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 ألمانتا
 



 الفصل االول

 

 

 

فً احدي لٌالً الشتاء المارصة والرٌاح تعصؾ فً الطرلات بشدة ، وفً ؼٌاب الممر ، 

والسماء تفتمر للنجوم ، والظبلم الحالن ٌؽطً المكان بؤكمله، كان ٌمؾ مجموعه من الرجال 

الملثمٌن الوجه ٌرتدون زي واحد  فً منتصؾ الطرٌك ٌعملون علً اٌماؾ السٌارات 

.والشحنات الضخمه لنٌل ؼرض ، معٌن واألصح للبحث عن شخص معٌن للمبض علٌه  

ولؾ رجل طوٌل المامه ٌرتدي بالطو اسود ولبعة فوق رأسه ، ٌحٌط بوجهه  كوفٌه وال ٌظهر 

من وجهه اال عٌنٌه السوداء التً تشبه ذان السواد المعتم المحٌط بٌه ، وهو ٌضع ٌدٌه أسفل 

عبلمة )السلسال الملتؾ حول عنمه والذي كان عباره عن جمجه وداخلها عظمتان متعكستان 

وهو ٌحرن ٌدٌه بحركة رتٌبة لتصدر صوت  ناتج عن اصطدامه مع الخاتم الذي  (الخطر

ٌرتدٌه ، ضٌك عٌنٌه بتركٌز وهو ٌري حافلة ضخمة لادمة بسرعه ولكنها تولفت  ببطا مع 

وجود كل هذا الحشد من الرجال الضخمة صعد الً الحافله  وهو ٌنظر الً األفراد الموجود 

تحتوي الحافله علً عدة طبمات مختلفه من البشر تضم العاملٌن وبعض الطبلب , ببل مبااله 

مختلفً األعمار وحٌن صعد هذا الشخص الحافلة ظهر الخوؾ والذعر فً عٌونهم،  

اصطدمت عٌناه بشابه ترتدي لبعة تنظر الً النافذه بثبات  ، ولكن ما جعله ٌركز علٌها ، 

عندما التمط فً عٌنٌها ، الثمه والؽرور المتسلط وربما بعض التحدي  ظل عدة لحظات حتً 

:لال اخٌر بلهجه سافره مستفزه   

!هاتولً الحلوة دي_   

 العجٌب من هذا األمر أن الفتاه كان ال ٌظهر علٌها الخوؾ بل نزلت معهم بمنتهً الثمة وكؤنها 

 ستذهب فً نزهة ،

فبعد أن نزلت من الحافله بهدوبها المعتاد ، أرتجلت سٌاره خاصة كانت تمؾ بجوار الحافلة، ثم 

أنطلمت بسرعه مجنونة كسابمها ظل هنان صمت تام فً السٌاره ال ٌتحدث أحد كلمه ولكنها 

:لررت أن تمطع هذا الصمت الماتل لابله بخفوت   

؟!احنا راٌحٌن فٌن_   

:التفت سلٌم الٌها فجؤه وكانه لد تذكر وجودها للتو فمال ببرود   

.هتعرفً لما نوصل_   



: ثم رفع احد حاجٌبه لاببل بجفاء   

وال بدأتً تملمً؟ _   

تطلعت الً جانب وجهه  بالرؼم من وجود الظبلم ولكنها استطاعت أن تمٌز لساوة مبلمحه 

: فمطت شفتٌها بملل لابله بنبره ذات مؽزي   

مش للمانه ابدا طالما معان ٌا سلٌم _  

كوٌس انن عارفه انن معاٌه _  

 لال ذلن بؽموض شدٌد بها نبره تهدٌد جعل للبها ٌرتجؾ للٌبل

بعد ساعه كاملة ولؾ سلٌم بمكان خال من البشر والظلمات من حولهم، نظرت حولها برعب 

الً المنطمة الماحلة المظلمة وهدإ لاتل ٌعم المكان ال ٌمطعه سوي اصوات  الطٌور فً  

 السماء  وذان المرعب الذي ٌمؾ أمامها مسلط النظر علٌها دون خجل ، ال ٌرمش له جفن 

فابتلعت ؼصة بحلمها وهً تعلم ان المواجهة ستكون لاسٌة وكان البد أن ٌؤتً ذلن الٌوم 

:فمررت هً أن تمطع هذا الصمت الحارق ألعصابها وهً تمول بخفوت   

؟ !انت جاٌبنً هنا لٌه ٌا سلٌم_   

ظل صامتا ال ٌتحدث حتً ظنت انه سٌتجاهلها فكادت ان تكرر سإالها مرة اخري حتً همس 

: بصوت جامد مشتد لاسً   

!عشان نصفً حسابنا_  

:برأسها بخوؾ ثم لالت بصوت حاولت اال ٌكون مهزوزا سرٌنا أومات   

؟!اي حساب بالظبط _   

: أبتسم بسخرٌة لاسٌة ولال ببطا متمهل  

!شكلن نسٌتً _  

: أرتجؾ جسد سرٌنا بردا فور عاصفه الهواء التً لفحتها فمالت بهدوء   

ممكن نتكلم فً مكان تانً ؼٌر ده ؟_  

: ابتسم سلٌم بسخرٌة لاسة ثم لال بهدوء هازئ   

؟!خاٌفه _  

:  هزت كتفٌها وهً تمول ببساطه   



ما أنا لولتن  لبل كده انا مش خاٌفة طول ما انت معاٌا_  

: رفع سلٌم حاجبه بتعجب ساخر وهو ٌمول بنبره لاسٌه وصوت جامد كالصخر  

!؟....ومٌن لال انا دلولت معاِن ! ٌاسبلم _  

..!ضٌمت عٌنٌها بؤلم   

 فؤكمل بمساوة ودون شفمه ولد لمح ذلن الحزن الدفٌن بعٌنٌها 

لو كنت منتظره منً ان اعطؾ علٌِن وأطبطب والول كبلم حلو من بتاع زمان  فؤسؾ _ 

 المخزون لدي نفذ ومعندٌش حتً  الطاله أن أحاول

ازاحت سرٌنا شعرها  المتطاٌر علً وجهها بسبب شدة الرٌاح العاصفة ولالت بصوت 

هات من االخر ولول انت عاٌز اٌه ٌا سلٌم: مرتعش من البرد متؤلم من حدٌثه البارد الماتل    

:تكلم  سلٌم بصوت صارم مباشر دون مورابة   

!! كنِت فٌن_  

:رفعت حاجبها األٌسر بعدم تصدٌك ومطت شفتٌها بسخرٌه هازبة   

؟!ٌعنً مش عارؾ _   

:تؤملها سلٌم بتمهل وهً تنتفض أمامه بتوتر والسخرٌة تلمع بعٌنٌها فمال بهدوء   

ال كنت عارؾ بس لحد السنه األخٌرة اصبح اختفابن مرٌب وانت عارفه انً للبت الدنٌا _

 علٌِن بس البرود وعدم الرحمه فٌِن كالعادة 

:وضعت ٌدها فً جٌب الستره التً كانت ترتدها حتً تخفً ارتجاؾ ٌدها ولالت بخفوت   

مش هتفرق ٌا سلٌم طالما المخزون نفذ عندن فؤنا كمان معندٌش الطاله  انً احكٌلن ، ألن _

!مش مستعده أعٌش ٌوم  واحد أكون فٌه مثٌره للشفمة  وباألخص لما تكون أنت عاٌز كده   

اخترلت جملتها االخٌرة الً اذن سلٌم كالرصاصة الماتلة فابتلع ؼصة مإلمة كادت ان تشطر 

:حلمه وهو ٌهمس بخفوت   

!لٌه لطالما كنت دٌما انا الشخص اللً بتهرب من حٌاتن لٌه،  وبتحِن كل مشاكلن _   

" !كنت"انت للت اهو،  : أومات سرٌنا رأسها بشرود ثم لالت مكرره   

: فابتلع رٌمه بؤلم ولال بمساوة وؼضب لاتم    

!ودلولت _  



 ألول مره وهً تشعر بالخوؾ الحمٌمً مما ستموله أمام  سلٌم فهو شخص شرس صامت 

!وهدوبه حتً االن ؼٌر مطمبن علً اإلطبلق  

فهً تعرفه جٌدا اكثر من نفسها وتعلم  أنه كان سٌؤتً ٌوم كهذا تمؾ كالمذنب أمامه ، ودربت 

نفسها كثٌر علً هذا الٌوم حتً ال تفمد لوتها ونفسها التً عملت علً بنابها لسنوات ، ولكن 

ماذا عنها اآلن تشعر انها كالمطة التً سمطت فً عرٌن االسد وال تستطٌع الخروج من هذا 

!المؤزق ابدا   

:الحظ سلٌم صراعها الظاهر علٌها بشدة ولال بهدوء ؼامض ولد اشفك علٌها بالفعل   

هونً علً نفسن _   

: رفعت رأسها الٌه ولالت بحدة   

!!!انا كمان كنت بدور علٌن  _  

: شعرت بابتسامة شاحبه تظهر علً وجهه ولكن لم تكن تصل لعٌناه حٌن  لالت بمسوة ولوة   

بس مش لنفس السبب_  

: أظلمت عٌن سلٌم ولال بجفاؾ وعنؾ   

أمال اٌه ؟_  

هزت سرٌنا رأسها ٌمٌنا وٌسار وهً تحاول تنتمً كلمات ، فكل كلمه ستمولها اآلن ستكون 

: بثمن فهمست بضٌاع   

بصراحه انا _  

 

لمح سلٌم انه ترٌد لول شٌبا منذ البداٌة ولكن لم ٌعطٌها فرصة لتتحدث فؤراد أن ٌنهً هذا 

هاِت اللً عندن_: النماش العمٌم الممل فمال بنبرة جافة بها بعض الفضول   

:تنفست سرٌنا الصعداء ولد اجتاحت الراحه كٌانها بؤكمله فمالت بصوت جاد هادئ لوي   

!عاٌزة اطلب  منن حاجه أتمنً تحمك لٌا _   

:أوما رأسه لاببل بصوت هادئ مترلب   

اتفضِل  _   

: فمالت ببطء حذر خافت وهً مرتعبه من رد فعل سلٌم   



المبطان عمار سٌؾ االسبلم آل طبلل _  

؟..!أشمعنا_: ضالت عٌن سلٌم بدهشة ولال بذهول وصدمة لسإلها عن عمار   

فشعرت بالرعب وهو ٌمترب منها وكؤنة مستعد لمتلها فمالت سرٌعا لبل ان ٌفمد هو  الملٌل من 

: تعمله   

انا للت لبل كده انً نفسً اشوؾ الشخصٌة اللً زي دا فً الحمٌمة ، دلولت انا عاٌزه _

 اوصله الن هو هٌحل اللؽز اللً بٌدور فً راسً لسنوات 

:سلٌم بدهشه وهو ٌحاول فن طبلسٌم كلماتها الخرلاء   

!!لؽز اٌه _   

: لالت سرٌنا بحٌره وخفوت   

ده موضوع طوٌل مش هتفهم منه حاجه زي ما انا بالظبط مش فاهمه ،انا لرأت كتٌر عن  _

المبطان عمار وعرفت أنة عارؾ حاجات كتٌر عن اسرار البحر وسافر لكل األماكن بالعالم ، 

ومش همدر أوصل للمبطان إال عم طرٌمن من فضلن ٌا سلٌم وافك لو لسه جوان حاجه حلوة 

 لٌا

:تجاهل سلٌم الجملة األخٌرة عن عمدا ثم لال بنبرة هادبه ناعمة بها نبرة أدانه   

مازالِت لسه جمٌلة وانِت تستكشفً األشٌاء الؽامضة المجهولة متؽٌرتٌش كتٌر ٌا سرٌنا _  

شعرت بملبها ٌدق بعنؾ فوران سمعتة اسمها  اخٌر بصوتة العذب الرلٌك من فمه فابتسمت 

تلمابٌا دون ان تدري ولكنها لم تبمً كثٌر علً وجهها حٌن اصطدمت بصوته الماسً 

: الساخرولد استعاد لناع المسوة مرة اخري لاببل بؤلتضاب   

والممابل_  

:ابتعلت رٌمها بتشنج وهً ال تعلم ماذا تمول فهمست بحٌرة مكررة   

!الممابل _   

أٌوة الممابل ؟: فمال بكل بساطه وصوت ناعم متفهم   

   هزت رأسها بتوتر وهً تحِن جبهتها بؤنفعال وحٌرة ثم لالت بصوت حازم حاولت ان 

: تستعٌد ثمتها به   

؟!المطلوب_  



كلمه واحده فمط جعلت للبها ٌرجؾ كاألرنب المذعور وفكها ٌسمط بببلهة وكؤنها تري أمامها 

!!الممابل انِت : مختل عملٌا حٌن لال بصوت حازم ال ٌمبل الجدل   

:ضحكت بتوتر وعصبٌة وهً تشٌر بٌدها علً نفسها لابلة بملك   

؟!انا اٌه _   

: سلٌم بخفه وبساطه ولد استؽل الفرصه بجدارة   

؟!!زي ما سمعتً _   

:أشتد الؽضب فً عٌنٌها ولالت  بمنوط  

؟..!ولو رفضت _   

:أمال سلٌم رأسه الً جانبه وهو ٌضع ٌدٌها أسفل خصره هاتفا بنبرة واثمه حاده   

انا مش بترفض وفً كلتا الحالتٌن هتكونً لٌا ، طالما لولِت بنفسن انن كنت بتدوري علٌا _ 

وانا كنت بدور علٌِن ، وأخٌر التمٌنا مع  بعض فً نمطه، ٌعنً  كبلمً منتهً النماش فٌه من 

!زمان وال انِت نسٌِت   

أظلمت عٌنٌها بمساوة وصرخت  بنبرة لوم وعتاب بعد أن فمدت السٌطرة علً نفسها فً كبت 

: ؼاضبة    

؟!ال انا مش نسٌت بس شكلن انت اللً بتنسً حاجات كتٌر_  

ظلت أعٌونهم فً حرب ضابعة مشتتة بٌنهما بها كثٌر من العتاب واألشتٌاق واأللم والكبرٌاء 

!   ونفاذ الصبر والسخرٌه  

لم تمر دلابك ولد عم الصمت بالمكان ثم بدأت األمطار بالهطول معلنة عن موجة من الشتاء 

المارص ، شدٌد البرودة لٌبتسم سلٌم بشرود أو كما تظن هً ، ثم رفع رأسه للسماء  فمال 

:بصوت متعب بابس   

!ّ ٌبل ٌا سرٌنا عشان المطرة جامدة وممكن تاخدي  برد_   

تؤوهت سرٌنا بٌؤس فهً تعمدت فتح احداث الماضً وها هو ٌهرب منها فور أن سنحت 

الفرصة فتح الحدٌث به ، لملمت شعرها فً جانبها األٌسر  بؤرهاق وكؤن األلم تمكن منها واخذ 

كل ما تمتلن من طالة ، ففكرت للٌبل وهً تعلم أنها ممبلة علً الخطوة المادمة بكل تهور 

وؼباء ومدركة جٌدا العوالب الوخٌمة التً ستواجهها فما بعد  فهتفت اخٌر لتولع مستمبلها 

:البابس بكل رضً واستسبلم   



!!موافمه _   

تولؾ سلٌم مكانه بعد أن استدار متجها نحو باب السٌارة ، وفور ان سمع كلمتها الصؽٌرة 

المبهجة بالنسبة لة فابتسم بشٌطانٌه ،  وها هو حمك الهدؾ ولطع نصؾ المشوار بمنتهً 

ولكن مهما حدث فتلن العبللة  لن البساطة وهو ال ٌعلم ان المادم سٌكون أصعب وألسً ، 

ٌعكر صفوها شا بل ولن تإثر علٌها حرارة الضؽط سوي ان تزداد برٌما كسلسله امتدت 

لتربط بٌنهما ترابطا ابدٌا لن ٌعرؾ برٌمه طرٌما بصدء ذلن الرابط الذي لن تجد له مفسر 

تولد به ٌلزم الطرفٌن بعبلله فً عمد المران االبدي الذي لن ٌنفن ؼرٌزي ومحبل هو رابط 

!بالتمادم  

 

.....بعد مرور شهر   

لفز سلٌم من سٌارتة برفمة سرٌنا وهو ٌبتسم لها بشجاعه لعلها ٌستطٌع ان ٌخفؾ من توترها 

 الظاهر علً بشرتها  الشاحبة

وأرتجاؾ جسدها الصؽٌر،  أمسكت جانب فستانها بمبضتٌها الصؽٌرة علة تستطع أخفاء 

أهتزازهما الملحوظ ولفت أمام السٌاره فً المٌناء منتظرة لدوم المبطان عمار،  تصلبت فجؤه 

وكؤنه سٌمر علٌها االن  شعاع اللٌزر لٌحرق جسدها الصؽٌر ، وسمط فكها بببلهة ، تتؤمل 

بؤنبهار وزهو هذا الشا الصؽٌر المادم من بعٌد وكلما ألترب أزداد ضخامة وفخامة حما هاهً 

 السفٌنة التً استطاعة بكل  فخر ودهاء أن تتمرد  علً جمٌع السفن الموجوده بالعالم ، السفٌنه 

 المهلكة التً تمردت علً لوانٌن البحر والٌابس

حما لما تطلك علٌها أوجٌنً  من فراغ ، فؤذا كان الزمرد نادر فهذة السفٌنة  من الطفره النادرة 

.التً لن ٌكررها التارٌخ مره اخري ابدا،ابدا  

بعد ولت لٌس بمصٌر تولفت السفٌنه أوجٌنً ، بطلتها المثٌرة ولوتها وصبلبتها  المعهوده بحك 

، أبتسمت سرٌنا بخفوت تتؤمل  السفٌنة الضخمة ،ثم بدأ الخوؾ ٌنال منها مجددا وجسدها 

ٌرتجؾ بشدة خوفا من لماء المبطان  عمار حاولت تنظم انفاسها بهدوء ولد دربت نفسها علً 

ما ستموله أمام لبطان عمار الفترة السابمة كثٌر وحفظة ما ستتفوه به  أمامه بالحرؾ الواحد،  

ولكن الذعر ٌتلبسها وٌجعلها تتلوي علً جمر من النار كلما تشرد بخٌالها انه من الممكن ان 

ٌنتهً هذه اللماء التً اعدة نفسها له لسنوات بفشل ذرٌع ودون ان تدري شعرت بسلٌم ٌمسن 

لبتضها الصؽٌرة  فشددت ٌدها علً ٌدٌه لعلها تستمد الموة منه وهً ألول مره ستدخل سفٌنة 

 أوجٌنً التً تعد من ألوي السفن  بالعالم  



سفٌنة أوجٌنً ، السفٌنه التً تعد من أعرق السفن الموجودة بالعالم لٌس فمط لمظهرها الخبلب 

الرابػ الذي ٌخطؾ االنظار بل ألنها تعد من اسرع السفن الن تم صنعها من خشب الزان وهو 

 عباره أشجار تتواجد فً الؽرب تحدٌدا

 فً أروبا ؼرب أسٌا ومناطك اخري فً العالم

 والذي ال ٌنموا اال فً تربة من الجٌر او الحجر الجٌري  وتستطٌع اٌضا السفٌنه تجاوز 

الرٌاح العاصفة واألمطار الؽزٌرة التً ال تستطع بعض السفن مماومتها  كما أنها ال تستطٌع 

!    ان تخترلها لعنه من لعنات البحر لربما لد تكون هً اللعنه بحد ذاتها   

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

ولؾ شاب علً ممدمة السفٌنه والذي ٌبلػ من العمر ثبلثة وثبلنون عاما  بجسده الضخم، 

وطوله الفارع وصبلبته المعهودة وعٌنٌه السوداء التً تشبه الممٌص األسود المفتوح حتً 

ممدمؤ رأسه  وبنطال الجٌنز الضٌك كانا ٌمنحانه منظر متمردا كاأوجٌنً تماما ، وشعره 

األسود الكثٌؾ المبلمس لٌالة لمٌصه بؤستحٌاء والذي ٌتسالط علً جبٌنه بعشوابٌه لٌعطٌه 

مظهر جذاب وذلن  عرٌضة بارزة وأبتسامة ساخرة ال تختفً من ثؽرة مظهر الذي ٌخالؾ 

 شا نوعا ما ٌوحً بؤنه 

 المبطان عمار سٌؾ االسبلم آل طبلل

نزل عمار من ممدمة السفٌنة بكل ؼطرسة وؼرور لٌذهب الً لمرتة ولكنه تعثر فً شا 

وهمً كاد ان ٌسمط فاستند علً الجدار الموجود بجانبه وهو ٌنفض ٌدٌه من شا وهمً  

:هامسا بمنوط   

اللعنه  الهٌبه كانت هتروح ٌاواد ٌا كابتن عمار _   

دخل عمار لمرته وهو ٌنزع الممٌص لٌؤخد حمام دافا ولكنه تولؾ حٌن سمع  طرلات خافتة 

:علً الباب فزفر بضٌك وهو ٌمول بنفاذ صبر  

ادخل _   

: فتح سلٌم الباب وهو ٌمول بمرح   

ٌارب ما أكون ازعجة حضرتة المبطان _  

أبتسم عمار فور رإٌة سلٌم وهو ٌرتدي الزي الرسمً الذي ٌخطؾ األنظار فمال عمار 

:بصوت متكاسل   

ادخل طالما سلٌم باشا ٌبمً مفٌش أزعاج _   



حمدهلل علً سبلمتن ٌابن عمً رحلتن المره :احتضن سلٌم عمار وهو ٌمول بود ونبرة مرحبا 

!دي أتؤخرت وؼابت جامد ٌا عمار   

:وضع عمار الممٌص علً كتفٌه، مرتدي البنطال فمط وهو ٌمول بهدوء ساخر   

ٌعنً هً بتفرق مع حد من أهل المصر _   

:سلٌم وهو ٌرفع أحد حاجبٌه لاببل دون تردد   

بالتؤكٌد علً األلل انا ثم _   

أكمل سلٌم وهو ٌجلس علً األرٌكه الفخمة الوثٌرة الموجوده فً زواٌة الؽرفه ، كنت عاٌز 

 أكلمن فً موضوع مهم ٌا عمار 

: جلس عمار فً الممعد الممابل وهو ٌمول بجدٌة   

اتكلم ٌا سلٌم _  

: ثم اكمل بسخرٌه وهو ٌضع ساق فوق األخري   

!!لو عاٌز فلوس فاوفر علً نفسن انا مفلس _  

:ابتسم سلٌم وهو ٌشٌر بٌده لاببل  

!! ٌاعم اصبر ،أكٌد لو عاٌز فلوس مش هتكون انت ، انت اللً تاكل _   

:عمد عمار حاجبٌه وهو ٌمول بهدوء فجؤة   

؟؟!امال عاٌز اٌه _   

:رفع سلٌم حاجبٌه بٌؤس وللة حٌلة ثم لال بخفوت   

بص ٌا عمار خطٌبتً عاٌزة تتكلم معان فً موضوع ٌخص البحر والمحٌطات وبما أنن _ 

 بحار شاطر عاٌزن تشوفها هً عاٌزة اٌه بالظبط وتوضح لٌها الحاجات الؽامضة

:ضٌك عمار عٌنٌه بتركٌز ثم لال بشماوة مجنونه   

!أنت خطبت من وراٌا ؟_   

: استند سلٌم علً األرٌكه بؤرٌحه وأظلمت عٌنٌه وهو ٌمول بؤٌجاز   

ال دي خطٌبتً االولً سرٌنا وهتكون مراتً لرٌبا_  

:أوما عمار رأسه بهدوء وهو ٌهمس له بتفهم   



مبارن لن ٌا سلٌم  ،صحٌح مش بحب الجنس االخر ٌدخل أوجٌنً بس طالما انت جاي _ 

!!بنفسن ، ٌبمً تشرؾ  

شعر سلٌم باالرتٌاح فور عبارة عمار الهادبه فهو ٌعلم جٌدا أنه ال ٌحبذ أحد من النساء ، دخول 

:سفٌنتة فابتسم له بامتنان لاببل برضً   

تمام انا هجٌلن علطول _  

: لام عمار ورابه لٌؽلك الباب لاببل بهدوء  

!!!تمام،منتظرن _  

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

نزل سلٌم الً الطابك األسفل إلً سرٌنا التً كانت تمؾ وهً تهز لدمٌها بتوتر وللك فمال سلٌم 

:بصوت جامد   

سرٌنا انا الزم اروح المصر أشوؾ جدتً دولت عاٌزة اٌه  وهعود فورا _   

:لالت سرٌنا بملك   

!فٌه حاجه وال إٌه_   

:وضع سلٌم ٌدٌه فً خصره وهو ٌهتؾ بحٌرة   

مش عارؾ ، هً لسه متصلة أول ما خرجت من عند عمار تحِب تروحً معاٌه ؟_   

:انتفضت سرٌنا فور جملتة األخٌرة ثم لالت بمسوة وحده ؼٌر ممصودة   

ال_  

الحظ سلٌم نبرتها الحاده ولكن تجاهل األمر فهذا الرد الحاد منها ٌعطٌه مإشر انها مازالت 

: متؤثرة بالماضً فمال بهدوء حذر  

تمام خلٌِن هنا،  اوعً تتحركً من مكانن فاهمه وانا أول ما أوصل هنتكلم مع عمار تمام_  

...!طٌب : سرٌنا بضطراب   

 

 

 



 

 الفصل الثانً

 

خرج عمار من حوض األستحمام وهو مرتدي منشفه علً خصره فمط واآلخري ٌنشؾ بها 

شعره المبتل ،اشتم رابحه عطر جدٌد علً أنفه  فاستدار بسرعه ٌنظر خلفه لٌجد فتاه هً 

!انِت مٌن : ألرب للحورٌة التً رأها فً البحر منذ ثبلث سنوات فمال عمار بخفوت ذاهل   

رمشت الفتاه عدة مرات ببراءة وفضول وهً ترممه دون خجل أو خوؾ ثم همست ببطء 

انا دٌم : متمهل   

وضع عمار المنشفه علً ذراعه  بؤرتٌاب وهو ٌفكر كٌؾ دخلت هل من المعمول ان تكون 

نفس الفتاه خطٌبة ابن عمه ؟ ولكن كٌؾ وهً تمول ان اسمها دٌم لٌس سرٌنا ؟ هل من 

المعمول ان تستؽل مؽادرة سلٌم لتؤتً الً هنا هل لهذا الدرجة لد انحدر اخبلق خطبٌة ابن عمه 

الذي ٌفترض االن انها من شرفه وعرٌضه ، هز رأسه ٌنفض هذه األفكار الحمماء وهو ٌراها 

تحاول أخفاء خوفها من المادم وعٌنٌها لٌست خبٌثة او بها أؼواء بل  برٌبة مترلبه حذرة 

: كالمطه المستعده للهجوم ، فالترب منها لاببل بارتٌاب وهدوء وكؤنة ٌخاطب طفلة صؽٌره   

مٌن االً جابن هنا ٌاشاطره _  

:هزت رأسها لابله باضطراب   

مفٌش انا جٌت هنا لوحدي _   

:هتؾ عمار بصدمة وهو ٌحاول أستٌعاب  ما ٌحدث له   

ازاي _   

اخفضت دٌم رأسها فً األرض وهً تبتلع رٌمها بصعوبة فؤمسن بمعصمها بموه وهو ٌهتؾ 

:بحنك ولد اشتعل الؽضب بعٌنٌه   

انطمً ٌابت احسن ودٌنً التلن ومتبللٌش حد ٌعرفلن مبلمح_  

:اتسعت مملتٌها بفزع وخوؾ وهً تمول بؤلم   

انا هدٌة من المصر الملكً-   

: صدم عمار فجؤة وأشتعل الؽٌظ فً عٌناه فهتؾ بخشونه   

من مٌن ؟؟ومٌن دخلن هنا  وازاي انطمً ؟_  



:  رمشت دٌم عدة مرات ثم همست بهلع وترجً  

!هٌمتلونً لو أتكلمت_  

ٌعنً انا مش همتلن مثبل ال ومش فً السفٌنه : عمد عمار حاجبٌه وهو ٌمول بؽضب ساخر 

!بس، ال فً  الجناح الخاص ،اي المهزله دي   

ظلت تتؤمله دون ان ترمش عٌنٌها والدموع  تتسالط بصمت علً وجنتها الحمراء كالدم ولكن 

(ماد مسٌل للدموع)لٌس خوفا منه فعمار دابما ٌضع ماده داخل جناحه   

فجن جنونه واشتعل وجهه ؼضبا علً برود هذه الفتاه ٌبدو انها ؼٌر خابفه من تهدٌده بمتلها 

 فاضطر ان ٌستخدم اسلوب أخر لعلها ٌؤتً بفابده 

فجذبها الً صدره بعنؾ ثم ،ألترب منها بحمٌمه وهو ٌخفض رأسه بالمرب من اذنٌها  التً ال 

تتعدي عضبلت صدره، ولد تبلشت السنتٌمترات بٌنهما فهمس بنعومة بالؽة وصل الٌها كفحٌح 

وهما بما بعتوكً لهنا عشان أنبسط وأؼٌر مزاجً بٌِن ،لؤلسؾ مساكٌن عشان ما : األفعً 

!ٌعرفوش ان ملٌش فً النوع االطفالً ده  

اعطها عمار الفرصه كً تدفعه لتبتعد عنه وبالفعل لم تفكر بجملتة الخبٌثه لحظتان ولد دفعته 

بعٌدا عنها بذعر أمال  عمار رأسه ٌمٌنا بابتسامة ساخره جذابة مهلكة تزٌن مبلمح وجهه 

الوسٌمه فعض علً شفتاه السفلً بتفكٌر ثم ابتعد لٌجلس علً االرٌكه الضخمة وهوٌفرد 

:  ذراعٌه علٌها بهٌمنه وضعا ساق فوق االخري لاببل بتسلٌة واستفزاز وكؤن االمر لد أعجبه  

جٌدا لدرت أنفً سبب واحد لوجودن هنا  بمزٌد من المجهود والولت هنمدر نعرؾ سبب _ 

!وجودن هنا ، طبعا دا لو تكرمِت وأتكلمِت بدل حالة الذهول األخرس الً متلبسن    

رفعت دٌم لدمٌها الٌسري علً منضدة منخفضة نوعا ما ، ثم رفعت طرؾ فستانها حتً فخذها 

لتظهر سالٌها البٌضاء ، أرتفع حاجبً عمار معا وعٌناه تتسع تدرٌجاً بدهشه، وسمط فكه 

بذهول تحولت الً صدمة فؤعتدل فجؤه من ممعده  لٌس اؼراء بل ذهول حٌن أخرجت له مندٌل 

احمر مزركش من الجانب ثم وضعته أمامه ، علً الطاوله ، فمام عمار بسرعه لٌفتح المندٌل 

لٌجد به لطعة خشبه من نوع الصنبور مخطط به بؤحرؾ ؼرٌبة ٌعرفها جٌدا عمار فشعر بنار 

تحرق أحشابه وؼضب اسود ظهر بعٌنٌة  فجؤة وهو ٌدور باحثا عنها لٌعرؾ من أي مصٌبة لد 

ولعت علٌه هذه الفتاه حتً ٌمتلها، ولكنها أختفت سرٌعا كالبرق فصرخ عمار بموة وهو ٌركل 

الكرسً الذي أمامه بمدمٌه بؽضب أسود، ثم ارتدي بنطاله ولمٌصه وخرجا سرٌعا للطالم 

صارخا بهم أن ٌبحثوا عنها فً ارجاء السفٌنه لبل ان تهرب ثم دخل المكتبة التً تحوي الكثٌر 

من الكتب المدٌمة لٌجد فتاه بشعر أسود طوٌل  حتً خصرها فاشتد الؽضب والحمد بعٌنٌة اكثر 



فمنذ سنوات عدة لم ٌدخل السفٌنه نساء والٌوم عندما تولفت السفٌنة فً المٌناء ٌلتمً باثنٌن مره 

:واحدة فصرخ بها بمساوة وؼضب أعمً لاببل   

أنت مٌن ؟_  

أنتفضت سرٌنا من مكانها ولد ولع الكتاب تحت لدمٌها من صوته الصارخ الؽاضب الذي ٌكاد 

: ان تهتز له  الجدران فصرخ مره أخري حٌن طال صمتها   

أنت هومٌروس_  

تبلس سرٌنا عفرٌت ؼضب من طرٌمه هذا الفظً الهمجً عدٌم الذوق حد الولاحه فهتفت 

: بحده  

انت ازاي تتجرأ تتكلم معاٌه كده _  

ولكن عمار كان أبعد من ان ٌتحل بالصبر فلم ٌفكر ثبلث لحظات حٌن جذبها الٌه بموة لٌمٌدها 

بحبل سمٌن ٌلفه حول  ذراعٌها ولدمٌها وخصرها وهو ٌصرخ بها اال تتحرن حتً الٌمتلها ثم 

تركها لٌبحث عن المجنونه الثانٌه ولد انساه ؼضبه ان سرٌنا خطٌبة ابن عمه بنفس السفٌنة 

لطبٌت جبٌنها وهً تفكر بحنك وؼضب مشتعل من اي فصلٌه ذلن الهمجً الجلؾ عدٌم الذوق 

......!!الذي ال ٌعرؾ ان ٌتعامل مع الفتٌات الجمٌبلت   

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

صعد سلٌم  الدرج المإدي الً جناح عمار ولكنه اصطدم بزوج من العٌون الزرلاء التً  تشبه 

المطط اندهش سلٌم عندما وجد فتاة بالسفٌنة وشعر بؽرابة وهو ٌراها تجري سرٌعا وتلهث 

خابفة وكؤنها تهرب من شا مإذي فولؾ للٌبل ٌحن ذلنه بتفكٌر وهو ٌرممها وهً تعدوا 

 بسرعه نحو الخارج ، فؤكمل طرٌمه ببطء هاتفا بؤستفهام داخله 

ما بها هذه الفتاة_  

صعد الً لمرة عمار لٌجده والؾ ٌدورحوله بمبلمح ؼاضبة وهو ٌشتم وٌسب فً األسرة 

:الملكٌة والجنود ، فهتؾ سلٌم الوالؾ خلفه بنبره للمة    

.!مالن ٌاعمار _  

: نظر عمار الٌه بحده  ثم صرخ بوحشٌه    

الببلط الملكً موصل رسالة تهدٌد كالعادة عشان أوجٌنً علً الحدود الشمالٌة_  

تنهد سلٌم بملل ولد نسً ان ٌخبر بؤمر الفتاه فجلس علً األرٌكه وهو ٌزٌح كاب الخاص بزٌه 

: الشرطً من علً رأسه لاببل   



منا سبك وحذرتن انن تتجنب مشاكل السلطة اللً مش بتنتهً _  

:ولؾ عمار امام الشرفة ٌتطلع الً  منظر البحرالساحر ثم همس بشرود   

! الفكره مش مكانها ٌكون فٌن ، الموضوع بما  ممصود أوي _   

:هتؾ سلٌم بصوت حاد ساخط   

لو هنمول الحك أنت دمرت خمس سفن ٌخص الملن ألٌاس ٌعنً لسه النار متحولتش رماد _  

: رفع عمار رأسه الً السمؾ بؽرور وأستهتار وهو ٌمول بصوت ساخر هازئ   

ٌستاهل أسطول السفن ،آل طبلل خط أحمر فمبالن باللً ٌخصنً _  

: ثم  أكمل بؽضب ووالحة " أوجٌنً"لال ذلن وهو ٌشٌرعلً السفٌنه   

الرساله وصلت عن  طرٌك فتاة فاتنة ، جمالها فتان عارؾ الممصود من ده اٌه ، و أكٌد _

.دخلت السفٌنه متنكرة فً شكل راجل   

 تذكر سلٌم سلكٌه الشعر الذي ٌشبه لون سنابل األرز ولت الحصاد ولد كانت تعدو سرٌعا نحو 

:الخارج فمال سلٌم بؤنتباة   

اٌوة صحٌح انا شوفت بنت بالفعل خارجه بس معرفش أنها تخص الموضوع ده _   

: تنهد  عمار من التفكٌر ثم وضع ٌدٌه فً خصره وهو ٌمول بهدإ واثك  

..!متملمش هعرؾ اجٌبها طالما دخلت سفٌنه أوجٌنً بكامل إردتها ،ٌوم ما هتكون عندي_  

:فتذكر سلٌم األمر الذي آتً ألجله فمال بصوت أجش   

!طٌب تعالً بما اعرفن علً خطبتً_   

:  هز عمار رأسه بؽباء وهو ٌهتؾ بعدم تركٌز   

خطٌتن مٌن ؟_  

: هتؾ سلٌم بدهشه   

!سرٌنا أنت نسٌت ؟؟_  

: لال عمار بؽباء ذاهل   

!هً فٌن ؟_  

: أبتسم سلٌم وهو ٌمول بتلمابٌة    



هنا فً السفٌنه _  

.ارتفع حاجبً عمار بتوجس وهو ٌتمنً ان ٌكون الذي ٌدور داخل رأسه  ؼٌر صحٌح   

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

كانت هنان عٌنٌن حادتٌن كالصمر ترالب كل حركه تصدر من مملكته الصؽٌره ، انفعاالتها 

ضحكتها الشمٌه  التً تدٌر الرإس ألٌها دون أن تنتبه ، تضحن بخفة وتزٌح خصلة كثٌفة من 

شعرها الً جانب وجهها بعفوٌة بٌنما هو مإخذ ومفتون  بهذا السحر الفتان  الذي ٌراه أمامه 

ٌرالبها منذ اكثر من شهر كامل وهو ٌحترق بنار الشوق ٌود ان ٌحتجزها داخل صدره حتً 

ٌشبع نفسه بها ، وال ٌظن ان ٌكتفً منها ابدا ، فهً مملكته هو منذ األزل،  والتً ستطؤ لدمٌه 

ألً أرضها  لرٌبا لٌدخلها الً عالمه الخاص ولكن هذه المره ستكون بملء أردتها ال لسرا 

وعنفا كما اجبروة شٌاطٌن البحر آل طبلل منذ سنوات ، كادت ان تخونه لدماه لٌذهب الٌها 

مدرن العوالب الكارثٌة التً ستلحك بهما معا ولكن وضعهما جانبا وهو ٌتمدم بسرعة ثم تولؾ 

فجؤة فً اللحظة الذي تمدم شاب الً الفتٌات وهو ٌتحدث معهم بؤرٌحة وٌهمس بكبلم سخٌؾ 

سمج مثله ، فٌضحكوا جمٌعهم  بشكل محتمر كما ٌري هو ، ظل صامت مكانه ال ٌتحرن 

وهنان مفرلعات نارٌة  تلعب فً عٌنٌه من شده الؽضب، وتركٌزه منصبا نحو هدفه المحدد 

ولكن علٌه التحلً بالصبر،  ال ٌصح ان تكون اول ممابله بٌنهم بهذا الشكل الذي حتما سٌنتهً 

بفضٌحه كارثٌه ، دخلت مالكٌا الشمه بإرهاق وهً تحمل حمبٌتها وبعض المذاكرات والكتب 

التً تحتضنهم داخل صدرها بعفوٌة  كطفله ودٌعة فمد اكتسبت هذة العاده منذ ان كان عمرها 

: ثبلثة عشر عاما ، ثم نادت بصوت مرتفع نسبٌا لابلة   

!عمتً تؽرٌد،  جبتلن الكرٌز اللً بتحبٌه _  

وضعت الكٌس الصؽٌر التً اخرجته من حمٌبتها علً الطاولة ثم تمدمت نحو ؼرفتها لتخلع 

الستره التً كانت ترتدٌها ، أؼملت الباب جٌدا وكادت ان تستدٌر ولكنها تسمرت محلها عندما 

ادرات وجهها برعب ، لتتطلع الً هذا الظل ، برابحته عطره الذي أخترق المكان بسٌطرة  

فمد كان فارس ممدد علً ظهرة وضعا ساق فوق اخري علً فراشها الطفولً  مستندا بؤرٌحٌه 

:علً حابط وكؤنه ٌملن المكان فهتؾ لاببل بسخرٌة باهتة   

! عمتً مش هنا ٌاللب عمتن_  

تسمر جسدها برعب مع أتساع عٌنٌها بصدمه وشهمة صامتة أفلتت من بٌن شفتتٌها حاملة أسما 

لدٌما دون صوت عمره سبع سنوات منذ  أخر مره تذولته ، أنتفضت حٌت سمعت الصوت 

: الرجولً البارد  فصرخت هذه المره بفزع و صوت مهزوز مرتجؾ ٌمؤلة الذعر والنفور 

!فارس؟... ؾ  



استدارات لتجري ناحٌة الباب لتهرب ولكنه كان أسرع منها حٌن لام كالفهد الذي ٌستعد أللتهام 

فرٌستة الثمٌنة فؤمسن بمعصمها سرٌعا  ثم اؼلك الباب ولبل ان تصرخ مره ثانٌه  لم ٌعطٌها 

الفرصه ، لكن دلٌمه هذة الهمجٌة الذي ألتحم المكان بها  ، لٌست اللفظ المناسب فمد كان ال 

ٌوجد عنؾ او رؼبه  فً األٌذاء وانما تعبر عن اجتٌاح عن أسترداد حك ضابع،  شخص لد 

التمً بنفسه وتصالح معها بعد ضٌاعها لسنوات ، ظل الذعر مسٌطر علً كٌانها ومبلمح 

الصدمه والخوؾ بادٌه علً وجهها وهً تدفعه لؤلمام لٌبتعد عنها ،  تضربه بمبضتٌها 

الصؽٌرتٌن بموة لتفر هاربه منه ولكنه كالجدار الصلب الذي الٌتحرن واخٌرا تركها ، تلتمط 

:أنفسها بصعوبة وتدفعة بعٌدا عنها لابلة باختناق   

!؟ ال ال ٌارب ٌكون كابوس!!فارس انت هنا _  

أسندها الً الجدار من خلفها برفك ثم أحتجزها بٌن كفٌه ونظر الً مبلمح وجهها التً تنطك 

:ألم فهمس  أمام شفتٌها المرتجفة بصوت خفٌض عمٌك  

اٌوة هنا مالٌكا _  

ثم رفع عٌناه لٌتطلع الً وجهها الشاحب بشدة ، ٌشعر بؤرتجاؾ جسدها الضعٌؾ وأهتزار 

رأسها بعبلمة الرفض والنفور ولد رائ بوضوح نظرة الكره فً عٌنٌها، فمرر أصابعه علً 

: وجنتها ببطا متمهل ٌنعم بهما ثم لال بصوت بها نبرة الحنٌن والحرمان   

..!وحشتنً_  

ولم ٌكن أكمل بالً ما ٌنتوي فعله حتً شعر بها تسمط بٌن ذراعٌه  لتمع  علً صدره الرحب 

الذي تلمفها بموة بٌنما هً ال تري سوي شرٌط حٌاتها الطفولٌه الملٌبه بالكآبه والسواد العاتم  

ٌمر أمامها سرٌعا كالبرق الخاطؾ ، وهً تدور وتدور وتصرخ بٌنما هنان لبضة كالحدٌد 

محتجزه علً خصرها بموة واآلخري علً شعرها وشا ٌإلمها بشده بعد أن لام احدهما بؽرز 

أبره فً ذراعٌها الهش الضعٌؾ ، وهنان دم أحمر لاتم ٌسٌرمن بٌن سالٌها ببطا شدٌد مإلم 

:ظلت تتلوي بٌن ٌدٌه وهً تصرخ لابلة ببكاء هستري   

.ال أبعدو أبعدو أنا تعبت ألسم تعبت _   

شعرت بؤصابع لوٌة تطرق وجنتها بسرعة وصوت رجولً خشن ٌهزها علة تفٌك فرمشت 

عدة مرات واهدبها الطوٌل مبلله بمطرات ماسٌه تسمط علً وحنتها الناعمة ،فصدمت بعٌون 

:فارس الملمتان فمامت بعنؾ من الفراش الذي وضعها به لابلة بخوؾ مرعب   

!اٌه اللً حصل ، أنا فٌن ؟_   



: لام فارس من أمام الفراش لٌجلس بجانبها ولد زال الملك عنه ،فهمس بصوت ساخر خافت 

!أنت شوفِت عفرٌت لكل ده _  

:ولكنها اثارة الصمت لابلة بصوت مٌت ال حٌاة به " أكثر"هتفت داخلها دون صوت    

! أنت دخلت هنا أزاي؟؟_   

:أشار فارس الً الباب لاببل بوداعه وهدوء ساخر   

.  من الباب_   

: ابتلعت ؼصه مإلمة فً حلمها ، ثم همست بصعوبة وتشنج  

؟ وعاٌز اٌه؟!جٌت هنا لٌه ٌا فارس_  

:  لطب جبٌنه متظاهرا باألندهاش والتعجب ثم همس بتثالل   

؟!وعاٌز اي؟ عاٌز مراتً ،وال فٌه اعتراض ! جٌت هنا لٌه؟ جٌت لمراتً _  

هزت رأسها وهً تمول بؤستنكار وكؤنها ال تستطٌع امتصاص الصدمة والمصٌبة المتمثله لها 

: اآلن فً هٌبة هذا الفارس   

!مراتن مٌن ؟ انت طلمتنً_  

:ظهر الجنون فً عٌناه وهو ٌمول بشراسة   

مٌن لالن كده؟_  

:لالت بضٌاع وهً تتمنً ان تكون ما تموله حمٌمة  

..و..سلٌم لالً ان العمد أتفسخ و_   

 كانت تهذي بكلمات ؼٌر مفهومة حتً لطع كلماتها المبعثرة المشتتة وهو ٌضحن بمسوة تماثل 

: مبلمح وجهه المخٌفة فمال بتسلط عنٌؾ   

ضحن علٌِن ٌالطة انِت مراتً  والع الزم تتمبلٌه _  

وضعت ٌدٌه علً فمها والدموع الصؽٌرة تتسالط من عٌنٌها كاألنهار الجارٌة وهً تمول 

: بحزن مثٌر للشفمة    

!ال ال مش ممكن مش حمٌمً _  

:لال فارس ٌاٌجاز كً ٌنهً الموضوع الؽٌر لابل النماش   



ال صدلً ،وممكن تتؤكٌد من سلٌم لو عاٌزة_   

أخفضت رأسها بؤنكسار وهً تشعر انها ال تمتلن الطاله ألكمال هذا الٌوم وربما للصمود 

أمامه األٌام المادمة ،رفع رأسها الذي ٌشبه الزهره الذابله بٌدٌه الخشنتٌن برفك وهو ٌمسح 

:الماسات السالطه علً وجنتٌها التً تشبه ثمرة التفاح بحنان وهو ٌهمس بزهو  

 مالٌكا، مملكتً الجمٌلة والصؽٌرة ٌا بداٌة حٌاتً ونهاٌتها ٌا نجمة مضٌبة رؼم الظبلم العاتم 

حولن  وحشتنً ،ثم جرت ٌدٌه علً شعرها الطوٌل بؤ نبهاروذهول وهو ٌتطلع الً نعومة 

وأصابعه تتخلل خصبلت شعرها بسهوله وكؤنه طفل ٌلعب بشا كان ٌتمناه طوٌبل ، اؼمضت 

مالٌكا عٌنٌها بٌؤس وهً تفكر كٌفٌة الهروب من هذا المجنون المختل  فهً مازالت تخافه 

وتبؽضو بشدة بسبب ما فعل بها منذ سنوات ،حاولت األبتعاد عنه كً تتخلص من هذا المؤزق 

: ولكن ال فابدة فمالت بصوت خابؾ حانك   

!أبعد عنً _  

:فاق من شروده الذاهل علً ٌدٌها التً تمنعه من تناول شعرها ، فمال بخفوت ساخر   

حاسس انن مش مبسوطة إننا هنرجع لبعض _  

مندهشة من مدي برودة وسخرٌة الماسٌة ، الحمٌر البارد ,رفعت عٌنٌها بلون البحر الٌه بحمد 

:الجلؾ ماذا ٌمول؟  ، فمالت مكرر كلمة بتشنج وسخط والدموع تزاد علً وجنتٌها   

انا بكرهن زي كره األنسان للعمً عارؾ ٌعنً اي  ؟ٌعنً ألبل العمً وال ألبلن!! حاسس_   

:تؤوه فارس بعطؾ وهو ٌمٌل بوجهه للٌبل لاببل بتملك وبساطة   

متبماش درامٌة اوي كده ٌا مالٌكا وتكبري الموضوع علً الفاِض -   

:صرخت مالٌكا فً وجهه بؽٌظ وحرلة    

.!انت بتمول أٌه ؟ انت مش بتحس وال نسٌت انت عملت فٌا اي زمان انا ادمرت بسببن _   

تصلب جسده فجؤة ولد ظهر األلم بعٌنه وأهتز فكه الصلب بحركة الإرادٌه وؼابت عٌناه بحزن 

:مستسلما لزمن اخر ولكنه هتؾ بصوت ؼامض عمٌك ال ٌوجد بها نبرة ندم   

ال ، منستش ٌا مالٌكا ولو رجع الزمان تانً هكرر نفس اللً حصل بدون تردد او تفكٌر  _ 

!!عشان نوصل للوضع ده دلولت  

توحشٌت عٌنٌها ولد ظهرت فجؤة المطة الشرسة التً بداخلها ولم تشعر بنفسها حٌن لامت 

بصفعه علً وجنتٌه الخشنة  بؤلصً ما تستطٌع دون تفكٌر وعٌناها تشع الؽضب األسود 

األعمً ، تلبسه الذهول والصدمة وهو ٌنظر الً لبضتها الصؽٌرة ولبل ان تصفعه مره ثانٌة 



: كان لد امسن بٌدٌها بموة شدٌده جعلتها تتؤوه بوجع خافت فهمس بهسٌس خفٌض خطٌر 

!األولً عشان الصدمة اللً لسه مؤثره علٌِن لكن الثانٌة همطعهالن   

صرخت اكثر به وهً تنزع لبتضها من ٌدٌه وكؤن المارد لد تلبسها ولعب فً رأسها كالكره 

وهً تضربه فً صدره وذراعٌه وكتفٌه بؤلصً ما تستطٌع من لوة والتً ال تاثر به فظل 

: صامت ال ٌتحرن حتً تستنفذ كل ؼضبها به وهً مازالت تصرخ بؤنهٌار ونبرة محتمرة   

ٌا حمٌر ٌا نذل وؼد جبان ، حرام علٌكم ،انا بكرهكم _  

كانت كلمات مبعثرة مشتتة كحالها اآلن ، وما أن شعر فارس بؤنها لٌست بحاله طبٌعٌهة أمسن 

:ذراعٌها وهو ٌهدبها ولكن ببل فابدة فمال بملك    

مالٌكا اهدي _   

ثم احتضنها بشدة وهو ٌربت علً ظهرها برفك كطفل صؽٌر، فشعرت فجؤه بمدمٌها ال تبلمس 

األرض حٌن تحرن جسدها الضعٌؾ بٌن ذراعٌه وجدت ذراعٌها ترتفعان بوهن الً عنمه 

باستسبلم مإلم وأصابعها تتلمس خصبلت شعره ، بٌنما عٌناها ال تجرإان علً مواجهته 

: ورأسها علً كتفٌه بشكل ٌوجع الملب ، وهً مازالت ترددت لابلة بنفور وحمد   

..!.بكرهن ٌافارس ألسم بكرهن _  

ظلت تهتؾ به وكؤنها تعوٌذا تؤب أن تترن لسانها ظل علً ذلن الحال دلابك أو أكثرال ٌعلما 

،المهم اآلن انها بٌن ذراعٌه محتجزه بٌن أحضانه وطنه الحمٌمً الذي ألسم ان ٌسترجعه ٌوم 

ما ولكن برؼبتها هً  ،ظل ٌتحسس ظهرها برله ناعمة حتً لطع الصمت صوتها الطفولً 

 ممتزج بمهر وهً تدفعه حتً ٌبتعد عنها ومازالت تبكً بؤنٌن وتشنج

أبعد، من فضلن  لو عاٌزنً أترجان وأتذلل هعملها :  _   

:تركها اخٌر وهو ٌمول بموه وصرامه   

!! مفٌش حد هٌترجً التانً خبلص، لضً األمر الذي فٌه تستفٌان_   

:تولفت أنفاسها الهادره  بضع  لحظات ثم همست برعب ذاهل مختنك  

؟!ٌعنً اٌه _   

: همس لها بهدوء وهو ٌتحسس فكها الناعم    

ٌعنً مش هسٌبن ابدا ؼٌر لما تكونً جثه _  

 رفعت راسها تنظر للسمؾ بٌؤس 



:ثم تابع فارس ببساطه لٌخفؾ عنها وٌرأؾ بحالها اآلن   

انا فعبل هسٌبن دلولت ٌا مملكتً الحلوة،  تكون أعصابن هدٌت لكن اتعودي علً  وجودي - 

 فً حٌاتن ألنن هتشوفنً كتٌر األٌام الجاٌه لحد ما تكونً فً بٌتً بكامل رضاِن 

: ثم أخفض رأسه لٌمبل وجنتها ببطء ونعومة بالؽه وهو ٌمول بصوت اجش  

.حلو الكرٌز اللً بره ،هنحتاج الفتره الجاٌه كتٌر بس فً بٌتنا _   

انتهً جمتلة األخٌرة بطرٌمة ولحة وهو ٌؽمز لها،  ثم تركها ورحل وهً مازالت والفة 

كالتمثال الجلٌد الشارد وعٌونها تفٌض دموع ال تجؾ وكؤنها كانت تختزنها  ألٌام لادمة ،ولد 

تشوشت الرإٌة امامها فبل تري سوي الضباب المعتم ،  أنتفض جسدها سرٌعا بموة،ما ان 

سمعت صفك الباب بعنؾ ، فتحركت كالمسحورة الً فراشها الدافا تدفن وجهها فً وسادتها 

 وتبكً بعنؾ وهً تعلم جٌد ان المادم  سٌكون أسوء بظهور ذان الفارس

الٌوم الذي كان ٌعد الفاصل بحٌاتها عندما وطؤت  لدمها داخل المصر وهً بنت الثالث عشر 

من عمرها  تتطلع ألٌهم بعٌنها الواستعٌن  برهبه وخوؾ ذاهل وهً تحتضن الحمٌبة الصؽٌرة 

بموة وكؤنها تلتمس منها الدعم  ،ترتدي فستان باللون الفٌروزي الذي ٌشبه عٌنٌها الواسعتٌن 

ظلت تدور عٌنٌها بٌنهم وهً تتؤمل أمره كبٌره بالعمر تجلس فً منتصؾ البهو علً كرسً 

مزخرؾ وثٌر وضخم تبدو هً سٌدة المصر الذي كانوا ٌتحدث أهل المدٌنه علً الموة 

والشجاعة والعنفوان التً تتمٌز به منذ صؽرها ، بالرؼم أن وجهها به بعض التجعٌد الذي ٌدل 

 التً ترسل ولكن ال ٌإثرعلً  شخصٌتها شدٌدة الصرامة وجلستها المهٌبة، علً كبر سنها 

  تعلوي وجهها  ة وهً ممسكه بالعصا الموٌه بجانبها ومبلمح الجديالفزع فً أعتً الرجال ،

 بضاعة ما،وها هو السٌد نلٌها بتفحص وأستكشاؾ وكؤنهم ٌتفمدوإوالسٌدتان اللذان ٌنظران 

ة  علٌها دون رحمٌن  المصوبتبعٌنٌهعزت الذي أحضرها الً هنا ، وشاب ٌنظر لها بفضول 

 علً االرجح  هذا هو الشخص ةصابه بالػإنه مصاب أٌبدو كان جالس علً كرسً متحرن ،

خر مستند آها علً  شاب يثم نملت عٌن،  كما أمرها والدها بجانب دراستهاهالتً ستموم بخدمت

لً الحابط ناظرا الً األرض دون ان ٌرفع عٌناه   رافعا سالا واحده لٌسندها الً الحابط خلفه إ

 بكسل 

 

 

 

 



 

 

 

 

!! ومبلمح السخرٌة تعتلً وجهه وكؤن األمر ال ٌعجبه   

أنتفضت مالٌكا من حالة الذهول والضٌاع التً تلبستها منذ دخولها المصر وسحر تؤمرها بكل 

صلؾ وؼرور ان تنحنً لتمبل ٌد السٌدة دولت سٌدة المصر ، ظهر علً وجهها االعتراض 

والنفور ولكن ال تستطٌع التفوة بثمة كلمة أمام أعٌونهم المتربصة التً ستحرلها ، فخفضت 

رأسها تمبل ٌدها لتربت السٌدة دولت علً رأسها بحزم وهً تمول بجدٌة تلونها بعض الحنان 

أبنتً الصؽٌرة ،عندي أمل كبٌر فٌِن انن هتكونً أم أول ولً العهد بهذا المصر :  

سمعت هممات معترضة وشاب ٌزفر بحنك وضٌك وعٌناه بها ؼضب دفٌن مستعٌر ستحرق 

المصربؤكمله ، لم تفهم  شٌبا مما تفوهت به السٌدة دولت وكؤن األمر الٌخصها فحاولت ان 

تبتسم ولكن خوفها تؽلب علٌها بخزي، وما جعلها تنتفض اكثر حٌن ؼادرالشاب الذي ٌجلس 

علً الكرسً المتحرن وكؤنها ؼٌر راضً عما ٌحدث وهو ٌهمس شاتما علً ما ٌبدو ،تحدثت 

 دارٌن،  أحدي السٌدتٌن  التً تمتلن عٌون عسلٌة تشبه المطط الشرسة وهً تمول بحنك ولد 

:أشتعل ؼضبها   

ابنً ما عنده حتً األستعداد النفسً للزواج ,مرات عمً أحنا اتكلمنا فً األمر ده لبل كده _ 

!وهو فً حالتة   

: تهجم وجهه السٌدة دولت بؽضب وحنك ثم تؤففت بملل وضٌك لابلة بحسم   

دراٌن بنتً سبك واتكلمنا فً الموضوع ده ، مالٌكا هً المسبوله عن خدمة فارس بالكامل _

ٌعنً ممكن ٌحتاج حاجه باللٌل والزم تكون متواجدة معاه وما ٌصح ان ٌكونوا فً مكان مؽلك 

 بدون شٌبا رسمً بٌنهم

: ثم أستدارت الً عزت بؤمتنان   

بارن هللا فٌن ٌابنً ،البنت شكلها حلو وهادٌه وملهاش بالمشاكل ، _  

عزت أبنً ،عاٌزه تجهز كل شٌا ،الزم وجود مالٌكا من اول ٌوم :ثم تابعت لابله بهدوء آمر 

 ٌكون بشكل رسمً فً لصر آل طبلل 



ولكن كل الرإس أستدارات الٌها بفضول  حٌنما سمطت حمٌبة مالٌكا  مصدره صوت  مزعج 

وهً  تنظر الٌهم بذهول وفزع وعٌناها تصرخ متوسلة  ،علً من تتحدثون وعن أي فتاه 

تمصدونها ، فوالدها أخبارها فمط بؤنها ستجلس فً المصر لخدمة احدهما وتتعلم فمط هتفت 

؟.فٌه حاجه مالٌكا الصؽره : دولت بهدوء مستفهم   

كادت أن تتحدث ألول مره معترضة ،ولكنها أبتلعت ما ستموله حٌن وجدت عزت ٌرممها 

بنظرة نارٌة كادت تحرلها،  أخذت نفسا متوتر بؤرتجاؾ وهً ال تعلم لماذا تخاؾ هذا الرجل 

 وتبؽضة بشدة لامت دولت بؤمر أحد الخدم بتجهٌز ؼرفتها لتصعد تسترٌح من السفر المرهك

 

ولكن كل ما تفكر به اآلن مالٌكا هو كٌفٌه الهروب من هذا المصر الضخم الملا بالخدم والحشم 

والحرس المنتشر بكل مكان ، بعد أن صعدت الً ؼرفتها الجمٌلة بؤمر من السٌدة دولت جلست 

علً الفراش شاردة خابفه تفرن أصابع ٌدها بعنؾ واهتزاز، وللبها ٌدوي بخوؾ مإلم ، 

أنتفضت بفزع وأتسعت عٌنٌها بخوؾ حٌنما سمعت احدهم ٌصرخ بصوت جهوري أنه ال 

ٌطٌك ان ٌري أحد وال ٌتدخل أحد بحٌاته وشإونه الخاصة ،فتحت الباب وهً تسٌر ببطء نحو 

الممر لتمؾ  أعلً السلم  تنظر الً البهو وفارس ٌصرخ فً أهل المصر جمعٌا كاإلعصار 

الهابج الذي ال ٌستطع أحد إٌمافه، شعرت بملبها ٌرتجؾ كالفؤر المذعور وهً تفكر كٌؾ تفر 

من هنا نزلت سرٌعا من باب الخلفً المفتوح علً مصراعٌه وهً تعدو وتلهث بعنؾ ال 

تعرؾ أٌن هً ذاهبة ، ظلت تجري و تجري حتً اصطدمت بشاب طوٌل المامه ،تعثرت 

: لدمٌها وكادت أن تسمط حتً التماطها بمبتضه وهو ٌمول بدهشة   

!أنِت كوٌسه ؟_  

رمشت مالٌكا عدة مرات برهبة ، ثم هزت رأسها موافمة بتردد ، وهً تري أمامها رجل 

ٌرتدي الزي الكامل لظابط ٌعمل بالحربٌة ، تؤملها سلٌم بدهشة وهو و ٌتساءل بداخله لماذا 

: تجري هذه الطفلة الصؽٌرة وكؤن وحش كاسر ٌلحمها فمال بنبرته الودوده   

انِت مٌن ٌا شاطره ؟_  

: فمالت دون وعً وهً مإخذه بعٌنٌة المبتسمة  

!مالٌكاا_  

:فهتؾ سلٌم بلطافه   

!أسمن حلو ٌاصؽٌره لوللً بما بتجري لٌه ،فٌه حد مضاٌمن _   



شعرت مالٌكا  بإرتٌاح شدٌد تجاهه نبرته الودوده فهو مختلؾ عن جمٌع مافً  المصر حتً 

:اآلن لطع شرودها وهو ٌنادٌها   

مالٌكا _   

:أشارت مالٌكا نحو المصر بؤصابعها الصؽٌرة المرتجفة لابلة بتوسل وآمل  

الناس اللً فً المصر هنا عاٌزنً اتجوز ، لو سمحت ودٌنً عند أبً _   

عمد سلٌم حاجبٌه بؽرابة محاوال أن ٌفن الطبلسٌم التً تتفوة بها لعله ٌفهم شٌبا من كلماتها 

المبعثرة وحالتها المثٌر للشفمة فؤمسن بمبضتها الصؽٌرة لٌتجه بها نحو المصر مطبمنا اٌاها األ 

تخاؾ ، وهو ٌشن أن تكون هذه الفتاه التً ستعمل علً خدمة فارس عندما أخبره عمه عزت 

من لبل ، ستكون كارثة  لو كانت هً حما ، فهً طفلة ضعٌفة  وصؽٌرة للؽاٌة وجمٌلة بشكل 

ٌوجع الملب ، أي رحمة وللب ٌمتلكون أهل هذه الطفله لكً ٌضحون بها بهذه السهولة 

.وٌتركونها فً عش دبابٌر كهذا   

سلٌم جمال طبلل ، أكبر أحفاد عابلة آل طبلل ٌخدم فً لصر الملن منذ أن كان ٌدرس لم تنِس 

مالٌكا  أبد هذا الٌوم الذي ولؾ بجانبها هً وأخٌه الصؽٌر فارس ، وهو ٌصرخ وحده فٌهم 

معلناً أنها طفلة، بالكاد تستطٌع خدمة نفسها وأن فً عمرها ٌدرس وٌلعب ولكن مع من ٌتحدث 

فهو ٌمؾ أمام لوتان ساحمتان فً الدولة  ،ال ٌستطٌع  التؽلب علٌهم وحده ، فتم زوجهما كسرا 

دون أعتبار لفارس الساخط الذي ٌصرخ  بهم منذ أن رأته وال لبكابها العنٌؾ وهً تتوسل 

وتتذل لهم بؤن ٌرحموها وٌطلموا سرحها ، ظلت تتلوي علً الفراش وهً تهذي بكلمات ؼٌر 

:مفهومة وتؽرٌد تهزاها بملك لابلة   

!مالٌكا ، مالٌكا فوِق متملمٌش دا كابوس _   

: أنتفضت سرٌعا من الفراش وهً تدور حولها بعنؾ وتلهث بشدة لابلة بحٌرة وضٌاع   

انا فٌن ؟_  

:دهشت تؽرٌد وهً ألول مره تري مالٌكا تبِن بهسترٌا وخوؾ فمالت بهدوء مطمبن  

اهدي ٌا مالٌكا انِت معاٌه هنا ؟_   

هدأت مالٌكا تدرٌجاُ وهً تنظم أنفاسها وتنظر حولها لتجد ؼرفتها والسٌدة تؽرٌد التً تمكث 

معها منذ ما ٌمارب سبع سنوات ظلت تؽرٌد تربت علً ظهرها علة تهدأ ، وعندما شعرت أنها 

:هدأت للٌبل ،  تذكرت وجود فارس منذ ساعات فبكت فجؤة ، فمالت تؽرٌد بملك وأشفاق    

فٌه حد ضاٌمتن ٌامالٌكا ؟ _  



ظلت صامتة ال تعرؾ كٌؾ تتحدث وماذا تمول وهً تنتفض داخلها بعد ان شعرت باألمان 

وبدأت تتحسن نفسٌا بعد أكثر من دورة عبلج كثٌفه  ولكن رإٌتة فارس جعلها تعود مره ثانٌة 

:الً نمطة الصفر دون أي مجهود ٌذكر، فكررت علٌها تؽرٌد سإالها بإصرارلابلة   

فٌه حد زعلن فً الكلٌه ٌا مالٌكا لوِل ٌابنتً ومتخفٌش ؟_   

فما كان من مالٌكا المحاصرة من كل جهه من إلحاح تؽرٌد اال ان تهز رأسها موافما وهً 

تحاول نسج لصة من تؤلٌفها حتً تستطع التخلص من إصرار تؽرٌد فاسلٌم حذرها اال تتحدث 

أمام أحد عن فارس معلبل انه سر ال ٌخص أحد ،فمالت بخفوت  انه أحد المعٌدٌن حاول 

التحدث معه بالكلٌة وهً رفضت مخاطبته ، وتبكً ألنها اول مره تتعرض لمولؾ كهذا، 

تنفست الصعداء عندما شعرت بؤلتناع تؽرٌد وهً تبتسم لها وتنصحها بؤنها ستتعرض للكثٌر 

من هذه الموالؾ فبل تخاؾ هكذا أبتسمت مالٌكا بسخرٌه داخلها  وهً تهمس بؤلم لٌت كان 

 األمر متولؾ علً هذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث

 

تنحنح عمار بخشونة ، وهو ٌتمنً الذي ٌدور فً رأسه ٌكون ؼٌر صحٌح  ٌا إلهً فمد لٌد 

وثاق خطٌبة أبن عمه دون ان ٌتٌح لها الفرصة علً األلل بالتعرؾ علٌها ، فالخطاب الذي 

أرسل الٌه عن طرٌك الفؤرة الصؽٌرة جعل الؽضب ٌعمً عٌناه عما ٌتصرؾ فنص الرسالة 

ؼٌر مرحب به أبدا وهو ٌتلمً أمر من الملن ألٌاس بؤن ٌضع السفٌنة بالجهة األخري التً تبعد 

 كلٌومترات ألن وجودها بالمكان بها إضرار للسفن 25000عن مٌناء السفن بؤكثر من 

األخري باألضافه ان سفٌنته تؤخذ مكان ٌسع لثبلث سفن من الموات البحرٌة ،ولٌس من حمه 

األعتراض علً نص الرسالة التً تؤتً له دابما بطرق مختلفة ، مره تاتً بصٌؽة  أوامر 

بشكل مباشر،  والمرة الثانٌة عن طرٌك إلناعه من  كبار عابلة آل طبل ومرة ثالثة عن طرٌك 

سلٌم ابن عمه الذي ٌخدم فً ببلط المصر منذ ان كان ٌدرس حتً أصبح من ألوي الظباط 

بالدولة ،وهاهً المرة األخٌرة ولكن  بطرٌمة بذٌبة وفً ؼاٌة الولاحه ، لكن هذه لٌست  لضٌة 

للنماش بها ، صحٌح البد أن ٌمتلن تصرٌح  ٌحك له الولوؾ أحتراما لموانٌن الدوله ولكن 

أصبح األمر فً ؼاٌة السذاجة واألبتزال وهو ٌعلم جٌدا انا حجه الستفزازه حتً تنتج معركة 

بٌنه وبٌن الببلط الملكً  لٌحصل علً السفٌنة الذي حاولوا علً مدار عشر سنوات الحصول 

علٌها وضمها تحت جناح الملن، فمد عرض علٌها كثٌر من المال والذهب والماس ، وكثٌراً 

من األرض والسلطة ، ولكن عمار كان ٌرفض بشدة ملعناً انها لٌست للبٌع  ، فهو ٌعلم جٌدا إذا 

خسرها بإردة فلن ٌستطٌع ان ٌحصل علً مثلها ابدا فمد كانت له فرصة من ذهب ال تعوض 

حٌن ذهب الً الهند ٌحضر لجده بعض األعشاب لٌعالج جسده من المرض الساحك وعند 

العوده كان البحر ؼٌر مروض والموج عالٌا وطابشا بكل مكان ولد تؽٌر اتجاه السفٌنة لتتناسب 

مع الرٌاح حتً ال تؽرق ، وبعد مرور أٌام ألمت بٌهم فً فً جزٌرة ٌحاوطها الماء من كل 

جهه ، كانوا ٌاكلون العشب من الجوع ومرت علٌهم أٌام كثٌرة من المشمه والتعب ،حتً مرت 

علٌهم سفٌنة تجارٌة  كانت تحمل شحنة من النبٌذ فركب عمار به ومن معه حتً وصبل الً 

ؼرب آسٌا ،لٌصطدم بؤشجار من الزان من أجمل ما رأت عٌناه حٌث أورلها كثفٌة بحٌث ال 

ٌنفذ من الضوء إلً األرض إال الملٌل   ، وفً الربٌع تكون األوراق  ذات لون أخضر باهت 

جمٌل  ٌزداد لتامة  كلما تمدم الصٌؾ ، وفً الخرٌؾ ٌتحول لونها إلً أحمر مابل الً السمرة 

لبل سموطها  مما ٌجعل الؽابة فً هذا الفصل من أجمل ؼابات العالم علً اإلطبلق ، مما جعل 

عمار ٌنبهر بهذا األمر ولد طرأ إلٌه فكرة عمل سفٌنة من هذا الخشب وعندما عرض الفكرة 

علً رفمابه سخروا منه واستهزبوا باألمر، ولكن عمار كان أبعد من أن ٌٌؤس فمام هو بالعمل 

ولكن من المستحٌل أن ٌصنع سفٌنة بمفرده فمط بالطبع استطاع ان ٌنهً صنع السفٌنة مع 

األفراد الذي ساعدوه وفً السنوات الماضٌة عمل علً تطورٌها،  وإدخال ألٌها التكونولوجٌا  



مإخراً ، وعندما حازت إعجاب كل من ٌراها وٌسؤل عن أصولها ففكر عمار لما ال ٌصنع 

سفنٌة اخري؟ وربما ٌصنع اسطول سفن من نفس أوجٌنً ولكن عندما ذهب الً نفس المكان 

تم تهدٌده من أهل البلدة والمتواجدٌن بالمكان ،أنه اذا الترب من هذه المنطمة مرة أخري 

سٌمتلونه ، وأصبح دخوله هذه المكان مره اخري محرما علٌه ، ألن عمار بالنسبة لهم كاللعنة 

التً ستمع علٌهم حتً ٌمتلن أصول هذه األرض عاد من شرود مره اخر الً الزمن الحالً 

 وهو ٌبتسم بخفوت ال  ٌنكر بداخله إعجابه الصارخ بهذه الفتاة ساحرة الجمال 

:ولكن لاطعه سلٌم من أفكاره الولحه بعض الشا، وهو ٌمول بملك   

عمار انا كنت ساٌب سرٌنا فً ؼرفة المكتبه هً راحت فٌن ؟ _   

 هزعمار رأسه  بؤنتباه ، وهو ٌمسن ذراعٌه هامسا بصوت هادئ ٌلونه بعض األعتذار

:واألسؾ   

!تعالً معاٌا _   

اصطدم سلٌم عندما وجد سرٌنا جالسة علً كرسً موثك بحبل ووشاح ملتؾ حول فمها وهً 

 تهز رأسها بؤن ٌفن تلن األحبال اللعٌنه التً تركت عبلمات علً بشرتها البٌضاء الحساسة 

صرخ بهلع علً هذا المشهد السخٌؾ التً وضعت به فمام بمساعدتها وهو ٌنزع الوشاح من 

:فمها هامسا بؤعتذار  

سرٌنا أنا اسؾ انً اتؤخرت علٌِن انِت كوٌسه  ؟_   

صوبة سرٌنا عٌنٌها  بشر نحو عمار الوالؾ علً باب الؽرفه وهو ٌحن ذلنه بٌد بٌنما الٌد 

األخري فً جٌب بنطاله الضٌك،  ٌتطلع  إلً السمؾ بتفكٌر مصطنع ساذج وكؤنه ٌهرب من 

:شٌا ما،  وشفتاه تطلك صفٌر خافت فهتفت سرٌنا بحنك مختنك    

محصلش حاجه ٌا سلٌم انا عاٌزة أتكلم مع المبطان عمار وأخرج من السفٌنة دي لبل ما _ 

: المره الجاٌه تبللٌنً متعمله فً  حبل المشنمة فمال سلٌم بإمتعاض   

حبل مشنمه هو الموضوع كبٌر اوي كده_  

 

: عبست وجهه  سرٌنا وهً تمول بعصبٌة   

اٌوة ومن فضلن عاٌزه أشوؾ المبطان لبل الؽروب عشان الموضوع ده خطر اتكلم فٌه ؼٌر _

!ولت الشروق او الظهٌرة   



أندهش سلٌم من حدٌثها الؽٌر مفهموم ولكنه ابتسم وهو ٌشٌر الً الوالؾ علً باب الؽرفه وهو 

:ٌمول بفخر  

أعرفن بابن عمً المبطان عمار سٌؾ اإلسبلم _   

كاد ان ٌدلؾ عمار للداخل ولكن ذهل عندما وجد سرٌنا تصرخ بنفاذ صبر فً وجهه سلٌم لابله 

: بعنؾ   

انا مش شاٌفة مولؾ مضحن عشان تهزر بالسخافة دي_  

مط سلٌم شفتاه بإمتعاض وهو ٌنظر لها بترلب وحذر وكؤنه ٌخاطب مجنونة هاربة للتو من 

:مشفً مجانٌن فمال بصوت صارم كً ٌنتهً من هذه المهزلة   

سرٌنا ركزي معاٌه ده المبطان عمار _   

ذهلت سرٌنا وهً تشٌر بمرؾ علً عمار الذي كاد ٌوشن أن ٌمذفها فً البحر من النافذة التً 

: طابك من األبراج السكانٌة فتابعت بصدمة 49ورابها والتً تماثل مسافة   

مش ممكن ، مش ده المبطان اللً كنت بمرأ عنه كتٌر واللً لعدت اكتر من سبع سنٌن بحاول _

واٌه اللً  اللبس ده، ده لو بٌشتؽل فً شركه هٌكون بالبس أفضل من كده، كاد سلٌم ! أوصله 

ان ٌعنفها علً اسلوبها الفظ وتدخلها بشبون ؼٌرها ولكن لطع علٌه عمار حدٌثه حٌن تمدم بكل 

:فخر وهٌمنه وؼروره المتعجرؾ لاببل بستفزاز   

المبطان الشاطر مش بٌحتاج كل هذه التعٌمدات بل بٌتسم بالبساطة والتمٌز عن األخرٌن ثم _ 

 ابتسم لها بسماجه جعل الؽضب ٌشتعل بدخلها فكزت علً أسنانها بعنؾ 

: ثم لالت ببطء متهمل وهدوء دون ممدمات   

فٌه دوامة كبٌرة فً الؽرب تشبه مثلث الشٌطان ألنها تبتلع أي سفٌنه او طابره وأي شٌا _

بتمرمن خبلل المنطمه المظلمه العمٌمه دي ،ثم أدرات رأسها تنظر لسلٌم بهدوء متابعه بؤهتمام 

وانا كنت عند جدي لالً لصص كتٌر عن الدوامة ولرأت من عنده كتب كتٌر لعلماء حاولوا : 

ٌفسرو نمطة البداٌة والنهاٌة المتولد والمشابهة لمثلث الشٌطان ، ولدرو ٌفسروا ان المكان ده 

ملعون بسبب أن الجزٌرة الممربه فٌها بشر شؽلهم الشاؼل إنهم ٌعملوا أعمال مشٌنه ،وان 

رجال الدولة الكبار أرسلوا علماء بس لؤلسؾ المكان ده اللً بٌرحوا مش بٌرجع واللً بٌبعتهم 

ٌشوفوا العلماء  بتختفً فٌن أو إٌه مصٌرهم هما كمان مش بٌرجعوا وتولؾ عن البحث لعمود 

..!ومازال هنان أبحاث عن األمر لم ٌتوصل إلٌه العلماء وال السلطة الحاكمه حتً اآلن   

 



:هتؾ عمار بجمود دون أن ٌظهر علً وجهه تعبٌر أو دهشة   

والمطلوب منً أٌه ؟_   

: لالت سرٌنا بموه وصوت متباعد   

!!أنت _  

: كان عمار واضعا فً فمه العود الخشبً ٌلعب به بٌن أسنانه بؤستهتار ثم هتؾ ببرود كالجلٌد 

إشمعنا أنا _  

وعندن علم بؤماكن البحر ! الن أنت كابتن : لالت سرٌنا بتهذٌب وجدٌة   

: هتؾ عمار بترلب ولهجه فاترة وهو ٌمط شفتاه  

عندن ثمة مبالػ فٌها شوٌه علً أساس ان الطرٌك هٌكون وردي لدمنا  وانِت لسه بتمولً أن _

 ذهاب المكان ده ببل  رجعه 

:هتفت سرٌنا بحراره وحماس   

؟!!أحنا نختلؾ عن كل البشر ألن بإدٌنا لوة مش مع أي حد _   

: أبتسم عمار بهدوء ساخر   

؟!أال وهً_  

: هتفت سرٌنا بؽموض شدٌد  

؟!سفٌنة أوجٌنً _  

هز عمار رأسه بؤستفهام لتتابع وهً تتجه نحو البار تلعب بؤحدي الزجاج الموضوع  لابله 

:بتركٌز وصوت خفٌض خطٌر شارد  

لرأت كتٌر فً مجلدات وكتب صعب الوصول الٌها بتشرح تفصٌبل عن المبطان عمار اللً _ 

لدر ٌصنع سفٌنة ،من ألوي وأسرع وأجود أنواع السفن الموجوده بالعالم ، وهو لم ٌكمل العمد 

الثالث ، كانت فعبل معجزة المرن الحالً  وعن مؽامرات الً سلسه من الكهوؾ واإلبحار نحو 

أماكن ؼامضة صعب الوصول إلٌها حتً اآلن ،ثم نظرت الً عٌناه مباشرة لابلة دون مورابه 

سفٌنه أوجٌنً الوحٌده المادره علً اختراق الجزٌره الملعونة المتسببه فً موت كل الً ذهبوا : 

..!ٌكتشفوا المكان للوصول للكهؾ ، نمطة المركز المسبوله عن فن اللعنه  

: هتؾ سلٌم الصامت من بداٌة الكبلم   



!!المكان ده صعب الوصول لٌه _  

: لالت سرٌنا بسرعة  

وده هٌكون وظٌفة كابتن عمار _  

: زم عمار شفتٌه وهو ٌهز رأسه مفكرا   

الموضوع مش سهل زي ما انتوا شاٌفٌن ، ده محتاج أجراءت وتعٌمدات ، مش سهل _ 

 الوصول إلٌها 

:هتؾ سلٌم بحٌره   

!مثبل ؟؟_   

وضع عمار لبضته فوق المنضدة الجالس أمامها سلٌم لاببل بتزان وثمه وهو ٌمترب كما 

عصاة األفعً الكبري المكملة لنمطة المركز ، ولطعه الزمرد أساس مفتاح :  ٌخبرهما سرا 

دخول الكهؾ ، واألهم الشفرة نفسها الن باب الكهؾ مصنوع من الٌورنٌوم صعب ان ٌتفتح 

؟!!أال بشفره معٌنة   

  هتؾ سلٌم بؤحباط مشفك للؽاٌة

؟!كل ده : _   

أبتعلت سرٌنا ؼصة بحلمها وهً تمول بجدٌة علً النمٌض من التوتر والخوؾ الذي ٌخترق 

:كٌانها ببطء محرق   

انا معاٌه لطعه الزمرد مجرد ، مجرد موافمة لبطان عمار ، والبالً سهل الوصول إلٌه _   

: لال عمار بعد ولت طوٌل أحترق أعصابها   

لؤلسؾ مش هدخل فً لضٌة خسرانه ، حلمه كبٌره مفمود فٌها أجزاء ال تصلح األ بوجودها _

 أنا حاولت وموصلتش وبصرٌح العبارة كان ؼٌرن أشطر

سمط للب سرٌنا بٌن لدمٌها وأسو مخاوفها منذ سنوات  ٌتشكل أمامها بعد أن أجتهدت للوصل 

لٌه وبدون ممدمات ؼادر عمار من امام عٌناها التً بدأت تذرؾ دموعها بهدوء صامت فمام 

؟!!هتبِن : سلٌم من الكرسً ممترب إلٌها وواضعا فبضته علً كتفها لاببل بعمك   

هبِن لٌه ،كانت : نفضت سرٌنا رأسها وهً تنظر للسمؾ بٌؤس  لابلة بصوت باكً مكابر 

 مجرد محاوله 



عصا االفعً  موجوده فً : ثم لالت بتردد خافت وهً تتمنً الجواب الصحٌح من سلٌم 

 المصر الملكً

: أوما سلٌم دون تفكٌر   

اٌوة _  

:ثم هتؾ مستفهما بؽموض   

!بتسؤلً لٌه _   

:هزت سرٌنا كتفها لابله ببساطة   

؟!!مجرد سإال مش أكتر عادي _   

نظر لها سلٌم بعطؾ وهً ٌري الحسرة واألحباط ببحر الفضً البلمع فمال بهدوء علة ان 

:ٌنتشلها من حالة الحزن التً بٌها هامسا بخفوت   

اٌه رأٌن تروحً معاٌه مشوار صؽٌر كده أعرفن علً حد مهم فً حٌاتً _   

: لالت سرٌنا بؤنتباه وفضول   

!مٌن؟_  

:أخفض رأسه لٌنظر إلٌها من علوه لاببل بصوت أجش   

حد هعرفن علٌها بس الزم احكً لن المصة األول لبل ما تتهوري ،وتتصرِؾ بطرٌمة _ 

 مجنونة كالعادة لبل ما نسٌب بعض فاكره؟ 

شردت بعٌد عندما كانت طفلة صؽٌرة تلعب مع األطفال بالطرلات وحٌن الحظة بنت تحاول 

التمرب من سلٌم لٌلعب معاها ولم تدري بنفسها األ وهً تعض ذراعٌها حتً شعرت بطعم 

الدماء فً فمها لم تنسً ذان الٌوم الذي اشتكت به والدة الطفلة ألمها لتضربها بعنؾ وخوؾ 

علً شراسة أبنتها، سادٌة التعامل ولم تعلم أن هنان حبٌب خفً تحارب ألجله حتً لو كانت 

ستمتل هذه الفتاة وعندما ذهبت الً سلٌم لتخبره عما حدث لها منهارة بالبكاء ، ما كان من سلٌم 

 األ لٌاخذها ٌلعبوا وٌتشبثوا بالسٌارات الماره كنزهه لهم وهما ٌمرحون بٌن السٌارات لٌتشبثو 

بهذه وٌتركوا هذه ، وفً اخر اللٌل لام بشراء لها المزٌد من المثلجات وعلب العصابر لٌنتهً 

هذا الٌوم المبهج الرابع مع حبٌب طفولتها بعلمه أخري من والدتها أبتسمت بشرود وخفه لٌمطع 

: هذا الصمت الهادئ لاببل برلة ناعمة   

؟!هاي روحِت فٌن_  



: أنتشلت سرٌنا من ذكرٌتها الطفولٌه المتشردة لابلة برله   

معان سلٌم _  

:ادارها سلٌم ألٌها وهو ٌحسس علً وجنتها الناعمه لاببل بخشونه زابفه   

!!! أعتبر ده وعد_    

: لالت له بعشك ٌمطر من عٌناها   

!!أنا اصبل ممدرش أبعد عنن بس _  

: لاطعها سلٌم لاببل بخفوت   

؟بعدنا عن بعض أكبر ذنب عملناه فً حٌاتنا ألن أحنا عبللتنا مع بعض ؼٌر !مفٌش بس _

!!لابلة لؤلنفصام   

كانت سرٌنا ،ترٌد ان تنالشة باألمر وتخبره ان هنان عوابك وظروؾ تمنع بؤستمرار هذه 

العبللة وأكثرها تؤثٌر ما حدث بالماضً ، ولكن رفض عمار ألمرها التً  تعده لسنوات كان 

صدمهة كبٌرة علٌها تجعل عملها عاجز عن مجرد التفكٌر فصمتت بتعب وهً تستشعر حرارة 

:سلٌم علً وجنتها الشاحبه لاببل بهمس   

!!مالن _   

: تؤملت وجهه هادئ المبلمح  لابله بهدوء وأستسبلم بابس لتنهً الصراع الظاهر علً وجهها 

مفٌش _  

كاد أن ٌتحدث سلٌم ولكن سمع صوت احد افراد الطالم ٌؤمرهم بالخروج لٌتم عمل الصٌانه 

 فزفر سلٌم بٌؤس 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل  الرابع

 

 

 

تلن اللٌلة كانت العاصفة لوٌة واألمطار ؼزٌرة للؽاٌة تضرب نافذتها ضربا وهً جالسة فً 

سرٌرها بصمت كعادتها مإخرا تضم ركبتٌها الً صدرها بموة ولطرات ماسٌة تتسالط علً 

وجنتها بصمت ، تبكً وتبكً ال تجرإ علً التفكٌر ال تجرإ علً الذكري لم تسمح ألي 

صوره أن تمر عبر خٌالها كانت تهتز فً مكانها اهتزاز عنٌفا وهً تتمدم لؤلمام وتتراجع 

بحركة رتٌبة متوترة وللبها  ٌرتعب خوفا من ظهور الفارس الذي ألتحم حٌاتها مإخرا بعد ان 

ظنت ان الحٌاه لد تصالحت معها ونسٌت كل ما عاشته فً بداٌة حٌاتها لكنها علً ما ٌبدو 

 كانت مخطبه أخذت تتشنج بضعؾ دون نفس او صوت حتً 

سمعت صوت الباب ٌفتح وأصوات مؤلوفه ،ؼرٌبة بالخارج وندي أبنة السٌدة تؽرٌد تطرق 

علٌها الباب بهدوء لابلة ان هنان زابر بالخارج نهضت من سرٌرها بتثالل وٌؤس تجر لدمها 

: جرا نحو الباب لتصطدم بوجهه حبٌبها الؽالً الذي تؤخر عنها هذه المدة فهمست دون صوت

 سلٌم 

أبتسم لها سلٌم بخفوت وهو ٌمترب إلٌها ، لٌخفض رأسه ممبل فرلة شعرها بحنان ثم همس 

: برلة  

؟!مالٌكا الصؽٌرة أخبارن أٌه _  

كانت تود ان تبكً وتشرح له عما حدث لها  فً اآلوانة األخٌرة ولكنها اصدمت بفتاة تبدو أنه 

لٌست من المدٌنة ببحر الفضة المتواجد بعٌناها المتربصتان وشعرها األحمر ؼرٌب الهٌبه 

وبشرتها ناصعة البٌاض وٌدها الموضوع فً جانب معطفها الضخم الذي ٌكاد ٌبتلع جسدها 

الحمدهلل : الصؽٌر ،فمالت بابتسامة ؼٌر حمٌمة وعٌناها الفضولٌة مصوبة ناحٌة سرٌنا   

 

أعرفن ٌامالٌكا سرٌنا : الحظ سلٌم ماتفكر به مالٌكا ، فؤمسن بٌد سرٌنا لاببل بحماس وبهجة  

 حب الطفوله وخطبِت حالٌا، مالٌكا اللً كلمتن علٌها ٌا سرٌنا  

: ألتربت مالٌكا تحتضن سرٌنا وهً تمول لها بود وأبتسامة صافٌة حمٌمة   

!مبارن سرٌنا _  



: أبتسم سلٌم بهدوء ، وهنان من ابتلع الصدمة بمهارة  حٌن هتفت تؽرٌد بنبرة صادمة جافة

اتفضلوا اجلسوا علً ما ٌكون الؽدا جاهز_  

 ثم سحبت ندي الً المطبخ بهدوء بعد تناول الؽذاء كانت سرٌنا وتؽرٌدا ٌتحدثان بؤمور عدة 

وتؽرٌد تحاول أستدرجها لتتعرؾ علً من أولعة زٌن شباب عابلة آل طبلل ، بٌنما سلٌم الحظ 

:ٌهمس بنبرة حانٌة.شرود مالٌكا الحزٌن والتً لم ٌراها منذ سنوات فؤلترب منها   

؟ !الجمٌل بٌفكر فً إٌه _   

: تنهددت مالٌكا بحزن وتعب  وهً تحاول أرتسام بسمة علً شفتاها بصعوبة ،لابلة بخفوت 

مفٌش ’ _  

: ضٌك سلٌم عٌناه بشن هامسا بؤرتٌاب   

أزاي الشرود ده أكٌد وراه حاجه ،أتكلِم _  

:لالت مالٌكا بضطراب وهً تفرن ٌدها بموة وتوتر ملحوظ  

...و..بصراحه ، فٌه حاجه حصلت و_   

 شعر سلٌم بؤن هنان شٌبا ؼٌر طبٌعً

!أتكلِم مالٌكا؟؟"...إٌه"و: فحثها بهدوء مكمبل حدٌثها المتمطع   

:  كادت أن تتحدث  ولكنها أثارت الصمت حٌن لاطعتهما تؽرٌد لابلة بؤرتٌاب وشن   

سلٌم حد ٌعرؾ بؤمر خطوبتن ، من أفراد المصر ؟_  

كانت سرٌنا تنظر إلٌهما بؽٌرة رؼم ان سلٌم لد شرح لها الوضع لبل ماجبٌهم ولكن ما جعلها 

!تتصلب بمحلها جملة تؽرٌد التً انطلمت كالرصاصة لتخترق أذنً سلٌم  وسرٌنا معا   

: فزفر سلٌم بٌؤس بعد أن كان  سٌعلم ما ٌملك مالٌكا الصؽٌرة فرد بصوت كالجلٌد والنار معا 

ال ٌاعمتً لسه مش جه الولت المناسب عشان أبلؽهم  _  

فمطت تؽرٌد شافتها بؤستفزاز وهً تكاد ان تشتعل البركان الذي ٌحرلها من الداخل فمالت 

!تمام ، تمام : بحمد دفٌن   

تابع سلٌم حواره مع مالٌكا التً لم تعطٌه الجواب الذي كان ٌرٌده وهً تختلك له األعذار 

الكاذبة أنها متوترة بسبب األمتحانات الممبلة وضٌك الولت للمذاكره ، مما جعل سلٌم  ٌفكر 

...بؤمر ما   

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



ارتمً فارس علً األرٌكة فً الشمة الذي لام بشرابها حدٌثا منذ أن عاد من الخارج ، وهو ال 

ٌفكر إال بكٌفٌة أسترجاع حمه  بمملكتة الصؽٌرة التً احتلت تفكٌره ونفذت الً عمله لبل للبه 

دون أستبذان ،لم ٌكن هذا منذ شهر أو سنة أو اثنٌن بل تحدٌدا منذ أكثر من سبع سنوات فبل 

ٌري فً النساء ؼٌر وجهها المبلبكً الصؽٌر الحزٌن ، ٌتذكر جٌدا أنه لم ٌراها ابتسمت أو 

ضحكت دابما شاردة حزٌنة وضعٌفة تحسس وجنته الخشنة  بخفوت وهو ٌزفر بتذمر ،لٌست 

 ضعٌفة اآلن علً ماٌبدو  شرد مره اخر بها 

....منذ سبع سنوات   

نام علً السرٌر دا وانا هنام هنا_  

لال ذلن بصوت متوتر وهو ٌشٌر الً األرٌكة المجاورة للفراش الوثٌر ولد اصبح مرتبن 

للؽاٌة فهو لم ٌجٌد التعامل من األنهٌار أو البكاء وال ٌعلم كٌؾ ٌستطٌع تهدبها وهً بتلن الحالة 

من الذعر وجسدها الصؽٌر المرتجؾ بشدة ،جلست علً السرٌر ببطء وكؤنها تنتظر مصٌرها 

المحتوم متحفزة كمطة حذرة من اي هجوم ، ولكن خاب ظنها حٌن رأته نام علً األرٌكه 

مؽمض عٌناه بؤرهاق شدٌد وهو ٌفكر كٌؾ ٌتلخص من تلن المصٌبة التً فرضت علٌه 

باألجبار والموة وشاركته ؼرفة نومه الً أن سمط فً نوم عمٌك ظلت تطلع  حولها بؤرتٌاب 

تنظر الً الؽرفة المرتبة الكبلسٌكٌة األنٌمة  للؽاٌة والتً تتسم بطابع ذكوري , وفضول   

 وما هً اال لحظات حتً سمطت هً االخري فً النوم ومازالت محتضنه حمٌبتها الصؽٌرة

أبتسم فارس بشرود وهو ٌتذكر عندما استٌمظ من النوم وجدها مستندة علً السرٌر ورأسها 

فوق حمٌبتها وشعرها مؽطً وجهها كامبل بالطبع كانت نومة ؼٌر مرٌحة ، فؤٌمظها حتً 

تستطٌع النوم بطرٌمة صحٌحة ولكنه تراجع خطوتان عندما أنتفضت سرٌعا وكؤنها كانت مهٌبة 

: نفسها للخطر بؤي لحظة فمال بهدوء أنه ال ٌمصد أزعاجها مبررا  

نامً علً السرٌر بدل المعدة دي هترهك جسدن_  

 

أومات له بخوؾ حذر ، ظبل فً الؽرفة معا ألكثر من شهر بعد أن أعلنت السٌدة دولت 

زفافهما وألاموا حفل أسطوري ضخم داما لسبع أٌام ٌحتفلون به أهل المدٌنة والمري المجاورة 

حولها ، وكان فارس ٌمضً ٌومه خارج الؽرفة طوال النهار وال ٌدخلها ؼٌر ولت الخلود أو 

لؽرض ضروري ، حتً ٌتجنب المكان التً تتواجد به مالٌكا ، بٌنما مالٌكا كانت تموم بالعمل 

األٌام تشبه بعضها وبالطبع لم تخلو مالٌكا من تعنٌؾ سحر ,فً المصر ، ال تمل شٌبا عن الخدم 

المتسلط وأحٌانا ضربها علً وجنتها ألخطؤ طفٌفه ال تذكر ، حتً جاء الٌوم الذي ؼادر فارس 

مع سلٌم لٌموم بمعالجة لدمٌه بسبب ذان الحادث المرٌع أثناء لٌادته للسٌارة بتهور كعادته ، 



كان ذاهبا لحفل مولد سامر ابنه عمه لٌنتهً هذا الٌوم الكارثً بؤصابه لدم فارس حتً أحد 

األطباء كان علً وشن ان ٌموم بؤجراء بتر بمدمٌه الٌمنً ، ولكن جن جنون سلٌم الذي كاد أن 

ٌفتن  بهذا الطبٌب المخبول وهو ٌمول بجنون أنه علً استعداد الذهاب به ألخر العالم ولكن ال 

ٌموم بهذه العملٌة اللعٌنة التً ستجعل أخاه عاجز ما بمً من حٌاته ،وصؽر سنه الذي ال 

ٌتجاوز التاسع عشر من عمره  ، ولد كان اإلله كرٌماً معهم حتً أستطاع أجراء عملٌة نسبة 

نجاحها كانت ضٌبلة ، ولكن نجحت ، ثم سافر لمدة أكثر من ستة أشهر حتً ٌكمل دورة 

العبلج الطبٌعً ، وعندما عاد الً  المصر لم ٌكن لد تم شفابه كامبل وهو ٌرتكز بٌدة علً 

عصا العكاز ، صحٌح شعر بالٌؤس للٌبل من شفاء لدمه تماما ولكن هو اآلن أفضل من أن 

ٌجلس علً هذا الكرسً المتحرن اللعٌن ،علً األلل أصبح ٌتحرن بحرٌة أكثر دون لٌود 

تحكمه حانت منه إلتفاته ألً مالٌكا الصؽٌرة أثناء جلوسه بالبهو وهً ال تتولؾ عن الحركة 

ٌمٌنا وٌسار تخدم وكؤنهم استعبدوها لخدمتها بالمصر  ال لخدمة هو  كما ٌدعو ، لكن فً هذه 

األثناء لم ٌطرأ فً باله أن ٌسؤل علً حالها أو ٌموم  بالدفاع عنها ، واعتراضه علً ما ٌفعلوا 

بٌها فهو ٌراها مجرد طفلة ال تخصه ، بالنسبة له لٌس بؤكثر من شا مفروض علٌه ، وورلة 

صؽٌرة بٌنهما ٌمكن أن تتمزق بؤي ولت وتنتهً هذه المسرحٌة السخٌفة وٌسدل الستار 

وٌصفك الجمهور وٌعود هو لحٌاته السابمة بجنونها وعبثها ،عاد فارس لوالعه وهو ٌزفر بحنك 

وضٌك ، لٌشرد مره أخري فً  ذكري لرٌبة جدا تؤبً أن تترن ذاكرته وكؤنها كانت بداٌه 

ولكن ز عكاه الجناحه مرتكز علً عصااللعنةحٌن دخل فارس بحركة بطٌبة عاجزة متجها الً 

لاببل بمشاكسة  تماماُ وهو ممسن بٌدٌه أحد زجاج النبٌذ ةاولفه عمار لاببل بصوت عابث كهٌبت

الفارس اللً مطنشنااوووووه :   

 عمار ابن عمه الذي تخلؾ مكان اباها فً ةاستدار فارس ولد اتسعت ابتسامته تلمابٌا فور رإي

هتؾ فارس بصوت  دهابه ة لشدةمرتٌن ضد شٌاطٌن البحرنماذ هذه العابلإالبحر بعدما لام ب

!ة المبطان عمار سٌؾ اإلسبلم هنا مره واحد: مبهر عذب  

:فتح عمار ذراعٌه بمرح هو ٌمول بطرافة وإٌجاز   

..!بشحمه ولحمه _   

فارس هو الجانب األبٌض النمً الموجود داخل فالاحتضن عمار الفارس الصؽٌر بشدة وحراره 

ع فمال عمار ا بل هو دابما  وحٌد هادئ الطبع،  والطمة لم ٌتعرؾ ٌوما عن المسوة ،هذه العابل

وهو ٌضع  ذراعٌه بؤكمله علً كتفً فارس علً الرؼم من طول فارس الفارع والذي ٌسبك 

:عمار ببضع سنتٌمترات  

  وسٌبن من الناس اللً فوق ةتعالً بما اسهر معاٌه النهارد_

: لم ٌتكلم بها هكذا منذ الحادث بمرح ولطافة تحدث فارس   



؟!!وٌهون علٌن تسٌبه كده_  

:أستنكار مندهش  بفمه بٌدٌه  بعد تجرع دفعه كامله من النبٌذ وهو ٌمول عمارمسح   

؟هو مٌن _  

: بهٌام وهو ٌشٌر بذراعه علً شا وهمًهمس فارس   

  البحر _

:  فارس وهو ٌمول بصوت ناعم خبٌثةابتسم عمار بعبث علً طرٌك  

  !كان هٌبمى فٌها كبلم تانً" تسبٌها"عارؾ لو كانت " تسٌبه "اهو انت  للت _

:  الكؤس  صب النبٌذ فً وهو ي بحٌرةثم تحدث عمار  

!   كانت حلوة مشوفتكش لٌه ةالحفل_  

:  بشرود حزٌناثم هتؾٌلعب بهةأمامه لطؾ فارس عنمود من العنب الموضوع على المنضد

 أن سلٌم مش وبعدٌن كفاٌه، انت عارؾ انً ملٌش فً جو الحفبلت والكبلم الفاضً ده _

!موجود  

: بمرح  ثم لالمارعبس ع  

  هو انا مش كفاٌه وال اي ؟؟ _ 

 أبتسم فارس بمودة وهو ٌضع ٌدها علً كتؾ عمار 

  ! من زمانومش شوفته بس انت عارؾ سلٌم وحشانً جامد ةر والبرني الختال ان_

:عمار وهو ٌشٌر لؤلعلى  لاببل بصفٌر خافت   

!خبار الجو اللً فوق اٌه؟ أ و_  

:ء هامسا بعفوٌةبؽباهز فارس رأسه   

؟ ! جو مٌن_  

: ه لاببل بنفاذ صبر يعمار وهو ٌضٌك عٌن  

و مالٌكا ةأملن_  

  : فمال باالمباالةفارسأنتبه 

!  اها مالٌكا  كوٌسه  عادي_  



: مط عمار شفتٌه بتذمر وهو ٌمول   

نت لاعد كدهأاشرب معاٌه بدل ما _  

  إلناعه شرب فارس كثٌرا معاة رفض فارس األول بموة ولكن مع ألحاح عمار ومحاول

  حتً الصباح دةوا أطراؾ الحدٌث عن دراسته وعبلج لدمه ومواضٌع متعدب وظل بتجاذ

ةالنبٌذهذه اللٌلبعد إلحاح شدٌد من عمار لٌتناول معه  فارس أستجابة وخضوعكان   

جعل حٌاته فارس بؤكملها تنملب رأسا علً عمب ،خطؤ خطؤ كبٌر  

_______________________ 

 خرجت من ابوب كلٌتها

 بتعب وهً تجر حمٌبتها ببل حماس شعرها متطاٌر ووجهها شاحب بٌنما عٌنٌها ؼٌر  تسٌر

 تمطع علٌها الطرٌك  من ةفارهةسوداء  لطع شرودها سٌارثابتتٌن وكؤنها ال تبصر أمامها 

 لتتسع مملتٌها بظهور فارس خلؾ زجاج السٌارة دم  ط لتصةالجانب  فرفعت رأسها بسرع

نحنً عبر زجاج النافذة المفتوح لاببل بصوت  سوداء علً عٌنٌه ؾةبفزع  وهو ٌضع نظار

:مجنون كتصرفاته الؽٌر متولعه   

؟أدخلً_  

 من الجنون وعدم األنمٌاد وراء أوامره فمد نجحت فً ة هزت رأسها بعنؾ ولد تلبسها حال

 متوترا حتً شعرت بمبضه جلدٌة ةكملت سٌرها بسرعأ ؾةالماضًة  بنفسها الفترةلهثكسب ال

ببلش فضاٌح ، اركِب احسنلن :  تهدٌد خافت  به فمال بصوت مدمرمعصمهاعلً   

  :ة مصطنعة ولوةنظرت حولها برعب ثم لالت بصبلب

  هنا دلولت  ةٌدي بدل ما هعملن فضٌحإ مش هركب وسٌب _

 فكز على أسنانه بعنؾ وهو ٌمول بجفاؾ ةفارس من تحت نظراته الماتمعٌن ازداد توحش 

:اوؼضب كاد ان ٌحرق الجو بٌنهم  

دخلن ؼصب عننأبمولن اركِب بدون شوشوره بدل ما هشٌلن و_  

 وهو ٌشعر بؤن ةالجامعب أحد أفراد األمن الخاص أخرى إلى أن جاء ةن تبتعد عنه مرأ حاولت 

 فمال ة الؽاضبة وبٌن الفتاةبا الجذةهنان شا ؼٌر طبٌعً بٌن هذا الشاب ذو المبلمح الؽربً

: بصوت حاد   

بٌدٌمن فً حاجهنسه األستاذ ده آفٌه حاجه ٌا _  



  :  للتخلص منه فمالت بلهفة وأرتٌاح بداخلها،  وتهورة رأسها بسرع مالٌكاهزت

  ،  ٌا فندمبٌضاٌمنًاٌوة _

نة أشار رجل الحرس الً  مجنوة الفتاة المتهورة التً تشبه لطةهذلارتفع حاجب فارس بذهول 

 ل الرجل بعض الشا لاة ضخمةبنً، بجسدهم  العمبللذو  األمن لٌؤتً أكثر من ثبلث أشخاص

:ةبصرام  

! خذوة _  

!زوجها ٌاخدونً فٌن انا اااي ،ها: ةان ٌتولؾ هاتفا بجفاءفارس بذهول وحدأشار الٌهم   

:بنبرة لوٌة وثمه الرجل لال   

هات أثبات علً كبلمن ده_  

عندن األثبات أهو اسؤلها؟ : فمال فارس بؽضب حارق أثار رجفة بؤوصلها وهو ٌشٌر إلٌها 

زدحم المكان من ا بتوتر ولد رٌمهابتلعت نظر الً الرجل بحدة  وأستفهام نحو مالٌكاالمرتبكة فؤ

؟!ٌبل معاٌه :  ، فدفعه الحارس بموة لاببل بالتضاب  بخفوتةفهزت رأسها نافًم ، حوله  

ة ن ٌذهبوا إلى داخل ممر الجامعة وفارس محتجز بٌنهم استدار برأسه لاببل بوحشًأكاد 

  :وؼضب حمٌمً

بتاع الكلٌة وهثبت أنن مراِت وأبمً شوِؾ مٌن هٌنمذن منً ولتها  ٌا ؼبٌه هٌاخدونً لؤلمن _

 ا زواجه المزعوم منها كمأمرولكن دار برأسها وشماته كادت أن تبتسم مالٌكا بعفرته  

لذ ن تهور لت بضعؾ وال أن تسمع بنفسها من سلٌم فؤللبت على تلن الخطوهأٌدعٌفهً ال تصدله 

 هذا الكابن حد ماذا ٌفعلأ وهً تعلم سابما عندماٌؤذٌه علٌهان ٌصب جام ؼضبه أفارس لبل 

:وحرج بالػفمالت للرجل بؤدب المجنون العشوابً    

  انا اسفه ٌا فندم دا طلع فعبل جوزي _

 عوالب تهورها فٌما بعد فمال الرجل ه بثمل شدٌد على للبها مدرنة األخٌرة الكلمهتهانطك

 بؽضب

! ؟بتهزري ٌا هانم انتِ :  

: وعٌنٌه الحمراء تشتعل ؼضبا ةصرخ فارس بمسوة حاد  

  دي احسنلنةربها بالناماتتكلمش مع_



، لبل ستحمار تاركا إٌاهمبؤ مالٌكا  والً بمرؾ الرجل ٌرممفارس تهدٌد جعلة لال ذلن بحرن

أن ٌفتن بهما بالكاد كان سٌموم  الضابط  بؤلماء المبض علً هذا الشاب المتعجرؾ ولكن ما 

منعه للٌبل ، العبلمة الممٌزة التً توجد علً ممدمة سٌارة آل طبلل، وهذا خط أحمر ال ٌتجرأ 

 فالت مالٌكا على ٌد فارس أحد من رجال أالمن التعرض ألي أحد من هذه العابلة العمبللة ،

 منها بالكاد كانت تمسن ة فركبت معها دون حتً أدنى  مماومة داخل السٌارةوهو ٌجذبها بشد

ظل الصمت سٌد المولؾ طوال الطرٌك  حتى لطعت هذا ،بمذاكرتها حتً ال تسمط منها 

 وهً تري السٌارة تبتعد عن المدٌنة والجبال والصخور حولها بكل مكان فهتفتالماتل وء الهد

: بملك وتوتر حاولت اخفؤهما    

!احنا راٌحٌن فٌن؟_  

:  مستفز وء بهدرد فارس بعد دلٌمة  

! ؟ةمش مبلحظه أن السإال جاي متؤخر شوي_  

  :مالٌكا بهدوء مسٌطر محاولة اخفاء أرتجاؾ ٌدٌهافمالت 

متملمش علٌا عمتً رجع بسرعه عشان من فضلن عاٌزة ا_  

: بتؤثٌر وصدر منه تؤتؤه أسفا ثم همس بعطؾ زابؾ خفض حاجبٌهأ  

العموم انا كنت عندها وهً بخٌرعلً ٌا حرااام ،_  

  : بفزع ثم هتفت ةٌه بصدم مالٌكاإلاستدارت

على عبللتنالولتلها _  

  :  وهو ٌتؤمل كلماتها العفوٌة بعبث خافتردد ثم ةبدهشفارس ابتسم 

!جمٌله اوى " عبللتنا"أممممم _  

: ة بحٌرهمست زفرت مالٌكا بستفزاز من نبرة هذا الكابن البارد ثم   

؟ ! بالظبطةلً جمٌلإهً _  

فهمس بخبث  وهو على الطرٌك السرٌع المٌادةنسٌا ولد شعرت مالٌكا أنه نظر لها بتمعن  

:ورلة بالؽة   

!عبللتنا_  

  : متوسل بترجًهمست ثم وٌؤس وهً تنظر الً السمؾ بملل بضٌك زفرت 



ن محدش ٌعرؾ ومعرفش لٌه من أ وسلٌم محذرنً ، فارس عمتً متعرفش الً بٌنا زمان_

  ؟ للت حاجهت انيفضلن جاوبن

مسٌرها وأٌه المشكله أنه تعرؾ دلولت ماهً  :  بتعجب ثم أكمل ببساطةرفع أحد حاجبٌه

...!تعرؾ ومش هً بس العالم كله عاجبل او آجبل   

 وٌؤس وهً تعلم أنه ال فابدة بالحدٌث معه فتنهدت بتعب ثم  بتعبة السٌارةاستندت علً نافذ

؟احنا راٌحٌن فٌن: لالت بخفوت   

؟! هتعرِؾ دلولتِ : بؤٌجازفارس هتؾ   

بالمبااله، رممته  مستندا علً ممدمتها ةولؾ  بمكان أعلى الجبل ثم دون كبلم ؼادر السٌار

انت : شزرا ثم نزلت من السٌارة بعصبٌة صافمة الباب خلفها بكل لوة ثم هتفت بؽضب وحنك 

بالً ما تنتوٌه من لذفه بكل األلفاط المشٌنة التً تعرفها فً سنوات لم تكمل  .... أزاي تجا

حٌاتها حٌن شعرت بؤلترابه منها وكؤنه محارب ٌسترد ملكه المسلوب الضابع  وهً متجمدة 

بٌن ذراعٌه الحدٌدٌتٌن من هول الهجوم المجنون الذي أنصب علٌها ودوران ٌعصؾ بها 

ولدمٌها الهبلم ال تستطٌع أن تحملها للصمود بؤمر من الماضً األلٌم ،وخوفاً . ٌجتاح كل كٌانها

:من المادم أبتعد عنها وهو ٌهمس بصوت متمطع    

.!وحشتنً مالٌكا _   

أستطاعت اخٌرا أن تبتعد عنه دافعه صدره بمبتضها فؤبتعد عنها للٌبل وهو مازال محتجز 

 خصرها بٌن ٌدٌه 

: فهتفت مالٌكا  بوهن وضعؾ   

؟!أبعد _  

: همس فارس بؤذنٌها   

بتطلِب المستحٌل _  

: رفعت وجهها  تنظر إلٌه من طولها األلصر منه بمراحل   

؟ !سلٌم ٌعرؾ _  

:أظلمت عٌناه ثم هتؾ بؽموض   

!وده هٌفرق فً أٌه ؟_   



هٌفرق فً اٌه ، ابدا هو بس ٌادوب أنمذ حٌاتً وكان السبب فً : همست مكررة بإختناق 

!وجودي عاٌشه دلولِت بعد ما هربت  ؟  

: توحشت عٌناه بجنون ثم هتؾ بمسوة وجمود  

انا مهربتش وفً بالً أنً سفري مجرد رحلة ورجوعنا أمر مفروغ منه_  

:هتفت بخفوت وهو ٌستشعر أرتجافها بٌن ٌدٌه   

؟!وبالنسبه آلخر مرة كان بٌشكل بالنسبه لن أٌه _   

حررها أخٌر وهو ٌستدٌر إلٌها مولٌها ظهر وجسدة الضخم المرتجؾ ظاهر بوضوح ، ولد 

اختارت مالٌكا الولت التً تتحدث به  لتضرب فً ممتل دون رحمه ولد أصابت الهدؾ 

وبجدارة ، أستندت علً ممدمة السٌارة بنفس مكان فارس وهً تدخل ٌدٌها المرتعشه داخل 

سترتها تنظر ألٌه بؤرٌحٌة نحوه لد تؽٌر مبلمحه للٌبل ،هو بؤكمله لد تؽٌر  نمت عضبلته بشكل 

واضح وتضخم جسده أكثر من الماضً بٌنما هً لم تزٌد عدة سنتٌمترات ، نضجت مبلمحه 

عن ما كان صبً متهور وصار رجبل ولكن تصرفاته لم ٌخلو من الجنون الظاهر بعٌناه 

المشتعلتٌن ببرٌك خاطؾ ، طوله الفارع عرض كتفٌه ، شعره الذي المس حاجبٌه ،وسامته 

الملحوظة بخشونة ذكورٌة فظ ة كانت ألول مره تتامل بتمعن منذ سنوات ففً اللماء الكارثً 

السابك كانت الؽرفه مظلمة فلم تستطٌع تبٌن مبلمحه لطع شرودها الحزٌن الصامت صوته 

: الهادئ الؽرٌب وهو ٌمول بصوت ممتضب خفٌض خطٌر   

!!كل ظلم وألم حصل فً حمن ،هٌرجع أنا المسبول عن كده ده وعد وأنا هكون  اولهم _  

:لم تستطٌع كبت الؽضب والمهر أكثر من ذلن فنفجرت لابلة بمرارة   

!أنت متعرفش هما عملوا فٌا إٌه ؟_  

:أستدار إلٌها بنعؾ ولد أحمر وجهه لاببل بنفس نبرتها   

ال عارؾ ومٌن ؼٌري هٌعرؾ ، ومن ؼٌري كان مكانً لما اتصل بٌا سلٌم ٌمولً هما _ 

عملوا فٌِن إٌه تخٌلً أحساسً البشع ولتها وانا عاجز ماشً ٌدوب بمدم واحدة تخٌلً أحساسً 

بعد ماعرفت انهم انتهكوا  وضربوا مراِت وأذوها بالوحشٌة والبشاعة دي، الولن حسٌت بإٌه 

فً سنً ده ، حسٌت بطعن فً رجولِت شؤنً مش راجل أبدا كل ما املكه أنً أكسر كام  

كوباٌة والطع بٌها أٌدي عشان أستمد األلم والمسوة ، لحد ما أتحولت لهالة من البرود مش 

بٌؤثر فٌا وأتعالحة من أدمان الكاتٌنج لشهور طوٌلة لحد ما توصلت لحالة الٌؤس  متخٌله عادة 

اكتسبتها لسنوات تصبرنً كل مافتكر أنً اذٌتن لد أٌه، بمصد أو بدون اللتنً بتحمل مسبولٌة 

وذنب بٌمطع فٌا لسنٌن بدون لصد ،كانت كلماته تنطلك من فمه كالخنجر المسموم الذي ٌطعن 



للبها وكل جزء بها دون ذرة شفمة ورحمة ،والدموع الساخنة تجري علً وجنتها بؽزارة 

: فابتلعت رٌمها بصعوبة هامسة بتشنج   

؟!اللً بتتكلم علٌهم دول مهما كان أهلن _  

:هز فارس كتفٌها بعصبٌه وهو ٌمول بصوت كالحجر   

مش هتفرق كتٌر _   

:هزت مالٌكا رأسها بسخرٌة وٌؤس لابله   

ال هتفرق ٌا فارس ، أنت لوحدن هتمؾ لدام أعرق عابلة بالدولة ٌفعصوا اللً ٌفكر ٌمؾ _ 

ضددهم  ،باإلضافة أن مش ممكن تخسر أهلن أبدا عشان حد ؼرٌب عنن ، لذلن نصٌحه 

أبعدو عنً ، أنا شوفت منكم كتٌر ومش همدر أشوؾ أكتر من كده،  لو كبلمن صحٌح المً 

علٌه الٌمٌن لدام سلٌم وشاهد كمان وكل واحد ٌروح لحاله ، أنا أعٌش حٌاتً اللً أنا عاٌزها  

 وانت تشوؾ حٌاتن مع وحده من األسره الملكٌه أو بنات العابلة 

 كانت كل كلمة مستفزة تنطك به مالٌكا ٌجعل الؽضب المستعٌر  ٌتوحش بعٌناه ببرٌك مخٌؾ 

مرعب وجهه جامد ببل تعبٌر مضت عدة لحظات لم ٌسمع بها سوي صوت هدٌر الرٌاح بٌنهما 

جعلت مالٌكا تشعر بالرعب وإعصابها تحترق ببطء من مظهره الؽٌر مبشر ولكنها لطبت 

جبٌنها بدهشه حٌن ابتسم فارس أبتسامه كانت تزداد تدرٌجٌا وبسرعه حتً شملت  وجهه كله 

لبل ان ٌرجع رأسه للخلؾ وٌنفجر ضاحكا بكل لوة ، كانت ضحكة بشعة مخٌفه للؽاٌه تماثل 

الظبلم التً تشعر به أمامها  ولد بدأت الشمس تختفً وٌسدل اللٌل ستاره ، فتراجعت خطوتان 

للخلؾ دون وعً وهً تري هالة من الشر تمترب منها ببطء لتخنمها وتلمً بها من أعلً الجبل 

المرتفع ، هذا ماكان ٌشعر به فارس فور ما نطمت كلماتها الباردة برود الثلج فمال بنبرة جلدٌه 

!! والمفروض أنً أمشً دلولِت بنفس راضٌة وانا أتمنً لن  أجمل التهانً : ساخرة للؽاٌه   

: هتفت برعب ولد جفت الدموع علً وجنتها   

لو فعبل عامل حساب لكل ظلم حصل لٌا ومراعً مشاعري اللً استهلكتها بدون رحمه أنت _

!واهلن   

هل ٌمكن أن تكون الكلمات كولع الرصاص الحً ، للحظة شعر وكؤن طلما نارٌا لد أخترق 

أذنه ونفذ داخل عمله حتً أن رأسه مالت للٌبل لؤلمام بحركة سرٌعة وأكمل هذا األمر عاصفة 

لوٌة جعلت ٌشعر بؤلم  ؼرٌب كاد ان ٌمسم بؤنه علً وشن ذبحه صدرٌة فاخفض رأسه ألسفل 

وشعره الطوٌل المصفؾ ٌتطاٌر وٌؽطً مبلمح وجهه المتؤلمه عن عٌون مالٌكا التً تتابع 

حركاته وهنان مشاعرمتعاطفه مشفمه  خابنه تتسرب إلٌه رؼما عنها ،فمال فارس اخٌر 

أطلبً  أي حاجه هنفذها بدون تردد عادا اننا نبعد ،ده من رابع : بصوت جامد كالحجر 



المستحٌبلت أحنا اتخلمنا عشان نكون لبعض ، وكل اللً همدر علٌه الولت،هعطٌِن فرصه 

: وولت تتؤللِم علً الوضع الجدٌد ،صرخت بحدة  

الولت مش كفٌل ٌا فارس عشان لو مفكر أنن هتصحح وضع مستحٌل ٌتصلح ابدا_  

 صرخ بصوت أعلً جعل جسدها ٌرتجؾ  حٌن لال 

ال كفٌل مالٌكا كفٌل وال أملن ؼٌره_   

: ثم أكمل بفحٌح مهدد مدمر  

واعرِؾ ان صبري لٌه حدود_  

رفعت وجهها للسماء تنظر بٌؤس  وهً ترمش بسرعه حتً ال تسمح بدموعها الحبٌسة أن 

 تتسالط

 فهمست بخفوت وتعب حتً تنهً هذا الحوار البابس

..!أنا عاٌزه أرجع من فضلن  :  

 أشارألٌها  بٌدٌه نحو السٌاره دون أن ٌتحدث 

ثم أتجه الً السٌارة لٌجلس علً عجلة المٌادة وعٌناه مصوبة علً عٌون مالٌكا الباكٌة ظل 

هنان حرب طوٌلة مشتعلة  بٌنهما والتً ال تستطٌع األلسن التفوه بها مر دلابك أو ربما أكثر ال 

ٌعلما حتً أبعدت عٌنٌها الباكٌتن ثم صارت تجاه السٌارة الذي فتحه لها فارس لتركب ببطء 

كالمنومة  ثم استند رأسها علً النافذة لتنطلك السٌاره بسرعة جنونٌة وأعمدة النور تمر أمامها 

كلمح البصر أؼمضت عٌنٌها  لتشرد بذكري بؤبسة ظنت أنها لصتها من عملها ولكنها كانت 

 ألرب مما تتولع وكؤنها لٌلة أمس

 منذ سبع سنوات

عندما أستمٌظ فارس بكسل وأرهاق تاوة بؤلم وهو ٌفرن عٌنٌه بموة و هو ٌشعر أن جسده 

كاد " منن هلل ٌا عمار " محطم للؽاٌة ٌبدو أنه لد أثمل فً شرب النبٌذ لٌلة أمس همس بداخله 

أن ٌموم من علً الفراش ولكن شعر أن هنان خطؤ ما ، لد حدث  فمام ببطء ومبلمح الذهول 

والدهشه بادٌة علً وجهه  ،ٌتسابل داخله كٌؾ نام هنا علً فراش مالٌكا  ، أبتلع ؼصة مإلم 

فً حلك وهو ٌجذب خصبلت شعره بشدة من التوتر البادي علٌه ، وبعدما أفاق تماما تحول 

الذهول الً صدمة، عندما وجد جسده العاري  تحت المبلءة الخفٌفة والصدمة تتحول الً 

رعب واتسعت عٌنٌه بفزع وهو ٌتمنً ان ٌكون ما رابها  علً الفراش بجانبه وهم ،أو خٌاله 

المرٌض المذر  صور له ذلن ،ٌا إلهً ماذا فعل انتباه الذعر وظل ٌتنفس بسرعة مخٌفه وعنؾ 



هل تؤلمت  ؟وكٌؾ تعامل معها؟ واألهم من كل هذا اٌن !وتشنج كٌؾ ؟’ ، وهو ٌهمس بصعوب

!هً االن؟ ٌاللمصٌبة ماذا فعل ؟ رباه ،لن ٌسامح نفسه أبدا،أبدا   

لام سرٌعا لٌرتدي بنطاله بٌد مرتعشه محاوال األرتكاز بالعصاه الذي اعتمدا علٌها مإخر لساله 

المصابة وهو ٌدور حول الفراش منادٌا إلٌها بخفوت مخزي وكؤنه ٌخجل من منادتها أمام نفسه 

الحمٌره ،ٌاهلل ماذا حدث ظل ٌضرب رأسه فً الحابط بموة و ٌركل المماعد التً أمامه ؼٌر 

مبالٌا  بمدمه المصابة وال رأسه التً سمط منها بضع لطرات دم  وال لبضته التً تؤلمت من 

شده ضرب الحابط ، ال ٌعلم متً فمد المدره علً التحكم بنفسه بهذا الشكل المخزي فمد وعدها 

ان ٌكون حماٌة لها حتً ٌستطٌع اخراجها من براثن آل طبل  وعدها أن ٌموم بحماٌتها  الذي 

عجز والدها عنها ولكن ها هو اول من خذلها اآلن  كما فعل اباها وكذلن  آل طبلل وكل ما 

عرفته بحاٌتها ظل ٌردد بداخله بؤلم سامحِن مالٌكا أنا ال ألصد ٌا صؽٌرة ،  ٌعلم جٌدا  منذ 

اللحظة األولً من دخولها للمصر ، الجمٌع وهو أولهما ٌسا تعاملها وعندما علم من سلٌم انها 

مجرد فترة بحٌاته وستنتهً وأوصاه علٌها كؤخته الصؽٌرة اخذ عهد علً نفسه امام هللا ان 

ٌحافظ علٌها كؤخته وٌموم بحمٌتها  أوال من نفسه ثم من  هذه العابله التً ال تعلم عن الرحمه 

ٌوما او الرأفه شٌبا خرج من الؽرفه وهو ٌشعر بالجنون مما حدث فنادي بصوت جهوري 

:ٌهتز له جدران المصر   

مالٌكاااااا_   

خرجت امرأه عمه سحر من المطبخ لتشاهده بهذه الحالة الهسترٌا ، ٌدور وٌدور حول نفسه 

بعصبٌة كاألسد الحبٌس ، وٌدٌه تجذب خصبلت شعره الطوٌلة حتً ظنت  انه ستخرج 

:خصبلت شعره فً ٌده فتمدمت إلٌه لابلة بتوجس للك  

فارس انت كوٌس ؟_   

توتر فارس وهو ٌضع ٌدٌه علً جبٌنه وٌدٌه ترتعش كمن لام بؤرتكاب فعلة شنٌعه سٌفمد حٌاته 

 ألجلها بسببها فحاول ان ٌتكلم بثبات منافً لحالتة التً تثٌر الشفمة وتذوب لها الحجر الذي ال 

:ٌلٌن فمال بصوت مٌت ال حٌاة به خرج رؼما عنه مهزوز مرتجؾ  

!انا بخٌرمراته عمً ،هً مالٌكا فٌن ؟_   

مطت سحرشفتٌها  بؤستفهام  متعجب وهً تشعر من حركته الؽٌر متزنة انها أمام مختل 

:عملٌا ًو هنان شا ؼٌر طبٌعً لد حدث  ،فهتفت بدهشه وتفحص فضولً    

مشوفتهاش النهارده هً مش كانت معان أمبارح ٌا فارس _   

:هز فارس رأسه باضطراب مبتعدا  



اٌوة شكرا_   

ثم تركها سرٌعا وهو ٌتجه ناحٌة الحدٌمة فنظرت الً باب الؽرفة المفتوحه علً مصارعٌها 

فتمدمت للداخل بفضول ثم لامت برفع الؽطاء لتري برابة مالٌكا علً الفراش فؤبتسمت بخبث 

اهذا ما ٌجعل فارس متوتر بهذا الشكل المثٌر للشفمة الممززة ، وهً التً كانت تظن ان هذا 

ماذا أراد ان ٌثبت بعد هذه الفتره ! حدث منذ دخولها المصر ماذا كان ٌنتظر كل هذا الولت ؟

الطوٌلة ،تمدمت سرٌعا الً سٌدة المصر دولت هانم والتً كانت تجلس أمام النافذة فً ؼرفتها 

تنظر الً الحدٌمة الشاسعة المتسعه بعمك ، سمعت طرق الباب فؤذنت بالدخول لتجد سحر 

تدخل ثم تنحنً الً أذن السٌدة دولت ثم همست لها  فً إذنٌها ببضع كلمات وكؤنها تخبرها 

سرا مهما للؽاٌة ،جعلت السٌده دولت تترن الفنجان من ٌدٌه وعٌنٌها تتسع بذهول وحٌرة وهً 

 تتساءل ،ألم ٌتؤخر الولت للٌبل ، فكٌؾ اذن ؟؟؟ 

: لطبت جبٌنه بؤرتٌاب ودهشة وهً تمول بنبرة ٌلونها بعض الشن   

انِت متؤكده من الكبلم ده ؟_  

: أردفت سحر وهً تبتسم بتشفً وانتصار   

اٌوة وهللا ٌا مراته عمً ولو مش مصدلنً تعالً شوِؾ بنفسن _   

:لم تكمل سحر بالً كلمتها  لاطعتها السٌدة دولت وهً تنهض لابلة بصرامة   

فارس وملٌكا ٌكونوا عندي فً البهو حاال_   
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نتكتمشهمتهاالعالٌهوماأشدوأصعبالبكاءالمكتومفحتاالصراخبصوتعالٌعلةتهدءمنحرلةالدموالعذابالذي

ٌنتهكهاوٌتفرسهاببطءلاتلكالفٌرسالشرسلٌسمنحمها،دلفتسحرإلٌالؽرفةبعنفكالذٌٌمتحمالمكانلٌمبضعلٌل

صهارب،فمامتمالٌكاسرٌعاوهٌتضعالمنشفةعلٌشعرهاالذٌٌتسالطالماءمنهكمطراتالندٌوهٌتطلعإلٌهاب

 , فزعمخٌفوشفتٌهاترتحفدونإرادةفوضعتسحرٌدٌهافٌجنبهابخبث

تتلوٌكاألفعٌامامهاومازالتتلكالضحكهالخبٌثهالصفراءمزٌنهثؽرهاوهٌترممهاببؽضواألستفزازالمحت

  :لرالممرففٌعٌنٌهافهتفتمابلةبنبرةذاتمؽزي

.! السٌدةدولتعاٌزاِكتحت،ثوانٌتكونٌلبسهوعندها_   

ثمخرجتمنالؽرفةمؽلمةالبابخلفهابعنفجعلتمالٌكاتنتفضبسرعةوللبهاٌدلكالفؤرالمذعورمماحدثلهامنذس

اعاتونظراتتلكالمرآهتثٌربهاشعورباالشمبزاز،والتمٌإولكنماالعملفهٌتؽرلفٌرمالمتحركةالتستطٌعال

  .هروببعٌداعنهاأٌنسلٌمؤووالدهالٌساعدهاداخلهانداءٌصرخحسبٌربٌوكفً

نزلتمالٌكاإلٌالبهولتجدسحروالفةأمامالممعدالوثٌرالتٌتجلسعلٌهالسٌدةدولتبكلشموخوكبرٌاءونظراتال

شماتهوالخبثبعٌنهاالجرٌبتان،وفارسٌمفؤمامجدتهمخفضارأسهبخزٌوآلموشعرهالناعمسالطعلٌجبٌنهب

عشوابٌةوهوٌلهثبشدةوكؤنهمادممنسبالمضٌنللتووعٌنٌهشدٌداألحمرارتنظرلشبوهمٌوكؤنهبلٌرٌدانً

رٌضحٌتهؤمامهوهوبداخلهٌودالهروبمنذاكالمكانسرٌعالٌسعلٌإستعدادأنتكونالمواجهةبٌنهماآلنفبلٌري

دالمزٌدمنالخسابرفٌكفٌمالدحدث،بٌنمامالٌكاكانملبهاٌدلبعنفوفزعخوفاًمنه،اآلنؤصبحتتهابهبشدةولكن

ماجلعهاتصمدللٌبلوجودالسٌدةدولتوبعضالخدمالمجاورٌن،فهوالٌستطٌعؤنٌؤذٌهاأمامهمكماأنالحالةال

تٌٌبدوبهاؼٌرطبٌعٌةوكؤنهسٌمومبمتؤلحدهماانتبةالسٌدةدولتإلٌالصؽٌرةالتٌتتمدمبترددوالخوفظاهربع

  : ٌنٌهاالواسعتٌنكالمحكومعلٌهباإلعدام،فهتفتدولتبصوتبهاكبرٌاءوبهجةوكؤنهمدحدثشبعظٌم

تعالٌابنتٌمالٌكاالٌومهتسافروابٌتالزهورتعٌشوافٌهبراحتكمواخٌرجهالٌوماللٌهشوففٌهؤحفادٌعاٌشٌن_

 حٌاةمستمرةوسعٌدة

كانتتتحدثبفخرؼافلةعنالضعفوالمهرالذٌٌسٌطرعلٌمالٌكاوالتزااللدموعتتتسالطبصمتعلٌوجنتهاالحز

ٌنةوالوعلٌفارسالذٌكانبالكادٌمفعلٌمدمواحدةواضعٌدٌهعلٌجبٌنهلٌخفٌاألضطرابواأللمالظاهرعلٌةبش

دةوهوٌشعربالضٌاعواالشمبزازمننفسهمازالٌعطٌظهرهالٌمالٌكامنذاندخلتحتٌبلٌرٌنظرةاألحتماروا



لخوفالذٌٌمتلهبسكٌنحادوٌمزلصدرهبعٌنٌهاالحزٌنتان،ولكنماانسمعامالالتهالسٌدةدولتحتٌرفعارأسهم

...جدتٌلوسمحتِانا : امعافٌانواحدواألعتراضبادٌعلٌهمالكناولمنمطعتالصمتمالٌكابرجاءمثٌرللشفمة  

 ولكنجاءصوتحادوكؤناحدهمالذفهابمطرلهحدٌده

انتِهتعترضعلٌؤوامرسٌدةالمصرٌاللٌلةالحٌاء_   

  : أبتسمتالسٌدةدولتبحنانامومٌمتؤوةبفخروبهجة

! اهاعزتابنٌاخباركاي؟_  

  :أنحنٌعزتلٌمبلٌدوالدتهبإحتراممولرثمهتفبصوتؤجشنؽاضب

الحمدللهٌاأمً،ازاٌالبنتتتجرأانهاتعارضؤوامرن_  

  :ابتسمتدولتبحنانبالؽثمهتفتبجدٌة

 _

انالررتإنمالٌكاوفارسٌستمروافٌبٌتالزهورعشانٌبدبواحٌاةجدٌدةطالماشبابآلطبللمررواكلواحدٌعٌشال

حٌاهاللٌاختارها،بدونماٌجبرواخاطرٌوٌتجوزاوأشوفؤحفادٌمبلٌحصِلحاجه،رممتهممالٌكابٌؤسبٌنماكا

نفارسٌبتلعؽصةكالصدٌدفٌحلمهوالصورةمشوشةأمامهاوالفاكالمنٌكانبٌنماهوبعالمآخر،ٌشاهدمنبعٌد

 الٌمسرحٌةهزٌلةسخٌفالٌسلهدوربها

  : تركعزتٌدٌهاوهوٌمولبهدوءوولار

بعٌدالشرأنشاءاللههتعٌِشوتشوفِإحفادكٌاستالكل_  

ثممامبؤمرالحرصبؤنٌموموابتجهٌزالسٌارةالتٌستملهمثمؤمرهمابصرامةأنٌصعدواالٌاألعلٌلكٌٌحضرو

 احمٌبتهما،صعدااألثنٌنالٌالؽرفةبصمت

لامتمالٌكابؤحضارحمٌبتهاووضعتهاعلٌالفراشلتضعبهامبلبسبعشوابٌة،وهٌتتعثربسببالرإٌةالمشوش

ةأمامهامنكثرةالبكاءالؽزٌرةالذٌٌتسالطعلٌوجنتهاالناعمةكاألمطار،بٌنماهناكزوجمنالعٌونتعتذرلهات

ودأنتبررهذااألمرالبؽٌضمدحدثرؼماعنهولمٌكنمتعمداأنٌؤذٌها،أستندفارسعلٌبابؽرفتهمامكتفاذراعٌه

   : وهوٌرالبهابؤهتمام،ألتربملٌبلالٌهابترددثمهمسبنبرةمعتذرة

؟ .مالٌكا_  

أبتعلترٌمهابصعوبةوأكملتماتمومبهمتجاهلةأٌاهوهٌتمسحوجنتهابظهرٌدها،وماأنشعرتبحرارةدافبهو

رأظهرهاجذبةالكوبالموضوععلٌالمنضدةبجانبالفراشثمؤستداراتالٌهفجؤةبعنفكمطةشرسةلتحطمالكو

  :بوتضعؤمامعنمهصارخهبهبشراسةوشر



 _

لولربتمنٌهمتلن،تطلعإلٌهابذهولمنحركتهاالمفاجبةوٌدهاالمرتعشتانوالخوفالظاهربعٌناها،فمالبهدوء

  :أهدٌمالٌكاأنامشهؤذٌِن،دلفتسحرالٌالؽرفةلتصطدمبهذاالمشهدفمالتبحدة : وجدٌة

بنتٌامالٌكانزلٌالبتاعهاللٌهتعورن،وٌبلبسرعةعشانالسوالوراهشؽل_   

  : ثممالتبهدوءلفارس

كلموالدتكٌافارسشوفهاعاٌزةأٌه؟_  

اومؤلهابهدوءثمخرجالٌالبابفحانةمنهالتفاتةالٌمالٌكاالتٌبلتزالعلٌوضعهاثم،أؼلمالبابخلفهبهدوءفجلستم

الٌكاعلٌالفراشمتندةبؤضطرابولدبلؽالتعبمنتهاهبعدساعهكانفارسومالٌكاأمامالسٌارةوالسٌدةدولتتود

 عهمبحبوتدعٌلهمبالبركةوالرزق،وكؤناألمروالمولفٌحتمل

ركبتمالٌكافٌالممعدالخلفً،تنظرالٌالطرٌممنخبلاللنافذةبشرودحزٌنواستسبلمعاجزمتعبتشعربالوهنفً

جسدهاوأنهاعلٌوشكفمدوعٌهابؤٌلحظةٌاإلهٌلمدسمطتفٌببرعمٌمبللرارلهمنذالٌوماألواللتٌخطتمدمهاهذ

االمصربٌنمافارسركبفٌالممعداألمامٌبجانبالسابك،ٌشعرداخلهباألختنالوكؤننصلحادٌمزلملبهبلرحمةو

هومسلطعٌنٌهإلٌمالٌكاعبرالمرآهاألمامٌةكانتجالسةفٌالخلفشبهمستلمٌة،مؽمضةعٌنٌهابؤرهالبادٌعلً

وجههاالشاحبكاألموات،شعربالملمفهذاالصمتالمخٌفوعدمالصراخالهسترٌؽٌرمطمبنؤبداٌعلمجٌداأنال

صدمةلٌستهٌنهعلٌهاولدأخبرتهسابماأنهبلتثمفٌؤحدبهذاالمصرؼٌرسلٌموربماولدوثمتبهعندماأعطاهعه

داماماللهبؤنبلٌإذٌهاوهاهولداخلفوعدهبؤولخطوةلهماوفرصةسنحتله،لبؤلنٌصلبهاالٌبراألمانفاذانعتن

فسهبالمذارةفهذاالٌكفٌهومجردذبببلٌختلفكثٌرعمالبلهفٌمشاركتهتعذبٌهاربماكانهواألسوءواألكثردنا

 بةوحمارةبعدانمامبؤشباعرؼبتهالؽرٌزةداخلهولكنرباهلمٌكنهذابوعٌه

ابدا،نعممدتنازلولامبتناواللنبٌذوكانخطؤفادحسٌعالبعلٌهنفسه،ولكنفٌولتبلحمؤماالخطاءالثانٌبلٌؽتفرا.

بدافهوأخطافٌحمروحبرٌبةالتعلمشبفٌحٌاتهاالثالثعشرسنهؽٌرالظلمعلٌٌدرجلبلٌستحمهذااللمبوالمدعً

والدهاالذٌمامبباٌعهابؤولثمنؤشارإلٌهعزترجاالحدآلطبللؤلجلوفاءدٌونهالتٌحتماستزجبهافٌالسجنلٌساؾ

ربعدهاإلىمكانآخر،وهوداخلهٌشعربالراحةللتخلصمنهذاالحمبللثمٌلخاصةبؤنهكانٌشعربالفخرواألعت

زازبؤنمالٌكاستتزوجاحدرجاآللطبللكانهذااكبرمنكافٌبانٌتولدفٌعٌنٌهبعضالؽروروالزهووهوٌعطٌهاا

لٌعزتولمٌتنازلوٌتطرلالبحثعنهوٌةهذاالزوجالمجهول؟وكمعمره؟وكٌفحالتةالصحٌة؟؟لمٌعلمؤنهسٌد

خلهابكامئلرادتهإلٌعشالدبابٌرولوولفوهووالعالمؤجمعفلنٌستطٌعواانتزعهامنهمابداطالماكانواالٌرٌد

ون،فرجالعابلةآلطبلهمااألكثرشراسةولوةوجبروتبلتوصفولكنلحسنالحظانٌمعحظهامعؤكثرالشبابع

طفورفموأللهمشراسةبالمبٌلةوهوفارس،ولكنماذافعلهوشعورحارلبالملمعلٌهامنالمادممعه،وهوالٌعلم

كٌفٌتعاملمعهاوكٌفٌبررلهاأنماحدثمنهلمٌكنبملءإرادتهلمٌكنبهذهالدنابةواألنانٌةٌوماولكنبمجردالتفكً

ربهٌجعلهٌشعرباألشمبزازوالنفورمننفسه،زفربصوتعالوهوٌعودإلٌنمطةالصفرمرهاخرٌوكؤنهٌدو

  :هلٌرٌدشا،ولكنفارسمالبمللمرهك "رفٌحلمةمفرؼة،جعبللسابمٌنتبهإلٌهثمتساءلبتهذٌبوآدب



فاضلكتٌر؟_  

  :هتفالسابمبإٌجاز

الخبلصمربنانوصل_  

وبالفعلبعددلابمنزلفارسمنالسٌارةوهوٌرتكزعلىالعصاهبصعوبةولداوصبللسابمالحمٌبةداخبللباببعدأ

نؤعطٌالمفتاحالٌمالٌكاوأخبرهمانالمنزلمجهزهبكامبللمستلزماتومزدودبالطعاموالماءوهناكهاتفبالدا

خبلذااحتاجاالٌشبسٌكونعندهمفٌالحالولفتمالٌكاأمامالبابترالبالسابمبشرودحزٌنوهٌتصرخداخلهاتتمنً

انٌؤخذهامعهبالسٌارةوٌلمهافٌؤٌمكانبعٌداعنهنا،وبعدأنؤختفتالسٌارةمنامامعٌنٌهاالحزنتٌن،انتبهةمالٌكا

الٌفارسالذٌكانٌرالبهابصمتوأهتمامفانتفضجسدهارعباوهٌتنظرلهبتسؤولمستفهمعماٌرٌدولكنمطععلً

  :هافترهالرعبالتٌشعرتبهوأشعرهبالخزٌوالحمارةداخلنفسهؤكثرفهتفبخفوتلكٌٌشعرهاببعضاألمان

أدخلٌانتِانالاعدهناشوٌة_   

لمٌكنمدأكملماٌتفوةبةوكانالبابمدأؼلمبسرعةفٌوجههبعنؾ،جلسعلٌاألرٌكهالمرٌحةالموضوعةأمامالبا

بوهوٌتتطلعالٌاألشجارالكثٌفةالمحٌطةبهممنكلجههوالوردالموضوعةأمامالباببشكلمنظمورابعوفرو

عالنباتاتالتٌتتسلمجدرانالمنزلبحرٌةوجرابةوالمساحةالشاسعةأمؤمهفمدكانالمنزاللوحٌدالمتواجدفٌاأل

رضالواسعةالرحبةالمرٌحةلؤلعصابوتهدبة،واستمرارالنفسبٌنماوضعهماكاناأبعدعنهذا،ابتسمبسخ

رٌةهازبةعندماأخبرتهجدتهبؤنهاعزلةلكٌٌستطٌعالعروسانؤنٌإخذاالراحةالكافٌةلبدءحٌاةجدٌدولكنلم

.  ن؟واٌعروسانهما

؟وجمٌعهمٌعلمانلٌستعروسبلطفلمكانهابالممعدالدراسٌمعزمبلبهااآلنولٌسلتخدمعاجزؼٌرلادرعلىخد

مهنفسهفمنالمفترضؤنٌدرسبالجامعةاآلنبالكلٌةالتٌكانٌحلمبهالسنواتولكنترٌماذاتوصئللٌهحالةاآلنلٌنت

هٌوٌجدنفسهبنهاٌةالمطافعاجزٌفكركٌفستامحههذهالجنٌةالصؽٌرةومتٌهوسٌتصالحمعنفسهوٌرضٌو

ٌتؤللمبرضامعوالعهالمرٌرثمٌبدأٌرسملنفسهحٌاةآخرٌبدالمنالذٌكانٌحلمبهاالخطوطتدخلببعضهابشكل

 معمدٌجعلهٌشعربالسخطعلٌحالةأكثرٌاإلهً،ولفمستنداعلٌالعصاوهوٌطرق

 

:الباببخفوتوأصابعمترددةوكؤنهٌخجلمنؤنٌتحدثمعاهافهتفبهدوءخافتحزٌن  

 _

مالٌكا،ممكنتفتٌحٌالبابنتكلمشوٌة،ومتخفٌشمنٌاناالٌمكنهؤذكٌتانٌابدا،مالٌكااناآسفسامحنً،انامشعارؾ

 عملتكدهإزاي،مشفاكراٌهاللٌحصللحددلولت

أنتفضتمالٌكابخوفمنعلٌاألرٌكةالتٌكانتتنامعلٌهاوهٌتبكٌبحرلةممسكةبطرفالفستانبخوفوواضعهبٌنؤس

نانهاالدمٌةالمسكٌنهالتٌابتعتهاوالدتهالهافٌسنالسابعةلببلنتموتبؤسابٌعمصٌرة،تكتمشاهمتهاحتٌبلٌسمع

:صوتبكابهافؤكملفارسبنبرةألمٌشوبهالندم  



اناحاسسبٌِكوأنتِبتتؤلِمدلولتبسببٌوعارفكوٌسانالكلمهدٌوالحاجهمصاداللٌحصبلنتمشذنبكحاجهبسببت_

دخبلوامرالكبارفٌشبونحٌاتنا،اناعارفانتِبتفكرٌفٌهإزاي،بسؤلسمانامشاإلنسانالنذاللحمٌراللٌانتِشٌفاه،ا

؟ .....ناعارفانٌظلمتكمكنتشتستحمٌواحدزٌابداًصدلنٌواللهكبلللٌحصلدهكان  

صمتتعدةدلابمبلٌستطٌعانتماءالكلماتثمتابعفارسوعٌناهتدمعبخفوتوهوٌجلسعلٌالرخامالباردمستنداعل

ٌالبابفهوالٌتحمبللولفعلٌمدمٌهؤكثرمنساعهبسببالحادثالذٌملبكٌانهرأساعلٌعمبوأصبحتحٌاتهبهذاالشكبل

  :لمؤساوٌفتابعبؤلممبرراً 

 _

الظروفكلهاكانتضددٌمشؤنتِالممصودةتتؤذي،ودخولكفٌحٌاتٌفجؤةللبحاجاتكتٌراناممصدشؤأذٌكاوعاٌز

  ..! كدهاناآسؾ

  ..! أنهٌؤخركلماتهاألخٌرةبؤخنتالمتحشرج

كانتمالٌكاجالسةأمامالبابمنالداخلوهٌضامةسالٌهاأمامصدرهادموعهامنهمرةعلٌوجنتهابؽزارة،وهٌت

ستمعلكلماتفارسالتٌتطعنفٌملبهكالساكٌنالحادلبؤلنتطعنملبهافماذاٌفٌدالندماآلنفمدحدثماحدثوالٌستطعم

داوةالجرحالذٌسٌؤخذولتكثٌرحتٌٌلتبمولكنحتٌلوكانهذاسٌحدثٌوماًما،مستحٌبلنٌحدثرباهماهذاالجنونال

 تٌتفكربه،علٌهاانتنهٌماسٌحدثفٌالمادموالذٌبالتؤكٌدماٌرٌدهؤهبللمصر

لامتبعنفتتفحصالمنزاللذٌكانعبارةعنطابمانحٌثؽرفالنومفٌالطابمالعلوٌبٌنماؼرفالمعٌشةواألستمبالفٌال

طابماألسفلرأتمكتبةموضوعبهاكتبمنظمةبعناٌةفابمةكالمنزلواأللوانالهادبةالمرٌحةللعٌنولكنتمدمتإلٌه

ابشرولامتبحذفجمٌعالكتبعلٌاألرضبعنفوكؤنهاتنمممنشٌبمامجهول،ثمدخلتالمطبختتفحصاألشٌاءبعنؾ

وهٌتحذفاألشٌاءبعشوابٌةوتكسرصفالكوبالموضوععلٌالطاولةحتٌولعفٌٌدٌهافجؤةزجاجهمكتوببهاس

 مالفبرانلمتفكرلحظاتٌنفٌتناولهباصابعخرلاءحتً

 

 

إنتهتمنشرابةوكؤنهاكانتعثرتعلٌماءباردفٌشمسشدٌدةالحرارةبالصحراءالماحلةشعرتباإلرهالمناألشٌا

ءالتٌبعثرتهاوالعرلٌتصببعلٌجبٌنهابسرعةفسكنتعلٌحالهانابمةأمامممعدما،بعدمروربضعةساعاتؤستك

ٌظفارسعلٌصوتالطٌورالتٌتحلمفٌالسماءفنظرأمامهبدهشةحٌنشعربنومةامامالبابعندماؼلبهالنعاسسر

 عانماتذكرالوالعالتعٌسالذٌٌعٌشه

بهوأولماطرأببالهمالٌكافمامسرٌعاكالمجنونٌطرلالباببعنفوللبهٌخفمبسرعةفهوكانٌتولعوجودهاوحده

االٌمرهكذامرارالكرام،فمامبدفعالباببموةلكنبلفابدةفمامسرٌعالٌحاواللدخولمنالبابالخلفٌوهوٌسرعالح

ركةوكادأنٌسمطؤكثرمنمرهبسببتعثرهفٌاألحجارالموضوعةعلٌاألرضوماأناستطاعالدخولوكانمنح



سنالحظؤنالبابلٌسمؽلماالتفتٌبحثعنهابكلؽرفةحتٌوجدهامستلمٌةعلٌصدرهابؤرضٌةؼرفةالمعٌشة،وما

ءأبٌضرلٌمٌسٌلمنفمها،وشعرهاالكثٌفمتسالطعلٌجبٌنهاحتٌؽطٌوجههاونهاٌةالضفٌرةمستلمٌعلٌكتفهاب

شرود،ولعملبهفٌمدمٌهوفؽرفمهبصدمةمنهواللمشهدفجلسسرٌعابجانبهاوهوٌهزوجنتهابإصابعهصر

مالٌكاااافوووقِ  : خابها  

تحاملعلٌمدمٌهوهوٌضعهاعلٌاألرٌكةثمجرٌبتعبسرٌعالٌتصلبالمصروهوٌصرخشاتمانفسهوآلطبللبس

ببماوصلبهمنحالفٌتلكاألثناءكانسامرٌدخبللٌالجناحالخاصبهمبؤلنٌتلمٌمحاضراتمنجدتهالتٌبلتنتهٌعنال

فشلوعدمتحمبللمسبولٌةوالزواجوؼٌره،سمعالهاتفالخاصبالمصرٌرنبؤصراركادانٌتجاهلهوأحدمنال

خدمٌردولكنسرعانماتذكرانمنالمحتمؤلنٌتصلبهعماربؤٌلحظهمخبرااٌاهؤنٌبحرمعهكماأخبرهسابما،و

  :لكناصابهاألحباطعندماسمعصوتفارسالمذعورلاببلبصراخ

إسعافبسرعةمالٌكاهتروحمنِ _  

فارسانتفٌنومالٌكابتعمبلٌهمعان؟: _تلبسسامرحالةمنالؽباءوالببلهةوهوٌهتفبذهول  

   : لالفارسبرجاءمستنجداباسامر

انافٌبٌتالزهورهاتعربٌتكبسرعهوتعالً_  

  : هتفسامربتوترذاهل

حاضراناجاٌبسرعهمشهتاخر_  

 ثمانطلمسرٌعاوهومتجاهلعبلماتاألستفهامالمرتسمهعلٌوجوهؤهبللمصروالخدمونداءالسٌدةدولت

 وصلسامرالٌمنزاللزهوربؤللمننصفالساعهمعانالمسافة

 

،المفترضةتستؽرلؤكثرمنساعةونصفمفزسامرمنسٌارتهدونؤنٌؽلمالبابلٌعدوسرٌعاالٌالمنزلوجدالبابمؾ

توحعلٌمصارعٌهوفارسمحتضنرأسمالٌكابٌنذراعٌهٌحاوإلفالتهاوبجانبهزجاجماءومناشفورلٌةوم

المحالخوفمرتسمهعلٌوجههبذعر،اعتلٌمبلمحالصدمةبوجههسامرمنرإٌةمالٌكاالمخٌفوالعرلالمتص

ببعلٌجبٌنهابطرٌمةؼٌرطبٌعٌة،ووجودفارسهنا؟؟؟ولكنضعالتساإالتجانبا،لٌتمدمسرٌعالٌنمذالمبلكالب

رٌبوالمبلمحالحزٌنةالمثٌرةلٌسللشفمةوانمااأللربلوجعالملب،فؤلتربإلٌهماوهتفسامربصوتمضطربمل

  :ق

مالهاٌافارس،اٌهالٌحصل؟_   

  : همسفارسبصوتمهزوز

مشعارفتمرٌباشربتحاجهمسممة_  



 لمحسامرالزجاجهالخالٌةوأتسععٌناهبفزع،لدتناولتسمفبرانٌاإلهً

حصلنٌبسرعة : رفعهاسامربٌنذراعٌهبخفةوكؤنهٌحملرٌشةثممالبؤلتضابلفارس  

بعدولتلٌسبمصٌروصبلالٌالمشفٌوفارسٌصرخهاتفاًإحضارطبٌبعلٌوجهالسرعة،ظلوالفؤمامبابالؽرفة

كانتمبتضٌهمنمبضتٌنلدرجةأنؤبٌضتمفاصؤلصابعهبشدةوهوصدرهٌعلووٌهبطبسرعةدلٌبلعلٌؤنفاسه

 المتسارعةبٌنماعٌناهالحمراءمثبتهعلٌشبوهمً

  : فهتفسامربنفاذصبر

فارسممكنتمعدوتحكلٌحصبلٌهبالظبطوأزاٌتروحبٌتالزهورانتومالٌكا؟_  

  : ظلفارسصامتاالٌتحدثفكادأنٌتكلمسامرمرةأخرٌحتٌماطعهعزتماببلبصرامة

فٌهاٌه؟واٌهاللٌبٌحصلهنا؟_  

  :هتفسامربهدوءمطبمن

! متملمٌشٌاعمٌخٌر_  

   : ألتربتالسٌدةدولتبملممنفارسهاتفةبملك

؟..!فٌهإٌهٌافارساناساٌبهمالٌكاالصبحكوٌسهاٌهاللٌحصل_  

رفعفارسعٌنٌهبلونالدمالٌهملٌرممهمبشردفٌنوهوٌزفربؽضبحارلٌكادٌلتهمهمجمٌعاوكادانٌصرخبهم

،ولكنماطعهالطبٌبلحظاتالصمتالبطٌبةمطبمنؤٌاهمإنهاتناولتشبٌاملوثوتمعملؽسٌلمعدة،نظرتدولتالٌفا

:رسبؽضبثمؤردفتبؤستحمار  

هٌدٌاألمانةاللٌسلمتهالن،منؤولٌومالبنتتعملفٌهاكدهالصبرٌارب_   

  :لالعزتبفظاظةولحة

أمانةاٌه؟ٌاامٌداعٌلمراهممستهترمشمادرٌتحملحتٌمسبولٌةنفسهاتفضلعلٌالمصروحسابكمعاٌهلمانر_

  .وح

  : تمدمإلٌهفارسبجنونمتهورثمهجمعلٌهفجؤةمنممدمةلمٌصهصارخاًبه

أبعدعنحٌاتً_  

  أسرعسامرلٌفضهذاالشباكالؽٌرمتكافؤأبدا

  : فمبضعلٌذراعفارسٌهدبهثمؤمسكذراعٌهماببلبعتابوتهدٌدمنبٌنؤسنانه,

عٌبٌافارسانتبتعمبلٌهدامهماكانعمكاللٌفٌمماموالدن،تعالٌهنروح_  



  :ظلوالفاًٌرممهبشرفمالتدارٌنبترجٌوذهولمنتجرأأبنهاعلٌعمه

ٌبلٌاابنٌاسمعكبلمابنعمن_   

  :أخفضرأسهٌنظرالٌوالدتهالاببلبهمس

منفضلكٌاأمٌمتسبٌشمالٌكالحدماتموموتبمٌكوٌسه_   

  :هتفتهدراٌنبصوتحانٌخافت

حاضرٌاحبٌبً_   

تركتذراعٌههٌاآلخرٌبعدانكانتتترجاه،بٌنماعمهكانٌتوعدلهاسرابؤنهسٌدفعالثمنؽالٌا،وصلفارسالٌالك

صروهوٌشعرباألختناللمٌصدلؤنحٌاتهتمرامامهبهذاالشكبللبشعاخذنفساعمٌموهوٌودانٌصرخبؤعلٌما

ٌمتلكمنطالةفهناكصرخةمحتجزهداخلةتمضٌعلٌهببطءشدٌد،ولففٌبهوالمصرورأسهتدوربشرونفور

الٌعلمكماصبحٌكرههجدرانالمصرلٌسهذهالفترةفمطبلمنذطفولتةوباآلحري،منذانفمدأحنشخصعلٌهوا

لدهاالعطوؾ،واخٌهالحبٌبسلٌمؤمسكرأسهبٌدٌهاإلثنٌنوالصداعٌكادٌهشمرأسهكمٌودأنٌصرخاآلنكماي

 صرخداخله

أحتاجكاخٌسلٌماآلنؤكثرمناٌفترةمضت،فتحعٌنٌهببطءلتمعاعلٌسكٌنحادموضوعبطبمالفاكهةعلٌالطا"

ولة،ألتربإلٌهاببطءثمؤخذالسكٌنوهوٌبتسمكالمختلعملٌاوبكلبرودوكؤنهتلبسحالةمنالبلوعٌفبلٌشعربماي

فعلهنظرالٌالسكٌنالحادطوٌبللبؤلنٌطبمعلٌهبكفهبكلموتهوأخذٌضؽطوٌضؽطحتٌسااللدمعلٌهابؽزارةد

ونؤنٌظهرشٌبعلٌمبلمحوجههالحجرٌوأخذالمطراتتتوالٌعندلدمٌهظلهكذادلابمثممامبكسرزجاجةلٌلتمط

شظٌةمنالشظاٌاوٌمررهابمسوةعلٌرسؽهمؽمضعٌنٌهبموةلٌستمدالموتمناأللم،علةٌهدبمنروحهالمشو

 ههملٌبل

:فاق علً صرخه سلٌم المتسمر مكانه  بذهول وهو ٌصرخ بحدة   

ٌا مجنون بتعمل اٌه ؟_  

  لم ٌكلؾ نفسه برفع النظر إلٌه مكمبل ما بدأ وابتسامة شٌطانة مازالت تعتلً ثؽره 

فمام سلٌم بفن لبضته بموة حول الشظٌة والدم ٌندفع بؽزارة من ٌدٌه وسلٌم ٌحاول نزع الشظاٌا 

لبل ان ٌجرح نفسه اكثر  فصرخ به بموة وكؤنه بالفعل ٌخاطب مختل عملٌا هارب من مشفً 

: للتو لاببل بؽضب وجفاؾ  

! لٌه كده ٌا فارس ملعون اي ظرؾ تخلٌن تعمل فً نفسن كده _  



ارتمً جسد فارس الثمٌل علً سلٌم وكؤنه ٌود أن ٌلمً الهم علٌه ال جسده لٌنزل مع سلٌم علً 

األرض ببطا وفارس ٌلمس بٌدٌه الؽٌر مصابة وجنته سلٌم الؽٌر حلٌمه لاببل بصوت مهموم 

: ممهور وهو ٌبتسم بعذوبٌة والدموع ألول مرة تتسالط علً وجنته بؤستحٌاء   

تعرؾ اخر مره شوفتن فٌه كانت من ست شهور ، انا محتجالن اوي ٌاخوٌا متسبنٌش ثم _

 اؼمض عٌنٌه لتسمط رأسه بٌن ٌدٌه

تلبس سلٌم حالة من الذعر واألندهاش وهو ألول مره بحٌاته ٌري فارسه ، اخٌه الصؽٌر الشا 

 الوحٌد الصحٌح بحٌاته فً حالة من األنهٌار العصبً وهو ٌمؾ امامه الٌفعل شا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس

 



أشعر باألختناق وكؤنً أغرق فً محٌط ال لرار له ، احاول جاهدة ، أن احارب األمواج 

الهائجة حتً ال أسمط غرلة وحٌدة فً هذا المحٌط الضخم دون أن استنجد بؤحد ولكن ال 

.أستطٌع ، ال مجال لدي بؤن أتنفس حتما ٌا لها من دوامة ستودي بً إلً الهالن   

 

جد بها مالٌكا فمد علم من سامر ما لد حدث وكاد أن ٌجن اوت المشفً التً تيبعد دلابك كان ؾ

ً سلٌم  جدته ة برفكةٌري دراٌن تجلس فً الؽرؾاللٌههابإ مالٌكا فؤسرع للذة علً الصؽٌر للما

 ٌنظر إلً األرض بشرود وكؤنه ٌعمل علً حل ةوسامر متكؤ علً الباب الخارجً بمدم واحد

:  ولكن فاق من شرود فور وجود سلٌم  لاببل بملكة عوٌصةمعضل  

خٌر ٌا سامر مالٌكا مالها _  

: وهً تمول بلهفهةنتفضت دارٌن ببهجأ  

!سلٌم إبنً _  

  ما تلفظت به للتوأبتسمت بحزن وداخلهارتجؾ جسد مالٌكا فور سماع دارٌنألحظه لحظتان و

، تود البكاء أكثر من اي ولت مضً

ماٌتواجدسلٌمٌتواجداألمان،احتضنتهدراٌنبحنانثماخفضرأسهٌمبلٌدوالدتهوتبعتهجدتهوهٌتمولمتؾفؤٌن

  :اخرةبحفٌدها

.ماشاءاللهؤصبحترجلبحمٌعتمدعلٌه_  

أبتسمسلٌم ببساطةوعٌناه علىالجنٌةالصؽٌرةالتٌالتفتتالً الجهةاألخرىفوردخوله الؽرفه فمال 

  :بهدوء 

اٌه اللً حصل عشان تكون هناو! طمنونً مالٌكا مالها؟أشكركجدتً،   

سٌتصرؾ بؽضب الحمٌمة كاملة  تعلم أن سلٌم فور ان ٌعلم ، دارٌن بتوتر للك شعرت 

:  لن تنال إعجاب جدته وهذا ال ٌنمص اآلن  فمالت سرٌعا محاوله تؽٌر الموضوع ةووحشً

؟. اللً حصلههطمنً علً فارس هو فٌن واي، هً كوٌسه ،هبمً الولن بعدٌن _  

:  بؤرهاق  هامساوضع سلٌم ٌدٌه فً جانب خصره  

 حاول ةنأالٌؤسالدكتور لال دلولت ة التهور ومش عارؾ اٌه اللً حصل عشان ٌوصل لحال_

: بؤستنكار  ما حدث بالتفصٌل لٌختتم كبلمه لاببل اعلٌهمسلٌم ثم لص . ...ٌنتحر  

؟. هناالمشفً  حصل عشان أعرؾ األتنٌن ٌدخول فً ٌوم واحد  ممكن أفهم اللً _  

؟؟هو فٌن انطك بسرعة ،ابنً  :  فمال بهلع وذعر علً دراٌنة الصدمتارتسم  



: وٌؤس رأسه بخفوتسلٌم خفض أ  

  الدور التالتيؾ_

:  بذهول وخوؾ هاتفة الً الدرج سرٌعا تاال ثوانً ولد صعدأ وما هً   

.فارس إبنً_  

 تماما مما ٌحدث ا مستسلما نابم وهو المحلول بٌدهةبرإ التً كانت تضع له ة رأت الممرض

بٌض فمن أ وٌدٌه الٌسري وذراعٌه وجانب رأسهملفوفا بمماش طبً ةوكؤنه لد ٌؤس من الحٌا

 لالت الممرضة لبل ان ٌولفه سلٌم عما ٌفعل ةمتفرقاكن الواضح انه لد اذي نفسه بؤم

:بالتضاب  

 بس ٌارٌت تتفضِل بره عشان ٌمدر ٌرتاح لحد ما هٌكون بخٌر متملمٌش  علٌه ٌا مدام هو -

.ةوممكن ٌمشً معاكم النهارد،المحلول ٌخلص   

: للب للجع موودراٌن تمول ببكاء ؼادرت الؽرفة بهدوء ثم   

،مرات عمً مش همدر اسٌبه لوحده كده    

ما  ما حدث لهتولد استنتجبنظرة نارٌه ؼاضبة علً فارس النابم علً الفراش  دولت نظرت

 ن ٌحاوال األثنان األنتحار بٌوم واحد وربما بولت متماربأمن المعمول فً بٌت الزهورهل 

:ببساطه هكذا ، ٌبدوا أن األمرلٌس هٌنا كما تري دولت فهتفت بحنك وؼضب   

هلل االمر من لبل ومن بعد ة ،ال هنروح دلولت للمصر ونشوؾ بعد كده هنعمل اي_  

_________________________________________________ 

تبكً بؤلم ولهر فور ة،مالٌكا التً كانت تدفن وجهها بعنؾ داخل الوساد فراش الترب سلٌم من

 ةفمال بحنان دافا وهو ٌتلمس وجنتها الناعم، ان سمعت سلٌم ٌتحدث عما حدث لفارس 

 انا عارؾ أنن صاحٌه من اول ةلومً ٌا امٌرتً الجمٌل ، مالٌكا صؽٌرتً الحلوه : ةالرلٌك

ة فً محاول،  وجسدها ٌرتجؾ بعنؾ فاضحةزداد شهمتها داخل الوساد ، أدلٌمه دخلت فٌها

إخفاء نفسها عنه فؤمسن بذراعٌها برفك كً تجلس أمامه وما ان رأى عٌنٌها الحمراء ولد 

 فمسح الدموع فوق وجنتها بٌدٌه ا ٌببدو أنه لد بكت كثٌر  تماموزياختمً لون البحر الفٌر

  : وء وهدة لاببل برقةالخشن

؟احِن وما تخفٌش لكل ده اٌه اللً حصل تً مالن ٌا أمٌر_  

:  ءبضعؾ وبطهمست مالٌكا   

..سلٌم _  



 بٌن ٌدٌه ،ض نتؾٌشعر بها تم إلٌه وهو ٌحتضنها بموة جذبها سلًة ؾ انفجرت فً البكاء بشدثم 

 ؼٌر ةحالفً  برفك فشعر انها ةٌتحسس ٌدٌها الموضوع بها اآلبر

ٌعٌةنفسالحالةالتٌكانعلٌهافارسمنذدلابك، معموالنٌكونفارسمدٌا طب

إلهً،األمورتتسربمنبٌنٌدٌهوتزدادسوءارباهمالذٌٌحدث، صمتملٌبلحتً أنتهت عاصفة البكاء 

التً بللت لمٌصه ، ثمؤبعدشعرهاالعسلٌالحرٌرعنوجههاوهو 

 ٌهمسبخفوت،مرعبٌتمنٌسماععكسماٌفكربه

؟ فً بٌت الزهورةطفلتً مالٌكا انِت حصل بٌنن وبٌن فارس حاج_  

 أخرى فشعر بها سلٌم ةاتسعت مملتً مالٌكا بؽباء وذعر وهً ال تفهم ماذا تمول انتفضت مر

صاب الهدؾ فً ممتل أختصار موجز دون مورابه وشعر انها لد إوهً بٌن ذراعٌه فمال ب

  : فمال مترلب بحذر حتً بات ال ٌستطع أن ٌسٌطر علً نفسه

! حاجه؟ ؟معاِن  مالٌكا فارس مد اٌدٌه علٌِن وال عمل _  

 وهً تستشعر لبضته علً جسدها بموة ةشعرت مالٌكا انها ستموت بٌن ٌدٌه فً تلكاللحظ

  صدء ا وكؤنهة والؽصه التً ٌبتلعها فً حلمه بصعوبة الذي توحشت مره واحداهوعٌن

 تنفً ما ٌفكر به فهً اجبن من تتجرأ وتعترؾ بشا كهذا  ةفهزت رأسها دون وعً منها عل

 شردت بحزن وعٌنٌها بمكان آخر حتً ا بٌنهمةففً النهاٌه فارس شمٌك سلٌم وهً الدخٌل

  : وءشعرت أخٌرا ٌحررها من بٌن ٌدٌه لاببل بهد

ٌبل عشان هنروح المصر_  

: وهً تمول دون وعً ة رأسها بصدم مالٌكا رفعت  

..  ال ال ٌاسلٌم مش عاٌزة اروح المكان ده تانً_  

: جٌده ة وهو ٌشعر انها لٌست بصحوءسلٌم بهدهمس   

. وبعدٌن انا مش وعدتن ان هدخلن مدرسه زي اصحابن لٌه مالٌكا متخفٌش طول منا معانِ _

. انا لدمت فً واحده خبلص ومن بكره تجهزي نفسن عشان عاٌز اشوفن حاجه مهمه  

، كان  أخرى ةه لؤلسؾ لمد تؤخر سلٌم أكثر من البلزم الحظ شرودها مرئ هازةابتسمت بسخري

 وهو ٌمسن متولعاً أن تمفز فرحا ولكن وجهها الحزٌن جعله ٌهمس بصوت حانً ورلة بالؽة

:ها نبذق  

صح ؟انا حاسس أن فٌه حد مداٌمن فً المصر _  

:صمتت مالٌكا مخفض رأسها بخزي فهمس سلٌم  بٌؤس   



نتظرن تتكلِم براحتن ٌبل شد حٌلن عشان اخدن بره المكان الممبض همش هضؽط علٌِن و_

 للروح ده 

أ ابتسمت بخفوت لطرٌمة الطرفٌه وهً تتمنى ان ٌكون لها أخ كهذا ولكن لٌس ما ٌتمناه المر

 دابما ٌدركه 

 أخرى بعد ة مرةن تدخل هذه الؽرؾأ علً الدرج تؤب ةبعد مرور بضعه أٌام كانت مالٌكا جالس

ولوال وجود سلٌم معها بالمصر بعد ان النعها ان كل شا علً ما  ، ما شاهدت  ذبحها ٌوما ما

ٌرام حتً ٌمتص خوفها المستمر دابما من هذا المكان الذي شاهدت بٌها خدمتها  وتعذبٌها علً 

ٌد سحر التً تطلك علٌها لمب المرأه الشرٌر بداخلها ثم ٌؤتً بعد ذلن فارس لٌكمل بالً اللوحه 

 لم تنسً ذالن الٌوم الذي ٌعد ة دون رحمة منتهكا روحها البرٌاةالمعذبه المشروخه بكل سادي

ة بمثابه  انتهاء حٌاتها ٌوم توفٌت والدتها وهً بالسن السابعه كانت تضحن وتمرح فً المدرس

 وحصولها على ةعما انجزته الٌوم كالعادوالدتها ن وصلت المنزل لتخبر أمع األطفال ومن 

 وهً تري ن وجهها الطفولً مةالبرٌاة المركز األولبؤختبار الرٌاضٌات ولكن هربت الضحن

ة وصوت لرآن منبعث من الداخل لتصرخ مسرعبآنٌن  البٌت ونساء تبكً ءجمع ؼفٌر ٌمل

تكشؾ الؽطاء عن وجهها ل وهً تذرؾ دموع ببل انمطاع ة الحنونه الدافاوالدتهانحو ؼرفته 

ماماااااا لتشعر بمبضتٌن من حدٌد تسحابها نحو الخارج :  بصرٌخ طفولً مرعب ةالبشوش لابل

جاوز سنتٌن ت مع عمتها نرمٌن فتره التموت أمهاثم انتملت بعد ، البٌت بؤكمله وخارجوبل 

 المزعج وهً تصرخ دابما اولكن زوجها كان ال ٌتحمل مالٌكا بسبب عنادها الطفولً وصوته

 الً والدٌها ت وعندما انتملة صوتها الحزٌن المٌتم تنادي امها بؤنها تحتاجها بشدي علةمستٌمظ

 انها ساتبتعد عن تسلط زوج عمتها وضرب بها فً بعض األحٌان ولكن ةحمدت هللا بشد

 ابٌها روح التمرد والكبرٌاء وتكوٌن ة عندما لتلت زوجوءخرجت من جحٌم إلى آخر اس

روح الملون والبهاء وكتلة تتمٌز بها  كمالٌكا والتً ة شمًة جمٌلة التً تلك بفتاة المويةالشخصً

 ة ذلٌله لابلةفمد أصبحت صامته مستسلم ،  التً تظهر علٌها ٌوما بعد اآلخرةالجمال المتفجر

 بؤن ال ٌتركها اباها فً الٌوم المشبوم ة ومع ذلن ظلت تحارب وتجاهد بشدةلؤلنكسار بؤي لحظ

لبتضها فمد ظلت تذلل الً والدٌها ممسكه ب!!! والتً كانت تعد بالنسبه لحٌاتهاٌوم اللعنه

 والدموع  والعبٌد طرؾ بنطاله وهً تجلس علً االرض كالخدم الموضوعة علً الصؽٌرتٌن

:  بصوت مختنك حزٌن ٌوجع الملبفهتؾ على وجنتها   

 معان ومش هعمل اي للك ي اروح مع الناس دي خلٌنةا خاٌؾنمتسبنٌش ٌا بابا لو سمحت ا_

 لٌن وال طنط مراتن

 ومن جانب ة وحزن فهو محاصر من جانب زوجته الحبٌبة حٌلةمخفض رأس بملبٌنما والدها 

ٌستطٌع أن ٌمؾ أمامه ودٌونه التً تراكمت علٌه بكثره ال  الذي ةعزت الذي ٌعد من كبار الدول

ثم لالت بتذلل الً ؼاده زوجته  الدٌون المهددة بسجنه ،ٌتخلص منلوالتً ستدفع ثمنها مالٌكا 



لعلها تكون األمل ،  للفخامه واألناله تشٌروهً تتشبث بطرؾ جلبابها المطرز المصنع بطرٌمه 

ثوبها بسرعه وكؤن ٌد مالٌكا ستحرلها لابله بحمد نفضت  ولكن ااالخٌر لها بؤن تظل معهم

: وفحٌح كاألفعً   

بٌه اخرسً وال كلمه  ٌبل ٌا فادي خدها بشنطتها عشان منتؤخرش على عزت _  

ستسبلم  إ الحرس السوداء  الخاصه بالمصر وهً تركب بة حتً سٌارهالام فادي بإٌصال

طفله مثلها اآلن تلهو وتمرح لٌستبمخفضه كتفٌها بتعب وكؤنها لد فمدت الحماس الداخلً 

 الخاص مالٌكا زجاج النافذه فتحت ه بنسبة من فً عمرها بالدمٌه  فً الحٌاه الوردي

 والؾ امامها وكؤنه رجل مؽلوب علً امره فرفعت ٌدٌها الصؽٌرٌتن  والدهاتري ةلبالسٌار

 فً طرٌمها للمصر ة انطلمت السٌارة وكؤنها تترجاه ولكن ببل فابدبتوسل حزٌنعلً صدرها 

 هذه النظرة وهو مازال  فادي  من الزجاج الخلفً لم ٌنسىةالٌه بؽرابه شدٌدومالٌكا تنظر

 التً لادها فً أحد المرات لزٌاره داخل المصر ٌعدها  للٌبل عن ة ٌتذكر اللحظبمكانهوالؾ 

 الشطرنج  لٌمول ةعزت لٌؤتً بعدها بعدة أشهر ٌتحدثان معا وهما ٌلعبان على طاولآهار،ؾؼاده

  :تن ممدماو بخشونه وبدةعزت فجؤ

. مالٌكا _  

مالها ٌاباشا :  بترلب واستفهام ي فادهتؾ  

:عٌون التحدي والؽرور ٌمؤل وكانه ٌنهً صفمه لاببل بؤٌجاز بعزت رممه   

 برؼم أن مش ممابل عادل ولكن انا احسن منن وهبمً اءة كده برت ممابل للدٌون وتبمً ان_

  !كرٌم شوٌه معان

: بصوت مبحوح مختنك  أبتلع فادي ؼصه مإلمة وهتؾ  

إزاي _  

:بؤلتضاب لال عزت   

  هتسافر للخارح انت والهانم وبنتها _

:ضطراب بسرعه وأفادي هتؾ   

كاد أن ٌكمل حتً لطع حدٌثه عزت لاببل .... واشمعنا مالٌكا البنت لسه صؽٌره وبتدرس و_

:بفظاظه   

بعض ثم أكمل بنبره شٌطانٌة بها .  للت حاجهي كلمه كمان وهعتبر العرض الؼً وال كابن-

: لإم واألحتمار ال  



.مرات األب من وبعدٌن انا هرحمها منكم ومن تسلط مرات األب وما أدران _  

 الهدؾ بالسً أصاب  وعلم أنه عزت ا ه الحظه مإلمه وأهتز فكه دون أرادهابتلع فادي ؼص

:دلابك مرت ببطا علٌه بعد بتردد لٌتكلم فادي ،الطرق إٌبلما واحتمارا   

انا تحت امرن ٌاباشا  _  

 انتصار وكؤنها لد ةونبرناعم ؼاده بؤؼواء همس له  لتة صلبةانتمطع من شروده علً ٌد حازم

:تخلصت من حمل ثمٌل علٌها   

.ةٌبل ٌا حبٌبً نحضر الشنط عشان نلحك الطٌار_  

 فمد كانت من ٌفكر بالنظر للخلؾ والسإال علٌها لم و وأكمل حٌاته ةابتسم فادي بحزن وبساط

 شروط عزت ان ال ٌسؤل علٌها ابدا ولد وافك مخبرا اٌاه  انه ستكون بؤفضل حال

 ة بصرامة لابلها الحزٌن،انتفضت مالٌكا بفزع على صوت سحر  التً اخرجتها من عالم

:ولسو   

 لعده كده لٌه على درج المصر انِت ناسٌه ان فٌه خدم وشباب بٌطلعوا وٌنزلوا ٌبل علً _

  !جناحن

بفزع وخوؾ استشعرته سحر ولكن لم تبالً فابتلعت رٌمها بضعؾ وهً رأسها مالٌكا هزت 

:  بوهن ةمتشبثه  بفستانها بموة لابل  

  سحر انا عاٌزة انام فً ؼرفه اللً ورا المصر عمتً_

: وهً تمول بخفوت خبٌث ة األثنٌن بتسلًاشبكت سحر ٌدٌه  

اسمعً ٌابت اٌاِن اشوفن فً مكان  ، اللً كنت فٌها لبل ما تكلمً  مرات عمًة هااا  الؽرؾ_

...!!تانً ؼٌر جناحن اال همول لمرات عمً تبهدلن   

لهً ستموووت ستمووت ولو ا إيشعرت مالٌكا بالدموع الحارله تلسع وجنتها دون رحمه 

ةومن الممكن أن ٌمتلها مرة ثانٌة دون فارس بالؽرؾ ، هً تعلم أن ذهبت بمدمٌها مره أخرى إلٌه

نها ماتت فبل ٌستطٌع أحدا أ حتً تضمن بشفرة حادةفسها نلتل رحمة ،وحٌنها لن تردد لحظه ب

لطعت سحر هذا ...لو سمحِت :   فمالت مالٌكا بخوؾ وصوت متمطع ة السابكةانمذها كالمر

  :ة بصرامةالحوار الممل البؤس لتمط شفتٌها بامتعاض لابل

 المطبخ من بدري شكل األٌام الً فاتت ي هً كلمه تطلعً بدون جدال ومتنسٌش تكونً ؾ_

ن تنزلً تشتؽلً نست  



م استدرات لتذهب تاركه مالٌكا والؾ امامها دون حٌله ث بؽمزة ولحه ا المفهومة انهت كلماته

فصعدت الدرج وهً ترتجؾ رعبا وتدعً بداخلها ان ٌكون لد ؼرق فً سبات عمٌك وتسٌمظ 

 وءفتحت الباب بهدة الفجر لبله لالت ذلن لنفسها وهً تصعد درجه درجه ولدمٌها خابفه بشد

 ة وخالًةولكن صدمت بالفراش كما هو مرتب والؽرفه مظلم،  ال ٌستٌمظ فارس حتًورفك 

 ا واؼمضت عٌنٌهجٌداأؼلمت الباب ةؾ واحدةجتاح كٌانها دفعأ خابن أرتٌاحشعرت ب ،تماما

كانت تستٌمظ فً ة، ن تنسً هذا الٌوم الكبٌب لكن ببل فابدةأوهً تتشبث بالفراش بموة محاول

وال أحد ٌعترض عما تفعله ، الصباح حتً تعمل بالمصر  مع الخدم كما تؤمرها سحر دابما 

 فدارٌن والدته فارس تتجنٌها بؤستمرار لعدم رضاها على هذه الزٌجه وسلٌم لٌس هنا بؤستمرار

وفارس زوجها التً هً متواجده لخدمته فمط لم تراه كثٌر فً المصر ولد اختمً  تماما بعدما ، 

ذهبت لكً تنظؾ ؼرفه المكتب لتجد فارس مستند علً العصاه وهو ة حدث بٌنهم لٌله الحفل

امً انا لررت أسافر مع :  هامس وءٌتكلم مع دراٌن فولفت خلؾ الجدار  لتسمعه ٌمول بهد

 سلٌم الفتره الجاٌه 

دراٌن بدهشه بالؽه وهً تتؤمل اإلصابات التً مازالت تزٌن وجهه وذراعٌه بحزن لالت 

!؟هتسٌب المصر  ، لٌه ٌابنً: شارد  

 ٌشعر بالذنب من ،  باضطراب وهو ٌبعد شعره المشعث عن جبٌنه بؤصابعه الطوٌلة همس 

:اح كٌانه بموه تشا ما ٌج  

بعد شوٌه جاٌز نفسٌتً تتحسن أ محتاج _  

: دراٌن وهً تتفحصه بشده هتفت   

! امممم وهتاخد الهانم معان وال هتروح لوحدن_  

ما  مرات ؼٌر مدرن ما ترمً به دارٌن وكؤن مالٌكا لم تكن بحسابته ٌوما دةرمش فارس ع

: لٌنهً هذا الحوار ة فمال بموة وصرامجهمة المتهوالدتهففهم لصدها فور رإٌته وجه  

  ال لوحدي ٌا أمً مش هٌكون معاٌه اي حد انا اعرؾ اخدم نفسً كوٌس_

بحنان امومً وهً حزٌنه لحزن ابنها الصؽٌر ولد ظهر هذا علً جسده تطلعت دراٌن أإلٌه  

:  بعطؾ همست تراها ٌؤكل اال ما ٌكفٌه للعٌش فمط ؾالونحل وجهه  الشاحب ؾ  

 المشفً اطب لولً ٌابنً اٌه اللً تعبن كده واٌه اللً حصل فً بٌت الزهور عشان تدخلو_

 انت وهً بنفس الٌوم

  :  حزٌناخفض فارس رأسه بتوتر وهو ٌنظر لشا وهمً لاببل بهمس

مفٌش حاجه ٌا أمً متملمٌش انا تعبان عشان كده عاٌزة ابعد شوٌه _  



 ؼافبل عن وجود مالٌكا التً كانت تستند بة بسبب لدمٌه المصاءتركها فارس وهو ٌمشً ببط

 نامت مالٌكا على الفراش بثمه المساءفً رة  الجدار وهً تمسح دموعها  بمبتضها الصؽًالً

 ٌؤتً فً اي ولعه فارس تم التً كانت تحٌا توتر وخوفا ملحوظ األٌام الماضٌه عكس ةوراح

و تهرب من هذا المصر الً كمان مجهول  ألحظه وٌكسر الباب ترى لو ٌسافر وال ٌرجع أبدا

 ابتسمت بخفوت وهً تتذكر حنان سلٌم وتعامله ،  إلى اٌنةتحسست جبٌنها وهً تفكر بحٌر

 بما فٌهم اباها الذي ةمعها على النمٌض تماما من كل األشخاص الذي التحم حٌاتها الصؽٌر

زفرت بضٌك وهً تتوسد منتصؾ الفراش ة،  ذهبًة ببٌعها بؤول فرصةسنحت له الفرص

 ة بؤنه لد دبر لها أمر دراستها التً كانت تعشمها كعشمها ألمها الراحلةتتذكر كلمات سلٌم الرلٌك

 معجزة تجعلها تسترجع إلً تفالسمت بداخلها أنه لو حدث، اآلن ةن تكون سعٌدأمن المفترض 

هدفها ، وبعد مرور خبر العالم انها لد حممت تتعلمها فً ظل ظروفا كهذا ستمفز فرحا حتً 

 بخبر بهافمدت األمل ان ٌكون سلٌم نسً طالبها الصؽٌر هذا وانشؽل بحٌاته لٌؤتً وٌفاجالولت 

 فمد اتً ولكن بعد ةهً تبتسم بسخريحٌن خٌبت ظنه برد فعلها الحزٌن ،وكهذا ولكن صدم 

هل أرزق لتبتعد عن و   باب جدٌدن ٌكون ، أفوات األوان  ولكنها لررت األ تٌؤس عسً

ن تتحدث مع سلٌم ؼدا لبل ان ٌسافر ولكن ةأالمصر للٌبل كادت أن تسمط بالنوم وهً ممرر

 شدٌد لٌظهر منه خٌال سد النور وءفتح بهدةي ان باب الؽرؾت شعرعندماانتابها الرعب 

 فارس لال بخفوت مهدبا أٌها ا وعندما شعر به ،الخارجً لٌظهر كطول الباب فمفزت سرٌعا

: بذراعه اً ٌشٌروم  

!اهدي انا هنام هنا_  

ٌفترش ،  نفس األرٌكه الذي اعتاد النوم علٌها سابما وذهب أمام عٌنٌها الخابفتان  نحو أشار

 منتظم ووجهه وءمام صدره ٌتنفس بهدأ مكتؾ ذراعٌه  بكامل مبلبسهالؽطاء على جسده  لٌنام

هً اال دلابك حتى سمعت شخٌر  وما  وكؤنه لم ٌنام منذ فتره طوٌلهةٌبدو شاحب مرهك للؽاي

 الهادئ والتً ٌعلوها بعض الحزنوذلنه الؽٌر وجههبحرٌه مبلمح خافت صادر منه تؤملت 

 حذره تترلب ة علً الفراش والؽطا على ذلنها تنظر لهكمطةجالسحلمٌه تنهدت بحزن،ظلت 

أؼمضت عٌنٌها ،  ورأسه المصابه من الجانب ةلتلمح ٌدٌه المصاب حركه تصدر منه ، كل

ه الشروق وكؤنها تحترق علً جمر من وهً تطمبن نفسها أن كل شا علً ما ٌرام منتظر

... بصبر وخوؾ النار  

لتجد ة فً الٌوم التالً فالت علً أصوات الطٌور فمامت بفزع متذكره وجوده معها بنفس الؽرؾ

المكان خالٌا  تماما فمفزت الً األسفل لتلحك باسلٌم المتؤلك بجاذبٌه سافره فؤبتسم إلٌها بسرور 

:لاببل   

  ..! صباح الجمال تعالٌافطري -



 الخبز بشرود حزٌن كالعادة من ة التفت لها جمٌع الرإس بما فٌهم فارس الذي كان ٌؤكل لطع

 أمس فمالت بخفوت ةه لٌليى التً كانت ترتددتمدمت إلٌهم بشعرها الؽٌر مصفؾ والفستان الور

 صباح الخٌر

 فجذبت الممعد الموجود بجانب  ؼاضبواآلخري بمللة  لتسمع هممات خافته بعضها حمٌك

:  دولت فمالت بصوتها الحازم المعهود ة لتبلحظ ذلن السٌد وجلست علٌهسلٌم  

  العدي جنب فارس زوجكٌا مالٌكايموق_

رفعت مالٌكا وجهها سرٌعا لتصطدم بعٌون مصوبتان إلٌها كالصمر فابتلعت رٌمها بخوؾ 

تكلم سلٌم لٌمطع الصمت المتوتر لاببل هدوءه ؼٌر مطبمن تعلم جٌدا أنه ٌسبك العاصفة 

 باستفهام ضاحن

  واٌه الفرق ٌا جدتً ما لصاد فارس علطول اهو_

:وكؤنها تنهً نماش ال فابدة منه ال أن أكملت بحزم أ  

  األصول بتمول كده ٌاسلٌم 

ثم أشارت إلً مالٌكا بكل صلؾ لتموم مالٌكا وهً تحمل طبك لتجلس بجانب فارس لٌكملوا 

 ة الخاصةالطعام وبعد األنتهاء من اإلفطار ولمت مالٌكا تنظر الً سلٌم وهو ٌضع الحمٌب

:فمالت بخفوتة لفارس فً السٌار  

؟سلٌم هو انا هروح المدرسه امته _  

:ذهل سلٌم من جملتها واندهش من تملب مزاجها السرٌع فمال بجدٌه ٌلونه بعض الفخر   

!؟ ٌعنً مستعده _  

  خبلص خبلل شهر تكونً جاهزه :تابع هامسا رأسها دون أن تتكلم  ؾ مالٌكااوأمات

:ثم أكمل وهو ٌنظر الً فارس الذي ٌتجنب النظر الً مالٌكا   

ة  الجامعهستعد لدخولبًفارس كمان _  

:  اجش  ت انحنى سلٌم لٌمبل وجنتها وهو ٌودعها لاببل بصوثم  

خدي بالن من نفسن_  

:استدارت مالٌكا لابله بخفوت   

  شكرا_



: كادت أن تنصرؾ حتً اولفها صوت سلٌم   

  حرب العٌون بٌنهما  ن مش هتدودعً فارس  لال ذلن ببساطه ؼافبل ع_

مع السبلمه :  بخفوت مالٌكا فمالت  

 حٌن جذبها من ذراعٌها لٌمبلها علً ةكادت ان تكمل طرٌمها ولكن فارس لم ٌعطٌها الفرص

:نفس المكان الذي لبلها سلٌم منه للتو لاببل بخشونه زابفه   

ملكتً خدي بالن من نفسن م  

وشعور مختلؾ ٌخترق كٌانها فشعور سلٌم من نبرته واألسم الذي لفظه للتو دق للبها  بعنؾ 

ةالتً تنموا بداخلها مع كل افعاله الرلٌمه حمايؼرٌزة ال لها ال ٌتعد اكثر من أخ  أب ةبالنسب

الذي والبؽض  النفور سوي فارس فلم تحمل لها مشاعر بٌنما بعث لها من السماء معها  رزق 

 مع الولت ، أنتفضت مالٌكا علً صوت فارس الرلٌك وهو ٌولظها تحول لكرهه وحمد أعمى

بهدوء شهمت وهً تفتح عٌنٌها ثم شهمت مره أخري شهمه أكبر وهً تراه منحنٌا إلٌها ووجهه 

أنا فٌن ؟: لرٌب من وجهها هتفت بخوؾ   

:زفر فارس بموه وهو ٌهز رأسه نفٌا ثم لال بنفاذ صبر   

أنِت معاٌه مالٌكا فً العربٌه _   

ولكن لطع تفكٌرها المشتت  , تطلعت حولها بؽباء وهً تتساءل داخلها باي زمن تتواجد 

..!!وصلنا مالٌكا ، ركزي معاٌه أنت هتطلع فوق عند عمتً تؽرٌد : المتباعد لاببل بخفوت   

نظرة بدهشه تحولت الً أستفزاز وهً تلمح أبتسامة ساخرة تعتلً شفتاه وبصوته ، كادت ان 

: تنزل من الباب بعنؾ حتً همس  بنعومة   

!مفٌش هتوحشنً ؟_  

نظرت الً لبضته المحكمة حول ذراعٌها كالحدٌد وكادت أن تتحدث ولكن أبتلعت كلماتها فجؤة 

لم تراها ٌرتدٌها من لبل فً أول حٌاته كادت أن ٌتطفل  (دبلة )حٌن لمحت بٌدٌه خاتم فضً 

ال : علٌها الفضول النسابً لتساءل عنها ولكن أطبمة فمها بمهارة وهً تهتؾ بحدة لاسٌة 

!مفٌش   

: تاتؤه بؤسؾ لاببل بصوت ؼرٌب عمٌك   

؟!!بكره هٌكون فٌه _  

نفضت ٌدها منه بعصبٌة وهً تبصك الباب بوجهه وكادت ان تتعثر باالشا عندما أرسل  لها 

لبلة فً الهواء فاحمر وجهها بؽضب وهً تهمس شاتمه علً األرجح كان هو الممصود ،بعد 



أن تاكد فارس أنها صعدت ، أختفت أبتسامته العابثة وضٌك عٌناه وأظلمتا فشدد من لبضته 

علً ممود السٌارهة بموة ٌفكر بالمشهد الذي راها منذ لحظات وهً مستؽرله فً سابع درجه 

من درجات السبات العمٌك وكانت تعٌش الكابوس الذي ٌحٌاه منذ سنوات بكل تفاصٌله حتً 

....!الاااا....ال ال : فً بعض األحٌان تهتؾ برعب  وهلع   

همسا بداخله ، مالٌكا الصؽٌرة ما زالت تعانً من الماضً األلٌم وبشدة ، أداره السٌاره بجنون 

.حتً أصدرت السٌارة صرٌرا مزعج مخٌؾ ثم أنطلك بسرعة مخٌفة نحو الطرٌك المظلم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السابع

 

...بعد عدة أٌام  

 

م  ولكن لوءكان نابم فً جو هادئ حتً سمع من ٌطرق الباب فتعمد سماعه وأكمل نومه بهد

الفراش سلٌم النابم فً منتصؾ  تملب للٌرحل الطارق بل ظل ٌضرب الجرس بإصرار دون م



د عن ي بعه نفسًة تبا لذلن فهو الٌوم الذي ٌمضٌه فً عزله كراحبضٌك وهو ٌهمس شاتما

شؽل والمدٌنة  ، أنمطع رنٌن الجرس للٌبل تمطع بكسل ثم عاد للنوم مرة أخري الأجواء 

لام وهو ٌزفر بضٌك حتً أمسن بؤرتٌاح  ،  لكن أستٌمظ مجددا عند عاد الرنٌن بإصرار أكثر ؾ

السمج الذي متطفل  ال عن الفراش بسبب  التً كادت أن تتمزق بٌده لٌمذفها بعنؾ بعٌداةالوساد

  :ؼضب حانك الباب لٌهتؾ بسلٌمفتح ه لٌموم بؤزعاجه لم ٌجد األ ٌوم إجازت

؟مٌن_  

شاحب وربطه أزرق ترتدي فستان كانت سرٌنا  تمؾ خلؾ البابسرٌناتسمر مكانه فور ان رأي 

 بؤحكام بعمد خلؾ رأسها تحمل صندوق متوسط الحجم شعرها

  :مبتسمةبسعادةحتٌظهرتنواجزهاوهٌتمولبصوتمرح

.!صباحالخٌر_  

  الحابط الزالت فً السابعه صباحاةثم نظرإلً الخلؾ ٌتفمد ساعبدهشه حاجبٌه سلٌم عمد 

: فؤردؾ لاببل بخشونه دون ممدمات    

اختفتً فٌن األٌام اللً فاتت ؟_  

ظلت سرٌنا والفه مكانها تبتسم بٌنما توردت وجنتها بخجل من مظهر سلٌم المشعث وهو 

مرتدي بنطال منامتة فمط وللنسوة علً رأسه وعٌن مؽمضه واآلخري مفتوحه بصعوبة جاعبل 

: منه مظهرا جذاب لمن ٌراه عضت سرٌنا علً شفتاها السفلً بحمالة فهمست بخفوت   

طب مش هتمولً أتفضِل ؟_  

: أمتعض وجهه سلٌم والتوي شفتاه بتذمر لاببل بستفزاز   

؟!تتفضلً فٌن انا عاٌش هنا فً الشمه لوحدي _  

: رفعت سرٌنا  حاجبها ببساطة وهتفت ببرود  

مهو انا جاٌه عشان عارفه انن هنا لوحدن-  

 ثم تجاوزته بهدوء الً الداخل ،تسمر سلٌم بمكانه  وأتسعت عٌناه بذهول محاوال أستعٌاب 

كلماتها البسٌطة وهو ٌهز رأسه بحٌرة هل والع أم مازال نابم ٌحلم متساببل عن تلن الولاحة 

التً ظهرت علٌها فجؤة ثم زفر بحنك وهو ٌنظر ألعلً وأسفل خوفا من أن ٌفتح أحد الجٌران 

باب  شمته وٌشهد تلن المصٌبة الكارثٌة  التً ولعت علً بابه صباحا صفك الباب خلفه بعنؾ 

ثم أستند علً الباب مكتؾ ذراعٌه أمام  صدره وجدها تتحرن بؤرٌحٌة فً الشمه وتتطلع حولها 

بفضول وكؤنه أمبلن والدها لبل أن ترتمً جالسة علً األرٌكة متنهدة بتعب  فؤرجعت رأسها 



للخلؾ مؽمضة عٌنٌها فؤلترب سلٌم جالسا علً األرٌكة الممابلة بصمت وهو ٌمول بنعاس 

: وتثاوب وألتضاب ؼاضب   

!مجاوبتٌش كنِت مختفٌه فٌن ؟_  

: وضعت ساق فوق األخري بهدوء لابلة ببساطة   

!كنت فً الدنٌا ؟_  

: برله عٌناه ببرٌك متوحش ثم هتؾ بموة لاصفه آثارت رجفه فً أطرفها   

أنطمً ٌا سرٌنا ومستفزٌنش أحسنلن _  

من فضلن أهدي ولوم ألبس عشان : أعتدلت علً األرٌكة ثم تنحنحت بخشونة لابلة بمهانة 

؟!مٌنفعش تمعد كده وبعدٌن تشوؾ الهدٌة اللً فً الصندوق ده  

: بفظاظه أحمر وجهه سلٌم رؼما عنه وهو ٌنظر الً الصندوق بفضول  لاببل   

اللً مٌنفعش ان الناس تجً كده بدون معاد_  

: ثم تابع وهو ٌشٌر بؤصابعه بصلؾ   

متتحركٌش من مكانن _  

بعد ، اهد كتم ضحكتهاجض سرٌنا وهً تؾ صافما الباب بعنؾ متعمدا لتنتة ثم  دخل الً ؼرؾ

فبدا  شكله فوضوي مشعث ولطرات الماء  ، دلابك خرج سلٌم مرتدٌا لمٌص منامه أخري

 ءوضعت سرٌنا  أمامه الصندوق ففتحه ببطة ، جبٌنه ووجهه بعشوابًمتسالطة علً شعره و

 ٌستخرج عصا األفعً و لد لجمت لسانه وهةمتهمل لتتسع مملتٌه بؤلصى ما ٌمكن والصدم

ال ! كٌؾ ذلن؟،  منذ لرون ة المركز بالمصر تحدٌدا بالبهو كمطعه اثارية فً نمطةالمتواجد

ٌستطٌع ان ٌصدق ما ٌراه أمامه فلو أتت له بشعر من وجهه لٌث لكن أسهل وأهون من تلن 

وجد وعندما ة ستصبح كارثة بجمٌع الممٌاس ، لو كانت هذه العصا األفعً حمٌكة ، المصٌب

:سلٌم صوته لال ببحه وذهول بالػ  

!؟ أمته  ، إزاي_  

 ةتحركت نحو النافذة لتزٌح الستابر الفخم ، ال ٌصدق ما ٌراه أبداته ،  مشتةكلمات مبعثر

  وهً تتكلم بلؽه ةت التً تبدو صؽٌرا البحر والسٌارحٌث الثمٌله  وتنظر لؤلسفل 

: ببعض النشوة واإلنتصار ةممتزجةشرس  

؟! إٌه رأٌن_  



وجهه مكهفر وجش أجذب ذراعٌها وهو ٌسؤلها بصوت لفز سلٌم من األرٌكه ممتربا ألٌها حتً 

! إزاي أنطِك؟ دي انِت وصلِت للمصٌبه:   

: بثمه ة إٌاة مهدئسرٌنا من نبرته الشرسة فهمستاضطربت   

  اعرؾ اتكلم نوممكن تسٌب أٌدي عشا،  ٌاسلٌم أ اهد_

 لتحمر بشرة ٌدها الحساسهفدلكتها بسخط ثم لصت له تفصٌبل ما حدث والذهول ها أخٌر ترن

 ة المرعبة تتوصل لهذه األفكار الخبٌثة البرٌاةسٌد المولؾ لم ٌصدق سلٌم  ان سرٌنا الصؽٌر

بصوت همس تنهد بتعب وللة حٌله ثم فزفر بحنك وهو ٌشعر أنه سٌختنك مما ٌراهؤمامه 

:خطٌر خفٌض   

 المستعصً وال أهنِن على وصولن ٌندن اضربن علً ؼبابن وع ، مش عارؾ الولن اٌه_

!؟ٌه إانت عارفه عماب الموضوع  ، افكر أعملها ابدامستحٌللحاجه   

  :ثم تابع بصوت ذاهل ؼامض

ومعاونن واللً لدر ٌنحت عصا زٌها انِت  حوالٌنِ ؾ إعدامحبل مشنمه هٌل_  

:  بموة خافتهةصمتت سرٌنا وهً تنظر الً السمؾ بملل فؤردفت لابل  

عمار نروح  ٌبل بٌنا، متملمش ٌا سلٌم انا ال ٌمكن اعمل حاجه تؤذنً ابدا_  

: ألتوي فم سلٌم بسخرٌة بؽٌضة ثم أردؾ بمسوة   

 مش هتؤذي نفسن لكن هتؤذي اللً لدر ٌجبهالن ،لد أٌه أنِت أنانٌة ومعدكٌش ضمٌر 

رفعت رأسها الً السمؾ  مؽمضه عٌننٌها تزفر بضٌك وملل لٌس تؤثراً بكبلم سلٌم وشعورها 

بالذنب فمد أعتادت علً هذا الحدٌت الملل من جمٌع ما حولها وأنما تفكر فً كٌفٌة أنتهاء 

  : راجًظل سلٌم ٌرممها بؽضبفؤكلمت بحذر مهمتها وألناع سلٌم بؤمرها ، 

ساعدنً انا محتاجه لن؟عشان خاطري ٌاسلٌم _  

: مدمر جامد كالصخر ةرممها بؽضب ثم لال بصوت مهدد  

انا معندٌش راسن كده بدون ما ترجعٌِل صرِؾ من ت أبدا وتتكرر تانً ت  أٌاِن ثم أٌانِ _

.!استعدادأخسرن تانً  

رمشت ةكورت شفتٌهاو ودٌعةعٌها بتهذٌب كطفلا مستنده فً ممعدها تطبك ذر سرٌنا اعتدلت

: برله فبدت كجرو مثالً للجمالفهمستبعٌنها   

حاضر_  



:بصوت آمرفهتؾ نفاذ صبر بحنك و ثم تنفس ةبملة حٌلسلٌم  تنهد   

أوجٌنً ألبس عشان نروح سفٌنة ثوانً وراجع_  

بعد أن أرتدي سلٌم مبلبسه وخرج إلٌها كانت تمؾ أمام النافذة بشرود وعندما شعرت به، 

وجدته جالسا علً األرٌكة  ٌحن ذلنه بٌدٌه وعالد جبٌنه بحٌرة وكؤنه ٌعمل علً حل معضلة 

: عصبٌة فالتربت إلٌه ببطء ثم وضعت ٌدها علً كتفه لابلة بهدوء   

مالن ٌاسلٌم _  

رفع رأسه ٌنظر إلٌها بتردد وؼرابة وكؤنه أول مره ٌراها ، جلست بجانبه وهً تدلن بٌدها 

:علً كتفه لابلة  بؤضطراب وللك   

أنت متردد عٌونن بتمول كده صح؟_   

: أؼمض سلٌم عٌناه وعببا ربته بالهواء ، وإال سٌنفجر مختنما ثم لال بنفاذ صبر  

انا مش عاٌز، أعمل حاجه انا مش ممتنع بٌها  _   

: ثم التفت الٌها لاببل بؽضب وتردد   

الخٌانه عمرها ما كنت بطبعً سرٌنا _  

: هتفت سرٌنا بنبرة ممنعه حاسمة   

صدلنً ٌاسلٌم احنا مش بنعمل حاجه ؼلط ، وال فٌها خٌانه أبدا للببلط _  

: فهتؾ بؤندفاع وتهور   

بس علً األلل بنتعد حدودنا _  

:همست سرٌنا بكل لوة وحرارة   

 

 

أطبللا أحنا بنخدم وطن ، ولت ما نحرر أكبر سفن ممكنة ، وتشوؾ من تانً جدن ولراٌبن - 

اللً فمدهم دفعة واحدة وانا أشوؾ أمً وبنات خالً ،صدلنً ولتها بس هتحس أنن عملت 

 حاجه صح ، ناس كتٌر هتشكرن علٌها

أوما سلٌم بؤستسبلم تام ،ٌعلم جٌدا أن ما تتفوه به المنطك وعٌن العمل وهو ٌتمنً بداخله أال 

.ٌكون تعدي علً شرؾ مهنته  



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

كان عمار أعلً السفٌنة ٌنظر الً البحر وجسده مابل علً السور الحدٌدي بٌنما واضع ٌدٌه 

علً وجنته بشرود ، والذكرٌات التً ال تفارق ذهنه أثنا خلوته تطارده ببل رحمة و شفمه وهو 

ٌتذكر شمٌمتة الصؽٌره طفلته المدللة ،كانت األفضل علً اإلطبلق واألكثر نماًء وبراءة مما 

رأهم من عابلة آل طبلل ،ٌتذكر جٌدا عندما كان صبً فً سن الرابع عشر كان أول من حملها 

علً ٌدٌه برفك وحذر وكؤنه لعبته المفضلة الذي ٌخاؾ علٌها من الهواء ٌتؤملها بذهول ؼٌر 

مصدق كٌؾ كانت صؽٌرة للؽاٌة ال تتعدي نصؾ ذراعٌه ،ٌا إلهً وعندما كبرت للٌبل تحولت 

الً لنبلة من العاصفة الهوجاء والمرح ، بٌوم ما أستٌمظ بترلب وهو ٌشعر بشا ٌلعب بؤذنه 

فمام سرٌعا لٌجد طفلته راسٌل لفزت من الفراش  فجؤة أمامه تنظر له بصدمة ؼٌر مدركة أنها 

سٌموم منتفضا بهذ السرعة وهً تبدو كالمطة المنفوشة ،اخذ نفس عمٌك وهو ٌتحسس جبٌنه 

:بعنؾ وٌزٌل خصبلت شعره الناعم المشعث بعٌد عن عٌناه وهو ٌتسابل بنعاس   

!فٌه حاجه ٌا راسٌل واٌه اللً فً اٌدن ده _   

ده للم ، أصل األستاذة علمتنً أول : ألتربت راسٌل بحذر وفضول وهً تمول ببراءه وفخر

 كلمه أكتبها ولالت روحوا اكتبوها للناس اللً بتحبوهم 

بالكاد كان عمار ٌفتح عٌناه جذبها إلٌها لٌجلسها علً فخذه وهو ٌحتضنها لٌشم رابحة طفولٌة 

:العذبه لاببل بؽٌظ وصبر    

كلمة أٌه ٌا راسٌل _   

: وضعت أطراؾ اصابعها الصؽٌرة فً فمها وهً تمول بخوؾ مترلب   

!بحبن_  

:رفع رأسه سرٌعا الٌها وهو ٌمول بذهول مبهج   

وبتكتبٌها فً ودانً وانا ناٌم_  

: لطبت راسٌل جبنها وهً تمول بطفولة متذمرة   

انت ناٌم ومش شاٌفه ؼٌر ضهرن وأٌدن االثنٌن مش عارفه أوصلهم _  

: تبلدت مبلمح عمار فجؤة ولال بؤرتٌاب   

!!!تمومً تكتبٌها فً ودانً:   

: هزت كتفها لابلة ببساطة   



ألرب حاجه لٌا ٌبل هات أٌدن أكتب علٌها بما _  

:أبتسم عمار بذهول وبهجه لطفلته الصؽٌرة  فمال بحنان دافا ونبرة هابة خافتة   

!انا كمان  بحبن ؟_   

رفعت عٌناها  التً تشبه المطط الً وجهه الوسٌم ولالت بعبث طفولً وهً تشٌر علً 

: معصمها واضعه الملم أمامه    

ٌبما أكتب هنا ؟_  

صمت مفكرا ثم برلت عٌناه بشماوة  ولد تلبس عفرٌت مشاكس فنظر لها بترلب كمطة حذرة 

فملبها الً االسفل فوق فخذه وهو ٌدؼدغ بها بسرعة علً بطنها وأسفل ذراعٌها وهً تضحن  

تولؾ  خبلص هموووووووووووت توووووووووووووووولؾ  : بصوت عالً صارخه به 

لرر أخٌر ان ٌتركها أن توحعت بطنها من كثرة الضحن فتركها علً الفراش لٌمتمع برإٌتها 

 تضحن بؤلم حتً الدموع طرفت من بٌن أجفانها وهً تمسن بطنها  

جذب الملم الذي مازال بٌدها وهو ٌملب الملم بٌدٌه بستهتار لاببل بسخرٌة بعد هذه الهوجه التً 

:تلبستهم منذ ثوانً    

الملم ده بتاع األطفال مثلن ثم وضعها علً الفراش ولام بفتح الدرج أالسفل لٌؤتً بملم رٌش _ 

وحبر بلون أحمر لد أحضره مع جده فً رحله بحرٌه علً السفٌنه الضخمة الخاصة بعابلة آل 

طبلل ولفت راسٌل التً لم تبلػ من العمر خمس سنوات تنظر ما بٌداه  بفضول  ، جلس علً 

الفراش وهو ٌجذبها لتجلس علً فخذه كالمرة السابمة ثم لام بوضع الرٌشة فً الحبر ثم للب 

ٌدها الصؽٌره لٌرسم علً ٌدها كابن ٌطٌروبجانبه مكتوب بها أحبن راسٌل ثم خط اسفل الطابر 

:أتسعت أبتسامتها بجذل وأكملت بشماوة وطفوله عابثه وهً تشٌر بؤصابعها الصؽٌره"  عمار"  

!!أكتب هنا أخً _  

كادت ان تفر من امامه " عمار أخً"أبتسم لها عمار بهدوء وهو ٌومؤ برأسه موفما ثم أكمل 

:فمال بؤستفهام   

؟!راٌحه فٌن _   

هروح أؼٌظ سامر والعٌال : فمالت راسٌل بنبرة شرٌرة   

ضحن عمار علً كتلة الطفولة المتشردة المتمثله أمامه علً هٌبة طفلة هادبه ودٌعه  ٌؽتر بها 

من ٌراها بهٌبتها الجمٌلة ومبلمحها التً تنببا علً أنوثه مستمبلٌه جذابه فمال بجدٌه خافته وهو 

: ٌسحب ؼطاء الفراش علٌهما مستنشما ربحتها الطفولٌه الشهٌه بؤستمتاع   



..! ال أحنا هنام دلولت وبكره ابمً ؼٌظٌهم _  

وضعت راسٌل أصابعها علً وجنتها مفكره ثم هزت رأسها بإٌجاب وهً تضحن ثم أخذها 

بٌن احضانه فمبلته بموه علً وجنته الخشنه لبلة طفولٌة شرٌرة ،عاد عمار من ذاكرته 

وأبتسامه خابنه  تعتلً ثؽره وهو ٌتحسس وجنته بشرود ولكن للحظات تحولت عٌناه السوداء 

الً جمرتان من النار بها ؼضب حارق مستعٌر وألم فراق مرتسم علً مبلمحه بٌؤس  وللة 

حٌلة ولد طؽت الذكري الً ذهنه فجؤة متذكرا الٌوم األسود الماتم  الذي سافر برحلة تستؽرق 

أكثر من شهر وعندما عاد شعر بوجود حركه ؼٌر طبٌعٌة لٌصطدم بموت أخته  ،بسبب حرٌك 

بمبنً دراسً بجانب المصر ، وأمه تبِن بمهر محاولة ان تصبره معللة أن راسٌل لم تذهب 

!بهذا الٌوم الً داخل المبنً ، ولكن ال تعلم كٌؾ ذهبت   

تذكر جٌدا بنفس هذه الفترة ، كان أمر ملكً أن تنتشر الجنود بالبلدة لٌموم بخطؾ فتٌات من 

الطرلات بعشوابٌة ومن داخل منازل الفمراء كل فتره ألحتٌاج المصر بعض الخدم ، وربما 

لٌمدمهن الملن كهدٌة لؤلمراء وملون الدول أألخري ، مجرد أن الفكرة طرأت فً باله ولام 

بربط أحدثها  ذهب علً الفور  لٌتحدث الً جده لعل تكون اخته بٌنهم ولكن جده هاشم رفض 

هذا األمر بشده كً ال ٌحدث بناء حواجز بٌن األسره الملكٌة وعابلة آل طبل ، معلبل أنه لدر 

وال أعتراض علً لضاء هلل ،منذ هذه اللحظه ، أعلن عمار تمرده علً السلطة والجٌش منذ 

سنوات لم ٌتجرأ أحد التفكٌر بالتمرد علً الحكم الملكً وبالطبع ال ٌستطع الملن إٌذابه وتسلط 

أحد الجنود علٌه متجنبا النار التً ٌمكن ان تندلع من ؼضب عابلة آل طبلل وبالتالً تمرد 

الشعب  ،لطالما كان الشعب متعاونا مع عابلة آل طبلل بحٌث عندما ٌمول كبٌر العابلة ٌمٌنا أو 

ٌسار تكون الطاعه والوالء لهم  فمسانده الحكم الملكً ،جعل الملن ٌفكر بالصبر والترٌث فً 

.نفسه لٌنمذ عابلة وٌتسلم العرش أبنه من بعده فً أمان وهو ولً العهد االمٌر الماسم  

:لطع شروده ٌد سلٌم الموضوع علً كتفه وهو ٌمول بمرح مشاكس .. و....و  

واضح انها حلو أوي عشان تاخدن من عالمن ده _   

: لال عمار بعد ولت طوٌل بشرود حزٌن   

!!هً فعبل حلوة اوي _  

!فٌه حاجه ٌا سلٌم ؟: ثم تابع بإنتباه هامسا بؤستنكار   

صمت سلٌم ٌتؤمل عمار بتفحص كم بدا تعبٌر وجهه فً تلن اللحظه لوحه لن ٌستطٌع أعظم 

الفنانٌن رسمها بدله أمسن عمار بذراعٌه وهو ٌبتلع ؼصة مإلمه مشفما علً أبن عمه الذي 

وهو ٌعلم ما ٌدور برأسه االن ، أبتسم داخله بسخرٌه وتهكم ولد " نوستالجٌا"ٌمر بحاله من 

!ظن أنه نسً   



: فهتؾ سلٌم بعبث   

!!محضرلن مفجؤة تطلعن من حالة البإس اللً انت فٌه ده _   

أعتدل عمار مستدٌرا الٌه وهو ٌضع ٌدٌه فً جٌب بنطاله الجٌنز الضٌك مستند علً السور 

: مبتسما  بمرح لم ٌطل عٌناه لاببل بهدوء   

!خٌر _  

: تمدم سلٌم أمام وهو ٌشٌر له بٌدٌه لاببل بؤلتضاب   

!تعالً _  

دخل عمار الؽرفه لٌصطدم بسرٌنا الجالسة علً طرؾ األرٌكه بكل ثمة وأبتسامه صؽٌرة 

:مزٌنة ثؽرها لال عمار وهو ٌنظر الً سرٌنا بدهشه   

فٌه أٌه ٌا سلٌم؟_   

:فمال سلٌم بحماس   

..!العد وأنا هشرح كل حاجه _   

وبالفعل دلابك ولد لص علٌه كل ما سٌحدث ، شعر عمار ببهجة وسرور عندما رأي ، عصا  

األفعً ولكنه سٌطر علً تعبٌر وجهه بمهارة عالٌة فمال عمار جملته، ظلت سرٌنا لسنوات 

 تتمنً سماعها بكل لحظه 

"هتؽادر أوجٌنً المٌناء فً الؽروب "   

 

 

 الفصل الثامن

 

 لد ذبلت ةحالمها التً تشبه زهرأفسجنها بائس حزٌن ن ، سجٌنة فً سجن كبٌر وهو الحٌاة

وعفوٌا وضعت ٌدٌها علً بطنها ،  فً مهب الرٌاحةوتحطمت وتهشمت الً لطع صغٌر

 لٌخرج من السجن الصغٌر الى السجن ، فستنجب طفال هو بطبٌعة الحال مسجونآ بداخلها

فالحٌاة سجن كبٌر وربما طوٌل ، الكبٌربعد أن ٌتحرر من سجنه األصغر غٌر واضح المعالم

ٌام فمط ألبعض الشئ ونحن السجانٌن والمسجونٌن فً نفس الولت وما بٌدنا اال أن نحسب ا

...! ضل ربما أف لعالم رة حتً نستطٌع الخروج من تلن الدائ  



 

كانت جالسة بؽرفتها تموم برص عدة مكعبات فوق ،بعضها بشرود حزٌن ، وهً تفكر منذ 

 تموم منذ ةكانت مالٌكا كالعادسبع سنوات ،ذكري ال تستطٌع حتً اآلن محوها من ذاكرتها ،

ن تكون استنفذت طالتها أ بعد ال مع الخدم ثم تصعد ؼرفتها لًةالشروق بؤعمال المصر الٌومً

 وهً تشعر بالدوار ة المصر الضخمصنبور مٌاهتماما وفً أحد األٌام كانت تؽسل األوانً أمام 

 ثم ما بجوفهاٌؤ  لتجري سرٌعا نحو المرحاض الداخلً لتتكة فً األربع أٌام الماضًاالمبلزم له

 السٌدة العجوز نمارق ة الحظت أحد الخدم المدعو  بالخالتسترٌح للٌبل  وتكمل عملها ، والٌوم 

: تمول بملك ل فؤلتربت من مالٌكا المنحً بتعب سنبال  

،نِت كوٌسه أمالٌكا _  

 فنظرت  بؤضطراب ومؤت برأسهاأولكنها ، شهمت مالٌكا بفزع حٌن شعرت بٌد على كتفٌها

ةمن  المنتفخٌهاجده تحت عٌناومتشفاق والهاالت السوداء الإإلً جسد مالٌكا الهزٌل بالسٌدة 

 سحر التً كانت ا لمالٌكا لبل ان تراهة الطازجة البكاء فذهبت لتحضر بعض األطعمةكثر

 ٌتٌمه فنظرت مالٌكا ةرعلى فتاب وهً تتجة لكً تشعر بالراحةطعامها لفترأومازالت تمتنع عن 

: سداد نفس هامسة بؽثٌانوالً طبك الطعام   

انا مش جعانه _  

: نمارق بتصمٌم هتفت   

 دولت ةنً مش بمول للسٌدإ وبعدٌن انا حاسه بالذنب  ،الزم تؤكلً شوِؾ وجهن عامل إزاي_

ه علً حالتن المرٌض  

.ال خالتً نمارق هللا ٌخلٌِن محدش ٌعرؾ :  بخوؾ ة  لابلالممعدلفزت مالٌكا من _  

حاضر ٌابنتً : ة حٌلة بملةرتبت نمارق علً ظهرها لابل  

لامت مالٌكا لتهرب من عٌن نمارق المشفمه كادت لتخرج حتً اولفتها سحر وهً تتفحص 

: بتوجس ةالمكان لابل  

!  فٌه اٌه؟_  

:وهً تشبن أصابعها بتوتر للكنمارق بلطؾ همست   

  سحر تؤمري بحاجهة ابدا سٌد_

:ة  بؽطرسا لالت سحر وهً تشٌر بؤصبعه  

ة مالٌكا اعمِل فنجان لهوه بسرع_  



:  لالت بحده وتسلط عنٌؾ هاكادت أن تتكلم نمارق كالمعتاد لتعمل مكانها ولكن  

انا للت مالٌكا ٌبل_  

  وهً تصرخ بوجهه مالٌكاة ٌصلؾ األخٌرةلالت الكلم

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

 حتً وجدت باب ةعدبؤموردولت وهما ٌتحدثان ة دي مع السةكانت دراٌن تجلس فً الحدٌك

 تدخل رالبت السٌارة بترلب وأهتمام سٌارات المصرالحد إالمصر ٌفتح علً مصرعٌه و

 ة فارس لكن بمفرده فصرخت دراٌن بفرح السٌارة  خرج منوسرعا ما أتسعت مملتٌها حٌن 

: بحنان ورضً لابلةوهً تحتض فارس ة عارم  

ٌر ابنً اتؤخرت علٌه كت_  

:ثم نظرت حولها بفضول وهً تمول باضطراب   

فٌن اخون_  

ضطر ٌستنا هنان عشان عنده شؽلأ:  فمال فارس بخفوت  

: بصدق لةلامت دولت وهً ترحب به لائ  

  المصر كان فاضً من ؼٌرن ومن ؼٌر حفٌدي سلٌم هللا ٌباركلً فٌه_

 وانا بما بعمل اٌه هنا

:  بشماوه لاببل فارس محتضن سامر من خلفهم بمرح  هتؾ   

وحشانً ٌا ابو الفوارس _  

..انا فعبل وحشتن طب عٌنً بعٌنن كدا : بخفة هامسا بلإمفارس أبتسم   

 المحطم تحت لدم مالٌكا وعٌنٌها  والفنحان بالكوبوا  كاد ان ٌتحدث سامر ولكنهم جمٌعا تفاجا

رعب وجسدها ٌرتعب خوفا والدموع تلمع فً عٌناها وٌدها ترتجؾ ب فارس ةنحوالمسلط

: وخوؾ شدٌد من المادم فمالت دراٌن بعصبٌه وضٌك   

تعمٌتًأمش تبصً لدامن وال _  

  :بهدوءشعر فارس بخوفها فمال 

حصل خٌر ٌؤمً  ، مفٌش حاجه_  

: آمرا  فمالت دولت بخشونه   



تعالً مالٌكا وصِل زوجن لجناحه عشان ٌرتاح_  

: حنان  خاطبته بمنتهً الثم  

اتؽدٌت ٌا فارس وال مالٌكا تحضرلن األكل _  

: بؤلتضاب أستند فارس علً العصا وهو ٌمول   

ملٌش نفس ، شكرا_   

ع فارس ٌدٌه علً كتفٌها ض بهم ولد وةمام العٌون المتربصأ بعد دلابك صعد فارس ومالٌكا 

 عن اهل ان تتركه بعدما اختؾأ كما تعود كلما احد ٌسانده حتً صعد أمام الجناح فكادت ةبعفوي

:  ولد أعجبه الوضع برله ناعمه المصر ولكن اولفها فارس لاببل   

كملً معروفن معاٌه ووصلنً لحد السرٌر _  

اخذت مالٌكا نفسها بؽضب وتوتر وهً تتمنً أن تنتهً هذه اللحظات الكبٌبة ظلت تتجنب 

 فمن الواضح أن هذه الرحله لد أثرت علً ةلٌها بفضول وتسلٌهإ ٌنظر وهوالنظر الً وجهه 

 ون تتركه وتخرج حتً أمسن بٌدٌه وهأنفسه معنوٌا لٌتسم بهذا المرح الثمٌل على للبها همت 

 علً الفراش فدفعت ٌدٌه بعنؾ وخوؾ ولد تلبسها الذعر مره أخري فمالت امازال جالس

: بصوت مرتجؾ   

؟عاٌز اٌه _  

 بصوت مسموع استؽفر،من ٌخٌفها أكثر ولكنه نفض رأسه بنفورأ تلح علٌه ة ساديةشعر برؼب

:  لهذا الشكل فمال بخفوت  الً هذه الدنابه وفلم تنحدر أخبلله ٌوما ما  

  ؟لعدي نتكلم شوٌهتممكن _

: خافتبخوؾ حزٌنظلت تماومه كً ٌتركها وهً تمول   

!  سٌبنً_  

: فمال بعصبٌه ولد تمكن الؽضب منه   

؟! لولتلن العدي انِت مبتسمعٌش الكبلم لٌه_  

علً الفراش بجانبه وهً تدلن معصمها  الذي كان  ٌمبض علٌه فارس برعب جلست سرٌعا 

 فمالت ة اخري دون رحمةبموة لتترن عبلمه حمراء وهً تشعر باألعٌاء والدوار ٌفترسها مر

: اخٌر بخضوع ولد سكنت مكانها   

نعم _  



 ٌشعر بالضٌك لعدم مماومتهاصفحة وجههوداخله فمال فارس ومازال الؽضب مرتسم علً 

:وضعفها  

ارفعً عٌنن لٌه وانا بكلمن _  

الخشنة البؽٌضة بالنسبة لها  فمد كادت ان تفمد ذاكرتها مبلمحه الجذابة ةفنظرت له مالٌكا برهب  

:الناعمة أسفل ذلنها فهمس بخشونةوهو ٌضع ٌدٌه   

ه حاجات بتكون ممدره ومكتوبه ي ؾ_  

للبها الٌتحمل الرعب  وهً ال تفهم عما ٌمصده فمالت بخفوت ومجدداً  فشعرت مالٌكا بالخوؾ 

: واأللم أكثر من هذا   

؟ !ٌعنً اٌه _  

 تدور برأسه فهز رأسه ٌنفض تلن ةفكاد ان ٌتكلم فارس حتً شعر بؤن هنان أشٌاء ؼرٌب

 اآلن ولكن لم ٌكن لٌتحدث حتً ٌخبرها بمرار سلٌم أنه ا فً اللحظه التً بٌنهم،األفكار 

لٌكملوا الدراسه ولد أستؤجر سلٌم شمه لٌعشان بها وحدهم بعد أن أخبره  للخارج  معا سٌافران

 ...المجال التً التً تهواه تدرس ب والتً تستحك أن تكمل تعلٌمها ومتفولاتال إنها من سلٌم 

هذا النبؤ لعله ٌحسن من مولفه أمامها ولكن لد أسرعت مالٌكا نحو المرحاض خبرها بفؤراد ان ي

لم أمتجاهبل ؼاضبا منها و لم تكن تصل إلٌه حتً تمٌؤت على بساط الؽرفه كان لٌلحك بها 

  : للكه ولكن تسمر حٌن رأها ترتكز علً لدمٌها مخرج كل ما بجوفها فمال فارس بيلدم

حصل خٌر أهدي_  

ه للٌبل ثم وضعها علً ي تحامل على لدمة ثم سحبها برفك كالهبلم لٌحملها بٌن ٌدٌه كخؾ الرٌش

 اخذها من جانب الفراش ثم وضع كوب من ة ورلًةالفراش وهو ٌمسح وجهها وفمها بمنشؾ

: الماء بجانب فمها لٌمول بخفوت آمر   

اشربِ _  

ن ٌتحدث لكن أ فكاد وء تتسالط علً وجنتها بهدة والماسات الرلٌكء  أرتشفت من الكوب ببط

 ا بٌنهمة المتوترة بفضول فمد تؤخرت مالٌكا بالداخل وهً تعلم العبلقةوجد سحر تمتحم الؽرؾ

وستعمل على تدمٌرها لرٌبا حتً تتخلص منها  فالعادات والتمالٌد عندهم تتوجب ان ٌتزوجوا 

ؼٌرة  الصةت تلن الحمٌرء آل طبلل لط ولكن جاةمن بٌنهم وال ٌتدخل أجانب لً لبٌل

: وتحطم كل مخططتها فمال فارس بببعض الضٌك ةلتكسر الماعد  

  فٌه حاجه ٌا مرات عمً _



عتدلت فور دخولها والبساط المتسخ وفارس أ بالفراش ولد ةفصدمت سحر من مالٌكا النابم

 فكانت تتولع أن ا مشهد مخالؾ لتولعها تمامةالذي ٌجلس علً الفراش ممسن بٌدٌها الصؽٌر

من فارس  كانت تمثل الخوؾ ة المؽويةفارس ٌضربها او أي شا من هذا المبٌل ولكن السهون

:علٌهم فمالت ٌؽٌظ وسخط   

  دولت طلبتها ة مالٌكا اتؤخرت علٌنا والسٌد_

: بصوت حانً لم تعهده من لبللاببل مالٌكا أستدار فارس نحو   

عاٌزة تنزلِ _  

  اتفضلِ طٌب:  فهزت مالٌكا رأسها باإلٌجاب فزفر بضٌك وهو ٌمول بؤلتضاب

  :ه وؼروها الزابد عن حدة  فنظرت سحر إلٌه بترفع ولالت بعجرؾ

  وراٌا _

 ً ومتساهبلً  حتً معها وضع فارس ٌدٌه علً فمه بؽٌظ وهو ٌفكر بكبلم سلٌم كً ٌكون مترفما

 لم لذهاب لمستمبله والعالم الذي ٌرٌده ، ٌستطٌع اعلٌه التجمل والمثابرة حتًولكن ا معا سافري

حملها فارس علً الفراش ولام مرة أخري ؾؼشً علٌها أ حتً ةتخرج مالٌكا من باب الؽرؾ

 ةبعد دلابك كانت الطبٌب ،  لتكشؾ علٌها فهً تبدو شاحبة للؽاٌة المصرةباإلتصال علً طبٌب

  : ة وهً تمول بفظاظة من باب الؽرؾبٌبةبالداخل ودولت تدعوا هللا بملك بالػ حتً خرجت الط

.ة،اللً بٌحصل ده جرٌمة ازاي طفله تجوز فً السن دههل الطفلأفٌن _  

:  فمالت دولت بصوتها التً لم ٌفمد برٌك لوتة ابدا   

خٌر ٌا حضرت الدكتورة _  

:  ولنوطفمالت بعدم رضا  

...حامل ة الطفل_  

 وعٌنٌه تتسع بذهول تحول لؽضب كاد ان ٌحرق ة على رأس فارس كالصاعكةسمطت الجمل

: دراٌن وهً تمول بسرور عارم ةالمصر بؤكمله بٌنما اول ما أدركت هذه الصدم  

. الشكرهلل اخٌر هٌكون عندي حفٌد ٌارب_  

ا  ومبتسمفرحة الجمٌع  ألل دهشه منهم ولكن تحولت إلى ذهول وهً تري أن ة لم تكن الطبٌب

هٌزٌله ال ة ٌشاهد مسرحًوكالعادة والؾ  ببهجه عاد شاب حزٌن ؼاضب ٌمؾ من بعٌد جمٌعا



عمبة اخري تمؾ امام حلمه ، فكلما ٌتمدم خطوة ٌرجع الً نمطة الصفر مرة اخري تعنٌه بشا 

  لابلة حلمها وهً تبتسم بزٌؾمسننة فً  ابتلعت سحر ؼصه وكؤن الحٌاة تعانده وتمؾ ضدده

 : 

مبارن دراٌن مبارن مرات عمً _  

:لالت دولت بسرور  

  العمبً ألوالدن ٌا سحر_

 لفارس الذي كان ٌحاول أن ٌبتسم بسرور ولد نجح ةلام الجمٌع باالحتفال والسرور والمبارن

  شدٌد ء بٌنما داخله بركان هابل ٌحرله ببطةفً رسمها علً وجهه بجدار

 تنزل مالٌكا من باب الجناح والطعام ٌصلها بؤنتظام لكً أال دولت بؤمر الجمٌع ةلامت السٌد

 ترتاح 

...!عوده للزمن الحالً  

أنتفضت كالعادته علً رنٌن هاتفها الذي ال ٌنمطع رنٌنه  كل ٌوم فً هذا الولت دون ملل وكؤن 

صاحبه ال ٌوجد شاؼل فً الحٌاة دونها زفرت بحنك ثم أمسكت الهاتؾ بعنؾ وهً تمول 

: بصوت ؼاضب متعصب   

عاٌزاٌه ؟_  

: همس فارس بهدوء ساخر   

وانت كمان وحشانً _  

:رفعت حاجبها بؽباء لابلة بذهول   

انا مملتش أنن وحشتنً _   

: هتؾ بصوته العابث المجنون  

ال ٌا مالٌكا أنت لسه لاٌلها للدرجاتً عندن زهامٌر ،ال الزم نكشؾ علٌِن _  

أبعدت الهاتؾ عن إذنٌها بملل وهً تنظر الً السمؾ مفكره كٌفٌة التخلص من تلن المصٌبة 

:التً ولعت علً رأسها دون سابك أنذار فهتفت بصوت متهور حانك لنوط   

!أنت متصل عاٌز اٌه من اآلخر ؟_   

:هتؾ بصوت عمٌك بعث الرجفة بؤوصلها   



!أنزلً عاٌز أشوفن ونتكلم ؟_  

: رفعت حاجبها وسمط فكها بببلهة فهتفت دون وعً   

تصدق أنت محتاج تروح المشفً تتعالج من حالة الجنون المتلبسن من أول ما شوفتن _  

: أنفجر فارس ضاحكا زمت شفتاه بسخط منتظره حتً ٌنتهً هذا السمج  فمال بتحدي وخشونه 

تمدري تتكلم بالجرآه المبهره معاٌه كنِت شوفِت الجنون بحك الرب _  

:ثم أكمل لاببل بخفوت   

متؤخرٌش والؾ بالسٌارة علً أول الشارع _   

: هتفت مالٌكا بدون تردد وتلمابٌة   

مستحٌل _  

:شعر بصبره ٌكاد ٌنفذ فمال بتهور   

مش مستحٌل ، ٌؤما هطلع أنا _   

 كاد أن ٌؽلك الهاتؾ منفذا تهدٌده ولكنه سمع صوت أخر

:علً الجانب األخر دخلت السٌدة تؽرٌد علً صوت مالٌكا العالً نسبٌاً وهً تهتؾ بملك   

؟وبتكلِم مٌن؟ !فٌه حاجه مالٌكا صوتن عالً لٌه _  

: أبتعلت مالٌكا رٌمها بصعوبه والهاتؾ ٌنزلك من ٌدٌها المرتعشة دون أرادة وهً تمول بتوتر 

ابدا عمتً تؽرٌد دي صدٌمتً ٌاسمٌن_  

:شعرت تؽرٌد بؤرتٌاب ولد الحظة توتر مالٌكا فمالت  بهدوء   

طب كلمٌها _   

:ظلت تؽرٌد والفة مكانها فمالت مالٌكا بإرتجاؾ   

اٌوة _   

: سمعت صوت فارس ٌمول بنعومة بالؽة   

!مش وحش برده ٌاسمٌن _  

:فمالت مالٌكا وهً تكز علً أسنانها بستفزاز   

معلش بما نتكلم بكره ،كادت ان تؽلك الخط_   



: فمال فارس بنبرة سمجة مستفزة محرلة لؤلعصابها   

لو منزلتٌش لولً لعمتن ٌاسمٌن طالعه  _  

:سمطت فكها بذهول المجنون سٌفعلها همست دون وعً   

وؼد_   

: أنتزعتها تؽرٌد من شرودها مستفهما   

بتمولً حاجه ٌا مالٌكا _  

: أنتفضت فجؤة من مكانها وهً تمول بهلع   

ممكن أنزل خمس دلاٌك _  

: عمد تؽرٌد حاجبها بدهشه   

.دلولت ٌا مالٌكا ، أنت عمرن ما طلبِت تخرج فً الولت ده _  

:فهتفت مالٌكا بتفكري   

أصل هروح أجٌب حاجه من بره ومش هتؤخر _   

: لاطعة تؽرٌد بصرامة   

وهتصل تجً فوري حاال ، انِت نسٌِت أنن أمانه من سلٌم ! هً اٌه ؟_  

تنهدت مالٌكا وهً ترتمً علً الفراش بملة حٌلة وكادت أن تمول شٌبا ولكن لاطعها رنٌن 

: جرس الباب فمالت تؽرٌد بؽرابة ودهشة   

مٌن هٌكون جاي دلولت_  

لالت ذالن متجها نحو الباب ومالٌكا تخطوا  خلفها مباشرة وهً تضرب علً وجنتٌها بصمت 

تلعن جنونه الؽبً المجنون سٌفضح أمرها ٌا إلهً ،توسعت مالٌكا مملٌتها بفزع وللبها ٌدق 

بسرعة كاألرنب  المذعور ووجهها المحمر ؼضباً وخوفاً وهً تري فارس أبتسامته شملت 

:وجهه من أذن لؤلذن ،دهشت تؽرٌد  وأبتسمت بسعادة عارمة لابلة بحبور وحرارة   

فارس اتفضل ٌابن أخوٌا _  

!دخل فارس حامبل بالة ورد حمراء   

واضعا أٌاها علً المنضدة وهو ٌسلم علً عمته فؤحتضنته بسرعة بدون أنذار سابك،  فشعر 

فارس بالحرج وأحمر وجهه بشدة خجبل وؼضب مكبوت ، من هذا الحضن المفاجا وهو 



ال ٌطك أحد لمس جسده حتً من لبٌل السبلم " ٌشعر بالضٌك بداخله فهو من فبة البشر 

:فمال فارس بابتسامه مهذبه دون ان ٌبدلها العناق " العفوي   

شكرا عمتً _   

تصلب جسده فور أنتهاء من كلماته المصٌرة الممضتبه لتصطدم عٌناه بؤجمل نساء العالم ،التً 

جعلتة رؼما عنه ٌري وجهها بنساء األرض ، دون ان تمصد مرتدٌه منامة لطنٌة لونها أزرق 

شاحب والؽطاء الشتوي الخاص بالمنامة فوق رأسها بعشوابٌة ووجهها شاحب للك مرتعب 

تمضم أظافرها فً فمها بتوتر وعصبٌة وهً تهتؾ داخلها حسبً ربً منن هلل ٌافارس 

:ٌامجنون ، نظر لها بخبث وهو ٌمول بنبرة متسلٌة ولؽة خاصة مفهمومة لها فمط    

:وهللا وحشتنً أوي أوي ٌاعمتً ثم تابعه هامسا بدهشة وإستنكار_  

اٌه ده ٌا عمتً أنت عندن هنا ضٌوؾ ؟_   

: أستدارت تؽرٌد تنظر خلفها لتجد مالٌكا متسمرة مكانها فمالت بضٌك حاولة أخفابه بمهارة   

اها ٌاحبٌبً ، مالٌكا موجود هنا معاٌه تسلً وحدتً فً عدم وجود ندي بنِت _  

 تعالً ٌا مالٌكا 

ألتربت ببطء متهمل كمطة حذرة مستعد للهجوم بؤي لحظة ،أنتفضت مالٌكا وهً تود أن تفر 

هاربة عندما رفع فارس رأسه بثمه وهو ٌمترب ببطء مادا ٌدٌه مصافحاً لٌمول بمنتهً العملٌة 

:وٌنظر لها بنبرة ذات مؽزي مشٌرا الً معنً كبلم تؽرٌد المبطن   

أتشرفة بمعرفتن آنسه _   

 ثم ولؾ ٌتذكر أسمها مخاطبا عمته بحٌرة مصطنعه أسمها أٌه ،دهشة  تؽرٌد من تصرؾ 

فارس فهو ال ٌصافح نساء بالٌد متذكرة جٌدا عندما أحرج ندي أبنتها فً أول زٌارة لهما علً 

: أمل ان تكون مالٌكا متواجده هنان فهتفت بؤلتضاب   

مالٌكا فتؤوه متذكرا وهو ٌمول مالٌكا أسم جمٌل أوي _  

 مدت ٌدها فؽاصت داخل لبضتة الخشنة وهو ٌتحسسها برلة وعٌناه مسلط علٌها ٌتشرب 

مبلمحها المترلبة ٌؽوص فً أعماق أعمالها الشفافة ، فجؤة شعرت بصمٌع البرد عندما ترن 

ٌدٌه وهو ٌجلس علً األرٌكه بعنجهٌه ،لامت تؽرٌد لتولظ ندي النابمه فً سبات عمٌك  تشعر 

ان المدر بدأ ٌتعاون معها ، فعلٌها أن تستؽل كل لحظه بوجود فارس حتً تستطٌع أن ٌكون 

تحت جناحها لٌتزوج أبنتها ولد تكون حممت أحد أمنٌتها ان تزوج أحد أبنؤء آل طبلل وأجملهم 

وأعلهم فبة، وحٌنها تستطٌع ان تواجهه دراٌن بكل لوة وأنتصار عندما تعلم أن أبنها هو من 



ٌسعً ألٌهما هكذا كانت تفكر بكل ثمة تنادي أبنتها ندي بحنك العنة النوم ومن ٌرٌدونه فً هذه 

الساعة علً الجانب الثانً أستؽل فارس الفرصة لٌمترب ألٌها ببتسامه خطٌرة شرسة لاببل 

:بصوت باتر كالحاد الشفرة    

!بكره تكونً منتظرانً علً اخر شارع الكلٌه هتخلِص محاضرات أمته ؟_   

: هتفت بوجهه محمر ؼاضباَ من بٌن أسنانها بحنك   

ملكش فٌه_  

ألترب فارس بهدوء وهو ٌمسن معصمها بشدة حتً تؤوهت فمال بنبرة شرسة من بٌن أسنانها 

أنطمً مالٌكا بدل ما أدخل ألولهم أنِت مٌن وساعتها هجرن من شعرن لحد شمتً ومحدش   _

!!ساعتها هٌمدر ٌتجرأ ٌمولً تلت التبلته كام   

: هتفت سرعٌا بإرتجاؾ وهً تحاول أن تبتعد عنه   

!الساعه أثنٌن_  

: ؼمز لها فارس بتسلة وهو ٌمول بتهدٌد وصوت مدمر بعد أن تركها     

منتظرن ،ولو حاولِت تهرِب ، هجً هنا بس المره دي همول لعمتً أنا مٌن فاهمه_  

 ظلت متسمرة فهجم علٌها لتتراجع عدة خطوات بسرعة كادت أن تمع لوال الجدار الذي اسندها 

فضحن عالٌا بموة علً هجومه الزابؾ وهو ٌشٌر بٌده علً وجهها وكؤنه ٌخاطب فتاة ضرٌرة 

:لاببل بمرح زابؾ  

هاي فولً المشوار ، لسه طوٌل لدمنا _  

ثم جلس علً األرٌكه بؤرٌحة وضعا ساق فوق اآلخر بهٌمنة وكؤنه امتلن المنزل ومن فٌه 

ولكن ابتسامته المتسلٌة تجمدت علً وجهه وهو ٌرمك مالٌكا التً تنظر له بنظرة مستحٌل أن 

ٌنساه ابدا نظرهة تحمل إنكسار بها ذلة نفس وهو ال ٌرحم عندما أشار علً جملة تؽرٌد بكل 

ؼرور، وعدم  رحمة ؼٌر مبالً بمشاعرها ، شعر فً هذه اللحة بؤن هنان خنجر مسموم طعن 

 للبه دون رحمة لٌنزؾ بؽزارة وكم حمارته توصل ان ٌبِن مملكته الصؽٌرة هكذا

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

 

 بعد بضعة اٌام 



استٌمظت سرٌنا من نومها وهً تتمطع بكسل وأرٌحٌة ثم أزاحت الستارة الحرٌر بلون األبٌض 

من جانبها وهً تنظر الً البحر واالمواج المتبلطمه  تضرب النافذه بعنؾ أبتسمت بخفوت ثم 

 تذكرت عمار عندما علم أنها ستكون مرافمة له فً هذه الرحله ، ولكنها صمتت بٌؤس وللة 

حٌله حٌن خفضت عٌنٌها ال أردٌاً علً سلسال الزمرد المزٌن عنمها بتحد سافر ٌنالض بشرتها 

تعلم جٌدا أن عمار  ٌفكر داخله اآلن كٌؾ توصل إلٌها ومن ٌكون هو جدها لٌحصل علً مثل 

تمتاز بصؽر حجمها وإرتفاع وزنها ، وهً من " تسمً الرأس"هذه المطعة الكرٌمة النادرة 

أي صفوة لتمٌزة عن بالً اللإلإ أمسكتها بٌدها تسمتد " نموة"أجود أنواع اللإلإ وتسمً اٌضا 

:من لبلدتها الموة متذكرة كل كلمه تفوه بها جدها وهو علً فراش الموت فمالت  بهدوء   

!أوعدن ٌا جدي إنً أنفذ وصٌتن_   

بعد دلابك وصلت أمام ؼرفة عمار فؤخذت نفساً عمٌك ثم طرلة الباب بهدوئ وهً تشعر 

بالبرد ٌجتاح كٌانها سمعت أذن بالدخول ففتحت الباب ببطء متهمل وهً تبتسم بمودة 

:وأضطراب   

!صباح الخٌر _   

دهش عمار لوصول سرٌنا لهذا المكان التً تعد مساحة الخاصة الذي ال ٌحب أحد ألتحامها 

:فمال بفظاظة وحده   

أنِت وصلِت لهنا أزاي ؟_   

تمدمت ألٌه وهً تطلع الً ؼرفته بذهول وؼرابة من  المكان الذي ال ٌتواجد أال فً عالم 

األساطٌر فمط  كانت ؼرفه كبلسكٌة لدٌمة الطراز تتمٌز بالفخامة والرلً كؤلونها، واألسود 

:الهادئ الذي ٌستحوذ علً المكان، لطع تؤملها المبهر عمار وهو ٌمول بصوت أجش ممتضب   

ٌا انِت ؟_   

:فالت سرٌنا من تؤملها علً صوته المزعج فمالت ببحة ؼرٌبة وهً تطلع حولها    

أتسعت عٌنٌها برعب عندما رأت النوافذ بلون األزرق فابتسم عمار ..و...ؼرفتن مزهلة و_

:بسخرٌة عما تنظر فهتؾ لاببل بتهكم   

!معمول خاٌفة فً سفٌنة أوجٌنً _   

:توترت للٌبل ثم همست بخفوت   

!ابدا مستؽربه أن ؼرفة عمار المفضله تحت البحر تمرٌبا بحوالً متر _   

:ولؾ عمار أمامها لاببل بصوت ؼامض  



!تحلً بالشجاعة أكثر من كده سرٌنا ، المشوار طوٌل أوي واألصعب لسه جاي_   

:همست  بخفوت وهً تفرن أصابع ٌدٌها   

عارفه األصعب لسه جاي لما تبمً مجبر بربط السنه والشهر بدخول السفٌنة الممر الداخلً _ 

 للوصول للكهؾ

أستدار عمار ٌنظر نحو الخرٌطة عرض الحابط وراء المكتب الذي كان ٌجلس علٌه لبل أن 

: تؤتً ثم لال بجدٌة وتركٌز   

لذلن تاخٌر ٌوم واحد هٌكون بمثابة سنه كاملة _  

: رفعت سرٌنا  أحد حاجبٌها لابله بتوجس   

!هو المعاد أمته _  

: لال عمار بؽموض ومواربة   

ٌهمن تعرِؾ _  

:هزت سرٌنا كتفها ببساطة لابلة بنبرة عملٌة   

أكٌد طبعا، أحنا فً عرض البحر  وبٌنا رحلة مشتركة ٌعنً مصرنا واحد_  

رفع عمار أحد حاجبٌه بإعجاب متؤمبل نبرتها العملٌة والجدٌة وهً تتكلم بكل ثمة وتحدي انها 

تشاركه هذه المؽامة فلو كان أحداً اخبره لبل ذلن أنه سٌمود السفٌنة ومعه امرأه لكان سخر منه 

ولكن الدنٌا تتحكم بظروؾ ،  مفروضة علٌه بالموة  فكم حاول التطرق الً هذه الرحلة بشت 

لحل تلن الشفرة المعمدة التً تسببت فً ؼرق كثٌر من " كهؾ تاسلً"الطرق للوصول نحو 

السفن المفمودة التً " السفن التجارٌة وسفن النمل وؼٌر ذلن فهنان سبب أهم من ذان األمر

أزدات فً الفترة األخٌره أحدهما سفٌنة رٌوتنا التابعه للمبطان هاشم سٌؾ األسبلم آل طبلل 

جده والذي جعل عمار ٌسٌر كالمجنون ال ٌعلم كٌؾ ٌتصرؾ بؤمر كهذا فهو كبٌر العابلة ومن 

المبطان  التً تشهد له الدوله بالعزة والشرؾ والنزاها ، مما جعل عمار ٌشعر بالدهشة وٌتسؤل 

فً نفس ما سر اللؽز فً هذا المكان الذي ٌعمل علً جذب جمٌع السفن والطابرات ، وعندما 

علم التعمٌدات التً ٌجب الوصول لد فمط اآلمل للٌبل ولكن كان ٌجتهد وٌبحث ولم ٌؽفل عٌناه 

 لحظه واحده علً أمر كتلن 

الً أن جاءت سرٌنا التً تعتبر اآلن هً كنز له ال ٌجب ان ٌفرط به بسهولة، فٌجب أن ٌموم 

بالحفاظ علً حٌاتها الً أن ٌنتهً من مصلحة ثم تذهب الً الجحٌم بعدها ال ٌهمه هكذا فكر 

فهو لٌس أي شخص بل هو المبطان عمار، أبتسم اكثر حٌن تذكر المنفعة اآلخري التً ستحل 



علٌه من وراء هذه المؽامرة فكم كان ٌتمنً هذا الٌوم الذي سٌحصل علٌه، العدٌد من السفن 

الضخمة والمتٌمزة فلو صحة النظرٌة سٌمتلن من السفن أضعاؾ االسطول الذي ٌمتلكه هو 

؟!وعابلته اآلن فهل سٌسر الطرٌك الذي أمامه كما ٌرؼب هو سنري كٌؾ سٌكون المادم  

: لطعت  سرٌنا شروده مره أخري وهً تمول بلإم وعتاب   

!وبعدبن انت مدٌن لٌا بؤعتذار _  

:جلس عمار علً األرٌكه وهو ٌمول مستفهما  

اي أعتذار _   

أشاره الً عما حدث سابما بؤول ممابلهة لهما لهمه عمار  عندما تذكر سلٌم وهو ٌهمس له بؤن 

:ٌجب أن ٌعالب من فعل ذلن فمال عمار بحرارة وجدٌه ساخراً   

طبعا ، طبعا ، أكٌد دا خطٌبة اخوٌا _   

انا فعبل بعتذر لما أؼلط ، لكن لما حد ٌكون فً : أنتهً عمار من ضحكه ثم لال بترفع وصلؾ 

الساحه اللً تخصنً  بدون إذنً مش بكون مسبول عن تصرفاِت حتً لو هو ملوش ذنب ، أنا 

 مش أسؾ 

: تؤففت سرٌنا من ولاحة وؼروره الزابد فهتؾ سرٌعا بؤستفزاز   

أذن أخبرنً سرٌنا وجودن هنا فً سفٌة أوجٌنً مع كابتن عمار جعل هنان سإال ٌدور فً _

 ذهنً  ٌثٌر فضولً

: لالت سرٌنا بجدٌه صارمه   

اٌه هو؟_  

:أشار الٌها بٌدٌه هاتفا بإستنكار    

!!وجودن هنا ممابل أٌه _   

: فهمت سرٌنا بما ٌدور فً رأسه فمالت دون ممدمات   

األتفاق انا وسلٌم أن، الممابل أنا بعد أنتهاء فن اللعنه_  

:تؤوه عمار بتاثٌر مصطنع ثم همس ساخر   

مسكٌن سلٌم ، الممابل ؼٌر عادل أطبللا _   



تسمرت سرٌنا وأظلمت عٌناها وتحول لونهما الماتم فجؤة فرجع عمار الً ظهر الممعد متفاخرا 

ها ها هااها لمد نلت من ؼرورن وعجرفتِن "وضعا ساق فوق اآلخر لاببل داخله بتشفً 

"المٌبوس منها ٌا فتاة  

: رفعت سرٌنا حاجبٌها وهً تمول ببرود   

طالما سلٌم راضً فً ده ٌكفنً وكِؾ _  

 رممها بنظرة مستفزة منفرة فكزت سرٌنا علً أسنانها بسرعة وعنؾ فلملمت فستانها بحدة 

"19لٌله "للخروج  ولكن أولفها عمار بصوت صارم لوي   

:أستدرات تسؤل سرٌعا   

بؤي شهر ؟_   

مش هٌظهر : صمت عمارمفكرا للحظات جعلت أعصاب سرٌنا تحترق للٌبل ثم لال بحٌرة

!حالٌا ، حسب دوران الممر ، بس الٌوم المحتوم ؼالبا الٌوم ده   

: أندفعت سرٌنا لابلة بفضول   

عرفت أزاي ؟_  

تحرن عمار  نحو المكتبة الضخمة التً تحتوي علً مجموعة من الكتب لدٌمة منذ لرون 

ألرأي كوٌس : وأخرج كتاب لدٌم للؽاٌة ، فنفضه من األتربة ثم أعطاها إلٌها لاببل بجدٌة 

 الكتاب ده وانِت هتعرِؾ أكتر

:همست سرٌنا بتعجب   

كتاب أٌه ده ؟_   

:هتؾ عمار بصوت عمٌك ؼامض   

كتاب سحر بس ألرأٌه بالعٌن فمط عشان متاذٌش نفسن ، هٌفٌدن كتٌر وٌرضً فضولن _   

: أخذته سرٌنا منه بلهفة وكانها حصلت علً كنز ثمٌن فهتفت بؤمتنان   

شكرا ٌاكابتن _  

أومؤت له بهدوء ثم أستدارت خارج الؽرفة بكل بهاء وكبرٌاء متعجبة من تصرؾ عمار اآلن 

ربما هو لٌس انانً ومؽرور كما ٌتحدث عنه البعض كما سمعت ، لم تكن ؼادرت من خارج 

:الؽرفة لتمؾ متسمرة بذهول وهو  ٌهتؾ بصوته الساخر المعتاد   



بس برده الممابل ؼٌر عادل  _  

كده أتاكدت أن كابتن عمار بشحمه ولحمه " تبلدت مبلمح سرٌنا فجاة ثم هتفت داخلها بحنك 

" دون شن  

!صدٌمة " تٌودورا "لم ٌكن الحظ سعٌد معهما أبدا،  حٌن جاء نبؤ عاجل من الساحرة   

بؤن هذه السنة ستكون ؼٌر كبٌسة ،فلن ٌستطع الوصول فً الولت المطلوب ، فاضطرت 

.الرجوع مره أخري الً المٌناء ، بعد أن تم تجهٌز هذه الرحلة   

 

 

 

 

 

 الفصل التاسع 

 

كان ٌمؾ بؤول الطرٌك الخاص بالجامعة التً تدرس بها مالٌكا منتظر أٌاها ظل ٌشؽل نفسه 

بؤشٌاء وهمٌة فً السٌارة بٌنما عمله شارد بمنطمة اخري ال ٌعلم ذكري بعٌده أم لرٌبة وكؤن 

السنوات ال تمر لم ٌنسً ذان الٌوم حٌن كان سلٌم ٌمؾ امام الشاطا ٌرالب الؽروب ولد 

تحولت الشمس الً كرة حمراء داكنة حٌث هواء البحر الممتزج برأحة الٌود لتعطً جو ساحر 

، بٌنما فارس كان ملمً علً ظهره فوق الممعد الخاص بالشاطا وذراعه الٌسري أسفل رأسه 

ٌنظر الً البحر بشرود وهو ٌري عٌنٌها امامه التً تشبه البحر الفٌروزي  ،عمله بمكان اخر 

وذكري حٌه تتجسد أمامه كل دلٌمه كان ٌوم مشبوم كبٌب تري ماذا حدث بهذا الٌوم ال ٌتذكر 

:اال صوت طفولً ٌصرخ به لاببل بخوؾ   

أبعد عنً ٌا فارس انا مالٌكا بحك السماء انت وعدتنً متؤذنٌش انا خاٌفه انت لٌه بتعمل كده _ 

 صرخات متتالٌة حتً شعر بؤستسبلمها بٌن ٌدٌه وتجاوبها معه وربما أكثر من راؼبة كما 

ٌشعر،  ال ٌتذكر وهنان عمل ؼابب تماما وذنب ال ٌؽتفر وكؤن لعنة انصبت علٌه فً هذه 

اللحظة فبدأ كالبحر الؽٌر مروض، استمر األمواج تطوؾ به حامبل أٌاه الً الشاطا لتعود به 

من جدٌد تؽرله داخل بحر عمٌك ال لرار له  وأوامر العمل لد انفصلت عن الجسد كل ما ٌشعر 

به اآلن األحتمار لذاته فكٌؾ سٌتعامل معها بعد اآلن، اللعنة علٌهم جمٌعا زفر بضٌك وهو كل 



ما ٌفكر باألمر ٌلمً الذنب علً الجمٌع بؤنهم هم السبب بؤدخالها حٌاته من البداٌة وكؤنه لم 

ٌشارن معهم بمتلها حٌه لٌس الوال فمط كالبداٌة وأنما افعال ال تؽتفر ابدا فكٌؾ سٌنسها ما 

:حدث منه ان كان هوؼٌر لادر علً ان ٌنسً فمطع الصمت سلٌم لاببل بهدوء خافت   

انا لٌه حاسس انن طول الولت مضطرب وحزٌن وشاٌل هم أكبر من عمرن _   

 فؤبتسم ة وكؤنه لد  لرأ أفكاره بسهولةأنتشل فارس من عالمه المظلم لكلمات سلٌم الهادئ

:  وهو ٌمول دون ان ٌتحرن بصوت مختنكة خافتةبسخري  

مش صحٌح انا كوٌس_  

:  وهو ٌمول بهمس حازم ة استدار إلٌهسلٌم فجؤ  

 ده مش هٌاخدعنً انت حتً مش بتتكلم كلمتٌن وءنوهدن ال انت مش كوٌس انا حاسس بً_

 علً بعض  

:ة  وهو ٌمول ببساطة علً وجهه بصعوبة بشوشةتسامأبنجح فارس فً رسم   

  والسنه تروح علٌه ة انا بس متوتر شوٌه ألنً خاٌؾ معرفش ادخل الجامع_

: وتفابل لمستمبل أخٌه  ةسلٌم بمشاكسهتؾ   

  ناخد مالٌكا عشان تشوؾ درستها هً كمان ة ال ٌاسٌدي متملمش هتلحك وتسافر معاٌه وبالمر_

أخفض رأسه بتوتر ولال ةؾ ولد اعتدل فً جلسته بسرعرجة وثمانون دةانملب وجهه فارس مائ

: بصوت ؼرٌب علً نفسه   

هً هتسافر معانا_  

 ة الفاضحةفعاله المتوترأوضع سلٌم ٌدٌه علً كتفٌه وهو ٌنظر للبعٌد ؼافبل عن صوت فارس و

بفكر الن محدش فً بالً دلولِت تمعد معاه وانت شاٌؾ أهل المصر مش طاٌمنها وال عمن : 

 عزت نفسه اللً السبب فً وجودها فً وسطنا 

وهو ٌفكر سٌكونا معا أذن كٌؾ سٌتعامل معه وماذا سٌكون رد فعل سلٌم اومؤ فارس بشرود 

عندما ٌري رد فعل مالٌكا وتصرفاتها الفاضحة هً تبؽضه ،ٌا إلهً  أهذا ما ٌنمصنً أن أفكر 

 ةأخذ ٌزفر بضٌك فبلحظ سلٌم صراعه الداخلً الظاهر علٌه بشدبها لتلن الحد ٌمتلنً الفراغ  

: فمال بترلب   

رجعنا للتفكٌر تانً أتكلم ٌا فارس متملمنٌش علٌن اكتر من كده_  

:  تعلوها الندم ة فمال فارس بضٌك ونبر  



  .. اوي ٌاسلٌم ومش لادر اسامح نفسً علٌه بسةانا عملت ؼلطه كبٌر_

: سلٌم مكمبل بؤستفهام فحثها وكؤنه ؼٌر لادر علً اإلستمرار صمت  

؟ بس اٌه أتكلم ٌمكن ترتاح _  

كاد ان ٌتحدث ولكن لطعه أحد العاملٌن المتواجدٌن على الشاطا ٌخبره بؤن احد ٌرٌده 

: وهو ٌسرع نحو المنزل  وإحباطبالخارج فمال سلٌم بحٌره  

  دلابك واكون عندن _

ولد حاول سلٌم مرارا وتكرار بالضؽط  ، رتٌاح انه لم ٌتحدث ما كان ٌدور بعملهإفارس بزفر 

 وكؤن الشجاعه لد هربت منه فً ذلن اللحظه ةعلٌه لٌتحدث ولكن كان ٌتعذر بحجج وهمً

 ، فاق من شروده عندما رفع رأسه فجؤة لٌصطدم بها تؤتً بؤول الطرٌك ترتدي وتؤبً الرجوع

فستان بلون اللٌمونً والعدٌد من الورود مزٌن ممدمة الفستان حتً أعلً الخصر وشعرها 

الطوٌل الذي ٌصل الً خصرها وٌتزاٌد عدده سنتٌمرات بطول محبب وكؤنه لم ٌمسه ممص 

:ٌتطاٌر فً الهواء خلفها  فتح لها الباب مشٌرا الٌها بنبرة آمره   

أدخلً _   

ركبت مالٌكا بستسبلم تام دون ان تتحدث بنبرتها العصبٌة بؤال ٌجادلها بهذه الطرٌمة المتعجرفة 

ثبلث دلابك ..المتسلطة وكؤنه أستعبدها ، ولكن فضلت الصمت للٌبل ظل صامتا دلٌمه دلٌمتان 

ألتفت إلٌه بدهش لتجده كان ملتفتا ناحٌتها ممسكا الممود بٌد بٌنما مد ذراعٌه اآلخري علً 

ممعدها لرٌبا منها للؽاٌة ٌكاد أن ٌنمض علٌها ونظراته تشتعبلن لهوا وجوعا ٌحاكً ذان 

الظاهر بعٌناه  ٌتؤمل فٌها بصمت دون خجل أو ملل فمالت بخفوت وهً تشعر أن هنان شٌبا 

 ٌسٌر اآلن بطرٌمة ؼٌر صحٌحة وهً تنكمش فً الممعد بخوؾ 

فٌه حاجه ؟_   

أمسن أحد خصبلت شعرها الحرٌر ٌلفها حول أصبعه بٌنما ٌنزلك بٌن أصابعه بسهوله ولٌونه 

: فمال دون ممدمات بصوت خفٌض هادئ   

شعرن  أٌاِن أشوؾ شعرن مفرود كده أنِت فاهمه ؟_  

سٌب شعري أنت بتمول : تؤوهت  مالٌكا بؤلم عندما شد شعرها فبتعد عنه لابلة بحنك وعدم فهم 

 اٌه ؟

:ألترب للٌبل وهو ٌمول بنعومة وبطا متمهل   



شع رن،  ٌتلم بعد كده ،المنظر الخبلب ده ٌكون فً بٌتنا لحد ما تمتنعً أن فٌه حاجه أسمها _ 

 حجاب هٌخلً شكلن أكٌد أجمل 

: هتفت مالٌكا بدون تفكٌر   

!!فارس أنت مسلم _  

 تراجع فارس من أمامها بطرٌمه تلمابٌه متفاجبه وكؤنه لم ٌخطر بباله أن ٌسؤل سإال كهذا 

:أطبمت شفتاها وهً تلعن نفسها علً ؼبابها وعدم تفكٌرها باألمر ففال بهدوء ذاهل   

؟!لٌه السإال ده مالٌكا -   

: هتفت بدون تفكٌر بؽباء أكثر أستحكاما   

هو فٌه مسلمٌن ممكن ٌؤذوا حد كده ؟_  

كان كبلم ساذج بمنتهً البراءة وفطرتها النمٌة السلٌمة تصنؾ البشر كالمدٌنة الفاضلة الشرٌر 

ٌعالب والخٌر ٌنتصر بالنهاٌة، تري الحٌاة من لولعتها الصؽٌرة ونظرتها الضٌمة للحٌاة ٌالها 

من صؽٌرة ساذجة ال تعلم أن الحٌاة ال ترحم الجانب الخٌر الذي ٌمفون بجانب الحك 

والمستضعفون فً األرض تسحمهم تحت مفرمة الحٌاة بٌنما األشرار أصحاب النفوذ العلٌا 

والسلطات الذٌن ٌظنها دابمة ال تفنً هما من ٌنتصروا وأصبح لهم رمز الموة والطؽٌان 

المنتصرٌن الذٌن ال ٌمهروا أبدا ،أفاق فارس من شرود علً صوت مالٌكا الضعٌؾ تنادي علٌه 

:بملك لٌمول لها ببحه  

أٌوه ٌا مالٌكا أنا مسلم_   

  ظل صامتا طوال الطرٌك شاردا بكلماتها البسٌطة والمبطنة بمعانً وتفسٌرات كثٌرة، مدركا 

لصدها الؽٌر متعمدا العفوي ٌعلم جٌدا أنه لم ٌحٌن موعد بما حدٌث بٌنهما لدٌما ٌخشً هذه 

المواجهه وٌخشً  هذا الٌوم منذ سنوات ٌحترق ببطء كلما طرأ بباله فجؤة ولٌكن لٌنعم معها 

بهذه اللحظات للٌبل ثم ٌواجهه الوالع بعد أن ٌكتفً بوجودهما معا وأن  كان ٌظن أن هذا  

مستحٌل أن ٌحدث أبدا ، وماذا وصل الً تلن هذه المرحلة ال ٌعلم أٌضا كل ما ٌفكر به  اآلن 

أن تتواجد مالٌكا  بمكانها الحمٌمً محتجزة داخل صدرة ، سٌجنة للبه والبالً ٌحترق وأن كان 

ٌهرب من صوت ضمٌره الذي ٌجلده بسٌاط  الندم فمد أجنً فً حمها كثٌر متذكرا معروؾ 

سلٌم مع مالٌكا وهو ٌشاهدهما من بعٌد منطوي بشخصٌته السلبٌة وأنانٌة والتفكٌر بنفسه ،فمط 

 ال ؼٌر وصبل أخٌر الً كافٌه ٌطل علً البحر

:فمال بؤلتضاب   



أنزلً _   

نزلت مالٌكا تلتفت حولها بإنبهار علً مظهر المبنً والمماعد الملونة بشكل مبهر ومبهج للؽاٌة 

تستمع الً أصوات البحر الهابج واألمواج المتبلطمة أخذت نفس عمٌك تعبا به صدرها 

مستمعة بهذا المنظر التً  ال تراه منذ كثٌر ، شعرت بٌدها علً كتفها وأنفاسه الساخنه تحرق 

بشرتها البٌضاء وشعور ؼرٌب خابن ٌتسرب إلٌها من جدٌد فهمس بالمرب فً اذنها بحمٌمه 

:ولحه كالعاده   

عجبن المكان ؟_   

 أومات رأسها بؤرتجاؾ ورعشة مجنونة، تستشعر المضخة العمبلله تضرب فً ظهرها بعنؾ

جذب ٌدٌها لٌتخلل أصابعة السواد الموٌة بٌدها البٌضاء الصؽٌرة ،وهً كانت تمشً كالمؽٌبة 

 ورابه كمطة ودٌعة

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

أصطدمت سرٌنا عندما علمت بعودة السفٌنة مره أخري الً الشاطا  ، حٌنما أبلؽها المبطان 

فمد كانت تعتبر بمثابة صدمة كبٌرة ؼٌر متولع أبدا ، ال ال ترٌد العودة لٌس اآلن ستحل .عمار 

الكارثة فوق رإس معاونٌها سٌتؤذي ٌا إلهً ، ستكون أنانٌة بحك السماء لو طاله األذي هو ال 

ٌستحك أن ٌلتؾ حول عنمه حبل المشنمه ،لمجرد أنه لدم لها خدمة خطٌرة كتلن  ، ولكن هً 

من وضعة بهذا المؤزق علٌه أن تتحمل ألترفته بحمه واألولً بحك نفسها لببل ، فستكون كارثة 

بجمٌع المماٌس ،ألترب سلٌم من سرٌنا الجالسة علً شاطا البحر وهً تهز لدمٌها بعدم 

حماس كطلفة بابسة حزٌنة فمد عٌنٌها برٌمهما الخاطؾ لتتمثل اآلن فً كتلة من األحباط 

والٌؤس ،جلس جانبها بهدوء دون حدٌث رؼم لوتها التً تحاول جاهدة أظهارها بشكل مبالػ 

 فٌه أال أن الهشاشة بدت واضحة المعالم علٌها والهاالت الزرلاء تظلل عٌنٌها

باألضافة الً بشرتها الشاحبة كاألموات ألتفت ألٌه بعٌنٌها الحمراء المنتفخة  ٌبدو أنها بكت 

:فهمس بصوت حانً كطٌبعة الودودة كثٌر    

سرٌنا ،ده لدر ومكتوب ،وأكٌد الرب مش أرد فً الولت الحالً لعله خٌر _   

: أومؤت رأسها  بشرود ثم همست بتشنج   

!لبطان عمار ؼادر الببلد وال لسه ؟_  

: هز سلٌم رأسها بؤسؾ ثم همس بخفوت   

ال ال منتظر األشارة جاٌز نسافروا فً أي ولت _  



: همست سرٌنا رؼما عنها   

عامل أٌه دلولت ؟_   

:هتؾ سلٌم بحزن   

!لآلسؾ حالته ال تمل عن حالتن كتٌٌٌر _  

:أومات سرٌنا رأسها بهدوء ثم استدارت نحوه هامسه بخفوت   

أنت مش كنت بتمول أننا أول ما نرجع من كهؾ تاسلً هنتجوز ؟ _   

:لال سلٌم بدهشه مستنكرة   

أٌوه _   

:أندفعت سرٌنا لابلة بجرأة   

أنا عاٌزه أتجوز دلولت _  

: ثم همس بصوت ؼرٌب ذاهلة حمٌكة عٌناه بصدم سلٌماتسعت  

: لاطعته بصوت لوي صارم ....  سرٌنا انا ممدر حالتن وان_  

  بتكلم جدانا عاٌزة أتجوز ت شاٌفنً مجنونة أناٌه انإحالة _

:ةالذاهلة همس بنفس النبر  

؟ فجؤة كده_  

:  بحنك ةعبست سرٌنا ثم همست مكرر  

هنعترض على رزق ربنا ، والعرٌس موجود  الجواز لً كدهنفسً اتفتحت عةها فجؤا_  

  :ةهتؾ سلٌم وهو ٌحن أذنٌه بملة حٌل

بنا بالسفر فً آي ولتاج طب نصبر شوٌه ٌمكن عمار ٌؾ_  

  :ة مدانة متهمةاستدارت سرٌنا بكامل جسدها بعد ان فاض الكٌل ثم همست بنبر

نت رجعت فً كبلمن أ_  

:هتؾ سلٌم سرٌعا دون تردد   

  مستحٌل _



:بموة وتصمٌم مسة سرٌنا ذراعٌها بعزم كالصخر هاكتفت   

! ٌبمً نجهز خبلل األسبوع ده_  

 تكون فً كامل وعٌها ابدا  أنوهو ٌهمس داخله  مستحٌلة وذهول بالػ دهشب هز  سلٌم كتفٌه 

:مستؽبلً المولؾولكن هتؾ  بدال من ذلن اآلن   

توكلنا على الرب _  

 وهً تتشبث فً أحضان  فً البكاءةشعرت سرٌنا بدموعها علً وشن الهطول فانفجرت فجؤ

:  عالً كاألطفال وتشنجنٌن أ هتفت بةوبعد دلابك طوٌلسلٌم،   

فرحِت أنتهت لبل ما تبدي، حلم عمري ضاع ٌاسلٌم_  

:سلٌم على كتفها بحنان وألم ثم لال بؤمل بت ر  

  وأفضل حسنهٌبمً أ خلً عندن ثمه ان الجاي بكره _

:  مصدر صوت مزعج ثم هتفت بعدم التناع ة الورلًفةلامت بمسح أنفها بالمنش  

!انت شاٌؾ كده؟ _  

: ابتلع سلٌم رٌمه بؤمتعاض ثم هتؾ بمرؾ وحنك  

انا شاٌؾ كفاٌه بكاء لحد كده خلصت كل المنادٌل اللً فً جٌبً ثم ابعدها عن صدره ولام _

:مستعد للذهاب فمالت سرٌنا بملك ذاهل   

  علً الفستان والزفاؾ ش أتفمنا استنه ٌاسلٌم م_

:وهو ٌلوح بذراعٌه دون ان ٌتولؾ عن السٌر  وضٌك هتؾ ببرود   

ين ٌاشٌخه بما روحً انِت لفلت_  

ه ؾ وهً تجري خلةحد حذابها واآلخر ترتدٌه بعجلأ من مكانها وهً بٌدٌها ةلامت سرٌنا بسرع

: ة  عابثة التً ترٌد لطعه حلو من والدتها  هاتفه بتسلًةكالطفل  

!!!استنه ٌاعم الحاج ، عرٌسً ،عرٌسً  ، استنه بس ٌا سولم_  

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

دلؾ سلٌم الً ؼرفة عمار المفضلة ٌتفرس المكان باحثا عنه علة ٌراه  ثم أستمرت عٌناه علً 

عمار جالسا بممعد عالً أمام البار وواضع  ذراعٌه ورأسه فوق المنضدة وأمامه عدة 

زجاجات من النبٌذ فارؼة وكؤس ٌحتوي علً بضع لطرات علً وشن األنتهاء ، رفع سلٌم 



عٌناه للسمؾ بٌؤس متؤففاُ بضٌك من عادة أبن عمه التً لم تنهً أبد فهو ٌشعر بملل عندما لام 

بالتحدث معه عدة مرات ٌنصحه علة ٌستجٌب له ، ولكن علً ماٌبدو فـؤن محاوالته بابت 

: بالفشل الذرٌع وضع لبضته علً كتؾ عمار لاببل بخشونة وحده   

عمار، عمار _  

:أستٌمظ عمار فجؤة ٌنظر حوله بحماس ثم أندفع لاببل بلهفة   

ها ها ، تٌودورا بعثت خطاب عشان نبدأ التنفٌذ_   

: هتؾ سلٌم بحنك وهو ٌؤخد من ٌدها الكؤس    

تنفٌذ اٌه بس ٌا عمار فوق كده كلمنً عشان عاٌزن_  

: أؼمض عمار عٌناه ثم همس بتثالل وكسل   

عاٌز أٌه ؟_  

: تنهد سلٌم بٌؤس ولكنه همس بتردد وكؤن الكبلم جدٌد علٌه   

انا لررت أتجوز خبلص _  

:فرن عمار عٌناه بٌدٌه ثم همس بنعاس   

همممممم_   

: لال سلٌم بنفاذ صبر   

عمار فوق ،لو مركزتش معاٌه  همشً وأسٌن  _  

:أعتدل عمار بعنؾ ثم هتؾ بملل ساخط   

أهو عاٌز اٌه ؟ _   

:همس سلٌم مكرر بزهو   

أنا هتجوز _   

:أمتمع وجهه عمار ثم هتؾ بملك وتؤثر   

ال حول وال لوة اال باهلل _   

:تراجع سلٌم المنحنً علٌه بحٌرة ثم همس بإرتٌاب   

هللا ٌخربٌت الخمره ،هو أنا بمولن أنا هموت _   



: هز عمار رأسه بعنؾ متفاجا  ثم وضع ٌدٌه علً جبٌن سلٌم وهمس بعطؾ   

ٌا حبٌبً ٌا سلٌم أنت متؤكد أنن فً وعٌن هانت علٌن نفسن تدخلها المفص برجلن كده _  

:هتؾ سلٌم بذهول للك   

أنا اللً بدأت أللك علٌن كده ، بطل المرؾ ده وأدخل خد شور ،عشان عاٌز ادردش معان _ 

 بخصوص الرحله المشبومه دي 

: لال عمار بؤنتباه مهتم   

فٌه حاجه وال إٌه ؟-  

: هتؾ سلٌم بسعادة وهو ٌعدل من وضع سترته   

أبدا لررت أؼٌر الخطة وأؼادر معان من سفٌنة أوجٌنً  ، بدل ما كنت همابلكم فً عرض _

 البحر 

: لال عمار ببساطة وبطء وهو ٌصب النبٌذ فً الكؤس   

طب ألعد كده وأشرحلً الوضع وحده وحده ،ثم ناوله كؤس مملوء بالشراب حتً المنتصؾ _

:لاببل بؤؼواء لٌحثه علً مشاركتة المشروب   

أشرب _   

: همس سلٌم بعنؾ ووحشٌة   

مستحٌل أشرب المرؾ ده _  

ولم ٌمر نصؾ ساعة وكان سلٌم ٌمص علً عمار  الخطة البدٌلة للتنفٌذ وكبلهما ٌشربا 

 بؤستمتاع ونهم وكؤنه عرق سوس ال نبٌذ ،حتً الصباح  

 

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

ن فارس ٌرالبها أد حزٌن ولد نست وصابعها بشرأس بٌن أطراؾ أنكانت مالٌكا تحرن ال

 نتفصت علً صوته الرجولً لاببل بخفوت هامسأحتً أتصدر منها  حرن  متفرسا كلهتمامأب

بتفكري فً اٌه؟:  

: صمتت عدة لحظات تنظر لجانب البحر وكؤنه تنتمً كلمات لمولها ، فهمست بثمه ولوه  

بفكر أٌه نهاٌة ظروفنا الؽرٌبة ، وانا شاٌفه كل ٌوم ممتحم حٌاتً بكل تبجح وكؤنن أمتبلكتها _  



لم ٌتعصب أو ٌؽضب أو ٌثور كما تولعت بل نظر إلٌها مبتسما بنظرة أهلكتها ، كما وهو وسٌم 

وأصبح أكثر وسامة وجاذبٌة سافرة مستفزة  ، بشكل ٌنتفض للبها له أكثر وهً ال تنكر  

الرإس التً تدور تلمابٌاً عندما ٌذهبوا الً مكان ما والهمسات الخبٌثة واألعجاب الصرٌح 

بؤعٌن الفتٌات ، نفضت رأسها من هذه األفكار المراهمة ولد شعرت أن هنان شعور حارق 

فمال بهدوء وكؤنه نتباه إها بيرفعت حاجببداخلها لم ٌصل الً حافة البركان ، أمسن ٌدها ؾ

:ٌتحدث عن الطمس    

انا فعبل أمتلكتن ،مملكتً الصؽٌرة  ،لما أمتلكِت للِب بدون أستؤذن  ،وأخٌر بمت مراتً _

 لانونً ورسمً 

نفضت ٌدها بسرعة من ٌدٌه وكؤنها ٌدها ستحرلها فمالت بحدة لاسٌة من بٌن أسنانها ولد 

:أستفزها ألبعد الحدود بكلماته المتعجرفة   

ده مستحٌل  ،ومستحٌل أبدا سلٌم ٌوافك علً حاجه زي كده بدون ما ٌسؤلنً فبطل كذب بما _ 

 علً سلٌم 

:رجع فارس علً ممعد بؤرٌحة دون أن ٌحٌل بعٌناه عنها لاببل ببساطة   

!طب ما تسؤلً بدل ما تتهمنً بالكدب وال خاٌفه ٌطلع كبلمً صح ؟_   

فكرت بجملة المنطمٌة بعض الشا ولكنها لم تفكر لحظتان حٌن ، أندفعت بتهور إلٌه لابلة بؽباء 

مش مصدله أصبل أي شٌبا تموله من البداٌة  ،انا شوفت بنفسً فسخ العمد لدامً  ،وأنتهً : 

 األمر

ظهر الؽضب فً مبلمحه فجؤة وأزاد برٌك عٌنها اشتعاال  فمال بولاحة سافرة ال تمد للمكان 

:الرالً الفخم بشًء   

ولما أنِت متؤكده اننا أطلمنا ومفٌش رابط بٌنا وافمتً تجً معاٌه بسهوله لٌه؟ ،أٌه بتمشً مع _

.,...مع أنه مش اول مره نخرج مع بعض وٌحصل بٌنا !؟.أي حد ؼرٌب كده  

لاطعته مالٌكا بحدة وشحب وجهها فجؤة وكؤنها تلمة ضربة لوٌة بفكها جعلتها تتراجع للخلؾ 

للٌبل والذهول بعٌناها وكؤنها ؼٌر متولعة أن تتلمً منه كلمات كالصفعة الموٌة التً تؤتً ؼدرا 

 أبتسم فارس بإنتصار ولد علم أنه أصاب الهدؾ سرعٌا وبؤلسً الطرق أٌبلما كما أراد هو 

أبتعلت مالٌكا بصعوبة وهً ال تعرؾ ماذا تتكلم  وبماذا تجٌبه وهً تلتفت حولها  ،تتسابل 

داخلها لمد تؤخر سلٌم كثٌر  من الممكن أن ٌكون لد نسً ،فمد أتصلت به لتخبره بخوؾ 

وأرتعاب فً نفس الولت الذي رحل فٌها من بٌت تؽرٌد بعد سهرة طوٌلة مع تؽرٌد وابنتها 

لٌطبمنها سلٌم بصوته العذب الرلٌك  ، لكن من المستحٌل  ،أبدا ان ٌؽفل عما ٌخصها منذ سبع 



سنوات بل منذ البداٌة ،منذ أول مره تراه وهً تجري فً المصر هاربة من البشر الذٌن ال 

ٌعلموا عن الرحمة شٌبا، وعندما سؤلته ذات ٌوم لماذا ٌفعل كل هذا معه فبل أحد ٌمدم الدعم كل 

هذا لسنوات دون ملل او شفمة ،أجابها بؤلتضاب لٌنهً هذا األمر حٌن لال كلمة لم تفهم معناها 

فالت من شرودها  ،عندما سمعت فارس ٌتكلم بكل " دٌن فً رلبتً " حتً اآلن حٌن لال 

: صلؾ وؼرور   

إٌه، أشن انن بتفكري هتجاوبً تردي تمولً أٌه _  

أتسعت ابتسامتها حتً شملت وجهها كله وهً تهمس بثمة زابدة أسمه الحبٌب لملبها دون 

صوت  وعٌنٌها  الجملٌتان تنظر خلفه مباشرة ماتت أبتسامة فارس وعمد حاجبٌه بدهشة 

فاستدار لٌنظر خلفه عما تنظر  ، لٌصطدم بالشاب ٌمؾ خلفه ،فؤبتسم تلمابٌا وهو ٌهمس 

:بصوت ذاهل ؼٌر مصدق   

سلٌم أنت هنا بتعمل أٌه ؟_   

:أبستم سلٌم ولد تلبسه عفرٌت المشاكسة  

طب مفٌش  حمدهلل علً السبلمه أو تفضل ؟_   

لام فارس من ممعد وهو ٌضحن ضحكة صافٌة صادلة محتضن أخٌه بحرارة، وحب أخوي 

مس للب مالٌكا فنظرت إلٌهما وأبتسامة ولٌدة تزٌن شفتاها بؤستحٌاء كطفلة ٌتٌمة محرومة من 

هذا الحنان اآلخوي التً لم تتذوق أبدا ، خفضت عٌناها ولد شعرت ببعض الحسد علً هذا 

الثنابً الرابع، تؤففت بنفور وهً تهمس داخلها متً تحولت الً حالدة علً أحد ومن  سلٌم 

أخاها العطوؾ طٌب الملب ، لامت تسلم علً سلٌم فمبلها علً جبٌنها كما أعتاد لتشعر بؽضب 

: فارس الخفً وهو ٌبتسم  بابتسامة سامجة منفرة ، ولد تلبس لناع البلمباالة فمال سلٌم بهدوء   

ٌبل بٌنا نتمشً علً البحر شوٌه ، من سنٌن كتٌر متجمعناش كده _  

: لال فارس ببساطه مشجعا  

ٌبل بٌنا _  

ةبعد دلابك معدود  

كان فارس ٌمؾ واضعا ٌدٌه فً جٌب بنطاله مستندا علً ممدمة السٌارة باالمباالة ، بٌنما ولؾ 

سلٌم ٌنظر الً البحر بهدوء ووجهه صلب جامد ال ٌعبر عن شا بٌنما مالٌكا تمؾ بٌنهما مكتؾ 

ذراعٌها خوفا من هذا الصمت المرٌب،  وكلما رفعت عٌنٌها صدفه نحو فارس ترتعب بشدة 

فتزٌد من تشدٌد ضمها بذراعٌها علً خصرها علة تدعم نفسها خوفا من نظرات فارس الؽٌر 



مبشرة وكؤنها أخطات ، خطؤ ال ٌؽتفر فؤول من لطع الصمت صوت فارس الساخر وهو ٌمول 

: ببطء متمهل ونبرة أدانه وعٌناه مصوبة علً أعٌن مالٌكا المترلبة   

! صدفة جمٌلة اوي ٌاسلٌم إنً أشوفن النهارده، ومع مملكتً الصؽٌرة _  

:لال  سلٌم متعمدا  دون أن ٌستدٌر إلٌه بموة صرٌحة ورزانة   

ال انا مش جاي النهاردة صدفه ٌا فارس ،  مالٌكا كلمتنً وأنا جٌت_   

: شعر فارس بالؽٌظ والحنك وهو ٌمول بنبرة ذات معنً   

أنا بمول كده ، واضح ان مفٌش ثمه بٌنا عشان تلجبً لسلٌم مرة واحدة كده ، وٌاتري بما هو _

 عارؾ أننا مش أول مره نمابل بعض 

رفعت مالٌكا عٌنٌها بلون البحر الفٌروزي لتصطدم بعٌون فارس باللون الجمر األسود ، فمطع 

الثمه موجودة أكٌد بس التحذٌر والحرص : سلٌم حرب العٌون المشتعلة بٌنهما لاببل بجمود  

 واجب 

 ضحن فارس ضحكة بشعة مبؽضة تثٌر األشمبزاز لمالٌكا المتوترة فمال فارس بصوت أجش 

تصدق فعبل عندن حك ٌاسلٌم ، بس العبارت فً ؼٌر موضعها ، ألن فٌه تصحٌح بسٌط كنت : 

 بوضحه لمملكتً وكانت بتنكره دٌما ، انً زوجها المسلم إلً كاتب علٌها علً سنة هلل ورسولة 

.كدااااااب : أنفجرت مالٌكا بؽضب وهً تصرخ به دون تحكم فً ذاتها   

أشار فارس الً سلٌم باستهتار ؼٌر مبالً بانهٌارها والدموع التً تنساب سرٌعا علً وجنتها  

: بلون الدم فهتؾ بتهور وجنون  

ال مملكتً الصؽٌرة،والفضل األول ٌرجع لسلٌم أخوٌا المابم باإلجراءات من أول ما بلؽِت _

 السن المانونً 

أستدرات مالٌكا الً سلٌم بعنؾ وعٌنٌها تصرخ به مستنجدة منتظرة هجوم سلٌم علً فارس 

مهشما وجهه وٌصرخ به أن ما ٌموله كذب ؼٌر حمٌمً ،ولكن لم ٌتحرن من مكانه فمط أهتزت 

عضبلت فكه بحركة ال إرادٌة ، تبا للعصب السابع المسبول عن تعبٌر عضبلت وجهه الذي ال 

ٌستطٌع التحكم بها أمام مالٌكا الصؽٌرة فمال سلٌم بهدوئ خافت مترلب منتظر المنبلة التً 

 ستنفجر فً الحالً 

اٌوة مالٌكا كبلم فارس كله مظبوط _   

لطمت مالٌكا علً وجهها دون وعً وهً تهز رأسها بمنوط رافضة تصدٌك ما ٌموله سلٌم 

علً وجنتها بؽزارة شعرت بسالٌها ال تحملها فإرتمة علً الرمال الباردة ودموعها تتسالط 



ألترب فارس منها فصرخت به أال ٌمترب وهً تمول بصوت ممهور مظلوم مؽلوب علً آمره 

لٌه ٌا سلٌم ، أنت نسٌت أخر مره حصل فٌا إٌه بسببه ، نسٌت أخر مرة عابلتن عملو فٌا إٌه : 

أنا لسه مازالت بتعالج بسبب أثار التعذٌب المشوهه روحا وجسدا فٌا ، حرام علٌن لو كنت 

اختن ، كنت هتوافك تسلمها لواحد إنتهكها مش مره بل مرتٌن ، هو ده الدٌن  إلً فً رلبتن 

ها ؟ تمؾ جنِب تحمٌنً ، تصرؾ علٌا وتوصلنً ألعلً مراتب العلم والشرؾ وتضٌع كل ده 

فً لحظة كانت كلماتها األخٌره صارخة ، جلس سلٌم ممابلها وهو ٌجذب ٌدها ٌمدها بالموة 

والثبات كما أعتاد دابما كلما تشعر بالخوؾ ولال بهدوء حزٌن مشفماً علً للب مالٌكا المنكسر 

: 

انا عمري أبدا ما فكرت إإذٌِن أو اعمل حاجه ضد مصلحتن وفارس مستحٌل أبدا ٌإذٌِن -

 بالعكس محدش هؤتمنوا علً أخِت وٌكون أمٌن وسندن وٌخاؾ علٌِن ؼٌروا كونً واثمة فٌا 

: صرخت مالٌكا به بموه وجسدها الضعٌؾ ٌبن وجعاً و ٌنتفض   

ال ٌاسلٌم لوال وصولن فً  الولت المناسب كنت هموت تمدر تمولً أمته كان خاٌؾ علٌا، فً _

 حٌاتً كلها أو حتً مارس معاٌه أي نوع من الشهامة 

:رد علٌها بكل لوة وهو ٌحتجز ذراعٌها بٌن ٌدٌه لاببل بنبرة حنونة رلٌمة   

كاد أن ٌتحدث ولكن لاطعه فارس الذي كان ٌشاهد ... ال مالٌكا ، هو ملوش ذنب فً كل ال _ 

مولؾ تكرر أمامه كثٌرا فً كل مرة ٌري ضحٌته الباكٌة التعٌسة  وال ٌتحرن ساكنا  أحمرت 

عٌناه وأصبح شكله مخٌؾ موجع للملب بشعره المشعث من فعل الهواء وجسده الذي ٌرتجؾ 

موضع الملب ،ٌشعر بدلاته تدوي بعنؾ وألم .بشدة فمال بؤخنتاق وهو ٌضع ٌدٌه علً صدره 

:ٌعصؾ به بشدة   

أنا عارؾ أنً ظلمتن كتٌر ولولتن لبل كده إنً هاخد حمن من الناس اللً ظلمتن وأولهم أنا _ 

 ،ده وعد 

: نظرت إلٌه بعنؾ وشراسة وهً تصرخ بحمد من بٌن دموعها الؽزٌرة   

من مٌن ها جدتن والدتن عمن رد علٌا مٌن أهلن مستعد لخسارتهم عشانً _  

: فمال بصوت ممهور هادئ متباعد ومجهد   

أنا فعبل خسرتهم عشانن انا أول ما نزلت من الخارج مفكرتش دلاٌك انً اروح المصر ٌوم _

كل تفكٌري هو تحمٌك ؼاٌتً ،وأنِت ؼاٌتً مالٌكا أنِت الحاجه الصح ومش ممكن افرط بٌها 

بسهوله ،أو أتخلً عنها لحد موتً ، فرصه بس مالٌكا فرصه أثبتلن فٌها ، اللً ممدرتش أثبته 

 زمان



 نظرت إلٌه بجمود وتلبد ولد جفت دموعها علً وجنتها فؤلتفت الً سلٌم الذي كان ٌنظر الً 

 األرض بشرود صامت فمالت بوهن ولد تمكن األلم واإلرهاق منها البعد الحدود 

:المفروض أصدله ٌا سلٌم _   

: فمال سلٌم بعزم وثمة _  

 اٌوة مالٌكا زي ما انا أستشعرت صدله لبل كده  وأمانته علٌِن وعارؾ ومتؤكد أنه شارٌنِ 

: أبتعلت مالٌكا ؼصه صدبه بحلمها ثم لالت بتشنج وصعوبه   

لطالما كنت بثك فٌن وأنفذ كل لرارتن بدون تردد أو تفكٌر حتً لما أختارتلً مجال دراستً _

مترددش لحظة بس المرة الوحٌدة هعترض وألولن  ال مستحٌل أعٌش مع شخص زي ده أنا 

منتظره الٌوم اللً أشوفه منكسر ومش لادر ٌحرر نفسه عشان أحس أن النار اللً جواٌا هدت 

 وأرتاحت

توحشت عٌناه ووكاد أن ٌتحدث ولكن اطبك فمه بآخر لحظة حتً ال ٌنملب األمر علٌها أكثر ما 

هو مملوب، بٌنما شعر سلٌم  بالبرود والصدمة فجؤة ولد أوجعته كلمة واحدة فمط كالماء 

؟" كنت " الساخن فوق الجرح النازؾ فمال بصعوبة مكررا   

:فمالت مالٌكا دون تردد   

أٌوة _   

تحل سلٌم بالصبر وهو ٌعلم أنها تهذي ولٌست بحالتها الطبٌعة فمال بهدوء محاوال البحث علً 

:حل وسط   

ممكن نعمل فترة هدنه مالٌكا بدون ما ٌتعرض لن انا عارؾ الصدمة كانت كبٌرة علٌِن _ 

 عشان كده بمول نستنا شوٌه 

 فمالت بتمرد عنٌد  وهً تمسح أنفها المنتفخة الحمراء بظاهر ٌدٌها ونبرة ممتضبة

ال مستحٌل _   

وضع سلٌم ٌدٌه علً وجنتها محاوال أن ٌستعطفها لاببل بحذر ونبرة ترجً ملونة بالحزم 

: والجدٌة   

انا مسافر الفترة اللً جاٌه واحتمال اتؤخر وعاٌز أطمن علٌن ِ بدل ما تكونً لوحدن _  

:بكت مالٌكا فجؤة وهً تمسح عٌناها  كطفلة خابفة   

عشان خاطري ال تضؽط علٌا سلٌم _   



: لال سلٌم بإشفاق وتعاطؾ  

حاضر ٌاحبٌبتً _  

:هتؾ  فارس فجؤة بنفاذ صبر  ولد ظهر الجنون بعٌناه   

ٌبل سلٌم مالٌكا اتؤخرت _   

ركب سلٌم سٌارة فارس وهو ٌضع ٌدٌه أسفل ذلنه مستندا ذراعٌه علً النافذة ولد شرد بعٌدا  

 منذ سبع سنوات 

كان سلٌم فً الطرٌك إلى المصر ٌفكر كٌؾ ٌمنع أهل المصر بؤخذهم معا فً ولت واحد عندما 

مرتسمة علً  الة السخريدا علً الجمٌع عةولكنه لد وجد الحل دخل سلٌم المصر لٌري الفرح

:ةمشاكسةبتسامالترب من دولت وهو ٌمول بإ سامر والحمد بعٌن سحر كعادتها ؾوجهه  

  ٌا دولت هانمونن عشان الفرحه إلى فً عًة المصر مشرق النهارد_

  :ٌة حمٌكة فمالت دولت بسعاد

  ٌاواد ٌابكاش _

 زي العمل كامبل فبدا لها ي وهً تزداد فخر كلما رأت سلٌم ولد ارتدةخرجت دارٌن بفرح

 وكؤنه سترلص هاتفة  ٌدٌه وتدرو بهضع ٌدٌها فً ل وهً تذجمل ظابط بالعالم فمالت بجأ

  :بسعادة 

  فرحِت كده تمت بوجودن المفاجا وهٌبمً أجمل لما تتجوز انت كمان_

 وٌدور معها وهو ال ٌفهم عما ة المبهجة تلماٌبا وهو ٌري والدته بهذه الحالةابتسم سلٌم بسعاد

: ةتتحدث فمال بجنون ومشاكس  

خٌر فرحونً معاكم مش لادر استنه اكتر من كده_  

: بمرح وضحنمتلكت العالم بؤكمله اأ وكؤنهة دراٌن بسعادلالت  

  ترددت الكلمة داخل ذهنه علة ٌستوعب مالٌكا حامل ، هتبمً عم لرٌب ٌا سلٌم مالٌكا حامل_

تسمر سلٌم ولد اظلمت عٌناه وتحولت األبتسامة الً وحش كاسر مستعد لمتل أحدهم وهو 

 بصوت ال تعبٌر به هامساٌضؽط على ذراع امه دون إدران فتؤوهت دراٌن بؤلم فترن ٌدٌه 

: عماه الؽضب أولد   

! ؟فارس فٌن _  



:لالت دراٌن ولم تلحظ تؽٌر نبرته   

  مش عارفه اكٌد فوق مع مالٌكا_

  :ة متجها الً األعلً لٌمول سامر ببساطةتركهم دون كلمه

سلٌم وهو الٌزال ة ، فارس هنان فً بٌت الزهور واحتمال ٌبات هنان النهارد ،  ال ٌا سلٌم _

: ته علً حال  

شكرا-  

وصل سلٌم الً المنزل لٌجد فارس ،  بعد ولت لٌس بملٌلوء، ثم اتجهه الً خارج المصر بهد

 بالمنزل وبٌدبه الهاتؾ المحمول وكؤنه ة الخلفًة فً الجهةجالس تحت كرمة العنب الموجود

سلٌم الوالؾ أمامه فمال سلٌم بصوت حاد ب انه لم ٌشعر ةٌبحث عن شا أخذ كل تركٌزه لدرج

  : ةانطلك كالمذٌؾ

فارس_  

  فً حلمة كانت كالصدئةمسننةرفع فارس رأسه بذهول متفاجبا بوجود سلٌم  هنا فابتلع ؼص

: فمال بصوت مهزوز   

سلٌم ..س_  

 لبتضٌه سلٌم  كانتا منمبضتٌن لدرجة أن أبٌضت مفاصل أصابعه نحوثم خفض عٌنٌه تلمابٌا 

 األسود ةلترب منه كالوحش الؽٌر مروض فؤشار بٌده كً ٌهدبه من ؼضبأبرزت عروله بشده

: الماتم فمال بؤضطراب  

..,...,سلٌم اسمعنً انا_  

 وسلٌم ة الؽٌر حلمًة على وجنته الخشنة الحدٌدة كالمطرقةولكن وجد صفعكلمته كادأن ٌكمل 

:ٌصرخ به   

  أسمع اٌه _

  لمٌصه كمن ٌهجم على مجرم ة ثم هجم علً لٌاقة الثالثة ثم تلتها بالصفعة الثانًة لحمته الصفع

: هارب للتو وهو ٌصرخ بخٌبة امل   

  ؟لٌه أنطك  بدل ما همتلن فً اٌدي _

 فتوحشت عٌن ةحمرت عٌنٌه بشدأكل ذلن وفارس ال ٌماوم هجومه مخفضا رأسه بخزي و

:صارخا سلٌم بجنون كمان تلبسه مارد   



سبك وشرحتلن ظروفها والحاله .*****ٌا. ٌالذر ،  هً دي األمانه اللً أمانتن علٌه ٌا وسخ-

اللً بتمر بٌهابس هتولع منن أٌهانت ما تفرلش حاجه عنهم ابداكلهم لتلوها حٌه وانت كملت 

 لهم الصورة اللً عاٌزنها  بالسً الطرق 

: صرخ فارس بوجهه ولد نزع ٌدٌه من لمٌصه بعنؾ   

باألجبار والموة وفرضوها علٌا  حٌاتً وهاانتو اللً فرضتوها علٌه ودخلت، انتوا السبب _

ولفت وصرخت بؤعلى صوتً وللت  مش عاٌزها ومش عاٌز حد ٌدخل حٌاتً انا فٌه مكفنً 

وأزٌد لكن محدش سمعلٌكلكم شوفتنً إنسان عاجز مش لادر اخدم نفسً ومحدش لدر ٌستحمل 

 ةوبدل ما اتحمل مسبولً، ٌمؾ معاٌه فً محنتً كلكم هربتوا منً وكل واحد كمل حٌاته عادي

كمانودلولت جاي تلومنٌولما انت جدع كده وشهم واصٌل هً نفسً ال مجبر اتحمل مسبولٌتها 

 لٌنا واحنا مش ةمخدهاش عندن لٌه واتحملت مسبولٌتها أنتٌا مبلن ٌابرئ عامل نفسن حماي

 بنشوفن ؼٌر ولت ما انت عاٌز

 فؤكمل متجاهبل كبلم ة السابكةذهل سلٌم من صرٌخ فارس وما كان ٌحمله بداخله طوال الفتر

: فارس المنطمً بعض الشا ولال بصوت وكؤنه خارج من ببر عمٌك   

؟!فملت طالما احنا الناس األشرار اللً عملو فٌن كده للت أستسهل واؼتصابها صح_  

: صدم فارس من حدٌث  سلٌم الماسً الؽرٌب فؤكمل مكرر بهمس ذاهل   

!ها إؼتصاب_  

  :ةفمال سلٌم بمسوة ساخر

حصل بمنتهى الرضا والحب ده  آمال عاٌز تمول ان _  

سلٌم ما حدث وهو نفسه ال ٌتذكر من المشهد لً هز فارس رأسه بشرود وٌؤس فكٌؾ ٌشرح 

 ة الحظ سلٌم شرود، حتً ال ٌشعرالعا ،الٌتذكربلؼٌر ممتطفات وال ٌعلم هل هو حلم أم و

:وصراعه مع ذاته فمال بخفوت وهو ٌشٌر إلً داخل المنزل   

! كان هنا ٌوم ما دخلتوا المشفً بٌوم واحد صح؟ _  

ن ٌتكلم ولكل طبك فمه بؤخر لحظهثم صمت وكؤنه ٌستعد هدإه أ وكاد ةرفع فارس وجهه بحد

: اذهلت سلٌم نفسه ة شدٌدةوثكوء ولال بهد  

حصل اللً حصل وانتهىوانا هنهً الموضوع ده زي ما بدأ ،  أٌا كان_  

: فمال سلٌم بسخرٌه لاسٌه   

انت بتحلم _  



: فارس بصوت جامد كالحجرهتؾ   

ال انا بتكلم جد وبعدها هسلمهالن عشان تنمذها من الشٌطان وتحمٌها انت ٌا شهم_  

 وكؤن الجانً هو سلٌم ال فارس ولد أستطاع بكل خبث ،  بستهزاء واحتمارة  لال جملته األخٌر

ن ٌملب الطاوله علٌه أوذكاء   

:  وخوؾ من المادم ةهتؾ سلٌم بحد  

امته _  

: فارس بؽموض همس   

فً ألرب ولت_  

 أفاق سلٌم من شروده ٌنظر جانبه الً فارس لٌرالبه بهدوء

وهو اآلخر شارد بالطرٌك وكانه لٌس معه حالٌا وبالفعل كان فارس ؼارق بذكرٌات منذ سبع 

وء صعد فارس الً جناحه وفتح الباب بهدسنوات حٌن  

 والؽطاء علً جسدها بؤكمله وهً تحاول التحكم بجسدها ةلٌجد مالٌكا تدفن رأسها بالوساد

 طفله بعمرها  هذا تحمل طفل  اخر ة الشدٌدةانتابها الصدمبخبر حملها المرتجؾ فبعدما علمت 

فمامت لتمتل نفسها بالسكٌن الحاد ولكن فوجبت دراٌن وهً تحمل لها صنٌنه الطعام وتنظر لها 

 وتذهب  ،بذهول وما ان وجدت صوتها حتً صرخت بتهدٌد انها ترٌد حفٌدها بامؤن وسبلم

ولد تركتها ، ظلت معهاطوال الٌوم واألٌام السابمه اٌضا ، بعدها فبل ٌهم ، مالٌكا الً الجحٌم 

رهاق ثم لبس إلبل دلابك بعد عناد وأمتناع مالٌكا عن الطعام حتً اللٌلخلع فارس الممٌص ب

 فدق للبها بعنؾ كالفار المذعور وانتبها ةشعرت مالٌكا بحركاته الهادئة،  مرٌحة لطنًةستر

 وكؤن حٌاتها متعلك ةإحساس الرعب المعتاده علٌه بوجوده معها فاتشبثت بطرؾ الفراش  بمو

 تصدر منها ففكر لما ٌراها دابما الجانب الذي ةبه ظل فارس صامت وعٌناه تبلحمان كل حرن

ضحن ، إلٌها ة كسلٌم وال تتحرن مشاعر عاطفًةلما ال ٌحمل لها مشاعر حمابً، فرض علٌه 

او حتً ،  فهو ال ٌستطٌع ان ٌتمبلها بحٌاته كطفله فكٌؾ سٌتمبلها كحبٌبهة خافتة بسخريةداخل

  : همس بخفوتصمتت للٌبل وهو ٌؤخذ نفس عمٌك ثم  ة ، صدٌك

مالٌكا _  

: انتفضت مكانها حٌنما سمعت صوت فارس ٌمول   

انا عارؾ انن صاحٌه لومً عشان عاٌزن فً موضوع ضروري فدفنت نفسها أكثر داخل _

  وكؤنه تهرب منه ةالوساد



 علً ة فؤزاحه فارس الؽطاء برفك وهو ٌتلمس وجنتها الناعمتٌن بشرود فمامت منتفضه كمط

:ة استعدا نبش أحدهم لتحافظ علً نفسها فهمس برق  

  اهدي _

:فصرخت فً وجهه بعنؾ ولد طفح الكٌل   

؟ ! عاٌز اٌه _  

 فمال فارس بصوت اجش صارم متجاهبل صراخها 

اعملً حسابن بكره هنروح مشوار-  

:فمالت بحمد وكرهه مفترش بعٌنٌها   

..! معان ابدامكان مش هروح فً -  

:  علً وجهه ة فمال فارس ولد ارتسم لناع السخري  

ال هنروح لو كنتِ _  

: مرات ثم لالت بؤختتاق ة عاٌزه تكملً تعلٌمن وتروحً مع سلٌمرمشت بعٌنها عد  

  انت كداب _

: لاببل باالمباالةفارس الؽطاء علً األرٌكه أفترش    

عاٌزه تصدلً او متصدلش براحتن بس هتجً معاٌه برده _  

  :ةفتركت مالٌكا الخوؾ جانبا ولالت  بشجاع

 تحافظ علً نفسن عشان ن معان انت أجبن من انمكان أنا مش مجنونه عشان  أروح فً _

 تحافظ على ؼٌرن

ؼضب مستعٌر سٌحرلها هً  وةتولؾ جسد فارس المنحنً  عما ٌفعله ثم توحشت عٌناه بمسو

 المادم من  والرٌاح بسبب الهواءبر هادئ ال صوت سوي صوت الستاا الجو بٌنهمأوال بٌنما

 فً للب مالٌكا ة علً مصرعٌها فمال بصوت مخٌؾ بعث الرجؾة المفتوحة الؽرؾةشرؾ

: المذعور   

انت للِت اٌه؟_  

ترن ما بٌده  ٌمترب منها بعدما ا بتلمابٌة وهً تراه مالٌكالالت  

ممولتش حاجه:   



: جعل أوصلها ترتعب خوفاجذبها من شعرها بمسوة وهو ٌتكلم عند اذنٌها بهمس خطٌر للؽاٌه 

؟! اناهعدي اللً لولتٌه بمزاجً ولما ألولن علً حاجه تتسمع انِت فاهمه_  

: سرٌعا وبدأت الدموع تتسالط على وجنتها فمالت برتجاؾ وألم بخوؾ هزت رأسها باإلٌجاب 

.سٌب شعري   

 لحظات واهتز جسدها فور ، ظل والؾ دلابك ٌتنفس بضٌك ،تركها لتسمط على الفراش بعنؾ 

 تحتضن لدمٌها الصؽٌرٌتان وهً تلهث بخوؾ اإؼبلق الباب بعنفجلست علً الفراش وذراعٌه

   منذ ان تماببلافمد كانت اطول حدٌث دار بٌنهم

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

فً الصباح أخذ فارس مالٌكا مبررا ألهل المصر أنهم سٌتنزهوا للٌبل ولد فرح الجمٌع لعل 

 مالٌكا علً شفتٌها السفلً ت فؽضة ضخمة أمام مإسسةالنفوس لد هدأت للٌبل ولفت السٌار

:بخوؾ وهً تمول بتوجس   

وهنروح فٌن ،  احنا هنا لٌه _  

  : منٌدٌهوهوٌمولبخفوتجذبها فارس 

تعالىمعاٌامتخفٌش_  

 بعد دلابك

 ترتدي الزي ةفتاإلٌهما  وهً بجانبه لتؤتً ة كبٌرة فً ؼرؾة الضخمةجلس فارس علً األرٌن

: لابلة بتهذٌب  بخفوت االوردي وهً ترحب بٌهم  

طبلل آل فارس جمال حضرتن _  

: فمالت با دبلوماسٌة اٌجاباِ اومؤ فارس رأسه   

ل على وصوة الطبٌب_  

ةالتً  الدافاة مالٌكا الصؽٌرةفارس بخفوت شكراكاد أن ٌتحدث ولكن اصطدم بمبتضهمس 

أستمرت علً جانب خصره دفبمها انتمل الً جذعه الصلب عبر لماش لمٌصه األسود تخبره 

فابتلع فارس كٌؾ لً ٌارب ان أخذل كفٌن صؽٌرتٌن دافبتٌن "أنها تحتمً به همس بداخله 

  مما سٌفعل به بعد للٌل فهمس برلة علة تهدئ من خوفها   كادت أن تشطر حلمهة مإلمةؼص

؟مالن :   

: رتٌاح إ بعدم ة لابلةمالٌكا حولها برهبتطلعت   



خاٌفه ا ان_  

ٌرفعها   وهو ةوتلبسها الذعر أكثر عندما وجدت فارس ٌحتضن خصرها بمبتضه الضخم

:ء علٌاألرٌكهلتستمرعلىمدمٌهؽٌرمبالٌباألصابةوهوٌمولبنعومةواؼوا  

  متخافٌش طول ما انا معانِ _

 على أمره لتجعلها اتسرب إلٌها إحساس خابن بؤن تستكٌن بٌن ذراعٌه ولكن الملك كان ؼالب

ؼرز شا حاد على ذراعٌها لتؽمض عٌنٌها من خلفها يشعرت باحد  ، تماوم بضعؾ شدٌد

  : وء بهدة ابتسمت الطبٌببؤستسبلم حزٌن 

لوي وبعد كده هنعمل شوٌه إجراءت ة جهاض ألن المفعول بتاع األبراألبعد دلابك هٌحصل _

!! الرحمةتخص نظاؾ  

 على فخذه بشكل موجع الملب ة اومؤ فارس بؤمتنان للطبٌه  ثم رحلت ومازالت مالٌكا نابم

فعندما كان فً المصر سؤل الطبٌبة أن كان هذا سٌضرها أمر الحمل  متجاهبل األحتفال الذي 

:لام فجؤة بالمصر ، فمالت الطبٌبة بسخط وعصبٌة   

اٌوة طبعا ، دا خطر وهٌؤثر علً حٌاتها ، ممكن متمدرش تتحمل وتموت لمدر هللا الضعؾ _ 

 العام الً عندها وكل الظروؾ ضدها ، ال ٌمكن دول ٌكونوا اهلها 

!هما فعبل مش اهلها : همس فارس بسخرٌة خافتة   

مش ممكن،  علً العموم انا للت اللً فً ضمٌر ، لو تمدر :لطبت الطبٌبة جبٌنها بحدة 

 تساعدها كؤنها اختن ٌبمً عملت فٌها خٌر

أساعدها ازاي : تجاهل فارس الجملة األخٌرة لاببل بملك   

همولن ازاي ؟ : لالت الطبٌبة بهدوء وحذر   

 من ةرفع رأسها المابل كزهرة ذابله إلٌه و ٌدٌه تحتضن مجموعأفاق فارس من شروده وهو ي

 ٌتسلل الٌه وجوع مكبوت  ٌشعر بتشتت ضٌاع خوؾ من المادم شعرها لٌخفض رأسه إلٌها

سٌسمط فً  ،ٌشعر أنه  ٌتذولها بحٌاته واعٌاة ألول مرةوجسده ٌنتفض لمشاعر ؼرٌببخٌانة ، 

تستشعر ما ٌحدث بها ولكن هنان مخدر ٌسري ،ببر عمٌك ال لرار له ومالٌكا تبن بٌن ٌدٌه بؤلم 

وبعد مرور بعض الولت شعر بالدماء فبل تستطٌع المماومة بعرولها ٌشلها عن الحركه تماما 

ولم فهوم،  شدٌد من بٌن لدمٌها علً بشرتها البٌضاء وهً تهذي بكبلم مبعثر ؼٌر مءتنزل ببط

 علً الفراش وجسدها الضعٌؾ محطم وكؤنه ممٌد من كل جهه ةتشعر بنفسها األ وهً نابم

:فمالت بصوت مرهك متعب   



  انا فٌن _

  : كانت سحر منحنً إلٌة تتفحصها بفضول كمحمك ثم لالت بتساءل 

؟ .!انت فً المصر كنت فٌن مع فارس ٌا مالٌكا_  

   : وهتهؾ بهلع وكرهفارس أسم انتفضت من الفراش فور سماع 

؟ !  انا بكرهههو فٌن وعمل فٌا اٌه_  

:لالت دارٌن بتوجس وؼضب   

؟ ! ماتتكلمش عن ابنً كده ٌابت هو عمل فٌِن اٌه انطمً_  

: مالٌكا بخوؾ وهً تضع ٌدٌه بٌن أسنانها كلما ٌلحمها التوتر الزابد   

!معرفش _  

مطت سحر شفتٌها بؽٌظ وهً تمسكها من طرؾ لمٌصها الذي البساه إٌاه فارس حتى انمطعت 

:اإلزار  

 الظاهر انً مرات عمً ة مش مطمِن انا مش مرتحالن ونومن اكتر من اربعه عشر ساع_

 دلعتن زٌاده عن اللزوم

  : ةهتفت دارٌن بصرام

مش مهم ٌا سحرالمهم ان حفٌدي ٌكون بخٌر-  

فسٌكون هنان أول حفٌد  ،  بعٌون سحر حتً أصبحت لون عٌنٌها أسود لاتمةزداد الشراسأ

  مدلل ألهبللمصروسٌحظىبالكثٌرمنالمالوالذهبواألرضلدارٌن لبلها وٌكون

 ةضب اؼراضه داخل الحمٌبب لٌموم ةٌدلؾ فارس الً الؽرؾوالجٌاد والحظسٌزداد سوءاًلوكانصب

وهو ٌفكر أن ما فعله هو الصواب لٌخفؾ  عن نفسه من تؤنٌب الضمٌر واإلحساس بالذنب 

لؾ امام دارٌن الؽرفة بهدوء لتراه يالهابل الذي ال ٌجعله ٌتذوق طعم النوم كبالً البشر دخلت 

: فمالت دراٌن بخفوت حزٌن ة الشخصًبه ٌؤخذ أشٌاةالطاول  

  هتسافر ٌا فارس خبلص _

:فاق فارس من شرودة وهو ٌمول بجمود   

  اٌوة ٌا أمً ادعٌلً _

: وضعت ٌدٌها على كتفٌه وهً ترفع رأسها لتتؤمل وجهه الحبٌب فمالت بخفوت   



  الشبابةزٌنا وتتعلم وتبمً زٌنلدمن  ان شاءهللا العملٌه تنجح وتمؾ على _

: بؤختتاق ثم همسابتسم فارس   

  هو ده كل أمل فً الحٌاه _

  :ة ببساطة بخفه لابلرأٍهاضحكت دارٌن وهً تهز 

هم  حاجهأانا نسٌت ،  ال مش بس كده -  

:  برضا خبٌثةلطب فارس جبٌنه مستفها فؤكملت لابل  

الن ، عند جدتنكبٌره واللً هٌكون لٌه منزله  ، وابنن اللً جاي فً الطرٌك دا األهم_

  بعد عمن عزت ةوالسلط،  بتمدم لٌه الهداٌا واألرض والمال ةمعروؾ أول حفٌد فً العابل

 بسذاجة فمال فارس بؤرتبان ا عٌنٌهمن رإٌة البرٌك الخاطؾ الذي ظهر فًتوتر فارس 

: وترلب   

انِت عارفه ان جوازي من مالٌكا محكوم علٌه بالفشل من أول لحظه_  

:بعدم األرتٌاح من نبرته المضطربة ولكنها لالت بثمه وترٌث دارٌن شعرت   

  أكٌد بس مفٌش نماش فً أوامر الكبار _

: وتهورةهتؾ فارس بخشون  

!! حتى لو كان ده ٌخص حٌاتنا أحنا مش انتم_  

:ضٌمة عٌنٌها بؤرتٌاب وهً تمول بثمه هازبه وكؤنه تجادل طفل صؽٌر  

! حٌاتكم مٌن بالظبط ٌا فارس_  

  :وءههدةونبرته فارس بمبلمح االمباالهتؾ 

،  حٌاتً انا ومالٌكا_  

  :ةها الزابؾ وهً تصرخ بصلؾ وفظاظوء انفجرت دارٌن من هدةعند تلن اللحظ

هتترمً بره المصر دي حته المفعوصه حضرتن بتمولعنها حٌاه ،  حٌاة اٌه اللً بتتكلم عنها _

ن موجوده ومعروفه من أكتر تعروس، أوعً تفكر ان دا اصبل جواز، بمجرد ما تولد الطفل 

 عمن اتكلم معاه من لبل الحادثهإلٌاس ،  هتان بنت جبلله الملن ةاألمٌر، سمو من عشر سنٌن 

انت ترجع من السفر  بسبب الحادث الموضوع اتؤجل والملن وجبللة الملكة وافموا ، بس 

لكن بنت السكري بتاع الممار  ، بٌنكم وانت راجل والؾ على لدمن ةعشان تكون أول ممابل



هنؤت ! وجودها هنا ما ٌفرلش كتٌر عن الخدم انت فاهماللً ال هو حسب وال نسب وال ؼنً 

إٌبلما تعذٌبا و التً أصابت الهدؾ إلى فارس وبؤلسً الطرق ةنفسها بنجاح على تلن المرافع

مكان بهذه الضخامه والطراز ة،  اٌن الضمٌراٌن الرحمةتهجم مبلمح فارس بمسو ،وهً تري

 شٌبا حتى لم ٌمتلكو ةالمدٌم المبهر والمظهر المرٌح للعٌن ٌسكن بها بشر لم ٌعرفوا عن الرحم

ووالدته أصبحت تتحدث مثلهم تمام ابتسم فارس بسخرٌه  ، نصؾ رحمه وعطؾ الحٌوان

 عنٌفه وهو ٌزم شفتٌه بشماته وتشفً

نً افسدت مخطط انتمامن من لبل ما أعرؾ ان تفكٌرن وصل للمنحدر السا دهإ ٌسعدنً _  

ه  بكبرٌاء وؼرور ولد  تسرب لدٌها شعور خابن بعدم الراحه من نبرتاشبكت دارٌن أصابعه

:  تثٌر اإلعجاب ة بطرٌكةفارس الماسٌه فسٌطرت على نبرتها الواثك  

؟! !بمعنى_  

:رٌحٌه لاببل بنشوة إنتصار إاستند فارس علً الممعد ب  

طفل مفٌش حفٌد ألنً ببساطه نزلت ال_  

: بعدم تصدٌك  وذهول فهمست بببلههها رجعت دراٌن  خطوتٌن دون وعً وسمط فن  

؟ انت بتمول اٌه _  

: فارس بثمه ولساوة هتؾ   

زي ما سمعتً _  

نظر لها فارس ببرود وهً تضحن بصوت عالً بشع مثٌر األشمبزاز والؽضب ٌسٌطر علً  

: بفحٌح الكبرى  ةفؤلتربت منه لابلة مبلمحها بجدار  

لكن دا مع الولت هٌروح ، أنا عارفه انت بتمول كده عشان حاسس بشعور الذنب_  

ن ٌضحن لاببل انها ٌمزح معها أ منتظره ءصمت فارس لحظه لحظتان ثبلت وهً تحترق ببط

  :ةوصبلبه هادرء لكن سمعته ٌمول ببط

  طالما مش عاٌزة تصدلً براحتن _

ة الً السٌارةن ٌإدي الحمٌبأأمر أحد الخدم وءيثم خرج من الباب بهد  

ارتمت دراٌن علً الممعد وهً على نفس صبلبة وجهها والحسره والمهر ٌنحران فً جسدها 

 وحتى ة النافرةكٌؾ حدث ما ٌموله فارس وهو ٌتعلم جٌدا عبللتهما السٌا،  لاتل ءببط

 بؤشد العذاب ة المؽوية وهً تتوعد للصؽٌرة توحشت عٌناه بعنؾ وساديةاستوعبت الصدم



 واألذى ولكن بعد ان تتؤكد أوال وبعد أن ٌؽادر فارس برفمة سلٌم حتً ال ٌطاله االذي من أحد

 وباألخص السٌدة دولت 

__ 

 عوده للولت الحالً 

وصل سلٌم مالٌكا الً شمته تؽرٌد بعد أن أٌمظها من النوم بالسٌارة ولد تمكن منها الوهن 

 واإلرهاق والعذاب النفسً ألبعد حد

:فاق فارس من بحر ذكرٌاته فمال بؤٌجاز   

وصلنا _   

: فمال سلٌم بصوت مجهد متعب   

انا خاٌؾ علٌها _  

أبستم فارس بحسرة علً كلماته أخٌه المسكن  ، فهو حما ال ٌتفهمه حتً اآلن فمال بعزم 

: كالصخر مطمبن أٌاها   

متملمش مالٌكا مراتً ، وعمري ما هسبها _  

:لال سلٌم بنبرة محذرة مهددة   

أٌان تؤذٌها ٌافارس أو تعمل حاجه ؼصب عنها ٌؤال مش هسامحن وولتها هتصرؾ بطرٌمة _ 

 مش هتعجبن ساعاتها بس هتكون خسرتها باٌدن وانا هتابع معها مش هسبها أبدا

شعر فارس ببركان ؼضب ٌكاد ٌنفجر بؤي لحظة فً وجهه سلٌم ولكن سٌتحلً بالصبر 

:اللصً شٌبا فمال بهدوء  مطبمن متحكما فً تعبٌر وجهه بمهارة تثٌر األعحاب   

لن كلمتً أخً_   

: فنظر خلفه للمكان الفارغ التً كانت به مالٌكا منذ دلابك لاببل بخٌبة امل لثالت مره دون  ملل   

كان ممكن أخدها معاٌه الشمه النهاردة _  

: تاوه سلٌم بٌؤس وهو ٌرفع وجهه الً سمؾ السٌارة بٌؤس فمال من بٌن أسنانه   

ال ٌا فارس مش هٌنفع أنت عاٌزها تفوق تتصدم بوجودها معان فً مكان لوحدكم وٌحصلها _

حاجه، أنا حمدت ربنا النهاردة انً مجلهاش أنهٌار عصبً ، زي ما كان بٌحصلها لبل كده 

 لمجرد التطرق بسٌرتن  صدفة 



تؤو فارس بحزن شدٌد ولد رمش بعٌنٌه عدة مرات دون وعً ولد وكانت هذه طفرة فً 

:صفحة وجهه فمال بتحشرج   

للدرجاتً ؟_   

: أوما سلٌم برأسه لاببل بهدوء   

اٌوة ٌا فارس المشوار طوٌل ومش سهل زي ما أنت فاكر ، فالتعامل معاها ٌكون بحذر_  

:أوما فارس رأسه بطاعة لاببل بترجً وأمل   

أدعٌلً _   

: ربت سلٌم علً فخذ فارس بهدوء لاببل بحماس وتفابل  

الصبر بس وهٌكون كل شا بخٌر_  

: أوما فارس رأسه بشرود حزٌن ثم أرتسم علً وجهه أبتسامة بصعوبة لٌهتؾ لاببل   

عمار لالً علً حفل زفافن مبارن أخً _  

:أوما له سلٌم بهدوء وهو ٌتلمس شعره الناعم ثم هتؾ بسعادة حمٌمة   

هللا ٌبارن فٌن ٌافارس العمبً لن _   

:همس فارس بخفوت وعٌناه علً عجلة المٌادة حتً ال ٌلمح  نظرة عٌناه الحزٌنة المنكسرة   

شكرا _   
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 الفصبللثامن

 بعدعدةأٌام

كانسلٌمٌمفؤمامالمرآهمرتدٌحلةكاملة،أبتسمبزهووسعادةحمٌمةالٌومستكونفتاةأحبلمهبٌنذراعٌهبعدسن

ٌنفرالبسببؤهبللمصرالذٌنحكمواعلٌهابالمنفٌمنذأنكانتطفلهصؽٌرةألنهتعدتعلٌؤحدهماوكانالمبرراأللو

ىؤناللمٌطبلوجودلهبٌنالشرفاءأصحابالنسبوالعزة،حٌنهالمٌمتلكسلٌمالموةالتٌتجعلهٌتحدأهبللمصرلعو

 دتهامرةأخرٌابدا،وكلماأستطاعؤنٌمدمهلها

أنتحٌحٌاةكرٌمةمعرجلكبٌربالعمر،ٌعتكفلٌبلونهارابمراءةالكتبوحبلأللؽازوفكالشفراتالتٌلمٌستطٌععل

ماءوأكابرالدولةحلهاوفكها،أفالمنشرودهعلٌصوتؤحدهماٌبلؽهبؤنالعروسصارتجاهزةوفٌؤنتظاره،ست

كونكارثةألهبللمصرلوعلموابزواجبكرالعابلةمنهذهالفتاةوسٌحدثؤلحدهماشٌبالوعلممنالعروسولكنل

مٌعدٌراعٌمشاعرأحدٌكفٌمافعلوهفٌمالٌكا،واألهممافعلوافٌهولتماأخبرهمؤحدالحرسؤنسلٌماوصلهاال

مشفى،دلفسلٌمالىؽرفةالعروسمرتدٌاحلتهاألنٌمةتزٌنهاوردةحمراءولمٌصناصعالبٌاضٌتنالضمعبش

رتهالخمرٌةبوضح،حامبلفىٌدٌهبالةوردحمراءتطابمالوردةالتىتزٌنحلتهتمدمبخطواتهادبةرشٌمةلٌص

طدمبسرٌناالتٌترتدٌفستانالزفافاألبٌضالذٌٌحتضنجسدهاالصؽٌروطرحةالزفافالممتدإلىآخرالؽرفةٌنا

 فسطواللفستانوالتاجالذٌٌعلورأسهاوكؤنهاملكةمتوجهتمفبكلبهاءوكبرٌاء



رفعتسرٌناوجههاالمبتسمبإشرالوعٌناهاتلمعانبؤعجابصارخلمتستطٌعإخفابه،وهٌتتؤملوجههالمشرلب

الحٌوٌةوطولهالفارعوجسدهالمتحفزبعضالشا،هٌبتهالمبهرةوعٌنٌهبلونالزمردالنادروالذٌٌظهربو

ضوحفٌاإلضاءةالعالٌة،ألتربمنهالٌمبلجبٌنهابهدوءثمؤخفضرأسهلٌمبلوجنتهابحمٌمةدافبهوهوٌهمسب

  :صوتؤجش

مباركحبٌبتِ _  

أخذتمنهبالةالوردولدتوردتوجنتهاللٌبلثموضعتهٌدٌهافٌذراعهلٌبدأالزفافوتدلالطبول،أبتسمتبزهووه

ٌترٌالوردالمتناثربكلمكانكمؤنتظرتهذاالٌومكثٌرامعرفٌمدربهاوحبٌبهاسلٌم،ولكنإبتسامتهاماتتعلٌشفتً

هاعندماأنتشرجنودالملكؤلٌاسؤبنعبدالماسمحولهمابجنونلٌهتفمابدهمباللؽهالرسمٌهللدولةواللؽةالتٌتتحد

 ثبهاببلطالملن

 :

معذرةسٌدسلٌم،سنعطلسٌادكعنحفبللزفافملٌبل،ألناآلنسهسرٌنامطلوبالمبضعلٌهابؤمرمنولٌالعهدسم_

.واالمٌرالماسم  

  :صرختسرٌنابفزع

ماذاألٌالتهمه؟_   

  :هتفالمابدأوسكارابصبلبةولوة

لمدتمؤؼتٌااللملن_   

بالرؼمالصدمهالتٌؤرتسمةعلٌمبلمحسلٌم،فؤوسكارأحدزمبلبهبالعملوأخبثرجلمدرآهفٌحٌاتهإالأنههتفب

 لسوةوؼٌظ

لٌسهذاجوابسإااللذٌطرحتهللتو_:   

  : ثمتابعسلٌمبصوتؽاضبساخراًمخاطباسرٌنا

معذرةسرٌنافالمابدأوسكارامننوعٌةاألسبلةالؽٌرمجابة_  

  :هتفالمابدأوسكاربإستفزازمماطعاحدٌثسلٌمالساخر

حتٌظهورالمبطانعمار،بسببؤختفاءعصااألفعٌالتٌتمسرلتهامنالمصرالملكً،كادأنٌمتربؤحدالجنودلً_

 ضعاألسورةالحدٌدةعلٌٌدٌها،فصرخسلٌمبؤنٌبتعدوااآلن

  :ولكنؤردفتسرٌنابصبلبةوحدةوهٌتتنفسبسرعة



حتٌلوكانتالتهمةحمٌمةفؤنتتعلمجٌداأنكبلتسطٌعؤخذٌبسهولةهكذافانالدحصلتعلٌحصانةمنكبارضباط_

الدولة،ومعذلكسؤتٌمعكبملءأرادتٌممابلرإٌةسمواألمٌر،كادلٌصرخسلٌمبهمرهؤخرٌولكنهتسمروأست

  :دراركلٌاالٌهذهالمجنونة،ٌاإلهٌماذاتفوهتاآلنفتابعةسرٌنابعنُدوؼموض

  !سؤتٌمعكحضرتهالمابد_ 

كزسلٌمؤسنانهبعنفوشرارةمخٌفةتنبعثمنعٌناهالتٌؤزدادلتامةووحشٌةآثارتالرجفةبؤطرافهافهتفبفحٌحال

  :كبري

سرٌناخرِس _   

  :التفتإلٌهبموةوعنفثمهمستمنبٌنؤسنانها

 _

المشهخرسٌاسلٌم،عمارالزمٌكونموجودفٌؤلربولتعشانٌنمذنٌؤلنهودهاللٌكانمتولعمنذمؽادرتناالٌابسؾ

 ٌالولتالخاطا

  : رممالمابدأوسكارسلٌمبنظرةمستحمرةمتشفٌةثمهتفبولاحةوخبث

ٌبدوأنالعروسلمتكنلدٌهااإلستعدادالنفسٌللزواجالٌوم_  

أظلمتعٌنسلٌمؤكثرحتٌؤرتعبتسرٌنامنصفحةوجههثمهجمسلٌمفجؤةعلٌؤوسكارولكنحاصرهمجموعةم

نالجنودمنكبٌنعلٌهفٌاالرضممٌدٌنحركتهتماما،تلوٌبعنفوسخطحٌنانحنٌالمابدلٌصبللٌمستوٌوجههثمهم

  : سؤوسكاربفحٌحوتسلطعنٌؾ

أنصحكؤنتلتزمالهدوءتماماألنهلٌسفٌصالحن،ٌجبعلٌكاآلنؤنتملبالدنٌارأساعلٌعمبحتٌتجدالمبطانعمار،_

 ألنهمطلوبدولٌاوإاللنترٌؤخٌكمرةثانٌه

  :صرخسلٌمبفزعلٌتحدثنفساللؽةفهمسبهلع

ماذافعؤلخً؟_   

  :هتفالمابدببرود

 _

أخٌكمدلامبإرتكابجرٌمةبحمالدولةلسرلةعصااألفعٌالتٌتتواجدمعؤبنعمكوالذٌستبذلمصارهجهدكللبحث

 عنهؤذالمتكنتعرفؤٌنمكانهمناألساسٌاحضرةالضابط

 

  :ثمتؤوهبتهكموهمسبهسٌسمخٌؾ



  .لؤلسفلمتعودضابط،النهتمؤصدارلرارباألنفصالعنالعمل_ 

   :للحظاتلمٌستوعبسلٌممالٌلولكنهصرخبذهولخافتؽٌرمصدق

ماذاتمولبحمالسماء؟_  

  : شبكالمابدٌدٌهخلفظهرهماببلبصرامة

الأكررالحدٌثمرتٌنسلٌم،لطالماتكنتمنالضابطالمخلصٌنللدولةولكنؤحٌاناالمرءٌسوءأختٌارالخلٌلوأنتؾ

علتذلن،لالذلكمشٌرالٌسرٌناالمؽمضةعٌناهاولدوضعتٌدٌهاعلٌرأسهابحسرةلمدباتتكلخططهابالفشبلل

ذرٌع،وستإذٌمعاونٌهاكماآذتسلٌماآلنوكمماللهالببلٌوماماأنهاستؤذٌمنحولهاولمتصدلهبكلؽروروتسل

طواآلنحدٌثهٌتحممامامعٌناهاوالتمتلكفعلشا،نعمفالفارسهوالذٌمامبمساعدتهاودبرأمرهاحتٌٌستطٌعال

وصوللعصاةاألفعٌوبالتؤكدسٌكونمصٌرهاآلنؽٌرمبشرفخٌانةالببلطتهمةشنعٌةوخطرلاتلبلٌؽتفرٌز

جباصاحبهالٌحببللمشنمةوربمالوكانالمدررحٌممعهملٌبلٌنفٌمابمٌمنحٌاتهوالموانٌنبلتتبلعببؤموركهذه

 وسلٌمٌاإلهٌلمدخسرتهتمسمؤنهالدخسرتهوسٌكونمنالصعبالوصوإللٌهٌوما

 ....  

 

تركالجنودسلٌمبعدأمرالمابدبتركهفظلجاثٌاعلٌركبٌتٌهٌرممسرٌناالتٌتلملمفستانزفافهابسرعةوتوترحت

ٌتلحمبهموهٌتنظرإلٌهوعٌنٌنتصرخبترجٌوتوسلبلتتركنً،أظلمتعٌناهوهوٌشعربؤنهؽٌرلادرعلٌالص

مودأكثرمنهذافذهبالٌالرمااللباردةثممامبفكرابطةعنمهبؤصابعخرلاءثمتلتهافكؤزرارالممٌصلٌرمٌهاأ

رضاثمصرخبؤعلٌماٌمتلكمنالطالةلببلنتمضٌعلٌههذهالصرخةالمحتجزةداخلصدرهوإالكانسٌختنمبه

. هدأللٌبللبضعدلابموالهواءالشدٌدالباردٌلفحصدرهالعارٌوشعرهالمشعث .ا

 هذاالٌوملنٌنساهاعلٌاإلطبلق

لمدخسرحبٌبتهطعنبخنجرمسمومودمباردأتتإلٌهمنحٌثبلٌدرٌثمرحلتهكذادونسابمإنذاروكؤنشٌبالمٌحدث

ثمخسرأخٌهعندمالامبمشاركتهسرٌنادونعلمهواللهؤعلممنالمادمبٌنماوهواآلنتحترحمةالببلطبلٌعلمبؤي

حالوماذافعلوابهفعلٌاألرجحسٌواجههمصٌراسٌبافمدخدمفٌالببلطلسنواتوٌعلمكٌفٌكونعمابالجانٌفٌؤمو

ركهذالمدخسروظٌفةالشبالوحٌدالمتبمٌلهوالذٌٌعشمهفماذابمٌؤذنؤظلمتعٌناهوأصبحمفرلعاتنارٌةتلعبفٌه

 مامنشدةالؽضبالمستعٌر

 بعددلابك

 أستعادلوتهوهوالٌرٌبعٌناهالمرعبتٌنالتٌتشبهؤفعٌخطٌرةسوٌؤبنعمهالذٌكانالسببفٌتدمٌرحٌاته

 



***** 

دلفتمالٌكاالٌؽرفتهاوهٌتجرلدمهانحوالفراشبكاملمبلبسهاولدنفذتةطالتهاوفمدةالثمةبنفسهاالتٌاستعدتها

 وكؤنالسنواتلمتمرابدا

  ..منذسبعسنوات

جلستمالٌكاعلٌالفراشوهٌتنظرمنحٌنآلخرالٌساعهالحابطفمدأمرهاسلٌمؤالتؽادرؼرفتهاحتٌٌؤتٌإلٌهالٌؤ

خذهامنالمصرولكنلٌسمبؤلنٌواجههاهبللمصربؤخذهامعهللتعلمبعدتخلصهامنالجنٌن،ٌدركجٌداأنهاست

كونمواجهةصعبةأكبرمناحتمالهولكنعلٌهبالمثابرةحتٌٌستطٌعإنماذالجنٌةالصؽٌرةمنبراثنعابلهآلطبلل

،شعرتمالٌكابالخوفوالتوترالبالؽعندماوجدتدارٌنتفتحالباببهدوءوهٌتنظرلهابمبلمحشٌطانٌةوكؤنهاخ

رجةللتومنمشفٌالمجانبن،فشعرتمالٌكابالخوفولكنهاأخفتحمٌبتهاتحتالفراشحتٌبلٌعلمؤحدابسافرهاولفت

: أمامالفراشفوردخولهاوجسدهاٌرتجفبخوفكالسجٌنولالتبصوتمهزوز  

عمتٌدراٌنتامرنٌبحاجه_  

   :ألتربتدراٌنكمنتلبسهاماردوهٌتحاولتفرسمبلمحهالابلةبؽضباسودمخٌؾ

لوللٌٌامالٌكالمافارسخدكولالهتنزلواتتمشواشوٌةروحتوافٌن_   

 أظلموجههمالٌكاوشعرتباإلهانةوالذلوهٌترٌنفسهاتنتهكلثانٌمرةعلٌٌدٌهبلتمتلكالموةإلٌمافهومواجهة

فظلتتبكٌبحرلةوناربداخلهاعندمافالتمنالنوملتجدنفسهافٌؽرفةملونهبلوناألبٌضوفتاتانٌرتدانزٌباللونال

وردٌوطبٌبةجمٌلةتبتسملهابهدوءوتطمبنهاانهابخٌرولدتمالتخلصمنالجنٌنالذٌكانسٌتسبببمرضهافماب

عدأوربماموتهاأؼلمتعٌنٌهاوهٌتشعربؤنكؤلنشمنجسدهامحطمولدعلمتماذاكانٌنتوٌفارسوفعلهاحماولكن

بؤلسٌالطرلإٌبلماوأذي،حتىفٌمحاولةإنماذهاحسنانفسهاالبابسةلدتعودتعلٌذلكمنذوفاةوالدتهافلماتدعٌؤن

فارسمدظلمهافوالدهالدشاركبمتلهالبلذلكلٌستمرةواحدةفمطبلمرتٌنوهوٌحاواللتخلصمنهاونفسهالدتع

ودتاأللموالضربواإلهانةلمراتبلتعد،صحٌحمعفارسكاننوعمناأللمالخاصفمددخلتإلىتجربةجدٌدةوعال

مآخرؼرٌبعنعالمهاوحٌاتهاالكبٌبةولكنبلتنكرأنهاشعرتبالفضولوهٌبٌنٌدٌهتستكشفؤشٌاءجدٌدةعنهاتش

عربالجنونوهٌتودأنتخوضالتجربةوتستمتعؤكثروتستؽبللولتوكؤنهذااألمرسٌكونالذكرٌاألجملبحٌاتها

 فتحول ة جدا وضعٌؾة صؽٌرةدخلت الً عالم الكبار بمدمٌها وهً ال تزال طفللمتدركانها 

ؼدر فارس  بعد لٌس وءن المادم سٌكون اسأو، األلم وءمن  الً مصٌر اسةلحظات الحب الملٌل

  عابله آل طبللعلً ٌدجدٌد ةوعذاب هانبل ستتجرع أ علً ٌد فارس بها للمرة الثانٌة 

  : بعنؾوجههاصارخة فً فالت من شرودها على ٌد دراٌن وهً تمسكها من معصمها 

؟ انطمً كنِت فٌن مع فارس _  

: فً حلمها وهً تمول بتلعثم ة مختنكةابتلعت مالٌكا ؼص  



...تفسح مهو فارس لالن كنا بن_  

 علً وجنتها ٌة لوة وشعرت بالدوران فور سموط صفعة األخٌرة لم تكمل مالٌكا الجمل

:  الحدٌده ودراٌن تجذبها من شعرها بموة وهً تصرخ بؽضب وحمد أعمى ةكالمطرق  

 وانِت شٌطانه ؼوٌتً ابنً عشان ٌتخلص من حفٌدي ةٌابنت الكلب ٌا مؽوٌهعامله نفسن برٌا_

... أبداوهللا الورٌن الذل الً عمرن ما شوفتٌه  

 ومالٌكا تصرخ بموة وألم ةكانت تمول ذلن وهً تجذبها من شعرها وتجرها نحو الدرج كالبهٌم

 نةخرج جمٌع ما فً المصر على صوتها فمالت دولت بخشو ، وجسدها بؤكمله علً األرض

: وحده   

؟انِت اتجننتً ٌا دراٌن سٌب البنت هتموت فً إٌدن _  

 لٌست بوعٌها ها صرخت دراٌن بؽضب وهً ترفعها إلٌه وتصفعها بموه على وجهها وكان

:  بجنونهاتفه  

وهً عارفه انها مجرد خدامه وهنرمٌها فً عشان ٌنام معاها الحٌوانه الشٌطانه أؼوت ابنً _

 ألرب زبالهوأؼوته لتانً مره عشان تمهر للبً على حفٌدي

تدخلت دولت لتخلص مالٌكا من ٌدها وهً ال تفهم شا عما تهذي دراٌن فصرخت دولت بها 

: بؽزارة  على األرض والدم ٌنزؾ من فمها ة وجمود الً مالٌكا المرتمًةلتهدي ثم لالت بحد

!كبلم حماتن صح انطمً  

عٌن دولت ، فجحظتؤستسبلم وهً ال تستطٌع أن تبرر او تمول ما حدث إأومات مالٌكا رأسها ب

:بشر ولالت بصوت ؼرٌب   

 اآلمر أنتهً ووجودن فً المصر أصبح شا مزعج ألهله اخرجً من هنا ألن فارس طلمن _

 لبل ما ٌمشً 

 التً اجتاحت كٌانها بؤكمله فمد كانت ة على شعورها بالفرح والسعادةلم تستطٌع سحر السٌطر

 على طبك من ذهب دون بذل لدمت لها الظروؾ  التخلص منها ولكن ةهً اآلخرى تفكر كٌفً

  :ةلالت بصراملن تكن سحر أال أن تثٌر الفتنة وتندلع النار أكثر ؾولكنها  ،عناء ومجهود 

بعد جملتها الخبٌثة ، ل طبللةآدا لتلت حفٌدي عابل،  ال مرات عمً مش بالبساطة كده_

. ومبلمح الحزن المصطنعةكانت لد انتهت مالٌكا بالفعل  

فبعد ان  لطع نصؾ ،  وهو ٌعلم أنه لد تؤخر علً مالٌكا كثٌرةدخل  سلٌم المصر بسرع

الطرٌك إتصل به عمار ٌخبره أن الجنود ٌمطعون الطرٌك على أحد السفن بالمٌناء فاضطر ان 



 أخري لحل هذه المشكله ولد تؤخر كثٌر كاد ان ٌصعد إلً الطابك األعلى حتً اولفته ةٌعود مر

: كالسٌؾ ال تمبل الجدلةحادنبرة  دولت وهً تمول يةالسٌد  

فعلوا ؟ كنت عارؾ باللً أخون _  

تسمر سلٌم فور معرفته جدته بؤمر مالٌكا وهو ال ٌعلم كٌؾ تسرب األمر بهذه السرعه استدار 

 ةلتضاب دون مورابإ دولت الؽرٌبه مدركا لصدها فمال بة السٌدةسلٌم بكامل جسده متفاجبا بنبر

ةالمفروض كان ده اللً ٌحصل منكم لبل ما ٌفكر ألنه عمل الصواب بكل بساط:   

انت بتتحدانً بما : ةعٌن دولت وشددت اصابعها علً العصا دون ادران ولالت بمتامأظلمت أ

!أنت عارؾ ان ده لتل حفٌد عابله طبلل ٌعنً عماب اللً اشترن فً األمر مش سهل ابدا  

:ضٌك سلٌم عٌناه وهو ٌمول بموة   

جدتً انا مذهول اصبل انً اتنالش معاِن  ، دا مش تحدي ابدا مش كلمه منصفه لدام فخامتن_

 فً حاجه متولفه على لتل روح طفله زي مالٌكا 

ن تتحدث دولت ولكن صرخت بها دراٌن من الطابك األعلى وهً واضعه ٌدٌها على أكادت 

:السور الحدٌدي   

لً أمثالن معها طفل واتنٌن ٌمول  إلما ٌوصل الحال ان سلٌم إبنً البكر العالل ،  تمصد أفعى _

 الكبلم ده وتمدر تسٌطر على تفكٌرن  انت وفارس تبمً افعً مش طفله 

 كما ة بالدولة فهو ٌواجهه األكثر  لوة وسلطوءأخد سلٌم نفس عمٌك وهو ٌحاول التحدث بهد

 لكً ٌنهً وء ٌمتضً العرؾ واأللرب لملبه فبل ٌود خسارة أحدهما رفع رأسه العلً لاببل بهد

 هذا الجدال العمٌم الذي لن ٌصل الشا منه

  هتبللوا ان الخطؤ بدأ من عندكم مش من األفعى زي ما بتمولة البدايةلو رجعنا تانً لنمط_

 تهدد باألنفجار ة  شحنات سالبأصبح ملا وهو ٌشعر بؤن الجو ةكاد أن ٌصعد سلٌم بسرع

 ة عندما لالت دراٌن بسخريةوالتً ستدفع ثمن هذا الؽضب مالٌكا ولكن ذكاءه لد خانه هذه المر

  : ةالذع

علً فٌن_  

هاخد مالٌكا من هنا عشان ترتاحو منها خالص وٌبمى : فؤشار بحزم الً جناح مالٌكا لاببل 

 الموضوع كده انتهى 

  :ة بمٌوعه وولاحالبداٌة وهً تهمسضحكت سحر التً كانت تشاهد األمر من 

ابط ض الة إحنا فعبل ارتاحا منها مكنش هنتتظرن لما تخلص انت الموضوع ٌاحضر_  



 رباه  سلٌمبخوؾ ولد تسرب أحساس خابن  انعكس علً مبلمح  مرات ةرمش سلٌم بعٌنها عد

فمال لمد أرتكب خطؤ فادح ، الخوؾ من المادم سٌكون اسوء لو الذي ٌفكر به أصبح فً محله 

:مشتد علً حافة الخطربصوت مخٌؾ مرعب   

  ؟ ٌعنً اٌه_

: ة ولوةلالت دارٌن بصرام  

ان وجود الطفل ده مهم جدا فً حٌاتنا وأن هو الزهرة اللً هتزٌن المصر بعد سبك وحذرتن _

أختفاء جدن وابون فً سنه واحده ،  المصر ده مشفش فرحه من زمان  ، وانت بكل ؼباء 

لتلت الفرحه  الن تصرؾ اخون ده مش من راسه ، لذلن انت عملت الً انت عاٌزه واحنا 

 كمان عملنا اللً عاٌزٌنه

اشتد لبضه سلٌم علً هاتفه الموضوع بٌده  دون إٌرادة منه حتً كاد أن ٌتهشم بٌدٌه  وهو 

:ٌمول بصوت مشتد جامد كالجلٌد والنار   

؟!تمصدي اٌه _   

اخرجت دولت من ٌدٌها شا من ٌدٌها ثم لذفتها فً وجهه سلٌم لتستمر تحت لدٌمه أنحنً سلٌم 

 لٌكتشؾ انه عباره عن مفتاح احد البٌوت المدٌمة الذي اتخذها  لدٌما كمخزون للطعام

: فمالت دولت بصوت خطٌر لوي   

فارس لتل حفٌدي وانت اشتركت معها ومحاولتش حتً الدفاع عنه او عن نفسن ،  عشان _

تبرر تصرؾ بشع زي ده حسابن هٌكون معاٌه بس مش لبل ماتروح تدفن الجثة اللً فً 

 المخزن وابمً تعالً بما نصفً حسابنا

________________ 

 والذي ٌبعد عن المصر بعشر دلابك  لفز من السٌارة ذهب سلٌم الً المنزل المدٌم المهترء

سرٌعا دون أن ٌؽلك الباب خلفه وهو ٌركل باألشٌاء التً أمامه كاألسد الكاسر والوحش المدمر 

ظل ٌدور حوله كالمجنون وهو .....مالٌكاااااا مالٌكاااااا: صرخ سلٌم لاببل بصوت جهوري 

 أمسن خصبلت شعره بموه حتى .. فلم ٌجدهاٌصرخ بهلع وصوت ٌهتز له جدران المنزل

. من الؽباء الذي وضعه فً ذلن المؤزقكادت ان تختلع فً ٌدٌه وهو ٌهمس شاتما  

أرتمً علً الممعد المدٌم المهترء وهو  ٌضع ٌدٌه فوق رأسه ٌهزها بمهر وهو ٌشعر بالنار 

 ٌتٌمه ة لطفلهتحرق احشابها وؼٌر لادر ان ٌفعل شا ألول مره ٌشعر بالفشل الذرٌع فً حماٌت

ال تستطع الدفاع عن حمها فً الحٌاه شعور العجز لاتل ولد نال اإلرهاق والوهن جسده الموي 

فظل ٌتتبع ة  وحزٌنةرفع رأسه سرٌعا ٌتمنً اال ٌخٌل الٌه ما ٌسمعه من هممات خافته بعٌد



صعد إلً الدرج لدٌم الطراز  ببطا شدٌد  ، الصوت بؤمل خافت وهو ٌهمس دون وعً مالٌكا 

وكؤنه ٌخاؾ ان ٌختفً الصوت   ألترب من باب لدٌم جدا وفتحه ببطا لٌصدر صوت ولكنه 

 سوداء فً زواٌه الؽرفه لٌس لها ة شدٌده كالبرق الخاطؾ  حٌن  رأى كومةدفعه بسرع

:  ولهر ةلٌها  وهو ٌصرخ بصدمإمعالممفز   

مالٌكااااا_  

 والتً ؼطها بعض الكدمات ة نزع الوشاح من علً وجهها لتظهر بشرتها البٌضاء الشاحب

 الجمٌلتان شفتٌها ورأسها ولد اختفت أحد عٌنٌهاة الزرلاء والحمراء والدم ٌنزؾ من زواي

 انواع وءعذب بؤسماتسعت مملتٌه بفزع وهو ٌصطدم بهذا الشكل البشع جسدها الصؽٌر ال

 حٌن حملها بٌن ٌدٌه ةالعذاب الفاحش لم ٌستؽرق االمر بضع لحظات من امتصاص الصدم

 لتشهك بؤلم وأنٌن وهً تود لول شٌبا التسطٌع التحدث به فمال سلٌم ةألعلً  وكؤنه ٌحمل رٌش

 لذاته وعابلته وكل ما طرأ ة أمامه وهو ٌلفظ بشتابم بذٌاة تشوش الرإيةبؤلم والدموع الحبٌس

  تتلوي بٌن ٌدٌه بوهن فهمس فً اذنٌها مطبمنن اٌاه  به فشعرةعلى باله فً هذه اللحظ

أنا سلٌم ٌا مالٌكا متخفٌش ٌا حبٌبتً انِت فً امان:  

وانطلك بها نحو المشفً وهو ٌهاتؾ عمار ان كان لم ٌؽادر المٌنا ٌؤتً ة لفز سرٌعا إلً السٌار

 له على الفور

_____________ 

.....ةبعد فتر  

 

الً أن جاء إلٌه  ،  الحابط واضع ٌدٌه أسفل فكه وهو ٌنظر إلً األرض بشرودالًكان مستند 

:   بملك هدأ من أنفسه سرٌعا وهو ٌمولعمار وهو ٌتنفس سرٌعا وكؤنه وصل من سباق مضن

؟سلٌم انت كوٌس   

رفع سلٌم عٌناه بلون الدم وكؤنه ٌخطط لمتل أحدهم ثم لال بصوت ساحك لادم من ببر عمٌك 

:مظلم   

  انا بخٌر_

 لٌس كما ٌري ابدا رتٌاب فشعر علٌه بالملك هو ال ٌبدو اآلن بخٌرإلطب جبٌن عمار بترلب و

:فؤلترب إلٌه عمار وهو ٌتحسس لمٌص سلٌم بتفحص لاببل بشن  

  علً لمٌصن الموجود دم مٌن ده _



: ثم لال بهدوء  لمٌصه بؤنتباهنحوأخفض سلٌم عٌنٌه   

دم طفلة برٌبه ذنبها فً الحٌاه أنها تخلصت من أب لاسً عدٌم المسبولٌة ولعت فً عش _

 دبابٌر  ،ناس متعرفش الرحمة وال األنسانٌة 

: حاول عمار فن الطبلسم الذي ٌمذفها سلٌم علً مسامعه فهمس بحٌرة   

انا مش فاهم حاجه  مٌن الطفلة _  

: همس سلٌم بخفوت   

مالٌكا _  

:لال عمار بصدمة وهو ال ٌفهم شا  ابدا   

مالٌكا مرات فارس، مش المفروض سافرت معاه   _   

:  توحشت عٌن سلٌم ثم لال بعصبٌة   

انا مستحٌل اخلٌها تسافر معه زي ما اتفمنا أنا وأنت _  

: الحظ عمار ؼضب سلٌم المضٌن فوضع ٌدٌه علً كتؾ سلٌم برفك وهو ٌمول بخفوت   

اهدأ ٌا سلٌم _  

 تنهدت سلٌم بتعب فمال عمارحتً ٌخرجه من الحاله التً بها 

تعالً نمعد نحكً شوٌه تحت فً الكافترٌا وتمولً دلولت هً عامله أٌه؟_   

أستسلم سلٌم الٌه وكؤنه تابه ٌرٌد من ٌوجهه ،والذنب ٌهاجمه بكل لسوه لشعور ان  تعانٌه 

 مالٌكا اآلن كان هو السبب فٌه 

 عوده للزمن الحالً 

ظلت مالٌكا تتملب فً فراشها بعنؾ وكؤنها تحارب شٌا مجهول مطبما علً نفسها مكببل لٌدها 

المإلمة  .....حتً لامت سرٌعا علً صوت صراخها وهً تبكً بعنؾ تحاول كبت شهمتها 

رمشت عدة مرات عندما أضاءت الؽرفه أنوارها  لتجد ندي وتؽرٌد ٌنظرون لٌها بفزع 

: وتعجب فمال تؽرٌد بملك   

مالٌكا أنِت كوٌسه _  

: لالت مالٌكا من بٌن دموعها بحشرجة محاوله تنظٌم أنفسها   

النهارده كام فً الشهر _  



: ألتفتت ندي تنظر الً والدتها بذهول صادم فمالت بإرتٌاب الً تؽرٌد   

مش أول مره تسؤلنً السإال ده ماما -  

:لالت تؽرٌد بهدوء وفضول ممتربه من مالٌكا   

؟...!أنِت كنت مع سلٌم فٌن _   

: رفعت مالٌكا وجهها بصدمه وهً تحاول ان تتنفس لابلة بخفوت ذاهل   

س سلٌم ...عرفتوا أزاي ان كنت مع فا_  

:مطت تؽرٌد شفتها بتعجب   

هو موصلن أمبارح _   

:لالت مالٌكا بنبرة متلعثمة   

عندي جلسة عند دكتوره ...اها هو كان _   

كانت تهذي بكبلم مبعثر ؼٌر مفهوم فكانت تؽرٌد تتفهم األمر لمعرفتها انه لٌس المرة األولً 

التً تنتاب مالٌكا هذه الكوابٌس المزعجة وبالتؤكٌد المزعجة إلٌها أٌضا  فؤول فترة تنتمل 

للعٌش معه كانت تصرخ كل  لٌله بفزع وخوؾ ،ولكنها خفت مع السنوات والجلسات التً 

كلفها سلٌم علٌها بؤمر من فارس الذي كان ٌبعث له مالٌه تخص مالٌكا  ،من عمله بجانب 

دراسته ،ومع الولت شعرت مالٌكا بالشفاء ولكن فً األوان األخٌرة ، بدأت تظهر تلن 

الكوابٌس بشدة وأكثر من الفترة األولً بحٌاتها فمالت تؽرٌد بعد ألتناع من كلمات مالٌكا 

: المبعثرة   

خٌر  مجرد كابوس وهتهدي وتبمً كوٌسه _  

 أومؤت مالٌكا رأسها بشرود فخرجا هً وندي مؽلما الباب خلفها 

أنا ممدرش أبعد ...مملكتً الصؽٌر الحلوة " أؼمضت عٌناه متذكره همسه األجش فً إذنٌها 

عنن لحظه وأحد بس سبك ولولتلن أنا ال أملن ؼٌر الصبر حبٌبتً ومعالبتً ببعدي عن جمال 

وولت تمدري تستوعبً فكرة تمبلً " هدنة"عٌونن الزمردي  بلون البحر مفٌش ؼٌر حل نضع 

مالٌكا احنا لدرنا واحد وأتخلمنا عشان ,فً حٌاتن هنكون مع بعض  ألن طلبن مستحٌل ٌتنفذ 

 نكون لبعض

 



ظلت الدموع اللعٌنه تحرق وجنتها الشاحبه وتتسالط علً ٌدٌها فؤزحات طرؾ منامتها ألعلً 

التً ٌتسالط منه سلسال ٌهتز ٌمٌنا وٌسارا أمام عٌنٌها  الباكٌتٌن كالطعم  " الحظاظة "لتتؤمل 

صعدت إلً الجناح وللبها ٌمفز فرحا فؤخٌر ستتحرر  من السجن ولد شردة بذكر بعٌده حٌن 

الممر المإدي نحو تجري ، ظلتالذي مكثت به وتذولت طعم الذل واإلهانة واأللم الحمٌمً 

 ة الخارجًةشعرت بمبتضان من حدٌد تجذبها نحو ممر آخر ٌإدي إلى الحدٌكةوفجؤة للؽرؾ

ابده وبعد دلابك تركها ؾ عنه لكن ال تعدحاولت ان تبؾضاعت صرختها ولكن ن تصرخ أفكادت 

 مما مازال متؤثراة وهو جنونونبرة ملٌلتمط انفسهما معا وهً تلهث بعنؾ  فمال بضطراب 

  :حدث منذ للٌل

  انا هسافر ٌا مالٌكا _

:ثم انحنً علٌه وهو ٌمول بفحٌح افعً   

ٌا مهما اللً حصل بٌنا مشاعركؤسمكجسمككلحاجهتخصكبتاعِت  والزم تعرِؾ انِت ل_

الحظاظة عبارة عن لطعة فضة منموش علٌها فارس آل طبلل  )،انتِتخصنٌفاهمهثممامبفن

بجانبها عبلمة الخطر رمز عابلته آل طبل والمطعه المتعاكسة لها به سفٌنة مرسومة بعناٌة 

فابمة ال ٌستطٌع أكبر النحاتٌن نحتها بهذه الدلة موصوله بربطة لوٌة رلٌمة حازمة وتتدلً 

ولد  ( بٌنما الجانب اآلخر فاااارغ" مالٌكا "سلسال ٌحتوي علً نهاٌته نجمة مختوم علً جانبها 

 دابما منذ ٌدٌهب كان ٌرتدٌها ولد وضع فارس  تعدٌبلت علٌها األٌام السابمة علً ما ٌبدو فمد

اوعً تنزعٌها : سنوات ، ولام بتلبسها  بٌدٌها برلة وهو ٌمول لها بصوت مهدد متدمرللؽاٌة 

من اٌدن مهما حصل مملكتً ثم اخفض رأسه لٌمبلها علً وجنتها برلة بالؽة منالضة لمسن 

:كتفٌها بشده وهو ٌهس له بحمٌمة ولحة   

.هتوحشنً مالٌكا سبلم _   

عصابه وٌؤخذها ’ ثم تركها ورحل دون كلمة وكؤنه لو تكلم مره ثانٌة سٌفمد السٌطرة علً 

 ولكن بوعً االن 

 فالت من ذكري فاتت منذ سبع سنوات 

متذكره جٌدا محاولة نزعه من ٌدها لتثبت لنفسها أنه ألوي منه ولكن حاولت وفشلت بسبب .

المفل الموضوع علٌه وكؤنه ٌتحداها بؤن تتجرأ نزعه من ٌدها فظلت تخبا تحت مبلبسها ولد 

 أستطاعت أن تملب أسم فارس الً الخلؾ حتً ال تراه ولو من لبٌل الصدفة

نظرت الً الهاتؾ الذي كان ٌضا نور وٌهتز بصمت ففتحت الهاتؾ بملل لتجد رسالة كل ٌوم 

وٌكفً عن بنفس المعاد دون ملل تؤففت بنفاذ صبروألم ٌمول أن سٌتركها هدنة لم ال ٌنفذ وعده 

.تلن الرسابل اللعٌنه  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

))))))الفصل  

 

 

كانت مالٌكا تسمع أصوت مرتفعة بالخارج ، ففتحت الباب ببطء لتجد تؽرٌد وبعض الخدم 

ٌمومون بتنظٌؾ المكان وحمابب ملٌبة باألشٌاء ثمٌنة علً ما ٌبدو من أشهر الماركات 

المرسومة علً الحمابب ، أؼمضت مالٌكا عٌنٌنها بإستمتاع وهً تشتم رابحة الطعام الشهٌة 

فمررت أن تتحرر من ؼرفتها التً تسكنها وال تؽادرها  لٌبل ونهارا وتخرج لتعرؾ ماذا ٌحدث 

:بالخارج ، فالتربت من تؽرٌد وهً تمول بهدوء   

صباح الخٌر عمتً _   



ٌبل أدخلً روق : نظرة تؽرٌد لمالٌكا المستٌمظة ومازال النوم ٌبلعب جفونها فهتفت بنشاط 

نفسن لبل ما الضٌؾ ٌوصل نظرت مالٌكا أمامه بانبهار من مظهر البهو وما طرأ علٌها من 

:لمسات جدٌد وأٌضا أشٌاء ثمنٌة فمالت بكسل وهً تتمطً   

مٌن هٌكون معموله الهلوما دي كلها _   

: أبتسمت تؽرٌد بإشراق وجذل وهً تمول بنبرة تفابل وصوت خفٌض وكؤنه ستمول سرا 

 خطٌب بنتً المستمبلً أن شاءهللا ، ٌارب ٌكون من نصٌبن ٌابنتً 

:ألتربت لها مالٌكا بابتسامة عذبة وهً تمول بحب وود   

!أن شاءهللا ٌا عمتً ربنا ٌحمك لن مرادن ،ومٌن بما سعٌد الحظ ده ؟_   

: لالت تؽرٌد بتلماببة وعفوٌة   

أبن أخوٌا فارس طبلل زٌنة عابلة آل طبلل -  

: تسمرت مالٌكا وتصلب جسدها وأتسعت مملتٌها بعدم تصدٌك ، فهمست بؽباء خفٌض   

 إٌه ؟

من حسن حظ مالٌكا ان تؽرٌد استدرات لتجٌب ندي لتؤخذ رأٌها فً الفستان التً أحضرته لها 

تاركة مالٌكا تتخبط فً أفكارها التً سمط فكها بببلهه والذهول ٌعتلً وجهها ، هكذا تؽرٌد 

بابنتها لمن ،  لفارس اآلن علمت ما سر األهتمام التً تكنً لفارس وسر الحب واللهفة تفكر 

التً تراها بوضح علً وجهه ندي الجمٌل الرلٌك ،عندما تؤتً سٌرة صدفة من لبل تؽرٌد 

واآلن لماذا تشعر بنار تحرق أحشابها أٌن االمباالة داخلها عندما تتكلم عنه تؽرٌد بطرٌمه 

عابرة لماذا هذا الشعور الحالد المتملن الذي تلبسها فجؤة وكؤن احدهم ٌتعدي علً ملكٌتها وما 

ٌخصها البد أنه لن ٌؤتً  كما أتفما سوٌا لٌكون بٌنهما هدنة ال ٌلتمو ببعض ولو من لبٌل 

ال ،ال تظن أنه سٌؤتً بالطبع سٌحترم  ،الصدفة علة ٌستطٌعان التفكٌر للٌبل ،فً حٌاتهما المادمة

الفترة التً وعدها بها أمام سلٌم كما اخبرها ولم تمضً بضع دلابك حتً سمعت جرس الباب 

ٌنبا أن  هنان زابر بالخارج ، أنتفضت سرٌعا حٌن رأت ندي تصرخ جارٌة تجاه الؽرفة 

وتؽرٌد تعدل من وضعٌة اشٌاء وهمٌة دخلت سرٌعا الً ؼرفتها لكً ال ٌراها بهذا الشكل 

وولفت وراء الباب مستندة علً الممبض بجسدها كامبل  ، لتتسع عٌنها بموة وهً تري فارس 

ٌدخل مرتدٌدا لمٌص أسود مفتوح حتً المنتصؾ  وعلٌه معطؾ أسود وؼطاء شتوي علً 

رأسه وبنطال أسود ٌجعل منه مظهرا جذبا وهٌبة متحدٌه ألي عٌون تراها ، ورجل ورابة 

ٌحمل عدة حمابب باألضافة الً الحمابب التً ٌحملها فارس كانت تؽرٌد ترحب به بحرارة 

ومودة وكؤنه راجع من سفر بعٌد شعرت مالٌكا باألستفزاز والنممة علٌه وهً  تعض علً 



شفتها السفلً بموة حتً كادت ان تدمٌها بٌنما تستمع بتركٌز وتؽرٌد تمول له بصوتها الحنون 

 التً ال تسمع منها ؼٌر فً المناسبات 

ٌعنً تجً ٌافارس بعد ما أرن علٌن مره وأثنٌن وثبلثة هو ده مش بٌت عمتن تجً فٌه _ 

 علطول وبؤي ولت 

ما حضرتن عارفه ٌاعمتً ظروؾ الشؽل والنمل :   لٌرد الصوت الرجولً بصوت أجش 

 واأللامة بٌاخذ أجراءات معمد وولت طوٌل 

:رمشت عدة مرات بتركٌر وهً تهمس داخلها    

اذن مش هو جاي من نفسه بس كان الزم ٌنتهز الفرصة انا للت كده  _  

سمعت صوت تؽرٌد العالً نسبٌا ٌنادي علً ندي ، همست داخلها بحمد وشعور ؼرٌب أخرال 

شعرت بالدماء ٌتصاعد فوق " بالطبع الكونتسٌة ندي بتظبط نفسها لعرٌس الؽفلة " تعرفه 

رأسها ما ان همست هذه الجملة داخلها ، فهً  منذ ألرب من نصؾ ساعه منتظرة بؤن تنادي 

علٌها تؽرٌد ولكنها لم تفعل وهً تتلوي علً جمر من نار ببطء  تستمع الً الضحكات 

والهممات بالخارج ، لم تسمع فارس ٌسؤل علٌها ولو من لبٌل الصدفة  فمرت أن تهٌا نفسها و 

تعد أسلحتها وتدخل دون أذن من أحد أرتدت فستان رلٌك هادئ لٌس باهظ الثمن كفستان ندي 

الفاتن ولملمت شعرها فً عمد وراء ظهرها لٌتسالط بطوله المحبب ولم تضع اي مساحٌك 

علً وجهها كالعاده ودلفت الٌهم بهدوء ، كان فارس ٌنظر الً ساعة معصمة والً الرواق 

ٌتكلؾ ضحكة مصطنعة سمجة  لٌجامل , المإدي الً ؼرفتها بتوتر ، ٌشعر بالملك الشدٌد علٌها

بها تؽرٌد وندي التً تجلس بعجرفة نوعا ، سؤل علٌها تؽرٌد بفضول واالمباالة المصطنعة 

لتجٌب تؽرٌد بؤلتضاب أنها بالداخل ولم ٌشا أن ٌزٌد بالكبلم حتً ال ٌثٌر شن عمته المتفحصة 

وهو ٌنتظر بفارغ الصبر لتخرج وٌراها ولو بضع دلابك شعر بخٌبة اآلمل فجؤة لو لم ٌراها 

ففكر للٌبل أن ٌتخل عن التعمل للٌبل وٌدخل إلٌها وٌشبع شوق األٌام الماضٌة بالنسة له مبررا 

لهم أنه أمراته ، مملكته الصؽٌرة الجمٌلة ولكنة أصطدم بامالٌكا تدخل الً البهو بهدوء وتحدي 

وهً تلمً السبلم بهدوء فاتر ، ظل ٌنظر إلٌها مفتوناً بجمالها ولكن تحكم بنفسه للٌبل عندما 

شعر بتوتر فً الجو وتؽرٌد وندي ٌنظروا إلٌها بحنك ، ساده  الصمت الكبٌب المشحون ببعض 

: الؽضب نوعا فهتؾ بنبرة عملٌة   

كٌؾ حالن ٌا آنسه مالٌكا _  

رفعت عٌنٌها الٌه تتؤمله وهً تزفر بداخلها ٌاهللا كما هو جمٌل ، جمٌل للؽاٌة ، ولكنها لالت 

:بدال من ذلن  بصوت أجوؾ خافت   

الحمدهلل شكرا لن _   



فمام لٌضع أمامها حمٌبة هداٌا وردٌه تبدو بداخلها صندوق متوسط الحجم كان موضوع أمامه 

: فوضعه أمامها وهو ٌنظر لها نظرات تعرفها جٌدا حٌن ٌنمض علٌها ولال بنبرة  ذات مؽزي 

اتمنً أن تعجبن هدٌتً  ظلت تنظر الً العلبة الموضوعة أمام لدمٌها  والفضول سٌحرلها _

لتفتحها ولكن سٌطرة علً ذاتها بالكاد وهً تبتسم لها ببرود مصطنع خلؾ لناع وجهها 

المجنون والتً علً وشن أن تفعل شا مجنون من حنمها عما ٌحدث ، بعد للٌل كان ٌتناولوا 

ؼذاء الطعام  السٌدة تؽرٌد تجلس علً ممدمة الطاولة وهً تجلس أمام فارس بعد أن جلست 

ندي بجانبه وهً تموم بوضع الطعام أمامه وتبتسم له بخفه وخجل تثٌر ؼثٌان مالٌكا التً 

تمسن الشوكا من طرافها وكؤنه ستموم بمتل أحدهما بٌنما فارس ٌرسل لها نظرات تعرفها جٌدا 

متجاهبل أهتمام ندي الظاهر بشدة ، ماذا ٌرٌد المجنون أن ٌفضح أمرهما معا ونظراته واضحة 

لؤلعمً بٌنما فارس كان ٌستؽل الفرصة لٌشبع عٌناه الجابعة للنظر نحو مالٌكا ، ٌستمتع بسادٌة 

من حنمها عما تفعله أبنة عمته ، وهو ٌشعر بزهو حٌن أنتباه أحساس جدٌد علٌه أن تكون 

صؽٌرته تؽٌر علٌه وهما مازالوا بؤول الطرٌك ، ٌعلم جٌدا ان المشوار صعب وملء باألشون 

تسلم أٌدن : لطعت الصمت تؽرٌد وهً تساله أن كان االكل لد أعجبه لٌمول بهدإ خافت 

علً أساس أنها عمبله ولكن لم تكمل داخلها حٌن لالت تؽرٌد " ٌاعمتً أبتسمت مالٌكا بسخرٌه 

: مشٌره ألبنتها أنه من صنعت بعض الطعام ثم لالت ممترحة   

..أي رأٌن ٌا فارس لو تاخد ندي وتنزلوا تتمشوا شوٌه فً الهوا بدل المعده هنا_  

 لم ٌسمع فارس بالً الجمله ولد التفت سرٌعا الً رإٌة بحر الفٌروزي الذي أشتعل ؼضبا 

: فمال باتزان لٌهدئ من روعة المولؾ   

مفٌش مشكله ٌاعمتً اهو نخرج نشم شوٌة  _  

: ثم أنتبه الً مالٌكا التً تشتعل أمامه بحنك وؼٌظ فهتؾ لاببل بتملك وؼرور  

أوووة سوري ٌا آنسه مالٌكا نسٌت أعزم علٌِن تحبً تخرجً معانا _  

تصارعت أنفاسها للٌبل وهً تشعر بنصل الؽٌرة ٌدب فً أعمالها بؤفظع اآلمه فً هذا 

المولؾ، تري أبتسامة السمجه تزٌن ثؽره ونبرته البؽٌضة المستفزة الباردة فمالت بتحدي رؼما 

: وبنفس أبتسامته   

شكرا _  

:أرتفع حاجبه بؽضب وآسؾ زابؾ وهو ٌهز رآسه ٌمٌنا وٌسار متؤتؤ بآسً   

خساره كانت هتبمً خروجه حلوة_   

: هزت كتفٌها ببساطة وتتصنع البلمباالة وكؤن االمر ال ٌعنٌها   



خبلص هاجً طالما الخروجه هتكون حلوة _  

 ثم لامت مالٌكا بهدوء ولم تلحظ أبتسامة األنتصار المزٌن ثؽره ، أبتسم ببهجه حمٌمه فً داخله 

فً الظروؾ تخدمه وندي كانت خدمه تمطع علٌه مخططاته المعمده بٌنما تؤففت ندي وتؽرٌد 

 بحنك بسبب تشارن مالٌكا معهما 

:أشتعلت تؽرٌد بؽٌظ فهتفت  بهدوء مصطنع من بٌن أسنانها    

انِت مش وراكً كورس دلولت مالٌكا _   

:أستدارت ألٌها مالٌكا ثم هتفت بستفزاز وعفرته تحدي لد التبسها فجؤة   

ال اتؤجل ٌا عمتً_   

 بعد عدة دلابك 

كان الجو هادئ كبٌب نوعا ما ولم ٌخلوا من ثرثرة ندي المملة بٌنما فارس ٌستمع إلٌها  

باهتمامها  وكؤنه ٌفهم شا عما تتحدث عن صٌحة الموضة متجاهلة مالٌكا كعادتها كؤنها نكرة 

وما ان رأت فستان باأللون األحمر المانً أسرعت الً الداخل لتسابل علٌه بٌنما ولفا مالٌكا 

وفارس بالخارج ظلت مالٌكا تنظر الً فستان الزفاؾ المعروض علً المنكٌان  بنظرات 

محرومه ٌتٌمه كانت كالساكٌن الحاد التً تطعن فً للب فارس دون رحمه وااللم ٌعصؾ 

ٌعلم جٌدا بماذا تفكر االن وماذا ٌدور فً رأسها فمطع شرودها الحزٌن لاببل بصوت . داخله 

:ناعم تلونه ببعض الحنان   

وحشتنً ٌا مالٌكا _   

رفعت رأسها تنظر إلٌه من طوله الفارع بهدوء ، ثم ألتفت مره أخري وكؤنه لم ٌمول شٌبا فتابع 

بهدوء دون ملل ، وهو ٌنظر نحو فستان الزفاؾ ،التً  تتمنً أن ترتدٌه أي فتاه  ،وحلم أن 

:ٌراها به ٌوما ما لرٌبا ٌتخٌل مظهرها كملكة متوجه ٌنتظرها فً نهاٌة المطاؾ   

ٌوم فرحنا هتلبسً فستان أجمل من ده ماٌة مره بس هو ٌجً _   

: فمالت بهمس خافت دون أن تلتفت إلٌه   

لما ٌجً بما ولو أنً شاٌفه أنن مستمتع _  

:عمد فارس جبٌنه بدهشة وهو ٌمول بإهتمام متعجب   

!مستمتع بؤي بالظبط ؟_   

:هتفت بتهور وإندفاع وهً تشعر بالحرلة داخلها   



بؤهتمام عمتن تؽرٌد وندي _   

:كاد لٌتحدث ولكن أطبك فمه بؤخر لحظة وهو ٌمول بهدوء مستفز   

! وده مداٌمن فً إٌه ؟_   

:استدارت إلٌه كلٌا لابلة بتهور ورعشة مجنونة   

ثم صمتت للٌبل لتمول بشر ونبرة خفٌضة  نابعة من ؼٌرة أمراة بٌنما ...فعبل مدٌمنا فً إٌه _ 

: تهتؾ به طفلة   

علً فكره حرام علٌن تعلمها بٌن وتدٌها أمل علً الفاضً _  

تبا لؽبابها التً جعلها تتفوه بمثل  هذا الكبلم  ، تبا لؽٌرتها الحمماء التً جعلتها تتؽلب علٌها 

لتنطك بلسانها المتهور ، ظنت انه لن ٌرد علً جملتها السخٌفا الحمماء متجاهلها  ، ولكنه لال 

:بعد فترة بتملك وابتسامة شرٌرة خبٌثة   

انا بدور علً األستمرار ٌامالٌكا ومش بلعب بحد _   

عبس وجهها بؽضب واشتعل عٌناها الفٌروزتان بلهٌب أزرق وكادت ان تصرخ به بؽضب 

علً جملته البؽٌضة الؽامضة ولكنها أثارت الصمت حٌن وجدت ندي لادمة بابتسامة مشرلة 

تثٌر ؼٌرة نصؾ بنات الكرة األرضٌة ٌا إلهً أنه جمٌلة أٌضا وتلٌك بافارس الجذاب المبتسم 

لها بهدوء  بٌنما كانت بٌنهما كالطفل التابه الحزٌن الذي ٌبحث مع أمه عن شٌا ؼالً مفمود 

:منه لالت ندي وهً تشٌر بٌدها نحو المكان لابلة بإستمتاع    

حمٌمً المكان ده فٌه حاجات حلوة بس عاٌز ٌوم كامل لواحده كاد ان تكمل ولكنها تعثرت _

بشٌا وهمً كاد أن ٌسمطها علً األرض بسبب الكعب الطوٌل التً ترتدٌه  فستندت علً 

فارس بعفوٌة لم تكن برٌبة أبدا ، فؤمسكتها مالٌكا سرعٌا لبل أن تمد ٌدها الً فارس المتفاجا 

:من ذان المولؾ وهً تمول ببرود وضحكة سمجة   

.أمسن فٌا ٌاحبٌتً _   

: أبتسمت لها ندي بنفور وهً تمول بمرؾ   

شكرا ٌا مالٌكا _  

عض فارس علً شفتٌه بنفاذ صبر وهو ٌطرأ فً باله أفكار ولحة علً ماٌبدو وهو عٌناه 

مسلطه علً مالٌكا بجنون  فمد أصبحت أزعاج جسدي ؼٌر مشرؾ له ، فهمس  داخله بنفاذ 

"صبرنً ٌارب"صبر    

 الفصل العاشر



 بعد مرور عدة

 منذ متً والملب ٌخفك بهذه السرعة الؽرٌبة

منذ متً وهو ٌشتاق إلٌها  ، ٌفكر بها  ، ٌتخٌلها أمامه بإستمرار ، ٌتذكر لحظاتهما الحمٌمة ال 

ٌنتظر بصبر وشوق ال ٌستطع فعل شا اال ان ٌكررها فً ذاكرته االلؾ المرات دون ملل 

 ٌملن ؼٌرة 

كان فارس نابم علً األرٌكة الضخمة الوثٌرة بؽرفة المعٌشه مؽمض عٌناه بتعب بعدما عاد 

الً العمل بإرهاق وجوع  ،ٌود أن ٌؤكل الىن ، ٌشعر بالجوع واألرهاق كان سٌد المولؾ  

شعر بؤهتزاز الهاتؾ  دون ان ٌصدر صوت فؤخرج من جٌب بنطاله الجنٌز الضٌك وهو 

ٌتسابل بداخله علً السمج المتطفل الذي ٌمطع خلوته اآلن وتفكٌره فً صاحبة العٌون 

الفٌروزي، ففتح الهاتؾ بكسل وعٌون نصؾ مؽمضة ولكنها لام سرٌعا من مكانه كانه لسعته 

أفعً وهو ٌفتح الخط سرٌعا علً الرلم الذي حفظه عن ظاهر للب، وكانت أول مره ترن علٌه 

: فشعر بالرعب ٌتسرب إلٌه البد أن ٌكون حدثت مصٌبة ففتح الخط سرٌعا  لاببل بملك بالػ 

مالٌكا أنت كوٌسه _  

اٌوة الحمدهلل ، كنت عاٌزة اتكلم معان شوٌه : وصل الصوت الهادئ الناعم العفوي لابلة بهدوء 

! أنت فٌن؟  

هتؾ سرٌعا بلهفه ؼٌر مصدق أنه تحدثه وهو ٌهتؾ داخله بهلع ٌارب أجعله والع ٌارب أجعله 

: حمٌمه   

..!انا فً الشمه حبٌبتً انت فٌن وانا هكون عندن حاال_   

منذ أن رأته  ، وصفت " حبٌبتً " أبتعلت رٌمها بتوتر وألول مره تسمع ٌلفظ لها بكلمة 

العنوان ولم تمر بضع لحظات ولد ذهب إلٌها علً الفور ، ركبت بجانبه السٌارة  كالمؽٌبة 

وهً تشعر بجنون ما لدمت علٌه بمدمها بكامل لوها العملٌة ولد تخلت عن ذرات العمل المتبمً 

منها فً عرض الحابط ، فلم تشعر بنفسها عندما سمعت ندي تمول لوالدتها علً األماكن  

:والمبلبس الرالٌه التً أعجبتها فمالت تؽرٌد بحماس مشجع   

كلمً فارس ترحوا سوا بس ٌكون لوحدكم عشان تاخدي راحتن _   

كانت مالٌكا تستمع بؤنتٌاه و هً تشرب ماء من الكوب ولم تشعر بنفسها حٌن سمطت عدة 

لطرات علً لمٌصها من هول المفاجؤة والصدمة ، فؤخذت هاتفها بعنؾ تتصل بافارس دون 

ذره تعمل أو تفكٌر لابلة انها ترٌده وها هً  فً سٌارة بعد أن كان مستٌحل تسمح لها برإٌتها 

خبلل الفترة التً عرضها  سلٌم علٌها بترجً  كانت ترفض بعند،  ٌبدوا انه تطورت فً 

الخطوات سرٌعا وكسرت الحواجز بؤسرع من البرق ، وتعدت حدود كثٌر لد وضعتها لذاتها 



مع فارس ولؾ فارس بالسٌارة ٌتفرس مبلمحها بؤهتمام شدٌد توردت وجنتها بلون وردي لاتم 

.ولالت بصوت مهزوز لم تستطع التحكم به  

احنا ولفنا هنا لٌه ؟_  

:لال بعد ولت طول احترق أعصابها   

!أحنا وصلنا خبلص_   

 أبتسمت باضطراب ثم لالت بتوتر

فٌن ؟_  

أشار بؤصابعه نحو  البناٌة الفخمة المتواجد بالحً الرالً فشعرت بالبرودة تسٌري فً جسدها 

: فؤومات له لابلهة بإرتجاؾ   

شمتن _  

: فهتؾ سرٌعا مصححا ببساطه   

تمصدي شمتنا  _  

ثم اخفض رأسه ٌمبل راحة ٌدها ببطء وشوق وحمٌمة لشعر جسدها وشعرت برعشة  مخدرة  

: لذٌذه تذٌب أوصلها، فمال برله بالؽه آمره   

أنزلً  _  

نزلت من الباب بطاعه ووداعه تلن الحالة من الطاعه وأحسؤس آخر ؼرٌب لم تتعرؾ علٌه 

 لببل ، ٌخترفها وٌسٌطر علٌها عندما تكون معه دون أراده منها

صعد األثنٌن معا  بالمصعد الكهربابً وهو محكم لبضته الضخمة السواد الخشنه علً ٌدها 

الناعمة الجمٌلة بموة وصرامة وكؤنها ستهرب منه  ٌؤكد لنفسه بؤنه معه لٌس بحلم كما ٌظن 

ٌتمنً تحمٌمه دخلوا الثنابً الشمة ،كانت مالٌكا تظنها شمة بسٌطة كشمة تؽرٌد التً تمطن بها 

منذ عدة سنوات ولكن رمشت عدة مرات سرٌعا حٌن اضابه فارس المكان مرة واحدة ظلت 

تطلع حولها ووجهها ٌبدو علٌه الحرمان بوضح نفس النظرة الذي رأها فارس تنظر الً 

الفستان وهً ال تعلم أنه ٌرالبها بنظرات متؤلمه الً أن ألترب منها ٌمسن بخصرها وٌدٌرها 

:الٌه لٌهس برلة   

!اٌه رأٌن ؟-   

أبتعلت رٌمها بصعوبه وهً تنظر الً حلمها الذي تجلً أمامها فجؤة ثم نظرت إلٌه بدهشه 

كؤنها ال تفمه ما ٌموله ، ثم أستدارت مرة أخر تتؤمل المكان الرابع كان ٌتكون من طابمان 



الطابك األول ٌوجد به بهو ضخم  ومماعد تبدو باهظة الثمن وكل ممعد ٌحتوي علً ستابر 

وبساط بنفس اللون ومختلفة عن المماعد االخري رفعت عٌناها حولها مشدوهه الً المسبح 

المستمر بركن بعٌد  وعلٌه صخور تبدو كبركة طبعٌة والماء ٌتسالط علٌها من األعلً 

كالشبلت لم تصدق ما تنظر إلٌه كؤنها سمطت  بؤحد أحبلمها الوردٌة هل من المعمول أنها 

ستكون سٌدة هذا المنزل ولو ٌوم واحد بعمرها أنتظر فارس كً تتؤمل المكان كما ترٌد ثم 

: أخفض رأسه وهو ٌحاوطها بذراعٌه فمبل وجنتها ثم همس بعذوبٌه   

اختارت كل شبر فً شمتنا علً آمل أنً أشوؾ النظرة الً شاٌفها بعٌونن دلولت وحالٌا _

 الشمه كاملة مش نالصة حاجه ؼٌر وجودن أنِت بس 

:أستدارت ألٌه ببطء وهً تضع ٌدها علً صدرها لابله بصوت مبحوح   

انا  ؟_   

:همس فارس بخفوت وثمه وهو ٌؽمض عٌناه موافما   

أٌوه أنِت مملكتً _   

أمسن ٌدها ٌجذبها خلفه لٌصعد بها الدرجات المإدٌة للطابك العلوي وهً تجري خلفه تمرٌبا 

محاولة اللحاق بخطواته الطوٌله وثوبها الناعم ٌتطاٌر من حولها لٌكمل صورة الحلم الذي 

رسمتها فً خٌالها  فؤدخلها عدة ؼرؾ جمٌعها مجهزة علً أكمل وجهه ،ثم تولؾ عند ؼرفة 

كانت ممٌزة المظهر بها ؼرفة نوم من خشب الزان المصمم بطرٌمه ممٌزة بلونها األسود 

وفراشها األسود ووسادتها البٌضاء والوان الحابط الداكنة الهادبة بشكل مرٌح لؤلعصاب فتابع 

هنا هتكون ؼرفتنا أنا وأنتِ : بهدوء   

 ثم جذبها للداخل لتطلع الً المرحاض الملحك بالؽرفة وهومجهز بالكامل بؤعلً مستوي 

وهنان درجات للٌلة ٌنتهً بمسبح صؽٌر وشموع كثٌره موزعه بكل مكان بطرٌمة جذابه ملفتا 

النظر حٌث كل منطمه بها مجموعة كثٌفة من الشموع متعدة األلوان ، ٌبدو أنه ال ٌستخدم هذه 

الؽرفة فالمرحاض جاؾ وكل شٌبا مؽلؾ مما ٌدل علً عدم أستخدامه من لبل، لطع تؤملها 

:فارس وهو ٌهمس مإكدا بما كان ٌدور فً ذهنها   

أنا مش بدخلها أبدا علً آمل ندخلها سوا بعد ما أحمك حلمً وأعملن فرح ٌتكلموا علٌه الناس _

 لفتره كبٌره ، وأنِت مرتدٌه فستان  أجمل ملكه فً الكون

 ثم خرجا معا مؽلك الباب خلفه فهمست بخفوت وهً تشٌر نحو ؼرفة تجاهلها فارس متعمدا 

رؼم أنهما مرا علٌها مرتٌن لببل ، صمت فارس عدة لحظات خوفا من المادم فهو ال ٌرٌد 

: مواجتها  لٌس االن ،ولكنه هتؾ بحذر وترلب بعد فترة   



تعالً أدخلً_  

 اصطدمت مالٌكا عندما دلفت داخل ؼرفة طفولٌة للؽاٌة بلون وردي والجانب األخر أزرق  

ملٌبه بالدمٌات الكرتونٌة واأللعاب الكثٌره الموضوعة فوق الطاولة واألرجوه الصؽٌرة 

الموضوعة بنهاٌة الؽرفة تبلدت مبلمحها فجؤة فعندما كانت طفلة كانت تتمنً دمٌة واحدة 

لتلعب بها  ولكن والدها لم ٌكن ابدا لٌبتاع لها واحدة ، كانت دمٌه صؽٌرة ورخصٌة الثمن 

أبتاعتها والدتها لبل موتها بؤسابٌع للٌله ولكن مازالت محتفظه بها  لال فارس بحذر وبطء 

:منتظر نوبة صراخ وأنهٌار كما سبك عدة مرات    

أوضه أطفالنا أن شاءهللا _   

تحركت بهدوء وهً تتطلع بؤنبهار الً الؽرفة وكانها لم تري شٌبا كهذا فً حٌاتها  التمطت 

ممكن أخد دي ؟: أحد الدمٌات وهً ترفعها أمامها لابله  بخفوت هادئ طفولً   

كان فارس مستندا الً الحابط واضعا ٌدٌه األثنٌن خلؾ ظهره وهو ٌرالب حركاتها العفوٌة 

البرٌبة وعندما أحتضنة الدمٌة مستبذنة بكل تهذٌب أن تؤخذها  ضحن بطرٌمة ؼرٌبة لم تكن 

تحمل اي نوع من العبث أو الشهوه بل كانت ضحكة تمٌل للٌبل الً وجع الملب فمال بعبث 

: مشاكس وهو ٌرفع ٌدٌها األثنٌن بملة حٌلة   

أنت حره حاجه بنتن أتصرِؾ فٌها زي ما أنِت عاٌزه _  

 أبتسمت لطرٌمة الطرٌفة وهً تشعر بالدموع تلسع وجنتها الوردٌة  فمال فارس

تعالً ٌبل عشان ناكل  تؤكلً ثم ذكر عدة اصناؾ من الطعام فمالت بدهشه وهما ٌتجهوا _ 

: ناحٌه المطبخ   

أنت هتطلب األكل ده  _  

:هتؾ فارس بنبره عملٌه  مرحه   

ال انا هطبخ دلولت لو ملكٌش فً االكل ده ، هطلب من بره الن معرفش أعمل ؼٌرهم_   

 هتفت مالٌكا بعفوٌه سرٌع كطفله تضرع جوعا منتظره بحماس متلهؾ

 ال هاكل بٌتزا 

أرتدي فارس ملاير الخاص بالمطبخ  ثم رفعها كطفلة صؽٌرة لتجلس علً الطاولة الموضوعة 

بالمنتصؾ شعرت ببرودة الرخام أسفلها ولكنها لم تبالً وهً تهز لدمٌها كطفلة فمدت حماسها 

من اللعب طوال الٌوم محتضنة الدمٌة داخل صدرها بحذر شدٌد كؤنها طفله تخاؾ لتمع منها 

: ترالب فارس بفضول وهو ٌمطع بالسكٌن بمنتهً المهارة فمال بهدوء  



احكً بما كان ٌومن عامل ازاي ؟_  

:تنهدت بفتور بارد هامسه  بؤختصار   

زي كل ٌوم  أٌام روتٌنه _   

: فمال فارس وهو علً نفس وضعه دون أن ٌلتفت إلٌها  

ولما أنتملتً هنا  كان شعورن أٌه ؟_  

صمتت فتره وكانه تفكر بسإاله ولكن همست بعد فترة طوٌلة كانت محرلة ألعصاب فارس 

:الذي شعر مإخرا بسذاج سإاله   

: ثم أكملت بمهر .. كانت حٌاه أفضل  _   

مكنتش فتره أنتمالٌه سرٌعه ألنً لعدت فتره فً المستشفً بسبب_  

لم تستطٌع متابعه حدٌثها وماضٌها الكبٌب األسود فترن ما بٌدٌه ممتربا وهو ٌرفع رأسه إلٌها 

ٌتامل بحر عٌناها والمطرات الماسٌة تتسالط علً وجنتها الوردٌة الشاحبة وأنفها المنتفخة فتابع 

: مكمبل كلماتها المبعثرة  

بسبب طفلنا  _  

:أبعدت ٌدٌه عنه بنفور وهً تتساءل بترجً وصوت باكً مختنك   

؟!لٌه عملت فٌا كده _   

ألترب أكثر بإصرا ر وهو ٌهمس أمام شفتاه بذهول متعجبا من حالة الهدوء والتعمل الظاهر 

:علٌها   

عشان حٌاتن أهم من حٌاة حد فً الدنٌا حتً لو كان طفلً  _  

:همست مالٌكا بؤستنكار  

مش مصدله   _   

:لال فارس بنفس نبرته ولكن بها عزم وثمة   

الزم تصدلنً مالٌكا  انت أهم حاجه فً حٌاتً  دلولت _   

 ظلت ساكنه بٌنما ٌصدر منها شهمات خافته وتنهدات حزٌنة ولكنها هتفت فجؤة

لٌه مش روحت المصر لحد دلولت ؟_  



ابتسم بحزن وللبه ٌنتفض وجعا وأشفما علً هذه المسكٌنة الصؽٌرة العفوٌة تتذكر حٌنما همس 

: لها بلمابها الكارثً مع سلٌم  ، فمال بنبرة متزنه تحمل بعض الشر  

انا مش ناوي أروح هنان واألجابه الجزء التانً من الجملة بتاعتن _  

:لطبت جبٌنها بحٌره مستفهمه   

أهنا _   

أبعد شعرها للٌبل بعٌد عن عٌنٌها الحمراوٌن الجمٌلتٌن بلون السماء تحٌط بها وردٌة الؽروب 

: فهمس ببطء   

السبب اللً ممدرتٌش تكملٌه _  

:مسحت عٌناه بظهر ٌدها ثم همست بصوت مهزوز مرتجؾ   

لحد أمته ؟-   

: همس فارس بجدٌة خافتة   

لحد ما تسامحنً وتوافمً تعٌشً معاٌه ولتها بس هشوؾ لو فٌه ألتزمات علٌا ألضٌها  _

 عشان ربنا ٌبارن فً حٌاتنا الجاٌه 

: هتفت بعنؾ وحده لم تستطع التحكم فً نبرتها   

حتً لو وجودي معان ضدد رؼبته أهلن ،مثبل والدتن  _  

:أحاط فارس خصرها بذراعه لاببل بصوت لاسً صارم ال ٌمبل نماش  

وجودن بحٌاتً خط أحمر مش ممكن أسمح لحد ٌتعد الحدود دي أبدا، لو كان مٌن كونً _ 

 مطمبن بكده مالٌكا ، أنِت حٌاة صعب أعٌش ببلها  

:هزت رأسها بدهشة وضٌاع   

دا مجرد أشفاق وأحساس بالذنب بسبب اللً حصل زمان  صدلنً مفٌش زواج بٌنجح ٌكون _ 

 مبنً علً شفمة ابدا  

: وضع ٌدٌه فوق فمها لٌمنعها تكمل بالً الكبلم المستفز المثٌر لؤلعصاب فهتؾ بحدة لاسٌة 

اخرسً مالٌكا  مش عاٌز أسمع التفهات دي أبد تانً  _  

:فهتفت بتصمٌم وحزم   



عشان بمول حمٌمة خلٌن والعً شوٌه ٌا فارس  أحنا االثنٌن مختلفٌن عن بعض جذرٌا _ 

...ملهاش الزمه أبدا تمثل دور البطل والفارس المؽوار المستعد ٌضحً بؤهله عشان.  

:  لثانً مره ٌكمم فمها وهو ٌصرخ بوجهها ؼاضبا ولد فمد أعصابه   

لولتن اخرسً _  

أنتفضت مالٌكا بٌن ذراعه فمال محاوال التحلً بالصبر بؤلصً ما ٌستطٌع وهو ٌضع اصابعه 

:علً رأسها   

ممكن الراس الصلب النشفة تفهم  أننا عبللتنا شاذة ؼٌر لابلة للمٌاس ال تخضع ألي منطك _ 

فً الحٌاه  مفهوم أساس لصتنا أنً أسمن مكتوب علً أسمً وده وضع أساسً مستحٌل ٌتؽٌر 

:ابدا أو نفترق عن بعض حتً الموت ثم أكمل بنبرة ألم أستشعرته مالٌكا   

انا مش ممثل وال بطل مؽوار  ومع األٌام هثبتلن ده  وأعوضن عن كل ألم عاٌشته بسببً _   

: هزت رأسها بسخرٌه ثم لالت بصوت مرٌرا ممهور   

حتً كبلمن بٌختتم كل مره بشعور بالذنب بطرٌمة شفافة للؽاٌة  ٌافارس  _  

رفع فارس احد حاجبٌه بؤستفزاز رؼم عٌناه الحمراء بلون الدم التً تحمل أاللم من الصعب 

:عبلجه أبدا ثم همس بصوت عمٌك كالبحر الذي ال لرار له   

ال مالٌكا مفٌش حد بٌتجوز بدافع ضعٌؾ زي ما بتمولً أنِت عارفه أنً بكنً لِن مشاعر _ 

أنِت مستشعرها ومتؤكدة منها بتلمحً النظرات اللً بتشتعل فً عٌنا وأنِت عارفه انا عاٌز أٌه 

 خفضت مالٌكا عٌنٌها بخجل ووجنتها تكاد تشتعل مما ٌلمح إلٌه فعضت علً شفتٌها بحمالة 

وساذجة ، ولكن رفعت رأسها بمبلمح مصدومة فاؼرة فمها بذهول حٌن لصفها برد صادم 

:ؼٌر متولع حٌن لال بمنتهً الهدوء والجدٌة   

زي ما أنا عارؾ انن بتكنً لٌا نفس مشاعري -   

: همست دون لحظة تفكٌر بصوت حالد   

أنا بكرهن_  

أبتسم فارس بشراسة لاسٌة ثم رفع معصمها فجؤة أمام عٌناها لاببل بصوت خفٌض مشتدد علً 

: حافة الخطر   

.. الحظاظه بتاعتً أنِت فاكره أنً ناسٌها  انا الحظتها موجوده فً أٌدن من لبل ما تشوفٌنً_

 فضلت فً أٌدن كل السنوات اللً فاتت بدون ما تفكر تخلعٌها  ده أحساس جمٌل بالنسبه لٌا 

 أنن فضلت محتفظة بها كل السنوات اللً فاتت رؼم اللً حصل  



:  أنتبهت مالٌكا إلٌها بصدمة ثم هتفت مبررة بخجل    

ال المفل ممدرتش أشٌلها  _  

: لاطعها فارس كلماتها المبعثرة المشتته لاببل ببساطة وعملٌة   

كان ممكن تروحً تخلعٌها عند أي حد متخصص فً المطع واللحام  ببلش تكابري مالٌكا  _

أحنا بنا كٌمٌا عالٌة شرارة مش ممكن تهدي ٌوم حتً لو مشاعرنا مش بتربط بٌنا بؤردتنا 

 ورؼما عننا أستسلٌمً مالٌكا 

: تنهدت بضعؾ وٌؤس فتابع لاببل بخفوت   

كل حاجه حصلت مكنش لٌنا ذنب فٌها  لعبنا أنا وأنِت فٌلم ؼامض ملهوش مبلمح مستمبلٌة  _

مشواره طوٌل مظلم ، خدت أنِت دور البطوله فً اآللم والعذاب وأنِت مازالِت طفلة صؽٌرة  

وانا شاركت فٌه بس كنت الجانً بدون لصد وأنتهً بٌنا فً نهاٌة المطاؾ  لنعٌد المشهد تانً 

بس بؤٌدنا أحنا عشان نؽٌر كل كابوس وظلم عشناه ونبدلها بؤحبلم وردٌه اللً أحنا بنكررها 

 مبات المرات ، بس فً خٌالنا لمط 

:همست من بٌن دموعها رؼما عنها وأال كانت ستختنك بها   

أمته فكرت فً ده  _   

:أمسن بذلنها الناعم ثم مسح دموعها بٌدٌه  همسا بؤلم أستشعرته بصوته  

 

لما فمدنا طفلنا وحسٌت بؤحساس ؼرٌب علٌا أول مره كنت أجربه فً حٌاتً وانِت بٌن أٌدي _ 

وأنا " مملكتً الصؽٌره "فمده الوعً بسبب المخدر ولتها بس شعرت بسعادة منافٌه للمولؾ 

فضلت متذكر الٌوم ده "ذكري لببلت "بعمل حاجه أول مره أستشعرها بوعً وأنت بٌن أٌدٌا 

لسنوات وأنا بكرر فً خٌالً الؾ مره  وأنا ال  أمتلن سوي الصبر علً آمل حلمت بٌه 

: لسنوات ، ظلت تنظر إلٌها بصمت  ثم همست أخٌر بوهن وصوت منكسر حزٌن    

كانت ظروفنا عكسٌه بس الفرق اللً بٌن وبٌنن أنً كنت حاسه اللً بٌحصل وال أملن _

 التحرر منن وال أصرخ بصوت عالً أبدا عشان سلٌم ٌنمذنا  

:هتؾ بنبره حاسمه التمبل الجدل   

أٌوة مالٌكا لذلن لما لولتن فً أول مره أتملبنا فٌه أنً مش حاسس بذرة ندم كان لصدي علً 

 المولؾ ده  ألن لواله ، مكنش وصلنا لولتنا الحالً 



خفضت مالٌكا رأسها علً كفٌهما معها كم بدت كفها بٌضاء صؽٌرة فً كفه السمراء الخشنة 

الموٌة كم بدت اصابعه حنونة لكن حازمة واٌضا مترلبة أمتدت عٌنٌها الً لمٌصه األزرق 

تحت ملاير المطبخ الذي ٌرتدٌها أخذ ٌرتفع وٌهبط للٌبل دلٌبل علً أنفاسه المتسارعة والتً 

ٌحاول السٌطره علٌها تجرأت للٌبل النظر الً عنمه وممدمه صدره من لمٌصه المفتوح شعرت 

وكؤنها جالسه علً حافة بركان رؼما عنها  داهمها ضعؾ ؼٌر مرؼوب به وهً تراه ٌنظر 

لها بهذه النظره الجدٌد علٌها  ،فابتعلت رٌمها بصعوبة وهً تبن بضعؾ أمام انفاسه التً 

:ستحرلها  فهمس فارس الٌه بصوت حانً ونبرة صدق  

بحبن _   

: للحظات لم ٌظهر علٌها أنه أستوعبت الكلمه ذات االربعة أحرؾ فنظرت إلٌه لابلة بببلهة 

 ها؟

!!بح بن : أخفض فارس صوته ببتسامة وهوٌمول هذه المرة ببطء متمهل   

كانت المرة األولً التً تسمعها هذه الكلمة فً عمرها ومن فارس أعتراؾ ٌعد تارٌخً 

بالنسبة لها، بٌنما للبها ٌدوي بعنؾ حاولت أن تبتعد عنه بضعؾ ولكن ظبل بهذه الدوامه دلابك 

طوٌلة أبتعدت مالٌكا عنه فجؤة بإنزعاج حٌن رن الهاتؾ فجؤة ،حررها فارس أخٌرا بؤحباط 

وهو ٌهمس شاتما المتصل االن فؤخرج الهاتؾ من جٌب بنطاله الضٌك بذراع ، والذراع اآلخر 

ٌحاوط به مالٌكا التً كانت تحفً وجهها فً كتفه ترتجؾ بعنؾ بٌنما أزداد تورد وجنتها 

 لرمزٌا ولم ٌكتؾ باألحمرار

: فمال فارس بنبرة حادة لم ٌستطع التحكم به   

نعم عمتً؟  _  

: أتاها صوتها األنثوي الواضح بسهوله لمالٌكا فمال فارس بهدوء حازم   

بعتذر منن ٌاعمتً بس انا مش فاضً دلولت  ، أون ربنا ٌسهل أٌوة باكل كوٌس ، تماما مع _

 السبلمه  

:همس فارس برلة ومرح  الً أذن مالٌكا وكؤنه لم ٌحدث شٌبا منذ للٌل   

ٌبل نحضر األكل _   

:فهمست بخفوت وهً مازالت متؤثره   

؟ ..!تحب أعمل حاجه معان_   

:فنظر فارس الً عٌناها الفٌروزتٌن هامسا بهٌام ونبرة ذات مؽزي   



انا فٌه حاجات كتٌر عاٌزن تعملٌها  معاٌه  -   

تجاهلة كلماته العابثة فتحركت ببطء لتحضر معه الطعام بوجنتها الحمراء كاحبة الطماطم 

: ولكنها تسمرت والفه حٌن لال فارس مبسما بخبث   

عجبتن الهدٌة-  

تذكرت مالٌكا عندما عات البٌت بصحبة ندي حٌنما   أوصلهما فارس  دخلت الً ؼرفتها 

سرٌعا لتحضر الصندوق الذي أعطاها أٌاه فارس ولكن أصطدمت وأحمر وجنتها رؼما عنها 

حٌن رأت  لطعه لمٌص أسود من الحرٌر  ٌظهر أكثر مما ٌخفً  همست شاتمه بؽضب  فالت 

من شرودها حٌن ألتفت إلٌه بحدة رؼما عنها لتجد أبتسامه شٌطانٌة خبٌثة تزٌن ثؽرها فإخفض 

 رأسها بخجل وبسمة خابنة أعتلت ثؽرها رؼما عنها 

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

 الفصل الحادي عشر

 

عندما ٌنصب التركٌز علً هدف ترٌد الوصول إلٌه فعلٌن الترٌث واألنتظاروعندما ٌحٌن ولت 

األلتراب من هدفن تمتنصه دون لحظة تفكٌر ، ال تتردد وال تطٌل التفكٌر لكن علٌن التؤكد أوال 

. أنه هدفن الذي كان ٌستحك منن هذا الصبر  

كانت تسٌر نحو باب الجامعة مسرعة السٌر بخطوات رشٌمة لوٌة وواثمه ولكن عملها الشارد 

كان ٌفكر بعٌدا ، هل تطور عبللتها بالفارس صحٌح أم ال ، ما ٌجعلها ال تشعر بالذنب للٌبل أنه 

أخبرة سلٌم بخجل وأرتبان من أنهما أصبحا أصدلاء فمط ولم تتجاوز عبللتهما عن الصداله أي 

شٌا ولم تلحظ تلن األبتسامة الولٌدة علً وجهه سلٌم الوسٌم  ،أبتسامة ؼرٌبه لٌست به خبٌث 

أو بؽٌضة بل رضا وأرتٌاح نفسً ألجل أخٌه الذي وعد وعلً ما ٌبدو لد وفً وبؤسرع ولت ، 

ظلت تسٌر شاردة حتً كادت أن تصطدم  بعمود آنار بمصد حٌن حاول أحدهما أن ٌضٌك 

علٌها الطرٌك فوضعت مالٌكا ٌدٌها بحانبها هامسة بحنك وسخط علً هذا الصبً الولح للٌل 

التهذٌب ولكنها صمتت بذهول حٌن وجدت بٌدٌها ورلة مكتوب بها بضعة كلمات جعتلها تشهك 

بعنؾ  وصرخة مكتومة حاولت التحكم بها بطرٌمه تثٌر األعجاب ، فمزت سرٌعا أرتجلت أحد 

سٌارت األجرة وهً تلهث برعب وفزع تدعً داخلها أن تكون كدبه أو مملب أحدهما  

ستمووووت لو تخلٌت ما ٌدور فً رأسها من أفكار بشعة من الممكن أن تتحول الً حمٌمه   

ظلت تجري سرٌعا وشعرها المتطاٌر ٌسٌر خلفها مسابما الزمن  نحو ببلط المصر الشاسع  بعد 

تعثرت لدمٌها وكادت ان أن سمح لها الحرس الدخول بتوصٌه خاصة من سمو األمٌر الماسم 

 والذي ؼطً ظله جسدها رفعت وجهها بفزع ةاصطدمها بذان الشاب طوٌل المام لوال تسمط 



، وما شعرت ت ببعض الكلمات معتذره ثم ركضت سرعٌا حتً تستطٌع الدخول مثم هم

بالوهن للٌبل  ولفت تدور حولها برعب ورهبة كطفلة تابة خابفة اال أن وجدت لبضته أحدهما 

:علً كتفٌها فالتفت الٌه بذعر وترلب لتسمعه ٌتؤوووة بتسلٌه وصوت ناعم هادئ   

أووووه مالٌكا  لم أكن أعلم ان الحصول علٌن ستكون بهذه السرعة والٌسر   _  

حاولت مالٌكا نزع ذراعٌها من لبضة هذا الشاب جذاب المبلمح  ؼرٌب الشكل والهٌبه بٌنما 

 عٌناه باللون سنابل الذره كالون شعره تماما ، تبدو عٌناه عابثة ولحة ولكن ممٌزة 

عبست وجهه مالٌكا وهً تبعد ٌدها عنه كطفلة شرسة صارخه بحنك ولنوط بنفس لؽته 

:الرسمٌه التً ٌتوجب علً مافً المصر األلتزام بها كؤحد الموانٌن المتبعه للدوله   

أتركنً اٌها البؽض الجلؾ _   

: تؤتؤه بآسؾ مشفك وعطؾ مصطنع   

ال ٌصح لن ٌاصؽٌرة أن تتحدث مع  ولً العهد بتلن الطرٌمة  كم أنِت جمٌلة تشبهنً لطة _

 فرٌدة كانت تمكث فً المصر ولكنها هربت مإخرا نحو الشاطا  الً ممر  سفٌنة أوجٌنً

أنحنت إلٌة مالٌكا احترما لولفها فً حضرته أحد السبللة الحاكمه ثم زفرت بحنك هاتفة من بٌن 

كل هذه الثرثره ال تخصنً بشا ، سمو األمٌر ، أٌن فارس ابن المبطان جمال الذي : أسنانها 

 كان ٌتولً منصب الوزٌر مسابما

: وضع الماسم أصابعه علً ذلنه الصلبة الؽٌر حلمٌة مفكرا بجدٌة مصطنعة ثم همس بتسلٌة 

عندما أخبرنً احدهما أنن سهل الولع بٌِن فً الفخ بسهوله لم أصدق ولكن ها أنت تثبت مدي 

 ؼبابن المستحكم ،كم أنِت مسكٌنة ساذجة

: هتفت مالٌكا بذهول دون وعً   

!ماذا ؟ّ_  

اوما لها بهدوء مإكدا ،ظلت لحظة مفكرة ثم رممته ببؽض وسخط هامسه بصوت ؼٌر مسموع 

!وؼد _ :   

تركته متجهه نحو الخارج متعثرة بالطرٌك المظلم أمامها ولكنها تولفت عندما سمعت صوت 

:لاصؾ خلفها لاببل بجدٌة    

كم انِت طفلة حمماء تصدلنً أي شا أسرع من النسٌم  _   

أؼمضت عٌنٌها وهً تزفر بنفاذ صبر شاتما بهمس  ثم أستدارات إلٌه بهدوء محرق 

:لؤلعصاب لتبتسم بسماجة لابلة بؤتزان ونبرة واثمة    



فخامة  األمٌر هل  تم حل المشاكل والعمبات التً تواجهه الدولة وزال العبء الملمً علٌن _ 

فجؤة وأصبح العدل منتشر  بكل مكان بحٌث  ال ٌوجد مشكلة عمٌمه سوي أنً طفلة حمماء 

..!!و...وؼبابً المستحكم و ساذجة   

: همس الماسم كً ٌساعدها مكمبل   

وتمع بالفخ بسهولة  -  

مطت مالٌكا شفتها بحنك  تعلم داخلها أنه لن تستطٌع الخروج من الببلط الملكً دون أن ٌؤذن 

: لها األمٌر فهمست بهدوء   

حما  _  

:أوما لها الماسم  بهدإ مإكدا   

نعم   _   

: كتفٌت مالٌكا ذراعٌها وهتفت بحزم  

إذن ماذا ترٌد  ؟_  

أشار لها برأسه أن تتبعه  ترددت للٌبل ثم ذهبت ورابه تتنفس بسرعة وتوتر مستشعرة أن 

األمر صار جدٌا  وهً تستنشك رابحة عطر رابعة مإلفة تلن التً أشتمتها فور دخولها الً 

شمته فارس الذي تؤخذ تشبة هٌبة المصر ولكن هً شمة وضعت ٌدٌها فً جٌب معطفها حتً 

تخفً أهتزاز ٌدها المرتجفة وما أن رفعت رأسها لتنظر أمامها حتً فؽرت شفتٌها بذهول 

وصدمة حٌن رأت فارسها الجمٌل ممٌد ذراعٌها بؤحد األشجار الكثٌفة التً تبلػ أرتفاعها أكثر 

:من عشرة اآلؾ لدما ،لفزت سرعٌا نحوه وهً تصرخ بهلع ورعب   

فااااارس_   

:أبتسم فارس والدما ٌسٌل من زواٌة فمه هامسا بؤلم   

فاكره لما لولِت انا نفسً أشوؾ الٌوم اللً ربنا هٌاخد حمً منن  أنا لدامن أهو العدالة _ 

 األلهٌة تحمتت

هزت رأسها نافٌه وأرتعبت حٌن وجدت الدموع تلسع عٌنٌها ترٌد التسالط بؽزارة طالبة 

:للرحمة همست دون وعً   

مكنتش أبدا أنت الممصود ٌافارس  أنت أتظلمت زي بالظبط  الممصود ناس حالٌا عاٌشه فً _ 

 النعٌم 



كاد لٌهمس حتً لاطعهم صوت الماسم آمرا أحد الحرس أن ٌفن وثاله  وما ان أبتعد الجندي 

للٌبل  حتً هجمت فجؤة علٌه محتضنه بكل لوة وكؤنها لم تكن فً وعٌها  ربت فارس علً 

كتفٌها حتً هدأت للٌبل  ثم طلب من األمٌر أن تخرج من هنا لكنها آبت الخروج حتً ٌتحرر 

: هو أٌضا ، كان األمٌر الماسم متؤثر بالمولؾ العاطفً فهمس بصوت ساخر خافت   

ٌكفً ما ٌحدث هنا  وأال سؤبِن وأملً هذه الحدٌمة الشاسعة بحرا من الدموع ،رممته مالٌكا _

بإرتٌاب  وكؤنها تشاهد أمامها مختل عملٌا هارب من المشفً للتو فؤلتفت تستطٌل علً أطراؾ 

:لدمٌها لتصل الً فارس هامسة بشن   

سمو األمٌر الماسم  معانا وال ضددنا_   

: همس فارس ببساطة وهً ٌمسح الدماء من جانب فمه   

لحد دلولت معانا_  

أمال مٌن اللً عمل فٌن كده  : فعمد جبٌنها بحزن وألم ثم همست بدهشة   

: زفر بضٌك وحنك وهو ٌشتم بؤلفاظ بذٌبة ملوثة للسمع فمال بصوت حاد كالسٌؾ المصمول 

جندي ؼبً تطاول علٌا بالضرب أثنا دخولً المصر بالموة  _  

: شعرت مالٌكا بالؽضب ثم همست بعنؾ متذمر وهً تشٌر بؤصابعها بتوعد   

الزم ٌتم معالبته بؤبشع الطرق أٌذابا  لمجرد أنه أتجرا علٌن  _  

: ألتوي فارس فمه بسخرٌة ثم همس بمنوط وضٌك   

أسكِت ٌا مالٌكا ببلش ترتدي روبا المحامه دلولت الجرٌمة اللً أنا أرتكبها لو طبموا المانون _

بالعدل المفروض  أكون انا فً مكان وراسً فً مكان  بس األمٌر مولؾ الحكم لظهور 

 المبطان عمار   

:شهمت بفزع وخوؾ فمالت بهلع   

لٌه انت عملت اٌه؟_  

:لال فارس بؤٌجاز   

همولن بعدٌن كادت أن تمطعه كبلمه مستفسره بدهشة-  

ولكن فارس لطع علٌها الحدٌث متعمدا حتً ال تتطرق بؤمور ال تخصها  فتابع لاببل كمن 

 ٌخبرها سر

شكله شخصٌه ظرٌفة  _  



أتسعت أبتسامتها حتً ظهرت  نواجزها لتنظر الً األمٌر الماسم المشؽل بالحدٌث مع احد 

 مدٌري المصر 

: هامسة مالٌكا بهٌام مصدله علً كبلم فارس    

هااااا أٌوه فعبل -  

ماتت أبتسامته فارس علً ثؽره لٌرممها بشر ثم جذبها من شعرها لتنظر إلٌه شاهمة بخوؾ 

:فهتؾ بجنون متهور   

أنِت لولِت إٌه ؟  _   

: أبتلعت رٌمها بتوتر هامسة بذعر وسرعة   

ممولتش حاجه  ،ممولتش حاجه  _  

أمتعض وجهه للٌبل ثم ترن شعرها لٌمؾ بعٌد عنها  عضت علً شفتٌها بعشك محبب وهنان 

للب ٌصرخ طربا وفرحا من ذان الوسٌم الؽاضب  ثم ودون تفكٌر  أستطالت علً أصابع 

لدمٌها لتطبع لبلة علً وجنته ، تصلبت عضبلته بؤحساس ذكوري وتولؾ كل أعصابه  وهو 

ٌشعر بشا ؼرٌب جدٌد علٌه لم ٌتعرؾ علٌه لببل فؤستدار إلٌها متفاجبا ؼٌر مصدق لما ٌحدث 

: ثم ألترب منه لٌهمس بزهو وصوت ؼرٌب ذاهل   

لطع األمٌر الماسم هذه اللحظة النادر التً ستكتب بالتارٌخ عما لرٌب ، حٌن ...  مالٌكا  أنتِ _

لال بجدٌة المبطان عمار وصل  تفضبل معً لبل أن أحضر لكما كوبان من اللٌمون تحت هذه 

 الشجرة الضخمة     

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

لبل ثمانٌة ساعات ظل سلٌم ٌبحث عن عمار هنا وهنان  ولام بتكلٌؾ فرلة من رجال البحث  

مهددا إٌاهم أن ٌتعرفوا بمكان عمار لٌصلوا إلٌه علً الفور ، وعندما أخبروة أن ٌتواجد فً 

.تجمع خلٌج حطام السفن  أنطلك إلٌه كالمطار السرٌع  الذي ال ٌستطع أحد إٌمافه لط  

ثم ولؾ سلٌم عده لحظات ٌلتمط أنفاسه من العدوي حتً صرخ عالٌا صرخة أرتعب لها 

الطٌور المهاجرة فولهما كانت كالمذٌفة الً أطلمت إلً أذن عمار مباشرة فاستدار إلٌه ببطء 

مبتسما وبٌدٌه لطعه خشب اتجه سلٌم إلٌه فً خطوة واحدة  لابضا علً ممدمة لمٌصه لٌرفع 

لبضته وٌلكمه بكل لوته حٌن لم ٌستطٌع عمار أن ٌتدارن لكمة سلٌم الذي ٌصرخ كاألسد 

:الجرٌح   

ٌا أحمر واحد شافته فً حٌاتً  _   



رفع عمار رأسه ٌتلمس شرٌط الدم الذي أنساب من شفتٌه ثم نظر الً سلٌم بذهول للحظه 

:مدركا المولؾ ثم صرخ بمسوة ووحشٌة   

أخرس انا مش حمٌر  _   

كاد سلٌم أن ٌهجم علٌه مرة أخري ولكن أستطاع عمار تدراكه حٌن لام بصد لبضته  وهو 

ٌشٌر له أن ٌهدأ وبحركة ؼادر من عمار لام بلكز لدمٌه لٌسمط سلٌم علً ظهره مرتطم 

باألرض الصلبة تحته ، وفً لحظات أنمض علٌه عمار جاذبا ممدمة لمٌصه لٌصرخ به بدهشة 

فٌه أٌه ٌا سلٌم  حصل حاجه  للمتنً  :   

كان سلٌم ٌلهث بعنؾ وهو ٌطلك زفٌر لهٌب  فهزه عمار مرة أخري صارخا وفد أستبد 

: الخوؾ وتمكن منه  فمال سلٌم بشر   

لوم من علٌا ٌا عمار _  

:فهتؾ عمار بصوت جاؾ لاسً   

لما تهدي االول عشان اعرؾ أفهم منن فٌه أٌه بدل الؽباء ده   _  

: هتؾ سلٌم صارخا بوحشٌة محذرة   

عمااااار  -  

:أبتعد عمار عنه للٌبل مستعد ألي هجوم خابن منه  فجلس أمامه لاببل بحٌرة وإستنكار   

أنت زفافن  كان امبارح أٌه اللً حصل لكل ده  ؟-   

:أبتسم سلٌم بسخرٌة الذعة من بٌن أنفاسه البلهثه وهمس بفحٌح أفعً خطٌره   

أبدا  حصل شوٌه تعدٌبل بسٌطه فً حٌاتً أمس  خطٌبتً أتمبض علٌها ٌوم فرحها بسببن  - 

وأخوٌا محبوس فً المصر لسرا لحد ممابل حضورن هنان برده بسببن  وأنفصلت عن عملً 

 اللً أهم حاجه  فً حٌاتً  

: ثم ولؾ فجؤة ٌنفض األتربه عن ٌدٌه وبنطاله وهو ٌهتؾ صارخا   

كل ده بسبب أنسان طماع أنانً مش حابب ؼٌر نفسه وبس ، وبتدعً عدم دخولن لمؽامرة _

مفمود أحد حلمتها  ٌا منافك ٌا كذاب  فارس أبن لٌلة أمس بسببن دخل مإامرة حمٌرة تخصن  

مش بعٌد تكون أنت اللً طلبت منه كده عشان عارؾ أنه بٌحبن ومستحٌل  ٌرفضلن طلب  

وهللا أعلم  سرٌنا تكون متجنده عشان تشتؽل لصالحن ، مفكر نفسن من أهل الفضٌلة  وانت 

!عمرن ما كنت ٌوم مثال للشرؾ والنزاه ٌااااواطً  ٌا جبان   



لال كلماته األخٌره بصوت صارخ  ثم ركل بمدمه كوم من األتربه فً وجهه عمار الجالس 

 ٌتطلع إلٌه بذهول وعدم أستعٌاب  

أدار عمار رأسه بسرعه مؽمض عٌناه من تلن األتربه التً جعلته  ٌسعل بموة وعمله مشتت 

للؽاٌة ال ٌفهم من سلٌم الؽاضب سوي الذهاب الً ببلط المصر علً وجهه السرعة  لفز من 

.األرض ٌنفض األتربه عن نفسه  ثم أنطلك الً لصر الملن الماسم أبن إلٌاس عبد الماسم   

 

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

كان أحد جنود الملن  ممسن بذراع سرٌنا التً تتلوي بعنؾ وشراسة وهً تهتؾ متذمرة أن 

: ٌحررها    

أتركنً أٌها الحمٌر  ماذا تظن نفسن فاعبل_  

ولكنه كان جسده ضخم كجدار الخرسانة الذي ال ٌإثر به شٌبا ولم ٌترن لها الفرصة لتصب 

جام ؼضبها علٌه حٌن جرها داخل ؼرفة مظلمة ثم صفك الباب خلفها بموة فظلت تصرخ 

منادٌة وهً تضرب الباب بمبتضها ولدمٌها بؤلصً لوتها  بعد فترة لٌست بملٌلة دخل رجل 

الً الؽرفة لٌؤمرها بؤرتداء فستان أعطاه أٌاها أستعداد لممابلة الملن بدال من زي العروس  

التً ترتدٌه  فمال بصوت أجش ستتناولٌن الطعام مع المابد أوسكارا وسترتدي هذا   نظرت 

: الً الفستان الذي بٌد الرجل بؤمتعاض ولرؾ وكانه فؤر مٌت فردت بكل صلؾ وؼرور   

لل له ان ارفض طلبه هذا _  

: أبتسم بساذجه ثم همس بتبرم   

لمد لال لٌا أنن ستمولٌن هذا  ولال فً هذه الحالة أنن ستؤكلٌن وتنامٌن مع الجنود دون _

 مبلبس وال أظن انه ستكون فكرة سدٌدة آنستً 

 عبس وجهها فجؤة فمامت بؤخذ الفستان منه علً مضمض وبعد بضع دلابك 

كانت جالسة أمام طاولة الطعام والخدم ٌضع المشروبات والمؤكوالت الشهٌه لطع شرودها 

: الهادئ المابد أوسكارا الذي ٌرالبها تحركاتها وهدوبها دون رحمه فمال بنٌرة أمر متسلطة 

تناولً الطعام  _  

أمسكت سرٌنا المعلمة تضع حبات أرز ثم وضعتها فً فمها برلة ،فهتؾ أوسكارا بصوت 

: ساخر منمك   

البد أنن جابعه ال داعً التظاهر بالولار سرٌنا_  



رممته سرٌنا  بنظرة أجرام ولكنها بدال من ذلن همست برله وهً تعلم جٌدا أنه داخل عش 

:الدبابٌر وٌجب أن ٌكون التعامل بحذر   

  ال أود الطعام سٌد أوسكار  لد ٌكون مسمم  

:لهمه بضحكة مخٌفة ثم همس بسماجه بعد أن وضع كؤس أمامها   

أذن لما ال تشرِب النبٌذ  ال أعتمد أن ٌكون مسمم والزجاجه مفتوحه أمامن للتو  _  

: تابعت بنفس النبرة لبل أن تتجرعه دفعة واحدة   

ال بؤس _  

: ثم اكملت بصرامة   

أتمنً أن تفً بوعدن أللابل سمو األمٌر  _  

: لام فجؤة من ممعده وهو ٌعدل من هٌبته لاببل بصوت أجش   

ال باس عزٌزي أكمل طعامن اوال وستكونٌن هنان خبلل دلابك _  

: ثم أنحنً الٌها للٌبل  لٌهمس بفحٌح   

سٌكون شٌبا ؼبٌا أن ألتلن  فتناول الطعام بكل ثمة حتً تستطٌع ممابلة سموه بصحة جٌده    _  

ودون كلمه اخري ؼادر وما ان شعرت سرٌنا بإؼبلق الباب بعنؾ  حتً هجمت علً الطعام 

 بجوع وشراسة وكؤنها لم تاكل منذ عمد

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

 دلؾ الجندي وهو ٌحجز بمبضته سرٌنا ثم لال بتهذٌب  

: سمو األمٌر  السٌجنه كما أمرت هتؾ الماسم بهدوء   

ال ضرور  لذلن _  

ثم تابع حدٌثه مع الرجل وأخذ منه األمٌر بضعة أوراق لٌستؤذن منصرفا ، ولؾ الماسم أمام 

سرٌنا التً كانت تنظر حولها بؤنبهار وذهول لفخامة الؽرفة المطلٌه باللون الذهبً الشاحب 

:فمطع تؤملها حٌن هتؾ دون ممدمات   

التاج الملكً بحاجة لخدماتن أنستً نؤمل منن التصرؾ كعمٌل لنا لعمد صداله مع عمار _  

:ردت سرٌنا ببساطه مصححة   



الكابتن عمار _   

:أبتسم الماسم بسماجة مكررا   

معذره الكابتن عمار-   

:نظرت إلٌه سرٌنا بؽرور وثمه ثم همست بؤجباط   

العبلله بٌنً وبٌن المبطان عمار لٌست بتلن الموة التً تراها حتً أستطٌع أن أكون وسٌطا  _

 لتصلٌح شا مستحٌل ٌحدث بٌوم ما

:عمد الماسم جبٌنه بدهشه ثم هتؾ بجدٌه   

كٌؾ وهنان صلة لوٌة بٌنكما فاعتمد ان دخولن الً أوجٌنً لٌست متاح ألي أحد باإلضافة  _ 

الً زواجن من أبن عمه وعلً  ماٌبدو لد أفسدنا لٌلة زفافكما حٌن جاء الجنود فً الولت الؽٌر 

 مناسب

: رفعت سرٌنا حاجبها األٌسر مصدلا لحدٌثه   

.حما سفٌنة أوجٌنً لٌست متاحة للجمٌع ولكن علً ما ٌبدو انه ذات تؤثٌر واضح علٌكم _  

: هز الماسم رأسه نافٌا ثم هتؾ بصبلبة   

لٌس أكثر منكما أنِت وفارس عندما حاولتما التسلل الً المصر لسرلة عصا األفعً مستؽبلن _

 ظروؾ انشؽال الجمٌع  بموت أبً الملن إلٌاس 

: هزت كتفها ثم هتفت ببساطة مستفزة   

أذن هذا سوء رلابة منكم  _  

:شعر الماسم باألستفزاز الشدٌد من تلن العنٌدة سلكة الشعر فهتؾ بهدوء لد إلمكان   

أنِت تعلمنً جٌد أن عماب مرتكب جرٌمة كهذا األعدام_   

  حٌث هنان مذكره  تنص علً  ثم فتح ورلة كانت موضوعه علً المنضده لٌهتؾ لاببل بهدوء

أسمعً صؽٌرتً المبض علٌكما ألنكما مدٌنٌن بجرابم ضد التاج واألمبراطورٌه ومحكوم _

.علٌكما بالموت هذا ٌعنً سٌكون مصٌركما حبل المشنمة   

 لم تفهم سرٌنا أهذا سإال ام ألرار فؤومؤت بصمت 

: فتابع لاببل برزانة   



حسنا أنا مستعد العفو عنكما ممابل الحصول علً تولٌع عمد الصدالة مع المبطان عمار عن _

طرٌمن  فالطالما رفض سلٌم التدخل بآمر كهذا فً عهد أبً ، وال أشن للحظة من موافمة 

 عمار أذا أردتً  فلٌس من السهل ولع سلٌم فً الهوي فما بالن بالمبطان عمار 

شعرت سرٌنا بالشفمة علً هذا األمٌر المسكٌن والذي سٌتولً أمر الببلد بعد ولت للٌل فهو لو 

كان ٌعرؾ عمار حك المعرفة كوالده لم تحدث عنه بهذة البساطة والٌسر العمار أكثر تعمٌدا 

:وصعوبة من سلٌم ولكنه همست بكل ذكاء وخبث   

أستعداد للمتال من أجل السفٌنه أوجٌنً هذا ما تود لوله ألٌس كذلن_   

:رفع الماسم حاجبه األٌسر بإعجاب لذكابها ولكن  همس بؤلتضاب   

بل أستعداد للتفاوض _   

: ثم تابع وهو ٌمسن ورلة ٌتطلع إلٌها بؤهتمام   

أنا ال أرٌد المزٌد من الحروب  أود ان ٌمر عهدي بسبلم دون أن ٌمس شعبً األذي _  

  سٌتحرر عمار من تلن التهمة الموجهه إلٌه  لٌنال أعلً المراكز الذي ٌتمناه  فً الدوله  

:مطت سرٌنا شفتٌها بعدم ألتناع ثم هتفت بإستنكار  

أشن أن عمار سٌعتبر الوظٌفة لدي الحكومة تحررا_  

:رفع عٌناه هاتفا بصبلبة   

لمد أخبرنً والدي أن جنس عمار لد أنمرض  وعلٌه أٌجاد مكان فً العالم الجدٌد أو الموت _ 

 الموت الذي محكوم علٌكما انِت وفارس اآلن  

:ردت سرٌنا بصوت ساخر متذمر   

أنها ورطة المنتصؾ حما أفهم من كبلمن أنن ترٌد كل شٌا  وأذا لم ٌؤتً بالرضا فالموة _ 

ستكون الخٌار الثانً ، بحكم مركزن هذا ما ٌتوجب علٌن فعله حتً تستطٌع لٌادة أمبراطورٌة 

عرٌمه كلتلن لكن أنصحن اال تستخدم أسلوبا كهذا مع لبطان عمار فهو كزببك كلما ضؽطت 

 علٌه فر منن بسهولة  

:هتؾ مصدلا علً حدٌثها لاببل ببساطة   

ولذلن أنِت هنا  وألول من جدٌد أود أن نعمد صفمة بٌننا ثم أطال النظر بخبث نحو عنمها _ 

:هامسا ببطء محرق ألعصاب سرٌنا   



المبطان عمار ال ٌستطع التخلً عنن األن فؤنِت تمتلكٌن الكنز الذي سٌحرر لعنة كهؾ _ 

"تاسٌلً"  

:همست سرٌنا بحنك من بٌن أسنانها   

كبلم جمٌل مما أسرنً  لكن الهمسات التً تسربت عبر لضبان السجن فمدت سحرها_   

:أبتسم الماسم بخبث ناعم ثم همس بترٌث   

!!هل أالم علً مجهوداتً ؟ كل الرجال مفتونٌن بالبحر مع وجوده خطره _   

: أومات سرٌنا تؤكٌد علً حدٌثه ثم همست بنبرة شرٌرة   

والبعض ٌعرضون الرؼبة لتبرٌر جرابمهم_  

: هز كتفها هامسا بخفة   

وانا ببساطة أعرض رؼباتً_  

:ألتربت سرٌنا إلٌه بثمه ثم أردفت ببِط متمهل   

واذا رفضت _   

: وضع ٌدٌه علً عنمها البٌضاء الناعمة ثم همس بتملك   

سؤخذ عنمن الجمٌله هذه _  

أبتعلت سرٌنا ؼصة مسننه فً حلمها تحت لبضة الماسم الذي أستشعرها ببساطة فبتسم لها 

كتؤكٌد علً حدٌثه ،وأذا كان السكوت عبلمة الرضا فمد سكتت ، دخل عمار لصر الملن وهو 

ٌعلم مدي خطورة المولؾ الذي وضع فٌه لطالما تم أستدعابه من لبل جبللة الملن  ولكن كان 

ٌرفض ألسباب عدة مازالت تترن أثر حتً الٌوم به  فمد كان دابما ٌؤتً الً هنا مع والده 

عندما كان صباٌا ولكن حٌن ولع حادث شمٌمة انمطع عن المجٌا تماما  وهو مجبر أن ٌؤتً 

ألنماذ أبن عمه العطوؾ و صدٌك طفولته  دلؾ عمار الً البهو بكل كبرٌاء وشموخ وأبتسامه 

ساخرة مستفزة ال تفارق ثؽره ، بعد دلابك دلؾ ولً العهد األمٌر الماسم داخله متشولا لرإٌة 

المبطان الذي ترن بصمة مذهله فً الجمٌع فكم لرأ عن أنجازته التارٌخه العظٌمة وعما 

أستطاع فعل ما لم ٌتجرأ كبار الدولة والبحارٌن فعله بالرؼم صؽر سنه ، جلس األمٌر الماسم 

بكل ؼرور وعنجهٌه علً كرسً العرش فهمس له أحد مساعدٌه أن ٌتحل بالصبر عند الحدٌث 

معه النه األسوء من بٌن البشر فً التعامل من حٌث األستفزاز والبرود الجلٌدي المحٌط به  

 وأٌضا من حٌث التبلعب باأللفاظ  وسهوله الولع بالفخ  



أوما الماسم الً مساعده بهدوء ثم أستدار لٌرمك عمار الوالؾ أمام بصمود ولد خلً وجهه من 

:بعض التعبٌر فهتؾ الماسم بنرة مرحبا   

أهبل بن فً لصري لبطان عمار ال شن أنن لم تدخل الببلط الملكً منذ عمود_   

: رد عمار بصوت كالجلٌد والنار   

ال ٌثٌر هذا أهتمامً بمدر ما أفكر بشؤن أبن عمً السجٌن عندكم اآلن كما أدعً أحدكما _  

: رد الماسم بصوت أجش  

نعم هذا حمٌمً وأال ما كنت هنا اآلن  -  

:لال عمار بموة لاصفة   

وأنا لم أتحدث حتً أضمن تحرره والخروج من هنا بؤمان هو واآلنسه سرٌنا خطٌبة أبن _

 عمً 

:هتؾ لاسم بعبث متكاسل   

مهبل مهبل كل ذلن سٌكون  مجاب فؤبن عمن وزوجته خرجا من هنا منذ ولت طوٌل _ 

وٌمكنن األتصال لؤلطمبنان علٌهما اذا أردت ذلن ، ولكن هنان تعدٌل بسٌط  اعتمد بؤنن 

 ستتفاجا ثم همس الً أحدهما 

وبعد بضع لحظات كانت سرٌنا تدخل الً البهو بكل ثمة ولوة مرتدي أحد فساتٌن األمٌرات  

وكؤنها أمتلكت المصر وأصبحت أمٌرة فٌه لتمؾ بجانب األمٌر الماسم  أرتسم الصدمة علً 

وجهه عمار وأصبح وجهه مخٌؾ للؽاٌة وهو ٌشعر برابحة الخٌانة تتسرب إلٌه فهمس عمار 

:بعدم تصدٌك وباللؽه المتداوله خارج المصر   

سرٌنا أنِت بتعملً اٌه هنا ؟  -   

: لال الماسم بنبرة شامته متشفٌة رؼم ؼضبه الدفٌن باللؽة التً ٌتفوه بها عمار داخل لصره   

لمد كانت لها الدور االعظم بتهورن وشهامتن حٌن أخذتن العزة باالثم وجبت الً هنا لطالما _

 سمعت عنن كم أنت رجل تتمٌز بالشهامة والشجاعة 

لم ٌستمع عمار كلمة واحد مما تفوه بها الماسم  وهو ٌرمك سرٌنا نظرة نارٌة مشٌر بؤصبعه 

: بتحذٌر هامس بهسٌس مخٌؾ   

ستدفعٌن الثمن ؼالً سرٌنا  _  

 أبتسمت سرٌنا بخبث ثم أردفت بولاحة 



تمصد لبضت الثمن ؼالً بل وأؼلً مما تتصور ثم أستدارت الً الماسم  جانبه بمرب حمٌمً _

: للؽاٌه  هامسه برلة   

هل تود شٌبا أخر سمو األمٌر  _  

:أبتسم لها الماسم هامس بخفوت   

شكرا سرٌنا _   

: كاد ان ٌهجم علٌها عمار بعد أن فمد صبره ولكن لٌدها أحد الجنود  فصرخ بوحشٌة   

خابنة لذرة_  

خرجت سرٌنا ببرود دون شعورها بالذنب  ولم تدعً  التؤثٌر  والخوؾ من مظهر عمار 

الشرس الذي ال ٌعلم حال اال أهلل  فمد كان  ٌتنفس بعنؾ وجنون فلم ٌحدث ٌوما وٌصٌبه الؽدر 

من جنس النساء أبدا ولٌست أي أحد لمد كانت ستتزوج أبن عمه  وهل ٌعلم سلٌم بما ٌحدث 

اآلن ٌمسم أن تلن الخابنة لد أوهمته وتمسكنت مدعٌه الخوؾ من المادم مترجً أن ٌنمذها كما 

:لال سلٌم فً اخر لماء كارثً حدث بٌنهما  لال الماسم بموه محاوال تهدبه   

اجلس كابتن عمار أنا أود الحدٌث معن للٌبل _  

: هتؾ عمار بحدة   

ماذا ترٌد _  

:رد لاسم بصوت جامد الحجر   

أود منن أن نعمد صفمه معا بؤال تتجرأ ٌوما وتتعدي علً سفن تخص الدولة فؤنا لن أسمح _ 

لن بالتعدي كما حدثا سابما فً عهد أبً بل وأٌضا ال تنشر التمرد الذي حدث سابما بسفٌنة 

رٌوتنا كلمة فمط منن  وأعدن أن اثك بكلمتن رؼم سماعً عنن  انن لم تكن ٌوما مثال للنزاهه 

 والصدق ، ولكن بت ال أملن ؼٌر ذلن   

:تلبس عمار لناع السخرٌة ثم لال بصوت هازئ  

هذا جٌد أن تكون عارؾ الكاذب وال تخشاه ألنه معروؾ بذلن بٌنما الذي تخشاه حما الذي _ 

 ٌدعً الفضٌلة وهو ؼٌر ذلن 

:ثم تابع وهو ٌتحرن بؤرٌحٌه وكؤنها سفٌنة   

بالنسبه لً فؤنا لست من نشر التمرد ولطالما  كلمتً محل ثمه بٌن الجمٌع  ومن أفتً لن _  

 بؽٌر ذلن فهو الشخص الحمٌمً الذي ٌود أثارة الفتنة



:لال لاسم بعد فترة بصوت عمٌك كالبحر ال لرار له   

أذن لما ال  نعمد صفمة صلح بٌنن وبٌنا وتنضم تحت الجناح الملكً وتكافؤ بؤعلً المراكز _ 

 التً تتمناها ،فؤٌامنا تمضً ما الضٌر فً األنضمام للفرٌك المنتصر 

نظر عمار الً السمؾ وكؤنه ٌفكر ثم لال بعد فترة طوٌل أحترق أعصاب الماسم المترلب 

:بإهتمام   

حتما لد أكتشفت أن الوالء لم تعد العملة المتداولة _  

:هتؾ الماسم بإستكار وبعض الفضول هاتفا   

وما هً أذا ؟_   

: لال عمار بنفس النبرة   

أخشً من األساس أن النمود هً العملة المتداولة _  

:رد الماسم بصبلبه ٌخفً وربها بعض األمل   

أذن ٌمكننا التفاهم ألٌس كذلن  أنا أحضرتن هنا لنتفاوض _   

:رد عمار بؤلتضاب   

أنا منصت  _   

تحرن الماسم نحو  المنضدة منحنً ببطء وهو ٌحرن ثمرة التفاح ٌمٌنا وٌسارا ثم أستداره فجؤة 

لٌمذفها فً وجه عمار الذي تلمها بٌده وكؤنه مستعد لحركة كتلن  فهو لم ٌؽفل عن تحركات 

الماسم وعما ٌفعله وربما ما ٌدور بالرأسه فتلوي عمار كاألفعً مبتسما ببؽض لاببل ببطء 

:متمهل ونعومة   

أنا منصت  وبؤهتمام شدٌد _   

: فهتؾ لاسم من بٌن أسنانه بؽٌظ شدٌد  

!أود منن األبتعاد عن سفن رٌوتنا وهذا االسطول بممابل؟؟_  

:هتؾ عمار بثمه ولد أدرن ممصده   

أعتمد أن هذا اسطول سفن رٌوتنا لن ٌإثر علً الحكم ولن ٌفٌدن بشا من نوع خاص  _  

:لال الماسم بؤلتضاب   

فسر ذلن ؟_   



:لال ببساطه وهدوء وكؤنه ٌتحدث عن الطمس   

لمد كنت عما لرٌب فً جزٌره كٌوشو وهً عبارة عن بركة ساخنة باللون األحمرالفرٌد _

والذي " ٌنبوع بركة الدم الساخن" بسبب تركٌز عنصر الحدٌد به وتتدفك المٌاه باللون االحمر 

ال تمر من علٌها سوي مجموعة سفن رٌوتنا والتً ؼرلت سفٌنة رٌوتنا األم با جدي داخل 

 المحٌط  بجوار جزٌرة تاسلً 

:هتؾ الماسم بإستنكار   

ؼرلها تم بسبب تلن اللعنه  التً تسعً ألسمطها ؟_  

: رد عمار لاببل بنبرة ممتضبة مإكدة   

بالظبط  _  

:مط الماسم شفتٌه بتعجب ساخر لاببل بصوت أجش  

حسنا أران تود أن تنمذنً من مصٌر معتم لكن لٌس علٌن ان تملك لست أهتم بشؤن اللعنة أو _

شٌبا من هذا المبٌل رؼباتً لٌست بهذه الساذجة هنان أمور اخر أسعً إلٌها ألحممها ضمنها  

رضا شعبً ال أود ٌوم أن ٌحدث أنمبلب أو بلبلة وعدم أستمرار بهدؾ أدعاء حب الوطن 

 وهنان مصلحه خفٌة تمضً  ،لذا ربما علٌن تحسن عرضن  

 

:لال عمار بصوت أجوؾ خافت وهو ٌتناول لطعة من الكعكة  

ولكن هذا ٌتركنً علً نفس الشاطا ببل شا أال األسم  فكٌؾ أذن أحسن العرض  -  

: حن الماسم ذلنه بتفكٌر ثم لال بؽموض وترٌث   

دعنا نبدل األدوار أذن  تنال أعلً سلطه بالدولة وتحصل علً حٌاه كرٌمه وعالم جدٌد _

 باإلضافه الً اسطول السفن الذي ستشٌر علٌه بؤصبعن ممابل  سفٌنة أوجٌنً  

وكما تولع عمار تماما  فتؤوة عمار بتشوٌك وكؤن الحدٌث فجؤة صار علً هواه  فهتؾ بعبث 

:وإمتنان هازئ   

أوووة أري ان العرض مؽري  وال ٌرفض  _   

:أخذ الماسم نفسا متجهما ،وهو ٌحاول التحكم بنفسه حتً ال ٌفمد أعصابه لاببل بسخرٌة   

ماذا أٌعجبن االمر الً هذا الحد ، أتود ان أكرره علٌن هذاالعرض مره أخري كابتن ؟_   



التمط عمار السؾ الموضوع علً الحابط لٌمرر علٌه أصابعه برلة مستشعر ملمسه لٌهمس 

:بتملك ونعومة   

سٌؾ جمٌل  أظن من صنعه لد أوضح األتمان والعناٌة فً كل مجاالت حٌاته _  

 صمت الماسم أمامه وٌدٌه خلؾ ظهره ووجهه جامد ال تعبٌر به 

:فؤلترب إلٌها عمار حٌث أظلمت عٌناه للٌبل ثم هتؾ بصوت أمواج الخطورة تزأر مهددا   

أنت تعلم جٌدا سمو األمٌر من الصعب أن ٌستطٌع لٌادة تلن السفٌنة أي أحد فماذا ستسفٌد _ 

 أذن   

:هتؾ الماسم بعزم كالصخر   

كما للت لن سابما أنه  متمٌزه منفردة انت وهً لوة ذهبٌه ٌمكن السعً ألحصل علٌها كابتن _ 

 عمار العالم ٌتضابل فلما ال تتشبث بمنطمه أمانه تستطٌع العٌش بها باسبلم 

: لال عمار بلهجة فاترة وتحدي سافر   

سفٌنتً لٌست فمط هٌكل وعوارض وظهر وأشرعة هذا هو ما تحتاجه أي سفٌنه  ولكن _

وانت تعلم هذا جٌدا  اذا لم ٌطلعن والدن علٌه " الحرٌة"أوجٌنً دابما وأبد ٌطلك علٌه لمب   

 

 

:رد الماسم هامس بخفوت   

نعم أطلعنً ولذلن أود كلمه منن ، وسؤلوم بدعمن لتذهب نحو كهؾ تاسلً _   

: هتؾ عمار ببرود كالجلٌد   

من لال إننً ال أستطٌع األبحار وحدي والحصول علً ما أرٌد -  

:لال الماسم بصوت ساخر شامتا   

حلمتن مفموده كابتن -   

: هتؾ عمار بولاحة ونبرة سافرة   

أستطٌع تدبر حالً شكر لن _  

:زم الماسم شفتاه لتذمر ساخط ثم لال بنفاذ صبر   



 لطالما لرأت عنن وفهمت مإخرا أن أسلوب حٌاتن تسري بالدٌماؼوجٌة 

:همس عمار بنبرة مستفزة مشمبزة لآلخرٌن   

وأنا لم أستٌمظ كل ٌوم من نومً بهدؾ أن أثٌر أعجابن -   

:هتؾ الماسم بنفاذ صبر رؼما عنه والجمٌع محك فهو شخصٌة مستفزة ألبعد الحدود   

. اذا شعرت بهذا الحدٌث أنها اهانه فؤنا لم أبدأ بعد عمار-   

:رد عمار ببرود متسلً ولم تفارق األبتسامة المستفزة ثؽره   

وانا انتظرن علً الرحب والسعة سمو األمٌر _  

: فهتؾ الماسم لاببل بحدة وجنون   

أذن فؤنت فاشل فً لرارتن كما ٌمول البعض عنن   لترفض فرصة ذهبٌة كاهذه_  

: لال عمار ببرود    

لو أنا حما فاشل فمعرفتً بٌن أكبر دلٌل علً فشلً_  

 بعد ساعه من ممابلة سمو األمٌر 

 كان ٌتحرن بجنون وٌركل أشٌاء وهمٌة ٌشعر أنه تحت فوهة بركان والشٌاطٌن تترالص أمام 

ٌدور وٌدور حول نفسه  كالوحش الحبٌس فً لفصه  ٌبدو أنه لد تعد حدوده مع ولً .عٌناه 

 العهد لٌزج به فً السجن باألخٌر  اللعنة علٌِن سرٌنا الخابنة أنِت السبب لما توصلت به  اآلن

ظبل بالسجن المصر أربعة أٌام دون طعام وحٌن شعر بؤحدهم ٌمترب ، تولؾ لٌمبض علً 

لضبان الحدٌدي حٌن رأي رجل كبٌر فً السن  ٌمترب منه وبٌده ماكنة حبللة للشعر وبجانبه 

أفراد األمن فتح الباب لٌمبض رجال األمن علً عمار وٌمٌدوه فً ممعده جعل عمار كالبركان 

الهابج  ، ولكن من جعله ٌهدئ عن الحركة  للٌبل حٌنما لكمه أحد رجال اآلمن فانساب الدم من 

فمه شعر فشعر بالنار تندلع داخل أحشابة فظل ٌتنفس بلهٌب أسود وؼضب حارق  فالترب منه 

: الرجل لٌموم بحلك شعر رأسه فهمس عمار بصوت خفٌض خطٌر وكؤنه لادم من ببر ساحك   

أسمع اٌها الوؼد  أذا حاولت األلتراب من شعري ستري ؼضب لبطان عمار  وعندها ستكره _

 الٌوم  الذي ولدتن أمن فٌه  

أشؽل الرجل الماكٌنة باالمباالة دون أن تهتز شعره واحد منه ،فامتمع وجهه عمار ثم همس 

: فجؤة بتوسل وكؤنه سٌبكً كطفل صؽٌر أخذ أحدهم حلوة المفضلة   

وحٌاة أبون ببلش شعري أال شعري _  



 ولكن ال حٌاة لمن تبالً  

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

 الفصل الثانً عشر

 لبل عدة أٌام من الولت الحالً

كانت مالٌكا تعد كوب شاي وهً شاردة تماما عن العالم اآلخر حتً سمعت عمتها تؽرٌد تهز 

:ذراعٌها  فالت مالٌكا من شرودها وهً تمول بملك وأنتباه   

بتكلمنً ٌا عمتً_   

توجست تؽرٌد من اهتزاز مالٌكا وأرتجافها كاألرنب المذعور من لمسها البسٌط  فمالت تؽرٌد 

: بملك   

انِت كوٌسه ٌا مالٌكا _  

:أبتعلت ؼصة بحلمها وهو تحاول التحكم بنبرتها المهتزه   

اٌوة الحمدهلل شكرا عمتً -   

ثم خفضت رأسها وشعرها الكثٌؾ ٌؽطً عٌنها لٌحجبها عن عٌن تؽرٌد المتفحصه فؤزاحت 

: شعرها عنها  وهً تمسن بذلنها الناعم ثم لالت بملك   

فٌِن إٌه ....انِت مش عاجبنً ٌا مالٌكا _  

شعرت بالدموع الحارلة تلسع وجنتها الحمراء ، تتنفس بصعوبة وهً ألول مرة تشعر بالٌتم 

وال تعلم ماذا توصؾ لتؽرٌد مدي رعبها وفزعها هذه األٌام من الكوابٌس التً أنتابتها الفترة 

السابمة وهً تري صوره أهل المصر تتمثل أمامها كل دلٌمه بل كل ثانٌة تشعر بؤحدهم ٌمؾ 

أمامها ٌرالبها والخوؾ والفزع ٌحترق جسدها ببطء متمهل وأشد لساوة من لبل وجود فارس 

فً حٌاتها هذه الفترة كان له تؤثٌر أٌجابٌا ، ولكنها أجبن من أن تفكر  تمص علٌه  شٌبا كهذا   

أحٌانا، كٌؾ تمص كل ماٌجش داخل صدرها  لتؽرٌد حتً تتخلص من هذا األلحاح  تشعر أنها 

ستختنك ولكنها أثارت الصمت فؤمرها  ٌخصها وحدها فمط ولن تبوحوا ألي أحد حتً لو كان 

:ؼرٌبا عنها فهتفت بإرهاق   

صدلنً ٌا عمتً مفٌش حاجه شوٌة صداع_  

: عمد تؽرٌد حاجبٌه هً تمول بترٌث و إستكشاؾ فضولً   

هو لسه المعٌد ده بٌداٌمن ؟_   



أومات مالٌكا برإسها بنعم دون تردد  لعلها  تتخلص من هذا المؤزق التً ولعت به وتحتفظ 

: بسرها المإلم الحزٌن وحدها،  رتبت تؽرٌد علً ظهرها بهدوء وهً تمول بحزم وجدٌه    

وال ٌهمن ٌا مالٌكا_  

كادت ان تزفر مالٌكا نفسا بإرتٌاح ولكنه تحول لذعر فً ألل من ثانٌه عندما لالت تؽرٌد برد 

: صادم   

انا هروح الكلٌه  اشوؾ المعٌد ده وأتصرؾ معها عشان ماٌحاولش ٌدٌمن تانً  _  

:أتسعت مالٌكا عٌنها برعب وهً تهتؾ  لتؽرٌد بموة حادة ؼٌر ممصودة   

ال ماهو خبلص انا هؽٌر السكشن بتاعً ومش هٌكون فٌه مشاكل  تانً _  

:ارتفع حاجب تؽرٌد بإرتٌاب وشن وكؤنه تخاطب مجنونة ال طالبة جامعٌة فمالت بجدٌة   

متاكدة  _  

أومات برأسها ولد ارتسم علً وجهها ابتسامة بصعوبة وهً تمسح وجنتها بظهر ٌدها 

أكٌد انِت بتثمً فٌا ؟: كاألطفال    

:لالت تؽرٌد سرٌعا دون تردد  

أكٌد كفاٌه انن من طرؾ الؽالً_   

ابتسمت هذه المرة بجدٌة عندما جاءت سٌرة سلٌم  بطرٌمة ؼٌر مباشرة فمالت تؽرٌد بجدٌه 

:خافتة ونبرة تلونها بعض الحنان والعطؾ    

..!أعملً  حسابن تكونً  بكره مجهزه نفسن عشان الحفلة عاٌزكً تلبسً فستان شٌن _   

:أبتسمت  مالٌكا بصدق هذه المرة وهً تمبل وجنته تؽرٌد بموة  لابلة بمرح طفولً  عابث   

ربنا ٌخلٌِن لٌا ٌاعمتً _   

:رن جرس الباب فمالت بمشاكسة   

طب ٌبل ٌابكاشه شوفً مٌن بٌرن أكٌد الدلٌفري  _   

ذهبت مالٌكا  لتفتح الباب ومازال الكوب بٌدها وكادت أن تتحدث ، ولكن تسمرت مكانها وأظلم 

وجهها الشاحب ولد سمط الكوب من ٌدٌها المرتجفة وهمست  بذعر وأٌام من العذاب 

والكوابٌس الماضٌة تتمثل أمامها بؤبشع الطرق وأشدها لساوة فهست دون وعً بصوت ممهور 

عمً عزت :   



 كانت تؽرٌد تضع األطباق واألكواب علً المنضدة الخاص بؽرفة المعٌشه ولكن ما ان سمعت 

:تحطٌم كوب بالخارج حتً لالت بملك   

مٌن ٌامالٌكا ؟_   

 تسمرت هً أٌضا عندما وجدت أخٌها عزت بعد فراق أكثر من ثمانٌة عشر سنه   

: سمط فكها بببلهة وهً تمول بصدمة ال تمل صدمة مالٌكا الوالفه أمامها   

عزت _  

كان عزت ٌرتدي حلة كاملة وأبتسامة بؽٌضة تثٌر الؽثٌان تعتلً ثؽره فهتؾ بصوت حاد جامد 

: كالحجر  

عاش من شافن ٌا  تؽرٌد   _  

: لٌه تؽرٌد بسخرٌه خافته ‘ تمدمت   

عزت باشا بنفسه  جاي لحد عندي فً شمتً المتواضعه  طب أزاي ، ده انا لو كنت لسه مش _

 فكره شكلن  كنت للت دا واحد شبهه

: أبتسم بسخرٌة وهو ٌمول بمساوة ونفور   

مٌبماش للبن لاسً أوي كده ولوللً أتفضل_  

: لالت تؽرٌد بملة حٌلة ونبرة ذات مؽزي   

أكٌد اتفضل ٌاباشا _   

جلس عزت علً األرٌكه وضعا ساق فوق األخري بعجرفة وهو ٌنظر الً مالٌكا التً لم 

:تتحرن من مكانها   

لما رجالتً لالوا ان البنت دي عاٌشه معاِن مصدلتش أبدا وللت أجً أتاكد بنفسً_   

 لال ذلن وهو ٌشٌر الً مالكٌا بإحتمار وكانه شا موبا هزت تؽرٌد رأسها بدهشه وهً تجلس 

:علً الممعد الممابل بنفس جلسة لابلة بسخرٌة   

وده هٌفرق معان فً إٌه ؟_   

:لال عزت بصرامة وجدٌة   

؟!ممكن نتكلم لوحدنا شوٌه_  



: أشارت تؽرٌد لمالٌكا أن تدخل الؽرفة وهً تمول بنبرة واثمة متعمدة أن تلونها ببعض الحنان  

أدخلً ٌاحبٌبتً االوضه انا جاٌه علطول  _  

تحركت مالٌكا بصعوبة بالداخل وعٌنها الحزٌنة المنكسرة مسلط نحو أعٌن عزت المحتمرة 

 والمثٌرة لؤلشمبزاز وداخلها تعلم أنها لد أنتهت

...بعد ٌومٌن فً المساء  

كانت مالٌكا تدور فً الؽرفة بل هدؾ وهً تشعر بالملك البالػ  لمجا عزت فجاة دون سابك 

أنذار ،تري ماذا ٌرٌد منها فً هذ الولت تحدٌدا وبعد مرور أكثر من سبع سنوات ، حتً بعد 

ان ؼادر تحدثت الً تؽرٌد التً كانت  تفكر بشرود منذ رحٌله وكؤنها فً زمن اخر وحٌن 

سؤلتها مالٌكا بملك وللب ٌرتعب خوفا من المادم  لالت تؽرٌد بإلتضاب األمر ال ٌخصها ثم 

تركتها ودلفت الً الؽرفة دون طعام حتً اآلن بٌنما مالٌكا توجست خٌفة  فنبرة تؽرٌد ؼرٌب 

وجدٌده علٌها  ، تولد شعور بعدم األمان وعدم األطمبنان لدي مالٌكا وجعلها تحترق علً نار 

هادبة ببطء وكلما ٌمر الولت تشعر أنها علً حافة الهاوٌة ،  فهً لم تري عزت لط بحٌاتها اال 

البد ان ٌحدث كارثه بعدها  ،تؤوهت بصمت وهً تؽمض عٌنٌها المرهمتٌن من كثرة التفكٌر  

و تضع ٌدها علً موضع الملب الذي ٌعلن إلما وصل ألً ألصاه ولما تشعر بنفسها اال وهً 

تمسن هاتفها لتحادث فارس  ، ولكن ٌدها تولفت  بؤخر لحظة فهً لم تفعلها أال عدة مرات   

أن تتحدث معه وتمص علٌه ما تشعر به من ألم وحزن  ،بالرؼم ان هنان بعض المشاعر 

الخابنة تتسرب نحوه والتً ٌؽلفها بعض األمان  الذي كان منعدما عندها تجاه منذ سبع سنوات 

كادت ان تختلع خصبلت شعرها بٌدها  ولم تشعر بنفسها اال وهً ترتدي فستان وردي شاحب 

مستعدة للخروج وهً تخبر تؽرٌد بهدوء انها ستخرج عند احد أصدلابها وربما ساتمضً اللٌلة 

هنان سمحت لها تؽرٌد دون نماش وهً تشعر بان كبلم عزت صحٌح فمد كانت تفكر بكبلمه 

انت اٌه اللً عرفن : حٌن دلفت مالٌكا الً الؽرفة ، فهتؾ لاببل بصرامة وسخرٌة خافته 

 بالبنت دي عشان تعٌش معاِن كل السنوات وتكلمٌها بالحنان والحب ده

:رفعت تؽرٌد حاجبه األٌسر بعجب وهً تمول بجدٌة   

أعتمد ان ده مٌخصكش _   

: شبن عزت ٌدٌه وهو ٌبتسم لها بدبلوماسٌة   

احنا مش هنمضٌها طول الولت ٌخصن ومٌخصكش _  

: أستندت علً األرٌكة وهً تبتسم له ابتسامة صفراء شامتة   

ال ٌا عزت باشا أحنا الزم نحط النمط علً الحروؾ  وتعرؾ مٌن المفروض ٌتكلم هنا  انت _

 هنا فً بٌتً 



: ضحن عزت بسخرٌة لاسٌة وعٌناه تحوي حمد دفٌن فمال بنبرة انتصار وشامتة   

متؽٌرتش وأسلوبن دا بٌؤكدلً انن متعرفٌش مٌن البنت اللً جوا ٌؤما مكنتش اتكلمِت باسلوب _

 الدفاع الشرس ده 

:تجمدت أبتسامة تؽرٌد الساخرة وهً تهتؾ بتوجس  وعدم فهم   

؟!تمصد اٌه _   

:نظر فً عٌنٌها بتركٌز ثم لال بتخمٌن -  

  سلٌم هو السبب فً وجودها 

: لالت تؽرٌد بعدم أرتٌاح وهً ال تفهم شا   

!!اٌوة _  

ضحن بشمبزاز وبشاعة منفرة تكرهها وتذكرها جٌد وكؤن السنوات لم تمر فمال بخشونة 

كنت متوفع أنه مش هٌٌؤس وٌسبها ، بس انا خٌالً مش واسع اوي كده عشان ٌوصل : ولنوط

 لحد عندن

:لالت تؽرٌد بنفاذ صبر   

ممكن تدخل فً الموضوع علطول _   

:وضع عزت ذراعه فوق ظهر األرٌكة بإرٌحٌه وهو ٌمول بنبرة مستفزة   

أكٌد هدخل فالموضوع ، هو انا جاي عشان ألولن ان البنت الموجوده عندن وبتدفعً عنها _ 

اوي كده ، كانت شؽاله خدامه فً المصر ، انا أشترتها من أبوها برخص التراب  عشان ٌمدر 

ٌسدد جزء من دٌونه ، دخلت المصر أثنا ماكان فارس عمل حادثه ولاعد علً الكرسً فالسٌدة 

أطال هللا بعمرها اشفمت علٌها وآمرتها بخدمة فارس ألنه كان عاجز ومش " والدتن"دولت 

بٌمدر ٌخدم نفسه، مكنش نعرؾ ان المؽوٌة الحمٌرة هترمً شبكها علٌه وٌحصل بنهم عبللة، 

وبعدٌن بفتره أتفاجبنا بؤنها حامل منكرش فرحة المصر بحفٌد جدٌد ٌدخل العابلة والسٌدة دولت 

نفسها فرحة جدا ، دا رزق ، بس البنت كانت اذكً من أهل المصر لما ألنعت فارس بؤن 

ٌحصل أجهاض بعد ما الطبٌبة أكتشفت ان فٌه خطر علً حٌاتها  ، وفعبل حصل وأمً عرفت 

ودراٌن وطردو البنت ، ولتها كان فارس سافر ٌتعالج ألن كان خطرعلً لدمه المصابه  ٌمعد 

أكتر من كده، فاستؽلت عطؾ وشهامة سلٌم عشان توصل لهنا وتتعلم فً أرلً الجامعات فً 

الدولة لما رجالتً لوللً مصدلتش ؼٌر لما عملت تمرٌر عنها وؼرفت انه عندن لد اٌه الدنٌا 



ضٌمه أوي عشا ن نرجع ونشوؾ بعض تانً ، أبتلعت تؽرٌد رٌمها بصعوبة وهً تحاول ان 

: تستجع تركٌزها المشتت فمالت بصوت مهزوز   

عندن أثبات علً كبلمن ده _  

:أبتسم عزت بعملٌة ولال بصوت أجش   

لو مش مصدلانً أسالً سلٌم ، انا عارؾ أنه مش هنا علطول بحكم شؽله بس لو عاٌزة _

 تتؤكدي تعالً المصر وأتاكدي نفسن 

:أظلمت عٌنٌها ولالت بؽموض لاتم   

!!أنت عارؾ ٌا عزت انً محرم علٌه دخول المصر، وال أنت نسٌت _   

ال مش ناسً ، وعارؾ بس انِت هتكونً معاٌه ٌعنً محدش هٌمدر ٌتكلم : عزت بنبره عملٌه 

 نص كلمه ،صحٌح أخبار البنوته الحلوة إٌه

:همست تؽرٌد بفخر وعزة رؼما عنها   

ندي بنتً عشان تفولة فً الدراسه جالها منح وبتدرس فً الخارج _   

كانت تعلم أنه سٌسخر منها كالعادة عما تموله ولكنها اصطدمت حٌن رأته ٌهمس بفخر وأبتهاج 

برافوا انا عارؾ انها هتورث من جٌنات آل طبل فً ذكابهم ولوتهم : وكؤنها أبنة   

: ثم أكمل وكؤنه ٌلمً الطعم   

البنت كبرت والزم هتتجوز ومش معمول هتطلع بره العابلة وزٌنة شباب آل طبلل موجودٌن _  

:كتفت تؽرٌد ذرعٌها بملل وهً تمول بفتور وتسلط   

بنتً مش هتجوز أي حد  ،حتً لو كان من عابلة آل طبل نفسها _   

حتً لو كان من نسل، أخوِن جمال أبو سلٌم و : مط عزت شفتاه بعجب وهو ٌمول بنبرة واثمه  

 فارس 

رمشت تؽرٌد عدده مرات ولد بدت فارؼتٌن بشكل ؼرٌب فؤدرن انه لد أصاب الهدؾ بؤلسً 

:الطرق فتابع لاببل بجمود ولوة   

بالمناسبة فارس وصل من تبلت شهور تمرٌبا وساكن بنفس المدٌنة _   

ثم أكمل بفظاظة وهو ال ٌعرؾ معنً المداهنة فً الكبلم فلٌمطع عرلا فٌسٌح دمه علً أن ٌظل 

:ٌدور فً دابرة مفرؼة ال طابل بها فمال بولاحة   



مؽوٌة الصؽٌرة الساكنة عندن ، بتمابلوا وبتروح معاه شمته عرفت بما سبب وجودي هنا  _  

:سمط فن تؽرٌد بببلهة وأعتلً الصدمة وجهها وتمول ببحة واضحة  

مش معمول  _   

: لام من مكانه وهو ٌؽلك أزرار حلة أستعداد للخروج   

ال معمول ، ونصحٌه أبعدٌها عن حٌاتن أنِت وبنتن  وأوعً تتخدعً فً برابتها وطٌبتها _

المذعومة ألنها مش سهله وأكبر دلٌل عشان تصدلً كبلمً انها محكتش عن ماضٌها وال 

عبللتها بفارس لحد دلولت وال مكنش وشن أصفر كده ومحتاجه كوباٌة لمون ترولً بٌها دمن 

 لدامن مهله تفكري فٌها براحتن وتكون البنت مطرودة من حٌاتن

:هتفت بصعوبة رؼم الصدمة البادٌة علٌها   

بس مالٌكا ساٌبها عندي أمانة _   

: أردؾ عزت بموة ولسوة  

األمانه ضاعت لما هً أستؽفلتن وبتصٌع بره مع الوالد  ٌعنً النهارده فارس المؽفل وهللا _

أعلم كانت مع مٌن لبل كده واألٌام الجاٌة هٌحصل فٌها إٌه  لو مش حابه تجً معاٌه المصر 

 تتؤكٌد من ماضٌها علً األلل شوفً بتخرج تروح فٌن 

شعرت تؽرٌد بؤنها ال تستطٌع الولؾ علً لدمها فؤ بتسمت له بصعوبة وهً تمول له ببطء 

: وكؤنه ال تستطٌع التحدث   

شكرا_  

 عادت من شرودها لتمسن الهاتؾ تتؤكد من صدلتها 

 

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

 

 

فً هذه الحٌاه لم ٌحصل المرء هل كل ما ٌتمناه وعندما تؤخذ منها شا فحتما وال بد ان تاخد 

اولات ٌمر علٌنا ولت ٌكون حاله من الملل من التفكٌر ثم ......ممابل هذا شا اؼلً واثمن 

تاتً مرحله الٌؤس ولد تصل فكره االنتحاروٌنفذ بالفعلولكنه ٌتراجع ألسباب كثٌره منها فرالؤب 

 أمصدٌك ؼالً هنان أشٌاء تمنعنا عن هذا وأسباب كثٌره لٌس لها مبررات لهذا



  الفرااااااااق

 وااااااه للملٌون من الفرااااااااااااق

عند فمد او فراق اعز شخص تملكه فً هذه الحٌاه تتحول العالم األبٌض إلى عالم كبٌب ملا 

بالحزن والملل تتحول األٌام من سعاده أو روتٌنه الً جحٌم ال ٌتمناه المرء أبدا تتحول الطفوله 

 المدهلل الً شٌخوخه مبكره 

واااه من ابتسامه مصطنعه او ضحكه تخفً بها دموع على وشن الهطول لتهدد بانفجار بكاء 

 عنٌؾ ال ٌستطع تولفه مسكن وال ٌستطع مدواه هذا الجرح أطباء العالم

فً ظل الرحله الؽامضه ....تتحول الحٌوٌه واألمل والمرحالً كسل وحزن وانكسار .... 

ال تمتلن التخفٌفمن االلم سو بضع . ..معكره الصفوؾ بتتعثر فً طرٌمن بتبكً حزنا وهما

 لطرات من الدموع لتشعر براحه مإلته ثم تبكً وتبكً تطرق باب تلو باب 

 تسمطتنكسر تطرق أبواب كثٌره ولكن ال من مجٌب 

 جنه ٌتمنى اي مرء يحتً ٌؤتً الشخص الذي ٌنٌر طرٌمن ٌحول حٌاه بؤكملها من جحٌم ال

 حٌاه أ لتبدبنال تفرالن تلن البسمه التً افتمدها لولت طوٌل تٌعٌد كل خلٌه ....العٌش داخلها 

تتسابل رؼما عنن ...باألمل والهناء تستمر نظره األمل واللهفه فً عٌنٌن ومفعمه جدٌده ملٌبه 

كٌؾ كنت احً من لبل كٌؾ مررت حٌاتً بتلن المسوه وتحملتها ولكن تلن المعادله لٌست 

بهذه الصعوٌه التً تعجز عن إجابتها وبمنتهى الهدإ فً الحمٌمه ٌوم رأٌتن فٌها وولعت عٌنً 

 وبكل صارخهفً عٌنن وسمعت دلات للبً تدوي بعنؾ كان ٌوم مٌبلدي الحمٌمً واعترؾ 

انً لم العفً محارب عشمن فحسب ولكنً أصبحت وجودن فً حٌاتً إدمان ال 

 استطٌعالتعافً منه ولم ارؼب ٌوم التخلص منه حتً لو زهمت اخر أنفاسً 

.فؤنت العمر المادم فكٌؾ أعٌشه دونن  

ولؾ فارس أمام حوض السمن الملون الذي أهداه له عمار وهو ٌخبرة بجذل وسعادة انه 

إصطاد هذه األسمان خصٌصا ألجل الفارس بعابلة آل طبلل فور عودة من السفر معافً البدن 

فمد نجحت العملٌة التً أجراها فً سالٌه بإضافة أنه عاد حامبل معه شهادة التخرج التً كان 

ٌتمناها لسنوات ، ظل ٌفكر بشرود أنه لد لطع نصؾ المشوار فمط للحصول علً مملكته  

الصؽٌرة ، عندها فمط سٌكون لد أخذ بٌدها لطعة من السماء وسٌكون أسعد من أسعد رجل 

بالعالم ، لطع شرودة رنٌن الباب فزفر بحنك وهو ٌهمس شاتما من ٌمطع خلوته بتلن اللحظة 

الثمٌنة تساءل بداخله عن الشخص الثمٌل الذي ٌهدد هدوء ٌومه أتجه الً الباب حافً المدمٌن 

ٌرتدي بنطال منامته المرٌحة عاري الصدر مشعث الشعر فتح الباب بهدوء ،لٌتسمر مكانه 

وٌتصلب جسده فجؤة وأنعمد حاجبٌه بصدمة وهو ٌفكر أن كان ٌتخٌل أو ٌحلم فبل أحد ان ٌٌمظه 



من حلمه الوردي اآلن تنحنحت مالٌكا بإحراج من عٌناه المسلط علٌها وصدره العاري  أنتفض 

:من مكانه وهو ٌهمس دون تصدٌك   

!مالٌكا_   

ثم لم ٌفكر لحظتان حٌن جذبها  نحوه لٌحتجزها داخل صدره بموة كادت أن تحطم جسدها 

الصؽٌر الهش وهو ٌؽلك باب الشمه بإحدي لدمٌه ، شهمت مالٌكا من جذبها إلٌه ولكن بادلته 

العناق بخجل وهً تشعر أن لدمٌها باتت بعٌدة عن األرض ، فلم تشعر بنفسها اال وهً تضع 

وجهها داخل  عنمه وتبكً بموة ، شعر فارس بجسدها ٌرتجؾ ودموعها الحارلة فرفع  وجهها 

: إلٌها وهو ٌرتب علً شعرها بخفوت وللك بالػ  ومازالت داخل صدره   

مالٌكا فٌه حد عملن حاجه  اتكلمً بسرعه  _  

:هتفت بصعوبه وتحشرج   

عاٌزه أشرب لو سمحت  _   

انزلها فارس ثم جذبها لتجلس علً األرٌكة بؽرفة المعٌشه واحضر كوب ، فؤخذت منه الكوب 

بٌدٌن ترتعشان فساعدها أن تشرب ثم ألترب إلٌها ٌربت علً شعرها الناعم ببطء وهو ٌهدبها 

: لاببل بخفوت   

بمت كوٌسه دلولِت ؟_  

أومات برأسها بصمت وهً تبتعد للٌبل بحرج ولد توردت وجنتها للٌبل  فابتسم بخفوت وهو 

: ٌرالب كل حركاتها العفوٌة فظل بعٌدا كً ٌطبمنها ثم همس بعذوبٌة   

أكلِت األول  وال أطلب لن أكل  ؟_  

:مسحت وجنتها الناعمة كاألطفال بظهر ٌدها وهً تهمس له بخفوت   

شكرا _   

: فتابع فارس بإهتمام وهو ٌلتمط منشفة ورلٌة من جانبه لٌعطها أٌاها   

!طمنٌنً بما ولوللً كنِت بتبِن لٌه ؟_  

: أبتلعت رٌمها بصعوبة وتشنج وهً تمول بحزن   

عمً عزت كان عندنا من ثبلث أٌام ومن ٌومٌها عمتً تؽرٌد أتؽٌرت معاٌه _  

ثم أنفجرت مره ثانٌه فً البكاء فحتضنها فارس ٌرتب علً كتفها علة تهدأ وهو ال ٌري سوي 

الماضً الماتم ٌتمثل أمامه ببشاعة وكان عزت ٌحتل دور الشرٌر الشرس الذي ال ٌرحم    



والضحٌة فً هذه اللعبة والتً أحتلت دور البطولة فً العذاب هً بٌن ٌدٌه تبِن مستنجدة به  

رمش بعٌناه عدة مرات وهو ٌنظر  الً السمؾ حتً ال ٌسمح لهذه الدموع الحبٌسة بالتحرر  

:فلٌس اآلن  فهمس بصوت أجش   

متعرفٌش كان عاٌز اٌه _   

:هزت مالٌكا رأسها نافٌة وهً متشبثه به بموة تبلع رٌمها بصعوبة هامسة بؤلم  

لال لعمتً أنً ادخل جوا عشان مسمعش بٌمولوا اٌه وأتكلموا كتٌر أوي_   

: تهجم وجهه فارس للٌبل ولكنها ارتدي لناع االمباالة وهو ٌمول بموة   

متملمٌش محدش ٌمدر ٌؤذٌن طول ما أنا معاِن بس لٌن دماؼن الصلبة وتعالً عٌشً معاٌه _

 وأنا هعملن فرح كبٌر ونبدأ حٌاه جدٌده بجد 

شعر بها ساكنه  صامته ال تتحدث وكؤنه لم ٌمول شا للتو،  تنهد بهدوء وهو ٌدرن جٌدا ان 

الطرٌك لٌس بهذه السهولة الممكنة ولكن ما جعله ٌشعر باألرتٌاح انها لم تعارض أو تصرخ به 

كالمرات السابمه  ظلت مالٌكا داخل حضنه تتشبث به بموة وهً تشعر بإحساس جدٌد علٌها 

مشاعر مختلفة ، وللب ٌدق بعنؾ ولكن لٌس ذعر او خوؾ منه وأنما إرتٌاح نفسً وهدوء 

مسالم ، تخشً أن ٌكون صوت للبها وصل ألذن فارس الصامت ، فمطع ذان الصمت لاببل 

:بشن   

؟!مالٌكا أنِت نمِت _   

:همست باختناق   

ال _   

رفع فارس رأسها إلٌه وهو ٌتلمس ذلنها ووجنتها الناعمتٌن بٌدها الخشنه وٌدها اآلخري 

محتجزة خصرها بموه خوفا من أن تهرب أو ٌكون ما ٌشعر به هو أحد احبلمه الٌمظة وٌنتهً 

: بعد للٌل  ،ظل عٌناه مسلط فً عٌنٌها الحزنتنٌن الباكٌتٌن فمال بنعومة ورلة بالؽة   

عارفه اٌه اكتر حاجه حلوة حصلتلً من وولت ما جٌت من السفر _  

:ضٌمت عٌنٌها بإستفهام فتابع لاببل   

ان ولت ماحسٌت أنن محتاج لحد لجؤتٌلً وده شا افتخر به أن لدرت أكون أول حد فً _ 

(لال هذه الجملة مشٌر ألخٌه سلٌم)بالن ولت أحتٌاجن  مش حد تانً   

تلمً منها أجمل أبتسامه  رأها بعمره السادس وعشرون عاما ، فؤتسعت أبتسامة تدرٌجت حتً 

شملة وجهه كله وكؤنه تلمً بؤجمل هدٌة ، تطلعت عٌنٌه علً  شفتٌها كحبة الكرٌز الناضج 



ٌنتظر ، فؤخفض رأسه وهو ٌمترب ببطء ،محرق ألعصاب مالٌكا ولكن شعرت أنه تولؾ فجاة 

فً منتصؾ الطرٌك وهو ٌزفر بضٌك وهو ٌدٌر رأسه الجهة الثانٌة ٌشعر بالذنب وضمٌره 

ٌؤنبه كٌؾ ٌفكر أن ٌمبل علً خطوة متهور كتلن لٌستؽل ظروفها العصٌبة ،المتوترة وٌشبع 

الحٌوان الجابع الكامن بداخله  وعلً الجانب االخر كانت مالٌكا تخفض رأسها بخٌبة آمل 

فكانت تتمنً هذه اللحظه ان تخبره بؤنها تحتاجه من أكثر ولت مضً والتً لم تختبرها ٌوما 

 برضا لط  تحتاج ان تظل سجٌنة أحضانه ما بمً من عمرها  

لطعا صامتهما الشارد رنٌن الباب فانتفضة مالٌكا بٌن ٌدٌه بخفوؾ فهمس فً أذنٌها بهدوء 

:مطبمن   

أهدي متخافٌش_   

: فؤردفت لابله بصوت متمطع متوتر   

هو أنت مستنً حد  _  

: لال فارس بحٌره   

ال  أستنً أشوؾ مٌن  _  

فتح فارس الباب لٌصطدم بوجهه سلٌم الؽاضب الساخط متحفز الجسد وكؤنه علً أستعداد لتل 

:أحدهما  فابتسم فارس بتوتر وهو ٌشٌر بٌدٌه نحو الداخل   

أهبل سلٌم باشا أتفضل  _   

تلمً فارس لكمة لوٌة من سلٌم جعلته ٌتراجع الً ثبلث خطوات الً الخلؾ ثم دخل سلٌم 

لٌؽلك الباب خلفه بعنؾ  لٌكمل ما جاء ألجله ولكنه أصطدم بصرخة مالٌكا وهً تضع ٌدٌها 

علً فمها بخوؾ بٌنما مملتٌها متسعتٌن بذعر حٌن رأت شرٌط الدماء الساٌل من جانب فم 

:فارس  فهتؾ سلٌم بدهشه رؼم تصارع أنفاسه الؽاضبه    

مالٌكا أنِت بتعملً إٌه هنا ؟  _   

صمتت تتنفس بسرعه وعنؾ وكادت أن تتحدث ولكن لاطعها صوت فارس الصارم الصادم 

:مخاطبا سلٌم    

مالٌكا هتعٌش معاٌه هنا لحد من نعمل الفرح  ٌعنً مفٌش خروج من هنا وال هتعٌش مع _ 

 عمتً تؽرٌد تانً



تلبس مالٌكا الذهول وبعض الملك من نبرة وهٌبة فارس المخٌفه ثم نملت عٌناه نحو سلٌم 

الؽاضب وهً تمسم بداخلها أن هنان طٌؾ أبتسامه ظهر علً شفتاه  ولكن أختفت فجؤة حٌن 

: هتؾ سلٌم بنبرة أمر متسلطة وعٌناه مسلطة علً وجهه فارس المظلم    

مالٌكا أطلعً فوق عشان عاٌز أتكلم مع فارس شوٌه _  

أبتعلت رٌمها بخوؾ متوتر وهً تنمل عٌناها بٌنهما بخوؾ ثم أنتفضت علً صوت سلٌم 

: الحاسم الماسً   

فوق ٌا مالٌكا  _  

أومؤ لها فارس بهدوء  فصعدت سرٌعا الً الدرج  فالترب سلٌم من مكانه نحو فارس الذي 

: ٌشٌر بٌدٌه أن ٌهدأ فهتؾ فارس بفحٌح وؼضب أعمً   

؟!لٌه _  

:لال فارس بصوت أجش حذر   

صدلنً ٌا سلٌم أنا مكنش لصدي أذٌن أبدا  وال كنت متولع ان الظروؾ توصل لكده  _   

: صرخ سلٌم بوحشٌه وعنؾ   

وأهو حصل وأذتنً ، دلولت انت مسترٌح كده  ضمٌرن مرتاح   _  

:أندفع فارس بهلفة وأحساس هابل بالذنب   

.أبدا ألسم  لن أحنا مكناش مخططٌن لكده _   

:صرخ سلٌم بنفاذ صبر وؼٌظ   

!أنتو ، أنتو مٌن بما  ؟_   

 همس فارس بخفوت مضطرب ،منتظر نوبة الؽضب التً ستنفجر علٌه 

انا وسرٌنا _  

أظلمت عٌن سلٌم فجؤة وتبلدت مبلمحه الؽٌر مصدله  وكؤنه تلمً لكمة فً صدره للتو  صمت 

عدة ثوانً أو ربما دلٌمه كاملة ٌرمك فارس بتركٌز وكانة أول مره ٌلتمً به ثم همس بهدوء 

:مفاجا  

!سرٌنا كانت معان الفترة األخٌرة صح ،تحدٌدا السنة األخٌرة_   



تجمدت مبلمح فارس ثم أخفض عٌناه بخزي حتً ال ٌري نظرة أخٌه المتهمه   فظل صامت 

: ال ٌتجرأ حتً التحدث بثمة كلمه أمامه  صرخ سلٌم فجؤه بصوت ٌهتز له جدران الحابط 

ٌعنً تولعاتً صح  أنا هنا بشتؽل وأتعب عشان توصل ، ألعلً ما تتمناه حتً لما أترجتنً _

 عشان أكتب كتابن علً مالٌكا متردتش دلٌمه واحده فً سبٌل أنً  أشوفن سعٌد  بٌنما أنت 

كنت متفك مع سرٌنا علٌا عشان تمدر تهرب بره البلد  ولما ترجعوا تتفموا وتخططوا تسرلوا 

 عصا األفعً من المصر وانا كنت زي المؽفل فً وسطكوا  

:صرخ فارس بنفس نبرة   

ٌابنً أدم أفهم  أنا مش ممكن أذٌن أبدا حتً لما أتعرفت علٌها فً الخارج لمتها بتبحث فً _ 

ألؽاز وأسرار ؼامضة تخص دراستً  ساعدتها فً دراستها  ولدمت لها كل الدعم المادي لما 

عرفت عبللتن بها  وعرفت أن أهل المنطمة اللً كانت عاٌشه فٌها مع الراجل العجوز  

 طردوها وأخذوا بٌت الراجل بالموة  

:لال سلٌم بصبلبة كالصخر   

تموم تخفً علٌا موضوع مهم زي ده بدل ما تمولً  عشان أنمذها أنا   _   

: رد فارس  بصوت أجوؾ خافت   

أنت مكنتش هتساعدها تكمل فً مشوراها  ومساعدتً لٌها كان علً شرط ، أن ممولش لحد _

 وتحدٌدا أنت  

:همس سلٌم بإرتٌاب وكؤنه ٌري مختل عملٌا أمامه هارب من المشفً للتو   

ٌاسبلم المفروض أصدق كبلم مجنون زي ده  _   

:هتؾ فارس باندفاع   

أٌوه تصدق النً مش بكذب ٌا سلٌم ، وبعدٌن انت مش تشٌلنً ذنب أنفصالن عن العمل  _ 

 وأنت أساسا من األول وافمت تساعدها، ومش ممتنع باللً بتعمله ، بس وافمت عشان  

 فؤحث سلٌم لٌكمل كبلمه لاببل  

عشان أٌه كمل  أخفض فارس عٌناه الً األرض صامتا بندم مخزي  _  

: فمال سلٌم بنبرة مشتده علً حافة الخطر   

انا فعبل شاركتها فً حاجه أنا كنت مش ممتنع بٌها  والكلمة اللً ممدرتش تكملها أنً عشان _

بحبها اٌوة ٌا فارس أنا فعبل ضعفت لصاد حبها  وطلعت خاٌنة ولذرة ، أنا أتصدمت أكثر لما 

عرفت بمشاركتن معها وأنت متعمد تخفً علٌه حاجه زي وأكتر حاجه وجعتنً بجد خٌانتن 



لٌا وانا بساعدن وبنفذلن كل رؼباتن وكؤنً شؽال عندن وانت بتطعنً أنت والهانم بسكٌنة 

 بارد خبلل السنتٌن الً فاتوا  

شعر فارس بؤلم ٌحرق احشابه وهو ٌستمع الً كبلم سلٌم المحك بل كلمه تفوهه بها ، فلم 

ٌساعده أحدا ،من لبل هكذا حتً أمه ألرب الناس إلٌه هً السبب فً تؤذي شرٌكة حٌاته ، كاد 

:أن ٌتحدث الً سلٌم أخٌه، ولكن سمع صوت الجهوري ٌمول   

مالٌكاااا ....مالٌكاااااا_   

نزلت مالٌكا سرٌعا وهً تجري إلٌه بسرعة وترلب فؤلترب منها لٌمبل جبٌنها وهو ٌمول بهدوء 

 ونبرة ذات معنً بٌنما عٌناه المظلمة فً عٌن فارس النادم  

أنا هسافر ٌا حبٌبتً مع لبطان عمار لؤلبحار ، خلً بالن من نفسن  وأسمعً كبلم فارس  ، _ 

النه بٌحبن ومش ممكن ٌؤذٌِن ثم أبتعد عنها دون كبلم ، صافما الباب خلفه زفر فارس بضٌك 

وعنؾ حٌن أستطاع أن ٌمٌز كبلم سلٌم المبطن  وهو عاجز ال ٌعرؾ ماذا ٌحدث له  ألتربت 

فٌه أٌه ٌافارس ، وسلٌم كان : مالٌكا واضعه لبضتها الصؽٌرة علً كتؾ فارس هامسة بهدوء 

 بٌتخانك لٌه  

مفٌش حاجه : صرخ فارس بؽضب مستعٌر لم ٌستطٌع التحكم به   

.ثم ودن كبلم صعدا الً أعلً بعنؾ وهو ٌركل كل ما ٌراه أمامه   

 

 الفصل الثالث عشر

 

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

كان عمار جالس علً رخام السجن البارد مستندا الً الحابط ورافع رأسه الً أعلً لتستمر 

المبعة الذي ٌرتدها علً عٌناه ومبلمسة ألنفه للٌبل  ظل هكذا عدة ساعات  وهو علً وضعه 

فً السجن األنفرادي كل ما ٌفكر به اآلن أختفاء الممر من النافذة  الذي ٌنظر ألٌها كل دلٌمة  ، 

 كالمعتاد  فؤذا لم ٌذهب 14 بدال من 19 أستطاع أن ٌستنتج أن الممر سوؾ ٌظهر فً لٌلة 

لؤلبحار خبلل األٌام المادمة سٌكلفه الكثٌر والصبر لٌس من شٌمه فً أمر كهذا ، فبلبد أن تتم 

فً السنة الكبٌسة عندما تظهر عبلمة معٌنة لٌستطٌع المرور من الجزٌرة نحو كهؾ تاسلً  ٌا 

إلهً األمور تتسرب من بٌن ٌدٌه وشروط هذه الرحلة معمدة للؽاٌة وأٌن صدٌمة الساحرة 

التً توعده أنه سٌتحرر من هنا عما لرٌب من المستحٌل أن تؽفل عن حالته اآلن " تٌودورا"

سمع عمار حركات بطٌبة وكؤن أحد ٌسٌر علً أطراؾ أصابع لدمه ، فلما هً صامته أذن  



فرفع المبعة من رأسه لٌموم من مكانه واضع ٌدٌه علً األسوار الحدٌدة وهو ٌضٌك عٌناه 

بترلب حٌن رمك فتاة ترتدي لناع علً وجهها تموم بفتح الباب الحدٌدي بؤصابع خرلاء وتوتر 

خابؾ  تلتفت حولها برهبة ٌمٌنا وٌسارا وكؤنه تفعل جرٌمة فرفع عمار حاجبة األٌسر بؤرتٌاب 

:هامسا بصوت متسلً   

مرحبا من أنِت ٌا حلوه  هل أعجبتن وسامتً فمررِت أن تضحً باحٌاتن آلجلً  _   

رفعت عٌنٌها التً تشبه المطة الشرسة  فرجع عمار خطوتٌن تلمابٌا وهو ٌنظر لها بؤمتعاض 

وكؤنه راي فؤر مٌت ثم عبس وجهه بشدة وأردؾ بهمس ؼاضب متذمر حتً ال ٌستطٌع أحد 

: الجنود سماعه   

سرٌنا الخابنة اللعنة علٌِن وعلً أمثالن أنا همتلن بس أصبري  جاٌه هنا برجلن انا مشوفتش _

 ولاحة أكتر من كده ٌاشخه أعوذ باهلل

  لم تعطً لعمار الفرصه لٌصب علٌها جام ؼضبه حٌن أستطالت علً أطراؾ أصابع لدمها 

: بؤلصً ما ٌمكن حتً تصل الً عنمه لتضع لبتضها علً فمه هامس بترجً   

أصمت أصمت حكم األعدام هٌتنفذ بكره علٌنا _  

  ثم أمسكت بذراعه تجر نحو الخارج  حتً تمطع جام ؼضبه علٌها

 بعد للٌل

كان عمار لد أرتدي زي الجنود التً أحضرته سرٌنا فؤصبح ؼٌر مثٌر للشن بٌنما أرتدت 

سرٌنا فستان كفساتٌن  األمٌرات وكؤنها أصبحت أمٌره من أمٌرات أهل المصر ظبل ٌسٌران 

نحو الخارج بخطوات واثمة وكبلهما ٌلتفان حولهما بحذر حتً تولؾ عمار فجؤة ٌحدق بعٌناه 

الً الفتاة التً تحمل صٌنة طعام متجهه نحو المطبخ الخاص بالمصر التً تشبه الماعة فالتفت 

: سرٌنا حولها بملك ثم همست الً عمار من بٌن أسنانها   

أنت ولفت لٌه  ؟_  

:فهمس عمار بصوت أجش وعٌناه مازالت مسلطة نحو الفتاة التً تسٌر بشرود   

خلٌن مكانِن ؟_  

ثم تحرن نحوها ببطء كالٌث الذي ٌتصٌد فرٌسته بخبث  حتً ألترب منها ثم جذبها سرٌعا نحو 

الجدار المظلم واضعا لبضته علً فمها بٌنما ٌدٌه ممٌده ذراعٌها فانحنً من طوله الفارع 

وشعره المصٌرالذي المس جبٌنه بالكاد بعدما كان لد تعدي لٌالة لمٌصه بحرٌة  ثم همس فً 

: أذنها  بخفوت   



هتمشً معاٌه بدون حركة ؼدر او كلمة فاهمة _  

أومات رأسها بسرعه  فستشعر أرتجاؾ جسدها والماسات الساخنة التً تبلمس أصابع ٌدٌه 

السوداء الخشنه فلم ٌستطٌع تبٌن مبلحها الجمٌلة الخابفة حٌث كانت ظهرها أمام عضبلت 

صدره الضخمة ألترب من سرٌنا التً كانت ترالبهما بتوتر وهً تري لبضته عمار الموٌة 

فتابعا السٌر بصمت ولم ٌلحظ عمار اإلبتسامة ،محكمة علً لبضة الحورٌة ضبٌلة الحجم 

الخبٌثة التً أعتلت ثؽر سرٌنا  فمد كانت تظن أن عمار ال ٌوجد له عبللة بالجنس اآلخر ولكن 

خاب ظنها فهو أصبح أسوء مما كانت تتصور هتفت داخلها بتذمر ما أشد ولاحة لٌختطؾ فتاة 

من للب المصر هكذا دون أن ٌولفه أحد أال ٌوجد حاكم علً  هذا الكابن العشوابً التً ال 

تحكمه لوانٌن وال ٌنخضع الً مبادئ وكؤن العالم أصبح ملكا له  تؤففت بضٌك وهً داخلها ال 

، تستطٌع أن تتجرأ لفعل هذا أبد  بعد فترة لٌست بمصٌرة كانوا الثبلثه داخل سفٌنة أوجٌنً 

ركب كل من  عمار وسرٌنا والفتاة الصؽٌرة السفٌنة بعد أن أمر عمار المبطان المساعد بمٌادة 

والتوجهه نحو الشمال بؤسرع ما ٌمكن لبل أن ٌكتشؾ األمٌر هروبه من سجن المصر  علً 

األرجح من الصعب أكتشاؾ هروبه بهذه السرعة فالمصر منملب اآلن رأسا علً عمب ألن 

الٌوم سٌتم حفل تتوج الملن وبالتالً البد من تواجد كبراء عابلة آل طبلل  أي السٌد عزت 

الذي أخذ لمب كبٌر العابلة بعد أختفاء جده وأبنه السٌد جمال الذي كان ٌضعان حدا آلي بشر 

خارج عابلة آل طبلل حتً لو كانت األسرة الملكٌة ذاتها  لكن عصر السٌد عزت جعل بعضهم 

ٌتجرأ علٌهم بسبب سوء أدارته الؽٌر مشروعة التً جعلته منحنً المامة واال ما كان لٌتطاول 

أحدهم علً الفارس ، وما كان ٌتم الرفض الماطع  الً عمار لحصوله علً عصا اآلفعً التً 

ستموم بحل تلن المعضلة العوٌصة والذي البد أن ٌنتظر الٌوم الموعود كل عدة سنوات حتً 

صعد عمار الدرج المإدي الً لمرته لٌجد سلٌم والؾ علً ، ٌستطٌع الذهاب الً كهؾ تاسلً 

أول الدرج ٌنتظر أٌاه بتوتر بعد أن بعث أحد الجنود التابعٌن له نحو المصر لٌموموا بتحرره 

حتً ٌستطٌع اإلنطبلق من الببلد لٌمود السفٌنة وذلن بعد أن وصل إلٌه  نبؤ من الساحرة 

ٌجب المؽادرة نحو كهؾ تاسلً فً الحال فهذا الولت المناسب وأال لن ٌستطٌع "  تٌودورا"

ولكن أرتسم الدهشة علً مبلمح سلٌم التً تحولت فً ، األبحار الً ثبلث سنوات أخري 

لحظات الً ؼضب عاصؾ حٌن رأي تلن الملعونة وهً ترافك أبن عمه ، ودون وعً هجم 

علٌها لٌنتمم منا  ولكن ألتمط عمار لبضته التً كانت ستصفع سرٌنا ، فبرلت عٌنٌه ببرٌك 

:متوحش ونظرة مخٌفة فصرخ بنفور وأحتمار   

مٌن اللً دخل الخاٌنة المذرة دي سفٌنة أوجٌنً  _   

كان عمار والؾ كحاجز بٌن كل من سلٌم الؽاضب التً تشتعل مفرلعات نارٌة داخل عٌناه 

السوداء وسرٌنا الخابفة المترلبة كمطة حذر مستعدة للهجوم وهً ممسكة بطرؾ لمٌص عمار 



وعٌناه متسعتٌن بدهشة وكؤنها أول مره تراها ، وبالفعل كانت المرة األولً التً تجد به سلٌم 

:بهذا الوضع المخٌؾ  فمال عمار بصوت جامد كالصخر   

إهدي ٌا سلٌم ، منكرش أن سرٌنا أخطات  بس هً فً حماٌتً لحد ما نرجع ، وبعد كده _ 

.أبمً أرمٌها فً البحر ده عادي  

كان ٌمول جملة األخٌرة مشٌرا علً السور الحدٌدي المطلً علً البحر مباشرة فهتؾ سلٌم 

:بحنون   

أزاي هتخلً واحدة خاٌنة بٌنا _   

 طول الولت ٌاعمار دي بتاعت مصلحتها وممكن تبعنا فً لحظة

أستداره عمار الً سرٌنا الوالفه خلفه لترتسم أبتسامة ماكرة كمكر الثعلب ثم همس بفحٌح 

:الكبري ونبرة تحمل فً طٌاتها التهدٌد والوعٌد    

ال ٌا سلٌم  سرٌنا مش هتتجرأ تستخدم أسلوب المذارة معانا بعد كده ألنها داخل سفٌنة _ 

 أوجٌنً  اللعنه بذاتها  والنار مش بتحرق ؼٌر صاحبها ،وال أٌه ٌا سرٌنا ؟

تراجعت سرٌنا ثبلث خطوات دون وعً ثم همست بصوت خرج مبوح رؼما عنها ولد بدأ  

"ملعونة ...أحم .. هو هو سفٌنة أوجٌنً مل" هذان الشبان مخٌفان للؽاٌه   

: رفع عمار أحد حاجبه بعطؾ ساخر ثم همس بصوت سادي لاسً متشفً   

أنِت أول مره تعرِؾ أنها من السفن الملعونة متخٌلة أن أي سفٌنة عادٌه ممكن تدخل كهؾ _

تاسلً بدون ما تتحرق مكانها أو تتسحب الً مكان ال ٌعلم األ هللا ، زي مصٌر سفن أجدادنا  

وألاربن ، ودون أن تشعر سرٌنا وضعت ٌدها  تمبض علً السلسال المعلك فً عنمها بخوؾ 

علة تستمد منه الموة كما تفعل دابما عندما ترتعب ، ولكن ظلت تهدئ نفسها ان األمور ستكون 

علً ما ٌرام فهً برفمة سلٌم وعمار وسامر والفتاة ال داعً للخوؾ هً بدأت بطرٌك  والبد 

أن تنهً لآلخر حتً تكسب الثمة بنفسها وتحظً أحترام الجمٌع وذاتها أولهما ، وتلتمً بعابلتها 

لطع شرودها صوت سلٌم ..,و,,الصؽٌرة المفمودة لتنعم بالدؾء والحنان الذي تمناته لسنوات 

:الماصؾ الماسً ،لاببل بمساوة   

؟!عصا االفعً معاِن _   

نظرت سرٌنا الٌه بؤلم لمحه سلٌم ولكن لم ٌهتز لناع المسوة التً ٌرتدٌها مإخرا معها فهمست 

:بؤستسبلم   

أٌوه معاٌه _   



خلٌها معاِن هً ملكن لحد : ثم أخرجتها لهما من جانب سترتها فمال  عماربنبرة ذات معنً  

 ما نحتاجها سرٌنا  

أومات بهدوء ثم رممة سلٌم بنظرة خاطفة شعرت بالندم ورعب عٌر محتمل ٌسري فً 

أطرافها التً باتت متجمدة كؤلواح الثلج حٌن رفعت عٌناها الٌه فؤنصرفت تاركه أٌاهم ، وهً 

تدرن أن سلٌم ٌحدق بها ، فهنان سهما مهددا نافذا من خلفها مصوبا الً ظهرها تشعربنظراته 

 تخترق ظهرها

_________________________________________ 

كان عمار مستلمٌا علً ظهره ذراعٌه أسفل رأسه مؽمض عٌناه بعد أن لام بوضع السفٌنه فً 

 أتجاه المسار المحدد لوجهة نحو الشمال، بٌنما عمله شارد بمكان بعٌد 

متذكر الحوار الذي دار بٌنه وبٌن الساحرة منذ للٌل حٌن هرب الً السجن برفمة سرٌنا كانت 

تبدو ؼرٌبة الهٌبة لم ٌتمان عمار نفسه من الؽضب فمام بفتح الؽرفة الخاصة التً تمطنها 

فوجدها تمؾ أمام شعله نار هابجة كاألعصار الذي ال "الملن "بالمصر بعد ان أسرها الحاكم 

ٌستطٌع أحد أٌمافه ترتدي زي ٌبدو لدٌما بعض الشا ٌظهر من جسدها أكثر مما ٌخفً ولكن 

لٌس زي ولح مؽوي ٌثٌر الشهوة بل أسود لاتم ٌثٌر الخوؾ والرهبة ملتؾ حول عنمها أفعً 

جلدها بنفس اللون التً ترتدٌه ، بٌنما هنان خطٌن باللون األحمر علً وجنتٌها وجبٌنها تمتلن 

عٌنان باللون الدم لٌجعل منها ساحرة شرسة فتاكة بل وسفاحة  فمالت بلهجة فاترة ونبرة واثمة 

:دون ان تستدٌر له   

رأسن ستنفجر من كثرة التفكٌر ال شن أن أوجٌنً تحتاجن بشده  _   

:همس عمار بتثالل   

 وبعٌنٌن واسعتٌن ةحٌانا ٌمدم اإلنسان على األنتحار معنوٌا عبر السموط فً هوة ساحكأ_ 

وانا ال أعرؾ من لكن لآلسؾ لٌس هنان جواب، لماذا، ودون ان ٌدفعه أحد ٌسؤل نفسه لماذا

أذا كنت أري داخل ذاتً مشتت ، وال أحد ٌدفعنً وال أستطٌع أن " تٌودورا"ٌحتاجنً اآلن 

 أدفع نفسً 

 تٌودورا عدة مرات بشكل مخٌؾ دون ن تنظر إلٌه وجسدها ٌهتز بثمة وحركة رتٌبة رمشت

: بوجوم ثم هتفت بنبرة جلدٌة فبتسمت ,  

بالطبع هنان من ٌصرخ مستنجد بن وٌدفعن نحو األنتحار معنوٌا بسبب ؼفلتن وأهمالن اللذان 

ن تنمو لد ةأ وشدٌد العدوى وٌمكن ألصؽر بذرة كالفٌروس مرنةالفكرأذاد عن حدهما للٌبل ؾ

 ة وصؽٌرة بسٌطةفكرفال مثل عالمن لٌس حمٌمً ةصؽر فكر، أتكبر لتشكل شخصن أو تدمرن



نن تابها بمدرما انت أتدمر كل شا فهل انت متٌمن تماما من عالمن ومما هو حمٌمً ام تشعر 

  ؟علٌه اآلن

: هتؾ عمار بحٌرة   

!ال أعلم _  

:لالت بحدة ولإم   

لذا علٌن تصحٌح خطابن وال تخذل أبدا كابتن عمار  _  

: تحفز جسده بعض الشا ثم همس بإستنكار   

من ؟ _  

: أستدارت إلٌه وهً تتحس جلد األفعً الملتفة حوله عنمها برلة ونعومة   

أال  ٌتواجد بعض النظر لدٌن أرفع المبعه التً تردٌها ثم انظر حولن وستري كل شا كابتن _

  

أومؤ عمار بهدوء فؤمسكت األفعً التً تلعب بها كؤنها دمٌة  ثم وضعتها امام عٌناها لترالب 

:فمها الملا بالسم وتابعت بصوت مٌت الحٌاة به    

البد أن كهؾ تاسلً به بعض الرٌاح للٌبل لذلن كان علٌا أخبارن بالعودة مرة أخري _ 

فبل تكن أبدا مسالما فً لٌلة موتن علٌن .سٌتواجد هنان عمبات بالبحر تنتظرن علٌن بالمثابرة 

 مناضلة الٌوم حتً لو كنت عجوزا أؼضب أصرخ  أفعل ما تشاء لكن ال تستسلم أبدا  

:هتؾ عمار بتملك هزئ مهدد   

لطالما كان البحر  حبً األول واألخٌر فلما أذن تمحمً أذانً بهذه النصابح بت أشعر أنه _

 المرة األولً التً أخرج بها فً مؽامرة كتلن فؤنا لبطان عمار ٌافتاة  

:هزت كتفها ببساطة ثم همس بنبرة ساخرة  

النً أري الؽرور لد وصل الً ألصاه حتً أشعر بالولاحة تزٌن نبرة صوتن  _   

:وضع عمار ٌدٌه فً خصره وهو ٌهمس بثمة زابدة عن حدها   

 فٌختلطوا معا حتً ٌصبحوا مزٌج واحد  فؤنا ة أحٌانا تسمى ولاحة بالنفس المطلكةن الثكأ_

عجاب ولكن ثمتً إنً ولح واآلخر ٌنظر ببرٌك بؤ ذلن حتى أرى من ٌنظر إلً لًاعتادت ع

 او ةفبل ازعج نفسً بذان وال تلن فؤنا فً كلتا األمرٌن أفعل ما أرٌد بكل ثك،بنفسً فوق العال 

  كما ٌرى البعض ةولاح



ألتربت تٌودورا ألٌه ببطء متهمل لتضؽط بؤصابعه الطوٌلة علً ممدمة األفعً نحو وجه عمار 

:الذي أبعد رأسه عن مرمً فمها السام سرعٌا فهمست بنبرة خطٌرة خفٌضة   

!!!ة كابتن رض المعرنأ وانت بعٌد عن ةسهل ان تتحدث عن الشجاعأما _   

:هتؾ عمار بصوت ممتضب ؼامض   

أذن فؤنت حتً اآلن ال تعرفنً جٌدا ، وهذا ٌشعرنً بالدهشة-   

:همست تٌودورا بإستنكار   

  وجهن شاطًء، وأنا أريانا ال أعرؾ عنن شٌباً فعمك البحر ال ٌعرؾ شٌباً عن شواطبه_ 

!! هذا هو  المبطان عمار ال ٌبوح بسر ألحدجامد ال تعبٌر بهو  

أوما لها ببتسمامة تكاد تكون منعدمة ثم خروج بهدوء لٌفك من شرودة وظل ٌفرن جبٌنه 

وأعلً أنفه بإرهاق وهو ٌستشعر التشتت وعدم الراحة لشٌا ما ؼامض  ٌعلم جٌدا أن كل كلمة 

تفوهت بها تٌودورا ، لها معانً كثٌرة، وحتً اآلن ال ٌستطٌع تفسٌر كلمة منه بسبب ما ٌشعر 

به اآلن من الحٌرة أدرا وجهه صدفة ناحٌة الباب لٌصطدم بالحورٌة التً كانت ترالبه بنفس 

العٌون الواسعة دون خجل لفز سرٌعا  لٌفتح الباب وٌجذبها نحوه لبل أن تهرب كالمرة السابمة 

:  فهتؾ بحنك   

أنت متعوده كده داٌما بالتلصص علً الناس بدون ما ٌشعروا ؟-  

رمشت عدة مرات بخوؾ وذعر حمٌمً أستشعره بها ال ٌعلم لماذا عندما ٌراها ٌتسرب إلٌه 

أحساس بالزهو بمشاعر جدٌده لم ٌتذولها من لبل  لٌست مشاعر عاطفٌة ، وال من هذا المبٌل 

وأنما مشاعره أبوه  تحمل المسبولٌة ؼرٌزة حمابٌة ٌتدفك نحوها هً فمط  لٌست المرة األولً 

الذي ٌمترب فٌها من فتاة ولكن ذان الشعور الولٌد لدٌه حدٌثا ٌشعره ببعض الراحة واألبتعاد 

: المإلت عن التفكٌر هتؾ بحدة لاسٌة  

لتانً مره بسؤلن بتعانً من حالة خرساء بتتلبسن لفترة وبعدٌن بتتكلمً بعدها عادي  _  

:هزت رأسها نافٌة ثم همست بإستنكار   

لٌه أنا هنا كابتن عمار   _   

:صمت عدة لحظات ٌتطلع الً السمؾ وكؤنه ٌفكر باألجابه ولكنه لال بصوت أجش   

المرة اللً فاتت هربِت وأنِت عارفه كوٌس محدش ٌمدر ٌهرب من تحت أٌدي _   

:ردت الفتاة بؤلتضاب   



وبالتؤكٌد عرفت سبب وجودي  لكن المره دي اٌه سبب وجودي  _   

ترن ذراعٌها سرٌعا وكؤن لسعته عمربة فظل ٌحدق بها متفاجبا  فؤلتجم لسانه ، ال ٌعلم ماذا 

:ٌجٌب  وكؤنه لد فمد النطك للتو فتابعت بنبرة هازبة ونبرة ذات معنً  

ٌبدو أن مش أنا لوحدي هٌرموس_   

: فهتؾ دون ممدمات   

؟!أنت مٌن  انا معرفكٌش بس أنت عرفانً _  

:همست بخفوت ودون وعً   

!مٌن لال كده ؟؟_   

:لال عمار بنبرة ؼامضة   

أنِت _  

: هتفت بحٌرة للك   

أنا ممولتش كده  بس أسمع أن الصبر لٌس من شٌم لبطان عمار عكس  التبلعب باأللفاظ  _

 بالظبط  

:أبتسم عمار رؼما بذكاء عنه ثم همس بتؤكٌد   

!بالظبط ، جدا؟_   

ولم ٌرهك عمار نفسه أكثر من هذا فلمد أعتاد طوال عمره أن ٌمطع عرلا فٌسٌح دمه ، علً أن 

ٌظل ٌدور فً دوابر مفرؼة ال طابل لها  فجذب معصمها بموة جعلها تشهك للٌبل ثم لام بمص 

كم ، معصمها حتً الكوع لٌري المخاوؾ التً تطارده منذ ان رأها أمامه أول مره فتسعت 

لد طبعت وشم علً   ؾ فً الٌوم التالًتهعندما فاجامملتٌه بصدمة وشرد ذهنه بعٌد منذ سنوات 

 لون األسود الماتم فكان مظهرهال أمس ولكن بةلٌلعمار منتصؾ ذراعٌها بنفس ما كتبه 

 ة كانت تضحن بجذل لابلا وبشرتها البٌضاء تنافس اسمه الجمٌل علً ذراعٌهاساحرالنمش

:ة طفولًةبفرح  

  ؟عمار بص عملت إٌه_

 الصٌنٌه حٌن رأها وهو ٌخاطب ة حٌن تطلع الً الوشم بفعل األبرة لسانه فجؤةألجمت الصدم

: رتٌاب إ بة المجنونةهذه الطفل  

!مٌن عمل كدا فً إٌدن _  



:ؼٌر مبالٌه بنبرة صوته الطفولً هتفت بدلع طفولً وهً تمسن طرؾ الفستان   

  الخادمه فً المصر تحت_

 حٌنها جرت من أمامه سرٌعا ةشعر بالجنون المستعٌر بعٌناهوما ان شعرت بؤنفاسه الهادر

 فشعرت رأسها  بٌد واحدهولكنه كان أسرع منها حٌن لبض علٌها ثم رفعها فجؤة الً األعلً

: بترجً طفولً راسٌل تمس ممدمه الحابط فولها فمالت   

  ٌا عمارينزلن_

  : بتلذذ ساديهاتفا وهو ٌدور بها عالٌا بمرحضحن 

الاااااااا_  

:لدوران السرٌع الذي ٌطوؾ بها لطع من اتوهً تمول بصوت مضاحكة صرخت   

نت شرٌرأ-   

:صرخ بعبث مشاكس   

ةنِت مجنونأو-  

: فاق من شروده ثم همس بصوت ذاهل ؼاضب وسعٌد بنفس اللحظة   

!زي ما تولعت راسٌل _   

 ولم ٌشعر بنفسه اال وهو ٌجذبها من شعرها وٌحتضنه بموة وألول مره ٌشعر عمار أن عٌناه 

ستخونه وتذرؾ الدمع الذي أبً أن ٌتحرر من عٌناه لدٌما  لتحذٌر والده الصارم أن الرجال ال 

ٌبكون مهما كان السبب حتً لو توصل األمر لفمد عزٌز علٌن  أبتعلت راسٌل ؼصة مإلمة فً 

حلمها وهً تستشعر األمان التً أذالة حرمانه لسنوات وما جعلها تبتسم بؤلم خافت  حٌن سمعته 

:ٌهمس فً أذنٌها بؤلم مختنك   

حسابن معاٌه بعدٌن أخِت راسٌل  _  

________________ 

 الفصل الرابع عشر

علً الجانب االخر كان سلٌم ٌمؾ مستند ذراعٌه علً السور الحدٌد ٌنظر الً مد البصر 

بوجوم وعٌناه شفافه تحكً كم هو متؤلم مطعون بخنجر مسمم بارد كالجلٌد مثلها ،زفر بضٌك 

وهو ال ٌطٌك أن ٌراها أمامه األٌام المادمة  فلٌتحمل للٌبل ، تتؤفؾ بصوت عالً  ، فبل ٌنكر 

أنه شعر ببعض الؽضب من نفسه حٌن رأها ألول مرة منذ لٌلة الزفاؾ المشبومة ولم ٌستطٌع 



التحكم بنفس وكم شعر بالذهول حٌن رأي رد فعل عمار الذي من المفترض ان ٌكون الؽاضب 

الحانك لٌس هو ،عندها شعر بالندم الحمٌمً عندما تهجم علٌه فجؤة دون ٌستفسر منه ألجل تلن 

الخابنة الحمٌرة ، ال ٌعلم سر أنجذابه إلٌها حتً اآلن لعلها تكون النزعة السادٌة فً تعذٌب 

النفس كعماب علً رضوخه لهذا النوع من جنس سرٌنا فً الحٌاه ،ولكن أٌا كان السبب فهو 

لٌس مهم اآلن ، المهم أنه كان محك عندما لرر األبتعاد عنها ،  فبلزال عمار ٌذهله بتصرفاته 

لم ٌنسً ذان الٌوم منذ سبع سنوات عندما لام بإنماذ المسكٌن الصؽٌرة مالٌكا  حٌنها أصدرت 

السٌدة دولت أن ٌؤخذ منصب كبٌر عابلة آل طبلل المبطان عمار بدال من سلٌم األحك بها 

وأبتعاد سلٌم من العابلة فترة كبٌر بتهمة اإلبن العاصً المخالؾ للموانٌن عندها شعر بالحزن 

الشدٌد فوجد لدمها تسٌر الً الشاطا دون وعً لٌجد عمار مستلمً علً  صخرة كبٌرة بعٌدة 

عن الشاطا وبجانبه لارب  ٌستنشك الهواء النمً بعٌدا عن األرهاق وتحمل المسبولٌة فذهب 

إلٌه بحزن ثم جلس جانب عمار فوق عدة الصخور المرتفعة فاعتدل عمار فً جلسته لٌرمك 

: وجهه عمار الحزن الؽاضب  فهتؾ بملك   

مالن ٌا سلٌم انت كوٌس _  

:أوما رأسه بشرود هامسا ببرود   

ثم صمت للٌبل وهمس بمهر رجولً ٌلونه بعض الحمد رؼما عنه وال كان ....أنا كوٌس _ 

 سٌختنك 

مبارن عمار جدتً دولت لررت بإن تستلم حكم آل طبلل_   

: لم ٌبلحظ عمار النبرة التً تفوهة بها فمال بصوت ساخر هازئ   

كعماب لٌن  _  

: أوما سلٌم رأسه بصمت فربت عمار علً فخذ سلٌم لاببل باالمباالة   

أنت مصدق أن ممكن أترن البحر فً ٌوم من االٌام وأعٌش علً الٌابسة الٌوم اللً بعٌش فٌه _

بدون البحر مش بحسبه من عمري ، البحر بٌتً ٌا سلٌم  فمتشلش هم  وأنا عشان ألطع الشن 

بالٌمن هكتبلن وثٌمه تنازل تثبت أنً متنازل عن الحكم ،عشان تمدر تتولً الحكم بعد وفاة حاكم 

آل طبلل، أنت صدٌك طفولتً وأخوٌا اللً مش مستعد أخسره أبدا بسبب سلطه أو كبلم فاضً 

من ده ، شعر سلٌم بالصدمة والذهول مما ٌموله عمار فلم ٌستطع التفوهة بثمة كلمة وبالفعل لم 

تمر ٌومان أال وعمار ٌعطٌه تلن الوثٌمة محذرا أٌاه، أنه سر بٌننا حتً الٌثٌر ؼضب سٌدة 

المصر والمرآه الثانٌة فً الدولة بعد الملكه السٌدة دولت آل طبلل لطع شروده ، وذكرٌات 

:المبهجه ، تلن الحشره حٌن هتفت بخفوت   

سلٌم  _   



:ظلت عدة دلابك منتظر أن ٌرد ولكنها لم تٌؤس فنادت مكرره مرة أخر بؤلم   

سلٌم  _   

فرمشت  سرٌناعدة أخذ نفس مجهما ُثم أستداره إلٌها بعنؾ 

مراتبصدمةمنحركتهالؽٌرمتولعهعندما جذبها من شعرها بموة حتً اصبجت رأسها ألعلً 

:ووجهها أصبح لرٌب للؽاٌة من وجهه الؽاضب فهمس بفحٌح أفعً   

أنِت عارفه ان لحظة دخولن لسفٌنة األمبراطور بعد ممابلة األمٌر هً نفس لحظة خروجن _ 

من حٌاتً ومع ذلن مشوفتش لحظة تردد فً عٌنن والحراسة الملكٌة والؾ بٌخٌرن انِت أو 

:عمار ،ثم أكمل بؤختناق   

لٌه وأنت عارفه ان الٌوم ده اللً حلمنا بٌه لسنوات طوٌلة_   

أشار علً ما حدث لٌلة الزفاؾ من أمر المابد أوسكار فمد كان بؤردتها األ تذهب معه وتترن 

 سلٌم 

: همست سرٌنا بؤخنتاق خافت  

عشانن _  

:ضحن سلٌم ضحكة لاسٌة بشعة وهو ٌهز رأسه بطرٌمة ساخرة مكررا بهدوء لاتل   

عشانً ؟_   

:أومؤت سرٌنا رأسها وهً تشعر أنه سٌمتلها ال محال   

اٌوة عشانن ، وعشان كان الهدؾ لتل عمار  _   

: توحشت عٌن سلٌم بجنون فصرخ رؼما عنه  

اٌوة شطوره وصلنا عند النمطة الصح عمار _  

دفعته بمبتضها علً صدره العاري  لٌبتعد عنها وهً تصرخ  به بشده عندما ادركت معنً 

: كبلمه المبطن   

اخرس انت ؼبً متفرلش كتٌر عن ؼٌرن  بعد أعبلن التمرد بما مش فارق معاهم انن _

 خدمتهم سنٌن دول طبع الخٌانة فً دمهم كانوا هٌمتلون  أنت ٌؤما عمار 

:لال سلٌم بمؽموض شدٌد   



تمومً تورطً فارس ، وتبعً عمار مع أول أشاره من األمٌر إلً طلع أخوِن عارفه لو _ 

 عمار عرؾ بموضوع زي دا هٌمتلن 

: تسمرت مكانها والذهول ٌعتلً مبلمحها الصادمة فهتؾ ببحه   

!؟!عرفت أزاي _  

:هتؾ سلٌم بحمد دفٌن   

اخوٌا اللً أنت شؽلتٌه عندن وهو مفكر أنه بمساعدته لٌكً بٌردلً جمٌل بسبب اللً عملته _

 مع مالٌكا ، حكً لٌا كل حاجه  

بالفعل كان حوار سلٌم وفارس كارثً بكل المماٌس ، وحٌن شعر فارس بالذنب الهابل العظٌم 

تجاه أخٌه فجر له السر الخطٌر الذي أشعر سلٌم كم هو ؼبً ، وال ٌعرؾ أي شا عن حبٌبته 

:حٌن لال بصوت ٌحمل معانً كثٌره   

وأخت األمٌر الماسم  (الؽٌر الشرعً)سلٌم سرٌنا من النسل الملكً تحدٌدا بنت الملن إلٌاس_ 

 وألسم ٌؤؼلً من عٌنً ماكنت لصدي إذٌن

 عوده للولت الحالً

: أبتلعت سرٌنا رٌمها بصعوبة ثم همست بخفوت حذر وهً أن األمور تتسرب من بٌن ٌدٌها  

....سلٌم أنا   

:صرخ سلٌم به بؽضب مستعٌر   

أنِت إٌه ، بتفكري تؤلفً لصة تانٌه من وحً خٌالن زي المصص اللً ألفتها لبل كده  عشان _ 

المؽفل ٌصدق  لؤلسؾ مخططاتن كلها بؤبت بالفشل الذرٌع  انت أداه تعذٌب حصلت لٌا علً 

األمتٌاز فً أٌذاء اللً حولن وبجدراة ، الشا الوحٌد اللً هرحمن فٌه ، انً مش همول لعمار 

!!أنِت مٌن عشان مٌمتلكٌش  

:هتفت سرٌنا بحرارة مبررة   

ألسم أنً عملت كده عشان ألدر أوصل لؤلمٌر أعرفه انا مٌن ، فً سبٌل انً انمذ فارس من _ 

 حبل المشنمة وعشان أنت متتؤذٌش 

: ورؼم أن سلٌم أستشعر صدق حدٌثها اال أنه هتؾ بخشونة منفرة   

 وانِت إٌه ضمنن انهم مش هٌؤذوِكدا لو مؤذوكٌش فعبل

:نظرت سرٌنا إلٌها بتحدي   



محدش ٌمدر ٌؤذنً ابدا وانت عارؾ كده كوٌس _   

: هز راسه رأسه بٌؤس بعد ان ترن شعرها ولال بصوت جامد كالحجر   

تعرِؾ انً احٌانا ببمً عاٌز أسمع ، بس لآلسؾ مش بسمع  اللً انا عاٌزو_  

: همست سرٌنا متوسلة بخفوت   

كم الولت المستؽرق التثك فٌا _  

:أطال النظر فً عٌناها بؤلم ثم همس مختنك   

الموضوع مش مجرد ثمة أنِت مصممه تبعدنً عن منطمتن وبؤلسً الطرق  _   

:  أمسكت ذراعٌه وهً تهزر رأسها هامسة بهلع   

ألسم  الفكرة أنً مش عاٌز أحملن عبء فوق طالتن وانا شاٌفه أن ورٌث عابلة آل طبل _

 أعبابه بتزداد علٌه 

: هتؾ من بٌن أسنانه بحنك   

مش بمولن مصممه تبعدنً عنن _  

:ثم تابع  بصبلبه ولسوه   

معندٌش أستعداد ، أسمع أوهام كاذبة ، أنت أنسانه خاٌنة فً نظري حتً لو كانت خدعة من _ 

   الملن  والصواب تم علً أٌدن 

:ثم أكمل سلٌم بتهدٌد   

وأحسنلن تتجنبً الفترة الجاٌة بدل من ما أذٌنِ _  

تنهدت بملة حٌلة وٌؤس ، مر من جانبها بعنؾ فتعثرت للٌبل ثم ولفت مكانه واضعة ٌدٌها علً 

 وجهها وهً تستشعر أن سلٌم لم ٌعد كاألول ٌبدو أنها تعددت حدودها هذه المرة

_____________________________________________ 

 فً الٌوم التالً 

كان سامر ٌمرأ الورق المسبول عن حل الشفرات التً ساتصل الً الكهؾ مباشرة فهتؾ 

مشٌرا الً البٌانات الؽٌر صحٌحة الورق ده فٌه حاجه ؼلط البٌانات مزورة فٌه حد بنا خاٌن 

: لكن مش موجود دلولت هاتؾ سلٌم رؼما عنه   

فٌن سرٌنا _  



:لال عمار دون تفكٌر   

مش موجوده دلولت _   

وما هً أال لحظات حتً طرلت سرٌنا الباب الخاص بممرته عمار ، فؤذن لها الدخول بهدوء 

لتجد عمار ٌشٌر بعصا علً الخرٌطة وسلٌم مستند علً الممعد بذراعٌه عالد حاجبه وعٌناه 

نحو الخرٌطة وكؤنه ٌحل معضلة ما بٌنما سامر عالد حاجبه فؤردفت لابلة بصوت حاد كالسٌؾ 

:المصمول  

لبطان عمار أحنا المفروض نسٌر نحو الشمال أتجاه مسار السفٌنة أتؽٌر لٌه _   

:همس عمار بلهجة فاترة ؼٌر مبالً بصوتها الحاد الصارم   

لو ألمٌت السبلم علٌنا هٌكون أفضل سرٌنا _   

هتفت بنفس نبرتها وعٌناها علً سلٌم الذي مازال علً نفسه وضعه متجاهلها تماما وكؤنها 

: نكرة  

مش جاوبِت علً سإالً كابتن عمار  _  

جلس عمارعلً األرٌكه بإرٌحٌه وضعا ساق فوق اآلخر وهو ٌنظر الً المرآه أخذ ٌعدل من 

:خصبلت شعر المصٌر رافعا حاجبا متؤنما معجبا بنفسه ثم همسا بنبرة مستفزة   

أعتمد أمور السٌر فً االبحار ده مٌخصكٌش ، أنت لٌن حدود فً منطمه معٌنه مش مسموح _ 

 أنن تتعدٌها  

شعرت بالحرج البالػ رؼم أنه نادر ٌتسرب لها هذا الشعور وأحمر وجهها ؼاضبا وحنك 

: فمست من بٌن أسنانها بؽٌظ   

... تماما ، تماما_  

 ثم أنتظرت من أن ٌتحدث سلٌم بالدفاع عنها دوما ولكنه كان صامت ووجهه ببل تعبٌر

كادت أن تؽادر لكن سمعت عمار ٌنادها فستدرات إلٌه بؤمل علة ٌجبر خاطرها أمام حبٌبها 

الؽاضب فهتؾ عمار بصوت ساخر وأبتسامة سمجة مؽرورة بؽٌضه تشعل أعصابها وتجعلها 

: ؼٌر مستمره نفسٌا   

بدا ما تشؽلً نفسن بؤمور متخصكٌش متعً نظرن بالبحر الجمٌل ، أعمد صداله مع _ 

 الدولفٌن ، أمممم تؤملً السماء لٌبل ، أشؽل فراؼن 

 أمتمع وجهها ثم هممت بصوت خافت مستفز للٌل الذوق



: ثم أستدارت تنوي الخروج فؤولفها صوت عمار الماصؾ المتسلً بعض الشا    

من بعض ما عندكم_  

  أكملت سٌرها صافمة الباب خلفها بعنؾ 

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

 مضت عدة أٌام 

كانت مالٌكا تدور فً ؼرفه الجلوس كطفلة مذعورة فعلت مصٌبة وخابفة من عمابها الوخٌم 

ظلت تسٌر فً البهو ذاهبا وأٌابا ، وهً تضؽط علً هاتفها المحمول بموة كاد أن ٌتحطم تحت 

:لبضتها الصؽٌرة حٌن رن الهاتؾ لترد علٌها تؽرٌد صارخه بحمد   

انِت فٌن _   

فهتفت بخوؾ أنها مع صدٌمتها وستتؤخر لعدة أٌام وهً تتؤفؾ داخلها من لرارت  فارس 

: المجنونة المفاجبة ، ولكن سمعت تؽرٌد فً الجهه اآلخر تمول بشر   

أبعدت مالٌكا الهاتؾ عن أذنٌها والصوت عالٌا  ***** صحبتن برده ٌا مؽوٌة ٌا حمٌره ٌا_

: مسموع فؤؼلمت الخط بخوؾ حٌن لالت تؽرٌد بلهجة لاسٌة منفرة   

ٌابتاعت الوالد ، لم تستطع تحمل األهانه أكثر من هذا فؤؼلمت ***انا عرفت عنن كل حاجه ٌا_

الخط دون ان تعطٌها فرصه بؤن تبرر لها وتشرح ظروفها المعمدة الذي وصلها لما هً فٌه 

اآلن ، تطلعت الً اعلً حٌن رأت  فارس ٌنزل من أعلً الدرج  وهو ٌرتدي بنطال منامته 

: فمط بٌنما شعره الناعم متسالط علً جبٌنه بعشوابٌة فمال ببتسامة جذابة   

صباح الجمال علً أجمل مالٌكا فً الدنٌا كلها_  

:أبتسمت مالٌكا بصعوبه فالترب ٌمبل جبٌنها لاببل بؤستفهام للك   

مالن مملكتً ؟_  

هزت رأسها نافٌه بحزن وهً تكاد تبكً من تلن النبرة الحانٌة ، فجذبها فارس من ٌدٌها نحو 

:صندوق خشبً أخرجه من الخزانة لاببل بابتسامة مرحه   

افتحً الصندوق ؟_   

:نظرت الٌة مالٌكا بنظره عفرٌت مشاكس حذر   

زي الصندق اللً فات صح_   



عض فارس علً شفتاه السفلً متنهدا بولاحة جعلت مالٌكا تضربه علً كتفه بخجل ولد 

:أحمرت وجنتها حتً اللون المرمزي ، فتابع لاببل بخشونه مصطنعة   

ٌبل أفتحً الصندوق _   

لامت مالٌكا بفن الشرٌط الوردي بؤصابعها الرلٌمة الطوٌلة البٌضاء لتستخرج من صندوق 

الهداٌا ظرؾ أبٌض مطوي علٌها ورده باللون البنفسج الباهت ، فهتؾ بدهشه وهً تنفضه من 

بٌن عدة الكور الملونه والورود المنتشره حوله ، فؤوما فارس ببتسامة مشجعة لتفتحه فمامت 

بفتح الظرؾ لتمرأ العمد الذي ٌحتوي علً تنازل من فارس بمحض إٌرادته الً مالٌكا بالشمة 

الجمٌلة التً تشبه  لصر كما تراها ، حٌنها لم تستطع كتم شهمتها فؤؼرلت الدموع عٌنٌها 

:لتتسالط علً وجنتها كاألنهار الجارٌة ثم همست بتشنج من دموعها   

!لٌا أنا ؟_   

: أوما فارس برأسه وهو مازال ٌبتسم بجاذبٌة   

اٌوة مملكتً  ده جزء من حمن واللً عملته فٌِن زمان أنا عارؾ أنً مهما أعٌش مش همدر _

أوفً لن جزء من الدٌون اللً علٌا لٌِن ثم ألترب منها لٌمسح الماسات المتسالط علً وجنتها 

:بؽزارة وهو ٌخفض رأسه لٌري وجهها من طولة الفارع هامسا بحرارة   

الشمه دي من مجهودي الشخصً ٌعنً ملهاش عبللة بمال آل طبلل ، أنا كنت بشتؽل بجانب _

الدراسه وأحوش عشان ألدر أعملن حاجه ممكن تفرحن فً ٌوم من األٌام وتسامحنً ،وكل 

السنٌن اللً فاتت دي برسم فً خٌالً بس النظرة اللً شٌفاها بعٌونن لما ألولن علً المفاجؤة 

 دي  

:رفعت رأسها تنظر له من بٌن أهدابها الطوٌلة المبتل هامسة بعفوٌة   

انا سامحتن من زمان ، وكنت ناوٌه أكمل حٌاتً معان بدون ما  _   

: وضع أصابعه علً شفتها هامسا   

أنا عاٌز منن كلمه وحده تثبٌت أنن فعبل سامحتنً  ... هشششش _  

:لالت مالٌكا بهلفة   

تحب أؼنً لن _   

أمتمع وجهه فارس مرة واحدة حٌن لالت ؼٌر ما تولع فؤصابه األحباط للٌبل فمد عرضت علٌه 

أمرا كهذا متولع أن ٌسمع المؽنٌه شكٌراا ولكنه أصطدم بصوتها الذي ٌبدو ممبول لكن لٌس 

: ماهر فمال فارس من بٌن أسنانه بحنك   



ال  ٌا مالٌكا متفصلٌنش فً اللحظة دي أنت صوتن نشاز _  

:ثم أكمل فارس بترجً حاذر   

انا عاٌز أسمع حاجه تانٌه  أنِت عرفاها _  

رمشت عٌناها عدة مرات بخجل ثم ضؽطت علً شفتٌها السفلً بحماله  ولم تشعر مالٌكا 

بنفسها حٌن رفعت جسدها تحٌط عنمه بذراعٌها هامسه فً إذنٌه بنعومة أحرلت أعصاب 

مشاعري ملكن: فارس المسكٌن     

شعرت فجؤة تطٌر فً الهواء وهً تصرخ بٌن ٌدٌه ، ٌدور وٌدور بها وهً تضحن وتصرخ  

عالٌا ظبل ٌضحكان وهو ٌدور بها وكؤنها رٌشة بٌن ٌدٌه ، ولكنه تركها فجؤة حٌن رن الهاتؾ 

فؤنزلها ، ثم وضعها علً األرٌكه برفك رلٌك ثم ذهب نحو الهاتؾ الموضوع علً المنضدة 

:أظلمت عٌناه فجؤة وتحول مبلمح وجهه الً حمد دفٌن فمالت مالٌكا بملك   

فارس أنت كوٌس  _   

: أخفض فارس راسه لٌمبل وجنتها برلة ثم همس بخفوت   

ابدا حبٌبِت مكالمة من حد مهم  ثوانً ورجعلن ثم صعد سرٌعا نحو الطابك األعلً بخطوات _

سرٌعة فتنهدت مالٌكا بحزن مازال ٌوجد بٌنهم حواجز لم تستطٌع كسرها حتً اآلن  رؼم 

معرفتها جٌدا  أن فارس ٌعشمها  ولكن هنان ؼٌرة فضولٌة تسٌطر علٌها تشعر دابما أن 

سعادتها ؼٌر مكتملة والبد أن ٌعكر صفوها أحد تنهدت بعدم راحة والفاظ وكبلم تؽرٌد المشٌن 

ٌنحر فً جسدها بعدم رحمة ولساوة ، سمعت رنٌن الجرس فؤخذت الصندوق وضعته علً 

: المنضده ثم لامت تفتح الباب لتصطدم بؤبشع كوابٌسها فهمست بصعوبة وتشنج وخوؾ   

عمتً دارٌن ؟_  

 

 الفصل الخامس عشر

:كان فارس ٌهمس فً الهاتؾ بتركٌز وكلمات مبهمة مموهة وهو ٌمول   

!كنت متولع كدة  تمام شكرا _   

وكاد أن ٌؽلك الخط ولكن سمع صرخات مالٌكا وصوت عالً فً األسفل فمذؾ الهاتؾ من 

ٌدٌه علً األرص الصلبة ؼٌر مبالٌا به ثم نزل الً األسفل بسرعة لٌصطدم بؤمه تجذب شعر 

مالٌكا وتهزها بموة وهً تنعتها بؤلفاظ ممززة تثٌر الؽثٌان من بٌنهما  ٌا خطافة الرجاله ٌا 

أصطدمت دراٌن حٌن رأته بهذا الوجهه " أمً "مؽوٌة ، ٌا سهونة ، صرخ فارس فً والدته 



المظلم الؽاضب مشعث الشعر ٌرتدي بنطاله فمط  فؤخذ ٌفض ٌد والدته من شعر مالٌكا الؽزٌر 

الناعم كالحرٌر وهو ٌحتضن جسدها المذعور وٌرمك وجهها الباكً هاتفا بنبرة حانٌه مطمبنة 

أهدي ٌاحبٌبِت متخفٌش  :   

شعرت دراٌن بالحمد الدفٌن  حٌن رأت أبنه وهو ٌخاطبها بهذه الرلة الحانٌة بٌنما هو ٌصرخ 

:بها فصرخت عالٌا بشر دفٌن   

مٌن اللً جاب الحٌوانه دي شمتن ٌا فارس هً لحمت تلؾ علٌن وأؼوتن عشان تعٌشها _

 معان فً الحرام 

: صرخ فارس بصوت بهتز له الجدران جعلت مالٌكا ترتجؾ خوفا   

أمً أنا مسمحلكٌش تمولً علً مالٌكا كده دي مراتً علً سنة هلل ورسوله   _  

: وضعت دراٌن ٌدها علً صدره بصدمة ثم همست بذهول ؼاضب   

هً لحمت تؽوٌن وتخلٌِن تكتب علٌها رسمً ، بنت الحرام ؟_  

: أدار وجهه جانبه وهو ٌكز علً أسنانه بؽضب حارق ثم همس بنبرة هادبه حاول التحكم به 

 مالٌكا ، أطلعً فوق دلولت ؟ 

ولم ٌكن لد أكمل بالً كلمة حٌن صعدت الً األعلً بسرعة وكؤن فً لدمٌها عجلة بخارٌة 

: تحت أنظار دراٌن المذهولة فشتعلت عٌنٌها بؽضب أسود ثم همست من بٌن أسنانها   

عشان كده رفضت زٌاره السٌدة دولت فً المصر أكتر من مره مش فاضً  مع الهانم  _  

ٌا أمً من فضلن مالٌكا خط أحمر بالنسبه لٌا لو حضرتن : لال فارس بهدوء حاول التحكم به 

 فعبل بتحبٌنً ببلش تتكلمً عنها كده  

: ضحكت دراٌن بضكة بشعة ثم هتفت بفحٌح الكبري   

عملت إٌه البت المفعوصه دي عشان توصلن لحالتن دي _  

وانا اللً هبله لما رفضت ندي بنت عمتن بنت الحسب والنسب وؼٌرها كتٌر عشان تتجوز من 

بنت جبللة الملن ألٌاس األمٌره هٌتان عشان أتصدم فً اآلخر بابنً ٌؤمرنً أتكلم عن بنت 

 السكري دي أزاي أشتد لبضة فارس حتً ظهرت عروله البٌضاء ثم صرخ بحدة رؼما عنه 

انت عاٌزه منً إٌه بالظبط  جواز وأتجوزت  سفر وسفرت وكونت نفسً  وأشترٌت سكن _

بعٌد عنكم بسبب اللً عملتوه فً مراتً زمان  أنتو السبب فً اللً أنا فٌه دلولت  فرضوها 

علٌه باألجبار رؼم أنً كنت رفضها ورافض أي حد ٌدخل حٌاتً ولتها  لكن محدش ولؾ 

جنبً ولدر مرضً وحالتً النفسٌة  وبعد كل ده جاٌه تلومنً وتموللً عملت فٌن إٌه  ألولن 



أنا عملت فٌا أٌه  أنا حبتها  رؼما عنً حبتها وأصبحت محور حٌاتً  ٌبمً تراجعً أورالن 

 وتلمً اللوم علٌكم أنت من البداٌه مش علٌه أنا  

صفمت دراٌن ٌدٌها بكل سخرٌة وبطء أمام أنفعال فارس وتصارع أنفاسه وعٌناه التً تحولت 

: الً الجمر المشتعل  فمالت بكل هدوء حالد   

ٌعنً أحنا السبب فؤننا دخلناها حٌاتن وأوعد نكون أحنا السبب أنه تخرج منا وبؤشد الطرق _

 أٌبلما

:هتؾ بعنؾ مهدد   

محدش ٌمدر ٌفرلنا عن بعض _   

: هتؾ دارٌن بصرامه ممتضبة   

أنا همدر زي ما عملتها زمان  سبلم ٌا ابن بطنً _  

ثم خرجت صافمة الباب خلفها بعنؾ جعل فارس ٌزفر بضٌك ؼافبل عن مالٌكا التً كانت 

تسمع الحوار ببكاء وهً تضع ٌدها علً للبها المذبوح وهً تنشنج وتنتحب وما ألسً من أن 

تكتم صوت نشٌجها لٌرتد الً أعمالها كسكٌن بارد ٌمزق أوصلها  صرخ فارس بصوت ٌجمد 

:الدماء فً عرولها   

مالٌكاااااا_   

نزلت مالٌكا من الطابك العلوي كالمحكوم علٌها باألعدام منتظرة كلمة فارس بؤي لحظة لتؽادر 

بعٌد فمن هو  لٌمؾ أمامها أمه وجدته فهما لٌسوا أي أحد  فسلٌم  لم ٌستطع التؽلب علٌهما فٌما 

مضً ، نزلت ببطء حتً وفمت أمامه كزهرة ذابلة أحترلت من أشعه الشمس الذهبٌة الحارة 

:فهمس بهدوء ؼٌر مطبمن لها   

مالٌكا أنا كنت عاٌزة ألولن علً مفاجؤه بس لؤلسؾ هتتؤخر شوٌه ألن فٌه حاجه مهمه الزم _ 

.تعرفٌها  هزت رأسها بإستفهام وهً تشعر أنها ستموووووت بٌن ٌدٌه اآلن ال فرار   

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

ظلت السفٌنة تسٌر فً البحر لعدة أٌام كان بعضها عصٌبة مخٌفة بفعل عوامل الهواء والرٌاح 

 فؤحٌانا ٌمرو بؤماكن تسمط به األمطار الؽزٌرة وأماكن أخري تكون الشمسة حارلة شدٌدة 

الحرارة مرت السفٌنه من بٌن الجبال الضخمه  ثم مرت علً الجبال الجلدٌه وعلً عدة أماكن 

مجهولة ؼامضة لم ٌستطٌع أحد تفسٌر مؽزاها حتً اآلن وعندما ألتربت السفٌنه من كهؾ 

تاسلًٌ ولفوا كل من فً السفٌنة علً السور الحدٌدي لٌتؤملوا الجدران المإدٌه لتن الكهؾ 



حٌث أرتسمت نموش ورسومات لدٌمه جدا تشٌر الً أن ثمة حضارة لدٌمة كانت فً هذه 

المنطمه  فمد كانت الرسومات لمخلولات بشرٌه تطٌر فً السماء وترتدي أجهزه طٌران 

ومبلبس شبٌهه بمبلبس رواد الفضاء ومركبات فضابٌة وهنان أٌضا رسومات لبعضهم ٌرتدي 

مبلبس تشبه مبلبس الضفادع البشرٌة وأخرون ٌتوجهون لما ٌشبه اسطونات ؼامضه تبدو أنها 

!  الؾ عام20_17تهبط من السماء فمد كانت هذه الرسومات تبلػ عمرها   

حروالؽموض كهؾ تاسلً أحُد أجمل األماكن الطبٌعٌّة فً األرض،  هوعالٌممنالّسِ

واأللؽاز،وعندماٌتطلعاإلنسان إلٌهوٌلمحمظهره البعٌدبمدىالبصر ، 

 وهً تعكس زرلة السماء ٌعطً شعوراً بالراحة  أمامهٌاهشعرأنهمدوصبلإلىبراألمان،فمنظرالم

  أوجٌنً ولد كانتوالسكٌنة، ٌكفً جمال ٌمؤل النفس بؤجمل األحاسٌس، نزل المارب من سفٌنه

 داخل نفك طوٌل مظلم  ظلت تسٌر بهما حتً وصلواتضم كل من عمار وسرٌنا وسلٌم 

السٌر فٌه لمدهاستؽرق   المارببسبب زهور اللواتس التً كانت منتشره ةتولؾ فجؤ ثم دلابك  37

حولها سرٌنا التفت طابفة معٌنة من بنً البشر فً كل مكان والتً تعطً األمل والخٌال عند 

تنظر إلى أصوات  الطٌور والعصافٌر بؤلونها الزاهٌه التً تخطؾ األبصاروالشبلالت التً 

تصب فً سطح الكهؾ فتتفرع الً منحنٌات مختلفه بكل مكان ثم تسمط  الً ماء البحر مباشرة 

مما ٌجعل منه مظهرا خبلب وساحرنزل عمار من المارب لٌتسلك فً فروع الشجر 

خرٌطةلٌمرأ عمار الفتح تبعته سرٌنا ثم سلٌمؾةلٌستطٌع الوصول الً باب الكهؾ  الصلب

ة وفن الشفراتترجملالتً كتبها سامر المبلحظات الموجوده فً الهوامش   

...بعد دلابك  

فانتبة إلٌه  من حالة  بصمت مد عمار ٌدٌه الً سرٌناأخٌرا دخلوا الثبلث داخل كهؾ تاسلً 

لامت بنزع اللإلإه من عنمها ثم وضعتها فً كؾ ٌدٌه الممتدهمام عمار المتلبساها ؾالذهول 

 يالمتشكل علً هٌبة أفعت بالذهب الخالصوبوضعها علً المكان الفارغ أسفل الباب المزخرؾ

 وحولها عبلمات ؼامضة مثٌرة للجدل كشكل أسطونات مجوفة ولطع نمود متعاكستان ا برون

بهدوءثم دخلوا الباب عمار فتح مجهولة الشكل وأشٌاء أخري لم ٌتستطٌعوا التعرؾ علٌها ، 

ٌتفحص الكهؾ ببطء شدٌد كاللصوص المتربصٌن خوفا من أي أحد ٌستكشفهم ، ولؾ عمار 

 كان السمؾ شاسع مظلم مخٌؾ له رهبة كالببر الذي لٌس له آخر وأحبال كثٌره المكان بفضول

 عندما تسرب شعاع أعٌونهم علً ة فجؤاأٌدٌهم وضعمتشبثه فً الجدران كخٌوط العنكبوت ثم 

واخٌر أستمرة  عمار عٌناه علً العصا األفعً ولد كانت واحده فمط من لوي نحو الخارج 

نفس جنس األفعً التً تتواجد مع سرٌنا  عصا بٌضاء مستمٌمه منتهً بذٌل وعٌنتان حمرتان 

فؤلتربت .. من الٌالود الخالص   أشار عمار أن تتمدم نحو األرتفاع المتواجده فً مركز الكهؾ

سرٌنا بتردد ورهبة لتضعها فً الجانب الفارغ لتتماطعا معا كالنمشه المرتسمة علً باب الكهؾ 



وما أن وضعتها بالطرٌمة الصحٌحة وأرتكزت بمحلها جٌدا  ظهر شعاع لوي شدٌد " تاسلً"

:االضاءة باللون األزرق فهتؾ عمار بموة   

ضعوا ٌدٌكما علً عٌونكم  الشعاع ده بٌصب بالعمً   _  

وهموا أن ٌفعبل ما أمرهم عمار لتنبعث عاصفة لوٌة من مركز الكهؾ فً لحظة فسمطوا علً 

ظهرهم  مرت دلٌمة واحدة أختفً األكسجٌن  للٌبل فماموا كبل منهم ٌنفضوا األتربة عن 

مبلبسهم  لتؤتً عاصفة ألوي وأشد عكستهم لآلتجاه اآلخر جعلتهم ٌسمطون مره أخري الجهه 

المعاكسة فماموا مرة ثانٌة ، تطلع عمار حوله  بارتٌاب عندما رآي شٌا اسطوانً طوٌل 

ٌزحؾ علً الصخرة تحت لدمٌه دلك النظر لٌجد ثعبانا ذو رأس كبٌر وعٌنٌن حمراوٌن 

ولسان مشموق  ووجود األحبال الطوٌلة المتسلمة علً الحابط والسمؾ وفً أنحاء الجدران 

الخروج .تتلوي وتتحرن بالتدرٌج  أتسعت مملتٌهم جمٌعا وفاؼر عمار فمه لٌجدوهم أفاعً 

:الخروج ٌا إلهً  فصرخ عمار بفزع .  

ٌبل بٌنا نحو باب الخروج بسرعة ٌؤما هنكون الؽذاء النهاردة  _  

صرخ سلٌم فً سرٌنا بخوؾ ٌبل فتشبثت فً ٌدٌه وهم ٌعدو سرعٌا نحو الخارج وبالفعل لد 

 كانوا خارج الكهؾ فً ثوانً معدودة 

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

وبالفعل خرجوا سرٌعا من الباب فؤخذ عمار اللإلإة من جٌبه لٌضعها فً نفس المكان الذي فتح 

الباب منه ثم أؼلك الباب الحدٌدي المطعم بالٌورنٌوم ، فتنفسوا الصعداء وأبتسم عمار بإرتٌاح 

اه لسنوات طوٌلة ثم نظر الً  بعد أن حممما ابتػة اآلن ؼايهأصبح لٌس لديمؽمض عٌناه فؤخٌر 

ولكن ،أنملب مبلمح وجههم مابه وثمانون وجهه سلٌم المبتهج وسرٌنا التً كانت ستطٌر فرحا 

درجه وألتربت سرٌنا تحتضن لبضتة سلٌم المذهول من هذا الحشد من الرجال والشباب 

 والصبٌفؤبتلع عمار رٌمه بصعوبة عندما رأي المبطان ذمار ٌمؾ فً ممدمة هذا الجٌش الؽفٌر

:  فهتؾ عمار بصوت ذاهل ؼرٌب علً نفسه   

كابتن ذمار ما هذه الصدفة السعٌدة ال تتركنا الحٌاه هكذا دون أن تضع لمسات المدر  _  

: ضحن ذمار بصوت عالٌا هاتفا بنبرة عمٌمه كعمك البحر المٌت   

للخروج من هنا حً علً لدمٌن انت ومن معن  % 1هل تظن أن هنان فرصه _  

أشتدت تشبث ٌد سرٌنا الخابفة التً كانت ترممهم بفزع فهً أول مره تشاهد تلن الكابنات 

الؽرٌبة كانوا رجال ألوٌا البنٌة ٌشبهون المراصنة فً شكلهم وزٌهم الردئ   لطالما لرأت عنهم 

كثٌر ولكن ألول مره تراهم هكذا فً الحمٌمة تعلم جٌدا انهم ٌبعثون األحٌاء الً الموتً ولت 



فراؼهم فؤمسكت أكثر بذراع سلٌم الذي كان ٌنظرألٌهم  بترلب وصمود  ثم أخفض رأسه للٌبل 

: نحو أذن سرٌنا هامسا بدفا   

!أهدي متخفٌش  كل شا هٌكون علً ما ٌرام  _  

: وضع عمار أصابعه علً ذلنه بتفكٌر ثم هتؾ بثمة   

؟!ولما ال _  

: أبتسم ذمار أبتسامه بؽٌضه حتً ظهرت أسنانه باللون الفضً فهمس بؽموض  

؟ !كٌؾ أذن   

:نظر عمار الً السماء الشاسعة وهو ٌحن رأسه بتفكٌر    

أمممممم ، ماذا ٌاواد ٌاعمار _   

: ثم ألترب من سلٌم المتلوي فمه بتذمر فهمس عمار بإستنكار   

:هما بٌمولها أزاي ٌاسلٌم  هتؾ سلٌم من بٌن أسنانها بحنك ونفاذ صبر_  

تفاوض وخلٌن حذر أكتر من كده بدل ما هنروح فً داهٌه بسببن  _   

:أوما عمار رأسه بجدٌه مصطنعة ثم هتؾ مخاطبا كابتن ذمار ببتسامة واسعة لم ٌطالها المرح  

تفااااااوض  _   

:هتؾ ذمار بصوت خطٌر ٌرتجؾ له أعتً الرجال   

حسنا  ولكن أحذر مع من تتكلم فؤنا اآلن أصبحت أحد ملون  تلن المنطمة الملن الثالث ؟_   

:عمد عمار جبٌنه بدهشه ثم أردؾ لاببل   

ال ،البد أنن مخطا للٌبل  لٌست هذه المرة األولً التً آتً بها الً هنا فبل تتعامل معً _ 

 علً أن أجنبً حٌث أن الملن ٌرتدي تاج وال ٌنزعه وخصٌصا بمنطمة كتلن 

:رفع ذمار عٌناه الً األعلً للٌبل ولال بتعجب   

!أنا بالفعل أرتدي تاج _   

:وضع عمار ٌدٌه علً فمه بببلهة ثم همس بؽباء   

ده تاج أمال المرنٌن عاملٌن ازاي ؟_  

: هتؾ ذمار بؤستنكار   



ماذا تمول ؟_  

هز عمار رأسه نافٌا ببتسامة سمجه ٌخفً داخله خوؾ فاألمر أصبح ال ٌطبمن فهتؾ بموده 

ال شا مبارن ، حسنا نحن كنا هنا لفن لعنة تاسلً ، ولد تم األمر مثل ما كنا نرٌد : مصطعنة 

 فماذا ترٌد منا إذن ؟

: ضحن ذمار عالٌا حتً سعل عدة مرات ثم لال من بٌن ضحكاته المنفرة   

أضحكتنً كابتن عمار منذ زمن لم أضحن هكذا  ،ولكن أخبرنً أوال كٌؾ هً محببتً _

أوجٌنً  ولً زمن طوٌبل لم أراها تٌسر فً البحر كالجبل الشامخ الصلب فالطالما كانت 

.السفٌنه التً ال تمهر وال ترتجل أبدا  

: أبتسم عمار بسماجة ثم لال بتملك مهدد   

ٌسرنً أنً رفهت عنن للٌبل  ،ولكن لما السإال عن أوجٌنً اآلن  ،ألم تٌؤس بعدما حدث _

 اخر مره  

:أشتد الؽضب فً عٌن ذمار الحالن فهتؾ بفحٌح األفعً   

تمصد أحتجازن داخل  سجن سفٌنة الرٌشات  لثبلث سنوات كان هذا خطؤن أذن عندما _ 

 تعدٌت حدودن مع أسٌادن ظننا منن أنن ستجتاز العالم  

:أبتسم عمار ببرود مخٌؾ ثم أردؾ لاببل بمساوة وتشفً  

ٌموت الملم وتبمً الفكرة ها أنا أمامن أذن ، حٌا ٌرزق ، وأنت تعلم جٌدا أنه لم ٌكن سجن _ 

بالتحدٌد فمد أبحرت عدة مناطك وأستمرت فً النمسا باألخٌر تحدٌدا كهؾ أٌسرٌسٌنوٌلت 

الجلٌدي  تري كان منظره مذهل رأبع  خسارة كنت أتمنً أن تكون معً حٌنها  ومن حسن 

حظً لم أمكث كثٌر حٌن فاجبتنً ، حبٌبِت الجمٌله أوجٌنً ، وهً تبحر وحٌده مستؽٌثه تنادي 

علٌا ألنمذها من براثنكم  ، ولد فعلتها حما ولم ٌتجرأ أحد علً أٌمافً للحظات أخبرنً أنت 

؟..!كابتن ذمار ماذا حدث لن فمد تعددت األلاوٌل عن آخر حادث  

:أشتد لبضة ذمار علً العصا ثم لال بؽضب حارق ممهور   

؟!لم تكن حاضر تلن اللٌلة ٌا عمار_   

:لال عمار بصوت أجش   

..!عندما فمدة سفٌنة أوجٌنً _   

: لاطعه ذمار بحدة وصرامة   



بل عندما سرلة منً ؼصبا _   

:ثم تابع بحزن شارد وكؤنه ٌري األحداث أمامه فً تلن اللحظة   

كنا علً ساحل أنجلتره عندما تعرضنا لهجوم دون تحرٌض وال سابك أنذار وال عرض _

تموج *أوجٌنً *بالهٌجان كانت * أوجٌنً *تفاوض أمطرنا بوابل من المذابؾ وبدأ البحر تحت 

وتنحرؾ بعنؾ  كل لوح خشبً كل عمود وسارٌه بدأ بالصرٌر، دبت الحٌاه فً التجهٌزات 

وأنملبت سفٌتنا ضدنا شبكت الطالم ولفتة كاألفعً والتفت حولنا ، بدأ البحر ؼٌر مروض حٌنها 

  هذا الٌوم بت أبؽضه بشدة

كان ٌمول الجمله األخٌرة وهو ٌهز رأسه بحزن وندم ٌابس ، أوما عمار برأسه وتؽٌرت 

: مبلمحه المتؤثر للٌبل فؤردؾ لاببل بصوت أجش   

ولكنً أران اآلن بؤحسن حال ، فلم تكن أوجٌنً  تنخضع لسلطة أحد ٌوم ، حتً سفٌنة _

.الرٌشات التً أخذتها منن لسرا ، لم ٌستطٌعوا لٌادتها وتركوها باألخٌر   

:لال ذمار مإكدا   

هذا صحٌح  ، واآلن أراكم ثبلث فمط لما ال تؤخذ معن طالم من عندي ممابل أحدكم كحل - 

 وسط فؤنا سؤلوم بتنفٌذ مهمه أجهز لها منذ سنوات بدال من لتلكما وباألخص أنت ٌاعمار 

لال ذلن وهو ٌشٌر بؤصبعه المرتدي بداخله خاتم فضً عً هٌبة جمجة فً وجهه عمار أبتسم 

: عمار ببطء شدٌد بدت أبتسامة منفرة بؽٌضة ومثٌرة لؤلشمبزاز فؤردؾ لاببل بصوت أجش

حسنا أنت حما لم تٌاس بعد تظن أنن تعرض علٌا طالما لتشعر بالتملن الضبٌل نحو أوجٌنً _

ولو بمجرد عدة أفراد ،أتري أن الوضع أصبح مثٌر للشفمه الً هذا الحد ،فبل أظنن تنوي لتلً 

.علً األرجح   

:ضحن ذمار بدهشة ثم لال بسخرٌة جامد لاسٌة   

ظننتن أذكً من هذا لٌس المبطان ذمار الذي ٌمتلن أسطول من السفن الضخمة ٌفكر بؤمر _ 

 كهذا  فلن ألرر خطؤي مرة ثانٌة أنوي أستؽبلل األمر علً أحسن وجهه ممكن  

:تبلد وجهه عمار ولال بإستنكار وتوجس   

كٌؾ  _   

:لال ذمار بصوت صارم لوي فٌه أمواج لخطوره تزأر مهددا   



ستتوجهه أوجٌنً نحو الجنوب ألمر طارئ ، فؤنا أود أن أحصل علً كنز الحٌاه  ،ولم _ 

وبالطبع ستكون بمٌادتن أنت انظرأهمٌة " أوجٌنً "تستطٌع اي سفٌنه بالتوجهه الً هنان ؼٌر 

 حٌاتن الؽالٌه عندي ماذا تمول ؟

: لال عمار بصبلبة كالصخر   

وما وجهه األستفاده من أمر كهذا_  

:لال ذمار بصوت أجش   

ال تملك من أمر كهذا ستؤخذ ما ترٌده لبل أن تبدأ بالسفر وستحصل علً الضمانات _  

: أندفع عمار بحماس وحرارة محاوال أخفابها والتحكم بنبرة صوته فمال دون تردد أو تفكٌر 

موافك ولكن بشرط  _  

:هتؾ ذمار بصوت لاطع مستفهم    

ما هو ؟_   

:لال عمار بهدوء واثك   

أود الخروج من هنا بؤمان دون حركة ؼدر ودون ركوب أحد من رجالن سفٌنً سنؽادر _ 

 الببلد ألطمبن علً جدي ثم آتً علً الفور

:زمجر ذمار بسخط ثم هاتؾ لاببل بصوت باتر ونبرة ال تمبل الجدال وهو ٌشٌر بالعصا   

لست طفل أمامن ألتعاٌش علً الوعود الكاذبة وآمل أن تؤتً ٌوما منتظرا واضعا ٌدي علً _ 

خدي ، فؤنت العبث ٌجري فً دمن كمجري الدم كابتن عمار أمامن دلٌمتان تفكر، أما أن تترن 

أحد منهما وأضمن لن حٌاة كرٌمة ال ٌمسه أذي لط وتؤخذ طالما من رجالً حتً أضمن 

عودتن أو سٌتم لتلكما جمٌعا لبل أن تتحركوا خطوة واحده من أماكنكم وبالطبع ستظل سفٌنة 

.أوجٌنً والؾ هكذا طوال الحٌاه حتً ٌوم البعث   

:هتؾ عمار بصبلبه وجدٌه   

أنا ال أخشً تهدٌدن لبطان ذمار فؤنا لست مجبرا علً األبحار مع أحد  منكم ، أثنٌن منكم _ 

حاولوا التخلص منً  الماضً ولد نجح أحدكم فً سجنً  رؼما عنه التفت الً سرٌنا الساكنة 

:داخل أحضان سلٌم برهبة مما تراه أمامها فهمس الً عٌن سلٌم الؽاضبه   

! ألم تخبرن ؟_  



فؤخفضت سرٌنا رأسها تلمابٌا بخزي حتً ال تري نظراته  الحادة المصوبة إلٌها كاللٌز الحارق 

: ثم التفت عمار  الً كابتن ذمار لٌتابع لاببل بثمة زابدة عن حدها    

هذا لطؾ منن أن تدعنا  نخرج جمٌعا أحٌاء من هنا دون ضرر، وأن تضع فً عملن انً _

أملن سفٌنه وأنتم ال ، أنت من تحتاجنً ألنماذ امر ما ، بالرؼم أنً لٌس لً مزاج رابك حما 

 لهذا  

:أخرج ذمار السبلح لٌصوب نحو عمار لاببل دون تردد   

.كما تشاء _   

ثم وضع أصابعه علً الزناد لٌطلك الرصاص نحو رأس عمار الوالؾ بثمة دون خوؾ فحما 

كما لالت سرٌنا أنهم ٌبعثوا األحٌاء الً األموات ولت فراؼهم والتفاوض عندهم ٌنتهً بكلمتٌن 

لو لم تكن كلمة ونص ٌؤما المتل دون شفمة ورحمة ودون االلتفات للخلفة مرة ثانٌة ، ولكن لم 

:تخرج رصاص من المسدس فنظر بذهول ودهشة ألٌه مخاطبا أحد رجاله  

؟..!لما لم ٌطلك الرصاص أنه محشوي أللصاه _   

:لال أحدهم بتهذٌب   

! ؟..البارود مبتل سٌدي فنحن كنا نبحر ماذا دلابك هل نسٌت _   

ٌمكن أن نستخدمهم كمضارب : فمال اآلخر بؽباء   

 رممه ذمار بنظره نارٌة جعلة ٌبتلع ما كان سٌتفوه به

: أنطلك صوت صارم صادم لٌتحدث أول مره منذ هذا الحوار البابس   

؟..!أنا موافك أن أظل هنا حتً ٌؤتً كابتن عمار بشرط األبحار معكما_  

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

 الفصل السادس عشر

ألتفتت الرإس جمٌعا الً صوت سلٌم الحاد الذي أنطلك كالسٌؾ المصمول ، فصرخت سرٌنا 

:بهلع من بٌن أسنانها   

ماذا تمول بحك السماء _   

: فهتؾ ذمار بخشونة   

موافك _  



ثم التفت الً عمار لاببل ما رأٌن ، رالب عمار مبلمح  سلٌم الخشنه  بتفحص ثم أردؾ لاببل 

: ببطء   

تعنً ما تموله ؟_  

:أوما سلٌم رأسه بهدوء ثم لال بثمة وجدٌة   

أجل _   

كتمت سرٌنا شهمت عالٌة وهً تنظر الً وجهه سلٌم الجامده ببل تعبٌر  بفزع تحشرجت فً 

حلمها الكلمات ولم تنطك سوي عٌناها  التً ذرفت الدموع بسرعة رهٌبهة فوق وجنتها الوردٌة 

:فمالت بجنون   

أنا متفهمه العبء اللً بتحمله ولكن سبب عببن أنتهً  _   

:همس سلٌم فً أذنها حتً ال ٌسمعه أحد  بنبرة  ذات معنً    

ال ٌوجد عبء ٌنتهً أذا حارب من أجله أحمك واحد ، وانت أختارتً أبتعادي عن منطمن _ 

 لبل كده   

ثم ودون كلمه أبتعد عنهما لٌنضم نحو فرٌك لبطان ذمار وضع عمار ٌدٌه فً جٌب بنطاله 

الضٌك ٌتؤمل سلٌم الوالؾ بجانب لبطان ذمار وعٌناه تحمل نظرة ؼرٌبة ولكن مخٌفه فهتؾ 

: عمار بصوت ؼرٌب علً نفسه وكؤنه لٌس هو من ٌتكلم   

حسنا لبطان ذمار فعلت ما ترٌد  وستكون السفٌنه متواجد مسافة الطرٌك -  

:أومؤ ذمار ببتسامة رضا تابع عمار بنفس النبرة   

ولكن ستكون بمٌادة مساعد المبطان  الكابتن سامر _   

:لم ٌكمل عمار ما كان سٌتفوه به حٌن صرخ ذمار بمسوة عالٌة كالبحرالهابج    

ال ستكون أنت تحدٌدا ٌا لبطان عمار  _   

: أندهش عمار للٌبل من أندفاعه ولكنه هتؾ بهدوء واثك  

لماذا أنا ؟_  

:رفع العصا فً وجهه مره أخري لٌمول بصبلبة حاسمة   

"  ألمانتا"ألنن_  



ثم ودون كبلم أخر أنصرؾ جمٌعا حتً لم ٌظل بالمكان سوي سرٌنا التً همست الً عمار 

الذي ٌضع ٌدٌه فً جٌب بنطاله باالمباالة ألسم أن أنتمم منن بحك من ضحٌة بالٌلة زفافً 

ألجل حماٌتن من ؼدر الملن ثم دون كبلم ؼادرت نحو المارب الملمً علً الشاطا مط عمار 

 شفتاه بٌؤس ثم أكمل سٌره نحو أوجٌنً

.....بعد عدة أٌام   

كانوا ٌمفوا جمٌعا علً متن السفٌنه أوجٌنً ٌنظرون بذهول وصدمة من تلن السفن الضخمة 

هابلة العدد المتواجد فً المٌناء  التً ٌظهر منها بشر مختلؾ الجنسٌات واألعمار متفاوته 

األحجام ؼرٌبة الهٌبات ، نزل عمار من السفٌنة برفمة أخته الصؽٌرة راسٌل لٌتجهه نحو 

أسطول سفن رٌوتنا التابع لعابلة آل طبل المرسومه علً ممدمتها بعبلمة الخطر وباللون واحد 

كلون العلم المرتفع  ، لٌمؾ فً ممدمة السفن ٌنتظر ظهور جده الهاشم كبٌر عابلة آل طبلل 

: وأعمامه من حوله  فوضع  لبضتة الموٌة علً كتؾ عمار لاببل ببهجة عارمة   

حفٌدي لبطان عمار آل طبلل انا فخور بن ؟_  

:أخفض عمار رأسه لٌمبل علً كتفه لاببل بهدوء   

أشتمت إلٌن جدي ؟_   

: وضع ٌدٌه علً ذراعه لٌتؤمله فؤردؾ لاببل بمزاح رلٌك   

أنا أٌضا لمد كبرت وصارت رجبل ٌعتمد علٌه  ،أنا ممدر مدي مجهوداتن العظٌمة الذي _

 بذلتها من أجلً أنت  وسلٌم وهذه الصؽٌرة 

: لال ذلن مشٌرا بؤصابعه نحو سرٌنا باسمة الوجهه ، فهتؾ عمار لاببل بهدوء وصدق   

هذا لٌس مجهود فً سبٌل وجودن بٌننا مرة أخري ، أنظر الً الصؽٌرة راسٌل لمد بحث _

 عنها كثٌر ووجدتها فً المصر الملكً كما تولعت 

:تحسس الهاشم وجنتها مستمتعا بنعومتها فهمس لاببل بفخر   

كبرِت صؽٌرِت وصارتً عروس فالٌبارن الرب بٌكما أحفادي _  

: هتؾ عمار بمرح مشاكس   

ولكنن مازالت صؽٌر جدي _  

: أردفت سرٌنا لابلة بتهذٌب   



بالطبع فاعجلة الزمان تولفت منذ حدوث اللعنة والتً  تشبه وضع السبات حمدهلل علً _

 سبلمتن جدي 

:أوما لها هاشم لاببل بولار   

شكرا لن صؽٌرة _   

: ثم تابع لاببل الً عمار   

ٌجب الذهاب نحو الحدود اللبٌة الجزابرٌة حٌث لبطان ذمار، لتنمذ أبن عمن سلٌم وعلٌن أن _

 تحذر منه فهو من أخطر الرجال شراسة وؼدر

:أندفعت سرٌنا هاتفة بنبرة حاسمة مصممة    

وأنا معان  _  

ألتفت الٌها عمار فجؤة وكؤنه تذكر وجودها للتو  ولكن التفت لجده ٌخاطبه لبل أن ٌمتلها أو ٌمتل 

: نفسه  هامسا بهدوء وطاعة   

!ال تملك جدي علٌنا _  

سؤذهب فً الحالً ولكن األول سؤبعث رسالة الً فارس  لٌجد ما كان ٌستحمه لسنوات فمد 

 تؤخرة علٌه كثٌرا 

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

 لبل بضعة  أسابٌع 

مالٌكا أنا كنت عاٌزة ألولن علً مفاجؤه بس لؤلسؾ هتتؤخر شوٌة ألن فٌه حاجه مهمة الزم 

تعرفٌها هزت رأسها بإستفهام وهً تشعر أنها ستموووووت بٌن ٌدٌه اآلن ال فرار همس 

:فارس ببطء حذر   

والدن المهندس فادي هو وأسرته توفً فً حادث سٌارة أثنا رجوعهم من المطار ، أنا _ 

عرفت أنهم كونً صدمة ثروة ضخمة ألنهم سافروا الخلٌج اول ما أنِت جٌِت المصر  

 والمحامً أتصل بٌا عشان ، ننهً أجراءات الزمه ألن أنِت الورٌث الوحٌد لوالدن  

تبلدت مبلمح مالٌكا ولم ٌظهر علٌها أي تعبٌر  مما جعل فارس ٌشعر بالملك علٌها  فهتؾ 

: بمزاح رلٌك علة ٌستطٌع أخراجها من تلن الحالة فهمس بطرافة   

: أنِت دلولِت بمٌِت أؼنً منً بمراحل  لم تبتسم حتً  فهزها فارس بموه لاببل حانً هامس _  



مالٌكا مملكتً الجمٌله والصؽٌره ٌا بداٌه حٌاتً ونهاٌتها ٌا نجمة مضٌبه رؼم الظبلم المعتم _

 حولن   

لم تشعر بنفسها أال حٌن سمعت تلن النبرة الحانٌة أنفجرت باكٌة فً صدره الواسع الرحب  

فظل ٌواسٌها بكلمات ممتضبة وهو مخزونه ضعٌؾ فً األنهٌارات العاطفٌة فرفعها بٌن 

 ذراعٌه لٌصعد به نحو أالعلً حٌث ؼرفتهما  

 عوده للولت الحالً 

ولفا كبل من مالٌكا التً ترتدي فستان الزفاؾ األبٌض الذي ٌحتضن جسدها برلة ونعومة ولم 

ٌظهر من رشالة جسدها سوي بطنها البارزة لؤلمام للٌبل بسبب حملها ،نعم فهً اآلن تحمل 

طفل فارس الذي تمناه طوٌبل وطرحة الزفاؾ الممتده التً تعدت ذٌل فستانها والتاج األنٌك 

الذي ٌعلو رأسها كملكة  تمؾ بكل كبرٌاء وٌدٌها محتضنه لبضة فارس الضخمة الذي ٌرتد 

حلة أنمٌة للؽاٌة جعلته منه شابا جذابا وسٌما  ٌخطؾ األنظار رؼما عنه تمدم فارس ومالٌكا 

نحو السفٌنة الضخمة المزٌنة بؤفرع أنوار مختلفة وممٌزة تضا وتطفا سرٌعا وبؤشكال مختلفة 

والورود واأللوان متناثرة ومنتشرة فً كل مكان حولهما ورابحة البخور التً تفوح المكان 

بؤجمل وأنمً من رابحة العطور الماركة  تمدم الٌهما لبطان السفٌنه المبطان جسار ٌرحب 

بالعروسان وٌعطً لفارس ورله مطوٌة مزٌنه ٌالورد  ثم صعدا الً أعلً نحو الجناح الملكً 

الذي أعده عمار بنفسه لٌجد ؼرفة نوم  لم ٌري أفخم منها بحٌاته  ،كانت باللون األسود 

الشاحب لمعرفة بؤن فارس ٌفضل هذا اللون  والورد األحمر متناثر بكل مكان علً الفراش 

األبٌض الموضوع علٌه لطعتٌن من الحرٌر تخص العروسان  والشموع متناثرة فً  كل مكان 

فً الؽرفة ومشروبات ورابحة أطعمه شهٌة وضع فارس  مالٌكا علً الفراش برفك ثم همس 

له بهدوء أنه سٌؤتً اآلن فاومؤت له مالٌكا ببتسامة وهً مازالت متؤثر بهذا المكان الفخم 

مذهوله ان لصر كهذا مجهز بؤعلً وأجمل مما رأتها فً حٌاتها داخل سفٌنة ولكن سفٌنة 

 ضخمه 

 

ولؾ فارس أمام النافذه التً تطل البحر مباشرة فشعر بتحرن السفٌنة تؽادر المرساه حٌن نظر 

الً أسفل حٌث السفٌنة تشك المٌاه بموة وسرعة هابلة ، ففتح الورلة  لٌمرأ رسالة عمار التً 

أبن عمً الحبٌب بل أخً الفارس النمً الطاهر التً لم تستطٌع عابلة آل طبل ""...تنض علً 

أنجاب شابا مثله  هذه السفٌنة هدٌة لكما بمناسبة زفافكما ،فالٌبارن الرب فٌها وٌرزلكما الذرٌة 

الصالحة التً تعمر األرض من بعدكما ، وهً لٌست من أسطول سفن آل طبلل حتً ٌطمبن 

للبن وتتمبلها بصدر رحب  ال تملك علً أخٌن سلٌم هو اآلن فً النصؾ الثانً من الكرة 

األرضٌة لمهمة ما وأنا سؤذهب ألٌه برفمة سرٌنا حتً نكمل عملنا ثم نعود مرة أخري  



وأوصانً أن ألولن لن أثنا رحلتنا أنه ٌسامحن فمهما حدث فؤنت أخٌه الصؽٌر المدلل ستظل 

السفٌنة تسٌر بكما الً عدة ببلد ؼربٌهة وأماكن مذهلة ومبهرة لمدة شهر اي شهر العسل  

وسٌكون معكما المبطان جسار  أذا أردت شًء ال تردد منه  فهو أكثر من أخً  أستمتع بكل 

.دلٌمه فً حٌاتن فارسً وال تنسً أن تبعث تحٌاتً الً العروس الجمٌلة مالٌكا   

 المبطان عمار سٌؾ األسبلم آل طبلل

 

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

ولؾ عمار علً ممدمة سفٌنة أوجٌنً  المتوجهه نحو شمال أفرٌمٌا وتعلوي ثؽره أبتسامة 

منتصرة تلونها بعض العبث والؽرور  حٌث أرسل إلٌه خطاب رسمً من الملن الماسم بؤن 

ٌفً بوعده وٌتنازل عن نصؾ أسطول السفن التً حصل علٌها من كهؾ تاسلً ألجل التاج 

 الملكً  كما وعده سابما فبعث عمار خطاب ٌحمل رمز أوجٌنً الً المصر الملكً ٌنص علً 

جبللة الملن لمد وعدتن حما بالتنازل عن السفن التً أتفمنا علٌها  وأنا لم أخلؾ وعدي لطالما 

وأنا لم أحدد ولكن جاللتن فشلت فً تحدٌد أٌن ؟ ومتً ؟ كنت عند كلمتً كما ذكرت سابما، 

. بعد تحٌاتً  

بالطبع عندما لرأ الملن الماسم  نص الخطاب  أشتعلت عٌناه ؼضبا وؼٌظا من ذان العمار 

الذي ٌشبه الفٌروس الماتل فهو لم ٌري أسوء منه فً حٌاتة علً االطبلق وصدق حما عندما 

 أطلك علٌه الدٌماؼوجٌة

 تمت بحمدهلل

 

 

 

 

 

 

 

 



 نبذة عن الجزء الثانً 

!ال أصدق ما أراه أمامً ، المبطان عمار هنا بذاته فً سفنتً ؟  

 

:أبتسم عمار ببطا بٌنما أعتلت ثؽرة  ابتسامة ساحرة جذابة مهلكة ، وهو ٌمول بنبرة لإم   

كما تري لبطان سلفٌا_  

:رمشت سلفٌا عدة مرات بذهول ثم همست بصدمة دون تفكٌر   

!لمد لصصت شعرن _  

:لم ٌرد عمار علً الفور لكن شفتاه ابتسمت رؼما عنه ثم همس بنبرة خافته مداعبة   

 كنت أعلم أنن ستعلمٌن 

 

 

 

 

 

 

 

 


