب  اي أحلى أـ ليك  ربنا ٱب -

  :تقوؿوىي  حٌب أاته صوهتا العذب قليبلً ظر انتو ، "تقى" برقم اتصاالً أمسك ا٥باتف بلهفة وأجرى  

 ؟إزيك اي ماما  -
 ؟حبييب  ايطيب ما ينفعش إزيك  -

ولكن بدال من ذلك ظلت صامتة قرابة ، وجهوُب  ٚبيل للحظة أهنا ستغلق ا٥باتف، سكوف اتـ خيم عليهما
 :دقيقة قبل أف ترد ٔبفاء ال

 ؟ "كرًن"إزيك اي أستاذ  -
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وقد تذكر -عليها بكلمات ا٢بب  اهناؿفلم يصمت ىو و ؛ تضغط على حروؼ كلمة أستاذوىي  قالتها
 : - ا٤برآةمن قبل أف كلمات ا٢بب تذيب ثلوج الغضب عند  ىاأر ٝبلة ق

 الدنيا كلها ُب  "تقى" وأرؽوهللا العظيم وحشتيُب اي أٝبل ، قليباي  ياي روح حبيبٍبإزيك اي  -

 :أقل حدة  بلهجةمنها قبل أف تقوؿ  أخرى٢بظة صمت 

 ا جزاؾ هللا خّبً  -
 خبلص بقى ما تبقيش رٟبة  -
 ما ٙبب  زي سيدياي  ماشيرٟبو !!! ...  الليأان  -
  "تقى" -
 نعمْب  -
 بقى  سا٧بيِب -
 خليها على هللا  -

 :ا فسأ٥با٤بنزؿ  ُب الشارع وليستُب  إىل مسامعو صوت سيارات كأهنا تناىى

 البلكونة ُب  واقفةأنت  إيو صوت العربيات ده ... -
 أل ... أان جنب مركز كورسات  -
 كورسات إيو إف شاء هللا  -
 .كورس تويفلُب   اشَبكتأصل أان  -

فقاؿ  ؛تقو٥باوىي  وكأهنا ٚبرج لساهنا لو؛ ا من ٧باولة إغاظتويعرؼ ٤باذا شعر كأف كلماهتا ٙبمل قدرً ال 
 :بغضب  بدىشة ٩بزوجة

 ؟نعم ... وده من إمٌب إف شاء هللا  -
  أسبوعفيو من  اشَبكت -
 ؟كدهىايبقى جوزىا قبل ما تعمل   الليومش ا٤بفروض برضو إف الواحدة تقوؿ ٣بطيبها  -
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 على  و٤با حن ، قفل موابيلو عشر تياـ زيىايبقى جو  الليأصل أان خطيىب ، معلش بقى، هأآآآ -
 !!شوار مهم فجأة علشاف عنده م ابِبوجو زارىن س

 :فقبل ا٥بزٲبة و رد برقة ، يقن أنو لن يفوز ٕبرب الكبلـ ا٤بتبادؿ معهاأ

 أشوفك  ينفس -
 وىو حد منعك ؟ -

أف ينتقل أنيا إىل  استطاعوقتها لو  "كرًن"ٛبُب  ،أخّبًاقالتها برقة وقد ابت واضحا أف قلبها قد الف 
 :وؿ بينو وبينها ٙبالٍب   زايئية السخيفةيأف ٰبطم كل القواعد الف، مكاهنا

 ؟ دلوقت  فْب أنت  "تقى" -
 (الدقى)قريب من ٧بطة ا٤بَبو بتاعة  -
 لك حاال جايأان  حبيبٍب -
 اي ٦بنوف  استُب -
 حاال ... سبلـ  جايأان ، ما ٙباوليش -
  يعِبواقفة عند احملطة  فاكرينأنت  بس ... استُب -
 العنواف  أه صحيح ... طيب ىاٌب -

 :قبل أف يغلق السماعة وىو يقوؿ  فدونو بسرعة؛ أملت عليو العنواف

 .كٕببلك حاال ... جاي -

شوارع بسبب  عدةُب  ٘باهعكس االُب  حٌب لقد سار؛ ساعة واحدة سار فيها بسيارتو بسرعة جنونية
 .رآىاحٌب وصل إليها ... و ، ٨بالفات قد تسجل عليو يأب االزدحاـ غّب مباؿ

،  إليها وقلبو يسابقو ا٣بطى فا٘بوقف أماـ ابب ا٤بركز هت من الدورة التدريبية ٥بذا اليـو وتانتقد  انتك
من  اقَببأبف  ىاكتفلوال أف كبح ٝباح نفسو و ، كاد أف ينسى نفسو وٰبتضنها من فرط شوقو إليها

 :مل تره بعد ٍب يهمس وىي  جانبها
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 وحشتيِب -

 :ت عندما رأتو ٍب ىدأ؛ إليو التفتتو  ات ذعرً انتفض

 . خضتِب.. ؟دي إيو ا٢بركات -
  وهللا وحشتيِبنت ا ... أصل ؟إيو طيب اعمل -
 .عارفة -

 :ىواىا ُب  ألسقاط أشد الرجاؿ صريعا يقالتها برقة ودالؿ تكف

 ؟ (كماف وحشتِب  انتو ) مفيشطيب  -
وكفاية إنك عارؼ أان حاسة ، لك ما تستعجلش على رزقك س ؟ .... قلتأمش بتيأنت   ابِباي  -

 إبيو 
 أيوه حاسة إبيو بقى ؟ -

 :تبتسم وىي  دىا ٍب نظرت لونظرت إىل ساعة ي

 والـز أروح  اأتخرت إينحاسة  -
 ؟ دلوقت   -

 :تتجو إىل سيارتو وىي  عليو ٗبرح ىيفردت ؛ سأقا٥با بي

 ي.أوىل بتمن التاكسأنت  وأىو، وصلِب ايال  ...  دلوقت   أيوه -

ٍب أدار ؛ ةٍب دار حوؿ السيارة وركب خلف مقود السيار ؛ ضغط زر فتح السيارة و٢بقها ليفتح ٥با الباب
 :ا يسأ٥بوىو  انطلقالسيارة و 

  يعِب معاكيبة البلب توب جايمش  -

 :أشاحت بيدىا 

 ما تفكرنيش ... البلب ده عجيب الشكل وا٤ببلمح بصراحة  -
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 وحش ؟! ( Apple)نعم اي أخٌب ... البلب اؿ  -
  وأرخم حاجة ٔبد ىو السيستم بتاعو، بس ُب زراير مكاهنا متغّب، ان ماقولتش وحشسيداي  -
 شويوبس مستغربة علشاف ىو ٨بتلف عن الويندوز نت ا ،ييبقى عاد كدهال لو   -
 أيجهاز السيستم بتاعو ٨بتلف تعمل يل  ٍب ا٤بفروض ٤با ٘بيب، بس شويومش  جًداقوؿ ٨بتلف  -

 واجب 
 ؟ يعِبإيو  اعمل -
  يعِب كدهبرامج تشغيل أفبلـ وكودؾ ...  ، (Firefox)، (IDM)تنزىل عليو برامج  يعِب -
 ىاخد البلب منك  ماشيوأان ، موضوعُب  يىاروح معاؾ أقابل ابابك، قليبمرؾ اي أوا -

 :و سألتوىي  تضع ذراعها خلف مسند مقعدىاوىي  إليو ٔبسدىا كلو التفتت

 موضوع إيو ده إف شاء هللا ؟ -
 تعرفيها  يىاتبق كدهحاجة   -
 ... براحتك  "كرًن"اي  على   بتخيب -
 ها مفاجأة بس حابب أخلي مش ابخيب حبيبٍباي  -
  Mr. surpriseاي  ماشي -
 ؟وال إيو  الكورس ىاتطلعيو علي  ُب  يوااتخدى الليىو  -

 :تقوؿ بلهجة مسرحيةوىي  خرىاأل ىيفضحكت ؛ قا٥با وىو يضحك

- Of course 

، فأوقف السيارة ونزال منها؛ حٌب وصبل إىل أماـ منز٥با؛ يتجاذب معها أطراؼ ا٢بديث أكمل الطريق وىو
 -قليبلً فراد هبما ناالبعد طلب -مع والدىا ووالدهتا  ستقباؿاالغرفة ُب  حٌب كاف ٯبلس افتومل ٛبر دقيق

أصابع يده كأنو يبحث عن ُب  وىو يعبث قليبلً جلس معهما ، على طلبو إىل غرفتها بناءً  "تقى" وذىبت
 :والدىا بود  فسألو؛ بداية للكبلـ

 ... قوؿ عايز إيو ؟ ؟ "كرًن"مالك اي  -
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  (كتب الكتاب)موضوع ُب  كنت عايز أكلمك،  يمبصراحة اي ع -
 ٝبيل ... إيو بقى ؟ -
 ؟ أويان خر أتاف إننا شايحضرتك مش  يعِب -
  "كرًن"عارؼ الظروؼ اي أنت  ما -
 من ا٤بيت  ىابقوا٢بى ، فات حواىل شهر دلوقت  بس  يأيوه ايعم -

 :وىو يبتسم  ستسبلـابفقاؿ ؛ أومأت برأسها إٯباابالٍب   النظرات مع والدهتا "تقى"ت والدة تبادل

 طيب ٙبب إيو ؟ -
 كتب الكتاب والشبكة الشهر ده   يايريت لو ٬بل يعِب -
 أفكر  طيب سيبِب -
 ووافق  يبقى ايعم على النيب صل    -

 :وىو يقوؿ برجاء "تقى" ٍب وجو الكبلـ لوالدة

 حاجة اي طنط  يلتقو ما  -

 :ت وىو تقوؿ لزوجها ابتسمف

 كلها   دي وكفاية إننا أجلنا كتب الكتاب الفَبة، فرحوخلينا ن "تقى" ما توافق بقى اي أبو -
 ؟ كدهفة  شاينت ا يعِب -
 بصراحة أه  -

 :من مكانو وقبل وجنتها وىو يقوؿ ٥با فرحا  "كرًن"فقاـ 

 الدنيا ُب  دينك اي أحلى واحدة نصري -
 بس اي بكاش  -

 :إىل ٞباه  التفتٍب 
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 ؟ ية اي عمايا١بمعة ا١بُب  رأيك وإي -
  حسايبعلشاف أكوف عملت ؛ الشهرُب  ٝبعة خرآال حيلك ... خليها  -

 :وأخذ ٰبسب اليـو  "كرًن"جلس 

  ياي عم ماشي... ؟ "29/08"يـو  يعِب -
 على خّبة هللا  -

  :ٍب أشار لزوجتو

 وقوليلها  "تقى" ىيندا يروح -

 :وقاـ ىو أيضا وىو يقوؿ ، فقامت مسرعة

 براحتكم  "تقى"وأنت  ىاقـو أان كماف علشاف تتكلم -
 أبو الذوؽ كلو تسلم اي  -

 :بفرح  اوقد وضعت حقيبة الكمبيوتر احملموؿ ٔبانبها فقاؿ ٥ب، ٘بلس معو وحدىا "تقى" انت٢بظات وك

 ؟!بقى  دي ا٤بفاجأةُب  إيو رأيك -

 :تضحك وىي  ىزت كتفيها

 ؟ يعِب كدهإيو غّب  ُب  ىاتكلم ابابأنت  ة وال حاجة ... ىووال مفاجأ -
 حركاتك الرٟبة بس عارفة بعد كتب الكتاب لو عملٍب، سٍباي  ماشياي سبلـ على الرخامة ...  -

 ؟ اتين دي
 ؟!ىاتعمل إيو  -
 ىافضل أحبك برضو ، وال حاجة -
 ما أان عارفة  -
 !السيطرة  ع سيدياي -
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 :ٍب أشار إىل ا٢بقيبة 

 أقرب وقت ُب  طو وأجيبهولكىاظب  ، الكمبيوتر طيب ىاٌب -
 ال إيو ؟او  دلوقت   يىاٛبش -

 :فأخذىا وىو يقـو من ٦بلسو ؛ يبةتعطيو ا٢بقوىي  قالتها

 جيت من غّب معاد  إينوكفاية ، ل اي حبييبتقى ىابقمش عايز  -

 :ببطء تنظر إليو وتقوؿ وىي  هايضيقت عين

  ماشي -

 :فَبؾ ا٢بقيبة وجثا على ركبتيو أمامها 

 ؟زعبلنة  -

  :عينيها ضحكة أٝبل طفلوُب  ،عذبة ابتسامةعلى مبل٧بها  ارتسمت

 وقـو قبل ما حد يشوفك  ال مش زعبلنة ... -

 :فقاـ وٞبل ا٢بقيبة وقاؿ وىو ٱبرج من الغرفة 

 ... سبلـ  حبيبٍبكلها عشرين يـو اي  -

 :تو سألف "تقى" بوالدة  اصطدـوقبل أف ٱبرج 

   ابِباي رايح فْب  -
 اي طنط  دلوقت   امشيالـز  -
 ده أان خبلص جهزت األكل  استِب ابِباي  -
 عوض إف شاء هللا وا بقى ... تتانتاب٥بنا والشفا  -
 ... ربنا معاؾ حبييب  اي ماشي -
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 .هللا يكرمك ... السبلـ عليكم -

و ونظر إىل أخرجف؛ وبينما ىو على درجات السلم أاته صوت ىاتفو؛ خرج على الفور ومل ينتظر ردىا
 :وىو ٱبرج من ا٤بنزؿ فأجاب على الفور "ألبّب"شاشتو فوجد ا٤بتصل ىو الطبيب 

 حضرتك  زيا...  "ألبّب"دكتور  -
- ............................. 
  يال أان النهاردة فاض -
- ............................. 
 ؟نفس الكافيو ُب  2طيب ٛباـ أقابل حضرتك الساعة  -

شخص  آخراجملاور  ا٤بقهىوقبل أف يستقل السيارة ٤بح ُب ، فأغلق ا٥باتف؛ كاف قد وصل إىل سيارتو
الذين ىللوا  -إف شئت الدقة- ٯبلس وحولو بعض ا٤بهنئْب أو ا٤بنافقْب "حاـز حديدة" أير ، يتمُب رؤيتو

، يقبلونو على وجنتو، واليـو يتسابقوف إىل تقدًن التهنئة ٖبروجو من ا٤بعتقل، القبض عليوعندما ًب فرحا 
دث وكأف ما ٰب، ا٤بنطقة بلطجيومن فرط ٞباستهم الزائفة رٗبا يقـو بعضهم بتقبيل يده حٌب يثبتوا والئهم ل

 !ٞبى الفساد  يا٢برافيش مع فتوهتم ا٤بتجرب وحام٤با كاف يفعلو  سيدىو ٘ب

  فعلوُب  أخذ يتذكر ما تسبب ىوو ، حٌب ال يراه ي٘باه العكساالُب  انطلقإىل السيارة و  انسلهبدوء 
الٍب    رؤىأف ال اعتقد٤باذا  يدريال ، ٲبكن أف يفعلو بو إذا علم أنو ىو من أبلغ عنوالذي  وما، "حديدة"ػػل

تذكر ما قرأه ، من وسائل التعذيب "حديدة"ٔبانب ما قد تنتجو قرٰبة  جًداأتتيو أصبحت لطيفة  انتك
أو ، بسلخ جلود بعضهم" أسبانيا "ُب  يشتالتفوكيف قامت ٧باكم ، إسبلمهم اعما حدث ٤بن أخفو 

ُب  و شيطانو أنو مقيدد لجس  ، خراآلوضعهم على مقاعد هبا مسامّب تدخل من جانب وٚبرج من ا١بانب 
 .يقف أمامو ويقـو بدور ا١ببلد "حديدة"و ،تلك ا٤بقاعد أحد

ا يطارده أينما ا٢بظ العثر دائمً ، األفق يبتسم ألف شيطافوُب  ،ضرب مقود السيارة بغضب وىو يسّب هبا
عقد قرانو شهره ىذا سيُب ، ارستمر ابكأنو ذاببة مصابة ٗبرحلة متقدمة من الزىاٲبر تدور حوؿ وجهو ،  ذىب

لكاف ؛ يلو كاف بطل فيلم أمريك، من بيده أف يعكر صفو حياتوشهره ىذا خرج وُب  ،ـ روحوعلى توأ
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؛ سهولة األفبلـُب  ا٢بياة ليست - لؤلسف –ولكن ، ا٢بل أف يستأجر قاتل ٧بَبؼ ٱبلصو من عدوه
 ا٤بقهىجو إىل أحد مقاعد وتو ، أوقف سيارتو ونزؿ منها "بوالؽ الدكرور"ُب  ا٤بقهىوعندما وصل إىل أماـ 

  :وىو يتمتم

 .ىا اي رباسَب  -

 لؤلٕباث " يالعا٤ب ا٤بركز الطيب "

يستعرض و ، الكمبيوتر ا٤بوضوع أماموُب  مكتبو وىو يعبثُب  ٯبلس "عماد"َب نفس الوقت كاف الطبيب 
ىل هناية وكلما وصل إ، والدىشة مرسومة على وجهو، مرة تلو ا٤برةالربانمج ا٣باص اب٢باالت ا٤بسجلة 

، بدءٍب ضغط على زر ال؛ عبدهللا " "كرًن ٍب ضغط أيكونة البحث وكتب؛ ٦بدًداالقائمة عاد إىل أو٥با 
فأغلق شاشة الكمبيوتر على لوحة ، " Unavailableحٌب ظهرت لو كلمة واحدة "  قليبلً ظر انتو 

، ا٥باتف ا٤بوجود أمامو ٍب نظر إىل؛ غضبُب  وظل صدره يعلوا ويهبط، حٌب كاد ٰبطمها؛ ا٤بفاتيح بعنف
حٌب أاته صوت  قليبلً ظر انت" و  IT managerوبدوف أف يرفع السماعة ضغط زر مكتوب عليو " 

 خشن نوعا 

 "عماد"أيوه اي دكتور  -

 :ٛبالك أعصابو وحاوؿ التكلم هبدوء

بس " عبدهللا  "كرًن سمحالة كنت مسجلها على الربانمج ابُب ، "أشرؼ"اي ابمشهندش  لك بقوؿ -
 : اختفتوعملت ٕبث أكَب من مرة وبرضو ، القيهامش 

  ثواينطيب  -

 :قبل أف أيتيو الصوت من ا٥باتف  افحٌب مرت دقيقت، ظر الردانتانفذ صمت و بصرب 

شا٥با ىو الدكتور  اللي اليوزر" إف  Log fileاؿ " ُب  عنديومسجل  اٙبذفت دي ا٢بالة، أه -
 "ألبّب"
 !الربانمج وال إيو ؟ُب  تقدر تلعب الليالوحيد نت ا كىو مش ا٤بفروض إن؟! اي ابمشهندس  إزاي -
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 :فأاته صوت مدير ا٤بعلومات هبدوء ٩بزوج اب٢بـز ؛ خرجت عباراتو بغضب رغما عنو

نفس  ىيٗبا إنو مدير ا٤بركز  "ألبّب"صبلحيات دكتور ، بعد إذنك "عماد"اي دكتور  ىاىد -
فده مايدنيش ؛ الربانمجُب  عب" وأان وإف كنت أقدر أل Administrator"  ػػصبلحيات ال

مشكلة ٚباطب ُب  وايريت لو، كويس  كدهعارؼ   انتو ، حالة أيحذؼ أو إضافة ُب  حق أي
 مش أان  "ألبّب"دكتور 

 .أوؾ اي ابمشهندس ... شكرا  -

وأغمض عينيو وىو يفكر قبل أف يقـو فجأة ، ووضع يده اليسرى على وجهو، تصاؿٍب ضغط زر إهناء اال
فوجد األخّب ٱبرج من الغرفة ويغلقها ٍب يلتفت إليو  "ألبّب"بسرعة إىل غرفة الطبيب  وويتج، من مكانو

 :ويبتسم

 .شكلك تعباف ، "عماد"مالك اي  -

 :ومد يده وصافحو ، توقف أمامو وىو يصطنع ا٥بدوء

  شويومش تعباف وال حاجة أان بس مرىق  -
 يح ولو عايز أجازة قوؿ اسَب روح  ايال  طيب  -
  ٌبايحضرتك عارؼ إف الشغل ح، ال أجازة إيو -
 مشوار مهم  عنديعلشاف ؛ دلوقت  ذنك أان ... أستأ سيديطيب اي  -

  "عماد"وقبل أف يرحل عاجلو الطبيب 

 :حاجة  ك عنسألبعد إذنك عايز أ "البّب"دكتور  -

 :أجابو  يٕبناف أبو 

 "عماد "اي  اتفض ل -
 ده  "كرًن" وا٠ب الليجت من فَبة  الليابلنسبة للحالة  -
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  "ألبّب "ر رد الطبيبٕبذ

   مالو ؟ -
ٲبكن ، حضرتك سأؿالقيت ملفو مش موجود فقلت أ -ا٢باالت ستعرضوأان اب-النهاردة  أصلي -

 .حصل حاجة جديدة

وكأنو يثرب أغوار عقلو ٍب قاؿ  "عماد"وىو يتطلع إىل عيُب الطبيب ، للحظات "ألبّب"صمت الطبيب 
 :هبدوء 

  خراآل" من  Fakeده طلع موضوعو فشنك "  ""كرًنجديد غّب إف  مفيش "عماد"ال اي  -
 أيوه اي دكتور بس الفحوصات بتقوؿ ....  -

 :قاطعو ٕبـز ىذه ا٤برة 

، إيو بقوؿوعارؼ أان ، أكَب من تبلتْب سنة قايل٦باؿ القدرات ا٣بارقة ده بُب  ... أان"عماد " -
 .دهبقى موضوع الفحوصات والكبلـ الفارغ  ىانس

ُب  وٚبيل نفسو وىو يلكمو "ألبّب"ى من الغيظ والغضب وىو ينظر إىل الطبيب وقفتو وقلبو يغلُب  توتر
رج عموده الفقر بطنو و ُب  أو يضع يده، وجهو وٰبطم ٝبجمتو أنو حاوؿ ٛبالك أعصابو  إال، من مكانو يٱب 

  :مرتعشة ويقوؿ ابتسامةوىو يبتسم 

 ٛباـ اي دكتور ... أان بس حبيت أعرؼ من حضرتك  -
 "عماد "ة اي اتنيحاجة  -
 ... الرب ٰبفظك حضرتك  اتفض ل، ال اي دكتور -

 :فقاؿ الطبيب بسخرية وىو يغمز بعينو بعد أف صافحو ؛ قا٥با وىو ٲبد يده ليصافحو

 .أنت  خليو ٰبفظك -
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كاف يقف الذي   يتطلع بغضب إىل ا٤بكاف" عماد "حْب ظل الطبيب ُب ، صوب ا٤بصعد ودخلو انطلقٍب 
 :د إىل غرفتو وىو يغلق الباب بعنف وىو يتمتم ٍب عا، "ألبّب"فيو الطبيب 

 وسخة ابنملحد  -

وظل ، وأغمض عينيو وفرد قدميو وظهره عليها، عة ٔبانب ا٤بكتب ا٣بشيبو على األريكة ا٤بوض ىارٛبٍب 
 : منتصل ٕبارس األإىل ا٥باتف وا ا٘بوفقاـ و ؛ حٌب مرت نصف ساعة؛ على نفس الوضعية ببل حراؾ

 ؟ "فتحي"اي  لسو الاخرج و  "ألبّب"دكتور  -
  شويوخرج اي دكتور من  -
 ا٤بركز ؟ُب  اتينحد ُب  طيب -
 ونص  6حضرتك الساعة ، ال اي دكتور كلو مشى خبلص -
  "فتحي"طيب ٛباـ ... شكرا اي  -

 غفلة منُب  ستنسخو" والذى األبّب"نسخة مفتاح غرفة الطبيب  أخرجو ، وفتح درج مكتبو تصاؿاال ىأهن
وف تردد توجو وبد، وفتحها "ألبّب"وبسرعة توجو إىل غرفة الطبيب ، آخرل جهاز تسجي أخرجو ، األخّب

، خرآلاب استبدلوجيب معطفو و ُب  جهاز التسجيل ووضعو أخرجو ، ومد يده أسفلو انحية ا٤بكتب ا٣بشيب
٠باعة من درج مكتبو ووضع قطبها  أخرجو بعد أف ، وخرج بعد أف أغلق ابب الغرفة وتوجو إىل غرفتو

وىو يسرع ما ًب ، ستماععلى األريكة وضغط زر اال ىاستلق أذنوُب  و٠باعتها، التسجيل بداخل جهاز
 ابىتماـنصت ٍب أغمض وىو ي قليبلً فأرجع التسجيل ؛  "كرًن"اسم  تسجيلو حٌب توقف عندما ٠بع

 .شديد

ا مر عليهوقد م، "ستارز سيٍب"كافيهات   أحدُب  "  ٯبلسافألبّب"والطبيب  "كرًن"كاف   مساءً َب التاسعة 
 بقدحو وىو يرشف منو "كرًن"فأمسك ؛ ف من القهوةامنهما قدح بة الساعة وٮبا يتحداثف وأماـ كلقرا

 :عليو  والضيق ابد  

 حاجة شغبلؾ ُب  ؟ ...  ابِباي مالك  -
"بس  مفيشال  -  ده خرج من السجن و شوفتو النهاردة  "حديدة"زفت  "حاـز
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 :وىو يقوؿ  ابتسمٍب  ؛سمقطب الطبيب حاجبيو يتذكر اال

 علشاف ٚبلص منو ؛ بلغت إنو عايز يفجر الكنيسةأنت  الليمش ده  -
 ؟!!ده  إزايأيوه ىو ... مش عارؼ خرج  -
  اتينو٩بكن أرجعو السجن ، ٌباتصاالولو ٙبب أان ليا ، ماتقلقش منو -
  لك  ىقوؿلو رجع لنفس الرخامة بتاعة األوؿ أكيد ، ىاشوؼ -

ا٣بارؽ ... ا٣بطوة القادمة  اإلنسافكتاب "   ٤بوضوعة على ا٤بقعد اجملاورا من حقيبتو أخرجف؛ ٍب تذكر أمرا 
 :بنفسو وقاؿ لو  "ألبّب"ألفو الطبيب الذي  للتطور "

 صحيح اي دكتور كنت عايز أستفسر منك عن حاجة  -
  اتفض ل -

 ي:د ثُب طرفها السفلحٌب توقف عند صفحة ق؛ صفحات الكتابُب  يقلب "كرًن"أخذ 

٘بدد ا٣ببلاي ، ٙبريك األشياء ابلقدرة العقلية وحدىا، القدرة على رؤية ا٤بستقبل قايل ىنا " انت -
نطاؽ  طّباف ... ىل ىذا خارجأو حٌب القدرة على ال، خرمن مكاف آل يقاؿ الفور تناال، تلقائيا

على عتبة  أخّبًايدخل مرحلة جديدة من التطور ٘بعلو يقف  اإلنسافإمكانية البشر أـ أف 
بيدخل مرحلة  اإلنسافىنا ىو قصدؾ إيو أبف  ا٢بقيقية ؟ " ... سؤايل  لبشرية اإلمكانيات ا

 جديدة من التطور ؟

 :ابستغرابا ٍب سأؿ قطب الطبيب حاجبيو مليً 

 مش فاىم السؤاؿ ؟ -

 :وىو يقوؿ  اعتدؿٍب ، الكتاب وأعاده إىل حقيبتو "كرًن"أغلق 

ما  زي -(استثنائيورقة أو إف ظهور أشخاص ٲبتلكوف قدرات خا)ىل معُب كبلمك  يقصد -
 ؟ كدهقبل   اف موجودما ك جديد على البشرية وعمرهشيء  ده -بتسميهم 

 ده كماف ٲبكن العكس ىو الصحيح  يأىاا ... ال مش ده قصد -
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 ٗبعُب ؟ -
عصر  أيُب  العصور األوىل أعلى منهاُب  استثنائيوٗبعُب إف نسبة وجود أشخاص ٲبتلكوف قدرات  -

 ..... ًن""كر بص اي ، متقدـ اتين

 :ا٥بواء يتدرج من أعلى ألسفل وىو يكمل ُب  ُبٍب رسم منح

وفضل يقل مع الزمن ٢بد ما ، من أعلى نقطة بدأ"   Curve" زي استثنائيووجود قدرات  -
، اتينألعلى  يوتدرٯب يءبشكل بط اتينيطلع  بدأوفجأة  نقطة الصفر"" وصل لنقطة السكوف أو

 .البداية ُب  كاف فيها الليلكن طبعا مل يصل إىل النقطة 

فضحك الطبيب بشدة ؛ على مبل٧بو نظرة بلهاء ارتسمتوقد ؛ وىو يتطلع إىل الطبيب صامًتا "كرًن"ظل 
 :فقاؿ معقبا  يئاش مل يستوعب "كرًن"أف  وفهم

األوؿ بسبب الظروؼ ا٣بطرة  اإلنساف، أبسط مثاؿُب  بس خلينا؛ لك أمثلة مهمة ىاضرب -
الودف  زي-مانقدرش نتحكم فيها  دلوقت   احناأجزاء من جسمو ُب  احمليطة كاف بيقدر يتحكم

 -مثبل 
 الودف !!! -

 :فأومأ الطبيب برأسو إٯبااب وىو يكمل  ؛بتعجب "كرًن"قا٥با 

اإل٘باىات ُب  ٰبركها وعضلة األذف لدرجة إنُب  األوؿ كاف بيقدر يتحكم اإلنساف، أيوه الودف -
رابء بتقدر ٙبرؾ العينْب ما ا٢ب زي، ابلظبط لتحديد موضع ا٣بطر؛ ا٤بختلفة بشكل مستقل
 .نفس الوقتُب  وتشوؼ مكانْب ٨بتلفْب

فأخذت حواجبو ؛ وىو ٰباوؿ ٕبركة ال إرادية ٙبريك أذنيو، غّب منتبو "كرًن"صمت الطبيب ٤با وجد أف 
 فتبسم وسألو ؛ تَباقص بدال من ذلك

 ؟ بتعمل إيو اي بِب -

 :رتباؾ فضحك اب "كرًن"بو انت
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 !حالة عصبية وكنت عايز أجرب موضوع ٙبريك األذف ده  يعارؼ ليو جاتل مش، سفآ -

 :ٍب رفع قدح القهوة ورشف منو ٍب أعاده إىل مكانو وىو يتساءؿ 

 اللي ستثنائيوودى مش القدرات اال، مبعض عضبلت ا١بسُب  عن التحكم كلمِببت كدهأنت   بس -
 .أقصدىا

 ؟ اآل٥بةُب  إيو رأيك "كرًن"بقى اي يل  قوؿ، فاىم طبعا بس أان حبيت أبدأ ٕباجة بسيطة -
 ٥بة ! ... ال إلو إال هللا اي دكتور آ -

 :قا٥با بتلقائية فرد الطبيب بسرعة

العصور األوىل ُب  ظهرت اللي اآل٥بة بشكلها الوثِبعلى  يبس أان قصد، ما ٙبب زي سيدياي -
 ..وشعب ا٤بااي، وببلد ما وراء النهرين، والفراعنة، عند شعوب اإلغريق

 ؟! دي أه قصدؾ زينا وىرقليز والناس -

أف  "كرًن"حٌب ٚبيل ؛ ويأدمعت عين األخّبة جعلت الطبيب يصاب هبسَبية ضحك شديدة "كرًن"ٝبلة 
الضحكات إىل سعاؿ  انقلبتحٌب ؛ ظل الطبيب يضحك، على ظهره ويرفص برجليو يستلقيالطبيب س

فتناولو الطبيب ؛ اء ا٤بوضوع أمامووقدـ لو كوب ا٤ب "كرًن"فهرع ؛ فأمسك صدره وىو يسعل بشدة
 :ورشف منو وأعاده إىل ا٤بنضدة وىو ٰباوؿ منع نفسو من الضحك وقاؿ 

  ؟!!دي ٱبرب عقلك ... إيو ثقافة ا٤بسلسبلت -

 :ٖبجل  "كرًن"فرد 

 ا٤بيثولوجيُب  ش كتّبأصل أان ماقرت -
 .أان ىافهمك ...ما قرتش خالص  كدهأنت   ده -

 :ه وأكمل وقد عاد إليو ىدوء، براحة يده اليمُب ومسح عينيو ٍب أخذ نفس عميق
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بيتكوف  اجمللس األو٤بيب وا٠ب اآل٥بة٦بلس من ُب  إف كاف :األساطّب بتقوؿ-مثبل  -غريقعند اإل -
، أريس، أرٛبيس، أبوللو، أفروديت، أثينة، ىايدس، وفسيدبو ، ىّبا، إلو ىم " زيوس 21من 

 علشاف خاطرؾ ... معااي ؟ قليهم ىّب و٩بكن نضيف ل" ىيستا  و ىّبميس ، ىيفاستيوس
 معاؾ -
الربؽ وإنو إلو ُب  التحكم :ىيالقدرة ا٤بنسوبة ليو  "زيوس"أوال ، مثبل تبلتةتعاىل انخد منهم  -

 يوابق "زيوس"وده كاف الرسوؿ بْب  ،الطائر "ىّبميس " :اثلثا، ؤإلو التنب "أبوللو" :اثنيا، السماء
 ؟ دلوقت  د الكبلـ ده ٢بُب  ... إيو رأيك اآل٥بة

 .ٚباريف طبعا -

 :فعقب الطبيب ؛ واضح ابستنكارقا٥با 

 بطل قصصو الشهّبة على لساف "أرثر كونن دويل  "بس تعاىل نطبق ٝبلة سّب، أكيد ٚباريف -
 انتفلن يتبقى إال ا٢بقيقة مهما ك؛ " إذا ٘باىلت كل األشياء ا٤بستحيلة: وىي  "شارلوؾ ىو٤بز"

وأكيد نتجنب قدرة التحكم بشكل ، تجاىل كلمة إلو و٪بردىم منهان ٗبعُب إننا أوالً ، غرابتها "
 قوى الطبيعة ... ىايتبقى لينا إيو ؟ُب  مطلق

 :ٍب قاؿ ؛ رأسو وقطب حاجبيو داللة عدـ الفهم "كرًن"حك 

 بس حقيقى أان مش فاىم ، شويوغىب  اعتربين معلش اي دكتور  -
ُب  طيب لو جنبنا التحكم، ئو إبرساؿ الصواعققاؿ إنو بيعاقب أعداكاف دائما بي    "كرًن"زيوس اي  -

 ليها ؟شيء  الصواعق إيو أقرب

 :رشف من قدح القهوة وأكمل  "كرًن"ومن غّب أف ينتظر رد 

ثعباف البحر  زيابلظبط ، اج شحنة كهرابئية من جسمو وصعق عدوهخر إىايتبقى لينا القدرة على  -
 .لق شحنة كهرابئية للدفاع عن نفسوبيط اللي

 :يده اليمُب وىو يكملُب  السبابة يده وأمسك بيده اليسرى أصبعٍب رفع 
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 مش ىايتبقى غّب قدرتو على الطّباف  -لو جنبنا خرافة إنو إلو  -، الطائر "ىّبميس" اتنْب -

 :بدىشة  "كرًن"قبل أف يكمل قاطعو 

 اإلنسافإف  كدهقريت قبل   إينأان فاكر ، قدرة على الطّباف من غّب أجنحة إزاي، ٢بظة اي دكتور -
 مَب  6علشاف يطّب ٧بتاج يكوف ليو جناحْب طوؿ الواحد منهم 

 الليوأقرب مثاؿ ىو رىباف التبت ، ٩بكن تتحدى كل القوانْب الفيزايئية "كرًن"قوة العقل اي  -
مع العلم إف دوؿ ، بضع خطوات ٗبجرد الَبكيز األرضعن  االرتفاعلى وصل بعضهم للقدرة ع

... ٚبيل بقى لو  دي لكن ابلتدريب قدروا يوصلوا للمرحلة؛ ثنائيواستقدرة  أيمن غّب  اتولدوا
 ؟ابلفعل ٩بكن يعمل إيو  دي ستثنائيةوىو ٲبتلك القدرة اال اتولدواحد زيك 

 : كملوىو ي ابتسمٍب 

علميا ا٤بفروض النحل علشاف يطّب ٧بتاج تكوف أجنحتو ، النحلوىي  ة كلنا بنشوفهااتنيحاجة  -
البشر وصلوا  الليلكل القوانْب  جًدا يقو  يٙبدُب  لك النحل بيطّبلكن مع ذ، كدهأكرب من  

 ليها 
 !؟الكبلـ ده حقيقى  -
 ىو أان ىاغشك   ابِباي  -
 بس أان أوؿ مرة أعرؼ الكبلـ ده ، ال اي دكتور العفو -
أو رؤية  ستبصاراال ىيو ، أكَب واحد ٩بكن تفهمهاأنت  وده قدرتو "أبوللو" أخّبًااثلثا و ، ا٤بهم -

 ؛جًداقليل  دلوقت  إف عدد سكاف العامل ساعتها كاف مقارنة بوىي  ة  مهمةاتنيحاجة ، لا٤بستقب
بيدؿ ؛ أوقات متقاربةُب  ومع ذلك كاف ظهور أشخاص ٲبتلكوف قدرات خارقة بعدد كبّب نسبيا

ُب  اتينأان ابتوقع إنو ٩بكن يرجع  الليوده ، دي ىو وجوده ابلقدرات اإلنسافُب  على إف األصل
 .بلا٤بستق

ماؿ قا٥با الطبيب فشبك أصابع يده ووضعها خلف رأسو و الٍب   ابلدوار من كم ا٤بعلومات "كرًن"شعر 
 :عينيو ٍب قاؿ ٕبّبة  رؾوىو يف اعتدؿٍب ؛ إىل الوراء وىو يتطلع إىل سقف الكافيو للحظات بظهره
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أشوؼ حاجة  إزاي، قولت عليها اي دكتور ٩بكن أفهمها إبستثناء رؤية ا٤بستقبل الليكل القدرات  -
 .ان مؤمن بيها طبعا لكن مش فاٮبهاما حصلتش ؟ ... أ لسو
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 فوضى ا٢بواس
 :أكمل بسرعة وىو يبتسم الذي  "كرًن"الطبيب أف ٯبيب لوال  ىم  

علشاف  دي " ارستمر ابيكرر نفسو  يالزمن يسّب بشكل دائر بس أرجوؾ ببلش ا١بزئية بتاعة "  -
 .مش مقتنع بيها 

 :ه وىو يتساءؿالطبيب بدور  ابتسم

 ليو مش مقتنع بيها ؟ -
ّب اإلنسافإٰباء إف  يف الزمن بيتكرر بنفس األحداث بتدألف فكرة إ - وكأف هللا ، م سّب مش ٨ب 

وحاسس كأهنا مقتبسة من ، مؤمن ال ٲبكن قبولو يسبحانو وتعاىل بيتبلعب بينا وده ابلنسبة أل
 .التسعيناتُب  كاف  اللي"  Groundhog Dayفيلم " 

 :ويقوؿ  أيٌبوىو يشّب للنادؿ أف  ٦بدًداٍب رفع رأسو ، قليبلً الطبيب برأسو أطرؽ 

 ؟تشرب حاجة األوؿ  -
 .ىاتفرقع يأحسن أان دماغ اتينايريت قهوة ..أه  -

 : من جيبو العلوى قلما  أخرجٍب ، الطبيب قدحْب من القهوة وأتى النادؿ فطلب من

 .ىات ورقة من شنطتك -

 :فيو ويقوؿ  افتحو وأخذ يرسم خطوطالذي  لطبيبوقدمو ل، اا دفَب منه أخرجحقيبتو و  "كرًن"فتح 

 .الزمن ىي دي ىانعترب ا٤بساحة البيضة، "كرًن"بص اي  -

 : "كرًن"ف وكتب ٔبانبها كلمة اف وقدماة صغّبة ٱبرج من أسفلها خط لو يدا٤بنتصف دائر ُب  ٍب رسم

 الشخص الواقف ده ... ٛباـ ؟ انتو  -
 !!ٛباـ  -
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 :الورقة ُب  االفَباضيوراء الشخص  ارسم الطبيب خطً 

 ..ا٢باضر ىيواقف فيها نت ا الليوالنقطة ، ا٤باضى ىيورا ا٣بط ده  الليوا٤بساحة  -

 :بشكل قريب  االفَباضيأماـ الشخص  آخر اٍب رسم خط

 وده ا٤بستقبل القريب  -

 :بعيد نسبيا  آخرخط 

 .ده ىو ا٤بستقبل البعيد تاينال ي٣بط األماموا -

؛ بلهاء ابتسامةويبتسم ، (عبيط القرية)على وجهو أعٌب أمارات  ارتسمتالذي  "كرًن" ٍب رفع رأسو إىل
  :فضحك الطبيب وىو يقوؿ

  دلوقت  وىافهمك ، ما قولتش حاجة لسوأان ، ماتقلقش  ابِباي  -
 ؟!أمل أفهم اي دكتور ُب  يعِب -

 : امبتسمً فرد الطبيب ؛ ة قا٥بابدعاب

 صعب نوعا فأان الـز أجيبو ليك ابلتدريج  دلوقت   ىاتسمعو الليبس علشاف ، ىتفهمأكيد  -
 .اي مسهل ا٢باؿ ايرب -

ٍب أدار الطبيب ، انصرؼالطبيب حٌب وضعهما النادؿ و  سكتف؛ القهوة يأتى النادؿ وىو ٰبمل قدح
 :وأشار إليها وىو يقوؿ لو  "كرًن" ىاراالورقة حٌب ي

 الر٠بة كويس ُب  عايزؾ تبص دلوقت   -

 :أخذ يدقق فيها وىو ال يفهم الغرض منهاالورقة و  "كرًن"أمسك 
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 :وىو يقوؿ  ٦بدًداوبعد أف أتملها أعطاىا للطبيب 

 ... شوفتها  ماشي -
 ٛباـ  -

 :وىو يشّب إىل منطقة ا٤بستقبل  ٦بدًداوضعها الطبيب 

 ا٤بستقبل ؟ُب  بيحصل الليف شايأنت  ا٢باضر بس السؤاؿ ىلُب  دلوقت   انت -
 أل  -

 :الطبيب على الفور  ألوفس ابستنكار "كرًن"قا٥با 

  ليو ؟ -
 : ىقوؿ- ستبصاراالعمره ما كاف عند قدرة  يلشخص عاد-لو ىجاوبك إجابة منطقية  -

 :وتردد  ببطءٍب تفكر حينا وقاؿ 

 ما حصلش  لسوعلشاف ا٤بستقبل  -
 ة ؟اتنيأان إجابة  اقوؿ لك  -
 طبعا  اتفض ل -
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، باىكانت يومافيهوش حاجة تسَبع، يا٤بستقبل عادُب  ىاٰبصل الليعلشاف  ىية تانياإلجابة ال -
  .ا٤بستقبل ا٤بفروض إنك تشوفها ُب  حاجة خطّبة أو مهمة ىاٙبصلُب  ولو

 ؟!!! إزاي -
  خراآلُب  وىافهمك شويو استحملِبو طيب خليك معااي واحدة واحدة  -
  ماشي -
 ا٢بماـ ؟ُب  عمرؾ حلمت إنك ستبصاراالك سؤاؿ ... ٤با كاف عندؾ قدرة سألىا -

 :وىو ٯبيب  "كرًن"على وجو  االمشئزاز ظهرت عبلمات

 أل  -
أو قاعد ، أو قاعد مع والدتك بتتفرجوا على فيلم، مطعمُب  طيب ىل عمرؾ حلمت إنك بتاكل -

 أو إنك بتغّب ىدومك ؟، مع أصحابك على القهوة
 أل -
 ؟ شوفتها الليطيب إيو الرؤى  -

 :لوال أف الطبيب أشار لو بيده وىو يكمل ؛ أف ٯبيبو "كرًن"ىم 

 :لك  ىقوؿان أ -

 :ٍب أخذ يعد على أصابع يده وىو يكمل 

والتالتة ، ٤با كاف بيخطط لسرقة شقتكم "زغلوؿ": ىية تانيوال، وفاة والدؾ :ىياألوىل  الرؤاي -
 الدموية ... صح ؟ الرؤاي :والرابعة، الظبلمية ٤با كنت متكتف الرؤاي ىي:
 صح  -
 ؟ دي إيو الرابط بْب الرؤى تقوؿ يلتقدر  -

 :وأجاب ٕبماس  نصرٍب برقت عيناه بربيق ال؛ قدح القهوة ورشف منو ""كرًنرفع 

  باىيانت يكلها مهمة وتسَبع  دي إف األحداث -
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 ابلظبط  -

 :كفيو وقد ٛبلكتو ا٢بّبة   "كرًن"ىز 

 ؟بتسبب ده  الليلية ده بيحصل و إيو اآل إزاي، بس برضو اي دكتور أان مش فاىم -
 وأان ىافهمك  شويو اىدي  ابِباي  -
  اتفض لسف ... آ سفآ -
ف كل حاجة قدامك شايالكافيو وا٤بفروض إنك ُب  قاعدين دلوقت   احنا، اتينك سؤاؿ سألىا -

 ... صح ؟
 صح  -
 متأكد ؟ -
 طبعا متأكد  -

 :أذنوويعدؿ وضع ٠باعة البلوتوث ا٤بوجودة على ىز الطبيب رأسو انفيا وىو يبتسم 

 يتك نطاؽ رؤ ُب  ف كل حاجة موجودةشايمش أنت  غلط طبعا ... -
 اي دكتور وال إيو ؟نفسي  ُب ىاتشككِبأنت  ال إلو إال هللا ... -

 :و يسألوىو  "كرًن"ٍب عدؿ وجهو انحية ، تلفت الطبيب على جانبو األٲبن

 نطاؽ رؤيتك وال أل ؟ُب  على ٲبيُب ده الليطيب الراجل  -

ينظر  "كرًن"عاد ، -أذنومن  أزاؿ الطبيب ٠باعة البلوتوثالذي  الوقتُب  -حينا إىل الرجل "كرًن" تطلع
 :ٍب أجاب  إىل الطبيب

 نطاؽ رؤيٍبُب  أيوه -
٤با جو ؟ وىل شوفتو ٤با  الراجل فهل شوفت؛ جيتنت ا ٤با يطيب ا٤بكاف ده كاف فاض -

طيب ىل أخذت ابلك إف ا١بارسوف عدى ، قدامو ؟ اللي (ا٤بيلك تشك)لو  ا١بارسوف جاب
 حاال ؟ دلوقت  جنبك 
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 أل  -

 :فعاجلو الطبيب ؛ ىو يهز رأسو غّب مستوعبقا٥با ٕبّبة ابلغة و 

 كويس ؟  يف وششايأنت  طيب -
 كلو معاؾ   زيأكيد اي دكتور ألف تركي -

 :تبسم الطبيب بثقة وسخرية 

 متأكد ؟ -
 أه طبعا متأكد  -

 : ابتسامتو اتسعتوقد ، أخرىىز الطبيب رأسو انفيا مرة 

أثناء حواران  ف ودينشاينت ... وىل ك ؟ شلت ٠باعة البلوتوث من ودين إينطيب أخذت ابلك  -
 أصبل ؟

 يو اي دكتور ؟عايز توصل إل انت -
ألف ده ؛ نطاؽ الرؤيةُب  كل حاجة موجودُب   مستحيل يركز يإف ا١بهاز البصر :  ابختصار -

حٌب لو الشخص نفسو مش ؛ باىوانت٘بذب  الليا٢باجة -تلقائيا  - يتقىايبقى تشتيت وىو بين
 :مركز ... مثبل 

 :وىو يقوؿ  "كرًن"إىل أحد ا١بالسْب على ٲبْب  لسوٍب أشار إبصبعو خ

 ؟ كده وف الشاب ده ... بص عليشاي -

، آخرمكاف ُب  وكأف عقلو، عليو التفكّب وييدو النسكافيو()فوجده ٩بسكا بقدح من ؛ "كرًن"نظر إليو 
 :ينظر إىل الطبيب وىو يهز رأسو  "كرًن"فعاد 

 حاجة ُب  شوفتو ... شكلو سرحاف وبيفكر -
 ؟ٗبا إنو سرحاف يبقى أكيد تركيزه مش ىنا ... تتبع بقى نظره رايح فْب طيب  -
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صدر إحدى الفتيات ا١بالسات على ُب  وتتبع بصره فوجده ٰبدؽ، ينظر إىل الشاب ٦بدًدا "كرًن"عاد 
 :ا ففلتت منو ضحكة وىو يقوؿ للطبيب ىامسً ، خراآلالطرؼ 

 ة يتانقاعدة الناحية ال الليده بيبص على صدر البنت   -
 ... عارؼ ليو ؟ابلظبط  -

 ..ٍب أكمل 

ومش بعيد ، ترٰبو الليوإف كاف العقل مشغوؿ بيستقر على ا٢باجة ، حالة ا٥بدوءُب  ألف البصر -
أو ٩بكن أكوف أان كماف عملت  ، الكافيوُب  تكوف بصيت على بنات قاعدة ىنا كلمِببت انتو 

  بدوف تركيز  كده
 خبلص  ىربت مِب يدماغ كدهدكتور أان   -
السمع عندؾ خدت عليها  مشغل موسيقى كبلسيك وحاسة دلوقت  ... الكافيو  كمافؤاؿ  س -

ا٤بيتالك ...  زيشغل موسيقى عنيفة  دلوقت  ٚبيل لو الكافيو فجأة ، بدأت تتجاىلها لدرجة إنك
 ىاٰبصل ؟ الليإيو 

 :ما قاؿ الطبيب ورد  "كرًن"ٚبيل 

 بو انتأكيد ى -
 طيب ٩بكن سؤاؿ أخّب ؟  -
 قولتها الليجا٥با هتتك خبلص من ا٤بعلومات  يمع إف دماغ ... اتفض ل -
بتاكل  انتوفجأة و ، ال ىو مثاؿ أخّب ... عايزؾ تتخيل إنك بتاكل بيف برجر ومستمتع بيو -

 ىاٰبصل ؟ اللي... إيو  أويالقيت طعم ملح زايدة 

 :وقاؿ ، لسانو وكأنو يتذوؽ ابلفعل "كرًن"ٕبركة ال إرادية حرؾ 

  جًدادايق اتىأكيد ىاحس بيو و  -

 :ٍب أكمل ضاحكا 
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  جًداعليك أمثلة عجيبة أنت  على فكرة اي دكتور -

 :تبسم الطبيب وىو يقوؿ 

ف ا٤بعلومات أل؛ الشرح ىو أقوى األساليب وأسهلها لتوصيل ا٤بعلوماتُب  األمثلة استخداـ -
مثلة األ استخداـلكن ، ٘باىلها وا٤بلل منهاُب  بدأا٤بخ بعد وقت ي يبشكلها الرتيب بتخل

وٲبكن أكَب حاجة ، ف مشاىد من الكبلـبيحفز خبلاي ا٤بخ وبيخليو بّبسم ويكو   والتشبيهات 
بتوصف  الليية اآل زي، جًداالتشبيهات بشكل مدىش  استخداـف عندكم ىو القرآُب  يناعجب

ومع ، ماتعرفش شكل الشيطافأنت  ... (طلعها كأنو رؤوس الشياطْب) : النار وبتقوؿُب  شجرة
 الليوده بّببطك ابلكبلـ ، بيحاوؿ التخيل  - تلقائيا –٨بك  يىتبلق زي ديية آ٤با تقرى ذلك 
 .بعده

ٍب ىز ؛ كثّبةوٚبيل شجرة معلق على أفرعها رؤوس  ، أقرب شكل ر٠بو ٨بو للشيطاف "كرًن"تقائيا ٚبيل 
 :رأسو وىو يقوؿ 

 السر ُب  شكلك أسلمت، لك بقوؿمش  -
٢بد ، (اتف اتف)وتقريبا قريت كل حاجة من أوؿ قصص ، يوسوعأان م، قلت لك ما  زي  ابِباي  -

 ما توصلت ليو علـو الفزايء ... ا٤بهم  آخر

 :ٍب أكمل 

 أان قولتو ؟ الليإيو خبلصة  -
 مش عارؼ  -

 :ب الطبيب على الفور عق  ف؛ ٕبّبة "كرًن" قا٥با

  - حاسة التذوؽأو حٌبسواء العقلية أو البصرية أو السمعية  - اإلنسافحواس كل ا٣ببلصة إف   -
أشياء شاذة  استقباؿحالة ُب  وبيزداد تركيزىا بس، بتتجاىل اإلشارات وا٢بوادث ا٥بادئة الرتيبة

 ... صح ؟ يعن الطبيع
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 صح  -

 :مستفسرا باهنتاب شبك كفيو أمامو ووضعهما على ا٤بنضدة وماؿ ٔبسدهٍب 

 ؟ ستبصارالإيو عبلقة ده اب ٩بكن بقى تفهمِب -

 :ٍب قاؿ ؛ يفكر قليبلً صمت بدوره الذي  ظار إجابة الطبيبانت ُب وصمت "كرًن"قا٥با 

العْب بتشوؼ مش  يعِب، إشارات معينة ستقباؿإف كل حاسة من ا٢بواس ٨بصصة ال هيمن البدي -
 و ابقى ا٢بواس النهاية كل حاسة بتنب   ُب  واللساف بيتذوؽ مش بيشوؼ ... لكن، بتسمع

  :ما وىو يقوؿطبيب مبتسً أف يتكلم لوال أف أشار لو ال "كرًن"ىم 

ُب  ولو عندؾ سؤاؿ قولو، يعلشاف حبل أفكار  اقوؿ لك ماتتكلمش خالص غّب ٤با ، أرجوؾ -
 ؟ اتفقنا...  خراآل

  اتفقنا -
أو الزمن بشكل عاـ ىو عبارة عن  ،وا٢باضر وا٤بستقبل يا٤باض، ستبصاراال٢باسة  يٛباـ ... نيج -

بتتخلل ا٥بواء وا٤بخ ا٤بناسب بس ، جودة حواليناأو ٩بكن نقوؿ عبارة عن سيمفونية مو ، موجات
حوالينا بس جهاز ا٤بوبيل بس  ىي، موجات احملموؿ زيابلظبط ، يقدر يلتقطها ويفهمها الليىو 
 .يقدر يلتقطها اللي

 :وأكمل ، ٍب مد يده وأمسك بكوب ا٤بياه ا٤بوضوع أمامو ورشف منو رشفة وأعاده مكانو

وا٤بوجات النا٘بة  يال إنو بيفضل موجود أثره ا٤بادإ- هىانتوإف -ا٤باضى ُب  كل حدث حصل -
وده ، يمع موجات ا٤باض يا٢باضر بيشكل موجات جديدة بتتبلقُب  وكل حدث بيحصل، عنو

حٌب التفكّب والنوااي ، بيكوف موجات األحداث ا٤بستقبلية قبل ما األحداث نفسها ٙبصل اللي
وترٝبتها ا استقبا٥بالكمبيوتر ا٤بسئوؿ عن ، ًداج... كأهنا عمليات حسابية معقدة  بتشكل موجات
 .وحلها ىو ا٤بخ

 :ؿ فنظر إليو الطبيب بتساؤ ؛ فصلُب  ا٢بديث كأنو تلميذُب  كفو يستأذف  "كرًن"رفع 
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 زي-شكل ٢بن أو موجات لو سلمت إف كل حدث بت يعِب...  دي ٩بكن تشرح ا١بزئية -
 ا٤بستقبل بيبقى ليها موجات ىو كماف ؟ إزاي -ماقلت

 تاصطدمابقـو وفجأة  إينلو مستبصر ٩بكن أشوؼ  إين قلت لكاضربلك مثاؿ ... فاكر ٤با  -
 ؟ على  اب١بارسوف وا٤بشروابت وقعت 

 أيوه  -
والنوااي والتفكّب بيشكل ، وا٢باضر بيشكل موجات، بيشكل موجات يقلنا إف ا٤باض احناطيب  -

 موجات ... صح ؟
 صح -
وا١بارسوف راح  ،ورااي طلب من ا١بارسوف مشروب يالل... الراجل  يبقى السيناريو كالتايل -

 وبيجهز ا٤بشروب ...  ده يعترب إيو ؟
 ييعترب ماض -
 يو٘بميع موابيل، ىاقـو إينقررت  دلوقت  طيب أان ، شكل موجات يده يعترب ماض، جًداٝبيل  -

 يارسوف جهز ا٤بشروب وقرر إف ىاٲبشنفس الوقت ا١بوُب ، دقيقتْب ااتخدى حاجاٌب يوابق
 .موجات عملووصولو ٥بنا ىياخد دقيقتْب ... ده حاضر ، أان فيو الليا٤بكاف جنب 

  :حْب أكمل الطبيبُب  ،حاجبيو للحظة وىو ييفكر "كرًن"قطب 

 دي ىايستقبل ا٤بوجات يولو أان مستبصر ٨ب، مع موجات ا٢باضر يلتقاء موجات ا٤باضاب -
وٗبجرد ده ؛ على  روابت ىاتقع اب١بارسوف وا٤بش اصطدـىاقـو وى إينوىي ؛ وىايطلع بنتيجة

 ... مستوعب ؟ يناوىاتسمعو ود ا٢بواس وىايكوف ا٤بشهد أماـ عيِب يا٤بخ ىاٰبفز ابقماٰبصل 

 :فأكمل الطبيبوأشار برأسو إٯبااب  "كرًن"تبسم 

مثبل ... لو واحد شخصيتو قوية بّبجع بيتو ، النتيجة ىر ا٤بوجة بتأثر علصد   كماف شخصية م   -
ُب  نفس الوقت مراتو بتخونو وىووُب  ،سبب يل مسدس ألشايا٤بغرب وىو  6يوميا الساعة 

فقتلها وقتل عشيقها ... ؛ فرجع وشاؼ مراتو بتخونو يأحد األايـ قرر إنو يروح بدر ُب ، الشغل
حْب إف لو ُب ، وىاشوفو بيقتلها، دي لو أان مستبصر ىاشوؼ ا٤بشهد ٗبجرد تفكّب األشخاص
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ىاشوؼ ا٤بشهد إنو ىو بيقتل نفسو من ، شخصيتو ضعيفو نفس األحداث حصلت مع شخص
 بكتّب  كدهلكن ا٤بوضوع أعقد من  ، جًدا... ده طبعا بشكل مبسط الصدمة 

من  وأان شوفت رؤاي إزايطيب ، سؤاؿ اي دكتور ... معُب كبلمك إف ٦برد التفكّب بيشكل موجو -
 ؟ كدهل يتؤدحاجة ُب  شوفتها قبل ما أفكر يعِبما حصلتش  لسوسنة تقريبا و 

فيتم تشكيل ؛ ألف األمر ٩بكن يتطور إىل إنك تفكر؛ كدهإف ا٤بوضوع أعقد من  قلت لك ما أان  -
وا٤بوجة ، ما حصلتش لسو أخرىٗبوجة  فيحصل تنبؤ؛ اتينتتبلقى ٗبوجة تفكّب شخص ، موجو

ا٤بشهد وىي  ويفضل النمط ده مستمر ٢بد ما عقلك يستقبل النتيجة النهائية، خرىا١بديدة تتبأ أب
أال إنو بيتجاىلها كلها ، دي ونقوؿ إف ابلرغم من إف ا٤بخ بيستقبل كل ا٤بوجات اتيننرجع ، يا٤بستقبل

  .ٚبصك الليومش بينبهك إال للحاجة ا٤بهمة 
 .أو ٚبص حد قريب مِب، ٚبصِب انتشفتها ك الليفعبل أان كل الرؤى  -

 :وىز رأسو وىو يتمتم  قليبلً ٍب تفكر 

 !سبحاف هللا  -

  :ابستنكارٍب قاؿ ، لطبيب على أسنانو بغيظجز ا

 !؟سبحاف هللا  تقوؿ يلده  قلتهولك الليهللا !!! ... بعد كل  -

 :فقاؿ بدىشة ئالطبيب ا٤بفاج انفعاؿمن  "كرًن"توترت مبلمح 

لكن  يإنك ال تؤمن ابإلسبلـ ألنك مسيح أان ٩بكن أتفهم، ؟ (سبحاف هللا)ٝبلة ُب  إيو ا٤بشكلة -
 !برضو  (هللا) أكيد عندكم

يتأملو للحظات قبل أف يهتف  "كرًن"وظل ، ٍب صمت ومل ي عقب؛ يهدأالطبيب صدره اب٥بواء حٌب  مؤل
  :ابستنكار

 ملحد !!!نت ا دكتور ... -
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ٍب عاد إىل الطبيب وماؿ ٔبسده ، ٕبرج "كرًن"إليهم  التفتف؛ باه بعض ا١بالسْبانتصيحتو جذبت 
  :اىامسً 

 ملحد اي دكتور ؟! انت -

  : الطبيب يتحدث بسرعة وبصوت منخفض انطلق -بلة موقوتة كقن -

 كل اجملاالت ٩بكن يفضل مؤمن اب٣برافاتُب   وقرأت، الظواىر ا٣بارقةُب  ي٦باؿ إٔباث يتفتكر واحد زي -
ولسو مؤمن بوجود  دي واحد زيك كاف بيمتلك كل القدرات إزاياللي أان مندىش لو ىو  ؟!!دي

وعيب ، ... اإلٲباف ابإللو ده للناس ا١بهلة ا٤بغيبة ؟!!!فينا ا وبيتحكمالسماء خلقنا وبّباقبنُب  شخص
 .الؼ السنْبآمن  اتقاؿإف انس متعلمة زينا تردد كبلـ 

 :ٍب أكمل ، ٍب رفع قدح القهوة ورشف منو أبصابع متوترة

 !عقوؿ البعض ُب  موجود بس مش كائن خراُب، اإلنسافالكوف ده ىو ُب  لو الوحيداإل -

صدره من كبلـ ُب  وفورة غضب تعتمل، دموُب  يشعر بغلياف "كرًن"هاء الطبيب من الكبلـ كاف انتٗبجرد 
أأنو  إال، ٛبُب لو أف ٰبطم رأسو أو يفقأ عينيو، الطبيب وبعد ، ا٤بنطق والعقل استخداـثر آو  نفسو ىد 
 :قاؿ للطبيب  - للحظات–تفكّب 

 أكلمك ابلعقل ؟ يتسمحل -

 .أومأ برأسو عبلمة ا٤بوافقة أبف ىاكتفو ، مل يرد الطبيب

بس األفضل ننحيها جانبا   -االستبصار زي - ستثنائيومتفقْب على وجود القدرات اال احناطبعا  -
 ا٤برمزة ؟ األحبلـُب  ونتكلم على أحبلـ الناس العادية ... إيو رأيك

 إيو مرمزة ؟ يعِب -
اس العادية بتشوفها الن الليكويس اي دكتور ... أان ابتكلم عن الرؤى   يفاىم قصد انت -

حادثة  دي السنةُب  وٰبصل، منو اتقطعا٢بلم إف قميص ا٤بدرسة ُب  مثبل طالب شاؼ، وبتتحقق
 وابنإف  كدهويكتشف بعد  ، اته منو وابنا٢بلم إف ُب  أو واحد شاؼ، االمتحافما ٚبليو مايروحش 
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وبعد فَبة ٰبصل طبلؽ  ،ا٢بلمُب  ا ا٤بتزوجة بتتزوجأختهأو واحدة ٙبلم إف ، بيهرب من ا٤بدرسة
... إيو تفسّبؾ ها بيتساقط وبعد فَبة أبوه ٲبوت أو واحد ٰبلم إف قدامو شجرة ورق، اختهأل

 ؟ دي لؤلحبلـ ا٤برمزة
 إيو عبلقة ده اب٤بوضوع ؟ -

  :على اإلكماؿ ٕبماس "كرًن"٩با شجع ؛ ما نوعا خرج الكبلـ من الطبيب بنربة أىدأ

ة من جهة ما أقوى وأعلى جايإهنا  بتعِب دي ا٤برمزة األحبلـألف  ؛اي دكتور جًداليو عبلقة كبّبة  -
بتكوف واضحة كاف ٩بكن نسقط عليها تفسّب قدرة  األحبلـ انتلو ك، وأعلم اب٤بستقبل

 ستبصاراالال ٲبلكوف قدرة  جًدالكن دوؿ انس عادية ؛ قطها العقلتلهنا موجات بيأب ستبصاراال
... حاجة كماف بتدؿ إف األمر أان كنت ابقدر أشوفو  ياللعن  ٛباًماورؤايىم شكلها ٨بتلف 

 ..بتسّبه قوة أعلى

  :ساعتو وأكملُب  ٍب نظر

٤با شاؼ جيش العدو  "عمر بن ا٣بطاب"وىو قصة ، بيو استشهدتأنت  جًداَب مثاؿ ٝبيل  -
و لي تقوؿ يلتقدر ، وقائد ا١بيش سارية ٠بعو، ف حوؿ ا١ببل فقاؿ " اي سارية ا١ببل ا١ببل "لتىاي

ابلرغم من إف األقرب  !مش قائد ا١بيش سارية ؟ دي شاؼ الرؤاي الليىو  "عمر بن ا٣بطاب"
إف اإلجابة  يبلقيشوفها ألنو أقرب للوضع ... لو فكران ىن الليللمنطق إف قائد ا١بيش ىو 

يشوفها قداـ  الليىو  "عمر بن ا٣بطاب" إف ىناؾ قوة أعلى أرادت أف يكوف :ىيالوحيدة 
 .دي شهدوا ا٤بعجزةالناس حٌب ي

 :ٍب قاؿ وىو يبتسم  دال من ذلك نظر الطبيب إىل ساعتوولكن ب، رد أيظر من الطبيب انت

 .النهاردة  كده... كفاية   22الساعة  دي ،اياااه -

 :من هترب الطبيب وىو يقوؿ  "كرًن"ضحك 

 .ما ٙبب  زياي دكتور ...  ماشي -
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 :يب للنادؿ وىو ٯبمع أشياءه ويقـوأشار الطب

  ادهتالك  اللييت تكوف بتاخد ا٢ببوب اير  -
 .قلت يلما  زيتبلت مرات  -

 :بعد أف دفع األخّب ا٢بساب وقبل أف يَبكو سألو ؛ بدوره و خرج ىو والطبيب "كرًن"ٍب قاـ 

 ؟ إزايطيب ابلنسبة للقدرات ... ىاترجع  -
 ماتقلقش ... ىاوصل ٢بل أكيد  -

 :ٍب تذكر أمرا وقاؿ 

 مؤٛبر ىناؾ  صحيح أان ىسافر أمريكا أحضر -
 ىاتقعد كتّب ؟ -
 الصبح  12وىارجع يـو  22ىاسافر يـو ، تياـ بس تبلتال ٮبا  -

 :قاؿ لو مداعبا الذي  "كرًن"ٍب صافح 

  اعَبؼبس أان أحرجتك ...  -
 . ايال   امشي -

سيارتو  استقلو ، جراج ا٤بوؿ اب٘باهالسلم إىل أسفل  استقلو  "كرًن"وذىب ، ؼنصر اا و شار لو مودعً ٍب أ
 : ويصطنع التوتر وىو يقوؿ  "كرًن"ما أف أجابت حٌب عاجلها الٍب  ، "تقى" وىو يهاتف قانطلو 

  جًداك على حاجة مهمة سألعايز أ -
 إيو ؟ -

 :وىو يقوؿ ابتسمف؛ سألتو بقلق

  ؟ك ٕبب إينالنهاردة قلت لك ىو أان  -
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 ا٤بأجور
 "1002أغسطس  29"

"  In hell"  حشد من العاطلْب يشاىدوف فيلم  كاف ىناؾ،  ىيا٤بقا ىحدإ وُب"شربا ا٣بيمة "منطقة  ُب
جسده عبارة عن ، العقد الثالث من عمرهُب  ا٤بقدمة كاف البعض يلتفوف حوؿ شابوُب  ""فاف داـػػل

حٌب يربز ؛ ارتدائهايتعمد الٍب   تكاد العضبلت أف ٛبزؽ مبلبسو الضيقة، اللوف قمحى يط بشر حائ
 مقاتلوايقـو هبا الٍب   ونو عن ا٢بركةيسأل خراآلوبْب ا٢بْب و ، ر٠بو عليوالذي  التنْب مجسده ويربز وش

 :أو يصيح ىو بغضب ويسب بطل الفيلم، الفيلم

 مرة وال بيفهم حاجة  ابنده  "فاف داـ"النعمة  على   -
 ؟" يل  بروس"ليو اي  -
 ؟!!ا١بزمة بيعمل إيو  ابنا٤بفروض كاف يضرب برجلو ضربة جانبية مش خلفية طايرة ... بص  -

 :وىو يشرح  ٕبنق أمامو الٍب ضرب بيده ا٤بنضدة ٍب

ف األحسن يعمل صينية أل، شويوألف ا٤بفروض جسمو يكوف مايل ؛ بقى غلط دي ا٢بركة األخّبة -
 .ش خلفيةأمامية م

 اٰبمل صندوق اصغّب  إليو بغضب فوجده طفبل التفتف ؛وقبل أف يكمل ربت أحدىم على كتفو إب٢باح
 ؟متوسط ا٢بجم

 ؟ ايال  عايز إيو  -

 :ا فقدـ لو الطفل الصندوؽ وىو يقوؿ فرحً 

دي وقاؿ يل أديهالك  وادايل مية جنيو ليو  داين العلبةإ"مرسيدس" عربية  راكبَب واحد  -
 لوحدي..

 ا ن جنيهً وأعطاه بدال منها عشريمنو  "٦بدي"ها اختطفف؛ ح بورقة ا٤بئة جنيوقا٥با وىو يلو 
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 .كفاية عليك عشْب جنيو -

 :كييبفصرخ الطفل وىو 

 أان  اد ىايلحرامى ... الراجل نت ا وربنا -
 .الكلب بدؿ ما أقسمك نصْب بنامن ىنا اي امشي -

"  وا٠بوظل الشاب يتطلع إىل الصندوؽ ويقلبو فوجد على جانبو مكتوب ، يبكيالطفل وىو  انصرؼف
ىم فحمل الصندوؽ وقاـ فقاؿ لو أحد ؛وحدؾ " انتىاشم " وٙبتو مكتوب " ال تفتحو إال و  "٦بدي
 :  ابنبهار

 ؟ "بروس ىل"ىو الصندوؽ ده من ا٤بخابرات اي  -

 : وىو يضيق عينيو بنظرة ذات معُب  "٦بدي"ع إليو فتطل  

 .لم فيها اي بقرةما ينفعش أتك دي ا٢باجات -

وىو ٰبمل الصندوؽ ويشعر  ٖبطوات بطيئة "٦بدي" ؼنصر اٍب ؛ ا وإجبلالً حَبامً ارأسو  خراآلفأطرؽ 
 الٍب عن البطوالت يوأحدىم ٰبك - ظل من كانوا ٯبلسوف حولو يصدروهناالٍب   -ابلفخر من ا٥بمهمات 

أحد ا٤بعابد ُب  تلقاىاالٍب   وعن التدريبات، كما يلقب نفسو  "بروس ىل "أو "٦بدي"ال يعرفها سواه عن 
 .السرية

إحدى ُب  صغرهُب  سوى شاب ساعدتو الظروؼ على تعلم بعض الفنوف القتالية "٦بدي"يكن  مل
 ا وبلطجًيابعدىا أصبح لصً ، بدراسة ا٤برحلة الثانوية ىاكتفوأكمل تدريبو ٍب  ،األحياءُب  الصاالت ا٤بنتشرة

حٌب ًب القبض عليو وًب ؛ بقوتو ولينوتو الفائقة اذائع الصيت بْب بلطجية ا٤بنطقة وا٤بناطق اجملاورة ومشهور 
ا١بريدة بعنواف ُب  شرن  الذي  و ا٣بربى -القبض عليو ذمن-كاف أفضل ما حدث لو ،  سجنو ثبلث سنوات
جيبو ويريو ُب  ومن يومها وىو ٰبمل خرب ا١بريدة"  فنوف قتالية يتزعم تشكيل عصايب" القبض على خبّب
 من أوؿ تدريبو، نسج األساطّب حوؿ نفسوُب  بدأو " خبّب الفنوف القتالية "ا ٔبملة خرً الكل من يقابلو متف

 .ا٤بخابرات أجهزةٌب تعاونو مع ح ،الصْبُب  "لن شاو"معابد ُب 
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، بُب فيو الباعوض قصورا مشيدة لوسوى سرير  يغرفة متهالكة ال ٙبو ، يقطنها الٍب وصل إىل غرفتو
 .كل آعلى الت اوعلى جانب ا٢بائط األٲبن مقعدين خشبيْب أوشكت أرجلهم

، أمل ٧بتوايتووفض غبلؼ الصندوؽ يت، وجلس على طرؼ الفراشحٌب أغلق ابهبا  "٦بدي"ما أف دخل 
يتضمن  آخروٙبتها ملف ، تتحدث عن خرب القبض عليوالٍب   أعلى األوراؽ صورة للجريدةُب  وجد

؛ جنيو ئٍباوأساؿ لعابو ىو رؤيتو لرزمة مالية كبّبة من فئة ا٤ب وباىانتولكن أكثر ما أاثر ، معلومات عنو
، الفاخرةصور خارجية إلحدى الفلل  ٦بموعة، احملتوايت يا بلهفة ٍب وضعها جانبا لّبى ابقفظل يعدى

، برةٙبتوى على سائل شفاؼ ورأسها كاإل ومسدس عجيب الشكل فتحو ليجد ٦بموعة رصاصات زجاجية
 :ومكتوبة ابلكمبيوتراألسفل ُب  ليقرأ ورقة موجودة خراآلا ىو ٍب وضعو جانبً ، أتملو بدىشة

  "ىاشم دمحم "٦بدي

لكن أٛبُب إنك تقدر ، أان عارؼ إف ا٤بخدرات أكلت جسمك، اومشاـ حالي بلطجيو  ،العب كنغوفو سابقا
 الليولو نفذت ، الصندوؽ ىتبلقى عشرين ألف جنيو ودوؿ مقدـُب ، خَبتك ليهاا الليتنفذ ا٤بهمة 
السادس )منطقة ُب  الصندوؽ ٦بموعة صور لفيبل موجودةُب ، ىتاخد تبلتْب ألف جنيو كمافىاطلبو منك 

كل ا٤بطلوب منك إنك تدخل ،  رسم كروكى للفيبل من الداخل دي الورقة آخرُب  وىتبلقى، (من أكتوبر
، ا٣بزنة من فلوسُب  ة تبلقيهااتنيحاجة  أيوحبلؿ عليك ، ا٣بزنةُب  كل ا٤بلفات ا٤بوجودة  يو٘بيبل، الفيبل

ش رقم موجود ماتتصلُب ، عبدهللا عبداجمليد " وماٚبرجش من غّبه "كرًن سماألىم إنك تدور على ملف اب
ألف صاحب الفيبل مش ىايبقى موجود ؛ 20/08يـو التنفيذ بعد ما ٚبلص واليـو ده ىو ُب  بيو غّب

على ٨بدر  يالصندوؽ مسدس بيحتو ُب ، قدامك تبلت أايـ تشوؼ موقع الفيبل براحتك يعِب، يومها
 .جنينة الفيبل وغفّب واحد على البوابة " ُب  علشاف فيو كلبْب؛ يوفور  يقو 

خذ يتطلع إىل الرسم ٍب أ، صاحب ا٣بطاب فلم ٯبد سمتوقيع اب وٕبث عن أي، ءة الرسالةمن قرا انتهى
 آخروُب  ٥با دائرة مكتوب عليو ٖبط أٞبر " ا٣بزنة " يالغرفة السفلوُب  ،يصف الفيبل يا٤بوجود والذ

 .٤بوقع الفيبل يوعنواف تفصيل، الورقة رقم ىاتف ٧بموؿ
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فألقاه جانبا وأمسك اب٤بسدس يتأملو ؛ مغلًقاكتوب فوجد ا٥باتف ابلرقم ا٤ب تصاؿأمسك هباتفو وجرب اال
 :فناداه ؛ وأصدقائٍب قاـ ونظر من انفذة الغرفة حٌب وجد أحد ، ويتأمل طلقاتو بتعجب

 ... تعاىل عايزؾ  "سيد"اي  لك بقوؿ -
 ؟ "بروس ىل"َب حاجة اي  -
 .تعاىل بس عايز أجرب حاجة -

طرؼ ُب  تهالكا٤ب شيبا٣بقعد ا٤بمن يده وأوقفو أماـ  "٦بدي"ه الغرفة فأخذُب  معو صديقودقيقة وكاف 
 الغرفة 

 خليك واقف ىنا  -
 ؟إيو ُب  بس اي شقيق قويل -

  :٫بو ا٤بسدس وىو يقوؿ ا٘بو

 .دلوقت  وىاتعرؼ  ايال  ثبت مكانك ا -

ذراعو ُب  تاستقر  خرجت ببل صوت ووفجأة أطلق عليو طلقة ، صديقوإىل  التفتو ، ٍب أمسك ا٤بسدس
وٙبسس  "٦بدي"منو  اقَببالوعى ف افاقدً الكرسي  ٍب سقط على؛ ٲبن فصرخ أبمل غّب مصدؽ ما حدثاأل

 :ٍب رفع ا٤بسدس يتأملو وىو يتمتم ، عندما وجده انبضا اب٢بياة اطمأفوريده و 

 .يبقى على بركة هللا كدهالفل ...   زيأه وهللا شغاؿ  -

وىو ٲبرر أصابع يده  على ا٤بقعد اجملاور جلسو  ،على ذراع صديقو ستقرةٍب نزع الرصاصة الزجاجية ا٤ب
ٍب " يل  بروس"ا١بل أف ٯبعلو يلتصق ٔببهتو كما كاف شعر  ستخداـابأجربه الذي  على شعره األكرت

وٱبيل لو ما ٲبكن أف ، ٠باء ا٤بستقبلُب  وعقلو ٰبلق يتأملهاعلى عنواف الفيبل  يٙبتو الٍب   أمسك ابلرسالة
 .ٰبدث

 "1002أغسطس  10"
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يرتدي  وىو دراجتو البخارية "٦بدي"وعلى مقربة من الفيبل ا٤بنشودة أوقف  (السادس من أكتوبر) َب
 بنطاالً  يويرتد، ف على جانبها األٲبناوداء اللوف هبا رقعتسَبة جلدية س و، قفازين أسودين من ا١بلد

 .دقائقب وجدىا قد ٚبطت ا٢بادية عشرة مساءً ساعتو فُب  نظر، خراآلىو  اأسودً  قماشًيا

وابلطبع مل ، فوووووووو()ٛبر بسرعة ٧بداث الصوت ا٤بميز الٍب   كاف الطريق خاليا إال من السيارات القليلة
ا عن بعيدً  أسوارىادار حوؿ الفيبل دورتْب ٍب أوقف الدراجة ٔبوار أحد  ببطء، الشوارعُب  يكن ىناؾ مارة

وضع يده على صدره وىو يتنفس بعمق ، نتية٠بأغرفة ُب  خلفها من الداخلٯبلس الغفّب الٍب   البوابة
فكل ما ؛ ا عليوا٤بنازؿ جديدً  اقتحاـكاف أمر ،  قليبلً حٌب يقنع قلبو أبف يهدأ وٙبسس مسدس التخدير 
 لكنو أقنع نفسو أف ا٤ببلغ؛ ا٤بيكروابص والتكاتك يأو فرض إاتوة على سائقبّبع فيو ىو تثبيت ا٤بارة 

كما أف األمر تطلب أف يشاىد عدة أفبلـ أكشن ،  اجملازفة تقاضاه وسيتقاضاه يشجع علىالذي 
صحيح ، يهرب بغنيمتو وٰبظى ابلفتاة ا١بميلةالذي  وىو يتخيل نفسو دائما مكاف بطل الفيلم، وسرقات

 ي.فتاة سيحظى هبا لكن الغنيمة تكفأنو ال 

ووقف يتطلع ، نيو وفموظهر سوى عيوجهو ابلكامل وال ي   يٱبف ياقطن اقناع ارتدىنزؿ من على الدراجة و 
ٍب أحضر من مؤخرة الدراجة بطانية ، إىل السور ا٤بغطى من أعلى بقطع زجاجية مدببة حٌب ٛبنع اللصوص

ثقيلة على  حقيبةوٞبل ، وف أف يتأثر ابلزجاجد٠بيكة وقذفها فوؽ السور حٌب يستطيع العبور من فوقها 
 ووضع يده، قدمو اليمُبوقفز وىو يسند إليو  سورال اب٘باهٍب جرى ؛ ظهره وتراجع عدة خطوات إىل الوراء

تدلياف إىل ه تاعلى السور وقدم استقرحٌب ؛ وى رأسوتعلى البطانية وىو يرفع كلتا قدميو إىل مس اليسرى
 .الداخل

ٖبفة ، صوت أيفلم يسمع ؛ السمع رىفأا٢براسة  كليب  ة و٤با مل ير  ظل على نفس الوضعية قرابة الدقيق
ا٤بسدس ورفعو  أخرجو ، ظهره إىل السور ألصقو ، صوت أيديقة بدوف أف ٰبدث قفز على أعشاب ا٢ب

جالس  ا وىوالغفّب انئمً  ىأنتية ور ٠بالكلبْب ٯبلساف ٔبانب الغرفة اإل ىأأماـ وجهو وىو يسّب ببطء حٌب ر 
وأحكم التصويب ٍب أطلق طلقتْب متتابعتْب أصابتا ، وٕبذر وجو ا٤بسدس ٫بو الكلبْب، على كرسيو

وقبل أف يتحرؾ ٠بع مزالج ابب الغرفة ، عليهما مغشًيافنبحا نباح الكلب احملتضر ٍب سقطا ؛ لبْبالك
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شيء  أيوقبل أف يصرخ أو يفعل ، بقناعو "٦بدي" ىأٍب ر ، ي فتح وقد تنبو الغفّب إىل صوت الكلبْب وخرج
 .لكلبْبس بات عميق ٔبانب اُب  األرضعنقو فخر على ُب  تاستقر رصاصة  "٦بدي"أطلق عليو 

 اقاطعمن حقيبتو  أخرجو ، فسار بثقة ٫بو انفذة زجاجية للفيبل؛ والبطولة نصرأحاسيس ال "٦بدي"ٛبلكت 
الداخل ُب  يبيده وقبل أف يسقط اللوح الزجاج ٍب دفعو اوضغط على الزجاج وىو يرسم مربع يازجاج

فتح ا٤بزالج ٍب قفز إىل ومد يده و ، يو ووضعو ٔبانب ا٢بائط ا٣بارجأخرجو ، حذرُب  "٦بدي"أمسك بو 
 .ابنبهاروقف يتأمل قاعة الفيبل و ، الداخل

ويقف أماـ كل قطعة ، األاثثسار ببطء وسط ، األفبلـُب  حياتو سوىُب  اوديكور مل يشاىدٮب ،أاثث
ٙبدد مكاف الٍب   الورقة أخرجٍب نفض كل ذلك عن ذىنو و ؛ يتحسسها برىبة وىو يفكر فيما ٲبكن سرقتو

د ا٣بزينة موضوعة ٍب دلف إىل الداخل ووج، القاعة وفتحها دوف عناء آخرُب  إىل حجرة فا٘بو؛ ا٣بزنة
 .ضخم مواجو لباب الغرفة  ٔبانب مكتب خشيب

 أخرجٍب فتحها و  ووضع حقيبتو على ا٤بكتب ا٣بشيب، ا٣بزينة توجو ٫بووبسرعة أشعل إضاءة الغرفة و 
وأوصل بو من أسفل ، (فورجيو)الفّب ُب  ٩بن يعملوف من أحد معارفو استعاره (صاروخ) ايحديد امنها قاطع

وتوجو إىل فأوصلو بو ؛ خلف مقعد ا٤بكتب إبث عن مصدر للكهرابء فوجد واحدً ، ٨بصصة لو اسطوانة
 .قطع ابب ا٣بزينةُب  بدأنظارة مشسية ٍب شغل الصاروخ و  ارتدىو ، ا٣بزينة وجلس أمامها

 :ففتحو وكاد قلبو يتوقف ٩با شاىده؛  ا كافيتْب حٌب يستسلم ابهباانتف كقيقتاد

ولكن األىم ابلنسبة لو ىو كمية األمواؿ ؛ َب مقدمة ا٣بزينة كاف ىناؾ بعض ا٤بلفات موضوعة فوؽ بعضها
أف يوضع  "٦بدي"ػػليستحق ابلنسبة  شكل ٝبايلُب  تراصت فوؽ بعضها حٌب سقف ا٣بزينة الٍب الرىيبة

، ألمواؿ بداخلها بسرعة و٥بفة وقلبو يَباقص بداخل صدرهجذب حقيبتو وأخذ يسقط ا، مكاف ا٤بوانليزا
 .وا٣بدـ من حولو أيمرىم فيطيعوف  ،قصر مثل ىذاُب  جالس وء لو أنٓبوعقلو يه

 .ٍب مد يده وأخذ ا٤بلفات يتفحصها ؛ ا٣بزينةُب الٍب   من تعبئة ا٢بقيبة بكل األمواؿ انتهى

وأغلبهم ٨بتـو على صورتو ، صورة لشخص ٨بتلفكل منها ُب   ملفات طبية أغلبهاكاف من الواضح أف 
 "كرًنا٤بطلوب  سمعليو اال مكتواب اوجد ملف أخّبًاٍب ، (Eliminated)ٖبتم أٞبر يتوسطو كلمة 
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 ها وغبلقإأحكم  ٍب؛ فلملم ا٤بلفات ووضعها ٝبيعا بداخل ا٢بقيبة وفوقهم الصاروخ؛ عبدهللا عبد اجمليد "
الذي  ٍب إىل السور عند ا٤بكاف، دخل منهاالٍب   ة صوب النافذةٞبلها وخرج من الغرفة متجها بسرع

 .من السور خراآلة إىل ا١بانب قذؼ ا٢بقيبة الثقيل، دخل منو

، ووضع ا٢بقيبة على مؤخرة الدراجة البخارية، من الداخل إىل ا٣بارج  -دخولو  ةيقبنفس طر  -وقفز 
 .ا مسرعً  انطلقأدار الدراجة و و ، ذة القيادةخلع القناع ووضع بدال منو خو ٍب ، وأحكم ربط حبل فوقها

؛ ابلرقم ا٣باص بصاحب ا٤بهمة اتصاالً ىاتفو احملموؿ وأجرى  أخرجو ، مَب أوقف الدراجة وبعد مسافة كيلو
سالة نصية فتحها ومل و زاؿ عندما أتتو ر تعجب ٩با حدث لكن تعجب، فأاته صوت الرنْب ٍب رفض ا٤بكا٤بة

رسالة  "٦بدي"فتح ، ا فصاحب ا٤بهمة يريد التعامل ابلرسائلإذً ، ف ؟ "ٯبد سوى كلمتْب " جبت ا٤بل
٢بد  امشي"  ىاأر ظر فأتتو رسالة بسرعة قانتو  رساؿاإل" أيوه " وضغط زر       فارغة وكتب فيها 

ابقى فلوسك  يشنطتها مفتوحة وىتبلق، ظارتناالمشغلة  "سسيدمر "عربية  يوقبل الطلعة ىتبلق، يالدائر 
 .٤بلفات وخد فلوسك "حط ا، فيها

أف يصل إىل  وقبل، طا٤با شاىدىاالٍب   وىو يشعر أنو بطل أحد األفبلـ، ابلدراجة انطلقأغلق ا٥باتف و 
فتوقف خلفها وتوجو ؛ ظارتناالعبلمة  ئىا تشتعل وتنطفأضواؤ ، ةخر اف "سسيدوجد سيارة "مر  يالدائر 

ا٢بقيبة ُب  فأمسك ابألمواؿ ووضع ا٤بلفات ؛تفاؽمن اال فوجد ا٤ببلغ ا٤بتبقى؛ ٫بو حقيبتها ا٤بفتوحة
 : وتوجو انحية ابب السائق ، وأغلقها برفق

 ؟ اي ابشا بقى عرؼانتخدمة ... مش ى أي -

فهتف  ؛ابلسيارة على الفور -من مبل٧بو شيء  أي "٦بدي" الذى مل ير  -السائق  انطلقكاف الرد ىو أف 
 : "٦بدي"

 ؟فْب  عارؼ ىتبلقيِبنت ا طيب لو عوزتِب -

 انطلقو  دراجتو استقلو ، هبا وأغلقها و٫بو ا٢بقيبة ا٤بوضوعة على مؤخرة الدراجة ووضع ا٘بوو  اؿٍب ٞبل ا٤ب
 منطقتو تسابقو أحبلـ الرفاىية والغُب . اب٘باه
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 األوىل

 "1002أغسطس  12"

ية حٌب فتح ىاتفو وىو يتجو انح؛ السابعة صباحاُب  إجراءات عودتو إىل أرض مصر هيمل يكد الطبيب ين
بو  تصاؿوعلى الفور أتتو رسالة أبف رقم الغفّب قد حاوؿ اال، جراج مطار القاىرةُب  تركهاالٍب   سيارتو

 : فأاته صوت الغفّب مذعورا وىو يقص عليو ماحدث ؛ ابلرقم فاتصلعشرات ا٤برات 

 أكلم البوليس اي دكتور ؟ -
 .حاال جايحاجة وأان  أيش ملال بوليس وال زفت ... ما تع -

 ىألقففتح ابهبا و ؛ س الفارىةسيدا٤بر  ا٤بكا٤بة وىو يسرع ا٣بطى إىل سيارتو ىٍب أهن؛ بغضب وذعرقا٥با 
 .انطلقالسيارة و  استقلو  ا١بانيبد ا٥باتف على ا٤بقع

 ٍب رفع الرصاصات الزجاجية، ا٣بزينة ويتطلع إىل الفوضى يٙبو  الٍب الغرفةُب  ساعة واحدة وكاف يقف
 :يتأملها ٢بظات  أعطاىا لو الغفّب وظلالٍب  

 ؟ دلوقت  أان حاجة  اعملحضرتك  -

 :إليو ٕبدة  التفتف؛ ا معوتنبو إىل أف الغفّب مازاؿ موجودً 

 حاجة  أيوما تتكلمش عن  "٧بمود"اي  دلوقت  نت ا امشي -

وجلس  خلف مكتبو ا٣بشيب ا٘بومكانو ٍب ُب  ظر الطبيب ٢بظاتانتو ، على الفور انصرؼأطاعو الغفّب و 
مد يده ٙبت ا٤بكتب وظل يتحسسو ، وأخرجعلى الكمبيوتر ا٣باص بو و  ي فتح حقيبة ٙبتو ٍب، على ا٤بقعد

؛ الكمبيوترُب  ا٤بكاف ا٤بخصص ٥باُب  هادخلأ( و USBبوصلة ) هيسلك ينت أخرجف؛ حٌب وجد ضالتو
ما  استعراضُب  بدأونة و ٍب ضغط أيق؛ بدءنظاـ التشغيل من ال انتهىحٌب  قليبلً ظر انتوضغط زر التشغيل و 

 .وغرفة ا٣بزينة، قاعة الفيبلُب  ا٤بوضوعة الكامّبة سجلتو 
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ه يتجو على الفور إىل غرفة ا٣بزينة كأنو يعلم آٍب ر ، قليبلً وىو يدخل القاعة ويتجوؿ فيها  "٦بدي" ىأر 
؛ - ا٣بزينة وا٤بوضوعة أعلى - غرفة ا٣بزينةُب  الثانية الكامّبة قل إىل تسجيل انت، أين يقع ىدفو جيًدا

 .ٍب ٲبسك اب٤بلفات يتفحصها؛ لى الفور إليها ويفتحها وأيخذ األمواؿيتجو ع "٦بدي"جد فو 

وأوقف ، يتفحص فيو اللص ا٤بلفاتالذي  ماؿ الطبيب إىل األماـ يدقق النظر ويعيد تشغيل ا١بزء
 بدأو  "كرًن"اللص وقد توقف عند ملف  ىأحٌب ر ؛ لقطة لقطة ستعراضاالُب  بدأٍب التسجيل عدة مرات 

  .٤بلمة أشياءه ورحل على الفورُب  بعدىا

فجأة و٤بلم الكمبيوتر  انتفضظلت نظرات الطبيب مثبتة على شاشة الكمبيوتر وعقلو ٯبمع ا٣بيوط ٍب 
فتح ، مغلًقافوجد ىاتفو  "كرًن"بػ  اتصاال يسيارتو وىو ٯبر  اب٘باهوركض بسرعة ، ا٢بقيبةُب  ووضعو

ُب  إىل ا٤بركز الطيب انطلقٍب وبسرعة جنونية ؛ ببوابة الفيبل طدـهبا بسرعة حٌب كاد يص انطلقالسيارة و 
 ."العاشر من رمضاف "

أف ٯبيب طبيب كل من قابلو ابلَبحاب دوف ٘باوز ال، سط ٩برات ا٤بركزُب  وَب التاسعة والنصف صباحا 
" وظل  IT managerودخل غرفتو ٍب جلس على مقعده وىو يضغط زر مكتوب عليو " ، أحدىم

 :صابعو على ا٤بكتب حٌب أاته صوت مدير النظم وا٤بعلومات أب يدؽ

 على السبلمة اي دكتور  ٞبًدا هلل -
 وىات معاؾ الكمبيوتر بتاعك  "أشرؼ"حاال اي  يل تعاىل -
 دقيقتْب وأكوف عندؾ  -

 :حٌب ٠بع صوت طرقات على الباب ؛ ثوفاسباؽ مار ُب  مر الوقت على الطبيب كمن يشاىد سلحفاة

 .""أشرؼاي  ادخل  -

العقد الثالث من عمره وشعره  خراو كاف ُب  أ،  دخل مدير النظم بقامتو الفارعة وكرش صغّب يتدىل أمامو
فصافحو األخّب بسرعة وسحب يده ؛ بسرعة توجو انحية الطبيب ومد يده يصافحو، أسود من غّب سوء

 :عتادةا٤بغّب بتوتر من طريقة الطبيب فجلس وىو يقوؿ ؛ وىو يشّب لو أف ٯبلس
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 و حاجة اي دكتور ؟في -
 على السيستم  ادخل الكمبيوتر بتاعك و  افتح -

 : فقاؿ الطبيب بسرعة ؛ ونظر إليو متسائبلً ، أطاعو على الفور

 " :عبدهللا عبداجمليد  "كرًن سممسجلة عندان اب انتَب حالة ك -
 ثواين -

 : ٍب قاؿ  مفكًراتوقف وىو يقطب حاجبيو  ٍب، سمأف يبحث عن اال مدير النظمىم 

 حضرتك مسحتها ؟ الليا٢بالة  دي مش -
 ىيأيوه  -
 خبلص  اتشالتمش ىاعرؼ أشوفها ألهنا  كدهطيب ما أان   -

 :بنفاذ صرب أشار لو الطبيب وىو يقوؿ بعصبية 

  "أشرؼ"اي  صرؼات -
 .اتينها استعرضٗبجرد مسح ا٤بلف ماينفعش ، اي أفندـ ده مستحيل -

بو وىو يشّب ٤بدير انتٍب ، كأنو يريد ٙبطيمهما  وضع الطبيب كفو األٲبن على وجنتيو وىو يضغط بعصبية
 : النظم 

 ؟شاؼ ا٤بلف ده قبل ما يتمسح  الليمْب  تقوؿ يلتقدر  -
 .هااعملدى ٩بكن  -

 (History)وضغط على زر فيها مكتوب عليو ، بعض القوائم استعراضُب  "أشرؼ" بدأعلى الفور 
  :ٍب قاؿ ونظره مثبت إىل الشاشة ، هاء التحميلانتظر انتو 

وده يـو ما وضع ا٤بلف على السيستم ، "عماد"دكتور ، ا٤بلف ده وااستعرض الليبس  اتنْب -
 ... تاينوال
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 : قد نفذ ربفعاجلو الطبيب بص؛ ٍب أخذ يتطلع إىل الشاشة

 غّبه ؟ اتين... مْب  "عماد"سيبك من  -

  :رأسو وىو يكمل مدير النظمرفع 

دخل كاف ليو نفس  الليمكتوب مْب لكن مش ، "كندا"ُب  ىو حد من ا٤بركز الطيب تاينال -
 .ف بيـو ٛبت طباعتو مرتْب من ىناؾوقبل مسح ا٤بل، صبلحياتك

- Dam it 

 : خراآلوقد أصابتو نوبة التوتر ىو  مدير النظم فسألو؛ أبصابع مرتعشة رفع يده ووضعها على فمو

 .جًدادايق توكاف ممن فَبة  "عماد"عليها دكتور  برضو سألِب دي ... ا٢بالة ؟ُب إيو اي دكتور -

   :وتوتر ببطءنظر إليو الطبيب بنظرات زائغة وىو يقوؿ 

 مش مهم ... مش مهم  "عماد" -

 :ٍب أشار لو 

 .دلوقت  نت ا اتفض ل...  "أشرؼ"شكرا اي  -

فظل يعيد  مغلًقافوجده مازاؿ ؛ "كرًن"برقم  اتصاالً  يورفع الطبيب ىاتفو وىو ٯبر ، مدير النظم ؼنصر ا
 .ارد وقلب مضطرببذىن ش تصاؿاال

------------------------------ 

كيفية ُب   تشعر اب٤بلل وتفكروىي  جلست والدتو وحدىا، االواحدة والنصف ظهرً ُب  "كرًن"َب منزؿ 
 أفولكن ما ، معها معظم الوقت "كرًن"على تواجد  يا٤باضفقد تعودت طواؿ الشهر ؛ يومها مضاءإ

قامت وحاولت التشاغل بتنظيف  ، صبح ا٤بلل ىو جليسها الوحيدحٌب أ؛ هت أجازتو وعاد إىل العملانت
 اكذلك إذ  ىيوبينما ، من كثرة ٙبرش سلك ا٤بواعْب هبا يحٌب كادت الصحوف ٚبتف؛ الصحوف للمرة ا٤بئة
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وأسرعت إىل ، ا٤بنشفة ا٤بعلقة على جانب ا٤بطبخُب  فمسحت كفيها؛ بصوت ا٥باتف احملموؿ ا٣باص هبا
 :٘بيب وىي  ا٥باتف

 ألو سبلـ عليكم -
 .أيوه اي ماما صباح ا٣بّب -

 ..ا٤بتصلة  ىي" "تقى انتك

  حبيبٍبصباح النور اي  -
 وتليفونو مقفوؿ  20بيو من الساعة  بتصل، فْب اي ماما "كرًن"ىو  -
 .ما كلمنيش من ساعة ما راح الشغل ىو -

تفحصتو ، نضدةا على ا٤بففتحتها ووجدت ىاتفو موضوعً ؛ اهابنتتجو انحية غرفة وىي  ٙبدثها انتك
 :مغلًقافوجدتو 

 ده تليفونو ىنا أىو بس مقفوؿ ... شكلو نسيو  "تقى" أيوه اي -
 ده مسطوؿ اي ماما  "كرًن"وهللا  -
 ... ما أان عارفو   يل ىتقويل انت -
 حاجة النهاردة ؟ يوراك انت   -
 يه أان حٌب زىقانة من القعدة لوحدال وهللا د -
  ومعاان شوي يدوتقع عليك  اي ماما ابهلل  يطيب ما تيج -
 ....  بنٍببس اي  -
 .بقى ... ده حٌب ماما بتحب قعدتك عليك  ابهلل  -

 : فأجابت  ؛ كادت تغرؽ فيو  النجاة لينقذىا من ٕبر ا٤بلل الذيطوؽ  اأاتى

 وأجيلك  شويوخبلص  -
 ة ؟جاي انتالدنيا ... ٩بكن طلب رخم و ُب  اي أحلى ٞباه ليك  ربنا ٱب -
  حبيبٍباي  قويل -
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... لو  معاكي٩بكن ٘بيبيو ، طو خبلصإنو ظب   قاؿ يلىو كاف ، جاهبويل "كرًن" ياللالكمبيوتر  -
 ؟يعِبينفع 

 :ٔبانب الفراش ةا٢بجرة فوجدت حقيبة الكمبيوتر موضوعُب  تلفتت

 ة جايوأان  حبيبٍبولك اي هأه موجود ... ىاجيب -
 ي.اي ماما ... مستنياك ماشي -

وخرجت ، "كرًن"روج أحضرت حقيبة الكمبيوتر من غرفة مبلبس ا٣ب ارتدتوبعد أف ، تصاؿأهنت األـ اال
توقفت أمامو وماؿ السائق  الٍب األجرةحدى سيارات تشّب إلوىي  من ا٤بنزؿ ووقفت أماـ ابب العمارة

 يتطلع إليها

  سطى ؟ااي "عْب مشس" -
 .أمي اي ياتفض ل -

 .السائق على الفور انطلقو ، فجلست على األريكة ا٣بلفية

 " عصًراف " الرابعة والنص

حقيبة  ىألق، أرجاء الشقة فلم ٯبدىاُب  هإبث عن، بفلم ٘ب  ؛ أمو ىو يناديشقتو و  "كرًن"دخل 
الصباح ُب  وألن؛ فتعجب عندما مل ٯبد حقيبة الكمبيوتر ا٣باص بو؛ الكمبيوتر بسخط ودخل غرفتو

احن ليعطيو قبلة أمسك هباتفو وأوصل بو الش، بدال من حقيبتو ىو "تقى" أنو قد أخذ حقيبة اكتشف
 :برقم أمو  اتصاالوأجرى ، التشغيل بدأٍب ضغط على زر  قليبلً ظر انتو ، ا٢بياة الكهرابئية

 أيوه اي ماما  -

 :أاته صوت مغاير يقوؿ بدالؿ

 "تقى" ماما ... تنفع مفيش -
 ماما عندكم ؟ ىي! .. ؟ "تقى" -
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 أيوه منوراان النهاردة  -
  يعِببنت اؿ ... ماقالتليش  -
بس ، البيتُب  واحد صاحبنا مسطوؿ كاف سايب تليفونوُب  بس، لك وهللاؿ و كاف نفسها تق -

 إٲبيل  تبعت لكغلطانة كاف ا٤بفروض  ىيبرضو 
 وهللا  ... وحشتيِب يإتريق يإتريق -
 يتك مش فاضدياالكمبيوتر معاىا علشاف س ي٘بيبل ... صحيح أان قلت ٤بامتكأوحش  انت -

 ٘بيبهويل
 أه ابلنسبة للكمبيوتر ... -

 : "ألبّب"فنظر إىل الشاشة فوجد ا٤بتصل الطبيب ؛ أخرىأف يكمل أاته صوت أبف ىناؾ مكا٤بة  قبل

 مكا٤بة من ... الشغل  جيايل، حبيبٍباي  ثواين -
 .أوؾ -

 :ضغط زر الرد فأاته صوت الطبيب إبندفاع وعصبية 

  اوصل لك من الصبح ... تليفونك مقفوؿ ومش عارؼ  "كرًن"فْب اي  انت -
 البيت ُب  التليفوف يكنت انس  أصليى السبلمة اي دكتور ... معلش عل ٞبًدا هلل -
 بنتقابل فيو ... تعاىل حاالً  الليالكافيو ُب  ستناؾىا٤بهم أان  ؟  "كرًن"بتهزر اي  انت -
 أيوه اي دكتور بس ....  -

 :قاطعو الطبيب وىو يصرخ بو 

 .ىناؾ حاالً  تقابلِب ضروريببل بس ببل زفت ...  -

 : أخّبًامقابلتو فرد ُب  وقد ٛبلكتو الدىشة من عصبية الطبيب وإ٢باحو الغريب ٢بظات "كرًن"صمت 

  دلوقت  طيب اي دكتور أان ىاروح ىناؾ  -
  بلقيو ت ينضيف وتعاىل أبعفن اتكس يوماتركبش اتكس، "كرًن"وما٘بيش بعربيتك اي  -
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 ىو فيو إيو اي دكتور ؟!!! -
 .. مستنيك عليو . لك بقوؿ الليا٤بهم تنفذ ، ىافهمك ي٤با ٘ب -

يكمل  "تقى" فعاد إىل؛ رد منو أيصوت إهناء ا٤بكا٤بة من طرؼ الطبيب من غّب أف ينتظر  "كرًن"ٍب أتى 
 : معها ا٢بديث 

  مكا٤بة مهمة شويو انتمعلش ك، حبيبٍبأيوه اي  -
 تقعد معاان  ي... ماتيج سيدياي  وال يهمك -
 والـز أرجع دلوقت  شغل مهم  وهللا بس جايلنفسي  كاف -
 عليك  طمِب ىابقا معاؾ ... ربن -
 إف شاء هللا ... ال إلو إال هللا  -
 .دمحم رسوؿ هللا -

كاد أف يوقف سيارة أجرة ولكنو وجد أف ،  مفاتيحو ونزؿ من البيت التقطو ، جيب بنطالوُب  وضع ا٥باتف
 ..هبا  انطلقغاية الغرابة والسخافة فتوجو إىل سيارتو القابعة أماـ مدخل البيت و ُب  طلب الطبيب

٩بسكا ابلسيجار ويكاد  "كرًن"وألوؿ مرة يراه ، اوجد الطبيب جالسً  -ا٤بكاف ا٤بعتاد وُب  -َب الكافيو 
فذىب إليو ؛ حٌب أشار لو بعصبية "كرًن" أيوما أف ر ؛ ا٥بواءُب  يلتهمو أبسنانو ويطلق حلقات الدخاف

 : و بقلق يسألوجلس أمامو وىو 

 َب إيو اي دكتور؟ ... قلقلتِب -
 .ابلليل امبارح اتسرقت فيلٍب -

 :فقاؿ  االستنكارو خليط من الدىشة  ىيبنظرة عجيبة  "كرًن"حدقو 

 اب٤بوضوع ؟ السؤاؿ ... إيو عبلقٍبُب  يعِب سا٧بِببس ، جًداطبعا ده خرب يدايق  -
  "كرًن"حصل اي  الليا٥بدؼ من نت ا عبلقة كبّبة ... -
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أمامو كأنو الٍب   ةا٤بطفأُب  الطبيب السيجارفدس ؛ الطبيب بنفس النظرةُب وظل ٰبدؽ  "كرًن"مل يرد 
من  استنتجووما ، ما حدث "كرًن"ٍب أخذ يقص على ، بو صدره مؤل اعميقً  اٍب سحب نفسً ، يقتلو

ٍب صمت ، "كندا"ُب  ًب سحبو من ا٤بركزالذي  مع إغفالو ا١بزء ا٣باص ٗبلفو، االكامّب مشاىدتو لشرائط 
  :قبل أف يقوؿ كأنو ٰبدث نفسو اباالستيعأيضا وىو ٰباوؿ  "كرًن"وصمت 

صوصا ا٤بلف ىو ملفات ا٢باالت الطبية خ يسرقها كاف ىدفو األساس الليو ، اتسرقتالفيبل  -
 ... صح ؟ يبتاع

 أيوه صح  -

 : إىل النادؿ  "كرًن"أشار " 

 قهوة دبل لو ٠بحت  -

 :إىل الطبيب  التفتٍب 

 ؟ يعليها من ملف ٩بكن حد ٰبصل اللي االستفادةالسؤاؿ ىو  ليو ؟ ... إيو  -

 : على ا٤بنضدة  ٦بدًداٍب وضعو ، كلو كأنو يشرب زجاجة بّبة  رفع الطبيب قدح القهوة واحتساه

ابدور  الليمصر ُب  الليوأان مش الوحيد ، عن القدرات ا٣بارقة يأان طبيب أغلب ٦باؿ إٔباث -
 دي تم ابألٕباثة بتهاتنيمراكز كتّب غّب معلنة بتتموؿ من دوؿ  غّبيوُب  ،دي على ا٢باالت
 ..استثنائيوحد ٩بكن يكوف عنده قدرات  أيوبتدور على 

 برضو أان مافهمتش ... ليو ؟ -
كل ا٤بستشفيات وىم ُب   ليهم عيوف، جزارين مش أطباء شويوعبارة عن  دي ا٤براكز "كرًن" اي -

 ..٘بارة األعضاء الشرعية أو حٌب غّب الشرعية  زي، ا٤بسئولْب عن حاجات كتّب بتحصل

 :بدىشة "كرًن"عو قاط

 غّب الشرعية ! -
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 الليوكل ا٢بوادث ، خطف أطفاؿ الشوارع وتقطيعهم وبيع أعضائهم زي، أيوه غّب الشرعية -
فيها من الضحية  ااتخدأو حوادث قتل ، عشر سنْب من خطف أطفاؿ آخرُب  مصرُب  حصلت

ٮبا ، ة أعضائهما٤بتسللْب من أفريقيا إىل سينا وسرق وقتل اختطاؼوحٌب عمليات ، وبعض أعضائ
 .ا٤بسئولْب عنها 

 بيا ؟ وطيب وده إيو عبلقت -
أنقل  إينيـو ُب  أقدر إينىو  إف ىدُبقلت لك فاكر ٤با ، ابلنسبة ليهم السمكة الكبّبة انت -

 أان طريقٍب، للناس العادية ؟ ... ٮبا ليهم نفس ا٥بدؼ لكن الطريقة ٨بتلفة ستثنائيوالقدرات اال
لكن ٮبا ٩بكن يشرحوؾ قطعة قطعة علشاف يوصلوا ، بب أذى ٢بدطريقة علمية من غّب ما أس

 .للهدؼ ده

وسرقة أعضاء ، "مزار بِب"وخرب مذٕبة ، ابع كليتوالذي  ""عبده""ذكرايت عن عم  "كرًن"ذىن ُب  مر
، قطع جبهتوُب  يرقد فيو على منضدة تشريح وأحدىم يشرعالذي  ذىنو ا٤بشهدُب  و٘بسد، الضحااي

 اٍب أخذ نفسً ؛ ت عيناه وىو ٰباوؿ التفكّبفزاغ؛ صدره رقصة ا٤بوتُب  اقص قلبووتر  ابو ذعر ابلغانت
 : وىو يقوؿ  اعميقً 

راجعت برامج  ينمستحيل حاجة ٙبصل فيو أل، الشهر ده ي... أان متأكد إف ابق ثواين ثواين -
 القنوات ....

 : نفعاؿقاطعو الطبيب اب

 ..ا على حاجة مش مضمونة دً عتمااما ٘بازفش ، خالص موضوع الفيلم ده ىانس -
 إيو ؟ اعملطيب  -
، من العادى يتنقبلتك بتاكس يوخل، تقلل خروجك على األقل، دي الفَبة يحاوؿ ٚبتف -

 .لو تعرؼ تسافر سافر، دهُب  مش ىايفكروا ألهنم؛ نضيف يوماتركبش اتكس
 سبب  يجلو ألومستحيل أأ، اي دكتور ايا١ب 17يـو  أان كتب كتايب -
 على الرقم ده  ابعتهايل ىابقو ،  ٭برة تليفونكوغّب  ، ك إال لسبب مهميبقى تقلل خروج -
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 .من جيبو ورقة صغّبة مدوف عليها رقم ىاتف ٧بموؿ أخرجٍب 

 ٩بكن يكونوا مراقبينو  ألهنم؛ يعلى رقم اتينماتكلمنيش  -

 :دىشة ُب  "كرًن"عينا  اتسعت

  دي يراقبوا تليفونك ! ... ٮبا واصلْب للدرجة -

 :بيدهلوح الطبيب 

٨بة على كل فاكر الطر نت ا الوزارات ... أوماؿُب  دوؿ واصلْب لناس كبّبة، أكَب ٩با تتخيل  -
وسيطرهتم  وياغّب ابلرش إزايبيبقى ٨بتل عقليا جت  يناوداٲبا ا١ب، دي حصلت الليا٢بوادث 

 . عليا ؟!!على قيادات 

ٍب أشار إىل ، والتقطو  فا٫بُب األرضحٌب أف ىاتفو سقط على ؛ ٍب قاـ الطبيب وىو يلملم أشياءه بعصبية
 : النادؿ وىو يقوؿ

رقمك ا١بديد  يوماتنساش تبعتل، ومش ىنتقابل ٢بد ما أأتكد إف ا٤بوضوع ىدى، دلوقت   امشي -
 .هتولكإد الليعلى الرقم 

٢بظات وقاـ ، وحده وا٣بوؼ أيكلو "كرًن"على الفور اتركا  ؼنصر اقده ا٢بساب و انحية النادؿ ون ا٘بوٍب 
وظل يسّب ببطء حٌب وصل إىل سيارتو ، إىل أسفل يالسلم الكهرابئ استقلوٖبطوات اتئهة ، كانومن م

و مل يهتم أبف جراج مشغوؿ لدرجة أن، األفقُب  الح فجأةالذي  وا٣بطر، وعقلو مشغوؿ ٗبا قالو الطبيب
يسّب و ، ية أنيقةيرتدى حلة ر٠ب٩بشوؽ القواـ و  اواحدً  اشخص إال شخصً  أيكاف خاليا من   يا٤بوؿ التجار 

 ..ا  مَبً على مسافة ٟبسْب "كرًن"ٖبطوات ىادئة وراء 

من  ٠بع صوت ا٥باتف معلنا وصوؿ رسالة نصية، ابب السيارة وجلس خلف مقود السيارة "كرًن"فتح 
عندما أتتو  انتفض نظر إليها بدىشة ٍب، " Runفتحها فلم ٯبد سوى كلمة واحدة " ؛ رقم غريب

ويضع ، نيه زرقاو ايض اللوف شعره أسود وعينأبا ليجد شخصً  التفتف؛ النافذة طرقات خفيفة على زجاج
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ابب السيارة وىو  "كرًن"ففتح  ؛ بنطالو و يتطلع إليو بنظرات ود كأنو يعرفو داخل جيب مُبيده الي
 :ويسأليتطلع إىل الشخص و 

 أفندـ ؟ -
- MR. Kareem? 

 :على الفور  "كرًن"قا٥با بلهجة أجنبية خالصة فرد عليو 

- Yes … Can I help you ? 

 :برأسو إٲباءة خفيفة الرجل وىو يرد ويومئ ابتسامة اتسعت

- Indeed 

 "كرًن"ومد يده انحية عنق ، حاملة جهاز صاعق صغّبوىي  الرجل يده من جيبو أخرجوَب حركة خاطفة 
بيده وٙباشا الصاعق ٍب أدار جذعو وأمسك يد الرجل ، ماؿ برأسو فجأة كأنو مدرب على ذلكالذي 

صرخ أبمل الذي  راحة يد الرجلُب  ٙبمل مفاتيحو الشخصية وغرز أحدىم الٍب ورفع يده اليمُب، اليسرى
ولكن الرجل ٛباسك ، ه على ابب السيارةؤ ا٤بفتاح داخل راحة يده وسالت دماإبدارة  "كرًن"عندما قاـ 

وأطلق  "كرًن"فخذ  ُب وغرز أطرافو - األرضقبل أف يسقط على  -الصاعق التقطومد يده اليسرى و 
، "كرًن"بة قوعلى الفور رفع الرجل الصاعق ووجهو إىل ر ، وأفلت يده "كرًن"فصرخ ؛ شحنة كهرابئية فيو

، عليو مغشًياوسقط بد من فمو ز حٌب ساؿ ال؛ وظل يطلق شحناتو الكهرابئية فيو واألخّب ينتفض بشدة
، وجلس خلف مقود السيارة ا١بانيبإىل ا٤بقعد  "كرًن"ٍب أزاح ، الرجل الصاعق على األريكة ا٣بلفية ىألق
ىاتفو  أخرجٍب ، ينزؼ للحظات وىو ٯبز على أسنانو من األملالذي  ووضعو على كفو منديبلً  أخرجو 

  :ومل ينطق سوى بكلمة واحدة، وأجرى مكاملة

- Done 

ي انبو فاقد الوعٔب "كرًن"و ، إىل ٨برج ا٤بوؿ انطلقٍب ؛ "كرًن"ٍب أغلق ا٥باتف وأدار السيارة ٗبفتاح 
 . آخرشيء  ......... وعلى وشك أف يفقد كل
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--------------------- 

 خرألت نصرؼاالُب  مأذهنتستوىي  إىل ساعتها فقامت "كرًن"نظرت والدة  "تقى" منزؿُب  ة مساءً أمنَب الث
 : ووالدهتا "تقى"ػتقوؿ لوىي  الوقت

  امشيوهللا قعدتكم ما يتشبعش منها ... بس الـز  -

 :برجاء "تقى" الت ٥بافق

  يبدر  لسو... ده  شويو ليك  طيب ما ٚب -
  بنٍبمن عمرؾ اي  يبدر  -
 يوصلك  "كرًن" يطيب حٌب كلم -
 .... سبلـ عليكم كلمِبكاف    يلو كاف فاض -

 :تقوؿ ٥با  "تقى" إىل الباب ووالدة "تقى"وصافحتها وأوصلتها و "تقى" فقامت والدة

  ك  عليطمن تعلشاف ن يكلمينا أوؿ ما توصل -
 .أكيد إف شاء هللا -

فوضعت ىاتفها على التسرٰبة ؛ مغلًقافوجدتو  "كرًن"برقم  تصاؿوحاولت اال، إىل غرفتها "تقى" عادت
؛ بدءالنظاـ التغشيل من  انتهىحٌب  قليبلً ظرت انتو ، تو وفتحتوأخرجوأمسكت ٕبقيبة الكمبيوتر احملموؿ و 

  فتمتمت، فوجدت صورة ٥با موضوعة خلفية لسطح ا٤بكتب

 ؟اي فاّب نت ا ... طيب حط صورتك صورٌبيل  حاطط -

كفيلة أبف تعرؼ أف ىذا ا١بهاز   انتك  أخرىنظرة ، اء غريبة٠بفتحت تقسيمات القرص الصلب فوجدتو أب
فوجدت ىاتفو ؛ بو حٌب ٚبربه بذلك تصاؿوحاولت اال أخرىقامت إىل ىاتفها مرة ، وليس ٥با "كرًن"ػػل

أىداه إليها الذي  الصندوؽُب  حينما مل تستطع مقاومة رؤية ما "ابندورا"ٛبلكها فضوؿ ، كما ىو  مغلًقا
ُب  بدأتفتحتها و  (ىاتىفيدو ) سمالقرص الصلب فوجدت فولدر ابُب  فجلست تتجوؿ، "زيوس"

 .حٌب سيطرت على كياهنا كلو؛ لنفسو والدىشة تتوغل بداخلها "كرًن"سجلها الٍب   اتالفيديوىمشاىدة 
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 آخرتوقفت عند األوؿ و  الفيديوهت حٌب أعادت تشغيل انتوما أف ، ات كلهاالفيديوىظلت تشاىد 
 :مقطع فيو

وىايكوف حد فتش األوضة  "تقى" بطريقة ما عند يواليـو ده ىايكوف الكمبيوتر بتاع" ...............  
 "   2008/ 2/11بتاريخ  "عبدهللا "كرًن...  بتاعٍب

ولكن بدال من ، "كرًن"فقامت مسرعة لعل ا٤بتصل يكوف ؛ ئجا٤بفا ىاتفها رنْب ا من صوتت ذعرً انتفض
 :تصرخوىي  والدتو صوت اوقبل أف تتكلم أاتى، فضغطت زر اإلجابة من والدتو تصاؿذلك وجدت اال

القيت  "كرًن"وابكلم ، متبهدلة كأف حد فتشها "كرًن"أان رجعت البيت والقيت أوضة ، "تقى" -
 .تليفونو مقفوؿ

 متوقفة عند اللقطةوىي  شاشة الكمبيوتر و بْب ا٥باتف نقلت بصرىانظرات اتئهة بو ، "تقى" وجو امتقع
؛ وبسحابة ٛبر أماـ عينيها، يَباقص حو٥باشيء  شعرت أف كل، واختطاففيها عن  يٰبك "كرًن"كاف الٍب   

 ا عليه مغشًيأبانبو  ىيوتسقط ، األرضفأفلتت ا٥باتف من يدىا ليسقط على ؛ األرضمادت هبا ف
 :ا وت ٱبرج من ا٥باتف صارخً والص

 "تقى"..."تقى"..."تقى" إيو اي اعمل -

------------------------------------- 

 "كرًن" استيقظفجأة ... 

ٰبرؾ يديو أو أف ، حاوؿ رفع رأسو ،اعليه اموضوعً  وكأف ىناؾ شيئا، ٔبهد حاوؿ فتح عينيو فلم يستطع
خوفو  ازدادو ، فظل ٰباوؿ التحرؾ بعصبية وخوؼ؛ ذعر ابلغ، باهانت، عا مكبلْب بشدةفوجدىم ٝبيً ؛ قدميو

 :اليسرى  أذنوعندما شعر بيد ت وضع على جبينو تبعها صوت خافت قرب 

 حاجة ىاٙبصل  مفيشتعاوف معاان و ، ىاىد ىاىدشششششش  -

 :و٠بع صوت أوراؽ ، الصوت وضوحا ازدادٍب 
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 ... كبلـ فارغ  (ٙبريك عن بعد، تبصاراس) متنوعة استثنائيوقدرات  ،"عبدهللا عبداجمليد  "كرًن -

 :ا٤بلف وىو يكمل  ىألقكأف الرجل قد ،  معدينشيء  خفيف على اصطداـٍب صوت 

مكتوب فيو إف "أنسجتك  اتينجزء ُب ، "كرًن"ماتعرفش حاجة عن قدراتك ا٢بقيقية اي  لسو انت -
طبعا ، " ديةار البلا  سجة العضلية البيضاء ناألو ، نسجة عضلة القلبأتشبة ُب تكوينها العضلية 

   ؟ماحدش قالك ده معناه إيو
ب إنو مكتو ، إنو أبوؾ اعتقد، : "عبدهللا عبداجمليد ٧بمود" وا٠بىنا لواحد  جًداملف قدًن  عندي -

 .تكملما التجارب  سنة قبل  30 ىرب من حوايل

 :ذراعو األيسر والرجل ي كمل ُب  عندما شعر إببرة ٧بقن تنغرز؛ أبمل "كرًن"ٍب أتوه 

 .بكرة  بدأوىان دلوقت  انـ  -

 :ا خرً اس أردؼٍب 

 .أبوؾ زي يوعى تكوف شقبس ا -

ُب  بعدىا وسقطشيء  أيمل يسمع  و ، وبسحابة كثيفة تغلف عقلو، دمائوُب  يابلسائل ٯبر  "كرًن"أحس 
 ..ث بات عميق 

--------------------------- 

 "1002أغسطس  13"

 ؤبانبها جلست يجلست تبك الٍب "كرًن"ف يواسوف والدة صالة الشقة ببعض األقارب وا١بّبا اكتظت
شرطة  ضابطحْب وقف أمامهم ُب ؛ خرىاأل ىيعينيها ُب  تربت على ظهرىا ودموعها تَبقرؽ "تقى"
هناية ُب  "تقى" سأؿوقد  ختطاؼاالخيط قد ي وصلهم إىل سبب  أية روتينية عما حدث وعن لسئم أيسأ٥ب

 :األمر 
 وراه ؟ يكن تبقى خيط ٭بشحاجة ٚبصو ٩ب أيُب  طيب -
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 ٦بنوانً  "كرًن"سيتعامل مع األمر ٔبدية أـ سيظن أف وىل إذا قدمتو ، ىل ت قدـ الكمبيوتر إىل الضابط أـ ال
ىا٥با ، طواؿ اليومْب ا٤باضيْب ببل ىوادة "تقى" تعصف بعقل سئلةاألظلت تلك ، عقلوُب  من خلل ينايع

تعرفو  ىي، ت ٗبا قاؿمنآصدقتو و ، ٰبتفط هبا على حاسبو "كرًن"كاف  الٍب التسجيبلتُب  ما شاىدتو
يدىا  فمدت، التحقيق يلئو ما منعها من تقدًن ما لديها ٤بسولكن شيًئا ، ٙببو وتعشقو وٚبشى عليو، جيًدا

 :متوترة وىي  "كرًن"ػػوضمت حقيبة  الكمبيوتر احملموؿ ا٣باص ب

 .مفيشال ال  -

ا٤بكا٤بة  ىٍب أهن؛ فتنحى جانبا يستمع للمتحدث؛ مكا٤بة توجاءٍب ، "تقى" أكمل الضابط التحدث مع
 : وقاؿ ألحد رفاقو 

 .دـوفيها  يده على الدائر  "كرًن"قوا عربية ل -

 وصوت يَبدد "تقى" وتساقط الدمع من عيِب، البكاءُب  انفجرتف؛ ما قالو الضابط "كرًن"٠بعت والدة 
 ةوءا ... قد ٙبققت النبأذهنُب 

وأماـ السيارة كاف ، "كرًن"يقطن فيها الٍب   ارة الشرطة تقف أماـ العمارةسي انتَب ذلك الوقت ك
فأشار الضابط إليو وىو ٰبدث ، يتجو إىل مدخل العمارة "كرًن"جار ""سيديقفاف فلمح أحدىم  افضابط
 :زميلو

 ده  الواد ا٤بتِب شوؼ -

  أيٌبأف  "سيد"وأشار بيده لػػ  اعتدؿٍب 

  ايال  تعاىل ىنا  -

  أذنوُب  يضعوالذي  أمل عندما جذبو الضابط من القرطُب  ٍب صرخ، ٫بوه بتوتر ""سيدفتقدـ 

 نص شعرؾ بِبيل  وداىن، ودنكُب  حلقيل  حاطط ؟!! دي فيهانت ا الليقية و لالع ابِباي إيو  -
 ؟!! ايال  بسكلتو أنت  ؟!!إسود و ونص
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 : وىو يقوؿ بصوت ٩بزوج بتأوه، أبمل ""سيدفتحسسها  أذنوقا٥با ٍب ترؾ 

 ؟ إزايبسكلتة  -

 :ابط على قفاه صفعو الض

 ؟ ايال  رايح فْب نت ا ؟!! إيو بسكلتة  يعِبوكماف مش عارؼ  -

 . العمارةإىل ""سيدأشار 

  دي العمارةُب  أان ساكن -
 ىابقك ... اركبى اتينلو شوفتك اب٤بنظر ده  إين حسابك اعملبس ، اي روح أمك اطلعطيب  -

 .حبييب  اي شويوجل اسَب 

حٌب دخل العمارة ووقف أماـ ابب ؛ ٖبطوات مسرعة إبرتباؾ ""سيد انطلقفصدره ُب  و يدفعوقا٥با وى
وما ، أشار لو إشارة بذيئةالذي  وىو يلتفت بتوتر إىل الضابط قليبلً ظر انتو  االستدعاءا٤بصعد وضغط زر 

 الدور٢بظات قليلة كاف قد وصل إىل ، وضغط زر الصعود، بسرعة ""سيدأف نزؿ ا٤بصعد حٌب دخلو 
فمر من ، ا٥باتفُب  يتحدث "كرًن"يقف أماـ شقة  ا فخرج ووجد ضابطً  "كرًن"يقطن فيو ىو والذي 
الٍب   تبعها صوت النغمة، قادـ اتصاؿا عن ىاتفو احملموؿ معلنً  اىتزوقبل أف يصل إىل شقتو ، جانبو

الضابط إليو بنظرة  فتالتف، " كلمة السر ... ديليسبس  دي ىيديليسبس ...  ىقوؿكبلمى ُب   " يضعها
  :لزجة وىو يقوؿ بتسامةاب ""سيدإستنكار رد عليها 

 . سف ... الرنة بتاعٍبآ -
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 الظبلـ
" "  نفس اليـو

ه ابشدة من قدميو ويديو وعنقو وعين وىو مقيد "كرًن"عليو  منتصفها فراش طيبُب  حجرة متوسطة ا٢بجم
واألقطاب ، ب عدة كلها مثبتة بشرائط الصقةوتتصل برأسو ووجنتيو وجبهتو وذقنو وأنفو أقطا، فامعصوبت

 .موصولة ٔبهازين يوضحاف قياس حركة عضبلت الوجو وقياس ا٤بوجات الدماغية 

متوسط القامة أسود الشعر مع بعض  أبيض البشرة جلس رجل -وعلى مقعد صغّب  -ؤبانب الفراش
ابع جهاز قياس نشاط ا٤بوجات ظل الطبيب يت، ا طبًيامعطفً  يغزو ا١بانبْب ويرتدُب  بدأالذي  الشيب

، راتبة قرابة الساعةُب  كاف ا١بهاز يعرض موجات تعلوا وهتبط،  الدماغية بصرب كأنو قد تعود على ذلك
فقاـ الطبيب ؛ حٌب تغّبت ا٤بوجات وأصبحت ذات سعة منخفضة وسريعة؛ والطبيب كما ىو ال يتحرؾ

أعلى ا٢بائط ا٤بواجو ُب  ىل كامّبا موضوعةورفع السماعة وىو ينظر إ يصوب ىاتف داخل ا٘بوو ، هبدوء
 :للفراش

 ؟ بدأ... أ (REM sleep)مرحلة ُب  دخل -

 :خراآليستمع للطرؼ  قليبلً ظر انتٍب 

- Ok 

ٗباء تطفو عليو  ٩بلوءً  اشفافً  وأحضر منها وعاءً ، انحية ثبلجة صغّبة ٔبانب ا٥باتف ا٘بوو ، ٍب أغلق السماعة
بذعر وىو  "كرًن" انتفضف؛ وسكب ا٤باء ا٤بثلج على رأسو كرًن""ٍب سار ببطء انحية ، قطع من الثلج

حْب عاد الطبيب إىل مقعده ووضع إحدى قدميو على ُب ؛ يشهق من الصدمة ويفتح فمو ويغلقو مرارا
  :ٍب سألو هبدوء مستفز، فاضتناالمن  "كرًن" انتهىظر حٌب انتو ، خرىاأل

 حلمت إبيو ؟ -
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؛ دوف أف ٯبيب -يسمح بو قيد عنقو الذي  َب ا٢بيز-خوؼ وتر و بت ٲبنة ويسرةٰبرؾ رأسو  "كرًن"ظل 
 :أخرىفأعاد الطبيب السؤاؿ مرة 

 ؟ "كرًن"حلمت إبيو اي  -
 أان فْب ؟ -

 : فرد عليو الطبيب هبدوء ؛ قا٥با ٖبوؼ

الساذجة سئلة األخالص  ىانس، ده وتعاوف معااي خلينا نتجاوز شغل األفبلـ العريب ... "كرًن" -
 .شويوخلينا نكرب ، وىاتعملوا فيا إيو، من نوعية أان فْب

  : ٍب قرب ا٤بقعد من الفراش وىو يكمل

 "شادي" تقوؿ يل٩بكن  "شادي"أان دكتور ، يفك بنفسأحب أعر  شويووعلشاف نقرب من بعض  -
 على طوؿ ... ا٤بهم بقى حلمت إبيو ؟

 : وتوقف عن ا٢بركة وىو يتنفس ببطء ويقوؿ بتهالك، أخّبًا "كرًن" استكاف 

 ؟ لم ٕبوأان مش  دخلت فيها وفقدت قدراٌب الليريح نفسك ... أان من بعد الغيبوبة  -

 : متسائبلً  ابىتماـ "شادي" الطبيب ماؿ عليو

 إيو مش بتحلم ؟ يعِب -
 غيبوبة ُب  إينحاجة ك أيمش ٕبلم ... نـو إسود من غّب  يعِب لم ٕبمش  -

  :رأسو ببطء ٍب أردؼ "شادي" الطبيب ىز

 !ٝبيل  -

 "كرًن"ذراع ُب  وبدوف مقدمات غرسو اوأحضر منها ٧بقن، إىل طاولة معدنية صغّبة ٔبانب الفراشمد يده 
 من جيب معطفو مسجبل "شادي" الطبيب أخرجو ، ث باتوُب  ٦بدًداأتوه للحظات قبل أف يسقط الذي 
 : تشغيلو بدأو  اصغّب 
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من ا٤بخ بسبب  ير ادالفص ا١بُب  إصابة " حصلت لو عبدهللا عبداجمليد  "كرًن" من الواضح إف ا٢بالة 
 ستثنائيووفقداف قدراتو اال، األحبلـعلى رؤية  عدـ قدرتو كاف أثرىا ىو  الليو ، السكتة الدماغية ا٤بؤقتة

 "  ونص مساءً  9الساعة  23/08/2008... التاريخ 

وىو النائم  "كرًن"على كتف  برفق ٍب ربت، وأعاد ا٤بسجل إىل جيب معطفو، ضغط زر إهناء التسجيل
 : يقوؿ ٖبفوت 

 .بكرة نبقى نكمل -

--------------------------------------------------- 

 "1002أغسطس  16"

 ..بعد ثبلثة أايـ 

وما أف تغّبت ا٤بوجات ، عاء الشفاؼوىو ٩بسك ابلو  "كرًن"للحظات أماـ جسد  "شادي"الطبيب وقف 
حٌب سكب ما ابلوعاء من ماء ؛ فضة وسريعةيظهرىا ا١بهاز إىل موجات ذات سعة منخ الٍب الدماغية

  : ا وىو يشهق بعنف من الصدمة ٍب ىتف بعنفصارخً  انتفضالذي  "كرًن" على رأسمثلج 

 .الكلب  بنااي -

 : وىو يقوؿ هبدوئو ا٤بستفزعلى ا٤بقعد  "شادي"الطبيب جلس 

 ماتطلعش مننا  دي انس ٧بَبمة ومتعلمة واأللفاظ احنا، "كرًن"أزعل منك اي  كده...  تؤ تؤ تؤ -
 إنساف مستفز  انت -

 : فضحك الطبيب ؛ "كرًن"صرخ هبا 

 اعمل... أان ىسَبيح نا٤بهم تتعاوف معااي علشاف كلنا ، "كرًن"شخصيٌب اي ُب  مش مهم رأيك -
 .معاؾ حاجة كويسة 

 : إىل مقعده  ٦بدًداعاد  و "كرًن" نزع العصابة ا٤بوضوعة على عيِبُب  بدأٍب قاـ و ، قا٥با
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 .كماف نت  ا بقى ساعدين، على عينيك الليأديُب شيلت الرابط ، أثبت لك حسن نيٍبعلشاف  -

حٌب ، ببطء ٦بدًدافتحهما ُب  بدأٍب ، اـ أايمً نور فجأة بعد ظبلـ داال ىأعينيو بشدة عندما ر  "كرًن"أغلق 
ؿ األايـ طوا اعتماده٫بل بشدة من الذي  وجهوفأخذ يتطلع إىل سقف الغرفة وأدار ؛ تعود على اإلضاءة

نفس ، الغرفة ٧بتوايت وظل يتأمل، انميةْب وذقنو ابرزتووجنتيو ، ا٤باضية على احملاليل ا٤بوصولة ٔبسده
قطع ت   الٍب الدموية تذكر الرؤاي، نفس األحداث تسّب كما قد قدر ٥با، الظبلمية الرؤايُب  رآىاالٍب   الغرفة

 .ال ٧بالة إىل هنايتو وأيقن أنو سائر، قلبو انقبضففيها جبهتو 

 .. "كرًن"اي  على  رد  -

 وحاوؿ هتدئة قلبو ا٤بتواثب، قمتنفس بع، ذىنوُب  ظفره ٲبرأملو ومشهد نزع يتأ "شادي"الطبيب نظر إىل 
فقاؿ بتهالك ؛ الطبيب وإظهار التعاوف معواستفزاز من عدـ  أف النجاة قد أتٌبُب  وفكر، صدرهُب 

 :وصوت متهدج يقطعو أنفاسو ا٤بتقطعة 

 ؟ إزايدؾ أساع -
  "كرًن"الـز تستعيد قدراتك اي  -

  :بوعق   "كرًن" ة على طرؼ شفٍبخر اس ابتسامةالحت 

 الوقت ده كلو ؟ استنيتكنت   يدتفتكر لو ا٤بوضوع إبي -
 مش سهل  أان عارؼ إف طليب -

 :وأردؼ  "كرًن"ٍب ماؿ ووضع سبابتو على جبهة 

 تقدر تستعيد قدراتك  الليد الوحيأنت  ...٨بك ُب ، "كرًن"لكن ا٢بل الوحيد ىنا اي  -

  :إرىاؽُب  "كرًن"تنهد 

 ؟و اعملإيو وأان  اعمل عايزين -
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عايز ٚبرج نت ا عايزؾ تتمسك بفكرة تستفز خبلاي ٨بك ... مش، تضغط على ٨بك ؾعايز  -
 ..ا ها٠ب اللي٣بطيبتك 

  "كرًن"فرد  بعيو اإلهباـ والوسطىوىو يطرقع أبص مفكًراٍب قطب حاجبيو 

  "تقى" -
 ىيبتحبها ؟ ... فكر إف تذكرتك الوحيدة للخروج والرجوع ٢ببيبتك نت ا مش ،قى""تأيوه -

 .أمك وأصحابك وحياتك العاديةُب  قدراتك ... فكر ةاستعاد

وضغط زر فتحو فخرج من  (I phone)احملموؿ  "كرًن"ىاتف  أخرججيب معطفو و ُب  ٍب مد يده
 :"شادي"الطبيب فأكمل  ا٥باتف رنْب متواصل يشّب إىل وصوؿ رسائل نصية كثّبة

رسايل  تبعت لكعمالة  الليالناس ، الناس القلقانة عليكُب  فكر، بتحبها الليكل الناس  -
 ....  "كرًن"... فكر اي  اتينونفسها تشوفك 

فتهللت أساريره ؛ إىل ا٤بتصل "شادي"فنظر الطبيب  اتصاؿقطع حديثو صوت رنْب ا٥باتف معلنا وجود 
 : وىو يقوؿ ٕبماس  "كرًن"وجو مواجهة ُب  ووضع ا٥باتف

 بتحاوؿ تتصل بيك  لسوحبيبتك "تقى"دي ،"كرًن"شوفت اي  -

 ىاتفا بقلق  "تقى" ٍب ضغط زر الرد وزر مكرب الصوت فخرج صوت

 ؟ "كرًن"فْب اي نت ا ... "كرًن"، "كرًن" -

ده إىل جيب ٍب أغلق ا٥باتف وأعا، ولكن الطبيب ضغط زر إهناء ا٤بكا٤بة، شيء أيأف يقوؿ  "كرًن"ىم 
 :ا٤بعطف وىو يقوؿ

  دي ... ٛبسك ابلفكرة ترجع ٥با مستنياؾ والـز  لسو "كرًن"اي  "تقى" -

 :ا خرً اٍب أردؼ س

 .٩بكن أجيبهالك ىنا إينة ... اتنيفكرة ُب  أو -
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 : ٍب بصق على وجو الطبيب وىو يقوؿ بغضب، وحاوؿ التخلص من قيوده، غضبُب  "كرًن"زاـ 

 ؟أقتلك  إينفكرة أحسن ... ُب  أو -

 : ومسح البصقة من على وجهو ببطء ٍب قاؿ بغضب ، من جيبو الطبيب منديبلً  أخرج

 .دماغكُب  ستقرعلشاف الفكرة ت تحتاج مساعدة مِبفكرة ٩بتازة برضو ... بس ى يد -

أمسك ابلقميص  خرىاألوبيده ، يجملاورة للفراش وأمسك ٗببضع جراحٍب مد يده إىل الطاولة ا٤بعدنية ا
ببطء  يوٍب مرر ا٤ببضع عل "كرًن" منو اب٤ببضع حٌب كشف صدر اومزؽ جزء "كرًن"يرتديو لذي ا الطيب

 : ٍب قاؿ هبدوء ؛ "كرًن"وىو يبتسم كلما علت صرخات  بطوؿ منطقة الصدر ا قطعًيا جرحً وىدوء ٧بداثً 

 ."كرًن"... ركز اي  األوضة وخليها تقتلِبُب  حاجة أيحاوؿ ٙبرؾ ، ؟نفسك تقتلِبنت ا مش -

أاته  اجديدً  ادث جرحً وقبل أف ٰب  ، أخرىفرفع الطبيب ا٤ببضع مرة ؛ يتأوه ويتلوى بشدة "كرًن"ظل 
ٍب وضع السماعة ، خراآل٫بوه ورفع السماعة ينصت للمتكلم على الطرؼ  فا٘بو؛ يصوت ا٥باتف الداخل

وىو  "كرًن"ذراع ُب  وغرز احملقن، وأمسك ابحملقن بعدما أعاد ا٤ببضع مكانو، وعاد إىل جانب الفراش
 : يقوؿ 

 ي.لقتل اتينأديك سبب  ىابقالنهارة ... بكرة ى كدهكفاية   -

والدماء تنزؼ من ا١برح وتغرؽ صدره  ٦بدًداثباتو ُب  سقطالذي  "كرًن"عروؽ ُب  السائل ا٤بخدر اندفع
 : فخرج الطبيب من الغرفة وأشار ألحد ا٤بساعدين  ؛ وفراشو

 .يشوؼ ا١برح وينضف السرير يحد ٯب -

الطبيب ٖبطوات بطيئة وىو يرفع كفو أماـ وجهو  انصرؼبينما ، إىل الغرفة آخرا٤بساعد ومعو  اندفعف
 . "كرًن"... دماء ويفرؾ أصابعو ببعضها البعض ويتطلع إىل الدماء 

--------------------------------------- 

 "1002أغسطس  19"
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 .بعديها على طوؿ اتقفلبس  شويو ابلليل ارحامب اتفتح  "كرًن"وهللا العظيم اي ماما تليفوف  -

قلبها ُب  ماشيء  ،واختطافمنذ عرفت ٖبرب ، طواؿ الوقت "كرًن"برقم  تصاؿمن تكرار اال "تقى"مل تيأس
ال تعلم ىل حدسها صحيح أـ ، ٱبربىا أبهنا لن تفقده ىكذا يحدس قو ، ٧بالة ٱبربىا أنو سيعود إليها ال

 : قلبها ُب  ن يعتمبلفيٕبار ا٢بزف واألمل اللذُب  حٌب ال تغرؽ أنو قشة أمل ٙباوؿ التمسك هبا

 .أكيد ىّبجع "كرًن"ما ٚبافيش اي ماما ...  -

، ٦بدًداتشاىد تسجيبلتو وىي  أماـ الكمبيوتر ا٣باص ٕببيبها توجلس "كرًن"أهنت ا٤بكا٤بة مع والدة 
من ٦برد  خوفًاها ينتفض بلء تتناثر وقنشر ٝبجمتو والدما "كرًن"يقص فيها  الٍب عند الرؤاي اتوقفت كثّبً 

 .اآلفٚبيل ا٤بشهد ومن ٦برد ٚبيل ما ٰبدث لو 

وعن أنو يساعده على  "ألبّب"فيها عن الطبيب  يند واحدة ٰبكظلت تشاىد التسجيبلت حٌب توقفت ع
طت غضت فيو " دكتور ألبّب عياد " و وكتب "جوجل"راودهتا فكرة ففتحت موقع البحث ، جاع قدراتواسَب 

الذي  وبعد قليل من البحث وجدت عنواف ا٤بركز، ألفوالذي  نتائج عدة عن الكتاب افأتته؛ زر البحث
 اكتملتحٌب  قليبلً ظلت تتأمل العنواف ، عصًراٛباـ الثانية ُب  ساعة ا٢بائط فوجدهتاُب  نظرت، يديره

ٍب غادرت ، مبلبسها يوقامت ترتد، ورقة أمامها عنواف ا٤بركزُب  فأتت بقلم وكتبت؛ رأسهاُب  الفكرة
 :حٌب توقفت سيارة أجرة ؛ ا٤بنزؿ ووقفت أماـ ابب العمارة

 العاشر من رمضاف ؟ -
 اي أنسة  ياتفض ل -

 .أخربتو هباالٍب   السائق إىل الوجهة انطلقو ، وجلست على األريكة يفتحت الباب ا٣بلف

بعد أف أخربه حارس ، ىاظار انتُب  كافالذي   "ألبّب"تطرؽ ابب غرفة الطبيب  انتبعد ساعة ونصف ك
و قاـ ىو بلهفة ٰبيها ويشّب ٥با أف ٘بلس على ا٤بقعد ا٤بقابل ، هبويتها فسمح ٥با ابلدخوؿ فدخلت مناأل

 :وجلس على مقعده ، ٤بكتبو

 ؟ "كرًن"حصل ؟ ... وفْب  الليإيو  -
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الٍب   "كرًن"ارة وسي، وٙبقيق الشرطة، اختطافوحٌب خرب ؛ غيابو ا٤بفاجىءبداية بشيء  قصت عليو بتوتر كل
ونظراتو أصبحت ذاىلة  رويًدا رويًداالطبيب ٲبتقع  ووجو، وجدوىا على الدائرى وهبا بقع من الدـ

ٍب وضع يده على قلبو ، وصدره يعلوا ويهبط صامًتامن ا٢بديث ظل  "تقى" هتانتا محٌب عند ؛ مضطربة
 : وسأ٥با  اولكنو نظر إليه، فخشيت أف يصاب أبزمة قلبية

 إ٘باه ؟ يأهنُب  انت... ك يلعربية بتاعتو القوىا على الدائر ا ت  يلقل انت   -
 ... إمشعُب ؟ (أكتوبر 6)رايح  اللياإل٘باه ُب  انتك -

 : أغمض عينيو للحظات وىو ٯبز على أسنانو قبل أف يفتح عينيو ويقوؿ ببطء وشرود 

 .طريقة يأوصل ٤بكانو أب حاوؿى... بس أان  يال أبدا سؤاؿ عاد -

 : خرىاأل ىيفقامت ؛ هاء ا٢بوارانتعلنا ٍب قاـ م

 أان اي دكتور  ستأذفأطيب  -

 :حوؿ مكتبو وسبقها إىل ابب الغرفةدار 

حد ٱبصو يبقى  أيو  ابِب زي "كرًن"٢بد أقرب مكاف على األقل ... لك اوصأان الـز ، أل طبعا -
 .ٱبصِب

  : فأشار بيده وأردؼ؛ ٮبت أف تعَبض

 ... ماٙباوليش  يوده كبلـ هنائ -

وقبل أف ، وخرجت من الغرفة بعد أف فتح ابهبا وخرج خلفها فأغلق الباب، استسبلـُب  زت كتفيهاى
 "عماد "يصبل إىل ا٤بصعد قابلو الطبيب 

 ؟ي... ىاٛبش "ألبّب"إيو اي دكتور  -
 مشوار مهم  عندي "عماد"ه اي دكتور و أي -

  "عماد"ٍب للطبيب  "تقى"ػػٍب أشار ل
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 "عماد "ده دكتور  "تقى" نسةآ... "تقى" ةساآلن أقدـ لك  "عماد"دكتور  -

 :ٙبرؾ ٫بو ا٤بصعد الذي  "ألبّب"إىل الطبيب  التفتٍب ، ىزت رأسها مرحبة فرد عليها اب٤بثل

 "عماد "اي  كلمِب ىابق ضروريحاجة  أيُب  لو -

، بلً ومسج اصغّبً  افأسرع إىل مكتبو وأحضر مفتاحً ؛ "ألبّب"حٌب أتكد من رحيل الطبيب ؛ ظل واقفا مكانو
ٍب ، خرآلاب ا٤بسجل ا٤بوجود ٙبت ا٤بكتب ا٣بشيبوأبدؿ  "ألبّب"وٖبطى مسرعة توجو إىل غرفة الطبيب 

 ٍب توقف عند ا١بزء، "ألبّب"وبْب الطبيب  "تقى" دار بْبالذي  وظل يسمع ا٢بوار، عاد إىل غرفتو وأغلقها
أوقف ا٤بسجل وظل ينقر ، (وبرأكت 6)تقوؿ وىي  وعند إجابتها، "كرًن"سأؿ فيو عن وجهة سيارة الذي 

اب٤باسح  صور ملفات ًب سحبها استعرض وفتح الكمبيوتر ا٣باص بو  ٍب، أبصبعو على ا٤بكتب وىو يفكر
ظر حٌب خرجت الورقة انتالطباعة و  وضغط زر، قليبلً الصفحة  ٍب كرب  ، اىاحدإحٌب توقف عند ؛ يالضوئ

وقاـ من ، ىاتفو وأرسل رسالة نصية إىل رقم ما جأخر ٍب ، جيب معطفوُب  فأطبقها ووضعها، من الطابعة
 .آخرمكاف ُب  ا وعقلو ٰبلق و٦بيئً الغرفة ذىاابً ُب  وأخذ يتحرؾ بعصبية ومكان

 --------------------------------------- 

 "1002أغسطس  12"

الذي  يعن ذراعو األٲبن بسبب ا١برح القطوالدماء تنفجر م، أرجاء الغرفةُب  "كرًن"ترددت صرخات 
 ي:فيو اب٤ببضع ا١براح "شادي"ٰبدثو الطبيب 

  أويمتسامح أنت  ... ده "كرًن"ايه اي  -

نظرة على جهاز قياس  يوىو يلق خرىاألعلى  اووضع قدمً ، وجلس على ا٤بقعد، أعاد ا٤ببضع مكانو
 : ويقوؿ هبدوئو ا٤بعتاد  "كرًن"إىل  عادٍب ، ا٤بوجات الدماغية

ك اليمْب خبلص ما ٱبليك ٙبفز خبلاي ٨بك ؟ ... صدرؾ ودراع عملتو ده مش قادر الليكل  -
 .بقاش فيهم مكاف
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وأكمل ، كأنو ال يستطيع التنفس وجسده ينتفض من األمل؛  يفتح فمو ويغلقو ببل صوت "كرًن"ظل 
 :الطبيب حديثو 

 بينطلق علشاف يحاالت ا٣بطر جسمهم األثّب ُب  لو إف كتّب من الناس العادية أان مستغرب اللي -
ا١بسم ا يو  يعِبتبلقيك ما تعرفش ، زي ديٕباجة  بقدراتك يكوف أوىلوا٤بفروض واحد ، ٰبميهم

 ي!األثّب 

 :كأنو ٧باضر يشرح لتبلمذتو   ابىتماـك أصابعو وىو يكمل وشب  ، "كرًن"ٍب أنزؿ قدمو وماؿ انحية 

 يزئْب جزء مادبيتكوف من ج اإلنساف، ىو حالة ا٣بروج من ا١بسد "كرًن"ده اي  يا١بسم األثّب  -
حاالت ُب  ا٤بهم إف، ة براحتكاتنيحاجة  أيعايز تسميو الروح أو ، غّب ٧بدود اتينوجزء ، ٧بدود

لدرجة إنو ؛ حاجة أيو٩بكن يعمل ، ا٣بطر أحياان ا١بسم الشفاؼ ده بيخرج من ا١بسد ويتحرؾ
علشاف ؛ ة عقليةعن طريق حلم أو رسال اتينأو يستغيث ٕبد ، ة وٰبركهااتنيمادة  ييقدر يتحد أب

 .خطرُب  يتحرؾ ٗبا إف جسدؾ ي... وا٤بفروض إف جسمك األثّب  ا١بسد يٰبم

 :وقاؿ ببطء  قليبلً ٍب تفكر 

 .خطرُب  مش مقتنع إف جسمك لسوأو ٩بكن يكوف عقلك  -

 :ٍب أردؼ وىو يبتسم 

 .ل للجزء ا٤بمتع من وسائل اإلقناعقنتأ وده ٱبليِب -

يب رأسو بسخرية وىو فهز الطب، بنظرة غضب وغل وىو يتأوه "كرًن"فنظر إليو ؛ قا٥با ٍب قاـ من مكانو
 : "كرًن"يقلد صوت 

 :قوؿ لك أ، إنساف مستفزنت ا: تقوؿى، "كرًن"اي  كدهعيب   :قوؿ لكان ىاف، كلب  ابن انت -
بقى أديك  ... خليِب يكرة قتلمش مقتنع بف لسو انت :قوؿ لكى، قتلكى :ىتقوؿ، جًدا يعاد

 .سبب مقنع
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ا وقبض أصابع  ذعرً  "كرًن" انتفضف؛ ا٥بواءُب  كماشة صغّبة جرهبا  أخرجو ، جيب معطفوُب  دهٍب وضع ي
 : ابنبهاروىو يقَبب من الفراش ويقوؿ ، كفو األيسر فنظر الطبيب إليو وإىل أصابعو ا٤بنقبضة

... أه اي  دلوقت  إيو  اعملوأكيد عارؼ أان ى كدهو ... واضح إنك شوفت ا١بزء ده قبل  ااااااوا -
 ..خلبوص

 بدأو ، ووضع الكماشة على طرؼ أظفره نصروفرد أصابعو بقوة وأمسك إصبع ا٣ب "كرًن"ٍب أمسك كف 
وصرخات أطاؿ الطبيب وقت نزع الظفر ف، علت صرخاتوالذي  "كرًن"نزعو ببطء وىو يتطلع إىل وجو ُب 

 .ت ا٤بمر خارج الغرفةتتعاىل وتتعاىل حٌب مؤل "كرًن"

--------------------------------------- 

شاب طويل القامة مفتوؿ ، أمنكاف ىناؾ حارس   "كرًن"فيو  اختطفالذي  نفس الوقت وخارج ا٤بركز ُب
أف ينظر إىل جهة  ٯبلس داخل كشك خشيب آخرفأشار لو حارس ؛ العضبلت يقف أماـ البوابة الرئيسية

ٱبرج منو  (سويت شّبت) يويرتد، يسّب ٔبانب السور ببطء شاابوسط ظبلـ الليل  ىأفر  التفت، اليمْب
فأشار لو ؛ (تّب السويت ش) وىو يضع يديو داخل جييب رأسو ونصف وجهو ويقَبب منو يغطاء رأس ٱبف
 .بيده أف يبتعد

 .ىنا اي كابًب ي٩بنوع ا٤بش -

 :فتحفز ا٢بارس؛ وظل يقَبب ٖبطوات بطيئة، مل يبد على القادـ أنو قد ٠بع حرفا ٩با قيل

 ؟أطرش نت ا ... من ىنا امشي قلت لك  -

وأطلق منو ، احاملة مسدسوىي  بسرعة يده اليمُب من جيبو أخرجو ، توقف القادـ على مسافة مَبين
إىل الرصاصة  بدىشة ها وىو ينظرأخرجو  اوضع يده عليهالذي  على رقبة ا٢بارس تاستقر طلقة 

ُب  لى ا٢بارس ا١بالسع أخرىوبسرعة ٙبرؾ ذلك القادـ وأطلق رصاصة ، عليو مغشًياٍب سقط ، الزجاجية
 :وىو يتمتم بسخرية  الكشك ٔبانب زميلوُب  ٢بارس ووضعوٍب جر ا، خراآلفسقط ىو ؛ الكشك ا٣بشيب

 .ا٤برة  بنااي "بروس ىل "ا٠بي -
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ه ومزؽ ففتح غطاء؛ حٌب وصل إىل مصدر الكهرابء، وعلى الفور ٙبرؾ وسار ٔبانب السور من الداخل
ىاتفو وأجرى  أخرجو ، بسرعة بعدىا إىل أماـ البوابة ا٘بو، ٤بركز كلوأضواء ا انطفأتفاألسبلؾ الداخلية 

ودارت حٌب توقفت ، خراآلس من ا١بانب سيدفتحركت سيارة مر ؛ خرىاألوىو ينظر إىل ا١بهة  اتصاالً 
ويشّب ، ينزؿ من السيارة ويتجو بسرعة إىل الداخل رجبلً  "٦بدي" ىأالظبلـ الدامس ر وُب  ،أماـ البوابة

 ٠بع وبعدىا، يق ويضعها أماـ ابب ا٤بركز الداخله ٲبسك ٗبطفأة حريآٍب ر ، نتظر ٔبانب الكشكإليو أف ي
ظهره إىل الكشك وأشعل سيجارة وأخذ يطلق  أسند... فأتوىات من الداخل  صوت طلقات مكتومة و

 .ستمتاعا٥بواء ابُب  دخاهنا

--------------------------------------- 

 :على وجنتو بشدة وىو يقوؿ  "شادي"فربت الطبيب ؛ ٧بجريهماُب  ه تدورافانأبمل وعي "كرًن"أتوه 

 .صوابع كماف 7عندؾ  لسونت ا ... "كرًن"إوعى يغمى عليك اي  -

 انطفأتالوسطى وقبل أف ينزعو  "كرًن"ومد يده ٲبسك أبصبع ، رفع الكماشة أماـ وجهو وىو يبتسم
 :وتوجو انحية الباب ، جيبو بتوتر وأعاد الكماشة إىل اعتدؿف؛ فجأة ضواءاأل

 .ماتقلقش اتينلك جاي -

تبعها صوت فتح الباب ودخوؿ ، أصوات أتوىات خارج الغرفة "كرًن"مل تكد ٛبر ثبلث دقائق حٌب ٠بع 
كشاؼ خاصة عندما شعر بيد تتحسسو وضوء  ؛ اتوترً  ازدادتتوترت عضبلتو و ، شخص ٖبطوات ثقيلة

 :عينيو بشدة وصوت يقوؿ بتوتر ؽغبلإ٩با دفعو إىل ؛ على وجهو يستقر يقو 

 والد الكلب ... عملوا فيك إيو ؟ -

  :ٍب شعر ابلقادـ يقطع قيوده ٗبدية وىو يقوؿ

 .كأخرجعلشاف  جايأان ، "كرًن"ما ٚبافش اي  -
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، ظهره ورفع يده ووضعها على كتفو ىو أسندو ، آخر ياضوئ اوكشاف، "كرًن"يد ُب  ورقةدس القادـ 
 :ٍب قاؿ ٖبفوت ، ا٤بمرُب  ة ووقفامن الغرف اه حٌب خرجأسندو 

 عربيٍبُب  بكواحد واقف بره ىايرك    يوىتبلق، بسرعة أخرجىاتوريك ا٤بخرج فْب ...  دي الورقة -
 .حاال بس ٧بتاج أصور حاجات األوؿ ... أان ىاحصلك

و يقاـو وى، سار ببطء وٖبطى مَب٫بة ٗبحاذاة ا٢بائطالذي  "كرًن"إىل ا١بهة ا٤بعاكسة وترؾ  انطلققا٥با و 
 شيءب فارتطموعلى ضوء الكشاؼ أكمل سّبه ، ذراعو وصدرهُب  يشعر بوالذي  الدوار العنيف واألمل

يرتدي  يالوع افاقدً  رجبلً  هفوجد شيءفوجو الكشاؼ انحية ال؛ فزع وخوؼُب  فسقط ٔبانبو األرضعلى 
 .رقبتوُب  وىناؾ رصاصة زجاجية تستقر ا طبًيامعطفً 

؛ األرضعلى  يالوع يين فاقدآخر طبيبْب  ىأفر ؛ وأكمل سّبه ٦بدًداوقاـ ، ا٢بائطذراعو إىل  "كرًن" أسند
وىو  "شادي"إىل مسامعو صوت الطبيب  تناىى يناوقبل أف ينتقل للممر الث، هبما االرتطاـفتحاشى 

 اختبأفدخل إىل أوؿ غرفة قابلتو و ؛ تبعها صوت خطوات سريعة تقَبب منو، يهتف أبحدىم أف يبحث عنو
 .فيها

 .خراآلا٤بمر ُب  أيمر أحدىم أبف يبحث "شادي"والطبيب ، ٠بع صوت ا٣بطوات تقف أماـ غرفتو

عليها طاوالت مَباصة ابلطوؿ و  ىأفر ؛ الغرفةُب  أف يدخل إىل الغرفة ويراه فسلط الضوء "كرًن"خاؼ 
يها ة فناـ علواحدة خالي ىأحٌب ر ؛ ٛبلكو الذعر وىو يسّب بْب الطاوالت؛ يأجساد مغطاة بغطاء ببلستيك

كتم أنفاسو عندما ٠بع بعدىا صوت دفع ابب الغرفة ،  وأطفا الكشاؼ، يوغطى جسده بغطائها الببلستيك
 :عندما تكلم "شادي"وأحدىم يسّب ٖبطوات بطيئة عرؼ أهنا للطبيب 

 !ا األوؿ علشاف ما أعرفش إنك ىناحتة الـز تقفل ابهبُب  ٤با تستخيب "كرًن"طيب اي  -

 اكبّبً   اكينً ٍب تناوؿ س ينظر إىل الطاوالتظل و ، وسط الغرفة على ضوء ىاتفو احملموؿ ببطء سار الطبيب
 :صدر إحدى ا١بثث وأردؼ ُب  وغرزهتقطيع أجساد ا٤بوتى ُب  يستخدـ

 :يبقى بيكرب وٰبلم ويتأمل ... وفجأة ، "كرًن"اي  أويده عجيب  اإلنساف -
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 :وأكمل سّبها١بثة ونزعو ُب  أدار السكْب

أحاسيس ... تفتكر ساعتها مْب أوىل بيو  أيٝباد مكوف من ٢بم وعضبلت من غّب  يبقى ٦برد -
 وال العلم ؟ األرض

... األفضل إننا نستفيد  "كرًن"أوىل بيو لكن أان بقاولك أل اي  األرض ىتقوؿالناس ا١بهلة   -
 األٕباث ُب  دي ابألجساد

تفتكر لو ، ما ًب تقنْب األمر ده ٢بد؛ ا١بثث علشاف يقدروا يشرحوىا ازماف كاف األطباء بيسرقو  -
ـر كنا ىانوصل لعبلج األمراض   ؟وصلنا ليها  اللياألمر فضل ٧ب 

 :وأردؼ أخرىساؽ جثة ُب  ٍب غرز السكْب

 .إال ٤با تشوؼ النتيجة دي التضحيات ىتفهمالناس مش بس  -

أف يكتم  يرتعد ٖبوؼ وىو ٰباوؿ "كرًن"ا١بثث كاف جسد  إحدىُب  مع كل صوت يصدره غرز السكْب
 ابتعاددقيقة تبعها صوت دة وفجأة خيم على ا٤بكاف صمت اتـ ٤ب، حٌب ال يسمعو الطبيب؛ أنفاسو

حاوؿ إنزاؿ و ، ؿ ظهرهدقيقة ٍب ٕبركة متوترة عد   "كرًن"ظر انت، ٦بدًداٍب فتح الباب وغلقو ؛ ا٣بطوات
 من فوؽ آخرشيء  ووسقط ٔبانب، فتعثر وسقط على جانب ا٤بنضدة وىو يشغل الكشاؼ قدميو ببطء

كادت تفلت ،  ٨بو ىاختفا وقد لو نصف رأس مقطوعة رأسيً  اميتً  اليجد شخصً  التفتف، ا٤بنضدة اجملاورة
وسار ، ؤيتقاـو الغثياف وٲبنع نفسو من الٍب قاـ وىو يق، فوضع كفو على فمو يكتمها؛ منو صيحة فزع

فأغلق عينيو من الصدمة ؛ ء للعملحٌب عادت األضوا؛ وصل إىل منتصف الغرفة أفٖبطى مَب٫بة وما 
 اضخمً  اوٲبسك سكينً ، على مقربة منو "شادي"ذعر عندما وجد الطبيب ُب  فَباجع ٦بدًداوفتحها 
 :ويبتسم 

 ؟!!!فيلم الرعب ده ُب  "كرًن"إيو رأيك اي  -

فأمسكو  ياجراح افوجد عليها مبضع؛ إليها بتوتر التفتف؛ بطاولة معدنية اصطدـحٌب  قليبلً  "كرًن"تراجع 
 االبتساـمنو الطبيب بنفس ا٥بدوء و  اقَببف؛ ورفعو أماـ وجهو وأخذ يلوح بو وجسده يتنرنح، بيده اليمُب

 : -٩بسك ابلسكْب بيده اليمُب ويرخيها ٔبانب جسده  ىوو  -، ٖبطوات بطيئة
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 .٧بتاج عقلك لسوأان مش ىاقتلك ... أان  "كرًن"ما ٚبافش اي  -

 :وىجم بغتة وىو يرفع السكْب إىل أعلى وىو يقوؿ  ٍب قطع ا٤بسافة الباقية بسرعة

 .بس مش جسمك كلو -

مدافعا عن نفسو فأصابت السكْب أصبع رفع يده اليسرى الذي  "كرًن"كتف   اب٘باهنزؿ ابلسكْب بسرعة 
و دار دورة جانبية ، نشاطو فجأة استعادجزعو كأنو  "كرًن"سرعة مرونة غريبة أماؿ وُب  ،فقطعتو نصرا٣ب

أمسك الطبيب رقبتو بعد أف ؛ انفورة دماء ومن انفجرتالذي  ٤ببضع إىل رقبة الطبيب فقطع وريدهٍب وجو ا
جلس على صدره وقرب الذي   "كرًن"ونظره مثبت بدىشة وذىوؿ إىل ، خراآلأسقط السكْب وسقط ىو 

  : وجهو إىل وجو الطبيب وقاؿ إبرىاؽ وغل

  ىاقتلك  إينقلت لك  -

 : وقاؿ بصوت ٧بشرج خرجت الدماء من فم الطبيب 

 .نسجة عضلة القلبأشبو إف أنسجتك العضلية  يىو ده قصد -

حٌب ؛ حنجرتو وظل يكرر ذلك عدة مراتُب  ورفع ا٤ببضع ٍب طعنو، إىل ما قالو الطبيب "كرًن"مل يلتفت 
 :ٍب توقف وىو ينهج بشدة ، تطايرت الدماء وغطت وجهو وصدره

ومسح ، طاولة ٔبانبو وقاـ ٍب بصق على بقااي وجو جثة الطبيب ا٤ببضع جانبا ورفع ذراعو يستند إىل ىألق
 .اوخرج من الغرفة متنر٫بً ، عينيوالدماء من 

؛ ت لو بوابة ا٤بركز الداخليةحٌب تراء؛ أعطاىا لو منقذهالٍب  الورقةُب  ريطة ا٤برسومةظل يسّب على ا٣ب
 .عليو مغشًيافسقط  أخّبًاصر عليو الدوار انتفتوجو ٫بوىا وقبل أف يصل إليها ببضعة أمتار 

--------------------------------------- 

فلما شعر ؛ يقف وىو يسند كوعو إىل مقدمة السيارة "٦بدي"كاف  -وأماـ البوابة الرئيسية  -َب ا٣بارج 
 :من انفذة السيارة وىو يقوؿ  اقَببأف الوقت قد طاؿ 
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 .أويؿ اي ابشا الوقت طو    -

  :بتوترفأاته صوت من ابلسيارة 

د الكهراب ومش عارؼ ىو أخد الوقت ده كلو ليو ... شغلوا مول    كدهٮبا  ، "٦بدي"مش عارؼ اي  -
 ."٦بدي"اي  كدهخد مسدسك وبص بصة  

حٌب شاىد ؛ البوابة الرئيسية اجتازوما أف  -وجهو بغطاء الرأس  يوىو يغط - "٦بدي" اندفععلى الفور 
ٱبرج  اوجد طبيبً  "كرًن"وقبل أف ٰبمل ، ة ودخل إىل ا٤بركزبسرع اندفعف؛ األرضوىو يسقط على  "كرًن"

ٍب ؛ عينو اليمُب وفجرت دماءىاُب  تاستقر بسرعة طلقة  "٦بدي"فأطلق عليو ؛ من أحد ا٤بمرات ا١بانبية
ٍب أغلق الباب ؛ ابلداخل "كرًن"جسد  ىألقو  يكض ٫بو السيارة وفتح ابهبا ا٣بلفعلى كتفو ور  "كرًن"ٞبل 

 :يقوؿ  "٦بدي"على الفور و انطلقتالٍب  ، ا٤بقعد اجملاور لقائد السيارةُب  ارة وركبودار حوؿ السي

 .والنار طالعة من ا٤ببُب وراان كدهر ا٤بكاف ونبقى ماشيْب  وهللا اي ابشا كاف ا٤بفروض نفج   -

، التخصصى ٍب توقفت"عْب مشس"السيارة ٘بتاز مدخل البوابة الرئيسية ٤بستشفى  انتبعد ساعتْب ك
 : "٦بدي"قائد السيارة إىل  لتفتاو 

حد ايخد منك  أيوأوؿ ما ينشغلوا بيو ٚبرج بسرعة من غّب ما ، ٢بد جوه "كرًن"عايزؾ تشيل  -
 .تفاصيل أي

 :ٍب أعطاه حقيبة يد صغّبة 

...  يعِببطاقتو وموابيلو ... كل حاجة ٚبصو ، تها جوهيلق اللي "كرًن"ا٢باجات بتاعة  يود -
 .ستناؾىطوؿ وأان على  يتسيبها جوه وتيج

 :إىل الداخل وىو يصرخ ابألطباء  ا٘بوو  "كرًن"ا٢بقيبة ونزؿ وٞبل جسد  "٦بدي" اختطفعلى الفور 

 .... الراجل ىاٲبوت ناحد يلحق -
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 "٦بدي"عنهم  خرأودفعوىا إىل الداخل فت، عليها "كرًن" ووضعوا جسد، ا٤بمرضوف بعربة طبية اندفع
 فقفز إىل داخلها .؛ قاعد ٍب تسلل إىل ا٣بارج حٌب وصل إىل السيارةووضع ا٢بقيبة على أحد ا٤ب، قليبلً 

 أخرجومد قائدىا يده إىل التابلوه و ، على مسافة قريبة توقفت ٍب، السيارة إىل ا٣بارج انطلقتعلى الفور و 
 :  ارد يد قائد السيارة مستنكرً الذي  "٦بدي"ػػوىم أف يعطيها ل، رزمة من ا٤باؿ

 .فاتت الليمن ا٤برة  جايل الليبتعمل خّب اي ابشا وكفاية ا٣بّب نت ا .. دها .الطبلؽ أبدً  على   -

ؼ عاد وماؿ انحية انفذة السيارة ومد يده يصافح من ابلداخل نصر وقبل أف ي، ٍب فتح ابب السيارة ونزؿ
 : 

 ؟عرؼ بقى اي ابشا نتمش ى -

 : ويشد على يده "٦بدي"تبسم من بداخل السيارة وىو يصافح 

 " مسيحة  عماد"... دكتور  "عماد" ا٠بي -
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 القرار
 "1002أغسطس  17"

  "كرًن"...  "كرًن" -

٘بمعت كوابيس الكوف كلو ، زعو من ثباتوانتصوت ، رأسوُب  ظل يَبددصوت قادـ من بئر سحيق 
طبيبهم ُب  قاـ ٤با فعلوانتسينتقموا منو شر  اآلفو ، مل يستطع ا٣بروج، مل يستطع ا٥برب، ذىنوُب  و٘بسدت
  "شادي"

  "كرًن"... قـو اي  "كرًن" -

فجاة  انتفضف؛ عقلو نشاطو استعاد، قتلوالذي  ضع على كتفو جعلتو يتذكر ما كاف يفعلو بو الطبيبيد ت و 
 :فأاته صوت رقيق عذب - خوفًاوىو يصيح  - وعدؿ ظهره على كتفو الٍب وأمسك اليد

 .حبييب ... ماٚبافش اي "كرًن" -

وعلى جانبو ، غرفة طبية مغايرة للٌب كاف فيهاُب  فوجد نفسو؛ درهصُب  تلفت حولو بذعر وقلبو ينتفض
ٍب مد يده يتحسس ، فظل يتأملها ٖبوؼ، يهدأٛبسح على شعره حٌب وىي ، دامعة العينْب "تقى" وجد

ومل  ٦بدًداٍب أفلت يدىا وأراح ظهره   - صنعو عقلو ياال  كأنو يتأكد أهنا حقيقية وليس خ -وجهها برفق 
تنظر إىل يده وىي  ٍب قالت ٔبزع؛ على صدره وذراعوالٍب   يدىا تتحسس الضماداتفمدت ؛ يعقب

 :ذات األصبع ا٤بفقود 

  ؟!!عملوا فيك إيو اي حبييب ىم -

تذكر ، وقد أفلتت دموع من عينيو وىو يتذكر ما القاه طواؿ األايـ ا٤باضية، خرىاألأشاح بوجهو للناحية 
تذكر منظر  أخّبًاو ، ٍب وىو يقطع أصبعو، ذكره وىو ينتزع أظفرهت، صدره وذراعوُب  عقط   الطبيب وىو ي  

ا السؤاؿ يسأ٥بو  ٦بدًداظل ىكذا للحظات قبل أف ينظر إليها ، مزقة والدماء من حو٥باالطبيب ٕبنجرتو ا٤ب
 :الكوين
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 أان فْب ؟ -

 :برفق وحناف  توقال، مدت أانملها الرقيقة ٛبسح دموع عينيو

وساب موابيلك وكل حاجاتك  امبارححد جابك ىنا ، يخصصالت "عْب مشس"مستشفى ُب  انت -
 .وعرفت منهم إنك ىنا، بتصليل كنت أان و٤با فتحوا ا٤بواب، ومشى

 :وأردفت من وسط دموعها ، ٍب أجهشت ابلبكاء

 ابلطريقة مك ... كنت عارفة إنك مش ىاتسيبِبفاتت كنت داٲبا بتصل على رق الليطوؿ الفَبة  -
  دي

 ؟!! روحو زعبلنو حد برضو ٲبوت ويسيب -

 :وأمسكت بيده وقبلتها فكفكفت دموعها؛ ٰباوؿ التبسمو  هالك وىو ٲبد أانملو يتحسس وجههاقا٥با بت

 .حبييب ك ايبعد الشر عن -

 :وىو يقوؿ ٕبناف ستسبلـاب يدىاُب  ترؾ كفو

 كنت خليتهم،  اٚبطفا ٤ب   على  وىاشوؼ ٥بفتك ، ع الكبلـ ا٢بلو ده منكا٠بى إينلو كنت أعرؼ  -
 .من زماف ٱبطفوين

 :اٍب أمسكتها بكلتا يديه، أخرىإىل شفتيها وقبلتها مرة  راحة يدهرفعت 

 حبييب  اي 17يـو ُب  احناا ... ابنكاف زماف النهاردة بنكتب كت  تاٚبطفلو ماكنتش  -
 دي فاتت عمك مات قبلها وا٤برة الليا٤برة ، دي ا١بوازةُب  حد ابصص لناُب  وهللا حاسس إف -

 .ة ٙبصل حربايابلشكل ده ٩بكن ا٤برة ا١ب ... تاٚبطف
 .مهما حصل مش ىاٚبلى عنك أبدا -

 :إىل كفو األيسر ذو األصبع ا٤بقطوع وقاؿ أبمل  التفت

 ؟ده  حصل يل الليحٌب بعد  -
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 .غّبؾ  وزا٘بهبرضو مش ى، ولو مابقاش منك حاجة -

 :ا ٦برى ا٢بديث ا مغّبً سأ٥بالغرفة و ُب  فتلفت بنظره؛ ذلك ا٢بوارُب  أف يستمرُب  مل يشعر برغبة

 فْب ماما ؟ -

 :مت رغبتو فردت عليو بسرعة تفه  

  يلوحد يوجيت جر  استِببس ما قدرتش ، أوؿ ما عرفت مكانك كلمت مامتك وقلتلها -

 :جة ذات معُب هٍب أردفت بل

  "ألبّب"وكماف كلمت دكتور  -

 :فربتت على كفو ؛ نظر إليها بدىشة

 ؟ "كرًن"اي  كدهنفسك ... ليو ما قولتليش قبل  سجلتها ل الليات ىالفيديو أان شوفت  -
 ٦بنوف  ىتفتكريِب . كنٍب.."تقى"اي بيحصل يل اللي يىتفهمماكنتيش  -
  كٕببعارؼ ليو ... علشاف وهللا العظيم ، كنت ىاصدقك -

 : ا وحزانً وشعر بقبضة تعتصر قلبو أ٤بً ، سالت الدموع من عينيو

... وعارفة أكَب حاجة كنت خايف نت ا، إيو ؟فكر فيها وأان ٨بطوؼ كنت بحاجة  عارفة أكَب  -
 .اتينما أقدرش أشوفك  إين، منها؟

 .اتينىاشوفك  إين كدهبس أان كنت متأ -

 :ٍب قالت مداعبة 

 ا٤بطعم ُب  أان ٕببو ٤با كنا اللياألكل  إزايعرفت نت ا أخّبًافهمت  كدهبس أان   -
 مرة شوفتك فيها أوؿ ُب  ٤بست إيدؾ يأان ليو حبيتك أوؿ ما إيد وأكيد فهمٍب -
 ٦بنوف  كافتكرت... وهللا ساعتها  ؟ ٤با طلبت ٚبطبِب -
 .لك بقوؿمش  -
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 :قاطعهم صيحة فرح من عند ابب الغرفة ، قبل أف ترد

 "كرًن" -

؛ تأوه أبمل عندما ضغطت على صدرهف ؛ حتضنتو بشدةاو ، ت بفرحاندفعقالتها و  الٍب فوجدىا أمو التفت
وىي  ٍب ندت منها صيحة جزع ووضعت كفها على فمها، ملهافَبكتو وأخذت تتحسس الضمادات أبان

وتنهاؿ عليو  اهابنتضم رأس وىي  البكاءُب  ا٬برطتٍب ؛ تنظر بذىوؿ وحزف إىل كفو وأصبعو ا٤بقطوع
 : ودموعها تبلل وجهوابلقببلت 

 على السبلمة  ٞبًدا هلل... حبييب  على سبلمتك اي ٞبًدا هلل -

 :ا فها مطمئنً ٍب ربت على ك، ٙبسس وجهها برفق

 عياط بقى  يلأان رجعت أىو ... بط  أمي  خبلص اي -
  هلل مدا٢ب، هلل مدا٢ب -
 ."كرًن"َب ظابط ىنا عايز يكلمك اي أستاذ  -

وقبل ، ا٤بمرضات وتقف عند الباب زي يفوجدوا فتاة ترتد توفتوا انحيتلفا؛ ىم الصوت من خلفهمجاء
وجلس  اابط وجذب مقعدً ٍب تقدـ الض؛ آخر باط يتبعو شخصضأف يرد أحدىم أزاحها برفق أحد ال

 :ٔبانب الفراش 

 سةاآلنو  اج ةك ... أظن إف ا٢باختطافواقعة ُب  أان الظابط ا٤بسئوؿ عن التحقيق، "كرًن"أستاذ  -
 .عارفِب    "تقى"

 :وأردؼ  "كرًن"فعاد إىل ؛ فأومأت كلتاٮبا برأسيهما إٯباابً ، وىو يبتسم "كرًن"ووالدة  "تقى" ٍب نظر إىل

 .ينابس الـز أعرؼ منك كل حاجة علشاف نقدر نوصل للج، جًداأان عارؼ إنك تعباف  -

 :ابط إىل الباقْب ضال تفتالو ، ابرأسو متفهمً  "كرًن"أومأ 

 :علشاف نعرؼ نتكلم ؛ شويوبس بعد إذنكم ايريت تستنوا بره األوضة  -
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 اي ماما  ايال  أكيد طبعا ...  -

 : "كرًن" يسأؿابط ا انحية ا٣بارج والضا٘بهو  ًن""كر ٍب جذبت يد والدة ، "تقى" قالتها

 .كل حاجة حصلت  احكي يل -

الرواؽ الطبيب  آخرُب  ٍب رأت، ووقفت ٔبوار ٞباهتا تربت على كتفها، الباب خلفها "تقى" أغلقت
 "كرًن"وما أف وصل إليهما حٌب توجو إىل غرفة ، يندفع بسرعة ورشاقة ال يتناسباف مع سنو ا٤بتقدـ "ألبّب"

 :بيدىا  "تقى" اشرة فأشارت لومب

  "كرًن"بياخد أقواؿ اي دكتور ... الظابط جوه  ثواين -

 :عليو دايإليها والقلق اب التفتو ، توقف قبل أف يفتح الباب

 صحتو أخبارىا إيو ؟ "كرًن"و -
 .... ٤با تدخل ىاتشوؼ بنفسك  هلل مدا٢ب -

جو إىل أقرب مقعد وجلس عليو مثبتا نظره إىل فتو ؛ ففهم من وجهها أف األمر ليس على ما يراـ؛ قالتها أبمل
ففتح ىاتفو ليجدىا من رقم خارج مصر ومكونة من ؛ نفس الوقت أتتو رسالة نصيةوُب  ،ا٢بائط ا٤بقابل
وأعاده إىل ، اٍب أغلق ا٥باتف ٛبامً  قليبلً ؟ "  فظل يتطلع إليها Are you In or outسطر واحد "

 .يأٌبسا وقلقا ٩با وقلبو يشتعل توترً جيبو 

--------------------------------------- 

 خبلىم ٱبطفوؾ ؟ الليطيب إيو السبب  -

حٌب قتلو للطبيب  ختطاؼاالكل ما حدث من أوؿ   "كرًن"بعد أف قص عليو  -قا٥با الضابط ٕبّبة 
صمت  - عن القدرات ا٣بارقةشيء  ساعده على ا٥برب مع إغفاؿ كلالذي  وعن ذلك اجملهوؿ، "شادي"

 :قبل أف يرد على الضابط  قليبلً  ""كرًن
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شوفت أوضة  إينا مش أوؿ مرة تعملها خصوصً  دي أان فهمتو إف الناس الليبس ، مش عارؼ -
أان  الليده  "شادي"وتبلجة مليانة أعضاء بشرية ... وكبلـ ، مليانة جثث متقطعة بشكل بشع

 علشاف يعملوا ٘بارهبم عليها  دي قتلتو إهنم أوىل اب١بثث
ده ُب  وأطباء مشاركْب، وسرقة أعضائهم، بشر وقتل ،رصاصات ٚبدير و، خطفك جنيبمأجور أ -

 !بتتكلم عن مافيا منظمة مش ٦برد عصابة عادية  كدهأنت   ...
 .كدهأكَب من   ىتقوؿأان شفتو ىناؾ كنت  الليلو كنت شفت  -

 :حدث فنظر الضابط إليو أبمل وىو يتخيل ما  - ذو األصبع ا٤بقطوع -ٍب رفع كفو األيسر

 حاجة تقدر توصلنا للمكاف ده ؟ أيمش فاكر نت ا طيب -

 :ٍب قاؿ  ،اىز رأسو انفيً 

 ."شادي"وشكل الدكتور  خطفِب الليشكل الراجل  نماقوؿ لك بس أقدر  -

وأخذ ، وأمسك بقلم رصاص، يده على صفحة بيضاءُب الذي  قلب الدفَبالذي  نظر الضابط إىل مرافقو
 .واختطفالذي  عن الطبيب وعن الرجل "كرًن"ا أدىل هبالٍب   يرسم ا٤بواصفات

 : برأسو إٯباابً  ئقبل أف يوم قليبلً حٌب يراٮبا فتطلع إليها  "كرًن"رفع الصورتْب أماـ وجو  انتهىوبعد أف 

 .ىو ده شكلهم ابلظبط -
يقف على الباب علشاف ٰبميك ٢بد ما نقدر نعرؼ مْب  ي... أان ىابعتلك عسكر  جًداٝبيل  -

 ؟دي الناس

 :برفق قبل أف يتجو إىل ا٣بارج  "كرًن"وربت على كتف ، قاـ الضابط وأشار ٤برافقوٍب 

 .على السبلمة ٞبًدا هلل -
 .هللا يسلمك -
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قاـ  "ألبّب"ولكن الطبيب ، أبف يدخبل "كرًن"ووالدة  "تقى" خرج الضابط ومرافقو من الغرفة وأشار إىل
 :بتوتر "كرًن"لوالدة  بسرعة وتوجو إىل الباب وىو يقوؿ

بس  ،... مش ىاخد وقت كبّب؟لوحدان  شويو "كرًن"مع  اقعدكم استأذن٩بكن بس ، معلش -
 .شويو٧بتاج أتكلم معاه 

 اي دكتور  اتفض ل -
 .حاج ةشكرا اي  -

  :وجلس على ا٤بقعد اجملاور وىو يتطلع ٕبزف إىل جروحو "كرًن"وتوجو إىل فراش ، دخل الغرفة وأغلق ابهبا

 !وع الفيلم ده ما تعتمدش على موض قلت لك  -
 !!وتتغّب  اأوؿ مرة أشوؼ رؤية -

 :إبرىاؽ ابتسمٍب 

 زيك اي دكتور ا -
 نت ا ... ا٤بهم "كرًن"أان كويس اي  -
 أان أىو ... روحت ورجعت انقص صباع  -
 ترجع بصباع انقص أحسن من إنك ماترجعش خالص  -

 :ٍب أردؼ ، أشاح الطبيب بوجهو للحظات

 ؟ "كرًن"حصل اي  الليإيو  -

--------------------------------------- 

 " نفس اليـو "

حقيبة كبّبة ُب  توافأخذ يلملم حاجي مساًء؛امسة إىل ساعتو فوجدىا قد ٚبطت ا٣ب" عماد "نظر الطبيب 
 :زوجتو  سموىو يصرخ اب
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 .... الساعة بقت ٟبسة وربع "مرًن"بسرعة اي  -

، شكل ذيل ا٢بصافُب  خلف ظهرىامبلبس ا٣بروج وعقصت شعرىا األسود  ارتدتوقد ، خرجت زوجتو
 :ؤبانبها طفل صغّب مل يتعد السادسة من عمره  أخرى٘بر حقيبة وىي 

  "عماد"أان مش فاٮبة ىو فيو إيو اي  -
  7علشاف الطيارة معادىا الساعة  ايال  ...  شويو يما ٚبافيش من حاجة بس الـز ٬بتف قلت لك  -

 :منو وقالت بتوسل  تاقَبب

 على الطيارة  يبدر  لسوونروح مع بعض أحسن ...  يما تيج طيب ما أستناؾ ٢بد -
حصلك بعد ما أسلم وأان ىا، وتسبقيُب على ىناؾ معاكي "يوسف" ياتخدنت ا مش ىاينفع ... -

 .الفبلشة للشرطة

 :انحية الباب  ا٘بوٍب ٞبل حقيبتو وحقيبتها و 

 بسرعة  "مرًن"اي  ايال   -

ففتح الطبيب ؛ (إلنَبا ياىيوند)ا حٌب وصبل إىل سيارهتا ونزلت خلف زوجه، الصغّب اهابنأمسكت بيد 
 :تر٘بف وىي  يده تأمسك الٍب إىل زوجتو التفتٍب ، هبا ا٢بقيبتْب وأغلقها " شنطتها ووضععماد"

 طمنتمش م قليب...  "عماد"اي  أويأان خايفة  -

 :رفع كفو ٍب مسح على شعرىا ٕبناف 

 لك على ا٤بطار ... كلها ساعتْب وأحص حبيبٍبما ٚبافيش اي  -
 ؟راٰبْب فْب  احنااباب ىو  -

 :ل رأسو الصغّب فماؿ انحيتو وقب   وابنأاته صوت 

  "جورجيت"عند عمتك  شويووىانقعد ، "تركيا"ا ها٠ب ةراٰبْب حت احنا -
 ؟ ىياي اباب فيها مبل يود -
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 ىنا كماف  الليأحسن من  ىيفيها مبل دي ...حبييب  طبعا اي -

 :سو ل رأوقب   ٦بدًداو ٍب ضم  

 .وح مع ماما وأان ىاجيلكم على طوؿبقى ر  ايال   -

ونظرت إىل زوجها ودموعها تسيل على ، األريكة ا٣بلفيةُب  اهابنت زوجتو السيارة بعد أف جلس استقل
 .امشجعً  ٥با ابتسمف؛ وجنتيها من ا٣بوؼ

 .رهغابت سيارة زوجتو عن نظ مكانو حٌب "عماد"وظل الطبيب ، انطلقتأدارت ٧برؾ السيارة و 

ٍب ، ابلقلق والتوتر ئامعب زفّب أخرجٍب تنفس بعمق و ، وضع كفو على جيب بنطالو يتأكد من وجود الفبلشة
و وعلى ، شخص أيأو ، شيء أيدوف أف يلتفت إىل جملاور ٤بنزلو حٌب يستقل سيارتو انحية ا١براج ا ا٘ب 

صعد إىل عمارة  خراآلخلفو و  اٍب ٙبرؾ أحدٮب، ف إليو خفيةيتطلعا فوقف رجبل من الشارع خراآلا١بانب 
إىل مسامعو صوت أقداـ  تناىىحٌب  ا١براج ا٣بايلُب  من سيارتو اقَببف أما الذي  "عماد"   الطبيب 

 :بتوتر التفتمن خلفو ف ئو صوت ىاد، تسّب وراءه

- Doctor Emad? 

طبيب بسرعة انحية فركض ال؛ وبوجيُب  يوويضع يد، فاه زرقاو اوعين، فارع القواـ وشعره أسود وجد رجبلً 
 .يقَبب من السيارة ٖبطى واثقة وىادئة خراآلوالرجل ، سيارتو وفتح ابب السيارة وقفز بداخلها

ُب  احاملة مسدسوىي  من جيبو اليمُب الرجل يده أخرجوقبل أف ينطلق هبا ، أدار الطبيب ٧برؾ السيارة
، عدة رصاصات حطمت انفذة السيارةوأطلق منو ، النافذة ه٘باابٍب رفع ا٤بسدس ، مقدمتو كاًب للصوت

حٌب ؛ "عماد"ٍب ببطء فتح ابب السيارة وأخذ يفتش جيوب جثة الطبيب ، "عماد"وفجرت رأس الطبيب 
ويقوؿ كلمة واحدة  اتصاالً ٍب عاد أدراجو وىو ٱبرج ىاتفو وٯبرى ، جيبوُب  الفبلشة فوضعهاعثر على 

"Done" ، ؼنصر او اـ البنطاؿ حز ُب  وا٤بسدس ٍب أعاد ا٥باتف إىل جيبو. 

  --------------------------------------- 



273 
 

 

وصل إليها فور إببلغو ٖبرب مقتل  الٍب داخل أروقة مشرحة زينهم "ألبّب"ركض الطبيب  ... تايلاليـو ال ُب
؛ وحو٥با بعض أقارهبا يواسوهنا، تصرخ بشدة "عماد"الرواؽ زوجة الطبيب  آخرُب  فوجد؛ "عماد"الطبيب 

األمل اعتصر ، اختفت الٍب ومبل٧بو ووقف يتأمل جثة الطبيب برأسها ا٤بدمر، ودخل غرفة جانبية ىلهمجافت
 "عماد"للطبيب  ت ا٤براقبةتها كامّباالتقطوظل ىكذا للحظات قبل أف أتتيو رسالة نصية فيها صورة ، قلبو

فتطلع ؛ " ?Are you in or (out)وٙبت الصورة ٝبلة واحدة "  "كرًن"خارج ا٤بركز يـو ىروب 
ا وىو يتخيل نفسو راقدً  قليبلً " ا٤بوضوع بْب األقواس ٍب تطلع إىل ا١بثة Outإليها ٖبوؼ إىل كلمة "

 ورد على الرسالة أبصابع مرتعشة وبكلمتْب ال غّب ، أماـ وجهو بتخاذؿ ٍب رفع ا٥باتف، مكانو

-  I'm in 

 الثانية

 "1002سبمترب  2"

طواؿ  اهابنظلت ٔبوار  الٍب "كرًن"جلست والدة  "كرًن"حجرة  وُب يالتخصص "عْب مشس"مستشفى  ُب
 ي:كاف يزوره بشكل يومالذي   "ألبّب"والطبيب ، األايـ ا٤باضية

 اتعبينك معاان اي دكتور وهللا  -
  ابِب زي "كرًن"ده ، حاج ةاي  كدهماتقوليش   -
 .بتعملو اللينش عمل أكَب من اأبوه هللا يرٞبو لو كاف عايش ماك -

 : حيويتو استعادٍب تدخل بصوت  "ألبّب"وىو يتابع ا٢بوار بْب والدتو والطبيب  رًن""ك ابتسم

 أمي  تعباف معااي من فَبة كبّبة اي "ألبّب"الدكتور  -
 ربنا يقدران ونرد ٝبايلك اي دكتور  -

 :ساعة يده ٍب قاؿ ٥با ُب  نظر الطبيب

ىنا بقالك   انت  ابلليل و  2 الساعة، دلوقت   يتروح يبصحيح يبقى تقوم يٝبايل يلو عايزة ترد -
 كتّب 
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 : اهابنوتشبثت بكف ، ىزت رأسها عبلمة الرفض

 أسيبو لوحده  ىأقدرمش  -
 قاعد معاه النهاردة  كده كده... أان   ؟حاج ةولوحده ليو اي  -

 : -ت على كفها برفق رب   يالذ - اهابنبينو وبْب  ىار نقلت بص

... مش   والدكتور ىايروحِب ،ىنا وأجيلك من امشياي ماما ... أان بكرة الصبح ىأنت  يروح -
 اي دكتور ؟ كده

 :  وىو يبتسم فأومأ الطبيب برأسو إٯباابً ؛ نظر إىل الطبيب

 .الكبلـ بقى يعا٠ب حاج ةاي  ايال  ...  "كرًن"أكيد اي  -

ت التقطو ، اهابنلت جبْب وقب  ، لت حجاب رأسهابعد أف عد   ٍب قامت، استسبلـُب  أراحت كتفيها
 :فأردؼ الطبيب ؛ ت ٫بو البابها٘با و يبتهقح

 ؟ وصل لك أ يجآ ٙبيب -
 من الباب للباب  يور هللا يكرمك ... أان ىاخد اتكسال اي دكت -

 :ا قبل أف ترحل وىو يقوؿ مداعب   "كرًن"ىتف هبا 

 ورؽ عنب  يو٧بش، ٕببها ... مكرونة بشاميل اللياألكلة  يماتنسيش بقى تعمليل -
 حبييب  اي من عيوين -

ووقفت أمامها ، قد خرجت من البوابة الرئيسية انتٟبس دقائق ك، تفنصر ارت ٥بم مودعة و ٍب أشا
من والدة  تاقَبب تقف سيارة أجرة انتوعلى مقربة من الباب ك، تبحث عن سيارة أجرة تقلها للبيت

 : زجاج السيارة وماؿ انحيتهاوجهو  يٱبف كاابيرتدي   الذي نزؿ السائقوأ، وتوقفت أمامها "كرًن"

 ؟ حاج ةراٰبة فْب اي  -
 ابِباي  "جامعة الدوؿ العربية" -



275 
 

 

 .حاج ةاي  ياتفض ل -

على الفور  انطلقالذي  تنظر إىل السائقوىي  ىاوأغلقت الباب وراءت فجلس؛ فتح ٥با الباب ٔبواره
 :٧بو وقد شعرت أهنا مألوفة لديهاحاولت أف تتبْب مبل، ابلسيارة

 ؟  ابِباي  كدهىو أان شوفتك قبل   -

وضغط على ، "كرًن"ٖباخة صغّبة وأدارىا ٫بو والدة  أخرجأبف مد يده إىل جيب معطفو و  ىاكتفو ، بهاٯبمل 
 -وسائق السيارة يبتسم بسخرية وٱبلع الكاب ، وجهها أفقدىا وعيها على الفورُب  رزاز انطلقفأعبلىا 
 -ٖباخة ا٤بخدر على األريكة ا٣بلفية ىألقبعد أف 

"طبعا ... أان  أيوه شوفتِب -  ."كرًن"اي أـ   "حاـز

 ا .ددت لو سلفً ضغط على دواسة البنزين حٌب ي زيد السرعة وىو ينطلق إىل وجهة قد حددىا أو ح  

  --------------------------------------- 

فيلم انصر اذاعة وقت ُب  وأان متأكد إف ده الـز ٰبصل ٚبطفأ إزايمش قادر أفهمو ىو  اللي -
 .اتغّبتو  رؤاي ماشوفت عمري... أان  06

 ضحك الطبيب من الكبلـ عن الفيلم 

  جًداليو معُب ٝبيل  الفيلم ... ده غّب إف تغّب الرؤايسيبك من  قلت لك   ابِباي  -

 :فأردؼ الطبيب ؛بتساؤؿ "كرًن"نظر 

 مرة إف حد بيقطع راسك ؟ُب  قولت إنك شوفتنت ا مش -
 أه  -
وده معناه إف ا٢بدث ده ، ماحصلش إنو لك ىقوؿ ... قبل ما ٘باوب أان؟طيب ىل ده حصل  -

وأدت برضو إىل ، ختطاؼاال٩بكن بسبب إنك عملت حاجة مغايرة أدت إىل تقدًن ميعاد ، ىتلغا
 .ّب ا٤بستقبل كلويتغ
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 هت ؟انتالرؤى ُب  أماف وكل حاجة شوفتهاُب  خبلص ... أان بقيت كدهف إف  شاينت ا يعِب -

 :طبيب بلهجة حاوؿ أف ٯبعلها واثقة فأجابو ال -كمن يتعلق بقشة -قا٥با بنربة أمل 

 . "كرًن"أكيد اي  -

 :  -اوىو يعدؿ ظهره وقد تذكر أمرً  -ال أنو مل يلتفت ٥با وقاؿ إ، ٥بجة الطبيبُب  نربة توتر "كرًن"٤بس 

 حاجة  ك علىسألصحيح اي دكتور كنت عايز أ -
  اتفض ل -
إف أنسجة ، يملفُب  ةحاجة مكتوب قاؿ يلده  "شادي" وا٠ب اللي٤با كنت ٨بطوؼ ا٢بيواف  -

 -يوابلرغم من إنو قطع صباع-و٤با جو يضربُب ابلسكينة  ،شبو أنسجة عضبلت القلب عضبلٌب
قبل ما ٲبوت إف ده قصده من  قاؿ يلو  ،فجأة وبسرعة وقتلتو اٙبرؾ يلكن أان القيت جسم

 إيو بقى الكبلـ ده ؟ يعِب...  دي سجةناألموضوع 

 :طرقع أصبع اإلهباـ ابلوسطى وقد تذكر  ٍب؛ مفكًراب الطبيب حاجبيو قط  

سجة ناألو ، نسجة عضلة القلبأتشبة ُب تكوينها سجة العضلية ناألبيقوؿ إف  الليقصدؾ ا١بزء  -
 ؟! ديةراإالبلالعضلية البيضاء 

 إيو بقى ؟ يعِبأيوه ىو ده ...  -
 ؟ خناقة مثبلً ُب  إف ردود أفعالك أسرع من ا٤بعتاد ... "كرًن"عمرؾ حسيت اي  -
  اٚبانقتما  عمري أان -

 :تبسم الطبيب وىو يقوؿ 

  كدهعلشاف   -

  :ويشبك أصابعو قليبلً وىو ٲبيل إىل األماـ  ابىتماـٍب أردؼ 
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سجة ناألو ، نسجة عضلة القلبأتشبة ُب تكوينها ة إف أنسجتك العضلي   معُب ... "كرًن"بص اي  -
ابلتايل و بساط ناالقباض و ناال ىقدرة ىائلة عل ليها دي إف أنسجتك ،إراديةبلالعضلية البيضاء ال

ليك ردود أفعاؿ سريعة  - ومن غّب تدريب - نفسك يإنك ىتبلق اتين... ٗبعُب  بدنية ىائلة قوة
ابلرغم من كل  -إنك  كدهوالدليل على  ، أكَب من غّبؾ احتماؿحالتك وقدرة  انتمهما ك؛ جًدا
 .يدوؾ ٨بدر نش بيغمى عليك إال ٤باماك  - ختطاؼاالعملوه فيك فَبة  اللي

فأجفل ٍب ىز رأسو كأنو ينفض عن ذىنو كل تلك الذكرايت ونظر إىل الطبيب ؛ ما القاه ىناؾ "كرًن"تذكر 
 : بتساؤؿ 

 ؟ كدهطيب ليو ما قولتليش الكبلـ ده قبل   -
 قدراتك  ةاستعاد ة غّباتنيحبيتش أشغل ابلك ٕباجة ما -

  : وىو يقوؿ ٖبفوت قليبلً وشرد ذىنو  "كرًن"صمت 

 كانوا عاوزينو   اللي... ىو ده برضو  ؟!!قدراٌب ةداستعا -

 : فربت على كتفو وىو يبتسم  "كرًن"قرأ الطبيب ما يدور بذىن 

قدراتك ... ا٢باجة الوحيدة  ةاستعادكانوا بيعملوه عمره ما ٯبربؾ على   الليألف ؛ وطلعوا أغبية -
بنفسك مش حد ٯبربؾ تعملها  اللينت ا ٚبليك تستعيد قدراتك ىو صدمة عكسية ٕباجة اللي

 ..... حاجة ٚبليكتها وتتعارض مع أفكارؾ ومبادئك اعملعليها ... إنك تعمل حاجة عمرؾ م
....... 

بو انتف؛ أخد يتكلم ٕبماسة شديدة كأنو يفرغ ما بعقلوالذي  بدىشة وتطلع إىل الطبيب "كرًن" التفت
 : بتوتر  ابتسموقطع حديثو فجأة و ، الطبيب

 ماسة خدتِبسف ... شكل ا٢بآسف آ -

 : او متعجب  يسأليتطلع إىل الطبيب قبل أف  "كرًن"ظل  االستنكارو بنفس نظرة الدىشة 
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 ؟إيو كبلمك ده اي دكتور  يعِب -

 : للنـو  استعداًداٍب أراح ظهره على ا٤بقعد وأغمض عينيو ، خرىاألأشاح الطبيب بوجهو إىل الناحية 

  "كرًن"... تصبح على خّب اي  يوشو أان بس ٧بتاج أانـ ، "كرًن"اي  مفيش قلت لك  -
 .من أىلو اي دكتور  انتو  -

عقل  أغوار ٰباوؿ سربوظل ىكذا طواؿ عشر دقائق كأنو ، قا٥با ببطء وىو يتطلع إىل وجو الطبيب
كبلـ الطبيب والقلق ُب   يفكرظل و ، دوف أف يغمض عينيوقبل أف يريح ظهره على الفراش ، الطبيب
 ت جفونو لو فغطاستسلم... حٌب غلبو النعاس و ما وراء الكبلـ . اؼاكتشٰباوؿ ىو و ، صدرهُب  يعتمل

 .نـو عميقُب 

 : و فوجد الطبيب ٔبانبو يوقظو فعدؿ ظهره يففتح عين؛ كتفوُب   بنفسو إال عندما شعر هبزة خفيفة مل يدر  

 الساعة كاـ ؟ ىي -
 ي.علشاف ٭بش اجهز ايال  ونص اي بطل ...  21الساعة  -

مل يفارقها النعاس رأسو وىو يقوؿ بلهجة وحك، على طرؼ السرير اوظل جالسً ، األرضأنزؿ قدميو على 
 : 

 خبلص ؟ أخرج إينٮبا كتبوا  -
ومش ٧بتاج ، ٩بتازة دلوقت  ؿ وقاؿ إف حالتك ئو مع الدكتور ا٤بس اتكلمتأان ، سيديأيوه اي  -

 .كدهتقعد أكَب من  

 : غبلفها وأردؼ ُب  أحد األركاف موضوع عليو حلة جديدةُب  ٍب أشار إىل مقعد

 بره  ىأستناؾوأان  البسظبط نفسك و  كدهعلى مقاسك ابلظبط ... قـو  بدلة  يد -

وو  و فراشمن  "كرًن"قاـ   :ة يتفحصها ل  إىل ا٢ب   ا٘ب 

 كتّب اي دكتور والـز أدفع حقها   كدهكماف ... بس    ذوقي عارؼ أنت  كونكريت ! ... ده -
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و  :بنظرة حادة  كرًن""الطبيب انحية ا٣بارج بعد أف رمى  ا٘ب 

 ... أان مستنيك بره  ايال   امشي -

وصفف شعره  اغتسلبعد أف  وووقف أمام، من ا٢بجرة "كرًن" عليو خرج ا٣بارج حٌبُب  ظر الطبيبانت
 :ا٢بلة ا١بديدة  ارتدىو 

 كره جو ا٤بستشفيات ده أان ببقى أحسن  ايال  أان جاىز ...  -

 :ن ا٣بارج ٔبوار ابب الغرفة م ٍب نظر إىل مقعد خاؿ

 كاف ىنا ؟  اللي يىو فْب العسكر  -

 : وسار ٔبواره والطبيب ٯبيب ، يتأبط ذراعو بود "كرًن"تقدمو الطبيب فأسرع إليو 

 ؟ امبارحمشى من أوؿ  -
 ىيقف ٰبميِب يوالعسكر ، جو ا٢بب واألمافُب  ذينا ... قاؿ والظابط عيشِبالشوؼ والد  -

 .دي وا٢بركات

  يقطن فيها الٍب العمارةإليو فور توقفو أماـ  التفتالذي  "كرًن"قاد الطبيب سيارتو حٌب أوصل 

 بقى نطلع نفطر فوؽ ايال   -
 تعبتِبنت ا أانـ ... بصراحةنفسي  ال ال ... أان -

 :وقاؿ وىو ٱبرج من السيارة  "كرًن"فصافحو ؛ اقا٥با مداعبً 

 أيُب  رؾ ما تبلقيوبتعمل أكل عم اج ةيـو ... ا٢بُب  تتغدى عندان يإنك ىاتيج يبقى توعدين -
 مطعم 

 .عايز أانـ يخبلص أوعدؾ ... سبلـ بقى اي أخ -

ىو إىل  انطلقٍب ، أوؿ منعطفُب  ووقف حٌب دخل الطبيب، امودعً  "كرًن"قا٥با وىو يبتسم فأشار إليو 
 :ما أف دخلها حٌب أخذ يصيح بفرحة الٍب   تقع فيو شقتوالذي  ا٤بصعد إىل الدور استقلالعمارة و 
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 اااا ... ماااااماااااماااااما -

 الشقة كلها وىو يقوؿ بقلق ُب  أخذ يبحث، فدخل غرفتو فلم ٯبدىا؛ و ردمل أيت

 مااااامااااا -

على األريكة وا٥باتف مازاؿ بيده  ىفارٛب؛ مغلًقافوجده ؛ برقمها اتصاالً وأجرى ، ىاتفو من جيبو أخرج
 قلبو ٱبربه أبف أمرا جلل قد حدث . ُب  ما شيءو 

  --------------------------------------- 

 "1002سبتمرب  0"

 عصًرايـو ا١بمعة الساعة الثالثة 

وىو  شامرب( دي روب)ي يرتد فيلتو ا٣باصةُب  على مقعد خلف مكتبو ا٣بشيب "ألبّب"جلس الطبيب 
و ٙبليل أن  -من الكبلـ ا٤بكتوب - ويبدو، مكتوب ٔبانبها وا٠بو  "كرًن"أعبله صورة ُب  ا طبًيايطالع ملفً 

، ٍب يعود إىل مطالعة ا٤بلف، ينظر إىل ىاتفو بتوتر خراآلوبْب ا٢بْب و ، لشخصيتو وردود الفعل ا٤بتوقعة منها
فأعاد ا٥باتف مكانو ومل  "كرًن"أف ا٤بتصل ىو  أيحينما ر  ابتسمىاتفو تبعو صوت نغمة فأمسك بو و  اىتز
فقاـ الطبيب ، ا٤بتتالية "كرًن"ت اتصاالاز من ىتز الإىل ا ٦بدًداظار عاد ا٥باتف تناالوقت  انتهىوكلما ، يرد

 .اقلقً  ييغل "كرًن"وترؾ ىاتفو مكانو وترؾ ، من مكانو وخرج من الغرفة

 "  مساءً " نفس اليـو الساعة السادسة 

وٟبس ، مكاملة مل ي رد عليها 20 ػػػونظر إىل شاشتو ا٤بكتوب عليها تنبيو ب، هباتفو "ألبّب"أمسك الطبيب 
 :بصوت قلق ظر حٌب أجاب ا٥باتف انتبرقمو و  اتصاالً ٍب أجرى ، "كرًن"لها من ل كرسائ

 اي دكتور ... ما كنتش بَبد ليو ؟ أويأان كلمتك كتّب  -

 :بلهجة ىادئة أجاب الطبيب 

  ؟!!دايقتشكلك م كدهالبيت ... مالك  ُب  أصل أان خرجت ونسيت ا٤بوبيل "كرًن"معلش اي  -
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حد من  أيمن ساعة ما سابت ا٤بستشفى ... ومش القيها عند  اي دكتور ما وصلتش البيت يأم -
 .قراييب

 :فتصنع الطبيب القلق ؛ يبكيوىو يكاد  "كرًن"قا٥با 

 ؟"تقى"د سألت عن، متأكد إنك دورت كويسنت ا ... طيب ؟!ده إزاي -
 عملوه إهنم كتبوا ٧بضر الليوا٤بصيبة إف تليفوهنا مقفوؿ ... و٤با روحت القسم كل ، طبعا سألت -

 .يكونوا وصلوا ليها وخطفوىا تغيب وخبلص ... أان خايف

 :صرخ بوالذي  "كرًن"صمت الطبيب للحظات وىو ٱبترب ردة فعل 

 سكت ليو اي دكتور ؟ -
 ؟!! دي ا٢بالةُب  ... مش عارؼ ٩بكن نعمل إيو "كرًن"اي  جًداقلتو ده وارد  اللي حتماؿاال -

 :ٍب أردؼ  "كرًن"الباقية من أعصاب  حٌب يتأكد أنو قد حطم البقية؛ أخرىصمت للحظات 

 مامتك معاىا تليفوف ؟ ىي...   "كرًن"اي  لك بقوؿ  -
 أيوه معاىا بس مقفوؿ  -
  يدد مكاهنا عن طريق القمر الصناع... ىات الرقم وأان ىاشوؼ لو حد ٩بكن ٰب جًداٝبيل  -
 وده ٩بكن وتليفوهنا مقفوؿ ؟ -

 : ابتسامةالطبيب  على جانب شفٍب ارتسمتف؛ خرجت عباراتو بلهجة أمل

  كدهأعرؼ انس ٩بكن يقدروا يعملوا   -
 رسالة ؟ُب  طيب معاؾ ورقة وقلم وال أبعتلك الرقم -
 قوؿ الرقم وأان ىاكتبو  -

 :طمأنو الطبيب  "كرًن" انتهىوما أف ، شيء أيالرقم والطبيب كما ىو ال يدوف  "كرًن"أملى 

  لك  ىقوؿأوصل ٢باجة ا٤بوبيل داٲبا جنبك وأوؿ ما  يخبلص أان كتبتو ... خل -
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 اي دكتور ... سبلـ  ىأستناؾ -
 .سبلـ -

ادر غرفتو ٍب غ، جيب الروبُب  ٍب وضعو، وىو يفكر قليبلً ا٥باتف وتطلع إليو  "ألبّب"أغلق الطبيب 
ُب  مفكًراوأغمض عينيو ، ّبثعلى فراشو الو  ىاستلقٍب ، ودخل غرفة نومو يوصعد إىل الطابق العلو 

 .ا٣بطوات القادمة

 "  مساءً اليـو الساعة العاشرة  " نفس

وىو يتوقع ، صالة الشقة بتوتر وٕبركة عصبية وىو ينظر إىل ا٥باتف كل دقيقةُب  يتحرؾ "كرًن"ظل 
فهجم ؛ حٌب أاته صوت ا٥باتف؛ عينيوُب  والدموع تَبقرؽ، من الطبيب والقلق يعصف بقلبو وعقلو اتصاالً 

 :من الطبيب  تصاؿعندما وجد أف اال و٥بفة عليو ورد بسرعة

 ؟أخبار  ُب -
 أو التليفوف ٗبعُب أصح ، ... حددت مكاف والدتك "كرًن"أيوه اي  -

 :فلم ٯبد إال الصمت فهتف بو ؛ رد الطبيب ظرانت

 فْب اي دكتور ؟ -
 "ا٤بنطقة الصناعية "...  "كرًن"اي  "العبور"ُب  ا٤بكاف -
 أان ىاكلم البوليس حاال ً  -
ليس ىياخد وقت كبّب ٢بد ما خطر أكرب ... البو ُب  بقىكل دقيقة بتمر حياة والدتك بت  "كرًن" -

 .يتحرؾ
 طيب نعمل إيو ؟ -

 :ا فأجابو الطبيب بسرعة كأنو يعرؼ ٦برايت حوار جهز لو اإلجابة سلفً ؛ قا٥با بيأس

وساعتها ، عندؾ ونروح مع بعض ونتأكد بنفسنا ىابق... نص ساعة و  "كرًن"أان قريب منك اي  -
 .نبقى نشوؼ ىانعمل إيو
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هتتزاف ٕبركة  اهظار وصوؿ الطبيب وقدمانتُب  مبلبسو على عجل وجلس ارتدىا٥باتف و  "كرًن"ق أغل
 :ظر حٌب أجابت بلهفة انتو ، "تقى" برقم اتصاالً ٍب أمسك اب٥باتف وأجرى ، متوترة

 ... وصلت ٢باجة ؟ "كرًن"إيو اي  -

وقراره ابلذىاب إىل ، ود والدتوٗبعرفتو مكاف وج هاءً انتوبْب الطبيب  وقص عليها بسرعة كل ما دار بين
 :ٍب قالت بلهجة ابكية ، ... فصمتت للحظات -استطاعإف - ىناؾ حٌب ينقذ والدتو 

 . "كرًن"اي  أويأان خايفة  -
 أٚبلى عنها  قدرىومش  "تقى" ايأمي  دي بس، جًداأان كماف خايف  -
 .طيب ما تكلم البوليس وىو يتصرؼ -
 ٢بد ما ٛبوت  استُب قدرى وأان مش، حبيبٍبيـو البوليس بسنة اي  -

 عندما أتتو إشارة على ا٥باتف أبف الطبيب يتصل بو  "كرًن"قطعو ، خيم عليهما صمت اتـ لدقائق

  دلوقت  بيتصل وأكيد ىو واقف ٙبت  "ألبّب"... الدكتور  دلوقت   اقفل... أان الـز  "تقى" -

 :مل ترد فأردؼ 

   كٕببحاجة مهمة ... أان  ... عايزؾ تعرُب "تقى" -

 :٘بيبو وىي  لبكاء فجأةاب أجهشت

 ... ال إلو إال هللا   كٕببوهللا وأان كماف  -
 .دمحم رسوؿ هللا -

و إىل أسفل ومنو استقلو ، خارج الشقة إىل ا٤بصعد انطلقو ، جيبوُب  ىاتفو احملموؿ ووضعو تصاؿاال ىأهن
 .السيارة نطلقتاو ، فورًافوجد الطبيب يقف بسيارتو أماـ ابهبا فركب معو ؛ إىل خارج العمارة

من  ىا إىل طريق خاؿاجتاز ٍب  "ا٤بنطقة الصناعية"السيارة تسّب داخل  انتساعة ونصف الساعة كبعد 
من جيبو قلما وورقة  أخرجف، مبُب من بعيد كأنو ٨بزف "كرًن"ػػى لوظلت السيارة تسّب حٌب تراء، يناا٤بب
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السيارة من ا٤ببُب حٌب توقفت السيارة على  تاقَببوما إف ، يدهُب  صغّبة وكتب فيها ٝبلة ما ٍب أطبقها
 :يشّب للمبُب وىو يقوؿ بلهجة متوترة  "ألبّب"والطبيب ، مسافة منها

 ."كرًن"ٮبا ٨ببينها ىنا اي  -

الذى قرأ -الورقة من يده وفردىا أماـ وجو الطبيب  أخرجوببطء ، فور ٠باعو ا١بملة "كرًن"قلب  انقبض
ومبل٧بو  "كرًن"فنظر إىل  ("كرًن"ٮبا ٨ببينها ىنا اي ) اآلفقالو ىو فلم ٯبد سوى ما  -ما فيها بتعجب 

 :ا٤بتوترة وسألو 

 إيو ؟ يعِبمش فاىم ...  -

 : وىو يقوؿ بعصبية، الورقة وقذفها خارج انفذة السيارة "كرًن"أطبق 

 .أموت إينومش فاضل غّب األخّبة ...  اٙبققتة تانيال معناه إف الرؤاي -

إىل  التفتتٍب ، حوائطو فدار حولو ووقف ٔبانب أحد؛  وصل إىل ا٤بخزف ا٤بنشودقاد الطبيب السيارة حٌب
 : وأمسك كفو وشد عليو وىو يقوؿ ٕبـز "كرًن"

 .نقدر نتحكم فيو الليبس  احناو ، احنال عبط ... ا٤بستقبل إبيدينا بط   -

 : ٍب فتح ابب السيارة وأردؼ وىو ينزؿ منها 

أتصل ٕبد  ىحاوؿشبكة ىنا ...  مفيشعلشاف ؛ يفوفالتلُب  أتكلم خرجأان ى، خليك ىنا -
 يساعدان 

 :ا ٍب أردؼ مشددً 

 .خليك ىنا ٢بد ما أتكلم وماتتهورش...  "كرًن"مرة اي  تاينل -

وىو يتذكر كبلـ ، مكانو ورفع كفو أماـ وجهو يقبضو ويبسطو "كرًن"وظل ، الطبيب بضعة أمتار ابتعد
ي فعل هبا مثلما ف عل وىي  ذىنو والدتوُب  و٘بسدت، ٙبتويها لٍبا الطبيب عن قدرة أنسجتو العضلية والقوة
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ٍب فتح ابب السيارة وقفز منها ، فقبض كفو بقوة وغضب؛ وتذكر مشهد ا١بثث ا٤بمزقة، بو من تعذيب
 .ىو ه الطبيب ىتف بو أف يعود دوف جدآفلما ر ؛ كاجملنوف٫بو ابب ا٤بخزف   ٔبوار ا٢بائط يركض

قادر  و شعر أبن، فوقف أمامو والغضب يشعل قلبو؛ قليبلً  االعمبلؽ وجده مفتوحً  أماـ ابب ا٤بخزف ا٤بعدين
ٍب ضرب الباب بقدمو ، نفعاؿاالويهبط من  كلو فضم قبضتيو بغضب وصدره يعلو  على ٙبطيم ا٤ببُب

علت الدىشة ٍب ؛ أرجاء ا٤بخزفُب  هوتقدـ إىل الداخل ٖبطوات سريعة ٯبوؿ بنظر ، على مصراعيو فانفتح
" -عدوه  ىأعندما ر وجهو  " انتفض، ىو وزميل لو خشيبٯبلس على مقعد  -حديدة  "حاـز عندما  "حاـز

وىو ٲبسح  "كرًن"وقاـ وىو يفتح مطواتو ويتجو ٖبطوات بطيئة ٫بو ، بسخرية ابتسمٍب ؛ "كرًن" ىأر 
  : خراآلكفو ُب   ا٤بطواة

 ي.ليو ده أان مستنيك من بدر  اأتخرت... حبييب  "كرًن" -

"إىل  التفتمكانو وىو يبحث بنظره عن والدتو وىو يتنفس بغضب ٍب  ""كرًنوقف    ٦بدًدا "حاـز

"اي أمي  فْب -   "حاـز
 .العش وال طارتُب  أمك ! ... أمك -

"يركض انحية  اندفعو  نفسو "كرًن"مل يتمالك  "فشوح ؛ وىو يصرخ بغضب حٌب وصل إليو "حاـز  "حاـز
فكسره بصوت ؛ ٍب أمسك ذراعو وضربو على مفصلو، نةو بسرعة ومر  "كرًن"فتفادىا ؛ وجهوُب  ٗبطواتو

"مزعج جعل  "ومد يده إىل حنجرة  "كرًن"فلم يتوقف ؛ يصرخ كالنساء "حاـز وضغط بشدة حٌب  "حاـز
"فسقط ؛ خرىاأل ىيحطمها  فوؽ جسده  وثبتو بيده اليسرى وىو يكيل  "كرًن"وجلس ؛ أرضا "حاـز

"حٌب أصبح وجو ؛ بل توقفإىل وجهو بيده اليمُب ب وقوية لكمات سريعة  "كرًن"و  األٞبر كالعجْب  "حاـز
"ووجد شريك التفت ف؛ فأتتو ضربة مؤ٤بة على ظهره؛ يصرخ بغضب ويكيل اللكمات ٲبسك بعصا  "حاـز

ولكن ، وجهو يذراعو أماـ حٌب ٰبم "كرًن"فرفع ؛ ٦بدًداويرفع ذراعو إىل أعلى حٌب يضربو  ةخشبية ٠بيك
بشكل مقزز وسقط رصاصة فجرت رأس ذلك الرجل  يبدو  "كرًن" ئفوج رخاآلوقبل أف تكتمل ضربة 

إىل مصدر الرصاصة فوجد الطبيب يقف أماـ الباب وىو ٲبسك ا٤بسدس بيده اليمُب  "كرًن"تلفت ، أرضا
 :على صدره وىو ينهج بشدة  خرىاألويضع يده 
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 معاؾ مسدس ؟! انت -

 :نو ج و يقَبب مهقا٥با بدىشة فأجابو الطبيب ٕبدة وىو ين

 ؟ دلوقت  تستُب ... إفرض كانوا قتلوؾ  قلت لك أيوه اي زفت ... مش  -

إليها  اندفعٍب وجد حجرة جانبية فَبؾ الطبيب و ، أرجاء ا٤بخزف وىو يهتف " مااااماااا "ُب  "كرًن"تلفت 
ُب و  فوجد والدتو انئمة على فراش؛ فلحقو الطبيب إىل داخل الغرفة؛ أيٌبٍب صرخ ابلطبيب أف ، يقتحمها

إىل  التفتٍب فحص نبضها ٍب ، جانبا "كرًن"إليها وأزاح  اندفعف؛ يدىا خرطـو موصوؿ ببعض احملاليل
 امبتسمً  "كرًن"

 .بس متخدرة ىي...  جًداماتقلقش ... والدتك كويسة  -

 :من والدتو ومسح على رأسها برفق فقاطعو الطبيب  اقَبببراحة ٍب  "كرًن"تنفس 

 .وقتمفيش ...  "كرًن"اي  ايال   -

وتوجو إىل السيارة وأرقدىا ، حٌب خرج من ا٤بخزف "كرًن"ٍب نزع الطبيب ا٣برطـو ا٤بوصوؿ هبا وٞبلها 
 :عاد إليو ووجده واقفا ٔبوار ا١بثتْب  خرظر الطبيب للحظات فلما أتانتو ، على األريكة ا٣بلفية

 اي دكتور  ي٭بش ايال   -

 :ٍب عاد ينظر إىل ا١بثتْب نظر إليو الطبيب بقلق 

 و٬بلص منهم  "كرًن"الـز انخد ا١بثتْب دوؿ معاان اي  -
 ؟ يعِبندفنهم  -
طريق  ده ٩بكن البوليس عن يتو ٗبسدسأان قتل الليألف  يالـز ٬بلص منهم هنائ "كرًن"ال اي  -

 .قتلو الليالرصاصة يعرؼ مْب 

 :بتوسل وأردؼ  "كرًن"ٍب عاد ونظر إىل 

  هيىاينت يوساعتها مستقبل -
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 :وار الطبيب ٍب قاؿ لو بقلق ووقف ٔب "كرًن"سار 

 ىساعدؾعايز تعمل إيو وأان نت ا كتّب ... شوؼ  يناعملت علش انت -

"جثة  يأمسك الطبيب بقدم  : "حاـز

ل ساعتها نعم ىقوؿ لكوالدتك البيت  يو٤با نود، شنطة عربيٍبُب  دوؿ تنْب٫بط اال ساعدين -
 .إيو

وعلى الفور  ٔبوار  ألقاىاوركض هبا و ، ٞبلها وحده على كتفووأزاح الطبيب و ، انحية ا١بثة "كرًن" ا٘ب 
ٍب ، ٍب فتح حقيبة السيارة ا٣بلفية وكدس هبا ا١بثتْب وأغلقها، والطبيب يتبعو خرىاألوعاد وٞبل ، السيارة

 .هبا انطلقوأدار ٧بركها و ، مقود السيارة خلف "ألبّب " جلس ٔبوار مقعد السائق وجلس الطبيب

جلس على طرؼ الفراش وىو  وـو والدتو وأرقدىا برفق على فراشها غرفة ن "كرًن"الشقة دخل  وُب
قاـ بعد ، ٍب ماؿ عليها وطبع قبلة على جبينها، خرىاألراحة يده ويتحسس جبينها ابليد ُب  ٲبسك بكفها

 ٯبلس بداخلها وىو يتحدث "ألبّب"فوجد الطبيب ، حٌب غادر العمارة انصرؼو  ذلك وأغلق ابب الشقة
 :   –منو  "كرًن"قَباب ااغلقو فور  يالذ-ا٥باتف ُب 

 ؟ "كرًن"اي  ايال   -

 : ٔبانبو وأغلق الباب وىو شارد الذىن ويتمتم ٖبفوت  "كرًن"جلس 

 .اي دكتور ايال   -

فرفض ا٤بكا٤بة ؛ ا٢بديثُب  نفسو رغبةُب  مل ٯبد ،"تقى" فتطلع إىل ا٤بتصل فوجدىا؛ أاته صوت ىاتفو
 .يبووأعاده إىل ج ٛباًماوأغلق ا٥باتف 

  --------------------------------------- 
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 اقلبها ٱبربىا أف ىناؾ أمرً ُب  ماشيء  "كرًن"هت من ا٢بديث مع انتمنذ أف  "تقى" ظل القلق يعصف بػ
فلماذا مل ٰباوؿ ٙبديد ؛ يستطيع ٙبديد ا٤بكاف عن طريق ا٥باتف "ألبّب"فإف كاف الطبيب ، كبلموُب   اغريبً 

 ؟!!! وتطافاخوقت  "كرًن"مكاف 

 ."تقى"اي دي من ا١بوازة عليك  أان خايفة  -

إىل  تفالتفت، وعودتو "كرًن" اختطاؼظلت تردد نفس الكبلـ منذ  الٍب قطع حبل أفكارىا صوت والدهتا
 :هتافأردفت والد؛ والدهتا بنظرة شاردة ومل ترد عليها

... أان مش  تاٚبطفأمو كماف  دلوقت  و ، إيوحصل لو  وشوفٍب اٚبطف "كرًن"ده "تقى"اي -
 .كمافأنت   كده٢بد ما ٰبصلك   ىسكت

 .على خّب اي ماما  يتصبح -

هو ، قالتها بشرود على الفراش وكل األحداث ٛبر أماـ  ارٛبتت إىل غرفتها وأغلقت ابهبا من الداخل و ا٘ب 
ي وى ظلت ىكذا قرابة األربع ساعات، خبلاي ٨بها حٌب تتوصل إىل ما يقلقها اعتصارٙباوؿ  ىيو ، عينيها

 .ما ئاشي ببل حراؾ ونظرىا مثبت إىل سقف الغرفة تنتزع من ثنااي ٨بها

 ." ختطاؼاال"، "يا٤بركز العا٤ب"، "ألبّب"الطبيب ، "كرًن"راودت  الٍب الرؤى

 ي!ا٤بركز العا٤ب -

، إىل جهاز الكمبيوتر وضغطت زر التشغيل توأسرع، ا٤بركز سمهتتف ابوىي  ت من مكاهناانتفض
 يا٤بركز العا٤ب)وكتبت بسرعة فيو  "جوجل"وفتحت ٧برؾ البحث ، اإلنَبنتو١بت إىل ٍب  قليبلً ظرت انتو 

، ٍب ضغطت زر البحث فظهرت أمامها عدة نتائج عن ا٤بركز ("اختطاؼ"+  "ألبّب"لؤلٕباث + الدكتور 
فوجدت غايتها ؛ القائمة آخرفتجاىلت تلك النتائج كلها ونزلت إىل ؛ ألفو الطبيبالذي  وعن الكتاب

 :قد نشر منذ ثبلث سنوات الذي  تقرأ ا٣برب ت خذالبحث وأُب  نتيجة آخرغطت على فض

 ي.وا٤بركز ينف وختطافاب " العا٤بيمركز "ػػا٤بزعـو تتهم أطباء ابل "ا٤بنتظر يا٤بهد"" زوجة 

 .كتبو : سعيد عبلـ 
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 -"ا٤بنتظر يا٤بهد"أنو  ادعىعندما  -أحدث ضجة منذ فَبة الذي  زوجة الرجل "ىدى"ة سيدتقدمت ال
كاف يَبدد على الذي   زوجها ختطاؼاب "لؤلٕباث العا٤بيمركز "ػػالُب  أطباءفيو بببلغ إىل الشرطة تتهم 

أنو ال أساس لصحة ما  (مدير ا٤بركز" )ألبّب عياد"وقد صرح الدكتور ، بعدىا ىاختفا٤بركز منذ فَبة ٍب 
أبف ا٤بريض قد زاره ابلفعل مرة بعد أف أصدر  "ألبّب"كما أكد الدكتور ،  قالتو زوجة الرجل ا٤بختل عقليا

من خلل  يناتبْب أف ا٤بريض يع، ولكن بعد إجراء الفحوصات، يتحدث عن القدرات ا٣بارقة الدكتور كتااب
ه فيها ... جدير ابلذكر أنو منذ بضع سنوات  آمرة ر  آخرىذه  انتوقد ك اد عاهوأنو ال صحة ٤با  يعقل

 اآلفمن وقتها ومل يظهر حٌب  ىاختفالذي  شقيقو األكرب ختطاؼ٤بركز ابتهم اي شابكاف ىناؾ ببلغ من 
 ". 

: فتمتمت ٖبفوت ؛ اآلفومل تتذكره إال ، قد قرأتو منذ فَبة كبّبة انتكالذي   تقرأ ا٣بربوىي  وجهها امتقع
 ٍب قليبلً ظرت انتو ، "كرًن"برقم  اتصاالً ا فأسرعت إىل ا٥باتف وأجرت و قلبها ينتفض ىلعً ، "كرًن"

فوجدت ا٥باتف  أخرىمرة  تصاؿفأعادت اال؛ خراآليدىا عندما ًب رفض ا٤بكا٤بة من ا١بانب  ارتعشت 
ُب   ىو السبب "ألبّب"دكتور  "كرًن"ٍب أرسلت رسالة صوتية " اي ؛ فظلت تعيد احملاولة مرة تلو ا٤برة، مغلًقا

أرجوؾ " ... ٍب  كلمِبابلك و  يخل "كرًن"اي ، وكاف بّبوح عنده اٚبطف كدهكذا حد قبل  ُب  ، كل حاجة
 وخوفو . واضطرابألقت ا٥باتف وجلست على طرؼ الفراش وقلبها يكاد يقفز خارج صدرىا من شدة 

  --------------------------------------- 

مل يتكلم الذي  "كرًن"لؤلٕباث ٍب نظر إىل  "العا٤بي ركز الطيبم"ػػسيارتو أماـ ابب ال "ألبّب"أوقف الطبيب 
 :اؿ الوقت طو 

نحطهم غرفة تشريح ىُب  ... ياألرضالدور ُب  "ا٤بركز"ا١بثتْب دوؿ وندخلهم  ىنشيل احنا -
 .اىاجو 

 ؟ منطيب واأل -
قبل تبلت  ىّبجعوبعتو ٯبيب حاجة ومش ، كاف ىنا  اللي من... أان كلمت فرد األ أمن مفيش -

 .ساعات
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 خرىاألٍب ذىب إىل جوار النافذة  "كرًن"ظر انتنزؿ الطبيب من السيارة بعد أف فتح ا٢بقيبة ا٣بلفية و 
ومل يتحرؾ ففتح الطبيب الباب ، بذىن شارد ووجو ٩بتقع "كرًن"إليو التفت ف؛ وطرؽ على زجاجها ٕبدة

 : ٕبدة 

 .وقت مفيش "كرًن"اي  ايال  ليو ؟ ...  كدهمالك متخشب   -

وو ، ببطء "كرًن"نزؿ  الطبيب على  فاستحث و؛ ثتْبصوب حقيبة السيارة ووقف أمامها يتطلع إىل ا١ب ا٘ب 
"فحمل جثة ؛ اإلسراع وقاده إىل " ا٤بركز "سار ٖبطوات واسعة إىل داخل الذي  وسار خلف الطبيب "حاـز

-كأهنا ٦بهزة ٤با سيحدث  -فوجد منضدٌب تشريح ؛ هتاايإىل ٧بتو  "كرًن"فنظر ؛ غرفة جانبية أضاء أنوارىا
 :٘بريدىا من مبلبسهاُب  وشرع الطبيب، ٍب وضع ا١بثة على ا٤بنضدة ،

 .الشنطة اقفلة بسرعة و تاني... ىات ال كدهواقف ليو   -

فوجد ، ٍب عاد إىل الغرفة، فحمل ا١بثة الثانية وأغلق ا٢بقيبة؛ حٌب وصل إىل السيارة يلآٙبرؾ كأنو رجل 
، يصوومشر أكماـ قم، يرتديهاالٍب   من ٘بريد األوىل من مبلبسها وخلع معطف ا٢بلة انتهىالطبيب قد 

 :وعلى ا٤بنضدة الثانية وضع ا١بثة الثانية ووقف يراقب الطبيب وىو ٯبرد الثانية من مبلبسها بسرعة 

 .وتعاىل، الباب اقفل...  "كرًن" -

الطبيب من ا١بثة  انتهىحٌب ؛ وىو ينظر فيما حولو بنظرات ذاىلة، أطاعو ٍب عاد ووقف أماـ الطبيب
، وأخذ يقلبو أماـ وجهو "ساطور"ػػفأمسك ابل؛ دفعو إليو اكبّبً   رًا""ساطو  أخرجوفتح أحد األدراج و ، الثانية

ويضع كفو على   "كرًن"قبل أف يتجو إىل ، ىخر األٱبتلس النظر إىل وجهو بْب اللحظة و  "ألبّب"والطبيب 
 :كتفو 

 .عةاي بطل ... الـز ٬بلص بسر  ايال   -
 إيو ؟ اعمل عايزين -
من  ىتتخلصجنبنا ٗبواد معينة  اللياألوضة ُب  ٤بوجودأان البانيو ا جهزأا١بثتْب على ما  ىتقطع -

 .أقل من ساعةُب  البقااي
 أقطع ا١بثث ؟! -
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"ووقف أماـ جثة  "ساطور"ػفمد الطبيب يده وأخذ ال؛ ردد ا١بملة رادةاإلبنربة حامل منزوع  العارية  "حاـز
 :من يده وأوقفو ٔبواره  "كرًن"ب بعد أف جذ

 إيو ؟تعمل  ىوريك... أان  تعاىل جنيب -

"وىوى بو بقوة على رأس  "ساطور"ػرفع ال وتطايرت الدماء حٌب لوثت ، ا١بسد يففصلها عن ابق "حاـز
كابوس مزعج ُب   كأنو،  ساؿ الدمع من عينو وىو يرى ما ٰبدث غّب مصدؽالذي  "كرًن"قميصو وقميص 

 : ا٦بددً  "ساطور"ػمل ينتزعو من شروده إال عندما أعطاه الطبيب ال، هييتمُب أف ينت

 :... بسرعة  "كرًن"اي  ايال  الذراعْب ...  كدهمن عند مفاصل الساؽ وبعد   بدأعايزؾ ت -

وتركو يضرب ، ٍب ىوى بو على مفصل الساؽ اليمُب، ا٤بتخاذؿ وساعده على رفعو "كرًن"ٍب أمسك بذراع 
 :بتخاذؿ 

 .وأبقوى حاجة عندؾ، ... إضرب بسرعة "كرًن"بسرعة اي  -

يضرب  "كرًن"و ، على ا٤بفصل ٰبطمو والطبيب ٔبواره يستحثو "ساطور"ػابل  ىذراعو وىو  "كرًن"رفع 
، فأخذ يضرب ويضرب ويضرب؛ حٌب أصابو ا٥بياج؛ والدماء تتناثر على وجهو ومبلبسو، ويكرر الضرب

وو ، من الغرفة وخرج منها بعد أف أغلق الباب انسحبالذي  حٌب أنو مل يشعر ابلطبيب  أخرى٢بجرة  ا٘ب 
 .ا٤براقبة اعن طريق كامّب  "كرًن"يفعلو  يتابع ما

ابلصراخ والدموع تبلل  بدأٍب ، كل مكاف ببل ٛبييزُب   على ا١بثة "ساطور"ػػابل يأخذ يهو قد ف "كرًن"أما 
وٍب ، ووقف يتطلع إىل الدماء ا٤بتناثرة، من األوىل انتهىحٌب ، ما يفعلفي وجهو وىو مستمر إىل ا١بثة  ا٘ب 

وكلما زادت الدماء ، يعالتقطُب  بدأعن ا١بسد قبل أف يعود إىل مفاصل ا١بثة ويوفصل الرأس ، الثانية
األجزاء  يتقطيع ابقُب  استمرفلم يتوقف و ؛ منها انتهىحٌب ، ا٤بتناثرة كلما زاد صراخو وزادت قوة ضرابتو

فة على دخل الطبيب الغر ، بو التصقت الٍب من الدماء يناوجهو إىل األٞبر الق استحاؿوقد ، ببل توقف
 ار لو الطبيب بكلتا يديو حٌب يهدأفأش؛ أماـ وجهو "ساطور"ػإليو بتحفز وىو يرفع ال "كرًن"التفتالفور ف

 ."ساطور"ػوىو يقَبب منو وٲبد يده ٕبذر وأيخذ ال
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 .عليك الليعملت أنت  كده...  "كرًن"اي  اىدى -

 الٍب دفع الطاولة األوىلُب  بدأٍب ، فتحرؾ الطبيب ٔبانبو ٕبذر؛ وصدره يعلو ويهبط بغضب "كرًن"وقف 
"ترقد عليها أجزاء جسد  أف يفعل  "كرًن"ػوأشار ل، األرضسقطت على  الٍب بعد أف ٤بلم األجزاء "حاـز

عينيو نظرة غريبة متحفزة ... أكمل سّبه وُب  ودفع الطاولة وسار خلف الطبيب، ا٤بثل اب١بثة الثانية ففعل
 .وض كبّب من الرخاـ بو سائل ماخلف الطبيب حٌب وصلوا إىل غرفة هبا ح

وكلما أسقط ، األجزاء إذابةُب  بدأحٌب فار السائل و ؛ إلقاء األعضاء ا٤بقطعة فيوُب  الطبيب بدأوما أف 
ظهره  أسندوعاد إىل غرفة التشريح و  انسحبٍب ، واقف يشاىد "كرًن"و ، فافور الطبيب قطعة حٌب زاد ال
 ةٍب رفع يديو ا٤بلوثتْب ابلدماء يتطلع إليها بنفس النظر  رضاألوجلس على ، إىل ا٢بائط اجملاور للباب

ويكرر ذلك ٍب ، حٌب يصدـ ا٢بائط الوراء يرجع رأسو إىل ٍب فجأة أجهش ابلبكاء بشدة وىو، الذاىلة
 زئوقلبو ي، حٌب كادت خبلاي ٨بو أف تشتعل من األمل والتفكّب فيما فعل؛ أمسك رأسو وأخذ يصرخ بشدة

فشعر ؛ رأسو بقوة وىو يصرخ وظل يضغط على جانيب، ه إىل بكاء طفل صغّبؤ بكا صدره وقد ٙبوؿُب 
 .خة أخّبة ....... فقد وعيو بعدىاجعلو يصرخ صر ؛ أبمل شديد يكاد يعصف ٖببلاي ٨بو

ما أف فقد الذي  "كرًن"أماـ الشاشة يراقب تصرفات  أخرىغرفة ُب  افقد كاف جالسً  "ألبّب"أما الطبيب 
وىي  ويتأمل رموشو، يووقف يتأملو وىو فاقد الوع "كرًن"فيها الٍب   لطبيب إىل الغرفةوعيو حٌب ٙبرؾ ا

فتقدـ ٫بوه وماؿ انحيتو وىو يهزه بشدة ، حٌب ىدأت وعادت إىل ث باهتا، لعدة دقائقهتتز بسرعة فائقة 
مؤ٤بة  الطبيب بقوة كف اعتصرعينيو فجأة ومد يده و  "كرًن"ٔبزع عندما فتح  انتفضٍب ؛ حٌب يفيقو

 .ستماتةاب "كرًن"والطبيب ٰباوؿ ٚبليص يده من 

 ."كرًن"اي  ي... إيد "كرًن" -

يعتصر  الذي  وظل على نظرتو ا٤بتصلبة وكفو، عليو أنو قد ٠بعو من األساس ومل يبد   "كرًن"مل يرد عليو 
ا أماـ أمسك بيد الطبيب حٌب أضاءت الدني أفنفسو فلم يكن ىنا بعقلو فما  "كرًن"أما ، كف الطبيب

رؤى ٨بتلفة متداخلة بسرعة كأهنا  ُب  أخرى نةزمأو  ىخر أكن ا مأعينيو بنور ساطع قبل أف ينتقل عقلو إىل 
 ..ٙبتشد و تنتظر ٢بظة العودة انتك
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 ... عودة ا٤بستبصر 
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 الدـ
٤بدة طويلة قبل أف تتوقف فجأة ويتغّب   "كرًن"عقل ُب  شريط سريع من ا٤بشاىد وومضات ٨بتلفة مرت

وتتصل بو  رجل مقيد إىل فراش طيب يلتفوف حوؿغرفة طبية هبا عدة أطباء ُب  لّبى نفسو؛ حولوشيء  كل
ويبدو أهنم يستعدوف ، س نشاط ا٤بوجات الدماغيةىيتق أخرىو ، س نبضات القلبىيتق٨بتلفة  أجهزة

وأتمل منهما  "كرًن" اقَبب، وطبيب عجوز يقف عند رأس الرجل ا٤بقيد وٰبدثو، ا٤بخُب  جراء جراحةإل
 .دما تعرؼ عليو ... فقد كاف والدهوجزع عن، قليبلً الرجل ا٤بقيد 

انًن  انتتتحرؾ و  ىتخليكجزع ا٤بخ ُب  عملية بسيطة ىنعمل لك احنا، "عبدهللا"ماتقلقش اي  -
 .حلمت إبيونت ا ونسألك شويوونقدر نشوؼ كل أحبلمك من غّب ما نصحيك كل 

يقف  آخر شااب اطبيب ييستدعالتفت صفعو بعدىا ٍب  الذي الشاب على وجو الطبيب "عبدهللا"بصق 
 وراءه 

 "ألػبػيػر" -

كما أمر الطبيب   جهزةاألٍب راجع ، أنو ىو ىو طبيبو الودود "كرًن"عرؼ الذي  تقدـ الطبيب الشاب
 ."عبدهللا"صغّب وعاد إىل  فأمسك ٗبنشار طيب ؛بدءٍب أشار لو عبلمة ال، العجوز

 .قى أخدرؾ بعدىاىبٝبجمتك من غّب ٚبدير و  ىفتح -

 :ير٘بف بشدةالذي  "عبدهللا"ٍب قرب وجهو من وجو 

 .العقلية ... عايزؾ ٙبس بكل حاجة عايزؾ تطلق كل قواؾ -

على معطفو وعلى  يتناثر بدأالذي  أو الدـ ابلصراخ الشديد نشر ا١بمجمة وأردؼ غّب مباؿ  ُب  عٍب شر 
 :"عبدهللا"وجو 

 .بعد فَبة شلل اتـ تسبب لك ٩بكن دي ملية... الع اتينهترب  متحاولشونصيحة ليك  -
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غرفة هبا ُب  ليجد نفسو يقف؛ اإىل الوراء والصدمة تكاد تقتلو قبل أف يتغّب ا٤بشهد ٛبام "كرًن"تراجع 
 "كرًن"فنظر ؛ ما تعرضو الشاشة ابىتماـويتابع ، وىو شاب "ألبّب"شاشة مراقبة وأمامها ٯبلس الطبيب 

ٍب ، وعيوُب  ويتكلم بكبلـ غريب كأنو ليس، غرفة واسعةُب  قتها يتحرؾإىل الشاشة ووجد أابه الشاب و 
 :غّب موجود وىو يقوؿ  ئاشي ه فجأة ٲبيل ويتحسسآر 

 ."  جًدا يإف األمر ابلنسبة ليا شخص  لك بقوؿلكن أان ، يإف األمر مش شخص قلت يلنت ا "

 :ف يقوؿ بسرعة أقبل  قليبلً ظر انتو  يشاب فقد رفع ٠باعة ا٥باتف الداخلال "ألبّب"أما الطبيب 

ٍب أغلق السماعة وعاد ليتابع ، تتابع بنفسك " ياي دكتور ... ايريت تيج " واضح إنو بيشوؼ رؤاي
، عن منع ا١بسم من ا٢بركة أثناء النـو ا٤بسئوؿا١بزء  استئصاؿأصبح ٯبسد رؤاه بعدما ًب الذي  "عبدهللا"

وضع كفو األيسر فجأة على جانب عنقو كأنو و  لتفتاٍب ، ما " فيكتور ! " سميصرخ فجأة اب هوشاىد
ٍب سقط على ، ٍب أخذ يتحرؾ ٖبطى متثاقلة انحية أحد ا١بدراف وىو يزـو بغضب، ما شيءب أ صيب
 ي.الوعا فاقدً  األرض

ٍب ف تح إحداىا ؛ عدة غرؼ مغلقة يا ٰبو ٩برً  "كرًن" ىأٍب تغّب ا٤بكاف ور  ٦بدًداجدراف ا٢بجرة  اختفت
فقابلو طبيب حاوؿ منعو ولكن ؛ وسار ٗبحازاة ا١بدراف، وىو يتلفت حولو بتوتر "عبدهللا"وه وخرج منها أب

 افاقدً  األرضوضع أصبعيو السبابة والوسطى على جبهة ذلك الطبيب ودفعو برفق فسقط على  "عبد هللا"
 يوسط دو بقوة وسرعة  يبعدىا ٯبر  "عبدهللا" اندفع، مصدر طاقتوفصلت عنده  يلآو إنساف كأن  يالوع

؛ وظل يركض حٌب وصل إىل البوابة، فقفز قفزة مستحيلة من فوقو آخر اقابل طبيبً ، ذارناإلصفارات 
 التفتكتفو فُب   برصاصة أ صيبوقبل أف يصل إىل السور ، ظبلـ الليل الدامسُب  ها إىل ا٣بارجاقتحمف

 "عبدهللا" ابتسمة توقف عندما وقبل أف يطلق الرصاصة الثاني ٦بدًدايعيد التصويب  "ألبّب"ليجد الطبيب 
 ي... أان عارؼ مستقبل "ألبّب"وت ىنا اي ٭بىانت ا ال أان وال" :بسخرية وىو ٲبسك كتفو ا٤بصاب ويقوؿ

 .وعارؼ مستقبلك "

أما الطبيب فقد ، ىاختفو ٍب تبعها أبف ركض انحية السور وقفز قفزة ٘باوزت السبعة أمتار ٘باوز هبا السور 
 هبا على الفور ٧بطما البوابة . انطلقركز و ٤بداخل سيارة ابقفز 
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 ىأور ، من أجلو "عماد"ما فعلو الطبيب  ىأر ، لقطات بسيطةُب  وأخذت ا٤بشاىد تتغّب، ا٤بكاف ىاختفٍب 
 اختطاؼعلى  "حديدة "حاـزوىو يتفق مع  "ألبّب"الطبيب  ىأر ، يقف أمامها "ألبّب"جثتو والطبيب 

من جعلو  -ين الَبتيبات البلزمة ٤با حدث اليـو خر وىو يشرح آل اأخّبً ه آور ، والدتو ويعطيو بعض ا٤باؿ
 .إىل عودة قدراتو يحٌب يصاب بصدمة عكسية قد تؤد -يقـو بتقطيع ا١بثث 

ال نور وال ظبلـ قبل أف يغلق عينيو ، العدـُب  وشعر كأف جسده معلق، للحظاتشيء  كل  ىاختفٍب 
ٰباوؿ الذي  التشريح وىو قابض على كف الطبيبليجد نفسو وقد عاد إىل غرفة ؛ بشدة ويفتحها

 :إليو بدىشة والدموع تنهمر من عينيو ٍب أفلت يده  التفت، ستماتةابزاعها انت

 ؟  "كرًن"مالك اي  -

 أسندٍب ، ه ترتعشاف من الصدمةالى حالو وشفتع "كرًن"وظل ، وىو يتأمل خرآليده اب أمسك الطبيب كف
  : للحظات قبل أف يتكلم بلهجة غّب مصدقة صامًتايده على ا٢بائط ووقف أماـ الطبيب 

 اي دكتور ؟ انت -

 :تراجع الطبيب خطوات إىل ا٣بلف وىو يقوؿ ٕبذر 

 ؟ "كرًن"أان إيو اي  -
وعرفت كل  اتين ع قدراٌبو رج  عملأ يتِبخل الليو ، مربوؾ اي دكتور ... نظريتك طلعت صح -

 .حاجة

 :يتقدـ ٫بوه ٖبطوات بطيئة  كرًن""و ، ظهره اب٢بائط ألصقظل الطبيب يَباجع حٌب 

 شوفت إيو ؟نت ا ... "كرًن" -
 .بتضربو ابلرصاص ... شوفت كل حاجة انتوشوفت أبواي و ، شوفتك -

 :بلهجة حزينة  "كرًن"ػػٍب رفع رأسو وىو يقوؿ ل، أسىُب  أطرؽ الطبيب برأسو

  "كرًن"اي  سا٧بِب...  ابِب زيأان معتربؾ  دقِبص -
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 :يصرخ ٍب نظر انحية الباب وىو 

 "ػكػتػور يف" -

الذي  ليجد القادـ ىو نفس الشخص التفتف؛ صوت أقداـ تركض ٫بو الغرفة "كرًن"إىل مسامع  تناىى
 :ا٤برة األوىل وقد وصل إىل ابب الغرفة ٩بسكا ٗبسدس ٚبدير ويبتسم ُب  واختطف

- Welcome back Mr.Kareem 

قبل أف جانب عنقو  ىلإرفع كفو الذي  ًن""كر على عنق  تاستقر ٍب رفع يده بسرعة وأطلق رصاصة ٚبدير 
ما  آخرٍب يسقط عند قدميو و  ،مساؾ بوٰباوؿ اإل "فيكتور " يزـو بغضب ويتقدـ ٖبطوات متثاقلة انحية

ٍب أغلق عينيو ، ا٥باتف ويطلب من أحدىم التجهيز لعملية جراحيةُب  وىو يتكلم "ألبّب"٠بعو ىو الطبيب 
 و فقد وعيو .

  --------------------------------------- 

صرخ ببل صوت و شعر بقلبو ، شيئا ٘باىات فلم ير  كل االُب   ظل يدور "كرًن"ظبلـ اتـ معلق فيو جسد 
 :ابو خوؼ شديد ... حٌب ٠بع صوهتا انتو ، يضطرب بْب أضلعو

 حبييب  ... ما ٚبافش اي "كرًن" -

 ."تقى" ا وىو يبحث عنهاه٠بصرخ اب

ُب  حٌب شعر ٔبسده يندفع بقوة ٍب توقف فجأة، ا مرة تلو ا٤برةه٠بصرخ ابفظل ي؛ مكاف أيُب  مل يرىا
"  :بشدة ووتقوؿ من وسط دموعها يتبكوىي  ٘بلس على مقعد ٔبانب فراش طيب رآىاو ، غرفة طبية

 "  دي ابلطريقة ىتسيبِبعلى رقمك ... كنت عارفة إنك مش  بتصلفاتت كنت داٲبا  الليطوؿ الفَبة 

 .أف يلمس وجنتيها فلم يستطع حاوؿ، منها اقَبب

 قياس ا٤بوجات الدماغية بيقوؿ إنو بيحلم ؟ -
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ففتح ؛ وإىل خارج ا٢بلم كلوإىل خارج الغرفة  "تقى" بعيدا عن صوت جذبو، كاف الصوت من خارج ا٢بلم
وشعر أبقطاب موصولة إىل وجهو ا٤بقيد ابلفراش ، إىل السقف امعلق اكبّب   ياضوئ اكشاف  ىأفر عينيو فجأة 

 .صدره وقدميو وذراعيو ا٤بقيدين أيضا أبغبلؿ جلديةُب  زاء ٨بتلفةوأج

يد تتحسس شعره وجبهتو تبعها صوت  امتدتفأجفل عندما ؛ زاع األغبلؿانتٙبرؾ بعصبية وىو ٰباوؿ 
  " :ألبّب"الطبيب 

 ."كرًن"اي  ىاىد -

 :ييط نظره وىو ينظر لو أبسى حقيق٧بُب  ٍب ٙبرؾ الطبيب حٌب وقف

 .ك أوؿ مرةاختطافمش مسئوؿ عن  يناوفت كل حاجة كنت ىاتعرؼ لو كنت فعبل ش -

  : بغضب وىو ٰباوؿ التخلص من القيود و يقوؿ "كرًن"زاـ 

 ... مسئولية مْب ؟ دلوقت  ىاتعملو  الليو ، أمي طيب وخطف -
بتقدـ خدمة  نت ا، كل ده علشاف العلم بس  دقِبص، ىتفهممش  "كرًن"مهما بررت ليك اي  -

 .بلللمستق جًداكبّبة 

 :برفق  ٦بدًدا "كرًن"ٍب مسح على رأس 

 ٦برد عملية جراحية بسيطة ....  ىي، نموتكمش ى احنا -

 :وأكمل ىو بغضب  "كرًن"قاطعو 

 .أبواي زمافُب  ما عملت زيمشلوؿ ...  عمري يأعيش ابق بس ٩بكن ٚبليِب -

ين أف آخر ثبلثة أطباء وأشار لو ول، القياس أجهزةشاب يتابع  آخرٍب نظر إىل طبيب تنهد الطبيب ٕبزف 
 :وماؿ عليو  ٦بدًدا "كرًن"إىل  التفتو  اصغّب  ياطب ايستعدوا ٍب مد يده إىل طاولة معدنية وأخذ منها منشار 

 ي.... األمر فعبل مش شخص "كرًن"اي  دقِبص -
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ووضع عليو ، ا٤بمسكة اب٤بنشار انحية ا١ببهة خرىاألومد يده  "كرًن"ٍب وضع كفو األيسر على رأسو 
ساؿ ، تاف جسده بقوةمن األطباء يثب    اثنْبو ، وأخذ ينتفض "كرًن"النشر ببطء فصرخ  بدأا٤بنشار و  مقدمة

 :و وىو يصرخ بشدة من األمليالدـ من رأسو حٌب أغرؽ وجهو وعين

 .زيد حدة بطريقة غريبة... ا٤بوجات الدماغية بت "ألبّب"دكتور  -

 -ٍب عاد ليكمل عملو ؛ ب وا٤بوجات الدماغيةقياس ضرابت القل زيتوقف الطبيب وتطلع بقلق إىل جها
مكانو بقوة كأف ُب  يرتجشيء  وفجأة أخذ كل، -ملئت الغرفة  الٍب "كرًن"دوف أف يلتفت إىل صرخات 

، ذراعو على الطاولة ا٤بعدنية أسندف ؛اوكاد الطبيب نفسو أف يسقط أرضً ، يضرب ا٤بركز  قوايً ىناؾ زلزاالً 
فصرخ الطبيب وىو يطلب من ؛ تتحركاف بسرعة غريبة والدـ يسيل من أنفوو يفوجد عين "كرًن"ونظر إىل 

 .فورًااب٤بخدر  "كرًن"أحدىم أف ٰبقن 

وأماـ عينيو تتابع رؤى ٨بتلفة ، حٌب ساؿ الدـ من أنفو؛ معو خبلاي ٨بو توصرخ "كرًن"ترددت صرخات 
 :تقوؿ لو وىي  يتبك "تقى" حٌب توقف ا٤بشهد وىو يرى؛ متسارعة

 ." دي ابلطريقة ىتسيبِبعلى رقمك ... كنت عارفة إنك مش  بتصلفاتت كنت داٲبا  الليلفَبة " طوؿ ا

 .شيء فصرخ صرخة مدوية معبأة ابلغضب حٌب نفرت عروؽ وجهو ورقبتو ... وفجأة توقف كل

  يالغرفة فوجد جسده ا٤باد   ُب  جاؿ، ا٥بواءُب  توقف األمل وتوقف ا١بميع عن ا٢بركة وشعر ٔبسده يرتفع
أو كأنو ، مكاهنم كتماثيل الشمعُب  متجمدينواألطباء ٝبيعهم ، اتومثب   اوفمو مفتوح، كما ىو على الفراش

الغرفة ىو ُب شيء  كأف كل،  طاقة صافية ال حدود ٥با ىكذا شعر بنفسو، فيلم ًب إيقافو عند ىذه اللقطة
مع مكوانت الغرفة من زجاج وببل أمل وال خوؼ شعر أبف طاقتو تتمزؽ وتتداخل ، جزء ال يتجزأ منو

 .وأدوات معدنية

 .خدره بسرعة -

 وىم أف يغرزه، سائل التخدير يٰبو الذي  بتوتر وىو ٰبمل احملقن "كرًن"الطبيب الشاب ٫بو جسد  اندفع
فحاوؿ ولكن ؛ ٦بدًدا "ألبّب " فصرخ بو الطبيب؛ ولكن يده توقفت قبل أف يفعل ذلك "كرًن"ذراع ُب 
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أجربتو قوة خفية على رفع احملقن انحية عينو ٍب ، ذراعوُب  ٨بو مل يعد يستطيع التحكموكأف ، ما ٲبنعو شيًئا
 آخر اٰبضر ٧بقن "ألبّب"فأسرع الطبيب ؛ يصرخ األرضفسقط على ؛ ىاؤ دما انفجرتاحملقن فيها و  انغرز

 قعة قويةدوت فر  حٌب؛ تزداد صرخاتو حدة "كرًن"و ، العروؽُب  الذراع ودفع السائلُب  وغرسو، بو ٨بدر
وتناثر الزجاج ٯبرح األطباء ولكنو مل يسقط ، النافذة الزجاجية للغرفة تبعها صوت انفجار، ا٤بكافُب 

؛ تتحرؾ هبدوءوىي  الغرفةُب  ٔبانب الزجاج كل األدوات ا٤بعدنية ارتفعتو ا٥بواء ُب  بعدىا وظل عالقا
 .توقف عن الصراخالذي  "كرًن"األطباء ٝبيعهم عن جسد  ابتعدف

ٍب ، وركض أحدىم انحية ابب الغرفة ٰباوؿ فتحها فلم يستطع، مع رفاقو ببطء "ألبّب"اجع الطبيب تر 
ُب  ويستقر ىخر األرأسو من ا٣بلف وخرج من الناحية  اخَبؽ يخ فجأة عندما طار ٫بوه مبضع جراحصر 

وقوة مرة تلو  أجساد األطباء بسرعة والزجاج لتخَبؽوبعدىا طارت األدوات ا٢بادة كلها ، شيبالباب ا٣ب
، صرعىفسقطوا ٝبيعا  وأحشاء بعضهم تتدىل أمامهم، حٌب ٙبولت أجسادىم إىل ما يشبو ا٤بصفاة؛ ا٤برة

 أيمل يصبو الذي  مكانو برعب وفزع وىو يتحسس جسده السليمُب  ٘بمدالذي  "ألبّب"عدا الطبيب 
بقميص  الفراش بعدىا من فوؽ  ""كرًنقاـ ، التمزؽ وحدىاُب  بدأتالٍب   "كرًن"ويتطلع إىل قيود ، شيء

وىو يتطلع  "ألبّب"ويتقدـ ٫بو الطبيب ، من جرح رأسو الغائر على وجهو والدـ يسيل يرتديوالذي  ا١براحة
ؾ يده حركة الطبيب قبل أف ٰبر    ت نظراتو على عيِبحٌب توقف أمامو وثب  ، إليو بنظرة خاوية ال حياة فيها

 طار فجأة وسقط على الفراش ٍب، ومعطفو ٲبسح ا٢بائط قليبلً ى جسد الطبيب إىل أعل فارتفع؛ خفيفة
مل ٰباوؿ حٌب أف ٰبرؾ ، مل ينبت الطبيب ببنت شفة من الرعب وأنزلوذراعو  "كرًن"بعد أف رفع  الطيب

حٌب توقف ٔبانب رأسو ووضع كف يده ؛ يتقدـ ٫بوه ٖبطوات بطئية "كرًن"، جسده ا٤بثبت بقوة غّب مرئية
 :يتحسس جبينو 

 ستحيل ... أان حقنتك اب٤بخدرم -
 ؟ دلوقت  إيو  اعملعارؼ أان ىنت ا طبعا -

نقضاض فوؽ جسد الطبيب ومقدمتو جاىزة لبلا٥بواء ُب ت طارت األدوات ا١براحية والزجاج حٌب توقف
 :بتوسل  "كرًن"بكى بشدة ٍب نظر إىل ، على صدره

 .ك كويسملاعب أان كنت، دي ... بس على األقل مش ابلطريقة سيبِب لك  ىقوؿمش  -
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 :على الطبيب ٲبسح جبهتو برفق ويقوؿ  "كرًن"األدوات وتساقطوا بعيدا وماؿ  يالزجاج وابق ابتعد

 .جًدا يإف األمر ابلنسبة ليا شخص، لك بقوؿلكن أان ، يإف األمر مش شخص قلت يل انت -

ومل ، منذ سنوات عديدة التسجيلُب  "كرًن"قا٥با والد الٍب   ا وقد تذكر ا١بملةالطبيب ىلعً  اعين اتسعت
 :ورفع يده عن جبْب الطبيب  "كرًن" ابتسمف؛ أبنو يعرؼ مستقبلو خرىاأليفهم معناىا وقتها وتذكر ٝبلتو 

 .تموت من غّب أمليتك وىأمنأان ىاحققلك  على العمـوطبعا ...  افتكرت -

أحس بقبضة تعتصر فشهق الطبيب عندما  قليبلً عينيو ُب  ونظر، ٍب أعاد يده ووضعها على صدر الطبيب
ينظر إليو بنفس النظرة  "كرًن"و ، الدـ يندفع بقوة من فمو وأنفو بدأٍب ، فظل يفتح فمو ويغلقو؛ قلبو بقوة

ا وقد فارقت روحو حٌب شهق الطبيب بصوت مكتـو قبل أف ٛبيل رأسو جانبً ؛ ال حياة فيها الٍب ا٣باوية
 .جسده 

ٍب رفع يده من ، وجو الطبيب ا٤بلطخ ابلدماءُب ل ٰبدؽ وظ "كرًن"للحظات مل يتغّب الوضع ومل يتحرؾ 
 .الغرفةُب  أحدثها وا١بثث ا٤بمزقة ا٤ببعثرةالٍب   ا٢بجرة يتأمل الفوضىُب  وتلفت، صدر الطبيب فوؽ

دت وئ ابتسامةعلى جانب شفتيو  ارتسمتمراقبة ف اامّب ك  ىأورفع رأسو فر ، توقع على أحد ا٢بوائط
ٍب ، مبلبسوغرفة ٦باورة فدخلها وبد ؿ ُب  مبلبسوفلمح ؛ خرج من الغرفةٍب ٛبشى ببطء حٌب ، اسريعً 

الطابق الثالث ُب  كاف،  ٍب خرج -بعد أف جفف الدـ -على جرح رأسو ووضعو  ياطب االصق التقط
سار حٌب وصل إىل السيارة ، ا٤بصعد إىل أسفل وخرج من ا٤بركز فوجد الليل مازاؿ ينشر أستاره استقلف

ووجد مفاتيحها التزاؿ ابلداخل فجلس خلف مقود السيارة وأدار  "ألبّب"صة ابلطبيب س ا٣باسيدا٤بر 
 .ببطء هبدوء شخص يتنزه ال يهرب انطلقو ، ٧بركها

 التفاتةمنو  انتح، أف التحكم مل يكن ١بسده بل كاف لعقلو وحدهإال  دمائوُب  يكاف يشعر اب٤بخدر يسر 
شعور ابلقوة والتحكم ، عهدهالذي  "كرًن"غّب  آخر اخصً ة السيارة األمامية فشعر كأنو يرى شآإىل مر 

 .التدمّب ... شعور ابلشر والغضبُب  والرغبة
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جالسا   "زغلوؿ"فوجد  ٤بقهىومر اب "بوالؽ الدكرور" ياشرة إىل منزلو وذىب قبلها إىل حمل يتوجو مب
  :فهرع إليو على الفور أيٌبوأشار إليو أف ، كعادتو يشرب ا٤بعسل فتوقف أمامو

 دـ على وشك ُب  على العربية ا١بديدة ... إيو دهحبييب  اي "كيمو"مربوؾ اي  -
  "زغلوؿ"اي  اركب -

على الفور حٌب  انطلقتالٍب   السيارةُب  صياع والركوبناالإال  "زغلوؿ"مل ٲبلك  ةازمأماـ اللهجة ا٢ب
 مفاتيح السيارة ووضعها أخرجو  "زغلوؿ"إىل  التفتالذي  "كرًن"يقطن فيها  الٍب وصلت إىل أماـ العمارة

 :بنظرة بلهاء متسائلة  "كرًن"إىل ا٤بفاتيح ٍب نظر إىل  "زغلوؿ"تطلع ، "زغلوؿ"كف ُب  

ت وخلصت اتقطععتربىا بتاعتك ... عايزىا بكرة الصبح تكوف وا "زغلوؿ"اي  دي خد العربية -
 .وحبلؿ عليك الفلوس

 ؟!!كار زينا   ابنبقيت نت ا ... "كيمو"إيو ده اي  -

بنظرة حادة غاضبة قبل أف ينزؿ من السيارة ويتجو إىل مدخل  "كرًن"ٗبزاح ٍب صمت عندما حدجو  قا٥با
 .مقعد السائق وىو يتمتم احتلمن السيارة ودار حو٥با و  "زغلوؿ"فنزؿ ؛ العمارة ومنها إىل ا٤بصعد

 ؟إيو ده  حصل لواي حوؿ هللا ايرب ...  -

وشقتو وأغلق ابهبا و  "كرًن"دخل  ق مل ت ف   الٍب  توقف أماـ فراش أموحٌب؛ فة والدتو ودخلهاصوب غر  ا٘ب 
 استعادوأف جسده قد ، فتحسس وجنتيها برفق وىو يشعر ابلدوار يسيطر على عقلو؛ بعد من ا٤بخدر

جسده ُب  بعد أف تغوؿ ا٤بخدر اتـثبات ُب  فجثا على ركبتيو أماـ الفراش ليسقط بعدىا؛ ٦بدًداالسيطرة 
. 
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 ا٣باٛبة
ويعود ليفتح ، ٦بدًداعينيو  غبلؽإدفعتو إىل  الٍب الغرفةُب  عينيو ببطء فصدمتو اإلضاءة القوية ""كرًنفتح 

أدار رأسو انحية اليمْب ف غرفة طبيةُب  وجد نفسو كالعادة، ةاإلضاء عيناهدت اعتاا حٌب عينيو تدرٯبيً 
 التفتتبو و  "تقى" أحستعندما  ابتسمٍب ، ه إىل ا٣بلفأسندؿ ظهره و عد   ،ٔبانبو جالسة "تقى" فوجد

 :إليو بلهفة 

  "كرًن"على السبلمة اي  ٞبًدا هلل -
 ؟ كدهعلى   اتعودت   خبلص بقى ا٤بفروض تكوين -

أماؿ رأسو ، مد يده وٙبسس مكاف ا١برح على رأسو فوجد ضمادة عليو، مل يكن يشعر ابلضعف أو الوىن
 :قبل أف يقوؿ  -مطقطقا رقبتو -ا ا ويسارً ٲبينً 

كنت فيها من فَبة ...   الليوتقريبا نفس األوضة ، يالتخصص "عْب مشس"ستشفى مُب  طبعا أان -
 ؟صح

 :فضحك وماؿ عليها ؛ أومأت برأسها إٯباابً 

 يفضلتو  اٚبطفمعااي كل ما  ما تتعيب وأىو بدؿ، ونتجوز فيها دي طيب إيو رأيك أحجز األوضة -
 ؟للمستشفى  تنقليِب

 ؟وال إيو تستحلى ا٤بوضوع ىأنت  ! ...حبييب  نعم اي -

 :أرجاء الغرفةُب  أنو قطب حاجبيو ٍب تلفت بنظره إال، خرىىم أف يرد على دعابتها أب

 فْب ماما  ؟ -
واباب خدىا الصبح ، فاتوا الليطلع عينيها معاؾ ا٣بمس تياـ  البيت ... ايعيِبُب  مامتك عندان -

 و .....  شويوتناـ عندان 

 :قاطعها بدىشة 
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 النهاردة كاـ ؟ىو .. فاتوا !!! . الليا٣بمس تياـ  -
 ا انتا٣بميس اي عم  احنا...  11/09النهاردة  -
 حاجة  أي... أان ماشوفتش  إزايغيبوبة ! ... ُب  أايـ 6 قاؿ يلأان ب يعِب -

 :قا٥با بدىشة فردت عليو ٗبثلها 

 ؟كنت بتشوفها   اللي دي فقدت ا٢باجاتنت ا إيو ما شوفتش حاجة ؟! ... مش يعِب -

ٍب أفلت يدىا ، مكانو للحظاتُب  وثبت ،ده ٲبسك يدىا وقبض عليها برفق للحظاتومد ي، مل يرد عليها
 :فعادت لتسألو ؛ وسط دىشتها من ردة فعلو ابتسمو 

 كنت بتشوفها ؟  اللي دي األحبلـفقدت نت ا ... مش "كرًن" -

 : ورأتو يتحسس الفراش و يغمض عينيو وىو يرىف السمع، عليو أنو قد ٠بعها مل يبد  

 ! "كرًن" -

 :ا وىو ينظر ٥با نظرة حامل بو ونظر إليها مبتسمً انت

 "استبصار"ورااي  قويل...  "استبصار"ا ها٠باش أحبلـ ... ها٠بما  -
 دماغك وال إيو ؟ُب  ال إلو إال هللا ... ٮبا عملوا حاجة -
 .أروح أبوسهم واحد واحدنفسي  طبعا عملوا ...  ده أان -

 : وتقوؿ ٕبناف  ٦بدًدالو  التفتتٍب ، خرىاألتنظر إىل الناحية وىي  صمت اتـ اخيم عليهم

، لوحدؾ تقوؿ يلإنك  استنيتحاجة و  أي  ماردتش أسألك عن انأ، تاٚبطففاتت ٤با  الليا٤برة  -
اي نفسي  عأمنبس مش قادرة ، أان مش عايزة أسألك دلوقت  حصل ... و  الليبس طبعا حصل 

 ."كرًن"
ُب  ... أان مش قادر أفكر"تقى" اينفسي  فيهابس إديُب فَبة أٝبع ، كل حاجة صدقيِب  ىاتعرُب -

 .حصل اللي
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 :أبسى وأمل وأردؼ  خرىاألأشاح بنظره إىل الناحية 

  اتينبقيت واحد  إين... أان حاسس "تقى" اي حصل يل اللئبد مش متخيلة  انت   -

 :ربتت على كتفو ٕبناف 

 سألتك  إينسفة آ... أان حبييب  معلش اي -

  :ابىتماـفأردفت ؛ على السطحطفى  يثو ناألولكن فضو٥با 

 ورا كل حاجة ... صح ؟ الليىو  "ألبّب"كاف الدكتور  -

 :تضحك وىي  يديها تت ورفعابتسمف؛ نظر إليها بدىشة

 سفة ... البنات ودماغهم بقى آ ةسفآ -

 :هت من الضحك أردفت انتوبعد أف 

 ي٨بتف "ألبّب"والدكتور  حاجة أيو٤با راحوا ا٤بركز مالقوش  على العمـو أان بلغت البوليس فعبلً  -
 .من ساعتها

 حاجة ؟! أيإيو مالقوش  يعِب -
 ىناؾ قالوا إهنم مايعرفوش الدكتور فْب  الليوكل  جًداطبيعي  ا٤بركز كاف يعِب -

 :وأشار ٥با ابتسما ٍب ىز رأسو متفهمً 

 ي.علشاف ٭بش يبره ... عايز أغّب ىدوم ياطلع ايال  طيب  -
 .يقوؿ الليكتور ىو ٤با الد  استُبده إيو ؟ ...  يٛبش -

 :قفز من على الفراش ووقف أمامها 

 تعب  يالفل أىو ومش حاسس أب زيأان  بنٍباي -
 ي.جآىنا ٢بد ما  أجيب الدكتور و  استُبطيب  -
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مكانو ينظر إىل الباب ا٤بفتوح ٍب مد  "كرًن"وقف ، مل تنتظر منو رد وقامت وخرجت من الغرفة على الفور
 .أ غلقسطى فتحرؾ الباب و يده وحرؾ أصبعيو السبابة والو 

كاد ،  فمد يده ٫بوه فطار إىل كف يده وأطبق عليو شايبو بقااي  ياببلستيك ا٢بجرة فوجد كوابُب  تلفت
إىل مسامعو صوت خطوات قادمة  تناىىلوال أف ، عليو افوشعور النشوة وغرور القوة يسيطر ، ايصيح فرحً 

ُب  وتبعها طبيب بدين "تقى" الباب ودخلت وجلس على طرؼ الفراش حٌب ف تح، فأعاد الكوب مكانو
 :العقد الرابع وتقدـ ٫بوه  خراو أ

 ؟ شويوفايق من  لسو انت... ٢بقت زىقت مننا و  "كرًن"إيو اي أستاذ  -

السماعة  وضع الطبيب طرُب، برفق ويعيده إىل الفراش فأطاعو "كرًن"قا٥با الطبيب وىو يدفع صدر 
 اكشاف  أخرجٍب رفعها و ، يستمع إىل ضرابت قلبو "كرًن"ى صدر عل خراآلووضع طرفها  أذنوُب  الطبية
مزيج  ىيالعْب قبل أف يعيدىا إىل جيب ا٤بعطف وىو يقوؿ بلهجة  من جيبو وسلطو على حدقٍب اصغّب 

 :من الدىشة وا٤بزاح 

 !دي ... أوؿ مرة أشوؼ واحد يفوؽ من غيبوبة ابلصحة جًداغريبة  -

وابلرغم من تدينها وعدـ إٲباهنا اب٣برافات  -ىيتقف خلف الطبيب و الٍب  "تقى" ىأعندما ر  "كرًن"تبسم 
م    - ا٤بنتشرة  .س خلف الطبيب حٌب ٛبنع ا٢بسدترفع كفها وٚب 

رأسك شكلو مش ظريف ُب  ٩بكن ٚبرج بس ا١برح كدهنت  ا، "كرًن"على العمـو اي أستاذ  -
 .أثر أيجراح ٘بميل يقدر ٲبحيو بدوف ُب  وسايب أثر ولو ٙبب

وو  رًن""كقاـ  على جبهتو ومد يده الٍب   زع الضمادةانتٍب ، ة موجودة ابلغرفة ووقف أمامهاآ٫بو مر  ا٘ب 
 :إىل الطبيب  التفتيصل إىل نصف جبهتو ٍب الذي  يتحسس أثر ا١برح

 .مش عايز أشيلوال اي دكتور ...  -

 :ا مط الطبيب شفتيو إمتعاضً 
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 .ما ٙبب زي -

 :يصافحو وأردؼ  "كرًن"ٍب مد يده إىل 

 ."كرًن"على السبلمة اي أستاذ  ٞبًدا هلل -

ٍب أفلت يده وقاؿ بلهجة  قليبلً وما أف المست يده يده الطبيب حٌب أغلق عينيو ، يده بدوره "كرًن"مد 
  : ذات معُب

 مات من فَبة ؟ "عبده"صحيح اي دكتور ... عم  -
 ! "عبده"عم  -
 عملتلو العملية  ليالجو ليك وابع كليتو ... الراجل الكبّب ده  الليأه الراجل  -

وٍب ، وجو الطبيب اضطرب  :انحية ا٣بارج وىو يقوؿ بتوتر  ا٘ب 

 ا إيو الكبلـ ده اي أستاذ ... ا٤بتاجرة ابألعضاء البشرية ٦بـر أساسً  -

 :ٍب غمغم وىو ٱبرج 

 أان ىاكتبلك تصريح ا٣بروج  -

 :نيو تثبت عينيها الواسعتْب إىل عيوىي  منو تاقَببو  "كرًن"إىل  "تقى" التفتت

 ... صح ؟ "كرًن"اي  رجع لكده " ستبصاراال"ده ... موضوع  "عبده"إيو حكاية عم  -

 :تراجع وىو يضحك 

بكل حاجة من  اعَبؼ... أان مش ابقدر أقاومك و٩بكن قدامها  دي ببلش النظرة عليك  ابهلل  -
 .تاتولدساعة ما 

 رجعت وال أل ؟، "كرًن"اي  قويل -
 يش حاجة ماتقول وعديِبابصراحة أه ... بس  -
 ىبلة  على   ىتقوؿالناس  زي ديده أان أصبل لو حكيت حاجة ، أكيد طبعا -
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هٍب   :ت انحية الباب وأردفتا٘ب 

 يوأكلم اباب ٯب، ٢بد ما أشوؼ تصريح ا٣بروج ده البسالبدلة بتاعتك متعلقة ورا الباب ...  -
 ايخدان 

 واباب ليو بس ؟ -

 :إليو  التفتت

 معاان البيت  يف ىاتيجوعلشا، علشاف عربيتك عند البيت -

 :ٍب أشارت لو أبصبع السبابة ٧بذرة بشكل مضحك 

 كل حاجة   ٙبكي يلوىاخليك  قداميؾ اقعدى كدهحسابك إف ٤با الدنيا تروؽ   اعملو  -
 ي.مر اي معلمتؤ  انت -

 تسببالذي  أمر الطبيبُب  يتأمل وجهو ويفكر ا٤برآةعاد إىل ، وأغلق الباب خلفها، خرجت من الغرفة
قاـ تناالطريقو حٌب ٰبقق ُب  رٗبا مل تكن صدفة وأف هللا أوقفو، و بوٝبعت الٍب والصدفة "عبده"عم موت ُب 
 .وقد راقت لو الفكرة  ابتسمف؛ ىكذا حدث نفسو، منو

 :ظارهانتُب  انتك الٍب "تقى"مبلبسو وسار ٔبوار ارتداء ىبعد ساعة خرج من الغرفة وقد أهن

 األوضة بتاعة الدكتور ده فْب ؟ ىي -
 دخل ا٢بماـ ده تقريبا  دلوقت  مش عارفة بس ىو  -
 .بعد إذنك ثواينطيب  -

 :سخرية ُب  ا وىو يبتسمدخل ا٢بماـ فوجد الطبيب يتبوؿ فأشار لو مودعً 

 .سبلـ اي دكتور  -

من غّب ا ا٥بواء ٔبانب جسده ويقبض كفو معتصرً  ويده اليمُب "تقى"وعاد ليسّب ٔبوار، ٍب خرج على الفور
شعر فجأة بقبضة تعتصر قلبو وىو يتبوؿ فرفع كفو وضغط قد أما الطبيب ف، ما يفعلو "تقى" أف تبلحظ
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ويستقر ، دـ رأسو اب٤ببولةطليسقط بعدىا وتص؛ الدـ يسيل من أنفو وفمو بغزارة بدأعلى صدره قبل أف ي
 .وقد فارؽ ا٢بياة األرضجسده على 

ا٣بلف ُب  ىيوركبت ، انحية السيارة االثنافر فسا؛ سيارتوُب  اينتظرٮب "تقى" والد "كرًن"َب ا٣بارج وجد 
 :ٔبانبها وىو يقوؿ لوالدىا متحججا  "كرًن"ودخل 

 ي.قداـ علشاف ضهر  اقعدمش قادر  يمعلش اي عم -

  :ابتسمة السيارة األمامية و آمر ُب  نظر لو ٞباه

  "كرًن"على السبلمة اي  ٞبًدا هلل...  أه طبعا ما أان واخد ابيل -
 .ا٤بفهومية اي أبو كهللا يسلم -

 :هبا وىو يقوؿ مداعبا  انطلقأبوىا السيارة و  خجل وأدارُب  "تقى" تابتسم

 بنٍب دي و٬بلص ... دي علشاف نفركش ا١بوازة دلوقت  من يل  ؿقو  اتينتتخطف  ويلو ان -
 "كرًن"الوحيدة اي 

 .مرة آخر دي وهللا ... أوعدؾ يال اي عم -

 اتسعت الٍب "تقى" يده وٙبسس يد "كرًن"من ٞباه مد  لسوخوُب  ٍب ساد الصمت بعدىا، اقا٥با ضاحكً 
يده على  "كرًن"وضع ، ىا ما ٰبدثو حٌب ال يلحظ أب؛ ردة فعل يأب وخشيت أف أتٌب، عيناىا من الذىوؿ

وىو ٔبانبها وٲبسك بطفل صغّب  مستلقية على فراش طيب "تقى"ى أيدىا فسطع نور أبيض أماـ عينيو ور 
  ؟  ف""يوسويقوؿ " إيو رأيك نسميو 

ٍب ، إليو "تقى" ونظرت، واسعة على شفتيو ابتسامة ارتسمتو ، رتياحاُب  هت الرؤية القصّبة فتنهدانت
  :مالت عليو ىامسة

 شوفت إيو ؟ -
  "يوسف"شوفت  -
 !  "يوسف" -
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 :ا وىو يهمسىز رأسو فرحً 

 "تقى"اي  ناابن...  "يوسف"أيوه  -

وأراحت رأسها على ، اٱبتلج بْب أضلعها حبً وقلبها ، الرقيق على كفوفأطبقت كفها ؛ فهمت ما يقصده
وإىل األبد ... أو  ٛباًماقد زاؿ  أخّبًا تؤمن من كل قلبها أبف ا٣بطروىي  مسند األريكة وأغمضت عيناىا

 .ىكذا ظنت

ة السيارة ا١بانبية آإىل مر  التفاتةمنو  انتح، ودار عقلو من كؤوس النشوة، كسّب ا٢ببإأوصالو ُب  سرى
 .اسريعً  اختفت ابتسامةعلى شفتيو شبح  ف بلح  ؛ اليمُب

أماـ  "تقى" تقف خلف سيارة والدة انتكالٍب   نفس السيارة، ىمءتسّب ورا ( BMWسيارة ) أير 
كاد يستسلم للنـو لوال توقف السيارة ،  ه إىل الوارء وأغمض عينيوأسندو  خراآلأرجع رأسو ىو ، ا٤بستشفى

ىو عنهم خطوات  خروأت، وا إىل مدخل العمارةهمعهم وتوج نزؿ، تقطن فيها حبة قلبوالٍب  أماـ العمارة
 .من الشارع خراآلتقف بدورىا على ا١بانب وىي  تتبعهم انتكالٍب    السيارة ىأور  التفتو ، ةقليل

 .اضطرابإىل ا٢بائط وأغمض عينيو وأخذت رموشو تتحرؾ بسرعة و  ارتكنابب العمارة و ُب  أخفى جسده

رفع ، "كرًن"فيو  ىاختفالذي  ا ينظر إىل ا٤بدخلجالسً  "فيكتور"كاف   السيارةوُب  خراآلعلى ا١بانب 
 It'sوالغضب يرتسم على وجهو "  ىاأر ق فأتتو رسالة من رقم دويل قليبلً ظر انتىاتفو وأرسل رسالة نصية و 

not your mission any more, come back asap " ،وٛبُب ، و ٕبنقسسدٙبسس م
فضبل عن أهنم أصبل ، ولكن األوامر واضحة وا٤بهمة مل تعد لو، ا٢باؿُب  ""كرًنحياة  هيأف ين استطاعلو 

ا تتمتع هنوأوؿ حالة يقابلو ، اآلففهو ا٢بالة الوحيدة ا٤بتوفرة ؛ ا فقطقتلو وحاجتهم إليو حيً ُب  ال يرغبوف
جأة بتيار شعر ف، "كندا"أف ينطلق ابلسيارة حٌب ٯبمع متعلقاتو ويعود إىل  ىم  ، ف واحدآُب  بعدة قدرات

من فوره وبسرعة  انطلق، دة إىل مدخل العمارة فلم ٯبد شيًئافنظر ٕب؛ ابرد ٯبتاح خبلاي ٨بو للحظات
 .ابلسيارة

 ؟! "كرًن"قف عندؾ ليو اي او  -
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راود القلق قلبها ٤با و ، و مل ٘بده ٔبانبها، عنها خرعادت من أجلو عندما أتالٍب   "تقى" بو على صوتانت
٥با و٢بق  ابتسمو  "تقى" نظر إىل، عصًراٛباـ الثانية  ساعتو فوجدىاُب  نظر ،ا عينيووضعيتو مغمضً ُب  رأتو

 :هبا ٖبطوات سريعة رشيقة 

 .جًدابقى أحسن أان جعاف  ايال  ...  مفيشال  -

وسارت معو على درجات ، مصطنعة متوترة على شفتيها ابتسامةفأجفلت ٍب ر٠بت ؛ مد يده يلتقط يدىا
ألوؿ مرة تشعر ، خوؼ عليو أو خوؼ منو مل تعد تستطيع التمييز، طر عليهاوخوؼ مبهم يسي، السلم
 أبف يولكن شعور خف، شيء أيستحيل أف يهدمها ا يقلبها قد بُب قبلعً ُب  حبو، تسّب معووىي  ابلقلق
قد أطلق من نظرة عينيو ا٢با٤بة غدت نظرة ٭بر ، عرفتو وألفتو وأحبتوالذي  "كرًن"ٔبانبها ليس الذي 
 .شيء أيابلدماء ولن يوقفو  يوخرج لّبتو قفصو 

 "تقىغلط اي " -

 قا٥با وٮبا يقَبابف من ابب الشقة ٍب يتوقف أمامها فتطلعت إليو للحظات 

 غلط إيو اي "كرًن" -
 فيو مش صح ؟ يبتفكر  يللا -
 ... نت ا نت عرفت من فْب ... ىواو  -

 :قاطعها مبتسما

 بضحك" صحيح أان تقىسة بيو ... اي "حانت ا يللافهم أفكارؾ علشاف أ أأقر  ينامش ٧بتاج  -
ف أنساه ... وأان منتظر منك و و٧بتاج وقت كبّب علشايأان شوفتو عمرؾ ما تتخيل يللاهبزر لكن و 

 ده  يتقدر 
 .مقدرة اي "كرًن" ... مقدرة -

 :بعينو وىو يبتسم ٦بددا اضطراب فغمز ٥بقالتها اب
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جاردف ُب  مطعم ٙبفةُب  على العشابة ده أان عازمكم النهاردة آمن مود الك يوعلشاف ٚبرج -
 يٍب.س

 ؟ ٍبيإمشعُب جاردف س -
 ندخل جوه أحسن ٞباٌب وتعايل دي ... ببلش األسئلة الفلسفية يٍب؟وإمشعُب مش جاردف س -

 .ٚبرج وتقوؿ حاجة

ىا وأمها ويطلق و وأخذ يطلق ضحكاتو وىو يداعب أابحتضن أمإىل الشقة فا دخبلٍب ٙبركا سواي حٌب 
ت من انسل، هم بقراره ا٣بروج للعشاء ليبلئٍب ينب اختطاؼعاد من رحلة ترفيهية ال من كأنو ،  النكات

 "كرًن"ذىنها أبف ُب  صوت يَبدد و، وسطهم ودخلت غرفتها وأغلقت ابهبا والدمع ينساب على وجنتيها
 .أو عاد جسدا ... ببل روح، ٦بدًداولن يعود  اختطف قد 

  --------------------------------------- 

 ا٤بطعم ده ؟ُب  إيو رأيكم -

ُب  خر األمر خرجوا سواي حٌب وصلوا إىل مطعمآوُب  مل تفلح ٧باوالهتم إثناءه عن طلبو ا٣بروج للعشاء
 :و غّب معتاد على مثل ىذه األطعمةابلرغم من تلميح والد "تقى" أن, ييقدـ الطعاـ ا٤بكسيك جاردف سيٍب

 ي.كل مكسيكو ... بس األىو ا٤بطعم حل أيوه ايبِب -
 ىنا على طوؿ  ... ٤با ٘برب مش بعيد ٘بيب ٞباٌب ده أحلى حاجة يده ا٤بكسيك -

 :تضحكوىي  ا٢بوارُب  فتدخلت والدة "تقى"

 سنْب  20 يكاف من ٯب  و اي "كرًن" ... ده أخر مرة عزمِبقول -
 .أديك ىاتفتح عليا فاٙبة أىو -

 :"كرًن" وىو يهمس اينهم فماؿ عليهتتابع ا٢بوار الدائر بوىي  ظلت "تقى" صامتة طواؿ الوقت

 تسيبك من الشيطاف ده ؟مالك بس ... مش قولنا  -
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, م بكلمات غّب مفهومةغهتز رأسها وتغموىي  تبلشت سريعا ابتسامةنظرت إليو ومر على شفتيها شبح 
ة ربعْب دقيقإىل ساعة يده فوجدىا السابعة وٟبسة وأ التفاتةٍب حانت منو شيء  أيفلم ٰباوؿ أف يقوؿ 

 :نتفض واقفا فجأةاف

 دقيقتْبعن إذنكم  -
 رايح فْب اي "كرًن" ؟ -
 عيب السؤاؿ ده على فكرة اي "تقى"  -

نطلق انحية دورة ا٤بياة وما أف أتكد أهنم ال ارتدى القفازين األسودين ٍب اعدؿ وضع جاكت البذلة و 
وىو يتنفس  طابق الثالثصعد إىل الستقل ا٤باا٤بطعم ودخل إىل مدخل العمارة و  ينظروف إليو حٌب خرج من

 .جانبية ترتسم على شفتيو ابتسامةهبدوء و 

 " مساءً ة مناالثُب  " نفس اليـو

- I'm going to airport right now 

 ا٥باتف ويتجو صوب ابب الشقةُب  ث أحدىمصغّبة وسار هبدوء وىو ٰبد    جلدية بةقيح "فيكتور"ٞبل 
إىل ا٣بلف وتلصقو  دفعوح الباب حٌب شعر بقوة ىائلة توما أف فت ،"جاردف سيٍب" يحُب  استأجرىاالٍب  

إىل مسامعو صوت خطوات تقَبب  تناىى، بقوة خفية األرضوجسده مرفوع عن ، اب٢بائط ا٤بقابل للباب
، فاأسود افبذلة سوداء وعلى يديو قفاز يرتدي  يدخل وىو "كرًن" ىأهبدوء حينما ر  ابتسمو ، من الباب

ا٥بواء وىو يطبق أصبعو السبابة والوسطى على األهباـ فأغلقت ُب  وأشار يده "كرًن"ىم أف يتكلم فرفع 
"  نزعاجوصوت ٱبرج من ا٥باتف اب ٦بدًدافأخذ يهمهم وىو ٰباوؿ فتحهما ؛ شفتاه ببعضهما البعض

Victor … Victor " ، يتقدـ ٫بوه ٖبطوات بطيئة وٲبد يده وينتزع ا٥باتف من يده  "كرًن"و
 :صوت ا٤بتكلم قبل أف يعقب بسخرية إىليستمع  أذنوويضعو على 

- Victor is busy right now and I don't think that he can 
speak any more 

 :حٌب أاته صوت من ا٥باتف  " فيكتور"الغرفة مبتعدا عن ُب  "كرًن"خيم صمت اتـ للحظات وٛبشى 
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- Mr. Kareem ? 
- Yep 

 :من ا٤بتصل ىادئ أعقبها صوت أخرى٢بظات صمت 

- I hope we meet soon … we can help you to Improve 
Your abilities  

- No thanks 
- Mr. Kareem … you won't able to control your abilities 

without our help  otherwise your brain will fall 
- I think you are wrong … and you are not in my choices  
- Mr. Kareem … In the end  you will come and stand in 

front of me  Cooperate with us or  i'm gonna have go 
back to the wrong tactics  

- Here is my answer  

 :بسخرية  ابتسمٍب 

- What about to try my tactics  

 خرىاألوبيده ، ا٥بواءُب  ا٤بعلق كما ىو "فيكتور"ا٥باتف ووجهو انحية ُب  (Speaker)ٍب ضغط زر 
 بدأتف امتقىمس اا٥بواء كأنو يرسم خطُب  وأعقبها أبف أشار أبصبع السبابة "فيكتور" ات شفتفتحانأشار ف
على أسنانو  فجز  ؛ خ وجهووساؿ الدـ حٌب لط   ،يقطعها ياكهرابئ  االتمزؽ كأف منشار ُب  "فيكتور"جبهة 

وتوقف عما يفعلو وقرب  "كرًن" ابتسمف؛ بنظرة حادة غاضبة "كرًن"ومنع نفسو من الصراخ وىو ٰبدج 
 : يبلهجة معلق رايضفمو إىل ا٥باتف 

- Oh my god, your man is strong … let's see if he will stay 
strong till the end  
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قبل أف يقبضها ببطء  "فيكتور"فتح كفو وفرد أصابع يده انحية  خرىاألوبيده ، اب٥باتف ٦بدًداٍب رفع يده 
فقد شعر بقبضة ابردة  "فيكتور"أما  ،الدماء يسيل من أنفو مل يشعر بو وخيط منوقوة ووجهو يرتعش 

الدـ  بدأحٌب ؛ ا٤بكافُب  ىصرخاتو تدو    فانطلقت، عينيو أهنت مقاومتو وصبلبتوُب  وأمل حاد، تعتصر قلبو
منظر بشع ُب  امالدـ ٱبرج منه اندفعو  فجأة انفجراتحٌب ؛ عينيو يزداد حدةُب  يسيل من فمو وأنفو واألمل

على  "فيكتور"يده وسقط  "كرًن" يسقط رأسو على صدره ميتا فأنزؿ جدير أبفبلـ الرعب قبل أف
 .األرض

 :وقاؿ هبدوء  ٦بدًداا٥باتف من فمو  "كرًن"قرب 

- I hope you enjoy the show 

أو ، صورتو سانعكاة وقف أمامها وىو ينظر إىل آفمر أماـ مر ؛ طوح ا٥باتف بعيدا وسار انحية ابب الشقة
قبل أف يعيد ا٤بنديل إىل  ومسحو منديبلً  أخرجف؛ دماء تسيل من أنفو ىأر ، منو آخررجل  انعكاسإىل 

ٍب ، الغريبة عنو وعيني يو وإىل نظرةينظر إلىو  مد يده يتحسس أثر جرح جبهتو ببطء و، ٦بدًداجيبو 
 .خرج من نفسو قد كلو  وىو يشعر أنو قبل ذلك، وخرج من الشقة استدار

الصدمة ، مل يعد يبايل؟  ٦بدًداإىل مطاردتو  اكتفوا  منو أـ سيعودوفىل ، ازاؿ قائمً يزاؿ ا٣بطر أو ال
ا عليها ا معها ومسيطرً جعلتو متكيفً  -وبطريقة ما-ولكنها  - فقط -د لو قدراتو ت ع  العكسية األخّبة مل 

يؤمن هبا ويشعر هبا ، جديدة عليوكل ماحدث لو جعلو ٱبرج بعقيدة ،  بشكل مل يتخيلو أو ٰبلم بو يوما
 .ا نفسًياضً  أو مريعتربه ٦بنوانً ال قبل ذلك لو ٠بعها من أحد أفكار ومبادئ، أوصالوُب  يتسر 

، أخرىإال إبزىاؽ أرواح  يكوفالطريق إىل ٞباية األرواح لن يؤمن أبف  اآلفأصبح 
 أخرىالدماء لن يكوف إال إبراقة دماء  راقةوأف ا٢بل الوحيد ٤بنع إ

 . و ىوخّب من أف يراؽ دم آخردـ ألف شخص  يريقوأف  ,,,,,,,,,,,,,

 

 تـــــــــمـــــــــت
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