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؟ عملً برئ. هل انا مجرم ام انا  ال اعلم االن ما الذي بداخلً    

انا اٌضا هل و ي التل حبٌبتً بٌد هل.ٌمدر علً استٌعاب ما فعلته  ال   

فً موت امً و ابً و اخً: امتورط  

طب ٌا نبٌل انا عاٌزن تسترخً و تمولً اٌه اللً حصلن بالتفصٌل-  

؟الممل  
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تتؤلم وجعا فمد هاجمتها الكالبمن عملً المتواضع اذا بفتاة  اكنت عابد  

الً اسرعتمسرعا و حملتها بٌن ٌدي و  فاتجهت نحوهاالمسعورة    

ٌجلسونت الممرضٌن دن وج.و عندما وصلنا هنالمستشفً  ا   

،صرخت بهم وو ال ٌهتمون لوجودنا باسترخاء ٌشربون الشاي    

فة استمبالؼر فهبوا مسرعٌن حاملٌن الفتاة الً عدة تهدٌدات، هددتهم   

و من ثم علٌه نبفذهبت معهم مسرعا لكً اطم المرضً    

محلولعلمون لها و ٌها علً السرٌر نالممرضٌن ٌضعووجدت    

اذا بتلن الفتاة البرٌبة الجلوكوز و بعد نصؾ ساعة   

:وهً تمولً فً اندهاش و تنظر ل تفتح عٌنٌها الواسعتٌن   

انت مٌن ؟ انت الممرض صح-  

ال انا مش الممرض انا اللً انمذت حٌاتن -  

لٌن شكرا -  

انت عاملة اٌه دلولتً ؟ شكر علً واجب .ها،ال -  

هلل  كوٌسة الحمد-  

هو فً مانع لو سؤلت حضرتن سإال-  

  لاسؤ اتفضل-

فً الشارع المشبوه دههو انت لٌه كنت ماشٌه -  

اصل انا بشتؽل هنان -  

؟حضرتن بتشتؽلً اٌه -  

  انا بشتؽل مدٌرة حسابات فً مصنع ادوات منزلٌة-

نا لحد دلولتً معرفتش اسم حضرتنا-  
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انا اسمً لٌلً -  

  ٌا استاذه لٌلً  اسمن جمٌل اوي-

  شكرا ده من ذولن-

اسم حضرتن اٌهوانت -  

نبٌلانا اسمً -  

المإاخذة فً السإال هو انت اٌه عاشت األسامً ٌا استاذ نبٌل......-  

 برضوا اللً جابن  المنطمة المشبوهة اللً الكالب جرٌت وراٌا

  فٌها

صل انا برضوا بشتؽل هنانا-  

  انت بتشتؽل فٌن هنان-

سٌج اللً جنب المصنع اللً انت بتشتؽلًفً المصنع بتاع الؽزل و الن-  

 فٌه

اٌه الصدفه دي ده انت شؽلن جنب شؽلً علطول.....و حضرتن -  

 بتشتؽل اٌه فً المصنع؟

 لم اعتاد ان اكذب و لكن فعلتها لكً ابدو افضل امامها

  .....ده احنا شكلنا هنتمابل كتٌرمدٌر حسابات برضوا-

و شكراٌا معا اسفه علً انً مؤخرانو انا انشاء هللا  اكٌد هنتمابل تانً-  

مش عارفه كان اٌه اللً ممكن ٌحصل لوعلً كل اللً عملته بجد انا    

انت وهللا مفٌش زٌن فً االٌام دي مكنتش جٌت انمذتنً   

 

ممابل،ده انا ٌعتبر معملتش اي حاجة  اهم حاجة ان انت تكونً بخٌر-  
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الكالم الحلو اللً سمعته منن    

معاٌا جدا تعبت برضه انت بس ستاذ نبٌل ،أ ٌا ربنا ٌخلٌن-  

وانا و امشً عشان مضاٌمكٌش طب انا استؤذن .تعبن راحة و هللا -  

هاجً اطمن علٌكً بعدٌن    

ده انا سعٌدة عشان اتعرفت بٌنضاٌمة وال حاجة تال مش م-  

انا كمان و هللا سعٌد عشان اتعرفت بٌكً ، مش عاٌزة اي حاجة و-  

ال ربنا ٌخلٌن-  

علٌكم  سالم-  

وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته -  

وو جمال تلن الفتاة ال ٌفارق عملً  رحلت و السعادة تطٌر بً و  

دها جماال تجعلنً أشعر أخٌرا أن حٌاتً لهاتسامتها الرلٌمة التً تزٌاب  

نً بسحر كالمها و جمالها .ففً هذه اللٌلةفتلن الفتاة ابهرت .معنى   

تفمدتطع جفونً أن تؽمض خوفا من سلم ت التً لم اعش مثلها   

فهً من اجمل ًٌلل ةتلن الفتا..حما صدق من سمى  مالمحها البرٌبة   

، رحلت متجهاٌاتهح شها االنسان فًٌتً من الممكن ان ٌعال ًاللٌال   

  نفسً فسؤلت بدٌع و انا اري كل شا حولً مضٌا والً المنزل  

ت؟ ام السعادة تصنع المعجزاهل اللٌلة عٌد   

و لكن ما الذي حدث لً االن ! لماذاعتدت ان اسٌر منتظما فً الشارع ا  

.ال انساه  حتى ()لٌلى اسمهااسٌر كالمجنون اردد   

؟و لكن ما هذا  و فتحت الباب اخٌرا وصلت الً منزلً المتواضع  و  

لماذا البٌت مظلم هكذا ؟ اعتدت ان ادخل   
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ن هذا الشخص مٌاللهول المنزل  فاجد جمٌع المصابٌح مضاءة !    

و دلات للبً ترتفع بدرجة المادم من بعٌد ٌحمل شمعة مضاءة فً ٌده  

فسمعت هذا الشخص رهٌبه و العرق ٌسٌل من وجهً كهطول المطر   

  :ٌمول 

لٌهمالن والؾ خاٌؾ كده حبٌبً  اٌه ٌا نبٌل ٌا-  

خضتٌنً وهللا افتكرتن حرامً هو انت ٌا ماما -  

دي ... امسن الشمعة ل النور لاطع .... اصفً حد ٌمول كده المه -  

عشان متخبطش فً حاجة و خش نام فً اوضتن -  

ماشً ٌا ماما هاتٌها -  

 

******* 

ؼرفتً البسٌطة التً تحتوي اخذت الشمعة من ٌد امً و اتجهت نحو   

دتونافذة صؽٌرة اعتممعد صؽٌر و  متواضعو مكتب  مرٌحعلً فراش   

المضٌبةفً تلن النجوم ؤمل انظر الً السماء من خاللها واتان    

الشمعة المضٌبة  ولكن فً هذه اللٌلة لم افعل ذلن بل لمت بوضع  

و بدأت افكر فً المرٌح علً مكتبً و لمت باالرتخاء علً تلن السرٌر   

فحٌنما. هاٌسحر عٌنرنً الزرلاوتٌن ... كم أبه العٌنٌنتلن الفتاة ذات   

نفسً عندما انظر الً اتذكر عملً صورة هاتٌن العٌنٌن ًءى فٌترا   

،مرة اخري شولا لممابلتها   حما اتحرق... اننً  الزرلاء السماء تلن   

ولكن ، بل كل دلٌمةهذا الجمال كل ساعةممابلة فً ٌطمع  منا ال فمن   

هللا. بإذن سوؾ استسلم لمدري وانتظر حتً الابلها لرٌبا    
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******* 

كللتً تسكن العصافٌر ا استٌمظت مع ضوء النهار لكً اسمع  

لكً اؼسل وجهً بملٌل منفنهضت مسرعا صباح فً نافذتً تؽرد   

و من ثم ذهبت الً امً لكً الماء و الصابون ذو الرابحة الطٌبة   

باحلً الكلمات فهذا ابسط شا ٌمكن ان ألدمه لهااصبح علٌها   

عنهافبدات ابحث ممابل الدعوات التً اسمعها منها كل صباح   

  لٌها فً المطبخ فنادٌتة حتً عثرت عمن الشم فً كل مكان

ماما......صباح الخٌر ٌا ماما-  

انت راٌح الشؽل...صباح النور ٌا حبٌبً-  

اٌوه ٌا ماما -  

اعملن كوبٌة شاي -  

اعملننا كوبٌة شاي من اٌدن الحلوة دي ماشً ٌا ماما -  

ربنا ٌخلٌن ٌا حبٌبً-  

ب والكهذا فكوب الشاي الساخن الذي تحضره امً انتظرت   

اشربه ٌظهر علً وجهً ابتسامة خفٌفة طالة جبارة .حٌننً ٌٌعط  

. شاي أمً سحر ؼرٌب ال ٌعرفه سواي،فلكوب   

ذهبتفنهضت مسرعا لكً اشربه و من ثم ها لد وصل كوب الشاي   

امً ذهبت الً لمبٌحة و ارتدٌت حذابً واالعمل مالبس الرتداء   

ٌبمٌنًالذي ٌد الشا الوح دعواتها، فتلن الدعوات هًلكً اسمع   
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فنادٌت  خارج الحٌاة، وبدونها أكون ا فً هذه الحٌاة الماسٌةطمبنم 

 علٌها:

ماما انا نازل مش عاٌزة اي حاجة -  

ال شكرا ٌا حبٌبً ربنا ٌخلٌن و ٌارب ٌحرسلن شبابن  -  

رزلن بالزوجة الصالحة و تبمً اسعد واحد و ٌ   

 فً الدنٌا

تمولً علٌهاانا لمٌت الزوجة الصالحة اللً انت ب - 

مٌن دي؟ و بنت مٌن دي؟-  

لعه علً االرضااصل انا شوفت واحدة امبارح كانت عٌانه اوي وو-  

 وبتتوجع فرحت ناللها للمستشفً واطمنت علٌها واتكلمت معاها و

شؽلً طلعت بنت طٌبة جدا و جمٌلة جدا ..... وطلع شؽلها جنب   

  هرم لوا نم بحتتب شم تنبلا بابشلا تٌمب يز طٌبع شامبتم-

هٌوش ربصا  

هدك لبل رٌتك اهتفوش ًنا سساح انا سب-  

حرابما تناك اهتفوش هرم لوا لومتب تنا شم ؟يازارٌتك اهتفوش-  

  ًما اٌ ةجاح هزٌاع شم.....ًمب شفرعم-

نسفن نم نلاب دخات نزٌاع-  

.سالم ٌا ماما....ربنً ٌخلٌكً ٌا احسن و اطٌب ام فً الدنٌا-  

سالم ٌا حبٌبً-  

******* 
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مرة فتاتً الجمٌلةشولا لممابلة  ؼادرت المنزل و انا احترق  

 اخري.

 اتجهت الً عملً المتواضع الذي ٌمع فً مكان بشع محاط بالممامة

وصلت و عندما  رهذا المنظلابالً  ً الو تسكنه الكالب ولكن  

مدٌر  اتجهت الًمل و المٌت التحٌة علً جمٌع زمالبً فً الع  

و ٌتمٌز اٌضا سمٌكةعدسة  اتة ذعملً البدٌن الذي ٌرتدي نظار  

فالمٌت التحٌة علٌه وذهبت البدا عملًاالبٌض ولحٌته البٌضاء  بشعره   

مملة ساعات ست لمدة الكبٌب العمل هذا واستمر المخٌؾ   

  الٌوم لكن الخر مكان من الصنادٌك انمل ان هو افعله و كل ما و مرهمة

  بجمالها الرابعالٌوم وتمتلًء عٌونً أي ٌوم آخر ..سؤراها ٌختلؾ عن 

بٌعته ٌحب العجلة و ٌستفزه الصبر.فاالنسان بط هافانا متلهؾ للماب  

 

******* 

ؼالٌتًمسرعا الً المستشفً الطمبن علً بعد انتهاء العمل ذهبت   

فوجبت برحٌلها من المستشفً فهرولت الً الممرضة ًلكن   

اٌن ذهبت؟لكً اعلم   

هً فٌن؟-  

هً مٌن دي اللً فٌن؟-  

؟ىالمرٌضة اللً اسمها لٌل-  

مشٌت من المستشفً من بدري ىاٌوه المرٌضة لٌل-  

مشٌت ازاي؟انتوا ازاي سبتوها تمشً دي حالتها سٌبة جدا-  
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احنا ملناش دعوة هً اللً صممت تمشً-  

طب متعرفٌش هً راحت فٌن؟-  

مها انها متمدرش تمعد فً ال معرفش بس سمعتها و هً بتمول ال-  

 المستشفً اكتر من كده عشان للمانه علً شؽلها فانت لو عارؾ 

 مكان بٌتها او شؽلها ممكن تروحلها

طب خالص شكرا-  

انت حضرتن تمربلها اٌه؟-  

و رحلت من م ٌكن بٌننا أي صلة لرابةنه لعلً سإالها الب اج لم  

المستشفً   

ها.تبرإٌ ولد انطفبت حماستً الن ٌومً لم ٌحظً  

 رحلت الً منزلً و ٌبدو علً وجهً عالمات الحزن و لكن لم ٌهون

محة فًال شا واحد و هو ابتسامة امً السالٌوم العصٌب ا ذلنعلً    

وجهً   

******** 

 فً صباح االثنٌن استٌمظت من نومً ذهبت كالعادة الرتدي مالبسً 

رتدٌتولكن فً هذا الصباح لم ارتدي مالبس العمل المبٌحة بل ا  

دركتفلو رأتنً مالكً بمالبس العمل أل، ً مالبس انٌمة لممابلة مالك  

اأنً أكذب علٌه   

 وضعت مالبس العمل فً حمٌبة صؽٌرة و لكن لبل ان ارحل 

 ذهبت كالمعتاد الً امً لكً اطمبن علٌها :

صباح الخٌر ٌا ماما-  
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صباح النور ٌا نبٌل ٌا حبٌبً-  

جةبمولن انا نازل مش عاٌزة اي حا-  

انت راٌح فٌن باللبس الجمٌل ده اكٌد راٌح للً بالً بالن-  

اٌوه انا راٌح للً بالً بالن-  

ازاي مش انت بتمول انها فً المستشفً -  

ال ما هً خرجت و عرفت من الممرضة انها سابت المستشفً عشان-  

 شؽلها

طب اعملن كوبٌة شاي او فطار حتً-  

ال شكرا ٌا ماما انا نازل عشان مستعجل-  

فً حٌاته بٌبمً عامل زي المجنون و دخلبنت ت ما هو الواحد لما-  

رفٌع زي العصاٌة   

اشمعنً بٌبمً رفٌع ٌعنً؟-  

عشان بسببها بٌنسً ٌاكل-  

فً عملً و كلما تذكرت دركت المنزل وال زال حدٌث امً ٌرلت  

 حدٌثً معها ترتسم ابتسامة صؽٌرة علً وجهً.

ممر الكبٌب....المٌتاكملت طرٌمً الً العمل حتً بلؽت ال  

 التحٌة كالمعتاد علً ربٌسً و زمالبً ثم ارتدٌت مالبس

  هفاخسلا و هبابكلا تاعاس و ساعات عملً المملة بدأتالعمل و 

.هافحلسلاك نرحتت ةعاسلا برامعف  

الكبٌب فمد انتهت ساعات عملً هذا المكان واالن ارحل من  

 خلعت مالبس العمل و ارتدٌت مالبسً االنٌمة مرة اخري
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العودة الً المنزل.من  و لم اجد لً مفرا   

للعودة و لكن فً اثناء سٌري فً الطرٌك سلكت طرٌمً  

ولها تستطٌع ان تتناوالسمطت منها حمٌبتها  ٌدها مكسورةوجدت فتاة   

حمٌبة و لكن عندما نظرت الًا الذهبت لكً اساعدها و احضر له   

ة ؤمفاجالعٌناها كانت    

كنه حدث و ل  اصدق انً سالابلها مرة اخري أكن لم ..ىنها لٌلإ   

:لالت ثم وجهً تتامل فً  بدأت  

مش انت نبٌل اللً كنت فً المستشفً-  

اٌوه انا نبٌل-  

فرصة سعٌدة-  

تانٌة ....انت شكلن تعبانه اوي  فتن مرةانا اسعد....مبسوط انً ش-  

 ازاي خرجت من المستشفً و انت مرٌضة كده؟

اصل انا مبحبش المستشفٌات ببمً تعبانة اكتر و انا فٌها-  

البٌتطب علً االلل ترتاحً فً -  

مبحبش اؼٌب عن شؽلً كتٌر عشان الدنٌا بتبوظ هنان لما مبروحش-  

بس انت تعبانة المفروض ترتاحً و متتحركٌش-  

من الدنٌا و هو الحاجة الوحٌدة  بمٌالًصل الشؽل هو الحاجة اللً ا-  

 اللً بتسلٌنً فً حٌاتً

ال فً حاجات كتٌر بتسلً بس انت بصً حولٌكً-  

  را ٌضًء سماء حٌاتًمن وجهها لمعلت جة ابتسمت ابتسامة خفٌف

 اكملنا حدٌثنا و لد ازداد للبً تعلما بها و اتفمت معاها علً 
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  رورم عم و ًلٌل عم ًتلالع تروطت و ممابلتها مرة اخري

.اهل نٌنح و ءالو دادزٌ ًبلل و الامج ًلٌل دادزت ماٌالا  
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 بعد سبعة اشهر

ال ٌستطٌعا.عملً وللبً ء سري اكثر من ذلن علً اخفا عد لادرالم ا  

هذالسانً ال ٌرٌد ان ٌبوح ب.اخبرها ام ال تمألنً الحٌرة هل و  التحمل   

لدفٌنالسر ا   

السر بداخلً اكثر من اثنا عشرة عاما و لكن هذافانا اخفً   

ها بحمٌمتً و لتعرؾ شخصٌتً الحمٌمٌةحان الولت الخبر   

 ال المزٌفة:

انا بحبن اد اٌه؟ ىتعرفً ٌا لٌل-  

اه عارفه...انت مالن اتؽٌرت كده لٌه؟-  

مالً ٌعنً؟-  

بحبن اد اٌهبتمعد تسكت كتٌر و تمعد تمولً انت عارفه انا -  

عشان انا بحبن فعال-  

ٌا سٌدي احنا ممولناش حاجة بس مش لدرجة ان انت تمعد-  

 تسال السوال ده بس

ولن علً سر من اول ماانا كنت عاٌز ال ىبصً ٌا لٌل-  

 طلبت منن الجواز من اسبوع

سر اٌه؟انت فعال بمٌت ؼرٌب اوي-  

ثر إضوع اللً هموله ده احتمال كبٌر ٌبصً هو المو-  

ً جوازناعل  

موضوع اٌه ده اللً هٌاثر علً جوازنا من بعض؟-  
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مش موجودة عند اي حد معجزةالموضوع ان ربنا مدٌنً -  

معجزة اٌه دي؟ انا مش فاهمة اي حاجة-  

بصً انا بمدر اشوؾ مستمبل الناس بس مش لكل الناس-  

انت بتهزر...انت اكٌد اتجننت-  

نٌتس يا شاهلم يد هبهوملا نا نلوملا بحا و ال وهللا مبهزرش-  

همزل   

انن تشوؾ المستمبل حاجة ملهاش لزمةطب لو كالمن حمٌمً ازاي -  

لزمة و كمان بتشٌلن هموم....هحكٌلن شما هً فعال حاجة ملها-  

******** 

فهو، لم ٌمدر عملً على استٌعابه أبداالٌوم الذي ..هذا فً ٌوم ما   

  ع ازالتها إلى اآلن.آالم ال استطٌٌمألنً ببسكٌن محفور فً عملً  

لم اشعر حما،الحادثة لكنه رفض ه هذحاولت ان النع عملً بان ٌزٌل   

 بطعم االلم اال فً هذا الٌوم .

 تعلمت فً هذا الٌوم اشٌاء كثٌرة و اهمها ان االنسان كابن ضعٌؾ 

و انا كنت فمطه و ان ٌصبح درعا لنفسالشا الوحٌد الذي ٌحمٌه هجدا   

شخص ضعٌؾ و كان ابً و اخً    

انكسر الدرع الوحٌدهما الدرع الذي ٌحمٌنً ولكن فً تلن الٌوم لد   

.الذي ٌحمٌنً و اصبحت حٌاتً مشوهة و علً كؾ عفرٌت  

راودنً حلم فظٌع جدا حلمت ان ابً كان ٌركب  المشبوم الٌوم هذافً   

 سٌارة و انا و اخً كنا نجلس فً المماعد الخلفٌة نمرح و نلعب

 حتً فوجبت بابً ٌولؾ السٌارة و ٌخرجنً من السٌارة و ٌتركنً 
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عزولة كالصحراء و لد حدث شا لم اتولعه وجدت سٌارةفً منطمة م  

ها فً إابً تصتدم بشاحنة ضخمة فانفجرت السٌارة و تطاٌرت اشال  

 كل مكان ومن ثم تركنً ابً  وحٌدا فً تلن المنطمة المعزولة ال اعلم

ذا افعل و اٌن اذهب.ما  

 استٌمظت علً صوت امً و هً تمول)اصحً ٌا نبٌل( انفزعت و لمت

ابحث عن ابً فً كل مكان فً المنزل حتً وجدته فً ؼرفةمسرعا   

 االنتظار ثم بدات اساله سإال لم ٌتولعه:

نهارده؟لانت مسافر ٌا بابا ا - 

اٌوه.....انت عرفت ازاي؟-  

اجابة ممنعة صمت للٌال شاردا بعملً ابحث عن اجابه ولكن لم اجد  

:فلجبت الً الكذب   

امن هً اللً للتلن. انت ساكت كده لٌه ٌا نبٌل.....اكٌد -  

لتلًااٌوه هً اللً ل-  

امن دي مبٌتبلش فً بمها فولة-  

؟ولٌه؟ومع مٌن؟هو انت هتسافر فٌن-  

اٌه كل االسبلة دي انت هتحمك معاٌا-  

مش بحمك معان وال حاجة بس ارجون الزم تجاوب علً االسبلة دي-  

ماشً ٌا عم المحمك.....انا مسافر طنطا مع اخون عالء عشان -  

حة فً الشؽلمصل  

طب هطلب منن طلب بس و النبً اوعً ترفضه-  

  اطلب بس لو معجبنٌش هرفضه-
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فرش النهاردهامتس-  

طلبن مرفوض انت عاٌز تبوظلً شؽلً وتمطعلً اكل عٌشً ملكش-  

دعوة بٌهم   

ال ده مش لصدي وهللا ٌا بابا انا مش عاٌزن تسافر عشان حاجة اهم -  

 بكتٌر

منن ات الملكاٌه هً الحاجة دي؟ انا بد-  

لولن عشان متاكد ان انت مش هتصدلنًما انا مش لادر ا-  

ال لول متملمش هصدلن بس ٌا رٌت نخلص-  

من االخر كده لو رحت هتموت انت و عالء-  

اٌه الكالم ده معرفش اصال انت بتجٌب الكالم ده منٌن و مٌن ده اللً -  

 هٌموتنا انا و اخون

المدر هو اللً هٌموتكوا-  

ن بمً ؼرٌب اوي انت خالص دماؼن فوتت......انا نفسً انت كالم-  

 اعرؾ اٌه اللً حصلن ده انت كنت كوٌس امبارح

انا كوٌس ٌا بابا محصلٌش حاجة....من االخر كده انتو عالء هتموتوا-  

دثة عربٌةافً ح  

ن كده....انت بٌجٌلن هالوس ٌاالدثة عربٌة! ازاي و مٌن اللً لاح-  

ابنً   

ولن علٌه من بدريه السر اللً عاٌزالاٌك ودال بٌجلً حم-  

سر اٌه؟ انت عمال ترؼً كتٌر و انا مش فاهم حاجة....اتفضل لول -  

عشان عاٌز انام السر بتاعن ده و انجز  
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السر هو انً بمدر اشوؾ المستمبل و انا لدرت اشوؾ مستمبلن انت-  

دثة عربٌةاوعالء و عرفت انكوا هتموتوا فً ح  

هبمً ؼنً وال فمٌر.....انت خالص اتجننتو ٌا تري فً المستمبل -  

 اموت و اعرؾ اٌه اللً حصلن

انا كنت متاكد انن مش هتصدلنً-  

انت كنت عاٌزنً اصدق الكالم االهبل ده .....ده انا من بكره هودٌن -  

 لدكتور امراض عملٌة ٌشوؾ اٌه اللً حصلن انا داخل انام

******** 

ة و لكن وعدت نفسً ان تركت ابً النً لم اجد للحدٌث معه فابد  

رٌمة ذكٌةامنع خروجهم من المنزل اخذت افكر مدة طوٌلة فً ط  

 امنعهم بها من الخروج حتً خطر علً عملً خطة عبمرٌة فنهضت

 مسرعا لكً انفذها فممت اوال باحضار هاتفً ابً و اخً و لمت 

 بالمابهما من النافذة لم لمت باحضار سكٌن من المطبخ و لمت بطعن

اطارات سٌارة ابً لكً ال تمدر علً حملهم و االن بعدما نفذتجمٌع   

مطمبنا. صار للبً خطتً  

 واالن لد حان منتصؾ اللٌل و ابً و اخً ٌستعدان للسفر و لكن

خذ ٌبحث فً كل عندما ؼادروا المنزل تفاجبوا بعطل السٌارة ثم ا  

 مكان عن ورشة لتصلٌح سٌارتة العاطلة  و لكن جمٌع الورش

مد تجاوز الولت منتصؾ اللٌل عاد ابً للمنزل مرة اخريمؽلمة ف  

 لكً ٌبحث عن هاتفه الضابع لٌتصل بصدٌمة سامً لكً ٌطلب 

اخذ ابً ٌبحث عن هاتفه فً كل مكان ومنه تاجٌر سٌارته   
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بالتحام ؼرفتً و امسكنً  فمام ،فً المنزل و لالسؾ لم ٌجده  

التعذٌب بٌن ٌدٌه و اخذ ٌنهرنً حتً اصبحت اتؤلم من شدة  

ه و لكن حكم ابً علًحتً جاءت امً و انمذتنً من تعذٌب  

 بالحبس فً ؼرفتً لمدة اسبوع.

 فً الٌوم التالً استٌمظت من نومً علً صوت طرق الباب فنهضت

 مسرعا الفتح الباب فوجدتها امً تحمل وجبة افطاري فاخذتها 

 و وضعتها علً المنضدة ثم طلبت من امً ان اتكلم معها للٌال:

انا مش عارؾ اعمل اٌه ٌا ماما ؟-  

تعمل اٌه فً اٌه ٌبنً انا مش فاهمة حاجة-  

مفٌش حد عاٌز ٌصدلنً-  

ٌصدلن فً اٌه مش فاهمة-  

ما انا مش همدر المولن بدل ما تعملً زي بابا-  

ولن نصٌحةخالص متمولٌش بس انا عاٌز ال-  

نصٌحة اٌه؟-  

لو انت فعال كداب ٌبمًٌما لو حد بٌكدبن الزم تثبتله انن مش كداب واد-  

   مش هتمدر تثبتله حاجة

ما انا حاولت اثبتله لكن مصدلنٌش-  

ٌا ابنً فً البلد دي الناس صعب انها تصدق الحمٌمة لكن سهل -  

 ٌصدلوا الكدب..... وبما ان ابون مش عاٌز ٌصدلن ٌبمً الزم

 ٌشوؾ بعٌنٌه عشان ٌصدلن

كنت هعمل اٌه كالمن حلو اوي ٌا ماما انا مش عارؾ من ؼٌرن-  
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انت ابنً و انا حافظان و متاكده انن مش بتكدب عشان كده -  

ش اسؤلن عن الموضوعضتمر  

******** 

 اخذت افكرا للٌال فً حدٌث امً و بدات اسال نفسً سإال محٌرا جدا

 )كٌؾ اثبت له اننً ال اكذب( اخذت ابحث عن اجابة لتلن السإال لكن

عجز عملً عن التفكٌر مرة اخري فوجدت اخً لم اجد اي شا حتً   

 ٌستؤذن من ابً للخروج لٌتنزه للٌال مع اصدلابه ولكن بعد مرور عدة

 ساعات حدث شا لم اتولعه و جدت شخص ٌطرق علً الباب بموة 

 فاسرعت الفتح الباب فوجدته صدٌك عالء ٌخبرنً بموت عالء فً

بً و نهض مسرعا حادثة سٌارة و عندما اخبرت ابً بما حدث فزع ا  

 و احضر سكٌنا و نزل الً الشارع حتً بلػ ممر الحادثة و هنان

 وجد ابً الشاب الذي لتل اخً دون لصد فً حادثة السٌارة 

 ولكن ابً لم ٌتمبل تلن االمر فمام باخراج السكٌن من جٌبه 

كانت لٌلة بابسة لم اتولع فٌها .ولتل الشاب المتورط فً  الحادثة  

لمد ظننت ان الحلم كان خدٌعة ولكن االن اصبح حدوث كل ذلن   

 حمٌمة  ها لد توفً اخً و االن اهل الشاب الممتول ٌبحثون عن 

.ابً فً كل مكان لٌاخذوا بثؤر الشاب و لرٌبا سوؾ ٌمتل ابً  

 فً تلن اللٌلة تعلمت اشٌاء كثٌرة منها معنً المصٌر وان 

 ال ٌوجد شخص ٌهرب من مصٌرة.

**********  
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ٌا نبٌل ده انت طلعت حكاٌتن حكاٌةاه -  

صدلتٌنً بمً انً مش بكدب-  

شلكانت بتهزر هو انا الدر مصد-  

انا حبٌتن من اول نظرة هتعرفً لٌه برض-  

لٌه؟-  

نتش اول نظرةاعشان دي مك-  

امال انت نت بترالبنً وال اٌه ؟-  

اصل لبل ما اشوفن اول مره كنتً دٌما بتظهري فً احالمً وانا-  

ٌل ٌبمً مالن زي ده موجود فً الحمٌمة فانا بمً لمالولت مستح  

حبٌتنحمٌمٌة لدامً فتن ش   

عشان تعرؾ انن تمدر تشوؾ المستمبل مش حاجة وحشة اهه....-  

لهؤلن سإال بس مكسوفه اسؤاس انا كنت عاٌزه  

انت بتتكسفً-  

اترٌك اترٌك.......انا بتكلم بجد علً فكرة-  

........لولً السإالو انا كمان بتكلم بجد مش بترٌك.-  

هو ال مإاخذة ابون عاٌش لحد دلولتً وال ال و هو فٌن-  

فً سٌنا و من سنتٌن حصل ضرب فً سٌنا نابوٌا كان هربا-  

 وهو توفً اثناء الضرب

ربنا ٌرحمه فً برضوا سإال محٌرنً هو مش حكاٌة الطار دي لدٌمة-  

 اوي
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اللً بٌتمتل دهمهشرحلن......اصل اهل الواد من الصعٌد و الصعٌد عن-  

 الزم ٌتاخد طاره

اها فهمت.....و فهمت انت كنت لٌه بتمول علً موضوع انن بتشوؾ-  

 المستمبل ملهوش لزمه

منا لولتلن مفٌش حد بٌهرب من مصٌره-  

فعال معان حك-  

اخوٌا كان دٌما بٌمولً حاجة حلوة اوي-  

اٌه هً؟-  

فخد بالنكان بٌمولً ان االنسان دٌما بٌلعب اكس او مع حٌاته -  

 اوي وانت بترسم اول شكل فً اللعبة عشان الدنٌا متضحكش علٌن

 وتسدلن كل الخانات فلو انت ضعٌؾ اوعً تلعب اكس او مع حٌاتن

*********  

ها رٌهامن ذهبت بعٌدا لكً تجٌب علً صدٌمتسمعت صوت هاتفها ٌر  

 لمت بوضع رأسً علً المنضدة السترٌح للٌال ثم وجدتها تنادي علً

اخذت اركض  تمول كلمات لم افهمها )انا تاٌهه( وهً تبكً و ٌدمن بع  

 نحوها ولكن كانت المسافة طوٌلة فكلما لطعت مسافة كبٌرة من الطرٌك

 اشعر بان المسافة تزداد لم استطٌع ان افسر ما ٌحدث فوجدتها تركض 

 ولكن كانت االحصنه السوداء تعولنً من مرور الطرٌك ولكن عندما

ً بالمرور اخذت اركض خلفها حتً لحمت بها:اتاح الطرٌك ل  

مالن بتبكً لٌه؟-  

انا حاسة انً تاٌهه وخاٌفة-  
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ازاي ٌعنً تاٌهه وخاٌفة-  

حاسة انً لوحدي-  

لوحدن ازاي ما انا جانبن اهه-  

بس انا بحس انن بتتهرب منً و مش عاٌزنً-  

ال انا عاٌزن و بحبن و عشان اسبتلن ده انا هطلب اٌدٌكً من بابكً-  

بجد-  

اه بجد متبكٌش بمً-  

 

******** 

 مسحت دموعها بٌدي و عادت االبتسامة الً وجها البرئ.

 و بعد مرور عدة اسابٌع ذهبت الً امً لكً افتح معاها موضوع 

:ىزواجً من لٌل  

ازٌن ٌا احلً ام فً الدنٌا-  

نن مبسوطاالحمدهلل ..... انت عامل اٌه؟ باٌن علً وشن -  

لولن علٌها .....فً حاجة عاٌز امااه فعال مبسوط ٌا ما-  

لها اما ؼٌر كده ٌبمً احسن متمولشللو حاجة تفرح -  

ال حاجة تفرح-  

اٌه هً؟-  

انا لولت للٌلً انً هتجوزها و هروح االسبوع الجاي اطلب اٌدٌها من-  

 باباها

طب الؾ مبرون ٌا نبٌل.....انا طول عمري بمول ان البنت دي طٌبة-  
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 و هتبمً من نصٌبن

حلهم ٌوم السبت الجاي و انت هتٌجً معاٌاوفعال طٌبة.....انا هر هً-  

بس انت هتعمل اٌه فً موضوع ابون-  

معرفش بس انا لعدت افكر لمٌت انسب حاجة ممكن المولها ان بابا-  

دثة مع عالءامات فً الح  

بس احنا كده هنكون بنكدب علٌهم و هم لو سؤلوا عننا ممكن ٌعرفوا-  

 موضوع ابون

د من الجٌران ٌعرفنا او سمع اي حاجة عننا ٌبمً هٌعرؾمفٌش ح-  

 موضوع بابا منٌن

طب فٌها لما ٌعرفوا كلنا عارفٌن ان ابون عمل كده وهو كان فً-  

و كمان ابون مات و سره ادفن معاه حالة سٌبة  

بس انا مش عاٌز مشاكل تولؾ جوازي من لٌلً-  

موضوع ابونطب علً االلل تعرؾ لٌلً -  

عرفتها-  

ما هً ممكن تكون لالت لباباهاطب -  

ما انا لولتلها تموله انه مات فً الحادثة-  

 

*********  

 بعد مرور اسبوع من حدٌثً مع امً جاء الموعد المنتظر لمت

 بارتداء مالبس انٌمة و امً اعدت نفسها و ذهبنا لشراء هدٌة 

بعد مرور فترة لصٌرة من الزمن وصلنا الً منزل لٌلًبسٌطة و   
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و اذن لنا بالدخول: رق باب المنزل ففتح والد لٌلًولمت بط  

انا نبٌل ازٌن ٌا عمً-  

الحمدهلل ازٌن انت....امال فٌن والدن؟-  

لكشلتاهً لٌلً مم-  

التش حاجةال مم-  

اصل انا باباٌا واخوٌا االتنٌن ماتوا فً حادثة عربٌة-  

انا اسؾ....البماء هلل-  

و نعمه باهلل ٌا عمً-  

ندن فكرة انا جاي لٌهانت اكٌد ٌا عمً ع-  

اه عندي فكرة بس انا عاٌزن تاكدها لٌا-  

انا جاي ٌا عمً عشان اطلب اٌد لٌلً منن-  

بص انا عاٌز اعرفن حاجة.....لٌلً  دي بنتً الوحٌدة لٌلً دي مالن-  

ٌنٌنطٌبة جدا فانا مش عاٌزن تضاٌمها و تحطها فً ع  

طبعا ٌا عمً انا مش عاٌزن تملك علً لٌلً خالص-  

 

********  

 طال الحدٌث بٌنً و بٌن والد لٌلً و والدتها اٌضا و اكتشفت انهم 

 عابلة طٌبة جدا و فً لمة االحترام وانتهت الممابلة بموافمة والد

 لٌلً علً الزواج منها.

 بعد مرور شهرٌن من خطوبتً من لٌلً المنا حفلة زفاؾ كبٌرة

ٌض جمٌل جدالمت بشراء بدلة انٌمة و اشترت لٌلً اٌضا فستان اب  
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و كانت لٌلة سعٌدة جداكانت تبدو فٌه كمالن ٌرتدي ثوب ابٌض .   

 فصدق من وصؾ لٌلة الزفاؾ بانها لٌلة العمر.

حٌة ٌحضرون معاهم الهداٌااالصب الزابرون ٌؤتوا الٌنا فً أبد  

تلن التافهاتٌهتم لالشخص الذي  نً لست ذلنٌمة و ٌباركون لً لكنالم  

ذهب الً عملً لكنلمت بارتداء مالبسً ال   

:لابلة ًعارضتنزوجتً   

صباحٌتنا ٌوماٌه ٌا نبٌل انت راٌح فٌن فً -  

اٌه فً اٌه انا نازل للشؽل-  

نازل الشؽل فً اول ٌوم!!-  

امال اجٌب فلوس منٌن-  

انت معان دلولتً فلوس تكفٌنا-  

ال مش معاٌا فلوس تعٌشنا عٌشة محترمة وتخلٌنا مبسوطٌن-  

..انا اول مره اعرؾ انن بتحب الشؽل كدهطة كده..ال انا مبسو-  

 انت طول عمرن بتكرهه

ال انا حبٌته النهارده و مش همعد فً البٌت......سالم-  

*******  

ذلن؟ هل انا حما اتهرب فعلتاب بموة و انا ال اعرؾ لماذا ؼلمت الب  

 منها كما لالت؟ ام انا اكره المنزل؟ ذهبت الً العمل ولكن وجدت 

ت سٌارة تدهس كلب بكل لوة عٌناي لم تمدرشٌبا فظٌعا وجد  

 علً احتمال هذا المشهد لمت باحضار لطعتان من الكرتون وحملت

. بها الكلب بعٌدا عن الطرٌك  
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انتهاءداءت ساعات عملً الكبٌه و بعد وصلت الً المبنً الردئ و ب  

 ولت العمل عدت الً المنزل وانا اشعر بان مالمح وجهً لد تؽٌرت

حادثة الكلب الفظٌعة. بعد ان شاهدت  

 وصلت الً المنزل و اخرجت المفتاح من جٌبً و فتحت الباب فوجدت

،نظرت إلٌها بعدم اكتراث  فً انتظاري كهزوجتً تجلس علً االرٌ

:وللت   

السالم علٌكم-  

وعلٌكم السالم.....مالن اتاخرت كده لٌه؟-  

كنت بتمشً مخنوق-  

واز مكنتش مخنوق؟مخنوق فً اول ٌوم جوازن! اشمعنا لبل الج-  

اعملٌلً العشا عشان انا جعان-  

ماشً.....انا لٌه حاسه انن بتتكلم معاٌا بالعافٌه كده؟-  

بمولن مخنوق-  

لو هتفضل مخنوق كده ٌبمً مش هتنفع العٌشه معان-  

مخنوق بس انهارده و هبمً كوٌس لرٌب-  

ماشً.....انا راٌحه اعمل العشا-  

ت اننً لست جابع و اسنانًنهضت لكً اكل العشاء و لكن اكتشف  

 ال ترٌد ان تمضػ الطعام ولسانً ال ٌرٌد تذوله ذهبت للخلود الً النوم

 و زوجتً تنظر لً نظرة تمول هل هذا الرجل اصابه الجنون ولكن

 لم ابالً بنظرات زوجتً و خلدت الً النوم فهذا هو المفر الوحٌد

نتابنً.للتهرب من الشعور الذي ا  
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ركض فً عملًت تكان التً افضل بملٌل ولكنوفً الصباح كانت ح  

عجٌبة )ٌاللهول انه ٌوم جدٌد( ذهبت كالعاده الً المرحاض عبارة  

 المسح وجهً بملٌل من الماء و ذهبت الرتداء مالبس العمل ولكن

 حالتً لم تسمح لً باالكل او بالتحدث مع احد و عندما وصلت الً

جدا  حدث شا فظٌع ؤةفج ،و لكن إذصنع كان الٌوم طبٌعٌا جدا الم  

لامت ببترها كان وكٌنة ٌده افصدٌمً اثناء عمله لد سحبت الم  

 المشهد مخٌؾ جدا اكثر من موت الكلب.

صدٌمً ٌنهار من شدة البكاء من الم ٌده ثم لمنا بحمله و نمله كان  

لمت باالعتناء به حتً اتت زوجته و رحلت الً المنزل ،للمستشفً  

نً تاصبحت اسوا و اصاب و لكنًتً افضل منٌت الٌوم ان تصبح حالت  

.شدٌدحالة من االكتباب ال  

و زوجتً تتحملنً بصعوبه حتً دةعدٌالحال شهور  هذهظللت علً   

تبوح بكل ما بداخلها: نفذ صبرها و بدات  

نبٌل ٌا انا زهمت من العٌشه دي-  

بصً انا مش لادر اكلم حد-  

زٌن و انت ساكتامال هتتكلم امتً احنا بمالنا سبع شهور متجو-  

 مبتتكلمش خالص

زهمان و مخنوق-  

طب نخرج و نتفسح عشان زهمن ٌروح مش تمعد فً البٌت-  

ملٌش نفس اخرج-  

ده انت معان تمعدنً فً البٌتبنبً اٌه انن مش بتخرج و ذطب انا -  
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 حتً بتودٌنً ازور امً بالعافٌه

شاء هللا لما ابمً كوٌس ابمً اخرجن ان-  

نان لما تبمً كوٌسو المفروض العد است-  

اٌوه عشان انت مراتً و المفروض تبمً معاٌا علً الحلوة و المره-  

بس انا طول الولت معان علً المره عمري ما كنت معان علً -  

 الحلوة.....متوصلنٌش انً اطلب منن الطالق

طالق اٌه انت مكبرة الموضوع اوي كده لٌه-  

انت اللً مكبره مش انا-  

عاٌز انامطب الفلً بمً عشان -  

 اخذت افكر فً كالم زوجتً وانا متاكد اننً لد ظلمتها و هً ال تستحك

 شخص مثلً و لكن وعدت نفسً ان اصبح افضل من اجلها و حاولت

االمروصل بتً لكن لم ٌفلح االمر فمد آبكل الطرق ان اخفؾ من ك  

.وتهلذر   

هاوفً تلن اللٌلة المظلمة البابسة التً حدث فٌها اشٌاء لم اتولع  

 استٌمظت فً الصباح و ذهبت الً الحمام و مسحت وجهً بملٌل

 من الماء ثم اخذت ابحث عن زوجتً الحبٌبة لٌلً فً كل مكان

طلبت منها ان تحضر لًحتً وجدتها فً المطبخ تحضر االفطار   

 كوب شاي ساخن و لكن عندما احضرت علبة الشاي سمط العلبة 

شاي جدٌدة ةتري علبفنزلت الشبما فٌها علً ارضٌة المطبخ   

و بعد مرور عدة ساعات  من جدٌد ولامت لٌلً باعداد كوب شاي  

مول لً انها مرٌضة جدا فنزلت الًت دتها امًجبت بهاتفً ٌرن فوجوف  
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،ذاهب لً أٌن أنااذا افعل ولم اخبر لٌلً ام الشارع سرٌعا ال اعلم   

خذت سرٌعا و ا تاكسً و ذهبت الً امً اجٌربتاصبحت مشتتا فممت    

الباب بكسر فممت تفتح لم لكنها المنزل باب علً اطرق   

  

ٌدي و اسرعت الً علً االرض لمت بحملها بٌن فوجدتها ملماة   

و لكن لد فات االوان فمد كتب  الرب مستشفً من المنزل  

 هللا المً ان ٌنتهً عمرها فً ذلن الولت اخذت ابكً بكاء

عود حٌه مرة الولت اخذت اتوسل لها ان ت هذاا فً شدٌد  

 اخري و لكن عندما ٌمبض هللا الروح ال تعود اال فً ٌوم

 المٌامة.

و دخلت الً ؼرفة النوم فكانتعدت الً المنزل مرة اخري   

زوجتً الكرٌمة تخوننً مع رجل اخر ري ، فمد وجدت الكبصدمة ال

 وفً

بنً انهٌاراصا واتحمل تلن المشهد علً االطالق ؼرفتً لم   

لمجنون و اسرعت الً المطبخ و احضرتعصبً و اصبحت كا  

دمها فً كل مكان تشرممت بطعنها فانفسكٌن ولكن فر الخابن   

المشهد فانتحرت و المٌت بنفسًهذا ولكن لم استطع ان اتحمل   

 من النافذة.

 استٌمظت علً صوت لٌلً فً الكافٌه ٌاللهول انه حلم و لكن لٌس

وجهً و دلات للبًاي حلم انه حلم الجحٌم اخذ العرق ٌسٌل علً   

 تزداد من شدة الخوؾ:



32 

 

اٌه مالن ٌا نبٌل خاٌؾ و بتعرق كده لٌه-  

بوس......كلمتً صحبتن رٌهامااصلً شوفت ك-  

لن سإال ؤاه كلمتها.....كنت عاٌزة اس-  

اسؤلً-  

االنسان فً الطبٌعة بٌحلم كل ٌوم انت ازاي بتمدر تمٌز ان الحلم -  

 بٌتحمك

بشوؾ عالمة فً الحلم-  

ة اٌه؟عالم-  

بشوؾ احصنه سوده-  

 

********  

 ٌاللهول لمد راٌت فً الحلم احصنه سوداء معنً ذلن انه سوؾ ٌتحمك

فسوؾ تكون نهاٌتً الحتمٌة.ال أستطٌع ،و لكن اذا تحمك هذا الحلم  

و حما بدات الدالبلتحمل ذلن    

 تظهر لتاكد كالمً فمد دار حدٌث امً كما هو فً الحلم و اٌضا حدٌث 

دٌثً مع والد لٌلً و بعد مرور عدة شهور لم الدر علً لٌلً و ح  

استٌمظت فً الصباح الذهب الً عملً فتذكرت االحتمال اكتر من ذلن  

الحلم و تذكرت اٌضا الكلب فانطلمت سرٌعا الً مكان الحادثة و انمذت   

الكلب لبل ان تدهسه السٌارة اكملت طرٌمً الً العمل و  تذكرت اٌضا   

دٌمً اخذت ابحث عنه فً كل بمعة فً المصنع و لكنًحكاٌة بتر ٌد ص   

لم اجده هرولت سرٌعا الً مدٌر العمل الستفسر عن ؼٌابه:   
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السالم علٌكم-  

وعلٌكم السالم-  

امال فٌن محسن اللً شؽال علً مكنة التمطٌع-  

ده هو خد اجازه انهارده-  

لٌه؟ هو تعبان-  

اوالده ال مش تعبان هو خد اجازه عشان ٌمعد مع مراته و-  

حاجة بعد الشر صلهنا كنت فاكر حاها طمنتنً ده ا-  

بعد ان انمذت الكلب و عرفت ان صدٌمً فً العمل طمبنانشعرت باال  

لم ٌكن حمٌمة ولكن ابه مكروه و تاكدت ان الحلم كان وهملم ٌص  

 كانت المفاجاه عندما خرجت من ممر العمل وجدت الكلب الذي

جسده الدماء من جمٌع انحاء خرجتلمت بانماذه ٌركض علً رصٌؾ و   

 اصابنً االندهاش بعد ان راٌت هذا المشهد و تعجبت فانا لد انمذته

نال احد ٌهرب من مصٌره و لك ان فعال تكادر .حٌنهامن الموت   

أنه أخٌرا ٌوجد شًءر لم ٌصبه مكروه .أحمد هللا محسن ال ٌزال بخٌ   

األمل .ٌعطً بعض ما    

و عدم هكذا موت الكلبب مشؽول تمامعملً و  رحلت الً المنزل  

  خلدت الً النوم و انا انتظر مصٌري المحتوم،صدٌمً بمكروه ة اصاب 

استٌمظت فً اخر صباح لً ولكن اصابنً الشن الن محسن ال زال    

  ًحلم اختبار بسٌط لكً اري هل كل لوم بان ا ، حاولتبحالة جٌدة 

 حمٌمة ام ال نادٌت علً زوجتً

ان تصنع لً كوب شاي فحما الحلم طلبت من زوجتً لكً اتاكد من   
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ان استطع لم دلٌل اول هذا فكان االرض علً الشاي علبة سمطت   

ٌسٌطر لم فوجدتها امً منزل الً سرٌعا فذهبت الثانً الدلٌل انتظر   

  هأتولع ما ٌحدث ان لبل المستشفً الً اخذتها كلٌا المرض علٌها 

بٌهر اولكن فوجبت بش  

طوارئ المرضًً محسن محجوز فً ؼرفة وجدت صدٌم  

فً حمن العالج فً ٌده فبترت ٌده لم ٌتبمً طبٌب مامن نتٌجة لخطؤ    

دلٌلٌن ؼٌر  لً   

عدت .لد انتهت حٌاتً  ثوا معنً ذلن انو اذا حد   

ٌة وجدت هاتفً ٌرننزل سرٌعا لبل ان تحدث الصدمة التالالً الم  

برنً بوفاة امً انه رلم مجهول فاجبته فوجدتها المستشفً تخ  

 دخلت المنزل و اسرعت الً المطبخ و احضرت سكٌن و دخلت ؼرفة

أنًظر خابنها و ما اثبتلً ذلن النوم فوجدتها تجلس علً السرٌر تنت  

 وجدتها تتحدث فً الهاتؾ و تمول )متجٌش دلولتً ( فتاكدت

دمها كما حدث نتشراتجهت نحوها و لمت بطعنها فا انها تنتظر ثم  

اصبحت كابن مشوه ضعٌؾ تحاط بٌه .و اصابنً الذعرفً الحلم   

.تجاهاالمصابب من كل   
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 النهاٌة
فً لصتن ديسإال محٌرنً  نت فعال لصتن ؼرٌبة جدا بس فً ا-  

اتفضل اسؤله-  

انت مفكرتش تنتحر بعد الحادثة زي ما حصل فً الحلم-  

فكرت و كنت هنتحر بعد الحادثة-  

اٌه اللً منعن؟-  

و خدونً وحمموا معاٌادخل البولٌس علٌا الشمة لبل ما انتحر -  

 و لالوا عندي مشكلة نفسٌة خطٌرة و نملونً مصحة نفسٌة

حاولوا ٌعالجونًلالولً ان انا لتلت وانا مش فً وعًٌ و و  

افتكر الحادثة ان انسً اللً حصل عشان لما بعش  

 بمعد اترعش و اخاؾ و ٌجٌلً حاجة زي الصرع و دلولتً

ج ومبماش فارق معاٌاعالانا ولفت ال  

عالجكده المفروض بنبدا نولؾ ال المفروض مكنتش تعمل-  

 لما ٌمر سنتٌن من فترة العالج و انت ولفته بعد ثالث شهور

لجت و خالص نسٌت وجٌت بعدااصل انا كنت فاكر انً اتع-  

 شهر من تولٌؾ العالج افتكرت كل حاجة فرجعتلً االزمه تانً

عملوا اللً انت حاالت كتٌر زي حالتنً انا ممدر اللً حصل عشان ف-  

 عملته

انا ٌا دكتور مش لادر استحمل اكتر من كده و انا متاكد لو -  

 رجعت العالج  هولفه برضوا بعد شهرٌن
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ٌبمً مضطرٌن اننا نرجعن المصحة مرة تانٌة-  

ال بالش المصحة-  

لٌه؟انت هتروح عشان تمدر تنتظم علً العالج-  

لجنً عشان المدر كاتب علٌا انً اة هتعاصل ٌا دكتور مفٌش حاج-  

 اموت

ال اسمع كالمً انت مش هتموت-  

مش هموت ازاي و الحلم اللً حلمته و كل الدالبل بتثبت انً هموت-  

 موت امً و مراتً و كل ده بتمولً مش هموت

ممكن ٌكون الحلم ده كان وهم وانت بدماؼن خلٌت الوهم ده حمٌمة-  

اخوٌا كان وهم و موت امً كان وهم وال مش وهم ٌعنً موت ابوٌا -  

 و مراتً كمان كانت وهم مستحٌل.....انا مش همدر اؼٌر مصٌري 

مصٌرن انن تعٌش-  

ال الموت-  

 

********* 
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عصفت بًالمصابب لد و شعرت بان نهاٌتً لد حانت و ان الهموم   

 كلٌا.

 اخذ الدكتور ٌصرخ فً وجهً وٌكرر تلن الكلمات)انت هتعٌش( 

د فً الحٌاة سببا لكً اعٌش من اجله اخذت اتجه نحوولكن لم اج  

و فً كل خطوة،السابع  النافذة فً عٌادة الطبٌب التً تمع فً الطابك  

موعدي مع المدر لد اتً فلم اجد ان  اشعر نحو نافذة مصٌرياخطوها    

اشعر ان الهموم بداخلً لد تبخرتحتى اال بؤلماء نفسً من النافذة  مفر  

رت.والمصابب لد تحر  

 تمت بحمدهللا
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النها البسٌطة السعٌدة النهاٌات احب ال  

من ملل و باالحباط المارئ تشعر  

اجعل ان دتار التملٌدٌة النهاٌات  

ٌصاب حتً مختلفة و مإلمة النهاٌة  

.باالنبهار المارئ  
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ة عن الكاتب:نبذ  

ٌبلػ من العمر اربعة عشر عاما عبدالرحمن بركات  

 كتب عدة مإلفات منشورة الكترونٌا اللت نجاحا 

 متوسطا.

 للتحدث مع الكاتب شخصٌا واالبالغ برأٌه:

 الحساب الشخصً علً الفٌسبون:

https://www.facebook.com/abdelrahman.barakat.10 

https://www.facebook.com/abdelrahman.barakat.10

