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استيقظ الولد الصغيير علغى صغوج جغهيئ  اخغل   غر          

 ةمغغن غر تغغج ووهغغد والدتغغج متشغغبكة بوالغغد  كغغي   يبغغادل الشغغرط

ة  تقغغع ميشغغيا علي غغا لتصغغطدم بالنا غغ  ةطغغالا النغغار  غغد ع ا بشغغدإ

 .حتى أصيب و ر  اربا ة   يطلا النار بيزارأو

 أوصغتج  ،عند ا توقف الجرب وهرى لوالدتغج وكانغج تحتجغر

ن سارو إ وتج إوك لك  ،   يتبع والدأبع طريا الشيطان و  يتأب

 رب.د ي نفس ال

تهج لعشتج وسط زراعاج صابتج واإبيج من الفرار رغم أمكن ت

وحسن  ي ويج صبرأوالدتج حتى را ا  ن د نإالقصب وما 

 را  الرصاصة من إمن  يوتمكن صبر ..سعفو أبي م وألمكان 

 انتظروا حتى يفيا كي  ي قدتج الوعأبداخية  ةكتفج بطريق

 ن انتظار م طال  يادر صبرىأ  إ ،يطمخنوا عليج قبل   اب م

حس بقرب ن ايتج أبيج أ اا أوحسن وتركا  بمفرد  وعندما 
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بعكس   ر بمكان م بأ أسلحتج ونقود  ووصاج الصيي بر ابنأ 

   .أ ويج طريا الهريمة ال ى بدأن يكمل مع أوالدتج و ةوصي

ن ما كانج تريد  أالكانية عشر صدا مشاعر والدتج و يقن ابنأ

بي م وك ب أ ةن عن مكان تهاري ويج الراشدأ لم ي بر  ، ير لج

 هن  .. م ميجبيأنج استيقظ من نومج  وهد أن ادعى أعلي ما ب

كان األسلحة التي يتاهر بيج ألنج لم ي بر م عن مأصبرى ولعن 

 ير وك لك قب  بيد  نج كان معج  ي ا ستالم األأ ةب ا و اص

ج ي أوعنف ، وطلقاج ةسلحأعملياج بيع  ةعن عد ةأموال طاخل

وك لك حسن لحسج على ال  اب وترك  ،يير سعفان لنومجصال

 .بي مأ

تعهز عن  كانج يطاولج علي م أيددل حال اإل وة وتتب

ن يكمل ما أبي م وسعى صبرى ها دا أا قتراب من م  ي حياة 

أ   أ يج حسن ن يأعهزتج واجطر أالمال  ةقل نأ  إبيج أ  أبد

مر  وترك أ يج الصيير أ والج لحين تدبير أووالدتج ليقيم عند 

  سرت مي منزل موحش ومكان يعئ بالكر  ألسعفان بمفرد   

 حدث لج.يعابئ بما سغير 

بمفرد  دا ل البيج   يفارقج قط  يالصب ةقامإج أيام على جم

حتى  ..والدتج ة.. مكان و اةالوقج عند النا  وكان يقجى معظم 

را وتد ع م للحنو عليج اعر م تش حظ الهيران  لك وكادج م
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ن كر  م ألبيج منع م وكلما زاد إشفاق م لحالج أ  إومساعدتج 

رحيلج تمنوا  تراهعوا و ةوا أ عال والد  الفظباخس ت كرال

نفس م ألوا أ ويج ولم يسأبيج وأ ةو هرتج للبيج كما  علج زوه

 ين يفر؟!ألى إ ةولو للحظ

حدكج قط عن أ ل ا والدتج لم ت ، والج كأ ويجأ  و   يعرف 

 .أ ل ا ةعلى غير رغب ةه ا عنووبيج تزأن أوكل ما يت كر  

و ممن أ  يعرف ما ا يفعل ؟! ن يمجى على   ا الوجع ش رأ

 يطلب المساعدة ؟!

حاهز  ةكسرج هارت م شوقي ر قج الهوع حتىأشحب لونج و

 ة ا الصييرة بطعام لج على غير رغبرسلج ابنتأال وف و

 ل أ  ا المنوال عد  أيام حتى  حظ  زوه ا واستمرج على

م بيج سالم الدقش ب أا  لك وعنفو ا و كرو ا بما  علج زوه 

ن ا أصرج وبررج  لك إ  إ ،بوا من ا عدم تكرار  علت اوطل

بل طلبج من ابن ا  ،ب لك تج مع ا ولم تكتف  دوال بمعروف  علتج

 ج  ناخسويا بالقا رة..  استمرار بقا نن يأ   معج الصبى ليعمالأ

 ن.ومحال والعيش بمفرد  درب من الهن

وكان يكبر  بعشر سنواج  ،حمد عويسأسا ر سعفان مع هار  

ن يعمل مع م أللعمل.. وبعد رهاء المقاول وا ا وصحبج معج 

 ا  .. وكان   ا ا تباربج هدارتج ويتفانى  ي العملن يكأبشرط 
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تحمل الصبى الصيير ..    ا العمل   يتحملج  ةلمدى قدر حقيقيا  

رهال .. وأعطا  المقاول نصف أهر  لمدة عشرة أيام .. وعندما 

بمزيد  جعطا  أهر  كامل و صوهد  يفعل ما ينهز  اآل رين أ

وغير   الطعام كإرسالج إلحجار ..الس لةمن العطف والم ام 

 ،ن الصبى ال مام كان يعمل بال  وادةإ  إمن أمور بسيطة.. 

 اخقة وينجم لزمالخج كي   يكير  ة قد كان يحجر الطعام بسرع

 . م وك لك ليعتاد على العمل الشااحقادأ

 الل م مال ككير أعطا   نىمجى بالقا رة كالث ش ور هأ

رها  ن ر   النزول معج..أد ر  مع والدتج بعد ألحمد لي

لح  قد سخم العمل بالقصعة ن يعمل مساعد نهار مسأالمقاول 

 أهابج  ة،ن يتعلم م نأنج يريد أو نج عمل لن يفيد مستقبال  أو كر ب

 ا وشكر ..  فرح بج المقاول  وا ،قلأ سيكون ن راتبجأالمقاول ب

حمد ال ى يعمل أقريبج  ةنج على غير شاكلأ بر  بأ.. وشهعجو

 .اجمعج بالقصعج من   مس سنو

ليهد سعفان بعمل  ةهازتج مع أسرتج وعاد للقا رأحمد أقجى 

ن أوعرف  ،قطع شوط كبير  ي تعلم ا ة ر وم نة هديدآ

  المقاول كما أوكا  ،ن تعلم سريعا  إالمقاول وعد  بفرصة هيدة 

 .وعد 
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نج   أمن المال من عملج الهديد و اصة  ككيرال يصبح يهنأ

وكلما  ،  يوم الهمعةإ ةهازإ  يأ   يتباطأ  ي أداء عملج و

 .كي تتد ر  لج ةرسلج ل التج شوقيأ د ر مبليا  ا

 من يزور؟!  ،هاز  قطإربع سنواج لم ينزل أمجى  ي عملج أ

ج مت  ى م  ة،حد يسأل عنج باستكناء شوقيأحباب ببلدتج و  أ  

لحج عليج أو ،كل كبيرة وصييرة وكأن ا والدتجبج وتعرف عنج 

ليج وتود م اطبتج  ي إ  ى مشتاقة  ،ن ينزل مع ابن اأك المرة تل

 ، قد كبرج وككر  طاب ا ،ن تزوهج ابنت ا أمانىأو و  ،مر  امأ

اب  الكل رأى سلوك الش ،قناع زوه ا وابن اإر قج من أو

 ، وتجإعلى  الف والد  ونج أاليا ع ومدى تفانيج  ي عملج و

ليصطدم  ةهازإونزل  ،وقد كان ،ت اوسوف يكون  ير زو   بن

  ن يأ   مالج وينفقج على تعاطىأبأ يج صبرى ال ى يريد 

امج مأووقف  سعفان ر    ،الم دراج كما يفعل مع أ يج حسن

لتي كي   تجيع  يبتج والسمعة ا ببسالة وتحدى هعلتج يتراهع

 قد كان ينزل  ،نحاء المركزأ ةهي  ي كا كون ا من عملج كبلط

الج م ليأ   أموال من الباعة  األسواا مفتون بقوتج وهسمج

كي   يتطاول علي م ويمارس  لين وبجاخع من الدكاكينخهاال

وك لك كان يتاهر  ي األسلحة كوسيط ألنج   يملك مال  ،اخلجزر

  كوالد  ولم يستأمنج التهار الكبار.
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وكان  ،والد  وه ز  ليقيم بج مع عروسج    نصيبج  ي بيجأ 

شية إلتمام الز اف وشراء ما مع شوقية كاف    د راالمال ال ى 

ن يتو ر ما يستلزم من سمن ألتكون عمود البيج  ي غيابج ب

تج زوه  وكانج ،ن وك لك و ر هميع أنواع الطيوروهبن ولب

 دا  عدت ا هيأ قد علمت ا والدت ا و، الصييرة  بيرة  ي  لك الشأن

 .ةصالح ةة وزوهمنزل ما ر ةلتكون رب

ولكن ليس  ةوعاد لعملج بالقا ر كامال   مكث مع زوهتج ش را  

وبيج يتطلب منج  ة تلك المرة  لف وراء  زوه ،ككل مرة

وك لك تنامى طموحج  ،ككر  ي العملأزيادة اله د وتفانى 

وقد  ؤ ،ن زاد معار ج وككر أصدقاأن يعمل لحسابج بعد أوسعى 

   لك كسمسار أراجيككر من عمل بمفرد  وعمل كأ   أو ،كان

 تنامى عملج  ،واشت ر بالصدا واألمانة ،رغم صير سنج

 سؤوالكل واستقطب الككير من أصحاب رو اا  ةهنوني ةبسرع

 ي تهارتج الهديدة  ربح الككير ليشهعج   األموال ليعمل بأموال م

ة  ي وي يع صيتج و اص ،  ا على عمل عماراج اتحاد مالك

 .ةالهيز ةطقج  يصل بمحا ظمن

نهاح مستمر كسب  الل ما الككير وهنى  ن  ييمجى عامأ

حس أ ،عمل أول بر  سكني يملكج بمفرد  أموال همة مكنتج من

وعاد  ،حصد كمار تعبة وتفانيج  ي عملجوقت ا بكيانج و
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 صدم بمفاهأة  ةبالقا ر يصطحب زوهتج وابنج ليقيما معجل

لم يقتر  ا.  ةأ يج حسن بهريم  رحتج و ى سهنأجاعج 

نج صاحب أا عتراف ببقناع صبرى إ   ب لنهدة أ يج وحاول 

م على حسن بالسهن .. وحكنكرأ أبى و ،األسلحة لي ر  أ يج

    ليعمل معج أنج أ لو   ،تج ب نبج تها  أ يجشعركالث سنواج أ

 .لما حدث كل   ا ةبالقا ر

تحويلج   ن يحاولأجع الداء و و صبرى .. ووجع يد  على مو

ولم يهد  ،د  عن طريا الشيطان ال ى يتبعجصالح ويبع لش ص

 ةن يبعد  عن البلد ووا ا صبرى ل و ج من الشرطأ  إحل 

مامج  ي أن تقف أالحقج  ي كل مكان والتي استطاعج التي ت

ووا ا  ،ج البلطهة التى يمارس ا كعادتجالسوا وتمنع عمليا

 ناك كعادة أ ل بلدتج.ن يسا ر للكويج ليعمل  أكر  م

لج  ي  ا   ر  حسن من السهن وسا ر أل يج سعفان ليكن عون

ج و  ل بما حققج أ ي ،ب المقاو ج ال ى ا تتحج حديكامكت

 قد  اا بككير أ ل بلدتج ال ين  ،الصيير  ي تلك المدة البسيطة

.. وت لا حسن ب لا سنين طوال  يعملون  ي نفس المهال من

ن ي لا لنفسج كيان.. وقد كان.. أج وحلم حب عملأأ يج سعفان و

يكون  نأ سويا   اوحلم ،  ومد  ببع  المالان ساعد  أ أبعد 

 ر غير ال ى عر و  .. آنسان إصبرى ناهح  ي غربتج ويعود 
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نج لم أحد عنج يقول أ  أسفر  لم يعر ا عنج شيخا وكلما س من  

بة نج يقجى عقوأ  رحيلج.. حتى أتى  بر ب   ي الكويج منير

 زع سعفان ل لك وعزم  ،ن تنقجيأوشكج أ ي السهن  ناك و

بع  المال ليتزو   أ يج عند رهوعج بإعطاخج ةعلى مساعد

 يستينى بنفسج عن  ا طعم الرزا الحاللولي  ويقيم مشروع

 .الطريا الحرام

ما تبقى على نفا أ   من أ يج المال وتزو  وأعاد صبرى و

طالبج  ندما نف  مالجالس راج وع ةقامإتعاطى الم دراج و

ن تلك األموال تعينج أنج صادا وأبالمزيد  أعطا  وكان يظن 

المنوال    ا . وظل علىدارة تهارة أقام ا مع صديا لج .إعلى 

لينفقج على  أ ويج حسن وسعفان أل   المال زعدة أعوام يبت

 .مل اتج وقجاء ش واتج

 جن أ ويرادتج ألإن يعود لتهارة األسلحة بمح  أرغب لم ي

ي اطر بحياتج؟!  الككير لينفقج دون كد أو تعب منج..  لم  ج نيعطيا

الصيير  صبح كالطفل، أ وتجإعلى اإلنفاا ولم يعبأ بتعب اعتاد 

ن كل ما أدلال  حتى طيى وظن  ،يطلب كل شى  يهاب طلبج

ما  نلم يفكر ولو للحظة مدى تعب ما حتى يحققا ،يملكا  ملك لج

سعفان وسخم  كر حتى مل منجكأككر  أصبح يطلب أو ،وصال لج

 أ   ي تلا األكا يب ويمكل دور  ،المزيد منج حسن ولم يعطيا 
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ابتز  ..لتاخب ليحصل على المزيد من المال وقد كانالبريء ا

 ر ما آن ا ستكون أقسم وقت ا أ   منج مبالغ طاخلة أحسن و

   مكل ا.. لم أواستعطفج و  ا نف ج   ب لسعفانيطالب بج ولم  

كرمج أن أييير من حالج بعد لة ويراهع ا آسج  ي المرينظر لنف

و م ا أن يعتمد على نفسج بل ك ب علي ا وأهللا بابن.. لم يفكر 

 .ن يساعدا أ وتج ولدي ما الككير و بد إن   ا حقج   م أ

 ولكن ليقيم مع م ة وتج  ي القا رو  ب إل ةدنف  منج المال كالعا

ي مهال ما  وا قا  ي البداية ن يعمل  أ.. أراد  ةهديد ة تلك حيل

 تبار .. وبعد  تر  اكتشف سعفان وساعدا  ولكنج لم ينهح  ي ا 

قامتج إ   حيلة قام ب ا ليأ   بع  المال..   الل مدة ن  أ

 م .. كلما اقتنص منسوءلم يبعد ش ر كامل عن ر اا ال ةبالقا ر

 ةيقجى أسبوع بالقا ر ..مال ي  ب وينفقج على الم دراج

 .عين بقريتجوأسبو

نج بنك يأ   أسوء سلوك أ يج ومعاملتج لج على  مل سعفان من

 قاطعج وعزم  ،منج مال تعب  ي اقتناخج لينفقج على أمور تا  ة

  على عدم إعطاخج المزيد وطرد  من عمل   يفيد بج..  وهود 

   يمكل دور أمل كعدمج.. زاد كر  صبرى أل يج ومعج  ي الع

وك لك  ي  ةن أصدقاخج  ي القا رشو  سمعتج بيالجحية وي

 بلدتج.



12 
 

ابتدع أكا يب عن أ يج ونشر ا .. تطاول عليج  ي غيابج رغم 

ر   تحولج الييرة لكر  مساعدتج لج .. زادج نيران الحقد بصد

وراء أ يج سعفان  ةن زوهأي ا نتقام .. واعتقد   ةشديد ورغب

وهتج ن أ يج ينساا وراء آراء زأحهب األموال عنج  أ   يردد 

 أينما شاءج   ب وحيكما أرادج كان .. علم سعفان بكل   ا 

ملج... زاد كر  أ يج ال راء  لم ي تم بج وكان كل ا تمامج  ي ع

وقت ا هن هنونج مام حسن  منع عطايا  عنج ..أ جلج عندما  جح

 . يج وكانج زوهتج وابنا  بالبيجحرا بيج أأراد ا نتقام  أو

 بر أ يج عبر التليفون أبراءة عندما هميعا وتظا ر  و بالماتوا 

ظ ر أحجور  ولم تكن مشاعر  صادقة  قد عند  ةوبكى بحرق

  إصدر  يعئ بالفرح وما كانج دموعج الحزن أل يج وكان 

نيران حقد  المتقد تها   أج وأطفيب ا عينكدموع التماسيح غسل 

 ما.. عم  اا يير  نب وتفحم الولدان بيد عم.. قتلج أمانى بأ يج

مور ستعود لمهاري ا ن األأسولج لج نفسج  ،الشيطان  ي ال داع

ن م العقبة  ي حصولج على أكان يظن  ،أ يج ةبعد موج أسر

شتري ن يأان باستيل حجور حسن واستعطفج ليقنع سعف ،المال

 ر طلب سيطلبج آن   ا أقسم بألج ميكروباص يعيش من د لج و

سعفان بشرط ج ووا ا يوجعف حسن لرهاخج وأقنع أ  ، مامن

 ن يكتب حسن الميكروباص باسمج.أ
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ككر بعد ا  دع أ يج أش ور    ةنهحج الحيلة وعمل عليج كالك

يج ن يعطأة الحجور لت ليص ورا بالمرور أو لزمج بجرورأو

 ةووا ا حسن لطيب ةعمالج وأشيالج بالقا رأتوكيل كي   يترك 

ط لج كان ما  ط ،ن يرهع أل يج سعفان أو يستشير أقلبج دون 

 جتها ل أ وي ،ص رغم د لج الو يرصبرى وباع الميكروبا

وكان تلك  ،جيريا ال ى ي وا  غير عابئ بحزن أ وعاد للط

م دراج ولما علما  ي شرب ال مر وال ةككر شرا أالمرة 

  أنج تها ل ما وسب ما وطلب من ما أ  إاتصال بج وعاتبا  

   يتصال بج.أينصحا  مهددا و

كير طويل عزم تها  أ يج سعفان وبعد تف زادج حماقة صبرى

 .ن ييير  الد رأن يتها لج ويتركج وشأنج عسى أاأل ير على 

 يطى سعفان الكالكين من عمر .. ملقين وت مجج األيام والسن

لج يعمل وينتئ باستمرار دون صبح مكل اآلأ ،كل  مج  ي شيلج

  ا رتباط بأ رى كلج إصرار على تحقيا المزيد ..ر  ،ملل

لم تكنيج  ،اح أ يج حسن وككير من أصدقاخجلحإعد زوهتج رغم ب

 ا.. آ ي حياتج.. ر ة ارق ةعن قرار .. حتى أتج لحظ ةالوحد

ليل ن ار .. .. لم يتوقف عن التفكير ب اةحب ا من أول لحظأ

شارد ال  ن مشيول البال..   ا شى غريب عليج.. لم يكن يت يل 

صدقاخج ث مع أ.. عندما كان يتحدن يصاب بس م الحبأ
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كان يتندر علي م ويس ر من  مامجأوي كرون قصص حب 

 ن يحب؟!أعبك م.. كيف لمكلج 

ل الليل يفكر  ي هديد كان يمجى طوال يومج  ي عملج وطوا

 ر.. ش ص غريب آن  أصبح ش ص ما اآلأليحقا حلمج.. 

يقن أنج أ  إعهاب إنج مهرد أعنج.. ن ر نفسج  ي البداية وظن 

 .. ي ا نشيال ب ا ومحاولة وصال ا طاوع نفسجحقيقج األمر و

ن تنظر أبين ما .. ومحال  ةولكن  ي اج ..   ناك  وارا ككير

سن التعبير عن حأن إس النظرة أو تبادلج نفس اإلحساس ليج نفإ

ن يحسن التعبير والتحدث  ي تلك األمور أمشاعر .. وكيف لج 

الفهوة بين ما حس بأ   ي نطاا العمل .. إو و   يهيد التحدث 

  يستطيع التعبير عن ا  يحس بمشاعر همة ،و راغ كبير بدا لج

كار أشارد ال  ن يتلعكم  ي كالمج حتى  ا وقف سا ما آوكلما ر

 هلج  لك حفيظج أ ت ا  ن رتج بأدب ليفيا مما  و  يج  زاد 

 .واعت ر عن سوء سلوكج وانصرف

ة ا مر  من مقابلت ؤجعج  هلج  ي موقف محر  ومنعج حياو

حد مساعديج يحدك ا عن ميعاد أكانية وكلما أتج يتوارى ويهعل 

تى؟!  سوف تسليم شقت ا الهديدة  ي برهج الف م.. ولكن إلى م

ن ما ا ن توارى اآلإالمواه ة لج ..   ةتكون هارتج وتقطن الشق

 سيفعل غدا؟!
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 يريحج  ةعهاب يزول بعد  ترإن تكون نزو  أو مهرد أتمنى 

.. تييب عنج ويزيد ع ابج حين يرا ا تع ب حين.. ي و  يج مما

بحب ا وكلما مر يوم زاد ولعج ب ا.. ما ا يفعل؟!  ل يتقدم مر  

ن أ ت ا سترحب أن ا ستوا ا أو أل طبت ا؟! محال!   يظن 

.. ن ترجى بجأ..  م ما كان معج مال محال ةبتلك الزيه

تفوا استصير نفسج أمام ا .. من ككرة حبج ل ا صنع ل ا منزلة 

فسج ان يصمج ويكتفى بقرب ا البشر ..  كر طويال وأشار على ن

ن أالنظر والتحديا بمفاتن ا.. و  بإطالة  يجايق ا مهددا أمنج و

 أ رى. ةكأي  تا  يعامل ا

ن إ.. ولتمج ته يز مسكن ا وهاورتج وكلما  قتج نظر لألسفأ

ج ج عن شى يمنعج  هلن سألتإلتحدكج يتلعكم كعادتج   ةأتج  رص

مفيدة ويكتفى باإليماء برأسج والفرار من أمام ا..  ةمن نطا همل

نج يقيم  ي أ ..   ى تعرف هيدا   حظج أ ت ا تصر اتج  اند شج

غوتج أجواء أيتصرف كفالح  سنين طويلة  لم    من ةالقا ر

رت ا من محادكتج  د شج همال بناج العاصمة .. ل ا حأالمدينة و

 .ير قصد من الحر ج ..  أعفتج عن غوا  تالط ب

د  الل ا دماكة  لقج طويلة أك ا  لحبيبتج ش ور  دامج هيرتج

لم يحاول ولو لمرة  نجأ  إورغم حبج الشديد  ،وعزة نفسج

ن أر  ا قتران ب ا حتى ساقج القدر بعد عن  كأن أإزعاه ا بعد 
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.. م   أ ي مأزق ا ويمنع عم أو د ا من  يقف بهانب أ ت ا

.. ود ل أ يج  ي  صام  تو ى عن ا زوه ا   ى أم لبنتان وولد

ن يأ   أطفال ا عنوة أراد أن ر جج ا رتباط بج ..  أمع ا بعد 

  ى  ،األصح ليرغم ا على الزوا  منج ليربي م أو بالمعنى

م الشرطة لتحرير محجر .. را ق ا لقسالهمال كأ ت ا ةبارع

. حد معار ج .ن مأمور القسم لج عالقة وكيقة بأأولحسن حظج 

انونية بعدم لزمج بطرا قانونية وغير قأ  دمج وعنف  صم ا و

..  از بوصال األطفال الصيار من التعر  ل ا مرة أ رى

جحاك م لي فف من روع م وما إ الل مداعبت م ومحاولة 

انتاب م من  وف ..  أحبو  واستوقفو  كلما  قو  ليتبادلوا معج 

 للعملالجحك وكان   ا يحدث بشكل يومي عند  روهج 

..  حظج أميرة تودد و  اب م للمدرسة  ي نفس التوقيج

عند سماعج يينى لبنج أ ت ا  األطفال لج وجحكج ككيرا  

دمج   تتطابا  ة  ف  اسيناج وغيرج انطباع ا عنج  الصييرة

 ..صارم التى رسمت ا  ي م يلت ا عنجالصعيدى ال ةمع صور

را قة وبدأج من تصر اج موانست ا ك لك ما  علج  ي البداية 

حسج أن عر ج كأنكى ما بدا لج وأهديدة بعد  ةتكون صور

 ر بحيات ا آ. ولكن ا لم تبالى .. لوهود ش ص .بحبج وشيفج ل ا

.. تقربج بج عندما تن ى دراست ا الهامعية ن ترتبطأتحلم 
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ء لج وعو  عن شى محال تحقيقج .. ألسرت ا كان بمكابة عزا

مت ا الصا ية لتزيل ما بج صبح يحدك ا دون  هل ويرى ابتساأ

من  م وتطفى نار موقد  بصدر  .. وأيقن ان حبج من طرف 

ع   ا الحب الباخس ورعا  واحد وكان راجي ب لك وعاش م

فعل كل ما  ي وسعج ن يرى السعادة  ي عيني حبيبتج ويأدا لج ب

ن سبب  لك هرح لج ..  عندما طلبج منج إيهاد إليسعد ا حتى و

نج زميل ل ا  ي الكلية أا ق ا عرف  يما بعد شاب داخما يرعمل ل

وعينج بشركتج واأللم يعتصر قلبج.. لم  وربما يرتبط ب ا ساعد 

ما حد قط رجاخ ا .. لم يصرح ألإج وحرص على نفسل أبجي

 .بدا لج وما يكنج ل ا من مشاعر

قج وشيف وتييرج طباعج شيء  شيء ر  نمى حب ا بقلبة  زاد

ج حتى بج ويعامل م بقلبج   بعقل صبح يتودد لكل المحيطينأو

رسل الككير من أج ومقتة لج وخأ يج صبرى حن عليج رغم هفا

  بنفسج إج وزوهتج لعلمج بعدم تفكير أ يج ال دايا ألبناخ

.. ورد اليج هب صبرى من تودد أ يج وتمنع عليج.. تعومزاهج

ككر الناس ألد أعداء أ يج وأال دايا مع ابن عمج م تار النمر 

 ا الموقف للتش ير شد م مقج عليج وال ى استيل  أمنج و غير 

نج أيج ويمنع حقج عنج .. وك ب بنج   يساعد أ أبج وا دعاء ب

نج ك ب على أياتج العملية بمال أبيج الحرام وح أبد سعفانن إقال 
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م يقل لج عن مكان المال واألسلحة.. ن أبيج لأ وتج وادعى إ

برى ب  ا الكالم و رح ص ..ن كان صبىأات مج بال داع من  

ن يقول  لك لحسن حتى ييير حالج تها  أ يج أواتفا مع م تار 

نار الحقد بصدر   يتمكن منج صبرى بمفرد  ويستيل  رويوغ

 طيبج قلبج ويبتز  قدر اإلمكان .

وهاع واعتصر على تحمل حبج.. سخم األ اقادر سعفانلم يعد 

ل مع حبيبتج ولكن الوصا هديا التفكير  ي طلب أقلبج األلم وبد

 المال  ،حالج ويحسن وجعج ليكن كفء ل ا ن يييرأليس قبل 

مال هم لن ترجى بج ..   طر  .. وان كان لديجل شيءليس ك

ن  از سيتحسن وجعج إن يترشح بمهلس الشعب ببلدتج وأ جببال

 نأالهامعية التى تطمح  ةهتماعي واألدبي  يصير كفء للفتاا 

  آ قد ر ،الحبيب الم ادع ،بيب اتصير م يعة كما قال لج ح

 تترد على شركتج وربما يرتبط ب ا ةكري أةيتودد إلمر سعفان

 لك ا  ب سعفان ةويترك أميرة غارقة  ي بحر الو م.. رغم  رح

 .لم يتع ب  و منج ليل ن ارأانج مشفا على حبيبتج من 

ن نسا مع أليرتب حملتج ا نت ابية بعد  تجلقري سعفانعاد 

لة أبالنهاح ل ا ستكون مس ا   وعدأو ةاكم  ي القا رالحزب الح

الدعاية مهرد تحصيل حاصل وشكلياج  بد من ا ..صدم عند 

كالعادة .. ورتب مع  عودتج بتشنيع صبرى وم تار عنج  صمج
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 ةبنج  ي وزارطايا ووعد  بوظيفة إلكر لج العأكن أالعمدة بعد 

م تار ال ى  بوهودالك رباء وعمل أول مؤتمر لج كاد ان يفسد 

ن يمكل م  ي مهلس أنج م ادع و  يهب أ ات مج على المأل

يدعى عليج   ا الكالم  غجبج وسألج لم   سعفان امتص الشعب 

ب ا تهارتج  أبيج الحرام التى بدأ بر  م تار عن  لوس أ 

 دوء .. و اطب ب سعفاننكر أكل تلك األموال ..   جواكسبت

وعن مدى كفاحج  عما حدث معج ل م ىالناس بكل صدا وحك

ليصل لما وصل لج ..   ب صبرى كالنار  ي وه ج أ يج  جوتعب

بج  أبي م وبدأ   مال أنج بالفعل أك بج وات مج ب داع م وو

 سعفان.  تبسم ن يعطيج حقج وحا أ يج حسن .أتهارتج و بد 

كمل الكانية عشر أ.. كنج وقت ا صيير لم  ل لك وقال على المأل

نى إ  إسلحتج أعن مكان مالج وعمري وأ برني أبى من 

قل إل وتي أي أطريا الحالل كما أوصتني أمي ولم ا ترج 

واحتياهى  شىء .. وتعبج  ي حياتي ورغم ظرو ي الصعبة

نظر ل لك المال الحرام ولم أ  انى لم إللمال  ي بداية حياتي 

ى  برنى عنج أبى ودليل علأ  ب للمكان ال ى أن أ كر يوما أ

 بر م عن المكان وسوف أل ا ن بالشرطة وصدقي انى سأتص

يأتوا أل    لك المال اللعين واألسلحة التى تستيل  ي قتل 

سير  ي األبرياء ألريح أ ي صبرى ال ي  شيج عليج من ال
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مكل أ يج حسن .. وطالما مكلي و أطريا الشيطان وودج ان يبد

م تى اليوم ليت مني بشىء لأ  انج لم يحسن المعروف وإساعدنا  

 . علجأ

مساعيج لتشويج سمعة أ يج  اب ظن صبرى و شلج كل 

ن كل ما  علج  ي مصلحة سعفان ال ي  اع صيتج أواكتشف 

رتج  فاز  ي ا نت اباج دون وزادج ش رتج بين أ الي داخ

. وكي يرد الهميل أل الي داخرتج .و مساندة من الحزبأ رتزوي

..  ر  ي القا رةمقران ل دمة المواطنين.. مقر بقريتج واآل أنشأ

نفقة  كان يساعد كل من يسألج ويرا ا من يحتا  العال  على

.. كان يداوم على زيارة الوزراء بطلباج الدولة حتى يتم شفاخج

 مواطني بلدتج ولم يطلب ولو لمرة  دمج ش صية لنفسج.

فتح باب مكتبج لكل من  لك الككير .. كان ي جن كلفإحد وألم يرد 

.. أتج اليج عن طيب  تمنى رؤيتج و دمتجتى زاخر أيطرقج حتى 

حدى إعلى العمل م يعة  ي  ليج كي يساعد اإ اطر تتودد 

ين ا  ي ن يعأنج استطاع أ ا بعد  ترة قصيرة أالمحطاج  فاه

ن تحلم ب  ا ألنج حلم صعب .. لم تكالقناة الفجاخية المصرية

ن يفعل ألم تصدا  ،صعق ا ال بر وطارج من الفرح ،المنال

 ف من آيحلم ب ا  ة رص  ع ا.. حقا ل ا حلم ا وأ دا ا  ا م

 ، ي المناصب بالدولة ولم يفلحواالشباب وسعى الي ا الككير من 
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 زأن كانج ت أونالت ا  ي.. غيرج  كرت ا عن سعفان وبعد 

ككر  وهدتج انسان أككر وأعر  بادلتج ا حترام وتقربج منج بمشا

 .لظروفمشاعر اآل رين و  يستيل ا  لوا يقدر

 ي تعينج وا  ج  رصة صييرة بان كانج مراسلة القناة 

 ا ود حبيب ا السابا العودة .. حينمهلس الشعب وعر  ا الككير

ن ترتبط بإنسان استياللي أن ا ر جج  كيف توا ا إ  إل ا 

 جل أوار     ل ا عندما وهد  رصة ساعدتج  ي بداية مش ،مكلج

طمعا  ي مال ا  بككيرغنية تكبر   ي السن  ةتزو  من امرأ

حدى القنواج الميمورة.. إبرامئ  ي  ن يعمل معدأوك لك لتعينج 

ن أ راا أميرة وود الرهوع ل ا بعد  نج ندم علىأن حس األأ

لم  ،تلحقج بعالم الكبار والمشا ير نأحلم  ،أصبحج  اج  اخدة

  لتج  ة،م يعهبج وود ا لتحاا بالصفوعالقزام اإلأيعد  دمة 

 سعفانوقف لم يت بج لمن نصر ا ووقف بهانب اوتقر ور جج

وزير  ككر من مرة معأساعدت ا والتوصية علي ا وقابل ا عن م

.. يا لج من مهد ،تقدم نشرة ا  بار ،اإلعالم ونالج  رصة اكبر

 .ج براعت ا وتفوق ا  زادج ش رت اأكبت

كان يستشير ا  ي أمور عملج بالمهلس وكانج توجح لج ما 

القوانين.. عر ج  وأمج كأمور ت ص الموازنة ي عليج   يستعص

نج يملك قلب تسكنج أ  إنج انسان بسيط حرم من المعر ة أن اآل
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.. كان  هل  ي البداية ا  أتتج الهرأة وصارح ا بحبج ،بمفرد ا

.. وعن مدى األلم ال ي لك نفسج وحدك ا عما بقلبج تها  اانج تما

. مرة وتقتلج الوحد . ةمن  راق ا.. يتع ب  ي اليوم ماخ يعانيج

ن تهيب بكلمة أيعشق ا بهنون ويود  طبت ا.. تركتج دون 

 واحدة.

ن أن صارع نفسج ككيرا ..  اف أ  ب أل ت ا لطلب يد ا بعد 

  ي  ب كي   أع حلمج لألبد.. وطالما نصح نفسج تر    يجي

من سعادة رؤيت ا.. كلما قابلتج  عن لقاخج  يحرم تر   وتنقطع

ن أدج شيفج ل ا..  اف  مأو دأج هوارحج ولمج أسكنج أ

.. حزن على ر جج واآل ر على  راق ا ..نيتر    يحزن حزن

اد وقاوم اعتصر  الع اب  و ا من الفراا  تردد قليال كم ع

 أوعندما  قتج أ ت ا بترحاب  د ،م او ج وأصر على ال  اب

ر أ ت ا  أ   ن التف حولج صياأبعد  ةحس بالطمأنينة و اصأو

مر رغم ج الهرأة للحديث  ي   ا األلم تأت   ،عب م ليكسر صمتجيدا

: ككر من ساعة حتى بادرتج أ ت ا سلوى قاخلةأهلوسج مع م 

سلوى:  ير يا سعفان بيج .. ايج الموجوع الم م اللي قلج لي 

  .عنج  ي التليفون

نا كنج عاوز يعني.. بس قبل ما أن شاء هللا .. إسعفان:  ير 

ن ر جتم إن وا قتم  ير وبركة وإلب .. طلب منكم طأأقول 
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ن إ ل أو  ير وبركة ومش أكون زعالن ونفجل هيران ججبر

  .شاء هللا

.. انج يش موجوع يزعلنا من بع  م ما كانأميرة: ما  

  .وياريج نقدر نرد همايلك، انسان نبيل وقفج هنبنا ككير

يا أميرة نشوف سعفان بيج عاوز يقول ايج  ةسلوى: استني شوي

 .لجبطبا

 أهللا .. انا .. انا مش عارف ابد ن شاءإسعفان: كل  ير 

 . الموجوع ازاي

أميرة: أقوم اعمل شاي تاني واسيبكم لوحدكم يمكن أكون عزول 

  .ومش عاوز تتكلم قدامى

  سعفان:   .. ازاي انا .. انا

ما هيج ما بتقول غير انا سلوى:  ير يا سعفان بيج .. من وقج 

  ؟! ر  هل عاوز تقول ايجقل من غي  انا ..

 .و نا تد لج اسيناج صييرة سلوى  ي الحديث

وسمعتك  ةنا عار أاسيناج:  و عاوز يتهوز طنط أميرة.. 

  بتقول كد  لطنط أميرة .. صح يا عمو

 سناجسح .. عين الصح .. انج حبيبتي يا سعفان: ص

  اسيناج: اسمي اسيناج مش سسناج
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مرة  ةانج طفلة انج ! .. ماخ الرقبة ..سلوى: اسكتي يا مقصو ج 

  . أقول لك بالش تتد لي  ي أمور الكبار

لوة ححاهة هيب ل ا أعفان : سسناج دي حبيبتي وكل يوم س

 .علشان انق تني من ا حرا  دا

 تي منج علشان مش عاوزيني أأسيناج: وتقدم لي  ي مدرسة 

 ةنا عاوزأكمان الحجانة وحشج ..  ناك ..  م وحشين .. و

  ع منجروح مأ

سعفان: اعتبري نفسك مع منج ..  م يطولوا ان سسناج تروح 

  .عند م

سلوى: مش وقج الكالم دا .. انا  منج ان حجرتك عاوز 

تطلب يد أميرة و اتحت ا  ي الموجوع وقالج ان ا محتاهة وقج 

 .تفكر

  سعفان: براحت ا  الص .. انا ا م حاهة عندي ان ا ما تزعل

  .منى

  !؟سلوى: وتزعل ليج

  !سعفان: مش عارف

سلوى: انج انسان طيب وانا باحترام أدبك و وقك وان شاء هللا 

 . ير

  ؟سعفان: طب  ي يعني شكل ا موا قة وا  را جة
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ر دا زوا  يعني ارتباط .. الموجوع محتا  تفكيسلوى: بتفكر

.. و صوصا ان عند ا طموح كبير  ي شيل ا ومش العمر كلج

   .عاوز  أي حاهج تعطل ا

عفان: تفجل تشتيل وكل طلبات ا أوامر ولو حبج ا تح ل ا قناة س

  .لوحد ا اعمل كد 

  سلوى: مش كد   الص .. المادة مش كل حاهة

قول علي ا وعمري ما ازعل ا عمل أي حاهة تأنا أسعفان: 

 ر .. واي جماناج تعوزي ا انا تحج أمرك زي مؤوهللا

ن إ ا  ي شيل ا ن اساعد.. وكماالصداا والقاخمة والم ر وغير 

 .حبج

 .اسيناج: تساعد ا ازاي .. تشتيل م يع

بس  اكون ل ا  ي  عل ة..   دي حاهة صعبسعفان:  ج  ج

  زو  وأحسن اخ وأحسن صديا وكل كالم ا أوامر  أحسن

  ؟سلوى: انج بتحب ا للدرهة دي

 سعفان:  و يعنى .. انا انا

  .سلوى: رهعج تاني لقول انا انا .. كنج كويس دلوقتى

ما شفج أميرة .. سعفان: صدقينى انا ما عر ج الحب ا  ل

ن أكون  ي الموقف دا .. انا ات  ج غصب إوعمرى ما ت يلج 

كنج  ي دنيا وبقيج  ي  عني ..  ي ما بيقولوا ند تج الندا ج ..
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عني .. وعلى  كرة  كر كلمة حب عيب عندنا  ي  ةدنيا غريب

  .تاني الصعيد ..  كر م كد  بس انا بقيج انسان

سلوى: بس استني وقول الكالم دا ألميرة ..  لي ا تيير  كرت ا 

ج أميرة مصعبج الموجوع على عنك .. انج بتتكلم كويس لي

ا وعيد الكالم اللي ؟! .. أميرة هابج الشاي اشربو  سونفس ا

  ة.قولتج من شوي

  كالم ايج !  و قال غير كلمة غير انا انا  ج  ج  أميرة:

 ا جل أقول لحد ما تحسي بيقلج و  سعفان:

  أميرة: قلج ايج بقى ؟!

حياتي وباشوف الدنيا بعنيك دنيا هميلة  يسعفان: قلج انك غيرت

عدج من عمري قبل  ةج حياتي لنور وباندم على كل دقيقحول

  ما اشو ك .. انج حلم بالنسبة لي

  !  أميرة: ايج الكالم الهميل دا

رتب اني أقول هملة أ ةسن ةخسعفان: كالم من قلبي ولو قعدج ما

ي على لساني.. واحدة ما اعرف .. لكن لما اشو ك الكالم بيهر

 !انج عملج  ي ايج؟

أميرة: انا مقدرة كد  كويس بس أ اف بكرة  را الكقا ة اللي بنا 

  .يفرقنا
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سعفان: مش ممكن .. انا اعمل كل ه دي علشان اسعدك 

  قتىوعمرى ما ازعلك ابدا كم نتفا على حاهة من دلو

   .انا لسج ما وا قج  ! أميرة:   استني نتفا ايج

سعفان: براحتك  الص انا مش مستعهل الم م انى اشو ك قدام 

  .عيني ودا كفاية علي

.. يا ترى قلج الكالم دا لكام   أميرة: ايج دا ! انج بتقول شعر!

  ؟واحدة قبلي

  سعفان :   وهللا انا ما قلج الكالم دا لحد قبلك

  انج مش كنج متزو  أميرة:

  سعفان: هللا يرحم ا كانج طيبة وبنج حالل

  لحب ا ي   كنج بتحب ا وا حسن انك تفجل و  أميرة: الظا ر انك 

  ؟!سعفان: انج بتييري

! بس الواجح من كالمك وتعبيراج وه ك انك أميرة: واغير ليج

  .لسج بتحب ا

ا شفج سعفان: انا ما حبيج غير أميرة وما عر ج الحب غير لم

أميرة وزوهتي هللا يرحم ا كانج طيبة وبحكم العشرة  زم 

  .ا كر ا بال ير كم الكالم دا من زمان قوي

  ليج انج ما تزوهج بعد مراتك  !أميرة: انا مستيربة



28 
 

عمري ما  كرج  ي الزوا  قبل ما اعر ك وان ر جج سعفان:

 .عمل كد أ كر أوعمرى ما     قدر هللا مش  تزو 

اي أ لك سمحوا بكد  .. انا اعرف ان الصعايدة  زم أميرة: وأز

يتزوهوا مرة واكنين علشان بيحبوا  لفج األو د وانج مش 

 .عاوز يكون لك ابن يحمل اسمك

سعفان: عمري ما  كرج كد  رغم جيوط ا ي بس دلوقتى 

 انج   نفسي يكون لي ابن من حبيبة قلبي أميرة ودا ان كنج  

  .عاوز  كد 

  .. انا مش عاوز  الموجوع دا  ي الوقج أميرة: بصراحج 

 .الحالي .. وان انا وا قج دا شرطي إلتمام الزوا 

  .سعفان : موا ا حتى لو كنج مش عاوز   الص

  أميرة: يا  .. للدرهة دي

  .مكانتك بقلبي يسعفان: واككر من كد  .. انج ما تعر 

  !أميرة:  اخفة

  !سعفان: من ايج تاني

متعلا بي علشان همالي وبعد ما نتزو   أميرة:  اخفة تكون

تيير معاملتك لي ويظ ر لي الصعيدي الصعب .. وكمان  را 

 .السن

 !ير بس السن دا انا اعمل  يج ايجسعفان: المعاملة عمر ا ما تتي
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الم م ما تقفلش معاي وتفجل  ة.. ما تعمل حاه  أميرة:  ج  ج

  .طيب على طول  ج  ج

  .سعفان: األيام تكبج لك

 .يرة: انا لسج ما وا قجأم

يام حتى يهمعج مع ا  رح سعفان باستهابة حبيبتج وصار يعد األ

حدى إن يه ز  يال  ي أعداد مفاهأة ل ا بإ ي  أبيج واحد وبد

ألميرة قلبج وسيدة حياتج المدن الهديدة يمنح ا  دية ز اف 

و أنال ..الحلم ال ي طالما حلم بج وكان يحسبج صعب المالقادمة

حين أ برتج سلوى بالموا قة .. ال يال .. لم يصدا درب من 

طار  رحا وسيطر على  عقلج التصديا لكن قلبج المشتاا ىأب  

ليى عقلج الرا   لألمر .. صار ينب  حب أن أهوارحج بعد 

ن كان أويوهج للتعامل مع البشر.. بدل حالج وغير طبعج وبعد 

ار ج مع صبح مسامح ودود .. اتصل بكلأانسان صارم وعملي 

و يتها ل أ يج صبرى وابن عمج أ ليشارك م الفرحة ولم ينس  

مر ب بح أنمر وباقي  صومج رغم قسوت م عليج.. م تار ال

هللا وشكر لنعمتج  ىلإعهول وتوزيع م على الفقراء قربا  مس 

ن أميرة نصيبج وقدر  .. كانج موا قت ا  دية من ون تكأعليج ب

ن تأتى أي بحب ا لم يدر ب لد  ن ابتلأ.. من  هللا و جل لن ينسا  

ج لبا قج ؟ سؤال يطرحج عقلج  يهيب قتلك اللحظة ..  ل حقا و
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.. وا قج   هازج الزوا أوا قج ساكنتي الوحيدة .. مليكتي بنعم 

 راق ا وكلما رأت ا العين  لمنيآجناني حب ا وأن أبي بعد  ةرحم

جع دار الشقاء ومو نا القلبأنا يعتصرني األلم.. أما أترجى 

.. عانيج جناني وان اشتاا ق رنيأحب صاحبي أن إ..   األلم

.. صار نبجي اق ا ونازعج العقل ككيرا لوصال ابسبب  ر

  يسلم  ج محل العقل وقمج بدور  كي انتصر..  لم  تفكير وحلل

العقل بال زيمة ويقر بموا قت ا .. ليسج عملية حسابية كي ا سح 

دري بج واألم ر  ي نا األأ. ج الحب .. صنيعتي .لج المهال .. ان

ن طاوع إما امر ج .. نف  صاحبي إرشاداتي  نهح األدارة شخونإ

 كان  لك حبج.

مر بج أتج كي يرتب للز اف وينف  كل ما ت  ب سعفان لحبيب

 دا ا الفيال   لعج أ ت ا ألقي علي ا مفاهختج .. أوعند وصولج 

ه زة على من المفاهأة ..  يال تقدر بماليين  دية ز اف .. م

حجر كل أيترك ل ا شيء لته ز بج أ ت ا .. أكمل وهج .. لم 

أهلج إمالء ..  رحج أميرة ب ديتج وغالي ونفيس ليرجي ا

  .. ل لجألملك  ي  ةمتوه ةن ا ملكأشروط ا عليج.. أحسج ب

  ل ا المبنى الج م والحديقة أرا قج سعفان وسلوى للفيال  

  ا قصر زا ر وليسج  يال.. ن أاألكاث الف م وقالج لج اليناء و

ن يشيد   ا القصر  سألتج أوعهبج كيف لش ص مكل سعفان 
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بدون تحفز انج   عن أدا التفاصيل وكيف أتتج الفكرة  أهاب ا

معبد الكرنك باألقصر  أشار على  أصيب بال  ول عند مشا دتج

حد م ندسي شركتج تصميم الفيال على الطراز المعماري أ

م ر م ندسي الديكور إلنهاز أوكلف  ..وقد كان ،الفرعوني

كاث أخ ليحجر  ولم يحدد ميزانية للعمل وصرف بب عمل  ريد

عالم .. أحسج بمدى حبج وشيفج ل ا.. لم  ريد من شتي أنحاء ال

ن يكتب أ ا شيء ب  ا القدر .. كانج تريد ن ي ديأتكن تتصور 

ي ..  أ دا ا اليال شقتج باسم ا تأمينا لمستقبل ا .. تمنج الر يص

.. لي قصر أميرةإن ييير ا سم من  يال أميرة أاقترحج عليج 

لوح الر ام ال ي   وا ا على الفور واتصل بأحد معاونيج لييير

 .نقش عليج ا سم

ن كانج   تريد أى ان يتم الز اف بقصر ا .. وبعد أصرج عل

 ا .. أرسلج حفل ز اف غيرج  كر ا وأرادج التبا ي بقصر

عالم لحجور حفل الز اف وك لك  و دعا دعاوى ألباطرة اإل

ية لرغبت ا .. دعا ككير من رهال عليج القوم ووه اء وسطج تلب

ن ككير من أوحتما سوف يلبوا الدعوة لعلم م  عمال   يعر  مأ

ن تدار األمور أيحجر الحفل .. لم يكن يريد سرهال الدولة 

  إج حفل بسيط يسعد بج المقربين ل على   ا النحو .. كان يريد

ش ر المطربين أالحفل  احيأن تشا د ا مصر كل ا.. أرادج أن ا أ
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قنواج ال اصة حدى الإبرى الراقصاج واتفقج على بكج  ي وك

 .على غير رغبة زوه ا

لككير والككير تحدكج مصر كل ا عن الحفل .. نشرج الصحف ا

تاب.. كيف لرهل مكلج ..  اهمج بع  الكعن الحفل األسطوري

! كان بإمكانج حل اليين على حفل ز افم ةن يصرف عدأ

نج رهل  ير أاكل الككير من الشباب ب لك المال.. عرف عنج مش

.. تحدكوا يفعل شيء ك  ا؟!  اا أكرياء ال ليئ  ي الترف  لم  

نفو   اباعج شباب ا بالمال وتزوهج رهل  ك لك عن ا وقالوا 

ن ا أ رين آملوك وكتب  ةوتعيش عيش ومال لتصل للمهد

ن ا قبجج كمن  لك الزوا  أن تش د مصر كل ا أ تعمدج

ب وعاتب زوهتج على غجبج السأحزنج كل   ا وأالمشو .. 

 اعتج على مرخي ومسمع إقامج حفل م يب وإإصرار ا على 

.. سمع الككير رت مكارج حفيظت م وأشعلج نيران غي.. أالفقراء

 من همل ا ست هان  ي المهلس وانبج رخيس الحكومة ونب  

ن نج لأب ن أعلن على المألأالحزب وسحب منج الكقة بعد  رخيس

.. استيل صبرى وم تار يكون مرشح م  ي الدورة القادمة

معتج  ي المناسباج ووسط النمر الحدث  ير استيالل وشو ا س

.. كان صبرى يشهب  علتج وي م بز ج بمالج ال ي العاخالج

 ..اجي ليصر ج على بنج  ي سن أبناخجحهبج عنج  ي الم
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ر واإلحسان وردد ما قالج رهال وتيني م تار بأ عال رهل الب

و أ ل داخرتج أولي صرف  لك المال على ن من األأعالم باإل

 نعليج الناس وت لى الككير من م ع.. أكارا أبناء عمومتج

 مناصرتج جد  صمج  ي ا نت اباج .. نسوا ما  علج من

لج ما  عل .. فعل عجو قب.. نسوا  جلج ومساعدتج .. لم يأهل م

حد مكلج كل وقتج أ سرحد من قبل مقر ل دمت م ولم يكألم يفتح 

 .أبناء داخرتج.. جاع كل ه د   باء ةل دم

.. أراد إرجاء حبيبتج ووا ا  سر ا نت اباج دون  نب  علج

 ي  عن طيب  اطر بكل ما تأمر بج .. راعي شعور ا ولم تقدر

ن شيء مكل   ا أ عواقب  علت ا على سمعة زوه ا.. كانج تعلم

.. لقي الككير من لكن ليس ب  ا الحهم وكل  لك الكمسيحدث و

السب وحمل أ طاء المقصرين  ي حل مشاكل هيل .. قالوا ان 

و أحدى المحا ظاج إوال كفيلة لحل مشكلة اإلسكان  ي تلك األم

و أو عال  المخاج من الفقراء أالزوا  العشراج إلتمام  ةمساعد

فان وظل حفل اإلعالميين زايدوا على سعو ك ا .. كل أك ا 

 .ومادة  صبة لبرامئ الم للين جز ا ج حديث المنتديا

حد المنتهين المشاركة أزادج ش رة أميرة وعر  علي ا 

الفور دون الرهوع الى حد أ المج  وا قج على أ ي  ةكم يع

ورشة عمل لسلا القصة وحبك الوصفة.. عداد إزوه ا وتم 
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ح من ش رة الم يعة الميمورة تئ ليترب طرج ببال المن ةوصف

   . الكل استفاد من حفل ز ا  ا  لم    . ن  اع صيت ا ..ولم  أبعد 

نهوميت ا .. أنتئ الفيلم وتجاعفج ش رت ا وزادج تستفيد  ي

  كري إ .. جحية طموح   يحققجوعال صوج يصف ا بالجحية

بمن .. أشادج ها ل مكل سعفان.. لم تكلف  اطر ا وتدا ع عنج

أشاد ب ا وتها لج من سب زوه ا .. الزو  المسكين .. ال اسر 

م غيظج دا لج .. حمل أوهاعج بمفرد  وكتالوحيد من تلك الجهة

 .حبأليكمل حياتج مع من 

املتج كرج النهومية على تصر ات ا وعأتيير سلوك أميرة و

ى حجور حفل ا تتاح الفيلم وحاولج إرغامج عل يبقسوة وتعال

.. ربما تكتب يحا ظ على ما تبقى من كرامتج   لر ، ر  

..  قد كانج تقيم صحا ة وتصفج بما وصفج جيوف أميرةعنج ال

و نفسية زوه ا .. كان ج شبج يومية دون مراعاة ميزانية حفال

يد ع دون تعليا    و ا من ا ولكن حبا ل ا .. وصفج الجيوف 

م ك حاديأم قدرتج على مسايرت م  ي ص ب م وزو  السج لعد

التا  ة  انعزل و قا إلرادتج.. كر  جيو  ا ولم يحره م.. كان 

.. كانج الصييرة سلوى وأبناخ ا مع م ةقامإعزاخج الوحيد 

ال م عن صدر   ةمال   عند الجيا وتزيح أ ت ا من اسيناج

و يت مر حتى أن أظل ش ور على   ا الوجع لم ي ا .. اتبدعاب
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ة من تد ين الشيشة  ي رشعر  بالحر  عندما منعتج أميأتى يوم أ

تفعل  مر.. لم  ن ا تعلج مشاكل همة بسبب   ا األأالقصر بعد 

.. ليس من الس ل عليج ترك ا  ن كانج سيخةإ  ا! الشيشة عادة و

.. دل مزاهج..   يناسبج.. لم يفلح السيهار  ي عحهام عن اواإل

مام جيو  ا .. لبس اعتاد أن رتج عندما ارتدى الزي الصعيدي 

عين.. ما العار  ي  ةرادج محو   ي غمجأرتداخج سنين على ا

عر تج وكان يلبس ا  و العباءة الصعيدي!أ ةارتداء الهالبي

.. ارتدى  ي حفل الز اف ا قج علي الزوا  منج و و مرتدي اوو

ستمرار .. ولكنج لم يهد نفسج ب ا واةالمناسباج بدلوبع  

ن رت م وانحازج  .. دا ع عنج الصيار ارتداخ ا محال بالنسبة لج

ر النا ي  ي كل شيء .. ليج .. أصبحج األملج سلوى  أنبت ا

ين أل دم .. لم تعد أميرة التي عر  ا! مام اأحرهتج أوهود .. 

 .س.. حولج حياتج لكابورقت ا و هل ا

ة المنزل الشيشة لير ة بكر م قمر مديرأشفا عليج ال دم ونقلج أ

رهج او انشيلج أميرة ني .. ي  ب إلى غر ة بكر كلما  يالهنا

فس الصعداء ويزيح عن صدر  العناء.. اكتشفج اسيناج ليتن

ن ي برا  الت م ا  أن  ددا  أ برج أ ت ا منج  داعبا  بأمر  وأ

حبا  ومقتا أميرة .. كان قريب من أ.. ن ما داريا عليج سوياأ

ج ويواسيا  .. كان الصيار يحدك م كأن م كبار .. يشكو ل م  م
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يصطحب  ةن  ر   ي نز إككر من أ ي م ولكنج أين قريب للبنت

 .الهميع

حمد صادا الحبيب السابا للظ ور مرة أ رى دون أعاد 

.. فالت احدي حسعفان .. تها لتج أميرة ودعتج إل مراعاة شعور

نج كان يعمل  ي أى دون حياء وتقرب لزوهتج إلغاظتج.. نسى أت

لج عليج وأكار نج كان يستعطفج ليزيد أهرتج.. نسى  جأشركتج و

مام أجور  هن هنون سعفان واعتدى عليج مام الحأغيرتج 

ألهل جيف ا .. لم ي طئ حين جربج..  الهميع  يجبج أميرة

كأر لم يتمالك أعصابج و ..استفز رهولتج  لطمج على وه ج

نج كتم غيظج أ  إمام الناس غجب ألكرامتج وحينما عنفتج أميرة 

وه ج وعايرتج بعدم  ككرج الصراخ  يأ زادج العويل و

  أن ي  ب لير تج وأجر   صمج وعندما أمرتج دون وعي بتح

يحجر حفالت ا مرة أ رى أصابج ال  ول من  ول المفاهأة .. 

م و  ادم   حا لج  ي الرد .. لأيير صارج تعاملج كطفل ص

 .يهد بد من صفع ا وميادرة القصر

مرا قة ا  اليجب وت لى عن .. أعمغادر القصر ومقج صاحبتج

غيظج ويحهم غجبج حتى .. كان يكتم حبيبتج.. لم يكن يريد   ا

من ش ص غدر ب ا  ي .. أكارج غيرتج.. نعم غار علي ا.. ممن

  ت بر زوه ا؟!  تستقبلج  ي قصر ا ولم   م  .. لالماجي القريب
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لم تقدر حبج.  ن كانج   تحبج  لم  إ ل أليج وهود  ل  ا الحد! .. 

لم تراعى مشاعر ..  قى الككير من قبل  نج يحب ا  لم  أتعلم 

.. بنا ا   دمتج نكران الهميل وصبر.. إلى متى يتحمل؟! .. لم  

.. لي ا  ابتعدج.. لما صارج ك لكإلي ا    لتج.. تقرب إحسن أو

  ل غيرت ا األجواء و بريا النهومية.

تج  يما  عل وحاولج تبرير غجبج سلوى ليجب سعفان وع ر

.. ل ا مبرر   ةن ا  قج است هان وحدأ  إمام أميرة أموقفج 

من موقف أميرة  لم عبرج عن رأي ا  صدت ا أ ت ا .. صدمج 

و ي صواب .. لم  أ ا .. الكل  ط  صوتإتعد تسمع صوج 

م ل ا أ ةالكبرى ومن ربت ا .. كانج بمكاب ن سلوى أ ت اأتراعى 

ج   مام الجيوف وحدكت ا بطريقأحرهت ا أبعد و اة والدت ا .. 

صالحت ا تليا ب ا  يجبج و  بج لير ت ا ولم تحاول أميرة م

  ج أبناخ ا أعدج حقاخب ا وأوتطيب  اطر ا حتى الصباح.. 

 .رول  لف ا وتركت ا ت  ب دون وداعوانصر ج  لم ت 

 عاد لقريتج وياليتج لم يعد .. تربص أعداخج  ةسخم سعفان القا ر

لج مكيل .. التفوا حولج  ليوم عودتج ..  اهمج الكل بعنف لم يسبا

.. أكار صبرى  ج. حاصرو  .. لم يعد ي ر  من منزلكالكعابين .

عليج عاخلتج  نب و  .. و يئ م تار عاخلة  صمج  ي ا نت اباج 

ليجربو   يرحل دون عودة ..  ا وا من التفاف الناس حولج 
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مرة أ رى .. كانوا يصفونج باأل عى  ي صورة مالك .. اشفا 

اء حين رأوا  جوعج وانكسار  وت كروا ما  علج من عليج البسط

صبح أين العجو الحالي  كانج لج اليلبة..  ير وقارنوا بينج وب

 وهود   طر على ككير من األشرار.

  ب م تار وبع  الحمقى من عاخلة ال صم إلى منزلة ليكيروا 

نارية ويمكن م  ةعيرأعلي م   جبج حتى ينف  صبر   يطلاغ

لسباب بأبشع األلفاظ  لم ي ر  ل م وك لك لم .. بدأوا بامنج

مام المارة  لم يحرك أالشرطة .. ق  وا الباب بالحهارة يتصل ب

الهيران وكان ينتمي  حدأا.. حطموا زها  سيارتج  ن ر م ساكن

مطرو  أن أ أ  ت م العزة واشتبكوا معج بعد بالقرية  ةلعاخلة كبير

سج بنف أكوان معدودة وبد أ راد عاخلتج  يبوابل من الشتاخم  هاء ب

  ح من عاخلة ال صمول هريأشرارة المعركة الشرسة بإسقاط 

.. ملحمة استمرج ساعاج وسال  الل ا ن ر من دم لتبدأ الملحمة

لدمار ..    م تار بالفرار أناس   يعرف معظم م سبب   ا ا

قصب مهاور   لحا بج  ةن اشتد القتال .. هرى على زراعأبعد 

وأوهعج جربا .. لم يكن م تار من العاخلتين طر ي حد الشباب أ

  ؤاخلة على األ رى.. كان اليل يماليناصر ع ال صام ..  لم  

ناحية م تار  ان ال عليج بالعصا حتى  ارج قوا   أ ر  

ط على الزناد ليرديج م تار سالحج وصوبج نحو  و م بالجي
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وجربج ن اسعفج الحظ والتقط منهل كان اسفل قدمج أقتيال لو  

بالطبنهة وعاد    الكف المتشبث أالبرا  بتر كف يد ..  ةبسرع

.. صاحبج الكبير لمكان ن  دأج المعركةألكبير عاخلتج بعد 

م تار ليهد   اقد الوعى  حملج للمستشفى ليسعفو  ولو  عناية 

هللا ورحمتج بعاخلة الشاب لماج م تار  قد كان يعاني من مر  

ماء ولم يهد األطباء حل غير قطع السكر ونزف الككير من الد

  راعج.

بعد    ا شتباك وق رج الهميع .. ساقوا  ةأتج الشرطة كالعاد

معظم رهال العاخلتين طر ي ال صام إلى الحهز وأهبرج كل 

لمباحث عاخلة على تسليم عشر قطع سالح .. ورغم علم جابط ا

تين و ا على العاخلنج استكنا   أ  إان م تار طرف  ي المعركة 

.. عتاة المركز.. نصح الكل على من بطش عاخلتج.. عاخلة الدقش

إرجاء  بعد ان ارغام م على التصالح ..  ر  الهميع من 

ن تد ع ألة الدقش و طبوا ود كبير م  حكم الحهز إلى دوار عاخ

عاخلة ن تد ع الأالشاب مليون هنيج تعوي  لم تار وعاخلة 

ديد التزموا بج.. ر   األ رى  مسة ماليين لسعفان.. عقاب ش

   المال  عادوا م مومين لكبير عاخلتج هابر الدقش أسعفان 

ام سعفان  صحب م لج لي برو   و ا من بطشج وتحسبا  نتق

  :وبادر  قاخال
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  ؟هابر الدقش:  بر ايج يا سعفان .. حكمي مش عاهبك وا  ايج

ا نأس نفسي صعبانج علي .. يعلم ربنا بدا يا عمي .. بأسعفان: 

عيش  ي أدس  يكم وأظلمج قد ايج  ي مصر وهخج  نا ان

 نا لدا كلج!.. عملج ايج اأمان.. لقيج الكل قالب علي

الكل عار ني زين وعارف صبرى وعارف م تار .. يبقوا 

م عن الحا .. آ يج من انا من كيف يعموا عينيكم ويسدوا ودانك

طول عمري عايش  ي حالي ولما كبرج حوطج على  قبل؟! 

ل وهعلج  دي مداس علشان اغير الوحش والشين واهيب الك

حا الزين .. كنج قاعد  ي بيتي كا ي  يري شري .. ناسي 

  قاطعوني واليريب هاء يتطاول علي .. ليج ؟!

هابر: سامحني يا ولدي .. صبرى العفش قدر ي دعنا بس يمين 

.. تاني بحاهة وحشج ألكون هايب  بر باهلل لو هاب سيرتك 

اللي داسج لك على طرف عملج كد  بعد وز  والناس دي

الشيطان م تار وربنا هزا  و راعج انقطع و م التزموا بد ع 

 مسة مليون جلعت م قوي ..  زم تأ   ا لو مش علشانك يبقي 

 علشان  يبة العاخلة.

  سعفان: الفلوس ما تلزمني .. يلزمني اعت ار قدام الناس كل ا

يد عوا الفلوس يبقوا مش ندمانين  هابر: وا  ..  م لما يقروا ان م

وعلى العموم  م قدام عنيك يعت روا دلوقتى .. وا  أقول لك 
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انج صح )وكأنج ت كر شيء( .. بكر  بعد العصر تهئ دوار 

 ةونسوان .. انج مش شوي ةاخلة ويعت روا لك قدام الكل رهالالع

حد عند  اعترا  يا  نا الموجوع بالسا ل ..يوكفاية اننا عد

 .حد(.. يبقى على  يرة هللاأج )لم يهب هماع

زادج حسرة صبرى بعد ان تد ل هابر الدقش وجاع كل 

طع اإلساءة لسعفان مرة أ رى   و مه ود ب لج  باء .. لن يست

حد و  ي شون أي ا ون    الناس بأبناء عمومتج   معلم أ

السهن وكلمة هابر مسموعة بين م وقد عانى ككيرا لكسب كقت م 

ن ما اآلأنب وا سعفان ويت لوا عن مناصرتج ي كي ي ي الماج

 . محال

وزعج قبل سعفان ا عت ار ولم يقبل المال ..  أ   هابر المال و

فان ..  عل كما أوصي سعدون إنصاف على شباب العاخلة

.. اعتاد ا هرام ةالعاخلة وعتا ةوأعطى من   عمل لج من بلطهي

   ا ما هعل سعفانمعظم م على السرقة والعنف لكسب قوت م و

مال بل و ر سبيل لكسب  يبتعد عن م  ي الماجي .. لم يعط  

 . لص النية من مألمن أراد ورزا حالل 

ن  لص م أبج سعفان  حمد الجعفاء رب م  ىعلم الناس بما أوص

لدقش و م أصحاب المصالح سعفان من ا تراء وهبروج أبناء ا

أبناء عمومتج ب م من وقف الحال ..  قد كان معظم  لم  أ لم  
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يعملون بالنبوج لمن يد ع .. من أراد من التهار تحصيل مالج 

مكتوب يلهأ ل م وك لك  من السوا سواء كان مكتوب او غير

من مكر الهيران أكار كي يأن نقب عن أمين دار  أمن يريد ت

 ةوكل تهار السالح والعملة ل م صل يأتي ب م ..  ويحفر بأمان

مع م  ي ا ستالم والتسليم..  ةالميت ب م ويتعاون أصحاب القلوب

 . قد كانوا مال  الهريمة  ي تلك المنطقة

وقد عهب من ترك سلوى الفيال واإلقامة  ي  ةعاد سعفان للقا ر

شقت ا وتودد للصيار كعادتج وظل ما يقرب من ش ر   يحدث 

سلوى عن أ ت ا حتى  وهئ بزيارة أميرة أل ت ا وميادرت ا 

مر  كانج الصدمة .. مسرعا لسلوى لف م األاخا ..  رول بعد دق

التفكير  تريد أميرة الطالا .. ن رت ا أ ت ا وطلبج من ا إعادة

 .مر  يجبج وانصر ج ي األ

نفج .. عمنصفة.. ناصرج سعفان مناصرة للحاكانج سلوى 

 أن لطم ا ولكن ا من بدأ طأ سعفان بأأ ت ا ل   ن موقف ا.. 

امتج.. لم يستطع مهارات ا  ي  انتج وهرحج كرأن أال طأ بعد 

ل من طريقة حديك ا وتبدل أ الق ا.. ما ا الحديث وأصابج ال  و

تتقرب لش ص  حمد صادا لمنزل ا.. ولم  أكانج تقصد بإحجار 

 سد علي م الماجي .. ت لى عن ا وساعد ا سعفان .. أانت ازي 

حمد أحب ا سعفان.. غدر ألي ب ا ونصر ا  و .. حطم قلب ا و 
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عفان العون والحب.. كان هاحد مع ا وسعفان الو ي.. وقدم س

 .م   ا الهبانأحا بالمناصرة سعفان أمن 

 رهج أميرة مسرعة و  بج لمحكمة األسرة واتصلج على  

ن نهح  ي  داع ا للمرة أاعد ا بعد الفور بالحبيب السابا ليس

.. اقترح الحبيب الم ادع ان تقيم دعوة  لع لتحدث جهة الكانية

د من الش رة وك لك ليعرف العالم ة تعود علي ا بمزيإعالمي

 .على الزوا  من الكري الها ل ةن ا كانج مكر أهمع أ

مطرو  بوابل من السباب أعالم مرة كانية وكار عليج اإل

ن وصفو  انسان كريج يشتري أيح و الفوا الحقيقة بوالتهر

 لىإحمد صادا  بر نما أهميالج بمال غير شريف .. استكمر ال

ج تحد م يعيج  ي قناأمعج عن كر  أ يج صبرى لج  أمر س

مر ويستجيف صبرى  ي برنامهج.. ن يكير األأال اصة 

حجر صبرى م تار النمر وق  ا  بوابل من األكا يب أ 

.. الكل صدا ك ب م ج أكارج الرأي العام جد وا دعاءا

نفسج ور    عن يدا عوا تراء أميرة.. صمج سعفان ولم 

ن ين ي تلك المشكلة.. استينى أن قرر أمي بعد الظ ور اإلعال

بج ونف  توهي اج عقلج وطلا أميرة.. طلق ا دون عن إرشاداج قل

نج كان .. رغم هفاخ ا عليج ا  اص ب إعالمي.. طلق ا مكر 

يأ   أن و أيود العودة ل ا.. مازال يحب ا.. لم يطالب ا بعطايا  
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تج بطريا ة و  ب لمزرع.. تركج وترك القا رالقصر من ا

حمد صادا أن قدم أاإلسكندرية.. صفى شركتج وأعمالج بعد 

ن محاولتج أ  إالعام يت مج بالربح اليير مشروع بالغ للناخب 

مى سعفان ن قدم محاأبعد للنيل من سعفان باءج بالفشل 

ودع أمستنداج تكبج شرف موكلج.. باع كل شيء  ي القا رة و

ن يعيش  ي  لو  .. زار  أال بالبنك و  ب لمزرعتج .. أراد الم

نبج على عدم الرد على المدعين .. حسن أ ر  كم آ  حسن ووأ 

 ن لينتقم ممن شو  سمعتج يعرف صدا نوايا أ يج  طلب منج اإل

  .الصمج وظل وحيدا بمنفا  الهديدكر آ ر   و

و يشا د التليفزيون ليعرف أحد مكث ش ور بالمزرعة   ي تم أل

كرة حول ا ل دف نبيل سعى  ا  ألا  بار  صومج ..  حج  يأ

.. يوهد لديج مال ككير و  يوهد وريث من صلبج و  لتحقيقج

رغبة لج  ي الزوا  و  يوهد شيء ي تم بج لي رهج مما  و 

 .. يهمع أطفالدار رعاية بالمزرعة ئن ينشأ.. ل ا قرر  يج

  ..الشوارع ويعيد تعليم م وت  يب م

سس لج همعية أ لية أب ا وعهب أطرح الفكرة على محاميج  

مهمع مدارس وورش تعليم  نى   تصاريح إلنشاء واست ر

.. ومن يريد من األطفال مواصلة التعليم تتسع للككير ةقامإودور 

.. وغير ى ش ادة مؤ ل عالي تو ر لج السبلوالحصول عل
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تعين م على كسب  ةن يدربوا  كتساب م نة وتعلم حر المؤ لي

تحولج بعد وقج وه د  ن  كرة نبيلة ..قوج حالل .. يا ل ا م

لة وشكر  على ال واء .. أشاد بج بع  رهال الدوكبير لحقيقة

نفا كل مالج على   ا ال دف السامي .. عاد أبع  الشر اء.. 

على غير رغبتج ولكن  ي كوب هديد.. كوبج  للظ ور اإلعالمي

عالم  ي المدح لج ومن كان ي اهم طال مداحين اإلأالحقيقي.. 

.. لصفاج وصفج اليوم بأهمل العباراجاألمس ويصفج بأبشع اب

ي الماجي و  يريد سماع ما لم يكيروا ا تمامج بما قالوا  

 ن  قد  عل  لك لوهج هللا وحد .اآل نيقولو

كرج التبرعاج عداد وكن ازدادج األأصعبج اإلدارة عليج بعد 

بع  حد المنظماج الحقوقية بالمشاركة مع  ت لي عن اإلدارة أل

نج أحس أالهمعياج األ لية.. ترك اإلشراف على الدار عندما 

 .. ترك ا بمح  إرادة وغادر لقريتجغير كفء ل ا .

ي مزرعتج وما  علج عاد للقرية ولقي ترحاب شديد بما  علج  

واتهج شباب م للعمل الشريف بعد  ..  قد تبدل حال مأل راد عاخلتج

  القليل إالهريمة  العون .. ت لوا عن طريان  قوا منج أ

 ةقامإيوهد  مس عتا  من عاخلتج يقيمون .. كان  ي السابا من م

من م على  شبج داخمة  ي المركز ويأهرون ألعمال العنف كل

 رع أ للعاخلة  مسة  سبطجمن م أبناء  .. ويحجر الواحدةحد
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يلتقوا  ي الهد األكبر الدقش .. يأ   العتي من م الككير من المال 

مة  يلقى بالفتاج للشباب ليأتمروا بأمر  وكان الفتاج يعد لينف  م 

وك لك لتعفف م عن العمل  ةنسبة ل م ككير لعدم امت ان م م نبال

.. من ككرة  ةو مؤهرأرج م م هورة أل لك معظم  ، ي الفالحة

.. عاخلة ةأي عمل شريف  ل وامت نوا الفتونبطش م اعتبروا 

 .ن من م سعفانون يكأغرب واأل ةغريب

ر  أ يج حسن أرجج وأ لح ألم يعد لديج مال ليعيش منج  

.. بناء عمج وعمل بنفسج على إعمار امن أ ة دنأ ةواستأهر عد

لفهر  يصل وي  ب لألر   ان اآيوميا على صوج يستيقظ 

.. ظل على   ا المنوال ش ور     عند اليروبإو  يعود 

 نداوي ويتها ل من يناوشج.. كان صبرى وم تار ا  حدأيؤ ى 

ج عن سن ما  ا ا من بطش هابر الدقش.. كان يحرأ  إي اخج إ

كناء عملج أبعد ليل ن ار ويرسل لج  ادمة تقجي حواخهج 

ن ر   على استحياء الزوا  بابنتج لعدم الرغبة أألر  بعد با

  ي الزوا  .. قدر هابر  لك ولم يحزن وظل يمد يد العون لج .

نج ر   إ  إلناس بالترشح اج بص ب ا وطالبج اأتج ا نت اب

الر   ورشح أ يج  صر علىأ  ةعادوا الكرأ  ةكر العزلآو

نج سيفعل ما كان أبن أشاد بج وأقنع الناس أحسن لألمر بعد 
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.. التف الناس حول حسن ودعمو  ليطيح بالناخب يفعلج  و

 الحالي عديم الفاخدة وقد كان ونهح حسن  ي ا نت اباج.

ليدير  ةالعون  وا ا كعادتج و  ب للقا ر أراد منج حسن بع 

ناس كما ال ةدمن كرس حسن كل وقتج ل أعمال أ يج بعد أ

 ىن يستدرهج لعمل برع  يج ولم يأبأنصحج سعفان .. كان يريد 

ر  أعمال أ يج واشتري أدارة إحسن أ و  شتياقج لم نتج.. 

ية بكمن ب س ووجع حهر أساس  جاء واسعة بمنطقة ناخ

ية  صص ا لمحدودي الد ل  لم تلقى الفكرة سكن ةلمدين

رجج أصر وباع أنج أ  إتحسان أ يج وأمر بعدم ا ستمرار اس

  شقتج إكمن األر  أل يج.. لم يعد يملك  ومنزلج بالقرية وسدد

و مصاريف الدعاية.. االمهاورة لسلوى..   يملك تكاليف البناء 

.. لم ييأس ابوأن م إ  إقناع م إألصدقاء قدامى وحاول  أله

الهديد ولم يترك باب  وسلك كل طريا يساعد   ي تحقيا حلمج

 .ن كل األبواب أغلقج  ي وه جأ  إ  وطرقج إ

.. قص يرة اسيناج ودار بين م نقاش طويلزارتج سلوى والصي

ل ا ما حدث لج  الل الفترة الماجية وك لك عن حلمج الهديد 

حدد مكسب  ..هز  لينهح  كرتج رغم جمان نهاح اومدى ع

ن أهزي.. اقترحج عليج ن العاخد مإ  إ ةبسيط  ي كل وحد

معا د يتبرع بهزء من األر  لألز ر الشريف إلنشاء مهمع 
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بنية التعليمية لبناء ر  ل يخة األأومسهد وك لك التبرع بقطعة 

و معا د أتلك المنطقة   توهد مدارس  نية ..  في مدرسة  نية

اء وتد ل المرا ا ألرجج و  ا و الل عام سيتم البن ةز ريأ

ر  المرحلة الكانية لعمل أن ي صص أالغ كبيرة وسيو ر لج مب

م ازن ومستودعاج يسوق ا للشركاج  المنطقة تبعد عشرين 

إقبال إليهار الم ازن  ىنج يلقأعن الطريا الداخري أي  ةدقيق

وتعمر المنطقة ويتردد علي ا الككير من األ الي.. وما يأ    من 

  ب حهر األساس كم يوجع ج إليهار الم ازن يتم بج مقدما

التعاقد مع الراغبين  ي الشقا  حد البنوك ويتفا مع م علىأل

دة ن تكون الفاخأالبنك كامل الكمن بجمان الشقة و ن يسدد لجأو

..  يستفيد البنك والشاري ةبسيطة والسداد على  تراج بعيد

ل  وا قج أعهب بالفكرة وطلب من سلوى معاونتج  ي   ا العم

 على الفور.

نشخج المعا د والمدرسة الفنية كان ما  ططج لج سلوى وأ   

ولقي إقبال شديد على تأهير الم ازن بعدما ر   تمليك ا 

ة إلن اء وأعطى عقد إيهار مدتج  مس سنواج وتلك الفترة كا ي

ي سكنية   ة ف وحدآالمرحلة األولى من حلمج.. عشرة 

 ف والسداد على عشرين سنة آسة المرحلة األولى .. بمقدم  م
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بنسبة ربح  مسة  ةلف كمن الوحدأج يأ   من البنك  مسين نأ  إ

  . ي الماخة

تزايد اإلقبال على الوحداج  اكتمل العدد بعد ستة أش ر على 

.. لم عادياصل العمل ليل ن ار ليفي بالمغير المتوقع وكان يو

ة وبع  رحاب من المحا ظيواهج مشكلة  ي البناء ولقي ت

 تجحمد صادا ش ر بج  ي قناأ ن عدو  اللدودأ  إالمساعدة 

كنية ب  ا الكمن   ن الوحد  السأنج ينصب على الفقراء وأوادعى 

مر على بع  الحاهزين وتظا روا تدر عليج ربح.. ا تلط األ

 ةهديدة  عامل م بلطف وقابلو  بعنف.. حطموا عدمام المدينة الأ

تج الشرطة أو  السياراج..  و  رأمعداج ومنعوا د ول 

 وساقو  للناخب العام بناء على رغبة األ الي.

ن الككير من أ  إصدا نوايا سعفان  كد الناخب العام على المألأ 

   ال مسة أصروا على    التعاقد مع البنك وأالحاهزين 

يناسب الجهة والعنف الصادر من م .. مبلغ ز يد    ف هنيجآ

ن أ ادا  دع الناس وبدل  كر م بعدحمد صأن تشنيع أ  إ

 ن  رب سعفان.إ ا  م من مطالبة البنك ل م أ

اخب العام بعد  ر  عنج النأعهز عن إرهاع المال ورغم  لك  

من صدا نوايا  وسداد كامل كمن مواد البناء  التأكد بالمستنداج
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ارتفع  اكي   يرتبط بسعر السوا  يعهز عن إتمام البناء إ 

 السعر.

حمد صادا ووهج أواستدعى  ج الناخب العام دون كفالة ر  عنأ

 لج ت مة تجليل الرأي العام وسب وق ف سعفان.

بالت لي عن  كر م والصبر  قناع مإ ر  للياجبين وحاول 

وا لج بعد ن يأتأن م ر جوا  طلب من م أ  إش ر أكالكة 

..   ب لبلدتج ليقتر  من    المالأأسبوعين لف  التعاقد و

.. عاد ة هابر الدقشج ومعار ج بناء على نصيحبع  أقارب

بأموال طاخلة   على سبيل ا قترا  بل كمن الوحداج السكنية 

قد حهز ل م وحداج بعدد المنسحبين.. حهز هابر وحدتان  

كالث وحداج وحسن أ يج  أماني ةم زوهتج المتو يأوشوقيج 

ن ر   سعفان اقترا  المال ولبع  أبعد  ةعشرين وحد

 ي الماجي اخلتج عشر وحداج وككير ممن ساعد م أ راد ع

سكنية  ةوحد ة.. عاد بكمن ماخةحهزوا  مسة و مسون وحد

لبنك وسعي بكل حل األسماء وبدل األوراا  ي اأوأعاد المال و

ن عن .. أ  من غدر الزمان تع ر سعفاه د  ليكمل مشروعج

ن انفا  مسين مليون على أامتالك نصف مليون هنيج بعد 

عشرين مليون لتشييد قصر  مشروعج ال يري وك لكنشاء إ

 القج وصدا مشاعر  .. حولج هفاء أأميرة.. لم يحزن لنبل 
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مع اآل رين إلنسان نبيل .. لم يعد بحاهة الى المال و  يسعى له

حب  عل ال ير وهعلج منيتج .. أالمزيد رغم قدرتج على  لك .. 

ليكبج حسن  ب ل قصارى ه د  ليسلم عدد من الوحداج وقد كان

 .نوايا 

 ىنج يسير على  طأ بر  أن أ  ب للناخب العام وشكر  بعد 

 كابتج ليسلم باقي الوحداج  ي الموعد المحدد .. صارج األمور

 زيارة أميرة.. كانج كاخرة  إعلى  ير ما يرام ولم يعكر صفو  

حمد صادا  ي أ طوبت ا على  أن أن ج عدت ا وأعلنج نبأبعد 

حاولج الد اع  مام سعفان عندماأت ا الكبرى محبسج.. سبج أ 

  :عنج وبادرتج قاخلة

.. ليج مصر أميرة: انج عاوز ايج بالجبط؟! كل شيء بنا انت ى

  على إ ساد حياتي؟!

  !سعفان: انا

ن كل القنواج إحمد رغم أميرة: بالش استعباط .. ليج حبسج أ

 .حمد يتحبسأتكلمج عن مشروعك .. اشمعنا ا

نا ما قدمج بالغ للناخب أر أعمالج كم لي وقع  ي شسعفان :  و ال

العام وان تنازلج عن قجية السب والق ف  يج قجية تانية و ي 

  .تجليل الرأي العام
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ن كان تصور  غلط ما إأميرة: يا سالم! دا رأيج وعبر عنج و

  .يستحا الظلم دا كلج

 !سعفان: ظلم

ك اكتر سلوى: بالش تتكلمي عن الظلم .. انج واليشاش  طيب

 ة.س ظلمنا

  ة.وكفاية حقد وغير  لي انج  أميرة: بالش تتد

نا جيعج عمري أ! دا هازاتي يا أميرة.. ةسلوى: حقد وغير

  !شانك .. هايج دلوقتى تقولي انى بحقد عليكعل

يادة ! كل مليم صر تيج علي تأ  يج وزأميرة: جيعتي عمرك

علشان كد  معي  عملج   .. انج  وبالش معايرة وشيل تراهيديا

طبعا    الناس تقول رمج أ ت ا وانج  إان  زم تعملي كد  وك

بس  الص ظ رج على   كنج سعيدة بتمكيل دور البطلة

 حقيقتك.

  .حسنأسلوى: شكرا .. انا امشي 

  ؟سعفان: طلباتك ايج

رهع لك أحمد من السهن وتنسى موجوع انى أأميرة: ت ر  

  .الفيال

  ة.عمل كدأقبل أيال و  نا عمري ما هبج سيرة الفأسعفان: 
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د  ! يبقي سلوى طلبج مني كأميرة: عمرك ما هبج سيرة الفيال

 ........ دي  عال حقود  و ةليج؟! وزعالنج علشان قلج حقود

سعفان:)قاطع كالم ا( بالش تكملي والزمي حدك دي ا تك 

 الكبيرة ول ا  جل كبير عليك .. التربية مش  لوس وبس و.....

  رهع لك الفيال ليج؟!أطلبج انى   ي (قاطعتجأميرة: )

علشان ت رهني من الحهز  ةسعفان: هايز  كرج  ي كد

 . حمد صاداأورطة والتلفيا الزور اللي ادعا  وت لصني من ال

يرة: يعنى انج مش معك مبلغ  ي د ؟! وأزاي بالسرعة دي أم

  ؟!تصر ج  يج

روح واتنازل عن أ ةسعفان: مش م م تعر ي.. الم م اني بكر

  (جد  طيبك ) قال ا واأللم يعتصر  قجية السب

و أ ي موجوع القصر تاني انج وعلشان ما تفكر  أميرة:

  .و بمعنى أدا كان كمن زواهي منكأغيرك..دا كان  دية منك 

بالش تهريح وسيبي  رهوك  أسعفان: كمن زواهك! كفاية 

الصورة اللي  ي  يالي عن أميرة صالح .. سبيني عايش مع 

 نج ربنا يو قك  ي حياتك .الماجي وا

حسج بصدا مشاعر أعلى ما قالتج و ةادرج أميرة نادمغ

لم هديد أبج ل ا ..   بج وتركتج يعاني من سعفان واستمرار ح

  .كانج السبب  يج
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حمد صادا أعد بج أميرة وتنازل عن قجيتج جد نف  ما و

وصعدج أميرة على غير العادة موجوع المدينة السكنية 

تنداج صدا نوايا طليق ا وعدم رغبتج  ي وأوجحج بالمس

 اعج تحقيا عن نهاح أال روب كما قيل  ي الماجي وك لك 

على ال واء عما بدر من ا دار الرعاية ال ي أقامج واعت رج لج 

 .قدر تن ا مازالج تحترمج وأ  إن كانا قد انفصال إتها ج و

لى لمج األ ير .. وظل يعيش عأسعد سعفان بكالم أميرة وأزالج 

   الحسن من سلوك اإاج هميلة همعتج ب ا .. لم يت كر  كري

معج ونسي كل إساءة ولكنج لم يستطع منع قلبج من الييرة من 

ال طيب الم ادع وزاد  و ج علي ا من  لك المحتال .. أ رهج 

من السهن رغم عن إرادتج .. أ رهج ليعلن عن عمد اقتراب 

عمد  لك ليهرحج .. نج تأحس سعفان أة .. موعد ز ا ج بأمير

و يشكو ليير أحد ر بينج وبين نفسج.. لم يصرح ألاغجب وك

ككر من أي وقج مجي .. طاوع قلبج واتصل أ..  اف علي ا هللا

طال  ي أا ستعهال  ي ا رتباط بأحمد .. ب ا لينصح ا بعدم 

ن ا الييرة ألح علي ا.. تعهبج من تصر ج وظنج أالنصح و

ن ا حيات ا ول ا أ  إييار علي ا  .. نعمارحتج  أهاب بنعموص

.. ن تتم ل وت تبر أالحرية  ي ا  تيار ولكنج رها ا مطلا 

نج يطمع أيقن أح ا ويفعل كما  عل  ي الماجي .. ربما يزيد هر
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.. قص ألميرة حكاياج لم ما لدي ا بعد عشرتج لج  ي السابا ي 

 عى بل  و سعىيقل ا من قبل  لم تيري المرأة العهوز كما اد

   غرجج واستنز  ا ترك ا مفلسة.. أن ألالرتباط ب ا وبعد 

إلى المرأة مر بنفسج و  ب  ي الماجي ألسعفان عن ا ىتحر

و   تصدا لكنج تمنى أن تصدا أميرة أ وعرف القصة.. لم يبال  

 ا و  ب ءن تقع  ي  خ  لك الشرير.. طلب لقاأن ت تبر  قبل أ

ي ترحاب من ن لقأد وانتظر ا  ي بيتج السابا بع إلى القصر

.. عرف من م أساليب  لك حمد صاداأ دمج وسمع شكوا م من 

 للهميالج من جيوف أميرة.. لم تأج  الكعبان وطرا ميازلتج 

 للقاخج  لم يحزن وغادر مسرعا.

تج وهمع عناوين المقربين صار كالمهنون كي يحا ظ على حبيب

القاتج هديد عن ع رسل من يراقبج ليل ن ار كي يكتشفأألحمد و

حمد أرسولج بأ بار سارة ..  رغم حرص  ليجإالنساخية  أتي 

ر ة نج داخم التواهد  ي احد المال ي الليلية  ي غإ  إالشديد 

حدى الراقصاج من راغبي إ اصج اعدج لج والمل ى تملكج 

واهد الش رة والمهد .. كلما د ل  لفج المل ى يلئ الير ة و  يت

بناج  أىنج رأ  إمن د ول الير ة  بتاتا  ي الصالة.. لم يتمكن

  بعد إلير ة  من تسامر  اليوم   تعود المل ى تتناوب د ول ا
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 اعل  ىن ي بر أميرة  ال تصدا  أوصأ..  اف سعفان عد  أيام

 ن يقوم باألمر.أ ير 

ن تد ل الير ة أميرة ل لك المكان الوجيع وحاولج   بج أ

بة الكباريج   رهج  ا صاحدتمن منع ا وطرن األإ  إ ةنماآل

وانتظرج بهوار سيارتج حتى بزوغ الفهر  لم ي ر  وانصر ج 

حمد صادا ولحق ا وبكل وقاحة أ و ا على سمعت ا..  ر  

ك الير ة نج كان متواهد بالمكان ويتواهد يوميا  ي تلأ بر ا أ

و شريك  ي ن تلك الير ة مكتبج   لكن ليس كما تظن ولكن أل

هرأتج.. كيف إلعالمي مرموا مكلج .. عهبج أميرة من المل ى

ن  لك الكباريج كان بدايتج أتكمر مالج  ي كباريج ..  أهاب ا ن يسأ

ومن أرباحج  تح القناة بالمناصفة مع شريكتج  ي المل ى و  

نج أوى العمل .. ولم تعلن  ي السابا تربطج ب ا أي عالقة س

ى ن ا شريكتج  ي القناة حتأم يعلن  و شريك  ي المل ى ول

اة .. صمتج أميرة ولم ترد عليج تستفيد  ير استفادة من القن

ن يؤهل الز اف لظروف  اصج ب ا.. أ برتج  ي اليوم التالي أو

كر ا  ي آ  ةد وشم راخحة سعفان  ي تلك المكيدحمألم يراهع ا 

 نفسج وعزم على ا نتقام منج.

.. وربما تليي ةنتيهة  ي تأ ر الزيه كان لمحاو ج سعفان

كل قوة إلى إصالح حمد وسعى بأة ا قتران بج.. هن هنون أمير
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.. لم يفلح  ي استدراه ا بحهة الحب األول كما جعالقتج بفريست

م ا عن طريا المصالح كان يفعل  ي السابا  قرر إرغا

ن تستقيل من القناة الفجاخية المصرية وتقدم أوعر  علي ا 

ري وك لك هر مادي ميأنامئ بإنتا  ج م  ي قناتج مقابل بر

صيبج  ي القناة ليكبج حسن نوايا .. وا قج بعد يتنازل ل ا عن ن

دم على ما نج نأقنع ا أى كوب التاخب ال اخم  ي حب ا .. ن ارتدأ

  يتم أ  بالزوا  من ا .. وا قج بشرط إ اج و  سبيل لسعادتج 

مر ا نتقام من سعفان .. أبان وأهل الزوا  قبل عام  قبل الكع

   سر أميرة إعليج   ا العام ب ير وسالم و يمرن أيهب 

 والقناة.

رحلة األولى وكان يسير وشك سعفان على ا نت اء من المأ 

. ة إيهابية بان ارتفع سعر الوحداج كان ل لك نتيه ةب طى كابت

م .. لم ن يستلأالناس باع وحدتج بجعف الكمن قبل ككير من 

يحتا  الشقة لن ن من و يشعر  بندم ألأيشيل   ا بال سعفان 

فان حيث أراد سع ةا م ما عر  عليج من كمن و    منييبع 

كريمة .. كان  ةمن وعيشآن يو ر ل م سكن أمعاونة المعدومين ب

تهارية ت دم المرحلة األولى قد  صص مكان إلنشاء محالج 

مع البنك ال ي قيم  ن اتفاأ ن األوان ليعلن عن الحهز بعدآوقد 

حة المحل الواحد عشرين متر وعدد  ف ومساآالمتر بعشرة 
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لتقديم وأن ا   ي نفس المحالج أربعين محل تهاري ..  تح باب ا

ن حهزج هميع المحالج وتعاقد المستفيدين مع البنك أاليوم بعد 

ودع ا  ي حسابج كما نصحتج سلوى أمليون  ة   سعفان كمانيأو

 المرحلة الكانية. ألج ركيزة عندما يبدلتكون 

ك  ي .. تشمر  طيب اأت ا أميرة  ي حيرة من ش ر قجأستة 

 ي القناة و  تستطع  ةسلوكج و  تهد دليل إلدانتج.. تحس بريب

ش اص على حساب .. يككر من مهاملة بع  األحدأإدانة 

كن ا قناع ا بجرورة المهاملة ..   تقتنع لإشرف م نتج ويحاول 

حقاخا  ي بع  األمور و  ال نترجخ أل عالج.. ييالطو

نج وجع ا  ي مأزا عندما تنازل ألنصح ا.. أحسج ب نيستهيبو

ل ا عن نصيبج  ي القناة  قررج ترك اإلدارة وإعادة حقج  ي 

قناتج وا كتفاء ببرنامه ا ولكن بعد  واج األوان ..  قد نسبج 

الي ا كل األعمال المشينة وعدم المصداقية  ي  ترة إدارت ا للقناة 

  من هم ور ا عن مشا دة ككير  بط س م نهوميت ا وعزف ال

راعية عن تمويل البرنامئ .. وبالتالي ت لج الشركة البرنامه ا

ياء البرنامئ وتقديم لإ  إهر الج م  ما كان من الماكر ود ع األ

.. ندمج  ا تقدم برنامئ إ باري بأهر ز يدن هعلأالدعم ل ا ب

 بيل غير ا ستمرار  ي تلكعلى ترك عمل ا السابا و  تهد س

وينتئ ل ا  ةن يعيد الكرأحاولج اقناع منتئ  يلم ا الوحيد .. القناة
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نج ر   قبل أ  إوسعج إليهاد  كرة هيدة ووهدت ا   رآ يلم 

ل ا  ي البداية بسبب جهة .. كان ا تيار  ن يناقش الفكرةأ

.. صارج م ملة و زال عن ا هد أسباب ال تو نما اآلأالز اف 

اد الكعبان نصب الفخ وتعلقج  ي بريا الش رة شيخا  شيء .. أه

حمد  ي اآلونة ألح أسبيل أمام ا غير مهاراة األحداث..  و 

اف  ر جج وأصرج على األ يرة على استعهال ا إلتمام الز 

مر مدير القناة بإيقاف أن أنج جيط علي ا بإ  إإتمام العام 

لج ليجيط على  جأه ا اإل باري لسبب مه ول ل ا  لهبرنام

  يتد ل  ي أنج ابرم اتفاا مع شريكتج بأ   بحهة المدير  ر

كناء أعد ال ساخر الفادحة التى سببت ا عمل المدير الهديد ب

اعاج طلا إشأإدارت ا للقناة.. قجى على وهود ا اإلعالمي و

  .ا ليتم الز اف.. حاصر بعالقة غير شرعية تربط ا بج

نى عن يتأ..   ليج وجع ا وود المساعدةإل آحزن سعفان لما 

اقش سلوى إليهاد .. نتقديم يد العون لحبيبتج.. نعم مازال يحب ا

ب عن م و  .. لم يصال لفكرة    ا مهال غريسبيل لعون أ ت ا

  إمن ا  يملك مال إلنشاء قناة..عهبج أميرة من موقفج.. لم يلا  

عد لج صلة .. لم يوظلم ومازال يحب ا ويود مساعدت ا هر 

ن يعود ل لك الص ب من هديد.. أبرهال السلطة و  يحب 

ن يستعين بأ يج حسن لمحاولة عودت ا أطرأج لج  كرة و ي 
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بكل ه د   ىللتلفزيون المصري.. وا ا حسن على مج  وسع

ي بر ا.. وبعد ن سعفان لم أتم الم مة ولم يعلم أإلرجاء أ يج.. 

للعمل بتعاقد  بر ا بعودت ا أن اتصل ب ا مسخول بالتلفزيون وأ

لعون ..   لج ن سعفان من مد يد اأ بر ا أاسب الوسيط هديد ين

  ا من شكر .ؤولم تهد وهج لتشكر .. منع ا حيا

اتصلج بسلوى واعت رج ل ا وشكج ل ا  م ا وما يهول 

ت ا ان تبلغ سعفان بالغ ب اطر ا وكي تعفي ا من الحر  اوص

 .شكر ا

 ساءت ا و  بج على الفور لتأزر اإرقج سلوى لربيبت ا ونسيج 

الحبيب..  جيب وتبارك ل ا على عمل مرموا هلب ي محنة ال ط

أكرج  ن األ يرةأ  إن تعود أ ت ا لإلقامة مع ا أودج أميرة 

ن تعد يد  اليمني   ي طو  طوة البقاء بهوار سعفان   ي اآل

حد غير ا .. أتدير عملج بإتقان و  يعتمد على دون مشورت ا و

وابتسم من  ت لل وه ج   برج سعفان عن حال حبيبتجأعادج و

  ا سلوى من  ترة طويلة.قلبج .. ابتسامة لم تر

ن أديد وبدأج تعد لبرنامئ هديد دون استلمج أميرة عمل ا اله

حمد صادا ال ي ه ع من ال بر ووشي لمدير قناتج لير ع أتعلم 

 مسة دعوى ويطالب ا بالشرط الهزاخي المبرم بعقد ا وقدر  

  ر مال تملكج.أج ماليين هنيج وقد كان ود ع
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لقى إشادة ن ى سعفان المرحلة األولى ب ير وسلم الوحداج وتأ 

د أرباحج .. كان و ييش  ي المواد ليزيأعن بناء لم يب ل عليج 

وقد كان.. صمم مدينة  من للمحتاهينآ د ج تو ير سكن 

.. استيل  برتج  ير   ان ا  اقج مدن األكرياءإلمحدودي الد ل 

ر لباع بناء ولو عاد بج الزمان أليام ا ستكمااستيالل ليهيد ال

 .الوحد  ب مسة أجعاف كمن ا

الكمن ن بيعج بع  الوحداج بنفس أصدا حدث سعفان بعد 

للفقراء  من لم يسكن  حسنأنج أحس أال ي قدر ..  رح بإنهاز  و

 .ربح الككير

عد  و العدة لفتح أقد إيهار الم ازن على ا نت اء ووشك عأ

عاقد معج كما  ي المرحلة الكانية و  ب للبنك كي يتباب التقديم 

بمختي  ةن البنك قيم الوحدأنج  وهئ بإ عل  ي السابا ا  

ن ألف  ر   وأراد ألف هنيج ويريد مقدم كالكون أو مسون 

ري منج ن يشتأونسبة أرباح بسيطة  وا ا البنك  يبيع بالتكلفة

اخ م ب كاخج س ر سعفان من است ز.. الوحداج بالسعر ال ي حدد 

 .الفقراء وليس زيادة أرباح البنك ةنج يريد مساعدأ بر م أو

  أصحاب المصالح عاد لسلوى ليهدا طريقة ت دم المحتاهين 

على البيع بسعر سعفان ن اجطر البنك ووا ا إوالمقربين ..  
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والمصالح ل ا عليج ان يهد    مع أصحاب الواسطةإلن يتعاقد 

 .طريقة

بدع  و  ي البناء أن  اع صيج المدينة وأعد مر بصعب عليج ا 

 زاد ت ا ج األكرياء على المكان .. كان الكري يشتري وحدتان 

.. لتليا بمكانتج متهاورتان ويعد من ما شقة   مة و قا إلمكانياتج

ظل أيام يفكر  ي طريقة تمكنج من تحقيا  د ج بتو ير سكن 

 .ء وليس تشيد شقا  ندقية لألغنياءللبسطا

ن ألن تبعد ككيرا عن  د ج و ي  ةج سلوى لفكرة عبقريا تد

يتماشى مع سعر السوا ويبيع الوحداج بسعر البنك باستكناء 

األرامل الدور األرجي  ي كل العماراج وي صص لأليتام و

انية .. ما يكسبج  ي المرحلة الكومعدومي الد ل دون مقابل

وحداج ن زاد مال يه ز تلك الإيوازي تكلفة الدور األرجي و

ن  ا  بعد  لك مال يشتري بج أساس لوحداج الدور إو

 األرجي.

 ى إهراءاج نأعفان بالفكرة وعزم على تنفي  ا وعهب سأ

البناء قبل عام حيث  أ  يبدأالحهز بشرط  أالتعاقد مع البنك وبد

وي ئ  و الموقع  تنت ى عقود إيهار الم ازن بعد ستة أش ر

ن اإلقبال شديد  ي تلك ا.. كش ر األ رىأ ةللبناء  ي الست

من البنك وعاد إلى لعبتج  ىول   سعفان الد عة األأالمرحلة و



63 
 

.. لم  القديمة الما ر  ي ا ليستكمر المال  يتجاعف  ي   ا العام

ن استكمر المال لكنج طمأن ا أترحب سلوى بم اطرة سعفان 

ال  ي نج ما ر  ي   ا وقادر على مجاعفة  لك المأ بر ا بأو

ير من وكك يقطع أراج ةعد ىاراج وبالفعل اشترسوا العق

ون ب لك ومحا ظاج م تلفة ويك ةالشقا السكنية  ي أماكن عد

ن استعاد  اكرتج وهدد لياقتج ونف  أعاد لر اقج القدامى بعد 

  .الككير من عملياج البيع والشراء

 ل  لك سلوى وعهبج من تلك الم نة.. دون كد  أربح الككير  

شركة س المال .. شهعتج على تأسيس أو تعب يتجاعف رأ

كمن محالج المرحلة األولى  ةمقاو ج بالكماني مليون هني

حد .. وا ا   حلة الكانية بمفرد  دون اللهوء ألوينشئ المر

ر  ي  عل ال ير وبناء طمعا  ي مهد ش صي ولكن ليستم

.. أسس الشركة المحا ظاج ىبسعر مناسب  ي شت ةمساكن شعبي

 قد قاموا   ..يرت ا وقاموا بم ام بسيطة ت صجمدوكانج سلوى 

ببناء األراجي التي اشترا ا للتهارة .. بنا ا وباع ا اتحاد 

 .مالك

الحاقدين كانج يقظة عين أن أ  إمر ربح ككيرا من   ا األ

صادا ال ي شن عليج الحرب من هديد.. حمد أ ةأل عالج و اص

يفلح .. هال  طلا اإلشاعاج ليجلل الحاهزين  ي المشروع  لمأ
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يستعصي على الشيطان تدبير ا بان طلب  ي   ب اطر  مكيدة

برنامهج وعلى لسانج تعوي  مستأهري الم ازن إليهاد مكان 

مدة ا يهار  أعهبج  بديل .. حر  المستأهرين رغم انت اء

ملزم بوقج ن سعفان أ ةبع  الطامعين و اص ة كرة الدا ي

ي العام جد  وك لك لوهود كار الرأ   إمعين لتسليم الوحداج و

سعفان من  لك  .. هنالقانون تتيح ل م المماطلة سنين كيراج  ي

المستأهرين غالوا  ي طلب تعويجاج.. ما ا ن أ ةو اص

 مر عليج.مد صادا األأحيفعل؟! .. صعب 

ن معظم المستأهرين أ  إش ر وانت ج مدة العقود أمرج الستة   

اد حل لتلك المشكلة .. عهز سعفان عن إيهر جوا التسليم

 وانتظر معهزة لتنق   من تلك الورطة .

مر  ي برنامه ا وكانج حيادية رة صالح  لك األصعدج أمي  

ن ا أ  إن م مظلومين أتقج بالمستأهرين ال ين تظا روا بن الأب

متعاقدين وانت ى عقد ن العقد شرط الأاحتدج علي م وقالج 

ف يساعد الجعفاء لتبت وا رهل شري نتماطلو ايهاركم  لم  

والمحتاهين و ي اليوم التالي استجا ج سعفان وشرح نوايا  

وتحدث عن مشاريعج ال يرية السابقة  كان ل لك اللقاء صدى 

كبير لدى المسخولين ال ين ارغموا المستأهرين على إ الء 

رامل عهلة اإلنتا  وك لك  ستفادة األ األر  لعدم تعطيل
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جي والتي ج ل م بالدور األرشقا مهانية  صصوالمحتاهين ب

رة أميرة قبل بدء سوف تسلم عن طريا المحا ظة وكانج تلك  ك

 .المسخولين بالمحا ظة للمستأهرين يتصدى ىالبرنامئ حت

انت ج م لة أميرة ألحمد صادا وطالب ا بتحديد موعد الز اف 

ن أبعد  ةفترة الماجية .. مدج الفترة و اصرغم هفاخ ا لج  ي ال

تربط ا بج.. ساور ا الشك  ةكمآع ا إشاعاج عالقة لى سمإنمى 

ن الم ادع  دع ا.. باءج أ  إطلا اإلشاعاج أ ن يكون  و منأ

يا أ ت ا مر  .. لم تعد تقوى على تصدأ ي حيرة شديدة من 

.. حاصر ا بيشج وكلما تتردد  ي عندما تحاول كشف حقيقتج

.. وتسأل  ا رتباط بج يسحر ا بكالم كناء ورياء  تعيد التفكير

 نبيل لم  م ش ص أ و م ادع حقا كما يصفج الككيرين نفس ا  ل 

ن طلب من ا بيع أوكج .. احتارج وزادج الحيرة بعد ترا  من سل

قا يطمع  ي حأومشاركتج مشروع ج م ينوي  علج.. القصر 

 م  ي مهرد صد ة؟!أالمال كما قالج سلوى 

وددج لو تت ا  كرة هيدة أن ت تبر  وأت كرج كالم سعفان ب

سلوى على مر   ا ج سعفان علي ا .. حدكج سلوى  ي األ وا ا

د حمأمر حتى   يكير   تز  بج  ي   ا األأسمعة سعفان و

م ادع نج أصادا الرأي العام جد  مرة أ رى.. سيت مج الكل 

سعفان القصر مرة أ رى  ن ينتزعأان وا ا ..  كرج أميرة  ي 
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ن األر  ملك لش ص أن عقد أميرة غير صحيح وأوان يدعي 

 دا ا أنج أ ي الماجي علن أ ر.. كيف لسعفان  عل   ا؟! أ

؟! .. طالبت ا سلوى بعدم ا بار نالقصر  كيف يطالب بج اآل

سعفان ألنج سيوا ا .. أي شيء تطلبج أميرة يوا ا عليج دون 

ى حساب سمعتج .. أصرج تردد .. يريد رجا ا وان كان عل

 ر  كتشاف آ يوهد أمام ا  يار ر سعفان ..   باإأميرة على 

.. أ برتج ووا ا على الفور ولكن سلوى حمد صاداأ داع 

ة من مدينتج السكانية أصرج ان يتم  لك بعد تسليم المرحلة الكاني

من المشاكل وربما يفقد مر سيهلب لج الككير ن   ا األإ 

ي ا.. القصر يساوي مام الرأي العام .. وا ا  و ا علأمصداقيتج 

ن آلما اأ قد كلف  ي الماجي عشرين مليون  ناف كمنج األأجع

حمد صادا  ي أاخة مليون .. تيقن سعفان من طمع  يزيد عن الم

 كمن القصر  وا ا على مساعدت ا ليكشف  لك الم ادع .

ج أصواج سعفان تنفي  المرحلة الكانية ب مة ونشاط وعل أبد  

حدكج هابر رى .. وأرجج مرة أ  جعاخلتج بجرورة شراء منزل

لزم الباخع ال ي ن األزمج بالشراء بعد أمر والدقش  ي   ا األ

ما أتري ليرد هميل سعفان ويحفظ م لج نج اشإرحب باألمر ..  

جج .. استهاب ن وقد ملك مال ككير  مرحا لعودة دار  وأراآل

ول أنج ربح مال ككير من استكمار أ ةسعفان لرغبت م و اص



67 
 

ف مع المبلغ وكمن البيج واألر  د عة للبنك   الل عام تجاع

حد رهال األعمال أمكاسبج.. عر  عليج مبلغ بسيط مقارنة ب

ر يكسب ر  محالج المرحلة الكانية إلقامة مول كبيأشراء 

ان  ة.. وا ا على الفور و اصالمنطقة صيج وير ع قيمت ا

المبلغ المعرو  عليج مهزي ومبالغ  يج بع  الشيء  قد 

ووا ا  و للمصلحة وال ير ال ى سيعم ر عوا السعر إلغراخج 

 على مدينتج السكنية.

  يتقيد ر  المول  ي البناء وكي أنفا كمن أجاعف ه د  و 

م متج قبل الموعد المحدد.. سألتج  زبمواعيد د ع البنك وينه

ا ستعهال واأل جل استكمار  لك المال  قال ل ا  سلوى لم  

كي يشارك أميرة  كنقرب وقج ممأنج يريد التسليم  ي أبعفوية 

نج مازال أل ا .. كانج تعلم حمد صادا أ ي  طت ا ويكشف 

ن تكني ا عن أة    بج أل ت ا دون علمج وحاولج يحب أمير

قرار ا  ي ا رتباط بأحمد والعودة لسعفان .. العودة لمن  و 

.. ب  تركت ا سلوى شاردةخم  ي حب ا .. صمتج أميرة ولم ته ا

.. ت كرج سعفان وتودد  ل ا  رت كرج الماجي بحلو  وم

ن  لوة ولعبج مع الصيار .. أحسج اآلومواقفج المجحكة  ي ال

حد سوء.. و يجمر ألأنسان نقي   يكر  إنج طفل كبير .. أ

حمد ال ي   أحد بسوء على  الف أطوال عشرت ا لج لم ي كر 
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صومج بألفاظ  ظج ت هل دون تقطيع أهساد   ةتمر عليج دقيق

صارج تفكر  ي سعفان هديد عهزج عن رؤيتج .. حين تسمع ا

لندم .. دب ان لما تركتج ي السابا.. لو كانج ترا  كما عر تج اآل

ن يكأر أن عادج لج إ ي وهدان ا لكن لم تقرر بعد..  ا ج 

ن وصف ا بالجحية..   أعالم جد ا ويصف ا بالم ادعة بعد اإل

يرجي  .. القلبتدرى ما ا تفعل؟! احتارج بين قلب ا وعقل ا

حل سعفان بأحمد صادا .. أن أالقلب بعد والعقل يأبي .. رجي 

كان  حمد لم يكن حب حقيقي بلأحل الحقيقة بو م .. نعم حب أ

نج حب ولكن  ي اج أو م القلب أو م ..  يال نسئ  ي العقل و

  اوي  لم ير   ك بة العقل حتى مأل.. كان   القلب   ي دع

ن من الم ادع دون ج اآلحب حقيقي واكتشف الك بة.. تحرر

ن لم تعد لسعفان..  رهج إحاهة للهوء لحيلة.. لم تعد ترغبج و

أي عالقة تربط ا بأحمد صادا دون ن اء إوأعلنج  على المأل

 .بداء أسبابإ

ن ا إ  إاء أميرة عن رأي ا وتيير موقف ا حمد صادا إكنأحاول   

بية ر جج وأصرج على إن اء عالقت ا بج ونسيان الفترة العص

 ا لم تكن تحبج بل كانج متو مة أن برتج بأو التي قجت ا معج

 وان عالقة ك    حتما ستفشل لال تالف الهم بين ما.
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نج أطيبتج السابقة وات م ا بال داع وحمد  هوم على  أشن    

لما علم اتصال ا بزوه ا السابا وك لك خ ا  و من أراد ان ا

 القج أن أ  إزوا   ورغبت ا  ي العيش سويا دونلسوء سلوك ا 

.. قال   ا على ال واء الشرقية منعتج من  عل مشين ك  ا وقيمج

ل من الشتاخم كانج كفيلة بإيداع  ي برنامهج ونال سعفان كم  اخ

 .ن قاجا إول هلسة أحمد صادا  ي السهن من أ

قامج أميرة دعوى قجاخية لتنال من  لك الم ادع ولم يحرك أ

راء.. لم يحزنج قول على السب وا  تسعفان ساكنا وكأنج اعتاد 

.. حزن علي ا واتصل بأحد البرامئ حمد قدر ا تراخج على أميرةأ

 ا وك ب  لك الم ادع أ.. بركد حسن  لق ا وسالمة تربيت اؤلي

ن  شل  ي أحمد  عل   ا لينال من ا بعد أن أكد أالهريح و

 ا حتيال علي ا كما  عل مع زوهتج السابقة.

ن نصحج محاميج ولم أة بعد ن سب أميرحمد صادا عأكف 

يتوقف عن مالحقة سعفان  ي برنامهج وتتبع  طواتج 

نج أقناع المشا دين بإيعج والتشكيك  ي نوايا  ومحاولة ومشار

زيد ش رتج ويربح غشاش ويتوارى  لف ستار  عل ال ير لي

 .الككير من المال

 ككرأليأ   عزاء زوهج أ يج صبرى ومكث عاد سعفان لقريتج 

دارة أعمالج.. ودع إر تاركا كل األعباء على سلوى  ي من ش 
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. قبل مجي .ج وحقد خلككير من أ طاتحملج ا ةصبرى زوه

ى غير عابئ بولدا  وبنتج أ ر ةالش ر كان يبحث عن زوه

ا  تمام ب م  ةن سعفان لحال األطفال الصيار وقل.. حزالصييرة

ويعكف  ليأ   األطفالليج بلطف إوتحدث  ي   ب إلى صبر

نج إ  إصبرى  ي البداية كر ا  ي سعفان  .. ر  على تربيت م

فال صفو  ويسعد مع زوهتج الهديدة.. وا ا حتى   يعكر األط

سعفان ليعينج على    مبلغ كبير عرجج عليج أن أوا ا بعد 

العروس م تار النمر.. ص ر صبرى  ي أاإليفاء بشروط 

ن نسب ي واآلع ما الكر  لسعفان  ي الماج.. همالهديد

زيج على النار ب لك النسب اليريب.. .. انسكب الومصا رة

ة سليطة اللسان كما وصف ا طليق ا..  اج  ج م تار مطلقأ

األطفال من  ..  شى سعفان على ي اأش صية قوية وعنيدة ك

ل م كل  أو ي ةن  صحب م معج إلى القا ريكنن اإليالتواهد بين   

لحق م بمدرسة أمن التعليم.. احة لينالوا قسط وا ر سبل الر

حس أتربيت م..  على نو ادم ليعكفا ةحجر ل م مربيأ اصة و

 .حجر أبناء أ يجأباألبوة عندما 

مد بالسهن سنة ود ع تعوي  حأ  ج أميرة حق ا وحكم على أ

النيل من سعفان بالمل ى  ةمر بلطهيأاستأنف الحكم و ،مادي
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ن أ برو  بأة والمار  مام مرخي ومسمعأ اوجربج جربا مبرح

 حمد صادا.أ  ا عقاب من يقف بوهج 

رج عاخلتج  اصطحب هابر الدقش اما حدث وكغجب سعفان م

عصبتج و  ب لمقر القناة ودمر  و  ب بعد ا للكباريج ووهد 

ياج  نال منج اإلعالمي المرموا  ي غر تج يل و مع بع  اليان

و أم المل ى مواه ت  ةوحطم المكان بأكملج.. لم يستطع بلطهي

ن كان إ ..  هروا غجب م باعتداخ م على ابن م.. وقف اعتداخ م

كانوا  ي السابا  ن لج عاخلة من الهبابرةأ  إسعفان انسان طيب 

ن الهبر إ  إن كانوا تحولوا ألناس عاديين إهرام و ي اإل ةعتا

م و شموا رأس من تطاول روا لكرامت متأصل  ي نفوس م .. كا

عفان عما  علو  ولو  مكالمة ابن س على ابن م.. لم ير   

.. حزن علي م وحاول علموا باألمر صبرى لعمج حسن لما

ح مساعدت م وتمكن أ يج حسن الناخب المرموا من إتمام الصل

حمد صادا  ي مشفا  على أوتعوي  صاحبة الكباريج وإهبار 

ن لم يرجخ للصلح سيهعل أ يج يقاجيج عما إالصلح..  دد  

يحرر محجر بالتعدي لعن وسب وك لك اقتر ج من  نب من 

الش ود من رهالج.. رجخ طوعا بعد حماقتج  ةعليج بعد ش اد

حما عندما اعتدى عليج.. غلطة كلفتج أمع سعفان.. نعم كان 

.. حماعالم ووصفو  بالبلطهي األالككير.. انقلب عليج رهال اإل
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.. انقلب الشر ش رتج وتحطمج قناتج و سر شريكتج جاعج

 .الصعايدة ما تبقي لج من أحالمدد عليج وب

د وطوج صفحة غير بألاحمد صادا إلى أميرة من ت لصج أ

مشرقة من حيات ا والصفحة المشرقة عالقت ا بسعفان..   

ملج  ،رغم شعور ا بدبيب حب  ي قلب ا لجليج إتستطيع العودة 

الص ب وسخمج تناول وساخل اإلعالم ا بار ا  أكرج الصمج 

  ما فترة تركز  الل ا  ي عمل ا وتعويوالبقاء  ي  دوء ل

 . ات ا

 ي  حولج أميرة  دف سعفان لمبادرة لحل مشكلة اإلسكان

دعج األش اص  ،كل قادر للمشاركة  ي المبادرة دعج ،مصر

ة التي حولج حياة والبنوك للتعاون والقجاء على تلك اآل 

أ م ا  ةسكان مشاكل عد.. سببج مشكلة اإلالمصريين لهحيم

ن و ر الشباب عمل   إأ ر سن الزوا  عند الشباب..  مشكلة ت

د ار يقوى على تو ير مسكن وغالبا يجيع ز رة شبابج  ي ا 

.. دمى يأويج  تبوء محاولتج بالفشلآو غير أدمى آليو ر سكن 

ومعظم الفتياج  ،لمن يملك شقة و  مهال للعاطفة وا رتباط يتم

ر وصاحب النصيب حبيب  قيتتزو  على غير رغبت ا  يالبا ال

.. أكارج أميرة تلك المشكلة  ي برنامه ا واستجا ج يملك شقة

المشاكل المترتبة عن   ا لحسر    براء وأطباء نفسيين
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وف حد الجيأن اقترح أالموجوع.. لبى الككير استهابة بعد 

ل تلك يملك ا المصريين لح ة كرة تأسيس شركة مسا مة عمالق

محا ظة وكل مدينة تشتري   رع  ي كلأالمشكلة ويكون ل ا 

وك لك تشرك ليقسط لييير األر  وتبنى اتحاد مالك للقادرين 

 .القادرين

ولدج  ،دارة الشركة الوليدةإنهحج الفكرة ورأس سعفان مهلس 

غير  ،شاكل الشباب بأيدي م وايدي  وي متلك الشركة لتحل م

منتظرين حل المشكلة من الحكومة وحلو ا بأنفس م وتعاون 

ؤساء مهالس المدن وتبرعوا باألر   ي ككير من مع م ر

  ..ع  الوحداج للمعاقين والمعدوميينالمدن مقابل ت صيص ب

 .ان  دف قومي حل مشكلة هيل بأكملجصار  دف سعف

 قج دعوة أميرة استهابة عظيمة وحولج الفكرة من نطاا 

 نالك من سا م بالمال  ،سا م الكل  يججيا إلى أ ا واسع 

ا الير  النبيل ومن  صص أرجج بسعر السوا  ستمرار   

إلقامة وحداج سكنية ومن سعى من رهال الحكومة لسرعة 

امة للمقاو ج إن اء إهراءاج بناء مساكن شركة المصريين الع

اتا الحكومة تلك المشكلة ن أزاحج عن عأكرد هميل ل ا بعد 

لج ن حوأولي بعد عالم األ. صارج أميرة نهمة اإل.الكبيرة

.. تردد الناس وحل مشاكل م ةا ومنبر ا اإلعالمي ل دممنصت 
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م ا  ي كل بيج وسكن سعفان كل قلب.. أحبج الناس لبساطتج اس

و صص  شرف على كل موقعأوز د .. هال بنفسج كل مدينة و

.. رجي المسا مين بأ عالج ولم هزء من األرباح لفعل ال ير

ساب .. و صص رقم حنوا على المال الموهج لفعل ال يريحز

هانية للمحتاهين بكل البنوك لتلقي تبرعاج لبناء وحداج سكنية م

سا مين  وا ا علي ا سعفان ومهلس حد المأوكانج تلك  كرة 

دارتج ودعج أميرة لتلك الفكرة  ي برنامه ا وأعدج حملة إ

هر لتصل أمشا ير دون إعالناج بمساعدة بع  الفنانين وال

أبدى كبار المشايخ كبر صدى.. وأمدى وتحدث  ىالفكرة ألقص

ي الدين  ي إباحة إنفاا مال الزكاة  ي   ا الير  السامي أر

 وال دف النبيل.

وطنية تسا م بدور  عال  ي  ةن  اع صيج أميرة كإعالميأبعد 

بناء مهتمع هديد عر  علي ا المشاركة  ي برنامئ هديد مع 

إعالمي وكاتب قدير .. برنامئ شامل اقتبسج  كرتج من برنامئ 

اني ش ير يناقش كل مشاكل المهتمع ويستجيف ال براء ألم

والم تصين لتناول المشكلة بشكل بناء   يعتمد على الص ب 

ويوهد بج  قرة كقا ية  ، ير كما يتم  ي البرامئ األ رىوالتش

القراءة  ي اآلونة  تناقش مدى ا جمحالل الفكري والعزف عن

التربية إلنشاء  و قرة عن األطفال والطرا المكلى  ي ،األ يرة
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هيل هديد يتحلى بأ الا شرقية وبع  القيم اليربية التي   

 ي العمل واحترام الوقج  يتتعار  مع كقا تنا وقيمنا كالتفان

وبناء ش صية األطفال من  نشأت م على حب العلم وإعمال العقل 

و قرة  ،المتواركة وا عتقاداج ال اطخةوالبعد عن ال را اج 

نية تستجيف الفنانين المحترمين تناقش تر ي ية وأ رى  

ويناقش أيجا األعمال  وتنقل أ كار م للن و  بالمهتمعأعمال م 

عام لمحاولة حصر ا والقجاء الفنية السيخة التي تفسد ال وا ال

 .علي ا

ن  قى ألد عزج صدى كبير بعد كان لبرنامئ أميرة صالح و ا

لمصريين ا ان  وأ  إ هوم ونقد غير عادى من الم ربين 

مشا دة  ةعلى نسبأنهح البرنامئ وحقا أالفني وحدك م الراقي 

استطاعج أميرة  ،صر وك لك  ي الوطن العربي أهمع ي م

مهاراة شريك ا المكقف وعكفج على القراءة لترتقي بليج 

 .مال دراست ا العليا رغم انشيال اال طاب وشهع ا   ا على إك

البرنامئ  كان يشا د ،عفان بالييرة من اليريم الهديدأحس س

عادى بين حبيبتج وغريمج.. قلا الغير يوميا ورأى ا نسهام 

وي وغير مرتبط ن يكون م طئ ..  الد  صم قأعلى حبج وود 

نقل م او ج  ،ان أراد ا رتباط ب إويكبر أميرة بقليل.. كفء ل ا 

ن أن قالج أشرة لسلوى  أشفقج عليج وطمأنتج ببطريقج غير مبا
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عمر طويل  ،  بعد نيل الدكتورا إتفكر  ي الزوا   أميرة لم تعد

 ،ت ا ولم تحدك ا قط عن  الد عزجتداوم على زيارة أ  ،أمام ا

 .جحساسإأكدج لج سلوى ك ب 

 الد عزج  ي البرنامئ ليطرح عليج  كرة أصحاب  جاستجا 

رأى و برة  ي مهال العقاراج و ي نقل بع  المصالح 

إلى المحا ظاج لت فيف الزحام  الحكومية الجرورية من القا رة

ن تتكلف شركة أو ،دأ من روع العاصمة الكقا يةوكي ت 

ناء المنشآج الهديدة و ي المقابل تأ   األر  بالمصريين ب

.. عاج  دمية وشقا سكنيةالمحيطة بالمنشآج وتقيم علي ا مشرو

وا ا مهلس الوزراء من قبل على عر  الفكرة على الشركة 

على  مروطلب م لة لعر  األ سعفان بالعر  ورحب

 الم تصين بشركتج لحساب التكلفة وترشيح المواقع البديلة.

صل كل أعظم مشاكلج وأ م ا عالم  ي ن جة المهتمع وحل سا

اقش ظوا ر سلبية كالتحرش وناقش عالم ينلم يعد اإل ،المشاكل

ي كل م المشاكل و ي تو ير المسكن حتى يتيسر الزوا  وت تفأ

 .يبة عن مهتمعناالظوا ر الير

وا ا سعفان وتعاقد مع الحكومة على نقل كالث مقراج  دمية 

لكالث أماكن م تلفة إحدا ا  ي محا ظة القليوبية واكنان  ي 

وجع حهر األساس  ،يطريا القا رة إسكندرية الصحراو
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حكومة سكنية ج مة وسدد كمن األر  بالكامل لل ةلكالث لمدين

البرا بناء  ةأن ج شركتج بسرعن أوشرع  ي بناء المقران بعد 

.. دعا الهامعاج المصرية لمقر الكالث  ي محا ظة القليوبيةا

لبناء مستشفى ومركز بحوث لعال  األمرا  المستعصية 

.. تبرع باألر  وأعلنج أميرة م وريةالمنتشرة  ي ربوع اله

المنظماج  ةبرعاج لبناء المستشفى وسا مج كا عن حملة ت

 .المدنية  ي العمل

طلا  الد عزج وأميرة صالح مبادرة هديدة إلنشاء هامعة أ

ون تار ت صصاج ت دم  ،مصرية تحج رعاية هامعاج عالمية

وحس على  مهتمعنا وتن   بج واستجا ا ناخب وزير ال ارهية

مريكا هامعاج  ي أ ةبعد وقج قصير وا قج عد، تبني الفكرة

 .بدون مقابل ةواليابان على اإلشراف كمنح

 ريد وطابع  دينة كسابقت ا حيث صممج بطرازلم تكن الم

 معماري ي ص المصريين.

عاد وجع حهر األساس  تتح رخيس الهم ورية المقران وأا

ن تكون أتمامج الش صي ووعد ن حظيج على ا أللمدينة بعد 

نشاء إمر وزيري الكقا ة واآلكار أعلم وعمل للمصريين و ةمنار

. دة  ي الم ازنطع األكرية الموهومتحف يهمع بج كل الق

ن جاعف أش بإنشاء مزارع حول المدينة بعد مر الهيأوك لك 
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. لك وزير النقل بإنشاء مطار دوليمر ك أو ،المساحة لسعفان

تحولج مبادرة  الد عزج لمشروع عمالا وقع على كا ل 

ب ر المصريين العالم  ي أ ،سعفان ال ي  طط بعناية لكل شيء

 .الهديد على قدم وسااتشيد حلم م  تعاون م وعملوا على

ميرة  ي قصر ا وكانج شبج تعددج زياراج سعفان وسلوى أل

سج حأككر وأعر تج  ،كان سعيد بقربج ل ا وك لك  ي ،دورية

 ج هو ر سعفان  زاد عر ،نن ا كانج ته ل من تهالسج األأ

حبج لو  اقتحام ن ا تأكانج تظن من   ترة قصيرة  ،تقدير ا لج

و أوا د الهديد سعفان من قلب أميرة ح الزاأ الد عزج حيات ا.. 

سعفان الماجي الهميل  ،المعنى األحرى نازعة على قلب اب

داخما تكون المسكينة  ي حيرة  ،و الد عزج المستقبل المشرا

غريم لخيم لسعفان  أزاحج القدر حمد صادا أ ي الماجي كان 

 ا ة والتربيةمن الكق ما الوا د الهديد على قدر عال  أ جحارأو

ما عسى  ،يطلا عليج بع  زمالخج المالك ،واأل الا النبيلة

يحترم  ة،نفسج   ا السؤال ولم يهد أهاب سخل ،ن يفعلأسعفان 

كان ييار منج و   ،نج كفء ل اأالرهل ويقدر  ويعرف هيدا 

نج يأمنج على أ  إأميرة  ترة طويلة  ةيحسد  على مهالس ،يمقتج

 الف إحساسج عندما  ن علىنعم يحس باألمان اآل ،حبيبتج

مر ك  ا أو تحدث سلوى  ي ألم تحدكج  ،قربج لأل عى السابات
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منعج ال هل من سؤال ا لكن القدر ساا  ،مرألكد لج اأن قلبج أ  إ

أو د  ،.. أتى صد ة و رح بلقاء األطفالالوا د الهديد لمهلس م 

ن للمداومة على  خ سعفان وطلب من م اإلأسلوى وأبناء 

والدتج جاعج  من  و اة  ةكل يوم همع  قاخ مالحجور  ي ل

بحث عن هليس كان شارد  ي   ا اليوم ي ، رحتج بيوم أهازتج

ن مل تملا أصدقاخج القدامى وحقد زمالء العمل    ب إلى أبعد 

ل مرة وطلب من ا بعفوية األطفال أميرة وسعد بلقاء أ ت ا ألو

ن مر مع رهل البر واإلحسان يصيرا أصدقاء وك لك األأ

وهج سعفان بعد مهالستج وتيقن .. رحبا بصداقتج وت لل سعفان

قلب   يعرف الحقد  ،ب أطفالن رهل اإلعالم يملك قلأمن 

كصديا وزاد  و ج على حبج  والكر  و  يسكنج غل ..  رح بج

لنيل أميرة مع   ا اإلنسان النقي   ة  يد ل  ي مواهأوتمنى 

 بد.ألاإلى سي سر المواه ة ويدمي قلبج  ألنج حتما

يح ر   يج ويحتم عليج تلقى سعفان اتصال من هابر الدقش 

 ل أ تار النمر تورطا  ي هريمة قتل ون صبرى وما  تباء أل

صعا سعفان من  ،و قتل حسن أ يجأالقتيل عزما على قتلج 

طلع عليج سلوى  حدكج أميرة على الفور وقصج علي ا أال بر و

بدى استعداد  أالقصة و ن  الد عزج بهوار ا  عرفالقصة وكا

 سعفان  ي شقتج حتى ت دأ األمور. ةعلى استجا 
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 شاب كر  ن قتالأكر  سعفان صبرى وم تار بعد  سهن قطبي

وسبج م تار  ي  ةحدكا  بكبرياء كالعاد ،نظرة الكبر  ي أعين ما

مام الناس  رد الشاب أبداية وعندما رد عليج صفعة صبرى ال

الشتاخم وأكناء لعنج لم تار وصفج  الصفعة واشتبكا سويا وتباد 

.. غجبج عاخلتج ولم باألكتع  هن هنون م تار وقتلج على الفور

  وا الكأر  ي القريب العاهل أن م سيأعلنوا أ  وءيأ  وا عزا

و أ يج أما الناخب أمقصود بالكأر أ جل من  ي العاخلة.. ن الأو

ار ر الدقش إكناخ م عن   ا القرحاول هاب ،الناخب السابا

ار قبل القب  علي ما ليقتصوا من و م تأحجار صبرى إو

س بوا وقالوا   حاهة لنا بأناأراء عاخلة الشاب ن كبأ  إحد م أ

ن أحد بل يفرح عاخلة الدقش أعديمي الفاخدة وقتل م لن يحزن 

لشاب القتيل يعيل أسرتج بعد موج كان ا ،حد مأت لصوا من 

قتل من  اخلتج و بد منحزن عأبيج ومقبل على الزوا  وقتلج أ

  لج.أيوازيج معزة ومكانة عند 

سرد هابر كناء أزعئ  الد عزج عند سماعج أيب تفكير غر

لقجاء على تلك الظا رة كيف يتم ا ،الدقش األحداث لسعفان

مشادة كالمية  ،تطور األمور ب  ا الشكل المزعئولما ت ،اليريبة

دان م وكأن لى وهالكبر والف ر باألصل يسيطر ع ،تطيح بنفس

وس   يقجي علي ا أكار ه ل متأصلة  ي النف ،لم ي لا غير م
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 التمسك بالقيم والعاداج شيء ،   قسط وا ر من التعليمأ  إ

من ا اإليهابي  ن يأ  واأعظيم ولكن ليس كل العاداج ويهب 

كان  ،ادث كتلك تنتشر  ي أنحاء الصعيدحو ،ويتركوا السلبي

ن أميرة ر جج حتى   يقال أ  إمر األ ةكارإ الد عزج يريد 

سعفان انسان  نأالكل يعلم  ،دم مصالح المقربينن البرنامئ ي أ

لد بكالم ا وأهل اقتنع  ا ،نج كان زوه اأنبيل وك لك يعلموا 

ن  كر ككيرا.. أ بر ا بشيء ي صج بعد أتناول الموجوع و

أل ا عن إمكانية عودت ا لسعفان ن سأطلب من ا الزوا  بعد 

 .ج بالهابتإو

ابتسم   ،العاشا الهريح باألمر  برأعاد ال طيب الهديد لشقتج و

ر بع  نج لم يستطع وتوتأ  إسعفان وحاول إظ ار الفرحة 

  الد: جن  اطبأالشيء و م با نصراف لو  

  .. انج مش سعيد؟! الد:  و  يج ايج يا سعفان بيج

أميرة  ،سعفان: وا  .. ليج بتقول كد ! واوعى عقلك يوديك بعيد

 .نفصلنا تى من ساعة ما اأبقيج 

  . طب ا منكأني إنفس كالم أميرة بدليل ان ا طلبج  الد: دا 

 !ناأسعفان: ت طب ا منى 

 ؟! الد: مستيرب ليج

 .بدا .. بس  ي ما كلمتنيش و  كلمج سلوىأسعفان:   
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ن ا إعتقد أ ا  ي الموجوع دا من ساعة تقريبا.. ونا  تحتأ الد: 

 .ىاتصلج بسلو

ون سعفان وحدكتج سلوى بعد لم يكمل هملتج حتى رن هرس تليف

حدكت ا سلوى من ساعة وحكج ل ا عن الحوار ال ي دار  ،تردد

مانعج  ،زمت ا بإ بار سعفان لحره ا منجبين ا وبين  الد وال

قر أمر أ ت ا وأداية لكن ا حدكتج وكل ا حيرة من سلوى  ي الب

ألنج  كر  وا ا دون تفكير ،مر لج و الموا قة طالما أوكلج األ

  الد عزج األنسب من وه ج نظرة. ،ككيرا  ي السابا

قال ا لج  ،زف الحبيب الموا قة ل الد عزج نأأعلنج ال طبة بعد 

ن أوحيد نبل  الد ور عة أ القج بعد   الؤوكلج حسرة وكان عزا

غادر لقريتج لتلقي  ،قام  ي منزلة ش رانأعر ج عن قرب و

ر جج عاخلتج  ،سبب ا صبرى ةمإن اء  صوعزاء أ يج حسن و

لشاب ن حسن يفوا اأالعزاء  ي البداية وحسب تقدير م تلقى 

ن سعفان أ  إحد كبراء عاخلة الشاب أالقتيل مكانة و بد من قتل 

 .بدألامر إلى    عزاء أ يج لين ي األأر     ا ال راء و

لنار طالا اإقتلتج لم يبادل م  أىقتل حسن بيير  نب وعندما ر

  إ اطب م وحاول إكناخ م عما ينوون  ،ن سالحج كان معجأغم ر

مر والتمتع ن عمج المكان وعزمج على إتمام األن الشياطيأ

 ر بسكين حد م بعصا وطعنج اآلأجربج  ،ماءدبمشا دة إراقة ال
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ة رهل عدالة لينق  م من  ط ،طلا الكالث عيار ناري عليجأو

حكم على كل من م ب مسة كالم قالج محامى ش ير لي ،العقاب

لم ي هل  ، ن صم ا اله لألسان العدل  اطب  ،عشر عام

الكالم وإنما  شى على رهل العدالة من نفسج عندما قال   ا 

 .   حكم باإلعدامأموكليج من 

تركوا كابوس  ،تلو  وتركوا صبرى ي نأ بالحياةماج حسن .. ق

 نعم كان صبرى كابوس سعفان ابتز  سنين طوال ،سعفان

لما لم يتراهع  ،ي الماجي واليوم تسبب  ي مقتلجوحبس أ يج  

ليز حير سعفان كل   ا  ، وتجإعن سلوكج السيء ويصير مكل 

 .العمر

 ل أن أ  إأ   أو د أ يج ليتكفل برعايت م ن يأطلب سعفان 

و يترك ا بهوار م تربي أن يتزوه ا أوالدت م طلبوا منج 

 ،يتزو  أرملة أ يج األقرب لقلبج نأ ا.. صعب عليج أبناء

ش ر واستدعى من قبل لم يكمل  ة،ر   وغادر إلى القا ر

لزمج بالترشح لنيل مكانة أ يج  ي مهلس الشعب أهابر الدقش و

 هبرو  علىأادرة  تهم ر حولج أبناء عمومتج و ر   وود المي

ود ل من هديد نهح  ،بدألاالترشح حتى   يجيع المنصب إلى 

مر ا تلف ونهمج األ ،لم تكن تلك المرة كسابقت ا ،راعداخرة الص

 صوم أشد  ،السماء ووهد الككير من األعداءصعد ألعالي 



84 
 

يظ ر  ،ن يكون لج دورأالكل طمع  ي مدينتج وأراد  ،جراوة

. سعفان و ي الباطن لج مأرب أ رى كبطل  ي الظا ر مكل

قص  ،ن و ددوا بزهج  ي السهنولطامعر   سعفان  حاربج ا

حكى لسلوى كل  ،يرة أعمالج ومال   وقج الشداخدمر على مدألا

ن يقدم استقالتج ويعلن عن الجيوط التي أشيء  أشارج عليج 

تعر  ل ا ويكشف الفاسدين للرأي العام و طط م الدنيخة للنيل 

من  د ج النبيل وإ ساد المدينة الهديدة ألهل مصالح م 

 ،لكن كان ل  ا كمنالرأي العام  راأكنف  نصاخح ا و ،لش صيةا

بع  من سهن م وأجاع سمعت م ل م أعوان  ي ال ار   ي 

مر أحس بمالحقت م لج  ي كل أمنج وأمناصب ر يعة  ددوا 

حد م شكوى جد  باستيالل أقدم  ،وكأن م يتصيدوا لج األ طاء

مدينة منصبج كرخيس مهلس اإلدارة وت صيص أراجى بال

هال شر اء ل رجل نجأات مو  ب ،لبع  معار ج وبدون مقابل

بمستنداج  أتوا ،سلط عليج األجواءت  لينعم بال ير وحد  ول

بل مجى ش ر  ي السهن طعن وق ة،واشتروا  مم وسهنو  سن

ن أما أ ،كان   ا كلج مهرد تح ير من م ،   البراءةأالحكم و

 السهن. اجباو يلقي  ي غيأينصاع ألمر م 
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ن تنازل عن أع الهديد واستقال من الشركة بعد صدم من الوج

الهمعياج ال يرية وعكف على تربية أبناء  ىحدحقج  ي ا إل

 .ومتابعة أ بار أبناء أ يج الحبيبأ يج العدو وا طمخنان 

بنوك لينفا أرباحج حد الأودع المال  ي أباع شركتج الصييرة و

 أبناء أ يج. أةعلى تعليم ونش

لج سلوى  ي داخرة الصراع بشركة المصريين العامة ظ

تقالة او ج بعد ميادرة سعفان حتى اجطرج إلى ا سللمق

د كاسرة   سوأسيطر على الشركة  ،حفاظا على سالمة أبناخ ا

 نيفعلوا كما كان يفعل ويتظا رو ،تعرف الرحمة قلوب م

ما  ي ال فاء  تلك  ي أوداعة والرحمة لكن   ا  ي العلن بال

 المأساة.

عفان حيات ا منزل سنين طويلة حتى د ل س ةكانج سلوى رب

ي هميل اعتزج بج ماج ،وكسر عزلت ا وأ ره ا للعمل معج

عادج  ،ليج لترعي شخون بيت ا وأو د اإورغم عن ا عادج 

صارج تهالس سعفان معظم الوقج  ،للسكون والطمأنينة

حدكتج  اج مرة عن أميرة حبج  ، يجوتساعد   ي رعاية أبناء أ

ا.. صمج.. ولم ن إحساسج تها  ا  ل  يزال يحب القديم وع

 . صمتج ةهابإتلقى  ي 
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عد ل لك اليوم عناية  اخقة وكسرج سلوى أقرب موعد الز اف و

كانا شبج مقيمين  ،ليعينا أميرة  سعفان من شرنقتجعزلت ا و ر  

يشرف الحبيب  ،رة وصييرة ي القصر ليشر ا على كل كبي

كان   ا ككير  ، رآفسج على مراسم ز اف حبيبتج لش ص بن

ت ما أميرة برغبت ا  ي أ اه ،نج رجى ليرجي حبيبتجأ  إعليج 

 م من  لك ليج واألإعن القصر لسعفان  لم تعد بحاهة  التنازل

  :نج ليس من حق ا  رد علي ا سعفانأ

تردي ا  ..قك ؟! دي كانج  ديتي لكسعفان: ازاي مش من ح

 ؟ازاي؟! انج مستقلج بي

 .ن دا حقكإنا شايفج أأميرة: 

ير األحوال.. بقى حقج دلوقتى.. هللا يرحم سلوى: سبحان مي

   .ن سعفان بيج معج حاإر ي ..  زم تعزمان.. ما علينا.. الم م

نا  اعيش مع  الد  ي شقتج وحرام القصر يفجل أأميرة: بس 

     . اجي .. سعفان يأ   حقج وتيهوا تعيشوا كلكم  نا

م حسن األو د يسمعوا ويشبطوا  ي الكالأسلوى : وطي صوتك 

 .دا

ننا نعيش  ي القصر بس بشرط انك إنا ما عندي مانع أسعفان: 

  .كل همعج تقجى معنا اليوم كلج وزوهك معك طبعا

  .تنازل لك عن القصرأأميرة: موا قة .. ومن بكرة 
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ملك .. نعيش  ي قصرك .. قصر أنا قلج أعيش مش أسعفان : 

  .كترأشان حبل الود يفجل ممدود بنا مش أميرة .. عل

 . رح مأنا أقول لألو د وأروح أوى : سل

النصر الباخد  ةور يقاستعد سعفان لالنتقال للقصر بر قة هارتج 

ن يمجي ل ،بعد ز اف أميرة مباشرة ن.. سوف ينتقالسلوى

 رح ال دم بعودتج وسعد األطفال  ،ش ر ويعود لقصر  السابا

تنسي م جوجاء  ةللمكان الزا ر بحديقة غناء هميل لالنتقال

 .اصمةالع

دث حادث عار  ألميرة أكناء كان الهميع سعداء حتى ح

هراحة  مر إهراءالد للمستشفى واستدعى األنقل ا   ،عمل ا

 عي  ج الم در وغابج عن الوأ ،بسيطة  ي غر ة العملياج

.. ابج عن الوعى لتصدمج وتفقد  وعيج.. غوكان بهوار ا

ن إل نفسج أسعفان عد  مراج  أصابج ال  ول وسرددج اسم 

 ترتبط بج؟! كانج تحب سعفان  لم  

ر ا حتى  رهج من غر ة العملياج  التج المفاهأة وظل بهوا

ن أ ترك م هميعا وغادر  ي صمج دون  سعفان وسلوى ىتآو

  أميرة  لم أ... تعهب سعفان واند شج سلوى وسبكلمة سينب

  تعرف سبب صمتج.. ربما توتر عندما  ،هابجإتعطي م 
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يرتاح قليال ويعود لسابا  ،ر قج الحزنأو قلا علي ا ،أصيبج

 .ع د 

مككج أسبوع  ي المستشفى ولم يزر ا  تعهبوا هميعا واقترح 

ن يزور  ويعرف  بر  و  ب اليج.. وبعد ميادرتج أسعفان 

ن الم يع أ متطفلة تسمع حديك م  أ برج أميرة ةكانج ممرج

  و سيفأن سمع ا تردد اسم يوسف أالالمع تيير حالج بعد 

ى الفور وعر ج مر علأل..  طنج اندما غابج عن الوعىع

 . ت ا وقالج ل ا بعد ميادرة الممرجةأسلوى اسم من رددج 

 سلوى: رددج اسم سعفان يا أميرة ؟!

 ة.أميرة: مش عار 

  سلوى: لو لسج بتحبيج ليج وا قج على  الد ؟!

 ؟نا مش عار ج قلج ايج و رددج اسمج ليجأأميرة: 

  ؟!يج بالجبطا ةعاوز سلوى: انج

من الحيرة دي   مش  ا لص  شكلي  ..عر شأميرة: ما ا

 .عمري كلج

  . ل الع اب دااسلوى :  الد انسان كويس وما يست

 نا  نبي ايج !أأميرة: و

 .على البر .. قرري تتهوزي من و لصينا ةلس سلوى: انج  

  ؟!يج اللي حصل داإتهوز  الد .. أنا قررج أأميرة: 
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 .ما كنج رددتي اسم سعفان رج  قر سلوى: لو كنج  

 ؟!عمل ايجأنا تعبانة قوي ومش عار ج أبينى لوحدي.. يأميرة: س

ن أ  ب سعفان إلى  الد ولم يهد .. سا ر إلى اإلسكندرية بعد 

  قبل الز اف بيوم واحد و  ب إهل كل أعمالج.. لم يأتي أ

 :عند ا سلوى وسعفان   اطب م قاخالألميرة  وهد 

على هللا حد يهاوبني على السؤال الكل موهود ن إ الد: كويس 

 .اللي حيرني

   ؟!يج يا أستا   الدإسعفان: سؤال 

مشي وياريج يا حئ سعفان تهي معي أنى إنا من رأيي أسلوى: 

لصوا كالمكم ند ل ونعرف نقعد  ي الهنينة وبعد ما ت 

 .ن حبيتوا تعر وناإالموجوع 

  .؟! الموجوع ي ص سعفان بيج الد: ليج

 .نا مش  ا م حاهةأايج! فان: موجوع سع

.. الممرجة نا  يجأنا يبقي تكلمني أأميرة: الموجوع ي صني 

 .قالج لي كل حاهة

  حسنأ  م .. أستأ ن أنا مش  ا م حاهة و  عاوز أسعفان: 

  ن غادرا( : لسج بتحبيج ؟!أ الد ) بعد 

  ! ة: ما كنج وا قج على الزوا  منكأمير
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و أمحددة نعم  ةبي سؤالي بإهابهاو ،ال الد: بت ربي من السؤ

 . 

  أميرة:   .. هوازي من سعفان كان تقليدي مش عن حب

   الد: ليج رددتي اسمج .. دا معنا  ايج ؟!

ر وعمر  ما ت لى عنى حتى لما أميرة: سعفان وقف هانبي كتي

نى إنى أردد اسمج يبقي إلج.. دا شيء طبيعي..  و معنى  جأأس

.. عالقتنا مبنية على ا حترام عني كويساسم..  الد بج ةمتيم

ي دا يدمر حياتنا قبل ما زالمتبادل والكقة ما ت لى موجوع 

  أ.تبد

.. عاوز  تعيشي معي اخفة من الفجيحة لو الز اف ما تم الد:  

  .بهسدك وقلبك مع ش ص تاني

 ؟!أميرة: انج بتقول ايج

زعالن لو نا مش  اكون أد: باقول اللي المفرو  يتقال ..  ال

 ي ا  ةمين .. دي حياتك وانج حر ةعاوز نج  إحددتي دلوقتى 

كويس ..  كري قوي لو ا ترتيني بعقلك مش بقلبك بس ازعل

روح القاعة وانتظرك.. أ ةنا بكرأ ي كالمي وبالش تظلميني .. 

ك تروحي نإعظم شيء عظيم واأل ىن هيتي عن اقتناع تام يبقإ

كون زعالن قد زعلى لو .. مش  اللمكان اللي قلبك ي تار 

 .ان دعج
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وقد أ برتج سلوى ن زاد  م ا وودع سعفان باحترام أغادر بعد 

مر وعزم على الرحيل بتفاصيل الحكاية.. عرف سعفان األ

طيب ا ..   يريد و إحرا   أقامة ببلدتج ..   يريد تعاست ا واإل

 .عد عدتج للرحيلأة  اءرد الهميل بإس

بالرحيل وأميرة  ي حيرة من سعفان  انتظر  الد  ي القاعة و م

و تطيع قلب ا أالد  ي القاعة كما يحدك ا عقل ا .. تلحا ب أمر ا

ن أمرت ا أ برج أ ت ا بقرار ا و أوت  ب لسعفان.. قررج و

 .عفان وتعت ر ل الد بالنيابة عن اتسبق ا إلى س
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