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 الفصل ا ول
 

جلس د.   سسسسسسسسسسسسسسسحم  د. فوصي أمحم اللواء صسسسسسسسسسسسسسسفوت،  كحن الرل  
ديد يبد   لى د.   سسحم، بينمح د. فوصي ي سس   للواء صسسفوت  الحزن ال سس

 كمف اختفت ابن  د.   حم منذ يومين.
طمأن اللوء صسسفوت د.   سسحم قحاال: أنح  تحبع الموضسسوع بنفقسسي 

 أنت متع فش غال ة د. فوصي  ندي قد ديه؟! 
 قحل د.   سسسسسحم: م يا اختفت فجأة من الفيال  مثمش أط  لخع 

الفيال حس بأى شسسسخر غ ي     شسسسحفهح   ى     حد من ال سسسغحلين في
خحرج  من الفيال، في األ ل د رنح  ليهح في كل م حن في الفيال  بعدين 
د رنح  ند أقحربنح  أصسسسسسححبنح  لمح لرينح مثمش فحيدة سسسسسسوسسسسسسن م اوى قحلت 
يم ن وكون اوخعفسست  اللى خعفو سسح بمعلبوا فسسديسس ، خفنسسح نبل  البولمس 

    البنت ظه ت. مفون لكن محدش او ليرتلو ح، انتإ نح جن  التل
 فقأله اللواء صفوت: حد ص لهح...؟

ا يح فندم ...!  س أبد 
وسسدخسسل د. فوصي قسسحاال: م يا بنسست د.   سسسسسسسسسسسسسسسسحم الوحيسسدة  السسدكتور 

 ممردرش  لى ص لهح. 
 فرحل اللواء صفوت:  ل لمك أ داء يح دكتور...؟!

ا ...!  س أبد 
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لبلد   نده مقسست سسفى فرحل د. فوصي: د.  سسحم ج ا  م سسهور في ا 
اسسسسسستثمحرى في المعحدى   محدة فتحهح في القسسسسسيدة صين  ب  سسسسس  مخف  

 للغالب   سح حت بمعحلج أ ل الحى في المقت فى ببالش.
فأسسسسس ع د.   سسسسحم قحاال: كلهح ححجحت بقسسسسمع  يح د. فوصي مثمش 

 دا ي نتكلا فيهح. 
فرحل اللواء صسسسسسسسفوت معمعن ح د.  سسسسسسسحم:  موم ح أنح  أ تا بحلبال  
بنفقي  العميد  محد بمحر  في الرضم    نعمل وح يتنح  لو ش يت في 

 حد بلغنح   نعمل الالصم.   
* * * 

ذ   العميد  محد  ال ااد مدحت لفيال د.   سسسسسسسسسسسسسسسحم لفح سسسسسسسسسسسسسسهح 
 التحري  مع العحملين بهح، الفيال وتوسسسسسسسسسك مقسسسسسسسسحح  كبي ة خضسسسسسسسس اء  بهح 

ا ملح  للضسسسسسسسيوف، يحمك بحلفيال سسسسسسسسور  حل  له بحب رامقسسسسسسسي م أمن جيد 
يح سه اطنين من األمن، بحإلضحف  لعا محمد البواب   و رجل كبي  في 

 القن،   نحك بحب خلفي يح سه رجل أمن  احد  كل  ح اس .
انترسسسسل العميسسسسد  مسسسسحد  ال ااسسسسد مسسسسدحسسسست لفحر الفيال من السسسسداخسسسسل 
 التحري  مع من فيهح، بدأ العميد  محد بقسسسسسسسسسسسؤال مدام سسسسسسسسسسسسوسسسسسسسسسسسسن ص ج  

 د.  حم.
 كحم سن  ...؟! س م يا  م  ح

 سنين  8س 
 س  ندك صورة حديث  لم يا ...؟ 

 س طبع ح، قحمت مدام سوسن بنداء دادة سممح 
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 حض ت دادة سممح  قحاله: أيوه يح  حنا
 س  حوى صورة م يا  كمحن صور ح يوم  يد ميالد ح

سسسسسسسسسسسسسسأل العميد  محد داده سسسسسسسسسسسسسسممح  قحاال: داده وع في م يا كحنت 
   بقه ديه لمح اختفت ...؟

س كحنت  بقه فقتحن أبم  منرك ب حلي   لى الوسك حزام ستحن 
 كحلي مت وره بمه لّمح كحنت بتلع  في الجنينه مع سوسن  حنا
 س  حت صوروهح بحلفقتحن،  و  يد ميالد ح كحن ق ي ...؟!

 س من أسبو ين بس يح بمه 
 س  حوى صور  يد ميالد ح مع صوروهح بحلفقتحن

ل سسور  أسسستأن  العميد سسسؤال مدام ذ بت داده سسسممح  إلحضسسحر ا
 سوسن: مين بم تغل  نح غي  داده سممح 

 س صثم  مدي ة المنزل   ا كحمل القحا    ا محمد البواب
 س  األمن  لى البواب 

سسسسسسسسسسسس   حم متعحقد مع ش ك  األمن المقعول   ن وأمين الفيال   ى 
 المقعول   نها  بتغي  ا كل فت ة.

 من الفيال!س  اضح أن دكتور   حم مهتا بأ
قولي لى يح مدام ال سسسسسسغحلين بمجوا القسسسسسسح   كحم  بمم سسسسسسوا القسسسسسسح   

 كحم..؟!
ح  بتم ى القح     8سسسسسسسسسسس صثم  بس  ي اللى بتمجى القح    صبحح 

مقسسسحء  بتتأخ  سسسسح حت لو  مه  ز م  أ  حفل ،  ا كحمل   ا محمد  8
 بيبحووا في الغ ف  جن  البواب  في الجنينه،  ا كحمل بمقسسسسسسسسسسسسسحف  أل له في
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البلد كل جمع    ا محمد ملوش حد غي نح، كحن البواب بتحع الفيال من 
 أيحم بحبح،  لمح محت بحبح أنح كنت الوريث  الوحيدة  ظل بواب للفيال.

 س  داده سممح 
س داده سممح  الداوه بتح تى  لمح اوجوصت دكتور   حم كحن  م  

 ح. م يا سن    ى اللى ربتهح معحيح  بتبحت مع م يا في غ فته
قحل العميد  محد  قد بدا  لمه ا  تمحم:  و حضسسسسسسسسس وك مش  الدة 

 ؟ م يا
 س أنح م ات بحبح ح لكن أنح اللى ربتهح   ى صى بنتى  أكت  

 س  فين محمتهح...؟! 
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس محمتهح محوت  أنح انف سسسسسسسسلت  ن جوصى ألني م نتش بخل  
 وع فت  لى دكتور   سسسسسسحم، كحن مقسسسسسسح د بحبح  كحن بحبح معج  بتفوقه 

ا  أنح كمحن أ جبت به  اوجوصوه  من يومهح  م يا بنتي اللى كع بي  جد 
 مخلفتهحش 

 س وفتك ى دن حد خعفهح    خ جت  وح ت  مع فتش و جع
سسسسسسسسس لو كحن حد خعفهح كحن طل  فدي   مش مم ن وخ   من غي  
مترولى،  ى مش متعوده وخ   لوحد ح حتى لو  ترحبل أصسسسسسسسسسسسسسسححبهح فى 

 ح    ا كحمل بيوصلها. النحدي بتخ   مع داده سمم
 حظ العميد  محد الدموع ولمع في  ين مدام سوسن  قلرهح يزداد 
فحح ل وهدأوهح قحاال: اطمنى يح مدام دن شسحء    تكون بخي    نوصسل 

صسسسسسسسسسسسسسسغي ة مم ن  كحنتلهح بس يح ريت وتعونوا معحنح، أي معلوم  مهمح 
 وفدنح.
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 جحءت داده سممح   معهح ال ور.
 ال ور. س اوفضل يح بمه

أخذ العميد  محد ال سسور  أسسستأذن من مدام سسسوسسسن لفحر غ ف  
م يا  اصسسسعحبته داده سسسسممح  للغ ف  بينمح ا تذرت مدام سسسسوسسسسن  ألنهح 

   وقتعمع دخول الغ ف  من يوم اختفحء م يا. 
* * * 

ح لعفلسس   ا،  وبسسد  الغ فسس  حرسس  أخسسذ العميسسد  مسسحد يفحر الغ فسس  جيسسد 
د ق كبي  ملئ بسسحأللعسسحب، م تسس  م فهسس  سسسسسسسسسسسسسسس ي   طي   م وسس ، صسسسسسسسسسسسسسسنسس

  ألفالم الك وون  ألعحب الكمبيوو ،   وبد  CD العديد من السسسسس   كمبيوو
أنت   لى الغ ف  أي أطحر  ن  أ  اختعحف، سسسسأل العميد داده سسسسممح :

 روبتي الغ ف  بعد اختفحء م يا...؟!
 روبتهح يوم اختفحء م ياح س الغ ف  صى محبم  من يوم م

 اللى ح ل يومهح  مين اللى اكت   اختفحاهح س داده اح ي لى
 10 سسسسسس يومهح كحن يوم جمع  م نش  ند ح مدرس  صحتهح القح  

أنهح فع ت   جبت لهح الفعحر في القسسسسسسسسسسسسسس ي  صى مح  ي متعودة  اطمنت
 روبسسسسسست القسسسسسسسسسسسسسس ي   سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسألتهسسسسسسح  تلعسسسسسس  في الجنينسسسسسسه قسسسسسسحلسسسسسست لى أل                  

 12القسسسسسسسح    في المعبخ، لع   لى الكمبيوو ، نزلت أسسسسسسسسح د صسسسسسسسثم  
أنهح في الجنينه نزلت  و سسسسسسسسسسورتأفي الغ ف   ملرتهحشأطمن  ليهح  رحت
في أي م حن سسسسسسسسسسسسسسسسألت األمن  لى البواب  محدش ملرتهحش   ليهح أد ر
 شحفهح.

 س  مدام سوسن كحنت فين...؟! 



 12 

 س كحنت نحيمه فى غ فتهح 
 س من  حدوهح ونحم لوقت متأخ 
 أخو الدكتور  م اوه    ده معز مينسسسسسس أل لكن اليوم اللى قبله كحن 

  لى الع حء  نحمت متأخ .
 ؟ س  م يا سه ت معح ا
 لغ فتهح  نحمت.  بعدين طلعتس م يا اوع ت معح ا 

ح أن  سسسسسسسسسسسسسسسس م يا مقه وش ولع  مع أ  د  مهح لمه يح داده خ وص 
 وحنى يوم  كحن أجحصة.

 صمتت داده سممح   بدا  ليهح اإلروبحك
  س داده كلمينى ب  اح

س ب  اح  الدكتور بمخحف  لى م يا أ ى، بعد الع ح  م يا بتلع  
   معتمع أ  د  مهح وحم   يحسسسسسسسسسس   جميل  في الجنينه  بمج  ا  قعت 

و سسسسسسسسسسسسستكى للدكتور غضسسسسسسسسسسسسس  الدكتور  ص   أل  د أخوه  الح حي    راحت
حيز اورلبت لخنحق  كبي ة بينه  بين أستحذ فتحي أخوه, اوهمه الدكتور أنه  

بنته الوحيدة، خ   أسسسسسستحذ فتحي  و  م اوه    ده   و بمحل  أنه يموت 
ا،  قحل لمدام سسسسسسسسسوسسسسسسسسسن جوصك  يتجنن من  مش  يدخل بيت الدكتور أبد 

م يا ونحم  سسسسسسه ت مدام سسسسسسوسسسسسسن  الدكتور لوقت  راحتخوفه  لى بنته، 
 متأخ  بغ ف  الم ت .               
 س أستحذ فتحي بم تغل ديه...؟!

 ه   نده م ت  مححسب  س مححس  يح بم
 س مقتواه المحدي صى الدكتور
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سنين كحن مححس  في بنك  لّمح األرض مي اطه  و  5سسسسسسسسسسسس  و من 
 الدكتور دخلت ك د ن مبحنى بحع  و  الدكتور األرض  أسسسسسسسسسسسسسسستحذ فتحى 

 فتح بن يبه م ت  المححسب . 
 س العالق  بين الدكتور  أخوه ش لهح ديه بغ  النإ   ن الخنحق ؟

بمرول دنه طمعحن  مه  لكن بعد أستحذ  دايمحي  الدكتور سسسسسسسسسسسسسس مش قو 
فتح الم ت   أموره المحدي  اوحقسسسسسسسسسسسسنت مدام سسسسسسسسسسسسسوسسسسسسسسسسسسسن أقنعت ح فتحى م

الدكتور بتحقسسين  القته بأخوه  ل سسحن م يا وع ف أ  د  مهح  لمح وكب  
 متحقش أنهح  حيدة.

 س ش   ا يحداده لو افتك وى أى ححج  مهم  بلغينى..! 
 أستحذ فتحى. قحاال : د من الغ ف    و يتمتاخ   العميد  مح

* * * 
بينمسسسح العميسسسد  مسسسحد يحر  مع من فى الفيال كسسسحن ال ااسسسد مسسسدحسسست 
 يحر  مع رجحل األمن بدء ا ب حلح رجل األمن  لى البواب  الخلثم . 

 س بت تغل  نح من دمتى ...؟! 
 شهور ور يب ح أنح  كل رجحل األمن  نح ش ك  األمن بتغي  7سسسسسس من 

 ح اس  كل فت ة بح وفحق مع دكتور   حمال
 س آخ  م ة شفت م يا أمتى ...؟!

 س اليوم اللى قبله لمحتهح من بعيد بتلع  مع داده سممح 
  دقحي س يوم اختفحاهح و كت البواب   لو 

رد صسسسسسسسسحلح مقسسسسسسسس   ح: أل يح بمه أنح طول فت ة الح اسسسسسسسسس   ينى  ن 
 البواب 
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 تهى القح   كحم ...؟!س فت ة ح استك وبدأ القح ه كحم  بتن
ح  بتنتهى  11سسسسسسسسسسسسسسسس وبدأ  سسح   يح بمه 12مقسحء   طوال  11صسبحح 

 مبتح كش من  لى البواب 
 س افتك  كويس يومهح محرحتش  نح    نح ...؟

ا يح بمه...!  س أبد 
 ؟س يومهح مالحإتش أى ح ك  غ يب  فى الجنينه 

 س أل يح بمه
 ؟ س اوعحملت مع م يا انعبح ك  نهح ديه

  لكن مبي فضسسسسسش لهح طل   مدلع  شسسسسسوي  دكتور   سسسسسحم سسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ى 
سسسسسسسسسسسح حت بيز   لهح من خوفه الزايد  ليهح لمح بتح  ولع   وتنعت صى 
 األطفحل اللى في سسسسسنهح  فى م ة   ى بتلع  مع سسسسسيزر الكل     أشسسسسحر
صسسسسحلح لكل  الح اسسسسس  الواق   لى البواب  الخلثم ب أصسسسسلهح بتح  ولع  

ا، الدكتور شسسسسسسسسسسسسسسسحفهسح   ج ي مع الكلس   الكلس  متعود  ليهسح   بمحبهسح جد 
أمنعهح ولع  مع الكل   خ سسسسسسسسسسسسسسا  ح ليهح بلهف   ص   لهح جحمد  نبه  لم

 أيحم لو  مدام سوسن ووسعت لى  نده  لغى الخ ا.  3منى 
 س مدام سوسن بتخحف  ليهح صى دكتور   حم 

  سسسسسسسسس  ى بتحبهح  وخحف  ليهح لكن مش بزيحده صى الدكتور حتى أنح
 ح   فت من شوقى أنهح م ات بحبح ح استغ بت لم

 س مين شوقى...؟! 
 س شوقى اللى بمح س البواب  بحلليل  أنح بقتلا منه الح اس  ال بح

 س    ف منين ...؟ 
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سسسس سمع الدكتور بيز    بمرول للمدام أنت مش خحيف   ليهح   حن 
 مش بنتك

 ؟ س  مح بيتخنروا كتي 
ا يح بمه ال هحدة   أنح  م ى مق نح يلححتى صم بيتخحنروامعتها سسسسسس أبد 
 اللى كحنوا بمح سوا الفيال قبلنح بم    ا فيها. 

 س سمعها بيتخنروا أمتى ...؟!
 س قبل اليوم اللى اختفت  مه م يا

ذ سس  ال ااسسد مسسدحسست إلسسسسسسسسسسسسسسستكمسسحل التحري  مع رجسسحل األمن  لى 
 البواب  بينمح ونفس صحلح ال عداء لعدم ك   س ه!

 األمن  لى البواب  ال امقسسسسسم  فح طنينحر  ال ااد مدحت مع رجحل 
 لا يأووا بجديد لرد أجمعوا  لى أن الدكتور  ص جته طيبين الرل   حداين
العبع يحبون  يدللون ابنتها الوحيدة كثي  ا مع خوف الدكتور   سسسسسسسسسسسسسسسحم 
الزااد  ن الالصم، حح ل ال ااد مدحت التحري  مع  ا محمد لكنه  جده 

ح  ن العحلا الذى حوله، يتكلا  ن مدام سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوسسسسسن  لى أنهح طفل   وحاه 
 صغي ة    يميز مح حوله بحإلصحف  دلى أنه ضعمف القمع.

* * * 
قحبل العميد  محد مدام سسسسسسسسسسوسسسسسسسسسسن بعد فحر الغ ف   التحري  مع 
داده سسسسممح ،  طل  مرحبل  صسسسثم  مدي ة المنزل لمقسسسألهح بع  األسسسسعل  

  اصعحبته مدام سوسن للمعبخ لمرحبل  صثم .
ام سسسسوسسسسن: سسسسمحدة العميد  حيز يقسسسألك بع  األسسسسعل  يح قحلت مد

 صثم 
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 س وحت أم ك يح بمه
 س آخ  م ة شفتى م يا كحن أمتى ...؟!

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس يح بمه أنح طول اليوم فى المعبخ  من سسسسسسح   متعورت الهحنا
 المعبخ. ال غي ة بحلق ين    ى  نح  الهحنا  البمه مح جين  ليهح دخول

 س سمعتى بحختفحاهح أمتى...؟!
 الإه  سألتنى داده سممح  لو كنت شفتهح 12سسسسسسسسسسسسسسس حوالى القح   

  سألتهح لمه  ى مش فى غ فتهح...!
 نوان أسسسسسستحذ   ان سسسسس ف العميد  محد بعد أن طل  من سسسسسسوسسسسسسن 

فتحى، بينمح جلقسسسسست صسسسسسثم  وتذك   ذا اليوم الم سسسسسعوم الذى ج حت  مه 
م يا نفقسسسهح  ن غي  ق سسسد،  كمف غضسسس  دكتور   سسسحم   دد صسسسثم  

ا حتى ج حت نفقسسهح،  كمف بحلع   د من المنزل  ألنهح لا وتحبع م يا جيد 
 ليهسسسح من قبسسسل  السسسدكتور ى كسسسحن السسسدكتور فى حسسسحلسسس  غي  طبمعمسسس  لا و  

من  10 كمف أ حنهح  قحل لهح دن نرع  الدم الواحدة من ابنته وقسسسسسسسسسسسسسسح ى 
 أمثحلهح.

* * * 
ذ س  ال ااسد مسدحست ل سسسسسسسسسسسسسس كس  األمن، طلس   نسح ين رجسحل األمن 

المقسسسسسسحام   لكنه قحبل  نحك شسسسسسسوقى ححرس البواب  الخلثم  مقسسسسسسحء، بحلفت ة 
كحن ذابب ح لل سس ك  لعل  أجحصة فع فه بنفقسسه  سسسأله بع  األسسسعل  قحاال: 

 آخ  م ة شوفت م يا كحن أمتى ...؟!
 س يوم  يد ميالد ح

 س معرول  م فتهحش كل الفت ة دى...؟!
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 س ده طبمعى بح ا  ملى بحلفت ة المقحام  

 حل دنك سمعت خنحق  بين مدام سوسن  دكتور   حم س صحلح ق

 س أيوه يح بمه

 س كحن ديه سب  الخنحق  ...؟!

سسسسسسسسسسسسسسس كحنت مدام سوسن بترله يرلل خوفه  لى م يا شوي   أنه ب ده 
بمخن  البنست  ده مش كويس  لى نفقسسسسسسسسسسسسسسيتهسح  قسحلست لسه كمسحن دن م يا 
أصسسسسسسسسسسسسبحت منعوي   لى نفقسسسسسسسسسسسسهح  بتجلس بحلقسسسسسسسسسسسسح حت فى غ فتهح أمحم 

 الكمبيوو  وتكلا مع نحس متع فهمش من خالل األنت نيت.

 س   و كحن رده ديه ...؟!

سسسسسسسسسسس ص    قحلهح  أنت فين ق بى منهح بدل قعدوهح لوحد ح  لكن  ى 
له أنت  حرف أنح بحبهح   ى كمحن بتعتب نى محمتهح لكن دى طفل   قحلت

 محتحج  ولع   وج ى مع اللى فى سنهح.

 ؟ س  بعدين أيه اللى ح ل
سسسسسسسسسسس أبدا قحل لهح أنت مبتخثمش  ليهح  ألنهح مش بنتك   اضح أنه 
ج حهح بحلكالم ده  ألنهح م ودش  نزلت الجنينه لكن الدكتور نزل  را ح 

  اضح أنه أ تذر لهح.

 س متع فش الكالم اللى دار بينها لمح نزلوا الجنينه...؟!

 بعيد،سسس أل يح بمه أنح  اق   لى البواب  الخلثم  أنح بس لمحتها من 
 أنح سمعتها لمح كحنوا فى غ ف  الم ت    حن  ى نححم  البواب  الخلثم .

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  لى العموم لو افتك ت أى ححج  مم ن وفيدنح فى الرضسسسسسسسم  
  حاو ل بم
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  أ عى ال ااد مدحت رقمه ل وقى.
  ذ   للتحري  مع صك يح  نهحد ححرسسى البواب  ال امقم  مقسسحء 

  ه بهح صمالء ا.  أكد ا أيضح المعلومحت التى أخب
* * * 

كث  العميسسد  مسسحد جهوده للبحسسر  ن م يا،  قسسحم بعمسسل ن سسسسسسسسسسسسسس ه 
بأ صسسسحفهح   ص هح  لى جممع األققسسسحم  بحر  نهح بجممع المقسسست سسسثمحت 
 حتى بين أطفحل ال سسسسسوارع د ن جد ى،  أصسسسسسبح لدى العميد  محد شسسسسسبه 

 يرين أنهح خعفت  طل  دكتور   حم لمرحبلته بم تبه بحلمبححر. 
 د.   حم بلهفه: لريت م يا ...!قحل 

 س لألس  أل ...!
أيحم  3غضسسسسسسسسسسسسسس : يعنى ديه البنت مختثم  من بقحل د.   سسسسسسسسسسسسسسحم 

  حض وك ورولى لألس  أل...! 
س ا دأ يح دكتور من خب وي أكيد بنت حض وك اوخعفت بس غ يب  

 أن محدش او ل بك يقح مك ...!
 ..؟س  بعدين أنح  حوجنن لو حد خعفهح مت لش كل ده لمه .

سسسسسسسسسسسسسسسسس يم ن حد بينترا من حضسس وك أ  اختفحء م يا من م سسلحته.. 
 بت ك فى حد يح دكتور...؟!

 س أنح ب ك فى كل النحس المها وجي  لى بنتى.
 سسسسسسسسسسسسسسس أ  د حض وك أنى  ح مل الالصم بس أنح  حيز معلومحت أدق
ح المت ددين  لى بيتك  ألن  لو   ن كل المحمعين بحضسسس وك  خ سسسوصسسس 

ى خعفهسسسح  احسسسد م يا وع فسسسه كويس  بتعمن لسسسه م يا اوخعفسسست أكيسسسد الل
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  سسسسسسسسسسسسسسحن كده غ فتهح مثمش فيهح آطحر  ن ، ا ختفحء ح سسسسسسسسسسسسسسل مح بين 
الإه  حقسسس  أقوال داده سسسسممح  يعنى فى  ز الإه   12 10القسسسح ه 

  ده معنحه أن م يا غحلب ح خ جت مع اللى خعفهح بإرادوهح.
  يمهح  بعدين خ   بيهح من الفيالحس يم ن اللى خعفهح ن

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس من خب وى لو خعفو ح بحلع ير  اللى بترولهح كحن أحقسسسسسسن له 
يخعفهح بحلليل  لكن الوقت اللى اختفت  مه بمأكد أن اللى خعفهح  حرف 

  متأكد أن دخوله  خ  جه من الفيال  حدى  محدش بم ك  مه. 
م يا فى  يد ميالد ح  أخ   العميد  محد من در  م تبه صسسسسسسسسسسسسسسور

م يا أكيد فيهح معإا أقحرب ا  معحرفكا دى صسسسسسسسسسسسسسسور  يد ميالد قحاال : 
 أصححب ا  حإت وك ار بع  األشخحص مع م يا فى ال ور  اضح 
أنها من المر بين لم يا  حيز حضس وك وتع ف  ليها  وخب نى لو بت سك 

 فى حد فيها.
 س معنديش محنع

 أخذ العميد  محد ال سسسسسسور لي يهح للدكتور  أشسسسسسسحر لل سسسسسسورة األ لى
كتور أنح  حإت أنه مت سسسسسسسسسسسسسسور مع م يا أكت  من مين ده يح دقحاال : 
 صورة

سس ده ححوا بم تغل فى المقت فى  ندى ال بح وم جى  بحلليل فى 
 مسسسحدوى  ر حسسسه فى م يا بمحبهسسسح أكت  من بنسسسحوسسسه كسسسحن بم سسسسسسسسسسسسسستغسسسل فى 
المقسسسسسست سسسسسسفى من صمن  بعدين شسسسسسسغلته فى العمحدة أصسسسسسسل ظ  ف  صسسسسسسعب  

  كنت  حيز أسح ده. 
  ؟ يتس متعود يمجى لحض وك الب
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سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس كتي  أنح لّمح بحتح  أى ححج  من البيت  أكون م سسسسسسسسسسسسسسغول 
 غي ه يجيبهح من البيت.  مبقتأمنش حد

  مين اللى فى ال ورة  ده ...؟!:  أشحر العميد ل ورة أخ ى 
 س أخويه فتحى  م اوه    ده

 س  القتك بمه ش لهح ديه ...؟! 
نت بعد سسسسسسسسسسسسسسس دايمح طمعحن  مح  ححقد  لمح  لمح ظ  ف  المحدي  اوحق

بمع أرضسسنح اللى  رطنح ح، فتح م ت  مححسسسب ،  سسسوسسسن أقنعتنى أنه أكيد 
مش طمعحن  مح  ألن ظ  فه اوحقسسسنت  أحقسسسن لم يا وع ف  مهح  أ  د 

  مهح,
 ؟س بت ك  مه 
فى حد غي ه مثمش حد من م لحته اختفحء م يا  مب  شسسسسسسسسسسسسسسس أنح 

 صسسسى غي ه  لو ح سسسل لم يا ححج  مش بمعول    ملما من فلوسسسسى  أ
 بحلتب ع بهح للجمعمحت الخي ي . 
 وحت الم اقب .   نحتهس اطمن  نحر  معحه 

  ض العميد  محد بحقى ال سسسسور  لى دكتور   سسسسحم صسسسسورة ولو 
األخ ى  احدة لم يا مع داده سسسممح   أخ ى مع مدام سسسوسسسن  صسسديرتهح 
المر بسس  ليلى  أخ ى مع دكتورة نبيلسس  من طسسحقا األطبسسحء المقسسسسسسسسسسسسسسسسح سسدين 

  حم.للدكتور  
* * * 
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طلسس  العميسسد  مسسحد معلومسسحت مف سسسسسسسسسسسسسسلسس  من ال ااسسد مسسدحسست حول 
ح أسسسسسستحذ  العحملين بفيال دكتور   سسسسسحم  المت ددين  لى الفيال  خ سسسسسوصسسسسس 

 فتحي قبل التحري  معه ب  ل رسمى. 
 أحض  ال ااد مدحت المعلومحت المعلوب .

 بدأ ال ااد مدحت فى اسسسستع اض المعلومحت التى ووصسسسل لهح  بدأ 
 ين بحلفيال.بحلعحمل

سن ،   30سن  وعمل لدى أس ة مدام سوسن من  55س داده سممح  
لا وفحرق مدام سوسن حتى بعد ص ا  مدام سوسن األ ل  الثحنى خ  جهح 
ا، صسسثم   ا، مرعو   من شسسج ة،  م يا متعلر  بهح جد  من المنزل قليل جد 

سسسسسسن ، لمقسسسسسحنس آداب ققسسسسسا فلقسسسسسف ،  ملت مدي ة منزل  31مدي ة المنزل 
لعسسسدم وواف  ف ص العمسسسل  لإ  فهسسسح المسسسحديسسس  ال سسسسسسسسسسسسسسعبسسس ، متز جسسس  من 
مم حنم ى  خ يج آداب ققسسسسسسسسسسسسسسا  لا نفسب لديهح  لدين،  ا محمد البواب 
فوق القبعين م حب بحلز حيم ، لمس له  مل حقمرى  لكن مدام سوسن 
محتفإ  به   نه لمس له م حن يعمش به، له  لد  احد مهحج  أسسسسست المح، 

سسسسسسسن   50 ، مح مش أى أخبحر  نه،  ا كحمل القسسسسسسحا   حجح  من يوم م
بنحت،  حالته وقسسسسسسسسسسس ن بعنعح يقسسسسسسسسسسسحف  لها كل يوم جمع ،  3متز    له 

 مله مختر بم يا  مدام سسسسسسسسسسسسوسسسسسسسسسسسسن  ألن الدكتور لديه سسسسسسسسسسسسمحرة أخ ى 
سسسسسسسسن  متز    له بنت   لد،  33بمقسسسسسسسوقهح بنفقسسسسسسسه، رجحل األمن أسسسسسسسسحم  

ح  9واب  ال امقسسسسم  من سسسسسن  أ زب، ا ونين بمح سسسسسوا الب 29جمحل  صسسسسبحح 
سن  أ زب مقعول  ن أمه  أخواوه البنحت بعد  37مقحء ، صك يح  9حتى 

 9سسسن  أ زب ا ونين بمح سسسوا البواب  ال امقسسم  من  25موت  الده، نهحد 
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ح، صحلح  9مقحء  حتى  سن  أ زب يح س البواب  الخلثم  من  28صبحح 
ح دلى  11القسسسسح    ا سسسسس 31مقسسسسحء ، شسسسسوقى  11صسسسسبحح   َ ن  متز   حدير 

 لديه طفل  حديث  الو ده  م  ح أربع  أيحم.
 س أربع  أيحم 
 س أيوه يح فندم

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس صسسسسسسسسدف  غ يب  مش مالحظ أنهح اوولدت فى نفس اليوم اللى 
 اختفت  مه م يا.

 س فعال يح فندم
 س كمل بحقى المعلومحت بعدين نبحر فى الموضوع ده

رة، الوظمف  مححس  سن  ب حلوريوس وجح 37سسسسسس أستحذ فتحى العم  
سسسسسسسسن   35سسسسسسسسنين يدي ه  و  ص جته نحدي   5 يمتلك م ت  مححسسسسسسسسب  من 

سسسسسسسسسسسسسسن  بعد ق سسسسسسسسسسسسس  ح   11كحنت جحروه  صميلته بحلجحمع ، وز جوا من 
ح  نسه النزا س   طويلس  أنجبوا طالطس  أطفسحل وسحم   يسحسسسسسسسسسسسسسسس   جميلس ، مع  فس 
  ال سسسسسسسسس ف  الدقه  الحزم فى العمل، مقسسسسسسسسستقما لمس له  القحت نقسسسسسسسسسحام ،

 يرضى كل أجحصاوه مع ص جته  أ  ده. 
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس أنت متأكد من المعلومحت دي يم ن ي ون ده مج د محسسسسسسسسك 

 كحن أ إا ...! حالنحس  مح خثم قدام بقه 
 س ده اللى ووصلنح لمه ...! 

سسسسس استم  فى م اقبته أصل مش معرول  و رجل مقتقما  مححس  
لمه  لى خالف  نحجح  أخوه الوحيد دكتور نحجح  طي   بمقح د الغالب 

 مع بع . 
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تهسسسح من معلومسسس  مش أكيسسسده   ف في و دد ال ااسسسد مسسسدحسسست طا قسسسحل:
فى دمبحب  أن دكتور   سسسسسسسسسسسسسحم كحن بمح  مدام   احدة من جي انها الردام

 فضلت أخوه  لمه.  هح نحدي   لكن
ح: ابحسسسر  ن الم أة، مش يم ن  ى اللى قسسسحل  العميسسسد  مسسسحد مبتقسسسسسسسسسسسسسسمسسس 

 فتش من جحروها الرديم  أى ححج  بتح ض أسسسستحذ فتحى  لى أخوه، مع
 وحنم  مهم ...!

ا قحلت دن دكتور   حم  من  سسسسسسسس الحقمر   ي قحلت كالم غ ي  جد 
دخل كلم  الع  ح يد غي ه،  أنه من سسسح   مأصسسغ ه   و بيبر للى فى 

ح كحن فى خالف مقسسسسسسسسسسسسسستم  مع    و متنك  محدش  حرف ي لمه،  دايم 
صسسسسسله طحلع لهح بمح  الفلوس صى  الده  لكن  الدوه كحنت بتحبه  دلعته أ

 ينمه،  من سسسسسسسسح   مح  الدوه محوت  وخحن  مع  الده خنحقه ل ب القسسسسسسسمح 
سسسسسسسسسسسسسسسنين محت  الده  5  و و ك البيت  قعع  القته بوالده  أخوه،  بعد 

 جحء الححره يعزى أخوه لكن كحن  احد  وحنى فلوس    بم  آخ  موديل، 
تور  أخوه دخلت ك د ن  بعد كده سسسسسسسسسسسسسسسمعنح أن األرض اللى  رطهح الدك

المبحنى،   زل أستحذ فتحى  م اوه من الححرة،  ربنح فتح  لمه من  سع، 
 من يومهسح  محسدش  فى الحسحرة يع ف حسحجس   ن السدكتور    أسسسسسسسسسسسسسسستسحذ 

 فتحى ...!
سسسسس فعال ده كالم غ ي  المها لو كحن مش أستحذ فتحي  راء اختفحء 

 بدكتورى المحمعين م يا مين وحنى له م سسسسلح ، جبت معلومحت  ن بحق
   حم...؟!
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سن   يعمل  11سسسسسسسسسسسس أيوه يح فندم ححوا وم جى بمقت فى ال فح من 
ا منه  الكل  حرف أن الدكتور   سسسسسسحم  بعمحدة دكتور   سسسسسسحم، مر ب جد 

له طل ، الكل بمرول دن سسسسسسسسسبححن مغي  األحوال صمحن كحن  مبي فضسسسسسسسسش
قسسست سسسفى شسسستغل فى المح أححج   دلوقتى ححج  وحنم  خحلر، صمحن أ ل م

كحن بتحع م حكل  دكتور فخ ى كذا م ة كحن بمع ده  لمح اشتغل دكتور 
وبدل أ  سسحم مقسسح د لدكتور فخ ى، ححوا اور ب من دكتور  سسحم  ححله 

مح  أصبح ملتزم فى العمل  بعد فت ة التزم دينم ح  بم لى الوقت بوقته،  ل
دكتور فخ ى محت  مقسسك دكتور  سسحم ددارة المقسست سسفى بري بم سس ف له 
م حفآت كتي ة بحج  أنه غلبحن  صسحح   محل،  شسغله فى  محدة القسيدة 
صين  اللى ق يبه من سسسسسسسسسس ن ححوا فى نفس ال سسسسسسسسسحرع، جي انه بمرولوا نفس 
الكالم دنه كحن بلعجى  صسسسسسسسسحيع  بعدين ربنح  داه  أصسسسسسسسسبح وروى  إيمحن 

بنحت   لد  احد محت من  5 لبس م اوه النرحب، م اوه سسسسسسسست بيت   نده 
ا  ألنه الولد الوحيد  جه بعد  سسسسسسسسسسسسسسسنتين فى ححدط    بم   ص ل  لمه جد 

شوقه  فك  يتجوص وحنى   حن يخل   لد  د ر فعال  لى    س   لكن 
 فجأه رجع فى كالمه  قحل دن بيته  م اوه أ لى بح تمحمه. 

ا من دكتور   سسسحم يعنى لواحد  حيز  سسسسسسسسسسسسسسسسسس متدين  ورى  ق ي  جد 
 ب  ل ممتحص. ينترا من دكتور   حم مم ن يقتخدمه 

ا.  س لكن ملوش م لح    اضح أن الدكتور ك يا معه جد 
معلومحت مهم   ن الدكتور  بيته  بمق بسسسسسس مم ن من غي  ق د 

 24 بنته أ  بر سسسسسسسد لو مثال أى شسسسسسسسخر أقنعه أن الدكتور كحف ، راقبه 
 سح   ممغبش  ن  ينك لحإ . 24سح   فى الس 
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 س ححض   ححته وحت الم اقب .
حت اللى جبتهح مقسسست سسسفى ال سسسفح مش ملك دكتور سسسسسسسسسسسسسسسسسس من المعلوم

   حم
سسسسسسسسسسس كحنت ملك دكتور فخ ى  الد مدام سوسن  لّمح محت  رطته بنته 
الوحيدة  بعد مح  رث دكتور   سسسسسسحم  الده  مل ووسسسسسسسعحت بحلمقسسسسسست سسسسسسفى 

،  حرف يح فندم أنح بعترد أن مم ن ي ون %30 أصسسسسسسبح شسسسسسس يك بنقسسسسسسب  
ق ب من دكتور فخ ى  بنته  الدكتور فعال  و العمحع لكن دكتور شحط 

 اسسسسسسسسسسسسسسستغل أنهح مبتخلفش   و  نده بنته من م اوه اللى محوت اوجوص ح، 
 ألن أخوه  حرفه  لى حقمرته  فى نفس الوقت اوجوص اللى كحن بمحبهح 
بعد  نه بحج  أنه طمعحن  مه  لّمح  رث  و  أخوه  ربنح فتح  لى أخوه 

حن ي جع  القته بمه ملرحش حج  يرولهح لم اوه لّمح ضسسسسسسسسسغعت  لمه   سسسسسسسسس
 فحستجحب لهح  اللى فى الرل  فى الرل .

سسسسسسسسسسس يح حض ت الضحبك احنح ملنحش د وى بمحضي الدكتور ال جل 
              مردم بال  بحختفحء بنته  اللى  لينح أننح ند ر  ليهح  ن جعه له.     

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس يح فندم لو  و فعال طمحع يم ن ي ون داس  لى نحس كتي  
 و  مه  فى الححل  دي مش بمرول لنح أ داءه اللى   سسسسسسحن يوصسسسسسسل للى 

 مم ن ي ون مش فحك  ا أصال  احنح  صم نع ف أ داءه  ل حن نوصل.
سسسسسسسسسسسسسسسسس لو افت ضسسنح أن نإ يتك صسسح لمه بمعمل الخي  ده كله ك سس  

 مخف  للغالب    ملمحت سح حت ببالش...؟! 
سسس يم ن ي ون دحقحس بحلذن  بمحح ل ي ف   ن أخعحاه، في نحس 

ن ووصسسسسسسل لهدفهح بتعمل كل ححج  م سسسسسس      غي  م سسسسسس      لمح   سسسسسسح
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بتوصسل لهدفهح يبدأ اإلحقسحس بتأني  الضسمي ،  يم ن ي ون   سحن كده 
بمح  ححوا التم جى  ألنه شسسسسسحيف  مه نفقسسسسسه طمحع فحسسسسسسد  انرل  ححله، 
ححوا ممردرش ي ف   ن أخعحاه غي  بحل سالة  ال سوم  يم ن الدر شس ، 

أخعسسحاسسه  لى ط يرسس  األغنمسسحء اللى بعسسد وكوين لكن السسدكتور بم ف   ن 
ط  ة كبي ة ب سسل الع ق بمفتك  ا الغالبسس  اللى يم ن ي ونوا داسسسسسسسسسسسسسسسوا  لى 

 نحس صيها كتي    ا في م وار وكوين الث  ة.  
 س أنت رأيك ديه ...؟!

 س نعمل وح يحت  ن الدكتور مف ل  يم ن نوصل لححج  مهم 
 س مواف  ابدأ فور ا ...! 

 فندم ...!              س ححض  يح
* * * 
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 الفصل الثانى
 

 
جلس دكتور   سسسسحم بم تبه بحلمقسسسست سسسسفى يتأمل صسسسسورة ابنته  لرد 
مّ  أربعسس  أيسسحم  لا يتوصسسسسسسسسسسسسسسسل البولمس لهسسح أ  ألي معلومسس  وعفئ نسسحره، 
قفزت فجأة في رأسسسسه ذك ى  الدوهح  مقسسس ، لرد كحنت اسسسسم ح  لى مقسسسمى 

نسدمسح دخلسست وقسسسسسسسسسسسسسسنسسد سح صسسسسسسسسسسسسسسسديرتهسسح  وسذك  كمف لفتسست نإ ه أ ل م ة  
للمقسسسسسسسست سسسسسسسسفى الح ومي الذي وا وكلمفه بهح بعد وخ جه، كحنت وعحنى من 
ألا بجحنبهح األيمن   قفت صسسديرتهح بح سسستقبحل   وع ف محذا وفعل؟! لا 
يفوت الف صسسسسسسسسسسسسسسس   قسدم نفقسسسسسسسسسسسسسسسه    ض المقسسسسسسسسسسسسسسسح سدة  أنهى اإلج اءات 

عي ، كحنت بح سسسسستقبحل،  حولت لغ ف  العملمحت، لا ي ن  نحك شسسسسيء خ
وعحنى وضسسخا بحلزاادة الد دي   وا اسسستع سسحلهح، كحنت رقمر   جميل   لكن 
لمس  سذا مسح لفست نإ ه لهسح، مسح لفست نإ ه لهسح مإه  سح السذي يسدل  لى 
أنهح من أسسسسسسسس ة غنم ، فر ر أن ينقسسسسسسسج حولهح خيوطه، طل  رقا ولمفونهح 

هح  لى بحج  ا طمعنحن  ليهح،  وعددت الم حلمحت طا اللرحءات، نإ  ل
أنهح ف صسسسسسسسسسسسسسسته الوحيدة لتحري  أحالمه، ف غا وفوقه بحلدراسسسسسسسسسسسسسسسس  وخعوه 
بحلجحمع   لتعين ابن رامس الرقا،  وا وكلمفه بهذه المقت فى الح ومي، 
 فى نفس الوقت   يمتلك مح  لفتح  محدة،  يق ن مع اطنين من صمالاه 
ه بسحلعمسل في غ فس  فوق القسسسسسسسسسسسسسسعح، لا يجسد غي  سح، بعسد خنسحقتسه مع  السد
 و كسسه للمنزل  ألنسسه فسسحوح  السسده في أنسسه ي يسسد خعبسس  نسسحديسس  جسسحروها  لكن 
ا أن نسسسحديسسس  م وبعسسس  بسسسأخمسسسه   السسسده رف   طسسسحر  لمسسسه  ألنسسسه يع ف جيسسسد 
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 سسسسيتز جهح بعد وخ جه، خ   من المنزل   و يرقسسسا أنه لن ي جع د  دذا 
ح  ط ي ح حتى وندم نحدي   لى أنهح فضسسسسسسسسسسسسسسلت أخمه   أصسسسسسسسسسسسسسسبح دكتور ا نحجح 

بت لوالده أنه أفضسسسل من أخمه الذي كحن ي سسسع  داام ح أنه يحبه أكث   ليث
 منه.

 وأكد بم  ر الوقت أن  مقسس  بحلفعل  ي التي وقسستعمع أن وحر  
سسسسسسنوات،   ندمح  10أحالمه، فوالد ح مدرس كمممحء سسسسسسحف  لد ل الخلمج 

 حد أسس مدرس  خحص  بمنعر  الدقي،  بعد فت ه وعددت ف  ع المدرس  
ط  الرح  ة،  أصسبحت له  القحت قوي  بأرقى العحاالت   لكن بأرقى منح

كحنت  نحك م  ل  أخذت كل وفكي ه،  ل  الد  مق  سيواف   لمه،   و 
ح أنه   ف من  مقسسسسسسسسسس  أن أختهح الكب ى  في  ذه الإ  ف خ سسسسسسسسسسوصسسسسسسسسسس 
متز جسسس  من رجسسسل أ مسسسحل  أختهسسسح التي وليهسسسح مخعوبسسس  لملح  وجسسسحرى 

  للإ  ف،  ضسسسسسسسسسسسسسسع خع  مح م   أبل  بحلخحرجم ، فر ر أ  يت ك األم
أن وضسسسسمع من يده  أقنعهح بأن   مقسسسس  أنه م شسسسسح لبعثه بحلخحر   يخحف

وتز جه    م ح، رفضسسسسسست في البداي   أكدت له أنهح وقسسسسسستعمع دقنحع  الد ح 
ح أنه م شسسح لبعثه للخحر   لكنهح  افرت بعد أن  بأن يواف   لمه خ سسوصسس 

 ت التي وا افتتححهح حديث ح  لمت أن ابن شسسسسسسسسسس يك  الد ح ب سسسسسسسسسس ك  المرح  
ي يد أن يتز جهح   الد ح مواف   لمه،  بعد فت ة طل  مرحبلتهح بحل سسسسسسسسسسسسسسر  
التي يترسحبالن بهسح  لمخب  سح أن البعثس  طسحرت منسه،  أن  سذه البعثس  كسحن 

مه  فجأة رن ج س البحب سسسسسسسسيعل   ليهح كل آمحله  أحالمه، جلقسسسسسسست ووا
ا كمف  ذ     سسسسحم  لمفتح البحب فإذا بوالد  م قسسسس ، يتذك    سسسسحم جيد 

كحنت ححل   مق   ندمح رأوه كحد يغ ى  ليهح،  كمف اندفع  الد ح دليهح  
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غضسسسسسسسس ،  ق    سسسسسسسسحم بحلعبع موق  شسسسسسسسسهحم   أخب ه أنهح ص جته  أنه ب
ا، أخذ ح  الد ح للمنزل   لكن بعد أن وو ده   سسسحم أنه سسسسيبل   يحبهح جد 

  صسسع   لى  مقسس ، ال سس ط  دذا وع ض لهح بأذى، بحلعبع كحن الموق
 فى نفس الوقت  الد ح،  لكن لا ي ن كذلك  لى   سسسسسسحم، فهذا مح كحن 
ي يسسده، أن يضسسسسسسسسسسسسسسع  السسد سسح أمسسحم األم  الواقع  لمجب ه  لى الموافرسس   لى 

    الد ح أنه  و من  الز ا  ال سسسسسسسسمي  أمحم النحس، مح لا وع فه  مقسسسسسسس 
رحبالن ب سسسر  خحصسسس  او سسسل بوالد ح  أخب ه أن ابنته ووا د شسسسحب ح  أنهمح يت

  أ عى له العنوان  اد ى أنه فح ل خي 
جلس   سسسسسسسحم يتذك  كمف سسسسسسسسمع   لمه الرل  بعد م  ر يومين  

  يع ف كمف وقسسسسسسسسسسسسسسي  األمور  لى الجحن  ااخ ،  ق ر الذ حب  ألنه
دلي منزلهح بعد انتهحء  مله بحلمقت فى، في نفس الوقت أصيبت  مق  

حر  نرلت للمقسسسست سسسسفى،  وا دنرحذ ح بحنهمحر   سسسسبي ححد،  حح لت ا نتح
 طل   الد ح أكب  طبي  نفقسسسسسسسسسسسسسسي بحلبلد  لمأخذ رأيه في ححلتهح، طل  
العبيس  ونفيسذ مح و يد  ألنهسح لو ظلست  لى ححلتهسح فهنسحك احتمسحل كبي  
أن وحسسح ل ا نتحسسحر م ة أخ ى، رق قلسس   السسد سسح  انهسسحرت مرسسح متسسه أمسسحم 

ه أن لسسسه ولمفون مها دمو هسسسح، فوجئ   سسسسسسسسسسسسسسسسسحم   و بسسسحلعمسسسل بمن يخب  
بح سسسسسسسسسستقبحل،  إذا بوالد ح يعل  منه الحضسسسسسسسسسور  ألنه ي يد التفح ا معه، 
ذ   مق   ح  صحرحه ب ل ظ  فه  اوفرح مع ح  لى دومحم الز ا  ال سمي 
  مل ف   كبي  بأكب  الفنحدق،    ذا م ت األحداث كمح رو  لهح  بعد 

ده  خحصسسسسسسسسسسسسس  بعد أن وأكد فت ة وودد لوالد ح كثي  ا  اسسسسسسسسسسسسسستجحب  الد ح لتود
ا،  لكن بع ي    الد ح أنه غي  طحمع في أمواله، فلا يعل  منه مح  أبد 
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غي  مبحشسسسسسسسسسس  طل  من  مقسسسسسسسسسس  أن وتوسسسسسسسسسسسك  ند  الد ح  لمجد  مل له 
بمقسسست سسسفى اسسسستثمحرى كبي ، أفحق دكتور   سسسحم من ذك يحوه  لى دقحت 

العملمحت  لى بحب م تبه من دكتورة نبيل  مقسسسسسسسسسسسسسسح دوه  لتخب ه أن غ ف  
 جح زة لعمل  ملم  وفتيت الح ى بحلكلى لعا مح  س.  

* * * 
ذ   العميد  محد لم ت  أسسسسسسسسسسسسسسستحذ فتحي  طل  من القسسسسسسسسسسسسسس  وي ة 

 مرحبلته  دخل دلى م تبه.
 س العميد  محد من المبححر. 
 س أ ال  سهال اوفضل است يح.

 س ش   ا، طبع ح   فت بحختفحء م يا بنت د.   حم أخوك.
صل ألي  لمه   لى م يا  أ  ف لو كحن    أطمن رحت سسسسسسسسسسسسس أيوه 

  اوهمنى أنى  راء اختفحاهح.  معلومحت  لألس  اوع    لمح
 له م لح  بحختفحء م يا  اللىس فعال  و بيتهمك ألنك الوحيد 

 ؟ س أفها من كده أنى متها  بتحر  معحيح
،  مبنوجهش لك اوهحم رسسسسميسسسسسسسسسسسسسسسسس دحنح لقسسسه بنحر  في الموضسسسوع 

 ردش .مم ن وعتب  ح د
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس أنح وحت أم ك  لو أقدر أسسسسسسسح د فى أي ححج  مش  تأخ ، 

  يهمني أنكا ووصلوا لهح. حالبنت ملهحش ذن  في و  فحت أخوي
 س وفتك  أخوك له أ داء ...؟!

 س مردرش أحدد بحلضبك، أنح  القتى بمه كحنت مرعو   مدة طويل   
 س  أمتى اوجددت العالق  بينكا. 
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 ن  ت النعى في الج يدة    ف محت  الدي  سنينسسسسسسسسسسسس من خمس 
  كحن  احد وحنى.  العزا  جه  حم 

قحطعه العميد  محد قحاال: ور سسسسسسسسسسسسد ديه بواحد وحنى   سسسسسسسسسسسسحن غنى 
  دكتور نحجح.

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ح حي  النجح   الغنى أنح كنت   فتهح لمح بدأت أخبحر نجح  
ده مهمسح كسحن أخوي الوحيسد  متسحبعهسحفي الج ايسد كنست  وتن سسسسسسسسسسسسسس  ملمسحوسه 

له من كل قلبي، لمح حضسسسسس  العزاء كحن  احد وحنى في   صسسسسسدقني ف حت
طبح ه،   سسسسحم كحن دايم ح   سسسسبي يفرد أ  سسسسحبه ألوفه األسسسسسبحب متجها 

شسسسسخر  حدى ب سسسسوش  شسسسسفته قدامىالوجه متعحل  لى النحس، لكن اللى 
 متواضع.  

 س وفتك  ديه اللى غي ه ...؟!
ن سسسسسسسسسسس أ ترد أن العمل كج ا  يحتح  دلى  د ء أ  حب  يم ن ي و 

وغي  لألحقن، أاكتق  من  مله  ذه ال ف   الحقمر  أنح كنت سعيد أنه 
المها أنه   ض  لمح ي ت ى ن يبي في األرض اللى  رطنح ح من  الدي 

 ليهسح  لو كسحنست  ه  سحرف ظ  في   و فعال   ض مبل  كبي بحجس  أنس
لكن أنسح بلغتسه أنهسح برست أرض صرا مس     لقسسسسسسسسسسسسسسسهك د ن مبسحني  مسدخلتش

 ارض مبحنى
 ؟  اشت ى ن يبك بعد مح   ف س

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس الحقمر  أل   ضسسسسسسسسنح ح للبمع  كل  احد خد ن سسسسسسسسيبه،  حرف 
حضسسس وك أن  الدى   ض  لمح ي ت  األرض بحسسسسمى  أنح رفضسسست  لمح 
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 رد ابتدااى لألرض بحسسمى،  رغا كده ا تب ت أن العرد كأن   لريتمحت 
 لا ي ن  اكتفيت بن يبي ال   ي.
 دصاي. س العالق  بينكا بعد كده كحنت

سسسسسسسسسسسسس اقت حت  لمح نحدي  م اوى يوم افتتح  الم ت  أ زمه  و  م اوه 
 بنته  فعال حض  ا كلها ا فتتح   اندمجت نحدي  مع مدام سوسن م ات 
ا  بعد أسبو ين او لت مدام سوسن وعزمنح  لى الع ح  ووالت  أخوي جد 

 الزيحرات  أصبحت العالقحت بنح مت ل . 
 !س  إيه الح ل بعد كده ...؟

 بنتهمنعري  ألنهح   دهسسسسسسسسسسسسس في البداي  كحن خوفه  لى م يا صيحدة  
وحول لرل  صايد  ن الحد  بدأ يضسسسسسسسحي  أالوحيدة، لكن من سسسسسسسسنتين خوفه 

البنت، متج يش متلعبمش لدرج  أن البنت كحنت بت سسسسع   لمح  كل  مح 
ل أ جهه أ  أ حوبه يلومني  ورل  خنحق   آخ  خنحقه كحنت الليل   اللى قب

 فحء البنت. اخت
 س وفتك  لمه من سنتين بدأ قلره  ليهح يزيد...؟!

سسسسسسسسسسسسسسس من سنتين م يا وعبت شوي   لكن طلع  ند ح الزايدة  اوعملت 
 لهح العملم  حض وك  حرف أنهح  ملمه بقمع . 
 س وفتك  ده سب  كحفي لزيحدة قلره...؟!

سسسسسسسسسسسس يم ن وعبهح   مله كدكتور جحب له  حجس أنهح مم ن و حب 
 ى آ ف الم ضى اللى بمعحلجها كل يوم فزاد خوفه  قلره. بأى م ض ص 

ح أنهح  سسسسسسسسسسسسسسسسسسس وفتك  و سسسسس فحوه كحنت بتج   مدام سسسسسسوسسسسسسن خ سسسسسوصسسسسس 
 مبتخلفش  أكيد لو كحنت جحبت أطفحل خوفه  لى م يا كحن بمرل!



 33 

صسسمت أسسستحذ فتحي قليال طا قحل: أ ترد أنهح لو وع ف أن   سسحم 
  و كمحن صع  يخل  األم   ح يختل . 

 ؟!متأكد  س حض وك
 س أنح   فت بحل دف  من جد م يا من سنه ور يب ح 

 س  الد م اوه األ لى
سسسسسسسسسسسسس أيوه، أصل م ت  المححسب  اللى كحن بمعمل له حقحبحوه أغل  
من  حم ور يب ح  رشسسح م تبي له صسسدي  من أصسسدقحاي، في البداي  م نش 
يع ف أنى أخو   سسسسسسسسحم    أنح كنت أ  ف أنه جد م يا  لكن مع م  ر 

 وع فت  لى بنته الكبي ة،    فت منهأ نحدي   بينحلوقت ووطدت العالق  ا
بنحت  لكن بنته ال غي ة محوت بقب  وك ار اإلجهحض   3أن كحن  نده 
كحنت ضعمف ،   ند جوص حتحمل بحلحرن، الحيوانحت المنوي  بألنهح كحنت 

قسسسسسسسب  ب آخ  م ة كت    لمولود ح الحمحة،  محوت  ى بعد الو دة،  أنه 
في حد د فرك  برت العالق  معحه  أحقسسسسحسسسسسه دن جوص ح القسسسسب  فى مووهح

ا طمعنحن  لى حفيدوه  لمح   فت أنه جد م يا أخب وه أنى أخو   سسحم 
 .ده مأط ش  لى العمل اللى بنحلكن 

 ...؟!وحنمهس مع فتش منه أي معلومحت 
ابتقسسسسسسسا أسسسسسسسستحذ فتحي  قحل:   فت منه معلوم  مهم  فعال لكن معتردش 

 أنهح  تفيدك في التحري .
أحس العميد  محد من ابتقسسسحم  أسسسستحذ فتحي الغحمضسسس  أن  راء ح 
شسسسسسسسسسسسسيء مها ف سسسسسسسسسسسسما  لى مع ف   ذه المعلوم  قحاال: مم ن أ  ف ديه 

 المعلوم  اللى   فتهح.
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سسسسسسسسسسسسسسسس   فت أن   حم لمح   ض  لمح ي ت ى األرض كحن  حرف 
حرف أن له  متأكد أنهح أرض مبحني  او سسسسسسسسسسسسسسل بحمحه القسسسسسسسسسسسسسسحب   ألنه  

 القحت بحلمقسسسسسسسسسسعولين للتأكد قبل مح يحضسسسسسسسسسس  العزاء بيوم  احد يعنى يوم 
 ن   النعى في الج ايد. 

 ؟! س متأكد ....
 قحلىس لمح حمحه   ف أنى أخوه  أن الم ت  فتحته بفلوس األرض 

 طل  منه   حم..  لمح من الخب  ده بنفقه اللى أوأكدأنه  و 
 !  ف منك س يم ن طل  منه التأكد بعد مح 

 أن ينقى مو د  فحوه. صى س من ال ع   لى  احد متعل  بوالده 
 خ   العميد  محد   و شسسسسسسسسسسسسسبه متأكد من  جه  نإ  ال ااد مدحت

 في دكتور   حم. 
* * * 

م  أسسسسسسسسبوع  لا يتوصسسسسسسسل العميد  محد لجديد في الرضسسسسسسسم ، جلس 
بم تبه يرل  في أ راق الرضسسسسسم  محح   الوصسسسسسول ألي افت اض قد يفيده، 
كسسل ال سسسسسسسسسسسسسسوا سسد وؤكسسد أن لو  نسسحك اختعسسحف فلمس بغ ض المسسحل، فسسإمسسح 
لالنترحم أ  ألن اختفحء ح من م سسسسسسسسسسلح  الخحط ،    يوجد شسسسسسسسسسسخر له 
م لح  غي  أستحذ فتحي،  لكن بح ا المعلومحت التي جمعهح  انعبح ه 
ال سسسسسسسسخ سسسسسسسسي  نه فإنه لمس من  ذا النوع الذي يرتل فتحة ب يع  من أجل 

الوقت لا يقسسسسسسسسستبعده ومحم ح،  بدأ يتخيل مح يم ن أن المحل  لكنه في نفس 
ي ون حسسسسدث يومهسسسسح في كسسسسل األحوال،  بسسسسد أن وخ   م يا من دحسسسسدى 
البوابتين دمح األمحمم  أ  الخلثم   ألن احتمحل وقسسسسسسسسسسسسل  القسسسسسسسسسسسسور في  ذا 
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ا د  دذا كسسحن أحسسد رجسسحل األمن متور   الوقسست من النهسسحر مقسسسسسسسسسسسسسستبعسسد جسسد 
علومسسحت المتوف ة لسسديسسه  ن رجسسحل أمن بسسحألم ، أخسسذ  مسسحد يرلسس  في الم

الفيال، منذ البداي  اسسسستبعد صك يح  نهحد  ألن م يا اختفت مح بين القسسسح   
ح، يتبرى  9مقسسسسسسسسسحء   9ظه  ا  فت ة ح اسسسسسسسسسستها مح بين  12  10 صسسسسسسسسسبحح 

ح حتى  9أسسسسسحم   جمحل ححرسسسسسي البواب  ال امقسسسسم  من  مقسسسسحء ،  9صسسسسبحح 
س  البواب  الخلثم  القح    شوقي  صحلح، ف حلح يقتلا من شوقي ح ا

أي  نحك سح   من فت ة ح اس  شوقي قد وكون م يا خعفت خاللهح  11
 أيضسسسسسسسسح  نحك سسسسسسسسسح   كحمل  من فت ة ح اسسسسسسسسس  صسسسسسسسسحلح قد وكون خعفت 
خاللهح، رجح  محد أن ي ون دحدى ححرسسسسسسسسسسسسسسسي البواب  الخلثم  سسسسسسسسسسسسسسسسح د 
الخحط   ألن رشسوة شسخر  احد أفضسل  آمن للخحط  لترليل  دد من 

ا  لى يع  ف شسسسخ سسسيته فإمح أن ي ون شسسسوقي من سسسسح د الخحط  معتمد 
أن اكت سحف اختفحء م يا سسمأخذ  قت ح  ي ون  و قد سسلا الح اسس  ل سحلح 
فال ي سسسسسسك به أحد فيتف ق األم  بينه  بين صسسسسسسحلح  أسسسسسسسحم   جمحل  ربمح 
ي ون  ذا  و القسسسسسسسسسسسسسسب   ختمحر ذلك التوقيت، بنفس المنع  قد ي ون 

ي ا  تبحر أن ص ج  شسسسسوقي كحنت بحلمقسسسست سسسسفى ولد صسسسسحلح، مع األخذ ف
مولود سسح األ ل، فرسسد ي ون صسسسسسسسسسسسسسسسسحلح أقنع شسسسسسسسسسسسسسسوقي أن يسسذ سس  لز جتسسه 
المقت فى،  استلا منه الح اس  مب   ا  ن مو ده  سهل للخحط   ملم  
الخع ،  بدأ يت سسور كمف حدث الخع  بمقسسح دة أحد الححرسسسين مّ  

ا الخحط  داخل الفيال  صسسسسسسسسسعد لم يا  أخذ ح     ألنه شسسسسسسسسسخر وع فه جيد 
ح من البسسحب الخلفي   لكن األم  المحي  كمف  ذ بسست معسسه،  خ جسسح معسس 
ل خر أن يدخل الفيال  ي عد لغ ف  م يا د ن أن ي ع  به أحد حتى 
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لو كحن من المر بين من دكتور   سسسسسسسسسسسسحم  ص جته د  دذا كحن شسسسسسسسسسسسسخر 
أيضسسسسسسسسسسسسسسسح من داخل الفيال من حره الدخول  الخ    من غ ف  م يا د ن 
دطحرة أى شبهحت،  لمع في رأس  محد فك ة أخ ى محذا لو ملت م يا من 
اللع  بغ فتهح  نزلت بحلجنينه بمف د ح سسسسسسسسسسسسسسسمقسسسسسسسسسسسسسسهل ذلك  لى الخحط  

 كثي  ا.
دخل ال ااد مدحت م ت   محد فوجده غحرق ح في أفكحره فأفحقه من 

 أفكحره قحاال: حض وك لقه  نح مش  ت     حرف القح   كحم...؟!
ال: يحه محقسسسسسستش بحلوقت أسسسسسسسمع وعحل معحيح  ندنح صيحرة فأجحبه قحا

 مهم !
 س صيحرة مين...؟! 

سسسسسسسسسسسسسسسسسس ل سسسوقي ححرس فيال  دكتور   سسسحم النهحرده سسسسبوع بنته وعحل 
   فهمك في الع ي .

* * * 
ذ   العميد  محد مع ال ااد مدحت لمنزل حمحة شسسسسسوقي لحضسسسسسور 

ح أغحني سسسسسبوع ابنته  شسسسس   له  محد شسسسس وكه   ندمح  صسسسسال للمنزل سسسسسمع
القسسسسسبوع  وهليل  صغحريد ونبعر من المنزل، فحسسسسسستدار  محد لل ااد مدحت 

 قحاال:  اضح أننح حقبنح صح النهحرده فعال القبوع...! 
دق العميد  محد الج س  فتحت سسسسسسسسيدة وبد  في الخمقسسسسسسسينحت من 
 العم  وبد   ليهح الف ح   بدأ العميد  محد بحلكالم قحاال: شسسسسسسسوقي موجود

 ؟
 أوفضل أقول له مين ...؟وفضل أة: ف دت القيد
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 فأجحبهح: العميد  محد  ال ااد مدحت.
فرحطعته قحاله: أكيد حضسسس وك صسسسحح  شسسس ك  األمن اللى بم سسستغل 
فيهح أنح حمحوه  خحلته  لى فك ة دحنح مت سسسسسسسس  ين قوى  لى القسسسسسسسسلف  اللى 

 حض وك  افرت  ليهح.
 فأجحبهح ال ااد مدحت حض وك فح م  غلك

ح كالمه لحمحة شسسسسسسسسوقي:  و كحن محتح  قحطعه العميد  مح د موجه 
 ...؟!للدرجحوىالقلف  

فأجحبته: أيوه حضسسسسسس وك متع فش الفلوس دى  ملت لنح ديه لو  ا 
 م نتش بنتي  لدت في المقت فى    القبوع ده أوعمل...!

قحل ال ااد مدحت: فين شسسسسسسسسسسسسسسوقي   نإ  العميد  محد لل ااد مدحت 
 ؟ دحنح  حيزين نبحرك له
 وفضلوا في ال حلون  نحدى  لمه حح .ألحإ   احدة فأجحبت: 

 فتحت لها ال سسسسسسسحلون  ذ بت ونحدى شسسسسسسسوقي   ى ورول: شسسسسسسسوقي 
 شوقي العميد صحح  ال  ك  اللى بت تغل فيهح  معحه رااد. 

فأوى شسسسسسسسوقي مقسسسسسسس   ح لل سسسسسسسحلون  من  لى البحب   ف أنه ال ااد 
د المقسسسعول مدحت الذي حر  معه  من المؤكد أن ااخ   و العميد  مح
 ؟ ن الرضم   بدا  لمه ا روبحك  قحل: أ ال  سهال أي خدم  

ا  سسسحيزين نسسسدردش معسسسحك شسسسسسسسسسسسسسسويسسس   ف د العميسسسد  مسسسحد قسسسحاال: أبسسسد 
 بخ وص الرضم .

 س أنح وحت أم كا بس أنح قلت كل ححج  لقمحدة ال ااد.
 فرحل ال ااد مدحت: سمحدة العميد  حيز يتأكد من شوي  معلومحت. 
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 د: األ ل مب  ك المولودة الجديدة. قحل العميد  مح
 فأجحبه شوقي: ربنح يبحرك في حض وك.

س  اضح أنك بتح  ال غل قوى بدليل أنك مخدش أجحصة يوم م اوك 
 مح كحنت بتولد.

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس أنح م نتش أ  ف أنهح  تولد في اليوم ده أصسسسسسلهح وعبت فجأة 
 . ح راحت المقت فى  بعدين او لت حمحوي بم

 طول لمح او لت بمك حمحوك. س  طبع ح رحت لها  لى
صسسسسسسسحلح  جهقحل شسسسسسسسوقي في اروبحك: أنح مقسسسسسسسبتش البواب  غي  لمح 

 منى الح اس .  أستلا
 ؟ س كحنت القح   كحم

 بحلإبك 11تلعثا: بقحل شوقي 
 ؟ نإ  العميد  محد ل وقي ب يبه قحاال: متأكد

 س أيوه طبع ح
 س  ي م اوك راحت المقت فى القح   كحم

  س مش  حرف بحلإبك 
 س  مش فحك  حمحوك او لت بمك القح   كحم كمحن

غضسسسسسسسسس : أنح مش  حرف ديه  الق  ده بحلموضسسسسسسسسسوع بقحل شسسسسسسسسسوقي 
 11المها أنى سلمت الح اس  ل حلح القح   

نإ  العميسسد  مسسحد نإ ة جسسحدة  غسسحضسسسسسسسسسسسسسسبسس  طا  جسسه كالمسسه لل ااسسد 
مدحت قحاال: كنت بترولى يح سسسسمحدة ال ااد أنك م سسستبه  مه خالص ا مل 

  حء  لففه كع  داي  يم ن ي ون  لمه قضم   نح     نحك.له استد
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 ح  ا العميد  محد بح ن  اف  ال ااد مدحت لكن شوقي استوقفهم
ح كالمه للعميد  محد قحاال: يح بمه أنح محشسسسسى جن  الحمك أنح  رول  موجه 

وأخ   ن ممعحده  أنح كنت  حمل ألحضسسسس وك اللى ح سسسسل أصسسسسل صسسسسحلح 
ى قبله   سسحن م سسحريف الو دة  الفلوس كحنت سسسلف  من ال سسغل اليوم الل

معحيح  م نتش  حمل حقسسسحبي أن م اوي  تولد في اليوم ده  لمح او سسسلت 
    ة  لّمح او ل  11وأخ  صحلح  ن ممعحده م يت القح   أحمحوي   

وأخ   أ لى الموبحيل طل  منى أنتإ ه لّمح يوصسسسسسسسسل  ل سسسسسسسسحن المت    حبم
  فت منه بعد كده أنه  صسسسسسسسسسل لكن أنح كنت في ط يري للمقسسسسسسسسست سسسسسسسسسفى   

 لمح اختفت م يا.   بينحس   ده ولت  اوفرنح ي ون 11
 س  لحرت م اوك في المقت فى ...؟

 س الحمد   .
 س  سجلت البنت بنفقك...؟

 س أيوه يح بمه...
 س مم ن وورينى شهحدة الميالد...؟

 س ححض  لكن شهحدة الميالد محلهح  محل الرضم . 
حدة الميالد بينمح قحل ال ااد مدحت في  ذ   شسسوقي إلحضسسحر شسسه

 وعج : لمه يح فندم...؟
 س  تع ف حح ....

 أوفضلأحض  شوقي ال هحدة  أ عح ح للعميد  محد قحاال: 
نإ  العميد  محد لل سسسسسهحدة مبتقسسسسسم ح طا قحل: و كت الح اسسسسسس   لى 

   سسسسسسسسس ة  رحت المقسسسسسسسسست سسسسسسسسسفى اللى فى دار القسسسسسسسسسالم  دفعت  11البواب  
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 5بحل  اطمنت  لى م اوك  سجلت البنت كل ده في الحقحب في ا ستق
 دقحي  

 قحل شوقي   و م وبك: ور د ديه يح بمه ...؟
 ربع،  11قحل العميد  محد غحضسسسسسسسب ح: شسسسسسسسهحدة الميالد مقسسسسسسسجل  القسسسسسسسح   

 و كت الح اس   لى البواب  القح   كحم...؟!
 نر، صحلح لمح او ل أنح كنت  10سسسسسسسسسسسسسسس ب  اح  يح بمه القح   

 ى  فهمته أنى  حو ك الح اس  بعد دقحي .في المقت ف
خ   ال ااد مدحت  العميد  محد من منزل شسسسسسسسوقي  جلس شسسسسسسسوقي 

 منهحر ا يفك   ممح حدث  ألنه أدرك أنه في  رط  قد وفرده العمل.
* * * 

جلس العميد  محد  ال ااد مدحت بحلكحفتي يح ي سسسسسسسسسسسسسس ب كل منهمح 
ح من الرهوة، نإ  مسسدحسست للعميسسد  مسسحد قسسحاال : بتفك  فى ديسسه يسسح فنجسسحنسس 

 فندم..؟!
 س مم ن وكون ال دف  فرك  ي اللى خدمت خع  م يا.

 س يم ن يح فندم. 
سسس دصاي يعنى الجحني و ك كل ححج  لل دف ، يعنى لو افت ضنح أن 

ح  11 نر دلي  10البسحب الخلفي و ك بسد ن ح اسسسسسسسسسسسسسسسس  من   ولست ور يبسس 
 ن مرح م  بحل سسسسسسسسسسسسسسسدف   اللى خعفهح دخل  طلع غ فتهح  نزلت معحه بد

  محدش شفهح   حس بيهح...!
قسحطعسه ال ااسد مسدحست قسحاال: يم ن نزلست ولعس  في الجنينسه  ده سسسسسسسسسسسسسسسهسل 

 األم   لى الجحني...!
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سسسسسسسسسسسسسسسسس أنح كمحن فك ت أنهح مم ن وكون نزلت ولع  في الجنينه لكن 
مش مالحظ أن كسده ال سسسسسسسسسسسسسسسدف كت ت قوى يعنى في  احسد يخع  من 

  يل ربنح صى متمجى...!حقغي  و وي  ألي ححج  ديه سحيبهح لت
سسسسسسسسسسسسسسسسس الحقمر  يح فندم ال سسدف دى مم ن وتجمع في ححل   احدة لو 
ا من م يا  حيش معح ح في نفس الم حن   نده  الخحط  كحن ق ي  جد 
النمه لخعفهح أ  أذيتهح بأى شسس ل  لمح  جد الف صسس  انتهز ح،  احد  حظ 

 ان  اف شوقي قبل ممعحده  خدمته الإ  ف بتأخي  صحلح.
أن لو  العميد  محد: بحلضسسسسسسسسسسسبك نفس اللى بفك   مه الواحد ده معمنحل ق

أي حد شسسسسسسسسسسسسسحفه بمرول أنه خحر  مع م يا يفقسسسسسسسسسسسسسحهح أ  يلع  معح ح في 
 الجنينه  يلغى الخع   يأجلهح لف ص  وحنم .

سسس أيوه يحفندم بس ال     دى متنعبرش غي   لى مدام سوسن أ  
 ا أ  دكتور حش غي  معداده سسسسسسسسممح  الكل أجمع  لى أن م يا مبتخ ج

  سسسسحم  طبعح الدكتور مش بمخع  بنته، لو سسسسسلمنح ب سسسسح  ا فت اض 
 ده وفتك  أيه الدافع.

 سسسسسسس يم ن وكون اكت فت أنه بمق قهح مش  و اللى بيدي  المقت فى
 مخونهح فولعت في قلبهح نحر الغي ة  ق رت ونترا منه. بأ  اكت فت أنه 

ح متنقسسسسسحش أن م يا كحنت سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ونترا منه في بنته اللى  ي م بمح 
 بتعوضهح  ن األموم  اللى وح مت منهح. 

في سسسسسسسسستحت الغي ة بتعمى قلوبها  رد فعلها  نمف جدا  لى  سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
 العموم  صم ندرس كل ا حتمح ت، راق  مدام سوسن  داده سممح 
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 ا كلها وحت الم اقب  حابتقسسا ال ااد مدحت قحاال: كده دحنح  ضسسعن
كحم يوم اللى فحووا الم اقب  ال  في حتى دكتور   سسسسسسسسسسسسسسحم، لكن ب سسسسسسسسسسسسسس اح

ا.    موصلتنحش لححج  كلها بيت  فوا  حدى جد 
سسسسسسسسسسسسسسسسسسس خالص يح حضسسسس ة الضسسسسحبك او سسسس ف حح ل وزرع م شسسسسد في 

 المقت فى في العمحدة أ  في الفيال يم ن نوصل لنتمج . 
 س ححض  يحفندم....

* * * 
نإ ت ليلى في دشسسسسسسسفحق ل سسسسسسسديرتهح سسسسسسسسوسسسسسسسسن قحال : من يوم اللى 

 تأكلى    بتنحمى ح ام  لمك نفقك.بم يا  أنت   ح ل ل
ح بحلذن  بمموونى ..!  س دحقحس 

 س دحقحسك بحلذن  لمه؟!
أجحبت سسسسسسسسوسسسسسسسسن في اروبحك:   سسسسسسسحن نمت لوقت متأخ  يم ن لو 

 كنت موجودة كحنت وغي ت ححجحت كتي ة.
كحن مم ن يح سسسسسل اللى  هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس مين  حرف حتى لو كنت صسسسسسححم

 ح ل 
جنبهح طول الوقت مثمش دا ى وحملى  يعنى أنت كنت  تفضلىس 

 قتهح، المها البولمس موصلش لححج  ؟ حنفقك فوق ط
 س أل .... 

 س  دكتور   حم  حمل ديه ...!
 يتجنن طول الوقت شسحرد في البيت  المقست سفى  كل يوم يلغى  .

  ملمحت كحن المف  ض وتعمل بمرول مش قحدر ي كز.
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دى أ  حبك  وحح لى سسسسسسسس ربنح ي ون في  ونه   ونك أ ا ححج  وه
 وهدى دكتور   حم

 س  حح ل  حح ل
حح لت ليلى أن وخ   سسسسوسسسسن من قلرهح قحال : فحك ة  إحنح صسسسغي ين لمح 
كنت بذاك  معحكى  الوقت اوأخ   او سسسسسلت بمحمح  بت معحكى  ال سسسسسبح 
مردروش أصسسحى صيك بدري  فضسسلتوا و سسحوا  مح  لمح صسسحيت اوكقسسفت 

ا من محمتك  سسسسسسسألتك  و أنت صسسسسسسح يتى أمتى    فت أنك صسسسسسسحيتى جد 
 أنك مهمح نمتى متأخ  بت سسسسسسسسحى في الوقت ده يومهح كنت  8القسسسسسسسسح   

 في نر  د مى.
 ابتقسسسمت ليلى كحنت وحح ل أن وخف   ن سسسسوسسسسن  لكن سسسسوسسسسن طحرت 
ا  قحلت: ور سسسدى ديه أنى كنت صسسسححمه لمح م يا اوخعفت   غضسسسبت جد 

 ؟!
ا أنت اللى حقحس  صيحدة  ن اللز م أنح آ  سف .س أبد 

 غض : حقبي  لى كالمكبقحلت سوسن 
 س آسف  أستأذن أنح

 رحلت سوسن نحدم : أنح آسف  يح ليلى أنت  حرفه أن أ  حبي وعبحنهف
أستأذن  حسسسسسس    يهمك مح لش ححج  لو احتجتى ححج  او لى بم

 أنح
 س مع القالم  

خ جت ليلى من الفيال  جلقسسسسست سسسسسسوسسسسسسن شسسسسسحردة   وقسسسسستعمع أن 
 كي .ووق  ذ نهح  ن التف
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* * * 
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 الفصل الثالث
 

 
ح للعمحدة فإذا ب جل يبد   لمه اإل محء  سسسسسسسحر ححوا في الححرة متجه 

 ؟ يقتوقفه قحاال: أنت ححوا التم جى اللى  ند دكتور   حم
 س أيوه أي خدم 

 س أنح سحكن  لى بعد شحر ين من  نح  سمعت  ن دكتور   حم
 ؟ س أنت  حيز وك    نده

 ا من جنبى قوى س أيوه بتأل
سسس طي  ديه الم  ل  أنح  فتح العمحدة  الدكتور  يوصل كمحن نر 

 وفضل معحيح.أسح    ححجز لك  أدخلك أ ل  احد 
سسسسس ش   ا لكن مش دى الم  ل ، الم  ل  يعنى أنح مش معحيح فلوس 

 الك   أنت فح ا...
نإ  ححوا نإ ة متفح سسسسسس   قحل في نفقسسسسسسه ال جل فعال يبد   لمه 

ا    يهمك الدكتور بتعنح طي  الرل  الفر  فرحل  وفضل.أوفضل أ:   أبد 
ح، كحنت العمحدة فعال  صسسسسسسسسسسسسسسعد ححوا  ال جل للعمحدة، فتح ححوا  دخال مع 

وبسسسد  لعبيسسس  كبي  بسسسحل غا من  جود سسسح بحي شسسسسسسسسسسسسسسعبي د  أنهسسسح مجهزة 
 فحألرضمحت بحركمه  الحوااك متنحسر  األلوان.

لك سسسسسسس   فتحه  سسسسسسسسأل جلس ححوا  لى م تبه  أخ   دفت  حجز ا
 ال جل: اسمك ديه ...!
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سسس  حدل أمين  لكن أنت متأكد أن الدكتور  يواف  ي     لمح من 
 غي  فلوس...؟!

 س طبع ح أنت مقمعتش  ن الدكتور  طيبته.. 
 لى الحضور لكن م نتش م دق دن شجعنى  ده اللى سسس سمعت 

 لقه نحس طيبين. في
 س الدنمح لقه بخي ... 

 لى معإا الم ضسسسسسسسسسسسى   بدافد ن  لى العمحدة ب ث ة  بدأ الم ضسسسسسسسسسسسى يتوا
الفر ، منها من دفع ك سسسسس  مخف   منها من حجز للك سسسسس  د ن دفع 

 أي أموال  سألت سيدة  جوص ححوا: الدكتور  يتأخ  يح ابنى...؟!
ا يح أمي حح   يوصل.  فأجحبهح بود: أبد 

 فعال دقمر   احدة،   صسسسسسسسسسسسسسسسل الدكتور   سسسسسسسسسسسسسسسحم   لكنه لا يبد  
فرسسد كسسحن متجها الوجسسه يإه   لمسسه  المسسحت التعسس   اإلر سسحق، كعسسحدوسسه، 

   ق  ححوا في الححل  دخل مع   حم غ ف  الك  .
* * * 

 داخل غ ف  الك   حح ل ححوا وهدا  دكتور   حم قحاال: اطمن
 يح دكتور دن شحء   البولمس  يوصل لهح بس حح ل وهدى. 
 8   لى غمحبهحقحل دكتور   سسسسسحم في يأس: البولمس  يوصسسسسسل لهح! م ّ 

 أيحم   حس    خب .
 أسسسسسسسسرك الدكتور رأسسسسسسسسه بين يديه، ي حد يب ى  لكنه ومحسسسسسسسسك  رفع رأسسسسسسسسه 

 قحاال: دخل أ ل ك  ...
 س ححض  يح دكتور بس أ ل ك   رجل غلبحن اسمه  حدل  يعنى 



 47 

 س مفهوم يعنى ببالش دخله ..
 قحل ححوا بحبتقحمه خبيث : ربنح يخلمك للغالب  يح دكتور..

    ححوا  دخل  حدل  لى استحمحء قحاال: سالموا  لم ا يح دكتور خ
 س   لم ا القالم وفضل ... 

 أشسسحر دكتور   سسحم للقسس ي  الموجود في غ ف  الك سس   اسسستلرى 
 حدل  لى القسسسسسسس ي   ك سسسسسسس   لمه بعد أن  لا منه م حن األلا طا جلس 
اال: دكتور   سسسسسسسسسحم  لى م تبه  أمحمه  حدل  سسسسسسسسسسأله دكتور   سسسسسسسسسحم قح

 شتكيت من جنبك قبل كده...؟ا
ا .........   س أبد 

سسسسسسسسسسسسسسسسس  لى العموم دن شسسحء   بقسسمع  أنت بس ا مل التححليل دي 
 بق    

  يفضل في معمل التوحيد  أنت خحر  خد من ححوا العنوان....
 س ححض  يح دكتور ..

 ق   حدل يها للخ      حظ   سسسسسسحم نإ ة في  ين  حدل، ي ا ح كثي  ا 
من  ذا الحي، نإ ة ودل  لى قل  الحيل   ق   ذات  في  يون م ضحه

 اليد فقأل   حم  حدل: أنت بت تغل ديه يح  ا  حدل...؟
 س سواق في  يع  النرل العحم.

 س طي  انتإ  لحإ  .
 أخ     سسسحم من در  م تبه كحرت من ك  وه ال سسسخ سسسم   كت  
 لى ظه  الكحرت ح  ف دنجليزي  مخت سسس ة  أ عحه لعحدل  نإ   حدل 
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للح  ف   لكنه لا يفها الم توب  ابتقسسا   سسحم قحاال: أ ك  ذا الكحرت 
 للدكتور صال  مدي  المعمل   و بمعمل الالصم....

خ    حدل من غ ف  الك سسسسسسسسسسسسسس   سسسسسسسسسسسسسسسأل ححوا  ن  نوان معمل 
التحليل  لكن ححوا أجحبه بقسسسسسسسسسسسسسسؤال آخ : األ ل خد من الدكتور كحرت 

 ؟  حن وردمه للدكتور صال  
نى من غي ه مش بمعملولى التححليل للدرج  دى يعسسسسسسسس الكحرت مها 

 ؟!
 س أل بمعملو ح طبع ح لكن بحلكحرت ده  تعملهح ببالش....

ابتقسسا  حدل بد  سس : بجد أنح أوكقسسفت أكلمه في موضسسوع فلوس التححليل 
 قلت لنفقسسسسسسسسسسسسسي كفحي  أنه ك سسسسسسسسسسسسس   لمح ببالش  كنت  دب  الفلوس بأى 

الغالب  من أ ل المنعر   ط ير  صسسسسحمح أنح سسسسسمعت  ن اللى بمعمله مع
 لكن م نتش م دق

 أ عحه ححوا العنوان  ان سسس ف  دخل ححوا للدكتور   سسسحم  قحل: ادخل 
 الك   اللى بعده 

 ؟س  ا  حدل خد العنوان 
 س أيوه  م نش م دق نفقه لمح   ف أنه بمعمل التححليل ببالش

 م ضى قبله أرسلتها بد ن فحادة. 3س أومنى وعلع التححليل منحسب  
 ابتقا ححوا بخبر قحاال: الم ة دى بم ون منحس  دن شحء   .

سسسسسسسسس أنت  حرف صحدق بمه راجل مها    دنى يقعدني ب ل الع ق 
 في موضوع م يا بس أخلر له الموضوع ده بق   
 س بإذن   حض وك يح دكتور وقتح ل كل خي 
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 س دخل الك   اللى بعده
* * * 

ح دلى معمل التحليل    ندمح دخل سسسسسسسسسسسسسسسسأل  ذ    حدل مقسسسسسسسسسسسسسس   
المم ضسس   ن م ت  مدي  المعمل فحبتقسسمت قحاله: أنت  حيزه شسسخ سسم ح 

 ...؟
 س أيوه أنح من ط ف دكتور   حم

وفضسسسل الم ت  من أف مرته بنإ ة فحح سسس   قحلت: مش ورول كده 
   نح

سسسسسسسسحر  حدل في مم  آخ ه م ت  كبي   دق البحب فأجحبته القسسسسسسس  وي ة: س 
 وفضل ....   أ

 أنح من ط ف دكتور   حم.  عى الكحرت للق  وي ة قحاال:دخل  حدل  أ 
 فأجحبته الق  وي ة: لحإ   احدة. 

 دخلت القسسسسسسسسسسس  وي ة للدكتور صسسسسسسسسسسسال   أ عته الكحرت  خ جت  قحلت: س 
 اوفضل دكتور صال  منتإ ك.

دخسسل  سسحدل  اسسسسسسسسسسسسسسستربلسسه دكتور صسسسسسسسسسسسسسسال  بحفسسح ة  طلسس  دحسسدى 
 لعمل التححليل.المم ضحت   ندمح جحءت قحل لهح: رافرى  ا  حدل 

 خ    حدل مع المم ضسسسسسسسسس   قحم بعمل التححليل الالصم   ب سسسسسسسسس ل 
سسسس يع د ن انتإحر د ره كبحقي الم ضسسسى  أخب  ه في ا سسسستقبحل أن يأوي 

 بعد طالط  أيحم  ستالم نتمج  التححليل. 
* * * 
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دقت دكتورة نبيل  البحب  دخلت م ت  دكتور   سسحم بحلمقسست سسفى 
ع دكتور   سسسسسسسحم يها بح ن سسسسسسس اف   و لكنهح فوجعت بوجود شسسسسسسسخر م
 يرول: س مش  وصمك يح دكتور. 
 س أنح مش محتح  ووصم . 

 فح تذرت قحال : آسف  م نتش أ  ف أن في حد مع حض وك.
 أجحب ال جل: اوفضلي أنح كنت محشى.

 قحل دكتور   حم: دكتورة نبيل  أشع  دكتورة في المقت فى. 
 و  فت بمع فتك.أقحل ال جل م حفحهح: 

ان سسسسسسسسسسسس ف ال جل  قفلت نبيل  بحب الم ت   قحلت: شسسسسسسسسسسسس له مش   
 غ ي   لمح مين ده.

 س حد ممع فش صحدق بمه .

 س معرول صحدق بمه بنفقه.
 س أيوه  حيز يعمل  ملم  صرع كلى  بنه. 

 س  المتب ع موجود...؟!
ح أنت  حرفه أنح مبعملش  ملم  صى دى د  لمح ي ون  سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس طبع 

 الم ي  معحه المتب ع. 
مست قسحالس : أنست  ترولى يسح دكتور أنست أكت   احسد بت ا ى ابتقسسسسسسسسسسسسسس

 ضمي ك
 س المها كنت  حيزة ديه...؟

 قحلت ب وت حنون:  حيزاك  صم أقحبلك في شرتنح ض  رى....
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سسسسسسسسسسسسس نبيل  مش  قته أنح م غول  موضوع م يا  اخد كل  قتي  فى 
 نفس الوقت مش  ح ص سوسن والحظ ححج ...

 أوكلا معحك.  س مش  حخد من  قتك كتي   صم
 س طي  اوكلمى أنح سمعك.

ا.  س  حيزه اوكلا معحك لوحدنح في شرتنح صدقنى الموضوع مها جد 
 الإه . 12س ححض  ب  ه القح   

 قحلت دكتورة  نبيل    ى مقتحءة: دايمح في نفس المعحد.
رد دكتور   سسسسسسسسسحم غحضسسسسسسسسسب ح: نبيل  أنت من األ ل  حرفه ظ  في 

 ا.اوفضلى  لى شغلك  ب  ه نتكل
* * * 

ذ   ال ااد مدحت لفيال دكتور   سسسسسحم  سسسسسسأل األمن  لى البواب  
 ن  ا كحمل لرد انتإ ه لمقسسسسسسسسسسأله بع  األسسسسسسسسسسسعله لكنه لا يأت، لا يهتا 
ا يوم اختفحء م يا كحن ي يد ه بحسسسسسسسسسسسسستجوابه في البداي   ألنه لا ي ن موجود 
فرك لمقسسسسأله بع  األسسسسسعل  ال  وينم   ن مدام سسسسسوسسسسسن  دكتور   سسسسحم 

 ن يعترد أن دجحبحوه لن وختل  كثي  ا  ن بحقي من يعمل بحلفيال  لكن كح
 ندمح طحلت غيبته ق ر الذ حب للفيال للقسؤال  نه فأجحبه جمحل  أسسأم  

أيسسحم  أنسسه لا ي جع من بلسسده من يوم الجمعسس  السسذي  9أنسسه في أجسسحصة من 
اختفت  مه م يا، ف سسسسسسسسسسسسسسسك أنه ربمح ي ون  نحك  الق  بين  دم  ودوه 

حء م يا  دخل الفيال  اسسسسسسسسسسستربلته داده سسسسسسسسسسسممح ، فعل  منهح مرحبل   اختف
مدام سسسسسوسسسسسن  نزلت مدام سسسسسوسسسسسن  سسسسستقبحله فرحل: آسسسسس  أنح جيت من 

 غي  معحد ....
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ا في أي معلومحت جديدة   ؟س أبد 
سسسس لألس  أل... أنح جيت أسأل  ن  ا كحمل القواق لقه في البلد 

 م جعش من يومهح...؟
ضسسسسسسسسسب : حضسسسسسسسسس وك بعد الفت ة دى كلهح فرحلت مدام  سسسسسسسسسسوسسسسسسسسسسن غح

موصسسسسسسسسسسسسسسلتش ألي ححج   جحى وقسسسسسسسسسسسسسسسألنى  ن  ا كحمل محل  ا كحمل 
  اختفحء م يا  ا كحمل م نش موجود....!

سسسسسسس يح ريتك وهدى نفقك  بعدين مش معحيح دن  مه ححج  غ يب  أن  
 من يوم اختفحء م يا للنهحرده م جعش  ا كحمل من بلده...؟

 طل  أجحصة  أنح  افرت  ألن من سسسس مثمش ححج  غ يب   و او ل 
 سح   اختفحء م يا  أنح ملمش نفس أخ   ألي م حن...

 س  افرتي  لى األجحصة  أنت  حرفه أننح  حيزين نقتجوبه...؟
 س نقيت وحه  ن بحلى  مت وروش أنهح ححج  مهم .

 ؟ س ديه مش مها بحلضبك استجوابه    التحري  في الرضم  كلهح
حضسسب : حضسس وك بتحر  معحيح، بدل مح قحلت مدام سسسوسسسن   ى غ

وضسسسسمع الوقت في ححجحت مش مهم  شسسسسوف شسسسسغلك يح حضسسسس ة الضسسسسحبك 
 لحد دلوقتى موصلتوش ألي ححج . امتنقحش أنك

نإ  ال ااسسسد مسسسدحسسست لهسسسح نإ ة مليعسسس  بسسسحل سسسسسسسسسسسسسسسسسك  أجسسسحبهسسسح بهسسسد ء: 
موصسسلنحش لححج  ألن  اضسسح أن مش كل ال سسهود بمخب  نح بحلمعلومحت 

 و سمحتي  نوان  ا كحمل في البلد. لى العموم ل،  كحمل 
 حروبحك: لمه...؟بفأجحبته 

 جى لنح مش م  ل  دحنح نقحف  له. يس لو كحن  نده ظ  ف ومنعه 
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 آجي  لك العنوان. ةس  ن أذنك لحإ   احد
 أحض ت مدام سوسن العنوان  أخذه ال ااد مدحت  ان  ف   و 

 حدة بمقسسسسسسحف   لى بواب  الفيال سسسسسسسأل أسسسسسسسحم  رجل األمن:  و  ا كحمل 
 أمتى بحلضبك كل أسبوع.

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس بمقسسسسسسحف  يوم الجمع  بعد صسسسسسسالة الفج   بي جع يوم القسسسسسسبت 
 الضه . 

 س يوم اخنفحء م يا سحف  في المعحد المتعود  لمه.
 ال بح  6س أل سحف  ور يب ح القح   

 س متع فش لمه اوأخ  في القف   ن ممعحده
ه  ليهح ال بح س كحنت سوسن  حنا  حيزة ححجحت من البلد   صيت

  بعدين سحف . 
سسسسسسسسسسسسسس ححجحت ديه  بعدين سوسن  حنا كحنت صححم  بدرى كده  لمه 

 موصتهوش اليوم اللى قبله...؟
س  و قحل دنهح  صته  لى صبدة  ق دة  شوي  ححجحت صى كده من 
البلد  ور يب ح فك ت فجأة في الموضسسسسسسسسسوع  ألنهح ند ت  لمه الفج  قبل مح 

 يقحف . 
 بدري كده...؟ س  ي متعودة و حى

سسسسسسسسسسسسسسسسسس  ي مع  ف  نهح أنهح بت سسسحى بدرى  لكن مش للدرج  دى 
 ال بح. 8يعنى غحلب ح بت حى القح   

ان سس ف ال ااد مدحت  رأسسسه مليع  بحل سس وك  الإنون  أخذ يقسسأل 
نفقه مح الذي جعل مدام سوسن وقتمرظ مب   ا لهذا الحد  مح الذى طلبته 
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هذه األ مم  بحلنقسسسسسسسسسسسسب  لهح من  ا كحمل،  ل شسسسسسسسسسسسسوي  ححجحت من البلد ب
وقسستح  أن وقسستمرظ مب   ا، أم أنهح طلبت منه شسسقسسع ح أ ا من ذلك ب ثي ، 

ظه  ا، كمح أنه من  12  ل اسسستمرإت مب   ا طا نحمت م ة أخ ى للقسسح   
الغ ي  أن يأخذ  ذه األجحصة العويل   ل  ي فعال أجحصة أم    ب ح من 

  لمنحق سسسسسسس  شسسسسسسس وكه مع شسسسسسسسيء مح، رأى ال ااد مدحت أنه يج  أن يذ 
 العميد  محد قبل سف ه لعا كحمل.

* * * 
ذ   ال ااد مدحت للعميد  محد في م تبه لمنحق سسسسسس  شسسسسسس وكه  بدأ 

من البداي  بحلتحري   مهتمتشال ااد مدحت قحاال: ب سسسسسسسسسسسسسس اح  يح فندم أنح 
ح حمع  ا كحمل  ألني أ ترد أن التحري  مع ه بم ون ر ويني خ سسسسسسسسوصسسسسسسسس 

 ختفحء م يا.أنه م نش موجود  قت ا
 س  إيه اللى لفت نإ ك للموضوع ..؟
 ا  بحح ل أحلل أقوالها يم ن حسسسس  أنح بفحر أقوال اللى حررت مع

أ صسسسسسسل ألى معلوم  بين القسسسسسسعور وفيدنح في حل لغز الرضسسسسسسم   حإت 
  دم التحري  مع  ا كحمل. 

سسسسسسسسسسسسسسسس يوم التحري  كحن مقحف  لكن أنح نبهت مدام سوسن لّمح ي جع 
 ه أننح  حيزين نقأله كحم سؤال يم ن فعال وحه  ن بحلهح!من القف  وخب  

أيوه يح فندم لكن مش ححج  غ يب  أنه يتأخ  ن ممعحد سسسسسف ه في  .
 اليوم ده بحلذات ...؟!

 ؟ س  ندك ح   و لّمح بمقحف  بمقحف  بحلع بم 
 س أل بمقحف  من غي  ح ور يب ح بمقحف  بحلرعحر.
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فحء م يا وفتك  وكون سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس لو افت ضسسسسسنح أن مدام سسسسسسوسسسسسسن  راء اخت
اسسستخدمته دصاى، لو خ جت م يا في الع بم  معحه، لو األمن مخدش بحله 

 أن م يا في الع بم   لى األقل يالحإوا خ    الع بم .  
أخذ ال ااد مدحت  رق   قلا  بدأ ي سسسسسسسسسسس   للعميد  محد  جه  نإ ه 
 قحاال: مم ن وكون اوفرت معحه يتإح   بحلقسسسسسسسسسسسسسسف  صى مح  و متعود أمحم
ح العحملين بحلفيال  ينتإس  ح في الخحر   يدخل في ممعحد متف   لمه معح 

  يخ   م يا في الع بم . 
 س سؤالي دصاي يخ   من غي  مح حد ي وفه من األمن...؟!

 س أنح جى لحض وك في الكالم ...
 بدأ ي سسسسسسسسسسسسسا رسسسسسسسسسسسسسا ك  كى قحاال:  نح الج ا   أمحمه بحب الفيال  

ا الخلفي لو الع بمسس  خ جسست منسس ه بسسح وفسسحق مع حسسحرس األمن مم ن جسسد 
 أي ححج ... ميلحإوشبحقي الموجدين في الفيال 
 س ور د شوقي

 دنه كحن محتح  فلوس  خحلته بنفقهح أكدت الكالم ده.. متنقحشس 
 س أيوه لكن  ي كمحن قحلت دنه خد سلفه من ال غل ..

سسسسسسسسسسسسسسسسسسس مم ن نتأكد من الموضسسسسوع ده من العميد  ونى مدي  شسسسس ك  
 األمن.

 س خالص أوأكد بنفقك من الموضوع. 
 سحف  لعا كحمل. ح أس ححض  بعد م

سسسسسسسسسسسسسسسس أل ... أنح  قتد مه ب  ل رسمي   حر  معحه  نح في الرقا 
   حن يحس بأ مم  الموضوع. 
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* * * 
ذ   ال ااد مدحت ل سسس ك  األمن لمرحبل  العميد  ونى  اسسسستضسسسحفه 

 يه...؟اوفضل و  ب د ونى بم تبه بت ححب قحاال: أ ال  سهال 
ا    ححج  مت سسسس   أنح بس  حيز أسسسسسألك  ن شسسسسوقي أنت  سسسسسسسسسسسسسسسسسسس أبد 
 حرف أنح بحر  في قضم  اختفحء بنت الدكتور اللى بمح س شوقي فيلته 

... 
 س اللى كحن بمح سهح ...

 ؟س لمه  و و ك ح اس  فيال الدكتور 
سسسسسسس الحقمر  الدكتور   حم لّمح   ف أنه و ك ح اسسسسسسسسسسسسسسس  البواب  قبل 

  \نه يع ده  الحقمر  دحنح كمحن ف لنحه من ال  ك  ممعحده صما أ
 س  القلفه اللى خد ح من ال  ك    حن   دة م اوه ...؟

من مقتحرحوه  ندنح  البحقي كت  بمه  صل    د  سسسسسسسسس خ منح جزء
 نه بمقدده كمحن شه  لحد مح ي و  أموره.أ

 س يعنى  و فعال خد سلفه من ال  ك ..
 س أيوه ...

ا  ن دذنك ..س طي  أنح مت      جد 
 س بق    كده ..

 س معلش أنح مقتعجل ..
خ   ال ااسد مسدحست من م تس  العميسد  ونى   و يرول لنفقسسسسسسسسسسسسسسسه: 
 اضح أن استنتجنح غلك، شوقي خد سلف  من ال  ك  فعال  لو افت ضنح 
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 مهح حأنه  حرف أ  شسسسسسحف أي ححج  بخ سسسسسوص مدام سسسسسسوسسسسسسن كحن يقسسسسس
  لى نفقه  صل أمحن . بدل مح ي ت  يحخد المبل  اللى  و  حيزه 

* * * 
و سسسسسسسسسسسسسسسل ال ااد مدحت بحلعميد  محد قحاال : ألو يح مدحت قحبلت ا
  ونى ؟

سسسسسسسسسسسسسسسسسسس أيوه قحبلت العميد  وني  فعال شسسسسوقي خد سسسسسلف  من ال سسسس ك  
 ط د ه من العمل    سسحن يقسسدد القسسلف  كت   لى نفقسسه  صسسل أمحن  لو 

 كحن يع ف ححج  كحن سح م مدام سوسن  دفع فلوس القلف ...
 كحنت غلك.  أستنتحجتنحس كالمك منعري  اضح أن 

 س أكيد  ا كحمل يع ف ححج  مهم    حن كده اختفى ... 
 س ب  ه  نحح ل نع ف منه الحقمر  ...

 س دن شحء   و بح  لى خي  يح فندم ...
 س نترحبل ب  ه مع القالم ...

  أغل  ال ااد مدحت سمح   التلمفون. 
* * * 

ى المحادة يتنح ل الغذاء مع ص جته د ن جلس دكتور   سسسسسسسسسسسسسسحم  ل
 أي كلم   نإ ت دلمه سوسن نإ ة متفح   طا قحلت: ال ااد مدحت كحن 

 ح  خد  نوان  ا كحمل في البلد  نح ال ب
 قحل بلهف :  لمه ا تا فجأة بعا كحمل  و قحل دنه  صل لححج  مهم ؟!
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قحلت بفتور: معتردش  اضسسسسسسسسسسح أنها مش قحدرين يوصسسسسسسسسسسلوا لححج  
أنها محرروش مع  ا كحمل   ان كده بيد ر ا  لى أي ححج   أفتك     ح

 فرحلوا نحر  معه يم ن نوصل لححج  ...!
 قحل في يأس: وفتك ى ... ؟!

بهسسد ء كسسده  كسسأن  ى يبسس   قسسحل: لكن مسسحلسسك بتتكلمبطا نإ  لهسسح  
 الموضوع مش  مك...!

: يعنى ديه مش  ممنى أنت  حرف بغضسسس   مدام سسسسوسسسسنفرحلت 
 حبهح صى بنتى بس الموضوع غحم   محتح  وفكي ..كويس أنى ب

 س وفكي  من مين ...؟!
ا أن اللى  مل كده بينترا منك بف دت  حدة: منك طبع ح  اضسسسح جد 

 يح دكتور شوف آذيت مين...؟!
سسسسسسسسسسسسسسسسس أنت   فحني كويس   يم ن آذى أى حد دصاى وفك ى كده أنح 

   فتك ح بحلنقب  لك صى الكتحب المفتو  من يوم م
 ؟كد س متأ

 س طبع ح..
فنإ ت له نإ ة مليع  بحل سسسسسسسسسسك  صسسسسسسسسسسمتت ومحم ح  فى نفس الوقت 

 وقحءل دكتور   حم بينه  بين نفقه  ّمح ألا بهح.
من الواضح أنهح مليع  بحلغض  من نححيته كحلب كحن الذي ينتإ  

 سب  للفوران.حلحإ  من
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 الفصل الرابع

 
 
 

لبحب بحلغ ف  التي يقسسسسسس ن بهح اسسسسسسستمرظ  حدل  لى صسسسسسسوت دقحت ا
 و   الدوه، نإ  في القسسسسسسسسح   المعلر  بحلححاك فوجد القسسسسسسسسح   التحسسسسسسسسسع  
ح، لا يتعود  حدل  لى ا سسسسسسسسسسسستمرحل مب   ا فورديته بحلعمل ونتهي  صسسسسسسسسسسسبحح 
ح،  ي سسسسسسسسسل منزله خالل سسسسسسسسسسح   ور يب ح،  يجلس  القسسسسسسسسسح   الثحنم  صسسسسسسسسسبحح 

طا ينحم لوقت  يدردش مع  الدوه حتى الفج  ي سسسسسسسسسسسلمحن الفج  ححضسسسسسسسسسسس ،
متسسسسسأخ ، جممع الجي ان يع فون ذلسسسسسك   لهسسسسسذا   يز جها أحسسسسسد مب   ا   
 وعج   حدل  سأل نفقه ب وت  حل: مين اللى جحى  لى ال بح؟! 
طا فتح البسسحب لمجسسد رجال في األربعينسسحت من العم  ي وسسدى بسسدلسس  

 أنمر   قحل له مبتقم ح: صبح  الخي  آس   لى اإلص ح ...
ح  النور أي خدم   اضسسسسسسسسسسسسسسح أنك غلعحن في ف د متعجب ح: صسسسسسسسسسسسسسسب

 العنوان..! 
 س حض وك  حدل أمين ... 
 س أيوه مين حض وك...

 س سحلا األسيوطي مم ن أدخل  نتكلا ب احتنح..
 نإ  له  حدل في استغ اب  قحل: وفضل...
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يح و ى  احد شسسسس له محت م قوى " دخل سسسسسحلا   حدل يقسسسسأل نفقسسسسه 
 "كلا بفحر  ال ب ...!كده  حيزنى لمه  انتإ   حدل أن يت

ا ..   قحل سحلا: أنح آس  لكن الموضوع اللى أنح جيلك  مه مها جد 
 س خي  

أل  جنمه أنح  حرف أن ظ  فك  100سسسسسسسسسسسسسسسسسسس خي  ديه رأيك وكقسسسس  
المحدي  صسسسسسسسسعب    سسسسسسسسحن كده متجوصوش   حيش أنت   الدوك بحلكحد  لى 

 م وبك
 أل  جنمه! 100بدا  لى  حدل الذ ول  قحل: 

 ا الموضوع  لو مح  جب ش ارف  صى مح دنت  حيز.س ا دأ  افه
 س طي  ديه الموضوع بحلضبك بس من غي  ل     د ران...

طي  ركز معحيح  أومنى وكون صكى    وضسسمع الف صسس  من يدك  .
 صحح  ال  ك  اللى ب تغل فيهح ابنه وعبحن  فى ايدك أنت  الجه.

 س ربنح ي ثمه لكن اصاي حد قحل لك دنى دكتور ...؟!
سسسس أل.. أنح  حرف أنك سواق   لى أد ححلك، أنح  حفهمك الموضوع  
 مسسح  مسسه دن الولسسد  نسسده ولمف في الكبسسد  محتسسحجين متب ع يتب ع لسسه بجزء 

تتا   لى  ظحا  الكبد  كل ححج   مش بمأط من كبده، جزء صسسسسسسسسسسسسغي  
 وحت دش اف أكب  دكتور في البلد...

 ؟س  لمه أنح بحلذات 
 ل  مش كده ...سحAB س أنت ف يل  دمك 

 س فعال   فت منين ...؟!
 الحالل كتي  مش مها   فت منين  دس أ  
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 س أكيد من معمل التححليل ... 
 س يعنى ... لنح حبحي  كتي   نحك.

 كحن جحمد قوى...  حس   حن كده ا  تمحم بم
 . ؟س ور د ديه 

 مش مها أق د ديه  أنت وع ف دكتور   حم منين ...؟! س
 ين ....؟!س دكتور   حم م

 س يبري أكيد دكتور صال  ....
 س يحه مخك را  لبعيد كل الح حي  أننح  صينح مم ض  في المعمل 

 س طي  أدينى ف ص  أفك  ...
 س طي  بعد يومين  جيلك في نفس الوقت ور يب ح وكون فك ت ...

أنح  ح ص  قت أكب  أفك   مه مم ن وت ك رقا  بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس يومين 
  ار  ت ل بك ... ولمفونك  أنح لمح أ صل لر

 س أفتك  دى ف ص  بحلنقب  لك   صم ونتهز ح...
 ق  سسسسسحلا يها بح ن سسسس اف   و يقسسسستكمل حديثه: أنح  جيلك بعد 

 يومين 
مش أكت   إن شسسحء   وكون  صسسلت للر ار اللى  مه م سسلحتنح . 

.. 
 خ   سسسسسسسسحلا  ابتقسسسسسسسا  حدل قحاال: ب سسسسسسسوت منخف   اضسسسسسسسح أن 

 مدحت بمه كحن مح 
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حلتلمفون  او سسسسسسسسل،  جحءه صسسسسسسسسوت ال ااد مدحت يرول:  أمقسسسسسسسسك ب 
صسسسسبح  الخي  يح ا  حدل طحلمح او سسسسلت بدري كده يبري أكيد في أخبحر 

 جديدة
 احد اسسسمه سسسحلا    ض  لي مبل   جهف د  لمه قحاال: أيوه فعال 

 أل  جنمه مرحبل أنى أوب ع بجزء من كبدى .... 100
 س اح ي لى اللى ح ل بحلتف يل .........

 أ  حدل يح ى لل ااد مدحت مح حدث بحلتف يل.بد
* * * 

خ   سحلا مق   ح من العمحرة التي يق ن بهح  حدل  رك  سمحروه 
 أخ   ولمفونسسسسه المحمول  وحسسسسدث  مسسسسه قسسسسحاال: ألو أيوه يسسسسح دكتورة نبيلسسسس  

   ضت  لمه الموضوع  طل  مهل  يفك  ...
ن دى جدي : مهل  ديه دحنح مقسسسسسسسسسسسسسستعجلين  بعديبردت  لمه نبيل  

 ف ص  بحلنقبه له بحين  لمه أنه غح ى فر  ...
 بعد يومين .... حس  لى العموم  و  ي د  لمّ 

 س طي  بعد يومين وكون  نده من الفج .
 س ححض  يح دكتورة أي خدم  وحنم .

 س ش   ا مع القالم ! 
أغلرت نبيل  القسسسسسمح     ى و دد: بمفك ! صسسسسسحمح فر    نتزه، طا 

  ربع اوأخ  قوى  12حلت في ووو : القح   نإ ت في سح   يد ح  ق
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 دق ج س البسسحب  دق قلبهسسح معسسه  أسسسسسسسسسسسسسسس  سست وفتح البسسحب بلهفسس  
   ندمح فتحته  جدت دكتور   حم  وبد   لمه  المحت الضي  فحح لت

 أن و مى بنفقهح بين أحضحنه قحال  في د ل: محلك ....؟!
  فتور  دخل ال سسسسرب لكن ف سسسسلت محح لتهح  أصاحهح دكتور   سسسسحم 

 أغل  البسسحب في قل  قسسحاال: أنسست  سسحرفسسه ظ  في ملخبعسس  دصاي ده غي  
 قلرى  لى بنتى وفتك ى الوقت منحس  ألى موضوع مهمح كحن مهم ح.

 س يم ن الموضوع اللى أنح  حيزاك  مه يف حك ...
 ؟س طي  ديه الموضوع المها بس بق    

 ك .س ححض  أقعد األ ل، سحلا او ل  قحبل ال اجل  طل  مهل  يف
 ثر :  يواف  في ااخ . بقحل   حم 

ا...  س أنح متأكدة أنت نإ وك في النحس  م  ح مح خيبت أبد 
 جلس   حم  قحل: المها ديه الموضوع اللى  حيزانى  مه ...؟!

 نإ ت نبيل  دلمه مبتقم   قحلت: أنح ححمل ....!
 ؟!: ديه .... دصاى  قحل ع بمهب ق    حم 

 ديه دصاي دى درادة ربنح..... انز جت نبيل  قحال : يعنى
سسسسسسسسس أيوه بس دحنح مش متفرين  لى كده  بعدين ده مش  قته ..... 

 مش  قته خحلر.......
سسسسسسسسسسسس بحلع س لو فك ت في الموضوع كويس  تالقى ده أحقن  قت 

 يم ن ي ون ربنح  وضك بمه  ن بنتك .........
وأكدت دنهح أغضسسسسسس  قحاال: يعوضسسسسسسني خالص بنإ    سسسسسسحم لهح 

 محوت
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أل.. أنح آسف  مش ق دي  لو أنت مش  حيز حد يالحظ ححج  سسس 
متح كش دنى أروسسح     حمش مها أنسسح  صم آخسسد أجسسحصة، السسدكتور أكسسد  لمسسّ 

 كتي    حن الحمل يثبت 
 فجأة دق ج س البحب فنإ    سسسسسسسسسسسحم لنبيل  قحاال: مقسسسسسسسسسسستنمه حد 

 ...؟!
 س أل ... أبدا

وسسسسسسسسسن ور  ذ بت نبيل  لفتح البحب   ندمح فتحته  جدت مدام سسسسسسسسس
 أمحمهح فحروب ت قحال : مدام سوسن أ ال ....

 ححترحر قحال : مب  ك  لى ال ر  الجديدة ... بنإ ت دليهح سوسن 
 س   يبحرك  م ى .........

أصاحتهح سسسسسسسسسسوسسسسسسسسسسن من أمحمهح  دخلت  نوة قحال :  ن دذنك بد ر 
  لى ححج  بتعتى  أظن أنهح  نح ........ 
هح   لكنه ومحسسسك  حح ل ودارك  دخلت سسسوسسسن  رأت   سسحم أمحم

الموق  قحاال: أصسسل نبيل  او سسلت بمح   سسحن وعل  أجحصة  ألنهح وعبحن  
  أنت  حرفه أنهح لوحد ح فجيت أطمن  ليهح  أشوف لو  حيزة ححج  

ابتقسسسسسسمت سسسسسسسوسسسسسسسن قحال : بجد طي  مش كنت ورولى آجى معحك 
ححج     سسسحن أطمن  ليهح بدل متمجى لوحدك  الجي ان ي سسسفوك  يفتك  ا

 كده    كده   سمح   ....
 اوجهت بنإ  ح لنبيل   اسسسسسسسسسسسسسسستكملت حديثهح:    الجي ان متعودين 

  لى ال جحل  اللى داخل   اللى  خحرج  من  ندك ...!
 أجحبتهح نبيل  غحضب : لو سمحتي يح مدام أنح مقمحلكمش .......
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 س أنت مين   حن وقمحيلى    متقمحلمش .........
 مح   سسسسسحم قحاال:  اضسسسسسح يح سسسسسسوسسسسسسن أنك فح م  غلك قحطع حوار 

... 
أجحبته سسسوسسسن مقسس   : غلك يح أسسستحذ أنح لمح سسسألت البواب  لمك 

 ! ؟ ...حّ قحلى أستحذ   حم جوص مدام نبيل  أنت متجوص ديى ... رد  لم
 س طي  أ دى من فضلك 

سسسسسسسسسسسسسسسسس أ دى يعنى الكالم ده صسسحمح لو سسسمحت يح دكتور وبعت لى 
الم سسسسسسسسسسسسسسسحلح اللى بيننسسح  تخلر  ن ط ي  المحسسحمى  رقسس  طالقي  كسسل 

 بتح ى
  خ جت سوسن مق    من ال ر   أغلرت البحب  راء ح ... 

ا من قبل   ذا   إذا بع سسسسسسسسسسحم يحمل  في نبيل  بغضسسسسسسسسسس  لا و ه أبد 
  قحلت: أنت بتب لى كده لمه 

 س طبع ح أنت اللى  را اللى ح ل ده 
 س أل ... طبع ح صدقني .........

أنح لو صدقتك أبري غبي وحبى أقولك اللى ح ل  سسسسسسسسسسسسسسس أصدق ديه
او حل بقمك بقوسن من مجهول دلحرى جوصك اوجوص  ده العنوان اللى 

 بيتربلوا  مه   حن وحعينى قدام األم  الواقع مش كده ....
 خوف: مح لش صدقني مح لش .........بقحلت نبيل  

ا  ذه اللعب   لكن   سسسسسسسسسسسسسسسحم لا ي سسسسسسسسسسسسسسسدقهح بحلعبع فهو يع ف جيد 
غضسسسسسسس  حتى  قعت  لى األرض  لكنه لا يبحل بصفعهح  دة صفعحت   

 قحاال: أنت طحل  طحل  ............ 
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 خ   مقسسسسس   ح  ظلت  ي ملرحة  لى األرض وب ى بح ق    لكنهح 
فجأة شسسسسع ت بألا شسسسسديد ببعنهح فحح لت أن ورح م حتى  صسسسسلت للتلمفون 

دلحرينى يح  : طلبت صسسديرتهح ملك  لا وقسستعع أن ورول لهح غي  كلمتين
 ملك ..........

  أحقت أن الدنمح ود ر بهح  سرعت مغ م   ليهح.
* * * 

دق العقسسسسسسسسسسسسسس  ي بحب م ت  العميد  محد  معه  ا كحمل  جحءه 
 صوت العميد  محد من الداخل يرول: ادخل ...

 دخل العق  ي  معه  ا كحمل  قحل:  ا كحمل ... 
 س اوفضل يح  ا كحمل است يح ... 

ي الموجود أمحم م تبه، جلس  بدأ العميد  محد  أشسسسسسسسسسسسسسسحر للك سسسسسسسسسسسسسسس
 طبع ح   فت بحختفحء م يا بنت دكتور   حم ... : بقؤاله

 ت الخب  في الج ايد ...يس أيوه يح بمه ق  
 س يعنى   فت من الج ايد ...

 س أيوه أصل أنح سحف ت ال بح بدرى قبل اختفحاهح ...
 س مدام سوسن قحلت دن أجحصوك يوم  احد ...

 ه يوم الجمع   ب جع يوم القبت ...س أيو 
 س م جعتش لمه يوم القبت ...

سسسسسسسسسسسسس كنت وعبحن شوي   او لت بقوسن  حنا  طلبت أجحصة يومين، 
  ى  افرت  قحلت أنت فى أجحصة مفتوح   م وبك محشسسسسسسسسسسى  لمح  حتحجك 

  ت ل بمك ..
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 س أجحصة مفتوح !
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس أصسسسسسسلهح كحن ر حهح في م يا  أكيد م نش لهح نفس و       

 ومجى بعد اللى ح ل ...
 العميد  محد:  الححجحت اللى كحنت طلبتهح منك ...

 حروبحك: ححجحت ديه يح بمه ...؟!بقحل  ا كحمل 
سسسس مش فحك  حد من ال هود قحل دنهح طلبت منك وعملهح م وار أ  

 خدم  ححج  صى كده ...
 صاد اروبحك  ا كحمل  قحل: مح لش ...

 س متأكد ...
: شسسوف يح بمه أنح   لا حضسس وك ب سس اح  أنح ونهد  ا كحمل قحاال

راجسسسل حسسسحجج بيسسست     سسسحرف ربنسسسح كويس    حسسس  الكسسسدب    الل  
  الد ران...

 قحل العميد  محد مبتقم ح: اوفضل أنح سحمعك...
سسسسسسسسس مدام سوسن طلبت منى أ  ف لهح م حن بمأج    بمحت   حن 

ضسسسسسسسسس وك في أى  حيزة وأج    بم  منه  لمح قلت لهح لمه أنح وحت أم  ح
م سسسسسسوار قحلت دن الم سسسسسسوار بم ون يوم الجمع  يعنى يوم أجحصوي  طلبت 

ا حتى دكتور   حم ...  منى محقول ى لحد أبد 
 ؟س  لريت العل  اللى طلبته منك 

 س أيوه يح بمه ...
 ؟س  بعد كده ديه اللى ح ل 
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سسسسسسس مع فش يح بمه  ي خدت منى العنوان  التلمفون   القتى انتهت 
 حد كده ...بحلموضوع ل
 وأخ ت  ن الممعحد اللى متعود وقحف   مه ...أس  لمه 

سسسسسسسسسسسسسسسسس أصسسل المف  ض كحنت وحخد منى العنوان  التلمفون اليوم اللى 
قبله بحلليل لكن بقسسسسسسسب  الخنحق  اللى ح سسسسسسسلت بين دكتور   سسسسسسسحم  أخوه 
ح  مدام سسسسسسوسسسسسسن دولخمت فى الموضسسسسسوع  نقسسسسسيت وحخد ا  ال سسسسسبح قبل م

 كده.  حن  حسحف  ند ت  لمّ أ
 س طي  ب  اح  كده أنت اللى طلبت اإلجحصة     ي اللى طلبت؟

في البلد   حن وأكد  حسسسسسس موضوع األجحصة اقت حته أنح لّمح او لت بم
 محجب ى سي ة  ن موضوع الع بم  ... ح لمّ 

 س طي  يح  ا كحمل اوفضل ش   ا...
 ؟س أم ى يعنى

 س أيوه مع القالم  ...
م ة أخ ى   حدبكء طا بالم ت    ق   ا كحمل  سسسسسحر نححم  بحب

 للعميد  محد  قحل فى و دد: كنت  حيز أقول لحض وك ...
فرحطعه العميد  محد قحاال: أيوه يح  ا كحمل فى ححج  نقسسسسسسسسسسسسسسيت 

 ؟ ورولهح
سسسسسسسسس بس كنت  حيز أقول لحض وك دن مدام سوسن بتح  م يا صى 

 بنتهح  مش مم ن وؤذيهح ...
 مع القالم  ...قحل العميد  محد: ش   ا يح  ا كحمل 
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قحله ربمح ح خ    ا كحمل   و نحدم  لى مح قحله لرد شسسسسسسسسسسسسع  أن م
يجعل أصحبع ا وهحم وتجه لمدام سوسن حر ح،  و   يعلا لمحذا احتحجت 
مدام سوسن وأجي  القمحرة بهذا ال  ل الق ى؟  لكنه متأكد أن الموضوع 
م يا لمس له  القه بحختعحف م يا  ألنه يعلا كا وح  مدام سسسسسسسسسسوسسسسسسسسسسن 

ا  نسسدمسسح  ينسسه  السسد سسح سسسسسسسسسسسسسسسواق   حتى دن لا وكن وحبهسسح. دنسسه يتسسذك  جيسسد 
خ سسسسسسسسسسسسسسوصسسسسسسسسسسسسسسي لهح  ندمح دخلت الجحمع ،  وذك  كمف حزن  ندمح لا 
وقسسسسسسسستعع وحمل رثي  الجثر فى الم سسسسسسسس ح   لذلك وخ سسسسسسسس سسسسسسسست بحلع  
النفقسسى كحل  سسسك فرك  رضسسحء  الد ح  ألنهح فى البداي  كحنت و يد أن 

 ى.وحول أ راقهح لكلم  أخ  
* * * 

او سسسسل شسسسسحك  الم ل  بم اقب  مدام سسسسسوسسسسسن بحل ااد مدحت ليبلغه 
بمح رآه من صسسسسسسسعود مدام سسسسسسسسوسسسسسسسسن  محرة، طا نز لهح بعد فت ة   ى يبد  
 ليهح الغضسسسسس  ال سسسسسديد، طا نز ل دكتور   سسسسسحم بعد ح بدقحا  من نفس 
العمحرة  اسسسسسستدراجه للبواب حتى   ف منه أن دكتور   سسسسسحم يأوى لمدام 

وقسسسسسسسسسسسسسس ن بحلعمحرة  قحل له  لى مح يبد  أنه متز   منهح فى  نبيل  التى
الق ،  ندمح  لا ال ااد مدحت طل  من شحك  العنوان،  لكنه أكد  لمه 
ا سسسسستم ار فى م اقب  مدام سسسسسوسسسسسن  ذ   للعنوان  ندمح قحل له شسسسسحك  
اسسسسسا نبيل  وذك  ح فور ا فهى مقسسسسح دة دكتور   سسسسحم يج  أن يتكلا معهح 

ي ،  صسسسسسسسسسسسسسل للعنوان  دق الج س  دة م ات  لكن د ن ف بمح وع ف الكث
اسسسسسسستجحب   أذا بحم أة و سسسسسسعد القسسسسسسلا مقسسسسسس     وتجه لبحب ال سسسسسسر   وخ   

 المفتح  بلهفه لكنهح فوجعت به  قحلت: مين حض وك ...؟!
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 فقألهح ال ااد مدحت:  ى دي شر  الدكتورة نبيل  ...؟!
 س أيوه ....

 س  و حض وك مقمم  معح ح فى ال ر  ...؟!
 غض : حض وك غ ي  قوى أنت  تحر  معحيح..؟بقحلت الم أة 

 س أنح ال ااد مدحت من المبححر حض وك مين ...؟
سسسسسسسسسسسسسس أنح صديرتهح ملك طلبتني من ربع سح    كحن صووهح مخنوق 
 قحلت لى دلحرينى  بعد ح س تت،  كأنهح أغمى  ليهح  القمح   فضلت 

 م فو  .
 لبحب بق    بحلمفتح س أنح ب ن الج س محدش بمفتح؟ افتحى ا

 فتحت ملك البحب  دخال ا طنين ال سسسسسسسسسسسسسسر   فوجعح بهح ملرحة  لى  
ح  األرض  حسسح   دفسسحقتهسسح د ن جسسد ى،  او سسسسسسسسسسسسسسسل ال ااسسد مسسدحسست مقسسسسسسسسسسسسسس  سس 
بحألسسسسسسسسسسسسعحف  جحثا  نرلت للمقسسسسسسسسسسست سسسسسسسسسسسفى  ذ بت ملك  ال ااد مدحت مع ح 

  راء ح. 
* * * 

لملك  قفت ملك أمحم الغ ف  بحلمقسسسسسسسسسسست سسسسسسسسسسسفى،  نإ  ال ااد مدحت 
ا فقألهح قحاال: أنت صححبتهح من صمحن...  فوجد ح قلر  جد 

 س دحنح أصدقحء  جي ان من صمحن ...
 س الدكتور بمرول ح ل لهح دجهحض.. فين جوص ح؟!

 س مع فش ...
سسسسسسسسسسسسسسسس طي  دحنح مم ن ند ر فى الموبحيل بتح هح أكيد  نالقى رقمه 

 ؟  نت ل بمه  و اسمه ديه
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 ؟  ح لمهس  و حض وك كنت جحى وحر  معح
تعجس : أحر  معسح سح! أنسح كنست  سحيز أدردش بقسحل ال ااسد مسدحست 

معح ح بس بخ سسسسسسسسسسسوص قضسسسسسسسسسسسم  اختفحء م يا بنت دكتور   سسسسسسسسسسسحم اللى 
 ؟  لى وت لى بجوص ححبت تغل نبيل  مقح دوه فى المقت فى، مش  تح

 س مش مها أطمن  ليهح األ ل  بعدين نبري نت ل بمه ...
يبد  أنهح وعلا كل " قحل لنفقسسسه حسسسستغ اب   بنإ  لهح ال ااد مدحت 

 ".شىء  ن  الق  نبيل  بحلدكتور   حم
 خ   العبي  يرول لهمح: الحمد   ححلتهح مقتر ه مم ن و فو  ح
دخسسل ا طنين لغ فتهسسح، كسسحنسست فى حسسحلسس  اسسسسسسسسسسسسسسست خسسحء  لى الف اش 

  ح قحال :  حمل  ديه ؟ أس  ت ملك دليه
 س الحمد   أحقن دلوقتى ... 

ال ااد مدحت كحن جحيلك بخ وص قضم  م يا  كت   سسس الحمد  ،
خي ه  و اللى اسسسستعجل اإلسسسسعحف  جه معحيح المقسسست سسسفى  اسسسستنى   سسسحن 

 يعمن  لم ى ...
 س أنح مت   ة قوى...

 س   ش    لى  اج ، المها  حيز أوكلا معحكى لوحدنح ...
 س مثمش دا ى ملك  حرف   نى كل ححج  وردر وتكلا فى  جود ح.

 ب  اح ، أنت متجوصة دكتور   حم؟ حيت و دى  لمس بس يح ر 
 س أيوه  دكتور   حم جوصى ...

 س   في ...!
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سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس أل .. طبع ح رسسسسسسسمى   لى يد مأذ ن بس  و اللى طل  منى 
 ي ون فى الق   أنح قدرت ظ  فه.

س الدكتور بمرول دنك  قعتي  لى األرض بروة  أصال الحمل  ندك 
 و  م اوه أى حد فيها كحن م نش مقسسسسسسستر ، دكتور   سسسسسسسحم كحن  ندك 

يعنى بتتهمى حد منها دنه كحن قحصسسسسسسسسد  ؟  و القسسسسسسسسب  فى اللى ح سسسسسسسسل
 يوقعك   حن يجهضك.

ا   حم كحن فعال  ندى  بعدين م اوه جت فجأة  لمح   فت  سسس أبد 
أنى م اوه طلبت منه العالق  نزلت مقسسسسس      و نزل   سسسسسحن يح سسسسسلهح 

وأط ت أح حي  دنى لكن محدش فيها له  الق  بحللى ح سسسسسسسسسسسسسسسل لى كل ال
بحللى ح سسسسسسل فحقسسسسسسيت أنى دايخ    قعت  لى األرض بروة  لى بعنى 

  بعد ح او لت بملك  ى دي كل الح حي .
 س طي   قيبك وقت يحى  ن دذنك...

 وسسحبعسست ملسسك بعينهسسح ال ااسسد مسسدحسست حتى خ   من الغ فسس   أغل  
 البسسحب طا نإ ت لنبيلسس  قسسحالسس : أنسسح مش داخسسل دمسسحغى    كلمسس  من اللى

 ح تمه 
مح سسسسسسسسسسس فعال أنت  ندك ح   و القب  فى اللى ح لى أ ل م اوه 
هح ي صسسسسسسسسسسسسسسلت  طلبت منه العالق  نزلت اوهمنى أننى اللى او سسسسسسسسسسسسسسلت ب

  ض بنى  طلرنى  مهموش أنى ححمل ...
 س الندل الجبحن طي  معملتمش  مه بال  لمه ..؟

 س مت غلمش نفقك أنح  ع ف دصاى أنترا منه كويس.
* * * 
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ظل  ا كحمل ينتإ  مدام سسسسسوسسسسسن بحلحدير  أمحم البواب  ال امقسسسسم  
  و قل  شسسحرد حتى أنه لا يقسسمع جمحل ححرس األمن   و ينحدى  لمه  
لمحلس معه بدل من  قوفه   ذا من ن سسسسس  سسسسسسح    لا ينتبه د   ندمح 
رأى مدام سسسسسوسسسسسن ونزل من   بم  بقسسسسواق فأسسسسس ع دليهح  ند بحب الع بم  

 حيز أقول لحض وك ححج  مهم .قحاال: يح حنا  
 س استنى يح  ا كحمل.

 نإ ت لقسسسسسسسسسسسسسسسحا  الع بم  الذى نزل من الع بم  قحاال: أى خدم  
  ؟ وحنى

 فأجحبته: ش   ا أنت كده مهمتك معحيح خل ت ..
 وفضل كده كفحي . أ أخ جت رصم  من األموال  قحلت: 

قسسسسسسسسسسسعحدة: كفحي  قوى لو احتجتي أى م سسسسسسسسسسسوار بس بقحل القسسسسسسسسسسسحا  
  أنح   ون  ند حض وك فور ا. حى بماو ل

 رك  الع بم   سسسسسسسحر بهح مقسسسسسس   ح   و سسسسسسسعيد، طا التفتت دلى  ا 
 كحمل قحال : أيوه يح  ا كحمل في ديه ...؟!

 حس العميد  محد حر  معحي
 س طي  مح أنح  حرف  أنها او لوا بك. 

سسسسسسسسسسسس ب  اح  يح  حنا يعنى .... أصل أنح مردروش أكدب  قلت كل 
 .ححج  أ  فهح

قحال : خالص يح  ا كحمل اللى  مبتقسسسسسمه نإ ت له مدام سسسسسسوسسسسسسن
وسسأكسسدت منسسه فعال    يهمنى أن حسسد يع ف بعسسد أكنسست  سسحيزة أوسسأكسسد منسسه 

 كده.
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 س أنح مش فح ا أي ححج  ...
 حزن: خالص يح  ا كحمل خالص...بقحلت مدام سوسن 

 س أنح كل اللى يهمنى أن حض وك متز لمش منى.. 
ا يح ا كحمل أن  ح   يم ن أص ل منك.. س أبد 
 ؟س يعنى أستلا شغلي 

ا.  س طبع ح يح  ا كحمل أنح مقتغنحش  نك أبد 
وفضسسسسسسسسسل المفحومح أنت أ أخ جت مفحومح الع بم  من حريبتهح قحال : 

  حرف أنح مبع فش أسوق مين يعنى بمقوق الع بم  غي ك.
لا وكد وكمل كالمهح حتى  جدت دكتور   سسسسسسسسسسحم  صسسسسسسسسسسل بع بته 

ح   نسسدمسسح  جسسد سسح  اقفسس  أمسسحم البسسحب  ق  أمسسحمهسسح بع بتسسه  لكنهسسح  مقسسسسسسسسسسسسسس  سس 
 أسسسسسسسسس  ت بحلدخول من البواب  فدخل بحلع بم  من البواب   راء ح  لكنهح لا
 ولتفت له  استعج   ا كحمل  ح اس البواب   نإ  ا لبعضها البع .

* * * 
دخلت مدام سسسسوسسسسن الفيال  قحلت لداده سسسسممح : أنح طحلع  غ فتى 

 نى   مش  حيزة حد يز ج
سسوسسن دحنح  صم نتكلا   لكن قحطعهح صسوت دكتور   سحم يرول:

 فى ححجحت مهم   صم أفهمك.
استدارت له بحدة قحال : ححجحت ديه اللى  حيز وفهمهح لى ... أنح 

 مش  ح صة أشوف  شك وحنى أنت فح ا.
حنحن: أحنح  صم نتفح ا أنح بلكن دكتور   سسسسسسسحم اقت ب منهح  قحل 

ا أنت  حرفه أنح بحبك قد ديه..؟!مردرش أستغنى  نك أ  بد 
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غضسس : أنت كداب   سسحن بتحبنى رحت اوجوصت بفرحلت سسسوسسسن 
نقسسسسيت أنح   الدى اللى ا تب ك صى ابنه  ملنح لك ديه،  نقسسسسيت أنى  ح لم

ا تب ت م يا بنتى  مبخلتش  ليهسسسح   بحنسسسحنى    حبى  اوخليسسست  ن 
 شغلى   حن أرا يهح... 

يضسسسسسحك: شسسسسسغلك! أنت  م ك مح رد دكتور   سسسسسحم مقسسسسس   ح   و 
حبيتى شسسسسسسسسغلك، طول  م ك كحن نفقسسسسسسسسك وكونى مهندسسسسسسسسس ، دخلت كلم  
الع    سسسسسحن بس و ضسسسسسى  الدك، حتى م يا أنت كنت محتحج  لهح صى 

وح متى أكحنت محتحج  لك بحلضبك، كنت محتحج  لألموم  اللى مح  ى 
 منهح

رج  ونهدت ونهيدة طويل   لمعت الدموع فى  ينيهح  قحلت: يحه للد
 دى أنح م نتش   فحك بتعي نى بححج  محلمش ذن  فيهح...!

فبدا  لمه أنه نحدم  لى وقسسسسسسسسسسسسسس  ه فى الكالم بهذه الع ير   قحل: 
سسسسسوسسسسسن أنح آسسسسس  صسسسسدقينى م نش ق سسسسدى أج حك خالص أنح طلرتهح 

  ب  ه نالقى م يا  ن جع صى األ ل  أحقن...
ى بترول دنك فحبتقمت قحال : صى األ ل  أحقن يح دكتور الهحنا الل

 طلرتهح ححمل ديه مب  وكش بحلخب  القعيد ...؟!
متقسسسسسسسسسسسسسسسحاال:   فتى منين  أمتى أنح لقسسسسسسسسسسسسسسسه  حرف   نإ  متعجب ح 

 النهحرده ؟
ابتقمت قحال : حض وك فحك نى نحيم   لى  دانى أنح م قبحك أنت 
  ى من فت ة    فسست كسسل حسسحجسس   نكا أنسسح رحسست لكا  ش الغ ام بتع ا 

 جهك  متردرش ونك  بعد كده.النهحرده بس   حن أ ا
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ح    صسسسسسسسسسسسسسسسل ال ااد مدحت   ق   لى بحب الفيال الذى كحن مفتوح 
 لكنه دق الج س  ظن دكتور   سسسحم أنه ووصسسسل لجديد بحلرضسسسم  فرحل: 

 اوفضل يححض ة الضحبك ...
 دخل ال ااد مدحت   و ينإ  نإ ة اوهحم لمدام سسسسسسوسسسسسسن  أجحبت 

  ى  لى  ذه النإ ة بحبتقحم  بح ت . 
 ؟ لهف :  صلت لمعلومحت جديدةبه دكتور   حم سأل

فأجحبه قحاال: لقسسسسسسسسسه بس  نعيد التحري  مع مدام سسسسسسسسسسوسسسسسسسسسسن  داده 
 سممح 

 كالمه لهح قحاال: لو سمحتى ومجى معحنح أنت  داده سممح     جه
 س أفها من كده أننى متهم  ؟

سسسسسسس مش بحلضبك لكن  صلنح لمعلومحت جديدة   لى أسحسهح  نعيد 
 ...التحري  معحكى

  ؟س مم ن أر   بع بيتي 
 س أيوه طبع ح..

فتدخل   سسسسسسسسسسسحم قحاال: مش فح ا ديه اللى بمح سسسسسسسسسسسل يح حضسسسسسسسسسسس ة 
 الإحبك..؟

ا حضسسس ة الضسسسحبك  فحك  أن لم دخل فى خع   حفأجحبته بحدة: أبد 
 م يا 

طا نإ ت لل ااسسد مسسدحسست  قسسحلسست بنفس الحسسدة: لكن أحسس  أكسسد لسسك 
 أنك بضمع  قتك من غي  فحيدة.
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ده مش اد بهد ء: دحنح  حرفين شسسسسسسسسسسسغلنح كويس  بعدين فأجحبهح ال ا
 ... دى لقه مج د ش وك ..اوهحم ب  ل رسمى

فتدخل   سسسحم قحاال: حضسسس وك بترول ديه، سسسسوسسسسن   يم ن وعمل 
 كده!

فرسحل لسه ال ااسد بجسديسه: حتى لو   فست أنسك متجوص  ليهسح  م اوسك 
 ؟! ححمل

ى ذ ول  قحمت مدام سسسسسوسسسسسن بحلنداء  لبف سسسسمت دكتور   سسسسحم 
 داده سممح  فأجحبتهح قحال : أيوه يح حنا... 

فرحلت مدام سوسن: قولى لعا كحمل يجهز الع بم   حض ى نفقك 
   حن  تمجى معحنح حض ت الضحبك  حيز يحر  معحكى.

 نإ ت داده سممح  نإ ة قل  قحال : ححض  يح حنا ... 
 لكن ودخل دكتور   سسسسحم قحاال: مثمش دا ى لعا كحمل أنح جحى 

   وصلكامعحكا 
 حدة: مت   ه يح دكتور ب لكن ردت  لمه مدام سوسن  

 طا قحلت: نفذى اللى قلت لك  لمه يحداده ..
خ جت مدام سسسوسسسن مع داده سسسممح  من الفيال  ركبح مع ح الع بم  

  خ   دكتور   حم  راء ا مق   ح بع بته.
* * * 

بدأ اسسسسستجواب مدام سسسسسوسسسسسن بمواجهتهح بحلمعلومحت التى أدلى بهح 
 ا كحمل  أكدت  ى أن  ذه المعلومحت صسسسسسسحمح   أضسسسسسسحفت قحال : من 
أسسسسسسسسسسسسسسسبو ين ور يب ح قبل اختفحء م يا جحء ولمفون من مجهول يؤكد لى أن 
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  سسسسسحم أوجوص نبيل ، األ ل م سسسسسدقتش لكن بعد فت ة من كث ة الم حلمحت 
ق رت أراقبسه، فى آخ  م سحلمس  جسحءت   فست أن   سسسسسسسسسسسسسسسحم بمربلهسح فى 

لهح فى نفس اليوم اللى اختفت  مه م يا  اوفرت مع  ال سسسسسر  اللى اشسسسسست ا ح
شسسسسسسسس ك  وأجي    بمحت  أج ت   بم  بحلقسسسسسسسسواق م نتش  حيزة حد يع ف 
أى حسسسسحجسسسس ،  فعال محسسسسدش   ف غي  داده سسسسسسسسسسسسسسسممحسسسس   ألنى متعودة 

 حأن م يا اختفت او سسسسلت بم مح   فتأفضسسسسف  معح ح   سسسسحن كده أ ل 
هح، أنح  يم ن أفك   قحلت للكل أننى نحيم   رجعت   سسسسسسسسسسسسسسحن أطمن  لي

 أذيتهح حتى لو كنت  حيزة أنترا من   حم،ب لو لحإ  
طل  منهح العميد  محد بمحنحت شسسسسسسسسسس ك  وأجي  القسسسسسسسسسسمحرات  اسسسسسسسسسسسا 
ا  أكدت  لى مح  القحا   أ عتهمح له، أمح داده سممح  فلا وضمف جديد 
قحلته مدام سسسوسسسن  خ جت مدام سسسوسسسن  داده سسسممح  من م ت  العميد 

لهف : ديه اللى بدكتور   سسحم فى انتإحر ا  سسسأل سسسوسسسن  محد فوجدت 
 ؟ح ل
حزن: لو  حيز وعمن  لى بنتك ادخل اسسسسسسسسسسسسأل سسسسسسسسسسسسمحدة بفأجحبته  

 العميد يم ن صحمح أكون أنح اللى ختفعهح.
ح: بترولي ديسسه أنسسح   يم ن أفك  فى كسسده  لو  ف د  ليهسسح مقسسسسسسسسسسسسسس  سس 

 للحإ !
ححج   ن  سسسس  لى العموم كل ححج  بيننح انتهت بس لو   فت أي

 م يا وبلغني
  ان  فت مق    حتى   يلحظ الدموع التى كحنت ومأل  ينيهح. 

* * * 
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اسسسسسسسسسسسسسسستمرظ  سسحدل مب   ا في  سسذا اليوم بسسحلسسذات  جلس في انتإسسحره، 
  حض  سحلا  دق الج س   لكن  ذه الم ة انفتح البحب بق    ..

  قحل  حدل: اوفضل .. اوفضل.
نك فك ت، أومنى وكون دخل سسسسسسسسسسحلا   و يبتقسسسسسسسسسا قحاال:  اضسسسسسسسسسح أ

  صلت للر ار القلما ..
 ف د  حدل فى و دد: الحقمر  أنح فك ت  مواف  بس ب    ..

 تعج : ش   !بفأجحبه 
سسسسس أيوه ش   ب  اح  أنح خحيف   حن كده  صم العملمه وتعمل فى 
مقسسست سسسفى محت م  الواحد كل يوم بمقسسسمع  ن كوارث بتح سسسل في غ ف 

 العملمحت ...

  تتعمل فى مقت فى استثمحرى كبي ... س اطمن العملم 

 س مقت فى ديه اسمهح ديه يعنى....؟!

ومجى وعمل العملم  المها ح سسس أنت أسألتك كتي ة لمه؟  تع ف يوم م
ح   حن  9دلوقتى  حيزك ب  ه وعمل حقحبك  عدى  لمك القح    صبحح 

 وعمل شوي  وححليل.

 س ب  ه لمه مش النهحرده...

الفلوس لهح كلمتهح خالص ب  ه  وكون س يحه مقتعجل قوى صحمح 
 صحيا ...

 س ححض ...

 س  ن دذنك

 س بس م  بتش ححج .
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 س مش مها م ة وحنم ..

 خ   سحلا  او ل بدكتورة نبيل  .. 
 س ألو أيوه يح دكتورة..  

 س أيوه يح سحلا .. 

 س  حدل  اف  ..

 س طي  اوفرت معحه   حن يعمل التححليل ...

 س أيوه بس ..

 ..س بس ديه 

 س أصله كحن بحين  لمه ملهوف..

 س  إيه يعنى طبع ح ملهوف  لى الفلوس ..

سسسسسسس بس  و مجبش سسسسسسسسي ة الفلوس خحلر  لا يؤكد وحنى  لى قمم  
المبل  اللى بمقبضسسسسسسسسسسسسسه بعد العملم  كل اللى  مه أن العملم   تتعمل فى  

 مقت فى محت م   لمح طمنته سألنى  ن اسا المقت فى...

 الموسسسسوسى والقى بس ال اجل من النوع سسسسسسسسسسسسسسسسسس مت سسسغلش بحلك  حد
  خحيف   لى صحته مع القالم  ..

 س مع القالم  أشوف حض وك ب  ه ..

 س أل ... دكتور سعيد  و اللى  يتحبع الموضوع أنح فى أجحصة،

 أغلرت نبيل  التلمفون مع سحلا  أج ت م حلم  أخ ى.
 س ألو دكتور سعيد ...

 س أيوه دكتورة نبيل  ...

 كويس سحلا بمجيلك ب  ه وحبع أنت الموضوع أنح وعبحن  س اسمعنى 
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 س طي   بل  حض وك بحلنتمج   حض وك وبلغى دكتور   حم.

 س أل .. بلغه بنفقك أنت اللى  تحبع الموضوع الم ة دى معحه.

 س محشى  اطمنى كل ححج   تم ى صى مح متعودين مع القالم .

 س مع القالم .

* * * 
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 لفصل الخامسا
 
 
 

دق ال ااسسد مسسدحسست بسسحب م تسس  العميسسد  مسسحد  لكنسسه لا ي د  لمسسه، 
فدخل فوجده  اقف ح شسسسسسسسسحرد البحل ينإ  من خالل شسسسسسسسسبحك م تبه،  لا ينتبه 

 دلمه 
 فرحل: صبح  الخي  يح فندم ...

ح فجأة قحاال: صبح  الخي ...   فإلتفت دلمه منتبه 
 س  اضح أن حض وك شحرد 

عد مح حررنح مع مدام سسسسوسسسسن رجعنح وحنى سسسسسسسسسسسسسسسسسس بفك  فى الرضسسسم  ب
لنرع  ال سسسسسف  كل المعلومحت اللى قحلتهح صسسسسسح شسسسسس ك  وأجي  القسسسسسمحرات 

  القواق أكد ا كالمهح.

سسسسسسسسسسسسسسسس  ندى معلومحت شبه مؤكدة أن الدكتور بيتحج  فى األ ضحء 
 الب  ي !

 دبتقا العميد  محد قحاال:  ده بمفدنح  فى حل الرضم 

مبح ة العميد  محد،  لكنه أكمل اسسسسسسسسسسسسسسستغ ب ال ااد مدحت من   
قحاال: يم ن ي ون  احد سسسسس ق كليته    أى  ضسسسسو من أ ضسسسسحاه  بينترا 

 منه...
سسسسسسسسسسسسسسسس اسسسمعنى كويس القسس   دى مش  توصسسلك لححج   المعلومحت 

دكتور   سسسسسسسحم من   سسسسسسس  سسسسسسسسنين   و  حاللى بترولهح دى مش جديدة  لم
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ح ير لكن  بم سستغل فى وجحرة األ ضسسحء الب سس ي   لكن فى األ ل م نش
يده الممين  برى أوجوص سسسسوسسسسن أصسسسبح ق ي  من دكتور فخ ى   ح أأ ل م

مبمإه ش فى ال سسسسسسسورة بيدي  الموضسسسسسسسوع من بعيد، بس يوصسسسسسسسل للمتب ع 
المنحسس  بعد كده يبدأ ا و سحل بحلمتب ع  ن ط ي   سسمك  يفها المتب ع 
أنه  صسسسسسسله  ن ط ي  ال سسسسسسدف   الدكتور يتحبع من بعيد  العملم  وتا فى 

قسسسسست سسسسسفى  و م سسسسسحرك فيهح  ن ط ي  دكتورة نبيل   محضسسسسسم   لى  رق م
 ضد.... 

 س فعال اللى بتروله معحب  للح حي  اللى قحلهح  حدل... 

 س مين  حدل....؟!

حح لت أدخله فى  سعها  لى أمل أ صل سس سواق فى  يع  النرل 
 ة....ألى معلوم  جديد

 ححج  مهم .س دحنح بنحر  فى اختفحء بنته   اضح أنك موصلتش ل

سسسسس لكن يح فندم الموضوع ده أ ا احنح مق نح بأ ل الخمك  لو  حدل 
كمل فى الموضسسسسسسسسسوع مم ن نمقسسسسسسسسسك شسسسسسسسسسب   وتحج  فى أ ضسسسسسسسسسحء الغالب  

  .  بقين مقك اإلنقحنم

سسس ن مح  منى مش  توصل لححج  المتب  ين بمعملوا كده بإردوها 
حسسح ت اللى فى نفس الوقسست ال، مرسسحبسسل مبسسحل  طسسحالسس  بسسحلمرسسحرنسس  بفر  ا 

 صله أكب  مّمح وتخيل.ابتتعحمل مع الدكتور نحس   

 س أكب  من الرحنون ..........

 حسسسسسسسسسسسسس مح مش فحيدة أنت الحمحس   خداك أنح نبهتك   ملت اللى  لمّ 
 ... 
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رن ج س التلمفون لمرسسسحطع حسسسديثهمسسسح ف د العميسسسد  مسسسحد طا أغل  
فى النيسسل القسسسسسسسسسسسسسسمسسح سس    و يبسسد   لمسسه التهجا  قسسحل:  جسسد ا جثسس  م ممسس  

 ونعب   ليهح أ صحف م يا.
 س  ت ل بحلدكتور يتع ف  ليهح، لكن ديه ححل  الجث ...؟!

سسسسسسسسسسسسسسسس لألس  الجث  بهح ش  من  ند البعن بمرولولى المنإ  ب ع، 
 مين المج م  ل حن يعمل فى طفل  ب يع  كده ....

يده أسسسسسسسسس  احد  حرف أن الدكتور أكب  من الرحنون  ق ر يحخد حره ب
... 

ل ااد مدحت  و ك العميد  محد يفك  قحاال فى نفقسسسسسسسسسسه ان سسسسسسسسسس ف ا
% بس من المج مبن اللى يححسسسسسسسسسسسسسسبها  10معحه ح  أنح دايمح متأكد أن 

 الرحنون  البحقى مت  كين لحقحب ربنح  ربنح دايمح  حدل  ألن ببقحط  فى
 طغ ات كثي ة بحلروانين.      

* * * 
 ح  ولرى دكتور   سسسسسسحم الخب  كحل سسسسسسح ر   ذ   مقسسسسسس   ح للم سسسسسس

  جسسد ال ااسسد مسسدحسست فى انتإسسحره   مسسح فى ط يرهمسسح ل ثيسس  الجثسس  أخسسذت 
وتوالي  لى رأس دكتور   حم ذك يحت متعدده لم يا منذ   دوهح   مق  
 الدوهح، أفحق من ولك الذك يحت  لى صسسوت ال ااد مدحت   و يرول له: 

 وفضل يح دكتور  يح ريت ومقك أ  حبك ...أ
 يؤخ  األخ ى   ندمح ك سسس   جلدخل دكتور   سسسحم   و يردم ر 

الغعحء  ن الجث  وقسسسسسسسسسسم  فى م حنه  حملرت  ينحه دنهح م يا، نعا ابنته 
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م يا  أحس أن الدنمح ول  به  نإ  له ال ااد مدحت فى أسسسسسسى  سسسسسسأله: س 
 ؟ ى مش كده 

 رد  لمه ب وت مخنوق: أيوه أيوه ....
 طا خ   مقسسسسسسسسسس   ح من الغ ف   خ    راءه ال ااد مدحت  اسسسسسسسسسسستوقفه

 خحر  الغ ف  منحدُيح: دكتور   حم ... دكتور ...
ح بنإ ه لل ااد مدحت  انتإ  حتى اقت ب منه   ق    سسسسسسسسسسحم متجه 

 غض : أيوه ....ب قحل 
 س البرحء   .........

سسسسسسسسسسس مت    قوى بس أنح م نتش ببل  البولمس   حن يوصلوا للجث   
 كنت  حيز ح حم ، سمعنى يح حض ة الضحبك حم  ....

 ادة ربنح ...........س دى در 

سسسسسسسسسسسسسسسسس أيوه أيوه قولى الكلمتين المحفوظين كمل  اللى ح سسسل قضسسسحء 
 قدر  ربنح يعوض  لمك مش ده اللى حضسسسسسسسسسسسسس وك  حيز وروله، بس مش 
 دي الحقمر ، الحقمر  دن التر ي  منكا، كنتا  صم ووصللهح بق    ...

سسسسسسسسسسسسسسسس لألسس  العبي  ال س  ي بمرول دنهح محوت بعد خعفهح بقسح   
 ح  لكن ور ي  العبي  ال   ي لقه م ملشور يب

سسسسسسسسسسسسسسسسس  بمرول ديه العبي  ال سس  ى فى ور ي ه مهمح قحل مش  ي جع 
 بنتى اللى محوت ...

 س  لى األقل مم ن يوصلنح للرحول ...

 س مم ن!  ن أذنك أنح محتح  أكون لوحدى ...
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وم سسسسسسسى فى ححج  مهم   صم أقولهح لك الجث  لرينح ح ح سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس قبل م
 يل  م و ح من  ند البعن  رجليهح م بوط  بحبل...طح م   لى الن

 س أق دك ديه ..........؟!

سسسسسسسسسسسسسسسس يعنى اللى قتلهح شس  بعنهح  شسوه أمعحء ح   اضسح أنهح كحنت 
 م بوط  بححج  وريل    سسسسسسسسسسسسحن متعفوش  لى  ش المم   لكن مع الوقت

 طفت  لى  ش الممه ............   الحبل أورعع

 س كفحي  من فضلك كفحي  ....

ن  ف دكتور   حم   و فى ححل  انهمحر وحم، أمح ال ااد مدحت ا
 فقأل نفقه معحوب ح: لمه قلت له ح حي  أمعحء ح م نش فى دا ى دلوقتى

طا أجحب  لى نفقسسه قحاال: متضسسح ش  لى نفقسسك رغا أن م يا  
مج د طفل  ملهحش ذن   لكن أنت كنت قحصسسسسسسسسسد  ألنك ححسسسسسسسسسسس أن ده 

بحلذن  وجحه الغالب  الذين   حول لها انترحم ربنح  كنت  حيز وحقسسسسسقسسسسسه 
    قوة،  بحوت أ ضحث ا الب  ي  مج د قعع غمحر. 

* * * 
خ   دكتور   سسسسحم   و فى شسسسسدة الغضسسسس   الحزن  ظل يقسسسسوق 
سسسسسسسسسمحروه فى ال سسسسسسسسوارع بال  دف محدد دلى أن  جد نفقسسسسسسسسه أمحم كورنمش 
جسسه النيسسل ف كن   بتسسه،  نزل منهسسح   ق  أمسسحم النيسسل  أحس كسسأنسسه ي ى   

م يا  لى المحء بب اءة طفولتهح،  وذك  كمف فعل المقسسسسسسسسسسسسسستحيل إلنرحذ ح 
بعد أصسسسسسسحبتهح بتلمف الكبد،   و غحرق فى أفكحره، فإذا بيد ووضسسسسسسع  لى 

 كتفه  يرول صححبهح: محلك يح دكتور  اق   نح كده لمه؟
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 د ن أن يلتفت له دكتور   سسسسسسسسسسسسسسحم قحل: أيوه يح ححوا في ححج   
 !.. 

إ ي  قوفك كده  ش لك وعبحن قوى  و الضحبك س أل .. بس لفت ن
 قحل لك ححج  ضحيرتك ...

التفست بغضسسسسسسسسسسسسسسس  قحاال:   فت أصاى أنى كنست مع ال ااد .. أنت 
 بت اقبنى

ا يح دكتور أنح سسألت  لمك في المقست سفى  القس  وي ة قحلت  سسسسسسسسسسسسسسسس أبد 
 لى! ا دأ بس يح دكتور  اضح أن أ  حبك وعبحن  ديه اللى ح ل ...؟!

 في الم  ح  ...س أنح كنت 

 س بترول ديه م يا .....

 س أيوه محوت.. آه لو أ  ف مين اللى قتلهح كنت ش بت من دمه

 س قتلهح... !

 س أيوه اورتلت  رموا جثتهح في النيل ...

 س معرول  مين اللى  مل كده  لمه ...؟!

 س البولمس موصلش ألي ححج   

 س   حول    قوة د  بحهلل ... البرحء  . 

 أنح مش  حيز حد يواسيني ب لمتين ابعد  ن  شى.... س 

  ان  ف دكتور   حم  رك  سمحروه. 
* * * 
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به بع سسبم    ى ونإ   وهتزجلقسست سسسوسسسن  لى الك سسسى الهزاص 
للقسسر  شسسحردة، جحءت لهح داده سسسممح  ببع  الععحم مع فنجحن ال سسحى 

 تمشوفضلى ال حى بس األ ل كلي لك لرم  أنت من امبحر  م لأقحال : 
 نإ ت لهح سوسن قحال : محلمش نفس يح داده ... 

 س يح بنتى اللى بتعملمه فى نفقك ده مش بمغي  اللى ح ل... 

سسسسسسسس أنح مش  حيزه أوكلا فى الموضوع ده من فضلك يح داده  بعدين 
 أنح اللى شغلنى دلوقتى م يا قلبى ححسس دنى خالص مش   فهح وحنى.

   ه ورولى داده قحلت ....س مترلمش كده دن شحء    ت جع  ب

 س نفقى أ  ف البولمس  صل لححج  جديدة ...

 س طي  أو لى بحلدكتور  حم  اسألمه... 

 س أل ... أنح  ت ل بحل ااد مدحت  حوى التلمفون ....

 س ألو ...
 س ألو مين معحيح

 س أنح مدام سوسن ح م دكتور   حم ...

ا صدقينى دحنح   ملنح كل اللى نردر سسسسسسسسسسسس أيوه البرحء   أنح آس  جد 
  لمه

 س حض وك بتتكلا  ن ديه ....؟!

 ؟!س  و دكتور   حم مبلغ مش 

 ؟س بلغنى بإيه 
 وع ف  ليهح...أالم  ح     جهس دحنح  جدنح جث  م يا  الدكتور 
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لا وقسسسسسستعع سسسسسسسوسسسسسسسن ومحلك نفقسسسسسسهح  سسسسسسسرعت القسسسسسسمح   من يد ح 
     و  أحقت أن الدنمح ود ر بهح،  جحء صوت ال ااد مدحت من القمح

 يرول: س ألو... ألو مدام سوسن .. 
فحروب ت داده سسسسسسسسسسسسسسسممح  للحإحت طا أخذت القسسسسسسسسسسسسسسمح   من  لى 

 األرض.  قحلت: أيوه  و حض وك قلت لهح ديه ...؟!
 س أيوه مين معحيح ...

 س أنح داده سممح  ...  

 س أ يوه يح داده فين مدام سوسن ...؟!

 س متقم ة فى م حنهح فى ححل  ذ ول ...

و سسسسورت أنهح   فت من دكتور أده، كدنى قلت الخب   سسسسسسسسسسسسسسسسسس آسسسسس 
   حم

 س خب  ديه ....؟! 

 س م يا محوت مرتول   لرينح جثتهح فى النيل ...

لمعت الدموع فى  ينيهح لكنهح ومحسسسس ت قحال : طي  مع القسسسالم  
 يح بمه

نفقك فى  أغلرت القمح    اقت بت قحال : أ دى يح بنتى متعملمش 
 كده 

ا قحال : أ دا دصاى أنح كحن قلبى ححسسسسسسسسسس أنح قلت نإ ت لهح في أل
 لك.

 س طي  يح بنتى أ دى حح لى وعلعى وقت يحى فى غ فتك... 
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لكن فجأة بدا  لى سوسن اإل محء ال ديد  قحلت فى فزع: داده أنح 
 مش قحدرة آخد نفقى .... داده ... داده ....

  سرعت مغ م ح  ليهح. 
* * * 
م  التى كحن يقما بهح  و   مقسس  ذ   دكتور   سسسحم ل سسسرته الردي

 شسسسسسسسسسح د أ ل أيحم طفول  م يا  إذا بحلموبحيل ي ن فنإ  فى ال قا فوجد ح 
 نبيل ، فر ر أ  ي د  ليهح،  لكنهح ألحت فى ا و حل ف د 

 ؟!غض : أيوه يح نبيل   حيزه ديه بقحاال  ح ليه
ا كنت مت ل  أ زيك ...  س أبد 

 ...؟! س   فتى منين
 س من ححوا ..

 س شمتحن   مح طبع ح صمحنك بترولى مثمش قدامه غي ى أنح  ابنى..

 س آه نقيت أقول لك ابننح احنح كمحن محت ... 

  ؟س بترولى ديه 
سسسسسسسس اللى سمعته البرحء    زى نفقك م وين، كنت فحك  ديه بعد مح 
ضسسسسسسسسسسسسسس بتنى  نزلت  را الهحنا، أغمى  لمح لو  ملك لحرتنى كنت صمحنك 

 حن...بتعزى  مح أنح كم

صسسسسسسسسسسمت دكتور   سسسسسسسسسسحم لب    طا قحل: أنح م نش ق سسسسسسسسسسدى أنت 
 مربلشالقسسسسسسسسسسسسسسب  كنت  حيزه وحعينى قدام األم  الواقع  أنت  حرفه أنى 

 كده. 
 هح....يس أنت لقه مش م دق أننى مش أنح اللى او لت ب
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 س نبيل  أرجوكى مش  قته أنح أ  حبى وعبحن .

ل غل أنح شحيف  سسسسسسس  لى العموم خالص كل اللى بيننح انتهى حتى ا
دن الدكحو ة اللى معحك كفحي  أنح روبت كل ححج    قسسسسسسسسسسسسسسسحف  لوالدى فى 

 دبى. 

 س أنت بترولى ديه  المقت فى .... 

لك، سس شوف حد غي ى أنح كتبت ن يبى فى المقت فى بمع  ش اء 
  . و أصال ن يبك  كده الورق اللى معحك ملوش  صم .. مع القالم

  .س نبيل  ... نبيل

 دة م ات د ن جد ى لرد أغلرت القمح    أنهت مح بينهمح ك ر ح 
 .دلى األبد

* * * 
حضسسسسسسس ت ليلى مقسسسسسسس    وعمعن  لى سسسسسسسسوسسسسسسسسن بعد او سسسسسسسحل داده 
سسسسسسسسسسسسسسسممحسسس  بهسسسح   نسسسدمسسسح دخلسسست الفيال  جسسسدت السسسدكتور  نسسسد البسسسحب يها 

 لالن  اف  سألته قحال : خي  يح دكتور سوسن  ند ح ديه ...؟! 
هح لمح سمعت خب   فحة بنتهح ح لت س ا دى يح حنا كل الح حي  أن

ت  محتحج  احلهح صسسسسسسسسسسسدم   ضسسسسسسسسسسسي  ونفس فأغمى  ليهح، كتبت لهح مهد
شسسسسسسسسسسسسسسوي  راح   وبعد  ح  ن أى ححج  مم ن وأط   لى أ  سسسسسسسسسسسسسسحبهح  ن 

 أذنكا...

 س ش   ا يح دكتور ...

  فت  بحزن:  ي ان سسسسس ف الدكتور  نإ ت ليلى لداده سسسسسسممح  
 دن م يا محوت من مين ...؟!
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لت بحلضحبك اللى بمحر  فى الرضم    حن وعمن فع فت سسسسسسسسسس او 
... 

سسسسسسس طي  يح داده أنح  علع أطمن  ليهح  أحح ل أقنعهح وقحف  معحيح 
 ألى م حن وحبه يم ن وغيي  الجو يقح د ح وعلع من اللى  ي  مه.

 س يح ريت يح بنتي ....

 صعدت ليلى لقوسن  دقت البحب   ى ورول: سوسن أنح ليلى
سسسوسسسن الملئ بحلحزن   ى ورول: ادخلى يح ليلى  جحء ح صسسوت  
... 

دخلت ليلى  نإ ت لقوسن فوجدوهح جحلق   لى الق ي    ينيهح 
مليع  بحلدموع فأس  ت  جلقت بجوار ح قحال : سوسن متعملمش كده فى 

 نفقك صحتك ...
 س صحتى! أححفظ  لى صحتى لمين ...

 جوس أ دى يحسوسن أيه رأيك نقحف  يومين مع بع  نغي  

 س أل... أنح أ  حبى وعبحن  ..

 س   حن كده أحقن حل القف  ..

 س أنح مردرة شعورك   حرفه أنك  حيزه ورفى جنبى...

 س أنت  حرف  دحنح مش بس أصححب... أنت أختى.

سسسسسسسسسس لو  حيزة ورفى جنبى صحمح أ  دينى وقح دينى فى اللى بفك  
  مه.

 س بتفك ى فى ديه .........؟!

   حم كنت بفك  فى ديه ...؟! ح أوجوصمس فحك ة صمحن قبل 
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 س أيوه افتك ت كنت بتفك ى وتبنى طفل  ...

 س آه بس الم ة دى الفك ة اختلفت أنح بفك  نؤسس ملجأ فى الفيال.  

 س بس الموضوع ده محتح  اج اءات كتي ة .... 

سسسسسسسسسسسسسسسس   لا المححمى يتحبع الموضوع المها أنت معحيح فى الموضوع 
 ده!

 س طبعح بس !!!!!

 س بس ديه .....؟!

 س دكتور   حم ...

سسسسسسسسسسسس   حم خالص انتهى بحلنقب  لى، كلمت المححمى ي فع قضم  
 خلع 

 س يحسوسن مش  قته أكيد أ  حبه وعبحنه   حن م يا صيك  أكت .

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس أ  سسسسسسسسسسحبه  تهدى أ ل متولد نبيله مولد ح المها أنفذ فك وي 
 معحيح..

 س معحكى فى كل خعوة ...

م ح بحلفك ة  ق رت ليلى  دم منحق سستهح فى كحنت سسسوسسسن مرتنعه ومح
 موضوع دكتور   حم م ة أخ ى.

* * * 
وقسسسسسسسسسسلا ال ااد مدحت ور ي  العبي  ال سسسسسسسسسس  ي  ذ   للعميد  محد 
 دق البسسحب  دخسسل قسسحاال: ور ي  العبيسس  ال سسسسسسسسسسسسسس  ى   مسسه حسسحجسسحت كتي  

 محي ة.
 س صى ديه ...؟
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وفحه سسسسسسسسسسسسسسسسس أ  : رغا شسس  البعن د  دن ده مش سسسب  الوفحة سسسب  ال
ونسسسح ل سسسسسسسسسسسسسسسا  ن ط ي  الفا، طسسسحنمسسسح: الكسسسل أكسسسد أن م يا  ملسسست  ملمسسس  
اسسسسسسسسسسسستع سسسسسسسسسسسحل الزايدة  رغا كده العبي  ال سسسسسسسسسسس  ى بمرول دن الزايدة غي  
مقسسسسسسسسسسسسسستع سسسسسسسسسسسسسسل ، طحلثح: رغا و سسسسسسسسسسسسسسوه األجزاء الداخلم  للبعن  لكن الجزء 
المقسسسسسستع سسسسسسل ومحم ح  و الكبد  مقسسسسسستع سسسسسسل بع ير  بداام  بمعنى أن اللى 

ش يقتخدمه فى أى غ ض طبى، رابعح: ف يل  دم م يا  له ممردر عاست
OH . 

 .Oقحطعه العميد  محد قحاال: ور د ف يل  دمهح 
 OHو سسسسورت كده، لكن العبي  كحو  أن أسسسسسسسسسسسسسسسسسسس أل ...فى البداي  

ا اكت سسسسسسسسفت سسسسسسسسسن   فى الهند بمدين  بومبحى لذلك  1952ف سسسسسسسسيل نحدرة جد 
فى  3دلى 1يعل   ليهح ف سسسسسسسسسسسسسسيل  "بومبحى ج  ب" نقسسسسسسسسسسسسسسب  وواجد ح من

 المليون.

سسسسسسس فعال التر ي  ده بيز د  المحت ا ستفهحم فى الرضم ، دذا كحنت  
الزايدة موجوده، ديه العملمس  اللى  ملتهسح  لمسه  الد ح أخفى الموضسسسسسسسسسسسسسسوع 
 بحلتأكيد  و  حرف ف سسسسسسسسسسسسسسيل  دمهح النحدرة من نححم   ألنه طبي   من 

 ت ف يل  دمهح نححم  وحنم   ألنهح  ملت  ملم ، يعنى م ت بتححليل بين

سسسسسسسسسسسسسسس فى نفس الوقت رغا ندرة ف يل  دمهح  استع حل الكبد ومحم ح، 
بأى  مقسسسستفدشد  أن قتلهح بحلقسسسسا،  اسسسسستع سسسسحل الكبد بمأكد أن اللى قتلهح 
 ش ل من األش حل مثل صرا   الكبد ده فى جقا م ي .
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 ونح  يص د حأنه سسسسسسسس  ندك ح  التر ي  رغا المعلومحت اللى  مه د  
م نش  غحل  رجعنح لفك ة أن اللى قتلهح قتلهح بدافع ا نترحم  أنهلكنه فى ال

 .ة لى دراي  بف يل  دمهح النحدر 
سسسسسسسس لكن وفضل أسعل  مبهم  لمه دكتور   حم أخفى حقمر  العملم  

 .؟! اللى بنته  ملتهح،  لمه اد ى دنهح الزايدة،  لمه الرحول خد كبد ح....

ن فى التر ي  لمدة طويل  ظل ال ااد مدحت  العميد  محد يتنحق سسسسسسسسسح
د ن جد ى  ق را أن ينهوا المنحق سسسسسسسسسسسسسسس  ،  خ   ال ااد مدحت من م ت  
العميد  محد   و محصال يفك  فى الرضسسسسسسم ، فإن شسسسسسسعوره يؤكد له أن ندرة 

 ف يل  دم م يا  راء كل مح يحدث.
* * * 

أمضسسسسى دكتور   سسسسحم ليلته كلهح في ال سسسسر  يتأمل صسسسسور  مقسسسس  
لا وكمل العحم طا غلبه النوم   و  لى األري    صسسسسسسسسسور ابنته   ى طفل  

فى غ ف  الجلوس  استمرظ فى ال بح   لى رن  ولمفونه المحمول فنإ  
 الإه . 12فى القح ه قحاال: يحه القح   

 طا أمقك ولمفونه المحمول لي د قحاال: ألو .... 
 س ألو صبح  الخي  يح دكتور ....

 س صبح  الخي  دكتور سعيد ....

 ب ع جح ز مش فحضل غي  وحديد  قت العملم  ...س المت

 ؟!س متب ع ديه 

 س حض وك نقيت يح دكتور    ديه  ا  حدل ....... 

 س أيوه افتك ت، دكتور سعيد أجل الموضوع ده في الوقت الححض .
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 س دصاي يح دكتور... دكتورة نبيل  فهمتنى أن الموضوع مقتعجل.. 

 مع الكالم  نفذه من غي  نرحشف د  لمه بغض :  بعدين يح دكتور اس
سسسسسسسسسسسس  دى أ  حبك يح دكتور أنح  بحقي الدكحو ة مم ن نروم بحلعملم  

 لوحدنح أنح  حرف أن موت بنت حض وك مأط   لمك ... 

سسسسسسسسسسسس لّمح أنت  حرف أن بنتى محوت وفتك  ده  قت منحس  للمنحق   
 فى أى موضوع مع القالم  ........

 غض ...ب أغل    حم الموبحيل 
د سسح ولرى م سسحلمسسحت كثي ة وعزيسسه فى ابنتسسه  ألن معإمهسسح من  بعسس

شسسسسسسخ سسسسسسمحت مهم ، فحح ل أن ي د   و متمحسسسسسسسك األ  سسسسسسحب  لكن كل 
م حلم  كحنت وزيد حزنه  غضسسسسسسسسسسبه  ألن كل م حلم  كحنت وذك ه أنه أنرذ 
ابن أ  أخ أ  ق ي  لكل ممن او سسسسسسسسسلوا به من المسسسسسسسسسوت، لكنه لا يقتعع 

 معنى أصح من الرتل.انرحذ ابنته من الموت أ  ب
* * * 

جلس دكتور سسسسسسسسسعيد بغ فته يلعن غبحءه  ينعى حإه التعس  ألنه 
ظن أنه  ندمح ينتهز ف صسسس  غمحب دكتورة نبيل   ان سسسغحل دكتور   سسسحم 
بمرتل ابنته سسسسسسسسسسسسمأخذ م حن  دكتورة نبيل   يدي   و المقسسسسسسسسسسست سسسسسسسسسسسفى  يروم 

حم، كحن بحلعملمحت المهم   لكنه لا يحقن الت  ف فلا يعز دكتور   
ينوى التإح   بعدم مع فته بحلموضسسسسسسسسسسسسوع رغا ن سسسسسسسسسسسس ه ب ل الج ااد   لكن 
حذ  ندمح طل  وأجيل العملم  فلت لقحنه  ظل ححا  ا لفت ة، محذا يفعل إلنر

 الموق ، طا ق ر ا و حل بدكتورة نبيل .
 س ألو صبح  الخي ....
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 س ألو أيوه دكتور سعيد ...

جهزت طل  منى وأجيل سسسسسسسسسسس او لت بدكتور   حم لّمح كل ححج  
 الموضوع ...

 س شىء طبمعى أنت  حرف موضوع بنته.

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس خالص وحبعى أنت الموضسسسسسسسسسسوع صى كل م ة  ا ملى العملم  
 بنفقك. 

سح حت، دكتور  3س أنح و كت ال غل  مقحف ة فحضل  لى طمحروى 
   حم  و المقعول  ن كل ححج .

 س  ن يبك فى المقت فى... 

 قالم  يح دكتور .....س بعته للدكتور   حم مع ال

 أغلرت الموبحيل  أحس بحلقسسسسسسسعحدة فحلدكتور   سسسسسسسحم دن  حجال أم 
ح يث  به   لى درايه ب ل مح يحدث بحلمقسسسسسست سسسسسسفى  أجال لن يجد شسسسسسسخ سسسسسس 
غي ه من قبل كحن  نحك دكتور سسسسحمح،  كحن دكتور   سسسحم يث  به بعد 
دكتورة نبيل    ندمح  جد ف صسسسسسسس   مل ممتحصة  سسسسسسسسحف  لل سسسسسسسين أخذ  و 

حنه  أحس أنه لمس أمحمه  قب  لالسسسسستيالء  لى  ذا المن سسسس  سسسسسوى م 
ح.  دكتورة نبيل    ح ى وقحف  أيض 

* * * 
ركبت دكتورة نبيل  التحكقي الذي سيوصلهح للمعحر  ظلت وفك ، 
كحنت ونوى درسسسسسسسسسسسسسحل الملفحت القسسسسسسسسسسسس ي  الخحصسسسسسسسسسسسس  بجممع العملمحت غي  

لعحم  لكنهح  ندمح الرحنونم  التى وا ونفذ ح بمقسسسسسسسسسسسسسست سسسسسسسسسسسسسسفى الخي  للنحا  ا
أمعنت التفكي  رأت أن أصسسسسسسسسسسسسسحبع ا وهحم سسسسسسسسسسسسسستتجه دليهح، ي فى أن يرول 



 98 

دكتور   حم: دنهح  ى من س ب الملفحت،  سينفتح  ليهح أبواب جهنا، 
 سيالحرهح كل من  ردت أسمحث ا بحلملفحت من رجحل أ محل،  منحص  

ا اليوم السذى فوجعست بسأحسد  مهمس ،  حتى بع  رجسحل السدين، وتسذك  جيسد 
ال سسسسيوخ الم سسسسهورين بت سسسسدد ا فى وح يا صرا   األ ضسسسسحء حتى فى ححل  
موافر  المتب ع فى غ ف  العملمحت،  أج ى له دكتور   حم  ملم  صرا   
الكلى،  كحنت  ى مقسسسسح دوه  سسسسسألت دكتور   سسسسحم بعد دج اء العملم   
 لتتأكد من شخ يته  أكد لهح أن ظنهح فى محله معلر ح  لى ذلك قحاال:

ا  ن ال سسسسخر   واماللى  لى الب   سسسسسسسسسسسسسسسسسسس طول مح الموضسسسسوع بعيد 
بمرول اللى  و  حيزه  لكن أ ل مح الخع  ير ب، كل  احسسسسسسسسد بيد ر  لى 

 درج .  180م لحته  يتلون كالمه   جه  نإ ه وتغي  
 غي ت رأيهسسح  ق رت أن وقسسسسسسسسسسسسسسسسحف  طا وفك  بهسسد ء  ر يسس    لكن 

  ى أن وت ل ب حدق  او حل دكتور سعيد جعلهح وفك  فى فك ة أخ ى 
 بمه.

 س ألو م ت  صحدق بمه ...

 س أيوه أنح الق  وي ة .......

 س مم ن ووصلينى به ....

 س مين حض وك ...؟!

 س دكتورة نبيل  من ط ف دكتور   حم ...

 س طحنم   احدة ...

 س معحكى ...

 انتإ ت قليال طا جحء ح ال د: صحدق بمه مع حض وك ...
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   أي خدم  .س أيوه يح دكتورة نبيل

ا أنح او لت   حن أبل  حض وك أن المتب ع جح ز ...  س أبد 

 س طي  كويس ...

 س بس فى م  ل  بقمع ...

 س م  ل  ديه  حيز فلوس أكت  ...؟!

سسسسسسسسسسسسسسسسس أل ... الموضسسوع مش موضسسوع فلوس، طبع ح  حرف الإ  ف 
اللى بمم  بهح دكتور   سسسسسسسسسسحم  و  حيز يؤجل الموضسسسسسسسسسسوع،  الحقمر  فى 

مم ن المتب ع يغي  رأيسسه،  حتى لو مغي ش رأيسسه اللى أ  فسسه الحسسحلسس  دي 
 أن الححل  ح ج .

سسسسسسسسسسسسسس  ندك ح  أنح صحمح مردر اللى  و  مه  لكن  و كمحن  صم 
يردر ظ  فى لو مش بمعمل العملم  يدلنى  لى المتب ع  أنح  ت سسسسسسسسسسسس ف 

... 

 ى مقحف ة كنت  ملتهح بنفقي. ندنح طرا دكحو ة ممتحص  لو  دنس 

 ...س  الحل 

سسسسسسسسسسسسسسسس  و أكيد مش  يتأخ  لو حض وك كلمته يعمل العملم   و أ  
 طرا الدكحو ة اللى معحه  ند ا خب ة كويق  فى الموضوع ده ...

 س خالص أنح   لمه...

 متبلغهوش أن أنح كلمتك ... يحريتس بس 

 س طبع ح مع القالم .

ا أنهح بذلك  ضسسسسسسسسسسسسسسعت دكتور   سسسسسسسسسسسسسسحم بين  كحنت نبيل  وعلا جيد 
ح أن يروم بحلعملم  بنفقسه،   لى األرجح  ذا لن يحدث  ألنه نحرين،   دم
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 مجهد األ  سسحب  لكنه فى نفس الوقت   ي يد خقسسحرة صسسحدق بمه،  إمح
أن يت ك طحقا الدكحو ة بقمحدة دكتور سسسسسسسسسسسسسسسعيد يروموا بتنفيذ العملم ،   ذا 
ح  ألنهح وعلا أن دكتور سسسسسسسسسسسسعيد   و مح يتمنحه دكتور سسسسسسسسسسسسعيد   ى أيضسسسسسسسسسسس 

ا لدرجه قد وجعله يحح ل دصاح  أى سسسسسسسسسسسسسسينتهز الف   صسسسسسسسسسسسسس ،  أنه طمو  جد 
شسخر من أمحمه، حتى لو كحن دكتور   سحم نفقسه،  بذلك ي ون   قد 

 دق دكتور   حم أ ل مقمحر في نع ه.
* * * 
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 الفصل السادس
 

 
 

قضسسسسسسى ال ااد مدحت ليلته يفك  في الرضسسسسسسم  دلى أن ووصسسسسسسل دلى 
يذ   فى ال سسسسسسسسبح  لمخب  العميد  خمك  قد يقسسسسسسسسح د فى حلهح،  ق ر أن

  محد بخع  لمعت في رأسه،  دخل   و يرول: صبح  الخي  يح فندم.
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس صسسسسسسبح  النور اللى ي سسسسسسوفك النهحرده يرول دنك  صسسسسسسلت لحل 

 الرضم .

 س فعال يح فندم...

 معلومحت جديدة وفيد الرضم . فأجحبه بلهف : فعال ديه في
 س يعنى بمح مش معلومحت ... بس استنتح .

 س استنتح  ...!

 س بس اسمعنى ...

 وفضل ...أس 

 س أكيد أن م يا من سنتين  ملت  ملم ،  أكيد مش  ملم  الزايدة.

 س بنحء   لى ور ي  العبي  ال   ى يبري أكيد ...

ا، فى نفس الوقت اللى  سسس يبري  ملت  ملم  وحنم   ب  ل س ى جد 
ري لمسسسه متكنش الجزء الوحيسسسد اللى اختفى من جثسسس  م يا كسسسحن الكبسسسد، يب

  ملم  صرا   الكبد.
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سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس حتى لو كحن، سسسسسسب   قلت لك دن دكتور   سسسسسحم مبمقسسسسس قش 
ح كبي  ا  لى المتب ع،  ح يع ض مبلغس  األ ضسسسسسسسسسسسسسسسحء مش أسسسسسسسسسسسسسسسلوبسه  و دايمس 

  المتب ع مع فر ه يواف   لى طول.

س صحمح يح فندم لكن لو  ضعنح فى ا  تبحر ندرة ف يل  دم م يا 
ح فندم أن  ون من نفس ف سسسسسسسسسسسسسسيل  الدم، أوذك  ي أن المتب ع بحلكبد  صم ي

فى المليون، يعنى لو دكتور  3دلى 1من  نقسسسسسسسسسسسسسسب  وواجد الف سسسسسسسسسسسسسسيل  دي
  سسسسحم  جد  احد بس من نفس الف سسسسيل  وبري معجزة،  لو افت ضسسسسنح أن 

، وبري كحرط  للدكتور   سسسحم،  أكيد بمحح ل يعمل موافرش ال سسسخر ده 
 أى ححج    حن ينرذ بنته.

 مع فنسسسحشك  لى  جهسسس  نإ ك، فى ااخ  سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس حتى لو  افرتسسس
 الرحول...! 

 س لكن فى الححل  دي أكيد دكتور   حم  حرف  و مين ...

معت ف بقهول   يرول لك  و  مل كده مع مين بس  أنت فحك  أنه 
.. 

سسسسسسسسسسسسسسس أل.. لكن لو   فنح المعلومحت اللى في ور ي  العبي  ال   ي 
 نه بتكثمف الم اقب .خحص  اختفحء الكبد، مم ن نع ف اللى انترا م

 س دي كلهح مج د استنتحجحت لكن مش  نخق  ححج  لو ج بنح...

 س ش   ا يحفندم  ن دذنك ...

 س رايح فين ...؟!

 س أنفذ الخع   د ر  لمه  أ جهه بحلمعلومحت التى بحلتر ي .

* * * 
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ح لمع ف  من قتل ابنته يج  أ   ق ر دكتور   سسسسسسسسسسسسسسسحم التف   ومحم 
بقسسسلبم ،  يت ك األم  ب مته لل سسس ط ،   و غحرق ير  سسسسحكن ح  يت سسس ف 

فى أفكحره، أفحق  لى ج س البحب  نه  لمفتح البحب، فإذا ب حدق بمه 
 وفضل أير  أمحم البحب فرحل مق   ح: 

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس شسسسسسسسسسس   ا أنح لريت أن التلمفون مش كفحي    صم أجيلك  أ زيك 
 بنفقى.

 س مت    يح صحدق بمه ...

 سسسسسأله دكتور   سسسسحم قحاال:   دخل صسسسسحدق  جلس بغ ف  الجلوس
   فت منين دن أنح  نح ...؟!

 س من ححوا .....

 س أيوه  و  حرف العنوان  نح ...

 س  حرف أن الوقت مش منحس ، لكن ديه األخبحر لريت المتب ع.

لا ي د دكتور   سسحم فور ا،  صسسمت قليال فحسسستكمل صسسحدق كالمه 
ف أن الحسسحلسس  قسسحاال:  سسحرف أن موت بنتسسك مسسأط   لمسسك  لكن أنسست  سسحر 

ح ج ، لو كنت  صسسسسسسسسسسسسسسلت للمتب ع،  مش قحدر وعمل العملم  دلنى  لى 
 المتب ع  أنح  ت  ف...

صسسسسسسسمت دكتور   سسسسسسسحم  ربك بين مح قحله صسسسسسسسحدق بمه  او سسسسسسسحل 
دكتور سسسسسعيد به،   يم ن أن وكون صسسسسدف  فرحل: صسسسسحدق بمه دحنح مش 
ح مع ف  يوم    اطنين،   لمك ب سسسسسسسس اح  من سسسسسسسسسح   موضسسسسسسسسوع م يا،  أن
ححسسسسسسسسسس أنى مت اق    سسسسسسسسحن كده مردرش أ ملك العملم ،    أنح    أى 
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دكتور من الدكحو ة اللى معحيح حتى المتب ع اللى  صسسسسسسلت له يم ن ي ون 
 مت اق .

 س طي  ديه الحل من  جه  نإ ك ...؟!

 س ا مل العملم  فى ال ين ...

 س ال ين !!!

 نحك سسسسسسسسسسسسسسسسس أيوه الموضسسوع ده سسسهل  نحك أنح أ  ف دكتور م سس ى 
 مم ن يقح دك فى الموضوع ده ...

 س الدكتور ده مضمون ... 

ا كحن ولميذى ...  س جد 

 س اسمه ديه ...؟!

ه  أش   له الححل  بحلإبك   و مأو ل ب  حسسسسسسسسسسسسسسسس سحمح ولمفونه معح 
 يبري يت ل بك،  رو  معحه كل التفحصيل...

ا ...  س محشى مت    جد 
وبحيل دكتور   ق  صسسسسسسسسسسسسحدق بمه   ا بح ن سسسسسسسسسسسس اف فإذا بج س م

  سسسحم ي ن  رد دكتور   سسسحم مقسسس   ح فإذا بححوا يرول له: ال ااد مدحت 
  نح بمقأل  لمك بمرول دن  مه معلومحت مهم  بخ وص الرضم .

 س ال ااد مدحت  ندك ...

 فإذا ب حدق بمه يرول مق   ح: طي   ن دذنك أنح ... 
 س مع القالم  ...

 قحاال: أيوه يح ححوا ...   ذ    راءه  أغل  البحب طا رد  لى ححوا
 س حض وك رحت فين يح دكتور ...
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 س أنح معحك  و سألك  ن م حنى ...؟!

 أل ... سأل الق  وي ة  أنح كنت  اق  بس قلت أسألك األ ل ..

 س طي  قول له العنوان ... 

 س ححض  يح دكتور مع القالم  ...

 س مع القالم  ...

مع فسسس  كسسسل  ق ر دكتور   سسسسسسسسسسسسسسسسسحم انتإسسسحر مسسسدحسسست  أن يحسسسح ل
 المعلومحت التى لديه ربمح ووصله من قتل ابنته يج  أن يأخذ حره بيده.

* * * 

ظلت سسسسسوسسسسسن وفك  كمف سسسسستمول الدار؟!  طحفت ب أسسسسسهح العديد 
من األفكسسحر، كسسأن وبمع مزر سس  الفواكسس ،  لكنهسسح و اجعسست أنهسسح وع سسسسسسسسسسسسسس  
ا  الخضسس ة  وح  قضسسحء األجحصات بهح، كمح أن  ا رمضسسحن يبحشسس  ح جيد 

ا كبي  ا كل  حم،    ذا ظلت وقسسسسسسسسسسس د ب أسسسسسسسسسسسسهح جممع مح    ودر  ليهح  حاد 
منهح له ذك ى جميله بداخلهح،  هح من ممتلكحت  لكنهح  جدت أن كللدي

دلى أن ركزت وفكي  ح  لى المقسسست سسسفى  رغا أنهح اسسسستبعدوهح فى البداي ، 
أنهح  حدت وفك  فيهح من جديد، صسسسسسسسسسسسسسحمح   أن  الد ح بنح ح،  جعل  د 
اسسسسم ح كبي  ا  سسسسمع  طيب    لكن اان   سسسحم  و من يدي  ح  شسسس يك لهح 

الن سسسسسسي  ومتك بهح، ف غا أن لهح الح  فى راحسسسسسسس  مجلس اإلداره  ألنهح 
األكب ، د  أنهح لن وقسسسسسسسسسسسسسستعمع دداروهح بنجح ،  بعد مح حدث بينهمح، لن 
وت ك دداروهح له بحلعبع،  جحءت  ب أسسسسسسسهح فك ة أن وبمعهح للدكتور فوصى، 

ل غا من ال داقه التى وبد   لى القعح بينه  بين دكتور   حم، د  بح
سسسسسسستم نه من ددارة  %70أنه يتمنى شسسسسسس اء المقسسسسسست سسسسسسفى، كمح أن نقسسسسسسب  
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المقسسسسست سسسسسفى،  او سسسسسلت به   جدوه يع ف أنهح  ى  دكتور   سسسسسحم  لى 
خالف كبي    نسسدمسسح   ضسسسسسسسسسسسسسسسست  لمسسه الفك ة  اف   لى الفور،    ض 

ا  ند المححمى   ليهح مبلغ ح كبي  ا  اوفرح  لى كل التفحصسسسسسسسسسسسسسسيل  روبح مو د 
 ذببح فى نفس اليوم  أنهوا كل شسسسسسسسسسسسسسسىء  و كت بحقى ا ج اءات ي ملهح 
المححمى،  شسسع ت بقسسعحدة بحلغ ، من جه  دب ت األموال الالصم  للدار، 
 من جهه أخ ى جحءت ب سسسسس يك، سسسسسسمأخذ منه ددارة المقسسسسست سسسسسفى  بحلعبع 

أن يدي  كل شىء بنفقه،  أن  سمغض  دكتور   حم  ألنه وعود  لى
 يعمع الكل آ ام ه.

* * * 

 صل ال ااد مدحت  دق ج س البحب، ففتح البحب بق    غ يب ، 
  جد دكتور   سسسسسحم خل  البحب وبد   لمه اللهف ،  اضسسسسسح أنه كحن فى 

 نذا مح كحن يتمنحه ال ااد مدحت أانتإحره، ححوا أخب ه أنه يبحر  نه،   
تأوى خعته طمحر ح   لكن دكتور   سسسسسسسسسسسسسحم حح ل أن يجده ملهوف ح  قلر ح  ل

 : وفضل يح سمحدة ال ااد خي  فى أخبحر جديدة...؟! قحل  يإه   حدئ
 دخل ال ااد مدحت   و يرول: يعنى  ي الحقمر  مش أخبحر كل 
الح حي  أن ور ي  العبي  ال سسسسسسس  ى  صسسسسسسسل  قلت يم ن المعلومحت اللى 

  مه يهمك وع فهح.
بد ر  لمح   ح صنى ضسس  ري   سسحن سسسسسسسسسسسسسسسسس بس كده يعنى حضسس وك 

ورولى المعلومسسحت الموجودة في ور ي  العبيسس  ال سسسسسسسسسسسسسس  ى أنسسح قلسست أنسسك 
  صلت للرحول أ   لى األقل بت تبه فى حد ...

 س أفها من كده أنك ميهم ش وع ف بنتك اورتلت دصاى ...
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س أكيد يهمنى لكن متنقحش أنح أب  دي بنتي الوحيدة  اللى يهمنى 
 رحول  أشوفه   و متعل  فى حبل الم نر . أكت  ووصلوا لل

 س دن شحء    لكن يح ريت وقح دنح...

 س دصاى ....

س أنح أقول لك المعلومحت اللى  ندى  بعد ح لو حقيت أنك شحكك  
 في أي حد  لو بنقب   احد فى المليون يح ريت ورول لى. 

 وفضل أنح سمعك ...أس طي  

 ححج  فيهح سا .... س م يا اورتلت بحلقا غحلب ح، ش بت

 س كالم ديه ده...  الفتح اللى فى بعنهح... 

سسسسسسسسسسسسسسسسسس  و ده القسسسؤال اللى ملوش دجحب ،  الغ ي  أن اللى قتلهح فتح 
بعنهح  اسسسسسسستأصسسسسسسل كبد ح، طبعح أى شسسسسسسخر بعد مووه  لو بدقمر   احدة 
أى  ضسسسسسسسسسسسسسسو من أ ضسسسسسسسسسسسسسسحاه   يم ن ا سسسسسسسسسسسسسسستفحده منه فى  ملمحت نرل 

 األ ضحء.

وغي  بوجهسسسسسه،  كسسسسسأن الكالم نزل  لمسسسسسه   حظ ال ااسسسسسد مسسسسسدحسسسسست
كحل سسسح ر ، ف سسس د  كأنه  قع فى بع   مي  متذك  ا حواره مع ححوا   مح 
ي كبحن مع بعضسسسسسهمح سسسسسسمحروه،  ندمح سسسسسسمع أسسسسسسعورة ديزيس  أ ص ريس، 
ب اديو القسسسسسسسسمحرة،  ححوا يرول له: وع ف يح دكتور أنح معج  قوى بح حي  

 ديزيس  أ ص ريس ....
ا ديه أنت أ ل م ة وقمع الح حي  دي، دى أسعورة س معرول  يح ححو
ا.  ف  ونم  مع  فه جد 

 س  أ  فهح منين يح دكتور، أنح بفك الخك بحلعح م  ...
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 س بس دى خمحل فى خمحل اللى بمموت مبي جعش وحنى ...

 س  ندك ح  يح دكتور لكن كل ح حي   لهح أصل ...

 الح حي  دي.س مش دايمح يعنى يح  بر ى صمحنك وفتك  ديه أصل 

ا بعد مح اورتل  ووص سسسسسست جثته كل جزء فى نححم  حبت ودفنه  سسسسسس أبد 
و جع  مه ال    ح فجمعت أجزاءه   سسسسسسسسسسحن ودفن مع بعضسسسسسسسسسسهح من غي  م

 كفحي  أنه ي ون مقت يح فى و بته.

قعع ال ااد مدحت ال مت الذى سحد الم حن قحاال: دكتور   حم 
 ... دكتور   حم ....

 أنه موجود  قحل: نعا ...نإ  دلمه  كأنه نقي 
 ؟ س ديه يح دكتور ش دت في ديه ...
ا    ححج  كنت بترول ديه ...  ؟ س أبد 
 س يحه حض وك م نتش سمعنى ...

 ؟ س أل ... أنح معحك  بعدين ...
 س  بعدين ديه  ي دي كل المعلومحت الجديدة...

 ؟!س يعنى حض وك وح   نفقك  بد ر  لمح   حن كده بس...

 ؟!حيف دنهح معلومحت مش مهم ...س حض وك ش

سسسسسسسسسسسس طبع ح أل... د  لو كحنت  توصلكا للرحول ده شغلكا  أنتا أدرى 
 ه. مب

 س  حض وك بعد مع ف  المعلومحت م  تش فى حد...

سسسسسسسسسسسسسسسسس يححضسس ة الضسسحبك أنح ص رت أنح اوقسسألت القسسؤال ده مليون م ة 
  بعدين أنح قلت كل اللى  ندى  البحقى شغلكا أنتا.... 
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 ح ريت وهدى ...  حيز أسألك سؤال أخي ... س طي  ي

 وفضل ...أس 

سسسسسسسسسسسسسسسسس في أ ل التحقمرحت اوهمت أخوك حضسس وك لقسسه م سسما  لى 
 موقفك

 س أل .......... 

 س لمه ديه اللى غي  موقفك ...؟!

ا كنت متخحن  معحه   أ  حبى وعبحن   قلرحن  لى بنتى لكن سسسسسسسسسس أبد 
 لّمح فك ت بهد ء لريت أنه مقتحيل يعمل كده. 

 س ش   ا يح دكتور أستأذن أنح....

 س يح ريت لو  صلت ألي ححج  وبلغنى  سحمحني  لى   بيتي.

ا أنح مردر ظ  فك ..........  س أل ... أبد 

ان سسسسسسسسسسسسس ف ال ااد مدحت   و متأكد أن خعته قد نجحت  شسسسسسسسسسسسسسدد 
 ال قحب   لى دكتور   حم.

* * * 

 أحس دكتور   سسسسسسسحم أن الدنمح ول  به  أخذ يهزى ب سسسسسسسوت  حل
قحاال: دصاى مفك وش  مه، لمه أسسسسسسسستبعده من داا ة ال سسسسسسسك  و الوحيد اللى 
 نده الدافع، بس   ف منين، معرول ي ون سسسسسسسسسسسسسسحمح قحل له، أل .. أل.. 
مش مم ن  بعسدين أنسح م نش ق سسسسسسسسسسسسسسسدى أقتسل ابنسه  و اللى مسحت أطنسحء 

 العملم  أنح  صم أنترا منه  صم أ اجهه  أقتله ...  أقتله ... 
وت ضسسسسمي ه يرول له:  ترتله لمه   سسسسحن موت بنتك لكنه  جد صسسسس
 أنت كمحن موت ابنه. 
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 س أل...  و اللى محت قدره ن يبه متحملش ححدط  الع بم .

 س ححدط  الع بم  د  أنت دب وهح له.

سسسسسس أيوه أنح دب وهح   حن وبري فى حج  يدخل بيهح غ ف  العملمحت، 
أنح قلت له خبع   لكن اللى نفذ  و اللى كحن غبى، خبعه خبع  جحمدة

 خثمف ، مع المخدر يغمى  لمه  يتنرل المقت فى  ده فعال اللى ح ل.

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس متضسسسسسسسح ش  لى نفقسسسسسسسك أنت كل اللى كحن  مك فى غ ف  
 العملمحت ونرذ بنتك  الولد متحملش  محت.

ا أنح  ملت العملم    مش ححسس بحلذن ...  بح ص س أبد 
القسسسسسسسسسسسسسسمح    جد  أفحق من أفكحره  لى ج س التلمفون   ندمح رفع

 دكتور فوصى يرول له: دصيك يح   حم  حمل ديه دلوقتى ...؟!
 غض : صى الزفت ....بفوجده ي د  لمه 

سسسسسسسسسسسسسس د دأ يح   حم مش كده دي درادة ربنح  و أنح اللى  رولك أنت 
دكتور   حرف م ضى بتمجى  بينها  بين الموت لحإ   احدة،  بمعم وا 

 ي ة. م ضى بمموووا رغا أن ححلتها مش خع

 ؟!س المها دلوقتى أنت مت ل لمه ...

سسسسسسسس ده كالم  يح   حم ده دحنح أصدقحء مت ل   حن أطمن  لمك 
!.. 

 مع القالم ، أنح مش قحدر أوكلا مع حد .... حس  إطمنت  لمّ 

 س دستنى لحإ  .... طي  أنح  جيلك 

 س أل .... أنح  ح ص أقعد لوحدى شوي  
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و سسسسسسسسسل بك وحنى مع سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس طي  اللى ي يحك  لى العموم أنح سسسسسسسسسسأ
 القالم .

أحس دكتور   سسسسحم أن دكتور فوصى كحن ي يد دخبحره ب سسسسىء مح  
لكنه   يع ف مح  و، طا ق ر أ  ي سسسسسسسسسسسسسسغل وفكي ه بهذا األم ، يج  أن 

 ي كز فى كمف ينترا  بنته .....!
* * * 

نزل دكتور   سسسسسسحم من منزله مقسسسسسس   ح بعد او سسسسسسحله بححوا  طل  
يح األمل الر يب  من المقسسسسست سسسسسفى  سسسسسسمم   لمه منه  أن ينتإ ه أمحم كحفت  

ا،  صسسسسسسسسسسسسحر  راءه طرا الم اقب  من   يأخذه بحلقسسسسسسسسسسسسمحرة  لى أ  يخب  أحد 
المبسسححسسر العسسحمسس    لكن ذلسسك لا يم   لى شسسسسسسسسسسسسسسخر في ذكسسحء دكتور 

 ي  خلفه  بحختبحر صسسغي  بتغي ه خك  سسحم، لرد  حظ القسسمحرة التى وقسس
  ت  سسديسسده وخلر من سسسسسسسسسسسسسسسي ه فجسسأة، وسسأكسسد أن ظنسسه بمحلسسه  بعسسد محسسح

الم اقب ،  خحب ظن ال ااد مدحت  ندمح سسسسسسسسسسسسمع صسسسسسسسسسسسوت فؤاد أحد أف اد 
طحقا الم اقب ،   و يرول بوضسسسو   ب  الالسسسسلكى: لرد فردنح القسسسمحرة  ي 

 اان خحر  نعحق الم اقب ...! 
فأسسسسسسسسس ع ال ااد مدحت بإخبحر شسسسسسسسس ط  الم  ر بأ صسسسسسسسسحف القسسسسسسسسمحرة 

ع مجهوده ببحء ،  فى نفس الوقت  ومنى فى داخله أن يجد  ح  إ  ضسسسسح
 حض  الجحنى للدكتور   حم لم فى حقحبه معه. أ

* * * 

اروح  دكتور   حم  ندمح وأكد أنه   ب من الم اقب   لكنه وأخ  
 لى ححوا الذى بدأ يرل  لكن فى النهحيه  صسسسسسسسسسسسسل دلمه، أخذت القسسسسسسسسسسسسمحرة 
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 لم  وقسسسسسسسسسسي  بقسسسسسسسسسس    بين الع قحت،  الغ ي  فى األم  أنهمح لا ينعرح ب
طوال الع ي  دلى أن  صسسسسسسسسسسسسال دلى م حن مهجور  قحل دكتور   سسسسسسسسسسسسحم 

 حزم: انزل ..........ب
تعجس : ديسه الم سحن الغ يس  ده يسح دكتور أنست  ملست بفرسحل حسحوا 

 حج ة  ملمحت س ي   نح    ديه .....؟!
لكن دكتور   سسسسسسحم نإ  له نإ ة غضسسسسسس  فرحل ححوا: خالص يح 

 دكتور متز لش نفقك نحصل آ ه 
ل من القسسسسسسسسسسسمحرة، لكن دكتور   سسسسسسسسسسسحم فوجئ بححوا يرت ب منه  نز 

بقسسسس     يعوقه من الخل   يخ   معواة من جيبه  يضسسسسعهح  لى رقبته 
 قحاال: طلع المقدس اللى معحك يح دكتور ...

 حستغ اب: مقدس ديه أنت اوجننت .....بقحل د.   حم 
ى غبى، ديه رأيك ح  لى أنفرحل بغضسسسسسسسسسسسس : يح ريت متتعملش معحي

حت  لى الم  سسوف، أنح  حرف أنت جحيبنى  نح لمه  اضسسح أن مد نلع 
 ى قتلت م يا....بمه قحل لك ححج    فت منهح أن

 س يعنى أنت اللى قتلتهح يح كل  بعد كل اللى  ملته معحك .....

أحس دكتور   سسسسسسسسسسسسسحم بحلمعواة   ى وحك بجلده  وج حه لثرل يد 
 بنى الوحيد..... ححوا  ليهح نتمج  لغضبه   و يرول: صى مح قتلت ا

 بعدين  ملت لى ديه،  ه الم سسسسسسلح  بنح كحنت م سسسسسست ك  نقسسسسسسيت 
أنى صحسست من قسسدامسسك دكتور نسسحجى اللى كسسحن دراع دكتور فخ ى الممين 
بعد وهم  محح ل  سسسس ق  كلم  راجل غلبحن  دكتور فخ ى صسسسدق  ف سسسله 

 فور ا  حليت أنت م حنه  من يومهح  أنت وخعك  أنح أنفذ...
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 آذيته.....بابنك أنت آخ  شخر أفك  س أنح مرتلتش 

سسسسسسسسسسسسسسسس كداب أنح   فت كل ححج  لّمح سسمعتك بتتف  مع دكتورة نبيل  
جحءت له  ن ط ي  دكتور جون اللى  دللىورنع دكتور سسسسحمح بحلف صسسس  

اوفرت معحه يالقى لقسسسسسسسحمح ف صسسسسسسس   مل فى ال سسسسسسسين بس ي ون الم و  
  حرف كل  مجزى   سسسسسسسسسسسسسسحن وبعده  ألنه  و اللى كحن معحك فى العملم 

حسسحجسس    سسحيز وبعسسده بع يرسس  صكمسس  من غي  مسسح يحس دن أنسست اللى  را 
موضسسسسوع سسسسسف ه،  سسسسسمعت كل التفحصسسسسيل  إصاى صسسسسممت بعد الححدط  أنه 
يدخل غ ف  العملمسحت  ونرسل جزء ا من كبسده لبنتسك  مهم ش أن الحسحدط  
أط ت  لمسه،  كسحنست النتمجس  أنسه مسحت  بنتسك  سحشسسسسسسسسسسسسسسست  أنسح من غبسحاى 

 ت أنك  ملت كل ححج ، دذن الدفن  كل ا ج اءات الالصم  حزنى صدق
م نتش أ  ف أنك بتعمل كل ده    سسحن ور  جنبى  ألنى كنت منهحر ،

  سسسسسسسسسسسسسسسحن ودارى  لى ج يمتك، ده أنت  قفت وحخد العزا  مه معحيح لمه 
يحدكتور لمه، كنت قولى  أنح كنت أجي  لك متب ع من نفس ف يل  دمهح 

الولد الوحيد اللى ربنح  حمه اسسسسسسسسستخ سسسسسسسس ت  ممن وحت طرحطي  األرض، ل
 رصقنى به بعد خمس بنحت .....؟!!!!

انتهز دكتور   سسسسسسحم غفلته  اندمحجه فى حزنه حتى و ق ت  ينحه 
ا  ن  نره  لوا  ح بحلدموع  أمقسسسك بيده التى ومقسسسك بحلمعواة  أصاحهح بعيد 
 راء ظه ه طا دفعه أمحمه  لى األرض  أخ   مقسسسدسسسسه قحاال: سسسسسسسسسسسسسسسسس ارمى 

 ديدك ... ارميهح ...! فىلمعواة اللى ا

 رمح ح بحلفعل قحاال: أنت فحك  أنى خحيف أنك وموونى حتى لو 
موونى  موت  أنح مقسسسسسست يح  ألنى خدت ح  ابنى  رجعت له كبده اللى 
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يسسح  حأنسست خسسدوسسه منسسه غسسدر ا  دفنتسسه جنبسسه فى و بتسسه، أنسست اللى غسسدرت بمسس
 دكتور

 حك، ابنك كحن بحلنقب  لمسسسسس يحغبى أفها أنح م نش ق دي أموت ابن
كنز ألن ف سسسسسسسيل  دمه صى ف سسسسسسسيل  دم بنتى  ده معنحه أنه أمحن بحلنقسسسسسسسب  
لهح. دنه يفضسسسسل  حيش   سسسسحن لو احتحجت نرل دم فى المقسسسستربل فى أى 
 قت ألى سسسسسسسسسسب  ي ون متوف ، كل اللى كنت  حيزه جزء من الكبد  أنت 

  ظحا  كبد المتب ع...! مبمأط ش  لى حرف أن ده 

كتور قول كالم أصدقه ف يل  دم أيه مهمح كحنت ف يلتهح سسسسسسسسسسسس يح د
نحدرة كنح  ند ر  لى متب ع من نفس الف سسسسسسسسسسسسسسيل  ده شسسسسسسسسسسسسسسغلنح يحمح جبنح 
متب  ين من ف حيل نحدرة، أنح اللى  رولك يح دكتور، لكن أنت استقهلت 

  قلت لنفقك ححوا ديه ده اللى أ مله حقحب ......؟!

 لى مقسسسستوى العحلا، دى سسسسسسسسسسسسسسسسسسس يح ححوا صسسسسدقنى ف سسسسيل  دمه نحدرة 
 في المليون..... 3دلى  1نقبتهح من   OHف يل  اسمهح 

سسسسسسسسسسسس دكتور أنت فحك نى جح ل مثمش ف يل  دم اسمهح كده  بعدين 
 أنت   فت منين ف يل  دمه .....؟!

سسسسسسسسسسس لمح  قع من  لى الم جمح   جبته ج ى  لى المقت فى  نزف 
 حليل دمه   فنح. احتح  لنرل دم يومهح دكتور جون كحن موجود  بت

سسسسسسسسسسسسسسسسسسس   سسسسحن كده يومهح صسسسسممت أن م يا وتب ع بدمهح، يعنى مش 
  سسسسسسسسسسسسسسسسحن  ي اللى  قعتسسه   و بيلعسس  معسسح سسح فى الجنينسس ،  بمسسح أن  ى 
 القب   ف لتهمح  احدة يبرى  ي اللى  صم وتب ع له  أنح يومهح استغ بت

 ألنى  حرف خوفك الكبي   ليهح.
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فى ححل  م يا المتأخ ة  سسسسسسس يومهح دكتور جون كحن  ندى  است  وه
 كحن  حرف أن ف سسسسسسسسسيلتهح نحدرة  لّمح ح سسسسسسسسسل اللى ح سسسسسسسسسل اند ش من 

 ال دف   أنح ق رت مضمعش  قت.....

 س لّمح  و الموضوع كحن كده كنت قولى.....

 س كنت  حرف  متأكد أنك مش  تواف  .....

سسسسسسسسسسسسسسس  روبت الموضوع  ابنى كحن  و الضحم   لى العموم أنح مش 
 وونى مش مها .....حتى لو م ندمحن

 كأن الكلم  األخسسسسسي ة جعلت دكتور   حم يفي   لى أنه ممقسسسسسك 
بحلمقسسسسسسسدس بحلفعل،  إن اندمحجه فى النرحش جعله ينقسسسسسسسى للحإحت  رفع 

 المقدس  صوبه نححم  ححوا ....
* * * 

كسسسحد ال ااسسسد مسسسدحسسست أن يجن الوقسسست يم  د ن أن يعلا أين ذ سسس  
ضسسسحع مجهوده ، يإه  له أط   دكتور   سسسحم منذ   ب من الم اقب   لا
 ببحء  بقب  طحقا الم اقب  األغبمحء.

 شسسسس   له كل شسسسسىء او سسسسل به العميد  محد لمع ف آخ  األخبحر 
ب سسسسسسسسسسسسسسوت محبك حزين، طل  منه العميد  محد أن يعلعه  لى األخبحر 
أ   بأ ل، أفحق ال ااد مدحت من أفكحره  لى او سسسسسسسسسسحل من طحقا الم اقبه 

الد ريحت ال اكب  أخب ت شسسسسسسسسسسس ط  الم  ر أن  نحك إلخبحره أن د ري  من 
سسسسسسسسسسسمحرة بنفس األ صسسسسسسسسسسحف ور  بم حن مهجور بأط اف المعحدى، أم  ا 

 بحلتوجه دلى  نحك فور ا  أخذ العنوان ليلح  بها  معه الروة.
* * * 
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حدق ححوا بحلمقسسسسسسسسسسسسسدس  قحل ب سسسسسسسسسسسسسوت مخنوق: مووني يح دكتور 
 مقتنى ديه يال اضغك  لى الزنحد ...؟!

تور   سسسسسسسسسسسسسسسسحم أ قفتسسه قوة خثمسس   ظه ت أمسسحمسسه أطمسسحف  لكن دك
مختلف   متداخل ، كحنت  ذه األطمحف  بحرة  ن صسسسسسسور مضسسسسسسيع   بنته 
فى م احل مختلف  من  م  ح،  ودخل فجأة  ليهح صسسسسسسسسسسسسسسور أخ ى غي  
 اضح  فى البداي ،  لكنهح اوضحت بعد لحإحت  لرد كحنت صور  بن 

حت،  نسسدمسسح قسسحل لسسه دكتور حسسحوا   و ملرى  لى القسسسسسسسسسسسسسس ي  بغ فسس  العملمسس
سسسسسسسسسسحمح أن يوسسسسسسسسسس  قد محت، اسسسسسسسسسستجمع دكتور   سسسسسسسسسحم قواه  ط د  ذه 
األطمحف من رأسسسه،  ق ر أن يضسسغك  لى الزنحد   لكنه لا يقسستعع  لرد 
أحس أن أصسسسسسسسسسحبعه و وعش، طا انترلت  ذه ال   سسسسسسسسس  دلى ذرا ه  خ جت 
رصحص  من المقدس  لكنهح لا و   الهدف  سرك المقدس من يده، 

ححوا  الترك المقسدس من  لى األرض  لكنه سسمع صسوت   بحت  سسحرع
البولمس بقسسسسسس ينتهح المميزة آومه من بعيد،  قذف بقسسسسسس    المقسسسسسسدس خلفه 

ا. ا جد   بعيد 
رأى جنود ال سسسسسسسسسسسسسس طسس    ا يعوقون الم سسحن، نزل ال ااسسد   لحإسسحت 

مدحت من الع ب  مق   ح  اوجه نحو مح سحاال دكتور   حم: بتعمل ديه 
 مهجور ده يح دكتور   حم .....؟!فى الم حن ال

فأجحبه ححوا مقسس   ح: أبدا دكتور   سسحم كحن سسسحي  الع بم   فجأة 
 حس أن درا ه وريل  مش قحدر يح كه فوقفنح.

فنإ  له ال ااد مدحت نإ ة فحح  ، كحن  اضح أنه يخفى شيع ح،   
 طا سأل دكتور   حم م ة أخ ى: الكالم ده صحمح يح دكتور؟!
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م ينإ  لكل مح يحدث بذ ول   و ممقسسك بيده  ق  دكتور   سسح
ذرا ه األيمن  لكن سسسسؤال مدحت جعله يفي  من ذ وله قحاال: س بالمقسسس ى 

 أيوه صحمح ... صحمح...
كحن مدحت   ي سسسسسسسدق كال مح كحن يبد   لمه الرل ، طا مح الذى 

  سسحم  لمحذا  حدث لذراع دكتور   سسحم  ل وعحركح  أصسسي  ذراع دكتور
حم مع ححوا   و رجله المخلر،  حظ مدحت فجأة يتعحرك دكتور   سسسس

ح بقسسسسمع ح فى  ن  دكتور   سسسسحم فقسسسسأله قحاال:  إيه الج   اللى في  ج ح 
 رقبتك ده يح دكتور ...؟!

ع بم : يم ن لمح أخدت ف مل  فجأة  بعدين خالص بف د   حم 
 يححض ة الضحبك مثمش ححج  مهم  مم ن أم ى ......

 مش بترول أن ذرا ك ورل فجأة  س اوفضل لكن  تقوق دصاى أنت
 فتدخل ححوا مق   ح لمرول: أنح يح بمه  قوق  أ صله للمقت فى...

 ف د دكتور   حم قحاال: ححوا  يوصلنى  ن دذنك ...
فرحل ال ااد مدحت:  لى العموم أنح  م سسسسى بع بيتى  راكا   سسسسحن 

 أطمن  لمك يح دكتور اوفضل.....
مدحت، كحن يقأل نفقه طوال   ركبح القمحره  سحر  راء مح ال ااد

الع ي  مح الذى يحدث؟ محذا أصسسسحب ذراع دكتور   سسسحم  ل كحن  نحك 
  اك بينه  بين ححوا؟  لمحذا يتعحركح؟  ل  ذا يعنى أن ححوا له  القه 
بمرتسل م يا أم أنهمسح  مسح ا طنين كسحنسح يتعسحركسحن مع ط ف طسحلسر أحسدث 

 .دصحب  للدكتور   حم بذرا ه طا استعحع اله  ب
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كثي  ا من األفكحر دارت ب أس ال ااد مدحت  لكنه  صل دلى نتمج  
 احسسدة أن مسسح حسسدث لسسه  القسسه  طمرسس  بمرتسسل م يا  لسسذلسسك ق ر أ  يفسسحرق 
دكتور   سسسحم  لمع ف مح أصسسسحبه ربمح ي سسسل لمعلوم  مهم  منه أ  من 

 ححوا الذى بحلتأكيد يع ف الكثي .
* * * 

تور   سسسسسسسسسسحم دلى ركبح ححوا سسسسسسسسسسسمحرة دكتور   سسسسسسسسسسحم ليوصسسسسسسسسسسل دك
 المقت فى  فى ط يرهمح قحل دكتور   حم لححوا: 

 س متفتك ش أنى  قيبك أنح  ع ف أنترا منك....
ا دأ  لكن ححوا قحطع  بلهج   حدا   بثر  أد  سسست دكتور   سسسحم:

يسسح دكتور البولمس  رانسسح، أنسسح  نسسدى فك ة ممتسسحصة بل  البولمس  نى  لمسسح 
بنى  حرف لو ا ت فت  لى نفقسسسسسك يقسسسسسألك ديه الدافع قل لها دنك قتلت ا

 أنح مقتعد أ ل مح أ صل المقت فى أ ت ف لل ااد مدحت ب ل ححج .
 تتحدانى  صم وع ف أنى  حخد ح  بنتى بإيدى ...بس أنت 

 س مح أنت ج بت  مردروش  بعدين أنت قتلت ابنى  أنح قتلت بنتك. 
سسسسسسسسسسسسس قلت لك مم  م ة أنح م نش ق دى أقتل ابنك  لكن أنت قتلتهح 

 من غي    شفر     ضمي ....

ا يحدكتور أنح قتلتهح بمنتهى ال فر ، قتلتهح بحلقا ...  س أبد 

بدا  لى دكتور   سسسسسحم الغمظ  الغضسسسسس  ال سسسسسديد   و يرول: أنت 
 قتلت بنتى الوحيدة، أنت فح ا... الوحيدة  لكن أنت  ندك خمق  غي ه.
 أكت .س خمس بنحت يح دكتور  أنت  حرف أنه  ندى ببنحوى كلها   
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 لمه لكن ححوا اسسسسسسسسستوقفه  ندمح أ ق  القسسسسسسسسمحرة قحاال: كحد أن ي د 
  صلنح

نزل دكتور   سسحم  ححوا  أسسس ع ال ااد مدحت بحلنز ل من سسسمحروه 
  رافرهمح دلى داخل المقت فى.

* * * 

قحل   فوجئء دكتور   سسسسسسسحم بدكتور فوصى  ند بحب المقسسسسسسست سسسسسسسفى 
نتش موجود قلست دكتور فوصى:   سسسسسسسسسسسسسسسحم أنست فين أنسح رحتلسك البيست م 

 يم ن وكون فى المقت فى.
ا  يمقسسسسسسسسسسس ه بيده  لكنه  حظ أن ذراع دكتور   سسسسسسسسسسسحم األيمن جحمد 

 المق ى فرحل: درا ك مح له....؟! 
ا فجأة حقيت بتنميل غ ي  فى كل درا ى ...  س أبد 

 نفح ه  ن وف فى ديه بحلإبك ...؟! حس طي  وعحل معحي
ااد مدحت مع ححوا سسحر دكتور   سحم مع دكتور فوصى   ق  ال  

  و ينإ  له نإ ة شسسك  ريب ، طا سسسأله قحاال: أنت  دكتور   سسحم كنتا 
 يحين فين ...؟!ار 

 قحلى  حولعثا ححوا قحاال: الحقمر  أنح مش  حرف  و او سسسسسسسسسسسسسسسل بم
 استنحنى  ن    م وار مها ...
 س مرلش م وار لفين ....؟!

ا  س أبد 

بسسد   لمسسه الحزن  بعسسد فت ه رأى ال ااسسد مسسدحسست دكتور فوصى   و ي
 فقأله قحاال: خي  يح دكتور ...
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 فأجحبه قحاال:   حول    قوة د  بحهلل .....
 ك ر  سذه الجملسس   سدة م ات فنإ  كال من حسحوا  ال ااسد مسدحست 

 د    قحالين فى صوت  احد: خي  يح دكتور ديه اللى ح ل...؟!بدلمه 
 فأجحبهمح قحاال: ذرا ه أصحبه ال لل ......... 

المفحجأة كبي ة  لى ححوا  سسسسسسسسسسسسسسسسأل ال ااد مدحت قحاال: ديه  كحنت
 القب ؟ 

سسسسسسسسسسسسسسسس مثمش سسسب   ضسسوى  اضسسح أن القسسب  نفقسسى، أنح  حرف أن 
موت بنته أا   لمه  لكن م نتش فحك  أن الموضسسسسسسسسسوع  يوصسسسسسسسسسل للدرج  

 دى.

 س مم ن أشوفه ...  

  ف نتمج  الفحر،   و مش  حيز ي وف ح س آس  من سح   م
 ش يعنى ديه ذراع ج ا  و حب بحل لل ....!حد، حض وك متع ف

 جد ال ااد مدحت أنه فعال من األفضسسسسسسسسسسسسسل ا ن سسسسسسسسسسسسس اف أمح ححوا 
ح.  فوق  مذ و  للحإحت، طا ق ر ا ن  اف أيض 

* * * 
ظسل ال ااسد مسدحست طوال الع ي  لمسدي يس  األمن يفك   ممسح حسدث 
 ل دكتور فوصى  لى ح  فى أن مححدث بقسسسسسسسسسسسسسسب  موت ابنته أم أنهح 

مع فته من قتل ابنته؟!  حتى دن كحن قد   ف من قتل ابنته،  بقسسسسسسسسسسسسسسب 
 ل  و شسسسسسسخر مر ب له لدرج  أن ي سسسسسسحب ب سسسسسسدم  لهذه الدرج ؟ لرد 
اوها أخوه فى البداي    لكن لو كحن  و بحلفعل فمح  و الدافع،  لو كحن 
 و بحلفعل فلمحذا ي سسسحب ب سسسدم ، فهذا مح كحن يتوقعه منذ البداي ، فك  



 121 

ح آخ  أق ب من ذلك للدكتور   سسحم ال ااد مدحت أ نه ربمح ي ون شسسخ سس 
مثل مدام سسسسسسسوسسسسسسسن أ  دكتورة نبيل ، ظل ال ااد مدحت فى حي وه وتأرجح 
ب أسسسسسسسسسسه كثي  من األفكحر، د ن أن ي سسسسسسسسسل لنتمج  مرنع ،  صسسسسسسسسسل ال ااد 
مدحت لمدي ي  األمن  دخل لم ت  العميد  محد  ح ى له كل مححدث، 

ا كبي  ا  لمرنع  العميد  محد بحسسسسسسسسسستم ار م اقب  الم سسسسسسسسستبه بها،  بذل مجهود 
 اف  العميد  محد  ن ح ال ااد مدحت أن يذ   لمنزله لمأخذ ققع ح من 
ال اح ، اقتنع ال ااد مدحت أنه يحتح  فعال لل اح  بعد  ذا اليوم العويل 
الملئ بحألحداث، فى نفس الوقت وم ن المأس من العميد  محد فى حل 

  ذه الرضم . 
* * * 
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 لفصل السابعا
 

 
م ت األيحم س يع   ال ااد مدحت مقتم  فى الم اقب ، أمح الدكتور 
  حم فتوق  مقتربله كعبي   و ك اإلدارة للدكتور فوصى خحص  بعدمح 
 لا أن سوسن بح ت له ن يبهح، اشت ى فيال صغي ة  أقحم بهح  وم نت 

ح، حسسح ل دكتور فوصى أن يرنعسسه    للعال بسسحلخضسسسسسسسسسسسسسسوعمنسسه األحزان ومسسحمسس 
النفقسسسسسسسسسسسى   لكنه داام ح ي ف  ذلك  ب سسسسسسسسسسسدة،  نحك شسسسسسسسسسسسعور دفين داخله 
بحلم ارة  بحل غب  فى ا نترحم، كثي  ا محسسسسسسأل نفقسسسسسه لمحذا لا يرتل ححوا فى 

؟، كثي ا مح ي ون بداخلنح م سسسسسسسسسسسسسسح   متنحقضسسسسسسسسسسسسسس   غ يب     ولك اللحإ 
نفهمهح، نفس  ذه الم سسسسسسسسسح    ى التى جعلته   يبحر  ن ححوا لينترا  

ل نفقسسسسسسسه  ل كحن سسسسسسسسيتعمع أن يرتله فعال لو رجع به الزمحن للوراء، سسسسسسسسأ
  سسك  ذه الوحدة التي ف ضسهح  لى نفقسه ظل يتذك  كل شسىء م  فى 
حمحوه بحلتف سسيل  خحصسس  م يا، يتذك  كمف كحنت ححلته  ندمح  لا أنهح 
م يضسس  بحلكبد   لكنه ومحسسسك  ظل يرنع نفقسسه  أن األم  بقسسمك،  لمحذا 

كتور المعتسسحد  لى  سسذا النوع  من العملمسسحت. دنسسه يجسسد كسسل يفزع   و السسد
يوم العديد من المتب  ين لم ضسسسحه، دذن   لن ي ون صسسسعب ح  لمه أن يجد 
متب ع  بنته،  كحنت صسسسسسسسسسسدمته كبي ة  ندمح  لا ندرة ف سسسسسسسسسسيل  دم ابنته، 
 طلسسسسسس  العون من دكتور جون ليبحسسسسسسر لسسسسسسه  ن أى متب ع من نفس 

ر  البالد،  مّ   حم د ن جد ى  ححل  الف سسسسسسسسسسسسسسيل ، حتى لو كحن من خح
أن جحء ابن ححوا مع أبمه للفيال  م يا وقسسسسسسسسسسسسسسوء  كحد أن يفرد األمل، دلى
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 دخسسل حسسحوا معسسه دلى الم تسس   و ك ابنسسه بسسحلحسسديرسس ،  سسسسسسسسسسسسسسسمع بعسسد قليسسل 
صسسسسسسوت صسسسسسس اخ ابن ححوا بعد  قو ه  من أرجوح  الحدير   كحن ينزف، 

أن المتب ع الذى كحن   نرله بقسسسس    للمقسسسست سسسسفى،    ف من دكتور جون 
يبحر  نه فى كل أنححء العحلا موجود بجحنبه طوال الوقت،  لا يضسسسسسسمع 
الوقت، كحنت ححل  م يا وقسسوء يوم ح بعد يوم،  ضسسع خع  مح م  أرسسسل 
ححوا لإلسسسس ندري   سسسستالم بع  األجهزة العبم  من الجم ك،  اوف  مع 

يلع  فى  أن ي سسسسسسسسسدم ابن ححوا بحلتحكقسسسسسسسسسى الذى يعمل  لمه   و  لمش
الححرة صسسسسسدمه خثمف ، طا يج ى مقسسسسس   ح قبل أن يمقسسسسس ه أحد،  اوف  مع 

دخل  ندمح يزدحا النحس لتخدي  ابن ححوا،  كأنه أغمى  لمه من تمن ي
ال سسسسسدم ،  اوف  مع آخ  أن يج ى  لى العمحدة  لمخب ه أمحم النحس  أن 
فى ابن ححوا صسسسدمته سسسسمحرة، فه ع دلمه  نرله للمقسسست سسسفى  بحلعبع مقسسست سسس

ال سسسسسسسسسسفح  لمقسسسسسسسسسست المقسسسسسسسسسست سسسسسسسسسسفى األخ ى التى يروم فيهح بعملمحت صرا   
األ ضسسسحء، حتى   ي سسسك ححوا  ندمح يعود   لكن لألسسسس   لمش الغبى 
صسسسسدمه صسسسسدم  شسسسسديدة  لا يتحمل الولد  محت بعد اسسسسستع سسسسحل جزء من 
كبده  ليزرع لم يا، ظل دكتور   سسسحم يفك  فى ولك التفحصسسسيل كل يوم، 

كحن   بحل غا ممحسسسسسسسسسسسسسوى صيحرة أخمه له ب سسسسسسسسسسسس ل دااا    يرلل من أحزانه 
بينهمح فى القحب  من خالفحت ،حح ل أستحذ فتحى أن ير  بجحن  أخمه 

 قدر استعح ته.
* * * 

م ت األيحم  لى مدام سسسوسسسن بقسس      ى وكمل اج اءات دن سسحء 
الملجأ،  كحنت سسسسسسسسسسسسسسسعحدوهح بحلغ   ندمح رأت األطفحل ولع   وج ى من 
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ح أن    وضسسسسسسسسسسسسسسهح  ن ابن   احدة بحلعديد من حولهح، أحقسسسسسسسسسسسسسسست  قته
ا،    دكتور   سسسسسسسحم،    لا  األطفحل  لكنهح فى الحقمر  لا ونس م يا أبد 
ونس ذلك اليوم الم سسسسسسسسسسؤم التى خ جت  راء   سسسسسسسسسسحم.كحنت فى البداي    
ا  لكن داده سسسسسسسسممح  ن سسسسسسسحتهح   أن وخ   من البحب  وبحلى أن ي ا ح أحد 

حلم   لمس  ند ح ح س فإذا كحنت  ذه مج د الخلفى، لرد رأت البواب  خ
م يدة من بع  المغ ضسين، لمس  نحك داع أن يعلا دكتور   سحم أنهح 
شسسسس ت  مه،  غعت داده سسسسسممح   لى غمحبهح بأنهح نحام    لكنهح  ندمح 
اكت فت دختفحء م يا او لت بهح  رجعت من منت   الع ي  مق   ، 

الححرسسسسسسسسسسسسسين يبحثحن فى    ندمح  صسسسسسسسسسسسسلت  ند البواب  ال امقسسسسسسسسسسسسم   جدت
الحدير ،    يجلس  ند البواب  غي   ا محمد فدخلت د ن أن يلحإهح 
ا، ومنت كثي  ا أن يعود الزمن  أن وجد م يا أمحمهح،  لمت بعد فت ة  أحد 
مح حدث للدكتور   سسسسحم  رغا كل شسسسسىء حزنت  لى مح ألّا به   لكنهح 

د ن جد ى حتى  لا وقسسسسسحمحه قك، حح ل  و ا و سسسسسحل بهح م ة بعد م ة 
 فرد األمل،  بين حين  آخ  يعمعن  ليهح بمع ف  أخبحر ح من أخمه.

* * * 
ق ر حسسحوا أن ينترسسل من الرسسح  ة  و  أسسسسسسسسسسسسسسس وسسه دلى أى محسسحفإسس  
أخ ى،   قع اختمحره  لى اإلسسسسسمح يلم ،  فتح سسسسسوب  محركت كبي   نحك 

ديمه  ق ر أن يت ك مهنته دلى األبد، ب ر جممع العحملين بحلمقسسسست سسسسفى ور
 سسسسسترحلته بأن صمحم األمور أصسسسسبح فى يد دكتور فوصى بحلمقسسسست سسسسفى، أ  
أنه حزين  لى دكتور   سسسسسسسسسسسسسحم  لى نعمته  أ  ألنه لن يدخل له الدخل 

 الذى كحن يدخل له من قبل،  بحر  ن  مل آخ .
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ح أنه معحرد  لذلك لا يخب  بم حنه  ، أحدححوا كحن ي سسسسسسسسسسسسسسع  داام 
ا بحلذن ، خحصسسسسس لكنه    ندمح يتذك  كمف صسسسسسحرت األمور لا ي سسسسسع  أبد 

كمح أراد، بل  أفضسسسسسسسسسسسسسسسل ممح أراد، منذ أن   ف بحقمر  موت ابنه   و 
يفك  فى قتل م يا، نعا  بد من قتلهح، قتلهح  و ال سسسسسسسسسسسسسسيء الوحيد الذى 
ي فى غليله،  جحءوه فك ة الخع  كحمل   ندمح رأى صحلح أ ل يوم استلا 

م، لرد وذك ه فور ا نعا  و العمل فى طحقا الح اسسسسسسسسسسسس  بفيال دكتور   سسسسسسسسسسسح
شسسسسهور من المعحنحة من ااطحر  3صسسسسحلح ابن  ا در يش الذى محت بعد 

الجسسحنبمسس  التى حسسدطسست نتمجسس  بمع كليتسسه الممنى،  وسسذك  كمف جسسحء دلى 
مين  المقسسسسسست سسسسسسفى  اوخحن  خنحق  ل ب القسسسسسسمح، ظل يرول ب سسسسسسوت  حل:

 المقعول  ن المقت فى دي و  ألبل  البولمس ...؟!
ت دكتورة نبيل  فى البداي  وهداته   ندمح ف   صب  ح صححت حح ل

ثر : أ لى مح فى خيلك اركبه،  حت دليل  احد يثبست بب سسسسسسسسسسسسسسوت  حل 
كالمسسسسسسك،  سسسسسسحت أى حسسسسسسحجسسسسسس  وثبسسسسسست أن أبوك أج ى أى  ملمسسسسسس  فى 

 المقت فى.....
خ     و يحاس،  استغل ححوا أن صحلح لا ي ه    يع فه فض ب  

دكتور   سسسسسسسسحم كحن يح ص أن يجلس معه معحه صسسسسسسسسحبمه، فكلمح أوى لل
أن   نسسد البوابسس   سسدة دقسسحا  يسسدردش معسسه قليال، فى دحسسدى الم ات وعمسسد

يقسسسسسسسأله  ن أسسسسسسسس وه، فح ى له  ن  الده كمف  حنى قبل أن يموت فرحل 
 غض : ديه ده النحس خالص بح ت ضمي  ح.... بححوا 

 م ت ال سسسسسسهور  األسسسسسسسحبمع  ححوا يفك  في  ضسسسسسسع خع  مح م ، 
وم  يد ميالد م يا  وعمد ححوا أن يجلس مع صسسسسسسسسحلح  ند البواب   جحء ي
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الخلثم ،  المد و ن يدخلون   ندمح لمح سسسسسسسسسسسسسسمحرة دكتورة نبيل  ودخل من 
البواب  ال امقسسسسم  قحل ل سسسسحلح: شسسسسوفت البلونحت اللى  ند حمحم القسسسسبحح  

 أ ل م ة أشوف بلونحت بحل  ل ده .
 فرحل صحلح: يح سالم ش لهح غ ي  قوى. 

 عحل بنفقك  شوفهح...س و

 س أل ... مردرش أسي  البواب  ...

 س يح  ا البواب  مرفول  بحلرفل  بعدين دى دقمر ....
 ذ   معه  اقت ب من حمحم القسسسسسسبحح  طا قحل: شسسسسسس لهح  حدى أنح 

 شفت صيهح كتي  فى الفلل اللى اشتغلت فيهح قبل كده.
  لكن ححوا كحن م سسسسسسسسسسسسسسغول ب سسسسسسسسسسسسسسىء آخ  لرد ركنت دكتورة نبيل 
  سمحروهح   ندمح اقت بت منهمح قحل ححوا: مقحء الخي  يح دكتورة .......

 فأجحبته قحال : مقحء النور .....
ذ ول طا بجده ير  فو  دخلت الفيال   ند ح نإ  ححوا ل سسسسسسسسسسسسسسحلح 

 سأله: قحاال: مين دي يح ححوا ...........؟!
ف د  لمه   و  اط  أن خعته قد نجحت: دكتورة نبيل  مقسسسسسسسسسسسسسسح دة 

 ر   حم........دكتو 
 س مش مم ن ...........

 س خي  يح صحلح ..........

 ؟س  ي المقت فى اللى بت تغل فيهح اسمهح ديه 
 س ال فح .....



 127 

سسسسسسسسسسسسسسسس أل ... مش نفس المقت فى..  ي بت تغل فى المقت فى من 
 صمحن

نرعد  ند  ىسسسسسنين ور يبح  اضسسسسح أن الح حي  كبي ة وعحل 7سسسسسسسسسسسسسسسسسسس من 
 .ححج   اح ي لى كل البواب 

جلقسسح مع ح  ند البواب   قحل صسسحلح: فحك  الدكتورة اللى ح يت لك 
  نهح مدي ة المقت فى...
 س طبع ح ...........

 س  ى نفقهح دكتورة نبيل  ..........

 س مش مم ن أكيد اختلك  لمك األم  معرول !

 س صدقنى ...

سسسسسسسسسسسسسسسس طي  ا دأ أنح أسستأذن دلوقتى   سحن أحضس   يد الميالد  ن 
 دذنك،

ححوا  و ك صسسسسسسحلح   و يرول لنفقسسسسسسه: أكيد بتعمل العملمحت ذ   
 ديح ح من  را الدكتور أكيد.....

 ق ر ححوا أن يت ك صسسسسسسسسسسسسسسحلح فى حي وه لفت ة، ركز ححوا ا تمحمه 
فى األيحم التى ولى يوم  يد الميالد فى ا و سسسسحل بمدام سسسسسوسسسسسن كفح ل 

،  ك ر خي   لمخب  ح أن  نحك  الق  بين دكتور   سسسسسسسسسسحم  دكتورة نبيل 
 ذه الم حلمحت  دة م ات خالل  ذه الفت ة،  كحنت داام ح وغل  القسسسمح   

قولى دايل فى  جهه  لكن فى آخ  م ة صححت  مه غحضب    ى ورول: 
  لى كالمك  احد
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وأكد سسسح تهح أن خعته قد نجحت    د ح أنه لن يت سسل بهح م ة  
 سسسسسسسل به طا ق ر أن ي مل خعته مع صسسسسسسسحلح، او أخ ى د   معه الدليل،

فى بيته  أخب ه أنه ووصسسسسسسسسسسسسسل لمعلومحت مهم  بخ سسسسسسسسسسسسسوص دكتورة نبيل  
 اوف  معه أن يرحبله فور ا  فى الرهوة التى بجوار المنزل، نزل صسسسسسسسسسسسسسسسحلح 
لمرحبلته كحن يتإح   بحلد     الغض  ال ديد فقأله صحلح: مح لك ديه 

 اللى ح ل ...؟!
را قتل سسسسسسسسسسسسسسسس وخيل   فت بحل دف  أن دكتور   حم  دكتورة نبيله   

 ابنى .............

 ؟!س دصاى  يرتلوه لمه 

سسسسسسسسسسسسس  رولك كل ححج  لكن  صم وع ف أن دكتورة نبيل  مج د ب فحن 
 تحج  ا فى أ ضحء النحس الغالب  اللى صى  الدكيللدكتور   حم  أنها ي

 !س معرول  
 س أنح متأكد من كل كلم  برولهح....

 س طي  اش   لى كل ححج  بحلتف يل .....

ححوا ل سسسسسسحلح كل شسسسسسسىء  ن وجحرة األ ضسسسسسسحء التى يدي  ح شسسسسسس   
دكتور   سسسسسحم  المقسسسسست سسسسسفى التى ودي  ح فى الإح   دكتورة نبيل   لكنهح 
فى الحقمر  ملك دكتور   سسسسسسحم، أى أن دكتور   سسسسسسحم  و رأس الحم   
لكنه بحلعبع لا يخب ه أنه جزء رامقسسسسسسسسسي في كل ذلك  وإح   بحلقسسسسسسسسسذاج  

ح وع ف صسسسسسسسسسسسسسسحلح  لى دكتورة نبيل  يوم  يد  أنه لا ينتبه لذلك د   ندم
الميالد، فبدأ ي بك بع  األحداث ببع سسسسسسسسسهح فإنتحبه ال سسسسسسسسسك وجحه دكتور 
  سسسسسسسسسسسسحم  ق ر أن ي اقبه حتى يتأكد من حقمر  الدكتور الذى يعمل معه 
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ألنسه   يحس  أن وسأكسل بنسحوسه من مسحل ح ام،  أطنسحء ذلسك  قع  لمسه خب  
ر ا كحن يد ر بين دكتور آخ  كحل سسسسسسسسسح ر   ندمح ول سسسسسسسسسر لمقسسسسسسسسسمع حوا

  سسسسسسسسحم  دكتورة نبيل  فع ف بحل سسسسسسسسدف  حقمر  مرتل ابنه  شسسسسسسسس   له كل 
شسسىء  ن ابنه  ابن  دكتور   سسحم  كمف دب  دكتور   سسحم كل شسسىء 
بذكحء شسسديد، نإ  ححوا فى  ين صسسحلح بعد مح شسس   له كل شسسىء فوجد 

ححوا  بهح النإ ة التى كحن ي يد ح، نإ ة مليع  بحلغضسسسسسسسسسسسسس   الغمظ طا قحل
 بروة: و  العإما مح  قي  ح  ابنى............

 ف د صحلح مق   ح: نبل  ال  ط  ...
ي  ألمحل ححوا  قحل مقسسسسستهزا ح: بولمس ديه يح خفجحء رد صسسسسسحلح م

صسسسسسحلح دى نحس  اصسسسسسل  أنح لو قلت لك اسسسسسسا  احد بس من اللى بمعمل 
دليل  لها  ملمحت صرع أ ضحء بمغمى  لمك  بعدين دحنح مش معحنح أى

 محدى
 ؟ف د  لمه صحلح فى خيب  أمل:  العمل  

 دى س أنح  ن نفقى  حخد حرى بأ

 س دصاى ؟!

 بدأ ححوا يرنعه أنهمح يج  أن يتحدا لمأخذ كل  احد منهمح حره 
ح  فى خع  لخع  م يا  بحلتفكي  أقتنع صسسسسسسسسسسسحلح  حح ل أن يرنعه أيضسسسسسسسسسسس 

 قحاال: فهى نرع  الضسسع  الوحيدة للدكتور   سسحم  لكن صسسحلح ا ت ض
 بس م يا طفل  صغي ة ملهحش ذن  

فرسسحطعسسه حسسحوا بحسسدة  قسسحل:  ابنى ديسسه ذنبسسه  أبوك كسسحن ذنبسسه ديسسه 
 ...؟!
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 بعد جدال طويل بينهمح أقنعه ببع  األححدير  اايحت الر آنم  
التى وتحدث  ن الر سسسسسسسسسسسسسسسحص  أن العفل بحلعفل  ال جل بحل جل  الم أة 

 ل لخع  منحسب  يت ل بحاخ   بحلم أة،  و كه يفك ،  أى  احد منهح ي
لكن ححوا لا ينتإ   ذ   للفيال فى اليوم الذى يلمه متإح   ا أنه ذا   
للدكتور   سسسسسسسسسسسحم،  بحلفعل دخل  وحدث معه طويال، طا خ    مّ   لى 
صسسسسسسسحلح  ند البواب   اوف  معه أن يرحبله بعد موا يد  مله  بحلفعل ورحبال 

وتلخر الخع  فى أن يحح ل  أخب ه ححوا أنه ووصسسسسسسسسسسسسسسسل لخع  ممتحصة، 
صسسسسسسسسسحلح أن يرنع م يا أن ونزل من أووبمس المدرسسسسسسسسسس   ند البحب الخلفى 
للفيال  لمفتح لهح البحب  بذلك وقسسسسسسسسسسسسسستعمع أن ولع  مع الكل   لو لمدة 
دقحا  كل يوم د ن أن يعلا أحد، خحصسسسسسس   الد ح الذى يمنعهح من اللع  

سسسيوافرحن فور ا فكثي  ا  معه، كحن ححوا يعلا أن م سس ف  األ ووبمس  القسسحا 
مح كحن ي سسسسستكى القسسسسسحا  من صسسسسسعوب  الوقوف أمحم البواب  ال امقسسسسسم   أن 
أسسسسسسسسسسسسسسسهل له أن ينزل م يا  ند البواب  الخلثم ، كل مح كحن يحتحجه ححوا 
ا ونزل م يا  ند البحب الخلفى،  م ون  و فى انتإحر ح خحر   ح  احد  يوم 

جه نحو البواب  يتإح   صسسسحلح الفيال   ندمح ونزل م يا من األووبمس  وت
أن مفحومح األقفحل لمقسسسسسسسسسسست معه  يذ   إلحضسسسسسسسسسسسحر ح  يإه  ححوا لم يا 
 يقسسسسسسسسسسسسسسألهح لمحذا ور   ند البواب  الخلثم  بحلعبع سسسسسسسسسسسسسسست وبك  مهمح قحلت 
سسسسسسمرنعهح ححوا أن يم سسسسسى معهح للبواب  ال امقسسسسسم   فى الع ي  سسسسسسمععيهح 

ى شسسسسسسسسسسسسسسسحرع جحنبى، حلوى بهح منوم طا يأخذ ح فى القسسسسسسسسسسسسسسمحرة الم كون  ف
ا ت ض صحلح فى البداي  خوف ح أن ورول م يا ألى أحد  لى  ذا ا وفحق 
  نسسدمسسح وتخع  ي ون  و أ ل المتهمين  لكن حسسحوا أقنعسسه أنسسه دذا أكسسد 
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ا بهسسذا ا وفسسحق بسسحلتسسأكيسسد لن وفعسسل،  اوفرسسح أن   لى م يا أن   وخب  أحسسد 
بداي  األسسسسسسسسسسسسسسسبوع  يتف  معهح فى نهحي  األسسسسسسسسسسسسسسسبوع ليتا ونفيذ ا وفحق فى

الدراسسسسسسسسى يوم األحد،  لا ححوا من متحبعته المقسسسسسسستم ة للدكتورة نبيل  أنهح 
ح  وذك    ده لمدام سسوسسن 12سسترحبل دكتور   سحم يوم الجمع   صسبحح 

فحو سسسسسل بهح  أخب  ح  ن المرحبل   المو د  أ عى لهح  نوان ال سسسسسر ، أمح 
 صحلح فلا يضمع الوقت.

بب اءة األطفسحل  افرست  بقسسسسسسسسسسسسسس     فى نفس اليوم اوف  مع م يا   
ح اقت حت  لمه لكى ولع  مع الكل  أكب   قت مم ن أن  لكنهح أيضسسسسسسسسسسسسسسس 
ي سسسسسسسسف  لهح بع ير  اوفرت  ليهح معه  ندمح ي ون الع ي  خحل بحلجنين  
  ى بغ فتهح فإذا أجحبت ب سسسسسسسسسسسسسسفحرة ممحطل  فمعنى ذلك أن الع ي  خحل 

ح  أنهح ستأوى لتلع  مع سيزر.   ند ح أيض 
يوم الجمعسس   مسسح حسسدث  مسسه فسسحق كسسل ووقعسسحت حسسحوا، اختسسحر  جسسحء 

ا دلى حد مح،   ق  بقمحرة استأج  ح  لم    الفيال من  ححوا م حن ح بعيد 
بعيد  يقتعمع م اقب  كل شىء، خ   دكتور   حم فى القح   العحش ة 
 الن سسسسسسسس ،  فجأة  حظ ححوا شسسسسسسسسوقى ي ك  بقسسسسسسسس     يوق  وحكقسسسسسسسسى 

دقحا  من اوجحه البواب   بسسسسسسسخمسن بعده  ي ك  به، طا خ جت مدام سوس
الخلثم   ركبت سسسسسسسسسسسسسسسمحرة كحنت ونتإ  ح بحلخحر    ند ح اطمأن ححوا أن 
خعته سسسسسسسحرت  لى مح ي ام، ذ   لي ى  ن ق ب البواب  الخلثم   لمعت 
فى رأسسسسسسسه فك ة   ى أن يعدل الخع ، قحل لنفقسسسسسسه كا  ذه الفتحة متعح ن  

ح ي ون الع ي  خحل سسسسسسسسسسسمأوى فإوفحقهح مع صسسسسسسسسسسحلح أن ي سسسسسسسسسسف  لهح  ندم
لم سسسسسسسسسسلحتى،  اسسسسسسسسسسستبدل الحلوى بنوع الع سسسسسسسسسسي  الذي وحبه م يا  ذ   
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بداخل صجحج  الع سسسسسسسي   أغلرهح  القسسسسسسسال سسسسسسس ااه من محل ق ي    ضسسسسسسسع 
ا، رجع مق   ح للبواب  الخلثم ، كحن ححوا ي ف  بحلع ير  التى أخب ه  جيد 

عمل ديه بهح صسسسسسسسسسسسحلح  لكنه فوجىء ب سسسسسسسسسسسحلح من خلفه يرول له: ححوا بت
  نح.....؟!

 صسسسسسسسسسسسسسسلت بدرى  ن ممعحدك يال  كفرحل له ححوا بلهف : كويس أن
 صف  لم يا....

 س أصف  لهح لمه ....؟!

 س  حنفذ الخع  النهحرده ....

 س دصاى  شوقى ...

سسسسسسسسسسسس شوقى م ى من ربع سح    مدام سوسن  الدكتور كمحن يعنى 
 الع ي  خحل 

 ؟! س  اف ض أن شوقى رجع

 نم وه ....س  ندك ح  معحك 

 س أيوه ....

ه  حح ل وفهمه أنك  تتأخ   أطل  منه ينتإ ك لحد مسسسسسسسسسسسسسس او ل ب
 متوصل  شوف  ي د يرولك ديه....؟!

 او سسسل صسسسحلح ب سسسوقى طا ابتقسسسا  أغل  الخك  قحل لححوا: بمرول 
دنسسه ممرسسدرش يقسسسسسسسسسسسسسستنى  أنسسه بمم سسسسسسسسسسسسسسى فى ممعسسحده ألن م اوسسه بتولسسد فى 

ال بق    خد الع ي  ده  ش به المقت فى ف د ححوا فى سعحدة:  إما ي
 ونحم شح ر لي ....ح لم يا  أنح  قتخبى  أ ل م
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 أحضسسسسسسسسس  ححوا القسسسسسسسسسمحرة بحلر ب من البواب   لا يخب  صسسسسسسسسسحلح أن 
الع سسسسسسسي  به سسسسسسسسا حتى   ي وبك  أخب ه أنه منوم، صسسسسسسسف  صسسسسسسسحلح لم يا 
ف دت  لمه ب سسفحرة ممحطل   نزلت مقسس   ، شسس بت م يا الع سسي    ندمح 

المنوم بدأ مفعوله أشسسسحر لححوا، جحء ححوا مقسسس   ح  أخذ  أحس صسسسحلح أن
 م يا في القمحرة  ومت الخع  كمح رسمهح ححوا ....

* * * 
 دم دحقسسسسسسسسسسسسسسسحس ححوا بحلذن  جعله ي مل حمحوه، بعد فت ة وجدد 
شسسسسسسسسسسسسوقه فى أن ي ون له  لد  بحر  ن    س مع ا حتفحل بأم البنحت 

ححمل  ظل يعد األيحم  يد و طبعح  بلغت سعحدوه مدا ح  ندمح  لا أنهح 
 أن ونج  له الولد  محصال ينتإ  

* * * 
كحن يوم سسسسعده  ندمح او سسسل به دكتور   سسسحم لمأوى لمرحبلته، لا 
يتوقع دكتور سعيد أن يبتقا له الحظ بهذه الق   ، سأله دكتور   حم 
 ل ي يد شسسسسسس اء المقسسسسسست سسسسسسفى فأجحبه أنه بحلعبع ي يد ذلك، كحنت أق سسسسسسى 

بهح له دكتور   سسسحم  يأخذ  لمه أ راق ضسسسد  يت كهح وحت أمحنمه أن ي ت
دشسس افه، لكن دكتور   سسحم   ض  لمه أن ي سست ى المقسست سسفى فعلمح  أن 

شسسسسسسسسسسسسسسم حت   ندمح يجمع مبل   10يدفع مح يم نه فورى  البحقى ي ت  به 
ال مك األ ل يدفعه له  بأخذ ال مك    ذا فى بحقى ال م حت حتى يقدد 

 اف  دكتور سسسسعيد  را  يجتهد  لمجمع المبحل   طمن المقسسست سسسفى بحلكحمل،
المعلوب  منه بقسسسسسسسسسسسس    فحار ، لا ي ن فى الحقمره دكتور سسسسسسسسسسسسسعيد دكتور 
متميز فى مهنته، كحن داام ح يقسسستعين به دكتور   سسسحم كعبي  مقسسسح د، 
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بع  أن يتا وخدي  المتب ع  الم ي ، يدخل دكتور   سسسسسسسسسسسسسسسحم  دكتورة 
 ليهمسسسح المتب ع، بعسسسد ذلسسسك وروم نبيلسسس  غ فسسس  العملمسسسحت حتى   يتع ف 

دكتورة نبيل  مع دكتور سسسحمح بحسسستع سسحل العضسسو المعلوب من المتب ع، 
طا يروم دكتور سسسسسسسسسسسسسسسعيسسد   سسدد آخ  من األطبسسحء بتولى أم  المتب ع أمسسح 
دكتور   سسسسسسسسسسسسسسسسحم فيتولى أم  الم ي  من البسسدايسس  دلى النهسسحيسس  بح ص 

كمح كحنت وتإح    شديد  لذلك ق ر دكتور سعيد أن يتولى اإلدارة  لمس
دكتورة نبيل  أمحم المتب ع فى القحب   استعحن بعدد دضحفى من األطبحء، 
فى الحقمر  دن الم ضسسسسى المت ددين  لى المقسسسست سسسسفى لا ي ونوا فى نفس 
المقسسسسسسستوى المحدى للمت ددين فى القسسسسسسسحب ،  بحلتحلى فها   يدفعون بنفس 

واامحت  أطفحل القسسسسسسخحء مّمح دفع دكتور سسسسسسسعيد لجل  متب  ين من الع سسسسسس
ال سسوارع ليدفع لها مبحل  ص يدة  بذلك اسسستعحع أن فى فت ة ق سسي ة وقسسديد 

 شم حت من طمن المقت فى  بق    فحار  أذ لت دكتور   حم نفقه. 3
* * * 

ظلت الكوابمس وعحرد صسسسسسسسسسسسسحلح فى منحمه، رغا أنه اسسسسسسسسسسسسستعحع أن 
، ولك يتمحسسسك خالل فت ة التحري ، د  أنه لا يقسستعع نقسسمحن صسسورة م يا

العفل  الب يع  التى صسسسسسسسسسسسسسسسدقته، بدأت  الدوه والحظ اروبحكه المقسسسسسسسسسسسسسستم  
 نفقسسسسسسسيته المتعب  بحسسسسسسسستم ار،  كثي  ا مح كحنت ولح  لمه فى القسسسسسسسؤال  ن 
سب  مح ألا به لكنهح لا وجد  نده دجحب  شح م ،  بم  ر األيحم كب  لديه 
فى اإلحقسسسسسسسسسحس بحلذن   بدأ ي ث  من ال سسسسسسسسسالة  ال سسسسسسسسسوم  ق اءة الر آن، 

البداي  ف حت  الدوه  لكن بعد فت ة بدأت و سسسسسسسسسسسسسسع  أن األمور وزيد  ن 
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حد ح، انتهى به الححل دلى أن و ك العمل ب سسسسس ك  األمن  اكتفى بوظمف  
 صغي ة بدار المنحسبحت بجحمع الحى الذى يق ن به. 

* * * 

 استد ى العميد  محد ال ااد مدحت قحاال: اوفضل قضم  جديدة...
  ؟! : قضم  ديه يح فندمحستغ اببفأجحبه  

  ن دختفحء ص جته ... بل س  احد 

 ؟! س  قضم  م يا

 س  الرضم  اوحفإت ....
 س دمتى ...؟!

 س النهحرده ...

 س لكن يح فندم ...

سسسسس مدحت اوفضل ده مل  الرضم  الجديدة أومنى يححلفك الحظ فى 
حلهسسح أنسسح  سسحرف أن أنسست كفسسحءة  سسحلمسس  لكن  صم وع ف أن حفظ بع  

 حيح ده شيء  حدى ...الرض

 س ححض  يح فندم ...

 خ   ال ااد مدحت  بيده مل  الرضسسسسم  الجديدة   و يقسسسسأل نفقسسسسه 
 مح م ي   ذه الرضم   ل سمحلهح أم م ي  ح كقحبرتهح الحفظ...؟!

 
 ومت
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